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บทคัดย่อ

งานวจิยันีเ้ป็นการศึกษาการใช้กลวธิแีสดงความไม่เหน็ด้วยของกลุม่ผูเ้รยีนภาษาญีปุ่น่ชาวไทย

เปรียบเทยีบกบักลุ่มตัวอย่างชาวญีปุ่น่และกลุม่ตวัอย่างชาวไทยเป็นภาษาแม่กลุม่ละ 20 คน

ใน 4 สถานการณ์ที่ก�าหนดให้สถานภาพของคู่สนทนา และความเป็นทางการของ

สถานการณ์แตกต่างกัน การวิจัยครั้งน้ีใช้แบบสอบถามปลายเปิดในการเก็บข้อมูลและ

วเิคราะห์การใช้กลวธิแีสดงความไม่เหน็ด้วย ผลการศกึษาพบว่าผู้เรยีนภาษาญีปุ่่นชาวไทย

มีแนวโน้มการใช้รูปแบบอ้อมมากกว่าผู้พูดภาษาแม่ทั้งสองภาษาและใช้กลวิธีลดการ

คกุคามหน้าของคูส่นทนาใกล้เคยีงกบักลุม่ตัวอย่างชาวญีปุ่น่มากกว่ากลุ่มตวัอย่างชาวไทย 

นอกจากนี้ในสถานการณ์ที่เป็นทางการพบว่าผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยและกลุ่มตัวอย่าง

ชาวญี่ปุ่นจะใช้กลวิธีการกล่าวขอโทษและการแสดงให้คู่สนทนาเห็นว่าเห็นด้วยมากกว่า

กลุ่มตัวอย่างชาวไทย 
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Abstract

This paper investigates the use of disagreement strategies of 20 Thai 
learners of Japanese, 20 Japanese native speakers, and 20 Thai native 
speakers in four situations where the interlocutors had different status 
and where the formality of the situation was different. Questionnaires 
containing open-ended questions were designed to collect the data 
in order to analyze the disagreement speech acts and strategies. 
The results showed that the Thai learners of Japanese used indirect 
disagreement more than the Japanese and the Thai native speakers, 
while the Thai learners of Japanese used a face-threatening act 
reduction strategy similar to that of the Japanese native speakers 
rather than that of the Thai native speakers. Moreover, when the 
situation was formal, both groups, the Thai learners of Japanese and 
the Japanese native speakers, used apology and fake agreement 
strategies more frequently than the Thai native speakers.
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1. ที่มาและความส�าคัญของปัญหา

 การแสดงความคดิเหน็ในเชิงขัดแย้งหรอืไม่เห็นด้วย

ต่อสิง่ทีคู่ส่นทนาพดูน้ันในหลายวฒันธรรมอาจจะเป็นการ

พูดที่สร้างความล�าบากใจให้กับผู ้พูดเป็นอย่างมาก 

เนื่องจากต้องค�านึงถึงสัมพันธภาพและความรู้สึกของ

คู่สนทนาเพือ่รกัษาหน้าของคูส่นทนา เช่น ในวฒันธรรม

ญีปุ่น่และไทยซึง่เป็นวฒันธรรมคตนิยิมหมู ่(Collectivism) 

ในวัฒนธรรมลักษณะน้ีจะมองว่าการแสดงความคิดเห็น

ในเชิงขัดแย้งนั้นเสี่ยงต่อการทะเลาะและกระทบต่อ

ความสมัพนัธ์ระหว่างคูส่นทนาได้ง่ายและเป็นวัจนกรรม

ทีม่รีะดบัการคกุคามหน้า (Face Threatening Act: FTA) 

ของคู่สนทนาสูง (Brown & Levinson, 1978) กลวิธีใน

การพูดเพื่อแสดงความไม่เห็นด้วยโดยไม่ให้กระทบต่อ

ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สนทนาน้ันแต่ละวัฒนธรรมจะ

แตกต่างกันไป เช่น ในภาษาญี่ปุ่นนั้นมักจะใช้วิธีการพูด

โดยอ้อมหรือหลีกเลี่ยงการพูดตรง (Naruse, 1996; 木

山, 2005; 楊, 2009) โดยใช้เหตุผลหรือแสดงหลักฐาน

ต่าง ๆ (亀田他, 1998) หรือการถามคู่สนทนา (堀田・

吉本, 2012;  楊, 2009) ส่วนในภาษาไทยจะใช้วิธีการ

ถามความเห็นของคู ่ สนทนา (Quest ion ing ) 

(Deepheunton, 1992) หรอืการใช้ค�าเพือ่หลกีเลีย่งการ

กล่าวปฏเิสธตรง ๆ  (Hedging Discourse Particles and 

Expressions) (Deepheunton, 1992; Naruse, 1996) 

ส่วนผูเ้รยีนภาษาทีต้่องใช้ภาษาต่างประเทศในการแสดง

ความคิดเห็นในเชิงไม่เห็นด้วยนั้น นอกเหนือจากที่ต้อง

ระวงัสมัพนัธภาพระหว่างคูส่นทนาแล้ว ยงัต้องระวงัการ

ใช้ภาษาที่เหมาะสมในการพูดกับคู่สนทนาที่ไม่ใช่คนใน

วัฒนธรรมเดียวกันด้วย ซึ่งกลวิธีการพูดเหล่านี้เป็นอีก

หวัข้อหนึง่ทีย่ากส�าหรับผูเ้รยีนภาษาญ่ีปุน่（木山, 2005）

 งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับกลวิธีการแสดงความเห็น

โต้แย้งหรือการแสดงความไม่เห็นด้วยในภาษาญ่ีปุ่นน้ัน

ถ้าเทยีบกบังานวจิยัทีศ่กึษาเก่ียวกบัวจันกรรมอืน่ ๆ  เช่น 

วัจนกรรมการขอร้อง หรือ วัจนกรรมการปฏิเสธ จัดว่า

ยงัมปีรมิาณทีไ่ม่มาก (堀田・吉本, 2012) เช่น งานวจิยั

ที่ศึกษากลวิธีการใช้ภาษาแสดงความไม่เห็นด้วยของผู้

พูดภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่ (亀田他, 1998; 木山, 

2005; Naruse, 1996) งานที่เปรียบเทียบระหว่างผู้พูด

ภาษาญีปุ่่นกบัภาษาจนี หรอืภาษาเกาหลี (李, 2001; 李, 

2003; 堀田・吉本,2012; 楊, 2009) งานวจิยัที่เปรียบ

เทียบผู้พูดชาวไทยกับชาวญี่ปุ ่น (วันวิสาข์ กูลภัทรนิ

รันดร์, 2549, 2555) และงานที่เปรียบเทียบระหว่างผู้

เรยีนภาษาญีปุ่น่ชาวไทยและผู้พดูภาษาแม่ชาวญีปุ่น่และ

ชาวไทย (ピナンソッティクン, 2014, 2015) ส่วนงาน

ที่ศึกษาเฉพาะผู้พูดภาษาไทยก็มีเช่นกัน เช่น งานของ 

Deepheunton (1992) อมุาภรณ์ สงัคมาน (2544) และ

สุภาสินี โพธิวิทย์ (2547) ในบรรดางานวิจัยเหล่านี้ส่วน

ใหญ่จะศกึษาการใช้กลวธิกีารแสดงความไม่เห็นด้วยจาก

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ภาษาแม่นั้น ๆ หรือมีการเปรียบเทียบ

กับภาษาอื่น ๆ แต่งานวิจัยที่ศึกษาผู้เรียนภาษาญีปุ่น่ชาว

ไทยมแีค่งานของ ピナンソッティクン (2014, 2015) 

นอกจากนีใ้นงานวจิยัส่วนใหญ่มกีารก�าหนดปัจจยัทีม่ผีล

ต ่อการใช ้ภาษาตามกรอบทฤษฎีของ Brown & 

Levinson (1978) 3 ปัจจัยคือ สถานภาพของคู่สนทนา 

(Relative power (P)), ระยะห่างระหว่างคูส่นทนา 

(Social distance (D) ), ระดับเนื้อหาที่ล่วงเกินต่อคู ่

สนทนา (The Ranking of imposition(Rx)) แต่

งานทีศ่กึษาเกีย่วกบัปัจจยัอืน่ ๆ  ทีจ่ะมผีลต่อการใช้ภาษา

เพื่อแสดงความไม่เห็นด้วย เช่น ความเป็นทางการ 

(Formality) ของสถานการณ์ที่มีผลต่อการใช้กลวิธีการ

แสดงความไม่เห็นด้วยนั้นมีเพียงงานของ Naruse 

(1996) และ 李 (2003)  แต่ยงัไม่พบในงานทีศ่กึษากลุม่

ตัวอย่างที่เป็นผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย

ฉะน้ันในงานวิจัยน้ีจึงมุ่งเน้นการศึกษาเกี่ยวกับ

กลวิธีการใช้ภาษาญี่ปุ่นในวัจนกรรมการแสดงความไม่

เห็นด้วยหรือการแสดงความคิดเห็นในเชิงขัดแย้งของ

ผู ้ เรียนภาษาญี่ปุ ่นชาวไทยโดยเปรียบเทียบกับกลุ่ม
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ตัวอย่างชาวญี่ปุ่นและกลุ่มตัวอย่างชาวไทย นอกจากน้ี

