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ENGLISH FOR SALESPERSONS        
 
 

USEFUL EXPRESSIONS  
FOR  

SALES STAFF (CONVENIENCE STORE) 
 

1. Greeting & Leave taking (การทักทายและอําลา) 

2. Thanking & Apologizing (การขอบคุณและขอโทษ) 

3. Offering help / assistance (การเสนอใหความชวยเหลือ) 

4. Telling positions and prices of products (การบอกตําแหนงและราคาสินคา) 

5. Giving information about goods or services (การใหขอมูลเกี่ยวกับสินคาและบริการ) 

6. Giving directions for use (or instructions) of products (การใหคําแนะนําวิธีใชสินคา) 

7. Providing suggestions and plus sell (การเสนอแนะและสงเสริมการขาย) 

8. Receiving payment & Giving change (การรับและทอนเงิน) 

9. Providing other information (การใหขอมูลอ่ืน ๆ) 
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GREETING AND LEAVE TAKING 
 

Greeting การทักทาย 
การทักทายในที่นี้ หมายถึง การทักทายลูกคาที่เดินเขามาในราน และการกลาวทักทายลูกคาที่

เดินสวนหรือลูกคาที่กําลังซื้อสินคาในบริเวณทีก่ําลังปฏิบัติงานอยู คําพูดที่มักใชทัว่ ๆ ไป ไดแก 
Good morning. / Good afternoon. / Good evening. 
 

ในการทักทายลูกคาที่รูจัก/ลูกคาประจํา อาจใชคําวา Hi หรือ Hello แลวตามดวยการถามวาสบายดี
หรือ เชน 
Hi / Hello, Henry! How are you (today)?  
 

นอกจากนี้อาจใช How have you been? How are you doing? How are you going? ในการถาม
วาสบายดหีรือ / เปนอยางไรบาง 
 

หรือใช How's it going? / What's up? / What's new? / How's everything? / How's your life? / 
How are things? ในการถามทุกขสุขคนที่รูจัก/ลูกคาประจํา 
 

ในกรณีพูดตอบคําทักทายลกูคา เชน  
(C = Customer and S = Sales Staff)  
C: Good morning.      
S: Good morning.        
หรือ  
C: Hi / Hello 
S: Hi / Hello 
หรือ 
S: Hi, Henry! How are you? 
C: I'm fine, thanks, and you? 
S:  I'm fine. Thanks. 
คําพูดอื่น ๆ ที่ใชตอบไดอีก เชน Fine. / I'm (very/quite) well. / I'm O.K. / Not bad. / Pretty good. 
/ Quite good. / Good. / Great. / I'm alright. / Alright. / Not (too) good. / So so. แลวตามดวย
การขอบคุณวา Thanks. 
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สําหรับการกลาวทักทายลูกคาที่เดินสวน หรือลูกคาที่กําลังซื้อสินคาในบริเวณทีก่ําลังปฏิบัติงานอยู ก็
ใชในลักษณะเดียวกัน คือ 
Good morning, Good afternoon, Good evening, Hi, Hello 
กลาวคําเหลานี้พรอมแสดงความเปนกนัเองดวยการยิ้มใหลูกคา 
 

Leave Taking การกลาวลา 
การกลาวลาในที่นี้ หมายถงึ การกลาวอาํลาลูกคา เมื่อเสร็จสิ้นการขายหรือบริการ ไมวาจะ

เปนที่เคานเตอรชําระเงิน หรือขณะที่ลูกคาเดินออกจากราน คําพูดที่ใชไดแก 
Good bye. / Bye. และมักตามดวย See you. / See you later. / See you again. 
 

หากตองการเพิ่มเติมดวยการอวยพรใหลูกคา ใชคําวา 
Have a nice day (หรือ good day). หรือ Have a good time. ในกรณีทั่ว ๆ ไป  
Have a nice trip. หากรูวากาํลังจะเดินทาง 
Have a nice weekend. ใชในชวงเย็นวันศุกรหรือวันเสาร 
Have a nice holiday.  
Good luck. ขอใหโชคด ี
Take care. หรือ Take care of yourself. (ดูแลตัวเองดวยนะ) 
 

ในกรณีกลางคนือาจใชคําวา Good night. ก็ได 
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THANKING AND APOLOGIZING 
 
Thanking การขอบคุณ 

การขอบคุณ ในที่นี้หมายถึง การขอบคุณลูกคาที่เขามาซื้อสินคาหรือใชบริการภายในราน 
หรือหลังจากที่เสร็จสิ้นการจายเงินแลว มกัพูดวา 
Thank you, Thanks, Thanks a lot  
และมักตามดวยการกลาวลาขางตน เชน Thank you. Good bye. 
 

ในกรณีลูกคาขอบคุณเมื่อใหความชวยเหลือตาง ๆ ภายในราน สามารถพูดการตอบรับการขอบคุณ 
(Responding to thanks) ไดดังนี ้
C:  Thank you very much. 
S:  You're welcome.  
การตอบวาไมเปนไรหรือดวยความยินดี สามารถพูดไดอีกดังนี้     
     Don't mention it. / No problem. / Glad to be of help. 
 It was nothing (at all). / That's all right. / That's O.K. 
 I'm glad I could do it. / I'm glad I could help. / I'm glad l could be of help. 
 (It's) my pleasure. / Any time. 
 

