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ภาคผนวก ก 
แบบสํารวจเพ่ือการวิจัย 
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แบบสํารวจเพ่ือการวิจัย 
เร่ือง ความต�องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

 
 คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมายถูกเพ่ือระบุตอบ หรือเขียนตอบในช(องว(างท่ีกําหนดให)ตามความ
เป*นจริง  
 
ตอนท่ี 1 ข)อมูลท่ัวไป 
1.เพศ 
 �1.ชาย    �2.หญิง 
2. อายุ  

�ตํ่ากว(า 20 ป1   �อายุ 21-30 ป1  
�อายุ 31-40 ป1  �อายุ 41-50 ป1  
�อายุ 51 ป1ข้ึนไป 

3. วุฒิการศึกษา  
�ประถมศึกษา   �มัธยมศึกษาตอนต)น  
�มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  �ปริญญาตรี  
�สูงกว(าปริญญาตรี 

4. อาชีพ 
�รับราชการ   �พนักงาน /ลูกจ)าง 
�นักเรียน / นักศึกษา  �เจ)าของกิจการ/ธุรกิจส(วนตัว 
�อาชีพค)าขาย 

 
ตอนท่ี 2 ความต)องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของประชาชน 

 ประเด็นความต)องการ 
ความต)องการ 

5 4 3 2 1 
1 การแนะนําสถานท่ีท(องเท่ียวภาษาอังกฤษเพ่ือการ

ท(องเท่ียว 
     

2 การพูดให)คําแนะนําในสถานการณ?ต(างๆ      
3 การขออนุญาต กฎระเบียบต(างๆ การอ(านปBายต(างๆ 

การอ(านปBานจราจร การอ(านโฆษณา 
     

4 ภาษาอังกฤษเก่ียวกับอาหารไทย การพูดคุยบทสนทนา
ในร)านอาหาร การสั่งอาหาร 

     

5 การชวนและการนัดหมาย        
6 การพูดเสนอให)ความช(วยเหลือ เสนอความช(วยเหลือ 

การขอร)อง ขอรบกวน ขอความช(วยเหลือ 
     

7 การเจ็บไข)ได)ปFวย การอ(านฉลากยา      
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8 ซ้ือของ ต(อรองราคา การบอกรายละเอียดสินค)า 
ผลิตภัณฑ?ท)องถ่ิน ของท่ีระลึก การบอกราคา 

     

9 การพูดโทรศัพท? การเขียนจดหมายธุรกิจ อีเมล?      
10 การถามเส)นทาง บอกทิศทาง การบอกตําแหน(งท่ีตั้ง      
11 การพูดแสดงความรู)สึกในสถานการณ?ต(างๆ       
12 บทสนทนาในการประชุมกลุ(มย(อย การพูดแสดงความ

คิดเห็น  
     

13 ภาษาอังกฤษสําหรับการโรงแรม การจองท่ีพัก check 
in, check out, room service 

     

14 การจองต๋ัวเครื่องบิน การซ้ือต๋ัวเครื่องบิน      
 
ตอนท่ี 3 ข)อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 ...................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

 
ขอขอบคุณท่ีกรุณาให)ข)อมูล 

ผู)วิจัย 
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ภาคผนวก ข 
แบบวัดผลสัมฤทธ์ิการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร  
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แบบวัดผลสัมฤทธิ์กิจกรรมการเรียนรู� 
ตามชุดบทเรียนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

 
 คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมายถูก √ หรือเขียนตอบ เพ่ือระบุการตอบแบบประเมินผลสัมฤทธิ์
กิจกรรมการเรียนรู/ตามชุดบทเรียนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู/
จะนําไปสู1การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารให/มีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึนตามลําดับ  
 
ตอนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไป 
 1. เพศ  �1.หญิง   �2.ชาย 
 2. อายุ (โปรดระบุอายุจริง) ………………… ป=  
 3. การศึกษาสูงสุด ……………………………………… 
 4. รายได/ (โปรดระบุรายได/โดยเฉลี่ยเดือน) ………………………………….บาท 
 5. อาชีพ (โปรดระบุอาชีพหลัก) …………………………………….อาชีพเสริม …………………………… 
 
ตอนท่ี 2 การวัดผลสัมฤทธิ์ตามกิจกรรมการเรียนรู�  
 การวัดผลสัมฤทธิ์ตามกิจกรรมการเรียนรู/ ผู/วิจัยกําหนดแบ1งออกเป@น 5 หน1วย ประกอบด/วย  
หน1วยท่ี 1 การแนะนําสถานท่ีท1องเท่ียว หน1วยท่ี 2 การให/คําแนะนําในสถานการณBต1าง ๆ  หน1วยท่ี 3 
การขออนุญาตและกฎระเบียบต1าง ๆ หน1วยท่ี 4 อาหารไทย และการสั่งอาหาร และ หน1วยท่ี 5 การ
ชักชวนและการนัดหมาย มีรายละเอียดดังนี้  
 
หน)วยท่ี 1 การแนะนําสถานท่ีท)องเท่ียว  
    MAKING RECOMMENDATIONS ABOUT TOURIST ATTRACTIONS   
ข�อ 1-5 จงจับคู)คําศัพท0กับรูปภาพ  
go straight on   turn right   turn left   
take the second left  take the first right 
 
1.  

    ___________________________.  
 
  ค1า r = .00 ค1า t = 0.00 
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2.  

  __________________________.  
 ค1า r = -.14 ค1า t = -.74 
3.  
 

   __________________________.  
 ค1า r = -.18 ค1า t = -.1.10 
 
4.  

  __________________________.  
 ค1า r = .44 ค1า t = 1.82   
5.  

  __________________________  
 ค1า r = .56 ค1า t = 2.76 
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โปรดพิจารณาภาพนี้แล�วตอบข�อคําถามข�อ 6-10 
 

Situation : The tourist is on Srinakarin Road. She would like to know how to get to 
Bangpu Recreation Center.  
Tourist : Do you know how to get to Bangpu Recreation Center?  
Local : Turn _____ 6 ______ into Sukhumvit Road. Go past Royal Thai Naval Academy 
and ________ 7 _________ and then go _______ 8 _______ on. Look for _______ 9 
________  The Bangpu Recreation Center is on your ________ 10 _______ hand side.   
6.  a. left    b. right   c. up  
 ค1า r = .30  ค1า t = 1.40   
7.  a. Wat Bang Phli Yai Nai   

b. Bang Namphueng Floating Market    
c. The Erawan Museum   
ค1า r = 98 ค1า  

8.  a. through    b. straight   c. over   
 ค1า r = .39 ค1า t = 6.03 
9.  a. Bang Namphueng Floating Market   

b. Phra Samut Chedi   
c. Bangpu Industrial Estate    
ค1า r = .91 ค1า t = 9.43 

10.  a. left    b. right    c. above   
 ค)า r = .98 
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หน)วยท่ี 2 การให�คําแนะนําในสถานการณ0ต)าง ๆ  
   SUGGESTING AND RECOMMENDING 

ข/อ 11-15 จงวงกลมเลือกตัวเลือกท่ีถูกต/องให/บทสนทนาต1อไปนี้สมบูรณBให/ถูกต/องตามโครงสร/างของ
ประโยค 
11. Tourist :  I’d like to visit a temple. Which temple should I go to?  
     Local :  ____________________________________________________.   