ยงัวเิคราะห์เกีย่วกบัปัจจยัต่าง ๆ  รวมถึงปัจจยัความเป็น

ทางการที่จะส่งผลต่อการใช้กลวิธีการใช้ภาษาญ่ีปุ่นใน

วจันกรรมการแสดงความไม่เหน็ด้วยของกลุม่ตวัอย่างด้วย

2. ค�าถามวิจัย

• ผูเ้รยีนภาษาญีปุ่น่ชาวไทยมกีลวธิกีารใช้ภาษา

ญี่ปุ่นในวัจนกรรมการแสดงความไม่เห็นด้วยอย่างไร

• ผูเ้รยีนภาษาญีปุ่น่ชาวไทยมกีลวธิกีารใช้ภาษา

ญีปุ่น่ในวจันกรรมการแสดงความไม่เหน็ด้วยเหมอืนหรอื

แตกต่างจากกลุม่ตวัอย่างชาวญีปุ่น่และกลุม่ตวัอย่างชาว

ไทยอย่างไร

• ปัจจัยด้านสถานภาพระหว่างคู่สนทนา น�้า

หนักของสถานการณ์และความเป ็นทางการของ

สถานการณ์ท่ีก�าหนดส่งผลต่อการใช้กลวิธีการใช้ภาษา

ญี่ปุ่นในวัจนกรรมการแสดงความไม่เห็นด้วยของกลุ่ม

ตัวอย่างอย่างไร

3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

3.1 กลวธิกี�รใช้ภ�ษ�เพือ่แสดงคว�มไม่เหน็ด้วย

 งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นใน

เชิงขัดแย้งที่ผ่านมาน้ัน จะพยายามช้ีให้เห็นถึงลักษณะ

เด่นของการใช้กลวิธีต่าง ๆ  ที่จะไม่ท�าร้ายความรู้สึกและ

รกัษาหน้าของคูส่นทนาในแต่ละวฒันธรรมซึง่เกณฑ์การ

วิเคราะห์กลวิธีการแสดงความไม่เห็นด้วยหรือช่ือเรียก

กลวิธีนั้นจะแตกต่างกันไปในแต่ละงานวิจัย ในงานท่ี

ศกึษาเกีย่วกบัผูพู้ดภาษาแม่เป็นภาษาญีปุ่น่พบว่า ชาวญีปุ่น่

มกัจะใช้วธิกีารพดูโดยอ้อมหรอืหลกีเลีย่งการพูดตรงโดย

ค�านึงถึงหน้าด้านลบเป็นหลัก (Naruse, 1996; 木山, 

2005; 楊, 2009) โดยเลอืกใช้โครงสร้างประโยคในการ

แสดงความไม่เห็นด้วยในรูปแบบท่ีคงท่ีและแน่นอน

มากกว่าชาวเกาหลี (李, 2001) และใช้ความสุภาพด้าน

ลบ (negative politeness) โดยการแสดงค�าถามต่อคู่

สนทนา (堀田・吉本, 2012; 楊, 2009) นอกจากนีช้าว

ญีปุ่น่ยงัมแีนวโน้มทีจ่ะเลอืกใช้รปูภาษาทีย่นืยนัความคิด

ของตนเองและการก้าวล่วงต่อคู่สนทนาหรือหลีกเล่ียง

การใช้ถ้อยค�าปฏิเสธข้อเสนอของคู่สนทนาและมักจะ

กล่าวค�าแสดงความคิดเชิงบวกก่อน เช่น 「それはいい

ですけど」แล้วจึงตามด้วยข้อเสนอของตัวเองและมัก

อ้างบคุคลอืน่มาเป็นเหตผุลในการปฏเิสธข้อเสนอในกรณี

ทีคู่ส่นทนามสีถานภาพสงูกว่า (วนัวสิาข์ กลูภทัรนรินัดร์, 

2555)  ส่วนในงานของ Naruse (1996) แสดงให้เห็นว่า

คนญี่ปุ่นใช้กลวิธีที่ใช้ความสุภาพเชิงบวกมากที่สุด และ

มกีลวธิย่ีอยทีค่นญีปุ่น่ใช้มากคอื การแสดงความเหน็แบบ

อ้อม (hedging opinion) การพูดไม่จบประโยคหรือ

ประโยคที่ทิ้งท้ายไว้แค่ค�าว่า “แต่” และการบอกเป็นนยั 

ๆ  (give hints) ส่วนวนัวสิาข์ กลูภทัรนิรนัดร์ (2555) ชี้

ว่ากลวธิย่ีอยทีช่าวญีปุ่น่เลอืกใช้มากทีส่ดุสามอนัดบัแรก

คือ การให้เหตุผล การปฏิเสธ และการขอโทษ นอกจาก

นี้ ในงานของ ピナンソッティクン (2014) ยังพบว่า 

ชาวญีปุ่น่มแีนวโน้มจะใช้การแสดงเหตผุลเชิงปฏเิสธ (否

定理由) ในส่วนต้น (切り出し) และเสนอทางเลือกอื่น 

(代替案) ในส่วนท้าย（終結部）ของการแสดงความ

ไม่เห็นด้วย  นอกจากน้ี การแสดงความไม่เห็นด้วยยัง

แตกต่างกันไปตามสถานการณ์อีกด้วย เช่น ในงานของ 

木山 (2005) ได้แสดงให้เห็นว่าในการสนทนาแบบเจอ

กันครั้งแรก ชาวญี่ปุ่นจะใช้ลักษณะการแสดงความไม่

เห็นด้วยแบบที่ค�านึงถึงคู่สนทนา ใช้เนื้อหาแบบข้อเท็จ

จรงิและใช้วธิกีารแสดงการไม่เหน็ด้วยแบบอ้อมมากกว่า

การสนทนาระหว่างเพื่อนสนิท อย่างไรก็ดีมีงานศึกษาที่

แสดงให้เห็นว่าชาวญี่ปุ่นก็ไม่ได้ใช้การแสดงความไม่เห็น

ด้วยโดยอ้อมเสมอไป เช่น งานของ 亀田他 (1998) พบ

ว่า นกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายชาวญีปุ่น่ใช้วธิกีาร

แสดงความไม่เห็นด้วยอย่างตรงไปตรงมาและแสดงการ

ไม่เห็นด้วยโดยการใช้เหตุผลหรือแสดงหลักฐานต่าง ๆ 

และ 李 (2003) ก็พบว่าชาวญี่ปุ่นและเกาหลีจะค�านึงถึง
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จุดประสงค์ที่ต้องการสื่อมากที่สุดโดยไม่ค�านึงถึงการ

คกุคามหน้าของคูส่นทนาในสถานการณ์แบบเป็นกนัเอง 

ส่วนในสถานการณ์ท่ีเป็นทางการน้ันชาวญ่ีปุ่นจะแสดง

ความคิดเห็นในเชิงคัดค้านอย่างตรง ๆ ในขณะท่ีชาว

เกาหลีจะใช้กลวิธีอ้างอิงหลักฐานประกอบการแสดง

ความไม่เห็นด้วยของตน

 งานที่ศึกษาเก่ียวกับกลวิธีการแสดงความไม่เห็น

ด้วยของชาวไทยพบว่า ชาวไทยมีแนวโน้มเลือกใช้กลวิธี

การให้เหตุผลมากที่สุดเช่นเดียวกับชาวญี่ปุ่น (สุภาสินี 

โพธิวิทย์, 2547; วันวิสาข์ กูลภัทรนิรันดร์, 2555; ピナ

ンソッティクン, 2014) นอกจากนี ้ยงัมกีารถามความ

เห็นของคู่สนทนา (Questioning) (Deepheunton, 

1992) การใช้ค�าเพื่อหลีกเลี่ยงการกล่าวปฏิเสธตรง ๆ 

(Hedging Discourse Particles and Expressions) 

หรือใช้วิธีการพูดอ้อมค้อมเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า

อย่างรุนแรงต่อคู่สนทนา (Deepheunton, 1992; 

อุมาภรณ์ สังคมาน 2544; สุภาสินี โพธิวิทย์, 2547) ใน

ขณะที่งานของ วันวิสาข์ กูลภัทรนิรันดร์ (2555) ได้ผล

การศึกษาที่แตกต่างออกไป กล่าวคือ ชาวไทยมักใช้รูป

ภาษาทีย่นืยนัความคดิของตนเองอย่างหนกัแน่น และมกั

ใช้ค�าแสดงอาการลังเล เช่น การใช้ค�าว่า “อืม” “เอ่อ” 

แล้วตามด้วยข้อเสนอของตัวเองโดยกล่าวถึงข้อเสียของ

ข้อเสนอซึง่เป็นการประเมินเชิงลบต่อคูส่นทนาอย่างตรง

ไปตรงมามากกว่าเมือ่เทยีบกับชาวญีปุ่น่ ส่วนกลุม่ผู้เรยีน

ภาษาญี่ปุ่นชาวไทยในงานของピナンソッティクン

(2014) พบว่า ผูเ้รียนมีแนวโน้มใช้กลวธิกีารกล่าวตอบรับ

คู่สนทนา（相手の発話の受け入れ）มาก แต่ใช้การ

แสดงเหตผุลเชิงปฏเิสธ (否定理由) น้อยในส่วนต้น (切

り出し) ของการแสดงความเห็นเชิงขัดแย้ง ซึ่งแตกต่าง

จากกลุ่มตัวอย่างชาวญี่ปุ่นและกลุ่มตัวอย่างชาวไทย 

3.2  ปัจจยัท่ีมผีลต่อก�รเลอืกใช้กลวธิกี�รแสดง 

  คว�มไม่เห็นด้วย

 ปัจจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใช้กลวธิกีารแสดงความไม่

เห็นด้วยนัน้ ในงานส่วนใหญ่มกัจะใช้กรอบแนวคดิในการ

วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้กลวิธีเพ่ือแสดง

ความสุภาพของ Brown & Levinson (1978) ใน 3 

ปัจจัยคือ สถานภาพของคู่สนทนา (Relative power 

(P)), ระยะห่างระหว่างคู่สนทนา (Social distance (D)), 

ระดับเนื้อหาที่ล่วงเกินต่อคู่สนทนา (The ranking of 

imposition (Rx)) ซึ่งปัจจัยสถานภาพของคู่สนทนา (P) 

และระยะห่างระหว่างคู่สนทนา (D) นั้นเป็นปัจจัยที่จะ

แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์และวัฒนธรรมที่ 

แตกต่างกัน ปัจจัยทางสังคมเหล่านี้ไม่ควรถูกมองข้าม

เนือ่งจากเป็นปัจจยัทีม่ผีลต่อการเลือกใช้กลวธิเีพือ่แสดง

ความสุภาพ (Brown & Fraser, 1979; Blum-Kulka & 

House, 1989) ปัจจยัด้านสถานภาพของคูส่นทนาในงาน

ที่ศึกษาการแสดงความไม่เห็นด้วยนั้น มักจะศึกษาใน

สถานการณ์ที่มีความแตกต่างด้านอายุ เพศ การศึกษา 

หรือสถานภาพทางสังคม เช่น ต�าแหน่งหน้าที่การงาน 

ซ่ึงส่วนใหญ่พบว่า ความแตกต่างด้านอายุและต�าแหน่ง

หน้าที่การงานนั้นมีผลต่อการเลือกใช้กลวิธีแสดงความ

สุภาพ เช่น ในงานของ 亀田他 (1998) พบว่า กรณีที่คู่

สนทนามีสถานภาพสูงกว่า นักเรียนชาวญี่ปุ่นมีแนวโน้ม

ที่จะใช้กลวิธีแสดงความสุภาพมากกว่ากรณีที่พูดกับ

เพื่อน และกลุ่มตัวอย่างชาวไทยมีการเลือกใช้กลวิธีย่อย

ต่างกันเมื่อคู่สนทนาเป็นผู้ที่มีอายุสูงกว่า (วันวิสาข์ 

กูลภัทรนิรันดร์, 2555; ピナンソッティクン, 2014) 

คนที่มีอายุมากกว่าจะหลีกเล่ียงการเผชิญหน้าอย่าง

รุนแรงต่อคู่สนทนา (สุภาสินี โพธิวิทย์, 2547) นอกจาก

นีเ้พศกเ็ป็นอกีปัจจยัหนึง่ทีม่ผีลต่อการเลือกใช้กลวธิกีาร

แสดงความไม่เห็นด้วยของกลุ่มตัวอย่างชาวญี่ปุ่นด้วย

เช่นกัน ซึ่ง 亀田他 (1998) พบว่า เพศชายจะเลือกใช้

ส�านวนที่แสดงความไม่เห็นด้วยแบบตรงไปตรงมา

มากกว่าเพศหญงิ ส่วนในกลุ่มตวัอย่างของชาวไทยพบว่า

เพศหญงิจะเลอืกใช้กลวธิทีีห่ลากหลายกว่าเพศชาย (สภุา

สนิ ีโพธวิทิย์, 2547) และมแีนวโน้มทีจ่ะใช้กลวิธีที่มีหน้า

ที่รักษาสัมพันธภาพมากกว่าเพศชาย (วนัวสิาข์ กลูภทัร

นรินัดร์, 2549) อย่างไรกด็ ีในงานของอมุาภรณ์ สังคมาน 
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(2544) พบว่าปัจจัยด้านเพศไม่มีผลต่อการเลือกใช้

ถ้อยค�าของกลุ่มตัวอย่างชาวไทย เน่ืองจากท้ังเพศชาย

และเพศหญิงเลือกใช้ถ้อยค�าโดยประมาณการเสี่ยงต่อ

การเสยีหน้าเหมอืนกัน นอกจากนีปั้จจยัอืน่ ๆ  เช่น ระดับ

การศกึษากพ็บว่า ไม่มผีลต่อการเลอืกใช้กลวธิแีสดงการ

โต้แย้งของกลุ่มตัวอย่างชาวไทย (อุมาภรณ์ สังคมาน, 

2544)

