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สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทยและภาษาวัฒนธรรมตะวันออก คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

บทคัดยอ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากลวิธีทางภาษาที่กลุมตัวอยางผูพูดภาษาไทย
ใชตอบรับการแสดงความไมเห็นดวย และเพื่อศึกษาขอคํานึงที่เปนเหตุจูงใจหรือปจจัยที่กลุมตัวอยาง
ผูพู ดภาษาไทยคํานึงถึงในการเลือ กใชก ลวิธีท างภาษาในการตอบแสดงความไมเห็ นดว ยตาม
แนวคิดวัจนปฏิบัติศาสตรแนวปลดปลอย (Emancipatory Pragmatics) โดยใชแบบสอบถามประเภท
Discourse Completion Test (DCT) จากกลุมตัวอยางผูพูดภาษาไทยที่เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ทั้งจากคณะทางวิทยาศาสตรและมนุษยศาสตรชั้นปที่1 ถึงชั้นปที่ 4 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จํานวน 100 คน และจากการสัมภาษณเชิงลึกกลุมตัวอยางอีกจํานวน 30 คน (จากกลุมตัวอยาง
เดิมดวยวิธีการสุมตัวอยาง)
ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางผูพูดภาษาไทยเลือกใชกลวิธีทางภาษาแบบลดน้ําหนัก
ความรุนแรงในการตอบแสดงความไมเห็นดวยมากกวากลวิธีทางภาษาแบบตรงไปตรงมา สวนขอ
คํานึงที่เปนเหตุจูงใจหรือปจจัยที่กลุมตัวอยางผูพูดภาษาไทยคํานึงถึงในการใชกลวิธีทางภาษาใน
การตอบแสดงความไมเห็นดวยมี 2 สวน คือ 1. ขอคํานึงที่เปนเหตุจูงใจหรือปจจัยในสวนที่เปน
วัตถุประสงคของการสนทนา และ 2. ขอคํานึงที่เปนเหตุจูงใจหรือปจจัยในสวนที่เปนปริบทของ
การสนทนา โดยการรักษาความสัมพันธข องคูส นทนาเปนขอ คํานึงที่เ ปนเหตุจูงใจหรือ ปจจัย
ที่กลุมตัวอยางผูพูดภาษาไทยสวนใหญคํานึงถึงมากที่สุดในการใชกลวิธีทางภาษาในการตอบ
แสดงความไมเห็นดวย พฤติกรรมทางภาษาดังกลาวมีความสัมพันธกับปจจัยทางสังคมวัฒนธรรม
5 ประการ ไดแก 1) การมีมุมมองตัวตนแบบพึ่งพา 2) ความเปนสังคมแบบอิงกลุม 3) ความเปน
สังคมแบบไมตรีสัมพันธ 4) ความเปนสังคมแบบใหความสําคัญกับความสัมพันธระหวางบุคคล และ
5) ความเปนวัฒนธรรมปริบทสูง
คําสําคัญ: กลวิธีทางภาษา การตอบรับการแสดงความไมเห็นดวยในภาษาไทย ขอคํานึงที่เปนเหตุ
จูงใจ ภาษากับวัฒนธรรม วัจนปฏิบัติศาสตรแนวปลดปลอย
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Abstract
This research article aims to study linguistic strategies that Thai people adopt in
response to disagreement and to study their motivational concerns in performing such an act
along the line of Emancipatory Pragmatics (EP) using the Discourse Completion Test (DCT).
The informants were 100 first-year through fourth-year Bachelor’s degree Thai students
from faculties of sciences and humanities. Out of the total number, 30 informants were
randomly selected for an in-depth interview.
The findings can be summarized as follows: Firstly, Thai speakers chose to adopt
mitigating strategies more frequently than using bold-on record strategies in response to
disagreement. Secondly, it was found that there were 2 main motivational concerns or
factors that Thai speakers took into consideration in response to disagreement. They were 1)
motivational concern relating to the purposes of conversation and 2) motivational concern
relating to the context of conversations. It was also found that Thai speakers place a priority
on keeping relationship with their interlocutor. This linguistics behavior might be motivated by
five sociocultural factors, viz: 1) an interdependent view of self, 2) collectivism, 3) affiliative
society, 4) interpersonal orientation and 5) high context culture.
Keywords: linguistic strategies, the responses to disagreement in Thai, Thai native speakers’
motivational concerns, language and culture, Emancipatory Pragmatics
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บทนํา
ในการปฏิ สั ม พั น ธ ห ลากหลายประเภท การตอบแสดงความไม เ ห็ น ด ว ยนั บ เป น
การปฏิสัมพันธลักษณะหนึ่งที่นาสนใจศึกษา เนื่องจากการปฏิสัมพันธดังกลาวเปนปฏิสัมพันธ
ที่เกิดขึ้นไดในชีวิตประจําวัน อีกทั้งผูพูดจําเปนตองเลือกวาจะใชกลวิธีทางภาษาอยางไรเมื่อตอง
ตอบรับถอยคําของคูสนทนาที่มีความคิดเห็นแตกตางจากตน
ในวัฒนธรรมไทย คนไทยมัก ไมเ ผชิญ หนาการตอบแสดงความไมเ ห็นดว ยคูส นทนา
อยางตรงไปตรงมาเพราะสังคมไทยเปนสังคมที่หลีกเลี่ยงการแสดงออกใหเห็นถึงความโกรธ และ
ความไมพอใจ คนไทยจึงมักแกไขความขัดแยงดวยการประนีประนอม ระงับอารมณและการทําใจ
ใหสงบ (Klausner; 1981 พรรณธร ครุธเนตร; 2557 สิทธิธรรม อองวุฒิวัฒน, 2558) สังเกตได
จากการที่เรามีสํานวน “น้ําขุนไวใน น้ําใสไวนอก” ซึ่งแสดงใหเห็นวา แมเราจะรูสึกไมพึงพอใจ
เราก็ ไ ม อ าจแสดงออกมาให ใ ครรู นอกจากนี้ ค นไทยยั ง มี วิ ธี จั ด การกั บ ความขั ด แย ง โดยวิ ธี
ประนีประนอมเพื่อไมใหกระทบจิตใจของผูอื่น ดังในสํานวน “บัวไมใหช้ํา น้ําไมใหขุน” เปนตน
อยางไรก็ตามแมวาคนไทยจะเห็นวาการตอบแสดงความไมเห็นดวยดวยกลวิธีทางภาษา
อยางตรงไปตรงมาเปนสิ่งที่ค วรหลีก เลี่ย งดังที่ไ ดก ลาวแลว ขางตน แตก ารตอบรับ การแสดง
ความไมเห็นดวยเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดในชีวิตประจําวัน ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจวาเมื่ออยูในสถานการณ
ที่คนไทยตองตอบรับการแสดงความไมเห็นดวยกับคูสนทนา คนไทยจะเลือกใชกลวิธีทางภาษา
