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Abstract

Business discourse, as a multiple disciplinary
perspective, draws on the role of language in use in
business contexts which has attracted much attention
from linguistic scholars in recent research. This
paper aims to provide the fundamental concept with
its development in the field of business discourse.
It then considers a variety of analytical approaches
applied in business discourse research together with
the implications for business English teaching and
business communication. Further, research trends
in emerging hybrid texts of business discourse are
discussed.
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วาทกรรมทางธุรกิจเป็นศาสตร์เชิงสหวิทยาการทีใช้
่
ภาษาในบริบทต่างๆ ทางธุรกิจซึง่ ในระยะสิบปี มานี้
นักภาษาศาสตร์ได้ให้ความสนใจในการศึกษาวิจยั เป็น
อย่างมาก บทความนี้มจี ดุ มุง่ หมายเพือ่ อธิบายแนวคิด
พื้นฐานในสาขาวาทกรรมทางธุรกิจ พัฒนาการของ
แนวคิดทีแ่ พร่หลายไปทัวโลก
่
แนวการศึกษาวิเคราะห์
วาทกรรมทางธุ ร กิจ ทัง้ ภาษาพู ด และภาษาเขีย น
นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงการประยุกต์ใช้งานวิจยั ในด้าน
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษธุรกิจและการสือ่ สาร
ทางธุรกิจ รวมถึงการน� ำเสนอแนวโน้มของงานวิจยั
ตามแนวทางวาทกรรมทางธุรกิจแบบผสมผสานทีเ่ กิด
ขึน้ ใหม่
ค�ำส�ำคัญ: การสื่อสารทางธุรกิจระหว่างวัฒนธรรม,
แนวคิดเชิงวิพากษ์, วาทกรรมทางธุรกิจ,
วาทกรรมและอ�ำนาจ
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บทน�ำ
วาทกรรมทางธุรกิจได้รบั การพัฒนาและขยายตัวขึน้ อย่างรวดเร็วทัว่ โลก
ในระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมาและเป็นศาสตร์เชิงสหวิทยาการที่ประกอบด้วย
แนวคิ ด จากศาสตร์ส าขาต่า งๆ เช่น ภาษาศาสตร์ วั จนปฏิ บั ติ ศ าสตร์
การสื่อสารองค์กร การจัดการระหว่างประเทศ เป็นต้น ความส�ำคัญใน
การศึกษาวาทกรรมทางธุรกิจเริ่มต้นจากความพยายามเข้าใจบทบาทของ
ภาษาพูดและภาษาเขียนที่ใช้ในองค์กรทางธุรกิจเพื่อให้เกิดความส�ำเร็จใน
การท�ำงานโดยมุ่งศึกษากลวิธีการใช้ภาษาในบริบททางธุรกิจ เช่น ลีลาการ
ใช้ภาษา กลวิธีในการสร้างความสัมพันธ์ในการสื่อสารและการสื่อสาร
ระหว่างวัฒนธรรม รวมทั้งศึกษาองค์ประกอบต่างๆ ในบริบททางธุรกิจ
ที่มีอทิ ธิพลต่อการใช้ภาษาพูดและภาษาเขียน บทความนีม้ จี ดุ มุง่ หมายเพือ่
อธิบายแนวคิดพื้นฐานในสาขาวาทกรรมทางธุรกิจ ศึกษาพัฒนาการของ
แนวคิดต่างๆ และแนวการศึกษางานวิจยั ด้านวาทกรรมทางธุรกิจ นอกจากนี้
ยังกล่าวถึงการประยุกต์ใช้หลักการและแนวคิดวิเคราะห์กับงานวิจัยด้าน
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษธุรกิจและการสือ่ สารทางธุรกิจ รวมทัง้ เสนอ
แนวโน้มงานวิจยั ตามแนวทางวาทกรรมทางธุรกิจแบบผสมผสานทีเ่ กิดขึน้ ใหม่
1. ความหมายของวาทกรรมทางธุรกิ จ
วาทกรรมทางธุรกิจเป็นการกระท�ำทางสังคมในบริบททางธุรกิจและ
การแสดงออกของบุคคลโดยการสื่อสารทางการพูดหรือการเขียนระหว่าง
บุคคลในองค์กรทางธุรกิจซึง่ มีเป้าหมายเพือ่ การท�ำงานให้ประสบความส�ำเร็จ
(Bargiela-Chiappini et al., 2007) ลักษณะของวาทกรรมทางธุรกิจ
เกี่ยวข้องกับบริบท (contextual) สหบท (intertexual) การสะท้อนตนเอง
(self-reflexive) และวิพากษ์ตนเอง (self-critical) (Bargiela-Chiappini &
Nickerson, 2002) โดยมีองค์ประกอบหลักของวาทกรรม 2 ประการ ประการแรก
คือการกระท�ำตามสถานการณ์ในองค์กรธุรกิจ เช่น การประชุม การเจรจา
ต่อรอง การเข้าสังคม การอภิปราย การพูดทางโทรศัพท์ และการโต้ตอบทาง
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จดหมาย เป็นต้น ประการทีส่ องคือภาษาพูดและภาษาเขียนทีใ่ ช้ในทางธุรกิจ
ได้แก่ ลีลาการใช้ภาษา (style) เช่น ท่วงท�ำนองอย่างตรงไปตรงมา ความสุภาพ
การประชดประชัน เป็นต้น ระดับของภาษา (register) เช่น ความเป็นแบบแผน
ความไม่เป็นแบบแผน และขอบเขตของสัมพันธสาร (Genres) ทางธุรกิจ เช่น
รายงานประจ�ำปี การโฆษณาสินค้า การโฆษณางาน ข้อเสนอทางธุรกิจ เว็บไซต์
บทสัมภาษณ์ การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที (Instant messaging-IM)
แฟกซ์ จดหมายธุรกิจและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ชนิดต่างๆ เช่น การทวงถาม
การขอร้อง การขอโทษ การยืนยัน การสนับสนุนการขาย การสมัครงาน ฯลฯ
องค์กรทางธุรกิจและประเภทของการสือ่ สารทีใ่ ช้ภายในองค์กรนับว่ามี
ความสลับซับซ้อน เนือ่ งจากมีองค์ประกอบต่าง ๆ มากมายทีส่ ง่ ผลต่อการใช้
ภาษาในการด�ำเนินงานของนักธุรกิจ เช่น บทบาท สถานะ เพศสภาพ
เป็นต้น การศึกษาการใช้ภาษาทางธุรกิจและองค์ประกอบต่างๆในบริบทที่
แตกต่างกันมุง่ ศึกษาว่าองค์ประกอบต่าง ๆ นัน้ มีอทิ ธิพลต่อผูพ้ ดู หรือผูเ้ ขียน
ในที่ท�ำงานอย่างไร โดยทั่วไปงานวิจัยของวาทกรรมทางธุรกิจจะศึกษา
ประเด็นต่างๆ เช่น กลวิธีการใช้ภาษาเกี่ยวกับบุคคลในองค์กรทางธุรกิจ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรและวัตถุประสงค์สว่ นบุคคล วาทกรรมทาง
ธุรกิจทีส่ ามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและการสร้างสือ่ การสอน
ส�ำหรับการฝึกอบรม และแนวทางของงานวิจยั ด้านวาทกรรมทางธุรกิจในอนาคต
กล่าวโดยสรุป วาทกรรมทางธุรกิจเป็นศาสตร์เชิงสหวิทยาการมี
องค์ประกอบหลักของวาทกรรม 2 ประการ คือ การกระท�ำตามสถานการณ์
ในองค์กรธุรกิจและภาษาพูดและภาษาเขียนที่ใช้ในทางธุรกิจ วาทกรรม
ทางธุรกิจศึกษาการใช้ภาษาทัง้ การพูดและการเขียนในบริบททางธุรกิจเพือ่ ให้
บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องตนเองและเป้ า หมายขององค์ ก รทางธุ ร กิ จ โดย
มุ ่ ง ศึกษาองค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อผู้พูดหรือผู้เขียนในที่ท�ำงาน
2. วาทกรรมทางธุรกิจ: พัฒนาการของแนวคิด และแนวการศึกษา
วิ เคราะห์
ในระยะแรก การสื่อสารทางธุรกิจพัฒนาขึ้นในทวีปอเมริกาเหนือโดย
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เริ่มต้นจากการประสบปัญหาในการน�ำแนวคิดการสื่อสารทางธุรกิจไป
ประยุกต์ใช้ เช่น ปัญหาความไม่สอดคล้องกันระหว่างงานวิจยั ด้านการสือ่ สาร
ทางธุรกิจกับการเรียนการสอนและการฝึกอบรม ปัญหาการใช้วาทศิลป์
(rhetoric) ปัญหาการสือ่ สารทางการพูดและการสือ่ สารองค์กร เป็นต้น นักวิจยั
ด้านการสื่อสารทางธุรกิจพยายามค้นหาวิธีการเพื่อสร้างความเข้าใจใน
บทบาทของภาษาทีเ่ กิดขึน้ ในองค์กรทางธุรกิจ จากการศึกษาพัฒนาการของ
วาทกรรมและการสื่อสารทางธุรกิจ Cap (2009) สังเคราะห์และเสนอแนว
การศึกษาวาทกรรมทางธุรกิจโดยจ�ำแนกเป็น 3 แนวทาง ดังนี้
2.1 แนวการวิเคราะห์วาทกรรมทางธุรกิ จตามแนวเดิ ม
วาทกรรมทางธุ ร กิ จ มี ร ากฐานมาจากการศึ ก ษาภาษาเพื่ อ จุ ด
ประสงค์เฉพาะทาง (Language for Specific Purposes-LSP) และภาษา
อังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะทาง (English for Specific Purposes-ESP)