 ส่วนปัจจัยระยะห่างระหว่างคู่สนทนา เช่น ความ

สนทิสนมกนัระหว่างคูส่นทนาก็มผีลต่อการเลอืกใช้กลวธิี

ในการแสดงความไม่เห็นด้วยเช่นกัน ในสถานการณ์ที่

เป็นคูส่นทนาทีส่นทิสนมชาวญีปุ่น่จะใช้กลวธีิแสดงความ

ไม่เห็นด้วยแบบอ้อมมากกว่าคู่สนทนาที่เจอกันครั้งแรก 

(木山, 2005) หรือมีการใช้กลวิธีในการแสดงความไม่

เห็นด้วยท่ีแตกต่างกันในกรณีส่วนท้าย（終結部）

ของการแสดงความไม่เห็นด้วยของท้ังกลุ่มตัวอย่างชาว

ญี่ปุ่น ชาวไทย และผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย (ピナン

ソッティクン, 2014) ส่วนปัจจยัทีเ่กีย่วกบัระดบัเนือ้หา

ทีล่่วงเกนิต่อคูส่นทนานัน้ในงานของピナンソッティク

ン (2014) พบว่า มีผลต่อการใช้กลวิธีการแสดงความไม่

เห็นด้วยในส่วนต้น (切り出し) ของการแสดงความไม่

เห็นด้วยในกลุ่มตัวอย่างชาวญ่ีปุ่นและผู้เรียนภาษาญ่ีปุ่น

ชาวไทย โดยไม่พบในกลุ่มตวัอย่างชาวไทย

 นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆ เช่น ความเป็นทางการ

ของสถานการณ์ (Formality) ท่ีมีการศึกษาด้วย เช่น 

งานของ 李 (2003) และ Naruse (1996) ซึง่งานของ 李 

(2003) พบว่า คนญี่ปุ ่นมีแนวโน้มใช้กลวิธีการพูด

อ้อมค้อมทั้งในสถานการณ์ที่เป็นทางการและไม่เป็น

ทางการ จงึกล่าวได้ว่าความเป็นทางการของสถานการณ์

ไม่ได้เป็นปัจจัยส�าคัญท่ีส่งผลต่อผู้พูดชาวญ่ีปุ่นเท่ากับ

ชาวเกาหลี ส่วนในงานของ Naruse (1996) ชี้ให้เห็นว่า

ทัง้ 3 ปัจจัยของ Brown & Levinson (1978) และความ

เป็นทางการของสถานการณ์น้ันไม่มีปัจจัยใดปัจจัยหน่ึง

ส่งผลโดยตรงต่อการใช้กลวิธีแสดงความสุภาพแต่ยิ่งถ้า

ผลรวมของความแตกต่างของปัจจัยมากขึ้น ความเส่ียง

ทีต้่องคกุคามหน้าของคูส่นทนากจ็ะมากขึน้ การใช้กลวธิี

ในการการแสดงความไม่เห็นด้วยก็จะใช้การแสดงความ

สุภาพมากขึ้นด้วยเช่นกัน

จงึเหน็ได้ว่าจากงานวจิยัทีศ่กึษาเกีย่วกบัวจันกรรม

การแสดงความไม่เห็นด้วยที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่จะชี้ให้

เห็นถึงรูปแบบหรือกลวิธีในการใช้ภาษาเพื่อแสดงความ

ไม่เหน็ด้วยโดยก�าหนดสถานการณ์และปัจจยัทีส่่งผลแตก

ต่างกันออกไป ซึ่งสามารถสรุปได้ 2 ประเด็นคือ 1) 

ลกัษณะการเลือกใช้กลวิธแีสดงความไม่เหน็ด้วยของชาว

ญี่ปุ่นและชาวไทยนั้นมีทั้งการแสดงความเห็นแบบตรง

และอ้อม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่ก�าหนดในแต่ละ

งานวจิยั แต่แนวโน้มทีค่ล้ายกนัคอื ชาวญีปุ่น่มกัจะเลอืก

ใช้กลวธิทีีร่กัษาสมัพนัธภาพคูส่นทนาเป็นหลกั และกลวธิี

ที่กลุ่มตัวอย่างทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวไทยใช้ในการแสดง

ความไม่เห็นด้วยมากที่สุดคือ การให้เหตุผล แต่จะแตก

ต่างไปบ้างตามสัดส่วนการใช้หรอืกลวิธย่ีอยทีไ่ม่เหมอืนกนั 

2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้กลวิธีต่าง ๆ คือ 

สถานภาพของคู่สนทนา, ระยะห่างระหว่างคู่สนทนา, 

ระดบัเนือ้หาทีล่่วงเกนิต่อคูส่นทนา เป็นส�าคญั ส่วนปัจจยั

อื่น ๆ เช่นเพศของคู่สนทนา และความเป็นทางการของ

สถานการณ์ส่งอิทธิพลที่แตกต่างกันไปในแต่ละงานวิจัย 

ฉะน้ันในงานวิจัยน้ีจึงใช้ผลการศึกษาที่ผ่านมาตั้งเป็น

สมมติฐานเพื่อศึกษาการแสดงความไม่เห็นด้วยของผู้

เรยีนภาษาญีปุ่น่ชาวไทยเปรยีบเทยีบกบัผู้พดูภาษาญีปุ่น่

เป็นภาษาแม่โดยก�าหนดสถานการณ์ให้มีปัจจัยของ

สถานภาพของคู่สนทนา (อายุและสถานภาพทางสังคม) 

ที่ต่างกัน ระดับเนื้อหาที่ล่วงเกินต่อคู่สนทนามากและ

น้อยต่างกันและเพิ่มปัจจัยความเป็นทางการของ

สถานการณ์ เพื่อเปรียบเทียบลักษณะการเลือกใช้กลวิธี

ที่แตกต่างกันของทั้งสามกลุ่มตัวอย่าง
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4. วิธีการด�าเนินการวิจัย

4.1 กลุ่มตัวอย่�ง

ในงานวิจัยนี้แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม 

กลุ่มละ 20 คน รวมท้ังหมด 60 คน โดยก�าหนดให้จ�านวน

ชายและหญงิมจี�านวนเท่ากนัในแต่ละกลุม่ (หญงิ 10 คน, 

ชาย 10 คน) ดังนี้

1) ผู้เรียนภาษาญ่ีปุ่นชาวไทย (TJL) ท่ีมีระดับ 

 ความสามารถภาษาญ่ีปุ่นระดับ N2 ขึ้นไป 

 จ�านวน 20 คนอายุระหว่าง 20-49 ปี

2) กลุ่มตัวอย่างชาวญี่ปุ่น (JNS) จ�านวน 20 คน 

 อายุระหว่าง 30-59 ปี

3) กลุ่มตัวอย่างชาวไทย (TNS) จ�านวน 20 คน 

 อายุระหว่าง 20-39 ปี

4.2 ก�รเกบ็รวบรวมข้อมลูและเครือ่งมอืทีใ่ช้ใน 

 ง�นวิจัย

การวิจัยนี้ท�าการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม

ปลายเป ิดโดยก�าหนดสถานการณ์ เพื่อให ้ผู ้ตอบ

แบบสอบถามเขยีนแสดงความไม่เห็นด้วยเป็นภาษาญีปุ่น่ 

โดยใช้กับกลุ ่มผู ้เรียนภาษาญ่ีปุ ่นชาวไทยและกลุ ่ม

ตวัอย่างชาวญีปุ่น่ ส่วนแบบสอบถามภาษาไทยใช้กบักลุม่

ตัวอย่างชาวไทย ทั้งหมด 4 สถานการณ์โดยก�าหนดให้

สถานการณ์เป็นสถานการณ์เดียวกันทั้ง 2 ภาษา และใช้ 

3 ปัจจัยในการก�าหนดสถานภาพของแต่ละสถานการณ์ 

คือ 1) อายุหรือความมีอาวุโสของคู่สนทนา (P) โดย

ก�าหนดให้เป็น 2 กรณีคือ “เจ้านาย”และ “เพื่อน” 2) 

ระดับเนื้อหาที่ล่วงเกินต่อคู่สนทนา (Rx) แบ่งออกเป็น 2 

ระดับคือน้อยและมาก 3) ระดับความเป็นทางการของ

สถานการณ์ แบ่งออกเป็น 2 ระดับคือสถานการณ์ที่เป็น

ทางการและไม่เป็นทางการ เนือ่งจากงานวจิยันีต้้องการ

เปรียบเทียบปัจจัยด้านระดับความเป็นทางการของ

สถานการณ์มีผลต่อการเลือกใช้กลวิธีการแสดงความไม่

เห็นด้วยเป็นหลัก จึงก�าหนดให้ความสนิทระหว่างคู่

สนทนาเป็นกรณี “ไม่สนิทสนม” ทั้งหมด นอกจากนี้

ป ัจจัยที่ท�าให้การใช้ภาษาที่แตกต่างกันนั้นมาจาก 

“อายุ” และ “สถานภาพ” ของคู่สนทนาเป็นส่วนใหญ่ 

(Bell, 1998) ส่วนการก�าหนดเนือ้หาของสถานการณ์นัน้

อ้างอิงจากงานวิจัยที่ผ่านมาโดยก�าหนดให้มีเนื้อหาที่มี

ความเป็นไปได้ทั้งในภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทยและเป็น

สถานการณ์ที่ใกล้ตัวของกลุ่มตัวอย่างโดยแบ่งออกเป็น 

4 สถานการณ์ 1 ตามตารางที่ 1 ดังนี้

ต�ร�ง 1 ปัจจัยที่กำ�หนดแต่ละสถ�นก�รณ์ในก�รแสดงคว�มไม่เห็นด้วย

สถ�นก�รณ์ สถ�นภ�พของคู่
สนทน� (P)

ระดับเนื้อห�ที่
ล่วงเกินต่อคู่
สนทน� (Rx)

คว�มเป็น
ท�งก�ร

1. แสดงความไม่เห็นด้วยต่อเจ้านายในที่ประชุมเกี่ยวกับรายงาน
ที่เจ้านายเขียนผิด

สูงกว่า มาก มาก

2. แสดงความไม่เห็นด้วยต่อเจ้านายในระหว่างการรับประทาน
อาหารกลางวันเกี่ยวกับคุณภาพและรสชาติของอาหารที่โรง
อาหารเปลี่ยนไป

สูงกว่า น้อย น้อย

3. แสดงความไม่เห็นด้วยต่อเพื่อนร่วมงานในที่ประชุมเกี่ยวกับ
การตัดสินใจหาสถานที่ไปงานเลี้ยงสังสรรค์ของบริษัท

เท่าเทียมกัน น้อย มาก

4. แสดงความไม่เห็นด้วยต่อเพื่อนร่วมงานในระหว่างงานเลี้ยง
สังสรรค์เกี่ยวกับรสชาติอาหารของร้านนี้เมื่อเปรียบเทียบกับร้าน
ที่ไปประจ�า

เท่าเทียมกัน น้อย น้อย

1  การแบ่งสถานการณ์ในการท�าแบบสอบถามถ้าแบ่งให้ครอบคลุมปัจจัยทั้ง 3 ที่มีส่วนในการใช้กลวิธีการแสดงความไม่เห็นด้วยแล้ว จะต้องแบ่งได้ออก 
  เป็น 8 สถานการณ์ แต่ในงานวิจัยนี้มุ่งเน้นประเด็นความเป็นทางการของสถานการณ์เป็นหลักจึงแบ่งเพียง 4 สถานการณ์
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4.3 วิธีก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลและกรอบทฤษฎ ี

 ในก�รวิจัย

 ในการวเิคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามปลายเปิด

นีจ้ะจ�าแนกรปูแบบการแสดงออกเมือ่อยูใ่นสถานการณ์

ทีไ่ม่เหน็ด้วยโดยแยกประเภทการแสดงความไม่เหน็ด้วย

ออกเป็น 3 รูปแบบ โดยอ้างอิงจาก 楊 (2009) ซึ่งมีการ

ใช้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับความสุภาพของ Brown & 

Levinson (1978) เพื่อแยกแนวโน้มดังนี้

 1) การแสดงความไม่เห็นด้วยแบบตรงคือ การที่ผู้

พูดใช้วิธีการพูดโดยการแสดงความเห็นที่ไม่เหมือนกับคู่

สนทนาอย่างชัดเจน โดยวิเคราะห์ว่าผู้พูดมีการกล่าวถึง

ข้อมูลของคู่สนทนาหรือความเห็นที่ตรงข้ามกันอย่าง

ชัดเจนหรือไม่ เช่น「そうですか？私はそうと思い

ませんけど」

 2) การแสดงความไม่เห็นด้วยแบบอ้อมคือ การที่ผู้

พูดใช้วิธีการพูดโดยการแสดงความเห็นที่ไม่เหมือนกับคู่

สนทนาอย่างไม่ชัดเจน เช่น พูดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่ง

ที่ไม่เห็นด้วย โดยไม่พูดแสดงความไม่เห็นด้วยโดยตรง 

เช่น ผู้พูดไม่บอกคู่สนทนาว่ามีข้อมูลผิดแต่ขอร้องให้

ตรวจสอบข้อมูล 「この報告書を再度ご確認をお願

いできますでしょうか。」

 3) การหลกีเลีย่งการแสดงความไม่เห็นด้วยคอื ผูพ้ดูไม่

แสดงว่าตวัเองไม่เหน็ด้วย โดยอาจจะเหน็ด้วยตามคู่สนทนา

ไปเลย เปลีย่นเร่ืองพูด หรอืไม่พดูความเห็นเกีย่วกบัเรือ่งทีไ่ม่

เหน็ด้วย เช่น 仕事の同僚との関係にもよりますが、

自分の考えは言いません。

 ซึง่การแยกการแสดงความไม่เหน็ด้วยออกเป็น 3 กลุม่

นีเ้พือ่ดแูนวโน้มการใช้การแสดงความไม่เหน็ด้วยของกลุม่

ตวัอย่างเปรยีบเทยีบกนัในภาพกว้างและเพือ่วเิคราะห์ว่าใน

สถานการณ์แบบใดมีแนวโน้มการใช้แบบใด จากน้ันจะ

วเิคราะห์รายละเอยีดกลวธิกีารแสดงความไม่เหน็ด้วยโดยการ

จ�าแนกข้อมลูแต่ละหน่วยความหมาย (Semantic formulas) 

โดยอ้างองิจาก Beebe et al. (1990) 生駒 ＆志村 (1993) 

และ 李 (2003) และใช้กรอบแนวคิดเกีย่วกบัความสุภาพของ 

Brown & Levinson (1978) เพือ่วเิคราะห์ลกัษณะการรกัษา

หน้าและระดบัการคุกคามหน้า (Face Threatening Act: 

FTA) หลังจากนัน้ได้ท�าการวเิคราะห์หน่วยความหมายเพือ่

เปรียบเทยีบสดัส่วนของการใช้หน่วยความหมายของทัง้ 3 

กลุ่มตวัอย่าง เพือ่วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัต่าง 

ๆ ของคูส่นทนารวมทัง้ปัจจยัเกีย่วกบัความเป็นทางการของ

สถานการณ์ว่ามีผลต่อการใช้กลวธิเีพือ่แสดงความเหน็ขดัแย้ง

ในแต่ละสถานการณ์อย่างไร

5. ผลการวิจัย

 5.1 รูปแบบก�รแสดงออกของกลุ่มตัวอย่�งเมื่อ 

  อยู่ในสถ�นก�รณ์ที่ไม่เห็นด้วย

 เมือ่แยกรปูแบบการแสดงออกเมือ่อยูใ่นสถานการณ์

ที่ไม่เห็นด้วยของทั้ง 3 กลุ่มแล้วจากภาพที่ 1 จะเห็นได้

ว่ากลุ่มผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย (TJL) มีแนวโน้มจะใช้

รปูแบบการแสดงความไม่เหน็ด้วยแบบอ้อมมากกว่ากลุ่ม

ตวัอย่างชาวญีปุ่น่ (JNS) และกลุ่มตวัอย่างชาวไทย (TNS) 

โดยมอีตัราส่วนการใช้รูปแบบการแสดงความไม่เหน็ด้วย

แบบอ้อม 55% โดยกลุ่มตัวอย่างชาวญี่ปุ่นและกลุ่ม

ตัวอย่างชาวไทยนั้นมีแนวโน้มการใช้รูปแบบการแสดง

ความไม่เห็นด้วยแบบอ้อมในอัตราส่วนใกล้เคียงกัน 

(46% และ 49% ตามล�าดับ)
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ภ�พที่ 1 รูปแบบก�รแสดงออกเมื่ออยู่ในสถ�นก�รณ์ที่ไม่เห็นด้วยของผู้เรียนภ�ษ�ญี่ปุ่นช�วไทยเปรียบเทียบ 

 ระหว่�งกลุ่มตัวอย่�งช�วญี่ปุ่นและผู้กลุ่มตัวอย่�งช�วไทย

นอกจากนี ้รูปแบบการแสดงความไม่เหน็ด้วยแบบ

ตรงของกลุม่ตวัอย่างชาวญีปุ่น่ (41%) ยงัมอีตัราส่วนใกล้

เคยีงกบักลุม่ตวัอย่างชาวไทย (44%) อกีด้วย ส�าหรบัรปู

แบบการแสดงออกโดยการหลีกเลี่ยงการแสดงความไม่

เห็นด้วยนั้นกลุ่มตัวอย่างชาวญ่ีปุ่นมีสัดส่วนมากท่ีสุดคือ 

13% แต่อย่างไรกด็จีะเหน็ได้ว่าทัง้ 3 กลุม่มแีนวโน้มใกล้

เคียงกันคือ ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยมีอัตราส่วน 10% 

และกลุ่มตัวอย่างชาวไทย 7%

จากสดัส่วนการใช้รปูแบบการแสดงออกในภาพที ่

1 จะเห็นได้ว่าเมื่อผู้เรียนชาวไทยใช้ภาษาญ่ีปุ่นในการ

แสดงความไม่เห็นด้วยนั้นมีแนวโน้มที่จะเลือกรูปแบบ

การพูดแบบอ้อมมากกว่าผูพู้ดทีใ่ช้ภาษาแม่ทัง้สองภาษา 

ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างท่ี (1) และ (2) ซ่ึงเป็น

สถานการณ์ทีแ่สดงความไม่เหน็ด้วยต่อหวัหน้าทีร่ายงาน

ข้อมลูผดิในทีป่ระชมุของกลุม่ผูเ้รยีนภาษาญีปุ่น่ชาวไทย

และกลุ่มตัวอย่างชาวญี่ปุ่น (สถานการณ์ที่ 1)

 (1) この部分はもう一度検討お願いします。

こ こ は 会 社 の 情 報 を 不 正 確 と 心 配 し ま

す。(TJL-F29#1)2

 (2) すみません。レポートの記載情報に関し

て質問があります。○○の件ですが、この部分は

○○ではなく、○○の方ではないかと思います

が、いかがでしょうか。私の勘違いでしたら申し

訳ありませんが、気になりましたのでお答えいた

だければと思います。(JNS-F12#1)

 ในตัวอย่างที่ (1) เป็นตัวอย่างที่ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น

ชาวไทยจะไม่พดูออกมาตรง ๆ  ว่าข้อมลูนัน้ผิด แต่จะพดู

อ้อม ๆ  โดยการขอร้องให้เจ้านายเชค็ข้อมลูหรอืพจิารณา

ประเด็นที่ผิดใหม่อีกรอบ (「この部分はもう一度検

討お願いします。」) ขณะที่กลุ่มตัวอย่างชาวญี่ปุ่นมี

แนวโน้มจะบอกหัวหน้าตรง ๆ ถึงข้อมูลที่ผิดมากกว่าดัง

ในตัวอย่างที่ (2) ถึงแม้ว่ากลุ่มตัวอย่างชาวญี่ปุ่นจะพูด

แสดงความไม่เห็นด้วยแบบตรงมากกว่า แต่การพดูจะ

ประกอบด้วยกลวธิอีืน่ ๆ เพือ่แสดงให้เหน็ว่าไม่ตั้งใจจะ

คุกคามหน้าคู่สนทนา เช่น การแสดงความขอโทษ (「す

みません」) หรอืการแสดงความถ่อมตน (「私の勘違い

でしたら申し訳ありませんが、…」)นอกจากนีก้าร

แสดงออกโดยการหลีกเล่ียงไม่แสดงความไม่เห็นด้วย

2 (TJL-F29#1) หมายถึง ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย เพศหญิง คนที่ 29 ในสถานการณ์ที่ 1
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ต�ร�ง 2 กลวิธีก�รแสดงคว�มไม่เห็นด้วยแยกต�มหน่วยคว�มหม�ย

หรือกลวิธี Don’t do FTA ตามแนวคิดของ Brown & 

Levinson (1978) นั้น จะเป็นการไม่แสดงความเห็นที่

ขัดแย้ง โดยอาจจะพูดความคิดเห็นในสิ่งอื่น ๆ เนื่องมา

จากไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งใด ๆ ส่วนมากผู้พูดจะ

เลอืกใชก้ลวิธีนีใ้นสถานการณ์ที่มรีะดับเนื้อหาทีล่่วงเกิน

คู่สนทนาน้อย เช่น ในสถานการณ์ท่ีแสดงความไม่เห็น

ด้วยเกี่ยวกับสถานที่จัดงานสังสรรค์ของบริษัทท่ีมีความ

เป็นทางการ (สถานการณ์ที ่3) และสถานการณ์ทีไ่ม่เป็น

ทางการโดยเป็นการแสดงความไม่เหน็ด้วยกบัเพือ่นร่วม

งานเกีย่วกบัรสชาตอิาหารทีเ่ปลีย่นไป (สถานการณ์ที ่4) 

ส่วนสถานการณ์ทีม่รีะดบัเนือ้หาล่วงเกินคู่สนทนาสงูและ

คู ่สนทนามอีาวโุสสงูกว่า (สถานการณ์ที่ 1) ไม่พบการ

แสดงออกโดยการหลีกเลี่ยงของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งจะเห็น

ได้ว่าทัง้กลุม่ผูเ้รยีนภาษาญีปุ่่นชาวไทยและกลุม่ตวัอย่าง

ชาวไทยเขียนมาว่า “ไม่พูดอะไร” เช่นในตัวอย่างที่ (3) 

และ (4) หรือในตัวอย่างที่ (5) ที่กลุ่มตัวอย่างชาวญี่ปุ่น

หลกีเลีย่งไม่แสดงความเหน็เนือ่งจากไม่ใช่สาระทีเ่กีย่วกบังาน

 (3) ไม่พูดอะไร เออออตามเจ้านาย ไม่ใช่สาระ

ส�าคัญ (TNS-M10#3)

 (4) ไม่พูดอะไร (TJL-M23#3)

 (5) 仕事の同僚との関係にもよりますが、自

分の考えは言いません。(JNS-F17#4)

แต่อย ่างไรก็ดีการจะหลีกเลี่ยงการไม่แสดง

ความเห็นนี้ ก็ขึ้นอยู ่ กับความสัมพันธ์ของคู ่สนทนา

ด้วยเช่นกัน เช่นในตัวอย่างของกลุ ่มตัวอย่างชาว

ญี่ ปุ ่นที่ เขียนว ่า จะแสดงความไม ่ เห็นด ้วยถ ้าคู ่

สนทนาเป็นหัวหน้าที่ตนเองไม่ชอบในสถานการณ์

ที่ 2 ดังในตัวอย่างที่ (6)

       (6) 上司が嫌な奴なら自分の意見を言うだ

ろう (あるいは無視)が、さもなければ適当に流

す。(JNS-F7#2)

