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บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีการปฏิเสธในภาษาอังกฤษกรณี ศึกษาภาษาเขียนของนักศึกษา
ไทยที่ เรี ย นภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่ า งประเทศ ข้อ มู ล ที่ ใช้วิเคราะห์ ไ ด้ม าจากการตอบแบบสอบถาม Discourse
Completion Test (DCT) ของกลุ่มนิ สิตปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร จานวน 30 คน ผลการวิจยั พบว่า กลวิธีการ
ปฏิเสธที่กลุ่มตัวอย่างเลือกใช้มากที่สุดใน 3 กลุ่มสถานการณ์การปฏิเสธ คือ การปฏิเสธข้อเสนอ การปฏิเสธการขอร้อง
และการปฏิเสธคาเชิญ ได้แก่ การปฏิเสธโดยการกล่าวให้เหตุผล ซึ่ งตรงกับงานวิจยั อื่นๆที่ผ่านมา แต่มีความแตกต่างใน
การปรากฏของกลวิธียอ่ ย ในบทบาทของสถานภาพทางสังคมที่ มีต่อการปฏิเสธนั้นโดยรวมยังไม่เห็นเด่นชัดนัก ส่ วน
ใหญ่ใช้ในปริ มาณที่ คล้ายคลึงกันในแต่ละสถานการณ์ อนึ่ งผูเ้ รี ยนคนไทยนิ ยมเพิ่มความหนักแน่ นในการกล่าวแสดง
ความเสี ยใจหรื อการกล่าวขอโทษและการกล่าวแสดงความขอบคุณในการกล่าวปฏิเสธด้วย
Abstract
The aim of this study is to investigate the English refusal strategies of Thai EFL learners in written
language. The data were collected by using a modified version of the Discourse Completion Test (DCT) from 30 Thai
students at Naresuan University. The finding which is most frequently-used in sub-refusal strategies was the indirect
strategy called “Excuse, reason and explanation”. In terms of social status Thai learners employed sub -refusal
strategies quite similar in all social status. In addition, Thai learners use intensifiers in regret and gratitude.
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บทนา
ปั จจุ บั น การศึ ก ษาค้ น คว้า ด้ า นภาษาและ
ทฤษฎี ท างภาษาศาสตร์ ไ ด้ เจริ ญ ก้ า วหน้ า ไปอย่ า ง
รวดเร็ ว โดยมุ่ ง เน้ น ศึ ก ษาเฉพาะรู ป ภาษาที่ จับ ต้อ ง
มองเห็ น ได้ม าจนถึ ง ศึ ก ษาภาษาที่ ใช้อ ยู่ในท าเนี ย บ
ภาษานานาประเภท เช่น ภาษาในวงการแพทย์ วงการ
กฎหมาย รวมไปถึ งภาษาในวงการศึ กษา การศึ กษา
ภาษาที่คนใช้อยูใ่ นชีวติ ประจาวันนั้น นอกจากจะศึกษา
ความหมายตามที่มีอยูใ่ นภาษาแล้วยังศึกษาความหมาย
ของภาษาตามเจตนาการสื่ อสารของผูพ้ ูดด้วยซึ่ งก็คือ
การศึกษาเรื่ องวัจนกรรมนัน่ เอง
Searle (1969, p.18) ยืนยันว่า วัจนกรรมเป็ น
ส่ ว นหนึ่ งของความหมายของประโยคที่ ส าคัญ มาก
เพราะในการกล่ า วถ้อ ยค านั้ น มนุ ษ ย์มิ ไ ด้ มี ค วาม
