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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศกึษารูปแบบและความถี่ของคําอางถึงบุรุษในภาษาไทยที่
ใชในการอางถึงและพูดคุยกับสัตวเล้ียงที่แตกตางกนัตาม 5 ปจจัย คือ เพศของผูพูด อายุของผู
พูด ความรักสัตวของผูพูด ลักษณะของสัตวเล้ียง และชนดิของสัตวเล้ียง โดยผูวิจัยเก็บขอมูลจาก
ผูพูดซึ่งเปนคนไทยจํานวน 600 คน ในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล  คือ  จังหวัดนนทบุรี 
จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ ดวยวิธีการสัมภาษณแบบกําหนดสถานการณสมมต ิ

 
ผลการวิจัยตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว คือ คําอางถึงบุรุษในภาษาไทยที่ใชในการอางถึง

และพูดคุยกบัสัตวเล้ียงมีหลากหลายรูปแบบ และปจจัยทีศ่ึกษาทั้ง 5 ปจจยัก็มีอิทธิพลตอการใช
คําอางถึงบุรุษอยางมีนยัสําคัญทางสถิต ิ

 
นอกจากนี้ ผลการวิจัยไดสะทอนใหเห็นสภาพสังคมและวัฒนธรรมของสังคมไทยที่กําลัง

เปนอยูปจจุบันไดอีกดวย โดยเฉพาะคานิยมการยกยองสัตวเล้ียงเสมือนลูก ซึ่งสอดคลองกับ
สภาพการณในปจจุบันที่พบวา คนไทยนิยมมีลูกกนันอยลง 
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This study aims to investigate patterns and frequencies of Thai personal 
reference terms in referring and talking to pets which vary according to 5 factors;                 
the gender of the speakers, age of the speakers, whether the speakers are animal 
lovers, whether the pets belong to them, and type of the pets. The data were collected 
from 600 Thai speakers in Bangkok and it suburbs; Nonthaburi, Pathum Thani, and 
Samut Prakan. The samples were asked to refer and talk to pets in fictional situations. 

 
The result supports hypothesis. There are numerous patterns of Thai personal 

reference terms in referring and talking to pets and five factors statistically correspond 
to the use of Thai personal reference terms.  

 
This result indicates Thailand social and cultural conditions in the present, 

especially the value of treating pets like own children. This value relate to presently 
condition that there are a decreasing number of children in a family. 
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   28  เปรียบเทยีบการใชคําอางถึงบุรุษที่สองระหวางคนรักสัตวและ 
   คนไมรักสัตว        136 
 
   29  การแจกแจงรูปแบบของคําอางถึงบุรุษที่สองที่มีคา E สูงกวา 5 
   ที่จําแนกตามความรักสัตวของผูพูด เพ่ือคํานวณไคสแควร   136 
 
   30  การใชคําอางถึงบุรุษที่สองที่จําแนกตามลักษณะของสัตวเล้ียง  145 
 
   31  เปรียบเทยีบการใชคําอางถึงบุรุษที่สองระหวางที่ผูพูดใชพูดกับ 
   สัตวเล้ียงของตัวเองและสัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ    148 



(6) 
 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 
ตารางท่ี                            หนา 
 
   32  การแจกแจงรูปแบบของคําอางถึงบุรุษที่สองที่มีคา E สูงกวา 5 
   ที่จําแนกตามลักษณะของสัตวเล้ียง เพ่ือคํานวณไคสแควร   148 
 
   33  การใชคําอางถึงบุรุษที่สองที่จําแนกตามชนิดของสัตวเล้ียง   160 
 
   34 เปรียบเทยีบการใชคําอางถึงบุรุษที่สองระหวางที่ผูพูดใชพูดกับ 
  สุนัข แมว ปลา นก และกระตาย   164 
 
   35  การแจกแจงรูปแบบของคําอางถึงบุรุษที่สองที่มีคา E สูงกวา 5 
   ที่จําแนกตามชนิดของสัตวเล้ียง เพ่ือคํานวณไคสแควร   165 
 
   36  การใชคําอางถึงบุรุษที่สาม      182 
 
   37  การใชคําอางถึงบุรุษที่สามที่จําแนกตามเพศของผูพูด   194 
 
   38  เปรียบเทยีบการใชคําอางถึงบุรุษที่สามระหวางเพศชายและ 
   เพศหญิง        197 
 
   39  การแจกแจงรูปแบบของคําอางถึงบุรุษที่สามที่มีคา E สูงกวา 5 
   ที่จําแนกตามเพศของผูพูด เพ่ือคํานวณไคสแควร    197 
 
   40  การใชคําอางถึงบุรุษที่สามที่จําแนกตามอายุของผูพูด   208 
 
   41 เปรียบเทยีบการใชคําอางถึงบุรุษที่สามระหวางคนอายนุอยและ 
  คนอายุมาก 211 

 



(7) 
 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 
ตารางท่ี                            หนา 
 
   42  การแจกแจงรูปแบบของคําอางถึงบุรุษที่สามที่มีคา E สูงกวา 5  
   ที่จําแนกตามอายุของผูพูด เพ่ือคํานวณไคสแควร    212 
 
   43  การใชคําอางถึงบุรุษที่สามที่จําแนกตามความรักสัตวของผูพูด  222 
 
   44  เปรียบเทยีบการใชคําอางถึงบุรุษที่สามระหวางคนรักสัตวและ 
   คนไมรักสัตว        226 
 
   45  การแจกแจงรูปแบบของคําอางถึงบุรุษที่สามที่มีคา E สูงกวา 5 
   ที่จําแนกตามความรักสัตวของผูพูด เพ่ือคํานวณไคสแควร   226 
 
   46  การใชคําอางถึงบุรุษที่สามที่จําแนกตามลักษณะของสัตวเล้ียง  237 
 
   47  เปรียบเทยีบการใชคําอางถึงบุรุษที่สามระหวางที่ผูพูดใชอางถึง 
  สัตวเล้ียงของตัวเองและสัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ    240 
 
   48  การแจกแจงรูปแบบของคําอางถึงบุรุษที่สามที่มีคา E สูงกวา 5 
   ที่จําแนกตามลักษณะของสัตวเล้ียง เพ่ือคํานวณไคสแควร   241 
 
   49  การใชคําอางถึงบุรุษที่สามที่จําแนกตามชนิดของสัตวเล้ียง   256 
 
   50 เปรียบเทยีบการใชคําอางถึงบุรุษที่สามระหวางที่ผูพูดใชอางถึง 
  สุนัข แมว ปลา นก และกระตาย 261 
 
   51  การแจกแจงรูปแบบของคําอางถึงบุรุษที่สามที่มีคา E สูงกวา 5  
   ที่จําแนกตามชนิดของสัตวเล้ียง เพ่ือคํานวณไคสแควร   262 



(8) 
 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 
ตารางท่ี                            หนา 
 
   52  สรุปการใชคําอางถึงบุรุษที่ผูพูดใชในการอางถึงและพูดคุย 
   กับสัตวเล้ียง        268   
 
   53  สรุปการใชคําอางถึงบุรุษที่แตกตางกันระหวางเพศชายและ 
   เพศหญิง        269 
 
   54  สรุปการใชคําอางถึงบุรุษที่แตกตางกันระหวางคนอายุนอย 
   และคนอายุมาก        271 
 
   55  สรุปการใชคําอางถึงบุรุษที่แตกตางกันระหวางคนรักสัตวและ 
   คนไมรักสัตว        272 
 
   56  สรุปการใชคําอางถึงบุรุษที่แตกตางกันระหวาง 
   สัตวเล้ียงของตัวเองและสัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ    274 
 
   57  สรุปการใชคําอางถึงบุรุษที่แตกตางกันระหวางสุนัข แมว  
   ปลา นก และกระตาย       275 
 
   58  สรุปอิทธิพลของ 5 ปจจัยที่ศึกษาตอการใชคําอางถึงบุรุษทั้ง 3 บุรุษ  276 
 
   59  เปรียบเทยีบผลการวิจยักับผลการวิจัยการใชคําอางถึงบุรุษที่ผูพูด 
   ใชในการสนทนาระหวางบุคคล      277 
 
ตารางผนวกท่ี                   
        
     1  ตารางบันทึกคําอางถึงบุรุษที่กลุมตัวอยางตอบ    294 



(9) 
 

สารบัญภาพ 
 

ภาพท่ี                   หนา 
 
     1    จุดเก็บขอมูลหลัก 35 
 
 2   ชนิดของสัตวเล้ียงทีค่นไทยนิยมเล้ียงมากที่สุด ลําดับที่ 1-5 37 
 
 3   การใชคําอางถึงบุรุษทีห่นึ่ง 58 
 
 4   การใชคําอางถึงบุรุษทีห่นึ่งที่จําแนกตามเพศของผูพูด 61 
 
 5 การใชคําอางถึงบุรุษทีห่นึ่งที่จําแนกตามอายุของผูพูด 67 
 
 6 การใชคําอางถึงบุรุษทีห่นึ่งที่จําแนกตามความรักสัตวของผูพูด 73 
 
   7 การใชคําอางถึงบุรุษทีห่นึ่งที่จําแนกตามลักษณะของสัตวเล้ียง 78 
 
   8 การใชคําอางถึงบุรุษทีห่นึ่งที่จําแนกตามชนิดของสัตวเล้ียง 87 
 
 9   การใชคําอางถึงบุรุษที่สอง 102 
 
 10   การใชคําอางถึงบุรุษที่สองที่จําแนกตามเพศของผูพูด 111 
 
 11 การใชคําอางถึงบุรุษที่สองที่จําแนกตามอายุของผูพูด 123 
 
 12 การใชคําอางถึงบุรุษที่สองที่จําแนกตามความรักสัตวของผูพูด 135 
 
   13 การใชคําอางถึงบุรุษที่สองที่จําแนกตามลักษณะของสัตวเล้ียง 147 
 



(10) 
 

สารบัญภาพ (ตอ) 
 
ภาพท่ี  หนา 
 
   14 การใชคําอางถึงบุรุษที่สองที่จําแนกตามชนิดของสัตวเล้ียง 163 
 
   15 การใชคําอางถึงบุรุษที่สาม 184 
 
 16   การใชคําอางถึงบุรุษที่สามที่จําแนกตามเพศของผูพูด 196 
 
 17 การใชคําอางถึงบุรุษที่สามที่จําแนกตามอายุของผูพูด 210 
 
 18 การใชคําอางถึงบุรุษที่สามที่จําแนกตามความรักสัตวของผูพูด 225 
 
   19 การใชคําอางถึงบุรุษที่สามที่จําแนกตามลักษณะของสัตวเล้ียง 239 
 
   20 การใชคําอางถึงบุรุษที่สามที่จําแนกตามชนิดของสัตวเล้ียง 260 
 
ภาพผนวกท่ี   
 
   1 สุนัขของตัวเอง ชุดที่ 1 303 
 
   2 สุนัขที่พบโดยบังเอิญ ชุดที่ 1 303 
 
   3 แมวของตัวเอง ชุดที่ 1 303 
 
   4 แมวที่พบโดยบังเอิญ ชุดที่ 1 304 
 
   5 ปลาของตัวเอง ชุดที่ 1 304 

 



(11) 
 

สารบัญภาพ (ตอ) 
 

ภาพผนวกท่ี                  หนา 
 
   6  ปลาที่พบโดยบังเอิญ ชุดที่ 1      304 
 
   7 นกของตัวเอง ชดุที่ 1 304 
 
   8  นกที่พบโดยบังเอิญ ชดุที่ 1      305 
 
   9  กระตายของตัวเอง ชดุที่ 1      305 
 
   10  กระตายที่พบโดยบังเอิญ ชุดที่ 1      305 
 
   11 สุนัขของตัวเอง ชุดที่ 2 306 
 
   12 สุนัขที่พบโดยบังเอิญ ชุดที่ 2 306 
 
   13 แมวของตัวเอง ชุดที่ 2 306 
 
   14 แมวที่พบโดยบังเอิญ ชุดที่ 2 306 
 
   15 ปลาของตัวเอง ชุดที่ 2 307 
 
   16 ปลาที่พบโดยบังเอิญ ชุดที่ 2 307 
 
   17 นกของตัวเอง ชดุที่ 2 307 
 
   18  นกที่พบโดยบังเอิญ ชดุที่ 2      307 
 



(12) 
 

สารบัญภาพ (ตอ) 
 

ภาพผนวกท่ี                  หนา 
 
   19  กระตายของตัวเอง ชดุที่ 2      308 
 
   20  กระตายที่พบโดยบังเอิญ ชุดที่ 2      308 
 
   21  รูปวาดที่ 1 ขอที่ 1 ชุดที่ 1 เพศชาย     308 
 
   22  รูปวาดที่ 2 ขอที่ 1 ชุดที่ 1 เพศชาย     309 
 
   23  รูปวาดที่ 1 ขอที่ 2 ชุดที่ 1 เพศชาย     309 
 
   24  รูปวาดที่ 2 ขอที่ 2 ชุดที่ 1 เพศชาย     309 
 
   25  รูปวาดที่ 1 ขอที่ 3 ชุดที่ 1 เพศชาย     309 
 
   26  รูปวาดที่ 2 ขอที่ 3 ชุดที่ 1 เพศชาย     310 
 
   27  รูปวาดที่ 1 ขอที่ 4 ชุดที่ 1 เพศชาย     310 
 
   28  รูปวาดที่ 2 ขอที่ 4 ชุดที่ 1 เพศชาย     310 
 
   29  รูปวาดที่ 1 ขอที่ 5 ชุดที่ 1 เพศชาย     310 
 
   30  รูปวาดที่ 2 ขอที่ 5 ชุดที่ 1 เพศชาย     311 
 
   31  รูปวาดที่ 1 ขอที่ 6 ชุดที่ 1 เพศชาย     311 
 



(13) 
 

สารบัญภาพ (ตอ) 
 

ภาพผนวกท่ี                  หนา 
 
     32    รูปวาดที่ 2 ขอที่ 6 ชุดที่ 1 เพศชาย 311 
 
     33    รูปวาดที่ 1 ขอที่ 7 ชุดที่ 1 เพศชาย 311 

 
   34  รูปวาดที่ 2 ขอที่ 7 ชุดที่ 1 เพศชาย     312     
 
   35  รูปวาดที่ 1 ขอที่ 8 ชุดที่ 1 เพศชาย     312 
 
   36  รูปวาดที่ 2 ขอที่ 8 ชุดที่ 1 เพศชาย     312 
 
   37  รูปวาดที่ 1 ขอที่ 9 ชุดที่ 1 เพศชาย     312 
 
     38 รูปวาดที่ 2 ขอที่ 9 ชุดที่ 1 เพศชาย 313 
 
   39  รูปวาดที่ 1 ขอที่ 10 ชุดที่ 1 เพศชาย     313 
 
     40 รูปวาดที่ 2 ขอที่ 10 ชุดที่ 1 เพศชาย 313 

 
   41  รูปวาดที่ 1 ขอที่ 1 ชุดที่ 1 เพศหญิง     314 
 
   42  รูปวาดที่ 2 ขอที่ 1 ชุดที่ 1 เพศหญิง     314 
 
   43  รูปวาดที่ 1 ขอที่ 2 ชุดที่ 1 เพศหญิง     314 
 
   44  รูปวาดที่ 2 ขอที่ 2 ชุดที่ 1 เพศหญิง     314 



(14) 
 

สารบัญภาพ (ตอ) 
 

ภาพผนวกท่ี                  หนา 
 
     45  รูปวาดที่ 1 ขอที่ 3 ชุดที่ 1 เพศหญิง     315 
 
   46  รูปวาดที่ 2 ขอที่ 3 ชุดที่ 1 เพศหญิง     315 
 
   47  รูปวาดที่ 1 ขอที่ 4 ชุดที่ 1 เพศหญิง     315 
 
   48  รูปวาดที่ 2 ขอที่ 4 ชุดที่ 1 เพศหญิง     315 
 
   49  รูปวาดที่ 1 ขอที่ 5 ชุดที่ 1 เพศหญิง     316 
 
   50  รูปวาดที่ 2 ขอที่ 5 ชุดที่ 1 เพศหญิง     316 
 
   51  รูปวาดที่ 1 ขอที่ 6 ชุดที่ 1 เพศหญิง     316 
 
   52  รูปวาดที่ 2 ขอที่ 6 ชุดที่ 1 เพศหญิง     316 
 
   53  รูปวาดที่ 1 ขอที่ 7 ชุดที่ 1 เพศหญิง     317 
 
   54  รูปวาดที่ 2 ขอที่ 7 ชุดที่ 1 เพศหญิง     317    
 
   55  รูปวาดที่ 1 ขอที่ 8 ชุดที่ 1 เพศหญิง     317 
 
   56  รูปวาดที่ 2 ขอที่ 8 ชุดที่ 1 เพศหญิง     317 
 
   57  รูปวาดที่ 1 ขอที่ 9 ชุดที่ 1 เพศหญิง     318 

 



(15) 
 

สารบัญภาพ (ตอ) 
 

ภาพผนวกท่ี                  หนา 
 
      58  รูปวาดที่ 2 ขอที่ 9 ชุดที่ 1 เพศหญิง     318 
 
     59  รูปวาดที่ 1 ขอที่ 10 ชุดที่ 1 เพศหญิง     318 
 
   60  รูปวาดที่ 2 ขอที่ 10 ชุดที่ 1 เพศหญิง     318 
 
   61  รูปวาดที่ 1 ขอที่ 1 ชุดที่ 2 เพศชาย     319 
 
   62  รูปวาดที่ 2 ขอที่ 1 ชุดที่ 2 เพศชาย     319 
 
   63  รูปวาดที่ 1 ขอที่ 2 ชุดที่ 2 เพศชาย     319 
 
   64  รูปวาดที่ 2 ขอที่ 2 ชุดที่ 2 เพศชาย     319 
 
   65  รูปวาดที่ 1 ขอที่ 3 ชุดที่ 2 เพศชาย     320 
 
   66  รูปวาดที่ 2 ขอที่ 3 ชุดที่ 2 เพศชาย     320 
 
   67  รูปวาดที่ 1 ขอที่ 4 ชุดที่ 2 เพศชาย     320 
 
   68  รูปวาดที่ 2 ขอที่ 4 ชุดที่ 2 เพศชาย     320 
 
   69  รูปวาดที่ 1 ขอที่ 5 ชุดที่ 2 เพศชาย     321 
 
   70  รูปวาดที่ 2 ขอที่ 5 ชุดที่ 2 เพศชาย     321 
 



(16) 
 

สารบัญภาพ (ตอ) 
 

ภาพผนวกท่ี                  หนา 
 
   71 รูปวาดที่ 1 ขอที่ 6 ชุดที่ 2 เพศชาย     321 
 
   72 รูปวาดที่ 2 ขอที่ 6 ชุดที่ 2 เพศชาย     321 
 
   73  รูปวาดที่ 1 ขอที่ 7 ชุดที่ 2 เพศชาย     322 
 
   74  รูปวาดที่ 2 ขอที่ 7 ชุดที่ 2 เพศชาย     322 
 
   75  รูปวาดที่ 1 ขอที่ 8 ชุดที่ 2 เพศชาย     322 
 
   76  รูปวาดที่ 2 ขอที่ 8 ชุดที่ 2 เพศชาย     322 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

ความสําคัญของปญหา 
 

 คําอางถึงบุรุษ คือ คําที่ ผูพูดใชอางถึงบุคคล สัตว หรือส่ิงที่ เกี่ยวของในการสนทนา 
ประกอบดวย คําอางถึงบุรุษที่หนึ่ง คือ คําอางถึงตัวผูพูด คําอางถึงบุรุษที่สอง คือ คําอางถึงผูที่
สนทนาดวย และคําอางถึงบุรุษที่สาม คือ คําอางถึงผูที่กลาวถึงในการสนทนา โดยผูพูดสามารถ
เลือกใชคําสรรพนาม หรือคํานามตางๆ มาเปนคําอางถึงบุรุษได รวมทั้งสามารถละคําอางถึงบุรุษ
ไดดวย   
 
 แมวาคําอางถึงบุรุษจะเปนชนิดของคําที่ใชในชีวิตประจําวันทั่วไปก็ตาม แตในสังคมไทย
นั้น จะสังเกตเห็นไดวา การเลือกใชคําอางถึงบุรุษใหเหมาะสมเปนเร่ืองที่ซับซอนมาก เพราะผูพูด
จะตองคํานึงถึงปจจัยตางๆ เชน เพศ อายุ ศาสนา ความสัมพันธระหวางผูพูดและผูฟง กาลเทศะ 
ซึ่งทําใหผูวิจัยตั้งขอสังเกตไดวา การเลือกใชคําอางถึงบุรุษใหเหมาะสมจะตองคํานึงถึงปจจัยตางๆ 
ดวย 
 
 จากการศึกษางานวิจัยที่ผานมาพบวา มีผูสนใจศึกษาคําอางถึงบุรุษในภาษาไทยเปน
จํานวนไมนอย และผลการวิจัยตางก็พบวามีหลายปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชคําอางถึงบุรุษ 
ดังตอไปนี้ Cooke (1968) ศึกษาคําสรรพนามในภาษาไทย พมา และเวียดนามตามแนว 
ภาษาศาสตรสังคม สรุปไดวา คําบุรุษสรรพนาม คําเรียกญาติ และชื่อ เปนรูปแบบของคําสรรพ
นามที่ผูพูดใชบอย และพบวามีหลายปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชคําสรรพนามของทั้ง 3 ภาษานี้ 
โดยปจจัยที่มีอิทธิพลรวมกันของทั้ง 3 ภาษานี้ คือ สถานภาพและความสนิทสนม เชนเดียวกับที่ 
Campbell (1969) ใหความเห็นวา ความสัมพันธทางสังคมระหวางผูพูดและผูฟงเปนปจจัยที่มี 
อิทธิพลตอการใชคําบุรุษสรรพนาม ซึง่ผลการวิจัยของทั้ง 2 ทานนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของ 
Palakornkul (1972) ที่พบวา ผูพูดใชคําสรรพนามหลากหลายรูปแบบ และมีหลายปจจัยที่มี 
อิทธิพลตอการใชคําสรรพนาม โดย Palakornkul ไดวิเคราะหและจําแนกปจจัยทีมี่อิทธิพลตอการ
ใชคําสรรพนามออกเปน 2 ปจจัย คือ 1. ปจจัยภายใน ไดแก เพศ อายุ และ 2. ปจจยัภายนอก 
ไดแก ความเคารพ ความเปนทางการ การแสดงอารมณ นอกจากนี้ ภูมิใจ  บณัฑชุัย (2549) ที่
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ศึกษาคําเรียกขาน คําบุรุษสรรพนามที่หนึ่ง และคําบุรุษสรรพนามที่สองของผูขายใน
หางสรรพสินคา ก็พบวา ผูขายใชคําเรียกขานและ คําบุรุษสรรพนามทั้ง 2 บุรุษหลากหลายรูปแบบ 
และเพศของผูซื้อ อายุของผูซื้อ การแตงกายของผูซื้อ ความสนิทสนมของผูซื้อ และประเภทของ
หางสรรพสินคากเ็ปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชทั้งคําเรียกขาน คําบุรุษสรรพนามที่หนึง่ และคํา
บุรุษสรรพนามที่สอง 
  
 อยางไรก็ตาม งานวิจัยที่ผานมาลวนแตเปนการศึกษาการใชคําอางถึงบุรุษที่ผูพูดใชใน
การสนทนาระหวางบุคคลดวยกัน แตผูวิจัยตั้งขอสังเกตไดวา คําอางถึงบุรุษที่ผูพูดใชในการพูดคุย
กับสัตวเล้ียงนาจะมีความซับซอนไมตางไปจากที่ใชในการสนทนาระหวางบุคคลดวยกัน จะเห็นได
วาผูพูดบางคนใชคําอางถึงบุรุษที่สะทอนใหเห็นวาผูพูดใหเกียรติสัตวเล้ียง โดยยกยองสัตวเล้ียงที่
พูดดวยใหมีสถานภาพใกลเคียงกับคน จากประสบการณที่ผูวิจัยเคยไดยินผูหญิงคนหนึ่งพูดกับ
สุนัขของเขาวา “เดี๋ยวแมจะใหรางวัลลูกเปนไกทอดนะ” ซึ่งเปนที่นาสังเกตวา ผูพูดใชคําวา แม เปน
คําอางถึงบุรุษที่หนึ่ง และคําวา ลูก เปนอางถึงบุรุษที่สอง ทั้งๆ ที่ ผูที่พูดดวยเปนเพียงสัตวเล้ียง
เทานั้น ทําใหผูวิจัยตีความไดวา ผูพูดคนนี้ใหความรัก ความผูกพันกับสัตวเล้ียงที่พูดดวย และ              
ยกยองสัตวเล้ียงที่พูดดวยใหมีฐานะเปนลูก 
 
 ในเม่ือภาษาไทยมีความหลากหลายของคําอางถึงบุรุษที่แปรไปตามปจจัยตางๆ คําอางถึง
บุรุษที่ผูพูดใชพูดคุยกับสัตวเล้ียงก็เปนเร่ืองที่นาสนใจวา จะมีความหลากหลายและแปรไปตาม
ปจจัยตางๆ หรือไม ประกอบกับที่ผานมายังไมมีผูใดศึกษาหาคําตอบเร่ืองนี้ ผูวิจัยจึงมีความสนใจ
ที่จะศึกษาการใชคําอางถึงบุรุษในภาษาไทยที่ผูพูดใชในการอางถึงและพูดคุยกับสัตวเล้ียง (ผูวิจัย
ใชคําวา “พูดคุยกับสัตวเล้ียง” แทนคําวา “สนทนากับสัตวเล้ียง” เพราะการสนทนาเปนการพูดจา
ตอบโตกัน 2 ฝาย กลาวคือ การพูดจาตอบโตระหวางบุคคลดวยกัน แตในที่นี้ ผูที่พูดดวยเปนเพียง
สัตวเล้ียง ซึ่งไมสามารถพูดตอบโตได จึงไมอาจกลาวไดวาเปนการสนทนา ดังที่ นววรรณ  พันธุ
เมธา (2554: 353) กลาววา หากผูพูดเร่ิมตนพูดบทสนทนา แตผูที่พูดดวยสนองตอบดวยการ
กระทํา จะไมถือวาเปนการสนทนา) 
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 งานวิจัยนี้ ผูวิจัยจะศึกษาการใชคําอางถึงบุรุษที่หนึ่ง คําอางถึงบุรุษที่สองที่ผูพูดใชในการ
พูดคุยกบัสัตวเล้ียง และคําอางถึงบุรุษที่สามที่ผูพูดใชอางถึงสัตวเล้ียงในการสนทนากับบุคคลอ่ืน 
โดยศึกษาปจจยัที่คดิวามีอิทธิพลตอการใชคําอางถึงบุรุษที่ผูพูดใชในการอางถึงและพูดคุยกบัสัตว
เล้ียง จํานวน 5 ปจจยั คือ เพศของผูพูด อายุของผูพูด ความรักสัตวของผูพูด ลักษณะของสัตว
เล้ียง และชนิดของสัตวเล้ียง  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

 1.  ศึกษารูปแบบและความถี่ของการใชคําอางถึงบุรุษทีห่นึ่ง คําอางถึงบุรุษที่สองที่                
ผูพูดใชในการพูดคุยกับสัตวเล้ียง และคําอางถึงบุรุษที่สามที่ผูพูดใชอางถึงสัตวเล้ียงในการสนทนา
กับบุคคลอ่ืน 
 
 2.  ศึกษาอิทธิพลของ 5 ปจจัย คือ เพศของผูพูด อายุของผูพูด ความรักสัตวของผูพูด  
ลักษณะของสัตวเล้ียง และชนิดของสัตวเล้ียงตอการใชคําอางถึงบุรุษทีห่นึ่ง คําอางถึงบุรุษที่สองที่
ผูพูดใชในการพูดคุยกับสัตวเล้ียง และคําอางถึงบุรุษที่สามที่ผูพูดใชอางถึงสัตวเล้ียงในการสนทนา
กับบุคคลอ่ืน 
 

สมมติฐาน 
 

 1.  ผูพูดใชคําอางถึงบุรุษที่หนึ่ง คําอางถึงบุรุษที่สองในการพูดคุยกับสัตวเล้ียง และคําอาง 
ถึงบุรุษที่สามอางถงึสัตวเล้ียงในการสนทนากับบุคคลอ่ืนหลากหลายรูปแบบ โดยพบวามีความถี่
การใชแตละรูปแบบแตกตางกนั 
 
 2.  เพศของผูพูด อายุของผูพูด ความรักสัตวของผูพูด ลักษณะของสัตวเล้ียง และชนิดของ 
สัตวเล้ียงมีอิทธิพลตอการใชคําอางถึงบุรุษที่หนึ่ง คําอางถึงบุรุษที่สองในการพูดคุยกับสัตวเล้ียง 
และคําอางถึงบุรุษที่สามอางถึงสัตวเล้ียงในการสนทนากบับุคคลอ่ืน โดยพบการใชคําอางบุรุษที่
แตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติทั้ง 5 ปจจยั 
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ขอบเขตการวิจัย 
 

 1.  ศึกษาคําอางถึงบุรุษที่ผูพูดใชในการพูดคยุกับสัตวเล้ียง และอางถึงสัตวเล้ียงในการ 
สนทนากบับุคคลอ่ืน จํานวน 5 ชนิดเทานั้น คือ สุนัข แมว ปลา นก และ กระตาย โดยชนิดของสัตว
เล้ียงทีใ่ชในการวิจัยนี้ไดมาจากการสํารวจสัตวเล้ียง 5 ชนดิที่คนไทยนิยมเล้ียงมากที่สุดผาน 
เว็บไซต  
 
 2.  เก็บขอมูลจากจุดเก็บขอมูลที่อยูในพ้ืนที่ที่เปนสังคมเมือง 4 จังหวัดเทานั้น คือ                                                     
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และ สมุทรปราการ 
 
 3.  ไมนําเอาคําสรรพนามเงา (Shadow Pronouns) ที่ปรากฏตอทายคําอางถึงบุรุษมา 
เปนขอมูลทีใ่ชในการวิเคราะห 
   
 4.  รวบรวมขอมูลคําอางถึงบุรุษทั้ง 3 บุรุษจากกลุมตัวอยางรายบุคคล จํานวนบุรุษละ 10  
คําตอบเทานั้น กลาวคือ สถานการณสมมติละ 1 คําตอบ โดยเอาคําอางถึงบุรุษคําแรกที่กลุม
ตัวอยางตอบแตละสถานการณสมมติมาเปนขอมูลที่ใชในการวิเคราะห 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

 1.  ทําใหเหน็ภาพรวมของคําอางถึงบุรุษในภาษาไทยทีใ่ชในการอางถึงและพูดคุยกับสัตว 
เล้ียง และเห็นภาพรวมการใชคําอางถึงบุรุษที่แปรไปตามปจจยัทางสังคม 
 
 2.  สะทอนใหเห็นการใชภาษาไทยในปจจุบัน ซึ่งเปนแนวโนมการใชภาษาไทยทีจ่ะเปนไป 
ไดในอนาคต 
 
 3.  สะทอนใหเห็นสภาพสังคมและวัฒนธรรมในสังคมไทยที่กําลังเปนอยูในปจจบุัน 
 
 4.  สามารถนําผลการวิจยัคร้ังนี้มาใชเปนแนวทางในการนาํความรูดานภาษาศาสตร 
สังคมมาทําวิจัยดานอ่ืนๆ ตอไป 
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 5.  เกิดองคความรูใหมเกีย่วกับการใชคําอางถงึบุรุษซึ่งจะเปนประโยชนแกผูที่ตองการ 
ศึกษาคําอางถึงบุรุษตอไป 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 คําอางถึงบุรุษ หมายถึง คําที่ผูพูดใชอางถึงตัวผูพูดเอง และสัตวเล้ียงทีเ่กีย่วของในการ
พูดคุยกบัสัตวเล้ียง และการสนทนากับบุคคลอ่ืน ประกอบดวย 3 บุรุษ คือ คําอางถึงบุรุษทีห่นึ่ง  
คําอางถึงบุรุษที่สอง และคําอางถึงบุรุษที่สาม โดยคําอางถึงบุรุษในงานวิจัยนี้ สามารถปรากฏเปน
คําบุรุษสรรพนาม เชน คําวา ฉัน เรา (คําอางถึงบุรุษที่หนึง่) แก หนู (คําอางถึงบุรุษที่สอง) มัน เคา 
(คําอางถึงบุรุษที่สาม) คํานามตางๆ ไดแก คําบอกความสัมพันธ เชน คําวา พอ แม (คําอางถึงบุรุษ
ที่หนึ่ง) ลูก นอง (คําอางถึงบุรุษที่สอง และคําอางถึงบุรุษที่สาม) และ ชื่อ เชน ชื่อ เชอรร่ี ดุกดิก๊ ตุน 
หรือ คําใดๆ ที่ปรากฏในขอมูลวาเปนคําที่ผูพูดใชเพ่ือหมายถึงตัวผูพูดเอง สัตวเล้ียงทีพู่ดคุยดวย 
และสัตวเล้ียงที่อางถึง รวมถึงการไมใชคําใดๆ ดวย กลาวคือ การละคําอางถึงบุรุษ ผูวิจัยกน็ับวา
เปนคําอางถงึบุรุษเชนกัน 
 
 1. คําอางถึงบุรุษที่หนึง่ หมายถึง คําที่ผูพูดใชอางถงึตัวผูพูดเองในการพูดคยุกับสัตวเล้ียง  
 
 2. คําอางถึงบุรุษที่สอง หมายถงึ คําที่ผูพูดใชอางถงึสัตวเล้ียงที่พูดคยุดวย 
 
 3. คําอางถึงบุรุษที่สาม หมายถึง คําที่ผูพูดใชอางถงึสัตวเล้ียงในการสนทนากับบคุคลอ่ืน 
 
 สัตวเลี้ยง หมายถึง สัตวชนิดตางๆ ทีน่ํามาเล้ียงเพ่ือความสวยงาม และความเพลิดเพลิน
เทานัน้ ไมใชเพ่ือการบริโภคหรือการคา โดยในงานวิจัยนีมี้ 5 ชนิด คือ สุนัข แมว ปลา นก และ
กระตาย 
 
 1. สุนัข หมายถึง สัตวที่อยูในสกุล Canis Familiaris  
 
 2. แมว หมายถึง สัตวที่อยูในสกุล Felis Catus  
   
 3. ปลา หมายถงึ ปลาสวยงามหรือปลาตู (Ornamental Fish)  
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 4. นก หมายถึง นกเล้ียง (Pet Bird)  
 
 5. กระตาย หมายถึง กระตายบานหรือกระตายเล้ียง (Oryctolagus Cuniculus) 
 



 

บทท่ี 2 
 

การตรวจเอกสาร 
 

 ในการตรวจเอกสาร ผูวิจยัทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของกับงานวิจัย โดยจําแนกออกเปน  
4 หัวขอ คือ 1. แนวคิดที่เกี่ยวกับคําอางถึงบุรุษในภาษาไทย ซึ่งจําแนกออกเปนอีก 2 หัวขอยอย  
คือ 1.1 คําจํากัดความของคําอางถึงบุรุษ และ 1.2 การจําแนกประเภทของคําอางถึงบุรุษ                          
2. งานวิจยัที่ศกึษาการใชคําอางถึงบุรุษในภาษาไทย 3. งานวิจัยทีศ่ึกษาการใชคําอางถึงบุรุษเชิง 
ภาษาศาสตรสังคม และ 4. ความสัมพันธระหวางคนกับสัตวเล้ียง โดยในแตละหัวขอมีรายละเอียด 
ดังตอไปนี ้
 

แนวคิดท่ีเกี่ยวกบัคําอางถึงบุรุษในภาษาไทย 
 

 ผูวิจัยศึกษาชนดิของคําที่ใชอางถึงผูที่เกีย่วของในการสนทนาตามแนวคิดของนักภาษา 
ศาสตรหลายทาน ซึ่งผูวิจยัจะกลาวถึงเนื้อหา โดยจําแนกออกเปน 2 หัวขอ คือ 1. คําจํากดัความ 
ของคําอางถึงบุรุษ และ 2. การจําแนกประเภทของคําอางถึงบุรุษ  
 
1.  คําจํากัดความของคําอางถึงบุรุษ 
 
 พระยาอุปกิตศิลปสาร (2546) เปนนกัภาษาศาสตรที่วิเคราะหภาษาไทยตามแนว 
ไวยากรณดั้งเดิม โดยจําแนกชนดิของคําดวยเกณฑหนาทีข่องคํา ซึ่งไดใหความหมายของคําสรรพ
นามไววา เปนคําทีท่ําหนาที่แทนชื่อ คํานาม หรือขอความที่กลาวมาแลว เพ่ือไมตองใชคําซ้ํา โดย
จําแนกออกเปน 6 ประเภท คือ 1. คําบุรุษสรรพนาม 2. คําประพันธสรรพนาม 3. คําปฤจฉาสรรพ
นาม 4. คําวิภาคสรรพนาม 5. คํานิยมสรรพนาม และ 6. คําอนิยมสรรพนาม ซึ่งคําสรรพนาม
ประเภททีท่ําหนาที่เปนคําทีใ่ชในการอางถึงผูทีเ่กี่ยวของในการสนทนา คือ คําบุรุษสรรพนาม  
 
 คําจํากัดความของคําบุรุษสรรพนามตามแนวคดิของพระยาอุปกิตศิลปสาร (2546: 79) 
หมายถึง คําที่ใชแทนคํานามที่เปนชื่อของผูทีเ่กี่ยวของในการสนทนา โดยจําแนกออกเปน 3 บุรุษ 
ดังตอไปนี ้
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 1. คําบุรุษสรรพนามที่หนึ่ง หมายถึง คําที่ผูพูดใชอางถึงตัวผูพูดเอง  
 2. คําบุรุษสรรพนามที่สอง หมายถึง คําที่ผูพูดใชอางถึงผูที่สนทนาดวย 
 3. คําบุรุษสรรพนามที่สาม หมายถึง คําที่ผูพูดใชอางถึงผูที่กลาวถึง  
 
 ประภาศรี  สีหอําไพ และคณะ (2534: 263-264) เปรมจติ  ชนะวงศ (2538: 197)                   
เรืองเดช  ปนเข่ือนขัตยิ (2541: 183) และ กําชัย  ทองหลอ (2554: 216) เปนนักภาษาศาสตรที่ให
คําจํากัดความของคําสรรพนามไวสอดคลองกับพระยาอุปกิตศิลปสาร ซึ่งผูวิจัยสรุปโดยรวมไดวา 
คําสรรพนาม หมายถึง คําทีใ่ชแทนคํานาม หรือขอความที่กลาวมาแลว เพ่ือไมตองใชคําซ้ํา และ
ทําใหภาษามีความสละสลวยดวย ซึง่คําบุรุษสรรพนาม เปนประเภทของคําสรรพนามที่ทําหนาที่
แทนชื่อของบุคคลที่เกี่ยวของในการสนทนา โดยจําแนกออกเปน 3 บุรุษเชนกัน 
 
 นววรรณ  พันธุเมธา (2554) จําแนกชนิดของคําทีใ่ชอางถงึผูที่เกีย่วของในการสนทนา 
สอดคลองกับพระยาอุปกติศิลปสาร แตใชคําเรียกที่แตกตางออกไป ซึ่งประเภทของคําที่ทําหนาที่
เปนคําที่ใชในการอางถึงผูทีเ่กีย่วของในการสนทนา คือ คําบอกบุรุษ  
 
 คําจํากัดความของคําบอกบุรุษตามแนวคดิของ นววรรณ  พันธุเมธา (2554: 22) คือ  
คําที่ใชแทนคํานามที่หมายถึงบุคคล หรือส่ิงที่เกี่ยวของในการสนทนา โดยจําแนกออกเปน 3 บุรุษ 
ดังตอไปนี้     
 
 1. คําบอกบุรุษที่หนึ่ง หมายถึง คําทีใ่ชอางถึงตัวผูพูดเอง  
 2. คําบอกบุรุษที่สอง หมายถึง คําทีใ่ชอางถึงผูที่สนทนาดวย  
 3. คําบอกบุรุษที่สาม หมายถึง คําทีใ่ชอางถึงผูที่กลาวถึง  
 
 สังเกตเหน็ไดวา คําบอกบุรุษ ตามแนวคดิของนววรรณ  พันธุเมธา สามารถเทียบไดกับ                
คําบุรุษสรรพนาม ตามแนวคิดของพระยาอุปกิตศิลปสาร โดยนววรรณ  พันธุเมธา ไดใหความเห็น
วา ตองการเรียกใหแตกตางออกไป เพ่ือแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา เปนประเภทของคําที่ใชแทน
คํานาม  
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 สวน Cooke (1968: 1) และ Palakornkul (1972: 34) ไดใหคําจํากัดความของคําสรรพ 
นามไวสอดคลองกัน คือ เปนคําที่ใชอางถึงผูพูด (ผูสงสาร) ผูที่สนทนาดวย (ผูรับสาร) และผูที่
กลาวถึงในการสนทนา 
 
 จากคําจํากัดความขางตน แสดงใหเหน็วา นักภาษาศาสตรไดใหคําจํากัดความของคําทีใ่ช
อางถึงผูที่เกี่ยวของในการสนทนาสอดคลองกัน แมวาจะใชคําเรียกแตกตางกันออกไปบาง ซึ่ง 
ผูวิจัยสรุปไดวา คําสรรพนาม (Cooke (1968) และ Palakornkul (1972)) คําบุรุษสรรพนาม                 
(พระยาอุปกิตศิลปสาร (2546), กําชัย  ทองหลอ (2554), เปรมจติ  ชนะวงศ (2538), เรืองเดช  ปน 
เข่ือนขัติย (2541), และ ประภาศรี  สีหอําไพ และคณะ (2534)) และ คําบอกบุรุษ (นววรรณ  พันธุ 
เมธา (2554)) ตางก็มีความหมายวา เปนคําที่ผูพูดใชอางถึงผูที่เกี่ยวของในการสนทนาเชนกัน โดย 
จําแนกออกเปน 3 บุรุษ ดังตอไปนี้  
 
 1. บุรุษทีห่นึ่ง หมายถึง คําที่ผูพูดใชอางถึงตัวผูพูดเอง 
 2. บุรุษที่สอง หมายถึง คําที่ผูพูดใชอางถึงผูที่สนทนาดวย  
 3. บุรุษที่สาม หมายถึง คําที่ผูพูดใชอางถึงผูที่ผูพูดอางถึงในการสนทนากับบุคคลอ่ืน  
  
 อยางไรก็ตาม ในงานวิจัยนี้ ผูวิจยักําหนดใชคําวา คําอางถึงบุรุษ เพ่ือหมายถึง คําที่ผูพูด
ใชอางถึงผูที่เกี่ยวของในการสนทนา และเนื่องจากในงานวิจัยนี้ศึกษาการใชคําอางถึงบุรุษที่ผูพูด
ใชในการพูดคุยกบัสัตวเล้ียง และอางถึงสัตวเล้ียงในการสนทนากบับุคคลอ่ืน ผูวิจยัจึงจําแนกคํา
อางถึงบุรุษออกเปน 3 บุรุษ ดังตอไปนี ้
 
 1. คําอางถึงบุรุษที่หนึง่ หมายถึง คําที่ผูพูดใชอางถงึตัวผูพูดเองในการพูดคยุกับสัตวเล้ียง 
 2. คําอางถึงบุรุษที่สอง หมายถงึ คําที่ผูพูดใชอางถงึสัตวเล้ียงที่พูดคยุดวย  
 3. คําอางถึงบุรุษที่สาม หมายถึง คําที่ผูพูดใชอางถงึสัตวเล้ียงในการสนทนากับบคุคลอ่ืน 
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2.  การจําแนกประเภทของคําอางถึงบุรุษ 
 
 จากการตรวจเอกสาร ผูวิจัยพบวา นักภาษาศาสตรตางจาํแนกคําทีใ่ชอางถึงผูที่เกี่ยวของ
ในการสนทนาในภาษาไทยสอดคลองกัน  
  
 พระยาอุปกิตศิลปสาร (2546: 79) วิจนิตน  ภาณุพงศ (2532: 64-65) กําชยั  ทองหลอ 
(2554: 216) และ นววรรณ  พันธุเมธา (2554: 24-25) เปนนักภาษาศาสตรไทยกลุมแรกๆ ที ่
จําแนกประเภทของคําทีใ่ชอางถงึผูที่เกี่ยวของในการสนทนา ซึ่งผูวิจัยสรุปแนวคิดของนักภาษา 
ศาสตรเหลานี้โดยรวมไดวา ประเภทของคําทีใ่ชอางถงึผูทีเ่กี่ยวของในการสนทนาทั้ง 3 บุรุษ  
มีเพียงประเภทเดียว คือ คําที่มีความหมายหลักประจําคําในตัวมันเองอยางชัดเจนวาเปนคําที่ใช
เฉพาะในการอางถึงผูทีเ่กีย่วของในการสนทนาเทานั้น ซึ่งแตละบุรุษมีหลากหลายรูปแปร และบาง
รูปแปรก็สามารถเปนไดมากกวา 1 บุรุษ ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 
 1. บุรุษทีห่นึ่ง ไดแก คําวา ฉัน กู ขา เขา(เคา) ผม ดิฉัน ขาพเจา อาตมภาพ 
 2. บุรุษที่สอง ไดแก คําวา เจา แก ทาน เธอ ใตเทา ฝาพระบาท 
 3. บุรุษที่สาม ไดแก คําวา เขา(เคา) มัน แก เธอ ทาน พระองค 
 
 ตอมา Iwasaki and Horie (2000: 530) ไดตั้งขอสังเกตวา ในภาษาไทยนัน้ ผูพูดสามารถ 
ใชคํานามประเภทตางๆ ทําหนาที่เดยีวกับคําบุรุษสรรพนามในการอางถึงผูทีเ่กี่ยวของในการ
สนทนาได ไดแก ชื่อ คําเรียกอาชพี คําเรียกญาติ ดวยเหตนุี้ Iwasaki and Ingkaphirom (2005)  
จึงมีแนวคิดในการจําแนกคําอางถึงบุรุษออกเปนหลายประเภทกวาทีน่ักภาษาศาสตรไทยขางตน
จําแนกไว  
 
 Iwasaki and Ingkaphirom (2005: 49-60) จําแนกคําอางถึงบุรุษในภาษาไทยไว 4  
ประเภท คือ 1. คําบุรุษสรรพนาม 2. ชื่อบุคคล 3. คําเรียกญาติ และ 4. คําเรียกอาชีพ  
 
 ผูวิจัยพบงานวิจัยหลายงานที่ศึกษาเกีย่วกับการใชคําอางถึงบุรุษในภาษาไทย ซึ่งเปนงาน 
วิจัยทีจ่ําแนกคําอางถงึบุรุษออกเปนหลายประเภทเชนเดียวกับแนวคิดของ Iwasaki and Horie  
ดังตอไปนี้  
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 งานวิจัยของหมอมราชวงศกัลยา  ติงศภัทิย และ อมรา  ประสิทธ์ิรัฐสินธุ (2531: 17-19)  
ที่ศึกษาการใชคําเรียกขานในภาษาไทย ซึ่งไดจําแนกประเภทของคําเรียกขานเฉพาะสวนที่ตอง
ปรากฏเสมอ (คําเรียกขานมีลักษณะรวมเปนคําอางถึงบุรุษที่สอง กลาวคือ ทั้งคําเรียกขานและ 
คําอางถึงบุรุษที่สองตางก็เปนคําที่ผูพูดใชอางถึงผูที่สนทนาดวยเชนกนั) ออกเปน 6 ประเภท  
ดังตอไปนี ้
 
 1. ชื่อ ทั้งชื่อจริง และชื่อเลน เชน ชื่อ สมศักดิ์ สุ ตุก  
 
 2. คําเรียกญาติ หมายถึง คําที่แสดงความสัมพันธโดยเชื้อสาย หรือโดยการแตงงาน ซึ่ง 
เปนคําที่ผูพูดใชเรียกขานไดทั้งผูทีเ่ปนญาตจิริง และผูอ่ืนทีไ่มใชญาติ แตผูพูดเปรียบเทียบวา  
บุคคลเหลานี้เปนเหมือนญาติ เชน คําวา แม ยาย ปา หลาน ลูก เจ  
 
 ในกรณีที่พบวาผูพูดใชคําวา พอ แม ตา ยาย เรียกขานบคุคลที่ไมใช พอ แม ตา ยาย หรือ
บุคคลที่ไมสามารถเทียบไดกับ พอ แม ตา ยาย ของตัวผูพูด กลาวคือ การใชคําเหลานี้ปรากฏ
นําหนาชื่อ เพ่ือใชในการเรียกลูกหลาน หรือเพ่ือน เชน คําวา พอจุก ยายนิด จะถือวาเปนคําสรรพ
นาม/คํานําหนา ซึ่งเปนคนละประเภทกับคําวา พอ แม ตา ยาย ที่อยูในประเภทคําเรียกญาต ิ
 
 3. ยศ หมายถึง เคร่ืองกําหนดฐานะ หรือชั้นของบุคคล เชน คําวา จา คุณหญิง ในกรม 
 
 4. อาชีพ/ตําแหนง อาชีพ หมายถึง คําที่ระบุอาชพี เชน คาํวา หมอ สวนตําแหนง หมายถงึ 
ฐานะหรือหนาที่การงาน เชน นายอําเภอ  
 
 เนื่องจากมีบางคําที่สามารถใชเปนไดทั้งอาชีพและตําแหนง เชน คําวา นายอําเภอ แสดง
วาอาชีพและตําแหนงมีลักษณะคาบเกี่ยวกนั จึงจัดใหเปนคําเรียกขานประเภทเดียวกัน เรียกวา  
อาชีพ/ตําแหนง          
 
 5. วลีแสดงความรูสึก หมายถึง วลีที่แสดงความรูสึกพิเศษตอผูที่ผูพูดเรียกขาน เชน วลี  
สุดที่รัก ที่รัก ยอดรักของพ่ี ที่รักของนอง  
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 6. คําสรรพนาม/คํานําหนา คําสรรพนาม หมายถึง คําที่ไมไดอยูในประเภทที่กลาวมาแลว 
ขางตน (ประเภทที่ 1-5) เชน คําวา ทาน คุณ ใตเทา ไอนี่ สวนคํานําหนา หมายถึง คําทีป่รากฏ
นําหนาคําเรียกขานประเภทอ่ืน ซึง่เปนคําระบเุพศ หรือสถานภาพของผูที่ผูพูดเรียกขานวาสูงกวา 
หรือต่ํากวาผูพูด เชน คําวา อี คุณ นาง  
 
 เนื่องจากคําสรรพนามบางคําสามารถใชเปนคํานําหนาได เชน คําวา คุณ แสดงวาคํา
สรรพนามและคํานําหนามีลักษณะคาบเกี่ยวกัน จึงจัดใหคําสรรพนามและคํานําหนาเปนคําอางถึง
บุรุษประเภทเดยีวกัน เรียกวา คําสรรพนาม/คํานําหนา 
 
 ในงานวิจัยของ Palakornkul (1972: 34-43) ไดจําแนกประเภทของคําสรรพนามตามแนว 
สังคมวิทยาออกเปน 11 ประเภท ประกอบดวย คําบุรุษสรรพนาม และคํานามอีก 10 ประเภท 
ดังตอไปนี ้
 
 1. คําบุรุษสรรพนาม เชน คําวา ฉัน เธอ คุณ ทาน  
 
 2. คําเรียกญาติ หมายถึง คําเรียกญาตทิี่ใชอางถึงเฉพาะบุคคลทีเ่ปนญาติจริงเทานั้น เชน 
คําวา พอ แม พ่ี นอง ปู ทวด 
 
 3. คําเรียกญาติไมแท หรือญาติสมมติ หมายถึง คําเรียกญาติอางถึงบุคคลที่ไมใชญาติ 
จริง หรือบุคคลที่ไมไดรูจักคุนเคยกันมากอน รวมถึงคําที่ใชในการสวดมนตตอส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ เชน                 
คําวา พ่ี นอง ลุง ปา ลูก ลูกชาง ลูกพ่ี     
 
 4. คําที่เรียกตามเด็ก หมายถึง การใชคําตามลูกของตัวเอง หรือเด็กเล็ก เพ่ือใหเด็กเขาใจ 
และเรียกตามไดงาย เชน พอของเด็กเรียกพ่ีสาวของตัวเองวา ปา ตามลูกของตัวเอง และมักจะใช
คําเหลานี้เรียกตลอดไป แมวาเด็กจะไมไดอยูรวมสนทนาดวยแลวก็ตาม  
 
 5. ชื่อบุคคล ทั้งชื่อจริง และชื่อเลน  
 
 6. คําเรียกเพ่ือน เชน คําวา เพ่ือนฝูง แฟน เกลอ  
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 7. คําเรียกอาชีพ เชน คําวา อาจารย หมอ นายหาง แทก็ซี ่
 
 8. คํายืมจากภาษาตางประเทศ จําแนกออกเปน 3 กลุม คอื 1. คําที่แสดงกลุมชาติพันธุ  
เชน คําวา บัง (ใชอางถึงคนมุสลิม หรือคนอินเดยี1) 2. คําสรรพนามของภาษาอ่ืนๆ เชน คําวา                    
I (ไอ) You (ยู) ล้ือ อ๊ัว และ 3. คําเรียกญาติ และคํายกยองในภาษาจนี เชน คําวา อาเส่ีย ตี๋ หมวย  
  
 9. คํานําหนา หมายถงึ ยศ ตําแหนงทางสังคม เชน คําวา ทานนายก องคชาย หมอม   
 
 10. คําหรือวลีที่ใชเฉพาะคูสมรส เชน คําวา ที่บาน แฟน คณุนาย คนขับรถ 
  
 11. คําเฉพาะทีเ่กี่ยวกับพระสงฆ เชน คําวา โยม อาตมา หลวงพ่ี เณร   
 
 นอกจากนี้ ผลการวิจยัการศึกษากลไกการเชื่อมโยงความในภาษาระดับขอความในภาษา 
ไทยของ Chanawangsa (1986) ในสวนที่วาดวยเร่ือง การอางถึงดวยคําสรรพนาม พบวา  
มีประเภทของคําทีใ่ชในการอางถงึทั้งหมด 4 ประเภท ดังตอไปนี้ 
 
 1. การอางถึงดวยคําบุรุษสรรพนาม  
 2. การอางถึงดวยคํานามที่ทําหนาทีเ่ปนคําสรรพนามได ไดแก คําเรียกญาติ ชื่อบุคคล  
 3. การอางถึงดวยคําแสดงความเปนเจาของ  
 4. การละคําทีใ่ชอางถึง 
 
  
 

                                                
1 คําวา บัง มาจากคําวา abang ในภาษามาเลย มีความหมายวา พี่ชาย นอกจากคนมาเลยที่ใชคํานี้เปนคําเรียก
ขานกันเองแลว ยังมีคนไทยที่อาศัยอยูภาคใตของประเทศไทย โดยเฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตก็นิยมใชคํา
นี้เรียกขานคนมุสลิมเชนกัน แตคําวา บัง ไมไดเปนคําที่คนอินเดียใชเรียกขานกันเอง แมแตคนอินเดียที่เปนคน
มุสลิมเองก็ไมไดคํานี้เชนกัน เพราะคนอินเดียไมไดใชภาษามาเลยในการส่ือสาร แตจากผลการวิจัยที่พบวา ผูพูด
ซ่ึงเปนคนไทยใชคําวา บัง เปนคําอางถึงคนอินเดียนั้น อาจจะเปนเพราะคนไทยใชคําวา แขก หมายถึงทั้งอินเดีย 
และคนมาเลย จึงทําใหเกิดความสับสน 
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 การละคําที่ใชอางถึง ตามที่ Chanawangsa พบในงานวิจัยนัน้ สอดคลองกับที่ Iwasaki 
and Ingkapirom (2005) ไดใหความเห็นวา ในบางกรณีผูพูดเลือกทีจ่ะละคําอางถึงบุรุษแทน 
เลือกใชคําอางถึงบุรุษ เนื่องจากผูพูดเห็นวาผูทีต่องการอางถึงมีความชัดเจนอยูแลว หรือในกรณีที่
ผูพูดไมสามารถหาคําอางถึงบุรุษที่เหมาะสมได (ผูวิจัยจะกลาวถึงการละคําอางถึงบุรุษโดย
ละเอียดในหัวขอยอยถัดไป) 
  
 จากการศึกษาการจําแนกประเภทของคําที่ใชอางถึงผูที่เกี่ยวของในการสนทนาของ
นักภาษาศาสตรไทย แสดงใหเห็นวา ในภาษาไทยมีคําที่ใชอางถึงผูที่เกี่ยวของในการสนทนาหลาย
ประเภท สามารถสรุปโดยรวมไดเปน 3 ประเภทใหญ ดังตอไปนี้ 
 
 1. คําบุรุษสรรพนาม  
 2. คํานามประเภทตางๆ เชน คําเรียกญาติ ชื่อ คําแสดงความเปนเจาของ  
 3. การละคําอางถึงบุรุษ 
 
 การละคําอางถึงบุรุษ 
 
 นอกจากการใชคําบุรุษสรรพนาม และคํานามประเภทตางๆ เปนคําอางถึงผูทีเ่กี่ยวของใน
การสนทนาแลว จะสังเกตไดวา การสนทนาในชีวิตประจาํวัน ผูพูดก็มักจะหลีกเล่ียงการใชคําอาง
ถึงผูที่เกี่ยวของในการสนทนา 
 
 การละคําอางถึงบุรุษ (Ø) หมายถึง การกลาวแตเนื้อความ โดยไมใชคําใดๆ อางถึงผูที่
เกี่ยวของในการสนทนา ซึ่งการละคําอางถึงบุรุษสามารถปรากฏไดทั้ง 3 บุรุษ โดยผูที่สนทนาดวย
จะสามารถเขาใจความหมายของประโยคไดจากบริบทรอบขาง ดังที่ วิไลวรรณ  ขนิษฐานันท  
(2533: 114) กลาวไววา รูปประโยคที่ใชพูดจริง มักมีความแตกตางไปจากรูปประโยคในความคดิ 
ของผูพูด คือ บางสวนของประโยคในความคิดอาจจะถูกละไวในฐานที่เขาใจในประโยคที่ใชพูดจริง 
ดังตัวอยางประโยคตอไปนี ้
 
 รูปประโยคในความคิด อาจจะเปน  คุณไป หรือ เธอไป 
 แตรูปประโยคทีใ่ชพูดจริง คือ   Øไป!  
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 สวนที่ละไวในฐานที่เขาใจในประโยคตัวอยางนี้ คือ คําอางถึงบุรุษที่สอง ซึ่งอาจจะเปนคํา
วา คุณ เธอ หรือ แก และแมวาในประโยคจะละคําอางถึงบุรุษ แตผูที่สนทนาดวยก็ยังคงสามารถ
เขาใจความหมายของประโยคไดอยู 
  
 อมรา  ประสิทธ์ิรัฐสินธุ (2556) กลาววา ลักษณะเดนทางวากยสัมพันธประการหนึ่งที่บง
บอกความเปนภาษาพูดไดอยางชัดเจน คือ การละประธานของประโยค ซึ่งสังเกตเห็นไดวา การใช
รูปประโยคที่ละประธาน มักใชเม่ือผูพูดสนิทสนมกับผูที่สนทนาดวยอยางมาก หรือในกรณีที่ไม
จําเปนตองเคารพผูที่สนทนาดวย ดังตัวอยางประโยคตอไปนี้ 
 
 1. “Øบุรุษท่ีสอง ทําเสร็จแลว Øบุรุษท่ีสอง วางไวบนโตะนี้นะ Øบุรุษท่ีหน่ึง จะมาเอาเอง”  
(ตัวอยางประโยคที่ใชสนทนากับเพ่ือน ซึ่งมีความสนทิมาก/เคารพนอย) 
  
 2. “ถาอาจารยบุรุษท่ีสอง ทําเสร็จแลว อาจารยบุรุษท่ีสอง ชวยวางไวบนโตะนี้นะคะ หนูบุรุษท่ีหน่ึง จะ 
มาเอาเองคะ” (ตัวอยางประโยคที่นักศึกษาใชสนทนากับอาจารย ซึ่งมีความสนิทนอย/เคารพมาก) 
 
 Cooke (1968: 68) และ Iwasaki and Ingkaphirom (2005: 49) ไดใหความคิดเห็น 
เกี่ยวกับการละคําอางถึงบุรุษ ซึ่งผูวิจัยสรุปโดยรวมไดวา การที่ผูพูดละคําอางถึงบุรุษ อาจจะเปน
เพราะบุคคลหรือส่ิงตางๆ ที่ตองการอางถึงมีความชัดเจนอยูแลว หรืออาจจะเพราะความสับสนใน
การตัดสินใจเลือกใชคําอางถึงบุรุษ จึงทําใหคนไทยมักหลีกเล่ียงการใชคําอางถึงบุรุษในหลาย
สถานการณ ซึ่งความคิดเห็นนี้สอดคลองกับที่ เอมอร  ตรูวิเชียร (ม.ป.ป.: 62 อางใน ปทมวรรณ   
วงศขจร, 2542: 81) กลาววา ผูพูดอาจจะหลีกเล่ียงคําที่ใชอางถึงผูที่สนทนาดวย ซึ่งมักจะเกิดข้ึน 
ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝาย ยังไมสนิทสนมกันดีพอ ทําใหผูพูดไมแนใจวาควรจะเลือกใชคําใดเปนคําอาง
ถึงบุรุษจึงจะเหมาะสม ผูพูดจึงหลีกเล่ียงดวยการละคําอางถึงบุรุษแทน 
 
 นอกจากนี้ Palakornkul (1972: 50) ไดวิเคราะหเงื่อนไขทางวากยสัมพันธในการใชการละ 
คําสรรพนามไว 2 ประการ ดังตอไปนี้  
 
 1. ในกรณีทีเ่ปนการสนทนาแบบคู (Dyadic Speech Communication) ประกอบดวย                
ผูพูด ผูฟง และผูที่กลาวถึง บุรุษละ 1 คน โดยมีสถานภาพเทาเทียมกัน 
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 2. ในกรณีทีต่องการอางถึงประธานของประโยคโดยรวม กลาวคือ ทุกคน หรือ ไมมีใคร 
 
 ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยจะศึกษาคําอางถึงบุรุษที่ผูพูดใชในการอางถึงและพูดคุยกบัสัตวเล้ียง
ทั้ง 3 บุรุษ โดยจะศึกษาประเภทของคําอางถงึบุรุษทั้งคําบรุุษสรรพนาม คํานามประเภทตางๆ และ
การละคําอางถึงบุรุษ 
 
 ผูวิจัยนําแนวคดิการจําแนกประเภทของคําเรียกขานของหมอมราชวงศกัลยา  ติงศภัทยิ  
และ อมรา  ประสิทธ์ิรัฐสินธุ (2531) ที่ไดกลาวไปขางตนมาใชเปนแนวทางในการจําแนกประเภท 
ของคําอางถึงบุรุษในงานวิจัยนี้ ซึ่งผูวิจัยจะจําแนกประเภทของคําอางถึงบุรุษเพ่ือวิเคราะหดูวา 
ประเภทของคําอางถึงบุรุษที่จําแนกได สามารถปรากฏรวมกันเปนรูปแบบของคําอางถึงบุรุษตาม
ขอมูลที่ไดจากกลุมตัวอยางไดอยางไรบาง 
 

งานวิจัยท่ีศึกษาการใชคําอางถึงบุรุษในภาษาไทย 
 

 จากการตรวจเอกสาร ผูวิจัยพบงานวิจัยที่ศึกษาคําอางถึงบุรุษในภาษาไทยเปนจํานวน
มาก ซึ่งลวนแตเปนการศึกษาคําอางถึงบุรุษที่ผูพูดใชในการสนทนาระหวางบุคคลดวยกันเทานั้น 
ผูวิจัยไดทบทวนงานวิจัยที่ศึกษารูปแบบและความถี่ของการใชคําอางถึงบุรุษ ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยนี้  
 
 งานวิจัยที่สําคัญ และถือไดวาเปนตนแบบของงานวิจัยการศึกษาคําอางถึงบุรุษในภาษา 
ไทยหลายงาน คือ งานวิจัยของหมอมราชวงศกัลยา  ติงศภัทิย และ อมรา  ประสิทธ์ิรัฐสินธุ  
(2531) ที่ศึกษาการใชคําเรียกขานในภาษาไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร ชวง พ.ศ. 2325-2525 โดย
เก็บขอมูลจากบทสนทนาในนวนิยายและเร่ืองส้ันจํานวน 157 เร่ือง ซึ่งสุมตัวอยางตามสมัยยอย  
5 สมัยในยุครัตนโกสินทร คือ สมัยตนแหงกรุงรัตนโกสินทร สมัยเร่ิมเขาสูยุคใหม สมัยหลังเลิกทาส
สมัยประชาธิปไตย และสมัยหลัง 14 ตุลาคม 2516 
 
 หมอมราชวงศกัลยา  ติงศภัทิย และ อมรา  ประสิทธ์ิรัฐสินธุ (2531: 1) ไดใหคําจํากัด 
ความคําเรียกขานไววา หมายถึง คําหรือวลีที่ผูพูดใชเรียกผูที่สนทนาดวย กอนที่ผูพูดจะพูดเร่ือง
ตางๆ   
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 จากประเภทของคําเรียกขานที่จําแนกได 6 ประเภทดังที่ไดกลาวไปแลวในหัวขอแนวคิดที่
เกี่ยวกับคําอางถึงบุรุษในภาษาไทย สามารถปรากฏรวมกันเปนรูปแบบของคําเรียกขานตามขอมูล
ที่ไดจากกลุมตัวอยางไดทั้งหมด 25 รูปแบบ ดังตอไปนี้ 
 
 1. คําสรรพนาม/คํานําหนา ไดแก คําวา คุณ ไอหนู ฝาพระบาท พอมหาจําเริญ  
 2. คําเรียกญาติ ไดแก คําวา หลาน ลูก เจ ยาย ปา 
 3. ยศ ไดแก คําวา จา ทานชาย ในกรม คณุหญิง 
 4. อาชีพ/ตําแหนง ไดแก คําวา อาจารย หมอ ครูใหญ ผูจดัการ  
 5. ชื่อ พบทั้งชื่อเลน และชื่อจริง 
 6. วลีแสดงความรูสึก ไดแก คําวา เพ่ือนรัก ทูนหัว คนดีของฉัน ดวงใจของแม 
 7. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกญาติ ไดแก คําวา คณุอา ไอนอง เสด็จพอ  
 8. คําสรรพนาม/คํานําหนา+ยศ ไดแก คําวา เจาขุน คณุหมอมหลวง ทานนายพล คุณจา 
 9. คําสรรพนาม/คํานําหนา+อาชีพ/ตําแหนง ไดแก คําวา คุณครู ทานนายก  
 10. คําสรรพนาม/คํานําหนา+ชื่อ ไดแก คําวา คุณละเมียด เจาแตน หนใูหญ 
 11. คําสรรพนาม/คํานําหนา+วลีแสดงความรูสึก ไดแก คาํวา คุณที่รัก ไอเพ่ือนยาก  
 12. คําเรียกญาติ+ยศ ไดแก คําวา พ่ีขุน พ่ีหลวง  
 13. คําเรียกญาติ+อาชีพ/ตําแหนง ไดแก คําวา ลุงหมอ พ่ีทิด 
 14. คําเรียกญาติ+ชื่อ ไดแก คําวา พ่ีเกรียง นาไหว นองตุม ลุงจอย 
 15. ยศ+ชื่อ ไดแก คําวา จาแหวง หมวดดารา ขุนอาทร 
 16. ยศ+วลีแสดงความรูสึก ไดแก คําวา ทานชายทูนหัวของแม  
 17. อาชีพ/ตําแหนง+ชื่อ ไดแก คําวา หมออัจ ทิดเขียว สมุหแสง 
 18. ชื่อ+วลีแสดงความรูสึก ไดแก คําวา เศวตเพ่ือนยาก อุษายอดรัก นชุแมจอมขวัญ 
 19. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกญาต+ิอาชีพ/ตําแหนง ไดแก คําวา คุณปาอาจารย 
 20. คําสรรพนาม/คํานําหนา+ยศ+อาชีพ/ตําแหนง ไดแก คําวา คุณพระปลัด   
 21. คําสรรพนาม/คํานําหนา+ยศ+ชื่อ ไดแก คําวา คุณพระวิเศษ  
 22. คําสรรพนาม/คํานําหนา+อาชีพ/ตําแหนง+ชื่อ ไดแก คําวา ทานอัยการสมิง  
 23. คําสรรพนาม/คํานําหนา+ชื่อ+วลีแสดงความรูสึก ไดแก คําวา คุณนิดของผม 
 24. คําเรียกญาติ+ชื่อ+วลีแสดงความรูสึก ไดแก คําวา พ่ีรัตนของนอง  
 25. ยศ+ชื่อ+วลีแสดงความรูสึก ไดแก คําวา หญิงนอยหลานเรา  
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 จากการวิเคราะหความถีก่ารใชคําเรียกขานทั้ง 25 รูปแบบนี้ พบวามีความถี่การใชแตละ
รูปแบบแตกตางกัน ซึ่งคําเรียกขานที่มีความถี่การใชมากที่สุด 3 รูปแบบแรก คือ 1. คําสรรพนาม/
คํานําหนา+ชื่อ 2. ชื่อ และ 3. คําสรรพนาม/คํานําหนา  
 
 ปทมวรรณ  วงศขจร (2542) ศึกษาการใชคําเรียกขานของวัยรุนเพศชายและเพศหญิงที ่
เปนนักเรียนระดบัชัน้มัธยมศกึษาตอนปลาย และชัน้ประกาศนียบัตรวิชาชพีในกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งเก็บขอมูลดวยการตอบแบบสอบถาม 
  
 ผลการวิจัยพบประเภทของคําเรียกขาน (เฉพาะสวนทีต่องปรากฏเสมอ) ที่ผูพูดใชเปนสวน 
ประกอบของคําเรียกขานทั้งหมด 5 ประเภท ดังตอไปนี้  
  
 1. คําเรียก  
 2. คําสรรพนาม/คํานําหนา  
 3. คําเรียกญาติ  
 4. อาชีพ/ตําแหนง  
 5. ชื่อ  
 
 จากประเภทของคําเรียกขานเหลานี้ สามารถปรากฏรวมกันเปนรูปแบบของคําเรียกขาน
ตามขอมูลที่ไดจากกลุมตัวอยางไดทั้งหมด 18 รูปแบบ ดังตัวอยางรูปแบบตอไปนี้  
 
 1. การละคําเรียกขาน  
 2. คําเรียก ไดแก คําวา เฮย  
 3. คําสรรพนาม/คํานําหนา ไดแก คําวา เธอ มึง  
 4. คําเรียกญาติ ไดแก คําวา พ่ี นองชาย  
 5. อาชีพ/ตําแหนง ไดแก คําวา บอย แมคา  
 6. ชื่อ ไดแก สมศักดิ์ ตัวเล็ก  
 7. คําสรรพนาม/คํานําหนา+ชื่อ ไดแก คําวา อีดอกสมพร  
 8. คําเรียกญาติ+อาชีพ/ตําแหนง+ชื่อ ไดแก คําวา ลุงหมอสมภพ  
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 จากการวิเคราะหความถี่การใชคําเรียกขานทั้ง 18 รูปแบบ พบวามีความถี่การใชแตละ
รูปแบบแตกตางกัน ซึ่งคําเรียกขานที่มีความถี่การใชมากที่สุด 3 รูปแบบแรก คือ 1. คําเรียกญาติ  
2. คําเรียกญาติ+ชื่อ และ 3. ชื่อ 
 
 สุดา  หัสสภาณุ (2545) ศึกษาคําเรียกขานในภาษาจีนแตจิ๋วที่ใชโดยคนไทยเชื้อสายจีนใน 
เยาวราช โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่อาศัยอยูยานเยาวราช ดวยการสังเกตการณจากการ
สนทนา  
 
 ผลการวิจัยพบประเภทของคําเรียกขานที่ผูพูดใชเปนสวนประกอบของคําเรียกขานทั้งหมด 
5 ประเภท ดังตอไปนี้  
 
 1. คํานําหนา  
 2. คําสรรพนาม  
 3. คําเรียกญาติ  
 4. อาชีพ/ตําแหนง  
 5. ชื่อ 
  
 จากประเภทของคําเรียกขานเหลานี้ สามารถปรากฏรวมกันเปนรูปแบบของคําเรียกขาน
ตามขอมูลที่ไดจากกลุมตัวอยางไดทั้งหมด 13 รูปแบบ ดังตัวอยางรูปแบบตอไปนี ้
 
 1. คําสรรพนาม ไดแก คําวา หนู คณุ  
 2. คําเรียกญาติ ไดแก คําวา ปา แม  
 3. อาชีพ/ตําแหนง ไดแก คําวา เถาแกเนี้ย ชาง  
 4. คํานําหนา+คําสรรพนาม ไดแก คําวา อาหน ู
 5. คํานําหนา+คําเรียกญาติ ไดแก คําวา อามา อากง  
 6. คํานําหนา+ชื่อ ไดแก คําวา อาคิ้ม   
 7. คํานําหนา+คําเรียกญาต+ิชื่อ เชน คําวา อาเฮยีจู อาเฮยีโหงว 
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 จากการวิเคราะหความถีก่ารใชคําเรียกขานทั้ง 14 รูปแบบ พบวาแตละรูปแบบมีปริมาณ
ความถี่การใชแตกตางกัน ซึง่คําเรียกขานที่มีปริมาณความถี่การใชมากที่สุด 3 รูปแบบแรก คือ  
1. คําเรียกญาติ 2. คํานําหนา+คําเรียกญาติ และ 3. ชื่อ 
 
 ภูมิใจ  บัณฑุชัย (2549) ศึกษาคําเรียกขาน คําบุรุษสรรพนามที่หนึ่ง และคําบุรุษ 
สรรพนามที่สองของผูขายในหางสรรพสินคา โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางดวย 2 วิธีการ คือ                                        
1. การสังเกตการณ ซึ่งเปนข้ันปฐมภูมิที่เกบ็ขอมูลเฉพาะคาํเรียกขานเทานัน้ และ 2. การตอบ 
แบบสอบถาม ซึ่งเปนข้ันทตุิยภูมิทีเ่ก็บขอมูลทัง้คําเรียกขาน คําบุรุษสรรพนามที่หนึง่ และคําบุรุษ
สรรพนามที่สอง  
  
 ในทีน่ี้ ผูวิจัยจะกลาวถงึผลการวิจัยคําเรียกขาน คําบุรุษสรรพนามที่หนึ่ง และคําบุรุษสรรพ
นามที่สองที่ไดจากการเก็บขอมูลข้ันทตุิยภูมิ คือ การตอบแบบสอบถาม   
 
 ผลการวิจัยคําเรียกขานนั้น พบประเภทของคําเรียกขานทัง้หมด 4 ประเภท ดังตอไปนี้  
 
 1. คําเรียกญาติ  
 2. ชื่อ  
 3. คําสรรพนาม/คํานําหนา  
 4. อาชีพ/ตําแหนง  
 
 จากประเภทของคําเรียกขานเหลานี้ สามารถปรากฏรวมกันเปนรูปแบบของคําเรียกขาน
ตามขอมูลที่ไดจากกลุมตัวอยางไดทั้งหมด 9 รูปแบบ ดังตวัอยางรูปแบบตอไปนี ้             
 
 1. การละคําเรียกขาน   
 2. อาชีพ/ตําแหนง ไดแก คําวา ผูจัดการ เถาแก  
 3. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกญาติ ไดแก คําวา คณุพ่ี คุณลุง  
 4. คําเรียกญาติ+ชื่อ ไดแก คําวา พ่ีดา นองออฟ 
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 จากการวิเคราะหความถีก่ารใชคําเรียกขานทั้ง 9 รูปแบบ พบวามีความถีก่ารใชแตละ
รูปแบบแตกตางกัน ซึง่คําเรียกขานทีมี่ความถี่การใชมากที่สุด 3 รูปแบบแรก คือ 1. คําเรียกญาต ิ
2. การละคําเรียกขาน และ 3. ชื่อ 
 
 ผลการวิจัยคําบุรุษสรรพนามทีห่นึ่งนั้น พบประเภทของคําบุรุษสรรพนามทีห่นึ่งทั้งหมด  
3 ประเภท ดังตอไปนี้ 
 
 1. คําสรรพนาม  
 2. คําเรียกญาติ  
 3. คําแสดงความเปนเจาของ  
 
 จากประเภทของคําบุรุษสรรพนามที่หนึ่งเหลานี้ สามารถปรากฏรวมกันเปนรูปแบบของคํา
บุรุษสรรพนามทีห่นึ่งตามขอมูลที่ไดจากกลุมตัวอยางไดทัง้หมด 4 รูปแบบ ดังตอไปนี ้
 
 1. การละคําบุรุษสรรพนามที่หนึ่ง  
 2. คําบุรุษสรรพนามที่หนึ่ง ไดแก คําวา ผม ดิฉัน  
 3. คําเรียกญาติ ไดแก คําวา พ่ี ปา  
 4. คําแสดงความเปนเจาของ ไดแก คําวา ทางราน รานพ่ี  
 
 จากการวิเคราะหความถีก่ารใชคําบุรุษสรรพนามที่หนึ่งทั้ง 4 รูปแบบนี้ พบวามีความถีก่าร
ใชแตละรูปแบบแตกตางกัน ซึ่งคําบุรุษสรรพนามทีห่นึ่งทีมี่ความถี่การใชมากที่สุด 3 รูปแบบแรก 
คือ 1. คําบุรุษสรรพนามที่หนึง่ 2. คําเรียกญาติ และ 3. คําแสดงความเปนเจาของ 
 
 ผลการวิจัยคําบุรุษสรรพนามที่สองนั้น พบประเภทของคําบุรุษสรรพนามที่สองทั้งหมด  
5 ประเภท ดังตอไปนี้  
 
 1. คําสรรพนาม  
 2. คําเรียกญาติ  
 3. ชื่อ 
 4. อาชีพ/ตําแหนง 
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 5. คํานําหนา 
 
 จากประเภทของคําบุรุษสรรพนามที่สองเหลานี้ สามารถปรากฏรวมกันเปนรูปแบบของคํา
บุรุษสรรพนามที่สองตามขอมูลที่ไดจากกลุมตัวอยางไดทัง้หมด 9 รูปแบบ ดังตัวอยางรูปแบบ
ตอไปนี้ 
 
 1. การละคําบุรุษสรรพนามที่สอง  
 2. คําบุรุษสรรพนามที่สอง ไดแก คําวา คุณ ทาน  
 3. คําเรียกญาต ิไดแก คําวา เฮีย นองสาว  
 4. คําเรียกญาติ+ชื่อ ไดแก คําวา พ่ีวนิดา เจนิ  
 
 จากการวิเคราะหความถีก่ารใชคําเรียกขานทั้ง 9 รูปแบบ พบวามีความถีก่ารใชแตละ
รูปแบบแตกตางกัน ซึ่งคําบุรุษสรรพนามที่สองที่มีความถีก่ารใชมากที่สุด 3 รูปแบบแรก คือ  
1. คําเรียกญาต ิ2. คําบุรุษสรรพนามที่สอง และ 3. คํานําหนา+คําเรียกญาต ิ
 
 นอกจากนี้  ผู วิจัยยังพบอีกหลายงานวิจัยที่ศึกษาการใชคําอางถึงบุรุษ ซึ่งตางก็พบ
ผลการวิจัยที่สอดคลองกัน ไดแก จุไรรัตน  หาญไชโยภูมิ (2538) ศึกษาคําเรียกขานของขาราชการ
ทหารบกชั้นสัญญาบัตรเพศชายและเพศหญิงในกรุงเทพมหานครดวยวิธีการตอบแบบสอบถาม 
และ สถาพร  วัฒนธรรม (2544) ศึกษาคําเรียกขานที่ผูประกอบการคาใชเรียกผูซื้อดวยวิธีการ
สังเกตการณการสนทนาจริงระหวางผูขายและผูซื้อในหางสรรพสินคาและตลาดนัด นอกจากนี้ 
กุลธิดา  กล่ินเฟอง (2544) ที่ศึกษาคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งที่ผูพูดใชในการสนทนาแบบไมเปนทางการ
ดวยวิธีการสังเกตการณ และ สมชาย  สําเนียงงาม (2552) ศึกษาคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งจากการเลา
เร่ืองของกลุมตัวอยางในบทพูดเดี่ยว ซึ่งผลการวิจัยของงานวิจัยเหลานี้ ตางก็พบวา ผูพูดใชคําอาง
ถึงบุรุษหลากหลายรูปแบบ โดยพบความถี่การใชแตละรูปแบบแตกตางกันเชนกัน 
 
 จากการตรวจเอกสาร ผูวิจัยสังเกตเห็นวา แมวางานวิจัยเหลานีจ้ะศึกษาคําอางถึงบุรุษ
แตกตางกัน และใชวิธีเก็บขอมูลแตกตางกัน แตผลการวิจยัที่ไดตางก็พบรูปแบบของคําอางถึงบุรุษ
ที่ผูพูดใชในการสนทนาระหวางบคุคลดวยกันหลากหลายรูปแบบเชนกัน ทําใหผูวิจัยเกิดขอสงสัย
วา คําอางถึงบุรุษที่ผูพูดใชในการอางถึงและพูดคยุกับสัตวเล้ียงจะมีหลากหลายรูปแบบหรือไม 
และจะพบรูปแบบใดบาง 



23 
 
 นอกจากนี้ การใชคําอางถึงบุรุษนั้น ผูพูดตองคํานึงถึงปจจยัตางๆ ทีเ่กี่ยวของกบัการ
สนทนา ไดแก เพศ อายุ ความสัมพันธระหวางผูพูดและผูฟง กาลเทศะ  เพ่ือเลือกใชคําอางถึงบุรุษ
ใหเหมาะสม ซึ่งมีงานวิจัยหลายงานทีศ่ึกษาอิทธิพลของปจจัยตางๆ ตอการใชคําอางถึงบุรุษ โดย
ผูวิจัยจะกลาวถึงโดยละเอียดในหัวขอถดัไปนี ้
 

งานวิจัยท่ีศึกษาการใชคําอางถึงบุรุษเชิงภาษาศาสตรสังคม 
 

 จากการตรวจเอกสาร ผูวิจัยพบงานวิจัยหลายงานที่ศึกษาการใชคําอางถึงบุรุษเชิง
ภาษาศาสตรสังคม กลาวคือ งานวิจัยที่นอกจากจะศึกษารูปแบบและความถี่ของการใชคําอางถึง
บุรุษแลว ยังศึกษาอิทธิพลของปจจัยทางสังคมตางๆ ควบคูไปดวย  
   
 Cooke (1968) ศึกษาคําสรรพนามในภาษาไทย พมา และเวียดนามตามแนว 
ภาษาศาสตรสังคม ซึ่ง 3 ภาษานี้ถือเปนภาษาที่สําคญัในบริเวณเอเชยีอาคเนย  
 
 งานวิจัยของ Cooke ศึกษาคําสรรพนามทั้ง 3 บุรุษ ดวยวิธีการเก็บขอมูลจากเอกสารที่
เปนบทความ วรรณกรรม และพจนานุกรม และการสัมภาษณผูบอกภาษาที่เปนเจาของภาษา ซึ่ง
เขากําหนดศึกษาเฉพาะคําบุรุษสรรพนาม และคํานามที่ผูพูดใชเปนคําสรรพนามบอยๆ เทานั้น 
ไมใชการเก็บรวบรวมทุกประเภทที่ผูพูดใช  
 
 ผลการวิจัยพบวา คําบุรุษสรรพนาม คําเรียกญาติ และ ชื่อ เปนประเภทของคําสรรพนาม
ที่ผูพูดทั้ง 3 ภาษาใชบอยๆ นอกจากนี้ยังพบวา มีหลายปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชคําสรรพนาม
ของทั้ง 3 ภาษานี้ ไดแก อายุ ลําดบัญาติ ลําดบัชัน้ทางสังคม ความใกลชิด สถานภาพ ความสนทิ
สนม และบทบาททางสังคม โดยแตละภาษามีรายละเอียดแตกตางกนัไป ซึ่ง Cooke ตั้งขอสังเกต
ไดวา ปจจัยที่มีอิทธิพลรวมกนัของทั้ง 3 ภาษานี้ คือ สถานภาพ และความสนิทสนม 
 
 ตอมา Palakornkul (1972) ไดศึกษากลวิธีการใชคําบุรุษสรรพนามในภาษาไทย (ภาษา 
กรุงเทพฯ) ตามแนวภาษาศาสตรสังคม ดวยวิธีการเก็บขอมูลจากงานเขียนประเภทนวนิยาย และ
การสัมภาษณผูบอกภาษา จํานวน 95 คน ประกอบดวย เพศชายและเพศหญิงทีมี่ วัย อาชีพ และ
ระดับการศึกษาแตกตางกนั และกลุมพระสงฆ ซึง่ผลการวิจัยที่ไดสอดคลองกับผลการวิจยัของ 
Cooke ที่กลาวไปขางตน  
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 ผลการวิจัยของ Palakornkul พบวา คําสรรพนามที่ผูพูดใชประกอบดวย คําบุรุษสรรพ
นาม และคํานามอ่ืนๆ อีก 10 ประเภท ดังที่ไดกลาวไปแลวในหัวขอยอยการจําแนกประเภทของคํา
อางถึงบุรุษ นอกจากนี้ Palakornkul วิเคราะหไดวา การใชคําสรรพนามทั้ง 11 ประเภทนี้ นอกจาก
ผูพูดตองรูกฎทางไวยากรณของคําสรรพนามแตละรูปแปรแลว  จะตองรูกฎทางสังคมในการใชคํา
สรรพนามดวย เพราะปจจัยทางสังคมมีอิทธิพลตอการใชคําสรรพนามแตละรูปแปรแตกตางกันไป 
 
