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ค ำน ำ 

  เอกสำรกำรใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรในงำนบริกำร  (Communicative English for 
Hospitality) จัดท ำขึ้นเพ่ือเป็นคู่มือกำรปฎิบัติงำนในกำรใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรในงำนบริกำร 
(Communicative English for Hospitality) และใช้เป็นสื่ออ่ำนประกอบกำรให้บริกำรงำนในโรงแรม เพ่ือเพ่ิม
พูมบุคลำกรให้มีควำมรู้และสำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับงำนกำรโรงแรม เพ่ือเตรียมควำมพร้อม
เเละรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนในปี 2558 และตอบสนองควำมต้องกำรให้เกินควำมคำดหวังของ
ผู้รับบริกำร 

ศูนย์สัมมนำและฝึกอบรม ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรบริกำรเชิงรุง จึงได้จัด “โครงกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรในงำนบริกำร”(Communicative English for Hospitality) เพ่ือ
พัฒนำควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภำษำอังกฤษ ในเรื่องเกี่ยวกับกำรส ำรองห้องพักทำงโทรศัพท์ กำรแจ้งเข้ำพักที่
โรงแรม กำรแสดงควำมไม่พึงพอใจกำรบริกำร กำรให้บริกำรอำหำรและเครื่องดื่ม กำรแนะน ำสถำนที่น่ำสนใจกำร
แจ้งออกจำกโรงแรมและกำรพัฒนำบุคลิกภำพส ำหรับพนักงำนโรงแรมซึ่งเป็นค ำศัพท์เเละประโยค ที่จ ำเป็นและ
นิยมใช้ในกำรสนทนำในงำนบริกำร โดยได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกกองทุน มสธ. 12 ปี ประจ ำปี 2559 

ศูนย์สัมมนำและฝึกอบรม  จึงได้จัดท ำคู่มือ กำรใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรในงำนบริกำร  
(Communicative  English for Hospitality) เพ่ือเป็นมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยห้องพักห้องประชุม
ในกำรให้บริกำรแขกต่ำงชำติ อีกท้ังขอขอบพระคุณท่ำนวิทยำกร Mr.christophet Veinbergs Hinkle ผู้
ช่วยศำสตำจำรย์ ดร.นรินทร์ทิพย์ ทองศรี รองศำสตรำจำรย์ ดร. จรัสวัฒน ์ไตรรัตน์ รองศำสตรำจำรย์ ดร.อลิสำ 
วำนิชดี รองศำสตรำจำรย์อนัญญำ สิทธิอ ำนวย รวมทั้งผู้เข้ำรับกำรสัมมนำทุกท่ำน ที่ได้มีส่วนร่วมท ำให้โครงกำร
กำรอบรมครั้งนี้ส ำเร็จลุล่วงสมตำมวัตถุประสงค์ทุกประกำร 
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บทที่ 1 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ (Introduction) 

1.1 วัฒนธรรมตะวันตก (Western Culture) 

ในปัจจุบันประเทศไทย จะมีชำวต่ำงชำติเข้ำมำมำกยิ่งขึ้น ทั้งกำรเข้ำมำในลักษณะเพ่ือกำรท่องเที่ยวและ
กำรเข้ำมำเพ่ือกำรท ำธุรกิจ ในฐำนะท่ีเรำเป็นเจ้ำบ้ำน เรำจ ำเป็นต้องเรียนรู้วัฒนธรรมของชำวต่ำงชำติบ้ำงเพรำะ
วัฒนธรรมบำงอย่ำงของชำวตะวันตกจะแตกต่ำงจำกวัฒนธรรมของชำวตะวันออก เพรำะฉะนั้นในกำรสนทนำ
พบปะพูดคุย หรือกำรเดินทำงไปต่ำงประเทศ ไม่ว่ำจะไปทัศนศึกษำ ไปท่องเที่ยว พักผ่อน หรือไปศึกษำต่อ เรำ
ควรที่จะทรำบวัฒนธรรมของชำวต่ำงชำติบ้ำง เพ่ือจะได้ปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง ไม่ขัดต่อวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ 

การสัมผัส  
กำรสนทนำกับชำวต่ำงชำติโดยทั่วไปควรหลีกเลี่ยงกำรสัมผัสแตะต้อง ชำวมุสลิมถือว่ำมือข้ำงซ้ำยเป็นมือ

ที่สกปรก ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงที่จะสัมผัสหรือแตะต้องด้วยมือข้ำงซ้ำย 
การสบสายตา  
ชำวยุโรป และชำวตะวันออกกลำง จะนิยมมองสบตำเมื่อสนทนำกัน แต่ชำวเอเชียโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งชำว

ญี่ปุ่น กำรมองสบตำถือเป็นกำรไม่สุภำพ 
การใช้มือ  
ชำวตะวันออกกลำงและชำวตะวันออกไกลถือว่ำกำรชี้นิ้วเป็นกิริยำที่ไม่สุภำพ ควรใช้วิธีกำรกำรผำยมือ

มำกกว่ำ ขณะเดียวกันกำรยกหัวแม่มือขึ้นถือเป็นกิริยำที่ไม่สุภำพส ำหรับชำวออสเตรเลีย 
การสัมผัสมือ  
ชำวอำหรับ ชำวสเปนหรืออเมริกำใต้และชำวกรีซ นิยมสัมผัสมือหลำยๆ ครั้งระหว่ำงพบปะสนทนำกัน 

ชำวฝรั่งเศสจะสัมผัสมือเพียงเบำๆ และรวดเร็ว และไม่นิยมสัมผัสมือกับผู้อำวุโสกว่ำ ชำวเยอรมันนิยมสัมผัสมือ
กับทุกคนทั้งเมื่อแรกพบและลำจำกกัน 

การสวมกอด  
กำรสวมกอดกันเป็นเรื่องรรมดำสำมัญของชนประเทศแถบละตินอเมริกำและชำวสลำฟโดยทั่วไป เช่น

ชำยกอดชำย หญิงกอดหญิง เป็นรูปแบบแสดงควำมยินดีต่อกันเปรียบได้กับกำรสัมผัสมือของชำวตะวันตก 
อย่ำงไรก็ตำมธรรมเนียมดังกล่ำวนี้หำกเป็นชำวต่ำงชำติอื่น ๆ กำรจะกระท ำกิริยำดังกล่ำวต้องใคร่ครวญอย่ำง
รอบคอบและดูควำมเหมำะสมด้วย 

การนั่งไขว่ห้าง 
ชำวอำหรับถือว่ำเป็นกิริยำที่น่ำรังเกียจมำก ที่นั่งยื่นเท้ำข้ำงหนึ่งไปข้ำงหน้ำต่อหน้ำคู่สนทนำเท้ำควรวำง

รำบไปกับพ้ืนทั้งสองข้ำงจึงจะเป็นกำรสุภำพ 
 
การให้นามบัตร 
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กำรพิมพ์นำมบัตร นำมบัตรที่ดีไม่ควรพิมพ์อักษรย่อ ด้ำนหลังของบัตรควรพิมพ์รำยละเอียดที่ติดต่อได้
เป็นภำษำอังกฤษ กำรพิมพ์ยศหรือต ำแหน่งเป็นเรื่องที่ควรกระท ำเพรำะจะเป็นที่ประทับใจแก่ผู้ที่ได้รับเมื่อจะ
มอบนำมบัตรให้ผู้ใด ไม่ควรใช้มือซ้ำย ในประเทศญี่ปุ่นเมื่อจะมอบนำมบัตรให้ใคร เป็นธรรมเนียมที่จะต้องถือ
ด้วยมือทั้งสองข้ำงเมื่อจะมอบให้ 

การสนทนาด้วยเรื่องทั่ว ๆ ไป 

เป็นหัวข้อที่ควรกระท ำก่อนสนทนำเรื่องของธุรกิจอย่ำงจริงจังชำวญี่ปุ่นถือเป็นธรรมเนียมที่ต้องปฏิบัติให้
ควำมรู้สึกท่ีดีโดยนิยมดื่มน้ ำชำกันก่อน ที่จะพุดคุยหำเรื่องของธุรกิจต่อไป 

1.2 ตัวเลข  (Number)  
  

คําศ ัพท    คําอ่าน  ความหมาย  
one  วัน  หนึ่ง  
two  ทู  สอง  
three  ธรี  สำม  
four  โฟร์  สี่  
five  ไฟฟ์  ห้ำ  
six  ซิกส์  หก  
seven  เซเว่น  เจ็ด  
eight  เอท  แปด  
nine  ไนน์  เก้ำ  
ten  เท็น  สิบ  
eleven  อิเลฟเว่น  สิบเอ็ด  
twelve  ทเวลฟ  สิบสอง  
thirteen  เธอร์ทีน  สิบสำม  
fourteen  โฟร์ทีน  สิบสี่  
fifteen  ฟิฟทีน  สิบห้ำ  
sixteen  ซิกส์ทีน  สิบหก  
seventeen  เซเว่นทีน  สิบเจ็ด  
eighteen  เอททีน  สิบแปด  
nineteen  ไนน์ทีน  สิบเก้ำ  
twenty  ทเว้นทิ  ยี่สิบ  
twenty one  ทเว้นทิ -วัน  ยี่สิบเอ็ด  
thirty  เธอร์ทิ  สำมสิบ  
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forty  โฟร์ทิ  สี่สิบ  
forty – five  โฟร์ทิ - ไฟฟท์  สี่สิบห้ำ  
fifty  ฟิฟทิ  ห้ำสิบ  
sixty  ซิกส์ทิ  หกสิบ  
seventy  เซเว่นทิ  เจ็ดสิบ  
seventy – nine  เซเว่นทิ - ไนน์  เจ็ดสิบเก้ำ  
eighty  เอททิ  แปดสิบ  
ninety  ไนน์ทิ  เก้ำสิบ  
one hundred  วัน - ฮันเดรด  หนึ่งร้อย  
one thousand  วัน - เธำซันด์  หนึงพัน  
ten thousand  เท็น - เธำซันด์  หนึ่งหมื่น  
one hundred thousand  วัน - ฮันเดรด - เธำซันด์  หนึ่งแสน  
one millon  วัน - มลิ เลียน  หนึ่งล้ำน  

  
1.3 ศัพท วัน เดือน และปี  ( Date / Month / Year )  
  
  คําศ ัพท ว ันสัปดาห      

คําศ ัพท    คําอ่าน  ความหมาย  

Sunday  ซันเดย์  วันอำทิตย์  

Monday  มันเดย์  วันจันทร์  

Tuesday  ทิวสเดย์  วันอังคำร  

Wednesday  เวนสเดย์  วันพุธ  

Thursday  เธอสเดย์  วันพฤหัสบดี  

Friday  ฟรำยเดย์  วันศุกร์  

Saturday   แซทเทอร์เดย์  วันเสำร์  

  
 
 
 
  คําศัพท เกี่ยวกับเดือน  12  เดือน  
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คําศ ัพท    คําอ่าน  ความหมาย  

January  แจนยูอำร์รี่  มกรำคม  

February  เฟบบรูอำร์รี่  กุมภำพันธ์  

March  มำร์ช  มีนำคม  

April  เอพริล  เมษำยน  

May  เมย์  พฤษภำคม  

คําศ ัพท    คําอ่าน  ความหมาย  

June  จูน  มิถุนำยน  

July  จูไล  กรกฎำคม  

August  ออกัส  สิงหำคม  

September  เซพเทมเบอร์  กันยำยน  

October  อ๊อกโทเบอร์  ตุลำคม  

November  โนเวมเบอร์  พฤศจิกำยน  

December   ดีเซมเบอร์  ธันวำคม  

  
    
การอ่านปี ค ิรสต ศักราช (คศ.)  
  กำรอ่ำนปี คศ. เช่น 1990 ให้อ่ำนโดยแยกเป็นสองหลัก  ยกเว้น ปี คศ. เช่น 1500 หรือ 2000      
ให้อ่ำนตำมในตำรำง  
  

ปี  คริสตศ ักราช   คําอ่าน  

1657  sixteen - fifty - seven  
1729  seventeen – twenty - nine   
1985  nineteen - eighty - five  
1990  nineteen - ninety  

ปี  คริสตศ ักราช   คําอ่าน  
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2001  two - thousand and one  
2008  two - thousand and eight   
2013  twenty - thirteen  
1500    fifteen hundred  
2000  two - thousand   

   
   การอ่านปี พุทธศักราช ( พ.ศ. )   
 กำรอ่ำนปี พ.ศ. เช่น 2495 ให้อ่ำนโดยแยกเป็นสองหลัก แล้วเติมค ำว่ำ BE (Buddhist Era) ไว้ ด้ำนหลัง ยกเว้น 
ปี พ.ศ. เช่น 2500 ให้อ่ำนตำมในตำรำง  
  

ปี  พุทธศักราช   คําอ่าน  

2495  twenty - four - ninety - five  BE   
2499  twenty - four - ninety - nine BE   
2500  twenty - five - hundred  BE   
2513  twenty - five - thirteen  BE  
2543  twenty - five – forty - three  BE  
2550  twenty - five - fifty   BE  
2556  twenty - five – fifty - six  BE  

  
1.4   เวลา  และช ่วงเวลา (Time / Duration)  

  การบอกเวลาภาษาองั กฤษ  โดยใช้ค ำบุพบท  In  On  At  ซึ่งมีหลักกำรใช้บอกเวลำ ดังนี้  
    In   ใช้กับเวลำเช้ำ / บ่ำย / เย็น  เดือน  ฤดู  ปี   เช่น     
        In the  morning/ In the afternoon/ In the evening  
        In March / In December  
        In  summer / In  winter  
        In 2012  
    On   ใช้กับวันท่ี   เช่น  on  Monday / on Saturday  
    At    ใช้บอกเวลำที่เป็นชั่วโมง  นำที  เช่น    
        At six o’clock.  (6.00 น.)  
        At nine thirty.  (9.30 น.)  

 
    การบอกเวลาแบบอเมริก ัน  
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1. กำรบอกเวลำจะลงท้ำยด้วย A.M. ย่อมำจำก Ante meridiem ซึ่งเป็นภำษำ
ลำติน ใช้ตั้งแต่ เวลำหลังเที่ยงคืนถึงเที่ยงวัน เช่น    
  เวลำ  9.00 น. จะเป็น  At  9.00 a.m.  

                แอท  ไนน์  เอ  เอ็ม  
                เวลำเก้ำนำฬิกำ     

2. กำรบอกเวลำจะลงท้ำยด้วย  P.M. ย่อมำจำก  Post  meridiem เป็น 
ภำษำลำติน  ใช้ตั้งแต่เวลำหลังเที่ยงวันถึงเท่ียงคืน เช่น   

    เวลำ  20.00 น. จะเป็น At  8.00 p.m.  
        แอท  เอท  พี  เอ็ม  
        เวลำยี่สิบนำฬิกำหรือสองทุ่ม  

3. ถ้ำเป็นเวลำที่ไมม่ีเศษนำที จะลงท้ำยด้วยค ำว่ำ  o’clock  เช่น             
 เวลำ  7.00 น.   จะเป็น At  7  o’clock  a.m.    

แอท เซเว่น โอคล็อค เอเอ็ม              
เจ็ดนำฬิกำหรือเจ็ดโมงเช้ำ           

เวลำ  22.00 น. จะเป็น At  10  o’clock  p.m.   
           แอท  เท็น  โอคล็อค  พีเอ็ม        
           ยี่สิบสองนำฬิกำหรือสี่ทุ่ม   

4. ถ้ำมีเศษนำทีจะอ่ำนเลขชั่วโมงก่อนแล้วตำมด้วยจ ำนวนเศษนำที เช่น        
เวลำ 4.30 น.  จะเป็น At 4.30  a.m.  

          แอท  โฟร์ เธอร์ทิ  เอเอ็ม        
           สี่นำฬิกำสำมสบิ นำทีหรือตีสี่ครึ่ง  

5. ถ้ำเท่ียงตรง  จะนิยมใช้  At noon  / แอท นูน  
6. ถ้ำเท่ียงคืน  จะนิยมใช้  At  midnight / มิดไนท์  

  
     คําศ ัพท  ัเกี่ยวกับช่วงเวลาั   

คําศ  ัพท ์  คําอ่าน  ความหมาย  

yesterday    เยสเทอะเดย์  เมื่อวำนนี้  
today     ทูเดย์  วันนี้  
tonight         ทูไนท์  คืนนี้  
tomorrow   ทูมอร์โร่  วันพรุ่งนี้  
tomorrow  morning      ทูมอร์โร่  มอรน์ีีง  เช้ำวันพรุ่งนี้  
tomorrow  evening    ทูมอรโร่  อีฟวีนิ่ง  เย็นวันพรุ่งนี้  

คําศ  ัพท ์  คําอ่าน  ความหมาย  
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tomorrow  night     ทูมอร์โร่  ไนท์  คืนวันพรุ่งนี้  
the  day after tomorrow   เดอะ เดย์ อำฟเทอร์ ทูมอร์โร่  วันมะรืน  
this  week      ดีส วีค  สัปดำห์นี้  
next  week      เน็กสท์ วีค  สัปดำห์หน้ำ  

  
 1.5  ฤดูกาล  (Season)  และสภาพดิน ฟ้า อากาศ  (Weather)   

คําศ ัพท ัและสำนวนภาษาองกฤษท่ีเกี่ยวกับฤดูกาลั และดิน  ฟ้า  อากาศ   

คําศพั ท    คําอ่าน  ความหมาย  
Rainy  เรนนี่  มีฝน  
Sunny  ซันนี่  มีแดดจัด  
Cloudy  คลำวดี้  มีเมฆ  
Snowy  สโนวี่  มีหิมะ  
Foggy  ฟอกก้ี  มีหมอก  
Windy  วินดี้  มีลมจัด  
Cold season / Winter   โคล์ด ซีซัน/วินเทอ  ฤดูหนำว  
Rainy season  เรนนี่  ซีซัน  ฤดูฝน  
Hot season / Summer   ฮ็อท ซซีีน/ซัมเมอร์  ฤดูร้อน  

  
 
ประโยคสนทนาที่เกี่ยวกับฤดูกาล และด ิน  ฟ้า  อากาศ    

How is the weather today ?  
    ฮำว  อิส  เดอะ  เวเธอร์  ทูเดย์        
    อำกำศวันนี้เป็นอย่ำงไรบ้ำง  
  
 
    It’s very warm . ( cool / wet )    

อิทส  เวรี่  วอร์ม  ( คลู / เวท )  
                     อำกำศร้อนมำก  ( เย็น / ฝนตก )  
  

What  a beautiful day!    
วอท  อะ  บิวตี้ฟูล  เดย์    
ช่ำงเป็นวันที่อำกำศสดใสเสียจริงเลย     
Lovely day, isn’t  it ?    
เลิฟลี่  เดย์  อีสซึ่น  อิท   
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วันนี้อำกำศดีนะ  
  
    Windy  today, isn’t it ?    

วินดี้  ทูเดย์  อิสซึ่น  อิท    
วันนี้ลมแรงนะ   

   
  
คําศัพท ท่ีมีประโยชน   Useful Vocabulary  
  date          เดท        วัน   
  month         มันท์        เดือน   
  year           เยียร์        ปี  
  rainy          เรนนี่        มีฝน  
  yesterday       เยสเทอะเดย์      เมื่อวำนนี้  
  cloudy         คลำวดี้       มีเมฆ  
  today         ทูเดย์       วันนี้  
  tonight         ทูไนท์       คืนนี้  
  tomorrow       ทูมอร์โร่       วันพรุ่งนี้  
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บทที่  2 
การสํารองห้องพักทางโทรศัพท   (Reserving a Room) 

  
2.1  การสํารองห้องพักผ่านโทรศัพท   (Making a Reservation by Phone )  
Receptionist:    Good morning, Marriott Hotel, Can I help you?   
   กู๊ดมอร์นิ่ง มำรีออตโฮเทล แคน ไอ เฮล์ฟยู?   
   

