บทที่ 1
บทนํา
การประกอบกิจกรรมตาง ๆ ของมนุษยนั้น ยอมตองอาศัยปจจัยสําคัญหลายประการใน
การดําเนินกิจกรรม และปจจัยหนึ่งที่ขาดมิไดก็คือ ภาษา เพราะภาษาเปนสัญลักษณที่กําหนดขึ้น
มารวมกันเพื่อใชในการถายทอดขาวสาร ความรู ความเขาใจ ตลอดจนความรูสึกนึกคิดของตนให
ผูอ นื่ ทราบ ถาเราไมใชภาษาในการสื่อความหมายแลว ก็มิอาจจะติดตอกิจธุระใหสําเร็จลุลวงได
โดยเฉพาะอยางยิ่งการดําเนินงานทางธุรกิจ ถามีความรูความเขาใจในเรื่องการสื่อสารเปนอยางดี
แลวยอมไดเปรียบกวาบุคคลอื่นหรือคูแขงขันที่ประกอบธุรกิจสาขาเดียวกัน
ภาษาจึงนับเปน
เครื่องมือทีส่ าคั
ํ ญที่ใชติดตอธุรกิจการคาระหวางกัน ไมวาจะเปนการซื้อขายสินคา การวางแผน
การดําเนินงาน หรือการบริหารงานภายในบริษัท หางราน และองคกรตาง ๆ กาญจนาท เรืองรจิต
ปกรณ (2531 : 8-10) ไดกลาววาการประกอบธุรกิจใหประสบความสําเร็จนั้นนอกจากจะตอง
อาศัยความรูทางดานบัญชี เศรษฐศาสตร สังคม จิตวิทยา การเมือง สถิติ กฎหมายธุรกิจ แลว
ภาษาธุรกิจก็เปนสิง่ สําคัญในการประกอบธุรกิจดวย เพราะภาษาเปนกระบวนการสื่อสารแลก
เปลีย่ นขอมูลขาวสารระหวางมนุษย ภายใตสภาพแวดลอมซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามสภาว
การณ ภาษาปนการสื่อสารที่มีการเคลื่อนไหวอยางตอเนื่อง และมีความสัมพันธ หรือมีผลกระทบ
ตอกันระหวางองคประกอบตาง ๆ ของการสื่อสาร (สุโขทัยธรรมาธิราช 2534 : 5)
การใชภาษาในการสื่อสารทางธุรกิจจึงมีความสําคัญที่จะชวยสรางความรูความเขาใจรวม
กันในองคกรเพื่อใหกจิ การประสบความสําเร็จ ชวยสรางความสัมพันธขององคกรใหเปนไปดวย
ความราบรื่น และเสริมสัมพันธภาพระหวางบุคคลและองคกร อีกทัง้ สรางจินตภาพที่ดี และ
สรางความสนใจของประชาชนตอองคกรดวย
ความหมายของคําวา “ภาษา” และ “ธุรกิจ”
มนุษยเรียนรูภาษาที่ใชในการติดตอสื่อสารกันตั้งแตเกิด ไมวาจะในการฟง การพูด การ
อาน หรือการเขียน แตก็เปนการยากที่จะใหคําจํากัดความของคําวา “ภาษา” พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2525 (2538 : 620-621) ไดใหความหมายของคําวา “ภาษา” วาหมายถึง
เสียงหรือกิรยิ าอาการที่ทําความเขาใจกันได คําพูด ถอยคําที่ใชพูดกัน โดยปริยายหมายถึงคนหรือ
ชาติที่พูดภาษานั้น ๆ เชน นุง หม และแตงตัวตามภาษา หรือหมายความวา มีความรูความเขาใจ
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สารานุกรมบริแตนนิกา ฉบับ ค.ศ. 1969 Volume 13 กลาววา ภาษาเปนระบบของ
สัญลักษณเชิงสัญนิยมในการพูดหรือเขียนที่มนุษยในฐานะที่เปนสมาชิกของกลุมสังคม และผูมี
สวนรวมในวัฒนธรรมของสังคมใชในการสื่อความหมาย (อุดม วโรตมสิกขดิตถ 2537 : 3)
