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ผู้รวบรวมบทความที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ขอประกาศเกียรติคุณของผู้เขียนบทความ  
ผู้เขียนรายงาน ผู้สัมภาษณ์ ผู้ให้สัมภาษณ์ ผู้กล่าวสุนทรพจน์ ผู้เขียนจดหมาย และผู้จัดพิมพ์ 
เผยแพร่เอกสารดังกล่าว ท่ีได้นํามารวมไว้เป็นบทเรียนในหนังสือเล่มนี้ เน่ืองจากไม่สามารถ
ติดต่อ หรือไม่ได้รับคําตอบจากเจ้าของลิขสิทธ์ิของบทความที่มีลิขสิทธ์ิเน่ืองจากเหตุใดก็ตาม 
ผู้รวบรวมขอแสดงความขอบคุณและประกาศเกียรติคุณของท่านไว้ในแต่ละบทดังท่ีปรากฏ
ในหนังสือเล่มนี้

ผู้เรียบเรียงหนังสือขอขอบคุณ สํานักพิมพ์ วิสดอม เวิลด์ ท่ีรับจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ 
เพ่ือประโยชน์แก่การศึกษาภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทย โดยเฉพาะอย่างย่ิงขอขอบคุณ 
กองบรรณาธิการ โดยเฉพาะคุณนิสากร ปานประสงค์ และคุณเศรษฐกาญจน์ อนุวัตรวงศ์  
ที่ให้ความอนุเคราะห์และคําแนะนําอย่างดียิ่งจนทําให้หนังสือสําเร็จเป็นรูปเล่มดังท่ีท่านเห็น 
อยู่นี้
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วัตถุประสงค์หลักของการจัดทําหนังสือเล่มน้ีคือ การช่วยนักเรียนนักศึกษาไทยให้สามารถ
อ่านภาษาอังกฤษได้อย่างแตกฉาน จนสามารถอ่านหนังสือพิมพ์ นิยาย หนังสือวิชาการ และตํารา
ภาษาอังกฤษได้ ตั้งแต่ระดับมัธยมปลาย และเมื่อเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา ก็จะสามารถอ่าน
บทความวิชาการ  รายงานการวิจัย และตําราภาษาอังกฤษ ในวิชาหรือสาขาท่ีเรียนได้อย่างดี อัน
จะช่วยให้ได้รับความรู้อย่างสมบูรณ์ขึ้น

นักเรียน นักศึกษาไทยจํานวนมาก ไม่สามารถอ่านหนังสือภาษาอังกฤษให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง
แม้จะเรียนในระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็ตาม ทั้งน้ีเพราะไม่มีโอกาส หรือไม่ได้รับการสนับสนุนจาก
ครู อาจารย์ และสถาบันการศึกษาอย่างเป็นระบบ เรียนภาษาอังกฤษในห้องเรียนก็ใช้ภาษาไทยใน
การแปลความหมาย อธิบายศัพท์ หลักไวยากรณ์ และแปลถ่ายทอดเน้ือหาเป็นภาษาไทย ถ้าเป็น
วิชาอื่นๆ ที่ไม่ใช่วิชาภาษาอังกฤษ ก็สอนเป็นภาษาไทย และใช้ตําราภาษาไทยเป็นหลัก ยกเว้นใน
หลักสูตรนานาชาติซึ่งต้องเสียค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายต่างๆ แพงจนเกินความสามารถ
ของผู้ปกครองและนักเรียนส่วนใหญ่ ผลก็คือ ภาษาอังกฤษยังเป็นสิ่งท่ีคนไทยส่วนใหญ่เข้าไม่ถึง 
นอกจากนี้ยังเป็นยาขมหม้อใหญ่สําหรับนักเรียนจํานวนไม่น้อย เพราะระบบการเรียนการสอนที่
น่าเบ่ือ เน้นการท่องจํา กฎเกณฑ์ ไวยากรณ์ และคําศัพท์ที่ยากๆ และไม่ได้ใช้ในชีวิตประจําวัน
เท่าใด นอกจากเพื่อเตรียมสอบ เข้าเรียนต่อ หรือแข่งขัน ซึ่งเม่ือสอบเสร็จแล้วก็แล้วกัน ไม่ได้นํา
มาใช้ในชีวิตประจําวัน จึงไม่น่าประหลาดใจที่นักเรียน นักศึกษา และแม้ผู้จบระดับปริญญาแล้ว ก็
ยังไม่สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้แตกฉาน ซึ่งจะเห็นได้จากผลการสอบ TOEFL, TOEIC และ
การสอบ ภาค ก. ของสํานักงาน ก.พ. เพื่อเข้ารับราชการ ในหน่วยงานของรัฐ

การจะเรียนอ่านภาษาอังกฤษให้ออกและแตกฉาน อุปมาอุปมัยก็เหมือนกับการเรียนว่ายนํ้า 
จะว่ายน้ําให้เป็นก็ต้องลงว่ายนํ้า ไม่ว่าจะเป็นลําคลอง แม่นํ้า สระว่ายนํ้า ด้วยการเรียนรู้จากการลงมือ 
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ว่ายนํ้าอย่างจริงจัง ท้ังน้ี โดยอาจมีผู้ฝึกสอนหรือพี่เล้ียงให้คําแนะนํา รวมท้ังมีอุปกรณ์ที่จะช่วยให้
ลอยตัวและว่ายนํ้าได้เร็วขึ้น ฉันใดก็ฉันนั้น การจะอ่านภาษาอังกฤษให้ได้อย่างแตกฉานก็ต้องเร่ิม 
จากการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษอย่างจริงจัง อ่านทุกอย่าง อ่านทุกวัน และเรียนรู้คําศัพท์ใหม่ๆ 
รวมทั้งรูปประโยคที่สละสลวย ท่ีใช้สื่อความหมายได้อย่างลึกซึ้ง จดจําคําศัพท์และสํานวนไว้ใน 
ระบบความจํา เพ่ือจะได้นํามาใช้ในโอกาสต่อๆ ไปได้อย่างอัตโนมัติ

หนังสือเล่มนี้รวมบทความท่ีน่าสนใจจากหนังสือพิมพ์และวารสาร ที่ผู้จัดทําได้อ่าน ในขณะ
ทํางานและเดินทางในหลายๆ ประเทศ และเล็งเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนนักศึกษาไทย จึง
นํามาจัดทําเป็นบทเรียนดังท่ีปรากฏในแต่ละบทของหนังสือนี้ ผู้จัดทําขออธิบายเพิ่มเติมว่า ต้องใช้
เวลาในการจัดทํา 20 กว่าปีเพราะมีภาระหน้าท่ีต่างๆ แต่ก็ไม่ละความตั้งใจที่จะทําให้สําเร็จเพ่ือ
ประโยชน์ของนักเรียนไทย ทั้งน้ีจะสังเกตได้ว่า บทความท่ีเลือกมาส่วนใหญ่ลงพิมพ์ในช่วงปลาย
ทศวรรษ 1970 แต่บทความทุกชิ้นให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์อย่างมากแม้ในปัจจุบัน

ผู้จัดทําหวังเป็นอย่างย่ิงว่าผู้ที่มุ่งม่ันที่จะอ่านภาษาอังกฤษให้แตกฉาน จะได้รับประโยชน์อย่าง
สูงสุดจากการอ่านและทําแบบฝึกฝนที่จัดให้ ไม่ใช่เพียงแค่ให้ผ่านการสอบ แต่จะทําให้รักและชอบที่
จะอ่านภาษาอังกฤษต่อไปในการเรียน การทํางาน การหาความรู้และความสนุกสนาน จากการอ่าน
หนังสือภาษาอังกฤษ จากต้นฉบับซึ่งจะช่วยเปิดโลกทัศน์ของท่านให้กว้างขวางย่ิงข้ึน

ความปรารถนาอันแรงกล้าของผู้จัดทําหนังสือนี้คือการอยากเห็นคนไทยรุ่นใหม่ สามารถ
อ่านภาษาอังกฤษได้อย่างแตกฉานตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา และเม่ือเรียนระดับมหาวิทยาลัยตั้งแต่
ปีที่หน่ึง ก็สามารถอ่านตําราภาษาอังกฤษ บทความวิชาการภาษาอังกฤษ และผลงานการวิจัยของ
ต่างประเทศได้ทัดเทียมกับเจ้าของภาษา อันจะมีส่วนช่วยให้ประเทศไทยของเราสามารถแข่งขัน
กับประเทศอื่นได้เป็นอย่างดี อย่างน้อยก็ให้เทียบเคียงได้กับประเทศสมาชิกของอาเซียนที่ใช้ภาษา
อังกฤษอย่างกว้างขวาง คือ สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย เป็นต้น

โรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษา สามารถใช้หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเรียน หรือใช้ประกอบ
การเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ครูอาจใช้หนังสือนี้เพ่ือเสริมความรู้ความสามารถในการอ่านและเข้าใจ
ภาษาอังกฤษ นักเรียนนักศึกษาและผู้เตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษระดับต่างๆ สามารถใช้หนังสือนี้
เป็นแบบเรียนด้วยตนเอง และด้วยความมุ่งม่ันตั้งใจอย่างจริงจังในการฝึกฝน อ่าน ทําแบบฝึกหัด
และแบบทดสอบที่จัดไว้ให้ ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ท่านสามารถสอบผ่านภาษาอังกฤษประเภทและระดับ
ต่างๆ ได้อย่างต้องการ แต่อย่าหยุดเพียงสอบผ่านตามข้อกําหนดของสถาบันหรือหน่วยงานต่างๆ 
เท่าน้ัน แต่ขอให้อ่านหนังสือและสื่อต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษต่อเนื่องไปจนเป็นนิสัยและกลายเป็น
คุณสมบัติติดตัวของท่านต่อไป