อยางไรในการปฏิสัมพันธ
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ศึกษากลวิธีทางภาษาในการแสดงความไมเห็นดวยและ
การตอบแสดงความไมเห็นดวยพบงานของสิทธิธรรม อองวุฒิวัฒน (2558) ที่ศึกษาการแสดง
ความเห็นแยงโดยมุงเนนที่การศึกษาการแสดงความเห็นแยงจากมุมมองเจาของภาษาและปจจัย
ทางสั งคมวั ฒ นธรรม อยา งไรก็ ต ามพบวา ยั ง ไมมีง านวิจั ย ใดที่ ศึก ษาการตอบรั บ การแสดง
ความไมเห็นดวยในภาษาไทย ดังนั้น ในบทความวิจัยนี้ผูวิจัยจึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการตอบ
แสดงความไมเห็นดวยโดยมุงพิจารณาที่มุมมองเจาของภาษาและปจจัยทางสังคมวัฒนธรรม
ตามที่แนวคิด วัจ นปฏิบัติศาสตรแ นวปลดปลอ ยเสนอไว (ผูวิจัย เรีย กแนวคิด “Emancipatory
Pragmatics” วา “วัจนปฏิบัติศาสตรแนวปลดปลอย” ตาม ณัฐพร พานโพธิ์ทอง (2555)
แนวคิดวัจนปฏิบัติศาสตรแนวปลดปลอย (Emancipatory Pragmatics) คิดขึ้นโดย Hanks,
Ide, and Katagiri (2009) เปนแนวคิดที่เกิดมาจากความรวมมือของนักวิชาการหลากหลายแขนง
สาขาทั้งนัก ภาษาศาสตร นัก มานุษ ยวิท ยา นัก สังคมวิท ยา ตลอดจนนัก วิท ยาศาสตรป ริชาน
ที่มีความมุงมั่นและยึดอุดมการณเดีย วกัน คือ การวิเ คราะหภาษาโดยไมล ะเลยสามัญ สํานึก
(common sense) ของเจาของภาษาในสังคมวัฒนธรรมนั้น
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แนวคิดดังกลาวพยายามเสนอและตั้งคําถามวา ทฤษฎีทางวัจนปฏิบัติศาสตรที่รูจักกัน
อยางแพรหลาย (Established framework) สามารถอธิบ ายการปฏิสัมพัน ธของคนในสังคม
ที่มีโ ครงสรางและระบบวิธีคิด แตกตางจากสั งคมตะวั น ตก ซึ่ ง เป น สั ง คมของเจา ของทฤษฎี
ไดอยางเหมาะสมหรือไม อยางไร และการพรรณนาปรากฏการณทางภาษาตาง ๆ ที่เกิด ขึ้น
ควรพิจารณาจากทัศนะเจาของภาษาหรือปจจัยทางวัฒนธรรมในสังคมที่เกี่ยวของและสนับสนุน
ใหมีการสรางกรอบการวิเคราะหวิถีการปฏิสัมพันธที่กลั่นกรองมาจากความคิดหรือคานิยมของ
สังคมนั้น ๆ
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษากลวิธีทางภาษาที่ผูพูดภาษาไทยใชตอบรับการแสดงความไมเห็นดวย
2. เพื่อศึกษาขอคํานึงที่เปนเหตุจูงใจหรือปจจัยที่ผูพูดภาษาไทยคํานึงถึงในการเลือกใช
กลวิธีทางภาษาในการตอบแสดงความไมเห็นดวย
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ผูวิจัยเก็บขอมูลกลุมตัวอยางผูพูดภาษาไทยจากนักศึกษาทั้งคณะทางวิทยาศาสตรและ
มนุษยศาสตรชั้นปที่ 1 ถึงชั้นปที่ 4 ในระดับปริญญาตรีของมหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตรดว ยวิธี
การสุมจํานวนทั้งสิ้น 100 คน และจากการสั มภาษณเ ชิง ลึก กลุม ตั ว อยา งอีก จํา นวน 30 คน
ดวยวิธีการสุมตัวอยาง
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
1. ตัวแปรตน ไดแก ขอคํานึงที่เปนเหตุจูงใจหรือปจจัยที่กลุมตัวอยางผูพูดภาษาไทย
คํานึงในการเลือกใชกลวิธที างภาษาในการตอบแสดงความไมเห็นดวย
2. ตัวแปรตาม ไดแก กลวิธีทางภาษาที่กลุมตัวอยางผูพดู ภาษาไทยใชในการตอบแสดง
ความไมเห็นดวย
วิธีดําเนินการวิจยั
ในสวนวิธีดําเนินการวิจัยสามารถแบงเปนขั้นตอนได ดังนี้
1. สํารวจเอกสารและงานวิจัย ที่เ กี่ย วขอ ง จากการสํา รวจเอกสารและงานวิจั ย
ที่ เ กี่ ย วข อ ง ผู วิ จั ย เลื อ กใช แ นวทาง Emancipatory Pragmatics หรื อ วั จ นปฏิ บั ติ ศ าสตร แ นว
ปลดปลอยในการอธิบายความสัมพันธระหวางกลวิธีทางภาษาที่ผูพูดภาษาไทยใชในการตอบแสดง
ความไมเห็นดวยกับขอคํานึงที่เปนเหตุจูงใจหรือปจจัยที่ผูพูดภาษาไทยคํานึงถึง และจากการทบทวน
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วรรณกรรมยั ง ไม พ บว า มี ง านวิ จั ย ที่ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งกลวิ ธี ท างภาษาดั ง กล า วกั บ
ขอคํานึงที่เปนเหตุจูงใจหรือปจจัยที่ผูพูดภาษาไทยคํานึงถึง
2. เลือ กกลุมตัว อยางที่ใ ชใ นการวิจัย ในการวิจัย ครั้งนี้ ผูวิจัย เลือ กกลุมตัว อยาง
ผูบ อกภาษาจากกลุมตั วอยางนั ก ศึก ษาในระดับ ปริญ ญาตรีทั้งจากคณะทางวิท ยาศาสตรและ
มนุษยศาสตรชั้นปที่ 1 ถึงชั้นปที่ 4 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรดวยวิธีการสุม จํานวน 100 คน
และจากการสัมภาษณเชิงลึกกลุมตัวอยางเดิมอีกจํานวน 30 คน
3. สรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ในการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยแบง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยออกเปน 2 สวน ไดแก
3.1 เครื่อ งมือ ที่ศึก ษากลวิธีท างภาษาที่ผูพูด ภาษาไทยใชต อบรับ การแสดง
ความไมเห็นดวย ผูวิจัยเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามหรือที่เรียกวา Discourse Completion Test
(DCT) เปนเครื่อ งมือ ในการวิจัย จากกลุมตัว อยาง ทั้งนี้ผูวิจัย แบงสถานการณก ารตอบแสดง
ความไมเห็นดวยในแบบสอบถามออกเปน 3 สถานการณเพื่อเปดโอกาสใหกลุมตัวอยางสามารถ
เลือกตอบโดยใชกลวิธีทางภาษาไดอยางหลากหลายในการตอบแสดงความไมเห็นดวย ไดแก
3.1.1 สถานการณที่ทานตอบรับการที่เพื่อนของทานไมเห็นดว ยกับ หัว ขอ
รายงานที่ทานเสนอ
3.1.2 สถานการณที่ทานตอบรับการที่เพื่อนของทานไมเห็นดวยกับรูปแบบ
การจัดงานปใหมของคณะที่ทานเสนอ
3.1.3 สถานการณที่ทานตอบรับการที่เพื่อนของทานไมเห็นดวยกับหัวหนา
ชมรมคนใหมที่ทานเสนอ
ตัว อยางแบบสอบถามกลวิธีทางภาษาที่ผูพูด ภาษาไทยใชในการตอบรั บ
การแสดงความไมเห็นดวย
สถานการณที่ทานตอบรับการที่เพื่อนของทานไมเห็นดวยกับหัวขอรายงาน
ที่ทานเสนอ
หากเพื่อนไมเห็นดวยกับหัวขอรายงานที่ทานเสนอ ทานจะทําอยางไร
� ตอบรับการแสดงความไมเห็นดวย โดยพูดวา………………………………...
