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บทคัดย่อ

บทควำมวิจัยนี้ได้ศึกษำเปรียบเทียบควำมเหมือนและแตกต่ำงระหว่ำงกำรให้น้ำหนักควำมผิดในแต่ละ
สถำนกำรณ์ของคนไทยและคนจีน ว่ำมีควำมแตกต่ำงกันหรือไม่ และได้ศึกษำเปรียบเทียบกลยุทธ์ในกำรตอบรับคำ
ขอโทษของคนไทยและคนจีน ผู้วิจัยแบ่งกลยุทธ์ในกำรตอบรับคำขอโทษของคนไทยและคนจีนแบ่งออกได้เป็นสอง
ประเภท คือกำรตอบรับคำขอโทษในเชิงบวก และกำรตอบรับคำขอโทษในเชิงลบ ผลกำรวิจัยพบว่ำโดยส่วนมำกคน
ไทยและคนจีนมีแนวโน้มกำรใช้กลยุทธ์ในกำรตอบรั บคำขอโทษที่ใกล้เคียงกัน ยิ่งค่ำน้ำหนักควำมผิดน้อยมำก
เท่ำไหร่ กำรตอบรับคำขอโทษในเชิงบวกจะมีมำกเท่ำนั้น ในเชิงกลับกันถ้ำน้ำหนักควำมผิดมำก กำรตอบรับคำขอ
โทษในเชิงลบก็จะมำกขึ้นเช่นกัน
คาสาคัญ : น้ำหนักควำมผิด กำรตอบรับคำขอโทษ กำรเปรียบเทียบ
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Abstract

The purpose of this research is to study the relationship between the acceptance for
apology and the level of offence in China and Thailand in order to encourage the
communications between these two countries to be effective. According to the questionnaires
collected in this research, it demonstrates that there are some differences in cultural context
between Chinese and Thai people. Therefore, it creates the difference in using the acceptance
for apology of Chinese people and Thai people.The relationship between the acceptance for
apology and the level of offence has been founded in the research. The positive acceptance for
apology decreases and the negative acceptance for apology increases when the level of offence
increases.
Keywords: level of offence; apology acceptance; comparison
บทนา

กำรดำเนินชีวิตในสังคมนั้นเป็นเรื่องยำกที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดกำรกระทบกระทั่งกันระหว่ำงบุคคล
กำรขอโทษจึงเป็นกลยุทธ์หนึ่งในกำรรักษำควำมสัมพันธ์อันดีและควำมสงบสุขของสังคม เมื่อเกิดกำรขอโทษขึ้นอีก
ฝ่ำยหนึ่งจึงแสดงปฏิกิริยำตอบกลับนั่นก็คือกำรตอบรับคำขอโทษ
Holmes（1990）กล่ำวว่ำกำรขอโทษคือกำรที่ผู้พูดใช้ภำษำในกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อกำร
กระทำที่บกพร่องของตัวเอง ส่วนBrown & Levinson（1978）ได้กล่ำวว่ำในทฤษฏีควำมสุภำพ กำรกล่ำวคำ
ขอโทษเป็นกำรกระทำอย่ำงหนึ่งเพื่อแสดงควำมชดเชยต่อสิ่งที่ตัวเองได้กระทำล่วงเกินต่อบุคคลอื่น วัจนกรรมกำร
ขอโทษเป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงควำมเป็นอำรยะ ซึ่งไม่เพียงแค่รักษำควำมสัมพันธ์อันสงบสุขของบุคคลในสังคมแต่ยัง
ช่ ว ยท ำให้เกิ ด พื้ น ที่ ที่ ทั้ ง สองฝ่ ำ ยจะเข้ ำ ใจกั นได้ ดี ยิ่ ง ขึ้น ทั้ ง นี้ จำกกรอบแนวคิ ด ของ John R. Searle
（อ้ำงถึงในกรัณฑรัตน์ หัสจำนงค์, 2019ได้จำแนกกำรขอโทษ และกำรตอบรับคำขอโทษอยู่ในกลุ่มวัจนกรรมที่
แสดงควำมรู้สึก ซึ่งเป็นวัจนกรรมที่บ่งบอกถึงอำรมณ์ควำมรู้สึก และทัศนคติของผู้พูดที่มีต่อผู้ฟัง โดยวัจนกรรม
กลุ่มนี้จะมุ่งเน้นให้ผู้อื่นทรำบว่ำผู้พูดชอบหรือไม่ชอบเกี่ยวกับตัวผู้ฟังเท่ำนั้น ทั้งนี้ผู้พูดไม่มีควำมประสงค์จะให้ผู้ฟัง
กระทำสิ่งใดหรือให้ผู้ฟังได้ทรำบถึงข้อมูลสำระสำคัญใด ๆ
กำรตอบรับคำขอโทษถูกใช้เพื่อที่แสดงควำมสุภำพ ซึ่งจะประกอบไปด้วยสำมปัจจัยคือ กำรกระทำ
ควำมผิด กำรขอโทษเพื่อชดใช้ควำมผิด และกำรตอบรับคำขอโทษจำกผู้ที่ถู กกระทำ ในสังคมที่วัฒนธรรมและ
ภำษำแตกต่ำงกัน กลยุทธ์ในกำรตอบรับคำขอโทษก็แตกต่ำงกันด้วย สำหรับผู้เรียนที่ใช้ภำษำจีนเป็นภำษำที่สอง
กำรขอโทษและตอบรับคำขอโทษให้เหมำะสมต่อสถำนกำรณ์เป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐำนอย่ำงหนึ่ง ถึงแม้ว่ำประเทศจีน
และประเทศไทยจะมีวัฒนธรรมและภำษำที่แตกต่ำง แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีวัฒนธรรมบำงส่วนที่สอดคล้องและ
เหมือนกันอยู่ด้วย ในทำงปกติแล้ว ถ้ำพูดถึงกำรขอโทษจำกผู้กระทำผิด ผู้ที่ถูกกระทำก็จะตอบสนองโดยกำรแสดง
อำกำรโต้ตอบ ซึ่งจะรวมถึงกำรยอมรับคำขอโทษและให้อภัย หรืออำจจะแสดงอำกำรประชดประชันหรือต่อว่ำ
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กลยุทธ์กำรตอบรับคำขอโทษว่ำจะเป็นในเชิงบวกหรือลบนั้นจะขึ้นอยู่กับหลำยๆปัจจัย แต่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือ
น้ำหนักของกำรกระทำควำมผิด
จำกกำรรวบรวมข้อมูลค้นพบว่ำได้มีกำรศึกษำกลยุทธ์กำรตอบรับคำขอโทษในภำษำไทย แต่ยังไม่พบ
กำรศึกษำค้นกว่ำเกี่ยวกับกำรเปรียบเทียบกลยุทธ์กำรตอบรับคำขอโทษของคนไทยและคนจีน ดังนั้นกำรศึกษำ
ค้นคว้ำนี้จึงอยู่ในขอบเขตของกำรเปรียบเทียบกลยุทธ์กำรตอบรับคำขอโทษที่ผันแปรตำมน้ำหนักของควำมผิดของ
คนไทยและคนจีน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษำค้นคว้ำกลยุทธ์กำรตอบรับคำขอโทษของคนไทยและคนจีนว่ำมีควำมเหมือนหรือแตกต่ำง
กันอย่ำงไร วิเครำะห์กลยุทธ์กำรตอบรับคำขอโทษที่ใช้บ่อยของคนไทยและคนจีน
2. เพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงน้ำหนักของควำมผิดกับกลยุทธ์ในกำรตอบรับคำขอโทษ
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
1. ทฤษฎีควำมสุภำพของ Brown & Levinson（1978）ได้กล่ำวว่ำควำมสุภำพไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
กำรใช้ภำษำที่สุภำพ แต่สิ่งที่สำคัญคือกำรใช้คำพูดที่สุภำพเพื่อรักษำหน้ำของผู้ฟัง หน้ำ （face）แบ่งออกเป็น
สองประเภทคือหน้ำในเชิงบวก（positive face）หมำยถึงควำมต้องกำรให้ผู้อื่นยอมรับในควำมคิดและกำร
กระทำของตน ส่วนหน้ำในเชิงลบ（negative face）คือกำรที่ไม่ต้องกำรให้ผู้อื่นขัดขวำงกำรกระทำหรือ
ควำมคิดของตน เมื่อคนอยู่ในสังคมจึงไม่สำมำรถหลีกเลี่ยงกำรทำร้ำยหน้ำทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ดังนั้นเพื่อ
รัก ษำควำมสั ม พั น ธ์ อั น ดี ของทั้ ง สองฝ่ ำ ยเอำไว้ Brown & Levinson จึ ง ได้ เสนอกลยุ ท ธ์ ค วำมสุ ภำพ
（Politeness strategies）ซึ่งกล่ำวว่ำเมื่อคนได้เสี่ยงที่จะทำร้ำยหน้ำของฝ่ำยตรงข้ำมจะมีทำงเลือกสองทำง
คือ หยุดกำรกระทำนั้น และสองเลือกกระทำสิ่งที่ถูกต้องซึ่งจะมี 4 กลยุทธ์ คือ 1.ผู้พูดบอกสิ่งที่ตนต้องกำรอย่ำง
ตรงไปตรงมำโดยไม่ได้คำนึงถึงควำมสุภำพ（on record）2.ผู้พูดเลือกใช้ควำมสุภำพในเชิงบวก（positive
politeness）เพื่อให้ผู้ฟังเข้ำใจว่ำตนไม่ได้ต้องกำรจะทำร้ำยหน้ำด้ำนบวกของผู้ฟัง 3.ผู้พูดเลือกใช้ควำมสุภำพ
ในเชิงลบ（negative politeness）เพื่อให้ผู้ฟังเข้ำใจว่ำตนไม่ได้ต้องกำรจะทำร้ำยหน้ำด้ำนลบของผู้ฟัง
4.กำรพูดอย่ำงอ้อม（off record）ดังแผนภูมิข้ำงล่ำงนี้
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แผนภูมิที่1 กลยุทธ์ในทฤษฎีควำมสุภำพ
Possible strategies for doing FTAs (Face – threatening act)
Estim
ate of
risk
of
face
lost