a. You can go to Bang Pu Seaside.  
 b. How about going to Wat Bang Phli Yai Nai?  
 c. You can go to Bang Namphueng Floating Market.  
 ค1า r = .98  
12. Tourist :  I’d like to go shopping for local products. Where should I go?  
      Local :  ________________________________________________________.  
 a. You can go shopping at Bang Namphueng Floating Market. 
 b. What about going to the Erawan Museum?   
 c. You can go to Chao Pho Lak Mueang Shrine.  
 ค1า r = .84 ค1า t = 6.17 
13. Tourist :  I’d like to visit a seaside place. Which place should I go to?  
     Local :  _____________________________________________________.   
 a. What about going to Wat Bang Phli Yai Nai?  
 b. You can go to Bang Pu Seaside  
 c. How about going to the Ancient City?  
 ค1า r = .21  ค1า t = .83 
14. Tourist :  I’d like to visit seaside temple. Which temple should I go to?  
      Local :  ____________________________________________________.  
 a. How about going to  Samutprakarn Crocodile Farm and Zoo?  
 b. You can go to Bang Namphueng Floating Market.  
 c. What about going to Phra Samut Chedi?    
 ค1า r = .91 ค1า t = 9.43 
15. Tourist :  Are there any museums in Samutprakan?  
      Local :  _______________________________________________________.  
 a. You can go to the Ancient City and the Erawan museum.  
 b. How about going to Samutprakan Crocodile Farm and Zoo?   
 c. What about going to Phra Samut Chedi?   
 ค)า r = .91 
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หน)วยท่ี 3 การขออนุญาตและกฎระเบียบต)าง ๆ 
  ASKING FOR PERMISSION, REGULATIONS 

ข/อ 16-22 จงวงกลมเลือกตัวเลือกท่ีถูกต/องให/บทสนทนาต1อไปนี้สมบูรณBให/ถูกต/องตามโครงสร/างของ
ประโยค 
16. Tourist :  Can I wear mini-skirt when I visit temples?  
      Local :  ________________________________________.   
 a. Yes, you can.  
 b. No, you cannot. You must wear long skirt or long pants.  
 c. Yes, it’s okay. You can wear mini-skirt.  
 ค1า r = .98 
17. Tourist :  Can I wear shoes when I enter the main hall?  
      Local :  ___________________________________________.  
 a. Yes, you can. You can wear shoes.  
 b. Yes, you must.  
 c. No, you cannot. You must not wear shoes.  
 ค1า r = .98 
18. Tourist :  Can I touch Thai people’s head? 
     Local :  _____________________________________________.   
 a. Yes, you can. It’s OK.  
 b. No, you can’t. It’s OK.  
 c. No, you can’t. It’s impolite.  
 ค)า r = .70 
19. Tourist :  Can I touch monks and their robes?  
     Local :  _______________________________________________.  
 a. Yes, you must.  
 b. Yes, you can. You must touch monks and their robes.  
 c. No, you can’t. You must not touch monks and their robes.  
 ค1า r = .81 
20. Tourist :  Can I hitchhike?  
     Local :  _________________________________________________.  
 a. Yes, you must.  
 b. Yes, you can. You must hitchhike.  
 c. No, you must not. You must not walk alone on quiet streets or hitchhike.  
 ค1า r = .98 
21. Tourist :  Is it okay to shout or raise my voice?  
     Local :  _____________________________________________.  
 a. Yes, it is.  
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 b. No, it’s not. Thai people avoid shouting and they speak softly.   
 c. Yes, you should. You must shout or raise your voice.  
 ค1า r = .98 
 
หน)วยท่ี 4 อาหารไทย และการส่ังอาหาร 

   TALKING ABOUT FOOD, ORDERING FOOD  
ข/อ 22-28 จงวงกลมเลือกตัวเลือกท่ีถูกต/องให/บทสนทนาต1อไปนี้สมบูรณBให/ถูกต/องตามโครงสร/างของ
ประโยค 
Ordering drinks 
Server : Hi. _____ 22 _______ to Smile restaurant. What would you like to order?  
Customer : Could we have two coke?  
Server : Yes, sir. I’ll get that right away.  
 
Ordering food  
Server :  Are you ready to _____ 23 _____?  
Customer : Yes, we’ll have two pork noodle soups.  
Server : Of course sir. Two pork noodle soups. I’ll get that right away.  
 
Taking the check  
Server : Did you ______ 24 ______ your meal?  
Customer : It was wonderful.  
Server : Could I get you ______ 25 _______? Or should I get your ______ 26 ______?  
Customer : We’ll take the check.  
Server : Okay. ______ 27 ________ one hundred and thirty bahts. Thank you for ___ 28 
___.  
22.  a. Welcome  b. Hello  c. Excuse me 
  ค1า r = .98   
23.  a. order   b. go    c. sing   
 ค1า r = .98 
24.  a. sad    b. displeasure  c. enjoy  
  ค1า r = 98 
25.  a. cash   b. a burger   c. anything else  
 ค1า r = 84 ค1า t = 9.72 
26.  a. check   b. drink   c. eat     
 ค1า r = 98   
27.  a. That will not be  b. That is not   c. That will be  
 ค1า r = 90 ค1า t = 9.72 
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28.  a. going   b. coming   c. shpping 
 ค1า r = 98 
 
หน)วยท่ี 5 การชักชวนและการนัดหมาย  
    INVITING AND MAKING APPOINTMENT  
ข/อ 29-34 จงวงกลมเลือกตัวเลือกท่ีถูกต/องให/บทสนทนาต1อไปนี้สมบูรณBให/ถูกต/องตามโครงสร/างของ
ประโยค 
A: Are you free on Saturday?  
B: I think so.  
A: _______ 29 ________ to go sightseeing in Samutprakan?  
B: Yeah, I’d love to. ______ 30_____ would you like to go?  
A: How about going to Bang Pu seaside?  
B : That’d be lovely. ______ 31 _____ is good for you?  
A: Are you _______ 32 _______ on Saturday at 7 am?  
B: _____ 33 ______. No, ______ 34 ________ I’m busy then. How about eight o’clock?  
A: Eight o’clock is fine  
29.  a. Would you like   b. Want you   c. Would I like  
 ค1า r = 91  ค1า t = 9.72 
30.   a. Why    b. Where   c. What time  
 ค1า r = 88  ค1า t = 9.72 
31.  a. When    b. Why   c. What  
 ค1า r = 75  ค1า t = 5.16 
32.  a. free     b. fine   c. good  
 ค1า r = 98 
33.  a. Let me speak  b. Let me sing  c. Let me see  
 ค1า r = 98 
34.  a. thanks    b. welcome   c. sorry   
 ค1า r = 98 
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ตอนท่ี 3 ข�อเสนอแนวทางการพัฒนาทักษะการเรียนรู�ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 
  ท)านคิดว1าควรมีแนวทางในการพัฒนาทักษะการเรียนรู/ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารท่ีเหมาะสม
สําหรับท1านอย1างไร  
 1) การพัฒนาเนื้อหาบทเรียนภาษาอังกฤษ ควรมีเนื้อหาอย1างไร
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

2) กิจกรรมการเรียนรู/ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ควรมีกิจกรรมท่ีเหมาะสมอย1างไร 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 

ขอขอบคุณทุกท1านท่ีให/ข/อมูล 
ในการตอบแบบวัดผลสัมฤทธิ์กิจกรรมการเรียนรู/ฯ 
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ภาคผนวก ค 
แบบประเมินบทเรียนสําหรับผู�ทรงคุณวุฒิ 
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แบบประเมินบทเรียนสําหรับผู�ทรงคุณวุฒิ 
 

คุณภาพเนื้อหาตามบทเรียน 
 การวิเคราะห�คุณภาพเนื้อหาของบทเรียน ผู�วิจัยใช�วิธีการวิเคราะห�ข�อมูลเชิงเนื้อหา และความ
ตรงทางเนื้อหาเพ่ือตอบวัตถุประสงค�ของการวิจัย ได�แก/ การหาค/า IOC จากผู�เชี่ยวชาญตรวจสอบ
บทเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของบทเรียน หรือค/าสอดคล�อง
ระหว/างเนื้อหาบทเรียนกับวัตถุประสงค�หรือเนื้อหา (IOC: Index of item objective congruence) 
ปกติแล�วจะให�ผู�เชี่ยวชาญตรวจสอบต้ังแต/ 3 คนข้ึนไปในการตรวจสอบโดยให�เกณฑ�ในการตรวจ
พิจารณาข�อคําถาม ดังนี้ 
     ให�คะแนน  +1 ถ�าแน/ใจว/าเนื้อหาบทเรียนวัดได�ตรงตามวัตถุประสงค�  
    ให�คะแนน  0    ถ�าไม/แน/ใจว/าเนื้อหาบทเรียนวัดได�ตรงตามวัตถุประสงค�  
    ให�คะแนน  -1   ถ�าแน/ใจว/าเนื้อหาบทเรียนวัดได�ไม/ตรงตามวัตถุประสงค�                                       
 แล�วนําผลคะแนนท่ีได�จากผู�เชี่ยวชาญมาคํานวณหาค/า IOC ตามสูตร 
เกณฑ�     