� ไมตอบรับการแสดงความไมเห็นดวย เพราะ………………………………....
� ตอบรับการแสดงความไมเห็นดวย โดยใชวิธีอื่น คือ.......................
3.2 เครื่องมือที่ศึกษาขอคํานึงที่เปนเหตุจูงใจหรือปจจัยที่ผูพูดภาษาไทยคํานึง
ในการใชกลวิธที างภาษาในการตอบรับถอยคําแสดงการปฏิเสธการขอรอง ในสวนนี้ ผูวิจัยจะเก็บ
ขอมูลทั้งจากการใชแบบสอบถามเพื่อ ตองการทราบขอ คํานึงที่เป นเหตุจูงใจหรือปจจัยที่ผูพู ด
ภาษาไทยคํ านึงในการใชก ลวิธีทางภาษาในการตอบแสดงความไมเ ห็นดว ยจากกลุมตัว อยาง
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นักศึกษาจํานวน 100 คน และการสัมภาษณเชิงลึกจากกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมอีกจํานวน
ทั้งสิ้น 30 คน จากกลุมตัวอยางเดิม
ตัวอยางแบบสอบถามขอคํานึงที่เปนเหตุจูงใจหรือปจจัยที่ผูพูดภาษาไทยคํานึง
ในการใชกลวิธที างภาษาในการตอบรับถอยคําแสดงการปฏิเสธการขอรอง
ในขณะที่ทานกลาวตอบรับการแสดงความไมเห็นดวยในสถานการณตาง ๆ
ทานคํานึงถึงปจจัยใดบาง (สามารถตอบไดมากกวา 1 ปจจัย)
4. เก็บขอมูลจากเครื่องมือที่สรางขึ้น ไดแก เครื่องมือในการศึกษากลวิธีทางภาษา
ที่ผพู ดู ภาษาไทยใชในการตอบแสดงความไมเห็นดวย และเครื่องมือที่ใชศึกษาขอคํานึงที่เปนเหตุจูง
ใจหรือปจจัยที่ผูพูดภาษาไทยคํานึงถึงในการเลือกใชกลวิธีทางภาษาในการตอบแสดงความไมเห็นดวย
5. วิเ คราะหขอ มูล ในสว นการวิเ คราะหขอ มูล ผูวิจัย จําแนกการวิเ คราะหขอ มูล
ออกเปน 2 สวน ไดแก
5.1 วิเคราะหกลวิธีทางภาษาที่ผูพูดภาษาไทยใชในการตอบแสดงความ ไมเห็นดวย
โดยในการวิจัยนี้ผูวิจัยจะไดศึกษาเฉพาะในสวนที่เปนกลวิธีทางภาษาซึ่งกลุมตัวอยางเลือกตอบใน
อัตราสวนรอยละ 89.17เทานั้น ไมรวมถึงการศึกษาคําตอบของกลุมตัวอยางที่เลือกตอบในชอง
คํา ตอบ “ไม ต อบรั บ การแสดงความไม เ ห็ น ด ว ย” ที่ ป รากฏในอั ต ราส ว น ร อ ยละ 7.30 และ
“ตอบรับการแสดงความไมเห็นดวยโดยใชวิธีอื่น” ที่ปรากฏในอัตราสวน รอยละ 3.53
ในการวิเคราะหกลวิธีทางภาษาที่ใชในการตอบแสดงความไมเห็นดวยของกลุม
ตัวอยาง ผูวิจัยจะนําขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามที่เปน “ถอยคํา” มาวิเคราะห เริ่มจาก
การนําคําตอบมาจําแนกเปนถอยคํา โดยพิจารณาจากการเวนวรรคของผูตอบแบบสอบถามแทน
จังหวะหยุดระหวางถอยคํา และเนื้อความที่สมบูรณของแตละถอยคํา และเมื่อผูวิจัยแบงคําตอบที่
ไดเปนถอยคําแลว จึงนําถอยคําดังกลาวมาวิเคราะหวาเปนกลวิธีทางภาษาแบบใด โดยพิจารณา
ทั้งรูปภาษาและเนื้อความของถอยคํานั้น และอาศัยแนวคิดดานวัจนปฏิบัติศาสตรเปนเกณฑ
5.2 วิเคราะหขอคํานึงที่เปนเหตุจูงใจหรือปจจัยที่ผูพูดภาษาไทยคํานึงถึงในการใช
กลวิธีทางภาษาในการตอบแสดงความไมเห็นดวย
6. เรียบเรียงผลการวิจัย
7. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
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ผลการวิจัย
ในหัวขอผลการวิจัยนี้ ผูวิจัยแบงการนําเสนอผลการวิจัยออกเปน 2 สวน ดังรายละเอียด
ตอไปนี้
1. กลวิธีทางภาษาที่ผพู ูดภาษาไทยใชในการตอบแสดงความไมเห็นดวย
จากการศึกษาขอมูลคําตอบของกลุมตัวอยางผูพูดภาษาไทยพบวากลวิธีทางภาษา
ที่กลุมตัวอยางเลือกใชในการตอบแสดงความไมเห็นดวยแบงเปน 2 ประเภท ไดแก
1.1 กลวิ ธี ท างภาษาแบบตรงไปตรงมา กลวิ ธี ท างภาษาแบบตรงไปตรงมา
ในบทความวิจัยนี้ หมายถึง กลวิธีการใชถอยคําที่ผูพูดตอบรับการแสดงความไมเห็นดวยแกผูฟง
อยางตรงไปตรงมา ไมมีการตกแตงถอยคํา หรือใชถอยคําที่ไมสามารถตีความเปนเจตนาอื่นได
กลวิ ธี ต รงที่ ก ลุ ม ตั ว อย า งเลื อ กใช ใ นการตอบแสดงความไม เ ห็ น ด ว ยในผลการวิ จั ย สามารถ
เรียงลําดับกลวิธีที่ปรากฏคาความถี่จากมากไปหานอยไดดังนี้
1.1.1 การใชถอยคําแสดงความไมพอใจ การใชถอยคําแสดงความไมพอใจ
หมายถึง การที่ผูพูดใชถอยคําตอบรับการแสดงความไมเห็นดวยอยางตรงไปตรงมาโดยใชถอยคํา
แสดงความไมพอใจกลับไปยังผูฟงเมื่อตนไมเห็นดวยกับการที่ผูฟงแสดงความเห็นแยง มักปรากฏ
คําที่แสดงความไมพอใจในถอยคํา ผูวิจัยจัดใหกลวิธีนี้เป นกลวิธีทางภาษาแบบตรงไปตรงมา