  
สวัสดีค่ะ โรงแรมมำรีออต ยินดีรับใช้ค่ะ  

   Good morning, Marriot Hotel, May I help you?   
   กู๊ดมอร์นิ่ง มำรีออตโฮเต็ล เมย์ ไอ เฮล์ฟยู?  
   

  
สวัสดีค่ะ โรงแรมมำรีออต  ยนิ ดีรับใช้ค่ะ  

   Good afternoon, Marriot Hotel, How may I help you?     
   กู๊ดอัฟเทอร์นูน มำรีออตโฮเต็ล ฮำวเมย์ ไอ เฮล์ฟยู?  
   

  
สวัสดีค่ะ โรงแรมมำรีออต ยินดีรับใช้ค่ะ  

   Good evening, Marriot Hotel, What can I do for you?     
   กู๊ดอีฟนิ่ง มำรีออตโฮเต็ล ว็อท เเคน ไอ ดู ฟอร์ยู?  
    สวัสดีค่ะ โรงแรมมำรีออต ยินดีรับใช้ค่ะ  

Customer:     I’d like to make a reservation for a room.  
      ไอด ไลค์ ทู เมค้ อะ เร้สเซอเวชิ่น ฟอร์ เออะ รูม  
    
  

  ผมต้องกำรจองห้องพักสัก 1 ห้องครับ  

      I’d like to have a room for two people for the 15th May.  
      ไอด ไลค์ ทู แฮฟ อะ รูม ฟอร์ ทู พิเพ้ิล ฟอร์ เดอะฟิพท์ทีน เมย์  
    
  

  ผมต้องกำรห้องพัก1ห้อง ส ำหรับสองคนในวันที่ 15 พฤษภำคม  
 
 
 
 

Receptionist:    What kind of room would you like, sir?  
  ว็อท ไคด์ ออฟ รูม วูด ยู ไลค์ เซอร์?  
  
  

คุณต้องกำรห้องแบบไหนค่ะ?  

  Would you like a single room or a double room?  
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  วูด ยูไลค์ อะ ซิงเก้ิล รูม ออร์ อะ ดับเบิ้ล รูม ?  
  คุณต้องกำรห้องเตียงเดี่ยวหรือห้องเตียงคู่ค่ะ?  
  Single or double, sir?  
  ซิงเก้ิล ออร์ ดบั เบิ้ล เซอร์?  
  
  

เตียงเดี่ยวหรือเตียงคู่ค่ะ?  

Customer:    A double room for two people, please.  
      อะ ดับเบิ้ล รูม ฟอร์ ทู พีเพ้ิล พลิ้ส  
      
  

ขอห้องเตียงคู่ส ำหรับ 2 คนครับ  

      A single room for two people, please.  
      อะ ซิงเกิ้ล  รูม ฟอร์ ทู พีเพ้ิล พลิ้ส  
      
  

ขอห้องเตียงเดี่ยวส ำหรับ 2 คนครับ  

Receptionist:    For how many nights, sir?    
  ฟอร์ ฮำว แมนี่ ไนท์ เซอร์?  
  
  

พักกี่คืนดีค่ะ?  

  How many nights will you be staying?   
  ฮำว แมนี่ ไนทซ์ วิล ยู บี สเตย์ยิ่ง?  
  
  

ต้องกำรพักก่ีคืนค่ะ?  

  How long will you be staying?  
  ฮำว ลอง วิล ยู บี สเตย์ยิ่ง?  
  
  

คุณจะพักนำนแค่ไหนค่ะ?  

Customer:       For 3 days  
      ฟอร์ ทรี เดย์ซ  
      จะพัก 3 วันครบั  
 2.2  กำรตอบรับกำรส ำรองห้องพัก  (Accepting a Reservation)  
Receptionist:      Would you like me to keep the room for you?     

วูด ยู ไลค์ มี ทู คีฟ เดอะ รูม ฟอร์ ยู?    
ต้องกำรให้เก็บห้องนี้ไว้ให้คุณไหมค่ะ?  

  
Do you want me to book the room for you?     
ดู ยู วอนท์ มี ทูบุค เดอะรูม ฟอร์ยู       
ต้องกำรให้ดิฉันจองห้องนี้ให้คุณไหมค่ะ 
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 Can I reserve this room for you now?   

  เเคน ไอ รีเซิฟ ดีส รูม ฟอร์ยู นำว?   
  ต้องกำรให้ผมส ำรองห้องนี้ไว้ให้คุณตอนนี้เลยไหมค่ะ?  

Customer:     Yes, please.  
      เยส พลิ้ส  
      
  

ใช่ครับ  

      OK, I take it.  
      โอเค  ไอเทค อิต  

  
  

ผมตกลงรับห้องนี้  

Receptionist:   We will see you on the 25th July, then, Mr. John. Thank  you.  
  วี วิล ซียู ออน ดิ ทเวนตี้ฟิฟท์ จูลไล เดน มิสเตอร์จอห์น   
  
  

แล้วเจอกันในวันที่ 25 กรกฏำคมน่ะค่ะ,ขอบคุณค่ะ  

Thank you for choosing our Hotel and have a nice day. Good bye.  
แธงกิ้ว ฟอร์ ชูสซิ่ง เอำเวอร์ โฮเต็ล แอนด์ แฮฟ อะไนส์ เดย์ กู๊ดบำย ขอบคุณ
ที่เลือกใช้บริกำรโรงแรม ขอให้มีวนั อันสดใสนะคะี ลำก่อนค่ะ  

  Enjoy your stay!  
  เอนจอย ยัวร์ สเตย์  
  
  

ขอให้พักอย่ำงมีควำมสุขนะคะี  

Customer:    I hope so. Thank you.  
      ไอ โฮปโซ  แธงกิ้ว  
      ผมก็หวังเช่นนั้น ขอบคุณครบั  
 2.3  การให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรม  (Giving Information about the Hotel)  
     The hotel phone number is  054 - 314121.  

เดอะ โฮเทล โฟน นัมเบอร์ อีส โอ ไฟฟ์ โฟร์ ธรี วัน โฟร์ วัน ทู วัน หมำยเลขโทรศัพท์ของ
โรงแรมเรำคือ ศูนย์ ห้ำ สี่ สำม หนึ่ง สี่ หนึ่ง สอง หนึ่ง  

  
In case of emergency, you can contact our call center 1559.   

    อิน เคส ออฟ อีเมอร์เจนซี่ ยู แคน คอนแทคท์ เอำเวอร์ คอลล์ เซ็นเตอร์ วันไฟว์ ไฟว์ ไนน์  
ในกรณีฉุกเฉิน คุณสำมำรถตดิ ต่อ คอลเซ็นเตอร์ของเรำ 1559 ค่ะ  
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                     For room service just dials 0 from your room phone.  
  ฟอร์ รูมเซอร์วชิ จัส ไดเอลส์ โอ ฟรอม ยัวร์ รูม โฟน ส ำหรับ บริกำร

ห้องพัก ก็แค่ กด 0 จำกโทรศัพท์ในห้องของคุณเองค่ะ  
  
    This is the map of our hotel.   
   ดีส อีส เดอะ แมพ ออฟ เอำเวอร์ โฮเทล   
   นี่เป็นแผนที่ของโรงแรมเรำค่ะ  

  
In case you get lost you can show this map and the taxi driver will drive you 
back here.  
อินเคส ยู เก็ต ล้อสต์ ยู แคน โชว์ ดีส แมพ แอนด์ เดอะ แท็กซี่ ไดร์เวอร์ วิล ไดว์ ยู แบค็ เฮียร์  
กรณีท่ีคุณหลงทำง คุณแสดงแผนที่นใีี ห้พนกั งำนขับแท็กซี่ แล้วเขำจะพำคุณมำกลบั มำที่นี่เอง  

  
If you like to exercise, we have swimming pool at the back of the hotel.  
อีฟ ยู ไลท์ ทู เอ็ก เซอร์ไซส์ วีแฮฟ สวีมม่ิงพูล แอ็ท เดอะแบ็ค ออฟ เดอะ โฮเทล ถ้ำคุณชอบ
ออกก ำลงั กำย เรำมีสระว่ำยน้ีำ อยู่ด้ำนหลังของโรงแรม  

      Tennis court   เทนนิส คอร ท     สนามเทนนสิ    
      fitness room   ฟิตเนส รูม    ห้องฟิตเนส    
      yoga class     โยคะ คลาส    ห้องเรียนโยคะ  
      table tennis room   เทเบิ้ล เทนนิส รูม   ห้องปิงปอง  
  

If you want to buy snacks and drinks, the 7 Eleven is just across from the hotel.  
อีฟ ยู ว็อน ทู บำย สแนคส์ แอนด์ ดริ้งค์ เดอะ เซเว่น อีเลเว่น อีส จสั อะครอส ฟรอม  เดอะ 
โฮเทล ถ้ำอยำกซ้ือ ขนมขบเค้ียวหรือเครื่องดื่ม  ร้ำนเซเว่น อีเลเว่นอยู่ เยื้องกับโรงแรมของเรำ
แค่นี้ เองค่ะ  
 

    
If you want to have your hair done, saloon and beauty is on the ground floor…  
อีฟ ยู ว็อน ทู แฮฟ ยัวร์ แฮร์ ดัน, ซำลอน แอนด์ บิ้วตี้ อีส ออน เดอะ กรำวด์ ฟลอร์ ถ้ำคุณ
อยำกท ำผม มีร้ำนเสรมิ สวย อยู่บริเวณ ชั้น G (ชั้นล่ำง) ค่ะ  

  
  

 The room facilities in our hotel we have ….   
เดอะ รูม แฟคซิลิตี้ส์ อิน เอำเวอร์ โฮเทล วี แฮฟ.....   
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกภำยในห้องของเรำ เรำมี.....  
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            private balcony   ไพรเวท บาล โคนี่     ระเบยี งส่วนตวั  
            living room      ลีฟว่ิง รูม       ห้องรับแขก  
            refrigerator with mini bar  รีฟริจเจอเรเตอร  วิธ มินบิ าร ตเัั ยนพร้อม็  มินิ บาร   
    wardrobe         วอร โดรป      ตู้เก็บเสื้อผาั      

television        เทเลวิชชั่น      โทรทัศน   
air conditioner    แอร คอนดิเชิ่นเนอร      เครื่องปรับอากาศ    
safety deposit box.    เซฟตี้ เดฟโพซีส บ๊อก     ตู้นิรภัย  

                 Bath room with shower, bath tub and wash basin, hot and cold running water.  
บำธ รูม วิธ เชำเวอร์  บำธ ทับ เเอนด์ วอสซ์ เบซิน ฮ็อท แอนด์ โคลด์ รนั นิ่ง วอเตอร์  

                   ห้องน้ีำ พร้อมระบบฝักบัว อ่ำงอำบน้ีำ อ่ำงล้ำงหน้ำ พร้อมระบบน้ีำอุ่นน้ีำเย็น  
       restaurant and bar    เรสทัวลองท เอนบาร      ภัตตาคาร  
      coffee shop      ค็อฟฟี้ ช้อป       ร้านกาแฟ  
       meeting room  มีทติ้ง รูม      ห้องประชุม  
       tailor     เท็ลเลอร       ร้านตัดเสื้อชาย  
      laundry    ลอนดรี้      ร้านซักแห้ง  
  
2.4  สิ่งอํานวยความสะดวกในโรงแรม  (Hotel Facility)  
  
Customer:     Does the room have air conditioner?  
      ดำส เดอะรูม แฮฟ แอร์ คอนดิชั่นเนอร์?    
     ในห้องมีเครื่องปรับอำกำศไหมครับ?  
  
      Does it have hot water?    
     ดำส เดอะรูม แฮฟ ฮอท วอร์เตอร์?  
      ในห้องมีน้ีำร้อนไหมครับ?  
  
      Can I order food to my room?  
      แคน ไอ ออร์เดอร์ ทูมำยรูม    
     ผมสั่งอำหำรมำที่ห้องได้ไหมครับ?  
  
  
Receptionist:             Our hotel is fully air conditioned with hot shower or bath.  

เอำเวอร์ โฮเต็ล อีส ฟลู ลี่ แอร์คอนดิชั่น วิธ ฮอท เชำเวอร์ ออร์ บำธ โรงแรมของเรำ
ปรับอำกำศทุกห้องพร้อมระบบน้ีำร้อนผ่ำนฝักบัวหรืออ่ำงอำบน้ีำ  
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You can order food to your room. Just call 130 for room service. ยู 
เเคน ออเดอร์ ฟู๊ด ทู ยัวร์ รมู  จสั คอล 130 ฟอร์ รูมเซอร์วิซ  
คุณสำมำรถสั่งอำหำรมำรับประทำนที่ห้องได้ เพียงกด 130 ฝ่ำยบริกำรห้องพัก  

  
  Coffee and tea is available in your room     

คอฟฟ่ี เเอนด์ ที อีส อเวลลำเบิ้ล อิน ยัวร์ รมู  
   มีบริกำรกำแฟและชำในห้องพักของท่ำนด้วยค่ะ  

  
We have refrigerator and electric pot in your room.  
วีแฮฟ รีฟรีสเจอเรเตอร์ แอนด์ อีเลคทริค พ๊อต อิน ยัวร์ รมู  

                               มีตู้เย็นและกำต้มน้ีำไฟฟ้ำมีบริกำรในห้องท่ำนค่ะ  
  

2.5 รายละเอียดการเดนิ ทางเข้าพัก  (Getting Details of Arrival) 
Receptionist:    What time will you be arriving, sir?    

ว็อท ไทม์ วิลยู บี อไลววิ่ง เซอร์   คุณจะมำถึง
โรงแรมสกั กี่โมงค่ะ?  
  
  How do you get to our hotel?   
  ฮำว ดูยู เก็ท ทู เอำเวอร์ โฮเทล?    
  คุณจะเดินมำโรงแรมอย่ำงไรค่ะ?  
  
  How will you be getting to Lampang?   
  ฮำว วิล ยู บี เก็ทติ่ง ทู ล ำปำง?     
  คุณจะเดินทำงมำล ำปำงอย่ำงไรค่ะ?  
  

Could you give me your flight number, please, in case the plane’s 
late? คลูด ยู กีฟ มี ยอร์ ไฟลท์ นมั เบอร์ พลิ้ส อินเคส เดอะเพลนซ เลท? รบกวน
ขอเที่ยวบิน ของคุณหน่อยค่ะ เผื่อ เครื่องบินล่ำช้ำ  
 You can check in anytime after 1 pm. ยู แคน เช็ค อิน เอนนี่ ไทม์ อำฟเตอร์ 
วัน พีเอ็ม คุณสำมำรถแจง้ เข้ำห้องพักได้ หลัง บ่ำย 1 โมง  

  
ตัวอย่างบทสนทนาการจองห้องพักผ่านทางโทรศัพท   
 Receptionist :    Good morning, Marriot Hotel. May I help you?  

  กู๊ดม้อร์นิ่ง มำรีออตโฮเทล แคน ไอ เฮล์ฟยู?   
สวัสดีค่ะ โรงแรมมำรีออต ยินดีรับใช้ค่ะ   
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Guest:      Yes, I'd like to make a reservation for a room.  
      ไอด ไลค์ ทู เมค้ เออะ เร้สเซอเวชั่น ฟอร์ เออะ รูม  
      
  

ผมต้องกำรจองห้องพักสัก 1 ห้องครับ  

Receptionist :   When for, sir.?   
      เวน ฟอร์ เซอร์  
      
  

วันไหนค่ะ?  

Guest:     July 25th.    
      จูลไล ทเวนตี้ฟิพท์  
      
  

วันที่  25 เดือนกรกฎำคม ครับ  

Receptionist :   For how many nights, sir ?    
      ฟอร์ ฮำวแมนี่ ไนท์ซ เซอร์  
      
  

ต้องกำรพักก่ีคืนค่ะ?  

Guest:     2 nights.   
      ทู ไนทซ์  
      
  

2  คืนครับ  

Receptionist:    What kind of room would you like, sir?  We have double and single 
rooms.  
ว็อท ไคด์ ออฟ รูม วูด ยูไลค์? วีแฮฟ ดับเบิ้ล แอนด์ ซิงเก้ิล รูมซ คุณต้องกำร
ห้องแบบไหนค่ะ? เรำมีห้องเตียงคู่และเตียงเดี่ยว  
  

Guest:      Double, please. What's the room rate?    
      ดับเบ้ิล พล้ิส. ว้อทซ เดอะ รมู เรท?  
      
  

เอำห้องเตียงคู่ครับ  อัตรำค่ำห้องเท่ำไหร่ครับ?  

Receptionist :    It’s 1500 baht a night plus tax and breakfast.    
อิทซ วันเธำซันด์ ไฟฟ์ฮันเดรด บำท พลัส แท็กซ แอนด์ เบรคฟำส  

      
  

คืนละ 1500 บำท รวมภำษีและอำหำรเช้ำด้วยค่ะ  
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                          Would you like me to book the room for you?  
  วูด ยูไลค์ มี ทบูีค เดอะรูม ฟอร์ยู  
  
  

ต้องกำรให้ดิฉันจองห้องนี้ให้คุณไหมค่ะ?  

Guest:     Yes please.    
      เยส พลิ้ส  
      
  

ใช่ครับ  

Receptionist :   Your name, please?   
      ยัวร์เนม พลิ้ส  
      
  

ขอทรำบชื่อค่ะ?  

Guest:     Nancy Anderson.    
      แนนซี่ เเอนเดอร์สัน  
      
  

ชื่อ แนนซี่ เเอนเดอร์สัน  

Receptionist :  

  

Miss Anderson, Will you pay by cash or credit card?  มีส 
เเอนเดอร์สัน  วิล ยู เพย์ บำย แคช ออร์ เครดิต คำรด์? คุณแอนเดอร์
สนั ไม่ทรำบว่ำคุณจะช ำระด้วยงินสดหรือบัตรเครดติ ค่ะ?  

Guest:     Visa Card.  
      วีซ่ำ คำร์ด  
      
  

บัตรเครดิตค่ะ  

Receptionist :   Card number please.   
      คำร์ดนัมเบอร์ พลิ้ส   
      ขอหมำยเลขบตั รหน่อยค่ะ  
  
Guest:     4198 2289 3388 228.   
Receptionist :   Expiration date?  
      เอกซ์ฟิเรชั่น เดท   
      
  

วันหมดอำยุบัตร ค่ะ  
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Guest:     1/9/2012    
Receptionist :   OK, You're all set. We'll see you on the 25th.  
      โอเค  ยูอำร์ ออล เซ็ท วีเวล ซี ยู ออน เดอะ ทเวนตี้ฟิท์  โอเค 

ค่ะ ทุกอย่ำงเรียบรอ้ ยแล้ว แล้วเจอกันในวันที่ 25 น่ะค่ะ  
  
ตัวอย่างบทสนทนาแขกจองห้องเข้ามาเช็คอินในโรงแรม  
 Receptionist:    Good morning, may I help you?  
      กู๊ดมอร์นิ่ง เมย์ ไอ เฮลฟ ยู?  
      