อุดม วโรตมสิกขดิตถ (2537 : 3) กลาววาภาษาเปนระบบสัญลักษณในเชิงคําพูดหรือ
เชิงการเขียนที่มนุษยเทานั้นกําหนดขึ้น และใชเปนเครื่องมือในการสื่อความหมายตอกันและกัน
สวนคําวา “ธุรกิจ (Business)” เปนความหมายรวมครอบคลุมถึงกิจกรรมตาง ๆ ที่จะนํา
ไปสูเ ปาหมายในการเสนอ สินคา หรือบริการใหแกผูบริโภค (แอรมศรี กาญจนพังคะ และคณะ
2525 : 8)
ชํานาญ นิศารัตน และคณะ (2530 : 1) ใหความหมายวา “ธุรกิจ หมายถึง การติดตอ
สัมพันธที่เกี่ยวกับการพาณิชย การซื้อขาย การทําสัญญา การคมนาคมขนสงหรือการบริการการคา
ซึ่งรวมทั้งผูผลิตผูบริโภคและผูใชบริการตาง ๆ”
กาญจนาท เรืองรจิตปกรณ และคณะ (2521 : 6) กลาววา ธุรกิจเปน กิจกรรมทุกสิ่งทุก
อยางซึง่ มีความเกี่ยวพันในวงการของสถาบัน เพื่อที่จะจําหนายและใหบริการภายใตกฎเกณฑที่
ไดกาหนดไว
ํ
โดยมีความสัมพันธกับบริการอื่นและกลุมผูกระทํางานรวม เพื่อใหบรรลุถึงจุด
หมายอันเดียวกัน คือความสําเร็จของหนวยงาน
ดังนัน้ ภาษาธุรกิจ จึงหมายถึง ถอยคําที่ใชในการสื่อความหมายไมวาจะเปนการพูด การ
เขียน หรือสัญลักษณตาง ๆ ที่ใชในการดําเนินการอันเกี่ยวกับดานการคาขาย หรือกิจการอยางอื่น
ทีส่ าคั
ํ ญและไมใชราชการ โดยมีเปาหมายที่สําคัญคือไดรับผลกําไรจากการดําเนินงานนั้น
ภาษากับการสื่อสารทางธุรกิจ
การดําเนินงานในองคกรธุรกิจใหประสบผลสําเร็จหรือไดประโยชนจากการลงทุนคือผล
กําไรนัน้ นอกจากจะตองอาศัยการบริหารและการจัดการแลว ภาษาก็เปนสวนสําคัญอีกอยาง
หนึง่ ทีจ่ าเป
ํ นจะตองใชในขั้นตอนตาง ๆ ของการดําเนินธุรกิจ นับตั้งแตการพูดจากับบุคลากรภาย
ในหนวยงานเพื่อสั่งการหรือมอบหมายงาน การติดตอกับหนวยงานภายนอกเพื่อซื้อขายสินคา
หรือบริการ โดยการสนทนา การโทรศัพท การเขียนจดหมาย โทรเลข หรือการโฆษณาประชา
สัมพันธทางหนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน สิ่งเหลานี้จําเปนตองใชภาษาใน
การสือ่ ความหมายใหตรงกับเปาหมายของหนวยงานดวยกันทั้งสิ้น มิฉะนั้นแลวการสื่อสารจะไม
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตองการได การลงทุนก็ยอมเปนไปโดยเปลาประโยชนหรือไม
คุม คากับเวลา แรงงาน และเงินทุนที่ตองเสียไป
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การศึกษาการใชภาษาไทยในงานธุรกิจ
จําเปนที่จะตองศึกษาและทําความเขาใจใน
ลักษณะเฉพาะของภาษาธุรกิจ เพราะภาษาแตละวงการวิชาชีพตาง ๆ ก็มีลักษณะเฉพาะของตน
เชน ภาษากฎหมายตองมีลักษณะการใชภาษาที่กระชับรัดกุมมิใหมีการตีความหมายบิดเบือนไป
จากขอความในกฎระเบียบหรือขอบังคับนั้นได หรือภาษาหนังสือพิมพที่ตองการความเรงรีบใน
