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ทักทายลูกคา
ทักทายลูกคาท่ีเขามาในราน
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สวัสดีตอนเชา

Good morning. (กุด มอรํ' นิง)

w ใชพูดทักทายไดต้ังแตชวงเชาถึงเท่ียง

บาย คุณเปนอยางไรบางครับ

Good afternoon. How are you? 
(กุด แอฟเทอรํนูน') (เฮา อารํ ยู)

w ใชพูดทักทายไดต้ังแตเท่ียงจนถึง 5 โมงเย็น สวนคำ ทักทายท่ี ใชหลัง               
5 โมงเย็นเปนตนไปคือ Good evening. (สวัสดีตอนค่ำ )

ma’am/sir.  
(กุด อีฟÇํ' นิง แมม / เซอรํ)

w ma’am คือคำ สุภาพเวลาใชเรียกลูกคาผูหญิง sir ใชเรียกลูกคาผูชาย 
สวนเด็กหญิงหรือเด็กสาวให ใช miss

track 01

(จัซทํ ไฟนํ) (แธงค'ํ ยู)

GGGGGGoooooooooooooddddd  aaaaaaaffffttteeerrrnnnoooooooooon. Howwww aaaaaaaaarrreee yyyooouuuuuuu? 
(((((((((((((((กกกกกุดดดดดดดดดด แอออออฟเเเเเเเทททททททททททอออรรรํนนนูนนน''))))))) (เเเเเเเเเเเเฮฮฮาาา  อออาาาาาาาาาาารรรรรรรํ ยยยยยู)

wwwwwwwwwwwwwwwwww ใใใใใใใใใใใใใใใใชพดูดดดดดดดดดดทักทายไไไดตต้้้้้้้้้้้ัััััััััังงงงงงงงงงงงงงแตเท่ียงจจจจจจจจนถึง 5 โโโมงเยยยยยยยย็็็็็็นนนนนนนนนน สวนคำทททททททททททททักกกกกกกกกกกกกกกททททททททททททททายท่ี ใชห
5 โมงเเเเเเยยยยยยยย็นเปนนนนนนนตตตตตตตตตตตนไปคือ Goooooooood eeeeevvvveninnnnnnnnnngggggggggggggg. (((((((((((สวัสดีตอนค่ำ)
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(เวล' เคิม ทู เอารํ สตอรํ)

w หรือจะใช Welcome! ตามหลังคำ ทักทายอยาง Good morning. 
ก็ได

(เม ไอ เฮลพํ ยู)

(วอท แคน ไอ ดู ฟอรํ ยู)

w แปลตรงตัวไดวา “ผมชวยอะไรคุณไดบาง” 

“เชิญคะ/ครับ” พูดเปนภาษาอังกฤษวายังไงดีนะ

ในภาษาอังกฤษจะใชคำ วา “Welcome” ทักทายลูกคา หรือใชประโยค “What can I 
do for you?” (มีอะไรใหชวยไหม) ก็ได

Tips!

คะ ฉันกำ ลังมองหาเนกไทสักเสน

 (เยซ พลี«) (ไอมํ ลุค' คิง ฟอรํ อะ ไท)

w look for  แปลวา “มองหา” มักเปนคำ ท่ีลูกคาใชสอบถาม

(((เเเมมมมมมมมมมม ไอออออ เเเเเเเเเเเฮฮฮฮฮฮฮฮฮลลลพพพํ ยยยู)))))))



กำ ลังมองหาอะไรอยูเหรอครับ

What are you looking for, ma’am/sir? 
(วอท อารํ ยู ลุค' คิง ฟอรํ แมม/เซอรํ)

มี ใครมาชวยคุณหรือยังครับ

Have you been helped, ma’am/sir? 
(แฮฟÇํ ยู บิน เฮลพํทํ แมม/เซอรํ)

12

รับรองลูกคา 
ชวยเหลือลูกคาท่ีกำ ลังมองหาสินคาในราน

¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ

track 02

พนักงานกำ ลังเช็กของใหอยูคะ

A clerk is checking the stock for me. 
(อะ เคลิรํค อิ« เชค' คิง เ อะ สตอค ฟอรํ มี) 

(นอท เยท)

w กรณีแบบน้ี ลูกคาจะไมตอบกลับมาวา No. (ไม)                  
แตจะใช No. ตอบในประโยคคำ ถาม What can I do for 
you? แทน 

HHHHHHHHHaaaaaaaaave yooooooouuuu bbbbeeeeeeennnnnn hhhheeeellllppppppppeeeed, mmmmaaaa’aaaaaaaam////sir? 
((((((((((((((แแแแแแแแแแแแแแฮฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟÇํ ยู บบบบบบบิน เฮลพํทํ แมม/เซอออออร)ํ)))))))))))))Ç



