
 
ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารและบริการ 

 
บทสนทนา เกีย่วกบัมารยาทในการเข้าสังคม 
 เป็นมารยาททางสังคมอยา่งหน่ึงท่ีการทกัทายกบัผูใ้หญ่ หรือคนท่ีเราไม่คุน้เคยนั้น 
ตอ้งใชภ้าษาท่ีเป็นทางการนิดหน่ึง เพื่อใหเ้กียติแก่ผูส้นทนา มารยาทน้ีมีในทุกเช้ือชาติและภาษาเลยครับ 
 
Tom: Good morning Mr. Thomson. How are you? 
 กุด มอ๊นิง มิสเตอะ ธอมสัน ฮาว อา๊ ยู 
 อรุณสวสัด์ิ คุณ ทอมสัน คุณ เป็น อยา่งไร บา้ง 
 
Mr. Thomson: I’m very well, thank you. How are you. 
 ไอม เวริ๊ เวล็ แธ็งคิว ฮาว อา๊ ยู 
 ผม สบายดี ขอบคุณ คุณ เป็น อยา่งไร บา้ง 
 
Tom: I’m very well, thank you. 
 ไอม เวริ๊ เวล็ แธ็งคิว 
 Mr. Thomson : How may I help you, Tom? 
 ฮาว เม ไอ เฮล็พ ยู ๊ทอม 
 มีอะไร ให ้ผม ช่วย คุณ ไหม ทอม 
 
Tom: I forgot to bring my notebook. I’m afraid I can’t present my project today. 
 ไอ ฟอ ก็อท ทู บริง มาย โน๊ตบุค ไอม อะเฟรด ไอ แคน๊ท พริเซ็นท มาย พร๊อเจค็ ทูเด 
 ผม ลืม เอา โน๊ตบุค๊ มา ผม เกรงวา่ ผม ไม่สามารถ น าเสนอ โครงการ ของผมได ้
 
Mr. Thomson: You can present it tomorrow. Don’t worry. 
 ย ูแคน พริเซ็นท อิท ทุมอ๊โร ด๊นท วอ๊ริ 
 คุณ สามารถ น าเสนอ พรุ่งน้ี ก็ได ้อยา่ กงัวล 
 
Tom: Thank you very much. 
 แธ็งคิว เวริ๊ มชั 
 ขอบคุณมาก 
 



Mr. Thomson: You’re welcome. 
 ยวั เวล็คมั 
 ไม่เป็นไร 
เรียนรู้เพิม่เติม 

ค าทกัทายจะแบ่งตามช่วงเวลาของวนั 
Good morning  กุด มอ๊นิง เชา้ถึงเท่ียง 
Good afternoon  กุดอา๊ฟเทอะนูน หลงัเท่ียงถึงเยน็ๆ 
Good evening กุด  อ๊ิฝนิง เยน็ถึงก่อนหกทุ่ม หลงัหกทุ่มไปก็จะเป็นเชา้วนัใหม่แลว้ 
มารยาทในการเข้าสังคม 

ถา้เราไม่รู้จกักนั แลว้จู่ๆตรงไปถามช่ือตรงๆวา่ What is your name?  จะเป็นการไม่สุภาพเท่าไหร่ 
ดงันั้นหากเราตอ้งการรู้จกัใครก็ใหท้  าการแนะน าตวัเองก่อนเลยครับ 
และเป็นธรรมดาท่ีอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งแนะน าตวัเองเช่นกนั และกล่าวแสดงความยนิดีท่ีไดรู้้จกักนัดงับทสนทนา 

