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เจาะลกึ! วธิแีนะนาํตวัภาษาองักฤษแบบงา่ยๆในทกุสถานการณ์

ดเูหมอืนวา่สมยัน�ีไมว่า่เราจะไปทาํกจิกรรมอะไรเก�ียวกบัภาษาองักฤษ การแนะนาํตวัเป็นภาษาองักฤษ เป็นส�ิงท�ีเราตอ้งพบเจออยา่งเล�ียงไมไ่ด ้ยกตัวอยา่งนะครับ เวลานาํ

เสนองานวชิาภาษาองักฤษหนา้ชั�นเรยีนกต็อ้งพดูแลว้ จะพดูคยุกบัฝรั�งท�ีไมเ่คยรู้จักมากอ่นกต็อ้งแนะนาํตัวภาษาองักฤษ หรอืแมแ้ตต่อนสัมภาษณง์านกต็อ้งมเีทคนคิในการแนะนาํ

ตัวเองเป็นภาษาองักฤษใหผู้้วา่จา้งประทบัใจใหไ้ด้

วันน�ีเรามเีทคนคิในการแนะนาํตัวเป็นภาษาองักฤษมาฝากครับ ซ�ึงแตล่ะแบบกจ็ะมวีธิแีตกตา่งกนัไป กอ่นอ�ืนตอ้งถามตัวเองวา่ เรากาํลังจะแนะนาํตัวภาษาองักฤษในสถานการณ์

ไหนกนัแน ่เอาละ่มาดกูนัเลย

1. แนะนาํตัวภาษาองักฤษตอนนาํเสนองานในหอ้งเรยีน

ถงึแมเ้พ�ือนๆในหอ้งจะรู้จักเราเป็นอยา่งด ีแตเ่ราไมค่วรมองขา้มการแนะนาํตัวนะ คดิซะวา่เป็นการขัดเกลาฝีมอืการแนะนาํตัวเป็นภาษาองักฤษของเราเองแลว้กนั อยา่ลมืวา่ถา้เรา

ไมจ่รงิจังตั�งแตแ่รก กค็งไมม่ใีครตั�งใจฟังการนาํเสนองานของเราแนน่อน
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แนะนาํตวักอ่นเราเป็นใคร – ขั�นแรกใหบ้อกช�ือ-นามสกลุตัวเองใหเ้รยีบรอ้ย แตใ่นบางกรณไีมต่อ้งบอกนามสกลุกไ็ด ้เชน่

Good morning everyone. My name is Jason Green. (สวัสดคีรับเพ�ือนๆ ผมช�ือเจสัน กรนี)

เป็นตวัแทนจากกลุ่มกบ็อกเลย – กรณนีาํเสนองานกลุ่มกใ็หบ้อกเพ�ือนๆครับวา่เราเป็นตัวแทน เชน่

I’m representing group 4. (ผมเป็นตัวแทนจากกลุ่ม 4)

หวัขอ้ท�ีจะพดู – สดุทา้ยกเ็ปดิการนาํเสนอดว้ยการบอกหวัขอ้เร�ืองท�ีเราจะพดู

Today, I’m going to discuss the life and achievements of Nelson Mandela.

(วันน�ีผมจะมาเลา่เร�ืองชวีติและความสาํเรจ็ของเนลสัน แมนเดลา)

แตถ่า้เราไมไ่ดน้าํเสนองาน แคแ่นะนาํตัวเฉยๆ กส็ามารถบอกช�ือ และประวัตคิรา่วๆของเราไดเ้ลย เชน่

Good morning. My name is Suppachai. My nickname is King. I am studying at … school, in grade 7. I live in Bangkok. I live with my parents. I have 1 older

brother. My favorite sport is badminton. I like to read books in my free time.

(สวัสดคีรับ ผมช�ือศภุชยั ช�ือเลน่ช�ือคงิ ผมเรยีนอยู่ท�ีโรงเรยีน… อยู่ชั�นม.1 ครับ ผมอยู่ท�ีกรงุเทพO อาศัยอยู่กบัพอ่แม ่ผมมพี�ีชายอยู่คนนงึ ผมชอบเลน่แบดมนิตัน และในเวลาวา่ง

ผมชอบอา่นหนังสอืครับ)

P.S. การแนะนาํตัวลักษณะน�ีมกัจะใชใ้นระดับประถมศกึษาหรอืมธัยมตน้นะจะ๊ สาํหรับเดก็ม.ปลายหรอืสงูกวา่น�ีควรเพ�ิมคาํศัพทท์�ีนา่สนใจ ประโยคท�ีฟังล�ืนห ูหรอืเพ�ิมขอ้มลูเก�ียว

กบัตัวเองเขา้ไปดว้ยละ่ เชน่

Good morning, everyone. My name is Wittawat, or you can just call me Dew. I love to read comics, which is why I have a good sense of humor. I also like to

go outside on weekends, especially to the theaters. I’m an extrovert person and I love to go to parties. It’s nice to meet all of you.

(สวัสดคีรับ ผมช�ือวทิธวัช หรอืเรยีกผมวา่ดวิกไ็ด ้ผมชอบอา่นการต์นูนะ ทาํใหผ้มเป็นคนมอีารมณข์ัน วันเสารอ์าทติยผ์มมกัจะออกไปดหูนัง ผมเป็นคนท�ีเปดิเผยและชอบงาน

ปารต์�ีมากเลย ยนิดที�ีไดรู้้จักทกุคนครับ)



2. แนะนาํตัวภาษาองักฤษเพ�ือสมคัรงาน

การแนะนาํตัวลักษณะน�ีจะ advance ข�ึนมาอกีระดับ ส�ิงสาํคัญคอื First impression ครับ ตอ้งทาํใหผู้้สัมภาษณเ์ราประทบัใจใหไ้ด ้หากเราแตง่กายดดู ีมคีวามมั�นใจและรู้วา่ตอ้ง

ไปพดูอะไร กม็โีอกาสท�ีเราจะไดง้านสงูทเีดยีว

วธิรีบัมอืคาํถามสดุฮติ “Tell me about yourself.”