Good Luck and Happy Reading
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1. เร่ิมด้วยการเรียนรู้คําศัพท์ จดจําคําแปลและความหมายของคําศัพท์ที่อยู่ถัดจากเนื้อเรื่อง
ที่อ่าน ซ่ึงรวมถึงคําท่ีมีความหมายคล้ายคลึงกัน (Synonym) ทั้งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านมีความรู้คําศัพท์แตกฉานมากยิ่งข้ึน จากหนึ่งคําเพ่ิมเป็นอย่าง
น้อย 3 คํา และถึง 7–8 คํา ของศัพท์ทุกคํา ตามท่ีได้รวบรวมไว้ให้เพื่อสะดวกและง่าย
ต่อการเรียนรู้และจดจํา

2. อ่านออกเสียงคําศัพท์แต่ละคําอย่างชัดเจน โดยพยายามให้สําเนียงคล้ายคลึงกับ
เจ้าของภาษาให้ได้มากที่สุด โดยพยายามออกเสียงหนักเบา (Stress) ให้ชัดเจนถูก
ต้อง ด้วยการอ่านเช่นน้ีจะช่วยให้ผ่านประสาทสัมผัส ทางตา หู ปาก และอวัยวะ ที่ใช้ใน
การออกเสียงทํางานประสานกัน ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจและจดจําคําศัพท์ได้ดีขึ้น ท่านสามารถ
เปิดฟังสําเนียงของเจ้าของภาษาได้ทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ ในโปรแกรม
ดิกชันนารีซึ่งมีอยู่หลายโปรแกรมให้เลือก 

3. ฝึกออกเสียงและท่องจํา คําท่ีมีความหมายคล้ายคลึงกับคําศัพท์แต่ละคําโดยออกเสียง
ดังๆ ให้ชัดเจน และพยายามจําความหมายของคําท่ีคล้ายคลึงกับคําท่ีใช้ในบทความนั้นๆ

4. หลังจากเรียนรู ้ความหมายของคําแต่ละคํา รวมถึงคําท่ีมีความหมายคล้ายคลึงกัน
จนหมดทุกคําแล้ว อ่านทบทวนและท่องจําความหมายของคําท้ังหมดอีกครั้งหน่ึง ต้ังแต่
คําแรกจนถึงคําสุดท้าย เพื่อให้สามารถจดจําความหมายของคําท่ีใช้ในบทความทั้งหมด
ให้ได้มากที่สุด
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5. เม่ือเข้าใจและจดจําความหมายของคําศัพท์และคําท่ีมีความหมายคล้ายคลึงกันได้ทั้งหมด
หรือมากที่สุดแล้ว จึงเร่ิมอ่านบทความทีละย่อหน้า และพยายามทําความเข้าใจความ
หมายของท้ังย่อหน้า ในขั้นนี้ควรขีดเส้นใต้ใจความสําคัญที่เป็นประโยคเริ่มต้น หรือราย
ละเอียดของย่อหน้าและประโยคสุดท้าย ท่ีสรุปสาระสําคัญหรือประเด็นหลักของย่อหน้า
นั้นด้วย

6. หลังจากท่ีอ่านจบย่อหน้าหน่ึงๆ แล้ว หากยังไม่เข้าใจหรือไม่สามารถจดจําความหมาย
ของคําบางคํา ให้ทบทวนคําแปล หรือความหมายของคําศัพท์นั้น รวมทั้งคําท่ีมีความ
หมายคล้ายคลึงกันอีกครั้ง แล้วจึงย้อนไปอ่านประโยคหรือย่อหน้าที่ยังไม่เข้าใจให้เข้าใจ
ความหมายของแต่ละย่อหน้าอย่างสมบูรณ์

7. อ่านเช่ือมโยงย่อหน้าถัดไป โดยจับประเด็นใจความสําคัญจนจบบทความ เพื่อให้เข้าใจ
เน้ือหาของบทความทั้งหมดโดยสมบูรณ์

1. แบบฝึกหัดจะเร่ิมด้วยการฝึกฝน และทดสอบการใช้คําศัพท์ที่เรียนรู้ในแต่ละบทความ 
ในบริบทใหม่แต่ละประโยค เมื่อทําแบบฝึกหัดถูกต้องแล้ว ให้อ่านออกเสียงประโยคที่ 
ถูกต้องสมบูรณ์ และท่องจําประโยคแต่ละประโยคให้ขึ้นใจ ซึ่งจะช่วยเพิ่มคลังคําศัพท์ 
และประโยคต่างๆ ท่ีสามารถดึงออกมาใช้ได้โดยอัตโนมัติในเวลาต่อไป

2. หากยังจําคําศัพท์และคําแปลของแต่ละคําไม่ได้ และไม่สามารถเลือกคําท่ีถูกต้องในแต่ละ
ประโยคได้ ต้องย้อนกลับไปทบทวนและท่องจําความหมายของคําเหล่าน้ัน รวมทั้งคําท่ีมี
ความหมายคล้ายคลึงกันด้วยการอ่านออกเสียงดังๆ และพยายามจดจําคําแปลและความ
หมายให้ได้

3. ย้อนกลับมาทําแบบฝึกหัดเพื่อเลือกคําศัพท์ที่มีความหมายถูกต้องในแต่ละประโยคอีก
ครั้ง และเม่ือเลือกได้ถูกต้องแล้ว ให้อ่านออกเสียงดังๆ ท้ังประโยคเพื่อให้ข้าใจประโยค
ที่สมบูรณ์ และสามารถจดจําประโยคเพื่อไปประยุกต์ใช้ในโอกาสต่อไปได้

4. เม่ือทําแบบฝึกหัดทดสอบความเข้าใจความหมายของคําในประโยคได้ครบถ้วนถูกต้อง
แล้ว ก็จะสามารถเข้าใจความหมาย และจับประเด็นสําคัญของบทความในแต่ละย่อหน้า
และบทความทั้งหมดได้ 
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5. ทําความเข้าใจความหมายของคําศัพท์ที่เป็นตัวลวงและไม่ถูกต้องในประโยคฝึกออกเสียง 
และจดจําความหมายของคําศัพท์ตัวลวงไว้ เพ่ือสามารถนําไปใช้ในการอ่านและเขียน
อย่างถูกต้องในโอกาสต่อไป

 

แบบทดสอบชุดน้ีจะทบทวนความเข้าใจและความแม่นยําในการรู้ซ้ึงถึงความหมายและเน้ือหา 
สาระของบทความท่ีอ่าน ซ่ึงมีทั้งการถามตรงๆ และการลวง ซึ่งผู้อ่านต้องมีความแม่นยําจริงๆ หาก
ไม่มั่นใจต้องย้อนกลับไปทบทวนเนื้อหาในส่วนนั้นๆ อีกครั้งหน่ึง

เม่ือทําแบบฝึกหัดถูกต้องครบถ้วนแล้ว ต้องอ่านออกเสียงประโยคที่ถูกต้องอีกครั้ง เพ่ือ
เป็นการทบทวนความเข้าใจและความแม่นยําในเนื้อหา โดยพยายามออกเสียงให้คล้ายคลึงกับ
เจ้าของภาษามากท่ีสุด

ฝึกทําแบบฝึกหัดการใช้คําศัพท์ที่เรียนมาโดยเลือกคําศัพท์ที่มีความหมายถูกต้องเติมลงไป
ในแต่ละประโยค ถึงจุดนี้ผู้อ่านควรสามารถเข้าใจและจดจําความหมายของคําศัพท์ได้อย่างแม่นยํา 
และสามารถนําคําศัพท์ที่ได้เรียนรู้มาใช้ในประโยคใหม่ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

ตรวจสอบคําตอบให้ได้คําตอบที่ถูกต้องสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ และเมื่อได้คําตอบถูกต้อง 
ครบถ้วนทุกข้อแล้ว ให้ฝึกอ่านออกเสียงประโยคที่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้มีสําเนียงที่คล้ายคลึงกับสําเนียง
ของเจ้าของภาษาให้มากที่สุด การท่องประโยคซํ้าๆ จะช่วยให้จําประโยคนั้นๆ ได้ และสามารถนํา
กลับมาใช้ได้โดยอัตโนมัติ

เม่ือถึงข้ันนี้ ผู้อ่านก็จะเข้าใจความหมายของคําศัพท์ที่เรียนมาได้อย่างสมบูรณ์ และควรจะ
สามารถนําคําศัพท์เหล่าน้ี ไปใช้ในประโยคใหม่ๆ และในสถานการณ์ใหม่ๆ ได้อย่างดี

 

แบบฝึกหัดน้ีจะช่วยให้ผู้อ่านเสริมสร้างความเข้าใจและความแม่นยําในการใช้คําท่ีมีความหมาย 
คล้ายกัน โดยการจับคู่คําท่ีมีความหมายเหมือนๆ กัน หรือเป็นคําแปลของอีกคําหน่ึง ซ่ึงจะช่วย
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เพ่ิมพูนคลังคําศัพท์ให้แก่ผู้อ่าน อันจะช่วยให้ผู้อ่านสามารถอ่านบทความหรือตําราภาษาอังกฤษ
ได้อย่างแตกฉานขึ้น

หลังจากทําแบบฝึกหัดถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้ทบทวน ท่องจํา ศัพท์ที่มีความหมายคล้ายคลึง
กัน โดยการอ่านออกเสียงดังๆ ของคําท่ีมีความหมายคล้ายคลึงกัน เพื่อช่วยในการจดจําความหมาย
ของคําศัพท์ได้ดียิ่งข้ึน

 
 

แบบฝึกหัดนี้สร้างข้ึนเพ่ือให้ผู้อ่านสามารถสังเคราะห์เน้ือหา และสรุปความคิดรวบยอดของ
สิ่งท่ีอ่านตามความเข้าใจของตนเอง คําถามมีหลายแบบ เช่น อาจถามว่า ชื่อของบทความนี้ควรจะ
เป็นเช่นไร สาระสําคัญหลัก (ความคิดรวบยอด หรือ Central Theme) ของบทความท่ีอ่านคืออะไร  
ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์อะไรในการเขียนบทความนี้ บทสรุปของบทความน้ีคืออะไร บทเรียนที่ได้จาก
การอ่านบทความนี้คืออะไร