เนื่องจากเปนกลวิธีทางภาษาที่ผูพูดไมมีการตกแตงถอยคําและผูฟงไมสามารถตีความเจตนาเปน
อยางอื่นได
ตัวอยางที่ (1) งี่เงามากเลยแกที่ไมเชื่อชั้น
ตัวอยางที่ (2) ไรสาระ เลือกใครมาเปนหัวหนาชมรมก็ไมรู
จากตัวอยางที่ (1) - (2) จะเห็นวากลุมตัวอยางใชกลวิธีการตอบแสดงความไม
เห็ น ดว ยอยางตรงไปตรงมาโดยการใชถอ ยคําแสดงความไมพ อใจ ซึ่ ง ปรากฏคํา กริย าแสดง
ความไมพอใจ “งี่เงา” และ “ไรสาระ” ในตัวอยางที่ (1) และ (2) ตามลําดับ
1.1.2 การแสดงความไม เ ห็ น ด ว ยกลั บ การแสดงความไม เ ห็ น ด ว ยกลั บ
หมายถึง การที่ผูพูดใชถอยคําตอบรับการแสดงความไมเห็นดวยอยางตรงไปตรงมาโดยใชถอยคํา
แสดงความไมเห็นดวยกลับไปยังผูฟง มักปรากฏคํากริยา “ไมเห็นดวย” ในถอยคํา ผูวิจัยจัดให
กลวิธีนี้เปนกลวิธีทางภาษาแบบตรงไปตรงมาเนื่องจากเปนกลวิธีทางภาษาที่ผูพูดไมมีการตกแตง
ถอยคําและผูฟงไมสามารถตีความเจตนาเปนอยางอื่นได
ตัวอยางที่ (3) ชั้นไมเห็นดวยกับแกเหมือนกัน
ตัวอยางที่ (4) อยางนี้เราก็ไมเห็นดวยวะ
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จากตัวอยางที่ (3) - (4) จะเห็นวากลุมตัวอยางใชกลวิธีการตอบแสดงความไม
เห็นดวยอยางตรงไปตรงมาโดยการแสดงความไมเห็นดวยกลับ ซึ่งปรากฏคํากริยา “ไมเห็นดวย”
ในตัวอยางที่ (3) และ (4)
1.1.3 การแสดงการขู การแสดงการขู หมายถึง การที่ผูพูดใชถอยคําตอบรับ
การแสดงความไมเห็นดวยอยางตรงไปตรงมาเพื่อขูวาถาผูฟงไมเห็นดวย ผูพูดจะกระทําบางสิ่ง
บางอยางที่กอใหเกิดความเสียหายตอผูฟง มักปรากฏคําเชื่อมแสดงเงื่อนไข “ถา” หรือ “หาก”
เปนตน ผูวิจัยจัดใหกลวิธีนี้เปนกลวิธีทางภาษาแบบตรงไปตรงมาเนื่องจากเปนกลวิธีทางภาษา
ทีผ่ ูพดู ไมมีการตกแตงถอยคําและผูฟงไมสามารถตีความเจตนาเปนอยางอื่นได
ตัวอยางที่ (5) ถาแกยังเอาหัวขอนี้ ชั้นจะเปลี่ยนคูท ํารายงาน
ตัวอยางที่ (6) หากแกยังจะคง conceptจัดงานแบบนี้ เราก็คงถอนตัว
จากตัว อยางที่ (5) - (6) จะเห็นวากลุมตัว อยางใชก ลวิธีก ารตอบแสดง
ความไม เ ห็ น ด ว ยอย า งตรงไปตรงมาโดยการแสดงการขู ซึ่ ง ปรากฏคํา เชื่ อ มแสดงเงื่ อ นไข
“ถา” และ “หาก” ในตัวอยางที่ (5) และ (6) ตามลําดับ
1.2 กลวิธีทางภาษาแบบลดน้ําหนักความรุนแรง กลวิธีทางภาษาแบบลดน้ําหนัก
ความรุนแรง ในบทความวิจัยนี้ หมายถึง กลวิธีการใชถอยคําที่ผูพูดไมไดแสดงการตอบแสดง
ความไมเห็นดวยแกผูฟงอยางตรงไปตรงมา แตใชถอยคําลดน้ําหนักความรุนแรงของการตอบ
แสดงความไมเห็นดวยหรือใชถอยคําที่ตองอาศัยการตีความ กลวิธีแบบลดน้ําหนักความรุนแรงที่
กลุมตัวอยางเลือกใชในการตอบแสดงความไมเห็นดวยในผลการวิจัยสามารถเรียงลําดับกลวิธีที่
ปรากฏคาความถี่จากมากไปหานอยได ดังนี้
1.2.1 การแสดงการถาม การแสดงการถาม หมายถึง การที่ผูพูดใชกลวิธี
การตอบแสดงความไมเห็นดวยแบบลดน้ําหนักความรุนแรงโดยการใชถอยคําแสดงการถามถึง
เหตุ ผ ลที่ ผู ฟ ง ไม เ ห็ น ด ว ยกั บ ผู พู ด มั ก ปรากฏคํา แสดงการถาม“ทํา ไม” หรื อ “เพราะอะไร”
ในถอยคํา
ตัวอยางที่ (7) ทําไมแกถึงเลือกพี่เคาละ
ตัวอยางที่ (8) แกเลือกทําหัวขอนี้เพราะอะไรวะ
จากตัว อยางที่ (7) - (8) จะเห็นวากลุมตัว อยางใชก ลวิธีก ารตอบแสดง
ความไมเห็นดวยแบบลดน้ําหนักความรุนแรงโดยการแสดงการถามซึ่งปรากฏคําแสดงการถาม
“ทําไม” และ “เพราะอะไร” ในตัวอยางที่ (7) และ (8) ตามลําดับ
1.2.2 การใชถอยคําแสดงการขอเหตุผล การใชถอยคําแสดงการขอเหตุผล
หมายถึง การที่ผูพูดใชกลวิธีการตอบแสดงความไมเ ห็นดว ยแบบลดน้ําหนัก ความรุนแรงโดย
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การใชถอยคําแสดงการขอเหตุผลที่ผูฟงไมเห็นดวยกับสิ่งที่ผูพูดเสนอ มักปรากฏคํากริยา “ขอ”
หรือ “อยากให” ในถอยคํา และสวนใหญจะปรากฏรวมกับกลวิธีการแสดงการถาม
ตัวอยางที่ (9) ชั้นขอคําอธิบายหนอยสิแกวาทําไมแกถึงอยากจัดงานแบบนี้
ตัวอยางที่ (10) เราอยากใหแกชวยบอกหนอยวาแกเลือกพี่เคาเพราะอะไร
จากตัวอยางที่ (9) - (10) จะเห็นวากลุมตัวอยางใชก ลวิธีก ารตอบแสดง
ความไม เ ห็ น ด ว ยแบบลดน้ํ า หนั ก ความรุ น แรงโดยใช ถ อ ยคํ า แสดงการขอเหตุ ผ ล ซึ่ ง ปรากฏ