Less

Do FTA

Without redressive
action , badly

On record
Off record

With redressive

Don’t do FTA

Positive
politeness
Negative
politeness

more

（ดัดแปลงจำก Politeness: Some Universals in Language Usage. Cambridge 1978）
2. ทฤษฎีควำมไม่สุภำพโดย Jonathan Culpeper（1996）เขำไม่เห็นด้วยกับทฤษฎีควำมสุภำพ
โดยกล่ำวว่ำในทำงปฏิบัติจริงไม่ใช่ทุกคนที่ต้องกำรจะรักษำหน้ำของฝ่ำยตรงข้ำม ในทำงกลับกันบำงคนกลับ
ต้ อ งกำรที่ จ ะท ำร้ ำ ยหน้ ำ ของฝ่ ำ ยตรงข้ ำ มซึ่ ง มี ทั้ ง หมด 5 กลยุ ท ธ์ ด้ ว ยกัน 1.กำรใช้ ค วำมไม่ สุ ภ ำพโดยตรง
（bald on record impoliteness）คือกำรกล่ำวควำมต้องกำรออกมำโดยตรง โดยไม่คำนึงถึงควำมสุภำพ
2.ผู้พูดเลือกใช้ควำมไม่สุภำพในเชิงบวก（positive impoliteness）เพื่อจงใจที่จะทำร้ำยหน้ำด้ำนบวกของ
ผู้ฟัง 3.ผู้พูดเลือกใช้ควำมไม่สุภำพในเชิงลบ （negative impoliteness）เพื่อจงใจทำร้ำยหน้ำด้ำนลบของ
ผู้ฟัง 4.กำรแสดงควำมไม่สุภำพอย่ำงอ้อม（sarcasm）หรือกำรพูดจำประชดประชัน 5.ปฏิเสธกำรใช้ควำม
สุภำพ（withhold politeness）
ดังนั้นทฤษฎีควำมสุภำพและควำมไม่สุภำพจะมีควำมสัมพันธ์กันดังแผนภูมิด้ำนล่ำงนี้
แผนภูมิที่2 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงทฤษฎีควำมสุภำพและทฤษฎีควำมไม่สุภำพ
ทฤษฎีควำมไม่สุภำพ ใช้เพื่อ
กำรหักหน้ำของผู้ฟัง

ทฤษฎีควำมสุภำพใช้เพื่อ

ขอบเขตและวิรัธกษำหน้
ีการวิำของผู
จัย้ฟัง
มีควำมสุภำพมำก
พยำยำมที่จะไม่ทำลำย
หน้ำของผู้ฟัง