หลงัจากนั้นค่อยคุยกนัเร่ืองอ่ืนๆ แต่การคุยกบัคนท่ีเราไม่รู้จกัมกัคุน้ ไม่ควรถามเร่ืองส่วนตวัเช่น 
เร่ืองน ้าหนกั อาย ุเร่ืองแฟน เป็นตน้ บทสนทนาดา้นบนน้ีถือวา่เป็นการแนะน าแบบง่ายๆ ไม่เป็นทางการ 
ใชก้บับุคคลทัว่ๆไป ท่ีไม่ไดมี้ยศต าแหน่งอะไรใหญ่โตครับ 
ตัวอย่างบทสนทนา 
Ted : Hello. I’m Ted. 
 เทด็ : เฮล็โล ไอม เทด็ 
 สวสัดีครับ ผมช่ือ เทด็ 
Jenny : Hello. I’m Jenny. Nice to meet you. 
 เจนน่ี : เฮล็โล ไอม เจน็นิ ไนซ ทุ มีท ย ู
 สวสัดีค่ะ ฉนัช่ือ เจนน่ี ยนิดีท่ีไดรู้้จกั 
Ted : Nice to meet you, too. 
 เทด็ : ไนซ ทุ มีท ย ูทู 
 ยนิดีท่ีไดรู้้จกั เช่นกนั 
ปล. ค าวา่ครับ ค่ะ ไม่มีในภาษาองักฤษนะครับ แค่เติมเขา้ไปใหดู้สุภาพตามหลกัภาษา 
 

ค าอธิบาย 

Hello   แปลวา่ สวสัดี   ใชท้กัทายกบัคนทัว่ๆไปท่ีเราไม่รู้จกัมกัคุน้ ไม่ควรใชค้  าวา่ Hi หวดัดี 
Nice to meet you แปลวา่ ดีท่ีไดพ้บคุณ แต่เน่ืองจากเป็นส านวน จึงแปลวา่ ยนิดีท่ีไดรู้้จกั 
I’m    ไอม  ยอ่มาจาก I am (ไอ แอม) ผม/ฉนั คือ 
I    อ่านวา่ อาย แต่เวลาพูดจริง จะเร็วจนไดย้นิวา่ ไอ 



I’m Ted.   แปลวา่  ผมคือเทด็ แต่เน่ืองจากใชใ้นการแนะน าตวั จึงแปลวา่ ผมช่ือ เทด็ ใชใ้นการ 
   แนะน าตวัทัว่ไป หรือจะใชค้  าวา่ My name is Ted. (กระผมช่ือเทด็) ก็ได ้ซ่ึงฟังดูแลว้ 
   เป็นทางการมากข้ึน 
 

บทสนทนาภาษาองักฤษเพ่ือการท่องเที่ยว เกีย่วกบัการท่องเทีย่ว สามารถใช้ได้หลายแบบ ตัวอย่างต่อไปนี ้

Did you go to ...?    ดิด ย ูโก ทู …   คุณไดไ้ป…มาหรือเปล่า 

Have you ever been to ...?   แฮฟว ย ูเอฟเวอะ บีน ทู … คุณเคยไป….ไหม 

Are you going to …?   อาร์ ย ูโกอิง ทู …   คุณก าลงัจะไป…ใช่ไหม 

Where are we going?   แวร์ อาร์ ว ีโกอิง   เราจะไปไหนกนัดี 

Where are you going to?  แวร์ อาร์ ย ูโกอิง ทู  คุณก าลงัจะไปไหน 

Are you going by …?   อาร์ ย ูโกอิง บาย …  คุณเดินทางโดย…ใช่ไหม 

Do you like to travel?   ดู ย ูไลค ทู แทรฟเวลิ  คุณชอบท่องเท่ียวไหม 

Do you travel a lot?   ดู ย ูแทรฟเวลิ อะ ลอท  คุณท่องเท่ียวบ่อยไหม 

How often have you been …?  ฮาว ออฟเฟิน แฮฟว ย ูบีน … คุณไป…บ่อยแค่ไหน 

Where did you spend your last vacation? แวร์ ดิด ย ูสเพนด ยวัร์ ลาสท เวเคชนั คุณไปเท่ียวท่ีไหนในวนัหยุดท่ีผา่นมา 

How many country have you been to? ฮาว เมนี คนัทรี แฮฟว ย ูบีน ทู คุณเคยเดินทางไปก่ีประเทศแลว้ 

Where did you go?   แวร์ ดิด ย ูโก   คุณไปท่ีไหนมา 

How was your trip (in…) ?  ฮาว วอส ยวัร์ ทริพ (อิน…) ไปเท่ียว (ท่ี…) เป็นอยา่งไรบา้ง 

