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บทท่ี  1 
 

บทนํา 
 

ความสําคัญของปญหา 
 

เมื่อใดก็ตามที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งรูสึกวาตนเองไดกระทําความผิดตอบุคคลอื่น ทั้งที่ได
ตั้งใจหรือไมไดตั้งใจก็ตาม และรูสึกเสียใจตอเหตุการณที่เกิดขึ้นนั้นอยางแทจริง บุคคลนั้นจะแสดง
ความรูสึกเสียใจตอการกระทํานั้นโดยมีการกลาวคําวา “ขอโทษ” ออกมาโดยตรงหรืออาจกลาวคํา
แสดงความรูสึกเสียใจหรือแสดงความรับผิดชอบออกไปแทนการกลาวคําวา “ขอโทษ” เพื่อแสดง
ใหผูฟงรับรูวาตนเองนั้นรูสึกเสียใจและสํานึกผิดในการกระทํานั้นของตนเอง 

 
ในสังคมไทยนั้นถือวาการกลาวคําขอโทษเปนการแสดงออกถึงความสุภาพ และมี

ความสําคัญมาก ดังจะเห็นไดจากการที่คนไทยไดรับการสอนมาตั้งแตเด็กๆแลววาใหกลาวคําขอ
โทษทุกครั้งเมื่อกระทําความผิดจนอาจกลาวไดวาการกลาววัจนกรรมขอโทษเปนคําพูดที่ติดปาก
ของคนไทยไปแลวก็วาได  การแสดงวัจนกรรมการขอโทษนั้นจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อผูพูดรูสึกและ
เชื่อวาวาตนเองไดกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กอใหเกิดความเสียหายแกผูฟงและตองการกลาวคําขอโทษ
เพื่อชดเชยความผิดของตัวผูพูดเอง(Bergman and Kasper, 1991 อางถึงใน ทัศนีย, 2541)  

  
อายุถือวา เปนสิ่งที่สําคัญมากในสังคมไทย โดยทั่วไปผูที่มีอายุมากจะมีอํานาจมากกวาผูที่มี

อายุนอย สามารถออกคําสั่ง มีอํานาจตัดสินใจและมีสถานภาพสูงกวา (อมรา, 2544) และนอกจาก
อายุแลวในสังคมไทยยังใหความสําคัญกับสถานภาพของบุคคลที่ตางกันอีกดวย ในอดีตคนไทยจะ
ใหความสําคัญกับสถานภาพที่แตกตางกันเปนอยางมากและจะปฏิบัติตอผู อ่ืนโดยคํานึงถึง
สถานภาพเปนหลัก ผูที่มีสถานภาพต่ํากวาตองเจียมตนและเคารพนับถือผูที่มีสถานภาพสูงกวา ผูที่มี
สถานภาพสูงกวาตองแสดงวาตนสมควรจะเปนที่เคารพนับถือ คนไทยในปจจุบันก็ยังคงคํานึงถึง
ความแตกตางของสถานภาพอยู และประพฤติปฏิบัติตอผูอ่ืนโดยคํานึงถึงสถานภาพอยู  แมวาจะให
ความสําคัญตอสถานภาพนอยลงกวาในอดีตก็ตาม (Navavan Banchumedha,1987) ดังนั้นอาจกลาว
ไดวาคนไทยปฏิสัมพันธกับผู อ่ืนโดยพิจารณาถึงอายุ และสถานภาพทางสังคมของผูที่ตนมี
ปฏิสัมพันธดวยเปนหลัก ในสังคมไทยสวนใหญ ผูที่มีสถานภาพสูงกวาหรือผูที่มีตําแหนงหนาที่
การงานสูงกวา เชน หัวหนางานหรือผูจัดการบริษัท มักจะเปนผูที่มีอายุมากกวาลูกนอง หรือ



 
 
 

 
2

พนักงานบริษัท ที่มักเปนผูที่มีสถานภาพต่ํากวา จึงกลาวไดวาอายุและสถานภาพทางสังคมของ
บุคคลในสังคมไทยนั้นมีการแปรไปในทิศทางเดียวกัน 
 

เนื่องดวยอายุและสถานภาพทางสังคมของผูฟงมีอิทธิพลตอการปฏิสัมพันธระหวางผูพูด
กับผูฟงผูวิจัยจึงเกิดความสงสัยวาในการกลาววัจนกรรมการขอโทษนั้นอายุและสถานภาพทาง
สังคมของผูฟงมีอิทธิพลตอการแสดงวัจนกรรมขอโทษของผูพูดดวยเชนกันหรือไม และยังเกิด
ความสงสัยตออีกวาถาอายุและสถานภาพทางสังคมของผูฟงไมเปนดังที่กลาวไวขางตนนั่นคือไม
แปรไปในทิศทางเดียวกัน เชนถาผูฟงมีอายุมากกวาแตมีสถานภาพทางสังคมต่ํากวาผูพูด หรือผูฟงมี
อายุนอยกวาผูพูดแตมีสภาพทางสังคมสูงกวา ผูพูดจะมีกลวิธีในการใชวัจนกรรมการขอโทษตอ
ผูฟงอยางไรและนอกจากนี้ในเหตุการณที่มีระดับความรุนแรงของการทําความผิดที่แตกตางกันดวย
นั้นผูพูดจะมีการใชกลวิธีอยางไรในการกลาววัจนกรรมขอโทษ 

 
ผูวิจัยจึงเลือกศึกษาการแสดงวัจนกรรมการขอโทษในสังคมของทหารบกเพราะในสังคม

ของทหารบกนั้นเปนสังคมหนึ่งที่อายุและสถานภาพทางสังคมของบุคคลอาจไมเปนไปในทาง
เดียวกัน  กลาวคือ บุคคลที่มีอายุมากกวาไมจําเปนวาจะตองเปนบุคคลที่มียศ ตําแหนงสูงกวา สวน
บุคคลที่มีอายุนอยกวาก็ไมจําเปนวาจะตองเปนบุคคลที่มียศ ตําแหนงต่ํากวา เชนกัน เพราะยศและ
ตําแหนงของทหารนั้นขึ้นกับระดับการศึกษาและอายุราชการของแตละบุคคลไมไดขึ้นกับอายุ  
นอกจากนี้สังคมของทหารบกนั้นถือวา ยศ ตําแหนงมีความสําคัญมากที่สุดดังที่หนังสือแบบธรรม
เนียมทหารไดเขียนไววาในการกระทําความผิดกฎหมายบางลักษณะซึ่งถือวาเปนความผิดเล็กนอย
ใหอํานาจผูบังคับบัญชาซึ่งก็คือผูที่มีตําแหนงสูงกวาลงทัณฑได แสดงใหเห็นวาทหารให
ความสําคัญกับยศตําแหนงมากเปนอันดับหนึ่ง แตตามประมวลกฎหมายอาญาทหารในมาตราบาง
มาตรา ผูบังคับบัญชาไมมีอํานาจพิจารณาวาเปนความผิดเล็กนอยไมสําคัญ จึงอาจกลาวไดวาใน
สังคมทหารนั้นถึงแมจะใหความสําคัญกับยศตําแหนงมากที่สุดแตก็ไมไดหมายความวาผูที่มี
ตําแหนงสูงกวาจะสามารถมีอํานาจตัดสินความผิดไดทุกกรณี ทั้งนี้ยังขึ้นกับลักษณะของความผิดที่
ผูใตบังคับบัญชาหรือผูที่มียศตําแหนงตํากวาไดกระทําลงไปอีกดวยเพราะความผิดบางกรณี
ผูบังคับบัญชาไมมีอํานาจในการตัดสิน  

 
 ผูวิจัยคิดวาสิ่งเหลานี้คงมีอิทธิพลตอการแสดงวัจนกรรมการขอโทษของทหารดวย
เชนกัน กลาวคือ เมื่อยศ ตําแหนงหรือสถานภาพทางสังคมของผูฟงตางกันก็นาจะสงผลใหการ
แสดงวัจนกรรมการขอโทษของทหารบกตางกันดวย  ระดับความรุนแรงของการกระทําความผิด
ตางกันก็นาจะสงผลใหการแสดงวัจนกรรมการขอโทษของทหารบกตางกันดวย และถึงแมในสังคม
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ทหารบกจะไมมีการกลาวถึงเรื่องของอายุและดูเหมือนจะไมคอยมีความสําคัญเทาไรนัก แต
เนื่องจากสังคมไทยใหความสําคัญกับอายุมากดังที่กลาวมาแลวขางตน ดังนั้นในสังคมทหารบกซึ่งก็
ถือวาเปนสวนหนึ่งของสังคมไทยและทหารก็เปนคนไทยจึงนาจะยังคงใหความสําคัญกับอายุของ
ผูฟงดวยเชนกัน ผูวิจัยจึงคิดวาเมื่อผูฟงมีอายุตางกันก็นาจะสงผลใหการแสดงวัจนกรรมการขอโทษ
ของทหารบกตางกันดวยเชนกัน 

 
 ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงเลือกที่จะศึกษาการแสดงวัจนกรรมการขอโทษของทหารที่สัมพันธกับ
ปจจัย 3 ประการ คือ สถานภาพทางสังคมของผูฟงเมื่อเทียบกับผูพูด  ระดับความรุนแรงของการ
กระทําความผิด และ อายุของผูฟงเมื่อเทียบกับผูพูด 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษากลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษของทหารบก 
 
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางกลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษกับปจจัย 3 

ประการคือ สถานภาพทางสังคมของผูฟงเมื่อเทียบกับผูพูด  ระดับความรุนแรงของการทําความผิด
และอายุของผูฟงเมื่อเทียบกับผูพูด 

 
3. เพื่อเรียงอันดับการใชกลวิธีในการแสดงวัจนกรรมการขอโทษของปจจัย 3 ประการ 

คือ สถานภาพทางสังคมของผูฟงเมื่อเทียบกับผูพูด ระดับความรุนแรงของการทําความความผิดและ
อายุของผูฟงเมื่อเทียบกับผูพูด  
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 
1.  การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาถึงกลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษของทหารบกโดยมุง

ศึกษาปจจัยตางๆ 3 ประการ คือ สถานภาพทางสังคมของผูฟงเมื่อเทียบกับผูพูด  ระดับความรุนแรง
ของการทําความผิดและอายุของผูฟงเมื่อเทียบกับผูพูดเทานั้น 

 
2.   การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษากลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษของทหารบกที่ใชกับ

เหตุการณที่เกิดในหนวยงานทหารเทานั้น 
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3.   การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยศกึษากับกลุมตวัอยางที่เปนทหารที่มียศระดับนายรอยเทานัน้  
 
4.  การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยจะศึกษากับทหารที่ คายสมเด็จพระศรีนครินทรา จังหวัดลพบุรี

เทานั้น 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

1. ไดเรียนรูกลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษของทหารบก 
 
2.     ไดเห็นถึงความสัมพันธระหวางกลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษของทหารบก

และปจจัย 3 ประการคือ สถานภาพทางสังคมของผูฟงเมื่อเทียบกับผูพูด ระดับความรุนแรงของการ
ทําความผิดและอายุของผูฟงเมื่อเทียบกับผูพูด  

 
3.      เปนแนวทางในการศึกษาวัจนปฏิบัติศาสตรในสังคมไทยตอไป 

 
สมมติฐานการวิจัย 

 
1.     กลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษของทหารบกแปรตาม สถานภาพทางสังคมของ

ผูฟงเมื่อเทียบกับผูพูด  ตามระดับความรุนแรงของการทําความผิด และแปรตามอายุของผูฟงเมื่อ
เทียบกับผูพูด กลาวคือ ยิ่งผูฟงมีสถานภาพทางสังคมสูงกวาผูพูด ก็จะยิ่งพบอัตราการใชกลวิธีแสดง
วัจน กรรมการขอโทษมาก ยิ่งในระดับความรุนแรงของการทําความผิดมาก  ก็จะยิ่งพบอัตราการใช
กลวิธีการขอโทษมากและยิ่งผูฟงมีอายุมากกวาผูพูด ก็จะยิ่งพบอัตราการใชกลวิธีแสดงวัจนกรรม
การขอโทษมาก 

 
2.    อันดับการใชกลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษมีความแตกตางกันตามปจจัย 3 

ประการ คือสถานภาพทางสังคมของผูฟงเมื่อเทียบกับผูพูด ระดับความรุนแรงของการทําความผิด
และอายุของผูฟงเมื่อเทียบกับผูพูด กลาวคือเมื่อผูฟงมีสถานภาพทางสังคมตางกันก็จะมีอันดับการ
ใชกลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษที่ตางกัน ในระดับความรุนแรงของการทําความผิดที่
ตางกันก็จะมีอันดับการใชกลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษที่ตางกัน เมื่อผูฟงมีอายุที่ตางกันก็
จะมีอันดับการใชกลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษที่ตางกัน  
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นิยามศัพท 
 

วัจนกรรม (SPEECH ACTS)  คือ การกระทําโดยใชคําพูด ซ่ึงเกิดขึ้นภายใตเงื่อนไขที่
เหมาะสมของการ กระทํานั้น 

 
วัจนกรรมการขอโทษ (THE SPEECH ACT OF APOLOGIZING) คือ การแสดงความ

รับผิดชอบตอความผิดที่เกิดขึ้นโดย ใชคําพูด  
  

ระดับความรุนแรงของการทําความผิด คือ  ความรุนแรงของการทําความผิดที่บุคคลหนึ่ง
กระทําตอบุคคลหนึ่งซึ่งมีระดับความรุนแรงของการทําความผิดที่แตกตางกัน โดยในงานวิจัยช้ินนี้
ไดแบงออกเปน 3 ระดับคือ   ระดับความรุนแรงมาก   ระดับความรุนแรงปานกลาง และระดับความ
รุนแรงนอย 
   

สถานภาพทางสังคม คือ อันดับชั้นยศของขาราชการทหารบกที่มีความแตกตางกันไป โดย
ในงานวิจัยช้ินนี้ไดแบงออกเปน 3 ระดับคือ  ยศมากกวา ถือวามีสถานภาพทางสังคมสูงกวา  ยศ
เทากัน ถือวามีสถานภาพทางสังคมเทากันและยศนอยกวา ถือวามีสถานภาพทางสังคมต่ํากวา 
 

อายุ คือ อายุของขาราชการทหารบกที่มีความแตกตางกนัไป โดยในงานวิจยัช้ินนี้ไดแบง
ออกเปน 3 ระดับคือ อายุมากกวา  อายุเทากัน และอายุนอยกวา  
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บทท่ี  2 
 

การตรวจเอกสาร 
 

แนวคิดทฤษฎ ี
 

แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับวัจนกรรมการขอโทษของทหารบก แบงออกเปน 
 

1.  เอกสารที่เก่ียวของกับวัจนกรรม 
 
เอกสารที่เกี่ยวกับวัจนกรรมนั้นผูวิจัยแบงเปนทฤษฎีวัจนกรรมและกลวิธีการกลาววัจน 

กรรมการขอโทษ 
 
1.1 ทฤษฎีวัจนกรรม  
 

ในการใชภาษาติดตอส่ือสารกันในชีวิตประจําวันนั้น เราไมไดใชภาษาเพียงเพื่อส่ือ
ความหรือบอกเลาขอเท็จจริงเทานั้น แตเรายังใชภาษาเพื่อกระทําสิ่งตางๆดวย เชน เมื่อแมพูดกับลูก
ที่กําลังนอนหลับวา “มันสายแลวนะลูก” แมไมไดมีเจตนาเพียงแคบอกกับลูกวา ขณะนี้สายมาก
แลวแตแมมีเจตนาที่จะเตือนลูกชายที่กําลังนอนอยูใหรีบลุกขึ้น อาบน้ํา แตงตัวไปโรงเรียน ซ่ึงการ
ใชภาษาของแมนี้เรียกวา “วัจนกรรม” 

 
Austin (1962) นักปรัชญากลุมเจตนานิยมชาวอังกฤษ กลาววา คําพูดไมไดทําหนาที่

เพียงแคส่ือความหมายเทานั้น แตยังสามารถทําใหเกิดการกระทําอยางใดอยางหนึ่งไดอีกดวย ผูฟง
จะตองตีความหมายคําพูดหรือประโยคที่ตนไดยินไดอาน และมีความเขาใจในเจตนาของผูพูด โดย
ออสตินไดแบงคําพูดออกเปน 2 ประเภท ไดแก 
 

1. Constative คือ คําพูดหรือประโยคที่ทําหนาที่ส่ือความ หรือบอกเลาขอเท็จจริงมี
ลักษณะ คงที่ความหมายและสามารถตัดสินคาความจริงวาเปนจริงหรือเท็จ ได 

 
2. Performative คือ คําพูดหรือประโยคลักษณะพิเศษ ที่ไมไดทําหนาที่เพียงแคส่ือ

ความหรือบอกเลาขอเท็จจริงเทานั้น แตสามารถทําใหเกิดการกระทําได 
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Austin ถือวาประโยคเหลานี้แตกตางจากประโยคทั่วไป นั่นคือ ไมไดทําหนาที่เพียงแค
การกลาวขอความที่บรรยายวาผูพูดพนัน ประกาศ หรือตั้งชื่อ แตเปนการกระทํา กลาวคือหลังจากผู
พูดพูดประโยคนี้ออกไปแลวก็จะทําใหเกิดการพนัน เกิดสงคราม และเกิดการตั้งชื่อ ดังนั้นจึงบอก
ไมไดวาประโยคเหลานี้เปนจริงหรือเท็จ จึงตองพิจารณาจากเงื่อนไขการเกิดวัจนกรรมที่เหมาะสม 
(Felicity Conditions) 3 ประการ ไดแก 

 
1. ตองมีบุคคลและเหตุการณแวดลอมที่เหมาะสม มีธรรมเนียมปฏิบัติอันเปนที่

ยอมรับ   หมายความวา ในการประกอบพิธีใดๆหรือการกระทําสิ่งใดๆตองมีบุคคลผูประกอบพิธี มี
เหตุการณแวดลอมที่เหมาะสมและตองปฎิบัติตามธรรมเนียมอันเปนที่ยอมรับ   เงื่อนไขนี้จะมอง
เปนภาพโดยรวมวา ธรรมเนียมของพิธีที่ปฏิบัติจะตองเปนที่ยอมรับของคนในสังคมนั้นๆ ดังนั้นจึง
อาจเปนไปไดวาธรรมเนียมปฏิบัติหนึ่ง อาจเปนที่ยอมรับในสังคมหนึ่ง แตอาจไมเปนที่ยอมรับใน
อีกสังคมหนึ่งก็ได 

 
2. การกระทํานั้นถูกตองและสมบูรณโดยมีผูรวมกระทําทั้งสองฝาย ผูพูดตองปฎิบัติ

ใหถูกตองตามแบบแผนที่ไดกําหนดไวในเรื่องของการกลาวถอยและจะตองปฏิบัติตามขั้นตอน
ตางๆอยางครบถวน เชน เมื่อนิดพูดกับนอยวา  “ฉันวาวันนี้แกวตาตองไมมาเรียนแนๆ เลยพนันกัน
ไหม”  ถานอยตอบวา  “โอย ฉันไมพนันดวยหรอก”  ก็ถือวาการกระทํานี้ไมถูกตองสมบูรณเพราะ
อีกฝายหนึ่งไมใหความรวมมือดวย 

 
 3.  ผูรวมสนทนาตองมีเจตนาที่เหมาะสม ตั้งใจปฏิบัติตามคําพูด ผูพูดมีความจริงใจใน

การกลาวถอยและมีความสนใจที่จะปฏิบัติตามคําพูด เชน เมื่อผูพูดกลาววา “ฉันขอโทษนะที่ฉันพูด
ไมดีกับเธอไว” แตความจริงแลวผูพูดกลับไมไดรูสึกอยางที่พูดเลย แสดงวาการขอโทษนั้นไม
ถูกตองสมบูรณ 

 
Austin เชื่อวาทุกถอยคําที่แสดงเจตนาของผูพูดนั้นไมไดถือวาเปนวัจนกรรมทั้งหมด 

ถอยคําจะเปนวัจนกรรม ก็ตอเมื่อเปนไปตามเงื่อนไขที่เหมาะสมเทานั้น ในกรณีที่มีถอยคําแสดง
เจตนานั้นไมเปนไปตามเงื่อนไขที่เหมาะสม ซ่ึงสามรถจําแนกไดเปน 3 ชนิดไดแก 

 
1. Null and Void  หมายถึง คําแสดงเจตนาที่ไมเปนไปตามเงื่อนไขที่เหมาะสม ขอที่ 

1 ขอที่ 2 เชน การที่เด็กชาย 6 ขวบมาทําหนาที่บาทหลวงในงานแตงงาน 
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2. Abuse insincerity หมายถึง ถอยคําแสดงเจตนาที่ไมเปนไปตามเงื่อนไขที่
เหมาะสม ขอที่ 3 เชน การที่ผูพูดใหสัญญาโดยไมไดตั้งใจที่จะทําตามสัญญา หรือการที่ผูพูดไมเชื่อ
วาตนเองจะสามารถทําตามสัญญาได 

 
3. Breach of commitment หมายถึง ถอยคําแสดงเจตนาที่เปนไปตามเงื่อนไขที่

เหมาะสมทุกประการแตไมเกิดวัจนกรรมนั้นๆ เชน การที่ผูพูดใหสัญญาดวยความจริงใจและมี
เจตนาปฏิบัติตามสัญญา แตไมปฏิบัติตามสัญญาที่ใหไว 
 

ตามแนวคิดของ Austin นั้นถือวาในการแสดงวัจนกรรมแตละครั้งผูพูดจะเกิดการ
กระทํา 3 ระดับ ไดแก 

 
1.   การกลาวถอย (locutionary act)  คือ การเปลงเสียงเพื่ออางถึงสิ่งตางๆบนโลกและ

ใชส่ือความหมายในภาษา 
 

2.   การแสดงเจตนา (illocutionary act) คือระดับที่เกี่ยวของกับการแสดงวัจนกรรม
เปนการแสดงเจตนาที่แฝงอยูในขณะที่ผูพูดกลาวถอย เชน บอก ถาม ส่ัง สัญญา  ขอรองหรือขอ
โทษ 
 

3.    วัจนผล (perlocutionary act) คือระดับที่เนนผลของวัจนกรรม หมายถึง การ
กระทําของผูฟงที่เกิดจากการกลาวถอยของผูพูด   

 
Searle (1976) กลาววาวัจนกรรมหมายถึงการกระทําโดยใชคําพูด ซ่ึงเกิดขึ้นภายใต

เงื่อนไขที่เหมาะสมของการกระทํานั้น โดยแตละวัจนกรรมก็จะมีเงื่อนไขการเกิดที่ตางกันไป 
เซอรลเชื่อวาในการกลาววัจนกรรมแตละครั้ง ผูพูดมีการกระทํา 3 ประการไดแก 

 
1. การกลาวถอย หรือถอยคํา (utterance act) คือ การเปลงเสียง ซ่ึงคลายกับ

แนวความคิดเรื่อง locutionary act ของAustin 
 

2. การนําเสนอความ (propositional act) คือ การแสดงความหมายของคําพูดหรือ
ถอยคําที่เปลงออกมา 
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3. การแสดงเจตนา (illocutionary act ) คือ การแสดงเจตนาในการกลาวถอยของผูพูด 
 

ทฤษฎีวัจนกรรมตามแนวความคิดของ Austin และSearle นั้นแตกตางกัน กลาวคือ Austin 
เชื่อวาวัจนกรรมหมายถึงทุกถอยคําที่ทําใหเกิดการกระทํา แสดงใหเห็นวา Austin เนนวัจนผลมาก 
และออสตินยังเชื่อวาการกลาวถอยและการแสดงเจตนาของผูพูดในการกลาวถอยสามารถแยกออก
จากกันได ทั้งนี้เนื่องจาก Austin ศึกษาเรื่องวัจนกรรม โดยพิจารณาเฉพาะการกลาวถอยในพิธีกรรม
ตางๆ เชน การแตงงาน การพนัน ที่มีรูปแบบประโยคตายตัวและมีความหมายแนนอนอยูแลว การ
กลาวถอยตามททฤษฎีวัจนกรรมของ Austin จึงมีลักษณะเปนแบบแผนตายตัว มากกวาที่ตองอาศัย
การตีความจากผูฟง  สวนSearleเชื่อวา วัจนกรรมคือการกระทําโดยใชคําพูดเพื่อแสดงเจตนาของผู
พูด ทั้งนี้ Searleไมไดใหความสําคัญกับวัจนผลเหมือนกับ Austin แตใหความสําคัญกับการแสดง
เจตนาในการกลาวถอย ที่จะตองอาศัยการตีความจากผูฟง มากกวาที่จะเปนขอกําหนดที่ตายตัว 
นอกจากนี้ Searleยังเชื่อวา การกลาวถอย และการแสดงเจตนาของผูพูดไมสามารถแยกออกจากกัน
ได หมายความวาทุกครั้งที่กลาวถอย ผูพูดจะตองแสดงเจตนาแฝงในถอยคํานั้นๆเสมอ กลาวไดวา 
Searle ใหความสําคัญกับการกลาวถอย และเจตนาในการกลาวถอย มากกวาเนื้อความนําเสนอ โดย
เซอรลเชื่อวาเปนไปไดที่บางวัจนกรรมไมมีเนื้อความนําเสนอ เชน การที่ผูพูดอุทานวา “วาย” หรือ 
“อุย” เปนตน   นอกจากนี้Searleยังไดแบงวัจนกรรมออกเปน 5 ประเภท ไดแก 

 
1. Representatives หมายถึง วัจนกรรมที่ผูพูดสื่อไปยังผูฟง โดยมีจุดมุงหมายเพื่อนําเสนอ

เนื้อความ หรือบอกเลาขอเท็จจริงใหผูฟงรู เปนการยืนยันความจริง เชน วัจนกรรมการบอก 
 

2. Directives หมายถึง วัจนกรรมที่ผูพูดสื่อไปยังผูฟง โดยมีจุดมุงหมายใหผูฟงมีการ
กระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อผูพูด เชน วัจนกรรมการขอรอง วัจนกรรมการถาม วัจนกรรมการสั่ง 
 

3. Commissives หมายถึง วัจนกรรมที่ผูพูดสื่อไปยังผูฟง โดยมีจุดมุงหมายเพื่อบอกให
ผูฟงรับรูวา ผูพูดกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อผูฟงในอนาคต เชน วัจนกรรมการสัญญา การขู 
 

4. Expressives หมายถึง วัจนกรรมที่ผูพูดสื่อไปยังผูฟง โดยมีจุดมุงหมายเพื่อแสดง
สภาวะทางอารมณ สภาพจิตใจหรือความรูสึก เชน วัจนกรรมการขอบคุณ การแสดงความยินดี 
 

5. Declarations หมายถึง วัจนกรรมที่ผูพูดสื่อไปยังผูฟง โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหประกาศ
หรือเปลี่ยนแปลงสถานภาพของบุคคลหรือบางสิ่งบางอยาง เชน การสั่งลงโทษจําเลย 
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1.2  กลวิธีการกลาวขอโทษ (Apology Strategies) 
 

การกลาวขอโทษเปนการแสดงวัจนกรรมอยางหนึ่งของคนในสังคมที่แสดงถึงเจตนา
หรือความตั้งใจของผูพูดที่มีตอผูฟงเมื่อตนรูสึกวาไดกระทําความผิดและตองการใหผูฟงยกโทษให 
ดังนั้นในสวนตอไปนี้จะกลาวถึงกลวิธีที่ใชในการกลาวถึงกลวิธีที่ใชในการกลาวคําขอโทษโดย
เสนอหลักการของกลวิธีการกลาวขอโทษของ Fraser และ Holmes 

 
Fraser (1980) กลาวถึงสูตรทางอรรถศาสตร (Semantic Formulas) ที่ใชในการกลาวคํา

ขอโทษซึ่งมีทั้งหมด 5 ประเภท ดังนี้ 
 

1.  การแสดงออกถึงการขอโทษ (An expression of an apology) แบงออกเปนกลวิธี
ยอยๆได 3 กลวิธี ไดแก 

 
1. การแสดงความเสียใจ เชน “I’m sorry” 
2. การกลาวขอโทษ เชน “I apologize” 
3. การขอรองใหผูอ่ืนยกโทษให เชน “Excuse me” หรือ “Pardon me” 

 
จะเห็นไดวากลวิธียอยเหลานี้เปนวิธีการกลาวขอโทษโดยตรง และใชคํากริยาแสดง

การขอโทษ (Apology verbs) ไดแก be sorry, forgive, excuse และ pardon ในแตละภาษาอาจ
เลือกใชคําแสดงวัจนกรรมการขอโทษที่แตกตางกันไป 

 
2.  การชี้แจงความผิด (An explaination or account of the situation) เปนกลวิธีที่

ผูกระทําความผิดใชแทนการแสดงการขอโทษโดยจะไมกลาวคําขอโทษออกมาตรงๆแตจะเลี่ยงไป
ใชการอธิบายเกี่ยวกับความผิดของตนเอง และถอยคําที่ใชในการอธิบายความผิดนั้นจะแตกตางกัน
ตามลักษณะของวัฒนธรรมภาษา 

 
3.  การแสดงความรับผิดชอบตอความผิดที่กระทํา (An acknowledgement of 

responsibility) เปนกลวิธีการกลาวคําขอโทษซึ่งไมมีลักษณะทางอรรถศาสตรที่เฉพาะเจาะจง (non 
– language - specific) เชนเดียวกับกลวิธีที่ 2 แบงออกเปน 4 กลวิธียอยไดแก 
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1. การยอมรับวาตนเองผิด เชน “It’s  my fault” 
2. การแสดงใหเห็นวาตนบกพรอง เชน “I didn’t see you” 
3. การกลาววาผูฟงสมควรไดรับคําขอโทษ เชน “You’re right” 
4. การแสดงใหเห็นวาตนไมไดตั้งใจ เชน “I didn’t mean that” 

 
4.  การเสนอชดใชให(An offer of repair) เปนกลวิธีซ่ึงใชในกรณีทําใหผูฟงไดรับ

บาดเจ็บ หรือทําใหขาวของพังเสียหาย เชน “แลวผมจะซื้อมาใหใหมนะครับ”  (กลาวเมื่อผูพูดทํา
แจกันของผูฟงแตก) 

 
5.  การสัญญาวาจะไมกระทําผิดอีก (A promise of forbearance) เปนกลวิธีที่ใชกลาว

เพื่อเปนการใหสัญญาตอผูฟงวาตนจะไมกระทําความผิดเชนนั้นอีก เชน เมื่อฝนผิดนัดกับเพื่อน
หลายครั้งติดตอกัน ฝนพูดกับเพื่อนเพื่อเปนการสัญญาวาตนจะไมกระทําผิดอีกวา “ฉันจะไมทํา
แบบนี้อีกแลว” 

  
Holmes (1995) กลาวถึงกลวิธีที่ใชในการกลาวคําขอโทษซึ่งมีลักษณะและรายละเอียด

คลายกับกลวิธีของ Fraser ซ่ึงจําแนกไดเปน 4 กลวิธีใหญๆดังนี้ 
 

1.  การกลาวคําขอโทษอยางชัดเจน(An explicit expression of apology) แบงเปน 3 
กลวิธียอย ไดแก 

 
1) การกลาวขอโทษ (An offer of apology) 
2) การแสดงวาตนเสียใจ (An expression of regeret) 
3) การขอรองผูฟงใหยกโทษให (A request for forgiveness) 
 

2.  การอธิบายหรือช้ีแจง (An explanation or account) 
 

3. การแสดงความรับผิดชอบตอความผิดที่ตนกระทํา (An acknowledgement of 
responsibility) แบงเปนกลวิธียอยได 5 กลวิธี ไดแก 

 
1) การยอมรับวาผิด (Accepting the bleme) 
2) การแสดงวาบกพรอง (Expressing self-deficiency) 
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3) การยอมรับวาอีกฝายสมควรไดรับคําขอโทษ (Reconizing  the other person 
 as deserving apology) 

4) การแสดงวาตนไมไดตั้งใจจะกระทําความผิด(Expressing lack of intent) 
5) การเสนอขอชดใช (An offer to repair)  

 
4.   การใหสัญญาวาจะไมกระทําความผิดอีก (A promise of forbearance) 

 
เมื่อเปรียบเทียบกลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษของทั้ง Fraser และ Holmes พบวามี

ความคลายคลึงกันทั้งกลวิธีและรูปภาษาที่ใชในการกลาววัจนกรรม แตมีความแตกตางประการหนึง่
ที่สังเกตเห็นไดคือ Holmes จัดกลวิธีการเสนอชดใชเปนกลวิธียอยในกลวิธีการแสดงความ
รับผิดชอบตอความผิดที่ตนกระทํานอกจากนั้น Holmes ยังไดจําแนกระดับความรุนแรงของการ
กระทําความผิดเปน 3 ระดับดังนี้ 

 
1. ความผิดเล็กนอย เชน เดินชนคนอยางกะทันหัน ลืมนําหนังสือไปคืนหองสมุดเมื่อครบ

กําหนด 
2. ความผิดปานกลาง เชน ทําปากกาของเพื่อนพัง ใหผูอ่ืนรอนานจนเขาไปชมภาพยนตรไม

ทัน 
3.   ความผิดรุนแรง เชน เดินชนคนลมลงและไดรับบาดเจ็บ ทํารถยนตผูอ่ืนพัง เสียหาย 

 
2.  เอกสารที่เก่ียวของกับความสุภาพ 

  
แนวคิดที่เกี่ยวกับการใชภาษาสุภาพที่นักภาษาศาสตรไดนํามาอางอิงและไดรับความนิยม

อยางแพรหลายไดแก  ทฤษฎีภาษาสุภาพของบราวนและเลวินสัน (Brown and Levinson, 1987) 
และหลักความสุภาพของเลคอฟ (Lakoff, 1989) มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

2.1  ทฤษฎีภาษาสุภาพของบราวนและเลวินสัน 
 

Brown and Levinson (1987) กลาวไววา มนุษยทุกคนในสังคมตางมี “หนา” ของ
ตนเอง    “หนา” เปรียบเสมือนภาพลักษณหรือภาพพจนที่ทุกคนในสังคมตองการจะมี และมนุษย
ทุกคนตางตระหนักดีวา สมาชิกในสังคมตางมีความตองการเชนนี้เชนเดียวกัน  Brown และ
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Levinson ไดแบงหนาออกเปน 2 แบบคือ หนาเชิงลบ (negative face) และหนาเชิงบวก (positive 
face ) 

 
- หนาเชิงลบ (negative face) หมายถึง ความตองการที่จะไมถูกละเมิดสิทธิ รบกวน 

กาวลวง ลบหลู ขัดขวางเจตนาหรือถูกบังคับจากผูอ่ืน โดยคนสวนใหญมักคํานึงถึงหนาเชิงลบใน
สถานการณที่เปนทางการ เชน การใชสรรพนามที่เปนทางการเพื่อเปนการใหเกียรติหรือการกลาว
ขอโทษเมื่อตนตองขัดจังหวะการสนทนาของผูอ่ืน 

 
- หนาเชิงบวก (positive face ) หมายถึง ความตองการที่จะไดรับการยอมรับ การชื่นชม 

ยกยองและความสนใจจากผูอ่ืน เชน การชม การแสดงความยินดี เปนวัจนกรรมที่ทําใหผูฟงรูสึกดี
และไดรับการยอมรับจากคูสนทนา การใชคําเฉพาะกลุม (jargon) เพื่อแสดงความเปนกลุมเดียวกัน 

 
หนาถือวาเปนภาพลักษณของบุคคลที่สามารถเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับการสนทนาใน

ขณะนั้นๆวา คูสนทนาคํานึงถึงหนาของตนเองหรือหนาของอีกฝายอยางไร หากคูสนทนาไม
คํานึงถึงหนาลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  ถือไดวาเปนการทําใหเสียหนา (Face Threatening Act หรือ 
FTA) ซ่ึงสามารถเกิดไดทั้งกับตัวผูพูดและผูฟง 
 

Brown และ Levinson อธิบายวิธีการใชภาษาสุภาพไว 5 แบบ ดังตอไปนี้ 
 
1. การพูดแบบกระชับ(without redressive action,baldly) คือ การสื่อสารที่ผูพูดใชถอยคําที่

ชัดเจน กระชับ ตรงไปตรงมาเพื่อส่ือใหเห็นวัตถุประสงคของตนเองและไมส่ือความหมายโดยนัย 
เชน ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือเวลาคับขัน หรือในการสนทนาแบบเปนกันเองระหวางบุคคลที่มี
ความสนิทสนมกัน การพูดตรงไปตรงมายอมเปนการใชภาษาที่สุภาพมากกวาการพูดออมหรือการ
ใชภาษาที่เปนทางการเพราะการพูดที่สุภาพหรือเปนทางการมากเกินไปอาจทําใหผูฟงรูสึกวาผูพูด
ไมพอใจหรือประชดประชัน 

 
2.  ความสุภาพเชิงบวก (positive politeness) คือ การสื่อสารที่ผูพูดคํานึงถึงหนาเชิงบวก

เพื่อใหผูฟงรูสึกวาตนเองไดรับการยอมรับ และไดรับความเอาใจใสจากผูอ่ืน เชน การชม การ
เรียกชื่อเลน การแสดงความเห็นดวย 
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3.  ความสุภาพเชิงลบ (negative politeness) คือ การสื่อสารที่ผูพูดคํานึงถึงหนาเชิงลบ
เพื่อใหผูฟงรูสึกวาตนเองไมไดถูกบังคับหรือถูกขัดขวางเจตนาและรูสึกวาตนเองไดรับความเคารพ
นับถือจากผูอ่ืนดวย เชน การเสนอทางเลือก การขอโทษ 

 
4. การใชภาษาออม (off record) คือ การสื่อสารที่ผูฟงตองตีความความหมายที่

นอกเหนือจากตัวภาษาที่ปรากฏ เชน การพูดเปนนัย (hint) หรือการพูดไมจบเพื่อใหผูฟงตีความตอ
เอง เชน ในสถานการณที่ผูพูดตองการใหผูฟงเปดพัดลมใหผูพูด ผูพูดอาจกลาววา “วันนี้รูสึกวา
อากาศรอนจังนะ” ผูพูดใชภาษาออมแทนการใชประโยคคําสั่ง 

 
5.   การไมพูด (don’t do the FTA) คือการสื่อสารที่ผูพูดนิ่งเฉย ไมพูดหรือไมตอบโตบท

สนทนา เนื่องจากในบางสถานการณนั้นการนิ่งเงียบจะแสดงถึงความสุภาพมากกวา เชน เมื่อได
รับคําตําหนิติติงจากเจานายหรือผูใหญ  การนิ่งเงียบถือวาเปนการสื่อสารที่สุภาพมากกวาการ
โตเถียงกลับไป  

 
2.2  หลักความสุภาพของเลคอฟ 

 
Lakoff (1989) ไดใหความสําคัญกับความสุภาพในการสื่อสารมาก โดยไดกลาวไววา 

ความสุภาพเปนหลักสําคัญในการสนทนา เปนการเลือกใชภาษาอยางเหมาะสมซึ่งจะชวยลดปญหา
ในการสื่อสารที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมีการปฏิสัมพันธกันระหวางบุคคลได กลาวไดวาการใชความสุภาพ
เปนเครื่องมือที่แสดงวาผูใชภาษาเปนสมาชิกของสังคมนั้น การที่บุคคลประพฤติปฏิบัติหรือใช
ภาษาไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับธรรมเนียมขอปฏิบัติของสังคมนั้นก็จะไดรับการยอมรับ
จากสังคม ในทางกลับกันหากบุคคลใดปฏิบัติตนหรือใชภาษาไมเหมาะสมตามธรรมเนียมขอปฏิบัติ
ของสังคมนั้นก็อาจกลายเปนบุคคลที่สังคมเห็นวาไมดีได ดังนั้นความสุภาพจึงสัมพันธกับการ
ตัดสินของสังคมวาสมาชิกบุคคลนั้นเปนคนดีของสังคมหรือไม 
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Lakoff เสนอหลักความสุภาพซึ่งประกอบดวยกฎ 3 ประการ ดังนี้ 
  

1. การไมบีบบังคับผูฟง 
ผูพูดจะไมบังคับใหผูฟงทําตามความตองการของผูพูด  ถาตองการรบกวนผูฟงผู

พูดก็จะกระทําในลักษณะที่ทําใหผูฟงรูสึกวาไมใชเร่ืองรายแรงอะไร โดยอาจหลีกเลี่ยงการพูด
โดยตรง ซ่ึงการใชความสุภาพในลักษณะนี้มักใชในกรณีที่คูสนทนาไมสนิทสนมกัน 
 

2. การใหทางเลือกแกผูฟง 
ผูพูดจะเปดโอกาสใหคูสนทนาไดเลือกกระทําในสิ่งที่ผูฟงตองการา เชน การ

ขอรองโดยใชประโยคคําถาม เพื่อใหผูฟงมีโอกาสในการตอบคําถามแทนการตอบรับหรือปฏิเสธ
โดยตรง ซ่ึงการใชความสุภาพลักษณะนี้มักใชในกรณีที่คูสนทนามีความสนิทสนมกัน 
 

3.      การทําใหผูฟงรูสึกดี 
  ผูพูดจะเลือกที่จะพูดในเรื่องที่ทําใหผูฟงรูสึกดี ไมพูดในสิ่งที่ผูฟงไมชอบ 

 
Lakoff ไดอธิบายตอไปอีกวา กฏขอที่ 1 และขอที่ 3 นั้นจะไมสามารถปรากฎรวมกันไดแต

สามารถปรากฎรวมกับกฎขอที่ 2 ไดทั้งสองกรณี ทั้งนี้เนื่องจากกฎขอที่ 3 ตามแนวคิดของ Lakoff 
คือการเปนมิตรกับผูสนทนาใชในสถานการณที่สรางหรือแสดงความสนิทสนมแตกฎขอที่ 1 ใชใน
สถานการณที่เปนทางการ ดังนั้นจึงไมปรากฎรวมกันเพราะใชในสถานการณที่คอนขางตรงกันขาม 
 
3.  เอกสารที่เก่ียวของกับขาราชการทหาร 

 
3. 1  เอกสารที่เก่ียวของกับวลํิาดับขั้นของชั้นยศของขาราชการทหาร 
 

  “ยศ” เปนคํานาม หมายถึง การยกยองนับถือเกียรติของตน, เกียรติคุณ, ฐานันดรที่
พระมหากษัตริยโปรดเกลาฯ พระราชทานแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีสูงต่ําตามลําดับกันไป, 
เครื่องหมายพิเศษที่พระมหากษัตริยโปรดเกลาฯ ใหสรางขึ้นเพื่อพระราชทานแกผูมีฐานันดร มีสูง
ต่ําตามลําดับกันไป, เครื่องกําหนดหมายฐานะหรือช้ันของบุคคล 
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ยศของขาราชการทหารบก  แบงออกเปน 17 ช้ันยศ เรียงลําดับจากนอยไปมาก ดังนี้คอื 
พลทหาร  สิบตรี     สิบโท    สิบเอก    จาสิบตรี  จาสิบโท   จาสิบเอก   รอยตรี  รอยโท  รอยเอก  
พันตรี  พันโท    พันเอก   พลตรี   พลโท   พลเอก  จอมพล(นิรนาม, 2549 ) 

 
3.2  เอกสารที่เก่ียวของกับวนิัยของขาราชการทหาร 

 

ความหมายของคําวา “วินัยทหาร” และ “แบบธรรมเนียมทหาร”     “วินัยทหาร” คือ 
การที่ทหารตองประพฤติตามแบบธรรมเนียมทหาร (มาตรา 4)    “แบบธรรมเนียมทหาร” ไดแก  
บรรดา  กฎ  ขอบังคับ  ระเบียบ  คําสั่ง  คําแนะนํา คําชี้แจงและสรรพหนังสือตาง ๆ ที่ผูบังคับบัญชา
ไดออกหรือไดวางไวเปนหลักฐานใหทหารปฏิบัติ ซ่ึงรวมทั้งขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีของ
ทหารทั้งที่เปนและไมเปนลายลักษณอักษร 