คํากริยา “ขอ”และ “อยากให” รวมกับกลวิธีการแสดงการถามที่มีคําแสดงการถาม “ทําไม” และ
“เพราะอะไร” ในตัวอยางที่ (9) และ (10) ตามลําดับ
1.2.3 การแสดงความลังเลหรือไมแนใจ การแสดงความลังเลหรือไมแนใจ
หมายถึง การที่ผูพูดใชกลวิธีการตอบแสดงความไมเ ห็นดว ยแบบลดน้ําหนัก ความรุนแรงโดย
การแสดงความลังเลหรือไมแนใจ มักปรากฏคํากริยา “ไมแนใจ” หรือ “ไมมั่นใจ” ในถอยคํา
ตัวอยางที่ (11) ชั้นไมมั่นใจวาหัวขอที่แกบอกมาจะตรงใจอาจารยหรือเปลา
ตัวอยางที่ (12) เราก็ไมแนใจเหมือนกันวาพี่เคามีพาวเวอรพอเปนประธานชมรม
จากตัวอยางที่ (11) - (12) จะเห็นวากลุมตัวอยางใชกลวิธีการตอบรับการแสดง
ความไมเห็นดวยแบบลดน้ําหนักความรุนแรงโดยการแสดงความลังเลหรือไมแนใจ ซึ่งมีคํากริยา
“ไมมั่นใจ” และ “ไมแนใจ” ในตัวอยางที่ (11) และ (12) ตามลําดับ
1.2.4 การเสนอแนะ การเสนอแนะ หมายถึง การที่ผูพูดใชกลวิธีการตอบ
แสดงความไมเห็นดวยแบบลดน้ําหนักความรุนแรงโดยการเสนอแนะใหผูฟงกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใด
เพื่อตองการบอกวาผูพูดไมเห็นดวยในสิ่งที่ผูฟงกําลังแยง มักปรากฏคํากริยา “ลอง” ในถอยคํา
ตัวอยางที่ (13) แกลองถามเพื่อนคนอื่นกอนดีกวาวาพี่เคาโอเคมั้ย
ตัวอยางที่ (14) ชั้นอยากใหแกลองคนในเน็ตกอนวามีคนทําหัวขอนี้แลวยัง
จากตั ว อยางที่ (13) – (14) จะเห็ น วา กลุม ตั ว อยา งใชก ลวิธีก ารตอบรั บ
การแสดงความไมเ ห็นดว ยแบบลดน้ําหนัก ความรุนแรงโดยการเสนอแนะซึ่งปรากฏคํากริย า
“ลอง” ในถอยคํา
จากที่กลาวมาทั้งหมดสามารถสรุปอัตราสวนความถี่ของกลวิธีทางภาษาทั้ง
กลวิธีทางภาษาแบบตรงไปตรงมาและกลวิธที างภาษาแบบลดน้ําหนักความรุนแรงที่กลุมตัวอยาง
ผูพูดภาษาไทยใชในการตอบแสดงความไมเห็นดวยไดดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ความถี่ของกลวิธีทางภาษาที่กลุมตัวอยางผูพูดภาษาไทยใชในการตอบแสดง
กลวิธีทางภาษาที่ใชในการตอบแสดงความไมเห็นดวย
1. กลวิธีทางภาษาแบบตรงไปตรงมา
1.1 การใชถอยคําแสดงความไมพอใจ
1.2 การแสดงความไมเห็นดวยกลับ
1.3 การแสดงการขู
รวม
2. กลวิธีทางภาษาแบบลดน้ําหนักความรุนแรง
2.1 การแสดงการถาม
2.2 การใชถอยคําแสดงการขอเหตุผล
2.3 การแสดงความลังเลหรือไมแนใจ
2.4 การเสนอแนะ
รวม

ครั้ง / รอยละ
61 ครั้ง / รอยละ 7.97
32 ครั้ง / รอยละ 4.18
29 ครั้ง / รอยละ 3.79
122 ครั้ง / รอยละ 15.94
365 ครั้ง / รอยละ 47.71
99 ครั้ง / รอยละ 12.94
93 ครั้ง / รอยละ 12.15
86 ครั้ง / รอยละ 11.24
643 ครั้ง / รอยละ 84.05

จากตารางที่ 1 พบวาเมื่อกลุมตัวอยางผูพูดภาษาไทยอยูในสถานการณที่ตองตอบรับ
การแสดงความไมเห็นดวยคูสนทนา ผูพูดภาษาไทยจะเลือกใชกลวิธีแบบลดน้ําหนักความรุนแรง
มากกวากลวิธีทางภาษาแบบตรงไปตรงมาดังจะเห็นไดจากการเลือกใชกลวิธีทางภาษาแบบลด
น้ํา หนั ก ความรุ น แรงในอั ต ราส ว นถึ ง ร อ ยละ 84.05 ขณะที่ เ ลื อ กใช ก ลวิ ธี ท างภาษาแบบ
ตรงไปตรงมาในอัตราสวนเพียงรอยละ 15.94 ลักษณะดังกลาวสะทอนใหเห็นวาสังคมไทยเปน
สังคมที่หลีกเลี่ยงการเผชิญหนา หลีกเลี่ยงการทาทายโดยตรง อีกทั้งหลีกเลี่ยงการแสดงออก
ใหเห็นความโกรธ ความไมพอใจ และความรําคาญ
2. ข อ คํา นึ ง ที่ เ ป น เหตุ จู ง ใจหรื อ ป จ จั ย ที่ ผู พู ด ภาษาไทยคํา นึ ง ถึ ง ในการใช
กลวิธีทางภาษาในการตอบแสดงความไมเห็นดวย
ผลการศึกษาพบขอคํานึงที่เปนเหตุจูงใจหรือปจจัยที่กลุมตัวอยางผูพูดภาษาไทย
คํานึงถึงในการเลือกใชกลวิธีทางภาษาในการตอบแสดงความไมเห็นดวยดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความถี่ของขอคํานึงที่เปนเหตุจูงใจหรือปจจัยที่กลุมตัวอยางผูพูดภาษาไทยคํานึงถึง
ในการเลือกใชกลวิธที างภาษาในการตอบแสดงความไมเห็นดวย
ขอคํานึงที่เปนเหตุจูงใจหรือ
ปจจัยในสวนที่เปนวัตถุประสงค
ของการสนทนา
(ครั้ง/รอยละ)
1. การรักษาความสัมพันธของคู
สนทนา
(171 ครั้ง/รอยละ 14.51)

ขอคํานึงที่เปนเหตุจูงใจหรือปจจัยในสวนที่เปนปริบทของการสนทน
ปริบทที่เกี่ยวของกับผูพูด
ปริบทที่เกี่ยวของกับสถานการณ
และ/หรือคูสนทนา
การสนทนา
(ครั้ง/รอยละ)
(ครั้ง/รอยละ)
1. สถานภาพและ/หรือบทบาทของผู
1. การมีหรือไมมีบุคคลที่สามใน
