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Read the following passage, then answer the questions. 
 In order to be successful, a business traveler must be able to 
maintain contact with the office, no matter what the time or place. 
Negotiations often involve decisions based on the latest figures.  
New telecommunications products and services now on the market 
make staying in touch easier than ever before. 
 The most widespread device is the cellular telephone, the price of 
which has dropped from several thousand dollars to a few hundred, 
including installation. There are over 2 million mobile cellular phones 
in use today; including both car phones and cordless transportable 
units. Carphones have proven indispensable for road emergencies as 
well as routine business transactions. Phone service is also available 
on airplanes and on the rails. 
 Recently introduced pocket-size organizers help business travelers 
with heavy schedules keep track of clients. These are tiny computers 
that can store all kinds of information. They can serve as phone and 
address directories, calendars, electronic memo pads and calculators, 
among other uses. 
 Another invaluable telecommunications tool is smaller, lighter fax 
machines that play into any standard electrical outlet and phone line. 
The devices allow instantaneous transmission of hard copy to any 
location having a compatible fax machine. It is expected that faxing 
will soon become the primary means of sending and receiving short 
documents requiring prompt attention.  
1. What is the main idea for this passage? 
 1) New telecommunications products and services make staying 

in touch easier. 
 2) Office communications often involve decisions based on the 

mobile phone. 
 3) The business traveler must be able to maintain contact with 

the office. 
 4) Businessmen require computers to store all kinds of information.  
2. In paragraph 3, the word “These” refers to .................... . 
 1) clients   2) schedules 
 3) organizers   4) travelers  
3. In the last paragraph, the word “invaluable” most closely means .................... . 
 1) reasonable in price 2) newly developed 
 3) cheaply made   4) very practical  

 
 
 
 
 
 
 
  
4. It can be inferred from the passage that fax machines probably .................... . 
 1) will eventually replace mail delivery of short documents 
 2) are still far from becoming a standard business tool 
 3) cannot be used in conjunction with phone service 
 4) are now as small and light as they can ever be  
5. What is the best summary of the passage? 
 1) Business travelers with heavy schedules can keep track of 

clients by using phone services. 
 2) Fax machine will become the primary means of sending and 

receiving documents. 
 3) Business is easier than ever before because of new 

telecommunications products. 
 4) Tiny computers can store all kinds of information for the 

businessman in the future. 
 

เฉลย 
 
สรุปเนื้อเรื่อง 
 นักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จตองติดตอกับสํานักงานของตนตลอดเวลา แมวา
จะเดินทางไปนอกสถานที่ก็ตาม เพราะตัวเลขลาสุดที่จะใชตอรองทางธุรกิจปรากฏ
ขึ้นไดทุกที่ อุปกรณสื่อสารจึงมีบทบาทสําคัญตอธุรกิจ อุปกรณสื่อสารสมัยใหมที่
นักธุรกิจใชกันอยางแพรหลาย คือ โทรศัพทมือถือ ซึ่งปจจุบันมีราคาถูกลงกวาแตกอน 
และยังพกติดตัวไปไดทุกที่ นอกจากนี้ ยังมี pocket-size organizers ซึง่เปน
คอมพิวเตอรขนาดเล็ก ทําหนาที่เปนไดทั้งบันทึกขอมูลผูติดตอ ปฏิทิน สมุดบันทึก 
และเครื่องคิดเลข รวมทั้งเครื่องโทรสารที่มีขนาดเล็ก น้ําหนักเบา นําออกไปใชงาน
นอกสถานที่ได 
 
