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บทคัดยอ  
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 2 ประการ ประการแรก คือ เพ่ือศึกษาถึงการเลือกใชภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลาง

ในแวดวงการใชภาษาตาง ๆ ของประชากรกลุมตัวอยาง ประการที่ 2 คือ เพ่ือศึกษากลวิธีการปฏิเสธของประชากรกลุม

ตัวอยางที่มีเชื้อสายจีน-สิงคโปรในประเทศสิงคโปร  

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ประชากรเชื้อสายจีน-สิงคโปรท่ีอาศัยอยูในประเทศสิงคโปร ท่ีไดมาจากการสุม

แบบเจาะจง โดยการคัดเลือกประชากรเชื้อสายจีนที่พูดได 2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลาง จํานวน 50 คน 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามที่ประกอบไปดวย 2 สวน คือ สวนที่ 1 เปนการสอบถามขอมูลสวนตัว  และ

สอบถามถึงการเลือกใชภาษาในแวดวงตาง ๆ  สวนที่ 2 เปนการตอบแบบสอบถามที่เปนการเติมขอความที่เวนวางไวใน

บทสนทนาใหสมบูรณ หรือที่เรียกวา Discourse Completion Test หรือ DCT 

ผลการวิจัยพบวาหนึ่ง) ในเรื่องของการเลือกใชภาษาตามแวดวงนั้น พบวามีการเลือกใชภาษาอังกฤษในแวด

วงการติดตอธุรกิจการคา แวดวงการติดตอราชการและแวดวงการทํางาน/การจางงาน มีการเลือกใชภาษาจีนกลางใน

แวดวงบาน แวดวงเพื่อน แวดวงเพื่อนบาน และแวดวงการศึกษา สอง) กลวิธีการปฏิเสธของคนเชื้อสายจีน-สิงคโปรท่ี

อาศัยอยูในประเทศสิงคโปรมี 10 กลวิธี กลวิธีเหลานี้สามารถแบงไดเปน 2 ประเภทใหญ คือ กลวิธีในการปฏิเสธ

ทางตรง และกลวิธีในการปฏิเสธทางออม กลวิธีในการปฏิเสธทางตรงมี 1 กลวิธี คือ การปฏิเสธอยางตรงไปตรงมาและ

กลวิธีในการปฏิเสธทางออมมี 9 กลวิธี ไดแก การใหเหตุผล การพิจารณาถึงความรูสึกของผูรวมสนทนา การรับ

ขอเสนอแนะไวพิจารณา การปลอบไมใหวิตกกังวล การกลาวถอยคําแสดงความเสียใจ การกลาวถอยคําแสดงความ

ลังเล การกลาวแบบหลีกเล่ียง การตําหนิผูถาม และการใชถามคําซ้ํา  สาม) การเลือกใชกลวิธีเหลานี้มีความสัมพันธ

กลวิธีการปฏิเสธตอการขอรอง การเชื้อเชิญ การแนะนํา และการเสนอ และมีความสัมพันธกับปจจัยสถานภาพของคู

สนทนาดวยเชนกัน กลาวคือ กลวิธีการปฏิเสธทางตรงถูกใชมากกับผูฟงที่สถานภาพต่ํากวา และกลวิธีการปฏิเสธ

ทางออมถูกใชมากกับผูฟงที่มีสถานภาพสูงกวา โดยพบวากลวิธีการปฏิเสธของคนเชื้อสายจีน-สิงคโปรนิยมใชกลวิธีการ

ปฏิเสธแบบออมและใชวิธีการใหเหตุผลในการปฏิเสธมากที่สุด 
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ABSTRACT  
The objectives of this research were one) To study using of English language and Mandarin 

language in seven domains. Two) To study refusal strategies of Chinese-Singaporean speakers in 

Singapore  

Sample for the study consists of Chinese-Singaporean can be speaks both English language and 

Mandarin language which thery are live in Singapore. Data are collected consists of two parts: part one, 

personnel data and language choice in seven domains. Part two, using Discourse Completion Test 

answered by 50 Chinese-Singaporean speakers in Singapore. 