ต้องการเพียงเปล่งเสี ยงหรื อวาจา ซึ่ งมีความหมายอ้าง
ถึ งสิ่ ง ใดสิ่ งหนึ่ งเท่ านั้น แต่ มี เจตนาในการสื่ อ สารที่
ชัด เจนเสมอทุ ก ครั้ ง สอดคล้อ งกับ Hymes (1972) ที่
กล่าวว่า ในการใช้ภาษานั้นผูพ้ ูดต้องการความรู ้ ท้ งั 4
ประการ คื อ ความถู กต้อ งตามหลักไวยากรณ์ ความ
ยอมรับได้ ความเหมาะสม และการที่รูปภาษานั้นถูกใช้
มาแล้ว ความรู ้เพี ยงว่าอะไรถูกไวยากรณ์ หรื อไม่ น้ ัน
ไม่ เพี ย งพอที่ จ ะท าให้ ผูพ้ ู ด ใช้ภ าษาเพื่ อ การสื่ อ สาร
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพในสังคมได้ ดังนั้นจึ งกล่าวได้ว่า
การศึ ก ษาที่ เ น้ น เฉพาะรู ป ภาษาอย่ า งเดี ย วอาจไม่
เพียงพอ และไม่สามารถนารู ปภาษานั้นไปใช้จริ งได้
การศึ ก ษาด้า นวัจ นกรรมจึ ง มี ป ระโยชน์ อ ย่ า งมาก
เพื่ อ ให้ ก ารสื่ อ สารนั้ นเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและบรรลุ
วัตถุประสงค์สูงสุด
ใน ช่ ว งห ล าย ปี ที่ ผ่ าน ม ามี ก าร ศึ ก ษ า
เกี่ ยวกับวัจนกรรมมากมาย เช่ น วัจกรรมการขอโทษ
วัจกรรมการขอร้อง วัจกรรมการสัญญา วัจนกรรมการ
ปฏิเสธ ผูว้ จิ ยั เห็นว่าวัจนกรรมการปฏิเสธเป็ นอีก
วัจนกรรมหนึ่ งที่ น่าสนใจ เพราะการปฏิ เสธเป็ นวัจนกรรมที่อาจก่อให้เกิดความลาบากใจ อึดอัด เมื่อต้องพูด
ปฏิ เสธ ซึ่ งที่ ผ่านมามี ผูท้ ี่ ศึกษาเกี่ ยวกับวัจนกรรมการ
ปฏิ เสธ ได้แ ก่ ธนพรรษ (2542) Panpothong (1999)
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แ ก้ ว ใ จ ( 2550) Widjaja ( 1997) แ ล ะ Liao and
Bresnahan (1996) โด ยส่ วน ให ญ่ เป็ น ก ารศึ ก ษ า
เปรี ยบเทียบระหว่างหรื อต่างวัฒนธรรม อย่างไรก็ตาม
การศึ ก ษาในวัฒ นธรรมเดี ย วกัน ยัง มี อ ยู่น้ อ ย งานที่
ศึ ก ษาวัจ กรรมการปฏิ เสธของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี
วัฒนธรรมเดี ยวกัน เช่น ธี รดา (2554) ศึ กษากลวิธีการ
ตอบปฏิเสธในภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยศึกษากลวิธีและรู ปแบบการ
ใช้ภาษาอังกฤษในการตอบปฏิ เสธการชักชวน และ
ศึกษาปั ญหาเกี่ ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในกลวิธีการ
ตอบปฏิ เสธของกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ ิจยั จึงเห็ นช่องว่างใน
การวิจยั โดยมีความสนใจที่ จะศึ กษากลวิธีการปฏิ เสธ
ในภาษาอังกฤษที่ ปรากฏในภาษาเขี ยนของนักศึ กษา
ไทยที่ เรี ยนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่ างประเทศ โดย
ศึ ก ษากลวิ ธี ก ารปฏิ เสธใน 3 ลัก ษณะ คื อ ปฏิ เสธ