1.      ข�อคําถามท่ีมีค/า IOC ต้ังแต/ 0.50-1.00 มีค/าความเท่ียงตรง ใช�ได� 
2.      ข�อคําถามท่ีมีค/า IOC ตํ่ากว/า 0.50 ต�องปรับปรุง ยังใช�ไม/ได� 

    
ตาราง 1 วิเคราะห�ความคิดเห็นของผู�ทรงคุณวุฒิต/อบทเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารหน/วยท่ี 1  

 
รายการขอความคิดเห็น 

ประมาณค/าความคิดเห็น
ของผู�ทรงคุณวุฒิคนท่ี 

ค/า 
IOC 

แปลผล 

1 2 3 
1. ความสอดคล�องเหมาะสมกับหลักสูตร      
2. ความเหมาะสมของเนื้อหา      
3. ความเหมาะสมต/อกระบวนการพัฒนาผู�เรียน      
4. ความเหมาะสมของการใช�ภาษา      
5. ความสอดคล�องกับวัตถุประสงค�       
6. ความเหมาะสมกับความสนใจของนักเรียน      
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ตาราง 2 วิเคราะห�ความคิดเห็นของผู�ทรงคุณวุฒิต/อบทเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารหน/วยท่ี 2 

 
รายการขอความคิดเห็น 

ประมาณค/าความคิดเห็น
ของผู�ทรงคุณวุฒิคนท่ี 

ค/า 
IOC 

แปลผล 

1 2 3 
1. ความสอดคล�องเหมาะสมกับหลักสูตร      
2. ความเหมาะสมของเนื้อหา      
3. ความเหมาะสมต/อกระบวนการพัฒนาผู�เรียน      
4. ความเหมาะสมของการใช�ภาษา      
5. ความสอดคล�องกับวัตถุประสงค�       
6. ความเหมาะสมกับความสนใจของนักเรียน      

 

ตาราง 3 วิเคราะห�ความคิดเห็นของผู�ทรงคุณวุฒิต/อบทเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารหน/วยท่ี 3 

 
รายการขอความคิดเห็น 

ประมาณค/าความคิดเห็น
ของผู�ทรงคุณวุฒิคนท่ี 

ค/า 
IOC 

แปลผล 

1 2 3 
1. ความสอดคล�องเหมาะสมกับหลักสูตร      
2. ความเหมาะสมของเนื้อหา      
3. ความเหมาะสมต/อกระบวนการพัฒนาผู�เรียน      
4. ความเหมาะสมของการใช�ภาษา      
5. ความสอดคล�องกับวัตถุประสงค�       
6. ความเหมาะสมกับความสนใจของนักเรียน      

 
ตาราง 4 วิเคราะห�ความคิดเห็นของผู�ทรงคุณวุฒิต/อบทเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารหน/วยท่ี 4 

 
รายการขอความคิดเห็น 

ประมาณค/าความคิดเห็น
ของผู�ทรงคุณวุฒิคนท่ี 

ค/า 
IOC 

แปลผล 

1 2 3 
1. ความสอดคล�องเหมาะสมกับหลักสูตร      
2. ความเหมาะสมของเนื้อหา      
3. ความเหมาะสมต/อกระบวนการพัฒนาผู�เรียน      
4. ความเหมาะสมของการใช�ภาษา      
5. ความสอดคล�องกับวัตถุประสงค�       
6. ความเหมาะสมกับความสนใจของนักเรียน      
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ตาราง 5 วิเคราะห�ความคิดเห็นของผู�ทรงคุณวุฒิต/อบทเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารหน/วยท่ี 5 

รายการขอความคิดเห็น 
ประมาณค/าความคิดเห็น
ของผู�ทรงคุณวุฒิคนท่ี 

ค/า 
IOC 

แปลผล 

1 2 3 
1. ความสอดคล�องเหมาะสมกับหลักสูตร      
2. ความเหมาะสมของเนื้อหา      
3. ความเหมาะสมต/อกระบวนการพัฒนาผู�เรียน      
4. ความเหมาะสมของการใช�ภาษา      
5. ความสอดคล�องกับวัตถุประสงค�       
6. ความเหมาะสมกับความสนใจของนักเรียน      
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ภาคผนวก ง 
บทเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
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ความนํา 
 การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ผู�วิจัยพัฒนาข้ึนโดยมีความสอดคล�องกับความ
ต�องการของผู�เรียนซ่ึงได�จากการสํารวจความต�องการของประชาชนท่ีมีความสนใจหรือมีความต�องการท่ี
จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ท้ังนี้ผู�ทรงคุณวุฒิได�พิจารณาความสอดคล�องเหมาะสมเชิง
เนื้อหา จากการพิจารณาดัชนีความสอดคล�องเชิงเนื้องพบว2ามีคุณภาพอยู2ในระดับใช�ได� (IOC = 0.667) 
สําหรับบทเรียนท่ีพัฒนาข้ึนประกอบด�วยบทเรียนต2าง ๆ ดังนี้  

UNIT 1 MAKING RECOMMENDATIONS ABOUT TOURIST ATTRACTIONS 
การแนะนําสถานท่ีท2องเท่ียว 

UNIT 2 SUGGESTING AND RECOMMENDING 
การพูดให�คําแนะนํา 

UNIT 3 ASKING FOR PERMISSION, REGULATIONS 
การขออนุญาต กฎระเบียบต2างๆ 

UNIT 4 TALKING ABOUT FOOD, ORDERING FOOD 
ภาษาอังกฤษเก่ียวกับอาหารไทย การสั่งอาหาร 

UNIT 5 INVITING AND MAKING APPOINTMENTS 
การชวนและการนัดหมาย 

 
 ท้ังนี้ผู�วิจัยพัฒนาข้ึนภายใต�บริบทสภาพแวดล�องในจังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึงเปVนเมืองหน�าด2าน
หรือเปVนประตูเศรษฐกิจของประเทศ และเปVนเมืองอุตสาหกรรมบริการ และอุตสาหกรรมการท2องเท่ียว 
จึงคาดจะก2อให�เกิดประโยชนYต2อประชาชนผู�สนใจ 
 
 

ผู�วิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

69 

สารบัญ  
หน�า 

UNIT 1 MAKING RECOMMENDATIONS ABOUT TOURIST ATTRACTIONS                        73 
 การแนะนําสถานท่ีท2องเท่ียว 
UNIT 2 SUGGESTING AND RECOMMENDING                                                            82 
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UNIT 1 
MAKING RECOMMENDATIONS ABOUT TOURIST ATTRACTIONS 

การแนะนําสถานท่ีท-องเท่ียว 
 
USEFUL PHRASES AND VOCABULARY  
 
Asking for directions การถามทาง  
Do you know how to get to the …………..?     คุณรู�ไหมว2าจะไปถึง.... ได�อย2างไร  
Do you know where is the ………….    คุณรู�ไหมว2า ..... อยู2ท่ีไหน  
Could you tell me the way to the ………..?     คุณช2วยบอกทางไป.... ได�ไหม  
 