Apologizing การขอโทษ 
การกลาวขอโทษลูกคา (Apologizing customer) ในสถานการณของรานคาสะดวกซื้อไดแก 
- เครื่องคิดเงินขัดของ และแนะนําใหใชเครือ่งถัดไป 

I'm sorry. The machine is out of order. Could you please use the next one? 
- ทําใหเสียเวลารอ กรณีที่เขาไปตรวจสอบรายการหรือยอดสินคา 

I'm sorry to waste your time. หรือ I'm sorry to keep you waiting. 
- รอจายเงินนาน 

I'm sorry for the long queue. 
- สินคาหมด 

Sorry. We run out of ………… หรือ We don't have ……… in our stock now. 
- ไมมีสินคาตามที่ลูกคาระบุหรือตองการ (ไดแก ยีห่อ สี ขนาด กล่ิน หรือรสอื่น เปนตน) 

I'm sorry. We don't have the …………. Brand / color / size / flavor. 
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-    ลูกคาตอวาเกี่ยวกับสินคา 
C:  This ….. is cold. Can I have another one? …. ไมรอนเลย ขอเปลี่ยนอันใหมไดไหม 
S:  Of course. I'm sorry. ไดครับ ขอโทษดวยครับ 
- ลูกคาบอกวาทอนเงินใหผิด 
C: Excuse me. I think you've given me ten baht less for change. (ขอโทษครับ คุณทอน  
     เงินไมครบอีก 10 บาท) 
S: Oh! I'm really sorry. You're right. Here is 10 baht. I'm sorry. (ขอโทษคะ นี่คะอีก 10  
    บาท ขอโทษนะคะ) 
 

 ในกรณีบอกวาไมสามารถคืนเงินหรือเปลีย่นได 
S: I’m sorry. They are no refund or exchange. 
 

ในกรณีที่ขอโทษลูกคาใหกลาวซ้ํา (Asking for repetition) ในกรณีทีฟ่งไมชัด หรือไมเขาใจสามารถ
ใชคําพูดตอไปนี้ได 
Excuse me? Pardon me? / I beg your pardon? / What was that you said? 
Could you say that again, please? / Would you say that again, please? / Again, please. 
Would you mind repeating that? / What did you say? 
Could you please repeat that? / Would you please repeat that? 
Would you mind saying that again? / I'm sorry. I didn't hear you. 
I didn't (quite) catch that. / I didn't get that. / I missed that. 
I'm lost. / I'm not following you.  
 

หากขอรองใหพูดชา ๆ จะพดูวา 
Could you please slow down? / Could you speak slowly, please?  
โดยอาจใชควบคูกับ Excuse me. หรือ I’m sorry. เพื่อใหดูสุภาพมากขึ้นก็ได 
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OFFERING HELP/ASSISTANCE 
 

Offering help/assistance การเสนอใหความชวยเหลือ 
การเสนอใหความชวยเหลือลูกคา หรือเมือ่เห็นลูกคาตองการความชวยเหลือ สามารถทําได

โดยการเขาไปทักทายหรือกลาวขอโทษ/ขออนุญาตกอน แลวเสนอใหความชวยเหลือ เชน 
 

- ขอโทษครับ ไมทราบวาเกดิอะไรขึ้นหรือครับ 
S:  Excuse me. Is anything wrong?  
C:  No. / Nothing (ไมมีอะไรครับ) 
หรือ 
C: Can you help me with this? (คุณชวยผมหนอยไดไหมครับ) 
S: Yes, of course. (ไดครับ)  
หรือ 
S:  Excuse me. What's the matter? 
C:  A box of detergent fell down (to the floor)? (ผงซักฟอกกลองหนึ่งตกลงมา) 
 

- สวัสดีครับ มีอะไรใหชวยไหมครับ 
S:  Hi.  Can I help you?  

หรือ What can I do for you? 
Do you want any help? 
Would you like any help? 
What are you looking for? 
What kind of …. would you like? 
What kind of ….. would you care for? 

C:  Yes, please. I'm looking for 'Lux' shower cream. 
      หรือ Where can I find tissues, please? / I need some detergent? 
       หรือ No, Thanks. 

 

สําหรับตัวอยางสถานการณอ่ืน ๆ ในการเสนอใหความชวยเหลือลูกคาในรานคาสะดวกซื้อ      ไดแก 
-  การนําตะกราไปให เมื่อเห็นลูกคาถือสินคาหลายอยาง 
S:  Excuse me.  Would you like a basket? 
  หรือ The basket for you. (ตะกราครับ) พรอมยื่นตะกราให 
C:  Oh! Thanks a lot. หรือ Oh! Yes, thank you. 
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-  การเสนอชวยลูกคาถือของ 
S:  Excuse me. Can I help you (to carry these)?  
C: Oh! Good. Thank you. (ดีครับ ขอบคุณมากครับ) 
     หรือ No. That's O.K. Thanks. (ไมเปนไรครับขอบคุณ) 
 

-  การชวยนําของไปวางที่เคานเตอรแคชเชียร 
S:  Excuse me. Can I take these to the cashier for you? 
C: Oh! Good. Thank you. (ดีครับ ขอบคุณมากครับ) 

