
ง 

52113312 : สาขาวิชาภาษาและการส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม 
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 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษากลวิธีการตอบปฏิเสธในภาษาองักฤษและปัญหา
เก่ียวกับการใช้ภาษาองักฤษในการตอบปฏิเสธของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยั
ศิลปากร การเก็บขอ้มูลทาํโดยการให้กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 19 คนทาํแบบทดสอบชนิดเติมเต็มบท
สนทนา (discourse completion test: DCT) โดยการเขียนตอบปฏิเสธในสถานการณ์ต่างๆรวม 12 
สถานการณ์ แบบทดสอบน้ีรวมตวัแปรทางสังคมจาํนวน 2 ตวัแปร คือ ความเหล่ือมลํ้าทางอาํนาจ
และระยะห่างทางสังคมระหว่างคู่สนทนา ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบทดสอบถูกนาํมาวิเคราะห์ดว้ยวิธีการ
วิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) เพื่อรวบรวมกลวิธีการปฏิเสธและปัญหาในการตอบปฏิเสธใน
ภาษาองักฤษของกลุ่มตวัอยา่ง 
 ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีการใชก้ลวิธีการตอบปฏิเสธทั้งทางตรงและทางออ้ม 
โดยพบว่าจากกลวิธีการปฏิเสธทางออ้ม 5 กลวิธีท่ีไดก้าํหนดไวใ้นกรอบการศึกษา กลุ่มตวัอย่างมี
การใชก้ลวิธีการให้เหตุผลมากท่ีสุด รองลงมาคือ การขอโทษ การเสนอทางเลือก การแสดงความ
คิดเห็นเชิงบวก และการขอบคุณ เรียงตามลาํดบั นอกจากน้ี ยงัพบกลวิธีการปฏิเสธทางออ้มอ่ืนๆอีก 
8 กลวิธี ได้แก่ การแสดงความยินดีและปรารถนาดี การแสดงความลงัเล การตอบตกลงแบบมี
เง่ือนไข การขอความเห็นใจ การให้คาํสัญญา การแสดงความคิดเห็นเชิงลบ การแสดงเจตนาของ    
ผูพ้ดู และการแสดงความเป็นห่วงคู่สนทนา ส่วนผลการศึกษาเร่ืองปัญหาในการใชภ้าษาองักฤษใน
การตอบปฏิเสธของกลุ่มตวัอย่างพบปัญหาหลกั 3 ประการ คือ การใชส้ํานวนผิดหน้าท่ี การใช้
สาํนวนไม่ตามธรรมเนียมปฏิบติั และการใชภ้าษาผดิไวยากรณ์ 
 
 
 
 
ภาควิชาภาษาตะวนัตก    บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร              ปีการศึกษา 2554 
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 The objectives of this study are to examine English refusal strategies and problems in 

making English refusals of postgraduate students, Slipakorn University. A total of 19 participants 

filled their English refusal expressions in a discourse completion test (DCT). The 12-item test 

included two social variables—relative power and social distance. The data collected were analyzed 

using content analysis technique to find the participants’ common refusal strategies and their 

language problems in making refusals.  

 The findings reveal that the participants employed both direct and indirect refusal 

strategies. Among the five indirect strategies in the research framework, giving reason is found to be 

the most predominantly used strategy, followed by apologizing, giving advice, expressing positive 

opinion and expressing gratitude, respectively. Other indirect strategies reported from the study are 

hesitation, accepting with condition, asking for sympathy, promising, expressing negative opinion, 

showing intention and caring. The participants’ problems in making English refusals are found in 

three main areas, which include the lack of knowledge in language function, using unconventional 

expressions, and making grammatical mistakes. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

 งานวิจยัฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี เน่ืองจากไดรั้บความกรุณาจากอาจารย ์ ดร. ปาจรีย ์ 
นิพาสพงษ ์อาจารยท่ี์ปรึกษางานคน้ควา้อิสระ ผูท่ี้สละเวลาอนัมีค่าของท่านให้ความช่วยเหลือและ
คาํแนะนาํท่ีมีประโยชน์ต่างๆต่องานวิจยัฉบบัน้ี ผูว้ิจยัจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ ท่ีน้ี 
 ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณคณะอาจารยภ์าควิชาภาษาเพื่อการส่ือสารระหว่างวฒันธรรม 
คณะโบราณคดีทุกท่าน ท่ีไดถ่้ายทอดวิชาความรู้ทางภาษาศาสตร์และการส่ือสารระหว่างวฒันธรรม
ใหแ้ก่ผูว้ิจยั โดยเฉพาะอยา่งยิง่รองศาสตราจารย ์ดร. พรพิมล เสนะวงศ ์และ อาจารย ์ดร. กาํไลทิพย ์
ปัตตะพงศ ์ท่ีไดก้รุณาใหข้อ้คิดและคาํแนะนาํต่างๆท่ีเป็นประโยชน์อยา่งท่ีสุด 
 ขอกราบขอบพระคุณ  คุณวันเพ็ญ  กิตติศิริประเสริฐ ผู ้เป็นมารดา และคุณสุรชัย         
กิตติศิริประเสริฐ ผูเ้ป็นบิดา ท่ีเป็นกาํลงัใจท่ีสาํคญัอยา่งยิง่ และเน่ืองจากขณะงานวิจยัน้ีไดด้าํเนินข้ึน
ผูว้ิจัยต้องยา้ยกลับไปยงัจังหวดัอุดรธานีจึงตอ้งเดินทางไป-กลับระหว่างจังหวดัอุดรธานีและ
กรุงเทพฯเพื่อเขา้มาหาอาจารยท่ี์ปรึกษา จึงอยากขอบพระคุณบิดาและมารดาท่ีช่วยสนับสนุน      
ทุนทรัพยใ์นการเดินทางของผูว้ิจยั 
 ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ คุณจาํเรียง วิภวพานิชย ์ผูเ้ป็นยาย และคุณดรุษณี อศัวชัยณรงค ์     
ผูเ้ป็นน้า ท่ีให้ท่ีพกัอาศยัแก่ผูว้ิจยัตลอดช่วงเวลาของการเรียนปริญญาโทและการทาํงานวิจยั และ
ขอขอบพระคุณ คุณขนิษฐา อศัวชยัณรงค ์ผูเ้ป็นน้า ท่ีไดใ้ห้กาํลงัใจและให้ความช่วยเหลือในการ
วิเคราะห์งานวิจยัดา้นสถิติ 
 สุดทา้ยขอขอบคุณกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงเป็นเพื่อนๆบณัฑิตศึกษาสาขาภาษาและการส่ือสาร
ระหว่างวฒันธรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร ท่ีกรุณาสละเวลาและให้ความร่วมมือในการให้ขอ้มูล
อนัมีค่ายิง่ต่องานคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี 
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