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บทคดัย่อ 
 การศึกษาวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษากลวธีิการปฏิเสธในภาษาองักฤษกรณีศึกษาภาษาเขียนของนกัศึกษา
ไทยท่ีเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ข้อมูลท่ีใช้วิเคราะห์ได้มาจากการตอบแบบสอบถาม Discourse 
Completion Test (DCT) ของกลุ่มนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลยันเรศวร จ านวน 30 คน ผลการวิจยัพบว่า  กลวิธีการ
ปฏิเสธท่ีกลุ่มตวัอยา่งเลือกใชม้ากท่ีสุดใน 3 กลุ่มสถานการณ์การปฏิเสธ คือ การปฏิเสธขอ้เสนอ การปฏิเสธการขอร้อง 
และการปฏิเสธค าเชิญ ไดแ้ก่ การปฏิเสธโดยการกล่าวให้เหตุผล ซ่ึงตรงกบังานวจิยัอ่ืนๆท่ีผ่านมา แต่มีความแตกต่างใน
การปรากฏของกลวิธียอ่ย ในบทบาทของสถานภาพทางสังคมท่ีมีต่อการปฏิเสธนั้นโดยรวมยงัไม่เห็นเด่นชดันัก ส่วน
ใหญ่ใชใ้นปริมาณท่ีคลา้ยคลึงกนัในแต่ละสถานการณ์ อน่ึงผูเ้รียนคนไทยนิยมเพ่ิมความหนกัแน่นในการกล่าวแสดง
ความเสียใจหรือการกล่าวขอโทษและการกล่าวแสดงความขอบคุณในการกล่าวปฏิเสธดว้ย 

 
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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บทน า 
ปัจจุบันการศึกษาค้นคว้าด้านภาษาและ

ทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ได้เจริญก้าวหน้าไปอย่าง
รวดเร็ว โดยมุ่งเน้นศึกษาเฉพาะรูปภาษาท่ีจับต้อง
มองเห็นได้มาจนถึงศึกษาภาษาท่ีใช้อยู่ในท าเนียบ
ภาษานานาประเภท เช่น ภาษาในวงการแพทย ์วงการ
กฎหมาย รวมไปถึงภาษาในวงการศึกษา การศึกษา
ภาษาท่ีคนใชอ้ยูใ่นชีวติประจ าวนันั้น นอกจากจะศึกษา
ความหมายตามท่ีมีอยูใ่นภาษาแลว้ยงัศึกษาความหมาย
ของภาษาตามเจตนาการส่ือสารของผูพู้ดดว้ยซ่ึงก็คือ 
การศึกษาเร่ืองวจันกรรมนัน่เอง 

Searle (1969, p.18) ยืนยนัว่า วจันกรรมเป็น
ส่วนหน่ึงของความหมายของประโยคท่ีส าคัญมาก 
เพราะในการกล่าวถ้อยค านั้ น  มนุษย์มิได้มีความ
ตอ้งการเพียงเปล่งเสียงหรือวาจา ซ่ึงมีความหมายอา้ง
ถึงส่ิงใดส่ิงหน่ึงเท่านั้ น แต่มีเจตนาในการส่ือสารท่ี
ชัดเจนเสมอทุกคร้ัง สอดคล้องกับ Hymes (1972) ท่ี
กล่าวว่า ในการใช้ภาษานั้ นผูพู้ดตอ้งการความรู้ทั้ ง 4 
ประการ คือ ความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ความ
ยอมรับได ้ความเหมาะสม และการท่ีรูปภาษานั้นถูกใช้
มาแล้ว ความรู้เพียงว่าอะไรถูกไวยากรณ์หรือไม่นั้ น 
ไม่เพียงพอท่ีจะท าให้ผูพู้ด ใช้ภาษาเพ่ือการส่ือสาร
อยา่งมีประสิทธิภาพในสังคมได ้ดงันั้นจึงกล่าวได้ว่า
การศึกษาท่ี เน้น เฉพาะรูปภาษาอย่างเดียวอาจไม่
เพียงพอ และไม่สามารถน ารูปภาษานั้ นไปใช้จริงได ้
การศึกษาด้านวัจนกรรมจึงมีประโยชน์อย่างมาก
เพ่ือให้การส่ือสารนั้ นเกิดประสิทธิภาพและบรรลุ
วตัถุประสงคสู์งสุด  
 ใน ช่ ว งห ล าย ปี ท่ี ผ่ าน ม า มี ก าร ศึ ก ษ า
เก่ียวกับวจันกรรมมากมาย เช่น วจักรรมการขอโทษ 
วจักรรมการขอร้อง วจักรรมการสัญญา วจันกรรมการ
ปฏิเสธ ผูว้จิยัเห็นวา่วจันกรรมการปฏิเสธเป็นอีก 
วจันกรรมหน่ึงท่ีน่าสนใจ เพราะการปฏิเสธเป็นวจัน-
กรรมท่ีอาจก่อใหเ้กิดความล าบากใจ อึดอดั เม่ือตอ้งพูด
ปฏิเสธ ซ่ึงท่ีผ่านมามีผูท่ี้ศึกษาเก่ียวกบัวจันกรรมการ
ปฏิเสธ ได้แก่ ธนพรรษ (2542) Panpothong (1999) 