หรือ No. That's fine. Thanks. (ไมเปนไรครับขอบคุณ) 
 

- การถามถึงสี หรือ ขนาดที่ลูกคาตองการ 
S: Excuse me. What color (size) would you like? 
C: Blue, please. 
S: Here you are. (พรอมยืน่ให) 
C: Thanks. 
S: You're welcome. 
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TELLING POSTIONS AND  
PRICES OF PRODUCTS 

 

Telling positions of products การบอกตาํแหนงสินคา 
การบอกตําแหนงสินคาในทีน่ี้ เกี่ยวของกบั 2 เร่ือง คือ การบอกตําแหนงสินคาภายในราน 

และการพาลูกคาไปที่ช้ันวางสินคา (Shelf) ที่ตองการ  
 

ในกรณีที่ลูกคากําลังมองหาสินคาที่ตองการ แตหาไมพบ จึงมักถามพนักงานวา มีสินคานั้นหรือไม 
หรืออยูสวนใด ช้ันวางสินคาอันไหน ราน ดังเชน 
C:  Excuse me. Do you have any fish sauce? (ขอโทษ ไมทราบวามีน้ําปลาไหมครับ) 
S:  Yes, we do. They are on the shelf at the corner. (มีครับ อยูทีช้ั่นตรงมุมนั้นครับ) พรอมผาย
มือไปยังตําแหนงชั้น 
 

ในกรณีที่ลูกคาถามเกี่ยวกับสินคา และพนกังานพาไปยังตําแหนงนั้น ๆ เชน 
S:  Excuse me. Can I help you? 
C:  I'm looking for ‘Farmhouse’ bread. (ผมกําลังมองหาขนมปงฟารมเฮาสครับ) 
      หรือ Where is ‘Farmhouse’ bread? (ไมทราบวาขนมปงฟารมเฮาสอยูที่ไหนครับ)  
S:  This way please. / Follow me, please. (พรอมผายมือช้ีทาง กอนเดินนําลูกคาไปชั้น เมื่อไปถึง

กลาวเชิญลูกคา) หรือ Here it is. (อยูนี่ครับ) 
C: Thanks. 
 

สําหรับคําตอบรับการขอบคุณลูกคา (Responding to thanks) ไดแก 
C:  Thanks / Thank you / Thanks so much. 
S:  You're welcome. / (It's) my pleasure. / With pleasure. / That's all right. 

 Don't mention it. / Don't worry. / No problem. (ไมเปนไรครับ หรือ ดวยความยนิดีครับ) 
 

หากตองการถามลูกคาวาตองการจํานวนเทาไรใชวา 
How many do you want? หรือ How many would you like? (ในกรณีเปนนามนับได)  
How much do you want? (ในกรณเีปนนามนับไมได) 
โดยปกตใินรานคาสะดวกซื้อ สินคาสวนใหญอยูในบรรจุภณัฑ (ไดแก ซอง หอ กลอง ขวด ถุง เปนตน) 
เรียบรอยแลว จึงใช How many do you want? สวนใหญ 
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Telling prices of products การบอกราคาสินคา  
ลูกคาบางคนตองการทราบถึงราคาสินคาที่ตองการซื้อ แตเนื่องจากบางครั้งไมมีปายราคาบอก

ไว การถามราคาสินคาของลูกคาสวนใหญใชคําพูดดังนี ้
How much is it?    ถามถึงราคาของอยางเดยีว อยูใกลตวั หรือถืออยูในมือ 
How much does it cost? (นี่ราคาเทาไหรครับ) 
How much is this?  ถามถึงราคาของอยางเดยีว อยูใกลตวั หรือถืออยูในมือ 
How much is that?   ถามถึงราคาของอยางเดยีว อยูไกลตวั  
How much are they?  ถามถึงราคาของหลายอยางอยูใกลตวั หรือถืออยูในมือ 
How much do they cost? (พวกนี่ราคาเทาไหรครับ) 
How much are these?   ถามถึงราคาของหลายอยางอยูใกลตวั หรือถืออยูในมือ 
How much are those?  ถามถึงราคาของหลายอยางอยูไกลตวั 
 

หากไมแนใจวาอันไหน ใหถามวา Which one? (ส่ิงเดียว) หรือ Which ones? (หลายอัน) 
 

ในการตอบ หากเปนสิ่งของอยางเดยีวใช วา It's …..(จํานวน)….บาท. หรือ บอกตัวเลขราคาไดเลย แต
หากเปนของหลายอยางใช They're ….(จํานวน)…..บาท หรือบอกจํานวนราคาไดเลยเชนกัน ดังเชน 
C:  How much is this Lux soap? (สบูลักซกอนละเทาไรครับ) 
S:  (It's) nine baht? (เกาบาทครับ) 
C: Thanks. 
S:  With pleasure. 
--------------------- 
C:  How much are these? (พวกนัน้ราคาเทาไรครับ) พรอมชี้มือไปที่สินคา 
S:  Sixty-two baht. 
C:  How about those? (แลวพวกนัน้ละครับ) 
S:  Sixty-seven. 
C:  Thanks. 
S:  You're welcome. 
ในกรณีที่เคาเตอรชําระเงิน ลูกคาถามวาเปนเงินเทาไรก็ใชรูปคําถามและคําตอบคลายกัน  
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GIVING INFORMATION ABOUT  
GOODS OR SERVICES 