 

วินัยทหารเปนหลักสําคัญที่สุดสําหรับทหารเพราะฉะนั้นทหารทุกคนจักตองรักษาโดย
เครงครัดอยูเสมอ ผูใดฝาฝน ทานใหถือวาผูนั้นกระทําผิด ตัวอยางการกระทําผิดวินัยทหาร มี
ดังตอไปนี้  

 

1. ดื้อ ขัดขืน  หลีกเลี่ยง  หรือละเลยไมปฏิบัติตามคําสั่งผูบังคับบัญชาเหนือตน  

2. ไมรักษาระเบยีบการเคารพระหวางผูใหญผูนอย  

3. ไมรักษามรรยาทใหถูกตองตามแบบธรรมเนียมของทหาร 

4. กอใหแตกความสามัคคีในคณะทหาร  

5. เกียจคราน  ละทิ้ง  หรือเลินเลอตอหนาที่ราชการ 

6.  กลาวคําเท็จ  

7. ใชกิริยาวาจาไมสมควร หรือประพฤติไมสมควร  

8. ไมตักเตือนสั่งสอน หรือลงทัณฑผูใตบังคับบัญชาที่กระทาํผิดตาม
โทษานุโทษ  

9. เสพเครื่องดองของเมาจนถึงเสียกิริยา  
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3.3  กฎหมายวาดวยวินยัทหารและความเกี่ยวพันกับกฎหมายอื่น  
 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มีบทบัญญัติโดยตรงที่มีผล
บังคับตอกฎหมายวินัยทหาร คือ  

 
   1) มาตรา 64 บุคคลผูเปนทหาร ตํารวจ ขาราชการ เจาหนาที่อ่ืนของรัฐ พนักงานสวน

ทองถ่ิน และพนักงานหรือลูกจางขององคการของรัฐ ยอมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
เชนเดียวกับบุคคลทั่วไป เวนแตที่จํากัดในกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจรรยาบรรณ  

 
2) มาตรา 61 บุคคลยอมมีสิทธิเสนอเรื่องราวรองทุกขและไดรับแจงผลการพิจารณา

ภายในเวลาอันสมควร ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ขอสังเกต จากบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญฯ ทั้ง 
2 มาตรา เปนการรองรับพ.ร.บ. วาดวยวินัยทหาร ฯ ในสวนที่ทหารตองอยูภายใตบังคับในสวนที่
เกี่ยวกับวินัยทหารไมวาจะเปนกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับตาง ๆ เกี่ยวของ นอกจากนี้ ยังบัญญัติถึง
สิทธิในการรองทุกขของทหาร ซ่ึงมีหลักเกณฑและเงื่อนไขในการรองทุกขไวโดยเฉพาะใน พ.ร.บ.
วินัยทหาร ฯ ตั้งแตมาตรา 21 ถึง มาตรา 31ข. ประมวลกฎหมายอาญาทหาร  ประมวลกฎหมายอาญา
ทหาร เปนกฎหมายที่ตราขึ้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เมื่อป พ.ศ.๒๔๕๕ 
เปนกฎหมายที่กําหนดลักษณะโทษและความผิดตาง ๆ ที่เปนความผิดทางอาญาในบางลักษณะเพื่อ
ลงโทษแกเจาหนาที่ฝายทหาร เหตุผลก็คือการที่ทหารกระทําผิด 

 
กฎหมายอาญาบานเมืองนั้น นอกจากจะเปนความผิดทางอาญาแลว ความผิดดังกลาวมี

ลักษณะเปนการละเวนการอันควรประพฤติของฝายทหารเจือปนดวย จึงสมควรมีกฎหมายอาญา
ทหารเพื่อลงโทษทหารใหหนักกวาผูกระทําผิดเชนเดียวกันซึ่งเปนคนธรรมดาสามัญ นอกจากนี้ 
ความผิดทางอาญาในทางทหารถือวาเปนความผิดวินัยกึ่งอาญาแผนดิน (คําพิพากษาฎีกาที่ 
1121/2495) สําหรับประมวลกฎหมายอาญาทหารในสวนที่เกี่ยวของกับกฎหมายวาดวยวินัยทหาร มี
หลายกรณีดวยกัน กลาวคือ  

 
1) ใหอํานาจลงทัณฑผูกระทําผิดวินัยทหาร ไมวาจะเปนการกระทําผิดที่ใด ประมวล

กฎหมายอาญาทหาร มาตรา 7บัญญัติวา ผูมีอํานาจบังคับบัญชาตามกฎหมายวาดวยวินัยทหาร มี
อํานาจลงทัณฑแกทหารผูกระทําผิดวินัยทหารตามกฎหมายวาดวยวินัยทหาร ไมวาเปนการกระทํา
ความผิดในหรือนอกราชอาณาจักร  
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2) การกระทําผิดกฎหมายอาญาทหารในบางลักษณะใหอํานาจผูบังคับบัญชาลงทัณฑ
ทางวินัยแทนการสงตัวฟองศาลได การลงทัณฑทางวินัย กับ การลงโทษทางอาญานั้น แตกตางกัน
อยางชัดเจนทั้งในเรื่องเจตนารมณของกฎหมายและวิธีปฏิบัติตอผูกระทําผิด รวมทั้งผลที่มีตอ
ผูกระทําผิด แตในความผิดตามกฎหมายอาญาทหารบางลักษณะกฎหมาย ใหอํานาจผูบังคับบัญชาที่
จะพิจารณาเห็นวา การกระทําผิดดังกลาวเปนการเล็กนอยไมสําคัญ ผูบังคับบัญชามีอํานาจลงทัณฑ
ใหถือวาเปนความผิดตอวินัยทหาร ทั้งนี้ เปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่บัญญัติไวในประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 8 และ 9 คือ มาตรา 8 การกระทําความผิดอยางใด ๆ ที่บัญญัติไวในมาตรา 21 
มาตรา 23 มาตรา 24 มาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34
มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 37 มาตรา 39 มาตรา 41 มาตรา 42 มาตรา 43มาตรา 44มาตรา 46 และ
มาตรา 47 แหงประมวลกฎหมายนี้ ถาผูมีอํานาจบังคับบัญชาตามกฎหมายวาดวยวินัยทหารพิจารณา
เห็นวาเปนการเล็กนอยไมสําคัญ ใหถือวาเปนความผิดตอวินัยทหารและใหมีอํานาจลงทัณฑตาม
มาตรา 7 เวนแตผูมีอํานาจแตงตั้งตุลาการตามกฎหมายวาดวยธรรมนูญศาลทหาร จะสั่งใหสงตัว
ผูกระทําความผิดไปดําเนินคดีในศาลทหาร หรือจะมีการดําเนินคดีนั้นในศาลพลเรือน ตามกฎหมาย
วาดวยธรรมนูญศาลทหาร จึงใหเปนไปตามนั้น มาตรา9 ความที่บัญญัติไวในมาตรา 8 ใหใชตลอด
ถึงความผิดลหุโทษและความผิดที่เปรียบเทียบไดตามกฎหมาย ตามปกติแลว ความผิดทุกมาตราที่
บัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญาทหารทุกมาตรา ถือวาเปนความผิดทางอาญา ดังนั้น ผูกระทํา
ความผิดตามกฎหมายนี้ยอมถูกสงตัวฟองศาล แตความในมาตรา 8 บัญญัติเปนขอยกเวนไววา ถา
เปนความผิดตามมาตราใดมาตราหนึ่ง รวม 21 มาตรา  ดังตอไปนี้  

 
มาตรา 21 นายเรือทําใหเรือชํารุดโดยประมาท  
มาตรา 23 ทําใหเรือทหารชํารุดหรืออับปางโดยประมาท  
มาตรา 24 ความผิดที่กระทําตอเรือที่ใชเดนิในลําน้ํา  
มาตรา 27 ทหารทําลายหรือละท้ิงทรัพยทีใ่ชในการยุทธ  
มาตรา 28 สบประมาทธง  
มาตรา 29 ทหารละทิ้งหนาที ่ 
มาตรา 30 ทหารขัดขืนหรือละเลยไมกระทําตามคําสั่ง  
มาตรา 31 ทหารขัดขืนหรือละเลยไมกระทําตามคําสั่งอยางองอาจ  
มาตรา 32 ทหารขัดขืนหรือละเลยไมกระทําตามขอบังคับ  
มาตรา 33 ทหารขัดขืนหรือละเลยไมกระทําตามขอบังคับอยางองอาจ  
มาตรา 34 ทหารหลับยามหรอืเมาสุรา  
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มาตรา 35 ทหารไมเอาใจใสหรือประมาทในหนาที่  
มาตรา 36 ทํารายทหารยาม  
มาตรา 37 หมิ่นประมาทหรอืขูเข็ญทหารยาม  
มาตรา 38 ทหารทํารายผูใหญเหนือตน  
มาตรา 41 ทหารแสดงความอาฆาต หรือหมิ่นประมาทผูบังคับบัญชา หรือทหารผูใหญ

เหนือตน  
มาตรา 42 ทหารกระทําการกําเริบ  
มาตรา 43 ทหารกระทํากําเรบิโดยมีศัตราวธุ  
มาตรา 44 ทหารกระทําการกําเริบแลวเลิกไปโดยดี  
มาตรา 46 ทหารกระทําผิดฐานหนีราชการ  
มาตรา 47 ทหารปลอมปนทรัพยของทหาร  
 
หากผูบังคับบัญชาพิจารณาเห็นวา การกระทําความผิดฐานใดฐานหนึ่งใน 21 ลักษณะ

นี้ เปนการเล็กนอยไมสําคัญ ก็ใหถือวาเปนความผิดตอวินัยทหาร และผูบังคับบัญชามีอํานาจลง
ทัณฑทางวินัยได แตมีขอยกเวนไววาในความผิดดังกลาว ถาผูมีอํานาจแตงตั้งตุลาการจะสั่งใหสงตวั
ผูกระทําผิดฟองศาลก็ตองเปนไปตามนั้น ทั้งนี้ เพราะวาอํานาจสั่งคดีในทางศาลทหารเปนอํานาจ 
ตามกฎหมายของผูมีอํานาจแตงตั้งตุลาการโดยตรง สวนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร
ในมาตราอื่นที่มิไดระบุเปนขอยกเวนไวใน มาตรา 8 ผูบังคับบัญชาไมมีอํานาจพิจารณาวาเปน
ความผิดเล็กนอยไมสําคัญ ยกตัวอยาง เชน ทหารกระทําผิดตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร 
มาตรา 38 ฐานทํารายผูบังคับบัญชา กรณีเชนนี้ ทหารผูกระทําผิดจะตองถูกดําเนินคดีในศาลทหาร 
(นิรนาม, 2548) 
 
2.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับวัจนกรรมการขอโทษ 

 
     งานวิจยัที่เกีย่วของกับวัจนกรรมขอโทษนั้น ผูวิจยัจะขอแบงเปน 2 ประเภทคือ 

 
2.1  งานวิจัยในตางประเทศ 

 
Blum – Kullka and Olshtain (1984 อางถึงใน สุนันท, 2546) ไดศึกษาการแสดงวัจนกร

รมการขอโทษของชาวอเมริกันและชาวอิสราเอล พบวา ในเหตุการณที่มีความผิดเดียวกัน คนทั้ง
สองวัฒนธรรมจะเลือกแสดงวัจนกรรมการขอโทษที่ตางกัน เพราะทั้งสองวัฒนธรรมจะรับรูความ
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รุนแรงของเหตุการณที่ตางกัน เชน ชาวอิสราเอลเชื่อวาการกลาวดูถูกและโตเถียงผูอ่ืนในที่ประชุม
ไมเปนความผิดที่จะตองแสดงวัจนกรรมการขอโทษ เพราะวัฒนธรรมของชาวอิสราเอลคนสามารถ
กลาวโตเถียงวิจารณกันไดอยางเปดเผย ซ่ึงตรงขามกับสังคมชาวอเมริกันที่ถือวาการกระทําเชนนี้
เปนสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงไมใหเกิดขึ้นถากระทําก็ตองกลาวขอโทษ ในสถานการณการเขาประชุมสาย
ชาวอเมริกันถือวาเปนการกระทําความผิดที่รุนแรงเนื่องจากการตรงตอเวลาเปนขอกําหนดใน
วัฒนธรรมอเมริกัน ดวยเหตุนี้ชาวอเมริกันจึงแสดงวัจนกรรมการขอโทษบอยกวาชาวอิสราเอลซึ่ง
ถือวาการมาประชุมสายไมสําคัญไมสมควรกลาวขอโทษ แตจะใชกลวิธีอธิบายใหเหตุผลของการมา
สาย 

 
Bergman and Kasper (1991อางถึงใน ทัศนีย, 2541) ไดศึกษาเปรียบเทียบการรับรู

ปจจัยที่เกี่ยวของกับเหตุการณการกระทําผิด ไดแก สถานภาพทางสังคมของผูพูดผูฟง ความสนิท
สนมคุนเคยระหวางผูพูดผูฟง น้ําหนักความผิดที่เกิดขึ้น ความรูสึกจําเปนที่ตองกลาวขอโทษ 
ความรูสึกเสียหนาของผูกระทําผิด และโอกาสที่จะไดรับการอภัย ในกลุมตัวอยางชาวไทยและ
อเมริกัน พบวากลุมตัวอยางทั้งสองกลุมรับรูปจจัยที่เกี่ยวของกับเหตุการณการกระทําความผิด
ตางกัน 

 
2.2  งานวิจัยในภาษาไทย 

 
 ทัศนีย (2541) ทําการศึกษาเรื่องวัจนกรรมการขอโทษในภาษาไทย เพื่อศึกษากลวิธี

แสดงวัจนกรรมการขอโทษในภาษาไทยและความสัมพันธระหวางกลวิธีดังกลาวกับน้ําหนัก
ความผิด ขอมูลที่ใชในการวิเคราะหไดมาจากการตอบแบบสอบถามชนิดเติมเต็ม บทสนทนาของ
กลุมตัวอยางคนไทยหลากหลายอาชีพที่อยูในสังคมไทย จํานวนทั้งสิ้น 50 คน พบวา กลวิธีแสดงวัจ
นกรรมการขอโทษในภาษาไทยแบงเปน 5 กลวิธีใหญๆไดแก การกลาวคําแสดงเจตนาในการขอ
โทษ การยอมรับผิด การเสนอชดใชและการพยายามทําใหผูอ่ืนรูสึกพอใจ โดยการกลาวคําแสดง
เจตนาในการขอโทษเปนกลวิธีที่ผูพูดนิยมใชมากที่สุด สะทอนใหเห็นลักษณะที่สําคัญของ
วฒันธรรมไทยวาใหความสําคัญกับความรูสึกของผูฟงมากกวาการคํานึงถึงหนาของผูพูด 

 
สุนันท (2546) ไดทําการศึกษาเรื่องวัจนกรรมการขอโทษในภาษาไทยของเพศชายและ

เพศหญิง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากลวิธีแสดงวัจนกรรมการขอโทษในภาษาไทยของเพศหญิง
และเพศชายในระดับการศึกษาและชวงอายุที่กําหนดและเพื่อศึกษาการใชภาษาสุภาพเพื่อแสดงวัจ
นกรรมการขอโทษในภาษาไทยของเพศหญิงและเพศชายตามระดับการศึกษา และชวงอายุที่
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กําหนด โดยนําแบบสอบถามซึ่งเปนเหตุการณสมมติของการกระทําความผิด 10 เหตุการณใหกลุม
ตัวอยางทั้ง 3 กลุมเขียนตอบแลวนําขอมูลมาวิเคราะหพบวา กลวิธีแสดงวัจนกรรมการขอโทษใน
ภาษาไทยมี 4 กลวิธีใหญ คลายคลึงกับกลวิธีซ่ึงพบในงานวิจัยของโฮลม คือ การกลาวคําแสดง
เจตนาในการขอโทษ การอธิบายหรือช้ีแจง การแสดงความรับผิดชอบตอความผิดที่ตนกระทําและ
การทําใหผูฟงพอใจ ผูตอบแบบสอบถามทั้งเพศหญิงและเพศชายนิยมใชกลวิธีการกลาวคําแสดง
เจตนาในการขอโทษ การแสดงความรับผิดชอบตอความผิดที่ตนกระทําและการทําใหผูฟงพอใจ 
ผูตอบแบบสอบถามทั้งเพศชายและหญิงนิยมใชกลวิธีการกลาวคําแสดงเจตนาในการขอโทษมาก
ที่สุด และนิยมใชกลวิธีการทําใหผูฟงพอใจนอยที่สุด  ผูตอบแบบสอบถามกลุมอายุ 21-30 ป
แสดงวัจนกรรมการขอโทษบอยที่สุด ผูตอบแบบสอบถามกลุมอายุ 41-50 ป แสดงวัจนกรรมการขอ
โทษนอยที่สุด เพศหญิงแสดงวัจนกรรมการขอโทษบอยกวาเพศชาย  

 
ในการศึกษาการใชภาษาสุภาพเพื่อแสดงวัจนกรรมการขอโทษนั้นผูศึกษาพบวาทั้งเพศ

หญิงและเพศชายมีการแสดงออกถึงความสุภาพในลักษณะเดียวกันโดยเลือกใชคํา 2 ประเภท คือ คํา
ที่แสดงความสุภาพโดยตรงและคําที่แฝงความสุภาพ นอกจากนี้ยังพบวาปจจัยซ่ึงมีผลตอการ
เลือกใชถอยคําเพื่อแสดงความสุภาพในการแสดงวัจนกรรมการขอโทษ ไดแก ความเปนทางการ 
ฐานะทางสังคม อายุ และความสัมพันธระหวางผูพูดกับผูฟง 
 
3.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการใชภาษาที่มีความสัมพันธกับปจจัยทางสมัคม 

 
ในงานวิจัยเร่ืองนี้ผูวิจัยไดเลือกที่จะทําการวิจัยวัจนกรรมการขอโทษของทหารบกที่มี

ความสัมพันธกับปจจัยใน 2 ประการคือ สถานภาพทางสังคม อายุ  ผูวิจัยจึงทําการศึกษาคนควา
งานวิจัยทางภาษาที่ศึกษาเกี่ยวกับปจจัย 2 ประการ พบงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้  

 
3.1  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับสถานภาพทางสงัคม 
 

 Labov (1972  อางถึงใน อมรา 2544: 65 - 67) ทําการวิจัยเรื่องการจัดชวงชั้นทางสังคม
ของ (r) ในหางสรรพสินคา3 แหงในนครนิวยอรก คือ แซกส ฟฟธ แอเวอนิว และเอสไคลนที่ราคา
สินคาและการโฆษณาในหางทั้ง 3 นี้ตางกันอยางเห็นไดชัด ซ่ึงเปนดัชนีนี้ใหเห็นวาหางแซกส เปน
หางที่อยูช้ันสูงสุด เมซีสอยูตรงกลางและเอสไคลนต่ําสุด  โดยมุงที่จะอธิบายการแปรของเสียง (r) 
ตามระดับสถานภาพทางสังคม โดยเก็บขอมูลวิจัยโดยเขาไปสัมภาษณในหางสรรพสินคาดังกลาว 
แลวถามลูกคาที่เขามาซื้อของ และพนักงานในรานดวยถามวาของที่ขายสิ่งหนึ่งสิ่งใดในชั้น 4 อยูที่
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ไหน เหตุที่เลือกชั้น 4 เพราะคําวา fourth มีเสียง ( r) ผลการสัมภาษณพบวา มีผูถูกสัมภาษณ 68 คน
ในหางแซกส 125 คนในเมซีสและ 71 คนในเอสไคลน รวมทั้งสิ้น 264 คน พบวา ใน
หางสรรพสินคาแซกสมีผูออกเสียง [r] สม่ําเสมอเปนจํานวนมากที่สุด เมซีสรองลงมา และในเอส
ไคลนมีจํานวนนอยที่สุด ( 30% 20% และ4%ตามลําดับ) 

 
กลาวโดยสรุปคือ งานวิจัยช้ินนี้แสดงใหเห็นวามีความสัมพันธกันระหวางสถานภาพ

ทางสังคมกับการใชภาษา กลาวคือคนที่อยูในสถานภาพทางสังคมสูงกวา หรือมีศักดิ์ศรีมากกวา จะ
ออกเสียง r ซ่ึงเปนเสียงที่มีศักดิ์ศรีในจํานวนที่สม่ําเสมอมากกวา 

 
Trudgill (1987b อางถึงใน อมรา 2544: 68-71) ไดทําการศึกษาวิจัยที่ดําเนินรอยตาม

แนวความคิดของลาบอฟ และนําเอาตัวแปรชั้นทางสังคม เขามาพิจารณาในการศึกษาการออกเสียง
(ng) ในภาษาอังกฤษที่พูดในเมืองนอริช ประเทศอังกฤษ โดยเลือกพื้นที่ที่ศึกษา 4 พื้นที่ ตามเกณฑที่
อยูอาศัยและสถาพทางสังคม โดยมีการตั้งสมมติฐานวา การออกเสียง (ng) เปน  เชนในคําวา 
hunting, shooting จะปรากฎในหมูผูพูดที่มีสถานภาพทางสังคมสูงมากกวาผูพูดที่มีสถานภาพทาง
สังคมต่ํา และบอยคร้ังกวาในเหตุการณที่เปนทางการ ตัวแปรทางสังคมที่ทรัดกิลลพิจารณาก็คือ 
สถานภาพทางสังคมและเหตุการณ ผลการศึกษาพบวา คนนอริชชั้นแรงงานออกเสียง (ng) เปน  [ ] 
ต่ํามาก สวนชนชั้นกลางออกเสียง(ng) เปน  [ ] สูงมากโดยเฉพาะในการพูดอยางเปนทางการ 

 
3.2  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับอาย ุ
 

ประณีต (2543) ศึกษาเปรยีบเทียบการใชคําศัพทของคนตางอายุในภาษาเขมรถิ่นไทยที่
บาน ตะลุงเกา อําเภอประโคนชัย จังหวดับรีุรัมย เพื่อเปรยีบเทียบการใชคําศัพทภาษาเขมร ถ่ินไทย
ของคนสามกลุมอายุพูดที่บานตะลุงเกา ตาํบลโคกมา อําเภอประโคนชยั จังหวัดบุรีรัมย รวมถึง
แสดงแนวโนมการใชคําศัพทภาษาเขมรถิน่ไทยสําเนยีงตะลุง เกาในอนาคต ผลการศึกษาสรุปไดวา 
ผูบอกภาษาเขมรตะลุงเกามกีารใชคําศัพท 6 ลักษณะดังนี้ 1.) คําศัพทที่ผูพูดทั้งสามกลุมอายุใช
เหมือนกนัและเปนคําเดียวกนักับคําศัพทหลัก รอยละ 72   2.) คําศัพทคนละคํากับคําศพัทหลักแตมี
ความหมายเหมือน กันหรือใชแทนกนัได รอยละ 0.5 โดยผูพูดทั้ง 3 กลุมอายุใชคําศัพท ชนิดนี้ใน
อัตราสวนที่ไมแตกตางกนัมากนัก  3.) คําศัพทที่มีความหมายใกลเคยีงหรืออยู ในกลุมความหมาย
เดียวกันกับคําศัพทหลัก รอยละ 3  ซ่ึงใชมากในกลุม อายทุี่ 2 และ 3 ในอัตราสวนที่ไมแตกตางกนั
มากนัก และใชนอยในกลุมอายุที่ 1   4.) คําศัพทที่มีผูพูดบางคนไมรูคําศัพทหรือจําคําศัพทไมได 
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รอยละ 10  5.) คํายืมจากภาษาไทยมาตรฐาน รอยละ 7.5  ซ่ึงผูพูดในกลุมอายุ ที่ 3 มีอัตราสวนการใช
คําศัพท 2 ชนิดหลังนี้มากทีสุ่ด และใชรองลงไปในกลุมอายุ ที่ 2 และ 1 ตามลําดับ 6.) คําศัพทอ่ืน ๆ 
หลายชนิด (จํานวน 41 คําหรือรอยละ 7) นอกจากนีย้ังพบการแปรเสียงทั้งเสียงพยัญชนะ สระ และ
โครงสรางพยางค โดยการ แปร เกิดจากการทําใหการออกเสียงงายและรวดเร็วขึน้ ลักษณะการแปร
ท่ีสําคัญ ไดแก การแปรของพยัญชนะเปนการกลมกลืนเสียง พบมากทีสุ่ดในกลุมอายุที่ 1 การละ
เสียง พยัญชนะตนควบกล้ําและพยัญชนะทายของพยางครอง พบมากที่สุดในกลุมอายุที่ 3 การแปร
ของ สระเกิดทีพ่ยางครองหรอืพยางคนําที่เปนพยางคเปดเปนสวนใหญ โดยผูพูดจะใชสระกลาง ที่
เปนสระคลาย [(+,L)] มากที่สุดและการแปรของพยางค เปนการลดรูปของพยางค พบทั่วไป ทั้ง 3 
กลุมอายุ นอกจากนีย้ังมีการละพยางครองซึ่งพบมากที่สุดในกลุมอายทุี่ 3 จากการศกึษาในครั้งนี้ได
เห็นแนวโนมวา ผูพูดภาษาเขมรตะลุงเกาที่มีอายุนอย มกีารเปลี่ยนแปลงการใชคําศัพทและการแปร
เสียงมากที่สุด โดยมีแนวโนมจะใชแวดวง คําศัพทภาษาเขมรนอยลง และใชคํายืมจากภาษาไทย
มาตรฐานมากขึ้น 

 
อรทัย (2545) ศึกษาเปรียบเทียบการใชคําศัพทของคนตางอายุในภาษาลับแล อําเภอลับ

แล จังหวัดอุตรดิตถ เพื่อเปรียบเทียบการใชคําศัพทของคนสามกลุมอายุ รวมถึงแสดงแนวโนมการ
ใชคําศัพทภาษาลับแลในอนาคต การศึกษาใชวิธีการสัมภาษณโดยนํา คําศัพทจํานวนทั้งสิ้น 410 คํา 
แยกตามกลุมคําศัพท 12 กลุม สอบถามผูบอกภาษาจํานวน 24 คน ผูบอกภาษาเพศชาย 12 คน และผู
บอกภาษาเพศหญิง 12 คน แบงผูบอกภาษาเปน สามกลุมอายุดังนี้ ผูบอกภาษากลุมอายุที่ 1 อายุ 55 
ปขึ้นไป ผูบอกภาษากลุมอายุ ที่ 2 อายุระหวาง 35-45 ป และผูบอกภาษากลุมอายุที่ 3 อายุระหวาง 
15-25 ป ผลการศึกษาสรุปวา ผูบอกภาษาลับแลทั้งสามกลุมอายุมีการใชคําศัพทใน 4 ลักษณะ ดังนี้ 
(1) การใชคําศัพทที่ผูบอกภาษาทั้งสามกลุมอายุใชเปนคําศัพทเดียวกันซึ่งเปน คําศัพทเดิมและ
คําศัพทอ่ืน จํานวน 246 คํา หรือรอยละ 60 (2) การใชคําศัพทที่ผูบอก ภาษาทั้งสามกลุมอายุใชเปน
คําศัพทเดียวกันและเปนคําศัพทเดิมโดยที่ผูบอกภาษา บางกลุมอายุไดนําคําศัพทเดิมอีกคําศัพทหนึ่ง 
หรือมากกวามาใชรวมดวย จํานวน 25 คํา หรือรอยละ 6.09 (3) การใชคําศัพทที่ผูบอกภาษาสองกลุม
อายุตอเนื่องกันใชศัพท เดียวกันซึ่งเปนคําศัพทเดิมและเปนคําศัพทอ่ืน จํานวน 18 คํา หรือรอยละ 
4.39 (4) การใชคําศัพทที่ผูบอกภาษานํามาจากภาษาถิ่นอื่นโดยนํามาใชแทนหรือใชรวมกันกับ 
คําศัพทเดิม จํานวน 121 คํา หรือรอยละ 29.51 นอกจากนี้ยังพบการแปรเสียง ซ่ึงเปน การแปรอยาง
ไมมีขอจํากัด สวนการเปลี่ยนแปลงดานความหมายพบมากในผูบอกภาษากลุม อายุที่ 3 และพบ
คําศัพทที่กําลังจะหายไปจากการใชในชีวิตประจําวันอีกจํานวนหนึ่งดวย ผลการศึกษาชี้ใหเห็นวา ผู
บอกภาษาในกลุมอายุที่ 3 มีการเปลี่ยนแปลงการใช คําศัพทมากที่สุด โดยมีแนวโนมการใชคําศัพท
ภาษาลับแลนอยลง และใชคํายืมจากภาษาไทย 
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บทท่ี  3 
 

วิธีการวิจัย 
 

วิธีการเก็บขอมุล 
 
 
1. วิธีการเก็บขอมูลเพื่อกําหนดเหตุการณของการทําความผิด 
 

การเก็บขอมูลเพื่อกําหนดเหตุการณของการทําความผิดที่จะนํามาใชในการสราง
แบบสอบถามเพื่อที่จะศกึษากลวิธีการกลาววจันกรรมการขอโทษ 
 

1.1  การคัดเลือกกลุมตัวอยาง 
 

ผูวิจัยเลือกศึกษากับกลุมตัวอยางที่เปนทหารบกที่ คายสมเด็จพระศรีนครินทรา จังหวัด
ลพบุรีโดยทําการคัดเลือกนายทหารเฉพาะยศนายรอยเทานั้นซึ่ง นั่นก็คือนายทหารที่มียศตั้งแตรอย
ตรีถึงยศรอยเอก      โดยเมื่อนํายศทางการทหารมาเรียงตามลําดับจากตําแหนงต่ํากวาไปหาตําแหนง
ที่สูงกวาแลว ดังนี้  พลทหาร  สิบตรี     สิบโท    สิบเอก    จาสิบตรี  จาสิบโท   จาสิบเอก   รอยตรี  
รอยโท  รอยเอก  พันตรี  พันโท    พันเอก   พลตรี   พลโท   พลเอก  จอมพล  พบวายศนายรอย(รอย
ตรี-รอยเอก) เปนยศที่อยูตรงกลางผูวิจัยเห็นวาจึงเหมาะสมที่จะเก็บขอมูลจากนายทหารยศดังกลาว 
 

1.2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 
 
                         เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลนั้นผูวิจัยใชแบบสอบถามโดยแบบสอบถามชุดนี้เปน
แบบสอบถามเพื่อที่จะกําหนดระดับความรุนแรงของการกระทําความผิดซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา
แบบสอบถามชุดที่1 โดยแบบสอบถามแตละขอนั้นเปนเหตุการณสมมติของการทําความผิดที่เปน
คําบรรยายสั้นๆเกี่ยวกับการทําความผิดในลักษณะที่แตกตางกันไป โดยเหตุการณของการทํา
ความผิดทั้งหมดนั้นถือวาเปนความผิดที่เกิดขึ้นเฉพาะหนา เปนเหตุการณของการทําความผิดที่
บุคคลหนึ่งทําผิดตออีกหนึ่งบุคคลเทานั้น เปนเหตุการณความผิดที่สามารถเกิดขึ้นในสังคมไทย
ทั่วๆไปไมใชเหตุการณการทําความผิดที่ถือวาเปนความผิดในวินัยทหารเพราะความผิดแบบนี้ผูวิจัย
ถือวาเปนความผิดในหนาที่ไมใชความผิดที่บุคคลหนึ่งทําตอบุคคลหนึ่งที่ตองกลาววัจนกรรมการ
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ขอโทษตอกัน  ในการเก็บขอมูลนั้น กระทําโดยใหกลุมตัวอยางเปนผูตัดสินวาในการกระทํา
ความผิดที่อยูในแบบสอบถามนั้นมีความผิดรายแรงมากนอยแคไหน  โดยที่ผูวิจัยไดแบงระดับ
ความรุนแรงของเหตุการณของการทําความผิดเปน 3 ระดับดังนี้ ความผิดเล็กนอย 5 เหตุการณ  
ความผิดปานกลาง 5 เหตุการณและความผิดรุนแรงโดยผูวิจัยไดกําหนดเหตุการณของการทํา
ความผิดในระดับความรุนแรงของการทําความผิดที่รุนแรงนอย 5 เหตุการณ  รุนแรงปานกลาง 5 
เหตุการณและรุนแรงมาก 5 เหตุการณรวมทั้งสิ้น 15 เหตุการณดังตอไปนี้  
 

1. เดินชนนายทหารทานหนึ่งทําใหเขาเซเลก็นอยแตก็ไมไดเปนอะไร 
2. รีบเดินไปทํางานจนเหยยีบเทานายทหารทานหนึ่งที่เดินสวนกัน 
3. เดินสะดดุเทาตนเองจนทํากาแฟหกรดเสื้อนายทหารทานหนึ่งที่กําลังเดนิมาทํางาน 
4. ยืนอยูช้ัน2 และวางเอกสารไวที่ระเบยีง แลวเผลอใชมือปดแฟมเอกสารรวงไป

ขางลางแลวไปเฉียดศีรษะนายทหารทานหนึ่งเขาแตเขาหลบทัน 
5. ทําหนังสือ “แบบธรรมเนียมทหาร”  ที่ขอยมืนายทหารทานหนึ่งมาเปยกน้ําจน

หนังสือพองทัง้เลม 
6. ลืมบอกนายทหารทานหนึ่งวามีคนโทรศัพทมาเลื่อนนดัระหวางที่ทหารทานนั้นไม

อยู ทําใหนายทหารทานนั้นไปตามนัดแตไมพบใคร 
7. นัดกับนายทหารทานหนึ่งวาจะไปราชการตางจังหวัดพรอมกัน แตมาสาย 20 นาที 
8. มีนัดคุยธุระเรือ่งงานสําคัญกับนายทหารทานหนึ่งแตไมไดไปตามนัด 
9. ทําเครื่องเลน MP3 ที่ขอยืมนายทหารทานหนึ่งมาพัง    
10.  วางแฟมเอกสารที่วางอยูบนโตะของนายทหารทานหนึ่งแตมือไปปดโดนกรอบ

รูปครอบครัวของนายทหารทานนั้นจนทําใหกรอบรูปตกลงมาแตก 
11. ขอยืมมอเตอรไซดของนายทหารทานหนึ่งมาขับเพื่อไปธุระภายในหนวยทหาร 

ขณะขับมีสุนขัวิ่งตัดหนาทําใหตองหกัหลบจนไปเฉีย่วตนไมขางทางทาํใหตะกราหนารถบุบ 
12. ขับรถยนตไปชนทายรถยนตอีกคันที่นายทหารทานหนึง่ขับอยูเพราะเบรครถไม

ทันจนทําใหไฟทายแตกและรถเปนรอยเล็กนอย 
13. เปดประตูกระทันหันจนทําใหบานประตกูระแทกแกวน้ําที่นายทหารทานหนึ่งถือ

มาแตกบาดมือจนเลือดไหล 
14. ขับรถยนตไปเฉี่ยวนายทหารทานหนึ่งทีก่ําลังเดินขามถนน ทําใหเขาลมลงกับพื้น

จนขอเทาเคล็ด 
15.  ไมไดบอกนายทหารทานหนึ่งวาทานผูบัญชากการหนวยขอพบดวนเพื่อคยุงาน

สําคัญเปนเหตใุหนายทหารทานนั้นโดนผูบัญชาการหนวยตําหนิอยางรุนแรง 
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ในเหตุการณของการกระทําความผิดที่สมมติเพื่อใชในแบบสอบถามชุดที่1ทั้งหมดนั้นใน
แบบสอบถามจะไมไดเรียงตามลําดับความผิดจากนอยไปหามากหรือจากความผิดมากไปหา
ความผิดนอยแตอยางใด แตจะคละระดับความผิดแตกตางกันไปเพื่อตองการใหกลุมตัวอยางไดให
คะแนนตามแนวคิดของตนเอง  โดยในการแบงระดับเหตุการณในการกระทําความผิดนั้นยึดระดับ
ของการแบงเหตุการณและลักษณะของการทําความผิดตามแนวคิดของ Holmes (1995) ที่ไดจําแนก
ระดับความรุนแรงของการทําความผิดเปน 3 ระดับดังนี้ 

 
1. ความผิดนอย เชน เดินชนคนอยางกะทันหัน ลืมนาํหนังสือไปคนืหองสมุดเมือ่ครบ

กําหนด 
2. ความผิดปานกลาง เชน ทําที่เย็บกระดาษของเพื่อนพงั ใหผูอ่ืนรอนานจนเขาไปชม

ภาพยนตรไมทัน 
3. ความผิดรุนแรง เชน ชนคนลมลงและไดรับบาดเจ็บ ทํารถยนตผูอ่ืนพัง เสียหาย 

 
สาเหตุที่ผูวิจัยนําแนวคิดของโฮลมมาประกอบในการสมมติเหตุการณของการทําความผิด

ดวยนั้นเปนเพราะโอลมถือไดวาเปนบุคคลหนึ่งในยุคแรกๆที่ศึกษาเรื่องวัจนกรรมการขอโทษ และ
งานวิจัยของโฮลมมักถูกนํามาอางถึงในงานวิจัยชิ้นอื่นๆตอมามากมายจนอาจถือไดวาแนวคิดของ
โอลมเปนที่ยอมรับจากนักวิจัยทางภาษาศาสตรทั่วโลกก็วาได และจากการที่ ผูวิจัยตองนํา
แบบทดสอบนี้มาทดสอบกับกลุมตัวอยางอีกครั้งทั้งๆที่ไดทําการแบงระดับเหตุการณของการทํา
ความผิดตามแนวคิดของโฮลมแลวนั้นเนื่องมาจากทหารบกซึ่งเปนคนไทยนั้นอาจมีแนวคิดทางดาน
ระดับความรุนแรงของเหตุการณความผิดที่แตกตางจากโฮลมซึ่งไมใชคนไทยก็ได จึงจําเปนตองทํา
แบบทดสอบกับทหารบกอีกครั้งเพื่อศึกษาดูวาทหารบกไดมีการแบงระดับความผิดของเหตุการณ
อยางไรและเพื่อใหแนวทางในการมองเหตุการณความผิดไปในแนวทางเดียวกัน 

 
ในการใหคะแนนนั้นผูวิจัยกําหนดใหคะแนนของระดับความรุนแรงของความผิดรุนแรง

มากที่สุด 10 คะแนนและลดหลั่นกันตามลําดับของความรุนแรงของความผิดจนมาถึงระดับคะแนน 
1 คะแนนซึ่งถือเปนระดับคะแนนที่นอยที่สุด โดยใหกลุมตัวอยางกากบาท(X) ในชองคะแนนที่
กลุมตัวอยางคิดไว เชน ถาผูทําแบบสอบถามเห็นวาเหตุการณนี้มีระดับความรุนแรงของการทํา
ความผิดในระดับคะแนน 5 คะแนนก็ใหกากบาท(X)ในชองหมายเลข 5 ดังนี้ 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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เมื่อเก็บแบบสอบถามที่ผานการกรอกขอมูลเรียบรอยจนครบทั้ง 35 ฉบับแลว ผูวิจัยก็จะทํา
การรวบรวมคะแนนทั้งหมดแยกตามเหตุการณ โดยที่คะแนนสูงสุดที่แตละเหตุการณจะมีไดคอื 350 
คะแนน(35 คน X 10 คะแนน) คะแนนต่ําสุดที่แตละเหตุการณจะมีไดก็คือ 35 คะแนน (35 คน X 1 
คะแนน) จากนั้นก็นําคะแนนที่ไดนั้นมาเรียงตามลําดับจากเหตุการณที่มีคะแนนมากที่สุดไปจนถึง
เหตุการณที่มีคะแนนนอยที่สุด แลวทําการคัดเลือกเหตุการณจากแบบสอบถาม 3 เหตุการณมาใช
เปนเหตุการณที่จะกําหนดระดับความรุนแรงของเหตุการณการทําความผิด 3 ระดับดังที่กลาว
มาแลว โดยใหถือเอาวาในเหตุการณที่ไดรับคะแนนมากที่สุดนั้นเปนเหตุการณที่มีระดับการทํา
ความผิดของเหตุการณรุนแรงมาก เหตุการณที่ไดรับคะแนนนอยที่สุดเปนเหตุการณที่มีระดับการ
ทําความผิดของเหตุการณรุนแรงนอยและเหตุการณที่ไดรับคะแนนเปนอันดับกลางเปนเหตุการณที่
มีระดับการกระทําความผิดของเหตุการณปานกลาง 
 

ในกรณีที่คะแนนมากที่สุดหรือนอยที่สุดปรากฏคะแนนเทากันมากกวา 1 เหตุการณ ผูวิจัย
จะทําการคัดเลือกเหตุการณโดยการนําเหตุการณที่มีคะแนนเทากันนั้นมาจับฉลากเพื่อเลือก
เหตุการณและถาคะแนนในอันดับกลางของเหตุการณปรากฏคะแนนเทากันมากกวา 1 เหตุการณ
ผูวิจัยจะทําการคัดเลือกเหตุการณโดยการนําเหตุการณที่มีคะแนนเทากันนั้นมาจับฉลากเพื่อเลือก
เหตุการณ และถามีเหตุการณในอันดับกลางมีมากกวา 1 เหตุการณ ผูวิจัยก็จะทําการคัดเลือก
เหตุการณโดยการนําเหตุการณในอันดับกลางทั้งหมดมาจับฉลากเพื่อเลือกเหตุการณ ตัวอยางเชน 
เมื่อนําคะแนนที่ไดมาเรียงลําดับจากมากไปหานอยแลวปรากฏคะแนน ดังตอไปนี้ 

 
คะแนน อันดับ 

300 
300 

1 

298 2 
295 
295 

3 

288 4 
285 5 
284 
284 

6 

256 7 
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คะแนน อันดับ 
250 8 
211 9 
210 10 
205 11 
200 12 
187 
187 

13 

 
จากตัวอยางขางตนนี้สามารถจัด 15 เหตุการณไดเปน 13 อันดับจากคะแนนมากไปนอย คือ 

อันดับ 1 คือ 300 คะแนน อันดับ 2 คือ 298 คะแนน อันดับ 3 คือ 295 คะแนน อันดับ 4 คือ 288 
คะแนน อันดับ 5 คือ 285 คะแนน อันดับ 6 คือ 284 คะแนน อันดับ 7 คือ 256 คะแนน อันดับ 8 คือ 
250 คะแนน อันดับ 9 คือ 211 คะแนน อันดับ 10 คือ 210 คะแนน อันดับ 11 คือ 205 คะแนน อันดับ 
12 คือ 200 คะแนน และอันดับ 13 คือ 183 คะแนน 

 
ดังนั้นเหตุการณที่จะนํามากําหนดใหเปนเหตุการณที่มีระดับความรุนแรงของการทํา

ความผิดมาก คือเหตุการณที่ไดจากการจับฉลากระหวางเหตุการณที่ได 300 คะแนนซึ่งมี 2 
เหตุการณ 

 
 เหตุการณที่จะนํามากําหนดใหเปนเหตุการณที่มีระดับความรุนแรงของการทําความผิด

นอย คือเหตุการณที่ไดจากการจับฉลากระหวางเหตุการณที่ได 187 คะแนนซึ่งมี 2 เหตุการณ 

 
เหตุการณที่จะนาํมากําหนดใหเปนเหตุการณที่มีระดับความรุนแรงของการทําความผิดปาน

กลาง คือเหตุการณที่อยูในอันดับ 7ซ่ึงถือเปนอันดับกลางจากการจัดอันดับทั้งหมด 15 อันดับซึ่งก็
คือเหตุการณที่ได 256คะแนนนั้นเอง 

 
จากตัวอยางขางตนนี้จะเห็นวาสามารถนํามาจัดอันดับตามคะแนนมากไปหานอยได 13 

อันดับ ซ่ึงเปนจํานวนคี่ ในการคัดเลือกอันดับที่มีคะแนนมากที่สุดนอยที่สุดและอันดับกลางจึง
สามารถทําไดงาย สวนในกรณีที่เมื่อนําคะแนนมาจัดอันดับแลวไดเปนอันดับคู มีวิธีในการเลือก
อันดับ ดังตัวอยางตอไปนี้ 



 
 