ซึ่งเป็นศาสตร์ส�ำคัญในสาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ที่มีการพัฒนาในช่วงปี
ค.ศ. 1980-1989 LSP และ ESP เป็นแนวทางการสอนภาษาอังกฤษที่ตอบ
สนองความต้องการของผู้เรียน (Hutchinson & Waters, 1987) โดยเนื้อหา
และวิธีการสอนอยู่บนพื้นฐานความสนใจของผู้เรียน ศาสตร์ทั้งสองสาขามี
บทบาทในทวีปยุโรป โดยมีแนวคิดหลักในการศึกษาการใช้ภาษาในบริบทต่างๆ
ทางสังคม เช่น การใช้ภาษาในแวดวงวิชาการ องค์กรทางธุรกิจ การผ่าตัด
ทางการแพทย์ เป็นต้น ช่วงแรก ESP สนใจรูปแบบภาษาศาสตร์และ
โครงสร้างไวยากรณ์ทางวาทกรรมภายในบริบทของตัวบทภาษาหรือประเภท
ของสัมพันธสาร เช่น รายงานทางวิทยาศาสตร์ ต่อมานักวิจยั สาขา ESP สนใจ
หน้าทีข่ องวาทศิลป์ (rhetorical functions) ได้แก่ การพรรณนา การเล่าเรือ่ ง
ค�ำจ�ำกัดความ ยกตัวอย่าง การจัดกลุ่ม การเปรียบเทียบและแย้งความ
เหตุและผล และการสรุปความในตัวบทภาษาเฉพาะ (Trimble, 1985) โดยที่
สาขา ESP ได้รับการพัฒนาในลักษณะเดียวกับภาษาศาสตร์และคลอบคลุม
สาขาต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทางวิชาชีพ ภาษาอังกฤษ
เพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษเพือ่ จุดประสงค์ทางการแพทย์
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ภาษาอังกฤษเพือ่ จุดประสงค์ทางธุรกิจเป็นต้น วิธกี ารวิจยั ส่วนใหญ่ทนี่ ำ� มาใช้
ในการศึกษาวาทกรรมทางธุรกิจในระยะแรกนัน้ จึงเชือ่ มโยงกับศาสตร์สาขา
LSP และ ESP ซึ่งแนวทางทีน่ ำ� มาใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ การวิเคราะห์
ความต้องการ (Needs analysis) การวิเคราะห์ประเภทของสัมพันธสาร
(Genre analysis) การวิเคราะห์ตัวบทภาษา (Text analysis)
การวิเคราะห์ความต้องการ (Needs analysis) เป็นการรวบรวมข้อมูล
ทีเ่ กีย่ วข้องกับความต้องการของกลุม่ ผูเ้ รียนในสาขาวิชาชีพและวิชาการโดย
มีจุดประสงค์เพื่อระบุความต้องการของการเรียนรู้ของผู้เรียน การวิเคราะห์
ประเภทของสัมพันธสารเป็นการศึกษาพฤติกรรมทางภาษาตามสถานการณ์
ทางวิชาชีพในองค์กรหรือทางวิชาการ (Swales, 1993; Bhatia, 1993)
โดยศึกษาภาษาจากบริบทเฉพาะทีแ่ สดงความเชือ่ มโยงระหว่างการใช้ภาษา
และจุดประสงค์ของการสือ่ สารโดยพยายามตอบค�ำถามว่า เหตุใดบุคคลใน
องค์กรนัน้ ใช้ภาษาในลักษณะดังกล่าว ส่วนการวิเคราะห์ตวั บทภาษาเน้นระเบียบ
ของโครงสร้างทางภาษาซึ่งจ�ำแนกชนิดของตัวบทหนึ่งจากตัวบทชนิดอื่น
วิธีการวิเคราะห์ตวั บทรวมแนวทางการศึกษาเพือ่ วิจยั ตัวบท การวิเคราะห์
อันตรภาค (Moves analysis) และการวิเคราะห์คลังข้อมูล (Corpus analysis)
แม้ว่าประเด็นส�ำคัญ คือ วิธีการวิเคราะห์ระบบซึ่งเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง
ตามธรรมชาติ นักวิเคราะห์ตวั บทจะพิจารณาธรรมชาติทางสังคมของตัวบท
ภาษาโดยศึกษาว่าผู้พูดและผู้เขียนใช้ภาษาและกลวิธีทางภาษาศาสตร์
อย่างไรเพื่อบรรลุจุดประสงค์ของการสื่อสารและยังอธิบายเกี่ยวกับบริบท
ของการสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนร่วม
ในช่วงปี ค.ศ. 1990-1999 นักวิจัยที่สนใจสาขาวาทกรรมทางธุรกิจ
นิยาม ค�ำว่า “วาทกรรมทางธุรกิจ” และเสนอแนวคิดอันเป็นประโยชน์ใน
การศึกษาว่า “นักธุรกิจใช้ภาษาให้ประสบความส�ำเร็จในการท�ำงานได้
อย่างไร” “การพูดและการเขียนภาษาที่มีประสิทธิภาพนั้นมีความหมายว่า
อย่างไร” “บุคคลเรียนรู้ภาษาต่างๆ อย่างไร” “เรียนรู้การพูดหรือการเขียน
ภาษาต่ า งๆ ให้ ง ่ า ยขึ้ น ได้ อ ย่ า งไร” ในขณะนั้ น จ� ำ นวนนั ก วิ ช าการใน
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สาขาการสื่อสารในองค์กรและการสื่อสารเพื่อวิชาชีพ (Professional
Communication) มีมากขึ้น ได้แก่ Srikant Sarangi, Christopher Candlin,
Celia Roberts และ Rick Iedema แต่การศึกษาไม่มคี วามเกีย่ วข้องกับ LSP
หรือ ESP มากนัก นักวิชาการเหล่านี้สร้างผลงานที่มีอิทธิพลต่องานวิจัย
ด้านวาทกรรมทางธุรกิจที่สัมพันธ์กับบริบทระหว่างข้อความ การสะท้อน
ตนเอง และการวิพากษ์ตนเอง ลักษณะงานส่วนใหญ่ของวาทกรรมทางธุรกิจ
ที่พัฒนาขึ้นจึงมุ่งศึกษาว่าบุคคลใช้กลยุทธ์หรือกลวิธีในการสื่อสารอย่างไร
ในบริบท และงานดังกล่าวนีไ้ ด้รบั การตีพมิ พ์ในปี ค.ศ.1995 โดยมีบรรณาธิการ
คือ Alan Firth, Konrad Ehlich และ Johannes Wagner
2.2 แนวการวิเคราะห์วาทกรรมแนวปฏิสมั พันธ์ (Interactional Line)
แนวการวิเคราะห์วาทกรรมแบบปฏิสัมพันธ์เป็นการวิเคราะห์
ลักษณะของการปฏิสมั พันธ์ซงึ่ สมาชิกในองค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์สว่ นบุคคล
เช่น สนับสนุนความคิดเห็นของคู่สนทนา การจัดการสิทธิการพูด (floor
management) ในการประชุมทางธุรกิจ เป็นต้น แนวการวิเคราะห์นเี้ ริม่ จาก
ข้อความทีเ่ ล็กมากเกีย่ วกับวัตถุประสงค์สว่ นบุคคลในระดับจุลภาค (micro)
น�ำไปสูก่ ารสือ่ สารทัง้ ผูพ้ ดู และผูเ้ ขียนทัง้ อันตรภาคส่วนบุคคล (personal move)
และประโยชน์ตอ่ ความเข้าใจความหมายขององค์กรโดยรวม ช่วงปี ค.ศ. 1980
มีการน�ำการจัดกลุม่ การวิเคราะห์ (analytical categories) ไปใช้ในการศึกษา
กลวิธขี องการปฏิสมั พันธ์จริงทางธุรกิจ เช่น Putnam & Jones (1982) สนใจ
บทบาทการสือ่ สารในบริบทของการเจรจาต่อรอง Donohue & Diez (1985)
ศึกษาการใช้กลวิธที างภาษาในการเจรจาต่อรอง ต่อมาในปี ค.ศ. 1986 Lampi
(1986) ศึกษาการเจรจาต่อรองทางธุรกิจของชาวอังกฤษโดยใช้วาทกรรม
วิเคราะห์ (discourse analysis) ระดับจุลภาคและระดับกลุ่ม (multi-level)
ซึง่ เป็นงานวิจยั ทีอ่ า้ งอิงการใช้ภาษาด้านธุรกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
มุง่ ศึกษาบทบาทของวาทกรรมทีส่ ง่ ผลต่อกลวิธกี ารรับรูใ้ นการเจรจาต่อรอง
วาทกรรมวิเคราะห์ (discourse analysis) อธิบายการจัดระบบของ
ภาษาในลักษณะของหน่วยภาษา (linguistic units) ทีเ่ หนือกว่าประโยคหรือ
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ประโยคย่อย (clause) เช่น การแลกเปลีย่ นบทสนทนาหรือตัวบทภาษา (texts)
แนวการวิเคราะห์วาทกรรมนีน้ ำ� มาใช้เพือ่ ศึกษารูปแบบ (pattern) ทีป่ รากฏใน
บทสนทนาทีย่ าว แนวการวิเคราะห์ดงั กล่าวนีส้ นใจลักษณะต่างๆ ของวาทกรรม
เช่น การกระท�ำ (acts) อันตรภาค (moves) การแลกเปลี่ยน (exchanges)
และวลีซงึ่ ปรากฏในการพบปะกันระหว่างการเจรจาต่อรอง ดังนัน้ วาทกรรม
วิ เ คราะห์ จึ ง เป็ น การศึ ก ษาการใช้ ภ าษาในบริ บ ททางสั ง คมโดยเฉพาะ
พิจารณาการปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูพ้ ดู ค�ำนิยามค�ำศัพท์ดงั กล่าว จึงเป็นทีค่ นุ้ เคย
ในหมูน่ กั วาทกรรมวิเคราะห์ จากการสัมมนาเกีย่ วกับวาทกรรมของการเจรจา
ต่อรอง การศึกษาด้านภาษาในการเจรจาต่อรองจึงเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วและ
มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่นับจากนั้นมา
ในปี ค.ศ.1990 Lampi (1990) ศึก ษาอิท ธิ พ ลของระเบี ย บวาระ
ของบริษัทที่มีต่อการเจรจาต่อรองโดยวิเคราะห์องค์ประกอบด้านเนื้อหา
จากการปฏิสัมพันธ์ทางการพูดอย่างเป็นระบบ อีก 6 ปีต่อมา Lampi ใช้ชื่อ
