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เทคนคิพิชติโจทย Error Identification &Cloze Test 
  

งายๆ ใน 3 ขัน้ตอน 
1. วิเคราะหประโยคดวย _______________ 
2. ดูวาขอสอบเขาวัดเร่ืองอะไรเรา 

Error ดูท่ี สวนท่ี_________ (Cloze ดูท่ี__________) 
3 คิดอยางเปนระบบตาม ______________ 

 

Strategic Structure 
ไมวาประโยคจะซับซอนแคไหน เมื่อวิเคราะหออกมาแลวจะตองเขา 5 โครงสรางหลักดังน้ี 

 S V 
S V O  
S V O O 

S V C 
S V O C 

- ข้ันตอนการวิเคราะหประโยคหลักๆ มีดังน้ี 

1. ËÒ _________¢o§»ÃaoÂ¤ãË�e¨o¡�o¹ 
 - V. แทจะผันตาม ________ และ ___________ 
 

6 Basic Forms 
 ความจริงแลว  Tense ที่ยาก ๆ ทั้งหลายประกอบไปดวยรูปหลักเพียง______นี้เอง ซึง่
แบงเปน Tense หลัก 3 รูปและ Tense ประสมอื่น ๆ 3 รูป ดังน้ี 

 
Tense หลกัทัง้ 3 

Present Simple  
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Past Simple 
  

Future Simple 
  

 
รปูประสมทัง้ 3 

Perfect 
  

 

Continuous  
  

 

Passive 
  

 
 - Helping Verb + V.inf = V.แท 
 - ตัด Non-Finite Verb ออก เพราะไมใช V.แท (Non-Finite ไดแก __________________) 
 - Verb suffix ไดแก _______________________ 
 

2. ËÒ _________ æÅa Object 
 - สิ่งที่เปน S และ O ไดคือ_____________________________________________ 
 Example: I know what you did last summer. 

  I don’t know what to do. 
- กรรมตรงคือ________ กรรมรองคือ__________ และ กรรมรองอยูหนากรรมตรง 
กลอน “_______________________________________________” 

 Example: I give you this song. 
- ระวังโครงสรางแบบ Inversion 

  Prepositional Phrase + Verb + Subject  

Example: Around the table sat the directors 
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  Negative Adverb + Helping Verb + Subject + Verb 
Example: Never do we forget inversion. 

3. Êa§e¡µ Complement 
 - สิ่งที่จะเปน Complement ได ไดแก _________________________________ 

- Complement จะตามหลัง _____________ 
 - ในโครงสราง SVC ตัว Complement จะทําหนาท่ีอธบิาย ___________ 

Example: P’Nan is beautiful. 
 - ในโครงสราง SVOC ตัว Complement จะทําหนาท่ีอธิบาย ___________ 

Example: I want the coffee sweet. 
 

4. µa´ ____________ oo¡ 
 - ข้ันตอนน้ีจะชวยสนับสนุนใหเราทําสามข้ันตอนแรกไดงายขึ้น  
 - สิ่งที่เปน Modifier ไดแก 
  Prepositional phrase 
 Example: Ken loves P’Nan because she is odd. 
  Adjective clause 

Example: P’Nan thinks of the man who has messy hair. 
  Clause with connector (Adverb Clause) 

Example: P’Nan forgives P’Ken as ,in fact, she loves him. 
  Participle 

Example: The man giving a bunch of rose to P’Nan is Dr.Oak. 
  Punctuation 

Example: Please send the following items: passport, identification card. 
 - Participle มักจะวางไวหลังคํานามท่ีมันขยาย แบงเปน 2 แบบ คือ 
  Present Participle = นามน้ันกระทําเอง 
  Past Participle = นามน้ันถูกกระทํา 
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Tree Tactic คือ ____________________________________ 
 

Root Tree (Verb Tree) 
 

  4  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Ginseng ______ from Korea is of good quality. 