ข้อเสนอ ปฏิเสธการขอร้อง และปฏิเสธการเชิญ
วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อศึ กษากลวิธีการปฏิ เสธในภาษาอังกฤษ
ข อ ง นั ก ศึ ก ษ าไ ท ย ที่ เรี ย น ภ าษ าอั ง ก ฤ ษ เป็ น
ภาษาต่างประเทศ กรณี ศึกษาภาษาเขียน
วิธีการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ป ร ะ ช าก ร : นิ สิ ต ป ริ ญ ญ าต รี ชั้ น ปี ที่ 4
มหาวิทยาลัยนเรศวร จานวน 177 คน
กลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง: นิ สิ ต ชั้ น ปี ที่ 4 วิ ท ยาลั ย
นานาชาติและนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ
จานวนทั้งสิ้ น 30 คน เนื่ องจากมี การใช้ภาษาอังกฤษ
อย่างสม่ าเสมอ แบ่งเป็ น เพศชาย 15 คน หญิ ง 15 คน
โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย (random sampling)
เพราะเป็ นการเปิ ดโอกาสให้กลุ่มตัวอย่างมีสิทธิ์ ได้รับ
เลือกเท่าๆกัน
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
แบ บ สอ บ ถามจากส ถาน การณ์ สมมุ ติ
Discourse Completion Test ( DCT) โ ด ย ก า ห น ด
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สถานการณ์ สมมุติต่างๆรวมทั้งหมด 18 สถานการณ์
โดยให้กลุ่มตัวอย่างกล่าวตอบด้วยข้อความที่ คิดว่าจะ
ตอบเมื่ออยูภ่ ายใต้สถานการณ์น้ นั ๆโดยแบบสอบถาม
จะเป็ นภาษาอังกฤษ ซึ่งผูว้ จิ ยั ประยุกต์ใช้แบบสอบถาม
ของ ธนพรรษ (2542)
การเก็บรวมรวมข้ อมูล
การเก็บข้อมูลโดยการขอความร่ วมมือจาก
นิสิตก่อนหมดเวลาในคาบเรี ยน 15 นาที
การวิเคราะห์ ข้อมูล
หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดระเบี ยบ
ข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างแล้วจะวิเคราะห์ดงั
หัวข้อย่อยต่อไปนี้
1. วิเคราะห์กลวิธีการปฏิเสธการขอร้อง
ปฏิเสธข้อเสนอ และปฏิเสธการเชิญ
โดยใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์กลวิธีการ
ปฏิเสธ คือ วิเคราะห์ความหมายของข้อความย่อยตาม
แบบของ Beebe et al. (1990) ซึ่งแบ่งกลวิธีการปฏิเสธ
เป็ น 2 แบบ ได้แก่ กลวิธีการปฏิเสธแบบตรงและกลวิธี
การปฏิเสธแบบอ้อม
2. วิเคราะห์ความถี่ของกลวิธีการปฏิเสธ
และกลวิธียอ่ ยของการปฏิเสธการขอร้อง ปฏิเสธ
ข้อเสนอและปฏิเสธการเชิญ
เมื่อวิเคราะห์กลวิธีท้ งั หมดแล้วผูว้ ิจยั จะ
แจงนั บ อัต ราการใช้ก ลวิธี แ ต่ ล ะกลวิธี เพื่ อ น าไปหา
ความถี่ในการปรากฏ โดยแจงนับทุกครั้งที่ พบการใช้
ถึงแม้บางข้อความจะมีการใช้กลวิธีเดี ยวกันมากกว่า 1
ครั้งในข้อความเดียวกัน โดยได้แปลงค่าความถี่ในการ
ปรากฏให้อยูใ่ นรู ปร้อยละของการปรากฏ โดยใช้สูตร
คานวณต่อไปนี้
ร้อยละการปรากฏ