Giving directions การบอกทาง  
Turn left         เลี้ยวซ�าย  
Turn right        เลี้ยวขวา  
 Walk straight on /walk straight ahead    เดินตรงไป  
 Walk down Sukhumvit road      เดินไปตามถนนสุขุมวิท 
 Turn left into Teparak road      เลี้ยวซ�ายเข�าถนนเทพารักษY   
 Walk past the university       เดินผ2านหน�ามหาวิทยาลัย  
 It’s just across the street       มันอยู2อีกฝwxงถนน  
It’s opposite the Mcdonalds      มันอยู2ตรงข�ามแมคโดนัลดY    
Go down Srinakarin road to Sukhumvit road. Follow that street for about a kilometer. 
Look for a Macdonalds    ไปตามถนนศรีนครินทรY เข�าถนนสุขุมวิท ไป 
      ตามถนนนั้นประมาณหนึ่งกิโล มองหาแมคโดนัลดY  
At the first traffic light, turn left/right   ตรงไฟจราจรแรกเลี้ยวซ�าย/ขวา  
There’s a temple on the right/left    จะมีวัดอยู2ทางขวา/ซ�าย  
Go over a bridge     ข�ามสะพาน  
Take the first/second/third right/left onto Sukumvit road  
     เลี้ยวซ�าย/ขวาท่ีหนึ่ง/สอง/สามเข�าไปในถนนสุขุมวิท 
Taking transportation การเดินทาง 
 You can ……… 
 take the bus number …………   ข้ึนรถเมลYสายท่ี  
          take a minibus    ข้ึนรถสองแถว  
 take the sky train    ข้ึนรถไฟฟ|า  
         take the ferry     ข้ึนเรือ  
      take a taxi     ข้ึนรถแท็กซ่ี  
 and then you transfer at   และคุณสามารถต2อรถท่ี  
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Describing location of tourist attractions  การบอกถึงท่ีตั้งสถานท่ีท-องเท่ียว    
The ancient city is on Sukhumvit Road  เมืองโบราณอยู2ถนนสุขุมวิท   
The temple is on Sukhumvit Road at the 33rd kilometer marker   
      วัดอยู2ท่ีถนนสุขุมวิท กิโลเมตรท่ี 33  
The museum is in Bangpu.    พิพิธภัณฑYอยู2ท่ีบางปู  
The temple is near the market.    วัดอยู2ใกล�กับตลาด   
The beach is behind the hotel  ชายหาดอยู2ด�านหลังโรงแรม 
The resort is on the beachfront  รีสอรYทอยู2ด�านหน�าชายหาด  
The museum is opposite the college.  พิพิธภัณฑYอยู2ตรงข�ามวิทยาลัย 
The restaurant is between the college and the shopping centre.   
      ศูนยYการค�าอยู2ระหว2างวิทยาลัยกับร�านอาหาร  
The college is next to Mcdonald’s.   วิทยาลัยอยู2ติดกับร�านแมคโดนัลดY  
The bookstore is (at, around, on) the corner. ร�านหนังสืออยู2ตรงมุมถนน   
 
WARM UP  
 Listen to the dialogues and practice saying the sentences.    
     

   
 
 

                                                                         

 
 
 
 
 
 

Do you know how to 
get to Wat Khun Samut 
Jeen? 

First when you leave Chulachomklao Fort 
there is an intersection, go to Laem Fa Pha 
municipality look for beautiful arch. Follow 
that road for two kilometers until you get to 
Jek canal. Go further to another canal until 
you go over the bridge at Khunsamut canal 
and come to the boat. It costs 150-200 baht 
for a round trip. 
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SPEAKING PRACTICE  
1. Complete the following
sentences  
Situation : You are at the Ancient 
Bangpu seaside 
 

Bangpu seaside  
Source: http://www.cityford.co.th/travel
 

   
  
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

You can take the __________ or 
the __________ in front of the 
Ancient city. The van follows  
Sukhumvit 
road for about _________ 
kilometers. It’s on your
side  

six

following dialogues with the given words and practice saying the 

at the Ancient City and a tourists ask for the direction to 

 

http://www.cityford.co.th/travel-detail.php?p=71 

  

                                                                      

Excuse me. Could you tell me 
the way to Bangpu seaside? 

You can take the __________ or 
the __________ in front of the 
Ancient city. The van follows  
Sukhumvit  
road for about _________ 
kilometers. It’s on your right hand 

six  minibus  van 

72 

practice saying the 

tourists ask for the direction to 
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Situation : You give the direction for Phra Samut Chedi  
 

Phra Samut Chedi  
 
 

  
 
  
    
 

You can ___________  the bus number 25, 142, 508 
and ___________  off the bus at Wat Phichai songkram 
opposite Paknam market. ____________ the street. 
Walk past Pak nam market and your destination is the 
ferry take the ___________  and ____________  at  
Peesuer Samuth Citadel
Samut Chedi port and walk to Phra Samut Chedi. It’s 
not far.  

transfer  

Situation : You give the direction for Phra Samut Chedi   

 

       

 

Excuse me. Could you tell me 
how to get to Phra Samut Chedi? 

You can ___________  the bus number 25, 142, 508 
and ___________  off the bus at Wat Phichai songkram 
opposite Paknam market. ____________ the street. 
Walk past Pak nam market and your destination is the 
ferry take the ___________  and ____________  at  

esuer Samuth Citadel and you will reach Phra 
Samut Chedi port and walk to Phra Samut Chedi. It’s 

 get  cross  ferry  

73 

    

                                                                                              

 

 take 
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2. Complete the dialogue
sentences  

 
   

  
 
 
 

 

    

                

Bangpu seaside  
Bangpu seaside is run by the soldiers, Tourists usually visit here from November to 
July to watch the large flocks of

Yes, you can go to Bangpu 
seaside.  

Complete the dialogue using given information and practice saying the 

 
 
 
 
 
 

  

       

Bangpu seaside is run by the soldiers, Tourists usually visit here from November to 
the large flocks of migrating seagulls that gather here along the shore.

Are there any seaside tourist 
attractions in Samutprakan? 

Yes, you can go to Bangpu 
 

What’s Bangpu seaside like? 

74 

and practice saying the 

 

  

Bangpu seaside is run by the soldiers, Tourists usually visit here from November to 
migrating seagulls that gather here along the shore. 

What’s Bangpu seaside like?  
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CULTURE NOTE  
 
Rubbua festival 
Some tourists want to go to 
using the brochure below. 
 
We highly recommend a
recommend is nice and interesting. Certainly everybody knows 
Luangpho To,  a large bronze Buddha image in the gesture of subduing Mara with open 
eyes, built in Sukhothai style. The Buddha image is enshrined in Wat 
also known as  Wat Luangpho To
district, Samutprakan province. The previous name of the temple was Wat 
Plabplachaichanasongkram. The
join the annual Rub Bua (lotus receiving) Festival in Samut Prakan's Bang Phli district. 
Participants throw lotus flowers into a boat carrying Luang Pho To, the main Buddha 
image of Wat Bang Phli Yai,. The festival takes place
from October 1st – 9th. The ancient tradition has been passed 
generation     

 
 
 

Bangpu seaside is a 
Tourists visit here from ___________ to 

to watch 
flock here along the shore.

             
                                                

Some tourists want to go to Wat Bang Phli Yai Nai. Give them the information 
using the brochure below. Complete the dialogue between you and the tourist.

a merit making trip not far from Bangkok. The place we 
recommend is nice and interesting. Certainly everybody knows its reputation and 

a large bronze Buddha image in the gesture of subduing Mara with open 
built in Sukhothai style. The Buddha image is enshrined in Wat 

also known as  Wat Luangpho To locatetd by the Samrong canal, Bang Phli Yai Nai
district, Samutprakan province. The previous name of the temple was Wat 

ichanasongkram. The festival called Rubbua is held at the temple. 
n the annual Rub Bua (lotus receiving) Festival in Samut Prakan's Bang Phli district. 

Participants throw lotus flowers into a boat carrying Luang Pho To, the main Buddha 
image of Wat Bang Phli Yai,. The festival takes place at the end of Buddhist Lent Day 

The ancient tradition has been passed from generation to 
      

 

Bangpu seaside is a seaside getaway. 
Tourists visit here from ___________ to 

_______________ 
to watch _________________ that 

flock here along the shore.                                    

 

75 

         
           

. Give them the information 
ue between you and the tourist. 