 

 
29

คะแนน อันดับ 
298 1 
288 2 
285 
285 
285 

3 

277 4 
274 5 
268 6 
266 7 
258 8 
240 9 
244 10 
239 11 
200 
200 

12 

 
จากตัวอยางขางตนนี้สามารถจัด15 เหตุการณไดเปน 12 อันดับจากคะแนนมากไปนอย คือ 

อันดับ 1 คือ 298 คะแนน อันดับ 2 คือ 288 คะแนน อันดับ 3 คือ 285 คะแนน อันดับ 4 คือ 277 
คะแนน อันดับ 5 คือ 274 คะแนน อันดับ 6 คือ 268 คะแนน อันดับ 7 คือ 266 คะแนน อันดับ 8 คือ 
258 คะแนน อันดับ 9 คือ 240 คะแนน อันดับ 10 คือ 244 คะแนน อันดับ 11 คือ 239 คะแนน และ
อันดับ 12 คือ 200 คะแนน  

 
ดังนั้นเหตุการณที่จะนํามากําหนดใหเปนเหตุการณที่มีระดับความรุนแรงของการทํา

ความผิดมาก คือเหตุการณที่มีคะแนนมากเปนอันดับ1 ที่ได 398 คะแนน 
 
เหตุการณที่จะนํามากําหนดใหเปนเหตุการณที่มีระดับความรุนแรงของการทําความผิดนอย 

คือเหตุการณที่ไดจากการจับฉลากระหวางเหตุการณที่ได 200 คะแนนซึ่งมี 2 เหตุการณ 
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เหตุการณที่จะนํามากําหนดใหเปนเหตุการณที่มีระดับความรุนแรงของการทําความผิดปาน
กลาง คือที่ไดจากการจับฉลากระหวางเหตุการณอันดับ6และ 7ซ่ึงถือเปนอันดับกลางจากการจัด
อันดับทั้งหมด 12 นั้นเอง  เมื่อไดเหตุการณที่จะนํามากําหนดระดับความรุนแรงของการทําความผิด
แลวก็นําเหตุการณเหลานั้นมาสรางเปนแบบสอบถามในชุดที่ 2 ตอไป 
 

1.3  การเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 
 

เก็บขอมูลจากนายทหารยศรอยตรี-รอยเอกทั้งหมดที่ทํางานอยูในหนวยงานทหาร
ทั้งหมดที่ตั้งอยูภายในคายสมเด็จพระศรีนครินทราซึ่งมีทั้งหมด3หนวยงาน คือกองบินปกหมุนที่ 1 
กองบินปกหมุนที่ 9(ผสม) และกองพันบินทหารบก ศูนยการบินทหารบก คายสมเด็จพระศรีนคริ
นทรา ตําบลเขาพระงาม อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยผูวิจัยไดเดินทางไปที่คายสมเด็จพระศรีนคริ
นทราในวันที่23 ธันวาคม 2548 เวลา 9.00 น. จากนั้นผูวิจัยก็ขอเขาพบกับผูบัญชาการหนวยแตละ
หนวยเพื่อขออนุญาตเก็บขอมูล เมื่อผูบัญชาการหนวยแตละหนวยรับทราบและอนุญาตใหเก็บ
ขอมูลได ผูวิจัยก็นําแบบสอบถามชุดท่ี1 ที่ไดทําไวนี้ไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางโดยฝาก
แบบสอบถามไวกับนายทหารทานหนึ่งซึ่งไดรับมอบหมายจากทานผูบัญชาการแตละหนวยใหเก็บ
ขอมูลแทนผูวิจัย เนื่องจากหนวยงานทหารเปนสถานที่ราชการจึงไมอนุญาตใหบุคคลภายนอกเขา
ไปได  ผูวิจัยก็ไดขอใหนายทหารที่ไดรับมอบหมายงานจากทานผูบัญชาการแตละหนวยเก็บขอมูล
จากนายทหารที่มียศเปนรอยตรีถึงรอยเอกทานใดก็ไดที่มาปฏิบัติหนาที่ที่หนวยงานนั้นในวันที่เก็บ
ขอมูลคือวันที่ 24 ธันวาคม 2548 ซ่ึงเปนวันถัดไปโดยขอใหกรอกขอมูลทันทีที่ไดรับแบบสอบและ
ใหกลุมตัวอยางทําแบบสอบถามใหเสร็จภายในเวลา 5 นาที โดยผูวิจัยไดฝากแบบสอบถามไวที่
กองบินปกหมุนที่ 1 จํานวน15 ฉบับกองบินปกหมุนที่9(ผสม)จํานวน 15 ฉบับและกองพันบิน
ทหารบกจํานวน 15 ฉบับ เนื่องจากไดทราบจํานวนนายทหารยศนายรอยโดยคราวๆวาในแตละ
หนวยมีนายทหารที่มียศรอยตรี-รอยเอกประมาณ 12-15 นาย สาเหตุที่ไมสามารถบอกจํานวนที่
แนนอนไดเนื่องจากไดมีทหารหลายนายไดไปปฏิบัติหนาที่ที่หนวยงานอื่นซึ่งเปนการปฏิบัติงานที่
ผลัดเปลี่ยนกันจึงไมสามารถบอกไดอยางแนนอนวามีนายทหารยศนายรอยกี่คนที่ยังปฏิบัติหนาที่ที่
หนวยงานนี้    เมื่อผูวิจัยไดอธิบายถึงวิธีการเก็บขอมูลเรียบรอยแลว และฝากแบบสอบถามไวยัง
หนวยงานทั้ง 3 แหงแลว ผูวิจัยก็จะขอรับแบบสอบถามที่ทําเสร็จแลวในวันถัดไปจากวันที่เก็บ
ขอมูล ซ่ึงก็คือวันที่25 ธันวาคม 2548  เมื่อผูวิจัยเดินทางไปรับแบบสอบถามในวันดังกลาวก็ไดรับ
แบบสอบถามกลับจากกองบินปกหมุนที่1จํานวน 12 ฉบับ กองบินปกหมุนที่9(ผสม)จํานวน 13 
ฉบับและจากกองพันบินทหารบกจํานวน 13  รวมทั้งหมด 38 ฉบับ  ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้ 
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ตารางที่ 1  สรุปจํานวนของแบบสอบชุดที่1 ที่แจกและไดรับคืนในแตละหนวยงาน 
 

หนวยงาน จํานวนแบบสอบถามที่แจก จํานวนแบบสอบถามที่ไดรับ 
กองบินปกหมนุที่1 15 ฉบับ 12 ฉบับ 

กองบินปกหมนุที่9(ผสม) 15 ฉบับ 13 ฉบับ 
กองพันบินทหารบก 15 ฉบับ 13 ฉบับ 

รวม 45 ฉบับ 38 ฉบับ 
 

จากนั้นผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่ผานการกรอกเรียบรอยแลวมาตรวจดูความเรยีบรอย
พบวามีแบบสอบจํานวน 3 ฉบับตอบคําถามไมครบผูวิจัยจึงคัดแบบสอบถามออก ทําใหมี
แบบสอบถามที่สามารถวิเคราะหขอมูลไดจํานวน 35 ฉบับ จากนั้นผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดรับมาทํา
การวิเคราะหขอมูลเพื่อคัดเลือกเหตุการณของการกระทําความผิดเพื่อนํามาทําแบบสอบถามในชุดที่
2 ตอไป   
 
2.  การเก็บขอมูลเพื่อศึกษาวัจนกรรมการขอโทษ 

 
2.1  การเลือกกลุมตัวอยางการศึกษา 

 
ผูวิจัยเลือกใชกลุมตัวอยางที่เปนทหารบกยศนายรอยที่ คายสมเด็จพระศรีนครินทรา 

จังหวัดลพบุรีเชนเดียวกันกับกลุมตัวอยางที่ใชในการทําแบบสอบถามชุดที่1 ที่ปฏิบัติหนาที่ในชวง
วันที่9-13 มกราคม 2549 ซ่ึงอาจจะเปนคนเดียวกันกับกลุมตัวอยางชุดที่ผานมาหรือไมก็ได 
  

2.2  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 
 

แบบสอบถามชุดนี้ผูวิจัยใชเพื่อเก็บขอมูลเพื่อเก็บขอมูลการแสดงวัจนกรรมการขอ
โทษ ซ่ึงตอไปนี้จะเรียกวาแบบสอบถามชุดที่2 โดยใหกลุมตัวอยางกรอกแบบสอบถามตามความ
เปนจริงตามเหตุการณของการทําความผิดที่กําหนดใหซ่ึงเปนเหตุการณสมมติของการกระทํา
ความผิดที่เปนคําบรรยายสั้นๆเกี่ยวกับการทําความผิดและเปนเหตุการณเดียวกันกับแบบสอบถาม
ในชุดแรก โดยเปนเหตุการณความผิดที่ไดจากการคัดเลือกเหตุการณ 3 เหตุการณจากแบบสอบถาม
ชุดที่ 1 ซ่ึงไดจากผลของการเก็บขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง 35 คนใน
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แบบสอบถามชุดที่1 ซ่ึงจากการเก็บแบบสอบถามเมื่อไดนํามาวิเคราะหผลการทดลองเพื่อนํามาใช
สรางแบบสอบถามชุดที่2 ไดผลคะแนนดังนี้ 

 
ตารางที่  2  คะแนนรวมของเหตุการณของการกระทําความผิด 

 

เหตุการณของการกระทําความผิด คะ 
แนน 

1. คุณเดินชนนายทหารทานหนึ่งทําใหเขาเซเล็กนอยแตก็ไมไดเปนอะไร คุณคิดวาคุณมีความผิด
รายแรงมากนอยเพียงใดในเหตุการณนี้ 

136 

2. คุณมีนัดคุยธุระเรื่องงานสําคัญกับนายทหารทานหนึ่งแตไมไดไปตามนัด คุณคิดวาคุณมีความผิด
รายแรงมากนอยเพียงใดในเหตุการณนี้ 

231 

3. คุณขับรถยนตไปชนทายรถยนตอีกคันที่นายทหารทานหนึ่งขับอยูเพราะเบรครถไมทันจนทําใหไฟ
ทายแตกและรถเปนรอยเล็กนอย คุณคิดวาคุณมีความผิดรายแรงมากนอยเพียงใดในเหตุการณนี้ 

189 

4. คุณเดินสะดุดเทาตนเองจนทํากาแฟหกรดเสื้อนายทหารทานหนึ่งที่กําลังเดินมาทํางาน คุณคิดวาคุณมี
ความผิดรายแรงมากนอยเพียงใดในเหตุการณนี้ 

152 

5. คุณรีบเดินไปทํางานจนเหยียบเทานายทหารทานหนึ่งที่เดินสวนกัน คุณคิดวาคุณมีความผิดรายแรง
มากนอยเพียงใดในเหตุการณนี้ 

173 

6.คุณนัดกับนายทหารทานหนึ่งวาจะไปราชการตางจังหวัดพรอมกัน แตมาสาย 20 นาที คุณคิดวาคุณมี
ความผิดรายแรงมากนอยเพียงใดในเหตุการณนี้ 

215 

7. คุณทําหนังสือ “แบบธรรมเนยีมทหาร” ที่ขอยืมนายทหารทานหนึ่งมาเปยกน้ําจนหนังสือพองทั้งเลม 
คุณคิดวาคุณมีความผิดรายแรงมากนอยเพียงใดในเหตุการณนี้ 

191 

8. คุณยืนอยูช้ัน2 และวางเอกสารไวที่ระเบียง แลวเผลอใชมือปดแฟมเอกสารรวงไปขางลางแลวไป
เฉียดศีรษะนายทหารทานหนึ่งเขาแตเขาหลบทัน คุณคิดวาคุณมีความผิดรายแรงมากนอยเพียงใดใน
เหตุการณนี้ 

181 

9. คุณลืมบอกนายทหารทานหนึ่งวามีคนโทรศัพทมาเลื่อนนัดระหวางที่ทหารทานนั้นไมอยู ทําใหนาย
ทหารทานนั้นไปตามนัดแตไมพบใคร คุณคิดวาคุณมีความผิดรายแรงมากนอยเพียงใดในเหตุการณนี้ 

224 

10. คุณเปดประตูกะทันหันจนทําใหบานประตูกระแทกแกวน้ําที่นายทหารทานหนึ่งถือมาแตกบาดมือ
จนเลือดไหล คุณคิดวาคุณมีความผิดรายแรงมากนอยเพียงใดในเหตุการณนี้ 

214 
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ตารางที่  2  (ตอ) 
 

เหตุการณของการกระทําความผิด คะ 
แนน

11. คุณวางแฟมเอกสารที่วางอยูบนโตะของนายทหารทานหนึ่งแตมือไปปดโดนกรอบรูปครอบครัว
ของนายทหารทานนั้นจนทําใหกรอบรูปตกลงมาแตก คุณคิดวาคุณมีความผิดรายแรงมากนอยเพียงใด
ในเหตุการณนี้ 

195 

12. คุณไมไดบอกนายทหารทานหนึ่งวาทานผูบัญชาการหนวยขอพบดวนเพื่อคุยงานสําคัญเปนเหตุให
นายทหารทานนั้นโดนผูบัญชาการหนวยตําหนิอยางรุนแรง คุณคิดวาคุณมีความผิดรายแรงมากนอย
เพียงใดในเหตุการณนี้ 

300 

13. คุณทําเครื่องเลน MP3 ที่ขอยืมนายทหารทานหนึ่งมาพัง    คุณคิดวาคุณมีความผิดรายแรงมากนอย
เพียงใดในเหตุการณนี้ 

152 

14. คุณขับรถยนตไปเฉี่ยวนายทหารทานหนึ่งที่กําลังเดินขามถนน ทําใหเขาลมลงกับพื้นจนขอเทาเคล็ด 
คุณคิดวาคุณมีความผิดรายแรงมากนอยเพียงใดในเหตุการณนี้ 

234 

15. คุณขอยืมมอเตอรไซดของนายทหารทานหนึ่งมาขับเพื่อไปธุระภายในหนวยทหาร ขณะขับมีสุนัข
ว่ิงตัดหนาทําใหตองหักหลบจนไปเฉี่ยวตนไมขางทางทําใหตะกราหนารถบุบ คุณคิดวาคุณมีความผิด
รายแรงมากนอยเพียงใดในเหตุการณนี้ 

131 

 
ซ่ึงเมื่อนําคะแนนมาเรียงตามลําดับจะไดผล ดังตอไปนี ้

 
คะแนน อันดับ 

136 1 
152 
152 

2 

173 3 
181 4 
189 5 
191 6 
195 7 
214 8 
215 9 
224 10 
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คะแนน อันดับ 
231 11 
234 12 
300 13 

 
ทําใหไดเหตกุารณของการกระทําความผิด 3 เหตุการณใน 3ระดับของการกระทําความผิด

ดังนี ้
 
1. ระดับความรุนแรงนอย คือ  คุณเดินชนนายทหารทานหนึ่งทําใหเขาเซเล็กนอยแตก็

ไมไดเปนอะไร  
 

2. ระดับความรุนแรงปานกลาง คือ คุณวางแฟมเอกสารที่วางอยูบนโตะของนายทหาร
ทานหนึ่งแตมือไปปดโดนกรอบรูปครอบครัวของนายทหารทานนั้นจนทําใหกรอบรปูตกลงมาแตก 
 

3. ระดับความรุนแรงมาก คือ คุณไมไดบอกนายทหารทานหนึ่งวาทานผูบัญชาการหนวย
ขอพบดวนเพื่อคุยงานสําคัญเปนเหตุใหนายทหารทานนั้นโดนผูบัญชาการหนวยตําหนิอยางรุนแรง 

 
โดยในแตละเหตุการณกําหนดใหกลุมตัวอยางแสดงบทบาทเปนผูกระทําความผิดและตอง

แสดงวัจนกรรมการขอโทษตอผูเสียหาย โดยท่ีผูวิจัยไดแบงระดับความรุนแรงของการทําความผิด
ออกเปน 3 ระดับ คือ ความผิดรุนแรงนอย ปานกลางและมากตามที่กลาวมาแลวขางตน โดยแตละ
ระดับความผิดจะเกิดกับผูฟงที่มีสถานภาพทางสังคมที่แตกตางกันไป 3 ระดับคือ นายพัน นายรอย
และนายสิบ โดยในแตละระดับสถานภาพทางสังคมนั้นจะเกิดกับผูฟงที่มีระดับอายุที่แตกตางกัน 3 
ระดับ คือ ผูฟงที่มีอายุมากกวาผูพูดประมาณ 10 ป ผูฟงที่มีอายุเทากับผูพูดและผูฟงที่มีอายุนอยกวา
ผูพูดประมาณ 10 ป 
 

กลาวไดวาในแบบสอบถามชุดที่2 นี้ มีทั้ง หมด 27 ขอดังตอไปนี ้
 

 
3 ระดับความรุนแรงของการทําความผิด X 3 ระดับสถานภาพทางสังคม X 3 ระดับอายุ = 27 ขอ 
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ซ่ึงในแตละคําถามจะประกอบดวยรายละเอยีด ดังตอไปนี ้
 

ตารางที่  3  รายละเอียดโดยสรุปของแบบสอบถามชุดที่สอง 
 

ระดับความรุนแรงของ 
การทําความผิด 

สถานภาพทางสังคม อายุ ขอที่ 

นอย ปาน
กลาง 

มาก นอย
กวา 

เทา 
กัน 

มาก 
กวา 

นอยกวา เทากัน มากกวา 

1. /   /   /   
2. /   /    /  
3. /   /     / 
4. /    /  /   
5. /    /   /  
6. /    /    / 
7. /     / /   
8. /     /  /  
9. /     /   / 
10.  /  /   /   
11.  /  /    /  
12.  /  /     / 
13.  /   /  /   
14.  /   /   /  
15.  /   /    / 
16.  /    / /   
17.  /    /  /  
18.  /    /   / 
19.   / /   /   
20.   / /    /  
21.   / /     / 
22.   /  /  /   
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ตารางที่  3  (ตอ) 
 

ระดับความรุนแรงของ 
การทําความผิด 

สถานภาพทางสังคม อายุ ขอที่ 

นอย ปาน
กลาง 

มาก นอย
กวา 

เทา 
กัน 

มาก 
กวา 

นอยกวา เทากัน มากกวา 

23.   /  /   /  
24.   /  /    / 
25.   /   / /   
26.   /   /  /  
27.   /   /   / 

 
เนื่องจากผูวิจัยเห็นวาถาใหกลุมตัวอยางแตละคนตอบแบบสอบถามถึง 27 ขออาจทําให

กลุมตัวอยางเกิดความเบื่อหนายและอาจไมตั้งใจตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยจึงตั้งเปาหมายวาตองการ
ใหกลุมตัวอยางแตละคนตอบแบบสอบถามนอยลงคือ 9 ขอ ดังนั้นผูวิจัยจึงแบงเหตุการณ 27 
เหตุการณออกเปน 3 กลุม กลุมละ 9 เหตุการณ  โดยแตละกลุมจะบรรจุในแบบสอบถาม 1 ชุด รวม
มีแบบสอบถามทั้งหมด 3 ชุดซึ่งไมซํ้ากันเลย  ดังนี้ 

 
ตารางที่  4  รายละเอียดโดยสรุปของแบบสอบถามชุดที่สองที่แบงออกเปนสามฉบับ 
 

ระดับความรุนแรงของ 
การทําความผิด 

สถานภาพทางสังคม อายุ ขอที่ 

นอย ปาน
กลาง 

มาก นอย
กวา 

เทา 
กัน 

มาก 
กวา 

นอย
กวา 

เทา 
กัน 

มาก 
กวา 

อยูในแบบ 
สอบถาม
ฉบับที่ 

1. /   /   /   
2. /   /    /  
3. /   /     / 

1 

4. /    /  /   
5. /    /   /  
6. /    /    / 

2 
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ตารางที่ 4  (ตอ) 
 

ระดับความรุนแรงของ 
การทําความผิด 

สถานภาพทางสังคม อายุ ขอที่ 

นอย ปาน
กลาง 

มาก นอย
กวา 

เทา 
กัน 

มากก
วา 

นอย
กวา 

เทา 
กัน 

มาก 
กวา 

อยูในแบบ 
สอบถาม
ฉบับที่ 

7. /     / /   
8. /     /  /  
9. /     /   / 

3 
 

 
10.  /  /   /   
11.  /  /    /  
12.  /  /     / 

3 

13.  /   /  /   
14.  /   /   /  
15.  /   /    / 

1 

16.  /    / /   
17.  /    /  /  
18.  /    /   / 

2 

19.   / /   /   
20.   / /    /  
21.   / /     / 

2 

22.   /  /  /   
23.   /  /   /  
24.   /  /    / 

3 

25.   /   / /   
26.   /   /  /  
27. / / / 

1 
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ซ่ึงในแบบทดสอบทั้ง 3 ชุดที่กลาวมาขางตนนั้น สามารถสรุปรายละเอียดของแตละชุดได
ดังตอไปนี ้

 
1. มีระดับความรุนแรงของการทําความผิดทั้งหมด 3 ระดับ  ระดับละ 3 เหตุการณ 
 
2. ในแตละระดับความรุนแรงซึ่งมี 3 เหตุการณ เปนการกลาวขอโทษผูฟง 3 ระดับอายุ

นั่นคือ 1ระดับความรุนแรงของการทําความผิด / ผูฟง 3 ระดับอายุ 
 

3. ในแตละระดับความรุนแรงซึ่งมีเหตุการณ 3 เหตุการณเปนการกลาวขอโทษผูฟงใน
ระดับสถานภาพทางสังคม 1 ระดับ ซ่ึงในแตละระดับความรุนแรงจะไมมีการซ้ําสถานภาพทาง
สังคมของผูฟงเลยนั่นคือ 1ระดับความรุนแรงของการทําความผิด / ผูฟง 1 ระดับสถานภาพ ดังนั้น
แบบสอบถาม 1 ชุด จะประกอบไปดวย   

 
 

3 ระดับความรุนแรงของการทําความผิด X1 ระดับสถานภาพทางสังคม X 3 ระดับอายุ = 9 ขอ 
 
 

เมื่อนํามาจัดกลุมใหมโดยแบงเปนเหตกุารณของแบบสอบถามในแตละชุด จะได
รายละเอียดดังตอไปนี ้

 
1. แบบสอบถามชุดท่ี 2 ฉบับท่ี1 
 
ตารางที่  5  รายละเอียดโดยสรุปของแบบสอบถามชุดที่สอง ฉบับที่หนึ่ง 

 
ระดับความรุนแรงของ 

การทําความผิด 
ยศ อายุ 

นอย ปาน
กลาง 

มาก นอย
กวา 

เทากัน มากกวา นอยกวา เทากัน มากกวา 

/   /   /   
/   /    /  
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ตารางที่  5  (ตอ) 
 

ระดับความรุนแรงของ 
การทําความผิด 

ยศ อายุ 

นอย ปาน
กลาง 

มาก นอย
กวา 

เทากัน มากกวา นอยกวา เทากัน มากกวา 

/   /     / 
 /   /  /   
 /   /   /  
 /   /    / 
  /   / /   
  /   /  /  
  /   /   / 

 
2. แบบสอบถามชุดท่ี 2 ฉบับท่ี2 

 
ตารางที่  6  รายละเอียดโดยสรุปของแบบสอบถามชุดที่สอง ฉบับที่สอง 
 

ระดับความรุนแรงของ 
การทําความผิด 

ยศ อายุ 

นอย ปานกลาง มาก นอยกวา เทากัน มากกวา นอยกวา เทากัน มากกวา 
/    /  /   
/    /   /  
/    /    / 
 /    / /   
 /    /  /  
 /    /   / 
  / /   /   
  / /    /  
  / /     / 
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3. แบบสอบถามชุดท่ี 2/ฉบับท่ี3 
 
ตารางที่  7  รายละเอียดโดยสรุปของแบบสอบถามชุดที่สอง ฉบับที่สาม 

 
ระดับความรุนแรงของ 

การทําความผิด 
ยศ อายุ 

นอย ปานกลาง มาก นอยกวา เทากัน มากกวา นอยกวา เทากัน มากกวา 
/     / /   
/     /  /  
/     /   / 
 /  /   /   
 /  /    /  
 /  /     / 
  /  /  /   
  /  /   /  
  /  /    / 

 
จากนั้นผูวิจัยก็ไดทําการพิมพแบบสอบถามทั้งหมดลงบนกระดาษ A4 ดวย ขนาดตัวอักษร 

16 pt.  โดยในแบบสอบถาม 1ฉบับจะประกอบไปดวยคําถาม 9 คําถามดังที่กลาวมาขางตน 
 
ใหกลุมตัวอยางกรอกขอความในแตละคําถามใหสมบูรณในบรรทัดที่มีเสนประจํานวน5 

บรรทัด โดยบอกวากลุมตัวอยางจะเขียนตอบแบบสอบถามโดยใชหมดทั้ง 5 บรรทัดหรือไมก็ได 
เหตุผลที่ผูวิจัยไดเวนบรรทัดไวถึง 5 บรรทัดเพราะในการกลาววัจนกรรมการขอโทษกลุมตัวอยาง
บางทานอาจตองการกลาวคําที่ยาวและในการกลาววัจนกรรมใน 1คร้ังอาจประกอบไปดวยหลาย
กลวิธีเพื่อแสดงความรูสึกสํานึกผิด    
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ตัวอยาง แบบสอบถามในชดุท่ี2 /ฉบับท่ี1 บางสวน   
 

1. ขณะที่คณุกําลังปรึกษางานกบันายพนัทานหนึ่งที่โตะทํางานของนายพนัทานนั้นอยู 
คุณกําลังจะวางแฟมเอกสารเพื่อเปดใหนายพันทานนัน้ชวยดู แตมือของคุณพลาดไปปดโดนรูป
ครอบครัวของนายพนัทานนัน้เขาทําใหรูปตกมาจนกรอบที่ใสอยูแตก คุณจะกลาวกบันายพนัทาน
นั้นวาอยางไร 
 

 1.  ถาเขาอายุมากกวาคณุประมาณ 10 ป 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
 
2. ถาเขาอายุเทากับคุณ 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
 
 
3. ถาเขาอายุนอยกวาคณุประมาณ 10 ป 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
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2.3  การเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 
 

เก็บขอมูลจากนายทหารยศรอยตรี-รอยเอกทั้งหมดที่ทํางานอยูในหนวยงานทหาร
ทั้งหมดที่ตั้งอยูภายในคายสมเด็จพระศรีนครินทราซึ่งมีทั้งหมด3หนวยงาน คือกองบินปกหมุนที่ 1 
กองบินปกหมุนที่ 9(ผสม) และกองพันบินทหารบก ศูนยการบินทหารบก คายสมเด็จพระศรีนคริ
นทรา ตําบลเขาพระงาม อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เชนเดียวกันกับการเก็บขอมูลในแบบสอบถาม
ชุดที่1 โดยผูวิจัยไดเดินทางถึงคายสมเด็จพระศรีนครินทรา ในวันที่9มกราคม 2549 เวลา 9.00 น. 
จากนั้นก็ขอเขาพบกับผูบัญชาการหนวยแตละหนวยเพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลอีกครั้ง เมื่อผู
บัญชาการหนวยแตละหนวยรับทราบและอนุญาตใหเก็บขอมูลได ผูวิจัยก็นําแบบสอบถามชุดท่ี2 ที่
ไดทําไวนี้ไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางโดยฝากแบบสอบถามไวกับนายทหารทานหนึ่งซึ่งไดรับ
มอบหมายจากทานผูบัญชาการแตละหนวยใหเก็บขอมูลแทนผูวิจัย โดยผูวิจัยก็ไดขอใหนายทหารที่
ไดรับมอบหมายงานจากทานผูบัญชาการแตละหนวยเก็บขอมูลจากนายทหารที่มียศเปนรอยตรีถึง
รอยเอกทานใดก็ไดที่มาปฏิบัติหนาที่ที่หนวยงานนั้นในระหวางวันที่10-13มกราคม 2549 ซ่ึงเปนวัน
ถัดไปและใหกลุมตัวอยางทําแบบสอบถามใหเสร็จภายในเวลา 5 วัน  โดยผูวิจัยไดทิ้งแบบสอบถาม
ไวที่กองบินปกหมุนที่ 1 จํานวน21 ฉบับโดยเปนแบบสอบถามฉบับที่ 1 จํานวน7 ชุด ฉบับที่2 
จํานวน 7 ชุดและ ฉบับที่3 จํานวน 7 ชุดทํา เชนเดียวกันนี้กับ กองบินปกหมุนที่9(ผสม)และกองพัน
บินทหารบก เมื่อผูวิจัยไดอธิบายถึงวิธีการเก็บขอมูลเรียบรอยแลว และทิ้งแบบสอบถามไวยัง
หนวยงานทั้ง 3 แหงแลว ผูวิจัยก็จะขอรับแบบสอบถามที่ทําเสร็จแลวในสัปดาหถัดไปจากวันที่เก็บ
ขอมูล ซ่ึงก็คือวันที่16 มกราคม 2549  เมื่อผูวิจัยเดินทางมารับแบบสอบถามในวันดังกลาวก็ไดรับ
แบบสอบถามกลับจากกองบินปกหมุนที่1จํานวน 16 ฉบับ กองบินปกหมุนที่9(ผสม)จํานวน 18 
ฉบับและจากกองพันบินทหารบกจํานวน 15  รวมทั้งหมด 49 ฉบับ สรุปไดดังนี้ 

 
ตารางที่  8   สรุปจํานวนของแบบสอบชุดที่2 ที่แจกและไดรับคืนในแตละหนวยงาน 
 

หนวยงาน จํานวนแบบสอบถามที่แจก จํานวนแบบสอบถามที่ไดรับ 
กองบินปกหมนุที่1 21ฉบับ 16 ฉบับ 

กองบินปกหมนุที่9(ผสม) 21 ฉบับ 18 ฉบับ 
กองพันบินทหารบก 21 ฉบับ 15 ฉบับ 

รวม 63 ฉบับ 49 ฉบับ 
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จากนั้นผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่ผานการกรอกเรียบรอยแลวมาตรวจดูความ
เรียบรอยพบวาจากแบบสอบถามทั้งหมด 49 ฉบับนั้นเปนแบบสอบถามฉบับที่1จํานวน 17ชุด ฉบับ
ที่2จํานวน17ชุด ฉบับที่3จํานวน 15ชุด จากนั้นคัดแบบสอบถามที่ไมสมบูรณ เชน ตอบไมครบ ไม
ตอบแบบสอบถามออกไป และเนื่องจากการใชแบบสอบถามเพื่อนํามาวิเคราะหขอมูลนั้นตองใช
แบบสอบถามทั้ง 3 ฉบับในปริมาณที่เทากันเพื่อความยุติธรรมและเพื่อประสิทธิภาพในการ
วิเคราะหขอมูลเนื่องจากแบบสอบถามทั้ง 3 ฉบับมีความแตกตางกัน ผูวิจัยจึงทําการจับฉลากเลือก
แบบสอบถามในฉบับที่1 ใหเหลือ 15 ชุด ฉบับที่ 2 ใหเหลือ 15 ชุดเชนกัน เพื่อใหไดแบบสอบถาม
จากฉบับที่ 1 ฉบับที่2และฉบับที่3 ฉบับละ 15 ชุดเทากัน ซ่ึงจะทําใหไดแบบสอบถามทั้งหมด
จํานวน 45 ชุด จากนั้นผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดรับมาทําการวิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาวัจนกรรมการขอ
โทษของทหารบกตอไป 

 
3.  การจัดระเบียบขอมูล 
 
 1. นําวัจนกรรมที่ไดจากแบบสอบถาม มาดูรายละเอียดโดยแยกคําตอบที่ไมถือวาเปนวัจน 
กรรรมการขอโทษออกไป  
 

2. นําวัจนกรรมแสดงการขอโทษมาจําแนกตามกลวิธีตางๆ หาความถี่ของการปรากฏ 
วัจนกรรมและหาคารอยละ 

 
3. หาความสัมพันธระหวางกลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษกับสถานภาพทางสังคม 

ระดับความรุนแรงของการทําความผิดและอายุของผูฟง 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 

เมื่อผูวิจัยจัดระเบียบขอมูลทัง้หมดของกลุมตัวอยางเรยีบรอยแลวจึงนําขอมูลมาวิเคราะห 
โดยในการวิเคราะหขอมูลนัน้ผูวิจยัไดดําเนินการตามลําดับ ตอไปนี ้
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1.  วิเคราะหกลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษ 
 

เมื่อพิจารณาขอความวัจนกรรมการขอโทษทั้งหมดที่ไดจากแบบสอบถามชุดที่ 2 ของ
แบบสอบถาม พบวาแตละขอความสามารถจําแนกไดเปน “หนวยขอความ” โดยใชการเขียนแบบ
เวนวรรคเปนเครื่องบงชี้  

 
ตัวอยาง 

1    2   3 
-    ขอโทษครับ          ผมไมไดตั้งใจ      แลวผมจะซื้อใหใหมนะครับ 
 

หลังจากนัน้จึงทําการวิเคราะหทีละหนวยขอความวาใชกลวิธีใด ก็ถือวาผูพูดแสดงวจัน 
กรรมการขอโทษดวยวิธีนั้น แตถาหนวยขอความใดไมมรูีปภาษาซึ่งบงบอกกลวิธีอยางชัดแจง 
ผูวิจัยจะพจิารณาความหมายของหนวยขอความนั้นแลวจึงจําแนกเปนกลวิธีตางๆ 

 
ตัวอยาง 
 1      2     3 
-    ขอโทษครับ              ผมไมไดตั้งใจ        แลวผมจะซื้อใหใหมนะครับ 
(การกลาวคําขอโทษ)     (การกลาววาผูพูดไมมีเจตนากระทําผิด)             ( การเสนอชดใช) 
 

หลังจากที่ผูวิจัยจําแนกกลวิธีแสดงวัจนกรรมการขอโทษครบแลว ขั้นตอนตอไปผูวิจัยได
แจงนับอัตราการใชกลวิธีแตละกลวิธี เพื่อหาความถี่ในการปรากฏการแสดงวัจนกรรมการขอโทษ
แตละกลวิธี โดยแจงนับทุกครั้งที่พบการใช ถึงแมวาจะมีการใชกลวิธีเดียวกันหลายครั้งภายใน 1 
ขอความ และเพื่อความสะดวกในการนําเสนอขอมูล ผูวิจัยจึงแปลงคาจํานวนครั้งการปรากฏใหอยู
ในรูปรอยละการปรากฏ โดยใชสูตรการคํานวณ ดังตอไปนี้ 
 

 
รอยละ        =            จํานวนครั้งการปรากฏของกลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษ X 100 

                                                         จํานวนครั้งการปรากฏกลวิธีแสดงวัจนกรรมการขอโทษทั้งหมด  
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ตัวอยาง 
 1      2     3 
-    ขอโทษครับ              ผมไมไดตั้งใจ        แลวผมจะซื้อใหใหมนะครับ 
(การกลาวคําขอโทษ)     (การกลาววาผูพูดไมมีเจตนากระทําผิด)             ( การเสนอชดใช) 
 
 1         
-    ขอโทษครับ              
(การกลาวคําขอโทษ)          
 
 1      2    
-    ขอโทษครับ              ผมผิดเองครับ        
(การกลาวคําแสดงการขอโทษ)         (การยอมรับผิด)                    
 

จากตัวอยาง พบวามีการแสดงวัจนกรรมการกลาวคําขอโทษจํานวน 3 คร้ัง จากจํานวนการ
ปรากฏกลวิธีแสดงวัจนกรรมการขอโทษทั้งหมด 6คร้ัง เมื่อนํามาแทนคาสูตรจะได 
                                                                   3 X 100   = 50 %            
                                                                     6 

แสดงวาทหารบกมีการแสดงวัจนกรรมการกลาวคําขอโทษทั้งหมดรอยละ 50 เปนตน 
 
 
2.  วิเคราะหความสัมพันธระหวางกลวิธีแสดงวัจนกรรมการขอโทษกับสถานภาพของผูฟง 
 

ในการวิเคราะหความสัมพันธระหวางชนิดของกลวิธีแสดงวัจนกรรมการขอโทษกับ
สถานภาพทางสังคมของผูฟง ผูวิจัยไดนําขอมูลวัจนกรรมทั้งหมดที่ผานการวิเคราะหกลวิธีแลว มา
จําแนกออกเปน 3 กลุม ตามสถานภาพของผูฟงที่ไดจากกลุมตัวอยางแตละคน ซ่ึงทําใหรูวาในแตละ
สถานภาพทางสังคมของผูฟง ผูพูดนิยมใชกลวิธีแสดงวัจนกรรมการขอโทษที่แตกตางกันหรือไม 
อยางไร โดยนับความถี่ในการปรากฏของแตละกลวิธีที่พบในแตละสถานภาพทางสังคมของผูฟง 
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2.1  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางกลวิธีแสดงวัจนกรรมการขอโทษกับผูฟงท่ีมี
สถานภาพทางสังคมสงูกวา 
 

ผูวิจัยเร่ิมตนดวยการนําวัจนกรรมการขอโทษที่ผานการวิเคราะหกลวิธีแลวมาคัด
เฉพาะกลวิธีที่ใชกับผูฟงที่มีสถานภาพทางสังคมสูงกวา โดยนํามาจําแนกเปนแตละกลวิธีและเพื่อ
ความสะดวกในการนําเสนอขอมูล ผูวิจัยจึงแปลงคาจํานวนครั้งในแตละกลวิธีในการปรากฏใหอยู
ในรูปรอยละการปรากฏของแตละกลวิธี โดยใชสูตรการคํานวณ ดังตอไปนี้ 
 

 
รอยละ  =   จํานวนครั้งการปรากฏของกลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษเมื่อผูฟงมีสถานภาพสูงกวาX 100 
                                                         จํานวนครั้งการปรากฏกลวิธีแสดงวัจนกรรมการขอโทษทั้งหมด 
 

 
 
2.2  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางกลวิธีแสดงวัจนกรรมการขอโทษกับผูฟงท่ีมี

สถานภาพทางสังคมเทากัน 
 

ผูวิจัยเร่ิมตนดวยการนําวัจนกรรมการขอโทษที่ผานการวิเคราะหกลวิธีแลวมาคัด
เฉพาะกลวิธีที่ใชกับผูฟงที่มีสถานภาพทางสังคมเทากัน โดยนํามาจําแนกเปนแตละกลวิธีและเพื่อ
ความสะดวกในการนําเสนอขอมูล ผูวิจัยจึงแปลงคาจํานวนครั้งในแตละกลวิธีในการปรากฏใหอยู
ในรูปรอยละการปรากฏของแตละกลวิธี โดยใชสูตรการคํานวณ ดังตอไปนี้ 
 

 
รอยละ   =จํานวนครั้งการปรากฏของกลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษเมื่อผูฟงมีสถานภาพเทากัน X100 
                                                               จํานวนครั้งการปรากฏกลวิธีแสดงวัจนกรรมการขอโทษทั้งหมด 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
47

2.3  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางกลวิธีแสดงวัจนกรรมการขอโทษกับผูฟงท่ีมี
สถานภาพทางสังคมต่าํกวา 

 
ผูวิจัยเร่ิมตนดวยการนําวัจนกรรมการขอโทษที่ผานการวิเคราะหกลวิธีแลวมาคัด

เฉพาะกลวิธีที่ใชกับผูฟงที่มีสถานภาพทางสังคมต่ํากวา โดยนํามาจําแนกเปนแตละกลวิธีและเพื่อ
ความสะดวกในการนําเสนอขอมูล ผูวิจัยจึงแปลงคาจํานวนครั้งในแตละกลวิธีในการปรากฏใหอยู
ในรูปรอยละการปรากฏของแตละกลวิธี โดยใชสูตรการคํานวณ ดังตอไปนี้ 

 
 

รอยละ = จํานวนครั้งการปรากฏของกลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษเมื่อผูฟงมีสถานภาพต่ํากวา X 100 
                                                 จํานวนครั้งการปรากฏกลวิธีแสดงวัจนกรรมการขอโทษทั้งหมด 
 

 
เพื่อวิเคราะหวาเมื่อกระทําความผิดตอผูฟงที่มีสถานภาพแตกตางกัน กลวิธีแสดงวัจนกรรม

การขอโทษที่ผูพูดใชจะแตกตางกัน หรือไมอยางไร ในขั้นตอมาจึงตองนําคาทั้งหมดที่ไดมา
เปรียบเทียบกันระหวางกลวิธีแสดงวัจนกรรมการขอโทษกับผูฟงที่มีสถานภาพทางสังคมสูงกวา 
เทากันและต่ํากวา 
 
3.  วิเคราะหความสัมพันธระหวางกลวิธีแสดงวัจนกรรมการขอโทษกับระดับความรนุแรงของการ
ทําความผดิ 
 

ในการวิเคราะหความสัมพันธระหวางชนิดของกลวิธีแสดงวัจนกรรมการขอโทษกับระดับ
ความรุนแรงของการทําความผิด ผูวิจัยไดนําขอมูลวัจนกรรมทั้งหมดที่ผานการวิเคราะหกลวิธีแลว 
มาจําแนกออกเปน 3 กลุม ตามระดับความรุนแรงของการทําความผิดที่ไดจากกลุมตัวอยางแตละคน 
ซ่ึงทําใหรูวาในแตละระดับความรุนแรงของการทําความผิด ผูพูดนิยมใชกลวิธีแสดงวัจนกรรมการ
ขอโทษที่แตกตางกันหรือไม อยางไร โดยนับความถี่ในการปรากฏของแตละกลวิธีที่พบในแตละ
ระดับความรุนแรงของการทําความผิด 
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 3.1 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางกลวิธีแสดงวัจนกรรมการขอโทษกับระดับความ
รุนแรงของการทําความผดิมาก 
 

 ผูวิจัยเร่ิมตนดวยการนําวัจนกรรมการขอโทษที่ผานการวิเคราะหกลวิธีแลวคัด
เฉพาะกลวิธีที่ใชกับระดับความรุนแรงของการทําความผิดมาก โดยนํามาจําแนกเปนแตละกลวิธี
และเพื่อความสะดวกในการนําเสนอขอมูล ผูวิจัยจึงแปลงคาจํานวนครั้งในแตละกลวิธีในการ
ปรากฏใหอยูในรูปรอยละการปรากฏของแตละกลวิธี โดยใชสูตรการคํานวณ ดังตอไปนี้ 
 

 
รอยละ =      จํานวนครั้งการปรากฏของกลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษเมื่อมีระดับความผิดสูง X 100 
                                                               จํานวนครั้งการปรากฏกลวิธีแสดงวัจนกรรมการขอโทษทั้งหมด 
 
 

3.2 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางกลวิธีแสดงวัจนกรรมการขอโทษกับระดับความ
รุนแรงของการทําความผดิปานกลาง 
 

 ผูวิจัยเร่ิมตนดวยการนําวัจนกรรมการขอโทษที่ผานการวิเคราะหกลวิธีแลวมาคัด
เฉพาะกลวิธีที่ใชกับระดับความรุนแรงของการทําความผิดปานกลาง โดยนํามาจําแนกเปนแตละ
กลวิธีและเพื่อความสะดวกในการนําเสนอขอมูล ผูวิจัยจึงแปลงคาจํานวนครั้งในแตละกลวิธีในการ
ปรากฏใหอยูในรูปรอยละการปรากฏของแตละกลวิธี โดยใชสูตรการคํานวณ ดังตอไปนี้ 
 

 
รอยละ =  จํานวนครั้งการปรากฏของกลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษเมื่อมีระดับความผิดปานกลาง X 100 
                                                               จํานวนครั้งการปรากฏกลวิธีแสดงวัจนกรรมการขอโทษทั้งหมด 
 

