
                                                           
 
 
 
 
 

 
 

 กลวธีิการตอบปฏิเสธในภาษาองักฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 นางสาวธีรดา  กติติศิริประเสริฐ 

 
 
 
 
 
 
 

การค้นคว้าอสิระนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวชิาภาษาและการส่ือสารระหว่างวฒันธรรม 

ภาควชิาภาษาตะวนัตก 
บัณฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 ปีการศึกษา 2554 
ลขิสิทธ์ิของบัณฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



กลวธีิการตอบปฏิเสธในภาษาองักฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 นางสาวธีรดา  กติติศิริประเสริฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การค้นคว้าอสิระนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวชิาภาษาและการส่ือสารระหว่างวฒันธรรม 

ภาควชิาภาษาตะวนัตก 
บัณฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 ปีการศึกษา 2554 
ลขิสิทธ์ิของบัณฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ENGLISH  REFUSAL  STRATEGIES  USED  BY  SILPAKORN  UNIVERSITY  
POSTGRADUATE  STUDENTS 

 
 
 
 
 
 
 
 

By 
Theerada  Kittisiriprasert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

An Independent Study  Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 
MASTER OF ARTS 

Department of Western Languages 
Graduate School 

SILPAKORN UNIVERSITY 
2011 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร อนุมติัให้การคน้ควา้อิสระเร่ือง “กลวิธีการตอบ
ปฏิเสธในภาษาองักฤษของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร” เสนอโดย นางสาว
ธีรดา กิตติศิริประเสริฐ เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาภาษาและการส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม 
 
 

 ……........................................................... 
 (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปานใจ ธารทศันวงศ)์ 
 คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 
 วนัท่ี..........เดือน.................... พ.ศ........... 
 
อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ 
 อาจารย ์ดร. ปาจรีย ์ นิพาสพงษ ์
 
 คณะกรรมการตรวจสอบการคน้ควา้อิสระ 
 
.................................................... ประธานกรรมการ 
 (อาจารย ์ดร. กาํไลทิพย ์ปัตตะพงศ)์ 
............/......................../.............. 
 
.................................................... กรรมการ 
 (อาจารย ์ดร. ปาจรีย ์นิพาสพงษ)์ 
............/......................../.............. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ง 

52113312 : สาขาวิชาภาษาและการส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม 
คาํสาํคญั :  กลวิธีการตอบปฏิเสธในภาษาองักฤษ/การรับรู้ทางวจันปฏิบตัศาสตร์ 
 ธีรดา   กิตติศิริประเสริฐ  :  กลวิธีการตอบปฏิเสธในภาษาอังกฤษของนักศึกษา         
ระดบับณัฑิตศึกษา  มหาวิทยาลยัศิลปากร.  อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ   : อ.ดร.ปาจรีย ์                
นิพาสพงษ.์ 82 หนา้. 
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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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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         
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ผูว้ิจัยต้องยา้ยกลับไปยงัจังหวดัอุดรธานีจึงตอ้งเดินทางไป-กลับระหว่างจังหวดัอุดรธานีและ
กรุงเทพฯเพื่อเขา้มาหาอาจารยท่ี์ปรึกษา จึงอยากขอบพระคุณบิดาและมารดาท่ีช่วยสนับสนุน      
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 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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บทที ่1 
บทนํา 

 
1. ทีม่าและความสําคญัของหัวข้อทีศึ่กษา 

ภาษาเป็นเคร่ืองมือสาํคญัท่ีมนุษยใ์ชใ้นการติดต่อส่ือสาร ซ่ึง Ruben & Stuart (อา้งจาก 
จุฑาพรรธ์ (จามจุรี) ผดุงชีวิต 2551: 34) ไดใ้ห้คาํจาํกดัความเร่ืองการส่ือสารไวว้่า การส่ือสาร 
หมายถึง กระบวนการซ่ึงปัจเจกแต่ละบุคคลมีปฏิสัมพนัธ์ตอบสนองและสร้างขอ้มูลข่าวสาร
เพื่อท่ีจะปรับตวัเองให้เขา้กับบริบทหรือสภาพแวดลอ้มและผูอ่ื้นในสังคม มนุษยใ์ช้ภาษาเป็น
เคร่ืองมือในการส่ือความคิด  ความต้องการ แสดงอารมณ์ต่างๆ  และใช้ภาษาในการสร้าง
ความสัมพนัธ์และรักษาความสัมพนัธ์ท่ีสร้างข้ึนกับบุคคลในสังคมให้คงอยู่ต่อไป (วิไลวรรณ 
ขนิษฐานนัท ์2519: 19) ในการส่ือสารนั้น เม่ือผูพ้ดูกล่าวขอ้ความออกมา ผูพ้ดูตอ้งการส่ือบางส่ิงไป
ยงัผูฟั้งและตอ้งการให้เกิดผลหรือการกระทาํบางอย่างผ่านทางคาํพูด ซ่ึงการกระทาํโดยผ่านทาง
คาํพดูเรียกวา่ วจันกรรม (speech act) (Searle 1974, อา้งจาก แกว้ใจ กา้งออนตา 2550: 1)  

ดว้ยเหตุท่ีวจันกรรมมีความสาํคญัเทียบเท่ากบัการกระทาํเพราะเป็นการกระทาํท่ีผา่นทาง
คาํพูด จึงเกิดงานศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการใชว้จันกรรมต่างๆข้ึนมากมาย เช่น วจันกรรมการโนม้นา้ว 
การขอโทษ การโตแ้ยง้ การปฏิเสธ การตาํหนิ การขอบคุณ การแสดงความไม่พอใจ และการแสดง
ความผิดหวงั งานวิจยัเหล่าน้ีถือเป็นการศึกษาภาษาในแง่มุมของการศึกษาภาษาแนวปฏิบติันิยม 
หรือท่ีเรียกวา่ วจันปฏิบติัศาสตร์ (pragmatics) ซ่ึงเป็นการศึกษาภาษาในสาขาท่ีผูว้ิจยัใหค้วามสนใจ 
วจันปฏิบติัศาสตร์มุ่งศึกษาความหมายท่ีเกิดจากการใชภ้าษาโดยเนน้บทบาทของบริบท (context) 
ของการส่ือสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูพู้ดและผูฟั้งในการตีความเพ่ือทาํความเขา้ใจภาษาในสถานการณ์
ของการส่ือสาร ซ่ึงผูฟั้งตอ้งตีความสารนั้นๆว่าผูพู้ดตอ้งการให้ถอ้ยคาํท่ีพูดออกไปส่ือความหมาย
อะไร วจันปฏิบติัศาสร์จึงเป็นการศึกษาท่ีตอ้งคาํนึงถึงความหมายอา้งอิงกบัแง่มุมต่างๆของบริบท 
(กฤษดาวรรณ หงศล์ดารมภ ์และ ธีรนุช โชคสุวณิช 2551: 1-2)  

ในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั มนุษย์ใช้ภาษาเพื่อการติดต่อส่ือสารแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น และความสัมพนัธ์อนัดีกบับุคคลในสังคม การท่ีมนุษยจ์ะอยูร่่วมกนัอย่างมีความสุขไดน้ั้น 
มนุษยค์วรรักษาหนา้ของกนัและกนั ดงัท่ีบราวน์และเลวินสัน (Brown & Levinson 1978, อา้งจาก 
กฤษดาวรรณ หงศล์ดารมภ ์และ ธีรนุช โชคสุวณิช 2551: 128 – 129) ไดอ้ธิบายความสุภาพในการ
ใชภ้าษาจากมุมมองเร่ืองหน้าไวว้่า กลวิธีความสุภาพ คือ วิธีการต่างๆท่ีผูใ้ชภ้าษาเลือกใชใ้นการ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



2 

 

ส่ือสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือการส่ือสารนั้นเป็นการคุกคามหน้า บราวน์และเลวินสันยืมแนวคิด
เร่ืองหนา้มาจากกอฟฟ์แมน (Goffman 1967, quoting Jacob 1998: 262)  ซ่ึงกล่าวว่า หนา้คือ
ภาพลักษณ์สาธารณะซ่ึงคนในสังคมต้องการได้สําหรับตัวเอง และเม่ือได้มาแล้วก็เสียไปได ้
เน่ืองจากหนา้เป็นส่ิงละเอียดอ่อนและสามารถสูญเสียไปเม่ือเราส่ือสารกนัเพราะฉะนั้นเป้าหมายใน
การส่ือสารกคื็อการปกป้องหนา้หรือภาพลกัษณ์ทั้งของตนและของผูอ่ื้นไว ้การรักษาหนา้จึงถือเป็น
ส่ิงสาํคญัยิง่ในการสนทนา  

ในการศึกษาวิจยัภาษาแนววจันปฏิบตัศาสตร์น้ี วจันกรรมการปฏิเสธเป็นวจันกรรมท่ี
ผูว้ิจยัให้ความสนใจ เม่ือพิจารณามุมมองเร่ือง “หนา้” จะเห็นว่าการปฏิเสธเป็นวจันกรรมท่ีคุกคาม
หนา้ของคู่สนทนา เน่ืองจากการปฏิเสธเป็นวจันกรรมท่ีก่อใหเ้กิดทศันคติดา้นลบระหว่างคู่สนทนา 
การใช้วจันกรรมน้ีจึงมักทาํให้คู่สนทนาทั้ งสองฝ่ายรู้สึกไม่สบายใจ โดยผูพู้ดอาจรู้สึกอึดอัด
เน่ืองจากเกรงว่าจะสูญเสียภาพลกัษณ์ของตนในสายตาของผูฟั้งไป ขณะเดียวกนัผูฟั้งก็อาจรู้สึกว่า
ภาพลกัษณ์ของตนไม่ไดรั้บการยอมรับหรือไม่ไดรั้บการยกยอ่งจากผูอ่ื้น ดงันั้นในการปฏิเสธ ผูพู้ด
จึงตอ้งเลือกกลวิธีในการปฏิเสธคู่สนทนาอย่างระมดัระวงัเพื่อให้เหมาะสมกบัการนําไปใช้ใน
สถานการณ์โดยไม่ทาํลายความสัมพนัธ์ทั้งของตนเองและคู่สนทนา (แกว้ใจ กา้งออนตา 2550: 2, 
18) วจันกรรมการปฏิเสธจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือเราไดรั้บการขอร้อง การแนะนาํ การเชิญชวน หรือการ
เสนอ จึงทาํให้ผูพ้ดูมีเวลาจาํกดัในการเลือกใชก้ลวิธีการปฏิเสธการเขา้ร่วมการกระทาํท่ีเสนอจากคู่
สนทนา (Chen, Ye and Zhang 1995: 121, อา้งจาก Taguchi 2009: 201) เม่ือผูพ้ดูใชก้ลวิธีการ
ปฏิเสธ มกัจะประกอบไปดว้ยการใชก้ลวิธีอ่ืนๆ เช่น การแสดงความเสียใจ การขอโทษ การเสนอ
ทางเลือก หรือการหลีกเล่ียง นอกจากน้ียงัมีกลวิธีอ่ืนๆใหเ้ลือกใชม้ากกว่ากลวิธีท่ีใชใ้นการแสดงวจั
นกรรมรูปแบบอ่ืน ส่งผลใหก้ารปฏิเสธเป็นวจันกรรมท่ีกระทาํไดย้ากท่ีสุด (Gass & Houck 1999, 
อา้งจาก แกว้ใจ กา้งออนตา 2550: 2) การปฏิเสธไม่ไดท้าํหนา้ท่ีเพียงเพ่ือปฏิเสธการกระทาํตาม
ขอ้เสนอของคู่สนทนาเท่านั้น แต่ยงัแฝงนยัของการปฏิเสธความสัมพนัธ์ระหว่างคู่สนทนาอีกดว้ย 
ดงันั้นการปฏิเสธจึงอาจส่งผลกระทบต่ออนาคตและหน้าท่ีการงานของผูต้อบปฏิเสธ โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่เม่ือตอ้งตอบปฏิเสธผูบ้งัคบับญัชาในการทาํงาน นอกจากน้ีการปฏิเสธในสังคมไทยซ่ึงเป็น
สังคมท่ีคนพึ่งพาอาศยัช่วยเหลือเก้ือกูลกนัอาจเป็นการบัน่ทอนความสัมพนัธ์และอาจถูกคนใน
สงัคมมองวา่ไม่มีนํ้ าใจอีกดว้ย 

จากขอ้มูลท่ีไดก้ล่าวมานั้นจะเห็นว่า การปฏิเสธเป็นวจันกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดปัญหาได ้
ไม่ว่าจะเป็นปัญหากบัคู่สนทนาท่ีอยูใ่นวฒันธรรมเดียวกนั หรือท่ีมาจากต่างวฒันธรรม เน่ืองจาก
การปฏิเสธเป็นสถานการณ์หน่ึงท่ีทาํให้คู่สนทนาเสียหนา้ จึงเป็นสถานการณ์ท่ีเป็นการใชภ้าษาใน
แง่ลบ ผูพู้ดจึงตอ้งระมดัระวงัในการใชถ้อ้ยคาํเพ่ือให้ขอ้ความท่ีกล่าวออกมามีความเหมาะสมและ
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เป็นท่ียอมรับ การพดูปฏิเสธไม่วา่ในสถานการณ์ใดก็ตาม ดูจะเป็นส่ิงท่ีทาํใหผู้พ้ดูรู้สึกอึดอดั หรือมี
ความลาํบากใจท่ีจะพดูอยูแ่ลว้ถึงแมว้่าจะพดูปฏิเสธในภาษาท่ีผูพู้ดเป็นเจา้ของภาษาเอง และพดูกบั
คนภายในวฒันธรรมเดียวกนั ดงันั้นจึงมีความเป็นไปไดท่ี้การใชว้จันกรรมการปฏิเสธในภาษาอ่ืน  
และใชก้บัคู่สนทนาท่ีมาจากต่างวฒันธรรม ซ่ึงมีความคิด ความเช่ือ ทศันคติ และมุมมองท่ีต่างจาก  
ผูพ้ดู ก็ดูเหมือนมีความยากลาํบากในการใชว้จันกรรมการปฏิเสธมากยิง่ข้ึน เพราะนอกจากผูพ้ดูซ่ึง
ใชภ้าษาต่างกนัจะตอ้งพยายามส่ือความในภาษานั้นให้คู่สนทนาเขา้ใจให้ไดแ้ลว้ ยงัตอ้งคาํนึงถึง
ความเหมาะสมในวฒันธรรมนั้นอีกดว้ย ดงัเช่นในวฒันธรรมของชาวญ่ีปุ่น ซ่ึงการปฏิเสธดว้ยคาํว่า 
“ไม่” นั้นไม่เพียงแต่เป็นการปฏิเสธการขอร้องหรือเชิญชวนของคู่สนทนาเท่านั้น แต่ยงัเป็นการ
ปฏิเสธความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลอีกดว้ย ดงันั้นชาวญ่ีปุ่นจึงใหค้วามระมดัระวงัเป็นพิเศษกบัการ
ใชก้ลวิธีการตอบปฏิเสธเพื่อไม่ให้เป็นการทาํลายมิตรภาพของคู่สนทนา (Kanemoto 1993) จาก
เหตุผลน้ีจึงทาํให้นกัวิจยัจาํนวนมากให้ความสนใจในการศึกษาการใชว้จันกรรมการปฏิเสธอย่าง
แพร่หลาย เพราะผูพ้ดูท่ีอยูต่่างวฒันธรรมกนัมกัจะมีการเลือกใชก้ลวิธีการปฏิเสธท่ีหลากหลายและ
มีความแตกต่างกนัไป 

การศึกษากลวิธีการปฏิเสธในงานวิจัยต่างๆ พบว่ามีการศึกษากลวิธีการปฏิเสธใน
สถานการณ์ท่ีต่างกนั เช่น การขอร้อง การยืน่ขอ้เสนอ การเชิญชวน การแสดงความปรารถนาดี ซ่ึง
ในงานวิจัยน้ี ผูว้ิจัยมีความสนใจจะศึกษาการใช้กลวิธีการปฏิเสธในสถานการณ์การชักชวน 
(persuasion) ซ่ึงการชกัชวนในท่ีน้ี หมายถึง การชกัชวนหรือชกัจูงให้ทาํตามท่ีผูพู้ดตอ้งการ การ
ชกัชวนเป็นสถานการณ์ท่ีน่าสนใจสถานการณ์หน่ึง เน่ืองจากการท่ีมนุษยช์กัชวนกนันั้นเป็นการ
แสดงใหเ้ห็นถึงความตอ้งการในการมอบโอกาส และการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างกนัและกนั  
การท่ีเรากระทาํตามท่ีคู่สนทนาชกัชวนจึงถือเป็นการสร้างหรือเพิ่มสมัพนัธภาพอนัดีกบัเขา ในขณะ
ท่ีการตอบปฏิเสธอาจนํามาซ่ึงการลดหรือทาํลายสัมพนัธภาพนั้นได้ ดังนั้นการตอบปฏิเสธใน
บริบทของการถูกชักชวน ผูพู้ดจึงตอ้งหากลวิธีการปฏิเสธท่ีจะลดปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนระหว่างคู่
สนทนา 

นอกจากการเลือกพูดปฏิเสธแบบใดนั้นยงัมีปัจจยัอ่ืนมาเก่ียวขอ้ง เช่น ความเหล่ือมลํ้า
ทางอาํนาจระหว่างคู่สนทนา และระยะห่างทางสังคมเขา้มาเป็นตวัแปรในการกาํหนดรูปแบบการ
ใชภ้าษาในการตอบปฏิเสธในสถานการณ์ต่างๆ ทาํใหผู้พ้ดูส่วนใหญ่มกัจะระมดัระวงัคาํพดูของตน 
เพื่อไม่ใหเ้ป็นการทาํลายหรือบัน่ทอนมิตรภาพของตนและคู่สนทนาจนเกินไป ดงัเช่นในวฒันธรรม
ไทย ซ่ึงคนไทยมกัจะคาํนึงถึงสถานภาพของคู่สนทนาเป็นสาํคญั เพราะคนไทยไดรั้บการปลูกฝังใน
เร่ืองของการให้ความเคารพต่อผูท่ี้มีสถานภาพสูงกว่าตน (สุภาสินี โพธิวิทย ์2547: 2) จากงานวิจยั
จาํนวนมากท่ีศึกษาวจันกรรม เช่น การขอโทษ การขอร้อง การปฏิเสธ หรือการขอบคุณ พบว่าการ
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แสดงวจันกรรมจะมีการแปรตามบริบทต่างๆ ทั้งบริบทในเร่ืองของวฒันธรรม สถานท่ีท่ีคุย หรือ 
บริบทของคู่สนทนา ว่ามีความสนิทสนมกนัหรือไม่ มีสถานภาพทางสังคมต่างกบัเราหรือมีความ
เหล่ือมลํ้ าของอาํนาจแตกต่างกนัมากน้อยเพียงไร นักภาษาศาสตร์สังคมวิทยาไดมี้การศึกษา
วิเคราะห์การใชภ้าษาในสังคมตามสภาวะความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึน โดยมีการศึกษาการแปรทางภาษา 
(language variation) การเปล่ียนสภาวะของภาษา (language change) ตลอดจนการเปล่ียนบทบาท
และหนา้ท่ีของภาษา (language function) ในสังคมต่างวฒันธรรม นกัภาษาศาสตร์สังคมวิทยามี
ความเช่ือว่า มนุษยน์อกจากจะมีความรู้ทางภาษาในดา้นไวยากรณ์ หรือ grammatical competence 
แลว้ มนุษยย์งัมีความรู้ในการใชภ้าษาเพื่อส่ือความ หรือ communicative competence กล่าวไดอี้กนยั
หน่ึงว่ามนุษยทุ์กคนในสังคมมีความสามารถท่ีจะแสดงพหุภาษา (multi-dialect) หรือ พหุลีลา 
(multi-stylistic) เน่ืองจากสามารถปรับการใช้ภาษาของตนให้เหมาะสมกับเหตุการณ์และ
สถานการณ์ได ้(พิณทิพย ์ทวยเจริญ 2543: 178-179 ) นอกจากน้ีมนุษยย์งัสามารถปรับภาษาของตน
ในการส่ือสารกบัผูฟั้งซ่ึงมีตวัแปรคือสถานภาพทางสังคมมากาํหนดไดอี้กดว้ย ประกอบกบัขอ้มูล
จากงานวิจยัอีกจาํนวนมากพบว่า สถานภาพทางสังคมเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีมีผลต่อกลวิธีการปฏิเสธ
ของชาวเอเชีย (Beebe, Takahashi & Uliss – Weltz 1990; Widjaja 1997, อา้งจาก ธนพรรษ         
สายหรุ่น 2542: 2) ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงเห็นว่า สถานภาพของคู่สนทนา ไม่ว่าจะเป็นระยะห่างทาง
สังคม ความเหล่ือมลํ้าทางอาํนาจระหว่างคู่สนทนาและสถานการณ์ในการสนทนาเป็นปัจจยัสาํคญั
ท่ีทาํให้ผูพู้ดภาษาเลือกประโยคการตอบปฏิเสธดว้ยกลวิธีท่ีมีความแตกต่างกนั ดงันั้นในงานวิจยั
เร่ืองกลวิธีการตอบปฏิเสธการชักชวน ผูว้ิจัยจึงได้นําปัจจัยเก่ียวกับความเหล่ือมลํ้ าทางอาํนาจ
ระหวา่งคู่สนทนา และระยะห่างทางสงัคมมาพิจารณาร่วมดว้ย 

สําหรับการศึกษาวิจัยน้ี ผูว้ิจัยได้เลือกศึกษากลวิธีการตอบปฏิเสธการชักชวนใน
ภาษาองักฤษของนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาเพ่ือการส่ือสารระหว่างวฒันธรรม 
มหาวิทยาลยัศิลปากร ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีมีความรู้และประสบการณ์ทางภาษาและการส่ือสาร
ระหว่างวฒันธรรม ผลการศึกษาจึงจะช่วยให้เห็นถึงรูปแบบกลวิธีการตอบปฏิเสธของผูเ้รียน
ภาษาองักฤษชาวไทยท่ีมีลกัษณะเฉพาะคือมีประสบการณ์ทางภาษาองักฤษและมีความรู้เก่ียวกบัการ
ส่ือสารระหวา่งวฒันธรรมได ้

นอกจากน้ีผลการศึกษายงัสามารถบอกถึงความสามารถทางวจันปฏิบติัศาสตร์ระหว่าง
ภาษาของกลุ่มตวัอย่าง จึงอาจนําผลการศึกษาไปประกอบการวางแผนการเรียนการสอนวิชา
ทางวจันปฏิบติัศาสตร์และภาษาและการส่ือสารระหวา่งวฒันธรรมไดต่้อไป 
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2. วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

2.1 เพ่ือศึกษากลวิธีและรูปแบบการใชภ้าษาองักฤษในการตอบปฏิเสธการชกัชวนของ
นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร  

2.2 เพื่อศึกษาปัญหาเก่ียวกับการใช้ภาษาอังกฤษในกลวิธีการตอบปฏิเสธของกลุ่ม
ตวัอยา่ง 
 
3. สมมติฐานการวจัิย 

3.1 กลุ่มตวัอย่างจะใชก้ลวิธีการปฏิเสธแบบออ้มเป็นส่วนใหญ่เพ่ือเป็นการรักษาหนา้คู่
สนทนาและหลีกเล่ียงความขดัแยง้ท่ีอาจเกิดข้ึน 

3.2 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีปัญหาดา้นการใชภ้าษาองักฤษในการตอบปฏิเสธโดยเฉพาะ
ปัญหาการใชไ้วยากรณ์และปัญหาการแทรกแซงของภาษาแม่ในการใชภ้าษาองักฤษ 
 
4. ขอบเขตของการศึกษาวจัิย 

งานศึกษาวิจัยน้ี มุ่งศึกษากลวิ ธีการปฏิเสธเป็นภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ
บณัฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาและการส่ือสารระหว่างวฒันธรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร โดยศึกษา  
กลวิธีการใช้ภาษาองักฤษในการตอบปฏิเสธในสถานการณ์การถูกชักชวน โดยไม่รวมถึงการ
ปฏิเสธการขอร้อง การยื่นขอ้เสนอ และการให้คาํแนะนาํ งานวิจยัน้ีมุ่งศึกษาการตอบปฏิเสธการ
ชกัชวนใน 2 กรณี คือ การชกัชวนให้ไปไหนมาไหนดว้ย และการชกัชวนให้ทาํในส่ิงท่ีคู่สนทนา
ตอ้งการ ในการศึกษาผูว้ิจยัจะพิจารณาตวัแปรทางสังคม 2 ตวัแปรคือ ความเหล่ือมลํ้าทางอาํนาจ
ระหวา่งคู่สนทนา และระยะห่างทางสงัคมร่วมดว้ย 
 
5. นิยามคาํศัพท์เฉพาะ 

5.1 การปฏิเสธ หมายถึง วจันกรรมการปฏิเสธ โดยมุ่งศึกษาเฉพาะการตอบปฏิเสธ     
การชกัชวนใหไ้ปไหนดว้ยกนั และการชกัชวนใหท้าํอะไรบางอยา่งตามท่ีคู่สนทนาตอ้งการ  

5.2 นัก ศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษา  มหาวิทยาลัย ศิลปากร  หมาย ถึง  นัก ศึกษา               
ระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาและการส่ือสารระหว่างวฒันธรรม ภาควิชาภาษาตะวนัตก คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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6. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

6.1 การศึกษาวิจยัน้ีสามารถบอกรูปแบบและกลวิธีการใช้ภาษาองักฤษเพ่ือการตอบ
ปฏิเสธการชกัชวนของกลุ่มตวัอยา่งผูเ้รียนภาษาองักฤษชาวไทยท่ีมีความสามารถทางภาษาองักฤษดี 

6.2 ผลการศึกษาท่ีได้สามารถนําไปประกอบการวางแผนการเรียนการสอนวิชาทาง  
วจันปฏิบติัศาสตร์และการส่ือสารระหวา่งวฒันธรรมได้
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บทที ่2 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
การศึกษาภาษาและการส่ือสารสําหรับงานวิจัยเ ร่ือง  “กลวิธีการตอบปฏิเสธใน

ภาษาองักฤษของนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร” น้ี ผูว้ิจยัได้ศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยไดศึ้กษาขอ้มูลและจดัระเบียบในประเด็นต่างๆดงัรายละเอียด
ต่อไปน้ี 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 
1. แนวคดิและทฤษฎทีางด้านวจันปฎบิัติศาสตร์และวจันกรรม 