  

สวัสดีค่ะ ยินดีรับใช้ค่ะ?  

Guest:     Good morning, I want a single room for two people, please.   
      กู๊ดมอร์นิ่ง ไอ วอนท์ อะ ซิงเกิ้ล รูม ฟอร์ ทู พีเพ้ิล พลี้ส  

  
  

สวัสดีครับ ผมต้องกำรห้องพักเตียงเดียวส ำหรับพัก 2 คน ครับ  

Receptionist:     Did you book for the room?   
      ดิด ยู บุค ฟอร์ เดอะ รูม?  
      
  

คุณได้จองห้องหรือเปล่ำค่ะ?  

Guest:      Yes, we did. My name is John Brown.  
      เยส วี ดิด  มำย เนม อิส จอห์น บรำวน์  
      
  

จองครับ ผมชอ่ื จอห์น บรำวน์  

Receptionist:   Let me check. Yes, we have a room for you, Mr. Brown.  
      เลท มี เช็ค. เยส วี แฮฟ อะ รูม ฟอร์ ยู มิสเตอร์ บรำวน์  

  
  

ขออนุญำตเช็คก่อนนะค่ะ  ใชค่ีะ เรำเตรียมห้องไว้ให้คุณค่ะ คุณบรำวน์  

  

             It’s air-conditioning and carpeting.  
      อิธแอร์ คอนดิชั่นนิ่ง แอน คำร์เป็ทติ้ง  
      เป็นห้องปรับอำกำศและพ้ืนปูพรมค่ะ  
  
Guest:     Does it have warm running water?  
      ดำส อิท แฮฟ วอร์ม รันนิ่ง วอร์เตอร์  
      
  

ในห้องมีระบบน้ีำร้อนไหมครับ  
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Receptionist:    Of course it does.   
      ออฟ ครอส อทิ ดำส  
      
  

มีแน่นอนค่ะ  

Guest:      What is the room rate?   
      ว็อท อิส เดอะ รูม เรท?  
      
  

อัตรำค่ำห้องเท่ำไหร่ครับ  

Receptionist:    Five hundred baht per day, tax included.                                     
How many days do you plan to stay?  

      ไฟฟ์ ฮันเดรด บำท เปอร์ เดย์  แท็กซ อินครูดเดด  
ฮำว แมนี่ เดย์ดู ยูแพลน ทู สเตย์?  

      

  

ค่ำห้องรวมภำษี  500 บำทตอ่ 1วัน  คุณมีแผนจะพักกี่วัน
ค่ะ?  

Guest:     Three days. How can I check in to the room?   
      ทรี เดย์ซ  ฮำว แคน ไอ เช็ค อิน ทู เดอะ รมู?  
      
  

3 วันครับ ผมจะเช็คอินเลยได้ไหมครับ?  
 
 

Receptionist:     Please sign this registration card.   
      พลี้ส ซำยน์ ดสี เรจีสสเตรชั่น คำร์ด  
      
  

  

กรุณำ กรอกชื่อลงในบัตรลงทะเบียนค่ะ  

Thank you. This is the key to your room. Your room number is 
509.  แธงกิ้ว  ดีส อสี เดอะ คีย์ ทู ยอร์ รูม  ยัวร์ รูม นัมเบอร์ อสี 509 
ขอบคุณครับ นี่ค่ะกุญแจห้อง หมำยเลขห้องของคุณคือ 509  

You can take the lift over there. The bellboy will take you to your room.   
ยู แคน เท็ก เดอะ ลิฟต์ โอเวอร์ แดร์  เดอะ เบลบอย วิล เท็ก ยู ทู ยัวร์ รูม สำมำรถข้ึนลิฟต์
ทำงด้ำนโน้นได้เลยค่ะ พนักงำนยกกระเป๋ำจะน ำคุณไปที่ห้องค่ะ                 

 
Hope you enjoy your stay here. Thank you.  

     โฮป ยู เอนจอย ยัวร์ สเตย์ เฮียร์  แธงก้ิว        
หวังว่ำคุณจะมีควำมสุขในกำรพัก  
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Guest:     Thank you       
   แธงกิ้ว     

ขอบคุณครับ  
  
คําศัพท ท่ีมีประโยชน   Useful Vocabulary  
  reservation       เรสเซอร์เวเชิ่น     กำรจองล่วงหน้ำ  

a moment      เอ โมเม็น      สักครู่   
reserve       เรสเซริฟ     จอง, ส ำรอง   
double bed      ดับเบ้ิล เบด      เตียงคู่  
single bed     ซิงเก้ิล เบด     เตียงเดี่ยว  
air conditioning    แอร์ คอนดิเชิ่นนิ่ง    ปรับอำกำศ   
oom rate      รูม เรท       อัตรำค่ำห้อง  
confirm      คอนเฟิร์ม      ยืนยัน   
plan        แพลน       เตรียมกำร   
in advance      อิน แอดวำนซ์      ท ำล่วงหน้ำ  
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                                                 บทที่ 3  
การแจ้งเข้าพักที่โรงแรม  (Checking in) 

  
3.1  การลงทะเบียนโรงแรม  (Hotel Registration)  

 ควำมประทับใจของแขกโรงแรมคือ กำรได้รับกำรต้อนรับ  ตั้งแต่พนักงำนประจ ำประตู 
(Doorman) พนักงำนยกกระเป๋ำ (bellboy or porter) และพนักงำนต้อนรับ (receptionist) ที่หน้ำเค้ำ
เตอร์โรงแรม  บ่อยครั้งที่แขกมีเจตคติที่ดีต่อโรงแรมจำกกำรต้อนรับครั้งแรก เนื่องจำกแขกเดินทำงมำจำก
บ้ำนมำเป็นระยะ ทำงไกลสิ่งที่แขกทุกคนต้องกำรคือ กำรต้อนรับ ที่อบอุ่นและได้เข้ำห้องพักเร็วที่สุด 
โรงแรมเปรียบเสมือนบ้ำน  หลังที่ 2 ของแขก  
  
ประโยคที่ Receptionist ต้องใช้บ่อย   
 
May I see your passport, please? 
 เมย์ ไอ ซี ยัวร์ พำสปอร์ต พลี้ส?   
 รบกวนขอพำสปอร์ตหน่อยค่ะ?  
  
 May I  have passport or ID card, please?    
เมย์ ไอ แฮฟ  พำสปอร์ต ออร์ ไอดี คำร์ด พลี้ส?  
 รบกวนขอพำสสปอรต์ หรือ บัตรประจ ำตัวหน่อยค่ะ?  
  
 Please fill in this registration form.    
พลี้ส ฟิล อิน ดีส เรจีสเตรชนั่ ฟอร์ม  
 กรุณำกรอกใบลงทะเบียนหน่อยคะี  
  
 Will you please write your name on this card?  
 วิล ยู พลสี้ ไรท์ ยัวร์เนม ออน ดีส คำร์ด  
 กรุณำเขียนชื่อลงในบตั รนี้หน่อยค่ะ  
  
 Would you please sign in this registration card?  
 วูด ยู พลี้ส ซำยน์ อิน ดีส เรจิสเตรชั่น คำร์ด?   รบกวนท่ำนกรุณำลงลำยเซ็นในบัตรลงทะเบียนนี้หน่อย
ค่ะ?  
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3.2  การแจ้ง ห้องพักพร้อมอาหารเช้า (เบอร ห้อง,ห้องอาหาร)  
Here is your key. Your room number is 609.  

  เฮียร์ อีส ยัวร์ คีย์  ยัวร์ รมู นมั เบอร์ อีส ซิก-โอ-ไนน์ นี่กุญแจ
ห้องพกั ของทำน่  หมำยเลขห้องท่ำนคือ 609  

  You may take the elevator over there.    
ยู เมย์ เท็ก ดิ เอเลเวเตอร์ โอเว่อร์ แดร์  

  คุณสำมำรถใชล้ีฟท์ตรงโน้นได้นะคะ  
  
  The bellboy will take you to your room.  
  เดอะ เบลบอย วิล เท็ก ยู ทู ยัวร์ รูม  
  พนักงำนยกระเป๋ำจะน ำคุณไปที่ห้องค่ะ  
  

  Breakfast is served from 6 to 10 at Lotus room on the 2nd floor.  
เบรคฟำส อีส เสิร์ฟด ฟอร์ม ซิกซ ทู เทน แอ็ต โลตัส รูม ออน เดอะ เซกกั้น ฟลอร์ อำหำรเช้ำจะเสิร์ฟ 
ตั้งแต่หกโมงเช้ำถึงสิบโมง ที่ห้องโลตัส บริเวณชั้น 2 ของโรงแรมค่ะ  

  
   Hope you enjoy your stay here.    

 โฮป ยู เอ็นจอย ยัวร์ สเตย์ เฮียร์  
  หวังว่ำท่ำนจะได้รับควำมสะดวกสบำยในกำรพักผ่อนที่นี่  
  
  Here is your breakfast coupon.     

เฮียร์ อีส ยัวร์ เบรคฟำส คูปอง  
           นี่คูปอง อำหำรเช้ำค่ะ  
  
3.3  ในกรณีที่ยังไม่ได้มีการจองห้องพกั  
  ในกรณีที่แขกยังไม่ได้จองห้องพัก เรำสำมำรถถำมดังนี้  
    
  Do you have a reservation?    

ดู ยู แฮฟ อะ เรสเซอเวชั่น?  
  ไม่ทรำบได้จองห้องไว้หรือเปล่ำค่ะ?  
  
  We have a vacant room for you.  
  วีแฮฟ อะ เวเคนท์ รูม ฟอร์ ยู  
  เรำมีห้องว่ำงบริกำรท่ำนค่ะ  
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  I’m sorry our hotel is (fully) booked.    
ไอม ซอร์รี่ เอำเวอร์ โฮเทล อีส (ฟูลลี่) บุคท์  

  ต้องขออภัยค่ะ โรงแรมเรำถูกจองเต็มแล้วค่ะ  
  

We can put you on a waiting list or we can find you a room in another hotel.  
วี แคน พุต ยูออน อะ เว็ตติ่ง ลิส ออร์ วีแคน ไฟด์ ยู อะ รูม อิน อนัทเธอร์ โฮเทล เรำจะลงชื่อคุณไว้ใน
รำยกำรรอห้อง หรือ จะช่วยหำห้องจำกโรงแรม อ่ืนได้ค่ะ  

  
ตัวอย่างบทสนทนา 1  
Receptionist:    Good morning, sir. Can I help you?  
      กู๊ด มอร์นิ่ง เซอร์  แคน ไอ เฮลฟ์ ยู  
    
  

  สวัสดีค่ะ มีอะไรให้รับใช้ไหมค่ะ?  

Guest:       Yes, I have a booking for tonight. The name’s David.  
      เยส ไอ แฮฟ อะ บุคกิ้ง ฟอร์ ทูไนท์. เดอะ เนม ซ เดวิด  
    
  

  ครับ ผมจองห้องไว้ส ำหรับคืนนี้ ใช้ชื่อ เดวิดครับ  

Receptionist:    Just a moment, please, Sir. That was a single room with a bath.  
จัสท์ อะ โมเมน พลิ้ส เซอร์, แดท วอส อะ ซิงเกิ้ล รูม วิธ เดอะ บำธ  

    
  

  สักครู่นะค่ะ เป็นห้องเตียงเดี่ยวพร้อมอ่ำงอำบน้ีำ  

Guest:      Yes, that’s right.  
      เยส แดทซ ไรท์     
    
  

  ใช่ครับ  

Receptionist:    Would you please fill in this card, sir?  
      วูด ยู พลี้ส ฟิลล์ อิน ดีส คำร์ด เซอร์?  
      กรุณำกรอกข้อมูลลงในแบบลงทะเบียนหน่อยค่ะ?  
  
ตัวอย่างบทสนทนา 2  
  
Receptionist:    Good evening. Can I help 

you?  
      กู๊ด อีฟนิ่ง แคน ไอ เฮลฟ์ ยู?  
      
  

สวัสดีค่ะ มีอะไรให้รับใช้ไหมค่ะ?  
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Guest:       Yes, please.I'd like a room for 
the night.  

     เยส พลี้ส  ไอด ไลท์ อะ รูม ฟอร์ 
เดอะไนท์  

 ครับ  ผมต้องกำรห้องพัก ส ำหรับ
คืนนี้ครับ  

  
Receptionist:    Would you like a single room, or a double 

room?  
      วูด ยู ไลท์ อะ ซิงเกิ้ลรูม ออร์ อะ ดับเบิ้ลรูม  
      
  

ไม่ทรำบต้องกำรห้องเตียงเดียวหรือเตียงคู่ค่ะ?  

Guest:      A single room, please. How much is the 
room?  

      เออะ ซิงเกิ้ลรูม พลี้ส, ฮำวมัช อีส เดอะ รูม?  
      
  

ขอห้องเตียงเดียวครับ  รำคำเท่ำไหร่ครับ?  

Receptionist:    It's 2000 baht per night.  
      อิทซ ทู เธำซันด์ บำท เปอร์ ไนท์  
      
  

ค่ำห้องคืนล่ะ 2000 บำทค่ะ  

Guest:      Can I pay by credit card?  
      แคน ไอ เพย์ บำย เครดิต คำร์ด?  
      
  

รับช ำระด้วยบัตรเครดิตไหมครับ? 

Receptionist:    Certainly.We take Visa and Master Card.  
      Could you fill in this form, please?  

  เซอร์เท่นลี่  วี เทค วีซ่ำ แอนด์ มำสเตอร์คำร์ด    
  คูล์ด ยู ฟิล อิน ดีส ฟอร์ม พลี้ส?  
   

  
รับค่ะ เรำรับ วีซ่ำ มำสเตอร์ คำร์ด กรุณำกรอก
แบบฟอร์ม หน่อยนะค่ะ?  

Guest:     Do you need my passport number?   
      ดู ยู นีด มำย พำสปอร์ต นัมเบอร์   
      
  

คุณต้องกำรหมำยเลขพำสปอร์ตของผมไหมครับ?   
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Receptionist:    No, just an address and your signature.  
      โน จัส เอน แอดเดรส แอนด ยัวร์ ซิกเนเจอร์  
      
  

ไม่ค่ะ ขอที่อยู่และลำยเซ็นเท่ำนั้นค่ะ  

Guest:      (fills out the form) Here you are.  
      (ฟิล เอ้ำ เดอะ ฟอร์ม) เฮียร์ ยู อำร์  
      (กรอกแบบฟอร์ม) เสร็จแล้วครับ  
  
  
  
Receptionist:    Here's your key. Your room number is 212.  
      เฮียร์ อีส ยัวร์ คีย์  ยัวร์ รูม นัมเบอร์ อีส ทู วัน ทู  
    
  

  นี่กุญแจห้องพักค่ะ ห้องพักคุณหมำยเลข 212 ค่ะ  

Guest:     Thank you.  
      แธงกิ้ว   
    
  

  ขอบคุณครับ  
 
 
 

Receptionist:    Thank you. If you need anything, just dial 0 for the reception area.   Have  
   a good stay!  
   แธงกิ้ว. อีฟ ยู นีด แอนนี่ซิง จัสไดล ซีโร่ ฟอร์ เดอะ รีเซฟชั่น แอเรีย แฮฟ เออะ กู๊ด  
   สเตย์  
    ขอบคุณค่ะ ถ้ำต้องกำรสิ่งใดเพ่ิมเติม กรุณำกด 0 ไปแผนกต้อนรับค่ะ พักให้สบำยนะค่ะ  
      
ตัวอย่างบทสนทนา 3  
Receptionist:    Good afternoon, sir. May I help you?  
      กู๊ด อำฟเตอร์นูน เซอร์ เมย์ ไอ เฮลฟ ยู?  
    
  

  สวัสดีค่ะ มีอะไรให้รับใช้คะ?  
 
 
 
 



การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารงานบริการในโรงแรม....... 29 

Guest:      Yes, I am James Wilson. Do you have a room for me and my wife?  
    เยส ไอ แอม เจมส์ วิลสัน  ดู ยู แฮฟ อะ รูม ฟอร์ มี แอนด์ มำยไวฟ  

  
   ครับ ผม เจมส์ วิลสันครับ คุณมีห้องพักให้ผมกับภรรยำไหมครับ?  

Receptionist:    Mr. James Wilson, one moment, sir. I’ll see the list.   
      มิสเตอร์ เจมส์ วิลสัน วัน โมเม้น เซอร์ ไอล ซี เดอะ ลิส  
      สักครู่นะค่ะ ดิฉันอนุญำตดูรำยกำรจอง  
  
        Yes, we have your reservation. A double room, sir.  
      เยส วี แฮฟ ยัวร์ เรสเซอร์เวชั่น อะ ดับเบิ้ล รูม เซอร์       ค่ะ 
เรำมีห้องที่คุณได้จองเอำไว้ เป็นห้องเตียงคู่ ค่ะ  
  
Guest:      That’s right.  
      แดสซ ไรท์  
      ใช่ครับ  
    
Receptionist:    Will you please register? Please sign your name on this card. How are you  

   going to pay, sir? Cash or credit card?  
       วิล ยู พลี้ส เรจิสเตอร์? พลี้ส ซำยน์ ยัวร์ เนม ออน ดีส คำร์ด. ฮำว อำร์ ยู โกอ่ิง ทู เพย์  

   เซอร์?  แคส ออร์ เครดิต คำร์ด  
       กรุณำลงทะเบียนก่อนนะค่ะ กรุณำเซ็นชื่อตรงนี้  ไม่ทรำบคุณจะจ่ำยอย่ำงไรค่ะ? เงินสด 

   
  

หรือเครดิตกำร์ดค่ะ?  

Guest:       Cash.  
       แคสช์  
       
  

เงินสดครับ  

Receptionist:    May I see your passports, please?  
       เมย์ ไอ ซี ยัวร์ พำสปอร์ต  พลี้ส?  
       
  

รบกวนขอพำสปอร์ตหน่อยนะค่ะ?  

Guest:      Yes, here they are.  
       เยส เฮียร์ เดย์ อำร์  
       
  

ครับ นี่ครับ  
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Receptionist:    Thank you, sir.  
       แธงกิ้ว เซอร์  
       
  

ขอบคุณ ค่ะ  

      Here’s your key card and your key. Your room number is 308.The porter  
  will show you.  

       เฮียร์ซ ยัวร์ คีย์ กำร์ด เอน ยัวร์ คีย์   ยัวร์รูม นัมเบอร์ อีส ธรี-โอ-เอท เดอะ พอร์เตอร์  
   วิลโชว์ย…ู.  