การสงขาวสาร จะมีลักษณะการใชภาษาที่ไมถูกตองตามหลักภาษาไปบางเพื่อเราความสนใจใครรู
ของผูอ า นและแขงกับเวลาที่ตองการเสนอขาวสารใหทันกับเหตุการณ
สวนภาษาธุรกิจนั้นมี
ลักษณะการใชภาษาที่ตองการความรวดเร็วเพราะในงานธุรกิจนั้น “เวลาเปนเงินเปนทอง” การใช
ภาษาธุรกิจจึงตองกะทัดรัด ชัดเจน ไมเยิ่นเยอ มีความหมายตรงตามที่ตองการสื่อสาร ไมออมคอม
วกวน หรือใชสานวนโวหารทางการประพั
ํ
นธ แตในขณะเดียวกันก็ไมหวนจนขาดความสุภาพไป
ภาษาธุรกิจจึงตองมีความสุภาพ กะทัดรัด ชัดเจน มีความละเอียดและประณีตในการใชถอยคําให
เกิดประสิทธิผลตอหนวยงานของตน
การสื่อสารทางธุรกิจใหประสบผลสําเร็จนั้น จําเปนตองศึกษาถึงองคประกอบของการ
สือ่ สารโดยทั่วไปกอน เพื่อเปนแนวทางในการติดตอสื่อสารทางธุรกิจไดถูกตองตามหลักเกณฑ
และบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตองการ
องคประกอบของการสื่อสาร ประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้
1. ผูสงสาร (Sender) หมายถึง แหลงตนตอของการสื่อสาร ไดแก ผูพูด และผูเขียน
เมือ่ พิจารณาการสื่อสารทางธุรกิจแลว ผูสงสารก็ไดแก ผูบริหาร ผูจัดการ เจาหนาที่ พนักงาน
หรือบริษัท หางราน หนวยงานตาง ๆ ซึ่งทําหนาที่พูดหรือเขียนขอความติดตอสื่อสารกัน รวมทั้ง
ผูบ ริโภค ลูกคาหรือผูใชบริการตาง ๆ ที่มาติดตอสื่อสารดวยการพูดหรือการเขียนก็นับเปนผูสง
สารดวย ผูสงสารในที่นี้จึงหมายถึงบุคคลที่สงสารไปยังผูรับสารนั่นเอง
2. สาร (Message) หมายถึง ขอความหรือเรื่องราวที่ตองการสื่อสารใหผูที่เราตองการ
จะติดตอไดเขาใจความหมาย สารในทางธุรกิจก็คือ เนื้อหาสาระของคําพูดหรือขอความที่เขียนที่
ผูส ง สารสงมา เชน ขอความที่พูดกัน ขอความในจดหมาย ขอความในโทรเลข ขอความในปาย
โฆษณาหรือขอความในบันทึกตาง ๆ เปนตน
3. สื่อ หรือ ชองทางการสื่อสาร (Media or Channel) หมายถึง สิ่งที่จะเปนตัวนําสาร
จากผูสงสารไปยังผูรับสารใหสามารถติดตอถึงกันไดไมวาจะเปนทางตา หู จมูก ลิ้น หรือกาย สื่อ
หรือชองทางการสื่อสารในทางธุรกิจ เชน การพูดทางโทรศัพท สื่อที่ใชก็คือ โทรศัพท ถาเขียน
จดหมาย สื่อก็คือ จดหมาย ถาจะโฆษณาสินคาทางโทรทัศน โทรทัศนก็เปนสื่อ เปนตน
4. ผูรับสาร (Reciever) หมายถึง ผูที่รับรูขาวสารที่ตองการสงสารมาใหทราบ ผูรับสาร
นีอ้ าจจะเปนคนคนเดียวหรือหลายคนก็ได และอาจจะเปนคนคนเดียวกันกับผูสงสารได เพราะใน
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ขณะที่เราเปนผูพูด ก็ตองเปนผูรับสารคือผูฟงดวย การสื่อสารจึงตองมีการตอบสนองซึ่งกันและ
กัน ผูร บั สารในทางธุรกิจจึงไดแก ผูฟง หรือผูอาน รวมทั้งผูดูดวย เชน ในขณะที่พนักงานของ