 5.2 กลวิธีก�รแสดงคว�มไม่เห็นด ้วยแยก 

  ต�มหน่วยคว�มหม�ย

 จากข้อมลูทีไ่ด้จากแบบสอบถามเมือ่แยกวจันกรรม

การแสดงความไม่เห็นด้วยโดยอ้างอิงและดัดแปลง

จาก 李 (2003) แล้ว สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลวิธี

ใหญ่และ 13 กลวิธีย ่อย ดังตารางที่ 2

 1. กลวิธีลดการคุกคามหน้าของคู่สนทนา เป็น

กลวิธีที่ท�าให้คู ่สนทนารู ้ สึกว ่าถูกคุกคามหน้าน้อย

ลงจากการแสดงความเห็นที่ไม่เห็นด้วยซึ่งสามารถ

แบ่งกลวิธีย ่อยได้เป็น 6 กลวิธี

 2. กลวิธีที่ใช้เพื่อท�าให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ไม่

เห็นด้วย เป็นกลวิธีที่ผู ้พูดใช้เพื่อแสดงถึงสิ่งที่ตนไม่

เห็นด้วยต่อผู ้ฟ ังด้วยวิธีการต่าง ๆ โดยแบ่งกลวิธี

ย ่อยได้ 7 กลวิธี

1. กลวิธีลดก�รคุกค�มหน้�ของคู่สนทน� 2. กลวิธีที่ใช้เพื่อทำ�ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ไม่เห็นด้วย

1) การกล่าวถ่อมตัว 1) การตั้งค�าถาม3

2) การกล่าวขอโทษ 2) การถามแบบคาดคั้น4

3) การแสดงความเคารพคู่สนทนา 3) การแสดงเหตุผล

4) การแสดงให้คู่สนทนาเห็นว่าเห็นด้วย 4) การน�าเสนอข้อมูล

5) การกล่าวชมคู่สนทนา 5) การแสดงความเห็น

6) การกล่าวตอบรับ 6) การกล่าวข้อเสนอ

7) การกล่าวขอร้อง

3 การตั้งค�าถาม (問いかけ) เป็นการตั้งค�าถามเพื่อต้องการข้อมูลจากคู่สนทนา เช่น「間違えてると思いますけどどうされますか？」（JNS-M2#1） 
4 การถามแบบคาดคั้น（問い詰め） เป็นการถามเพื่อตรวจสอบความแน่ใจกับคู่สนทนา เช่น 「私はこう思うのですが、違いますかね？」(JNS-M25#1)
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ภ�พที่ 2  ก�รใช้กลวิธีก�รแสดงคว�มไม่เห็นด้วยของผู้เรียนภ�ษ�ญ่ีปุ่นช�วไทยเปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่�งช�ว 

 ญี่ปุ่นและกลุ่มตัวอย่�งช�วไทย

 เมือ่เปรียบเทยีบการใช้กลวธิแีสดงความไม่เห็นด้วย

แยกตามหน่วยความหมายรวมท้ัง 4 สถานการณ์ระหว่าง

กลุม่ตวัอย่างทัง้ 3 กลุม่แล้ว สามารถแสดงความแตกต่าง

ได้ดังภาพที่ 2

 จากภาพที่ 2 จะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม

มแีนวโน้มการใช้กลวิธีแสดงไม่เหน็ด้วยไปในลกัษณะใกล้

เคยีงกัน แต่มีความแตกต่างกันในด้านปริมาณการใช ้ซึ่ง

กลุ่มตัวอย่างชาวญี่ปุ่น (JNS) เป็นกลุ่มเดียวท่ีมีการใช้

กลวิธีแสดงความไม่เห็นด้วยทั้ง 13 กลวิธี ขณะที่กลุ่มผู้

เรียนภาษาญีปุ่น่ชาวไทย (TJL) และกลุม่ตวัอย่างชาวไทย 

(TNS) นั้นจะไม่ใช้กลวิธีกล่าวชมคู่สนทนา ส่วนกลุ่ม

ตัวอย่างชาวไทย (TNS) น้ันเป็นกลุ่มเดียวท่ีไม่มีการใช้

กลวิธีการกล่าวถ่อมตัว และในทั้ง 13 กลวิธีนั้น กลวิธี

การแสดงความเหน็เป็นกลวธิทีีถ่กูใช้มากทีส่ดุ โดยมกีลุม่

ตัวอย่างชาวไทย (TNS) ใช้มากที่สุดคือ 33.33% ส่วนผู้

เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย (TJL) มีการใช้ 22.44% และ

กลุ่มตัวอย่างชาวญี่ปุ่น (JNS) ใช้ 21.80% ตามล�าดับ 

ส�าหรบักลวธิทีีใ่ช้รองลงมาเป็นกลวธิกีารกล่าวตอบรบัใน

กลุม่ของผูเ้รียนภาษาญีปุ่น่ชาวไทยใช้ 14.10% และกลุม่

ตัวอย่างชาวญี่ปุ่นใช้ 17.29% (ปริมาณเท่ากันกับกลวิธี

การกล่าวข้อเสนอ17.29%) ขณะทีก่ลุ่มตวัอย่างชาวไทย

ใช้กลวิธีการกล่าวข้อเสนอมากเป็นอันดับสองคือ 

23.96%

 ในส่วนทีเ่ป็นกลวิธีทีใ่ช้เพือ่ท�าให้บรรลวุตัถปุระสงค์

ที่ไม่เห็นด้วย (การตั้งค�าถาม การถามแบบคาดคั้น การ

แสดงเหตุผล  การน�าเสนอข้อมูล  การแสดงความเห็น  

การกล่าวข้อเสนอ  การกล่าวขอร้อง) นั้น กลุ่มตัวอย่าง

ทั้ง 3 กลุ่มมีแนวโน้มการใช้กลวิธีย่อยไปในทิศทาง

เดยีวกนัแต่จะแตกต่างกนัในสดัส่วนการใช้ทีม่ากน้อยต่าง

กัน อย่างไรก็ดีจะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างชาวไทยมีแนว

โน้มการใช้ในสดัส่วนทีม่ากกว่าผูเ้รยีนภาษาญีปุ่น่ชาวไทย 

(5 ใน 7 กลวิธี) เช่น กลวิธีการตั้งค�าถาม (TJL: 2.57% 

TNS: 7.29%) กลวิธีการแสดงความเห็น (TJL: 22.44% 

TNS: 33.33%) กลวิธีการกล่าวข้อเสนอ (TJL: 13.46% 

TNS: 23.96%) เมือ่ดใูนภาพรวมทัง้หมดแล้วจะเหน็ได้ว่า

กลุ่มผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยมีแนวโน้มการใช้กลวิธี

และปริมาณการใช้ไปในทิศทางที่ใกล้เคียงกับกลุ่ม

ตัวอย่างชาวญี่ปุ่น มากกว่ากลุ่มตัวอย่างชาวไทย

กลวิธีลดก�รคุกค�มหน้�ของคู่สนทน� กลวิธีที่ใช้เพื่อทำ�ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ไม่เห็นด้วย
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ภ�พที่ 3  ปริม�ณก�รใช้กลวิธีลดก�รคุกค�มหน้�ของคู่สนทน�เปรียบเทียบระหว่�งผู้เรียนภ�ษ�ญ่ีปุ่นช�วไทยกับ 

 กลุ่มตัวอย่�งช�วญี่ปุ่นและกลุ่มตัวอย่�งช�วไทยรวมทุกสถ�นก�รณ์

 นอกจากนี้ เม่ือเปรียบเทียบเฉพาะในส่วนกลวิธี

ลดการคกุคามหน้าของคู่สนทนาทัง้ 6 กลวธิแีล้ว (ภาพท่ี 3) 

กลุ ่มตัวอย่างชาวญี่ปุ ่น มีปริมาณการใช้มากที่สุด 

(38.35%) รองลงมาเป็นผู ้เรียนภาษาญี่ปุ ่นชาวไทย 

(36.54%) และกลุ่มตัวอย่างชาวไทยมีการใช้น้อยท่ีสุด 

(11.46%) นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาว

ไทยมีแนวโน้มการใช้กลวิธีการแสดงให้คู่สนทนาเห็นว่า

เหน็ด้วยและเพ่ือแสดงให้เหน็ว่าตนไม่ได้ขดัแย้งกบัคูส่นทนา

ทั้งหมดมากกว่ากลุ่มตัวอย่างชาวไทย ซึ่งผู้เรียนจะแสดง

ความไม่เห็นด้วยหลังจากแสดงว่าสิ่งที่คู่สนทนาคิดเป็น

สิ่งที่ถูกต้องด้วยเช่นกัน เช่น ในตัวอย่างที่ (7) และ (8)

 (7) 確かにそうかもしれませんが、そんなに

変わったと思いません。それに、今日はやけに暑

いから、食欲がないのでは？(TJL-F28#2)

 (8) そうですね。いつものお店はいいけど。

でも、僕は新しいお店をみつかっていて、結構い

いお店なんですよ。気分転換で。新しいもののチ

ャレンジしてみませんか。(TJL-M5#3)

 ในตวัอย่างที ่ (7) และ (8) นัน้ ผูเ้รยีนใช้กลวธิกีาร

แสดงให้คูส่นทนาเหน็ว่าเหน็ด้วยก่อนแล้วจงึแสดงถงึความ

เห็นของผู้พูดที่มีความเห็นต่างจากคู่สนทนาหลังจากค�า

เช่ือมประโยค ～がและ～けど ลกัษณะเด่นของการพดู

แบบนีจ้ะมรูีปแบบ “yes, but….” โดยจะแสดงความเห็น

ด้วยกับคูส่นทนาก่อนทีจ่ะแสดงความไม่เหน็ด้วย รปูแบบ

การแสดงความไม่เห็นด้วยแบบนีเ้ป็นกลวธิพีืน้ฐานทีพ่บ

มากในการเจรจาต่อรองเมือ่เกดิการขดัแย้ง (Rothwell, 

2000) ซึง่การใช้ลกัษณะเช่นนีข้องผูเ้รยีนจะใช้มากในทุก

สถานการณ์ ยกเว้นสถานการณ์ที ่1 ซึง่เป็นสถานการณ์ที่

เป็นทางการและมคีูส่นทนาเป็นผูท้ีม่ตี�าแหน่งสูงกว่า ขณะ

ทีก่ลุ่มตวัอย่างชาวญีปุ่น่จะใช้กลวิธกีารกล่าวตอบรบั เช่น 

「そうですか」「そうでしょうか」แล้วจึงค่อย

แสดงความเห็นของตนหรือบอกข้อมูลต่อคู่สนทนาเป็น

ส่วนใหญ่ดงัในตัวอย่างที ่(9) และ (10)

 (9)  あ～そうですか？？私は気づきませんで

した。(JNS-M3#2)

 (10) ああ、そうかー。Aさんはあっちのお店

の方が好きなんだね。こっちも、まあまあだとは

思うけど、次はやっぱりAさんの好きなあのお店

にしようか。(JNS-F13#4)

 ในตวัอย่างที ่(9) เป็นการแสดงความไม่เหน็ด้วยต่อ

เจ ้ านายเกี่ ยวกับรสชาติของอาหารที่ เป ล่ียนไป 

(สถานการณ์ที่ 2) ส่วนตัวอย่างที่ (10) นั้นเป็นการแสดง

ความไม่เหน็ด้วยต่อเพ่ือนในทีป่ระชมุเกีย่วกับสถานทีจ่ดั

งานเลี้ยงของบริษัท (สถานการณ์ที่ 4) ซึ่งจะเห็นได้ว่า

กลุ่มตัวอย่างชาวญี่ปุ่นจะกล่าวค�าตอบรับกับคู่สนทนา

ก่อนเช่น「あ～そうですか？」「ああ、そうかー」

แล้วจึงแสดงความเห็นต่างจากคู่สนทนา (ส่วนที่ขีดเส้น

หยัก) ซึ่งการใช้ลักษณะนี้กลุ่มผู้เรียนจะใช้มากข้ึนใน

สถานการณ์ที่ 2 และ 4 ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ไม่เป็น