 Palakornkul วิเคราะหปจจัยที่กําหนดการใชคําสรรพนาม โดยจําแนกปจจัยออกเปน 2 
ประเภท ดังตอไปนี้ 
 
 1. ปจจัยภายใน คือ ปจจัยทางสังคม 8 ปจจัยที่กําหนดบทบาทสถานภาพของผูพูด ผูฟง 
และผูที่กลาวถึงโดยตรง คือ 1. อํานาจและสถานภาพ 2. ความเปนญาติ และความสัมพันธทาง
ครอบครัว 3. ความเปนเพ่ือน 4. อาชีพ 5. กลุมชาติพันธุ และศาสนา 6. อายุ 7. เพศ และ  
8. ความใกลชิดทางสายเลือด 
 
 งานวิจัยของ Cooke (1968) และ Palakornkul (1972) นับวาเปนงานวิจัยที่แสดงใหเห็น 
วามีปจจัยทางสังคมมากมายที่มีอิทธิพลตอการใชคําอางถึงบุรุษ  
 
 นอกจากงานวิจัยที่แสดงใหเห็นความหลากหลายของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชคําอางถงึ
บุรุษแลว ผูวิจัยยังพบงานวิจัยที่กําหนดปจจัยที่สนใจศึกษา ซึ่งเปนปจจัยที่คาดวามีอิทธิพลตอการ
ใชคําอางถึงบุรุษที่ศึกษา ซึ่งปจจัยที่นิยมนํามาศึกษา ไดแก เพศ อายุ ความสัมพันธระหวางผูพูด
และผูฟง ดังตัวอยางงานวิจัยตอไปนี้ 
 
 สมชาย  สําเนียงงาม (2552) ศึกษาคําแทนตัวผูพูดในบทพูดเดี่ยวของผูพูดที่มีเพศ 
แตกตางกัน โดยจําแนกเพศของกลุมตัวอยางอยางละเอียด กลาวคือ จําแนกออกเปน 4 กลุม คือ 
เพศชาย เพศหญิง เพศชายที่มีจิตใจเปนหญิง และเพศหญิงที่มีจิตใจเปนชาย โดยเก็บขอมูลจาก
การใหกลุมตัวอยางเลาเร่ืองในสถานการณแบบไมเปนทางการ ซึ่งผลการวิจัยพบวา ผูพูดทั้ง  
4 เพศ เลือกใชรูปแบบของคําแทนตัวเองดวยคําบุรุษสรรพนาม และคํานามประเภทตางๆ คือ                 
คําเรียกญาติ และ ชื่อ นอกจากนี้ยังพบวาผูพูดใชการละคําแทนตัวเองดวย  
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 จากการวิเคราะหความแตกตางในการใชคําแทนตัวของผูพูดทั้ง 4 เพศพบวา แมวาผูพูด
ทั้ง 4 เพศ จะเลือกใชรูปแบบของคําแทนตัวเองเหมือนกัน แตก็เลือกใชรูปแปรแตกตางกัน กลาวคือ 
พบคําแทนตัวผูพูดเองที่ใชเฉพาะเพศ ไดแก ในการใชคําบุรุษสรรพนามนั้น มีเพียงเพศชายเทานั้น
ที่ใชคําวา ผม และมีเพียงเพศหญิงที่มีจิตใจเปนชายเทานั้นที่ใชคําวา กู เคา สวนการใชคําเรียก
ญาติ มีเพียงเพศหญิงเทานั้นที่ใชคําวา แม ปา และมีเพียงเพศชายที่มีจิตใจเปนหญิงเทานั้นที่ใชคาํ
วา พ่ี 
 
 สวนในงานวิจัยของสุดา  หัสสภาณุ (2545) ที่นอกจากจะศึกษารูปแบบของคําเรียกขาน 
ในภาษาจีนแตจิ๋วดังที่ไดกลาวไปแลวในหัวของานวิจัยที่ศึกษาการใชคําอางถึงบุรุษในภาษาไทย 
ยังศึกษาอิทธิพลของความสัมพันธระหวางผูพูดและผูฟง และอายุของผูพูด ตอการใชคําเรียกขาน 
ควบคูไปดวย  
 
 ผลการวิจัยพบวา ความสัมพันธระหวางผูพูดและผูฟงที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการใชคํา
เรียกขาน กลาวคือ พบความถี่การใชรูปแบบของคําเรียกขานแตกตางไปตามความสัมพันธ คือ                
ผูพูดใชชื่อเปนคําเรียกขานมากที่สุดในความสัมพันธแบบสมดุล ในขณะที่ผูพูดใชคําเรียกญาติเปน
คําเรียกขานมากที่สุดในความสัมพันธแบบไมสมดุล และแบบเปนกลาง และผลการวิจัยการใชคํา
เรียกขานของผูพูด 2 กลุมอายุ คือ ผูพูดอายุนอยและผูพูดอายุมาก แสดงใหเห็นวาผูพูด 2 กลุม
อายุนี้ใชคําเรียกขานแตกตางกัน คือ ผูพูดอายุนอยใชคําเรียกขานที่มีคํานําหนา /a:/ นอยกวาที่ผู
พูดอายุมากใช ซึ่งอาจจะเปนเพราะไดรับอิทธิพลจากภาษาไทย  
 
 นอกจากนี้ ผูวิจัยพบวามีงานวิจัยหลายงานที่ศึกษาอิทธิพลของปจจัยตางๆ ตอการใชคํา
อางถึงบุรุษ โดยใชสถิติในการพิสูจนความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังตัวอยางงานวิจัย
ตอไปนี้ 
 
 งานวิจัยของจุไรรัตน  หาญไชโยภูมิ (2538) ศึกษาอิทธิพลของปจจัยทางสังคมตอการใช 
คําเรียกขานของขาราชการทหารบก 3 ปจจัย คือ ความสัมพันธระหวางผูพูดและผูฟง (เทาเทียม-
ไมเทาเทียม) เพศของผูพูด (ชาย-หญิง) และสถานการณ (ทางการ-กึ่งทางการ-ไมทางการ) โดยใช 
T-Test ในการพิสูจนความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งผลการวิจัยพบการใชคําเรียก
ขานที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทั้ง 3 ปจจัย ดังนั้น จึงสรุปผลการวิจัยไดวา 
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ความสัมพันธระหวางผูพูดและผูฟง เพศของผูพูด และสถานการณมีอิทธิพลตอการใชคําเรียกขาน
ของขาราชการทหารบกไทย 
 
 สถาพร  วัฒนธรรม (2544) ศึกษาคําเรียกขานที่ผูประกอบการคาในหางสรรพสินคาและ 
ตลาดนัดใชเรียกผูซื้อกอนเร่ิมตนการสนทนา โดยเลือกศึกษาปจจัยที่คิดวามีอิทธิพลตอการใชคํา
เรียกขานของผูประกอบการคา 3 ปจจัย คือ เพศของผูซื้อ (ชาย-หญิง) อายุของผูซื้อ (อายุนอย-
อายุมาก) และสถานที่ประกอบการคา (หางสรรพสินคา-ตลาดนัด) โดยใชไคสแควรในการพิสูจน
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งผลการวิจัยพบการใชคําเรียกขานที่ไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทั้ง 3 ปจจัย ดังนั้น จึงสรุปผลการวิจัยไดวา เพศของผูซื้อ อายุของผูซื้อ 
และสถานที่ประกอบการคาไมมีอิทธิพลตอการใชคําเรียกขานของผูประกอบการคา  
 
 ภูมิใจ  บัณฑุชัย (2549) เปนอีกคนหนึ่งที่สนใจศึกษาคําที่ใชในการอางถึงผูที่เกี่ยวของใน 
การซื้อขายสินคา โดยภูมิใจ  บัณฑุชัยเลือกศึกษาทั้งคําเรียกขาน คําบุรุษสรรพนามที่หนึ่ง และคํา
บุรุษสรรพนามที่สองของผูขายในหางสรรพสินคา และเลือกศึกษาอิทธิพลของปจจัย 5 ปจจัย คือ 
เพศของผูซื้อ (ชาย-หญิง) อายุของผูซื้อ (อายุนอย-อายุมาก) การแตงกายของผูซื้อ (ชุดเคร่ืองแบบ-
ชุดสุภาพ-ชุดไมสุภาพ) ความสนิทสนมของผูซื้อ (ทางการ-กึ่งทางการ-ไมทางการ) และประเภท
หางสรรพสินคา (บน-กลาง-ฐาน) ตอการใชทั้งคําเรียกขาน คําบุรุษสรรพนามที่หนึ่ง และ คําบุรุษ
สรรพนามที่สอง โดยใชไคสแควรในการพิสูจนความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 
 ผลการวิจัยพบการใชคําเรียกขาน คําบุรุษสรรพนามที่หนึ่ง และคําบุรุษสรรพนามที่สองที่
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทั้ง 5 ปจจัย ดังนั้น จึงสรุปผลการวิจัยไดวา เพศของผูซื้อ 
อายุของผูซื้อ การแตงกายของผูซื้อ ความสนิทสนมของผูซื้อ และประเภทหางสรรพสินคามีอิทธิพล
ตอการใชคําเรียกขาน คําบุรุษสรรพนามที่หนึ่ง และคําบุรุษสรรพนามที่สองที่ผูขายในหางสรรพ 
สินคาใช  
 
 งานวิจัยเหลานี้ แสดงใหเหน็วามีหลากหลายปจจยัที่มีอิทธิพลตอการใชคําอางถึงบุรุษ  
ทําใหผูวิจัยเกิดความสนใจที่จะศึกษาอิทธิพลของปจจัยตางๆ ตอการใชคําอางถึงบุรุษที่ผูพูดใชใน
การอางถึงและพูดคุยกับสัตวเล้ียง  
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 ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยเลือกศึกษา 5 ปจจัยที่คาดวามีอิทธิพลตอการใชคําอางถึงบุรุษในการ
อางถึงและพูดคุยกับสัตวเล้ียง คือ เพศของผูพูด อายุของผูพูด ความรักสัตวของผูพูด ลักษณะของ
สัตวเล้ียง และชนิดของสัตวเล้ียง โดยผูวิจัยจะใชสถิติในการพิสูจนการใชคําอางถึงบุรุษทั้ง 3 บุรุษ
ที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทั้ง 5 ปจจัย 
   

ความสัมพันธระหวางคนกบัสตัวเลี้ยง 
 

 สัตวเล้ียง หมายถึง สัตวที่ไดรับการดูแลโดยคน ซึ่งทําใหเกิดความผูกพันตอกันระหวางคน
กับสัตว จึงเรียกสัตวเหลานี้ไดวา สัตวเล้ียง   
 
 ในอดีต คนนําสัตวมาเล้ียงเพ่ือใชงาน สันนิษฐานไดวา เร่ิมตั้งแตในสมัยยุคหินที่คนนิยม
เล้ียงสุนัขไวเพ่ือลาเนื้อ ตอมาจึงเร่ิมเล้ียงสัตวชนิดอ่ืนมากข้ึน เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงคหลาย
ประการ เชน เพ่ือเปนอาหาร ลากส่ิงของ ตอนดูแลสัตวเล้ียงชนิดอ่ืน ซึ่งจะเห็นไดวาสวนใหญจะ
เล้ียงเพ่ือการดํารงชีวิตทางรางกาย แตตอมา คนเร่ิมใหความสนใจกับความตองการทางจิตใจของ
ตัวเอง ประกอบกับความสวยงาม และความนารักของสัตวบางชนิด ทําใหคนเร่ิมใหความสนใจ
เล้ียงสัตวบางชนิดไวเพ่ือความเพลิดเพลิน สวยงาม ซึ่งกอใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหวางคนกับ
สัตว (สุวัฒน  อัศวไชยชาญ, 2534: 6) 
 
 สัตวเล้ียง สามารถจําแนกออกเปน 3 ประเภท คือ 1. สัตวเล้ียงที่เล้ียงไวเพ่ือเปนอาหาร 
ไดแก วัว หมู ไก เปด 2. สัตวเล้ียงที่เล้ียงไวเพ่ือเปนแรงงาน ไดแก ชาง มา ความ และ 3. สัตวเล้ียง
ที่เล้ียงไวเพ่ือความเพลิดเพลิน สวยงาม อาจกลาวไดวา เล้ียงไวดูเลน ไดแก สุนัข แมว แฮมสเตอร 
กระตาย กระรอก ซึ่งสัตวเล้ียงประเภทนี้เปนประเภทที่เกี่ยวของกับงานวิจัยนี้  
 
 Milan  Kundera ไดแสดงความคิดเห็นไวในหนังสือที่ชื่อวา “The Unbearable Lightness  
of Being” โดยกลาววา ความรักและความผูกพันระหวางคนกับสัตวเล้ียงนั้น เปนส่ิงที่ไมมีเงื่อนไข 
และไมมีความเห็นแกตัว เพราะคนจะไมไดพยายามฝนใหสัตวเล้ียงทําอะไรเกินความสามารถของ
มัน และคนจะไมพูดวา “ถามันฉลาดกวานี้ในตอนงานเล้ียงอาหารค่ํา ฉันคงจะชอบมัน” และคนไม
เคยเกิดความสงสัยวา เรารักสัตวเล้ียงมากกวาที่สัตวเล้ียงรักเราหรือไม นอกจากนี้ การอยูรวมกับ
สัตวเล้ียงก็ทําใหคนไดรับการตอบสนองความตองการในเร่ืองของความสนิทสนม และความ
ตองการที่จะไดสัมผัสกับธรรมชาติ ดวยเหตุผลเหลานี้จึงสรุปไดวา ความรักและมิตรภาพระหวาง
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คนกับสัตวเล้ียงก็มีอิทธิพลตอความสุขของคน ซึ่งสอดคลองกับความเชื่อของ Boris  Levinson ที่
เชื่อวา สัตวเ ล้ียงสามารถเพ่ิมพัฒนาการทางอารมณของคนไดดวย ในระหวางที่ตองเผชิญ
วิกฤตการณตางๆ สัตวเล้ียงก็มีสวนชวยใหเจาของเขมแข็ง และผานวิกฤตการณตางๆ ไปได ซึ่ง
ตอมาไดมีนักวิจัยนําความเชื่อของ Boris  Levinson ไปทําการวิจัย โดยใหคนไขที่ชอบปดกั้น 
ตัวเองจากการส่ือสารไดอยูใกลชิดกับสุนัข ซึ่งผลการวิจัยพบวา การที่คนไขไดอยูใกลชิดกับสุนัข
นั้น ทําใหคนไขพัฒนาความม่ันใจในตัวเอง เคารพตัวเอง และสามารถพ่ึงพาตัวเองได แสดงวาสัตว
เล้ียงเปนส่ิงกระตุนทางสังคม และสงเสริมใหเกิดความเชื่อมโยงทางบวกระหวางคนไขกับบุคคลอ่ืน 
(นงสุดา  ธีราวัฒนาวิทย, 2546: 34-35) 
 
 นอกจากนี้ Georgia Regents University and Cape Fear Community College ไดทํา 
การสํารวจในหัวขอนาสนใจซึง่เกีย่วกับความสัมพันธระหวางคนกับสัตวเล้ียง โดยทําการสอบถาม
ชาวอเมริกันมากกวา 500 คน วา “หากมีรถบัสคันหนึ่งเบรกแตก กําลังจะพุงเขาชนสุนัขของคณุ 
และนักทองเที่ยวตางชาติ คณุจะเลือกชวยเหลือใครระหวาง สุนัขของคุณ กับ นกัทองเที่ยว
ตางชาติที่คณุไมรูจัก” โดยใหเลือกรักษาชีวิตไดเพียง 1 ชีวิตเทานัน้ ผลการสํารวจพบวา กลุม
ตัวอยางเลือกชวยเหลือสุนัขของตัวเองมากกวานักทองเทีย่วตางชาติที่ไมรูจัก โดยกลุมตัวอยาง
สวนใหญใหเหตุผลที่มีความหมายถึงความรักที่ตัวเองมีตอสัตวเล้ียง  ซึ่งผลการสํารวจนี้แสดงให
เห็นวา เจาของสัตวเล้ียงใหความรัก และดูแลสัตวเล้ียงเหมือนเปนคนในครอบครัวมากกวาแคการ
เล้ียงไวดูเลน จึงเลือกรักษาชีวิตของสัตวเล้ียงของตัวเองไว โดยผลการสํารวจนี้สอดคลองกับผล
การสํารวจของ www.ancestry.co.uk  ที่ทําการสํารวจความคิดเหน็ของกลุมตัวอยางในประเทศ
อังกฤษจํานวน 2,000 คน ถึงความรักที่มีตอสุนัขที่เปนสัตวเล้ียง ซึ่งผลการสํารวจพบวา กลุม
ตัวอยางรอยละ 90 ยกยองสุนัขของตัวเองเปนสมาชิกในครอบครัว กลุมตัวอยางรอยละ 33 แสดง
ความคิดเหน็วา เขารักสัตวเล้ียงของเขายิ่งกวาญาติพ่ีนองที่เปนบุคคล และกลุมตัวอยางรอยละ 9 
บอกวา ตั้งใจจะทําพินยักรรมยกทรัพยสินจํานวนหนึ่งใหกับสุนัขของตัวเอง เพ่ือความสบายใจวา 
หากเขาเสียชีวิต สัตวเล้ียงของเขาจะไดรับการดูแลเปนอยางดี (พิศณุ  นิลกลัด, 2556: 96) 
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 ชนิดของสัตวเลี้ยงท่ีใชในงานวิจัย 
 
 งานวิจัยนี้ ผูวิจยัศึกษาอิทธิพลของปจจัยชนิดของสัตวเล้ียงตอการใชคําอางถึงบุรุษ โดย
เลือกศึกษาจากสัตวเล้ียงจํานวน 5 ชนดิเทานั้น โดยชนิดของสัตวเล้ียงทีใ่ชในการศึกษาทั้ง 5 ชนิด 
ไดมาจากการสํารวจความคิดเหน็ถึงสัตวเล้ียงที่คิดวาคนไทยนยิมเล้ียงมากที่สุด 5 ชนิดแรก ซึ่ง
ผูวิจัยจะกลาวถึงวิธีการสํารวจโดยละเอียดในบทที่ 3 ตอไป  
 
 ชนิดของสัตวเล้ียงทัง้ 5 ชนิดที่ใชในงานวิจยันี้ มีดังตอไปนี ้ 
 
 1. สุนัข หรือเรียกวา หมา หมายถึง สุนัขทีมี่สายพันธุเปนสุนัขเล้ียง ซึ่งปจจบุันพบวามีสุนัข 
เล้ียงมากกวา 300 สายพันธุ โดยนักสัตววิทยาจัดใหสุนขัเล้ียงทกุสายพันธุอยูในสกุลเดียวกนั คือ 
Canis Familiaris นอกจากนี้ สุนัขยังไดรับการยอมรับวา เปนสัตวเล้ียงที่มีความซื่อสัตยอีกดวย 
 
 ตัวอยางสายพันธุของสุนัขที่คนนิยมเล้ียง ไดแก บูลด็อก, ชิวาวา, ชิสุ, ไซบีเรียน ฮัสกี้, 
โกลเดน รีทรีฟเวอร, ยอรคเชียร เทอรเรียร 
 
 2. แมว หมายถึง แมวทีเ่ปนสัตวเล้ียงตามบาน หรือเรียกวา แมวบาน (Domestic Cat) จัด 
อยูในสกุล Felis Catus ซึ่งกําเนิดจากการผสมพัฒนาสายพันธุจากแมวปาแอฟริกัน และแมวปา
แถบยุโรป โดยตนตระกูลของแมวมาจากเสือไซบเีรียน 
 
 ตัวอยางสายพันธุของแมวที่คนนิยมเล้ียง ไดแก เปอรเซีย, อเมริกัน ชอรตแฮร, วิเชียรมาศ, 
โคราช, ขาวมณี, เอ็กโซติก, เบงกอล 
 
 3. ปลา หมายถงึ ปลาสวยงาม (Ornamental Fish) ที่เล้ียงในตูกระจก บอ หรือสระ เพ่ือ 
ความเพลิดเพลิน และความสวยงาม  
 
 ตัวอยางสายพันธุของปลาที่คนนิยมเล้ียง ไดแก ปลาอะโรวานา (ปลามังกร), ปลาคารพ, 
ปลาหมอสี, ปลาทอง, ปลาปอมปาดัวร 
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 4. นก หมายถึง นกเล้ียง (Pet Bird) ซึ่งจําแนกออกเปน 2 ประเภท คือ นกที่มีสีสันสวยงาม  
และนกที่มีเสียงไพเราะ  
 
 ตัวอยางสายพันธุของนกที่คนนิยมเล้ียง ไดแก นกคอกคาเทล, นกเลิฟเบิรด, นกหงสหยก, 
นกเขาชวา, นกกรงหัวจุก, นกแกว 
 
 5. กระตาย หมายถึง กระตายที่เปนสัตวเล้ียงตามบาน (Oryctolagus Cuniculus) ซึ่ง 
กระตายเปนสัตวเล้ียงที่มีโครงกระดูกที่เบา และเปราะบางมากกวาสัตวเล้ียงชนิดอ่ืน 
 
 ตัวอยางสายพันธุของกระตายที่คนนิยมเล้ียง ไดแก อเมริกันฟซซี่ลอป, ฮอลแลนดลอป, 
เนเธอรแลนดดวอฟ, แองโกลา, เท็ดดี้ แบร, มินิเร็กซ, เฟลมมิชไจแอนท 
 
 จากที่กลาวมาขางตน แสดงใหเห็นวา คนกับสัตวเล้ียงมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน เปนความ
ผูกพันกันแบบมิตรที่ตางโลก ตางเผาพันธุ ซึ่งจากพฤติกรรมตางๆ ที่สะทอนออกมาใหเห็นวา คน
มักจะใหความรัก ความผูกพัน และใหเกียรติสัตวเล้ียง โดยการยกยองใหสัตวเล้ียงมีสถานภาพ
ใกลเคียงกับบุคคล ทําใหผูวิจัยเกิดความสนใจศึกษาพฤติกรรมทางภาษาที่ผูพูดใชในการอางถึง
และพูดคุยกับสัตวเล้ียง โดยเลือกศึกษาการใชคําอางถึงบุรุษที่ผูพูดใชในการอางถึงและพูดคุยกับ
สัตวเล้ียง จํานวน 5 ชนิด คือ สุนัข แมว ปลา นก และกระตาย 
 
 
 
 
 



 

บทท่ี 3 
 

วิธีการวิจัย 
 

 ในบทนี้ ผูวิจัยจะกลาวถึงข้ันตอนการวิจัย โดยจําแนกเนื้อหาออกเปน 2 ข้ันตอน คือ                         
การเก็บขอมูล และการวิเคราะหขอมูล โดยในแตละข้ันตอนมีรายละเอียดดังตอไปนี้   
 

การเกบ็ขอมลู 
 

 ข้ันตอนการเก็บขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับข้ันตอนดังนี้ คือ กําหนดกลุมตัวอยาง 
กําหนดจุดเก็บขอมูล กําหนดชนิดของสัตวเล้ียง เตรียมเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูล จากนั้น
ผูวิจัยจึงออกไปเก็บขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณแบบกําหนดสถานการณสมมติจากกลุมตัวอยางที่
มีคุณสมบัติตรงตามที่ผูวิจัยกําหนดในจุดเก็บขอมูลที่อยูในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และเขตจังหวัด
ปริมณฑล ซึ่งผูวิจัยไดชี้แจงรายละเอียดแตละข้ันตอน รวมทั้งกลาวถึงปญหาที่พบในการเก็บขอมูล
ไวดังตอไปนี้ 
 
1.  การกาํหนดกลุมตัวอยาง 
 
 ผูวิจัยกําหนดกลุมตัวอยางที่ใชศกึษาในงานวิจยันีจ้ํานวน 600 คน โดยกําหนดคณุสมบัติ
ของกลุมตัวอยางใหสอดคลองกับปจจยัที่ศกึษา 3 ปจจยั คือ เพศ อายุ และความรักสัตว  
 
 1.1  เพศ ผูวิจัยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางเพศชายและเพศหญิง เพ่ือศึกษาการใชภาษา 
ที่แตกตางกันดวยเพศของผูพูด กลาวคือ ในการส่ือความหมายอยางเดียวกัน ผูชายอาจจะใช
ภาษาแบบหนึ่ง ในขณะที่ผูหญิงใชภาษาอีกแบบหนึ่ง  
 
 ดังที่ ปราณี  กุลละวณิชย และคณะ (2550: 22) ยกตัวอยางการใชคําสรรพนามเรียก 
ตัวเองในภาษาไทย ซึ่งแสดงใหเห็นการใชภาษาที่แตกตางกันระหวางเพศชายและเพศหญิงอยาง
ชัดเจน คือ เพศหญิงมีคําที่ใชเรียกตัวเองหลากหลายกวาเพศชาย และพบคําเรียกตัวเองที่ใช
เฉพาะเพศดวย ตัวอยางเชน คําเรียกตัวเองของเพศชาย เชน คําวา กระผม อ๊ัว กู ในขณะที่คําเรียก
ตัวเองของเพศหญิง เชน คําวา ดิฉัน หนู เคา และชื่อเลน (เชน ชื่อ ติ๋ม เพ็ญ) นอกจากนี้ การใชคํา
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ลงทายก็ยังแปรไปตามเพศของผูพูดดวย เชน คําวา ครับ เปนคําลงทายของเพศชาย ในขณะที่               
คําวา คะ คะ เปนคําลงทายของเพศหญิง 
 
 ผูวิจัยคิดวาคําอางถึงบุรุษที่ผูพูดใชในการอางถึงและพูดคุยกับสัตวเล้ียงนาจะแปรไปตาม
เพศของผูพูดเชนเดียวกับที่ผูพูดใชอางถึงบุคคลและสนทนาระหวางบุคคลดวยกัน กลาวคือ คําอาง
ถึงบุรุษที่เพศหญิงใชในการอางถึงและพูดคุยกับสัตวเล้ียงนาจะหลากหลายกวาที่เพศชายใช และ
นาจะพบคําอางถึงบุรุษที่ใชเฉพาะเพศดวย 
 
 ผูวิจัยจําแนกกลุมตัวอยางตามเพศออกเปน 2 กลุมเทานั้น คือ เพศชายและเพศหญิง และ 
เนื่องจากในปจจุบันนี้ การระบุวาบุคคลใดเปนเพศใดอาจจะทําไดไมชัดเจนนัก ผูวิจัยจึงสอบถาม
เพศของกลุมตัวอยางทุกคร้ัง และเลือกเก็บขอมูลเฉพาะจากกลุมตัวอยางที่ระบุเพศของตัวเองตรง
กับที่ผูวิจัยประเมิน เชน ถาเพศชายที่มีจิตใจเปนหญิง (กระเทย) คนหนึ่งระบุวาตัวเองเปนเพศชาย 
และผูวิจัยก็ประเมินแลววากลุมตัวอยางคนนี้เปนเพศชายตามกําเนิด หรือถาเพศหญิงที่มีจิตใจ
เปนชาย (ทอมบอย) คนหนึ่งระบุวาตัวเองเปนเพศหญิง และผูวิจัยก็ประเมินแลววากลุมตัวอยาง
คนนี้เปนเพศหญิงตามกําเนิด ผูวิจัยจะนําขอมูลที่ไดจากกลุมตัวอยางเหลานี้มาใชในงานวิจัย ใน
ทํานองเดียวกัน ถาเพศชายที่มีจิตใจเปนหญิงคนหนึ่งระบุวาตัวเองเปนเพศหญิง แตผูวิจัยประเมิน
วากลุมตัวอยางคนนี้นาจะเปนเพศชายตามกําเนิด หรือถาเพศหญิงที่มีจิตใจเปนชายคนหนึ่งระบุ
วาตัวเองเปนเพศชาย แตผูวิจัยประเมินวากลุมตัวอยางคนนี้นาจะเปนเพศหญิงตามกําเนิด ผูวิจัย
จะไมนําขอมูลที่ไดจากกลุมตัวอยางเหลานี้มาใชในงานวิจัย เพราะผูวิจัยตองการเก็บขอมูลจาก
กลุมตัวอยางที่ระบุวาตัวเองเปนเพศชายหรือเพศหญิงตามกําเนิดอยางชัดเจนและผูวิจัยม่ันใจ
เทานั้น เพ่ือแสดงใหเห็นการใชคําอางถึงบุรุษในภาษาไทยที่ใชในการอางถึงและพูดคุยกับสัตว
เล้ียงที่แตกตางกันดวยเพศไดอยางชัดเจน 
 
 1.2  อายุ ผูวิจัยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 2 กลุมอายุ คือ คนอายุนอย (กลุมอายุ                         
15-25 ป) ที่สะทอนใหเห็นลักษณะภาษาที่ใชในปจจุบันและมีแนวโนมเปนลักษณะภาษาใน
อนาคต และ คนอายุมาก (กลุมอายุ 55-65 ป) ที่สะทอนใหเห็นลักษณะภาษาที่ใชในอดีตและ 
ยังคงใชอยูในปจจุบัน โดยผูวิจัยเวนชวงหางระหวางอายุกลุมตัวอยางใหหางกัน 30 ป ซึ่งเปน
ระยะหางของชวงอายุที่ชัดเจน เพ่ือแสดงใหเห็นการใชคําอางถึงบุรุษในภาษาไทยที่ใชในการอาง
ถึงและพูดคุยกับสัตวเล้ียงที่แตกตางกันดวยอายุไดอยางชัดเจน 
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 ดังที่ Labov (1972) เสนอไววา เราสามารถมองเห็นความเปล่ียนแปลงของภาษาไดจาก 
การแปรของภาษาในการใชของคนที่ตางกลุมอายุกัน โดยภาษาของคนอายุมากที่สุดถือไดวาเปน
ภาษาของอดีต ภาษาของคนรุนกลาง ถือไดวาเปนภาษาปจจุบัน และภาษาของคนอายุนอยก็ถือ
ไดวาเปนภาษาของอนาคต ความแตกตางกันของภาษาที่ใชโดยคนที่ตางกลุมอายุกันเชนนี้ จะทํา
ใหเห็นการเปล่ียนแปลงของภาษาที่เรียกวา การเปล่ียนแปลงในเวลาเสมือนจริง (Change in 
Apparent Time) สวนภาวะที่นําไปสูความเปล่ียนแปลง คือ การมีรูปของภาษาที่ใชแตกตางกัน
ตามกลุมอายุ ซึ่งทําใหเห็นการเปล่ียนแปลงที่กําลังดําเนินอยู (Change in Progress) ไดอยางดี 
 
 1.3  ความรักสัตว ผูวิจัยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปนคนรักสัตวและคนไมรักสัตว  
เพราะความรักสัตวของผูพูดเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งที่ทําใหมองเห็นความเปล่ียนแปลงของ
ภาษาไดจากการแปรของภาษาในการใชของคนที่มีความรูสึกและทัศนคติตอสัตวแตกตางกัน 
ผูวิจัยคาดวาบางคําที่คนรักสัตวใชเปนคําอางถึงบุรุษในการพูดกับสัตวเล้ียงและกลาวถึงสัตวเล้ียง
อาจจะไมพบในการใชของคนไมรักสัตว เชน คําวา ลูก อาจจะพบเฉพาะในการใชของคนรักสัตว  
 
 ผูวิจัยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่ระบุวาตัวเองเปนคนรักสัตวหรือคนไมรักสัตวเทานั้น
ดวยการสอบถาม เพ่ือใหกลุมตัวอยางตัดสินตัวเองแทนการพิจารณาจากคําอางถึงบุรุษที่กลุม
ตัวอยางตอบ เพราะเร่ืองความรักสัตวเปนเร่ืองของความรูสึกและทัศนคติของแตละบุคคลที่มีตอ
สัตว ผูวิจัยไมอาจคาดเดาจากคําอางถึงบุรุษที่กลุมตัวอยางตอบได 
 
 ในชวงตนของการเก็บขอมูล ผูวิจัยสอบถามเร่ืองความรักสัตวกอนเร่ิมตนการสัมภาษณ
ขอมูลคําอางถึงบุรุษที่กลุมตัวอยางใชพูดกับสัตวเล้ียงและกลาวถึงสัตวเล้ียง โดยถามกลุมตัวอยาง
วา “คุณคิดวาคุณเปนคนรักสัตวหรือไม” หากกลุมตัวอยางตอบวา เฉยๆ หรือไมแนใจวาตัวเองรัก
หรือไมรักสัตว ผูวิจัยจะสัมภาษณขอมูลคําอางถึงบุรุษกอน 2 ขอ แลวยอนกลับมาสอบถามถึง 
ความรักสัตวอีกคร้ัง เพราะกลุมตัวอยางบางคนไมแนใจในตัวเอง ผูวิจัยจึงลองใหตอบคําถามตาม
สถานการณสมมติกอน ทําใหกลุมตัวอยางบางคนรูวาจริงๆ แลวตัวเองเปนคนรักสัตวหรือไม แต
หากผูวิจัยสอบถามถึงความรักสัตว 2 คร้ังแลว กลุมตัวอยางยังตอบวา เฉยๆ หรือไมรู เชนเดิม  
ผูวิจัยจะไมนําขอมูลที่ไดจากกลุมตัวอยางเหลานี้มาใชในงานวิจัย หรือในกรณีที่กลุมตัวอยางตอบ
วา รักเปนบางชนิดเทานั้น หรือรักเฉพาะสัตวเล้ียงของตัวเอง ผูวิจัยก็ไมนําขอมูลที่ไดจากกลุม
ตัวอยางเหลานี้มาใชในงานวิจัยเชนเดียวกัน  เพราะผูวิจัยตองการขอมูลที่ไดจากกลุมตัวอยางที่
ระบุวาตัวเองเปนคนรักสัตวหรือคนไมรักสัตวอยางชัดเจนและม่ันใจเทานั้น เพ่ือแสดงใหเห็นการใช
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คําอางถึงบุรุษในภาษาไทยที่ผูพูดใชในการอางถึงและพูดคุยกับสัตวเล้ียงที่แตกตางกันดวยความ
รักสัตวไดอยางชัดเจน 
 
 หลังจากที่ผูวิจัยดําเนนิการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางแลว ผูวิจัยสามารถแจกแจงกลุม
ตัวอยางที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ผูวิจัยกําหนด และใหขอมูลเพียงพอตอการวิเคราะหจํานวน  
600 คน ตามปจจัยเพศ อายุ และความรักสัตวของกลุมตัวอยางไดดังตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 1  กลุมตัวอยางที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ผูวิจัยกําหนด 
 

ปจจัยท่ี
ศึกษา 

คนอายุนอย คนอายุมาก รวม 
เพศชาย เพศหญิง เพศชาย เพศหญิง  

คนรักสัตว 89 104 63 90 346 
คนไมรักสัตว 61 46 87 60 254 
รวม 150 150 150 150 600 
 
2.  การกาํหนดจุดเกบ็ขอมลู  
 
 เนื่องจากผูวิจัยศึกษาคําอางถึงบุรุษในภาษาไทยที่ใชในการอางถึงและพูดคุยกับสัตวเล้ียง 
แตผูวิจัยไมสามารถเก็บขอมูลจากพ้ืนที่ทั่วประเทศไทยได ผูวิจัยจึงควบคุมปจจัยดานพ้ืนที่ศึกษา
ดวยการกําหนดจุดเก็บขอมูลจากพ้ืนที่ที่เปนสังคมเมือง ซึ่งมีประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนน 
และมีความเจริญทุกดาน กลาวคือ กรุงเทพมหานคร  
 
 ปจจุบันมีการขยายการพัฒนาดานตางๆ ไปในเขตจังหวัดปริมณฑลใหมีความเจริญ
เหมือนกรุงเทพมหานครตามลักษณะการเติบโตของเมืองแบบมหานคร ทําใหประชากรที่อาศัยอยู
ในกรุงเทพมหานครยายบานเรือนออกไปอาศัยในเขตจังหวัดปริมณฑลแทน เพราะราคาทีพั่กอาศยั
ถูกกวาในกรุงเทพมหานคร อยางไรก็ตาม แมวาประชากรในกรุงเทพมหานครจะยายออกมาอาศัย
ในเขตจังหวัดปริมณฑล แตก็ยังคงเดินทางไปทํางานในกรุงเทพมหานครไดสะดวก เพราะการ
พัฒนาโครงขายระบบคมนาคมขนสงที่เชื่อมโยงการเดินทางระหวางกรุงเทพมหานครกับเขต
จังหวัดปริมณฑลทําใหพ้ืนที่มีความตอเนื่องกัน จนเหมือนกับวาเปนพ้ืนที่เดียวกัน ผูวิจัยจึงขยาย
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พ้ืนที่ในการศึกษาออกไปในเขตจังหวัดปริมณฑลอีก 3 จังหวัด คือ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี 
และจังหวัดสมุทรปราการ  
 
 ดังนั้น พ้ืนที่ที่ผูวิจัยใชในการวิจัยนี้ คือ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี 
และจังหวัดสมุทรปราการ 
 
 ผู วิจัยกําหนดจุดเก็บขอมูลจากพ้ืนที่ศึกษาดวยวิ ธีการสุมตัวอยางโดยสะดวก 
(Convenience Sampling) เนื่องจากผูวิจัยตองการเก็บขอมูลในสถานที่ที่ผูวิจัยเห็นวากลุม
ตัวอยางไมเรงรีบมาก มีเวลาเพียงพอใหผูวิจัยสัมภาษณ และเปนสถานที่ที่ผูวิจัยพบกลุมตัวอยางที่
มีคุณสมบัติครบตามที่ผูวิจัยกําหนด ทําใหผู วิจัยเก็บขอมูลไดครอบคลุมทุกปจจัยที่ศึกษา 
นอกจากนี้ยังเปนการกระจายพ้ืนที่ศึกษาดวย  
 
 ผูวิจัยแสดงจุดเก็บขอมูลหลักเปนแผนภาพไดดังตอไปนี ้
 
 
  
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1  จุดเกบ็ขอมูลหลัก     
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สนามกีฬาธูปะเตมีย และหางสรรพสินคาฟวเจอร พารค 

สวนสมเดจ็พระศรีนครินทร และศนูยการคาริเวอรพลาซา 
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3.  การกาํหนดชนิดของสตัวเลี้ยง     
 
 เนื่องจากผูวิจัยกําหนดใหชนดิของสัตวเล้ียงเปนปจจัยศึกษาในงานวิจัยนี้ ซึ่งผูวิจัย
ตองการศึกษาจากสัตวเล้ียงที่คนไทยนิยมเล้ียงมากที่สุด 5 ชนิดแรก และเพ่ือใหไดขอมูลตามจริง 
วาสัตวเล้ียง 5 ชนิดที่คนไทยนยิมเล้ียงมากที่สุดคือสัตวเล้ียงชนดิใด ผูวิจัยจงึสํารวจความคิดเหน็ 
ผูตอบจากการตั้งกระทูผานเว็บไซต คือ www.pantip.com (หองจตจุักร ซึ่งเปนหองเกีย่วกับสัตว
เล้ียง) www.facebook.com และ www.thaipetonline.com โดยใหผูตอบตอบสัตวเล้ียงทีค่ิดวา
เปนสัตวเล้ียงที่คนไทยนยิมเล้ียงมากที่สุด 5 ชนิดเรียงลําดบัตามความนิยม ซึ่งคําตอบแรกเปน 
ชนิดของสัตวเล้ียงที่ผูตอบคิดวาคนไทยนยิมเล้ียงมากที่สุดเปนอันดับ 1 ตัวอยางเชน ผูตอบคดิวา  
แมว เปนสัตวเล้ียงทีค่นไทยนิยมเล้ียงมากที่สุดเปนอันดับ 1 รองลงมา คือ สุนัข นก กระตาย และ 
ปลา ตามลําดับ คําตอบที่ผูตอบตอบจะเปนดังนี้ คือ 1. แมว 2. สุนัข 3. นก 4. กระตาย และ                  
5. ปลา ซึ่งผูวิจัยไดตั้งกระทูผานเว็บไซตที่กลาวมาแลวขางตนในหัวขอ “คุณคิดวาสัตวเล้ียงชนิดใด 
ที่คนไทยนิยมเล้ียงมากที่สุด 5 ชนิด เรียงตามลําดับความนิยม ทั้งนี้ขอใหตอบสัตวเล้ียงที่คณุคิดวา
คนไทยนยิมเล้ียงมากที่สุดเปนลําดับที่ 1 ในการตอบ” 
   
 เม่ือรวบรวมคําตอบที่ไดจากผูตอบจํานวน 100 คนผาน 3 เว็บไซตทีก่ลาวมาแลวขางตน  
ผูวิจัยจะจําแนกขอมูลตามลําดับการตอบทั้ง 5 ลําดับ และนับความถี่ตามจํานวนคําตอบแตละ
ลําดับ กลาวคือ กลุมตัวอยางตอบสัตวเล้ียงคนละ 5 ชนิด จําแนกออกเปนลําดับละ 1 ชนิด ซึ่งเม่ือ
รวบรวมคําตอบทั้งหมดจะพบความถี่การตอบลําดับละ 100 คร้ัง รวมทั้งส้ิน 500 คร้ัง (100 คน x 5 
ลําดับ)  
 
 ผูวิจัยจะถือเอาชนิดของสัตวเล้ียงที่มีปริมาณความถี่การตอบมากที่สุดในแตละลําดับเปน
ชนิดของสัตวเล้ียงที่ใชในการศึกษา ซึ่งผูวิจัยแสดงผลการรวบรวมขอมูลและนับความถี่การตอบ
เปนภาพ โดยเรียงลําดับขอมูลตามปริมาณความถี่การตอบมากที่สุดไปหานอยที่สุดไดดังตอไปนี้ 
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ภาพท่ี 2  ชนิดของสัตวเล้ียงที่คนไทยนิยมเล้ียงมากที่สุด ลําดับที่ 1-5    

 สัตวเลี้ยงท่ีใชในงานวิจัย 

สุนัข = 87 

ปลา = 4 

แมว = 3 

นก = 2 

คางคก, โค, 
กระบือ และ

ตุกแก = 
ชนิดละ 1 

แมว = 85 

สุนัข = 5 

ปลา = 4 

ตุกแกและไก 
= ชนิดละ 2 

ตะกวดและ
กระรอก = 
ชนิดละ 1 

นก = 45 

ปลา = 25 

กระตาย = 
10 

ไก = 2 

หนู = 6 

แมว = 4 

กวาง, ชาง, 
ดวง, จิ้งหรีด,
แมลงสาบ, 
แกะ, กิ้งกา 
และโค = 
ชนิดละ 1 

กระตาย = 
35 

นก = 17 

ไกและหนู = 
ชนิดละ 10 

ปลา = 57 

นก = 16 

กระตายและ
ไก = ชนิดละ 
6 

สุนัขและหนู 
= ชนิดละ 4 

แมว = 3 

สุกร = 2 

จิ้งเหลน 
และโค  
= ชนิดละ 1 

รวม 100 

ลําดบัท่ี 4 ลําดบัท่ี 1 ลําดบัท่ี 2 ลําดบัท่ี 3 ลําดบัท่ี 5 

รวม 100 รวม 100 

รวม 100 
รวม 100 

หมายเหต:ุ ปริมาณความถี่การตอบเหลานี้มีคาเปนรอยละ 

กระรอก = 5 

ปลา = 4 

สุนัขและ 
อีกัวนา = 
ชนิดละ 3 

กุง, โค, มด
และเมน = 
ชนิดละ 2 

ลิง, งู, เตา, 
กิ้งกา และ
จระเข = 
ชนิดละ 1 



38 
 
 จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวา สุนัข แมว ปลา นก และกระตายเปนสัตวเล้ียงที่มีความถี่
การตอบมากที่สุดในลําดับที่ 1-5 ตามลําดับ ดังนั้น ผูวิจัยจึงกําหนดใหสัตวเล้ียง 5 ชนิดนี้เปนสัตว
เล้ียงทีใ่ชในงานวิจัยนี ้
 
4.  เคร่ืองมือท่ีใชในการเกบ็ขอมลู 
 
 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูลงานวิจัยนี้ คือ แบบบันทกึการสัมภาษณ และรูปภาพ 
 
 4.1  แบบบันทึกการสัมภาษณ คือ แบบบันทึกขอมูลที่ผูวิจัยทําข้ึนเพ่ือบันทึกขอมูลที่ได 
จากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง แบงออกเปน 2 สวน คือ สวนแรก เปนขอมูลสวนตัวของกลุม
ตัวอยาง ซึ่งเปนขอมูลสําคัญในการศึกษาดานปจจัยทางสังคม คือ เพศ อายุ และความรักสัตว และ
สวนที่ 2 เปนขอมูลคําอางถึงบุรุษที่กลุมตัวอยางตอบในสถานการณสมมติทั้ง 10 สถานการณ                 
(ดูแบบบันทึกการสัมภาษณในภาคผนวก ก) 
 
 4.2  รูปภาพ คือ รูปภาพที่ผูวิจัยจัดทําข้ึนเพ่ือบรรยายสถานการณสมมติทั้งหมดที่ใช 
ประกอบการสัมภาษณกลุมตัวอยาง ซึ่งผูวิจัยคิดวา การใชรูปภาพประกอบการสัมภาษณจะชวย
ใหกลุมตัวอยางรูสึกวาเปนการสัมภาษณที่สนุกสนาน และที่สําคัญ คือ ชวยใหกลุมตัวอยางเขาใจ
สถานการณสมมติที่ผูวิจัยเลามากยิ่งข้ึน กลุมตัวอยางสามารถจินตนาการไดสมจริงยิ่งข้ึนวา ถาใน
ชีวิตจริง กลุมตัวอยางอยูในสถานการณเหลานี้ กลุมตัวอยางจะพูดวาอะไร ทําใหผูวิจัยไดขอมูลคํา
อางถึงบุรุษในภาษาไทยที่ใชในการอางถึงและพูดคุยกับสัตวเล้ียงที่ใกลเคียงกับการใชภาษาจริง
มากที่สุด  
 
 รูปภาพที่ผูวิจัยใชเปนเคร่ืองมือในการเก็บขอมูล มีทั้งหมด 100 รูป จําแนกออกเปน                   
รูปถายสัตวเล้ียง จํานวน 20 รูป และรูปวาดบรรยายสถานการณสมมติ จํานวน 80 รูป   
 
 รูปถายสัตวเล้ียงที่ผูวิจัยใชในการเก็บขอมูล ผูวิจัยเลือกรูปที่แสดงใหเห็นลักษณะของสัตว
เล้ียง คือ สัตวเล้ียงของตัวเองและสัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ และชนิดของสัตวเล้ียง คือ สุนัข แมว 
ปลา นก และกระตายอยางชัดเจน (ลักษณะของสัตวเล้ียงและชนิดของสัตวเล้ียงเปนปจจัยที่ผูวิจัย
ศึกษาในงานวิจัยนี้) โดยผูวิจัยใชรูปถายสัตวเล้ียง 1 รูป เปนตัวแทนสัตวเล้ียงในสถานการณสมมติ 
แตละขอ 
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 แมวาผูวิจัยจะสัมภาษณกลุมตัวอยางดวยสถานการณสมมติจํานวน 10 สถานการณ ซึ่ง 
ใชรูปถายสัตวเล้ียงทั้งหมด 10 รูปเทานั้น แตรูปถายสัตวเล้ียงที่ใชในการเก็บขอมูลมีอยูถึง 20 รูป  
เพราะผูวิจัยมีสถานการณสมมติที่ใชเก็บขอมูล 2 ชุด ชุดละ 10 สถานการณ ผูวิจัยจึงกําหนดให 
จํานวนรูปถายสัตวเล้ียงเทากับจํานวนสถานการณสมมติที่ใชในการเก็บขอมูล  
 
 กลาวโดยสรุปไดวา รูปถายสัตวเล้ียงที่ใชในการเก็บขอมูลมีทั้งหมด 20 รูป จําแนกตาม 
จํานวนชุดของสถานการณสมมติไดดังตอไปนี้  
 
 1. รูปถายสัตวเล้ียงที่ใชกบัสถานการณสมมตชิุดที่ 1 จํานวน 10 รูป  
 2. รูปถายสัตวเล้ียงที่ใชกบัสถานการณสมมตชิุดที่ 2 จํานวน 10 รูป   
 
 ผูวิจัยไดแจกแจงรายละเอียดรูปถายสัตวเล้ียงที่ใชเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางทั้ง 2 ชุด 
เปนตารางไดดังตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 2  รูปถายสัตวเล้ียงทีใ่ชเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 
 
สถานการณ 
สมมติขอท่ี 

ปจจัยศึกษาท่ีแสดงในรูปถายสัตวเลีย้ง จํานวนรูปถาย 
สัตวเลี้ยงท่ีแสดง ลักษณะของสตัวเลี้ยง ชนิดของสัตวเลี้ยง 

1.           สัตวเล้ียงของตัวเอง                  สุนัข 1 
2.           สัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ                  สุนัข 1 
3.           สัตวเล้ียงของตัวเอง                  แมว 1 
4.           สัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ                  แมว 1 
5.           สัตวเล้ียงของตัวเอง                  ปลา 1 
6.           สัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ                  ปลา 1 
7.           สัตวเล้ียงของตัวเอง                  นก 1 
8.           สัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ                  นก 1 
9.           สัตวเล้ียงของตัวเอง                  กระตาย 1 
10.           สัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ                  กระตาย 1 
รวม   10 
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 สวนรูปวาดที่ผูวิจัยใชบรรยายสถานการณสมมติ มีทั้งหมด 80 รูป โดยผูวิจัยออกแบบให 
คนและสัตวเล้ียงในรูปวาดกระทํากริยาอาการตางๆ ตามสถานการณสมมติแตละสถานการณ  
 
 นอกจากนี้รูปวาดแตละรูปยังแสดงเพศของกลุมตัวอยาง คือ เพศชายและเพศหญิง และ
ชนิดของสัตวเล้ียง คือ สุนัข แมว ปลา นก และกระตายชัดเจนดวย ซึ่งผูวิจัยใชรูปวาด 2 รูป บรรยาย 
สถานการณสมมติแตละสถานการณอยางชัดเจน   
 
 แมวาผูวิจัยจะสัมภาษณกลุมตัวอยางดวยสถานการณสมมติจํานวน 10 สถานการณ ซึ่ง 
ใชรูปวาดบรรยายสถานการณสมมติทั้งหมด 20 รูป แตรูปวาดบรรยายสถานการณสมมติที่ใชเก็บ 
ขอมูลมีอยูถึง 80 รูป เพราะผูวิจัยมีสถานการณสมมติที่ใชเก็บขอมูล 2 ชุด ชุดละ 10 สถานการณ  
นอกจากนี้ผูวิจัยยังจําแนกรูปวาดใชตามเพศของกลุมตัวอยางดวย คือ เพศชายและเพศหญิง 
ผูวิจัยจึงตองกําหนดใหจํานวนรูปวาดบรรยายสถานการณสมมติเพียงพอกับจํานวนสถานการณ
สมมติที่ใชเก็บขอมูลและเพศของกลุมตัวอยาง  
 
 กลาวโดยสรุปไดวา รูปวาดบรรยายสถานการณที่ใชในการเก็บขอมูลมีทั้งหมด 80 รูป  
จําแนกตามจํานวนชุดของสถานการณสมมติและเพศของกลุมตัวอยางไดดังตอไปนี้ 
 
 1. รูปวาดบรรยายสถานการณสมมตชิุดที่ 1 ของกลุมตัวอยางเพศชาย จํานวน 20 รูป  
 2. รูปวาดบรรยายสถานการณสมมตชิุดที่ 1 ของกลุมตัวอยางเพศหญิง จํานวน 20 รูป  
 3. รูปวาดบรรยายสถานการณสมมตชิุดที่ 2 ของกลุมตัวอยางเพศชาย จํานวน 20 รูป  
 4. รูปวาดบรรยายสถานการณสมมตชิุดที่ 2 ของกลุมตัวอยางเพศหญิง จํานวน 20 รูป   
 
 ผูวิจัยไดแจกแจงรายละเอียดรูปวาดบรรยายสถานการณสมมติที่ใชเก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยางทั้ง 2 ชุดที่จําแนกตามเพศของกลุมตัวอยางเปนตารางไดดังตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 3  รูปวาดบรรยายสถานการณสมมตทิี่ใชเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 
 
สถานการณ 
สมมติขอท่ี 

ปจจัยศึกษาท่ีแสดงในรูปวาดบรรยาย 
สถานการณสมมต ิ

จํานวนรูปวาด 
ท่ีแสดง 

เพศของกลุมตัวอยาง ชนิดของสัตวเลี้ยง 
1. เพศชาย/เพศหญิง                  สุนัข 2 
2. เพศชาย/เพศหญิง                  สุนัข 2 
3. เพศชาย/เพศหญิง                  แมว 2 
4. เพศชาย/เพศหญิง                  แมว 2 
5. เพศชาย/เพศหญิง                  ปลา 2 
6. เพศชาย/เพศหญิง                  ปลา 2 
7. เพศชาย/เพศหญิง                  นก 2 
8. เพศชาย/เพศหญิง                  นก 2 
9. เพศชาย/เพศหญิง                  กระตาย 2 
10. เพศชาย/เพศหญิง                  กระตาย 2 
รวม   20 
 
 ดังนั้น ในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางรายบุคคล ผู วิจัยใชรูปภาพประกอบการ
สัมภาษณเพียง 30 รูปเทานั้น คือ รูปถายสัตวเล้ียง 1 ชุด จํานวน 10 รูป และรูปวาดบรรยาย 
สถานการณสมมติ 1 ชุด จํานวน 20 รูป  
 
 ผูวิจัยกําหนดใหรูปภาพแตละรูป มีขนาดกวาง 13 เซนตเิมตร ยาว 15 เซนติเมตรเทากันทกุ
รูป เพ่ือใหมีขนาดพอเหมาะทีก่ลุมตัวอยางสามารถมองเหน็ไดชัดเจน และผูวิจัยสามารถจัดเรียงลง
ในแฟมเพ่ือความสะดวกในการพกพาไปเกบ็ขอมูล (ดูรูปภาพในภาคผนวก ค) 
 
5.  การเกบ็และรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง 
 
 ผูวิจัยเก็บขอมูลการใชคําอางถึงบุรุษในภาษาไทยที่ผูพูดใชในการอางถึงและพูดคุยกับ
สัตวเล้ียงจากกลุมตัวอยางที่มีคุณสมบัติครบตามที่ผูวิจัยกําหนดไวดวยวิธีการสัมภาษณแบบ
กําหนดสถานการณสมมติ      
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 ในการเก็บขอมูลแตละคร้ัง ผูวิจัยเร่ิมตนสอบถามขอมูลสวนตัวของกลุมตัวอยาง คือ เพศ 
อายุ และความรักสัตว ซึ่งเปนขอมูลสําคัญที่ผูวิจัยใชในการศึกษาดานปจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพล
ตอการใชคําอางถึงบุรุษในภาษาไทยที่ผูพูดใชในการอางถึงและพูดคุยกับสัตวเล้ียง  
 
 จากนั้นผูวิจัยสัมภาษณสวนที่ 2 คือ ขอมูลคําอางถึงบุรุษในภาษาไทยที่ผูพูดใชในการอาง 
ถึงและพูดคุยกับสัตวเล้ียงจากกลุมตัวอยางดวยการสัมภาษณรายบุคคลแบบกําหนดสถานการณ
สมมติจํานวน 10 สถานการณ โดยกลุมตัวอยางตองจินตนาการวาตัวเองเปนบุคคลที่อยูใน 
สถานการณเหลานี้ และตอบคําถามเปนประโยคที่คิดวาจะพูด  
 
 ผูวิจัยจะเลาสถานการณสมมติแตละสถานการณ สถานการณละ 1 รอบใหกลุมตัวอยาง 
ฟง ซึ่งสถานการณสมมติที่ใชในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางเปนสถานการณสมมติที่พบได
ทั่วไป ผูวิจัยสรางสถานการณสมมติบนพ้ืนฐานของขอมูลที่ไดจากการสังเกตและสอบถามคน
ใกลชิด ซึ่ งสถานการณสมมติที่ ใชในการเก็บขอมูลนั้น มีความหลากหลายและไมซ้ํากัน                         
แตกําหนดใหอยูในขอบเขตของปจจัยที่ศึกษา 2 ปจจัย คือ ปจจัยลักษณะของสัตวเล้ียง คือ  
สัตวเล้ียงของตัวเอง และ สัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ และปจจัยชนิดของสัตวเล้ียง คือ สุนัข แมว 
ปลา นก และกระตาย (ดูสถานการณสมมติในภาคผนวก ข)  
 
 ผูวิจัยกําหนดสถานการณสมมติที่ใชเก็บขอมูลทั้งหมด 2 ชุด เพราะผูวิจัยคาดวาเวลาไป 
เก็บขอมูล อาจจะพบกลุมตัวอยางที่อยูดวยกัน 2 คนข้ึนไป ขณะที่ผูวิจัยสัมภาษณกลุมตัวอยางคน 
แรก กลุมตัวอยางคนที่ 2 ที่ยังไมไดรับการสัมภาษณจะทราบสถานการณสมมติที่ผูวิจัยใช 
สัมภาษณ และทราบคําตอบของกลุมตัวอยางคนแรก อาจจะทําใหกลุมตัวอยางคนที่ 2 ตอบ 
คําตอบตามกลุมตัวอยางคนแรกโดยไมไดคิดเอง 
   
 นอกจากนี้ ผูวิจัยยังใชรูปภาพประกอบการสัมภาษณกลุมตัวอยางดวย โดยระหวางที่
ผูวิจัยเลาสถานการณสมมติแตละขอใหกลุมตัวอยางฟง ผูวิจัยจะแสดงรูปภาพใหกลุมตัวอยางดู 
ทั้งรูปถายสัตวเล้ียง และรูปวาดบรรยายสถานการณสมมติ โดยใหกลุมตัวอยางจินตนาการวาสัตว
เล้ียงในสถานการณสมมติเหลานี้ มีลักษณะตามรูปถายสัตวเล้ียงที่ผูวิจัยแสดง และสถานการณ
สมมติที่ผูวิจัยกําลังเลาดําเนินไปตามรูปวาด 2 รูปที่ผูวิจัยแสดง จากนั้นใหกลุมตัวอยางตอบ 
คําถามเปนประโยคที่กลุมตัวอยางคิดวาจะพูด 
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 ในระหวางที่กลุมตัวอยางตอบประโยคคําตอบ ผูวิจัยจะบันทึกคําอางถึงบุรุษทั้ง 3 บุรุษที่ 
กลุมตัวอยางพูดตอบลงในแบบบันทึกการสัมภาษณที่เตรียมมา ซึ่งคําอางถึงบุรุษที่บันทึกเปนคํา
อางถึงบุรุษที่กลุมตัวอยางตอบตามสถานการณสมมติเปนคําตอบแรกในแตละสถานการณ เชน 
ในสถานการณสมมติที่ผูวิจัยเลาใหกลุมตัวอยางฟงวา “คุณเล้ียงสุนัขเปนสัตวเล้ียงที่บาน 1 ตัว 
คุณตั้งใจวาวันนี้จะพาสุนัขของคุณไปตัดขนและเสริมสวยที่รานประจํา ถาคุณจะบอกสุนัขของคุณ
ใหรูวา คุณกําลังจะพาสุนัขของคุณออกไปเสริมสวยที่ราน คุณจะพูดกับสุนัขของคุณวาอะไร”                 
ถากลุมตัวอยางตอบวา “วันนี้แมจะพาลูกไปตัดขนนะ Øอยาดื้อกับแมละ” จากตัวอยางประโยค
คําตอบของกลุมตัวอยางนี้ จะพบคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งเพียงคําเดียว คือ คําวา แม แตพบคําอางถึง
บุรุษที่สองถึง 2 คํา คือ คําวา ลูก และ Ø ซึ่งผูวิจัยจะบันทึกคําอางถึงบุรุษที่หนึ่ง คําวา แม และคํา
อางถึงบุรุษที่สอง คําวา ลูก เพราะผูวิจัยจะรวบรวมคําอางถึงบุรุษแตละบุรุษจากกลุมตัวอยาง
เพียงสถานการณละ 1 คําตอบเทานั้น โดยเอาคําอางถึงบุรุษคําแรกที่กลุมตัวอยางตอบแตละบุรุษ 
 
 ในการตอบประโยคคําตอบของกลุมตัวอยางซึ่งเปนภาษาพูด ผูวิจัยพบวาประโยคคําตอบ
บางประโยคมีคําสรรพนามเงา (Shadow Pronouns) ตอทายคําอางถึงบุรุษ ซึ่งคําสรรพนามเงา  
(Shadow Pronouns) คือ คําสรรพนามที่ปรากฏตอทายคําอางถึงบุรุษในประโยค และทําหนาที่ซ้ํา 
กับคําอางถึงบุรุษที่อยูขางหนา ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยจะไมนับรวมวาคําสรรพนามเงานี้เปนคําอางถึง
บุรุษที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
 ตัวอยางประโยค  ไอนิคกี้มันดื้อมาก  
     
 คําวา ไอนิคกี้ ในตัวอยางประโยคขางตน คือ คําอางถึงบุรุษที่สามที่ผูวิจัยใชในการ
วิเคราะห สวน มัน ที่ตอทายคําวา ไอนิคกี้ คือ คําสรรพนามเงาที่ผูวิจัยไมไดใชในการวิเคราะห 
 
6.  ปญหาท่ีพบในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 
 
 6.1  ความลาชาในการสัมภาษณกลุมตัวอยาง คือ เนื่องจากกลุมตัวอยางบางคนตอบ 
ไมตรงประเด็น หรือพูดออกนอกประเด็น ทําใหเสียเวลาในการสัมภาษณ ซึ่งเทาที่ผูวิจัยจับเวลาใน
การสัมภาษณกลุมตัวอยาง พบวากลุมตัวอยางที่ตอบสัมภาษณอยางตรงประเด็น หรือไมพูดออก
นอกประเด็นใดๆ เลย ใชเวลาในการสัมภาษณเฉล่ีย 10-15 นาที แตในกรณีที่กลุมตัวอยางตอบ
สัมภาษณไมตรงประเด็น หรือพูดออกนอกประเด็นบาง ใชเวลาในการสัมภาษณเฉล่ีย 20-30 นาที 
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และกลุมตัวอยางบางคนที่ไมเขาใจคําถามของผูวิจัยวาทําไมตองถามวา จะพูดอะไรกับสัตวเล้ียง 
เพราะรูสึกวาส่ิงที่ผูวิจัยถามไมมีความเปนวิชาการ ไมสมกับเปนการทําวิทยานิพนธ ก็ทําใหผูวิจัย
เสียเวลาในการอธิบายขอสงสัยตางๆ  
 
 6.2  การใหขอมูลไมเพียงพอตอการวิเคราะห คือ บางคร้ังผูวิจัยยังพบผูที่ใหความ 
รวมมือในการสัมภาษณ แตขอไมตอบบางขอ โดยใหเหตุผลวาไมรูจะพูดวาอะไร หรือ ขอนี้ขอขาม
ไปไมตอบ ไมวาผูวิจัยจะพยายามอธิบายสถานการณใหเขาใจมากยิ่งข้ึน หรือขามขอไปแลววน
กลับมาถามใหม ก็ยังขอไมตอบเชนเดิม หรือบางกรณีผูที่ใหความรวมมือไดรับการสัมภาษณไปสัก
พักแลวขอยกเลิกการสัมภาษณกลางคัน ทําใหการสัมภาษณไมสมบูรณ ซึ่งในกรณีที่กลาวมา 
ผูวิจัยถือวาเปนการสัมภาษณที่มีขอมูลไมเพียงพอตอการวิเคราะห ผูวิจัยจะคัดทิ้ง 
 
 6.3  การไมไดรับความรวมมือ คือ การเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปนผูสูงอายุ  
คอนขางจะไมไดรับความรวมมือ เนื่องจากผูสูงอายุเกรงวาผูวิจัยจะแฝงการเสนอขายสินคาขณะ
สัมภาษณ ผูวิจัยแกปญหาดวยการสวมเส้ือที่มีตราของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และแสดงบัตร
ประจําตัวนิสิต และรีบแนะนําตัววาเปนนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรทุกคร้ัง
กอนจะอธิบายวัตถุประสงคที่ขอความรวมมือ ซึ่งก็ทําใหผูสูงอายุยอมใหความรวมมือดีข้ึน 
 

การวเิคราะหขอมูล 
 

 เม่ือรวบรวมคําอางถึงบุรุษที่ใชในการวิเคราะหจากกลุมตัวอยางจํานวน 600 คนครบแลว  
ผูวิจัยจะจําแนกคําอางถึงบุรุษออกเปน 3 บุรุษ คือ คําอางถึงบุรุษที่หนึ่ง คําอางถึงบุรุษที่สอง และ 
คําอางถึงบุรุษที่สาม จากนั้นจะนับความถี่ตามจํานวนคําตอบของกลุมตัวอยาง กลาวคือ กลุม
ตัวอยางตอบสัมภาษณจากสถานการณสมมติจํานวน 10 สถานการณ ซึ่งในแตละสถานการณ 
กลุมตัวอยางจะตอบคําอางถึงบุรุษทั้ง 3 บุรุษ บุรุษละ 1 คําตอบ หมายความวา ผูวิจัยจะไดคําอาง 
ถึงบุรุษจากกลุมตัวอยางคนละ 30 คําตอบ จําแนกออกเปนบุรุษละ 10 คําตอบ เม่ือรวบรวมขอมูล 
คําอางถึงบุรุษทั้งหมดจะพบความถี่การใชคําอางถึงบุรุษทั้ง 3 บุรุษ บุรุษละ 6,000 คร้ังเทากัน รวม 
ทั้งส้ิน 18,000 คร้ัง (600 คน x 10 สถานการณสมมติ x 3 บุรุษ) 
 
 รายละเอียดการวิเคราะหมีลําดบัข้ันตอนดงัตอไปนี ้
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1.  วิเคราะหรูปแบบของคําอางถึงบุรุษ 
 
 ผูวิจัยนําคําอางถึงบุรุษแตละบุรุษที่พบมาจําแนกออกเปนประเภทของคําอางถึงบุรุษ
ประเภทตางๆ โดยนําแนวคิดการจําแนกประเภทของคําเรียกขานของหมอมราชวงศกัลยา                        
ติงศภัทิย และ อมรา  ประสิทธ์ิรัฐสินธุ (2531: 17-19) มาใชเปนแนวทางในการจําแนกประเภทของ 
คําอางถึงบุรุษในงานวิจัยนี้ โดยมีการปรับเปล่ียนบางสวนเพ่ือใหเหมาะสมกับขอมูลที่ใชในการ
วิจัย  
  
 1.1  ประเภทของคําอางถึงบุรุษท่ีเปนไดท้ัง 3 บุรุษ มี 5 ประเภท คือ 
 
         1.1.1 การละคําอางถึงบุรุษ หมายถึง การกลาวแตเนื้อความที่ตองการส่ือสาร 
โดยไมใชคําใดๆ อางถึงผูที่อางถึง ซึ่งการละคําบางคําในประโยคโดยยังคงเขาใจความหมายของ
ประโยคไดจากบริบท เปนลักษณะเดนของภาษาพูดในภาษาไทย กลาวคือ แมวาจะละคําอางถึง
บุรุษในประโยคก็ยังคงเขาใจความหมายของประโยคไดอยู  
 
         คําอางถึงบุรุษประเภทนี้แตกตางจากในงานวิจัยของหมอมราชวงศกัลยา  ติงศภัทิย 
และอมรา  ประสิทธ์ิรัฐสินธุ กลาวคือ ในงานวิจัยของหมอมราชวงศกัลยา  ติงศภัทิย และ อมรา  
ประสิทธ์ิรัฐสินธุ ไมไดศึกษาการละคําเรียกขาน แตในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยถือวา การละคําอางถึงบุรุษ 
เปนคําอางถึงบุรุษประเภทหนึ่งดวย 
 
        1.1.2 คําบอกความสมัพันธ หมายถึง คําที่ส่ือถงึความสัมพันธระหวางผูพูดกับสัตว 
เล้ียง โดยผูพูดเปรียบเทียบวา สัตวเล้ียงเปนญาตหิรือเพ่ือนของผูพูด เชน คําวา พอ แม พ่ี ปา ลุง               
(คําอางถึงบุรุษที่หนึ่ง) คําวา นอง ลูก เพ่ือน ลูกสาว ลูกชาย (คําอางถึงบุรุษที่สองและบุรุษที่สาม)  
 
         คําอางถึงบุรุษประเภทนี้สอดคลองกับคําเรียกขานประเภทคําเรียกญาติในงานวิจัย
ของหมอมราชวงศกัลยา  ติงศภัทิย และ อมรา  ประสิทธ์ิรัฐสินธุ แตผูวิจัยเรียกแตกตางออกไป  
เพ่ือใหครอบคลุมคําอางถึงบุรุษที่ส่ือความถึงความสัมพันธแบบเพ่ือนดวย 
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         ในกรณีที่พบคําวา พอ แม ตา และ ยาย อางถึงบุคคล นอกจากจะถือเปนคําบอก
ความสัมพันธระหวางผูพูดกับผูฟงและผูที่กลาวถึงวาเปนญาติหรือเพ่ือนกันแลว ยังถือเปนคํานํา 
หนาไดอีกดวย แตตองดูจากบริบทรอบขางวา คําวา พอ แม ตา และ ยาย ที่ปรากฏในประโยคถือ
เปนคําบอกความสัมพันธ หรือคํานําหนา  
 
         คําวา พอ แม ตา และ ยาย เปนคํานําหนาของผูชายและผูหญิงไทยในสมัยโบราณ 
กอนจะเปล่ียนมาใชคําวา นาย นาง และนางสาว ซึ่งคําเหลานี้เปนคํานําหนาที่ใชอางถึงผูที่มีอายุ
นอยกวาผูพูดดวยความสนิทสนม รักใคร เอ็นดู และระบุเพศของผูที่อางถึงไดดวย กลาวคือ คําวา 
พอ ตา เปนคํานําหนาระบุเพศชาย และ คําวา แม ยาย เปนคํานําหนาระบุเพศหญิง ซึ่งจะเห็น
ตัวอยางการใชคําวา พอ แม ตา และ ยาย เปนคํานําหนาไดชัดเจนจากบทสนทนาในวรรณกรรม
เร่ืองส่ีแผนดิน  
 
         ตัวอยางเชน ตัวละครชื่อ เพ่ิม ใชคําวา แมพลอย อางถึงตัวละครชื่อ พลอย ซึ่งเปน
นองสาวรวมมารดา ในประโยคตัวอยางนี้ “ไมจริงหรอกแมพลอย ฉันอยูอยางไรก็อยางนั้น ไมเคย
รวยกับเขาสักที” (หมอมราชวงศคึกฤทธ์ิ  ปราโมช, 2544: 518) และตัวละครชื่อ พลอย ก็ใชคําวา  
ตาอ้ัน ตาอน อางถึงตัวละครชื่อ อ้ัน และ อน ซึ่งเปนลูกชาย ในประโยคตัวอยางนี้ “ตาอน ตาอ้ัน 
บอกแมสักหนอยเถิด วาโตข้ึนอยากจะเปนอะไร?” (หมอมราชวงศคึกฤทธ์ิ  ปราโมช, 2544: 435)  
 
         จากตัวอยางบทสนทนาเหลานี้จะเห็นไดวา ผูพูดใชคําวา แม และ ตา นําหนาชื่อของ
ผูที่มีอายุนอยกวา โดยที่ผูพูดไมไดส่ือความวาผูที่อางถึงมีความสัมพันธเปน แม และ ตาของผูพูด 
แสดงวา คําวา แม และ ตา ในประโยคเหลานี้เปนเพียงคํานําหนาที่ใชอางถึงผูที่มีอายุนอยกวาดวย
ความสนิทสนม รักใคร เอ็นดู ซึ่งในปจจุบันการใชคําวา พอ แม ตา และ ยาย เปนคํานําหนาลด
นอยลง แตยังคงพบผูสูงอายุใชคําวา ตา และ ยาย เปนคํานําหนาเรียกลูกหลานดวยความสนิท
สนม รักใคร เอ็นดูอยูบาง 
 
         จากรายละเอียดขางตนจะเห็นไดวา คําวา พอ แม ตา และ ยาย ที่ใชเปนคําอางถึง
บุคคลสามารถใชเปนไดทั้งคําบอกความสัมพันธและคํานําหนา แตในการจําแนกขอมูลงานวิจัยนี้ 
หากผูวิจัยพบคําวา พอ แม ตา และ ยาย ปรากฏนําหนาคําอางถึงบุรุษประเภทอ่ืนเฉพาะที่ใชเปน
คําอางถึงสัตวเล้ียงทั้งบุรุษที่สองและบุรุษที่สาม เชน พอจําป แมสมศรีของฉัน ผูวิจัยจะตีความเปน
คํานําหนาอางถึงสัตวเล้ียงดวยความสนิทสนม รักใคร เอ็นดู และระบุเพศของสัตวเล้ียงที่อางถึง
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เทานั้น เพราะสัตวเล้ียงมีสถานภาพต่ํากวาผูพูด และ พอ แม ตา ยาย ที่เปนบุคคล ผูพูดคงไมนํา
คําเหลานี้มาใชเปนคําบอกความสัมพันธเชนเดียวกับที่ใชอางถึงบุคคล ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยจงึถอืวา 
คําวา พอ แม ตา และ ยาย ที่ปรากฏนําหนาคําอางถึงบุรุษประเภทอ่ืนเพ่ือเปนคําอางถึงสัตวเล้ียง
ทั้งบุรุษที่สองและบุรุษที่สาม เปนคําอางถึงบุรุษประเภทคําสรรพนาม/คํานําหนา ซึ่งเปนคนละ
ประเภทกับคําบอกความสัมพันธ 
 
         1.1.3 ช่ือ หมายถึง คําที่ตั้งข้ึนสําหรับอางถึงผูพูดและสัตวเล้ียงอยางเฉพาะเจาะจง  
กลาวคือ ชื่อของผูพูดแตละบุคคล เชน คําวา แนน แบงค อีฟ จิม ชื่อของสัตวเล้ียงแตละตัว เชน  
คําวา ลัคกี้ โรซา แฟนตา เบลลา และฉายาของสัตวเล้ียงแตละตัวที่ตั้งข้ึนจากลักษณะเดนบาง
ประการ เชน คําวา ตูบ อวน ดาง มอมแมม หูยาว ดํา   
 
         คําอางถึงบุรุษประเภทนี้สอดคลองกับคําเรียกขานประเภทชื่อในงานวิจัยของ 
หมอมราชวงศกัลยา  ติงศภัทิย และ อมรา  ประสิทธ์ิรัฐสินธุ 
 
         1.1.4 คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต หมายถึง คําที่ส่ือความหมายถึงชนิดของส่ิงมีชีวิต 
ที่อางถึง โดยมีรายละเอียดระหวางบุรุษแตกตางกันเล็กนอย คือ คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิตที่ใชเปน
คําอางถึงบุรุษที่หนึ่ง คือ คําที่มีความหมายถึงส่ิงมีชีวิตประเภทมนุษยเทานั้น เชน คําวา มนุษย คน  
 
         สวนคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิตที่ใชเปนคําอางถึงบุรุษที่สองและคําอางถึงบุรุษที่สาม 
คือ คําที่มีความหมายถึงส่ิงมีชีวิตประเภทสัตว ในที่นี้จําแนกออกเปน 4 ประเภทยอย คือ 1. คําที่มี
ความหมายถึงสัตว เชน คําวา สัตว สัตวเล้ียง 2. คําเรียกชนิดของสัตวเล้ียง เชน คําวา สุนัข หมา 
แมว ปลา นก กระตาย ตาย 3. คําที่มีความหมายเหมือนคําเรียกชนิดของสัตวเล้ียง เชน คําวา 
เหมียว (เปนคําที่มีความหมายเหมือนกับคําวา แมว โดยที่คําวา เหมียว เปนคําที่มาจากเสียงรอง
ของแมว) และ 4. ชื่อสายพันธุของสัตวเล้ียง เชน คําวา ขุนทอง (นกขุนทอง) แกว (นกแกว)  
หงสหยก (นกหงสหยก) มังกร  (ปลามังกร) ทอง (ปลาทอง) หมอสี (ปลาหมอสี) 
 
         แมวาคําที่มีความหมายเหมือนคําเรียกชนิดของสัตวเล้ียงและชื่อสายพันธุของสัตว
เล้ียง อาจจะถือเปนคําอางถึงบุรุษประเภทชื่อก็ได แตผูวิจัยจําแนกใหเปนคําอางถึงบุรุษประเภทคาํ
เรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต เพราะคําเหลานี้เปนคําเฉพาะที่ใชอางถึงสัตวเล้ียงแตละชนิดกันโดยทั่วไป 



48 
 
ซึ่งเม่ือใชอางถึงสัตวเล้ียงก็จะทราบวาสัตวเล้ียงที่อางถึงคือสัตวเล้ียงชนิดใด แตไมไดเปนชื่อเฉพาะ 
เจาะจงของสัตวเล้ียงแตละตัว ดังเชนคําอางถึงบุรุษประเภทชื่อดังที่ไดกลาวไปแลวขางตน  
 
         คําอางถึงบุรุษประเภทนี้แตกตางจากในงานวิจัยของหมอมราชวงศกัลยา  ติงศภัทิย 
และ อมรา  ประสิทธ์ิรัฐสินธุ กลาวคือ ผูวิจัยกําหนดประเภทของคําอางถึงบุรุษประเภทนี้ข้ึนเอง
เพ่ือใหเหมาะสมกับขอมูลคําอางถึงบุรุษในงานวิจัยนี้ 
 
         1.1.5 คําสรรพนาม/คํานําหนา คําสรรพนาม หมายถึง คําที่ทําหนาที่เปนคําอางถึง  
ผูพูด ผูฟง และผูที่กลาวถึงในการสนทนาอยูแลว แตไมไดเปนคําที่จัดอยูในประเภทที่กลาวมาแลว
ขางตน (ประเภทที่ 1-4) เชน คําวา ฉัน เขา(เคา) เรา นี่ (คําอางถึงบุรุษที่หนึ่ง) เธอ เจา แก ตัวเอง
(คําอางถึงบุรุษที่สอง) มัน เขา(เคา) นี่ นั่น (คําอางถึงบุรุษที่สาม) 
 
         คํานําหนา หมายถึง คําที่ปรากฏนําหนาคําอางถึงบุรุษประเภทอ่ืน เพ่ือระบุเพศของผู
ที่อางถึง หรือเนนที่สถานภาพของผูพูดและสัตวเล้ียงใหชัดเจนวา ผูพูดมีสถานภาพสูงกวาสัตว
เล้ียง เชน คําวา ไอ อี นาง นาย พอ แม ตา ยาย (คําวา พอ แม ตา ยาย ถือเปนคํานําหนาเฉพาะที่
ใชอางถึงสัตวเ ล้ียงเทานั้น ดังที่ ไดอธิบายไปแลวในหัวขอคําอางถึงบุ รุษประเภทคําบอก
ความสัมพันธ) 
 
         เนื่องจากคําสรรพนามบางคําสามารถใชเปนคํานําหนาได เชน คําวา คุณ หนู เจา 
เชน คุณแม หนูสมใจ แสดงวาคําสรรพนามและคํานําหนามีลักษณะคาบเกี่ยวกัน ผูวิจัยจึงจัดให
คําสรรพนามและคํานําหนาเปนคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งประเภทเดียวกัน เรียกวา คําสรรพนาม/คํา
นําหนา 
 
         คําอางถึงบุรุษประเภทนี้สอดคลองกับคําเรียกขานประเภทคําสรรพนาม/คํานําหนา
ในงานวิจัยของหมอมราชวงศกัลยา  ติงศภัทิย และ อมรา  ประสิทธ์ิรัฐสินธุ 
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 1.2  ประเภทของคําอางถึงบุรุษท่ีเปนไดท้ังคําอางถึงบุรุษท่ีสองและคําอางถึงบุรุษ 
ท่ีสาม มี 2 ประเภท คือ 
 
         1.2.1 คําแสดงความรูสึก หมายถึง คําที่แสดงถึงความรูสึกพิเศษที่ผูพูดรูสึกตอสัตว
เล้ียง กลาวคือ คําที่ส่ือความหมายถึงความรักใคร เอ็นดูที่ผูพูดมีตอสัตวเล้ียงที่อางถึง ในที่นี้
จําแนกออกเปน 3 ประเภทยอย คือ 1. กลุมคําแสดงความรูสึกที่สามารถปรากฏไดทั้งตามลําพัง 
ปรากฏนําหนา และปรากฏตอทายคําอางถึงบุรุษประเภทอ่ืน เชน คําวา ที่รัก สุดที่รัก ทูนหัว                    
สุดหลอ คนสวย เชน คําวา สุดหลอของพ่ี อ่ังเปาที่รัก 2. กลุมคําแสดงความรูสึกประเภทที่สามารถ
ปรากฏไดทั้งตามลําพังและปรากฏนําหนาคําอางถึงบุรุษประเภทอ่ืน เชน คําวา คนดี เด็กดี  
เด็กนอย เชน คําวา คนดีของแม เด็กนอยของฉัน และ 3. คําแสดงความรูสึกประเภทที่ปรากฏ
เฉพาะตอทายคําอางถึงบุรุษประเภทอ่ืนเทานั้น เชน คําวา รัก นอย เชน คําวา ลูกรัก นกนอย 
 
         ผูวิจัยนับคําวา นอย ที่ปรากฏตอทายคําอางถึงบุรุษประเภทอ่ืนเปนคําแสดง
ความรูสึกดวย เพราะคําวา นอย ในภาษาไทยมาตรฐานไมไดส่ือความแควา มีขนาดเล็ก แตยังส่ือ 
ความหมายของความเอ็นดูควบคูไปดวย เชน คําวา ปลานอย ไมไดหมายถึงเพียงปลาที่มีขนาด
เล็ก แตหมายถึงปลาขนาดเล็กที่มีความนาเอ็นดู 
 
         คําอางถึงบุรุษประเภทนี้สอดคลองกับคําเรียกขานประเภทวลีแสดงความรูสึกใน
งานวิจัยของหมอมราชวงศกัลยา  ติงศภัทิย และ อมรา  ประสิทธ์ิรัฐสินธุ แตผูวิจัยเรียกแตกตาง 
ออกไป เพ่ือใหครอบคลุมคําวา นอย ที่ปรากฏตอทายคําอางถึงบุรุษประเภทอ่ืนดวย 
 
         1.2.2 คําแสดงความเปนเจาของ หมายถึง คําที่ส่ือความหมายถึงการครอบครอง 
ซึ่งเปนการระบุวาสัตวเล้ียงที่อางถึงเปนของใคร ในที่นี้ จําแนกออกเปน 2 ประเภทยอย คือ                          
1. กลุมคําแสดงความเปนเจาของที่สามารถปรากฏไดทั้งตามลําพังและปรากฏตอทายคําอางถึง
บุรุษประเภทอ่ืน ซึ่งกลุมคําประเภทนี้ประกอบดวยคําวา ของ นําหนาคํานามหรือคําสรรพนามที่
เปนผูครอบครอง เชน คําวา ของผม ของฉัน ของเรา ของพอ ของพ่ี และ 2. คําแสดงความเปน
เจาของที่ปรากฏเฉพาะตอทายคําอางถึงบุรุษประเภทอ่ืนเทานั้น ซึ่งเปนคําแสดงความเปนเจาของ
ที่ปรากฏแตคํานามหรือคําสรรพนามที่เปนผูครอบครองตอทายคําอางถึงบุรุษประเภทอ่ืนเทานั้น 
กลาวคือ ผูพูดละคําวา ของ ที่นําหนาคํานามหรือคําสรรพนามที่เปนผูครอบครองไวในฐานที่เขาใจ 
เชน คําวา นองพ่ี (นองของพ่ี) ลูกแม (ลูกของแม) ปลาผม (ปลาของผม) 
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         คําอางถึงบุรุษประเภทนี้แตกตางจากในงานวิจัยของหมอมราชวงศกัลยา  ติงศภัทิย 
และ อมรา  ประสิทธ์ิรัฐสินธุ กลาวคือ ผูวิจัยกําหนดประเภทของคําอางถึงบุรุษประเภทนี้ข้ึนเอง
เพ่ือใหเหมาะสมกับขอมูลคําอางถึงบุรุษในงานวิจัยนี้ 
  
 1.3  ประเภทของคําอางถึงบุรุษท่ีเปนไดเฉพาะคําอางถึงบุรุษท่ีสาม มีประเภทเดียว  
คือ  
 
         คําช้ีเฉพาะ หมายถึง คําที่มีความหมายถึงการระบุวาสัตวเล้ียงที่อางถึงคือตัวไหน 
ในที่นี้จําแนกออกเปน 2 ประเภทยอย คือ 1. กลุมคําชี้เฉพาะประเภทที่สามารถปรากฏไดทั้งตาม 
ลําพังและปรากฏตอทายคําอางถึงบุรุษที่สามประเภทอ่ืน เชน คําวา ตัวนี้ ตัวนั้น ตัวโนน และ                
2. คําชี้เฉพาะประเภทที่ปรากฏเฉพาะตอทายคําอางถึงบุรุษที่สามประเภทอ่ืนเทานั้น เชน คําวา  
นี่ นั่น นี้ นั้น โนน โนน 
 