Certainly. How can I help you?
(เซอรํ' เทินลี) (เฮา แคน ไอ เฮลพํ ยู)

(พลี« เทค ยุรํ ไทมํ)

Please let me know if you need any help.
(พลี« เลท มี โน อิฟ ยู นีด เอน' นี เฮลพํ)
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คําทักทายท่ีเปนมิตรน้ันสําคัญนะ

รานคาในตางประเทศมักทักทายลูกคาวา “Hello. How are you?” ซ่ึงไมไดมี                        
ความหมายหวน ๆ  วา “หวัดดี วาไง” แตเปนคำ ทักทายท่ีแสดงความเปนมิตรรูปแบบ                                                                                                       
หนึ่ง

Tips!

ขอโทษนะคะ ขอถามอะไรหนอยไดไหมคะ

Excuse me. Can I ask you something?
(อิคซกิว« ํ' มี) (แคน ไอ แอซคํ ยู ซัม' ธิง)

(((((((((((((((พพพพพพพพพพพพพพพพพพลี««««««««««««««« เทททททค ยยยยุรรรํ ไไไทททมมมมมมมมมมมมํ))))))



กำ ลังมองหาอะไรเปนพิเศษอยูรึเปลาครับ

Are you looking for anything in particular?
(อารํ ยู ลุค' คิง ฟอรํ เอน' นีธิง อิน เพอรํทิค' คยะเลอรํ)

อยากไดที่ราคาแพงนอยกวาน้ี ไหมครับ

Would you like the less expensive one?
(วุด ยู ไลคํ เ อะ เลซ อิคซเปน' ซิฟÇ ํ วัน)

w คำ วา cheap ใหภาพลักษณ ในเชิงลบ จึงควรใชคำ วา less                 
expensive (แพงนอยกวา) จะดีกวา

คุณชอบสีอะไรครับ

What color do you like? (วอท คัล' เลอรํ ดู ยู ไลคํ)

w ถาหากลูกคามองหาเปนของฝากก็ถามวา What color does             
he/she like? (เขา/เธอคนนั้นชอบสีอะไร)

* ดูคำ ศัพทเกี่ยวกับสีเพิ่มเติมท่ีหนา 73
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รับรองลูกคา 
ถามความตองการ/ความชอบของลูกคา

¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ

คําศัพทเกี่ยวกับสี

 (บริค เรด) แดงอิฐ  (แซม' เมิน) ชมพูอมสม
 (ออล' ลิฟÇํ กรีน)   (แลฟ' เÇ ินเดอรํ)   

เขียวมะกอก มวงลาเวนเดอร

 (ดารํค) สีเขม     (ไลทํ) สีออน 
 เขียวเขม  ฟาออน

track 03

WWWWWWWWWWoooooooouldddddd yyyyyou lliikkkkkeeeeee the leeeeeess expppennnnnnnnssssssiiiiiive onnneeeeeeee??????
((((((((((วววววววววววววววุดดดดดดดดดดด ยู ไไไไไลคคคคคคคคคคคคคคคํ เเเเเ อออออะะะะะ เเเเเเเเเเเเลซซซซซซ  อออออิคคคคคซซซซซเเเเเปปปปปปปปปปปปปปนนนน' ซซซซซซซซซซซซซิิิฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟÇÇÇ ํ วววววันนนนน)))))ÇÇÇ

wwwwwwwwwwwwwww คคคคคคคคคคคคคคคำำำำำำำำำำำำำวววววา cccccccccccccccchhheeeaaappp ใใใหหหหหหหหหภภภภภภภภภภภภาพลักษณณณณณ ในนนนนนนนนนนนนนเเเเเชชชิงงงลลลบบบ จจจึงงงงงงงงงงงงงคคคคคควววววรใชชชชชชชชชชชคคคำำำวววาาาาาาาาาา lllllllleeeeeeeeeeeeesss                  
expensiiiiive (((((แพงนอยกวา) จะดีีีีีกวา



* ดูคำ ศัพทเกี่ยวกับลวดลายเพิ่มเติมท่ีหนา 73

เปนของขวัญใชไหมครับ

Is it a present for someone?
(อิ« อิท อะ เพริ«' เ«ินทํ ฟอรํ ซัม' วัน)