=

ความถี่ของการปรากฎกลวิธี ×100
ความถี่ของกลวิธีท้ งั หมดที่ได้ที่ได้จากการเก็บข้อมูล

ร้ อ ยละการปรากฏของกลวิธี ย่อ ย =
ความถี่ของการปรากฎกลวิธียอ่ ย×100
ความถี่ท้ งั หมดที่มีกลวิธียอ่ ยนั้น
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ผลการวิจยั
ผลการศึกษาการปรากฏของกลวิธีการปฏิเสธ
ข อ ง นั ก ศึ ก ษ าไ ท ย ที่ เรี ย น ภ าษ าอั ง ก ฤ ษ เป็ น
ภาษาต่างประเทศในภาษาเขียนมีกลวิธีการปฏิ เสธทั้ง
แบบตรงและแบบอ้อม โดยจาแนกตามสถานการณ์การ
ปฏิเสธดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ร้อยละในการปรากฏของกลวิธีการปฏิเสธ
ข้อเสนอ การปฏิเสธการขอร้อง และการ
ปฏิเสธคาเชิญ
กลวิธีทพี่ บ

การ
ปฏิเสธ
ข้ อเสนอ

การ
ปฏิเสธ
คาเชิญ

3.3

การ
ปฏิเสธ
การ
ขอร้ อง
12.3

ปฏิเสธแบบตรง
ปฏิเสธแบบอ้ อม
- ปฏิเสธโดยการแสดงความ
เสี ยใจ
- -ปฏิเสธโดยการแสดงความ
คิดเห็นด้านบวก
-ปฏิเสธโดยกล่าวให้เหตุผล
ประกอบหรื ออธิ บายความ
-ปฏิเสธโดยเสนอทางเลือก
-ปฏิเสธโดยรับปากว่าจะทาสิ่ ง
นั้นให้ในอนาคต
-ปฏิเสธในเชิงลบ
-ปฏิเสธในเชิงวิจารณ์
-ปฏิเสธโดยให้ผฟู ้ ังคลายกังวล
-ปฏิเสธโดยการแสดงความ
ปรารถนาว่าน่าจะทาตามความ
ต้องการของคู่สนทนาได้
-ปฏิเสธโดยการแสดงความ
ลังเล
-ปฏิเสธโดยการกล่าวติดตลก
-ปฏิเสธโดยการตั้งคาถาม
-ปฏิเสธโดยการหยุดใช้
ระหว่างการจบบทสนทนา
และการเริ่ มบทสนทนา
-ปฏิเสธโดยการแสดงความ
ขอบคุณหรื อความซาบซึ้ง

1.9

26.4

23.7

5

7

7.7

35

39

32.5

1
1.4

4.8
1.5

2.1
1.6

0.5
1.2
16.9
0.5

0.3
0.3
1.8

0.2
0.2
2.3

-

0.3

3.2

0.5
1.2
0.2

6
-

1.9
-

31.4

0.3

6.5

18.1
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อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
งานวิจยั นี้ได้แสดงให้เห็นว่ากลวิธีการปฏิเสธ
ในภาษาอังกฤษปรากฏทั้งกลวิธีแบบตรงและแบบอ้อม
โดยการปฏิ เสธแบบอ้อมที่ มากที่ สุด คื อ การกล่าวให้
เหตุผลประกอบหรื ออธิ บายความซึ่ งตรงกับงานวิจัย
อื่ น ๆ เช่ น ธนพรรษ (2542) แก้ ว ใจ (2550) ธี รดา
(2554) แต่ แ ตกต่ า งกัน ในเรื่ อ งของการปรากฏของ
กลวิธีย่อย กล่าวคือ ในการปฏิ เสธการขอร้อง พบการ
ปฏิ เสธโดยการตั้งคาถาม การปฏิ เสธโดยรับปากว่าจะ
ทาสิ่ งนั้นในอนาคต ปฏิ เสธโดยแสดงความปรารถนา
ว่าน่าจะทาตามความต้องการของคู่สนทนาได้ ปฏิเสธ
ในเชิ งลบ ปฏิ เสธโดยให้ผูฟ้ ั งคลายกังวล ปฏิ เสธโดย
การแสดงความขอบคุณหรื อความซาบซึ้ง
กรณี การปฏิ เสธข้อเสนอ ปรากฏการปฏิ เสธ
โดยรับปากว่าจะทาสิ่ งนั้นในอนาคต การปฏิ เสธโดย
การตั้งคาถาม ปฏิ เสธในเชิ งวิจารณ์ ปฏิ เสธในเชิ งลบ
ปฏิ เสธโดยแสดงความปรารถนาว่าน่ าจะทาตามความ
ต้องการของคู่สนทนาได้ ปฏิเสธโดยการกล่าวติดตลก
และปฏิเสธโดยการหยุด ใช้ระหว่างการจบบทสนทนา
และการเริ่ มบทสนทนา ซึ่ งกลวิธียอ่ ยเหล่านี้ ไม่พบใน
งานของธนพรรษ (2542) และงานอื่นๆ
ในบทบาทของสถานภาพทางสังคมที่มีต่อ
การปฏิเสธนั้นโดยรวมยังไม่เห็นเด่นชัดนัก ส่วนใหญ่
ใช้ในปริ มาณที่คล้ายคลึงกันในแต่ละสถานการณ์ อนึ่ง
ผูเ้ รี ยนคนไทยนิยมเพิ่มความหนักแน่นในการกล่าว
แสดงความเสี ยใจหรื อการกล่าวขอโทษ และการแสดง
ความขอบคุณหรื อความซาบซึ้งในการกล่าวปฏิเสธ
ด้วย เช่น so sorry I’m really grateful เป็ นต้น
ผลการวิ จั ย ครั้ งนี้ สามารถน าไปใช้ เ ป็ น
แนวทางในการพัฒนาการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ
เป็ นภาษาต่างประเทศในเนื้ อหาของการตอบปฏิ เสธ
ข้อเสนอ การขอร้อง และคาเชิญ
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ข้ อเสนอแนะ
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