ควำมสุภำพน้อยที่สุด พูดจำ
อย่ำงตรงไปตรงมำ / ควำมไม่
สุภำพน้อยที่สุด

ควำมไม่สุภำพมำกที่สุด
จงใจพูดเพื่อหักหน้ำของผู้ฟัง

（ดัดแปลงจำก Towards and Anatomy of Impoliteness 1996）
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เครื่องมือและวิธีดาเนินการวิจัย
บทควำมวิจัยนี้เป็นกำรศึกษำเปรียบเทียบกลยุทธ์กำรตอบรับคำขอโทษของคนไทยและคนจีนซึ่งจะ
สัมพันธ์กับน้ำหนักของควำมผิด โดยผู้วิจัยจะแบ่งกำรทำแบบสอบถำมเป็นสองขั้นตอน ขั้นแรก เนื่องจำกว่ำคน
ไทยและคนจีนอำจจะมีกำรเข้ำใจเรื่องน้ำหนักของควำมผิดที่แตกต่ำงกัน ผู้วิจัยจึงได้ทำแบบสอบถำมเพื่อศึกษำ
กำรรับรู้และให้ค่ำน้ำหนักควำมผิดของคนไทยและคนจีนว่ำเหมือนกันหรือแตกต่ำงกันอย่ำงไร เพื่อควำมถูกต้อง
แม่นยำในกำรศึกษำกลยุทธ์ในกำรตอบรับคำขอโทษในชั้นต่อไป โดยในขั้นตอนนี้แบบสอบถำมจะใช้เป็นกำร
เลือกตอบ（Multiple Choice Question）ว่ำในแต่ละสถำนกำรณ์ควำมผิด คนไทยและคนจีนให้ค่ำน้ำหนัก
ควำมผิดอย่ำงไร ในขั้นที่สองแบบสอบถำมจะใช้วิธีแบบถำมตอบ（Discourse Completion Test ）และ
แบบเลือกคำตอบ（Multiple Choice Question）ควบคู่กันไป เพื่อศึกษำกลยุทธ์กำรตอบรับคำขอโทษ
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่ำงกำรศึกษำจะทำกำรสุ่มตัวอย่ำงจำกมหำวิทยำลัย East China Normal University และ
มหำวิ ท ยำลั ย เกษตรศำสตร์ ซึ่ ง จ ำกัด อยู่ ในกลุ่ ม นั กศึกษำในมหำวิ ท ยำลั ย ในชั้ นปริญ ญำตรี และปริญ ญำโท
กลุ่มช่วงอำยุตั้งแต่18-30ปี แบ่งเป็นกลุ่มคนไทย และคนจีนสองกลุ่ม
กำรศึกษำจะจำกัดอยู่ที่กลยุทธ์กำรตอบรับคำขอโทษซึ่งผันแปรตำมน้ำหนักของควำมผิด ดังนั้นจึงไม่
รวมไปถึงเพศ อำชีพ ระดับทำงสังคมและปัจจัยอื่นๆ และเนื่องจำกว่ำเป็นกำรรวบรวมข้อมูลจำกแบบสอบถำม
กำรศึกษำกลยุทธ์กำรตอบรับคำขอโทษนี้จึงไม่รวมถึงปัจจัยทำงด้ำนน้ำเสียง สีหน้ำท่ำทำง และกำรกระทำต่ำงๆ
สรุปผลการวิจัย
ในแต่ละประเทศจะมีกำรใช้ภำษำที่แตกต่ำงกัน วัฒนธรรมก็แตกต่ำงกัน ดังนั้นกำรรับรู้และให้น้ำหนัก
ควำมผิดในแต่ละวัฒนธรรมจึงแตกต่ำงกันไปด้วย โดย Blum-Kulka & Olshtain (1984) ได้ทำกำรศึกษำค้นคว้ำ
กำรขอโทษของคนอเมริกัน กับ อิ ส รำเอลพบว่ ำ ในบริบ ทควำมผิ ด ที่ เ หมื อ นกัน แต่ บุ คคลสองกลุ่ ม ที่ ม ำจำก
วัฒนธรรมต่ำงกัน จะมีกำรขอโทษที่แตกต่ำงกัน Bergman & Kasper (อ้ำงถึงใน ภำสพงศ์ ผิวพอใช้，2002)
ซึ่งศึกษำเปรียบเทียบกำรให้ค่ำน้ำหนักควำมผิดของคนไทยและคนอเมริกัน พบว่ำในบริบทควำมผิดที่เหมือนกัน
แต่บุคคลสองกลุ่มที่มำจำกวัฒนธรรมและภำษำที่แตกต่ำงกันจะให้ค่ำน้ำหนักควำมผิดของแต่ ละสถำนกำรณ์
แตกต่ำงกัน เช่นคนอเมริกันจะคิดว่ำกำรขโมยพระพุทธรูปนั้นไม่ใช่ควำมผิดมำกมำย แต่ว่ำคนไทยกลับให้น้ำหนัก
ควำมผิดขั้นสูงสุดและไม่สำมำรถให้อภัยได้
จะเห็นได้ว่ำบุคคลสองกลุ่มที่มำจำกวัฒนธรรมและภำษำที่แตกต่ำงกัน ก็จะให้น้ำหนักควำมผิดที่
แตกต่ำงกันไปด้วย ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่ำงหนึ่งในกำรศึกษำกำรตอบรับคำขอโทษ บทควำมวิจัยเล่มนี้จึงได้ทำ
กำรเลือกน้ำหนักควำมผิดที่คนไทยและคนจีนให้ค่ำน้ำหนักเท่ำกันมำศึกษำในขั้นตอนต่อไป
กำรศึกษำวิจัยกำรให้ค่ำน้ำหนักควำมผิดในขั้นตอนแรก กลุ่มตัวอย่ำงกำรศึกษำจะแบ่งเป็นสองกลุ่ม
กลุ่มละ100ตัวอย่ำง แบ่งเป็นกลุ่มนักศึกษำจีนในช่วงปริญญำตรีและปริญญำโท อำยุตั้งแต่18-30ปี และกลุ่มที่
สองคือกลุ่มนักเรียนไทยในช่วงปริญญำตรีถึงปริญญำโท อำยุตั้งแต่18-30ปี กำรทำแบบสอบถำมค่ำน้ำหนัก
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ควำมผิดของคนทั้งสองกลุ่ม ผู้วิจัยได้อ้ำงอิงจำกกำรศึกษำเปรียบเทีย บกำรขอโทษของไทยและจีน ซึ่งมีดังนี้
Liu Jing-Jing (2007）, Qian Le-yi (2004)，Gou Fang-fang (2008)，Li Yan-xun (2006)，Wang
Ju-mei (2008)，ภำสพงศ์ ผิวพอใช้ (2002)， ทัศนีย์ เมฆวัฒนำ (1984) และ จีรรัตน์ เพชรรัตนโมรำ (2001)
ซึ่งได้รวมรวมบริบทควำมผิดมำทั้งสิ้น13ชนิด ดังนี้ 1.ผิดนัด 2.ทำสิ่งของเสียหำย 3.ผิดสัญญำ 4.ทำให้ผู้อื่นไม่ได้
รับควำมสะดวก 5.โกหก 6.หยอกล้อ 7.ตำหนิ 8.เดินชน 9.ขโมยของ 10.เสียงดังรบกวนผู้อื่น 11.คนขับรถแท็กซี่
ขับรถผิดทำง 12.ปฏิเสธกำรขอร้องของผู้อื่น 13.สูบบุหรี่ในลิฟต์
จำกเหตุกำรณ์กำรกระทำผิดทั้งสิบสำมเหตุกำรณ์ข้ำงต้น ผู้วิจัยได้นำทุกๆเหตุกำรณ์มำแบ่งเป็นค่ำ