       
  

นี่คีย์กำร์ดพร้อมกุญแจห้องค่ะ ห้องหมำยเลข 308  พนักงำนกระเป๋ำจะน ำคุณไปที่ห้อง  

       Have a nice evening, sir.  
       แฮฟ อะ ไนซ์ อีฟนิ่ง เซอร์  
       ขอให้มีควำมสุขค่ีำคืนนี้ค่ะ  
  
  
 คําศัพท ท่ีมีประโยชน   Useful Vocabulary  
  Reservation counters    เรสเซอร์เวชั่น    เคำน์เตอร์ เคำน์เตอร์จองล่วงหน้ำ  
  Receptionist     รีเซฟชั่นนิส    พนักงำนต้อนรับ  
  Carpet       คำร์เป็ต     พรม  
  warm running water   วอร์ม รันนิ่ง วอเตอร์  น้ีำร้อนที่ใช้อำบ  
  tax        แท็กซ     ภำษี  
  include     อินคลูด     รวมทั้ง  
  advance      แอดวำนซ์    ล่วงหน้ำ  
  bill        บิล      ใบเรียกเก็บเงิน  
  check out      เช็ค เอ้ำท์    เช็คออก(จำกโรงแรม)    
  check out time    เช็ค เอ้ำท์ ไทม์   เวลำเช็คออก  
  sign        ซำยน์     เซ็นชื่น  
  registration card    เรจิสสเตรเชิ่น คำร์ด  บัตรลงทะเบียน  
  elevator      เอเลเวเตอร์    ลิฟต์  
  lift        ลิฟต์      ลิฟต์  
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บทที่ 4 
การแสดงความไม่พึงพอใจการบริการ (Complaints at the Hotel) 

  
บำงครั้งกำรบริกำรของโรงแรมอำจมีเหตุสุดวิสัยที่ท ำให้กำรบริกำรบกพร่อง  อำจเนื่องมำจำกหลำย 

สำเหตุ เช่น ควำมประมำท  กำรบ ำรุงรักษำ  ภัยธรรมชำติ ควำมแตกต่ำงของแขกที่มำพัก กำรรับมือกับกำร 
แสดงควำมไม่พึงพอใจในกำรบริกำร จะช่วยลดควำมขัดแย้งและท ำให้แขกกลับมำแสดงควำมพอใจ และชื่นชม 
กำรแก้ปัญหำของพนักงำนโรงแรม  
  
การแสดงความไม่พึงพอใจของแขก เช่น 

No soap in the bathroom. 
โน โซฟ อิน เดอะ บ๊ำทรูม ไม่มี
สบู่ในห้องอำบน้ีำ   
An exercise machine does not work well. 
เอน เอ็กเซอร์ไซส์ มำช์ชีน ดำส น๊อต เวิร์ค เวล 
เครื่องออกก ำลังกำยตัวหนึ่งมีปัญหำ   
The room is not clean. เดอะ 
รูม อิส น๊อต คลีน  
ห้องพักไม่สะอำดเลย  
  
The room air conditioner is not working. เดอะ 
รูม แอรค์ อนดิชั่นเนอร์ อิส น๊อต เวิรค์ กิ่ง  
เครื่องปรับอำกำศในห้องไม่ท ำงำน  
  
The guest next to my room is very noisy. เดอะ 
เกสท์ เนก็ ทู มำย รูม อีส เวอรรี่ น๊อยซี่  
แขกท่ีพักข้ำงหอ้ งส่งเสียงหนวกหูมำก  
  
The room smells like smoke. เดอะ 
รูม สเมลส์ ไลท์ สโมค       
ห้องพักมีกลิ่นคล้ำยอะไรไหม้  
  
 A side of bread has not arrived  อะ ไซด์ ออฟ เบรด แฮส น๊อต เออะไรด์ ขนมปังยังไม่มำเสิร์ฟ
เลย  
  
There’s a bug in the salad แดร์ซ อะ บัค อิน เดอะ สลัด มีแมลงตัวหนึ่งอยู่ใน
จำนสลัด  
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The tub is dirty. เดอะ ทับ อีส เดอร์ตี้  
อ่ำงอำบน้ีำสกปรก  
  
There´s something wrong with the toilet.  
แดร์ซ ซัมซิ่ง วรอง วิท เดอะ ทอยเล็ต ห้องน้ีำอยู่ในสภำพไม่ดี  
  

ตัวอย่างประโยคที่แขกใชพ้ดในการแสดงความไม่พึงพอใจู   
I’m calling to complain about…  
ไอม คอลลิ่ง ทู คอมเพลน อะเบำว์.... 
 ผมโทรเพ่ือแจง้ ส่ีงที่ผมไม่พอใจเกี่ยวกบั....  
  
I’m not very happy with……..  
ไอ แอม น๊อต เวอร์รี่ แฮปปี้ วิธ....... 
ผมไม่ค่อยสบำยใจเรื่อง........... 
 
I’m sorry, but I’m not satisfied with….  
ไอม ซอร์รี่ บัท ไอม น๊อต แซสทิสไฟด์ วิธ....  
ขอโทษครับ  แต่ผมรู้สึกไม่พอใจเรื่อง....   
 
Unfortunately, there’s a problem with…. 
อันฟอร์จูเนทลี่  แดรซ์ เออะ พร๊อบเบรม วิธ....  
แย่เลยครับ มปีีญหำเกี่ยวกับ....  
  
I am very dissatisfied with the service I received   
ไอม เวอรี่ ดีสแซสตสิ ไฟด์ วิธ เดอะ เซอร์วิส ไอ รซีีฟด  
ผมรู้สึกไม่พอใจในกำรบริกำรที่ได้รับ  
  
There are not enough towels in my room.  
แดร์ อำร์ น๊อต อีนำฟ โทว์เวล อิน มำย รูม  
มีผ้ำเช็ดตัวในห้องพัก ไม่พอส ำหรับทุกคนครับ  
  
The sink is leaking in the bathroom.  
เดอะ ซิงค์ อีส ลีกกิ้ง อิน เดอะ บำธรูม  
อ่ำงล้ำงมือในห้องน้ีำรั่วครับ   
 
This exercise machine doesn’t work. ดีส เอ็กเซอร์
ไซส์ มำชีน ดำสซึ่น เวิร์ค  
เครื่องออกก ำลังกำย ไม่ท ำงำนครับ  
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I requested an ocean view, but the room I was given has a view of the pool. ไอ รี
เควสเตด เอน โอเชี่ยน วิว, บัต เดอะ รูม ไอ วอส กิฟเวน แฮส เออะ วิว ออฟ เดอะ พูล ผมขอห้องที่ติด
วิวทะเล แต่ห้องที่ผมพักกลับติดกับสระว่ำยน้ีำ  
  

เมื่อแขกต้องการให้แก้ไข  
It really isn’t good enough อิต เรียลลี่ อีส
ซึ่น กู๊ด อินำฟ? บริกำรแบบนี้มนั ยังไม่ดีพอ  
  
I’d like to know why…..  
ไอด ไลก์ ทู โนว์ วำย ผมอยำกจะทรำบว่ำท ำไม….  
  
I’d like an explanation for…  ไอด ไลค์ เอน 
เอ็กซพลำเนเชิ่น ฟอร์....  
ผมขอค ำอธิบำยเรื่อง.........  
  

เมื่อแขกแสดงการข่มขู่พนักงาน  
  If you don’t replace the product, I’ll complain to the manager.    

อีฟ ยู ด๊อน รีเพซ เดอะ โปรดัก  ไอ เวล คอมเพลน ทู เดอะ แมนเนเจอร์   ถ้ำคุณไม่
เปลี่ยนสินค้ำให้ผม ผมจะยื่นค ำร้องไปที่ผู้จัดกำรฝ่ำย  
  
  

If you can’t deliver on time, we’ll have to contact other suppliers   
อีฟ ยู ค้ำน ดิลเี วอร์  ออน ไทม์, วี เวล แฮฟ ทู คอนแท็ค อำเธอร์ ซัฟไพยเออร์  ถ้ำคุณส่งสินค้ำไม่ตรง
เวลำ  เรำจะขอไปท ำติดต่อกับบริษัทอ่ืนแทน  
  

พนักงานแสดงความเข้าใจในความรสู้ักของแขก  
I’m sorry to hear that.  
ไอม ซอร์รี่ ทู เฮียร์ แดต  
ดิฉันเสียใจจริงๆ เมื่อทรำบเรื่องนี้   
 
Yes, I see what you mean.  
เยส ไอ ซี ว็อท ยู มีน  
ค่ะ ดิฉันเข้ำใจ ว่ำคุณหมำยถงึ อะไร  
  
I apologise for… 
ไอ อโพลโลไจยส์ ฟอร์..... 
ดิฉันต้องขออภัย ในเรื่อง.......   
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I understand your upset about..  
ไอ อันเดอร์สแตนด์ ยัวร์ อัพเซต อะเบำวต์  
ดิฉันเข้ำใจว่ำท ำไมคุณจึงไม่สบำยใจ  
  

พนักงานขอทราบสาเหตุความไม่พงึ พอใจของแขก  
Could you give me some details, please?  
คลูด ยู กีฟ มี ซัม ดีเทลซ พลสี้ กรุณำให้รำยละเอียดเพ่ิมเติมหน่อยได้ไหม
ครับ?  
  
What happened exactly?  
ว็อท แฮพเพนด์ เอ็กแซคลี่?  
เกิดอะไรขึ้นครับ   
 
What seems to be the problem?   
ว็อท ซีม ทู บี เดอะ โพปเบล็ม? 
ปัญหำน่ำจะอยู่ตรงไหนค่ะ? อธิบายสาเหตขุัดข้องที่ทาั ให้แขกไม่
พึงพอใจ 
 
It’s not our policy to replace items.   
อิธซ น๊อต เอำเวอร์ โพลิซี ทู รีเพซ ไอเท็ม  

  เรำไม่มีนโยบำย ชดเชยสิ่งของเหล่ำนี้  
  

I’m afraid that’s not quite right. 
ไอม อะเฟรด แดสซ น๊อต ไควท์ ไรท์  
ดิฉันเกรงว่ำ แบบนั้นคงไม่ถูกต้อง  
  
I’m sorry, there’s nothing I can do.  
ไอม ซอร์รี่ แดร์ซ น๊อตซิ่ง ไอ แคน ดู 
ดิฉันเสียใจ ที่ไม่สำมำรถช่วยอะไรได้มำกกว่ำนี้  

  
การรับปากที่จะจัดการปัญหาให้กับแขก  

Ok, I’ll look into it right away. 
โอเค ไอ เวล ลคุ อินทู อิธ ไรท์ อเวย์  
ค่ะ ดิฉันจะไปตรวจสอบเรื่องนี้ทันที   
 
I’ll check the details and get back to you. 
ไอ เวล เช็ค เดอะ ดีเทลซ แอนด์ เก็ต แบ็ค ทู ยู  
ดิฉันจะไปดูในรำยละเอียดและจะแจ้งให้ทรำบค่ะ  
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ตัวอย่างบทสนทนา ที่ 1  
Receptionist:   Hello, may I help you?   

    ฮัลโล เมย์ ไอ เฮล์ฟ ยู?      
สวัสดีค่ะ ยินดีรับใช้ค่ะ?  

  
Costumer:   Yes, the toilet is stopped up 
.     เยส เดอะ ทอยเล็ต อีส สต๊อปด์ อัพ  

     ครับ โถห้องน้ีำมันตันครับ  
 

  
Receptionist:  What number are you in?  
    ว็อท นัมเบอร์ อำร์ ยู อิน 
     ไม่ทรำบพักอยู่ห้องไหนค่ะ?  
  
  
Costumer:   Room 305.  
    รูม  ธรี โอ ไฟฟ์           

ห้อง 305 ครับ  
  
Receptionist:   Someone will be there to fix in a moment.  

     ซัมวัน วิล บี แดร์ ทู ฟิกซ อิน อะ โมเม็นต์  
     อีกสักครู่ จะมพี นักงำนเข้ำไปตรวจซ่อมค่ะ  

      
 Costumer:   Thank you.  
     แธงกิ้ว  
     ขอบคุณครับ  
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ตัวอย่างบทสนทนา ที่ 2  
Receptionist:     How can I help you?  
      ฮำว แคน ไอ เฮลฟ ยู?  
      
  

มีอะไรให้รับใชค้ีะ?  

Costumer:     

  

Yes, I'm in room 543. The air conditioning isn't   working 
properly.  
เยส ไออืม อิน รูม ไฟว์ โฟร์ ธรี  ดิ  แอร์คอนดิชั่นนิ่ง อิสซึ่น เวิร์คก้ิง พร๊อฟ 
เพอร์รี่  
ครับ ผมพักอยทู่ีีห้อง 543  ระบบเครื่องปรับอำกำศในห้องมันไม่ท ำงำนครับ  

Receptionist:     What the matter with it?  
      ว็อท เดอะ แมตเตอร์ วิธ อิต?  
      
      

มันเป็นอย่ำงไรหรอค่ะ  

Costumer:      It only blows hot air.  
      อิธ ออนลี่ โบลวส์ ฮ๊อต แอร์   
      
  

มันมีแต่ลมร้อน ออกมำครับ  

Receptionist:      I'll send someone to check it     
    ไอ เวล เซนด ซัมวัน ทู เช็ค อิธ      
    ดิฉันจะส่งพนักงำนไปตรวจเช็คน่ะค่ะ   

  
Costumer:      Couldn't we have another room.  
      คลูด นึน วี แฮฟ อนัทเธอร์ รูม?  
      

  
เรำขอย้ำยไปอยู่อีกห้องหนึ่งไม่ได้หรอครับ  
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Receptionist:     

  

I am very sorry but all our rooms are occupied. If the problem 
persists tomorrow.  
ไอม เวอร์รี่ ซอร์รี่ บัท ออล เอำเวอร์ รูม อำร์ อ๊อคคูไพด์,  อีฟ เดอะ พร็ 
อบเบรม เพอร์ซี้ด ทูมอร์โร   
ดิฉันเสียใจจริงๆค่ะ แต่ห้องของเรำเต็มหมดเลย ถ้ำพรุ่งนี้ยังมีปัญหำอยู่  
and we have a vacancy we can change you then or help you 
find more comfortable accommodations.  
แอน วี แฮฟ อะ เวเคนซี่  วี เเคน เชงจ์ ยู เดน ออร์ เฮลฟ ยู ทูไฟด์ มอร์ 
คอมฟอซเธเบิ้ล  แอ็กโคมโมเดเชิ่น  
และถ้ำมีห้องว่ำง เรำยินดีให้ย้ำยคุณไปห้องใหม่ หรือจะช่วยหำ ที่พักอ่ืน 
สะดวกสบำยกว่ำนี้ให้ค่ะ  

Costumer:      OK, thank you.  
      โอ เค แธงก้ิว  
      

  
Hotel Problems  

ได้ครับ ขอบคุณ  

 Complaint:     There are not enough towels in my room.  
      แดร์ อำร์ น๊อต อีนำฟ ทำวเวลซ อิน มำย รมู  
      

  
มีผ้ำเช็ดตัวไม่พอในห้องพักของผม  

Response:   

  

I’ll send the housekeeping to your room right away sir.  
ไอ เวล เซ๊นด เดอะ เฮ้ำซคีพปิ่ง ทู ยัวร์ รูม ไรท์ อเวย์ เซอร์ ดิฉันจะส่งฝ่ำย
แม่บ้ำน น ำไปให้ที่ห้องพัก เดี๋ยวนี้ค่ะ  

 Complaint:     The sink is leaking in the bathroom.  
      เดอะ ซิงค์ อีส ลีคกิ้ง อิน เดอะ บำทรูม  
      มีน้ีำรั่วออกมำจำกอ่ำงล้ำงหน้ำในห้องน้ีำ  
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Response:   

  

 Sorry for the inconvenience, hotel staff will go to fix the 
problem.  
ซอร์รี่ ฟอร์ ยัวร์ อินคอนวีเนียน โฮเทล สตำี ฟ วิล โก ทู ฟิกซ์ เดอะ พร๊อฟ 
เบล็ม  
ขออภัยในควำมไม่สะดวกค่ะ เรำจะส่งเจ้ำหน้ำที่ ไปแก้ไขนะค่ะ  

Complaint:     This exercise machine doesn’t work properly.  
        ดีส เอ็กเซอร์ไซส์ มำชีน ดำสซึ่น เวิร์ค พร๊อบเพอรรี่  
    

  
    เครื่องออกก ำลังกำยเครื่องนี้ มีปัญหำ  

Response:     I’m sorry Miss, why don’t you use that one over there.  
      ไอม ซอร์รี่ มิส, วำย ด๊อนท ยู ยูส แดธ วัน โอเวอร์ แดร์  

   
  

ดิฉันขอโทษด้วยน่ะค่ะ เชิญไปเล่นอีกเครื่องทำงด้ำนโน้นได้ล่ะค่ะ  

Complaint:     I have misplaced my tennis racket. Has one been turned in?  
   ไอ แฮฟ มิสเพลสด์ มำย เทนนิส แรค็ เก็ต  แฮส วัน บีน เทิร์น อิน  

  
  ผมลืมไม้เทนนสิ เอำไว้  มีใครเอำมำส่งคืนบ้ำงหรือไม่?  

Response:     Not yet sir, but I’ll let you know if someone does.  What is your  
   room number?  
   น๊อต เยท เซอร์ บัท ไอ วิล เล็ท ยู โนว์ อีฟ ซัมวัน ดำส.  ว็อท อิส ยัวร์ รูม  
   นัมเบอร์  
   ยังค่ะ แต่ถ้ำมี ดิฉันจะแจ้งใหท้ีำนทรำบทันที ไม่ทรำบห้องพักหมำยเลข 

 
  
  

อะไรค่ะ  

Complaint:     I requested an ocean view, but the room I was     
        given has a view of the pool.  
   ไอ รีเควสเตด เอน โอเชี่ยน วิว, บัท เดอะ รูม ไอ วอส กิฟเวน แฮส อะ ววิ  
   ออฟ เดอะ พูล   

  
  ผมขอห้องติดด้ำนวิวทะเล แต่ห้องท่ีผมพักกลับติดกับสระว่ำยน้ีำ  

Response:     I’m sorry about the mistake sir; we’ll change     
        your room immediately.  
   ไอม ซอร์รี่ อะเบำท์ เดอะ มิสเท็ค เซอร์, วี เวล เช้งจ์ ยัวร์ รมู อิมิเดี้ยจลี่  
   ดิฉัน เสียใจในควำมผิดพลำดค่ะ  ดิฉันจะรบี เปลี่ยนห้องพักทันที  
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Complaint:     This soup is not warm enough.  
      ดิส ซูป อสิ น๊อต วอร์ม อินำฟ  
    

  
  ซูปนี้ ไม่ค่อยอนุ่ เท่ำไหร่  

Response:     I apologize for that ma’am. I’ll have the chef warm it up  
   immediately.  

      ไอ อโพลโลจัยส์ ฟอร์ แดต มำดึ่ม  ไอ เวล แฮฟ เดอะ เชฟ วอร์ม อิธ อัฟ  
        อิมมิเดียจลี่  

 ตัวอย่างบทสนทนา ที่ 3    ค ำร้องเรียนเกี่ยวกับเสียงรบกวนจำกผู้พัก
ห้องข้ำงกัน  

Staff:     Room Service, how may I help you?  
      รูม เซอร์วซิ ฮำว เมย์ ไอ เฮลฟ ยู  
    
  

  แผนกบริกำรหอ้ งพักค่ะ ยินดีรับใช้ค่ะ?  