 
3.3 การวิเคราะหความสมัพันธระหวางกลวิธีแสดงวจันกรรมการขอโทษกับระดับความ

รุนแรงของการทําความผดินอย 
 

  ผูวิจัยเร่ิมตนดวยการนําวัจนกรรมการขอโทษที่ผานการวิเคราะหกลวิธีแลวมาคัด
เฉพาะกลวิธีที่ใชกับระดับความรุนแรงของการทําความผิดนอย โดยนํามาจําแนกเปนแตละกลวิธี
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และเพื่อความสะดวกในการนําเสนอขอมูล ผูวิจัยจึงแปลงคาจํานวนครั้งในแตละกลวิธีในการ
ปรากฏใหอยูในรูปรอยละการปรากฏของแตละกลวิธี โดยใชสูตรการคํานวณ ดังตอไปนี้ 

 
 

รอยละ =   จํานวนครั้งการปรากฏของกลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษเมื่อมีระดับความผิดนอย X 100 
                                                               จํานวนครั้งการปรากฏกลวิธีแสดงวัจนกรรมการขอโทษทั้งหมด 

 
 
 เพื่อวิเคราะหวาเมื่อกระทําความผิดในระดับความรุนแรงที่แตกตางกัน กลวิธีแสดงวัจนกร

รมการขอโทษที่ผูพูดใชจะแตกตางกัน หรือไมอยางไร ในขั้นตอมาจึงตองนําคาทั้งหมดที่ไดมา
เปรียบเทียบกันระหวางกลวิธีแสดงวัจนกรรมการขอโทษกับระดับความรุนแรงของการทําความผิด
มาก ปานกลางและนอย 
 
4.  วิเคราะหความสัมพันธระหวางกลวิธีแสดงวัจนกรรมการขอโทษกับอายุของผูฟง 
 

ในการวิเคราะหความสัมพันธระหวางกลวิธีแสดงวัจนกรรมการขอโทษกับอายุของผูฟง 
ผูวิจัยไดวิเคราะห ชนิดของกลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษ เพื่อหาคําตอบวาเมื่อกระทํา
ความผิดกับผูที่มีอายุที่แตกตางกัน ชนิดของกลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษที่ผูพูดใชจะ
แตกตางกันหรือไมอยางไร มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
 4.1   การวิเคราะหความสัมพันธระหวางกลวิธีแสดงวัจนกรรมการขอโทษกับผูฟงท่ีมีอายุ
มากกวา 

 
ผูวิจัยเร่ิมตนดวยการนําวัจนกรรมการขอโทษที่ผานการวิเคราะหกลวิธีแลวมาคัด

เฉพาะกลวิธีที่ใชกับผูฟงที่มีอายุมากกวา โดยนํามาจําแนกเปนแตละกลวิธีและเพื่อความสะดวกใน
การนําเสนอขอมูล ผูวิจัยจึงแปลงคาจํานวนครั้งในแตละกลวิธีในการปรากฏใหอยูในรูปรอยละการ
ปรากฏของแตละกลวิธี โดยใชสูตรการคํานวณ ดังตอไปนี้ 

 
รอยละ =      จํานวนครั้งการปรากฏของกลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษเมื่อผูฟงมีอายุมากกวา X 100 
                                                               จํานวนครั้งการปรากฏกลวิธีแสดงวัจนกรรมการขอโทษทั้งหมด 
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4.2   การวิเคราะหความสัมพันธระหวางกลวิธีแสดงวัจนกรรมการขอโทษกับผูฟงท่ีมีอายุ
เทากัน 
 
                        ผูวิจัยเร่ิมตนดวยการนําวัจนกรรมการขอโทษที่ผานการวิเคราะหกลวิธีแลวมาคัด
เฉพาะกลวิธีที่ใชกับผูฟงที่มีอายุเทากัน โดยนํามาจําแนกเปนแตละกลวิธีและเพื่อความสะดวกใน
การนําเสนอขอมูล ผูวิจัยจึงแปลงคาจํานวนครั้งในแตละกลวิธีในการปรากฏใหอยูในรูปรอยละการ
ปรากฏของแตละกลวิธี โดยใชสูตรการคํานวณ ดังตอไปนี้ 

 
 

รอยละ =      จํานวนครั้งการปรากฏของกลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษเมื่อผูฟงมีอายุเทากัน X 100 
                                                               จํานวนครั้งการปรากฏกลวิธีแสดงวัจนกรรมการขอโทษทั้งหมด 
 
 
 4.3 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางกลวิธีแสดงวัจนกรรมการขอโทษกับผูฟงท่ีมีอายุนอย
กวา 

 
ผูวิจัยเร่ิมตนดวยการนําวัจนกรรมการขอโทษที่ผานการวิเคราะหกลวิธีแลวมาคัดเฉพาะ

กลวิธีที่ใชกับผูฟงที่มีอายุนอยกวา โดยนํามาจําแนกเปนแตละกลวิธีและเพื่อความสะดวกในการ
นําเสนอขอมูล ผูวิจัยจึงแปลงคาจํานวนครั้งในแตละกลวิธีในการปรากฏใหอยูในรูปรอยละการ
ปรากฏของแตละกลวิธี โดยใชสูตรการคํานวณ ดังตอไปนี้ 

 
 

รอยละ =       จํานวนครั้งการปรากฏของกลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษเมื่อผูฟงมีอายุนอย X 100 
                                                               จํานวนครั้งการปรากฏกลวิธีแสดงวัจนกรรมการขอโทษทั้งหมด 
 

 
 เพื่อวิเคราะหวาเมื่อกระทําความผิดตอผูฟงที่มีอายุแตกตางกัน กลวิธีแสดงวัจนกรรมการ

ขอโทษที่ผูพูดใชจะแตกตางกัน หรือไมอยางไร ในขั้นตอมาจึงตองนําคาทั้งหมดที่ไดมาเปรียบเทยีบ
กันระหวางกลวิธีแสดงวัจนกรรมการขอโทษกับผูฟงที่มีอายุมากกวา เทากันและนอยกวา 
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บทท่ี  4 
 

ผลการวิจัยและขอวิจารณ 
 

ผลการวิจัย 
  

หลังจากรวบรวมขอมูลวัจนกรรมทั้งหมดที่ไดจากแบบสอบถาม รวมทั้งจัดระเบียบขอมูล
ตามขั้นตอนที่กลาวไวแลวขางตนเปนที่เรียบรอยแลว ผูวิจัยไดนําขอมูลสวนนี้มาวิเคราะหกลวิธี
แสดงวัจนกรรมการขอโทษ เพื่อศึกษาวาการแสดงวัจนกรรมการขอโทษของทหารบกมีทั้งสิ้นกี่
กลวิธี และแตละกลวิธีมีความถี่ในการปรากฏแตกตางกันอยางไรและเพื่อศึกษาวาในแตละชนิด
กลวิธีของการแสดงวัจนกรรมการขอโทษของทหารบกนั้นมีการแปรตามสถานภาพทางสังคมของ
ผูฟง ตามระดับความรุนแรงของการทําความผิดและตามอายุของผูฟงอยางไรบาง  ซ่ึงจากผลการ
วิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดจําแนกรายละเอียดออกเปนหัวขอดังตอไปนี้ 

 
-  กลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษของทหารบก 

 
-  กลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษของทหารบกโดยจําแนกตามความสัมพันธระหวาง

กลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษของทหารบกกับสถานภาพทางสงัคมของผูฟง ระดับความ
รุนแรงของการทําความผิดและอายุของผูฟง 
 
1.  กลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษของทหารบก 
 

เมื่อผูวิจัยนําขอมูลวัจนกรรมการขอโทษที่ไดจากการตอบแบบสอบถามฉบับที่ 2 ที่มี
ทั้งหมดจํานวน 45 ฉบับ มาจัดระเบียบขอมูลแลว ผูวิจัยพบขอความที่ถือเปนวัจนกรรมการขอโทษ
รวม405 ขอความ  จากจํานวนดังกลาวสามารถแบงเปนหนวยขอความได 957 หนวยขอความ  ซึ่ง
จากผลการวิเคราะหขอความเฉพาะในสวนที่ถือวาเปนวัจนกรรมการขอโทษ ผูวิจัยพบวา การ
แสดงวัจนกรรมการขอโทษของทหารบกมี 7 กลวิธี   ไดแก 

 
1. กลวิธีการกลาวคําขอโทษ 
2. กลวิธีการอธิบายหรือช้ีแจงเหตุผลการทําความผิด 
3. กลวิธีการกลาววาผูพดูไมมีเจตนากระทําผิด 
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4. กลวิธีการยอมรับผิด 
5. กลวิธีการกลาวตําหนิตนเอง 
6. กลวิธีการเสนอการชดใช 
7. กลวิธีการแสดงความหวงใยผูฟง 

 
การแสดงวจันกรรมการขอโทษแตละกลวธีิ มีรายละเอียดดังตอไปนี ้

 
1. กลวิธีการกลาวคําขอโทษ 

 
การแสดงวัจนกรรมการขอโทษของกลวิธีนี้ถือเปนกลวิธีที่สามารถสังเกตไดงายที่สุด

โดยสามารถสังเกตไดจากการใชรูปภาษาที่บอกอยางตรงไปตรงมาวาผูพูดนั้นกําลังขอโทษผูฟงอยู 
โดยผูพูดจะมีการใชคําวา “ขอโทษ”  “ขอประทานโทษ”   “โทษที” หรือ “ขออภัย”  “ขออภัยอยาง
สูง” ซ่ึงในภาษาไทยนั้นถือวาคําเหลานี้ถือเปนเครื่องมือพื้นฐานที่สําคัญที่สุดในการสื่อเจตนาที่จะ
แสดงความขอโทษของคนในสังคมไทย ซ่ึงในสังคมของทหารบกซึ่งเปนสวนหนึ่งของสังคมไทยก็
เปนเชนนั้นดวยเชนกัน ดังตัวอยางตอไปนี้  
  

“ขอโทษครับ ผมรีบไปหนอยและไมทันสงัเกตเหน็ทานเดินสวนมา ไมทราบวาทาน
เปนอะไรมากหรือเปลาครับ”   
 

“ขอโทษครับทาน ผมลืมเรื่องที่ทานผูบัญชาการฝากมาบอก ผมผิดเองครับตองขอโทษ
ทานอยางมากจริงๆครับ 
 

“ขอโทษครับทาน เดี๋ยวผมจดัการเองครับ แลวผมจะซื้อกรอบมาเปลี่ยนใหใหมครับ”  
 
 
2. กลวิธีการอธิบายหรือช้ีแจงเหตุผลของการทําความผิด 

 
การแสดงวัจนกรรมการขอโทษของกลวิธีนี้ลักษณะที่สําคัญของการแสดงวัจนกรรม

การขอโทษก็คือ ผูพูดจะพยายามอธิบายหรือช้ีแจงเหตุผลของการที่จะตองกระทําความผิดนั้นๆ วามี
บางสิ่งบางอยางที่บังคับใหผูพูดตองกระทําความผิดอยางไมสามารถหลีกเลี่ยงได รวมทั้งการอธิบาย
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หรือช้ีแจงเหตุผลของการทําความผิดนั้น ซ่ึงอาจเกิดจากการที่ผูพูดกระทําผิดโดยที่ผูพูดคาดไมถึง   
เชน การกลาวคําวา “รีบ” “ไมทันไดระวัง” เปนตน  ดังตัวอยางตอไปนี้  

 
“ขอโทษทีจา  จะรีบไปทํางานนะ”  
 
  “ขอโทษครับทาน  ผมรีบเลยไมไดดูวามใีครเดินสวนมาบาง”  
 
“ขอโทษครับ ผมไมทันระวงัเอง มือไวไปหนอย”  
 
ซ่ึงในบางครั้งพบวาผูพูดอาจไมไดอธิบายถึงเหตุผลความจําเปนที่ตองกระทําผิดแตอาจ

เพียงยกเหตุผลส้ันๆวาทําไมถึงกระทําความผิด เนื่องจากไมตองการบอกรายละเอียดทั้งหมดใหผูฟง
รับรู โดยมากมักใชวลี “มีงานดวน” หรือ “มีงานสําคัญ” ดังตัวอยางตอไปนี้  
 

“พอดีมีงานดวนเขามาผมจึงไมไดบอก ขอโทษดวยนะครับ แลวผมจะชี้แจงกับทานผู
บัญชาการเอง”  
 

3. กลวิธีการกลาววาผูพูดไมมีเจตนากระทาํผิด 
 

     การแสดงวัจนกรรมการขอโทษกลวิธีนี้มีลักษณะเดนและสังเกตไดงายคือ ผูพูดจะ
พยายามแสดงใหผูฟงเห็นวาผูพูดไมไดตั้งใจใหเหตุการณที่เปนการกระทําความผิดนั้นๆเกิดขึ้น โดย
คาดหวังใหผูฟงเชื่อวาความผิดที่เกิดขึ้นนั้นเปนเหตุสุดวิสัยมากกวาปนการจงใจกลั่นแกลงทําให
ผูฟงไดรับความเสียหาย ดังนั้นจึงพบวาผูพูดมักใชการแสดงวัจนกรรมการขอโทษกลวิธีนี้เมื่อ
กระทําผิดโดยไมไดตั้งใจ หรือกระทําผิดเนื่องจากอุบัติเหตุ โดยผูพูดจะกลาวคําวา “ไมไดตั้งใจ” 
“ไมไดเจตนา”หรือ”ไมมีเจตนา” ดังตัวอยางตอไปนี้ 
  

“ขอโทษครับพี่ ผมไมไดตั้งใจ เดีย๋วผมหาอันใหมมาเปลีย่นใหครับ”  
  
“ผมไมไดมีเจตนาจะละเลยคําสั่งเลยครับ แตงานดวนเขามาพอดีผมเลยไมไดบอก ตอง

ขอโทษดวย”  
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4.   กลวิธีการยอมรับผิด 
 

       การแสดงวัจนกรรมการขอโทษดวยกลวิธีนี้ ผูพูดจะใชรูปภาษาเพื่อส่ือความหมาย
เพื่อบอกใหผูฟงรูวาวาตนคือผูกระทําความผิดเปนเหตุที่ทําใหผูฟงไดรับความเสียหายซึ่งอาจจะ
เสียหายทั้งทางรางกายและทรัพยสิน และกลาวเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอเหตุการณที่เกิดขึ้น โดย
ลักษณะเดนของการแสดงวัจนกรรมการขอโทษดวยกลวิธีนี้ คือ ผูพูดจะกลาวถึงการกระทําซึ่งเปน
ความผิดของตน หรืออาจยอมรับไปเลยก็ไดวาตนเปนผูผิดโดยมีการกลาวคําวา “ยอมรับผิด” ดัง
ตัวอยางตอไปนี้  
 

 “ขอโทษที ผมผิดเองที่ไมไดบอกพี่ ตองทําใหถูกนายตําหนิ พอดีมีงานดวนเขามา
ผมเลยลืม” 
 

 “ขอโทษครับ ผมลืมเรื่องที่ทานผูบัญชาการฝากมาบอก ผมผิดเองครับตองขอโทษ
ทานอยางมากจริงๆ”  
  

 “ขอโทษครับที่ไมไดเรียนใหทราบเพราะพอดีมีงานดวนเขามา ผมยอมรับผิดครับ
เดี๋ยวผมจะไปเรียนทานผ.บ.เองวาผมผิด”  

 
5.   กลวิธีการกลาวตําหนิตนเอง 

 
       การแสดงวัจนกรรมการขอโทษดวยกลวิธีนี้ ผูพูดจะใชรูปการใชภาษาเพื่อกลาว

ตําหนิในการกระทําความผิดของตนเองหรือกลาวในเชิงลงโทษตนเองเพื่อแสดงใหเห็นวา
ขอบกพรองดังกลาวเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดความผิดพลาดจนนําไปสูการกระทําความผิด ดังตัวอยาง
ตอไปนี้ 
  

“ขอโทษครับพี่ ผมซุมซามไปหนอย เดี๋ยวผมซื้อมาเปลี่ยนใหนะครับ”  
 

“ขอโทษครับทาน ผมซุมซามเองครับ ผมไมไดตั้งใจ ผมจะจดัการเองครับ”  
 

“ขอโทษครับทาน ผมสะเพราไปหนอย ผมเก็บกวาดเองครับ แลวผมจะหากรอบใหม
มาเปลี่ยนใหนะครับ”  
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6. กลวิธีการเสนอการชดใช 
 

     การแสดงวัจนกรรมการขอโทษดวยกลวิธีนี้ ผูพูดเพื่อจะใชคําพูดแสดงใหผูฟงรูวาผู
พูดมีความตั้งใจที่จะกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดใหกับเพื่อฟงเพื่อเปนการชดเชยความผิดซึ่งตนเปน
ผูกระทํา และผูพูดพรอมที่จะชดเชยความผิดที่เกิดขึ้นนั้นโดยสวนมากจะมีคําที่บอกถึงสิ่งที่ผูพูดจะ
ใชเพื่อนํามาชดเชยความผิดที่ตนกระทํา ดังตัวอยางตอไปนี้  
 

“ขอโทษครับจา เดี๋ยวผมไปใสกรอบใหใหม”  
 

“ผมตองขอโทษทานอยางมากเลย ผมงานยุงเลยลืมวาคุณมาแลว ผมจะเรียนทานผ.บ.
เองวาผมลืม”  
 

“ขอโทษครับทาน ผมไมไดตั้งใจ ผมจะจัดการเองครับ”  
 

7. กลวิธีการแสดงความหวงใยผูฟง 
 

     การแสดงวัจนกรรมการขอโทษดวยกลวิธีนี้  ผูพูดจะพยายามพูดเพื่อใหผูฟงรับรูวา
ผูฟงมีความสําคัญตอผูพูด โดยผูพูดจะคํานึงถึงความรูสึกของผูฟงในฐานะผูที่ไดรับความเสียหายวา
เปนอยางไร หรือการบอกวาผูพูดรูสึกเชนไรกับความผิดที่เกิดขึ้น โดยจะกลาวถึงความเสียหายที่เกิด
ขึ้นกับผูฟงซึ่งเกิดจากการกระทําของผูพูดเอง  ดังตัวอยางตอไปนี้  
 

“ขอโทษครับพี่ ผมไมไดเจตนา เจ็บหรือเปลาครับ”  
 
“ขอโทษครับทาน  เปนอะไรหรือเปลาครับ” 
 
“ขอโทษครับพี่ มีอะไรเสียหายมากไหม”  

 
วัจนกรรมการขอโทษของทหารบกทั้ง 957 หนวยขอความนั้น เมื่อนํามาพิจารณาตามกลวิธี

ทั้ง 7 กลวิธีพบวา กลวิธีที่มีทหารบกใชมากที่สุดคือ กลวิธีการกลาวคําขอโทษ ซ่ึงมีจํานวนทหารใช
ถึง 414 หนวยขอความ  หรือ รอยละ 43.26 ลําดับรองลงมาคือกลวิธีการอธิบายหรือช้ีแจงเหตุผล
ของการทําความผิดจํานวน 215 หนวยขอความหรือรอยละ 22.47 กลวิธีการเสนอการชดใชจํานวน 
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132 คร้ังหรือรอยละ 13.79 กลวิธีการกลาววาผูพูดไมมีเจตนากระทําผิดจํานวน 96 หนวยขอความ 
หรือรอยละ 10.03 กลวิธีการยอมรับผิดจํานวน 44 หนวยขอความหรือรอยละ 4.60 กลวิธีการแสดง
ความหวงใยจํานวน 36 หนวยขอความหรือรอยละ 3.76 และอันดับสุดทายกลวิธีการกลาวตําหนิ
ตนเองจํานวน 20 หนวยขอความหรือรอยละ 2.09 

 
ตารางที่ 9  กลวิธีการแสดงวจันกรรมการขอโทษของทหารบก 
 

กลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษ จํานวน รอยละ 
1. การกลาวคําขอโทษ 414 43.26 
2. การอธิบายหรือช้ีแจงเหตผุลของการทําความผิด 215 22.47 
3. การเสนอการชดใช 132 13.79 
4. การกลาววาผูพูดไมมีเจตนาที่กระทําผิด 96 10.03 
5. การยอมรับผิด 44 4.60 
6. การแสดงความหวงใยผูฟง 36 3.76 
7. การกลาวตําหนิตนเอง 20 2.09 

รวม 957 100 
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ภาพที่ 1  รอยละของกลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษของทหารบก 
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2.  กลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษของทหารบกโดยจําแนกตามความสัมพันธระหวางกลวิธี
การแสดงวัจนกรรมการขอโทษกับสถานภาพทางสงัคมของผูฟง ระดับความรุนแรงของการทํา
ความผดิและอายุของผูฟง 
 

ในการวิเคราะหความสัมพันธระหวางกลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษกับสถานภาพ
ทางสังคมของผูฟง ระดับความรุนแรงของการทําความผิดและอายุของผูฟงนั้น ผูวิจัยไดวิเคราะห
กลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษ เพื่อหาคําตอบวาเมื่อกระทําความผิดในเหตุการณที่ผูฟงมี
สถานภาพทางสังคมที่แตกตางกัน  ในระดับความผิดที่แตกตางกันและผูฟงที่มีอายุที่แตกตางกัน ผู
พูดจะมีลักษณะการใชกลวิธีในการแสดงวัจนกรรมการขอโทษที่แตกตางกันหรือไม อยางไร ซ่ึง
จากผลการวิเคราะหขอมูลพบรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

2.1  กลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษของทหารบกจําแนกตามความสัมพันธระหวาง
กลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษกับสถานภาพทางสงัคมของผูฟง 
 

เพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางชนิดของกลวิธีแสดงวัจนกรรมการขอโทษกับ
สถานภาพทางสังคมของผูฟง ผูวิจัยไดนําขอมูลวัจนกรรมการขอโทษทั้งหมด 957 หนวยขอความที่
ผานการวิเคราะหกลวิธีแลว มาจําแนกออกเปน 3 กลุมตามสถานภาพทางสังคมของผูฟงของแตละ
คนซึ่งนั่นก็คือ ผูฟงมีสถานภาพทางสังคมสูงกวาผูพูด ผูฟงมีสถานภาพทางสังคมเทากันกับผูพูด
และผูฟงมีสถานภาพทางสังคมต่ํากวาผูพูด ซ่ึงจะทําใหรูวาในแตละสถานภาพทางสังคมของผูฟง ผู
พูดนิยมใชกลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษแตกตางกันหรือไม อยางไร โดยนับความถี่ในการ
ปรากฏวัจนกรรมในแตละกลวิธีที่พบในแตละสถานภาพทางสังคมของผูฟง 
 

       ผูวิจัยพบวาจากจํานวนขอความวัจนกรรมการขอโทษ 957 หนวยขอความ ถือเปนวัจ
นกรรมการการขอโทษที่ไดจากการประเมินระดับของสถานภาพทางสังคมของผูฟงวาเปนผูที่มี
สถานภาพทางสังคมสูงกวาผูพูดจํานวน  374 หนวยขอความ ผูฟงที่มีสถานภาพทางสังคมเทากันกับ
ผูพูด 319  หนวยขอความ และผูฟงที่มีสถานภาพทางสังคมต่ํากวาผูพูด 267 หนวยขอความ ซ่ึงจาก
ผลการวิเคราะหขอมูลพบรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

การแสดงวัจนกรรมของทหารบกกับผูฟงที่มีสถานภาพทางสังคมสูงกวาผูพูดนั้นพบวา
ใน 374 หนวยขอความที่ผูพูดใชนั้น แบงเปนกลวิธีทั้ง7 กลวิธีดังนี้ กลวิธีที่ใชมากที่สุดคือกลวิธีการ
กลาวคําขอโทษจํานวน 153 หนวยขอความหรือ รอยละ 40.91รองมาคือกลวิธีการอธิบายหรือช้ีแจง
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เหตุผลของการกระทําผิดจํานวน 82 หนวยขอความหรือรอยละ 21.93 กลวิธีการเสนอการชดใช
จํานวน 55 หนวยขอความหรือรอยละ 14.70 กลวิธีการกลาววาผูพูดไมมีเจตนากระทําผิดจํานวน 35 
หนวยขอความหรือรอยละ 9.36 กลวิธีการยอมรับผิดจํานวน 20 หนวยขอความหรือรอยละ 5.35 
กลวิธีการแสดงความหวงใยผูฟงจํานวน 15 หนวยขอความหรือรอยละ 4.01 และกลวิธีการกลาว
ตําหนิตนเองจํานวน 14 หนวยขอความหรือรอยละ 3.74 เปนลําดับสุดทาย 
 

การแสดงวัจนกรรมของทหารบกกับผูฟงที่มีสถานภาพทางสังคมเทากันกับผูพูดนั้น
พบวาใน 319หนวยขอความที่ผูพูดใชกับผูฟงที่มีสถานภาพทางสังคมเทากันกับผูฟงนั้น แบงเปน
กลวิธีทั้ง7 กลวิธีดังนี้ กลวิธีที่ใชมากที่สุดคือกลวิธีการกลาวคําขอโทษจํานวน 135 หนวยขอความ
หรือ รอยละ 42.32รองมาคือกลวิธีการอธิบายหรือช้ีแจงเหตุผลของการกระทําผิดจํานวน 77 หนวย
ขอความหรือรอยละ 24.14 กลวิธีการเสนอการชดใชจํานวน 42 หนวยขอความหรือรอยละ 13.17 
กลวิธีการกลาววาผูพูดไมมีเจตนากระทําผิดจํานวน 32 หนวยขอความหรือรอยละ 10.03 กลวิธีการ
ยอมรับผิดจํานวน 15 หนวยขอความหรือรอยละ 4.70 กลวิธีการแสดงความหวงใยผูฟงจํานวน 12 
หนวยขอความหรือรอยละ 3.76 และกลวิธีการกลาวตําหนิตนเองจํานวน 6 หนวยขอความหรือรอย
ละ 1.88 เปนลําดับสุดทาย 
 

การแสดงวัจนกรรมของทหารบกกับผูฟงที่มีสถานภาพทางสังคมต่ํากวาผูพูดนั้นพบวา
ใน 264 หนวยขอความที่ผูพูดใชกับผูฟงที่มีสถานภาพทางสังคมสูงกวาผูฟงนั้น แบงเปนกลวิธีทั้ง7 
กลวิธีดังนี้ กลวิธีที่ใชมากที่สุดคือกลวิธีการกลาวคําขอโทษจํานวน 126 หนวยขอความหรือ รอยละ 
47.73รองมาคือกลวิธีการอธิบายหรือช้ีแจงเหตุผลของการกระทําผิดจํานวน 56 ขอความหรือรอยละ 
21.21 กลวิธีการเสนอการชดใชจํานวน 35 หนวยขอความหรือรอยละ 13.26 กลวิธีการกลาววาผูพูด
ไมมีเจตนากระทําผิด 29 หนวยขอความหรือรอยละ 10.98 กลวิธีการยอมรับผิดจํานวน 9 หนวย
ขอความหรือรอยละ 3.41 กลวิธีการแสดงความหวงใยผูฟงจํานวน 9 หนวยขอความหรือรอยละ 
3.41 เชนเดียวกันเปนอันดับสุดทาย สวนกลวิธีการกลาวตําหนิตนเองนั้นไมปรากฏการใชกลวิธีนี้
เลยกับผูฟงที่มีสถานภาพทางสังคมต่ํากวาผูพูด 
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ตารางที่ 10  การแสดงวัจนกรรมการขอโทษของทหารบกตามสถานภาพทางสังคมของผูฟง 
 

สถานภาพทางสังคมของผูฟง 
มากกวา เทากัน ต่ํากวา 

กลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1. กลวิธีการกลาวคําขอโทษ 153 40.91 135 42.32 126 47.73 
2. กลวิธีการอธิบายหรือช้ีแจงเหตุผล
ของการทําความผิด  

82 21.93 77 24.14 56 21.21 

3. กลวิธีการกลาววาผูพูดไมมีเจตนา
กระทําผิด  

35 9.36 32 10.03 29 10.98 

4. กลวิธีการยอมรับผิด 20 5.35 15 4.70 9 3.41 
5. กลวิธีการกลาวตําหนิตนเอง   14 3.74 6 1.88 0 0 
6. กลวิธีการเสนอการชดใช  55 14.70 42 13.17 35 13.26 
7.  กลวิธีการแสดงความหวงใยผูฟง 15 4.01 12 3.76 9 3.41 

รวม 374 100 319 100 264 100 
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ภาพที่ 2    รอยละของกลวิธีการแสดงวจันกรรมการขอโทษของทหารบกตามสถานภาพทางสังคม      
ของผูฟง 
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ผูวิจัยไดทําการสรุปอันดับการใชกลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษชนิดตางๆกับระดับ

สถานภาพทางสังคมที่แตกตางกันของผูฟง ดังที่กลาวมาขางตนไดดังตอไปนี้ 
 

              อันดบัท่ี            1         2                3                  4                     5                6                  7 
สูง ขอโทษ    อธิบาย          ชดใช    ไมมีเจตนา    ยอมรับผิด      หวงใย    ตําหนิตนเอง 
 

 
เทา        ขอโทษ    อธิบาย     ชดใช       ไมมีเจตนา    ยอมรับผิด    หวงใย     ตําหนิตนเอง 

 
 

ต่ํา ขอโทษ    อธิบาย        ชดใช        ไมมีเจตนา    ยอมรับผิด          
              หวงใย 
 

                                                           หมายเหตุ         สูง หมายถึง ผูฟงมีสถานภาพทางสังคมสูงกวาผูพูด 
           เทา หมายถึง ผูฟงมีสถานภาพทางสังคมเทากันกับผูพูด 
                                                                                    ตํ่า หมายถึง ผูฟงมีสถานภาพทางสังคมต่ํากวาผูพูด 

     ไมจําแนก หมายถึง ผูฟงที่ไมไดจําแนกสถานภาพทางสังคม 
 

จากแผนภาพจะเห็นวาในการแสดงวัจนกรรมการขอโทษของทหารบกกับผูฟงที่มี
สถานภาพทางสังคมที่ตางกันทั้ง 3 ระดับคือ ผูฟงที่มีสถานภาพทางสังคมสูงกวาผูพูด เทากันกับผู
พูดและต่ํากวาผูพูดนั้น มีการใชกลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษทั้ง 5 กลวิธีในอันดับเดียวกัน 
กลาวคือมีการใชกลวิธีการกลาวคําขอโทษมากเปนอันดับหนึ่ง รองมาคือกลวิธีการอธิบายหรือช้ีแจง
เหตุผลของการทําความผิด กลวิธีการเสนอการชดใช กลวิธีการกลาววาผูพูดไมมีเจตนากระทําผิด 
กลวิธีการยอมรับผิดเปนอันดับหาเหมือนกันทั้งสามระดับสถานภาพทางสังคม  สวนกลวิธีการ
แสดงความหวงใยผูฟงมีการใชมากเปนอันดับหก มีการใชกลวิธีการกลาวตําหนิตนเองเปนอันดับ
เจ็ด กับผูฟงที่มีสถานภาพทางสังคมสูงกวาผูพูดและผูเทากันกับผูพูดแตมีการใชกลวิธีนี้เปนอันดับที่
หากับผูฟงที่มีสถานภาพทางสังคมต่ํากวาผูพูด 
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2.2  กลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษของทหารบกจําแนกตามความสัมพันธระหวาง
กลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษกับระดับความรุนแรงของการทําความผดิ 
 

เพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางชนิดของกลวิธีแสดงวัจนกรรมการขอโทษกับ
ระดับความรุนแรงของการทําความผิด ผูวิจัยไดนําขอมูลวัจนกรรมการขอโทษทั้งหมด 957 หนวย
ขอความที่ผานการวิเคราะหกลวิธีแลว มาจําแนกออกเปน 3 กลุมตามระดับความรุนแรงของการทํา
ความผิด ซ่ึงนั่นก็คือ รุนแรงมาก รุนแรงปานกลางและรุนแรงนอย ซ่ึงจะทําใหรูวาในแตละระดับ
ความรุนแรงของการทําความผิด  ผูพูดนิยมใชกลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษแตกตางกัน
หรือไม อยางไร โดยนับความถี่ในการปรากฏวัจนกรรมในแตละกลวิธีที่พบในแตละระดับความ
รุนแรงของการทําความผิด 
 
 ผูวิจัยพบวาจากจํานวนขอความวจันกรรมการขอโทษ 957 หนวยขอความ ถือเปนวจัน 
กรรมการการขอโทษที่ไดจากการประเมินระดับความรุนแรงของการทําความผิด วามีระดับความ
รุนแรงมากจํานวน341หนวยขอความ รุนแรงปานกลาง 358  หนวยขอความ และรุนแรงนอย  258 
หนวยขอความ ซ่ึงจากผลการวิเคราะหขอมูลพบรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

การแสดงวัจนกรรมของทหารบกในระดับของความรุนแรงของการทําความผิดที่
รุนแรงมากนั้นพบวาใน 341 หนวยขอความที่ผูพูดใชนั้นแบงเปนกลวิธีทั้ง 6 กลวิธีดังนี้ กลวิธีที่ใช
มากที่สุดคือกลวิธีการกลาวคําขอโทษจํานวน 147 หนวยขอความหรือ รอย 43.1 รองมาคือกลวิธี
การอธิบายหรือช้ีแจงเหตุผลของการกระทําผิดจํานวน118หนวยขอความหรือรอยละ 34.6 กลวิธีการ
กลาวตําหนิตนเองจํานวน 44  หนวยขอความหรือรอยละ 12.90 กลวิธีการกลาววาผูพูดไมมีเจตนา
กระทําผิดจํานวน 29 หนวยขอความหรือรอยละ 8.5 กลวิธีการเสนอการชดใชจํานวน 2 หนวย
ขอความหรือรอยละ 0.6 กลวิธีการยอมรับผิดจํานวน 1 หนวยขอความหรือรอยละ 0.3 เปนลําดับ
สุดทายสวน กลวิธีการแสดงความหวงใยผูฟงนั้นไมปรากฏการใชเลยในระดับความรุนแรงของ
ความผิดที่รุนแรงมาก  
 

การแสดงวัจนกรรมของทหารบกในระดับของความรุนแรงของการทําความผิดที่
รุนแรงปานกลางนั้นพบวาใน 358 หนวยขอความที่ผูนั้น  แบงเปนกลวิธีทั้ง 6 กลวิธีดังนี้ กลวิธีที่ใช
มากที่สุดคือกลวิธีการกลาวคําขอโทษจํานวน 134 หนวยขอความหรือ รอยละ 37.43 รองมาคือ
กลวิธีการกลาววาผูพูดไมมีเจตนากระทําผิดจํานวน103 ขอความหรือรอยละ 28.77 กลวิธีการ
ยอมรับผิดจํานวน  65  หนวยขอความหรือรอยละ 18.15  กลวิธีการอธิบายหรือช้ีแจงเหตุผลของการ
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ทําความผิดจํานวน 33 หนวยขอความหรือรอยละ 9.22 กลวิธีการกลาวแสดงความหวงใยผูฟง
จํานวน 20หนวยขอความหรือรอยละ 5.59 และกลวิธีการเสนอการชดใชจํานวน 3 หนวยขอความ
หรือรอยละ 0.84เปนอันดับสุดทายสวนกลวิธีการกลาวตําหนิตนเองนั้นไมปรากฏการใชเลยใน
ระดับความรุนแรงของความผิดที่รุนแรงปานกลาง 

 
การแสดงวัจนกรรมของทหารบกในระดับของความรุนแรงของการทําความผิดที่

รุนแรงนอยนั้นพบวาใน 258หนวยขอความที่ผูพูดใชนั้น  แบงเปนกลวิธีทั้ง 4 กลวิธีดังนี้ กลวิธีที่ใช
มากที่สุดคือกลวิธีการกลาวคําขอโทษจํานวน 133 หนวยขอความหรือ รอยละ 51.55 รองมาคือ
กลวิธีการอธิบายหรือช้ีแจงเหตุผลของการทําความผิดจํานวน64 หนวยขอความหรือรอยละ 24.81 
กลวิธีการเสนอการชดใชจํานวน  31 หนวยขอความหรือรอยละ 12.01  และกลวิธีการยอมรับผิด
จํานวน 30 หนวยขอความหรือรอยละ 11.68 เปนอันดับสุดทายสวนกลวิธีการกลาววาผูพูดไมมี
เจตนาในการกระทําผิด  กลวิธีการกลาวตําหนิตนเองและกลวิธีการแสดงความหวงใยผูฟงนั้นไม
ปรากฏการใชเลยในระดับความรุนแรงของความผิดที่รุนแรงนอย 
 
ตารางที่ 11  กลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษของทหารบกตามระดับความรุนแรง 
  ของการทําความผิด 

 
ระดับความรนุแรงของการทําความผดิ 

มาก ปานกลาง นอย 
กลวิธีการแสดงวัจนกรรมการ 

ขอโทษ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. กลวิธีการกลาวคําขอโทษ 147 43.1 134 37.43 133 51.55 
2. กลวิธีการอธิบายหรือช้ีแจง
เหตุผลของการทําความผิด 

118 34.6 33 9.22 64 24.81 

3. กลวิธีการกลาววาผูพูดไมมี
เจตนากระทําผิด  

1 0.3 65 18.15 30 11.63 

4. กลวิธีการยอมรับผิด 44 12.9 0 0 0 0 
5. กลวิธีการกลาวตําหนิตนเอง  0 0 20 5.59 0 0 
6. กลวิธีการเสนอการชดใช
  

29 8.5 103 28.77 0 0 
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ตารางที่ 11  (ตอ)   
 

ระดับความรนุแรงของการทําความผดิ 
มาก ปานกลาง นอย 

กลวิธีการแสดงวัจนกรรมการ 
ขอโทษ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
7.  กลวิธีการแสดงความหวงใย
ผูฟง 

2 0.6 3 0.84 31 12.01 

รวม 341 100 358 100 258 100 
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มาก ปานกลาง นอย

ขอโทษ อธิบาย ไมมีเจตนา ยอมรับผิด ตําหนิตนเอง  ชดใช หวงใย

 
ภาพที่ 3   รอยละของกลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษของทหารบกตามระดับความรุนแรง 
                ของการทําความผิด 
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ผูวิจัยไดทําการสรุปอันดับการใชกลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษชนิดตางๆกับความ
รุนแรงของการกระทําความผิด ดังที่กลาวมาขางตนไดดังตอไปนี้ 

 
        อันดับท่ี          1               2                   3                      4                   5                    6                     

มาก         ขอโทษ     อธิบาย        ยอมรับผิด          ชดใช            หวงใย        ไมมีเจตนา     
 

 
         กลาง    ขอโทษ      ชดใช            ไมมีเจตนา        อธิบาย         ตําหนิตนเอง     หวงใย  
   
 
         นอย        ขอโทษ    อธิบาย         หวงใย          ไมมีเจตนา 
 

   หมายเหตุ มาก หมายถึง ระดับความรุนแรงของการทําความผิดมาก 
         กลาง หมายถึง ระดับความรุนแรงของการทําความผิดปานกลาง 
                                                                   นอย หมายถึง  ระดับความรุนแรงของการทําความผิดนอย 

    ไมจําแนก หมายถึง ไมจําแนกระดับความรุนแรงของการทําความผิด 
 

จากแผนภาพจะเห็นวาในการแสดงวัจนกรรมการขอโทษของทหารบกในระดับความ
รุนแรงของการทําความผิดที่แตกตางกันทั้ง 3 ระดับ คือรุนแรงมาก รุนแรงปานกลางและรุนแรง
นอยนั้นมีอันดับการใชกลวิธีดังตอไปนี้ คือ  มีการใชกลวิธีการกลาวคําขอโทษมากเปนอนัดบัทีห่นึง่
ทั้ง  3 ระดับความรุนแรงของการทําความผิด มีการใชกลวิธีการการกลาวอธิบายหรือช้ีแจงเหตุผล
ของการทําความผิดเปนอันดับสองในระดับความรุนแรงมากและรุนแรงนอยแตเปนอันดับสี่ใน
ระดับความรุนแรงปานกลาง มีการใชกลวิธีการเสนอการชดใชมากเปนอันดับสี่ในระดับความ
รุนแรงมาก แตในระดับความรุนแรงปานกลางกลับมีการใชเปนอันดับสอง กลวิธีการแสดงความ
หวงใยนั้นมีการใชเปนอันดับหาในระดับความรุนแรงมาก เปนอันดับหกในระดับความรุนแรงปาน
กลางและเปนอันดับสามในระดับความรุนแรงนอย  กลวิธีการกลาววาผูพูดไมมีเจตนากระทําผิดใช
เปนอันดับหกในระดับความรุนแรงมาก เปนอันดับสามในระดับความรุนแรงปานกลางและเปน
อันดับสี่ในระดับความรุนแรงนอย กลวิธีการยอมรับผิดเปนอันดับสามในระดับความรุนแรงมากแต
ไมปรากฏในระดับความรุนแรงอื่นเลย เชนเดียวกับกลวิธีการกลาวตําหนิตนเองที่มีการใชเปน
อันดับหาในระดับความรุนแรงปานกลางแตไมพบในระดับความรุนแรงอื่นเชนเดียวกัน 
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2.3 กลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษของทหารบกจําแนกตามความสัมพันธระหวาง
กลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษกับอายุของผูฟง 
 

เพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางชนิดของกลวิธีแสดงวัจนกรรมการขอโทษ
สถานภาพทางสังคมของผูฟง ผูวิจัยไดนําขอมูลวัจนกรรมการขอโทษทั้งหมด 957 หนวยขอความที่
ผานการวิเคราะหกลวิธีแลว มาจําแนกออกเปน 3 กลุมตามอายุของผูฟงแตละคนซึ่งนั่นก็คือ ผูฟงที่มี
อายุมากกวาผูพูด ผูฟงที่มีอายุเทากันกับผูพูดและผูฟงที่มีอายุนอยกวาผูพูด ซ่ึงจะทําใหรูวาในแตละ
สถานภาพทางสังคมของผูฟง ผูพูดนิยมใชกลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษแตกตางกันหรือไม 
อยางไร โดยนับความถี่ในการปรากฏวัจนกรรมในแตละกลวิธีที่พบในระดับอายุของผูฟง 
 

    ผูวิจัยพบวาจากจํานวนขอความแสดงวัจนกรรมการขอโทษ 957 หนวยขอความ ถือ
เปนวัจนกรรมการขอโทษที่ไดจากการประเมินระดับอายุของผูฟงวามีอายุมากกวาผูพูดจํานวน  330 
หนวยขอความ ผูฟงมีอายุเทากันกับผูพูด 322 หนวยขอความ และผูฟงที่มีอายุนอยกวาผูพูด 304 
หนวยขอความ ซ่ึงจากผลการวิเคราะหขอมูลพบรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

การแสดงวัจนกรรมของทหารบกกับผูฟงที่มีอายุมากกวานั้นพบวาใน 330 หนวย
ขอความที่ผูพูดใชกับผูฟงที่มีอายุมากกวาผูฟงนั้น แบงเปนกลวิธีทั้ง7 กลวิธีดังนี้ กลวิธีที่ใชมากที่สุด
คือกลวิธีการกลาวคําขอโทษจํานวน 139 หนวยขอความหรือรอยละ 42.12 รองมาคือกลวิธีการ
อธิบายหรือช้ีแจงเหตุผลการทําความผิดจํานวน 72 หนวยขอความหรือรอยละ 21.82 กลวิธีการ
เสนอการชดใชจํานวน 45 หนวยขอความหรือรอยละ 13.64 กลวิธีการกลาววาผูพูดไมมีเจตนาใน
การทําความผิดจํานวน 36 หนวยขอความหรือรอยละ 10.9 กลวิธีการยอมรับผิดจํานวน 20 หนวย
ขอความหรือรอยละ 6.06 และอันดับสุดทายกลวิธีการกลาวตําหนิตนเอง จํานวน9 หนวยขอความ
หรือรอยละ 2.73ซ่ึงเทากันกับกลวิธีการแสดงความหวงใยผูฟงซึ่งมีจํานวน 9 หนวยขอความหรือ
รอยละ 2.73 เทากัน 
 