1.1 วจันปฏิบติัศาสตร์ 
 วจันปฏิบติัศาสตร์ (pragmatics) เป็นศาสตร์ท่ีว่าดว้ยเร่ืองของภาษากบัการส่ือสาร 
โดยศึกษาและตีความความหมายท่ีเกิดข้ึนจากบริบท (context) ในการส่ือสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูพู้ด
และผูฟั้งเพื่อให้เขา้ใจภาษาในสถานการณ์ของการส่ือสารท่ีแตกต่างและให้ความสาํคญักบัเจตนา
ของผูพู้ดภาษา การศึกษาความหมายท่ีเกิดข้ึนในทางวจันปฏิบติัศาสตร์นั้นศึกษาทั้งความหมายท่ี
ตรงกบัความหมายประจาํรูปของภาษาและไม่ตรงความหมายประจาํรูปของภาษา การศึกษาเช่นน้ีจึง
ตอ้งตีความจากบริบทของการส่ือสารหรือความรู้พื้นฐานท่ีผูพ้ดูและผูฟั้งมีร่วมกนั  
 วจันปฏิบติัศาสตร์เป็นแนวทางหรือมุมมองหน่ึงในการศึกษาและทาํความเขา้ใจการ
ใชภ้าษาโดยเนน้ความสัมพนัธ์ระหว่างภาษากบัผูใ้ช ้การศึกษาทางวจันปฏิบติัศาสตร์ไม่ไดมุ่้งศึกษา
เพียงตวัภาษาเท่านั้น แต่จะศึกษาการใชภ้าษาและความสัมพนัธ์ระหว่างรูปภาษากบัการใช ้เน้น
ความสัมพนัธ์ระหว่างภาษากบัผูใ้ชโ้ดยให้ความสาํคญักบับริบททางสังคมและวฒันธรรมท่ีมีผลต่อ
การใชเ้ป็นสาํคญั ในการศึกษาวจันปฏิบติัศาสตร์นั้น นกัวจันปฏิบติัศาสตร์ไม่ไดศึ้กษาความหมาย
ของภาษาโดยการมองขอ้เทจ็จริงจากคาํ สาํนวน หรือประโยค แต่นกัวจันปฏิบติัศาสตร์จะวิเคราะห์
ความหมายของภาษาจากถอ้ยคาํ ซ่ึงถอ้ยคาํท่ีศึกษาไม่จาํเป็นตอ้งเป็นประโยคท่ีสมบูรณ์เสมอไป 
และจะศึกษาถอ้ยคาํนั้นโดยดูเจตนาของผูพู้ดภาษาประกอบดว้ย การวิเคราะห์เจตนาในการใช้
ถอ้ยคาํของผูพ้ดูข้ึนอยูก่บัการตีความซ่ืงเป็นหวัใจสาํคญัของการศึกษาทางวจันปฏิบติัศาสตร์ 
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 วจันปฏิบติัศาสตร์เป็นศาสตร์ท่ีนกัภาษาศาสตร์ให้ความสนใจเป็นอย่างมากและมุ่ง
ศึกษาความหมายของศาสตร์น้ี ซ่ึงความหมายของวจันปฏิบติัศาสตร์สามารถสรุปไดจ้ากคาํกล่าว
ของนักปรัชญาภาษา ลุดวิท วิทท์เกนสไตน์ (Wittgenstein 1958) ท่ีกล่าวว่า “ความหมายของ      
วจันปฏิบติัศาสตร์อยูท่ี่การใช”้ และจากช่ือหนงัสือของเจน่ี โทมสั (Thomas 1995) ท่ีว่า Meaning in 
Interaction “ความหมายอยู่ท่ีการปฏิสัมพนัธ์ (ระหว่างผูพู้ดและผูฟั้ง)” หลกัการณ์ทางวจันปฏิบติั
ศาสตร์เกิดข้ึนไดเ้พราะผูใ้ชภ้าษามีการใชภ้าษาปฏิสัมพนัธ์กนั ซ่ึงเป็นหลกัการให้ความร่วมมือใน
การสนทนา หากปราศจากหลกัการน้ีการสนทนาก็จะไม่สัมฤทธ์ิผล เพราะหลกัการเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ี
จะทําให้การส่ือสารระหว่างคู่สนทนาเป็นไปอย่างราบร่ืนและสัมฤทธ์ิผล  (กฤษดาวรรณ             
หงศล์ดารมภ ์และธีรนุช โชคสุวณิช 2551: 6) 
 จากการศึกษาขอ้มูลทางวจันปฏิบติัศาสตร์สามารถกล่าวไดว้่าวจันปฏิบติัศาสตร์เป็น
เร่ืองของ “วาทศิลป์” คือ การใชภ้าษาในการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามจุดประสงคข์อง    
ผูพ้ดู อยา่งไรกต็ามใช่วา่ผูพ้ดูภาษาแต่ละคนจะสามารถใชภ้าษาไดต้ามใจปรารถนา การใชภ้าษาตอ้ง
เป็นไปตามหลกัการท่ีคนในสังคมเห็นพอ้งตอ้งกนัและมีเร่ืองของความเหมาะสมเขา้มาเก่ียวขอ้ง 
หลกัการเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีจาํกดัพฤติกรรมทางภาษาดงัท่ี เมย ์(Mey 1993; 2001, อา้งจาก               
กฤษดาวรรณ หงศล์ดารมภ ์และ ธีรนุช โชคสุวณิช 2551: 10) เรียกว่า “ขอ้จาํกดัทางสังคม” (social 
constraints) ขอ้จาํกดัน้ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชภ้าษา เช่น ทาํให้ผูพู้ดหยดุพูดและเปิดโอกาส
ให้บุคคลท่ีเขาสนทนาดว้ยมีโอกาสไดพู้ดบา้ง ขอ้จาํกดัน้ีทาํให้ผูใ้ชภ้าษาในบางวฒันธธรมไม่กลา้
ปฏิเสธเม่ือถูกขอร้องใหก้ระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดยเฉพาะเม่ือเขามีสถานภาพทางสงัคมตํ่ากวา่ผูข้อร้อง 
 การศึกษาวจันปฏิบติัศาสตร์นั้น ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดพื้นฐานทางวจันปฏิบติัศาสตร์ 
ซ่ึงเป็นมโนทศัน์สาํคญัของวจันปฏิบติัศาสตร์ ไดแ้ก่ บริบทกบันํ้ าหนกัของถอ้ยคาํในการใชภ้าษา 
ในการศึกษาดา้นบริบทนั้น ลีช (Leech 1983: 13) พดูถึงบริบทซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัศาสตร์น้ีไวว้่า บริบท
เป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของสถานการณ์ท่ีมีการพูด บริบท คือ ความรู้ท่ีเป็นภูมิหลงัท่ีผูพู้ดผูฟั้งมี
อยูร่่วมกนั ความรู้น้ีช่วยใหผู้ฟั้งตีความส่ิงท่ีผูพ้ดูพูด ในขณะท่ีเลวิสัน (Levinson 1983: 49) มองว่า 
บริบทประกอบดว้ยความสัมพนัธ์ทางพ้ืนท่ี เวลา และสังคมระหว่างคู่สนทนารวมทั้งเจตนาและ
ความเช่ือของพวกเขาในการใชภ้าษาเพื่อการส่ือสาร นอกจากน้ี ธรรมเนียมการปฏิบติัในสังคมท่ี
เห็นไดเ้ด่นชดัและท่ีเห็นไดไ้ม่เด่นชดัก็ถือไดว้่าเป็นส่วนหน่ึงของบริบทเช่นกนั ธรรมเนียมการ
ปฏิบติัน้ีผูใ้ชภ้าษาซ่ึงเป็นสมาชิกในสังคมจะตอ้งเรียนรู้ในการปฏิบติัตาม ธรรมเนียมปฏิบติัส่วน
ใหญ่เป็นธรรมเนียมปฏิบติัท่ีเห็นไดไ้ม่เด่นชดั ธรรมเนียมเช่นน้ีไม่มีการเรียนการสอนตามโรงเรียน 
แต่มนัเป็นธรรมเนียมปฏิบติัในสังคมท่ีสมาชิกในสังคมมีการรับรู้ร่วมกนั เช่น การท่ีคนไทยตอ้งขบั
รถทางซ้ายมือ การตอบสนองดว้ยการส่งสัญญาณว่ากาํลงัฟังอยู่ในขณะท่ีสนทนากบัผูพู้ด การท่ี
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ผูช้ายและผูห้ญิงท่ีไม่ใช่ญาติพี่น้องไม่เดินจับมือกันในท่ีสาธารณะ  เป็นต้น (กฤษดาวรรณ           
หงศล์ดารมภ ์และ ธีรนุช โชคสุวณิช 2551: 19-20) มโนทศัน์อีกประการของการศึกษาวจันปฏิบติั
ศาสตร์ คือ นํ้ าหนกัของถอ้ยคาํ โดยถอ้ยคาํเป็นส่วนท่ีสาํคญัในการนาํมาวิเคราะห์ทางวจันปฏิบติั
ศาสตร์ นํ้ าหนกัของถอ้ยคาํท่ีเปล่งออกมานั้นมีความสัมพนัธ์กบัเจตนาของผูพู้ดท่ีแฝงไวใ้นถอ้ยคาํ
ประเภทต่างๆ นํ้าหนกัของถอ้ยคาํคือความหมายหลกัของถอ้ยคาํท่ีแสดงเจตนาของผูพ้ดู ถอ้ยคาํสอง
ถอ้ยคาํอาจมีความหมายคลา้ยคลึงกันแต่มีนํ้ าหนักท่ีต่างกนั เช่น ถอ้ยคาํแสดงการออกคาํสั่งกับ
ถอ้ยคาํแสดงความขอร้อง เช่น “หยิบปากกาข้ึนมา” กบั “หยบิปากกาข้ึนมาใหห้น่อยนะ” คาํลงทา้ย 
“ให้หน่อยนะ” ช่วยลดนํ้ าหนกัของถอ้ยคาํท่ีอยูใ่นรูปการสั่งให้อ่อนลงได ้การบอกเจตนาท่ีส่ือผา่น
นํ้ าหนกัของถอ้ยคาํยงัแสดงให้เห็นไดด้งัตวัอย่างต่อไปน้ี (กฤษดาวรรณ หงศล์ดารมภ ์และ ธีรนุช 
โชคสุวณิช, 2551: 92)  

1. เสียใจดว้ยนะ 
2. สาบานไดว้า่ไม่ไดเ้อาไป 
3. ไปไหนมา 
4. เท่ียวใหส้นุกนะ 

ถอ้ยคาํท่ียกตวัอยา่งมาน้ีเป็นถอ้ยคาํท่ีแสดงการกระทาํอยา่งใดอยา่งหน่ึง ไดแ้ก่ การ
แสดงความเสียใจ การปฏิเสธขอ้กล่าวหา การทกัทาย และการแสดงความปรารถนาดี การกระทาํท่ี
ถ่ายทอดทางคาํพดูเช่นน้ีเรียกวา่ “วจันกรรม”  

1.2 วจันกรรม 
 วจันกรรม (speech acts) เป็นแนวคิดหน่ึงของวจันปฏิบติัศาสตร์ วจันกรรมเป็น
การศึกษาถอ้ยคาํ (utterance) ของมนุษยท่ี์ถ่ายทอดออกมา ผูริ้เร่ิมแนวคิดเร่ืองวจันกรรม คือ จอห์น 
ออสติน (John Austin 1962, อา้งจาก อรวี บุนนาค 2550: 21-23) ออสตินเห็นวา่ถอ้ยคาํท่ีมนุษยก์ล่าว
ออกไปนั้นไม่ไดเ้พียงเพื่อแสดงขอ้เทจ็จริงในเร่ืองต่างๆเท่านั้น แต่มนุษยย์งักล่าวถอ้ยคาํเพื่อให้เกิด
การกระทาํดว้ย แนวคิดน้ีออสตินไดแ้สดงออกผา่นหนงัสือเร่ือง How to Do Things with Words 
(1962)  ซ่ึงเป็นหนงัสือท่ีรวบรวมบทบรรยายของเขาหลงัจากท่ีเขาไดเ้สียชีวิตไปแลว้ คาํกล่าวใน
หนังสือเร่ืองน้ีเสนอแนวคิดสําคญัว่าผูพู้ดไม่เพียงใช้ภาษาเพื่อส่ือความหมายเท็จจริงหรือบอก
ขอ้ความท่ีอา้งถึง แต่ยงัใชภ้าษาเพ่ือกระทาํส่ิงต่างๆ ออสตินไดแ้บ่งถอ้ยคาํออกเป็น 2 ประเภท คือ 
ถอ้ยคาํกล่าวบอกเล่า (constatives) และถอ้ยคาํบ่งการกระทาํ (performatives) ซ่ึงมีความแตกต่างกนั
คือ ถอ้ยคาํกล่าวบอกเล่าสามารถนาํไปตดัสินค่าความจริงเทจ็ได ้เช่น “เขากาํลงัวิ่ง” สามารถตดัสิน
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ไดว้่าคนนั้นกาํลงัวิ่งอยูจ่ริงหรือไม่ ส่วนถอ้ยคาํบ่งการกระทาํไม่สามารถนาํไปตดัสินความจริงเท็จ
ได ้เป็นถอ้ยคาํท่ีส่ือเน้ือหาท่ีกล่าวถึงรวมทั้งการกระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงดว้ย ซ่ึงออสตินไดย้กตวัอยา่ง
ถอ้ยคาํบ่งการกระทาํดงัน้ี 

I do (ขา้พเจา้ยอมรับ) 
ถอ้ยคาํของเจา้บ่าวและเจา้สาวในพิธีแต่งงานในโบสถต์ามประเพณีของศาสนาคริสตแ์ละคาทอลิค
ในการตอบคาํถามของบาทหลวงวา่เจา้บ่าวและเจา้สาวจะยอมรับเป็นสามีภรรยากนัหรือไม่ 

I give and bequeath my watch to my brother. 
ขอ้ความในพินยักรรมท่ีผูต้ายยกมรดกใหน้อ้งชายของตน 

 การกล่าวถอ้ยคาํหรือวจันกรรมตามแนวคิดของออสตินไม่เพียงแต่บอกถึงขอ้ความท่ี
อา้งถึงแต่ยงับอกการกระทาํผา่นภาษา ซ่ึงสามารถตีความการกระทาํผา่นภาษาได ้3 ประเภท คือ  

1. วจันกรรมตรงตามคาํ (locutionary act) คือ ถอ้ยคาํท่ีกล่าวออกมาจะมีความหมาย
ตามรูปแบบทางไวยากรณ์และคาํท่ีประกอบเป็นถอ้ยคาํ 

2. วจันกรรมปฏิบติั (illocutionary act) เป็นการแสดงท่ีเก่ียวขอ้งกบัวจันกรรมหรือ
เจตนาของผูพ้ดู ซ่ึงจะส่งผลใหเ้กิดการปฏิบติั 

3. วจันผล (perlocutionary act) คือ ถอ้ยคาํท่ีผูพ้ดูตั้งใจใหเ้กิดผลต่อผูฟั้ง เช่น พดูว่า 
“มืดจงั” กจ็ะมีคนเดินไปเปิดไฟให ้ 

ในการกล่าวถ้อยคาํนั้ นยงัมีเง่ือนไขบางประการกําหนดอยู่ คือ เ ง่ือนไขความ
เหมาะสม ซ่ึงเป็นความเหมาะสมในสังคม ข้ึนอยู่กบัธรรมเนียมปฏิบติัในสังคมท่ีสมาชิกในสังคม
รับรู้ร่วมกนัและยอมรับ เช่น ในการแต่งงานตามประเพณีไทย ผูท่ี้จะข้ึนมาอวยพรคู่บ่าวสาวจะตอ้ง
เป็นผูอ้าวุโสเท่านั้น ไม่สามารถจะให้เด็กข้ึนมากล่าวคาํอวยพรไดเ้พราะถือว่ายงัไม่มีประสบการณ์
ในการใชชี้วิตคู่ 

แนวคิดของออสตินซ่ึงกล่าวถึงถ้อยคาํเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกการกระทาํนั้ นได้แบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ  

1. ถอ้ยคาํบ่งการกระทาํอยา่งชดัเจน (primary/explicit performative) เป็นการกล่าว
ถอ้ยคาํประกอบกบัการแสดงกริยา หรือ สัญญา ในถอ้ยคาํเพื่อส่ือว่าผูพู้ดตอ้งการแสดงการกระทาํ
อะไร ถอ้ยคาํประเภทน้ีในภาษาองักฤษจะมีโครงสร้างชดัเจนประกอบดว้ยประธานเป็นสรรพนาม
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บุรุษท่ีหน่ึงเอกพจน์ และกริยาแสดงวจันกรรม ซ่ึงอาจมีกริยาวิเศษณ์ช่วยในการเน้นเจตนาของ
ถอ้ยคาํ 

2. ถอ้ยคาํบ่งการกระทาํอยา่งไม่ชดัเจน (secondary/implicit performative) ถอ้ยคาํ
ประเภทน้ีจะไม่มีกริยาแสดงวจันกรรม อาจเป็นประโยคบอกเล่าธรรมดา เช่น “พื้นเพิ่งจะถู” ซ่ึงเป็น
การบอกเล่า เชิญชวน หรือเตือน (ตอ้งสังเกตนํ้ าเสียงและหนา้ตาของผูพู้ด) โดยไม่มีกริยาเชิญชวน 
เตือน หรือ ขู่ ปรากฏอยู่ ความหมายของถอ้ยคาํน้ีจึงข้ึนอยู่กบับริบท เช่น “พื้นเพิ่งถู เห็นไหมว่า
สะอาดเชียว” (เชิญชวนใหดู้พื้น) “พื้นเพิ่งถู ระวงัจะล่ืนนะ” (เตือน) หรือ “พื้นเพิ่งถูยงัไม่แหง้ดี อยา่
เพิ่งเดินผา่นนะประเด๋ียวพื้นจะสกปรก” (เตือน และหา้ม)  

เซอร์ล (Searle 1969, อา้งจาก ธนพรรษ สายหรุ่น 2542: 5-6) ไดน้าํแนวคิดเร่ือง
ถอ้ยคาํบ่งการกระทาํอยา่งไม่ชดัเจนมาพฒันาเป็นแนวคิดเร่ือง “วจันกรรมออ้ม” เซอร์ลให้คาํจาํกดั
ความของวจันกรรมไวว้่า วจันกรรมคือการกระทาํโดยใชถ้อ้ยคาํเพื่อแสดงเจตนาของผูก้ล่าวถอ้ยคาํ
นั้น เม่ือมีการกล่าวถอ้ยคาํใดถอ้ยคาํหน่ึง บางคร้ังกอ็าจจะมีความหมายตรงไปตรงมา แต่ความหมาย
ท่ีแทจ้ริงของถอ้ยคาํนั้น บางคร้ังกมิ็ไดแ้สดงออกอยา่งตรงไปตรงมา ผูพ้ดูอาจจะหมายความมากกว่า
ส่ิงท่ีเขาพดูออกมาก็ได ้ เซอร์ลเรียกถอ้ยคาํเช่นน้ีว่า วจันกรรมออ้ม (indirect speech act) เซอร์ลได้
ยกตวัอยา่งวจันกรรมออ้มเป็นบทสนทนา ดงัน้ี  

X: Let’s go to the movie tonight. 
Y: I have to study for an exam. 

จากตวัอยา่งท่ีกล่าวมาน้ี X เชิญชวน Y ไปดูหนงัคืนน้ี แต่ Y ตอบว่าตอ้งดูหนงัสือ
สอบ ซ่ึงการกล่าวเช่นน้ีเป็นการปฏิเสธคาํเชิญชวนตามแนวคิดเร่ืองวจันกรรมออ้มของเซอร์ล 
ถอ้ยคาํท่ี Y กล่าวเป็นการแสดงเจตนาในระดบัลึก คือการแสดงเจตนาท่ีไม่ตรงกบัถอ้ยความท่ี
ปรากฏอยูอ่ยา่งแทจ้ริง การแสดงเจตนาในระดบัลึกในถอ้ยคาํน้ีคือ การปฏิเสธคาํเชิญชวนไปดูหนงั
นัน่เอง 

เซอร์ลอธิบายว่าวจันกรรมออ้มบางประเภท ผูใ้ชภ้าษาอาจทราบไดท้นัทีว่าถอ้ยคาํท่ี
กล่าวออกมาแสดงวจันกรรมอะไรบา้งแมว้า่ผูพ้ดูจะไม่ไดพ้ดูอยา่งตรงไปตรงมา ทั้งน้ีเพราะรูปภาษา
ท่ีใชเ้ป็นรูปภาษาแบบออ้มแต่เป็นท่ีรู้จกักนัโดยทัว่ไป (convertionally indirect) เช่น คาํว่า “ทาํไม” 
ในภาษาไทยมกัจะเป็นการใชเ้พ่ือแสดงการตาํหนิหรือบ่น ไม่ใช่ใชเ้พ่ือถาม ดงัเช่นตวัอยา่งการนดั
พบเพื่อนแต่เพื่อนมาชา้ เราอาจถามเพ่ือนวา่ “ทาํไมมาชา้จงั” การกล่าวเช่นน้ีไม่ใช่เพื่อถามเหตุผลแต่
เป็นการบ่นท่ีเพื่อนมาชา้ 
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นอกจากแนวคิดเร่ืองวจันกรรมออ้ม เซอร์ลยงัไดศึ้กษาเร่ืองวจันกรรมอ่ืนๆร่วมกบั
ทฤษฎีของออสตินจากหนงัสือ How to Do Things with Words จนสามารถหาลกัษณะร่วมของ    
วจันกรรมและสามารถจาํแนกวจันกรรมออกเป็น 5 ประเภท ดงัน้ี 

1. วจันกรรมบรรยายเหตุการณ์ (representatives) เป็นการพรรณนาหรือบรรยาย
เหตุการณ์หรือสภาพท่ีผูพู้ดทาํให้ตนเองถูกผกูมดัอยูก่บัความเป็นจริงของถอ้ยคาํนั้นๆ เช่น ถอ้ยคาํ
บอกเล่าต่างๆ การรายงานข่าว การยนืยนั การสรุป การคาดการณ์ เป็นตน้ 

2. วจันกรรมกาํหนดใหท้าํ (directives) เป็นการท่ีผูพ้ดูตอ้งการใหผู้ฟั้งกระทาํส่ิงซ่ึงผู ้
พูดปรารถนาหรือเป็นประโยชน์ต่อผูฟั้ง เช่น การสั่ง การขอร้อง การแนะนาํ เป็นตน้ นํ้ าหนกัของ
การสัง่หรือการขอร้องนั้นข้ึนอยูก่บัสถานภาพทางสงัคมระหวา่งผูพ้ดูและผูฟั้งเป็นสาํคญั 

3. วจันกรรมผกูมดั (commissives) เป็นการกล่าวส่ิงท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการผกูมดั เช่น 
การสญัญา การสาบาน การรับประกนั รวมถึงการพนนัและการรับคาํทา้พนนั 

4. วจันกรรมแสดงอารมณ์ความรู้สึก (expressives)  เป็นการแสดงอารมณ์ความรู้สึก
ของผูพ้ดู เช่น การขอบคุณ การขอโทษ การยนิดี เป็นตน้ 

5. วจันกรรมประกาศ (declaratives) เป็นการกล่าวประกาศว่าจะกระทาํบางส่ิง
บางอยา่งข้ึน เช่น การไล่ออก การประกาศสงคราม การประกาศเลิกประชุม การตั้งช่ือ เป็นตน้ 

จากการจดัประเภทวจันกรรม 5 ประเภทของเซอร์ล จะเห็นว่าประโยค “การตอบ
ปฏิเสธคาํเชิญชวน” ของนักศึกษาชาวไทยอาจถูกจดักลุ่มให้อยู่ในทั้งประเภท วจันกรรมแสดง
อารมณ์ความรู้สึก  วจันกรรมประกาศ  รวมถึงวจันกรรมผกูมดั เน่ืองจากสังคมไทยเป็นสังคมท่ีเนน้
การอิงบริบทสูง (high context) ดงันั้น ในการท่ีจะตอบปฏิเสธจึงไม่พูดตรงๆ สั้นๆ ให้จบไปใน
คราวเดียว แต่จะพดูออ้มคอ้ม มีการใชว้จันกรรมออ้มใหผู้ฟั้งตีความวา่ถูกปฏิเสธ ตวัอยา่งเช่น 

A: “เยน็น้ีเราไปกินขา้วดว้ยกนันะ” 
B: “ขอบคุณท่ีชวนค่ะ แต่ฉนัมีนดักบัหมอฟัน ยงัไงเราไปกินขา้วดว้ยกนัวนัศุกร์แทน

นะคะ” 

ในประโยคน้ีแสดงให้เห็นถึงวจันกรรมออ้ม ซ่ึง B ไม่ไดก้ล่าวปฏิเสธไปตรงๆแต่
บอกว่าเธอมีนัดกับหมอฟันแทน ประโยคการตอบปฏิเสธน้ียงัแสดงให้เห็นถึงวจันกรรมแสดง
อารมณ์ความรู้สึกขอบคุณ เน่ืองจากสังคมไทยสอนใหค้นมีความเกรงใจซ่ึงกนัและกนัจึงเนน้บริบท
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ของ “การไวห้นา้” โดยใชถ้อ้ยคาํท่ีจะสามารถรักษาหนา้ของคู่สนทนาไว ้นอกจากน้ียงัแสดงใหเ้ห็น
ถึงวจันกรรมผกูมดั ซ่ึงในประโยคน้ีคือการใหค้าํสญัญาวา่จะไปกินขา้วดว้ยกนัในวนัศุกร์แทน  

อยา่งไรกต็ามการใชว้จันกรรมในการตอบปฏิเสธของนกัศึกษาชาวไทย อาจจะไม่ได้
ข้ึนอยู่กับวจันกรรมรูปแบบเช่นน้ีเสมอไป ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับบริบทในการสนทนา สถานภาพและ
อาํนาจทางสังคมของคู่สนทนา และวฒันธรรมของคู่สนทนาเป็นตวักาํหนดถอ้ยคาํท่ีใชใ้นการตอบ
ปฏิเสธ 
 
2. ทฤษฎเีร่ืองความสุภาพในภาษา 

จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษาศาสตร์ พบว่ามีงานวิจยัจาํนวนไม่นอ้ยท่ีศึกษา
การใชภ้าษาในแง่ของการใชก้ลวิธีแสดงถอ้ยคาํหรือวจันกรรมต่างๆ โดยการแสดงวจันกรรมท่ีพบ
ในงานวิจยันั้น กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูใ้ชภ้าษาส่วนมากจะมีการแสดงวจันกรรมโดยคาํนึงถึงเร่ืองความ
เหมาะสมและหลีกเล่ียงการแสดงวัจนกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความผิดพลาดในการส่ือสาร 
โดยเฉพาะวจันกรรมท่ีถือวา่มีการคุกคาม “หนา้” ของผูฟั้ง เช่น วจันกรรมการขอร้อง ปฏิเสธ ตาํหนิ 
หรือ ขอโทษ เป็นตน้ 

แนวคิดเร่ือง “หน้า” เป็นแนวคิดสําคญัในทฤษฎีความสุภาพในภาษาของ บราวน์และ 
เลวินสัน (Brown & Levinson 1978, 1987, อา้งจาก กฤษดาวรรณ หงศล์ดารมภ ์และ ธีรนุช        
โชคสุวณิช 2551: 121-123, 129) ทฤษฎีน้ีมองว่าความสุภาพเป็นการลดการคุกคามหนา้ของผูฟั้ง 
เน่ืองจากในการสนทนาผูพู้ดและผูฟั้งอาจมีการใช้ถอ้ยคาํท่ีทาํให้อีกฝ่ายตอ้งเสียหน้า จึงตอ้งคิด
ถอ้ยคาํท่ีจะกล่าวอยา่งรอบคอบ แนวคิดน้ีมีผูเ้รียกว่า มุมมองการรักษาหนา้ (face-saving view) หรือ
มุมมองการจดัการหนา้ (face-managing view) ในการใชก้ลวิธีความสุภาพ ผูใ้ชภ้าษาตอ้งคาํนึงถึง
ความเหมาะสมของสถานการณ์เป็นหลัก บราวน์และเลวินสันมองว่ามีปัจจัย 3 ประการท่ีมี
ความสาํคญัต่อการประเมินนํ้าหนกัหรือความรุนแรงของสถานการณ์ ไดแ้ก่  

1. ลกัษณะของการกระทาํวา่มีความรุนแรงในวฒันธรรมนั้นๆหรือไม่  

2. สถานภาพทางสงัคมและระยะห่างทางอาํนาจระหวา่งผูพ้ดูและผูฟั้ง  

3. ความสนิทสนมคุน้เคยระหว่างผูพู้ดและผูฟั้ง ปัจจยัเหล่าน้ีมีผลต่อการเลือกใชก้ลวิธี
ส่ือสารในกรณีท่ีผูใ้ชภ้าษาตอ้งใชว้จันกรรมท่ีมีการคุกคามหนา้  
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นอกจากปัจจยั 3 ประการของบราวน์และเลวินสันแลว้ ปัจจยัท่ีท่ีมีผลต่อการกาํหนดใช้
ภาษาสุภาพของ คง (Kong 1998, อา้งจาก กฤษดาวรรณ หงศล์ดารมภ ์และ ธีรนุช โชคสุวณิช 2551: 
122) ก็เป็นอีกปัจจยัท่ีน่าสนใจ คงเสนอปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับเร่ืองการคาํนึงถึงความสัมพนัธ์ใน
อนาคตกบัคู่สนทนา สถานการณ์ท่ีเขายกตวัอยา่งคือ การติดต่อขอใบสมคัรเขา้รับการช่วยเหลือเร่ือง
ท่ีอยู่อาศยัของชาวฮ่องกงกบัเจา้หน้าท่ีของรัฐ ผูติ้ดต่อจะใชภ้าษาสุภาพ มีการทกัทาย ขอโทษเม่ือ
เรียกและลาจาก ในขณะท่ีเจา้หน้าท่ีของรัฐไม่ใชก้ลวิธีเหล่านั้น เม่ือผูส้มคัรคนหน่ึงถามเจา้หนา้ท่ี
เร่ืองวนัสุดทา้ยของการรับสมคัรคือวนัไหน แทนท่ีจะตอบคาํถาม เจา้หน้าท่ีกลบับอกให้ดูในใบ
สมคัรเอาเอง สาเหตุอาจเป็นเพราะเจา้หน้าท่ีของรัฐคิดว่าไม่จาํเป็นตอ้งทาํดีกบัผูส้มคัรเน่ืองจาก
อนาคตเขาคงไม่ตอ้งขอความช่วยเหลือจากผูส้มคัรคนน้ี การคาํนึงถึงความสัมพนัธ์ในอนาคตกบัคู่
สนทนาเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจอยา่งยิง่ ปัจจยัน้ีสามารถอธิบายไดว้่าทาํไมเราถึงรู้สึกกระอกักระอ่วนใจ
ท่ีคนท่ีเราสนิทสนมดว้ยขอให้เราทาํในส่ิงท่ีเราไม่อยากทาํ หรือทาํไมเราถึงไม่กลา้ท่ีจะปฏิเสธใคร
โดยทนัทีหรือปฏิเสธตรงๆ เหตุผลเพราะเราสนใจกบัส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต หากเราปฏิเสธใคร
เรากม็กัจะกลวัวา่อนาคตเขาจะโกรธเรา หรืออาจปฏิเสธท่ีจะช่วยเหลือเราเพราะเราเคยปฏิเสธเขาใน
อดีตเราจึงหลีกเล่ียงท่ีจะใชภ้าษาท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ 

บราวน์และเลวินสันกล่าวว่า “หนา้” ของคนเราประกอบดว้ยสองส่วน คือ หนา้ดา้นบวก
และหน้าดา้นลบ หน้าดา้นบวก (positive face) คือความตอ้งการพื้นฐานท่ีจะให้ผูอ่ื้นช่ืนชม
คุณสมบติัท่ีผูใ้ชภ้าษามี หนา้ดา้นลบ (negative face) คือความตอ้งการพื้นฐานท่ีจะไม่ถูกผูใ้ดรบกวน
หรือลิดรอนสิทธิ และตอ้งการมีอิสระในการกระทาํ บราวน์และเลวินสันเช่ือว่ามนุษยทุ์กคนมีความ
ตอ้งการพื้นฐานสองประการน้ี ในการสนทนาผูร่้วมสนทนาจึงต่างก็รักษาหนา้ของฝ่ายตรงขา้มและ
หวงัใหฝ่้ายตรงขา้มรักษาหนา้ของตนเช่นกนั 

บราวน์และเลวินสันเห็นว่าวจันกรรมต่างๆท่ีเป็นการกระทาํท่ีคุกคามหน้า คือ ทาํให ้      
คู่สนทนาเสียหน้าเป็นวจันกรรมท่ีควรหลีกเล่ียง เพื่อลดความเส่ียงในการคุกคามหน้าของผูฟั้ง 
ยกเวน้ในกรณีท่ีผูพ้ดูตอ้งการความตรงไปตรงมา อยา่งไรก็ตามรูปแบบของวจันกรรมท่ีคุกคามหนา้
ของผูฟั้งมีการแปรต่างกันไปตามวฒันธรรม เช่น ในสังคมจีน การให้คาํแนะนําไม่ถือเป็นการ
คุกคามหนา้ดา้นบวกของผูฟั้งแต่เป็นการแสดงเจตนาดีของผูพู้ด  วจันกรรมท่ีทาํให้เกิดการคุกคาม
หนา้สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 

1. วัจนกรรมท่ีคุกคามหน้าด้านลบของผูฟั้ง คือ วัจนกรรมท่ีแสดงความคาดหวัง 
กาํหนดการกระทาํในอนาคตของผูฟั้ง ซ่ึงถือเป็นวจันกรรมท่ีคุกคามความเป็นอิสระของผูฟั้ง เช่น 
วจันกรรมการสัง่ การขอร้อง การแนะนาํ การเตือน การข่มขู่ การชม เป็นตน้ 
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2. วจันกรรมท่ีคุกคามหนา้ดา้นบวกของผูฟั้ง คือ เป็นวจันกรรมท่ีแสดงความขดัแยง้ต่อ
ผูฟั้ง ไม่ว่าจะเป็นการกระทาํ คาํพูด หรือทศันคติ ซ่ึงเป็นการคุกคามความตอ้งการการยอมรับจาก
สังคมของผูฟั้ง เช่น การตาํหนิติเตียน การกล่าวโตแ้ยง้ การดูถูก การทา้ทาย การแสดงความไม่
เคารพ การไม่ใหค้วามร่วมมือ เป็นตน้ 