Guest1:   Sorry, the next-door guest(s) is (are) very noisy.  
      ซอร์รี่ เดอะ เนก็ ดอร์ เกสต์ อีส/อำร์ เวอร์รี่ น๊อยซี่ ขอโทษนะ

ครับ แขกที่พักห้องติดกับเรำส่งเสียงรบกวนมำก  
  

Staff:   We are sorry; a staff member will go check immediately. 
วี อำร์ ซอร์รี่ อะ สต๊ำฟ เมมเบอร์ วิล โกว เช็ค อิมมิเดี้ยตลี่ เรำต้อง
ขอโทษ เดี๋ยวจะส่งพนักงำนไปตรวจสอบทันทีค่ะ  
  

Guest1:   Sorry to cause you trouble.  
      ซอร์รี่ ทู คอสซ์ ยู ทรอบเบิ้ล  
      ต้องขอโทษที่ท ำให้พวกคุณล ำบำก  

  
 
 

เจ้าหน้าที่โรงแรมกําลังคุยก ับแขกที่พักห้องถัดไป  
Staff:     I’m sorry; some guests are complaining that it is too noisy over    

     here.    
ไออืม ซอร์รี่ ซมั เกสท์ อำร์ คอมเพลนนิ่ง แดธ อิธ อีส ทู น๊อยซี่ โอเวอร์ แดร์  

                  ขอโทษครับ มแี ขกมำร้องเรียนว่ำ เสียงที่ห้องไปรบกวนห้องด้ำนโน้นครับ  
  



 40 .......การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารงานบริการในโรงแรม 

  Could you please keep it down?    
 คูด ยู พลี้ส คฟี อิท ดำวน์     กรุณำลด
เสียงลงหน่อยได้มั๊ยครับ  

    
Guest 2:    Oh, sorry.  
      โอ้ว ซอร์รี่  
    

  
  โอ้ว ต้องขอโทษด้วยครับ  

Staff 2:  

  

 I’m sorry, some guests are complaining that it is too noisy over 
here; can you keep the volume down?  
ไออืม ซอร์รี่ ซมั เกสท์ อำร์ คอมเพลนนิ่ง แดธ อิธ อีส ทู น๊อยซี่ โอเวอร์ 
แดร์ ; เเคน ยูคีฟ เดอะ  วอลลุ่ม ดำวน์  
ขอโทษครับ มแี ขกมำร้องเรียนว่ำ เสียงที่ห้องไปรบกวนห้องด้ำนโน้นครับ 
คุณช่วยลดระดับเสียงลงหน่อยได้ไหมครับ?  

Guest2:   Sure, no problem.    
      ชัวร์ โน พร๊อปเบรม  
    

  
  อ่อได้ครับ ไม่มปีีญหำ  

Staff 2:     Sorry, would you please close the door?  
      ซอร์รี่ วูด ยู พลี้ส โคลส เดอะ ดอร์?  
    

  
  ขอโทษครับ คณุ ช่วยปิดประตูหน่อยได้ไหมครับ?  

Guest2:   Sure, no problem  
      ชัวร์ โน พร้อปเบร็ม  
    

  
  

  อ่อได้ครับ ไม่มปีีญหำ  
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คําศัพท ท่ีมีประโยชน   Useful Vocabulary  
  breakfast     เบรคฟำสต์                          อำหำรเช้ำ       
          lunch          ลั๊นช               อำหำรกลำงวัน  
  dinner                ดินเน้อร์              อำหำรเย็น  
         complain                     คอมเพลน                            ร้องเรียน ร้องทุกข์ บ่นว่ำ                              
        exercise machine         เอ็กเซอร์ไชส์ มำชีน                 เครื่องออกก ำลังกำย       
         next door                             เน็ก ดอร์                     ติดกัน ถัดไป     
              noisy                                น๊อยซี่                     หนวกหู เสียงดัง  
  satisfied      แซทตสิ ไฟด  ์   พอใจ  
  dissatisfied      ดิสแซทติสไฟด์             ไม่พอใจ  

  unfortunately,     อันฟอร์จูเน็ทลี่     โชคร้ำย เสียดำย  
  problem      พร้อปเบล็ม      ปัญหำ  
  service       เซอร์วิซ       บริกำร  
  towels       โทวเวลซ์      ผ้ำเช็ดตัว  
  requested      รีเควสด์       แจ้งควำมประสงค์  
  explanation      เอ็กซ์เพลเนเชิ่น     ค ำอธิบำย  
  apologise      อโพลโลจัยส์         ขออภัย  
  details       ดีเทลซ       รำยละเอียด  
  fault        ฟ้อล์ต       ควำมผิด  
  properly      พร็อบเพอร์ลี่      เหมำะสม ปกติ  
  maintenance      เมนเทินเน้นซ      ฝ่ำยซ่อมบ ำรุง  
  inconvenience     อินคันวี้เนี่ยน      ไม่สะดวกสบำย  
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บทที่ 5 
การให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม  (Food and Beverage) 

  
5.1  การสั่งอาหารและเครื่องดื่ม  (Ordering Food and Drinks)   

Can I see the menu, please?  
แคน ไอ ซี เดอะ เมนู, พลี้ส?  
ขอเมนูหน่อยครับ  
  
Here you are.  
เฮียร์ ยู อำร์  
นี่ค่ะ เมนู   
Enjoy your meal! เอนจอย 
ยัวร์ มีลล์  
ขอให้ทำนให้อร่อยนะครับ  
  
Would you like some more rice? 
วูด ยู ไลท์ ซัม มอร์ ไรซ์? รับข้ำวเพิ่ม
ไหมครับ?   
Can I get you anything else? แคน 
ไอ เก็ต ยู เอนนี่ ซิง เอ้วส์?  
จะรับอะไรเพ่ิมไหมครับ?  
  

5.2 การชําระเงิน  (Paying Bill)  
I'd like the check (bill - UK English), please.  
ไอด ไลท์ เดอะ เช็ค ( บิล-อังกฤษ) พลี้ส  
ขอเช็คบิล (เกบ็ เงิน) หน่อยครับ    
That'll be 560 baht.  
แด็ธ เวล บี ไฟว์ ฮันเดร็ด ซิกตี้ บำท  
ทั้งหมด 560 บำทค่ะ  
  
Have a good day! 
แฮฟ อะ กู๊ด เดย์   
ขอให้โชคดีนะค่ะ   
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5.3 การแสดงความไม่พอใจในการใหบ้ ริการ (Complaints at the Restaurant) This soup is not warm 
enough.  
ดีส ซุป อสี น๊อต วอร์ม อินำฟ ซุปถ้วยนี้ไม่
ร้อนเท่ำไหร่เลย?   
This soup is too cold.  
ดีส ซุป อสี ทู โคลด์ ซุปนี้เย็น
เกินไป   
Why is our order taking so long? วำย อีส เอำเออร์ 
ออร์เดอร์ เท็ก โซ ลอง? ท ำไมอำหำรที่เรำสั่ง ใช้เวลำนำน
จัง?   
A side of garlic toast has not arrived. เออะ ไซด์ ออฟ กำร์
ลิค โทสต์ แฮส น๊อต อไรฟด์  
ขนมปังกระเทียมที่เรำสั่ง ไม่เห็นมำสักที   
There’s a bug in the salad. แดร์ซ อะ บัค อิน 
เดอะ สลัด  
มีแมลงในจำนสลดั น  ้ี 

  
ตัวอย่างบทวนทนาการใหบ้ ริการอาหารและเครื่องดื่ม  
1 Waiter:   Hello, Can I help you?       
  ฮัลโล  แคน ไอ เฮลฟ ยู?       
  สวัสดีค่ะ มีอะไรให้รับใช้ค่ะ?  
  

Kim:    Yes, I'd like to have some lunch.        
เยส ไอ ด ไลค ทู แฮฟ ซมั ลนั้ ช  

             ครับ ผมต้องกำรสั่งอำหำรกลำงวัน  
  
  
       Waiter:      Would you like a starter?  
     วูด ยู ไลค อะ สตำทเตอร์        

ต้องกำร อำหำรเรียกน้ีำย่อยไหมค่ะ?  
  
        Kim:   Yes, I'd like a bowl of chicken soup, please.  
        เยส ไอ ด ไลค อะ โบว์ ออฟ ชิกเค้น ซุป พลี้ส  

           ครับ ผมอยำกเริ่มด้วย ซุปไก่ ครับ  
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            Waiter:         And what would you like for a main course?  
      แอนด์ ว้อท วูด ยู ไลค ฟอร์ อะ เมน ครอส?        
      แล้วอำหำรหลกั จะรับอะไรบ้ำงค่ะ?  
  

Kim:      I'd like a cheese sandwich.        
        ไอ ด ไลค์ อะ ชีสซ์ แซนวิช  

      ผมขอรับ แซนวิช ชีส ครับ  
  
 Waiter:   Would you like anything to drink?  
      วูด ยู ไลค เอนนี่ซิง ทู ดริ้งค์?        

จะรับเครื่องดื่มอะไรค่ะ?  
  

Kim:     Yes, I'd like a glass of Coke, please.        
เยส ไอ ด ไลค อะ กลำส ออฟ โค๊ก พลี้ส  

      ครับ ผมขอ โคก๊ หนึ่งแก้ว ครบั  
  

After Kim has his lunch.  
    (อำฟเตอร์ คิม แฮส ฮสิ ลั้น)   

    (หลังจำกทำนอำหำรเสร็จแลว้)  
 Waiter:   Can I bring you anything else?  

แคน ไอ บริ้ง ยู เอนนี่ซิง เอลส์  
จะสั่งอะไรเพ่ิมไหมครับ?  
  

Kim:      No thank you. Just the bill.        
โน แธงกิ้ว จัส เดอะ บิล  

      ไม่ล่ะครับ ขอเก็บเงินเลย  
  
  
 Waiter:   Certainly.  
      เซอร์เทนลี่  
      ได้ครับ  
  
 Kim:     I don't have my glasses. How much is the lunch?  
            ไอ ด๊อนท์ แฮฟ มำย กลำสเซส  ฮำว มัช อสี เดอะ ลั้นช์?  
      ผมไม่ได้เอำแว่นมำ มื้อนี้ทั้งหมด เท่ำไหร่ครบั  
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  Waiter:   That's 150 baht.  
      แดธ ซ วันฮันเดรด ฟิพตี้บำท  
      ทั้งหมด 150 บำท ค่ะ  
  
 Kim:    Here you are. Thank you very much.  
      เฮียร์ ยู อำร์ แธงก้ิว เวอร์รี่ มัช        

นี่ครับ ขอบคณุ มำก  
  

Waiter:   You're welcome. Have a nice day.        
ยัวร์ อำร์ เวลคัม  แฮฟ อะไนซ์ เดย์  

      ยินดีค่ะ ขอให้โชคดีนะค่ะ  
  

Kim:     Thank you, the same to you.        
แธงกิ้ว เดอะ เซม ทู ยู  

      ขอบคุณครับ โชคดีเช่นกันนะครับ  
  
ตัวอย่างบทสนทนาการใหบ้ ริการอาหารและเครื่องดื่ม  2  
  A :     May I take your order?  
      เมย์ ไอ เท็ค ยวั ร์ ออร์เดอร์?  
    
  

  จะสั่งอำหำรของคุณเลยไหมค่ะ  

  B :    Yes.  I'd like the chicken and a side of bread.  
      ไอ ด ไลค เดอะ ชิกเค่น แอนด์ อะ ไซด์ ออฟ เบรด  
      ผมขอไก่ และขนมปัง ซีกหนงึ่ ครับ  
  
  
A :    And what would you like to drink?        

เเอนด์ ว็อท วูด ยู ไลค ทู ดรงิ้?        
แล้วจะรับเครอ่ื งดื่มอะไรดีค่ะ?  

  
B :    I'd like a cup of coffee, please.        

ไอด ไลค อะ คบั ออฟ ค๊อฟฟ่ี พลี้ส  
                    ผมขอกำแฟ    ถ้วยหนึ่งครับ  
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  A:     And what would you like to order?            
เเอนด์ ว็อท วูด ยู ไลค์ ทู ออร์เดอร์?         

  
แล้วคุณจะรับรำยกำรไหนดีค่ะ?  

  
C :     I'll take the spaghetti and a salad.        

ไอล เท็ค เดอะ สปำเก็ตตี้ แอนด์ ซำลัด  
      ดิฉัน ขอ สปำเก็ตตี้ และสลัดค่ะ  
  
  A :     What would you like to drink?      

ว็อท วูด ยู ไลค ทู ดริ้ง?  
     แล้วเครื่องดื่ม รับอะไรดีค่ะ?  
  
  C :     Just water, please.      

จัส วอร์เตอร์ พลีส  
     ขอน้ีำดื่มก็พอค่ะ  
  
(After the meal) (อำฟเตอร์มีลล์)  หลังกำรรับประทำนอำหำร  
  
A :     Would you like something for dessert?      

วูด ยูไลค ซมั ซง่ี ฟอร์ ดีเสิร์ต      
จะรับอะไรเป็นของหวำนไหมค่ะ?  

  
B :   Yes, I'll have the cake, please.    

Would you like something?  
    ไอ เวล แฮฟ เดอะ เค็ก พลี้ส.  วูด ยู ไลค ซมั ซ่ีง?     

ผมขอเค็ก  คณุ อยำกได้ของหวำนไหม?  
  
  
C :     No thanks.  I'm full.      

โน แธงส์ ไอม ฟูล.  
            ไม่ค่ะ ฉันอ่ิมแล้ว  
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(After dessert) (อำฟเตอร์ ดี เซิร์ต) หลังจำกทำนของหวำน  
  B:     Could we have the check, please?  
     คลูด วี แฮฟ เดอะ เช็ค พลี้ส?  
     ขอเก็บเงินค่ำอำหำรครับ?  
  

A :     Yes, here it is.      
เยส เฮียร์ อิท อีส  

     นี่ค่ะ ใบเสร็จ  
  

B :     Hmmm.  550 baht.  Here you are.      
ฮืมม  ไฟว์ฮันเดรด ฟิพตี้  เฮียร์ ยู อำร์  

     ฮืมม  ห้ำร้อยห้ำสิบบำท นี่ครับเงิน  
   
A :      Thank you.  Come again.   

 แธงกิ้ว  คัม อะเก็น  
     ขอบคุณค่ะ แล้วแวะกลับมำอีกนะค่ะ  
  
B :      Thank you. Goodbye.      

           แธงกิ้ว กู๊ด บำย  
     ขอบคุณครับ ไปก่อนนะครับ  
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คําศัพท ท่ีมีประโยชน   Useful Vocabulary  
  menu       เมนิว        รำยกำรอำหำร  
  order       ออร์เดอร์      สั่ง (อำหำร สนิ ค้ำ)  
  starter       สตำทเตอร์      อำหำรเรียกน้ีำย่อย  
  main course     เมน ครอส      อำหำรหลัก  
  garlic toast      กำร์ลิค โทสต์      ขนมปังปิ้งกระเทียม  
  bug        บัค        แมลง  
  cheese sandwich    ชีส แซนวิช      แซนวิชเนยแขง็  
  delicious      ดิลิเชียสซ์      อร่อย  
  special       สเปเชี่ยล      อำหำรพิเศษ  
  seafood spaghetti.    ซีฟู๊ด สปำเก็ตตี้      สปำเก็ตตี้ทะเล  
  hamburger and fries.   แฮมเบอร์เก้อ แอนด์ ไฟรซ   แฮมเบอร์เก้อและมันฝรั่งทอด   
  dessert     ดีเซิร์ต       ของหวำน  
  drink (n)      ดริ๊ง        เครื่องดื่ม  
  full         ฟูล        เต็ม, อ่ิม  
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บทที่ 6 
การแนะนําสถานที่น่าสนใจ (Interesting Places) 

  
6.1  การให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด (Giving Information about Places)  

ค ำถำมที่นักทอ่ งเที่ยวมักจะถำม ในกรณีทตี่ีองกำรเดินทำงไปแหล่งท่องเที่ยวตำี งๆ เช่น  
    Where is the Thai Elephant Conservation Center?    
   แวร์ อิส ดิ ไทย เอลเลฟเฟน คอนเซอร์เวชั่น เซนเตอร์    
   ศูนย์อนุรักษ์ช้ำงไทยอยู่ที่ไหนครับ?  
  
    Could you suggest interesting places in Lampang?    
   คลูด ยู ซัจเจสจ์ อินเทอร์เรสติ้ง เพลส อิน ล ำปำง?     
   คุณช่วยแนะน ำสถำนที่น่ำสนใจในล ำปำงหน่อยครับ  
  
    We have 2 days in Lampang, where should we visit?  
    วี แฮฟ ทู เดยซ์ อิน ล ำปำง แวร์ ชูล์ด วี วสิีต     
   เรำมีเวลำอยู่ล ำปำง 2 วัน เรำน่ำไปเท่ียวที่ไหนดีครับ?  
 สถานททัั่ีควรแนะนําใหน้ักท่องเที่ยว  

Thai Elephant Conservation Center in Hang Chat District  is very popular for 
tourists.   
ไทย เอเลเฟนท์ คอนเซอร์เวชิ่น เซ็นเตอร์ อิน ห้ำงฉัตร ดีส-สริคท์  อีส เวอร์รี่ ป๊อบปูล่ำ ฟอร์ 
ทัวริสซ  
ศูนย์อนุรักษ์ช้ำงไทยในอ ำเภอห้ำงฉัตรได้รับควำมนิยมจำกนักท่องเที่ยวมำก  

  
Wat Phra That Lampang Luang is very interesting temple.    

    วัด พระธำตุล ำปำงหลวง อีส เวอร์รี่ อินเทอร์เรสติ้ง เท็มเพลิ้   
    วัด พระธำตุล ำปำงหลวง เป็นวัดที่มีน่ำสนใจมำก   
  

Wat Phra Kaeo Don Tao is one of the most beautiful temples in Lampang.  
วัดพระแก้วดอนเต้ำ อีส วัน ออฟ เดอะ โมสท์ บิวตี้ฟูล เทมเพ้ิล อินล ำปำง วัดพระแก้วดอนเต้ำ 
เป็นวัดที่มีควำมงดงำมมำกท่ีสุดแห่งหนึ่งในจังหวัดล ำปำง  

  
Ban Sao Nak is a classical Lanna Style house. บ้ำน
เสำนัก อีส อะ คลำสสิค ลำนนำ สไตล์ เฮ้ำซ์ บ้ำนเสำนัก เป็น
บ้ำนสไตล์ลำนนำ ที่คลำสสคิ มำก Wat Chedi Sao Lang is 
an important religious place. วัดเจดีย์ ซำว หลัง อีส 
แอน อิมพ้อร์เทนต์ เรลิเจียส เพลส วัดเจดีย์ซำวหลังเป็นวัดที่
มีควำมส ำคัญในทำงศำสนำมำก  
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Chae Son National Park has a nice water fall and hot spring in beautiful area. แจ้
ซ้อน เนชั่นแนล ปำร์ค แฮส อะ ไนซ์ วอเตอร์ ฟอลล์ แอนด์ ฮ๊อทสปริง อิน บิวตี้ฟูล แอเรีย 
อุทยำนแห่งชำติแจ้ซ้อนมีน้ีำตกท่ีสวยงำมและบ่อน้ีำพุร้อนที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่สวยงำม  

  
Wat Phra Tat Chom Ping is a nice temple.  
วัดพระธำตุจอมปิง อีส เออะ ไนซ์ เท็มเพี้ล  วัดพระธำตุจอมปิงเป็นวัดที่
น่ำชมอีกแห่งหน่ีง  

    
6.2  การแนะนําแหล่งซ้ือของ  (Giving Information about Shopping Places)    

Gongta is the old Chinese market on the Wang River.    
กองต้ำ อีส ดิ โอลด์ ไชนิส มำร์เก็ต ออน เดอะ วัง ริฟเวอร์    
กองต้ำ เป็นตลำด เก่ำของชำวจีนที่ตั้งอยู่บนแม่น้ีำวัง  

  
Thoong Kwien local wild market is on the way to Chiangmai. 
ทุ่งเกวียน โลคอล ไวด์ มำร์เกต็ อีส ออน เดอะ เวย์ ทู เชียงใหม่ ตลำด
ของป่ำพ้ืนบ้ำนทุ่งเกวียน ตั้งอยู่บนเส้นทำงข้ึนไปจังหวัดเชียงใหม่  

  
Big C Superstore and Central Plaza are shopping places. 
บิ๊กซี ซุปเปอร์สโตร์ แอนด์ เซ็นทรัล พลำซำี อำร์ ช๊อปปิ้ง เพลส   
ห้ำงบิ๊กซี ซุปเปอร์สโตร์ และ เซ็นทรลั พลำซ่ำ เป็นแหล่ง ช๊อปปิ้ง   
Indra Ceramics Outlets is an amazing ceramic outlet. อินทรำ 
เซรำมคิ เอ้ำเล็ทท์ อสี แอนด์ อเมซซิ่ง เซรำมคิ เอำี เล็ทท์ อินทรำ เซ
รำมคิ เอ้ำเล็ทท์ เปน็ ห้องแสดงสินค้ำเซรำมิคท่ีนำี ทึ่ง  
  
Assawin market is a local night bazaar for young people. อัศวิน 
มำร์เก็ต อีส เอะ โลคอล ไนท์ บำซ่ำร์ ฟอร์ ยัง พีเพ้ิล ตลำดอัศวิน เป็น
ตลำดกลำงคืนประจ ำเมืองส ำหรับพวกวัยหนุ่มสำว  
  

6.3  การบอกเส้นทางและวิธีการเดินทาง (Giving Direction and to get there)  
Customer:  Where is the hotel?    