         คําวา นี่ นั่น นอกจากจะถือเปนคําสรรพนามตามที่ไดยกตัวอยางรูปแปรไปแลวใน
หัวขอคําอางถึงบุรุษประเภทคําสรรพนาม/คํานําหนา ยังถือเปนคําชี้เฉพาะไดดวย แตตองดูจาก
การปรากฏในประโยควา คําวา นี่ นั่น ที่ปรากฏถือเปนคําสรรพนาม หรือคําชี้เฉพาะ กลาวคือ  
คําวา นี่ นั่น ที่ปรากฏลําพัง และทําหนาที่เปนประธานหรือกรรมของประโยค จัดเปนคําสรรพนาม 
เชน นี่ดื้อมาก คําวา นี่ ในประโยคนี้ จัดเปนคําสรรพนามอางถึงสัตวเล้ียงที่กลาวถึง แตคําวา นี่ นั่น  
ที่ปรากฏตอทายคําอางถึงบุรุษประเภทอ่ืน และเปนคําวิเศษณที่บอกความชี้เฉพาะผูที่อางถึง 
จัดเปนคําชี้เฉพาะ เชน แมวนี่นาสงสารมาก คําวา นี่ ในประโยคนี้ เปนคําชี้เฉพาะที่ระบุวา แมวที่ 
ผูพูดอางถึงคือแมวตัวที่อยูใกลๆ 
 
         คําอางถึงบุรุษประเภทนี้แตกตางจากในงานวิจัยของหมอมราชวงศกัลยา  ติงศภัทิย 
และ อมรา  ประสิทธ์ิรัฐสินธุ กลาวคือ ผูวิจัยกําหนดประเภทของคําอางถึงบุรุษประเภทนี้ข้ึนเอง
เพ่ือใหเหมาะสมกับขอมูลคําอางถึงบุรุษในงานวิจัยนี้ 
 
 จากนั้น ผูวิจัยจะวิเคราะหดูวา ประเภทของคําอางถึงบุรุษแตละบุรุษที่จําแนกไดสามารถ
ปรากฏรวมกันเปนรูปแบบของคําอางถึงบุรุษตามขอมูลที่ไดจากกลุมตัวอยางไดอยางไรบาง  
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2.  นับความถ่ีของการใชคําอางถึงบุรุษ 
 
 เม่ือผูวิจัยสรุปรูปแบบของคําอางถึงบุรุษแลว ผูวิจัยจะนับความถี่ของการใชคําอางถึงบุรุษ
ทุกรูปแบบ โดยมีข้ันตอนในการนับเหมือนกันทั้ง 3 บุรุษ ดังตอไปนี้ 
 
 2.1  นับความถี่การใชแตละรูปแบบของคําอางถึงบุรุษวามีจํานวนเทาไร  
  
 2.2  แปลงความถี่การใชคําอางถึงบุรุษแตละรูปแบบใหอยูในรูปของอัตราสวน                       
รอยละเพ่ือความสะดวกในการนําเสนอขอมูล  
  
 จากนั้นผูวิจัยจะเปรียบเทียบความถี่การใชคําอางถึงบุรุษแตละรูปแบบ เพ่ือสรุปภาพรวม
การใชคําอางถึงบุรุษทั้งรูปแบบและความถี่การใช 
 
3.  วิเคราะหอิทธิพลของเพศของผูพูด อายุของผูพูด ความรักสัตวของผูพูด ลักษณะของ 
สัตวเลี้ยง และชนิดของสัตวเลี้ยงตอการใชคําอางถึงบุรุษของคนไทยท่ีใชในการพูดกับ
สัตวเลี้ยงและกลาวถึงสัตวเลี้ยง    
 
 ผูวิจัยจะวิเคราะหอิทธิพลของปจจัยที่ศึกษาทั้ง 5 ปจจัยตอการใชคําอางถึงบุรุษ โดย 
เปรียบเทียบการใชคําอางถึงบุรุษระหวางกลุมตามปจจัยที่ศึกษา เพ่ือใหเห็นผลการวิจัยที่แตกตาง
กันทั้งรูปแบบและความถี่การใช และใชสถิติในการพิสูจนอิทธิพลของปจจัยตอการใชคําอางถึง
บุรุษ  
 
 3.1  เปรียบเทียบการใชคําอางถึงบุรุษท่ีแตกตางกันดวยรูปแบบและความถ่ี 
การใช 
 
         3.1.1 จําแนกขอมูลการใชคําอางถึงบุรุษออกเปนกลุมตามปจจัยที่ศึกษา  
 
         3.1.2 นับความถี่การใชคําอางถึงบุรุษแตละรูปแบบของทุกกลุมตามปจจัยที่ศึกษา 
วามีจํานวนเทาไร  
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         3.1.3 แปลงความถี่การใชคําอางถึงบุรุษแตละรูปแบบใหอยูในรูปของอัตราสวน                  
รอยละเพ่ือความสะดวกในการนําเสนอขอมูล ตามสูตรดังนี้ 
  
 จากนั้น ผูวิจัยจะสรุปการใชคําอางถึงบุรุษที่แตกตางกันระหวางกลุมตามปจจัยที่ศึกษา 
เพ่ือใหเห็นการใชคําอางถึงบุรุษที่แตกตางกันทั้งรูปแบบและความถี่การใชในแตละปจจัยที่ศึกษา 
 
 3.2  ใชสถิติพิสูจนอิทธิพลของปจจัยท่ีศึกษาตอการใชคําอางถึงบุรุษ 
 
       เนื่องจากขอมูลในการวิจัยนี้เปนขอมูลแบบนามบัญญัติ ผูวิจัยจึงใชสถิติไคสแควร                     
(Chi-square) พิสูจนความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติของปจจัยที่ศึกษาทั้ง 5 ปจจัยตอ 
การใชคําอางถึงบุรุษ โดยผูวิจัยกําหนดระดับนัยสําคัญที่จะยอมรับที่ p≤ 0.05 เพราะถือเปนคาที่ 
นิยมใชในงานวิจัยทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
 
         งานวิจัยนี้ ผูวิจัยใชโปรแกรมสําเร็จรูปออนไลนที่ใหบริการฟรีในการคํานวณ อยูที่ 
http://www.quantpsy.org/chisq/chisq.htm ซึ่งโปรแกรมนี้มีขอจํากัดในการใช คือ ขนาดของ
ตารางจะตองไมเกิน 10x10 ดังนั้นในกรณีที่ขนาดของตารางเกิน 10x10 ผูวิจัยจะคํานวณดวย
ตัวเอง 
  
  
 
 



 

บทท่ี 4 
 

คําอางถึงบุรุษท่ีหน่ึงและสองท่ีใชในการพูดคุยกับสัตวเล้ียง 
 

 หลังจากที่ผูวิจัยไดเก็บและรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางครบ 600 คนแลว ผูวิจัยก็ไดนํา 
ขอมูลมาวิเคราะหตามข้ันตอนที่กลาวไวโดยละเอียดในบทที่ 3 โดยนําผลการวิเคราะหคําอางถึง
บุรุษในภาษาไทยที่ผูพูดใชในการพูดคุยกับสัตวเล้ียงทั้งคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งและคําอางถึงบุรุษที่
สองมาแสดงในบทที่ 4 นี้ และนําผลการวิเคราะหคําอางถึงบุรุษที่สามไปแสดงในบทที่ 5 
 
 แตละสวนที่วาดวยผลการวิเคราะหคําอางถึงบุรุษแตละบุรุษ ผูวิจัยจะกลาวถึงประเด็น
ตอไปนี้ในฐานะหัวขอยอยของหัวขอคําอางถึงบุรุษแตละบุรุษ ดังตอไปนี้  
 
 1.  รูปแบบและความถี่ของการใชคําอางถึงบุรุษ                    
 2.  อิทธิพลของเพศของผูพูดตอการใชคําอางถึงบุรุษ  
 3.  อิทธิพลของอายุของผูพูดตอการใชคําอางถึงบุรุษ  
 4.  อิทธิพลของความรักสัตวของผูพูดตอการใชคําอางถึงบรุุษ  
 5.  อิทธิพลของลักษณะของสัตวเล้ียงตอการใชคําอางถึงบุรุษ  
 6.  อิทธิพลของชนดิของสัตวเล้ียงตอการใชคําอางถึงบุรุษ  
 

คําอางถึงบุรุษท่ีหน่ึง 
 

1.  รูปแบบและความถ่ีของการใชคําอางถึงบุรุษท่ีหน่ึง   
 
 จากการจําแนกประเภทของคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งพบวา ผูพูดใชประเภทของคําอางถึงบุรุษ
ที่หนึ่งทั้งหมด 5 ประเภทปรากฏรวมกันเปนรูปแบบของคําอางถึงบุรุษที่หนึ่ง ซึ่งประเภทของคําอาง
ถึงบุรุษที่หนึ่งทั้ง 5 ประเภทมีดังตอไปนี้ (ดูนิยามคําอางถึงบุรุษแตละประเภทในบทที่ 3) 
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 ประเภทท่ี 1 การละคําอางถึงบุรุษ คือ การกลาวแตเนื้อความที่ตองการส่ือสารโดยไมใช 
คําใดๆ อางถึงตัวเอง   
     
 ประเภทท่ี 2 คําสรรพนาม/คํานําหนา คําสรรพนามที่พบ ไดแก คําวา ฉัน เรา เคา ผม 
ขา สวนคํานําหนาพบเพียงคําเดยีว คือ คําวา คุณ   
   
 ประเภทท่ี 3 คําบอกความสัมพันธ คําบอกความสัมพันธที่พบ ไดแก คําวา พอ ยาย พ่ี  
 
 ประเภทท่ี 4 ช่ือ ชื่อที่พบมี 4 ชื่อ คือ ชื่อ บอล กี้ ฝาย เบล  
    
 ประเภทท่ี 5 คําเรียกชนิดของสิ่งมชีีวิต คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิตที่พบมีเพียงคําเดียว 
คือ  คําวา คน 
 
 จากขอมูลที่ไดจากกลุมตัวอยางจํานวน 600 คน ในสถานการณสมมตจิํานวน 10  
สถานการณ (รวมเปนความถี่การใชคําอางถึงบุรุษทีห่นึ่งจาํนวน 6,000 คร้ัง) สามารถนํามาจําแนก 
รูปแบบของคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งตามประเภทของคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งทั้ง 5 ประเภทขางตนได
ทั้งหมด 7 รูปแบบ ดังตอไปนี้ 
 
 รูปแบบท่ี 1 การละคําอางถึงบุรุษ  
 
 ผูพูดใชการละคําอางถึงบุรุษ จํานวน 3,553 คร้ัง จาก 6,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 59.22 
 
 ตัวอยางประโยค  Øไมไดตั้งใจชนแกนะ     
    จริงๆ เจาตองขอบคุณØที่มาชวยชีวิตนะเนี่ย  
    Øมารับกวยจั๊บกลับบานแลวนะ    
    ทําไมชอบทําใหØโมโหดวยนะ   
 
 จากตัวอยางประโยค จะเห็นไดวา แมวาผูพูดจะละคําอางถึงตัวเอง ซึ่งเปนประธานและ
กรรมของประโยคก็ตาม แตก็ยังคงเขาใจความหมายของประโยคไดอยู 
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 รูปแบบท่ี 2 คําสรรพนาม/คํานําหนา  
 
 ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา จํานวน 1,576 คร้ัง จาก 6,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 26.27     
                             
 คําสรรพนาม/คํานําหนาที่พบมี 9 คํา คือ คําวา ขา เคา เรา กู ฉัน อ๊ัว ผม ดิฉัน และ I (อัย)  
 
 ตัวอยางประโยค  เราไมอยากเล้ียงเจาแลวนะ    
    ขาอุตสาหรีบชวยเอ็งเลยนะ    
    ฉันไมไดมาทํารายนะ     
    ตัวเองอยากไปเที่ยวกบัเคาไหม  
 
 รูปแบบท่ี 3 คําบอกความสมัพันธ  
    
 ผูพูดใชคําบอกความสัมพันธ จํานวน 845 คร้ัง จาก 6,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 14.08  
 
 คําบอกความสัมพันธที่พบมี 14 คํา คือ คําวา พอ แม พ่ี แดดดี้ ม๊ิ ปะปา ปา ปา ลุง ตา 
ยาย ปู ปา และ พอใหญ 
 
 ตัวอยางประโยค  แมเปนหวงลูกจัง      
    ม๊ิรักซีซาสมากนะ     
    อีหนูอยากไปกับพ่ีไหม     
    อยาเขามากัดพอนะ 
 
 รูปแบบท่ี 4 ช่ือ  
 
 ผูพูดใชชื่อ จํานวน 7 คร้ัง จาก 6,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.12  
 
 ชื่อที่พบมี 3 ชื่อ คือ ชื่อ บอล กี้ และ ฝาย  
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 ตัวอยางประโยค  บอลรักฟนาเลจังเลย     
    กี้จะดูแลแกใหดกีวานี้ใหได     
    ทําไมขุนทองทําฝายเจ็บแบบนี้ละ    
    บอลอยากพาแอมม่ีออกไปตัดขนจัง   
 
 รูปแบบท่ี 5 คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต 
    
 ผูพูดใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต จํานวน 3 คร้ัง จาก 6,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.05  
 
 คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิตทีพ่บมีเพียงคําเดียว คือ คําวา คน  
 
 ประโยคทีใ่ช  คนอุตสาหรีบมาชวย ทําไมรีบตายละ   
    คนจะพาไปอยูที่ดีๆ ไมไปหรอ    
    คนจะชวยใหรอดตายนะเนี่ย 
 
 รูปแบบท่ี 6 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสมัพันธ  
 
 ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสัมพันธ จาํนวน 14 คร้ัง จาก 6,000 คร้ัง 
คิดเปนรอยละ 0.23  
 
 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสัมพันธที่พบมีเพียง 2 คํา คือ คําวา คุณแม และ                  
คุณยาย 
 
 ตัวอยางประโยค  คุณแมตองทําโทษบางแลวม้ัง    
    คุณยายจะชวยลูกข้ึนมาเองนะจะ    
    ลูกเชอรร่ีคิดถึงคณุแมไหมคะ    
    ทําไมดื้อกับคุณยายแบบนี ้
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 รูปแบบท่ี 7 คําบอกความสมัพันธ+ช่ือ  
  
 ผูพูดใชคําบอกความสัมพันธ+ชื่อ จํานวน 2 คร้ัง จาก 6,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.03  
 
 คําบอกความสัมพันธ+ชื่อที่พบมีเพียงคําเดยีว คือ คําวา พ่ีเบล 
 
 ประโยคทีใ่ช  นองคูกาหามดื้อกบัพ่ีเบลนะ    
    พ่ีเบลจะพานองตาตากลับบาน 
 
 ผูวิจัยแสดงความถีก่ารใชคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งทั้ง 7 รูปแบบเปนตารางและแผนภาพ  
โดยเรียงลําดบัตามความถีก่ารใชมากที่สุดไปหานอยที่สุด ดังตอไปนี ้
 
ตารางท่ี 4  การใชคําอางถึงบุรุษที่หนึ่ง  
 

รูปแบบ ความถ่ี รอยละ 
1. การละคําอางถึงบุรุษ  3,553 59.22 
2. คําสรรพนาม/คํานําหนา  1,576 26.27 
3. คําบอกความสัมพันธ  845 14.08 
4. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสัมพันธ 14 0.23 
5. 
6. 

ชื่อ 
คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต 

7 
3 

0.12 
0.05 

7. คําบอกความสัมพันธ+ชื่อ  2 0.03 
รวม 6,000 100.00 
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ภาพท่ี 3  การใชคําอางถึงบุรุษที่หนึ่ง 
 
 ผลการวิเคราะหการใชคําอางถงึบุรุษทีห่นึ่งขางตนพบวา ผูพูดใชประเภทของคําอางถึง
บุรุษจํานวน 5 ประเภทปรากฏรวมกนัเปนรูปแบบของคําอางถึงบุรุษทีห่นึ่งที่ผูพูดใชพูดกับสัตว
เล้ียงทัง้หมด 7 รูปแบบ ซึ่งมีความถีก่ารใชแตละรูปแบบแตกตางกนั โดยมีเพียง 3 รูปแบบเทานัน้ที่
มีความถี่การใชมากกวารอยละ 1 และรูปแบบที่มีปริมาณความถี่การใชมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 
1. การละคําอางถึงบุรุษ 2. คําสรรพนาม/คํานําหนา และ 3. คําบอกความสัมพันธ  
  
 ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ผูพูดใชคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งในการพูดคุยกับสัตวเ ล้ียง
หลากหลายรูปแบบ โดยมีความถี่การใชแตละรูปแบบแตกตางกัน 
 
 หลังจากที่ผูวิจัยไดกลาวถึงภาพรวมของการใชคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งดังขอมูลขางตนแลว 
ในลําดับถัดไป ผูวิจัยจะกลาวถึงผลการวิเคราะหขอมูลการใชคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งที่จําแนกตาม
ปจจัยที่ศึกษา 5 ปจจัย คือ เพศของผูพูด อายุของผูพูด ความรักสัตวของผูพูด ลักษณะของสัตว 
เล้ียง และชนิดของสัตวเล้ียง เพ่ือแสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของปจจัยเหลานี้ตอการใชคําอางถึงบรุุษที่
หนึ่ง 
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รอยละของการใชคําอางถึงบุรุษท่ีหน่ึง 
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2.  อิทธิพลของเพศของผูพดูตอการใชคําอางถึงบุรุษท่ีหน่ึง  
 
 กลุมตัวอยางของงานวิจัยนี้มีจํานวน 600 คน ประกอบดวยเพศชายและเพศหญิง เพศละ 
300 คนเทากัน ดังนั้น เม่ือนําขอมูลการใชคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งที่ไดมาจําแนกตามเพศของผูพูด ก็
จะไดความถี่การใชเพศละ 3,000 คร้ัง (300 คน x 10 สถานการณสมมติ) จากจํานวนนี้มีการใชคํา
อางถึงบุรุษที่หนึ่งทั้งหมด 7 รูปแบบ ดังตอไปนี้  
 
 รูปแบบท่ี 1 การละคําอางถึงบุรุษ 
 
 เพศชายใชการละคําอางถึงบุรุษ จํานวน 1,910 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 
63.67 ในขณะที่เพศหญิงใชการละคําอางถึงบุรุษ จํานวน 1,643 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอย
ละ 54.77 
 
 ตัวอยางประโยค  เพศชาย :  วันนี้Øจะพาออกไปเดินเลนขางนอกนะ 
    เพศหญิง : Øอยากกอดไออวนจังเลย  
 
 รูปแบบท่ี 2 คําสรรพนาม/คํานําหนา 
 
 เพศชายใชคําสรรพนาม/คํานําหนา จํานวน 759 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 
25.30 ในขณะที่เพศหญิงใชคําสรรพนาม/คํานําหนา จํานวน 817 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอย
ละ 27.23 
 
 ตัวอยางประโยค  เพศชาย : ฉันอยากพาแกไปหาหมอจัง  
    เพศหญิง : เรากําลังชวยเธอนะ 
 
 รูปแบบท่ี 3 คําบอกความสมัพันธ 
 
 เพศชายใชคําบอกความสัมพันธ จํานวน 329 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 10.97 
ในขณะที่เพศหญิงใชคําบอกความสัมพันธ จํานวน 516 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 17.20 
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 ตัวอยางประโยค  เพศชาย : ปูเหนื่อยทีจ่ะเล้ียงหนูแลวนะ  
    เพศหญิง : ยายรักลูกมากที่สุดในโลกเลย 
 
 รูปแบบท่ี 4 ช่ือ 
 
 เพศชายใชชื่อ จํานวน 2 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.06 ในขณะที่เพศหญิงใช
ชื่อ จํานวน 5 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.17 
 
 ตัวอยางประโยค  เพศชาย : บอลอยากพาแอมม่ีออกไปตัดขนจัง 
    เพศหญิง : ฝายไมไดแกลงดรากอนนะ 
 
 รูปแบบท่ี 5 คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต 
 
 มีเพียงเพศหญิงเทานั้นที่ใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต จํานวน 3 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิด
เปนรอยละ 0.10 
 
 ตัวอยางประโยค  เพศหญิง : คนจะชวยใหรอดตายนะเนี่ย  
 
 รูปแบบท่ี 6 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสมัพันธ 
 
 มีเพียงเพศหญิงเทานั้นที่ใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสัมพันธ จํานวน 14 
คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.47 
 
 ตัวอยางประโยค  เพศหญิง : คุณแมคิดถงึลูกจงัเลย  
 
 รูปแบบท่ี 7 คําบอกความสมัพันธ+ช่ือ 
 
 มีเพียงเพศหญิงเทานั้นที่ใชคําบอกความสัมพันธ+ชื่อ จํานวน 2 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิด
เปนรอยละ 0.06 
 
 ตัวอยางประโยค  เพศหญิง : นองคูกาหามดื้อกบัพ่ีเบลนะ  
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 ผูวิจัยแสดงความถี่การใชคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งทั้ง 7 รูปแบบที่จําแนกตามเพศของผูพูดเปน
ตารางและแผนภาพไดดังตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 5  การใชคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งทีจ่ําแนกตามเพศของผูพูด 
 

รูปแบบ เพศชาย เพศหญิง 
ความถ่ี รอยละ ความถ่ี รอยละ 

1. การละคําอางถึงบุรุษ  1,910 63.67 1,643 54.77 
2. คําสรรพนาม/คํานําหนา  759 25.30 817 27.23 
3. คําบอกความสัมพันธ  329 10.97 516 17.20 
4. ชื่อ  2 0.06 5 0.17 
5. 
6. 

คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต 
คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสัมพันธ  

0 
0 

0 
0 

3 
14 

0.10 
0.47 

7. คําบอกความสัมพันธ+ชื่อ  0 0 2 0.06 
รวม 3,000 100.00 3,000 100.00  
 

 
 
 
ภาพท่ี 4  การใชคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งทีจ่ําแนกตามเพศของผูพูด 
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รอยละของการใชคําอางถึงบุรุษท่ีหน่ึงท่ีจําแนกตามเพศของผูพูด

เพศหญิง
เพศชาย
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 ผูวิจัยนําขอมูลการใชคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งระหวางเพศชายและเพศหญิงขางตนมา
เปรียบเทียบใหเห็นชัดเจนในรูปของตารางไดดังตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 6  เปรียบเทียบการใชคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งระหวางเพศชายและเพศหญงิ 
 
การใชคําอางถึงบุรุษท่ีหน่ึง เพศชาย เพศหญิง 
1. จํานวนรูปแบบทีใ่ช 4 รูปแบบ 7 รูปแบบ 
2. รูปแบบเฉพาะ - 3 รูปแบบ 
3. รูปแบบที่มีความถี่การ

ใชแตกตางกันชัดเจน 
ใชการละคําอางถงึบุรุษมากกวา
เพศหญิง 

ใชคําบอกความสัมพันธมาก 
กวาเพศชาย 

4. รูปแบบที่มีความถี่การ
ใชมากที่สุด 3 อันดับ
แรก 

1. การละคําอางถึงบุรุษ 
2. คําสรรพนาม/คํานําหนา 
3. คําบอกความสัมพันธ 

1. การละคําอางถึงบุรุษ 
2. คําสรรพนาม/คํานําหนา 
3. คําบอกความสัมพันธ 

  
 เพ่ือพิสูจนความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ผูวิจัยใชไคสแควรในการวิเคราะห แต
เนื่องจากขอจํากัดของการคํานวณไคสแควร คือ คาความถี่คาดหมาย (Expected ตอไปนี้จะแทน
ดวย E) ของแตละชองในตารางจะตองไมนอยกวา 5 ซึ่งในกรณีที่ตารางมีคา E ของแตละชองนอย
กวา 5 เกินรอยละ 20 ของคาทั้งหมด จะตองทําการรวมรูปแบบที่มีคา E นอยกวา 5 เขาดวยกัน 
และกําหนดเปน “รูปแบบอ่ืนๆ” แทน เพ่ือใหคา E ไมนอยกวา 5 
 
 จากขอมูลในตารางการใชคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งที่จําแนกตามเพศของผูพูดขางตน จะได
ตารางในการคํานวณไคสแควรดังตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 7  การแจกแจงรูปแบบของคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งที่มีคา E สูงกวา 5 ที่จําแนกตามเพศ         
       ของผูพูด เพ่ือคํานวณไคสแควร 
 

รูปแบบ ความถ่ี รวม 
 เพศ

ชาย 
เพศ
หญิง 

 

1. การละคําอางถึงบุรุษ 1,910 1,643 3,553 
2. คําสรรพนาม/คํานําหนา 759 817 1,576 
3. คําบอกความสัมพันธ 329 516 845 
4. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสัมพันธ 0 14 14 
5. รูปแบบอ่ืนๆ 2 10 12 
รวม 3,000 3,000 6,000 
X2 = 82.916 df = 4 p = 0 

 
 จากการวิเคราะหขอมูลการใชคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งที่แตกตางกันดวยเพศของผูพูดพบวา 
เพศหญิงใชคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งหลากหลายรูปแบบกวาเพศชาย คือ 7 รูปแบบ > 4 รูปแบบ ซึ่งพบ
รูปแบบที่เปนรูปแบบเฉพาะของเพศหญิง จํานวน 3 รูปแบบ คือ 1. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต                 
2. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสัมพันธ และ 3. คําบอกความสัมพันธ+ชื่อ  
  
 สวนรูปแบบที่ทั้งเพศชายและเพศหญิงใชเหมือนกัน จํานวน 4 รูปแบบ พบวา มีความถี่
การใชแตกตางกันทุกรูปแบบ โดยเฉพาะ 2 รูปแบบที่มีความถี่การใชแตกตางกันอยางชัดเจน คือ 
เพศชายมีปริมาณความถี่การใชการละคําอางถึงบุรุษมากกวาเพศหญิง คือ  
รอยละ 63.67 > 54.77 ในขณะที่เพศหญิงมีปริมาณความถี่การใชคําบอกความสัมพันธมากกวา
เพศชาย คือ รอยละ 17.20 > 10.97  
 
 เม่ือเรียงลําดับรูปแบบที่มีปริมาณความถี่การใชมากที่สุด 3 อันดับแรกของทั้ง 2 เพศ 
พบวา เรียงลําดับเหมือนกัน คือ เพศชายและเพศหญิงมีปริมาณความถี่การใชการละคําอางถึง
บุรุษมากที่สุด รองลงมา คือ คําสรรพนาม/คํานําหนา และอันดับที่ 3 คือ คําบอกความสัมพันธ ซึ่ง
เปนลําดับที่เหมือนกับลําดับของการใชคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งโดยรวม 
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 นอกจากนี้ เม่ือนําสถิติไคสแควรมาวิเคราะหเพ่ือพิสูจนสมมติฐาน พบวา X2 = 82.916                      
df = 4 p = 0 คา p ที่ไดมีคานอยกวาระดับความเชื่อม่ันที่ผูวิจัยกําหนด คือ 0.05 แสดงวาเพศชาย
และเพศหญิงใชคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
 ดังนั้น แมวาทั้งเพศชายและเพศหญิงจะมีปริมาณความถี่การใช 1. การละคําอางถึงบุรุษ                
2. คําสรรพนาม/คํานําหนา และ 3. คําบอกความสัมพันธมากที่สุดเปน 3 อันดับแรกเหมือนกัน แต
จะเห็นไดวา เพศชายและเพศหญิงใชคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งแตกตางกันทั้งจํานวนรูปแบบ รูปแบบ
เฉพาะ และความถี่การใช นอกจากนี้ ยังมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติดวย แสดง
วา เพศของผูพูดเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชคําอางถึงบุรุษที่หนึ่ง 
 
3.  อิทธิพลของอายุของผูพูดตอการใชคําอางถึงบุรุษท่ีหน่ึง    
 
 กลุมตัวอยางของงานวิจัยนี้มีจํานวน 600 คน ประกอบดวยคนอายุนอย (กลุมอายุ 15-25 
ป) และคนอายุมาก (กลุมอายุ 55-65 ป) กลุมอายุละ 300 คนเทากัน ดังนั้น เม่ือนําขอมูลการใชคํา
อางถึงบุรุษที่หนึ่งที่ไดมาจําแนกตามอายุของผูพูด ก็จะไดความถี่การใชกลุมอายุละ 3,000 คร้ัง 
(300 คน x 10 สถานการณสมมติ) จากจํานวนนี้มีการใชคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งทั้งหมด 7 รูปแบบ 
ดังตอไปนี้ 
 
 รูปแบบท่ี 1 การละคําอางถึงบุรุษ 
 
 คนอายุนอยใชการละคําอางถึงบุรุษ จํานวน 1,771 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 
59.03 ในขณะที่คนอายุมากใชการละคําอางถึงบุรุษ จํานวน 1,782 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปน
รอยละ 59.40 
 
 ตัวอยางประโยค  คนอายุนอย : Øอยากใหเจาลูกชิ้นสวยเร่ิดกวานี ้ 
    คนอายุมาก : Øคิดถึงชาเย็นจังเลย  
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 รูปแบบท่ี 2 คําสรรพนาม/คํานําหนา 
 
 คนอายุนอยใชคําสรรพนาม/คํานําหนา จํานวน 1,037 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 
34.57 ในขณะที่คนอายมุากใชคําสรรพนาม/คํานําหนา จาํนวน 539 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปน
รอยละ 17.97 
 
 ตัวอยางประโยค  คนอายุนอย : ผมเอาอาหารมาใหนองหมอสีแลวครับ 
    คนอายุมาก : ฉันจะเปดกรงปลอยเธอแลวนะ  
 
 รูปแบบท่ี 3 คําบอกความสมัพันธ 
 
 คนอายุนอยใชคําบอกความสัมพันธ จํานวน 179 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 
5.97 ในขณะที่คนอายุมากใชคําบอกความสัมพันธ จํานวน 666 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอย
ละ 22.20 
 
 ตัวอยางประโยค  คนอายุนอย : ยายตามหากระเพราจนเหนื่อยเลยนะ 
    คนอายุมาก : พ่ีจะไมรักคิทแคทแลว 
 
 รูปแบบท่ี 4 ช่ือ  
 
 มีเพียงคนอายุนอยเทานั้นทีใ่ชชื่อ จํานวน 7 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.23 
 
 ตัวอยางประโยค  คนอายุนอย : กี้คิดถึงทุกวันเลย 
 
 รูปแบบท่ี 5 คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต 
 
 มีเพียงคนอายุนอยเทานั้นทีใ่ชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต จาํนวน 3 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง 
คิดเปนรอยละ 0.10 
 
 ตัวอยางประโยค  คนอายุนอย : คนจะพาไปอยูที่ดีๆ ไมไปหรอ 
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 รูปแบบท่ี 6 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสมัพันธ 
 
 คนอายุนอยใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสัมพันธ จํานวน 1 คร้ัง จาก 3,000 
คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.03 ในขณะทีค่นอายุมากใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสัมพันธ 
จํานวน 13 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.43 
 
 ตัวอยางประโยค  คนอายุนอย : หนูอยากออกไปชอปปงกับคุณแมไหม 
    คนอายุมาก : คุณแมคงตองพาหนูออกไปตัดขนบางแลว 
 
 รูปแบบท่ี 7 คําบอกความสมัพันธ+ช่ือ 
 
 มีเพียงคนอายุนอยเทานั้นทีใ่ชคําบอกความสัมพันธ+ชื่อ จํานวน 2 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง 
คิดเปนรอยละ 0.06 
 
 ตัวอยางประโยค  คนอายุนอย : พ่ีเบลจะพานองตาตากลับบาน 
  
 ผูวิจัยแสดงความถีก่ารใชคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งทั้ง 7 รูปแบบที่จําแนกตามอายุของผูพูดเปน
ตารางและแผนภาพไดดังตอไปนี ้
 
ตารางท่ี 8  การใชคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งทีจ่ําแนกตามอายขุองผูพูด 
 

รูปแบบ คนอายุนอย คนอายุมาก 
ความถ่ี รอยละ ความถ่ี รอยละ 

1. การละคําอางถึงบุรุษ  1,771 59.03 1,782 59.40 
2. คําสรรพนาม/คํานําหนา  1,037 34.57 539 17.97 
3. คําบอกความสัมพันธ  179 5.97 666 22.20 
4. ชื่อ 7 0.23 0 0 
5. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต 3 0.10 0 0 
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ตารางท่ี 8  (ตอ) 
 

รูปแบบ คนอายุนอย คนอายุมาก 
ความถ่ี รอยละ ความถ่ี รอยละ 

6. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสัมพันธ 1 0.03 13 0.43 
7. คําบอกความสัมพันธ+ชื่อ  2 0.06 0 0 
รวม 3,000 100.00 3,000 100.00 
 

 
  
ภาพท่ี 5  การใชคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งทีจ่ําแนกตามอายุของผูพูด 
 
 ผูวิจัยนําขอมูลการใชคําอางถึงบุรุษทีห่นึ่งระหวางคนอายนุอยและคนอายุมากขางตนมา
เปรียบเทยีบใหเห็นชัดเจนในรูปของตารางไดดังตอไปนี ้
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ตารางท่ี 9  เปรียบเทียบการใชคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งระหวางคนอายุนอยและคนอายุมาก 
 
การใชคําอางถึงบุรุษท่ีหน่ึง คนอายุนอย คนอายุมาก 
1. จํานวนรูปแบบทีใ่ช 7 รูปแบบ 4 รูปแบบ 
2.  รูปแบบเฉพาะ 3 รูปแบบ - 
3. รูปแบบที่มีความถี่การ

ใชแตกตางกันชัดเจน 
ใชคําสรรพนาม/คํานําหนา
มากกวาคนอายุมาก 

ใชคําบอกความสัมพันธ
มากกวาคนอายุนอย 

4. รูปแบบที่มีความถี่การ
ใชมากที่สุด 3 อันดับ
แรก 

1. การละคําอางถึงบุรุษ 
2. คําสรรพนาม/คํานําหนา 
3. คําบอกความสัมพันธ 

1. การละคําอางถึงบุรุษ 
2. คําบอกความสัมพันธ 
3. คําสรรพนาม/คํานําหนา 

 
 เพ่ือคํานวณไคสแควร ผูวิจยัรวมรูปแบบของคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งที่มีคา E ต่ํากวา 5 เขา
ดวยกัน และกําหนดเปน “รูปแบบอ่ืนๆ” แทน ซึ่งจะไดตารางดังตอไปนี ้
 
ตารางท่ี 10  การแจกแจงรูปแบบของคําอางถึงบุรุษที่หนึง่ที่มีคา E สูงกวา 5 ที่จําแนกตามอาย ุ
         ของผูพูด เพ่ือคํานวณไคสแควร 
 

รูปแบบ ความถ่ี รวม 
  คน

อายุ
นอย 

คน
อายุ
มาก 

 

1. การละคําอางถึงบุรุษ 1,771 1,782 3,553 
2. คําสรรพนาม/คํานําหนา 1,037 539 1,576 
3. คําบอกความสัมพันธ 179 666 845 
4. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสัมพันธ 1 13 14 
5. รูปแบบอ่ืนๆ 12 0 12 
รวม 3,000 3,000 6,000 
X2 = 460.356 df = 4 p = 0 
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 จากการวิเคราะหขอมูลการใชคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งที่แตกตางกันดวยอายุของผูพูดพบวา 
คนอายุนอยใชคําอางถึงบุรุษทีห่นึ่งหลากหลายรูปแบบกวาคนอายุมาก คือ 7 รูปแบบ > 4 รูปแบบ   
ซึ่งพบรูปแบบทีเ่ปนรูปแบบเฉพาะของคนอายุนอย จํานวน 3 รูปแบบ คือ 1. ชื่อ 2. คําเรียกชนิด
ของส่ิงมีชีวิต และ 3. คําบอกความสัมพันธ+ชื่อ 
 
 สวนรูปแบบที่ทั้งคนอายุนอยและคนอายุมากใชเหมือนกัน จํานวน 4 รูปแบบ พบวา มี
ความถี่การใชแตกตางกันทุกรูปแบบ โดยเฉพาะ 2 รูปแบบที่มีความถี่การใชแตกตางกันอยาง 
ชัดเจน คือ คนอายุนอยมีปริมาณความถี่การใชคําสรรพนาม/คํานําหนามากกวาคนอายุมาก คือ 
รอยละ 34.57 > 17.97 ในขณะที่คนอายุมากมีปริมาณความถี่การใชคําบอกความสัมพันธ 
มากกวาคนอายุนอย คือ รอยละ 22.20 > 5.97  
 
 เม่ือเรียงลําดบัรูปแบบที่มีปริมาณความถี่การใชมากที่สุด 3 อันดับแรกของทั้ง 2 กลุมอายุ
พบวา เรียงลําดบัทั้งเหมือนกันและแตกตางกนั คือ คนอายุนอยและคนอายุมากมีปริมาณความถี่
การใชการละคําอางถึงบุรุษมากที่สุดเหมือนกัน แตแตกตางกันที่ คนอายุนอยมีปริมาณความถี่การ
ใชคําสรรพนาม/คํานําหนาเปนอันดับที่ 2 และคําบอกความสัมพันธเปนอันดบัที่ 3 ตรงกันขามกับที ่
คนอายุมากมีปริมาณความถี่การใชคําบอกความสัมพันธเปนอันดับที่ 2 และคําสรรพนาม/คํานํา 
หนาเปนอันดบัที่ 3 ซึ่งลําดับของกลุมคนอายุนอยเหมือนกับลําดับของการใชคําอางถึงบุรุษทีห่นึ่ง
โดยรวม 
 
 นอกจากนี้ เม่ือนําสถติิไคสแควรมาวิเคราะหเพ่ือพิสูจนสมมุติฐาน พบวา X2 = 460.356 
df = 4 p = 0 คา p ที่ไดมีคานอยกวาระดบัความเชื่อม่ันที่ผูวิจัยกําหนด คือ 0.05 แสดงวาคนอายุ
นอยและคนอายุมากใชคําอางถึงบุรุษที่หนึง่แตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิต ิ
 
 ดังนั้น แมวาทั้งคนอายุนอยและคนอายุมากจะมีปริมาณความถี่การใชการละคําอางถึง
บุรุษมากที่สุดเหมือนกัน แตจะเห็นไดวา คนอายุนอยและคนอายุมากใชคําอางถึงบุรุษที่หนึ่ง
แตกตางกันทั้งจํานวนรูปแบบ รูปแบบเฉพาะ ความถี่การใช และรูปแบบที่มีความถี่การใชมากที่สุด
เปนอันดับที่ 2-3 นอกจากนี้ ยังมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติดวย แสดงวา อายุ 
ของผูพูดเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชคําอางถึงบุรุษที่หนึ่ง 
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4.  อิทธิพลของความรักสตัวของผูพูดตอการใชคําอางถึงบุรุษท่ีหน่ึง  
 
 กลุมตัวอยางของงานวิจัยนี้มีจํานวน 600 คน ประกอบดวยคนรักสัตว จํานวน 346 คน 
และคนไมรักสัตว จํานวน 254 คน ดังนั้น เม่ือนําขอมูลการใชคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งที่ไดมาจําแนก
ตามความรักสัตวของผูพูด ก็จะไดความถี่การใชของคนรักสัตว 3,460 คร้ัง (346 คน x 10 สถาน 
การณสมมติ) และความถี่การใชของคนไมรักสัตว 2,540 คร้ัง (254 คน x 10 สถานการณสมมติ) 
และเนื่องจากกลุมตัวอยางคนรักสัตวและคนไมรักสัตวมีจํานวนไมเทากัน ผูวิจัยจึงตองเปรียบ 
เทียบความถี่การใชคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งดวยอัตราสวนรอยละ ซึ่งจากจํานวนนี้มีการใชคําอางถึง
บุรุษที่หนึ่งทั้งหมด 7 รูปแบบ ดังตอไปนี้ 
 
 รูปแบบท่ี 1 การละคําอางถึงบุรุษ 
 
 คนรักสัตวการใชละคําอางถงึบุรุษ จํานวน 1,832 คร้ัง จาก 3,460 คร้ัง คิดเปนรอยละ 
52.95 ในขณะทีค่นไมรักสัตวการใชละคําอางถงึบุรุษ  จํานวน 1,721 คร้ัง จาก 2,540 คร้ัง คิดเปน
รอยละ 67.75 
 
 ตัวอยางประโยค  คนรักสัตว : Øเดินตามหาเธอแทบตาย  
    คนไมรักสัตว : เดี๋ยวØตีใหตายเลยหรอก  
 
 รูปแบบท่ี 2 คําสรรพนาม/คํานําหนา 
 
 คนรักสัตวใชคําสรรพนาม/คํานําหนา จํานวน 856 คร้ัง จาก 3,460 คร้ัง คิดเปนรอยละ 
24.74 ในขณะที่คนไมรักสัตวใชคําสรรพนาม/คํานําหนา จํานวน 720 คร้ัง จาก 2,540 คร้ัง คิดเปน
รอยละ 28.35 
 
 ตัวอยางประโยค  คนรักสัตว : จิกเราทําไมอะ    
    คนไมรักสัตว : ฉันไมไดมาทํารายหรอก  
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 รูปแบบท่ี 3 คําบอกความสมัพันธ 
 
 คนรักสัตวใชคําบอกความสัมพันธ จํานวน 749 คร้ัง จาก 3,460 คร้ัง คิดเปนรอยละ 
21.65 ในขณะที่คนไมรักสัตวใชคําบอกความสัมพันธ จํานวน 96 คร้ัง จาก 2,540 คร้ัง คิดเปนรอย
ละ 3.78 
 
 ตัวอยางประโยค  คนรักสัตว : พอจะตั้งใจเล้ียงลูกอยางดทีี่สุด  
    คนไมรักสัตว : ยายมารับแกนะ  
 
 รูปแบบท่ี 4 ช่ือ 
 
 มีเพียงคนรักสัตวเทานั้นที่ใชชื่อ จํานวน 7 คร้ัง จาก 3,460 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.20 
 
 ตัวอยางประโยค  คนรักสัตว : ฝายพาเฉากวยไปหาสาวๆ ดีกวา 
 
 รูปแบบท่ี 5 คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต 
 
 มีเพียงคนไมรักสัตวเทานั้นที่ใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต จํานวน 3 คร้ัง จาก 2,540 คร้ัง 
คิดเปนรอยละ 0.12 
 
 ตัวอยางประโยค  คนไมรักสัตว : คนอุตสาหรีบมาชวย ทําไมรีบตายละ 
 
 รูปแบบท่ี 6 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสมัพันธ  
 
 มีเพียงคนรักสัตวเทานั้นที่ใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสัมพันธ จํานวน 14 
คร้ัง จาก 3,460 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.40 
 
 ตัวอยางประโยค  คนรักสัตว : คุณแมลืมเอาอาหารมาใหหลายวันเลย 
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 รูปแบบท่ี 7 คําบอกความสมัพันธ+ช่ือ 
 
 มีเพียงคนรักสัตวเทานั้นที่ใชคําบอกความสัมพันธ+ชื่อ จํานวน 2 คร้ัง จาก 3,460 คร้ัง  
คิดเปนรอยละ 0.06 
 
 ตัวอยางประโยค  คนรักสัตว : นองคูกาหามดื้อกบัพ่ีเบลนะ 
 
 ผูวิจัยแสดงความถี่การใชคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งทั้ง 7 รูปแบบที่จําแนกตามความรักสัตวของ
ผูพูดเปนตารางและแผนภาพไดดังตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 11  การใชคําอางถึงบุรุษที่หนึง่ทีจ่ําแนกตามความรักสัตวของผูพูด 
 

รูปแบบ คนรักสัตว คนไมรักสตัว 
ความถ่ี รอยละ ความถ่ี รอยละ 

1. การละคําอางถึงบุรุษ  1,832 52.95 1,721 67.75 
2. คําสรรพนาม/คํานําหนา  856 24.74 720 28.35 
3. คําบอกความสัมพันธ  749 21.65 96 3.78 
4. ชื่อ  7 0.20 0 0 
5. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต  0 0 3 0.12 
6. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสัมพันธ 14 0.40 0 0 
7. คําบอกความสัมพันธ+ชื่อ  2 0.06 0 0 
รวม 3,460 100.00 2,540 100.00 
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ภาพท่ี 6  การใชคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งทีจ่ําแนกตามความรักสัตวของผูพูด 
 
 ผูวิจัยนําขอมูลการใชคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งระหวางคนรักสัตวและคนไมรักสัตวขางตนมา
เปรียบเทียบใหเห็นชัดเจนในรูปของตารางไดดังตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 12  เปรียบเทียบการใชคําอางถึงบุรุษที่หนึง่ระหวางคนรักสัตวและคนไมรักสัตว 
 
การใชคําอางถึงบุรุษท่ีหน่ึง คนรักสัตว คนไมรักสตัว 
1. จํานวนรูปแบบทีใ่ช 6 รูปแบบ 4 รูปแบบ 
2. รูปแบบเฉพาะ 3 รูปแบบ 1 รูปแบบ 
3. รูปแบบที่มีความถี่การ

ใชแตกตางกันชัดเจน 
ใชคําบอกความสัมพันธมากกวา
คนไมรักสัตว 

ใชการละคําอางถงึบุรุษ และ
คําสรรพนาม/คํานําหนา
มากกวาคนรักสัตว 

4. รูปแบบที่มีความถี่การ
ใชมากที่สุด 3 อันดับ
แรก 

1. การละคําอางถึงบุรุษ 
2. คําสรรพนาม/คํานําหนา 
3. คําบอกความสัมพันธ 

1. การละคําอางถึงบุรุษ 
2. คําสรรพนาม/คํานําหนา 
3. คําบอกความสัมพันธ 
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รอยละของการใชคําอางถึงบุรุษท่ีหน่ึงท่ีจําแนกตามความรักสัตวของผูพูด

คนไมรักสัตว

คนรักสัตว
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 เพ่ือคํานวณไคสแควร ผูวิจัยรวมรูปแบบของคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งที่มีคา E ต่ํากวา 5 เขา
ดวยกัน และกําหนดเปน “รูปแบบอ่ืนๆ” แทน ซึ่งจะไดตารางดังตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 13  การแจกแจงรูปแบบของคําอางถึงบุรุษที่หนึง่ที่มีคา E สูงกวา 5 ที่จําแนกตามความ 
         รักสัตวของผูพูด เพ่ือคํานวณไคสแควร 
 

รูปแบบ ความถ่ี รวม 
  คนรัก

สัตว 
คนไม
รักสัตว 

 

1. การละคําอางถึงบุรุษ 1,832 1,721 3,553 
2. คําสรรพนาม/คํานําหนา 856 720 1,576 
3. คําบอกความสัมพันธ 749 96 845 
4. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสัมพันธ 14 0 14 
5. รูปแบบอ่ืนๆ 9 3 12 
รวม 3,460 2,540 6,000 
X2 = 405.292 df = 4 p = 0 
 
 จากการวิเคราะหขอมูลการใชคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งที่แตกตางกันดวยความรักสัตวของ                 
ผูพูดพบวา คนรักสัตวใชคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งหลากหลายรูปแบบกวาคนไมรักสัตว คือ  
6 รูปแบบ > 4 รูปแบบ ซึ่งพบรูปแบบที่เปนรูปแบบเฉพาะของทั้ง 2 กลุม ดังตอไปนี้ รูปแบบเฉพาะ
ของคนรักสัตว จํานวน 3 รูปแบบ คือ 1. ชื่อ 2. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสัมพันธ 
และ 3. คําบอกความสัมพันธ+ชื่อ ในขณะที่รูปแบบเฉพาะของคนไมรักสัตวมีเพียงรูปแบบเดยีว  
คือ คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต 
 
 สวนรูปแบบที่ทั้งคนรักสัตวและคนไมรักสัตวใชเหมือนกัน จํานวน 3 รูปแบบ พบวา  
มีความถี่การใชแตกตางกันอยางชัดเจนทุกรูปแบบ คือ คนรักสัตวมีปริมาณความถี่การใชคําบอก
ความสัมพันธมากกวาคนไมรักสัตว คือ รอยละ 21.65 > 3.78 ในขณะที่คนไมรักสัตวมีปริมาณ
ความถี่การใชการละคําอางถึงบุรุษ และคําสรรพนาม/คํานําหนามากกวาคนรักสัตว คือ รอยละ 
67.75 > 52.95 และ รอยละ 28.35 > 24.74 ตามลําดับ  
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 เม่ือเรียงลําดับรูปแบบที่มีปริมาณความถี่การใชมากที่สุด 3 อันดับแรกของทั้ง 2 กลุม
พบวา เรียงลําดับเหมือนกัน คือ คนรักสัตวและคนไมรักสัตวมีปริมาณความถี่การใชการละคําอาง
ถึงบุรุษมากที่สุด รองลงมา คือ คําสรรพนาม/คํานําหนา และอันดับที่ 3 คือ คําบอกความสัมพันธ 
ซึ่งเปนลําดับที่เหมือนกับลําดับของการใชคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งโดยรวม 
 
 นอกจากนี้ เม่ือนําสถิติไคสแควรมาวิเคราะหเพ่ือพิสูจนสมมุติฐาน พบวา X2 = 405.292 
df = 4 p = 0 คา p ที่ไดมีคานอยกวาระดับความเชื่อม่ันที่ผูวิจัยกําหนด คือ 0.05 แสดงวาคนรัก
สัตวและคนไมรักสัตวใชคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
 ดังนั้น แมวาทั้งคนรักสัตวและคนไมรักสัตวจะมีปริมาณความถี่การใช 1. การละคําอางถึง 
บุรุษ 2. คําสรรพนาม/คํานําหนา และ 3. คําบอกความสัมพันธมากที่สุดเปน 3 อันดับแรก 
เหมือนกัน แตจะเห็นไดวา คนรักสัตวและคนไมรักสัตวใชคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งแตกตางกันทั้ง
จํานวนรูปแบบ รูปแบบเฉพาะ และความถี่การใช นอกจากนี้ ยังมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติดวย แสดงวา ความรักสัตวของผูพูดเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชคําอางถึง
บุรุษที่หนึ่ง 
 
5.  อิทธิพลของลักษณะของสตัวเลี้ยงตอการใชคําอางถึงบุรุษท่ีหน่ึง  
 
 สถานการณสมมติของงานวิจัยนี้มีจํานวน 10 สถานการณ ประกอบดวยสถานการณ
สมมติที่เกี่ยวกับสัตวเล้ียงของตัวเองและสัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ ลักษณะละ 5 สถานการณ
เทากัน ดังนั้น เม่ือนําขอมูลการใชคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งที่ไดมาจําแนกตามลักษณะของสัตวเล้ียง  
ก็จะไดความถี่การใชลักษณะละ 3,000 คร้ัง (600 คน x 5 สถานการณสมมติ) จากจํานวนนี้มีการ
ใชคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งทั้งหมด 7 รูปแบบ ดังตอไปนี้ 
 
 รูปแบบท่ี 1 การละคําอางถึงบุรุษ 
 
 ผูพูดใชการละคําอางถึงบุรุษพูดกับสัตวเล้ียงของตัวเอง จาํนวน 1,607 คร้ัง จาก 3,000 
คร้ัง คิดเปนรอยละ 53.57 ในขณะที่ผูพูดใชการละคําอางถึงบุรุษพูดกับสัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ 
จํานวน 1,946 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 64.87 
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 ตัวอยางประโยค  สัตวเล้ียงของตัวเอง :    Øรักปกปุยที่สุดในโลก  
    สัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ : Øมองไมเห็นเอ็งวะ 
 
 รูปแบบท่ี 2 คําสรรพนาม/คํานําหนา 
 
 ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนาพูดกบัสัตวเล้ียงของตัวเอง จํานวน 734 คร้ัง จาก 3,000 
คร้ัง คิดเปนรอยละ 24.47 ในขณะที่ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนาพูดกับสัตวเล้ียงที่พบโดย
บังเอิญ จํานวน 842 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 28.07 
 
 ตัวอยางประโยค  สัตวเล้ียงของตัวเอง :    กูจะพามึงออกไปดูโลกขางนอก 
    สัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ : ฉันกําลังชวยแกนะ 
 
 รูปแบบท่ี 3 คําบอกความสมัพันธ 
 
 ผูพูดใชคําบอกความสัมพันธพูดกับสัตวเล้ียงของตัวเอง จาํนวน 637 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง 
คิดเปนรอยละ 21.23 ในขณะที่ผูพูดใชคําบอกสัมพันธพูดกับสัตวเล้ียงทีพ่บโดยบังเอิญ จํานวน 
208 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 6.93 
 
 ตัวอยางประโยค  สัตวเล้ียงของตัวเอง :    พอไมนาเอาหนูมาเล้ียงเลย 
    สัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ : ปาขออุมแมวเหมียวหนอยนะ 
 
 รูปแบบท่ี 4 ช่ือ 
 
 ผูพูดใชชื่อพูดกบัสัตวเล้ียงของตัวเองเทานัน้ จํานวน 7 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 
0.23 
 ตัวอยางประโยค  สัตวเล้ียงของตัวเอง :    บอลรักฟนาเลจงัเลย 
 
 รูปแบบท่ี 5 คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต 
 
 ผูพูดใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิตพูดกับสัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญเทานัน้ จํานวน 3 คร้ัง 
จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.10 
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 ตัวอยางประโยค  สัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ : คนจะชวยใหรอดตายนะเนี่ย 
 
 รูปแบบท่ี 6 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสมัพันธ 
 
 ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสัมพันธพูดกับสัตวเล้ียงของตัวเอง จํานวน 
13 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.43 ในขณะทีผู่พูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอก
ความสัมพันธพูดกบัสัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ จํานวน 1 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.03 
 
 ตัวอยางประโยค  สัตวเล้ียงของตัวเอง :    ทําไมดื้อกับคุณยายแบบนี ้
    สัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ : คุณยายจะชวยลูกข้ึนมาเองนะจะ 
 
 รูปแบบท่ี 7 คําบอกความสมัพันธ+ช่ือ 
 
 ผูพูดใชคําบอกความสัมพันธ+ชื่อพูดกับสัตวเล้ียงของตัวเองเทานัน้ จํานวน 2 คร้ัง จาก 
3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.06 
 
 ตัวอยางประโยค  สัตวเล้ียงของตัวเอง :    พ่ีเบลจะพานองตาตากลับบาน 
 
 ผูวิจัยแสดงการใชคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งทั้ง 7 รูปแบบที่จําแนกตามลักษณะของสัตวเล้ียง
เปนตารางและแผนภาพไดดังตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 14  การใชคําอางถึงบุรุษที่หนึง่ทีจ่ําแนกตามลักษณะของสัตวเล้ียง 
 

รูปแบบ สัตวเลี้ยงของ
ตัวเอง 

สัตวเลี้ยงท่ีพบ 
โดยบังเอิญ 

ความถ่ี รอยละ ความถ่ี รอยละ 
1. การละคําอางถึงบุรุษ  1,607 53.57 1,946 64.87 
2. คําสรรพนาม/คํานําหนา  734 24.47 842 28.07 
3. คําบอกความสัมพันธ  637 21.23 208 6.93 
4. ชื่อ  7 0.23 0 0 
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ตารางท่ี 14  (ตอ) 
 

รูปแบบ สัตวเลี้ยงของ
ตัวเอง 

สัตวเลี้ยงท่ีพบ 
โดยบังเอิญ 

ความถ่ี รอยละ ความถ่ี รอยละ 
5. 
6. 

คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต 
คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสัมพันธ 

0 
13 

0 
0.43 

3 
1 

0.10 
0.03 

7. คําบอกความสัมพันธ+ชื่อ  2 0.06 0 0 
รวม 3,000 100.00 3,000 100.00 
 

 
  
ภาพท่ี 7  การใชคําอางถึงบุรุษทีห่นึ่งทีจ่ําแนกตามลักษณะของสัตวเล้ียง 
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ช่ือ

คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต

คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสัมพันธ

คําบอกความสัมพันธ+ช่ือ

รอยละของการใชคําอางถึงบุรุษท่ีหน่ึงท่ีจําแนกตามลักษณะของสัตวเลี้ยง

สัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ
สัตวเล้ียงของตัวเอง
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 ผูวิจัยนําขอมูลการใชคําอางถึงบุรุษทีห่นึ่งระหวางที่ผูพูดใชพูดกับสัตวเล้ียงของตัวเองและ
สัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญมาเปรียบเทียบใหเหน็ชัดเจนในรูปของตารางไดดังตอไปนี ้
 
ตารางท่ี 15  เปรียบเทียบการใชคําอางถึงบุรุษที่หนึง่ระหวางที่ผูพูดใชพูดกบัสัตวเล้ียงของ 
         ตัวเองและสัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ 
 
การใชคําอางถึงบุรุษท่ีหน่ึง สัตวเลี้ยงของตวัเอง สัตวเลี้ยงท่ีพบโดยบังเอิญ 
1. จํานวนรูปแบบทีใ่ช 6 รูปแบบ 5 รูปแบบ 
2. รูปแบบเฉพาะ 2 รูปแบบ 1 รูปแบบ 
3. รูปแบบที่มีความถี่การ

ใชแตกตางกันชัดเจน 
ใชคําบอกความสัมพันธมากกวา
สัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ 

ใชการละคําอางถงึบุรุษ และ
คําสรรพนาม/คํานําหนา
มากกวาสัตวเล้ียงของตัวเอง 

4. รูปแบบที่มีความถี่การ
ใชมากที่สุด 3 อันดับ
แรก 

1. การละคําอางถึงบุรุษ 
2. คําสรรพนาม/คํานําหนา 
3. คําบอกความสัมพันธ  

1. การละคําอางถึงบุรุษ 
2. คําสรรพนาม/คํานําหนา 
3. คําบอกความสัมพันธ 

 
 เพ่ือคํานวณไคสแควร ผูวิจัยรวมรูปแบบของคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งที่มีคา E ต่ํากวา 5 เขา
ดวยกัน และกําหนดเปน “รูปแบบอ่ืนๆ” แทน ซึ่งจะไดตารางดังตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 16  การแจกแจงรูปแบบของคําอางถึงบุรุษที่หนึง่ที่มีคา E สูงกวา 5 ที่จําแนกตาม 
                    ลักษณะของสัตวเล้ียง เพ่ือคํานวณไคสแควร 
 

รูปแบบ ความถ่ี รวม 
 สัตวเลี้ยง

ของตัวเอง 
สัตวเลี้ยง 
ท่ีพบโดย
บังเอิญ 

 

1. การละคําอางถึงบุรุษ 1,607 1,946 3,553 
2.  คําสรรพนาม/คํานําหนา 734 842 1,576 
3.  คําบอกความสัมพันธ 637 208 845 
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ตารางท่ี 16  (ตอ) 
 

รูปแบบ ความถ่ี รวม 
 สัตวเลี้ยง

ของตัวเอง 
สัตวเลี้ยง 
ท่ีพบโดย
บังเอิญ 

 

4.  คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสัมพันธ 13 1 14 
5. รูปแบบอ่ืนๆ 9 3 12 
รวม 3,000 3,000 6,000 
X2 = 270.832 df = 4 p = 0 

 
 จากการวิเคราะหขอมูลการใชคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งที่แตกตางกันดวยลักษณะของสัตว
เล้ียงพบวา ผูพูดใชคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งพูดกับสัตวเล้ียงของตัวเองหลากหลายรูปแบบกวาที่ใชกับ
สัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญเพียงเล็กนอย คือ 6 รูปแบบ > 5 รูปแบบ ซึ่งพบรูปแบบที่เปนรูปแบบ 
เฉพาะที่ผูพูดใชกับสัตวเล้ียงแตละลักษณะ ดังตอไปนี้ รูปแบบเฉพาะที่ใชกับสัตวเล้ียงของตัวเอง 
จํานวน 2 รูปแบบ คือ 1. ชื่อ และ 2. คําบอกความสัมพันธ+ชื่อ ในขณะที่รูปแบบเฉพาะที่ใชกับ
สัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญมีเพียงรูปแบบเดียว คือ คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต 
 
 สวนรูปแบบที่ผูพูดใชกับทั้งสัตวเล้ียงของตัวเองและสัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญเหมือนกัน 
จํานวน 4 รูปแบบ พบวา มีความถี่การใชแตกตางกันทุกรูปแบบ โดยเฉพาะ 3 รูปแบบที่มีความถี่
การใชแตกตางกันอยางชัดเจน คือ ผูพูดใชคําบอกความสัมพันธกับสัตวเล้ียงของตัวเองดวย
ปริมาณความถี่การใชที่มากกวาสัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ กลาวคือ รอยละ 21.23 > 6.93  
ในขณะที่ผูพูดใชการละคําอางถึงบุรุษ และคําสรรพนาม/คํานําหนากับสัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ
ดวยปริมาณความถี่การใชที่มากกวาสัตวเล้ียงของตัวเอง กลาวคือ รอยละ 64.87 > 53.57 และ  
รอยละ 28.07 > 24.47 ตามลําดับ สวนอีก 1 รูปแบบ พบวา มีปริมาณความถี่การใชไมแตกตาง 
กันอยางชัดเจน กลาวคือ ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสัมพันธกับสัตวเล้ียงของ
ตัวเองมากกวาสัตวเ ล้ียงที่พบโดยบังเอิญเพียงเล็กนอย ซึ่งมีปริมาณความถี่ไมถึงรอยละ 1 
เชนเดียวกันดวย คือ รอยละ 0.43 > 0.03    
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 เม่ือเรียงลําดับรูปแบบที่มีปริมาณความถี่การใชมากที่สุด 3 อันดับแรกที่ผูพูดใชกับสัตว 
เล้ียงทั้ง 2 ลักษณะพบวา เรียงลําดับเหมือนกัน คือ ผูพูดใชการละคําอางถึงบุรุษกับสัตวเล้ียงของ 
ตัวเองและสัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญดวยปริมาณความถี่การใชมากที่สุดเหมือนกัน รองลงมา คือ 
คําสรรพนาม/คํานําหนา และอันดับที่ 3 คือ คําบอกความสัมพันธ ซึ่งเปนลําดับที่เหมือนกับลําดับ 
ของการใชคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งโดยรวม 
 
 นอกจากนี้ เม่ือนําสถิติไคสแควรมาวิเคราะหเพ่ือพิสูจนสมมุติฐาน พบวา X2 = 270.832 
df = 4 p = 0 คา p ที่ไดมีคานอยกวาระดับความเชื่อม่ันที่ผูวิจัยกําหนด คือ 0.05 แสดงวา คําอาง
ถึงบุรุษที่หนึ่งที่ผูพูดใชพูดกับสัตวเล้ียงของตัวเองและสัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ  
 
 ดังนั้น แมวาจะพบปริมาณความถี่การใช 1. การละคําอางถึงบุรุษ 2. คําสรรพนาม/คํา
นําหนา และ 3. คําบอกความสัมพันธมากที่สุดเปน 3 อันดับแรกเหมือนกันทั้งสัตวเล้ียงของตัวเอง
และสัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ แตจะเห็นไดวา ผูพูดใชคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งกับสัตวเล้ียงของตัวเอง
และสัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญแตกตางกันทั้งจํานวนรูปแบบ รูปแบบเฉพาะ และปริมาณความถี่
การใช นอกจากนี้ ยังมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติดวย แสดงวา ลักษณะของสัตว
เล้ียงเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชคําอางถึงบุรุษที่หนึ่ง 
 
6.  อิทธิพลของชนิดของสัตวเลีย้งตอการใชคําอางถึงบุรุษท่ีหน่ึง  
 
 สถานการณสมมติของงานวิจัยนี้มีจํานวน 10 สถานการณ ประกอบดวยสถานการณ 
สมมติที่เกี่ยวกับสุนัข แมว ปลา นก และกระตาย ชนิดละ 2 สถานการณเทากัน ดังนั้น เม่ือนํา 
ขอมูลการใชคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งที่ไดมาจําแนกตามชนิดของสัตวเล้ียง ก็จะไดความถี่การใชชนิด
ละ 1,200 คร้ัง (600 คน x 2 สถานการณสมมติ) จากจํานวนนี้มีการใชคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งทั้งหมด  
7 รูปแบบ ดังตอไปนี้ 
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 รูปแบบท่ี 1 การละคําอางถึงบุรุษ 
 
 ผูพูดใชการละคําอางถึงบุรุษพูดกับสัตวเล้ียงทั้ง 5 ชนิด คือ ผูพูดใชการละคําอางถึงบุรุษ
พูดกับสุนัข จํานวน 787 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 65.58 ผูพูดใชการละคําอางถึงบุรุษ
พูดกับแมว จํานวน 777 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 64.75 ผูพูดใชการละคําอางถึงบุรุษ
พูดกับปลา จํานวน 702 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 58.50 ผูพูดใชการละคําอางถงึบุรุษ
พูดกับนก จํานวน 671 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 55.92 และผูพูดใชการละคําอางถึง
บุรุษพูดกับกระตาย จํานวน 616 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 51.33 
 
 ตัวอยางประโยค  สุนัข :  แคนี้Øก็กลัวจะแยแลวนะเวย  
    แมว :  เดี๋ยวØจะไปหาขาวมาใหเหมียวกินแลวกนันะ
    ปลา :  Øจะพาปลานอยไปหาที่อยูใหมนะจะ 
    นก :  ถาพรุงนี้Øมา จะเอาอาหารมาใหนองนกนะ
    กระตาย : Øกําลังจะพาเจากระตายไปหาหมอนะ 
 
 รูปแบบท่ี 2 คําสรรพนาม/คํานําหนา 
 
 ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนาพูดกบัสัตวเล้ียงทั้ง 5 ชนิด คือ ผูพูดใชคําสรรพนาม/                     
คํานําหนาพูดกับสุนัข จํานวน 197 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 16.42 ผูพูดใชคําสรรพ
นาม/คํานําหนาพูดกับแมว จํานวน 229 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 19.08 ผูพูดใชคํา
สรรพนาม/คํานําหนาพูดกับปลา จํานวน 355 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 29.58 ผูพูดใช
คําสรรพนาม/คํานําหนาพูดกับนก จํานวน 384 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 32.00 และ 
ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนาพูดกบักระตาย จํานวน 411 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 
34.25 
 
 ตัวอยางประโยค  สุนัข :  เดี๋ยวกตูีดวยไมเลย   
    แมว :  สงสัยฉันตองจัดยาเบื่อแมวใหแกแลวแหละ
    ปลา :  เคาจะชวยนะเนีย่ ยังอีก   
    นก :  เราอยากพาแกวไปหาหมอจัง  
    กระตาย : ขาไมอยากเห็นเจาตายตอหนาเลย 
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 รูปแบบท่ี 3 คําบอกความสมัพันธ 
 
 ผูพูดใชคําบอกความสัมพันธพูดกับสัตวเล้ียงทั้ง 5 ชนิด คือ ผูพูดใชคําบอกความสัมพันธ
พูดกับสุนัข จํานวน 208 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 17.33 ผูพูดใชคําบอกความสัมพันธ
พูดกับแมว จํานวน 189 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 15.75 ผูพูดใชคําบอกความสัมพันธ
พูดกับปลา จํานวน 136 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 11.33 ผูพูดใชคําบอกความสัมพันธ
พูดกับนก จํานวน 142 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 11.83 และผูพูดใชคําบอก
ความสัมพันธพูดกบักระตาย จํานวน 170 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 14.17 
 
 ตัวอยางประโยค  สุนัข :  แมพาปเตอรไปตัดขนเลยดกีวา  
    แมว :  พอคิดถึงลูกมากเลย   
    ปลา :  ตาเอาอาหารมาใหนายปลาแลวนะ 
    นก :  พอไมนาเอาหนูมาเล้ียงเลย  
    กระตาย : พ่ีเปนหวงแปงมากๆ เลย 
 
 รูปแบบท่ี 4 ช่ือ 
 
 ผูพูดใชชื่อพูดกบัสัตวเล้ียงทั้ง 5 ชนิด คือ ผูพูดใชชื่อพูดกบัสุนัข จํานวน 2 คร้ัง จาก 1,200 
คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.17 ผูพูดใชรูปแบบชื่อพูดกบัแมว จํานวน 1 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอย
ละ 0.08 ผูพูดใชชื่อพูดกับปลา จํานวน 2 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.17 ผูพูดใชชื่อพูด
กับนก จํานวน 1 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.08 และผูพูดใชชื่อพูดกับกระตาย จํานวน 
1 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.08 
 
 ตัวอยางประโยค  สุนัข :  บอลอยากพาแอมม่ีออกไปตัดขนจัง 
    แมว :  กี้คิดถึงทุกวันเลย   
    ปลา :  กี้จะดูแลแกใหดกีวานี้ใหได  
    นก :  ทําไมขุนทองทําฝายเจ็บแบบนี้ละ  
    กระตาย : บอลรักฟนาเลจังเลย 
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 รูปแบบท่ี 5 คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต 
 
 ผูพูดใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิตพูดกับปลาและนกเทานัน้ คือ ผูพูดใชคําเรียกชนิดของส่ิง
กับปลา จํานวน 2 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.17 และผูพูดใชคําเรียกชนดิของส่ิงมีชีวิต
กับนก จํานวน 1 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.08 
 
 ตัวอยางประโยค  ปลา :  คนจะพาไปอยูที่ดีๆ ไมไปหรอ  
    นก :  คนจะชวยใหรอดตายนะเนี่ย 
 
 รูปแบบท่ี 6 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสมัพันธ 
 
 ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสัมพันธพูดกับสัตวเล้ียงทั้ง 5 ชนิด คือ  
ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสัมพันธพูดกับสุนัข จํานวน 5 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง 
คิดเปนรอยละ 0.42 ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสัมพันธพูดกับแมว จํานวน 3 
คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.25 ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสัมพันธ
พูดกับปลา จํานวน 3 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.25 ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+
คําบอกความ สัมพันธพูดกับนก จํานวน 1 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.08 และผูพูดใช
คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสัมพันธพูดกบักระตาย จํานวน 2 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง  
คิดเปนรอยละ 0.16 
 
 ตัวอยางประโยค  สุนัข :  คุณแมจะพากุงเตนไปเที่ยวนะ  
    แมว :  คุณแมคิดถงึลูกจงัเลย   
    ปลา :  คุณยายจะชวยลูกข้ึนมาเองนะจะ  
    นก :  คุณยายเหนื่อยแลวนะลูก  
    กระตาย : คุณแมตองทําโทษบางแลวม้ัง 
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 รูปแบบท่ี 7 คําบอกความสมัพันธ+ช่ือ 
 
 ผูพูดใชคําบอกความสัมพันธ+ชื่อกับสุนัขและแมวเทานั้น คือ ผูพูดใชคําบอกความ 
สัมพันธ+ชื่อกับสุนัขและแมว ชนิดละ 1 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.08  
 
 ตัวอยางประโยค  สุนัข :  นองคูกาหามดื้อกบัพ่ีเบลนะ  
    แมว :  พ่ีเบลจะพานองตาตากลับบาน 
 
 ผูวิจัยแสดงความถี่การใชคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งทั้ง 7 รูปแบบที่จําแนกตามชนิดของสัตว
เล้ียงเปนตารางและแผนภาพไดดังตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 17  การใชคําอางถึงบุรุษที่หนึง่ทีจ่ําแนกตามชนดิของสัตวเล้ียง 
 

รูปแบบ สุนัข แมว ปลา นก กระตาย 
ความถ่ี รอยละ ความถ่ี รอยละ ความถ่ี รอยละ ความถ่ี รอยละ ความถ่ี รอยละ 

1. การละคําอางถึงบุรุษ  787 65.58 777 64.75 702 58.5 671 55.92 616 51.33 
2. คําสรรพนาม/คํานําหนา  197 16.42 229 19.08 355 29.58 384 32.00 411 34.25 
3. คําบอกความสัมพันธ  208 17.33 189 15.75 136 11.33 142 11.83 170 14.17 
4. ชื่อ  2 0.17 1 0.08 2 0.17 1 0.08 1 0.08 
5. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต 0 0 0 0 2 0.17 1 0.08 0 0 
6. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอก

ความสัมพันธ 
5 0.42 3 0.25 3 0.25 1 0.08 2 0.16 

7. คําบอกความสัมพันธ+ชื่อ  1 0.08 1 0.08 0 0 0 0 0 0 
รวม 1,200 100.00 1,200 100.00 1,200 100.00 1,200 100.00 1,200 100.00 
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ภาพท่ี 8  การใชคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งทีจ่ําแนกตามชนิดของสัตวเล้ียง 
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 ผูวิจัยนําขอมูลการใชคําอางถึงบุรุษทีห่นึ่งระหวางที่ผูพูดใชพูดกับสุนัข แมว ปลา นก และ
กระตายมาเปรียบเทียบใหเหน็ชดัเจนในรูปของตารางไดดงัตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 18  เปรียบเทียบการใชคําอางถึงบุรุษที่หนึง่ระหวางที่ผูพูดใชพูดกบัสุนัข แมว ปลา นก 
         และกระตาย 
 
การใชคําอางถึงบุรุษท่ีหน่ึง สุนัข แมว ปลา นก กระตาย 
1. จํานวนรูปแบบทีใ่ช 6 รูปแบบ 6 รูปแบบ 6 รูปแบบ 6 รูปแบบ 5 รูปแบบ 
2. 
 