Bangkok. The place we 
reputation and 

a large bronze Buddha image in the gesture of subduing Mara with open 
built in Sukhothai style. The Buddha image is enshrined in Wat Bang Phli Yai Nai 

Samrong canal, Bang Phli Yai Nai 
district, Samutprakan province. The previous name of the temple was Wat 

festival called Rubbua is held at the temple. People 
n the annual Rub Bua (lotus receiving) Festival in Samut Prakan's Bang Phli district. 

Participants throw lotus flowers into a boat carrying Luang Pho To, the main Buddha 
the end of Buddhist Lent Day 

generation to 
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Tourist : Do you know where is Wat Bang Phli Yai Nai? 
  You :   Wat Bang Phli Yai Nai is located 
______________________________________________________________________
___________________________________ 
 
Tourists :  What is the intersection called?  
You :   The intersection is called Bangna intersection.  
Tourists :  Could you tell me how to get to Wat Bang Phli Yai Nai from here?  
You :   From Bangna intersection, follow Bangna-Trad Road  to Chonburi 
province  until you reach the 12th kilometer marker then turn left onto Bangphli-
  kingkeaw Road. Follow that road about 3.5 kilometer and you get to the 
  intersection then turn left and follow that road about 1 kilometer. Then 
  turn left onto Sukhapiban 6, the entrance of Bang Phli municipality is 
  around 200 meters. You will get to Wat Bang Phli Yai Nai.   
Tourist :  Why is the temple called Wat Luangpho To?  
You :   The monastery enshrines a large bronze Buddha ___________________ 
   _____________________________________________________________ 
  named Luangpho To   
Tourist :  I’ve heard about Rab bua festival, what’s the festival like? 
You:  __________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
Tourist :  When does the festival take place?  
You:  __________________________________________________________ 
Tourist :  Thank you very much.  
You:   You’re welcome. 
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UNIT 2 
SUGGESTING AND RECOMMENDING 

การพูดให�คําแนะนํา 
 

USEFUL PHRASES AND VOCABULARY  
 
Making recommendations  การให�คําแนะนํา 
What about…?  
How about …?      แล�วถ�าเปVน ....ละ คิดว2าไง  
Why don’t you ….?      ทําไมเธอไม2 .... ละ 
If I were you, I would …..     ถ�าฉันเปVนเธอ ฉันจะ ... 
 
Making strong recommendation การให�คําแนะนําอย-างหนักแน-น  
You should       คุณควรจะ  
You shouldn’t      คุณไม2ควรจะ  
I think you should      ฉันคิดว2าคุณควรจะ  
I don’t think you should     ฉันไม2คิดว2าคุณควรจะ  
 
To respond to recommendations     การตอบรับคําแนะนํา 
That’s good idea.      เปVนความคิดท่ีดี  
That’s possibility      นั่นก็เปVนไปได�  
That’s out of the question.     ไม2เลย ไม2มีทาง เปVนไปไม2ได�  
I don’t think that’s the answer.    ฉันไม2คิดว2านั่นคือคําตอบ  
I’m not sure about that.     ฉันไม2แน2ใจเก่ียวกับเรื่องนั้น  
 
WARM UP  

Listen to the dialogues and practice saying the sentences  
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How about going to Bangpu 
seaside?

                                                                             
       

I would like to visit some 
interesting seaside places. Where 
should I go?   

How about going to Bangpu 
seaside? 

What’s Bangpu seaside like? 
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interesting seaside places. Where 
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SPEAKING PRACTICE  

Complete the dialogue
  

 

here there are flocks of seagull 
gathering along the shore. 
 

                                                                                              
       

 

Complete the dialogues with the given words  

It’s the seaside getaway, 
here there are flocks of seagull 
gathering along the shore.  

Thank you very much for the 
information.     

What should I do when 
visiting Samutprakan? 
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Thank you very much for the 
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Why ________  you ______ to the 
Samutprakarn crocodile _______ 
and zoo
crocodile farm in

 

What _________  going to Phra Samut Chedi, 
the __________ houses the 
__________, image of Buddha’s posture of Phra 
Ham Samut (pacifying the ocean) and an 
__________ of respectable monk, Phra Chai 
Wat. 
    

go 

about 

                  

                                                                                                

         

Why ________  you ______ to the 
Samutprakarn crocodile _______ 
and zoo, the ___________ 
crocodile farm in the world? 

I would like to visit the temples 
while I am here. Which temples 
should I visit?   

What _________  going to Phra Samut Chedi, 
he __________ houses the Buddha’s 

__________, image of Buddha’s posture of Phra 
Ham Samut (pacifying the ocean) and an 
__________ of respectable monk, Phra Chai 

go  farm   biggest  don’t 

  relics    image   pagoda
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I would like to visit the temples 
while I am here. Which temples 

pagoda 
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CULTURE NOTE   
Complete the passage with the correct words 
Songkran celebration in Samutprakarn
On Songkran holidays, Thai Buddhists get u
This tradition happens at temple all around Thailand on the 
and offering alms to monks, people then pour
and the hands of their elders. 
 

Songkran in Phra Pradaeng 
 

 

The Thai-Mon people in Phra Pradaeng district of Samut Prakan have the
and way of life. The 
traditional Mon clothes, they ___________________

How about __________ to the Ancient city, 
one of the largest outdoor ___________ in 
the world, you can see the ___________ of 
significant _________ in Thailand, for example, 
castles, palaces, temples, and sculptures
also original artifacts.

places   

release 

 

 
          
 
 
 

Complete the passage with the correct words  
Songkran celebration in Samutprakarn 

ongkran holidays, Thai Buddhists get up early to offer alms to monks. 
This tradition happens at temple all around Thailand on the 13th April

onks, people then pour rose scented water on 
and the hands of their elders.  

Songkran in Phra Pradaeng  

Mon people in Phra Pradaeng district of Samut Prakan have the
and way of life. The traditions held during Songkran. They _____________

hes, they ___________________ fish and birds to make merit. This 

Could you tell me some 
interesting places to visit in 
Samutprakan?  

How about __________ to the Ancient city, 
one of the largest outdoor ___________ in 
the world, you can see the ___________ of 
significant _________ in Thailand, for example, 
castles, palaces, temples, and sculptures and 
also original artifacts. 

 museums  replicas  going

release   wear   brought 
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to monks.  
April. After chanting 

rose scented water on Buddha images 

Mon people in Phra Pradaeng district of Samut Prakan have their own culture 
during Songkran. They _____________ their 

fish and birds to make merit. This 

Could you tell me some 
interesting places to visit in 

going 
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tradition was ____________________ to Thailand by the Mon people. You will also be 
able watch them play Saba, which is a traditional courtship game. 

Phra Pradaeng Songkran Parade  

 

route   parades release   celebrate 

One of the most colourful Sogkran _________________  in Central Thailand takes place 
in Phra Pradaeng in Samut Prakan. The people here are Thai-Mon and 
_______________ Songkran on the weekend after the rest of the country. They also 
have their own traditional clothes and even language. The _______________ of the 
parade is from the district office to Wat Protket Chettharam where they 
_______________  fish and birds. 
 

Building Sand Pagodas  

 

incense sticks  best   decorations  competition pagoda   
 
In addition to water fights, people ______________ sand _____________, or “chedi sai”  
This is usually a family activity done during Songkran. The sand pagodas can be built to 
any design and with any ________________ they like. Though there are usually candles 
and _____________________ which they use to make merit once they have completed 
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the pagoda. Temples usually organize some kind of ___________________ with prizes 
given to the families with the _______________ looking sand pagodas. 

Source : http://www.mythailandphotos.com/tag/samut-prakan/ 
Situation:  Tourists ask for your suggestions on what to do on the Songkran 
holidays in Samutprakan. Give information using the webpage above. Complete 
the dialogue between you and the tourist.   
 