      แวร์  อิส เดอะ โฮเทล?  
         โรงแรมอยู่ที่ไหนครับ  
  
      How can I go to your hotel?      
   ฮำว แคน ไอ โก ทู ยัวร์ โฮเทล?      
   ผมจะไปโรงแรมคุณอย่ำงไร?  
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Receptionist:   You can take a taxi. It’s near the Lampang Clock Tower.  
ยู เเคน เท็ก เออะ แท็กซ่ี   อิธซ  เนียร์ เดอะ ล ำปำง  คล๊อก เทำว์เวอร์  
คุณสำมำรถเรยี กรถแท็กซี่ โรงแรมตั้งอยู่ใกล้ๆหอนำฬิกำจังหวัดล ำปำงคะี  

  
Our Hotel is on Phahonyotin Road next to the Bangkok Bank  
เอำเวอร์ โฮเต็ล อีส ออน พหลโยธิน โรด เน็ก ทู เดอะ แบงคอก แบงค์ โรงแรมของเรำ
ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน ถัดจำกธนำคำรกรุงเทพฯค่ะ  
  
Our Hotel is across from the Central Shopping Mall   
เอำเวอร์ โฮเทล อีส อะครอส ฟรอม เดอะ เซ็นทรัล  ช๊อปปิ้งมอลล์  
โรงแรมของเรำอยู่เยื้องกับห้ำงเซ็นทรัล ช๊อปปิ้งมอลล์   
Our Hotel is between the bank and the 7-Eleven. 
เอำเวอร์ โฮเทล อีส บที ะวีน เดอะ แบงค์ แอนด์ เซเว่นอีเลเวน โรงแรม
ของเรำตั้งอยู่ระหว่ำง ธนำคำร กับ เซเว่นอีเลเวน  

  
Could you tell me how to get to Central Plaza? 
 คลูด ยู เทล็ มี ฮำว ทู เก็ต ทู เซ็นทรัล พลำซ่ำ?  
กรุณำบอกหน่อยได้ไหมครับว่ำจะไปเซ็นทรัลพลำซ่ำ อย่ำงไร?  
  
Go to the next light and turn right. Go two blocks, it’s on the left.   
โกว ทู เดอะ เน็ก ไลท์ เเอนด์ เทิร์น ไรท์.  โก ทู บล็อคซ อิธซ ออน เดอะ เลฟต์ ไปถึง
ไฟแดงหน้ำ แล้วเลี้ยวขวำ ตรงไปอีก 2 ช่วงตึก มันจะอยู่ด้ำนซ้ำยมือคุณ 
 How do I find the city hall?   
ฮำว ดู ไอ  ไฟด์ เดอะ  ซิตี้ ฮอลล์ ?       
ผมจะไป ศำลำกลำงอย่ำงไรครับ?  
Just go straight, it’s on this street, on the right, about a kilo and a half.  
จัส โกว สเตร็จท์ อิธ ซ ออน ดีส สตรีท ออน เดอะ ไรท์ อะเบ้ำท์ อะ คิโล แอนด์ อะ 
ฮำฟ.  
ก็เดินตรงไปเลย มันตั้งอยู่บนถนนสำยนี้ ด้ำนขวำมือ ไปประมำณ 1 ก.ม ครึ่ง  
  
Which way do I go to get to the post office?   
วิช เวย์ ดู ไอ โก ทู เก็ต ทู เดอะ โพสต์ ออฟฟิส? เส้นทำง
ไหนที่ผมจะไปถึงที่ทำี กำรไปรษณีย์ครับ?  
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คําศัพท ท่ีมีประโยชน   Useful Vocabulary  
  suggest     ซัจเจสท์       แนะน ำ  
  interesting      อินเทอร์เรสติ้ง     น่ำสนใจ  
  direct       ไดเร็ค       ชี้ทำง บอกทำง  
  route       รูธท์        เส้นทำง  
  visit        วิสิตท์       ไปเยี่ยม   
  temple     เท็มเพ้ิล       วัด  
  classical      คลำสสิคคอล      ศิลปะชั้นสูง  
  religious      เรลลิเจียสซ      เกี่ยวกับศำสนำ  
  national park     เนชั่นนอล ปำร์ค     วนอุทยำนแห่งชำติ  
  consumer      คอนซูมเมอร์      ผู้บริโภค  
  next to     เน็กต์ ทู       ถัดไป ติดกัน  
  near        เนียร์        ใกลๆี  
  straight       สเตร็จท์       ตรงไป  
  across from      อะครอส ฟอร์ม     เยื้องๆกันกับ..  
  turn Right       เทิร์น ไรท์      เลี้ยวขวำ  
  turn Left       เทิร์น เลฟท์      เลี้ยวซ้ำย  
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บทที่ 7 
การแจ้งออกจากโรงแรม (Checking Out) 

  
กำรแจ้งออกจำกโรงแรมเป็นโอกำสส ำคัญทจี่ ะสร้ำงควำมประทับใจให้กบั แขกพร้อมทงั้ เป็นโอกำสที่จะ 

ประเมินควำมพึงพอใจที่แขกมีต่อสถำนที่ พนักงำนและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งท่ี 
โรงแรมจะสำมำรถนำี ควำมคิดเห็นของแขกที่มำพัก เพ่ือน ำไปปรับปรุงกำรท ำธุรกิจโรงแรมให้พัฒนำขึ้น  

  
7.1  ใบเสร ็จรับเงิน (The Bill)     
การบอกราคาห้องพัก   

Customer:  How much is the rate? ฮำว 
มัช อีส เดอะ เรท?  
อยำกทรำบอัตรำค่ำท่ีพักครับ?  
  
What is the room rate? วอ้ท 
อีส เดอะรูม เรท? อัตรำค่ำ
ห้องพักนี้เท่ำไหร่ครบั?   
How much do you charge for a room? ฮำว 
มัช ดู ยู ชำร์ท ฟอร์ อะ รูม? คุณคิดค่ำบริกำรต่อ
ห้องเท่ำไหร่ครับ?  
  
Can I use credit card here? แคน 
ไอ ยสู เครดิต คำร์ด เฮียร์?  
ผมใช้บัตรเครดิต ช ำระท่ีนี่ได้ไหมครับ?   
Do you accept credit cards here? 
ดู ยู เอ็กเซ็พต์ เครดิต คำร์ด เฮียร์? ที่นี่
รับช ำระด้วยบัตรเครดิตไหมครับ?   

Receptionist:  It’s 850 baht per night including tax/VAT. 
อิธซ เอ็ท ฮันเดรด ฟิพตี้ บำท เปอร์ไนท์ อนิ ครูดดิ่ง แท็ก/แวท  
850 บำทต่อคนื รวมภำษีแลว้ ค่ะ  
  
  
  
It’s 990 baht per night including breakfast.  
อิธซ ไนน์ฮันเดรด ไนน์ตี้บำท เปอร์ไนท์ อินครูดดิ่ง เบรกฟำสท  
990 บำท ต่อคืน รวมอำหำรเช้ำด้วยค่ะ  
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7.2  วิธีการจ่ายเงิน (Methods of Paying)  
Can I use credit card here?  
แคน ไอ ยสู เครดิต คำร์ด เฮียร์?  
ผมใช้บัตรเครดิต ช ำระท่ีนี่ได้ไหมครับ?   
 
Do you accept credit cards here?  
ดู ยู เอ็กเซ็พท์ เครดิต คำร์ด เฮียร์? ที่นี่รับช ำระด้วยบัตร
เครดิตไหมครับ?   
 
How would you like to pay, cash or credit card?  
ฮำว วูด ยู ไลค ทู เพย์, แคส ออร์ คำร์ด?  
ไม่ทรำบจะจ่ำยอย่ำงไรค่ะ? เงินสด หรือ บตั รเครดิตค่ะ?  
  
Cash or card? แคส ออร์ คำรด์ จะใช้เงินสด
หรือบัตรค่ะ?  
  
I’m sorry, we don’t accept bank check here.  
ไอม ซอร์รี่ วี ด๊อน เอ็กเซ็ฟ แบงค์ เช็ค เฮียร์  
ต้องขอโทษด้วยค่ะ ที่นี่เรำไมร่ีบเช็คธนำคำรค่ะ  
  

7.3  ค่าใช้จาั ยเพ่ัมเติม (Extra Charge)  
It’s 500 baht for extra bed.  
อิธซ ไฟฮันเดรด บำท ฟอร์ เอ็กตร้ำ เบด 
เตียงเสริมต้องเพ่ิมอีก 500 บำทค่ะ   
 
You have 100 baht for wi-fi service.  
ยู แฮฟ วัน ฮันเดรด บำท ฟอร์ ไว-ไฟ เซอร์วิซ 
คุณมีค่ำบริกำร วำย-ไฟ ที่ต้องช ำระ อีก 100 บำทค่ะ 
 
 You have 155 baht for hotel drinks and snacks.  
ยู แฮฟ วันฮันเดรด ฟิพตี้ ไฟฟ์ บำท ฟอร์ โฮเทล ดริ้ง แอนด์ สแน็ค คุณมีค่ำเครื่องด่ีม
และขนมทำนเล่นของโรงแรมอีก 155 บำทค่ะ   

7.4 การกล่าวลา  (Leave Taking)  
หลังกำรช ำระค่ำบริกำรตอน Check-out พนักงำนอำจจะกล่ำวขอบคุณว่ำ Thank you for 
choosing our hotel. Hope you come back again. แธงกิ้ว ฟอร์ ชูสซิ่ง เอำเวอร์ โฮเทล. 
โฮป ยู คัม แบ็ค อะเกน.  
ขอบคุณท่ีเลือกใช้บริกำรโรงแรมของเรำ หวังว่ำจะได้รับใช้ท่ำนอีก  
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Thank you for staying at Asia Hotel. Please come back again.  
แธงกิ้ว ฟอร์ สเตยิ่ง  แอ็ท เอเชีย โฮเทล พลี้ส คมั แบ็ค อะเกน  
ขอบคุณท่ีมำพกั กับเรำที่ โรงแรม เอเชีย  กรุณำกลับมำใหเี รำรับใช้อีกนะค่ะ  

  
กำรกล่ำวค ำอวยพรขอให้เดินทำงปลอดภัย โชคดี   มีส ำนวนในกำรพูด เช่น  

 Have a nice day.          
แฮฟ อะ ไนซ์ เดย์  

 Have a nice trip.          
แฮฟ อะ ไนซ์ ทริป  

 I wish you luck.        
ไอ วิสช์ ยู ลัค  

 Have a good time.        
แฮฟ เออะ กู๊ด ไทม์  
Have a nice weekend.      
 แฮฟ เออะ ไนซ์ วีคเอน  
Have a safe journey back home.    
แฮฟ เออะ เซฟ เจอร์นี่ แบ็คโฮม  

 ตัวอย่ำงประโยคสนทนำ  

Miss Anna:    Take care and have a nice day, Bill.  
      เท็ก แคร์ แอนด์ แฮฟ เออะ ไนซ์ เดย์ บิล  
      ดูแลตัวเองนะและขอใหม้ีควำมสุขทั้งวันนะค่ะ คุณบิล  
  
 Mr. Bill:      Thank you, you too.  
      แธงกิ้ว ยู ทู        
   ขอบคุณครับ คุณก็เช่นกันนะ  
 

Miss Aliz:    I wish you luck.  
      ไอ วิสช์ ยู ลัค  
      
  

ขอให้โชคดีนะค่ะ  

Mr.Bob:      You too, Good bye.  
      ยู ทู  กู๊ดบำย  
      
  

คุณก็เช่นกัน บำย  

Miss Sue:    Have a nice trip.  
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      แฮฟ เออะ ไนซ์ ทริป  
      
  

ขอให้เดินทำงอย่ำงมีควำมสุขนะค่ะ  

Mr. Jack:    Thank you, Bye.  
      แธงกิ้ว บำย  
      
  

ขอบคุณครับ ลำก่อนนะ  

Miss Sue:   Bye.  
      บำย   
      
  

ลำก่อนค่ะ  

Miss Lauca:  Have a good time, Mr. Joe.  
      แฮฟ อะ กู๊ด ไทม์ มสิ เตอร์ โจ  
      ขอให้สนุกนะคะี คุณโจ  
  

Mr. Joe:       Thank you. Good bye.  
      แธงกิ้ว กู๊ดบำย  
      
  

ขอบคุณครับ ลำก่อนนะ  

Miss Lauca:   Good bye.  
      กู๊ดบำย  
      
  

ลำก่อนค่ะ  

Miss Suda:   Have a safe journey back home.  
      แฮฟ เออะ เซฟ เจอร์นี่ แบ็คโฮม   
      ขอให้เดินทำงโดยสวัสดิภำพน่ะค่ะ  
  
 Mr.Tom:     Thank you.  
      แธงกิ้ว        

ขอบคุณครับ  
  

ตัวอย่างการสนทนา 1 Are you ready to check out?  
อำร์ ยู เรดดี้ ทู เช็ค เอ้ำท์ คุณพร้อมที่จะเช็คเอ้ำ หรือยังค่ะ?   
What room were you in? ว้อท รูม เวอร์ ยู อิน? คุณพักอยู่ห้องไหนค่ะ?  
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How was your stay? ฮำว ว้อส ยัวร์ สเตย์? เป็นอย่ำงไรบ้ำงค่ะที่นี่?   
Was everything Okay? ว้อส เอเวอรี่ธิง โอเค? ทุกอย่ำงเรียบร้อยดีไหมค่ะ?  
  
Enjoy the rest of your holiday. เอนจอย เดอะ เรสท์ ออฟ ยัวร์ ฮอลิเดย์  
ขอให้สนุกกับวนั หยุดที่เหลือนะค่ะ  
  
Have a safe trip home. แฮฟ อะ เซฟ ทริป โฮม   
เดินทำงกลับโดยสวัสดิภำพนะค่ะ  
  

ตัวอย่างประโยคสนทนา 2  
Guest:    I’d like to check out now.      

ไอ ด ไลค ทู เช็ค เอ้ำ นำว   
     ผมขอเช็คเอ้ำตอนนี้เลยครับ  

  
  
  
Cashier:   What is your room number, please?    
   ว้อท อีส ยัวร์ รูม นัมเบอร์ พลี้ส?      
   ห้องพักหมำยเลขอะไรค่ะ?  
  

 Guest:      215  
     ทู วัน ไฟว์  

  
Cashier:    Just a moment please. Are you Mr. Brown?   

 จัส อะ โมเม็น พลี้ส . อำร์ ยู มิสเตอร์ บรำวน์    
สักครู่นะค่ะ.  คุณบรำวน์ใช่ไหมค่ะ?  

  
 Guest:   Yes.  
     เยส  
     ใช่ครับ  

  
 Cashier:       Did you have breakfast this morning?  

    ดี้ด ยู แฮฟ เบรกฟำสต์ ดีส มอร์นิ่ง?        
   คุณใช้บริกำรอำหำรเช้ำที่นี่หรือเปล่ำค่ะ?  
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 Guest:      Yes, but I paid cash for it.  
     เยส บัต ไอ เพด็ ด์ แคส ฟอร์ อิต  
     ครับ แต่ผม ช ำระเงินสดไปแล้ว  

  
 Cashier:  That’ll be 3,850 baht then.  
     แดธ เวล บี ธร ีเธ้ำซัน เอ็จฮันเดรด ฟิพตี้ บำท เดน  
     ถ้ำเช่นนั้น ทั้งหมดเป็นเงิน 3850 บำทค่ะ  

  
Guest:      Here you are.     
   เฮียร์ ยู อำร์   

     นี่ครับ  
  

 Cashier:  Here’s your receipt, sir. I’ll send the porter to get your luggage.  
เฮียร์ ซ ยัวร์ รซีีทต์ เซอร์. ไอ เวล เซนด์ เดอะ พอร์เตอร์ ทู เก็ต ยัวร์ ลกั เกจจ์ นี่
ใบเสร็จของคณุ ค่ะ ดิฉันจะเรียกพนักงำนมำรับกระเป๋ำคุณน่ะค่ะ\  

  
  
คําศัพท ท่ีมีประโยชน   Useful Vocabulary  

room rate      รูม เรท       อัตรำห้องพัก  
charge       ชำร์จ        คิดรำคำ  
credit card      เครดิต คำร์ด      บัตรเครดิต  
accept       เอ็กเซ็ฟท์      ยอมรับ   
cash        แคสท       เงินสด  
extra bed      เอ็กตร้ำ เบด      เตียงเสริม  
safe Journey      เซ็ฟ เจอร์นี่      เดินทำงที่ปลอดภัย  
trip        ทริป        กำรเดินทำง  
good time (ส ำนวน)     กู๊ด ไทม์       สนุกสนำน  
oversleep      โอเว่อร์ สลีฟ             นอนหลับเพลิน  
sleep in        สลีฟ อิน      ตื่นสำย  
complaint      คอมเพล็นท์      ร้องเรียน ต ำหนิ บ่น  
holiday     ฮอลิเดย์       วันหยุดพักผ่อน  
receipt       เรซีทต์       ใบเสร็จรับเงิน  
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                                         บทท่ี 8 
การพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับพนักงานโรงแรม(Personality in Service)  

  
ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจบริกำรโดยตรงที่มีบทบำทมำกในสังคมเป็นสถำนที่ที่ ให้บริกำร 