The data show as one) Language use of Chinese-Singaporean are use English language in domain 

business transaction, government and employment and use Mandarin language in domain family, 

freiendship, neighbour and education. Two) Twelve refusal strategies used by Chinese-Singaporean 

speaker in Singapore.  They can be divided into the direct, and the indirect type.  Direct strategies can be 

one direct refusal. As for the indirect type, there are nine strategies: reason, consideration of interlocutor’s 

feelings, suggestion of willingness, let interlocutor off the hook, statement of regret, hedging, statement of 

principle and criticize the request / requester.  Three) The choice of these strategies is related to Request, 

Invitaion, Sugguestion and Offer.  The choice of the strategies is also related to the social status of 

interlocutors. Direct strategies use with interlocutors lower status and indirect strategies use with 

interlocutors higher status. The data show that most of them use the indirect refusal strategies in reasoning. 
 
Keywords : strategies, refusal, choose of language, speech act, domain, situation, status, idea unit 
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คํานาํ  
เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแลววาประเทศตาง ๆ ในโลกนี้มีภาษาใชในแตละประเทศของตนมากกวาหนึ่งภาษา 

หรือท่ีรูจักกันในนามวาประเทศหลายภาษา หัวขอหลักหัวขอหนึ่งของความหลากหลายที่นักวิชาการสนใจศึกษา คือ 

การเลือกใชภาษา ซึ่งหมายถึง การที่บุคคลที่มีความสามารถในการพูดไดมากกวาหนึ่งภาษา และตัดสินใจที่จะใชภาษา

ใดภาษาหนึ่งที่ตนพูดไดในการสื่อสาร การเลือกภาษาขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง ประการแรก คือ อาจเลือกใชตาม

ความพอใจของตน หรือพูดภาษาตาง ๆ สลับไปมา แลวแตอารมณ ปจจัยประการที่สอง คือ หนาที่ท่ีแบงไวอยางชัดเจน

ของภาษาในสังคม ผูใชภาษาจะตองเลือกภาษาใหถูกกับแวดวงที่สังคมกําหนดไววาจะตองใชภาษาอะไร ดวยเหตุน้ีจึง

นํามาซึ่งงานวิจัยเพื่อศึกษาการเลือกใชภาษาของคนในประเทศสิงคโปร และศึกษาภาษาที่ใชในบริบทการสื่อสาร

เพราะวามนุษยโดยพื้นฐานแลวไดใชภาษาในการติดตอสื่อสารกัน และการตีความหมายนั้นก็ข้ึนอยูกับปจจัยหลาย

อยาง เชน ถอยคําที่ผูพูดวามีเจตนาอยางไร การใชนํ้าเสียง และวัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ ดังนั้นเพ่ือศึกษาถึงเรื่องนี้
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ผูวิจัยจึงเลือกกลุมตัวอยางที่เปนประชากรสิงคโปร ท่ีพูดภาษาอังกฤษไดดี โดยผูวิจัยเนนศึกษาวัจนกรรมการปฏิเสธ 

เพราะวัจนกรรมนี้เปนวัจนกรรมที่จําเปนในการพูดคุยส่ือสารของคนเราในชีวิตประจําวัน และเนื่องจากในการพูดปฏิเสธ

น้ัน คือการที่ผูฟงไมยอมทําตามที่ผูพูดตองการ ทําใหเกิดการเสียหนาตอผูฟง  ดังนั้นผูพูดจะตองใชกลวิธีท่ีจะทําไมให

ผูฟงเสียหนา โดยตองพูดปฏิเสธใหสุภาพมากที่สุด เพ่ือใหเหมาะสมกับวัฒนธรรม โดยในเรื่องของวัฒนธรรมนั้น 

โดยเฉพาะวัฒนธรรมของจีนนั้นใหความสําคัญกับความอาวุโส หรือสถานภาพของบุคคล ดังนั้นผูวิจัยจึงตองการทราบ

วา กลวิธีการใชวัจนกรรมการปฏิเสธสัมพันธกับตัวแปรดานสถานภาพของคูสนทนาหรือไม ประเด็นปญหาทั้งหมดที่

กลาวมาขางตนนี้ ผูวิจัยเห็นวาเปนเรื่องที่นาศึกษาคนควาเปนอยางยิ่ง เพราะเปนประเด็นที่คาบเกี่ยวกับศาสตรในหลาย