a. importing    b. imported    
c. imports    d. import 

2. The bus _______ us to the airport will soon arrive. 
 a. taking    b. took 
 c. taken    d. to take 
3. The woman ______ there is my sister. 
 a. standing    b. stood 
 c. stand    d. to stand 
4. I didn’t mean ______ you. 
 a. hurting    b. to hurt 
 c. hurt     d. hurts 
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5. Mary is practicing ________ French. 
 a. speaking    b. to speak 
 c. speak    d. spoken 
6. They want ______ to school. 
 a. going    b. to go 
 c. go     d. gone 
7. Let me _______ you. 
 a. helping    b. to help 
 c. help     d. helped 
8. It is nice _______ you. 
 a. meeting    b. to meet 
 c. meet    d. met 
9. He thinks of _______ a car. 
 a. buying    b. to buy 
 c. buy     d. bought 
10. Ayuddhaya ________ as the center of Thailand for 400 years. 
 a. know    b. to know 
 c. knowing    d. known 
 e. has been known   f. was known 
 g. were known   h. knew 
 i. has known    j. can know 
 k. can be known 
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แบบฝกหดั 
 
1. Scientists at the seminar in Baltimore discussion many interesting subjects in the 

field of biology. 

2. As heavy snow is expected, drivers advising to carry a spare tire especially for a 

trip to mountain areas. 

3. To request membership cards for your family members, calling our customer 

service. 

4.Physicians and nutritionists agreeing on the importance and benefits of regular 

exercise. 

5. The participants who attends the seminar are looking forward to talking with the 

speaker. 

6. The children were surprised when the teacher had them to close their books 

unexpectedly. 

7. As a pure white sugar, dextrose used mainly in candy, baked goods, and 

canned goods. 

8. Driving across the bridge, the sailboat with its sails billowing in the wind was a 

beautiful sight to see. 

9.  Pottery, the oldest and most widespread art from, was one of the most enduring 

materials to know to man. 
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10. In 1901, the Library of Congress began the practice of printing their catalog 

entries on small cards and to sell them to other libraries. 

11. The government is considering to pass a law making it a crime to carry any kind 

of small, easily hidden handgun. 

12. President Clinton, together with the leaders and officials of thirteen Latin 

American countries, have begun the Miami summit conference with an optimistic 

assessment of the region’s future. 

13. The first usable telephone depended on electro – magnetism was invented by 

Alexander Bell in 1876. 

14. Women have done advances  in reaching high positions in business, but there 

are still relatively few women in government. 

15. The fossils preserving in the rock strata of the Grand Canyon have  accumulated 

for a billion and provide an invaluable geologic record. 

16. He refused to tell us why was he crying. 

17. Emergency relief, including medicine, clothing, and foodstuffs, were sent to the 

earthquake zone immediately following news of the disaster. 

18. Dorothea Dix, was known for her work to improve mental institutions, served as 

superintendent of nurses during the American Civil War. 

19. He was quite amusing when he heard what had happened. 

20. While the space ship had been readied for launching, its pilots continued 

watching their instrument panel; to be sure everything was all right. 
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  Memolody   Memolody 

To do & Doing To do & Doing 
Try to do ¤ืo¾ÂÒÂÒÁ try doing ¤ืoÅo§ Try to do ¤ืo¾ÂÒÂÒÁ try doing ¤ืoÅo§ 
Mean to do µaé§ã¨ mean doing ËÁÒÂ¤ÇÒÁ Mean to do µaé§ã¨ mean doing ËÁÒÂ¤ÇÒÁ 

Need to do something Need to do something 
Need doing / need to be done Need doing / need to be done 

æ»ÅeËÁ ืo¹¡a¹ æ»ÅÇ �Ò í̈Òe»�¹ æ»ÅeËÁ ืo¹¡a¹ æ»ÅÇ �Ò í̈Òe»�¹ 
  

Regret, forget, remember Regret, forget, remember 
to do something(future action) to do something(future action) 

Regret, forget, remember Regret, forget, remember 
doing something(past action) doing something(past action) 

Stop doing something ËÂ u´·íÒã¹Êiè§Ê iè§¹ aé¹ Stop doing something ËÂ u´·íÒã¹Êiè§Ê iè§¹ aé¹ 
Stop to do ËÂu´e¾ ืèo¨a·íÒ Stop to do ËÂu´e¾ ืèo¨a·íÒ 