Tourist : Excuse me, I would like to join Songkran festival in Samutprakan. Where 
  do you suggest we should go?   
You : _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
Tourist :  Are Songkran holidays Buddhist Holy days? 
You:  _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
Tourist :  What would you suggest we see?  
You:  _____________________________________________________________ 
Tourist :  What would you suggest we do?  
You : ____________________________________________________________ 
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ASKING FOR PERMISSION, REGULATIONS

USEFUL PHRASES AND VOCABULARY 
 
Asking for permission  
Can I ……?    
 Can I wear shorts when visiting temples? 
Am I allowed to….?   
Am I allowed to touch sacred items? 
 
Talking about obligation 
Do I have to…?   
Do I have to wear shoulder and knee covering clothing when visiting temples? 
    
 
Strong obligation (must or mustn’t) 
You must …   
You mustn’t …   
You mustn’t touch anyone’s head. 
You must remove your shoes
    
 
WARM UP  
 Listen to the dialogues and practice saying the sentences 
 

           

UNIT 3 
ASKING FOR PERMISSION, REGULATIONS 

การขออนุญาต กฎระเบียบต-างๆ 
 

USEFUL PHRASES AND VOCABULARY  

Asking for permission  การขออนุญาต  
   ฉันสามารถทําได�ไหม  

Can I wear shorts when visiting temples?  ฉันใส2กางเกงขาสั้นเวลาไปวัดได�ไหม 
   ฉันได�รับอนุญาตให�ทําได�ไหม

Am I allowed to touch sacred items?   ฉันได�รับอนุญาตให�แตะของบูชาได�ไหม 

Talking about obligation การพูดเก่ียวกับข�อบังคับ   
   ฉันต�องทําไหม...?  

Do I have to wear shoulder and knee covering clothing when visiting temples? 
   ฉันต�องใส2เสื้อผ�ามิดชิดเวลาเข�าวัดไหม 

Strong obligation (must or mustn’t) การพูดถึงข�อห�าม     
   คุณต�อง… 
   คุณต�องไม2 … 

mustn’t touch anyone’s head.   คุณต�องไม2แตะหัวคนอ่ืน  
You must remove your shoes when entering homes and sacred area. 

  คุณต�องถอดรองเท�าเวลาเข�าบ�านหรือพ้ืนท่ีศักด์ิสิทธิ์ 

Listen to the dialogues and practice saying the sentences 

Do I have to stop when Thai 
national anthem is played?

84 

ฉันใส2กางเกงขาสั้นเวลาไปวัดได�ไหม  
ฉันได�รับอนุญาตให�ทําได�ไหม   

ห�แตะของบูชาได�ไหม   

Do I have to wear shoulder and knee covering clothing when visiting temples?  
ฉันต�องใส2เสื้อผ�ามิดชิดเวลาเข�าวัดไหม  

when entering homes and sacred area.  
คุณต�องถอดรองเท�าเวลาเข�าบ�านหรือพ้ืนท่ีศักด์ิสิทธิ์   

Listen to the dialogues and practice saying the sentences  

Do I have to stop when Thai 
national anthem is played? 
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Yes, you do. You must show 
respect when the Thai 
anthem is played at 8:00 am. 
and 6:00 pm. every day in public 
places

      

 

       

      

Yes, you do. You must show 
respect when the Thai national 
anthem is played at 8:00 am. 
and 6:00 pm. every day in public 
places 

What do I have to do? 

Everyone must stop and 
stand still until the song has 
ended.  
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SPEAKING PRACTICE  
Listen to the dialogues and underline the expressions of obligations
Dialogue 1  
Tourist : Can you give me some etiquette tips when visiting Thailand?
Local :   I think you have to respect holy places and dress modestly.
Tourist :  Do I have to dress modestly everywhere? 
Local :   I think you have to dress properly when visiting temples and religious 
sites  
Tourist :  Can I wear shorts and mini
Local :   No. You must wear shoulders and knees covered clothing when visiting 
  temples and religious sites. 
Tourist :  Thank you for your information 
Local :   You’re welcome. 
 
Dialogue 2  
Tourist :  What should I know about Thailand? 

No, that is not recommend
must not walk 
hitchhike because it’s not safe. 

                                                                          

                                                                                       

Listen to the dialogues and underline the expressions of obligations

Can you give me some etiquette tips when visiting Thailand?
I think you have to respect holy places and dress modestly.
Do I have to dress modestly everywhere?  
I think you have to dress properly when visiting temples and religious 

Can I wear shorts and mini-skirts?  
No. You must wear shoulders and knees covered clothing when visiting 
temples and religious sites.  
Thank you for your information  
You’re welcome.  

What should I know about Thailand?  

Can I hitchhike? 

No, that is not recommended. You 
must not walk alone on quiet streets or 
hitchhike because it’s not safe.  

86 

                                                                           

 

Listen to the dialogues and underline the expressions of obligations 

Can you give me some etiquette tips when visiting Thailand? 
I think you have to respect holy places and dress modestly. 

I think you have to dress properly when visiting temples and religious 

No. You must wear shoulders and knees covered clothing when visiting 
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Local :   You have to treat any image of Buddha and Buddhist monks with high 
  respect 
Tourist :  Am I allowed to touch them?  
Local :   You must refrain from touching them. 
 
Dialogue 3  
Tourist :  How do Thai people greet each other? 
Local :   You have to greet with traditional wai.  
Tourist :  Could you tell me how to do that? 
Local :   For proper wai, brings your open palms together at chest height then 
bow   slightly.  
 
Dialogue 4  
Tourist:   Can I shop for all type of goods? 
Local :   No, please be careful with counterfeit goods. You are not allowed to 
  purchase and sell counterfeit goods. It’s illegal. 
 
 
CULTURE NOTE  
Complete the following paragraph  
Do’s & Dont’s in Thailand Culture – Basic Thailand Etiquette 

 
respectful  public   kiss 

 
1. Affection in public – Thai people in general do not _____________  or show a lot of 
affection in ______________  beyond holding hands. Please be ________________ here 
and do the same. Be discrete.  
 

raise   ask  softly 
 
2. Confrontation – Thai people generally speak ______________ and avoid 
confrontation at all costs. Please do not shout or ______________ your voice. If you 
wish to take a photo of a Thai person please ______________ first.  
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Respect  beaches  appropriately  touristy dressed 
 
3. Dress properly – Thai people pay extra attention to be ______________ properly 
please ______________ them for their effort and follow their example. Thai people 
may not mind as much in the ______________ areas and _____________ however 
once out of these areas please dress _______________.  
 

pants  monks  permission sleeves  robes respect 
 
4. Temples and Holy Places – When traveling to temples and holy places please show 
_________________. You will need to wear long _____________ and long 
______________ especially if you are a woman. Also woman are not allowed to touch 
____________ or their _______________ and should try to avoid accidently touching 
them at all costs. There are many sacred items and sites in Thailand please don’t 
touch or enter these places without _______________.  

 
 

UNIT 4 
TALKING ABOUT FOOD, ORDERING FOOD 
ภาษาอังกฤษเก่ียวกับอาหารไทย การส่ังอาหาร 

 
USEFUL PHRASES AND VOCABULARY  
Greeting guests การทักทายแขก 
Hi, Welcome to …    สวัสดีคะ/ครับ ยินดีต�อนรับเข�าสู2 ... 
Hi, Welcome to McDonalds. Can I take your order?  
    สวัสดีคะ/ครับ ยินดีต�อนรับเข�าสู2แม็คโดนัลดY สั่งอะไรดีคะ/ครับ 
 
Ordering food การส่ังอาหาร  
Can I get …?         
Can I have …?        ขอสั่งเปVน 
Could I get …? (more polite)  
Could I have …? (more polite)  
I’ll have/ get / take…      ขอเปVน  
I want … 
I would like …/ I’d like … (the most polite way)    ฉันขอ  
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Recommending for food การแนะนําอาหาร    
Can you recommend something?    คุณแนะนําหน2อยได�ไหม  
What do you recommend?     คุณมีเมนูแนะนําไหม  
Do you have any specials?     คุณมีเมนูแนะนําไหม  
I’ll take that.       ฉันเอานี้คะ/ครับ  
Could you please recommend something spicy to eat?  
 คุณช2วยแนะนําอะไรเผ็ดๆ หน2อยได�ไหม  
I would be happy to, but first let me get you all started with  
 …ฉันยินดีคะ/ครับ ก2อนอ่ืนขอเริ่มต�น แนะนําเปVน ... 