นายจา้งตอ้งการรู้ขอ้มลูเบ�ืองตน้เก�ียวกบัตัวเรา ทั�งช�ือ ระดับการศกึษา ประสบการณ ์งานอดเิรก ครอบครัว นสิัยสว่นตัว และท�ีสาํคัญคอืระดับภาษาองักฤษของเรานั�นเอง ดังนั�น

ใครมคีวามสามารถ จัดเตม็ไปไมต่อ้งก�ักครับ ไมงั่�นเด�ียวจะมาเสยีดายภายหลังนะบอกไวก้อ่น

หากตอ้งแนะนาํตัวภาษาองักฤษกบักรรมการหลายคน ในบรรยากาศท�ีแสนจะกดดัน เราตอ้งตอบรับดว้ยความเป็นมอือาชพีครับ อา่นขอ้มลูเก�ียวกบัการสมคัรงานภาษาองักฤษไดท้�ี

น�ีเลย

Good afternoon. First of all, thank you for giving me this opportunity and it is a great pleasure to meet you all. My name is Watson Smith and I have

completed my Bachelor’s Degree in Marketing from Rajabhat University. I have two years experience as a marketing officer. My hobby is playing

basketball and reading magazines. About my family, my father is a retired accountant and my mother owns a beauty salon. I have a brother, and he’s

still studying in university.

(สวัสดคีรับ กอ่นอ�ืนขอขอบคณุท�ีใหโ้อกาสผมในครั�งน�ี ยนิดที�ีไดรู้้จักทกุทา่นครับ ผมช�ือวัตสัน สมธิ และจบการศกึษาทางการตลาดจากมหาวทิยาลัยราชภัฎ ผมมี
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ประสบการณท์าํงาน 2 ปีในฐานะเจา้หนา้ท�ีการตลาด ผมชอบเลน่บาสเกตบอล และอา่นหนังสอืแมก็กาซนี สว่นเร�ืองครอบครัว พอ่ของผมเกษยีณจากอาชพีนักบัญช ีและ

แมข่องผมทาํรา้นเสรมิสวยครับ ผมมนีอ้งชาย 1 คนแตต่อนน�ีเขากาํลังเรยีนอยู่ครับ)

3. แนะนาํตัวภาษาองักฤษเม�ือพดูคยุกบัชาวตา่งชาติ

สาํหรับการพดูคยุทั�วไปแบบน�ี ไมม่รีปูแบบตายตัวครับ ถา้ไมรู่้จักกนัมากอ่นหลักๆคอืการบอกช�ือเลน่ จากนั�นอยากพดูอะไรกพ็ดูเลย้ แตถ่า้เป็นเพ�ือนท�ีรู้จักกนักไ็มต่อ้งมพีธิกีารอะไร

มากมาย เชน่

เพ�ือนเกา่ท�ีไมไ่ดเ้จอมานาน 

Katie! It’s been ages since last met! Let’s have lunch together, we have a lot of catching up to do.

(โอว้ เคธ�ี ไมไ่ดเ้จอกนันานเลยนะ! ไปกนิขา้วกนัเถอะ มเีร�ืองตอ้งเมาทเ์ยอะแยะเลย) 

เพ�ือนสนทิ

What’s up, dude. Are you free today? Come play soccer with us.

(ไงเพ�ือน วันน�ีวา่งป่าว ไปเตะบอลกนั) 

คนท�ีเพ�ิงรู้จกักนั

Hi, how are you. I’m Mike, your buddy in this exchange program. It’s nice to meet you.

(หวัดดเีพ�ือน เราช�ือไมค ์เป็นบัดด�ีของนายระหวา่งท�ีมาแลกเปล�ียนท�ีน�ี ยนิดที�ีไดรู้้จักนะ)



ประโยคงา่ยๆไวแ้นะนาํตวัภาษาองักฤษ

สดุทา้ยน�ีเป็นแนวทางเบ�ืองตน้ในการแนะนาํตัวภาษาองักฤษครับ ถา้เลอืกใชใ้หเ้หมาะกบัสถานการณก์จ็ะรู้เลยวา่การแนะนาํตัวเองเป็นภาษาองักฤษเป็นเร�ืองงา่ยมาก ผมขอแบง่

เป็น 3 ขั�นตอนแลว้กนันะครับ

Hi! My name is…(ช�ือ)…

Hi! I’m …(ช�ือ)…

I am …(ช�ือ)…

Hey, everyone. My name is …(ช�ือ)… You can call me …(ช�ือเลน่)…

Let me introduce myself. I’m …(ช�ือ)…

How do you do?

How are you doing?

How’s everything?

It’s nice to meet you.

It’s a pleasure to meet you.

Glad to meet you.

It’s an honor to meet you.

Happy to be your friend.

Hope to see you again.

Tips: ระหวา่งพดูคยุกนัอยา่ลมืสบตาดว้ยนะครับ ท�ีสาํคัญตอ้งย�ิมดว้ย คงไมม่ใีครอยากพดูกบัคนหนา้บ�ึงตงึหรอกจรงิมั�ย สดุทา้ยถา้เป็นทางการหนอ่ยกป็ดิทา้ยดว้ยการจับมอื

(shake hand) นะครับ

เหน็ไหมวา่การแนะนาํตวัเป็นภาษาองักฤษไมย่ากเลย ลองเอาวธิพีวกน�ีไปปรบัใชก้นัดนูะครบั 