ทางการด้วยเช่นกัน เช่น ในตัวอย่างที่ (11) - (12) ส่วน

ในสถานการณ์ที่มีความเป็นทางการจะไม่พบการใช้

ลักษณะนี้เลย
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 (11) そうですか。毎回と同じだと思います

が、…(TJL-F7#2)

 (12) そうですか。私はこの店の方が美味しい

と思いますけど… (TJL-M6#4)

 นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างชาวญี่ปุ่นยังใช้กลวิธีกล่าว

ถ่อมตัวและกลวิธีกล่าวชมคู่สนทนาเพื่อเป็นการลดการ

คุกคามหน้าคู่สนทนา ดังในตัวอย่างที่ (13)-(14)

 (13) 味音痴なもんでよく分かりませんが、以

前と変わらないような気がします。(JNS-M23#2)

 (14) さすが、味に敏感だね。僕はあんまりそ

ういうのわかんないんだよね・・・今回の店選

び 、 失 敗 だ っ た ら 悪 か っ た ね 、 ご め

ん。(JNS-M1#4)

 ตัวอย่างที่ (13) และ (14) ในส่วนที่ขีดเส้นเป็นการ

พดูเชิงถ่อมตนว่าตนเองอาจจะผดิ หรอืไม่รูเ้ท่าคูส่นทนา

ก่อน แล้วจึงพูดความเห็นของตนเอง ลักษณะการใช้วิธี

การชมคูส่นทนาแบบนีจ้ดัได้ว่าเป็นลักษณะเด่นของกลุม่

ตัวอย่างชาวญี่ปุ ่นที่มีการพูดเชิงถ่อมตนหรือพูดชมคู่

สนทนาก่อนทีจ่ะแสดงความไม่เหน็ด้วยออกไป ซึง่การใช้

กลวิธีลักษณะนี้ไม่พบในกลุ่มของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาว

ไทยและกลุ่มตัวอย่างชาวไทย

 5.3 ก�รใช้กลวิธีแสดงคว�มไม่เห็นด้วยเปรียบ 

  เทียบต�มสถ�นก�รณ์

 เมื่อแยกสัดส่วนการใช้กลวิธีในการแสดงความไม่

เห็นด้วยของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดแยกตามสถานการณ์

สามารถแสดงได้ในตารางที่ 3 

 จะเห็นได้ว่าสัดส่วนการใช้กลวธิย่ีอยทีม่ากท่ีสุดของ

กลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่มมีลักษณะไปในแนวทางเดียวกัน

ทั้งกลวิธีลดการคุกคามหน้าของคู่สนทนาและกลวิธีที่ใช้

หน่วยคว�ม
หม�ย

สถ�นก�รณ์ที่ 1 สถ�นก�รณ์ที่ 2 สถ�นก�รณ์ที่ 3 สถ�นก�รณ์ที่ 4

TJL JSN TSN TJL JSN TSN TJL JSN TSN TJL JSN TSN

1. กล่าวถ่อมตัว 0.00 11.63 0.00 4.55 5.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00

2. กล่าวขอโทษ 23.08 18.60 3.85 4.55 0.00 0.00 0.00 0.00 3.70 0.00 4.00 0.00

3. แสดงความ

เคารพคู่สนทนา
2.56 0.00 7.69 0.00 2.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4. แสดงให้คู่สนทนา

เหน็ว่าเหน็ด้วย
2.56 0.00 0.00 9.09 7.89 5.00 27.50 14.81 11.11 15.15 0.00 0.00

5. กล่าวชมคู่สนทนา 0.00 0.00 0.00 0.00 2.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00

6. กล่าวตอบรับ 0.00 0.00 0.00 34.09 34.21 10.00 0.00 0.00 0.00 21.21 40.00 4.35

7. ตั้งค�าถาม 5.13 4.65 11.54 2.27 0.00 5.00 0.00 0.00 3.70 3.03 4.00 8.70

8. ถามแบบคาดค้ัน 0.00 2.33 3.85 2.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00

9. แสดงเหตุผล 7.69 2.33 7.69 11.36 15.79 15.00 15.00 7.41 22.22 21.21 12.00 4.35

10. น�าเสนอข้อมูล 12.82 13.95 19.23 0.00 0.00 0.00 10.00 11.11 3.70 0.00 0.00 0.00

11. แสดงความเหน็ 17.95 27.91 11.54 31.82 31.58 65.00 7.50 0.00 0.00 33.33 20.00 69.57

12. กล่าวข้อเสนอ 7.69 11.63 19.23 0.00 0.00 0.00 40.00 62.96 55.56 6.06 4.00 13.04

13. กล่าวขอร้อง 20.51 6.98 15.38 0.00 0.00 0.00 0.00 3.70 0.00 0.00 0.00 0.00

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ต�ร�ง 3 สัดส่วนก�รใช้กลวิธีในก�รแสดงคว�มไม่เห็นด้วยของกลุ่มตัวอย่�งทั้งหมดแยกต�มสถ�นก�รณ์ (%) 

* ช่องที่ใช้สีเท�แสดงถึงสัดส่วนก�รใช้กลวิธีย่อยท่ีถูกใช้ม�กที่สุดของทั้งกลวิธีลดก�รคุกค�มหน้�ของคู่สนทน�และกลวิธีที่ใช้เพื่อ 
 ทำ�ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ไม่เห็นด้วยของกลุ่มตัวอย่�งในแต่ละสถ�นก�รณ์
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เพือ่ท�าให้บรรลวุตัถปุระสงค์ทีไ่ม่เหน็ด้วยในสถานการณ์

ที่ 2, 3 และ 4 แต่สัดส่วนการใช้กลวิธีย่อยของผู้เรียน

ภาษาญีปุ่่นชาวไทยจะใกล้เคยีงกบักลุม่ตวัอย่างชาวญีปุ่น่

มากกว่ากลุ่มตัวอย่างชาวไทย ส่วนในสถานการณ์ท่ี 1 

นั้นกลุ่มตัวอย่างมีการใช้ในสัดส่วนที่มากแตกต่างกันไป 

โดยมีรายละเอียดในหัวข้อที่ 5.3.1 และ 5.3.2

  5.3.1 ก�รใช้กลวิธีลดก�รคุกค�มหน้�

  เมื่อเปรียบเทียบเฉพาะกลวิธีลดการคุกคาม

หน้าในแต่ละสถานการณ์ของกลุ่มตัวอย่างจะเห็นได้ว่า

กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดใช้กลวิธีท่ีมากท่ีสุดไปในทิศทาง

เดียวกันในสถานการณ์ที่ 2, 3 และ 4 กล่าวคือ ใช้กลวิธี

การกล่าวตอบรับมากที่สุดในสถานการณ์ที่ 2 และ 4 ใช้

กลวิธีแสดงให้คู ่สนทนาเห็นว่าเห็นด้วยมากท่ีสุดใน

สถานการณ์ที ่3 ส่วนในสถานการณ์ที ่1 นัน้ ผูเ้รยีนภาษา

ญีปุ่่นชาวไทยและกลุม่ตัวอย่างชาวญีปุ่น่จะใช้กลวธิกีล่าว

ขอโทษมากที่สุด (TJL : 23.08%, JNS : 18.60%) ขณะ

ท่ีกลุ ่มตัวอย่างชาวไทยใช้กลวิธีแสดงความเคารพคู ่

สนทนามากที่สุด (7.69%) ส่วนในกลวิธีท่ีใช้เพื่อท�าให้

บรรลุวัตถุประสงค์ที่ไม่เห็นด้วยนั้นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด

กใ็ช้กลวธิทีีม่ากทีส่ดุไปในทศิทางเดยีวกนัในสถานการณ์

ที่ 2, 3 และ 4 เช่นเดียวกัน และใช้กลวิธีแสดงความเห็น

มากที่สุดในสถานการณ์ท่ี 2 และ 4 ใช้กลวิธีกล่าวข้อ

เสนอมากที่สุดในสถานการณ์ที่ 3 ส่วนในสถานการณ์ที่ 

1 นั้น กลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 ใช้กลวิธีที่มากที่สุดแตกต่างกัน

ออกไป ผู้เรียนภาษาญ่ีปุ่นชาวไทยใช้กลวิธีกล่าวขอร้อง

มากทีส่ดุ (20.51%) กลุม่ตวัอย่างชาวญีปุ่น่ใช้กลวธิแีสดง

ความคิดเห็นมากที่สุด (27.91%) ขณะที่กลุ่มตัวอย่าง

ชาวไทยใช้กลวิธีน�าเสนอข้อมูลและกล่าวข้อเสนอมาก

ที่สุดเป็นสัดส่วนเท่ากัน (19.23%) 

 ถึงแม้ว่าสัดส่วนกลวิธีย่อยท่ีใช้มากท่ีสุดของกลุ่ม

ตัวอย่างทั้งสามจะมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันแต่ผู้

เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยมีการใช้กลวิธีลดการคุกคาม

หน้าในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับกลุ ่มตัวอย่างชาวญ่ีปุ่น

มากกว่ากลุ่มตัวอย่างชาวไทยในทุกสถานการณ์ ยกเว้น

สถานการณ์ที ่3 กล่าวคอืในสถานการณ์ที ่1 ผูเ้รยีนภาษา

ญี่ปุ่นชาวไทยมีการใช้กลวิธีกล่าวขอโทษมากที่สุดเช่น

เดียวกับกลุ่มตัวอย่างชาวญี่ปุ่น (TJL : 23.08%, JNS : 

18.60%, TNS : 7.69%) แต่มสัีดส่วนการใช้มากกว่ากลุ่ม

ตัวอย่างชาวญี่ปุ่น โดยมีการใช้การกล่าวขอโทษ เช่น 

「すみませんが…」「申し訳ありませんが…」

เพื่อกล่าวน�าและตามด้วยกลวิธีอื่น ๆ  เช่น ในตัวอย่าง

ที่ (15) และ (16)

 (15) すみませんが、この書類はおかしいとこ

ろがあると思いますが、間違えないようにもう一

回確認したいと思います。よろしいでしょう

か。(TJL-F7#1)

 (16) 申し訳ありませんが、再確認したとこ

ろ、やはり修正した方が良い部分があると思いま

す。会社のデーターが誤解されてしまうおそれが

あ り ま す の で 、 是 非 ご 検 討 く だ さ

い。(TJL-M10#1)

 นอกจากนีผู้เ้รยีนภาษาญีปุ่น่ชาวไทยมกีารใช้กลวิธกีาร

กล่าวตอบรบัทีม่สัีดส่วนมากใกล้เคยีงกบักลุม่ตวัอย่างชาว

ญีปุ่น่ในสถานการณ์ที ่2 (TJL : 34.09%, JNS : 34.21%, 

TNS : 10.00%) และสถานการณ์ที ่4 (TJL : 8.64%, JNS : 

12.35%, TNS : 1.23%) เมือ่เทยีบสถานการณ์ทีเ่ป็นทางการ 

(สถานการณ์ที ่1 และ 3) และสถานการณ์ทีไ่ม่เป็นทางการ 

(สถานการณ์ที ่2 และ 4) แล้ว กลุ่มตวัอย่างทัง้ 3 กลุ่มมีการ

ใช้กลวธิกีล่าวตอบรบัมากข้ึน โดยกลุ่มตวัอย่างชาวญีปุ่น่ใช้

มากทีสุ่ด (สถานการณ์ที ่2 : 34.21%, สถานการณ์ที ่4 : 