Do you like to go to …?  ดู ย ูไลค ทู โก ทู …  คุณชอบไป…ไหม 

How will you travel to …?  ฮ่าว วลิ ย ูแทรฟเวลิ ทู …  คุณจะไปเท่ียวท่ี…อยา่งไร 

How long will it take?   ฮาว ลอง วลิ อิท เทค  มนัจะใชเ้วลานานเท่าไหร่ 

Do you like to fly?    ดู ย ูไลค ทู ฟลาย  คุณชอบข้ึนเคร่ืองบินไหม 

Are you flying or going by train?  อาร์ ย ูฟลายอิง ออ โกอิง บาย เทรน คุณจะไปโดยเคร่ืองบิน หรือรถไฟ 

Are you going on a trip next Sunday?  อาร์ ย ูโกอิง ออน อะ ทริพ เนคซท ซนัเดย ์ 

 วนัอาทิตยห์นา้คุณจะไปเท่ียวใช่ไหม 

What time will you leave …?  วอท ไทม วลิ ย ูลีฟว ….  คุณจะออกจาก….ตอนก่ีโมง 

How about going to …?  ฮาว อะเบาท โกอิง ทู ….  ถา้จะไป …คุณวา่ดีไหม 

When should I visit the place? เวน ชูด ไอ วสิซิท เธอะ เพลส คุณวา่ฉนัควรไปเท่ียวเม่ือไหร่ดี 

The best time to visit…is…  เธอะ เบสท ไทม ทู วสิซิท…อีส… เวลาดีท่ีสุดท่ีจะไปเท่ียวท่ี คือช่วง… 

Sound good! Would you like to go with me? เซานด กูด วูด ยู ไลค ทู โก วธิ  มีฟังดูดีนะ คุณจะไปกบัฉนัไหม 

What have you been up to lately? วอท แฮฟว ย ูบีน อพั ทู เลทลี  ช่วงหลงัๆมาน้ีคุณท าอะไรบา้ง 



I went on a trip with my family. ไอ เวนท ออน อะ ทริพ วธิ มาย แฟมมิลิ ผมไปเท่ียวกบัครอบครัวมา 

Do you have enough free time? ดู ย ูแฮฟว อินฟั ฟรี ไทม  คุณพอจะมีเวลาวา่งบา้งไหมครับ 

Are you free next week?  อาร์ ย ูฟรี เนคซท วคี  สัปดาห์หนา้คุณวา่งไหม 

I will take you to …   ไอ วลิ เทค ย ูทู …  ผมจะพาคุณไป… 

i want to travel with you.  ไอ วอนท ทู แทรฟเวลิ วธิ ยู ฉนัอยากไปเท่ียวกบัคุณ 

I’m going to …    ไอม โกอิง ทู …   ฉนัก าลงัจะไป…. 

I went to … last year.   ไอ เวนท ทู …ลาสท เยยีร์  ฉนัไป…เม่ือปีท่ีแลว้ 

I want to go to/for…   ไอ วอนท ทู โก ทู/ฟอร์ …  ฉนัอยากไป 

ท่ี/กิจกรรม…หากคุณเป็นคน        

 ชอบเท่ียวแลว้อยากชวนเพื่อนไปดว้ย 

 

I want to invite you to travel together.   ไอ วอนท ทู อินไวท ย ูทู แทรฟเวลิ ทูเกธเธอะ 

        ฉนัอยากจะชวนคุณไปเท่ียวดว้ยกนั 

I’m sure it must be a very great thing.   ไอม ชวัร์ อิท มสัท บี อะ เวรี เกรท ธิง 

        ผมแน่ใจวา่มนัตอ้งเป็นอะไรท่ีเยีย่มมาก 

ลองแนะน ากจิกรรมทีเ่ขาอยากจะไปเทีย่วกบัเรา เช่น 

There are many activities such as diving, ride a horse and camping on the beath. 