บริษทั อานปายประกาศ พนักงานผูนั้นก็เปนผูรับสาร เปนตน ผูรับสารจึงหมายถึงบุคคลที่ฟง
อาน หรือดูสารที่ผูสงสารสงมานั่นเอง
การสื่อสารทางธุรกิจจึงจํ าเปนที่ผูสื่อสารตองมีความรูความเขาใจในองคประกอบของ
การสือ่ สาร และการสื่อสารจะขาดองคประกอบอยางใดอยางหนึ่งมิได เพราะถามีแตผูสงสาร ไม
มีผูรับสารการสื่อสารนั้นก็ไมมีประสิทธิผล หรือมีแตผูรับสาร และสื่อ แตไมมีผูสงสาร การสื่อ
สารก็ไมสามารถเกิดขึ้นไดเชนกัน การสื่อสารที่ครบองคประกอบของการสื่อสารจึงเปนการสื่อ
สารที่สามารถจะสื่อสารไดตามที่ตองการ
ความสําคัญของการสื่อสารทางธุรกิจ
การทีห่ นวยงานตาง ๆ สามารถติดตอขอมูลขาวสาร เพื่อใหหนาที่การงานลุลวงและทําให
สังคมเจริญกาวหนายิ่งขึ้นก็ดวยอาศัยการสื่อสาร
การสื่อสารจึงมีความสําคัญทั้งตอบุคคลและ
สังคม ถาหากพิจารณาในแงของธุรกิจซึ่งเปนวงการที่มีการแขงขันกันสูง และการสื่อสารก็ถือวา
เปนปจจัยที่สําคัญใหการดําเนินธุรกิจประสบผลสําเร็จ ความสําคัญของการสื่อสารดานธุรกิจอาจ
แบงไดดังนี้ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2534 : 6-7 )
1. เพือ่ ใหขอ มูลขาวสารภายในองคกร ทําใหเกิดการเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน
สามารถรับรูในเรื่องเดียวกัน และมีขอมูลเพียงพอในการตัดสินใจ เชน การเขียนรายงาน หรือ
โครงการเสนอผูบังคับบัญชา ตลอดจนการใหขอมูลตาง ๆ แกพนักงาน อันจะชวยเสริมเปาหมาย
ขององคกรใหประสบความสําเร็จได นอกจากนี้การสื่อสารภายในองคกรยังชวยสรางความเขาใจ
รวมกัน และทําใหการดําเนินงานเปนไปดวยความราบรื่น เชน การสั่งการ การเขียนบันทึก ราย
งานการประชุม เปนตน
2. เพือ่ สื่อสารระหวางองคกร การดําเนินธุรกิจยอมมีการเจรจาตอรอง หรือปรับความ
เขาใจกันอาจจะดวยการพูด หรือการเขียนก็ตาม ยอมชวยใหความสัมพันธขององคกรเปนไปเพื่อ
ผลสําเร็จของธุรกิจ และเสริมสัมพันธภาพระหวางองคกร เชน การเขียนจดหมายไมตรีจิต การ
เขียนเพื่อการประชาสัมพันธ เปนตน
3. เพือ่ สื่อสารระหวางองคกรกับกลุมประชาชน การสื่อสารระหวางองคกรกับกลุ
ประชาชนนอกจากจะชวยกระจายขอมูลขององคกรตอประชาชนแลวยังชวยสรางจินตภาพที่ดี
ดวย เชน การโฆษณาประชาสัมพันธตาง ๆ
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บทบาทของการสื่อสารทางธุรกิจ
การติดตอสื่อสารทางธุรกิจจะมีประสิทธิผลเพียงใดนั้น
ผูสงสารแลผูรับสารควรได
พิจารณาถึงบทบาทของการสื่อสารขั้นพื้นฐานเพื่อใหการสื่อสารบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตองการ
ดังตอไปนี้
1. ผูสงสารตองมีจุดประสงคที่เดนชัดในการสื่อสาร เมื่อเราตองการจะสื่อสารกับใคร
นัน้
ตองตั้งจุดประสงคที่แนชัดเสียกอนวาเราตองการจะสื่อสารไปเพื่ออะไร ผูรับสารจะได