ใหม่วา่ Charles (1996) เชือ่ มโยงบริบททางธุรกิจกับภาษา โดยกล่าวว่าเป็น
“…การเติมเต็มช่องว่างระหว่างบริบททางด้านธุรกิจกับภาษาศาสตร์”
Charles สนใจทั้งการวิเคราะห์วาทกรรมและการศึกษาการเจรจาต่อรอง
ทางธุรกิจ เขาแสดงให้เห็นว่า การเลือกภาษาในสถานการณ์การเจรจาต่อรอง
เป็นสิง่ ทีส่ ร้างขึน้ เพือ่ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างผูเ้ จรจา ในปี ค.ศ. 1999
Candlin และคณะ (1999) วิเคราะห์ภาษาการเจรจาต่อรองโดยศึกษาว่า
มีอิทธิพลใดบ้างที่ส่งผลต่อภาษาในการเจรจาต่อรอง ในปี ค.ศ. 2005
นักวิจัยวาทกรรมทางธุรกิจใช้วิธีวิจัยด้านชาติพันธุ์วรรณา (Ethnography)
ในการวิเคราะห์บริบทของบริษัทและสถาบันทางธุรกิจ วิธีวิจัยนี้เป็นวิธี
การสังเกตผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับชีวิตในชุมชนนั้นๆ การสังเกตและพูด
คุยกับคนในชุมชนเพื่อเรียนรู้ความจริง (Agar, 1996) เป็นความเข้าใจและ
อธิบายความหมายในชีวิตทางสังคม (Sarangi, 2007) โดยผู้วิจัยมีส่วนร่วม
ในสถานที่ของงานวิจัยและมีการอธิบายแบบลุ่มลึก (Geertz, 1973) เช่น
การบันทึกกิจกรรมทางสังคมที่มีความซับซ้อนและสับสน การอธิบายแบบ
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ลุม่ ลึกทีม่ กี ารใช้กลยุทธ์หลายอย่างในการวิเคราะห์ตวั บทภาษา การมีสว่ นร่วม
อย่างใกล้ชดิ ด้วยการวิเคราะห์อย่างเจาะลึกท�ำให้นกั ชาติพนั ธุว์ รรณาค้นพบ
และตีความสิง่ ทีส่ ำ� คัญเกีย่ วกับแนวปฏิบตั ติ ามสถานการณ์ เช่น การกระท�ำ
ทางสังคม ณ เวลาหนึ่งเวลาใดในสถานที่หนึ่ง เป็นต้น
นอกจากบริบทในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ การวิจัยวาทกรรมทาง
ธุรกิจศึกษาบริบทของการประชุมระหว่างวัฒนธรรมซึง่ ได้รบั ความสนใจเป็น
อย่างมาก เช่น งานวิจยั ของ Yamada (1990, 1992, 2002) ศึกษาวาทกรรม
ทางธุรกิจเกีย่ วกับความแตกต่างในการประชุมระหว่างชาวญีป่ นุ่ และชาวอเมริกนั
งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นความแตกต่างที่ส�ำคัญของวัฒนธรรม 2 ชาติ และ
การแสดงออกของการใช้วาทศิลป์ (rhetorical action) ในสถานการณ์
การประชุม เช่น ชาวญีป่ นุ่ ใช้การประชุมเพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดเห็น ขณะที่
ชาวอเมริกนั ใช้การประชุมเพือ่ การตัดสินใจ Yamada ศึกษาการประชุมแบบ
ข้ามวัฒนธรรม (cross-cultural) และระหว่างวัฒนธรรม (intercultural)
ผลงานวิจยั เรือ่ งนีน้ บั ได้วา่ เป็นงานเรือ่ งแรกๆ ทีส่ ะท้อนรูปแบบในการประชุม
ที่เป็นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม 2 ชาติที่แตกต่างกัน นอกจากนี้
Bilbow (1997) ศึกษาการจัดการความประทับใจระหว่างกลุ่ม (inter-group
impression management) โดยใช้การวิเคราะห์วาทกรรมระหว่างวัฒนธรรม
และข้ามวัฒนธรรม นอกจากนี้ ยังมี Candlin (1987), Thomas (1983) และ
Scollon & Scollon (1995) อธิบายวาทกรรมทีเ่ ป็นปัญหาระหว่างวัฒนธรรม
เกี่ยวกับรูปแบบพฤติกรรมที่แตกต่างทางวัฒนธรรม งานดังกล่าวได้รับ
อิทธิพลจากนักวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ (Critical discourse analysis)
ได้แก่ Fairclough (1989), Fowler และคณะ (1979) และ Kress & Hodge
(1979) อธิบายวาทกรรมในฐานะเป็นเครื่องมือซึ่งบุคคลและองค์กรใช้
ควบคุมและครอบง�ำบุคคลอื่นและรักษาความสัมพันธ์ทางสังคมบนพื้นฐาน
ของอ�ำนาจ (ดูเพิ่มเติมในหัวข้อ 3.2)
2.3 แนวการวิเคราะห์วาทกรรมแนวผสมผสาน (All-in Approach)
แนวการวิเคราะห์วาทกรรมแนวผสมผสานเปิดรับแนวคิดที่เหมาะ
สมในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น แนวการวิเคราะห์นี้นับ
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เป็นประโยชน์อย่างยิง่ ในการวิเคราะห์องค์ประกอบของอ�ำนาจของผูบ้ ริหาร
ทีม่ งุ่ เน้นลักษณะการ “ท�ำงานให้สำ� เร็จ” Cap (2009) กล่าวว่าแนวการวิเคราะห์
แนวผสมผสานมีความเทีย่ งตรงเชิงวิทยาศาสตร์เพราะเป็นการรวมวิธกี ารหลาย
วิธีของส�ำนักต่างๆ มาใช้เป็นแนวการวิเคราะห์วาทกรรม ด้วยข้อจ�ำกัด
ขอบเขตของบทความในทีน่ ผี้ เู้ ขียนจึงขอน�ำเสนอแนวการวิเคราะห์วาทกรรม
บางแนวทางและน�ำเสนอตัวอย่างของการใช้แนวการวิเคราะห์วาทกรรม
แนวผสมผสานดังต่อไปนี้
วัจนปฏิบัติศาสตร์ศึกษาความหมายที่สัมพันธ์กับความหมายของ
ค�ำและประโยค (semantics) โดยสนใจความหมายของถ้อยค�ำ (utterances)
เช่น ภาษาพูดที่ใช้ในบริบทเฉพาะซึ่งความหมายจ�ำแนกได้เป็น 3 ระดับ
1) ความหมายแบบนามธรรม (abstract) ความหมายของค�ำหรือประโยคที่
อยู่โดดๆ 2) ความหมายของถ้อยค�ำหรือบริบท (contextual or utterance)
3) น�้ำหนักของถ้อยค�ำ (force) ที่ผู้พูดตั้งใจให้ถ้อยความเป็นที่เข้าใจ
วัจนปฏิบัติศาสตร์จึงเกี่ยวข้องกับความหมายและน�้ำหนักของถ้อยค�ำโดย
พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดและผู้ฟังถ้อยค�ำและบริบทความรู้เกี่ยว
กับน�้ำหนักซึ่งมาจากงานของ Austin (1962) เกี่ยวกับทฤษฏีวัจนกรรม
(Speech act theory) ถ้อยค�ำหนึ่งๆ ประกอบด้วยการกระท�ำ 3 ประเภท
1) การกล่าวถ้อย (locution) ของวัจนกรรมเป็นค�ำทีใ่ ช้จริงในถ้อยค�ำ 2) การสือ่
เจตนา (illocution) เป็นน�ำ้ หนักของความตัง้ ใจของผูพ้ ดู ทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหลังถ้อยค�ำ
3) การแสดงวัจนผล (perlocution) เป็นผลของถ้อยค�ำต่อผูฟ้ งั ทฤษฏีวจั นกรรม
เห็นว่าภาษาเป็นการกระท�ำโดยมีความคิดพืน้ ฐานทีว่ า่ เมือ่ เราพูดบางสิง่ เรา
ท�ำบางสิ่งในเวลาเดียวกัน วัจนกรรมคือ “หน่วย” ของการพูดซึ่งก่อให้เกิด
การกระท�ำทีม่ อี ยูใ่ นภาษา เช่น ค�ำทักทาย ค�ำถาม ความขบขัน การ (ไม่) ตกลง
การให้อภัย การชมเชย เป็นต้น วัจนปฏิบัติศาสตร์จึงมีจุดมุ่งหมายใน
การอธิบายผลของถ้อยค�ำของผูพ้ ดู ต่อผูฟ้ งั ตัวอย่างงานวิจยั ของ Stalpers
(1995) เปรียบเทียบวัจนกรรมของการไม่เห็นด้วย (disagreement) ในคลัง
ข้อมูลการเจรจาต่อรองของเจ้าของภาษา (การเจรจาต่อรองในวัฒนธรรม
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ฝรั่ ง เศสและในวั ฒ นธรรมเนเธอร์ แ ลนด์ ) และการเจรจาของผู ้ ไ ม่ ใ ช่
เจ้าของภาษา (การเจรจาต่อรองโดยการใช้ภาษาอังกฤษระหว่างชาวฝรัง่ เศส
กับชาวเนเธอร์แลนด์) ในการวิเคราะห์ Stalpers ใช้รายการคุณลักษณะที่
เชือ่ มโยงกับการกระท�ำทีไ่ ม่พงึ ปรารถนา (dispreferred acts) (Levinson, 1983)
เช่น การแสดงความไม่เห็นด้วยซึ่งมีการปรับคุณลักษณะนี้โดยการรวม 10
คุ ณ ลั ก ษณะซึ่ ง สามารถลดผลอั น ไม่ พึ ง ปรารถนาที่ อ าจส่ ง ผลต่ อ ผู ้ ฟ ั ง
การวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าในการเจรจาต่อรองมักลดการไม่เห็นด้วยและ
น� ำ ไปสู ่ ข ้ อ เสนอแนะและมี ก ารใช้ ก ารสนทนาแบบเป็ น กั น เองมากกว่ า
ความสุภาพ (Politeness) กล่าวอีกนัยหนึ่งนักธุรกิจให้ความส�ำคัญกับ
ความชัดเจนในบทสนทนามากกว่าความสุภาพ
Tannen (1995), Holmes (2000) และ Yeung (2004) ศึกษาวาทกรรม
ทางธุรกิจโดยการผสมผสานรูปแบบต่าง ๆ ของการศึกษาเชิงวิพากษ์
(Critical scholarship) ได้แก่ ภาษาศาสตร์เชิงวิพากษ์ (Fowler et al., 1979)