น้ำหนักควำมผิดสำมระดับ เช่นกำรกระทำควำมผิดที่ทำสิ่งของผู้อื่นเสียหำยจะแบ่งเป็น 1.ทำปำกกำของเพื่อนเสีย
(ควำมผิดระดับน้อย) 2.ทำเสื้อของเพื่อนเสียหำย (ควำมผิดระดับกลำง) และ 3.ทำรถของเพื่ อนเสีย (ควำมผิด
ระดับสูง) ทั้งหมดสำมสถำนกำรณ์ตำมลำดับควำมรุนแรง แบบสอบถำมในแต่ละสถำนกำรณ์และแต่ละระดับ
ควำมรุนแรงจะมีตัวเลือกให้เลือกว่ำเป็นน้ำหนักควำมผิดแบบ 1.ไม่ผิด 2.ผิดน้อย 3.ผิดปำนกลำง และ 4.ผิดมำก
สี่ระดับ
จำกผลกำรสำรวจที่ได้จำกแบบสอบถำม200ชุด แบ่งเป็ น2กลุ่มคือคนจีน100ชุด และคนไทย100ชุด
พบว่ำมีบำงสถำนกำรณ์ที่คนไทยและคนจีนให้ค่ำน้ำหนักควำมผิดเหมือนกันมำก เช่น กำรผิดนัด ทำสิ่งของที่ยืม
มำเสียหำย และขโมยของทั้งหมดสำมสถำนกำรณ์ และยังมีบำงสถำนกำรณ์ที่คนไทยและคนจีนให้ค่ำน้ำหนัก
ควำมผิดที่ใกล้เคียงกัน เช่น ทำให้ผู้อื่นไม่ได้รับควำมสะดวก และส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น ทั้งหมดสองสถำนกำรณ์
ส่วนสถำนกำรณ์อื่นๆ คนไทยและคนจีนได้ให้ค่ำน้ำหนักควำมผิดแตกต่ำงกันอย่ำงเห็นได้ชัดเจนเช่น กำรตำหนิ
ผู้อื่น คนจีน ได้ ให้ค่ำ น้ำหนั กควำมผิ ดสู งมำก แต่คนไทยกลั บคิดว่ ำคำพู ดที่ ใช้ ในกำรต ำหนินั้ นไม่ไ ด้มี น้ำหนั ก
ควำมผิดมำกเท่ำกับคนจีน แต่ทว่ำในสถำนกำรณ์สูบบุหรี่ในลิฟท์ คนจีนให้ค่ำน้ำหนักควำมผิดที่น้อยกว่ำ แต่คน
ไทยให้ค่ำน้ำหนักควำมผิดสูงมำก
เพื่อควำมเที่ยงตรงของกำรศึกษำเปรียบเทียบกำรตอบรับคำขอโทษของคนไทยและคนจีน ผู้วิจัยจึง
คัดเลือกสถำนกำรณ์ควำมผิดที่คนไทยและคนจีนให้ค่ำน้ำหนักควำมผิดเหมือนกันเช่น 1.ผิดนัด 2.ทำสิ่งของที่ยืม
มำเสีย หำย 3.ขโมยของ 4.ทำให้ผู้ อื่น ได้ รับควำมล ำบำก 5.เสีย งดั งรบกวนผู้ อื่น รวมทั้ งหมดห้ำสถำนกำรณ์
ควำมผิด และในแต่ละสถำนกำรณ์ควำมผิดจะแบ่งออกเป็นอีกสำมระดับควำมรุนแรง ซึ่งในแบบสอบถำมนี้ จะใช้
ทั้งแบบถำมตอบ (Discourse Completion Test ) และแบบเลือกคำตอบ (Multiple Choice Question)
ผลจำกกำรสุ่มทำแบบสอบถำมจำนวน200ชุด แบ่งเป็นนักศึกษำชำวจีนและนักศึกษำชำวไทยอย่ำงละ
100คน พบว่ำในกำรตอบรับคำขอโทษของคนไทยและคนจีนจำนวนกลุ่มละ100คน ในแต่ละกลุ่มกำรศึก ษำจะ
รวบรวมกำรตอบรับคำขอโทษทั้งหมด1500ตัวอย่ำง แต่กำรศึกษำครั้งนี้จะไม่รวมถึงกำรตอบรับแบบคำเดียว เช่น
ครับ ค่ะ อืม และ เออ ดังนั้นกำรตอบรับคำขอโทษที่รวบรวมได้จำกกำรทำแบบสอบถำมของนักศึกษำชำวไทยซึ่ง
สำมำรถนำมำศึกษำได้มีทั้งหมด1,417ตัวอย่ำง และกำรตอบรับคำขอโทษที่ รวบรวมได้จำกกำรทำแบบสอบถำม
ของนักศึกษำชำวจีนซึ่งสำมำรถนำมำศึกษำได้มีทั้งหมด1,452ตัวอย่ำง ดังนั้นจำก3,000ตัวอย่ำงของกำรตอบ
รับคำขอโทษของทั้งคนจีนและคนไทย ผู้วิจัยสำมำรถรวบรวมคำขอโทษที่นำมำใช้ได้เป็นจำนวน2,869ตัวอย่ำง ซึ่ง
มีค่ำเฉลี่ยร้อยละ96.63ของทั้งหมด
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จำกตัวอย่ำงที่รวบรวมได้จำกแบบสอบถำม สำมำรถจำแนกกลยุทธ์ในกำรตอบรับคำขอโทษได้เป็น
สองชนิดคือ กลยุทธ์กำรตอบรับในเชิงบวก และกลยุทธ์กำรตอบรับในเชิงลบ กลยุทธ์กำรตอบรับคำขอโทษในเชิง
บวกแบ่งเป็น7ประเภทด้วยกันคือ กลยุทธ์กำรตอบรับในเชิงบวกเป็นกำรตอบรับคำขอโทษในเชิงให้อภัยและรักษำ
ควำมรู้สึกของผู้กระทำผิด เพื่อเป็นกำรรักษำหน้ำ และน้ำใจของผู้กระทำผิด โดยส่วนมำกจะใช้ภำษำที่ค่อนข้ำง
อ่อนโยน เพื่อลดสภำวะควำมตึงเครียดระหว่ำงฝ่ำยผู้กระทำผิด และฝ่ำยที่ถูกขอโทษ กลยุทธ์กำรตอบรับคำขอ
โทษในเชิงบวกแบ่งออกเป็น7ประเภท
1. กลยุทธ์กำรให้อภัย กลยุทธ์นี้เป็นกลยุทธ์ที่ผู้ตอบรับคำขอโทษแสดงเจตนำว่ำยอมรับคำขอโทษ
พร้อมทั้งกับให้อภัย โดยจะแบ่งเป็นสองลักษณะคือกำรให้อภัยแบบไม่มีเงื่อนไข และกำรให้อภัยแบบมีเงื่อนไข
โดยลักษณะภำษำที่ใช้ในกลยุทธ์นี้จะมีคำว่ำ ถ้ำ（如果）และ ในเมื่อ（既然）ส่วนมำกจะพบในกรณี
ที่มีกำรกระทำผิดในน้ำหนักน้อย ยกตัวอย่ำงในเหตุกำรณ์ที่เพื่อนได้เข้ำใจผิดเพรำะสมุดไดอำรี่สองเล่มมีลักษณะ
ใกล้เคียงกัน และเปิดไดอำรี่ส่วนตัวของคุณอ่ำน ซึ่งอยู่ในระดับควำมผิดน้อย จะมีกำรตอบรับคำขอโทษ เช่น ไม่
เป็ น ไร、ช่ ำ งเถอะ ไม่ เ ป็ น ไร（没关系，算了）、ไม่ เ ป็ น ไร ถ้ ำ เธอไม่ ไ ด้ มี เ จตนำจะแอบดู
（没关系，如果你不是故意的）。
2. กำรปลอบประโลม เป็นกลยุทธ์ที่ผู้ตอบรับคำขอโทษแสดงควำมห่วงใยต่อผู้ขอโทษ เป็นอีกกลยุทธ์