การแสดงวัจนกรรมของทหารบกกับผูฟงที่มีอายุเทากันนั้นพบวาใน 322 หนวย
ขอความที่ผูพูดใชกับผูฟงที่มีอายุเทากันกับผูฟง แบงเปนกลวิธีทั้ง7 กลวิธีดังนี้ กลวิธีที่ใชมากที่สุด
คือกลวิธีการกลาวคําขอโทษจํานวน 139 หนวยขอความหรือรอยละ 43.10 รองมาคือกลวิธีการ
อธิบายหรือช้ีแจงเหตุผลของการทําความผิดจํานวน 76 หนวยขอความหรือรอยละ 23.6 กลวิธีการ
เสนอการชดใชจํานวน 45 หนวยขอความหรือรอยละ 13.90 กลวิธีการกลาววาผูพูดไมมีเจตนา
กระทําผิดจํานวน 30 หนวยขอความหรือรอยละ 9.30 กลวิธีการยอมรับผิดจํานวน 15 หนวย
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ขอความหรือรอยละ 4.60 กลวิธีการแสดงความหวงใยผูฟงจํานวน 12 หนวยขอความหรือรอยละ 
3.7 และกลวิธีการกลาวตําหนิตนเองจํานวน 6 หรือรอยละ 1.8 ซ่ึงเปนอันดับสุดทาย 

 
การแสดงวัจนกรรมของทหารบกกับผูฟงที่มีอายุนอยกวานั้นพบวาใน 304 หนวย

ขอความที่ผูพูดใชกับผูฟงที่มีอายุเทานอยกวาผูฟง แบงเปนกลวิธีทั้ง7 กลวิธีดังนี้ กลวิธีที่ใชมาก
ที่สุดคือกลวิธีการกลาวคําขอโทษจํานวน 136 หนวยขอความหรือรอยละ 44.74 รองมาคือกลวิธีการ
อธิบายหรือช้ีแจงเหตุผลของการทําความผิดจํานวน 67 หนวยขอความหรือรอยละ 22.04 กลวิธีการ
เสนอการชดใชจํานวน 42 หนวยขอความหรือรอยละ 13.82 กลวิธีการกลาววาผูพูดไมมีเจตนา
กระทําผิดจํานวน 30 หนวยขอความหรือรอยละ 9.87 กลวิธีการแสดงความหวงใยผูฟงจํานวน 15 
หนวยขอความหรือรอยละ 4.93 กลวิธีการยอมรับผิดจํานวน 9 หนวยขอความหรือรอยละ 2.96 และ
กลวิธีการกลาวตําหนิตนเองจํานวน 5 หรือรอยละ 1.64 ซ่ึงเปนอันดับสุดทาย 
 
ตารางที่ 12  กลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษของทหารบกตามระดับอายุของผูฟง 

 
อายุของผูฟง 

มากกวา เทากัน นอยกวา 
กลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1. กลวิธีการกลาวคําขอโทษ 139 42.12 139 43.1 136 44.74 
2. กลวิธีการอธิบายหรือช้ีแจงเหตุผล
ของการทําความผิด  

72 21.82 76 23.6 67 22.04 

3. กลวิธีการกลาววาผูพูดไมมีเจตนา
กระทําผิด  

36 10.9 30 9.3 30 9.87 

4. กลวิธีการยอมรับผิด 20 6.06 15 4.6 9 2.96 
5. กลวิธีการกลาวตําหนิตนเอง   9 2.73 6 1.8 5 1.64 
6. กลวิธีการเสนอการชดใช  45 13.64 45 13.9 42 13.82 
7.  กลวิธีการแสดงความหวงใยผูฟง 9 2.73 12 3.7 15 4.93 

รวม 330 100 322 100 304 100 
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มากกวา เทากัน นอยกวา

ขอโทษ อธิบาย ไมมีเจตนา ยอมรับผิด ตําหนิตนเอง  ชดใช หวงใยผูฟง
 

 
ภาพที่ 4   รอยละของกลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษของทหารบกตามระดับอายุของผูฟง 

 
ผูวิจัยไดทําการสรุปอันดับการใชกลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษชนิดตางๆกับระดับ

อายุที่แตกตางกันของผูฟง ดงัที่กลาวมาขางตนไดดังตอไปนี้ 
 

อันดับท่ี     1               2               3                  4                      5                   6                        7 
มาก ขอโทษ    อธิบาย       ชดใช        ไมมีเจตนา    ยอมรับผิด   ตําหนิตนเอง        

                                                                                                  หวงใย 
 
เทา ขอโทษ    อธิบาย        ชดใช       ไมมีเจตนา    ยอมรับผิด   หวงใย        ตาํหนิตนเอง   
      
 
 
นอย ขอโทษ    อธิบาย        ชดใช       ไมมีเจตนา    หวงใย         ยอมรับผิด       ตําหนิตนเอง    

 
             



 
 
 

 
68

                                    หมายเหตุ มาก หมายถึง ผูฟงมีอายุมากกวาผูพูด 
        เทา หมายถึง ผูฟงมีอายุเทากันกับผูพูด 
                                                                                                               นอย หมายถึง ผูฟงมีอายุนอยกวาผูพูด 
        ไมจําแนก หมายถึง ผูฟงที่ไมไดจําแนกอายุ 
 

จากแผนภาพจะเห็นวาในการแสดงวัจนกรรมการขอโทษของทหารบกกับผูฟงที่มีอายุ
ตางกัน คือ ผูฟงที่มีอายุมากกวาผูพูด ผูฟงที่มีอายุเทากันกับผูพูดและผูฟงที่มีอายุนอยกวาผูพูดนั้นมี
การใชกลวิธีการกลาวคําขอโทษมากเปนอันดับหนึ่ง กลวิธีการอธิบายหรือช้ีแจงเหตุผลของการทํา
ความผิดเปนอันดับสอง กลวิธีการเสนอการชดใชเปนอันดับสาม กลวิธีการกลาววาผูพูดไมมีเจตนา
กระทําผิดเปนอันดับสี่ เหมือนกันทั้งสามระดับอายุ มีการใชกลวิธีการยอมรับผิดเปนอันดับหากับ
ผูฟงที่มีอายุมากกวาและเทากันกับผูพูด แตกับผูฟงที่มีอายุนอยกวาผูพูดกลับใชกลวิธีนี้เปนอันดับที่
หก มีการใชกลวิธีการแสดงความหวงใยผูฟงเปนอันดับที่หกกับผูพูดกลับใชกลวิธีนี้เปนอันดับหา 
และสุดทายพบวามีการใชกลวิธีการกลาวตําหนิตนเองเปนอันดับเจ็ดกับผูฟงที่มีอายุเทากันและนอย
กวาผูพูด แตกับผูฟงที่มีอายุมากกวาผูพูดกลับใชกลวิธีนี้เปนอันดับหก 
 
3.  กลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษของทหารบกจําแนกตามความสัมพันธระหวางสถานภาพ
ทางสังคมของผูฟง ระดับความรุนแรงของการทําความผดิและอายุของผูฟง 
 

หลังจากวิเคราะหกลวิธีแสดงวัจนกรรมการขอโทษ เพื่อศึกษาวาการแสดงวัจนกรรมการ
ขอโทษของทหารบก และศึกษาความสัมพันธระหวางกลวิธีของการแสดงวัจนกรรมการขอโทษ
ของทหารบกกับสถานภาพทางสังคมของผูฟง ตามระดับความรุนแรงของการทําความผิดและตาม
อายุของผูฟงแลวทําใหเราไดเห็นอันดับการใชกลวิธีการกลาววัจนกรรมการขอโทษในแตละปจจยัที่
มีรูปแบบตางกัน ผูวิจัยจึงมีความเห็นวารูปแบบเหลานี้เมื่อพิจารณาปจจัยดานอื่นเกิดรวมดวย 
รูปแบบของการใชกลวิธีการกลาววัจนกรรมการขอโทษเปนรูปแบบใดเหมือนหรือตางจากรูป
แบบเดิมอยางไรเมื่อมีปจจัยอีกปจจัยหนึ่งมาเปนตัวแปรเพิ่มขึ้นซึ่งจะทําใหเห็นวาปจจัย 2 ปจจัยที่
นํามาศึกษาความสัมพันธระหวางกันนั้นปจจัยใดที่มีอิทธิพลตอรูปแบบของกลวิธีการแสดงวัจนกร
รมการขอโทษมากกวา ผูวิจัยจึงทําการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยทั้ง 3 ปจจัยที่กลาวมา
ขางตนโดยพิจารณาทีละ 2 ปจจัย เพื่อวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางปจจัยทั้ง 3 ที่สงผลตอกลวิธี
การแสดงวัจนกรรมการขอโทษ โดยศึกษา ในประเด็นดังตอไปนี้ 
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1.ศึกษากลวิธีการแสดงวจันกรรมการขอโทษของทหารบกโดยจําแนกตามความสัมพันธ
ระหวางระดับความรุนแรงของการทําความผิดกับสถานภาพทางสังคมของผูฟง 

 
2. ศึกษากลวิธีการแสดงวจันกรรมการขอโทษของทหารบกโดยจําแนกตามความสัมพันธ

ระหวางระดับความรุนแรงของการทําความผิดกับอายุของผูฟง 
 

3. ศึกษากลวิธีการแสดงวจันกรรมการขอโทษของทหารบกโดยจําแนกตามความสัมพันธ
ระหวางสถานภาพทางสังคมของผูฟงกับอายุของผูฟง 
 

3.1  กลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษของทหารบกจําแนกตามความสัมพันธระหวาง
ระดับความรนุแรงของการทําความผดิกบัสถานภาพทางสังคมของผูฟง 
 

เพื่อวิเคราะหกลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษโดยจําแนกตามความสัมพันธ
ระหวางสถานภาพทางสังคมของผูฟงกับระดับความรุนแรงของการทําความผิด ผูวิจัยไดนํา
ขอมูลวัจนกรรมการขอโทษทั้งหมด 957 หนวยขอความที่ผานการวิเคราะหกลวิธีแลว มาจําแนก
ตามปจจัย 2 ปจจัยคือ จําแนกตามระดับความรุนแรงของการทําความผิดโดยจําแนกออกเปน 3 กลุม
คือ ความรุนแรงของการทําความผิดมาก ปานกลางและนอย    จากนั้นนําหนวยขอความที่ผานการ
วิเคราะหตามระดับความรุนแรงของความผิดแลวนั้นมาจําแนกตามสถานภาพทางสังคมของผูฟง
โดยจําแนกออกเปน 3 กลุมตามสถานภาพทางสังคมของผูฟงแตละคนซึ่งนั่นก็คือ ผูฟงที่มี
สถานภาพทางสังคมสูงกวาผูพูด ผูฟงที่มีสถานภาพทางสังคมเทากันกับผูพูดและผูฟงที่มีสถานภาพ
ทางสังคมต่ํากวาผูพูด  ซ่ึงจะทําใหรูวาในแตละระดับความรุนแรงของการทําความผิดและในแตละ
ระดับสถานภาพทางสังคมของผูฟงนั้น โดยพิจารณาวาผูพูดนิยมใชกลวิธีการแสดงวัจนกรรมการ
ขอโทษแตกตางกันหรือไม อยางไร โดยนับความถี่ในการปรากฏวัจนกรรมในแตละกลวิธีที่พบใน
แตละระดับความรุนแรงของความผิดและแตละระดับสถานภาพทางสังคมของผูฟง ซ่ึงมีรายละเอียด
ของขอมูลดังตารางตอไปนี้ 
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ตารางที่ 13      กลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษของทหารบกจําแนกตามความสัมพันธระหวาง  
ระดับความรุนแรงของการทําความผิดกับสถานภาพทางสงัคมของผูฟง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

สถานภาพทางสังคมของผูฟง 

มากกวา เทากัน ตํ่ากวา ไมจําแนก
สถานภาพ 

กลวิธีการ
แสดง 

วัจนกรรม 
การขอโทษ 

ระดับ
ความ
รุนแรง
ของการ
ทํา

ความผิด 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอย

ละ 
1. ขอโทษ 59 44.03 45 42.06 43 43 147 43.1 
2. อธิบาย 43 32.09 39 36.45 36 36 118 34.6 
3. ไมมีเจตนา 1 0.75 0 0 0 0 1 0.3 
4. ยอมรับผิด 20 14.92 15 14.01 9 9 44 12.9 
5. ตําหนิตนเอง  0 0 0 0 0 0 0 0 
6. ชดใช  11 8.21 6 5.61 12 12 29 8.5 
7.  หวงใยผูฟง 0 0 2 1.87 0 0 2 0.6 
รวม 

มาก 

134 100 107 100 100 100 341 100 
1. ขอโทษ 47 36.64 45 37.19 42 45.16 134 37.43 
2. อธิบาย 17 11.80 13 10.74 3 3.23 33 9.22 
3. ไมมีเจตนา 22 15.28 21 17.36 22 23.65 65 18.15 
4. ยอมรับผิด 0 0 0 0 0 0 0 0 
5. ตําหนิตนเอง 14 9.72 6 4.96 0 0 20 5.59 

6. ชดใช  44 30.55 36 29.75 23 24.73 103 28.77 
7.  หวงใยผูฟง 0 0 0 0 3 3.23 3 0.84 
รวม 

ปานกลาง 

144 100 121 100 93 100 358 100 
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ตารางที่ 13  (ตอ)    
 

สถานภาพทางสังคมของผูฟง 

มากกวา เทากัน ตํ่ากวา ไมจําแนก
สถานภาพ 

กลวิธีการแสดง 
วัจนกรรม 
การขอโทษ 

ระดับความ
รุนแรงของ
การทํา
ความผิด จํานวน รอย

ละ 
จํานวน รอย

ละ 
จํานวน รอย

ละ 
จํานวน รอย

ละ 
1. ขอโทษ 47 48.96 45 49.45 41 57.75 133 51.55 
2. อธิบาย 22 22.92 25 27.47 17 23.94 64 24.81 
3. ไมมีเจตนา 12 12.50 11 12.09 7 9.86 30 11.63 
4. ยอมรับผิด 0 0 0 0 0 0 0 0 
5. ตําหนิตนเอง 0 0 0 0 0 0 0 0 
6. ชดใช 0 0 0 0 0 0 0 0 
7.  หวงใยผูฟง 15 15.62 10 10.99 6 8.45 31 12.01 
รวม 

นอย 

96 100 91 100 71 100 258 100 
1. ขอโทษ 153 40.91 135 42.32 126 47.73 414 43.26 
2. อธิบาย 82 21.93 77 24.14 56 21.21 215 22.47 
3. ไมมีเจตนา 35 9.36 32 10.03 29 10.98 96 10.03 
4. ยอมรับผิด 20 5.35 15 4.70 9 3.41 44 4.60 
5. ตําหนิตนเอง 14 3.74 6 1.88 0 0 20 2.76 
6. ชดใช 55 14.70 42 13.17 35 13.26 132 13.79 
7.  หวงใยผูฟง 15 4.01 12 3.76 9 3.41 36 3.76 
รวม 

ไมจําแนก
ระดับความ
รุนแรง 

374 100 319 100 264 100 957 100 
 

ผูวิจัยไดทําการสรุปอันดับการใชกลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษชนิดตางๆในระดับ
ความรุนแรงของการทําความผิดในระดับที่ตางกันกับระดับสถานภาพทางสังคมที่แตกตางกันของ
ผูฟงเพื่อเปรียบเทียบการใชกับผูฟงที่ไมไดจําแนกสถานภาพทางสังคมและไมไดจําแนกระดับความ
รุนแรงของการทําความผิด  ดังที่กลาวมาขางตนโดยใชขอมูลที่ไดนํามาทําการวิ เคราะห
ความสัมพันธระหวางระดับความรุนแรงของการทําความผิดกับสถานภาพทางสังคมของผูฟงโดย
พิจารณาใน 2 ประเด็นหลักคือ 
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1. ระดับความรุนแรงของการทําความผิดเดียวกันแตผูฟงมีสถานภาพทางสังคมตางกัน  
 
2. ผูฟงมีสถานภาพทางสังคมในระดับเดยีวกันแตมีระดับความรุนแรงของการทําความผิด

ตางกัน  
 
1.  ระดับความรุนแรงของการทําความผดิเดียวกันแตผูฟงมีสถานภาพทางสงัคมตางกัน  
 

ในการวิเคราะหระดับความรุนแรงของการทําความผิดเดยีวกันแตผูฟงมีสถานภาพทาง
สังคมตางกันสามารถวิเคราะหไดใน 3 ระดับความรุนแรงของการทําความผิด ดังตอไปนี ้
 

1.1  ระดับความรุนแรงของการทําความผดิมาก 
 

อันดับท่ี            1                  2                    3                      4                          5                        6                     
สูง           ขอโทษ       อธิบาย          ยอมรับผิด       ชดใช              ไมมีเจตนา     
 
 
ไมจําแนก      ขอโทษ      อธิบาย        ยอมรับผิด        ชดใช              หวงใย        ไมมีเจตนา 

    
 

เทา                ขอโทษ       อธิบาย        ยอมรับผิด          ชดใช                  หวงใย 
 
 

ไมจําแนก      ขอโทษ      อธิบาย       ยอมรับผิด        ชดใช            หวงใย        ไมมีเจตนา 
 

 
ต่ํา         ขอโทษ        อธิบาย           ชดใช          ยอมรับผิด     

                               
                                                      หมายเหตุ  สูง หมายถึง ผูฟงมีสถานภาพทางสังคมสูงกวาผูพูด 

            เทา หมายถึง ผูฟงมีสถานภาพทางสังคมเทากันกับผูพูด 
                                                                                      ตํ่า หมายถึง ผูฟงมีสถานภาพทางสังคมต่ํากวาผูพูด 
                                                                                    ไมจําแนก หมายถึง ผูฟงที่ไมไดจําแนกสถานภาพทางสังคม 
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จากแผนภาพจะเห็นวาในการแสดงวัจนกรรมการขอโทษของทหารบกในระดับความ
รุนแรงของการทําความผิดมากกับผูฟงที่มีสถานภาพทางสังคมที่ตางกันทั้ง 3 ระดับคือ ผูฟงที่มี
สถานภาพทางสังคมสูงกวาผูพูด เทากันกับผูพูดและต่ํากวาผูพูดนั้น พบวามีการใชกลวิธีการกลาว
คําขอโทษมากเปนอันดับหนึ่ง กลวิธีการอธิบายหรือช้ีแจงเหตุผลของการทําความผิดมากเปนอันดับ
สองกับผูฟงที่มีสถานภาพทางสังคมตางกันทั้ง 3 ระดับสถานภาพทางสังคม  ซ่ึงเหมือนกับผูฟงที่ยัง
ไมไดจําแนกสถานภาพทางสังคมดวย มีการใชกลวิธีการยอมรับผิดเปนอันดับสามกับผูฟงที่มี
สถานภาพทางสังคมสูงกวาและเทากันกับผูพูดซึ่งก็เหมือนกันกับผูฟงที่ยังไมไดจําแนกสถานภาพ
ทางสังคมดวย แตเปนอันดับสี่ กับผูฟงที่มีสถานภาพทางสังคมต่ํากวาผูพูด มีการใชกลวิธีการเสนอ
การชดใชเปนอันดับสี่กับผูฟงที่มีสถานภาพทางสังคมสูงกวาและเทากันกับผูพูดซึ่งก็เหมือนกันกับ
ผูฟงที่ยังไมไดจําแนกสถานภาพทางสังคมดวย แตก็ตางจากผูฟงที่มีสถานภาพทางสังคมต่ํากวาผูพูด
เพราะใชกลวิธีนี้ในอันดับที่สาม มีการใชกลวิธีการกลาววาผูพูดไมมีเจตนากระทําผิดกับผูฟงที่มี
สถานภาพทางสังคมสูงกวาผูพูดในอันดับหาซึ่งตางจากการผูฟงที่ยังไมไดจําแนกสถานภาพทาง
สังคมที่มีการใชกลวิธีนี้ในอันดับหก นอกจากนี้ยังมีการใชกลวิธีการแสดงความหวงใยผูฟงใน
อันดับหากับผูฟงที่มีสถานภาพทางสังคมเทากันกับผูพูดซึ่งเหมือนกับผูฟงที่ยังไมไดจําแนก
สถานภาพทางสังคมดวย แตไมปรากฏการใชกลวิธีนี้กับผูฟงที่มีสถานภาพทางสังคมของที่สูงกวา
และต่ํากวาผูพูดเลย 

  
1.2  ระดับความรุนแรงของการทําความผดิปานกลาง 

 

อันดับท่ี               1               2                   3                  4                           5                        6                     
สูง             ขอโทษ    ชดใช          ไมมีเจตนา    อธิบาย          ตําหนิตนเอง            
       
 

ไมจําแนก      ขอโทษ    ชดใช        ไมมีเจตนา      อธิบาย       ตําหนิตนเอง              หวงใย 
 
 

เทา                  ขอโทษ    ชดใช        ไมมีเจตนา       อธิบาย        ตําหนตินเอง 
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ไมจําแนก         ขอโทษ    ชดใช    ไมมีเจตนา      อธิบาย        ตําหนิตนเอง       หวงใย 
 

 
                    อธิบาย 

ต่ํา          ขอโทษ    ชดใช           ไมมีเจตนา        หวงใย     
 

                                                        หมายเหตุ สูง หมายถึง ผูฟงมีสถานภาพทางสังคมสูงกวาผูพูด 
            เทา หมายถึง ผูฟงมีสถานภาพทางสังคมเทากันกับผูพูด 
                                                                                      ตํ่า หมายถึง ผูฟงมีสถานภาพทางสังคมต่ํากวาผูพูด 

       ไมจําแนก หมายถึง ผูฟงที่ไมไดจําแนกสถานภาพทางสังคม 
 

จากแผนภาพจะเห็นวาในการแสดงวัจนกรรมการขอโทษของทหารบกในระดับความ
รุนแรงของการทําความผิดปานกลางกับผูฟงที่มีสถานภาพทางสังคมที่ตางกันทั้ง 3 ระดับคือ ผูฟงที่
มีสถานภาพทางสังคมสูงกวาผูพูด เทากันกับผูพูดและต่ํากวาผูพูดนั้น พบวามีการใชกลวิธีการ
กลาววัจนกรรมการขอโทษใน 5 อันดับแรกเหมือนกันทั้ง 3 ระดับสถานภาพทางสังคม คือ กลวิธี
การกลาวคําขอโทษเปนอันดับแรกและกลวิธีการเสนอการชดใชเปนอันดับที่สองกลวิธีการกลาววา
ผูพูดไมมีเจตนากระทําผิดเปนอันดับที่สาม กลวิธีการกลาวตําหนิตนเองเปนอันดับที่ส่ีซ่ึงเหมือนกัน
กับผูฟงที่ยังไมไดจําแนกสถานภาพทางสังคมของผูฟงดวย มีการใชกลวิธีการกลาวตําหนิตนเอง
เปนอันดับหาทั้งกับผูฟงที่มีสถานภาพทางสังคมสูงกวาและเทากันกับผูพูดซึ่งเหมือนกันกับผูฟงที่
ยังไมไดมีการจําแนกสถานภาพทางสังคมของผูฟงเชนเดียวกัน และมีการใชกลวิธีการแสดงความ
หวงใยผูฟงกับผูฟงที่มีสถานภาพทางสังคมต่ํากวาผูพูดซึ่งตางจากการใชกับผูฟงที่ยังไมไดมีการ
จําแนกสถานภาพทางสังคมของผูฟงที่มีการใชกลวิธีนี้ในอันดับที่หก 
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1.3  ระดับความรุนแรงของการทําความผดินอย 
 
อันดับท่ี        1                2                    3                     4                            
สูง     ขอโทษ     อธิบาย              หวงใย            ไมมีเจตนา            
 
ไมจําแนก           ขอโทษ             อธิบาย                  หวงใย              ไมมีเจตนา         
 
 

เทา                          ขอโทษ            อธิบาย                 ไมมีเจตนา             หวงใย         
 
 

ไมจําแนก              ขอโทษ           อธิบาย                      หวงใย              ไมมีเจตนา         
 

 
ต่ํา                  ขอโทษ           อธิบาย                     ไมมีเจตนา           หวงใย     
 

                                                       หมายเหตุ สูง หมายถึง ผูฟงมีสถานภาพทางสังคมสูงกวาผูพูด 
             เทา หมายถึง ผูฟงมีสถานภาพทางสังคมเทากันกับผูพูด 
                                                                                      ตํ่า หมายถึง ผูฟงมีสถานภาพทางสังคมต่ํากวาผูพูด 

       ไมจําแนก หมายถึง ผูฟงที่ไมไดจําแนกสถานภาพทางสังคม 
 

จากแผนภาพจะเห็นวาในการแสดงวัจนกรรมการขอโทษของทหารบกในระดับความ
รุนแรงของการทําความผิดนอยกับผูฟงที่มีสถานภาพทางสังคมที่ตางกันทั้ง 3 ระดับคือ ผูฟงที่มี
สถานภาพทางสังคมสูงกวาผูพูด เทากันกับผูพูดและต่ํากวาผูพูดนั้น พบวามีการใชกลวิธีการกลาว      
วัจนกรรมการขอโทษใน 2 อันดับแรกเหมือนกันทั้ง 3 ระดับสถานภาพทางสังคม คือ กลวิธีการ
กลาวคําขอโทษเปนอันดับแรกและกลวิธีการอธิบายหรือช้ีแจงเหตุผลของการทําความผิดเปนอันดับ
ที่สองซึ่งก็เหมือนกันกับผูฟงที่ยังไมไดมีการแยกสถานภาพทางสังคม มีการใชกลวิธีการแสดงความ
หวงใยผูฟงเปนอันดับสามกับผูฟงที่มีสถานภาพทางสังคมสูงกวาผูพูดซึ่งก็เหมือนกันกับผูฟงที่ยัง
ไมไดมีการแยกสถานภาพทางสังคม มีการใชกลวิธีการกลาววาผูพูดไมมีเจตนากระทําผิดเปนอันดับ
สามกับผูฟงที่มีสถานภาพทางสังคมเทากันกับผูพูดและต่ํากวาผูพูดกับผูฟงที่มีสถานภาพทางสังคม
สูงกวาผูพูดและผูฟงที่ยังไมไดมีการแยกสถานภาพทางสังคมมีการใชกลวิธีนี้เปนอันดับสี่ มีการใช
กลวิธีแสดงความหวงใยผูฟงในอันดับสามกับผูฟงที่มีสถานภาพทางสังคมสูงกวาผูฟงซึ่งก็
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เหมือนกันกับการใชกับผูฟงที่ยังไมไดมีการแยกสถานภาพทางสังคมของผูฟงแตตางกับการใชกับ
ผูฟงที่มีสถานภาพทางสังคมเทากันและต่ํากวาผูพูด 
 
2.  ผูฟงมีสถานภาพทางสงัคมผิดเดยีวกันแตระดับความรุนแรงของการทําความตางกัน  
 

ในการวิเคราะหผูฟงที่มีสถานภาพทางสังคมระดับเดียวกันแตมีระดับความรุนแรงของการ
ทําความผิดตางกันสามารถวิเคราะหไดใน 3 ระดับความรุนแรงของการทําความผิด ดังตอไปนี้ 
 

2.1  ผูฟงท่ีมีสถานภาพทางสงัคมสูงกวาผูพูด 
 

อันดับท่ี          1               2                   3                  4                        5                   6               7 
 
มาก     ขอโทษ    อธิบาย     ยอมรบัผิด       ชดใช            ไมไดเจตนา     
 
 
ไมจําแนก  ขอโทษ    อธิบาย        ชดใช       ไมมีเจตนา       ยอมรับผิด     หวงใย    ตําหนิตนเอง 

    
 

กลาง          ขอโทษ    ชดใช    ไมมีเจตนา       อธิบาย      ตําหนิตนเอง 
 

 

ไมจําแนก  ขอโทษ    อธิบาย        ชดใช       ไมมีเจตนา       ยอมรับผิด    หวงใย     ตําหนิตนเอง 
 
 
 

นอย       ขอโทษ    อธิบาย        หวงใย        ไมมเีจตนา     
         

    หมายเหตุ  มาก หมายถึง ระดับความรุนแรงของการทําความผิดมาก 
          กลาง หมายถึง ระดับความรุนแรงของการทําความผิดปานกลาง 
                                                                    นอย หมายถึง  ระดับความรุนแรงของการทําความผิดนอย 

                    ไมจําแนก หมายถึง ไมไดจําแนกระดับความรุนแรงของการทําความผิด 
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จากแผนภาพจะเห็นวาในการแสดงวัจนกรรมการขอโทษของทหารบกกับผูฟงที่มี
สถานภาพทางสังคมสูงกวาผูพูดในระดับความรุนแรงของการทําความผิดที่ตางกันทั้ง 3 ระดับคือ 
ระดับความรุนแรงของการทําความผิดมาก ปานกลาง นอยนั้น พบวา มีการใชกลวิธีการกลาวคํา
แสดงคําขอโทษมากเปนอันดับหนึ่งและกลวิธีการอธิบายหรือช้ีแจงเหตุผลของการทําความผิดเปน
อันดับสองเหมือนกันทั้งสามระดับความรุนแรงของการทําความผิดซึ่งก็เหมือนกันกับในเหตุการณ
ที่ยังไมจําแนกระดับความรุนแรงของการทําความผิด มีการใชกลวิธีการยอมรับผิดมากเปนอันดับ
สามในระดับความรุนแรงของการทําความผิดมากและผิดปานกลางแตเปนอันดับ+3ส่ีในระดับความ
รุนแรงนอยซ่ึงทั้งสามระดับความรุนแรงของการทําความผิดนี้ตางจากในเหตุการณที่ยังไมจําแนก
ระดับความรุนแรงของการทําความผิดที่ใชกลวิธีนี้มากเปนอันดับที่หา มีการใชกลวิธีการเสนอการ
ชดใชมากเปนอันดับสี่ในระดับความรุนแรงของการทําความผิดมากและผิดปานกลางแตมีการใช
กลวิธีนี้มากเปนอันดับสามในระดับความรุนแรงนอยซ่ึงเหมือนกันกับการใชในเหตุการณที่ยังไม
จําแนกระดับความรุนแรงของการทําความผิด มีการใชกลวิธีการกลาววาผูพูดไมไดมีเจตนากระทํา
ผิดในระดับความรุนแรงของการทําความผิดมากซึ่งตางจากการในเหตุการณพูดที่ยังไมจําแนกระดบั
ความรุนแรงของการทําความผิดเพราะมีการใชกลวิธีนี้ในอันดับที่ส่ีนอกจากนี้ยังพบวามีการใช
กลวิธีการกลาวตําหนิตนเองมากเปนอันดับที่หกในระดับความรุนแรงของการทําความผิดปานกลาง
แตไมพบในระดับความรุนแรงอื่นซึ่งตางจากการใชในเหตุการณที่ยังไมจําแนกระดับความรุนแรง
ของการทําความผิดเพราะมีการใชกลวิธีนี้เปนอันดับที่ส่ี และที่สําคัญไมพบการใชกลวิธีการแสดง
ความหวงใยผูฟงซึ่งตางกับการใชในเหตุการณที่ยังไมไดจําแนกระดับความรุนแรงของการทํา
ความผิดที่พบการใชกลวิธีนี้ในอันดับที่หก 
 

2.2  ผูฟงมีสถานภาพทางสงัคมเทากันกับผูพูด 
 

อันดับท่ี          1               2                   3                  4                           5                   6             7 
มาก       ขอโทษ    ชดใช          ไมมีเจตนา    อธิบาย          ตําหนิตนเอง            
 
ไมจําแนก  ขอโทษ   อธิบาย        ชดใช      ไมมีเจตนา     ยอมรับผิด    หวงใย     ตําหนิตนเอง 
 
กลาง        ขอโทษ    ชดใช        ไมมีเจตนา       อธิบาย        ตําหนิตนเอง 
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ไมจําแนก  ขอโทษ   อธิบาย        ชดใช      ไมมีเจตนา       ยอมรับผิด    หวงใย   ตําหนิตนเอง 
 

         อธิบาย 
นอย ขอโทษ        ชดใช      ไมมีเจตนา           หวงใย 
 

   หมายเหตุ  มาก หมายถึง ระดับความรุนแรงของการทําความผิดมาก 
          กลาง หมายถึง ระดับความรุนแรงของการทําความผิดปานกลาง 
                                                                    นอย หมายถึง  ระดับความรุนแรงของการทําความผิดนอย 

        ไมจําแนก หมายถึง ไมไดจําแนกระดับความรุนแรงของการทําความผิด 
 

จากแผนภาพจะเห็นวาในการแสดงวัจนกรรมการขอโทษของทหารบกกับผูฟงที่มี
สถานภาพทางสังคมสูงกวาผูพูดในระดับความรุนแรงของการทําความผิดที่ตางกันทั้ง 3 ระดับคือ 
ระดับความรุนแรงของการทําความผิดมาก ปานกลาง นอยนั้น พบวา มีการใชกลวิธีการกลาวคํา
แสดงคําขอโทษมากเปนอันดับที่หนึ่งทั้งสามระดับความรุนแรงของการทําความผิด มีการใชกลวิธี
การเสนอการชดใชเปนอันดับสองในระดับความรุนแรงมาก รุนแรงปานกลางและรุนแรงนอยซ่ึง
ตางจากในเหตุการณที่ยังไมไดจําแนกระดับความรุนแรงของการทําความผิดที่มีการใชกลวิธีนี้เปน
อันดับสาม มีการใชกลวิธีการกลาววาผูพูดไมมีเจตนากระทําผิดมากเปนอันดับสามในระดับรุนแรง
มาก รุนแรงปานกลางและรุนแรงนอยแตในเหตุการณที่ยังไมไดจําแนกระดับความรุนแรงของ
ความผิดมีการใชกลวิธีนี้เปนอันดับสี่  มีการใชกลวิธีการอธิบายหรือช้ีแจงเหตุผลของการทํา
ความผิดมากเปนอันดับสี่ในระดับรุนแรงมาก รุนแรงปานกลางและรุนแรงนอยแตในเหตุการณที่ยัง
ไมไดจําแนกระดับความรุนแรงกลับใชกลวิธีนี้มากเปนอันดับสอง มีการใชกลวิธีการกลาวตําหนิ
ตนเองเปนอันดับหาในระดับความรุนแรงมากและรุนแรงปานกลางซึ่งตางจากการใชในเหตุการณที่
ยังไมไดจําแนกระดับความรุนแรงของการทําความผิดที่มีการใชกลวิธีนี้เปนอันดับเจ็ด สวนใน
ระดับความรุนแรงนอยไมพบการใชกลวิธีนี้เลย  
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2.3  ผูฟงมีสถานภาพทางสงัคมต่ํากวาผูพดู 
 

อันดับท่ี      1               2                   3                  4                           5                         
มาก           ขอโทษ    อธิบาย         หวงใย         ไมมีเจตนา            
 
                                             หวงใย      
ไมจําแนก      ขอโทษ      อธิบาย        ชดใช       ไมมีเจตนา            ยอมรับผิด             
 

 
กลาง               ขอโทษ    อธิบาย    ไมมีเจตนา       หวงใย         
 
           
                               หวงใย 
ไมจําแนก ขอโทษ   อธิบาย        ชดใช       ไมมีเจตนา            ยอมรับผิด   

    
 

นอย                   ขอโทษ     อธิบาย      ไมมีเจตนา      หวงใย  
    

         หมายเหตุ         มาก หมายถึง ระดับความรุนแรงของการทําความผิดมาก 
                  กลาง หมายถึง ระดับความรุนแรงของการทําความผิดปานกลาง 
                                                              นอย หมายถึง  ระดับความรุนแรงของการทําความผิดนอย 
                                                             ไมจําแนก หมายถึง ไมไดจําแนกระดับความรุนแรงของการทําความผิด 
 

จากแผนภาพจะเห็นวาในการแสดงวัจนกรรมการขอโทษของทหารบกกับผูฟงที่มี
สถานภาพทางสังคมต่ํากวาผูพูดในระดับความรุนแรงของการทําความผิดที่ตางกันทั้ง 3 ระดับคือ
รุนแรงมาก รุนแรงปานกลางและรุนแรงนอยนั้น พบวามีการใชกลวิธีการกลาวคําขอโทษมากเปน
อันดับหนึ่ง การอธิบายหรือช้ีแจงเหตุผลของการทําความผิดเปนอันดับสองโดยมีการใชเหมือนกัน
ทั้งสามระดับความรุนแรงของการทําความผิดซึ่งก็เหมือนกับการใชในเหตุการณยังไมไดจําแนก
ระดับความรุนแรงของการทําความผิด มีการใชกลวิธีการแสดงความหวงใยผูฟงเปนอันดับสามใน
ระดับความรุนแรงมากแตใชกลวิธีนี้เปนอันดับสี่ในระดับความรุนแรงปานกลางและรุนแรงนอย แต
เมื่อไมจําแนกระดับความรุนแรงของการทําความผิดกลับพบวามีการใชกลวิธีนี้มากเปนอันดับที่หา 
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มีการใชกลวิธีการกลาววาผูพูดไมมีเจตนากระทําผิดเปนอันดับสี่ในระดับความรุนแรงมากซึ่งก็
เหมือนกับการใชกับเหตุการณที่ยังไมไดจําแนกระดับความรุนแรงของการทําความผิดแตตางจาก
การใชในระดับความรุนแรงปานกลาง รุนแรงนอยที่มีการใชกลวิธีนี้มากเปนอันดับที่สาม 
   

3.2  กลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษของทหารบกจําแนกตามความสัมพันธระหวาง
ระดับความรนุแรงของการทําความผดิกบัอายุของผูฟง 
 

เพื่อวิเคราะหกลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษโดยจําแนกตามความสัมพันธ
ระหวางสถานภาพทางสังคมของผูฟงกับระดับความรุนแรงของการทําความผิด ผูวิจัยไดนํา
ขอมูลวัจนกรรมการขอโทษทั้งหมด 957 หนวยขอความที่ผานการวิเคราะหกลวิธีแลว มาจําแนก
ตามปจจัย 2 ปจจัยคือ จําแนกตามระดับความรุนแรงของการทําความผิดโดยจําแนกออกเปน 3 กลุม
คือ ระดับความรุนแรงของการทําความผิดมาก ปานกลางและนอยจากนั้นนําหนวยขอความที่ผาน
การวิเคราะหตามระดับความรุนแรงของความผิดแลวนั้นมาจําแนกตามอายุของผูฟงโดยจําแนก
ออกเปน 3 กลุมตามอายุของผูฟงแตละคนซึ่งนั่นก็คือ ผูฟงที่มีอายุมากกวาผูพูด ผูฟงที่มีอายุเทากัน
กับผูพูดและผูฟงที่มีอายุนอยกวาผูพูด  ซ่ึงจะทําใหรูวาในแตละระดับความรุนแรงของการทํา
ความผิดและแตละระดับอายุของผูฟง ผูพูดนิยมใชกลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษแตกตางกนั
หรือไม อยางไร โดยนับความถี่ในการปรากฏวัจน กรรมในแตละกลวิธีที่พบในแตละระดับความ
รุนแรงของความผิดและแตละระดับอายุของผูฟง ซ่ึงมีรายละเอียดของขอมูลดังตารางตอไปนี้ 
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ตารางที่ 14   กลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษของทหารบกจําแนกตามความสัมพันธระหวาง  
ระดับความรุนแรงของการทําความผิดกับอายุของผูฟง 

 
 

 
 
 
 

อายุของผูฟง 

มากกวา เทากัน นอยกวา ไมจําแนกอายุ 

กลวิธีการแสดง 
วัจนกรรม 
การขอโทษ 

ระดับความ
รุนแรงของการ
ทําความผิด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1. ขอโทษ 48 40.68 50 43.48 49 45.37 147 43.10 
2. อธิบาย 39 33.05 39 33.91 40 37.04 118 34.60 
3. ไมมีเจตนา 1 0.85 0 0 0 0 1 0.3 
4. ยอมรับผิด 20 16.95 15 13.04 9 8.33 44 12.9 
5. ตําหนิตนเอง  0 0 0 0 0 0 0 0 
6. ชดใช  9 7.62 10 8.70 10 9.26 29 8.5 
7.  หวงใยผูฟง 1 0.85 1 0.87 0 0 2 0.6 
รวม 

มาก 

118 100 115 100 108 100 341 100 
1. ขอโทษ 45 36.88 45 36.88 44 38.60 134 37.43 
2. อธิบาย 9 7.38 12 9.84 12 10.53 33 9.22 
3. ไมมีเจตนา 22 18.03 22 18.03 21 18.42 65 18.15 
4. ยอมรับผิด 0 0 0 0 0 0 0 0 
5. ตําหนิตนเอง 9 7.38 7 5.74 4 3.51 20 5.59 
6. ชดใช 36 29.51 35 28.69 32 28.07 103 28.77 
7.  หวงใยผูฟง 1 0.82 1 0.82 1 0.87 3 0.84 
รวม 

ปานกลาง 

122 100 122 100 114 100 358 100 
1. ขอโทษ 46 51.11 44 50.57 43 53.09 133 51.55 
2. อธิบาย 24 26.67 25 28.74 15 18.52 64 24.81 
3. ไมมีเจตนา 13 14.44 8 9.20 9 11.11 30 11.63 
4. ยอมรับผิด 0 0 0 0 0 0 0 0 
5. ตําหนิตนเอง 

นอย 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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ตารางที่ 14  (ตอ)    
 

อายุของผูฟง 

มากกวา เทากัน นอยกวา ไมจําแนกอายุ 

กลวิธีการแสดง 
วัจนกรรม 
การขอโทษ 

ระดับความ
รุนแรงของการ
ทําความผิด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน  รอยละ จํานวน รอยละ
6. ชดใช 0 0 0 0 0 0 0 0 
7.  หวงใยผูฟง 7 7.78 10 11.49 14 17.28 31 12.01 
รวม 

 

90 100 87 100 81 100 258 100 
1. ขอโทษ 139 42.12 139 43.1 136 44.74 414 43.26 
2. อธิบาย 72 21.82 76 23.6 67 22.04 215 22.47 
3. ไมมีเจตนา 36 10.90 30 9.3 30 9.87 96 10.03 
4. ยอมรับผิด 20 6.06 15 4.6 9 2.96 44 4.60 
5. ตําหนิตนเอง 9 2.73 6 1.8 5 1.64 20 2.09 
6. ชดใช 45 13.64 45 13.9 42 13.82 132 13.79 
7.  หวงใยผูฟง 9 2.73 12 3.7 15 4.93 36 3.76 
รวม 

ไมจําแนกระดับ
ความรุนแรง 

330 100 322 100 304 100 957 100 
 

ผูวิจัยไดทําการสรุปอันดับการใชกลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษชนิดตางๆในระดับ
ความรุนแรงของการทําความผิดในระดับที่ตางกันกับระดับสถานภาพทางสังคมที่แตกตางกันของ
ผูฟงเพื่อเปรียบเทียบการใชกับผูฟงที่ไมไดจําแนกสถานภาพทางสังคม ดังที่กลาวมาขางตนโดยใช 
ขอมูลที่ไดสามารถนํามาทําการวิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับความรุนแรงของการทํา
ความผิดกับสถานภาพทางสังคมของผูฟงโดยพิจารณาใน 2 ประเด็นหลักคือ 
 

1. ระดับความรุนแรงของการทําความผิดเดยีวกันแตผูฟงมีอายุตางกัน  
 
2. ระดับความรุนแรงของการทําความผิดตางกันแตผูฟงมีอายุเทากนั 
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1. ระดับความรนุแรงของการทําความผดิเดยีวกันแตผูฟงมีอายุตางกัน  
 

ในการวิเคราะหเหตุการณที่ระดับความรุนแรงของการทําความผิดเดียวกันแตผูฟงมี
สถานภาพทางสังคมตางกันสามารถวิเคราะหไดใน 3 ระดับความรุนแรงของการทําความผิด 
ดังตอไปนี้ 
 

1.1  ระดับความรุนแรงของการทําความผดิมาก 
 

อันดับท่ี      1               2                   3                  4                           5                        6                    7 
มาก  ขอโทษ    อธิบาย        ยอมรับผิด       ชดใช              ไมมีเจตนา     
 
 

ไมจําแนก     ขอโทษ    อธิบาย        ยอมรับผิด      ชดใช               หวงใย                 ไมมีเจตนา 
    

 

เทา         ขอโทษ    อธิบาย        ยอมรับผิด       ชดใช                   หวงใย 
 
 