3. วจันกรรมท่ีคุกคามหนา้ดา้นลบของผูพู้ด คือ วจันกรรมท่ีคุกคามความเป็นอิสระของ 
ผูพู้ด เช่น การขอบคุณ (เป็นการสร้างความรู้สึกเป็นหน้ีบุญคุณของผูฟั้ง) การแกต้ว้ (ถา้เหตุผลไม่
เป็นท่ียอมรับ อาจเกิดการเผชิญหนา้ทั้งสองฝ่าย) การยอมรับขอ้เสนอ การสัญญาโดยท่ีผูพู้ดอาจไม่
เตม็ใจ เป็นตน้ 

4. วจันกรรมท่ีคุกคามหน้าด้านบวกของผูพู้ด คือ วจันกรรมท่ีคุกคามความตอ้งการ       
การยอมรับจากสังคมของผูพู้ด เช่น การถ่อมตวั การยอมรับผิดหรือการสารภาพ การขอโทษ การ
ประณามตวัเอง การควมคุมอารมณ์ความรู้สึกไม่ได ้(การแสดงความโกรธ) 

การแสดงวจันกรรมท่ีมีความเส่ียงต่อการคุกคามหนา้ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้นอาจทาํให ้  
ผูพู้ดไม่เลือกท่ีจะแสดงวจันกรรมใดๆหรือเลือกใชก้ลวิธีลดความเส่ียงในการคุกคามหนา้ หรืออาจ
เลือกแสดงวจันกรรมด้วยกลวิธีความสุภาพ ซ่ึงบราวน์และเลวินสันจาํแนกกลวิธีความสุภาพ
ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ไดแ้ก่ กลวิธีตรงประเดน็ และกลวิธีแบบไม่ตรงประเดน็ 

1.  กลวิธีตรงประเด็น (on record) เป็นการกล่าวถอ้ยคาํอยา่งชดัเจนตรงประเด็น ไม่มีการ
ตกแต่งคาํพดู กลวิธีน้ีจะใชเ้ม่ือผูใ้ชภ้าษาเห็นวา่วจันกรรมนั้นเส่ียงต่อการคุกคามหนา้นอ้ย อยา่งไรก็
ตามกลวิธีตรงประเด็นยงัสามารถแบ่งเป็นกลวิธีตรงประเด็นแบบมีการตกแต่งคาํพูดได ้ซ่ึงกลวิธี
แบบตกแต่งคาํพูดแบ่งเป็นสองประเภทย่อยคือ กลวิธีความสุภาพดา้นบวก(positive politeness 
strategies) และกลวิธีความสุภาพดา้นลบ (negative politeness strategies) ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1.1  กลวิธีความสุภาพดา้นบวก เป็นการใชก้ลวิธีตกแต่งคาํพูดเพื่อรักษาหนา้ดา้น
บวกของคู่สนทนา เช่น แสดงความสนใจหรือใส่ใจในตวัผูฟั้ง  หลีกเล่ียงการไม่เห็นดว้ย แสดงให้
เห็นว่าผูพู้ดรู้ความปรารถนาของผูฟั้ง การเสนอหรือสัญญาว่าจะทาํอะไร การมองโลกแง่ดี ให้
เหตุผล การแลกเปล่ียนผลประโยชน์ร่วมกนั 

1.2  กลวิธีความสุภาพดา้นลบ เป็นกลวิธีตกแต่งคาํพดูเพ่ือรักษาหนา้ดา้นลบของผูฟั้ง 
ความสุภาพในกลวิธีน้ีเป็นพฤติกรรมท่ีแสดงความนับถือต่างจากความสุภาพดา้นบวกซ่ึงเป็นการ
แสดงความเป็นมิตรและแสดงความตลกขบขนั การใชรู้ปภาษาในกลวิธีความสุภาพดา้นลบ ไดแ้ก่ 
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การใชภ้าษากลบเกล่ืนหรือออ้มคอ้ม การใชภ้าษาแบบมองโลกในแง่ร้าย (เช่น “ฉันไม่คิดว่าคุณจะ
ทาํ....ไดน้ะ”) การปรับภาษาท่ีล่วงละเมิดใหดู้เป็นการคุกคามผูฟั้งนอ้ยลง (เช่น “มากวนแค่แป๊บเดียว
เอง”) การใชรู้ปภาษาท่ีแสดงการนบัถือ ยกยอ่งผูฟั้ง และถ่อมตวั การขอโทษ และขอบคุณ  

2.  กลวิธีแบบไม่ตรงประเด็น หรือ กลวิธีแบบออ้ม (off record) เป็นการใชภ้าษาแบบ
กล่าวออ้มคอ้ม กลวิธีน้ีผูพ้ดูจะไม่แสดงเจตนาของตนออกมาอยา่งชดัเจนผูฟั้งจึงตอ้งตีความเอาเอง 
กลวิธีน้ีมีรูปแบบการใชภ้าษาหลายแบบ เช่น การอุปมา การประชดประชนั การพูดน้อยหรือเกิน
ความเป็นจริง การพดูกาํกวม เป็นตน้ 

ทฤษฎีความสุภาพมีความเก่ียวเน่ืองกบัเร่ืองหนา้หรือการคุกคามหนา้ระหว่างผูพู้ดและ
ผูฟั้ง การตอบปฏิเสธก็เป็นวจันกรรมประเภทหน่ึงซ่ึงเป็นการใชภ้าษาท่ีคุกคามหน้าดา้นบวกของ    
คู่สนทนา ดงันั้นเม่ือผูพู้ดตอ้งการใชว้จันกรรมการปฏิเสธจึงตอ้งนาํกลวิธีความสุภาพเขา้ช่วยเพื่อ
รักษาหน้าของผูฟั้ง อย่างไรก็ตามตัวแปร เช่น ความเหล่ือมลํ้ าทางอาํนาจระหว่างคู่สนทนา 
สถานภาพของคู่สนทนา ความสนิทสนม หรือการคาํนึงถึงความสัมพนัธ์ในอนาคตระหว่างผูพู้ด
และผูฟั้ง ดังท่ีได้กล่าวมาในขา้งตน้เป็นส่ิงสําคญัท่ีควบคุมการใช้กลวิธีความสุภาพให้มีความ
แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลและสถานการณ์ ผูว้ิจัยได้นําส่ิงเหล่าน้ีมาใช้เป็นตัวแปรเพื่อ
กาํหนดการใชภ้าษาในการตอบปฏิเสธของกลุ่มตวัอยา่งในงานวิจยัคร้ังน้ี 
 
3. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้กลวธีิในการตอบปฏิเสธ 

จากการศึกษางานทางวจันปฏิบติัศาสตร์พบว่ามีผูว้ิจยัชาวไทยหลายท่านให้ความสนใจ
และศึกษาการใช้วจันกรรมซ่ึงมีความเก่ียวเน่ืองกับวจันปฏิบัติศาสตร์ เช่น งานวิจัยเก่ียวกับ           
วจันกรรมในการขอร้อง การโน้มน้าว การตาํหนิ การโตแ้ยง้ การสัญญา การปฏิเสธ การขอโทษ 
และการแสดงความไม่พอใจ วจันกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัของผูว้ิจยั ไดแ้ก่ การใชว้จันกรรมใน
การปฏิเสธ ผูว้ิจยัเลือกศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชว้จันกรรมหลายประเภท โดยเนน้งานวิจยั
ท่ีใชว้จันกรรมปฏิเสธเป็นหลกั ในการศึกษาจะมุ่งเนน้ความสัมพนัธ์ระหว่างการเลือกใชก้ลวิธีใน
การตอบปฏิเสธและปัจจยัหรือตวัแปรท่ีมีผลต่อการเลือกใชก้ลวิธีความสุภาพ งานวิจยัท่ีผูว้ิจยัสนใจ
ศึกษามีหลกัๆดงัน้ี 

วิมลพกัตร์ พรหมศรีมาศ (2543) เสนองานวิจัยเร่ือง “กลวิธีการปฏิเสธในการตอบ        
วจันกรรมท่ีแสดงความปรารถนาดีในภาษาไทย” งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคห์ลกั คือ 1. หากลวิธีใน
การปฏิเสธท่ีผูพู้ดภาษาไทยใชใ้นการตอบวจันกรรมท่ีแสดงความปรารถนาดี 2. หาความสัมพนัธ์
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ของการเลือกใช้กลวิธีการปฏิเสธกับปัจจัย 2 ปัจจัย คือ ประเภทของวจันกรรมท่ีแสดงความ
ปรารถนาดี และ วิเคราะห์บทบาทของ “หนา้” ว่ากลุ่มตวัอยา่งจะเลือกใชก้ลวิธีใดในการปฏิเสธเม่ือ
ตอ้งคาํนึงถึง “หน้า” ของคู่สนทนา โดยศึกษาจากคนไทยท่ีมีอาชีพต่างกันจาํนวน 50 คน ผล
การศึกษาพบว่า กลวิธีทางภาษาท่ีแสดงการปฏิเสธในการตอบวจันกรรมท่ีแสดงความปรารถนาดีมี 
18 วิธี ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ กลวิธีการปฏิเสธแบบตรง และกลวิธีการปฏิเสธแบบออ้ม 
กลวิธีการปฏิเสธแบบตรงมี 2 กลวิธี ไดแ้ก่ การปฏิเสธอย่างตรงไปตรงมา และการปฏิเสธโดยบ่ง
ความไม่สามารถตอบสนอง สาํหรับกลวิธีการปฏิเสธแบบออ้มมี 16 กลวิธี ไดแ้ก่ การใหเ้หตุผล การ
ขอบคุณ การปลอบไม่ให้กงัวล การขอโทษ การแสดงความลงัเล การแสดงความยินดีและความ
ปรารถนาดี การแนะนํา การแสดงความต้องการหรือความรู้สึกส่วนตัวของผูป้ฏิเสธ การขอ
ความเห็นใจจากผูถู้กปฏิเสธ การชมเชย การผลดัผ่อนการให้คาํตอบการแสดงความเสียดายท่ีรับ
ความปรารถนาดีไม่ได ้การแสดงความปรารถนาท่ีจะทาํตามการบอกทางเลือกอ่ืนของผูป้ฏิเสธ การ
ตอบก่ึงตอบรับ การกล่าวติดตลก การเลือกใชก้ลวิธีเหล่าน้ีมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรคือ สถานภาพ
ของคู่สนทนา บทบาทและอาํนาจของผูป้ฏิเสธ ในการวิเคราะห์วิมลพกัตร์พบว่ากลุ่มตวัอย่างได้
คาํนึงถึงหนา้ของผูถู้กปฏิเสธมากกวา่หนา้ของตนเอง 

นทัธฤทยั สีหะเกรียงไกร (2549) เสนองานวิจยัเร่ือง “กลวิธีการปฏิเสธเพ่ือปกปิดความ
จริงในภาษาไทยของวยัรุ่น” งานวิจยัน้ีไดน้าํปัจจยั คือเพศและนํ้ าหนกัของความผิดมาเป็นตวัแปร
ในการใชก้ลวิธีการปฏิเสธ โดยศึกษาจากการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นนกัศึกษาวิทยาลยัเทคนิค
นครปฐมระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพจาํนวน 180 คน ผลการศึกษาพบว่า กลวิธีการปฏิเสธเพื่อ
ปกปิดความจริงของกลุ่มตวัอยา่งมีทั้งส้ิน 12 กลวิธี ไดแ้ก่ การใหเ้หตุผล การปฏิเสธ การกล่าวโทษ
ส่ิงอ่ืน การตั้งคาํถาม การคาดคะเน การตาํหนิ การขอโทษ การแนะนาํ การอา้งพยานบุคคล การ
ผดัผอ่น การปลอบใจ และการขอร้อง การศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งกลวิธีปฏิเสธกบัตวัแปรพบว่า 
ตวัแปรมีผลต่อการใชก้ลวิธีการปฏิเสธเพ่ือปกปิดความจริงโดยเพศหญิงจะเลือกใชก้ลวิธีการปฏิเสธ
เพ่ือปกปิดความจริงมากกว่าเพศชาย ส่วนตวัแปรนํ้ าหนกัของความผิดนั้น ในกรณีท่ีสถานการณ์มี
นํ้ าหนักความผิดน้อย จาํนวนการใช้กลวิธีการปฏิเสธเพื่อปกปิดความจริงก็จะน้อยด้วย แต่ถ้า
สถานการณ์มีนํ้าหนกัความผดิมาก จาํนวนการใชก้ลวิธีการปฏิเสธเพ่ือปกปิดความจริงกจ็ะมีมากข้ึน 

ธนพรรษ สายหรุ่น (2542) เสนองานวิจยัเร่ือง “กลวิธีการปฏิเสธในภาษาองักฤษของ
นกัศึกษาไทยท่ีเรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ: การศึกษาการถ่ายโอนทางวจันปฏิบติั
ศาสตร์” งานวิจยัน้ีเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามบทสนทนาท่ีให้เติมความเพ่ิมให้สมบูรณ์ โดยเก็บ
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นนกัศึกษาอเมริกนัและนกัศึกษาไทย กลุ่มละ 50 คน ผลการวิจยัพบว่า
กลวิธีการปฏิเสธของนกัศึกษาไทยต่างจากกลวิธีของนกัศึกษาอเมริกนั กล่าวคือ นกัศึกษาไทยนิยม
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ใช้กลวิธีการปฏิเสธแบบออ้ม มกัใช้คาํกล่าวท่ีแสดงความลงัเลในการปฏิเสธ ขณะท่ีนักศึกษา
อเมริกนัใชก้ลวิธีการปฏิเสธแบบตรงไปตรงมา นอกจากน้ีนักศึกษาไทยยงัให้ความสาํคญักบัการ
กล่าวขอโทษและขอบคุณมากกว่านักศึกษาอเมริกัน นักศึกษาไทยท่ีเรียนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศไดใ้ชภ้าษาองักฤษในรูปแบบคลา้ยคลึงกบัการใชภ้าษาไทยซ่ึงเป็นภาษาแม่ของตน 
ธนพรรษยงัพบวา่ตวัแปรอีกอยา่งคือ สถานภาพทางสังคมระหว่างผูป้ฏิเสธกบัผูข้อร้องมีบทบาทต่อ
การเลือกใชก้ลวิธีปฏิเสธของนักศึกษาไทยในขณะท่ีสถานภาพทางสังคมมีบทบาทไม่มากนักต่อ
การเลือกใชก้ลวิธีการตอบปฏิเสธของนกัศึกษาอเมริกนั 

Kanemoto, M. (1993) เสนองานวิจยัเร่ือง “การศึกษาเปรียบเทียบการกล่าวปฏิเสธใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาและญ่ีปุ่น” (A comparative study of refusal assertion in the United States 
and Japan) งานวิจยัน้ี Kanemoto ไดศึ้กษาขอ้มูลจากส่ือตีพิมพซ่ึ์งเป็นท่ีนิยมจาํนวนทั้งส้ิน 5 ฉบบั 
โดยเป็นส่ือตีพิมพเ์ก่ียวกบัวจันกรรมการปฏิเสธในภาษาองักฤษแบบอเมริกนัและภาษาญ่ีปุ่น เพื่อ
เปรียบเทียบกลวิธีการปฏิเสธและค่านิยมท่ีแฝงอยู่ในกลวิธีการปฏิเสธระหว่างสองวฒันธรรม ผล
การศึกษาวิจยัพบว่าชาวญ่ีปุ่นมีการใชก้ลวิธีการปฏิเสธ 3 กลวิธี คือ การหลีกเล่ียงการปฏิเสธตรงๆ 
อา้งเหตุผลในการปฏิเสธ และการโกหกเหตุผลในการปฏิเสธ ซ่ึงจากผลท่ีไดน้ั้น Kanemoto ให้
ขอ้สรุปว่าในวฒันธรรมของชาวญ่ีปุ่นนั้น การปฏิเสธไม่ไดมี้ความหมายแค่การตอบปฏิเสธการ
ขอร้องเท่านั้น แต่ยงัเป็นการปฏิเสธความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลอีกดว้ย ดงันั้นการโกหกเหตุผลใน
การปฏิเสธหรือการใชก้ลวิธีอ่ืนๆจึงเป็นส่ิงท่ีนาํมาใชเ้พื่อลดนํ้ าหนกัในการปฏิเสธ ส่วนกลวิธีการ
ปฏิเสธแบบอเมริกนั คือ การปฏิเสธแบบตรงไปตรงมาและชดัเจนโดยไม่มีความจาํเป็นในการอา้ง
เหตุผลใดๆในการปฏิเสธดงัเช่นชาวญ่ีปุ่น 

Kitao, S. K. (1996) เสนองานวิจยัเร่ือง “ความสามารถในการส่ือสาร การเลือกใชรู้ปแบบ 
และการใชว้จันกรรมการปฏิเสธในภาษาองักฤษ” (Communicative competence, preference 
organization, and refusals in British English) การศึกษาวิจยัน้ีเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามเติม
เตม็บทสนทนา (discourse completion test: DCT) โดยมีสถานการณ์การขอร้องจาํนวนทั้งส้ิน 12 
สถานการณ์ แบ่งเป็นสถานการณ์การขอร้องท่ีมีความสําคญัมากจนถึงสถานการณ์การขอร้องท่ีมี
ความสาํคญันอ้ย กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูพู้ดภาษาองักฤษแบบองักฤษ (british english) จาํนวน 40 คน 
โดยมีตวัแปรทางสังคม ไดแ้ก่ ความเหล่ือมลํ้าทางอาํนาจระหว่างคู่สนทนา และระยะห่างทางสังคม
เขา้มากาํหนดสถานการณ์ในการสนทนา ผลการวิจยัพบว่ากลวิธีท่ีมีการใชม้ากท่ีสุด คือ การแสดง
ความเสียใจ ตามดว้ยการขอโทษหรือการให้เหตุผล (พบความถ่ีในการใชก้ลวิธีร้อยละ 30) กลวิธี
การตอบปฏิเสธท่ีพบอีกร้อยละ 20 คือ การเพิกเฉยต่อคาํขอร้อง หรือการใชก้ลวิธีอ่ืนๆ ไดแ้ก่ การให้
คาํสัญญาว่าจะทาํตามคาํขอร้องนั้นในอนาคต หรือการแสดงความไม่เต็มใจ เช่นเดียวกบัในผูใ้ช้
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ภาษาองักฤษแบบอเมริกนัซ่ึงมีการให้เหตุผลมากท่ีสุด โดยเหตุผลท่ีให้มกัจะมีความชดัเจน การ
แสดงความเสียใจเป็นอีกกลวิธีท่ีพบได้มากกว่าคร่ึงโดยเฉพาะในการปฏิเสธการขอร้องเร่ือง
เลก็นอ้ยโดยคู่สนทนาท่ีมีสถานภาพเท่ากนั ส่วนการขอโทษพบไดม้ากในสถานการณ์การขอร้องท่ี
มีความสาํคญั 

Ikoma, T., and A, Shimura. (1993) เสนองานวิจยัเร่ือง “การถ่ายโอนทางวจันปฏิบติั
ศาสตร์จากภาษาองักฤษเป็นภาษาญ่ีปุ่น: การใชว้จันกรรมการปฏิเสธ” (Pragmatic transfer from 
English to Japanese: The speech act of refusals) การศึกษาวิจยัน้ีผูว้ิจยัศึกษาการถ่ายโอนทางวจัน
ปฏิบติัศาสตร์ในกลุ่มชาวอเมริกนัท่ีเรียนภาษาญ่ีปุ่นขั้นสูง (นกัเรียนปีท่ี 4 ของมหาวิทยาลยัฮาวาย) 
กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นจาํนวน 10 คน และกลุ่มผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นซ่ึงเป็นชาวอเมริกนั
จาํนวน 10 คน การเก็บขอ้มูลกระทาํโดยการให้กลุ่มตวัอย่างตอบแบบสอบถามชนิดเติมเต็มบท
สนทนาในสถานการณ์การขอร้อง การเชิญชวน การยื่นขอ้เสนอ และการให้คาํแนะนํา ผลการ
ศึกษาวิจยัพบว่าผูเ้รียนภาษาชาวอเมริกนัมีการถ่ายโอนภาษาทางวจันปฏิบติัศาสตร์ในเชิงลบ 3 
รูปแบบ คือ ผูใ้ชภ้าษาชาวอเมริกนัไม่มีการเลือกใชก้ลวิธีบางกลวิธีท่ีผูพู้ดภาษาญ่ีปุ่นเป็นภาษาแม่
เลือกใช้ และผูใ้ช้ภาษาชาวอเมริกันมีการใช้ถอ้ยคาํท่ีไม่เหมาะสม เช่น “ไม่, ขอบคุณ” ในการ
สนทนากบัเพื่อนเช่นเดียวกบัการใชส้าํนวนในภาษาองักฤษว่า “No, thank you” นอกจากน้ียงัพบว่า
ผูใ้ชภ้าษาชาวอเมริกนัไม่ใชป้ระโยคการตอบปฏิเสธท่ีสมบูรณ์ ซ่ึงจะช่วยลดความอึดอดัในการ
สนทนา และแสดงความสุภาพโดยเฉพาะกบับุคคลท่ีมีสถานภาพสูงกวา่ตน 
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บทที ่3 
วธีิดําเนินการวจัิย 

 
ในการศึกษาเร่ือง กลวิธีการตอบปฏิเสธในภาษาองักฤษของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลยัศิลปากรนั้น ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเกบ็ขอ้มูล จดัระเบียบขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงแต่
ละขั้นตอนมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
1. การเกบ็ข้อมูลงานวจัิย 

ในขั้นตอนการเก็บขอ้มูลงานวิจยั ผูว้ิจยัเร่ิมจากการเลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีจะนาํมาศึกษา 
และจดัทาํเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล หลงัจากนั้นจึงนาํเคร่ืองมือท่ีจดัทาํข้ึนไปเก็บขอ้มูลจาก
กลุ่มตวัอยา่งดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1.1 กลุ่มตวัอยา่ง 
การเลือกกลุ่มตวัอยา่งในงานวิจยัเร่ืองน้ีผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยการ

สุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง โดยเลือกนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาและการส่ือสาร
ระหว่างวฒันธรรม คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร ทั้งสาขาจาํนวนรวมทั้งส้ิน 19 คน กลุ่ม
ตวัอย่างในงานวิจยัน้ีไดผ้่านการสอบวดัระดบัภาษาองักฤษ พร้อมกบัไดศึ้กษาวิชาความรู้ต่างๆ
เก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารต่างวฒันธรรมเช่น วิชาภาษาศาสตร์สังคม (Language and 
Society), วิชาภาษาและการส่ือสารระหว่างวฒันธรรม (Language and Intercultural 
Communication), และ จิตวิทยาภาษา (Psychology of Language and Communication) ซ่ึงมีการ
สอดแทรกความรู้ทางวจันปฏิบติัศาสตร์ในรายวิชาดว้ย ความสามารถทางภาษาองักฤษทัว่ไปของ
กลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับตั้ งแต่ระดับกลาง (intermediate) จนถึงระดับกลางขั้นสูง (high-
intermediate) กลุ่มตวัอยา่งมีอายรุะหวา่ง 24 – 45 ปี โดยร้อยละ 85 เป็นนกัศึกษาหญิง ตวัแปรสาํคญั
ในการเลือกกลุ่มตวัอยา่งคร้ังน้ีคือ ความรู้และประสบการณ์ดา้นภาษาองักฤษ เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่ง
ทุกคนมีคุณสมบติัเหมือนกนัคือ สามารถจดัว่าเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ
เพื่อการส่ือสารระหวา่งวฒันธรรมและเป็นผูมี้ประสบการณ์ในการทาํงานท่ีตอ้งใชภ้าษาองักฤษ  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



21 

 

1.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามกลวิธีการตอบปฏิเสธ เคร่ืองมือน้ี

เป็นแบบสอบถามกลวิธีการตอบปฏิเสธจากสถานการณ์สมมติ โดยผูว้ิจยัไดส้ร้างสถานการณ์สมมติ
ข้ึนจากการสาํรวจเอกสารและงานวิจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบั กลวิธีการตอบปฏิเสธในภาษาองักฤษ 
แบบสอบถามชุดน้ีใชรู้ปแบบเคร่ืองมือการตอบแบบสอบถามชนิดเติมเต็มบทสนทนา (Discourse 
Completion Test: DCT) ซ่ึงเป็นแบบสอบถามท่ีเป็นการเติมขอ้ความท่ีเวน้ว่างไวใ้นบทสนทนาให้
สมบูรณ์ แบบสอบถามชนิดน้ีประกอบด้วยบทบรรยายสถานการณ์ในการสนทนาโดยย่อ การ
กาํหนดสถานภาพให้แก่คู่สนทนาทั้งระยะห่างทางสังคมและความเหล่ือมลํ้าทางอาํนาจระหว่าง      
คู่สนทนา และบทสนทนาในรูปแบบคาํถามเพื่อให้กลุ่มตวัอย่างไดต้อบคาํถามในการสนทนานั้น 
ในการเก็บขอ้มูลกลวิธีการตอบปฏิเสธ ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบสอบถามชนิดเติมเต็มบทสนทนา (DCT) 
เน่ืองจากวิธีการวิจยัโดยเก็บขอ้มูลจากสถานการณ์จริงตอ้งใชเ้วลามาก อีกทั้งยากท่ีจะควบคุมปัจจยั
ต่างๆในการแสดงวจันกรรม เช่น ความสนิทสนม และสถานภาพทางสังคม เป็นตน้ ผูว้ิจยัจึงได้
พิจารณาเลือกใชเ้คร่ืองมือการเก็บขอ้มูลแบบเติมเตม็บทสนทนา (DCT) จากสถานการณ์สมมติโดย
ใหก้ลุ่มตวัอยา่งเติมขอ้ความท่ีเวน้ว่างในท่ีน้ี คือ กลวิธีการตอบปฏิเสธไวใ้นบทสนทนาให้สมบูรณ์ 
โดยเน้นให้กลุ่มตวัอย่างคาํนึงถึงหลกัความเป็นจริงและธรรมชาติในการตอบปฏิเสธการสนทนา 
การเกบ็ขอ้มูลวิธีน้ีมีขอ้ดีคือประหยดัเวลาในการเกบ็ขอ้มูล และยงัสามารถควบคุมตวัแปรท่ีตอ้งการ
จะศึกษาได ้

ผูว้ิจัยได้กําหนดสถานการณ์สมมติข้ึนจํานวนทั้ งส้ิน 12 สถานการณ์ โดยเป็น
สถานการณ์ท่ีให้กลุ่มตวัอย่างตอบปฏิเสธการชกัชวน (persuasion) ซ่ึงการชกัชวนในท่ีน้ีเป็นการ
ชกัชวนหรือชกัจูงใหผู้ฟั้งทาํตามท่ีผูพ้ดูตอ้งการโดยใชต้วัแปรทางสังคม (social variable) 2 ตวัแปร
ในการกาํหนดสถานการณ์ ไดแ้ก่ ตวัแปรดา้นความเหล่ือมลํ้าทางอาํนาจ (power) ของคู่สนทนา 6 
สถานการณ์ และตวัแปรดา้นระยะห่างทางสังคม (social distance) 6 สถานการณ์ ในสถานการณ์ซ่ึง
แบ่งตามตวัแปรทั้ง 2 น้ี ผูว้ิจยัไดแ้บ่งขอ้ยอ่ยของสถานการณ์สมมติตามตวัแปรออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ 
กลุ่มละ 3 สถานการณ์ คือ สถานการณ์ท่ีคู่สนทนามีอาํนาจมากกว่าและมีความสนิทสนมกัน 
สถานการณ์ท่ีคู่สนทนามีอาํนาจมากกวา่และไม่สนิทกนั สถานการณ์ท่ีคู่สนทนามีอาํนาจเท่ากนัและ
สนิทสนมกนั และสถานการณ์ท่ีคู่สนทนามีอาํนาจเท่ากนัและไม่สนิทกนั ดงัแสดงในตารางต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 1 สรุปโครงสร้างสถานการณ์การปฏิเสธท่ีใชใ้นงานวิจยัน้ี 
 
ข้อ สถานการณ์ P D 

1 พอ่แม่ชวนไปเท่ียวเชียงใหม่ H - 

2 หวัหนา้ชวนทานขา้วเยน็พร้อมคุยเร่ืองงาน H + 

3 เพื่อนสนิทชวนดูหนงั E - 

4 ญาติของเพื่อนร่วมงานชวนไปฟังบรรยายธุรกิจขายตรง E + 

5 ผูอ้าํนวยการใหไ้ปสอนแทนคุณครูท่ีลาคลอด H - 

6 ผูจ้ดัการแผนกคนใหม่จะขบัรถไปส่งท่ีบา้น H + 

7 เพื่อนร่วมงานชาวจีนชวนไปเล้ียงสงัสรรค ์ E - 

8 เพื่อนชาวต่างชาติชวนทาํงานอาสาสมคัร E + 

9 เจา้นายชวนไปงานเปิดร้านของลูกคา้คนสาํคญั H - 

10 หวัหนา้แผนกชวนไปร่วมงานแต่งงานของเขา H + 

11 พี่สาวชวนไปสระวา่ยนํ้ากบัหลานๆ E - 

12 พนกังานคนละแผนกชวนแชร์หอ้งนอนงานสมัมนา E + 

P = อาํนาจของคู่สนทนา, D = ระยะห่างทางสงัคม 
  

จากตารางท่ี 1 ช่อง P แสดงอาํนาจ (power) ของคู่สนทนา H (higher) หมายถึง คู่
สนทนาท่ีมีอาํนาจมากกวา่ E (equal) หมายถึง คู่สนทนาท่ีมีอาํนาจเท่ากนั ในช่อง D แสดงระยะห่าง
ทางสังคม (social distance) ของคู่สนทนา สัญลกัษณ์ + หมายถึง คู่สนทนาท่ีมีระยะห่างทางสังคม
มาก (ไม่สนิท) และ – หมายถึง คู่สนทนาท่ีมีระยะห่างทางสงัคมนอ้ย (สนิท)  

ในการทาํสถานการณ์สมมติทั้ง 12 สถานการณ์ ผูว้ิจยัได้เขียนอธิบายบริบทของ
สถานการณ์บทสนทนาเป็นภาษาไทย เพื่อให้กลุ่มตวัอย่างซ่ึงเป็นคนไทยท่ีเรียนภาษาองักฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศมีความเขา้ใจท่ีตรงกนัเก่ียวกบัสถานการณ์ในการสนทนา และไดเ้ขียนประโยค
คาํพูดในการชกัชวนเป็นภาษาองักฤษเพ่ือให้กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งใชภ้าษาองักฤษในการตอบปฏิเสธ
การชกัชวนในบทสนทนาไดเ้ช่ือมโยงความคิดของตนเขา้กบัประโยคคาํถามซ่ึงเป็นภาษาองักฤษ
เช่นกนั ทั้งยงัเป็นการใชท้กัษะทางดา้นภาษาองักฤษของกลุ่มตวัอยา่งดว้ย 
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ตวัอยา่งสถานการณ์ในแบบสอบถาม  