แ ก้ ว ใ จ  ( 2550)  Widjaja ( 1997)  แ ล ะ  Liao and 
Bresnahan (1996)  โด ย ส่ วน ให ญ่ เป็ น ก าร ศึ กษ า
เปรียบเทียบระหวา่งหรือต่างวฒันธรรม อยา่งไรก็ตาม
การศึกษาในวฒันธรรมเดียวกันยงัมีอยู่น้อย งานท่ี
ศึกษาวัจกรรมการป ฏิ เสธของกลุ่มตัวอย่าง ท่ี มี
วฒันธรรมเดียวกนั เช่น ธีรดา (2554) ศึกษากลวิธีการ
ตอบปฏิเสธในภาษาองักฤษของนกัศึกษาระดบับณัฑิต 
มหาวทิยาลยัศิลปากร โดยศึกษากลวิธีและรูปแบบการ
ใช้ภาษาอังกฤษในการตอบปฏิเสธการชักชวน และ
ศึกษาปัญหาเก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในกลวิธีการ
ตอบปฏิเสธของกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยัจึงเห็นช่องว่างใน
การวิจยัโดยมีความสนใจท่ีจะศึกษากลวิธีการปฏิเสธ
ในภาษาองักฤษท่ีปรากฏในภาษาเขียนของนักศึกษา
ไทยท่ีเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ โดย
ศึกษากลวิธีการปฏิเสธใน 3 ลักษณะ คือ ปฏิ เสธ
ขอ้เสนอ ปฏิเสธการขอร้อง และปฏิเสธการเชิญ 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 
 เพื่อศึกษากลวิธีการปฏิเสธในภาษาองักฤษ
ข อ งนั ก ศึ ก ษ าไท ย ท่ี เ รี ยน ภ าษ าอั ง ก ฤ ษ เป็ น
ภาษาต่างประเทศ กรณีศึกษาภาษาเขียน 
 
วธีิการวจิยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง    
 ป ระช าก ร : นิ สิ ต ป ริญ ญ าต รี ชั้ น ปี ท่ี 4 
มหาวทิยาลยันเรศวร จ านวน 177 คน 
 ก ลุ่มตัวอ ย่ าง : นิ สิ ตชั้ น ปี ท่ี  4 วิท ยาลัย
นานาชาติและนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาองักฤษ 
จ านวนทั้ งส้ิน 30 คน เน่ืองจากมีการใช้ภาษาองักฤษ
อย่างสม ่าเสมอ แบ่งเป็น เพศชาย 15 คน หญิง 15 คน 
โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (random sampling)
เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มตวัอยา่งมีสิทธ์ิไดรั้บ
เลือกเท่าๆกนั 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั    
 แบบสอบถามจากสถาน การณ์ สมมุ ติ 
Discourse Completion Test (DCT)  โ ด ย ก า ห น ด
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สถานการณ์สมมุติต่างๆรวมทั้ งหมด 18 สถานการณ์ 
โดยให้กลุ่มตวัอย่างกล่าวตอบดว้ยขอ้ความท่ีคิดว่าจะ
ตอบเม่ืออยูภ่ายใตส้ถานการณ์นั้นๆโดยแบบสอบถาม
จะเป็นภาษาองักฤษ ซ่ึงผูว้จิยัประยกุตใ์ชแ้บบสอบถาม
ของ ธนพรรษ (2542)  

