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Free English Learning >> ภาษาอังกฤษธรุกจิ >> ภาษาอังกฤษทางธรุกจิท�ีใชก้ันผดิบอ่ยๆ

บทความ

ภาษาองักฤษทางธรุกจิท�ีใชก้นัผดิบอ่ยๆ

ในโลกแหง่การแขง่ขนัทางธรุกจิอยา่งปัจจบุนัน�ี คณุตอ้งหาขอ้เป็นตอ่ใหม้ากเทา่ท�ีจะหา

ไดไ้วด้กีวา่ การพดูภาษาอังกฤษอยา่งถกูตอ้งจะทาํใหค้ณุกา้วนาํคนอ�ืนอยา่งมั�นใจ คดิ

วา่ยากเกนิไปเหรอ? ไมเ่ลย ! ลองอา่นดขูอ้ท�ีคู่แขง่ขนัคณุใชผ้ดิบอ่ยๆ แลว้จาํคาํท�ีถกูไป

ใชไ้ดท้นัที

Personal vs. Personnel

สงัเกตการสะกดคาํและการเนน้เสยีงของสองคาํน�ี! "Personnel" เป็นคาํนามหมายถงึพนักงานในบรษัิท เชน่"Our

company has the best personnel in the industry." การเนน้เสยีงจะเนน้พยางคท์า้ยของคาํ สว่น"Personal" เป็น

คาํ adjective หมายถงึสว่นตวัหรอืสว่นบคุคล เชน่ "I'm requesting a day of annual leave for personal

reasons." การเนน้เสยีงจะเนน้ท�ีพยางคแ์รกของคาํ แลว้ถา้คณุไมร่ะวงั คณุอาจถกูเรยีกตวัเขา้ประชมุ "personal

meeting" ไมใ่ช ่"personnel meeting." อยา่งท�ีควรจะเป็น

Executive

"executive" หมายถงึคนท�ีมตีาํแหนง่เป็นผู้บรหิารของบรษัิท ถา้คณุตอ้งแนะนาํ executives ระดบัสงูใหแ้กแ่ขกหรอืลกูคา้

กร็ะวงัการเนน้เสยีงของคาํน�ีใหด้ ี! อยา่ไปเนน้เสยีงตรงอักษร "u" เพราะไมอ่ยา่งนั�นคาํวา่ "executive" จะออกเสยีงเหมอืน

กับคาํวา่ "execute" ซ�ึงแปลวา่ฆา่หรอืประหารชวีติ

Present? Presentate? Presentation?

คณุ present(เสนอ)รายงานขอ้มลูเม�ือคณุให ้presentation(การนาํเสนองาน) คาํวา่Present เป็น verb หมายถงึแนะนาํบาง

ส�ิงใหเ้ป็นท�ีรู้จักหรอืกลา่วถงึบางส�ิงใหเ้ป็นท�ีสนใจแกค่นอ�ืน สว่นคาํวา่ presentationเป็นการเรยีกกระบวนการนาํเสนอหรอื

การแนะนาํขอ้มลูใหมใ่นทางธรุกจิ มคีนมากมาย(รวมทั�งเจา้ของภาษาบางคนดว้ย)ท�ีคดิวา่ "presentate" เป็น verb ของคาํ

วา่ "presentation." คณุอยา่คดิผดิอยา่งนั�นดว้ยกแ็ลว้กัน เพราะคาํน�ีไมม่ใีนภาษาอังกฤษ !

"I look forward to hearing from you."

ประโยคน�ีใชก้ันบอ่ยในการลงทา้ยจดหมายทางธรุกจิ แตค่นมักใชผ้ดิเป็น"I look forward to hear from you." ซ�ึงไม่

ถกูหลกัไวยากรณแ์ละฟังดตูลกๆ สาํหรับคนอา่นท�ีเป็นเจา้ของภาษา ท�ีถกูตอ้งคอืคาํกริยิา "hear" ในประโยคน�ีตอ้งตอ่ทา้ย

ดว้ย "ing" เสมอ ดงัน�ี "I look forward to hearing from you."

Headquarters and Information

มคีนท�ีกาํลงัเรยีนภาษาอังกฤษอยู่มากมายท�ีสะกดสองคาํน�ีผดิโดยการตดั"s" ออกจาก "headquarters" แตไ่ปเตมิ

"s"ใน"information" ท�ีถกูตอ้งคอื Headquartersซ�ึงคาํน�ีเป็นคาํนามเอกพจนห์มายถงึสาํนักงานใหญข่องบรษัิท เชน่ "I'm

going to headquarters this weekend to meet with the CEO." คาํวา่ Headquarters อาจสบัสนหนอ่ยเพราะถงึ

แมว้า่จะลงทา้ยดว้ย "s" แตม่ันกไ็มใ่ชพ่หพูจน ์! ถา้คณุตดั "s" ออกจากคาํวา่ headquarters คาํน�ีจะเปล�ียนเป็นคาํกริยิา

"to headquarter" ทนัท ี

ในทางตรงกันขา้ม การเตมิ"s" เขา้ท�ี information นั�นไมถ่กูตอ้ง คนสว่นใหญค่ดิวา่ถา้เขาตอ้งการ

ขอ้มลู(information)มากมาย กค็วรทาํใหค้าํน�ีเป็นพหพูจน ์เชน่ "I need informations on overseas study

programs." แตต่ามความเป็นจรงิท�ีถกูตอ้งแลว้ คาํวา่ information เป็นคาํนามท�ีนับไมไ่ด ้(ไมม่รีปูพหพูจน)์ เพราะฉะนั�น

คณุตอ้งพดูเพยีงวา่ "I need some information."

บทเรยีนภาษาองักฤษรายวนัของ
คณุ
สนกุสนานกบัการเรยีนภาษาองักฤษ

interactive ทกุวัน

หวัขอ้สาํหรับวันน�ี: การงานท�ีนา่สนใจ

กดเพ�ือเร�ิมตน้

Patsamon Tol and 127 others like this.Like

บา้นของฉัน แฟม้ประวตัิ เพ�ือน กลุ่ม ทดสอบภาษาอังกฤษของคณุ! บทเรยีนรายวนั แมกกาซนี ตั�งคา่

หนา้หลกั โรงเรยีน ครขูองเรา นกัเรยีนของเรา โปรโมช�ันพเิศษ ลองเรยีนกบัเรา>เรยีนภาษาองักฤษฟรี เก�ียวกบัเราBlog
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