สถานการณ์ท่ี 9: เจา้นายชวนไปงานเปิดร้านของลูกคา้คนสาํคญั 
คู่สนทนา: Mr. Bruce Hover, เจา้นายของคุณ 
คุณ: พนกังานบริษทั (คุณทาํงานในบริษทัน้ีมานาน และสนิทกบัเจา้นายคุณ) 
สถานท่ี: ท่ีหอ้งทาํงานของ Mr. Hover 
 Mr. Bruce Hover ไดรั้บบตัรเชิญจาก Mr. Lee ลูกคา้รายใหญ่ของบริษทัท่ี
เป็นชาวเกาหลีให้ไปร่วมงานฉลองเปิดร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตสาขาท่ี 2 ของเขาในวนั
องัคารหน้า Mr. Hover ตอ้งการให้คุณไปร่วมงานฉลองเปิดร้านพร้อมกบัเขา 
เน่ืองจากคุณเป็นคนติดต่องานให้กบัซุปเปอร์มาร์เก็ตสาขาแรกของ Mr. Lee และ 
Mr. Lee ก็รู้จกักบัคุณดว้ย แต่คุณไม่สามารถไปงานฉลองเปิดร้านกบัเจา้นายคุณได ้
เน่ืองจากคุณมีแผนการจะขอลาหยดุอาทิตยห์นา้ทั้งสัปดาห์เพ่ือกลบับา้นไปเยี่ยมพ่อ
แม่ของคุณ ซ่ึงคุณไดก้ลบัไปเยีย่มท่านเพียงแค่ปีละคร้ังเท่านั้น 
Mr. Bruce: A, Mr. Lee is arranging the opening ceremony for his second 
supermarket next Tuesday. I will join the ceremony and I need you to go with me.  
You:  ………………………………………………………………… 

เม่ือผูว้ิจยัสร้างเคร่ืองมือวิจยัแลว้เสร็จ ไดต้รวจสอบความถูกตอ้งของตวัแปรทาง
สังคมในแบบสอบถาม  เ ม่ือผู ้วิจัยตรวจสอบข้อมูลของแบบสอบถามเรียบร้อยแล้วได้ส่ง
แบบสอบถามทั้งหมดจาํนวน 12 ขอ้ให้แก่ผูเ้ช่ียวชาญทางภาษาศาสตร์และวจันปฏิบติัศาสตร์เป็น
ผูต้รวจภาษาและประเมินเคร่ืองมือวิจยัเพ่ือให้แบบสอบถามท่ีไดมี้ความถูกตอ้งต่อการนาํไปใชใ้น
การวิจยักบักลุ่มตวัอยา่ง 

1.3 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
ในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยัไดส้อบถามขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัช่ือ เบอร์

โทรศพัท์ และอีเมล์ของกลุ่มตวัอย่าง นอกจากน้ียงัไดส้อบถามเก่ียวกบัความตอ้งการในการรับ
แบบสอบถามการวิจยัจากผูว้ิจยั ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่ง 18 คนขอรับแบบสอบถามผา่นทางอีเมล ์และอีก 1 
คนขอรับแบบสอบถามซ่ึงพิมพ์ใส่กระดาษโดยผูว้ิจยัใช้ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลรวมทั้งส้ิน
ประมาณ 4 สปัดาห์ 
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2. การวเิคราะห์ข้อมูลและการประมวลผล 

เม่ือเก็บขอ้มูลไดค้รบตามจาํนวนท่ีตอ้งการแลว้ ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลทั้งหมดมาจดัระเบียบ 
โดยวิเคราะห์แบบสอบถามจากสถานการณ์สมมติซ่ึงผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลคาํตอบของแบบสอบถามทั้ง 
19 ชุดมารวมกนั และแยกคาํตอบตามกลุ่มตวัแปรในสถานการณ์ท่ีไดก้าํหนดไวเ้พื่อความสะดวกใน
การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้กลวิธีการตอบปฏิเสธ ซ่ึงการวิเคราะห์การใช้กลวิธีการปฏิเสธใน
แบบสอบถามเป็นการวิเคราะห์กลวิธีการตอบปฏิเสธในภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างต่อ
สถานการณ์สมมติจาํนวน 12 สถานการณ์ โดยวิเคราะห์จากแบบสอบถามจาํนวนทั้งส้ิน 19 ชุด และ
ใชว้ิธีวิเคราะห์ขอ้มูลโดย การวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) ไดแ้ก่ การวิเคราะห์เน้ือหาในการ
ตอบปฏิเสธ เป็นวิธีการประเมินคาํพูดจากถอ้ยคาํ โดยการแบ่งขอ้ความในการตอบปฏิเสธออกเป็น
ขอ้ความยอ่ยและวิเคราะห์ขอ้มูลในขอ้ความออกเป็นกลวิธีในการตอบปฏิเสธ และประเมินผลของ
การใชก้ลวิธีการตอบปฏิเสธกบัคู่สนทนาท่ีมีตวัแปรทางสังคมร่วมดว้ย ว่ามีผลต่อการใชก้ลวิธีการ
ตอบปฏิเสธอยา่งไร โดยมีกระบวนการวิเคราะห์ดงัน้ี 

2.1 การสร้างกรอบในการศึกษาวิจยักลวิธีการตอบปฏิเสธ ขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัไดส้ร้างกรอบ
ในการศึกษากลวิธีการปฏิเสธโดยอา้งอิงจากงานวิจยัทางดา้นวจันปฏิบติัศาสตร์เก่ียวกบัการใช ้    
วจันกรรมการปฏิเสธของ Beebe, L. M. et. Al (1990) และธนพรรษ สายหรุ่น (2542) ซ่ึงในกรอบ
การศึกษาคร้ังน้ีได้รวบรวมกลวิธีการปฏิเสธท่ีเป็นท่ีนิยมใช้แพร่หลายในการปฏิเสธด้วย
ภาษาองักฤษ จาํนวนทั้งส้ิน 6 กลวิธี ไดแ้ก่ 
 
ตารางท่ี 2 กรอบในการศึกษากลวิธีการตอบปฏิเสธ 
 

กลวธีิการตอบปฏิเสธ 
1   การใหเ้หตุผล 
2   การปฏิเสธแบบตรงไปตรงมา 
3   การขอโทษ 
4   การเสนอทางเลือก 
5   การแสดงความคิดเห็นเชิงบวก 
6   การขอบคุณ 
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นอกจากกลวิธีการตอบปฏิเสธตามกรอบในการศึกษาท่ีสร้างข้ึนแลว้ ผูว้ิจยัไดแ้ยก
การใชก้ลวิธีการตอบปฏิเสธอ่ืนๆซ่ึงพบในงานวิจยันอกเหนือจากท่ีไดก้ล่าวมาในกรอบการศึกษา
โดยแยกการศึกษาออกเป็นกลวิธีการตอบปฏิเสธอ่ืนๆท่ีพบในงานวิจยัน้ี 

2.2 จดัระเบียบแบบสอบถามเพ่ือการนาํไปวิเคราะห์โดยแยกคาํตอบออกตามหมวดหมู่
ของสถานการณ์ซ่ึงมีตวัแปรทางสังคม 2 ตวัแปรควบคุม ไดแ้ก่ ความเหล่ือมลํ้าทางอาํนาจระหว่าง  
คู่สนทนา (power) และระยะห่างทางสงัคม (social distance) 

2.3 เม่ือแยกคาํตอบของสถานการณ์สมมติออกเป็นหมวดหมู่ตามตวัแปรทั้ง 2 แลว้ ผูว้ิจยั
ไดน้าํคาํตอบทั้งหมดของกลุ่มตวัอยา่งมาวิเคราะห์หากลวิธีในการตอบปฏิเสธทั้งหมด 

ในการวิเคราะห์สาํนวนหรือกลวิธีการตอบปฏิเสธนั้น ผูว้ิจยัไดพ้ิจารณาคาํตอบจาก
บทสนทนาท่ีกลุ่มตวัอยา่งใชต้อบปฏิเสธคู่สนทนา โดยในแต่ละสถานการณ์กลวิธีการปฏิเสธท่ีกลุ่ม
ตวัอย่างใชน้ั้น สามารถจาํแนกออกเป็นขอ้ความย่อยได ้ดงันั้นในการวิเคราะห์ประโยคคาํพูดของ
กลุ่มตวัอย่างผูว้ิจยัจึงพิจารณาขอ้ความย่อยเหล่านั้นโดยตีความหมายของกลวิธีจากรูปภาษาและ
เจตนาของผูพ้ดูท่ีส่ือสารออกมา ดงัตวัอยา่งสถานการณ์ท่ี 2 หวัหนา้งานชวนร่วมรับประทานอาหาร
เยน็พร้อมทั้งคุยเร่ืองงานไปในเวลาเดียวกนั 

สถานการณ์ท่ี 2: หวัหนา้งานชวนทานอาหารเยน็พร้อมคุยเร่ืองงาน 
“I am glad to discuss with you about the project, but I am so sorry that I cannot go 
with you this evening because I have an appointment with the dentist, what about 
tomorrow evening?” 

จากประโยคขา้งต้น เม่ือพิจารณาสํานวนการปฏิเสธทั้ งหมดจะเห็นว่าสามารถ
แบ่งเป็นขอ้ความยอ่ยไดท้ั้งหมด 5 ขอ้ความยอ่ย ขอ้ความยอ่ยแรก คือ “I am glad to discuss with 
you about the project” ตีความจากรูปภาษาไดว้่า ผูพ้ดูกล่าวแสดงความยนิดีท่ีไดพ้ดูคุยกบัคู่สนทนา 
เป็นการเกร่ินนาํเพื่อสร้างความรู้สึกท่ีดีในการสนทนากนั ขอ้ความยอ่ยท่ี 2 คือ “but I am so sorry” 
คือการขอโทษคู่สนทนาเพื่อแสดงความรู้สึกเสียใจท่ีไม่สามารถทาํตามท่ีคู่สนทนาเชิญชวนได ้
ขอ้ความยอ่ยท่ี 3 คือ “I cannot go with you this evening” เป็นขอ้ความท่ีตอบปฏิเสธอยา่ง
ตรงไปตรงมาเม่ือพิจารณาจากรูปภาษา ขอ้ความยอ่ยท่ี 4 คือ “because I have an appointment with 
the dentist” เป็นขอ้ความซ่ึงผูพู้ดมีเจตนาจะบอกเหตุผลท่ีไม่สามารถกระทาํตามคาํเชิญชวนของ     
คู่สนทนาได ้และขอ้ความยอ่ยสุดทา้ยคือ “What about tomorrow evening?” เป็นการเสนอแนะหรือ
เสนอทางเลือกอ่ืนใหแ้ก่คู่สนทนา เม่ือพิจารณาขอ้ความยอ่ยในประโยคตอบปฏิเสธน้ีผูว้ิจยัสามารถ
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สรุปกลวิธีท่ีกลุ่มตวัอย่างนาํมาใชใ้นประโยคไดท้ั้งส้ิน 5 กลวิธี คือ การกล่าวแสดงความยินดีและ
ปรารถนาดีต่อคู่สนทนา การขอโทษ การปฏิเสธอยา่งตรงไปตรงมา การให้เหตุผล และ การเสนอ
ทางเลือก 

2.4 เพื่อความสะดวกในการนาํเสนอขอ้มูล ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์หาค่าความถ่ีของกลวิธีการ
ตอบปฏิเสธท่ีกลุ่มตวัอย่างใชด้ว้ยวิธีสถิติร้อยละ (%) เม่ือวิเคราะห์รูปแบบกลวิธีการตอบปฏิเสธ
ทั้งหมดแลว้ ผูว้ิจยัไดป้ระมวลผลอตัราการใชก้ลวิธีท่ีพบแต่ละกลวิธีเพ่ือนาํไปหาค่าความถ่ีในการ
ปรากฏ อย่างไรก็ตามหากผูว้ิจยัพบกลวิธีเดิมมากกว่า 1 คร้ังใน 1 คาํตอบจะไม่นับรวมเป็นกลวิธี
เดียวกนั 2 คร้ัง แต่จะนบัวา่ในคาํตอบน้ีมีการพบกลวิธีน้ี 1 กลวิธี ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

สถานการณ์ท่ี 6: ผูจ้ดัการแผนกคนใหม่จะขบัรถไปส่งคุณท่ีบา้น 
“Thank you for your generosity. I’m going to dine out with my parents at the 
downtown Thai restaurant this evening. If you don’t mind I will join you for a ride 
home next time, thank again.” 

จากขอ้ความดังกล่าว ขอ้ความย่อยท่ีขีดเส้นใตน้ับเป็นค่าความถ่ีกลวิธีการกล่าว
ขอบคุณได ้2 คร้ัง แต่ผูว้ิจยัจะนบัค่าความถ่ีท่ีพบเพียง 1 คร้ังหรือนบัเป็น 1 กลวิธีเท่านั้น  

ในการแปลงค่าความถ่ีในการปรากฏของกลวิธีการตอบปฏิเสธตามกรอบการ
ศึกษาวิจยัใหอ้ยูใ่นรูปร้อยละของการปรากฏ ผูว้ิจยัใชสู้ตรการคาํนวณต่อไปน้ี 

A = B/C *100 

A หมายถึง ค่าร้อยละของการปรากฏกลวิธีการตอบปฏิเสธ 
B หมายถึง ความถ่ีในการปรากฏกลวิธีการตอบปฏิเสธแต่ละกลวิธีท่ีพบในงานวิจยั 
C หมายถึง ความถ่ีของกลวิธีการตอบปฏิเสธทั้งหมดท่ีไดจ้ากการเกบ็ขอ้มูล 

นอกจากการคาํนวณร้อยละการปรากฏของกลวิธีการตอบปฏิเสธตามกรอบการ
ศึกษาวิจัยแล้ว  ผู ้วิจัยย ังได้ค ํานวณร้อยละการปรากฏของกลวิธีการตอบปฏิเสธอ่ืนๆท่ีพบ
นอกเหนือจากกลวิธีตามกรอบการศึกษา โดยวิธีการคาํนวณกลวิธีการตอบปฏิเสธอ่ืนๆมีการ
คาํนวณแตกต่างกบัการคาํนวณร้อยละการปรากฏท่ีกล่าวมา เน่ืองจากกลวิธีการตอบปฏิเสธอ่ืนๆท่ี
พบในงานน้ีเป็นกลวิธีท่ีพบในเฉพาะบางกลุ่มสถานการณ์การสนทนา ผูว้ิจัยจึงได้วิเคราะห์
ค่าความถ่ีโดยรวมของกลวิธีการตอบปฏิเสธน้ี คือ หาค่าความถ่ีจากสถานการณ์ทั้ งหมด 12 
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สถานการณ์รวมกนัโดยไม่แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็นกลุ่มสถานการณ์ย่อยตามตวัแปรทางสังคม 
โดยใชสู้ตรการคาํนวณต่อไปน้ี 

A = B/D *100 

A หมายถึง ค่าร้อยละของการปรากฏกลวิธีการตอบปฏิเสธ 
B หมายถึง ความถ่ีในการปรากฏกลวิธีการตอบปฏิเสธแต่ละกลวิธีท่ีพบในงานวิจยั 
D หมายถึง จาํนวนขอ้คาํตอบทั้งหมดในแบบสอบถาม 

2.5 นาํรูปแบบกลวิธีท่ีไดว้ิเคราะห์มาเปรียบเทียบ โดยดูความแตกต่างหรือความเหมือน
ของรูปแบบกลวิธีท่ีกลุ่มตวัอยา่งใช ้เปรียบเทียบคาํตอบระหวา่งสถานการณ์โดยดูความสัมพนัธ์ของ
คู่สนทนาจากตวัแปรทางสังคม 2 ตวัแปร คือ ความเหล่ือมลํ้ าทางอาํนาจระหว่างคู่สนทนา และ
ระยะห่างทางสงัคม 

2.6 วิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัการใช้ภาษาองักฤษในการตอบปฏิเสธของกลุ่ม
ตวัอยา่งดว้ยวิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) โดยศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาเก่ียวกบัการใช้
ภาษาองักฤษจากคาํตอบท่ีกลุ่มตวัอยา่งใชต้อบปฏิเสธคู่สนทนาในสถานการณ์สมมติ โดยวิเคราะห์
ตั้งแต่ปัญหาขั้นพื้นฐาน คือ ปัญหาดา้นการใชไ้วยากรณ์ เช่น การผนัคาํกริยา การใชค้าํผิด การใช ้
บุพบทเช่ือมประโยค ไปจนถึงปัญหาท่ียากข้ึน เช่น ปัญหาดา้นการใชส้าํนวนภาษาองักฤษต่างๆ  
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บทที ่4 

ผลการวจัิย 
 

จากการจดัระเบียบและวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามสถานการณ์สมมติในงานวิจยั
เร่ือง กลวิธีการตอบปฏิเสธในภาษาองักฤษของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ผูว้ิจยัไดส้รุปผลการวิจยัโดยนาํเสนอเป็น 2 ส่วนตามลาํดบัดงัน้ี ส่วนแรก คือ การสรุปผลการศึกษา
เร่ืองกลวิธีการตอบปฏิเสธซ่ึงไดเ้ร่ิมจากการนาํเสนอภาพรวมของกลวิธีการตอบปฏิเสธของกลุ่ม
ตวัอยา่ง จากนั้นจึงนาํเสนอผลการวิจยัแยกออกตามตวัแปรทางสังคม 2 ตวัแปร คือ ความเหล่ือมลํ้า
ทางอาํนาจระหว่างคู่สนทนา และ ระยะห่างทางสังคม โดยการนาํเสนอผลการวิจยัในส่วนน้ีไดแ้บ่ง
สถานการณ์ตามตวัแปรออกเป็น 4 กลุ่มสถานการณ์ คือ 1. สถานการณ์ท่ีคู่สนทนามีอาํนาจมากกว่า
และมีความสนิทสนมกนั 2. สถานการณ์ท่ีคู่สนทนามีอาํนาจมากกว่าและไม่สนิทกนั 3. สถานการณ์
ท่ีคู่สนทนามีอาํนาจเท่ากนัและสนิทสนมกนั และ 4. สถานการณ์ท่ีคู่สนทนามีอาํนาจเท่ากนัและไม่
สนิทกนั นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัไดส้รุปกลวิธีการปฏิเสธอ่ืนๆซ่ึงเป็นกลวิธีท่ีอยูน่อกเหนือจากกลวิธีท่ีใช้
ในกรอบการศึกษาวิจยัท่ีพบในการศึกษาคร้ังน้ีไวด้ว้ย ส่วนท่ีสองของการนาํเสนอผลการวิจยั คือ 
การสรุปผลการศึกษาเก่ียวกบัปัญหาดา้นการใชภ้าษาองักฤษในการตอบปฏิเสธของกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึง
สามารถสรุปปัญหาหลกัได ้3 ขอ้ คือ 1. การใชส้าํนวนในภาษาองักฤษผิดหนา้ท่ี 2. การใชส้าํนวน
ไม่ตามธรรมเนียมปฏิบติั และ 3. การใชภ้าษาองักฤษผดิไวยากรณ์ 

ผลการศึกษากลวธีิการตอบปฏิเสธ 

ผลการศึกษากลวิธีการตอบปฏิเสธในงานวิจยัน้ีพบกลวิธีการตอบปฏิเสธหลกัๆตาม
กรอบการศึกษาวิจยัรวมทั้งส้ิน 6 กลวิธี ไดแ้ก่ การให้เหตุผล การปฏิเสธตรงไปตรงมา การขอโทษ 
การเสนอทางเลือก การแสดงความคิดเห็นเชิงบวก และการขอบคุณ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. การให้เหตุผล เป็นกลวิธีท่ีผูพู้ดกล่าวอา้งเหตุผลหรือความจาํเป็นต่างๆท่ีทาํให้ไม่
สามารถกระทาํตามท่ีคู่สนทนาชกัชวนได ้เหตุผลท่ีผูพู้ดใชอ้า้งเพ่ือปฏิเสธนั้นมีความหลากหลาย 
ตั้งแต่เหตุผลท่ีมีความเฉพาะเจาะจงนอ้ย ไปถึงเหตุผลท่ีมีความเฉพาะเจาะจงมาก เหตุผลท่ีมีความ
เฉพาะเจาะจงน้อยเป็นการกล่าวเหตุผลสั้นๆไม่บอกรายละเอียดของเหตุผล ส่วนเหตุผลท่ีมีความ
เฉพาะเจาะจงมากมกัจะมีการระบุช่ือบุคคล สถานท่ี วนั เวลา หรือสถานการณ์ท่ีแน่ชดั ตวัอยา่งเช่น 
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สถานการณ์ท่ี 4: ญาติของเพื่อนร่วมงานชวนไปฟังบรรยายธุรกิจขายตรง 
“Thank you very much, I’d love to but I have another engagement then.” 

ข้อความท่ีขีดเส้นใต้เป็นการให้เหตุผลท่ีมีความเฉพาะเจาะจงน้อย คือ ไม่ลง
รายละเอียดของเหตุผล 

สถานการณ์ท่ี 11: พี่สาวชวนไปสระวา่ยนํ้ากบัหลานๆ 
“I really can’t help you because I have urgent meeting on tomorrow morning and 
now my presentation is still not finish.”  

การให้เหตุผลในขอ้ความน้ีเป็นการให้เหตุผลท่ีมีความเฉพาะเจาะจงมาก มีการให้
รายละเอียดของเหตุผลเพ่ิมเติม ไดแ้ก่ ธุระของผูพ้ดู รวมถึงการบอกวนั และเวลาดว้ย 

การใหเ้หตุผลในงานวิจยัคร้ังน้ีโดยส่วนใหญ่มกัจะพบร่วมกบัการใชก้ลวิธีอ่ืนๆ เช่น 
การปฏิเสธ การขอบคุณ การขอโทษ การเสนอทางเลือก การแสดงความคิดเห็นเชิงบวก ฯลฯ ซ่ึง
อาจจะพบร่วมกบักลวิธีอ่ืนๆเพียงกลวิธีเดียว หรือพบร่วมกบัหลายกลวิธี ตวัอยา่งเช่น 

สถานการณ์ท่ี 11: พี่สาวชวนไปสระวา่ยนํ้ากบัหลานๆ 
“Sorry sis, I have a lot of works to do and it has to submit tomorrow.” 

สถานการณ์ท่ี 11: พี่สาวชวนไปสระวา่ยนํ้ากบัหลานๆ 
“I have so much work to do for presenting my boss tomorrow morning. Why don’t 
you go another day?” 

สถานการณ์ท่ี 6: ผูจ้ดัการแผนกคนใหม่จะขบัรถไปส่งท่ีบา้น 
“Thank you for inviting me. I’d live to, but I have an appointment with my 
dentist.” 

การใชก้ลวิธีให้เหตุผลในการตอบปฏิเสธยงัสามารถพบร่วมกบัการใชว้ิธีการเพ่ิม
นํ้าหนกัในการตอบปฏิเสธร่วมดว้ย เพื่อใหเ้หตุผลท่ีผูพ้ดูกล่าวฟังดูมีนํ้ าหนกัมากยิง่ข้ึน ตวัอยา่งเช่น 
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สถานการณ์ท่ี 5: ผูอ้าํนวยการใหไ้ปสอนแทนคุณครูท่ีลาคลอด 
 “I’m so sorry I can’t because in my free time I set for my student to come to 

consult about their future education. It’s necessary for them, they need a teacher 
who can introduce the right way for them.” 

ขอ้ความท่ีขีดเส้นใต ้“because in my free time I set for my student to come to 
consult about their future education.” เป็นการใชก้ลวิธีการใหเ้หตุผล ส่วนขอ้ความต่อมา “It’s 
necessary for them, they need a teacher who can introduce the right way for them.” เป็นการให้
นํ้ าหนักเหตุผลท่ีกล่าวมาก่อนหน้าน้ีว่าเหตุผลท่ีกล่าวมานั้นสําคญัสําหรับนักเรียนของผูพู้ดมาก
เพราะว่านักเรียนเหล่านั้นตอ้งการคุณครูท่ีจะสามารถแนะนาํทางท่ีถูกตอ้งให้พวกเขาได้ ทาํให้
เหตุผลท่ีกล่าวมามีนํ้าหนกัและความสาํคญัมากข้ึนสาํหรับใชใ้นการตอบปฏิเสธ 

2.  การปฏิเสธแบบตรงไปตรงมา จากการศึกษาวิเคราะห์คาํตอบปฏิเสธของกลุ่ม
ตวัอย่างในงานวิจยัคร้ังน้ี พบว่าผูต้อบปฏิเสธมีการใชก้ลวิธีการปฏิเสธทั้งส้ิน 2 รูปแบบ คือ การ
แสดงคาํปฏิเสธตรงๆ เช่น “No”, “can’t” หรือขอ้ความท่ีผูฟั้งฟังแลว้สามารถรับรู้ไดท้นัทีว่าผูพู้ด
ตอบปฏิเสธการชกัชวนของเขา เช่น “I don’t wanna see movie”, “I will not go”, “I’m not 
interested in this business” นอกจากน้ี ในการศึกษาวิจยัยงัพบการปฏิเสธตรงไปตรงมาอีกรูปแบบ
หน่ึง คือ การตอบปฏิเสธโดยใช้คาํพูดบอกเป็นนัย ซ่ึงคาํพูดท่ีบอกเป็นนัยนั้นไม่มีการใช้คาํพูด
ปฏิเสธการชกัชวน แต่ผูพู้ดจะกล่าวขอ้ความท่ีทาํให้ผูฟั้งทราบในทนัทีว่าผูพู้ดไม่ตอ้งการหรือไม่
ตอบรับการชกัชวนของคู่สนทนา การตอบปฏิเสธโดยใชค้าํพดูบอกเป็นนยัแสดงใหเ้ห็นดงัตวัอยา่ง
ต่อไปน้ี 

สถานการณ์ท่ี 3: เพื่อนสนิทชวนไปดูหนงั 
“Well, it’s not my kind of movie. May be next time.” 

สถานการณ์ท่ี 1: พอ่แม่ชวนไปเท่ียวเชียงใหม่ 
“Thank you Dad, but I’d rather stay at home as a security guards. I will definitely 
go travel with you next time.” 

จากการวิเคราะห์คาํตอบทั้งหมดในงานวิจยัคร้ังน้ีไม่พบการใชก้ลวิธีปฏิเสธอย่าง
ตรงไปตรงมาเพียงอยา่งเดียว กลวิธีการปฏิเสธอยา่งตรงไปตรงมามกัใชร่้วมกบักลวิธีอ่ืนๆ เช่น การ
เสนอทางเลือก หรือ การขอบคุณ เพื่อลดนํ้าหนกัของการปฏิเสธตรงๆ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



31 

 

3.  การขอโทษ กลวิธีการขอโทษสามารถวิเคราะห์ไดจ้ากการใชค้าํกล่าวขอโทษทัว่ไป 
ไดแ้ก่ “sorry”, “apologize” ทั้งยงัมีการใชค้าํ เช่น “so”, “very”, “really” และ “sincere” เพื่อเพิ่ม
ความหนกัแน่นในการกล่าวขอโทษ กลวิธีการขอโทษท่ีพบในงานวิจยัมีดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

สถานการณ์ท่ี 2: หวัหนา้ชวนลูกนอ้งทานขา้วเยน็พร้อมคุยเร่ืองงาน 
“Oh! Really sorry Boss, I must to see the dentist this evening otherwise waiting for 
2 months later, anyway can we postpone to tomorrow evening? Boss.” 

สถานการณ์ท่ี 4: ญาติของเพื่อนร่วมงานชวนไปฟังบรรยายธุรกิจขายตรง  
“Thank you very much for telling this good chance, Mrs. Bell. But I’m very busy 
at this time and have to work over time everyday. I’m afraid that I can’t join it. 
Sincere apologies. 

4. การเสนอทางเลือก กลวิธีการเสนอทางเลือกสามารถจาํแนกออกเป็นกลวิธียอ่ยได ้2 
กลวิธี ไดแ้ก่ การเสนอการเปล่ียนแปลงวนัและเวลา และการเสนอแนะทางเลือกอ่ืน  

การเสนอการเปล่ียนแปลงวนัและเวลา ผูป้ฏิเสธจะบอกคู่สนทนาว่าตนไม่สามารถ
กระทาํตามท่ีคู่สนทนาขอร้องไดใ้นวนัหรือเวลาดงักล่าว แต่อาจสามารถกระทาํตามไดใ้นเวลาอ่ืน 
ในการเสนอการเปล่ียนแปลงวนัและเวลานั้น บางคร้ังผูป้ฏิเสธก็จะระบุวนัและเวลาท่ีแน่นอน และ
บางคร้ังผูป้ฏิเสธก็จะไม่ระบุวนัและเวลาเลย ซ่ึงรูปประโยคท่ีพบมีทั้งประโยคบอกเล่าและประโยค
คาํถาม ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

สถานการณ์ท่ี 2: หวัหนา้ชวนลูกนอ้งทานขา้วเยน็พร้อมคุยเร่ืองงาน 
“I’m glad to hear that Boss but I’m afraid, I can’t have dinner with you. I have a 
dental appointment. How about tomorrow evening?” 

สถานการณ์ท่ี 6: ผูจ้ดัการแผนกคนใหม่จะขบัรถไปส่งท่ีบา้น 
“Oh, that’s very kind of you. But I’m waiting for my friends. Maybe some other 
time. Anyway, thank you so much for your generosity.” 

ส่วนการเสนอแนะทางเลือกอ่ืน หรือการแนะนําคู่สนทนา สามารถพบได้ทั้ งใน
ประโยคบอกเล่าและประโยคคาํถาม ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
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สถานการณ์ท่ี 7: เพื่อนร่วมงานชาวจีนชวนไปงานเล้ียงสงัสรรคเ์ล่ือนตาํแหน่ง  
“I’m sorry Cheng, I can’t go that day. My mom asked me to bring her to grandma 
home. Let’s go to have lunch instead.” 

สถานการณ์ท่ี 5: ผูอ้าํนวยการใหคุ้ณครูไปสอนแทนคุณครูอีกคนซ่ึงลาคลอด 
“I’m afraid that I can’t teach on behalf of her. Although this is my free time but I 
have only this time to give advice about this examination and entrance 
examination for my students. Would you mind if I would like to suggest another 
one?” 