I would be happy to, but first let me get you all started with drinks  
     ฉันยินดีคะ/ครับ ก2อนอ่ืนขอเริ่มต�น  
     แนะนําเปVนเครื่องด่ืม  

I’m sorry, we do not have …… today   ขอโทษคะ/ครับ วันนี้เราไม2มี  
I’m sorry, we do not have papaya salad on the menu today.  

     ขอโทษคะ/ครับ วันนี้เราไม2มีส�มต�ม 
 
Taking an order  การรับส่ังอาหาร  
Can I take your order?      สั่งอะไรดีคะ/ครับ  
Are you ready to order?      พร�อมสั่งไหมคะ/ครับ  
What would you like?      รับอะไรดีคะ/ครับ   
Would you like to order?      สั่งอะไรดีคะ/ครับ 
What would you like to drink?    ด่ืมเครื่องด่ืมอะไรดีคะ/ครับ  
What would you like to eat?      ทานอะไรดีคะ/ครับ  
 
Confirming order ยืนยันการส่ังอาหาร  
Okay. So that’s a Big Mac combo, extra pickles on the Big Mac and coke to drink? 
  คะ/ครับ ง้ันคุณรับเปVนบิ๊กแม็คชุดใหญ2เพ่ิมผักดองในบิ๊กแม็ค และโค�กใช2ไหมคะ/ครับ  
 
Upsizing meal ส่ังแบบเพ่ิมเปpนชุดพิเศษ  
A: What’s upsize?     เพ่ิมชุดใหญ2ข้ึนคือยังไง  
B: For an extra 50 cents you can upsize your fries and drink from a regular to a large  
    เพ่ิมเงินอีก 50 เซ็นตY เพ่ิมขนาดมันฝรั่งและเครื่องด่ืมจากธรรมดา
    เปVนขนาดใหญ2ข้ึนคะ/ครับ  
A: Sure. That sounds good.     เอาสิคะ/ครับ เข�าท2าดี  
Can I also have extra ice in my coke?   ขอเพ่ิมน้ําแข็งในโค�กนะคะ/ครับ    
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Making a payment การจ-ายค-าอาหาร  
Okay. That will be eight dollars and seventy cents. โอเค ท้ังหมดเปVนแปดดอลลารY เจ็ดสิเซ็นตY   
Here is your change.      นี่เงินทอนของคุณคะ/ครับ  
 
WARM UP  
Listen to the dialogues and practice saying the sentences 
A:  Hi. Welcome to S&P restaurant. Can I get you anything to drink?  
B:  I’ll have a bottled water.   
A:  Have you decided what you’d like to eat?   
B:  Can you recommend a dish?  
A:  I would be happy to, what about Thai fried noodle.  
B:  What is in it?  
A:   Noodles are stir-fried with eggs, diced extra firm tofu, garlic chives, dried shrimp 
 seasoned with tamarind juice, fish sauce and granulated white sugar. 
B:  I’ll take that 
A:  Is there anything else I can get you?  
B:  No, there isn’t.  
A:  Alright, so that’s Thai fried noodle and a bottled water. I’ll be right back.  
 
SPEAKING PRACTICE  
 1. In pairs, practice greeting the guest expressions use the given dialogue as 
your guide  

Hi, Welcome to McDonalds. Can I take your order?  
2. In pairs, practice serving the table expressions using the given dialogue 

as your guide   
    Server: Can I take your order? 
    Client: Could I get a burger and fries?     
     

3. You are a server at the Smile restaurant and your partner is a guest. Order 
food from the given menu and ask for recommendations. The server makes  
recommendations and takes the order. Complete the dialogue between server 
and the guest.  

Server : Hi, Welcome to Smile restaurant. Can I get you something to drink?  
Guest :  Can I have ___________________? 
Server : _____________________________?   
Guest :  I’ll have the ________________________.  
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Server : Okay. So that’s __________________________________________? Is 
there anything else I can get you?  
Guest : May I have ___________________________?   
Guest : Of course. I’ll get that right away.   
Server : Have you decided what you’d like for dessert?   
Guest : I’ll have the ______________________________.  
Server : Excellent. I’ll be right back.  
Server : Did you enjoy your meal?  
Guests : It was wonderful.  
Server : Can I get you anything else? Or should I get your check?  
Guests : We’ll take the check.  
Server : Thank you for coming 

Smile restaurant 
Main courses  
Garlic Shrimp                   100 bahts  
Spicy Eggplant and Tofu    150 bahts  
Thai Fried rice                  70 bahts  
Noodle soup                   60 bahts   
Noodle fried in soy sauce  60 bahts  
Red curry                        150 bahts  
Green curry                     150 bahts  
Chicken / beef / Squid / Prawns Spicy                                    
Basil and chilli                  80 bahts  

Desserts 
 Fried banana                     40 bahts  
mango sticky rice                40 bahts  
Black sticky rice with young coconut  
                                         40 bahts  
Red Ruby dessert                 40 bahts  
Tapioca with coconut milk     40 bahts  

 

Drinks  
Mineral water                  10 bahts  
Coke / Diet coke              15 bahts  
Chinese tea                     20 bahts  
Hot tea / Hot coffee         20 bahts  
Iced lemon tea                20 bahts  
lime juice                        20 bahts  

 

 
 
 
 
 
 
 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

92 

CULTURE NOTE  
Famous Thai menu  
Complete the food description  
 

cherry  tossed lime  papaya 
        

 
 
This dish is called Som tam or papaya salad  
Strips of green ____________ are _____________ with bird’s eye chili,  palm sugar, 
garlic, ___________ juice, fish sauce and ____________ tomatoes.   
 
 

seasoned soya stir-fried steamed 
 

 
This dish is fried rice   
_____________ rice is ______________ with prawns, garlic, onions, tomatoes 
_____________ with black __________ sauce, sugar and fish sauce.   
 

seasoned  tamarind shrimp served noodles 
 

 
This dish is Thai fried noodle   
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______________ are stir-fried with eggs, diced extra firm tofu, garlic chives, dried 
__________ _____________ with ___________ juice, fish sauce and granulated white 
sugar. It is _____________ with fresh bean sprouts, chilli powder and crushed roasted 
peanuts.  

Dash  mixture  beaten  deep  fried 
  

 
This dish is omelet  
Eggs are _____________ with a ___________ of fish sauce and soy sauce. The egg 
___________ is ________________.  
 

Served  chicken  fried egg  crushed  chilies 
 

 

 
This dish is Spicy fried chicken with basil leaves 
______________ is stir-fried with ________________, garlic and Thai basil, seasoned 
with fish sauce,. It _____________ with rice, _______________  and chilli sauce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

94 

UNIT 5 
การชวนและการนัดหมาย 

INVITING AND MAKING APPOINTMENTS 
 
USEFUL PHRASES AND VOCABULARY  
Are you free on ….?      คุณว2างไหมวัน... 
 Are you free on Monday/ morning, afternoon, evening, night?  
 คุณว2างไหมวันจันทรYตอนเช�า ตอนกลางวัน ตอนเย็น ตอนกลางคืน     
  Tuesday  
  Wednesday  
  Thursday  
  Friday  
  Saturday  
  Sunday   
Are you doing anything on Friday?    คุณต�องทําอะไรไหมวันศุกรY  
What are you doing on Friday?    คุณทําอะไรวันศุกรY  
Do you have any plans for…?     คุณเตรียมการไว�สําหรับ... 
Do you fancy …?               คุณคิดว2าจะ...ไหม  
Do you fancy going for a pint?    ไปหาอะไรด่ืมกันไหม    
Do you want to …?      คุณต�องการ... 
Have you got time to …….. (with me/us)?           คุณมีเวลาไป กับพวกเราไหม 
How about …?      ไป...ดีไหม  
Why don’t we …?     ทําไมเราไม2 
Would you like to … ?     คุณต�องการจะ?  
I wonder if you’d like ….?     คุณจะ....ไหม  