ภาษาศาสตร์เชิงระบบหน้าที่ (Halliday & Hasan, 1985) และการวิเคราะห์
วาทกรรมเชิงวิพากษ์ (Fairclough, 1995) งานวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ทางอ�ำนาจน�ำความเชื่อ (grounds) มาใช้เปรียบเทียบข้ามตัวบทภาษา
ข้ามประเภทขององค์กร และข้ามช่องทางการสือ่ สาร เช่น การวิเคราะห์โฆษณา
รับสมัครงานของเบอร์เกอร์คิงซึ่งเป็นภาษาเขียนเป็นวิจัยเชิงคุณภาพจาก
จุดยืนของการวิพากษ์และเป็นวิจัยเชิงปริมาณคุณภาพตามการออกแบบ
เอกสารโฆษณาแบบดัง้ เดิมซึง่ มีโครงสร้างทีเ่ ป็นแบบแผนและมีสว่ นประกอบ
พร้อมในตัวบท ในขณะเดียวกันมีการใช้งานวิจัยเปรียบต่าง (Contrastive
research) กับโฆษณาคล้ายๆ กันอย่างแม็คโดนัลด์ซึ่งเน้นการเปรียบเทียบ
ลักษณะทุกอย่างทีม่ ที งั้ ช่องทางการสือ่ สารทางการพูดและการเขียนทีแ่ สดง
ถึงการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทว่าเป็นนายจ้างที่น่าเชื่อถือและน่าสนใจ
นอกจากนี้ แนวการวิเคราะห์วาทกรรมมีการใช้วาทศิลป์วิเคราะห์
(rhetoric analysis) เน้นศึกษาวิเคราะห์วาทศิลป์ที่ใช้ร่วมกันจากหลาย
ศาสตร์ (Zachry, 2009) การวิเคราะห์ถอ้ ยค�ำท�ำให้เกิดความกระจ่างตามวิธี
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การเกี่ยวกับการแสดงออกในสถานการณ์การสื่อสาร (Communication
event) โดยการศึกษาองค์ประกอบของเหตุการณ์ วาทศิลป์วิเคราะห์นี้
เป็นการเสนอแนวทางทีม่ หี ลักการเพือ่ อธิบายว่า การสือ่ สารในทีท่ ำ� งานตาม
สถานการณ์นนั้ เป็นอย่างไร วิธวี เิ คราะห์นพี้ ฒ
ั นาขึน้ โดยรวมเอาความคิดเห็น
ทางวัฒนธรรมทีแ่ ข่งขันหลายประการเข้าด้วยกัน ขณะเดียวกันมีความพยายาม
ทีจ่ ะท�ำให้มมี าตรฐานในแนวปฏิบตั ขิ องการสือ่ สารในอุตสาหกรรมต่างๆ และ
ในองค์กรนานาชาติ โลกาภิวตั น์เกีย่ วกับธุรกิจและสังคมซึง่ เป็นหลักฐานตาม
แนวปฏิบัติการสื่อสาร เช่น ทฤษฎีของวาทศิลป์ (Theories of rhetoric)
ให้รายละเอียดเพื่อจะได้ไม่ถูกก�ำหนดโดยปรัชญาตะวันตกที่มีอิทธิพลใน
ประวัติความเป็นมา งานของวาทศิลป์วิเคราะห์จะถูกน�ำมาใช้ควบคู่กับ
แนวทางการวิเคราะห์อื่นๆ เช่น การวิเคราะห์แบบเล่าเรื่อง (Narrative
analysis) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
การวิเคราะห์เนื้อหาเป็นเทคนิคตรวจสอบท�ำซ�้ำซึ่งมีระบบส�ำหรับ
การใช้คำ� ต่างๆ ของเนือ้ ความและเป็นกลุม่ ของเนือ้ หาทีก่ ำ� หนดตามกฎเกณฑ์
ผูว้ จิ ยั ใช้การวิเคราะห์เนือ้ หาเพือ่ อ้างอิงในการจ�ำแนกคุณลักษณะเฉพาะของ
ข่าวสารอย่างเป็นระบบและอย่างมีจุดมุ่งหมาย การวิเคราะห์เนื้อหาเป็น
ประโยชน์สำ� หรับตรวจสอบแนวโน้มและรูปแบบของเอกสารโดยไม่ได้จำ� กัด
ขอบเขตของเนื้อความ นอกจากนี้ประยุกต์ใช้ได้กับการสื่อสารแบบอวัจนะ
(non-verbal communication) ได้แก่ รูปภาพและภาพวาด เช่น รายงาน
ประจ�ำปี หรือโฆษณาสินค้า หรือการกระท�ำที่สังเกตจากกรณีศึกษาที่ใช้
วิดีโอบันทึก เช่น การเจรจาต่อรอง การประชุม การวิเคราะห์เนื้อหาช่วยให้
นักวิจยั แบ่งข้อมูลทีม่ ขี นาดใหญ่ออกเป็นส่วนๆ อย่างเป็นระบบ จึงมีประโยชน์
ในการก�ำหนดและอธิบายเหตุการณ์การสื่อสารของสถาบันกลุ่มและเดี่ยว
และมีการลงสรุป (inference) ซึ่งมีการยืนยันการใช้วิธีการเก็บข้อมูลอื่นๆ
โดยใช้วิธีวิจัยหลายวิธี (triangulation)
แนวการศึกษาโดยอิงคลังข้อมูล (Corpus-based approach) และ
แนวการศึกษาแบบน�ำโดยคลังข้อมูล (Corpus-driven approach) แนวการศึกษา
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โดยอิงคลังข้อมูลเป็นแนวทางที่มีการออกแบบงานวิจัยซึ่งนักวิจัยพิจารณา
ก�ำหนดคุณลักษณะทางวาทกรรมและภาษาศาสตร์ในคลังข้อมูล บางครั้ง
เรียกว่าแนวทางจากบนลงล่าง (top-down approach) เช่น ศึกษาค�ำกริยา
ช่วย (modals) และอันตรภาค (moves) ของจดหมายธุรกิจ ส่วนแนวทางศึกษา
น� ำ โดยคลั ง ข้ อ มู ล มี ลั ก ษณะที่ นั ก วิ จั ย ศึ ก ษารู ป แบบที่ แ ตกต่ า งกั น ของ
การเชือ่ มโยงหน่วยต่างๆ ในคลังข้อมูลโดยไม่มขี อ้ บังคับว่ารูปแบบทีแ่ ท้จริง
เป็นอย่างไร บางครั้งเรียกว่าแนวการศึกษาจากล่างขึ้นบน (bottom-up
approach) แนวการศึกษาแบบน�ำโดยคลังข้อมูลนี้จะพิจารณาคุณลักษณะ
วาทกรรมในขอบเขตที่ ก ว้ า ง กล่ า วคื อ การศึ ก ษาเริ่ ม จากสรรพนามใน
การประชุมทางธุรกิจจนถึงค�ำส�ำคัญในการเชื้อเชิญเพื่อการประมูล หรือ
ศึกษาอุปลักษณ์ (metaphor) จากการพูดทางโทรศัพท์ในการประชุมของ
ธนาคารเพื่อการลงทุน
ตัวอย่างงานวิจัยที่ใช้แนวการวิเคราะห์แบบผสมผสานของ LouhialaSalminen และคณะ (2005) ซึ่งศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง
(lingua franca) ของพนักงานชาวสวีเดนกับฟินแลนด์ในบริษัทควบรวม
กิจการ (mergers) ข้ามชายแดน 2 บริษัท งานวิจัยนี้ศึกษาความคิดเห็น
ของ 2 วัฒนธรรมทั้งความเหมือนและความแตกต่างกันระหว่างพนักงาน
ชาวสวีเดนกับชาวฟินแลนด์ โดยวิเคราะห์วาทกรรมการพูดและการเขียน
ในบริษัท รวมทั้งอภิปรายความท้าทายด้านวัฒนธรรมและการสื่อสาร
เครือ่ งมือวิจยั ทีเ่ ป็นแบบสอบถามและบทสัมภาษณ์ทำ� ให้ทราบเพียงแนวปฏิบตั ิ
ในการสื่อสารและความคิดเห็นต่อวัฒนธรรมของตนเองและของชาติอื่น
การใช้การวิเคราะห์วาทกรรมตามแนวผสมผสานช่วยให้ทราบถึงคุณลักษณะ
ของวัฒนธรรมผ่านวาทกรรมทั้งการพูดและการเขียน จากการวิเคราะห์
วาทกรรมการประชุมจากวิดีโอ 4 ครั้งความยาว 9 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมี
การน�ำการวิเคราะห์โดยวิธีชาติพันธุ์วรรณา (Ethnomethodology) และ
การวิเคราะห์บทสนทนา (Conversation analysis) มาใช้ชว่ ยให้เห็นถึงวาทกรรม
ที่สะท้อนคุณลักษณะของวัฒนธรรมประจ�ำชาติ กล่าวคือการใช้ภาษาของ
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พนั ก งานชาวสวี เ ดนให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล
(interpersonal) ซึง่ เห็นได้จากการใช้การกลบเกลือ่ น (hedges) การตัง้ ค�ำถาม
อีกทัง้ ยังให้ความส�ำคัญกับค่านิยมร่วม (shared values) และลีลาการสื่อสาร
เป็นแบบอภิปราย ส่วนพนักงานชาวฟินแลนด์เน้นประเด็นของการสนทนา
ซึ่งเห็นได้จากการเริ่มเปิดบทสนทนาและการใช้วาทศิลป์ที่ชัดแจ้ง ลีลา
การสื่อสารเป็นแบบตรงประเด็น นอกจากนี้งานวิจัยยังวิเคราะห์จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ 114 ข้อความ โดยใช้การวิเคราะห์ประเภทของสัมพันธสาร
ซึ่งสามารถสะท้อนถึงคุณลักษณะของวัฒนธรรมประจ�ำชาติเช่นเดียวกัน
กล่าวคือในการขอร้อง (request) ผูเ้ ขียนชาวสวีเดนใช้รปู แบบการเขียนค�ำขอ
ร้องแบบอ้อม (indirect) เช่น ‘Could you please comment on this?’ ขณะที่
ผู้เขียนชาวฟินแลนด์เขียนค�ำขอร้องแบบค�ำสั่ง (imperative) เช่น ‘Please
comment on this.’ ดังนัน้ การใช้แนวการวิเคราะห์แบบผสมผสานช่วยอธิบาย
การใช้ภาษาทั้งกลวิธี ลีลาการใช้ภาษาและลักษณะเฉพาะจากนักธุรกิจ
ต่างวัฒนธรรม
กล่าวโดยสรุปแนวคิดและวิวัฒนาการของวาทกรรมทางธุรกิจเริ่มจาก
การศึกษาบทบาทของภาษาที่ใช้ในองค์กรทางธุรกิจเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ในการท�ำงานขององค์กรและวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล ในระยะแรกแนว