5.  การแสดงความคิดเห็นเชิงบวก เป็นกลวิธีท่ีแสดงใหผู้ช้กัชวนเขา้ใจวา่ผูต้อบปฏิเสธมี
ความตอ้งการจะตอบรับคาํชวนแต่ไม่สามารถทาํไดพ้ร้อมทั้งใหเ้หตุผลประกอบ ดงันั้นจึงมกัจะพบ
กลวิธีน้ีควบคู่ไปกบักลวิธีการใหเ้หตุผลในการตอบปฏิเสธเสมอ ตวัอยา่งเช่น 

สถานการณ์ท่ี 8: เพื่อนชาวต่างชาติชวนทาํงานอาสาสมคัร 
“It sounds interesting for me. But I’m afraid I cannot do that because I want to live 
with my family. Thank you for your invitation.” 

สถานการณ์ท่ี 2: หวัหนา้ชวนลูกนอ้งทานขา้วเยน็พร้อมคุยเร่ืองงาน 
“That’s would be great Sir, but I have some appointment today. If it possible can 
we talk this issue in office tomorrow? 

สถานการณ์ท่ี 3: เพื่อนสนิทชวนดูหนงั 
“I would love to but I have an appointment with my mother.” 

กลวิธีการแสดงความคิดเห็นเชิงบวกท่ีไดย้กตวัอยา่งทั้ง 3 มานั้น หากพิจารณาแลว้จะ
พบวา่ผูต้อบปฏิเสธมีการใชส้าํนวนแสดงความคิดเห็นเชิงบวกท่ีแตกต่างกนั แต่มีการส่ือความหมาย
ท่ีเหมือนกนัคือตอ้งการส่ือใหคู้่สนทนามีความรู้สึกวา่ผูป้ฏิเสธมีความสนใจและปรารถนาจะทาํตาม
คาํชกัชวนของเขาหากแต่มีเหตุจาํเป็นท่ีทาํใหไ้ม่สามารถกระทาํได ้

นอกจากน้ี กลวิธีการแสดงความคิดเห็นเชิงบวกยงัหมายรวมถึง การแสดงความ    
ช่ืนชมคู่สนทนา และการสนบัสนุนคาํพูดของคู่สนทนาเพ่ือสร้างความรู้สึกดีๆให้แก่คู่สนทนาอีก
ดว้ย 
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6.   การขอบคุณ เป็นการใชก้ลวิธีการขอบคุณสาํหรับการชกัชวนของคู่สนทนา มีการใช้
คาํว่า “Thanks” หรือ “Thank you” ควบคู่ไปกบัการใหเ้หตุผลในการตอบปฏิเสธ เช่น “Thank you 
for….but…” หรือ “Thank you but….” 

1. ผลการศึกษาเกีย่วกบักลวธีิการตอบปฏิเสธของกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ภาพรวมกลวิธีการตอบปฏิเสธของกลุ่มตวัอยา่ง 
ตารางท่ี 3 ดา้นล่างน้ีแสดงภาพรวมกลวิธีการตอบปฏิเสธของกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงแจงนบั

อตัราความถ่ีจากคาํตอบทั้งหมดในแบบสอบถามสถานการณ์สมมติจาํนวน 12 ขอ้ จากกลุ่มตวัอยา่ง 
19 คน ซ่ึงรวมแลว้ไดค้าํตอบจาํนวนทั้งส้ิน 228 ขอ้   

ตารางท่ี 3 ภาพรวมความถ่ีของกลวิธีการตอบปฏิเสธ 
 

กลวิธีการปฏิเสธ จาํนวนคร้ัง ร้อยละ (%) 
1. การใหเ้หตุผล 
2. การปฏิเสธแบบตรงไปตรงมา 
3. การขอโทษ 
4. การเสนอทางเลือก 
5. การแสดงความคิดเห็นเชิงบวก 
6. การขอบคุณ 

207 
131 
80 
72 
71 
69 

32.86 
20.79 
12.70 
11.43 
11.27 
10.95 

   
จากตารางท่ี 3 จะเห็นไดว้่ากลุ่มตวัอย่างมีการใชก้ลวิธีการให้เหตุผลมากท่ีสุด คือ 

จาํนวน 207 คร้ัง จากคาํตอบทั้งหมด 228 ขอ้ คิดเป็นร้อยละ 32.86 ของคาํตอบทั้งหมด รองมาคือ
การใชก้ลวิธีการปฏิเสธแบบตรงไปตรงมาพบร้อยละ 20.79 ส่วนกลวิธีการขอโทษ กลวิธีการเสนอ
ทางเลือก กลวิธีการแสดงความคิดเห็นเชิงบวก และกลวิธีการขอบคุณพบอตัราการใชใ้นจาํนวนท่ี
ใกลเ้คียงกนัคือ ร้อยละ 12.70 ร้อยละ 11.43 ร้อยละ 11.27 และร้อยละ 10.95 เรียงตามลาํดบั 

1.2 กลวิธีการตอบปฏิเสธในสถานการณ์ท่ีคู่สนทนามีอาํนาจมากกว่าและมีความสนิท
สนมกนั 

ค่าความถ่ีในกลุ่มสถานการณ์ท่ีคู่สนทนามีอาํนาจมากกว่าและมีระยะห่างทางสังคม
น้อย (สนิทสนม) ได้แจงนับจากคาํตอบในสถานการณ์สมมติจาํนวน 3 สถานการณ์ จากกลุ่ม
ตวัอยา่ง 19 คน รวมจาํนวนคาํตอบในเง่ือนไขสถานการณ์น้ีทั้งส้ิน 57 คาํตอบ 
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 ตารางท่ี 4 ความถ่ีของกลวิธีการตอบปฏิเสธในสถานการณ์ท่ีคู่สนทนามีอาํนาจมากกว่าและมีความ
สนิทสนมกนั 

 
กลวิธีการปฏิเสธ จาํนวนคร้ัง ร้อยละ (%) 

1. การใหเ้หตุผล 
2. การปฏิเสธแบบตรงไปตรงมา 
3. การขอโทษ 
4. การเสนอทางเลือก 
5. การแสดงความคิดเห็นเชิงบวก 
6. การขอบคุณ 

51 
40 
23 
18 
8 
4 

35.42 
27.78 
15.97 
12.50 
5.55 
2.78 

   
จากตารางท่ี 4 จะเห็นว่ากลุ่มตวัอย่างมีการใช้กลวิธีการให้เหตุผลมากท่ีสุด คือ 

จาํนวน 51 คร้ังจากคาํตอบทั้งหมด 57 ขอ้ คิดเป็นร้อยละ 35.42 ของคาํตอบทั้งหมด รองมาคือการ
ใชก้ลวิธีการปฏิเสธแบบตรงไปตรงมาพบร้อยละ 27.78 การขอโทษหรือร้อยละ 15.97 การเสนอ
ทางเลือกร้อยละ 12.50 การแสดงความคิดเห็นเชิงบวกพบร้อยละ 5.55 และท่ีพบนอ้ยท่ีสุดคือการใช้
กลวิธีการขอบคุณพบเพียง 4 คร้ังหรือร้อยละ 2.78 

1.3 กลวิธีการตอบปฏิเสธในสถานการณ์ท่ีคู่สนทนามีอาํนาจมากกวา่และไม่สนิทกนั 
ในกลุ่มสถานการณ์ท่ีคู่สนทนามีอาํนาจมากกว่าและมีระยะห่างทางสังคมมาก (ไม่

สนิทสนม) ไดแ้จงนับค่าความถ่ีจากคาํตอบในสถานการณ์สมมติจาํนวน 3 สถานการณ์ จากกลุ่ม
ตวัอยา่ง 19 คน รวมจาํนวนคาํตอบในเง่ือนไขสถานการณ์น้ี 57 คาํตอบ ดงัแสดงในตารางต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 5 ความถ่ีของกลวิธีการตอบปฏิเสธในสถานการณ์ท่ีคู่สนทนามีอาํนาจมากกว่าและไม่สนิท
กนั 

 
 กลวิธีการปฏิเสธ จาํนวนคร้ัง ร้อยละ (%) 

1. การใหเ้หตุผล 
2. การเสนอทางเลือก 
3. การขอบคุณ 
4. การแสดงความคิดเห็นเชิงบวก 
5. การขอโทษ 
6. การปฏิเสธแบบตรงไปตรงมา 

53 
30 
27 
25 
20 
18 

30.64 
17.34 
15.61 
14.45 
11.56 
10.40 

 
จากตารางท่ี 5 จะเห็นว่ากลุ่มตวัอย่างมีการใช้กลวิธีการให้เหตุผลมากท่ีสุด คือ 

จาํนวน 53 คร้ังจากคาํตอบทั้งหมด 57 ขอ้ คิดเป็นร้อยละ 30.64 ของคาํตอบทั้งหมด รองมาคือการ
ใชก้ลวิธีการเสนอทางเลือกซ่ึงพบการใชร้้อยละ 17.34 กลวิธีการขอบคุณและการแสดงความคิดเห็น
เชิงบวกพบในจาํนวนท่ีใกลเ้คียงกนั คือ ร้อยละ 15.61 และร้อยละ 14.45 ตามลาํดบั การขอโทษพบ
ร้อยละ 11.56 และกลวิธีท่ีพบการใชน้อ้ยท่ีสุด คือ การปฏิเสธแบบตรงไปตรงมาซ่ึงพบร้อยละ 10.40 

1.4 กลวิธีการตอบปฏิเสธในสถานการณ์ท่ีคู่สนทนามีอาํนาจเท่ากนัและสนิทสนมกนั 
ในกลุ่มสถานการณ์ท่ีคู่สนทนามีอาํนาจเท่ากนัและมีระยะห่างทางสังคมนอ้ย (สนิท

สนม) เม่ือแจงนบัคาํตอบทั้งหมด 57 คาํตอบ จากสถานการณ์สมมติจาํนวน 3 สถานการณ์ จากกลุ่ม
ตวัอยา่ง 19 คน ไดค่้าความถ่ีของกลวิธีการตอบปฏิเสธดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



36 

 

ตารางท่ี 6 ความถ่ีของกลวิธีการตอบปฏิเสธในสถานการณ์ท่ีคู่สนทนามีอาํนาจเท่ากนัและสนิทสนม
กนั 

 
กลวิธีการปฏิเสธ จาํนวนคร้ัง ร้อยละ (%) 

1. การใหเ้หตุผล 
2. การปฏิเสธแบบตรงไปตรงมา 
3. การขอโทษ 
4. การเสนอทางเลือก 
5. การแสดงความคิดเห็นเชิงบวก 
6. การขอบคุณ 

54 
35 
21 
20 
13 
6 

36.24 
23.49 
14.10 
13.42 
8.72 
4.03 

   
จากตารางท่ี 6 จะเห็นว่ากลุ่มตวัอย่างมีการใช้กลวิธีการให้เหตุผลมากท่ีสุด คือ 

จาํนวน 54 คร้ังจากคาํตอบทั้งหมด 57 ขอ้ คิดเป็นร้อยละ 36.24 ของคาํตอบทั้งหมด รองมาคือการ
ใชก้ลวิธีการปฏิเสธแบบตรงไปตรงมาซ่ึงพบอตัราการใชร้้อยละ 23.49 กลวิธีการขอโทษพบร้อยละ 
14.10 ใกลเ้คียงกบัการใชก้ลวิธีเสนอทางเลือกซ่ึงพบร้อยละ 13.42 ส่วนกลวิธีการแสดงความคิดเห็น
เชิงบวกพบการใชก้ลวิธีร้อยละ 8.72 และกลวิธีท่ีพบนอ้ยท่ีสุดในสถานการณ์น้ีคือกลวิธีการขอบคุณ
ซ่ึงพบเพียงร้อยละ 4.03 

1.5 กลวิธีการตอบปฏิเสธในสถานการณ์ท่ีคู่สนทนามีอาํนาจเท่ากนัและไม่สนิทสนมกนั 
ค่าความถ่ีในกลุ่มสถานการณ์ท่ีคู่สนทนามีอาํนาจเท่ากนัและมีระยะห่างทางสังคม

มาก (ไม่สนิทสนม) ไดแ้จงนับจากคาํตอบในสถานการณ์สมมติจาํนวน 3 สถานการณ์ จากกลุ่ม
ตวัอยา่ง 19 คน รวมคาํตอบในเง่ือนไขสถานการณ์น้ี 57 คาํตอบ 
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ตารางท่ี 7 ความถ่ีของกลวิธีการตอบปฏิเสธในสถานการณ์ท่ีคู่สนทนามีอาํนาจเท่ากนัและไม่สนิท
สนมกนั 

 
กลวิธีการปฏิเสธ จาํนวนคร้ัง ร้อยละ (%) 

1. การใหเ้หตุผล 
2. การปฏิเสธแบบตรงไปตรงมา 
3. การขอบคุณ 
4. การแสดงความคิดเห็นเชิงบวก 
5. การขอโทษ 
6. การเสนอทางเลือก 

50 
36 
32 
25 
16 
4 

30.67 
22.09 
19.63 
15.34 
9.82 
2.45 

 
จากตารางท่ี 7 จะเห็นว่ากลุ่มตวัอย่างมีการใช้กลวิธีการให้เหตุผลมากท่ีสุด คือ 

จาํนวน 50 คร้ังจากคาํตอบทั้งหมด 57 ขอ้ คิดเป็นร้อยละ 30.67 ของคาํตอบทั้งหมด รองมาคือการ
ใชก้ลวิธีการปฏิเสธแบบตรงไปตรงมาซ่ึงพบอตัราการใชร้้อยละ 22.09 กลวิธีการขอบคุณพบร้อยละ 
19.63 กลวิธีการแสดงความคิดเห็นเชิงบวกร้อยละ 15.34 กลวิธีการขอโทษร้อยละ 9.82 ส่วนกลวิธีท่ี
พบนอ้ยท่ีสุดคือกลวิธีการเสนอทางเลือกซ่ึงพบอตัราการใชก้ลวิธีน้ี 4 คร้ังหรือร้อยละ 2.45 เท่านั้น 

1.6 กลวิธีการปฏิเสธอ่ืนๆท่ีพบในงานวิจยัน้ี 
นอกจากกลวิธีการปฏิเสธท่ีกล่าวมาในขา้งตน้ ไดแ้ก่ การใหเ้หตุผล การปฏิเสธแบบ

ตรงไปตรงมา การขอโทษ การเสนอทางเลือก การแสดงความคิดเห็นเชิงบวก และการขอบคุณแลว้ 
ผูว้ิจยัยงัพบการใชก้ลวิธีการปฏิเสธอ่ืนๆในงานวิจยัน้ี รวมทั้งส้ิน 8 กลวิธี กลวิธีการปฏิเสธอ่ืนๆ
กลุ่มน้ี เป็นกลวิธีการตอบปฏิเสธท่ีอยูน่อกเหนือจากกลวิธีการตอบปฏิเสธท่ีกาํหนดไวใ้นกรอบการ
ศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ดงัท่ีไดก้ล่าวรายละเอียดไวใ้นบทท่ี 3 วิธีดาํเนินการวิจยั 
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ตารางท่ี 8 ความถ่ีของกลวิธีการปฏิเสธอ่ืนๆของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

กลวิธีการปฏิเสธอ่ืนๆท่ีปรากฏ จาํนวนคร้ัง ร้อยละ (%) 

1. การแสดงความยนิดีและปรารถนาดี 
2. การแสดงความลงัเล 
3. การขอความเห็นใจจากคู่สนทนา 
4. การตอบตกลงแบบมีเง่ือนไข 
5. การแสดงความกงัวลและเป็นห่วงคู่สนทนา 
6. การแสดงความคิดเห็นเชิงลบ 
7. การใหค้าํสญัญา 
8. การแสดงเจตนาของผูพ้ดู 

32 
14 
10 
8 
8 
5 
4 
4 

14.04 
6.14 
4.39 
3.51 
3.51 
2.19 
1.75 
1.75 

 
จากตารางท่ี 8 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีการใชก้ลวิธีการแสดงความยนิดีและปรารถนาดี

ในการตอบปฏิเสธร้อยละ 14.04 รองลงมาเป็นการใชก้ลวิธีการแสดงความลงัเล คือร้อยละ 6.14 การ
ขอความเห็นใจจากคู่สนทนาพบร้อยละ 4.39 การตอบตกลงแบบมีเง่ือนไขและการแสดงความกงัวล
และเป็นห่วงคู่สนทนาพบในอตัราความถ่ีท่ีเท่ากนั คือร้อยละ 3.51 การแสดงความคิดเห็นเชิงลบพบ
ร้อยละ 2.19 และกลวิธีท่ีพบการใชน้้อยท่ีสุดมี 2 กลวิธีคือ การให้คาํสัญญา และการแสดงเจตนา
ของผูพู้ดซ่ึงพบอตัราการใชก้ลวิธีเท่ากนั คือร้อยละ 1.75 กลวิธีการตอบปฏิเสธในกลุ่มน้ี สามารถ
อธิบายเจตนาของคาํพดูไดด้งัน้ี 

1.6.1 การแสดงความยินดีและปรารถนาดี  เป็นกลวิธีท่ีผู ้ปฏิเสธใช้เพื่อรักษา
ความสมัพนัธ์และสร้างความรู้สึกดีใหแ้ก่คู่สนทนา โดยลกัษณะของกลวิธีน้ีเป็นการแสดงความยนิดี
ต่อคู่สนทนา และแสดงความยินดีในการไดส้นทนากบัคู่สนทนา การใชก้ลวิธีเช่นน้ีเป็นการสร้าง
ความรู้สึกเอาใจใส่ต่อคู่สนทนาซ่ึงมีการใชข้อ้ความท่ีทาํใหคู่้สนทนาสามารถรับรู้ได ้นอกจากน้ีการ
ใช้คาํพูดปลอบใจก็เป็นอีกหน่ึงกลวิธีย่อยในการใช้กลวิธีการแสดงความยินดีและปรารถนาดี 
เน่ืองจากเป็นการแสดงความปรารถนาดีและใส่ใจต่อคู่สนทนา การใชก้ลวิธีแสดงความยินดีและ
ปรารถนาดีมีการใชข้อ้ความ เช่น “I’m glad to hear that”, “congratulation” การแสดงความยนิดีและ
ปรารถนาดีพบการใชใ้นทุกกลุ่มสถานการณ์ยกเวน้กลุ่มสถานการณ์ท่ีคู่สนทนามีอาํนาจทางสังคม
เท่ากนัและมีระยะห่างทางสงัคมมาก (ไม่สนิทสนม)  
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1.6.2 การแสดงความลงัเล ผูป้ฏิเสธมีการใชข้อ้ความท่ีแสดงความลงัเลเพื่อทาํให้
นํ้ าหนกัของการปฏิเสธลดลง กลวิธีน้ีสามารถแบ่งออกเป็นกลวิธียอ่ยได ้3 กลวิธี คือ การแสดงความ
ไม่แน่ใจท่ีจะกระทาํตามท่ีคู่สนทนากล่าวชกัชวน การผลดัผอ่นการใหค้าํตอบ และการรับปากว่าจะ
พยายามทาํตามท่ีคู่สนทนาชกัชวน ซ่ึงอธิบายไดด้งัน้ี 

1.6.2.1 การแสดงความไม่แน่ใจท่ีจะกระทาํตามท่ีคู่สนทนากล่าวชกัชวน มี
การใชค้าํวา่ “I’m not sure…” การแสดงความไม่แน่ใจเช่นน้ีพบจาํนวน 5 คร้ังจากคาํตอบทั้งหมดใน
งานวิจยั และพบในสถานการณ์ท่ีมีตวัแปรของระยะห่างทางสงัคมมาก (ไม่สนิทสนม) เท่านั้น 

1.6.2.2 การผลดัผอ่นการใหค้าํตอบ เป็นกลวิธียอ่ยซ่ึงผูต้อบปฏิเสธไม่กลา้ท่ีจะ
ปฏิเสธคู่สนทนาตรงๆจึงใช้คาํพูดท่ีแสดงถึงการขอให้คาํตอบในภายหลงั กลวิธีน้ีบางคร้ังก็พบ
ร่วมกบัการใหเ้ง่ือนไขหรือเหตุจาํเป็นในการผลดัผอ่นการใหค้าํตอบ ตวัอยา่งเช่น 

สถานการณ์ท่ี 8: เพื่อนชาวต่างชาติชวนทาํงานอาสาสมคัร 
“I’m not available this Saturday cause I’ve an interview already. I’d 
like to try this time interview first and then I’ll call you again if I’d 
like to join you. Thanks or your opportunity. 

สถานการณ์ท่ี 4: ญาติของเพื่อนร่วมงานชวนไปฟังบรรยายธุรกิจขาย
ตรง  
“Thank you very much. I think it is very interesting. But I am not 
sure I can go with you or not. If I can I will call to you next time. 

 การผลัดผ่อนการให้คาํตอบพบจํานวน 5 คร้ังในสถานการณ์ท่ีคู่
สนทนามีอาํนาจเท่ากนัและมีระยะห่างทางสงัคมมาก (ไม่สนิท) เท่านั้น   

1.6.2.3 การรับปากว่าจะพยายามทาํตามท่ีคู่สนทนาชักชวนเป็นกลวิธีย่อย
สุดทา้ยท่ีพบในกลวิธีการแสดงความลงัเล กลวิธีน้ีมกัพบร่วมกบัการใหเ้หตุผล ตวัอยา่งเช่น 

สถานการณ์ท่ี 10: หวัหนา้แผนกชวนไปร่วมงานแต่งงานของเขา 
“Thank you so much for inviting me. If I have no any urgent case I 
will join your party for sure.” 
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สถานการณ์ท่ี 10: หวัหนา้แผนกชวนไปร่วมงานแต่งงานของเขา 
“Congratulations and thank you for inviting me. Mr. Simson. 
Actually I need to go to visit my cousin at the end of this month but 
anyway I will try my best to join your wedding party.” 

ในงานวิจัยน้ีไม่พบการใช้กลวิธีการรับปากว่าจะพยายามทาํตามท่ี      
คู่สนทนาชกัชวนในสถานการณ์ท่ีคู่สนทนามีความเหล่ือมลํ้าทางอาํนาจเท่ากนัและมีระยะห่างทาง
สงัคมนอ้ย (สนิท) 

1.6.3 การขอความเห็นใจจากคู่สนทนา จากการศึกษาพบว่าผูป้ฏิเสธมีการใชก้ลวิธี
การเรียกร้องขอความเห็นใจจากคู่สนทนาท่ีเขาไม่สามารถกระทาํตามท่ีคู่สนทนาชกัชวนได ้โดยมี
การใชค้าํว่า “please” “hope you will understand” การขอความเห็นใจจากคู่สนทนาในรูปแบบ
กลวิธียอ่ยของการขอร้องยงัสามารถตีความไดจ้ากประโยคดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

สถานการณ์ท่ี 9: เจา้นายชวนไปงานเปิดร้านของลูกคา้คนสาํคญั 
“I am very sorry but I can not go with you since I have a plan to have a 
holiday with my parents next week. Please take my sincere and 
congratulation to Mr. Lee and hope you will understand.” 

สถานการณ์ท่ี 11: พี่สาวชวนไปสระวา่ยนํ้ากบัหลานๆ 
“Sorry, Jane, I cannot go because I have to finish my project tonight! 
Otherwise my boss will kill me.” 

การอ้างสถานการณ์จําเป็นบังคับก็เป็นกลวิธีย่อยอีกกลวิธีหน่ึงซ่ึงใช้เพื่อ
เรียกร้องขอความเห็นใจจากคู่สนทนาเช่นกนัโดยมีการกล่าวอา้งถึงสถานการณ์จาํเป็นบงัคบัซ่ึงอาจ
เกิดข้ึนกบัตวัผูป้ฏิเสธหากไม่ปฏิเสธคู่สนทนา ซ่ึงการอา้งสถานการณ์จาํเป็นบงัคบันั้นพบในเฉพาะ
สถานการณ์ท่ีมีตวัแปรทางอาํนาจระหว่างคู่สนทนาเท่ากนั ดงัแสดงให้เห็นในคาํตอบของตวัอยา่ง
สถานการณ์ท่ี 11 

1.6.4 การตอบตกลงแบบมีเง่ือนไข   กลวิธีเช่นน้ีเป็นการตอบปฏิเสธท่ีจะกระทาํ
ตามท่ีคู่สนทนาชกัชวนเพียงส่วนหน่ึง โดยเป็นการใชค้าํพดูตอบตกลงแต่มีเง่ือนไขของการตกลงท่ี
จะกระทาํตามเพียงบางส่วนเท่านั้น ดงันั้นการใชก้ลวิธีเช่นน้ีจึงมกัใชค้วบคู่ไปกบัการให้เง่ือนไข
ของการตอบตกลงและการให้เหตุผล การใช้กลวิธีการตอบตกลงแบบมีเง่ือนไขพบในทุกกลุ่ม
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สถานการณ์ยกเวน้กลุ่มสถานการณ์ท่ีคู่สนทนามีอาํนาจมากกว่าและระยะห่างทางสังคมมาก (ไม่
สนิทสนม) การใชก้ลวิธีการตอบตกลงแบบมีเง่ือนไขมีการใชด้งัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

สถานการณ์ท่ี 9: เจา้นายชวนไปงานเปิดร้านของลูกคา้คนสาํคญั 
“Yes, Bruce I will go but may I join for quick time because I take annual 
leave for next week.”  

สถานการณ์ท่ี 3: เพื่อนสนิทชวนดูหนงั 
“I don’t have enough money but if you pay the movie ticket for me it’s OK!” 

1.6.5 การแสดงความกงัวลและเป็นห่วงคู่สนทนา การใชก้ลวิธีน้ีเป็นการแสดงความ
เป็นห่วงและกงัวลว่าจะเป็นการรบกวนคู่สนทนา การแสดงกลวิธีเช่นน้ีพบเฉพาะในสถานการณ์ท่ี 
คู่สนทนามีระยะห่างทางสงัคมมาก (ไม่สนิท) เท่านั้น ตวัอยา่งของการใชก้ลวิธีแสดงไดด้งัต่อไปน้ี 

สถานการณ์ท่ี 12: พนกังานคนละแผนกชวนแชร์หอ้งนอนในงานสมัมนา 
“Ah! I need that, but I afraid I will make noisy to you, I always louder snore 
when I sleep. Don’t let me be your roommate.” 

1.6.6 การแสดงความคิดเห็นเชิงลบ  กลวิธีเช่นน้ีเป็นการท่ีผูป้ฏิเสธใชค้าํพูดเชิงลบ
กบัคู่สนทนาไม่วา่จะเป็นการบ่น การประชดประชนั หรือการต่อวา่ เช่น 

สถานการณ์ท่ี 3: เพื่อนสนิทชวนดูหนงั 
“Stop John I know you are Movienism! But you see the movie many time it’s 
more over, ok if you want to see but not me ok? I don’t’ have enough money 
but if you pay the mjovie ticket for me it’s OK!” 

สถานการณ์เช่นน้ีพบเฉพาะในกลุ่มสถานการณ์ท่ีมีระยะห่างทางสังคมน้อย
หรือมีความสนิทสนมกนัมาก ในการวิเคราะห์ขอ้มูลของกลวิธีน้ี ผูว้ิจยัพบกลวิธีน้ีมากท่ีสุดใน
สถานการณ์ระหวา่งคู่สนทนาท่ีเป็นเพื่อนสนิทกนั  

1.6.7 การใหค้าํสัญญา เป็นกลวิธีท่ีผูป้ฏิเสธใชค้าํสัญญาเพ่ือทดแทนการท่ีเขาไดต้อบ
ปฏิเสธคู่สนทนาไป กลวิธีเช่นน้ีพบเฉพาะในสถานการณ์ท่ีคู่สนทนามีระยะห่างทางสังคมน้อย 
(สนิท) เท่านั้น ตวัอยา่งของกลวิธีการใหค้าํสญัญา เช่น 
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สถานการณ์ท่ี 9: เจา้นายชวนไปงานเปิดร้านของลูกคา้คนสาํคญั 
“Oh sorry sir, I already ask for day off at that day for visiting my parent. But I 
will help you to manage and arrange everything for the opening ceremony 
before I am off.” 

1.6.8 การแสดงเจตนาของผูพู้ด กลวิธีน้ีเป็นการบอกเจตนาท่ีแทจ้ริงหรือความ
ตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูป้ฏิเสธ ซ่ึงในงานวิจยัน้ีพบกลวิธีการแสดงเจตนาของผูพ้ดูในเฉพาะกลุ่มท่ีมี
ระยะห่างทางสังคมนอ้ยหรือมีความสนิทสนมกนัมากและพบในสถานการณ์ท่ีคู่สนทนาเป็นบุคคล
ในครอบครัวเท่านั้น ถึงแมว้่าคู่สนทนาจะมีอาํนาจมากกว่าผูป้ฏิเสธก็ตาม การใชก้ลวิธีการแสดง
เจตนาของผูพ้ดูพบดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

สถานการณ์ท่ี 1: พอ่แม่ชวนไปเชียงใหม่ 
“I don’t’ want to go. Going to Chiang Mai is such a long ride and dangerous. 
I prefer to stay here. We could eat dinner outside. It’s on me.” 

 
2. ผลการศึกษาปัญหาเกีย่วกบัการใช้ภาษาองักฤษในกลวธีิการตอบปฏิเสธของกลุ่มตัวอย่าง 

ปัญหาเก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในการตอบปฏิเสธของกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี 
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 หวัขอ้หลกั คือ การใชส้าํนวนภาษาผดิหนา้ท่ี การใชส้าํนวนไม่ตามธรรม
เนียมปฏิบติั และการใชภ้าษาองักฤษผดิไวยากรณ์ ซ่ึงปัญหาเก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในงานวิจยั
น้ี ไม่ไดร้วมถึงปัญหาในการสะกดคาํผดิ หรือการใชค้าํยอ่ เช่น “Thx” (Thanks) หรือ “yr” (your) 
เน่ืองจากขอบเขตของการศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเฉพาะการใชภ้าษาพูดเท่านั้น มิไดร้วมถึงภาษาเขียน
ของกลุ่มตวัอย่าง ปัญหาเก่ียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในการตอบปฏิเสธของกลุ่มตวัอย่างสามารถ
อธิบายไดด้งัน้ี 

2.1 การใชส้าํนวนภาษาผดิหนา้ท่ี คือ การนาํสาํนวนท่ีมีความหมายอยา่งหน่ึงไปใชใ้นอีก
สถานการณ์หน่ึงจึงเป็นการใชส้าํนวนดงักล่าวผดิหนา้ท่ี ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
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สถานการณ์ท่ี 12: Ben พนกังานคนละแผนกชวนแชร์หอ้งนอนงานสมัมนา 
Ben: Hello, A. I’ve heard that you don’t have a roommate, so do I. Why don’t we 

share the room during the trip? 
You: I’m afraid not Ben, I think we will keep all materials for the seminar in my 

room and it will be in a mess.” 