จากการทําแบบฝึกหัดนี้ ผู้อ่านจะสร้างความเข้าใจขั้นลึกซึ้งในเนื้อหา และสามารถจับประเด็น 
ตีความ และสรุปใจความสําคัญหรือบทเรียนที่ได้รับ ซึ่งจะทําให้เข้าใจเน้ือหาและความหมายของ 
สิ่งท่ีอ่านอย่างลึกซึ้งตามไปด้วย

แบบฝึกหัดนี้มุ่งเน้นให้ผู้อ่านต้องสามารถประมวลความคิดและนําข้อมูลที่ได้จากการอ่าน 
บทความ หรือประยุกต์ความรู้ที่มีอยู่ หรือได้มาจากการเรียนรู้จากแหล่งอ่ืนๆ รวมทั้งจากความคิดเห็น
ของตัวเอง นํามาเรียบเรียงคําตอบเป็นประโยคที่สมบูรณ์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านฝึกฝนการเขียนอย่างเป็น
ระบบโดยนําข้อมูลมาผสมผสานกับความคิดของตนเอง ใช้คําศัพท์และรูปประโยคที่ได้จากการอ่าน 
มาประยุกต์เข้ากับสถานการณ์ที่ยกมาเป็นคําถาม ทําให้เข้าใจส่ิงท่ีอ่านลึกซึ้งข้ึน และสามารถฝึกฝน
การเขียนประโยคโดยใช้คําศัพท์ที่เรียนรู้ใหม่ได้อย่างสมบูรณ์ขึ้น
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ทําแบบฝึกหัดเขียนประโยคใหม่โดยใช้สํานวนหรือรูปประโยคท่ีใช้ในบทความเพ่ือฝึกการเขียน 
ในขั้นสูงข้ึน เริ่มจากการอ่านประโยคให้เข้าใจความหมายและเข้าใจโครงสร้างของประโยคแล้วจึง
นําส่วนที่กําหนดให้มาเขียนประโยคใหม่ โดยใช้ความคิดของตนเอง ทําให้ประโยคมีความหมาย
สมบูรณ์ และถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

เม่ือเขียนประโยคใหม่ถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ให้ฝึกอ่านออกเสียงประโยคแต่ละประโยค และ
เทียบเคียงกับรูปประโยค และความหมายของประโยคเดิมเพ่ือดูว่าถูกต้องและสอดคล้องกับประโยค
เดิมหรือไม่ หากทําได้ให้ขอคําแนะนําจากผู้รู้หรือผู้สอนเองตรวจสอบแก้ไขตามความเหมาะสม

แบบฝึกหัดนี้จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถเขียนประโยคที่มีโครงสร้างซับซ้อนและมีความสละสลวย
แบบนักเขียนมืออาชีพที่เป็นเจ้าของภาษาได้

 

เพ่ือเป็นการเพิ่มความรู้และพัฒนากระบวนการคิดรวมทั้งบทเรียนในการเสริมคุณค่าของตัว 
ผู้อ่านเองและในการดํารงชีวิต ผู้จัดทําได้เรียบเรียงบทเรียนสั้นๆ รวมทั้งนําแนวคิดและบทเรียน
ที่เก่ียวข้องจากแหล่งอื่นๆ มาไว้ในตอนท้ายของแต่ละบทเพ่ือเป็นคติสอนใจ เป็นแนวทางใน 
การพัฒนาความคิดและอุปนิสัยของตนเอง อันจะมีส่วนช่วยในการสร้างลักษณะนิสัย และปลูกฝัง
ความคิดและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้อ่านในระยะยาวต่อไปด้วย

ขอให้อ่านออกเสียงบทเรียนแต่ละข้ออย่างชัดเจนด้วยสําเนียงของเจ้าของภาษา หลับตาและ
ระลึกถึงบทเรียนแต่ละข้อ ท่องจําบทเรียนเหล่าน้ีจนจําได้ขึ้นใจ และนําบทเรียนไปประพฤติปฏิบัติ
ในชีวิตประจําวัน เพ่ือจะได้ลักษณะนิสัยและคุณสมบัติที่พึงประสงค์ติดตัวต่อไป

เม่ือท่านอ่านหนังสือเล่มนี้จนจบ ทําแบบฝึกหัด ทําแบบทดสอบครบถ้วน และสามารถจดจํา 
คําศัพท์และรูปแบบประโยคได้ รวมทั้งสามารถใช้คําศัพท์และแต่งประโยคได้ดีแล้ว ท่านก็พร้อม
ที่จะบินสู่โลกกว้างในการอ่านภาษาอังกฤษขั้นสูงได้อย่างคล่องแคล่วแตกฉาน อย่าหยุดเพียง
แค่นี้หรือพอใจที่สอบผ่านข้อสอบที่ผู้เรียนจบมหาวิทยาลัยต้องสอบเช่น TOEIC, TOEFL, IELT 
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หรือข้อสอบที่มหาวิทยาลัยไทย ใช้ทดสอบผู้ที่สมัครเข้าเรียนปริญญาโท เช่น TU GET, CU TEP  
เป็นต้น

ขั้นต่อไป ท่านก็พร้อมและสามารถที่จะอ่านหนังสือต้นฉบับภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นนิยาย 
หนังสือพิมพ์ ตํารา และวารสารภาษาอังกฤษ ซึ่งมีให้เลือกอ่านมากมาย ท้ังเป็นเล่มและผ่าน
อินเทอร์เน็ต เพื่อให้รู้จักโลกกว้าง เข้าใจความเป็นไปของโลกและสังคม ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ 
นวัตกรรม วิทยาการ สังคม ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา และไม่ว่าความสนใจของท่านจะเป็นเรื่องใด 
ข้อแนะนําก็คือต้องอ่าน รวมทั้งพูดและฟังภาษาอังกฤษทุกวัน เพราะภาษาอังกฤษเป็นสิ่งท่ีต้องใช้
ตลอดเวลา ไม่เช่นน้ันก็อาจจะฝืดหรือติดขัด หรือหลงลืมไปได้ ถ้ามีเพ่ือนต่างชาติก็ฝึกฝนกับเพื่อน
ต่างชาติ เห็นคนต่างชาติต้องเดินเข้าไปหา พูดคุย ถามไถ่ เสนอความช่วยเหลือในทุกโอกาส อย่า
เดินหนีด้วยความกลัวหรือความเขินอาย เพราะถ้าไม่กล้าก็จะไม่มีโอกาส ที่จะฝึกฝนการใช้ภาษา
อังกฤษ ทางด้านการอ่าน หนังสือที่ขอแนะนําให้มีติดตัวอ่านประจําคือ Reader’s Digest ซึ่งมี
ขายตามร้านหนังสือทั่วไป หากต้องการประหยัดเงิน ก็หาซ้ือหนังสือเก่าได้ตามร้านหนังสือเก่าแถว
สวนจตุจักร หรือร้านหนังสือเก่าท่ัวไป ราคาประมาณเล่มละ 20 บาท ซื้อครั้งละ 5 เล่มหรือ 10 
เล่มก็สามารถอ่านได้เป็นปี เมื่ออ่านต่อเนื่องจริงจัง ภาษาอังกฤษก็จะแตกฉาน และมีความสนใจ
และมีความรู้กว้างขวางตามไปด้วย ภาษาอังกฤษที่ใช้ในวารสารเล่มนี้ เป็นภาษาท่ีสละสลวย เข้าใจ
ง่าย และเนื้อหาท่ีคัดสรรมาให้อ่านโดยเรียบเรียงใหม่ หรือย่อมาก็น่าสนใจ และให้ความรู้ได้อย่าง
หลากหลายเช่นเดียวกัน

หลังจากฝึกฝนจนเก่งแล้ว ควรเร่ิมอ่านหนังสือพิมพ์ระดับมาตรฐานของต่างประเทศ เช่น 
สิงคโปร์ ฮ่องกง อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และแม้แต่บังคลาเทศ ซ่ึงมีหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษที่มี
มาตรฐานสูงให้อ่านทางอินเทอร์เน็ตด้วย

การอ่านภาษาอังกฤษได้แตกฉาน เป็นการเปิดประตูสู่โลกกว้าง และเปิดโอกาสให้อนาคต
ของท่านสดใส ได้งานดี มีรายได้สูง เพ่ิมคุณค่าให้ชีวิต และสามารถเรียนรู้เร่ืองของโลกได้อย่าง
กว้างขวางลึกซึ้งอีกด้วย

ขอให้ผู้อ่านประสบความสําเร็จดังหวัง ซ่ึงจะเป็นความปลื้มปีติของผู้รวบรวมเนื้อหาและ 
จัดทําบทเรียนในหนังสือนี้เป็นอย่างย่ิง



CH
A P T E R

The Value of Reading1 1

Dear Son:

You will recall that somewhere in 
your flying experience you ran across the
 expression, “Learn from others’ mistakes;
you won’t have time to make them all by 
yourself.” The same applies to books, in a 
way. If people have written of experiences 
that upon  being read might be of benefit 
to  you—why not give yourself this available 
edge on life and read what they have to say 
about handling various situations?

There is not much new under the sun 
except for such scientific breakthroughs, of 
course, as the dropping of atomic bombs, 
walking on the moon, and the development
of computers. But most business decisions 
have been made over and over again and 
most have been described in writing in 
some book or other. If you take the time 

and patience to read, you will have a 
major head start on most other fellows 
your age who do not.