  
Love, hate, like to do ä´Ç�Òe»�¹ future action Love, hate, like to do ä´Ç�Òe»�¹ future action 
Love, hate, like doing ¤ ืo¹ iÊ aÂªoº·íÒoÂ �Ò§¹ aé¹ Love, hate, like doing ¤ ืo¹ iÊ aÂªoº·íÒoÂ �Ò§¹ aé¹ 

Advise, allow doing / advise, allow someone to do Advise, allow doing / advise, allow someone to do 
To be advised / to be allowed to do To be advised / to be allowed to do 

  
Mummy tries to help me because I have a headache. Mummy tries to help me because I have a headache. 
She asks me 'why don't you try taking an aspirin?'. She asks me 'why don't you try taking an aspirin?'. 

I mean to get over. I mean to get over. 
Taking an aspirin means killing my pain. Taking an aspirin means killing my pain. 

  
  
 

  8  
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I need to go to school. My shoes need polishing. 

They need to be polished 
before I wear them to school. 
My mum forgets to tell me that 

she forgot polishing my shoes last night. 
 

I stop playing games. I stop to read the books. 
I don't like studying hard. 
I like to go shopping now. 

But, Mum advised me to stay home. 
She advises staying at home. 
I am advised to stay at home. 

 
 

 

Gerund 
 

mind, mention, miss, admit, resist      
fancy, finish, risk, recollect, object to  
be opposed to, be used to, admit to,  

take to, look forward to, be accustomed to,  
do you mind?, would you mind? 

 
detest, delay, deny, defer     

discuss, consider, dislike, feel like, recognize 
report, resent, postpone, go on, prevent   

pardon, leave off, recommend 
recall, be worth, devote (something) to 

 
 

  9  
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understand, can't stand, can't bear, can't help,  
can't resist, compare, complete, confess, be useless,  

endure, suggest, adore, appreciate, 
avoid, enjoy, escape, excuse, tolerate, anticipate 

 
be busy, be familiar with, give up, forgive  

practice, keep, quit, it's no use 
and it's no good, put off, keep on, carry on   

imagine, insist on o �aæ e ṌëÂÇ¡�o¹ËÅa§ prepo   
ËÅa§ go ËÅa§ no Verb  I N G 
©a¹ go shopping no smoking!!! 

 
 
 

Answer Key 
 

แบบฝกหดั 
 
 

1. Scientists at the seminar in Baltimore discussion many interesting subjects in the 

field of biology. 

ตอบ discussion  discuss  เพราะตําแหนงนี้ในประโยคตองการ finite verb คะ 

สังเกตไดจากดานหนาเปนประธาน (Scientists…) และดานหลังมีกรรมตรง (many interesting 

subjects…)  

ประโยคท่ีสมบูรณจะไดวา“นักวิทยาศาสตรในการสัมมนาท่ีบัลตมิอรพดูคุยหลายหัวขอท่ี

นาสนใจเก่ียวกับชีววิทยา” จึงตองเปลี่ยนเปน discuss แทนนะคะ 

  10  
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2. As heavy snow is expected, drivers advising to carry a spare tire especially for a 

trip to mountain areas. 

ตอบ advising  are advised เพราะความหมายในประโยคน้ี “ผูขับข่ีไดรับการแนะนํา

ใหนํายางสํารองไปดวย...” ไมไดไปแนะนําผูอื่นนะคะ  รูปของ verb จึงตองอยูในรูปของ passive 

voice และตองเปน finite verb เพราะประโยคนี้เปน main clause คะ ดังน้ันรูป verb ตรงนี้จึง

เปน are advised 

3. To request membership cards for your family members, calling our customer 

service. 

ตอบ calling  call เพราะในประโยคนี้ตองการความหมายในรูป imperative (คําสั่ง) 

วาให “โทรติดตอฝายบรกิารลูกคา” verb จึงตองอยูในรูป infinitive without to นั่นคือ call จึง

จะถูกตองคะ   

4. Physicians and nutritionists agreeing on the importance and benefits of regular 

exercise. 

