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Read the following passage and answer the questions. 
 Although there is a great deal of variation within each gender, on 
the average men and women discuss a surprisingly different range of 
topics. According to some studies, women and men ranging in age 
from seventeen to eighty described the range of topics each discussed 
with friends of the same sex. Certain topics were common to both 
men and women : work, movies and television proved to be frequent 
topics for both groups. The differences between men and women 
were more striking than the similarities. Female friends spent much 
more time discussing personal and domestic subjects, relationship 
problems, family, health, weight, food and clothing. Men, on the 
other hand, were more likely to discuss music, current events, sports 
and business. Women were more likely to gossip about close friends 
and family. By contrast, men spent more time gossiping about sports 
figures and media personalities. These differences can lead to frustration 
when men and women try to converse with one another.  
1. The common topics for men and women are .................... . 
 1) sports, health and movies 2)  movies, work and television 
 3)  differences and similarities 4)  men’s friends  
2. It is stated in the passage that women .................... . 
 1)  are unwilling to discuss personal subjects 
 2)  are more interested in discussing relationship problems than 

are men 
 3)  never talk about other men and women 
 4)  don’t like gossiping about anything  
3. According to the passage, men .................... . 
 1)  need to learn to communicate better 
 2)  like talking about movies and television as much as women do 
 3)  get frustrated when they try to converse with women 
 4)  have no common topics with women  
4. The passage mainly discusses .................... . 
 1)  what women’s conversational topics are 
 2)  why men don’t like conversing with women 
 3)  why women talk more than men 
 4)  the conversational topics of men and women  
5. The meaning of ‘frustration’ is .................... . 
 1)  the feeling of being upset or annoyed 
 2)  the feeling of being happy 
 3)  the feeling of being delighted 
 4)  the feeling of being excited 

 
 
 
 
 
 
 
  

เฉลย 
 
คําแปลเนื้อเรื่อง 
 แมวาจะมีความแตกตางอยางมากในแตละเพศ โดยเฉลี่ยแลว ผูชายและผูหญิง
สนทนาในหัวขอที่แตกตางกันอยางนาประหลาด จากการศึกษาวิจัยสวนหนึ่ง พบวา 
ผูหญิงและผูชายที่มีอายุ 17-80 ปจะมีหัวขอเรื่องที่คุยกันกับเพื่อนในเพศเดียวกัน 
หัวขอที่ทั้งผูชายและผูหญิงตางก็หยิบยกมาคุยกับเพื่อนอยูบอยๆ ไดแก งาน 
ภาพยนตร โทรทัศน ความแตกตางระหวางผูชายและผูหญิงสังเกตเห็นไดชัดเจน
กวาความคลายคลึงกัน เพื่อนผูหญิงจะใชเวลามากกวาในการคุยเรื่องสวนตัวและ
เรื่องภายในบาน ปญหาความสัมพันธ ครอบครัว สุขภาพ น้ําหนัก อาหารและ
เสื้อผา ในทางตรงขาม ผูชายมักจะคุยเรื่องดนตรี เหตุการณปจจุบัน กีฬาและธุรกิจ 
ผูหญิงมักจะซุบซิบนินทาเรื่องเพื่อนสนิทและครอบครัว แตผูชายจะซุบซิบเกี่ยวกับ
นักกีฬาและผูมีชื่อเสียงในแวดวงสื่อมวลชน ความแตกตางดังกลาวจะนําไปสูความ
หงุดหงิด ไมพอใจ เมื่อผูชายและผูหญิงพยายามจะพูดคุยสนทนากับอีกฝายหนึ่งที่
เปนเพศตรงขาม 
 
คําศัพท 
variation (n.) = ความแตกตาง 
range (n.) = แนว, ระดับ, ขอบเขต 
both (adj.) = ทั้งสอง, ทั้งคู 
differences (n.) = ความแตกตาง 
domestic (adj.) = ภายในบานเรือน 
current (adj.) = ปจจุบัน 
gossip (v.) = สนทนากันซุบซิบ, นินทา 
figures (n.) = รูปทรงเรขาคณิต, รูปราง, ตัวเลข, บุคคล, คน, ภาพประกอบ 
personalities (n.) = บุคลิกภาพ, คนที่มีชื่อเสียง  
1. เฉลย 2) movies, work and television 
   หัวขอสนทนาที่ผูชายและผูหญิงมีเหมือนๆ กัน ไดแก ภาพยนตร 

งาน และโทรทัศน 
   movies, work and television = ภาพยนตร งาน และโทรทัศน 
   หาคําตอบไดจาก Certain topics were common to both 

men and women : work, movies and television proved to be 
frequent topics for both groups. 