สามารถเขาใจสารตามความตองการของตน จุดประสงคของการสื่อสารทางธุรกิจอาจจะแยกได
ดังนี้
1.1 เพือ่ แจงขาวสาร การแจงขาวสารเปนการบอกกลาวเรื่องราว หรือกิจธุระ
ตางๆที่ตองการใหผูรับสารทราบ เชน ผูจัดการติดระเบียบการปฏิบัติงานใหพนักงานของบริษัท
ทราบ เลขานุ-การสงจดหมายเชิญประชุมใหคณะกรรมการมาประชุม หรือบริษัทประกาศรับ
สมัครพนักงานในหนังสือพิมพ เปนตน
1.2 เพือ่ โนมนาวใจ การโนมนาวใจเปนการเรงเรา ชักจูงใจใหผูรับสารมีความ
เชือ่ ความรูสึกที่ตองการจะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามที่ผูสงสารโนมนาวมา เชน การโฆษณาสินคาและ
บริการทางสื่อมวลชน การลดราคาสินคาหรือมีของแถม การสงชิ้นสวนของสินคาเพื่อชิงโชค
หรือการใหสวนลดพิเศษแกสมาชิก เปนตน
1.3 เพื่อประชาสัมพันธ การประชาสัมพันธเปนการสงเสริมหรือรักษาชื่อเสียง
ของบริษทั ไวใหคงอยูหรือเปนที่รูจักแกสาธารณชนมากขึ้น เชน การออกนามบริษัททางสื่อมวล
ชนในการบริจาคเงินเพื่อการกุศลตาง ๆ หรือการโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธทางวิทยุโทรทัศน
เปนตน
2. ผูส อื่ สารตองมีความรูความเขาใจในสารที่ตองการจะสง การมีความรูความเขาใจใน
เรื่องที่เราจะสื่อสารจะชวยใหผูสงสารสามารถสงสารไดอยางถูกตอง
ถาผูสงสารไมมีความรู
ความเขาใจในเรื่องที่ตองการจะสงสารแลวก็ยอมยากที่จะทําใหผูรับสารเขาใจได เชน พนักงาน
ขายสินคายอมตองมีความรูเกี่ยวกับชนิด ราคา คุณลักษณะและประโยชนใชสอยของสินคาที่ตน
ขาย หรือเลขานุการก็ตองมีความรูในการรางจดหมายโตตอบ พิมพดีด จดรายงานการประชุม
และใชภาษาในการติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่นไดอยางถูกตอง เปนตน
3. ผูสื่อสารตองมีความพรอมในการสื่อสาร การมีความพรอมในที่นี้ หมายถึงการที่ผูสง
สารและผูรับสารมีความพรอมทั้งรางกายและจิตใจ คือมีสุขภาพรางกายแข็งแรง อวัยวะในการรับ
สารหรือสงสารไมพิการหรือบกพรอง โดยรวมถึงความมีสมาธิ มีความละเอียดรอบคอบ สุขุม
พรอมที่จะสื่อสารกัน มิฉะนั้นแลวการสื่อสารอาจจะลมเหลวได เชน ถาพนักงานคนใดที่มีสุข
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ภาพรางกายไมดใี นวันที่มาปฏิบัติงานก็ยอ มจะไมมีสมาธิที่จะทํางาน
เพราะสภาพรางกายไม
พรอมที่จะสงสารหรือรับขาวสารใด ๆ เปนตน
4. ผูสื่อสารตองรูจักใชวิธีการสื่อสารใหเหมาะสม การเลือกสื่อหรือชองทางการสื่อสาร
ใหเหมาะสมยอมกาวไปถึงประสิทธิผลในการสื่อสารไปแลวครึ่งหนึ่ง เชน การโฆษณาขายของ
เด็กเลนหรือขนมสําหรับเด็กก็ควรเลือกโฆษณาทางวิทยุโทรทัศนมากกวาทางหนังสือพิมพ หรือ