การเกบ็รวมรวมข้อมูล    
 การเก็บขอ้มูลโดยการขอความร่วมมือจาก
นิสิตก่อนหมดเวลาในคาบเรียน 15 นาที 

การวเิคราะห์ข้อมูล    
หลงัจากเก็บรวบรวมขอ้มูลและจดัระเบียบ

ขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งแลว้จะวิเคราะห์ดงั
หวัขอ้ยอ่ยต่อไปน้ี 

1. วเิคราะห์กลวธีิการปฏิเสธการขอร้อง 
ปฏิเสธขอ้เสนอ และปฏิเสธการเชิญ 

โดยใชเ้กณฑใ์นการวเิคราะห์กลวธีิการ
ปฏิเสธ คือ วเิคราะห์ความหมายของขอ้ความยอ่ยตาม
แบบของ Beebe et al. (1990) ซ่ึงแบ่งกลวธีิการปฏิเสธ
เป็น 2 แบบ ไดแ้ก่ กลวธีิการปฏิเสธแบบตรงและกลวธีิ
การปฏิเสธแบบออ้ม 

2. วเิคราะห์ความถ่ีของกลวธีิการปฏิเสธ
และกลวธีิยอ่ยของการปฏิเสธการขอร้อง ปฏิเสธ
ขอ้เสนอและปฏิเสธการเชิญ 

เม่ือวิเคราะห์กลวิธีทั้ งหมดแลว้ผูว้ิจยัจะ
แจงนับอัตราการใช้กลวิธีแต่ละกลวิธีเพ่ือน าไปหา
ความถ่ีในการปรากฏ โดยแจงนับทุกคร้ังท่ีพบการใช ้
ถึงแมบ้างขอ้ความจะมีการใชก้ลวิธีเดียวกนัมากกวา่ 1 
คร้ังในขอ้ความเดียวกนั โดยไดแ้ปลงค่าความถ่ีในการ
ปรากฏให้อยูใ่นรูปร้อยละของการปรากฏ โดยใชสู้ตร
ค านวณต่อไปน้ี 

 
ร้อยละการปรากฏ = 

 
ความถ่ีของการปรากฎกลวธีิ×100

ความถ่ีของกลวธีิทั้งหมดท่ีไดท่ี้ไดจ้ากการเก็บขอ้มูล
 

 
ร้อยละการปรากฏของกลวิธีย่อย =

  
ความถ่ีของการปรากฎกลวธีิยอ่ย×100

ความถ่ีทั้งหมดท่ีมีกลวธีิยอ่ยนั้น
 

ผลการวจิยั 
 ผลการศึกษาการปรากฏของกลวธีิการปฏิเสธ
ข อ งนั ก ศึ ก ษ าไท ย ท่ี เ รี ยน ภ าษ าอั ง ก ฤ ษ เป็ น
ภาษาต่างประเทศในภาษาเขียนมีกลวิธีการปฏิเสธทั้ ง
แบบตรงและแบบออ้ม โดยจ าแนกตามสถานการณ์การ
ปฏิเสธดงัตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่1  ร้อยละในการปรากฏของกลวธีิการปฏิเสธ

ขอ้เสนอ การปฏิเสธการขอร้อง และการ
ปฏิเสธค าเชิญ 

กลวธิีทีพ่บ การ
ปฏเิสธ
ข้อเสนอ 

การ
ปฏเิสธ
การ
ขอร้อง 

การ
ปฏเิสธ
ค าเชิญ 

ปฏเิสธแบบตรง 3.3 12.3 18.1 
ปฏเิสธแบบอ้อม 
- ปฏิเสธโดยการแสดงความ
เสียใจ 

 
1.9 

 
26.4 

 
23.7 

- -ปฏิเสธโดยการแสดงความ
คิดเห็นดา้นบวก 

5 7 7.7 

-ปฏิเสธโดยกล่าวใหเ้หตุผล
ประกอบหรืออธิบายความ 

35 
 

39 32.5 

-ปฏิเสธโดยเสนอทางเลือก 1 4.8 2.1 
-ปฏิเสธโดยรับปากวา่จะท าส่ิง
นั้นใหใ้นอนาคต 

1.4 1.5 1.6 

-ปฏิเสธในเชิงลบ 0.5 0.3 0.2 
-ปฏิเสธในเชิงวิจารณ ์ 1.2 - 0.2 
-ปฏิเสธโดยใหผู้ฟั้งคลายกงัวล 16.9 0.3 - 
-ปฏิเสธโดยการแสดงความ
ปรารถนาวา่น่าจะท าตามความ
ตอ้งการของคู่สนทนาได ้