The best book I can think of to illustrate
my point to you that not much is new under
the sun—and how repetitive mankind’s 
lifetime are—is Bartlett’s Quotations. This 
book begins with reflections on life as far 

 1 Credit: G Kingsley Ward, Letters of a Businessman to His Son, Cedar Books, First Cedar edition 1988 Copyright 
© 1985,1986 by George Kingsley Ward. 
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back as in the Bible and comes forward 
through the ages to the present day. In it 
you will discover that Homer said in about 
700 B.C., “For rarely are sons similar to 
their fathers: most are worse, and a few 
are better than their fathers.” Confucius 
said in 500 B.C., “Have no friends not 
equal to yourself.” Aesop said in 550 B.C., 
“Be content with your lot: one cannot be 
first in everything.” St. Jerome said in 
400 A.D., “It is worse still to be ignorant of 
your ignorance.” Bartlett’s continues in 
like manner to the end, infusing its reader 
with the thoughts and views of countless
people in countless generations–all living
and breathing, experiencing life at one 
time or another just as you and I are now.
I believe that familiarizing ourselves with 
these thinkers’ attitudes, opinions, and 
problems often makes our problems 
appear pale by comparison—or at least 
a lot easier to solve because of their 
experienced observations.

I feel that at my stage of the game, 
simply because of my reading, I have already 
lived the equivalent of about ten lifetimes 
of experience. Not that that gives me any 
feeling of superiority. It doesn’t. But it sure 
does make me feel I am getting the most 
out of my time here on earth.  And I feel 
sorry for anyone born into any manner of 
tight, little community who never gets the 
opportunity of seeing—whether of choice 

or no choice.  How little they learn of life. 
How much they miss of life!

Some people read a lot, but mostly 
fiction. They say that it relaxes them. Many 
feel reading nonfiction is work. Funny, 
I never feel anything but relaxed when 
reading nonfiction. Plus, with so many 
truths far more fascinating than fiction 
to read about,  I almost feel it a waste of 
time reading somebody’s daydream.

John Locke said in 1670, “No man’s 
knowledge here can go beyond his 
experience.” I would agree with that—but 
one’s own experience can be broadened 
vastly by reading about others’ experiences. 
According to the grapevine, Harry Truman, 
as vice president of the United States, 
was considered very poorly qualified for 
the position of president. Still, despite 
his little experience, old Harry became a 
very strong president. My theory about his 
success is that it was largely due to the 
fact that, at age fourteen, he had read 
every book in the small local library in 
Independence, Missouri. His reading 
gave him the required insight into world 
problems that his position demanded but that 
his experience had not yet caught up with.

History is a series of stories I find
most stimulating, rewarding, and enjoy-
able—about the courage of men flying 
aircraft in World War I, about the thinking 
of Confucius on man and society, about 



CHAPTER 1... The Value of Reading                         17

the trial of Richard the Lion-Hearted in 
building England.  Fascinating. So many 
heroic deeds gloriously accomplished, so 
many tribulations faced and overcome, so 
many major problems solved by so many 
people. They make a lot of our meager 
efforts look puny by comparison. However, 
whatever length our journey in life might 
be, it must still begin with but one single 
step—and each book is another step in the 
right direction.

To be able to see in one’s mind another’s 
journey or achievement,  another’s rationale 
of the solution to a problem is as close 
as one can get to actual experience. Books 
do that. They open our minds to wondering
and thinking about why we are here, to 
trying to do the best we can, and to the 
realization that anything less on our part is 
to throw away a large portion of the time 
each of us has been allotted on this earth.

Being different from others is one of
the requisites of success—yet so few 
people will dare it. Most of the major 
decisions I have made were usually bucked 
by my friends. In all good conscience, 
they kept warning me how risky what 
I  was attempting to do was, how the odds
were all against me or how foolhardy
I was being. Upon attaining my degree
as a CPA, when I turned aside jobs in
large corporations in favor of employment
with a very small company, I was ridiculed

by my contemporaries. Our business 
today is a direct result of that decision.
Learning to fly at forty was considered
iffy business by many because I had a 
young family. That decision resulted in 
years of enjoyment for our whole family. 
And in Yul Brynner’s immortal words from 
The King and I, “Et cetera, et cetera, et 
cetera.”

To improve your business skills by 
reading is simply to read about people. 
History is about people. And scores  of
current, widely read books on such topics as 
stress, investing money, dieting, exercise,
flying safety, and innumerable others are
all about people and what they think or what
they have done. Read about people in a 
wide spectrum if you want your skills in 
business to improve immeasurably.

As to which books to read about 
particular business subjects, call on some 
of the former professors of your business
courses. They are usually very up to date 
on who wrote what or where the best 
treatise on a certain subject can be 
found. Use them as your advisers. (I always 
found them eager to help—and the price 
was right.)  

You will recall that I built a bookshelf 
in your room when you were nineteen. On 
it I placed ten books I felt would be of
immense value to you in business and in
your personal life. They were the following:
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1. Bartlett’s Familiar Quotations

 —John Bartlett–

2. My Life in Advertising

 —Claude Hopkins, 1927

3. The Nature of a Family Business

 —Leon Danco, 1981

4. The Doctor and the Soul 

 —Viktor E. Frankl, M.D., 1955

5. Our Oriental Heritage

 —Will Durant, 1935

6. Think and Grow Rich

 —Napoleon Hill, 1937

7. The Rising Sun

 —John Toland, 1970

8. One book of the Encyclopedia Britannica

9. The History of the Decline and Fall of the Roman Empire

 —Edward Gibbon, 1788

10. Ralph Waldo Emerson:  Representative Selections

 —Frederic I. Carpenter, 1934

Now I should like to leave you with the words of St. Thomas Aquinas in 1250: 
“Beware of the man of one book.” Need I say more?

Bookworm
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 1. value = price, worth, cost, useful, advan-
tage, benefit, profit (คณุค่า, ประโยชน์, 

มลูค่า, ราคา, ค่านยิม)

 2. reading (การอ่าน)

 3. recollect (v) = remember, reminisce, 
muse, recall (จาํได้, ระลกึได้)

 4. run across (v) = encounter, meet, come 
across, find, run into (พบโดยบงัเอญิ)

 5. apply = use, employ, engage, practice, 
administer (ประยกุต์, ใช้)

 6. expression = wording, statement,  
message (ข้อความ, คาํกล่าว)

 7. mistakes = errors, blunders, faults  
(ข้อผดิพลาด)

 8. benefits = advantages, interest, profits, 
efficacy (ประโยชน์, กาํไร)

 9. edge = advantages, head start, upper 
hand (มภีาษกีว่า, ได้เปรยีบ)

 10. handle = manage, take care, deal with 
(จดัการ)

 11. various = several, many, diverse,  
different, variant (หลายชนดิ, หลากหลาย)

 12. breakthroughs = discoveries, successes, 
inventions (การค้นพบ, ความสาํเรจ็)

 13. of course = certainly, definitely, for sure 
(แน่นอนละ)

 14. head start = edge, advantage,  
advancement (นาํหน้า, ได้เปรยีบ)

 15. fellows = people, peers, colleagues, 
individuals (ผู้คุ้นเคย, บคุคล)

 16. repetitive = recurrent, recurring, constant, 
incessant, redundant (เกิดซํา้ๆ)

 17. reflection = perception, idea, conception, 
impression, mirror, image (สะท้อน

ความคดิ)

 18. forward = toward, onward, ahead,  
frontward, advanced (ข้างหน้า)

 19. ages = generations, lifetime, duration, 
epoch, era, period (ช่วงอายุ, ช่วงวัย,  

ชัว่อายคุน, หลายชัว่อายคุน)

 20. discover = detect, notice, discern, 
spot, see, observe (ค้นพบ)

 21. rarely = infrequently, seldom, hardly, 
hardly ever, seldom if ever (ไม่บ่อยนกั, 

ยากทีจ่ะพบเหน็)

 22. ignorant = illiterate, uneducated,  
unschooled, untaught, unaware,  
uninitiated (ความโง่เขลา)

 23. infuse = pervade, instill, imbue,  
permeate, pervade, immense (กรอก, 

กรอกใส่, บรรจ,ุ ซมึซาบ, ผ่านกระบวนการ

กระจาย)

 24. countless = innumerable (นบัไม่ถ้วน)

 25. familiarize = acquaint, enlighten, inform, 
accustom, introduce (ทาํให้คุ้นชนิ)

 26. pale = colorless, toneless, uncolored, 
drab, dim, lackluster (สซีดี, ซดี)

VOCABULARY BUILDING
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 27. stage = level, position, status,  
standing, point (ระดบั, ตาํแหน่ง, สถานะ)

 28. superiority = excellence, dominance, 
preeminence, edge, incompatibility  
(เหนอืกว่า, สงูกว่า, เด่นกว่า)

 29. fiction = novel, story, tale, romance 
(นยิาย, เรือ่งแต่งขึน้)

 30. relax = ease up, be easy, mellow,  calm, 
rest, repose (ผ่อนคลาย, คลายลง)

 31. nonfiction = real story, facts (เรือ่งจริง, 

ข้อเทจ็จรงิ)

 32. grapevine = rumor (คาํลอื)

 33. insight = knowledge, understanding, 
profundity, wisdom, clear vision (การ

เข้าใจอย่างถ่องแท้, การมองทะล,ุ การเข้าใจ

อย่างลกึซ้ึง)

 34. catch up with = to move fast enough 
to reach another, draw even (ตามทนั)

 35. stimulate = urge, encourage, goad,  
activate, embolden, persuade (กระตุ้น)

 36. courage = bravery, valor, valiance, 
fearlessness, audacity (ความกล้าหาญ)

 37. heroic = rave, courageous, valiant, 
hero-like, gallant (อย่างวรีบรุษุ)

 38. deeds = acts, actions, doing, perfor-
mance, undertaking, work (การกระทาํ)

 39. glorious = magnificent, splendid, 
lustrous, famous, marvelous (รุ่งเรือง,  

วเิศษสดุ)

 40. illustrate = exemplify, give an example, 
illuminate, demonstrate (การอธบิายด้วย