วารสาร เพราะเด็กเล็ก ๆ นิยมดูรายการทางวิทยุโทรทัศนมากกวาที่จะอานหนังสือ หรือยังอาน
หนังสือไมออกและบางคนอาจไมมีโอกาสไดดูหนังสือพิมพ วารสารตาง ๆ ก็ได
5. ผูส อื่ สารทางธุรกิจตองมีการฝกฝนทักษะอยูเสมอ การฝกทักษะก็เพื่อใหเกิดความ
ชํานาญแมนยํา และสามารถติดตอสื่อสารไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ เชน เลขานุการที่จด
บันทึกการประชุมไมทันก็ตองหมั่นฝกฝนทักษะการเขียน การจดบันทึก การใชตัวยอ ใหรวดเร็ว
ขึน้ กวาเดิม หรือตองฝกฝนการใชชวเลขในการจดบันทึกการประชุม เปนตน
6. ผูส ื่อสารตองรูจักเลือกกาลเทศะในการสื่อสารใหเหมาะสม การสื่อสารจะมีประสิทธิ
ผลไดผูสื่อสารตองดูเวลา สถานที่ และสภาพแวดลอมทางสังคมวาเหมาะที่จะพูดติดตอสื่อสาร
ดวยหรือไม ถามิเชนนั้นแลวผูรับสารอาจจะไมสนใจ หรือไมตั้งใจที่จะรับสารได และการสื่อ
สารนัน้ ก็ไมไดผลตามที่ตองการ เชน พนักงานเดินขายสินคาตามบานจะไปเสนอขายสินคาของ
ตนแกผบู ริโภคที่กําลังทะเลาะกันอยูก็ยอมจะไมไดผล หรือในทางตรงขามอาจจะไดผลในทางที่
ไมดีก็ได เปนตน
จะเห็นไดวา ผูที่เกี่ยวของกับวงการธุรกิจ ไมวาในฐานะผูบริหาร ผูจัดการ เจาของราน
พนักงาน ลูกจาง หรือลูกคาผูบริโภค จําเปนที่จะตองมีความรูความสามารถในการสื่อสารไมมาก
ก็นอ ย เพราะการติดตอสื่อสารทางธุรกิจในชีวิตประจําวัน ภาษาจะเขามามีบทบาทและอิทธิพล
เปนอยางมาก จนอาจกลาวไดวาภาษาเปนสวนเสริมสรางธุรกิจใหดําเนินงานกาวหนาไปอยางไม
หยุดยั้ง ในการประกอบธุรกิจการคาจะตองมีการติดตอพบปะลูกคาหรือบุคคลที่เกี่ยวของในวง
การคานัน้ ๆ ฉะนั้นถอยคําที่จะใชในการติดตอไมวาจะเปนดวยการพูด การเขียนเปนจดหมาย
หรือรายงานก็ตาม นักธุรกิจจะตองมีความรูทางดานภาษาธุรกิจเปนพิเศษ เชน การเขียนรายงาน
การจดบันทึกการประชุม การเก็บและรวบรวมเอกสาร การวิเคราะหปญหาและการสรุปผลงาน
ตาง ๆ เพื่อเสนอตอผูบังคับบัญชาอีกตอหนึ่ง
ความสําคัญของการเขียนทางธุรกิจ
การเขียนเปนรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารความคิด ซึ่งรวมถึงความรู ประสบการณ
ความรูสึก และจินตนาการออกมาเปนถอยคํา การเขียนเปนเครื่องมือสื่อสารที่สําคัญ เปนการถาย
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ทอดมรดกทางสติปญญาของมนุษย เผยแพรความรู ความคิดใหกวางไกล การเขียนเปนทักษะ
ทางภาษาเพื่อคนหาความหมาย และเพื่อสื่อสารขอความนั้น ๆ แกผูรับสาร (Murray in Cooper,
ed. 1978 : 87) การเขียนกับการพูดจึงเปนการสงสารที่มีจุดประสงคเดียวกันคือ เพื่อการติดตอสื่อ
สาร ทําความเขาใจกับผูอื่น การเขียนจึงเปนกระบวนการที่ตองฝกฝนและเรียนรู แตการเขียนก็