เขาชอบลายอะไรหรือครับ

What kind of patterns does he like?
(วอท ไคนํดํ อัฟÇ ํ แพท' เทิรํนซํ ดั« ฮี ไลคํ)

w “ลวดลาย” คือ pattern สวน “ลายพิมพ” คือ print

คําศัพทเกี่ยวกับลวดลาย

 ( โพล' คะ ดอท) ลายจุด  (สไตรพํทํ) ลายทาง
 (เชค' เคิรํด)   (ซอล' ลิด) 

ลายตารางหมากรุก ไมมีลวดลาย
 (เฟลา' เออรํ พริน' ทิด)   (บอรํ' เดอรํ พรินทํ) 

ลายดอกไม  พิมพลาย

15

(ไอ ธิงคํ ฮี ไลคํซํ สไตรพํซํ)

(อิทซํ ไม บอย' เฟรนดํซํ เบิรํธ' เด เพร«ิ' เ«ินทํ)

What kind of patterns does he like?
((((((((((((ววววววววววววอททททททททททททททท ไคคคคคนดํดดดดดดดดดดดํ  อออัฟฟÇÇ ํ  แแพพพพพพพพพพทÇÇ ' เทิรํนซํ ดั«««ดัั   ฮฮฮี  ไไไลลลคคคํ)))

wwwwwwwwwwwwwwww “ลวดดดดดลาย” คือ paaatttttern สววววน “ลายพมิมมมมพ” คคคคืืืืออ  print



คุณต้ังงบไวเทาไรครับ

How much would you like to spend?
(เฮา มัช วุด ยู ไลคํ ทู สเปนดํ)

16

รับรองลูกคา 
ถามงบประมาณ

¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ

track 04

Well, not over 2,000 Baht. 
(เวล นอท โอ' เÇอรํ ทู เธา' เ«ินดํ บาท)

The cheaper, the better. 
(เ อะ ชีพ' เพอรํ เ อะ เบท' เทอรํ)

I don’t care about the price. 
(ไอ โดนทํ แครํ อะเบาทํ' เ อะ ไพรซํ)

Weeeeeeeellllllllllll, nnnnnnooooootttttttt ovvvvvvvverrr  2222222,,,,000000000 BBBBBBBaht. 
(เวล นนนนนนนนนนนนนนนนนอออออออออออออออททททททททททททททททท   โโโโโโโโโโโโโโโโอ' เเเเเเเเเเเเเเÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇอออออออออออรํ ทททททู เธา' เ ิิิิินนดํ บบบบบาท)))))«

Th h th b tt



ตัวอยางบทสนทนาเกี่ยวกับการถามงบประมาณ

พนักงาน : คุณตั้งงบไวเทาไรครับ
 How much would you like to spend?
 (เฮา มัช วุด ยู ไลคํ ทู สเปนดํ)

ลูกคา : เออ ฉันอยากไดช็อกโกแลต 4 กลอง ในราคาประมาณ 3,000 บาทคะ
 Well, I’d like four boxes of chocolate for about three              

thousand Baht.
 (เวล ไอดํ ไลคํ โฟรํ บอคเซซ' อัฟÇํ ชอค' คะลิท ฟอรํ อะเบาทํ' ธรี เธา' เ« ินดํ บาท)

พนักงาน : รอสักครูนะครับ
 One moment, please.
 (วัน โม' เมินทํ พลี«)

 ถาเปนกลองละ 750 บาทไดไหมครับ
 How about seven hundred fifty Baht per box?
 (เฮา อะเบาทํ' เซฟ' เÇ ิน ฮัน' ดริด ฟฟ' ที บาท เพอรํ บอคซํ) 

ลูกคา :  เยี่ยมเลยคะ
 That’ll be great.
 (แ ท' เทิล บี เกรท)

 คุณชวยใสน่ีลงไปในแตละกลองดวยไดไหมคะ
 Can you put one of these in each box?
 (แคน ยู พุท วัน อัฟÇ ํ ี« อิน อีช บอคซํ)

พนักงาน : ไดเลยครับ คุณอยากไดกลองของขวัญหรือหอดวยไหมครับ
 Certainly. Would you like gift boxes or wrapping?
 (เซอรํ' เทินลี) (วุด ยู ไลคํ กิฟทํ บอคเซซ' ออรํ แรพ' พิง)

 ราคากลองละ 30 บาทครับ
 It costs thirty Baht for each box.
 (อิท คอซํทํซํ เธอรํ' ที บาท ฟอรํ อีช บอคซํ)

ลูกคา :  ไมเอาดีกวาคะ ขอบคุณ
 I don’t think I need it. Thanks for asking.
 (ไอ โดนทํ ธิงคํ ไอ นีด อิท) (แธงคํซํ ฟอรํ แอซ' คิง)