ตวัอย่าง, ด้วยภาพ, ด้วยแผนภมู,ิ ขยายความ)

 41. meager = scarce, scanty, inadequate, 
small, sparse (น้อยนดิ)

 42. puny = weak, feeble, fragile, unimportant, 
frail (อ่อนแอ, ไม่สาํคญั)

 43. journey = travel, tour, excursion,  
voyage, cruise, trip (การเดนิทาง)

 44. achievement = accomplishment,  
success, performance, fruition,  
attainment (ความสาํเรจ็)

 45. length = distance, span, measure,  
duration (ระยะทาง, ความยาว)

 46. tribulations = difficulties, troubles  
(ความยากลาํบาก)

 47. rationale = reason, reason why,  
explanation, hypothesis, theory (เหตผุล)

 48. realization = recognition, awareness, 
comprehension, understanding (การ

ตระหนกั)

 49. allot = allocate, earmark, set apart, 
grant, give, distribute, divide (จดัสรร

ให้)

 50. dare = challenge, make bold, defy,  
oppose, stand up to (ท้าทาย)

 51. buck = resist, oppose, defy, fight, kick 
against (ต่อต้าน, ขัดขืน, ไม่เห็นด้วย, 

ต้านทาน, ขดัขวาง)

 52. attempt = try, make an effort, strive,  
take on aim for, set out to (พยายาม)

 53. foolhardy = unwise, thoughtless,  
reckless, shortsighted, (อย่างโง่เขลา)

 54. ridicule = deride, mock, lampoon,  
satirize, make fun of (เยาะเย้ย)
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 55. contemporaries = same generations,  
living at the same time (ในยุคสมัย 

เดยีวกนั)

 56. iffy = tentative, unsure, confusing, tricky, 
doubtful, dubious (ไม่มัน่ใจ)

 57. immortal = never dying, ever-living, 
eternal, perennial, deathless (อมตะ, 

ไม่มวีนัตาย)

 58. scores = very many, droves, twenty, 
multitude, crowd (จาํนวนมาก, นบัเป็น

หน่วย, หน่วยละ 20)

 59. innumerable = very many, countless, 
myriad, infinite, incalculable (นับไม ่

ถ้วน)

 60. spectrum = perspective (มติ,ิ มมุมอง)

 61. immeasurably = uncountable, indeter-
minately, incalculably (วดัไม่ได้, จาํนวน 

มากๆ)

 62. treatise = exposition, essay, compo-
sition, thesis, disquisition (ข้อเขียน,  

บทประพนัธ์)

 63. immense =  vast ,  mammoth,  
immeasurable, enormous, huge, big 

(ใหญ่มาก, มากมายมโหฬาร, มหาศาล)

 64. beware = be careful, watch out, look 
out, be cautious, be prepared (ระวงั)

VOCABULARY USAGE

Select the most appropriate word that makes the sentence complete and correct.

 1.  If you have a good memory, you can easily (recollect, reload, remind) what you  
have read.

 2.  While skimming a newspaper recently, I (ran into, ran out of, ran across) an  
interesting article on Thai cooking.

 3.  She (mistook, misunderstood, mistrusted) me as her old friend.

 4.  People who read widely have an (opinion, idea, edge) over those who don’t.

 5.  Throughout the ages scientific (breakups, breakdowns, breakthroughs) help save 
millions of lives.

 6.  Children who learn to read at a young age have a major (headgear, head start, 
headset) over those who don’t.

 7.  Teachers should use different examples to (disseminate, illustrate, explicate)  
the key points of the lesson to help students learn better.
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 8.  Some stories can serve as (illustrations, illuminations, reflections) on problems  
faced by people of all ages.

 9. We can (disclose, uncover, discover) useful information from books.

 10. The key to happiness is to be (content, contemptuous, comfortable) with what we have.

 11. Good books (infuriate, infuse, defuse) their readers with thoughts and views of  
countless people.

 12. He looks (perplexed, pale, calm) because of his poor health.

 13. Books can give you the necessary insights on life which are (equal, equivocal,  
equivalent) to actual experiences.

 14. Because of his great wealth he feels he is (inferior, superior, equal) to his less  
fortunate friends.

 15. Nonfiction can be more (fascinating, intimidating, disappointing) than fiction.

 16. By reading about others’ experiences you can (vastly, unwittingly, widely) broaden  
your perspectives.

 17. Reading history books will give you (foresight, hindsight, insight) into world problems.

 18. His (minimum, meager, marginal) salary is not enough to take care of his family.

 19. What is your (rationale, revelation, conviction) for your decision to vote for him?

 20. Sometimes I (wonder, wander, whisper) why he behaves childishly when he is already 
a grownup.

 21. All of us have been (allotted, allowed, allocated) limited time in this world.

 22. A large (proportion, portion, section) of his income is spent on his expensive clothes.

 23. Hard work is one of the (requisites, requisitions, perquisites) for success.

 24. (Dare, Try, Seek) to be different if you want to succeed in life.

 25. My friends always (block, ban, buck) my decisions because they lack the foresight  
I have based on my in-depth knowledge and analysis of the whole situation.

 26. My (consciousness, conscience, conviction) always tells me to do the right things.

 27. He is determined to achieve his life’s goals against all (fates, problems, odds).

 28. People who live in the same period of time are called (compatriots, comparators, 
contemporaries).

 29. It is impolite to (ridicule, retaliate, reproach) people when they make mistakes.

 30. All men are (mortal, moral, moderate).
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 31. Et cetera, et cetera, et cetera are considered (immodest, immoral, immortal) words.

 32. (Stores, Scores, Stocks) of interesting books can be found in the school library.

 33.  To become a good leader one should read about people in a wide (range, strata, 
spectrum) of society.

 34.  His reading skills have improved (innumerably, immeasurably, imperceptibly) as a 
result of his extensive readings.

 35.  Scholars have written (innumerable, immeasurable, uncountable) number of books  
on every subject.

 36.  My (former, foremost, familiar) professors are well read in their disciplines.

 37.  Original thinkers have written great (treaties, treatments, treatises) on various  
aspects of human beings.

 38. Some people are very (obnoxious, anxious, obvious) to show off their knowledge  
from books.

 39.  Good books will give (innumerable, immense, immoral) value to you in your personal 
life.

 40. Great leaders of the world overcome their (condemnations, tribulations,  
complications) with determination.

 41. My father’s kind words (intimidate, stimulate, dissuade) me to work harder to make  
him feel proud of my achievements.

 42.  He decides to (turn aside, turn over, turn down) a job offer from a big company  
and becomes a volunteer worker for social services instead.

 43.  Careful analysis of problems gives a good (insult, result, retreat).

 44.  Our meager efforts look (funny, puny, pale) compared to his devotion to his work.

 45.  Because of his vast experiences he has keen (observation, compassion,  
concentration) of people around him.

 46.  Our problems look (pale, puny, pitiful) in comparison to his situation.

 47.  The sign in front of the house reads (Beware, Be careful, Be cautious) of dogs.

 48.  According to the (grave yard, grape fruit, grapevine) he is the best singer in our school.

 49.  The price of this book is very cheap in comparison to its (cost, value, worth).

 50.  (Repetitive, Competitive, Representative) exercises can help students to  
remember lessons better.
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UNDERSTANDING MEANING OF KEY SENTENCES

In each sentence, choose one answer which has the nearest meaning to the key  

statement:   

 1. For rarely are sons similar to their father_____

(a) Father and sons always disagree.

(b) Sons normally resemble their father in look.

(c) Sons and father are usually the same.

(d) Father and sons are normally different.

 2. It is worst still to be ignorant of your ignorance.

(a) Ignorant people don’t realize their ignorance.

(b) Ignorance is worse than stupidity.

(c) Don’t show your ignorance if you can avoid.

(d) It is very bad if people don’t realize their stupidity.

 3. “I feel that at my stage of the game” means_____

(a) I enjoy playing game.   (b) In my opinion.

(c) My feeling of the game.  (d) At my age now.

 4. “I am getting the most out of my time here on earth.”

(a) I have more time on earth.  

(b)  My time on earth is valuable.

(c) My life has been eventful.  

(d)  My time on earth is very long.

 5. I never feel anything but relaxed when reading nonfiction means_____

(a) I never relax when reading nonfiction.

(b) I don’t feel anything when reading nonfiction.

(c) Reading nonfiction helps me feel relaxed.

(d) I only read nonfiction when I am relaxed.
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 6. No man’s knowledge here can go beyond his experience.

(a) A man’s experience is more important than his knowledge.

(b) A man’s knowledge is limited by his experience.

(c) Knowledge and experience are closely related.

(d) A man’s experience can go beyond his knowledge.

 7. “According to the grapevine, “Grapevine” means_____”

(a) report     (b)  drink

(c) rumor     (d)  fruits

 8. Truman’s reading gave him the required insights into world problems that his position 
demanded but that his experience had not yet caught up with.

(a) His knowledge was broader than his experience.

(b) His reading was not related to his experience.

(c) His experience was inadequate to give him the required insights.

(d) His experience was more valuable than his knowledge.

 9.  Confucius was a_____

(a) saint     (b)  philosopher

(c) monk     (d)  soldier

 10. So many heroic deeds gloriously accomplished means_____

(a) Accomplishments of important actions result in glory.

(b) Very many significant actions were done admirably.

(c) One needs glory to accomplish important decisions.

(d) Glorious accomplishments are considered heroic deeds.

 11. “…each book is a step in the right direction” means_____

(a) a book can serve as a step.

(b) a book sets one on the correct path.

(c) a book leads readers to higher steps.

(d) reading a book on the step is the right thing to do.
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 12. “I always found them eager to help – and the price was right.”  The price was right 
means_____

(a) the price was reasonable.  

(b)  the price was cheap.

(c) the price was correct.   

(d)  the price was accurate.

 13. I have already lived the equivalent of about ten lifetimes of experience.

(a) I have enjoyed my experience about 10 times of my life.