เปนศิลปะที่ผูเขียนตองเลือกสรร ทั้งเนื้อความ ถอยคํา โครงสราง ภาษา ลีลา วิธีการนําเสนอเพื่อ
สือ่ สิง่ ทีต่ นตองการ ลักษณะเชนนี้เปนศิลปะเฉพาะบุคคลทําใหเกิดความแตกตางในงานเขียนของ
แตละบุคคล
การเขียนตางกับการพูดที่เมื่อเขียนไปแลว ผูเขียนมีโอกาสเปลี่ยนแปลงแกไขกอนถึงผู
อานได การเขียนใชสื่อสารไดกวางขวาง ชัดเจน และคงอยูยาวนานกวาการพูด ดังนั้น วิธีศึกษา
การเขียนและการพูดจึงตางกัน ดังนั้นการเขียนจึงเปนเสมือนตัวแทนของผูเขียนที่ไปปรากฏตอผู
อืน่ ผูเ ขียนจึงควรตระหนักอยูเสมอวา จะทําอยางไรที่จะให “ตัวแทน” ของตน เปนตัวแทนที่ดีที่
สุด คือสรางความพอใจ สรางความรูสึกในทางที่ดีและสามารถสื่อสารกับผูอานได (สมพันธุ
เลขะพันธ 2541 : 1-2) การเขียนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจจึงมีความสําคัญดังตอไปนี้
1. การเขียนเปนการเขารหัสเพื่อการสื่อสาร เพื่อบันทึกความคิดเปนตัวอักษร อาจเพื่อ
เก็บไวในระบบหรือเพื่อการสื่อสารตอไปยังผูรับสารก็ได
2. การเขียนเปนวิธีการในการสื่อสารระหวางบุคคล และสื่อมวลชน เชน การเขียน
จดหมาย บันทึก รายงานการประชุม บทโฆษณาทางวิทยุโทรทัศน
3. การเขียนชวยใหขอมูล ชวยโนมนาวใจ และชวยใหความบันเทิงตามวัตถุประสงคที่
ตั้งไวสําหรับการสื่อสารแตละคราว
4. การเขียนทําความเขาใจไดดีกวาการพูด เนื่องจากไดขอมูลที่ละเอียดกวา
5. การเขียนเปนหลักฐาน คนควา อางอิงได เปนประโยชนตอการเก็บขอมูล บันทึก
ประวัติศาสตร การเขียนบันทึกความเปนมาของชาติ และวัฒนธรรมของทุกชาติ ทุกภาษา
6. การเขียนเปนการสงเสริมงานอาชีพ งานทุกอาชีพตองอาศัยการเขียน เพราะหากผู
ประกอบอาชีพตาง ๆ สามารถใชภาษาเขียนไดอยางคลองแคลว สื่อความหมายและความเขาใจได
ชัดเจน การประกอบอาชีพยอมกาวหนาและประสบความสําเร็จอยางแนนอน
7. การเขียนเปนการสงเสริมบุคลิกภาพ ความสามารถในการใชภาษาเขียนใหมีประ
สิทธิภาพและชวนอานยอมเปนเสนหดึงดูดความสนใจและสรางความประทับใจใหแกผูอาน
ลักษณะของการเขียนเพื่อสื่อสารทางธุรกิจ
การเขียนเพื่อสื่อสารทางธุรกิจ มีขอควรคํานึงถึง 3 ประการดวยกันคือ
1. กอนการเขียน ผูเ ขียนจะตองศึกษาในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
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1.1 วัตถุประสงคในการเขียน ผูเขียนจะตองทราบวางานเขียนชิ้นนั้นจะเขียนเพื่อ
อะไร เชน การเขียนขาวเพื่อใหขอมูลขาวสาร การเขียนโฆษณาเพื่อโนมนาวใจ หรือการเขียน
คอลัมนเบ็ดเตล็ดเพื่อความบันเทิง เปนตน
1.2 วิเคราะหผอู านและระดับภาษาในการเขียน ผูเขียนจําเปนตองวิเคราะหผูอานใน
เรือ่ งตาง ๆ เชน เพศ วัย ทัศนคติ สถานภาพสังคม ความรู และอาชีพ ตลอดจนระดับภาษา เพราะ