สาํนวน “I’m afraid not” ท่ีพบในกลวิธีการตอบปฏิเสธนั้น กลุ่มตวัอยา่งนาํมาใชผ้ดิ
หนา้ท่ี โดยกลุ่มตวัอยา่งไดน้าํสาํนวนน้ีมาใชใ้นความหมายของการตอบปฏิเสธอยา่งตรงไปตรงมา 
แต่แทจ้ริงแลว้ “I’m afraid not” เป็นสาํนวนท่ีใชต้อบแสดงการไม่เห็นดว้ยหรือในบริบทของการ
แสดงความคิดเห็น ไม่ใช่การตอบปฏิเสธการชกัชวนดงัท่ีกลุ่มตวัอยา่งนาํมาใช ้

สถานการณ์ท่ี 9: เจา้นายชวนไปงานเปิดร้านของลูกคา้คนสาํคญั 
Mr. Hover: A, Mr. Lee is arranging the opening ceremony for his second 

supermarket next Tuesday. I will join the ceremony and I need you to 
go with me.  

You:  “What a pity! Mr. Bruce, I’ve already had a plan for my one week 
vacation and it is one time a year for visiting my parents. For this 
reason. I can’t join the ceremony. 

สาํนวน “What a pity!” ท่ีพบในกลวิธีการตอบปฏิเสธในงานวิจยัน้ี ความหมายของ
สาํนวนน้ี คือ “น่าสงสาร” ใชแ้สดงความเห็นใจคู่สนทนา แต่ในงานวิจยัน้ีกลบัพบ “What a pity” 
ในบริบทการนาํมาใชเ้พื่อแสดงความเสียดายท่ีไม่สามารถกระทาํตามท่ีคู่สนทนาชกัชวน 

สถานการณ์ท่ี 10: หวัหนา้แผนกชวนไปร่วมงานแต่งงานของเขา 
Mr. Simson: “Good morning Miss/Mr. A. As you know I’m getting married at the 

end of this month, I would like to invite you to my wedding party and 
this is an invitation card. I hope you can come.” 

You:  “Ohh!!! Thank you very much for invitation and congratulation with 
you. But I have to say sorry for your kindness because I must to go 
my home land at the end of this month. It’s very necessary, I feel 
sorry for this loss. However I bless you to be very happy with your 
family forever. 
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สาํนวน “I feel sorry for this loss” ใชใ้นการแสดงความเสียใจในการสูญเสียบุคคล
หรือบางส่ิงบางอย่างไป แต่ในคาํตอบขอ้น้ีกลบัพบการใชส้ํานวนน้ีในการแสดงการขอโทษท่ีไม่
สามารถกระทาํตามท่ีคู่สนทนาชกัชวนได ้นอกจากจะพบการใช้สํานวนภาษาผิดหน้าท่ีแลว้ ใน
ประโยคน้ียงัมีการใชส้าํนวนไม่ตามธรรมเนียมปฏิบติัซ่ึงจะกล่าวในหัวขอ้ถดัไป ขอ้ความท่ีขีดเส้น
ใต ้“for your kindness” มกัพบการใชก้บัประโยคแสดงความขอบคุณ แต่ไม่พบการนาํไปใชใ้น
ประโยคขอโทษเช่น “sorry for your kindness” เลย 

สถานการณ์ท่ี 9: เจา้นายชวนไปงานเปิดร้านของลูกคา้คนสาํคญั 
Mr. Hover: “A, Mr. Lee is arranging the opening ceremony for his second 

supermarket next Tuesday. I will join the ceremony and I need you to 
go with me.” 

You:  “Congratulations Mr. Bruce. I’m very glad for your invitation but I 
have a vacation all of next week to visit my family that can do only 
once of a year.” 

สาํนวน “Congratulations…” เป็นสาํนวนท่ีใชเ้พื่อแสดงความยนิดีกบัคู่สนทนาแต่
ในคาํตอบขอ้น้ีกลุ่มตวัอย่างไม่เขา้ใจสถานการณ์การชักชวนจึงใช้สํานวนน้ีแสดงความยินดีกบั
เจา้นายทั้งท่ีเจา้นายแค่ชวนไปงานเปิดร้านของลูกคา้เท่านั้น 

สถานการณ์ท่ี 6: ผูจ้ดัการแผนกคนใหม่จะขบัรถไปส่งท่ีบา้น 
Mr. Hill: “Hello Miss/Mr. A. Are you going home? I know our houses are on the 

same road. Do you want me to give you a lift?” 
You:  “Never mind at all. Thank you so much. I’m waiting my boyfriend to 

pick me up. He asked me to wait him over there. You can go first.” 

สาํนวน “Never mind at all” เป็นสาํนวนท่ีใชใ้นการตอบบุคคลท่ีเขาพดูขอโทษเรา 
หรือทาํอะไรผิดพลาด แต่กลุ่มตวัอย่างกลบันาํสํานวนน้ีมาใชใ้นความหมายของการตอบปฏิเสธ 
ส่วนสาํนวน “You can go first” เป็นสาํนวนท่ีใชแ้สดงการให้เกียรติบุคคลอ่ืนในการไปหรือทาํ
อะไรก่อนตนเอง แต่กลุ่มตวัอยา่งนาํมาใชใ้นการเสนอแนะผูจ้ดัการแผนกใหก้ลบับา้นไปก่อนซ่ึงถา้
ใชส้าํนวนน้ีจะมีความหมายว่าให้ผูจ้ดัการแผนกกลบับา้นไปก่อนแลว้ผูพู้ดจึงจะตามไปท่ีบา้นของ
เขา 
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2.2 การใชส้าํนวนไม่ตามธรรมเนียมปฏิบติั (unconventional expressions) สาํนวนไม่ตาม
ธรรมเนียมปฏิบติัหมายถึง การใชส้าํนวนท่ีไม่มีการใชใ้นภาษาองักฤษ สาํนวนเหล่าน้ีสามารถเขา้ใจ
ได้เฉพาะกลุ่มคนท่ีใช้ภาษาเดียวกัน ในท่ีน้ีคือกลุ่มคนท่ีพูดภาษาไทยจะสามารถเขา้ใจสํานวน
เหล่าน้ีได ้แต่กลุ่มคนท่ีใชภ้าษาองักฤษในชีวิตประจาํวนัอาจฟังสาํนวนเหล่าน้ีแลว้ไม่เขา้ใจ หรือไม่
คุน้เคย การใชส้าํนวนไม่ตามธรรมเนียมปฏิบติั มีดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

สถานการณ์ท่ี 2: หวัหนา้ชวนลูกนอ้งทานขา้วเยน็พร้อมคุยเร่ืองงาน 
Mr. Hover: “Miss/Mr. A, I heard about your new marketing project, it sounds 

interesting. May be we can have dinner together this evening so that 
we can talk through the details of your project” 

You:  “This evening I have appointment with dentist so I can’t go with you. 
Could you change to tomorrow? I really apologize.” 

สาํนวน “I really apologize” จะใชข้อโทษเม่ือมีการกระทาํผดิค่อนขา้งรุนแรง แต่
สถานการณ์น้ีเป็นเพียงการตอบปฏิเสธการไปทานขา้วกบัหัวหนา้ไม่ไดเ้พียงเพราะติดนดักบัหมอ
ฟันเท่านั้น 

สถานการณ์ท่ี 7: เพื่อนร่วมงานชาวจีนชวนไปงานเล้ียงสงัสรรค ์
Wang: “Everyone! Let’s have a party at Western Bar tonight, I’ll treat you all. You 

go with us too…A, it must be fun!” 
You:  “Congratulate with you, but I afraid I cannot go to join with you tonight, 

But I feel I have a fever. I need to the rest. be funny for you.” 

สาํนวน “be funny for you.” น้ีผูพ้ดูน่าจะแปลจากขอ้ความในภาษาไทยว่า “ขอให้
สนุกนะ” เป็นภาษาองักฤษ โดยขาดความเขา้ใจในความหมายของคาํในภาษาองักฤษซ่ึง “funny” 
แปลว่า “ตลกขบขนั”  ในขณะท่ี “fun” แปลว่า “สนุก” เม่ือนาํมาแปลเป็นภาษาองักฤษแลว้จึงมี
ความหมายผิดไปจากท่ีเจตนา อีกทั้งในภาษาองักฤษไม่พบการใชส้าํนวนเช่นน้ีเลยแต่จะพบการใช้
สาํนวน “have fun” แทน ดงันั้นการนาํสาํนวน “be funny for you.” มาใชใ้นสถานการณ์น้ีจึงเป็น
การใชส้าํนวนไม่ตามธรรมเนียมปฏิบติั 
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สถานการณ์ท่ี 7: เพื่อนร่วมงานชาวจีนชวนไปงานเล้ียงสงัสรรค ์
Wang: “Everyone! Let’s have a party at Western Bar tonight, I’ll treat you all. You 

go with us too…A, it must be fun!” 
You: “Congratulation, Wang! From my honesty, I want to celebrate for you 

tonight. But my parents wait for me to have outside dinner at the hotel and I 
already promised them. Please also celebrate for me.” 

สาํนวนท่ีขีดเส้นใตน้ี้ผูพ้ดูน่าจะแปลจากขอ้ความในภาษาไทยว่า “อยา่ลืมเล้ียงฉลอง
เผือ่ฉนันะ” ซ่ึงเป็นสาํนวนท่ีพบไดท้ัว่ไปในภาษาไทยแต่ไม่พบการใชใ้นธรรมเนียมปฏิบติัของผูใ้ช้
ภาษาองักฤษ 

สถานการณ์ท่ี 7: เพื่อนร่วมงานชาวจีนชวนไปงานเล้ียงสงัสรรค ์
Wang:  “Everyone! Let’s have a party at Western Bar tonight, I’ll treat you all. 

You go with us too…A, it must be fun!” 
You:  “That’s sound great but I think you know I don’t like to drink. So maybe I 

will join and go back home early. So, please don’t be upset me.” 

สาํนวนท่ีขีดเสน้ใตไ้ม่พบการใชใ้นธรรมเนียมปฏิบติัภาษาองักฤษแต่ผูพ้ดูน่าจะแปล
ความหมายมาจากภาษาไทยว่า “ขอร้องละ อย่าผิดหวงัในตวัฉันนะ” หรือ “ไดโ้ปรด...อย่านอ้ยใจ
ฉนัเลยนะ” 

สถานการณ์ท่ี 10: หวัหนา้แผนกชวนไปร่วมงานแต่งงานของเขา 
Mr. Simson: “Good morning Miss/Mr. A. As you know I’m getting married at the 

end of this month, I would like to invite you to my wedding party 
and this is an invitation card. I hope you can come.” 

You:  “Wow congratulation!! So jealous, about your wedding party I want 
to go but I’ve to go my hometown it’s really important for me so 
sorry.” 

สาํนวนท่ีขีดเส้นใตเ้ป็นสาํนวนท่ีไม่พบการใชใ้นภาษาองักฤษ แต่สามารถพบไดใ้น
ภาษาไทย โดยแปลไดว้า่ “น่าอิจฉางานแต่งงานของคุณจงัเลยนะ” 
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2.3 การใชภ้าษาองักฤษผดิไวยากรณ์ ในงานวิจยัน้ี ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดจากการวิเคราะห์
กลวิธีการตอบปฏิเสธ คือ การใชภ้าษาองักฤษผิดไวยากรณ์ ซ่ึงปัญหาดา้นไวยากรณ์น้ีพบตั้งแต่การ
ผดิไวยากรณ์ในขั้นพื้นฐาน เช่น การผนักริยาตามกาล, การละหรือใชช้นิดของคาํผดิ, การผนักริยา
เอกพจน์หรือพหุพจน์ผดิ, การวางลาํดบัคาํผดิ หรือใชค้าํผดิ การใชโ้ครงสร้างประโยคความเดียวผดิ 
ไปจนถึงผิดไวยากรณ์ท่ีขั้นสูงข้ึน เช่น โครงสร้างประโยคความซ้อนและการใช้บุพบทเช่ือม
ประโยคความซอ้นผดิ ตวัอยา่งความผดิพลาดทางไวยากรณ์ เช่น  

“I have planning to go to…” 

“Why do we stay home…” 

“…a best news…” 

“I must to see the dentist…” 

“Let’s we go on next holiday.” 

“…in evening tomorrow?”  

“Thank you again for your kind...” 

“I will make noisy to you” 

“It’s surely not fun…” 

“I must to see the dentist this evening otherwise waiting for 2 months later, 
anyway can we postpone to tomorrow evening.” 

“As I already have permanent jot which have no time to join you in this Friday or 
even do direct sale and part time. Thank you anyway.” 

“Congratulate with you, but I afraid I cannot go to join with you tonight, But I feel 
I have a fever. I need to the rest.” 
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จากการศึกษากลวิธีการตอบปฏิเสธในภาษาองักฤษทาํให้ไดท้ราบถึงการใชก้ลวิธีตอบ
ปฏิเสธซ่ึงมีอยูห่ลายกลวิธีและแต่ละกลวิธีก็การใชแ้ตกต่างกนัไปตามตวัแปรทางสังคมท่ีปรากฏใน
สถานการณ์การสนทนา คือ ความเหล่ือมลํ้าทางอาํนาจระหว่างคู่สนทนา และระยะห่างทางสังคม 
ทาํให้รูปแบบการปรากฏของกลวิธีมีค่าความถ่ีในการใช้มากน้อยแตกต่างกัน นอกจากน้ีใน
การศึกษายงัพบว่ากลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นนกัศึกษาชาวไทยมีปัญหาในการใชภ้าษาองักฤษในการตอบ
ปฏิเสธดงัท่ีไดน้าํเสนอขอ้มูลไวใ้นขา้งตน้ 
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บทที ่5 

สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล ข้อจํากดั ปัญหา และข้อเสนอแนะ 
 
1. สรุปผลการวจัิย  

การศึกษาเร่ืองกลวิธีการตอบปฏิเสธในภาษาองักฤษของนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากรประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่างทั้ งส้ิน 19 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ 
แบบทดสอบแบบเติมเต็มบทสนทนา (DCT) จากสถานการณ์สมมติ โดยให้กลุ่มตวัอย่างเติมเต็ม
ขอ้ความท่ีเวน้วา่งไวใ้นสถานการณ์ 12 สถานการณ์ท่ีมีตวัแปรทางสังคม (social variable) 2 ตวัแปร
ควบคุม ไดแ้ก่ ตวัแปรเร่ืองความเหล่ือมลํ้าทางอาํนาจระหว่างคู่สนทนา (power) และ ระยะห่างทาง
สังคม (social distance) ซ่ึงไดแ้บ่งสถานการณ์สมมติออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 1. สถานการณ์ท่ีคู่สนทนา
มีอาํนาจมากกว่าและมีความสนิทสนมกนั 2. สถานการณ์ท่ีคู่สนทนามีอาํนาจมากกว่าและไม่สนิท
กนั 3. สถานการณ์ท่ีคู่สนทนามีอาํนาจเท่ากนัและสนิทสนมกนั และ 4. สถานการณ์ท่ีคู่สนทนามี
อาํนาจเท่ากนัและไม่สนิทกนั ในการสรุปกลวิธีการตอบปฏิเสธนั้น ผูว้ิจยัไดส้ร้างกรอบในการ
ศึกษาวิจยักลวิธีการตอบปฏิเสธข้ึนโดยอา้งอิงจากงานวิจยัทางดา้นวจันปฏิบติัศาสตร์เก่ียวกบัการ
ใชว้จันกรรมการปฏิเสธของ Beebe, L. M. et. Al (1990) และธนพรรษ สายหรุ่น (2542) ซ่ึงกลวิธี
การตอบปฏิเสธตามกรอบการศึกษาวิจยัท่ีพบในงานน้ีสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 กลวิธี คือ กลวิธีการ
ปฏิเสธทางตรง และ กลวิธีการปฏิเสธทางออ้ม กลวิธีการตอบปฏิเสธทางตรง คือ การตอบปฏิเสธ
แบบตรงไปตรงมาซ่ึงผูฟั้งสามารถรับรู้ไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งมีการตีความ ส่วนกลวิธีการตอบปฏิเสธ
ทางออ้มเป็นกลวิธีท่ีผูป้ฏิเสธใชภ้าษากล่าวแบบออ้มคอ้มไม่แสดงเจตนาของตนออกมาอยา่งชดัเจน 
ผูฟั้งตอ้งตีความเอาเอง กลวิธีน้ีสามารถแบ่งออกเป็น 5 กลวิธีย่อย คือ การให้เหตุผล การขอโทษ 
การเสนอทางเลือก การแสดงความคิดเห็นเชิงบวก และ การขอบคุณ 

นอกจากกลวิธีการตอบปฏิเสธท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ ผูว้ิจยัยงัพบการใชก้ลวิธีการตอบปฏิเสธ
อ่ืนๆในงานน้ีซ่ึงอยู่นอกเหนือจากท่ีไดศึ้กษาในกรอบการศึกษาวิจยัจาํนวนทั้งส้ิน 8 กลวิธี โดย
กลวิธีอ่ืนท่ีพบทั้งหมดจดัเป็นกลวิธีการใชว้จันกรรมการปฏิเสธทางออ้ม ไดแ้ก่ การแสดงความยนิดี
และปรารถนาดี การแสดงความลงัเล การขอความเห็นใจจากคู่สนทนา การตอบตกลงแบบมี
เง่ือนไข การแสดงความกงัวลและเป็นห่วงคู่สนทนา การแสดงความคิดเห็นเชิงลบ การใหค้าํสัญญา 
และการแสดงเจตนาของผูพ้ดู  
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นอกจากน้ีผูว้ิจัยยงัได้ศึกษาปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษในการตอบปฏิเสธของกลุ่ม
ตวัอยา่งซ่ึงพบปัญหาในการใชภ้าษาองักฤษทั้งส้ิน 3 ประการ คือ การใชส้าํนวนภาษาผดิหนา้ท่ี การ
ใชส้ํานวนไม่ตามธรรมเนียมปฏิบติั และการใชภ้าษาองักฤษผิดไวยากรณ์ โดยปัญหาท่ีพบใน
งานวิจยัน้ีไม่ไดร้วมถึงปัญหาในการสะกดคาํผดิ หรือการใชค้าํยอ่เน่ืองจากงานวิจยัน้ีมุ่งศึกษาเฉพาะ
การใชภ้าษาพดูเท่านั้นไม่ไดศึ้กษาการใชภ้าษาเขียนของกลุ่มตวัอยา่ง 
 
2. อภิปรายผล 

การอภิปรายผลการวิจยั ผูว้ิจยัจะนาํเสนอเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก คือ การอภิปรายผลเร่ือง
กลวิธีในการตอบปฏิเสธ และส่วนท่ีสอง คือ การอภิปรายปัญหาในการใชภ้าษาองักฤษในการตอบ
ปฏิเสธของกลุ่มตวัอยา่ง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

2.1  กลวิธีการตอบปฏิเสธของกลุ่มตวัอยา่ง 
การใชก้ลวิธีการตอบปฏิเสธตามกรอบการศึกษาวิจยัในสถานการณ์ท่ีมีตวัแปรทาง

สังคมเขา้มาควบคุม 2 ตวัแปร คือ ความเหล่ือมลํ้าทางอาํนาจระหว่างคู่สนทนา และระยะห่างทาง
สังคมนั้น ผูว้ิจยัพบว่า “การให้เหตุผล” เป็นกลวิธีท่ีมีการใช้มากท่ีสุดในทั้ง 4 กลุ่มสถานการณ์ 
ไดแ้ก่ สถานการณ์ท่ีคู่สนทนามีอาํนาจมากกว่าและมีความสนิทสนมกนั สถานการณ์ท่ีคู่สนทนามี
อาํนาจมากกว่าและไม่สนิทกัน สถานการณ์ท่ีคู่สนทนามีอาํนาจเท่ากันและสนิทสนมกัน  และ
สถานการณ์ท่ีคู่สนทนามีอาํนาจเท่ากนัและไม่สนิทกนั สาเหตุท่ีการให้เหตุผลเป็นกลวิธีท่ีมีการใช้
มากท่ีสุดนั้นเน่ืองจากสังคมไทยเป็นสังคมท่ีเนน้การอิงบริบทสูง (high context) ดงันั้นในการตอบ
ปฏิเสธจึงไม่อาจพดูตรงๆใหจ้บไปในคราวเดียว แต่จะพดูออ้มคอ้มก่อนจะเขา้ประเด็นหลกั หรือพดู
เป็นนัยให้ผูฟั้งตีความเอาเอง นอกจากน้ีสังคมไทยยงัสอนให้คนมีความเกรงใจ คนไทยจึงเน้น
บริบทของการไวห้นา้ และหลีกเล่ียงการใชว้จันกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความผิดพลาดในการส่ือสาร
โดยเฉพาะในวจันกรรมท่ีมีการคุกคามหนา้ของผูฟั้ง เช่น วจันกรรมการตอบปฏิเสธ เป็นตน้ การให้
เหตุผลเป็นหน่ึงในกลวิธีการใชภ้าษาสุภาพเชิงบวก ซ่ึงบราวน์และเลวินสัน (Brown & Levinson 
1978, 1987, อา้งจาก กฤษดาวรรณ หงศล์ดารมภ ์และ ธีรนุช โชคสุวณิช 2551: 121-123, 129) มอง
ว่าการใชภ้าษาสุภาพเป็นกลวิธีท่ีใชเ้พื่อลดการคุกคามหน้าของผูฟั้ง เน่ืองจากในการสนทนาผูพู้ด
และผูฟั้งอาจมีการใชถ้อ้ยคาํท่ีทาํใหอี้กฝ่ายเสียหนา้ได ้ดงันั้นจึงตอ้งคิดถอ้ยคาํอยา่งรอบคอบ ในการ
ตอบปฏิเสธ กลุ่มตวัอย่างมีการให้เหตุผลมากท่ีสุดเพื่อเป็นการเพ่ิมนํ้ าหนกัในการปฏิเสธ หรือให ้   
คู่สนทนาเห็นความจาํเป็นของการไม่สามารถกระทาํตามท่ีเขาชกัชวนได ้ 
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ผลของงานวิจัยน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องของนักวิจัยหลายท่าน เช่น      
นทัธฤทยั สีหะเกรียงไกร (2549) และ ธนพรรษ สายหรุ่น (2542) ซ่ึงผลการศึกษาวิจยัพบว่ากลวิธี
การใหเ้หตุผลเป็นกลวิธีท่ีกลุ่มตวัอยา่งใชใ้นการตอบปฏิเสธมากท่ีสุดเช่นเดียวกนั 

จากการศึกษาผลของตวัแปรทางสังคมต่อการใชก้ลวิธีการตอบปฏิเสธในงานวิจยั
พบว่า ตวัแปรดา้นระยะห่างทางสังคมมีอิทธิพลต่อการเลือกใชก้ลวิธีในการส่ือสารมากกว่าตวัแปร
ดา้นความเหล่ือมลํ้าทางอาํนาจระหว่างคู่สนทนา โดยสรุปไดจ้ากการเปรียบเทียบการใชก้ลวิธีการ
ตอบปฏิเสธใน 4 กลุ่มสถานการณ์ท่ีถูกตัวแปรทางสังคมควบคุมและสามารถอภิปรายได้จาก
การศึกษาอตัราความถ่ีในการใชก้ลวิธีต่อไปน้ี 

กลวิธีการตอบปฏิเสธท่ีถูกใชม้ากท่ีสุดเป็นอนัดบัท่ีสอง คือ กลวิธีการปฏิเสธแบบ
ตรงไปตรงมา โดยสามารถพบไดใ้น 3 กลุ่มสถานการณ์ คือ กลุ่มสถานการณ์ท่ีคู่สนทนามีอาํนาจ
มากกว่าและมีความสนิทสนมกนั กลุ่มสถานการณ์ท่ีคู่สนทนามีอาํนาจเท่ากนัรวมถึงมีทั้งความ 
สนิทสนมกนัและไม่สนิทสนมกนั อย่างไรก็ตาม การปฏิเสธแบบตรงไปตรงมากลบัเป็นกลวิธีท่ี
กลุ่มตวัอยา่งมีการใชน้อ้ยท่ีสุดในสถานการณ์ท่ีคู่สนทนามีอาํนาจมากกว่าและไม่มีความสนิทสนม
กับผูพู้ด อตัราการใช้กลวิธีท่ีปรากกฏน้ีแสดงให้เห็นว่าระยะห่างทางสังคมเป็นปัจจัยสําคญัท่ี
กาํหนดการเลือกใชก้ลวิธีการตอบปฏิเสธ เพราะในขณะท่ีคู่สนทนามีอาํนาจมากกว่าผูพู้ดแต่เม่ือมี
ความสนิทสนมกนั ผูพู้ดก็ยงักลา้ท่ีจะใชก้ารตอบปฏิเสธแบบตรงไปตรงมากบัคู่สนทนา ในทาง
ตรงกนัขา้มเม่ือตอ้งส่ือสารกบัคู่สนทนาท่ีมีอาํนาจมากกวา่และไม่มีความสนิทสนมกนัดว้ยแลว้ผูพ้ดู
ก็จะเลือกใชก้ลวิธีอ่ืนในการปฏิเสธมากกว่าท่ีจะตอบปฏิเสธแบบตรงไปตรงมา ทั้งน้ีเพ่ือหลีกเล่ียง
การคุกคามหนา้และการคาํนึงถึงความสมัพนัธ์ในอนาคตกบัคู่สนทนาอีกดว้ย 

นอกจากท่ีกล่าวมาแลว้ หากสังเกตลาํดับการเลือกใช้กลวิธีการตอบปฏิเสธท่ีได้
แสดงในตารางท่ี 4  (หนา้ 34) ความถ่ีของกลวิธีการตอบปฏิเสธในสถานการณ์ท่ีคู่สนทนามีอาํนาจ
มากกว่าและมีความสนิทสนมกนั และตารางท่ี 6 (หน้า 36) ความถ่ีของกลวิธีการตอบปฏิเสธใน
สถานการณ์ท่ีคู่สนทนามีอาํนาจเท่ากันและสนิทสนมกัน จะพบว่าถึงแม้คู่สนทนาจะมีความ   
เหล่ือมลํ้ าทางอาํนาจในสังคมแต่เม่ือมีความสนิทสนมกนัก็อาจเลือกใช้กลวิธีการตอบปฏิเสธท่ี
เหมือนกันได้ และเม่ือเปรียบเทียบตารางท่ี 5 (หน้า 35) ความถ่ีของกลวิธีการตอบปฏิเสธใน
สถานการณ์ท่ีคู่สนทนามีอาํนาจมากกว่าและไม่สนิทกนั และตารางท่ี 7 (หนา้ 37) ความถ่ีของกลวิธี
การตอบปฏิเสธในสถานการณ์ท่ีคู่สนทนามีอาํนาจเท่ากันและไม่สนิทสนมกัน จะพบว่าใน
สถานการณ์ท่ีคู่สนทนามีระยะห่างทางสงัคมมาก (ไม่สนิทสนมกนั) มีการใชรู้ปแบบ (patterns) ของ
กลวิธีการปฏิเสธในลาํดบัท่ีคลา้ยคลึงกนั คือ การขอบคุณ การแสดงความคิดเห็นเชิงบวก และการ
ขอโทษ  
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ส่วนกลวิธีการเสนอทางเลือกซ่ึงเป็นหน่ึงในกลวิธีการใชภ้าษาสุภาพดา้นบวกนั้น ใน
กลุ่มสถานการณ์ท่ีคู่สนทนามีอาํนาจมากกว่าและไม่มีความสนิทสนมกันมีการใช้กลวิธีน้ีมาก
รองลงมาจากการใชก้ลวิธีการใหเ้หตุผล แต่ในสถานการณ์ท่ีคู่สนทนามีอาํนาจเท่ากนัและไม่มีความ
สนิทสนมกลบัพบการใชก้ลวิธีน้ีนอ้ยท่ีสุด สาเหตุของความแตกต่างน้ีอาจอธิบายไดจ้ากคาํอธิบาย
เร่ืองปัจจยัในการกาํหนดการใช้ภาษาสุภาพของ คง (Kong 1998, อา้งจาก กฤษดาวรรณ              
หงศล์ดารมภ ์และ ธีรนุช โชคสุวณิช 2551: 122) ซ่ึงเสนอปัจจยัเร่ืองการคาํนึงถึงความสัมพนัธ์ใน
อนาคตกบัผูท่ี้สนทนาดว้ย โดยในสถานการณ์ท่ีคู่สนทนามีอาํนาจมากกว่าและไม่มีความสนิทสนม
กนันั้น คู่สนทนาในแบบสอบถามงานวิจยัลว้นเป็นผูบ้งัคบับญัชาในการทาํงานของกลุ่มตวัอย่าง
ทั้งส้ิน ดงันั้นในการตอบปฏิเสธการชกัชวน กลุ่มตวัอย่างจึงไดใ้ชก้ารเสนอทางเลือกเพื่อแสดงถึง
ความสนใจท่ีจะตอบรับการชกัชวนเพียงแต่ไม่สามารถกระทาํในวนัหรือเวลาดงักล่าวได ้แต่อาจ
สามารถกระทาํตามไดใ้นเวลาอ่ืน หรือใหก้ารแนะนาํหรือเสนอแนะทางเลือกอ่ืนเพื่อแสดงถึงการให้
ความสนใจและเอาใจใส่ในการช่วยเหลือคู่สนทนา ซ่ึงการเสนอทางเลือกท่ีไดก้ล่าวมาลว้นแต่เป็น
การส่ือสารโดยคาํนึงถึงการรักษาความสัมพนัธ์ในอนาคตกับคู่สนทนาซ่ึงเท่ากับเป็นการรักษา
อนาคตเก่ียวกบัหน้าท่ีการงานของผูพู้ดเช่นกนั อย่างไรก็ตามหากดูจากตารางท่ี 7 (หน้า 37) ใน
สถานการณ์ท่ีคู่สนทนามีอาํนาจเท่ากนัและไม่มีความสนิทสนมกนันั้น ผูพ้ดูมีการใชก้ลวิธีการเสนอ
ทางเลือกน้อยท่ีสุด คือ เพียง 4 คร้ังเท่านั้น ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะผูพู้ดคงคิดว่าไม่มีความจาํเป็นตอ้ง
เสนอทางเลือกอ่ืนเพื่อบ่งบอกว่าตนตอ้งการกระทาํตามท่ีคู่สนทนาชกัชวน เน่ืองจากในอนาคตเขา
คงไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัคู่สนทนาหรือมีความจาํเป็นตอ้งขอความช่วยเหลือจากคู่สนทนาคนน้ีอีก 