หนึ่งที่ถูกเลือกใช้เพื่อรักษำควำมสัมพันธ์อันดีของทั้งสองฝ่ำย กลยุทธ์นี้จะสำมำรถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ดังนี้
- กำรปลอบใจ เป็นกลยุทธ์ที่ผู้ตอบรับคำขอโทษใช้คำพูดที่ทำให้ผู้ฟังรู้สึกดีขึ้นและคลำยจำกควำม
กังวลใจ เพื่อให้ผู้ขอโทษไม่ต้องคิดมำกในเรื่องที่กระทำผิด ยกตัวอย่ำงในเหตุกำรณ์ที่เพื่อนนำยำงลบไปใช้โดย
ไม่ ไ ด้ ข ออนุ ญ ำตจะมี ก ำรตอบรั บ ค ำขอโทษ เช่ น “ไม่ เ ป็ น ไรของเล็ ก น้ อ ย” หรื อ “不要紧，小事
（ไม่เป็นไร เรื่องเล็ก）”
- กำรแสดงควำมห่วงใย เป็นกลยุทธ์ที่ใช้เพื่อแสดงน้ำใจต่อผู้ที่กระทำผิด สำมำรถแบ่งออกเป็น
สองลักษณะคือ กำรใช้คำพูดเพื่อแสดงควำมห่วงใย และกำรใช้คำถำมเพื่อแสดงควำมห่วงใย ยกตัวอย่ำงของ
เหตุกำรณ์ที่ได้นัดเพื่อนออกไปเที่ยวแล้วเพื่อนไม่สบำยกระทันหัน ทำให้ไม่สำมำรถไปตำมนัดได้ จะมีกำรตอบ
รั บ ค ำขอโทษ เช่ น “เอ้ ำ เอ้ อ เดี๋ ย วไปเยี่ ย มนะเว้ ย ” “没关系，下次吧，要注意身体
（ไม่เป็นไร ครำวหน้ำละกัน ดูแลตัวเองดีๆด้วย）”หรือ“生病就好好休息吧，没关系，
我们有机会再去（ไม่ ส บำยก็ พั กผ่ อ นเถอะ ไม่ เ ป็ น ไรนะ เดี๋ ย วครำวหน้ ำ เรำค่ อ ยไปกั น ）”、
“没关系，你要紧吗？有没有人照顾啊？（ไม่ เป็ น ไร เธอโอเคไหม มี คนดูแลไหม”
“没关系，到医院看了没有啊？（ไม่เป็นไร ไปโรงพยำล）”
3. กลยุทธ์กำรใช้อำรมณ์ขัน เป็นกลยุทธ์กำรตอบรับคำขอโทษที่สำมำรถลดระดับควำมตึงเครียดของ
ทั้งสองฝ่ำยให้กลับมำสมัครสมำนสำมัคคีกันได้ดีกลยุทธ์หนึ่ง เพรำะเป็นกำรรักษำหน้ำตำและศักดิ์ศรีของฝ่ำยตรง
ข้ำม และในขณะเดี ยวกันก็สื่ อสำรออกมำว่ ำไม่ ถือโทษโกรธ เช่น ในสถำนกำรณ์ ที่ส่ง เสีย งดังในโรงภำพยนต์
“ขอโทษแล้วต้องแถมเบอร์ด้วยนะครับ（道歉了还要给电话号码哦）” 、“有点插曲
也好（มีเรื่องมำคั่นก็ดีเหมือนกันนะ）”
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4. โทษตัวเองหรือโทษเหตุกำรณ์อื่น เป็นกลยุทธ์ที่ผู้ตอบรับคำขอโทษรู้สึกว่ำกำรกระทำควำมผิดของ
ฝ่ำยตรงข้ำมมีสำเหตุมำจำกสิ่งอื่น ดังนั้นจึงใช้กำรยอมรับผิดเสียเอง หรือโทษเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อรักษำน้ำใจ
ของผู้กล่ำวขอโทษ ยกตัวอย่ำงในสถำนกำรณ์ที่เพื่อนผิดนัดในระดับควำมผิดน้อย จะมีกำรตอบรับคำขอโทษ เช่น
เรำลื ม โทรไปเตื อ น ，没关系，昨天我应该提醒你的，希望你们玩得开心
啊 (ไม่เป็นไร เมื่อวำนฉันก็ควรโทรไปเตือนเธอ หวังว่ำครั้งหน้ำจะไม่ลืมอีกนะ)
5. กำรขอโทษกลับ เป็นกลยุทธ์ที่ผู้ตอบรับคำขอโทษใช้กำรขอโทษกลับเพื่อแสดงควำมเข้ำใจ และให้
อภัย ยกตัวอย่ำงในสถำนกำรณ์ที่เพื่ อนได้เข้ำใจผิดเพรำะสมุดไดอำรี่สองเล่มมีลักษณะใกล้เคียงกัน และเปิด
ไดอำรี่ส่วนตัวของคุณอ่ำน ซึ่งอยู่ในระดับควำมผิดน้อย จะมีกำรตอบรับคำขอโทษ เช่น ขอโทษทีเรำเข้ำใจผิด 、
不好意思，有机会给你看。（ขอโทษทีนะ ไว้มีโอกำสจะให้ดูละกัน）หรือ 哦 原来是
误会，我向你道歉，误会你了。（ที่แท้ฉันเข้ำใจผิดเอง ขอโทษทีนะที่เข้ำใจผิด）
6. กำรกล่ำวชม เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่แสดงออกถึงกำรรักษำน้ำใจของผู้กล่ำวขอโทษได้อย่ำงดี โดย
กำรกล่ำวชื่นชม ยกตัวอย่ำงในสถำนกำรณ์ที่มีคนส่งเสียงดังในโรงภำพยนตร์และได้กล่ำวขอโทษ ซึ่งเป็นควำมผิด
ในระดับน้อย จะมีกำรตอบรับคำขอโทษ เช่น ถือว่ ำมีมำรยำทดีค่ะ 、不错，人挺懂礼貌的。
（ก็ไม่เลวนะ ถือว่ำยังมีมำรยำท）หรือ 道歉了就好。（ขอโทษก็ดีแล้ว）
7. กำรกล่ำวขอบคุณ เป็นอีกกลยุทธ์กำรตอบรับคำขอโทษที่จะรักษำน้ำใจผู้กล่ำวขอโทษได้เป็นอย่ำง
ดี ซึ่งผู้ตอบรับคำขอโทษได้กล่ำวขอบคุณเป็นกำรแสดงว่ำไม่ถือโทษโกรธเคือง ยกตัวอย่ำงในสถำนกำรณ์ที่เพื่อน
ได้เข้ำใจผิดเพรำะสมุดไดอำรี่สองเล่มมีลักษณะใกล้เคียงกัน และเปิดไดอำรี่ส่วนตัวของคุณอ่ำน ซึ่งอยู่ในระดับ
ควำมผิดน้อย เช่น ขอบใจนะที่ไม่เอำไปประจำน หรือ ขอบใจที่ไม่อ่ำนนะ บำงเรื่องมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวที่อยำก
เก็บไว้คนเดียว
ส่วนกลยุทธ์กำรตอบรับคำขอโทษในเชิงลบหลังจำกผู้อื่นได้กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งล่วงเกิน ไม่ว่ำจะเป็น
คำพูดที่ไม่รักษำน้ำใจ หรือว่ำกำรข่มขู่คำดโทษ เพรำะเชื่อว่ำผู้ที่กระทำผิดสมควรได้รับกำรลงโทษ และเป็น
กลยุทธ์ที่ท ำให้ผู้ฟังรู้สึกไม่ดี หรือรู้สึกผิ ด ซึ่งกลยุ ทธ์กำรตอบรับ คำขอโทษในเชิงลบจะสัมพันธ์กับ ระดับของ
น้ำหนักควำมผิดอย่ำงชัดเจน
จำกทฤษฏีควำมไม่สุภำพของJonathan Culpeper（1996）ซึ่งกล่ำวว่ำทฤษฎีควำมไม่สุภำพมีห้ำ
กลยุทธ์ เรำสำมำรถทำมำวิเครำะห์กลยุทธ์กำรตอบรับคำขอโทษในเชิงลบได้ ซึ่งกำรตอบรับคำขอโทษในเชิงลบจะ