รูปแบบที่มีความถี่การ
ใชมากที่สุด 3 อันดับ
แรก 

1. การละ
คําอางถึง
บุรุษ 
2. คําบอก
ความ 
สัมพันธ 
3. คํา
สรรพนาม 
/คํา
นําหนา 

1. การละ
คําอางถึง
บุรุษ 
2. คํา
สรรพนาม 
/คํา
นําหนา 
3. คําบอก
ความ 
สัมพันธ 

1. การละ
คําอางถึง
บุรุษ 
2. คํา
สรรพนาม 
/คํา
นําหนา 
3. คําบอก
ความ 
สัมพันธ 

1. การละ
คําอางถึง
บุรุษ 
2. คํา
สรรพนาม 
/คํา
นําหนา 
3. คําบอก
ความ 
สัมพันธ 

1. การละ
คําอางถึง
บุรุษ 
2. คํา 
สรรพนาม 
/คํา 
นําหนา 
3. คําบอก
ความ 
สัมพันธ 

 
 เพ่ือคํานวณไคสแควร ผูวิจัยรวมรูปแบบของคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งที่มีคา E ต่ํากวา 5 เขา
ดวยกัน และกําหนดเปน “รูปแบบอ่ืนๆ” แทน ซึ่งจะไดตารางดังตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 19  การแจกแจงรูปแบบของคําอางถึงบุรุษที่หนึง่ที่มีคา E สูงกวา 5 ที่จําแนกตามชนิด 
                    ของสัตวเล้ียง เพ่ือคํานวณไคสแควร 
 

รูปแบบ ความถ่ี รวม 
  สุนัข แมว ปลา นก กระตาย  
1. การละคําอางถึงบุรุษ 787 777 702 671 616 3,553 
2. คําสรรพนาม/คํานําหนา 197 229 355 384 411 1,576 
3. คําบอกความสัมพันธ 208 189 136 142 170 845 
4. รูปแบบอ่ืนๆ 8 5 7 3 3 26 
รวม 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 6,000 
X2 = 172.512 df = 12 p = 0 

 
 จากการวิเคราะหขอมูลการใชคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งที่แตกตางกันดวยชนิดของสัตวเล้ียง
พบวา ผูพูดใชคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งพูดกับสุนัข แมว ปลา และนกดวยจํานวนรูปแบบที่เทากัน ซึ่ง
หลากหลายรูปแบบกวาที่ใชพูดกับกระตายเพียงเล็กนอย คือ 6 รูปแบบ > 5 รูปแบบ 
 
 แมวาผลการวิจัยจะไมพบรูปแบบเฉพาะของสัตวเล้ียงแตละชนิด แตพบวามี 2 รูปแบบที่ 
ผูพูดใชกับสัตวเล้ียงบางชนิดเทานั้น คือ คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต เปนรูปแบบที่ผูพูดใชกับปลา 
และนกเทานั้น และอีกรูปแบบหนึ่ง คือ คําบอกความสัมพันธ+ชื่อ เปนรูปแบบที่ผูพูดใชกับสุนัข 
และแมวเทานั้น 
 
 สวนรูปแบบที่ผูพูดใชกับทั้งสุนัข แมว ปลา นก และกระตายเหมือนกัน จํานวน 5 รูปแบบ 
พบวา มีปริมาณความถี่การใชแตกตางกนั 3 รูปแบบ คือ ผูพูดใชการละคําอางถึงบุรุษ และคําบอก
ความสัมพันธกับสุนัขดวยปริมาณความถี่การใชที่มากกวาแมว ปลา นก และกระตาย คือ รอยละ 
65.58 > 64.75, 58.5, 55.92 และ 51.33 ตามลําดับ และ รอยละ 17.33 > 15.75, 11.33, 11.83 
และ 14.17 ตามลําดับ ในขณะที่ผูพูดใชคําสรรพนาม/คาํนําหนากับกระตายดวยปริมาณความถี่
การใชที่มากกวาสุนัข แมว ปลา และนก คือ รอยละ 34.25 > 16.42, 19.08, 29.58 และ 32.00 
ตามลําดับ สวนอีก 2 รูปแบบ คือ ชื่อ และคําสรรพนาม/คาํนําหนา+คําบอกความสัมพันธ พบวา มี
ปริมาณความถี่การใชเกือบเทากนั และสัตวเล้ียงบางชนิดกมี็ปริมาณความถี่การใชเทากันดวย 
กลาวคือ ผูพูดใชชื่อกับสุนัข แมว ปลา นก และกระตาย ในรอยละ 0.17, 0.08, 0.17, 0.08 และ 
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0.08 ตามลําดับ และใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสัมพันธกับสุนัข แมว ปลา นก และ
กระตาย ในรอยละ 0.42, 0.25, 0.25, 0.08 และ 0.16        
 
 เม่ือเรียงลําดบัรูปแบบที่มีปริมาณความถี่การใชมากที่สุด 3 อันดับแรกของสัตวเล้ียงทั้ง 5 
ชนิดพบวา เรียงลําดับทั้งเหมือนกันและแตกตางกนั คือ สัตวเล้ียงทั้ง 5 ชนิดมีปริมาณความถีก่าร
ใชการละคําอางถงึบุรุษมากที่สุดเหมือนกนั แตแตกตางกนัที่ สุนัขมีปริมาณความถี่การใชคําบอก
ความสัมพันธเปนอันดบัที่ 2 และคําสรรพนาม/คํานําหนาเปนอันดับที่ 3 ตรงกันขามกับที่แมว ปลา 
นก และกระตายมีปริมาณความถีก่ารใชคําสรรพนาม/คํานําหนาเปนอันดับที่ 2 และคําบอก 
ความสัมพันธเปนอันดบัที่ 3 ซึ่งลําดับของแมว ปลา นก และกระตายเปนลําดับที่เหมือนกบัลําดับ
ของการใชคําอางถึงบุรุษทีห่นึ่งโดยรวม 
 
 นอกจากนี้ เม่ือนําสถติิไคสแควรมาวิเคราะหเพ่ือพิสูจนสมมุติฐาน พบวา X2 = 172.512 
df = 12 p = 0 คา p ที่ไดมีคานอยกวาระดับความเชื่อม่ันที่ผูวิจัยกําหนด คือ 0.05 แสดงวา คําอาง
ถึงบุรุษทีห่นึ่งที่ผูพูดใชกบัสุนัข แมว ปลา นก และกระตายแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิต ิ
 
 ดังนั้น แมวาทั้งสุนัข แมว ปลา นก และกระตายจะมีปริมาณความถี่การใชการละคําอาง
ถึงบุรุษมากที่สุดเหมือนกนั และไมพบรูปแบบเฉพาะ แตจะเห็นไดวา ผูพูดใชคําอางถึงบุรุษทีห่นึ่ง
กับสุนัข แมว ปลา นก และกระตายแตกตางกันทัง้จํานวนรูปแบบ (แมจะแตกตางกันเพียง
เล็กนอย) และปริมาณความถี่การใช นอกจากนี้ ยังมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ
ดวย แสดงวา ชนิดของสัตวเล้ียงเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชคําอางถึงบุรุษที่หนึ่ง  
 
 ในเม่ือผลการวิเคราะหแสดงใหเหน็วา ผูพูดใชคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งแตกตางกันทั้งรูปแบบ
ที่ใช ความถี่การใช และแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถิติทั้ง 5 ปจจัยที่ศึกษา ผูวิจัยจึงสรุป
ผลการวิจัยในสวนนี้ไดวา เพศของผูพูด อายุของผูพูด ความรักสัตวของผูพูด ลักษณะของสัตว
เล้ียง และชนิดของสัตวเล้ียงเปนปจจยัที่มีอิทธิพลตอการใชคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งที่ผูพูดใชอางถึง
ตัวเองในการพูดคุยกับสัตวเล้ียง 
 
 ลําดับถัดไป ผูวิจัยจะกลาวถึงผลการวิเคราะหคําอางถึงบุรุษที่สองที่ผูพูดใชอางถึงสัตว
เล้ียงที่พูดคุยดวย 
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คําอางถึงบุรุษท่ีสอง 
 

1.  รูปแบบและความถ่ีของการใชคําอางถึงบุรุษท่ีสอง 
 
 จากการจําแนกประเภทของคําอางถึงบุรุษที่สองพบวา ผูพูดใชประเภทของคําอางถึงบุรุษ
ทั้งหมด 7 ประเภทปรากฏรวมกันเปนรูปแบบของคําอางถึงบุรุษที่สอง โดยมีจํานวนประเภทมาก  
กวาคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งอยู 2 ประเภท ซึ่งประเภทของคําอางถึงบุรุษที่สองทั้ง 7 ประเภท                            
มีดังตอไปนี้ (ดูนิยามคําอางถึงบุรุษแตละประเภทในบทที่ 3) 
 
 ประเภทท่ี 1 การละคําอางถึงบุรุษ คือ การกลาวแตเนื้อความที่ตองการส่ือสารโดยไมใช 
คําใดๆ อางถึงสัตวเล้ียงที่สนทนาดวย 
 
 ประเภทท่ี 2 คําสรรพนาม/คํานําหนา คําสรรพนามที่พบ ไดแก คําวา เธอ เรา เจา แก  
สวนคํานําหนาที่พบ ไดแก คําวา นาย นาง ไอ เจา พอ แม 
 
 ประเภทท่ี 3 คําบอกความสัมพันธ คําบอกความสัมพันธที่พบ ไดแก คําวา ลูก นอง  
 
 ประเภทท่ี 4 ช่ือ ชื่อและฉายาของสัตวเล้ียงที่พบ ไดแก ชือ่ ดาวเรือง หมูสับ เซยา  
สมหวัง ดาง ตัวเล็ก หลังอาน ดาง อวน 
 
 ประเภทท่ี 5 คําเรียกชนิดของสิ่งมชีีวิต คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิตที่พบ ไดแก สัตว  
เหมียว ขุนทอง หมอสี นกแกว 
 
 ประเภทท่ี 6 คําแสดงความรูสกึ คําแสดงความรูสึกที่ปรากฏตามลําพังที่พบ ไดแก  
คําวา ที่รัก คนดี สวนคําแสดงความรูสึกทีป่รากฏเฉพาะตอทายคําอางถึงบุรุษประเภทอ่ืนมี 2 คํา 
คือ คําวา รัก และ นอย ในคําอางถึงบุรุษที่สอง ไดแก คําวา ลูกรัก ปลานอย แตไมพบวาผูพูดใชคํา
อางถึงบุรุษประเภทนีเ้ปนคําอางถงึบุรุษที่หนึ่ง 
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 ประเภทท่ี 7 คําแสดงความเปนเจาของ กลุมคําแสดงความเปนเจาของทีป่รากฏ 
ตอทายคําอางถึงบุรุษประเภทอ่ืนที่พบ ไดแก คําวา ของพอ ของฉัน สวนคําแสดงความเปนเจาของ
ที่ปรากฏแตคํานามหรือคําสรรพนามทีเ่ปนผูครอบครองตอทายคําอางถึงบุรุษประเภทอ่ืนเทานัน้มี 
2 คํา คือ คําวา พอ และ แม ในคําอางถึงบุรุษที่สอง คําวา ลูกพอ และ ลูกแม แตไมพบวาผูพูดใช
คําอางถึงบุรุษประเภทนีเ้ปนคําอางถึงบุรุษที่หนึง่เชนกนั 
 
 จากขอมูลที่ไดจากกลุมตัวอยางจํานวน 600 คน ในสถานการณสมมติจํานวน 10  
สถานการณ (รวมเปนความถี่การใชคําอางถึงบุรุษที่สองจํานวน 6,000 คร้ัง) สามารถนํามาจําแนก
รูปแบบของคําอางถึงบุรุษที่สองตามประเภทของคําอางถึงบุรุษที่สองทั้ง 7 ประเภทขางตนได 
ทั้งหมด 21 รูปแบบ ดังนี้ 
 
 รูปแบบท่ี 1 การละคําอางถึงบุรุษ  
 
 ผูพูดใชการละคําอางถึงบุรุษ จํานวน 3,206 คร้ัง จาก 6,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 53.43 
  
 ตัวอยางประโยค  เดี๋ยวกจูะตีØดวยไมเลย     
    รูไหมวาเปนหวงØมาก     
    ปูเอาอาหารมาใหØเยอะเลย    
    ทําไมØดื้อกับคุณยายแบบนี ้
 
 จากตัวอยางประโยค จะเห็นไดวา แมวาผูพูดจะละคําอางถึงสัตวเล้ียงที่สนทนาดวย ซึ่ง
เปนประธานและกรรมของประโยคก็ตาม แตก็ยังคงเขาใจความหมายของประโยคไดอยู 
 
 รูปแบบท่ี 2 คําสรรพนาม/คํานําหนา  
    
 ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา จํานวน 1,674 คร้ัง จาก 6,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 27.90  
 
 คําสรรพนาม/คํานําหนาที่พบมี 16 คํา คือ คําวา แก เอ็ง มึง หนู เจา ล้ือ เธอ หลอน ตัว 
ตัวเอง ตัวเธอ ไอหนู อีหนู เจาหนู นางหนู และ You (ยู)  
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 ตัวอยางประโยค  ฉันกําลังชวยแกนะ     
    มองไมเห็นเอ็งวะ     
    กูจะพามึงออกไปดูโลกขางนอก    
    พอไมนาเอาหนูมาเล้ียงเลย  
 
 รูปแบบท่ี 3 คําบอกความสมัพันธ  
       
 ผูพูดใชคําบอกความสัมพันธ จํานวน 415 คร้ัง จาก 6,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 6.92 
 
 คําบอกความสัมพันธที่พบมี 6 คํา คือ คําวา ลูก เพ่ือน นอง นองสาว ลูกสาว และ ลูกชาย 
 
 ตัวอยางประโยค  เดี๋ยวพอจะพาลูกสาวไปเทีย่วนะ    
    ลืมพาเพ่ือนไปตัดขนเลยวะ    
    มองไมเห็นลูกจริงๆ นะ     
    พ่ีเบื่อนองจุงเบย    
  
 รูปแบบท่ี 4 ช่ือ 
           
 ผูพูดใชชื่อ จํานวน 344 คร้ัง จาก 6,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 5.73 
 
 ชื่อที่พบมี 309 ชื่อ ไดแก ชื่อ ชมพู มังกรน้ํา กังฟู ไมโล ผักบุง คุณนาย ปุย แปง ปอกกี้  
อ๊ิคคิว บอย ปกปุย ซีซาส ยามะ ดุกดิ๊ก โอเล พลูโต ผักชี ลีโอ ด็อกกี้ ฟคกี้ ปเตอร นาเดีย โดเรมอน  
มะแหมว ไอติม เจานาย สังขยา ปโป ช็อคโกชิพ เบบี๋ จัมโบ ตุกตุก ถวยฟู ขุนศึก ตุยนุย ฮันนี่ 
สมบูรณ เฉากวย แตม บารบี้ คิตตี้ แอมม่ี บอบบี้ ดรากอน มะขาม โบ แบร่ิง ฟนาเล โดนัท จุบป 
ลัคกี้ ตนหอม ดาง ตัวเล็ก หลังอาน ดํา ลายทาง มอมแมม อวน ขนฟู ขาว หูยาว 
  
 ตัวอยางประโยค  รักปกปยุที่สุดในโลก     
    แมพาปเตอรไปตัดขนเลยดกีวา    
    พ่ีเปนหวงแปงมากๆ เลย     
    สงสารตัวเล็กจงัเลย  
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 รูปแบบท่ี 5 คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต   
     
 ผูพูดใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต จํานวน 169 คร้ัง จาก 6,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 2.82 
 
 คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิตที่พบมี 15 คํา คือ คําวา สัตว หมา แมว แมวเหมียว แมวหงาว 
หมอสี ปลามังกร ปลาทอง นก หงสหยก ขุนทอง นกแกว แกว กระตาย และ ตาย 
 
 ตัวอยางประโยค  เดี๋ยวจะไปหาขาวมาใหเหมียวกินแลวกนันะ  
    เราอยากพาแกวไปหาหมอจัง    
    ฉันจะใหขุนทองไปอยูกับคนอ่ืนแลวนะ   
    จริงๆ ฉันนาจะปลอยใหสัตวตายไปเลย 
 
 รูปแบบท่ี 6 คําแสดงความรูสกึ   
      
 ผูพูดใชคําแสดงความรูสึก จํานวน 5 คร้ัง จาก 6,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.08 
  
 คําแสดงความรูสึกที่พบมี 4 คํา คือ คําวา ที่รัก เด็กดี คนสวย และ เด็กนอย 
 
 ตัวอยางประโยค  กําลังชวยเด็กดีอยูนะ      
    จะลงโทษที่รักทีท่ําแบบนี ้    
    จะพาคนสวยไปเลือกคูนะ    
    เดี๋ยวจะพาเดก็นอยออกไปเสริมสวยนะ  
   
 รูปแบบท่ี 7 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสมัพันธ   
  
 ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสัมพันธ จํานวน 2 คร้ัง จาก 6,000 คร้ัง                                     
คิดเปนรอยละ 0.03 
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 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสัมพันธที่พบมีเพียงคําเดียว คือ คําวา ไอนอง 
 
 ประโยคทีใ่ช  เย็นนี้พ่ีจะพาไอนองไปหาแฟนนะ    
    คิดถึงไอนองมากเลย 
 
 รูปแบบท่ี 8 คําสรรพนาม/คํานําหนา+ช่ือ  
    
 ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+ชื่อ จํานวน 31 คร้ัง จาก 6,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.52 
 
 คําสรรพนาม/คํานําหนา+ชื่อที่พบมี 29 คํา คือ คําวา เจาฝกบัว เจาสายธาร เจาโกโก                        
เจาลูกชิ้น เจาตัวเล็ก เจาตัวกลม เจาขนปุย เจาตู เจาตูบ เจาขนฟู ไออวน ไอหอยหลอด ไอมูทู                      
ไอหนอไมดอง ไอมิกกี้ ไอหมอง ไอรวย ไอฟกทอง ไอซื่อ ไอขาว ไอทับทิม ไอจําป ไอดอกรัก               
ไอเปา ไอตูบ อีอวน หนูเบล หนูอวน และ นางเห็ดเผาะ 
 
 ตัวอยางประโยค  พอตองตีเจาฝกบัวบางแลวแหละ    
    เปนหวงอีอวนแทบตาย     
    สงสารหนูอวนจัง     
    สงสัยตองพานางเห็ดเผาะไปปลอยวัดดกีวาม้ัง 
 
  รูปแบบท่ี 9 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต  
   
 ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต จํานวน 85 คร้ัง จาก 6,000 
คร้ัง คิดเปนรอยละ 1.42 
 
 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิตที่พบมี 23 คํา คือ คําวา เจาหมา                 
เจาแมว เจาเหมียว เจาแมวเหมียว เจาเหมียวหงาว เจาปลา เจาหมอสี เจาปลาหมอ เจาปลามังกร 
เจาแกว เจานกแกว เจานก เจาขุนทอง เจากระตาย เจาตาย ไอเหมียว ไอหมอสี ไอขุนทอง ไอตาย 
อีหมา อีเหมียว นายปลา และ หนูนก 
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 ตัวอยางประโยค  กําลังจะพาเจากระตายไปหาหมอนะ   
    ไอขุนทองจะจกิพอทําไมละ    
    อยากจะตีอีเหมียวใหตายคามือเลย   
    ตาเอาอาหารมาใหนายปลาแลวนะ  
    
 รูปแบบท่ี 10 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําแสดงความรูสึก  
 
 ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําแสดงความรูสึก จํานวน 1 คร้ัง จาก 6,000 คร้ัง                                          
คิดเปนรอยละ 0.02  
 
 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําแสดงความรูสึกที่พบมีเพียงคาํเดียว คือ คําวา พอคนดี  
 
 ประโยคทีใ่ช  เอาขาวมาใหพอคนดกีินนะ 
 
 รูปแบบท่ี 11 คําบอกความสัมพันธ+ช่ือ  
     
 ผูพูดใชคําบอกความสัมพันธ+ชื่อ จํานวน 8 คร้ัง จาก 6,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.13 
 
 คําบอกความสัมพันธ+ชื่อที่พบมี 8 คํา คือ คําวา นองคูกา นองชมพู นองตาตา                         
นองแคบหมู  ลูกขม้ิน ลูกทองคํา ลูกเชอรร่ี และ ลูกลิลล่ี 
 
 ตัวอยางประโยค   จะพานองชมพูไปเสริมสวยนะจะ    
    นองคูกาหามดื้อกบัพ่ีเบลนะ    
    ขารักลูกทองคํานะ     
    พรุงนี้จะใหลูกขม้ินอดขาวแลวนะ 
 
 รูปแบบท่ี 12 คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต  
   
 ผูพูดใชคําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต จาํนวน 19 คร้ัง จาก 6,000 คร้ัง                            
คิดเปนรอยละ 0.32 
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 คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนดิของส่ิงมีชีวิตที่พบมี 11 คํา คือ คําวา นองหมา                        
นองเหมียว นองแมว นองปลา นองปลามังกร นองปลาหมอสี นองนก นองนกแกว นองขุนทอง 
นองตาย และ นองกระตาย  
 
 ตัวอยางประโยค  ถาพรุงนี้มา จะเอาอาหารมาใหนองนกนะ   
    แคนี้ก็กลัวนองหมาจะแยแลวจา    
    พ่ีจะพานองตายไปหาหมอนะ    
    พ่ีจะพยายามหาแมลงสาบมาใหนองปลามังกรนะ 
 
 รูปแบบท่ี 13 คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความรูสึก 
 
 ผูพูดใชคําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความรูสึก จํานวน 2 คร้ัง จาก 6,000 คร้ัง                            
คิดเปนรอยละ 0.03 
 
 คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความรูสึกทีพ่บมีเพียงคําเดียว คือ คําวา ลูกรัก 
 
 ประโยคทีใ่ช  เอาอาหารมาปอนลูกรักแลวนะจะ    
    ลูกรักอยากออกไปเสริมสวยกับแมไหมคะ 
 
 รูปแบบท่ี 14 คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความเปนเจาของ 
 
 ผูพูดใชคําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความเปนเจาของ จํานวน 4 คร้ัง จาก 6,000 คร้ัง                            
คิดเปนรอยละ 0.07 
 
 คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความเปนเจาของที่พบมี 2 คํา คือ คําวา ลูกพอ และ                  
ลูกแม 
 
 ประโยคทีใ่ช  คิดถึงลูกแมจัง      
    ลืมใหอาหารลูกพอตั้งหลายวันแหนะ   
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    แมรูวาลูกแมหิวมากแลว     
    วันนี้พาลูกพอไปหาสาวๆ ดีกวา 
 
 รูปแบบท่ี 15 คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวติ+คําแสดงความรูสึก 
 
 ผูพูดใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึก จํานวน 14 คร้ัง จาก 6,000 คร้ัง                            
คิดเปนรอยละ 0.23 
 
 คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึกที่พบมี 7 คํา คือ คําวา หมานอย แมวนอย 
เหมียวนอย ปลานอย นกนอย กระตายนอย และ ตายนอย 
 
 ตัวอยางประโยค  จะพาปลานอยไปหาที่อยูใหมนะจะ   
    ฉันไมไดตั้งใจนะกระตายนอย    
    วันนี้จะพาหมานอยไปหาสาว    
    มารับแมวนอยแลวนะ 
 
 รูปแบบท่ี 16 คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวติ+คําแสดงความเปนเจาของ 
 
 ผูพูดใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของ จํานวน 1 คร้ัง จาก 6,000 
คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.02 
 
 คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของที่พบมีเพียงคําเดยีว คือ คําวา                    
ขุนทองของพอ 
 
 ประโยคทีใ่ช  พอจะไมรักขุนทองของพอแลวนะ  
 
 รูปแบบท่ี 17 คําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของ 
 
 ผูพูดใชคําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของ จํานวน 1 คร้ัง จาก 6,000 คร้ัง                            
คิดเปนรอยละ 0.02 
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 คําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของที่พบมีเพียงคําเดียว คือ คําวา                                   
สุดที่รักของพ่ี 
 
 ประโยคทีใ่ช  พ่ีเบื่อสุดที่รักของพ่ีจะแยแลวนะ 
 
 รูปแบบท่ี 18 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต+คําแสดง 
ความรูสกึ 
 
 ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึก จํานวน 
15 คร้ัง จาก 6,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.25 
 
 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึกที่พบมี 7 คํา คือ                         
คําวา เจาหมานอย เจาแมวนอย เจาเหมียวนอย เจาปลานอย เจานกนอย เจากระตายนอย และ                      
ไอเหมียวนอย 
 
 ตัวอยางประโยค  อยากจะตเีจานกนอยจริงๆ เลย    
    กําลังจะชวยเจาปลานอยอยูนะ    
    วางขาวใหเจาแมวนอยตรงนีน้ะ       
    จะไมรักไอเหมียวนอยแลวนะ  
 
 รูปแบบท่ี 19 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปน 
เจาของ 
 
 ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของ จํานวน  
1 คร้ัง จาก 6,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.02 
 
 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของที่พบมีเพียงคํา
เดียว คือ คําวา แมยอดยาหยีของฉัน 
 
 ประโยคทีใ่ช  จะดูแลแมยอดยาหยีของฉันใหดทีี่สุดเลย  
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 รูปแบบท่ี 20 ช่ือ+คําบอกความสมัพันธ+คําแสดงความรูสกึ  
    
 ผูพูดใชชื่อ+คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความรูสึก จํานวน 1 คร้ัง จาก 6,000 คร้ัง คิด
เปนรอยละ 0.02 
 
 ชื่อ+คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความรูสึกที่พบมีเพียงคําเดียว คือ คําวา                                
ดาวเรืองลูกรัก 
 
 ประโยค ที่ใช  ดาวเรืองลูกรักรูไหมวาพอเจ็บ  
   
 รูปแบบท่ี 21 คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวติ+คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความเปน 
เจาของ 
 
 ผูพูดใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความเปนเจาของ 
จํานวน 2 คร้ัง จาก 6,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.03 
 
 คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความรูสึกที่พบมี 2 คํา คือ                      
คําวา หมอสีลูกพอ และ หงสหยกลูกพอ 
 
 ประโยคทีใ่ช  หมอสีลูกพอตองไมโกรธพอนะ    
    พอรักหงสหยกลูกพอนะ 
 
 ผูวิจัยแสดงความถีก่ารใชคําอางถึงบุรุษที่สองทั้ง 21 รูปแบบเปนตารางและแผนภาพ โดย
เรียงลําดับตามความถี่การใชมากที่สุดไปหานอยที่สุด และในกรณีที่บางรูปแบบมีความถี่การใช
เทากนั ผูวิจัยจะใสลําดบัเปนลําดับเดียวกนั แตเพ่ิมจุดทศนิยมตอทายตามลําดับ ดังตอไปนี ้
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ตารางท่ี 20  การใชคําอางถึงบุรุษที่สอง 
 

รูปแบบ ความถ่ี รอยละ 
1. การละคําอางถึงบุรุษ 3,206 53.43 
2. คําสรรพนาม/คํานําหนา 1,674 27.90 
3. คําบอกความสัมพันธ 415 6.92 
4. ชื่อ  344 5.73 
5. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต 169 2.82 
6. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต 85 1.42 
7. คําสรรพนาม/คํานําหนา+ชื่อ 31 0.52 
8. คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนดิของส่ิงมีชีวิต 19 0.32 
9. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+

คําแสดงความรูสึก 
15 0.25 

10. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึก 14 0.23 
11. คําบอกความสัมพันธ+ชื่อ 8 0.13 
12. คําแสดงความรูสึก 5 0.08 
13. คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความเปนเจาของ 4 0.07 
14.1 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสัมพันธ 2 0.03 
14.2 คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความรูสึก 2 0.03 
14.3 คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําบอกความสัมพันธ+คํา

แสดงความเปนเจาของ 
2 0.03 

15.1 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําแสดงความรูสึก 1 0.02 
15.2 คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของ 1 0.02 
15.3 คําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของ 1 0.02 
15.4 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําแสดงความรูสึก+คําแสดง

ความเปนเจาของ 
1 0.02 

15.5 ชื่อ+คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความรูสึก 1 0.02 
รวม 6,000 100.00 
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ภาพท่ี 9  การใชคําอางถึงบุรุษที่สอง 
 
 ผลการวิเคราะหการใชคําอางถงึบุรุษที่สองขางตนพบวา ผูพูดใชประเภทของคําอางถึง
บุรุษจํานวน 7 ประเภทปรากฏรวมกนัเปนรูปแบบของคําอางถึงบุรุษที่สองที่ผูพูดใชพูดกับสัตว
เล้ียงทัง้หมด 21 รูปแบบ ซึง่มีความถี่การใชแตละรูปแบบแตกตางกันเกือบทุกรูปแบบ (มีบาง
รูปแบบที่มีความถี่การใชเทากัน แตรูปแบบเหลานี้มีความถี่ไมถึงรอยละ 1) โดยมีเพียง 6 รูปแบบ

53.43
27.90

6.92
5.73

2.82
1.42
0.52
0.32
0.25
0.23
0.20
0.08
0.07
0.03
0.03
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0.02
0.02
0.02
0.02
0.02

0 20 40 60

การละคําอางถึงบุรุษ
คําสรรพนาม/คํานําหนา

คําบอกความสัมพันธ
ช่ือ

คําเรียกชนิดของสัตวเล้ียง
คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของสัตวเล้ียง

คําสรรพนาม/คํานําหนา+ช่ือ
คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของสัตวเล้ียง

คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของสัตวเล้ียง+…
คําเรียกชนิดของสัตวเล้ียง+คําแสดงความรูสึก

คําบอกความสัมพันธ+ช่ือ
คําแสดงความรูสึก

คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความเปนเจาของ
คําสรรนาม/คํานําหนา+คําบอกความสัมพันธ

คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความรูสึก
คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําบอกความสัมพันธ+คํา…

คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําแสดงความรูสึก
คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของ

คําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของ
คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําแสดงความรูสึก+คํา…

ช่ือ+คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความรูสึก

รอยละของการใชคําอางถึงบุรุษท่ีสอง
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เทานัน้ที่มีความถีก่ารใชมากกวารอยละ 1 และรูปแบบที่มีความถี่การใชมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 
1. การละคําอางถึงบุรุษ 2. คําสรรพนาม/คํานําหนา และ 3. คําบอกความสัมพันธ  
 
 ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ผูพูดใชคําอางถึงบุรุษที่สองในการพูดกับสัตวเล้ียงหลากหลาย
รูปแบบ โดยมีความถี่การใชแตละรูปแบบแตกตางกัน 
 
 เม่ือเปรียบเทียบผลการวิจัยนี้กับผลการวิจัยรูปแบบและความถี่ของการใชคําอางถึงบรุุษที่
หนึ่งพบวาสอดคลองกัน คือ ผูพูดใชคําอางถึงบุรุษในการพูดคุยกับสัตวเล้ียงทั้งบุรุษที่หนึ่ง และ
บุรุษที่สองหลากหลายรูปแบบ โดยมีความถี่การใชแตละรูปแบบแตกตางกันเชนเดียวกัน และ
เรียงลําดับรูปแบบที่มีความถี่การใชมากที่สุด 3 อันดับแรกไดสอดคลองกันดวย คือ 1. การละคํา
อางถึงบุรุษ 2. คําสรรพนาม/คํานําหนา และ 3. คําบอกความสัมพันธ 
 
 หลังจากที่ผูวิจัยไดกลาวถึงภาพรวมของการใชคําอางถึงบุรุษที่สองดังขอมูลขางตนแลว 
ในลําดับถัดไป ผูวิจัยจะกลาวถึงผลการวิเคราะหขอมูลการใชคําอางถึงบุรุษที่สองที่จําแนกตาม
ปจจัยที่ศึกษา 5 ปจจัย คือ เพศของผูพูด อายุของผูพูด ความรักสัตวของผูพูด ลักษณะของสัตว
เล้ียง และชนิดของสัตวเล้ียง เพ่ือแสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของปจจัยเหลานี้ตอการใชคําอางถึงบรุุษที่
สอง 
 
2.  อิทธิพลของเพศของผูพดูตอการใชคําอางถึงบุรุษท่ีสอง 
 
 กลุมตัวอยางของงานวิจัยนี้จํานวน 600 คน ประกอบดวยเพศชายและเพศหญิง เพศละ 
300 คนเทากัน ดังนั้น เม่ือนําขอมูลการใชคําอางถึงบุรุษที่สองที่ไดมาจําแนกตามเพศของผูพูด ก็
จะไดความถี่การใชเพศละ 3,000 คร้ัง (300 คน x 10 สถานการณสมมติ) จากจํานวนนี้มีการใชคํา
อางถึงบุรุษที่สองทั้งหมด 21 รูปแบบ ดังตอไปนี้ 
 
 รูปแบบท่ี 1 การละคําอางถึงบุรุษ  
 
 เพศชายใชการละคําอางถึงบุรุษ จํานวน 1,806 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 
60.20 ในขณะที่เพศหญิงใชการละคําอางถึงบุรุษ จํานวน 1,400 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอย
ละ 46.67 
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 ตัวอยางประโยค  เพศชาย : Øอยาเขามากัดพอนะ   
    เพศหญิง : ทําไมØชอบทําใหโมโหดวยนะ 
 
 รูปแบบท่ี 2 คําสรรพนาม/คํานําหนา  
 
 เพศชายใชคําสรรพนาม/คํานําหนา จํานวน 715 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 
23.83 ในขณะที่เพศหญิงใชคําสรรพนาม/คํานําหนา จํานวน 959 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอย
ละ 31.97 
 
 ตัวอยางประโยค  เพศชาย : เราไมอยากเล้ียงเจาแลวนะ  
    เพศหญิง : ไมไดตั้งใจชนแกนะ 
 
 รูปแบบท่ี 3 คําบอกความสมัพันธ  
 
 ผูพูดเพศชายใชคําบอกความสัมพันธ จํานวน 175 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 
5.83 ในขณะที่เพศหญิงใชคําบอกความสัมพันธ จํานวน 240 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 
8.00 
 
 ตัวอยางประโยค  เพศชาย : พอตั้งใจจะเล้ียงลูกอยางดทีี่สุด  
    เพศหญิง : แมเปนหวงลูกจัง 
 
 รูปแบบท่ี 4 ช่ือ  
 
 ผูพูดเพศชายใชชื่อ จํานวน 143 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 4.77 ในขณะที่เพศ
หญิงใชชื่อ จํานวน 201 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 6.70 
 
 ตัวอยางประโยค  เพศชาย : มารับกวยจับ๊กลับบานแลวนะ  
    เพศหญิง : ม๊ิรักซีซาสมากนะ 
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 รูปแบบท่ี 5 คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต 
 
 เพศชายใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต จํานวน 78 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 2.60 
ในขณะที่เพศหญิงใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต จํานวน 91 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 
3.03 
 ตัวอยางประโยค  เพศชาย : เดี๋ยวจะไปหาขาวมาใหเหมียวกินแลวกนันะ
    เพศหญิง : ทําไมขุนทองทําฝายเจ็บแบบนี้ละ  
 
 รูปแบบท่ี 6 คําแสดงความรูสกึ  
 
 เพศชายใชคําแสดงความรูสึก จํานวน 1 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.03 ในขณะ
ที่เพศหญิงใชคําแสดงความรูสึก จํานวน 4 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.13 
 
 ตัวอยางประโยค  เพศชาย : จะลงโทษที่รักทีท่ําแบบนี ้  
    เพศหญิง : กําลังชวยเด็กดีอยูนะ  
 
 รูปแบบท่ี 7 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสมัพันธ  
 
 มีเพียงเพศหญิงเทานั้นที่ใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสัมพันธ จํานวน 2 คร้ัง 
จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.07 
 
 ตัวอยางประโยค  เพศหญิง : เย็นนี้พ่ีจะพาไอนองไปหาแฟนนะ 
 
 รูปแบบท่ี 8 คําสรรพนาม/คํานําหนา+ช่ือ 
 
 เพศชายใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+ชื่อ จํานวน 16 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 
0.53 ในขณะที่เพศหญิงใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+ชื่อ จํานวน 15 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปน
รอยละ 0.50 
 
 ตัวอยางประโยค  เพศชาย : อยากใหเจาลูกชิ้นสวยเร่ิดกวานี ้  
    เพศหญิง : อยากกอดไออวนจังเลย 
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 รูปแบบท่ี 9 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต 
 
 เพศชายใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต จํานวน 44 คร้ัง จาก 
3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 1.47 ในขณะที่เพศหญิงใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของ
ส่ิงมีชีวิต จํานวน 41 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 1.37 
 
 ตัวอยางประโยค  เพศชาย : ตาเอาอาหารมาใหนายปลาแลวนะ 
    เพศหญิง : กําลังจะพาเจากระตายไปหาหมอนะ 
 
 รูปแบบท่ี 10 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําแสดงความรูสึก 
 
 มีเพียงเพศชายเทานั้นที่ใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําแสดงความรูสึก จํานวน 1 คร้ัง 
จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.03  
 
 ตัวอยางประโยค  เพศชาย : เอาขาวมาใหพอคนดกีินนะ  
  
 รูปแบบท่ี 11 คําบอกความสัมพันธ+ช่ือ  
 
 เพศชายใชคําบอกความสัมพันธ+ชื่อ จํานวน 2 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.07 
ในขณะที่เพศหญิงใชคําบอกความสัมพันธ+ชื่อ จํานวน 6 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 
0.20 
 
 ตัวอยางประโยค  เพศชาย : ขารักลูกทองคํานะ   
    เพศหญิง : นองคูกาหามดื้อกบัพ่ีเบลนะ 
 
 รูปแบบท่ี 12 คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต 
 
 เพศชายใชคําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต จํานวน 4 คร้ัง จาก 3,000 
คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.13 ในขณะที่เพศหญิงใชคําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต 
จํานวน 15 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.50 
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 ตัวอยางประโยค  เพศชาย : ผมเอาอาหารมาใหนองปลาหมอสีแลวครับ
    เพศหญิง : ถาพรุงนี้มา จะเอาอาหารมาใหนองนกนะ 
 
 รูปแบบท่ี 13 คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความรูสึก 
 
 มีเพียงเพศหญิงเทานั้นที่ใชคําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความรูสึก จํานวน 2 คร้ัง จาก 
3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.07 
 
 ตัวอยางประโยค  เพศหญิง : เอาอาหารมาปอนลูกรักแลวนะจะ 
 
 รูปแบบท่ี 14 คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความเปนเจาของ 
 
 เพศชายและเพศหญิงใชคําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความเปนเจาของเทากัน 
กลาวคือ เพศละ 2 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.07 เทากัน 
 
 ตัวอยางประโยค  เพศชาย : วันนี้พาลูกพอไปหาสาวๆ ดีกวา  
    เพศหญิง : แมรูวาลูกแมหิวมากแลว 
 
 รูปแบบท่ี 15 คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวติ+คําแสดงความรูสึก  
 
 เพศชายใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึก จํานวน 4 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง 
คิดเปนรอยละ 0.13 ในขณะที่เพศหญิงใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึก จํานวน 
10 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.33 
 
 ตัวอยางประโยค  เพศชาย : มารับแมวนอยแลวนะ   
    เพศหญิง : กระตายนอยชวยอโหสิกรรมใหฉันดวยนะ 
 
 รูปแบบท่ี 16 คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวติ+คําแสดงความเปนเจาของ 
 
 มีเพียงเพศชายเทานั้นที่ใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของ จํานวน 1 
คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.03 
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 ตัวอยางประโยค  เพศชาย : พอจะไมรักขุนทองของพอแลวนะ 
 
 รูปแบบท่ี 17 คําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของ 
 
 มีเพียงเพศชายเทานั้นที่ใชคําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของ จํานวน 1 คร้ัง 
จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.03 
 
 ประโยค ที่ใช เพศชาย : พ่ีเบื่อสุดที่รักของพ่ีจะแยแลวนะ 
 
 รูปแบบท่ี 18 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต+คําแสดง 
ความรูสกึ  
 
 เพศชายใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึก 
จํานวน 4 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.13 ในขณะที่เพศหญิงใชคําสรรพนาม/คํา
นําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึก จํานวน 11 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปน
รอยละ 0.37 
 
 ตัวอยางประโยค  เพศชาย : จะไมรักไอเหมียวนอยแลวนะ  
    เพศหญิง : อยากจะตเีจานกนอยจริงๆ เลย 
 
 รูปแบบท่ี 19 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปน 
เจาของ 
 
 มีเพียงเพศหญิงเทานั้นที่ใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําแสดงความรูสึก+คําแสดงความ
เปนเจาของ จํานวน 1 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.03 
 
 ประโยคทีใ่ช  เพศหญิง : จะดูแลแมยอดยาหยีของฉันใหดทีี่สุดเลย 
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 รูปแบบท่ี 20 ช่ือ+คําบอกความสมัพันธ+คําแสดงความรูสกึ 
 
 มีเพียงเพศชายเทานั้นที่ใชชื่อ+คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความรูสึก จํานวน 1 คร้ัง 
จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.03 
 
 ตัวอยางประโยค  เพศชาย : ดาวเรืองลูกรักรูไหมวาพอเจ็บ 
 
 รูปแบบท่ี 21 คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวติ+คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความเปน
เจาของ 
 
 มีเพียงเพศชายเทานั้นที่ใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําบอกความสัมพันธ+คําแสดง
ความเปนเจาของ จํานวน 2 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.07 
 
 ตัวอยางประโยค  เพศชาย : หมอสีลูกพอตองไมโกรธพอนะ 
 
 ผูวิจัยแสดงความถี่การใชคําอางถึงบุรุษที่สองทั้ง 21 รูปแบบที่จําแนกตามเพศของผูพูด
เปนตารางและแผนภาพไดดังตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 21  การใชคําอางถึงบุรุษที่สองที่จําแนกตามเพศของผูพูด 
 

รูปแบบ เพศชาย เพศหญิง 
ความถ่ี รอยละ ความถ่ี รอยละ 

1. การละคําอางถึงบุรุษ  1,806 60.20 1,400 46.67 
2. คําสรรพนาม/คํานําหนา  715 23.83 959 31.97 
3. คําบอกความสัมพันธ  175 5.83 240 8.00 
4. ชื่อ  143 4.77 201 6.70 
5. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต 78 2.60 91 3.03 
6. คําแสดงความรูสึก 1 0.03 4 0.13 
7. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสัมพันธ 0 0 2 0.07 
8. คําสรรพนาม/คํานําหนา+ชื่อ 16 0.53 15 0.50 
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ตารางท่ี 21  (ตอ) 
 

รูปแบบ เพศชาย เพศหญิง 
ความถ่ี รอยละ ความถ่ี รอยละ 

9. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของ
ส่ิงมีชีวิต 

44 1.47 41 1.37 

10. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําแสดงความรูสึก 1 0.03 0 0 
11. คําบอกความสัมพันธ+ชื่อ 2 0.07 6 0.20 
12. คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนดิของส่ิงมีชีวิต 4 0.13 15 0.50 
13. คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความรูสึก 0 0 2 0.07 
14. คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความเปน

เจาของ 
2 0.07 2 0.07 

15. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึก 4 0.13 10 0.33 
16. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปน

เจาของ 
1 0.03 0 0 

17. คําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของ 1 0.03 0 0 
18. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมี 

ชีวิต+คําแสดงความรูสึก 
4 0.13 11 0.37 

19. คําสรรพนาม/คํานําหนา+ คําแสดงความรูสึก+                 
คําแสดงความเปนเจาของ 

0 0 1 0.03 

20. ชื่อ+คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความรูสึก 1 0.03 0 0 
21. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําบอกความ 

สัมพันธ+คําแสดงความเปนเจาของ 
2 0.07 0 0 

รวม 3,000 100.00 3,000 100.00 
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ภาพท่ี 10  การใชคําอางถึงบุรุษที่สองที่จําแนกตามเพศของผูพูด 
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การละคําอางถึงบุรุษ
คําสรรพนาม/คํานําหนา

คําบอกความสัมพันธ
ช่ือ

คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต
คําแสดงความรูสึก

คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสัมพันธ
คําสรรพนาม/คํานําหนา+ช่ือ

คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต
คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําแสดงความรูสึก

คําบอกความสัมพันธ+ช่ือ
คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต

คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความรูสึก
คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความเปนเจาของ

คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึก
คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของ

คําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของ
คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+…

คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําแสดงความรูสึก+คํา…
ช่ือ+คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความรูสึก

คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําบอกความสัมพันธ+คํา…

รอยละของการใชคําอางถึงบุรุษท่ีสองท่ีจําแนกตามเพศของผูพูด

เพศหญิง
เพศชาย
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 ผูวิจัยนําขอมูลการใชคําอางถึงบุรุษที่สองระหวางเพศชายและเพศหญิงขางตนมา
เปรียบเทียบใหเห็นชัดเจนในรูปของตารางไดดังตอไปนี้ 
  
ตารางท่ี 22  เปรียบเทียบการใชคําอางถึงบุรุษที่สองระหวางเพศชายและเพศหญิง 
 
การคําอางถึงบุรุษท่ีสอง เพศชาย เพศหญิง 

1. จํานวนรูปแบบทีใ่ช 18 รูปแบบ 16 รูปแบบ 
2. รูปแบบเฉพาะ 5 รูปแบบ 3 รูปแบบ 
3. รูปแบบที่มีความถี่การ

ใชแตกตางกันชัดเจน 
ใชการละคําอางถงึบุรุษมากกวา
เพศหญิง 

ใชคําสรรพนาม/คํานําหนา  
คําบอกความสัมพันธ และชื่อ
มากกวาเพศชาย 

4. รูปแบบที่มีความถี่การ
ใชมากที่สุด 3 อันดับ
แรก 

1. การละคําอางถึงบุรุษ 
2. คําสรรพนาม/คํานําหนา 
3. คําบอกความสัมพันธ 

1. การละคําอางถึงบุรุษ 
2. คําสรรพนาม/คํานําหนา 
3. คําบอกความสัมพันธ 

  
 เพ่ือคํานวณไคสแควร ผูวิจัยรวมรูปแบบของคําอางถึงบุรุษที่สองที่มีคา E ต่ํากวา 5 เขา
ดวยกัน และกําหนดเปน “รูปแบบอ่ืนๆ” แทน ซึ่งจะไดตารางดังตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 23  การแจกแจงรูปแบบของคําอางถึงบุรุษที่สองที่มีคา E สูงกวา 5 ที่จําแนกตามเพศ 
         ของผูพูด เพ่ือคํานวณไคสแควร 
 

รูปแบบ ความถ่ี รวม 
เพศ
ชาย 

เพศ
หญิง 

1. การละคําอางถึงบุรุษ 1,806 1,400 3,206 
2. คําสรรพนาม/คํานําหนา 715 959 1,674 
3. คําบอกความสัมพันธ 175 240 415 
4. ชื่อ 143 201 344 
5. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต 78 91 169 
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ตารางท่ี 23  (ตอ) 
 

รูปแบบ ความถ่ี รวม 
เพศ
ชาย 

เพศ
หญิง 

6. คําสรรพนาม/คํานําหนา+ชื่อ 16 15 31 
7. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต 44 41 85 
8. คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนดิของส่ิงมีชีวิต 4 15 19 
9. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึก 4 10 14 
10. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดง

ความรูสึก 
4 11 15 

11. รูปแบบอ่ืนๆ 11 17 28 
รวม 3,000 3,000 6,000 
X2 = 121.566 df = 10 p<0.0001 
 
 จากการวิเคราะหขอมูลการใชคําอางถึงบุรุษที่สองที่แตกตางกันดวยเพศของผูพูดพบวา 
เพศชายใชคําอางถึงบุรุษที่สองหลากหลายรูปแบบกวาเพศหญิงเพียงเล็กนอย คือ  
18 รูปแบบ > 16 รูปแบบ ซึ่งพบรูปแบบที่เปนรูปแบบเฉพาะของทั้ง 2 เพศ ดังตอไปนี้ รูปแบบ
เฉพาะของเพศชาย จํานวน 5 รูปแบบ คือ 1. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําแสดงความรูสึก                            
2. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของ 3. คําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปน
เจาของ 4. ชื่อ+คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความรูสึก และ 5. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คํา
บอกความสัมพันธ+คําแสดงความเปนเจาของ ในขณะที่รูปแบบเฉพาะของเพศหญิง จํานวน  
3 รูปแบบ คือ 1. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสัมพันธ 2. คําบอกความสัมพันธ+คํา
แสดงความรูสึก และ 3. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของ 
 
 สวนรูปแบบที่ทั้งเพศชายและเพศหญิงใชเหมือนกัน จํานวน 13 รูปแบบ พบวา มีความถี่
การใชแตกตางกันทุกรูปแบบ โดยเฉพาะ 4 รูปแบบที่มีความถี่การใชแตกตางกันอยางชัดเจน คือ 
เพศชายมีปริมาณความถี่การใชการละคําอางถึงบุรุษมากกวาเพศหญิง คือ  
รอยละ 60.20 > 46.67 ในขณะที่เพศหญิงมีปริมาณความถี่การใช 1. คําสรรพนาม/คํานําหนา  
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2. คําบอกความสัมพันธ และ 3. ชื่อ มากกวาเพศชาย คือ รอยละ 31.97 > 23.83  
รอยละ 8.00 > 5.83 และ รอยละ 6.70 > 4.77 ตามลําดับ  
 
 เม่ือเรียงลําดับรูปแบบที่มีปริมาณความถี่การใชมากที่สุด 3 อันดับแรกของทั้ง 2 เพศ 
พบวา เรียงลําดับเหมือนกัน คือ เพศชายและเพศหญิงมีปริมาณความถี่การใชการละคําอางถึง
บุรุษมากที่สุด รองลงมา คือ คําสรรพนาม/คํานําหนา และอันดับที่ 3 คือ คําบอกความสัมพันธ ซึ่ง
เปนลําดับที่เหมือนกับลําดับของการใชคําอางถึงบุรุษที่สองโดยรวม  
 
 นอกจากนี้ เม่ือนําสถิติไคสแควรมาวิเคราะหเพ่ือพิสูจนสมมุติฐาน พบวา X2 = 121.566 
df = 10 p<0.0001 คา p ที่ไดมีคานอยกวาระดับความเชื่อม่ันที่ผูวิจัยกําหนด คือ 0.05 แสดงวา
เพศชายและเพศหญิงใชคําอางถึงบุรุษที่สองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
 ดังนั้น แมวาทั้งเพศชายและเพศหญิงจะมีปริมาณความถี่การใช 1. การละคําอางถึงบุรุษ 
2. คําสรรพนาม/คํานําหนา และ 3. คําบอกความสัมพันธมากที่สุดเปน 3 อันดับแรกเหมือนกัน แต
จะเห็นไดวา เพศชายและเพศหญิงใชคําอางถึงบุรุษที่สองแตกตางกันทั้งจํานวนรูปแบบ (แมจะ
แตกตางกันเพียงเล็กนอย) รูปแบบเฉพาะ และความถี่การใช นอกจากนี้ ยังมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติดวย แสดงวา เพศของผูพูดเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชคําอางถึงบุรุษ
ที่สอง  
 
 เม่ือเปรียบเทียบผลการวิจัยนี้กับผลการวิจัยอิทธิพลของเพศตอการใชคําอางถึงบุรุษทีห่นึง่ 
พบวาสอดคลองกัน แมวาจะมีรายละเอียดแตกตางกันบาง คือ เพศหญิงใชคําอางถึงบุรุษที่หนึ่ง
หลากหลายรูปแบบกวาเพศชาย ในขณะที่เพศชายใชคําอางถึงบุรุษที่สองหลากหลายรูปแบบกวา
เพศหญิง อยางไรก็ตาม ในเม่ือเพศชายและเพศหญิงใชคําอางถึงบุรุษแตกตางกันทั้งจํานวน
รูปแบบ ความถี่การใช และยังมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเชนเดียวกันดวย ผูวิจัย
จึงสรุปไดวา เพศของผูพูดมีอิทธิพลตอการใชทั้งคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งและคําอางถึงบุรุษที่สอง 
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3. อิทธิพลของอายุของผูพูดตอการใชคําอางถึงบุรุษท่ีสอง 
 
 กลุมตัวอยางของงานวิจัยนี้มีจํานวน 600 คน ประกอบดวยคนอายุนอย (กลุมอายุ 15-25 
ป) และคนอายุมาก (กลุมอายุ 55-65 ป) กลุมอายุละ 300 คนเทากัน ดังนั้น เม่ือนําขอมูลการใชคํา
อางถึงบุรุษที่สองที่ไดมาจําแนกตามอายุของผูพูด ก็จะไดความถี่การใชกลุมละ 3,000 คร้ัง  
(300 คน x 10 สถานการณสมมติ) จากจํานวนนี้มีการใชคําอางถึงบุรุษที่สองทั้งหมด 21 รูปแบบ 
ดังตอไปนี้ 
 
 รูปแบบท่ี 1 การละคําอางถึงบุรุษ  
 
 คนอายุนอยใชการละคําอางถึงบุรุษ จํานวน 1,594 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 
53.13 ในขณะที่คนอายุมากใชการละคําอางถึงบุรุษ จํานวน 1,612 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปน
รอยละ 53.73 
 
 ตัวอยางประโยค  คนอายุนอย : วันนี้จะพาØออกไปเดินเลนนอกบานนะ 
    คนอายุมาก : ฉันไมไดมาทํารายØนะ 
 
 รูปแบบท่ี 2 คําสรรพนาม/คํานําหนา 
 
 คนอายุนอยใชคําสรรพนาม/คํานําหนา จํานวน 1,023 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 
34.10 ในขณะที่คนอายุมากใชคําสรรพนาม/คํานําหนา จํานวน 651 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปน
รอยละ 21.70 
 
 ตัวอยางประโยค  คนอายุนอย : ฉันอยากพาแกไปหาหมอจัง  
    คนอายุมาก : ขาอุตสาหรีบชวยเอ็งเลยนะ 
 
 รูปแบบท่ี 3 คําบอกความสมัพันธ  
 
 คนอายุนอยใชคําบอกความสัมพันธ จํานวน 108 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 
3.60 ในขณะที่คนอายุมากใชคําบอกความสัมพันธ จํานวน 307 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอย
ละ 10.23 
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 ตัวอยางประโยค  คนอายุนอย : พ่ีกําลังจะพานองออกไปขางนอกนะ 
    คนอายุมาก : คุณยายจะชวยลูกข้ึนมาเองนะจะ 
 
 รูปแบบท่ี 4 ช่ือ  
 
 คนอายุนอยใชชื่อ จํานวน 110 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 3.67 ในขณะที่คนอายุ
มากใชชื่อ จํานวน 234 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 7.80 
 
 ตัวอยางประโยค  คนอายุนอย : บอลรักฟนาเลจังเลย   
    คนอายุมาก : เดี๋ยวปาจะทําโทษสําลี 
 
 รูปแบบท่ี 5 คําเรียกชนิดของสตัวเลี้ยง 
 
 คนอายุนอยใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต จํานวน 46 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 
1.53 ในขณะที่คนอายุมากใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต จํานวน 123 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปน
รอยละ 4.10 
 
 ตัวอยางประโยค  คนอายุนอย : เราอยากพาแกวไปหาหมอจัง  
    คนอายุมาก : ปาขออุมแมวเหมียวหนอยนะ 
 
 รูปแบบท่ี 6 คําแสดงความรูสกึ 
 
 มีเพียงคนอายุนอยเทานั้นที่ใชคําแสดงความรูสึก จํานวน 5 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปน
รอยละ 0.17 
 
 ตัวอยางประโยค  คนอายุนอย : จะพาคนสวยไปเลือกคูนะ 
 
 รูปแบบท่ี 7 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสมัพันธ 
 
 มีเพียงคนอายุนอยเทานั้นที่ใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสัมพันธ จํานวน 2 
คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.07 
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 ตัวอยางประโยค  คนอายุนอย : คิดถึงไอนองมากเลย 
 
 รูปแบบท่ี 8 คําสรรพนาม/คํานําหนา+ช่ือ 
 
 คนอายุนอยใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+ชื่อ จํานวน 17 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอย
ละ 0.57 ในขณะที่คนอายุมากใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+ชื่อ จํานวน 14 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิด
เปนรอยละ 0.47 
 
 ตัวอยางประโยค  คนอายุนอย : ไมไดเจอเจาตัวกลมตั้งนานแลวนะเนี่ย 
    คนอายุมาก : พอตองตีเจาฝกบัวบางแลวแหละ 
 
 รูปแบบท่ี 9 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต 
 
 คนอายุนอยใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต จํานวน 43 คร้ัง จาก 
3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 1.43 ในขณะที่คนอายุมากใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของ
ส่ิงมีชีวิต จํานวน 42 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 1.40 
 
 ตัวอยางประโยค  คนอายุนอย : ฉันไมไดจะมาทํารายเจาเหมียวหรอก 
    คนอายุมาก : พอไมไดแกลงไอหมอสีนะ 
 
 รูปแบบท่ี 10 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําแสดงความรูสึก 
 
 มีเพียงคนอายุนอยเทานั้นที่ใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําแสดงความรูสึก จํานวน 1 คร้ัง 
จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.03 
 
 ตัวอยางประโยค  คนอายุนอย : เอาขาวมาใหพอคนดกีินนะ 
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 รูปแบบท่ี 11 คําบอกความสัมพันธ+ช่ือ 
 
 คนอายุนอยใชคําบอกความสัมพันธ+ชื่อ จํานวน 3 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 
0.10 ในขณะที่คนอายุมากใชคําบอกความสัมพันธ+ชื่อ จํานวน 5 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปน
รอยละ 0.17 
 
 ตัวอยางประโยค  คนอายุนอย : พ่ีเบลจะพานองตาตากลับบาน  
    คนอายุมาก : ลูกเชอรร่ีคิดถึงคณุแมไหมคะ 
 
 รูปแบบท่ี 12 คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต 
 
 มีเพียงคนอายุนอยเทานั้นที่ใชคําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต จํานวน 
19 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.63 
 
 ตัวอยางประโยค  คนอายุนอย : กลัวนองหมาจะแยแลวจะ 
 
 รูปแบบท่ี 13 คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความรูสึก 
 
 คนอายุนอยและคนอายุมากใชคําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความรูสึกเทากัน กลาวคือ 
กลุมอายุละ 1 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.03 เทากัน 
 
 ตัวอยางประโยค  คนอายุนอย : ลูกรักอยากออกไปเสริมสวยกับแมไหมคะ 
    คนอายุมาก : เอาอาหารมาปอนลูกรักแลวนะจะ 
 
 รูปแบบท่ี 14 คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความเปนเจาของ 
 
 มีเพียงคนอายุนอยเทานั้นที่ใชคําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความเปนเจาของ จํานวน 4 
คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.13  
 
 ตัวอยางประโยค  คนอายุนอย : คิดถึงลูกแมจัง 
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 รูปแบบท่ี 15 คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวติ+คําแสดงความรูสึก 
 
 คนอายุนอยใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึก จํานวน 9 คร้ัง จาก 3,000 
คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.30 ในขณะที่คนอายุมากใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึก 
จํานวน 5 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.17 
 
 ตัวอยางประโยค  คนอายุนอย : จะพาปลานอยไปหาที่อยูใหมนะจะ 
    คนอายุมาก : วันนี้จะพาหมานอยไปหาสาว 
 
 รูปแบบท่ี 16 คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวติ+คําแสดงความเปนเจาของ 
 
 มีเพียงคนอายุมากเทานั้นที่ใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของ 
จํานวน 1 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.03 
 
 ประโยคทีใ่ช  คนอายุมาก : พอจะไมรักขุนทองของพอแลวนะ 
 
 รูปแบบท่ี 17 คําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของ 
 
 มีเพียงคนอายุนอยเทานั้นที่ใชคําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของ จํานวน  
1 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.03 
 
 ประโยคทีใ่ช  คนอายุนอย : พ่ีเบื่อสุดที่รักของพ่ีจะแยแลวนะ 
 
 รูปแบบท่ี 18 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต+คําแสดง 
ความรูสกึ 
 
 คนอายุนอยใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึก 
จํานวน 13 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.43 ในขณะที่คนอายุมากใชคําสรรพนาม/คํานํา 
หนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึก จํานวน 2 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 
0.07 
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 ตัวอยางประโยค  คนอายุนอย : อยากจะตเีจานกนอยจริงๆ  
    คนอายุมาก : ไมรูจะชวยเจากระตายนอยยังไงด ี
 
 รูปแบบท่ี 19 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปน 
เจาของ 
 
 มีเพียงคนอายุนอยเทานั้นที่ใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําแสดงความรูสึก+คําแสดง
ความเปนเจาของ จํานวน 1 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.03 
 
 ประโยคทีใ่ช  คนอายุนอย : จะดูแลแมยอดยาหยีของฉันใหดทีี่สุดเลย 
 
 รูปแบบท่ี 20 ช่ือ+คําบอกความสมัพันธ+คําแสดงความรูสกึ 
 
 มีเพียงคนอายุมากเทานั้นที่ใชชื่อ+คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความรูสึก จํานวน  
1 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.03 
 
 ประโยคทีใ่ช  คนอายุมาก : ดาวเรืองลูกรักรูไหมวาพอเจ็บ 
 
 รูปแบบท่ี 21 คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวติ+คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความเปน 
เจาของ 
 
 มีเพียงคนอายุมากเทานั้นที่ใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําบอกความสัมพันธ+คําแสดง
ความเปนเจาของ จํานวน 2 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.07 
 
 ประโยคทีใ่ช  คนอายุมาก : พอรักหงสหยกลูกพอนะ 
 
 ผูวิจัยแสดงความถี่การใชคําอางถึงบุรุษที่สองทั้ง 21 รูปแบบที่จําแนกตามอายุของผูพูด
เปนตารางและแผนภาพไดดังตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 24  การใชคําอางถึงบุรุษที่สองที่จําแนกตามอายุของผูพูด 
 

รูปแบบ คนอายุนอย คนอายุมาก 
ความถ่ี รอยละ ความถ่ี รอยละ 

1. การละคําอางถึงบุรุษ  1,594 53.13 1,612 53.73 
2. คําสรรพนาม/คํานําหนา  1,023 34.10 651 21.70 
3. คําบอกความสัมพันธ  108 3.60 307 10.23 
4. ชื่อ  110 3.67 234 7.80 
5. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต 46 1.53 123 4.10 
6. คําแสดงความรูสึก 5 0.17 0 0 
7. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความ 

สัมพันธ 
2 0.07 0 0 

8. คําสรรพนาม/คํานําหนา+ชื่อ 17 0.57 14 0.47 
9. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของ

ส่ิงมีชีวิต 
43 1.43 42 1.40 

10. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําแสดงความรูสึก 1 0.03 0 0 
11. คําบอกความสัมพันธ+ชื่อ 3 0.10 5 0.17 
12. คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนดิของ

ส่ิงมีชีวิต 
19 0.63 0 0 

13. คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความรูสึก 1 0.03 1 0.03 
14. คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความเปน

เจาของ 
4 0.13 0 0 

15. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความ 
รูสึก 

9 0.30 5 0.17 

16. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความ
เปนเจาของ 

0 0 1 0.03 

17. คําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปน
เจาของ 

1 0.03 0 0 

18. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของ
ส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึก 

13 0.43 2 0.07 
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ตารางท่ี 24  (ตอ) 
 

รูปแบบ คนอายุนอย คนอายุมาก 
ความถ่ี รอยละ ความถ่ี รอยละ 

19. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําแสดงความ 
รูสึก+คําแสดงความเปนเจาของ 

1 0.03 0 0 

20. ชื่อ+คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความ 
รูสึก 

0 0 1 0.03 

21. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําบอกความ 
สัมพันธ+คําแสดงความเปนเจาของ 

0 0 2 0.07 

รวม 3,000 100.00 3,000 100.00 
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ภาพท่ี 11  การใชคําอางถึงบุรุษที่สองที่จําแนกตามอายุของผูพูด 
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คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําแสดงความรูสึก+คําแสดง…

ช่ือ+คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความรูสึก

คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําบอกความสัมพันธ+คํา…

รอยละของรูปแบบคําอางถึงบุรุษท่ีสองท่ีจําแนกตามอายุของผูพูด

คนอายุมาก

คนอายุนอย
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 ผูวิจัยนําขอมูลการใชคําอางถึงบุรุษที่สองระหวางคนอายนุอยและคนอายุมากขางตนมา
เปรียบเทยีบใหเห็นชัดเจนในรูปของตารางไดดังตอไปนี ้
 
ตารางท่ี 25  เปรียบเทียบการใชคําอางถึงบุรุษที่สองระหวางคนอายุนอยและคนอายุมาก 
 
การใชคําอางถึงบุรุษท่ีสอง คนอายุนอย คนอายุมาก 

1. จํานวนรูปแบบทีใ่ช 18 รูปแบบ 14 รูปแบบ 
2.  รูปแบบเฉพาะ 7 รูปแบบ 3 รูปแบบ 
3. รูปแบบที่มีความถี่การ

ใชแตกตางกันชัดเจน 
ใชคําสรรพนาม/คํานําหนา 
มากกวาคนอายุมาก 

ใชการละคําอางถงึบุรุษ                    
คําบอกความสัมพันธ ชื่อ 
และคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต
มากกวาคนอายุนอย 

4. รูปแบบที่มีความถี่การ
ใชมากที่สุด 3 อันดับ
แรก 

1. การละคําอางถึงบุรุษ 
2. คําสรรพนาม/คํานําหนา 
3. ชื่อ 

1. การละคําอางถึงบุรุษ 
2. คําสรรพนาม/คํานําหนา 
3. คําบอกความสัมพันธ 

  
 เพ่ือคํานวณไคสแควร ผูวิจัยรวมรูปแบบของคําอางถงึบุรุษที่สองที่มีคา E ต่ํากวา 5 เขา
ดวยกัน และกําหนดเปน “รูปแบบอ่ืนๆ” แทน ซึ่งจะไดตารางดังตอไปนี ้
 
ตารางท่ี 26  การแจกแจงรูปแบบของคําอางถึงบุรุษที่สองที่มีคา E สูงกวา 5 ที่จําแนกตามอาย ุ
         ของผูพูด เพ่ือคํานวณไคสแควร 
 

รูปแบบ ความถ่ี รวม 
คน
อายุ
นอย 

คน
อายุ
มาก 

1. การละคําอางถึงบุรุษ 1,594 1,612 3,206 
2. คําสรรพนาม/คํานําหนา 1,023 651 1,674 
3. คําบอกความสัมพันธ 108 307 415 
4. ชื่อ 110 234 344 
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ตารางท่ี 26  (ตอ) 
 

รูปแบบ ความถ่ี รวม 
คน
อายุ
นอย 

คน
อายุ
มาก 

5. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต 46 123 169 
6. คําสรรพนาม/คํานําหนา+ชื่อ 17 14 31 
7. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต 43 42 85 
8. คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนดิของส่ิงมีชีวิต 19 0 19 
9. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึก 9 5 14 
10. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดง

ความรูสึก 
13 2 15 

11. รูปแบบอ่ืนๆ 18 10 28 
รวม 3,000 3,000 6,000 
X2 = 288.766 df = 10 p<0.0001 

 
 จากการวิเคราะหขอมูลการใชคําอางถึงบุรุษที่สองที่แตกตางกันดวยอายุของผูพูดพบวา 
คนอายุนอยใชคําอางถึงบุรุษที่สองหลากหลายรูปแบบกวาคนอายุมาก คือ 18 รูปแบบ > 14 
รูปแบบ ซึ่งพบรูปแบบที่เปนรูปแบบเฉพาะของทั้ง 2 กลุมอายุ ดังตอไปนี้ รูปแบบเฉพาะของคนอายุ
นอย จํานวน 7 รูปแบบ คือ 1. คําแสดงความรูสึก 2. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอก
ความสัมพันธ 3. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําแสดงความรูสึก 4. คําบอกความสัมพันธ+คําเรียก
ชนิดของส่ิงมีชีวิต 5. คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความเปนเจาของ 6. คําแสดงความรูสึก+คํา
แสดงความเปนเจาของ และ 7. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปน
เจาของ ในขณะที่รูปแบบเฉพาะของคนอายุมาก จํานวน 3 รูปแบบ คือ 1. คําเรียกชนิดของ
ส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของ 2. ชื่อ+คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความรูสึก และ  
3. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความเปนเจาของ 
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 สวนรูปแบบที่ทั้งคนอายุนอยและคนอายุมากใชเหมือนกัน จํานวน 11 รูปแบบ พบวา                  
มีความถี่การใชแตกตางกัน 10 รูปแบบ โดยเฉพาะ 4 รูปแบบที่มีความถี่การใชแตกตางกันอยาง
ชัดเจน คือ คนอายุนอยมีปริมาณความถี่การใชคําสรรพนาม/คํานําหนามากกวาคนอายุมาก คือ 
รอยละ 34.10 > 21.70 ในขณะที่คนอายุมากมีปริมาณความถี่การใช 1. คําบอกความสัมพันธ                 
2. ชื่อ และ 3. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิตมากกวาคนอายุนอย คือ รอยละ 10.23 > 3.60                         
รอยละ 7.80 > 3.67 และ รอยละ 4.10 > 1.53 และเปนที่นาสังเกตวา ทั้งคนอายุนอยและคนอายุ
มากมีปริมาณความถี่การใชการละคําอางถึงบุรุษใกลเคียงกัน คือ รอยละ 53.13 และ 53.73 
ตามลําดับ ซึ่งแตกตางกับในการใชระหวางเพศชายและเพศหญิงที่พบวา มีปริมาณความถี่การใช
แตกตางกันอยางชัดเจน  
 
 เม่ือเรียงลําดับรูปแบบที่มีปริมาณความถี่การใชมากที่สุด 3 อันดับแรกของทั้ง 2 กลุมอายุ 
พบวา เรียงลําดับทั้งเหมือนกันและแตกตางกัน คือ คนอายุนอยและคนอายุมากมีปริมาณความถี่
การใชการละคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งมากที่สุด รองลงมา คือ คําสรรพนาม/คํานําหนาเหมือนกัน แต
แตกตางกันที่ คนอายุนอยมีปริมาณความถี่การใชชื่อเปนอันดับที่ 3 ในขณะที่คนอายุมากมี
ปริมาณความถี่การใชคําบอกความสัมพันธเปนอันดับที่ 3 ซึ่งลําดับของกลุมคนอายุมากเหมือนกับ
ลําดับของการใชคําอางถึงบุรุษที่สองโดยรวม 
  
 นอกจากนี้ เม่ือนําสถิติไคสแควรมาวิเคราะหเพ่ือพิสูจนสมมุติฐาน พบวา X2 = 288.766 
df = 10 p<0.0001 คา p ที่ไดมีคานอยกวาระดับความเชื่อม่ันที่ผูวิจัยกําหนด คือ 0.05 แสดงวา
คนอายุนอยและคนอายุมากใชคําอางถึงบุรุษที่สองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 
 ดังนั้น แมวาทั้งคนอายุนอยและคนอายุมากจะมีปริมาณความถี่การใชการละคําอางถึง
บุรุษ และคําสรรพนาม/คํานําหนามากที่สุดเปนอันดับที่ 1-2 เหมือนกัน แตจะเห็นไดวา คนอายุ
นอยและคนอายุมากใชคําอางถึงบุรุษที่สองแตกตางกันทั้งจํานวนรูปแบบ รูปแบบเฉพาะ ความถี่
การใช และรูปแบบที่มีความถี่การใชมากที่สุดเปนอันดับที่ 3 นอกจากนี้ ยังมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติดวย แสดงวา อายุของผูพูดเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชคําอางถึงบุรุษ
ที่สอง 
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 เม่ือเปรียบเทียบผลการวิจัยนี้กับผลการวิจัยอิทธิพลของอายุของผูพูดตอการใชคําอางถึง
บุรุษที่หนึ่งพบวาสอดคลองกัน คือ คนอายุนอยและคนอายุมากใชคําอางถึงบุรุษแตกตางกันทั้ง
รูปแบบและความถี่การใช และมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเชนเดียวกัน ผูวิจัยจึง
สรุปไดวา อายุของผูพูดมีอิทธิพลตอการใชทั้งคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งและคําอางถึงบุรุษที่สอง 
 
4. อิทธิพลของความรักสตัวของผูพูดตอการใชคําอางถึงบุรุษท่ีสอง 
 
 กลุมตัวอยางของงานวิจัยนี้มีจํานวน 600 คน ประกอบดวยคนรักสัตว จํานวน 346 คน 
และคนไมรักสัตว จํานวน 254 คน ดังนั้น เม่ือนําขอมูลการใชคําอางถึงบุรุษที่สองที่ไดมาจําแนก
ตามความรักสัตวของผูพูด ก็จะไดความถี่การใชของคนรักสัตว 3,460 คร้ัง (346 คน x 10 สถาน 
การณสมมติ) และความถี่การใชของคนไมรักสัตว 2,540 คร้ัง (254 คน x 10 สถานการณสมมติ) 
และเนื่องจากกลุมตัวอยางคนรักสัตวและคนไมรักสัตวมีจํานวนไมเทากัน ผูวิจัยจึงตองเปรียบ 
เทียบความถี่การใชคําอางถึงบุรุษที่สองดวยอัตราสวนรอยละ ซึ่งจากจํานวนนี้มีการใชคําอางถึง
บุรุษที่สองทั้งหมด 21 รูปแบบ ดังตอไปนี้ 
 
 รูปแบบท่ี 1 การละคําอางถึงบุรุษ 
 
 คนรักสัตวใชการละคําอางถึงบุรุษ จํานวน 1,689 คร้ัง จาก 3,460 คร้ัง คิดเปนรอยละ 
48.81 ในขณะที่ผูพูดที่เปนคนไมรักสัตวใชการละคําอางถึงบุรุษ จํานวน 1,517 ความถี่ จาก 2,540 
คร้ัง คิดเปนรอยละ 59.72 
 
 ตัวอยางประโยค  คนรักสัตว : แมกําลังจะพาØไปหาหมอนะ  
    คนไมรักสัตว : ไมนาชวยØเลยนะเนี่ย 
 
 รูปแบบท่ี 2 คําสรรพนาม/คํานําหนา 
 
 คนรักสัตวใชคําสรรพนาม/คํานําหนา จํานวน 936 จาก 3,460 คร้ัง คิดเปนรอยละ 27.05 
ในขณะที่คนไมรักสัตวใชคําสรรพนาม/คํานําหนา จํานวน 738 คร้ัง จาก 2,540 คร้ัง คิดเปนรอยละ 
29.05 
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 ตัวอยางประโยค  คนรักสัตว : แมกลัวหนูนะ    
    คนไมรักสัตว : ยายตามหาแกจนเหนื่อยเลยเนีย่  
 
 รูปแบบท่ี 3 คําบอกความสมัพันธ 
 
 คนรักสัตวใชคําบอกความสัมพันธ จํานวน 353 คร้ัง จาก 3,460 คร้ัง คิดเปนรอยละ 
10.20 ในขณะที่คนไมรักสัตวใชคําบอกความสัมพันธ จํานวน 62 คร้ัง จาก 2,540 คร้ัง คิดเปนรอย
ละ 2.44 
 
 ตัวอยางประโยค  คนรักสัตว : แมจะชวยใหลูกไปอยูที่ดีๆ นะ  
    คนไมรักสัตว : เอาอาหารมาใหลูกเยอะเลย 
 
 รูปแบบท่ี 4 ช่ือ 
 
 คนรักสัตวใชชื่อ จํานวน 245 คร้ัง จาก 3,460 คร้ัง คิดเปนรอยละ 7.08 ในขณะที่คนไมรัก
สัตวใชชื่อ จํานวน 99 คร้ัง จาก 2,540 คร้ัง คิดเปนรอยละ 3.90 
 
 ตัวอยางประโยค  คนรักสัตว : วันนี้แมจะไมใหสายฟาหมํ่าขาว  
    คนไมรักสัตว : ไมอยากจะเล้ียงโชคแลว  
 
 รูปแบบท่ี 5 คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต 
 
 คนรักสัตวใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต จํานวน 102 คร้ัง จาก 3,460 คร้ัง คิดเปนรอยละ 
2.95 ในขณะที่คนไมรักสัตวใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต จํานวน 67 คร้ัง จาก 2,540 คร้ัง คิดเปน
รอยละ 2.64 
 
 ตัวอยางประโยค  คนรักสัตว : แมเอาขาวมาใหหมอสีแลวจา  
    คนไมรักสัตว : เบื่อขุนทองแลวนะ  
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 รูปแบบท่ี 6 คําแสดงความรูสกึ 
 
 คนรักสัตวใชคําแสดงความรูสึก จํานวน 4 คร้ัง จาก 3,460 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.11 
ในขณะที่คนไมรักสัตวใชคําแสดงความรูสึก จํานวน 1 คร้ัง จาก 2,540 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.04 
 
 ตัวอยางประโยค  คนรักสัตว : กําลังชวยเด็กดีอยูนะ   
    คนไมรักสัตว : จะพาคนสวยไปเลือกคูนะ 
 
 รูปแบบท่ี 7 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสมัพันธ 
 
 คนรักสัตวใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสัมพันธ จํานวน 1 คร้ัง จาก 3,460 
คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.03 ในขณะที่คนไมรักสัตวใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสัมพันธ 
จํานวน 1 คร้ัง จาก 2,540 คร้ังคิดเปนรอยละ 0.04 
 
 ประโยคทีใ่ช  คนรักสัตว : เย็นนี้พ่ีจะพาไอนองไปหาแฟนนะ  
    คนไมรักสัตว : คิดถึงไอนองมากเลย 
 
 รูปแบบท่ี 8 คําสรรพนาม/คํานําหนา+ช่ือ 
 
 คนรักสัตวใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+ชื่อ จํานวน 13 คร้ัง จาก 3,460 คร้ัง คิดเปนรอยละ 
0.37 ในขณะที่คนไมรักสัตวใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+ชือ่ จํานวน 18 คร้ัง จาก 2,540 คร้ัง  
คิดเปนรอยละ 0.71 
 
 ตัวอยางประโยค  คนรักสัตว : สงสารหนูอวนจัง   
    คนไมรักสัตว : สงสัยตองจัดการไอมูทูซะหนอยแลว 
 
 รูปแบบท่ี 9 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต 
 
 ผูพูดที่เปนคนรักสัตวใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต จํานวน 62 
คร้ัง จาก 3,460 คร้ัง คิดเปนรอยละ 1.79 ในขณะที่ผูพูดที่เปนคนไมรักสัตวใชคําสรรพนาม/ 
คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต จํานวน 23 คร้ัง จาก 2,540 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.90 
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 ตัวอยางประโยค  คนรักสัตว : ฉันไมเคยแกลงเจาหมาเลยนะ  
    คนไมรักสัตว : เดี๋ยวจะซื้อปลาทใูหอีเหมียวนะ 
 
 รูปแบบท่ี 10 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําแสดงความรูสึก 
 
 มีเพียงคนรักสัตวเทานั้นที่ใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําแสดงความรูสึก จํานวน 1 คร้ัง 
จาก 3,460 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.03 
 
 ประโยคทีใ่ช  คนรักสัตว : เอาขาวมาใหพอคนดกีินนะ 
 
 รูปแบบท่ี 11 คําบอกความสัมพันธ+ช่ือ 
 
 คนรักสัตวใชคําบอกความสัมพันธ+ชื่อ จํานวน 7 คร้ัง จาก 3,460 คร้ัง คิดเปนรอยละ 
0.20 ในขณะที่คนไมรักสัตวใชคําบอกความสัมพันธ+ชื่อ จํานวน 1 คร้ัง จาก 3,460 คร้ัง คิดเปน
รอยละ 0.04 
 
 ตัวอยางประโยค  คนรักสัตว : แมจะไมปลอยใหลูกลิลล่ีออกไปเที่ยวอีกแลว
    คนไมรักสัตว : จะพานองชมพูไปเสริมสวยนะจะ 
 
 รูปแบบท่ี 12 คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต 
 
 คนรักสัตวใชคําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต จํานวน 11 คร้ัง จาก 3,460 
คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.32 ในขณะที่คนไมรักสัตวใชคําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต 
จํานวน 8 คร้ัง จาก 2,540 คร้ังคิดเปนรอยละ 0.31 
 
 ตัวอยางประโยค  คนรักสัตว : จะขังใหนองตายอยูแตในบานแลว 
    คนไมรักสัตว : พ่ีจะพยายามหาแมลงสาบมาใหนองปลามังกร 
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 รูปแบบท่ี 13 คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความรูสึก 
 
 มีเพียงคนรักสัตวเทานั้นที่ใชคําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความรูสึก จํานวน 2 คร้ัง จาก 
3,460 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.06 
 
 ตัวอยางประโยค  คนรักสัตว : ลูกรักอยากออกไปเสริมสวยกับแมไหมคะ 
 
 รูปแบบท่ี 14 คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความเปนเจาของ 
 
 มีเพียงคนรักสัตวเทานั้นที่ใชคําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความเปนเจาของ จํานวน 4 
คร้ัง จาก 3,460 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.11 
 
 ตัวอยางประโยค  คนรักสัตว : ลืมใหอาหารลูกพอตั้งหลายวันแหนะ 
 
 รูปแบบท่ี 15 คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวติ+คําแสดงความรูสึก 
 
 คนรักสัตวใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึก จํานวน 13 คร้ัง จาก 3,460 
คิดเปนรอยละ 0.37 ในขณะที่คนไมรักสัตวใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึก 
จํานวน 1 คร้ัง จาก 2,540 คิดเปนรอยละ 0.04 
 
 ตัวอยางประโยค  คนรักสัตว :  จะพาปลานอยไปหาที่อยูใหมนะจะ
    คนไมรักสัตว :  วันนี้จะพาหมานอยไปหาสาว 
 
 รูปแบบท่ี 16 คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวติ+คําแสดงความเปนเจาของ 
 
 มีเพียงคนรักสัตวเทานั้นที่ใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของ จํานวน 
1 คร้ัง จาก 3,460 คิดเปนรอยละ 0.03 
 
 ประโยคทีใ่ช  คนรักสัตว : พอจะไมรักขุนทองของพอแลวนะ 
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 รูปแบบท่ี 17 คําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของ 
 
 มีเพียงคนรักสัตวเทานั้นที่ใชคําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของ จํานวน 1 คร้ัง 
จาก 3,460 คิดเปนรอยละ 0.03 
 
 ประโยคทีใ่ช  คนรักสัตว : พ่ีเบื่อสุดที่รักของพ่ีจะแยแลวนะ 
 
 รูปแบบท่ี 18 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต+คําแสดง 
ความรูสกึ 
 
 คนรักสัตวใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึก 
จํานวน 11 คร้ัง จาก 3,460 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.32 ในขณะที่คนไมรักสัตวใชคําสรรพนาม/คํานํา 
หนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึก จํานวน 4 คร้ัง จาก 2,540 คร้ังคิดเปนรอยละ 
0.16 
 
 ตัวอยางประโยค  คนรักสัตว : วางขาวใหเจาแมวนอยตรงนีน้ะ  
    คนไมรักสัตว : จะไมรักไอเหมียวนอยแลวนะ 
 
 รูปแบบท่ี 19 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปน 
เจาของ 
 
 มีเพียงคนรักสัตวเทานั้นที่ใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําแสดงความรูสึก+คําแสดงความ
เปนเจาของ จํานวน 1 คร้ัง จาก 3,460 คิดเปนรอยละ 0.03 
 
 ประโยคทีใ่ช  คนรักสัตว : จะดูแลแมยอดยาหยีของฉันใหดทีี่สุดเลย 
 
 รูปแบบท่ี 20 ช่ือ+คําบอกความสมัพันธ+คําแสดงความรูสกึ 
 
 มีเพียงคนรักสัตวเทานั้นที่ใชชื่อ+คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความรูสึก จํานวน 1 คร้ัง 
จาก 3,460 คิดเปนรอยละ 0.03 
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 ประโยคทีใ่ช  คนรักสัตว : ดาวเรืองลูกรักรูไหมวาพอเจ็บ 
 
 รูปแบบท่ี 21 คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวติ+คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความเปน
เจาของ 
 
 มีเพียงคนรักสัตวเทานั้นที่ใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําบอกความสัมพันธ+คําแสดง
ความเปนเจาของ จํานวน 2 คร้ัง จาก 3,460 คิดเปนรอยละ 0.06 
 
 ประโยคทีใ่ช  คนรักสัตว : หมอสีลูกพอตองไมโกรธพอนะ 
 
 ผูวิจัยแสดงความถี่การใชคําอางถึงบุรุษที่สองทั้ง 21 รูปแบบที่จําแนกตามความรักสัตว
ของผูพูดเปนตารางและแผนภาพไดดังตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 27  การใชคําอางถึงบุรุษที่สองที่จําแนกตามความรักสัตวของผูพูด 
 

รูปแบบ คนรักสัตว คนไมรักสตัว 
ความถ่ี รอยละ ความถ่ี รอยละ 

1. การละคําอางถึงบุรุษ  1,689 48.81 1,517 59.72 
2. คําสรรพนาม/คํานําหนา  936 27.05 738 29.05 
3. คําบอกความสัมพันธ  353 10.20 62 2.44 
4. ชื่อ  245 7.08 99 3.90 
5. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต 102 2.95 67 2.64 
6. คําแสดงความรูสึก 4 0.11 1 0.04 
7. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสัมพันธ 1 0.03 1 0.04 
8. คําสรรพนาม/คํานําหนา+ชื่อ 13 0.37 18 0.71 
9. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของ

ส่ิงมีชีวิต 
62 1.79 23 0.90 

10. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําแสดงความรูสึก 1 0.03 0 0 
11. คําบอกความสัมพันธ+ชื่อ 7 0.20 1 0.04 
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ตารางท่ี 27  (ตอ) 
 

รูปแบบ คนรักสัตว คนไมรักสตัว 
ความถ่ี รอยละ ความถ่ี รอยละ 

12. คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนดิของ
ส่ิงมีชีวิต 

11 0.32 8 0.31 

13. คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความรูสึก 2 0.06 0 0 
14. คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความเปน

เจาของ 
4 0.11 0 0 

15. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึก 13 0.37 1 0.04 
16. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปน

เจาของ 
1 0.03 0 0 

17. คําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปน
เจาของ 

1 0.03 0 0 

18. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของ
ส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึก 

11 0.32 4 0.16 

19. คําสรรพนาม/คํานําหนา+ คําแสดงความ 
รูสึก+คําแสดงความเปนเจาของ 

1 0.03 0 0 

20. ชื่อ+คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความ 
รูสึก 

1 0.03 0 0 

21. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําบอกความ 
สัมพันธ+คําแสดงความเปนเจาของ 

2 0.06 0 0 

รวม 3,460 100.00 2,540 100.00 
 
 



135 
 

 
  
ภาพท่ี 12  การใชคําอางถึงบุรุษที่สองที่จําแนกตามความรักสัตวของผูพูด 
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คําบอกความสัมพันธ

ช่ือ

คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต

คําแสดงความรูสึก

คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสัมพันธ

คําสรรพนาม/คํานําหนา+ช่ือ

คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต

คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําแสดงความรูสึก

คําบอกความสัมพันธ+ช่ือ

คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต

คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความรูสึก

คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความเปนเจาของ

คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึก

คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของ

คําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของ

คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+…

คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําแสดงความรูสึก+คํา…

ช่ือ+คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความรูสึก

คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําบอกความสัมพันธ+คํา…

รอยละของการใชคําอางถึงบุรุษท่ีสองท่ีจําแนกตามความรักสัตวของผูพูด

คนไมรักสัตว

คนรักสัตว
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 ผูวิจัยนําขอมูลการใชคําอางถึงบุรุษที่สองระหวางคนรักสัตวและคนไมรักสัตวขางตนมา
เปรียบเทยีบใหเห็นชัดเจนในรูปของตารางไดดังตอไปนี ้
 
ตารางท่ี 28  เปรียบเทียบการใชคําอางถึงบุรุษที่สองระหวางคนรักสัตวและคนไมรักสัตว 
 
การใชคําอางถึงบุรุษท่ีสอง คนรักสัตว คนไมรักสตัว 

1. จํานวนรูปแบบทีใ่ช 21 รูปแบบ 13 รูปแบบ 
2. รูปแบบเฉพาะ 8 รูปแบบ - 
3. รูปแบบที่มีความถี่การ

ใชแตกตางกันชัดเจน 
ใชคําบอกความสัมพันธ และชื่อ
มากกวาคนไมรักสัตว 

ใชการละคําอางถงึบุรุษ และ
คําสรรพนาม/คํานําหนา
มากกวาคนรักสัตว 

4. รูปแบบที่มีความถี่การ
ใชมากที่สุด 3 อันดับ
แรก 

1. การละคําอางถึงบุรุษ 
2. คําสรรพนาม/คํานําหนา 
3. คําบอกความสัมพันธ 

1. การละคําอางถึงบุรุษ 
2. คําสรรพนาม/คํานําหนา 
3. ชื่อ 

 
 เพ่ือคํานวณไคสแควร ผูวิจัยรวมรูปแบบของคําอางถงึบุรุษที่สองที่มีคา E ต่ํากวา 5 เขา
ดวยกัน และกําหนดเปน “รูปแบบอ่ืนๆ” แทน ซึ่งจะไดตารางดังตอไปนี ้
 
ตารางท่ี 29  การแจกแจงรูปแบบของคําอางถึงบุรุษที่สองที่มีคา E สูงกวา 5 ที่จําแนกตามความ 
                    รักสัตวของผูพูด เพ่ือคํานวณไคสแควร 
 

รูปแบบ ความถ่ี รวม 
คนรัก
สัตว 

คนไม
รัก
สัตว 

1. การละคําอางถึงบุรุษ 1,689 1,517 3,206 
2. คําสรรพนาม/คํานําหนา 936 738 1,674 
3. คําบอกความสัมพันธ 353 62 415 
4. ชื่อ 245 99 344 
5. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต 102 67 169 



137 
 
ตารางท่ี 29  (ตอ) 
 

รูปแบบ ความถ่ี รวม 
คนรัก
สัตว 

คนไม
รัก
สัตว 

6. คําสรรพนาม/คํานําหนา+ชื่อ 13 18 31 
7. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต 62 23 85 
8. คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนดิของส่ิงมีชีวิต 11 8 19 
9. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึก 13 1 14 
10. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดง

ความรูสึก 
11 4 15 

11. รูปแบบอ่ืนๆ 25 3 28 
รวม 3,460 2,540 6,000 
X2 = 220.026 df = 10 p<0.0001 
 
 จากการวิเคราะหขอมูลการใชคําอางถึงบุรุษที่สองที่แตกตางกันดวยความรักสัตวของผูพูด
พบวา คนรักสัตวใชคําอางถึงบุรุษที่สองหลากหลายรูปแบบกวาคนไมรักสัตว คือ  
21 รูปแบบ > 13 รูปแบบ ซึ่งพบรูปแบบเฉพาะของคนรักสัตว จํานวน 8 รูปแบบ คือ 1. คําสรรพ
นาม/คํานําหนา+คําแสดงความรูสึก 2. คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความรูสึก 3. คําบอก
ความสัมพันธ+คําแสดงความเปนเจาของ 4. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชิวิต+คําแสดงความเปนเจาของ 
5. คําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของ 6. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําแสดง
ความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของ 7. ชื่อ+คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความรูสึก และ                   
8. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความเปนเจาของ 
 
 สวนรูปแบบที่ทั้งคนรักสัตวและคนไมรักสัตวใชเหมือนกัน จํานวน 13 รูปแบบ พบวา มี
ความถี่การใชแตกตางกัน 11 รูปแบบ โดยเฉพาะ 4 รูปแบบที่มีความถี่การใชแตกตางกันอยาง
ชัดเจน คือ คนรักสัตวมีปริมาณความถี่การใชคําบอกความสัมพันธ และชื่อมากกวาคนไมรักสัตว 
คือ รอยละ 10.20 > 2.44 และ รอยละ 7.08 > 3.90 ตามลําดับ ในขณะที่คนไมรักสัตวมีปริมาณ
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ความถี่การใชการละคําอางถึงบุรุษ และคําสรรพนาม/คํานําหนามากกวาคนรักสัตว คือ รอยละ 
59.72 > 48.81 และ รอยละ 29.05 > 27.05 ตามลําดับ    
 
 เม่ือเรียงลําดับรูปแบบที่มีปริมาณความถี่การใชมากที่สุด 3 อันดับแรกของทั้ง 2 กลุม
พบวา เรียงลําดับทั้งเหมือนกันและแตกตางกัน คือ คนรักสัตวและคนไมรักสัตวมีปริมาณความถี่
การใชการละคําอางถึงบุรุษ และคําสรรพนาม/คํานําหนามากที่สุดเปนอันดับที่ 1-2 เหมือนกัน แต
แตกตางกันที่ คนรักสัตวมีปริมาณความถี่การใชคําบอกความสัมพันธเปนอันดับที่ 3 ในขณะที่คน
ไมรักสัตวมีปริมาณความถี่การใชชื่อเปนอันดับที่ 3 ซึ่งลําดับของคนรักสัตวเหมือนกับลําดับของ
การใชคําอางถึงบุรุษที่สองโดยรวม   
 
 นอกจากนี้ เม่ือนําสถิติไคสแควรมาวิเคราะหเพ่ือพิสูจนสมมุติฐาน พบวา X2 = 220.026 
df = 10 p<0.0001 คา p ที่ไดมีคานอยกวาระดับความเชื่อม่ันที่ผูวิจัยกําหนด คือ 0.05 แสดงวา
คนรักสัตวและคนไมรักสัตวใชคําอางถึงบุรุษที่สองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 
 ดังนั้น แมวาทั้งคนรักสัตวและคนไมรักสัตวจะมีปริมาณความถี่การใชการละคําอางถึง
บุรุษ และคําสรรพนาม/คํานําหนามากที่สุดเปนอันดับที่ 1-2 เหมือนกัน แตจะเห็นไดวา คนรักสัตว
และคนไมรักสัตวใชคําอางถึงบุรุษที่สองแตกตางกันทั้งจํานวนรูปแบบ รูปแบบเฉพาะ ความถี่การ
ใช และรูปแบบที่มีความถี่การใชมากที่สุดเปนอันดับที่ 3 นอกจากนี้ ยังมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติดวย แสดงวา ความรักสัตวของผูพูดเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชคําอางถึง
บุรุษที่สอง 
 
 เม่ือเปรียบเทียบผลการวิจัยนี้กับผลการวิจัยอิทธิพลของความรักสัตวของผูพูดตอการใช
คําอางถึงบุรุษที่หนึ่งพบวาสอดคลองกัน คือ คนรักสัตวและคนไมรักสัตวใชคําอางถึงบุรุษแตกตาง
กันทั้งรูปแบบและความถี่การใช และมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเชนเดียวกัน 
ผูวิจัยจึงสรุปไดวา ความรักสัตวของผูพูดมีอิทธิพลตอการใชทั้งคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งและคําอางถึง
บุรุษที่สอง 
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5. อิทธิพลของลักษณะของสตัวเลี้ยงตอการใชคําอางถึงบุรุษท่ีสอง 
 
 สถานการณสมมติของงานวิจัยนี้มีจํานวน 10 สถานการณ ประกอบดวยสถานการณ
สมมติที่เกี่ยวกับสัตวเล้ียงของตัวเองและสัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ ลักษณะละ 5 สถานการณ
เทากัน ดังนั้น เม่ือนําขอมูลการใชคําอางถึงบุรุษที่สองที่ไดมาจําแนกตามลักษณะของสัตวเล้ียง ก็
จะไดความถี่การใชลักษณะละ 3,000 คร้ัง (600 คน x 5 สถานการณสมมติ) จากจํานวนนี้มีการใช
คําอางถึงบุรุษที่สองทั้งหมด 21 รูปแบบ ดังตอไปนี้ 
 
 รูปแบบท่ี 1 การละคําอางถึงบุรุษ 
 
 ผูพูดใชการละคําอางถึงบุรุษพูดกับสัตวเล้ียงของตัวเอง จํานวน 1,330 คร้ัง จาก 3,000 
คร้ัง คิดเปนรอยละ 44.33 ในขณะที่ผูพูดใชการละคําอางถึงบุรุษพูดกับสัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ 
จํานวน 1,876 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 62.53 
 
 ตัวอยางประโยค  สัตวเล้ียงของตัวเอง :    ปูเอาอาหารมาใหØเยอะเลย 
    สัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ : เดี๋ยวกตูีØดวยไมเลย  
 
 รูปแบบท่ี 2 คําสรรพนาม/คํานําหนา 
 
 ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนาพูดกับสัตวเล้ียงของตัวเอง จํานวน 849 คร้ัง จาก 3,000 
คร้ัง คิดเปนรอยละ 28.30 ในขณะที่ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนาพูดกับสัตวเล้ียงที่พบโดย
บังเอิญ จํานวน 825 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 27.50 
 