 

Giving information about goods การใหขอมูลเก่ียวกับสินคา  
 การใหขอมูลเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ (Giving information about goods or services) ใน

สถานการณของรานคาสะดวกซื้อ สวนใหญจะเปนการถามถึงสวนผสมหรือเครื่องปรุงของอาหาร
หรือเครื่องดื่ม อายุสินคา รวมทั้งยี่หอ สี ขนาด กล่ิน หรือรสอื่น ๆ ของสินคาที่มีจําหนายในราน เปน
ตน  
 

- ลูกคาขออนุญาตถามเกี่ยวกบัสินคาหรือบริการ 
C: Can I ask you (a few questions) about the product?  
     (ขอถามเกี่ยวกับสินคาหนอยไดไหมครับ) 
S: Sure, please. (ไดเลยครบั) 
หรือ 
C: Can I just ask you about your service? (ขอถามเกี่ยวกับบริการของคุณไดไหมครับ) 
S: Yes, of course. (ไดครับ) 
 

- ถามเกี่ยวกับไสของซาลาเปา 
C:  What’s inside?  
S:  It’s  minced pork (หรือ pork mince ก็ได) หากเปนไสหมูสับ 
       roasted pork (ไสหมูแดง) cream (ไสครีม)  

sweet custard หรือ Thai custard (ไสสังขยา)  
 

- ถามเกี่ยวกับอายุของสินคา 
C:  What’s its expiry date? (วันหมดอายุเมื่อไรครับ) 
S:  Let me check. It’s on October 12. (ขอดูกอนครับ วันที่ 12 ตุลาคมครับ) 
ในกรณีเชนนีค้วรตรวจสอบใหลูกคาดวยความเต็มใจดีกวาปลอยใหลูกคาดูเอง จากนั้นคอยแนะนาํให
ลูกคาดูไดจากฉลาก หรือบรรจุภัณฑ เชน You can see from here. (คุณสามารถดูไดจากที่นี่ครับ) 
พรอมชี้ใหดูประกอบ  
 

- ในกรณีสอบถามเกี่ยวกับสินคาอยางอื่น ไดแก ยีห่อ สี ขนาด กล่ิน หรือรสอ่ืน ๆ เชน 
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C:  Do you have other  brands? (ไมทราบวามียี่หออ่ืนอีกไหมครบั) 
   colors? (สีอ่ืน ๆ) 
   sizes? (ขนาดอื่น ๆ ไดแก Small = S, Medium = M, Large = L  

 หรือ Extra Large = XL เปนตน) 
   scents? หรือ odors? (กล่ินอื่น ๆ) 
   flavors? (รสอื่น ๆ)  
 

ในการตอบวามีสามารถพูดไดดังนี ้
S:  Yes, we have. They’re over there. (มีครับ อยูทางโนน) 
      หรือ Yes, we have. Here they are. (มีครับ นี่ครับ) พรอมกับชี้ใหลูกคาดู 
สําหรับการตอบปฏิเสธวาไมมีจะพูดวา  
S: I’m sorry. We have only this brand / color / size / scent / flavor. (ขอโทษครับ เรามียี่หอ / สี / 
ขนาด / กล่ิน / รส เทาที่เห็นเทานั้นครับ) 
 

- กรณีที่ตองการบอกถึงความหลากหลายของสินคา อาจใชคําพูดตอไปนี้ 
They come in different (หรือ many) colors. 
Our products come in many shapes. 
They come in different sizes. 
They come in many styles. 
There are four types / kinds of this product. (สินคานี้มี 4 แบบดวยกันคะ) 
 

- หากตองการบอกเกี่ยวกับสวนประกอบของสินคา ใชคําพูดวา 
It consists of …… (มันประกอบไปดวย …..) 
It’s made (up) of ….. (มันทํามาจาก …..) 
It’s composed/made of plastic and metal. (มันทําจากพลาสติกและโลหะ) 
 

- บอกถึงการใชสินคา เชน 
It’s used for …… (มันใชสําหรับ …..) 
It’s used as ….. (มันใชเปน …..) 
It’s suitable for ….. (มันเหมาะสําหรับใชกับ …..) 
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Giving information about services การใหขอมูลเก่ียวกับบริการ  
 การใหขอมูลเกี่ยวกับบริการ  ไดแก 
 

- การชําระคาสาธารณูปโภคตาง ๆ (เชน คาน้ํา คาไฟฟา คาโทรศัพท เปนตน) 
C: Can I pay for the  water bill here? (ที่นี่จายคาน้ําไดไหมครับ) 
   electricity bill? (คาไฟฟา) 
   telephone bill? (คาโทรศัพท) 
   mobile phone bill? (คาโทรศัพทมือถือ) 
   เปนตน 
S:  Yes, we have. Please give me the bill? (มีคะ ขอบิลดวยคะ) 
หรือ 
S:  Yes. You can pay at that counter (or machine), please. (มีครับ เชิญชําระที่เคานเตอร หรือ 
เครื่องนั้นครับ) 
หรือ 
S:  Oh! I’m sorry. We don’t have this service (or Pay Point Service) here.  (ขอโทษดวยครับ 
รานเราไมมีบริการครับ 
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GIVING DIRECTIONS FOR USE OR 
INSTRUCTIONS OF PRODUCTS 