สำมำรถแบ่งออกได้เป็นทั้งหมด10กลยุทธ์ดังต่อไปนี้
1. กำรตักเตือน เป็นกลยุทธ์ที่ให้กำรตักเตือนเพื่อทำให้ฝ่ำยตรงข้ำมไม่ทำเหตุกำรณ์แบบเดิมซ้ำอีก
ส่วนมำกในประโยคจะพบคำที่ ใช้ บ่อยคือ “ครั้ง หน้ ำ （下次）”、“ควร（应该）”、“จ ำไว้น ะ
（记住）”และ“ทีหลัง（下次）”ยกตัวอย่ำงในสถำนกำรณ์ควำมผิดที่เพื่อนยืมเสื้อสีขำวไปใช้แล้วทำ
เปรอะจนซักไม่ออก แล้วกล่ำวขอโทษ ซึ่งเป็นควำมผิดระดับกลำง จะมีกำรตอบรับคำขอโทษ เช่น ช่ำงมันเถอะ
ทีหลังก็ระวังหน่อย（算了吧，下次就小心点）、ครั้งต่อไปก็ระวังหน่อย ต้องดูแลของของ
คนอื่นด้วยสิ（下次小心，注意爱惜别人的东西）
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2. กำรพูดแบบไม่ตอบรับและไม่ปฏิเสธ Jonathan Culpeper（1996）กล่ำวว่ำกำรปฏิเสธที่จะ
ใช้ควำมสุภำพ（withhold politeness） เป็นกลยุทธ์กำรละเลยเพื่อที่จะทำร้ำยจิตใจฝ่ำยตรงข้ำมอย่ำงหนึ่ง
ในที่นี้ กำรแสดงควำมไม่แยแสต่อคำขอโทษของฝ่ำยตรงข้ำม จึงเป็นกำรกลยุทธ์ที่ใช้เพื่อลงโทษให้ผู้กล่ำวขอโทษ
ได้รู้สึกผิด ยกตัวอย่ำงในสถำนกำรณ์ที่นัดหมำยเพื่อนออกไปเที่ยว แล้วเพื่อนผิดนัดโดยให้เหตุผลว่ำลืม ซึ่งถือว่ำ
เป็นควำมผิดในระดับกลำง จะมีกำรตอบรับคำขอโทษ เช่น ก็เรื่องของแก（随你）หรือ เธอคิดเอำเองก็แล้ว
กัน（你自己看着办吧）
3. กำรทำให้เกิดควำมลำบำกใจ เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่ผู้ตอบรับคำขอโทษใช้เพื่อแสดงควำมไม่พอใจ
ของตนเอง ในขณะเดียวกันก็ถือเป็นกำรลงโทษ และทำให้ฝ่ำยตรงข้ำมไม่สบำยใจพร้อมกับรู้สึกผิด ยกตัวอย่ำงใน
กรณีควำมผิดที่เพื่อนยืมเสื้อสีขำวไปใช้แล้วทำเสียหำย ซึ่งถือว่ำเป็นควำมผิดระดับกลำงจะมีกำรตอบรับคำขอโทษ
ดังนี้ ไม่เอำอันใหม่ ไม่เอำอันที่เสียแล้ว ฉันต้องกำรอันเก่ำอันเดียวอันเดิม （不要新的，不要破的
，还要原来的那件）
4. เรียกร้องค่ำทดแทน เป็นกลยุทธ์ที่แสดงให้เห็นว่ำคำพูดขอโทษของฝ่ำยตรงข้ำมไม่สำมำรถทดแทน
ต่อสิ่งที่สูญเสียไปได้ ผู้ใช้กลยุทธ์นี้ต้องกำรให้ผู้กระทำผิดได้รับรู้ถึงมูลค่ำของสิ่งที่เสียหำยไป กลยุทธ์กำรเรียกร้อง
ค่ำทดแทนแบ่งออกได้เป็นสองประเภท คือกำรเรียกร้องค่ำทดแทนแบบเฉพำะเจำะจง และกำรเรียกร้องค่ำ
ทดแทนแบบไม่เฉพำะเจำะจง ยกตัวอย่ำงในสถำนกำรณ์ที่เพื่อนยืมเสื้อสีขำว หรือเพื่อนได้ยืมรถไปใช้ แล้วทำ
เสียหำย ซึ่งเป็นควำมผิดในระดับกลำงและเป็นควำมผิดในระดับสูงจนถึงไม่สำมำรถให้อภัยได้ จะมีกำรตอบรับคำ
ขอโทษดังนี้ ซื้อใหม่มำคืนให้ด้วย（给我买件新的）、เธอต้องเลี้ยงข้ำวฉันด้วย（你要请我
吃饭）หรือ ชดใช้มำเลย เธอต้องรับผิดชอบ（配吧，你要负责）
5. ตำหนิ กลยุทธ์นี้ผู้ตอบรับคำขอโทษได้ใช้ภำษำที่ค่อนข้ำงแข็งกร้ำวเพื่อแสดงควำมไม่พอใจ และใน
ขณะเดียวกันก็เพื่อจะทำร้ำยน้ำใจและทำให้ฝ่ำยตรงข้ำมรู้สึกเสียหน้ำ ซึ่งสำมำรถแบ่งออกได้เป็น5ประเภท
- กำรกล่ำวโทษฝ่ำยตรงข้ำม เป็นกำรกล่ำวโทษฝ่ำยตรงข้ำมตรงๆ ยกตัวอย่ำงในเหตุกำรณ์ที่เพื่อ
จงใจเปิดไดอำรี่ของคุณอ่ำน ซึ่งถือว่ำเป็นควำมผิดในระดับกลำง จะมีกำรตอบรับคำขอโทษดังนี้ ไม่มีมำรยำทเลย
（真没有礼貌）、มันเกินไปแล้วนะ（太过分了）、หรือก็บอกแล้วว่ำอย่ำดู แล้วยังจะทำ
อีก ฉันไม่ชอบที่เธอทำแบบนี้เลย（都已经要你别看了，你还看，我不喜欢你这
样子）
- กำรใช้ประโยคคำถำมในกำรกล่ำวโทษ ยกตัวอย่ำงในเหตุกำรณ์ที่เพื่อนทำรองเท้ำของคุณไปใช้
โดยไม่ได้รับอนุญำต ซึ่งเป็นควำมผิดระดับกลำง จะมีกำรตอบรับคำขอโทษเช่น เอำไปทำไมไม่บอก（拿去
用为什么不说一声）หรือว่ ำ ท ำไมเอำรองเท้ ำ ไปใส่ มั่ ว ๆล่ ะ งั้ น คู่ นั้ น ก็ เอำไปเลยไม่ อ ยำกได้ คื น
（鞋子怎么能乱穿？这双就送你了）
- กำรใช้คำผรุสวำท เป็นกลยุทธ์กำรใช้คำที่รุนแรงเพื่อระบำยควำมไม่พอใจของตน และเป็นกำร
จงใจทำให้ฝ่ำยตรงข้ำมเสียหน้ำเป็นอย่ำงมำก ยกตัวอย่ำงเหตุกำรณ์ที่เพื่อนจงใจเปิดไดอำรี่ของคุณอ่ำน แล้วยัง
เอำเนื้อควำมในนั้นไปพูดจำล้อเล่นกับคนอื่น ซึ่งเป็นควำมผิดระดับสูง จะมีกำรตอบรับคำขอโทษดังนี้ ไอ้ควำย
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สมองปลำทอง（你这笨蛋，没有脑子）、เธอนี่แย่มำกแอบอ่ำนเรื่องส่วนตัวของคนอื่นแล้วยัง
โกหก แกนี่มั นหน้ ำด้ ำนจริงๆ（你偷看我的隐私还撒谎，你太卑鄙无耻下流低
级了）หรือ แกมันเป็นตัวอะไร ไปตำยซะ（你什么东西，你他妈的去死吧）。
- กำรประชดประชัน เป็นกำรใช้ภำษำเพื่อเสียดสี และทำให้ฝ่ำยตรงข้ำมเสียหน้ำ ส่วนใหญ่จะพบ
กำรใช้กลยุทธ์แบบนี้ในควำมผิดระดับกลำงถึงระดับสูง ยกตัวอย่ำงในควำมผิดเรื่องเพื่อนจงใจอ่ำนไดอำรี่ของคุณ