พูดและคูสนทนา
ขณะที่สนทนา
(110 ครั้ง/รอยละ 10.20)
(91 ครั้ง/ รอยละ 8.44)
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ตารางที่ 2 (ตอ)
ขอคํานึงที่เปนเหตุจูงใจหรือ
ปจจัยในสวนที่เปนวัตถุประสงค
ของการสนทนา
(ครั้ง/รอยละ)
2. การทําใหคูสนทนาเขาใจอยาง
ตรงไปตรงมา
(25 ครั้ง/รอยละ 2.31)

196 ครั้ง/ รอยละ 18.18

ขอคํานึงที่เปนเหตุจูงใจหรือปจจัยในสวนที่เปนปริบทของการสนทนา
ปริบทที่เกี่ยวของกับผูพูด
ปริบทที่เกี่ยวของกับสถานการณ
และ/หรือคูสนทนา
การสนทนา
(ครั้ง/รอยละ)
(ครั้ง/รอยละ)
2. ความเกี่ยวของและ/หรือ
2. ลักษณะและ/หรือระดับความ
ความสัมพันธในอดีตระหวางผูพูดกับคู รุนแรงของเรื่อง
สนทนา
(80 ครั้ง/รอยละ 7.42)
(96 ครั้ง/รอยละ 8.90)
3. ลักษณะและ/หรือระดับความ
3. ความอาวุโสของผูพูดและคูสนทนา รุนแรงของถอยคําในผลัดการ
(91 ครั้ง/รอยละ 8.44)
สนทนากอนหนาของผูพูดและ/หรือ
4. ความสนิทระหวางผูพูดและคู
คูสนทนา
สนทนา
(73 ครั้ง/ รอยละ 6.77)
(86 ครั้ง/รอยละ 7.97)
4. โอกาสและ/หรือบรรยากาศ
5. ลักษณะนิสัยของคูสนทนา
ขณะที่ตอบรับการแสดงความไม
(71 ครั้ง/รอยละ 6.58)
เห็นดวย
6. ทาทีของคูสนทนาในขณะที่สนทนา (65 ครั้ง/รอยละ 6.02)
(65 ครั้ง/รอยละ 6.02)
5. ภาพรวมของสถานการณการ
สนทนา
(54 ครั้ง/รอยละ 5.00)
519 ครั้ง/รอยละ 48.14
363 ครั้ง/รอยละ 33.67
882 ครั้ง/รอยละ 81.81
1,078 ครั้ง/รอยละ 100.00

จากตารางที่ 2 จะเห็ น ว า ข อ คํ า นึ ง ที่ เ ป น เหตุ จู ง ใจหรื อ ป จ จั ย ที่ ก ลุ ม ตั ว อย า งผู พู ด
ภาษาไทยคํานึงถึงในการใชกลวิธีทางภาษาในการตอบแสดงความไมเห็นดวยมีทั้งในสวนที่เปน
วัตถุประสงคและสวนที่เปนปริบทของการสนทนาโดยการรักษาความสัมพันธของคูสนทนาเปน
ปจจัยที่ผูพูดภาษาไทยคํานึงถึงมากที่สุดโดยปรากฏถึงในอัตราสวนรอยละ 14.51
อภิปรายผลการวิจัย
ผูวิจัยเห็นวาพฤติกรรมทางภาษาที่กลุมตัวอยางผูพูดภาษาไทยเลือกใชกลวิธีทางภาษาแบบ
ลดน้ําหนักความรุนแรงมากกวากลวิธีทางภาษาแบบตรงไปตรงมาและคํานึงถึงปจจัยในการรักษา
ความสัมพันธของคูส นทนาเปนสําคัญในการตอบแสดงความไมเห็นดวยดังผลการวิจัยในหัวขอขางตน
มีความสัมพันธกับปจจัยทางสังคมวัฒนธรรม 5 ประการ ดังนี้
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1. การมีมุมมองตัวตนพึ่งพา (an interdependent view of self)
Markus and Kitayama (1991) กลาวไววา ในแตละสังคมยอมมีแนวคิดเรื่องตัวตน
(self) แตกตางกัน เชน สังคมอเมริกันจะมีมุมมองตัวตนแบบอิสระ (an independent view of self)
สวนสังคมญี่ปุนจะมีมุมมองตัวตนแบบพึ่งพา (an interdependent view of self) ทั้งนี้ Markus and
Kitayama อธิบายวาคนที่มุมมองตัวตนแบบอิสระจะมองวาตนเองมีเอกลักษณที่แตกตางและเปน
อิสระจากบุคคลอื่น ในขณะที่คนที่คนที่มีมุมมองตัวตนแบบพึ่งพาจะมองวาตนเองเปนสวนหนึ่ง
ของความสัมพันธทางสังคมและตัวตนของเรากับบุคคลอื่นมีความเกี่ยวของกัน
Markus and Kitayama (1991) ชี้ใหเห็นวาคนในสังคมที่มีมุมมองตัวตนแบบพึ่งพาจะ
ไดรับการปลูกฝงใหประพฤติตนตามที่สังคมหรือกลุมกําหนดและคํานึงถึงความรูสึกของผูอื่นเปน
สําคัญ ลักษณะดังกลาวจึงสงผลใหคนในสังคมที่มีมุมมองตัวตนแบบพึ่งพามีความสุภาพออนนอม
ไมกระทําใหคูสนทนามีความรูสึกที่ไมดีอยางตรงไปตรงมาเพื่อรักษาความเปนกลุมหรือความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันไว
ดังนั้นการที่ก ลุมตัว อยางผูพู ดภาษาไทยเลือกใชกลวิธีทางภาษาแบบลดน้ําหนั ก
ความรุนแรงในการตอบแสดงความไมเห็นดวยจึงสอดคลองกับปจจัยทางสังคมวัฒนธรรมเรื่อง
การมีมุมมองตัวตนแบบพึ่งพาเนื่องจากถาผูพูดภาษาไทยเลือกใชกลวิธีทางภาษาแบบลดน้ําหนัก
ความรุนแรงกับผูฟงที่ก็ยอมจะชวยสรางความสัมพันธอันดีระหวางกันซึ่งเปนลักษณะสําคัญของ
สังคมดังกลาว
2. ความเปนสังคมแบบอิงกลุม (collectivism)
Hofstede (1987) เสนอว า สั ง คมที่ ดํา รงอยู ใ นแต ล ะวั ฒ นธรรมอาจแบ ง ได เ ป น
2 ลักษณะ คือ สังคมแบบอิงกลุม (collectivism) หรือสังคมที่สมาชิกในสังคมตางใหความสําคัญ
