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การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิเคราะห์การใช้ค าอุทานในวรรณกรรมเร่ือง เพอร์ซีย์ แจ็กสัน         
กับสายฟ้าที่หายไป ประพันธ์โดย Rick Riordan วัตถุประสงค์ของการวิจัยคร้ังนี้คือ เพื่อวิเคราะห์การ
ใช้ค าอุทานในวรรณกรรมเร่ือง เพอร์ซีย์ แจ็กสัน กับสายฟ้าที่หายไป ประพันธ์โดย  Rick Riordan 
โดยวิเคราะห์ในสามประเด็นได้แก่ ค าอุทานที่ท าหน้าที่แสดงสภาวะทางจิตใจของผู้พูด ค าอุทานที่
ท าหน้าที่สร้างความต่อเน่ืองของบทสนทนา และค าอุทานที่ท าหน้าที่แสดงท่าที ของผู้พูดที่มีต่อผู้ฟัง 
ส าหรับเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบตารางการวิเคราะห์การใช้ค าอุทาน ค านวณโดยใช้สถิติค่า
ร้อยละในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิจัยพบว่า หน้าที่ของค า อุทานที่มีการใช้มากที่สุดในวรรณกรรมเ ร่ือง            
Percy Jackson and the Lightning Thief คือ ค าอุทานที่ท าหน้าที่แสดงสภาวะทางจิตใจของผู้พูด       
ผู้พูดจะใช้ค าอุทานในสองสภาวะความรู้สึก คือ ค าอุทานที่สื่ออารมณ์ความรู้สึกไม่สบายใจ และ    
ค าอุทานที่สื่ออารมณ์ความรู้สึกสบายใจ คิดเป็นร้อยละ 47.32 รองลงมาคือ การใช้ค าอุทานที่ท า
หน้าที่สร้างความต่อเนื่องของบทสนทนาที่ใช้ในการกล่าวน า การพูดต่อเนื่อง การไม่ยอมรับหรือ
การไม่เห็นด้วย การแก้ไขค าพูด การสรุปหรือจบบทสนทนา และการพิจารณาหาค าพูด คิดเป็น    
ร้อยละ 30.97 และล าดับที่มีการใช้ค าอุทานน้อยที่สุด คือ ค าอุทานที่ท าหน้าที่แสดงท่าทีของผู้พูดที่มี
ต่อผู้ฟังได้แก่ ค าอุทานที่สื่ออาการรับรู้ความคิดของผู้พูด ค าอุทานที่สื่ออารมณ์ที่ต้องการออกค าสั่ง     
ค าอุทานที่สร้างเงื่อนไข และค าอุทานที่สื่ออารมณ์ให้เหตุผล คิดเป็นร้อยละ 21.71   
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The objective of this research was to analyze interjections used in Percy Jackson and      
the Lightning Thief, written by Rick Riordan in three aspects: expressive interjection, phatic 
interjection, and cognitive interjection. Data were manually analyzed to find percentage and 
frequency. 

From the findings, it found that expressive interjections were found the most (47.32%). 
They were two functions: happiness and unhappiness. Phatic interjections were found the second 
(30.97%). They were: phatic interjection of continuous to beginning, phatic interjection of 
continuous to utterance continuity, phatic interjection of continuous to disagree, phatic interjection 
of continuous to utterance alteration, phatic interjection of continuous to pre-closing and closing, 
and phatic interjection of continuous to consideration new words. Cognitive interjections were 
found the least (21.71%). They were: commanding or ordering interjection, conditioning 
interjection, and reasoning interjection. 

 
 
 
             
     