 

Giving directions การใหคําแนะนําวิธีการใช 
 ตัวอยางของการใหคําแนะนาํวิธีการใชสินคาหรืออุปกรณ ไดแก การใชบัตรโทรศัพท การใช

เครื่องมือหรืออุปกรณที่มีไวบริการภายในราน ตลอดจนวิธีการใชสินคาตาง ๆ  
 

- การใชบัตรโทรศัพท (card phone) เชน 
C:  How can I use this phone card? (ผมจะใชบัตรโทรศัพทนี้อยางไรครับ) 
S:  Insert the card by the arrow. (สอดบัตรกับเครื่องตามเครื่องหมายลูกศรครับ) 
อยางไรก็ตาม ควรอธิบายเพิม่เติมใหลูกคาทราบดวยวาปจจุบันมีบัตรโทรศัพทหลายแบบ หลายรุน ให
เลือกใชใหตรงกับประเภทของโทรศัพทนั้น ๆ  
 

- การใชไมโครเวฟ 
C:  How can I use (or operate) this microwave? (ไมทราบวาใชเครือ่งไมโครเวฟอยางไรคะ) 
S:  Let me do it for you, please? (ใหดฉิันทําใหเองนะคะ) 
C:  Thanks. 
ในกรณีที่ตองการอธิบายใหลูกคาใชเอง 
S:  Put this into the microwave, close it and set the time for 2 minutes. When it stops, you 
can hear the signal. (วางในไมโครเวฟ ปดประตู แลวตั้งเวลา 2 นาที เมื่อมันหยุดจะไดยินสัญญาณ
บอกใหทราบคะ) 
C:  Thank you. 
S:  With pleasure. 
 

- การใชเครื่องบริการเครื่องดื่ม-เติมน้ําแข็ง 
C:  How can I use this machine? (ไมทราบวาใชเครื่องนี้อยางไรคะ) 
S:  Place the cup here and then press this (red or green) button. (วางแกวตรงนี้ แลวกดปุมสี
แดง / เขียว ครับ) 
C: Thanks. 
S:  You’re welcome. 
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จากตัวอยางขางตนจะเห็นไดวา รูปประโยคที่ลูกคามักใชในการถามเกี่ยวกับการใชสินคาหรืออุปกรณ 
ไดแก  
How can I use this / this machine? (ใชอยางไร)  
How can I open this? (เปดอยางไร)  
How can I operate this machine? (ใชเครื่องอยางไร) 
  

สําหรับการใหคําแนะนําเกีย่วกับวิธีการใชสินคาหรืออุปกรณ อาจใชรูปประโยคดังนี้ 
Insert this into ……. (สอดลงใน …..) 
Press this button. (กดปุมนี)้ 
Open this side. (เปดดานนี้) Open the top. (เปดดานบน) 
Take the lid (or cover) off. (เอาฝาออก) 
Turn it up. (กลับขึ้นดานบน) 
Put it here and ……. (วางลงตรงนี้) 
Look at the ……(ดูที่ …..) 
Follow the directions for use here. (ทําตามคําแนะนําการใชที่นี)่ 
Read the instructions here. (ทําตามคําแนะนําการใชที่นี่) 
เปนตน 
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PROVIDING SUGGESTIONS AND PLUS SELL 
 

Providing suggestions การเสนอแนะ 
 การเสนอแนะ มักใชในกรณีที่ลูกคาสอบถามถึงสินคาอยางอื่น แตปรากฏวาไมมีจําหนายใน

ราน ดังนั้นพนกังานจําเปนตองใหการเสนอแนะสินคาอืน่ ๆ ที่มีลักษณะ คณุภาพ หรือราคาที่ใกลเคียง
กับสิ่งที่ลูกคาตองการ หรือแมแตการแระนําใหใชสินคาใหม ๆ ที่เพิ่งมจีําหนายดวย 
 

- การใหคําแนะนําเกี่ยวกับสินคาอยางอื่น ไดแก ยีห่อ สี ขนาด กล่ิน หรือรสอ่ืน ๆ เชน 
C:  Do you have Pum Puy Tuna? (ไมทราบวามีปลากระปองปุมปุยไหมครับ) 
S:  I’m sorry. We’re run out of them? Would you like to try Sam Mae Khrua Brand? 
     (ขอโทษคะ สินคาหมด ลองตราสามแมครัวไหมคะ) 
 

C: Do you have red color? (มีสีแดงไหมครับ) 
S: I’m sorry. We don’t have the red one. This’s the new color, blue. I think it’s quite 
beautiful. (ไมมีสีแดงครับ มีแตสีน้ําเงินทีอ่อกมาใหม ผมวาสวยดีนะคะ) 
 

C: Do you have size S? (มีเบอร S ไหมครับ)  
S: I’m sorry. We have only size M. I think it’s O.K. with you (or it looks nice on you.). (ไมมี
ครับ มีแตเบอร M ผมคิดวาเหมาะกับคณุทเีดียว)  
     