กั บ การอยู ร วมกั น เป น พวกพ อ งและพึ่ ง พาอาศั ย ซึ่ ง กั น และกั น และสั ง คมแบบอิ ง บุ ค คล
(individualism) หรือสังคมที่สมาชิกในสังคมมักใหความสําคัญกับการอยูอยางเปนปจเจก และ
ใหความสําคัญการอยูแบบตัวคนเดียวมากกวาการรวมกลุมเปนพวกพอง
ทั้งนี้ Hofstede และนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาหลายทาน เชน Triandis
(1995), Mulder (1996), Pongsapich (1998), ฑิตยา สุวรรณะชฏ สนิท สมัครการ และเฉลียว บุรีภักดี
(2527), สุพัตรา สุภาพ (2529), พรรณธร ครุธเนตร, (2557) และสิทธิธรรม อองวุฒิวัฒน (2558)
จัดใหสังคมไทยมีลักษณะเปนสังคมแบบอิงกลุม กลาวคือ คนที่อยูในสังคมที่มีลักษณะเชนนี้จะให
ความสําคัญ กับ กลุมและตอ งการการยอมรับ จากกลุม เนื่อ งจากเห็นวา การอยูรว มกัน และ
การพึ่งพาอาศัยกันเปนสิ่งสําคัญ ดังนั้นการแสดงพฤติกรรมของคนในสังคมแบบอิงกลุมจึงมักจํา
คํานึงถึงความรูสึกของคนอื่นเปนสําคัญ
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ดังนั้นการที่ก ลุม ตัว อยา งผูพูด ภาษาไทยเลือ กใชก ลวิธีท างภาษาในการตอบรับ
การแสดงความไมเห็นดวยดวยกลวิธีทางภาษาแบบลดน้ําหนักความรุนแรงจึงสอดคลองกับปจจัย
ทางสังคมวัฒนธรรมเรื่องความเปนสังคมแบบอิงกลุมเนื่องจากสังคมอิงกลุมเปนสังคมที่ผูพูด
จําเปนตองพึ่งพาอาศัยกัน เพราะฉะนั้นการเลือกใชกลวิธีทางภาษาแบบลดน้ําหนักความรุนแรง
ในการตอบแสดงความไมเห็นดวยจึงชวยสรางความสัมพันธอนั ดีใหสมาชิกภายในกลุม
3. ความเปนสังคมแบบไมตรีสัมพันธ (affiliative society)
Blanchard (1958) เสนอวาในแตละสังคมจะมีวิถีการปฏิสัมพันธที่แตกตางกัน โดยเขา
แบงประเภทของสังคมตามวิถีการปฏิสัมพันธออกเปน 2 ประเภท คือ สังคมแบบสัมฤทธิสัมพันธ
(achieving society) หรือสังคมที่คนในสังคมมีวิถีการปฏิสัมพันธที่ใหความสําคัญกับจุดมุงหมาย
ในการสื่ อ สารมากกว า การรั ก ษาความสั ม พั น ธ ข องคู ส นทนา และสั ง คมแบบไมตรี สั ม พั น ธ
(affiliative society) หรือสังคมที่คนในสังคมมีวิถีการปฏิสัมพันธที่ใหความสําคัญกับการรักษา
ความสัมพันธของคูส นทนามากกวาจุดมุงหมายในการสื่อสาร
อยางไรก็ตามนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาหลายทาน เชน Wichianchot (1972),
Triandis (1995), Mulder (1996), Pongsapich (1998), Roongrengsuke and Chansuthus (1998),
Jandt (2010), ประเสริฐ แยมกลิ่นฟุง (2509), วีระ วิเชียรโชติและคณะ (2512), ฑิตยา สุวรรณะชฏ
และคณะ (2527), และสิทธิธรรม อองวุฒิวัฒน (2558) จัดใหสังคมไทยเปนสังคมแบบไมตรี
สัมพันธที่สมาชิกในสังคมใหความสัมพันธกับการรักษาความสัมพันธระหวางคูสนทนามากกวา
จุดมุงหมายหรือเปาหมายของการสื่อสาร
จากการสอบถามโดยใชแบบสอบถามและการสัมภาษณพบวาปจจั ยทางสั งคม
วัฒนธรรมเรื่องความเปนสังคมแบบไมตรีสัมพันธ (affiliative society) นํามาใชอธิบายขอคํานึง
ที่เปนเหตุจูงใจหรือปจจัยในกลุมตัวอยาง ผูพูดภาษาไทยที่ระบุวาการรักษาความสัมพันธของคู
สนทนาเปนปจจัยที่คํานึงถึงเมื่อตองตอบรับการแสดงความไมเห็นดวย
4. ความเปนสังคมแบบใหความสําคัญกับความสัมพันธระหวางบุคคล (interpersonal
orientation)
Gudykunst W, B.and Ting - T,S. (1988) เสนอวาในแตละสังคมจะมีวิถีการปฏิสัมพันธ
ที่แตกตางกัน โดยแบงประเภทของสังคมตามวิถีการปฏิสัมพันธออกเปน 2 ประเภท คือ สังคมแบบ
ใหความสําคัญกับภารกิจหรือเปาประสงคของงาน (task orientation) หรือสังคมที่สมาชิกในสังคม
มุงใหความสําคัญกับเปาหมายหรือความสําเร็จของงานเปนหลัก และสังคมแบบใหความสําคัญ
กับความสัมพันธระหวางบุคคล (interpersonal orientation) หรือสังคมที่สมาชิกในสังคมมุงให
ความสําคัญกับสัมพันธภาพระหวางบุคคลมากกวาเปาหมายหรือความสําเร็จของงาน
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นักวิชาการทั้งทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาหลายทาน เชน Pongsapich (1998),
Roongrengsuke and Chansuthus (1998), Jandt (2010) สิทธิธรรม อองวุฒิวัฒน (2558) ชี้ใหเห็นวา
สังคมไทยเปนสังคมแบบใหความสําคัญกับความสัมพันธระหวางบุคคลมากกวาความเปนสังคม