การวิเคราะห์วาทกรรมทางธุรกิจตามแนวเดิม คือ ใช้แนวการวิเคราะห์ใน
สาขาภาษาเพือ่ จุดประสงค์เฉพาะทางและสาขาภาษาอังกฤษเพือ่ จุดประสงค์
เฉพาะทาง ได้แก่ การวิเคราะห์ความต้องการ การวิเคราะห์ประเภทของ
สัมพันธสาร วิเคราะห์ตัวบทภาษา ต่อมาจากความสนใจบริบททางธุรกิจที่
หลากหลาย เช่น ภาษาพูดในการประชุมและการเจรจาต่อรองหรือภาษา
เขียนในบทโฆษณา รายงานประจ�ำปี จึงมีการใช้แนวการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ของเนือ้ ความทีใ่ ช้ในการปฎิสมั พันธ์ทางธุรกิจ เช่น วาทกรรมวิเคราะห์ ชาติพนั ธุ์
วรรณา เป็นต้น นอกจากนี้มีการน�ำวาทกรรมทางธุรกิจมาใช้เป็นเครื่องมือ
ของอ�ำนาจเพือ่ เสริมสร้างความสัมพันธ์ทดี่ ใี นทางธุรกิจหรือการควบคุมและ
รักษาความสัมพันธ์ในองค์กรจึงมีการศึกษาความซับซ้อนขององค์ประกอบต่างๆ

สงขลานครินทร์ |ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การใช้ ภ าษาโดยน� ำ แนวการวิเคราะห์ตามแนวผสมผสาน
ซึง่ ใช้แนวการศึกษาวิเคราะห์หลายแนวทาง เช่น วัจนปฏิบตั ศิ าสตร์ วาทกรรม
เชิงวิพากษ์ วาทศิลป์วเิ คราะห์ แนวการศึกษาโดยอิงคลังข้อมูลและการวิเคราะห์
เนือ้ หา ฯลฯ แนวการวิเคราะห์ดงั กล่าวนีส้ ามารถอธิบายและให้ความกระจ่าง
ถึงกลวิธีและลีลาการสื่อสาร การสะท้อนถึงวัฒนธรรมของการแสดงออก
ทางการพูดและการเขียนในบริบทข้ามวัฒนธรรม
3. แนวคิ ดในงานวิ จยั ด้านวาทกรรมทางธุรกิ จ
ประเภทของงานวิจยั ด้านวาทกรรมทางธุรกิจมีทงั้ งานวิจยั แบบพรรณนา
(descriptive) และงานวิจัยแบบกฎเกณฑ์ (prescriptive) ซึ่งนักวิจัยศึกษา
อิทธิพลของอ�ำนาจและสถานะที่มีต่อการใช้ภาษาในสถานการณ์ทางธุรกิจ
หรือการสือ่ สารทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างกันและมีการใช้แนวทาง
เชิงวิพากษ์ (Critical approach) ซึ่งเป็นแนวคิดพื้นฐานทางการเมืองและ
อุดมการณ์ (Ideological and political grounds) กับวาทกรรมทางธุรกิจ
แนวคิดหลักของวาทกรรมทางธุรกิจแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ
3.1 วาทกรรมทางธุรกิ จและอ�ำนาจ (Discourse and power)
งานวิจยั เกีย่ วกับอ�ำนาจและสถานะในองค์กรทางธุรกิจเป็นทีส่ นใจ
ของนักวิจยั ด้านวาทกรรมทางธุรกิจ นักวิจยั กลุม่ นีม้ องภาษาเป็น “การกระท�ำ
ที่มีอ�ำนาจ” เช่น งานตีพิมพ์ของ Yeung (2004) ที่ศึกษาวาทกรรมเกี่ยวกับ
การเงินการธนาคารโดยศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างภาษา (interlingual)
และวัฒนธรรมของประเทศออสเตรเลียและฮ่องกง ในประเทศนิวซีแลนด์มี
โครงการวิจัยขนาดใหญ่ชื่อว่า “ภาษาในที่ท�ำงาน” (Language in the
Workplace Project-LWP) ซึง่ มีกลุม่ นักภาษาศาสตร์ทศี่ กึ ษาอ�ำนาจและภาษา
เช่น Holmes (2000) งานวิจัยหนึ่งในโครงการนี้ ได้แก่ งานวิจัยวาทกรรม
เชิงอ�ำนาจของการปฏิสัมพันธ์ในที่ท�ำงานของ Vine (2004) ซึ่งวิเคราะห์
ความสั ม พั น ธ์ ข องสถานะและการใช้ อ� ำ นาจจากค� ำ สั่ ง การขอร้ อ งและ
ค�ำแนะน�ำจากบทสนทนาประจ�ำวันระหว่างผู้จัดการหญิงและผู้ร่วมงานใน
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ที่ทำ� งานจ�ำนวน 52 บทสนทนา โดยใช้ทฤษฎีวจั นกรรม (Speech act theory)
เป็นกรอบแนวคิด ในงานวิจยั นีผ้ จู้ ดั การหญิง 2 คนใช้ลลี าการบริหารจัดการ
แบบมีสว่ นร่วมและใช้การลดทอนอ�ำนาจในการบริหารมากกว่าการใช้อำ� นาจ
ขณะเดียวกันยังมอบอ�ำนาจให้แก่ผรู้ ว่ มงานทีอ่ ยูใ่ นระดับทีต่ ำ�่ กว่า โครงการภาษา
ในที่ท�ำงานนี้ (LWP) น�ำเสนอตัวอย่างบทบาทของภาษาว่ามีความส�ำคัญ
อย่างไรในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ของอ�ำนาจในองค์กรทางธุรกิจ
นักวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์ของอ�ำนาจในที่ท�ำงานให้ความสนใจ
การศึ ก ษาวาทกรรมทางธุ ร กิ จ ตามแนวคิ ด เชิ ง วิ พ ากษ์ เ พื่ อ อธิ บ ายถึ ง
ความไม่เท่าเทียม (inequality) และความไม่ยตุ ธิ รรม (unfairness) ตัวอย่าง
ของานวิจยั ทีน่ ำ� แนวทางสตรีนยิ ม (feminism approaches) มาใช้ในการวิเคราะห์
วาทกรรมทางธุรกิจบางเรื่องแสดงให้เห็นว่าความไม่เท่าเทียมทางอ�ำนาจที่
มีอยู่เพื่อการกีดกันทางเพศ (gender discrimination) นั้น เป็นการบังคับให้
ผูจ้ ดั การหญิงเลือกระหว่างครอบครัวกับอาชีพ การศึกษาภาษาและเพศสภาพ
ในทีท่ ำ� งานเป็นไปตามทัศนะดัง้ เดิม คือ ศึกษาประเด็นของหญิงและชายใน
หมวดหมู่เดียวกัน กล่าวอีกนัยหนึ่ง การศึกษาเป็นการยืนยันความคิดแบบ
ตายตัว (stereotype) เช่น เพศชายชอบแข่งขันและไม่อ่อมค้อม ขณะ
ที่เพศหญิงให้ความร่วมมือแต่มักจะลังเล ส่วนใหญ่ความคิดดังกล่าวนี้
มักปรากฏในสังคมตะวันตก เช่น งานของนักภาษาศาสตร์สงั คมชาวอเมริกนั
Tannen (1995) มีงานตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1995 เรื่อง “Talking from 9 to 5.
Men and Women at Work : Language, Sex and Power.”
อย่างไรก็ตาม การศึกษาลักษณะการพูดของเพศชายซึ่งแตกต่าง
การพูดของเพศหญิงเปลีย่ นแปลงไปทีละเล็กทีละน้อย การศึกษาภาษาและ
เพศสภาพในที่ท�ำงานเปลี่ยนจากความแตกต่างด้านเพศสภาพไปเป็น
คุณลักษณะของบริบทที่มีผลต่อการสื่อสารของเพศหญิงและเพศชายใน
ที่ท�ำงาน งานของ Holmes & Marra (2004) แสดงให้เห็นถึงลีลาการสื่อสาร
ของเพศหญิงและเพศชายว่า ภาษาที่ใช้มีความหลากหลายเป็นอย่างมาก
ทั้งระหว่างกลุ่ม คือ เพศหญิงกับเพศชาย และภายในกลุ่ม คือ เพศหญิง

สงขลานครินทร์ |ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

กับเพศหญิง หรือ เพศชายกับเพศชาย ภาษาและเพศสภาพในที่ท�ำงาน
มีผลมาจากการศึกษาทีว่ า่ บทบาทของอ�ำนาจทีเ่ ป็นจริงหรือทีร่ บั รูน้ นั้ ส่งผลต่อ
การสือ่ สารในทีท่ ำ� งานอย่างไร งานวิจยั ของ Gimenez (2006), Holmes &
Stubbe (2003), Holmes (2005), Mullany (2007) และ Peck (2005)
แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ซบั ซ้อนทีช่ ว่ ยหักล้างความคิดตามต�ำนานดัง้ เดิม
อันยาวนานของเพศสภาพ เช่น ผลการศึกษาของ Holmes & Stubbe (2003)
แสดงให้เห็นว่า ในที่ประชุมผู้เป็นประธานมีแนวโน้มที่จะพูดยาวกว่าผู้เข้า
ร่วมประชุมคนอื่นโดยไม่สนใจเพศสภาพและผู้จัดการเพศหญิงสามารถใช้
ประโยคค�ำสั่งเพื่อให้งานประสบความส�ำเร็จและใช้อารมณ์ขันได้ดีเทียบ
เท่ากับผู้จัดการเพศชาย
3.2 วาทกรรมทางธุรกิ จและแนวทางเชิ งวิ พากษ์ (Critical
approaches)
การศึกษาวาทกรรมทางธุรกิจตามแนวทางเชิงวิพากษ์เป็นการศึกษา
เกี่ยวกับภาษาด้านการจัดการและประเภทของวาทกรรมด้านวิชาชีพต่างๆ
ซึ่งเป็นวาทกรรมที่เด่นชัดจึงกลายเป็นแรงจูงใจส�ำคัญส�ำหรับการวิจัย
นักวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์มคี วามมุง่ หมายทีจ่ ะศึกษาความไม่เท่าเทียม
และไม่สมดุล (asymmetries) ตามแนวปฏิบัติทางสังคม (social practices)
รวมทั้งการมีพันธะผูกพันเพื่อการเปลี่ยนแปลง เช่น งานของ Fairclough
(1993) กับอุดมคติ (Ideology) ของภาษาทางการตลาด งานของ Iedema
และคณะ (2003) กับอุดมคติตามแนวเวชปฏิบตั ิ และงานของ Berry (2004)
กับอุดมคติทางอินเทอร์เน็ต ดังนั้น การวิพากษ์ไม่เพียงอ้างถึงแนวปฏิ บั ติ
ทางการวิจยั ทีต่ งั้ ค�ำถามถึงความไม่ยตุ ธิ รรมในสังคมและความไม่เท่าเทียมกัน