ตอบ agreeing  agree เพราะตําแหนงของ verb ในประโยคนี้ตองเปน finite verb ท่ี

ข้ึนตรงตอประธานของประโยค (Physicians and nutritionists) เนื่องจากเรายังไมม ี finite verb 

ในประโยคนี้เลย รูป verb จึงตองแกไขเปน agree คะ  

5. The participants who attends the seminar are looking forward to talking with the 

speaker. 
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ตอบ attends  attend เพราะ verb ผันตามประธานไมถูกตอง ประธานของประโยค

ยอยนี้คือ who แทน The participants ซึ่งเปนพหูพจน ดังน้ัน verb จึงไมตองเติม s เปน attend 

เฉยๆ คะ 

6. The children were surprised when the teacher had them to close their books 

unexpectedly. 

  ตอบ to close  close  เพราะสาํนวน have someone do something ท่ีแปลวาสั่งให

ใครทําอะไรให ตองตามดวย infinitive without to คะ จึงตองแกเปน close 

7. As a pure white sugar, dextrose used mainly in candy, baked goods, and canned 

goods. 

ตอบ used  is used เพราะประโยคนี้เปน main clause ท่ีตองมี finite verb ท่ีข้ึน

ตรงตอประธานของประโยค คือ dextrose และความหมายจะไดความวา น้ําตาลเด็กซโตรสถูกใช

ในขนม... ซึ่งมีความหมายเปน passive voice จึงตองเปน is used คะ 

8. Driving across the bridge, the sailboat with its sails billowing in the wind was a 

beautiful sight to see. 

 ตอบ driving  driven เพราะ phrase ขางหนาเปนประโยคท่ีขยายประธานโดยท่ียกมา

ไวขางหนา ผูท่ีกระทํากริยาของประโยคน้ีคือ the sailboat ซึ่งไมสามารถทํากริยา “ขับ” ได แต

จะตอง “ถูกขับ” ดังนั้นท่ีถูกตองจึงตองเปน Driven 
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9.  Pottery, the oldest and most widespread art form, was one of the most enduring 

materials to know to man. 

 ตอบ to know  known เพราะ verb ตัวนี้ทําหนาท่ีขยายคํานามท่ีอยูดานหนา (one 

of the most enduring materials) ซึ่งควรแปลความหมายไดวา “...เปนหนึ่งในวัสดุท่ีทนท่ีท่ีสุดท่ี

มนุษยรูจัก” จะเห็นวาความหมายอยูในรูปของ passive voice (ถูกรูจักโดยมนุษย) ดังน้ันรูป verb 

ท่ีนํามาขยายคํานามจึงอยูในรูป past participle ท่ีถูกตองจึงเปน known 

10. In 1901, the Library of Congress began the practice of printing their catalog 

entries on small cards and to sell them to other libraries. 

ตอบ to sell   selling ดูจากคําเช่ือมดานหนา verb ตัวนีถู้กเช่ือมดวย “and”  ตาม

หลักการ parallelism หนา and และหลัง and ตองเปนคําประเภทเดียวกัน  เราตองดูวา and ตัว

นี้เช่ือมกับ verb อะไร รปูของ verb จึงตองเปนไปในทิศทางเดียวกันดวย ก็จะเห็นไดวาเปนการ

เช่ือมกิจกรรมสองอยางเขาดวยกันคือ the practice of printing… ดังน้ันคําท่ีตามมาก็ตองเปน 

selling…  

11. The government is considering to pass a law making it a crime to carry any 

kind of small, easily hidden handgun. 

ตอบ to pass  passing เพราะ verb ท่ีตามหลัง consider จะตองอยูในรูป gerund 

(v-ing) แมวาในประโยคนี้ consider จะอยูในรูป present continuous กฎของ verb ท่ีจะ

ตามหลังก็ไมเปลี่ยนแปลง ท่ีถูกตองจึงเปน passing คะ 
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12. President Clinton, together with the leaders and officials of thirteen Latin 

American countries, have begun the Miami summit conference with an optimistic 

assessment of the region’s future. 

ตอบ have begun  has begun เพราะ verb ผันตามประธานไมถูกตอง ประธานใน

ประโยคนี้คือ President Clinton สวนประโยคตามมาท่ีอยูใน , เปน phrase ท่ีนํามาขยายเก่ียวกับ

ตัว President Clinton เพิ่มเติมเทานั้นเองคะ  แตดวย verb จะตองยึดตามประธานตัวแรกตัว

เดียวซึ่งเปนเอกพจนคะ แกไขใหถูกตองเปน has begun คะ 

13. The first usable telephone depended on electro – magnetism was invented by 

Alexander Bell in 1876. 