แบบใหความสําคัญกับภารกิจหรือเปาประสงคของงาน กลาวคือ คนไทยมักใหความสําคัญและ
มุงสรางความสั มพันธระหวางบุคคลมากกวาการแสวงหาความสําเร็ จจากงานโดยตรงหรือ มี
ความคิดวาการที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดจะประสบความสําเร็จจากภารกิจหรืองานไดนั้นจําเปนตอง
มีความสัมพันธอันดีกับบุคคลอื่น
จากการสอบถามกลุมตัวอยางโดยใชแบบสอบถามและการสัมภาษณพบวาปจจัย
ทางสังคมวัฒนธรรมเรื่องความเปนสังคมแบบใหความสําคัญกับความสัมพันธระหวางบุค คล
(interpersonal orientation) อาจสามารถนํามาใชอธิบายขอคํานึงที่เปนเหตุจูงใจหรือปจจัย ใน
กลุมตัวอยางผูพูดวาเมื่อผูพูดและผูฟงตองมีการปฏิสัมพันธระหวางกันกับความสัมพันธระหวาง
ผูพูดกับคูสนทนา
5. ความเปนวัฒนธรรมปริบทสูง (High context culture)
Hall (1976) เปนผูนําเสนอแนวคิดเรื่อง วัฒนธรรมปริบทสูง และวัฒนธรรมปริบท
ต่ําทั้งนี้วัฒนธรรมปริบทต่ําเปนวัฒนธรรมที่เชื่อวาคําพูดเพียงอยางเดียวสามารถตีความหมาย
การสื่อสารไดทั้งหมด โดยไมตองดูความหมายจากทาทาง การแสดงออกและปริบทแวดลอม
ตาง ๆ รวมดว ย การพู ดจาของคนในวัฒนธรรมนี้มักจะพูด ตรงไปตรงมาและไมคอ ยคํานึงถึง
ปริบทแวดลอมเทาใดนัก
จากการสอบถามกลุมตั วอยางผูพูดภาษาไทยโดยใชแบบสอบถามและการสั มภาษณ
พบวา ปจจัยทางสังคมวัฒนธรรมเรื่องความเปนวัฒนธรรมปริบทสูง อาจสามารถนํามาใชอธิบาย
ขอคํานึงที่เปนเหตุจูงใจหรือปจจัยในกลุมตัวอยางผูพูดภาษาไทยที่ระบุวาปจจัยในเรื่องปริบทของ
การตอบแสดงความไมเ ห็นดว ยทั้งในปริบ ทที่เ กี่ย วขอ งกับ ผูพูด และ/หรือ คูส นทนาหรือ ปริบ ท
ที่เ กี่ย วขอ งกับ สถานการณก ารสนทนาเปน ปจ จัย ที่คํา นึงถึงเมื่อ ตอ งเลือ กใชก ลวิธีท างภาษา
ในการตอบแสดงความไมเห็นดวย
ขอเสนอแนะการวิจัย
ขอเสนอแนะสําหรับการปฏิบัติ
จากผลการวิจัยจะเห็นวากลุมตัวอยางผูพูดภาษาไทยเลือกใชกลวิธีทางภาษาในการตอบ
แสดงความไมเห็นดวยแตกตางกัน อีกทั้งยังมีขอคํานึงที่เปนเหตุจูงใจหรือปจจัยในการเลือกใช
กลวิธีทางภาษาดังกลาวแตกตางกันดวยเชนกัน ดังนั้นในการปฏิสัมพันธหลายการปฏิสัมพันธ
ในภาษาไทย เช น การตอบแสดงความไม เ ห็ น ด ว ย การตอบรั บ การขอบคุ ณ การตอบรั บ
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การขอโทษ การตอบการปฏิเ สธคําขอรอ ง ฯลฯ ผูพูด ซึ่งอยูใ นฐานะผูสงสารจึงควรพิจารณา
เลือกใชกลวิธีทางภาษาใหเหมาะสมกับปจจัยตาง ๆ ของคูสนทนาซึ่งเปนผูรับสาร
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. งานวิจัยนี้มุงศึกษาเฉพาะกลวิธีทางภาษาที่ใชในการตอบแสดงความไมเห็นดวยใน
ภาษาไทย แต จ ากการศึ ก ษาพบว า กลุ ม ตั ว อย า งผู ต อบแบบสอบถามส ว นหนึ่ ง ยั ง เลื อ กตอบ
แบบสอบถามในชองคําตอบ “ไมตอบรับการแสดงความไมเห็นดวย” และ “ตอบรับการแสดง
ความไมเห็นดวยโดยใชวิธีอื่น” ซึ่งเปนการตอบแสดงความไมเห็นดวยที่มิใชกลวิธีทางภาษา และ
จากการสัง เกตของผูวิจัย ผูวิจัย พบวา ขอ คํานึง ที่เ ปนเหตุจูง ใจหรือ ปจ จัย ในการตอบแสดง
ความไมเห็นดวยยังมีความสัมพันธกับการไมตอบรับการแสดงความไมเห็นดวยรวมไปถึงการตอบ
แสดงความไมเห็นดวยโดยใชวิธีอื่น เชน การฝากใหผูอื่นไปแยงแทน การไมพูดดวยอีกเลย ฯลฯ
ซึ่งผูวิจัยเห็นวานาจะมีการศึกษาอยางละเอียดตอไป
2. นอกจากนี้การศึกษาความสัมพันธระหวางการเลือกใชกลวิธีทางภาษาในการปฏิสัมพันธ
กับขอคํานึงที่เปนเหตุจูงใจหรือปจจัยใดปจจัยหนึ่งโดยเฉพาะ เชน ขอคํานึงที่เปนเหตุจูงใจหรือ
ปจจัยเรื่องความอาวุโส ขอคํานึงที่เปนเหตุจูงใจหรือปจจัยเรื่องสถานภาพของผูพูดและคูสนทนา
ขอคํานึงที่เปนเหตุจูงใจหรือปจจัยเรื่องพรรคพวก ขอคํานึงที่เปนเหตุจูงใจหรือปจจัยเรื่องการมี
หรือไมมีบุคคลที่สาม ขอคํานึงที่เปนเหตุจูงใจหรือปจจัยเรื่องความสนิทสนมระหวางคูสนทนา ฯลฯ
ทีผ่ ูพูดภาษาไทยคํานึงถึงก็ยังเปนอีกประเด็นหนึ่งที่นาสนใจศึกษา ทั้งนี้การศึกษาดังกลาวนาจะทํา
ใหทําใหเขาใจมุมมองการสื่อสารในวัฒนธรรมไทยไดละเอียดและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น
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