40.00%)  ในขณะทีส่ถานการณ์ทีเ่ป็นทางการ (สถานการณ์

ที ่1 และ 3) กลุ่มตวัอย่างจะไม่ใช้การกล่าวตอบรบัเลย ซึง่

อาจจะเป็นไปได้ว่าสถานการณ์ที่ 2 และ 4 น้ันเป็น

สถานการณ์ทีแ่สดงความไม่เหน็ด้วยเกีย่วกับรสชาตอิาหาร

ทัง้ 2 สถานการณ์ ความคดิเหน็เกีย่วกับรสชาตซิึง่เป็นความ

เหน็เฉพาะบคุคลทีม่คีวามชอบแตกต่างกนั และเมือ่ไม่อยูใ่น

สถานการณ์ทีเ่ป็นทางการจงึง่ายต่อการทีผู่พู้ดจะใช้กลวธิี

กล่าวตอบรับคูส่นทนาและกล่าวความเหน็ทีไ่ม่เหน็ด้วยของ

ตวัเองออกไปดังในตัวอย่างที ่(9) - (12) ส่วนในสถานการณ์
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ที ่3 ผูเ้รียนภาษาญีปุ่น่ชาวไทยจะใช้กลวธิแีสดงให้คู่สนทนา

เหน็ว่าเหน็ด้วยมากทีสุ่ด (27.50%) และมากกว่าผูพ้ดูภาษา

แม่ทัง้สองภาษา (JNS : 14.81%, TNS : 11.11%) ซ่ึงเป็นที่

น่าสงัเกตว่าผูเ้รียนใช้กลวธีิแสดงให้คูส่นทนาเหน็ว่าเหน็ด้วย

มากกว่าผูพู้ดภาษาแม่ทัง้สองภาษาในทกุสถานการณ์โดยมี

สดัส่วนมากกว่ากลุม่ตวัอย่างญ่ีปุน่เกินกว่า 2 เท่า ดงัในข้อมลู

ในภาพที ่2 (TJL : 13.46%, JNS : 5.26%, TNS : 4.17%) 

และใช้มากทีส่ดุในสถานการณ์ที ่3 (27.50%) (สถานการณ์

ที ่1 : 2.56% สถานการณ์ที ่2 : 9.09% สถานการณ์ที ่4 : 

15.15%) ลกัษณะการใช้เช่นนีผู้เ้รยีนภาษาญ่ีปุ่นชาวไทยจะ

ใช้กลวธิแีสดงว่าเหน็ด้วยกบัคูส่นทนาก่อน (ส่วนทีขี่ดเส้น

หยกั) แล้วตามด้วยกลวธิทีีใ่ช้เพือ่ท�าให้บรรลวุตัถุประสงค์ที่

ไม่เหน็ด้วย (ส่วนทีข่ดีเส้นตรง) ดงัในตวัอย่างที ่ (17) และ 

(18) โดยใช้ค�าสนัธานแสดงความขดัแย้งเช่นค�าว่า 「でも」

หรอื 「～が」เชือ่มระหว่าง 2 กลวิธี

 (17) そうですね。ちょっと味が変わりました

ね。でも、これはまだ美味しいと思います。いか

がですか。(TJL-M36#2)

 (18) 確かに、この店のお料理はおいしいです

が、僕にとっては、いつも行くお店の料理のほう

が僕の口に合うと思いますね。(TJL-M5#4)

  5.3.2 ก�รใช้กลวิธีท่ีใช้เพื่อทำ�ให้บรรลุ 

   วตัถปุระสงค์  

  ส่วนกลุม่กลวิธทีีใ่ช้เพือ่ท�าให้บรรลวุตัถุประสงค์ที่

ไม่เหน็ด้วยของกลุม่ตวัอย่างทัง้ 4 สถานการณ์นัน้ ผูเ้รยีน

ภาษาญ่ีปุ่นชาวไทยมีการใช้กลวิธีการแสดงความเห็นใน

สดัส่วนทีใ่กล้เคยีงกบักลุม่ตวัอย่างชาวญีปุ่น่มากกว่ากลุม่

ตวัอย่างชาวไทยเพียงแค่สถานการณ์ที ่2 และ 4 ดงัทีไ่ด้กล่าว

ไปแล้วในข้อ 5.3.1 ว่าในสถานการณ์ท่ี 2 และ 4 นีจ้ะมคีวาม

คล้ายคลงึกนัในการเลอืกใช้ของกลุม่ตวัอย่างทัง้สามคอื มี

การใช้กลวิธกีารกล่าวตอบรับและตามด้วยการแสดงความ

เหน็ของตวัเองตามในตวัอย่างข้อ (9) - (12)

 ส่วนในสถานการณ์ที ่ 3 กลุม่ตวัอย่างทัง้หมดจะใช้

กลวธิกีารกล่าวข้อเสนอมากทีส่ดุ (TJL : 40.00%, JNS : 

62.96%, TNS : 55.56%) แต่เมือ่เทยีบการใช้กลวธินีีภ้ายใน

กลุม่ตวัอย่างทัง้สามแล้ว ผูเ้รยีนภาษาญีปุ่่นชาวไทยจะใช้

น้อยที่สุด ขณะที่กลุ ่มตัวอย่างชาวญี่ปุ ่นใช้มากท่ีสุด 

สถานการณ์ที ่3 นัน้เป็นสถานการณ์ทีแ่สดงความไม่เหน็ด้วย

เกี่ยวกับสถานที่จัดงานสังสรรค์ของบริษัท การน�าเสนอ

ข้อมลูร้านอืน่ ๆ ซึง่เป็นการกล่าวอย่างเป็นนยั ๆ เพือ่แสดง

ความไม่เหน็ด้วยจงึถกูใช้มากทีส่ดุของทัง้ 3 กลุม่ตวัอย่าง 

เช่นในตวัอย่างที ่(19) - (21)

 (19) そこはいいですけど、みんながよく行っ

ていますね。でも、今回は別のところに行った

ら、いかがでしょうか。雰囲気もいつもと違いま

すし、料理は別のもの食べれますし、もっといい

と思わないでしょうか。(TJL-M39#3)

 (20) いつもの店もいいと思うけど、たまには

新しいところも行ってみない？この間、○○（新

しい店の名前）に行ったんだけど、○○がおいし

くて、店の雰囲気もよかったから、いいと思うん

だけど、どう？ (JNS-F12#3)

 (21) ลองเปล่ียนสถานทีจ่ดัเล้ียงทีใ่หม่ เพือ่เปลีย่น

บรรยากาศกนัดกีว่านะคะ (TNS-F2#3)

 ในตวัอย่างที ่(19) และ (20) นัน้เป็นการใช้กลวิธีการ

กล่าวข้อเสนอของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยและกลุ่ม

ตวัอย่างชาวญีปุ่น่ในสถานการณ์ที ่3 โดยผู้เรยีนภาษาญีปุ่น่

ชาวไทยและกลุ่มตัวอย่างชาวญี่ปุ่นจะกล่าวแสดงให้คู่

สนทนาเหน็ว่าเหน็ด้วยก่อน (ส่วนทีข่ดีเส้นหยกั) แล้วจงึกล่าว

เสนอข้อมลูทีคู่ส่นทนาอาจจะไม่มีให้แก่คู่สนทนา (ส่วนทีข่ดี

เส้นตรง) เพือ่แสดงความเหน็แย้งโดยอ้อม แต่กลุ่มตวัอย่าง

ชาวไทยในตวัอย่างที ่(21) ถงึแม้จะใช้กลวธิกีล่าวข้อเสนอแต่

ส่วนใหญ่จะไม่มีส่วนทีก่ล่าวแสดงให้คู่สนทนาเหน็ว่าเหน็ด้วย

เหมอืนกบัการใช้ของผู้เรยีนและกลุ่มตวัอย่างชาวญีปุ่น่  

6. อภปิรายและสรุปผลการวิจัย

 ในงานวิจยันีเ้ป็นการศึกษาการใช้กลวธิแีสดงความไม่

เหน็ด้วยของกลุม่ผูเ้รยีนภาษาญีปุ่น่ชาวไทยโดยเปรยีบเทยีบ

กบักลุม่ตวัอย่างชาวญีปุ่น่และกลุม่ตวัอย่างชาวไทยใน 4 

สถานการณ์ที่มีความต่างกันในเน้ือหาของสถานการณ์ 
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สถานภาพของคู่สนทนา และความเป็นทางการของ

สถานการณ์โดยใช้แบบสอบถามปลายเปิดในการเกบ็ข้อมลู 

การศกึษานีไ้ด้เปรียบเทยีบรปูแบบการแสดงออกเมือ่อยูใ่น

สถานการณ์ทีไ่ม่เหน็ด้วยออกเป็น 3 รูปแบบ คอื รปูแบบ

การแสดงความไม่เหน็ด้วยแบบตรง แบบอ้อม และแบบหลกี

เลีย่ง ผลปรากฏว่า ทัง้สามกลุม่มสีดัส่วนการใช้รปูแบบการ

แสดงความไม่เหน็ด้วยแบบอ้อมมากทีส่ดุ แต่ผูเ้รยีนภาษา

ญีปุ่น่ชาวไทยมแีนวโน้มการใช้รปูแบบอ้อมมากกว่ากลุม่

ตัวอย่างชาวญีปุ่น่และกลุม่ตวัอย่างชาวไทย ส่วนกลุม่ตวัอย่าง

ชาวญีปุ่น่มีแนวโน้มจะใช้รปูแบบตรงในสดัส่วนทีม่ากกว่า

ผู้เรียน ในหลายงานวจิยัทีพ่บว่า ชาวญีปุ่น่มกัจะใช้วธิกีาร

พดูโดยอ้อมหรือหลกีเลีย่งการพดูตรงโดยค�านงึถึงหน้าด้าน

ลบเป็นหลกั (Naruse, 1996; 木山, 2005; 楊, 2009) แต่

จากผลงานวิจยันีแ้ละงานของ 李 (2003) ชีใ้ห้เหน็ผลต่าง

ออกไปคอื ชาวญีปุ่น่จะเลอืกใช้กลวธิกีารแสดงความไม่เหน็

ด้วยตรง ๆ  ในกรณทีีเ่ป็นทางการมากกว่า และงานของピナ

ンソッティクン (2014) กย็งัแสดงให้เหน็ว่ากลุม่ผูเ้รยีน

ภาษาญีปุ่น่ชาวไทยมแีนวโน้มหลกีเลีย่งการใช้ส�านวนเพือ่สือ่

ความโดยตรงเช่นเดยีวกัน ซ่ึงงานนีก็้มแีนวโน้มไปในทศิทาง

เดยีวกนั ส่วนการแสดงการหลีกเลีย่งไม่แสดงความเหน็ทีขั่ด

แย้งนัน้ ถงึแม้ว่ากลุ่มตัวอย่างชาวญ่ีปุน่จะใช้รปูแบบนีส้งูสุด 

แต่ทัง้ 3 กลุม่ตวัอย่างมสีดัส่วนในการใช้ใกล้เคยีงกัน และมี

แนวโน้มว่ากลุม่ตวัอย่างจะแสดงการหลกีเลีย่งไม่แสดงความ

เหน็ขดัแย้งในสถานการณ์ทีม่รีะดบัเนือ้หาล่วงเกินคูส่นทนา

น้อยถึงแม้คู่สนทนาจะมีสถานภาพท่ีสูงกว่าหรือมีระดับ

ความเป็นทางการสงูกว่าก็ตาม 

 ส�าหรับในสถานการณ์ท่ีมีความเป็นทางการ 

(สถานการณ์ที ่1 และ 3) กลุม่ตวัอย่างมีแนวโน้มจะไม่เลอืก

วธีิการหลกีเลีย่งแต่จะใช้กลวิธอีืน่ ๆ เช่น การกล่าวขอโทษ

และการแสดงให้คู่สนทนาเหน็ว่าเหน็ด้วยกับคูส่นทนา โดย

ผู้เรียนภาษาญีปุ่น่ชาวไทยมสีดัส่วนการใช้กลวธิทีัง้สองนีใ้กล้

เคยีงกบักลุม่ตวัอย่างชาวญีปุ่น่มากกว่ากลุม่ตวัอย่างชาวไทย 

และในสถานการณ์ทีไ่ม่เป็นทางการ (สถานการณ์ที ่2 และ 

4) กลุม่ตวัอย่างทัง้สามมแีนวโน้มใช้กลวธิกีารตอบรบัมาก

ขึน้อย่างเหน็ได้ชดัเจนและใช้กลวธิแีสดงความเหน็มากทีส่ดุ 

ซึง่ในสถานการณ์ทีไ่ม่เป็นทางการผูพ้ดูก็จะสามารถแสดง

ความเห็นของตนอย่างตรงไปตรงมาได้มากกว่าใน

สถานการณ์ทีม่คีวามเป็นทางการ 

 เมือ่วเิคราะห์หน่วยความหมายของการแสดงความไม่

เหน็ด้วยของกลุ่มตวัอย่างแล้ว สามารถแบ่งกลวธิกีารแสดง

ความไม่เห็นด้วยออกเป็น 2 กลวธิใีหญ่ คือ กลวธีิลดการ

คุกคามหน้าของคู่สนทนา (กลวธิย่ีอย1-6) และกลวิธทีีใ่ช้เพือ่

ท�าให้บรรลุวตัถปุระสงค์ทีไ่ม่เหน็ด้วย (กลวธิย่ีอย 7-13) 