สาขาดวยกัน ไมวาจะเปนทางดานภาษาศาสตรสังคม ดานวัจนปฏิบัติศาสตร และดานการสื่อสารขามวัฒนธรรม 

 

อุปกรณและวิธีการ 
 

1. การเลือกกลุมตัวอยางท่ีจะนํามาศึกษา 
กลุมประชากรตัวอยาง คือ ประชากรสิงคโปรท่ีมีเชื้อสายจีน ซึ่งมีอายุระหวาง 21 – 55 ป จํานวนทั้งส้ิน 50 คน 

ซึ่งเปนผูอยูในวัยทํางาน โดยไมไดจํากัดเพศ แตจะจํากัดเชื้อสายที่เปนเชื้อสายจีนและพูดได 2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ 

และ ภาษาจีนกลาง ซึ่งกลุมตัวอยางที่มีลักษณะดังกลาวนี้ไดมาโดยการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

 

2. การจัดทําเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย เครื่องมือ มี 2 ชุด คือ 

ชุดที่ 1 เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลเกี่ยวกับการเลือกใชภาษา โดยเปนแบบสอบถามแบบ 4 ตัวเลือก มี

ท้ังหมด 11 ขอ โดยเปนการถามทั้งขอมูลสวนตัวและการถามเกี่ยวกับการเลือกใชภาษาใน 7 แวดวงภาษา คือ 

ครอบครัว (Family), เพ่ือน (Friendship), เพ่ือนบาน (Neighbour), ธุรกิจการคา (Business Transaction), การศึกษา 

(Education), การตดิตอราชการ (Government) และ การทํางาน/การจางงาน (Employment)  

ชุดที่ 2 เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลเกี่ยวกับการใชกลวิธีในการพูดปฏิเสธตอการขอรอง (Request), การเชื้อ

เชิญ (Invitation), การใหคําแนะนํา (Suggestion), และการเสนอ (Offer) โดยสรางแบบสอบถามเปนเหตุการณสมมติ 

เพ่ือใหผูตอบคําถามตอบปฏิเสธ โดยผูวิจัยไดใชแบบสอบถามแบบ Discourse Completion Test (DCT) และใหผูตอบ

แบบสอบถามจากคําถามเหตุการณสมมติ ซึ่งมีสถานการณสมมติท้ังส้ิน 12 สถานการณ คือ 1) การทําการบาน 2) การ

ฟงบรรยายขายตรง 3) เรียนภาษาญี่ปุน 4) การชวยทํางานบาน 5) ทําความสะอาดหองครัว 6) งานสังสรรคของเพื่อน 

7) ดูหนังโรแมนติก 8) ขายของราคาพิเศษ 9) ทํางานลวงเวลา 10) งานเลี้ยงฉลองความสําเร็จ 11) รานอาหารอิตาเลียน

เปดใหม 12) อบรมคอรสพิเศษ 

 

3. การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลในชุดที่ 1 ในเรื่องของระดับการศึกษา อายุ และเพศ โดยนํามาจัดทําเปนตารางแสดงผล

และนําเสนอในรูปกราฟแผนภูมิในแตละสวน ตอจากนั้นในสวนของการเลือกใชภาษาตามแวดวงภาษา 7 แวดวง ได



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 6 

 1846 

เตรียมกรอกขอมูลท่ีเปนคําตอบไว 1 ชุด และไดจัดเรียงลําดับคําตอบตามจํานวนกลุมตัวอยางคนที่ 1 ถึงคนที่ 50 โดย

ทางขวามือของแตละคนเปนชองของภาษาที่กลุมตัวอยางไดเลือกไว ซึ่งมีท้ังหมด 4 ชอง ไดแก ชองภาษาอังกฤษ ชอง

ภาษาจีนกลาง ชองภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลาง และชองอื่น ๆ  คําตอบของแตละคนผูวิจัยไดใสหมายเลข 1 ไวเพ่ือ

ความสะดวกในการคํานวณตอไป 

การวิเคราะหขอมูลในชุดที่ 2 เพ่ือศึกษาประเภทกลวิธีการพูดปฏิเสธ ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 

1. นําคําตอบของกลุมตัวอยางมาตรวจสอบดูความครบถวนวา กลุมตัวอยางไดตอบครบทุกขอหรือไม ซึ่งก็