(b) My life is worth 10 times of my experience.

(c) My experience is equal to 10 times of my life.

(d) My life is very long with good experience.

 14. “Have no friends equal to yourself” means_____

(a) Your friends should not be equal to you.

(b) You should have no friends who are superior to you.

(c) You should have only friends who are equal to you in terms of  
knowledge.

(d) You should be equal to your friends.

 15. Friends kept warning me how the odds were against me or how foolhardy I was  
being.

(a) I had good chances for successes.

(b) I had little chances to succeed.

(c) The odds are on my side.

(d) My friends think I am odd.
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VOCABULARY TEST

Fill in the blank in each statement with an appropriate word from the list on the left.

 1. reclaim  

 2. release 

 3. run into 

 4. breakdown 

 5. breakup 

 6. headgear 

 7. headset 

 8. discover 

 9. illuminations 

 10. disclose 

 11. uncover  

 12. infuriate  

 13. defuse 

 14. contempt 

 15. perplex 

 16. equivocal

 17. inferior

18.  comparable 

19.  discriminate 

 20. recall 

21.  minimal 

22.  wander 

23.  proportion 

 1. Cyclists should always wear a ___________to protect   
themselves in case an accident occurs.

 2. In fear or out of our anxiety we may imagine the magnitude 
of a problem out of its _________.

 3. Since they cannot accept a compromise they decide to 
______________ .

 4. In an airplane passengers are provided with a _____________  
for them to enjoy entertainment programs.

 5. He is unwilling to ____________ the sources of his wealth. 

 6. Her rude remarks ____________ her mother.

 7. Through his patience and hard work he __________ a solution 
to his problems.

 8. As both of them are her good friends she tried to__________  
a conflict between them.

 9. The judge charged him for _____________of the court because 
he refused to follow the court’s rules.

 10. His statement is ambiguous; it is __________.

 11. His unruly behaviors _________me greatly.

 12. Detectives try to _________ the truth behind the murder.

 13. He had suffered from enormous stress which caused his 
mental ___________

 14. With just a _______ fee you can enjoy good music in the park.

 15. Without a destination he ____ aimlessly among the crowd.
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24.  requisitions 

 25. dread 

 26. block 

 27. conscript 

 28. concierge  

 29. comparators 

 30. fate

 16. Since it was a long time ago that we met I don’t _____________ 
the details of our discussion.

 17. He __________ telling the truth to his strict father for fear of  
being punished for his wrongdoings.

 18. A ____________ must live in an army camp during his term.

 19. The bright lights provide ______ on the paintings on display.

 20. Physical exercise is an effective way to _____ your stress.

 21. In some countries the native born majority still ___________ 
against ethnic minorities or new immigrants.

 22. Although he is poor he is confident and does not feel 
_________ to his rich friends.

 23. His enemies will do everything to _________ his promotion.

 24. A person who provides assistance to hotel guests at the 
lobby is called a __________.

 25. Tiger Woods wanted to __________ his title as the number  
one golfer in the world.

 26. His diligence and that of his brother are ___________ 

 27. Companies normally follow the practices of their ___________ 
in deciding wage increase for their employees.

 28. I am the captain of my _________and the master of my soul.

 29. The commander of the army unit ____________an army truck for 
a military exercise. 

 30. I occasionally ____________my former classmates at shopping 
centers during a weekend.
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 THINKING AND REASONING SKILLS  
HIGHER ORDER QUESTIONS

Choose the best answer to each of the following questions:

 1. What is the central theme of the chapter?

(a) Reading nonfiction can be fun.

(b) People can enrich their lives through reading. 

(c) Reading should be selective.

(d) One can improve his business skills by reading about people.

 2. Which is true about the author?

(a) He is well read.

(b) He owes his success in business to reading.

(c) He is too optimistic about the value of reading.

(d) He lives a long life.

 3. What is the author’s main purpose in writing this chapter?

(a) To convince the readers of the value of reading.

(b) To show the knowledge he has accumulated.

(c) To compare himself with his friends.

(d) To encourage his son to read good books.

 4. Why did the author say that “being different from others is one of the requisites 
of success”?

(a) Because you don’t make the same mistakes like others. 

(b) Because you don’t have to compete with others.

(c) Because you have better opportunities in new fields.

(d) Because you will stand out from the crowd.

 5. What conclusion can you draw from this article?

(a) Reading can help you become a strong leader like Harry Truman.

(b) Reading can help you understand the world around you better.

(c) Reading takes a lot of time.

(d) Reading makes your problems easier to solve.
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 6. Why do so few people dare to be different?

(a) Because they lack required experiences.

(b) Because they are afraid to make mistakes.

(c) Because they don’t read good books.

(d) Because they like to be similar to others.

 7. What could be an alternative title of this chapter?

(a)    Reading makes a full man.

(b)    Reading is an important skill.

(c)    Reading is worth a fortune.

(d)    Reading can help you achieve your life’s goals.

 

VOCABULARY TEST
Match Words with Similar Meaning

Match a word from column A that has the closest meaning to a word in column B

A B

1.  run across
2. head start
3. breakthroughs
4. reflections
5. benefits
6. fellows
7. recall
8. illustrate
9. handle

10. repetitive
11. various
12. apply
13. forward
14. grapevine

colleagues
illuminate
advantage
manage
diverse
incessant
employ
encounter
deliberation
profits
remember
discoveries
imbue
seldom
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A B

15.  countless
16. infuse 
17. familiarize
18. superiority
19. pale
20. stage
21. ignorant
22. relax
23. rarely
24. discover
25. ages
26. fiction
27. insight
28. stimulate
29. heroic
30. glorious
31. courage
32. deeds
33. puny
34. meager
35. journey
36. tribulations
37. achievement

acquaint
innumerable
discern
unaware
era
onward
position
preeminence
novel
drab
calm
rumors
valor
undertakings
valiant
encourage
scanty
lustrous
excursion
unimportant
wisdom
accomplishment
difficulties
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WRITING EXERCISE
Sentence Construction

Construct a new sentence using the italicized phrase given in each sentence.

 1. Reading a good book is a step in the right direction.

 2. I always found them eager to help—and the price was right.  

 3. There is not much new under the sun.

 4. According to the grapevine, Harry Truman, as vice president of the United States, was 
considered very poorly qualified for the position of president.

 5. Our journey in life begins with but one single step.

 6. In all good conscience, they kept warning me how risky what I was attempting to do 
was, how the odds were all against me or how foolhardy I was being. 

 7. History is a series of stories I find most stimulating, rewarding, and enjoyable.

 8. It’s a waste of time reading somebody’s daydream.

 9. Good books open our minds to wondering and thinking about why we are here.

 10. Beware of the men with one book.
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COMPREHENSION TEST
Understanding, Interpreting, and Recalling Facts from the Chapter

Write T for TRUE or F for FALSE in front of each sentence based on the contents of the 

chapter  

___________ 1. One can learn from others’ mistakes by reading books.

___________ 2. We have all the time to make mistakes if we want to.

___________ 3. Most business decisions are not new except those concerned with new busi-
ness.

___________ 4. Homer believes that most sons are usually better than their father.

___________ 5. The author believed that he had lived the equivalent of 500 years.

___________  6. According to the author fiction is a writer’s daydream.

___________  7.  Harry Truman was considered a strong president because he graduated from 
an elite college.

___________  8.  History teaches us lessons we could use to avoid problems of the past.

___________  9. Books open our mind to another world we may not have direct experience.

___________  10. Success requires one to be different from others.

___________  11.  Businessmen can improve their business skills by reading about people.

___________  12.  Problems of the present days are always more complicated than those faced 
by people who lived 100 years ago.

___________  13.  Reading nonfiction can be fun, enjoyable, and relaxed.

___________  14.  Sons should always be under the shadow of their father.

___________  15.  Beware of the man of one book because his view is usually narrow.

___________  16.  The author feels that he has lived a very long life beyond his actual age 
because he reads a lot of books.

___________  17.  History is a series of stories about people.

___________  18.  Your experience can be widened vastly by reading about others’  
experiences.

___________  19.  Richard the Iron-Hearted was a King of France.

___________  20.  You can travel to other countries by reading books about them.
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Food for Thoughts and Lessons from the Chapter

Try to understand and memorize each lesson and apply it in your life to improve your 

knowledge, experiences, and quality of life

 1. Reading makes a full man.

 2. You can tell a man’s view of life from what he reads.

 3. Give yourself an edge in life by reading a good book every day.

 4. Have no friends not equal to yourself. Don’t associate with people who will bring you 
troubles or cause you miseries.

 5. Be content with yourself; one cannot win everything in life.

 6. It is worst still to be ignorant of your ignorance; be aware of your weakness.

 7. Use what you have learned from your reading to improve your life.

 8. Dare to be different, but always keep your goal in mind.

 9. As a student you should read good books available in the library as often as you can.

 10. Read, read, and read; you will have a bright future.

 11. Good books are the best friends you can have with you all the time wherever you go.

 12. History repeats itself. Learn from mistakes and experiences of others.

 13. Beware of a man of one book; he is likely to be narrow-minded.

 14. Don’t be afraid to be ridiculed by your friends. Be yourself. Do the right thing.

 15. If you take the time to read every day you will have a major head start over most other 
fellows your age.
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Application of Knowledge  
and Practice of Thinking and Writing Skills

Answer questions in your own words

 1. What are some of the major “values” of reading that you can think of based on  
the contents of this chapter?

 2. Do you think that Thai students read enough “good books”? If not? Why not? Give  
reasons and examples to support your view?

 3. Why did the author think that it’s a waste of time to read fiction? Do you agree with  
his view? Why? Why not?

 4. Prepare a list of five books that you have read which have influenced your thinking  
and enhanced your life. If you want to recommend some of these books to your  
friends, can you write a short report on the contents and values of these books?  
You should write at least 10 sentences for each book to convince your friends that 
these books are worth reading.

