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Chapter 17 

ภาษาอังกฤษสําหรบัพนกังานขาย 

สาระสําคัญ 

 ในชีวิตประจําวันกิจกรรมการซื้อขายมีมากมาย ไมวาจะเปนการซื้อขายสินคา เคร่ือง

อุปโภค บริโภค การซื้อของท่ีระลึก การซื้อต๋ัวโดยสารประเภทตาง ๆ ผูเรียนจําเปนตองเรียนรู

ศัพทสํานวน ท่ีเหมาะสมและแตกตางกันไป ซึ่งประกอบดวยการถามราคาของสินคา ขนาด 

ระยะทาง ระยะเวลา ทางเลือก รวมท้ังการตอรองราคา การบอกผลการตัดสนิใจ ซึง่กิจกรรมการ

ซื้อขายอาจเกิดขึ้นแบบเปนทางการ และไมเปนทางการ ตองเลือกใชภาษาใหถูกตอง  บรรลุ

วัตถุประสงค 

 

 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 ผูเรียนสามารถ ฟง พูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษในการเจรจาซื้อขายในสถานการณท่ี

ตางกันได โดยใชสถานการณจําลอง และสื่อท่ีเหมาะสม 

 

ขอบขายเน้ือหา 

เร่ืองท่ี 1  การถามขอมูล 

เร่ืองท่ี 2  การซื้อขายสินคาและการตอรองราคา 

เร่ืองท่ี 3  การซื้อขายต๋ัวโดยสาร รถโดยสาร รถไฟ เคร่ืองบิน 
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เรื่องที่ 1   การถามขอมูล 

 ในการซื้อขาย ผูซื้อตองรูจักใชสํานวนภาษาเพื่อถามขอมูล และผูขายตองใชสํานวนภาษา

เพื่อการใหขอมูลไดถูกตอง แสดงความพรอมในการอํานวยความสะดวกแกลูกคาในแตละ

สถานการณดังนี้ 

 

ลูกคา พนักงานขาย 

บอกความตองการในการซื้อสินคา 

Excuse me, do you have _______________ ? 

                                sell ________________ ?     

                   I’m looking for ______________. 

                   I want _____________________.   

ตองใชภาษาในการขายสินคา ดังนี ้

ทักทาย  Good morning/ Hello. 

ไตถาม

             Can I help you? 

  Do you need some help? 

             What can I do for you? 

             If you need anything, please let me know. 
 

Situation 1  At the souvenir shop. (ท่ีรานขายของท่ีระลึก) 

ตัวอยางบทสนทนาในการทักทายและไตถามความตองการ รวมท้ังการอํานวยความ

สะดวกแกลูกคาอยางสุภาพ โดยใชคําทักทายใหเหมาะสมกับชวงเวลา 

พนักงานขาย : Good morning. Can I help you? 

ลูกคา  : I want to buy some souvenirs. 

พนักงานขาย : Please come and look around. 

 

กิจกรรมที่ 1  ทักทาย เชิญชวน ลูกคา 

ฝกพูดบทสนทนาตอไปนี้ โดยสมมติตัวทานเปนพนักงานขาย ใชประโยคท่ีเหมาะสมเติมลงใน

ชองวางดานขวามือเพื่อทักทาย และเชิญชวนลูกคา 

พนักงานขาย : Hello. Can I help you?   • Good morning. _____________________ 

• ______________. What can I do for you? 

• Do you need some help? 

• ________________________________. 

• ________________________________. 

Do you need some help? 

Hello 
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ลูกคา  (บอกความตองการ) 

I want to buy some souvenirs. 

 

I am looking for _____________________. 

Do you have _____________? 

_________________ some souvenirs? 

 

แบบทดสอบ  1   จงเรียงลําดับประโยคการสนทนาระหวางพนักงานขายกับลูกคาใน                     

                                 การเชิญชวนและแสดงความตองการซื้อสินคา 

(A)  Yes, please. I’m looking for a pearl necklace. 

(B)  Good morning. 

(C)  Can I help you?  

(D)  This way, please. 

 

เรือ่งที่ 2  การซื้อขายสินคาและการตอรองราคา 

 ในการซื้อขายสินคา แหลงขายสินคามีท้ังประเภทท่ีเปนหางสรรพสินคาท่ีขายสินคา

ประเภทราคาตามปายราคา (fixed price) และรานคายอยท่ีลูกคาสามารถตอรองราคาสินคาได 

 

การแนะนํา การนําเสนอสินคา  

 ในการนําเสนอสินคา ผูขายตองอธิบาย และใหขอมูลสินคาตามท่ีลูกคาแสดงความ

ตองการ ฝกพูดบทสนทนาตอไปนี้ ท่ีแสดงความตองการของลูกคาวาตองการสินคาประเภทใด 

แบบใด และผูขายควรจะใชภาษาในการไตถามความตองการ แนะนําสินคาแกลูกคาอยางไร 

 

ลูกคา พนักงานขาย 

I’d like to buy __________________. 