แธร์ อาร์ เมนี แอคทีฟวทีิส ซชั แอส ไดฟวงิ ไรด อะ ฮอร์ส แอนด แคมพิง ออน เธอะ บีช 

มีหลายกิจกรรมใหท้ า เช่น ด าน ้า ข่ีมา้ และตั้งแคมป์ริมชายหาด 

If’s safe to scuba dive near that area.  อิทส เซฟ ทู สคิวบะ ไดฟว เน่ียร์ แธท แอเรีย 

      ด าน ้าบริเวณนั้นจะปลอดภยั 

I can show you some  great places for …  ไอ แคน โชว ์ย ูซมั เกรท เพลส ฟอร์… 

      ฉนัแนะน าสถานท่ีดีๆ ส าหรับ(กิจกรรม)…ใหคุ้ณไดน้ะ 

How interest is it?    ฮาว อินเทอะเรสท อีส อิท  

      มนัน่าสนใจตรงไหนหรอ 

What are some interesting in…?  วอท อาร์ ซมั อินเทอะเรสทิง อิน   

      …ท่ี….มีอะไรน่าสนใจบา้ง 
 

ประโยคเหล่านีม้ักใช้ถามกนัขณะท่องเทีย่วแล้วมีการสนทนากนั 

What is it about…that impressed you?  วอท อีส อิท อะเบาท… แธท อิมเพรสด ย ูคุณรู้สึกประทบัใจอะไรท่ี… 

Where are we now?   แวร์ อาร์ ว ีนาว   ตอนน้ีเราอยูท่ี่ไหนกนั 



Here is…    เฮียร์ อีส…   ท่ีน่ีคือ… 

Now, We are at…   นาว ว ีอาร์ แอท…  ขณะน้ีพวกเราอยูท่ี่… 

Could you take a photo for me? คูด ย ูเทค อะ โฟโท ฟอร์ มี คุณช่วยถ่ายรูปใหฉ้นัหน่อยไดไ้หม 

May I take photographs?   เมย ์ไอ เทค โฟทะแกรฟส  ฉนัขออนุญาตถ่ายภาพหน่อยไดไ้หม 

Do we need a guide?   ดู ว ีนีด อะ ไกด   เราตอ้งมีคนน าทางไหม 

I want you to send someone to guide me. ไอ วอนท ย ูทู เซนด ซมัวนั ทู ไกด มี    ผมตอ้งการใหคุ้ณส่งคนน าเท่ียวใหก้บัผม 

I want a guide who speaks Thai.  ไอ วอนท อะ ไกด ฮู สพีคส ไทย  ฉนัตอ้งการคนน าเท่ียวท่ีพูดภาษาไทยได ้

What is the charge per hour?  วอท อีส เธอะ ชาร์ดจ เพอร์ เอาเออะ คิดราคาชัว่โมงละเท่าไหร่  
 

การกล่าว “Thank you for … ” แปลว่า “ขอบคุณส าหรับ…” สามารถใช้ได้ในหลายๆ โอกาส ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

Thank you for coming.   (แธงคิว ฟอร์ คมัมิง)  ขอบคุณท่ีมา 

Thank you for everything.  (แธงคิว ฟอร์ เอฟวริธิง)  ขอบคุณส าหรับทุกส่ิง 

Thank you for inviting me.  (แธงคิว ฟอร์ อินไวทิง มี)  ขอบคุณท่ีเชิญ 

Thank you for your invitation.  (แธงคิว ฟอร์ ยวัร์ อินวิเทชนั) ขอบคุณส าหรับค าเชิญ 

Thank you for your present.  (แธงคิว ฟอร์ ยวัร์ เพรสเซนท) ขอบคุณส าหรับของขวญัของคุณ 

Thank you for your advice.  (แธงคิว ฟอร์ ยวัร์ แอดไวส) ขอบคุณส าหรับค าแนะน าของคุณ 

Thank you for your help.  (แธงคิว ฟอร์ ยวัร์ เฮลพ)  ขอบคุณส าหรับความช่วยเหลือของคุณ 

Thank you for your kindness.  (แธงคิว ฟอร์ ยวัร์ ไคนดเนส) ขอบคุณส าหรับความกรุณาของคุณ 

Thank you for your hospitality. (แธงคิว ฟอร์ ยวัร์ ฮอสพิทอลลิที) ขอบคุณส าหรับความเอ้ือเฟ้ือของคุณ 