แล้วคุณไปพบเข้ำ จะมีกำรตอบรับคำขอโทษเช่น อ่ำนต่อไปสิ ไม่ต้องเกรงใจกันหรอก（继续看啊，别
不好意思）หรือในควำมผิดที่เพื่อนนัดคิดไว้แล้วว่ำจะออกไปเที่ยวด้วยกัน แต่แล้วก็ผิดนัดเพรำะว่ำลืม แต่
กลับไปเที่ยวกับเพื่อนอีกคนหนึ่งแทน จะมีกำรตอบรับคำขอโทษเช่น ควำมจำแกนี่มันดีมำกจริงๆนะ（你记
性可真好）
- กำรทอดถอนใจ เป็นกลยุทธ์ที่ต้องกำรทำให้ฝ่ำยตรงข้ำมรู้สึกผิด โดยแสดงควำมผิดหวัง หรือไม่
พอใจออกมำ ยกตัวอย่ำงในควำมผิดที่เพื่อนยืมรถออกไปใช้ แล้วทำเสียหำย ซึ่งเป็นควำมผิดระดั บสูง จะมีกำร
ตอบรับคำขอโทษดังนี้ อ้ำว รถกู（我的车呀！）หรือ ไม่จริงน่ำ（不会吧）
6. แสดงควำมน้อยใจ เป็นกลยุทธ์กำรแสดงออกถึงควำมเสียใจหรือน้อยใจที่ไม่ได้รับกำรประพฤติที่
ควรจะได้รับ เป็นกำรแสดงเพื่อต้องกำรให้ฝ่ำยตรงข้ำมรู้สึกไม่สบำยใจ และรู้สึกผิด ยกตัวอย่ำงในสถำนกำรณ์ที่
นัดเพื่อนออกไปเที่ยวและได้ลำงำนเอำไว้แล้ว แต่เพื่อนกลับผิดนัดเพรำะออกไปเที่ยวกับเพื่อนอีกคนหนึ่ง ซึ่งเป็น
ควำมผิดในระดับสูง จะมีกำรตอบรับคำขอโทษดังต่อไปนี้ เพื่อนกันไม่ทำอย่ำงนี้หรอก（朋友不会这么
做的）หรือ กูไม่สำคัญสินะ（对你来说我不重要是吗）
7. กำรถำมกลั บ เป็นกลยุ ทธ์ที่ ใช้คำถำมเพื่อเป็น กำรตอกย้ำให้ฝ่ำยตรงข้ำมรับรู้สึกควำมผิดที่ไ ม่
สมควรจะเกิดขึ้น เป็นกำรเน้นย้ำถึงกำรกระทำผิดที่เกิดขึ้นโดยใช้กำรซักถำม ยกตัวอย่ำงในสถำนกำรณ์ที่เพื่อนได้
แอบอ่ำนไดอำรี่ของคุณ โดยที่ไม่ได้ตั้งใจเพรำะสีคล้ำยกัน จะมีกำรตอบรับคำขอโทษดังนี้ จริงเหรอ แกอ่ำนไดอำรี่
ของคนอื่นแล้วคิดว่ำตัวเองเป็นคนเขียนเองเหรอ（真的吗？你看别人的日记却以为是
你自己写的？）หรือในสถำนกำรณ์ที่เพื่อนผิดนัดเพรำะป่วยกะทันหัน ซึ่งเป็นควำมผิดระดับน้อย จะมี
กำรตอบรับคำขอโทษดังนี้ แกป่วยจริงป่ะเนี่ย รู้มั๊ยว่ำแกทำฉันเสียหำยมำกเลยนะ（你真的病了？这
下可把我害惨了）
8. กำรออกค ำสั่ ง เป็ น อี กกลยุ ท ธ์ ห นึ่ ง ที่ ใ ช้ ภ ำษำค่อ นข้ ำ งแข็ ง กร้ำ วเพื่ อท ำให้ผู้ ที่ รั บ ฟั ง เสี ย หน้ ำ
เพื่อระบำยควำมไม่พอใจของตนเองออกมำ ส่วนใหญ่แล้วจะพบคำที่สื่อควำมหมำยบอกให้ทำเช่น อย่ำ หยุด ห้ำม
เอำมำ หรือต้อง ยกตัวอย่ำงในสถำนกำรณ์ที่กำลังอยู่ในโรงภำพยนตร์ มีคนคนหนึ่งไม่เพียงแต่จะส่งเสียงดัง
รบกวนแล้ว ยังเอำเท้ำมำวำงไว้ในพื้นที่ของคุณอีกด้วย ซึ่งเป็นควำมผิดระดับสูง จะมีกำรตอบรับคำขอโทษดังนี้
เอำขำหลบไปด้วย（把你的脚拿开）หรือเบำเสียงหน่อยสิ（小声点）
9. ตัดควำมสัมพันธ์ เป็นกลยุทธ์ที่ส่วนใหญ่พบในควำมผิดระดับรุนแรงและไม่สำมำรถให้อภัยได้
เพรำะได้ทำร้ำยผู้ที่ตอบรับคำขอโทษไม่ว่ำจะทำงร่ำงกำยหรือจิตใจมำกจนเกินไป ดังนั้นกลยุทธ์นี้ผู้ที่ใช้จะไม่
คำนึงถึงควำมรู้สึกและหน้ำตำของฝ่ำยตรงข้ำม ยกตัวอย่ำงในสถำนกำรณ์ที่เพื่อนมำแอบอ่ำนไดอำรี่ของคุณ แล้ว
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ยังเอำไปบอกเล่ำต่อเพื่อนคนอื่นอย่ำ งสนุกสนำน ซึ่งเป็นควำมผิดระดับสูง จะมีกำรตอบรับคำขอโทษดังนี้ ห่ำนี่
ไปไกลๆเลย（妈的，你去死吧）、ขอโทษแล้ วหำยไหม（对不起是没有用的）
หรือ ไม่ยกโทษให้ จอมปลอม（不可原谅，虚伪）
10. ข่มขู่คำดโทษ เป็นกลยุทธ์ที่แสดงออกอย่ำงชัดเจนว่ำจะไม่ยกโทษให้กับกำรกระทำผิดของฝ่ำยตรง
ข้ำม และยังแสดงออกถึงควำมต้องกำรที่ต้องกำรทำให้ฝ่ำยตรงข้ำมได้รับกำรชดใช้ที่สำสมกับควำมเจ็บปวดของ
ตน ยกตัวอย่ำงในสถำนกำรณ์ที่เพื่อนหยิบเงินที่จะใช้เป็นค่ำเทอมของเรำไปโดยไม่ได้รับอนุญำต ซึ่งเป็นควำมผิด
ระดับสูง จะมีกำรตอบรับคำขอโทษดังนี้ เดี๋ยวมึงโดนแน่（你等着瞧）หรือ ในเหตุกำรณ์ที่เพื่อนยืมรถไป
ใช้ ดื่มเหล้ำแล้วขับรถชนต้นไม้ ทำให้รถเสียหำยมำก ซึ่งเป็นควำมผิดระดับสูง จะมีกำรตอบรับคำขอโทษดังนี้ ซื้อ
รถคันหนึ่งมันไม่ง่ำยนะ ครำวหน้ำมึงซื้อรถใหม่เดี๋ยวกูจะยืมมำขับดูบ้ำง（我买这辆车不容易，
你以后买了新车也让我先开开）
จำกผลกำรศึกษำคนไทยและคนจีนในกำรใช้กลยุทธ์กำรตอบรับคำขอโทษทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ
ผู้วิจัยสำมำรถทำเป็นตำรำงเปรียบเทียบกำรใช้กลยุทธ์ในกำรตอบรับคำขอโทษของคนไทยและคนจีนได้ดังตำรำง
ด้ำนล่ำงนี้
ตารางที่3 ผลกำรศึกษำกำรใช้กลยุทธ์กำรตอบรับคำขอโทษทั้งในเชิงบวกและเชิงลบของคนไทยและคนจีน
คนจีน
กลยุทธ์
กำรตักเตือน
กำรให้อภัย
ตำหนิ
ปลอบประโลม
ตัดควำมสัมพันธ์
เรียกร้องค่ำทดแทน
ใช้อำรมณ์ขนั
แสดงควำมน้อยใจ
กล่ำวโทษตัวเองหรือสิ่งอื่น
กำรถำมกลับ
ข่มขู่คำดโทษ
ออกคำสั่ง
ไม่ตอบรับและไม่ปฏิเสธ
ขอโทษกลับ
กล่ำวชม
ทำให้เกิดควำมลำบำกใจ
กล่ำวขอบคุณ