 5. Is there a small library or a bookshelf stocked with books that you like to read and  
want to keep in your room or home? If not, what kinds of books would you start  
collecting to begin a “personal library” in your room, apartment, or home?

 6. Do you know places you can buy used books, hard to find books, or even new  
books at reduced prices? Where are these places? Have you been to the places?  
Do you like them? Why? Why not?

 7. What newspapers do you regularly read? Why do you read them? Do you buy them  
or read them without buying? How many English newspapers in Thailand do you  
know? Have you read some of them? If yes, what are they? If not, would you like  
to start reading them? 

 8. Many people read English newspapers to learn English especially meanings of new 
words and how to write good sentences. Would you like to do likewise? If yes, which 
newspaper would you choose?  How many new words can you learn in a day/a month/ 
a year by reading the newspapers?
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 9. Who wrote “Think and Grow Rich”? Do you think people can become rich by reading a 
good book? Why? Or Why not? Are you interested in reading this book (in English)? If 
yes, where can you find a copy? How long will it take you to complete the book?

 10. What does “bookworm” mean? Does the word convey a good or a bad meaning?  
What are some major characteristics of a bookworm?  Do you consider yourself  
a bookworm? Why? Why not?

 11. From this chapter which statement/sentence has a strong impact on your thought about 
the influence or benefits of reading good books? Why?

 12. What are some characteristics of a “good reader”? Do you consider yourself a good 
reader? Why? Why not?
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If you have all of them, you’re 

Letter from Bill Gates2

I’m often asked how to be a good 
manager, a topic I’ve taken on 

in this column more than once. Less often 
does anybody ask an equally important 
question:  What makes a good employee?

Here are 10 of the qualities I find in 
the “best and brightest” employees, the 
people companies should attract and 
retain.

If you have all of these attributes, 
you’re probably a terrific employee.

First, it’s important to have a 
fundamental curiosity about the product 
or products of your company or group. You 
have to use the products yourself.

This can’t be stressed enough in the 
computer world. It also carries special weight 
in other knowledge-based fields where 
technology and practices are advancing 
so fast that it’s very hard to keep up.
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If you don’t have a fascination with 
the products, you can get out of date – and 
become ineffective – pretty quickly.

Second, you need a genuine interest
in engaging customers in discussions 
about how they use products – what they 
like, what they’ don’t like. You have to be 
a bit of an evangelist with customers, and 
yet be realistic about where your company’s 
products are falling short and could be 
better.

Third, once you understand your 
customer’s needs, you have to enjoy 
thinking through how a product can help.

If you work in the software industry, 
for example, you might ask: “How can this 
product make work more interesting?

How can it make learning more 
interesting?

How can it be used in the home in 
more interesting ways?”

These first three points are related. 
Success comes from understanding and 
caring deeply about your products, your 
technology and your customers’ needs.

Fourth, you as an individual employee 
should maintain the same type of long-term 
approach that a good company does.

Employees need to focus on life-long 
goals such as developing their own skills 
and those of the people they work with. This 
kind of self-motivation requires discipline, 
but it can be quite rewarding.

Management can also encourage 
motivation, of course.

If you’re in sales, quotas are important 
tools for measuring performance, and it’s 
great when employees beat a quota.

But if beating your sales quota or 
maximizing your next bonus or salary 
increase is all that motivates you, you’re 
likely to miss out on the kind of teamwork 
and development that create success in 
the long term.

Fifth, you need to have specialized 
knowledge or skills while maintaining a 
broad perspective.

Big companies, in particular, need 
employees who can learn specialties quickly.

No one should assume that the 
expertise they have today will suffice 
tomorrow, so a willingness to learn is 
critical.

Sixth, you have to be flexible enough 
to take advantage of opportunities that can 
give you perspective. At Microsoft we try to 
offer a person lots of different jobs through 
the course of a career.

Anyone interested in joining 
management is encouraged to work in 
different customer units, even if it means 
moving laterally within the organization or 
relocating to a different part of the world.

We try to move people from our 
product groups out into the field and move 
field people into the product groups.



CHAPTER 2... Ten Attributes of Good Staff                         39

We have many people in our US 
subsidiary from other countries, and we 
have many US employees who work for 
subsidiaries in other nations.

This helps us better understand world 
markets, and while we do a pretty good job 
of cross-pollination, there’s still not quite 
as much of it as I would like.

Seventh, a good employee will want to 
learn the economics of the business. Why 
does a company do what it does?

What are its business models?

How does it make money?

I’m always surprised to learn of 
a company that doesn’t educate its 
employees in the fundamental financial 
realities of its industry.

Employees need to understand the 
“make or break” aspects of their industry 
so that they know what it is about their 
own job that really counts. Of course, em-
ployees have to be willing students who 

direct attention to the areas where it makes 
the biggest difference.

Eighth, you just focus on competitors. 
I like employees who think about what’s 
going on in the marketplace.  What are our 
competitors doing that’s smart? What can 
we learn from them? How can we avoid 
their mistakes?

Ninth, you’ve got to use your head. 
Analyze problems but don’t fall prey 
to “analysis paralysis.” Understand the 
implications of potential tradeoffs of all 
kinds, including the tradeoff between 
acting sooner with less information and 
later with more.

Use your head in practical ways, too. 
Prioritize your time effectively. Think about 
how to give advice crisply to other groups.

Finally, don’t overlook the obvious 
essentials such as being honest, ethical 
and hard working. These attributes are 
critical and go without saying.
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 1. take on = undertake, assume, carry, bear, 
acquire (ดําเนินการ, ปฏิบัติ, รับหน้าที่,  

รบัเป็นภาระ)

 2. attract = enter, draw, pull captivate, 
entice, invite, magnetize (ดงึดูดใจ, จงูใจ, 

กระตุ้นความสนใจ, มเีสน่ห์, ล่อใจ)

 3. retain = hold, keep, secure,  maintain, 
preserve, hold onto (เกบ็ไว้, รักษาไว้,  

เอาไว้, ยดึถอืไว้, จดจาํ) 

 4. attributes = qualities, properties, charac-
teristics, abilities, virtues (คณุลกัษณะ, 

ความสามารถ, คณุสมบตั)ิ

 5. terrific = superb, splendid, exceptional, 
wonderful, excellent, marvelous  
(ดีเยีย่ม, เยีย่มยอด, วเิศษ, เป็นพเิศษ)

 6. fundamental = base, foundational,  
underlying, essential, vital, necessary 
(พื้นฐาน, ซึ่งเป็นส่วนสําคัญ, เป็นรากฐาน

สาํคญั)

 7. curiosity = inquisitiveness (ความสงสัย 

ใคร่รู้, อยากรู้อยากเหน็)

 8. stress (v) = emphasize, give emphasis 
to, punctuate, underline, underscore 
(เน้นยํา้, ให้ความสาํคญั)

 9. keep up = catch up with (ติดตามให้ทนั, 

ทาํให้เรว็ทันกนั)

 10. fascination = attraction, attractiveness, 
absorption, captivation (ความติด 

ตรงึใจ, ความจบัใจ, ความประทบัใจ, ความ

ทึง่ในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่)

 11. ineffective = inefficient, unprofessional, 
incompetent, unfit, inept, unable (ไม่มี

ประสทิธผิล, ไม่มฝีีมอื, ไม่มคีวามสามารถ, 

ไม่มปีระสทิธภิาพ, ไม่เหมาะสม)

 12. genuine = real, authentic (จรงิ, แท้จรงิ, 

แท้)

 13. engage = employ, hire, attract, involve 
(เกีย่วข้อง, เกีย่วพนั, มส่ีวนร่วม)

 14. evangelist = propagandist, preacher  
(ผู้เผยแพร่, ผู้สอน, นกัเทศน์)

 15. realistic = practical, feasible, possible, 
reasonable (เป็นไปได้, เป็นจรงิ, สมเหตุ

สมผล)

 16. be a bit of = a little, a small part  
(มส่ีวนอยู่บ้าง, เลก็น้อย)

 17. fall short = insufficient, not enough  
(ไม่ถงึเกณฑ์, ไม่เพยีงพอ)

 18. think through = appraise, take stock  
(คดิให้ทะล,ุ คดิให้สมบรูณ์ครบถ้วน, ประเมนิ

ก่อนตดัสนิใจ)

 19. approach = method, procedures, steps, 
mode, way (วธิกีาร, กระบวนการ, วถิทีาง)

 20. discipline = self- control, restraint, 
regulation, restriction, rule (วนิยั, มวีนิยั)

 21. motivation = incentive, inducement, 
persuasion, encouragement, stimulus, 
inspiration, enticement (แรงกระตุ้นจงูใจ, 

เหตจุงูใจ, สิง่ดลใจ, แรงดลใจ)

 22. encourage = motivate, stimulate, per-
suade (ให้กาํลงัใจ, กระตุ้นเตอืน, ผลกัดนั)

VOCABULARY BUILDING
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 23. performance = accomplishment  
(ผลงาน, ฝีมอื, ผลการปฏบิตังิาน)

 24. maximize = optimize (ให้ได้ผลสงูสุด)

 25. perspective = view, aspect, viewpoint, 
outlook, position, standpoint (แง่มมุ, 

มมุมอง, จดุยนื)

 26. expertise = skills, knowledge,  
experience, talent, proficiency (ความ

เชีย่วชาญ, ความชาํนาญ, ความรู้เฉพาะด้าน)

 27. suffice = be enough, be adequate, 
be sufficient, serve, satisfy (เพยีงพอ,  

พอเพยีง)

 28. critical = crucial, decisive, important, 
essential, vital, pivotal (สําคญัอย่างยิง่, 

เกีย่วกบัความเป็นความตาย, จดุเปลีย่นแปลง)

 29. lateral = sidewise, same level, side- 
ways, sidelong, sideward, indirect  
(ในระดบัเดยีวกนั, ในระนาบเดยีวกนั)

