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 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบรูปแบบวัจนกรรมการแสดงความ
ไมพอใจในภาษาอังกฤษของชาวตะวันออกกลางและผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม โดยการรวบรวม
ขอมูลจากจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ีแสดงความไมพอใจจํานวนกลุมละ 50 ฉบับ รวม 100 ฉบับ 
วิเคราะหขอมูลโดยใชกรอบทฤษฎีวัจนกรรมของ Searle (1969) ในการจําแนกรูปแบบวัจนกรรม
การแสดงความไมพอใจ และอภิปรายผลโดยการใชแนวคิดเกี่ยวกับมิติของความแตกตางทาง
วัฒนธรรมของ Hofstede (1997) เปนกรอบในการอภิปราย  ผลการศกึษาพบวาชาวตะวนัออกกลาง
มีรูปแบบวัจนกรรมการแสดงความไมพอใจท้ังหมด 5 กลุม ไดแก วัจนกรรมกลุมบอกกลาว, กลุม
แสดงความรูสึก, กลุมช้ีนํา, กลุมผูกมัดและกลุมแถลงการณเรียงตามลําดับ ภายใต 5 กลุมวัจนกรรมนี้
มีสํานวนที่ใชในการแสดงความไมพอใจสามารถแยกออกไดเปนวัจนกรรมตางๆ ดังนี้ 1) การตอวา 
(56%),  2) การขอบคุณ (50%), 3) การวากลาวและการส่ัง (44%), 4) การบอกกลาว (28%), 5) การถาม
และการผิดหวังเสียใจ (22%), 6) การทักทาย (20%), 7) การขอรอง (14%), 8) การชมเชย (8%),      
9) การขมขู (6%) และ ลําดับสุดทายพบความถ่ีเทากัน 4 วัจนกรรมคือ การสัญญา การเสนอตัว การขอโทษ
และการคว่ําบาตร (2%) สําหรับกลุมผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแมพบรูปแบบการใชวัจนกรรม
ท้ังหมด 4 กลุมวัจนกรรม ไดแก กลุมชี้นํา, กลุมบอกกลาว, กลุมแสดงความรูสึกและกลุมผูกมัด 
เรียงตามลําดับวัจนกรรมท่ีพบคือ 1) การส่ัง (50%), 2) การตอวา (44%), 3) การขอบคุณ (30%),     
4) การกลาว การวากลาวและการทักทาย (28%), 5) การถาม (24%), 6) การผิดหวังเสียใจ (14%),      
7) การชมเชย (8%), 8) การขอรองและการขมขู (6%), 9) การเสนอตัว (2%) รูปแบบการแสดง
ความไมพอใจท่ีพบในจดหมายอิเล็กทรอนิกส มีเนื้อหาท่ีสะทอนใหเห็นถึงความแตกตางทางมิติ
ของวัฒนธรรมของผูใชภาษาอังกฤษท้ังสองกลุม โดยสรุปไดวาชาวตะวันออกกลางมีการใชภาษาท่ี
เนนการแสดงความรูสึกอยางตรงไปตรงมามากกวา และมีการใชภาษาท่ีแสดงความแตกตาง
ระหวางอํานาจสูงกวาผูใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม 
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 This study aims to study and compare patterns of complaints in 

English used by Middle-eastern people and native speakers of English. Data 

collection was done from 50 complaint emails for each group, totaling 100 

emails. The speech acts theory (Searle, 1969) was employed as the 

framework for data analysis, and the findings are discussed under Hofstede’s 

(1997) Dimensions of Cultural Variability. 

 Findings reveal that Middle-eastern writers’ complaints can be 

classified into 5 groups of speech acts, which include representative, 

expressive, directive, commissive, and declaration, respectively. Under 

these five groups, the expressions used in complaints can be 

categorized in to a number of speech acts, including: 1) complaining 

(56%), 2) thanking (50%), 3) scolding and ordering (44%), 4) stating (28%),    

5) questioning and expressing condolences (22%), 6) greeting (20%),         

7) requesting (14%), 8) complimenting (8%), 9) threatening (6%), and the last 

order comprises 4 speech acts of the same frequency, namely promising, offering, 

apologizing, and excommunicating (2%). For the native speakers of English,  

4 groups of speech acts found are directive, representative, expressive and 

commissive, respectively. The speech acts found in expressing complaints involve 

1) ordering (50%), 2) complaining (44%), 3) thanking (30%), 4) stating, scolding, 

and greeting (28%), 5) questioning (24%), 6) expressing condolences (14%),      

7) complimenting (8%), 8) requesting and threatening (6%), and 9) offering (2%). 

