
การพูดประโยคให้ค าแนะน าในภาษาอังกฤษจะใช้เมื่อมีคนมาขอค าแนะน าจากเราว่าเขาเป็นอย่างนั้นเป็น
อย่างนี้แล้วควรจะท าอย่างไรดี เช่นคนไข้อาจไปพบหมอแล้วหมอให้ค าแนะน าในการดูแลสุขภาพ หรือเพ่ือน
เราไม่สบายหรือป่วยเป็นอะไรสักอย่างแล้วขอค าแนะน าจากเราว่าควรจะท าอย่างไร ควรปฏิบัติตัวอย่างไรดี 
นอกจากนี้เรายังสามารถพูดประโยคแนะน าในเรื่องอ่ืนๆได้อีกมากมายขึ้นอยู่กับว่าผู้พูดมีความรู้ด้านไหนหรือผู้
ขอค าแนะน าต้องการค าแนะน าเกี่ยวกับเรื่องอะไร ข้างล่างเป็นตัวอย่างการพูดประโยคแนะน าเมื่อมีการขอ
ค าแนะน าเก่ียวกับปัญหาสุขภาพ 
จ็อบ: I feel terribly unhappy. I am too fat, so I could hardly walk. I need your advice. 
ไอ ฟีล เทอเร็อบลิ อันแฮปปี ไอ แอม ทู แฟท , โซ ไอ คูด ฮารฺดลิ วอลฺค ไอ นีด ยัวรฺ อัดไวซฺ 
(ผมรู้สึกไม่มีความสุขเลย ผมอ้วนเกินไปท าให้แทบจะเดินไม่ได้ ช่วยแนะน าผมหน่อยว่าควรท าอย่างไรดี)  
โจ: If I were you, I would take some medicine. 
อิฟ ไอ เวอรฺ ยู, ไอ วูด เทค ซัม เมดดิซิน 
(ถ้าผมเป็นคุณผมจะรับประทานยาลดความอ้วน) 
แดง: you ought to control your diet. 
ยู อ็อท ทู คอนโทรล ยัวรฺ ไดเอ็ท 
(คุณควรจะควบคุมอาหาร) 
ดู๋: I would advise you to see the doctor as soon as possible. 
ไอ วูด อัดไวซฺ ยู ทู ซี เดอะ ด็อคเทอะ แอ็ซ ซูน แอ็ซ พ็อซเซ็อเบิล  
(ผมแนะน าให้คุณไปพบหมอได้แล้ว) 
ด๋ี: You should exercise a lot. 
ยู ชูด เอ็กเซอรฺไซซฺ อะ ล็อท 
(คุณควรออกก าลังกายมากๆ) 
 

Asking & Requesting ประโยคขอร้อง 
 
Would you do me a favour ?  
(วู้ด ยู ดู มี อะ เฟเวอร์) คุณช่วยอะไรฉันสักหน่อยได้ม้ัย 
Will you do something for me? 
(วิว ยู ดู ซัมติง ฟอร์ มี) คุณจะช่วยเหลือฉันสักหน่อยได้ไหม 
Of course, if I can. (ออฟคอร์ส อีฟ ไอ แคน) ได้สิคะ ถ้าฉันช่วยได้ 
Certainly, if I can. (เซอร์เทอนลิ อีฟ ไอ แคน) ได้สิคะ ถ้าฉันช่วยได้ 
I'll be glad to. What is it?  
(อัล บี แกลด ทู วอท อีส สิท) ยินดีค่ะ มีอะไรหรือ 
I'm sorry. I'm afraid I can't.  
(อามซ้อหริ่ อามอะเฟรด ไอแค่นท์) เสียใจค่ะฉันเกรงว่าจะท าไม่ได้   
Depends. ( ดีเพนส์ ) รับปากไม่ได้ แล้วแต่ว่าจะขอให้ท าอะไร 
Would you give me a hand please?  
(วู้ด ยู กิ๊ฟ มี อะ แฮนด์พลีส) ขอความกรุณาคุณช่วยฉันสักนิด 
Yes,of course. (เยส ออฟ คอร์ส) ได้สิคะ / Sure (ชัวร์) ได้แน่นอนค่ะ  



What can I do for you? ( วอท แคน ไอ ดู ฟอร์ ยู ) ให้ช่วยอะไรคะ 
 
May I troble you for a few minutes? 
( เมย์ไอ ทรับเบิลยู อะฟิว มินิทส) ขอรบกวนเวลาสักเล็กน้อย 
May I borrow your pen please? 
(เมย์ไอ บอโรว์ ยัวร์เพน พลีส) ขอยืมปากกาหน่อยได้ไหม 
May I use your phone please?  
(เมย์ไอ ยูส ยัวร์โฟนพลีส) ขออนุญาตใช้โทรศัพท์หน่อยได้ไหม 
Certainly, you may. (เซอร์เทอนลิ ยู เมย์) ได้สิคะ 
I'm sorry. It's out of order.  
(อาม ซอร์หริ อิส เอ้าท์ ออฟ อ๊อร์เดอร์) เสียใจด้วยค่ะ โทรศัพท์เสีย  
 