That’s very kind of you.  (แธทส เวรี ไคนด ออฟ ย)ู  คุณใจดีจงัเลย 

How very kind of you!   (ฮาว เวรี ไคนด ออฟ ย)ู  คุณช่างใจดีอะไรเช่นน้ี 

How thoughtful of you!  (ฮาว ธอทฟูล ออฟ ย)ู  คุณช่างเอาใจใส่ดีจริงๆ 

I really appreciate that.  (ไอม เรียลลิ อะพริชีเอท แธท) ฉนัรู้สึกซาบซ้ึงจริงๆ 

I’m so glab about that.  (ไอม โซ แกลด อะเบาท แธท) ฉนัรู้สึกดีใจจริงๆ 

I’m very grateful.   (ไอม เวรี เกรทฟูล)  ฉนัรู้สึกปล้ืมใจมาก 

It’s really appreciated.   (อิทส เรียลลิ อะพริชีเอทิด) มนัน่าประทบัใจมาก 

หากต้องการพูดตอบรับค าขอบคุณว่า “ด้วยความยนิดี” ให้ใช้ประโยคดังต่อไปนี้ 

You’re welcome.   (ยวัร์ เวลคมั)  

It’s my pleasure.   (อิทส มาย เพลชเชอะ) 

With/My pleasure.   (วธิ/มาย เพลชเชอะ) 

Any time.    (เอนนี ไทม) 



I hope you like it.   (ไอ โฮป ย ูไลค อิท)  หวงัวา่คุณจะชอบนะ 

That’s all right.   (แธทส ออล ไรท)   ไม่เป็นไร 

That’s OK.    (แธทส โอเค)   ไม่เป็นไร 

No problem.    (โน พรอบเลิม)   ไม่เป็นไร 

Don’t mention it.   (โดนท เมนชนั อิท)  อยา่ไปพูดถึงมนัเลย 

Don’t worry (about it).   (โดนท เวอรี (อะเบาท อิท)) อยา่กงัวลไปเลย 

 

เทคนิคในการท่องเที่ยวและการให้ให้บริการ    

1. การรู้จักและเข้าใจลูกค้า 
 องค์กรและพนักงานผู ้ให้บริการลูกค้าต้องรู้เสียก่อนว่าลูกค้าในแต่ละรายท่ี เข้ามาติดต่อซ้ือสินค้า 
หรือใชบ้ริการ วา่เขาคือใคร มีบุคลิก พฤติกรรม สไตล ์เป็นอยา่งไร รวมทั้งรับรู้และเขา้ใจอารมณ์ ความรู้สึกของลูกคา้ 
ในสถานการณ์ท่ีเราใหบ้ริการอยูด่ว้ย 

 2. การค้นหาความต้องการของลูกค้า 

 ในหัวข้อประเด็นน้ี สามารถท าได้ไม่ยาก แต่ไม่ค่อยมีผูใ้ห้บริการท ากัน นั้ นก็คือ การตั้งค  าถาม ทักษะ 
การตั้งค  าถาม เพื่อคน้หาความตอ้งการของลูกคา้นั้นจะช่วยให้เรา ส่งมอบบริการไดต้รงกบัใจของลูกคา้ไดม้ากยิ่งข้ึน 
และลูกคา้ก็จะรู้สึกวา่ เราเป็นคนรู้ใจเสียดว้ย 

 3. การให้บริการทีส่ร้างความประทบัใจ 

 เราสามารถส่งมอบบริการ ให้บริการแก่ลูกค้าเพื่อให้  ลูกค้าเกิดความประทับใจในขณะให้บริการ 
จ น เ รี ย ก ไ ด้ ว่ า  เ กิ ด ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์  ย ก ตั ว อ ย่ า ง เ ช่ น  ก า ร เ อ่ ย ช่ื อ ลู ก ค้ า 
การน าเอาข้อมูลในอดีตมาเสนอส่ิงท่ี เป็นประโยชน์แก่ลูกค้า การส่งมอบของท่ีระลึกในส่ิงท่ี ลูกค้าชอบ 
การอวยพรแบบ Surprise การให้บริการแบบครบวงจร ไม่ต้องให้ลูกค้าสอบถามทีละขั้นตอน การให้ค  าแนะน า 
หรือวธีิการป้องกนัปัญหาแก่ลูกคา้ การใหบ้ริการดว้ยความรวดเร็วจนคาดไม่ถึง เป็นตน้ 