พบวาขอมูลมีความสมบูรณรอยเปอรเซนต 

2. คําตอบที่ไดมาของแตละคนมา ผูวิจัยใชวิธีตัดแบงถอยความออกเปนหนวยทางความคิด (Idea Unit) ทีละ

หนวย ๆ แยกคําตอบออกเปนหนวยยอย ๆ ซึ่งใชเกณฑทางความคิดเปนหลัก ถอยความการพูดปฏิเสธของคํากลาวนี้

แบงเปน 2 หนวยทางความคิด คือ 

3. ตอจากนั้นในแตละหนวยทางความคิดผูวิจัยจะระบุกลวิธีการปฏิเสธแตละหนวยทางความคิดนั้น ๆ   

4. เม่ือผูวิจัยแยกหนวยทางความคิด และระบุกลวิธีจากคําตอบของกลุมตัวอยางครบทั้ง 50 คน แลวก็ทําการ

นับจํานวนกลวิธีท่ีไดท้ังหมด หลังจากนั้นนํากลวิธีทั้งหมดมาแยกประเภท โดยใชเกณฑประเภทของเนลสันและคณะ อัน

ไดแก 

ประเภทที่ 1 กลวิธีการปฏิเสธแบบตรง ซึ่งพบไดวิธีเดียว โดยใชคําวา  เชน  I refuse, No and I can’t 

ประเภทที่ 2  กลวิธีการปฏิเสธแบบออม มี 9 กลวิธี 

1. กลวิธีการใหเหตุผล เชน I have other plans, I’m going to be study until late tonight. เปนตน 

2. กลวิธีการพิจารณาความรูสึกของผูรวมสนทนา เชน While I appreciate the offer, Thank you 

เปนตน  

3. กลวิธีการรับขอเสนอแนะไวพิจารณา เชน I’ll do it next time, Make it another day เปนตน 

4. กลวิธีการปลอบไมใหวิตกกังวล เชน Don’t worry about it เปนตน 

5. กลวิธีการกลาวถอยคําแสดงความเสียใจ เชน I’m so sorry เปนตน 

6. กลวิธีการกลาวถอยคําแสดงความลังเล เชน Oh, I’m not sure เปนตน 

7. กลวิธีการกลาวแบบหลีกเล่ียง เชน I don’t believe in fad dieting เปนตน 

  8. กลวิธีการตําหนิผูถาม เชน Who do think you are? เปนตน 

9. กลวิธีการใชถามคําซ้ํา เชน A dinner? เปนตน 

 

การวิเคราะหขอมูลในชุดที่ 2 เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางกลวิธีในการพูดปฏิเสธกับสถานภาพระหวางผู

พูดกับผูฟง โดยนําขอมูลสวนที่เปนคําตอบของแบบสอบถาม ท่ีเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางกลวิธีในการพูดปฏิเสธกับ

สถานภาพระหวางผูพูดกับผูฟง 3 สถานภาพ คือ สถานภาพของผูฟงต่ํากวาผูพูด, สถานภาพของผูฟงเทากับผูพูด และ

สถานภาพของผูฟงสูงกวาผูพูดมาวิเคราะห  
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ผลและวิจารณ 
 

1. ขอมูลสวนตัวและการเลือกใชภาษาระหวางภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลาง ในแตละแวดวงการใชภาษา 
ผูวิจัยพบขอมูลสวนตัวของประชากรกลุมตัวอยาง 50 คน ดังนี้ 

1. การศึกษา  มีผูจบการศึกษาในระดับ ‘O’ Level 1 คน คิดเปนรอยละ 2 ระดับ ‘A’ Level 1 คน คิดเปนรอยละ 

2 ระดับประกาศนียบัตร 28 คน คิดเปนรอยละ 56 ระดับปริญญาตรี 19 คน คิดเปนรอยละ 38 และระดับปริญญาโท 1 

คน คิดเปนรอยละ 2 

2. อายุ  มีชวงอายุ 21-30 ป 17 คน คิดเปนรอยละ 34 ชวงอายุ 31-40 ป 29 คน คิดเปนรอยละ 58 ชวงอายุ 

41-50 ป 3 คน คิดเปนรอยละ 6 และอายุมากกวา 50 ป มีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2 