30. relocate = move to another place, 
resettle (เคลื่อนย้ายไปที่อื่น, หาที่ใหม่, 

ย้ายทีใ่หม่)

 31. cross-pollination - mixture of pollens, 
exchange of ideas and thoughts, cross 
fertilization from different species or 
families (การผสมเกสรข้ามพนัธุ์, การถ่าย

โอนแลกเปลีย่นความคดิ)

32. financial = money matter, fiscal, money, 
monetary, economic (เกีย่วกบัการเงนิ)

33. aspects = perspectives, standpoints, 
approaches, views (แง่มมุ, มมุมอง, จดุยนื)

34. analysis = scrutiny, probe, review, 
research (การวเิคราะห์)

 35. paralyses = unable to move, motion- 
less (เป็นง่อย, เคลือ่นไหวไม่ได้)

36. avoid = evade, steer clear, elude, 
dodge, escape, avert, refrain (หลกีเลีย่ง)

37. fall prey = become a victim or target 
(ตกเป็นเหยือ่)

38. potential = possible, likely, future, 
probable (แนวโน้มความเป็นไปได้, เป็นไป

ได้, อาจเกิดขึน้ได้)

39. tradeoffs = exchange, transaction, 
swap, interchange (แลกเปลีย่น, การหกั

กลบลบหน้ี, การได้เปรยีบเสยีเปรยีบ)

40. practical = เหมาะสม, มปีระโยชน์, ตาม

ความเป็นจรงิ, ปฏิบตัไิด้

 41. prioritize = set in order, sequence,  
rank (จดัอนัดบัความสาํคญั)

42. crisp = fresh, sharp, clean, candid, 
concise, succinct (เฉยีบคม, หลกัแหลม, 

เรยีบร้อย, ชดัเจน, กะทดัรดั, ไม่เยิน่เย้อ)

43. overlook = ignore, neglect, disregard, 
miss, lose sight of, not take into  
account, leave out, skip (มองข้ามไป, 

มองไม่ออก, ไม่ใส่ใจ)

44. obvious = clear, plain, understandable, 
visible, apparent, evident, conspicuous, 
exploit (เหน็ชดัๆ, ชัดเจน, ชดัแจ้ง, เด่นชดั, 

เหน็ได้ง่าย)

 45. essential = necessary, important, 
requisite, indispensable, vital,  
inherent (จาํเป็น, สาํคญั, ต้องม,ี ขาดไม่ได้)

46. go without saying = evident, easy to 
understand, not necessary to repeat 
(ไม่จาํเป็นต้องกล่าวอีก หรอืกล่าวซํา้, เป็นที่

เข้าใจแล้ว, ง่ายทีจ่ะเข้าใจ)
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VOCABULARY USAGE

Select the most appropriate word that makes the sentence complete and correct.

 1. Most companies want to attract and (obtain, retain, maintain) good employees on a 
long-term basis.

 2. The “best and brightest” employees, normally have good (attributes, assets,  
qualifications).

 3. Good employees are not afraid to take (away, up, on) difficult tasks.

 4. It is important for employees to have a fundamental (fascination, curiosity,  
 comprehension) about  the products

 5. In the computer field it’s important to keep (on, up, out) with rapid developments of 
technology.

 6. (Superficial, Genuine, Sporadic) interests in products are very essential for  
salespeople.

 7. You should not be overoptimistic but should be more (pessimistic, realistic,  
opportunistic) about your future.

 8. Some of our products are falling (down, apart, short) and could be further improved 
for better performance.

 9. Long (length, term, time) planning is a good strategy for a business.

 10. In sales quotas are important for measuring (profits, performance, portfolio) of  
employees.

 11. Teamwork and good (perspective, proposition, inspection) help create success in the 
long term.

 12. While specialized knowledge and skills are essential, employees should also  
maintain a broad (idea, perspective, prospectus) of their work.

 13. Willingness to learn is (critical, adequate, appropriate) for employees who want to 
succeed in their work.

 14. Employees looking for promotion must be willing to move (horizontally, laterally,  
vertically) within an organization.

 15. Cross (examination, pollination, cooperation) is important to help employees gain 
different (prospects, perspectives, privileges) about various aspects of the job.
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 16. Many people from other countries are working in their (substandard, subsidiaries,  
subsidies) in Thailand.

 17. A good employee should understand the (method, model, modular) of his business.

 18. Employees should be educated about fundamental financial (formula, gains, realities) 
of the industry.

 19. Employees need to understand the “(take, make, safe) or break” aspects of their industry.

 20. “Analysis (synthesis, paralysis, antithesis)” is the result of too much thinking without 
actions.

 21. People who don’t understand the real problems can easily fall (short, prey, down)  
to analysis paralysis.

 22. In business honesty and (integration, integrity, politics) are the name of the game.

 23. Bill Gates said employees should use their head in a (critical, practical, rational) way.

 24. To be effective you must (maximize, prioritize, standardize) your tasks and time.

 25. Good sales people know how to give advice (critically, convincingly, crisply) to their 
customers.

 26. Sometimes people (overlook, overstate, overestimate) the obvious (mistakes,  
rules, facts) in doing business.

 27. It goes without (speaking, saying, reasoning) that hard work is an essential ingredient 
for success.

 28. We should try to (avoid, emulate, imitate) our competitor’s mistakes.

 29. A (terrified, terrific, terrible) employee should have the 10 attributes of good staff 
advocated by Bill Gates.

 30. Teachers should try to (enthrall, engage, entertain) the students in discussing  
the applications of knowledge in the textbooks to real life situations.

 31. An evangelist is a (salesman, preacher, advertiser).

32. Many students lack self (support, discipline, esteem) to concentrate on their studies.

 33. If you are not always on the lookout you will miss (up, out, upon) opportunities to  
advance in your career.

 34. In making business decisions, you must take into consideration (consequential,  
potential, essential) tradeoffs.

 35. In Bill Gates’ opinion terrific employees are (inquisitive, intolerable, ineffective). 
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VOCABULARY TEST

Fill in the blank in each statement with an appropriate word from the list on the left.

 1. obtain
 2. maintain
 3. fascination
 4. superficial
 5. genuine
 6. pessimist
 7. portfolio
 8. profits
 9. development
 10. approach
 11. flexible
 12. adequate
 13. migrate
 14. rigid
 15. agents
 16. culture
 17. pollination
 18. design
 19. formula
 20. gain
 21. synthesis
 22. antithesis
 23. critical
 24. maximize
 25. subsidize
 26. expertise
 27. essential

 1. Do you agree that the main objective of a business is to 
maximize ____________?

 2. His manners are very rigid.  He should be more relaxed and 
______________.

 3. The school imposes very _____________ regulations on the  
students.

 4. Her view is very ______________ and unrealistic.

 5. My shoes are made of _____________ leather.

 6. Unlike an optimist a _____________ always thinks it’s difficult to 
try out new ideas.

 7. Some birds ______________ to warmer parts of the world in  
winter.

 8. Foreign companies usually need local ______________ to  
represent their business interest.

 9. Language, music, and a way of life are all part of a ______________,

 10. The success ______________ for ambitious employees is hard work.

 11. Don’t be afraid of making ______________ because at least you 
can learn from them.

 12. You should always try to ______________ good relations with your 
superiors.

 13. Interior ______________ is concerned with making a house  
comfortable and attractive.

 14. Through their support for charity works they _____________  
recognition and respect from the society.
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 28. mistakes

 29. emulate

 30. imitate 

 31. fundamental 

 32. attributes 

 33. stress

 34. terrific 

 35. keep up 

 36. suffice 

 37. motivation 

 38. laterally 

 39. model 

 40. competitors 

 41. smart

 42. avoid

 43. obvious 

 44. critical 

 45. performance 

 46. discipline

 47. prey 

 48. curiosity

 

 15. A ______________ analysis of the causes of the problem is very 
important before we can arrive at a conclusion.

 16. Our teacher presents a ______________ of thoughts expressed  
by scholars on their subject.

 17. Educated workforce is a key factor for economic ____________.

 18. Don’t be afraid to ______________ your teachers for help with  
your studies.

 19. You can _____________ a bachelor’s degree at an open university 
without attending classes.

 20. He never practices what he preaches. His actions are an 
_____________ of his words.

 21. He developed _____________ for numbers since he was a child.

22. Although the salary is low, it is ______________ to meet my basic 
needs.

23. An intelligent investor always diversifies her ______________ of 
investments.

24. Cross ______________ of ideas among employees is essential  
for progressive companies.

 25. Hard work, honesty, and creativity are the basic ______________ for 
success in business and life.

26. Some organizations ______________ the costs of meals and  
transportation for their employees.

27. The goal of a business company is to ______________ profits for 
shareholders.

28. Young people try to ______________ movie stars to attract  
attention.

29. Use your own judgment.  Don’t blindly ______________ their  
behaviors.

30. His _____________ in his field is unquestionable.  He is considered 
a genuine expert on the subject. 
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 31. ______________ employees keep on learning new ways to improve 
their products and work.

32. Knowledge you gain from your classes will not ______________ 
for your work in the future.

33. He has many good ______________ to become an effective man-
ager

34. My friend is a ______________ student who works very hard

 35. Although analytical thinking is important, we should not fall 
______________ to “analysis paralysis.”

36. Teachers should ______________ to their students the need to 
use their head creatively.

37. In business the fundamental ______________ is to provide the 
best services to your customers.

38. A business ______________ helps explain how a company oper-
ates.

39. Workers can gain broader knowledge of the business by 
transferring ______________ among the various divisions.

40. It is ______________ that he has a good future ahead of him.

 41. ______________ employees can learn good lessons from the suc-
cesses and failures of the competitors of their companies.

42. She needs ______________ to experiment with new ideas.

43. Salesman’s ______________ is judged based on his assigned 
quota.

44. Naï  ve people can easily fall ______________ to cheaters.

45 . Technical knowledge and abilities to apply it in your work are 
______________ to your successes in your career.