ทางสังคมเท่านั้น แต่แนวทางเชิงวิพากษ์ยังมีความหมายส�ำหรับนักวิจัย
ที่ประยุกต์ใช้การสะท้อนตนเอง (self-reflexivity) ในผลงานวิจัย อย่างไรก็ดี
แนวคิดนี้ยังคงเปลี่ยนแปลงต่อไป
งานวิ จั ย สาขาวาทกรรมทางธุ ร กิ จ ที่ ศึ ก ษาโดยใช้ ง านวิ จั ย สนาม
(field-based) และแบบอิงตัวบทภาษา (text-based) ตามแนวทางเชิง
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วิพากษ์ยังมีไม่มากนัก สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะนักภาษาศาสตร์ส่วนใหญ่
จะวิเคราะห์ภาษาธุรกิจในลักษณะแตกต่างไปจากแนวทางเชิงวิพากษ์ที่
สนั บ สนุ น วาระทางการเมื อ งเพื่ อ การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม ขณะที่
นักภาษาศาสตร์ใช้แนวทางเชิงวิพากษ์วิเคราะห์ภาษาธุรกิจมีลักษณะ
ไม่โน้มเอียงไปทางใดทางหนึง่ คือ พยายามรักษาสถานะความเป็นกลาง
(neutral stance) ไว้ เช่น Livesey (2002) ใช้การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์
กับวาทกรรมของบริษัทต่าง ๆ ได้แก่ Shell, McDonalds และ ExxonMobil
3.3 วาทกรรมทางธุรกิ จระหว่างวัฒนธรรม (Inter-cultural
Business Discourse)
วาทกรรมทางธุรกิจให้ความส�ำคัญกับการศึกษาการสื่อสารทาง
ธุรกิจระหว่างวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น การทบทวนประเด็นวาทกรรม
ทางธุรกิจระหว่างวัฒนธรรม การอภิปรายและการให้ความสนใจและแรงจูงใจ
ในการเลือกวิธกี ารวิจยั ตัวอย่างงานวิจยั หนึง่ ทีน่ า่ สนใจ คือ งานวิจยั ของนักวิจยั
ชาวอังกฤษ Spencer-Oatey (2000) เสนอทฤษฎีระหว่างวัฒนธรรมโดยเน้น
การใช้ ภ าษาในสถานการณ์ ท างธุ ร กิ จ ทฤษฏี ก ารปฏิ สั ม พั น ธ์ นี้ มี ชื่ อ
ว่าการจัดการสัมพันธภาพ (Rapport management) ซึ่งมีบทบาทส�ำคัญ
ต่อความส�ำเร็จและความล้มเหลวในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในบริบท
ทางธุรกิจ Spencer-Oatey ใช้คำ� ว่า ‘สัมพันธภาพ’ แทน ‘ความสุภาพ’ เพราะ
น�้ำหนักการจูงใจของการจัดการสัมพันธภาพประกอบด้วย หน้า (face)
และสิทธิทางสังคม (sociality rights) โดยอธิบายว่า การจัดการความสัมพันธ์
มีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกัน 5 ด้าน ได้แก่
1. ด้ า นการสื่ อ เจตนา (Illocutionary domain) คื อ การแสดงออก
ของวั จ นกรรม
2. ด้านวาทกรรม (Discourse domain) คือการเลือกเนื้อหาวาทกรรม
เช่น เลือกหัวข้อ การจัดการโครงสร้างของการแลกเปลี่ยนกัน จัดระบบและ
การจัดล�ำดับของข้อมูล
3. ด้ า นการมี ส ่ ว นร่ ว ม (Participation domain) คื อ ลั ก ษณะ
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กระบวนการของการแลกเปลี่ยน เช่น การเปลี่ยนผลัด (Turn-taking)
การรวมคนทีอ่ ยูห่ รือไม่อยูใ่ นทีป่ ระชุม การใช้หรือไม่ใช้การโต้ตอบของผูฟ้ งั
4. ด้านลีลา (Stylistic domain) คือลักษณะลีลา เช่น การเลือกน�้ำเสียง
การเลื อ กประเภทสัมพันธสาร ใช้ศัพท์และประโยคที่ เหมาะสม การใช้
ค� ำ ยกย่อง (honorifics)
5. ด้านอวัจนภาษา (Nonverbal domain) คือลักษณะภาษากาย เช่น
ท่าทางและความเคลื่อนไหวของร่างกาย การประสานสายตา เทศภาษา
(proxemics) ซึ่งเป็นระยะห่างหรือใกล้ที่บุคคลสื่อสารกัน
Spencer-Oatey ศึกษาบริบทเฉพาะของการเจรจาระหว่างวัฒนธรรม
และผลของการสร้างความสัมพันธ์ในการท�ำงาน ต่อมา Spencer-Oatey &
Xing (2003) น�ำทฤษฎีของ Spencer-Oatey ไปใช้ศึกษาเปรียบเทียบ
การประชุมต้อนรับทางธุรกิจ 2 การประชุมระหว่างชาวจีนและชาวอังกฤษ
ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่าในการประชุมมีการจัดการสัมพันธภาพอย่างชัดเจน
ผ่านวาทกรรมและอวัจนภาษา งานวิจยั นีย้ งั ให้ความส�ำคัญกับบริบทมหัพภาค
(macro-context) กล่าวคือวาทกรรมทีไ่ ม่จำ� กัดอยูใ่ นประเภทของการประชุม
ธุรกิจระหว่างประเทศแต่เป็นบริบทในสภาพความเป็นจริง เช่น การให้ข้อมูล
ตอบกลับของตัวแทนลูกค้าชาวจีนและข่าวลือเกี่ยวกับบริษัทอัง กฤษใน
ประเทศจีน ซึ่ งล้วนส่ง ผลต่อความคาดหวัง และสมมติฐานของนั กธุรกิจ
ชาวจีน
Planken (2005) วิเคราะห์ภาษาเกี่ยวกับการจัดการสัมพันธภาพ
ในบริบทของการเจรจาต่อรองซึ่งสร้างความสัมพันธ์ในการท�ำงาน โดย
การเปรียบเทียบคลังข้อมูลที่เป็นวาทกรรมของการเจรจาต่อรองระหว่าง
นักเจรจาต่อรองมืออาชีพกับนักศึกษาที่จะเป็นนักเจรจาต่อรองในอนาคต
การเจรจาใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง (lingua franca) ซึ่ง Planken
เน้นศึกษาการพูดทีไ่ ม่สร้างความเสียหาย (safe talk) และบุรษุ สรรพนามซึง่
เป็นตัวชี้ความสัมพันธ์ของการเจรจา ผลการวิจัยพบว่า นักเจรจาต่อรองมือ
อาชีพใช้การพูดทีไ่ ม่สร้างความเสียหายตลอดการเจรจา นักศึกษาใช้การพูด
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ทีไ่ ม่สร้างความเสียหายเป็นครัง้ คราวโดย ใช้ชว่ งต้นกับช่วงท้ายของการเจรจา
การใช้ค�ำว่า ‘พวกเรา’ ในการเจรจาและสร้างวาทกรรมการคุกคามหน้า
(face-threatening discourse) นอกจากนี้ ยังพบว่า นักศึกษาล้มเหลวใน
การรักษาระยะห่างแบบมืออาชีพ (professional distance) และการสร้าง
อัตลักษณ์ในสถานการณ์การเจรจาต่อรอง
กล่าวโดยสรุป วาทกรรมทางธุรกิจมีการพัฒนาแนวคิด 3 ประการ
ได้แก่ วาทกรรมทางธุรกิจเชิงอ�ำนาจ วาทกรรมทางธุรกิจตามแนวทาง
เชิงวิพากษ์และวาทกรรมทางธุรกิจระหว่างวัฒนธรรม วาทกรรมทางธุรกิจ
เชิงอ�ำนาจศึกษาการสร้างและการรักษาความสัมพันธ์ของอ�ำนาจในทีท่ ำ� งาน
เช่น ศึกษาภาษาและเพศสภาพในบริบทที่ส่งผลต่อการสื่อสารระหว่างเพศ
ชายและเพศหญิงในที่ท�ำงาน วาทกรรมทางธุรกิจตามแนวทางเชิงวิพากษ์
ศึกษาวาทกรรมที่เกี่ยวกับความไม่ยุติธรรมและไม่เท่าเทียมทางสังคม และ
วาทกรรมทางธุรกิจระหว่างวัฒนธรรมศึกษาการจัดการสัมพันธภาพระหว่าง
วัฒนธรรมที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จและความล้มเหลวในการสื่อสารทางธุรกิจ
4. วาทกรรมทางธุรกิ จในทวีปต่างๆ
งานวิจยั ของวาทกรรมทางธุรกิจได้รบั การพัฒนาในบริบททางธุรกิจทัว่ โลก
ในหัวข้อนีผ้ เู้ ขียนจะกล่าวถึงงานวิจยั ของวาทกรรมทางธุรกิจทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ใน
ทวีปต่างๆ เช่น อเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย
4.1 วาทกรรมทางธุรกิ จในทวีปอเมริ กาเหนื อ
ในทวีปอเมริกาเหนือการศึกษาวาทกรรมทางธุรกิจจ�ำแนกออก
เป็น 4 ลักษณะ ได้แก่ การใช้วธิ วี จิ ยั แบบสหวิทยาการ การสือ่ สารส่วนบุคคล
ความรู้ใหม่เกี่ยวกับองค์กรและการใช้ถ้อยค�ำใหม่ๆ ในการแสดงออกทาง
สื่อดิจิตอล นักวิจัยกลุ่มอเมริกาเหนือได้พัฒนาโปรแกรมทางวิชาการเมื่อ
ประสบปัญหาระหว่างทฤษฏีกับการน�ำไปใช้ เช่น การศึกษาความไม่
สอดคล้องระหว่างงานวิจยั กับการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรม การศึกษา
การใช้ค�ำพูดและการสื่อสารในองค์กรเพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของ

สงขลานครินทร์ |ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ภาษาในการสร้างองค์กรทางธุรกิจ อย่างเช่นงานวิจยั ของ Putnam & Roloff
(1992) ใช้ศาสตร์เชิงสหวิทยาการและวิธีการวิจัยหลายวิธีในการศึกษา