  1) sports, health and movies = กีฬา สุขภาพ และภาพยนตร 
  3) differences and similarities = ความแตกตางและความคลายคลึง 
  4) men’s friends = เพื่อนของผูชาย  
2. เฉลย 2) are more interested in discussing relationship problems 

than are men 
   บทอานบทนี้ระบุวาผูหญิงสนใจในการคุยเรื่องปญหาความสัมพันธ

มากกวาผูชาย 
   are more interested in discussing relationship problems 

than are men = สนใจในการคุยเรื่องปญหาความสัมพันธมากกวาผูชาย 

   หาคําตอบไดจาก Female friends spent much more time 
discussing personal and domestic subjects, relationship problems, 
family, health, weight, food and clothing. 

  1) are unwilling to discuss personal subjects = ไมเต็มใจที่จะ
คุยเรื่องสวนตัว 

  3) never talk about other men and women = ไมเคยพูด
เกี่ยวกับผูชายและผูหญิงคนอื่น 

  4) don’t like gossiping about anything = ไมชอบการซุบซิบนินทา
เรื่องใดๆ  

3. เฉลย 2) like talking about movies and television as much as 
women do 

   ตามเนื้อหาของบทอาน ผูชายชอบคุยเรื่องภาพยนตรและโทรทัศน
มากพอๆ กับผูหญิง 

   like talking about movies and television as much as 
women do = ชอบคุยเรื่องภาพยนตรและโทรทัศนมากพอๆ กับผูหญิง 

   สรุปไดจาก Certain topics were common to both men 
and women : work, movies and television proved to be frequent 
topics for both groups. 

  1)  need to learn to communicate better = ตองเรียนรูที่จะ
สื่อสารใหดีขึ้น 

  3)  get frustrated when they try to converse with women = 
รูสึกหงุดหงิดเมื่อพวกเขาพยายามจะคุยกับผูหญิง 
 4)  have no common topics with women = ไมมีหัวขอสนทนาที่
เหมือนกับผูหญิงเลย  

4. เฉลย 4)  the conversational topics of men and women 
   บทอานบทนี้กลาวถึงหัวขอการสนทนาของผูชายและผูหญิงเปนหลัก 
   the conversational topics of men and women = หัวขอการ

สนทนาของผูชายและผูหญิง 
   เพราะบทอานบทนี้ไดยกตัวอยางหัวขอการสนทนาที่ผูชายและ

ผูหญิงจะพูดกับคนที่เปนเพศเดียวกันกับตน ซึ่งมีทั้งหัวขอที่ตางก็ใชเหมือนกัน 
และหัวขอที่แตละเพศพูดถึงบอยไมเทากัน 

  1)  what women’s conversational topics are = หัวขอการ
สนทนาของผูหญิง 

  2) why men don’t like conversing with women = ทําไมผูชาย
ไมชอบคุยกับผูหญิง 

  3) why women talk more than men = ทําไมผูหญิงพูดมากกวา
ผูชาย  

5. เฉลย 1)  the feeling of being upset or annoyed 
   ความหมายของคําวา ‘frustration’ คือ ความรูสึกหงุดหงิดหรือ

รําคาญใจ 
   the feeling of being upset or annoyed = ความรูสึกหงุดหงิด

หรือรําคาญใจ 
   เปนความหมายที่ถูกตอง และทําใหคํานี้สอดคลองกับใจความของ

บทอาน 
  2)  the feeling of being happy = ความรูสึกสุขใจ 
  3)  the feeling of being delighted = ความรูสึกเบิกบานใจ 
  4)  the feeling of being excited = ความรูสึกตื่นเตน  
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