คนไทย
เปอร์เซนต์

37.12
20.32
15.01
14.46
5.51
3.10
1.10
0.90
0.62
0.48
0.48
0.34
0.21
0.14
0.14
0.07
0.00

กลยุทธ์
กำรให้อภัย
กำรตักเตือน
ตำหนิ
ปลอบประโลม
เรียกร้องค่ำทดแทน
ตัดควำมสัมพันธ์
แสดงควำมน้อยใจ
กำรถำมกลับ
ข่มขู่คำดโทษ
ออกคำสั่ง
ใช้อำรมณ์ขัน
กล่ำวขอบคุณ
กล่ำวโทษตัวเองหรือสิ่งอื่น
ขอโทษกลับ
กล่ำวชม
ไม่ตอบรับและไม่ปฏิเสธ
ทำให้เกิดควำมลำบำกใจ

（ที่มำ: ผู้วิจัย）
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เปอร์เซนต์
25.62
23.36
17.71
11.43
7.55
6.92
3.25
1.27
1.13
0.99
0.42
0.14
0.07
0.07
0.07
0.00
0.00
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จำกตำรำงกำรเปรียบเทียบข้ำงต้น ผู้วิจัยพบว่ำทั้งสองกลุ่มมีก ำรใช้กำรตอบรับคำขอโทษส่วนใหญ่ที่
คล้ ำ ยคลึ ง กั น คนไทยและคนจี น นิ ย มใช้ ก ลยุ ท ธ์ ก ำรให้ อ ภั ย กำรปลอบประโลม กำรตั ก เตื อ น ต ำหนิ
ตัดควำมสัมพันธ์ เรียกร้องค่ำทดแทน และ กำรแสดงควำมน้อยใจเป็นหลักในกำรตอบรับคำขอโทษ แต่ในควำม
คล้ำยคลึงกันก็ยังมีควำมแตกต่ำงระหว่ำงคนสองกลุ่มนี้ คนไทยโดยส่วนมำกจะใช้กลยุทธ์กำรให้อภัยเป็นหลักใน
กำรตอบรับ คำขอโทษ แต่ คนจี น กลั บ ใช้กำรตั กเตื อนเป็ น กลยุ ท ธ์ หลักในกำรตอบรับ คำขอโทษ ซึ่ง ก็ต รงกับ
ข้อคิดเห็นของซูและเปำ (Zhu&Bao) (อ้ำงอิงจำกณัฎฐนำ ลีฬหรัตนรักษ์ , 2018) ซึ่งกล่ำวว่ำในมุมมองของ
วัฒนธรรมจีนนั้น พฤติกรรมของคนจีนยังยึดติดกับควำมคำดหวังทำงสังคม นั่นก็คือคนบำงคนยังมีสิทธิที่จะสั่ง
ขอร้อง ข่มขู่ แนะนำหรือตักเตือนคนอื่น ซึ่งคนบำงคนก็ยังยอมรับพฤติกรรมเหล่ำนั้น ซึ่งเป็นควำมเชื่อที่มำจำก
หลักเคำรพและกำรแสดงควำมถ่อมตนซึ่งเป็นสิ่งที่คนจีนปฏิบัติมำช้ำนำน ซึ่งถึงแม้กำรตักเตือนจะเป็นกลยุทธ์ใน
ด้ำนลบของวัฒนธรรมตะวันตก แต่ว่ำในสำยตำของคนจีนนั้นกำรตักเตือนก็ยังเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ และไม่ทำให้
ผู้ฟังรู้สึกเสียหน้ำแต่อย่ำงใด
อภิปรายผล
จำกบทสรุปข้ำงต้นที่ได้จำกแบบสอบถำม กำรตอบรับคำขอโทษแบ่งเป็นกำรตอบรับคำขอโทษเชิง
บวกและเชิง ลบ สองประเภท ซึ่ ง แต่ ละกลยุ ทธ์ ก็จะแปรผั น ตำมน้ ำหนั กของควำมผิ ด ที่เกิด ขึ้น สำมำรถแบ่ ง
ออกเป็น6ระดับคือ 1.ไม่มีควำมผิด-ให้อภัย 2.ผิดน้อย-ให้อภัย 3.ผิดปำนกลำง-ให้อภัย 4.ผิดปำนกลำง-ไม่ให้อภัย
5.ผิดมำก-ให้อภัย 6.ผิดมำกไม่ให้อภัย จำกแบบสอบถำมที่ได้ รวบรวมมำทั้งหมด2,869ตัวอย่ำง จะแบ่งเป็ น
กลยุทธ์ในเชิงบวก 1,070 ตัวอย่ำง และกลยุทธ์กำรตอบรับคำขอโทษในเชิงลบ 1,799 ตัวอย่ำง
กำรตอบรับคำขอโทษในเชิงบวก ที่สำมำรถรวบรวมได้มีทั้งหมด 1,070 ตัวอย่ำง แบ่งเป็นภำษำจีน
534 ตัวอย่ำง และภำษำไทย 536 ตัวอย่ำง ซึ่งจำกตัวอย่ำงของกลุ่มคนจีนจะมีจำนวนดังนี้ 1.ไม่มีควำมผิด -ให้
อภัยมีจำนวน 57.68% 2.ผิดน้อย-ให้อภัยมีจำนวน 25.66% 3.ผิดปำนกลำง-ให้อภัยมีจำนวน 12.55% 4.ผิดปำน
กลำง-ไม่ให้อภัยมีจำนวน 1.50% 5.ผิดมำก-ให้อภัยมีจำนวน 0.75% 6.ผิดมำกไม่ให้อภัยมีจำนวน 11.87% และ
ในกลุ่มของตัวอย่ำงคนไทยจะมีจำนวนดังนี้ 1.ไม่มีควำมผิด-ให้อภัยมีจำนวน 41.23% 2.ผิดน้อย-ให้อภัยมีจำนวน
39.18% 3.ผิดปำนกลำง-ให้อภัยมีจำนวน 15.49% 4.ผิดปำนกลำง-ไม่ให้อภัย 0 ตัวอย่ำง 5.ผิดมำก-ให้อภัยมี
จำนวน 2.80% 6.ผิดมำกไม่ให้อภัยมีจำนวน 1.31%
จำกสถิติที่เก็บ ได้จำกแบบสอบถำมทำให้เห็นว่ำกำรตอบรับคำขอโทษในเชิงบวกมีควำมสัมพันธ์ที่
ลึกซึ้งกับระดับของควำมผิดที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ชัดว่ำยิ่งระดับควำมผิดน้อยมำกเท่ำใด กำรตอบรับคำขอโทษใน
เชิงบวกก็ยิ่งจะมีมำกขึ้นเท่ำนั้น ในระดับควำมผิดที่น้อยมำกไปจนถึงระดับกลำง ที่สำมำรถให้อภัยได้บุคคลส่วน
ใหญ่ไม่ว่ำจะเป็นคนจีนหรือคนไทยมักจะใช้กำรตอบรับคำขอโทษในเชิงบวก เพื่อแสดงออกถึงกำรให้อภัยฝ่ำยตรง
ข้ำม ภำษำที่ใช้ ในกำรตอบรับ คำขอโทษจึงค่อนข้ำงที่จะอ่อนโยนและมีมิตรสั มพันธ์ แต่ในทำงกลับกันถ้ำค่ ำ
น้ำหนักควำมผิดมีค่ำตั้งแต่ระดับกลำงที่ไม่สำมำรถให้อภัยได้ไปจนถึงน้ำหนักควำมผิดระดับสูง กำรใช้กำรตอบ
รับคำขอโทษในเชิงบวกจะมีอยู่น้อยมำก เนื่องจำกว่ำผู้ตอบรับคำขอโทษไม่ต้องกำรที่จะรักษำน้ำใจของผู้กระทำ
ผิด ดังนั้นกำรใช้ภำษำในกำรตอบรับคำขอโทษจึงมีควำมรุนแรง ดุดัน มำกกว่ำ ซึ่งก็สอดคล้องจำกผลลัพธ์ที่ได้
จำกกำรสำรวจรวบรวมกำรตอบรับคำขอโทษในเชิงลบมีทั้งหมด 1,799 ตัวอย่ำง แบ่งเป็นภำษำจีน 918 ตัวอย่ำง
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และภำษำไทย 881 ตัวอย่ำง จำกตัวอย่ำงของกลุ่มคนจีนจะมีจำนวนดังนี้ 1.ไม่มีควำมผิด -ให้อภัยมีจำนวน
7.84% 2.ผิดน้อย-ให้อภัยมีจำนวน 21.24% 3.ผิดปำนกลำง-ให้อภัยมีจำนวน27.89% 4.ผิดปำนกลำง-ไม่ให้อภัย
มีจำนวน 7.19% 5.ผิดมำก-ให้อภัยมีจำนวน 7.19% 6.ผิดมำกไม่ให้อภัยมีจำนวน 28.65% และในกลุ่มของ
ตัวอย่ำงคนไทยจะมีจำนวนดังนี้ 1.ไม่มีควำมผิด-ให้อภัยมีจำนวน 4.65% 2.ผิดน้อย-ให้อภัยมีจำนวน 13.28%
3.ผิดปำนกลำง-ให้อภัยมีจำนวน 27.92% 4.ผิดปำนกลำง-ไม่ให้อภัย 4.31% 5.ผิดมำก-ให้อภัยมีจำนวน 20.20%
6.ผิดมำกไม่ให้อภัยมีจำนวน 29.63%
จำกข้อมูลที่ได้ทำให้เห็นว่ำในค่ำน้ำหนักควำมผิดมำกจนไม่สำมำรถให้อภัยได้ คนไทยและจีนมีกำรใช้
คำตอบรับ คำขอโทษในเชิง ลบมำกเป็น อัน ดับ หนึ่ ง รองลงมำคือควำมผิ ดระดั บกลำง-ให้อภัย ได้ แต่ถึงแม้ใน
แนวโน้มส่วนใหญ่คนไทยกับคนจีนจะใช้กลยุทธ์กำรตอบรับคำขอโทษในเชิงลบค่อนข้ำงจะคล้ำยคลึงกัน แต่ก็ยังมี
ควำมแตกต่ำงในบำงส่วน เช่น ในระดับควำมผิดที่ไม่มีควำมผิด -ให้อภัย น้ำหนักควำมผิดน้อย-ให้อภัย น้ำหนัก
ควำมผิดปำนกลำง-ให้อภัย คนจีนจะใช้กลยุทธ์ในเชิงลบมำกกว่ำคนไทย แต่ในระดับควำมผิดที่มำก-ให้อภัย
และมำก-ไม่ให้อภัย คนไทยจะใช้กลยุทธ์ในเชิงลบมำกกว่ำคนจีน
ข้อแตกต่ำงที่ชัดเจนที่สุดของกลยุทธ์กำรตอบรับคำขอโทษของคนจีนและคนไทยคือ คนจีนใช้กลยุทธ์
กำรตอบรับคำขอโทษในด้ำนลบ (กำรตักเตือน) มำกที่สุด ส่วนคนไทยใช้กลยุทธ์ด้ ำนบวก (กำรให้อภัย) มำกที่สุด
ที่เป็นเช่นนี้ผู้วิจัยคิดว่ำเป็นผลกระทบที่ได้รับมำจำกวัฒนธรรมและศำสนำที่แตกต่ำงกันของทั้งสองประเทศ
คนไทยส่วนใหญ่นับถือพุทธศำสนำ ซึ่งมีหลักคำสอนคือให้อภัย เน้นกำรทำควำมดีละเว้นควำมชั่วและควำมโกรธ
เคือง ดัง นั้นเมื่ อเกิดเหตุกำรณ์ที่คนอื่นล่วงเกินและทำให้เกิดควำมไม่พ อใจขึ้น แต่ยังอยู่ในระดับที่ ให้อภัยได้
คนไทยส่ ว นใหญ่ จึ ง เลื อกที่ จ ะให้อภัย มำกกว่ ำ กลยุ ท ธ์ ด้ ำ นอื่น ส่ ว นคนจี น ได้ รับ ผลกระทบมำจำกควำมเชื่ อ
อันยำวนำนของขงจื้อ ที่หล่อหลอมให้คนมีควำมกตัญญู มีควำมชอบธรรม(ทำในสิ่งที่ควรทำ) เน้นหลักเรื่อง
มำรยำท และกำรใฝ่หำกำรเรียนรู้อยู่เสมอ ทำให้คนจีนเลือกใช้วิธีกำรตักเตือนชี้แนะว่ำควรจะต้องทำอย่ำงไร หรือ
สิ่งใดที่ไม่ควรทำ ซึ่งถึงแม้จะเป็นกลยุทธ์ในด้ำนลบ แต่ก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ยังรักษำหน้ำหรือศักดิ์ศรีของฝ่ำยตรง
ข้ำมด้วย
ข้อเสนอแนะ
บทควำมวิจั ยนี้เป็ นประโยชน์ ต่อทั้ง ผู้เรีย นภำษำไทยและภำษำจี น ซึ่ง ทำให้เกิดควำมเข้ำใจ และ
สำมำรถเลือกใช้กลยุทธ์กำรตอบรับคำขอโทษได้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์มำกขึ้น รวมถึงยังช่วยลดควำมเข้ำใจผิด
ที่เกิดจำกควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศอีกด้วย
จำกกำรศึกษำกลยุทธ์กำรตอบรับคำขอโทษของคนไทยและคนจีน ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตไว้อยู่เพียง
แค่นักศึกษำปริญญำตรีและปริญญำโทในระดับมหำวิทยำลัยเท่ำนั้น จะเห็นได้ว่ำกลุ่มตัวอย่ำงเป็นเพียงกลุ่มที่
ได้รับกำรศึกษำเท่ำนั้น ซึ่งยังไม่สำมำรถครอบคลุมได้ถึงทุกชนชั้นในสังคม ดังนั้ นในอนำคตถ้ำสำมำรถศึกษำ
ครอบคลุมทุกกลุ่มชนชั้นในสังคมของไทยและจีน จะทำให้สำมำรถเข้ำใจและเห็นภำพกำรตอบรับคำขอโทษของ
ไทยและจีนได้ชัดเจนและแม่นยำมำกขึ้น
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