 ตัวอยางประโยค  สัตวเล้ียงของตัวเอง :    พอไมนาเอาหนูมาเล้ียงเลย 
    สัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ : มองไมเห็นเอ็งวะ 
 
 รูปแบบท่ี 3 คําบอกความสมัพันธ 
 
 ผูพูดใชคําบอกความสัมพันธพูดกับสัตวเล้ียงของตัวเอง จํานวน 281 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง 
คิดเปนรอยละ 9.37 ในขณะที่ผูพูดใชคําบอกความสัมพันธพูดกับสัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ 
จํานวน 134 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 4.47 



140 
 
 ตัวอยางประโยค  สัตวเล้ียงของตัวเอง :    พ่ีเบื่อนองจัง   
    สัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ : มองไมเห็นลูกจริงๆ นะ 
 
 รูปแบบท่ี 4 ช่ือ 
 
 ผูพูดใชชื่อพูดกับสัตวเล้ียงของตัวเอง จํานวน 336 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 
11.20 ในขณะที่ผูพูดใชชื่อพูดกับสัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ จํานวน 8 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปน
รอยละ 0.27 
 
 ตัวอยางประโยค  สัตวเล้ียงของตัวเอง :    พ่ีเปนหวงแปงมากๆ เลย 
    สัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ : สงสารตัวเล็กจงัเลย 
 
 รูปแบบท่ี 5 คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต 
 
 ผูพูดใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิตพูดกับสัตวเล้ียงของตัวเอง จํานวน 103 คร้ัง จาก 3,000 
คร้ัง คิดเปนรอยละ 3.43 ในขณะที่ผูพูดใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิตพูดกับสัตวเล้ียงที่พบโดย
บังเอิญ จํานวน 66 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 2.20 
 
 ตัวอยางประโยค  สัตวเล้ียงของตัวเอง :    ฉันจะใหขุนทองไปอยูกบัคนอ่ืนแลว
    สัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ : เดี๋ยวจะไปหาขาวมาใหเหมียวกิน 
 
 รูปแบบท่ี 6 คําแสดงความรูสกึ 
 
 ผูพูดใชคําแสดงความรูสึกพูดกับสัตวเล้ียงของตัวเอง จํานวน 3 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิด
เปนรอยละ 0.10 ในขณะที่ผูพูดใชคําแสดงความรูสึกพูดกับสัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ จํานวน  
2 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.07 
 
 ตัวอยางประโยค  สัตวเล้ียงของตัวเอง :    จะพาคนสวยไปเลือกคูนะ 
    สัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ : กําลังชวยเด็กดีอยูนะ 
 
 



141 
 
 รูปแบบท่ี 7 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสมัพันธ 
 
 ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสัมพันธพูดกับสัตวเล้ียงของตัวเองเทานั้น 
จํานวน 2 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.07 
 
 ตัวอยางประโยค  สัตวเล้ียงของตัวเอง :    คิดถึงไอนองมากเลย 
 
 รูปแบบท่ี 8 คําสรรพนาม/คํานําหนา+ช่ือ 
 
 ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+ชื่อพูดกับสัตวเล้ียงของตัวเองเทานั้น จํานวน 31 คร้ัง 
จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 1.03 
 
 ตัวอยางประโยค  สัตวเล้ียงของตัวเอง :    พานางเห็ดเผาะไปปลอยวัดดกีวาม้ัง 
 
 รูปแบบท่ี 9 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต 
 
 ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิตพูดกับสัตวเล้ียงของตัวเอง 
จํานวน 24 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.80 ในขณะที่ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+
คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิตพูดกับสัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ จํานวน 61 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปน
รอยละ 2.03  
 
 ตัวอยางประโยค  สัตวเล้ียงของตัวเอง :    ตาเอาอาหารมาใหนายปลาแลวนะ
    สัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ : กําลังจะพาเจากระตายไปหาหมอ 
 
 รูปแบบท่ี 10 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําแสดงความรูสึก 
 
 ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําแสดงความรูสึกพูดกับสัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ
เทานั้น จํานวน 1 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.03 
 
 ประโยค ที่ใช  สัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ : เอาขาวมาใหพอคนดกีินนะ 
 



142 
 
 รูปแบบท่ี 11 คําบอกความสัมพันธ+ช่ือ 
 
 ผูพูดใชคําบอกความสัมพันธ+ชื่อพูดกับสัตวเล้ียงของตัวเองเทานั้น จํานวน 8 คร้ัง จาก 
3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.27 
 
 ตัวอยางประโยค  สัตวเล้ียงของตัวเอง :     พรุงนี้จะไมเอาขาวมาใหลูกขม้ินกนิ 
 
 รูปแบบท่ี 12 คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต 
 
 ผูพูดใชคําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิตพูดกับสัตวเ ล้ียงของตัวเอง 
จํานวน 9 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.30 ในขณะที่ผูพูดใชคําบอกความสัมพันธ+คํา
เรียกชนิดของส่ิงมีชีวิตพูดกับสัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ จํานวน 10 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปน
รอยละ 0.33 
 
 ตัวอยางประโยค  สัตวเล้ียงของตัวเอง :    แคนี้ก็กลัวนองหมาจะแยแลวจะ
    สัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ : ผมเอาอาหารมาใหนองหมอสีแลว 
 
 รูปแบบท่ี 13 คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความรูสึก 
 
 ผูพูดใชคําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความรูสึกพูดกับสัตวเ ล้ียงของตัวเองเทานั้น 
จํานวน 2 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.07 
 
 ตัวอยางประโยค  สัตวเล้ียงของตัวเอง : เอาอาหารมาปอนลูกรักแลวนะจะ 
 
 รูปแบบท่ี 14 คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความเปนเจาของ 
 
 ผูพูดใชคําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความเปนเจาของพูดกับสัตวเล้ียงของตัวเอง
เทานั้น จํานวน 4 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.13 
 
 ตัวอยางประโยค  สัตวเล้ียงของตัวเอง : แมรูวาลูกแมหิวมากแลว 
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 รูปแบบท่ี 15 คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวติ+คําแสดงความรูสึก 
 
 ผูพูดใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึกพูดกับสัตวเล้ียงของตัวเอง จํานวน  
6 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.20 ในขณะที่ผูพูดใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดง
ความรูสึกพูดกับสัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ จํานวน 8 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.27 
 
 ตัวอยางประโยค  สัตวเล้ียงของตัวเอง :    วันนี้จะพาหมานอยไปหาสาว 
    สัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ : จะพาปลานอยไปหาที่อยูใหมนะจะ 
 
 รูปแบบท่ี 16 คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวติ+คําแสดงความเปนเจาของ 
 
 ผูพูดใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของพูดกับสัตวเล้ียงของตัวเอง
เทานั้น จํานวน 1 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.03  
 
 ประโยคทีใ่ช  สัตวเล้ียงของตัวเอง : พอจะไมรักขุนทองของพอแลวนะ 
 
 รูปแบบท่ี 17 คําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของ 
 
 ผูพูดใชคําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของพูดกับสัตวเล้ียงของตัวเองเทานั้น 
จํานวน 1 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.03 
 
 ประโยคทีใ่ช  สัตวเล้ียงของตัวเอง : พ่ีเบื่อสุดที่รักของพ่ีจะแยแลวนะ 
 
 รูปแบบท่ี 18 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต+คําแสดง 
ความรูสกึ 
 
 ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึกพูดกบัสัตว
เล้ียงของตัวเอง จํานวน 6 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.20 ในขณะที่ผูพูดใชคําสรรพนาม/
คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึกพูดกับสัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ จํานวน 
9 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.30 
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 ตัวอยางประโยค  สัตวเล้ียงของตัวเอง :    จะไมรักไอเหมียวนอยแลวนะ 
    สัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ : ไมรูจะชวยเจากระตายนอยยังไงดี 
 
 รูปแบบท่ี 19 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปน 
เจาของ 
 
 ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของพูดกับ
สัตวเล้ียงของตัวเองเทานั้น จํานวน 1 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.03  
 
 ประโยค ที่ใช  สัตวเล้ียงของตัวเอง : จะดูแลแมยอดยาหยีของฉันใหดทีี่สุด 
 
 รูปแบบท่ี 20 ช่ือ+คําบอกความสมัพันธ+คําแสดงความรูสกึ 
 
 ผูพูดใชชื่อ+คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความรูสึกพูดกับสัตวเล้ียงของตัวเองเทานั้น 
จํานวน 1 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.03 
 
 ประโยคทีใ่ช  สัตวเล้ียงของตัวเอง : ดาวเรืองลูกรักรูไหมวาพอเจ็บ 
 
 รูปแบบท่ี 21 คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวติ+คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความเปน
เจาของ 
 
 ผูพูดใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความเปนเจาของพูด
กับสัตวเล้ียงของตัวเองเทานั้น จํานวน 2 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.07 
 
 ตัวอยางประโยค  สัตวเล้ียงของตัวเอง : พอรักหงสหยกลูกพอนะ 
 
 ผูวิจัยแสดงความถี่การใชคําอางถึงบุรุษที่สองทั้ง 21 รูปแบบที่จําแนกตามลักษณะของ
สัตวเล้ียงเปนตารางและแผนภาพไดดังตอไปนี้ 
 
 
 



145 
 
ตารางท่ี 30  การใชคําอางถึงบุรุษที่สองที่จําแนกตามลักษณะของสัตวเล้ียง 
 

รูปแบบ สัตวเลี้ยงของ
ตัวเอง 

สัตวเลี้ยงท่ีพบโดย
บังเอิญ 

ความถ่ี รอยละ ความถ่ี รอยละ 
1. การละคําอางถึงบุรุษ  1,330 44.33 1,876 62.53 
2. คําสรรพนาม/คํานําหนา  849 28.30 825 27.50 
3. คําบอกความสัมพันธ  281 9.37 134 4.47 
4. ชื่อ  336 11.20 8 0.27 
5. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต 103 3.43 66 2.20 
6. คําแสดงความรูสึก 3 0.10 2 0.07 
7. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอก

ความสัมพันธ 
2 0.07 0 0 

8. คําสรรพนาม/คํานําหนา+ชื่อ 31 1.03 0 0 
9. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของ

ส่ิงมีชีวิต 
24 0.80 61 2.03 

10. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําแสดงความรูสึก 0 0 1 0.03 
11. คําบอกความสัมพันธ+ชื่อ 8 0.27 0 0 
12. คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนดิของ

ส่ิงมีชีวิต 
9 0.30 10 0.33 

13. คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความรูสึก 2 0.07 0 0 
14. คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความเปน

เจาของ 
4 0.13 0 0 

15. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดง
ความรูสึก 

6 0.20 8 0.27 

16. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความ
เปนเจาของ 

1 0.03 0 0 

17. คําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปน
เจาของ 

1 0.03 0 0 
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ตารางท่ี 30  (ตอ) 
 

รูปแบบ สัตวเลี้ยงของ
ตัวเอง 

สัตวเลี้ยงท่ีพบโดย
บังเอิญ 

ความถ่ี รอยละ ความถ่ี รอยละ 
18. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของ

ส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึก 
6 0.20 9 0.30 

19. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําแสดงความ 
รูสึก+คําแสดงความเปนเจาของ 

1 0.03 0 0 

20. ชื่อ+คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความ 
รูสึก 

1 0.03 0 0 

21. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําบอกความ 
สัมพันธ+คําแสดงความเปนเจาของ 

2 0.07 0 0 

รวม 3,000 100.00 3,000 100.00 
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ภาพท่ี 13  การใชคําอางถึงบุรุษที่สองที่จําแนกตามลักษณะของสัตวเล้ียง 
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ช่ือ

คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต

คําแสดงความรูสึก

คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสัมพันธ

คําสรรพนาม/คํานําหนา+ช่ือ

คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต

คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําแสดงความรูสึก

คําบอกความสัมพันธ+ช่ือ

คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต

คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความรูสึก

คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความเปนเจาของ

คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึก

คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของ

คําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของ

คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คํา…

คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําแสดงความรูสึก+คําแสดง…

ช่ือ+คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความรูสึก

คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําบอกความสัมพันธ+คํา…

รอยละของรูปแบบคําอางถึงบุรุษท่ีสองท่ีจําแนกตามลักษณะของสัตวเลี้ยง

สัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ

สัตวเล้ียงของตัวเอง
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 ผูวิจัยนําขอมูลการใชคําอางถึงบุรุษที่สองระหวางที่ผูพูดใชพูดกับสัตวเล้ียงของตัวเองและ
สัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญขางตนมาเปรียบเทียบใหเห็นชัดเจนในรูปของตารางไดดังตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 31  เปรียบเทียบการใชคําอางถึงบุรุษที่สองระหวางที่ผูพูดใชพูดกบัสัตวเล้ียงของตัวเอง
         และสัตวเล้ียงที่พบโดยบงัเอิญ 
 
การใชคําอางถึงบุรุษท่ีสอง สัตวเลี้ยงของตวัเอง สัตวเลี้ยงท่ีพบโดยบังเอิญ 

1. จํานวนรูปแบบทีใ่ช 21 รูปแบบ 10 รูปแบบ 
2. รูปแบบเฉพาะ 11 รูปแบบ - 
3. รูปแบบที่มีความถี่การ

ใชแตกตางกันชัดเจน 
ใชคําบอกความสัมพันธ และชื่อ
มากกวาสัตวเล้ียงที่พบโดย
บังเอิญ 

ใชการละคําอางถงึบุรุษ
มากกวาสัตวเล้ียงของตัวเอง 

4. รูปแบบที่มีความถี่การ
ใชมากที่สุด 3 อันดับ
แรก 

1. การละคําอางถึงบุรุษ 
2. คําสรรพนาม/คํานําหนา 
3. ชื่อ 

1. การละคําอางถึงบุรุษ 
2. คําสรรพนาม/คํานําหนา 
3. คําบอกความสัมพันธ 

 
 เพ่ือคํานวณไคสแควร ผูวิจัยรวมรูปแบบของคําอางถึงบุรุษที่สองที่มีคา E ต่ํากวา 5 เขา
ดวยกัน และกําหนดเปน “รูปแบบอ่ืนๆ” แทน ซึ่งจะไดตารางดังตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 32  การแจกแจงรูปแบบของคําอางถึงบุรุษที่สองที่มีคา E สูงกวา 5 ที่จําแนกตาม 
         ลักษณะของสัตวเล้ียง เพ่ือคํานวณไคสแควร 
 

รูปแบบ ความถ่ี รวม 
สัตว
เลี้ยง 
ของ
ตัวเอง 

สัตว
เลี้ยงท่ี
พบ
โดย
บังเอิญ 

1. การละคําอางถึงบุรุษที่สอง 1,330 1,876 3,206 
2. คําสรรพนาม/คํานําหนา 849 825 1,674 
3. คําบอกความสัมพันธ 281 134 415 
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ตารางท่ี 32  (ตอ) 
 

รูปแบบ ความถ่ี รวม 
สัตว
เลี้ยง 
ของ
ตัวเอง 

สัตว
เลี้ยงท่ี
พบ
โดย
บังเอิญ 

4. ชื่อ 336 8 344 
5. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต 103 66 169 
6. คําสรรพนาม/คํานําหนา+ชื่อ 31 0 31 
7. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต 24 61 85 
8. คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนดิของส่ิงมีชีวิต 9 10 19 
9. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึก 6 8 14 
10. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดง

ความรูสึก 
6 9 15 

11. รูปแบบอ่ืนๆ 25 3 28 
รวม 3,000 3,000 6,000 
X2 = 531.574 df = 10 p<0.0001 
 
 จากการวิเคราะหขอมูลการใชคําอางถึงบุรุษที่สองที่แตกตางกันดวยลักษณะของสัตวเล้ียง
พบวา ผูพูดใชคําอางถึงบุรุษที่สองพูดกับสัตวเล้ียงของตัวเองหลากหลายรูปแบบกวาที่ใชพูดกับ
สัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ คือ 21 รูปแบบ > 10 รูปแบบ ซึ่งพบรูปแบบที่เปนรูปแบบเฉพาะของ
สัตวเล้ียงของตัวเอง จํานวน 11 รูปแบบ คือ 1. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสัมพันธ  
2. คําสรรพนาม/คํานําหนา+ชื่อ 3. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําแสดงความรูสึก 4. คําบอก
ความสัมพันธ+ชื่อ 5. คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความรูสึก 6. คําบอกความสัมพันธ+คํา
แสดงความเปนเจาของ 7. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของ 8. คําแสดง
ความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของ 9. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําแสดงความรูสึก+คําแสดง
ความเปนเจาของ 10. ชื่อ+คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความรูสึก และ 11. คําเรียกชนิดของ
ส่ิงมีชีวิต+คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความเปนเจาของ 
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 สวนรูปแบบที่ผูพูดใชกับสัตวเล้ียงของตัวเองและสัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญเหมือนกัน 
จํานวน 10 รูปแบบ พบวา มีความถี่การใชแตกตางกันทุกรูปแบบ โดยเฉพาะ 3 รูปแบบที่มีความถี่
การใชแตกตางกันอยางชัดเจน คือ ผูพูดใชคําบอกความสัมพันธ และชื่อกับสัตวเล้ียงของตัวเอง
ดวยปริมาณความถี่การใชที่มากกวาสัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ กลาวคือ รอยละ 9.37 > 4.47 และ 
รอยละ 11.20 > 0.27 ในขณะที่ผูพูดใชการละคําอางถึงบุรุษกับสัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญดวย
ปริมาณความถี่การใชที่มากกวาสัตวเล้ียงของตัวเอง 
 
 เม่ือเรียงลําดับรูปแบบที่มีปริมาณความถี่การใชมากที่สุด 3 อันดับแรกที่ผูพูดใชกับสัตว
เล้ียงทั้ง 2 ลักษณะพบวา เรียงลําดับทั้งเหมือนกันและแตกตางกัน คือ ผูพูดใชการละคําอางถึง
บุรุษ และคําสรรพนาม/คํานําหนาดวยปริมาณความถี่การใชมากที่สุด อันดับที่ 1-2 เหมือนกัน แต
แตกตางกันที่ ผูพูดใชชื่อกับสัตวเล้ียงของตัวเองดวยปริมาณความถี่การใชมากที่สุดเปนอันดับที่ 3 
ในขณะที่ ผูพูดใชคําบอกความสัมพันธกับสัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญดวยปริมาณความถี่การใช
มากที่สุดเปนอันดับที่ 3 ซึ่งลําดับของสัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญเปนลําดับที่เหมือนกับลําดับของ
การใชคําอางถึงบุรุษที่สองโดยรวม 
 
 นอกจากนี้ เม่ือนําสถิติไคสแควรมาวิเคราะหเพ่ือพิสูจนสมมุติฐาน พบวา X2 = 531.574 
df = 10 p<0.0001 คา p ที่ไดมีคานอยกวาระดับความเชื่อม่ันที่ผูวิจัยกําหนด คือ 0.05 แสดงวา 
คําอางถึงบุรุษที่สองที่ผูพูดใชพูดกับสัตวเล้ียงของตัวเองและที่ใชกับสัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 
 ดังนั้น แมวาจะพบปริมาณความถี่การใชการละคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งมากที่สุด รองลงมา 
คือ คําสรรพนาม/คํานําหนาเหมือนกันทั้งสัตวเล้ียงของตัวเองและสัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ แตจะ
เห็นไดวา ผูพูดใชคําอางถึงบุรุษที่สองกับสัตวเล้ียงของตัวเองและสัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ
แตกตางกันทั้งจํานวนรูปแบบ รูปแบบเฉพาะ ปริมาณความถี่การใช และรูปแบบที่มีความถี่การใช
มากที่สุดเปนอันดับที่ 3 นอกจากนี้ ยังมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติดวย แสดงวา 
ลักษณะของสัตวเล้ียงเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชคําอางถึงบุรุษที่สอง 
  
 เม่ือเปรียบเทียบผลการวิจัยนี้กับผลการวิจัยอิทธิพลของลักษณะของสัตวเล้ียงตอการใช
คําอางถึงบุรุษที่หนึ่งพบวาสอดคลองกัน คือ ผูพูดใชคําอางถึงบุรุษพูดกับสัตวเล้ียงของตัวเองและ
สัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญแตกตางกันทั้งรูปแบบและความถี่การใช และยังมีความแตกตางกัน
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อยางมีนัยสําคัญทางสถิติเชนเดียวกัน ผูวิจัยจึงสรุปไดวา ลักษณะของสัตวเล้ียงมีอิทธิพลตอการใช
ทั้งคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งและคําอางถึงบุรุษที่สอง 
 
6. อิทธิพลของชนิดของสัตวเลีย้งตอการใชคําอางถึงบุรุษท่ีสอง 
 
 สถานการณสมมติของงานวิจัยนี้มีจํานวน 10 สถานการณ ประกอบดวยสถานการณ
สมมติที่เกี่ยวกับสุนัข แมว ปลา นก และกระตาย ชนิดละ 2 สถานการณเทากัน ดังนั้น เม่ือนํา
ขอมูลการใชคําอางถึงบุรุษที่สองที่ไดมาจําแนกตามชนิดของสัตวเล้ียง ก็จะไดความถี่การใชชนิด
ละ 1,200 คร้ัง (600 คน x 2 สถานการณสมมติ) จากจํานวนนี้มีการใชคําอางถึงบุรุษที่สองทั้งหมด 
21 รูปแบบ ดังตอไปนี้ 
 
 รูปแบบท่ี 1 การละคําอางถึงบุรุษ 
 
 ผูพูดใชการละคําอางถึงบุรุษพูดกับสัตวเล้ียงทั้ง 5 ชนิด คือ ผูพูดใชการละคําอางถึงบุรุษ
พูดกับสุนัข จํานวน 726 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 60.50 ผูพูดใชการละคําอางถึงบุรุษ
พูดกับแมว จํานวน 642 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 53.50 ผูพูดใชการละคําอางถึงบุรุษ
พูดกับปลา จํานวน 652 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 54.33 ผูพูดใชการละคําอางถึงบุรุษ
พูดกับนก จํานวน 592 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 49.33 และผูพูดใชการละคําอางถึง
บุรุษพูดกับกระตาย จํานวน 594 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 49.50 
 
 ตัวอยางประโยค  สุนัข :  วันนี้จะพาØออกไปเดินเลนนอกบานนะ 
    แมว :  กี้คิดถึงØทกุวันเลย   
    ปลา :  ทําไมØชอบทําใหโมโหดวยนะ  
    นก :  คนจะชวยใหØรอดตายนะเนีย่  
    กระตาย : คุณแมตองทําโทษØบางแลวม้ัง 
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 รูปแบบท่ี 2 คําสรรพนาม/คํานําหนา 
 
 ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนาพูดกับสัตวเล้ียงทั้ง 5 ชนิด คือ ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํา
นําหนาพูดกับสุนัข จํานวน 220 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 18.33 ผูพูดใชคําสรรพนาม/
คํานําหนาพูดกับแมว จํานวน 241 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 20.08 ผูพูดใชคําสรรพ
นาม/คํานําหนาพูดกับปลา จํานวน 363 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 30.25 ผูพูดใชคํา
สรรพนาม/คํานําหนาพูดกับนก จํานวน 428 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 35.67 และผูพูด
ใชคําสรรพนาม/คํานําหนาพูดกับกระตาย จํานวน 422 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 35.17 
 
 ตัวอยางประโยค  สุนัข :  ตัวเองอยากไปเที่ยวกบัเคาไหม  
    แมว :  ฉันอยากพาแกไปหาหมอจัง  
    ปลา :  ขาอุตสาหรีบชวยเอ็งเลยนะ  
    นก :  เรากําลังชวยเธอนะ   
    กระตาย : ไมไดตั้งใจชนแกนะ 
 
 รูปแบบท่ี 3 คําบอกความสมัพันธ 
 
 ผูพูดใชคําบอกความสัมพันธพูดกับสัตวเล้ียงทั้ง 5 ชนิด คือ ผูพูดใชคําบอกความสัมพันธ
พูดกับสุนัข จํานวน 83 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 6.92 ผูพูดใชคําบอกความสัมพันธพูด
กับแมว จํานวน 82 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 6.83 ผูพูดใชคําบอกความสัมพันธพูดกับ
ปลา จํานวน 93 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 7.75 ผูพูดใชคําบอกความสัมพันธพูดกับนก 
จํานวน 72 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 6.00 และผูพูดใชคําบอกความสัมพันธพูดกับ
กระตาย จํานวน 85 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 7.08 
 
 ตัวอยางประโยค  สุนัข :  พ่ีกําลังจะพานองออกไปขางนอกนะ 
    แมว :  คุณแมคิดถงึลูกจงัเลย   
    ปลา :  คุณยายจะชวยลูกข้ึนมาเองนะจะ  
    นก :  พอจะตั้งใจเล้ียงลูกอยางดทีี่สุด  
    กระตาย : ยายรักลูกมากที่สุดในโลก 
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 รูปแบบท่ี 4 ช่ือ  
 
 ผูพูดใชชื่อพูดกับสัตวเล้ียงทั้ง 5 ชนิด คือ ผูพูดใชชื่อพูดกับสุนัข จํานวน 135 คร้ัง จาก 
1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 11.25 ผูพูดใชชื่อพูดกับแมว จํานวน 100 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปน
รอยละ 8.33 ผูพูดใชชื่อพูดกับปลา จํานวน 23 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 1.92 ผูพูดใช
ชื่อพูดกับนก จํานวน 19 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 1.58 และผูพูดใชชื่อพูดกับกระตาย 
จํานวน 67 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 5.58 
 
 ตัวอยางประโยค  สุนัข :  บอลอยากพาแอมม่ีออกไปตัดขนจัง 
    แมว :  มารับกวยจับ๊กลับบานแลวนะ  
    ปลา :  ฝายไมไดแกลงดรากอนนะ  
    นก :  พอเอ็นดูมะขามจริงๆ นะ   
    กระตาย : ม๊ิรักซีซาสมากนะ 
 
 รูปแบบท่ี 5 คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต 
 
 ผูพูดใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิตพูดกับสัตวเล้ียงทั้ง 5 ชนิด คือ ผูพูดใชคําเรียกชนิดของ
ส่ิงมีชีวิตพูดกับสุนัข จํานวน 10 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.83 ผูพูดใชคําเรียกชนิดของ
ส่ิงมีชีวิตพูดกับแมว จํานวน 47 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 3.92 ผูพูดใชคําเรียกชนิดของ
ส่ิงมีชีวิตพูดกับปลา จํานวน 41 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 3.42 ผูพูดใชคําเรียกชนิดของ
ส่ิงมีชีวิตพูดกับนก จํานวน 66 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 5.50 และผูพูดใชคําเรียกชนิด
ของส่ิงมีชีวิตพูดกับกระตาย จํานวน 5 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.42 
 
 ตัวอยางประโยค  สุนัข :  พาหมาไปปารตี้ดีกวา   
    แมว :  ปาขออุมแมวเหมียวหนอยนะ  
    ปลา :  แมเอาขาวมาใหหมอสีแลวจา  
    นก :  ทําไมขุนทองทําฝายเจ็บแบบนี้ละ  
    กระตาย : ปานึกวาตายตายไปแลวนะ 
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 รูปแบบท่ี 6 คําแสดงความรูสกึ 
 
 ผูพูดใชคําแสดงความรูสึกพูดกับสุนัข แมว และปลาเทานั้น คือ ผูพูดใชคําแสดงความรูสึก
พูดกับสุนัขและแมว ชนิดละ 2 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.17 เทากัน และผูพูดใชคํา
แสดงความรูสึกพูดกับปลา จํานวน 1 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.08  
 
 ตัวอยางประโยค  สุนัข :  จะพาคนสวยไปเลือกคูนะ  
    แมว :  คิดถึงที่รักจริงๆ เลย   
    ปลา :  กําลังชวยเด็กดีอยูนะ 
 
 รูปแบบท่ี 7 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสมัพันธ 
 
 ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสัมพันธพูดกับสุนัขและแมวเทานั้น คือ  
ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสัมพันธพูดกับสุนัขและแมว ชนดิละ 1 คร้ัง จาก 
1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.08 เทากนั 
 
 ประโยคทีใ่ช  สุนัข :  เย็นนี้พ่ีจะพาไอนองไปหาแฟนนะ  
    แมว :  คิดถึงไอนองมากเลย 
 
 รูปแบบท่ี 8 คําสรรพนาม/คํานําหนา+ช่ือ 
 
 ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+ชื่อพูดกับสุนัข แมว ปลา และกระตายเทานั้น คือ ผูพูดใช
คําสรรพนาม/คํานําหนา+ชื่อพูดกับสุนัขและกระตาย ชนิดละ 9 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอย
ละ 0.75 เทากัน ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+ชื่อพูดกับแมว จํานวน 11 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง 
คิดเปนรอยละ 0.92 และผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+ชื่อพูดกับปลา จํานวน 2 คร้ัง จาก 
1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.17  
 
 ตัวอยางประโยค  สุนัข :  อยากใหเจาลูกชิ้นสวยเร่ิดกวานี ้  
    แมว :  อยากกอดไออวนจังเลย   
    ปลา :  สงสารหนูอวนจัง   
    กระตาย : พอตองตีเจาฝกบัวบางแลวแหละ 
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 รูปแบบท่ี 9 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต 
 
 ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิตพูดกับสัตวเล้ียงทั้ง 5 ชนิด คือ 
ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิตพูดกับสุนัข จํานวน 7 คร้ัง จาก 1,200 
คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.58 ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิตพูดกับแมว 
จํานวน 47 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 3.92 ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียก
ชนิดของส่ิงมีชีวิตพูดกับปลาและนก ชนิดละ 13 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 1.08 เทากัน 
และผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิตพูดกับกระตาย จํานวน 5 จาก 
1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.42 
 
 ตัวอยางประโยค  สุนัข :  จะพาเจาหมาไปทีช่อบนะ  
    แมว :  ฉันไมไดจะมาทํารายเจาเหมียวหรอก 
    ปลา :  ตาเอาอาหารมาใหนายปลาแลวนะ 
    นก :  เอาใจชวยใหเจาแกวหายไวๆ นะ  
    กระตาย : กําลังจะพาเจากระตายไปหาหมอนะ 
 
 รูปแบบท่ี 10 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําแสดงความรูสึก 
 
 ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําแสดงความรูสึกพูดกับแมวเทานั้น จํานวน 1 คร้ัง จาก 
1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.08  
 
 ตัวอยางประโยค  แมว :  เอาขาวมาใหพอคนดกีินนะ  
  
 รูปแบบท่ี 11 คําบอกความสัมพันธ+ช่ือ 
 
 ผูพูดใชคําบอกความสัมพันธ+ชื่อพูดกับสุนัข แมว นก และกระตายเทานั้น คือ ผูพูดใชคํา
บอกความสัมพันธ+ชื่อพูดกับสุนัขและแมว ชนิดละ 2 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.17 
เทากัน ผูพูดใชคําบอกความสัมพันธ+ชื่อพูดกับนก จํานวน 1 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 
0.08 และผูพูดใชคําบอกความสัมพันธ+ชื่อพูดกับกระตาย จํานวน 3 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปน
รอยละ 0.25 
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 ตัวอยางประโยค  สุนัข :  นองคูกาหามดื้อกบัพ่ีเบลนะ  
    แมว :  ลูกเชอรร่ีคิดถึงคณุแมไหมคะ  
    นก :  พรุงนี้จะไมเอาขาวมาใหลูกขม้ินกิน 
    กระตาย : ขารักลูกทองนะ 
 
 รูปแบบท่ี 12 คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต 
 
 ผูพูดใชคําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิตพูดกับสัตวเล้ียงทั้ง 5 ชนิด คือ  
ผูพูดใชคําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิตพูดกับสุนัข จํานวน 1 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง 
คิดเปนรอยละ 0.08 ผูพูดใชคําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิตพูดกับแมว จํานวน 8 
คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.67 ผูพูดใชคําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต
พูดกับปลา จํานวน 4 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.33 ผูพูดใชคําบอกความสัมพันธ+คํา
เรียกชนิดของส่ิงมีชีวิตพูดกับนกและกระตาย ชนิดละ 3 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.25 
เทากัน 
 
 ตัวอยางประโยค  สุนัข :  กลัวนองหมาจะแยแลวจา  
    แมว :  คงชวยนองเหมียวไดเทานี้อะ  
    ปลา :  ผมเอาอาหารมาใหนองหมอสีแลวครับ 
    นก :  ถาพรุงนี้มา จะเอาอาหารมาใหนองนกนะ 
    กระตาย : โกรธนองตายแลวนะ 
 
 รูปแบบท่ี 13 คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความรูสึก 
 
 ผูพูดใชคําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความรูสึกพูดกับสุนัขและปลาเทานั้น ชนิดละ  
1 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.08 เทากัน  
 
 ประโยค ที่ใช  สุนัข :  ลูกรักอยากออกไปเสริมสวยกับแมไหมคะ 
    ปลา :  เอาอาหารมาปอนลูกรักแลวนะจะ 
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 รูปแบบท่ี 14 คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความเปนเจาของ 
 
 ผูพูดใชคําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความเปนเจาของพูดกับสุนัข แมว และปลาเทานั้น 
คือ ผูพูดใชคําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความเปนเจาของพูดกับสุนัขและแมว ชนิดละ 1 คร้ัง 
จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.08 เทากัน และผูพูดใชคําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความเปน
เจาของพูดกับปลา จํานวน 2 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.17 
 
 ตัวอยางประโยค  สุนัข :  วันนี้พาลูกพอไปหาสาวๆ ดีกวา  
    แมว :  คิดถึงลูกแมจัง    
    ปลา :  ลืมใหอาหารลูกพอตั้งหลายวันแหนะ  
 
 รูปแบบท่ี 15 คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวติ+คําแสดงความรูสึก 
 
 ผูพูดใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึกพูดกับสัตวเล้ียงทั้ง 5 ชนิด คือ ผูพูด
ใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึกพูดกับสุนัขและนก ชนิดละ 1 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง 
คิดเปนรอยละ 0.08 ผูพูดใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึกพูดกับแมว จํานวน  
6 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.50 ผูพูดใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึก
พูดกับปลา จํานวน 2 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.17 และผูพูดใชคําเรียกชนิดของ
ส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึกพูดกับกระตาย จํานวน 4 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.33 
 
 ตัวอยางประโยค : สุนัข :  วันนี้จะพาหมานอยไปหาสาว  
    แมว :  มารับแมวนอยแลวนะ   
    ปลา :  จะพาปลานอยไปหาที่อยูใหมนะจะ 
    นก :  ฉันอยากจะพานกนอยไปรักษาจังเลย 
    กระตาย : กระตายนอยชวยอโหสิกรรมใหฉันดวยนะ 
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 รูปแบบท่ี 16 คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวติ+คําแสดงความเปนเจาของ 
 
 ผูพูดใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของกับนกเทานั้น จํานวน 1 คร้ัง 
จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.08  
 
 ประโยคทีใ่ช  นก :  พอจะไมรักขุนทองของพอแลวนะ 
 
 รูปแบบท่ี 17 คําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของ 
 
 ผูพูดใชคําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของกับนกเทานั้น จํานวน 1 คร้ัง จาก 
1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.08  
 
 ประโยคทีใ่ช  นก :  พ่ีเบื่อสุดที่รักของพ่ีจะแยแลวนะ 
 
 รูปแบบท่ี 18 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต+คําแสดง 
ความรูสกึ 
 
 ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึกกับสัตว
เล้ียงทั้ง 5 ชนิด คือ ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดง
ความรูสึกพูดกับสุนัขและนก ชนิดละ 1 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.08 เทากัน ผูพูดใช
คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึกพูดกับแมว จํานวน 8 คร้ัง 
จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.67 ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+
คําแสดงความรูสึกพูดกับปลา จํานวน 2 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.17 และผูพูดใชคํา
สรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึกพูดกับกระตาย จํานวน 3 คร้ัง 
จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.25 
 
 ตัวอยางประโยค  สุนัข :  เราจะพาเจาหมานอยไปเสริมสวยนะ 
    แมว :  คิดถึงเจาแมวนอยสุดๆ เลย  
    ปลา :  กําลังจะชวยเจาปลานอยอยูนะ  
    นก :  อยากจะตเีจานกนอยจริงๆ  
    กระตาย : ไมรูจะชวยเจากระตายนอยยังไงด ี
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 รูปแบบท่ี 19 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปน 
เจาของ 
 
 ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของพูดกับนก
เทานั้น จํานวน 1 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.08  
 
 ประโยคทีใ่ช  นก :  จะดูแลแมยอดยาหยีของฉันใหดทีี่สุดเลย 
 
 รูปแบบท่ี 20 ช่ือ+คําบอกความสมัพันธ+คําแสดงความรูสกึ 
 
 ผูพูดใชชื่อ+คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความรูสึกพูดกับแมวเทานั้น จํานวน 1 คร้ัง 
จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.08  
 
 ประโยคทีใ่ช  แมว :  ดาวเรืองลูกรักรูไหมวาพอเจ็บ 
 
 รูปแบบท่ี 21 คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวติ+คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความเปน
เจาของ 
 
 ผูพูดใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความเปนเจาของพูด
กับปลาและนกเทานั้น ชนิดละ 1 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.08 เทากัน 
 
 ประโยคทีใ่ช  ปลา : หมอสีลูกพอตองไมโกรธพอนะ   
    นก : พอรักหงสหยกลูกพอนะ 
 
 ผูวิจัยแสดงความถี่การใชคําอางถึงบุรุษที่สองทั้ง 21 รูปแบบที่จําแนกตามชนิดของสัตว
เล้ียงเปนตารางและแผนภาพไดดังตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 33  การใชคําอางถึงบุรุษที่สองที่จําแนกตามชนดิของสัตวเล้ียง 
 

รูปแบบ สุนัข แมว ปลา นก กระตาย 
ความถ่ี รอยละ ความถ่ี รอยละ ความถ่ี รอยละ ความถ่ี รอยละ ความถ่ี รอยละ 

1. การละคําอางถึงบุรุษ  726 60.50 642 53.50 652 54.33 592 49.33 594 49.50 
2. คําสรรพนาม/คํานําหนา  220 18.33 241 20.08 363 30.25 428 35.67 422 35.17 
3. คําบอกความสัมพันธ  83 6.92 82 6.83 93 7.75 72 6.00 85 7.08 
4. ชื่อ  135 11.25 100 8.33 23 1.92 19 1.58 67 5.58 
5. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต 10 0.83 47 3.92 41 3.42 66 5.50 5 0.42 
6. คําแสดงความรูสึก 2 0.17 2 0.17 1 0.08 0 0 0 0 
7. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอก

ความสัมพันธ 
1 0.08 1 0.08 0 0 0 0 0 0 

8. คําสรรพนาม/คํานําหนา+ชื่อ 9 0.75 11 0.92 2 0.17 0 0 9 0.75 
9. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของ

ส่ิงมีชีวิต 
7 0.58 47 3.92 13 1.08 13 1.08 5 0.42 
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ตารางท่ี 33  (ตอ) 
 

รูปแบบ สุนัข แมว ปลา นก กระตาย 
ความถ่ี รอยละ ความถ่ี รอยละ ความถ่ี รอยละ ความถ่ี รอยละ ความถ่ี รอยละ 

10. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําแสดง
ความรูสึก 

0 0 1 0.08 0 0 0 0 0 0 

11. คําบอกความสัมพันธ+ชื่อ 2 0.17 2 0.17 0 0 1 0.08 3 0.25 
12. คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนดิของ

ส่ิงมีชีวิต 
1 0.08 8 0.67 4 0.33 3 0.25 3 0.25 

13. คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความรูสึก 1 0.08 0 0 1 0.08 0 0 0 0 
14. คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความเปน

เจาของ 
1 0.08 1 0.08 2 0.17 0 0 0 0 

15. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดง
ความรูสึก 

1 0.08 6 0.50 2 0.17 1 0.08 4 0.33 

16. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความ
เปนเจาของ 

0 0 0 0 0 0 1 0.08 0 0 
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ตารางท่ี 33  (ตอ) 
 

รูปแบบ สุนัข แมว ปลา นก กระตาย 
ความถ่ี รอยละ ความถ่ี รอยละ ความถ่ี รอยละ ความถ่ี รอยละ ความถ่ี รอยละ 

17. คําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปน
เจาของ 

0 0 0 0 0 0 1 0.08 0 0 

18. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของ
ส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึก 

1 0.08 8 0.67 2 0.17 1 0.08 3 0.25 

19. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําแสดงความ 
รูสึก+คําแสดงความเปนเจาของ 

0 0 0 0 0 0 1 0.08 0 0 

20. ชื่อ+คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความ 
รูสึก 

0 0 1 0.08 0 0 0 0 0 0 

21. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําบอก
ความสัมพันธ+คําแสดงความเปนเจาของ 

0 0 0 0 1 0.08 1 0.08 0 0 

รวม 1,200 100.00 1,200 100.00 1,200 100.00 1,200 100.00 1,200 100.00 
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ภาพท่ี 14  การใชคําอางถึงบุรุษที่สองที่จําแนกตามชนิดของสัตวเล้ียง
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การละคําอางถึงบุรุษท่ีสอง

คําสรรพนาม/คํานําหนา

คําบอกความสัมพันธ

ช่ือ

คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต

คําแสดงความรูสึก

คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสัมพันธ

คําสรรพนาม/คํานําหนา+ช่ือ

คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต

คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําแสดงความรูสึก

คําบอกความสัมพันธ+ช่ือ

คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต

คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความรูสึก

คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความเปนเจาของ

คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึก

คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของ

คําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของ

คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คํา…

คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําแสดงความรูสึก+คําแสดง…

ช่ือ+คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความรูสึก

คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําบอกความสัมพันธ+คํา…
รอยละของการใชคําอางถึงบุรุษท่ีสองท่ีจําแนกตามชนิดของสัตวเลี้ยง

กระตาย
นก
ปลา
แมว
สุนัข
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 ผูวิจัยนําขอมูลการใชคําอางถึงบุรุษที่สองระหวางที่ผูพูดใชพูดกับสุนัข แมว ปลา นก และ
กระตายมาเปรียบเทียบใหเห็นชัดเจนในรูปของตารางไดดังตอไปนี้ 
  
ตารางท่ี 34  เปรียบเทียบการใชคําอางถึงบุรุษที่สองระหวางที่ผูพูดใชพูดกบัสุนัข แมว ปลา นก  
                    และกระตาย 
 
การใชคําอางถึงบุรุษท่ีสอง สุนัข แมว ปลา นก กระตาย 

1. จํานวนรูปแบบทีใ่ช 15 
รูปแบบ 

16 
รูปแบบ 

14 
รูปแบบ 

14 
รูปแบบ 

11 
รูปแบบ 

2. รูปแบบที่มีความถี่การ
ใชแตกตางกันชัดเจน 

ใชการละ
คําอางถึง
บุรุษ และ
ชื่อ
มากกวา 

ใชคํา
สรรพนาม/
คํานํา 
หนา+คํา
เรียกชนิด
ของ
ส่ิงมีชีวิต
มากกวา 

ใชคําบอก
ความ 
สัมพันธ
มากกวา 

ใชคํา 
สรรพนาม/
คํานําหนา 
และคํา
เรียกชนิด
ของ
ส่ิงมีชีวิต
มากกวา 

- 

3. รูปแบบที่มีความถี่การ
ใชมากที่สุด 3 อันดับ
แรก 

1. การละ
คําอางถึง
บุรุษ 
2. คํา
สรรพนาม/
คํานํา 
หนา 
3. ชื่อ 

1. การละ
คําอางถึง
บุรุษ 
2. คํา
สรรพนาม/
คํานํา 
หนา 
3. ชื่อ 

1. การละ
คําอางถึง
บุรุษ 
2. คํา
สรรพนาม/
คํานํา 
หนา 
3. คําบอก
ความ 
สัมพันธ 

1. การละ
คําอางถึง
บุรุษ 
2. คํา
สรรพนาม/
คํานํา 
หนา 
3. คําบอก
ความ 
สัมพันธ 

1. การละ
คําอางถึง
บุรุษ 
2. คํา 
สรรพ 
นาม/คํานํา 
หนา 
3. คําบอก
ความ 
สัมพันธ 
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 เพ่ือคํานวณไคสแควร ผูวิจัยรวมรูปแบบของคําอางถึงบุรุษที่สองที่มีคา E ต่ํากวา 5 เขา
ดวยกัน และกําหนดเปน “รูปแบบอ่ืนๆ” แทน ซึ่งจะไดตารางดังตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 35  การแจกแจงรูปแบบของคําอางถึงบุรุษที่สองที่มีคา E สูงกวา 5 ที่จําแนกตามชนิด 
                    ของสัตวเล้ียง เพ่ือคํานวณไคสแควร 
 

รูปแบบ ความถ่ี รวม 
สุนัข แมว ปลา นก กระตาย 

1. การละคําอางถึงบุรุษที่สอง 726 642 652 592 594 3,206 
2. คําสรรพนาม/คํานําหนา 220 241 363 428 422 1,674 
3. คําบอกความสัมพันธ 83 82 93 72 85 415 
4. ชื่อ 135 100 23 19 67 344 
5. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต 10 47 41 66 5 169 
6. คําสรรพนาม/คํานําหนา+ชื่อ 9 11 2 0 9 31 
7. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คํา

เรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต 
7 47 13 13 5 85 

8. คําบอกความสัมพันธ+คําเรียก
ชนิดของส่ิงมีชีวิต 

1 8 4 3 3 19 

9. รูปแบบอ่ืนๆ 9 22 9 7 10 57 
รวม 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 6,000 
X2 = 465.395 df = 32 p = 0 
 
 จากการวิเคราะหขอมูลการใชคําอางถึงบุรุษที่สองที่แตกตางกันดวยชนิดของสัตวเล้ียง
พบวา ผูพูดใชคําอางถึงบุรุษที่สองพูดกับแมวหลากหลายกวาสุนัข ปลา นก และกระตาย คือ                 
16 รูปแบบ > 15 รูปแบบ 14 รูปแบบ 14 รูปแบบ และ 11 รูปแบบ ตามลําดับ และพบรูปแบบที่
เปนรูปแบบเฉพาะของสัตวเล้ียงบางชนิด จํานวน 5 รูปแบบ ประกอบดวย รูปแบบเฉพาะของแมว 
จํานวน 2 รูปแบบ คือ คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําแสดงความรู สึก และ ชื่อ+คําบอก
ความสัมพันธ+คําแสดงความรูสึก สวนอีก 3 รูปแบบเปนรูปแบบเฉพาะของนก คือ 1. คําเรียกชนิด
ของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของ 2. คําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของ และ       
3. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของ อยางไรก็ตาม รูปแบบ
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เฉพาะเหลานี้ ลวนแตมีความถี่การใชไมถึงรอยละ 1 นอกจากนี้ยังพบวา มี 7 รูปแบบที่ผูพูดใชกับ
สัตวเล้ียงบางชนิดเทานั้น ไดแก คําแสดงความรูสึก เปนรูปแบบที่ผูพูดใชกับสุนัข แมว และปลา
เทานั้น คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความเปนเจาของ เปนรูปแบบที่
ผูพูดใชกับปลา และนกเทานั้น 
 
 สวนรูปแบบที่ผูพูดใชกับทั้งสุนัข แมว ปลา นก และกระตายเหมือนกัน จํานวน 9 รูปแบบ 
พบวา มีปริมาณความถี่การใชแตกตางกันทุกรูปแบบ โดยเฉพาะ 6 รูปแบบดังตอไปนี้ที่มีความถี่
การใชแตกตางกันอยางชัดเจน  
 
 การละคําอางถึงบุรุษ และชื่อ เปนรูปแบบที่ผูพูดใชกับสุนัขมากกวาแมว ปลา นก และ
กระตายอยางชัดเจน คือ รอยละ 60.50 > 53.50, 54.33, 49.33 และ 49.50 ตามลําดับ และ รอย
ละ 11.25 > 8.33, 1.92, 1.58 และ 5.58 ตามลําดับ คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของ
ส่ิงมีชีวิตเปนรูปแบบที่ผูพูดใชกับแมวมากกวาสุนัข ปลา นก และกระตายอยางชัดเจน คือ  
รอยละ 3.92 > 0.58, 1.08, 1.08 และ 0.42 ตามลําดับ คําบอกความสัมพันธ เปนรูปแบบที ่           
ผูพูดใชกับปลามากกวาสุนัข แมว นก และกระตาย อยางชัดเจน คือ รอยละ 7.75 สวนคําสรรพ
นาม/คํานําหนา และคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิตเปนรูปแบบที่ผูพูดใชกบันกมากกวาสุนัข แมว ปลา 
และกระตายอยางชดัเจน คือ รอยละ 35.67 > 18.33, 20.08, 30.25 และ 35.17  
 
 สวนอีก 3 รูปแบบ แมจะเปนรูปแบบที่มีปริมาณความถี่การใชแตกตางกัน แตลวนมี
ปริมาณความถี่การใชไมถึงรอยละ 1 และสัตวเล้ียงบางชนิดก็มีปริมาณความถี่การใชเทากันดวย 
อาจถือไดวาเปนรูปแบบที่มีความถี่การใชใกลเคียงกัน ดังรายละเอียดตอไปนี้ ผูพูดใชคําบอก
ความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิตกับสุนัข แมว ปลา นก และกระตาย ในรอยละ 0.08, 
0.67, 0.33, 0.25 และ 0.25 ตามลําดับ ผูพูดใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึกกับ
สุนัข แมว ปลา นก และกระตาย ในรอยละ 0.08, 0.50, 0.17, 0.08 และ 0.33 ตามลําดับ และ 
ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึกกับสุนัข แมว ปลา 
นก และกระตาย ในรอยละ 0.08, 0.67, 0.17, 0.08 และ 0.25 ตามลําดับ  
 
 เม่ือเรียงลําดับรูปแบบที่มีปริมาณความถี่การใชมากที่สุด 3 อันดับแรกของสัตวเล้ียงทั้ง  
5 ชนิด พบวา เรียงลําดับเหมือนกันและแตกตางกัน คือ สัตวเล้ียงทั้ง 5 ชนิดมีปริมาณความถี่การ
ใชสรรพนาม/คํานําหนามากที่สุด รองลงมา คือ การละคําอางถึงบุรุษเหมือนกัน แตแตกตางกันที่ 
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สุนัขและแมวมีปริมาณความถี่การใชชื่อเปนอันดับที่ 3 ในขณะที่ปลา นก และกระตายมีปริมาณ
ความถี่การใชคําบอกความสัมพันธเปนอันดับที่ 3 ซึ่งลําดับของปลา นก และกระตายเปนลําดับที่
เหมือนกับลําดับของการใชคําอางถึงบุรุษที่สองโดยรวม 
 
 นอกจากนี้ เม่ือนําสถิติไคสแควรมาวิเคราะหเพ่ือพิสูจนสมมุติฐาน พบวา X2 = 465.395 
df = 32 p = 0 คา p ที่ไดมีคานอยกวาระดับความเชื่อม่ันที่ผูวิจัยกําหนด คือ 0.05 แสดงวา คําอาง
ถึงบุรุษที่สองที่ผูพูดใชพูดกับสุนัข แมว ปลา นก และกระตายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ  
 
 ดังนั้น แมวาทั้งสุนัข แมว ปลา นก และกระตายจะมีปริมาณความถี่การใชคําสรรพนาม/
คํานําหนา และการละคําอางถึงบุรุษมากที่สุดเปนอันดับที่ 1-2 เหมือนกัน แตจะเห็นไดวา ผูพูดใช
คําอางถึงบุรุษที่สองกับสุนัข แมว ปลา นก และกระตายแตกตางกันทั้งจํานวนรูปแบบ รูปแบบ
เฉพาะ ปริมาณความถี่การใช และรูปแบบที่มีความถี่การใชมากที่สุดเปนอันดับที่ 3 นอกจากนี้ ยัง
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติดวย แสดงวา ชนิดของสัตวเล้ียงเปนปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการใชคําอางถึงบุรุษที่สอง  
 
 เม่ือเปรียบเทียบผลการวิจัยนี้กับผลการวิจัยอิทธิพลของชนิดของสัตวเล้ียงตอการใชคํา
อางถึงบุรุษที่หนึ่งพบวาสอดคลองกัน คือ ผูพูดใชคําอางถึงบุรุษพูดกับสุนัข แมว ปลา นก และ
กระตายแตกตางกันทั้งรูปแบบและความถี่การใช และยังมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติเชนเดียวกัน ผูวิจัยจึงสรุปไดวา ชนิดของสัตวเล้ียงมีอิทธิพลตอการใชทั้งคําอางถึงบุรุษที่หนึ่ง
และคําอางถึงบุรุษที่สอง 
 
 ในเม่ือผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวา ผูพูดใชคําอางถึงบุรุษที่สองแตกตางกันทั้งรูปแบบที่
ใช ความถี่การใช และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทั้ง 5 ปจจัยที่ศึกษา ผูวิจัยจึงสรุป
ผลการวิจัยในสวนนี้ไดวา เพศของผูพูด อายุของผูพูด ความรักสัตวของผูพูด ลักษณะของสัตว
เล้ียง และชนิดของสัตวเล้ียงเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชคําอางถึงบุรุษที่สองที่ผูพูดใชอางถึง 
สัตวเล้ียงที่พูดคุยดวย 
 
 ในบทถัดไป ผูวิจยัจะกลาวถึงผลการวิจยัคําอางถึงบุรุษทีส่ามที่ผูพูดใชอางถึงสัตวเล้ียงใน
การสนทนากับบุคคลอ่ืน



 

 

บทท่ี 5 
 

คําอางถึงบุรุษท่ีสามท่ีใชในการอางถึงสัตวเล้ียง 
  
 ผูวิจัยนําผลการวิเคราะหคําอางถึงบุรุษที่สามในภาษาไทยที่ผูพูดใชในการอางถึงสัตว
เล้ียงมาแสดงในบทที่ 5 นี้ โดยแตละสวนที่วาดวยผลการวิเคราะห ผูวิจัยจะกลาวถึงประเด็น
ตอไปนี้ในฐานะหัวขอยอยของหัวขอคําอางถึงบุรุษแตละบุรุษ ดังตอไปนี้  
 
 1.  รูปแบบและความถี่ของการใชคําอางถึงบุรุษที่สาม                    
 2.  อิทธิพลของเพศของผูพูดตอการใชคําอางถึงบุรุษที่สาม  
 3.  อิทธิพลของอายุของผูพูดตอการใชคําอางถึงบุรุษที่สาม  
 4.  อิทธิพลของความรักสัตวของผูพูดตอการใชคําอางถึงบรุุษที่สาม  
 5.  อิทธิพลของลักษณะของสัตวเล้ียงตอการใชคําอางถึงบุรุษที่สาม  
 6.  อิทธิพลของชนดิของสัตวเล้ียงตอการใชคําอางถึงบุรุษที่สาม 
 

คําอางถึงบุรุษท่ีสาม 
 

1.  รูปแบบและความถ่ีของการใชคําอางถึงบุรุษท่ีสาม 
 
 จากการจําแนกประเภทของคําอางถึงบุรุษที่สามพบวา ผูพูดใชประเภทของคําอางถึงบุรุษ
ทั้งหมด 8 ประเภทปรากฏรวมกันเปนรูปแบบของคําอางถึงบุรุษที่สาม โดยมีจํานวนประเภท
มากกวาคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งอยู 3 ประเภท และมากกวาคําอางถึงบุรุษที่สองอยู 1 ประเภท ซึ่ง
ประเภทของคําอางถึงบุรุษที่สามทั้ง 8 ประเภทมีดังตอไปนี้ (ดูนิยามคําอางถึงบุรุษแตละประเภท
ในบทที่ 3)    
 
 ประเภทท่ี 1 การละคําอางถึงบุรุษ คือ การกลาวแตเนื้อความที่ตองการส่ือสารโดยไมใช
คําใดๆ อางถึงสัตวเล้ียงที่กลาวถึง 
 
 ประเภทท่ี 2 คําสรรพนาม/คํานําหนา คําสรรพนามที่พบ ไดแก คําวา มัน เคา แมง นี่ 
นั่น ไอนี่ สวนคํานําหนาที่พบ ไดแก คําวา ไอ อี เจา  
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 ประเภทท่ี 3 คําบอกความสัมพันธ คําบอกความสัมพันธที่พบมีเพียง 2 คํา คือ คําวา 
ลูก และ นอง  
 
 ประเภทท่ี 4 ช่ือ ชื่อและฉายาของสัตวเล้ียงที่พบ ไดแก ชื่อ จิ๋ว นีโม บุง ปุย ดุกดิ๊ก ฟฟา 
สมหวัง สําลี นวลนาง ตัวเล็ก เทพเจามังกร  
 
 ประเภทท่ี 5 คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิตที่พบ ไดแก คําวา                     
สัตวเล้ียง สุนัข แมว เหมียว ปลาหมอสี นกหงสหยก ขุนทอง กระตาย 

 
 ประเภทท่ี 6 คําแสดงความรูสึก คําแสดงความรูสึกที่ปรากฏนําหนาคําอางถึงบุรุษ 
ประเภทอ่ืนที่พบ มีเพียงคําเดียว คือ คําวา ทูนหัว สวนคําแสดงความรูสึกที่ปรากฏเฉพาะตอทาย
คําอางถึงบุรุษประเภทอ่ืนมี 2 คํา คือ คําวา รัก และ นอย ในคําอางถึงบุรุษที่สอง ไดแก คําวา 
เพ่ือนรัก กระตายนอย ซึ่งพบวาผูพูดใชคําอางถึงบุรุษประเภทนี้เปนคําอางถึงบุรุษที่สองเชนกัน แต
ไมพบวาผูพูดใชเปนคําอางถึงบุรุษที่หนึ่ง 
 
 ประเภทท่ี 7 คําแสดงความเปนเจาของ กลุมคําแสดงความเปนเจาของที่พบทั้งตาม 
ลําพังและปรากฏตอทายคําอางถึงบุรุษที่สาม ไดแก คําวา ของฉัน ของเรา สวนคําแสดงความเปน
เจาของที่ปรากฏแตคํานามหรือคําสรรพนามที่เปนผูครอบครองตอทายคําอางถึงบุรุษประเภทอ่ืน
เทานั้น ไดแก คําวา ผม ลุง ในคําอางถึงบุรุษที่สาม เชน คําวา ลูกผม กระตายลุง ซึ่งพบวาผูพูดใช
คําอางถึงบุรุษประเภทนี้เปนคําอางถึงบุรุษที่สองเชนกัน แตไมพบวาผูพูดใชเปนคําอางถึงบุรุษที่
หนึ่ง 
 
 ประเภทท่ี 8 คําช้ีเฉพาะ กลุมคําชี้เฉพาะที่พบทั้งตามลําพังและปรากฏตอทายคําอางถึง
บุรุษที่สาม ไดแก คําวา ตัวนี้ ตัวนั้น สวนคําชี้เฉพาะที่ปรากฏเฉพาะตอทายคําอางถึงบุรุษที่สาม 
ไดแก    คําวา นี่ นั่น ในคําอางถึงบุรุษที่สาม ไดแก คําวา ปลานี่ หมานั่น แตไมพบวาผูพูดใชคําอาง
ถึงบุรุษประเภทนี้เปนทั้งคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งและคําอางถึงบุรุษที่สอง 
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 จากขอมูลที่ไดจากกลุมตัวอยางจํานวน 600 คน ในสถานการณสมมติจํานวน 10 
สถานการณ (รวมเปนความถี่การใชคําอางถึงบุรุษที่สามจํานวน 6,000 คร้ัง) สามารถนํามาจําแนก
รูปแบบของคําอางถึงบุรุษที่สามตามประเภทของคําอางถึงบุรุษที่สามทั้ง 8 ประเภทขางตนได
ทั้งหมด 27 รูปแบบ ดังตอไปนี้ 
 
 รูปแบบท่ี 1 การละคําอางถึงบุรุษท่ีสาม 
 
 ผูพูดใชการละคําอางถึงบุรุษที่สาม จํานวน 1,046 คร้ัง จาก 6,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 
17.43 
 
 ตัวอยางประโยค  สงสัยØจะหิวมากเลยนะเนี่ย    
    เม่ือวาน อยูๆ Øก็ทําทาจะเขามากัดกูอะ   
    Øจะตายแลวแนเลย     
    เวลาอยูบานØดื้อจะตาย 
 
 จากตัวอยางประโยค จะเห็นไดวา แมวาผูพูดจะละคําอางถึงสัตวเล้ียงที่กลาวถึง ซึ่งเปน
ประธานของประโยคก็ตาม แตก็ยังคงเขาใจความหมายของประโยคไดอยู 
 
 รูปแบบท่ี 2 คําสรรพนาม/คํานําหนา  
     
 ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา จํานวน 2,966 คร้ัง จาก 6,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 49.43 
 
 คําสรรพนาม/คํานําหนาที่พบมี 10 คํา คือ คําวา มัน เคา แมง นาง นี่ เจานี่ เจานั่น ไอนี่                  
ไอนั่น และ ไอเจานี่   
 
 ตัวอยางประโยค  เคาดูนาสงสารจัง     
    บางทีมันก็ดื้อมาก     
    วาจะเลิกเล้ียงแมงและ     
    ไอนี่ชอบออน 
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 รูปแบบท่ี 3 คําบอกความสมัพันธ 
        
 ผูพูดใชคําบอกความสัมพันธ จํานวน 1 คร้ัง จาก 6,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.02 
 
 คําบอกความสัมพันธที่พบมีเพียงคําเดียว คือ คําวา นอง  
  
 ประโยคทีใ่ช  นองเคาฉลาดมากเลยนะ   
   
 รูปแบบท่ี 4 ช่ือ    
       
 ผูพูดใชชื่อ จํานวน 105 คร้ัง จาก 6,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 1.75 
 
 ชื่อที่พบมี 96 ชื่อ ไดแก ชื่อ ชาชา ช็อคโกชิพ ตุยนุย แบร่ิง จิบุ หนาวัว เฟมัส มะแหมว 
บอล สมบูรณ ไอติม มะลิ ปเตอร แรมโบ ฮันนี่ ปุยฝาย ดรากอน มูมู โกฮัง แคมปส ชมพู พะโล 
สายธาร พายุ จุบป ปโป บารบี้ กาฟว กรกี้ ปุมปุย สีนิล โทนี่ โตม่ี คาราเมล ซิลเวอร เมโกะ โบจัง 
วุนเสน บับเบิ้ล ปูปู บัดดี้ อ่ังเปา จ้ํามํ่า กังฟู สุกี้ เดนชัย แฮม เจลล่ี ศรีนวล ทองแดง เลาป ตัวเล็ก 
อวน  
 
 ตัวอยางประโยค  ตอนนี้ศรีนวลกําลังลดความอวน    
    ชาชาอวนข้ึนเยอะเลย เธอ    
    ตุยนุยทําใหฉันไมเหงา     
    แบร่ิงเปนหมาเล้ียงงายอะ  
  
 รูปแบบท่ี 5 คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต  
      
 ผูพูดใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต จํานวน 327 คร้ัง จาก 6,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 5.45 
 
 คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิตที่พบมี 16 คํา คือ คําวา สัตว สุนัข หมา เหมียว แมว ปลา                   
ปลามังกร ปลาหมอ ปลาหมอสี หมอสี นก นกแกว หงสหยก นกขุนทอง ขุนทอง และ กระตาย 
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 ตัวอยางประโยค  ทําไมกระตายตองมาจบชีวิตแบบนี้ดวยนะ   
    แมวก็เจบ็เปนนะคะคุณปา    
    หงสหยกเล้ียงงายมากเลย    
    ปลาหมอสีมันนารักมาก  
 
 รูปแบบท่ี 6 คําแสดงความเปนเจาของ    
    
 ผูพูดใชคําแสดงความเปนเจาของ จํานวน 16 คร้ัง จาก 6,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.27 
  
 คําแสดงความรูสึกที่พบมี 4 คํา คือ คําวา ของฉัน ของผม ของเรา และ ของกู  
 
 ตัวอยางประโยค  แตของฉันฉลาดมากๆ เลยแหละ    
    ผมเล้ียงดูของผมมาอยางดเีลยนะ    
    ของกูมันเล้ียงงายมากเลยนะเวย     
    ของเราเคาข้ีอายมากเลย เวลาเจอสาวๆ 
 
 รูปแบบท่ี 7 คําช้ีเฉพาะ     
     
 ผูพูดใชคําชีเ้ฉพาะ จํานวน 20 คร้ัง จาก 6,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.33 
 
 คําชี้เฉพาะที่พบมี 2 คํา คือ คําวา ตัวนี้ และ ตัวนั้น 
 
 ตัวอยางประโยค  แตตอนนี้ตัวนีค้งจะเจบ็นาดนูะปา    
    ตัวนี้มันกนิตุนไวแลว     
    ผมเล้ียงดตูัวนี้เหมือนลูกเลย    
    ตัวนั้นดเูหมือนจะใกลตายแลว  
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 รูปแบบท่ี 8 คําสรรพนาม/คํานําหนา+ช่ือ    
  
 ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+ชื่อ จํานวน 67 คร้ัง จาก 6,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 1.12 
 
 คําสรรพนาม/คํานําหนา+ชื่อที่พบมี 63 ชื่อ ไดแก เจาจิ๋ว เจานีโม เจาบุง เจาฟฟา                       
เจาแตงโม เจาแจม เจาถวยฟู เจาเศรษฐี เจาเผือก เจาลูกชิ้น เจาตัวเล็ก ไอสีทอง ไอขาวตู ไอถั่ว
แดง ไอแหนม ไอนวลนาง ไอสําลี ไอชาเย็น ไอมีสุข ไอลอดชอง ไอกําไล ไออาน ไอดํา อีอวน                     
นางกุงเตน  
 
 ตัวอยางประโยค  พ่ีเล้ียงนางกุงเตนอยางกับลูกเลยนะ   
    ไอสําลีหายไปไหนไมรู     
    เจาแจมมันแจมสมชื่อจริงๆ เลย    
    ถึงเวลาที่อีอวนตองมีแฟนแลว  
   
 รูปแบบท่ี 9 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต  
   
 ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต จํานวน 68 คร้ัง จาก 6,000 
คร้ัง คิดเปนรอยละ 1.13 
 
 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิตที่พบมี 17 คํา คือ คําวา เจาเหมียว                  
เจาแมว เจาปลามังกร เจาปลา เจาปลาหมอสี เจานกหงสหยก เจาขุนทอง เจาหงสหยก  
เจากระตาย ไอหมา ไอเหมียว ไอแมว ไอปลามังกร ไอหมอสี ไอขุนทอง ไอนก และไอกระตาย  
 
 ตัวอยางประโยค  สงสารเจาปลาหมอสีมันเถอะนะ      
    เจาขุนทองมันไมคอยรองเลยเธอ    
    ไอเหมียวคงงงๆ อะ     
    ขาวาไอปลามังกรมันสุดยอดจริงๆ 
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 รูปแบบท่ี 10 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําช้ีเฉพาะ  
    
 ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําชี้เฉพาะ จํานวน 63 คร้ัง จาก 6,000 คร้ัง คิดเปนรอย
ละ 1.05 
 
 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําชี้เฉพาะที่พบมี 5 คํา คือ คําวา เจาตัวนี้ ไอตัวนี้ ไอตัวนั้น                          
ไอเจาตัวนี้ และ อีตัวนี้  
 
 ตัวอยางประโยค  ไอตัวนี้มันดูนาสงสารจริงๆ เลย      
    ฉันคิดถึงไอเจาตัวนี้มากๆ เลย    
    เจาตัวนี้แสนรูมากคะ     
    เธอดูไอตัวนั้นสิ  
 
 รูปแบบท่ี 11 คําบอกความสัมพันธ+ช่ือ  
     
 ผูพูดใชคําบอกความสัมพันธ+ชื่อ จํานวน 5 คร้ัง จาก 6,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.08 
 
 คําบอกความสัมพันธ+ชื่อที่พบมี 5 คํา คือ คําวา นองคูกา นองตาตา นองเฉากวย นองฟู 
และ ลูกแพรร่ี      
 
 ตัวอยางประโยค  ขอบคุณนะที่ชวยเล้ียงนองฟูให    
    นองเฉากวยดื้อเงียบคะ     
    ลูกแพรร่ีนารักจริงๆ แหละ    
    นองตาตาคงไมคุนหนาแกอะ    
 
 รูปแบบท่ี 12 คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต  
   
 ผูพูดใชคําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต จํานวน 8 คร้ัง จาก 6,000 คร้ัง 
คิดเปนรอยละ 0.13 
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 คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิตที่พบมี 6 คํา คือ คําวา นองหมา นองแมว                       
นองเหมียว นองนก นองกระตาย และ ลูกหงสหยก 
 
 ตัวอยางประโยค  ฉันเกือบโดนนองหมากัดแหนะ    
    กูตั้งใจจะเล้ียงลูกหงสหยกใหดทีี่สุดเลย   
    เราไมมีเวลาเล้ียงนองนกเลย    
    แตนองกระตายบาดเจ็บมากเลยนะ 
 
 รูปแบบท่ี 13 คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความเปนเจาของ  
   
 ผูพูดใชคําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความเปนเจาของ จํานวน 18 คร้ัง จาก 6,000 คร้ัง 
คิดเปนรอยละ 0.30 
 
 คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความเปนเจาของที่พบมี 8 คํา คือ คําวา ลูกหนู ลูกเรา           
ลูกฉัน ลูกกู ลูกผม เพ่ือนฉัน เพ่ือนสาวของหนู และ เพ่ือนของเรา 
 
 ประโยคทีใ่ช  ทําไมลูกผมตองตายแบบนี ้    
    ลูกเราดูโตข้ึนเยอะเลย     
    เราตองชวยเพ่ือนของเราสิ       
    ชวยฉันตามหาลูกฉันหนอย  
 
 รูปแบบท่ี 14 ช่ือ+คําแสดงความเปนเจาของ 
     
 ผูพูดใชชื่อ+คําแสดงความเปนเจาของ จํานวน 4 คร้ัง จาก 6,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.07 
 
 ชื่อ+คําแสดงความเปนเจาของที่พบมี 4 คํา คือ คําวา คิตตี้ของหนู ลอตเตของฉัน                         
แกมลิงของฉัน และ เทพเจามังกรของผม 
 
 ประโยคทีใ่ช  พอดีวาลอตเตของฉันกลัวคนหนาแปลก   
    ผมรักเทพเจามังกรของผมครับ    
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    ขอบคุณนะคะที่เล้ียงคิตตี้ของหนใูหอยางด ี  
    แกมลิงของฉันชอบงอแงแบบนี้ประจําเลย 
 
 รูปแบบท่ี 15 คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวติ+คําแสดงความเปนเจาของ  
   
 ผูพูดใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของ จํานวน 468 คร้ัง จาก 6,000 
คร้ัง คิดเปนรอยละ 7.80 
 
 คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของที่พบมี 85 คํา ไดแก คําวา                          
สัตวเล้ียงของหนู สุนัขของฉัน หมาของพ่ี แมวของฉัน แมวของนี่ เหมียวของฉัน ปลาของเจ                      
หมอสีของผม นกขุนทองของฉัน นกของเรา กระตายของปา กระตายของฉัน สัตวฉัน สัตวเล้ียงฉัน 
สุนัขผม หมาเรา แมวลุง แมวขา ปลาผม ปลากู นกพ่ี นกฉัน กระตายลุง กระตายหนู  
 
 ตัวอยางประโยค   แมวของนี่คงอยากกลับบานแลว   
     เราไมอยากใหกระตายของเราตาย  
     พ่ีเหนื่อยกับหมาพ่ีจริงๆ    
     นกฉันมันเล้ียงไมเชื่องเลย 
 
 รูปแบบท่ี 16 คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวติ+คําช้ีเฉพาะ    
   
 ผูพูดใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําชี้เฉพาะ จํานวน 747 คร้ัง จาก 6,000 คร้ัง คิดเปน
รอยละ 12.45 
 
 คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําชี้เฉพาะที่พบมี 38 คํา คือ คําวา สัตวตัวนี้ สัตวนี่ หมาตัวนี้ 
หมานี่ สุนัขตัวนี้ หมาตัวนั้น สุนัขนั่น สุนัขตัวนั้น หมานั่น แมวตัวนี้ แมวนี่ แมวตัวนั้น แมวนั่น   
ปลาตัวนี้ ปลาทองตัวนี้ ปลามังกรตัวนี้ ปลาหมอสีตัวนี้ ปลามังกรนี้ ปลาตัวนั้น ปลานี่ ปลานั่น                    
ปลาหมอสีตัวนี้ ปลาหมอสีตัวนั้น นกแกวตัวนี้ นกตัวนี้ นกตัวนั้น นกนั่น นกแกวตัวนั้น นกนี่                        
นกขุนทองตัวนั้น นกหงสหยกตัวนี้ นกแกวตัวโนน นกขุนทองตัวนี้ กระตายตัวนี้ กระตายนี่  
กระตายตัวนัน้ กระตายนี้  
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 ตัวอยางประโยค   ขาข้ีเกียจเล้ียงนกนี้แลววะ     
     หมานั่นจะกัดฉัน     
     ปลาตัวนี้นาสงสารมาก    
     ฉันผูกพันกับแมวตัวนี้มากๆ 
 
 รูปแบบท่ี 17 คําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของ 
 
 ผูพูดใชคําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของ จํานวน 1 คร้ัง จาก 6,000 คร้ัง คิด
เปนรอยละ 0.02 
 
 คําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของที่พบมีเพียงคําเดียว คือ คําวา                                            
ทูนหัวของเคา 
 
 ประโยคทีใ่ช  เธอเล้ียงทูนหัวของเคาอยางดเีลยใชไหม  
 
 รูปแบบท่ี 18 คําสรรพนาม/คํานําหนา+ช่ือ+คําแสดงความเปนเจาของ 
   
 ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+ชื่อ+คําแสดงความเปนเจาของ จํานวน 3 คร้ัง จาก 
6,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.05 
 
 คําสรรพนาม/คํานําหนา+ชื่อ+คําแสดงความเปนเจาของที่พบมี 3 คํา คือ คําวา                                
เจาขนปุยของหนู เจาตัวเล็กของฉัน และ เจาจุบปของฉัน  
 
 ประโยคทีใ่ช   หนูรักเจาขนปุยของหนูมากเลยนะคะ    
    เจาจุบปของฉันฉลาดกวาเยอะอะ    
    เธอเล้ียงเจาตัวเล็กของฉันไดดีจัง 
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 รูปแบบท่ี 19 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต+คําแสดง 
ความรูสกึ  
 
 ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึก จํานวน  
3 คร้ัง จาก 6,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.05 
 
 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึกที่พบมี 3 คํา คือ 
คําวา ไอหมานอย ไอเหมียวนอย และ เจากระตายนอย 
 
 ประโยคทีใ่ช  ไอหมานอยมันกลัวไมไดออกมาเทีย่วอีก   
    ไอเหมียวนอยดื้อกบัคุณปามากหรือเปลาคะ  
    คุณควรเมตตาเจากระตายนอย 
 
 รูปแบบท่ี 20 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต+คําแสดงความ
เปนเจาของ 
 
 ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของ 
จํานวน 4 คร้ัง จาก 6,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.07 
 
 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของที่พบมี  
4 คํา คือ คําวา ไอหมาของผม ไอเหมียวของเรา เจาขุนทองของฉัน และ เจากระตายของฉัน 
 
 ประโยคทีใ่ช   ไอหมาของผมมันไมเคยดื้อเลยครับ   
    เราตองทําโทษไอเหมียวของเราบาง   
    ฉันดูแลเจาขุนทองของฉันไมคอยดีเลยอะ   
    ทําไมเจากระตายของฉันตองโดนทํารายดวย 
 
 รูปแบบท่ี 21 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต+คําช้ีเฉพาะ  
  
 ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําชี้เฉพาะ จํานวน 41 คร้ัง                              
จาก 6,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.68 



179 
 
 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําชี้เฉพาะที่พบมี 22 คํา คือ คําวา                    
เจาหมาตัวนี้ เจาสุนัขตัวนี้ เจาแมวตัวนี้ เจาปลาตัวนี้ เจาปลามังกรตัวนี้ เจาปลานี่ เจานกตัวนี้                           
เจานกนี้ เจาขุนทองตัวนี้ เจากระตายตัวนี้ ไอสุนัขตัวนี้ ไอหมาตัวนี้ ไอหมานี่ ไอแมวตัวนี้ ไอแมวนี่ 
ไอปลาตัวนี้ ไอปลานี่ ไอนกนี่ ไอนกตัวนี้ ไอกระตายตัวนี้ อีหมาตัวนี้ และ อีหมานี่ 
 
 ตัวอยางประโยค   เม่ือวานเกือบโดนอีหมานีก่ัดซะแลว   
     ทําไมไอปลาตัวนี้ถึงโชครายขนาดนี้นะ  
     เจาขุนทองตัวนี้ตองเปนใบแนๆ   
     ไอนกนี่มันรูจักบญุคุณนะ 
 
 รูปแบบท่ี 22 คําบอกความสมัพันธ+คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต+คําแสดงความเปน
เจาของ 
 
 ผูพูดใชคําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของ 
จํานวน 5 คร้ัง จาก 6,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.08 
 
 คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของที่พบมี 5 คํา 
คือ คําวา นองหมาของฉัน นองปลาฉัน นองแมวของหนู นองหมาเรา นองปลาของหนู 
 
 ตัวอยางประโยค  เดี๋ยวเอานองแมวของหนูไปเก็บกอน   
    หนูไมเคยลืมนองปลาของหนูเลยนะคะ   
    นองหมาของฉันก็ฉลาดไมแพนองหมาของเธอหรอก 
    เราบํารุงนองหมาเราสุดๆ เลยอะ 
 
 รูปแบบท่ี 23 คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต+คําช้ีเฉพาะ  
  
 ผูพูดใชคําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําชี้เฉพาะ จํานวน 2 คร้ัง จาก 
6,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.03 
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 คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําชี้เฉพาะที่พบมี 2 คํา คือ                             
นองนกตัวนั้น และ นองหมาตัวนี ้
 
 ประโยคทีใ่ช   นองนกตัวนั้นนาสงสารมากเลยนะ   
    เรากลัวนองหมาตัวนี้จังเลย 
 
 รูปแบบท่ี 24 คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวติ+คําแสดงความรูสึก+คําช้ีเฉพาะ  
  
 ผูพูดใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึก+คําชี้เฉพาะ จํานวน 1 คร้ัง จาก 
6,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.02 
 
 คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึก+คําชี้เฉพาะที่พบมีเพียงคําเดียวคือ คําวา                                    
ปลานอยตัวนั้น  
 
 ประโยคทีใ่ช   ปลานอยตัวนัน้กําลังจะตายแลว 
 
 รูปแบบท่ี 25 คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวติ+คําแสดงความเปนเจาของ+คําช้ีเฉพาะ 
  
 ผูพูดใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของ+คําชี้เฉพาะ จํานวน 9 คร้ัง 
จาก 6,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.15 
 
 คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของ+คําชี้เฉพาะที่พบมี 7 คํา คือ คําวา                              
หมาของผมตัวนี้ สุนัขเราตัวนี้ แมวของฉันตัวนี้ แมวฉันตัวนี้ แมวของขาตัวนี้ ปลาของฉันตัวนี้ และ 
นกขุนทองของกูตัวนี้ 
 
 ตัวอยางประโยค  ฉันคิดถึงแมวฉันตัวนี้มากเลย    
    สุนัขเราตัวนี้ไมเคยซนเลย    
    กูวาจะยกนกขุนทองของกูตัวนีใ้หมึงวะ   
    ปลาของฉันตัวนี้ไมออนแอขนาดนั้น  
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 รูปแบบท่ี 26 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความรูสกึ+
คําแสดงความเปนเจาของ   
 
 ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความรูสึก+คําแสดง
ความเปนเจาของ จํานวน 1 คร้ัง จาก 6,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.02 
 
 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปน
เจาของที่พบมีเพียงคําเดียว คือ คําวา ไอเพ่ือนรักของฉัน 
 
 ประโยคทีใ่ช  ฉันจะดูแลไอเพ่ือนรักของฉันใหดี  
 
 รูปแบบท่ี 27 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต+คําแสดง
ความรูสกึ+คําแสดงความเปนเจาของ   
 
 ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึก+คําแสดง
ความเปนเจาของ จํานวน 1 คร้ัง จาก 6,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.02 
 
 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึก+คําแสดงความ
เปนเจาของที่พบมีเพียงคําเดียว คือ คําวา เจากระตายนอยของหนู 
 
 ประโยคทีใ่ช  พ่ีชวยตามหาเจากระตายนอยของหนใูหท ี
 
 ผูวิจัยแสดงความถี่การใชคําอางถึงบุรุษที่สามทั้ง 27 รูปแบบเปนตารางและแผนภาพ โดย
เรียงลําดับตามความถี่การใชมากที่สุดไปหานอยที่สุด และในกรณีที่บางรูปแบบมีความถี่การใช
เทากัน ผูวิจัยจะใสลําดับเปนลําดับเดียวกัน แตเพ่ิมจุดทศนิยมตอทายตามลําดับ ดังตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 36  การใชคําอางถึงบุรุษที่สาม  
 

รูปแบบ ความถ่ี รอยละ 
1. คําสรรพนาม/คํานําหนา 2,966 49.43 
2. การละคําอางถึงบุรุษ 1,046 17.43 
3. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําชี้เฉพาะ 747 12.45 
4. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของ 468 7.80 
5. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต 327 5.45 
6. ชื่อ 105 1.75 
7. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต 68 1.13 
8. คําสรรพนาม/คํานําหนา+ชื่อ 67 1.12 
9. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําชีเ้ฉพาะ 63 1.05 
10. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําชีเ้ฉพาะ 41 0.68 
11. คําชี้เฉพาะ 20 0.33 
12. คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความเปนเจาของ 18 0.30 
13. คําแสดงความเปนเจาของ 16 0.27 
14. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของ+คําชี้เฉพาะ 9 0.15 
15. คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนดิของส่ิงมีชีวิต 8 0.13 
16.1 คําบอกความสัมพันธ+ชื่อ 5 0.08 
16.2 คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนดิของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปน

เจาของ 
5 0.08 

17.1 ชื่อ+คําแสดงความเปนเจาของ 4 0.07 
17.2 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความ

เปนเจาของ 
4 0.07 

18.1 คําสรรพนาม/คํานําหนา+ชื่อ+คําแสดงความเปนเจาของ 3 0.05 
18.2 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดง

ความรูสึก 
3 0.05 

19. คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนดิของส่ิงมีชีวิต+คําชีเ้ฉพาะ 2 0.03 
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ตารางท่ี 36  (ตอ)  
 

รูปแบบ ความถ่ี รอยละ 
20.1 คําบอกความสัมพันธ 1 0.02 
20.2 คําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของ 1 0.02 
20.3 คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึก+คําชี้เฉพาะ 1 0.02 
20.4 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสัมพันธ+คําแสดง

ความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของ 
1 0.02 

20.5 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความ 
รูสึก+คําแสดงความเปนเจาของ 

1 0.02 

รวม 6,000 100.00 
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ภาพท่ี 15  การใชคําอางถึงบุรุษที่สาม  
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คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําช้ีเฉพาะ
คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของ

คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต
ช่ือ

คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต
คําสรรพนาม/คํานําหนา+ช่ือ

คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําช้ีเฉพาะ
คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของ…

คําช้ีเฉพาะ
คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความเปนเจาของ

คําแสดงความเปนเจาของ
คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปน…

คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต
คําบอกความสัมพันธ+ช่ือ

คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+…
ช่ือ+คําแสดงความเปนเจาของ

คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของ…
คําสรรพนาม/คํานําหนา+ช่ือ+คําแสดงความเปน…

คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของ…
คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+…

คําบอกความสัมพันธ
คําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของ

คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึก+คํา…
คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสัมพันธ+…

คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของ…

รอยละของการใชคําอางถึงบุรุษที่สาม



185 
 
 จากผลการวิเคราะหการใชคําอางถึงบุรุษที่สามขางตนแสดงใหเห็นวา ผูพูดใชประเภทของ
คําอางถึงบุรุษจํานวน 8 ประเภทปรากฏรวมกันเปนรูปแบบของคําอางถึงบุรุษที่สามที่ผูพูดใชกลาว 
ถึงสัตวเล้ียงทั้งหมด 27 รูปแบบ ซึ่งมีความถี่การใชแตละรูปแบบแตกตางกันเกือบทุกรูปแบบ  
(มีบางรูปแบบที่มีความถี่การใชเทากัน แตรูปแบบเหลานี้มีความถี่ไมถึงรอยละ 1) โดยมีเพียง 9 
รูปแบบเทานั้นที่มีความถี่การใชมากกวารอยละ 1 และรูปแบบที่มีความถี่การใชมากที่สุด 3 อันดับ
แรก คือ 1. คําสรรพนาม/คํานําหนา 2. การละคําอางถึงบุรุษ และ 3. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คํา
ชี้เฉพาะ 
 
 ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ผูพูดใชคําอางถึงบุรุษที่สามในการกลาวถึงสัตวเล้ียงหลาก 
หลายรูปแบบ โดยมีความถี่การใชแตละรูปแบบแตกตางกันตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
 เม่ือเปรียบเทียบผลการวิจัยนี้กับผลการวิจัยรูปแบบและความถี่ของการใชคําอางถึงบรุุษที่
หนึ่งและคําอางถึงบุรุษที่สองพบวา ผูพูดใชคําอางถึงบุรุษที่สามหลากหลายรูปแบบ โดยมีความถี่
การใชแตละรูปแบบแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยการใชทั้งคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งและคํา
อางถึงบุรุษที่สอง แตรูปแบบของคําอางถึงบุรุษที่สามที่มีความถี่การใชมากที่สุด 3 อันดับแรกที่พบ
ไมสอดคลองกับรูปแบบของคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งและคําอางถึงบุรุษที่สองที่มีความถี่การใชมาก
ที่สุด 3 อันดับแรกที่พบวา 1. การละคําอางถึงบุรุษ 2. คําสรรพนาม/คํานําหนา และ 3. คําบอก
ความ สัมพันธ ในขณะที่รูปแบบของคําอางถึงบุรุษที่สามที่มีความถี่การใชมากที่สุด 3 อันดับแรก 
คือ 1. คําสรรพนาม/คํานําหนา 2. การละคําอางถึงบุรุษ และ 3. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําชี้
เฉพาะ 
 
 หลังจากที่ผูวิจัยไดกลาวถึงภาพรวมของการใชคําอางถึงบุรุษที่สามดังขอมูลขางตนแลว 
ในลําดับถัดไป ผูวิจัยจะกลาวถึงผลการวิเคราะหขอมูลการใชคําอางถึงบุรุษที่สามที่จําแนกตาม
ปจจัยที่ศึกษา 5 ปจจัย คือ เพศของผูพูด อายุของผูพูด ความรักสัตวของผูพูด ลักษณะของสัตว
เล้ียง และชนิดของสัตวเล้ียง เพ่ือแสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของปจจัยเหลานี้ตอการใชคําอางถึงบรุุษที่
สาม 
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2.  อิทธิพลของเพศของผูพดูตอการใชคําอางถึงบุรุษท่ีสาม 
 
 กลุมตัวอยางของงานวิจัยนี้มีจํานวน 600 คน ประกอบดวยเพศชายและเพศหญิง เพศละ 
300 คนเทากัน ดังนั้น เม่ือนําขอมูลการใชคําอางถึงบุรุษที่สามที่ไดมาจําแนกตามเพศของผูพูด ก็
จะไดความถี่การใชเพศละ 3,000 คร้ัง (300 คน x 10 สถานการณสมมติ) จากจํานวนนี้มีการใชคํา
อางถึงบุรุษที่สามทั้งหมด 27 รูปแบบ ดังตอไปนี้ 
 
 รูปแบบท่ี 1 การละคําอางถึงบุรุษ 
 
 เพศชายใชการละคําอางถึงบุรุษ จํานวน 488 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 16.27 
ในขณะที่เพศหญิงใชการละคําอางถึงบุรุษ จํานวน 558 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 18.60 
 
 ตัวอยางประโยค  เพศชาย : มีสาวมาติดØเยอะนะเวย  
    เพศหญิง : Øชอบทําใหอายตลอดเลย  
 
 รูปแบบท่ี 2 คําสรรพนาม/คํานําหนา 
 
 เพศชายใชคําสรรพนาม/คํานําหนา จํานวน 1,508 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 
50.27 ในขณะที่เพศหญิงใชคําสรรพนาม/คํานําหนา จํานวน 1,458 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปน
รอยละ 48.60   
  
 ตัวอยางประโยค  เพศชาย : ไอนั่นมันนาสงสารนะ   
    เพศหญิง : อยากเอานี่ไปเล้ียงไหม  
   
 รูปแบบท่ี 3 คําบอกความสมัพันธ  
 
 มีเพียงเพศชายเทานั้นที่ใชคําบอกความสัมพันธ จํานวน 1 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปน
รอยละ 0.03 
 
 ตัวอยางประโยค  เพศชาย : นองเคาฉลาดมากเลยนะ    
 



187 
 
 รูปแบบท่ี 4 ช่ือ  
 
 เพศชายใชชื่อ จํานวน 44 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 1.47 ในขณะที่เพศหญิงใช
ชื่อ จํานวน 61 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 2.03  
 
 ตัวอยางประโยค  เพศชาย : บิลล่ีหายไปจากบาน   
    เพศหญิง : แมวาจะเอาแกวฟาไปใหคนอ่ืนแลว 
 
 รูปแบบท่ี 5 คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต 
  
 เพศชายใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต จํานวน 156 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 
5.20 ในขณะที่เพศหญิงใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต จํานวน 171 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอย
ละ 5.70 
 
 ตัวอยางประโยค  เพศชาย : นกแกวแมงใกลตายแลว   
    เพศหญิง : เหมียวดมูอมแมมจัง 
 
 รูปแบบท่ี 6 คําแสดงความเปนเจาของ 
 
 เพศชายใชคําแสดงความเปนเจาของ จํานวน 14 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 
0.47 ในขณะที่เพศหญิงใชคําแสดงความเปนเจาของ จํานวน 2 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอย
ละ 0.07 
 
 ตัวอยางประโยค  เพศชาย : ของผมเจงนะครับ   
    เพศหญิง : ของฉันฉลาดสุดๆ 
 
 รูปแบบท่ี 7 คําช้ีเฉพาะ  
 
 เพศชายใชคําชี้เฉพาะ จํานวน 9 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.30 ในขณะที่เพศ
หญิงใชคําชี้เฉพาะ จํานวน 11 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.37   
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 ตัวอยางประโยค  เพศชาย : วาจะไมเล้ียงตัวนี้แลวแหละ  
    เพศหญิง : ตัวนี้นาสงสารมากเลยนะ 
 
 รูปแบบท่ี 8 คําสรรพนาม/คํานําหนา+ช่ือ  
 
 เพศชายใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+ชื่อ จํานวน 37 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 
1.23 ในขณะที่เพศหญิงใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+ชื่อ จํานวน 30 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปน
รอยละ 1.00 
 
 ตัวอยางประโยค  เพศชาย : เจาแดงอยากไดเมียแลววะ  
    เพศหญิง : พอดีขูเจาลูกชิ้นไว 
 
 รูปแบบท่ี 9 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต 
 
 เพศชายใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต จํานวน 43 คร้ัง จาก 
3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 1.43 ในขณะที่เพศหญิงใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของ
ส่ิงมีชีวิต จํานวน 25 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.83   
  
 ตัวอยางประโยค  เพศชาย : ไอแมวก็เจ็บเปนนะคุณพ่ี   
    เพศหญิง : อยาแกลงเจาปลาเลย 
 
 รูปแบบท่ี 10 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําช้ีเฉพาะ  
 
 เพศชายใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําชี้เฉพาะ จํานวน 30 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปน
รอยละ 1.00 ในขณะที่เพศหญิงใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําชี้เฉพาะ จํานวน 33 คร้ัง จาก 
3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 1.10 
 
 ตัวอยางประโยค  เพศชาย : เอาไอตัวนี้ไปเล้ียงดวยไหม  
    เพศหญิง : ไมรูหมาเธอจะถกูใจเจาตัวนี้บางไหม 
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 รูปแบบท่ี 11 คําบอกความสัมพันธ+ช่ือ   
 
 เพศชายใชคําบอกความสัมพันธ+ชื่อ จํานวน 1 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.03 
ในขณะที่เพศหญิงใชคําบอกความสัมพันธ+ชื่อ จํานวน 4 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 
0.13 
 
 ตัวอยางประโยค  เพศชาย : ลูกแพรร่ีนารักจริงๆ แหละ  
    เพศหญิง : ขอบคุณนะที่ชวยเล้ียงนองฟูให 
 
 รูปแบบท่ี 12 คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต 
 
 เพศชายใชคําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต จํานวน 1 คร้ัง จาก 3,000 
คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.03 ในขณะที่เพศหญิงใชคําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต 
จํานวน 7 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.23   
  
 ตัวอยางประโยค  เพศชาย : กูตั้งใจจะเล้ียงลูกหงสหยกใหดทีี่สุดเลย 
    เพศหญิง : ฉันเกือบโดนนองหมากัดแหนะ 
 
 รูปแบบท่ี 13 คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความเปนเจาของ 
   
 เพศชายใชคําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความเปนเจาของ จํานวน 11 คร้ัง จาก 3,000 
คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.37 ในขณะที่เพศหญิงใชคําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความเปนเจาของ 
จํานวน 7 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.23  
 
 ตัวอยางประโยค  เพศชาย : สงสัยลูกผมชอบคนสวยอยางพ่ีแนเลย 
    เพศหญิง : ลูกฉันเชื่องมากนะจะบอกให 
 
 รูปแบบท่ี 14 ช่ือ+คําแสดงความเปนเจาของ  
  
 เพศชายและเพศหญิงใชชื่อ+คําแสดงความเปนเจาของเทากัน คือ เพศละ 2 คร้ัง จาก 
3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.07   
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 ตัวอยางประโยค  เพศชาย : พอดีวาลอตเตของฉันกลัวคนหนาแปลก 
    เพศหญิง : ขอบคุณนะคะที่เล้ียงคิตตี้ของหนใูหอยางด ี
 
 รูปแบบท่ี 15 คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวติ+คําแสดงความเปนเจาของ 
   
 เพศชายและเพศหญิงใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของเทากัน คือ 
เพศละ 234 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 7.80  
  
 ตัวอยางประโยค  เพศชาย : ผมวานกผมโคตรเจงเลย   
    เพศหญิง : สัตวเล้ียงฉันนารักมากใชไหม 
 
 รูปแบบท่ี 16 คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวติ+คําช้ีเฉพาะ 
 
 เพศชายใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําชี้เฉพาะ จํานวน 382 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิด
เปนรอยละ 12.73 ในขณะที่เพศหญิงใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําชี้เฉพาะ จํานวน 365 คร้ัง 
จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 12.17    
 
 ตัวอยางประโยค  เพศชาย : คุณคิดวากระตายตัวนี้ควรตายแบบนีห้รอ 
    เพศหญิง : ฉันรูใจปลาหมอสีตัวนี้ดทีี่สุด 
 
 รูปแบบท่ี 17 คําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของ 
 
 มีเพียงเพศหญิงเทานั้นที่ใชคําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของ จํานวน 1 คร้ัง                      
จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.03 
 
 ตัวอยางประโยค  เพศหญิง : เธอเล้ียงทูนหัวของเคาอยางดใีชไหม 
 
 รูปแบบท่ี 18 คําสรรพนาม/คํานําหนา+ช่ือ+คําแสดงความเปนเจาของ 
 
 มีเพียงเพศหญิงเทานั้นที่ใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+ชื่อ+คําแสดงความเปนเจาของ 
จํานวน 3 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.10 
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 ตัวอยางประโยค  เพศหญิง : หนูรักเจาขนปุยของหนูมากเลยนะคะ 
 
 รูปแบบท่ี 19 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต+คําแสดง 
ความรูสกึ 
 
 เพศชายใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนดิของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึก 
จํานวน 2 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.07 ในขณะที่เพศหญิงใชคําสรรพนาม/คํานาํ 
หนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึก จํานวน 1 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 
0.03  
 
 ตัวอยางประโยค  เพศชาย : ไอหมานอยมันกลัวไมไดออกมาเทีย่วอีก 
    เพศหญิง : คุณควรเมตตาเจากระตายนอย 
 
 รูปแบบท่ี 20 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต+คําแสดงความ
เปนเจาของ 
 
 เพศชายใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนดิของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของ 
จํานวน 1 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.03 ในขณะที่เพศหญงิใชคําสรรพนาม/คํา
นําหนา+คําเรียกชนดิของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของ จํานวน 3 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิด
เปนรอยละ 0.10  
 
 ตัวอยางประโยค  เพศชาย : ไอหมาของผมมันไมเคยดื้อเลยครับ 
    เพศหญิง : เราคงตองทําโทษไอเหมียวของเราบาง 
 
 รูปแบบท่ี 21 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต+คําช้ีเฉพาะ  
 
 เพศชายใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนดิของส่ิงมีชีวิต+คําชีเ้ฉพาะ จํานวน  
28 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.93 ในขณะที่เพศหญิงใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+ 
คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําชี้เฉพาะ จํานวน 13 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.43 
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 ตัวอยางประโยค  เพศชาย : ไอนกตัวนี้มันโงมาติดกับดกั  
    เพศหญิง : ไอแมวนี่คงหลาบจําแลวแหละ 
 
 รูปแบบท่ี 22 คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต+คําแสดงความเปน 
เจาของ 
 
 เพศชายใชคําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของ 
จํานวน 2 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.07 ในขณะที่เพศหญิงใชคําบอกความสัมพันธ+
คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของ จํานวน 3 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปน 
รอยละ 0.10 
 
 ตัวอยางประโยค  เพศชาย : เราบํารุงนองหมาเราสุดๆ เลยอะ  
    เพศหญิง : ขออนุญาตเอานองแมวของหนูไปเก็บกอนจา 
 
 รูปแบบท่ี 23 คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต+คําช้ีเฉพาะ  
  
 เพศชายและเพศหญิงใชคําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําชี้เฉพาะ
เทากัน คือ เพศละ 1 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.03  
 
 ตัวอยางประโยค  เพศชาย : เรากลัวนองหมาตัวนี้จังเลย  
    เพศหญิง : นองนกตัวนั้นนาสงสารมากเลยนะ 
 
 รูปแบบท่ี 24 คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวติ+คําแสดงความรูสึก+คําช้ีเฉพาะ 
 
 มีเพียงเพศหญิงเทานั้นที่ใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึก+คําชี้เฉพาะ 
จํานวน 1 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.03 
 
 ประโยคทีใ่ช  เพศหญิง : ปลานอยตัวนัน้กําลังจะตายแลว 
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 รูปแบบท่ี 25 คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวติ+คําแสดงความเปนเจาของ+คําช้ีเฉพาะ 
 
 เพศชายใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของ+คําชี้เฉพาะ จํานวน  
4 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.13 ในขณะที่เพศหญิงใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+ 
คําแสดงความเปนเจาของ+คําชี้เฉพาะ จํานวน 5 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.17 
 
 ตัวอยางประโยค  เพศชาย : ขาข้ีเกียจเล้ียงแมวของขาตัวนี้แลววะ 
    เพศหญิง : ฉันวาจะทิ้งแมวของฉันตัวนี้ไวที่นี่แลวนะเนี่ย 
 
 รูปแบบท่ี 26 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความรูสกึ+
คําแสดงความเปนเจาของ 
 
 มีเพียงเพศชายเทานั้นที่ใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความ 
รูสึก+คําแสดงความเปนเจาของ จํานวน 1 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.03 
 
 ประโยคทีใ่ช  เพศชาย : ฉันจะดูแลไอเพ่ือนรักของฉันใหด ี
 
 รูปแบบท่ี 27 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต+คําแสดง
ความรูสกึ+คําแสดงความเปนเจาของ 
 
 มีเพียงเพศหญิงเทานั้นที่ใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดง
ความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของ จํานวน 1 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.03 
 
 ประโยคทีใ่ช  เพศหญิง : พ่ีชวยหาเจากระตายนอยของหนูใหท ี
 
 ผูวิจัยแสดงความถี่การใชคําอางถึงบุรุษที่สามทั้ง 27 รูปแบบที่จําแนกตามเพศของผูพูด
เปนตารางและแผนภาพไดดังตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 37  การใชคําอางถึงบุรุษที่สามทีจ่ําแนกตามเพศของผูพูด 
 

รูปแบบ เพศชาย เพศหญิง 
ความถ่ี รอยละ ความถ่ี รอยละ 

1. การละคําอางถึงบุรุษ 488 16.27 558 18.60 
2. คําสรรพนาม/คํานําหนา 1,508 50.27 1,458 48.60 
3. คําบอกความสัมพันธ 1 0.03 0 0 
4. ชื่อ  44 1.47 61 2.03 
5. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต 156 5.20 171 5.70 
6. คําแสดงความเปนเจาของ 14 0.47 2 0.07 
7. คําชี้เฉพาะ 9 0.30 11 0.37 
8. คําสรรพนาม/คํานําหนา+ชื่อ 37 1.23 30 1.00 
9. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของ

ส่ิงมีชีวิต 
43 1.43 25 0.83 

10. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําชีเ้ฉพาะ 30 1.00 33 1.10 
11. คําบอกความสัมพันธ+ชื่อ 1 0.03 4 0.13 
12. คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนดิของส่ิงมีชีวิต 1 0.03 7 0.23 
13. คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความเปน

เจาของ 
11 0.37 7 0.23 

14. ชื่อ+คําแสดงความเปนเจาของ 2 0.07 2 0.07 
15. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปน

เจาของ 
234 7.80 234 7.80 

16. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําชี้เฉพาะ 382 12.73 365 12.17 
17. คําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของ 0 0 1 0.03 
18. คําสรรพนาม/คํานําหนา+ชื่อ+คําแสดงความเปน

เจาของ 
0 0 3 0.10 

19. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของ
ส่ิงมีชีวิต +คําแสดงความรูสึก 

2 0.07 1 0.03 

20. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของ
ส่ิงมีชีวิต +คําแสดงความเปนเจาของ 

1 0.03 3 0.10 
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ตารางท่ี 37  (ตอ) 
 

รูปแบบ เพศชาย เพศหญิง 
ความถ่ี รอยละ ความถ่ี รอยละ 

21. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของ
ส่ิงมีชีวิต+คําชี้เฉพาะ 

28 0.93 13 0.43 

22. คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนดิของ
ส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของ 

2 0.07 3 0.10 

23. คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนดิของ
ส่ิงมีชีวิต+คําชี้เฉพาะ 

1 0.03 1 0.03 

24. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึก+ 
คําชี้เฉพาะ 

0 0 1 0.03 

25. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปน 
เจาของ+คําชี้เฉพาะ 

4 0.13 5 0.17 

26. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสัมพันธ+ 
คําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของ 

1 0.03 0 0 

27. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของ
ส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึก+คําแสดงความ
เปนเจาของ  

0 0 1 0.03 

รวม 3,000 100.00 3,000 100.00 
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ภาพท่ี 16  การใชคําอางถึงบุรุษที่สามที่จําแนกตามเพศของผูพูด 
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การละคําอางถึงบุรุษ
คําสรรพนาม/คํานําหนา

คําบอกความสัมพันธ
ช่ือ

คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต
คําแสดงความเปนเจาของ

คําช้ีเฉพาะ
คําสรรพนาม/คํานําหนา+ช่ือ

คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต
คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําช้ีเฉพาะ

คําบอกความสัมพันธ+ช่ือ
คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต

คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความเปนเจาของ
ช่ือ+คําแสดงความเปนเจาของ

คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของ
คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําช้ีเฉพาะ

คําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของ
คําสรรพนาม/คํานําหนา+ช่ือ+คําแสดงความเปนเจาของ

คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+…
คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+…
คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+…
คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คํา…
คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คํา…
คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึก+คําช้ี…

คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปน…
คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสัมพันธ+คํา…

คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+…

รอยละของการใชคําอางถึงบุรุษท่ีสามท่ีจําแนกตามเพศของผูพูด

เพศหญิง
เพศชาย
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 ผูวิจัยนําขอมูลการใชคําอางถึงบุรุษที่สามระหวางเพศชายและเพศหญิงขางตนมา
เปรียบเทียบใหเห็นชัดเจนในรูปของตารางไดดังตอไปนี้  
 
ตารางท่ี 38  เปรียบเทียบการใชคําอางถึงบุรุษที่สามระหวางเพศชายและเพศหญิง 
 
การใชคําอางถึงบุรุษท่ีสาม เพศชาย เพศหญิง 

1. จํานวนรูปแบบทีใ่ช 23 รูปแบบ 25 รูปแบบ 
2. รูปแบบเฉพาะ 2 รูปแบบ 4 รูปแบบ 
3. รูปแบบที่มีความถี่การ

ใชมากที่สุด 3 อันดับ
แรก 
 

1. คําสรรพนาม/คํานําหนา 
2. การละคําอางถึงบุรุษ 
3. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+ 
คําแสดงความเปนเจาของ 

1. คําสรรพนาม/คํานําหนา 
2. การละคําอางถึงบุรุษ 
3. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+
คําแสดงความเปนเจาของ 

  
 เพ่ือคํานวณไคสแควร ผูวิจัยรวมรูปแบบของคําอางถึงบุรุษที่สองที่มีคา E ต่ํากวา 5 เขา
ดวยกัน และกําหนดเปน “รูปแบบอ่ืนๆ” แทน ซึ่งจะไดตารางดังตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 39  การแจกแจงรูปแบบของคําอางถึงบุรุษที่สามที่มีคา E สูงกวา 5 ที่จําแนกตามเพศ 
         ของผูพูด เพ่ือคํานวณไคสแควร 
 

รูปแบบ ความถ่ี รวม 
  เพศ

ชาย 
เพศ
หญิง 

 

1. การละคําอางถึงบุรุษ 488 558 1,046 
2. คําสรรพนาม/คํานําหนา 1,508 1,458 2,966 
3. ชื่อ 44 61 105 
4. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต 156 171 327 
5. คําแสดงความเปนเจาของ 14 2 16 
6. คําชี้เฉพาะ 9 11 20 
7. คําสรรพนาม/คํานําหนา+ชื่อ 37 30 67 
8. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต 43 25 68 
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ตารางท่ี 39  (ตอ) 
 

รูปแบบ ความถ่ี รวม 
  เพศ

ชาย 
เพศ
หญิง 

 

1. การละคําอางถึงบุรุษ 488 558 1,046 
2. คําสรรพนาม/คํานําหนา 1,508 1,458 2,966 
3. ชื่อ 44 61 105 
4. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต 156 171 327 
5. คําแสดงความเปนเจาของ 14 2 16 
6. คําชี้เฉพาะ 9 11 20 
7. คําสรรพนาม/คํานําหนา+ชื่อ 37 30 67 
8. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต 43 25 68 
9. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําชีเ้ฉพาะ 30 33 63 
10. คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความเปนเจาของ 11 7 18 
11. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของ 234 234 468 
12. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําชี้เฉพาะ  382 365 747 
13. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําชี้

เฉพาะ 
28 13 41 

14. รูปแบบอ่ืนๆ 16 32 48 
รวม 3,000 3,000 6,000 
X2 = 35.86 df = 13 p<0.001 
  
 จากการวิเคราะหขอมูลการใชคําอางถึงบุรุษที่สามที่แตกตางกันดวยเพศของผูพูดพบวา 
เพศหญิงใชคําอางถึงบุรุษที่สามหลากหลายรูปแบบกวาเพศชาย คือ 25 รูปแบบ > 23 รูปแบบ ซึ่ง
พบรูปแบบที่เปนรูปแบบเฉพาะของทั้ง 2 เพศ ดังตอไปนี้ รูปแบบเฉพาะของเพศชาย จํานวน 2 
รูปแบบ คือ คําบอกความสัมพันธ และ คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสัมพันธ+คําแสดง
ความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของ ในขณะที่รูปแบบเฉพาะของเพศหญิง จํานวน 4 รูปแบบ คือ 
1. คําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของ 2. คําสรรพนาม/คํานําหนา+ชื่อ+คําแสดงความ
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เปนเจาของ 3. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึก+คําชี้เฉพาะ และ 4. คําสรรพนาม/
คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของ 
  
 สวนรูปแบบที่ทั้งเพศชายและเพศหญิงใชเหมือนกัน จํานวน 21 รูปแบบ พบวา มีความถี่
การใชแตกตางกัน 15 รูปแบบ โดยเฉพาะ 2 รูปแบบที่มีความถี่การใชแตกตางกันอยางชัดเจน คือ 
เพศชายมีปริมาณความถี่การใชคําสรรพนาม/คํานําหนามากกวาเพศหญิง คือ รอยละ  
50.27 > 48.60 ในขณะที่เพศหญิงมีปริมาณความถี่การใชการละคําอางถึงบุรุษมากกวาเพศชาย 
คือ รอยละ 18.60 > 16.27  
 
 เม่ือเรียงลําดับรูปแบบที่มีปริมาณความถี่การใชมากที่สุด 3 อันดับแรกของทั้ง 2 เพศ 
พบวา เรียงลําดับเหมือนกัน คือ เพศชายและเพศหญิงมีปริมาณความถี่การใชคําสรรพนาม/คํา
นําหนามากที่สุด รองลงมา คือ การละคําอางถึงบุรุษ และอันดับที่  3 คือ คําเรียกชนิดของ
ส่ิงมีชีวิต+คําชี้เฉพาะ ซึ่งเปนลําดับที่เหมือนกับลําดับของการใชคําอางถึงบุรุษที่สามโดยรวม 
 
 นอกจากนี้ เม่ือนําสถิติไคสแควรมาวิเคราะหเพ่ือพิสูจนสมมุติฐาน พบวา  X2 = 35.86                  
df = 13 p<0.001 คา p ที่ไดมีคานอยกวาระดับความเชื่อม่ันที่ผูวิจัยกําหนด คือ 0.05 แสดงวาเพศ
ชายและเพศหญิงใชคําอางถึงบุรุษที่สามแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
 ดังนั้น แมวาทั้งเพศชายและเพศหญิงจะมีปริมาณความถี่การใช 1. คําสรรพนาม/คํา 
นําหนา 2. การละคําอางถึงบุรุษ และ 3. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําชี้เฉพาะมากที่สุดเปน  
3 อันดับแรกเหมือนกัน แตจะเห็นไดวา เพศชายและเพศหญิงใชคําอางถึงบุรุษที่สามแตกตางกัน
ทั้งจํานวนรูปแบบ รูปแบบเฉพาะ และความถี่การใช นอกจากนี้ ยังมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติดวย แสดงวา เพศของผูพูดเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชคําอางถึงบุรุษที่สาม 
 
 เม่ือเปรียบเทียบผลการวิจัยนี้กับผลการวิจัยอิทธิพลของเพศตอการใชคําอางถึงบุรุษทีห่นึง่ 
และคําอางถึงบุรุษที่สองก็พบวาสอดคลองกัน แมวาจะมีรายละเอียดแตกตางกันบาง กลาวคือ               
เพศหญิงใชคําอางถึงบุรุษที่หนึ่ง และคําอางถึงบุรุษที่สามหลากหลายกวาเพศชาย ในขณะที่เพศ
ชายใชคําอางถึงบุรุษที่สองหลากหลายกวาเพศหญิง แตก็สรุปไดวา เพศชายและเพศหญิงใชคํา
อางถึงบุรุษแตกตางกันทั้งรูปแบบและความถี่การใช และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
เชนเดียวกันทั้ง 3 บุรุษ ผูวิจัยจึงสรุปไดวา เพศของผูพูดมีอิทธิพลตอการใชคําอางถึงบุรุษทั้ง 3 บุรุษ 
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3.  อิทธิพลของอายุของผูพูดตอการใชคําอางถึงบุรุษท่ีสาม 
 
 กลุมตัวอยางของงานวิจยันี้มีจํานวน 600 คน ประกอบดวยคนอายุนอย (กลุมอายุ 15-25 
ป) และคนอายุมาก (กลุมอายุ 55-65 ป) กลุมอายุละ 300 คนเทากนั ดังนั้น เม่ือนําขอมูลการใชคํา
อางถึงบุรุษที่สามที่ไดมาจําแนกตามอายุของผูพูด ก็จะไดความถี่การใชกลุมอายุละ 3,000 คร้ัง 
(300 คน x 10 สถานการณสมมติ) จากจํานวนนี้มีการใชคําอางถึงบุรุษที่สามทั้งหมด 27 รูปแบบ 
ดังตอไปนี ้
 
 รูปแบบท่ี 1 การละคําอางถึงบุรุษ 
 
 คนอายุนอยใชการละคําอางถงึบุรุษ จํานวน 506 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 
16.87 ในขณะที่คนอายุมากใชการละคําอางถึงบุรุษ จํานวน 540 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอย
ละ 18.00 
 
 ตัวอยางประโยค  คนอายุนอย : Øแข็งแรงจะตายไป   
    คนอายุมาก : สงสัยØจะโดนคนทํารายมา 
 
 รูปแบบท่ี 2 คําสรรพนาม/คํานําหนา 
 
 คนอายุนอยใชคําสรรพนาม/คํานําหนา จํานวน 1,333 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 
44.43 ในขณะทีค่นอายุมากใชคําสรรพนาม/คํานําหนา จาํนวน 1,633 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิด
เปนรอยละ 54.43   
 
 ตัวอยางประโยค  คนอายุนอย : กูรักไอนี่อยางกับลูกเลย   
    คนอายุมาก : กลัวมันกัดมาก   
  
 รูปแบบท่ี 3 คําบอกความสมัพันธ  
 
 มีเพียงคนอายุนอยเทานั้นทีใ่ชคําบอกความสัมพันธ จํานวน 1 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิด
เปนรอยละ 0.03 
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 ตัวอยางประโยค  คนอายุนอย : นองเคาฉลาดมากเลยนะ  
  
 รูปแบบท่ี 4 ช่ือ  
 
 คนอายุนอยใชชื่อ จํานวน 54 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 1.80 ในขณะที่คนอายุ
มากใชชื่อ จํานวน 51 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 1.70   
    
 ตัวอยางประโยค  คนอายุนอย : เจลล่ีไมคอยไดออกมาเที่ยว  
    คนอายุมาก : สีดาเล้ียงงายมาก 
 
 รูปแบบท่ี 5 คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต  
 
 คนอายุนอยใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต จํานวน 163 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 
5.43 ในขณะที่คนอายุมากใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต จาํนวน 164 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปน
รอยละ 5.47   
 
 ตัวอยางประโยค  คนอายุนอย : กระตายว่ิงไมดูรถเอง   
    คนอายุมาก : สุนัขคงหิวโหยมาก 
 
 รูปแบบท่ี 6 คําแสดงความเปนเจาของ 
 
 คนอายุนอยใชคําแสดงความเปนเจาของ จํานวน 14 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 
0.47 ในขณะที่คนอายุนอยใชคําแสดงความเปนเจาของ จํานวน 2 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปน
รอยละ 0.07 
 
 ตัวอยางประโยค  คนอายุนอย : ของเราไมคอยดื้อมาก   
    คนอายุมาก : ของฉันถูกฝกมาอยางด ี
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 รูปแบบท่ี 7 คําช้ีเฉพาะ  
 
 คนอายุนอยใชคําชี้เฉพาะ จํานวน 6 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.20 ในขณะที่
คนอายุมากใชคําชีเ้ฉพาะ จํานวน 14 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.47   
  
 ตัวอยางประโยค  คนอายุนอย : คงเปนเวรกรรมของตัวนีม้ั้ง  
    คนอายุมาก : เรามาชวยตัวนั้นกนัดีกวานะ 
 
 รูปแบบท่ี 8 คําสรรพนาม/คํานําหนา+ช่ือ 
  
 คนอายุนอยใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+ชื่อ จํานวน 14 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอย
ละ 0.47 ในขณะที่คนอายุมากใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+ชื่อ จํานวน 53 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิด
เปนรอยละ 1.77 
  
 ตัวอยางประโยค  คนอายุนอย : ฉันโคตรคิดถึงเจาถวยฟูเลยวะ  
    คนอายุมาก : ไอแหนมกลัวไมไดออกมาเที่ยวอีก 
 
 รูปแบบท่ี 9 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต 
 
 คนอายุนอยใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต จํานวน 26 คร้ัง จาก 
3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.87 ในขณะที่คนอายุมากใชคาํสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของ
ส่ิงมีชีวิต จํานวน 42 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 1.40   
  
 ตัวอยางประโยค  คนอายุนอย : เจาแมวเสียมารยาทจริงๆ เลย  
    คนอายุมาก : เจานกหงสหยกทําใหปาไมเหงาเลย  
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 รูปแบบท่ี 10 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําช้ีเฉพาะ  
 
 คนอายุนอยใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําชีเ้ฉพาะ จํานวน 26 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิด
เปนรอยละ 0.87 ในขณะที่คนอายุมากใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําชี้เฉพาะ จํานวน 37 คร้ัง 
จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 1.23  
 
 ตัวอยางประโยค  คนอายุนอย : หลงเสนหไอเจาตัวนี้กันหรอคะ  
    คนอายุมาก : ไอตัวนั้นนากลัวมาก 
 
 รูปแบบท่ี 11 คําบอกความสัมพันธ+ช่ือ  
  
 มีเพียงคนอายุนอยเทานั้นทีใ่ชคําบอกความสัมพันธ+ชื่อ จํานวน 5 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง 
คิดเปนรอยละ 0.17  
 
 ตัวอยางประโยค  คนอายุนอย :  นองเฉากวยดื้อเงียบคะ 
 
 รูปแบบท่ี 12 คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต 
 
 มีเพียงคนอายุนอยเทานั้นทีใ่ชคําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต จํานวน 8 
คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.27    
 
 ตัวอยางประโยค  คนอายุนอย :  แตนองกระตายบาดเจ็บมากเลยนะ 
 
 รูปแบบท่ี 13 คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความเปนเจาของ 
 
 คนอายุนอยใชคําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความเปนเจาของ จํานวน 17 คร้ัง จาก 
3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.57 ในขณะที่คนอายุมากใชคําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความเปน
เจาของ จํานวน 1 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.03  
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 ตัวอยางประโยค  คนอายุนอย : ปกติเพ่ือนสาวของหนูก็ไมไดดื้อแบบนี้นะคะ
    คนอายุมาก : ฉันจะมารับลูกฉันกลับบานแลวนะ 
 
 รูปแบบท่ี 14 ช่ือ+คําแสดงความเปนเจาของ   
 
 มีเพียงคนอายุนอยเทานั้นทีใ่ชชื่อ+คําแสดงความเปนเจาของ จํานวน 4 คร้ัง จาก 3,000 
คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.13    
  
 ตัวอยางประโยค  คนอายุนอย :  ผมรักเทพเจามังกรของผมครับ 
 
 รูปแบบท่ี 15 คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวติ+คําแสดงความเปนเจาของ 
 
 คนอายุนอยใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของ จํานวน 324 คร้ัง 
จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 10.80 ในขณะทีค่นอายุมากใชคําเรียกชนดิของส่ิงมีชีวิต+คําแสดง
ความเปนเจาของ จํานวน 144 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 4.80  
 
 ตัวอยางประโยค  คนอายุนอย : ขุนทองของฉันพูดมากเกนิไป  
    คนอายุมาก : สัตวเล้ียงของผมมีคามากนะคณุ 
 
 รูปแบบท่ี 16 คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวติ+คําช้ีเฉพาะ  
 
 คนอายุนอยใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําชี้เฉพาะ จํานวน 447 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง 
คิดเปนรอยละ 14.90 ในขณะที่คนอายุมากใชคําเรียกชนดิของส่ิงมีชีวิต+คําชี้เฉพาะ จํานวน 300 
คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 10.00     
 
 ตัวอยางประโยค  คนอายุนอย : ปลานี่มันแข็งแรงกวาที่มึงคิดนะ  
    คนอายุมาก : หมาตัวนี้ถกูฝกมาอยางดเีลยแหละ 
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 รูปแบบท่ี 17 คําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของ 
 
 มีเพียงคนอายุนอยเทานั้นทีใ่ชคําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของ จํานวน  
1 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.03 
 
 ประโยคทีใ่ช  คนอายุนอย : เธอเล้ียงทูนหัวของเคาอยางดใีชไหม 
 
 รูปแบบท่ี 18 คําสรรพนาม/คํานําหนา+ช่ือ+คําแสดงความเปนเจาของ 
 
 มีเพียงคนอายุนอยเทานั้นทีใ่ชคําสรรพนาม/คํานําหนา+ชือ่+คําแสดงความเปนเจาของ 
จํานวน 3 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.10 
 
 ประโยคทีใ่ช  คนอายุนอย : เจาจุบปของฉันฉลาดกวาเยอะอะ 
 
 รูปแบบท่ี 19 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต+คําแสดง 
ความรูสกึ 
 
 มีเพียงคนอายุนอยเทานั้นทีใ่ชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คาํเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คํา
แสดงความรูสึก จํานวน 3 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.10 
 
 ประโยคทีใ่ช  คนอายุนอย : ไอเหมียวนอยดื้อกบัคุณปามากหรือเปลาคะ 
 
 รูปแบบท่ี 20 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต+คําแสดงความ
เปนเจาของ 
 
 คนอายุนอยใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปน
เจาของ จํานวน 3 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.10 ในขณะที่คนอายุมากใชคําสรรพนาม/
คํานําหนา+คําเรียกชนดิของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของ จํานวน 1 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง 
คิดเปนรอยละ 0.03    
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 ตัวอยางประโยค  คนอายุนอย : ทําไมเจากระตายของฉันตองโดนทํารายดวย
    คนอายุมาก : ฉันดูแลเจาขุนทองของฉันไมคอยดีเลยอะ 
 
 รูปแบบท่ี 21 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต+คําช้ีเฉพาะ  
 
 คนอายุนอยใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําชี้เฉพาะ จํานวน 
25 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.83 ในขณะทีค่นอายุมากใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คํา
เรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําชี้เฉพาะ จํานวน 16 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.53 
 
 ตัวอยางประโยค  คนอายุนอย : ถาเจากระตายตัวนีเ้ปนอะไรไป ลุงตองชดใช
    คนอายุมาก : ทําไมเจาปลาตัวนี้อยูในสภาพนี้ละ 
 
 รูปแบบท่ี 22 คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต+คําแสดงความเปน
เจาของ 
 
 มีเพียงคนอายุนอยเทานั้นทีใ่ชคําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดง
ความเปนเจาของ จํานวน 5 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.17  
 
 ตัวอยางประโยค  คนอายุนอย : หนูไมเคยลืมนองปลาของหนูเลยนะคะ 
 
 รูปแบบท่ี 23 คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต+คําช้ีเฉพาะ  
  
 มีเพียงคนอายุนอยเทานั้นทีใ่ชคําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําชี้
เฉพาะ จํานวน 2 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.07  
 
 ตัวอยางประโยค  คนอายุนอย : นองนกตัวนั้นนาสงสารมากเลยนะ 
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 รูปแบบท่ี 24 คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวติ+คําแสดงความรูสึก+คําช้ีเฉพาะ 
   
 มีเพียงคนอายุนอยเทานั้นทีใ่ชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึก+คําชีเ้ฉพาะ 
จํานวน 1 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.03  
 
 ตัวอยางประโยค  คนอายุนอย : ปลานอยตัวนัน้กําลังจะตายแลว 
 
 รูปแบบท่ี 25 คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวติ+คําแสดงความเปนเจาของ+คําช้ีเฉพาะ 
  
 คนอายุนอยใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของ+คําชีเ้ฉพาะ จํานวน 
7 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.23 ในขณะที่คนอายุมากใชคําเรียกชนดิของส่ิงมีชีวิต+คํา
แสดงความเปนเจาของ+คําชีเ้ฉพาะ จํานวน 2 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.07 
 
 ตัวอยางประโยค  คนอายุนอย : กูวาจะยกนกขุนทองของกูตัวนีใ้หมึงวะ 
    คนอายุมาก : ฉันคิดถึงแมวฉันตัวนี้มากเลย 
 
 รูปแบบท่ี 26 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความรูสกึ+
คําแสดงความเปนเจาของ 
 
 มีเพียงคนอายุนอยเทานั้นทีใ่ชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คาํบอกความสัมพันธ+คําแสดง
ความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของ จํานวน 1 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.03 
  
 ตัวอยางประโยค  คนอายุนอย : ฉันจะดูแลไอเพ่ือนรักของฉันใหด ี
 
 รูปแบบท่ี 27 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต+คําแสดง
ความรูสกึ+คําแสดงความเปนเจาของ   
 
 มีเพียงคนอายุนอยเทานั้นทีใ่ชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คาํเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คํา
แสดงความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของ จํานวน 1 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.03 
  
 ตัวอยางประโยค  คนอายุนอย : พ่ีชวยหาเจากระตายนอยของหนูใหท ี
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 ผูวิจัยแสดงความถีก่ารใชคําอางถึงบุรุษที่สามทั้ง 27 รูปแบบทีจ่ําแนกตามอายุของผูพูด
เปนตารางและแผนภาพไดดังตอไปนี ้
 
ตารางท่ี 40  การใชคําอางถึงบุรุษที่สามทีจ่ําแนกตามอายุของผูพูด  
 

รูปแบบ คนอายุนอย คนอายุมาก 
ความถ่ี รอยละ ความถ่ี รอยละ 

1. การละคําอางถึงบุรุษ 506 16.87 540 18.00 
2. คําสรรพนาม/คํานําหนา 1,333 44.43 1,633 54.43 
3. คําบอกความสัมพันธ 1 0.03 0 0 
4. ชื่อ  54 1.80 51 1.70 
5. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต 163 5.43 164 5.47 
6. คําแสดงความเปนเจาของ 14 0.47 2 0.07 
7. คําชี้เฉพาะ 6 0.20 14 0.47 
8. คําสรรพนาม/คํานําหนา+ชื่อ 14 0.47 53 1.77 
9. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของ

ส่ิงมีชีวิต 
26 0.87 42 1.40 

10. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําชีเ้ฉพาะ 26 0.87 37 1.23 
11. คําบอกความสัมพันธ+ชื่อ 5 0.17 0 0 
12. คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนดิของส่ิงมีชีวิต 8 0.27 0 0 
13. คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความเปน

เจาของ 
17 0.57 1 0.03 

14. ชื่อ+คําแสดงความเปนเจาของ 4 0.13 0 0 
14. ชื่อ+คําแสดงความเปนเจาของ 4 0.13 0 0 
15. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปน

เจาของ 
324 10.80 144 4.80 

16. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําชี้เฉพาะ 447 14.90 300 10.00 
17. คําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของ 1 0.03 0 0 
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ตารางท่ี 40  (ตอ)  
 

รูปแบบ คนอายุนอย คนอายุมาก 
ความถ่ี รอยละ ความถ่ี รอยละ 

18. คําสรรพนาม/คํานําหนา+ชื่อ+คําแสดงความ
เปน เจาของ 

3 0.10 0 0 

19. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของ
ส่ิงมีชีวิต +คําแสดงความรูสึก 

3 0.10 0 0 

20. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของ
ส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของ 

3 0.10 1 0.03 

21. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของ
ส่ิงมีชีวิต+คําชี้เฉพาะ 

25 0.83 16 0.53 

22. คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนดิของ
ส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของ 

5 0.17 0 0 

23. คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนดิของ
ส่ิงมีชีวิต+คําชี้เฉพาะ 

2 0.07 0 0 

24. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึก+              
คําชี้เฉพาะ 

1 0.03 0 0 

25. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปน 
เจาของ+คําชี้เฉพาะ 

7 0.23 2 0.07 

26. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความ 
สัมพันธ+คําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปน
เจาของ 

1 0.03 0 0 

27. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของ
ส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึก+คําแสดงความ
เปนเจาของ  

1 0.03 0 0 

รวม 3,000 100.00 3,000 100.00 
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ภาพท่ี 17  การใชคําอางถึงบุรุษที่สามทีจ่ําแนกตามอายขุองผูพูด 
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การละคําอางถึงบุรุษ
คําสรรพนาม/คํานําหนา

คําบอกความสัมพันธ
ช่ือ

คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต
คําแสดงความเปนเจาของ

คําช้ีเฉพาะ
คําสรรพนาม/คํานําหนา+ช่ือ

คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต
คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําช้ีเฉพาะ

คําบอกความสัมพันธ+ช่ือ
คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต

คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความเปนเจาของ
ช่ือ+คําแสดงความเปนเจาของ

คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของ
คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําช้ีเฉพาะ

คําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของ
คําสรรพนาม/คํานําหนา+ช่ือ+คําแสดงความเปนเจาของ

คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+…
คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+…
คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+…
คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คํา…
คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คํา…
คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึก+คําช้ี…

คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปน…
คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสัมพันธ+คํา…

คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+…

รอยละของการใชคําอางถึงบุรุษท่ีสามท่ีจําแนกตามอายุของผูพูด

คนอายุมาก
คนอายุนอย
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 ผูวิจัยนําขอมูลการใชคําอางถึงบุรุษที่สามระหวางคนอายุนอยและคนอายุมากขางตนมา
เปรียบเทียบใหเห็นชัดเจนในรูปของตารางไดดังตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 41  เปรียบเทียบการใชคําอางถึงบุรุษที่สามระหวางคนอายุนอยและคนอายุมาก 
 
การใชคําอางถึงบุรุษท่ีสาม คนอายุนอย คนอายุมาก 

1. จํานวนรูปแบบทีใ่ช 27 รูปแบบ 15 รูปแบบ 
2.  รูปแบบเฉพาะ 12 รูปแบบ - 
3. รูปแบบที่มีความถี่การ

ใชแตกตางกันชัดเจน 
ใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+
คําแสดงความเปนเจาของ 
และคําเรียกชนิดของส่ิงมี 
ชีวิต+คําชีเ้ฉพาะมากกวา 
คนอายุมาก 

ใชคําสรรพนาม/คํานําหนา
มากกวาคนอายุนอย 

4. รูปแบบที่มีความถี่การ
ใชมากที่สุด 3 อันดับ
แรก 

1. คําสรรพนาม/คํานําหนา 
2. การละคําอางถึงบุรุษ 
3. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+ 
คําชี้เฉพาะ 

1. คําสรรพนาม/คํานําหนา 
2. การละคําอางถึงบุรุษ 
3. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+
คําชี้เฉพาะ 

 
 เพ่ือคํานวณไคสแควร ผูวิจัยรวมรูปแบบของคําอางถึงบุรุษที่สองที่มีคา E ต่ํากวา 5 เขา
ดวยกัน และกําหนดเปน “รูปแบบอ่ืนๆ” แทน ซึ่งจะไดตารางดังตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 42  การแจกแจงรูปแบบของคําอางถึงบุรุษที่สามที่มีคา E สูงกวา 5 ที่จําแนกตามอาย ุ
         ของผูพูด เพ่ือคํานวณไคสแควร 
 

รูปแบบ ความถ่ี รวม 
  คน

อายุ
นอย 

คน
อายุ
มาก 

 

1. การละคําอางถึงบุรุษ 506 540 1,046 
2. คําสรรพนาม/คํานําหนา 1,333 1,633 2,966 
3. ชื่อ 54 51 105 
4. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต 163 164 327 
5. คําแสดงความเปนเจาของ 14 2 16 
6. คําชี้เฉพาะ 6 14 20 
7. คําสรรพนาม/คํานําหนา+ชื่อ 14 53 67 
8. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต 26 42 68 
9. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําชีเ้ฉพาะ 26 37 63 
10. คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความเปนเจาของ 17 1 18 
11. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของ 324 144 468 
12. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําชี้เฉพาะ 447 300 747 
13. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําชี้

เฉพาะ 
25 16 41 

14. รูปแบบอ่ืนๆ 45 3 48 
รวม 3,000 3,000 6,000 
X2 = 223.180 df = 13 p<0.0001 

 
 จากการวิเคราะหขอมูลการใชคําอางถึงบุรุษที่สามที่แตกตางกันดวยอายุของผูพูดพบวา 
คนอายุนอยใชคําอางถึงบุรุษที่สามหลากหลายรูปแบบกวาคนอายุมาก คือ 27 รูปแบบ > 15  
รูปแบบ ซึ่งพบรูปแบบที่เปนรูปแบบเฉพาะของคนอายุนอย จํานวน 12 รูปแบบ คือ 1. คําบอก
ความสัมพันธ 2. คําบอกความสัมพันธ+ชื่อ 3. คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต  
4. ชื่อ+คําแสดงความเปนเจาของ 5. คําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของ 6. คําสรรพ
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นาม/คํานําหนา+ชื่อ+คําแสดงความเปนเจาของ 7. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของ
ส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึก 8. คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความ
เปนเจาของ 9. คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําชี้เฉพาะ 10. คําเรียกชนิดของ
ส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึก+คําชี้เฉพาะ 11. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสัมพันธ+คํา
แสดงความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของ 12. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของ
ส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของ ซึ่งรูปแบบเฉพาะเหลานี้ ลวนแตมี
ปริมาณความถี่การใชนอยกวารอยละ 1    
 
 สวนรูปแบบที่ทั้งคนอายุนอยและคนอายุมากใชเหมือนกัน จํานวน 15 รูปแบบ พบวา มี
ความถี่การใชแตกตางกันทุกรูปแบบ โดยเฉพาะ 3 รูปแบบที่มีความถี่การใชแตกตางกันอยาง
ชัดเจน คือ คนอายุนอยมีปริมาณความถี่การใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปน
เจาของ และคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําชี้เฉพาะมากกวาคนอายุมาก คือ รอยละ 10.80 > 4.80 
และ รอยละ 14.90 > 10.00 ตามลําดับ ในขณะที่คนอายุมากมีปริมาณความถี่การใชคําสรรพ
นาม/คํานําหนามากกวาคนอายุนอย คือ รอยละ 54.43 > 44.43 และเปนที่นาสังเกตวา ทั้งคนอายุ
นอยและคนอายุมากมีปริมาณความถี่การใชการละคําอางถึงบุรุษใกลเคียงกัน คือ รอยละ 16.87 
และ 18.00 ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองการใชคําอางถึงบุรุษที่สอง แตแตกตางกับในการใชคําอางถึง
บุรุษที่สามระหวางเพศชายและเพศหญิงที่พบวา มีปริมาณความถี่การใชแตกตางกันอยางชัดเจน  
 
 เม่ือเรียงลําดับรูปแบบที่มีปริมาณความถี่การใชมากที่สุด 3 อันดับแรกของทั้ง 2 กลุมอายุ 
พบวา เรียงลําดับเหมือนกัน คือ คนอายุนอยและคนอายุมากมีปริมาณความถี่การใชคําสรรพนาม/
คํานําหนามากที่สุด รองลงมา คือ การละคําอางถึงบุรุษ และอันดับที่ 3 คือ คําเรียกชนิดของ
ส่ิงมีชีวิต+คําชี้เฉพาะ ซึ่งเปนลําดับที่เหมือนกับลําดับของการใชคําอางถึงบุรุษที่สามโดยรวม 
 
 นอกจากนี้ เม่ือนําสถิติไคสแควรมาวิเคราะหเพ่ือพิสูจนสมมุติฐาน พบวา  X2 = 223.180 
df = 13 p<0.0001 คา p ที่ไดมีคานอยกวาระดับความเชื่อม่ันที่ผูวิจัยกําหนด คือ 0.05 แสดงวา
คนอายุนอยและคนอายุมากใชคําอางถึงบุรุษที่สามแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 
 ดังนั้น แมวาทั้งคนอายุนอยและคนอายุมากจะมีปริมาณความถี่การใช 1. คําสรรพนาม/
คํานําหนา 2. การละคําอางถึงบุรุษ และ 3. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําชี้เฉพาะมากที่สุดเปน               
3 อันดับแรกเหมือนกัน แตจะเห็นไดวา คนอายุนอยและคนอายุมากใชคําอางถึงบุรุษที่สาม
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แตกตางกันทั้งจํานวนรูปแบบ รูปแบบเฉพาะ และความถี่การใช นอกจากนี้ ยังมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติดวย แสดงวา อายุของผูพูดเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชคําอางถึงบุรุษ
ที่สาม 
 
 เม่ือเปรียบเทียบผลการวิจัยนี้กับผลการวิจัยอิทธิพลของอายุของผูพูดตอการใชคําอางถึง
บุรุษที่หนึ่งและคําอางถึงบุรุษที่สองพบวาสอดคลองกัน คือ คนอายุนอยและคนอายุมากใชคําอาง
ถึงบุรุษแตกตางกันทั้งรูปแบบและความถี่การใช และมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
เชนเดียวกันทั้ง 3 บุรุษ ผูวิจัยจึงสรุปไดวา อายุของผูพูดมีอิทธิพลตอการใชคําอางถึงบุรุษทั้ง 3 
บุรุษ 
 
4.  อิทธิพลของความรักสตัวของผูพูดตอการใชคําอางถึงบุรุษท่ีสาม 
 
 กลุมตัวอยางของงานวิจยันี้มีจํานวน 600 คน ประกอบดวยคนรักสัตว จํานวน 346 คน 
และคนไมรักสัตว จํานวน 254 คน ดังนัน้ เม่ือนําขอมูลการใชคําอางถึงบุรุษที่สามที่ไดมาจําแนก
ตามความรักสัตวของผูพูด ก็จะไดความถี่การใชของคนรักสัตว 3,460 คร้ัง (346 คน x 10 
สถานการณสมมติ) และความถีก่ารใชของคนไมรักสัตว 2,540 คร้ัง (254 คน x 10 สถานการณ
สมมติ) และเนื่องจากกลุมตัวอยางคนรักสัตวและคนไมรักสัตวมีจํานวนไมเทากนั ผูวิจยัจึงตอง
เปรียบเทยีบความถีก่ารใชคําอางถึงบุรุษที่สามดวยอัตราสวนรอยละ ซึ่งจากจํานวนนี้มีการใชคํา
อางถึงบุรุษที่สามทั้งหมด 27 รูปแบบ ดังตอไปนี ้
 
 รูปแบบท่ี 1 การละคําอางถึงบุรุษ 
 
 คนรักสัตวใชการละคําอางถงึบุรุษ จํานวน 617 คร้ัง จาก 3,460 คร้ัง คิดเปนรอยละ 17.83 
ในขณะที่คนไมรักสัตวใชการละคําอางถึงบุรุษ จํานวน 429 คร้ัง จาก 2,540 คร้ัง คิดเปนรอยละ 
16.89 
 
 ตัวอยางประโยค  คนรักสัตว : อยูๆ Øก็แยกเข้ียวจะกดัก ู  
    คนไมรักสัตว : อยากเอาØไปผัดเผ็ดไหม  
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 รูปแบบท่ี 2 คําสรรพนาม/คํานําหนา 
 
 คนรักสัตวใชคําสรรพนาม/คํานําหนา จํานวน 1,691 คร้ัง จาก 3,460 คร้ัง คิดเปนรอยละ 
48.87 ในขณะทีค่นไมรักสัตวใชคําสรรพนาม/คํานําหนา จํานวน 1,275 คร้ัง จาก 2,540 คร้ัง คิด
เปนรอยละ 50.20 
 
 ตัวอยางประโยค  คนรักสัตว : เคาว่ิงมาชนรถเอง   
    คนไมรักสัตว : เดี๋ยวจะลงโทษมันใหหนกัๆ เลย  
 
 รูปแบบท่ี 3 คําบอกความสมัพันธ      
 
 มีเพียงคนรักสัตวเทานัน้ทีใ่ชคําบอกความสัมพันธ จํานวน 1 คร้ัง จาก 3,460 คร้ัง คิดเปน                           
รอยละ 0.03 
 
 ตัวอยางประโยค  คนรักสัตว : นองเคาฉลาดมากเลยนะ   
  
 รูปแบบท่ี 4 ช่ือ  
 
 คนอายุนอยใชชื่อ จํานวน 73 คร้ัง จาก 3,460 คร้ัง คิดเปนรอยละ 2.11 ในขณะที่คนไมรัก
สัตวใชชื่อ จํานวน 32 คร้ัง จาก 2,540 คร้ัง คิดเปนรอยละ 1.26  
    
 ตัวอยางประโยค  คนรักสัตว : อ่ังเปาตื่นเตนนาดูเลย   
    คนไมรักสัตว : เกาลัครอวันนี้มานานแลว 
 
 รูปแบบท่ี 5 คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต  
 
 คนรักสัตวใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต จํานวน 176 คร้ัง จาก 3,460 คร้ัง คิดเปนรอยละ 
5.09 ในขณะที่คนไมรักสัตวใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต จาํนวน 151 คร้ัง จาก 2,540 คร้ัง คิดเปน
รอยละ 5.94  
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 ตัวอยางประโยค  คนรักสัตว : ดูนกสิเธอ    
    คนไมรักสัตว : กูเล้ียงหมอสีไดดีแคนี้แหละ 
 
 รูปแบบท่ี 6 คําแสดงความเปนเจาของ 
  
 คนรักสัตวใชคําแสดงความเปนเจาของ จํานวน 8 คร้ัง จาก 3,460 คร้ัง คิดเปนรอยละ 
0.23 ในขณะที่คนไมรักสัตวใชคําแสดงความเปนเจาของ จํานวน 8 คร้ัง จาก 2,540 คร้ัง คิดเปน
รอยละ 0.31  
 
 ตัวอยางประโยค  คนรักสัตว : ผมพยายามฝกของผมใหเชื่อง  
    คนไมรักสัตว : ของเราดื้อมาก 
 
 รูปแบบท่ี 7 คําช้ีเฉพาะ  
 
 คนรักสัตวใชคําชี้เฉพาะ จํานวน 11 คร้ัง จาก 3,460 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.32 ในขณะที่
คนไมรักสัตวใชคําชีเ้ฉพาะ จํานวน 9 คร้ัง จาก 2,540 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.35  
   
 ตัวอยางประโยค  คนรักสัตว : ตัวนั้นมันคงเปนบา   
    คนไมรักสัตว : เม่ือคืนตัวนี้แอบเขามาในบาน 
 
 รูปแบบท่ี 8 คําสรรพนาม/คํานําหนา+ช่ือ  
 
 คนรักสัตวใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+ชื่อ จํานวน 28 คร้ัง จาก 3,460 คร้ัง คิดเปนรอยละ 
0.81 ในขณะที่คนไมรักสัตวใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+ชือ่ จํานวน 39 คร้ัง จาก 2,540 คร้ัง คิด
เปนรอยละ 1.53 
 
 ตัวอยางประโยค  คนรักสัตว : แกจะคิดถึงเจานอรเวยไหม  
    คนไมรักสัตว : ไอเฟยคงอยากเลนดวย 
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 รูปแบบท่ี 9 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต 
 
 คนรักสัตวใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต จํานวน 41 คร้ัง จาก 
3,460 คร้ัง คิดเปนรอยละ 1.18 ในขณะที่คนไมรักสัตวใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิด
ของส่ิงมีชีวิต จํานวน 27 คร้ัง จาก 2,540 คร้ัง คิดเปนรอยละ 1.06   
 
 ตัวอยางประโยค  คนรักสัตว : ดีนะทีเ่จาปลามังกรไมตาย  
    คนไมรักสัตว : ไอกระตายแทบตายแลวเนี่ย  
 
 รูปแบบท่ี 10 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําช้ีเฉพาะ  
 
 คนรักสัตวใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําชีเ้ฉพาะ จํานวน 35 คร้ัง จาก 3,460 คร้ัง คิด
เปนรอยละ 1.01 ในขณะที่คนไมรักสัตวใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําชี้เฉพาะ จํานวน 28 คร้ัง 
จาก 2,540 คร้ัง คิดเปนรอยละ 1.10 
 
 ตัวอยางประโยค  คนรักสัตว : รําคาญไอเจาตัวนีจ้ริงๆ เลย  
    คนไมรักสัตว : อยากจะใหเทศบาลจับอีตัวนี้ไปจริงๆ 
 
 รูปแบบท่ี 11 คําบอกความสัมพันธ+ช่ือ 
   
 มีเพียงคนรักสัตวเทานัน้ทีใ่ชคําบอกความสัมพันธ+ชื่อ จํานวน 5 คร้ัง จาก 3,460 คร้ัง คิด
เปนรอยละ 0.14  
 
 ตัวอยางประโยค  คนรักสัตว :  นองตาตาคงไมคุนหนาแกอะ 
 
 รูปแบบท่ี 12 คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต 
 
 คนรักสัตวใชคําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนดิของส่ิงมีชีวิต จํานวน 6 คร้ัง จาก 3,460 
คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.17 ในขณะที่คนไมรักสัตวใชคําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต 
จํานวน 2 คร้ัง จาก 2,540 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.08   
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 ตัวอยางประโยค  คนรักสัตว : เราไมมีเวลาเล้ียงนองนกเลย  
    คนไมรักสัตว : เราใหนองเหมียวไปเล้ียงเลย เอาไหม 
 
 รูปแบบท่ี 13 คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความเปนเจาของ 
 
 คนรักสัตวใชคําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความเปนเจาของ จํานวน 12 คร้ัง จาก 
3,460 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.35 ในขณะทีค่นไมรักสัตวใชคําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความ
เปนเจาของ จํานวน 6 คร้ัง จาก 2,540 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.24  
 
 ตัวอยางประโยค  คนรักสัตว : ลูกกูหลอนะเวย    
    คนไมรักสัตว : เราข้ีเกยีจเล้ียงลูกเราแลวอะ 
 
 รูปแบบท่ี 14 ช่ือ+คําแสดงความเปนเจาของ  
  
 มีเพียงคนรักสัตวเทานัน้ทีใ่ชชื่อ+คําแสดงความเปนเจาของ จํานวน 4 คร้ัง จาก 3,460 
คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.11  
    
 ตัวอยางประโยค  คนรักสัตว : แกมลิงของฉันชอบงอแงแบบนี้ประจําเลย 
 
 รูปแบบท่ี 15 คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวติ+คําแสดงความเปนเจาของ  
 
 คนรักสัตวใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของ จํานวน 289 คร้ัง จาก 
3,460 คร้ัง คิดเปนรอยละ 8.35 ในขณะทีค่นรักสัตวใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความ
เปนเจาของ จํานวน 179 คร้ัง จาก 2,540 คร้ัง คิดเปนรอยละ 7.05  
 
 ตัวอยางประโยค  คนรักสัตว : ดูแลแมวของพอดีหรือเปลาเนี่ย  
    คนไมรักสัตว : ผมกําลังตามหากระตายผมอยู 
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 รูปแบบท่ี 16 คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวติ+คําช้ีเฉพาะ  
 
 คนรักสัตวใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําชี้เฉพาะ จํานวน 411 คร้ัง จาก 3,460 คร้ัง คิด
เปนรอยละ 11.88 ในขณะที่คนไมรักสัตวใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําชี้เฉพาะ จํานวน 336 
คร้ัง จาก 2,540 คร้ัง คิดเปนรอยละ 13.23   
   
 ตัวอยางประโยค  คนรักสัตว : แลวอยากจะถีบแมวตัวนี้จริงๆ เลย 
    คนไมรักสัตว : มาชวยกันสมน้ําหนานกตัวนี้ดีกวา 
 
 รูปแบบท่ี 17 คําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของ 
 
 มีเพียงคนรักสัตวเทานั้นที่ใชคําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของ จํานวน 1 คร้ัง 
จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.03  
 
 ประโยคทีใ่ช  คนรักสัตว : เธอเล้ียงทูนหัวของเคาอยางดใีชไหม 
 
 รูปแบบท่ี 18 คําสรรพนาม/คํานําหนา+ช่ือ+คําแสดงความเปนเจาของ 
 
 มีเพียงคนรักสัตวเทานั้นที่ใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+ชื่อ+คําแสดงความเปนเจาของ 
จํานวน 3 คร้ัง จาก 3,460 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.09 
 
 ตัวอยางประโยค  คนรักสัตว : เธอเล้ียงเจาตัวเล็กของฉันไดดีจัง 
 
 รูปแบบท่ี 19 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต+คําแสดง 
ความรูสกึ 
 
 คนรักสัตวใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึก 
จํานวน 1 คร้ัง จาก 3,460 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.03 ในขณะที่คนไมรักสัตวใชคําสรรพนาม/คํา
นําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึก จํานวน 2 คร้ัง จาก 2,540 คร้ัง คิดเปนรอย
ละ 0.08    
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 ตัวอยางประโยค  คนรักสัตว : คุณควรเมตตาเจากระตายนอย  
    คนไมรักสัตว : ไอหมานอยมันกลัวไมไดออกมาเทีย่วอีก 
 
 รูปแบบท่ี 20 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต+คําแสดงความ
เปนเจาของ 
 
 คนรักสัตวใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปน
เจาของ จํานวน 2 คร้ัง จาก 3,460 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.06 ในขณะที่คนไมรักสัตวใชคําสรรพ
นาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของ จํานวน 2 คร้ัง จาก 2,540 
คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.08    
 
 ตัวอยางประโยค  คนรักสัตว : ไอหมาของผมมันไมเคยดื้อเลยครับ 
    คนไมรักสัตว : ฉันดูแลเจาขุนทองของฉันไมคอยดีเลยอะ 
 
 รูปแบบท่ี 21 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต+คําช้ีเฉพาะ  
 
 คนรักสัตวใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําชี้เฉพาะ จํานวน 28 
คร้ัง จาก 3,460 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.81 ในขณะที่คนอายุมากใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คํา
เรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําชี้เฉพาะ จํานวน 13 คร้ัง จาก 2,540 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.51 
 
 ตัวอยางประโยค  คนรักสัตว : เจาปลามังกรตัวนีเ้ปนลูกของเรา  
    คนไมรักสัตว : สนใจเอาเจาขุนทองตัวนี้ไปทําอาหารไหม 
 
 รูปแบบท่ี 22 คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต+คําแสดงความเปน
เจาของ 
 
 มีเพียงคนรักสัตวเทานั้นที่ใชคําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดง
ความเปนเจาของ จํานวน 5 คร้ัง จาก 3,460 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.14  
 
 ตัวอยางประโยค  คนรักสัตว : นองหมาของฉันก็ฉลาดไมแพนองหมาของเธอ 
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 รูปแบบท่ี 23 คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต+คําช้ีเฉพาะ  
  
 มีเพียงคนรักสัตวเทานัน้ทีใ่ชคําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําชี้เฉพาะ 
จํานวน 2 คร้ัง จาก 3,460 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.06  
 
 ตัวอยางประโยค  คนรักสัตว : เรากลัวนองหมาตัวนี้จังเลย 
 
 รูปแบบท่ี 24 คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวติ+คําแสดงความรูสึก+คําช้ีเฉพาะ 
 
 มีเพียงคนรักสัตวเทานัน้ทีใ่ชคําเรียกชนดิของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึก+คําชีเ้ฉพาะ 
จํานวน 1 คร้ัง จาก 3,460 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.03  
 
 ตัวอยางประโยค  คนรักสัตว : ปลานอยตัวนัน้กําลังจะตายแลว 
 
 รูปแบบท่ี 25 คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวติ+คําแสดงความเปนเจาของ+คําช้ีเฉพาะ 
 
 คนรักสัตวใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของ+คําชี้เฉพาะ จํานวน  
7 คร้ัง จาก 3,460 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.20 ในขณะที่คนไมรักสัตวใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คํา
แสดงความเปนเจาของ+คําชีเ้ฉพาะ จํานวน 2 คร้ัง จาก 2,540 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.08 
 
 ตัวอยางประโยค  คนรักสัตว : สุนัขเราตัวนี้ไมเคยซนเลย  
    คนไมรักสัตว : ฉันคิดถึงแมวฉันตัวนี้มากเลย 
 
 รูปแบบท่ี 26 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความรูสกึ+
คําแสดงความเปนเจาของ 
 
 มีเพียงคนรักสัตวเทานัน้ทีใ่ชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสัมพันธ+คําแสดง
ความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของ จํานวน 1 คร้ัง จาก 3,460 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.03  
 
 ตัวอยางประโยค  คนรักสัตว : ฉันจะดูแลไอเพ่ือนรักของฉันใหด ี
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 รูปแบบท่ี 27 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต+คําแสดง
ความรูสกึ+คําแสดงความเปนเจาของ 
 
 มีเพียงคนรักสัตวเทานัน้ทีใ่ชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดง
ความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของ จํานวน 1 คร้ัง จาก 3,460 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.03 
  
 ตัวอยางประโยค  คนรักสัตว : พ่ีชวยหาเจากระตายนอยของหนูใหท ี
 
 ผูวิจัยแสดงความถีก่ารใชคําอางถึงบุรุษที่สามทั้ง 27 รูปแบบทีจ่ําแนกตามความรักสัตว
ของผูพูดเปนตารางและแผนภาพไดดังตอไปนี ้
 
ตารางท่ี 43  การใชคําอางถึงบุรุษที่สามทีจ่ําแนกตามความรักสัตวของผูพูด 
 

รูปแบบ คนรักสัตว คนไมรักสตัว 
ความถ่ี รอยละ ความถ่ี รอยละ 

1. การละคําอางถึงบุรุษ 617 17.83 429 16.89 
2. คําสรรพนาม/คํานําหนา 1,691 48.87 1,275 50.20 
3. คําบอกความสัมพันธ 1 0.03 0 0 
4. ชื่อ  73 2.11 32 1.26 
5. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต 176 5.09 151 5.94 
6. คําแสดงความเปนเจาของ 8 0.23 8 0.31 
7. คําชี้เฉพาะ 11 0.32 9 0.35 
8. คําสรรพนาม/คํานําหนา+ชื่อ 28 0.81 39 1.53 
9. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของ

ส่ิงมีชีวิต 
41 1.18 27 1.06 

10. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําชีเ้ฉพาะ 35 1.01 28 1.10 
11. คําบอกความสัมพันธ+ชื่อ 5 0.14 0 0 
12. คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนดิของส่ิงมีชีวิต 6 0.17 2 0.08 
13. คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความเปน

เจาของ 
12 0.35 6 0.24 
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ตารางท่ี 43  (ตอ) 
 

รูปแบบ คนรักสัตว คนไมรักสตัว 
ความถ่ี รอยละ ความถ่ี รอยละ 

14. ชื่อ+คําแสดงความเปนเจาของ 4 0.11 0 0 
15. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปน

เจาของ 
289 8.35 179 7.05 

16. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําชี้เฉพาะ 411 11.88 336 13.23 
17. คําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของ 1 0.03 0 0 
18. คําสรรพนาม/คํานําหนา+ชื่อ+คําแสดงความ

เปนเจาของ 
3 0.09 0 0 

19. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของ
ส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึก 

1 0.03 2 0.08 

20. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของ
ส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของ 

2 0.06 2 0.08 

21. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของ
ส่ิงมีชีวิต+คําชี้เฉพาะ 

28 0.81 13 0.51 

22. คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนดิของ
ส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของ 

5 0.14 0 0 

23. คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนดิของ
ส่ิงมีชีวิต+คําชี้เฉพาะ 

2 0.06 0 0 

24. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึก+ 
คําชี้เฉพาะ 

1 0.03 0 0 

25. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปน 
เจาของ+คําชี้เฉพาะ 

7 0.20 2 0.08 

26. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสัมพันธ+ 
คําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของ 

1 0.03 0 0 
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ตารางท่ี 43  (ตอ) 
 

รูปแบบ คนรักสัตว คนไมรักสตัว 
ความถ่ี รอยละ ความถ่ี รอยละ 

27. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของ
ส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึก+คําแสดงความ
เปนเจาของ 

1 0.03 0 0 

รวม 3,460 100.00 2,540 100.00 
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ภาพท่ี 18  การใชคําอางถึงบุรุษที่สามที่จําแนกตามความรักสัตวของผูพูด 

17.83
48.87

0.03
2.11

5.09
0.23
0.32
0.81
1.18
1.01
0.14
0.17
0.35
0.11

8.35
11.88

0.03
0.09
0.03
0.06
0.81
0.14
0.06
0.03
0.2
0.03
0.03

16.89 
50.2

1.26
5.94

0.31
0.35
1.53
1.06

0.24

7.05
13.23

0.08

0.08

0 20 40 60

การละคําอางถึงบุรุษ
คําสรรพนาม/คํานําหนา

คําบอกความสัมพันธ
ช่ือ

คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต
คําแสดงความเปนเจาของ

คําช้ีเฉพาะ
คําสรรพนาม/คํานําหนา+ช่ือ

คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต
คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําช้ีเฉพาะ

คําบอกความสัมพันธ+ช่ือ
คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต

คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความเปนเจาของ
ช่ือ+คําแสดงความเปนเจาของ

คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของ
คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําช้ีเฉพาะ

คําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของ
คําสรรพนาม/คํานําหนา+ช่ือ+คําแสดงความเปนเจาของ

คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+…
คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+…
คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+…
คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คํา…
คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คํา…
คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึก+คําช้ี…

คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปน…
คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสัมพันธ+คํา…

คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+…

รอยละของการใชคําอางถึงบุรุษท่ีสามท่ีจําแนกตามความรักสัตวของผูพูด

คนไมรักสัตว
คนรักสัตว
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 ผูวิจัยนําขอมูลการใชคําอางถึงบุรุษที่สามระหวางคนรักสัตวและคนไมรักสัตวขางตนมา
เปรียบเทียบใหเห็นชัดเจนในรูปของตารางไดดังตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 44  เปรียบเทียบการใชคําอางถึงบุรุษที่สามระหวางคนรักสัตวและคนไมรักสัตว 
 
การใชคําอางถึงบุรุษท่ีสาม คนรักสัตว คนไมรักสตัว 

1. จํานวนรูปแบบทีใ่ช 27 รูปแบบ 17 รูปแบบ 
2. รูปแบบเฉพาะ 10 รูปแบบ - 
3. รูปแบบที่มีความถี่การ

ใชแตกตางกันชัดเจน 
ใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+
คําแสดงความเปนเจาของ
มากกวาคนไมรักสัตว 

ใชคําสรรพนาม/คํานําหนา และ
คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําชี้
เฉพาะมากกวาคนรักสัตว 

4. รูปแบบที่มีความถี่การ
ใชมากที่สุด 3 อันดับ
แรก 
 

1. คําสรรพนาม/คํานําหนา 
2. การละคําอางถึงบุรุษ 
3. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+ 
คําชี้เฉพาะ 

1. คําสรรพนาม/คํานําหนา 
2. การละคําอางถึงบุรุษ 
3. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+
คําชี้เฉพาะ 

 
 เพ่ือคํานวณไคสแควร ผูวิจัยรวมรูปแบบของคําอางถึงบุรุษที่สองที่มีคา E ต่ํากวา 5 เขา
ดวยกัน และกําหนดเปน “รูปแบบอ่ืนๆ” แทน ซึ่งจะไดตารางดังตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 45  การแจกแจงรูปแบบของคําอางถึงบุรุษที่สามที่มีคา E สูงกวา 5 ที่จําแนกตามความ 
                    รักสัตวของผูพูด เพ่ือคํานวณไคสแควร 
 

รูปแบบ ความถ่ี รวม 
  คนรัก

สัตว 
คนไม
รัก
สัตว 

 

1. การละคําอางถึงบุรุษที่สาม 617 429 1,046 
2. คําสรรพนาม/คํานําหนา 1,691 1,275 2,966 
3. ชื่อ 73 32 105 
4. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต 176 151 327 
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ตารางท่ี 44  (ตอ)   
 

รูปแบบ ความถ่ี รวม 
  คนรัก

สัตว 
คนไม
รัก
สัตว 

 

5. คําแสดงความเปนเจาของ 8 8 16 
6. คําชี้เฉพาะ 11 9 20 
7. คําสรรพนาม/คํานําหนา+ชื่อ 28 39 67 
8. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต 41 27 68 
9. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําชีเ้ฉพาะ 35 28 63 
10. คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความเปนเจาของ 12 6 18 
11. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของ 289 179 468 
12. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําชี้เฉพาะ 411 336 747 
13. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําชี้

เฉพาะ 
28 13 41 

14. รูปแบบอ่ืนๆ 40 8 48 
รวม 3,460 2,540 6,000 
X2 = 37.72 df = 13 p<0.001 
 
 จากการวิเคราะหขอมูลการใชคําอางถึงบุรุษที่สามที่แตกตางกันดวยความรักสัตวของ               
ผูพูดพบวา คนรักสัตวใชคําอางถึงบุรุษที่สามหลากหลายรูปแบบกวาคนไมรักสัตว คือ  
27 รูปแบบ > 17 รูปแบบ ซึ่งพบรูปแบบที่เปนรูปแบบเฉพาะของคนรักสัตว จํานวน 10 รูปแบบ คือ  
1. คําบอกความสัมพันธ 2. คําบอกความสัมพันธ+ชื่อ 3. ชื่อ+คําแสดงความเปนเจาของ  
4. คําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของ 5. คําสรรพนาม/คํานําหนา+ชื่อ+คําแสดงความ
เปนเจาของ 6. คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของ  
7. คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําชี้เฉพาะ 8. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คํา
แสดงความรูสึก+คําชี้เฉพาะ 9. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสัมพันธ+คําแสดง
ความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของ และ 10. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของ 
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ส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของ ซึ่งรูปแบบเฉพาะเหลานี้ ลวนแตมี
ปริมาณความถี่การใชนอยกวารอยละ 1   
 
 สวนรูปแบบที่ทั้งคนรักสัตวและคนไมรักสัตวใชเหมือนกัน จํานวน 17 รูปแบบ พบวา                  
มีความถี่การใชแตกตางกันแตกตางกันทุกรูปแบบ โดยเฉพาะ 3 รูปแบบที่มีความถี่การใชแตกตาง
กันอยางชัดเจน คือ คนรักสัตวมีปริมาณความถี่การใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความ
เปนเจาของมากกวาคนไมรักสัตว คือ รอยละ 8.35 > 7.05 ในขณะที่คนไมรักสัตวมีปริมาณความถี่
การใชคําสรรพนาม/คํานําหนา และคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําชี้เฉพาะมากกวาคนรักสัตว คือ 
รอยละ 50.20 > 48.87 และ รอยละ 13.23 > 11.88 ตามลําดับ  
 
 เม่ือเรียงลําดับรูปแบบที่มีปริมาณความถี่การใชมากที่สุด 3 อันดับแรกของทั้ง 2 กลุม
พบวา เรียงลําดับเหมือนกัน คือ คนรักสัตวและคนไมรักสัตวมีปริมาณความถี่การใชคําสรรพนาม/
คํานําหนามากที่สุด รองลงมา คือ การละคําอางถึงบุรุษ และอันดับที่ 3 คือ คําเรียกชนิดของ
ส่ิงมีชีวิต+คําชี้เฉพาะ ซึ่งเปนลําดับที่เหมือนกับลําดับของการใชคําอางถึงบุรุษที่สามโดยรวม 
   
 นอกจากนี้ เม่ือนําสถิติไคสแควรมาวิเคราะหเพ่ือพิสูจนสมมุติฐาน พบวา X2 = 37.72  
df = 13 p<0.001 คา p ที่ไดมีคานอยกวาระดับความเชื่อม่ันที่ผูวิจัยกําหนด คือ 0.05 แสดงวาคน
รักสัตวและคนไมรักสัตวใชคําอางถึงบุรุษที่สามแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 
 ดังนั้น แมวาทั้งคนรักสัตวและคนไมรักสัตวจะมีปริมาณความถี่การใช 1. คําสรรพนาม/คํา
นําหนา 2. การละคําอางถึงบุรุษ และ 3. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําชี้เฉพาะมากที่สุดเปน  
3 อันดับแรกเหมือนกัน แตจะเห็นไดวา คนรักสัตวและคนไมรักสัตวใชคําอางถึงบุรุษที่สามแตกตาง
กันทั้งจํานวนรูปแบบ รูปแบบเฉพาะ และความถี่การใช นอกจากนี้ ยังมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติดวย แสดงวา ความรักสัตวของผูพูดเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชคําอางถึง
บุรุษที่สาม  
 
 เม่ือเปรียบเทียบผลการวิจัยนี้กับผลการวิจัยอิทธิพลของความรักสัตวของผูพูดตอการใช
คําอางถึงบุรุษที่หนึ่งและคําอางถึงบุรุษที่สองพบวาสอดคลองกัน คือ คนรักสัตวและคนไมรักสัตว
ใชคําอางถึงบุรุษแตกตางกันทั้งรูปแบบและความถี่การใช และมีความแตกตางกันอยางมีนยัสําคญั
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ทางสถิติเชนเดียวกันทั้ง 3 บุรุษ ผูวิจัยจึงสรุปไดวา ความรักสัตวของผูพูดมีอิทธิพลตอการใชคําอาง
ถึงบุรุษทั้ง 3 บุรุษ 
 
5.  อิทธิพลของลักษณะของสตัวเลี้ยงตอการใชคําอางถึงบุรุษท่ีสาม 
 
 สถานการณสมมติของงานวิจัยนี้มีจํานวน 10 สถานการณ ประกอบดวยสถานการณ
สมมติที่เกี่ยวกับสัตวเล้ียงของตัวเองและสัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ ลักษณะละ 5 สถานการณ
เทากัน ดังนั้น เม่ือนําขอมูลการใชคําอางถึงบุรุษที่สามที่ไดมาจําแนกตามลักษณะของสัตวเล้ียง  
ก็จะไดความถี่การใชลักษณะละ 3,000 คร้ัง (600 คน x 5 สถานการณสมมติ) จากจํานวนนี้มีการ
ใชคําอางถึงบุรุษที่สามทั้งหมด 27 รูปแบบ ดังตอไปนี้ 
 
 รูปแบบท่ี 1 การละคําอางถึงบุรุษ 
 
 ผูพูดใชการละคําอางถึงบุรุษอางถึงสัตวเล้ียงของตัวเอง จาํนวน 503 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง 
คิดเปนรอยละ 16.77 ในขณะที่ผูพูดใชการละคําอางถึงบุรุษอางถึงสัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ 
จํานวน 543 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง  คิดเปนรอยละ 18.10 
 
 ตัวอยางประโยค   สัตวเล้ียงของตัวเอง :    สงสัยØอยากออกไปเที่ยว    
    สัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ : เม่ือคืนØเขามาทําลายขาวของ 
     
 รูปแบบท่ี 2 คําสรรพนาม/คํานําหนา  
     
 ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนาอางถึงสัตวเล้ียงของตัวเอง จํานวน 1,273 คร้ัง จาก 3,000 
คร้ัง คิดเปนรอยละ 42.43 ในขณะที่ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนาอางถึงสัตวเล้ียงที่พบโดย
บังเอิญ จํานวน 1,693 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 56.43 
 
 ตัวอยางประโยค  สัตวเล้ียงของตัวเอง :    นางเกงจะตาย   
    สัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ : เคาตายไปจะทํายังไง  
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 รูปแบบท่ี 3 คําบอกความสมัพันธ  
  
 ผูพูดใชคําบอกความสัมพันธอางถึงสัตวเล้ียงของตัวเองเทานั้น จํานวน 1 คร้ัง จาก 3,000 
คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.03  
     
 ตัวอยางประโยค  สัตวเล้ียงของตัวเอง :    นองเคาฉลาดมากเลยนะ  
 
 รูปแบบท่ี 4 ช่ือ  
 
 ผูพูดใชชื่ออางถึงสัตวเล้ียงของตัวเองเทานัน้ จํานวน 105 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปน
รอยละ 3.50 
 
 ตัวอยางประโยค  สัตวเล้ียงของตัวเอง : โยเกิรตอวนข้ึนเยอะเลย 
 
 รูปแบบท่ี 5 คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต  
 
 ผูพูดใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิตอางถงึสัตวเล้ียงของตัวเอง จํานวน 106 คร้ัง จาก 3,000 
คร้ัง คิดเปนรอยละ 3.53 ในขณะที่ผูพูดใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิตอางถึงสัตวเล้ียงที่พบโดย
บังเอิญ จํานวน 221 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 7.36 
 
 ตัวอยางประโยค  สัตวเล้ียงของตัวเอง :    หงสหยกเหมือนผูหญิงที่บอบบาง
       สัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ : สัตวกําลังจะลาโลกนะ  
 
 รูปแบบท่ี 6 คําแสดงความเปนเจาของ  
      
 ผูพูดใชคําแสดงความเปนเจาของอางถึงสัตวเล้ียงของตัวเองเทานัน้ จํานวน 16 คร้ัง จาก 
3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.53  
 
 ตัวอยางประโยค  สัตวเล้ียงของตัวเอง : กูจะเอาของกูไปฝากวัดอยู  
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 รูปแบบท่ี 7 คําช้ีเฉพาะ  
 
 ผูพูดใชคําชีเ้ฉพาะอางถึงสัตวเล้ียงของตัวเอง จํานวน 11 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอย
ละ 0.37 ในขณะที่ผูพูดใชคําชีเ้ฉพาะอางถึงสัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ จํานวน 9 คร้ัง จาก 3,000 
คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.30 
 
 ตัวอยางประโยค  สัตวเล้ียงของตัวเอง :    ตัวนี้แมงทําใหกูเหนื่อย  
    สัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ : ตัวนั้นทาทางจะหมดลมหายใจ 
 