แขก ในหลำยด้ำนด้วยกันที่ส ำคัญ เช่นบริกำรด้ำนที่พัก อำหำร และเครื่องดื่ม ดังนั้นจึงกล่ำวได้
ว่ำ วัตถุประสงค์หลักของ ธุรกิจกำรโรงแรม คือ “กำรให้บริกำร”    ต่อแขกทุกคนโรงแรมต่ำง 
ๆ จึงมีกำรก ำหนดปรัชญำ หรือแนวทำงกำร ด ำเนินงำน ของพนักงำนโรงแรมทุกคน โดย
มุ่งหวังให้พนักงำนทุกแผนกเข้ำใจ และประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ ไปสู่ จุดมุ่งหมำยเดียวกันคือ 
กำรมุ่งสู่กำรให้บริกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำร หรือควำมคำดหวังของผู้รับบริกำร  ปัจจุบัน 
ยังไม่มีสถำบันใด ที่ก ำหนดจรรยำบรรณของพนักงำนโรงแรมข้ึนมำ เพ่ือเป็นแนวประพฤติ
ปฏิบัติ ที่เป็น มำตรฐำนของพนักงำนโรงแรมโดยตรง  มีแต่เพียงก ำหนดจริยธรรม หรือสิ่งที่
มุ่งหวัง ให้พนักงำนของตนได้ ยึดถือปฏิบัติต่อผู้รับบริกำร ซึ่งอำจใช้ชื่อเรียกแตกต่ำงกันไป เช่น 
ปรัชญำกำรท ำงำน ข้อแนะน ำส ำหรับ พนักงำน แนวทำงกำรประพฤติของพนักงำน วิธีกำร
ท ำงำนอย่ำงมีคุณค่ำ เป็นต้น ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับนโยบำย ของ แต่ละโรงแรมว่ำ มีกำรอบรม
พนักงำนของตน ในรูปแบบใด โดยบำงโรงแรมอำจมีกำรก ำหนดจรยิ ธรรม ดังกล่ำว ขึ้นมำเป็น
ลำยลักษณ์อักษร แล้วจัดพิมพ์เผยแพร่ ให้พนักงำนรับทรำบทั่วกัน บำงโรงแรมอำจไม่มีกำร
ก ำหนด ขึ้น เป็นลำยลักษณ์อักษร แต่ใช้วิธีกำรจัดฝึกอบรมโดยวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือกำร
ถ่ำยทอดจำกหัวหน้ำ ไป ยังพนักงำนระดับล่ำง ตำมล ำดับ ในที่นี้จะขอยกตัวอย่ำงจริยธรรม 
ของพนักงำนโรงแรม ที่มีกำรก ำหนดขึ้น เป็นลำยลักษณ์อักษร และแจกจ่ำยให้กับพนักงำน
โรงแรมต่ำง ๆ ถือปฏิบัติ  ซึ่งสำมำรถสรุปหลักกำรปฏิบัติที่ ส ำคัญ ดังนี้  
  
8.1  การแต ่งกาย  (Appearance)  

ผม  พนักงำนชำย ไม่ควรไว้ผมยำว ต้องหวีผมให้เรียบร้อย ย่ำให้มีรังแคหล่นตำมไหล่ 
ไม่ควรไว้จอน ผมยำวเกินไปแม้จะมีแฟชั่นผมยำวก็ไม่ควรไว้พนักงำนโรงแรมจะต้องท ำตน ให้
แลดูสะอำดและสวยงำมอย่ีเสมอ โดยเฉพำะเจ้ำหน้ำท่ีระดับบริหำรยิ่งจะต้อง ปฏิบัติตน เป็น
แบบอย่ำง นักงำนหญิงจะต้องระวังไม่ให้เส้นผมหรือ รังแคติดตำมตัว ไม่หวีผมต่อหน้ำผู้อ่ืน 
หรือปล่อยให้ผมยุ่ง โดยทั่วไปแล้วไม่ควรย้อมผมเพรำะสีผมตำมธรรมชำติ จะดูมีเสน่ห์น่ำดูกว่ำ 

 
ใบหน้า ไม่ว่ำพนักงำนหญิงหรือชำย จะต้องระวังรักษำควำมสะอำดของใบหน้ำ 

ผิวพรรณ เปล่งปลั่ง อำรมณ์แจ่มใสเกิดขึ้นได้เพรำะสุขภำพแข็งแรง และรับประทำนอำหำรถูก
หลักโภชนำกำร พนักงำนชำยไม่ควร ไว้หนวด รักษำอนำมัยในช่องปำกให้ดี อย่ำให้มีกลิ่นปำก 
พนักงำนหญิงควรแต่งหน้ำบำง ๆ หำกแต่งหน้ำเข้ม เกินไปจะท ำให้เสียบุคลิก ต้องรู้จักเลือกสี
ของลิปสติค และใช้อย่ำงเหมำะสม พนักงำนหญิงที่มีอำยุก็ยังต้อง แต่งหน้ำบำง ๆ ไม่ควรงด
แต่งหน้ำอย่ำงสิ้นเชิง กำรใช้อำยชำโดว์ กำรเขียนขอบตำ ควรแต่งให้เหมำะสม บำงที อำจ
ปรึกษำกับช่ำงเสริมสวยของโรงแรม เรื่องกลิ่นปำกและกลิ่นตัวนั้น บำงครั้งเจ้ำตัวอำจไม่รู้ ควร
จะคอยเตือน ซึ่งกันและกัน ไม่ควรรับประทำนอำหำรที่มีกลิ่นแรงอยำี งหัวหอม กระเทียม 
ในช่วง ก่อนและระหว่ำงกำรท ำงำน ระหว่ำงกำรเข้ำเวรไม่ควรใช้เครื่องประดับที่หรูหรำรำคำ
แพงอย่ำง ต่ำงหู แหวน ก ำไล หรือสร้อยคอ กำรใช้ เครื่องประดับที่มีควำมหมำยเป็น พิเศษ
อย่ำงแหวนแต่งงำน  หรือของที่ระลึก ควรขออนุญำตหัวหน้ำก่อน ตำม หลักทั่วไปแล้วทำง
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โรงแรมจะไม่ให้ผู้ที่ท ำงำนในแผนกบริกำรสวมแว่นตำ หรือ หำกจ ำเป็นจริง ๆ ไม่ให้ใช้แว่น 
กระจกสี 

 
 เครื่องแบบ รักษำเคร่ีองแบบของโรงแรมให้อยู่ในสภำพที่ดีเสมอ และใส่เข้ำเวรตำม

ระเบียบ แขกจะรู้ ว่ำพนักงำนของโรงแรมเป็นอย่ำงไรก็ดูจำก เครื่องแบบที่สวมใส่ ก็
เช่นเดียวกับที่พนักงำนทรำบถึงรสนิยมและ นิสัยใจคอของแขกที่มำพัก โดยดูจำกกำรแต่งตัว
ของแขกน่ีนเอง เสื้อผ้ำจะต้องรีดให้เรียบร้อย ปัดให้สะอำดอยู่ เสมอ เครื่องแบบของโรงแรม
อำจจะไม่ทันสมยั แต่พนักงำนของโรงแรมต้องสวมใส่ให้เหมือน ๆ กัน จึงต้องห้ำม ไม่ให้แก้ไข
ดัดแปลงเครื่องแบบของตนตำมใจชอบ กำรสวมเครื่องแบบที่เหมือน  กันจะท ำให้แลดูเป็น
ระเบียบ    มีเอกลักษณ์เฉพำะ บำงคนอำจรู้สึกว่ำกำรใส่เครื่องแบบ จะท ำให้ดูขัดเขิน แต่แขก
ที่มำพักจะไม่คิดเช่นนั้น ตรงกันข้ำมแขกกลับจะรู้สึก ขัดหูขัดตำกับพนักงำน ที่ใส่กำงเกงขำลีบ 
หรือคับรัดรูปมำท ำงำน  

 
เสื้อและอ่ืน ๆ  ถ้ำหำกคอเส้ีอของพนักงำนแผนกอำหำรประจ ำโรงแรม ดูสกปรกอย่ำง

เห็นได้ชัด จะท ำให้พลอยรู้สึกว่ำอำหำรก็คงไม่สะอำดไปด้วย เพรำะฉะนั้นจะต้องจ ำไว้ว่ำควำม
สะอำดเป็นสิ่งที่ส ำคัญที่สุด โดยทั่วไปทำงโรงแรม จะจ่ำยเครื่องแบบให้คนละสองสำมชุด
เท่ำนั้น จะใช้ข้ออ้ำงที่ว่ำเครื่องแบบมีน้อย ซักรีดไม่ ทันไม่ได้ เพรำะจะเป็นผลเสียต่อตนเอง 
จะต้องรักษำควำมสะอำดของคอเสื้อและแขนเสื้อให้ดี เน็คไทต้องไม่ สกปรกเปรอะเปื้อน 
นอกจำกนี้พนักงำนทั่วไปหำกใส่เสื้อผ้ำที่ดูเรียบร้อย ไม่มีลวดลำย ใช้สีสันกลมกลืนกันจะ ดีกว่ำ
ใส่เสื้อผ้ำที่หรูหรำเกินไป พนักงำนในห้องอำหำร ห้องจัดเลี้ยง จะได้รับแจกหูกระต่ำย ควรใช้
ตำมก ำหนด ไว้ ป้ำยชื่อจะต้องติดไว้ใน ต ำแหน่งที่ก ำหนด พนักงำนทุกคนควรจะรสู้ีกภูมิใจใน
ชื่อของตนเอง และควรรู้สึกเป็น 
เกียรติที่ได้ติดป้ำยชื่อ คงเป็นเรื่องที่เข้ำใจได้ยำกหำกรู้สึกอับอำย หรือไม่อยำกติดป้ำยชื่อตัวเอง   
 

ถุงเท้า พนักงำนชำยต้องใช้ถุงเท้ำสีด ำหรือสีน้ีำเงินเข้ม ไม่ควรใช้ถุงเท้ำบำงหรือถุงเท้ำที่แพง หรู 
เกินไป และต้องเปลี่ยนถุงเท้ำทุกวัน พนักงำนหญิงควรใส่ถุงน่อง โดยใช้สีตำมท่ีก ำหนด นอกจำกนี้จะต้องไม่ให้ 
กระโปรงชั้นในโผล่พ้นชำยกระโปรงออกมำ พนักงำนหญิงอำจต้องใช้หมวกขลิบลูกไม้ และผ้ำกันเปื้อน ให้ 
ถูกต้องตำมระเบียบและต้องรักษำควำมสะอำดเสมอ    

 
อ่ืน ๆ พนักงำนหญิงจะใช้ยำทำเล็บได้ก็เฉพำะชนิดที่ไม่มีสีหรือชนิดใส สีไม่ฉูดฉำด และเมื่อใช้แล้วก็ 

ควรรักษำให้ดี ไม่ปล่อยให้สีลอกหลุดหรือซีดจำง เจ้ำหน้ำที่โรงแรมทุกคนจะต้องสวมรองเท้ำท่ีผ่ำนกำรท ำควำม 
สะอำดแล้วเป็นประจ ำ นอกจำกบำงแผนกทั่วไปควรสวมรองเท้ำสีด ำแบบธรรมดำ ห้ำมใช้รองเท้ำสีชำ สีแดง 
หรือ สีเทำ จะเห็นได้ว่ำกำรเป็นพนักงำนโรงแรมนั้นไม่มีอิสระเลย ยิ่งเป็นโรงแรมชั้นหนึ่ง มีระดับ แล้วยิ่ง 
เข้มงวดเรื่องเครื่องแต่งกำย และกำรปฏิบัติตัวของพนักงำนเป็นพิเศษ ผู้ที่ไม่เคยชิน อำจรู้สึกไม่ชอบระเบียบ 
กฎเกณฑ์เหล่ำนี้ แต่ทั่วไปแล้วเมื่อท ำงำนไปได้สักหนึ่งถึงสองปีก็จะเกิดควำมรู้สึกภำคภูมิใจ และมักพูดอวด 
กฎระเบียบเหล่ำนี้ให้ผู้อ่ืนรับรู้ กฎระเบียบเหล่ำนี้ดูผิวเผินอำจรู้สึกว่ำเป็นเรื่องที่ไม่ส ำคัญอะไร แต่ควำมเป็นจริง 
ก็คือกำรให้ควำมสำี คัญต่อกำรรักษำภำพลักษณ์ที่ดีของตน นั้นเอง ข้อควรสนใจทั่วไปส ำหรับพนักงำน  
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8.2  การใช้ภาษา  (Polite Expression)    
ข้อควรระวังในการร ับโทรศพท ของพนักงานโรงแรมั      

1. สิ่งส ำคญั ประกำรแรกในกำรรับโทรศัพท์คือ จะต้องใช้น้ีำเสียงที่เป็นกันเอง   
2. จะต้องเข้ำใจถึงจุดมุ่งหมำยและควำมต้องกำรของแขก กับผู้ที่ต้องกำรติดต่อกับแขก ให้ชัดเจน   3. 

ต้องตอบอย่ำงกระชับได้ใจควำม   
ต้องคํานึงถึงสภาพของแขก   

1. หำกแขกเร่งรีบก็ต้องตอบรับอย่ำงฉับไว ถ้ำแขกต้องกำรสอบถำมอย่ำงละเอียด  ก็จะต้องตอบให้ 
ชัดเจนเขำี ใจง่ำยอย่ำงเป็นกันเอง และมีมำรยำท   

2. กำรเรียกแขกรับสำยควรไปด้วยตนเอง อย่ำให้ผู้อ่ืนไปเรียกแทน เมื่อได้ยินเสียงกริ่งโทรศัพท์ควร 
จะรับโทรศัพทเี อง แม้ว่ำจะมีเลขำนุกำรก็ตำม   

3. ค ำพูดที่พูดออกไปย่อมมีผลต่อภำพพจน์ของโรงแรม ดังนั้นจะต้องพูดกับแขกอย่ำงอ่อนโยน เป็น 
กันเอง บำงคนเห็นผู้ที่พูดโทรศัพทด์ีวยท่ำทำงสุภำพอ่อนโยนแล้วก็ข ำ แต่ถึงอย่ำงไรก็ควรจะเคำรพอีกฝ่ำยหนึ่ง 
ซึ่งตนไม่เห็นตัว พยายามฝึกพดู ให้กะทัดรัดได้ใจความสมบูรณ   

1. เริ่มจำกกำรทักทำยอย่ำงง่ำย ๆ เป็นกันเองก่อน แล้วแบ่งหัวข้อเรื่องที่ต้องกำรพูดเป็นข้อย่อย 
และพูดแต่ละข้อให้ได้ควำม ชัดเจน เมื่อแน่ใจว่ำอีกฝ่ำยเข้ำใจแล้ว หรือได้ตกลงนัดหมำย เรียบร้อยแล้วจึงสวัสดี 
ก่อนวำงหู หำกพูดโทรศัพท์ได้สั้นกะทัดรัด เข้ำใจง่ำย จะสำมำรถประหยัด เวลำได้อีกมำก ดังนั้นจึงควรเรียบ เรียง
เนื้อหำสำระที่ต้องกำรพูดก่อน ถ้ำเป็นเรื่องส ำคัญก็ควรจะโน้ตไว้ก่อน แล้วพูดตำมล ำดับโดยใช้ภำษำท่ี เข้ำใจง่ำย   

2. ต้องรักษำมำรยำทในกำรใช้ถ้อยค ำ กำรใช้สรรพนำมที่สุภำพถึงแม้ว่ำจะมีงำนยุ่ง เพียงใดก็ไม่ควร 
ให้ผิดพลำด   

3. งำนของพนักงำนโรงแรมเป็นงำนบริกำร ไม่ใช่งำนของส่วนรำชกำร จึงต้องสนใจกำรพูดจำเป็น 
พิเศษ จะต้องท ำให้ผู้ฟังเกิดควำมประทับใจว่ำ " ช่ำงสมกับเป็นที่เป็นโรงแรมชั้นดีนะ บริกำรเยี่ยมจริง ๆ"   

4. กำรแนะน ำตนเองเมื่อรับโทรศัพท์เป็นเรื่องที่ส ำคัญมำก ตัวอย่ำงกำรแนะน ำตนเอง เช่น "  
โรงแรมสวนวรุณ สวัสดีค่ะ"   

5. เมื่อมีเสียงกริ่งโทรศพั ท์ดังขึ้น จะต้องรับสำยทันที อย่ำให้อีกฝ่ำยต้องคอยนำน ถ้ำหำกผู้ที่อีกฝ่ำย 
ต้องกำรพูดสำยด้วยไม่อยู่ ก็ควรจะถำมต่อว่ำ " จะมีอะไรฝำกเรียนไหมครับ (ค่ะ)" หรือ "ถ้ำคุณ …… กลับมำจะ 
ให้โทรกลับไปไหนครับ?" เป็นต้น พยำยำมอย่ำให้อีกฝ่ำยหนึ่งผิดหวัง ถ้ำหำกผู้ที่อีกฝ่ำยหนึ่งต้องกำรพูดด้วย 
ก ำลังพูดโทรศัพท์สำยอื่นอยู่ ซึ่งบำงครั้งอำจเป็นโทรศัพท์ทำงไกล ก็ควรพลิกแพลงตำมสภำพ ถ้ำปล่อยให้อีก ฝ่ำย
หนึ่งรอสำยนำนเกินไปก็อำจท ำให้ร้อนใจได้ ควรชี้แจงอย่ำงสุภำพให้วำงสำยก่อนแล้วค่อยโทรศัพท์มำใหม่ สิ่งเล็ก 
ๆ น้อย ๆ เหล่ำนี้ก็ท ำให้มองเห็นถึงกำรบริกำรของพนักงำนโรงแรมนั้น ๆ ว่ำเป็นกันเอง มีไหวพริบ หรือไม่
เพียงใด   
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การวางสายโทรศัพท ก็มีความสำคัญ   
1.พนักงำนโรงแรมจะวำงสำยโทรศัพท์ได้ก็ต่อเมื่อแน่ใจว่ำแขกวำงสำยโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วหำเป็นโทรศัพท์
ภำยในก็ต้องรอให้หัวหน้ำวำงสำยก่อน แล้วจึงค่อยวำงสำยตำม  
2.บำงครั้งอำจจะหมุนโทรศัพท์ผิดเบอร์ หรือมีผู้โทรศัพท์ผิดเบอร์ ก็ต้องรักษำมำรยำทตำมปกติอย่ำวำง กระแทก
หูโทรศัพทต์ำมใจชอบ ถ้ำหำกตนโทรผิดก็ควรกล่ำวค ำ "ขอโทษ" หรือถ้ำมีผู้โทรผิดเบอร์ ก็ควร จะกล่ำว " ขอโทษ
ครับ (ค่ะ) คุณหมุนผิดเบอร์แล้วครับ (ค่ะ)" และไม่ควรวำงหูโทรศัพท์ก่อนอีกฝ่ำยหนึ่ง ต้องให้ ผู้อ่ืนรู้ว่ำที่นี่เป็น
โรงแรมที่มีกำรบริกำรสุภำพเรียบร้อย   
3.หำกพูดโทรศัพท์กับเพื่อนร่วมงำน แม้จะสนิทสนมกันเพียงไร เมื่ออยู่ต่อหน้ำแขก ก็ต้องระวัง รักษำมำรยำท  
 

ข้อควรสนใจอ ื่นๆ   
1. " ควำมเป็นกันเอง" เป็นพื้นฐำนในกำรพูดโทรศัพท์ แต่ถ้ำ "เป็นกันเอง" กับแขกเพียงคนเดียว 

นำนเกินไปก็ไม่ได้ จะต้องใช้ไหวพริบ พลิกแพลงตำมควำมเหมำะสม   
2. หำกเรื่องที่พูดคุยทำงโทรศัพท์มีควำมส ำคัญมำกเป็นพิเศษและอยู่นอกเหนือขอบเขตควำม 