การสื่อสารและการเจรจาต่อรอง
งานวิจัยที่มีการรวบรวมขึ้นขณะนั้นเน้นการสื่อสารขององค์กรจาก
มุมมองอเมริกันในช่วงสองทศวรรษ ได้แก่ งานของ Putnam & Pacanoski
(1983), Jablin & Putnam (2001), Putnam & Krone (2006) และ Lovitt &
Goswami (1999) ซึง่ ได้รวบรวมงานวิจยั เกีย่ วกับการใช้ถอ้ ยค�ำในการสือ่ สาร
เกี่ยวกับวิชาชีพระหว่างประเทศโดยศึกษาบทบาทด้านวัฒนธรรมของ
การสื่อสารทางวิชาชีพในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ เทคโนโลยีใหม่ และ
สถานการณ์การสือ่ สารทางธุรกิจท�ำให้มกี ารใช้ถอ้ ยค�ำใหม่ๆ ในการแสดงออก
ผ่านสื่อดิจิตอล เช่น งานวิจัยของ Lanham (2006) ศึกษาแนวทางการใช้
ถ้อยค�ำแบบดั้งเดิมในการสร้างกลวิธีการเชิญชวนของยุคดิจิตอลโดยแสดง
ให้เห็นว่า ลีลาในการสือ่ สารมีความส�ำคัญเท่าๆ กับเนือ้ หาทีส่ อื่ สาร กลุม่ นักวิจยั
ในทวีปอเมริกาเหนือได้ให้ความสนใจกับแนวทางดังกล่าวเพือ่ หาหนทางใน
การส่งเสริมการสื่อสารในที่ท�ำงานระหว่างประเทศ
4.2 วาทกรรมทางธุรกิ จในทวีปยุโรป
ความสนใจงานวิจัยวาทกรรมทางธุรกิจในทวีปยุโรปส่วนใหญ่มี
ความแตกต่างจากความสนใจในทวีปอเมริกาเหนือ กล่าวคือ แนวคิดวาทกรรม
ทางธุรกิจในทวีปยุโรปได้พัฒนามาจากสาขาภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์
เฉพาะทาง (ESBP) และเป็นการวิเคราะห์ตัวบท (text analysis) ซึ่งเป็น
แนวทางการวิเคราะห์วาทกรรมแบบดั้งเดิมในบริบทที่เป็นจริง เช่น ในชีวิต
ประจ�ำวัน เนือ้ ความทีเ่ ป็นงานเขียนหรือในสถานการณ์การพูดและแนวทาง
การวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการวิเคราะห์ระดับจุลภาค (micro)
และระดับมหัพภาค (macro) ดังเช่นงานวิจัยของ Bargiela-Chiappini &
Nickerson (2002) ทีศ่ กึ ษาการเจรจาระหว่างวัฒนธรรม การประชุมทางธุรกิจ
และการสื่อสารองค์กรที่รวบรวมข้อมูลจากจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ รายงาน
ประจ�ำปี จดหมายถึงผู้ถือหุ้น เป็นต้น
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อย่ า งไรก็ ต าม แม้ ว ่ า ภาษาอั ง กฤษมี บ ทบาทส� ำ คั ญ ในบริ บ ททาง
ธุรกิจ แต่พบว่าในทวีปยุโรปมีการศึกษาวาทกรรมทางธุรกิจทีใ่ ช้ภาษาอืน่ ๆ ด้วย
เช่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาดัตช์ ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส
ภาษาเดนมาร์กและภาษานอร์เวย์ ตัวอย่างงานวิจัยของ Poncini (2004)
เป็นการศึกษาวาทกรรมทางธุรกิจในทวีปยุโรปที่มีการใช้ภาษาต่างๆ ใน
การประชุมทีแ่ ตกต่างกัน 8 ภาษา กล่าวโดยสรุป นักวิจยั ได้รบั เอาแนวทางวิจยั
หลายวิธีและการผสมผสานงานวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ดังนั้น
การสร้างบริบทจึงเป็นทีส่ นใจของนักวิจยั ชาวยุโรป โดยเฉพาะการเชือ่ มโยง
ช่องว่างระหว่างมิติของบริบทที่แตกต่างกัน เช่น ศึกษาบุคคลที่ท�ำงานใน
องค์กรต่างๆ
4.3 วาทกรรมทางธุรกิ จในทวีปเอเชีย
วาทกรรมทางธุรกิจและการสือ่ สารในทวีปเอเชียก�ำลังพัฒนาอย่าง
รวดเร็ว เช่น ในประเทศจีนมีงานวิจยั ศึกษาบทบาท สถานะและการใช้ภาษา
อังกฤษภายใต้อิทธิพลของโลกาภิวัตน์และการเข้าสู่องค์การค้าโลก (WTO)
ในฮ่ อ งกงมี ก ารศึ ก ษารู ป แบบและบริ บ ททางธุ ร กิ จ และปรากฏการณ์
การสือ่ สารทีห่ ลากหลาย เช่น งานวิจยั ของ Hyland (1998) ศึกษาอภิวาทกรรม
(Meta-discourse) ในจดหมายของซีอีโอและงานวิจัยของ Du-Babcock
(2006) ที่ ศึ ก ษาผลกระทบทางวั ฒ นธรรมและการใช้ ภ าษาต่ อ กลยุ ท ธ์
การจัดการหัวข้อเรือ่ งทีพ่ ดู และพฤติกรรมการเปลีย่ นผลัด นอกจากนี้ งานของ
Kong (2001) ศึกษาการใช้ภาษาในข้อความของผูอ้ ำ� นวยการเครือข่ายด้าน
การตลาดเพื่อสร้างความเป็นจริงและอัตลักษณ์ Kong (2006) ศึกษากลวิธี
ด้านความสุภาพของการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภายในบริษัทธุรกิจ
Cheung & Warren (2006) ศึกษาผลกระทบของสื่อออนไลน์ที่มีต่อการใช้
โครงสร้างวาทกรรมในจดหมายฝ่ายขายออนไลน์ ส่วน Flowerdew & Wan
(2006) ศึกษาโครงสร้างและภาษาของจดหมายการค�ำนวณภาษี Bhatia
(2004) ศึกษาวาทกรรมด้านกฎหมายและธุรกิจ ส่วนงานของ Cheng &
Warren (2005, 2006) ศึกษาคลังข้อมูลย่อย (Sub-Corpus) ทางธุรกิจจาก
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คลังข้อมูลภาษาพูดภาษาอังกฤษในฮ่องกงโดยศึกษาการใช้วจั นกรรมเชิงวัจน
ปฏิบตั ศิ าสตร์ (Pragmatics speech acts) ในการแสดงความคิดเห็น การแสดง
ความไม่เห็นด้วยและการตรวจสอบความเข้าใจ การออกเสียงสูงต�่ำของ
วาทกรรม และวาทกรรมเกี่ยวกับเหตุการณ์การใช้บริการในเวลาออกจาก
ทีพ่ กั ของโรงแรม นอกจากนี้ Cheng & Mok (2006) ศึกษาความชอบทาง
วัฒนธรรมเกี่ยวกับรูปแบบการใช้ถ้อยค�ำในการเขียนเชิงธุรกิจ โดยให้
ความสนใจต่อการสือ่ สารระหว่างวัฒนธรรมและการสื่อสารทางธุรกิจ
ในประเทศอินเดีย ตัวอย่างงานวิจยั ในชุมชน Marwaris ของ Dhanania
& Gopakumaran (2005) ซึ่งได้ศึกษารูปแบบวาทกรรมของสถานการณ์ที่
ไร้ความขัดแย้งและการยุตกิ ารโต้แย้ง Zaidman (2001) ศึกษากลวิธที างภาษา
ที่ใช้ระหว่างนักธุรกิจชาวอิสราเอลและอินเดีย ในประเทศญี่ปุ่น Kameda
(2000, 2001) ศึกษาวิจยั ทักษะและลีลาการสือ่ สารของชาวญีป่ นุ่ ในการสือ่ สาร
ทางธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษ Tanaka (2006) ศึกษาวาทกรรมทางธุรกิจทั้ง
ภาษาพูดและภาษาเขียนทีใ่ ช้ภาษาอังกฤษโดยศึกษาลักษณะทางภาษาและ
การใช้ถอ้ ยค�ำ และ Emmett (2003) ศึกษากลวิธกี ารเชิญชวนในการประชุม
ทางธุรกิจ ส่วนในประเทศมาเลเซียซึ่งประกอบด้วยชาวจีน มาเลย์และ
อินเดียนั้น Nair-Venugopal (2000) ได้เสนองานวิจัยที่อธิบายการใช้ภาษา
อังกฤษแบบมาเลย์ซงึ่ เป็นภาษาทีใ่ ช้กนั อย่างแพร่หลายคลอบคลุมภาษาท้องถิน่
ในบริบทของบริษัททางธุรกิจ 2 บริษัท นอกจากนี้ ในประเทศไทย อุมาพร
คาดการณ์ไกล (Kardkarnklai, 2009) ศึกษาการใช้กลวิธลี ดความขัดแย้งใน
การประชุมทางธุรกิจระหว่างวัฒนธรรมในบริษัทญี่ปุ่นซึ่งใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาสื่อสารระหว่างนักธุรกิจชาวไทยกับนักธุรกิจชาวญี่ปุ่น
กล่าวโดยสรุปวาทกรรมทางธุรกิจมีการศึกษาในบริบทต่างๆ ทั่วโลก
ในทวีปอเมริกาเหนือมีการศึกษาวาทกรรมทางธุรกิจที่ส่งเสริมการสื่อสาร
ใน 4 ลักษณะ คือ การใช้วิธิวิจัยแบบสหวิทยาการ การสื่อสารส่วนบุคคล
องค์ความรูเ้ กีย่ วกับองค์กรและการใช้ถอ้ ยค�ำผ่านสือ่ ดิจติ อล ส่วนในทวีปยุโรป
การศึกษาวาทกรรมทางธุรกิจได้ให้ความส�ำคัญกับการสร้างและเชื่อมโยง
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มิตติ า่ งๆ ในบริบทเฉพาะและเน้นบริบททีเ่ ป็นจริง เช่น การประชุมทางธุรกิจ
การเจรจาทางธุรกิจระหว่างวัฒนธรรม เป็นต้น โดยมีการใช้วธิ วี จิ ยั แบบผสม
ผสานทั้งวิจัยเชิงคุณภาพและวิจัยเชิงปริมาณ และในทวีปเอเชียการศึกษา
วาทกรรมทางธุรกิจสนใจศึกษาการใช้ถอ้ ยค�ำ ทักษะ ลีลาหรือกลวิธใี นการสือ่ สาร
เช่น กลวิธีการเชิญชวนในที่ประชุม กลวิธีการลดความขัดแย้งในที่ประชุม
ระหว่างวัฒนธรรม กลวิธีความสุภาพในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาการใช้วาทกรรมของผูบ้ ริหารระดับสูงและผลกระทบ