 รูปแบบท่ี 8 คําสรรพนาม/คํานําหนา+ช่ือ  
    
 ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+ชื่ออางถึงสัตวเล้ียงของตวัเองเทานั้น จํานวน 67 คร้ัง 
จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 2.23 
 
 ตัวอยางประโยค  สัตวเล้ียงของตัวเอง : เจาสาคูหนีออกจากบาน 
 
 รูปแบบท่ี 9 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต  
   
 ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิตอางถึงสัตวเล้ียงของตัวเอง 
จํานวน 44 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 1.46 ในขณะที่ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+
คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิตอางถึงสัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ จํานวน 24 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิด
เปนรอยละ 0.80 
 
 ตัวอยางประโยค  สัตวเล้ียงของตัวเอง :    เจาขุนทองมันไมคอยรองเลยเธอ   
    สัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ : สงสารเจาปลาหมอสีมันเถอะนะ
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 รูปแบบท่ี 10 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําช้ีเฉพาะ  
    
 ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําชีเ้ฉพาะอางถึงสัตวเล้ียงของตัวเอง จํานวน 38 คร้ัง 
จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 1.27 ในขณะทีผู่พูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําชีเ้ฉพาะอางถึง
สัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ จํานวน 25 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.83 
 
 ตัวอยางประโยค  สัตวเล้ียงของตัวเอง :    เจาตัวนี้แสนรูมากคะ  
    สัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ : เธอดูไอตัวนั้นสิ  
 
 รูปแบบท่ี 11 คําบอกความสัมพันธ+ช่ือ 
      
 ผูพูดใชคําบอกความสัมพันธ+ชื่ออางถึงสัตวเล้ียงของตัวเองเทานัน้ จํานวน 5 คร้ัง จาก 
3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.17 
 
 ตัวอยางประโยค  สัตวเล้ียงของตัวเอง :    ขอบคุณนะทีช่วยเล้ียงนองฟูให 
 
 รูปแบบท่ี 12 คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต  
   
 ผูพูดใชคําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิตอางถึงสัตวเล้ียงของตัวเองและ
สัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญเทากัน คือ ลักษณะละ 4 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.13  
 
 ตัวอยางประโยค  สัตวเล้ียงของตัวเอง :    นองเหมียวดื้อกบัตัวเองหรือเปลา
    สัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ : แตนองกระตายบาดเจ็บมากเลยนะ 
 
 รูปแบบท่ี 13 คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความเปนเจาของ 
 
 ผูพูดใชคําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความเปนเจาของอางถึงสัตวเล้ียงของตัวเอง 
จํานวน 17 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.56 ในขณะที่ผูพูดใชคําบอกความสัมพันธ+คํา
แสดงความเปนเจาของอางถึงสัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ จํานวน 1 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปน
รอยละ 0.03 
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 ตัวอยางประโยค  สัตวเล้ียงของตัวเอง :    ทําไมลูกผมตองตายแบบนี ้
    สัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ : เราตองชวยเพ่ือนของเราสิ 
 
 รูปแบบท่ี 14 ช่ือ+คําแสดงความเปนเจาของ  
 
 ผูพูดใชชื่อ+คําแสดงความเปนเจาของอางถึงสัตวเล้ียงของตัวเองเทานั้น จํานวน 4 คร้ัง 
จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.13  
   
 ตัวอยางประโยค  สัตวเล้ียงของตัวเอง : ผมรักเทพเจามังกรของผมครับ 
 
 รูปแบบท่ี 15 คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวติ+คําแสดงความเปนเจาของ  
 
 ผูพูดใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของอางถึงสัตวเล้ียงของตัวเอง
เทานัน้ จํานวน 468 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 15.60  
    
 ตัวอยางประโยค  สัตวเล้ียงของตัวเอง : แมวหนูนารักไหมคะ 
 
 รูปแบบท่ี 16 คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวติ+คําช้ีเฉพาะ  
 
 ผูพูดใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําชีเ้ฉพาะอางถึงสัตวเล้ียงของตัวเอง จํานวน 299 คร้ัง 
จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 9.97 ในขณะที่ผูพูดใชคาํเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําชี้เฉพาะอาง
ถึงสัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ จํานวน 448 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 14.93  
 
 ตัวอยางประโยค  สัตวเล้ียงของตัวเอง :    กูไมยอมใหปลามังกรตัวนี้ตายงายๆ 
    สัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ : นกตัวนัน้จะตายแลวแนๆ เลย 
 
 รูปแบบท่ี 17 คําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของ 
 
 ผูพูดใชคําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของอางถึงสัตวเล้ียงของตัวเองเทานัน้ 
จํานวน 1 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.03 
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 ประโยคทีใ่ช  สัตวเล้ียงของตัวเอง : เธอเล้ียงทูนหัวของเคาอยางดใีชไหม 
 
 รูปแบบท่ี 18 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต+คําแสดงความ 
เปนเจาของ  
 
 ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของ
อางถึงสัตวเล้ียงของตัวเองเทานั้น จํานวน 3 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.10 
 
 ตัวอยางประโยค  สัตวเล้ียงของตัวเอง : หนูรักเจาขนปุยของหนูมากเลยนะคะ 
 
 รูปแบบท่ี 19 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต+คําแสดง 
ความรูสกึ 
 
 ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึกอางถึง
สัตวเล้ียงของตัวเอง จํานวน 2 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.07 ในขณะที่ผูพูดใชคําสรรพ
นาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึกอางถึงสัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ 
จํานวน 1 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.03 
 
 ตัวอยางประโยค  สัตวเล้ียงของตัวเอง :    ไอเหมียวนอยดื้อกับคณุปาหรือ 
    สัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ : คุณควรเมตตาเจากระตายนอย 
 
 รูปแบบท่ี 20 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต+คําแสดงความ
เปนเจาของ 
 
 ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของ
อางถึงสัตวเล้ียงของตัวเองเทานั้น จํานวน 4 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.13 
 
 ตัวอยางประโยค  สัตวเล้ียงของตัวเอง : เราคงตองทําโทษไอเหมียวของเราบาง 
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 รูปแบบท่ี 21 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต+คําช้ีเฉพาะ 
 
 ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําชีเ้ฉพาะอางถึงสัตวเล้ียง
ของตัวเอง จํานวน 13 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.43 ในขณะที่ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํา
นําหนา+คําเรียกชนดิของส่ิงมีชีวิต+คําชี้เฉพาะอางถึงสัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ จํานวน 28 คร้ัง 
จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.93 
 
 ตัวอยางประโยค  สัตวเล้ียงของตัวเอง :    ทําไมกูตองเล้ียงไอแมวตัวนี้ดวย
    สัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ : อยากบาป ก็เอาไมแทงไอปลานี่เลย 
 
 รูปแบบท่ี 22 คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต+คําแสดงความเปน 
เจาของ 
 
 ผูพูดใชคําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของอาง
ถึงสัตวเล้ียงของตัวเองเทานัน้ จํานวน 5 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.17 
 
 ตัวอยางประโยค  สัตวเล้ียงของตัวเอง :    เดี๋ยวเอานองแมวของหนูไปเกบ็กอน 
 
 รูปแบบท่ี 23 คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต+คําช้ีเฉพาะ 
 
 ผูพูดใชคําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําชี้เฉพาะอางถึงสัตวเล้ียงที่พบ
โดยบังเอิญเทานั้น จํานวน 2 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.07 
 
 ตัวอยางประโยค  สัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ :   นองนกตัวนัน้นาสงสารมากเลยนะ 
 
 รูปแบบท่ี 24 คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวติ+คําแสดงความรูสึก+คําช้ีเฉพาะ 
 
 ผูพูดใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึก+คําชี้เฉพาะอางถึงสัตวเล้ียงที่พบ
โดยบังเอิญเทานั้น จํานวน 1 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.03 
 
 ตัวอยางประโยค  สัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ : ปลานอยตัวนัน้กําลังจะตายแลว 
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 รูปแบบท่ี 25 คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวติ+คําแสดงความเปนเจาของ+คําช้ีเฉพาะ 
 
 ผูพูดใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของ+คําชี้เฉพาะอางถงึสัตวเล้ียง
ของตัวเองเทานั้น จํานวน 9 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.30 
 
 ตัวอยางประโยค  สัตวเล้ียงของตัวเอง : ปลาของฉันตัวนี้ไมออนแอขนาดนั้น 
 
 รูปแบบท่ี 26 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความรูสกึ+
คําแสดงความเปนเจาของ 
 
 ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสัมพันธ+คาํแสดงความรูสึก+คําแสดง
ความเปนเจาของอางถึงสัตวเล้ียงของตัวเองเทานั้น จํานวน 1 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 
0.03 
 
 ตัวอยางประโยค  สัตวเล้ียงของตัวเอง : ฉันจะดูแลไอเพ่ือนรักของฉันใหด ี
 
 รูปแบบท่ี 27 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต+คําแสดง
ความรูสกึ+คําแสดงความเปนเจาของ 
 
 ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึก+คําแสดง
ความเปนเจาของอางถึงสัตวเล้ียงของตัวเองเทานั้น จํานวน 1 คร้ัง จาก 3,000 คร้ัง คิดเปนรอยละ 
0.03 
 
 ตัวอยางประโยค  สัตวเล้ียงของตัวเอง : พ่ีชวยหาเจากระตายนอยของหนูใหท ี
 
 ผูวิจัยแสดงความถีก่ารใชคําอางถึงบุรุษที่สามทั้ง 27 รูปแบบทีจ่ําแนกตามลักษณะของ
สัตวเล้ียงเปนตารางและแผนภาพไดดังตอไปนี ้
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ตารางท่ี 46  การใชคําอางถึงบุรุษที่สามทีจ่ําแนกตามลักษณะของสัตวเล้ียง 
 

รูปแบบ สัตวเลี้ยง                 
ของตัวเอง 

สัตวเลี้ยง                 
ท่ีพบโดยบังเอิญ 

ความถ่ี รอยละ ความถ่ี รอยละ 
1. การละคําอางถึงบุรุษ 503 16.77 543 18.10 
2. คําสรรพนาม/คํานําหนา 1,273 42.43 1,693 56.43 
3. คําบอกความสัมพันธ 1 0.03 0 0 
4. ชื่อ  105 3.50 0 0 
5. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต 106 3.53 221 7.36 
6. คําแสดงความเปนเจาของ 16 0.53 0 0 
7. คําชี้เฉพาะ 11 0.37 9 0.30 
8. คําสรรพนาม/คํานําหนา+ชื่อ 67 2.23 0 0 
9. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของ

ส่ิงมีชีวิต 
44 1.46 24 0.80 

10. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําชีเ้ฉพาะ 38 1.27 25 0.83 
11. คําบอกความสัมพันธ+ชื่อ 5 0.17 0 0 
12. คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนดิของ

ส่ิงมีชีวิต 
4 0.13 4 0.13 

13. คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความเปน
เจาของ 

17 0.56 1 0.03 

14. ชื่อ+คําแสดงความเปนเจาของ 4 0.13 0 0 
15. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปน 

เจาของ 
468 15.60 0 0 

16. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําชี้เฉพาะ 299 9.97 448 14.93 
17. คําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของ 1 0.03 0 0 
18. คําสรรพนาม/คํานําหนา+ชื่อ+คําแสดงความ

เปนเจาของ 
3 0.10 0 0 
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ตารางท่ี 46  (ตอ) 
 

รูปแบบ สัตวเลี้ยง                 
ของตัวเอง 

สัตวเลี้ยง                 
ท่ีพบโดยบังเอิญ 

ความถ่ี รอยละ ความถ่ี รอยละ 
19. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมี 

ชีวิต+คําแสดงความรูสึก 
2 0.07 1 0.03 

20. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของ
ส่ิงมีชีวิต +คําแสดงความเปนเจาของ 

4 0.13 0 0 

21. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของ
ส่ิงมีชีวิต+คําชี้เฉพาะ 

13 0.43 28 0.93 

22. คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนดิของ
ส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของ 

5 0.17 0 0 

23. คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนดิของ
ส่ิงมีชีวิต+คําชี้เฉพาะ 

0 0 2 0.07 

24. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึก+
คําชี้เฉพาะ 

0 0 1 0.03 

25. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปน 
เจาของ+คําชี้เฉพาะ 

9 0.30 0 0 

26. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอก
ความสัมพันธ+คําแสดงความรูสึก+คําแสดง
ความเปนเจาของ 

1 0.03 0 0 

27. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของ
ส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึก+คําแสดงความ
เปนเจาของ 

1 0.03 0 0 

รวม 3,000 100.00 3,000 100.00 
 
 
 
 



239 
 

 
  
ภาพท่ี 19  การใชคําอางถึงบุรุษที่สามที่จําแนกตามลักษณะของสัตวเล้ียง 
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การละคําอางถึงบุรุษ
คําสรรพนาม/คํานําหนา

คําบอกความสัมพันธ
ช่ือ

คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต
คําแสดงความเปนเจาของ

คําช้ีเฉพาะ
คําสรรพนาม/คํานําหนา+ช่ือ

คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต
คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําช้ีเฉพาะ

คําบอกความสัมพันธ+ช่ือ
คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต

คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความเปนเจาของ
ช่ือ+คําแสดงความเปนเจาของ

คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของ
คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําช้ีเฉพาะ

คําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของ
คําสรรพนาม/คํานําหนา+ช่ือ+คําแสดงความเปน…

คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของ…
คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของ…
คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของ…

คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+…
คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+…

คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึก+คําช้ี…
คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปน…

คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสัมพันธ+คํา…
คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของ…

รอยละของการใชคําอางถึงบุรุษท่ีสามท่ีจําแนกตามลักษณะของสัตวเลี้ยง

สัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ
สัตวเล้ียงของตัวเอง
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 ผูวิจัยนําขอมูลการใชคําอางถึงบุรุษที่สามระหวางที่ผูพูดใชอางถึงสัตวเล้ียงของตัวเองและ
สัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญขางตนมาเปรียบเทียบใหเห็นชัดเจนในรูปของตารางไดดังตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 47  เปรียบเทียบการใชคําอางถึงบุรุษที่สามระหวางที่ผูพูดใชอางถึงสัตวเล้ียงของตัวเอง 
                    และสัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ 
 
การใชคําอางถึงบุรุษท่ีสาม สัตวเลี้ยงของตวัเอง สัตวเลี้ยงท่ีพบโดยบังเอิญ 

1. จํานวนรูปแบบทีใ่ช 25 รูปแบบ 13 รูปแบบ 
2. รูปแบบเฉพาะ 14 รูปแบบ 2 รูปแบบ 
3. รูปแบบที่มีความถี่การใช

แตกตางกันชัดเจน 
- ใชการละคําอางถงึบุรุษ,  

คําสรรพนาม/คํานําหนา,  
คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต 
และคําเรียกชนิดของ
ส่ิงมีชีวิต+คําชี้เฉพาะ
มากกวาสัตวเล้ียงของตัวเอง 

4. รูปแบบที่มีความถี่การใช
มากที่สุด 3 อันดับแรก 

1. คําสรรพนาม/คํานําหนา 
2. การละคําอางถึงบุรุษ 
3. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+ 
คําแสดงความเปนเจาของ 

1. คําสรรพนาม/คํานําหนา 
2. การละคําอางถึงบุรุษ 
3. คําเรียกชนิดของ
ส่ิงมีชีวิต+คําชี้เฉพาะ 

 
 เพ่ือคํานวณไคสแควร ผูวิจัยรวมรูปแบบของคําอางถึงบุรุษที่สองที่มีคา E ต่ํากวา 5 เขา
ดวยกัน และกําหนดเปน “รูปแบบอ่ืนๆ” แทน ซึ่งจะไดตารางดังตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 48  การแจกแจงรูปแบบของคําอางถึงบุรุษที่สามที่มีคา E สูงกวา 5 ที่จําแนกตาม 
         ลักษณะของสัตวเล้ียง เพ่ือคํานวณไคสแควร 
 

รูปแบบ ความถ่ี รวม 
  สัตวเลี้ยง

ของตัวเอง 
สัตวเลี้ยงท่ี
พบโดย
บังเอิญ 

 

1. การละคําอางถึงบุรุษ 503 543 1,046 
2. คําสรรพนาม/คํานําหนา 1,273 1,693 2,966 
3. ชื่อ 105 0 105 
4. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต 106 221 327 
5. คําแสดงความเปนเจาของ 16 0 16 
6. คําชี้เฉพาะ 11 9 20 
7. คําสรรพนาม/คํานําหนา+ชื่อ 67 0 67 
8. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต 44 24 68 
9. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําชีเ้ฉพาะ 38 25 63 
10. คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความเปนเจาของ 17 1 18 
11. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของ 468 0 468 
12. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําชี้เฉพาะ 299 448 747 
13. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+ 

คําชี้เฉพาะ 
13 28 41 

14. รูปแบบอ่ืนๆ 40 8 48 
รวม 3,000 3,000 6,000 
X2 = 836.96 df = 13 p<0.0001 
 
 จากการวิเคราะหขอมูลการใชคําอางถึงบุรุษที่สามที่แตกตางกันดวยลักษณะของสัตว
เล้ียงพบวา ผูพูดใชคําอางถึงบุรุษที่สามอางถึงสัตวเล้ียงของตัวเองหลากหลายรูปแบบกวาที่ใชอาง
ถึงสัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ คือ 25 รูปแบบ > 13 รูปแบบ ซึ่งพบรูปแบบที่เปนรูปแบบเฉพาะที่                 
ผูพูดใชอางถึงสัตวเล้ียงแตละลักษณะ ดังตอไปนี้ รูปแบบเฉพาะที่ใชอางถึงสัตวเล้ียงของตัวเอง 
จํานวน 14 รูปแบบ คือ  1. คําบอกความสัมพันธ 2. ชื่อ 3. คําแสดงความเปนเจาของ 4. คําสรรพ
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นาม/คํานําหนา+ชื่อ 5. คําบอกความสัมพันธ+ชื่อ 6. ชื่อ+คําแสดงความเปนเจาของ 7. คําเรียก
ชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของ 8. คําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของ  
9. คําสรรพนาม/คํานําหนา+ชื่อ+คําแสดงความเปนเจาของ 10. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียก
ชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของ 11. คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของ
ส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของ 12. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของ+
คําชี้เฉพาะ 13. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความรูสึก+คําแสดง
ความเปนเจาของ และ 14. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดง
ความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของ ในขณะที่รูปแบบเฉพาะที่ใชอางถึงสัตวเล้ียงที่พบโดย
บังเอิญ จํานวน 2 รูปแบบ คือ คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําชี้เฉพาะ และ 
คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึก+คําชี้เฉพาะ 
 
 สวนรูปแบบที่ผูพูดใชทั้งอางถึงสัตวเ ล้ียงของตัวเองและสัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ
เหมือนกัน จํานวน 11 รูปแบบ พบวา มีความถี่การใชแตกตางกัน 10 รูปแบบ โดยเฉพาะ 4 
รูปแบบที่มีความถี่การใชอางถึงสัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญมากกวาสัตวเล้ียงของตัวเอง คือ  
1. การละคําอางถึงบุรุษ ในรอยละ 48.10 > 16.77 2. คําสรรพนาม/คํานําหนา ในรอยละ  
56.43 > 42.43 3. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต ในรอยละ 7.36 > 3.53 และ 4. คําเรียกชนิดของ
ส่ิงมีชีวิต+คําชี้เฉพาะ ในรอยละ 14.93 > 9.97 จะสังเกตเห็นไดวา ผลการวิจัยไมพบรูปแบบที่มี
ความถี่การใชอางถึงสัตวเล้ียงของตัวเองมากกวาสัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ ซึ่งเปนเพราะผูพูดมี
ปริมาณความถี่การใชรูปแบบเฉพาะอางถึงสัตวเล้ียงของตัวเองมาก ไดแก ชื่อ ในรอยละ 3.50  
คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของ ในรอยละ 15.60 ทําใหไมพบรูปแบบที่ผูพูด
ใชอางถึงสัตวเล้ียงของตัวเองมากกวาสัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ 
 
 เม่ือเรียงลําดับรูปแบบที่มีปริมาณความถี่การใชมากที่สุด 3 อันดับแรกที่ผูพูดใชอางถึง
สัตวเล้ียงทั้ง 2 ลักษณะพบวา เรียงลําดับทั้งเหมือนกันและแตกตางกัน คือ ผูพูดใชคําอางถึงบุรุษที่
สามอางถึงสัตวเล้ียงของตัวเองและสัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญดวยคําสรรพนาม/คํานําหนามาก
ที่สุด รองลงมา คือ การละคําอางถึงบุรุษเหมือนกัน แตแตกตางกันที่ ผูพูดใชคําเรียกชนิดของ
ส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของอางถึงสัตวเล้ียงของตัวเองเปนอันดับที่ 3 ในขณะที่ผูพูดใชคํา
เรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําชี้เฉพาะอางถึงสัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญเปนอันดับที่ 3 ซึ่งลําดับของ
สัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ ซึ่งลําดับของสัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญเปนลําดับที่เหมือนกับลําดับการ
ใชคําอางถึงบุรุษที่สามโดยรวม 
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 นอกจากนี้ เม่ือนําสถิติไคสแควรมาวิเคราะหเพ่ือพิสูจนสมมุติฐาน พบวา   X2 = 836.96 
df = 13 p<0.0001 คา p ที่ไดมีคานอยกวาระดับความเชื่อม่ันที่ผูวิจัยกําหนด คือ 0.05 แสดงวา             
ผูพูดใชคําอางถึงบุรุษที่สามกลาวถึงสัตวเล้ียงของตัวเองและสัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญแตกตางกนั
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 
 ดังนั้น แมวาจะพบปริมาณความถี่การใชคําสรรพนาม/คํานําหนามากที่สุด รองลงมา คือ 
การละคําอางถึงบุรุษเหมือนกันทั้งสัตวเล้ียงของตัวเองและสัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ แตจะเห็นได
วา ผูพูดใชคําอางถึงบุรุษที่สามอางถึงสัตวเล้ียงของตัวเองและสัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญแตกตาง
กันทั้งจํานวนรูปแบบ รูปแบบเฉพาะ ปริมาณความถี่การใช และรูปแบบที่มีความถี่การใชมากที่สุด
เปนอันดับที่ 3 นอกจากนี้ ยังมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติดวย แสดงวา ลักษณะ
ของสัตวเล้ียงเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชคําอางถึงบุรุษที่สาม 
 
 เม่ือเปรียบเทียบผลการวิจัยนี้กับผลการวิจัยอิทธิพลของลักษณะของสัตวเล้ียงตอการใช
คําอางถึงบุรุษที่หนึ่งและคําอางถึงบุรุษที่สองพบวาสอดคลองกัน คือ ผูพูดใชคําอางถึงบุรุษในการ
อางถึงและพูดคุยกับสัตวเล้ียงของตัวเองและสัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญแตกตางกันทั้งรูปแบบและ
ความถี่การใช และมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเชนเดียวกันทั้ง 3 บุรุษ ผูวิจัยจึง
สรุปไดวา ลักษณะของสัตวเล้ียงมีอิทธิพลตอการใชคําอางถึงบุรุษทั้ง 3 บุรุษ 
 
6.  อิทธิพลของชนิดของสัตวเลีย้งตอการใชคําอางถึงบุรุษท่ีสาม 
 
 สถานการณสมมติของงานวิจัยนี้มีจํานวน 10 สถานการณ ประกอบดวยสถานการณ
สมมติที่เกี่ยวกับสุนัข แมว ปลา นก และกระตาย ชนิดละ 2 สถานการณเทากัน ดังนั้น เม่ือนํา
ขอมูลการใชคําอางถึงบุรุษที่สามที่ไดมาจําแนกตามชนิดของสัตวเล้ียง ก็จะไดความถี่การใชชนิด
ละ 1,200 คร้ัง (600 คน x 2 สถานการณสมมติ) จากจํานวนนี้มีการใชคําอางถึงบุรุษที่สามทั้งหมด 
27 รูปแบบ ดังตอไปนี้ 
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 รูปแบบท่ี 1 การละคําอางถึงบุรุษ 
 
 ผูพูดใชการละคําอางถึงบุรุษอางถึงสัตวเล้ียงทั้ง 5 ชนดิ คือ ผูพูดใชละคําอางถึงบุรุษอาง
ถึงสุนัข จํานวน 214 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 17.83 ผูพูดละคําอางถึงบุรุษอางถึงแมว 
จํานวน 138 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 11.50 ผูพูดละคําอางถึงบุรุษอางถงึปลา จํานวน 
235 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 19.58 ผูพูดละคาํอางถึงบุรุษอางถึงนก จํานวน 216 คร้ัง 
จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 18.00 และผูพูดละคําอางถึงบุรุษอางถึงกระตาย จํานวน 243 คร้ัง 
จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 20.25 
 
 ตัวอยางประโยค  สุนัข :  Øหลอไมเบาเลยนะ   
    แมว :  สงสัยØจะเรียกรองความสนใจ  
    ปลา :  ทาทางØใกลตายแลวเนี่ย  
    นก :  ตั้งแตเล้ียงØมา ไมเหงาอีกเลย  
    กระตาย : ถาØตายข้ึนมา จะบาปมากเลยนะ 
 
 รูปแบบท่ี 2 คําสรรพนาม/คํานําหนา 
 
 ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนาอางถึงสัตวเล้ียงทัง้ 5 ชนิด คือ ผูพูดใชคําสรรพนาม/ 
คํานําหนาอางถึงสุนัข จํานวน 630 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 52.50 ผูพูดใชคําสรรพ
นาม/คํานําหนาอางถึงแมว จํานวน 593 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 49.42 ผูพูดใช 
คําสรรพนาม/คํานําหนาอางถงึปลา จํานวน 620 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 51.67 ผูพูด
ใชคําสรรพนาม/คํานําหนาอางถงึนก จํานวน 538 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 44.83 ผูพูด
ใชคําสรรพนาม/คํานําหนาอางถงึกระตาย จํานวน 585 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 48.75 
 
 ตัวอยางประโยค  สุนัข :  เจานี่มันข้ีออนแบบนี้แหละ  
    แมว :  อยาไปตีมันเลย    
    ปลา :  รักเคามากเลย    
    นก :  เบื่อแมงจะตาย    
    กระตาย : เคาคงทรมานนาด ู
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 รูปแบบท่ี 3 คําบอกความสมัพันธ 
 
 ผูพูดใชคําบอกความสัมพันธอางถึงสุนัขเทานัน้ จํานวน 1 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปน
รอยละ 0.08 
 
 ประโยคทีใ่ช  สุนัข :  นองเคาฉลาดมากเลยนะ 
 
 รูปแบบท่ี 4 ช่ือ 
 
 ผูพูดใชชื่ออางถึงสัตวเล้ียงทั้ง 5 ชนิด คือ ผูพูดใชชื่ออางถึงสุนัข จํานวน 35 คร้ัง จาก 
1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 2.92 ผูพูดใชชื่ออางถึงแมว จํานวน 37 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอย
ละ 3.08 ผูพูดใชชื่ออางถึงปลา และกระตาย ชนิดละ 13 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 1.08 
เทากนั และผูพูดใชชื่ออางถึงนก จํานวน 7 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.58  
 
 ตัวอยางประโยค  สุนัข :  ปกกิ่งเคานารักคะ   
    แมว :  แจวคงมีความสุขนาดเูลย  
    ปลา :  สีเงินโตวันโตคืนเลยนะ   
    นก :  เม่ือไหรฟนิกซจะไดดัง่ใจฉันสักท ี  
    กระตาย : ปโปนาสงสารนะ 
 
 รูปแบบท่ี 5 คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต 
 
 ผูพูดใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิตอางถงึสัตวเล้ียงทั้ง 5 ชนิด คือ ผูพูดใชคําเรียกชนิดของ
ส่ิงมีชีวิตอางถึงสุนัข จํานวน 14 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 1.17 ผูพูดใชคําเรียกชนดิของ
ส่ิงมีชีวิตอางถึงแมว จํานวน 100 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 8.33 ผูพูดใชคําเรียกชนิด
ของส่ิงมีชีวิตอางถึงปลา จํานวน 87 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 7.25 ผูพูดใชคําเรียกชนิด
ของส่ิงมีชีวิตอางถึงนก จํานวน 70 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 5.83 และผูพูดใชคําเรียก
ชนิดของส่ิงมีชีวิตอางถึงกระตาย จํานวน 56 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 4.67 
 
 ตัวอยางประโยค  สุนัข :  ตะกี้หมามันขูก ู    
    แมว :  เหมียวคงหิวมาก   



246 
 
    ปลา :  ปลามังกรกเ็หมือนเพ่ือนที่สนิทมานาน 
    นก :  ขุนทองโคตรดื้อเลย   
    กระตาย : กระตายมาตัดหนารถโดยบังเอิญ 
 
 รูปแบบท่ี 6 คําแสดงความเปนเจาของ 
 
 ผูพูดใชคําแสดงความเปนเจาของอางถึงสุนัข ปลา และนกเทานั้น คือ ผูพูดใชคําแสดง
ความเปนเจาของอางถึงสุนัข จํานวน 12 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 1.00 ผูพูดใชคํา
แสดงความเปนเจาของอางถึงปลา จํานวน 1 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.08 และผูพูด
ใชคําแสดงความเปนเจาของอางถึงนก จํานวน 3 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.25 
 
 ตัวอยางประโยค  สุนัข :  ผมรักของผมมาก   
    ปลา :  ฉันดูแลของฉันเองได   
    นก :  มึงเอาของกูไปเล้ียงไหมละ 
 
 รูปแบบท่ี 7 คําช้ีเฉพาะ 
 
 ผูพูดใชคําชีเ้ฉพาะอางถึงสัตวเล้ียงทั้ง 5 ชนิด คือ ผูพูดใชคําชี้เฉพาะอางถึงสุนัข จํานวน  
9 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.75 ผูพูดใชคําชีเ้ฉพาะอางถึงแมว ปลา และนก ชนิดละ  
3 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.25 เทากัน และผูพูดใชคําชีเ้ฉพาะอางกระตาย จํานวน  
2 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.17 
 
 ตัวอยางประโยค  สุนัข :  ตัวนี้แหละทีจ่ะกัด   
    แมว :  รักตัวนี้สุดๆ    
    ปลา :  ตัวนั้นจะตายแลว   
    นก :  กําลังโมโหตัวนี้อยูนะ   
    กระตาย : ถาเหน็ตัวนี้กค็งรีบเบรกไปแลว 
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 รูปแบบท่ี 8 คําสรรพนาม/คํานําหนา+ช่ือ 
 
 ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+ชื่ออางถึงสัตวเล้ียงทั้ง 5 ชนิด คือ ผูพูดใชคําสรรพนาม/
คํานําหนา+ชื่ออางถึงสุนัข จํานวน 30 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 2.50 ผูพูดใช 
คําสรรพนาม/คํานําหนา+ชื่ออางถึงแมว จํานวน 20 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 1.67  
ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+ชื่ออางถึงปลา จํานวน 6 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 
0.50 ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+ชื่ออางถึงนก จํานวน 1 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 
0.08 และ ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+ชื่ออางถึงกระตาย จํานวน 10 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง  
คิดเปนรอยละ 0.83 
 
 ตัวอยางประโยค  สุนัข :  ไอติ๋มตื่นเตนมากที่ไดออกมาเสริมสวย 
    แมว :  เจาถั่วดื้อกบัเธอหรือเปลา  
    ปลา :  ไมไดทิ้งขวางไออวนนะ   
    นก :  บางทีไอสีทองก็นาเบื่อนะ   
    กระตาย : เจาเผือกไมนามาเจออะไรแบบนี้เลย 
 
 รูปแบบท่ี 9 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต 
 
 ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิตอางถึงสัตวเล้ียงทั้ง 5 ชนิด คือ 
ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิตอางถึงสุนัข จํานวน 2 คร้ัง จาก 1,200 
คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.17 ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิตอางถึงแมว 
จํานวน 26 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 2.17 ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียก
ชนิดของส่ิงมีชีวิตอางถึงปลา จํานวน 15 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 1.25 ผูพูดใชคําสรรพ
นาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิตอางถึงนก จํานวน 14 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอย
ละ 1.17 และผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิตอางถึงกระตาย จํานวน 
11 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.91 
 
 ตัวอยางประโยค  สุนัข :  ไอหมาคงนึกวาเห็นขาหมูแนๆ เลย 
    แมว :  ขอบคุณนะที่ชวยเล้ียงเจาเหมียวให 
    ปลา :  ไอหมอสีไมตายงายๆ หรอก  
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    นก :  กําลังชวยไอนกอยูจา   
    กระตาย : ไมรูเจากระตายจะเปนอยางไรบาง 
 
 รูปแบบท่ี 10 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําช้ีเฉพาะ 
 
 ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําชีเ้ฉพาะอางถึงสัตวเล้ียงทั้ง 5 ชนิด คือ ผูพูดใชคํา
สรรพนาม/คํานําหนา+คําชีเ้ฉพาะอางถึงสุนัข จํานวน 31 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 2.58 
ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําชีเ้ฉพาะอางถึงแมว จาํนวน 15 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คดิเปน
รอยละ 1.25 ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําชี้เฉพาะอางถึงปลา จํานวน 5 คร้ัง จาก 1,200 
คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.42 ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําชี้เฉพาะอางถงึนก จํานวน 9 คร้ัง 
จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.75 และผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําชีเ้ฉพาะอางถึง
กระตาย จํานวน 3 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.25 
 
 ตัวอยางประโยค  สุนัข :  ถาโดนไอตัวนี้กัด ตายแนๆ  
    แมว :  เจาตัวนีเ้ขามาขโมยอาหารเม่ือคนื  
    ปลา :  เจาตัวนีมั้นตายยาก   
    นก :  เห็นไอตัวนัน้แลวหดหูจัง   
    กระตาย : ขอบคุณทีช่วยตามหาไอตัวนีน้ะ 
 
 รูปแบบท่ี 11 คําบอกความสัมพันธ+ช่ือ 
 
 ผูพูดใชคําบอกความสัมพันธ+ชื่ออางถึงสุนัขและแมวเทานั้น คือ ผูพูดใชคําบอกความ 
สัมพันธ+ชื่ออางถึงสุนัข จํานวน 3 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.25 และผูพูดใชคําบอก
ความสัมพันธ+ชื่ออางถึงแมว จํานวน 2 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.17 
  
 ตัวอยางประโยค  สุนัข :  ลูกแพรร่ีนารักจริงๆ แหละ  
    แมว :  นองตาตาคงไมคุนหนาแกอะ 
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 รูปแบบท่ี 12 คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต 
 
 ผูพูดใชคําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิตอางถึงสุนัข แมว นก และกระตาย
เทานัน้ คือ ผูพูดใชคําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิตอางถึงสุนัข จํานวน 1 คร้ัง จาก 
1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.08 ผูพูดใชคําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิตอางถึง
แมว จํานวน 3 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.25 และผูพูดใชคําบอกความสัมพันธ+คํา
เรียกชนิดของส่ิงมีชีวิตอางถึงนกและกระตาย ชนิดละ 2 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.17 
เทากนั 
 
 ตัวอยางประโยค  สุนัข :  ฉันเกือบโดนนองหมากัดแหนะ  
    แมว :  เราใหนองเหมียวไปเล้ียงเลย เอาไหม 
    นก :  กูตั้งใจจะเล้ียงลูกหงสหยกใหดทีี่สุดเลย 
    กระตาย : แตนองกระตายบาดเจ็บมากเลยนะคะ 
 
 รูปแบบท่ี 13 คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความเปนเจาของ 
 
 ผูพูดใชคําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความเปนเจาของอางถึงสัตวเล้ียงทั้ง 5 ชนิด คือ  
ผูพูดใชคําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความเปนเจาของอางถึงสุนัข จํานวน 7 คร้ัง จาก 1,200 
คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.58 ผูพูดใชคําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความเปนเจาของอางถึงแมว 
จํานวน 5 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.42 ผูพูดใชคําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความ
เปนเจาของอางถึงปลา จํานวน 1 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.08 ผูพูดใชคําบอก
ความสัมพันธ+คําแสดงความเปนเจาของอางถึงนก จํานวน 2 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 
0.17 และผูพูดใชคําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความเปนเจาของอางถึงกระตาย จํานวน 3 คร้ัง 
จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.25 
 
 ตัวอยางประโยค  สุนัข :  อยากไดลูกฉันไปเปนลูกเขยไหม  
    แมว :  ลูกเราดูโตข้ึนเยอะเลย   
    ปลา :  เราตองชวยเพ่ือนของเราสิ  
    นก :  เพ่ือนฉันไมเคยไดดั่งใจฉันเลย  
    กระตาย : ชวยฉันตามหาลูกฉันหนอย 
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 รูปแบบท่ี 14 ช่ือ+คําแสดงความเปนเจาของ 
 
 ผูพูดใชชื่อ+คําแสดงความเปนเจาของอางถึงแมวและปลาเทานัน้ คือ ผูพูดใชชื่อ+คํา
แสดงความเปนเจาของอางถึงแมว จํานวน 3 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.25 และผูพูด
ใชชื่อ+คําแสดงความเปนเจาของอางถึงปลา จํานวน 1 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.08 
 
 ตัวอยางประโยค  แมว :  แกมลิงของฉันชอบงอแงแบบนี้ประจําเลย 
    ปลา :  ผมรักเทพเจามังกรของผมครับ 
 
 รูปแบบท่ี 15 คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวติ+คําแสดงความเปนเจาของ 
 
 ผูพูดใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของอางถึงสัตวเล้ียงทั้ง 5 ชนิด 
คือ ผูพูดใชคําเรียกชนดิของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของกอางถึงสุนัข จํานวน 75 คร้ัง จาก 
1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 6.25 ผูพูดใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของอาง
ถึงแมว จํานวน 109 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 9.08 ผูพูดใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+
คําแสดงความเปนเจาของอางถึงปลา จํานวน 30 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 2.50 ผูพูด
ใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของอางถึงนก จํานวน 113 คร้ัง จาก 1,200 
คร้ัง คิดเปนรอยละ 9.42 และผูพูดใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของอางถึง
กระตาย จํานวน 141 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 11.75 
 
 ตัวอยางประโยค  สุนัข :  สุนัขของฉันนารักอะด ิ   
    แมว :  แมวเราเปนบา    
    ปลา :  ปลาผมแข็งแรงนะครับ   
    นก :  บางทีกูก็รําคาญนกขุนทองของกูมากเลย 
    กระตาย : คุณตองพากระตายฉันไปรักษาใหหาย 
 
 รูปแบบท่ี 16 คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวติ+คําช้ีเฉพาะ 
 
 ผูพูดใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําชีเ้ฉพาะอางถึงสัตวเล้ียงทั้ง 5 ชนิด คือ ผูพูดใชคํา
เรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําชี้เฉพาะอางถงึสุนัข จํานวน 119 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 
9.92 ผูพูดใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําชี้เฉพาะอางถึงแมว จํานวน 123 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง 
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คิดเปนรอยละ 10.25 ผูพูดใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําชี้เฉพาะอางถึงปลา จํานวน 169 คร้ัง 
จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 14.08 ผูพูดใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําชี้เฉพาะอางถึงนก 
จํานวน 212 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 17.67 ผูพูดใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําชี้
เฉพาะอางถึงกระตาย จํานวน 124 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 10.33 
 
 ตัวอยางประโยค  สุนัข :  นาจะมีคนพาสุนัขตัวนี้ไปรักษา  
    แมว :  วาจะทิ้งแมวตัวนี้ไวทีน่ี่ตลอดไปแลวนะเนี่ย
    ปลา :  หนูๆ ควรชวยชีวิตปลาตัวนี้ดีกวานะจะ 
    นก :  นกแกวตัวนัน้คงเปนโรครายแรง  
    กระตาย : หนูเกรงวากระตายตัวนี้จะตายกอนนะ 
 
 รูปแบบท่ี 17 คําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของ 
 
 ผูพูดใชคําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของอางถึงแมวเทานั้น จํานวน 1 คร้ัง 
จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.08 
 
 ประโยคทีใ่ช :  แมว :  เธอเล้ียงทูนหัวของเคาอยางดเีลยใชไหมเนีย่ 
 
 รูปแบบท่ี 18 คําสรรพนาม/คํานําหนา+ช่ือ+คําแสดงความเปนเจาของ 
 
 ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+ชื่อ+คําแสดงความเปนเจาของอางถึงสุนัขและแมว
เทานัน้ คือ ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+ชื่อ+คําแสดงความเปนเจาของอางถึงสุนัข จํานวน  
1 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.08 และผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+ชื่อ+คําแสดง
ความเปนเจาของอางถึงแมว จํานวน 2 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.17 
 
 ตัวอยางประโยค  สุนัข :  หนูรักเจาขนปุยของหนูมากเลยนะคะ 
    แมว :  เธอเล้ียงเจาตัวเล็กของฉันไดดีจัง 
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 รูปแบบท่ี 19 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต+คําแสดง
ความรูสกึ 
 
 ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึกอางถึง
สุนัข แมว และกระตายเทานั้น คือ ชนิดละ 1 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.08  
 
 ประโยคทีใ่ช  สุนัข :  ไอหมานอยมันกลัวไมไดออกมาเทีย่วอีก 
    แมว :  ไอเหมียวนอยดื้อกบัคุณปามากหรือเปลาคะ
    กระตาย : คุณควรเมตตาเจากระตายนอยบางนะคะ 
 
 รูปแบบท่ี 20 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต+คําแสดงความ
เปนเจาของ 
 
 ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของ
อางถึงสุนัข แมว นก และกระตายเทานั้น คือ ชนิดละ 1 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.08  
 
 ประโยคทีใ่ช  สุนัข :  ไอหมาของผมมันไมเคยดื้อเลยครับ 
    แมว :  เราตองทําโทษไอเหมียวของเราบางแลว 
    นก :  ฉันดูแลเจาขุนทองของฉันไมคอยดีเลยอะ 
    กระตาย : ทําไมเจากระตายของฉันตองโดนทํารายดวย 
 
 รูปแบบท่ี 21 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต+คําช้ีเฉพาะ 
 
 ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําชีเ้ฉพาะอางถึงสัตวเล้ียง
ทั้ง 5 ชนิด คือ ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําชี้เฉพาะอางถึงสุนัข
และปลา ชนิดละ 9 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.75 เทากัน ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํา
นําหนา+คําเรียกชนดิของส่ิงมีชีวิต+คําชี้เฉพาะอางถึงแมว จํานวน 12 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิด
เปนรอยละ 1.00  ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําชีเ้ฉพาะอางถึง
นก จํานวน 7 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.58 และผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คํา
เรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําชี้เฉพาะอางถงึกระตาย จํานวน 4 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 
0.33 
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 ตัวอยางประโยค  สุนัข :  เห็นไอหมาตัวนี้ทีไร กาวขาไมออกทุกทเีลย
    แมว :  เจาแมวตัวนี้มันดื้อสุดๆ   
    ปลา :  เกิดอะไรข้ึนกับเจาปลานี ่  
    นก :  เจานกตัวนี้มันนารักมากเลยนะ  
    กระตาย : ตองรีบพาเจากระตายตัวนี้ไปหาหมอเร็วที่สุด 
  
 รูปแบบท่ี 22 คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต+คําแสดงความเปน 
เจาของ 
 
 ผูพูดใชคําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของอาง
ถึงสุนัข แมว และปลาเทานั้น คือ ผูพูดใชคําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+ 
คําแสดงความเปนเจาของอางถึงสุนัขและปลา ชนิดละ 2 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.17 
เทากนั และผูพูดใชคําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนดิของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของ
อางถึงแมว จํานวน 1 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.08 
 
 ตัวอยางประโยค  สุนัข :  เราบํารุงนองหมาเราสุดๆ เลยอะ  
    แมว :  ขออนุญาตเอานองแมวของหนูไปเก็บกอนจา
    ปลา :  หนูไมเคยลืมนองปลาของหนูเลยนะคะ 
 
 รูปแบบท่ี 23 คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต+คําช้ีเฉพาะ 
 
 ผูพูดใชคําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําชี้เฉพาะอางถึงสุนัขและนก
เทานัน้ คือ ชนิดละ 1 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.08  
 
 ประโยคทีใ่ช  สุนัข :  เรากลัวนองหมาตัวนี้จังเลย  
    นก :  นองนกตัวนั้นนาสงสารมากเลยนะแก 
 
 รูปแบบท่ี 24 คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวติ+คําแสดงความรูสึก+คําช้ีเฉพาะ 
 
 ผูพูดใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึก+คําชี้เฉพาะอางถึงปลาเทานั้น 
จํานวน 1 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.08 



254 
 
 ประโยคทีใ่ช  ปลา :  ปลานอยตัวนัน้กําลังจะหมดลมหายใจแลวนะ 
 
 รูปแบบท่ี 25 คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวติ+คําแสดงความเปนเจาของ+คําช้ีเฉพาะ 
 
 ผูพูดใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของ+คําชี้เฉพาะอางถงึสุนัข แมว 
ปลา และนกเทานั้น คือ ผูพูดใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของ+คําชีเ้ฉพาะ
อางถึงสุนัข จํานวน 2 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.17 ผูพูดใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+
คําแสดงความเปนเจาของ+คําชีเ้ฉพาะอางถึงแมว จํานวน 5 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 
0.42 และผูพูดใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของ+คําชี้เฉพาะอางถึงปลา
และนก ชนิดละ 1 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.08 เทากัน 
 
 ตัวอยางประโยค  สุนัข :  สุนัขเราตัวนี้ไมเคยซนเลย  
    แมว :  ขาข้ีเกียจเล้ียงแมวของขาตัวนี้แลววะ 
    ปลา :  ปลาของฉันตัวนี้ไมออนแอขนาดนั้นหรอก 
    นก :  กูวาจะยกนกขุนทองของกูตัวนีใ้หมึงวะ 
 
 รูปแบบท่ี 26 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความรูสกึ+
คําแสดงความเปนเจาของ 
 
 ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสัมพันธ+คาํแสดงความรูสึก+คําแสดง
ความเปนเจาของอางถึงปลาเทานั้น จํานวน 1 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.08 
 
 ประโยคทีใ่ช  ปลา :  ฉันจะดูแลไอเพ่ือนรักของฉันใหดีกวานี ้
 
 รูปแบบท่ี 27 คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของสิ่งมีชีวิต+คําแสดง
ความรูสกึ+คําแสดงความเปนเจาของ 
 
 ผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึก+คําแสดง
ความเปนเจาของอางถึงกระตายเทานัน้ จํานวน 1 คร้ัง จาก 1,200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.08 
 
 ประโยคทีใ่ช  กระตาย : พ่ีชวยหาเจากระตายนอยของหนูใหท ี
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 ผูวิจัยแสดงความถีก่ารใชคําอางถึงบุรุษที่สามทั้ง 27 รูปแบบที่จําแนกตามชนิดของสัตว
เล้ียงเปนตารางและแผนภาพไดดังตอไปนี้
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ตารางท่ี 49  การใชคําอางถึงบุรุษที่สามทีจ่ําแนกตามชนดิของสัตวเล้ียง 
 

รูปแบบ สุนัข แมว ปลา นก กระตาย 
ความถ่ี รอยละ ความถ่ี รอยละ ความถ่ี รอยละ ความถ่ี รอยละ ความถ่ี รอยละ 

1. การละคําอางถึงบุรุษ 214 17.83 138 11.50 235 19.58 216 18.00 243 20.25 
2. คําสรรพนาม/คํานําหนา 630 52.50 593 49.42 620 51.67 538 44.83 585 48.75 
3. คําบอกความสัมพันธ 1 0.08 0 0 0 0 0 0 0 0 
4. ชื่อ  35 2.92 37 3.08 13 1.08 7 0.58 13 1.08 
5. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต 14 1.17 100 8.33 87 7.25 70 5.83 56 4.67 
6. คําแสดงความเปนเจาของ 12 1.00 0 0 1 0.08 3 0.25 0 0 
7. คําชี้เฉพาะ 9 0.75 3 0.25 3 0.25 3 0.25 2 0.17 
8. คําสรรพนาม/คํานําหนา+ชื่อ 30 2.50 20 1.67 6 0.50 1 0.08 10 0.83 
9. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิด

ของส่ิงมีชีวิต 
2 0.17 26 2.17 15 1.25 14 1.17 11 0.91 

10. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําชีเ้ฉพาะ 31 2.58 15 1.25 5 0.42 9 0.75 3 0.25 
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ตารางท่ี 49  (ตอ)  
 

รูปแบบ สุนัข แมว ปลา นก กระตาย 
ความถ่ี รอยละ ความถ่ี รอยละ ความถ่ี รอยละ ความถ่ี รอยละ ความถ่ี รอยละ 

11. คําบอกความสัมพันธ+ชื่อ 3 0.25 2 0.17 0 0 0 0 0 0 
12. คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนดิของ

ส่ิงมีชีวิต 
1 0.08 3 0.25 0 0 2 0.17 2 0.17 

13. คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความเปน
เจาของ 

7 0.58 5 0.42 1 0.08 2 0.17 3 0.25 

14. ชื่อ+คําแสดงความเปนเจาของ 0 0 3 0.25 1 0.08 0 0 0 0 
15. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความ

เปนเจาของ 
75 6.25 109 9.08 30 2.50 113 9.42 141 11.75 

16. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําชี้เฉพาะ 119 9.92 123 10.25 169 14.08 212 17.67 124 10.33 
17. คําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปน

เจาของ 
0 0 1 0.08 0 0 0 0 0 0 
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ตารางท่ี 49  (ตอ)  
 

รูปแบบ สุนัข แมว ปลา นก กระตาย 
ความถ่ี รอยละ ความถ่ี รอยละ ความถ่ี รอยละ ความถ่ี รอยละ ความถ่ี รอยละ 

18. คําสรรพนาม/คํานําหนา+ชื่อ+คําแสดง
ความเปนเจาของ 

1 0.08 2 0.17 0 0 0 0 0 0 

19. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิด
ของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึก 

1 0.08 1 0.08 0 0 0 0 1 0.08 

20. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิด
ของส่ิงมี ชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของ 

1 0.08 1 0.08 0 0 1 0.08 1 0.08 

21. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิด
ของส่ิงมีชีวิต+คําชีเ้ฉพาะ 

9 0.75 12 1.00 9 0.75 7 0.58 4 0.33 

22. คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนดิของ
ส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของ 

2 0.17 1 0.08 2 0.17 0 0 0 0 

23. คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนดิของ
ส่ิงมีชีวิต+คําชี้เฉพาะ 

1 0.08 0 0 0 0 1 0.08 0 0 
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ตารางท่ี 49  (ตอ)  
 

รูปแบบ สุนัข แมว ปลา นก กระตาย 
ความถ่ี รอยละ ความถ่ี รอยละ ความถ่ี รอยละ ความถ่ี รอยละ ความถ่ี รอยละ 

24. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดง
ความรูสึก+คําชีเ้ฉพาะ 

0 0 0 0 1 0.08 0 0 0 0 

25. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความ
เปนเจาของ+คําชี้เฉพาะ 

2 0.17 5 0.42 1 0.08 1 0.08 0 0 

26. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความ 
สัมพันธ+คําแสดงความรูสึก+คําแสดง
ความเปนเจาของ 

0 0 0 0 1 0.08 0 0 0 0 

27. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิด
ของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึก+คํา
แสดงความเปนเจาของ 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.08 

รวม 1,200 100.00 1,200 100.00 1,200 100.00 1,200 100.00 1,200 100.00 
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ภาพท่ี 20  การใชคําอางถึงบุรุษที่สามที่จําแนกตามชนิดของสัตวเล้ียง 

17.83

52.5

0.08

2.92

1.17

1

0.75

2.5

0.17

2.58

0.25

0.08

0.58

6.25

9.92

0.08

0.08

0.08

0.75

0.17

0.08

0.17

11.50 

49.42

3.08

8.33

0.25

1.67

2.17

1.25

0.17

0.25

0.42

0.25

9.08

10.25

0.08

0.17

0.08

0.08

1

0.08

0.42

19.58

51.67

1.08

7.25

0.08

0.25

0.5

1.25

0.42

0.08

0.08

2.5

14.08

0.75

0.17

0.08

0.08

0.08

18

44.83

0.58

5.83

0.25

0.25

0.08

1.17

0.75

0.17

0.17

9.42

17.67

0.08

0.58

0.08

0.08

20.25

48.75

1.08

4.67

0.17

0.83

0.91

0.25

0.17

0.25

11.75

10.33

0.08

0.08

0.33

0.08

0 10 20 30 40 50 60

การละคําอางถึงบุรุษ
คําสรรพนาม/คํานําหนา

คําบอกความสัมพันธ
ช่ือ

คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต
คําแสดงความเปนเจาของ

คําช้ีเฉพาะ
คําสรรพนาม/คํานําหนา+ช่ือ

คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต
คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําช้ีเฉพาะ

คําบอกความสัมพันธ+ช่ือ
คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต

คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความเปนเจาของ
ช่ือ+คําแสดงความเปนเจาของ

คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของ
คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําช้ีเฉพาะ

คําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของ
คําสรรพนาม/คํานําหนา+ช่ือ+คําแสดงความเปนเจาของ

คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+…
คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+…
คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+…
คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คํา…
คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คํา…
คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึก+คําช้ี…

คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปน…
คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสัมพันธ+คํา…

คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+…
รอยละของการใชคําอางถึงบุรุษท่ีสามท่ีจําแนกตามชนิดของสัตวเลี้ยง

กระตาย
นก
ปลา
แมว
สุนัข
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 ผูวิจัยเปรียบเทียบการใชคําอางถึงบุรุษที่สามระหวางที่ผูพูดใชอางถึงสุนัข แมว ปลา นก 
และกระตายเปนตารางไดดังตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 50  เปรียบเทียบการใชคําอางถึงบุรุษที่สามระหวางที่ผูพูดใชอางถึงสุนัข แมว ปลา นก  
                    และกระตาย 
 
การใชคําอางถึงบุรุษท่ีสาม สุนัข แมว ปลา นก กระตาย 
1. จํานวนรูปแบบทีใ่ช 22 

รูปแบบ 
21 

รูปแบบ 
18 

รูปแบบ 
17 

รูปแบบ 
16 

รูปแบบ 
2. รูปแบบเฉพาะ 1 รูปแบบ 1 รูปแบบ 2 รูปแบบ - 1 รูปแบบ 
3. รูปแบบที่มีความถี่การ

ใชมากที่สุด 3 อันดับ
แรก 

1. คํา
สรรพนาม 
/คํานํา 
หนา 
2. การละ
คําอางถึง
บุรุษ 
3. คํา
เรียกชนิด
ของส่ิงมี 
ชีวิต+คํา
ชี้เฉพาะ 

1. คํา
สรรพนาม 
/คํานํา 
หนา 
2. การละ
คําอางถึง
บุรุษ 
3. คํา
เรียกชนิด
ของส่ิงมี 
ชีวิต+คํา
ชี้เฉพาะ 

1. คํา 
สรรพนาม 
/คํานํา 
หนา 
2. การละ 
คําอางถึง 
บุรุษ 
3. คํา 
เรียกชนิด
ของส่ิงมี 
ชีวิต+คําชี ้
เฉพาะ 

1. คํา 
สรรพนาม 
/คํานํา 
หนา 
2. การละ
คําอางถึง 
บุรุษ 
3. คํา
เรียกชนิด
ของส่ิงมี 
ชีวิต+คําชี้
เฉพาะ 

1. คํา 
สรรพนาม 
/คํานํา 
หนา 
2. การละ
คําอางถึง 
บุรุษ 
3. คํา 
เรียกชนิด
ของส่ิงมี 
ชีวิต+คํา
แสดง
ความเปน
เจาของ 

 
 เพ่ือคํานวณไคสแควร ผูวิจัยรวมรูปแบบของคําอางถึงบุรุษที่สองที่มีคา E ต่ํากวา 5 เขา
ดวยกัน และกําหนดเปน “รูปแบบอ่ืนๆ” แทน ซึ่งจะไดตารางดังตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 51  การแจกแจงรูปแบบของคําอางถึงบุรุษที่สามที่มีคา E สูงกวา 5 ที่จําแนกตามชนิด 
                    ของสัตวเล้ียง เพ่ือคํานวณไคสแควร 
 

รูปแบบ ความถ่ี รวม 
  สุนัข แมว ปลา นก กระตาย  
1. การละคําอางถึงบุรุษ 214 138 235 216 243 1,046 
2. คําสรรพนาม/คํานําหนา 630 593 620 538 585 2,966 
3. ชื่อ 35 37 13 7 13 105 
4. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต 14 100 87 70 56 327 
5. คําสรรพนาม/คํานําหนา+ชื่อ 30 20 6 1 10 67 
6. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คํา

เรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต 
2 26 15 14 11 68 

7. คําสรรพนาม/คํานําหนา+ 
คําชี้เฉพาะ 

31 15 5 9 3 63 

8. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+ 
คําแสดงความเปนเจาของ 

75 109 30 113 141 468 

9. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+ 
คําชี้เฉพาะ 

119 123 169 212 124 747 

10. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คํา
เรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําชี้
เฉพาะ 

9 12 9 7 4 41 

11. รูปแบบอ่ืนๆ 41 27 11 13 10 102 
รวม 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 6,000 
X2 = 409.61 df = 40 p<0.001 
 
 
 
 
 



263 
 
 จากการวิเคราะหขอมูลการใชคําอางถึงบุรุษที่สามที่แตกตางกันดวยชนิดของสัตวเล้ียง
พบวา ผูพูดใชคําอางถึงบุรุษที่สามอางถึงสุนัขหลากหลายรูปแบบกวาที่ใชอางถึงแมว ปลา นก 
และกระตาย คือ 22 รูปแบบ > 21 รูปแบบ 18 รูปแบบ 17 รูปแบบ และ 16 รูปแบบ ตามลําดับ                
ซึ่งเปนที่นาสังเกตวา จํานวนรูปแบบของคําอางถึงบุรุษที่สามที่ผูพูดใชอางถึงสัตวเล้ียงทั้ง 5 ชนิด
สามารถเรียงลําดับความหลากหลายมากที่สุดไปหานอยที่สุดไดสอดคลองกับผลการคัดเลือกชนิด
ของสัตวเล้ียงที่คนไทยนิยมเล้ียงมากที่สุดที่พบวา อันดับที่ 1 คือ สุนัข อันดับที่ 2 คือ แมว อันดับที่ 
3 คือ ปลา อันดับที่ 4 คือ นก และอันดับที่ 5 คือ กระตาย (ดูรายละเอียดในบทที่ 3) 
 
 ผูวิจัยพบรูปแบบเฉพาะของสัตวเล้ียงทุกชนิด ยกเวนนก ดังรายละเอียดตอไปนี้ ผูพูดใชคํา
บอกความสัมพันธอางถึงสุนัขเทานั้น ผูพูดใชคําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของอางถึง
แมวเทานั้น ผูพูดใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึก+คําชี้เฉพาะ และคําสรรพนาม/
คํานําหนา+คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของอางถึงปลา
เทานั้น และผูพูดใชคําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึก+คํา
แสดงความเปนเจาของอางถึงกระตายเทานั้น แตลวนมีปริมาณความถี่การใชเพียงรอยละ 0.08 
เทานั้น  
 
 สวนรูปแบบที่ผูพูดใชอางถึงสุนัข แมว ปลา นก และกระตายเหมือนกัน จํานวน 12 
รูปแบบ พบวา มีปริมาณความถี่การใชแตกตางกันทุกรูปแบบ บางรูปแบบมีปริมาณความถี่การใช
ที่ไมแตกตางกันอยางชัดเจนมากนัก ไดแก คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความเปนเจาของ เปน
รูปแบบที่มีปริมาณความถี่การใชอางถึงสุนัข แมว ปลา นก และกระตาย ในรอยละ 0.58, 0.42, 
0.08, 0.17 และ 0.25 ตามลําดับ และบางรูปแบบพบวา มีปริมาณความถี่การใชแตกตางกันอยาง
ชัดเจนระหวางสัตวเล้ียงบางชนิดเทานั้น ไดแก คําสรรพนาม/คํานําหนา เปนรูปแบบที่มีปริมาณ
ความถี่การใชอางถึงสุนัขมากที่สุด คือ รอยละ 52.50 ซึ่งใกลเคียงกับปริมาณความถี่การใชอางถึง 
ปลา คือ รอยละ 51.67 แตแตกตางกับปริมาณความถี่การใชอางถึงแมว นก และกระตายอยาง
ชัดเจน คือ รอยละ 49.42, 44.83 และ 48.75 ตามลําดับ 
 
 เม่ือเรียงลําดับรูปแบบที่มีปริมาณความถี่การใชมากที่สุด 3 อันดับแรกของสัตวเล้ียงทั้ง 5 
ชนิดพบวา เรียงลําดับทั้งเหมือนกันและแตกตางกัน คือ สัตวเล้ียงทั้ง 5 ชนิดมีปริมาณความถี่การ
ใชคําสรรพนาม/คํานําหนามากที่สุด รองลงมา คือ การละคําอางถึงบุรุษเหมือนกัน แตแตกตางกัน
ที่ สุนัข แมว ปลา และนกมีปริมาณความถี่การใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําชี้เฉพาะมากที่สุด
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เปนอันดับที่ 3 ในขณะที่กระตายมีปริมาณความถี่การใชคําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความ
เปนเจาของมากที่สุดเปนอันดับที่ 3      
 
 นอกจากนี้ เม่ือนําสถิติไคสแควรมาวิเคราะหเพ่ือพิสูจนสมมุติฐาน พบวา X2 = 409.61  
df = 40 p<0.001 คา p ที่ไดมีคานอยกวาระดับความเชื่อม่ันที่ผูวิจยักําหนด คือ 0.05 แสดงวา 
ผูพูดใชคําอางถึงบุรุษที่สามกลาวถึงสุนัข แมว ปลา นก และกระตายแตกตางกันอยางมีนัยสําคญั
ทางสถิติ  
 
 ดังนั้น แมวาทั้งสุนัข แมว ปลา นก และกระตายจะมีปริมาณความถี่การใชคําสรรพนาม/
คํานําหนา และการละคําอางถึงบุรุษมากที่สุดเปนอันดับที่ 1-2 เหมือนกัน แตจะเห็นไดวา ผูพูดใช
คําอางถึงบุรุษที่สามอางถึงสุนัข แมว ปลา นก และกระตายแตกตางกันทั้งจํานวนรูปแบบ รูปแบบ
เฉพาะ ปริมาณความถี่การใช และรูปแบบที่มีความถี่การใชมากที่สุดเปนอันดับที่ 3 นอกจากนี้ ยัง
มีความแตกตางกันทางสถิติดวย แสดงวา ชนิดของสัตวเล้ียงเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชคําอาง
ถึงบุรุษที่สาม 
 
 เม่ือเปรียบเทียบผลการวิจัยนี้กับผลการวิจัยอิทธิพลของชนิดของสัตวเล้ียงตอการใชคํา
อางถึงบุรุษที่หนึ่งและคําอางถึงบุรุษที่สองพบวาสอดคลองกัน คือ ผูพูดใชคําอางถึงบุรุษในการอาง
ถึงและพูดคุยกับสุนัข แมว ปลา นก และกระตายแตกตางกันทั้งรูปแบบและความถี่การใช และมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเชนเดียวกันทั้ง 3 บุรุษ ผูวิจัยจึงสรุปไดวา ชนิดของสัตว
เล้ียงมีอิทธิพลตอการใชคําอางถึงบุรุษทั้ง 3 บุรุษ 

 
 ในเม่ือผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวา ผูพูดใชคําอางถึงบุรุษที่สามแตกตางกันทั้งรูปแบบ
ที่ใช ความถี่การใช และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทั้ง 5 ปจจัยที่ศึกษา ผูวิจัยจึงสรุป
ผลการวิจัยในสวนนี้ไดวา เพศของผูพูด อายุของผูพูด ความรักสัตวของผูพูด ลักษณะของสัตว
เล้ียง และชนิดของสัตวเล้ียงเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชคําอางถึงบุรุษที่สามที่ผูพูดใชอางถึง
สัตวเล้ียงในการสนทนากับบุคคลอ่ืน 



 

 

บทท่ี 6 
 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 

 งานวิจัยนี้เปนการศึกษาการใชคําอางถึงบุรุษที่หนึ่ง และคําอางถึงบุรุษที่สองที่ผูพูดใชใน
การพูดคุยกับสัตวเล้ียง และคําอางถึงบุรุษที่สามที่ผูพูดใชอางถึงสัตวเล้ียงในการสนทนากับบุคคล
อ่ืนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษารูปแบบและความถี่ของการใชคําอางถึงบุรุษทั้ง 3 บุรุษ และศึกษา
อิทธิพลของ 5 ปจจัย คือ เพศของผูพูด อายุของผูพูด ความรักสัตวของผูพูด ลักษณะของสัตวเล้ียง 
และ ชนิดของสัตวเล้ียงตอการใชคําอางถึงบุรุษทั้ง 3 บุรุษ เพ่ือพิสูจนสมมติฐาน 2 ประเด็น คือ  
1. ผูพูดใชคําอางถึงบุรุษทั้ง 3 บุรุษหลากหลายรูปแบบ โดยพบวามีความถี่การใชแตละรูปแบบ 
แตกตางกัน และ 2. ปจจัยที่ศึกษาทั้ง 5 ปจจัยมีอิทธิพลตอการใชคําอางถึงบุรุษทั้ง 3 บุรุษ โดยเห็น
การใชคําอางถึงบุรุษที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางกลุมของแตละปจจัยที่ศึกษา 
 
 ผูวิจัยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่มีคุณสมบัติสอดคลองกับปจจัยที่ศึกษา 3 ปจจัย คือ 
เพศ อายุ และความรักสัตว จํานวน 600 คน ดวยวิธีการสัมภาษณแบบกําหนดสถานการณสมมติ  
โดยใชแบบบันทึกการสัมภาษณและรูปภาพบรรยายสถานการณสมมติเปนเคร่ืองมือที่ใชในการ
เก็บขอมูล  และใชสถิติในการพิสูจนสมมุติฐานคือ รอยละและไคสแควร 
 
 ผู วิจัยสรุปผลการวิจัย โดยเ รียงลําดับใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย คือ                        
1. รูปแบบและความถี่ของการใชคําอางถึงบุรุษทั้ง 3 บุรุษ และ 2. อิทธิพลของ 5 ปจจัยที่ศึกษาตอ 
การใชคําอางถึงบุรุษทั้ง 3 บุรุษ ดังตอไปนี้ 
 
1.  รูปแบบและความถ่ีของการใชคําอางถึงบุรุษ 
 
 1.1  รูปแบบและความถ่ีของการใชคําอางถึงบุรุษท่ีหน่ึง  
    
 ผูพูดใชประเภทของคําอางถึงบุรุษทั้งหมด 5 ประเภทปรากฏรวมกันเปนรูปแบบของคํา
อางถึงบุรุษที่หนึ่งที่ผูพูดใชอางถึงตัวเองในการพูดคุยกับสัตวเล้ียงไดทั้งหมด 7 รูปแบบ คือ  
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1. การละคําอางถึงบุรุษ 2. คําสรรพนาม/คํานําหนา 3. คําบอกความสัมพันธ 4. ชื่อ 5. คําเรียก
ชนิดของส่ิงมีชีวิต 6. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสัมพันธ และ7. คําบอกความ 
สัมพันธ+ชื่อ  
 
 แตละรูปแบบมีความถี่การใชแตกตางกัน ซึ่งรูปแบบที่มีความถี่การใชมากที่สุด 3 อันดับ
แรก คือ 1. การละคําอางถึงบุรุษ (รอยละ 59.22) 2. คําสรรพนาม/คํานําหนา (รอยละ 26.27) และ 
3. คําบอกความสัมพันธ (รอยละ 14.08)  
  
 1.2  รูปแบบและความถ่ีของการใชคําอางถึงบุรุษท่ีสอง  
    
 ผูพูดใชประเภทของคําอางถึงบุรุษทั้งหมด 7 ประเภทปรากฏรวมกันเปนรูปแบบของคํา
อางถึงบุรุษที่สองที่ผูพูดใชอางถึงสัตวเล้ียงที่พูดคุยดวยไดทั้งหมด 21 รูปแบบ คือ 1. การละคําอาง
ถึงบุรุษ 2. คําสรรพนาม/คํานําหนา 3. คําบอกความสัมพันธ 4. ชื่อ 5. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต  
6. คําแสดงความรูสึก 7. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสัมพันธ 8. คําสรรพนาม/คํา
นําหนา+ชื่อ 9. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนดิของส่ิงมีชีวิต 10. คําสรรพนาม/คํานําหนา+
คําแสดงความรูสึก 11. คําบอกความสัมพันธ+ชื่อ 12. คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของ
ส่ิงมีชีวิต 13. คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความรูสึก 14. คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความ
เปนเจาของ 15. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึก 16. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คํา
แสดงความเปนเจาของ 17. คําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของ 18. คําสรรพนาม/คํา
นําหนา+คําเรียกชนดิของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึก 19. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําแสดง 
ความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของ 20. ชื่อ+คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความรูสึก และ  
21. คําเรียกชนดิของส่ิงมีชีวิต+คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความเปนเจาของ 
 
 แตละรูปแบบมีความถีก่ารใชแตกตางกัน ซึ่งรูปแบบที่มีความถี่การใชมากที่สุด 3 อันดับ
แรก คือ 1. การละคําอางถึงบุรุษ (รอยละ 53.43) 2. คําสรรพนาม/คํานําหนา (รอยละ 27.90) และ 
3. คําบอกความสัมพันธ (รอยละ 6.92) 
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 1.3  รูปแบบและความถ่ีของการใชคําอางถึงบุรุษท่ีสาม  
 
 ผูพูดใชประเภทของคําอางถึงบุรุษทั้งหมด 8 ประเภทปรากฏรวมกันเปนรูปแบบของคํา
อางถึงบุรุษที่สามที่ผูพูดใชอางถึงสัตวเล้ียงในการสนทนากับบุคคลอ่ืนไดทั้งหมด27 รูปแบบ คือ  
1. การละคําอางถึงบุรุษ 2. คําสรรพนาม/คํานําหนา 3. คําบอกความสัมพันธ 4. ชื่อ 5. คําเรียก
ชนิดของส่ิงมีชีวิต 6. คําแสดงความเปนเจาของ 7. คําชี้เฉพาะ8. คําสรรพนาม/คํานําหนา+ชื่อ  
9. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต 10. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําชี้เฉพาะ 
11. คําบอกความสัมพันธ+ชื่อ 12. คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต 13. คําบอก
ความสัมพันธ+คําแสดงความเปนเจาของ 14. ชื่อ+คําแสดงความเปนเจาของ 15. คําเรียกชนิด
ของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของ 16. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําชี้เฉพาะ 17. คําแสดง
ความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของ 18. คําสรรพนาม/คํานําหนา+ชื่อ+คําแสดงความเปน
เจาของ 19. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึก 20. คําสรรพ
นาม/คํานําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของ 21. คําสรรพนาม/คํา
นําหนา+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําชี้เฉพาะ 22. คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของ
ส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของ 23. คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําชี้
เฉพาะ 24. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึก+คําชี้เฉพาะ   25. คําเรียกชนิดของ
ส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของ+คําชี้เฉพาะ 26. คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอก
ความสัมพันธ+คําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของ และ 27. คําสรรพนาม/คํานําหนา+
คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึก+คําแสดงความเปนเจาของ 
 
 แตละรูปแบบมีความถีก่ารใชแตกตางกัน ซึ่งรูปแบบที่มีความถี่การใชมากที่สุด 3 อันดับ
แรก คือ 1. คําสรรพนาม/คํานําหนา (รอยละ 49.43)2. การละคําอางถึงบุรุษ (รอยละ 17.43) และ
3. คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําชีเ้ฉพาะ (รอยละ 12.45) 
 
 ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยการใชคําอางถึงบุรุษที่ผูพูดใชในการอางถึงและพูดคุยกบัสัตวเล้ียง
ทั้ง 3 บุรุษเปนตารางไดดังตอไปนี้
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ตารางท่ี 52  สรุปการใชคําอางถึงบุรุษที่ผูพูดใชในการอางถึงและพูดคยุกับสัตวเล้ียง 
 

การใชคําอางถึงบุรุษ บุรุษท่ีหน่ึง บุรุษท่ีสอง บุรุษท่ีสาม 
1. จํานวนประเภทของคําอางถึง

บุรุษที่ใช 
5 ประเภท 7 ประเภท 8 ประเภท 

2. จํานวนรูปแบบของคําอางถึง
บุรุษที่ใช 

7 รูปแบบ 21 รูปแบบ 27 รูปแบบ 

3. รูปแบบของคําอางถึงบุรุษที่มี
ความถี่การใชมากที่สุด 3 อันดับ
แรก 

1. การละคําอาง
ถึงบุรุษ   
2. คําสรรพนาม/
คํานําหนา  
3. คําบอกความ 
สัมพันธ 

1. การละคําอาง
ถึงบุรุษ   
2. คําสรรพนาม/
คํานําหนา  
3. คําบอกความ 
สัมพันธ 

1. คําสรรพนาม/
คํานําหนา  
2. การละคําอาง
ถึงบุรุษ  
3. คําเรียกชนิด
ของส่ิงมีชีวิต+  
คําชี้เฉพาะ 

 
 ดังนั้น ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยในสวนนี้ไดวา ผูพูดใชคําอางถึงบุรุษในการอางถึงและพูดคุย
กับสัตวเล้ียงหลากหลายรูปแบบโดยมีความถี่การใชแตละรูปแบบแตกตางกันตรงตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว 
 
2.  อิทธิพลของ 5 ปจจัยท่ีศึกษาตอการใชคําอางถึงบรุุษ 
 
 2.1  อิทธิพลของเพศของผูพูดตอการใชคําอางถึงบุรุษ  
 
       2.1.1 อิทธิพลของเพศของผูพูดตอการใชคําอางถึงบุรุษท่ีหน่ึง 
 
       เพศชายและเพศหญิงใชคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.05) นอกจากนี้เพศหญิงใชคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งหลากหลายรูปแบบกวาเพศชาย และพบคํา
อางถึงบุรุษที่หนึ่งที่ใชเฉพาะเพศหญิงดวย 
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       2.1.2 อิทธิพลของเพศของผูพูดตอการใชคําอางถึงบุรุษท่ีสอง 
  
        เพศชายและเพศหญิงใชคําอางถึงบุรุษที่สองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.05) นอกจากนี้เพศชายใชคําอางถึงบุรุษที่สองหลากหลายรูปแบบกวาเพศหญิง และพบคํา
อางถึงบุรุษที่สองที่ใชเฉพาะเพศดวย 
 
        2.1.3 อิทธิพลของเพศของผูพูดตอการใชคําอางถึงบุรุษท่ีสาม 
 
       เพศชายและเพศหญิงใชคําอางถึงบุรุษที่สามแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p<0.05) นอกจากนี้เพศหญิงใชคําอางถึงบุรุษที่สามหลากหลายรูปแบบกวาเพศชาย และพบคํา
อางถึงบุรุษที่สามที่ใชเฉพาะเพศดวย  
  
 ผูวิจัยสรุปการใชคําอางถึงบุรุษที่แตกตางกนัระหวางเพศชายและเพศหญิงเปนตารางได
ดังตอไปนี ้
 
ตารางท่ี 53  สรุปการใชคําอางถึงบุรุษที่แตกตางกันระหวางเพศชายและเพศหญงิ 
 

การใชคําอางถึงบุรุษ บุรุษท่ีหน่ึง บุรุษท่ีสอง บุรุษท่ีสาม 
1. ความแตกตางทางสถติิ 

(p<0.05)    

2. จํานวนรูปแบบของคําอาง
ถึงบุรุษทีใ่ช 

ชาย < หญิง ชาย > หญิง ชาย < หญิง 

3. รูปแบบเฉพาะ พบเฉพาะหญิง พบทั้ง 2 เพศ พบทั้ง 2 เพศ 
 
หมายเหตุ :  หมายถึง เพศชายและเพศหญิงใชคําอางถึงบุรุษแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 
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 ในเม่ือผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา เพศชายและเพศหญิงใชคําอางถึงบุรุษแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติทั้ง 3 บุรุษ ผูวิจัยจึงสรุปผลการวิจัยไดวา เพศของผูพูดมีอิทธิพลตอการใชคํา
อางถึงบุรุษทั้ง 3 บุรุษตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
 2.2  อิทธิพลของอายุของผูพูดตอการใชคําอางถึงบุรุษ  
 
       2.2.1 อิทธิพลของอายุของผูพูดตอการใชคําอางถึงบุรุษท่ีหน่ึง 
 
       คนอายุนอยและคนอายุมากใชคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p<0.05) นอกจากนี้คนอายุนอยใชคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งหลากหลายรูปแบบกวาคนอายุมาก 
และพบคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งที่ใชเฉพาะคนอายุนอยดวย 
 
        2.2.2 อิทธิพลของอายุของผูพดูตอการใชคําอางถึงบุรุษท่ีสอง 
 
        คนอายุนอยและคนอายุมากใชคําอางถึงบุรุษที่สองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p<0.05) นอกจากนี้คนอายุนอยใชคําอางถึงบุรุษที่สองหลากหลายรูปแบบกวาคนอายุมาก 
และพบคําอางถึงบุรุษที่สองที่ใชเฉพาะกลุมอายุดวย 
 
        2.2.3 อิทธิพลของอายุของผูพดูตอการใชคําอางถึงบุรุษท่ีสาม 
 
        คนอายุนอยและคนอายุมากใชคําอางถึงบุรุษที่สามแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p<0.05) นอกจากนี้คนอายุนอยใชคําอางถึงบุรุษที่สามหลากหลายรูปแบบกวาคนอายุมาก 
และพบคําอางถึงบุรุษที่สามที่ใชเฉพาะคนอายุนอยดวย 
 
 ผูวิจัยสรุปการใชคําอางถึงบุรุษที่แตกตางกันระหวางคนอายุนอยและคนอายุมากเปน
ตารางไดดังตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 54  สรุปการใชคําอางถึงบุรุษที่แตกตางกันระหวางคนอายุนอยและคนอายุมาก 
 

การใชคําอางถึงบุรุษ บุรุษท่ีหน่ึง บุรุษท่ีสอง บุรุษท่ีสาม 
1. ความแตกตางทางสถติิ 

(p<0.05)    

2. จํานวนรูปแบบของคําอาง
ถึงบุรุษทีใ่ช 

อายุนอย > อายุ
มาก 

อายุนอย > อายุ
มาก 

อายุนอย > อายุ
มาก 

3. รูปแบบเฉพาะ พบเฉพาะ 
คนอายุนอย 

พบทั้ง 2 กลุมอาย ุ พบเฉพาะ 
คนอายุนอย 

 
หมายเหตุ :  หมายถึง คนอายุนอยและคนอายุมากใชคําอางถึงบุรุษแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 
 
 ในเม่ือผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา คนอายุนอยและคนอายุมากใชคําอางถึงบุรุษแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทั้ง 3 บุรุษ ผูวิจัยจึงสรุปผลการวิจัยไดวา อายุของผูพูดมีอิทธิพลตอ
การใชคําอางถึงบุรุษทั้ง 3 บุรุษตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
 2.3  อิทธิพลของความรักสัตวของผูพูดตอการใชคําอางถึงบุรุษ  
 
       2.3.1 อิทธิพลของความรักสัตวของผูพูดตอการใชคําอางถึงบุรุษท่ีหน่ึง 
 
        คนรักสัตวและคนไมรักสัตวใชคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p<0.05) นอกจากนี้คนรักสัตวใชคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งหลากหลายรูปแบบกวาคนไมรักสัตว 
และพบคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งที่ใชเฉพาะกลุมดวย 
 
       2.3.2 อิทธิพลของความรักสัตวของผูพูดตอการใชคําอางถึงบุรุษท่ีสอง 
 
        คนรักสัตวและคนไมรักสัตวใชคําอางถึงบุรุษที่สองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p<0.05) นอกจากนี้คนรักสัตวใชคําอางถึงบุรุษที่สองหลากหลายรูปแบบกวาคนไมรักสัตว 
และพบคําอางถึงบุรุษที่สองที่ใชเฉพาะคนรักสัตวดวย 
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       2.3.3 อิทธิพลของความรักสัตวของผูพูดตอการใชคําอางถึงบุรุษท่ีสาม 
 
       คนรักสัตวและคนไมรักสัตวใชคําอางถึงบุรุษที่สามแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p<0.05) นอกจากนี้คนรักสัตวใชคําอางถึงบุรุษที่สามหลากหลายรูปแบบกวาคนไมรักสัตว 
และพบคําอางถึงบุรุษที่สามที่ใชเฉพาะคนรักสัตวดวย 
 
 ผูวิจัยสรุปการใชคําอางถึงบุรุษที่แตกตางกันระหวางคนรักสัตวและคนไมรักสัตวเปน
ตารางไดดังตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 55  สรุปการใชคําอางถึงบุรุษที่แตกตางกันระหวางคนรักสัตวและคนไมรักสัตว 
 

การใชคําอางถึงบุรุษ บุรุษท่ีหน่ึง บุรุษท่ีสอง บุรุษท่ีสาม 
1. ความแตกตางทางสถติิ 

(p<0.05)    

2. จํานวนรูปแบบของคําอาง
ถึงบุรุษทีใ่ช 

คนรัก > คนไมรัก คนรัก > คนไมรัก คนรัก >  คนไมรัก 

3. รูปแบบเฉพาะ พบทั้ง 2 กลุม พบเฉพาะ 
คนรักสัตว 

พบเฉพาะ 
คนรักสัตว 

 
หมายเหตุ :  หมายถึง คนรักสัตวและคนไมรักสัตวใชคาํอางถึงบุรุษแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิต ิ
 
 ในเม่ือผลการวิจัยแสดงใหเหน็วา คนรักสัตวและคนไมรักสัตวใชคําอางถึงบุรุษแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิั้ง 3 บุรุษ ผูวิจัยจึงสรุปผลการวิจัยไดวา ความรักสัตวของผูพูดมีอิทธิพล
ตอการใชคําอางถึงบุรุษทั้ง 3 บุรุษตรงตามสมมตฐิานทีต่ั้งไว 
 
 
 
 
 



273 
 
 2.4  อิทธิพลของลกัษณะของสัตวเลีย้งตอการใชคําอางถึงบุรุษ  
 
       2.4.1 อิทธิพลของลกัษณะของสัตวเลีย้งตอการใชคําอางถึงบุรุษท่ีหน่ึง 
 
       ผูพูดใชคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งในการพูดกับสัตวเล้ียงของตัวเองและสัตวเล้ียงที่พบโดย
บังเอิญแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) นอกจากนี้ผูพูดใชคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งใน
การพูดกับสัตวเล้ียงของตัวเองหลากหลายรูปแบบกวาสัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ และพบคําอางถงึ
บุรุษที่หนึ่งที่ใชเฉพาะลักษณะของสัตวเล้ียงดวย 
 
       2.4.2 อิทธิพลของลกัษณะของสัตวเลีย้งตอการใชคําอางถึงบุรุษท่ีสอง 
 
       ผูพูดใชคําอางถึงบุรุษที่สองในการพูดกับสัตวเล้ียงของตัวเองและสัตวเล้ียงที่พบโดย
บังเอิญแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) นอกจากนี้ผูพูดใชคําอางถึงบุรุษที่สองใน
การพูดกับสัตวเล้ียงของตัวเองหลากหลายรูปแบบกวาสัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ และพบคําอางถงึ
บุรุษที่สองที่ใชเฉพาะสัตวเล้ียงของตัวเองดวย 
 
         2.4.3 อิทธิพลของลักษณะของสตัวเลี้ยงตอการใชคําอางถึงบุรุษท่ีสาม 
 
       ผูพูดใชคําอางถึงบุรุษที่สามกลาวถึงสัตวเล้ียงของตัวเองและสัตวเล้ียงที่พบโดย
บังเอิญแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) นอกจากนี้ผูพูดใชคําอางถึงบุรุษที่สาม
กลาวถึงสัตวเล้ียงของตัวเองหลากหลายรูปแบบกวาสัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ และพบคําอางถึง
บุรุษที่สามที่ใชเฉพาะลักษณะของสัตวเล้ียงดวย  
 
 ผูวิจัยสรุปการใชคําอางถึงบุรุษที่แตกตางกันระหวางที่ผูพูดใชทั้งพูดกับและกลาวถึงสัตว
เล้ียงของตัวเองและสัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญเปนตารางไดดังตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 56  สรุปการใชคําอางถึงบุรุษที่แตกตางกันระหวางสัตวเล้ียงของตัวเองและสัตวเล้ียงที่
         พบโดยบังเอิญ 
 

การใชคําอางถึงบุรุษ บุรุษท่ีหน่ึง บุรุษท่ีสอง บุรุษท่ีสาม 
1. ความแตกตางทางสถติิ 

(p<0.05)    