รับผิดชอบของตนเอง ควรขอควำมเห็นจำกผู้ที่รับผิดชอบเรื่องนั้น ๆ ก่อน   
3. หำกมีควำมขัดแย้งระหว่ำงแขกกับพนักงำน ไม่ควรใช้อำรมณ์ในกำรจัดกำรปัญหำ ควรหำทำง 

ประนีประนอมเพ่ือใหเี รื่องสงบลง   
4. ไม่ควรน ำศัพท์หรือค ำย่อที่ใช้เฉพำะในโรงแรมมำพูดกบั แขก เพรำะอำจท ำให้แขก ไม่เข้ำใจ   
5. แม้ฝ่ำยตรงข้ำมจะเสียมำรยำทก่อน แต่พนักงำนก็ยังต้องรักษำมำรยำทไว้เสมอ  

  
8.3  การให้บริการด้วยใจ  (Service Mind)  
 

สุภาพอ่อนน้อม เมื่อพูดถึงกำรท ำตัวให้สุภำพแล้วดูเหมือนว่ำจะเป็นเร่ีองที่เข้ำใจง่ำย แต่กำรท ำตัวให้ 
สุภำพอ่อนน้อมอย่ำงแท้จริง ก็ไม่ใช่เรื่องง่ำยนัก ก่อนอื่นเริ่มต้นจำกสำมสิ่ง อันได้แก่ กำรโค้งค ำนับให้ถูกต้อง กำร
กล่ำวค ำทักทำยและกำรแสดงควำมขอบคุณต่อแขก กำรพูดทักทำยที่ถูกต้อง ควรจะกระท ำพร้อมกับกำร 
มองตำแขก และยิ้มเล็กน้อย (ต่อ ผู้บังคับบัญชำและเจ้ำหน้ำที่โรงแรมอ่ืนก็เช่นเดียวกัน)  
 

ยิ้มแย้มแจ่มใส  เรำมักจะพูดกันเสมอว่ำ "ดวงตำเป็นหน้ำต่ำงของดวงใจ" ค ำพูดนี้หมำยถึงว่ำอย่ำงไร  
ทุกคนคงจะเข้ำใจดี พนักงำนหนุ่มสำวบำงคนเมื่อไม่พอใจแขกที่มำพักก็จะแสดงออกมำทำงสีหน้ำอย่ำงเห็นได้ ชัด 
เมื่อค ำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่แล้วในกำรยิ้มแย้มอยู่เสมอแม้ว่ำบำงครั้งแขกจะปฏิบัติต่อตนไม่ดี ทั้งนี้
เพ่ือให้เกิดควำมประทับใจต่อโรงแรม   
 

 
 



การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารงานบริการในโรงแรม....... 63 

บริการให้ดีที่สุดควรจะศึกษำเอำแบบอย่ำงพนักงำนที่ต้องรับแขกอย่ำงขยันขันแข็งและมี ประสบกำรณ์ 
ในกำรท ำงำน คนเรำทุกคนไม่ชอบให้ใครมำเหยียดหยำม กำรเลือกปฏิบัติต่อแขกจึงเป็นกำร กระท ำท่ีไม่ถูกต้อง 
พนักงำนบริกำรไม่ควรเลือกเอำใจใส่เฉพำะแขกสำวสวย แต่ละเลยคนแก่ หรือเอำใจใส่แต่ ฝรั่ง ไม่สนใจคนเอเชีย 
พนักงำนต้องยึดหลักกำรในกำรท ำงำนที่ว่ำ " ผู้ที่มำก่อนได้รับกำรบริกำรก่อน" (FIRSTCOME FIRST SERVICED 
BASIS)   

 
ให้บริการที่รวดเร็วและแม่นยํา  พนักงำนบริกำรจ ำเป็นต้องรู้ว่ำแขกสั่งอำหำรอะไร และต้องกำรอะไร 

เพ่ิม พยำยำมบริกำรอย่ำงรวดเร็ว ถ้ำมีเหตุจ ำเป็นที่จะท ำให้แขกต้องรอก็ควรจะอธิบำยให้แขกเข้ำใจอย่ำง ชัดเจน 
เช่น บอกว่ำ "อำจจะต้องใช้เวลำอีกประมำณ 20 นำที" ถ้ำหำกไม่สำมำรถเสิร์ฟอำหำรได้ทันทีก็ต้องขอ โทษ  
  

รักษาทรัพย สินของโรงแรม กิจกำรโรงแรมมีลักษณะพิเศษท่ีเงินทุนส่วนใหญ่จะใช้ในเรื่องที่ดิน 
สิ่งก่อสร้ำง อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ และของใช้ประจ ำวัน กำรรักษำทรัพย์สินเหล่ำนี้ไม่ใช่เพียงเพ่ือโรงแรมเท่ำนั้น ยัง
หมำยถึงผลประโยชน์ของพนักงำนทุกคนด้วยนอกจำกนี้ยังมีพ้ืนฐำนอื่นๆ พนักงำนโรงแรมควรจะต้องรู้และใสใี จ 
เช่น 
พื้นฐานของงานบริการความเข้าใจเกี่ยวกับโรงแรมที่ทํางาน   
1. ต้องจ ำชื่อโรงแรมอย่ำงถูกต้อง   
2. ต้องจ ำชื่อบุคคลส ำคญั ของโรงแรม   
3.ต้องศึกษำประวัติของโรงแรม  
4.ต้องศึกษำสภำพต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงแรม   
5.ต้องรักษำกฎระเบียบของโรงแรมอย่ำงเคร่งครัดกำรปฏิบัติตนของพนักงำนโรงแรม  

  
ความรู้ทั่วไปท ี่พนักงานโรงแรมทุกคนจะต ้องยึดถือ   

1. เวลำท ำงำนและเลิกงำนต้องเข้ำออกทำงประตูเฉพำะที่จัดไว้ส ำหรับพนักงำน   
2. ไม่ควรใชล้ฟท์หรือห้องน้ีำที่จัดไว้ให้แขกท่ีมำพักโดยเฉพำะเจ้ำหน้ำที่ประจ ำ  

เคำน์เตอร์ อำจใช้ลิฟท์ ที่จัดไว้ส ำหรับแขกได้ แต่จะใช้ห้องน้ีำร่วมกับแขกไม่ได้เป็นอันขำด   
3. ไม่ควรเดินผ่ำนล้อบบี้เมื่อไม่มีกิจจ ำเป็น  
4. เมื่อพบแขกไม่ว่ำจะเป็นที่ทำงเดินหรือที่อ่ืนจะต้องทักทำยแขกเสมอ   
5. ห้ำมเอำมือล้วงกระเป๋ำ   
6. ไม่พูดกระซบิ กระซำบหรือชี้โน่นชี้นี่ บุ้ยใบ้ต่อหน้ำผู้อื่น   
7. ต้องล้ำงมือก่อนรับประทำนอำหำรและก่อนท ำงำน   
8. ไม่พูดคุยเรอ่ื งส่วนตัว ไม่ควรจ้องผู้อ่ืนจนตำไม่กระพริบ   
9. ควรรอรับคำี สั่งด้วยท่วงท่ำที่ถูกต้อง เวลำเดินต้องยืดอกเงยหน้ำ ตำมองตรง และก้ำว

เดินอย่ำงมี จังหวะ พนักงำนชำยต้องไม่เดินขำโก่ง ควรหัดเดินให้ถูกวิธี   
10. ห้ำมวิ่งในห้องอำหำร ห้องประชุม ล้อบบี้ และตำมทำงเดิน   
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11. ขณะที่ก ำลังต้อนรับแขกอยู่ ห้ำมเกำศีรษะ ลูบผม หรอื คำง ฯลฯ หำกจะแต่ง หน้ำ
แต่งตัว ก็ควรท ำ เฉพำะเมื่ออยู่ในห้องน้ีำหรือห้องพักเท่ำนั้น และควรฝึกให้เป็นนิสัย   

12. กำรนั่งกระดิกขำ ยืนพิงโต๊ะหรือเคำน์เตอร์ เป็นนิสัยที่ไม่ดี ต้องพยำยำมแก้ไข   
13. ผู้ชำยต้องมีลักษณะท่ำทำงแบบผู้ชำย ผู้หญิงต้องมีลกั ษณะท่ำทำงแบบผู้หญิง จุดนี้

ส ำคัญมำก แต่ ไม่ได้หมำยควำมว่ำหำกบริกำรแบบผู้ชำยก็ต้องหยำบกระด้ำง แต่หมำยถึงกำรบริกำรที่ฉับ
ไวและมมี ำรยำท กำร ทักทำย  

 
ประโยชน ที่ได้รับจากการดําเนินโครงการ 

ความรู้และทักษะในการฟังและพูดภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานในงานบริการ และในชีวิตประจําวัน แก่
บุคลากรผู้เข้ารับการอบรมในงานบริการ 

1. บุคลำกรของศูนย์สัมมนำและฝึกอบรมสำมำรถออกเสียงที่เกี่ยวกับค ำ และวลีที่จ ำเป็นเกี่ยวกับกำร
ให้ข้อมูลโรงแรม  

2. บุคลำกรของศูนย์สัมมนและฝึกอบรมผู้เข้ำรับอบรมสำมำรถพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรม 
3. บุคลำกรของศูนย์สัมมนำและฝึกอบรมสำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษอย่ำงมีประสิทธิภำพ และพัฒนำ

ทักษะกำรพูดเพ่ือให้ข้อมูล เกี่ยวกับโรงแรม 
4. บุคลำกรของศูนย์สัมมนำและฝึกอบรมมีควำมรู้เกี่ยวกับค ำศัพท์เฉพำะทำงด้ำนกำรโรงแรมและกำร

ท่องเที่ยว  
5. ผู้เข้ำสัมมนำสำมำรถน ำควำมรู้ที่รับจำกกำรอบบรมเป็นข้อมูลส ำหรับใช้เป็นแนวทำงในกำรให้บริกำร

เชิงรุกได้ 
   

 
 
ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าอบรมของโครงการและจากการดําเนินการจัดทําโครงการ 
1. ควรมีกำรพัฒนำบุคลำกรให้สอดคล้องเหมำะสมกับเปลี่ยนแปลงอย่ำงต่อเนื่อง 
2. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรให้บริกำรเข้ำใจบทบำทหน้ำที่และปฏิบัติงำนได้

อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
3. มหำวิทยำลัยควรส่งเสริมให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้ำนกำรให้บริกำรเชิงรุก โดยสร้ำงเครือข่ำย

งำนบริกำรทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย 
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บรรณานุกรมAZ 
  
Dealing with Complaints เข้ำถึงได้จำกttp://www.slideshare.net/drededmegz22/complaint22
   19 กรกฏำคม 2556 
Eicra Soft Ltd เข้ำถึงได้จำก http://www.hotelreservationscript.com/16 กรกฏำคม 2556 
Hotel Vocabulary เข้ำถึงได้โดย http://www.englishclub.com/english-for-work/hotel-
vocabulary.  htm 20กรกฏำคม 2556 
Practical Conversation with Emphasis on Tourism and Guides อังกฤษเชิงใช้งำน (ฉบับเน้นกำร
ท่องเที่ยว)   
Woodward English เข้ำถึงได้จำกhttp://www.vocabulary.cl/Lists/Hotel-Dialogues.htm 14
 didDk8, 
 14 กรกฏำคม 2556. 
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 สรุปผลจากการด าเนิน 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานบริการ 

ระหว่างวันท่ี 2,3,4,9,11,16,18,23 และ 24 เดือน สิงหาคม 2559  

ณ ห้องประชุม อาคารสัมมนา ๑  ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม 

  

  

  

  
   

 

โดย 

นายส าราญ   ไชยเดช 

ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม 

 

 

. 

 

 

 

 

โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน มสธ. 12 ปี 

ประจ าปีงบประมาณ 2559 
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ผลของการด าเนินงานโครงการ 

         การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานบริการ 

 

1. สรุปจ านวน  ผู้เข้าร่วมโครงการ  จ านวนทั้งสิ้น  18  คน   

จ าแนกเป็น  กลุ่มงานบริการ  

- พนักงานต้อนรับ   จ านวน   8 คน 

 - พนักงานการเงินและบัญชี จ านวน  3 คน 

 - นักวิชาการเงินและบัญชี  จ านวน  1 คน 

 - แผนกแม่บ้าน   จ านวน  4 คน 

2 วิทยากร  จ านวน  4 คน   ประกอบด้วย 

1. Mr.christophet Veinbergs Hinkle 

2. ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.นรินทรท์ิพย์ ทองศรี  

3. รองศาสตราจารย์  ดร. จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์   

4. รองศาสตราจารย์อนัญญา สิทธิอ านวย 

3. สรุปงบประมาณ   

 3.1 ประมาณการรายจ่าย 

รายการ  งบประมาณ (บาท)  

ค่าตอบแทนวิทยากร(18ช่ัวโมง*500บาท/ชม.) 9,000.00 

ค่าห้องประชุม(300*8วัน) 2,400.00 

ค่าอาหารว่าง(40บาท*2คน*8วัน) 640.00 

รวม  12,040.00  

 4.  ผลประเมินตัวชี้วัดความส าเร็จ   

ที่  ตัวช้ีวัด  เป้าหมาย  
ผลการ 

ด าเนินงาน  

การบรรลุ 

เป้าหมาย  

1  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  ร้อยละ 85   

2  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม  ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51  4.44   

3  ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์การประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  ร้อยละ 100   

สรุป ผลส าเร็จของการด าเนินงาน ตามตัวช้ีวัดคิดเป็นร้อยละ 100  
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 4.  สรุปผลการประเมินโครงการ  

1) ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจการจัดโครงการ เป็นผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 18 คน  และ ได้รับ

แบบประเมินความพึงพอใจฯ  กลับคืนจ านวน  15 ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ 100 

2) ระดับความพึงพอใจการจัดโครงการฝึกอบรม ภาพรวมค่าเฉลี่ย 4.44 (คะแนนเต็ม 5)  อยู่ในระดับ

ความพึง พอใจมาก โดยมีประเด็นที่ผู้เข้ารวมโครงการมีความพึงพอใจ  อันดับแรก  คือ การบรรยายของวิทยากร 

ค่าเฉลี่ย 4.74  อันดับที่ 2 คือ การน าเอาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ ค่าเฉลี่ย 4.55  และอันดับที่ 3 คือ เอกสาร 

ประกอบการฝึกอบรม ค่าเฉลี่ย 4.48 และประเด็นที่ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ อาหารว่าง

และเครื่องดื่ม ค่าเฉลี่ย คือ 4.13  

ตารางแสดง สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการจัดโครงการ  

ตารางท่ี 1 ประเภทผู้เข้าประชุม  

 ประเภทผู้เข้าประชุม  จ านวน  ร้อยละ  

พนักงานต้อนรับ 8 44.44 

พนักงานการเงินและบัญชี 3 16.66 

นักวิชาการเงินและบัญชี 1 5.55 

แผนกรับจองห้องพัก 2 11.11 

แผนกแม่บ้าน 7  38.88 

รวม  18 100  

  

ตารางท่ี 2 ระดับความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการอบรม  

 หัวข้อความรู้  

คะแนนเฉลี่ยระดับ 
ความรู้ก่อนการ 

อบรม  
(จากคะแนนเต็ม 5)  

คะแนนเฉลี่ยระดับ 
ความรู้หลังการ 

อบรม  
(จากคะแนนเต็ม 5)  

เปรียบเทียบ 

คะแนนเฉลี่ย 

ก่อน-หลัง  

1.    ความรู้ความเข้าใจในการสื่อสารในการบริการงานในโรงแรม 2.52  4.06  1.54  

2.    ความรู้และทักษะการเป็นผู้ให้บริการ  1.80  3.68  1.88  

คะแนนเฉลี่ย  2.16  3.87  1.71  

 จากตารางที่ 2 พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความรู้ความเข้าใจเพ่ิมมากขึ้น (1.71 คะแนน)  จากคะแนนเฉลี่ย

ความรู้ก่อนการอบรม 2.16 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยความรู้หลังการอบรมรม 3.87  
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 ตารางท่ี 3 ระดับความพึงพอใจ  

 ระดับความพึงพอใจ  
คะแนนเฉลี่ย  

(คะแนนเต็ม 5)  
ระดับคุณภาพ  

1) การต้อนรับและลงทะเบยีน  4.39  ดี  

2) เอกสารประกอบการฝึกอบรม  4.48  ดี  

3) การบรรยายของวิทยากร  4.74  ดีมาก  

4) การน าเอาความรู้ทีไ่ด้ไปประยุกต์ใช้  4.55  ดีมาก  

  5) สถานที่จดักิจกรรมและสิ่งอ านวยความสะดวก  4.41  ดี  

  6) ความพึงพอใจในภาพรวม  4.35  ดี  

รวม  4.44  ดี  

 จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการโดยภาพรวมมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 

4.44) ซึ่งมีความพึงพอใจสูงสุดในประเด็นการบรรยายของวิทยากร  

  

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  จากผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ จุดเด่น  

1) วิทยากรมีกระบวนการถ่ายทอดความรู้ที่ดีมาก  

2) เป็นโครงการที่มีคุณภาพ มีการฝึกปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และเป็นตัวอย่างที่ดีของการจัดอบรม 

หลักสูตรอื่นๆ  

 

  จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ  

1) ควรขยายระยะเวลาการอบรม  

2) ควรมีการจัดอบรมช่วงปิดภาคเรียน เพราะผู้เข้าอบรมจะได้มีเวลาในการเตรียมตัวเต็มที่  
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ภาคผนวก 
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1.  ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ  
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 2.  หนังสืออนุมัติจัดโครงการ  
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3. แบบประเมินความพึงพอใจการจัดโครงการ  

  

           แบบประเมินความพึงพอใจการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ             

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานบริการ 

ระหว่างวันที่ 2,3,4,9,11,16,18,23และ 24  สิงหาคม   2559 

ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไป  

 1.  ประเภทผู้เข้าอบรม     พนักงานต้อนรับ   พนักงานการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญช ี

                                              แผนกแม่บ้าน         แผนกรับจองห้องพัก      

ตอนที่  2  ระดับความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการอบรม ใส่  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน ดังนี้  

5 = มากที่สุด  4  = มาก  3 = ปานกลาง  2 = น้อย  1 = น้อยที่สุด  

หัวข้อความรู้  
 ก่อนการอบรม    หลังการอบรม   

5  4  3  2  1  5  4  3  2  1  
1.    ความรู้ความเข้าใจในการสื่อสารใน

การบริการงานในโรงแรม 

                    

2.    ความรู้และทักษะการเป็นผู้

ให้บริการ  
                    

  

ตอนที่  3  ระดับความพึงพอใจ ใส่  ในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่าน ดังนี้  5 = มากที่สุด  4  = มาก  

3 = ปานกลาง  2 =น้อย  

1 = น้อยที่สุด  

ประเด็น  
ระดับความพงึพอใจ  กรุณาให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมกรณีที่มี 

ความพึงพอใจในระดับ  1  และ  2  5  4  3  2  1  

1.  การต้อนรับและลงทะเบียน              

2.  เอกสารประกอบการฝึกอบรม              

3.  การบรรยายของวิทยากร              

4.  การน าเอาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้              

5.  สถานที่จัดกิจกรรมและสิ่งอ านวยความสะดวก              

7.  ความพึงพอใจในภาพรวม              
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ข้อเสนอแนะ   

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………  

ขอขอบคุณทุกความเห็นของท่าน  

ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช4 

 
 