What’s this? 

What’s it for? 

What’s it made of? 

We have _____________________________. 

It’s a water dipper. 

It’s for taking water. 

It’s made of coconut shell. 

 

 

a fashionable t-shirt 

herb products 

Can you show me 

a shirt/some socks ‘Nike’, ‘Crocodile’, and many others 
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Situation  2    At the souvenir shop 

พนักงานขาย : We have woven baskets, boxes and some silverware.                               

What do you have in mind? 

ลูกคา : I’d like to buy a beautiful silver necklace, but not too expensive. 

พนักงานขาย : OK. I’ll show you this. It’s handmade. It’s from the ‘One Tambon One 

Product’ policy. 

ลูกคา : Can I try it on? 

พนักงานขาย : Sure. 

 

กิจกรรม 2  แนะนํา และนําเสนอสินคา  

ฝกสนทนาโดยแทนท่ีประโยคดวยคําในวงเล็บ 

What’s this? 

 It’s a water dipper. (กระบวยตักน้าํ) 

(home-made whiskey.), (foot massager) 

What’s One Tambon One Product Policy? 

It’s the government policy to promote  

one product per village. 

 

It’s a homemade whiskey. (สุราพื้นบาน)  

It’s a foot massager. 

 

 

แบบทดสอบ 2   ฝกเรียงลําดับบทสนทนาในการแนะนําสินคาตอไปนี ้

(A) Do you have some Thai silk? 

(B) Yes, we  have many colours and many kinds of silk. 

(C) Please come this way. 

(D) Good afternoon. 

(E) Can I help you? 
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แบบทดสอบ 3  เรียงลําดับบทสนทนาในการแนะนําสินคาตอไปนี ้

(A) It’s a handbag. 

(B) What’s it made of? 

(C) What’s this? 

(D) Do you have other colours? 

(E) Can I see the pink one, please. 

(F) Sure. Here you are. 

(G) It’s made of hand-woman silk. 

(H) Yes. They come in green, pink, orange and blue. 

 

ตอรอง ตกลงราคา 

ในการซื้อสินคาตามรานคาท่ัวไปท่ีไมใชหางสรรพสินคา ผูซื้อสามารถตอรองราคาได 

โดยใชภาษาท่ีแสดงความตองการใหผูขายลดราคาสินคาลง จํานวนเงินท่ีตองการใหผูขายลด

ราคาลง 

 

ฝกบทสนทนาตอไปนี้ โดยแทนท่ีดวยคําในวงเล็บ 

Can you lower the price? 

               (make it 250 baht) 

It’s too expensive.   

(That’s very) 

What about______________? 

Can you make it 250 baht

 

?  

That very expensive. 

 

What about 250 baht? 

 

 

ลูกคา พนักงานขาย 

How much it is? 

It’s too expensive. 

Can you lower the price? 

It’s _______________________. 

It’s very cheap. 

How much can you pay? 

four hundred baht 
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Situation 3   Can you lower the price? 

ลูกคา : How much is it? 

พนักงานขาย : It’s not too expensive. It’s sixty-five dollars. 

ลูกคา : What about this small one? 

พนักงานขาย : It’s fifty-two. 

ลูกคา : I’ll take the first one. But can you lower the price? 

พนักงานขาย : How much can you pay? 

ลูกคา : What about sixty dollars? 

พนักงานขาย : O.K. 

 

แบบทดสอบ 4  จงเรียงลําดบัประโยคการตอรองราคาสนิคาตอไปนี้ใหถูกตอง 

(A) How much for this one? 

(B) How about fifteen? 

(C) O.K. sir. 

(D) That’s too expensive. 

(E) If you pay by cash, we can make it ten percent discount. 

(F) Two hundred dollars. 

 

เรื่องที่ 3  การซื้อขายต๋ัวโดยสาร 

 ในการเดินทางทองเท่ียว มีวิธีเดินทาง และการบริการตาง ๆ ท้ังรถโดยสาร รถไฟ และ

เคร่ืองบินผูเรียนตองรูคําศัพท สํานวนในการบอกระยะของการเดินทาง วันเวลาเดินทาง เพื่อแจง

แกพนักงานขาย 
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Situation 4   

 At the railway station. 

ลูกคา : I want to buy a ticket for Chiang Mai, please? 

พนักงานขาย : One way or return, sir? 

ลูกคา : Return, please. How much is the fare? 

พนักงานขาย : It’s two thousand two hundred fifty baht. Which day do you want to leave  

and your return trip? 