ไมจําแนก     ขอโทษ    อธิบาย        ยอมรับผิด      ชดใช               หวงใย                 ไมมีเจตนา 
 
 
นอย ขอโทษ    อธิบาย           ชดใช        ยอมรบัผิด    

                                                                              หมายเหตุ  มาก หมายถึง ผูฟงมีอายุกวาผูพูด 
                                       เทา หมายถึง ผูฟงมีอายุเทากันกับผูพูด 
                                                                                                                นอย หมายถึง ผูฟงมีอายุนอยกวาผูพูด 

  ไมจําแนก หมายถึง ผูฟงที่ไมไดจําแนกอายุ 
 

จากแผนภาพจะเห็นวาในการแสดงวัจนกรรมการขอโทษของทหารบกในระดับความ
รุนแรงของการทําความผิดมากกับผูฟงที่มีสถานภาพทางสังคมที่ตางกันทั้ง 3 ระดับคือ ผูฟงที่มี
สถานภาพทางสังคมสูงกวาผูพูด เทากันกับผูพูดและต่ํากวาผูพูดนั้น พบวามีการใชกลวิธีการกลาว      
วัจนกรรมการขอโทษใน 2 อันดับแรกเหมือนกัน คือ กลวิธีการกลาวคําขอโทษเปนอันดับหนึ่ง 
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กลวิธีการอธิบายหรือช้ีแจงเหตุผลของการทําความผิดเปนอันดับสองซึ่งเหมือนกับผูฟงที่ยังไมได
จําแนกสถานภาพทางสังคม มีการใชกลวิธีการยอมรับผิดเปนอันดับสามกับผูฟงที่มีสถานภาพทาง
สังคมของผูฟงที่สูงกวาและเทากันกับผูพูดซึ่งก็เหมือนกันกับผูฟงที่ยังไมไดจําแนกสถานภาพทาง
สังคมดวย แตตางจากสถานภาพทางสังคมของผูฟงที่ต่ํากวาผูพูดเพราะใชกลวิธีนี้ในอันดับสี่ มีการ
ใชกลวิธีการเสนอการชดใชเปนอันดับสี่กับผูฟงที่มีสถานภาพทางสังคมที่สูงกวาและเทากันกบัผูพดู
ซ่ึงก็เหมือนกันกับผูฟงที่ยังไมไดจําแนกสถานภาพทางสังคมของผูฟงดวย แตก็ตางจากสถานภาพ
ทางสังคมของผูฟงที่ต่ํากวาผูพูดเพราะใชกลวิธีนี้ในอันดับสาม มีการใชกลวิธีการกลาววาผูพูดไมมี
เจตนากระทําผิดกับผูฟงที่มีสถานภาพทางสังคมสูงกวาผูพูดในอันดับหาซึ่งตางกับผูฟงที่ยังไมได
จําแนกสถานภาพทางสังคมที่มีการใชกลวิธีนี้ในอันดับหก นอกจากนี้ยังมีการใชกลวิธีการแสดง
ความหวงใยผูฟงในอันดับหากับผูฟงที่มีสถานภาพทางสังคมเทากันกับผูพูดซึ่งเหมือนกับผูฟงที่ยัง
ไมไดจําแนกสถานภาพทางสังคม แตไมปรากฏการใชกลวิธีนี้กับผูฟงที่มีสถานภาพทางสังคมของที่
สูงกวาและต่ํากวาผูพูดเลย 

  
1.2  ระดับความรุนแรงของการทําความผดิปานกลาง 

 

อันดับท่ี     1               2                   3                  4                           5                        6                     
มาก       ขอโทษ    ชดใช          ไมมีเจตนา    อธิบาย          ตําหนิตนเอง            
 

                              ไมจําแนก   ขอโทษ    ชดใช        ไมมีเจตนา   อธิบาย       ตําหนิตนเอง              หวงใย 
 
เทา        ขอโทษ    ชดใช        ไมมีเจตนา       อธิบาย        ตําหนิตนเอง 
 

ไมจําแนก ขอโทษ    ชดใช        ไมมีเจตนา      อธิบาย        ตําหนิตนเอง             หวงใย 
 
                                                                        อธิบาย 
นอย ขอโทษ    ชดใช           ไมเจตนา        หวงใย     
 

                                      หมายเหตุ  มาก หมายถึง ผูฟงมีอายุกวาผูพูด 
                                        เทา หมายถึง ผูฟงมีอายุเทากันกับผูพูด 
                                                                                                                 นอย หมายถึง ผูฟงมีอายุนอยกวาผูพูด 

    ไมจําแนก หมายถึง ผูฟงที่ไมไดจําแนกอายุ 
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จากแผนภาพจะเห็นวาในการแสดงวัจนกรรมการขอโทษของทหารบกในระดับความ
รุนแรงของการทําความผิดปานกลางกับผูฟงที่มีอายุตางกันทั้ง 3 ระดับคือ ผูฟงที่มีอายุมากกวาผูพูด 
เทากันกับผูพูดและนอยกวาผูพูดนั้น พบวามีการใชกลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษใน 5 
อันดับแรกเหมือนกันทั้ง 3 ระดับ คือ กลวิธีการกลาวคําขอโทษเปนอันดับแรกและกลวิธีการเสนอ
การชดใชเปนอันดับสองกลวิธีการกลาววาผูพูดไมมีเจตนากระทําผิดเปนอันดับที่สาม กลวิธีการ
กลาวตําหนิตนเองเปนอันดับสี่ซ่ึงเหมือนกันกับผูพูดที่ยังไมไดจําแนกอายุดวย มีการใชกลวิธีการ
กลาวตําหนิตนเองเปนอันดับหาทั้งกับผูฟงที่อายุมากกวาและเทากันกับผูพูดซึ่งเหมือนกันกับผูฟงที่
ยังไมไดมีการจําแนกอายุเชนเดียวกัน และมีการใชกลวิธีการแสดงความหวงใยผูฟงกับผูฟงที่มีอายุ
นอยกวาผูพูดซึ่งตางจากการใชกับผูฟงที่ยังไมไดมีการจําแนกอายุที่มีการใชกลวิธีนี้ในอันดับที่หก 

 
 ระดับความรนุแรงของการทําความผดินอย 
 

อันดับที่        1                2                    3                   4                            
มาก     ขอโทษ     อธิบาย             ไมมีเจตนา          หวงใย              
 
ไมจําแนก         ขอโทษ            อธิบาย            หวงใย              ไมมีเจตนา         
 
 

เทา                  ขอโทษ                 อธิบาย               หวงใย          ไมมีเจตนา            
 
ไมจําแนก       ขอโทษ                อธิบาย            หวงใย        ไมมีเจตนา         
 

นอย          ขอโทษ                 อธิบาย          หวงใย                ไมมีเจตนา                    
 

                              หมายเหตุ   มาก หมายถึง ผูฟงมีอายุกวาผูพูด 
                                        เทา หมายถึง ผูฟงมีอายุเทากันกับผูพูด 
                                                                                                                 นอย หมายถึง ผูฟงมีอายุนอยกวาผูพูด 

     ไมจําแนก หมายถึง ผูฟงที่ไมไดจําแนกอายุ 
 

จากแผนภาพจะเห็นวาในการแสดงวัจนกรรมการขอโทษของทหารบกในระดับความ
รุนแรงของการทําความผิดนอยกับผูฟงที่มีอายุที่ตางกันทั้ง 3 ระดับคือ ผูฟงที่มีอายุมากกวาผูพูด 
เทากันกับผูพูดและต่ํากวาผูพูดนั้น พบวามีการใชกลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษ เหมือนกัน
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ทั้งหมดกับทุกระดับอายุของผูฟง  คือ กลวิธีการกลาวคําขอโทษเปนอันดับแรกและกลวิธีการ
อธิบายหรือช้ีแจงเหตุผลของการทําความผิดเปนอันดับสอง กลวิธีการแสดงความหวงใยผูฟงเปน
อันดับสามและกลวิธีการกลาววาผูพูดไมมีเจตนากระทําผิดเปนอันดับที่ส่ีซ่ึงเปนอันดับสุดทายซึ่งก็
เหมือนกันกับการใชกับผูฟงที่ยังไมไดมีการแยกอายุผูฟงดวย  
 
2.  ผูฟงมีอายุเทากันกันแตระดับความรุนแรงของการทําความตางกัน  
 

2.1  ผูฟงมีอายุมากกวาผูพูด 
 

อันดับท่ี   1                  2                    3                   4                          5            
มาก           ขอโทษ           อธิบาย               ยอมรับผิด          ชดใช                  ไมมีเจตนา                                        

                                                                                                                                        หวงใย 
            

ไมจําแนก         ขอโทษ      อธิบาย              หวงใย            ไมมีเจตนา        
    

 

กลาง            ขอโทษ          ชดใช             ไมมีเจตนา          อธิบาย 
                             ตําหนิตนเอง                    

 
 

ไมจําแนก ขอโทษ    อธิบาย          หวงใย            ไมม ีเจตนา        
 
 
 

นอย        ขอโทษ     อธิบาย           ไมมีเจตนา        ยอมรับผิด     
        

                   หมายเหตุ  มาก หมายถึง ระดับความรุนแรงของการทําความผิดมาก 
          กลาง หมายถึง ระดับความรุนแรงของการทําความผิดปานกลาง 
                                                                    นอย หมายถึง  ระดับความรุนแรงของการทําความผิดนอย 
                                                                   ไมจําแนก หมายถึง ไมไดจําแนกระดับความรุนแรงของการทําความผิด 
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จากแผนภาพจะเห็นวาในการแสดงวัจนกรรมการขอโทษกับผูฟงที่มีอายุมากกวาผูพูดใน
ระดับความรุนแรงของการทําความผิดที่ตางกันทั้ง 3 ระดับคือ ความรุนแรงของการทําความผิดมาก 
ผิดปานกลางและผิดนอยนั้น พบวามีการใช กลวิธีการกลาวคําขอโทษเปนอันดับแรกเหมือนกันทั้ง
สามระดับความรุนแรงของการทําความผิดซึ่งก็เหมือนกับในเหตุการณที่ยังไมไดมีการจําแนกระดับ
ความรุนแรงของการทําความผิดดวยเชนกัน มีการใชกลวิธีการอธิบายหรือช้ีแจงเหตุผลของการทํา
ความผิดมากเปนอันดับสองในระดับความรุนแรงของการทําความผิดมากและผิดนอยเชนเดียวกับ
การใชในเหตุการณที่ยังไมไดมีการจําแนกระดับความรุนแรงของการทําความผิดแตตางจากใน
ระดับความรุนแรงปานกลางที่มีการใชกลวิธีนี้เปนอันดับที่ส่ี  มีการใชกลวิธีการกลาววาผูพูดไมมี
เจตนากระทําผิดมากเปนอันดับหาในระดับความรุนแรงของมาก  สวนในระดับความรุนแรงปาน
กลางและรุนแรงนอยนั้นมีการใชกลวิธีนี้เปนอันดับสี่ซ่ึงทั้งสามระดับความรุนแรงของการทํา
ความผิดนั้นมีการใชกลวิธีนี้ตางจากการใชในเหตุการณที่ยังไมไดมีการจําแนกระดับความรุนแรง
ของการทําความผิดที่มีการใชกลวิธีนี้มาเปนอันดับสี่ มีการใชกลวิธีการแสดงความหวงใยผูฟงเปน
อันดับที่หาในระดับความรุนแรงของการทําความผิดมากซึ่งตางจากใชในเหตุการณที่ยังไมได
จําแนกระดับความรุนแรงของการทําความผิดที่มีการใชกลวิธีนี้ในอันดับสามแตไมปรากฏการใช
กลวิธีนี้ในระดับความรุนแรงของการทําความผิดอื่นเลย มีการใชกลวิธีการยอมรับผิดเปนอันดับ
สามในระดับความรุนแรงของการทําความผิดมากและมีการใชกลวิธีนี้ในระดับความรุนแรงของ
การทําความผิดนอยเปนอันดับสี่แตไมปรากฏการใชกลวิธีนี้ในระดับความรุนแรงอื่นๆเลยรวมทั้ง
ไมปรากฏในเหตุการณที่ยังไมไดจําแนกระดับความรุนแรงของการทําความผิดดวย มีการใชกลวิธี
การเสนอการชดใชเปนอันดับสี่ในระดับความรุนแรงของการทําความผิดมากและเปนอันดับสองใน
ระดับความรุนแรงปานกลางแตไมปรากฏการใชในระดับความรุนแรงนอยรวมทั้งในเหตุการณที่ยัง
ไมไดจําแนกความผิดดวย 
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2.2  ผูฟงมีอายุเทากันกับผูพูด 
 

อันดับท่ี          1               2                 3                  4                           5                 6                 7 
มาก      ขอโทษ    อธิบาย           ยอมรับผิด    ชดใช                 หวงใย            
 
 
ไมจําแนก ขอโทษ   อธิบาย        ชดใช       ไมมีเจตนา          ยอมรับผิด   หวงใย   ตําหนิตนเอง 
 
 
กลาง        ขอโทษ    ชดใช        ไมมีเจตนา       อธิบาย        ตําหนิตนเอง      หวงใย 
 

 
ไมจําแนก ขอโทษ   อธิบาย        ชดใช       ไมมีเจตนา     ยอมรับผิด     หวงใย     ตําหนิตนเอง 
 

 
นอย ขอโทษ      อธิบาย            หวงใย      ไมมีเจตนา     
 

                                   หมายเหตุ มาก หมายถึง ระดับความรุนแรงของการทําความผิดมาก 
                        กลาง หมายถึง ระดับความรุนแรงของการทําความผิดปานกลาง 
                                                                    นอย หมายถึง  ระดับความรุนแรงของการทําความผิดนอย 

     ไมจําแนก หมายถึง ไมไดจําแนกระดับความรุนแรงของการทําความผิด 
 

จากแผนภาพจะเห็นวาในการแสดงวัจนกรรมการขอโทษกับผูฟงที่มีอายุเทากันกับผูพูดใน
ระดับความรุนแรงของการทําความผิดที่ตางกันทั้ง 3 ระดับคือ ความรุนแรงมาก รุนแรงปานกลาง
และรุนแรงนอยนั้น พบวามีการใช กลวิธีการกลาวคําขอโทษเปนอันดับแรกเหมือนกันทั้งสามระดับ
ความรุนแรงของการทําความผิดซึ่งก็เหมือนกับในเหตุการณที่ยังไมไดมีการจําแนกระดับความ
รุนแรงของการทําความผิดดวยเชนกัน มีการใชกลวิธีการอธิบายหรือช้ีแจงเหตุผลของการทํา
ความผิดมากเปนอันดับสองในระดับความรุนแรงมากและรุนแรงนอยเชนเดียวกับการใชใน
เหตุการณที่ยังไมไดมีการจําแนกระดับความรุนแรงของการทําความผิดแตตางจากในระดับความ
รุนแรงปานกลางที่มีการใชกลวิธีนี้เปนอันดับสี่  มีการใชกลวิธีการเสนอการชดใชมากเปนอันดับสี่
ในระดับความรุนแรงมาก  สวนในระดับความรุนแรงปานกลางนั้นมีการใชกลวิธีนี้เปนอันดับสอง
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สวนในระดับความรุนแรงนอยไมปรากฏการใชเลย  ซ่ึงทั้งสามระดับความรุนแรงของการทํา
ความผิดนั้นมีการใชกลวิธีนี้ตางจากการใชในเหตุการณที่ยังไมไดมีการจําแนกระดับความรุนแรง
ของการทําความผิดที่มีการใชกลวิธีนี้มาเปนอันดับสาม มีการใชกลวิธีการแสดงความหวงใยผูฟง
เปนอันดับหาในระดับความรุนแรงมากซึ่งตางจากในระดับความรุนแรงปานกลางและในเหตุการณ
ที่ยังไมไดจําแนกระดับความรุนแรงของการทําความผิดที่มีการใชกลวิธีนี้ในอันดับสามแตในระดับ
ความรุนแรงนอยมีการใชกลวิธีนี้เปนอันดับสอง มีการใชกลวิธีการยอมรับผิดเปนอันดับสามใน
ระดับความรุนแรงของการทําความผิดมากแตเปนอันดับหาในเหตุการณที่ยังไมไดจําแนกระดับ
ความรุนแรงของการทําความผิดและไมปรากฏการใชกลวิธีนี้ในระดับความรุนแรงอื่นๆเลย  มีการ
ใชกลวิธีการกลาววาผูพูดไมมีเจตนากระทําผิดเปนอันดับสามในระดับความรุนแรงปานกลางและ
รุนแรงนอยแตเปนอันดับสี่ในเหตุการณที่ยังไมไดจําแนกความผิดแตไมปรากฏการใชในระดับ
ความรุนแรงมาก มีการใชกลวิธีการกลาวตําหนิตนเองเปนอันดับหาในระดับความรุนแรงปานกลาง
แตในเหตุการณที่ไมจําแนกระดับความรุนแรงของการทําความผิดมีการใชกลวิธีนี้เปนอันดับเจ็ด
และไมปรากฏการใชในระดับความรุนแรงอื่นๆอีกเลย  
 

2.3  ผูฟงมีอายุนอยกวาผูพดู 
 

อันดับท่ี           1               2             3                  4                    5                6                     7 
มาก    ขอโทษ    อธิบาย          ชดใช         ยอมรับผิด            
 
ไมจําแนก ขอโทษ อธิบาย        ชดใช     ไมมีเจตนา     หวงใย    ยอมรับผิด  ตําหนิตนเอง 
 
กลาง          ขอโทษ    ชดใช   ไมมีเจตนา       อธิบาย       ตําหนิตนเอง         
 
ไมจําแนก ขอโทษ อธิบาย     ชดใช    ไมมีเจตนา       หวงใย   ยอมรับผิด  ตําหนิตนเอง 

 
นอย        ขอโทษ   อธิบาย ไมมีเจตนา      หวงใย 
 

                   หมายเหตุ  มาก หมายถึง ระดับความรุนแรงของการทําความผิดมาก 
                         กลาง หมายถึง ระดับความรุนแรงของการทําความผิดปานกลาง 
                                                                    นอย หมายถึง  ระดับความรุนแรงของการทําความผิดนอย 
          ไมจําแนก หมายถึง ไมไดจําแนกระดับความรุนแรงของการทําความผิด 
 



 
 
 

 
90

จากแผนภาพจะเห็นวาในการแสดงวัจนกรรมการขอโทษกับผูฟงที่มีอายุเทากันกับผูพูดใน
ระดับความรุนแรงของการทําความผิดที่ตางกันทั้ง 3 ระดับคือ รุนแรงมาก รุนแรงปานกลางและ
รุนแรงนอยนั้น พบวามีการใช กลวิธีการกลาวคําขอโทษเปนอันดับแรกเหมือนกันทั้งสามระดับ
ความรุนแรงของการทําความผิดซึ่งก็เหมือนกับในเหตุการณที่ยังไมมีการจําแนกระดับความรุนแรง
ของการทําความผิดดวยเชนกัน มีการใชกลวิธีการอธิบายหรือช้ีแจงเหตุผลของการทําความผิดมาก
เปนอันดับสองในระดับความรุนแรงมากและรุนแรงนอยเชนเดียวกับการใชในเหตุการณที่ยังไม
จําแนกระดับความรุนแรงของการทําความผิดแตตางจากในระดับความรุนแรงปานกลางที่มีการใช
กลวิธีนี้เปนอันดับสี่  มีการใชกลวิธีการแสดงความหวงใยผูฟงมากเปนอันดับหาในระดับความ
รุนแรงมาก เปนอันดับหกในระดับความรุนแรงปานกลางเชนเดียวกับเหตุการณที่ยังไมจําแนก
ระดับความรุนแรงของความผิดแตเปนสามในระดับความรุนแรงนอย มีการใชกลวิธีการเสนอการ
ชดใชมากเปนอันดับสี่ในระดับความรุนแรงมาก เปนอันดับสามในเหตุการณที่ยังไมจําแนกระดับ
ความรุนแรงของความผิด เปนอันดับสองในระดับความรุนแรงปานกลาง และไมปรากฏการใชใน
ระดับความรุนแรงนอย มีการใชกลวิธีการกลาววาผูพูดไมมีเจตนากระทําผิดเปนอันดับสามในระดบั
ความรุนแรงปานกลาง เปนอันดับสี่ในระดับความรุนแรงนอยเชนเดียวกับในเหตุการณที่ยังไม
จําแนกระดับความรุนแรง มีการใชกลวิธียอมรับผิดมากเปนอันดับสามในระดับความรุนแรงของ
การทําความผิดมาก เปนอันดับหาในเหตุการณที่ยังไมจําแนกระดับความรุนแรงแตไมปรากฏการใช
กลวิธีนี้ในระดับความรุนแรงปานกลางและรุนแรงนอยเลย มีการใชกลวิธีการกลาวตําหนิตนเอง
มากเปนอันดับหาในระดับความรุนแรงปานกลาง เปนอันดับเจ็ดในเหตุการณที่ยังไมไดจําแนก
ระดับความรุนแรงและไมปรากฏการใชกลวิธีนี้ในระดับความรุนแรงมากและรุนแรงนอยเลย 
 

3.3  กลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษของทหารบกโดยจําแนกตามความสัมพันธ
สถานภาพทางสังคมของผูฟงกับอายุของผูฟง 
 

เพื่อวิเคราะหกลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษโดยจําแนกตามความสัมพันธ
ระหวางสถานภาพทางสังคมของผูฟงกับระดับความรุนแรงของการทําความผิด ผูวิจัยไดนํา
ขอมูลวัจนกรรมการขอโทษทั้งหมด 957 หนวยขอความที่ผานการวิเคราะหกลวิธีแลว มาจําแนก
ตามปจจัย 2 ปจจัยคือ จําแนกตามสถานภาพของผูฟงโดยจําแนกออกเปน 3 กลุมคือ ผูฟงที่มี
สถานภาพทางสังคมสูงกวา เทากันและนอยกวาผูพูด จากนั้นนําหนวยขอความที่ผานการวิเคราะห
ตามระดับความรุนตามสถานภาพทางสังคมของผูฟงแลวมาจําแนกตามอายุผูฟงโดยจําแนกออกเปน 
3 กลุมตามอายุของผูฟงแตละคนซึ่งนั่นก็คือ ผูฟงที่มีอายุมากกวาผูพูด ผูฟงที่มีอายุเทากันกับผูพูด
และผูฟงที่มีอายุนอยกวาผูพูด  ซ่ึงจะทําใหรูวาในแตละระดับความรุนแรงของการทําความผิดและ
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แตละระดับสถานภาพทางสังคมของผูฟง ผูพูดนิยมใชกลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษ
แตกตางกันหรือไม อยางไร โดยนับความถี่ในการปรากฏวัจนกรรมในแตละกลวิธีที่พบในแตละ
ระดับความรุนแรงของความผิดและแตละระดับสถานภาพทางสังคมของผูฟง ซ่ึงมีรายละเอียดของ
ขอมูลดังตารางตอไปนี้ 

 
ตารางที่ 15   กลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษของทหารบกโดยจําแนกตามความสัมพันธ

ระหวางสถานภาพทางสังคมของผูฟงกับอายุของผูฟง 
 

อายุของผูฟง 

มากกวา เทากัน นอยกวา ไมจําแนกอายุ 

กลวิธีการแสดง   
วัจนกรรม  
การขอโทษ 

สถานภาพ
ทางสังคม
ของผูฟง จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ  จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ขอโทษ 51 40.16 52 40.94 50 41.66 153 40.91 
2. อธิบาย 26 20.47 27 21.26 29 24.17 82 21.93 
3. ไมมีเจตนา 14 11.02 11 8.66 10 8.33 35 9.36 
4. ยอมรับผิด 8 6.30 7 5.51 5 4.17 20 5.35 
5. ตําหนิตนเอง  5 3.94 6 4.72 3 2.50 14 3.74 
6. ชดใช  18 14.17 19 14.96 18 15 55 14.70 
7.  หวงใยผูฟง 2 3.94 5 3.94 5 4.17 15 4.01 
รวม 

สูงกวา 

127 100 127 100 120 100 374 100 
1. ขอโทษ 45 40.18 45 41.28 45 45.92 135 42.32 
2. อธิบาย 27 24.11 30 27.52 20 20.41 77 24.14 
3. ไมมีเจตนา 11 9.82 11 10.09 10 10.20 32 10.03 
4. ยอมรับผิด 8 7.14 5 4.59 2 2.04 15 4.70 
5. ตําหนิตนเอง 4 3.57 1 0.92 1 1.02 6 1.88 
6. ชดใช 15 13.39 14 12.85 13 13.27 42 13.17 
7.  หวงใยผูฟง 2 1.79 3 2.75 7 7.14 12 3.76 
รวม 

เทากัน 

112 100 109 100 98 100 319 100 
1. ขอโทษ 43 47.25 42 47.73 41 48.24 126 47.73 
2. อธิบาย 19 20.88 19 21.59 18 21.18 56 21.21 
3. ไมมีเจตนา 11 12.09 8 9.09 10 11.76 29 10.98 
4. ยอมรับผิด 4 4.39 3 3.40 2 2.35 9 3.41 
5. ตําหนิตนเอง 

นอยกวา 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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ตารางที่ 15  (ตอ) 
 

อายุของผูฟง 

มากกวา เทากัน นอยกวา ไมจําแนกอายุ 

กลวิธีการแสดง   
วัจนกรรม  
การขอโทษ 

สถานภาพ
ทางสังคม
ของผูฟง จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ  จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

6. ชดใช 12 13.19 12 13.64 11 12.94 35 13.26 
7.  หวงใยผูฟง 2 2.20 4 4.55 3 3.53 9 3.41 
รวม 

 

91 100 88 100 85 100 264 100 
1. ขอโทษ 139 42.13 139 43.10 136 44.74 414 43.26 
2. อธิบาย 72 21.82 76 23.60 67 22.04 215 22.47 
3. ไมมีเจตนา 36 10.90 30 9.3 30 9.87 96 10.03 
4. ยอมรับผิด 20 6.06 15 4.6 9 2.96 44 4.60 
5. ตําหนิตนเอง 9 2.73 6 1.8 5 1.64 20 2.09 
6. ชดใช 45 13.64 45 13.9 42 13.82 132 13.79 
7.  หวงใยผูฟง 

ไมจําแนก 

9 2.73 12 3.7 15 4.93 36 3.76 
รวม  330 100 322 100 304 100 957 100 
 

ผูวิจัยไดทําการสรุปอันดับการใชกลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษชนิดตางๆกับผูฟงที่
มีอายุที่ตางกันและระดับสถานภาพทางสังคมที่แตกตางกันเพื่อเปรียบเทียบการใชกับผูฟงที่ไมได
จําแนกสถานภาพทางสังคม ดังที่กลาวมาขางตนโดยใช ขอมูลที่ไดสามารถนํามาทําการวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางระดับความรุนแรงของการทําความผิดกับสถานภาพทางสังคมของผูฟงโดย
พิจารณาใน 2 ประเด็นหลักคือ 

 
1. ผูฟงมีสถานภาพทางสังคมระดับเดยีวกันกบัผูฟงแตอายุตางกัน 

 
2. ผูฟงมีอายุอายุเทากันกับผูฟงแตสถานภาพทางสังคมตางกัน 
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1.   ผูฟงมีสถานภาพทางสงัคมระดับเดียวกันกับผูฟงแตอายุตางกัน  
 

1.1  ผูฟงมีสถานภาพทางสงัคมสูงกวาผูพดู 
 

อันดับท่ี       1               2                   3                  4                           5                 6                  7 
มาก   ขอโทษ    อธิบาย        ชดใช          ไมมีเจตนา      ยอมรับผิด        หวงใย      

    ตําหนิตนเอง 
 

ไมจําแนก ขอโทษ  อธิบาย        ชดใช          ไมมีเจตนา      ยอมรับผิด        หวงใย         ตําหนิตนเอง 
    

เทา          ขอโทษ   อธิบาย         ชดใช          ไมมีเจตนา    ยอมรับผิด     ตําหนิตนเอง         หวงใย 
 

ไมจําแนก ขอโทษ   อธิบาย        ชดใช          ไมมีเจตนา      ยอมรับผิด        หวงใย        ตําหนิตนเอง 
 

 
นอย ขอโทษ    อธิบาย           ชดใช           ไมมเีจตนา ยอมรับผิด     ตําหนิตนเอง 
           หวงใย 
 

                                                หมายเหตุ มาก หมายถึง ผูฟงมีอายุมากกวาผูพูด 
                                       เทา หมายถึง ผูฟงมีอายุเทากันกับผูพูด 
                                                                                                                นอย หมายถึง ผูฟงมีอายุนอยกวาผูพูด 

                                                                                                ไมจําแนก หมายถึง ผูฟงที่ไมไดจําแนกอายุ 
 

จากแผนภาพจะเห็นวาในการแสดงวัจนกรรมการขอโทษกับผูฟงที่มีสถานภาพทางสังคม
สูงกวาผูพูดที่มีอายุตางกันทั้ง 3 ระดับคือ ผูฟงที่มีอายุมากกวาผูพูด เทากันกับผูพูดและนอยกวาผูพูด
นั้น พบวามีการใชกลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษกับผูที่มีอายุตางกันหาอันดับแรกเหมือนกัน 
ดังนี้คือ มีการใชกลวิธีการกลาวคําขอโทษมากเปนอันดับหนึ่ง กลวิธีการอธิบายหรือช้ีแจงเหตุผล
ของการทําความผิดเปนอันดับสอง กลวิธีการเสนอการชดใชเปนอันดับสาม กลวิธีการกลาววาผูพูด
ไมมีเจตนากระทําผิดเปนอันดับสี่ กลวิธีการยอมรับผิดเปนอันดับหาเหมือนกันทั้งสามระดับอายุ 
รวมทั้งกับผูฟงที่ยังไมไดมีการจําแนกอายุอีกดวย มีการใชกลวิธีการแสดงความหวงใยผูฟงเปน
อันดับหกกับผูฟงที่มีอายุมากกวาผูพูดซึ่งก็เหมือนกับผูที่ยังไมไดจําแนกอายุ แตมีการใชกลวิธีนี้เปน
อันดับเจ็ดกับผูฟงที่มีอายุเทากันกับผูพูดและเปนอันดับสามกับผูฟงที่มีอายุนอยกวาผูพูด มีการใช
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กลวิธีการยอมรับผิดมากเปนอันดับหกกับผูฟงที่มีอายุมากกวา เทากันและนอยกวาผูพูดซึ่งตางจาก
การใชกับผูฟงที่ยังไมไดจําแนกอายุที่มีการใชกลวิธีนี้เปนอันดับเจ็ด 

 
1.2  ผูฟงมีสถานภาพทางสงัคมเทากันกับผูพูด 

 

อันดับท่ี          1               2                   3                  4                           5                        6                     
มาก       ขอโทษ        ชดใช        ไมมีเจตนา        อธิบาย          ตําหนิตนเอง            
 
ไมจําแนก           ขอโทษ       ชดใช      ไมมีเจตนา       อธิบาย         ตําหนิตนเอง          หวงใย 
 
เทา                         ขอโทษ       ชดใช      ไมมีเจตนา       อธิบาย           ตําหนิตนเอง 
 
ไมจําแนก            ขอโทษ      ชดใช       ไมมีเจตนา    อธิบาย          ตําหนิตนเอง          หวงใย 

 
                                                                       อธิบาย 
นอย               ขอโทษ       ชดใช         ไมมีเจตนา      หวงใย     
 

                                               หมายเหตุ มาก หมายถึง ผูฟงมีอายุมากกวาผูพูด 
                                      เทา หมายถึง ผูฟงมีอายุเทากันกับผูพูด 
                                                                                                               นอย หมายถึง ผูฟงมีอายุนอยกวาผูพูด 
                                                                                                              ไมจําแนก หมายถึง ผูฟงที่ไมไดจําแนกอายุ 

 
จากแผนภาพจะเห็นวาในการแสดงวัจนกรรมการขอโทษของทหารบกกับผูฟงที่มี

สถานภาพทางสังคมเทากันกับผูพูดที่มีอายุตางกันทั้ง 3 ระดับคือ ผูฟงที่มีอายุมากกวาผูพูด เทากัน
กับผูพูดและนอยกวาผูพูดนั้น พบวามีการใชกลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษใน 5 อันดับแรก
เหมือนกันทั้ง 3 ระดับอายุ คือ กลวิธีการกลาวคําขอโทษเปนอันดับแรกและกลวิธีการเสนอการ
ชดใชเปนอันดับสองกลวิธีการกลาววาผูพูดไมมีเจตนากระทําผิดเปนอันดับสาม กลวิธีการกลาว
ตําหนิตนเองเปนอันดับสี่ซึ่งเหมือนกันกับการใชกับผูฟงที่ยังไมไดจําแนกอายุดวย มีการใชกลวิธี
การกลาวตําหนิตนเองเปนอันดับที่หาทั้งกับผูฟงที่มีอายุมากกกวาและเทากันกับผูพูดซึ่งเหมือนกัน
กับผูฟงที่ยังไมไดมีการจําแนกอายุฟงเชนเดียวกัน และมีการใชกลวิธีการแสดงความหวงใยผูฟงกับ
ผูฟงที่มีอายุนอยกวาผูพูดซึ่งตางจากการใชกับผูฟงที่ยังไมไดมีการจําแนกอายุที่มีการใชกลวิธีนี้ใน
อันดับหก 
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1.3  ผูฟงมีสถานภาพทางสงัคมต่ํากวาผูพดู 
 

อันดับท่ี         1               2                3                  4                           5                        6                     
มาก                 ขอโทษ    อธิบาย         ชดใช        ไมมีเจตนา          ยอมรับผิด       หวงใย 
 
ไมจําแนก             ขอโทษ    อธิบาย       ชดใช        ไมมีเจตนา            หวงใย 

        ยอมรับผิด  
 

เทา                      ขอโทษ    อธิบาย         ชดใช         ไมมีเจตนา          หวงใย     ยอมรับผิด 
 
 

ไมจําแนก             ขอโทษ    อธิบาย    ชดใช         ไมมีเจตนา            หวงใย 
            ยอมรับผิด  

 
นอย           ขอโทษ    อธิบาย         ชดใช         ไมมีเจตนา          หวงใย  ยอมรับผิด 
 

                                              หมายเหตุ มาก หมายถึง ผูฟงมีอายุมากกวาผูพูด 
                                     เทา หมายถึง ผูฟงมีอายุเทากันกับผูพูด 
                                                                                                              นอย หมายถึง ผูฟงมีอายุนอยกวาผูพูด 

ไมจําแนก หมายถึง ผูฟงที่ไมไดจําแนกอายุ 
 

จากแผนภาพจะเห็นวาในการแสดงวัจนกรรมการขอโทษของทหารบกกับผูฟงที่มี
สถานภาพทางสังคมต่ํากวาผูพูดที่มีอายุตางกันทั้ง 3 ระดับคือ ผูฟงที่มีอายุมากกวาผูพูด เทากันกับผู
พูดและนอยกวาผูพูดนั้น พบวามีการใชกลวิธีการกลาวคําขอโทษมากเปนอันดับหนึ่ง กลวิธีการ
อธิบายหรือช้ีแจงเหตุผลของการทําความผิดเปนอันดับสอง กลวิธีการเสนอการชดใชเปนอันดับ
สาม กลวิธีการกลาววาผูพูดไมมีเจตนากระทําผิดเปนอันดับสี่เหมือนกันทั้งสามระดับอายุของผูฟง
รวมทั้งกับผูฟงที่ยังไมจําแนกอายุอีกดวย มีการใชกลวิธีการแสดงความหวงใยผูฟงมากเปนอับดับ
หากับผูฟงที่มีอายุเทากันและนอยกวาผูพูดเหมือนกับการใชกลวิธีนี้กับผูฟงที่ยังไมไดจําแนกอายุแต
ตางจากการใชกับผูฟงที่มีอายุมากกวาผูพูดที่มีการใชกลวิธีนี้เปนอันดับหก มีการใชกลวิธียอมรับผิด
เปนอันดับหากับผูฟงที่มีอายุมากกวาซึ่งมีการใชเหมือนกันกับผูฟงที่ยังไมไดจําแนกอายุซ่ึงตางจาก
การใชกลวิธีนี้กับผูฟงที่มีอายุเทากันและนอยกวาผูพูดที่ใชกลวิธีนี้เปนอันดับหก 
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2.  ผูฟงมีอายกัุนกับผูฟงแตสถานภาพทางสังคมตางกนั  
 

2.1  ผูฟงมีอายุมากกวาผูพูด 
 

อันดับท่ี      1               2                   3                  4                           5                   6                    7 
สูง  ขอโทษ    อธิบาย        ชดใช              ไมมีเจตนา      ยอมรับผิด        หวงใย 
             ตําหนิตนเอง 
     

 
ไมจําแนกขอโทษ    อธิบาย        ชดใช      ไมมีเจตนา       ยอมรับผิด      หวงใย   ตําหนิตนเอง 

    
 

เทา      ขอโทษ    อธิบาย        ชดใช          ไมมีเจตนา              ยอมรับผิด   ตําหนิตนเอง      หวงใย      
 
 

ไมจําแนกขอโทษ    อธิบาย        ชดใช         ไมมีเจตนา         ยอมรับผิด      หวงใย     ตาํหนิตนเอง 
 
 

ต่ํา ขอโทษ    อธิบาย        ชดใช            ไมมีเจตนา         ยอมรับผิด      หวงใย     
 

                                     หมายเหตุ มาก หมายถึง ผูฟงมีอายุมากกวาผูพูด 
                                       เทา หมายถึง ผูฟงมีอายุเทากันกับผูพูด 
                                                                                                                นอย หมายถึง ผูฟงมีอายุนอยกวาผูพูด 

  ไมจําแนก หมายถึง ผูฟงที่ไมไดจําแนกอายุ 
 

จากแผนภาพจะเห็นวาในการแสดงวัจนกรรมการขอโทษของทหารบกกับผูฟงที่มีอายุ
มากกวาผูพูดที่มีสถานภาพทางสังคมที่ตางกันทั้ง 3 ระดับคือ ผูฟงที่มีสถานภาพทางสังคมสูงกวาผู
พูด เทากันกับผูพูดและต่ํากวาผูพูดนั้น พบวามีการใชกลวิธีการกลาวคําขอโทษมากเปนอันดับหนึ่ง 
กลวิธีการอธิบายหรือช้ีแจงเหตุผลของการทําความผิดเปนอันดับสอง กลวิธีการเสนอการชดใชเปน
อันดับสาม กลวิธีการกลาววาผูพูดไมมีเจตนากระทําผิดเปนอันดับสี่ กลวิธีการยอมรับผิดเปนอันดับ
หาเหมือนกันกับผูฟงทั้งสามระดับสถานภาพทางสังคมรวมทั้งกับผูฟงที่ยังไมไดจําแนกสถานภาพ
ทางสังคมดวย  มีการใชกลวิธีการแสดงความหวงใยผูฟงเปนอันดับหกกับผูฟงที่มีสถานภาพทาง
สังคมสูงกวาและต่ํากวาผูฟงเหมือนกับผูฟงที่ยังไมไดจําแนกสถานภาพทางสังคมแตมีการใชกลวิธี
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นี้เปนอันดับเจ็ดซึ่งเปนอันดับสุดทายกับผูฟงที่มีสถานภาพทางสังคมเทากันกับผูพูด มีการใชกลวิธี
การกลาวตําหนิตนเองเปนอันดับหกกับผูฟงที่มีสถานภาพทางสังคมสูงกวาและเทากันกับผูพูดซึ่ง
ตางกับผูฟงที่ยังไมไดจําแนกสถานภาพทางสังคมที่มีการใชกลวิธีนี้เปนอันดับเจ็ดสวนกับผูพูดที่มี
สถานภาพทางสังคมต่ํากวานั้นไมปรากฏการใชกลวิธีนี้เลย 
 

2.2  ผูฟงมีอายุเทากันกับผูพูด 
 

อันดับท่ี          1               2                    3                   4                    5                   6                    7 
สูง     ขอโทษ       อธิบาย    ชดใช       ไมมีเจตนา      ยอมรับผิด   ตําหนิตนเอง      หวงใย 
 

 
ไมจําแนก  ขอโทษ       อธิบาย    ชดใช       ไมมีเจตนา     ยอมรับผิด  หวงใย     ตําหนิตนเอง  
 
 
เทา             ขอโทษ       อธิบาย    ชดใช       ไมมีเจตนา    ยอมรับผิด    หวงใย       ตําหนิตนเอง       
 

 
ไมจําแนก ขอโทษ       อธิบาย    ชดใช       ไมมีเจตนา      ยอมรับผิด   หวงใย   ตําหนิตนเอง 
 

 
ต่ํา     ขอโทษ       อธิบาย    ชดใช       ไมมีเจตนา      หวงใย     ยอมรับผิด        
 

                                              หมายเหตุ มาก หมายถึง ผูฟงมีอายุมากกวาผูพูด 
                                     เทา หมายถึง ผูฟงมีอายุเทากันกับผูพูด 
                                                                                                              นอย หมายถึง ผูฟงมีอายุนอยกวาผูพูด 

ไมจําแนก หมายถึง ผูฟงที่ไมไดจําแนกอายุ 
 

จากแผนภาพจะเห็นวาในการแสดงวัจนกรรมการขอโทษของทหารบกกับผูฟงที่มีอายุ
เทากันกับผูพูดที่มีสถานภาพทางสังคมที่ตางกันทั้ง 3 ระดับคือ ผูฟงที่มีสถานภาพทางสังคมสูงกวาผู
พูด เทากันกับผูพูดและต่ํากวาผูพูดนั้น พบวามีการใชกลวิธีการกลาวคําขอโทษมากเปนอันดับหนึ่ง 
กลวิธีการอธิบายหรือช้ีแจงเหตุผลของการทําความผิดเปนอันดับสอง กลวิธีการเสนอการชดใชเปน
อันดับสาม กลวิธีการกลาววาผูพูดไมมีเจตนากระทําผิดเปนอันดับสี่ เหมือนกันทั้งสามสถานภาพ
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ทางสังคมรวมทั้งกับคนที่ยังไมไดจําแนกสถานภาพทางสังคมดวยเชนกัน มีการใชกลวิธีการยอมรับ
ผิดเปนอันดับหากับผูฟงที่มีสถานภาพทางสังคมสูงกวาและเทากันกับผูฟงซึ่งก็รวมทั้งผูฟงที่ยัง
ไมไดจําแนกสถานภาพทางสังคมดวย แตกับผูฟงที่มีสถานภาพทางสังคมต่ํากวาผูฟงนั้นกลับมีการ
ใชกลวิธีนี้เปนอันดับหก       มีการใชกลวิธีการแสดงความหวงใยผูฟงเปนอันดับเจ็ดกับผูฟงที่มี
สถานภาพทางสังคมสูงกวาซึ่งตางจากผูฟงที่มีสถานภาพทางสังคมเทากันกับผูพูดและกับผูฟงที่
ไมไดจําแนกสถานภาพทางสังคมที่มีการใชกลวิธีนี้เปนอันดับหกและกับผูฟงที่มีสถานภาพทาง
สังคมต่ํากวาผูพูดนั้นมีการใชกลวิธีนี้เปนอันดับหา มีการใชกลวิธีการกลาวตําหนิตนเองเปนอันดับ
หกกับผูฟงที่มีสถานภาพทางสังคมสูงกวาผูพูดซึ่งตางกับผูฟงที่มีสถานภาพทางสังคมเทากันและ
ผูฟงที่ยังไมไดจําแนกสถานภาพทางสังคมที่มีการใชกลวิธีนี้เปนอันดับเจ็ดสวนกลวิธีนี้ไมพบการ
ใชกับผูฟงที่มีสถานภาพทางสังคมต่ํากวาผูพูดเลย                   
 

2.3  ผูฟงมีอายุนอยกวาผูพดู 
 

อันดับท่ี     1               2                   3                  4                       5                    6                    7 
สูง  ขอโทษ    อธิบาย         ชดใช         ไมมีเจตนา          หวงใย     ตําหนิตนเอง 