การใชก้ลวิธีการตอบปฏิเสธท่ีน่าสนใจอีกเร่ืองหน่ึงคือ การแสดงความคิดเห็นเชิงลบ 
ซ่ึงเป็นกลวิธีการปฏิเสธอ่ืนๆท่ีปรากฏในงานวิจยันอกเหนือจากท่ีไดก้าํหนดไวใ้นกรอบการศึกษา 
กลวิธีการปฏิเสธเช่นน้ีสามารถพบไดใ้นสถานการณ์ท่ีคู่สนทนามีระยะห่างทางสังคมน้อย (สนิท
สนมกนั) โดยพบเฉพาะกบัคู่สนทนาท่ีมีความสนิทสนมกนัมาก ไดแ้ก่ เพื่อนสนิท และครอบครัว 
เท่านั้น 

2.2  ปัญหาการใชภ้าษาองักฤษในการตอบปฏิเสธของกลุ่มตวัอยา่ง 
จากการศึกษาปัญหาการใช้ภาษาองักฤษในการตอบปฏิเสธของกลุ่มตวัอย่างพบ

ปัญหาสาํคญั 3 ประการ คือ การใชส้าํนวนภาษาผิดหนา้ท่ี การใชส้าํนวนไม่ตามธรรมเนียมปฏิบติั 
และการใชภ้าษาองักฤษผิดไวยากรณ์ ซ่ึงปัญหาในการใชภ้าษาองักฤษท่ีเกิดข้ึนนั้นอาจมีสาเหตุมา
จากปัจจยัต่างๆ ดงัน้ี 
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2.2.1 การแทรกแซงของภาษาแม่ เป็นการท่ีผูพ้ดูติดลกัษณะต่างๆในภาษาแม่ของตน 
ดงันั้นเวลาพูดภาษาองักฤษจึงนาํความเคยชินในภาษาตนมาใช ้เช่น การไม่ใชบุ้พบท หรือความ
ผิดพลาดในการใชค้าํคุณศพัทซ่ึ์งถือว่าผิดไวยากรณ์ภาษาองักฤษ แต่ขอ้ผิดพลาดเหล่านั้นหากแปล
เป็นภาษาไทยแลว้ก็จะไดรั้บการยอมรับว่าถูกตอ้งตามไวยากรณ์ภาษาไทย ตวัอยา่งเช่น “Could we 
meet together in evening tomorrow?” แปลเป็นภาษาไทยไดว้่า “พวกเราสามารถพบกนัในเยน็วนั
พรุ่งน้ีไดไ้หม” 

ในงานวิจัยน้ีการแทรกแซงของภาษาแม่ท่ีส่ือผ่านวจันกรรมการปฏิเสธอีก
ประการหน่ึงท่ีน่าสนใจและมีความคลา้ยคลึงกบังานวิจยัของธนพรรษ สายหรุ่น (2542: 116) คือ 
การใชรู้ปแบบ “Yes, but…” ในการแสดงการปฏิเสธซ่ึงเป็นการใชส้าํนวนภาษาผดิหนา้ท่ี เน่ืองจาก
คาํว่า “yes” มีความหมายบ่งบอกถึงการตอบรับ จากงานวิจยัของธนพรรษ สายหรุ่น พบรูปแบบ 
“ไดแ้ต่...” ในการแสดงการตอบปฏิเสธในบริบทภาษาแม่ของนกัศึกษาไทย แต่ไม่พบการใชเ้ช่นน้ี
ในนกัศึกษาอเมริกนั 

ความตระหนกัทางวฒันธรรมเป็นอีกสาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดการแทรกแซงของภาษา
แม่ จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัมิติของความแตกต่างทางวฒันธรรมของ Geert Hofstede (1980, 
1983, อา้งจาก เมตตา วิวฒันานุกลู 2548: 66) หน่ึงในมิติทางวฒันธรรมท่ีมีการศึกษา คือ วฒันธรรม
แบบเน้นความเป็นปัจเจกบุคคล (individualism) และวฒันธรรมแบบเน้นความเป็นกลุ่ม 
(collectivistism) วฒันธรรมแบบเนน้ความเป็นปัจเจกบุคคลมกัพบในวฒันธรรมตะวนัตกโดยเนน้
เป้าหมายสูงสุดของปัจเจกบุคคลเป็นสาํคญั ขณะท่ีวฒันธรรมแบบเนน้ความเป็นกลุ่มมกัพบในแถบ
เอเชีย โคลมัเบีย อเมริกาใต ้ซ่ึงประเทศไทยก็มีวฒันธรรมแบบเน้นความเป็นกลุ่ม ซ่ึงยึดระบบ   
พวกพอ้งเป็นหลกัและเนน้ความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนโดยเฉพาะบุคคลในครอบครัว ดงันั้นในการ
ตอบปฏิเสธผูพู้ดจึงมีการใชค้าํกล่าวอา้งถึงบุคคลในครอบครัวเพื่อทาํให้การปฏิเสธนั้นดูมีนํ้ าหนกั
มากข้ึน เช่น “I would love to but I have an appointment with my mother.” นอกจากน้ีผูพ้ดูชาวไทย
ยงัคาํนึงเร่ืองความเกรงใจในกลุ่มพวกพอ้งทาํให้มีการแสดงออกถึงการเคารพ “หนา้” ของผูอ่ื้นซ่ึง
ส่งผลต่อความตระหนกัดา้นความเหมาะสมในการใชภ้าษาในการตอบปฏิเสธ (ปาจรีย ์นิพาสพงษ ์
2554: 55-56) ซ่ึงในงานวิจยัน้ีพบการตอบปฏิเสธโดยท่ีเป็นการคุกคามหนา้ดา้นลบและหนา้ดา้น
บวกของผูพู้ดเองเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเกรงใจและเคารพใน “หนา้” ของผูฟั้ง ดงัตวัอย่าง
ต่อไปน้ี 
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สถานการณ์ท่ี 6: ผูจ้ดัการแผนกคนใหม่จะขบัรถไปส่งท่ีบา้น 
Mr. Hill: “Hello Miss/Mr. A. Are you going home? I know our houses are on 

the same road. Do you want me to give you a lift?” 
You: “Thank you for your generosity, I’m going to dine out with my 

parents at the downtown Thai restaurant this evening. If you don’t 
mind I will join you for a ride home next time, thanks again.” 

จากตวัอยา่งน้ีจะเห็นวา่การขอบคุณและการใหค้าํสญัญาลว้นแต่เป็นการกระทาํ
ท่ีคุกคามหน้าดา้นลบของผูพู้ดเพียงฝ่ายเดียว การขอบคุณเป็นการยอมรับว่าผูพู้ดเป็นหน้ีบุญคุณ
ผูจ้ดัการแผนกและการสญัญากเ็ป็นการรบกวนหนา้ดา้นลบของผูพ้ดูเช่นกนั กลวิธีเช่นน้ีผูพ้ดูใชเ้พื่อ
แสดงออกถึงการยกยอ่งและใหค้วามเคารพใน “หนา้” ของคู่สนทนามากกวา่ “หนา้” ของตวัเอง 

2.2.2 การขาดความรู้และประสบการณ์ในการใช้สํานวนภาษาองักฤษ มาจาก
ขอ้จาํกดัทางความรู้เก่ียวกบัสํานวนในภาษาองักฤษทาํให้ผูพู้ดนาํสํานวนภาษาองักฤษไปใช้ผิด
วตัถุประสงค ์โดยส่วนหน่ึงมีสาเหตุมาจากการแปลสํานวนนั้นเป็นบริบทในภาษาแม่ของตนและ
เกิดความเขา้ใจผดิคิดว่าสาํนวนนั้นสามารถนาํมาใชไ้ดเ้หมือนกบัการพดูในภาษาไทย การไม่เขา้ใจ
สํานวนภาษาองักฤษก่อให้เกิดการใช้สํานวนภาษาผิดหน้าท่ี และใช้สํานวนไม่ตามธรรมเนียม
ปฏิบติัในภาษาองักฤษ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

สถานการณ์ท่ี 10: หวัหนา้แผนกชวนไปร่วมงานแต่งงานของเขา 
Mr. Simson: “Good morning Miss/Mr. A. As you know I’m getting married 

at the end of this month, I would like to invite you to my 
wedding party and this is an invitation card. I hope you can 
come.” 

You:  “Ohhhh!!! Thank you very much for invitation and 
congratulation with you. But I have to say sorry for your 
kindness because I must to go my homeland at the end of this 
month. It's very necessary. I feel sorry for this loss. However I 
bless you to be very happy with your family forever. 

สาํนวน “sorry for your kindness” และ “I feel sorry for this loss.” เป็นสาํนวน
ท่ีผูพู้ดคิดข้ึนเอง โดยขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับการใช้สํานวนตามธรรมเนียมปฏิบัติใน
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ภาษาองักฤษ ซ่ึงอาจส่งผลใหผู้ฟั้งเกิดความเขา้ใจคลาดเคล่ือน หรือไม่เขา้ใจขอ้ความท่ีผูพ้ดูส่ือเลยก็
ได ้ซ่ึงจากตวัอยา่งสาํนวน “I feel sorry for this loss.” เป็นสาํนวนท่ีใชเ้พื่อแสดงความเสียใจต่อการ
สูญเสียใครบางคนไป จึงไม่เหมาะสมอยา่งยิ่งท่ีจะนาํมาพดูในเร่ืองของงานแต่งงาน แต่ผูพ้ดูอาจไม่
เขา้ใจความหมายของสาํนวนน้ีจึงทาํใหเ้กิดการตีความหมายของสาํนวนผดิและน่าจะแปลสาํนวนน้ี
เป็นภาษาไทยว่า “ฉันรู้สึกเสียใจท่ีไม่สามารถไปได”้ เน่ืองจากผูพู้ดอาจแปลความหมายของคาํว่า 
“loss” วา่ “หาย” ซ่ึงกคื็อ “ไม่สามารถไปปรากฏตวัท่ีงานแต่งงานได”้ 

สถานการณ์ท่ี 7: เพื่อนร่วมงานชาวจีนชวนไปงานเล้ียงสงัสรรค ์
Wang: “Everyone! Let’s have a party at Western Bar tonight, I’ll treat you 

all. You go with us too…A, it must be fun!” 
You: “Congratulate with you, but I afraid I cannot go to join with you 

tonight, But I feel I have a fever. I need to the rest. be funny for you.” 

จากตวัอยา่งสาํนวนท่ีขีดเสน้ใตน้ั้น เน่ืองจากผูพ้ดูขาดความรู้ความเขา้ใจในการ
ใชส้าํนวนภาษาองักฤษในสถานการณ์เช่นน้ี นอกจากน้ียงัอาจเกิดจากการแทรกแซงของภาษาแม่ 
โดนสณันิษฐานวา่ผูพ้ดูน่าจะแปลจากขอ้ความในภาษาไทยว่า “ขอใหส้นุกนะ” เป็นภาษาองักฤษว่า 
“be funny for you.” ซ่ึงคาํว่า “funny” นั้นจริงๆแลว้แปลว่า “ตลกขบขนั” ในขณะท่ี “fun” แปลว่า 
“สนุก” อยา่งไรกต็ามไม่มีการนาํสาํนวนน้ีมาใชใ้นธรรมเนียมปฏิบติัภาษาองักฤษในการอวยพร แต่
ในสถานการณ์เช่นน้ีในภาษาองักฤษมกัจะใชส้าํนวนวา่ “have fun”   
 
3. ข้อจํากดัในงานวจัิยและปัญหา 

ในงานศึกษาวิจยัน้ีผูว้ิจยัเลือกท่ีจะเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามชนิดเติมเต็มบทสนทนา 
(DCT) แทนการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างมีขอ้จาํกดัทางดา้นเวลาในการให้
สมัภาษณ์ ดั้งนั้นการเกบ็ขอ้มูลจึงจาํเป็นตอ้งใหก้ลุ่มตวัอยา่งทาํแบบทดสอบชนิดเติมเตม็บทสนทนา
และส่งคาํตอบผา่นทางอีเมลแ์ทน ขอ้จาํกดัท่ีเกิดข้ึนจากการเก็บขอ้มูลดว้ยวิธีน้ีจึงไม่อาจทาํใหผู้ว้ิจยั
ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัวิธีพูดแสดงวจันกรรมต่างๆ เช่น การขอโทษ การขอบคุณ การแสดงความยินดี 
หรือการแสดงความเป็นห่วงคู่สนทนาของกลุ่มตวัอยา่งอนัไดแ้ก่ การใชน้ํ้ าเสียง การเนน้นํ้ าหนกัคาํ 
การเวน้จงัหวะ ตลอดจนการแสดงออกด้วยสีหน้าและภาษาท่าทาง ซ่ึงขอ้มูลดังกล่าวลว้นเป็น
ส่วนประกอบท่ีสาํคญัอีกประการหน่ึงของการศึกษาทางวจันปฏิบติัศาสตร์เช่นกนั  
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4. ข้อเสนอแนะ 

4.1 ควรมีการศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ เช่น เพศ และ อายุ ว่าจะมีผลต่อการใชว้จันกรรมการ
ปฏิเสธหรือไม่ อยา่งไร 

4.2 ควรศึกษาการใชว้จันกรรมการปฏิเสธในภาษาองักฤษ เปรียบเทียบระหว่างบุคคลท่ีมี
ความรู้และประสบการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษแตกต่างกันโดยอาจจัดข้อสอบวัดระดับ
ภาษาองักฤษเพื่อแบ่งระดบัความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษของผูท่ี้ศึกษาร่วมดว้ย 

4.3 ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัการใชว้จันกรรมอ่ืนๆในภาษาองักฤษของนักศึกษาไทยท่ี
เรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ เช่น วจันกรรมการขอโทษ การโนม้นา้วใจ หรือการขอร้อง 

4.4 ควรมีการศึกษาการใชว้จันกรรมการตอบปฏิเสธโดยการสัมภาษณ์ เพื่อให้ไดข้อ้มูล
เพิ่มเติมท่ีสามารถบ่งบอกไดถึ้งความรู้สึก นํ้าเสียง และสีหนา้ของคู่สนทนา 
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ภาคผนวก ก. 
QUESTIONNAIRE 

แบบสอบถามจากสถานการณ์สมมต ิ
 

โปรดอ่านสถานการณ์การสนทนาทั้ง 12 ขอ้ต่อไปน้ี และเขียนตอบปฏิเสธการชกัชวนใน
แต่ละสถานการณ์เป็นภาษาองักฤษ โดยในแต่ละสถานการณ์ คุณถูกสมมติใหใ้ชช่ื้อวา่ Miss/Mr. A 
 
สถานการณ์ที ่1: 
คู่สนทนา: Mr. Charlie Hover หวัหนา้งานของคุณ 
คุณ: พนกังานบริษทั (คุณทาํงานในบริษทัน้ีมา 1 ปีกว่าๆ แต่ไม่ค่อยจะสนิทกบัหวัหนา้งานของคุณ

มากนกั) 
สถานท่ี: ตอนเชา้ ท่ีบริษทั 

Mr. Charlie Hover สนใจแผนการตลาดใหม่ท่ีคุณคิดข้ึน แต่เขาหาเวลาว่างคุยกบัคุณ
ไม่ไดส้ักที จึงไดเ้ชิญคุณไปรับประทานอาหารเยน็ท่ีร้านอาหารกบัเขา พวกคุณจะไดท้านอาหารไป
พร้อมทั้งคุยเร่ืองแผนการตลาดใหม่ของคุณไปดว้ย แต่คุณไม่สามารถไปทานอาหารเยน็กบั         
Mr. Hover ไดเ้น่ืองจากคุณมีนดัหมายกบัทนัตแพทยเ์ยน็น้ี 
Mr. Charlie: “Miss/Mr. A, I heard about your new marketing project, it sounds interesting. May 

be we can have dinner together this evening so that we can talk through the details 
of your project. 

สถานการณ์ที ่2: 
คู่สนทนา: Lilly Spencer เพื่อนบา้นของคุณ เธอมีลูกสาววยั 9 ขวบช่ือวา่ Mary 
คุณ: คุณยา้ยเขา้มาอยูบ่า้นขา้งๆ Mrs. Spencer เป็นระยะเวลา 8 ปีแลว้ คุณจึงรู้จกักบัเธอและลูกสาว

ของเธอดี 
สถานท่ี: สนามหญา้หนา้บา้นคุณ 

Mrs. Spencer เดินมาหาคุณท่ีบา้นขณะท่ีคุณกาํลงัรดนํ้ าตน้ไมอ้ยูใ่นสวนหนา้บา้น เธอ
กล่าวทกัทายคุณพร้อมทั้งชวนคุณไปร่วมงานเล้ียงวนัเกิดครบรอบ 10 ขวบของ Mary ลูกสาวของ
เธอซ่ึงจะจดัข้ึนท่ีบา้นของเธอในบ่ายวนัเสาร์ท่ีกาํลงัจะถึงน้ี แต่ช่วงน้ีคุณงานยุง่มากจึงไม่อยากไป 
Mrs. Spencer: A…would you like to come to Mary’s birthday party this Saturday? Mary would 

be very happy if you can make it. 
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สถานการณ์ที ่3: 
คู่สนทนา: John เพื่อนสนิทของคุณ 
สถานท่ี: โรงอาหารของมหาวิทยาลยั 

ขณะท่ีคุณกบั John กาํลงัทานอาหารกลางวนัอยูน่ั้น John กช็วนคุณคุยเร่ืองหนงั คุณรู้ดีวา่
ทุกคร้ังท่ี John คุยเร่ืองหนงั เขากม็กัจะชวนคุณไปดูหนงักบัเขาท่ีโรงหนงัเสมอ เม่ือ John เร่ิมพดูคุณ
กพ็อจะเดาไดว้า่เขาจะตอ้งชวนคุณไปดูหนงัดว้ยอยา่งแน่นอน แต่เดือนน้ีคุณไปดูหนงักบั John ไป 5 
เร่ืองแลว้ และคุณคิดวา่ถา้จะไปดูเร่ืองท่ี 6 อีกภายในเดือนเดียวกนัจะเป็นการส้ินเปลืองอยา่งมากคุณ
จึงคิดหาหนทางท่ีจะปฏิเสธคาํชวนของเขา 
John: Have you ever seen “Shaolin” movie trailer? I saw the trailer and I think it’s the 

one you can’t miss! I’d like to watch it. A…after we finish afternoon course, let’s 
go to the cinema! 

สถานการณ์ที ่4: 
คู่สนทนา: Mrs. Marry Bell, ญาติของเพื่อนร่วมงานซ่ึงคุณไม่สนิทดว้ยเท่าไรนกั เธอเป็นพนกังาน

ขายตรงอาหารเสริมยีห่อ้หน่ึงซ่ึงคุณเคยซ้ืออาหารเสริมดว้ยคร้ังหน่ึงเพราะเพ่ือนร่วมงาน
คุณแนะนาํมา 

สถานท่ี: ท่ีบา้นของคุณ 
Mrs. Bell มาท่ีบา้นของคุณเพื่อชวนคุณร่วมทาํธุรกิจขายตรงกบัเธอ เธอเล่าใหคุ้ณฟังถึง

รายไดแ้ละผลประโยชน์ต่างๆท่ีคุณจะไดรั้บจากบริษทั Mrs. Bell อยากให้คุณเขา้ใจระบบการ
ทาํงานต่างๆในบริษทัอยา่งถ่องแท ้ดงันั้นเธอจึงเชิญชวนคุณใหไ้ปงานประชุมท่ีจดัข้ึนเพียงเดือนละ
คร้ังกบัเธอ งานประชุมจะมีข้ึนในวนัศุกร์หนา้ท่ีหอ้งประชุมใหญ่ของโรงแรมสีลม แต่คุณไม่มีความ
สนใจจะทาํธุรกิจขายตรงเลย 
Mrs. Bell:  It’s a good chance for you to learn about this business. I also have a ticket to enter the 

conference room, it costs 500 baht but I can give it to you for free. Would you like to 
go with me on Friday? Don’t miss the chance! 

สถานการณ์ที ่5: 
คู่สนทนา: Sister Janny Crof , ผูอ้าํนวยการโรงเรียนเซนตเ์มร่ี 
คุณ: คุณครูสอนภาษาองักฤษนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย คุณสอนอยูโ่รงเรียนน้ีมาเกือบ 10 ปี

แลว้ 
สถานท่ี: หอ้งผูอ้าํนวยการ 
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Sister Jenny Croff เรียกคุณใหม้าท่ีหอ้งของเธอเพ่ือคุยเก่ียวกบัเร่ืองของ Mrs. Elsa Bell 
คุณครูสอนภาษาองักฤษอีกคนซ่ึงตอนน้ีเธอขอลากิจเป็นเวลา 3 เดือนเพ่ือรอคลอดลูกและเล้ียงลูก 
Sister Jenny Croff จึงอยากใหคุ้ณช่วยสอนวิชาการพดูภาษาองักฤษแทน Mrs. Bell ในขณะท่ีเธอไม่
อยู ่แต่คุณไม่สามารถรับสอนแทน ไดเ้พราะช่วงเวลาท่ีตอ้งสอนแทน Mrs. Bell นั้นตรงกบัช่วงเวลา
พกัจากการสอนวิชาของคุณซ่ึงคุณเปิดช่วงเวลาว่างนั้นใหแ้ก่นกัเรียนในหอ้งเรียนของคุณเพื่อเขา้มา
ปรึกษาเร่ืองการทาํขอ้สอบและการสอบเขา้มหาวิทยาลยัท่ีจะมีข้ึนในปลายปีน้ี 
Sister Jenny: Miss/Mr. A…I’ve checked your class schedule and your free time fits Mrs. Bell’s 

Speaking class. So do you think you can teach the class for Mrs. Bell while she’s 
away? 

สถานการณ์ที ่6: 
คู่สนทนา: Ron , เพื่อนร่วมงานคนใหม่ในบริษทัท่ีคุณทาํงานอยู ่
คุณ: พนกังานบริษทั 
สถานท่ี: ท่ีบริษทั 

Ron เป็นเพื่อนร่วมงานคนใหม่ของคุณ วนัน้ีเป็นวนัแรกท่ี Ron มาทาํงานในบริษทัเขาจึง
พยายามผูกมิตรกบัคนอ่ืนๆรวมทั้งคุณดว้ย Ron นัง่คุยกบัคุณอยู่สักครู่ก็ไดรู้้ว่าบา้นของพวกคุณ
ตั้งอยู่ไม่ห่างไกลกนัมากนกั ดงันั้นเขาจึงชวนคุณกลบับา้นดว้ยกนั แต่คุณไม่อยากกลบับา้นพร้อม
กบัคนท่ีเพิ่งรู้จกักนั อีกทั้งคุณเองกมี็นดักลบับา้นพร้อมแฟนท่ีทาํงานอยูบ่ริษทัขา้งๆดว้ย 
Ron: A, our houses are close so…shall we go home together today? 

สถานการณ์ที ่7: 
คู่สนทนา: พอ่แม่ของคุณ 
สถานท่ี: ท่ีบา้น 

พ่อแม่ของคุณเพ่ิงจะซ้ือรถยนตค์นัใหม่ พวกเขาจึงอยากจะขบัรถคนัน้ีไปเท่ียวพร้อมกบั
คุณในวนัหยดุสงกรานต ์แต่คุณไม่ค่อยอยากไปเท่ียวเชียงใหม่ เพราะอยากอยูบ่า้นเล่นนํ้ ากบัเพื่อนๆ
มากกวา่ 
Father:  Let’s go to CheingMai on Songgran Day! 
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สถานการณ์ที ่8: 
คู่สนทนา: Jawed เพื่อนชาวต่างชาตินกัเรียนแลกเปล่ียนท่ีเคยเรียนกบัคุณท่ีมหาวิทยาลยั 1 เทอม 
คุณ: คุณเรียนจบมา 5 ปี เพิ่งออกจากงานเก่าและกาํลงัหางานใหม่ทาํอยู ่
สถานท่ี: ร้านกาแฟ ท่ีหา้งสรรพสินคา้แห่งหน่ึง 

ขณะท่ีคุณเดินเขา้ไปในร้านกาแฟ คุณก็เห็น Jawed เพื่อนชาวต่างชาติท่ีไม่ไดเ้จอกนัมา 5 
ปีนัง่จิบกาแฟอยูคุ่ณจึงเขา้ไปทกัทายเขา Jawed คุยเร่ืองงานอาสาสมคัรเผยแพร่วฒันธรรมของเขาให้
คุณฟังพร้อมกบัเสนอว่างานน้ีเป็นงานท่ีน่าสนใจสาํหรับคนว่างงานอยา่งคุณ เพราะงานน้ีนอกจาก
คุณจะไดเ้ผยแพร่วฒันธรรมอนัดีงามของคุณแก่ชาวต่างชาติแลว้คุณยงัจะไดไ้ปต่างประเทศอีกดว้ย 
แต่คุณเคยไดย้นิวา่งานอาสาสมคัรถึงจะไดไ้ปต่างประเทศแต่กไ็ดเ้งินนอ้ยคุณจึงไม่อยากทาํงานน้ี 
Jawed: Being a volunteer is a good job! A…come to my office and I’ll show you more 

information about this. How about this Saturday? 

สถานการณ์ที ่9: 
คู่สนทนา: Mr. Bruce Hover, เจา้นายของคุณ 
คุณ: พนกังานบริษทั (คุณทาํงานในบริษทัน้ีมานาน และสนิทกบัเจา้นายคุณพอสมควร) 
สถานท่ี: ท่ีหอ้งทาํงานของคุณฮูเวอร์ 

Mr. Bruce Hover ไดรั้บบตัรเชิญจาก Mr. Lee ลูกคา้รายใหญ่ของบริษทัท่ีเป็นชาวเกาหลี
ใหไ้ปร่วมงานฉลองเปิดร้านซุปเปอร์มาร์เกต็สาขาท่ี 2 ของเขาในวนัองัคารหนา้ Mr. Hover ตอ้งการ
ใหคุ้ณไปร่วมงานฉลองเปิดร้านพร้อมกบัเขา เน่ืองจากคุณเป็นคนติดต่องานให้กบัซุปเปอร์มาร์เก็ต
สาขาแรกของ Mr. Lee และ Mr. Lee ก็รู้จกักบัคุณดว้ย แต่คุณไม่สามารถไปงานฉลองเปิดร้านกบั
เจา้นายคุณได ้เน่ืองจากคุณมีแผนการจะขอลาหยดุอาทิตยห์นา้ทั้งสัปดาห์เพ่ือกลบับา้นไปเยี่ยมพ่อ
แม่ของคุณ ซ่ึงคุณไดก้ลบัไปเยีย่มท่านเพียงแค่ปีละคร้ังเท่านั้น 
Mr. Bruce: A, Mr. Lee is arranging the opening ceremony for his second supermarket next 

Tuesday. I will join the ceremony and I need you to go with me.  

สถานการณ์ที ่10: 
คู่สนทนา: Cheng Wang เพื่อนร่วมงานชาวจีนของคุณซ่ึงทาํงานร่วมกบัคุณมา 8 ปี 
คุณ: พนกังานบริษทั 
สถานท่ี: ท่ีบริษทั 

Cheng Wang เพื่อนร่วมงานของคุณไดเ้ล่ือนตาํแหน่งงาน เขาดีใจมากจึงไดช้วนเพื่อน
พนกังานทั้งแผนกรวมทั้งคุณไปเล้ียงฉลองงานเล่ือนตาํแหน่งท่ี Western Bar คืนน้ี แต่คุณรู้ว่าหาก
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ไปกบั Cheng Wang เขาจะตอ้งชวนคุณด่ืมเหลา้ทั้งคืน ตวัคุณไม่ชอบด่ืมเหลา้จึงไม่อยากไปเล้ียง
ฉลองกบัเขา 
Cheng Wang: Everyone! Let’s have a party at Western Bar tonight, I’ll treat you all. You go with 

us too…A, it must be fun! 

สถานการณ์ที ่11: 
คู่สนทนา: Jane พี่สาวของคุณซ่ึงมีลูกทั้งหมด 3 คน 
สถานท่ี: ท่ีบา้นของพ่ีสาวคุณ 

เยน็น้ี Jane จะพาลูกๆของเธอไปว่ายนํ้ าท่ีสระว่ายนํ้ าแต่บงัเอิญสามีของเธอติดธุระจึงไม่
สามารถไปเป็นเพื่อนเธอกบัลูกๆได ้Jane กลวัวา่เธอคนเดียวจะดูแลลูกๆวยัซนทั้ง 3 คนท่ีสระวา่ยนํ้ า
ไม่ไหว เธอจึงชวนคุณไปเป็นเพื่อนเธอ แต่คุณมีงานท่ียงัคา้งอยูแ่ละจะตอ้งทาํใหเ้สร็จก่อนวนัพรุ่งน้ี 
คุณจึงไปกบัพี่สาวคุณไม่ได ้
Jane: You know…my children are so naughty. I don’t think I alone can take care of them at the 

swimming pool! A, can you come with me to the swimming pool this afternoon? 

สถานการณ์ที ่12: 
คู่สนทนา: Ben พนกังานบริษทัเดียวกบัคุณแต่อยูค่นละแผนกกนัจึงรู้จกักบัคุณแค่ผวิเผนิ 
คุณ: พนกังานแผนกบุคคลของบริษทั 
สถานท่ี: หอ้งประชุมของบริษทั 

บริษทัของคุณจะจดังานสมัมนาท่ีเขาใหญ่ วนัน้ีพนกังานทุกคนจึงไดเ้ขา้ร่วมประชุมเร่ือง
ท่ีพกักนั เพื่อนๆในแผนกของคุณไดจ้บัคู่ห้องนอนกนัครบแลว้ เหลือคุณเพียงคนเดียวท่ีไม่มีคู่จึง
ตอ้งนอนคนเดียว ขณะท่ีทุกคนกาํลงัคุยเร่ืองการเตรียมตวัไปเขาใหญ่อยูน่ั้น Ben พนกังานอีกแผนก
ซ่ึงคุณรู้จกัแค่ผิวเผินก็เดินเขา้มาหาคุณพร้อมทั้งบอกกับคุณว่าเขาก็ยงัไม่มีคู่ท่ีจะแชร์ห้องนอน
เช่นกนัจึงชวนคุณนอนหอ้งเดียวกบัเขาจะไดมี้เพ่ือน แต่คุณคิดว่าคุณอยากนอนคนเดียวดีกว่าจะไป
นอนหอ้งเดียวกบัคนท่ีไม่สนิทเลย 
The officer:  Hello, A. I’ve heard that you don’t have a roommate, so do I. Why don’t we share 

the room during the trip? 
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ภาคผนวก ข. 
ข้อมูลการตอบปฏิเสธของกลุ่มตัวอย่าง 

 
สถานการณ์ที ่1 
1.  Thank you father. But I would like to have Songkran festival with my friends. I don’t like the 

long journey. 
2. I don’t think so, I prefer spreading water with my gang in Bangkok. 
3.  It sounds interesting for me, But I’m afraid I cannot go with you on Sonngran Day because  I 

need to rest in home on the day. I’m so sorry. 
4.  I’d love to but this year shall we stay in Bangkok and join Songgran Day! here 
5. Dad.. I think Chingmai is overcrowd during Songkran festival. Why do we stay home and go 

to make a merit at the temples in Bangkok. 
6.  Oh! Dad, can I stay in Bangkok this year. I’d like to join with my friends. 
7.  Thank you Dad, but I‘d rather stay at home as a security guard, I will definitely go travel with 

you next time. 
8.  Sorry Dad and Mum, I don’t want to go Cheing Mai and I have an appointment with my 

friends on that day. 
9.  Dad, I think we should go there after Songkran Festival.  It has many people think same you. 