0.5 1.8 2.3 

-ปฏิเสธโดยการแสดงความ
ลงัเล 

- 0.3 3.2 

-ปฏิเสธโดยการกล่าวติดตลก 0.5 - - 
-ปฏิเสธโดยการตั้งค  าถาม 1.2 6 1.9 
-ปฏิเสธโดยการหยุดใช้
ระหวา่งการจบบทสนทนา 
และการเร่ิมบทสนทนา 

0.2 
 

- - 

-ปฏิเสธโดยการแสดงความ
ขอบคุณหรือความซาบซ้ึง 

31.4 0.3 6.5 
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อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
 งานวจิยัน้ีไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่กลวธีิการปฏิเสธ
ในภาษาองักฤษปรากฏทั้งกลวธีิแบบตรงและแบบออ้ม 
โดยการปฏิเสธแบบออ้มท่ีมากท่ีสุด คือ การกล่าวให้
เหตุผลประกอบหรืออธิบายความซ่ึงตรงกับงานวิจัย
อ่ืนๆ เช่น  ธนพรรษ  (2542) แก้วใจ (2550) ธีรดา 
(2554) แต่แตกต่างกันในเร่ืองของการปรากฏของ
กลวิธีย่อย กล่าวคือ ในการปฏิเสธการขอร้อง พบการ
ปฏิเสธโดยการตั้งค  าถาม การปฏิเสธโดยรับปากวา่จะ
ท าส่ิงนั้นในอนาคต ปฏิเสธโดยแสดงความปรารถนา
วา่น่าจะท าตามความตอ้งการของคู่สนทนาได ้ปฏิเสธ
ในเชิงลบ ปฏิเสธโดยให้ผูฟั้งคลายกังวล ปฏิเสธโดย
การแสดงความขอบคุณหรือความซาบซ้ึง  
 กรณีการปฏิเสธขอ้เสนอ ปรากฏการปฏิเสธ
โดยรับปากว่าจะท าส่ิงนั้นในอนาคต การปฏิเสธโดย
การตั้งค  าถาม ปฏิเสธในเชิงวิจารณ์ ปฏิเสธในเชิงลบ 
ปฏิเสธโดยแสดงความปรารถนาวา่น่าจะท าตามความ
ตอ้งการของคู่สนทนาได ้ปฏิเสธโดยการกล่าวติดตลก 
และปฏิเสธโดยการหยดุ ใชร้ะหวา่งการจบบทสนทนา 
และการเร่ิมบทสนทนา  ซ่ึงกลวิธียอ่ยเหล่าน้ีไม่พบใน
งานของธนพรรษ (2542) และงานอ่ืนๆ 
 ในบทบาทของสถานภาพทางสงัคมท่ีมีต่อ
การปฏิเสธนั้นโดยรวมยงัไม่เห็นเด่นชดันกั ส่วนใหญ่
ใชใ้นปริมาณท่ีคลา้ยคลึงกนัในแต่ละสถานการณ์ อน่ึง
ผูเ้รียนคนไทยนิยมเพ่ิมความหนกัแน่นในการกล่าว
แสดงความเสียใจหรือการกล่าวขอโทษ และการแสดง
ความขอบคุณหรือความซาบซ้ึงในการกล่าวปฏิเสธ
ดว้ย เช่น so sorry I’m really grateful เป็นตน้ 
 ผลการวิจัยค ร้ัง น้ีสามารถน าไปใช้เป็น
แนวทางในการพฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ
เป็นภาษาต่างประเทศในเน้ือหาของการตอบปฏิเสธ
ขอ้เสนอ การขอร้อง และค าเชิญ 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการศึกษาการใช้อวจันภาษา (Non-
verbal language) ประกอบการแสดงวจันกรรมการ
ปฏิเสธ  
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