Do you mind if I smoke?  
(ดู ยู มายด์ อีฟ ไอ สโมค) คุณรังเกียจมั้ย ถ้าผมจะสูบบุหรี่ 
Of course, I don't. (ออฟคอร์ส ไอ โด้งท์) ไม่เลยค่ะ 
Of course not. (ออฟ คอร์ส น็อท) ไม่เลยค่ะ 
No. Go ahead. (โน โก อะเฮด) ไม่เลย ตามสบาย 
 
Would you mind opening the window ? 
(วู้ด ยู มายด์ โอ๊เผ่นนิง เดอะ วินโด่ว์ ) ช่วยเปิดหน้าต่างให้หน่อยค่ะ ถ้าไม่รังเกียจ 
Not at all. (นอท แอท ทอล) ได้เลยค่ะ ไม่รังเกียจอะไร 
Would you kindly lend me your book?  
(วู้ด ยู คายด์ลิ่ เลน มี ยัวร์ บุ้ค) กรุณาให้ฉันยืมหนังสือหน่อย 
Yes, of course. Here it is. ( เฮีย อิท อีส )ได้สิคะ นี่ค่ะหนังสือ 
Thank you , I will return it tomorrow. 
(แธงค์ก่ิว ไอ วิว รีเทอนิท ทูมอร์โรว์) ขอบคุณค่ะฉันจะคืนให้พรุ่งนี้นะ 
 

การให้ข้อเสนอแนะ 
(Making Suggestions) 

การให้ข้อเสนอแนะนั้นมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ การให้ข้อเสนอแนะเมื่อถูกร้องขอ และการให้ข้อเสนอแนะเมื่อ
ไม่ได้ถูกร้องขอ รูปประโยคท่ีใช้ส าหรับทั้งสองกรณีนี้จะเหมือนกันทุกประการ จะแตกต่างบ้างก็ในกรณีท่ีเราให้
ข้อเสนอแนะเมื่อไม่ได้ถูกร้องขอนั้นจะต้องเลือกใช้รูปประโยคและค าพูดให้ดี มิฉะนั้นแล้วผู้ฟังอาจคิดว่าเรา
ก าลังก้าวก่ายเรื่องของเขาหรือก าลังต าหนิเขาอยู่ 
เมื่อต้องการข้อเสนอแนะจากผู้อื่น 
Do you have any (other) suggestions? 
Would you like/care to make any suggestions? 
Any suggestions? 
What would you suggest? 



I’d/We’d like to hear your suggestions? 
การให้ข้อเสนอแนะกับผู้อ่ืน 
Why don’t you 
I suggest you 
(I think) you should compare our prices with those of other companies before making a 
decision? 
I (would) advise you 
It’s advisable to place your order now. 
How about placing your order next week? 
I (would) recommend these two items for your business. 
การให้ข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้องกับตัวเราด้วย 
I think we should 
I suggest we 
We’d better 
Let’s 
Why don’t we 
Shall we discuss this matter again tomorrow.(?) 
We’ll have to 
We ought to 
We should 
Couldn’t we 
What if we 
หากประโยคใดเป็นค าถามให้จบประโยคด้วยเครื่องหมายค าถามแทนเครื่องหมายมหัพภาค (.)  
การพูดถึงข้อเสนอแนะของบุคคลที่สาม (ซึ่งอาจไม่อยู่ด้วยในขณะที่พูด) 
He/She/They recommended/suggested that you study the item first. 
He/She/They advised us/you to compare the prices first. 
ส าหรับการตอบเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะที่ได้รับ ได้แก่ 
เมื่อเห็นด้วย 
That’s a good/terrific/etc. idea/suggestion. 
เมื่อไม่เห็นด้วย 
I don’t think that’s a good idea. 
I don’t think (n.) is (n. หรือ adj.) 
I don’t think (n.) will (v.) 
เช่น I don’t think bulk order is economical. 
I don’t think advertisement will increase sale. 
เมื่อไม่ม่ันใจว่าควรเห็นด้วยหรือไม่ควรเห็นด้วย 
I’m not (so) sure about that. 
สถานการณ์ตัวอย่างเก่ียวกับการขอและการให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้อื่น  



Marc: What would you suggest we do to increase our production? 
Mitch: I suggest you improve your production line by replacing old machineries with new 
ones. 
Susan: We want to expand our operation abroad, and we’d like to hear your suggestions. 
Alan: It’s advisable to do some market researches first to see if there is enough demand for 
your product. 
สถานการณ์ตัวอย่างแสดงความเห็นด้วยกับความคิดเห็นที่ได้รับ 
Tony: I’d like to hear your suggestions on sale campaign for this coming spring. 
Margaret: How about making a spot commercial for television? 
Tony: Terrific idea. 
Larry: Do you have other suggestions? 
Susan: What if we do it by installment payment? 
Larry: Yes, that’s the idea. 
สถานการณ์ตัวอย่างแสดงความไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นที่ได้รับ 
Barry: Would you like to make any suggestions? 
Scott: I think you should delay the order for a while. 
Barry: I don’t think the delay would help us in the long run. 
Ed: Any suggestions? 
Jan: We ought to put the whole production line on hold for a few days. 
Ed: I don’t think that will work. We still have many orders to be filled. 
 