3. เพศ มีกลุมตัวอยางประชากรเปนเพศหญิงจํานวน 30 คน เพศชาย 20 คน คิดเปนรอยละ 60 และ 40 

ตามลําดับ 

ผูวิจัยพบการเลือกใชภาษา ดังนี้ 

1. แวดวงครอบครัว มีการเลือกใชภาษาจีนกลาง 

2. แวดวงเพื่อน มีการเลือกใชภาษาจีนกลาง 

3. แวดวงเพื่อนบาน มีการเลือกใชภาษาจีนกลาง 

4. แวดวงการติดตอธุรกิจการคา มีการเลือกใชภาษาอังกฤษ 

5. แวดวงการศึกษา มีการเลือกใชภาษาจีนกลาง 

6. แวดวงการติดตอราชการ มีการเลือกใชภาษาอังกฤษ 

7. แวดวงการทํางานหรือการจางงาน มีการเลือกใชภาษาอังกฤษ 
 

2. กลวิธีการพูดปฏิเสธตอการขอรอง การเช้ือเชิญ การแนะนํา และการเสนอ  
ผูวิจัยพบกลวิธีการปฏิเสธทั้งสิ้น 10 กลวิธี 

1. กลวิธีการปฏิเสธทางตรง พบ 1 กลวิธี คือ การปฏิเสธอยางตรงไปตรงมา 

2. กลวิธีการปฏิเสธทางออม พบ 9 กลวิธี ดังนี้ 

2.1 กลวิธีการใหเหตุผล 

2.2 กลวิธีการพิจารณาความรูสึกของผูรวมสนทนา 

2.3 กลวิธีการรับขอเสนอแนะไวพิจารณา  

2.4 กลวิธีการปลอบไมใหวิตกกังวล  

2.5 กลวิธีการกลาวถอยคําแสดงความเสียใจ  

2.6 กลวิธีการกลาวถอยคําแสดงความลังเล  

2.7 กลวิธีการกลาวแบบหลีกเล่ียง ในกลวิธีน้ีแบงเปน 3 แบบ คือ 

2.7.1) กลวิธีการกลาวหลีกเล่ียงแบบการเสนอทางเลือก  
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2.7.2) กลวิธีการกลาวหลีกเล่ียงแบบขอผลัด  

2.7.3) กลวิธีการกลาวหลีกเล่ียงแบบการถามคําถามกลับ  

2.8 กลวิธีการตําหนิผูถาม  

2.9 กลวิธีการใชถามคําซ้ํา 
 

3. ความสัมพนัธระหวางกลวิธีการพูดปฏิเสธกับผูฟงท่ีมีสถานภาพตาง ๆ 
 ผูวิจัยพบ ดังนี้ 

 1. กลวิธีการปฏิเสธทางตรงถูกใชมากกับผูฟงที่มีสถานภาพทางสังคมตํ่ากวา แสดงวามีความสัมพันธกัน

ระหวางกลวิธีกับสถานภาพของผูฟง 

 2. กลวิธีการปฏิเสธทางออมถูกใชมากกับผูฟงที่มีสถานภาพทางสังคมสูงกวา แสดงวามีความสัมพันธกัน

ระหวางกลวิธีกับสถานภาพของผูฟง 

 

สรุปผลการทดลอง 

จากผลการวิจัยการเลือกใชภาษาในแวดวงภาษาตาง ๆ ท้ัง 7 น้ัน ผูวิจัยไดต้ังสมมติฐาน คือ การใชภาษาจีน

กลางในแวดวงภาษา (Domain) ครอบครัวและเพ่ือน และมีการใชภาษาอังกฤษในแวดวงภาษาเพื่อนบาน การติดตอ

ธุรกิจการคา การศึกษา การติดตอราชการและการทํางานหรือการจางงาน ผลการวิจัยสรุปไดวาประชากรกลุมตัวอยางที่

มีเฉพาะเชื้อสายจีน-สิงคโปร จํานวน 50 คน ไดผลการวิจัยเปนไปตามที่ผูวิจัยไดต้ังสมมติฐานไวถูกตอง คือ เปนจํานวน 

5 แวดวงภาษา ไดแก ครอบครัว (Family) และเพื่อน (Friendship) มีการเลือกใชภาษาจีนกลางมากกวาการเลือกใช