2. จํานวนรูปแบบของคําอาง
ถึงบุรุษทีใ่ช 

ของตัวเอง > พบ
โดยบังเอิญ 

ของตัวเอง > พบ
โดยบังเอิญ 

ของตัวเอง > พบ
โดยบังเอิญ 

3. รูปแบบเฉพาะ พบทั้ง 2 ลักษณะ พบเฉพาะสัตว
เล้ียงของตัวเอง 

พบทั้ง 2 ลักษณะ 

 
หมายเหตุ :  หมายถึง ผูพูดใชคําอางถึงบุรุษกับสัตวเล้ียงของตัวเองและสัตวเล้ียงที่พบโดย
บังเอิญแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิต ิ
 
 ในเม่ือผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ผูพูดใชคําอางถึงบุรุษในการอางถึงและพูดคุยกับสัตว
เล้ียงของตัวเองและสัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทั้ง 3 บุรุษ 
ผูวิจัยจึงสรุปผลการวิจัยไดวา ลักษณะของสัตวเล้ียงมีอิทธิพลตอการใชคําอางถึงบุรุษทั้ง 3 บุรุษ
ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
 2.5  อิทธิพลของชนิดของสัตวเลี้ยงตอการใชคําอางถึงบุรุษ  
 
         2.5.1 อิทธิพลของชนิดของสัตวเลีย้งตอการใชคําอางถึงบุรุษท่ีหน่ึง 
 
       ผูพูดใชคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งพูดกับสุนัข แมว ปลา นก และกระตายแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) นอกจากนี้ผูพูดใชคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งพูดกับกระตายดวยจํานวน
รูปแบบที่นอยกวาสัตวเล้ียงชนิดอ่ืน  
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       2.5.2 อิทธิพลของชนิดของสตัวเลี้ยงตอการใชคําอางถึงบุรุษท่ีสอง 
 
       ผูพูดใชคําอางถึงบุรุษที่สองพูดกับสุนัข แมว ปลา นก และกระตายแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) นอกจากนี้ผูพูดใชคําอางถึงบุรุษที่สองพูดกับแมวหลากหลาย
รูปแบบกวาสัตวเล้ียงชนิดอ่ืน และพบคําอางถึงบุรุษที่สองที่ใชเฉพาะแมวและนกดวย 
 
       2.5.3 อิทธิพลของชนิดของสตัวเลี้ยงตอการใชคําอางถึงบุรุษท่ีสาม 
 
       ผูพูดใชคําอางถึงบุรุษที่สามกลาวถึงสุนัข แมว ปลา นก และกระตายแตกตางกนั
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) นอกจากนีผู้พูดใชคําอางถึงบุรุษที่สามกลาวถึงสุนัข
หลากหลายรูปแบบกวาสัตวเล้ียงชนิดอ่ืน และพบคําอางถึงบุรุษที่สามที่ใชเฉพาะชนิดของสัตว
เล้ียงดวย (ยกเวนนก)  
 
 ผูวิจัยสรุปการใชคําอางถึงบุรุษที่แตกตางกันระหวางที่ผูพูดใชทั้งพูดกับและกลาวถึงสุนัข 
แมว ปลา นก และกระตายเปนตารางไดดังตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 57  สรุปการใชคําอางถึงบุรุษที่แตกตางกันระหวางสุนัข แมว ปลา นก และกระตาย 
 

การใชคําอางถึงบุรุษ บุรุษท่ีหน่ึง บุรุษท่ีสอง บุรุษท่ีสาม 
1. ความแตกตางทางสถติิ 

(p<0.05)    

2. จํานวนรูปแบบของคําอาง
ถึงบุรุษทีใ่ช 

กระตาย < สุนัข, 
แมว, ปลา, และ 
นก 

แมว > สุนัข, ปลา, 
นก, และ กระตาย 

สุนัข > แมว, ปลา, 
นก, และ กระตาย 

3. รูปแบบเฉพาะ 
 

- พบเฉพาะ 
แมว และ นก 
 

พบเฉพาะ 
สุนัข, แมว, ปลา, 
และ กระตาย 

 
หมายเหตุ :  หมายถึง ผูพูดใชคําอางถึงบุรุษกับสุนัข แมว ปลา นก และกระตายแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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 ในเม่ือผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ผูพูดใชคําอางถึงบุรุษในการอางถึงและพูดคุยกับสุนัข 
แมว ปลา นก และกระตายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทั้ง 3 บุรุษ ผู วิจัยจึงสรุป
ผลการวิจัยไดวา ชนิดของสัตวเล้ียงมีอิทธิพลตอการใชคําอางถึงบุรุษทั้ง 3 บุรุษตรงตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว 
 
 ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยอิทธิพลของ 5 ปจจัยที่ศึกษาตอการใชคําอางถึงบุรุษทั้ง 3 บุรุษเปน
ตารางไดดังตอไปนี้    
 
ตารางท่ี 58  สรุปอิทธิพลของ 5 ปจจยัที่ศกึษาตอการใชคาํอางถึงบุรุษทั้ง 3 บุรุษ 
 

ความ
แตกตาง 

ปจจัยท่ีศึกษา 
เพศ 

ของผูพูด 
อาย ุ

ของผูพูด 
ความรักสัตว

ของผูพูด 
ลักษณะของ
สัตวเลี้ยง 

ชนิดของ 
สัตวเลี้ยง 

ทางสถิต ิ      
รูปแบบทีใ่ช      
ความถี่การใช       
 
หมายเหตุ :  หมายถึง ผลการวิจัยพบการใชคําอางถึงบุรุษที่แตกตางกันตามปจจัยทั้ง 3 บุรุษ 
 
 ดังนั้น ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยในสวนนี้ไดวา ปจจัยที่ศึกษาทั้ง 5 ปจจัย คือ เพศของผูพูด 
อายุของผูพูด ความรักสัตวของผูพูด ลักษณะของสัตวเล้ียง และชนิดของสัตวเล้ียงมีอิทธิพลตอการ
ใชคําอางถึงบุรุษที่ผูพูดใชในการอางถึงและพูดคุยกับสัตวเล้ียงตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 

 จากผลการวิจัยการใชคําอางถึงบุรุษที่ผูพูดใชในการอางถึงและพูดคุยกับสัตวเล้ียงทั้ง  
3 บุรุษ ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจยัในประเดน็ตางๆ ได ดังตอไปนี้ 
 
 1.  ผลการวิจัยการใชรูปแบบของคําอางถึงบุรุษที่ผูพูดใชในการอางถึงและพูดคุยกับสัตว
เล้ียง พบวา ผูพูดใชคําอางถึงบุรุษหลากหลายรูปแบบทั้ง 3 บุรุษ สอดคลองกับผลการวิจัยที่ศึกษา
คําอางถึงบุรุษที่ผูพูดใชในการสนทนาระหวางบุคคลดวยกันหลายงาน ไดแก งานวิจัยของ 
หมอมราชวงศกัลยา  ติงศภัทิย และ อมรา  ประสิทธ์ิรัฐสินธุ (2531) ที่ศึกษาการใชคําเรียกขานใน
ภาษาไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร งานวิจัยของสุดา  หัสสภาณุ (2545) ที่ศึกษาการใชคําเรียกขานใน
ภาษาจีนแตจิ๋วที่ใชโดยคนไทยเชื้อสายจีนในเยาวราช และ งานของภูมิใจ  บัณฑุชัย (2549)                   
ที่ศึกษาคําเ รียกขาน คําบุ รุษสรรพนามที่หนึ่ง  และคําบุ รุษสรรพนามที่สองของผูขายใน
หางสรรพสินคา ซึ่งแมวางานวิจัยเหลานี้จะใชวิธีการเก็บขอมูลแตกตางกัน  แตตางก็พบวาผูพูดใช
คําอางถึงบุรุษหลากหลายรูปแบบเชนเดียวกัน 
 
 ผูวิจัยแสดงผลการวิจัยที่สอดคลองกันใหเห็นชัดเจนเปนตารางไดดังตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 59  เปรียบเทียบผลการวิจัยกบัผลการวิจยัการใชคําอางถึงบุรุษที่ผูพูดใชในการสนทนา  
                    ระหวางบุคคล 
 
งานวิจัย ผลการวิจัย 

กัลยา 
และ 
อมรา 
(2531) 

สุดา 
(2545) 

ภูมิใจ (2549) งานวิจัยน้ี 

บุรุษที่
ศึกษา 

สอง 
(เรียกขาน) 

สอง 
(เรียกขาน) 

สอง 
(เรียกขาน) 

หนึ่ง สอง หนึ่ง สอง สาม 

จํานวน
รูปแบบ 

25 13 9 4 9 7 21 27 
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 จากการเปรียบเทียบผลการวิจัยระหวางงานวิจัยนี้กับงานวิจัยคําอางถึงบุรุษที่ใชในการ
สนทนาระหวางบุคคลขางตน พบวามีความสอดคลองกัน แสดงใหเห็นวาคําอางถึงบุรุษที่ผูพูดใช
ในการอางถึงและพูดคุยกับสัตวเล้ียงมีความหลากหลายไมแตกตางกับคําอางถึงบุรุษที่ผูพูดใชใน
การอางถึงบุคคลดวยกัน ซึ่งสะทอนใหเห็นภาพรวมของคําอางถึงบุรุษในภาษาไทยที่ผูพูดสามารถ
เลือกใชไดหลากหลายรูปแบบ 
 
 2.  ผูวิจัยสังเกตเห็นวา ผูพูดจะใชคําอางถึงบุรุษทั้ง 3 บุรุษหลากหลายรูปแบบ ซึ่งการละ 
คําอางถึงบุรุษเปนรูปแบบที่มีความถี่การใชเปนคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งและคําอางถึงบุรุษที่สองมาก
ที่สุด และมีความถี่การใชเปนคําอางถึงบุรุษที่สามมากที่สุดเปนอันดับที่ 2 สะทอนใหเห็นลักษณะ
เดนของภาษาพูดในภาษาไทยประการหนึ่ง คือ ผูพูดสามารถละคําบางคําในประโยคไดโดยอาศัย
ความเขาใจจากบริบทรอบขาง ดังนั้น ผูพูดจึงสามารถละคําอางถึงบุรุษทั้ง 3 บุรุษได โดยยังคง
สามารถเขาใจความหมายของประโยคไดอยู  
 
 ผลการวิจัยในสวนนี้สอดคลองกับผลการวิจัยคําอางถึงบุรุษที่ใชในการสนทนาระหวาง
บุคคลดวยกันหลายงานที่พบวา การละคําอางถึงบุรุษเปนรูปแบบที่มีความถี่การใชมากกวา
รูปแบบอ่ืนๆ ไดแก งานวิจัยของกุลธิดา  กล่ินเฟอง (2544) ที่ศึกษาคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งของ 
เพศชายและเพศหญิง พบวา ผูพูดทั้ง 2 เพศใชการละคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งมากที่สุด เชนเดียวกับที่
สมชาย  สําเนียงงาม (2552) ศึกษาคําแทนตัวผูพูด พบวา ผูพูดเลือกใชการละคําแทนตัวผูพูด
มากกวาที่ใชคําแทนตัวเองอ่ืนๆ และสถาพร  วัฒนธรรม (2544) ก็พบวาผูประกอบการคาใชการละ
คําเรียกขานผูซื้อมากกวาคําเรียกขานรูปแบบอ่ืนๆ  
 
 จากผลการวิจัยของงานวิจัยนี้ และผลการวิจัยของงานวิจัยคําอางถึงบุรุษที่ใชในการ
สนทนาระหวางบุคคลดวยกันขางตนที่พบวา การละคําอางถึงบุรุษเปนรูปแบบที่มีความถี่การใช
มากกวารูปแบบอ่ืนๆ ทําใหผูวิจัยตีความไดวา ในสังคมไทยนั้น ผูพูดมักจะหลีกเล่ียงการใชคําอาง
ถึงบุรุษมากกวาการใชคําอางถึงบุรุษในรูปแบบตางๆ ดวยเหตุผลที่แตกตางกันไป ซึ่งสามารถ
เกิดข้ึนไดทั้งในการสนทนาระหวางบุคคลดวยกัน และในการพูดคุยกับสัตวเล้ียง ดังนั้น การละคํา
อางถึงบุรุษจึงถือเปนเร่ืองปกติที่เกิดข้ึนในภาษาไทย 
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 ผูวิจัยสันนิษฐานไดวา ผูพูดเลือกใชการละคําอางถึงบุรุษดวยหลายเหตุผล ไดแก                          
 
  1. เพ่ือแสดงความสนิทสนม โดยที่ผูพูดไมตองการเนนที่ตัวผูอางถึง ดังที่
ผลการวิจัยพบวา ผูพูดใชการละคําอางถึงบุรุษเปนคําอางถึงบุรุษทั้ง 3 บุรุษในการอางถึงและ
พูดคุยกับสัตวเล้ียงของตัวเองซึ่งถือวามีความสนิทสนมกัน ในรอยละ 53.57, 44.33 และ 16.77 
ตามลําดับ ซึ่งถือวาเปนความถี่การใชที่สูง เม่ือเปรียบเทียบกับความถี่การใชรูปแบบอ่ืนๆ  
 
  ส่ิงที่ผูวิจัยวิเคราะหไดสอดคลองกับที่อมรา  ประสิทธ์ิรัฐสินธุ (2556: 120) กลาว
วา การใชรูปประโยคที่ละประธาน มักใชเม่ือผูพูดสนิทกับผูฟงมาก หรือไมเคารพผูฟง  
 
  2. เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการสนทนา   
 
  3. ผูพูดไมตองการแสดงความสนิทสนม และไมสามารถหาคําอางถึงบุรุษที่
เหมาะสมได จึงหลีกเล่ียงดวยการละคําอางถึงบุรุษ ดังที่ผลการวิจัยพบวา ผูพูดใชการละคําอางถึง
บุรุษเปนคําอางถึงบุรุษทั้ง 3 บุรุษในการอางถึงและพูดคุยกับสัตวเล้ียงของตัวเองซึ่งถือวาไมมี
ความสนิทสนมกัน ในรอยละ 64.87, 62.53 และ 18.10 ตามลําดับ ซึ่งถือวาเปนความถี่การใชที่สูง 
เม่ือเปรียบเทียบกับความถี่การใชรูปแบบอ่ืนๆ 
 
  ส่ิงที่ผูวิจัยวิเคราะหไดสอดคลองกับที่เอมอร  ตรูวิเชียร (ม.ป.ป.: 62 อางใน  
ปทมวรรณ  วงศขจร, 2542: 81) กลาววา ผูพูดอาจจะหลีกเล่ียงคําที่ใชอางถึงผูที่สนทนาดวยได 
ซึ่งมักจะเกิดข้ึนในกรณีที่ทั้ง  2 ฝาย ยังไมสนิทสนมกันดีพอ ทําใหผูพูดไมแนใจวาจะใชคําใดจึงจะ
เหมาะสม จึงหลีกเล่ียงดวยการละคําอางถึงบุรุษ  
 
 เม่ือพิจารณาจากผลการวิจัยนี้ที่พบวา ผูพูดใชการละคําอางถึงบุรุษในการอางถึงและ
พูดคุยกับสัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญมากกวาสัตวเล้ียงของตัวเองทั้ง 3 บุรุษอยางชัดเจน คือ บุรุษที่
หนึ่งในรอยละ 64.87 > 53.57 บุรุษที่สองในรอยละ 62.53 > 44.33 และบุรุษที่สามในรอยละ 
18.10 > 16.77 ซึ่งสัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญถือวาเปนสัตวเล้ียงที่ไมมีความสนิทสนมกับผูพูด ทํา
ใหผูวิจัยตีความไดวา เหตุผลหลักที่ผูพูดใชการละคําอางถึงบุรุษ คือ ผูพูดไมตองการแสดงความ
สนิทสนม และไมสามารถหาคําอางถึงบุรุษที่เหมาะสมได จึงหลีกเล่ียงดวยการละคําอางถึงบุรุษ 
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 3.  ผูวิจัยตีความไดวา คําบอกความสัมพันธ และ ชื่อ เปนประเภทของคําอางถึงบุรุษใน 
ภาษาไทยที่แสดงความสนิทสนมระหวางผูพูดและผูฟงอยางชัดเจน ซึ่งเห็นไดจากขอมูลการใชคํา
อางถึงบุรุษที่หนึ่งและสองที่ใชในการพูดคุยกับสัตวเล้ียงของคนรักสัตว (ผูวิจัยคิดวา คนรักสัตวเปน
กลุมคนที่มักแสดงความสนิทสนมกับสัตวเล้ียงอยูแลว ไมวาจะเปนสัตวเล้ียงของตัวเอง หรือสัตว
เล้ียงที่พบโดยบังเอิญ) และผลการวิจัยอิทธิพลของลักษณะของสัตวเล้ียงตอการใชคําอางถึงบุรุษที่
หนึ่งและบุรุษที่สองในการพูดคุยกับสัตวเล้ียง ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 
 คนรักสัตวใชรูปแบบคําบอกความสัมพันธเปนคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งที่ใชในการพูดคุยกับ
สัตวเล้ียงมากกวาคนไมรักสัตว ในรอยละ 21.65 > 3.78 และมีเพียงคนรักสัตวเทานั้นที่ใชรูปแบบ 
ชื่อ คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสัมพันธ และ คําบอกความสัมพันธ+ชื่อ เชนเดียวกับที่
คนรักสัตวใชรูปแบบ คําบอกความสัมพันธ และ ชื่อ เปนคําอางถึงบุรุษที่สองที่ใชในการพูดคุยกับ
สัตวเล้ียงมากกวาคนไมรักสัตว ในรอยละ 10.20 > 2.44 และ 7.08 > 3.90 ตามลําดับ และจาก
รูปแบบเฉพาะของคนรักสัตว จํานวน 8 รูปแบบ พบวา มี 4 รูปแบบที่ประกอบดวยคําบอก
ความสัมพันธ ไดแก คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความรูสึก และ มี 1 รูปแบบที่ประกอบดวยชื่อ 
คือ ชื่อ+คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความรูสึก 
 
 ผูพูดใชรูปแบบคําบอกความสัมพันธเปนคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งที่ใชในการพูดคุยกับสัตว
เล้ียงของตัวเองมากกวาสัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ ในรอยละ 21.23 > 6.93 และใชรูปแบบ ชื่อ 
และ คําบอกความสัมพันธ+ชื่อ เฉพาะกับสัตวเล้ียงของตัวเองเทานั้น เชนเดียวกับที่ผูพูดใชรูปแบบ  
คําบอกความสัมพันธ และ ชื่อ เปนคําอางถึงบุรุษที่สองที่ใชในการพูดคุยกับสัตวเล้ียงของตัวเอง
มากกวาสัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ ในรอยละ 9.37 > 4.47 และ 11.20 > 0.27 ตามลําดับ และ
จากรูปแบบเฉพาะที่ใชในการพูดคุยกับสัตวเล้ียงของตัวเองเทานั้น จํานวน 11 รูปแบบ พบวา  
มี 6 รูปแบบที่ประกอบดวยคําบอกความสัมพันธ ไดแก คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอก
ความสัมพันธ คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความรูสึก และ มี 2 รูปแบบที่ประกอบดวยชื่อ คือ 
คําสรรพนาม/คํานําหนา+ชื่อ คําบอกความสัมพันธ+ชื่อ  
 
 เม่ือเปรียบเทียบการใชคําอางถึงบุรุษประเภท คําบอกความสัมพันธ และ ชื่อ เพ่ือพิสูจนวา
ประเภทใดที่ส่ือถึงความสนิทสนมมากที่สุด ผูวิจัยก็สรุปไดวา ชื่อ เปนประเภทของคําอางถึงบุรุษใน
ภาษาไทยที่ส่ือถึงความสนิทสนมระหวางผูพูดและผูฟงมากที่สุด ซึ่งผูวิจัยสังเกตเห็นจากการใช
รูปแบบของคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งที่มีคําอางถึงบุรุษประเภท ชื่อ เปนสวนประกอบในการพูดคุยกับ
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สัตวเล้ียงของตัวเองเทานั้น คือ ชื่อ และ คําบอกความสัมพันธ+ชื่อ ประกอบกับ เม่ือเปรียบเทียบ
ความถี่การใชรูปแบบ คําบอกความสัมพันธ และ ชื่อ เปนคําอางถึงบุรุษที่สองระหวางที่ใชในการ
พูดคุยกับสัตวเล้ียงของตัวเองและสัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ พบวา ผูพูดใชรูปแบบคําบอก
ความสัมพันธเปนคําอางถึงบุรุษที่สองกับสัตวเล้ียงของตัวเองมากกวาสัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ 
ในรอยละ 9.37 > 4.47 ซึ่งแตกตางกันรอยละ 4.90 ในขณะที่ผูพูดใชรูปแบบชื่อเปนคําอางถึงบุรุษ
ที่สองกับสัตวเล้ียงของตัวเองมากกวาสัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญ ในรอยละ 11.20 > 0.27  
ซึ่งแตกตางกันรอยละ 10.93 จะเหน็ไดวา ผูพูดใชรูปแบบชื่อกับสัตวเล้ียงของตัวเองและสัตวเล้ียงที่
พบโดยบังเอิญแตกตางกันอยางโดดเดนมากกวารูปแบบคาํบอกความสัมพันธ 
 
 ส่ิงที่ผูวิจัยวิเคราะหไดสอดคลองกับที่หมอมราชวงศกัลยา  ติงศภัทิย และ อมรา  ประสิทธ์ิ
รัฐสินธุ (2531: 43) และ ปทมวรรณ  วงศขจร (2542: 80)  วิเคราะหวา ในการใชคําเรียกขานนั้น 
ชื่อ ถือเปนเคร่ืองหมายแสดงความสนิทสนมสูงสุด 
 
 4.  ผลการวิจัยที่พบวา เพศชายและเพศหญิงใชคําอางถึงบุรุษในการอางถึงและพูดคุยกับ 
สัตวเล้ียงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับผลการวิจัยของจุไรรัตน  หาญไชโย
ภูมิ (2538) ที่พบวาเพศชายและเพศหญิงใชคําเรียกขานในการสนทนาระหวางบุคคลแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติเชนเดียวกัน แสดงใหเห็นวา เพศของผูพูดมีอิทธิพลตอการใชคําอางถึง
บุรุษในภาษาไทย  
 
 5.  ผลการวิจัยอิทธิพลของเพศของผูพูดตอการใชคําอางถึงบุรุษที่หนึ่ง และคําอางถึงบุรุษ 
ที่สองที่ใชในการพูดคุยกับสัตวเล้ียงพบวา เพศหญิงใชคําอางถึงบุรุษที่หนึ่งหลากหลายรูปแบบกวา
เพศชาย และแมวาเพศชายจะใชคําอางถึงบุรุษที่สองหลากหลายรูปแบบกวาเพศหญิง แตก็
หลากหลายกวาเพียงเล็กนอย ประกอบกับเพศชายใชการละคําอางถึงบุรุษเปนทั้งคําอางถึงบุรุษที่
หนึ่งและคําอางถึงบุรุษที่สองในปริมาณความถี่การใชที่มากกวาเพศหญิงอยางชัดเจน คือ รอยละ 
63.67 > 54.77 และ รอยละ 60.20 > 46.67 ตามลําดับ และเม่ือเปรียบเทียบปริมาณความถี่การ
ใชทุกรูปแบบของเพศชายและเพศหญิง ก็พบวา เพศชายใชการละคําอางถึงบุรุษเปนทั้งคําอางถึง
บุรุษที่หนึ่งและคําอางถึงบุรุษที่สองในปริมาณความถี่การใชที่โดดเดนกวาที่ใชรูปแบบอ่ืนๆ อยาง
ชัดเจน ในขณะที่เพศหญิง แมวาจะใชการละคําอางถึงบุรุษในปริมาณความถี่การใชมากกวาที่ใช
รูปแบบอ่ืนๆ แตก็มีปริมาณความถี่การใชไมแตกตางกันอยางโดดเดนนัก ทําใหผูวิจัยตั้งขอสังเกต
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ไดวา เพศชายใชการละคําอางถึงบุรุษเปนรูปแบบหลักในการพูดคุยกับสัตวเล้ียง ซึ่งแตกตางกับ
เพศหญิงที่ไมไดใชรูปแบบใดเปนรูปแบบหลัก 
  
 เพศชายใชการละคําอางถึงบุรุษเปนรูปแบบหลักในการพูดคุยกับสัตวเล้ียง อาจเปนเพราะ 
เพศชายตองการรักษาระยะหางระหวางตัวเองกับสัตวเล้ียงที่พูดคุยดวย หรือเพราะเห็นวาเปนการ
พูดคุยกับสัตวเล้ียง จึงไมจําเปนตองคํานึงถึงความเหมาะสมของคําอางถึงบุรุษที่ใชในแตละ
สถานการณ ทําใหเพศชายเลือกใชการละคําอางถึงบุรุษในหลายๆ สถานการณ หรือบางคนอาจจะ
ใชการละคําอางถึงบุรุษทุกสถานการณก็เปนได ซึ่งแตกตางกับเพศหญิงที่ไมไดใชรูปแบบใดเปน
รูปแบบหลัก ซึ่งอาจเปนเพราะ เพศหญิงจะเลือกใชคําอางถึงบุรุษให เหมาะสมกับแตละ
สถานการณ และความรูสึกของตัวเองที่มีตอสัตวเล้ียงในสถานการณนั้นๆ แสดงใหเห็นวา เพศชาย
ใหความสนิทสนมกับสัตวเล้ียงนอยกวาเพศหญิง ซึ่งเปนไปตามลักษณะของเพศชายที่มีความ
แข็งแกรง กาวราว และเพศหญิงที่มีความละเอียด ออนโยน และมีแนวโนมที่จะมีมนุษยสัมพันธ
ดีกวาเพศชาย (Sheperd, 1981 อางใน อมรา  ประสิทธ์ิรัฐสินธุ, 2556: 42-43)  
 
 6.  จากการที่ผูวิจัยกําหนดใชกลุมตัวอยาง 2 กลุม คือ กลุมคนอายุนอย ที่จะสะทอนให 
เห็นการใชภาษาที่ใชกันในปจจุบัน และมีแนวโนมเปนลักษณะภาษาในอนาคต และกลุมคนอายุ
มาก ที่จะสะทอนใหเห็นการใชภาษาในอดีต และยังคงอยูในปจจุบัน ประกอบกับผลการวิจัย
อิทธิพลของอายุของผูพูดตอการใชคําอางถึงบุรุษทั้ง 3 บุรุษพบวา มีบางรูปแบบของคําอางถึงบุรุษ
ที่เปนรูปแบบเฉพาะของแตละกลุมอายุ ดังตอไปนี้ ในการใชคําอางถึงบุรุษที่หนึ่ง พบรูปแบบ
เฉพาะของกลุมคนอายุนอย จํานวน 3 รูปแบบ ไดแก คําบอกความสัมพันธ+ชื่อ และในการใชคํา
อางถึงบุรุษที่สอง พบรูปแบบเฉพาะของกลุมคนอายุนอย จํานวน 7 รูปแบบ ไดแก คําแสดง
ความรูสึก คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสัมพันธ ในขณะที่ พบรูปแบบเฉพาะของกลุม
คนอายุมาก จํานวน 3 รูปแบบ ไดแก ชื่อ+คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความรูสึก สวนในการใช
คําอางถึงบุรุษที่สาม พบรูปแบบเฉพาะของกลุมคนอายุนอย จํานวน 12 รูปแบบ ไดแก คําเรียก
ชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความรูสึก+คําชี้เฉพาะ สะทอนใหเห็นการเปล่ียนแปลงของภาษาผาน
รูปแบบเฉพาะของคําอางถึงบุรุษในการใชของคนที่ตางกลุมอายุกัน  
 
 แมวารูปแบบเฉพาะเหลานี้จะมีปริมาณความถี่การใชไมถึงรอยละ 1 แตก็ทําใหผูวิจัย
อนุมานไดวา รูปแบบเฉพาะที่พบในการใชของกลุมคนอายุมากอาจจะเปนรูปแบบที่ใชกันในอดีต 
ซึ่งในปจจุบันแทบจะไมใชกันแลว และในอนาคตอาจจะไมพบการใชรูปแบบเหลานี้เปนคําอางถึง
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บุรุษ ในทํานองเดียวกัน รูปแบบเฉพาะที่พบในการใชของกลุมคนอายุนอยก็เปนรูปแบบที่เพ่ิงเร่ิมมี
การใชกันในปจจุบัน ซึ่งในอนาคตอาจจะเปนรูปแบบที่มีการใชกันอยางแพรหลาย ดังนั้น 
ผลการวิจัยในสวนนี้สะทอนใหเห็นวา ภาษาจะเปล่ียนแปลงไปตามสภาพสังคม และคนในยุคสมัย
ที่แตกตางกันไป  
 
 ส่ิงที่ผูวิจัยวิเคราะหไดสอดคลองกับที่ Labov (1972) กลาวไววา เราสามารถมองเห็น
ความเปล่ียนแปลงของภาษาไดจากการแปรของภาษาในการใชของคนที่ตางกลุมอายุกัน โดย
ภาษาของคนอายุมากที่สุดถือไดวาเปนภาษาของอดีต สวนภาษาของคนอายุนอยถือไดวาเปน
ภาษาของอนาคต ดังนั้น ความแตกตางกันของภาษาที่ใชโดยคนตางกลุมอายุกัน จะทําใหเห็นการ
เปล่ียนแปลงของภาษาที่เรียกวา การเปล่ียนแปลงในเวลาเสมือนจริง (Change in Apparent 
Time) สวนภาวะที่นําไปสูความเปล่ียนแปลง คือ การมีรูปของภาษาที่ใชแตกตางกันตามกลุมอายุ 
ซึ่งทําใหเราสามารถทํานายการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนจริงไดจากการเปล่ียนแปลงที่กําลังดําเนินอยู 
(Change in Progress) 
 
 7.  ผูวิจัยพบขอนาสังเกตจากผลการวิจัยอิทธิพลของความรักสัตวประการหนึ่ง คือ กอนที่ 
ผูวิจัยจะออกไปเก็บขอมูล ผูวิจัยสันนิษฐานวา จะไมพบการคําบอกความสัมพันธเปนคําอางถึง
บุรุษของคนไมรักสัตว แตในการเก็บขอมูล ผูวิจัยกลับพบวามีคนรักสัตวที่ใชคําบอกความสัมพันธ
เปนคําอางถึงบุรุษที่หนึ่ง และบุรุษที่สองในการพูดคุยกับสัตวเล้ียง แตเปนปริมาณความถี่การใชที่
ไมสูงนัก คือ รอยละ 3.78 และ 2.44 ตามลําดับ ซึ่งจากการสอบถามกลุมตัวอยางที่เปนคนไมรัก
สัตวที่ใชคําบอกความสัมพันธเปนคําอางถึงบุรุษเชนนี้ไดใหความเห็น ซึ่งผูวิจัยสรุปโดยรวมไดวา 
พวกเขาใชคําบอกความสัมพันธเปนคําอางถึงบุรุษตามผูอ่ืน โดยเฉพาะการใชตามคนรัก และคน
ในครอบครัว กลาวคือ กลุมตัวอยางไดยินคนที่อยูใกลชิดใชคําบอกความสัมพันธเปนคําอางถึง
บุรุษในการพูดคุยกับสัตวเล้ียงบอยๆ ทําใหคุนเคยกับการใชคําเหลานี้ในการพูดคุยกับสัตวเล้ียง 
กลุมตัวอยางจึงใชคําบอกความสัมพันธเปนคําอางถึงบุรุษในการพูดคุยกับสัตวเล้ียงเชนเดียวกัน 
ดังเชนตัวอยางความเห็นของกลุมตัวอยางเพศชายคนหนึ่งที่บอกวา แมวาเขาจะเปนคนไมรักสัตว 
แตคนรักของเขาใชคําวา แม อางถึงตัวเอง และคําวา ลูก ในการพูดคุยกับสัตวเล้ียง เขาจึงใชคําวา 
พอ อางถึงตัวเอง และคําวา ลูก ในการพูดคุยกับสัตวเล้ียงตามคนรักของเขา 
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 8.  ลักษณะของสัตวเล้ียงเปนปจจัยที่สามารถเทียบไดกับปจจัยความสนิทสนมระหวาง                   
ผูพูดและผูฟง เพราะผูพูดกับสัตวเล้ียงของตัวเองมีความสนิทสนมกันอยูแลว ในขณะที่ผูพูดกับ
สัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญไมมีความสนิทสนมกัน ซึ่งผลการวิจัยนี้พบวา ผูพูดใชคําอางถึงบุรุษใน
การอางถึงและพูดคุยกับสัตวเล้ียงของตัวเองและสัตวเล้ียงที่พบโดยบังเอิญแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับผลการวิจัยของภูมิใจ  บัณฑุชัย (2549) ที่พบวาผูขายใชคําเรียก
ขานแตกตางกันไปตามความสนิทสนมของผูซื้ออยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงใหเห็นวา ความ
สนิทสนมเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชคําอางถึงบุรุษในภาษาไทย 
 
 9.  ผลการวิจัยอิทธิพลของชนิดของสัตวเล้ียงตอการใชคําอางถึงบุรุษพบวา ผูพูดใช ชื่อ ซึ่ง 
ถือวาเปนรูปแบบที่แสดงความสนิทสนมสูงสุด เปนคําอางถึงบุรุษที่สองอางถึงสุนัขมากที่สุด 
รองลงมา คือ แมว กระตาย ปลา และกระตาย ในรอยละ 11.25, 8.33, 5.58, 1.92 และ 1.58 
ตามลําดับ และใช ชื่อ เปนคําอางถึงบุรุษที่สามอางถึงแมวมากที่สุด รองลงมา คือ สุนัข ปลา 
กระตาย และนก ในรอยละ 3.08, 2.92, 1.08, 1.08 และ 0.58 ตามลําดับ ทําใหผูวิจัยตีความไดวา 
สุนัขและแมวเปนสัตวเล้ียงที่คนใหความสนิทสนมดวยมากที่สุด รองลงมา คือ กระตาย ปลา นก 
ตามลําดับ  
 
 ส่ิงที่ผูวิจัยวิเคราะหไดสอดคลองกับที่กลุมตัวอยางไดใหความเห็นระหวางการสัมภาษณ
เกี่ยวกับสัตวเล้ียง 5 ชนิดนี้ ซึ่งผูวิจัยสรุปโดยรวมไดวา สุนัขและแมวเปนสัตวเล้ียงขนาดใหญที่มี
ชีวิตเทียบเทากับคน และสามารถอยูรวมอาศัยกับคนไดอยางกลมกลืน ใกลชิด ซึ่งทําใหเกิดความ
ผูกพัน สนิทสนม และใหความเอาใจใสมากกวาสัตวเล้ียงชนิดอ่ืน สวนกระตาย แมจะเปนสัตว
เล้ียงขนาดเล็ก แตคนใหความสนิทสนมรองลงมาจากสุนัขและแมว เพราะกระตายเปนสัตวเล้ียงที่
มีขอจํากัดในการเล้ียง ซึ่งผูเล้ียงตองเอาใจใส และเล้ียงดูอยางทะนุถนอม ทําใหเกิดความผูกพัน 
สนิทสนม ซึ่งสัตวเล้ียงทั้ง 3 ชนิดนี้เปนสัตวเล้ียงที่ผูเล้ียงสามารถสัมผัสรางกาย อุม กอด หอม ให
อาหารไดอยางใกลชิด ในขณะที่ ปลาและนก เปนสัตวเล้ียงที่ไมสามารถอยูรวมกับคนไดอยาง
ใกลชิด เนื่องจากตองอาศัยอยูในตู บอ หรือกรง ทําใหคนไมคอยใหความผูกพัน สนิทสนม มากนัก 
 
 10.  ผลการวิจัยสะทอนใหเห็นวา คนยกยองใหสัตวเล้ียงมีสถานภาพใกลเคียงกับ 
สถานภาพของคน ซึ่งสังเกตเห็นไดจากผลการวิจัยที่พบวา ผูพูดใชคําอางถึงบุรุษในการอางถึงและ
พูดคุยกับสัตวเล้ียงหลากหลายรูปแบบเชนเดียวกับที่ใชในการอางถึงบุคคลดวยกัน ดังที่ผูวิจัยได
อภิปรายผลในประเด็นที่ 1 แลว ยังพบการใชคําบอกความสัมพันธเปนรูปแบบหนึ่งของคําอางถึง
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บุรุษทั้ง 3 บุรุษ และเปนสวนประกอบของรูปแบบผสมอีกหลายรูปแบบ ไดแก คําสรรพนาม/คํา
นําหนา+คําบอกความสัมพันธ และ คําบอกความสัมพันธ+ชื่อ (รูปแบบของคําอางถึงบุรุษที่หนึ่ง) 
คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความรูสึก และ ชื่อ+คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความรูสึก 
(รูปแบบของคําอางถึงบุรุษที่สอง) คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต และ คําบอก
ความสัมพันธ+คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของ (รูปแบบของคําอางถึงบุรุษที่
สาม) และการใชคําวา พอ และ แม เปนคํานําหนาอางถึงสัตวเล้ียงที่พูดคุยดวย ไดแก คําวา  
พอคนดี ทั้งที่โดยปกติจะใชเปนคํานําหนาเฉพาะอางถึงบุคคลที่อายุนอยกวาดวยความสนิทสนม  
 
 นอกจากนี้ ผลการวิจัยที่แสดงใหเห็นวาคนยกยองใหสัตวเล้ียงมีสถานภาพใกลเคียงกับ
อยางชัดเจน คือ การใช คําวา คําสรรพนาม/คํานําหนา+คําบอกความสัมพันธ เชน คําวา คุณแม 
เปนคําอางถึงบุรุษที่หนึ่ง เพราะส่ิงมีชีวิตที่จะมี “คุณแม” ได จะตองเปน “คน” เทานั้น  
 
 ผูวิจัยจึงตีความไดวา ในปจจุบันมีคนสวนหนึ่งที่ไมไดมองวาสัตวเล้ียงเปนเพียงแคสัตว 
ตัวหนึ่งทีมี่สถานภาพต่ํากวาคน แตมองวาสัตวเล้ียงเปนส่ิงมีชีวิตที่มีสถานภาพไมแตกตางกบัคน  
 
 ส่ิงที่ผูวิจัยวิเคราะหไดสอดคลองกับในปจจุบันที่มีธุรกิจที่ใหบริการสัตวเล้ียงที่เหมือนการ
ใหบริการคนมากมาย ไดแก การทําสปาสัตวเล้ียง เชน การวายน้ํา การนวดผอนคลาย,  
การฌาปนกิจสัตวเล้ียง และการใหบริการหองพักในโรงพยาบาลสัตวและสถานที่รับฝากสัตวเล้ียง
ที่เจาของสัตวเล้ียงสามารถเลือกประเภทหองใหกับสัตวเล้ียงได เชน หองพักแบบ V.I.P, หองพัก
แบบธรรมดา แสดงใหเห็นวา ในปจจุบันคนใหความรัก ดูแลและเอาใจใสสัตวเล้ียงเปนอยางดี และ
ปฏิบัติตอสัตวเล้ียงเสมือนเปนสมาชิกหนึ่งในครอบครัว     
 
 มีผลการสํารวจความคิดเห็นหลายงานที่เปนขอสนับสนุนที่ชัดเจนวา สัตวเล้ียงเปนสวน
สําคัญของครอบครัว ไดแก ผลการสํารวจของ www.ancestry.co.uk (ผูวิจัยไดกลาวโดยละเอียด
ไปแลวในบทที่ 2) ที่สรุปไดวา กลุมตัวอยางในประเทศอังกฤษยกยองสุนัขที่เปนสัตวเล้ียงของ
ตัวเองเปนสมาชิกในครอบครัว และรักสัตวเล้ียงยิ่งกวาญาติพ่ีนองที่เปนบุคคล (พิศณุ  นิลกลัด,  
2556: 96) และผลการสํารวจของ Catherine T. Harris พบวา คนยกยองใหสัตวเล้ียงมีฐานะเปน 
สมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว เพ่ือนที่ไวใจได และ เพ่ือนทีซ่ื่อสัตย (นงสุดา  ธีราวัฒนาวิทย, 2546: 
67)  
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 จากทั้งหมดที่กลาวมานี้ แสดงใหเห็นวา คนใหความสําคัญกับสัตวเล้ียงดวยการยกยองให
สัตวเ ล้ียงมีฐานะเปนสมาชิกหนึ่งในครอบครัว เชน ลูก นอง หรือมีฐานะเปนเพ่ือน ดังนั้น 
ผลการวิจัยในสวนนี้จึงสะทอนใหเห็นคานิยมการใหเกียรติสัตวเล้ียงดวยการยกยองใหสัตวเล้ียงมี
สถานภาพใกลเคียงกับคน  
 
 11.  ผลการวิจัยสะทอนใหเห็นคานิยมการยกยองใหสัตวเล้ียงมีฐานะเปนลูกอยางชัดเจน  
จากผลการวิจัยที่พบการใชคําบอกความสัมพันธที่มีความหมายวาเปนพอและแม อางถึงตัวเอง 
ไดแก คําอางถึงบุรุษที่หนึ่ง คําวา พอ แม ปะปา (คําบอกความสัมพันธ) คุณแม (คําสรรพนาม/คํา
นําหนา+คําบอกความสัมพันธ) และใชคําบอกความสัมพันธที่มีความหมายวาเปนลูก อางถึงสัตว
เล้ียงที่พูดคุยดวย และอางถึงสัตวเล้ียงในการสนทนากับบุคคลอ่ืน ไดแก คําอางถึงบุรุษที่สอง คํา
วา ลูก (คําบอกความสัมพันธ) ลูกลิลล่ี (คําบอกความสัมพันธ+ชื่อ) ลูกรัก (คําบอกความสัมพันธ+
คําแสดงความรูสึก) คําอางถึงบุรุษที่สาม คําวา ลูกหงสหยก (คําบอกความสัมพันธ+คําเรียกชนิด
ของส่ิงมีชีวิต) ลูกผม (คําบอกความสัมพันธ+คําแสดงความเปนเจาของ) นอกจากนี้ ยังพบการใช
คําวา พอ และ แม เปนผูครอบครองในคําอางถึงบุรุษที่สองประเภทคําแสดงความเปนเจาของที่ใช
อางถึงสัตวเล้ียงที่พูดคุยดวย ไดแก คําอางถึงบุรุษที่สอง คําวา ลูกแม (คําบอกความสัมพันธ+คํา
แสดงความเปนเจาของ) ขุนทองของพอ (คําเรียกชนิดของส่ิงมีชีวิต+คําแสดงความเปนเจาของ) 
 
 ผูวิจัยตีความไดวา สาเหตุที่คนยกยองใหสัตวเล้ียงมีฐานะเปนลูก เพราะในปจจุบันคน
นิยมมีลูกกันนอยลง ทําใหคนนิยมเล้ียงสัตวเล้ียงเสมือนเปนลูกของตัวเองกันมากยิ่งข้ึน 
 
 ส่ิงที่ผูวิจัยวิเคราะหไดสอดคลองกับส่ิงที่เกิดข้ึนในสังคมไทยในปจจุบัน คือ ประเทศไทย
กําลังกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ เนื่องจากลักษณะของครอบครัวในสังคมไทยสมัยใหมเปล่ียนแปลง
ไปจากในอดีต คือ ครอบครัวมีขนาดเล็กลง โดยเฉพาะครอบครัวในสังคมเมือง แตละครอบครัว
นิยมมีลูกเพียง 1-2 คน หรือไมมีลูกดวยหลายเหตุผล ไดแก การแตงงานตอนอายุมาก ทําใหโอกาส
ในการมีลูกลดลง คาครองชีพที่สูงข้ึนทําใหตนทุนในการเล้ียงลูกสูงข้ึนตามไปดวย หรือ การทํางาน
เพ่ือสรางฐานะ ความม่ันคงใหแกครอบครัวทําใหไมมีเวลาเพียงพอในการดูแลลูก  
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 มีงานวิจัยงานหนึ่งที่เปนขอสนับสนุนที่ชัดเจนวา คนไทยนิยมมีลูกกันนอยลง คือ งานวิจัย
ภาษาและภาพสะทอนของวัฒนธรรมจากชื่อเลนของคนไทยของหมอมหลวงจรัลวิไล  จรูญโรจน  
(2552) ที่พบชื่อเลนที่มีการตั้งข้ึนโดยคํานึงถึงลําดับการเกิดลดนอยลงในแตละรุนอายุ ในขณะที่
ชื่อเลนที่ตั้งโดยคํานึงถึงความความหวังของพอแมมีมากข้ึน ซึ่งเปนเพราะการที่มีลูกนอย หรือมี
เพียงคนเดียว ทําใหพอแมไมจําเปนตองตั้งชื่อเลนเพ่ือบอกลําดับการเกิดของลูก รวมถึงการที่มีลูก
นอย โดยเฉพาะการมีลูกเพียงคนเดียวก็ทําใหลูกแตละคนเปนความคาดหวังของพอแมมากกวา
การมีลูกหลายๆ คน  
 
 งานวิจัยนี้ นอกจากจะแสดงใหเห็นการใชคําอางถึงบุรุษในภาษาไทยทั้งรูปแบบของคํา
อางถึงบุรุษที่ใชในการอางถึงและพูดคุยกับสัตวเล้ียงในภาษาไทย ซึ่งมีความหลากหลายไม
แตกตางกับที่ใชในการสนทนาระหวางบุคคล และอิทธิพลของปจจัยตางๆ โดยเฉพาะปจจัยทาง
สังคมตอการใชคําอางถึงบุรุษในภาษาไทยแลว ยังสะทอนใหเห็นสภาพสังคมและวัฒนธรรมใน
สังคมไทยที่กําลังเปนอยูปจจุบันไดเปนอยางดีดวย 
 

ขอเสนอแนะ 
 

 1.  การศึกษาการใชคําอางถึงบุรุษที่ผูพูดใชในการพูดกับสัตวเล้ียง และกลาวถึงสัตวเล้ียง 
ในขอความตอเนื่องวา ผูพูดยังคงใชคําอางถึงบุรุษคําเดิม หรือเปล่ียนคํา 
 
 2.  การศึกษาอิทธิพลของปจจัยอ่ืน ตอการใชคําอางถึงบุรุษที่ผูพูดใชในการพูดกับสัตว 
เล้ียง และกลาวถึงสัตวเล้ียง เชน ศาสนาของผูพูด การศึกษาของผูพูด  
 
 3.  การศึกษาอิทธิพลของปจจัยเพศของผูพูดใหละเอียดมากยิ่งข้ึน กลาวคือ จําแนกเพศ 
ของผูพูดใหละเอียดมากยิ่งข้ึนดวยการจําแนกเพ่ิมเติมอีก 2 กลุม คือ เพศชายที่มีจิตใจเปนหญิง 
และเพศหญิงที่มีจิตใจเปนชาย
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แบบบันทึกการสมัภาษณ 
 

กลุมตัวอยางลาํดบัท่ี……………… 
 

สถานการณสมมติชุดท่ี……….…… 
 
1. ขอมูลสวนตวัของกลุมตวัอยาง 
 
 เพศของกลุมตัวอยาง   ชาย   หญิง 
 อายุของกลุมตัวอยาง   15-25 ป  55-65 ป 
 ความรักสัตวของกลุมตัวอยาง  คนรักสัตว  คนไมรักสัตว 
 
2. ขอมูลคําอางถึงบุรุษท่ีกลุมตัวอยางตอบสมัภาษณ 
 
ตารางท่ี 1  ตารางบันทึกคําอางถึงบุรุษที่กลุมตัวอยางตอบ 
 
ขอท่ี คําอางถึงบุรุษท่ี ประโยคคําตอบ 

 หน่ึง สอง สาม  
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
สถานการณสมมติที่ใชในการเก็บขอมูล 
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สถานการณสมมติท่ีใชในการเกบ็ขอมูล 
 

1.  สถานการณสมมติชุดท่ี 1 
 
 สถานการณสมมติท่ี 1 คุณตั้งใจวาวันนี้คุณจะพาสุนัขของคุณไปตัดขนและเสริมสวยที่ 
รานประจํา คุณเตรียมแตงตัวใหสุนัขของคุณ สุนัขของคุณดูตื่นเตนเปนพิเศษ กระโดดๆ และว่ิง
วนรอบขาคุณตลอดเวลา ถาคุณจะบอกสุนัขของคุณใหรูวาคุณกําลังจะพาสุนัขของคุณออกไป
เสริมสวยที่ราน คุณจะพูดกับสุนัขของคุณวาอะไร (บุรุษที่หนึ่ง+บุรุษที่สอง)  
 
 ขณะที่คุณนั่งรอสุนัขของคุณตัดขนที่รานอยู พนักงานที่รานก็ชมสุนัขของคุณวานารัก  
ถาคุณจะชมสุนัขของคุณใหพนักงานคนนี้ฟง คุณจะชมสุนัขของคุณวาอะไร (บุรุษที่สาม) 
 
 สถานการณสมมติท่ี 2 มีขาวลือในหมูบานคุณวามีสุนัขจรไลกัดคนในหมูบาน โดยวัน
หนึ่งเวลาประมาณ 3 ทุม ขณะที่คุณกําลังเดินเขาบาน คุณก็ไดเผชิญหนากับสุนัขจรตัวนี้ แวบแรก
ที่คุณเห็นสุนัขจรตัวนี้ คุณคิดวาสุนัขจรตัวนี้เปนอยางไร (บุรุษที่สาม)  
 
 คุณหยุดเดินทันทีและไมสงเสียงรองขอความชวยเหลือใดๆ เพราะกลัวสุนัขตัวนี้จะตกใจ
และกระโจนมากัดคุณ แตสุนัขตัวนี้ก็จองหนาคุณและคอยๆ เดินมาใกลๆ ถาคุณจะขอรองสุนัขจร
ตัวนี้ไมใหกัดคุณ คุณจะพูดกับสุนัขจรตัวนี้วาอะไร (บุรุษที่หนึ่ง+บุรุษที่สอง) 
 
 สถานการณสมมติท่ี 3 ชวงวิกฤตน้ําทวมป 2554 คุณเอาแมวของคุณไปฝากญาติเล้ียงที่ 
ตางจังหวัด และวันนี้คุณก็ไปรับแมวของคุณกลับมาอยูกับคุณ เม่ือคุณไปถึงบานญาติ แมวของ
คุณรีบกระโจนมานั่งตักคุณและคลอเคลียตลอดเหมือนจะบอกใหรูวาคิดถึงคุณ ถาคุณจะแสดง
ความคิดถึงแมวของคุณเปนภาษาพูด คุณจะพูดกับแมวของคุณวาอะไร (บุรุษที่หนึ่ง+บุรุษที่สอง) 
 
 ถาคุณจะพูดถึงความผูกพันระหวางคุณกับแมวของคุณใหญาติของคุณฟง คุณจะพูดกับ
ญาติของคุณวาอะไร (บุรุษที่สาม) 
 
 สถานการณสมมติท่ี 4 คุณพบแมวตัวหนึ่งกําลังถูกแมคาขายปลาทูไลตีเพราะไปขโมย 
ปลาทูที่แผงของแมคาคนนี้ คุณเห็นเหตุการณนี้แลวรูสึกสงสารแมวตัวนี้มาก คุณจึงซื้อขาวกับปลา
ทูทอดมาให ซึ่งแมวตัวนี้ที่ว่ิงหนีมานอนขดอยูขางตึก ในขณะที่คุณกําลังเดินเขาไปหาแมวตัวนี้
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ใกลๆ แมคาคนที่ตีแมวตัวนี้ก็เดินออกมาพูดกับคุณวา “ไมตองสงสารหรอกคุณ แมวข้ีขโมยแบบนี้” 
เม่ือคุณไดยินแมคาพูดแบบนี้แลว คุณอยากจะพูดถึงแมวตัวนี้กับแมคาคนนี้วาอะไร (บุรุษที่สาม) 
  
 คุณเห็นแมวตัวนี้นอนตัวส่ันดวยความกลัวถูกคนมาทํารายและคงหิวมากดวย เม่ือแมวตัว
นี้เห็นคุณเดินเขามาใกลๆ ก็พยายามถอยหนี คุณจะพูดอะไรกับแมวตัวนี้เพ่ือไมใหแมวตัวนี้กลัว
คุณ (บุรุษที่หนึ่ง+บุรุษที่สอง) 
 
 สถานการณสมมติท่ี 5 ถาเพ่ือนบานมาถามคุณวาคุณรักปลามังกรของคุณไหม คุณจะ
ตอบวา “รัก” หรือ “ไมรัก” แลวเพราะอะไรคุณถึงรูสึกกับปลามังกรของคุณเชนนี้ (บุรุษที่สาม)  
 
 ชวงนี้คุณยุงมากจนไมมีเวลาทําความสะอาดตูปลาและมักจะลืมใหอาหารปลา ในที่สุด
ปลามังกรของคุณก็เสียชีวิต คุณเสียใจมากและโทษวาเปนความผิดของคุณเองที่ดูแลไดไมดี
เทาที่ควร ถาคุณอยากจะขอโทษปลามังกรของคุณที่คุณเล้ียงดูไมดี คุณจะพูดกับปลามังกรของ
คุณวาอะไร (บุรุษที่หนึ่ง+บุรุษที่สอง) 
 
 สถานการณสมมติท่ี 6 มีคนใจรายเอาปลาหมอสีใสกะละมังมาวางทิ้งไวที่กองขยะหนา 
หมูบาน ชาวบานสันนิษฐานวาเจาของคงไมอยากเล้ียงแลวเพราะปลาหมอสีตัวนี้ลักษณะไมดีและ
สีก็ไมสวย ซึ่งคุณเห็นเด็กผูชาย 3 คนอายุประมาณ 8-10 ป กําลังชวยกันจับปลาออกจากกะละมัง
แลวปลอยลงทอน้ํา คุณรีบหามเด็ก 3 คนนั้นไมใหปลอยปลาหมอสีตัวนี้ลงไป ถาคุณจะพูดใหเด็ก 
3 คนนี้รูสึกสงสารปลาหมอสีตัวนี้ คุณจะพูดกับพวกเขาวาอะไร (บุรุษที่สาม)   
  
 คุณหามเด็ก 3 คนนี้ไมทัน คุณจึงรีบหากระชอนมาตักปลาหมอสีตัวนี้ออก แตปลาหมอสีก็
พยายามวายน้ําหนีกระชอนตลอด ถาคุณจะพูดกับปลาหมอสีตัวนี้ไมใหหนีกระชอนและใหรับรูวา
คุณกําลังชวยอยู คุณจะพูดกับปลาหมอสีตัวนี้วาอะไร (บุรุษที่หนึ่ง+บุรุษที่สอง) 
 
 สถานการณสมมติท่ี 7 คุณเล้ียงนกขุนทองตัวหนึ่งมานาน เวลาที่คุณนําอาหารมาให 
นกขุนทองของคุณมักจะจิกมือคุณและเวลาที่คุณสอนใหพูดอะไรก็ตาม นกขุนทองของคุณก็ไมเคย
พูดตาม คุณรูสึกวานกขุนทองของคุณไมไดดั่งใจ ทําใหคุณเบื่อและทอกับการเล้ียงนกขุนทองของ
คุณ ถาคุณสามารถเลือกไดระหวาง “ยกนกขุนทองของคุณใหคนอ่ืนไปเล้ียงตอ” กับ “คุณพยายาม
เรียนรูและเล้ียงนกขุนทองของคุณตอไป” คุณจะเลือกทําแบบไหน และถาญาติของคุณถามคุณวา 
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คุณรูสึกอยางไรกับนกขุนทองของคุณถึงทําใหคุณตัดสินใจเลือกทําแบบนี้ คุณจะบอกญาติของ
คุณวาอะไร (บุรุษที่สาม)   
        
 ถาคุณจะแสดงความเบื่อตามที่คุณรูสึกใหนก ขุนทองของคุณรับรูเปนภาษาพูด คุณจะพูด
กับนกขุนทองของคุณวาอะไร (บุรุษที่หนึ่ง+บุรุษที่สอง) 
 
 สถานการณสมมติท่ี 8 เชาวันหนึ่งคุณไปออกกําลังกายกับเพ่ือนที่สวนสาธารณะ คุณได 
ยินเสียงนกรอง ซึ่งเปนเสียงที่ไพเราะมาก คุณพยายามมองหานกที่เปนเจาของเสียงไพเราะนี้ และ
คุณก็พบวาเสียงไพเราะนั้นเปนเสียงของนกแกวตัวหนึ่งที่ผอม สีไมสวยและเปนโรคดวย คุณจะ
แสดงความคิดเห็นกับเพ่ือนของคุณเกี่ยวกับนกตัวนี้วาอะไร (บุรุษที่สาม)  
  
 ถาคุณจะแสดงความสงสาร/ความรังเกียจตามที่คุณรูสึกใหนกแกวตัวนี้รูเปนภาษาพูด 
คุณจะพูดกับนกแกวตัวนี้วาอะไร (บุรุษที่หนึ่ง+บุรุษที่สอง) 
 
 สถานการณสมมติท่ี 9 คุณเล้ียงกระตายมานานหลายป ตั้งแตคุณเล้ียงกระตายตัวนี้ 
คุณมีความสุขและไมรูสึกเหงาอีกเลย บางคร้ังที่คุณมีความทุกขที่ไมสามารถเลาใหใครฟงไดคุณก็
มักจะมาระบายใหกระตายของคุณฟง ถาคุณจะแสดงความรักใหกระตายของคุณรูเปนภาษาพูด 
คุณจะพูดกับกระตายของคุณวาอะไร (บุรุษที่หนึ่ง+บุรุษที่สอง)  
 
 วันหนึ่งแมวของเพ่ือนบานปนขามร้ัวมากัดกระตายของคุณจนเสียชีวิตโดยที่คุณมาชวยไม
ทัน เจาของแมวตัวนั้นมาขอโทษคุณ ถาคุณอยากจะบอกเจาของแมวตัวนั้นใหรูวา กระตายของ
คุณนาสงสารมากที่ตองมาเสียชีวิตแบบนี้ คุณจะพูดกับเจาของแมวตัวนั้นวาอะไร (บุรุษที่สาม) 
 
 สถานการณสมมติท่ี 10 ขณะที่คุณข่ีรถมอเตอรไซคไปตลาด จูๆ ก็มีกระตายตัวหนึ่งว่ิง
ออกมาจากโพรงหญาขางถนนและว่ิงตัดหนารถมอเตอรไซคคุณ คุณเบรกไมทัน ชนกระตายเขา
อยางจัง เม่ือจอดรถดูคุณก็ตกใจและรูสึกผิดที่เห็นกระตายตัวนี้บาดเจ็บ ถาคุณจะขอโทษกระตาย
ตัวนี้ที่ทําใหบาดเจ็บเปนภาษาพูด คุณจะพูดกับกระตายตัวนี้วาอะไร (บุรุษที่หนึ่ง+บุรุษที่สอง)  
 
 มีชาวบานเขาใจผิดคิดวาคุณตั้งใจแกลงกระตายตัวนี้ คุณจะอธิบายอยางไรใหชาวบาน
เขาใจวาคุณไมไดตั้งใจข่ีรถมอเตอรไซคชนกระตายตัวนี้ (บุรุษที่สาม) 
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2.  สถานการณสมมติชุดท่ี 2 

 
 สถานการณสมมติท่ี 1 คุณตกลงกับเพ่ือนที่เล้ียงสุนัขพันธุเดียวกันกับคุณไววา จะให
สุนัขของคุณกับสุนัขของเพ่ือนผสมพันธุกัน ซึ่งวันนี้คุณจะพาสุนัขของคุณไปเจอสุนัขของเพ่ือน 
กอนไป ถาคุณอยากจะถามสุนัขของคุณวา ดีใจไหมที่วันนี้คุณจะพาไปหาคูแลว คุณจะพูดกับสุนัข
ของคุณวาอะไร (บุรุษที่หนึ่ง+บุรุษที่สอง)  
  
 เพ่ือนของคุณชมสุนัขของเขาใหคุณฟง แลวถาคุณจะชมสุนัขของคุณใหเพ่ือนฟงบาง คุณ
จะชมสุนัขของคุณวาอะไร (บุรุษที่สาม) 
 
 สถานการณสมมติท่ี 2 มีสุนัขจรตัวหนึ่งชอบมาปวนเปยนอยูแถวปายรถเมลที่คุณมา 
ยืนเปนประจําและมีปายติดเตือนใหคนที่ยืนรอรถเมลระวังสุนัขจรตัวนี้กัด วันหนึ่ง ขณะที่คุณกําลัง
จะกาวลงรถเมล คุณเห็นสุนัขจรตัวนี้ยืนนิ่งและจองข้ึนมาบนรถเมล แวบแรกที่คุณเห็นสุนัขจรตัวนี้ 
คุณคิดวาสุนัขจรตัวนี้เปนอยางไร (บุรุษที่สาม)       
  
 คุณกาวลงจากรถเมล สุนัขจรตัวนี้ก็เดินตามคุณ คุณคิดวาคุณตองโดนกัดแนๆ ถาคุณจะ
พูดขอรองสุนัขจรตัวนี้ไมใหกัดคุณ คุณจะพูดขอรองสุนัขจรตัวนี้วาอะไร (บุรุษที่หนึ่ง+บุรุษที่สอง) 
 
 สถานการณสมมติท่ี 3 แมวของคุณเปนแมวที่ซนมาก คุณรูสึกเบื่อแมวของคุณมากและ
ไมอยากเล้ียงแลว วันหนึ่งขณะที่คุณกําลังอาบน้ําใหแมวของคุณ แมวของคุณก็ขวนแกมของคุณ
เปนแผลยาว คุณหมดความอดทนกับแมวของคุณ ถาคุณจะแสดงความโกรธและความเบื่อที่คุณ
รูสึกใหแมวของคุณรับรูเปนภาษาพูด คุณจะพูดกับแมวของคุณวาอะไร (บุรุษที่หนึ่ง+บุรุษที่สอง) 
       
 ถาคุณจะเลาวีรกรรมของแมวของคุณคร้ังนี้ใหคนที่บานฟง คุณจะเลาวาอะไร (บุรุษที่สาม) 
 
 สถานการณสมมติท่ี 4 คืนหนึ่ง คุณก็ไดยินเสียงโครมครามที่หลังบานของคุณ คุณรีบมา
ดูและคุณก็พบวามีแมวจรตัวหนึ่งกําลังคนหาอาหารในครัวกิน และทําจานชามแตก แตคุณก็รูสึก
สงสารแมวตัวนี้มาก ถาคุณจะบอกแมวตัวนี้วา คุณจะไปหาอาหารแมวตัวนี้มาใหกิน คุณจะพูดวา 
อะไร (บุรุษที่หนึง่+บุรุษที่สอง)  
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 ถาคุณจะเลาถึงแมวตัวนี้ใหเพ่ือนบานฟง คุณจะเลาวาวาอะไร (บุรุษที่สาม) 
 
 สถานการณสมมติท่ี 5 คุณเล้ียงปลาหมอสีตัวหนึ่ง บายวันหนึ่งคุณนึกข้ึนไดวาคุณลืมให 
อาหารปลา 3 วันแลว คุณรีบเอาอาหารไปใหปลาหมอสีของคุณทันที ขณะที่คุณกําลังยืนดูปลา
หมอสีของคุณกินอาหารอยางหิวโหย คุณรูสึกผิดอยางมาก ถาคุณจะขอโทษปลาหมอสีของคุณที่
คุณลืมใหอาหารเปนภาษาพูด คุณจะพูดกับปลาหมอสีของคุณวาอะไร (บุรุษที่หนึ่ง+บุรุษที่สอง)  
 
 ถาคนที่บานถามคุณวา คุณไมกลัวปลาหมอสีของคุณตายหรือ คุณจะพูดกับคนที่บานวา
อะไร ใหรูวา ปลาหมอสีของคุณเปนปลาที่แข็งแรงมาก (บุรุษที่สาม) 
 
 สถานการณสมมติท่ี 6 คุณพบตูปลาทองวางทิ้งอยูที่กองขยะในหมูบานคุณ ในตูมีปลา 
ทองตัวหนึ่งที่สภาพดูออนแรงและน้ําในตูปลาก็สกปรกมาก คุณมายืนมองดูปลาทองตัวนี้ดวย
ความสงสาร ซึ่งคุณกลัวปลาทองตัวนี้จะตาย คุณจึงรีบไปหาถังใสน้ําสะอาดมาใสปลาทองตัวนี้
แทนตูปลาเดิม แตเม่ือคุณกลับมาถึงคุณเห็นเด็กผูชาย 3 คน อายุประมาณ 8-10 ปกําลังชวยกัน
อุมปลาทองตัวนี้ออกจากตูและเอาไมแหลมมาเข่ียปลาทองตัวนี้เลน คุณรีบเขาไปหามเด็ก 3 คนนี้ 
คุณจะพูดกับเด็ก 3 คนนี้วาอะไรเพ่ือใหเด็ก 3 คนนี้รูสึกสงสารปลาทองตัวนี้ (บุรุษที่สาม)  
 
 คุณรีบอุมปลาทองตัวนี้ใสถังน้ําสะอาดที่คุณเตรียมมา แตชาเกินไปปลาทองตัวนี้หมดแรง
และเสียชีวิตไปแลว คุณรูสึกเสียดายที่คุณชวยชีวิตปลาทองตัวนี้ไมทัน ถาคุณจะขอโทษปลาทอง
ตัวนี้ที่คุณไมสามารถชวยชีวิตได คุณจะพูดกับปลาทองตัวนี้วาอะไร (บุรุษที่หนึ่ง+บุรุษที่สอง) 
 
 สถานการณสมมติท่ี 7 ญาติของคุณจะยายไปตางประเทศอยางกะทันหัน เขาเอานก
หงสหยกที่เขาเพ่ิงจะซื้อมาใหคุณเล้ียงแทน คุณตั้งใจวาจะเล้ียงนกหงสหยกตัวนี้ใหดีที่สุด ตอมา
ญาติของคุณกลับมาเยี่ยมคุณก็ชมวานกหงสหยกของคุณสวยและคุณก็ดูแลไดเปนอยางดีทีเดียว 
คุณรูสึกผูกพันกับนกหงสหยกตัวนี้อยางมาก คุณจะพูดถึงความผูกพันระหวางคุณกับนกหงสหยก
ตัวนี้ใหญาติของคุณฟงวาอะไร (บุรุษที่สาม)  
 
 ถาคุณจะแสดงความรักตอนกหงสหยกของคุณเปนภาษาพูด คุณจะพูดกับนกหงสหยก
ของคุณวาอะไร (บุรุษที่หนึ่ง+บุรุษที่สอง) 
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 สถานการณสมมติท่ี 8 วันหนึง่คุณพบวาที่บานของคณุมีหนูมาแอบอาศัยอยู คณุจึงเอา 
กาวดักหนูโรยดวยเศษอาหารวางไวหลายๆ จุดของบาน เชาวันรุงข้ึน คุณพบวากาวดักหนูอันที่คุณ
วางไวริมร้ัวขางทอน้ํา มีนกขุนทองตัวหนึ่งตดิกับดกัแทน คุณคิดวานกขุนทองตัวนี้คงหิวมากจนไม
ทันไดดูวาเปนกับดัก คณุรูสึกตลกปนสงสารชะตากรรมนกขุนทองตัวนี้ คุณรีบหาทางชวยเหลือ
นกขุนทองตัวนี้ แตระหวางทีคุ่ณกําลังชวยดงึขานกขุนทองออกจากกาวดักหนู นกขุนทองตงันี้กจ็ิก
แขนคุณตลอด ทําใหคุณชวยเหลือนกขุนทองตัวนี้ลําบาก คุณจะพูดกับนกขุนทองวาอะไรเพ่ือไมให
นกขุนทองตัวนี้จกิแขนคณุ (บุรุษที่หนึ่ง+บุรุษที่สอง)  
 
 เพ่ือนบานที่เห็นเหตุการณตะโกนแซวคุณวาคุณแกลงนกขุนทองตัวนี้ ถาคุณจะปฏิเสธ
เพ่ือนบานวาคุณไมไดตั้งใจแกลงนกขุนทองตัวนี้ คุณจะพูดกับเพ่ือนบานวาอะไร (บุรุษที่สาม) 
 
 สถานการณสมมติท่ี 9 วันหนึ่งคุณลืมปดประตูกรงกระตายของคุณ กระตายของคุณว่ิง 
ออกจากบานไป กวาคุณจะรูวากระตายของคุณหายไปก็ค่ําแลว คุณเดินตามหาจนทั่วหมูบานก็ไม
พบ คุณแจงรปภ.ของหมูบานใหชวยตามหา 30 นาทีตอมา รปภ.คนนั้นอุมกระตายของคุณกลับมา
ใหคุณที่บาน คุณดีใจมากรีบอุมกระตายของคุณมากอดดวยความคิดถึง ถาคุณจะแสดงความคิด
ถึงกระตายของคุณเปนภาษาพูด คุณจะพูดกับกระตายของคุณวาอะไร (บุรุษที่หนึ่ง+บุรุษที่สอง)  
 
 ถาคุณจะพูดถึงความผูกพันระหวางคุณกับกระตายของคุณใหรปภ.คนนั้นฟง คุณจะพูด
กับรปภ.วาอะไร (บุรุษที่สาม) 
 
 สถานการณสมมติท่ี 10 คุณพบกระตายตัวหนึ่งที่ตลาดสดถูกแมคาเข็นรถผักชนจน 
บาดเจ็บโดยที่คนในตลาดไมสนใจและมองเหมือนเปนเร่ืองปกติ คุณทนเห็นกระตายตัวนี้บาดเจ็บ
ไมได คุณรีบเขามาดูใกลๆ และตัดสินใจจะพากระตายตัวนี้ไปคลินิกรักษาสัตวใกลๆ ตลาดนี้ แต
แมคาคนที่ชนกระตายตัวนี้พูดกับคุณวา “คุณไมตองพาไปรักษาหรอก เสียเวลาเปลาๆ กระตายที่
ไมมีเจาของแบบนี้” เม่ือคุณไดยินแมคาพูดแบบนี้แลว คุณอยากจะพูดถึงกระตายตัวนี้กับแมคาคน
นี้วาอะไร (บุรุษที่สาม)  
 
 ขณะที่คุณกําลังอุมกระตายตัวนี้ กระตายตัวนี้ก็พยายามดิ้นไมใหคุณอุม อาจจะกลัวถูก
คุณทําราย คุณจะพูดกับกระตายตัวนี้วาอะไร เพ่ือไมใหกระตายตัวนี้กลัวคุณ (บุรุษที่หนึ่ง+บุรุษที่ 
สอง



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
รูปภาพที่ใชในการเก็บขอมูล 
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รูปภาพท่ีใชในการเก็บขอมูล 
 

รูปถายสตัวเลี้ยง 
 

1. รูปถายสัตวเลีย้งท่ีใชกับสถานการณสมมติชุดท่ี 1 
 

 
             

ภาพผนวกท่ี 1  สุนัขของตัวเอง ชุดที่ 1 
 

 
  

ภาพผนวกท่ี 2  สุนัขที่พบโดยบังเอิญ ชุดที่ 1 
 

 
     

ภาพผนวกท่ี 3  แมวของตัวเอง ชุดที่ 1 
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ภาพผนวกท่ี 4  แมวที่พบโดยบังเอิญ ชุดที ่1 
 

 
 

ภาพผนวกท่ี 5  ปลาของตัวเอง ชุดที่ 1 
 

 
 

ภาพผนวกท่ี 6  ปลาที่พบโดยบงัเอิญ ชุดที่ 1 
 

 
 

ภาพผนวกท่ี 7  นกของตัวเอง ชุดที่ 1 
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ภาพผนวกท่ี 8  นกที่พบโดยบังเอิญ ชุดที่ 1 
 

 
 

ภาพผนวกท่ี 9  กระตายของตัวเอง ชุดที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพผนวกท่ี 10  กระตายที่พบโดยบังเอิญ ชดุที่ 1 
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2. รูปถายสัตวเลีย้งท่ีใชกับสถานการณสมมติชุดท่ี 2 
 

 
 

ภาพผนวกท่ี 11  สุนัขของตัวเอง ชุดที่ 2 
 

 
 

ภาพผนวกท่ี 12  สุนัขที่พบโดยบงัเอิญ ชุดที่ 2 
 

 
 

ภาพผนวกท่ี 13  แมวของตัวเอง ชุดที่ 2 
 

 
 

ภาพผนวกท่ี 14  แมวที่พบโดยบงัเอิญ ชุดที่ 2 
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ภาพผนวกท่ี 15  ปลาของตัวเอง ชุดที่ 2 
 

 
 

ภาพผนวกท่ี 16  ปลาที่พบโดยบังเอิญ ชุดที่ 2 
 

 
 

ภาพผนวกท่ี 17  นกของตัวเอง ชดุที่ 2 
 

 
 

ภาพผนวกท่ี 18  นกที่พบโดยบังเอิญ ชุดที่ 2 
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ภาพผนวกท่ี 19  กระตายของตัวเอง ชดุที่ 2 
 

 
     

ภาพผนวกท่ี 20  กระตายของตัวเอง ชดุที่ 2 
 

รูปวาดบรรยายสถานการณสมมต ิ
 
1. รูปวาดบรรยายสถานการณสมมติชุดท่ี 1 ของกลุมตัวอยางเพศชาย 
  

 
 

ภาพผนวกท่ี 21  รูปวาดที่ 1 ขอที่ 1 เพศชาย 
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ภาพผนวกท่ี 22  รูปวาดที่ 2 ขอที่ 1 เพศชาย 
     

 
 

ภาพผนวกท่ี 23  รูปวาดที่ 1 ขอที่ 2 ชุดที่ 1 เพศชาย 
     
 
 
 
 
 

ภาพผนวกท่ี 24  รูปวาดที่ 2 ขอที่ 2 ชุดที่ 1 เพศชาย 
     

 
 

ภาพผนวกท่ี 25  รูปวาดที่ 1 ขอที่ 3 ชุดที่ 1 เพศชาย 
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ภาพผนวกท่ี 26  รูปวาดที่ 2 ขอที่ 3 ชุดที่ 1 เพศชาย 
 

 
 

ภาพผนวกท่ี 27  รูปวาดที่ 1 ขอที่ 4 ชุดที่ 1 เพศชาย 
     
 
 
 
 
 
   

ภาพผนวกท่ี 28  รูปวาดที่ 2 ขอที่ 4 ชุดที่ 1 เพศชาย 
             

 
 

ภาพผนวกท่ี 29  รูปวาดที่ 1 ขอที่ 5 ชุดที่ 1 เพศชาย 
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ภาพผนวกท่ี 30  รูปวาดที่ 2 ขอที่ 5 ชุดที่ 1 เพศชาย 
 

 
 

ภาพผนวกท่ี 31  รูปวาดที่ 1 ขอที่ 6 ชุดที่ 1 เพศชาย 
 
 
  
 
 
 

ภาพผนวกท่ี 32  รูปวาดที่ 2 ขอที่ 6 ชุดที่ 1 เพศชาย 
 

 
 

ภาพผนวกท่ี 33  รูปวาดที่ 1 ขอที่ 7 ชุดที่ 1 เพศชาย 
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ภาพผนวกท่ี 34  รูปวาดที่ 2 ขอที่ 7 ชุดที่ 1 เพศชาย 
 

 
 

ภาพผนวกท่ี 35  รูปวาดที่ 1 ขอที่ 8 ชุดที่ 1 เพศชาย 
 

 
 

ภาพผนวกท่ี 36  รูปวาดที่ 2 ขอที่ 8 ชุดที่ 1 เพศชาย 
 

 
 

ภาพผนวกท่ี 37  รูปวาดที่ 1 ขอที่ 9 ชุดที่ 1 เพศชาย 
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ภาพผนวกท่ี 38  รูปวาดที่ 2 ขอที่ 9 ชุดที่ 1 เพศชาย 
 

 
 

ภาพผนวกท่ี 39  รูปวาดที่ 1 ขอที่ 10 ชุดที่ 1 เพศชาย 
 

 
 

ภาพผนวกท่ี 40  รูปวาดที่ 2 ขอที่ 10 ชุดที่ 1 เพศชาย 
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2. รูปวาดบรรยายสถานการณสมมติชุดท่ี 1 ของกลุมตัวอยางเพศหญิง 
  

 
 

ภาพผนวกท่ี 41  รูปวาดที่ 1 ขอที่ 1 ชุดที่ 1 เพศหญิง 
 

 
 

ภาพผนวกท่ี 42  รูปวาดที่ 2 ขอที่ 1 ชุดที่ 1 เพศหญิง 
 

 
 

ภาพผนวกท่ี 43  รูปวาดที่ 1 ขอที่ 2 ชุดที่ 1 เพศหญิง 
 

 
 

ภาพผนวกท่ี 44  รูปวาดที่ 2 ขอที่ 2 ชุดที่ 1 เพศหญิง 
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ภาพผนวกท่ี 45  รูปวาดที่ 1 ขอที่ 3 ชุดที่ 1 เพศหญิง 
 

 
 

ภาพผนวกท่ี 46  รูปวาดที่ 2 ขอที่ 3 ชุดที่ 1 เพศหญิง 
 

 
  

ภาพผนวกท่ี 47  รูปวาดที่ 1 ขอที่ 4 ชุดที่ 1 เพศหญิง 
 

 
 

ภาพผนวกท่ี 48  รูปวาดที่ 2 ขอที่ 4 ชุดที่ 1 เพศหญิง 
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ภาพผนวกท่ี 49  รูปวาดที่ 1 ขอที่ 5 ชุดที่ 1 เพศหญิง 
 

 
 

ภาพผนวกท่ี 50  รูปวาดที่ 2 ขอที่ 5 ชุดที่ 1 เพศหญิง 
 

 
 

ภาพผนวกท่ี 51  รูปวาดที่ 1 ขอที่ 6 ชุดที่ 1 เพศหญิง 
 

 
 

ภาพผนวกท่ี 52  รูปวาดที่ 2 ขอที่ 6 ชุดที่ 1 เพศหญิง 
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ภาพผนวกท่ี 53  รูปวาดที่ 1 ขอที่ 7 ชุดที่ 1 เพศหญิง 
 

 
 

ภาพผนวกท่ี 54  รูปวาดที่ 2 ขอที่ 7 ชุดที่ 1 เพศหญิง 
 

 
 

ภาพผนวกท่ี 55  รูปวาดที่ 1 ขอที่ 8 ชุดที่ 1 เพศหญิง 
  

 
 

ภาพผนวกท่ี 56  รูปวาดที่ 2 ขอที่ 8 ชุดที่ 1 เพศหญิง 
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ภาพผนวกท่ี 57  รูปวาดที่ 1 ขอที่ 9 ชุดที่ 1 เพศหญิง 
 

 
 

ภาพผนวกท่ี 58  รูปวาดที่ 2 ขอที่ 9 ชุดที่ 1 เพศหญิง 
 

 
 

ภาพผนวกท่ี 59  รูปวาดที่ 1 ขอที่ 10 ชุดที่ 1 เพศหญิง 
 

 
 

ภาพผนวกท่ี 60  รูปวาดที่ 2 ขอที่ 10 ชุดที่ 1 เพศหญิง 
 



319 
 
3. รูปวาดบรรยายสถานการณสมมติชุดท่ี 2 ของกลุมตัวอยางเพศชาย 
  

 
 

ภาพผนวกท่ี 61  รูปวาดที่ 1 ขอที่ 1 ชุดที่ 2 เพศชาย 
 

 
 

ภาพผนวกท่ี 62  รูปวาดที่ 2 ขอที่ 1 ชุดที่ 2 เพศชาย 
                             

 
 

ภาพผนวกท่ี ค 63  รูปวาดที่ 1 ขอที่ 2 ชุดที่ 2 เพศชาย 
 

 
 

ภาพผนวกท่ี 64  รูปวาดที่ 2 ขอที่ 2 ชุดที่ 2 เพศชาย 
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ภาพผนวกท่ี 65  รูปวาดที่ 1 ขอที่ 3 ชุดที่ 2 เพศชาย 
 

 
 

ภาพผนวกท่ี 66  รูปวาดที่ 2 ขอที่ 3 ชุดที่ 2 เพศชาย 
 

 
 

ภาพผนวกท่ี 67  รูปวาดที่ 1 ขอที่ 4 ชุดที่ 2 เพศชาย 
 

 
 

ภาพผนวกท่ี 68  รูปวาดที่ 2 ขอที่ 4 ชุดที่ 2 เพศชาย 
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ภาพผนวกท่ี 69  รูปวาดที่ 1 ขอที่ 5 ชุดที่ 2 เพศชาย 
 

 
 

ภาพผนวกท่ี 70  รูปวาดที่ 2 ขอที่ 5 ชุดที่ 2 เพศชาย 
 

 
 

ภาพผนวกท่ี 71  รูปวาดที่ 1 ขอที่ 6 ชุดที่ 2 เพศชาย 
 

 
 

ภาพผนวกท่ี 72  รูปวาดที่ 2 ขอที่ 6 ชุดที่ 2 เพศชาย 
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ภาพผนวกท่ี 73  รูปวาดที่ 1 ขอที่ 7 ชุดที่ 2 เพศชาย 
 

 
 

ภาพผนวกท่ี 74  รูปวาดที่ 2 ขอที่ 7 ชุดที่ 2 เพศชาย 
 

 
 

ภาพผนวกท่ี 75  รูปวาดที่ 1 ขอที่ 8 ชุดที่ 2 เพศชาย 
 

 
 

ภาพผนวกท่ี 76  รูปวาดที่ 2 ขอที่ 8 ชุดที่ 2 เพศชาย 
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ภาพผนวกท่ี 77  รูปวาดที่ 1 ขอที่ 9 ชุดที่ 2 เพศชาย 
 

 
 

ภาพผนวกท่ี 78  รูปวาดที่ 2 ขอที่ 9 ชุดที่ 2 เพศชาย 
 

 
 

ภาพผนวกท่ี 79  รูปวาดที่ 1 ขอที่ 10 ชุดที่ 2 เพศชาย 
 

 
 

ภาพผนวกท่ี 80  รูปวาดที่ 2 ขอที่ 10 ชุดที่ 2 เพศชาย 
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ภาพผนวกท่ี 81  รูปวาดที่ 1 ขอที่ 1 ชุดที่ 2 เพศหญิง 
  

 
 

ภาพผนวกท่ี 82  รูปวาดที่ 2 ขอที่ 1 ชุดที่ 2 เพศหญิง 
                                             

 
 

ภาพผนวกท่ี 83  รูปวาดที่ 1 ขอที่ 2 ชุดที่ 2 เพศหญิง 
 

 
 

ภาพผนวกท่ี 84  รูปวาดที่ 2 ขอที่ 2 ชุดที่ 2 เพศหญิง 
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ภาพผนวกท่ี 85  รูปวาดที่ 1 ขอที่ 3 ชุดที่ 2 เพศหญิง 
 

 
 

ภาพผนวกท่ี 86  รูปวาดที่ 2 ขอที่ 3 ชุดที่ 2 เพศหญิง 
                                             

 
 

ภาพผนวกท่ี 87  รูปวาดที่ 1 ขอที่ 4 ชุดที่ 2 เพศหญิง 
 

 
     

ภาพผนวกท่ี 88  รูปวาดที่ 2 ขอที่ 4 ชุดที่ 2 เพศหญิง 
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ภาพผนวกท่ี 89  รูปวาดที่ 1 ขอที่ 5 ชุดที่ 2 เพศหญิง 
 

 
 

ภาพผนวกท่ี 90  รูปวาดที่ 2 ขอที่ 5 ชุดที่ 2 เพศหญิง 
 

 
 

ภาพผนวกท่ี 91  รูปวาดที่ 1 ขอที่ 6 ชุดที่ 2 เพศหญิง 
 

 
  

ภาพผนวกท่ี 92  รูปวาดที่ 2 ขอที่ 6 ชุดที่ 2 เพศหญิง 
                                             
 
 



327 
 

 
 

ภาพผนวกท่ี 93  รูปวาดที่ 1 ขอที่ 7 ชุดที่ 2 เพศหญิง 
 

 
 

ภาพผนวกท่ี 94  รูปวาดที่ 2 ขอที่ 7 ชุดที่ 2 เพศหญิง 
 

 
 

ภาพผนวกท่ี 95  รูปวาดที่ 1 ขอที่ 8 ชุดที่ 2 เพศหญิง 
 

 
 

ภาพผนวกท่ี 96  รูปวาดที่ 2 ขอที่ 8 ชุดที่ 2 เพศหญิง 
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ภาพผนวกท่ี 97  รูปวาดที่ 1 ขอที่ 9 ชุดที่ 2 เพศหญิง 
 

 
 

ภาพผนวกท่ี 98  รูปวาดที่ 2 ขอที่ 9 ชุดที่ 2 เพศหญิง 
                                             

 
 

ภาพผนวกท่ี 99  รูปวาดที่ 1 ขอที่ 10 ชุดที่ 2 เพศหญิง 
 

 
 

ภาพผนวกท่ี 100  รูปวาดที่ 2 ขอที่ 10 ชุดที่ 2 เพศหญงิ



 

 

ประวัติการศึกษาและการทํางาน 
 
ช่ือ – นามสกุล          นางสาวปทมา  เหมือนสมัย 
วัน เดือน ป ท่ีเกดิ            วันที่ 6 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2530 
สถานท่ีเกิด             จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ประวัตกิารศึกษา            ศิลปศาสตรบัณฑิต (การทองเที่ยว) 
              เกียรตนิิยม อันดบั 2 
              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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