สิง่ ตาง ๆ เหลานี้มีผลตอการเลือกใชถอยคําภาษาที่เปนทางการหรือไมเปนทางการ หรือจะนํา
เสนอเนื้อหา อยางไรใหผูอานมีความรูสึกที่ดีตอหนวยงานหรือองคกรนั้น ๆ
1.3 ศึกษาสือ่ ทีจ่ ะใชในการเขียน เพราะสื่อแตละประเภทมีขอดีและขอเสียตางกัน
ไปสือ่ บางประเภทอาจจะเหมาะที่จะใชภายในหนวยงานเพราะสะดวก และประหยัดเวลา เชน
แบบฟอรม หรือสือ่ บางสือ่ อาจจะเหมาะในการใหรายละเอียดและเผยแพรแกบุคคลหรือหนวย
งานภายนอก เชน แผนพับ ดังนั้น การวิเคราะหสื่อแตละประเภทยอมมีผลตอการดําเนินธุรกิจ
ดวย
2. ระหวางการเขียน เมือ่ ผูเ ขียนมีความเตรียมพรอมกอนลงมือเขียนแลว ระหวางการ
เขียนก็ควรพิจารณาในเรื่องตอไปนี้ดวย
2.1 เนือ้ หาทีจ่ ะเขียน ผูเขียนควรจะศึกษาคนควาแหลงขอมูลตาง ๆ เพื่อจัดระเบียบ
ใหเปนเนือ้ หาที่สมบูรณ ชัดเจน และถูกตอง เชน การเขียนรายงานประจําปของหนวยงาน ผูเขียน
ก็ควรจะศึกษานโยบายขององคกร และคนควาขอมูลตาง ๆ เพื่อมาเรียบเรียงเปนรายงานฉบับ
สมบูรณ
2.2 วิธกี ารเขียน ผูเขียนตองศึกษาหลักการเขียนตั้งแตการใชคํา ประโยค ตลอดจน
รูปแบบของการเขียนเฉพาะอยาง เพราะงานเขียนแตละประเภทอาจมีรูปแบบแตกตางกันไป เชน
รูปแบบการเขียนหนังสือราชการกับจดหมายธุรกิจมีรายละเอียดทั้งที่เหมือนและไมเหมือนกัน
3. หลังการเขียน เมือ่ เขียนงานเสร็จแลว ผูเขียนก็ตองพิจารณาตรวจสอบความถูกตอง
และสมบูรณในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
3.1 การพิจารณาความสมบูรณของงานเขียน โดยพิจารณาวางานชิ้นนั้นมีเอกภาพ
สัมพันธภาพ และสารัตถภาพหรือไม หมายความวางานเขียนนั้นมีเนื้อหาที่กลาวถึงเรื่องใดเรื่อง
หนึง่ เพียงประเด็นเดียวหรือไม โดยแตละสวนมีความกลมกลืนกันในเรื่องของการใชถอยคําภาษา
หรือแนวการเขียน และมีเนื้อหาสาระที่ผูอานสามารถจะจับสาระสําคัญของเรื่องได
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3.2 การพิจารณาทบทวนองคประกอบของการสื่อสาร เปนการพิจารณาวางาน
เขียนนั้นตรงตามวัตถุประสงคของผูสงสารหรือไม สื่อที่ใชเหมาะสมหรือไม ผูรับสารสามารถ
เขาใจหรือรับรูความประสงคของผูสงสารไดอยางชัดเจนหรือไม และผลของการสื่อสาร หรือ
โอกาสในการสื่อสารมีแนวโนมไปในทิศทางใด
การเขียนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจจึงเปนงานที่ละเอียดซับซอน มีองคประกอบหลาย
ประการที่จะตองคํานึงถึง โดยเฉพาะการเขียนเปนการสงสารที่ไมเห็นหนาผูรับสารเพราะเปน
การสื่อสารทางเดียว หากจะไดทราบปฏิกิริยาตอบสนองก็ตองอาศัยเวลา มิไดมีการตอบสนองใน
ทันทีทันใด ผูเขียนจึงตองระมัดระวัง ใชความพิถีพิถันกับงานเขียนเพื่อการสื่อสารเปนอยางยิ่ง
(สุโขทัยธรรมาธิราช 2534 : 30-33)