ภาษาอังกฤษ และแวดวงของการติดตอธุรกิจการคา (Business Transaction), การติดตอราชการ (Government) และ 

การทํางานหรือการจางงาน (Employment) มีการเลือกใชภาษาภาษาอังกฤษมากกวาการเลือกใชภาษาจีนกลาง แตจะ

มี 2 แวดวงภาษาที่ไมเปนไปตามที่ผูวิจัยไดต้ังสมมติฐานไว ไดแก เพ่ือนบาน (Neighbour) และการศึกษา (Education) 

โดยที่ผูวิจัยไดต้ังสมมติไว คือ มีการเลือกใชภาษาอังกฤษมากกวาการเลือกใชภาษาจีนกลาง แตผลการวิจัยไดปรากฎวา

ท้ัง 2 แวดวงภาษานี้มีการเลือกใชภาษาจีนกลางมากกวาการเลือกใชภาษาอังกฤษ   

จากผลการวิจัยการใชกลวิธีการพูดปฏิเสธของกลุมตัวอยางที่มีเชื้อสายจีน-สิงคโปรในประเทศสิงคโปรจํานวน 

50 คน ไดมีการใชกลวิธีการพูดปฏิเสธตอการขอรอง (Request) การเชื้อเชิญ (Invitation) การแนะนํา (Suggestion) 

และการเสนอ (Offer) มีการใชกลวิธีการปฏิเสธทั้ง 2  ประเภท คือ กลวิธีการปฏิเสธทางตรง ซึ่งมี 1 กลวิธี และกลวิธีการ

ปฏิเสธทางออม มีท้ังหมด 9 กลวิธี แตในกลวิธีการกลาวแบบหลีกเล่ียงผูวิจัยพบกลวิธี 3 กลวิธี คือ  

1. การกลาวหลีกเลี่ยงแบบเสนอทางเลือก  

2. การกลาวหลีกเลี่ยงแบบขอผลัด  

3. การกลาวหลีกเลี่ยงแบบการถามกลับ  

โดยผลการวิจัยกลวิธีการกลาวแบบหลีกเล่ียงมีความสัมพันธกันระหวางกลวิธีในการพูดปฏิเสธกับสถานภาพ

ทางสังคมของผูฟง ซึ่งในการใชกลวิธีการพูดปฏิเสธตอการขอรองจะมีการใชกลวิธีการกลาวหลีกเล่ียงแบบขอผลัดกับ
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สถานภาพที่สูงกวา การใชกลวิธีการปฏิเสธตอการเชื้อเชิญจะมีการใชกลวิธีการกลาวหลีกเลี่ยงแบบเสนอทางเลือกใน

ทุกสถานภาพ การใชกลวิธีการปฏิเสธตอการใหคําแนะนําจะมีการใชกลวิธีการกลาวหลีกเลี่ยงแบบเสนอทางเลือกใน

สถานภาพเทากันมากที่สุด และการใชกลวิธีการปฏิเสธตอการเสนอ จะมีการใชกลวิธีการกลาวหลีกเลี่ยงแบบเสนอ

ทางเลือกในสถานภาพที่ตํ่ากวาและในสถานภาพที่สูงกวาใกลเคียงกัน  

โดยภาพรวมกลุมตัวอยางเชื้อสายจีน-สิงคโปรในประเทศสิงคโปร ท้ัง 50 คน จะมีการใชกลวิธีการปฏิเสธแบบ

ทางออมในกลวิธีการใหเหตุผลมากท่ีสุดรวมทั้งส้ินเทากับ 454 วัจนกรรม   จากวัจนกรรมทั้งหมด 1,133 วัจนกรรม โดย 

รองลงมาอันดับท่ี 2 คือ การใชกลวิธีการปฏิเสธแบบทางตรง คือเทากับ 176 วัจนกรรม และอันดับท่ี 3 คือ การใชกลวิธี

การปฏิเสธการเต็มใจรับขอเสนอแนะ คือ เทากับ 147 วัจนกรรม ซึ่งเปนไปตามที่ผูวิจัยไดต้ังสมมติฐานไว คือ ผูวิจัยได

ตั้งสมมติฐานไววา “การแสดงการปฏิเสธจะมีการใชหลายกลวิธี” ซึ่งก็เปนไปตามที่ไดต้ังสมมติฐานไว   
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