คําศัพทที่ควรทราบ 
telecommunications (n.) = โทรคมนาคม 
indispensable (adj.) = จําเปน ขาดไมได 
pocket-size (adj.) = เล็ก (จนใสลงในกระเปาเสื้อหรือกางเกงได) 
directories (n.) = สมุดโทรศัพท รายชื่อผูติดตอ 
instantaneous (adj.) = ทันที ฉับพลัน 
compatible (adj.) = สอดคลอง เขากันได 
prompt (adj.) = ฉับไว รวดเร็ว ทันที ฉับพลัน ตรงเวลา  
1. เฉลย 1) New telecommunications products and services make 

staying in touch easier. 
   โจทยถามวา ประเด็นสําคัญของบทอานนี้คืออะไร 
   New telecommunications products and services make 

staying in touch easier. = สินคาและบริการโทรคมนาคมใหมๆ ทําให
ติดตอกันไดงายขึ้น 

   เปนประเด็นที่บทอานนี้เนนหนัก โดยกลาวถึงประโยชนและจุดเดน
ของเครื่องมือชนิดใหมๆ ที่ใชเพื่อติดตอสื่อสาร 

  2) การสื่อสารในสํานักงานมีการตัดสินใจผานทางโทรศัพทมือถือเปน
หลักอยูบอยครั้ง 

  3) ผูเดินทางเพื่อธุรกิจตองติดตอกับทางสํานักงานไดตลอด 
  4) นักธุรกิจตองการคอมพิวเตอรเพื่อเก็บขอมูลทุกชนิด  
2. เฉลย 3) organizers 
   ในยอหนาที่ 3 คําวา These ใชกลาวถึงเครื่องคอมพิวเตอรขนาดเล็ก 
   organizers = เครื่องคอมพิวเตอรขนาดเล็ก 
   These ในที่นี้ใชเปนสรรพนามเพื่อแทน pocket-size organizers 

ซึ่งเปนนามนับไดพหูพจนที่ทําหนาที่เปนประธานของประโยคกอนหนา 
  1) clients = ลูกคา 
  2) schedules = ตารางเวลา 
  4) travelers = ผูเดินทาง  
3. เฉลย 4) very practical 
   ในยอหนาสุดทาย คําวา invaluable มีความหมายใกลเคียงกับ 

very practical มากที่สุด 
   very practical = ไดผลอยางมาก 
   เพราะ invaluable หมายถึง มีประโยชนอยางยิ่ง 
  1) reasonable in price = ราคาสมเหตุสมผล 
  2) newly developed = พัฒนาขึ้นใหม 
  3) cheaply made = ทําขึ้นแบบถูกๆ   
4. เฉลย 1) will eventually replace mail delivery of short documents 
   ตีความจากบทอานไดวา เครื่องโทรสารอาจจะเขามาแทนที่การรับ-

สงเอกสารที่เปนขอความสั้นๆ ทางไปรษณียในที่สุด 
   will eventually replace mail delivery of short documents 

= จะเขามาแทนที่การรับ-สงเอกสารที่เปนขอความสั้นๆ ทางไปรษณียในที่สุด 
   สรุปไดจากยอหนาสุดทาย (ยอหนาที่ 4) โดยเฉพาะอยางยิ่งประโยค

สุดทายของยอหนาดังกลาว 
  2) ยังคงหางไกลที่จะกลายมาเปนเครื่องมือทางธุรกิจตามมาตรฐาน 
  3) ใชพรอมกับบริการโทรศัพทไมได 
  4) ปจจุบันนี้เล็กและเบาเทาที่จะได  
5. เฉลย 3) Business is easier than ever before because of new 

telecommunications products. 
   โจทยถามวา ขอสรุปที่ดีที่สุดของบทอานนี้คืออะไร  
   Business is easier than ever before because of new 

telecommunications products. = สินคาและบริการโทรคมนาคมใหมๆ ทําให
การประกอบธุรกิจงายขึ้นกวาเมื่อกอน 

   เพราะครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดของบทอาน 
  1) ผูเดินทางเพื่อธุรกิจที่มีตารางงานที่แนนสามารถติดตามลูกคาโดย

ใชบริการโทรศัพท 
  2) เครื่องโทรสารจะกลายเปนเครื่องมือเบื้องตนสําหรับสงและรับเอกสาร 
  4) คอมพิวเตอรขนาดเล็กสามารถเก็บขอมูลทุกชนิดสําหรับนักธุรกิจ

ในอนาคต 
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