ลูกคา : I’ll take a night trip to Chiang Mai on 19th November and come back on the 

evening of 25th November, please. 

พนักงานขาย : O.K. Here is your ticket. The train departs from platform 6 at 18.30 p.m. 

 

ลูกคา พนักงานขาย 

Excuse me.  I want to buy a ticket for ________, please? 

                    Can I have a train ticket for ____________ ,  

                    please. 

How much is the fare? 

• One way or return? 

• When do you want to leave? 

 

• ____________________. 

 

กิจกรรมที่ 4    ฝกพูดบทสนทนาตอไปนี้ เพื่อรูจักใชศัพท สํานวน เก่ียวกับการบอกจุดหมาย

ปลายทาง เท่ียวเดินทาง ราคาต๋ัวโดยสาร 

ลูกคา  

I want to buy a ticket to _________________. 

I want to buy  two            tickets to _____________. 

                       a one way ticket to _________. 

How much is the fare? 

พนักงานขาย 

When                 do you want to travel? 

On which day 

 

 

 

It’s 450 baht one way 

Songkhla 

Surat Thani 
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แบบทดสอบ 5  จงเรียงลําดับประโยคตอไปนี้ใหถูกตอง 

(A) When are you travelling, sir? 

(B) The bus leaves at 13, 15, 17 p.m. Which one do you prefer? 

(C) Good morning. I’d like to buy a ticket to Udon Thani, please? 

(D) Saturday afternoon. 

(E) I’ll take the 3 o’clock bus. How much is it? 

(F) It’s 650 baht. 

 

ลูกคา พนักงานขาย 

Could I book 

 

 

a 

 

ticket  

 

to 

 
 

_______, 

please? 

• May I know your departure time, please? 

• Hold on, please. I’ll check for you. 

• Your code is _________________. 

• Could you pick up your ticket at 

______________. 

round trip 

ticket 

two return 

tickets 

 

 

Making reservation for your flight. 

ในการซื้อต๋ัวโดยสารเคร่ืองบิน อาจตองรูจักศัพท สํานวน เก่ียวกับเท่ียวบิน (flight)     

การกําหนดรหัสต๋ัวจอง (code)  ราคา   

Situation 5     Booking air ticket 

พนักงานขาย : Good morning. Nok Air. May I help you? 

ลูกคา : Hello. I’d like to book a return ticket to Phuket for this Saturday afternoon, 

please. 

พนักงานขาย : We have two flights on Saturday afternoon. The first one is 14.30 p.m. and 

the other flight leaves at 17.45 p.m. Which one do you prefer? 

ลูกคา : Could I take the 17.45 flight, please? And I want to leave Phuket earliest 

on Tuesday. 

Bangkok 
QXZ798y 

three o’clock 
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พนักงานขาย : Allright. I check for you. There is a flight at 6.30 a.m. on Tuesday.            

Is that O.K.? 

ลูกคา : That’s great. 

พนักงานขาย : May I have your name, please? 

ลูกคา : It’s Virut Somchart. 

พนักงานขาย : Your seat is now booked. The code is ZG970H and the price is 6,300 baht. 

Please pick up your ticket within 5 p.m. this afternoon, 

ลูกคา : O.K. Thank you. 

 

กิจกรรมที่ 5 

ฝกบทสนทนาการจองต๋ัวเคร่ืองบินโดยแทนท่ีดวยคําในวงเล็บ 

ลูกคา 

I’d like to book a return ticket to New York. 

                (make a booking) 

I want to make a booking to New York  

             (for two tickets) 

 

 

I want to make a booking to New York. 

I want to make a booking to New York for 

two tickets. 

 

พนักงานขาย 

Which day    do you want to fly? 

                     (are you travelling) 

                      are you travelling ? 

leaving 

 

 

 

 

Which day do you want to leave? 

 

 

 

 

 



414 

(6 p.m.) 

แบบทดสอบ 6  จงเรียงลําดบัประโยคตอไปนี้ใหถูกตอง 

(A) Yes, which date do you want to fly? 

(B) And the way back? 

(C) 19th of November, please. 

(D) Before 15th of November at 5.00 p.m., sir. 

(E) When is the dead line for issuing the ticket? 

(F) 25th of November. 

(G) Excuse me, I want to make a booking for Singapore from Bangkok for 2 tickets,    

  please. 

 

Situation 6      At the bus terminal. 

ลูกคา พนักงานขาย 

I’d like to  

I want to 

go to Ayudhaya. 

By a ticket to Hua Hin. 

It’s __________ baht one-way. 

round trip. 

How much is the ticket? The bus will leave Bangkok at ________. 
 

ลูกคา : Excuse me. I’d like to go to Khon Khaen. How much is the ticket? 

พนักงานขาย : It’s 370 baht one-way. 