I wonder if you’d like to come along  คุณจะแวะมาได�ไหม  
I wonder if you’d like to come for a drink  คุณจะไปด่ืมอะไรกันไหม  
 

Making an appointment การนัดหมาย   
I’m calling to ask if we can meet   ฉันโทรมาถามว2าเราจะพบกันได�ไหม  
I’m calling about …….     ฉันโทรมาเก่ียวกับ ….. 
I’m calling about our meeting tomorrow.  ฉันโทรมาเก่ียวกับการประชุมของพวกเราพรุ2งนี้  
I’m calling about your email.   ฉันโทรมาเก่ียวกับอีเมลYของคุณ  
I’m calling to make a reservation.   ฉันโทรมาเก่ียวกับการจองของฉัน  
When is good for you?    คุณสะดวกเม่ือไหร2  
Are you free on Saturday at ten?  คุณว2างวันเสารYตอนสิบโมงรึเปล2า  
Let me see. No, sorry. I’m busy then.  ดูก2อนนะ ไม2ได�ขอโทษด�วย  ฉันงานยุ2ง  
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How about three-thirty?     บ2ายสามสามสิบคุณว2าไง  
Three-thirty is fine.      บ2ายสามสามสิบได�  
 
Accepting an invitation การตอบรับคําเชิญ        
Yeah, I’d love to. That sounds really nice.   ฉันจะไปนะ น2าจะดีมากเลย  
Oh, right, yes I’d love to.     ได� ฉันจะไป  
That’d be lovely.      นั่นดีมากเลย  
 
Declining an invitation  การปฏิเสธคําเชิญ  
I’m not sure yet. I might be going out but I haven’t made any firm plans. Why?  
      ฉันไม2แน2ใจเหมือนกัน ฉันอาจจะไปข�างนอก ยัง
      ไม2มีแผนท่ีแน2นอนเลย  
I’d love to but I’m really busy right now.  ฉันอยากไป แต2ฉันยุ2งมากเลยช2วงนี้  
I’d like to but I’m actually going to the cinema with a friend after work.  
    ฉ�นอยากไปนะ แต2จริงๆ ฉันกําลังจะไปดูหนังกับเพ่ือนหลังเลิกงาน  
Oh, no, sorry. I’ve got to meet someone then. Maybe another time?  
    โอ ไม2 ขอโทษด�วย ฉันต�องไปหาเพ่ือน ไว�ครั้งหน�านะ  
 
WARM UP 
Telling the time  
1. Match the times 1-9 to the photos A-I  
 

A     

 B  

C 

D     

E     

F        
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1. one thirty ____ 
2. five thirty ____  
3. ten ten ___ 
4. five twelve ____ 
5. eleven five _____  
6. twelve twenty-four _____ 
7. eight twenty-two _____
8. three o’clock _____ 
9. one fifty ______  

2. Listen to the dialogues and practice saying the sentences 

 

 

H  

 

four _____  
two _____ 

2. Listen to the dialogues and practice saying the sentences  

 

Hi Nancy, this is Sandy. How 
are you?  
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Hi Sandy! I’m fine, thanks. 
How are you?

Sure, let me check my 
schedule. When is good for 
you?  

                                                                                                                             

      

 

                                                                                      

 

Hi Sandy! I’m fine, thanks. 
How are you? 

I’m well. I’m calling to ask if 
we can meet this week.  

Sure, let me check my 
schedule. When is good for 

 

Are you free on Saturday at ten? 
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Are you free on Saturday at ten?  
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SPEAKING PRACTICE  
 1.  In pairs, practice using inviting expressions use the given dialogue as 
your guide  
A:  Would you like to see a movie? 
B:  I’d love to.  
A: Are you free on Sunday at ten? 
B: Sunday at ten is fine. 
 
Dialogue 1  

 
Go shopping at the Market 
A: Would you like to __________________? 
B: I’d love to.  

Let me see. No, sorry. I’m busy then. 
I’m free in the afternoon. 
three-thirty?

      

 

1.  In pairs, practice using inviting expressions use the given dialogue as 

A:  Would you like to see a movie?  

A: Are you free on Sunday at ten?  
B: Sunday at ten is fine.  

  

Go shopping at the Market  
A: Would you like to __________________?  

Let me see. No, sorry. I’m busy then. 
I’m free in the afternoon. How about 

thirty? 

Three-thirty is fine. 
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1.  In pairs, practice using inviting expressions use the given dialogue as 
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A: Are you free on Saturday at ________________?  
B: _________________ is fine.  
Dialogue 2  
 

  
 
play badminton  
A: Would you like to __________________?  
B: Yeah, I’d love to.  
A: Are you free on Friday at _________________?  
B: ______________ o’clock is fine.  
 
Dialogue 3  

     
have a stroll in the park  
A: Would you like to _________________________?  
B: That’d be lovely.  
A: Are you free on Saturday at _______________ pm?  
B: _________________ is fine.  
 
2. Situation: You call your friend and ask if both of you can meet this weekend 
and make appointment with your friend using your given schedule. Complete  
the dialogue between you and your friend.  
Your friend: Hi ___________ this is ____________ How are you?  
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You: Hi ____________! I’m good, thanks. How are you? 
Your friend: I’m OK. I’m calling to ask if we can meet this week.  
You : Sure, let me check my schedule. When is good for you?  
Your friend : Are you free on Friday at 11?  
You : Let me see. __________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Your friend : __________________ is fine.   

 
 
 
CULTURE NOTE 
Situation 2 : You live in Samutprakan and you invite your foreign friend to go 
sightseeing in Samutprakan. Complete the dialogue between you and the foreign 
friend using the information about tourist attractions in Samutprakan.  
Ancient City  
MUANG BORAN or Ancient City is an outdoor cultural theme park financed and 
created in the early 1970s by the art-loving philanthropic owner of Thailand’s largest 
Mercedes-Benz dealership.  
 
The park makes a surprisingly worthwhile visit. The peaceful grounds, shaped roughly 
like Thailand itself, display numerous replicas of important monuments in Thailand as 
well as actual buildings and sculptures that have been restored to their former 
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grandeur. Replicas are one third real size. All the Thai art periods are represented, 
including a few mythical and literary ones such as at the Garden of Phra Aphaimani, 
inspired by a 19th century verse play Some of the buildings, for example the Sanphet 
Prasat Palace, which once stood near Wat Phra Si Sanphet Prasat Palace, which once 
stood near Wat Phra Si Sanphet in Ayutthaya are reconstructions of monuments 
destroyed centuries ago in battle and so provide the only testaments to past glories. 
The selection and construction of monuments was overseen by Thailand’s top art 
historians. The resident army of craftsmen can often be seen maintaining the park.  
Crocodile Farm  
The largest of Thailand’s crocodile farms and supposedly the largest in the world, this 
breeding park/zoo is home to some 30,000 reptiles. Fresh-and saltwater species are 
included, ranging from South American caimans to crocodiles from the Nile.  
  
In the breeding section you can see crocodiles hatching and in various stages of 
growth. You can also see them transformed into handbags and key rings in the 
souvenir shop. Wrestling shows are held regularly, and feeding time happens at 4:30 – 
5:30 pm.  
A visit to the crocodile farm is popularly combined with a day trip to the Ancient City.        
You : _____________ , are you free on Friday?   
Friend : I think so. Why?  
You : Why don’t we go to the Ancient City and the Crocodile Farm?  
Friend : What’s the Ancient City?  
You : It’s the ______________________________________________________________ 
Friend : What shall we see at the Ancient City?  
You : _____________________________________________________________________.  
Friend : What shall we see at the Crocodile farm?  
You : _____________________________________________________________________.  
Friend : Thank you. That’d be very nice. I’ll look forward to it. 
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