C: Do you have orange odor? (มีกล่ินสมไหมคะ) ในกรณนี้ําหอมหรือเจลปรับอากาศ (air 
fresher) 
S: I’m sorry. We have only lemon and rose odors. Would you like to try one of them? (ไมมี
กล่ินสมครับ มีแตกล่ินมะนาวและกุหลาบ ลองดูสักกลิ่นไหมครับ) 
     

C: Do you have chocolate flavor? (มีรสชอกโกแล็ตไหมครับ) 
S: I’m sorry. We have vanilla and strawberry. Would you like them?  
(ไมมี มีแตรสวานิลลา และสตรอเบอรร่ี ลองดูไหมคะ)  
 

เชนเดยีวกับกรณีการขอโทษ พนักงานควรกลาวอยางสภุาพวา I’m sorry. กอนทุกครั้งเมื่อไมมีสินคา
ตามที่ลูกคาตองการ แลวจึงเสนอแนะสินคาอยางอื่นตอไป โดยอาจพูดวา  
Are you interested in….? (คุณสนใจ …. ไหมคะ) 
Which one are you interested in? (คุณสนใจอันไหนคะ) 
Which one would you like? (คุณชอบอันไหนคะ) 
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สําหรับคําตอบของลูกคาอาจมีหลากหลาย ตัวอยางที่มกัพบเห็นบอย ๆ ไดแก 
I’d like ….. / I want ….. / I’m looking for ….. / I’ll take ….. / I’ll have ….. / Let me have ….. / 
Give me ….. / I really want ….. / I’d prefer ….. / ……, please. เปนตน 
ซ่ึงทั้งหมดหมายความถึงสิ่งที่ลูกคาตองการหรือสนใจทีจ่ะซื้อ 
 

Plus sell การสงเสริมการขาย 
การสงเสริมการขาย เปนการเสนอแนะสนิคาอื่น ๆ เพิ่มเติมในขณะที่ลูกคามาชําระเงินที่

เคานเตอรบริการ การเสนอแนะเชนนี้ทําได 2 กรณี คือ การสอบถามวาตองการอะไรเพิ่มเติมอีก
หรือไม กับการเสนอแนะโดยระบุช่ือสินคาที่เห็นวานาเปนไปไดทีจ่ะซื้อควบคูกัน ทั้งนี้ทั้งนั้นกต็อง
พิจารณาความเหมาะสมถึงประเภทของสินคาที่เสนอแนะแกลูกคา ควรหลีกเลี่ยงการเสนอแนะทีไ่ม
จําเปนหรือสินคาที่ไมเหมาะสม 

 

-  ในกรณีถามวาตองการอะไรเพิ่มเติมอีกไหม 
S: Would you like anything else? 
C: No. Thank you. 
 

- ในกรณีเสนอแนะสินคาเพิม่เติมโดยระบช่ืุอหรือประเภทสินคา 
S: Would you like a lighter? (รับไฟแชคดวยไหมครบั) ในกรณีที่ซ้ือบุหร่ี 
S: Would you like some stamps? (รับแสตมปดวยไหมคะ) ในกรณซ้ืีอซองจดหมาย 
S: Would you like some coffee mate? (รับคอฟฟเมตดวยไหมครบั) ในกรณีซ้ือกาแฟหรือชา 
 
 



 18

RECEIVING PAYMENT AND GIVING CHANGE 
 

 

Receiving payment การรับเงิน 
 การชําระเงินทีเ่คานเตอร (Paying at the cashier counter) มักจะเกี่ยวของกับสิ่งตอไปนี ้
 

- การบอกใหลูกคาที่กําลังยืนรอคิวจายเงนิใหรอสักครู 
S:  Just a minute, please. หรือ Just a second, please. (กรุณารอสกัครูนะคะ) 
S:  Won’t be long. (ไมนานหรอกคะ) 
 

- การขอรองใหลูกคาใชเครือ่งถัดไป 
S: Use the next machine, please. หรือ Next machine, please.  
 

- ถามวาคุณรีบไหม 
S: Are you in a hurry? 
 

- การขานราคาสินคา 
ในกรณีนี้พนักงานรับเงินจะขานชื่อหรือประเภทสินคา (PMA) ตามดวยราคาสินคา พรอมกับการกด
ขอมูลลงในเครื่องคิดเงินตามปกติ เชน 
S:  Crystal (Drinking Water) 7 baht, Palmolive (Soap) 10 baht and Farmhouse (Bread) 24 
baht.  (น้ําดื่มคริสตัล 7 บาท สบูปาลมโอลีฟ 10 บาท และ ขนมปงฟารมเฮาส 24 บาท) 
สําหรับคําที่อยูในวงเล็บไมจําเปนตองพดูก็ได เพยีงขานชื่อสินคาสั้น ๆ ก็เพียงพอแลว 
 

- การขานยอดเงินรวมและแจงใหลูกคาทราบ 
S: It’s 41 baht, please. หรือแค 41 baht, please. (It’s ในที่นีห้มายถงึจํานวนรวมเปนเงิน) 
 