ลูกคา : What time does the bus leave? 

พนักงานขาย : Every 2 hours, sir. 

ลูกคา : I’ll take a one-way ticket for the next bus. 

พนักงานขาย : O.K. Here is your ticket and your change. 
 

กิจกรรมที่ 6   ฝกฟงบทสนทนาเพื่อซื้อต๋ัวรถโดยสาร 

ลูกคา 

I want to go to Krabi. 

_________. I want to go to Krabi. 

Hello. I want to buy a ticket to Krabi. 

พนักงานขาย 

The fare is 600 baht. 

It’s 600 baht _______________. Hello for one way, sir 
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แบบทดสอบ 7   จงเรียงลําดับประโยคตอไปนี้ใหถูกตอง 

(A) It’s 700 baht, sir. 

(B) When does the bus to Udorn leave? 

(C) At 12.30. 

(D) How much is the ticket? 

…………………………… 
 

Words Study 

Souvenirs (ของที่ระลึก)  

คาํศัพท/สํานวน ความหมาย 

Please come in. 

Please pay here. 

lacquerware 

bronzeware 

silverware 

wicker work 

wood carvings 

china 

pottery 

ceramics 

mugs 

vases 

photo frames 

paper weights 

baskets 

boxes 

trays 

coasters 

เชิญขางในเลยคะ 

ชําระเงินท่ีนี่ 

เคร่ืองเงิน 

เคร่ืองทองเหลือง 

เคร่ืองเงิน 

เคร่ืองจักสาน 

เคร่ืองแกะสลัก 

เคร่ืองกระเบ้ือง 

เคร่ืองปนดินเผา 

เคร่ืองเซรามิค 

เหยือก 

แจกัน 

กรอบรูป 

ท่ีทับกระดาษ 

ตะกรา 

กลอง 

ถาด 

ท่ีรองแกว 
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คาํศัพท/สํานวน ความหมาย 

We have silverware, china and 

ceramics. 

Yes, we have mugs, vases and 

baskets. 

How many   would you like? 

         do you need? 

What style do you like? 

How much can you pay? 

What do you have in mind? 

รานเรามีเคร่ืองเงิน เคร่ืองกระเบ้ือง เคร่ือง

เซรามิค 

ในรานมีถวยกาแฟ แจกัน ตะกรา 

 

ทานตองการจํานวนเทาไร 

 

ทานชอบแบบไหน 

ทานอยากไดราคาเทาไร 

ทานอยากไดแบบไหนคะ 

 

Female Accessories  (เคร่ืองแตงกายหญงิ) 

คาํศัพท ความหมาย 

T-shirt 

sweater 

dress  

skirt 

suit 

jeans 

pants 

high heels 

cap 

handbag 

sunglasses 

eye glasses 

tiepin  

jacket 

something fashionable 

เสื้อยืด 

เสื้อกันหนาว 

กระโปรงชดุ 

กระโปรง 

ชุดสูท 

กางเกงยีนส 

กางเกงขายาว 

รองเทาสนสูง 

หมวกไมมีปก 

กระเปาสะพาย 

แวนกันแดด 

แวนตา 

เข็มกลัดเนคไท 

เสื้อคลุม 

สินคาประเภทท่ีกําลังอยูในความนิยม 
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made of  (ทํามาจาก) : It is made of steel

คาํศัพท 

. It’s gold. 

ความหมาย 

silk 

batik 

plastic 

polyester 

teak wood 

coconut shell 

cotton 

steel 

hand – woven 

real gold 

real pearl 

Can you lower the price? 

Can you lower it  (two hundred/ 

10 dollars)

all right  

 ?  

other    

ผาไหม 

ผาบาติก 

พลาสติก 

ใยสังเคราะห 

ไมสัก 

กะลามะพราว 

ฝาย 

เหล็ก 

ทอมือ 

ทองแท 

ไขมุกแท 

ลดราคาอีกไดไหม 

ลดเหลือ 200 บาท/10 ดอลลารไดไหม 

 

ตกลง 

อันอ่ืน ชิ้นอ่ืน 
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แบบทดสอบทายบท 

ใหจับคูคําศัพท สํานวน หรือประโยคตอไปนี้ โดยใสหมายเลขใหถูกตอง    

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

____ 

A. made of 

B. something fashionable 

C. O.K. Thank you. 

D. wicker work 

E. souvenirs 

F. female accessories 

G. 1st December 

H. How about 650 baht? 

I. Sure. 

J. Your seat is now booked. 

 1. coasters, trays, boxes 

2. How much can you pay? 

3. Can I try it on? 

4. What do you have in mind? 

5. basket 

6. gold 

7. And the way back? 

8. The code is YZK035i 

9. high heels 

10. Here is your ticket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