It’s surely not fun.  Shall we go there on May Day? 
10.  No, I wanna spread water with my friends. I wanna preserve Thai traditional practice. 
11.  With new car? I don’t think so! C’mon, Mom and Dad, Chinghai is very noisy. Better to 

celebrate Songgran festival around Bangkok. Also, We have to care and maintenance new 
car. Not drive too far. 

12.  No daddy, let’s stay at our home. I don’t like crowded people and traffic jam in Songkran. 
Why don’t we go next weekend? I’ll drive for you. 

13.  I don’t want to go Dad. I’ll stay here and there will be old friends meeting on this vacations. 
14.  I don’t want to go.  Going to Chiang Mai is such a long ride and dangerous.  I prefer to stay 

here.  We could eat dinner outside.  It’s on me. 
15.  Take care yourself , I have an appointment with my friend and don’t forget my souvenir when 

you comeback. 
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16.  I have already make appointment with friends. And this year is the first year we were 
together. Please. 

17.  Ahhh we need to go there really? I prefer to join songkran with my friend anyway, we just get 
a new car and the way to Chiangmai it’s so terrible and Songkran is a big festival, in the rout 
there are many cars I think it’s dangerous to drive I think we should to enjoy Songkran in my 
home town!   

18.  So sorry, Dad….I already have a plan with my friends for Songgran Day, we plan to go to 
Khao-San Road, so I can’t really go with you. Anyway, Let’s we go on next holiday. 

19.  I would like to but I must confess that I prefer enjoy attending Songkrarn Festival with my 
friend to go to ChiengMai. 

สถานการณ์ที ่2 
1.  Sorry, I have to see the dentist this evening. Can we have dinner tomorrow? 
2.  I’m glad to hear that Boss but I’m afraid, I can’t have dinner with you. I have a dental 

appointment. How about tomorrow evening? 
3.  Excuse me, boss, I have a dental appointment this evening, so can we have dinner together 

tomorrow evening ? 
4.  That’s very kind of you but unfortunately, I have an appointment with my doctor. 
5.  Unfortunately, I have an appointment with my dentist this evening, my teeth problem is quite 

serious. Is it possible for next time lunch or dinner? 
6.  Oh! Mr Charlie, I’m sorry, I’m afraid I can’t because I’ve an appointment with the doctor 

today. Can we postpone to tomorrow? 
7.  I am glad to discuss with you about the project, but I am so sorry that I can not go with you 

this evening because I have an appointment with the dentist , what about tomorrow evening? 
8.  This evening I have appointment with dentist so I can’t go with you. Could you change to 

tomorrow? I really apologize. 
9. Apologize for your inconvenience, Sir.  I’ve made an appointment with dentist this evening. 

It’s very necessary. Would you mind if it will be on tomorrow evening? 
10.  I’m afraid not. I’d like to join with you for talking about the new project, but I have a dental 

appointment. May be tomorrow evening? 
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11.  It’s nice to hear that my new marketing project have been drawn your attention and thanks for 
your invitation. I’d love to have dinner with you but I am so sorry because today I’ve already 
made an appointment with Dentist which can’t postpone his schedule. Is it possible to make 
up our dinner to another day per date and time you’re available? Or else, I will personally 
mailing you roughly detail about my new planning for your references in advance, would that 
be ok? 

12.  Oh, I’m really sorry, sir. I’ve already had an appointment with my dentist this evening. 
Maybe we can have a personal meeting in the office tomorrow then I can show you the 
presentation and further details. I think this should be better for us to go through all picture of 
the project. 

13.  That’s would be great Sir, but I have some appointment today, If it possible can we talk this 
issue in office tomorrow? 

14. Oh, that would be great! I’ve been meaning to talk to you about it. Unfortunately I have my 
dentist appointment this evening! May I talk to you tomorrow? 

15. I want to go with you but I have an appointment with my dentist today. Can we postpone to 
tomorrow, please. 

16.  I would love to but I have a dentist appointment . 
17.  Hmm so thank you for your attention my project but I’m so sorry because I’ve a big problem 

to solve this evening, could we meet together in evening tomorrow? May be I will take my 
project report to you. 

18. Oh! really sorry Boss, I must to see the dentist this evening otherwise waiting for 2 months 
later, anyway can we postpone to tomorrow evening? Boss. 

19.  I’m afraid, I can’t have dinner with you today because I’ve already had an appointment with a 
dentist. Can we have dinner other day? 

สถานการณ์ที ่3 
1. Thank you for that. But I’m tired, I’d like to have a rest. 
2.  Hey, John, you know? We saw 5 movies in this month and I don’t wanna get 6. After we 

finish afternoon course, I’ll get back home and take a nap. 
3.  Oh! I sorry John. I cannot go with you afternoon, because I have something to do, It’s  

important for me. Let me see with you next time ?    
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4.  I’m afraid I can’t, I still have a lot of work left and I have to finish all of them, Maybe some 
other time. 

5.  Sorry John, I have to go home after class right away because my parents have to work 
overtime for 2 weeks and I am responsible for taking care our pets.  

6.  John, can we make it next month. Before the end of this month I have not enough money for 
that. 

7.  I am afraid I can not go with you John, I am glad you asking me out for a cinema, but my dad 
wants me to practice a golf course with him for a whole week after class! 

8. I’m sorry. I can’t go because I have to go home early today. My mum wants me to help her to 
do something. 

9. Sorry John!  I has family meeting this evening. If I don’t join it, I will make my parents 
regret. Let’s go for the next program or if you see it, please tell how it is. 

10. Sorry guy. Now I’m falling in love so I don’t wanna see movie. I have a date with a pretty 
girl. 

11. That is nice movie, isn’t it? Sound nice to watch this film but frankly tell you, I have been 
spent money for 5 movies in this month. This cost me a lot expenses and of course, enough 
for me. Hope you understand. 

12. No, 5 movies for this month. You don’t need to see every movie, John. You’re not director. 
I’m very poor now haha. Let’s talk again next month. O.K.? 

13.  Thank you John but I think this kind of movie seems not interesting for me ,maybe next time 
should be better. 

14.  Well, it’s not my kind of movie.  May be next time 
15.  Thanks John but I will go to the cinema again in next month because I don’t have enough 

money for this time. 
16.  I would love to but I have an appointment with my mother. 
17.  Stop John I know you are Movienism! But you see the movie many time it’s more over, ok if 

you want to see but not me ok? I don’t have enough money but if you pay the movie ticket 
for me it’s OK! 

18.  Umm…I’m afraid that I couldn’t because I think 5 movies within 1 month quite too much, so 
why we looking for other activities that quite interesting, may be you will love it than movie. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



69 

 

19.  John, this month I saw the movie with you 5 times. You know?, how often it is! For this 
reason, I will not go to see the movie with you because I want to save my money. I ‘m sorry 
to tell you like that. 

สถานการณ์ที ่4 
1. Thank you. But I can’t, I have to see the doctor. 
2. That’s sound interesting, thank you for the ticket but I have to do a project plan and send it to 

my boss next week. So I have to spend the time all of this week, sorry. 
3. It sounds interesting for me, But I’m afraid I cannot go with you on Friday because I have a 

rush task to do. I’m so sorry. 
4. Thank you very much, I’d love to but I have another engagement then. 
5.  Thank you for your good information but my job is going well and I would like to focus on it. 
6.  Appreciate that but I’m not interested in this business. It will waste your time. I think it better 

to find someone who really interest in this business. Then it will worth for you. 
7. I am sorry that I cannot go with you, because I am not interested in this kind of business, my 

husband has his own business and I have to help him as this is a peak time of his business. 
Thank you for inviting me and if you have any interested products, you can introduce it to 
me. 

8. I really apologize because on that day I have an appointment with my client. I can’t go 
9.  Thank you very much for telling this good chance,Mrs. Bell. But I’m very busy at this time 

and have to work over time everyday.  I’m afraid that I can’t join it.  Sincere apologies. 
10.  Friday? Oh I’m going to join with my friends at Music studio. Thanks for your kindly 

offering and so sorry if I make you down. 
11.  I have been heard about this business before. It’s seemed good for long term business. As I 

already have permanent job which have no time to join you in this Friday or even do direct 
sale and part time. Thank you anyway. 

12.  Thank you Mrs. Bell. I know that it’s a good business and good return but I’m not really good 
at sell a thing and I don’t have enough time to work for it. 

13.  Thank you Bell but I’m not interested about this because my job rather busy at this time. 
14.  Thank you so much for the opportunity.  But I don’t think I’ll fit for this kind of business.  I 

am not good at selling at all. 
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15.  Thank you very much, I think it is very interesting. But I am not sure I can go with you or 
not. If I can I will call to you next time. 

16.  I would love to but I have many thing to do and I don’t want to waste your time. 
17.  Hmm good if I’ve enough time to work this job, I prefer buy its product. I’m so sorry for your 

persuasion 
18.  Mrs.Bell, I’m so sorry I couldn’t go with you because I’m quite busy this month, especially if 

my boss know that I also do another one job together, he might be unsatisfied and affect to 
the assessment  at the end of year. 

19.  I’m really sorry, Mrs. Bell. I am not interested in this type of business at all . I think you will 
waste your time for persuading me to join this business because I’m sure that I will not join it. 

สถานการณ์ที ่5 
1. Excuse me. It’s my free time, but it is planed for my students to consult about the 

examination and university entrance. Can I help you for 1 month? 
2. Sorry sir, I made a plan to give suggestion for my students who are going to get entrance 

examination.   
3. I’m so sorry, I afraid I cannot teach the class for Mrs.Bell, Because I have schedule for  my 

classroom in order to consult them about entrance to university. 
4.  I’d love to but I’ve already arranged something else 
5. I don’t think so since my availability has been announced to my students that they can see   

me to discuss the up-coming examination and University Admission Test.   
6.  My apologize Sister Jenny, I’m afraid I cannot because during that slot I’ve asked my 

students to see me for the exam and this coming entrance consulting. 
7.  I am sorry , I can not teach at that time because I reserve that period of time for my students 

to come and discuss their problems with me about the course, anyway , you can suggest 
Mrs.Bell ‘s students to come to ask me whether they have some problems about their 
homeworks. 

8.  I really apologize because at that time I appoint my students who have problem about exam 
to come to see me so I can’t teach at that time. 
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9.  I’m afraid that I can’t teach on behalf of her. Although this is my free time but I have only 
this time to give advice about this examination and entrance examination for my students. 
Would you mind if I would like to suggest another one? 

10. Sorry, I’ve set a plan that giving a chance for my students to consult me for the Entrance 
Examination on my free time. So I think I couldn’t do it. 

11.  I cannot manage time for teaching instead of you. As I’ve already fix schedule to meet 
student and advice them about entrance examination. 

12.  I’m afraid that I cannot. I spare my time for advising student about their test and entrance 
exam that will be held at the end of this year and I don’t have another hour for them. So, 
please kindly check other teacher’s schedule again. 

13.  Yes, Sister Crof but I spare this time to guidance preparation for university of my students. 
So, if you can find someone to teaching instead me, it will be better . 

14.  Actually, it’s not really a free time.  I schedule it for my students, so we can discuss about 
their final exams and entrance exams.  I don’t think I can reschedule.  I am so sorry. 

15.  I think I can’t because I am already notify my free time to our students for advise about the 
test. Can you find new teacher, if not please notify me again to postpone our students. 

16.  I can’t teach the class for her. because I have to spend during that time to the students in my 
classroom to discuss the exam and university entrance exams to be held later this year. 

17.  I’m so sorry I can’t because In my free time I set for my student to come to consult about 
their future education. It’s necessary for them, they need a teacher who can introduce the 
right way for them. 

18.  Sister Jenny, I can teach instead of her, it’s ok. but I have some problems. During free time I 
give students come to consult with me about their tests and university admission, so if I take 
The speaking class, then they will loss the good chance at all. However, I think it’s better if I 
can help both my colleague and my students together, so I’d like to ask you to provide 
another time for those students. 

19.  I think I can’t. Although I’m free, it is an opportunity for my students to ask me some 
question that they can’t understand in my lesson. So if I teach Mrs. Bell’s Speaking class, I 
don’t have any time to answer my students’ questions because my schedule is full. 
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สถานการณ์ที ่6 
1.  Excuse me, I have to buy something on the way. 
2.  Thank you for your kindness but I will have to stop some place before I direct to my home. 
3.  Thank you very much for you kindness, But I’m not going home now, I will visit  my friend  

at the hospital this evening. I’ll go with you next time. Thank you. 
4.  Thank you for inviting me. I’d love to, but I have an appointment with my dentist. 
5.  Thank you for your generosity, I’m going to dine out with my parents at the downtown Thai 

restaurant this evening. If you don’t mind I will join you for a ride home next time, thanks 
again. 

6.  Oh, really thanks for yr kindness but I've an appt with my friend today. I'd appreciate to take 
that opportunity next 

7.  Thank you so much Mr.Hill, but today I have to visit my sister’s house just 4 blocks away 
from here. Really appreciate your kindness, Mr.Hill. 

8.  I’m sorry. Today I am not going home. I have something to do. Maybe next time Thank you 
so much. 

9.  Thank you so much but I'm afraid that I can't go with you because today I have to buy 
something at supermarket. 

10.  Thank you. That’s very kind of you. I’m glad that you are my neighbourhood , but I’m not 
going home now. I’ve been waiting for my friend to go the cinema. 

11.  Hi, Mr.Hill, Oh that’s nice to hear that you are on same road as me. I am really appreciated 
your kindness. But today I have to go to Supermarket before going home which different way 
to back home. Thank you very much. 

12.  Never mind at all. Thank you so much. I’m waiting my boyfriend to pick me up. He asked me 
to wait him over there. You can go first. 

13.  Oh! Thank you very much I’ve appreciated your kindness but I think I’ve something to do 
before go home So, maybe next time would be great thanks in advance!!! 

14.  Oh, that’s very kind of you.  But I’m waiting for my friends. Maybe some other time.  
Anyway, thank you so much for your generosity. 

15.  Thank you so much but I want to go someplace for shopping, it better in next time. 
16.  I would like to but I will be next time Thank you very much indeed. 
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17.  Thx a lot but I’ve something to do before go home. 
18.  Thanks for your kindness, boss, but I have to go home with my friend who works at near our 

office, anyway thank you so much. 
19.  Thank you so much .It’s a very kind of you but I’m afraid that it will disturb you. 

สถานการณ์ที ่7 
1.  Thank you. But I can’t, I have a headache. I’d like to have a rest. 
2.  Congratulations for your promotion, you are a good officer but I’m afraid I’ll make you 

down. I have to take care my cousin who came from Saraburi Province. Sorry I’ll join with 
you next time. 

3.  Congratulate with you, but I afraid I cannot go to join with you tonight, But  I  feel  I   have a 
fever. I need to the rest. be funny  for   you.   

4.  Thank you very much, I’d love to but I have another engagement. 
5.  Oh, that’s a pity!! I have to go home early today, picking up my family because my father 

and my mother visits us and we will have dinner at Thai Restaurant together with my brother 
and my sister tonight. 

6.  Congratulation with you Cheng….. But I’ll have an early meeting tomorrow, sorry that I 
cannot make it tonight. 

7.  Sorry Cheng, I can not go with you tonight as I have to take my niece to a hospital, anyway 
congratulations to you and I hope I can join you next time. 

8.  I’m sorry. I can’t go tonight because my family will go somewhere and I have to go with 
them. 

9.  Congratulation, Wang! From my honesty, I want to celebrate for you tonight. But my parents 
wait for me to have outside dinner at the hotel and I already promised them. Please also 
celebrate for me. 

10.  Sorry, I have to get back home to look after my nephews who they’ve just come to visit my 
family with my sister. 

11.  Congratulations Wang! And Thanks for invitation. But I am not Drink. 
12.  I’m sorry Cheng. I can’t go that day. My mom asked me to bring her to grandma home. Let’s 

go to have lunch instead. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



74 

 

13.  That’s sound great but I think you know I don’t like to drink. So maybe I will join and go 
back home early. So, please don’t be upset me 

14.  I can’t.  I already have a plan for tonight.  But hey congratulations!  I am really happy for 
you. 

15.  I congratulation to you!  I will go but I must to come home in a early. Is this ok? 
16.  I'm really need to visit friend in the hospital she not well for a week.  So sorry. 
17.  Sure! It must be fun! Cuz alcohol… I must to say I can’t join with you, I hate alcohol. 
18.  I’d like to join with your congratulation, but I already have a dinner with my family, and also 

it’s quite difficult for us to join completely. However, I’m very glad to you, so let’s have a 
fun. 

19.  I’m really sorry, Cheng Wang. Today I didn’t feel well .It seems that I got a cold. By the 
way, Congratulations for your promotion. 

สถานการณ์ที ่8 
1.  Thank you, it sounds interesting. But I don’t like this job. 
2.  Thank you for your invitation but I’m so busy because I have to help my relative doing a little 

business so I think I cannot be a volunteer. 
3.  It sounds interesting for me, But I’m afraid I cannot do that. because I want to   live with my 

family. Thank you for your invitation. 
4.  Thank you very much, I’d love to but I have another engagement then. if anything can I do 

for you please tell me. 
5.  That sounds nice Jawed but my family prefer me not to travel very often, actually I have 

applied for jobs to many companies and I hope I will get the new one soon. Thank you for 
your help anyway. 

6.  I’m not available this Saturday cause I’ve an interview already. I’d like to try this time 
interview first and then I’ll call you again if I’d like to join you. Thanks for your opportunity. 

7.  Sound interesting, but thank you for your suggestion, I would appreciate it, but I have to 
discuss with my dad that he told me to help for his new business. 

8.  Oh I’m sorry. I can’t do this job because my family doesn’t want me to work aboard. 
9.  Oh! Sorry Jawed. I must see the doctor this Saturday. May I have your name card? I will 

contact you again when I’m ready. 
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10.  I think so, it’s good job but I think my qualification is not OK. I’m not talkative and I don’t 
like travelling to aboard. Thank you for your kindly suggestion. 

11.  Sound great! Let’s me see and check my schedule. I am free. I will meet you. If not, I will tell 
you by phone.   

12.  I’m not sure that I’ll like a volunteer job. I prefer to work routine job with steady organization 
and I don’t earn for myself only but for my whole family as well. Thank you so much for 
your recommend, Jawed. 

13.  Thank you Jawed, but I think I don’t want to go abroad for long time and I want to find a job 
that sort of permanent job. 

14.  This Saturday!  I don’t think I am ready to go on another quest.  You know I just quit my job 
and really need a time for my own.  But thank you so much for your great opportunity! 

15.  Thank you Jawed, I am very please too. But I think this job is not suitable for me because I 
don’t like to go to aboard in long time. Thank you again for your kind I will try myself for 
looking suitable job. 

16.  Sounds good! I would love to but I look forward to hearing from another one before. 
17.  Ahhh I want to go there but I have many thing to do I’m not sure how long it takes and I want 

to consult with my family first I’m not sure I can go sorry 
18.  Thanks for your kindness Jawed, I think it’s a good job that I can gain more experience, but I 

have some problems with my health, and this job have to go abroad sometimes, so it may be 
difficult to me for traveling. 

19.  That sounds a great opportunity for me but I think I can’t be a volunteer because I would like 
to stay in Thailand with my family. 

สถานการณ์ที ่9 
1.  Excuse me. I can’t, I plan to visit my parents. They are ill and think of me. 
2.  Congratulations Mr.Bruce. I’m very glad for your invitation but I have a vacation all of next 

week to visit my family that can do only once of a year. 
3.  Oh! I’m so sorry, I afraid I cannot join with you and Mr.Lee because I have planning to go  to  

see my parents in the time. Can you find someone to go with you? 
4.  Thank you very much, I’d love to but I have another engagement . 
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5.  Oh!! Mr. Bruce, I have received a call from the travel agency this morning that I got the air 
ticket to my hometown to visit my parents and I am going to send you my leave request this 
afternoon…anyway I will see Mr. Lee right away when I’m back. 

6.  Oh sorry I’m afraid I cannot because during that week I have to go to visit my mom and dad. 
It’s just once in a year. Can I assign someone to go with you? 

7.  Thank you for inviting me Mr Bruce, but I am afraid I can not join because I have to visit my 
parents at that time, I will leave my card with you. 

8.  I really apologize because I have plan to go to see my family at that time. I haven’t seen them 
for long time. 

9.  Bruce, I’m very regret to say that I can’t go this celebration because I plan to vacation 
through next week.  I have to visit my parents and will meet my whole family. They will be 
sorry if I don’t go due to I promise them for this case.  May I recommend another one instead 
of me?   

10.  I apologise Mr.Lee.  I have to see my Dad and mom on my vacation all of next week. 
11.  Oh Sorry Sir, I already ask for day off at that day for visiting my parent. But I will help you 

to manage and arrange everything for the opening ceremony before I am off. 
12.  I cannot, boss. I have a plan to go back home for the next whole week. You can go without 

me, pleaseeeeee. 
13.  Yes, Bruce I will go but may I join for quick time because I take annual leave for next week.   
14.  Oh I can’t, Mr. Bruce. I’m taking the whole week off to visit my parents.  I am really sorry. 
15.  I am very sorry but I can not go with you since I have a plan to have a holiday with my 

parents next week. Please take my sincere and congratulation to Mr. Lee and hope you will 
understand. 

16.  I'm sorry, Next week I plan to return home, This is the only chance I will met with the family 
this year. 

17.  I know I should to go there but I’ve a plan to see my parent, I don’t see them for a long time, 
they’ve waited me a year… 

18.  Boss, I’m really sorry, in fact I’d like to go with you because he is the important client of our 
business, but I have already plan to visit my mom and dad all next week, if I miss this chance 
so waiting for next year later. 
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19.  What a pity! Mr. Bruce, I’ve already had a plan for my one week vacation and it is one time a 
year for visiting my parents. For this reason,I can’t  join the ceremony. 

สถานการณ์ที ่10 
1.  Excuse me, I’m not sure I can go. 
2. Congratulation and thank you for invitation I’d love to go but I have to go to the province end 

of this month. 
3.  Congratulations and Thank you very much for you invitation. I’m afraid I cannot join 

wedding party. I have planning to visit my grandmother at Chiang Mai at the end of this 
month, She’s not well. I hope you have amazing party. 

4.  That’s very kind of you but unfortunately, I’m trying to focus on finishing off some other 
things. 

5.  Congratulations Mr. Simson!!, umm…I’m so sorry that I can’t attend your wedding party 
since I have plan to visit my grandparents up-country around that time.  If possible after I 
come back I would love to invite you and Mrs. Simson to my place and have a dinner with 
my family. 

6.  Congratulation you're going to have such a wonderful day, actually I really would like to go 
but I'm not quite so sure cause I've to go to the country during that time. I wish you to have a 
great day, if I can finish my task earlier I'll be there for sure. Thanks for inviting me, really 
appreciate that. 

7.  Congratulations and thank you for inviting me, Mr.Simson. Actually I need to go to visit my 
cousin at the end of this month but anyway I will try my best to join your wedding party. 

8.  I cannot go to your wedding party I really apologize because on that day I have to go to 
upcountry but congratulation 

9.  Ohhhh!!! Thank you very much for invitation and congratulation with you. But I have to say 
sorry for your kindness because I must to go my homeland at the end of this month. It's very 
necessary. I feel sorry for this loss. However I bless you to be very happy with your family 
forever. 

10.  Oh, David, I’d like to join to your wedding party but I’m going to do business with my family 
at the end of this month, it’s very important, I cannot deny. Although I don’t have a chance to 
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join with you but I prepare lovely words for new wedding couple “Love is not getting, but 
giving”. Hope you have a nice time with your bride. 

11. Good Morning Mr.Simson, Oh, Wow, such nice news in this morning! 
Congratulations!! Appreciate your invitation. Of course, if there are no any businesses at that 
day, I will definitely show up. But unfortunately, I have to do urgent business in upcountry 
during that time. I might not make the day. After I came back, shall we have a little 
congratulation party? 

12.  Congratulations for you but that’s a pity because in that day, I have to visit my grandpa in 
upcountry. He is sick and now he lives alone. 

13.  Thank you so much for inviting me If I have no any urgent case I will join your party for sure 
14.  Congratulation!  I am very happy for you.  Unfortunately I have to be out of town on that day.  

I am so sorry I can’t make it.  Anyway, thanks for the invitation and I wish you all the 
happiness. 

15.  Oh really!! It is a best news, congratulation to you. But I not sure I can come to your party or 
not because I have a plan to go country side for my mother business.  But I will try and 
congratulation to you again. 

16.  I would like to but I have to do something more necessary. May I send you some present?  
Happy wedding party. 

17.  Wow congratulation!! So jealous, about your wedding party I want to go but I’ve to go my 
hometown it’s really important for me so sorry. 

18.  Really sorry MR. Simson, I would kile to go to your wedding party, but I have to go to other 
places for doing some business during the end of month, however, I'm glad to know that 
you're getting married, so wishing you have a great time. 

19.  I would like to join your wedding ceremony but I’m really sorry that I can’t because it must 
go to work in upcountry at the end of this month .It is planned before for a long time. By the 
way ,Congratulation on your marriage ! I hope you will have joyful and happiness in your life 
together. 
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สถานการณ์ที ่11 
1.  I know well. But I have to clear my work. My boss wants me to finish it. 
2.  Jane, I know you worry about the children but I can’t stay with you tonight because I have to 

clear the rest work that will be done before the dawn. Hope you understand me. 
3.  Oh, I’m so sorry. I want to help you to take care of my grandchild. but I have a rush task to 

do. I think that “There are guards in the swimming pool, They can help you. 
4.  I’m afraid I can’t, I still have a lot of work left and I have to finish all of them, 
5.  Jane, it’s so funny to join the kids at swimming pool but not today as I have so many paper 

works to be done. Can we go may be tomorrow or this weekend I promise and I will buy 
them ice cream. 

6.  Jane, I’d like to but I have to finish this assignment by tonight. Can you ask mom? 
7.  Sorry,Jane, I can not go because I have to finish my project tonight! Otherwise my boss will 

kill me. 
8.  Sorry sis, I have a lot of works to do and it has to submit tomorrow. 
9.  Sorry! Jane. I really can’t help you because I have urgent meeting on tomorrow morning and 

now my presentation is still not finish. I will let Jeffry to go with you instead. 
10.  I want to help you Jane, but I have a lot of works that must finish today. 
11.  There are many things for me to finish today. I can’t go with you. Hope you understand. I 

believe you can manage those boys. 
12.  I have so much work to do for presenting my boss tomorrow morning. Why don’t you go 

another day? 
13.  Sorry, Jane I’ve load work and have to finish today. If I can finish by afternoon. I can go with 

you. 
14.  I can’t Jane.  I have plenty of work to do.  Don’t worry too much.  They’ll be fine. 
15.  I can not I have too much work for clear before tomorrow morning. Can you postpone to 

tomorrow? 
16.  So sorry, I have work and it’s must be completed before tomorrow. I can’t go with you. 
17.  Jane I’m sorry I’ve many things to do it’s must finish this night sorry I can’t go with you and 

your kids hmmm.. can we go together next time? 
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18.  Oh! Jane…I have lots of work to finish within tonight, so I can’t go with you definitely. I 
think we could go tomorrow because I can help you to take care of kids, it’s better. 

19.  I would like to spend time with your lovely children but I must finish my work tonight 
because tomorrow is my deadline. Can you change this plan into tomorrow evening because I 
can go with you and your children? 

สถานการณ์ที ่12 
1.  Thank you. I’d like to stay alone. I go to bed late, may be you don’t like it. 
2.  I don’t think so Mr.Ben.  I have a cold that I worry about infection. Maybe you infect Ben so 

I think we shouldn’t share the room. 
3.  Aha! I need that, but I afraid I will make noisy to you, I always louder snore when I sleep.   

Don’t let me be your roommate. 
4.  Thanks for the invitation but, I snore so loud, maybe you cannot sleep well. 
5.  I’m afraid not Ben, I think we will keep all materials for the seminar in my room and it will 

be in a mess.   
6.  Sound good but sorry Ben because I’m waiting for one of my friend confirmation. She just 

informed me that maybe we can share the room. 
7.  No, I don’t really need a roommate noe because my friend who works near the hotel will 

come to see me, anyway thank you for your concern. 
8.  I’m sorry. I would like to sleep alone because at night I always sleep late and do many works. 

It will interrupt you when you sleep. 
9.  It’s good idea. But I’m afraid that I will make you can’t sleep all night because I’d like to turn 

the light on while sleeping. Therefore I think I should be alone. Anyhow if you don’t mind, 
let’s share the room. 

10.  I think it’s not good idea because I always snore. May be disturb your bed time. So I 
wouldn’t like to share the room with someone that’s good for you. 

11.  It might be surprised and annoyed to roommate because I sleepwalking and snore. I think it 
must be better to stay individual in single room. 

12.  Ummm, I can’t sleep with feeling that there is someone in the same room. I need to sleep 
alone. That’s why I don’t have roommate. Thank you. 
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13.  Ummm I think I prefer to stay alone but if that day there is no room available we can share. 
Thanks for inviting me!!! 

14.  Oh I’m sorry. I already signed up for staying alone and I might take my sister there with me. 
15.  Sorry but now I have a cold it better if I stay alone and it make me more comfortable.   
16.  I want to take a job to do when free on a trip. it seems to be disturbing you if we share the 

same room. So I think I prefer to stay alone. 
17.  Yes I don’t have a roommate because I’ve decided to stay alone. 
18.  Thanks Ben, it’s a good idea, but I may interrupt you while taking a rest because I always 

sleep midnight over. Besides, when I stay at hotel or other places so I have to turn on the light 
all night, otherwise I can’t sleep at all. So, I’m afraid that I would interrupt your sleeping.   

19.  Thank you but it would be better for me to stay alone because I usually go to bed very late at 
night so it may bother you if you want to relax yourself after seminar. 
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