พนักงาน :  ไดเลยครับ
 Sure, ma’am.
 (ª ุรํ, แมม)
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(เฮา อะเบาท  เซฟ  เ น ฮนเÇ  ดรด ฟฟ  ท บาท เพอร บอคซ)

า : เเเเเเเเเเเเเยยยยยยยยยยยยยยยย่ียยยยยยยยยยยยยยมมมมมมมมมมมมมเลยคคคคคคคคคคคคคคคะะ
TTTTTTTTThhhhhhaaatt’’’’’’’’ll bbbbbe ggggggrrreeeaaattt.
((((((((แ ททททททททททททท'''' เเทิล บี เกรท)

คคคคคคคคคคคคคคคคคคุุุุณชชชชวววววววววววววววยยยยยยยยยยยใใใใใใใใใใใใใใใสนนนนน่ีีีีีลงไไไไไไไปใใในแตละะะะะกลองดวยไดดดดดไหมคะ
Can you put one of these in each box?
(แคคคคคคนนนนนนนนนนนนนนน ยยยยยยยยยยยยยูููููููููู พพพพพพพพพพพพพพพพพุุุุุุุุุุุุุุทททททททททททททททท ววววววววววววววััััััันนนนน อออออออออออออออััััััััััััฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟÇÇÇÇÇÇÇÇÇ ํํํํํ ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ ีีีีีีี«««««««««        ออออออออออออออิิิิิิิิิิินนนนนนนนนนนนนน  อออออออออออออีีีีีีีีีีีชชชชชชชชชชชชชช บบบบบบบบบบบบบบบอออออออออออออออคคคคคคคคคคคคคคซซซซซซซซซซซซซซํํํํ))))))))))))))))

งาน : ไดเลยครับ คุณอยากไดกลองของขวัญหรือหอดวยไหมครับรร



ชิ้นน้ีเปนไงคะ

How about this?
(เฮา อะเบาทํ' ิซ)

w How about ...? (....เปนไง) เปนวลีท่ีมักใชเพื่อถามความเห็น

ชิ้นน้ีคนนิยมมากเลยนะคะ

This one is very popular.
( ิซ วัน อิ« เÇ' รี พอพ' พยะเลอรํ)

เปนการซื้อที่คุมคานะคะ

It’s a good buy. (อิทซํ อะ กุด ไบ)

w buy ตัวน้ีเปนคำ นาม มีความหมายวา “การซ้ือ” เม่ือเติม good (ดี) 
ไวขางหนาจึงแปลวา “การซ้ือท่ีคุมคา” นั่นเอง

track 05

มีอะไรแนะนำ ไหมครับ

What do you recommend?
(วอท ดู ยู เรคคะเมนด'ํ)

18

รับรองลูกคา 
แนะนำ สินคา

¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ

HHHHHHoooooooowwwww aabbbbbbbooouuuttt ttthhhiiiiiis?
(((((((((((เเเเเเเเเเฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮฮาาาาาาาาาาาาาาา  อะะะะะเบาทํํํํํ' ิิิิิซ)))

wwwwwwwwwwwwwwwww HHHHHHHHHHHHHHHHowwwww aabbbouttt ...????????? (....เปนไง))))) เปปปปปปปปปปปนวลีีีท่ีีีมััักใใใใใใใใใใใใใชเพพพพพืืืืื่อถามความมมมเเเเเเเเเเเเเเหหหหหหหหหหหหหหห็็็็็็็็็็็็็น



ขอโทษคะ แตของชิ้นน้ันเพ่ิงเขามาใหมคะ

I’m sorry, but that’s a new arrival.
(ไอมํ ซอรํ' รี บัท แ ทซํ อะ นิว อะไร' เÇิล)

ลด 20 เปอรเซ็นตจากราคาปกติเลยนะคะ

It’s 20 percent off the regular price. 
(อิทซํ ทเวน' ที เพอรํเซนทํ' ออฟ เ อะ เรก' กยะเลอรํ ไพรซํ)

w ถาลดครึ่งราคาใหพูดวา It’s half price. (อิทซํ ฮาฟ ไพรซํ)

กำ ลังลดราคาอยูเลยคะ

It’s on sale now. 
(อิทซํ ออน เซล เนา)

หาถูกกวาที่น่ี ไมมีแลวนะคะ

You can’t get any cheaper than here. 
(ยู แคนทํ เกท เอน' นี ชีพ' เพอรํ แ น เฮียรํ)

ชิ้นน้ีกำ ลังลดราคาอยูรึเปลาครับ

Is this on sale?
(อิ« ซ ออน เซล)
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