- การขานเงินที่รับจากลูกคา 
การขานเงินทีรั่บจากลูกคา สามารถพูดไดดังนี ้
S: Received 50 (fifty) baht. หรือ 50 baht. (รับมา 50 บาท) 
S: Received 100 (one hundred) baht. (รับมา 100 บาท) 
S: Received 500 (five hundred) baht. (รับมา 500 บาท) 
S: Received 1,000 (one thousand) baht. (รับมา 1,000 บาท) 
หรืออาจใชวา 
S: You gave me 100 (one hundred) baht. (คุณใหมา 100 บาท)
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Giving change การทอนเงิน 
- การขานจํานวนเงินทอน 
S: You change is 10 (ten) baht. (เงินทอน 10 บาทครับ) 
S: Nine baht change. (ทอน 9 บาทคะ) 
S: Twenty-five baht change. (ทอน 25 บาทครับ) 
 

- ลูกคาขอแบงค/ธนบัตรยอย 
C: Do you have smaller bills? / Do you have something smaller?  
     (มีแบงค/ธนบัตรยอยไหมครับ) 
S: Yes. How do you like them? (มีคะ จะรับเปนแบงค/ธนบัตรอะไรบางคะ) 
  

- การยื่นสินคาใหกับลูกคา 
S: Here it is? / Here you are. (นี่ครับ) พรอมยื่นของใหลูกคา 
S: Here they are. (นี่ครับ) ในกรณีหลายชิ้น 
 

- การกลาวขอบคุณลูกคา (Thanking customer) 
เมื่อยื่นของใหลูกคาแลว ตองรีบกลาวคําขอบคุณลูกคาทันที ดังที่กลาวมาแลวขางตน ไดแก 
Thanks. / Thank you. / Thank you very much.  
 

- การกลาวอําลาลูกคา (Leave taking) และเชิญชวนใหมาใชบริการอีก  
หลังจากการกลาวขอบคุณลูกคา หากมีโอกาสควรตามดวยการกลาวลาและเชิญชวนใหกลับมาใช
บริการอีก ดังที่กลาวมาแลวขางตนเชนกนั ไดแก  
Good bye. / Bye. 
See you. / See you later. / See you again.  เปนตน 
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PROVIDING OTHER INFORMATION 
 

Proving other information การใหขอมูลอ่ืน ๆ 
 ตัวอยางการใหขอมูลอ่ืน ๆ ในสถานการณของรานคาสะดวกซื้อ ไดแก การใหขอมูลเกี่ยวกับ

เร่ืองทิศทาง เสนทางรถประจําทาง ตําแหนงที่ตั้งของสถานที่ตาง ๆ และ เวลา ดังตวัอยางตอไปนี้  
 

- ทิศทาง (Direction) หรือตําแหนงที่ตั้ง (Location) ของสถานที่ เชน  
C: Excuse me. Can I ask for directions? (ขอถามทางหนอยไดไหมครับ) 
หรือ 
C: Excuse me. Where is the nearest currency exchange booth? (อาจใช exchange counter 
หรือ exchange service ก็ได) (ที่แลกเปลี่ยนเงินทีใ่กลที่สุดอยูตรงไหนครับ) 
S: It’s at the corner of this street. (อยูตรงมุมถนนนี้ครับ) 
หรือ 
S:  Certainly. It's at the corner of this block. (อยูมุมตึกแถวนี้ครับ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C:  Can you tell me the way to the bus stop, please? 
      หรือ Where’s the nearest bus stop, please. (ปายรถเมลอยูตรงไหนครับ) 
      (สําหรับสถานีขนสงจะใชคําวา bus terminals หรือ บางที่อาจใชเปน bus station) 
S:  Go down this road, and turn left. (ไปตามถนนนี้ แลวเล้ียวซาย) 
C:  Thank you. 
S:  You're welcome. 
C: Do you know where the Oriental Hotel is? (โรงแรมโอเรียลเต็ลอยูที่ไหนครับ)  
S: Yes. It’s at the end of this road. (อยูตรงสุดถนนนีค้รับ) 
C: Can you show me on the map? (ชวยช้ีใหดูในแผนที่หนอยครับ) 
S: Here it is. (อยูตรงนี้ครับ) 
C: What street is that on? (มันอยูถนนอะไร) 
S: On Charoenkrung Road. (ถนนเจริญกรุงครับ) 
ในกรณีที่ไมทราบ ตองแสดงความกระตือรือรนที่จะหาคําตอบใหโดยการถามจากผูรู เชน 
C: Where is Narai Hotel? (โรงแรมนารายณอยูที่ไหนคะ) 
S: I’m sorry. I don’t know. I’ll ask someone for you. (หรือ I’ll find out for you.)   
    (ขอโทษ ไมทราบคะ เดี๋ยวดิฉันไปถามใหคะ) 
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ตัวอยางคําถามอื่น ๆ ไดแก 
Excuse me. Where is (the nearest) post office? (ที่ทําการไปรษณีย) 
Excuse me. Where is (the nearest) Bangkok Bank? (ธนาคารกรุงเทพ) 
Excuse me. Where is (the nearest) drug store / chemist? (รานขายยา) 
Excuse me. Where is (the nearest) hospital? (โรงพยาบาล) 
Excuse me. Where is (the nearest) gas station? (ปมน้ํามัน) 
จะสังเกตเห็นวาหากใช Where is the nearest ….. ? ในที่นี้จะหมายถึง ‘ที่อยูใกลทีสุ่ด’ นอกจากนี้ยัง
อาจใชรูปประโยคอื่นไดอีก คือ Where can I find ……. ? เชน 
Where can I find a (public) telephone? (ผมจะหาโทรศัพทไดที่ไหนครับ) 
 