           ยอมรับผิด             
 

ไมจําแนก   ขอโทษ    อธิบาย         ชดใช         ไมมีเจตนา         หวงใย      ยอมรับผิด      ตําหนตินเอง 
         
 

เทา     ขอโทษ        อธิบาย         ชดใช       ไมมีเจตนา        หวงใย       ยอมรับผิด        ตาํหนิตนเอง 
 

 
ไมจําแนก   ขอโทษ    อธิบาย         ชดใช         ไมมีเจตนา       หวงใย      ยอมรับผิด        ตําหนตินเอง 

 
 

ต่ํา        ขอโทษ    อธิบาย         ชดใช         ไมมีเจตนา          หวงใย      ยอมรับผิด      ตําหนิตนเอง 
 

                                         หมายเหตุ มาก หมายถึง ผูฟงมีอายุมากกวาผูพูด 
                                      เทา หมายถึง ผูฟงมีอายุเทากันกับผูพูด 
                                                                                                               นอย หมายถึง ผูฟงมีอายุนอยกวาผูพูด 

 ไมจําแนก หมายถึง ผูฟงที่ไมไดจําแนกอายุ 
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จากแผนภาพจะเห็นวาในการแสดงวัจนกรรมการขอโทษของทหารบกกับผูฟงที่มีอายุนอย
กวาผูพูดที่มีสถานภาพทางสังคมที่ตางกันทั้ง 3 ระดับคือ ผูฟงที่มีสถานภาพทางสังคมสูงกวาผูพูด 
เทากันกับผูพูดและต่ํากวาผูพูดนั้น พบวามีการใชกลวิธีการกลาวคําขอโทษมากเปนอันดับหนึ่ง 
กลวิธีการอธิบายหรือช้ีแจงเหตุผลของการทําความผิดเปนอันดับสอง กลวิธีการเสนอการชดใชเปน
อันดับสาม กลวิธีการกลาววาผูพูดไมมีเจตนากระทําผิดเปนอันดับสี่ กลวิธีการแสดงความหวงใย
ผูฟงเปนอันดับหาเหมือนกันทั้งสามสถานภาพทางสังคมรวมทั้งกับคนที่ยังไมไดจําแนกสถานภาพ
ทางสังคมดวยเชนกัน มีการใชกลวิธีการยอมรับผิดเปนอันดับหากับผูฟงที่มีสถานภาพทางสังคมสูง
กวาซึ่งตางกับผูฟงที่มีสถานภาพทางสังคมเทากันและนอยกวาผูพูดรวมทั้งกับผูฟงที่ยังไมไดจําแนก
สถานภาพทางสังคมที่มีการใชกลวิธีนี้เปนอันดับหก มีการใชกลวิธีการกลาวตําหนิตนเองเปน
อันดับหกกับผูฟงที่มีสถานภาพทางสังคมสูงกวาซึ่งตางกับผูฟงที่มีสถานภาพทางสังคมเทากันและ
นอยกวาผูพูดรวมทั้งกับผูฟงที่ยังไมไดจําแนกสถานภาพทางสังคมที่มีการใชกลวิธีนี้เปนอันดับเจ็ด
ซ่ึงเปนอันดับสุดทาย 
        

ขอวิจารณ 
 

จากผลการวิจัยเร่ืองกลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษของทหารบกพบวามีการใชกลวิธี
ในการแสดงวัจนกรรมการขอโทษ 7 กลวิธีคือ กลวิธีการกลาวคําขอโทษ กลวิธีการอธิบายหรือ
ช้ีแจงเหตุผลของการทําความผิด กลวิธีการอธิบายหรือช้ีแจงเหตุผลของการทําความผิด กลวิธีการ
กลาววาผูพูดไมมีเจตนากระทําผิด กลวิธีการยอมรับผิด กลวิธีการกลาวตําหนิตนเอง กลวิธีการเสนอ
การชดใช กลวิธีการแสดงความหวงใยผูฟง โดยกลวิธีที่มีทหารบกใชมากที่สุดคือ กลวิธีการกลาวคาํ
ขอโทษ รองลงมาคือกลวิธีการอธิบายหรือกลาวชี้แจงเหตุผลของการทําความผิด กลวิธีการเสนอ
การชดใช กลวิธีการกลาววาผูพูดไมมีเจตนากระทําผิด กลวิธีการยอมรับผิด  กลวิธีการแสดงความ
หวงใย และอันดับสุดทายกลวิธีการกลาวตําหนิตนเอง  
 

การแสดงวจันกรรมการขอโทษของทหารบกกับผูฟงที่มสีถานภาพทางสังคมสูงกวาผูพูด
นั้นพบวา กลวิธีที่ใชมากทีสุ่ดคือกลวิธีการกลาวคําขอโทษ รอยละ 40.91รองมาคือกลวิธีการอธิบาย
หรือช้ีแจงเหตผุลของการกระทําผิดรอยละ 21.93 กลวิธีการเสนอการชดใชรอยละ 14.70 กลวิธีการ
กลาววาผูพดูไมมีเจตนากระทําผิดรอยละ 9.36 กลวิธีการยอมรับผิดรอยละ 5.35 กลวิธีการแสดง
ความหวงใยผูฟงรอยละ 4.01 และกลวิธีการกลาวตําหนิตนเองรอยละ 3.74 เปนลําดับสุดทาย 
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การแสดงวจันกรรมการขอโทษของทหารบกกับผูฟงที่มสีถานภาพทางสังคมเทากันกบัผู
พูดนั้นพบวา กลวิธีที่ใชมากที่สุดคือกลวิธีการกลาวคําขอโทษรอยละ 42.32รองมาคือกลวิธีการ
อธิบายหรือช้ีแจงเหตุผลของการกระทําผิดรอยละ 24.14 กลวิธีการเสนอการชดใชรอยละ 13.17 
กลวิธีการกลาววาผูพดูไมมีเจตนากระทําผิดรอยละ 10.03 กลวิธีการยอมรับผิดรอยละ 4.70 กลวธีิ
การแสดงความหวงใยผูฟงรอยละ 3.76 และกลวิธีการกลาวตําหนิตนเองรอยละ 1.88 เปนลําดบั
สุดทาย 
 

การแสดงวัจนกรรมการขอโทษของทหารบกกับผูฟงที่มีสถานภาพทางสังคมต่ํากวาผูพูด
นั้นพบวา กลวิธีที่ใชมากที่สุดคือกลวิธีการกลาวคําขอโทษ รอยละ47.73รองมาคือกลวิธีการอธิบาย
หรือช้ีแจงเหตุผลของการกระทําผิดรอยละ 21.21 กลวิธีการเสนอการชดใชรอยละ 13.26 กลวิธีการ
กลาววาผูพูดไมมีเจตนากระทําผิดรอยละ 10.98 กลวิธีการยอมรับผิดรอยละ 3.41 และกลวิธีการ
แสดงความหวงใยผูฟงรอยละ 3.41 เปนอันดับสุดทายเชนเดียวกันสวนกลวิธีการกลาวตําหนิตนเอง
นั้นไมปรากฏการใชกลวิธีนี้เลยกับผูฟงที่มีสถานภาพทางสังคมต่ํากวาผูพูด 

 
เมื่อนําอัตราการแสดงวัจนกรรมการขอโทษแตละกลวิธีมาเปรียบเทียบการใชในแตละ

ระดับความแตกตางของสถานภาพทางสังคมของผูฟงพบวาไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไววายิ่ง
ผูฟงมีสถานภาพทางสังคมสูงกวาผูพูด ก็ยิ่งพบอัตราการใชกลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษ
มากขึ้น ซ่ึงมีการพบเพียงกลวิธีการยอมรับผิด  กลวิธีการกลาวตําหนิตนเองและกลวิธีการแสดง
ความหวงใยผูฟงที่มีอัตราการใชเพิ่มขึ้นตามระดับของสถานภาพทางสังคมของผูฟง ซ่ึงก็ตรงกัน
ขามกับกลวิธีการกลาวคําขอโทษและกลวิธีการกลาววาผูพูดไมมีเจตนากระทําผิดที่มีการใชลดลง
ตามระดับของสถานภาพทางสังคมของผูฟงกลาวคือยิ่งผูฟงมีสถานภาพทางสังคมสูงกวาก็จะยิ่งพบ
อัตราการใชลดลง  สวนกลวิธีการอธิบายหรือช้ีแจงเหตุผลของการทําความผิดที่มีการใชกับผูฟงที่มี
สถานภาพทางสังคมต่ํากวานอยที่สุด รองมาคือการใชกับผูฟงที่มีสถานภาพทางสังคมสูงกวาและมี
การใชกับผูฟงที่มีสถานภาพทางสังคมเทากันกับผูพูดมากที่สุด สวนกลวิธีการเสนอการชดใชนั้น
พบวากับผูฟงที่มีสถานภาพทางสังคมเทากันนั้นมีการใชกลวิธีนี้มากที่สุด รองมาคือกับผูฟงที่มี
สถานภาพทางสังคมต่ํากวาผูพูดและมีการใชกลวิธีนี้กับผูฟงที่มีสถานภาพทางสังคมสูงกวามาก
ที่สุด จากผลการวิเคราะหขอมูลทําใหพบวาสถานภาพทางสังคมของผูฟงไมสงผลตออัตราการใชวัจ
นกรรมการขอโทษในในทุกกลวิธีแตสงผลตอบางชนิดของกลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษ
เทานั้น อาจเปนไปไดวาผูพูดใหความสําคัญกับชนิดของกลวิธีมากกวาอัตราการใชกลวิธีหรือ
จํานวนการใชกลวิธีกับผูฟงที่มีสถานภาพทางสังคมที่แตกตางกันโดยผูวิจัยเห็นวานั่นเปนเพราะวา
การแสดงวัจนกรรมการขอโทษนั้นแตละกลวิธีมีระดับของความสุภาพแฝงอยูไมเทากัน ดังนั้นเมื่อผู
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พูดกระทําผิดกับผูฟงที่มีสถานภาพที่ตางกันไปจึงทําใหมีอัตราการใชในแตกลวิธีในแตละ
สถานภาพทางสังคมที่ตางกันไปแลวแตตัวผูพูดเองจะพิจารณาใหความสําคัญหรืออาจเปนไปไดวา
ผูพูดไมไดพิจารณาเพียงสถานภาพทางสังคมของผูพูดเพียงอยางเดียวในการที่จะเลือกใชกลวิธีเพื่อ
แสดงวัจนกรรมการขอโทษอาจมีปจจัยอยางอื่นรวมดวย   สรุปไดวาสถานภาพทางสังคมของผูฟง
สงผลตออัตราการใชกลวิธีการยอมรับผิด กลวิธีการกลาวตําหนิตนเองและกลวิธีการแสดงความ
หวงใยผูฟงแบบแปรตามกัน กลาวคือยิ่งผูฟงมีสถานภาพทางสังคมสูงกวาผูพูดมากก็จะยิ่งมีการใช
กลวิธีเหลานี้มากขึ้นที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะวากลวิธีทั้ง 3 กลวิธีนี้ไดแฝงระดับของความสุภาพ
คอนขางมากกวากลวิธีอ่ืนๆจึงนิยมใชกลวิธีเหลานี้กับบุคคลที่มีสถานภาพมากกวาตน ในทาง
ตรงกันขามสถานภาพทางสังคมของผูฟงก็สงผลตอการใชกลวิธีการกลาวคําขอโทษและกลวิธีการ
กลาววาผูพูดไมมีเจตนากระทําผิดดวยเชนกันแตเปนแบบแปรตรงขามกัน กลาวคือยิ่งผูฟงมี
สถานภาพสูงขึ้นก็ยิ่งมีการใชกลวิธีเหลานี้นอยลงที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะกลวิธีทั้ง 2 กลวิธีนี้แฝง
ระดับของความสุภาพนอยกวา 3 กลวิธี ที่กลาวมาขางตนดังนั้นเมื่อตองใชกับผูที่มีสถานภาพทาง
สังคมสูงกวาก็จะยิ่งมีการใชกลวิธีเหลานี้นอยลงเพื่อไปใชกลวิธีอ่ืนที่แฝงระดับของความสุภาพ
มากกวา แสดงใหเห็นวาในการเลือกใชกลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษนั้นทหารบกได
ความสําคัญกับสถานภาพทางสังคมของผูพูดโดยนํามาใชในการพิจารณาที่จะเลือกใชกลวิธีที่
ตางกันดวยโดยการพิจารณาที่จะใชกลวิธีใดนั้นขึ้นอยูกับความสุภาพที่แฝงอยู 
 

การแสดงวจันกรรมการขอโทษของทหารบกในระดับของความรุนแรงของการทําความผิด
ที่รุนแรงมากนั้นพบวา กลวิธีที่ใชมากทีสุ่ดคือกลวิธีการกลาวคําขอโทษ รอยละ 43.1 รองมาคือ
กลวิธีการอธิบายหรือช้ีแจงเหตุผลของการทําความผิดรอยละ 34.6 กลวิธีการกลาวตาํหนิตนเองรอย
ละ 12.90 กลวิธีการกลาววาผูพูดไมมีเจตนากระทําผิดรอยละ 8.5 กลวิธีการเสนอการชดใชรอยละ 
0.6 กลวิธีการยอมรับผิดรอยละ 0.3 เปนลําดับสุดทายสวนกลวิธีการแสดงความหวงใยผูฟงนัน้ไม
ปรากฏการใชเลยในระดับความรุนแรงของความผิดที่รุนแรงมาก  
 

การแสดงวัจนกรรมของทหารบกในระดับของความรุนแรงของการทําความผิดที่รุนแรง
ปานกลางนั้นพบ กลวิธีที่ใชมากที่สุดคือกลวิธีการกลาวคําขอโทษ รอยละ 37.43 รองมาคือกลวิธี
การกลาววาผูพูดไมมีเจตนากระทําผิดรอยละ 28.77 กลวิธีการยอมรับผิดรอยละ 18.15  กลวิธีการ
อธิบายหรือช้ีแจงเหตุผลของการทําความผิดรอยละ 9.22 กลวิธีการกลาวแสดงความหวงใยผูฟงรอย
ละ5.59 และกลวิธีการเสนอการชดใชรอยละ0.84เปนอันดับสุดทายสวนกลวิธีการกลาวตําหนิ
ตนเองนั้นไมปรากฏการใชเลยในระดับความรุนแรงของความผิดที่รุนแรงปานกลาง 
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การแสดงวัจนกรรมการขอโทษของทหารบกในระดับของความรุนแรงของการทําความผิด
ที่รุนแรงนอยนั้นพบวา กลวิธีที่ใชมากที่สุดคือกลวิธีการกลาวคําขอโทษรอยละ 51.55 รองมาคือ
กลวิธีการอธิบายหรือช้ีแจงเหตุผลของการทําความผิดรอยละ 24.81 กลวิธีการเสนอการชดใชรอย
ละ 12.01  และกลวิธีการยอมรับผิดรอยละ11.68เปนอันดับสุดทายสวนกลวิธีการกลาววาผูพูดไมมี
เจตนาในการกระทําผิด  กลวิธีการกลาวตําหนิตนเองและกลวิธีการแสดงความหวงใยผูฟงนั้นไม
ปรากฏการใชเลยในระดับความรุนแรงของความผิดที่รุนแรงนอย 

 
เมื่อนําอัตราการแสดงวัจนกรรมการขอโทษแตละกลวิธีมาเปรียบเทียบการใชในแตละ

ระดับความรุนแรงของการทําความผิดพบวาไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไววายิ่งระดับความ
รุนแรงของการทําความผิดมากขึ้น ก็ยิ่งพบอัตราการใชกลวิธีการกลาววัจนกรรมการขอโทษมากขึ้น
ซ่ึงมีการพบเพียงกลวิธีการแสดงความหวงใยผูฟงเทานั้นที่มีอัตราการใชเพิ่มขึ้นตามระดับความ
รุนแรงของการทําความผิดซึ่งเปนไปไดวาในการเลือกใชกลวิธีในการกลาววัจนกรรมการขอโทษ
ในระดับความรุนแรงที่ตางกันนั้นผูพูดนาจะพิจารณาชนิดของกลวิธีที่แฝงระดับของความสุภาพ
มากกวาอัตราการใชหรืออาจดูเหมือนวาในระดับความรุนแรงของการทําความผิดที่ตางกันผูพูด
พิจารณาชนิดของกลวิธีแตไมไดพิจารณาที่อัตราการใชกลวิธี แสดงใหเห็นวาระดับความรุนแรง
ของการทําความผิดที่แตกตางกันสงผลใหรูปแบบของการใชกลวิธีการกลาววัจนกรรมการขอโทษมี
การเปลี่ยนแปลง 
 

การแสดงวจันกรรมการขอโทษของทหารบกกับผูฟงที่มอีายุมากกวานัน้พบวา กลวิธีที่ใช
มากที่สุดคือกลวิธีการกลาวคําขอโทษรอยละ 42.12 รองมาคือกลวิธีการอธิบายหรือช้ีแจงเหตุผลการ
ทําความผิดรอยละ 21.82 กลวิธีการเสนอการชดใชรอยละ 13.64 กลวิธีการกลาววาผูพูดไมไดเจตนา
ในการทําความผิดรอยละ 10.9 กลวิธีการยอมรับผิดรอยละ 6.06 และอันดับสุดทายกลวิธีการกลาว
ตําหนิตนเองรอยละ 2.73ซ่ึงเทากันกับกลวธีิการแสดงความหวงใยผูฟงซึ่งมีรอยละ 2.73 เทากัน 

 
การแสดงวัจนกรรมการขอโทษของทหารบกกับผูฟงที่มีอายุเทากันนั้นพบวา กลวิธีที่ใช

มากที่สุดคือกลวิธีการกลาวคําขอโทษรอยละ 43.10 รองมาคือกลวิธีการอธิบายหรือช้ีแจงเหตุผล
ของการทําความผิดรอยละ 23.6 กลวิธีการเสนอการชดใชรอยละ 13.90 กลวิธีการกลาววาผูพูดไมมี
เจตนากระทําผิดรอยละ 9.30 กลวิธีการยอมรับผิดรอยละ 4.60 กลวิธีการแสดงความหวงใยผูฟงรอย
ละ 3.7 และกลวิธีการกลาวตําหนิตนเองรอยละ 1.8 ซ่ึงเปนอันดับสุดทาย 

การแสดงวัจนกรรมการขอโทษของทหารบกกับผูฟงที่มีอายุนอยกวานั้นพบวา กลวิธีที่ใช
มากที่สุดคือกลวิธีการกลาวคําขอโทษรอยละ 44.74 รองมาคือกลวิธีการอธิบายหรือกลาวชี้แจง
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เหตุผลของการทําความผิดรอยละ 22.04 กลวิธีการเสนอการชดใชรอยละ 13.82 กลวิธีการกลาววาผู
พูดไมมีเจตนากระทําผิดรอยละ 9.87 กลวิธีการแสดงความหวงใยผูฟงรอยละ 4.93 กลวิธีการยอมรบั
ผิดรอยละ 2.96 และกลวิธีการกลาวตําหนิตนเองรอยละ 1.64 ซ่ึงเปนอันดับสุดทาย 

 
เมื่อนําอัตราการแสดงวัจนกรรมการขอโทษแตละกลวิธีมาเปรียบเทียบการใชในแตละ

ระดับอายุของผูฟงพบวาไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไววายิ่งผูฟงมีอายุมากกวาผูพูด ก็ยิ่งพบอัตรา
การใชกลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษมากขึ้นซึ่งมีการพบเพียงกลวิธีการยอมรับผิด กลวิธีการ
กลาวตําหนิตนเองเทานั้นที่มีอัตราการใชเพิ่มขึ้นตามระดับอายุของผูฟง ในทางตรงกันขามก็พบวามี
การใชกลวิธีการกลาวคําขอโทษ กลวิธีการแสดงความหวงใยผูฟงที่มีอัตราการใชลดลงตามอายุของ
ผูฟงนั่นคือ ยิ่งผูฟงมีอายุมากกวาผูพูด ก็ยิ่งมีการใชกลวิธีเหลานี้ลดลง สวนการใชกลวิธีการอธิบาย
หรือช้ีแจงเหตุผลของการทําความผิดนั้นพบวามีการใชกับผูฟงที่มีอายุเทากันเปนอันดับหนึ่ง 
รองลงมาคือกับผูฟงที่มีอายุนอยกวาและใชกับผูฟงที่มีอายุมากกวานอยที่สุด การใชกลวิธีการกลาว
วาผูพูดไมมีเจตนากระทําผิดพบวามีการใชกับผูฟงที่มีอายุมากกวามากที่สุด รองมาคือผูฟงที่มีอายุ
นอยกวาและมีการใชกับผูฟงที่มีอายุเทากันนอยที่สุด การใชกลวิธีการเสนอการชดใชพบวามีการใช
กลวิธีนี้กับผูฟงที่มีอายุนอยกวาผูพูดมากที่สุด รองมาคือผูฟงที่มีอายุมากกวาและมีการใชกลวิธีนี้กับ
ผูฟงที่มีอายุเทากันนอยที่สุด จากผลการวิเคราะหขอมูลทําใหพบวาอายุของผูฟงไมสงผลตออัตรา
การใชวัจนกรรมการขอโทษในในทุกกลวิธีแตสงผลตอบางชนิดของกลวิธีการกลาววัจนกรรมการ
ขอโทษเทานั้น อาจเปนไปไดวาผูพูดใหความสําคัญกับชนิดของกลวิธีมากกวาอัตราการใชกลวิธี
หรือจํานวนการใชกลวิธีกับผูฟงที่มีอายุแตกตางกันโดยผูวิจัยเห็นวานั้นเปนเพราะวาการแสดงวัจ
นกรรมการขอโทษนั้นแตละกลวิธีมีระดับของความสุภาพแฝงอยูไมเทากัน ดังนั้นเมื่อผูพูดกระทํา
ผิดกับผูฟงที่มีอายุที่ตางกันไปจึงทําใหมีอัตราการใชในแตกลวิธีในแตละอายุที่ตางกันไปแลวแตตัว
ผูพูดเองจะพิจารณาใหความสําคัญหรืออาจเปนไปไดวาผูพูดไมไดพิจารณาเพียงอายุของผูพูดเพียง
อยางเดียวในการที่จะเลือกใชกลวิธีเพื่อกลาววัจนกรรมการขอโทษอาจมีปจจัยอยางอื่นรวมดวย   
สรุปไดวาอายุของผูฟงสงผลตออัตราการใชกลวิธีการยอมรับผิดและกลวิธีการกลาวตําหนิตนเอง
แบบแปรตามกัน กลาวคือยิ่งผูฟงมีอายุมากกวาผูพูดมากก็จะยิ่งมีการใชกลวิธีเหลานี้มากขึ้นที่เปน
เชนนี้อาจเปนเพราะวากลวิธีทั้ง 2 กลวิธีนี้ไดแฝงระดับของความสุภาพคอนขางมากกวากลวิธีอ่ืนๆผู
พูดจึงนิยมใชกลวิธีเหลานี้กับบุคคลที่มีอายุมากกวาตน ในทางตรงกันขามอายุของผูฟงก็สงผลตอ
การใชกลวิธีการกลาวคําขอโทษและกลวิธีการแสดงความหวงใยผูฟงดวยเชนกันแตเปนแบบแปร
ตรงขามกัน กลาวคือยิ่งผูฟงมีอายุมากขึ้นก็ยิ่งมีการใชกลวิธีเหลานี้นอยลงที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะ
กลวิธีทั้ง 2 กลวิธีนี้แฝงระดับของความสุภาพนอยกวา 3 ที่กลาวมาขางตนดังนั้นเมื่อตองใชกับผูที่มี
อายุมากกวาก็จะยิ่งมีการใชกลวิธีเหลานี้นอยลงเพื่อไปใชกลวิธีอ่ืนที่แฝงระดับของความสุภาพ
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มากกวา แสดงใหเห็นวาในการเลือกใชกลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษนั้นทหารบกได
ความสําคัญอายุของผูพูดโดยนํามาใชในการพิจารณาที่จะเลือกใชกลวิธีที่ตางกันดวยโดยการ
พิจารณาที่จะใชกลวิธีใดนั้นขึ้นอยูกับความสุภาพที่แฝงอยู 
 

เมื่อพิจารณาถึงการเรียงอันดับของการใชกลวิธีในการแสดงวัจนกรรมการขอโทษของ
ปจจัย 3 ประการ คือ สถานภาพทางสังคมของผูฟงเมื่อเทียบกับผูพูด ระดับความรุนแรงของการทํา
ความผิดและอายุของผูฟงเมื่อเทียบกับผูพูดที่มีตอกลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษของ
ทหารบก ก็พบวา 

 
อันดับการใชกลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษกับผูฟงที่ตางสถานภาพทางสังคมกัน 

พบการกลาววัจนกรรมการขอโทษของทหารบกกับผูฟงที่มีสถานภาพทางสังคมที่ตางกัน 3 ระดับ
คือ ผูฟงที่มีสถานภาพทางสังคมสูงกวาผูพูด เทากันกับผูพูดและต่ํากวาผูพูดนั้น มีการแสดงกลวิธี
การกลาว      วัจนกรรมการขอโทษทั้ง 5 กลวิธีในอันดับเดียวกัน กลาวคือมีการใชกลวิธีการกลาวคํา
ขอโทษมากเปนอันดับหนึ่ง รองมาคือกลวิธีการอธิบายหรือช้ีแจงเหตุผลของการทําความผิด กลวิธี
การเสนอการชดใช กลวิธีการกลาววาผูพูดไมมีเจตนากระทําผิด กลวิธีการยอมรับผิดเปนอันดับหา
เหมือนกันทั้งสามระดับสถานภาพทางสังคม  สวนกลวิธีการแสดงความหวงใยผูฟงมีการใชมาก
เปนอันดับหก มีการใชกลวิธีการกลาวตําหนิตนเองเปนอันดับเจ็ด กับผูฟงที่มีสถานภาพทางสังคม
สูงกวาผูพูดและผูเทากันกับผูพูดแตมีการใชกลวิธีนี้เปนอันดับหากับผูฟงที่มีสถานภาพทางสังคมต่ํา
กวาผูพูดแสดงใหเห็นวาผูฟงจะมีสถานภาพทางสังคมตางกันแตผูพูดก็ใหความสําคัญตออันดับการ
เลือกใชกลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษตางกันไปดวยแสดงใหเห็นวาสถานภาพทางสังคม
ของผูฟงที่แตกตางกันสงผลใหรูปแบบของการใชกลวิธีการกลาววัจนกรรมการขอโทษมีการ
เปลี่ยนแปลงซึ่งตรงกันกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 
อันดับการแสดงกลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษในเหตุการณที่มีระดับความรุนแรงที่

ตางกัน พบวาในการกลาววัจนกรรมการขอโทษของทหารบกในระดับความรุนแรงของการทํา
ความผิดที่แตกตางกัน 3 ระดับ คือรุนแรงมาก รุนแรงปานกลางและรุนแรงนอยนั้นมีอันดับการใช
กลวิธีดังตอไปนี้ คือ  มีการใชกลวิธีการกลาวคําขอโทษมากเปนอันดับหนึ่งทั้ง  3 ระดับความ
รุนแรงของการทําความผิด มีการใชกลวิธีการอธิบายหรือช้ีแจงเหตุผลของการทําความผิดเปน
อันดับสองในระดับความผิดมากและนอยแตเปนอันดับสี่ในระดับความรุนแรงปานกลาง มีการใช
กลวิธีการเสนอการชดใชมากเปนอันดับสี่ในระดับความรุนแรงมาก แตในระดับความรุนแรงปาน
กลางกลับมีการใชเปนอันดับที่สอง กลวิธีการแสดงความหวงใยนั้นมีการใชเปนอันดับที่หาใน
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ระดับความรุนแรงมาก เปนอันดับหกในระดับความรุนแรงปานกลางและเปนอันดับสามในระดับ
ความรุนแรงนอย  กลวิธีการกลาววาผูพูดไมมีเจตนากระทําผิดใชเปนอันดับหกในระดับความ
รุนแรงมาก เปนอันดับสามในระดับความรุนแรงปานกลางและเปนอันดับสี่ในระดับความรุนแรง
นอย กลวิธีการยอมรับผิดเปนอันดับสามในระดับความรุนแรงมากแตไมปรากฏในระดับความ
รุนแรงอื่นเลย เชนเดียวกับกลวิธีการกลาวตําหนิตนเองที่มีการใชเปนอันดับหาในระดับความ
รุนแรงปานกลางแตไมพบในระดับความรุนแรงอื่นเชนเดียวกันแสดงใหเห็นวาการเลือกใชกลวิธีใน
การแสดงวัจนกรรมการขอโทษนั้นเมื่อมีการทําความผิดในระดับความรุนแรงที่แตกตางกันการ
เลือกใชกลวิธีก็ตางกันไมเปนไปในทิศทางเดียวกันขึ้นกับระดับความรุนแรงของการทําความผิดนั้น 
แตละระดับความรุนแรงของการทําความผิดก็มีรูปแบบที่มีลักษณะเฉพาะแตกตางกันไปตาม
ลักษณะของการทําความผิดซึ่งตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 
อันดับการใชกลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษกับผูฟงที่มีอายุตางกันพบวาการ

แสดงวัจนกรรมการขอโทษของทหารบกกับผูฟงที่มีอายุตางกัน 3 ระดับ คือ ผูฟงที่มีอายุมากกวาผู
พูด ผูฟงที่มีอายุเทากันกับผูพูดและผูฟงที่มีอายุนอยกวาผูพูดนั้นมีการใชกลวิธีการกลาวคําขอโทษ
มากเปนอันดับหนึ่ง กลวิธีการอธิบายหรือช้ีแจงเหตุผลของการทําความผิดเปนอันดับสอง กลวิธีการ
เสนอการชดใชเปนอันดับสาม กลวิธีการกลาววาผูพูดไมมีเจตนากระทําผิดเปนอันดับสี่ เหมือนกัน
ทั้งสามระดับอายุ มีการใชกลวิธีการยอมรับผิดเปนอันดับหากับผูฟงที่มีอายุมากกวาและเทากันกับผู
พูด แตกับผูฟงที่มีอายุนอยกวาผูพูดกลับใชกลวิธีนี้เปนอันดับหก มีการใชกลวิธีการแสดงความ
หวงใยผูฟงเปนอันดับหกกับผูพูดกลับใชกลวิธีนี้เปนอันดับหา และสุดทายพบวามีการใชกลวิธีการ
กลาวตําหนิตนเองเปนอันดับเจ็ดกับผูฟงที่มีอายุเทากันและนอยกวาผูพูด แตกับผูฟงที่มีอายุมากกวา
ผูพูดกลับใชกลวิธีนี้เปนอันดับหก แสดงใหเห็นวาผูฟงมีอายุตางกันผูพูดก็ใหความสําคัญตออันดับ
การเลือกใชกลวิธีการแสดงวัจน กรรมการขอโทษตางกันซึ่งตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 
เมื่อวิเคราะห  กลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษของทหารบกโดยจําแนกตาม

ความสัมพันธระหวางสถานภาพทางสังคมของผูฟง ระดับความรุนแรงของการทําความผิดและอายุ
ของผูฟงเพื่อพิสูจนดูวาเมื่อมีปจจัยอ่ืนเขามาเกี่ยวของดวยแลวอันดับการใชกลวิธีการแสดงวัจนกร
รมการขอโทษที่กลาวมาขางตนในแตละปจจัยหลักในภาพรวมนั้นยังคงมีรูปแบบที่เหมือนเดิมอยู
หรือไมโดยศึกษา โดยผูวิจัยไดทําการวิเคราะหใน 3 ประเด็นดังตอไปนี้ 
 

1.ศึกษากลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษของทหารบกโดยจําแนกตามความสัมพันธ
ระหวางระดับความรุนแรงของการทําความผิดกับสถานภาพทางสังคมของผูฟง 
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2. ศึกษากลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษของทหารบกโดยจําแนกตามความสัมพันธ

ระหวางระดับความรุนแรงของการทําความผิดกับอายุของผูฟง 
 

3. ศึกษากลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษของทหารบกโดยจําแนกตามความสัมพันธ
ระหวางสถานภาพทางสังคมของผูฟงกับอายุของผูฟง 

 
การศึกษากลวธีิการแสดงวัจนกรรมการขอโทษของทหารบกโดยจําแนกตามความสัมพันธ

ระหวางระดับความรุนแรงของการทําความผิดกับสถานภาพทางสังคมของผูฟงโดยศกึษาใน 2 
ลักษณะ คือ  

 
1. ระดับความรุนแรงของการทําความผิดระดับเดียวกันแตผูฟงมีสถานภาพทางสังคม

ตางกันนั้นพบวา ในระดับความรุนแรงของการทําความผิดที่มีระดับรุนแรงมากนั้นไมวาผูฟงจะมี
สถานภาพทางสังคมสูงกวา เทากัน หรือนอยกวาผูพูดก็มีรูปแบบการใชที่ไมตางจากการใชกับผูฟง
ที่ยังไมมีการจําแนกสถานภาพทางสังคมมากนัก อาจถือไดวารูปแบบไมมีการเปลี่ยนแปลงก็วาได 
ซ่ึงก็เชนเดียวกับในระดับความรุนแรงของการทําความผิดที่มีระดับความรุนแรงของการทําความผิด
ปานกลาง และรุนแรงนอยที่ไมวาผูฟงจะมีสถานภาพทางสังคมทางสังคมสูงกวา เทากันหรือต่ํากวา
ผูพูด ก็มีรูปแบบการใชที่ไมตางจากการใชกับผูฟงที่ยังไมมีการจําแนกสถานภาพทางสังคมมากนัก
อาจถือไดวารูปแบบไมมีการเปลี่ยนแปลงก็วาได  

 
2.  ผูฟงมีสถานภาพเทากันแตในระดับความรุนแรงของการทําความผิดที่ตางกันนั้นพบวา 

กับผูฟงที่มีสถานภาพทางสังคมสูงกวานั้นไมวาจะในเหตุการณที่มีระดับความรุนแรงของการทํา
ความผิดที่รุนแรงมาก รุนแรงปานกลางหรือรุนแรงนอย ผูพูดก็มีรูปแบบการใชที่ไมตางจากการใช
ในเหตุการณที่ยังไมไดจําแนกระดับความรุนแรง อาจถือไดวารูปแบบไมมีการเปลี่ยนแปลงก็วาได 
ซ่ึงก็เชนเดียวกบั ผูฟงที่มีสถานภาพทางสังคมเทากันและต่ํากวาพบวาไมวาจะในเหตุการณที่มีระดับ
ความรุนแรงของการทําความผิดที่รุนแรงมาก รุนแรงปานกลางหรือรุนแรงนอย ผูพูดก็มีรูปแบบการ
ใชที่ไมตางจากการใชในเหตุการณที่ยังไมไดจําแนกระดับความรุนแรงเชนเดียวกัน อาจถือไดวา
รูปแบบไมมีการเปลี่ยนแปลงก็วาได 

 
จากการศึกษากลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษของทหารบกโดยจําแนกตาม

ความสัมพันธระหวางระดับความรุนแรงของการทําความผิดกับสถานภาพทางสังคมของผูฟงใน 2 
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ประเด็นทําใหทราบวาทหารบกมีใหความสําคัญกับระดับความรุนแรงของการทําความผิดมากกวา
สถานภาพทางสังคมของผูฟงกลาวคือ รูปแบบการแสดงกลวิธีตางๆในการแสดงวัจนกรรมการขอ
โทษในระดับความรุนแรงของการทําความผิดที่ตางกัน มีรูปแบบที่ไมตางจากเดิมแมจะเกิดกับผูฟง
ที่มีสถานภาพทางสังคมที่ตางกันซึ่งตางจากรูปแบบ การแสดงกลวิธีตางๆในการแสดงวัจนกรรม
การขอโทษกับผูฟงที่มีสถานภาพทางสังคมที่ตางกัน มีรูปแบบที่ตางจากเดิมแสดงใหเห็นวา
สถานภาพทางสังคมของผูฟงไมสงผลใหรูปแบบการใชกลวิธีการแสดงวัจนกรรมขอโทษในระดับ
ความรุนแรงของการทําความผิดในระดับตางๆมีการเปลี่ยนแปลงแตระดับความรุนแรงของการทํา
ความผิดสงผลใหรูปแบบการใชกลวิธีการแสดงวัจนกรรมขอโทษกับผูฟงที่มีสถานภาพทางสังคมที่
ตางกันมีการเปลี่ยนแปลง 

 
การศึกษากลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษของทหารบกโดยจําแนกตามความสัมพันธ

ระหวางระดับความรุนแรงของการทําความผิดกับอายุของผูฟงโดยศึกษาใน 2 ลักษณะ คือ  
 
1. ระดับความรุนแรงของการทําความผิดเดียวกันแตผูฟงมีอายุตางกันนั้นพบวา ในระดับ

ความรุนแรงของการทําความผิดที่มีระดับรุนแรงมากนั้นไมวาผูฟงจะมีอายุมากกวา เทากัน หรือ
นอยกวาผูพูดก็มีรูปแบบการใชที่ไมตางจากการใชกับผูฟงที่ยังไมมีการจําแนกอายุมากนัก อาจถือ
ไดวารูปแบบไมมีการเปลี่ยนแปลงก็วาได ซ่ึงก็เชนเดียวกับในระดับความรุนแรงของการทํา
ความผิดที่มีระดับความรุนแรงของการทําความผิดปานกลาง และรุนแรงนอยที่ไมวาผูฟงจะมีอายุ
มากกวา เทากันหรือนอยกวาผูพูด ก็มีรูปแบบการใชที่ไมตางจากการใชกับผูฟงที่ยังไมมีการจําแนก
อายุมากนักอาจถือไดวารูปแบบไมมีการเปลี่ยนแปลงก็วาได  

 
2.  ผูฟงมีอายุเทากันแตระดับความรุนแรงของการทําความผิดที่ตางกันนั้นพบวา กับผูฟงที่

มีอายุมากกวานั้นไมวาจะในเหตุการณที่มีระดับความรุนแรงของการทําความผิดที่รุนแรงมาก ผูพูด
ก็มีรูปแบบการใชที่ไมตางจากการใชในเหตุการณที่ยังไมไดจําแนกระดับความรุนแรง อาจถือไดวา
รูปแบบไมมีการเปลี่ยนแปลงก็วาได ซ่ึงตางจากกับผูฟงที่มีอายุเทากันและนอยกวาพบวาเมื่ออยูใน
เหตุการณที่มีระดับความรุนแรงของการทําความผิดที่รุนแรงมาก รุนแรงปานกลางหรือรุนแรงนอย
ตางกัน ผูพูดก็มีรูปแบบการใชแตกตางจากการใชในเหตุการณที่ยังไมไดจําแนกระดับความรุนแรง
เชนเดียวกัน อาจถือไดวารูปแบบมีการเปลี่ยนแปลงก็วาได 

 
จากการศึกษากลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษของทหารบกโดยจําแนกตาม

ความสัมพันธระหวางระดับความรุนแรงของการทําความผิดกับอายุของผูฟงใน 2 ประเด็นทําให
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ทราบวาทหารบกมีใหความสําคัญกับระดับความรุนแรงของการทําความผิดมากกวาอายุของผูฟง 
กลาวคือ รูปแบบการแสดงกลวิธีตางๆในการแสดงวัจนกรรมการขอโทษในระดับความรุนแรงของ
การทําความผิดที่ตางกัน มีรูปแบบที่ไมตางจากเดิมแมผูฟงจะมีอายุตางกัน ซ่ึงตางจากรูปแบบ การ
แสดงกลวิธีตางๆในการแสดงวัจนกรรมการขอโทษในระดับความรุนแรงของการทําความผิดระดับ
เดียวกันกับผูฟงที่มีอายุตางกัน มีรูปแบบที่ตางจากเดิมแสดงใหเห็นวาอายุของผูฟงไมสงผลให
รูปแบบการใชกลวิธีการแสดงวัจนกรรมขอโทษในระดับความรุนแรงของการทําความผิดในระดับ
ตางๆมีการเปลี่ยนแปลงแตระดับความรุนแรงของการทําความผิดสงผลใหรูปแบบการใชกลวิธีการ
แสดงวัจนกรรมขอโทษกับผูฟงที่มีอายุที่ตางกันมีการเปลี่ยนแปลง 

 
ศึกษากลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษของทหารบกโดยจําแนกตามความสัมพันธ

ระหวางสถานภาพทางสังคมของผูฟงกับอายุของผูฟงโดยศึกษาใน 2 ลักษณะ คือ  
 
1. ผูฟงมีระดับสถานภาพทางสังคมในระดับเดียวกันแตมีอายุตางกันนั้นพบวา ในผูฟงที่มี

สถานภาพทางสังคมสูงกวานั้นไมวาผูฟงจะมีอายุมากกวา เทากัน หรือนอยกวาผูพูดก็มีรูปแบบการ
ใชที่ไมตางจากการใชกับผูฟงที่ยังไมมีการจําแนกอายุมากนัก อาจถือไดวารูปแบบไมมีการ
เปลี่ยนแปลงก็วาได ซ่ึงก็เชนเดียวกับในผูฟงที่มีสถานภาพทางสังคมเทากันและต่ํากวาผูพูด ที่ไมวา
ผูฟงจะมีอายุมากกวา เทากันหรือนอยกวาผูพูด ก็มีรูปแบบการใชที่ไมตางจากการใชกับผูฟงที่ยังไม
มีการจําแนกอายุมากนักอาจถือไดวารูปแบบไมมีการเปลี่ยนแปลงก็วาได  

 
2.  ผูฟงมีอายุเทากันแตมีสถานภาพที่ตางกันนั้นพบวา กับผูฟงที่มีอายุกวานั้นไมวาจะมี

สถานภาพทางสังคมสูงกวา  เทากันหรือนอยกวาผูพูด  ก็มีรูปแบบการใชที่ไมตางจากการใชผูฟงที่
ยังไมไดจําแนกสถานภาพ อาจถือไดวารูปแบบไมมีการเปลี่ยนแปลงก็วาได ซ่ึงก็เชนเดียวกับ ผูฟงที่
มีอายุเทากันหรือนอยกวาที่พบวาไมวาจะมีสถานภาพทางสังคมสูงกวา เทากันหรือนอยกวาผูพูด     
ก็มีรูปแบบการใชที่ไมตางจากการใชกับผูฟงที่ยังไมไดจําแนกสถานภาพเชนเดียวกัน อาจถือไดวา
รูปแบบไมมีการเปลี่ยนแปลงก็วาได 

 
จากการศึกษากลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษของทหารบกโดยจําแนกตาม

ความสัมพันธระหวางสถานภาพทางสังคมของผูฟงกับอายุของผูฟงใน 2 ประเด็นทําใหยังไม
สามารถสรุปไดวาทหารบกมีใหความสําคัญกับสถานภาพทางสังคมของผูฟงหรืออายุของผูฟง
มากกวากัน หรืออาจเปนไปไดวาใหความสําคัญพอๆกัน กลาวคือ รูปแบบการแสดงกลวิธีตางๆใน
การแสดงวัจนกรรมการขอโทษกับผูฟงที่มีสถานภาพทางสังคมแตกตางกัน มีรูปแบบที่แตกตางจาก
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เดิมแมจะเกิดกับผูฟงที่มีอายุที่ตางกันซึ่งตางจากรูปแบบ การแสดงกลวิธีตางๆในการแสดงวัจนกร
รมการขอโทษกับผูฟงที่มีอายุที่ตางกัน มีรูปแบบที่ตางจากเดิมแสดงใหเห็นวาสถานภาพทางสังคม
ของผูฟงสงผลใหรูปแบบการใชกลวิธีการแสดงวัจนกรรมขอโทษกับผูฟงที่มีอายุที่ตางกันมีการ
เปลี่ยนแปลงเชนเดียวกับอายุของผูฟงสงผลใหรูปแบบการใชกลวิธีการแสดงวัจนกรรมขอโทษกับ
ผูฟงที่มีสถานภาพทางสังคมที่ตางกันมีการเปลี่ยนแปลง 
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บทท่ี  5  
 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 
งานวิจัยนี้เปนการศึกษาวัจนกรรมขอโทษของทหารบก โดยมุงศึกษาใน 3 ประเด็นหลัก