ตอบ depended on  depending on เพราะ verb ท่ีนํามาขยาย telephone นี้ให

ความหมายวา โทรศัพทท่ีใชแมเหล็กไฟฟา ซึ่งอยูในรูป active voice ตัวโทรศัพทตองใช

แมเหล็กไฟฟาดวยตัวเอง ดังนั้นเมื่อนํามาขยายจึงอยูในรูป present participle แกไขเปน 

depending on 

14. Women have done advances in reaching high positions in business, but there 

are still relatively few women in government. 

ตอบ have done   have made สวนท่ีผิดในขอนี้คือการเลือกใชคําศัพท (word 

choice) ไมใชท่ี grammar เลยคะ ผิดตรงท่ี advance ใชคูกับ make ทําใหมีความหมายวา 

กาวหนา (make advance) ไมไดใชกับ do ท่ีถูกตองจึงควรเปน have made 

 

15. The fossils preserving in the rock strata of the Grand Canyon have accumulated 

for a billion and provide an invaluable geologic record. 
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ตอบ preserving  preserved เพราะฟอสซลิ (The fossils) ไมสามารถเก็บรักษา

ตัวเองได แตมันถูกเก็บรกัษาอยูในช้ันหิน ความหมายเปน passive voice ดังน้ันเมื่อนาํมาขยาย

คํานาม จึงตองอยูในรูป past participle เปน preserved คะ 

16. He refused to tell us why was he crying. 

ตอบ was he  he was เพราะการเรียงประโยคคําถามแบบ indirect speech จะตอง

กลับตําแหนง subject และ verb ใหอยูในตําแหนงปกติของประโยคบอกเลา ดังน้ันท่ีถูกตอง

จะตองเปน “…why he was crying.” 

17. Emergency relief, including medicine, clothing, and foodstuffs, were sent to the 

earthquake zone immediately following news of the disaster. 

ตอบ were sent  was sent เพราะ verb ผันตามประธานไมถูกตอง ประธานของ

ประโยคนี้คือ Emergency relief ซึ่งเปนเอกพจน ดังน้ัน verb จึงเปน was sent คะ  

สวนดานหลังท่ีตามมา (medicine, clothing, and foodstuffs) เปนสวนขยายในประโยค

ยอย ไมเก่ียวกันกับ verb ขางหลังคะ verb จะข้ึนตรงกับประธานตัวหนาตัวเดียวเทานั้น 

18. Dorothea Dix, was known for her work to improve mental institutions, served as 

superintendent of nurses during the American Civil War. 

 ตอบ was known  known  เพราะประโยคนี้อยูในประโยคยอยซึ่งทําหนาท่ีขยายคํานาม 

Dorothea Dix รูปของ verb ในประโยคยอยจึงตองอยูในรูป non-finite verb  คือ known  

(past participle) คะ  แปลไดวา โดโรเธีย ดิกซ เปนท่ีรูจัก……….. และประโยคนี้ก็ม ี finite verb 

อยูแลวคือ served คะ 
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19. He was quite amusing when he heard what had happened. 

 ตอบ amusing  amused เพราะ adjective ตัวนี้ทําหนาท่ีบอกความรูสึก จึงตองแปลวา 

“รูสึกขํา” ถาเปน amusing จะแปลวา นาขํา ซึ่งไมเขากับความหมายโดยรวมเพราะ เขาควร 

“รูสึก” ขํา เมื่อไดยินเรื่องท่ีเกิดข้ึน ไมใช “นา” ขํา ท่ีถูกตองจึงเปน amused 

20. While the space ship had been readied for launching, its pilots continued 

watching their instrument panel; to be sure everything was all right. 

ตอบ had been  was  เพราะประโยคนี้แสดงเหตุการณท่ีเกิดข้ึนพรอมๆ กันในอดีต 

สังเกตจากคําวา while (conjunction)  ดังนั้น tense ไมควรเปน past perfect แตควรเปน past 

simple เหมือนกับ phrase ขางหลัง แกไขเปน was readied คะ 

 

 