Patterns of complaints in this study show differences in cultural dimensions 

between both groups of English users. The Middle-eastern writers’ complaints 

are found to be more expressive and show more power distance than those of 

the native speakers.  
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งานคนควาอิสระเลมนี้สําเร็จลุลวงลงได ผูวจิัยขอกราบขอบพระคุณอาจารยที่ปรกึษางานคนควา

อิสระเลมนี้ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปาจรีย นิพาสพงษ นอกเหนือจากการสละเวลาอันมีคาของอาจารยในการ
ใหคําปรึกษาและชีแ้นะแนวทางแลว อาจารยยังคอยกระตุนเตือนใหสงงานและคอยใหกําลังใจผูวจัิยเสมอ 
ผูวจิัยขอกราบขอบพระคุณอาจารยเปนอยางสูงมา ณ ท่ีนี ้

นอกจากนีผู้วจิัยขอกราบขอบพระคุณ อาจารยพรสวรรค ตรีพาสัย ท่ีไดกรุณาตรวจสอบงานวิจยั
และใหคําปรกึษาเพ่ือใหงานมีความถูกตอง สมบรูณข้ึน ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.พรพิมล เสนะวงศ  
และอาจารยภาควิชาภาษาเพือ่การส่ือสารระหวางวัฒนธรรม คณะโบราณคดีทุกทาน ที่ไดถายทอดความรูและ
ขัดเกลาจนผูวจิัยสามารถทํางานวิจัยช้ินนี้จนสําเร็จไดดวยดี นอกจากนี้วิชาความรูที่อาจารยทุกทานไดอบรม
ส่ังสอนผูวิจยัไดนําไปประยุกตใชในการปฏบิัติงานจนงานทุกช้ินสําเรจ็ลลุวง  ขอขอบพระคุณผูเขียนตํารา 
งานวิจยัและเอกสารตางๆ ทีผู่วจัิยนํามาศึกษา อางอิงในงานวิจยัครั้งนี้ดวย 

ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลยัศิลปากร ท่ีเปดโอกาสใหผูวจิัยไดกลับเขามาศึกษายังสถานท่ีที่เต็มไป
ดวยความอบอุน มิตรภาพและความประทับใจ รวมถึงเพื่อนทุกคนทีร่วมเรียนในสาขาภาษาและการส่ือสาร
ระหวางวัฒนธรรม ที่คอยชวยเหลือ สอบถามเปนกําลังใจใหตลอด โดยเฉพาะพี่อร และยุย ท่ีคอยใหคําแนะนํา
ปรึกษา กระตุนเตือนจนสามารถสงงานอาจารยไดในท่ีสุด 

เหนือส่ิงอ่ืนใดขอกราบขอบพระคุณ บดิา มารดา ผูซ่ึงนอกจากใหชีวิตแลวยังใหโอกาสใน
การศึกษา คอยเปนกําลังใจอันสําคัญยิ่งจนผูวจัิยมวีันน้ี ขอบคุณลกูคาทุกทานท่ีทําใหมีขอมูลมาทํางานวิจยัและ
ขอบคุณบรษิทัฯ ที่เปดโอกาสใหผูวิจัยมีเวลามาศึกษาตอ 

ขอบคุณเพ่ือนทุกคน ออม เก พ่ีเอก หนึ่ง เดือน น้ํา มด เจี๊ยบ เอ  บัว เดียร และผูที่มนี้ําใจกับผูวิจัย
ทุกทานท่ีไมไดเอยนามในท่ีนี้ ในการเปนกําลังใจท่ียิ่งใหญและเขามาเติมเต็ม เปนสีสันใหกับชีวิต 
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