ของสื่อออนไลน์ต่อโครงสร้างของวาทกรรมในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
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5. การประยุกต์ใช้งานวิ จยั สาขาวาทกรรมทางธุรกิ จ
การศึ ก ษางานวิ จั ย สาขาวาทกรรมทางธุ ร กิ จ และวิ ช าชี พ ทั่ ว โลกมี
ความแตกต่างกันตามเป้าหมาย ธรรมชาติของงานวิจยั และขอบเขตทางทฤษฎี
แนวคิดพื้นฐานของวาทกรรมทางธุรกิจ งานวิจัยในสาขานี้ใช้สถานการณ์
และคุ ณ ลั ก ษณะต่ า งๆ ในบริ บ ทจริ ง ของการสื่ อ สาร จากการทบทวน
วรรณกรรม พบว่า แนวคิดพืน้ ฐานของวาทกรรมทางธุรกิจพัฒนาจากการน�ำ
แนวคิดแบบสหวิทยาการมาใช้ในบริบททางธุรกิจ เช่น วิธีวิจัยแบบชาติ
พันธุ์วรรณา การวิเคราะห์เนือ้ ความ วัจนปฏิบตั ศิ าสตร์ การวิเคราะห์ประเภท
ของสัมพันธสารและอวัจนภาษาศาสตร์ เป็นต้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากสถานการณ์ในองค์กรทางธุรกิจต่างๆ เพื่อ
อธิ บ ายอิ ท ธิ พ ลทางวั ฒ นธรรมต่ อ กระบวนการและผลของการสื่ อ สาร
นอกจากนี้ มีผนู้ ำ� ผลงานวิจยั ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวปฏิบตั ใิ นการสือ่ สารทาง
ธุรกิจทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ การออกแบบหลักสูตรสาขา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ การสื่อสารทางธุรกิจและการผลิตสื่อการสอนในสาขา
ภาษาเพื่อจุดประสงค์เฉพาะทาง (LSP) และภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์
เฉพาะทาง (ESP)
ด้วยเหตุทวี่ าทกรรมทางธุรกิจเป็นการใช้ภาษาในสถานการณ์ทางธุรกิจ
เพือ่ บรรลุเป้าหมายและน�ำไปสูค่ วามส�ำเร็จ องค์ประกอบของวาทกรรมทางธุรกิจ
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มีการเชื่อมโยงกับปัจจัยสองประการ ประการแรกวาทกรรมทางธุรกิจ
ประกอบด้วยประเภทของสัมพันธสารตามหลักการทางธุรกิจ เช่น การเขียน
ทางธุรกิจ การอภิปรายและการน�ำเสนอทางธุรกิจ ประการทีส่ อง การด�ำเนินงาน
ทางธุรกิจในสถานการณ์ตา่ ง ๆ ได้แก่ การประชุม การเจรจาต่อรอง การเข้าสังคม
การพูดทางโทรศัพท์ และการโต้ตอบทางจดหมาย ในการพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษธุรกิจ วาทกรรมทางธุรกิจจึงท�ำหน้าทีเ่ สมือน
กับการให้บริการเพือ่ การศึกษาภาษาอังกฤษรายวิชาต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ
ส�ำหรับการประชุม และภาษาอังกฤษส�ำหรับการเจรจาต่อรอง นอกจากนี้
เนื้ อ หาที่ แ ฝงอยู ่ ใ นวาทกรรมทางธุ ร กิ จ ได้ รั บ การจั ด ล� ำ ดั บ (grading)
ความทันสมัย (sophistication) และความซับซ้อน (complexity) ดังนั้น
เนือ้ หาทีแ่ ฝงอยูใ่ นวาทกรรมทางธุรกิจจึงมีความทันสมัยทีจ่ ะน�ำมารวมเข้ากับ
เนื้อหารายวิชาต่าง ๆ ทางภาษา เช่น การผลิตสื่อการสอนที่ใช้ในฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษจากฐานความรู้ และการสอนภาษาแบบอิงเนือ้ หา เป็นต้น
6. แนวโน้ มงานวิ จยั ของวาทกรรมทางธุรกิ จ
ในบริบททางธุรกิจปัจจุบันการด�ำเนินธุรกิจที่เน้นความสะดวกรวดเร็ว
ในการติดต่อสือ่ สารจากผูร้ ว่ มงานและลูกค้า เทคโนโลยีการสือ่ สารจึงเข้ามามี
บทบาทส�ำคัญต่อลักษณะงานวิจยั ของวาทกรรมทางธุรกิจซึง่ มีแนวโน้มทีจ่ ะ
ศึกษาบริบทการวิเคราะห์ภาษาในการสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์มากขึ้นทั้ง
การสื่อสารแบบประสานเวลา (synchronous) เช่น การส่งข้อความโต้ตอบ
แบบทันที (instant messaging) เป็นต้น หรือ การสือ่ สารแบบไม่ประสานเวลา
(asynchronous) เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เทคโนโลยีการสือ่ สาร
ดังกล่าวท�ำให้การใช้ภาษากระชับ สัน้ และตรงประเด็น และเกิดการผสมผสาน
วาทกรรมเข้าในตัวบท (hybrid texts) จึงท�ำให้ภาษาสือ่ สารผ่านคอมพิวเตอร์
มีลกั ษณะแตกต่างไปจากประเภทของเนือ้ ความทัว่ ไปในภาษาจดหมายธุรกิจ
เพราะวาทกรรมทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ในโลกออนไลน์ผสมผสานทัง้ วาทกรรมการพูด
และการเขียนในกระบวนการ (Akar & Louhiala-Salminen, 1999) แนวโน้ม
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ความซับซ้อนของเนื้อความที่ปรากฎมากขึ้นดังกล่าวนี้ ท�ำให้มีการจ�ำแนก
ประเภทของเนือ้ ความทีเ่ ด่นชัดในวาทกรรมทางธุรกิจและองค์ประกอบทีซ่ บั
ซ้อนในการด�ำเนินธุรกิจผ่านคอมพิวเตอร์ ดังนั้น จึงกลายเป็นแนวปฏิบัติ
ทางการสือ่ สารทีเ่ ชือ่ มโยงกับสือ่ ใหม่ เช่น การส่งข้อความ (text messaging)
เป็นบริการส�ำหรับการส่งข้อมูลสั้น หรือ การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที
ด้วยเหตุนี้ จึงนับเป็นความท้าทายอย่างยิง่ ส�ำหรับนักวิจยั ทีใ่ ช้แนวการวิเคราะห์
แบบเดิมในการศึกษาคุณสมบัติของวาทกรรมทางธุรกิจและส่งผลให้มี
การเปิดรับแนวการศึกษาวิเคราะห์ทหี่ ลากหลายเพือ่ ศึกษาวาทกรรมทางธุรกิจ
ที่เกิดใหม่บนเครือข่ายการสื่อสารออนไลน์
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7. บทสรุป
บทความทางวิชาการเรื่องนี้อธิบายแนวคิดพื้นฐานในสาขาวาทกรรม
ทางธุรกิจ วิวฒ
ั นาการของแนวคิดซึง่ พัฒนากรอบแนวคิดและผสมผสานแนว
การวิเคราะห์จากหลายศาสตร์ เช่น วัจนปฏิบัติศาสตร์ วาทกรรมวิเคราะห์
การวิเคราะห์บทสนทนา การวิเคราะห์ประเภทของสัมพันธสาร เป็นต้น และ
น�ำเสนอแนวโน้มของงานวิจัยตามแนวทางวาทกรรมทางธุรกิจแบบผสม
ผสาน นักวิเคราะห์วาทกรรมทางธุรกิจใช้กรอบแนวคิดจากศาสตร์ต่างๆ
ศึกษาบทบาทของภาษาพูดและภาษาเขียนในบริบททางธุรกิจ จากการศึกษา
การพัฒนาแนวคิดของวาทกรรมทางธุรกิจสามารถจ�ำแนกแนวคิดออกเป็น
3 ด้าน คือ วาทกรรมทางธุรกิจและอ�ำนาจ วาทกรรมทางธุรกิจและแนวทาง
เชิงวิพากษ์ และวาทกรรมทางธุรกิจระหว่างวัฒนธรรม ในปัจจุบันงานวิจัย
ด้านวาทกรรมทางธุรกิจได้รบั การพัฒนาไปทัว่ โลกซึง่ มีประเด็นต่างๆ ในการศึกษา
ทีน่ า่ สนใจ เช่น วาทกรรมทางธุรกิจผ่านสือ่ ออนไลน์ วาทกรรมทางธุรกิจของ
ผูใ้ ช้ภาษาอังกฤษทีไ่ ม่ใช่เจ้าของภาษา วาทกรรมทางธุรกิจระหว่างวัฒนธรรม
คลังข้อมูลทางธุรกิจ เป็นต้น ด้วยเหตุที่การสื่อสารทางธุรกิจมีธรรมชาติที่
ไม่หยุดนิง่ อันประกอบด้วยการแข่งขันและความขัดแย้ง การศึกษาวาทกรรม
ทางธุรกิจจึงให้ความส�ำคัญต่อองค์ประกอบต่าง ๆ ตามทีป่ รากฏเป็นประเด็น
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ปัญหาความซับซ้อนในการใช้ภาษาของนักธุรกิจ เช่น มิติของความสุภาพ
ในด้านความสมานฉันท์ (solidarity) ระยะห่าง (deference) ฯลฯ ซึง่ ท้าทาย
ต่อข้อบังคับและงานในองค์กรทีต่ อ้ งอาศัยความเชือ่ มัน่ ทิศทางและความเป็นตัว
ของตัวเองของพนักงาน ดังนัน้ วาทกรรมทางธุรกิจจึงเปิดรับแนวการศึกษา
วิเคราะห์ใหม่ๆ เพือ่ อธิบายวาทกรรมทางธุรกิจทีม่ คี วามซับซ้อนในหลากหลาย
บริบท ผลงานวิจยั ของวาทกรรมทางธุรกิจมีการน�ำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
หลักสูตรการสื่อสารทางธุรกิจ การวิเคราะห์เนื้อหาการสอนที่อิงฐานความรู้
และแบบอิงตัวบทภาษา การผลิตสื่อการเรียนการสอนและการจัดการฝึก
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