คําพูดที่เกีย่วของกับการบอกทิศทาง ที่มักพบวามีใชอยูบอย ๆ ไดแก 
Turn right. (เล้ียวขวา)  
(It’s) on the right. / On your right hand. (อยูทางขวามอืของคุณ)  
Turn left (เล้ียวซาย) 
(It’s) on the left. / On your left hand. (อยูทางซายมือของคุณ)  
Straight ahead. (ตรงไป) 
Keep going. (ตอไปเรื่อย ๆ) 
At the intersection. (ที่ทางแยก/ส่ีแยก) Traffic light. (สัญญาณไฟจราจร) 
At the crossing. (ที่ทางขาม/ทางมาลาย) 
It’s near ….. (เชน It’s near the Mall Bangkapi.) (อยูใกลเดอะมอลล บางกะป) 
It’ll take about …… (ใชเวลาประมาณ) 
Be careful. (ระวัง) เชน Be careful getting out the bus. (ระวังตวัตอนลงจากรถโดยสารดวย) 
You passed it, already. (คุณผานมันมาแลว) 
How long will it take to get there? (ใชเวลานานเทาไรที่จะไปถึงที่นัน่) 
What time do you have to be there? (คุณตองไปถึงที่โนนกี่โมง/เวลาใด) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- สายรถประจําทาง (Bus route) 
C: Excuse me. How can I go to the Grand Palace? 
S: How would you like to go there? / How would you like to travel?  
    (คุณอยากไปดวยวิธีไหนครับ) Taxi or bus. (รถแท็กซี่หรือรถโดยสาร) 
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C: By bus, please. 
S: Take the air-conditioned bus no. 3 from the bus stop in front of the shop. 
     (ขึ้นรถปรับอากาศหมายเลข 3 จากปายรถประจําทางหนารานครับ) 
C: Is it far from here? (ไกลจากนี้ไหมครับ) 
S:  It’s not too far. (ไมไกลครับ) 
C: How long does it take to get there by bus from here? (ไปถึงที่นั่นใชเวลานานเทาไรโดย 
     รถโดยสารจากที่นี)่ 
S: About half an hour. (ประมาณครึ่งชั่วโมงครับ)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําพูดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก 
The traffic is very bad today? (วันนี้รถตดิมากคะ) 
It’s very far from here. (มันอยูไกลมากจากที่นี)่ 
You can take the expressway. (คุณสามารถใชทางดวนไดนะครับ) 
You can take a shortcut. (คุณไปทางลัดก็ไดคะ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- เวลา (Time) 
C: What’s the time? / What time is it? / Do you have the time? (กี่โมงแลวครับ) 
S: Half past ten. (สิบโมงครึ่งครับ) 
หรือ 
C:  Excuse me. Can you tell me the time, please? / Do you have a time? 
S:  It's five to three. 
C:  Thanks. 
S:  With pleasure. 
หรือ 
C:  What time does the bank start / open? 
S:  Nine o'clock. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-  เร่ืองอื่น ๆ เชน 
C:  Excuse me. Where can I buy a map of Bangkok? (จะหาซื้อแผนที่กรุงเทพ ฯ ไดที่ไหน) 
S:  In the bookshop next to the bank. (ที่รานหนังสือใกลธนาคาร) 
C:  Thank you very much. 
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ในกรณีที่มีเวลา พนักงานอาจผูกมิตรหรือสรางสัมพันธกับลูกคาดวยการพูดคุยในเรือ่งทั่ว ๆ ไป เชน 
S: Excuse me. Where are you from? (ขอโทษครับ คุณมาจากไหนครับ) 
C: I’m from Canada. (ผมมาจากแคนาดา) 
S: Are you enjoying Thailand? / Do you have a good time (หรือ good stay) in Thailand?  
    (คุณสนุกไหมครับมาเที่ยวเมืองไทย) 
C: Yes, I have a great time. (ผมสนุกมากครับ) 
หรือ 
How long have you been here? (คุณอยูที่นี่นานหรือยงัครับ) 
Where have you been (หรือ visited) already? (คุณไปเที่ยวทีไ่หนมาบางครับ) 
Have you been to ….. ? (คุณไปเทีย่ว ….. หรือยังคะ) 
Did you have a good time? (สนุกไหมครับ) 
What do you do (หรือ work) at home? (อยูที่บานทํางานอะไรครับ) 
Where are you staying in Bangkok? (คุณพักอยูที่ไหนในกรุงเทพ ฯ ครับ) 
What’s it like there? (ที่โนนเปนอยางไรบาง) 
What do you like about Thailand? / How do you like Thailand? (คุณชอบอะไรในเมืองไทย) 
Why did you come to Thailand? (คุณมาเมืองไทยทําไมครับ) 
Is this business trip or vacation? (มาทําธุระหรือมาเที่ยวครับ) 
Is there somewhere special you’d like to go? (มีที่ไหนที่คุณอยากไปเปนพิเศษไหมครับ) 
Are you traveling alone? (คุณเดินทางคนเดียวหรือครับ) 
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