 4. การแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้า 

 โ ด ย ท า ใ ห้ ลู ก ค้ า เป ล่ี ย น ค ว า ม รู้ สึ ก จ า ก อ า ร ม ณ์ ไ ม่ ดี  อ า ร ม ณ์ ไ ม่ ส บ า ย ใ จ ห รื อ โ ก ร ธ 
ให้กลับมาเป็นความ รู้สึกประทับใจ  องค์กรต้องมีการออกแบบวางแผนให้ ดี เสี ยก่อนว่าอะไรบ้างคือ 
ส่ิงท่ี เราสามารถให้ ข้อเสนอลูกค้าจนลูกค้ารู้สึกประทับใจได้  ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราเข้าไปร้านอาหารแล้ว 
ในขณะทานอาหารพบวา่ อาหารท่ีเรารับประทานอยูน้ี่ไม่สด ร้านอาหารก็ยอมรับและเปล่ียนจานใหม่ใหลู้กคา้ทนัที 

 โดยท่ีลูกคา้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในจานท่ีมีอาหารไม่สดอยู่นั้นหรือการท่ีลูกคา้ต่อว่าในเร่ืองของการให้บริการ 
พนกังานก็น าเร่ืองไปปรับปรุงแกไ้ข พร้อมทั้งน ามารายงานผลการแกไ้ขใหลู้กคา้เขาถาม 

 



 

 5. การสร้างนวตักรรมบริการ 

 องค์ ก รส าม ารถ คิ ดออกแบบ ลูก เล่น เพื่ อ ให้ บ ริก าร ลู กค้า ท่ี แปลก  แตก ต่ าง  ฉี กแนวออกไป 
แต่ท าใหลู้กคา้เกิดความรู้สึกดี รู้สึกประทบัใจ 

การมีจิตใจในการให้บริการที่ดี (Service Mind) 

 การมีจิตใจในการใหบ้ริการท่ีดี หรือค าวา่ “Service Mind” 
การท่ีจะท าใหค้นมีจิตใจในการใหบ้ริการตอ้งน าเอาค าวา่ “Service”  และ “Mind” 
แยกความหมายออกเป็นตวัอกัษรไดด้งัน้ี 

 S = Smile (อ่านวา่ สมา้ย) แปลวา่ ยิม้แยม้ 
 E = enthusiasm (อ่านวา่ เอ่นทูซิ้แอ่สซึม) แปลวา่ ความกระตือรือร้น 
 R = rapidness (อ่านวา่ เร้ปปิดเนส) แปลวา่ ความรวดเร็ว ครบถว้น มีคุณภาพ 
 V = value (อ่านวา่ วา้ลลู) แปลวา่ มีคุณค่า 
 I = impression (อ่านวา่ อิมเพร้ิสเซน) แปลวา่ ความประทบัใจ 
 C = courtesy (อ่านวา่ เคอ้ติซี) แปลวา่ มีความสุภาพอ่อนโยน 
 E = endurance (อ่านวา่ เอนดูเ้รน) แปลวา่ ความอดทน เก็บอารมณ์ 

ส าหรับค าวา่ “Mind” ก็ไดใ้ห้ความหมายไวด้งัน้ี 

 M = make believe (อ่านวา่ เมค บิล้ีฟ) แปลวา่ มีความเช่ือ 
 I = insist (อ่านวา่ อินซ้ิส) แปลวา่ ยนืยนั/ยอมรับ 
 N = necessitate (อ่านวา่ เนอะเซส้เซอะเตท) แปลวา่ การใหค้วามส าคญั 
 D = devote (อ่านวา่ ดิโวต้) แปลวา่ อุทิศตน 
 จะพิจารณาตามตวัอกัษรรวมแลว้ ค าวา่ “Service” แปลวา่ การบริการ ค าวา่ “Mind” แปลวา่ “จิตใจ” 

รวมค าแลว้แปลวา่ “มีจิตใจในการให้บริการ” ซ่ึงพอสรุปไดว้า่การบริหารท่ีดี ผูใ้หบ้ริการตอ้งมีจิตใจในการใหบ้ริการ 

คือ ตอ้งมีจิตใจหรือมีใจรัก มีความเตม็ใจในการบริการ 

http://www.impressionconsult.com/web/index.php/services/training-course/customer-service-courses/1121-service-innovation.html