ทัง้หมด 13 กลวธิย่ีอยคือ1) การกล่าวถ่อมตวั 2) การกล่าว

ขอโทษ 3) การแสดงความเคารพคูส่นทนา 4) การแสดงให้

คู่สนทนาเหน็ว่าเหน็ด้วย 5) การกล่าวชมคู่สนทนา 6) การ

กล่าวตอบรบั 7) การตัง้ค�าถาม 8) การถามแบบคาดค้ัน 9) 

การแสดงเหตผุล 10) การน�าเสนอข้อมูล 11) การแสดงความ

เหน็ 12) การกล่าวข้อเสนอ และ13) การกล่าวขอร้อง การ

ใช้กลวธิลีดการคกุคามหน้าของคูส่นทนานัน้มคีวามแตกต่าง

กนัของทัง้สามกลุม่ตวัอย่าง กล่าวคอื ผูเ้รยีนภาษาญีปุ่น่ชาว

ไทยมีแนวโน้มการใช้กลวิธีลดการคุกคามหน้ามากที่สุด 

(ปรมิาณรวมทัง้ 4 สถานการณ์) และมปีรมิาณการใช้ใกล้

เคยีงกลุม่ตวัอย่างชาวญีปุ่่นมากกว่ากลุม่ตวัอย่างชาวไทยซึง่

เป็นกลุ่มทีใ่ช้กลวธิลีดการคุกคามหน้าน้อยทีส่ดุ 

 ในส่วนการใช้กลวธิย่ีอยของกลุม่ตวัอย่างทัง้สามรวม

ทกุสถานการณ์มกีารใช้กลวธิกีารแสดงความเหน็มากทีส่ดุ 

เมือ่แยกวเิคราะห์กลุม่กลวธิลีดการคุกคามหน้าและกลวธิทีี่

ใช้เพื่อท�าให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ไม่เห็นด้วยแล้ว กลุ่ม

ตัวอย่างทั้ง 3 มีแนวโน้มการใช้กลวิธีย่อยไปในทิศทาง

เดยีวกนัในสถานการณ์ที ่2,3 และ 4 แต่สถานการณ์ที ่1 จะ

มกีารใช้ทีแ่ตกต่างกนั แต่ถึงแม้ว่าสัดส่วนกลวธิย่ีอยทีใ่ช้ของ

กลุม่ตวัอย่างทัง้สามจะมแีนวโน้มไปในทศิทางเดยีวกนัแต่ผู้

เรยีนภาษาญีปุ่น่ชาวไทยมีการใช้กลวิธลีดการคุกคามหน้าใน

สัดส่วนทีใ่กล้เคียงกบักลุ่มตวัอย่างชาวญีปุ่น่มากกว่ากลุ่ม

ตวัอย่างชาวไทย ในการใช้กลวธิลีดการคกุคามหน้านัน้ผู้

เรยีนมแีนวโน้มทีจ่ะใช้กลวธิกีารตอบรบัและกลวธิแีสดงให้

คู่สนทนาเหน็ว่าเหน็ด้วยมากทีสุ่ด ในขณะทีก่ลุ่มตวัอย่างชาว

ญีปุ่น่จะใช้กลวธิลีดการคกุคามหน้าโดยใช้กลวธิกีล่าวตอบ

รบัมากทีส่ดุโดยมกีารใช้กลวธีิการชมคูส่นทนาหรอืการแสดง
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การถ่อมตวั ซึง่ผูเ้รียนและกลุม่ตวัอย่างชาวไทยไม่ใช้โดยจะ

พบลกัษณะนีใ้นการใช้ของชาวญีปุ่น่เท่านัน้ ลกัษณะเช่นนีม้ี

แนวโน้มคล้ายกันกับงานของวันวิสาข์ กูลภัทรนิรันดร์ 

(2549) ทีช่าวญ่ีปุน่มแีนวโน้มจะกล่าวค�าแสดงความคดิเชิง

บวกก่อนแล้วจงึตามด้วยข้อเสนอของตวัเอง และเป็นท่ีน่า

สงัเกตว่าผูเ้รยีนใช้กลวธีิแสดงให้คูส่นทนาเหน็ว่าเหน็ด้วย

มากกว่าผู้พูดภาษาแม่ทั้งสองภาษาในทุกสถานการณ์ 

ลกัษณะการใช้เช่นนีผู้เ้รยีนภาษาญีปุ่น่ชาวไทยจะแสดงว่า

เห็นด้วยกบัคูส่นทนาก่อน แล้วตามด้วยกลวิธีทีใ่ช้เพ่ือท�าให้

บรรลวัุตถปุระสงค์ทีไ่ม่เหน็ด้วย ซ่ึงการใช้ลกัษณะนีน้ัน้มแีนว

โน้มใกล้เคยีงกบังานของ ピナンソッティクン (2014, 

2015) ทีผู่เ้รียนภาษาญ่ีปุน่ชาวไทยจะพดูตอบรบัแสดงความ

เห็นด้วยกับคู่สนทนาก่อนจะแสดงความเห็นของตนเอง 

เน่ืองจากผู้เรียนมองว่าชาวญีปุ่น่มลีกัษณะการพูดอ้อมค้อม 

ไม่แสดงความเหน็ขดัแย้งตรง ๆ (ピナンソッティクン

2015, p.106)   ผูเ้รยีนจงึมีความคิดว่าเม่ือจะแสดงความ

เห็นขดัแย้งในภาษาญีปุ่่นนัน้ควรเลีย่งส�านวนทีแ่สดงความ

ขดัแย้งแบบตรง ควรมกีารกล่าวชมความเหน็หรอืแสดง

ความเห็นด้วยกบัความคดิของคูส่นทนาก่อนท่ีจะแสดงความ

เห็นทีแ่ตกต่างกนัของตวัเองออกไป (ピナンソッティク

ン2014, p.13)   แต่ในผลการวจิยัในงานนีย้งัไม่พบการชม

คูส่นทนาในข้อมลูของผู้เรยีนชาวไทยเลย ฉะน้ันในการเรยีน

การสอนเก่ียวกบัการแสดงการไม่เห็นด้วยในภาษาญีปุ่น่นัน้

นอกจากการพูดตอบรับแสดงความเหน็ด้วยกับคูส่นทนา

ก่อนจะแสดงความเหน็แล้ว ควรจะเพิม่เตมิประเดน็เกีย่วกบั

การชมคูส่นทนาหรือการแสดงการถ่อมตวั เพือ่ให้ผูเ้รยีน

สามารถใช้กลวธีิในการแสดงความไม่เหน็ด้วยได้ใกล้เคยีงกบั

เจ้าของภาษามากขึน้

 นอกจากนีง้านของ ピナンソッティクン (2014) 

ยงัชีใ้ห้เหน็อกีว่าผูเ้รียนทีม่คีวามสามารถทางภาษาญ่ีปุน่ยิง่

สงูจะยิง่สามารถเรยีนรูก้ารใช้กลวธิใีนแง่วจันปฏบัิตศิาสตร์

ได้ง่ายขึน้ และสามารถใช้ภาษาได้ใกล้เคยีงกบัเจ้าของภาษา

ได้มากขึน้ ในงานนีผู้้เรยีนเป็นกลุ่มท่ีมคีวามสามารถทาง

ภาษาญีปุ่น่ตัง้แต่ระดบั N2 ขึน้ไป ซึง่จดัได้ว่ามคีวามสามารถ

อยู่ในระดับกลางจนถึงสูง และเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มี

ประสบการณ์การใช้ภาษาญีปุ่น่กบัเจ้าของภาษาชาวญีปุ่น่

ในระดบัทีม่ากกว่าผู้เรยีนระดบัต้น การแสดงความเหน็เชิง

ขดัแย้งในภาษาญีปุ่น่ของผู้เรยีนภาษาญีปุ่น่ชาวไทยจงึมแีนว

โน้มเข้าใกล้เจ้าของภาษาชาวญีปุ่น่มากกว่ากลุ่มตวัอย่างชาว

ไทย อย่างไรกด็ใีนงานนีไ้ม่ได้น�าเอาประสบการณ์ทีผู้่เรยีนใช้

ภาษาญีปุ่น่กบัเจ้าของภาษามาเป็นประเดน็ในการวเิคราะห์

ด้วยจงึอาจจะไม่สามารถสรปุได้ว่ามผีลต่อการใช้การแสดง

ความไม่เหน็ด้วยทีใ่กล้เคียงกบัเจ้าของภาษาหรอืไม่ ประเดน็

นีจ้งึเป็นประเดน็ทีค่วรศึกษาต่อไป

 จะเหน็ได้ว่าการใช้กลวธิกีารแสดงไม่เหน็ด้วยของผู้

เรยีนชาวไทยซึง่เปรยีบเทยีบกบักลุม่ตวัอย่างชาวญีปุ่น่และ

กลุม่ตวัอย่างชาวไทยในงานนีน้ัน้ ผลทีอ่อกมาถงึแม้จะมแีนว

โน้มใกล้เคียงกบังานทีผ่่านมา แต่ในงานนีก้ส็ามารถย�า้และ

พสูิจน์ความเป็นจรงิของผลการวจัิยทีผ่่านมา นอกจากนีย้งั

ช้ีให้เห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านความเป็นทางการของ

สถานการณ์ทีม่อีทิธิพลต่อการเลอืกใช้กลวธิแีสดงความไม่

เหน็ด้วยได้ในระดบัหนึง่ ในงานวิจัยนีเ้ป็นงานทีศ่กึษากลุม่

ตวัอย่างในจ�านวนทีไ่ม่มากและมกีารก�าหนดสถานการณ์ที่

ยงัไม่ครอบคลมุปัจจยัทัง้หมด จงึเป็นงานทีแ่สดงให้เหน็ถึง

แนวโน้มความไม่เหน็ด้วยของผู้เรยีนภาษาญีปุ่น่ชาวไทยทีม่ี

ความแตกต่างกบักลุม่ตวัอย่างชาวญีปุ่น่และกลุม่ตวัอย่าง

ชาวไทยได้ในระดบัหนึง่ และแสดงให้เหน็เพยีงภาพรวมของ

กลุ่มตวัอย่างเท่านัน้ รายละเอยีดเกีย่วกบัการใช้ภาษาของผู้

เรียนที่มีการใช้แตกต่างจากเจ้าของภาษาญี่ปุ่นก็เป็นอีก

ประเดน็หนึง่ทีค่วรน�าเสนอต่อไป
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