ไดแก ศึกษากลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษของทหารบก ศึกษาความสัมพันธระหวางกลวิธี
การแสดงวัจนกรรมการขอโทษกับสถานภาพทางสังคมของผูฟงเมื่อเทียบกับผูพูด  ความสัมพันธ
ระหวางกลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษกับอายุของผูฟงเมื่อเทียบกับผูพูดและความสัมพันธ
ระหวางกลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษกับระดับความรุนแรงของการทําความผิด และ
เรียงลําดับการใชวัจนกรรมการขอโทษของปจจัย 3 ประการ คือ สถานภาพทางสังคมของผูฟงเมื่อ
เทียบกับผูพูด ระดับความรุนแรงของการทําความผิดและอายุของผูฟงเมื่อเทียบกับผูพูด  ผลการ
วิเคราะหพบวา การแสดงกลวิธีการขอโทษของทหารบกมี  7  กลวิธี ดังนี้ กลวิธีการกลาวคําขอโทษ 
กลวิธีการอธิบายหรือช้ีแจงเหตุผลของการทําความผิด กลวิธีการกลาววาผูพูดไมมีเจตนากระทํา
ความผิด กลวิธีการยอมรับผิด กลวิธีการกลาวตําหนิตนเอง กลวิธีการเสนอการชดใช กลวิธีการ
แสดงความหวงใยผูฟง  

 
กลวิธีที่ทหารบกใชมากที่สุดเปนอันดับหนึ่งคือกลวิธีการกลาวคําขอโทษ รองลงมาคือ

กลวิธีการอธิบายหรือกลาวชี้แจงเหตุผลของการทําความผิด กลวิธีการเสนอการชดใชเปนอันดับ
สาม กลวิธีการกลาววาผูพูดไมมีเจตนากระทําผิดเปนอันดับสี่ กลวิธีการยอมรับผิดเปนอันดับหา  
กลวิธีการแสดงความหวงใยผูฟงเปนอันดับหก และกลวิธีการกลาวตําหนิตนเองเปนอันดับเจ็ดซึ่ง
เปนลําดับสุดทาย 

 
ในประเด็นการศึกษาความสัมพันธระหวางกลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษกับ

สถานภาพทางสังคมของผูฟงเมื่อเทียบกับผูพูด  ความสัมพันธระหวางกลวิธีการแสดงวัจนกรรม
การขอโทษกับระดับความรุนแรงของการทําความผิด และความสัมพันธระหวางกลวิธีการแสดงวัจ
นกรรมการขอโทษกับอายุของผูฟงเมื่อเทียบกับผูพูด ผูวิจัยแยกวิเคราะหเปนทีละปจจัยดังนี้ 
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เรื่องของความสัมพันธระหวางกลวิธีแสดงวัจนกรรมการขอโทษกับสถานภาพของผูฟงเมื่อ
เทียบกับผูพูด พบวาไมเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไววายิ่งผูฟงมีสถานภาพสูงขึ้นก็จะยิ่งพบอัตรา
การใชวัจนกรรมการขอโทษมากยิ่งขึ้น ซ่ึงผลการวิเคราะหเปนไปดังตารางตอไปนี้ 

 
ตารางที่ 16   สรุปความสัมพันธระหวางกลวิธีแสดงวัจนกรรมการขอโทษของทหารบกกับ  

สถานภาพทางสังคมของผูฟงเมื่อเทียบกับผูพูด 
 

สถานภาพทางสังคมของผูฟง 
มากกวา เทากัน ต่ํากวา 

กลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1. กลวิธีการกลาวคําขอโทษ 153 40.91 135 42.32 126 47.73 
2. กลวิธีการอธิบายหรือช้ีแจงเหตุผล
ของการทําความผิด  

82 21.93 77 24.14 56 21.21 

3. กลวิธีการกลาววาผูพูดไมมีเจตนา
กระทําผิด  

35 9.36 32 10.03 29 10.98 

4. กลวิธีการยอมรับผิด 20 5.35 15 4.70 9 3.41 
5. กลวิธีการกลาวตําหนิตนเอง   14 3.74 6 1.88 0 0 
6. กลวิธีการเสนอการชดใช  55 14.70 42 13.17 35 13.26 
7.  กลวิธีการแสดงความหวงใยผูฟง 15 4.01 12 3.76 9 3.41 

รวม 374 100 319 100 264 100 
  

ผลการวิเคราะหนี้แสดงใหเห็นวาการขอโทษกับผูฟงที่มีสถานภาพทางสังคมในระดับที่
ตางกันนั้ น แตละครั้งผูพูดไดใหความสําคัญกับชนิดของกลวิธีมากกวาจํานวนการใชในแตละกลวิธี 
ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากวากลวิธีที่ใชในการแสดงวัจนกรรมการขอโทษในแตละกลวิธีนั้นมี
ระดับของการความสุภาพแฝงอยูในระดับที่ตางกันไป ที่ เปนเชนนี้ เพราะทหารคอนขางให
ความสําคัญกับสถานภาพทางสังคมกับผูที่ตนสนทนาดวยเนื่องจากทหารถือยศและตําแหนงเปน
หลักและใหความเคารพกับบุคคลตามลําดับของยศและตําแหนงนั้นจึงกลาวไดวาสถานภาพทาง
สังคมของผูฟงมีอิทธิพลตอการเลือกใชกลวิธีในการกลาววัจนกรรมการขอโทษตอผูฟง โดยมีการ
เลือกใชกลวิธีตางกันตามสถานภาพทางสังคมของผูฟงแตไมไดมีผลตอจํานวนการใชในแตละกลวธีิ 
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เรื่องของความสัมพันธระหวางกลวิธีแสดงวัจนกรรมการขอโทษกับระดับความรุนแรงของ
ความผิด พบวาไมเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไววายิ่งในเหตุการณที่มีระดับความรุนแรงของการทํา
ความผิดมากขึ้นก็จะยิ่งพบอัตราการแสดงวัจนกรรมการขอโทษมากยิ่งขึ้น ซ่ึงผลการวิเคราะห
เปนไปดังตารางตอไปนี้ 

 
ตารางที่ 17   สรุปความสัมพันธระหวางกลวิธีแสดงวัจนกรรมการขอโทษของทหารบกกับระดับ  

ความรุนแรงของการทําความผิด 
 

ระดับความรนุแรงของการทําความผดิ 
มาก ปานกลาง นอย 

กลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1. กลวิธีการกลาวคําขอโทษ 147 43.1 134 37.43 133 51.55 
2. กลวิธีการอธิบายหรือช้ีแจงเหตุผล
ของการทําความผิด  

118 34.6 33 9.22 64 24.81 

3. กลวิธีการกลาววาผูพูดไมมีเจตนา
กระทําผิด  

1 0.3 65 18.15 30 11.63 

4. กลวิธีการยอมรับผิด 44 12.9 0 0 0 0 
5. กลวิธีการกลาวตําหนิตนเอง   0 0 20 5.59 0 0 
6. กลวิธีการเสนอการชดใช  29 8.5 103 28.77 0 0 
7.  กลวิธีการแสดงความหวงใยผูฟง 2 0.6 3 0.84 31 12.01 

รวม 341 100 358 100 258 100 
 

ผลการวิเคราะหนี้แสดงใหเห็นวาการขอโทษในเหตุการณที่มีระดับความรุนแรงของการทํา
ความผิดที่แตกตางกันในแตละครั้งผูพูดไดใหความสําคัญกับชนิดของกลวิธีมากกวาจํานวนการใช
ในแตละกลวิธีเชนเดียวกัน ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากวากลวิธีที่ใชในการแสดงวัจนกรรมการขอ
โทษในแตละกลวิธีนั้นมีระดับของการความสุภาพที่แฝงอยูในแตละกลวิธีที่ตางกันไปดังที่กลาว
มาแลวขางตน ทําใหสงผลตอการใชในแตละกลวิธีที่ตางกันขึ้นอยูกับระดับความรุนแรงของการทํา
ความผิดที่ตางกัน เนื่องจากทหารเองก็ถือวาลักษณะของการทําความผิดที่แตกตางกันไปก็มีผลตอ
การเลือกใชกลวิธีการกลาววัจนกรรมการขอโทษดวยเชนกันจึงกลาวไดวาระดับความรุนแรงของ
การทําความผิดมีอิทธิพลตอการเลือกใชกลวิธีในการกลาววัจนกรรมการขอโทษตอผูฟง โดยมีการ
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เลือกใชกลวิธีตางกันตามระดับความรุนแรงของการทําความผิดแตไมไดมีผลตอจํานวนการใชใน
แตละกลวิธี 

 
เร่ืองของความสัมพันธระหวางกลวิธีแสดงวัจนกรรมการขอโทษกับอายุของผูฟงเมื่อเทียบ

กับผูพูด พบวาไมเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไววายิ่งผูฟงมีสถานภาพสูงขึ้นก็จะยิ่งพบอัตราการ
ใชวัจนกรรมการขอโทษมากยิ่งขึ้น ซ่ึงผลการวิเคราะหเปนไปดังตารางตอไปนี้ 

 
ตารางที่ 18   สรุปความสัมพันธระหวางกลวิธีแสดงวัจนกรรมการขอโทษของทหารบกกับอายุของ

ผูฟงเมื่อเทียบกับผูพูด 
 

อายุของผูฟง 
มากกวา เทากัน นอยกวา 

กลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1. กลวิธีการกลาวคําขอโทษ 139 42.12 139 43.1 136 44.74 
2. กลวิธีการอธิบายหรือช้ีแจงเหตุผล
ของการทําความผิด  

72 21.82 76 23.6 67 22.04 

3. กลวิธีการกลาววาผูพูดไมไดมี
เจตนากระทําผิด  

36 10.9 30 9.3 30 9.87 

4. กลวิธีการยอมรับผิด 20 6.06 15 4.6 9 2.96 
5. กลวิธีการกลาวตําหนิตนเอง   9 2.73 6 1.8 5 1.64 
6. กลวิธีการเสนอการชดใช  45 13.64 45 13.9 42 13.82 
7.  กลวิธีการแสดงความหวงใยผูฟง 9 2.73 12 3.7 15 4.93 

รวม 330 100 322 100 304 100 
 

ผลการวิเคราะหนี้แสดงใหเห็นวาการขอโทษกับผูฟงที่มีอายุในระดับที่ตางกันนั้น แตละ
คร้ังผูพูดไดใหความสําคัญกับชนิดของกลวิธีมากกวาจํานวนการใชในแตละกลวิธี ที่เปนเชนนี้อาจ
เนื่องมาจากวากลวิธีที่ใชในการแสดงวัจนกรรมการขอโทษในแตละกลวิธีนั้นมีระดับของการความ
สุภาพแฝงอยูในระดับที่ตางกันไป ที่เปนเชนนี้เพราะทหารก็ใหความสําคัญกับอายุกับผูที่ตน
สนทนาดวยเนื่องจากวาถึงแมทหารจะถือยศและตําแหนงเปนหลักและใหความเคารพกับบุคคล
ตามลําดับของยศและตําแหนงนั้นแตอายุของผูฟงก็มีผลตอการเลือกใชวัจนกรรมการขอโทษดวย
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เชนกันเพราะสังคมทหารก็เปนสังคมยอยในสังคมไทย และสังคมไทยเองก็ใหความสําคัญกับอายุ
ของผูฟงหรือผูรวมสนทนาอยูดวยดวยเหตุนี้ในสังคมทหารก็นาจะไดรับอิทธิพลมาจากสังคมหลัก
ดวยเชนกัน   จึงกลาวไดวาอายุของผูฟงมีอิทธิพลตอการเลือกใชกลวิธีในการแสดงวัจนกรรมการ
ขอโทษตอผูฟง โดยมีการเลือกใชกลวิธีตางกันตามอายุของผูฟงแตไมไดมีผลตอจํานวนการใชใน
แตละกลวิธี 
 

เมื่อพิจารณาถึงการเรียงอันดับของการใชกลวิธีในการแสดงวัจนกรรมการขอโทษของ
ปจจัย 3 ประการ คือ สถานภาพทางสังคมของผูฟงเมื่อเทียบกับผูพูด ระดับความรุนแรงของการทํา
ความผิดและอายุของผูฟงเมื่อเทียบกับผูพูดที่มีตอกลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษของ
ทหารบก ก็พบวา 

 
อันดับการใชกลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษกับผูฟงที่ตางสถานภาพทางสังคมกัน 

พบการกลาววจันกรรมการขอโทษของทหารบกกับผูฟงที่มีสถานภาพทางสังคมที่ตางกัน 3 ระดบั
คือ ผูฟงที่มีสถานภาพทางสงัคมสูงกวาผูพดู เทากันกับผูพูดและต่ํากวาผูพูดนั้นมีความแตกตางกัน 
ซ่ึงตรงกันกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 
อันดับการใชกลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษในเหตุการณที่มีระดับความรุนแรงที่

ตางกัน พบวาในการกลาววัจนกรรมการขอโทษของทหารบกในระดับความรุนแรงของการทํา
ความผิดที่แตกตางกัน 3 ระดับ คือรุนแรงมาก รุนแรงปานกลางและรุนแรงนอยนั้นแตกตางกันซึ่ง
ตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 
อันดับการใชกลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษกับผูฟงที่มีอายุตางกันพบวาการ

แสดงวัจนกรรมการขอโทษของทหารบกกับผูฟงที่มีอายุตางกัน 3 ระดับ คือ ผูฟงที่มีอายุมากกวาผู
พูด ผูฟงที่มีอายุเทากันกับผูพูดและผูฟงที่มีอายุนอยกวาผูพูดนั้นมีความแตกตางกันซึ่งตรงกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 
 

จากผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางกลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษกับ
สถานภาพทางสังคมของผูฟง ระดับความรุนแรงของการทําความผิดและอายุของผูฟงในงานวิจัยช้ิน
นี้จะแสดงใหเห็นวาปจจัยทั้ง 3 ประการนี้มีอิทธิพลตอกลวิธีในการแสดงวัจนกรรมการขอโทษโดย
ในแตละครั้งที่ผูพูดเลือกใชกลวิธีที่ตางกันผูพูดใหความสําคัญกับชนิดของกลวิธีมากกวาจํานวน
ของกลวิธีที่ใช  
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การวิเคราะห กลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษของทหารบกโดยจําแนกตาม
ความสัมพันธระหวางสถานภาพทางสังคมของผูฟง ระดับความรุนแรงของการทําความผิดและอายุ
ของผูฟงโดยศึกษา โดยผูวิจัยไดทําการวิเคราะหใน 3 ประเด็นดังตอไปนี้ 
 

1.  ศึกษากลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษของทหารบกโดยจําแนกตามความสัมพันธ
ระหวางระดับความรุนแรงของการทําความผิดกับสถานภาพทางสังคมของผูฟง 

 
2. ศึกษากลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษของทหารบกโดยจําแนกตามความสัมพันธ

ระหวางระดับความรุนแรงของการทําความผิดกับอายุของผูฟง 
 

3. ศึกษากลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษของทหารบกโดยจําแนกตามความสัมพันธ
ระหวางสถานภาพทางสังคมของผูฟงกับอายุของผูฟง 

 
1.   การศึกษากลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษของทหารบกโดยจําแนกตามความสัมพันธ
ระหวางระดับความรุนแรงของการทําความผิดกับสถานภาพทางสังคมของผูฟง 

 
การศึกษากลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษของทหารบกโดยจําแนกตามความสัมพันธ

ระหวางระดับความรุนแรงของการทําความผิดกับสถานภาพทางสังคมของผูฟงศึกษาใน 2 ลักษณะ 
คือ  

 
1.  ระดับความรุนแรงเดียวกันแตผูฟงมีสถานภาพทางสังคมตางกันนั้นพบวา ในระดับ

ความรุนแรงของการทําความผิดที่มีระดับรุนแรงมาก รุนแรงปานกลางและรุนแรงนอยนั้นไมวา
ผูฟงจะมีสถานภาพทางสังคมสูงกวา เทากัน หรือนอยกวาผูพูดก็มีรูปแบบการใชที่ไมตางจากการใช
กับผูฟงที่ยังไมมีการจําแนกสถานภาพทางสังคมมากนัก อาจถือไดวารูปแบบไมมีการเปลี่ยนแปลงก็
วาได  

 
2.  ผูฟงมีสถานภาพเทากันแตในระดับความรุนแรงที่ตางกันนั้นพบวา กับผูฟงที่มี

สถานภาพทางสังคมสูงกวา เทากันและต่ํากวานั้นไมวาจะในเหตุการณที่มีระดับความรุนแรงของ
การทําความผิดที่รุนแรงมาก รุนแรงปานกลางหรือรุนแรงนอย ผูพูดก็มีรูปแบบการใชที่ไมตางจาก
การใชในเหตุการณที่ยังไมไดจําแนกระดับความรุนแรง อาจถือไดวารูปแบบไมมีการเปลี่ยนแปลงก็
วาได  
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2.  การศึกษากลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษของทหารบกโดยจําแนกตามความสัมพันธ
ระหวางระดับความรุนแรงของการทําความผิดกับอายุของผูฟง  
 

การศึกษากลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษของทหารบกโดยจําแนกตามความสัมพันธ
ระหวางระดับความรุนแรงของการทําความผิดกับอายุของผูฟงโดยศึกษาใน 2 ลักษณะ คือ 

 
1.  ระดับความรุนแรงเดียวกันแตผูฟงมีอายุตางกันนั้นพบวา ในระดับความรุนแรงของการ

ทําความผิดที่มีระดับรุนแรงมาก รุนแรงปานกลางและรุนแรงนอยนั้นไมวาผูฟงจะมีอายุมากกวา 
เทากัน หรือนอยกวาผูพูดก็มีรูปแบบการใชที่ไมตางจากการใชกับผูฟงที่ยังไมมีการจําแนกอายุมาก
นัก อาจถือไดวารูปแบบไมมีการเปลี่ยนแปลงก็วาได  

 
2.  ผูฟงมีอายุเทากันแตในระดับความรุนแรงที่ตางกันนั้นพบวา กับผูฟงที่มีอายุมากกวา 

เทากันและนอยกวาผูพูดนั้นไมวาจะในเหตุการณที่มีระดับความรุนแรงของการทําความผิดที่รุนแรง
มาก รุนแรงปานกลางหรือรุนแรงนอย ผูพูดก็มีรูปแบบการใชที่ไมตางจากการใชในเหตุการณที่ยัง
ไมไดจําแนกระดับความรุนแรง อาจถือไดวารูปแบบไมมีการเปลี่ยนแปลงก็วาได  
 
3.  ศึกษากลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษของทหารบกโดยจําแนกตามความสัมพันธระหวาง
สถานภาพทางสังคมของผูฟงกับอายุของผูฟง  

 
ศึกษากลวิธีการแสดงวัจนกรรมการขอโทษของทหารบกโดยจําแนกตามความสัมพันธ

ระหวางสถานภาพทางสังคมของผูฟงกับอายุของผูฟงโดยศึกษาใน 2 ลักษณะ คือ  
 
1.  ผูฟงมีระดับสถานภาพทางสังคมในระดับเดียวกันแตมีอายุตางกันนั้นพบวา ในผูฟงที่มี

สถานภาพทางสังคมสูงกวา เทากันและต่ํากวาผูพูดนั้นไมวาผูฟงจะมีอายุมากกวา เทากัน หรือนอย
กวาผูพูดก็มีรูปแบบการใชที่ไมตางจากการใชกับผูฟงที่ยังไมมีการจําแนกอายุมากนัก อาจถือไดวา
รูปแบบไมมีการเปลี่ยนแปลงก็วาได  

 
2.  ผูฟงมีอายุเทากันแตมีสถานภาพที่ตางกันนั้นพบในผูฟงที่มีอายุกวานั้นไมวาจะมี

สถานภาพทางสังคมสูงกวา  เทากันหรือนอยกวาผูพูด  ก็มีรูปแบบการใชที่ไมตางจากการใชผูฟงที่
ยังไมไดจําแนกสถานภาพ อาจถือไดวารูปแบบไมมีการเปลี่ยนแปลงก็วาได 
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ขอเสนอแนะ 
 

1. เนื่องจากงานวิจัยช้ินนี้ไดทําการศึกษาการแสดงวัจนกรรมการขอโทษเฉพาะทหารบกที่
เปนเพศชายเทานั้น ผูวิจัยจึงคิดวานาจะมีการศึกษาวัจนกรรมการขอโทษของทหารบกที่เปนเพศ
หญิงเปรียบเทียบกับเพศชายบางซึ่งก็นาจะเปนไปไดวาอาจมีลักษณะของกลวิธีที่แตกตางกัน เพราะ
เพศก็นาจะเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหการใชภาษาของบุคคลในสังคมมีความแตกตางกัน 
 

2. นาจะมีการศึกษาปจจัยทางสังคมเหลานี้กับทหารในเรื่องของวัจนกรรมอยางอื่นดูบาง 
เพื่อศึกษาวาปจจัยเหลานี้จะสงผลตอการกลาววัจนกรรมอื่นๆของทหารบกดวยหรือไม เชน วัจนกร
รมการขอรอง วัจนกรรมการกลาวปฏิเสธ เปนตน 
 

3. นาจะมีการศึกษาการแสดงวัจนกรรมการขอโทษกับบุคคลอาชีพอ่ืนๆบางโดยอาจจะเปน
ทหารเรือ ทหารอากาศ ตํารวจ หรือครูอาจารยเพื่อดูวามีการใชกลวิธีที่เหมือนหรือตางจากงานวิจัย
ช้ินนี้อยางไร 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
118

เอกสารและสิ่งอางอิง 
 

ทัศนีย  เมฆถาวรวัฒนา.  2541.  วัจนกรรมการขอโทษในภาษาไทย.  วิทยานิพนธปริญญาโท 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

 
นิรนาม.  2548.  กฎหมายวาดวยวินัยทหาร.  ( Online).  2548.  แหลงทีม่า http:// 6119.220.3 /opsd / 

jagweb. lod00011. htm.  
 
นิรนาม.  2549.  ชั้นยศของขาราชการทหารบก.  ( Online).  2549. แหลงที่มา http://se-ed. net / 

thaimil /etc-military -civil. html.  
 
ปาลิตา คงสวาง.  2545.  ลักษณะการแปลคําศัพทของภาษาขมุ ซ่ึงพดูโดยชาวขมุท่ีมีอายุตางกันท่ี

บานหินตุม อําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธาน.ี  วิทยานิพนธปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหดิล.  
 
ปราณีต แยมงาม.  2543.  การศึกษาเปรียบเทียบการใชคาํศัพทของคนตางอายุในภาษาเขมรถิ่นไทย

ท่ีบาน ตะลุงเกา อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย.  วิทยานิพนธปริญญาโท
มหาวิทยาลัยมหิดล. 

 
สุนันท แปลกสุต.  2546. วัจนกรรมการขอโทษในภาษาไทยของเพศชายและเพศหญิง.  การศึกษา

คนควาดวยตนเอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
 
อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ.  2544.  ภาษาศาสตรสังคม.  พิมพคร้ังที่ 3.  กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
 
อรทัย ใจใส.  2545.  การศึกษาเปรียบเทียบการใชคําศพัทของคนตางอายุในภาษาลบัแล อําเภอลับ

แล จังหวัดอุตรดิตถ.  วิทยานิพนธปริญญาโท  มหาวิทยาลัยมหิดล. 
 
Austin, J.  L.  1962.  How to Do Things With Words.  London: Oxford University Press. 
 
Brown, P.  and Levinson, S.  1987.  Politeness: Some Universals in Language Usage. 

Cambridge: Cambridge University Press. 



 
 
 

 
119

Fraser, B. 1980.  On Apologizing, In F. coulmas (ed.). Conversational Routines.  The Hague: 
Mouton. 

 
Holmes, J.  1995.  Women, Men and Politeness.  Longman: London and New York. 
 
Lakoff, Robin T.  1989.  The limits of politeness: therapeutic and courtroom discourse. 

Multilingual 8. New York: Academic Press, pp. 101-129. 
 
Searle, J.  R.  1976.  Speech Acts.  Cambridge: Cambridge University Press. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
120

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
121

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก  
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แบบทดสอบ เร่ืองระดับความรุนแรงของการทําความผดิ 
 

คําชี้แจง อานเหตุการณที่กําหนดใหตอไปนี้ แลวใหคะแนนวาจากเหตุการณที่กําหนดใหในแตละ
ขอนั้นมีระดับความรุนแรงของการทําความผิดมากนอยเพียงไร โดยใหถือวาเหตุการณที่กําหนดให
นี้เปนเหตุการณที่เกิดขึ้นในหนวยงานของทานและเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นระหวางคุณกับทหารที่
เปนเพื่อนรวมงานของคุณที่รูจักกันในฐานะเพื่อนรวมงานเทานั้น  โดยใหคุณกากบาท(X)ในชอง
คะแนนที่กําหนดใหซ่ึงมีชองคะแนนตั้งแต1-10 (1คะแนนถือวาเปนระดับคะแนนที่นอยที่สุด 10 
คะแนนถือเปนระดับคะแนนที่มากที่สุด) 
 
1. คุณเดินชนนายทหารทานหนึ่งทําใหเขาเซเล็กนอยแตก็ไมไดเปนอะไร คุณคิดวาคุณมีความผิด
รายแรงมากนอยเพียงใดในเหตุการณนี้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
2. คุณมีนัดคุยธุระเรื่องงานสําคัญกับนายทหารทานหนึ่งแตไมไดไปตามนัด คุณคิดวาคุณมีความผิด
รายแรงมากนอยเพียงใดในเหตุการณนี้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
3. คุณขับรถยนตไปชนทายรถยนตอีกคันที่นายทหารทานหนึ่งขับอยูเพราะเบรครถไมทันจนทําให
ไฟทายแตกและรถเปนรอยเล็กนอย คุณคิดวาคุณมีความผิดรายแรงมากนอยเพียงใดในเหตุการณนี้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
4. คุณเดินสะดุดเทาตนเองจนทํากาแฟหกรดเสื้อนายทหารทานหนึ่งที่กําลังเดินมาทํางาน คุณคิดวา
คุณมีความผิดรายแรงมากนอยเพียงใดในเหตุการณนี้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
5. คุณรีบเดินไปทํางานจนเหยียบเทานายทหารทานหนึ่งที่เดินสวนกัน คุณคิดวาคุณมีความผิด
รายแรงมากนอยเพียงใดในเหตุการณนี้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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6.คุณนัดกับนายทหารทานหนึ่งวาจะไปราชการตางจังหวัดพรอมกัน แตมาสาย 20 นาที คุณคิดวา
คุณมีความผิดรายแรงมากนอยเพียงใดในเหตุการณนี้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
7. คุณทําหนังสือ “แบบธรรมเนียมทหาร”  ที่ขอยืมนายทหารทานหนึ่งมาเปยกน้ําจนหนังสือพองทั้ง
เลม คุณคิดวาคุณมีความผิดรายแรงมากนอยเพียงใดในเหตุการณนี้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
8. คุณยืนอยูช้ัน2 และวางเอกสารไวที่ระเบียง แลวเผลอใชมือปดแฟมเอกสารรวงไปขางลางแลวไป
เฉียดศีรษะนายทหารทานหนึ่งเขาแตเขาหลบทัน คุณคิดวาคุณมีความผิดรายแรงมากนอยเพียงใดใน
เหตุการณนี้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
9. คุณลืมบอกนายทหารทานหนึ่งวามีคนโทรศัพทมาเลื่อนนัดระหวางที่ทหารทานนั้นไมอยู ทําให
นายทหารทานนั้นไปตามนัดแตไมพบใคร คุณคิดวาคุณมีความผิดรายแรงมากนอยเพียงใดใน
เหตุการณนี้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
10. คุณเปดประตูกระทันหันจนทําใหบานประตูกระแทกแกวน้ําที่นายทหารทานหนึ่งถือมาแตก
บาดมือจนเลือดไหล คุณคิดวาคุณมีความผิดรายแรงมากนอยเพียงใดในเหตุการณนี้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
11. คุณวางแฟมเอกสารที่วางอยูบนโตะของนายทหารทานหนึ่งแตมือไปปดโดนกรอบรูป
ครอบครัวของนายทหารทานนั้นจนทําใหกรอบรูปตกลงมาแตก คุณคิดวาคุณมีความผิดรายแรงมาก
นอยเพียงใดในเหตุการณนี้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
12. คุณไมไดบอกนายทหารทานหนึ่งวาทานผูบัญชาการหนวยขอพบดวนเพื่อคุยงานสําคัญเปนเหตุ
ใหนายทหารทานนั้นโดนผูบัญชาการหนวยตําหนิอยางรุนแรง คุณคิดวาคุณมีความผิดรายแรงมาก
นอยเพียงใดในเหตุการณนี้ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
13. คุณทําเครื่องเลน MP3 ที่ขอยืมนายทหารทานหนึ่งมาพัง    คุณคิดวาคุณมีความผิดรายแรงมาก
นอยเพียงใดในเหตุการณนี้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
14. คุณขับรถยนตไปเฉี่ยวนายทหารทานหนึ่งที่กําลังเดินขามถนน ทําใหเขาลมลงกับพื้นจนขอเทา
เคล็ด คุณคิดวาคุณมีความผิดรายแรงมากนอยเพียงใดในเหตุการณนี้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
15. คุณขอยืมมอเตอรไซดของนายทหารทานหนึ่งมาขับเพื่อไปธุระภายในหนวยทหาร ขณะขับมี
สุนัขวิ่งตัดหนาทําใหตองหักหลบจนไปเฉี่ยวตนไมขางทางทําใหตะกราหนารถบุบ คุณคิดวาคุณมี
ความผิดรายแรงมากนอยเพียงใดในเหตุการณนี้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถาม การแสดงวจันกรรมการขอโทษ 
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แบบสอบถาม เร่ืองการแสดงวัจนกรรมการขอโทษ (ฉบับท่ี1) 
 

คําชี้แจง  ตอบแบบสอบถามตอไปนี้ตามความเปนจริง โดยคํานึงวาสถานการณที่กําหนดใหเปน
สถานการณที่เกิดในหนวยงานของทานและบุคคลในเหตุการณเปนบุคคลที่ทานรูจักในฐานะเพื่อน
รวมงานเทานั้น ไมมีความสนิทสนมเปนพิเศษ 
 

1. ขณะที่คุณกําลังรีบเดินไปทํางานเนื่องจากเลยเวลาพักมาพอสมควร ทําใหคุณเดินชนจาทา
หนึ่งเขา ทําใหจาทานนั้นเซไปเล็กนอยแตก็ไมเปนอะไรมาก คุณจะกลาวกับจาทานนั้นวาอยางไร 
 

ถาจา ทานนั้น อายุมากกวาคณุประมาณ 10 ป 
…………………………….……………………………………………………………… 
......................................…...............……………..................................................................
.......................................…............……………....................................................................
..........................................……………….............................................................................
...................................……………….................................................................................... 
ถาจาทานนั้น อายุเทากับคณุ 
…………………………….……………………………………………………………… 
......................................…...............……………..................................................................
.......................................…............……………....................................................................
..........................................……………….............................................................................
...................................……………….................................................................................... 

 ถาจาทานนั้น อายุนอยกวาคณุประมาณ 10 ป  
…………………………….……………………………………………………………… 
......................................…...............……………..................................................................
.......................................…............……………....................................................................
..........................................……………….............................................................................
...................................……………….................................................................................... 
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2.    ขณะที่คุณกําลังปรึกษางานกับนายรอยทานหนึ่งที่โตะทํางานของนายรอยทานนั้นอยู 
คุณกําลังจะวางแฟมเอกสารเพื่อเปดใหนายรอยทานนั้นชวยดู แตมือของคุณพลาดไปปดโดนรูป
ครอบครัวของนายรอยทานนัน้เขาทําใหรูปตกมาจนกรอบที่ใสอยูแตก คุณจะกลาวกบันายรอยทาน
นั้นวาอยางไร 

 
ถานายรอย  ทานนั้น อายุมากกวาคณุประมาณ 10 ป 

…………………………….……………………………………………………………… 
......................................…...............……………..................................................................
.......................................…............……………....................................................................
..........................................……………….............................................................................
...................................………………....................................................................................  
ถานายรอยทานนั้น อายุเทากับคุณ 
…………………………….……………………………………………………………… 
......................................…...............……………..................................................................
.......................................…............……………....................................................................
..........................................……………….............................................................................
...................................……………….................................................................................... 
ถานายรอย  ทานนั้น อายุนอยกวาคุณประมาณ 10 ป 
…………………………….……………………………………………………………… 
......................................…...............……………..................................................................
.......................................…............……………....................................................................
..........................................……………….............................................................................
...................................……………….................................................................................... 
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3. ขณะที่คุณกําลังทํางานอยู ทานผูบัญชาการหนวยเดินเขามาพบนายพันทานหนึ่งแตนาย
พันทานนั้นไมอยู ทานผูบัญชาการจึงฝากใหคุณบอกนายพันทานนั้นใหไปพบทันทีที่กลับมา แต
คุณไมไดบอกเพราะมีงานดวนเขามาพอดีจึงไมไดสังเกตวานายพันทานนั้นกลับมานานแลว เปน
เหตุใหนายพันทานนั้นถูกทานผูบัญชาการซึ่งโทรศัพทมาตามอีกครั้ง ตําหนิอยางรุนแรงวาละเลย
คําสั่ง  เมื่อนายพันทานเขามาถามวาทานผูบัญชาการฝากใหคุณบอกเขาใชหรือไม คุณจะกลาวกับ
นายพันทานนั้นวาอยางไร 
 

ถานายพัน  ทานนั้น อายุมากกวาคุณประมาณ 10 ป 
…………………………….……………………………………………………………… 
......................................…...............……………..................................................................
.......................................…............……………....................................................................
..........................................……………….............................................................................
...................................……………….................................................................................... 
ถานายพัน  ทานนั้น อายุเทากับคุณ 
…………………………….……………………………………………………………… 
......................................…...............……………..................................................................
.......................................…............……………....................................................................
..........................................……………….............................................................................
...................................……………….................................................................................... 
ถานายพัน  ทานนั้น อายุนอยกวาคุณประมาณ 10 ป 
…………………………….……………………………………………………………… 
......................................…...............……………..................................................................
.......................................…............……………....................................................................
..........................................……………….............................................................................
...................................……………….................................................................................... 
 

 
******************ขอบคุณทกุทานทีใ่หความรวมมือคะ**************** 
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แบบสอบถาม เร่ืองการแสดงวัจนกรรมการขอโทษ (ฉบับท่ี2) 
 
คําชี้แจง  ตอบแบบสอบถามตอไปนี้ตามความเปนจริง โดยคํานึงวาเหตุการณที่กําหนดใหเปน
สถานการณที่เกิดในหนวยงานของทานและบุคคลในเหตุการณเปนบุคคลที่ทานรูจักในฐานะเพื่อน
รวมงานเทานั้น ไมมีความสนิทสนมเปนพิเศษ 
 

1. ขณะที่คุณกําลังรีบเดินไปทํางานเนื่องจากเลยเวลาพักมาพอสมควร ทําใหคุณเดินชน
นายรอยทานหนึ่งเขา ทําใหนายรอยทานนั้นเซไปเล็กนอยแตก็ไมเปนอะไรมาก คุณจะกลาวกับนาย
รอยทานนั้นวาอยางไร 

 
ถานายรอย  ทานนั้น อายุมากกวาคณุประมาณ 10 ป 
…………………………….……………………………………………………………… 
......................................…...............……………..................................................................
.......................................…............……………....................................................................
..........................................……………….............................................................................
...................................……………….................................................................................... 
ถานายรอยทานนั้น อายุเทากับคุณ 
…………………………….……………………………………………………………… 
......................................…...............……………..................................................................
.......................................…............……………....................................................................
..........................................……………….............................................................................
...................................……………….................................................................................... 

 ถานายรอยทานนั้น อายุนอยกวาคุณประมาณ 10 ป  
…………………………….……………………………………………………………… 
......................................…...............……………..................................................................
.......................................…............……………....................................................................
..........................................……………….............................................................................
...................................……………….................................................................................... 
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2.   ขณะที่คุณกําลังปรึกษางานกับนายพันทานหนึ่งที่โตะทํางานของนายพันทานนั้นอยู 
คุณกําลังจะวางแฟมเอกสารเพื่อเปดใหนายพันทานนัน้ชวยดู แตมือของคุณพลาดไปปดโดนรูป
ครอบครัวของนายพนัทานนัน้เขาทําใหรูปตกมาจนกรอบที่ใสอยูแตก คุณจะกลาวกบันายพนัทาน
นั้นวาอยางไร 

 
ถานายพัน ทานนั้น อายุมากกวาคุณประมาณ 10 ป 

…………………………….……………………………………………………………… 
......................................…...............……………..................................................................
.......................................…............……………....................................................................
..........................................……………….............................................................................
...................................……………….................................................................................... 
ถานายพันทานนั้น อายุเทากับคุณ 

…………………………….……………………………………………………………… 
......................................…...............……………..................................................................
.......................................…............……………....................................................................
..........................................……………….............................................................................
...................................……………….................................................................................... 
ถานายพัน ทานนั้น อายุนอยกวาคุณประมาณ 10 ป 
…………………………….……………………………………………………………… 
......................................…...............……………..................................................................
.......................................…............……………....................................................................
..........................................……………….............................................................................
...................................……………….................................................................................... 
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3.  ขณะที่คุณกําลังทํางานอยู ทานผูบัญชาการหนวยเดินเขามาพบจาทานหนึ่งแตจาทานนั้น
ไมอยู ทานผูบัญชาการจึงฝากใหคุณบอกจาทานนั้นใหไปพบทันทีที่กลับมาเพื่อคุยงานสําคัญ แต
คุณไมไดบอกเพราะมีงานดวนเขามาพอดีจึงไมไดสังเกตวาจาทานนั้นกลับมานานแลว เปนเหตุให
จาทานนั้นถูกทานผูบัญชาการซึ่งโทรศัพทมาตามอีกครั้ง ตําหนิอยางรุนแรงวาละเลยคําสั่ง  เมื่อจา
ทานเขามาถามวาทานผูบัญชาการฝากใหคุณบอกเขาใชหรือไม คุณจะกลาวกับจาทานนั้นวาอยางไร 
 

ถาจา ทานนั้น อายุมากกวาคณุประมาณ 10 ป 
…………………………….……………………………………………………………… 
......................................…...............……………..................................................................
.......................................…............……………....................................................................
..........................................……………….............................................................................
...................................……………….................................................................................... 
ถาจา ทานนั้น อายุเทากับคณุ 
…………………………….……………………………………………………………… 
......................................…...............……………..................................................................
.......................................…............……………....................................................................
..........................................……………….............................................................................
...................................……………….................................................................................... 
ถาจา ทานนั้น อายุนอยกวาคณุประมาณ 10 ป 
…………………………….……………………………………………………………… 
......................................…...............……………..................................................................
.......................................…............……………....................................................................
..........................................……………….............................................................................
...................................……………….................................................................................... 
 

******************ขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือคะ**************** 
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แบบสอบถาม เร่ืองการแสดงวัจนกรรมการขอโทษ (ฉบับท่ี3) 
 

คําชี้แจง  ตอบแบบสอบถามตอไปนี้ตามความเปนจริง โดยคํานึงวาเหตุการณที่กําหนดใหเปน
สถานการณที่เกิดในหนวยงานของทานและบุคคลในเหตุการณเปนบุคคลที่ทานรูจักในฐานะเพื่อน
รวมงานเทานั้น ไมมีความสนิทสนมเปนพิเศษ 
 

1. ขณะที่คุณกําลังรีบเดินไปทํางานเนื่องจากเลยเวลาพักมาพอสมควร ทําใหคุณเดินชนนาย
พันทานหนึ่งเขา ทําใหนายพันทานนั้นเซไปเล็กนอยแตก็ไมเปนอะไรมาก คุณจะกลาวกับ
นายพันทานนั้นวาอยางไร 

 
ถานายพัน ทานนั้น อายุมากกวาคุณประมาณ 10 ป 
…………………………….……………………………………………………………… 
......................................…...............……………..................................................................
.......................................…............……………....................................................................
..........................................……………….............................................................................
...................................……………….................................................................................... 
ถานายพันทานนั้น อายุเทากับคุณ 
…………………………….……………………………………………………………… 
......................................…...............……………..................................................................
.......................................…............……………....................................................................
..........................................……………….............................................................................
...................................……………….................................................................................... 

 ถานายพันทานนั้น อายุนอยกวาคุณประมาณ 10 ป  
…………………………….……………………………………………………………… 
......................................…...............……………..................................................................
.......................................…............……………....................................................................
..........................................……………….............................................................................
...................................……………….................................................................................... 
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2.   ขณะที่คุณกําลังปรึกษางานกับจาทานหนึ่งที่โตะทํางานของจาทานนั้นอยู คุณกาํลังจะ
วางแฟมเอกสารเพื่อเปดใหจาทานนั้นชวยดู แตมือของคณุพลาดไปปดโดนรูปครอบครัวของจาทาน
นั้นเขาทําใหรูปตกมาจนกรอบที่ใสอยูแตก คุณจะกลาวกับจาทานนั้นวาอยางไร 

 
ถา จา ทานนั้น อายุมากกวาคณุประมาณ 10 ป 

…………………………….……………………………………………………………… 
......................................…...............……………..................................................................
.......................................…............……………....................................................................
..........................................……………….............................................................................
...................................……………….................................................................................... 
ถาจาทานนั้น อายุเทากับคณุ 

…………………………….……………………………………………………………… 
......................................…...............……………..................................................................
.......................................…............……………....................................................................
..........................................……………….............................................................................
...................................……………….................................................................................... 
ถาจา ทานนั้น อายุนอยกวาคณุประมาณ 10 ป 
…………………………….……………………………………………………………… 
......................................…...............……………..................................................................
.......................................…............……………....................................................................
..........................................……………….............................................................................
...................................……………….................................................................................... 
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3.   ขณะที่คุณกําลังทํางานอยู ทานผูบัญชาการหนวยเดินเขามาพบนายรอยทานหนึ่งแตนายรอย
ทานนั้นไมอยู ทานผูบัญชาการจึงฝากใหคุณบอกนายรอยทานนั้นใหไปพบทันทีที่กลับมาเพื่อคุย
งานสําคัญ แตคุณไมไดบอกเพราะมีงานดวนเขามาพอดีจึงไมไดสังเกตวานายรอยทานนั้นกลับมา
นานแลว เปนเหตุใหนายรอยทานนั้นถูกทานผูบัญชาการซึ่งโทรศัพทมาตามอีกครั้ง ตําหนิอยาง
รุนแรงวาละเลยคําสั่ง  เมื่อนายรอยทานเขามาถามวาทานผูบัญชาการฝากใหคุณบอกเขาใชหรือไม 
คุณจะกลาวกับนายรอยทานนั้นวาอยางไร 
 

ถานายรอยทานนั้น อายุมากกวาคุณประมาณ 10 ป 
…………………………….……………………………………………………………… 
......................................…...............……………..................................................................
.......................................…............……………....................................................................
..........................................……………….............................................................................
...................................……………….................................................................................... 
ถานายรอยทานนั้น อายุเทากับคุณ 
…………………………….……………………………………………………………… 
......................................…...............……………..................................................................
.......................................…............……………....................................................................
..........................................……………….............................................................................
...................................……………….................................................................................... 
ถานายรอยทานนั้น อายุนอยกวาคุณประมาณ 10 ป 
…………………………….……………………………………………………………… 
......................................…...............……………..................................................................
.......................................…............……………....................................................................
..........................................……………….............................................................................
...................................……………….................................................................................... 

 
******************ขอบคุณทกุทานทีใ่หความรวมมือคะ**************** 
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ประวัติการศึกษาและการทํางาน 
 
ช่ือ –นามสกุล นางสาวอันธิกา    ธรรมเนียม 
วัน เดือน ป ที่เกิด 8 มกราคม 2524 
สถานที่เกิด  จังหวดัสิงหบรีุ 
ประวัติการศกึษา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ   

สถาบันราชภัฎเทพสตรี  (พ.ศ. 2542-2545) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




