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การวิจัยนีม้ีความมุ่งหมายเพื่อวิเคราะหก์ารแทรกเสียง  CV ระหว่างพยางคใ์นค าภาษาไทย จ านวน  10 

ค า เช่น  สปัดาห ์[สบั - ปะ - ดา]  ̴  [สับ - ดา] และ ปรชัญา [ปรดั - ชะ - ยา]  ̴  [ปรดั - ยา] เป็นตน้ โดยพิจารณาปัจจัย
ทางสังคม 3 ดา้น ไดแ้ก่ ปัจจัยดา้นสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม คือ รายได ้เช่น รายไดต้  ่า รายไดป้านกลาง และ
รายไดสู้ง ปัจจัยดา้นเพศ คือ เพศชาย และเพศหญิง และปัจจัยดา้นวจันลีลา คือ วจันลีลาเป็นทางการและวัจนลีลาไม่
เป็นทางการ ซึ่งใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างตามความสะดวก  (Convenience Sampling) จากพนักงานบริษัทท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแห่งหน่ึง จ านวน 140 คน และน าขอ้มูลมาวิเคราะหท์างสถิติ โดยใชก้าร
วิเคราะหท์างสถิติ 3 วิธี คือ การวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA หรือ f-test) ในปัจจัยดา้น
รายได ้การวิเคราะหที์เทส (Independent Samples t-test) ในปัจจัยดา้นเพศและปัจจัยดา้นวจันลีลา และการวิเคราะห์
ไคสแควร  ์(Chi-Square Test) เพื่อวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างค าภาษาไทยแต่ละค าผ่านโปรแกรมสถิติ  SPSS (Statistical 
Package for the Social Science) รุน่ 22 ผลการวิจยัพบว่า ในปัจจัยดา้นรายได ้รายไดป้านกลางและรายไดส้งูจะแทรก
เสียง CV ระหว่างพยางคม์ากกว่ารายไดต้  ่า เน่ืองจากรายไดป้านกลางและรายไดส้งูมกัจะตระหนักถึงความมีศกัด์ิศรีและ
รูปแบบภาษาท่ีไดม้าตรฐานมากกว่ารายไดต้  ่า ในปัจจัยดา้นเพศ เพศชายจะไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางคม์ากกว่า
เพศหญิง เพราะเพศชายมกัจะไม่ตระหนักถึงการใชภ้าษาและมักจะออกเสียงใหส้ัน้ท่ีสดุเพื่อร่นเวลาในการสนทนา  ใน
ปัจจัยดา้นวจันลีลาพบว่า วจันลีลาเป็นทางการจะแทรกเสียง CV ระหว่างพยางคม์ากกว่าวจันลีลาไม่เป็นทางการ เน่ือง
จากวจันลีลาเป็นทางการจะไม่ตดัค าและเนน้การออกเสียงท่ีชัดเจน ส่วนการวิเคราะหก์ลุ่มตวัอย่างค าภาษาไทยจ านวน 
10 ค า พบว่า คนส่วนใหญ่จะแทรกเสียง CV ระหว่างพยางคใ์นการออกเสียงค าว่า ศีลธรรม [สีน - ละ - ท า] แต่มกัจะไม่
แทรกเสียง CV ระหว่างพยางคใ์นการออกเสียงค าว่า อดุมการณ ์[อ ุ- ดม - กาน] 
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The objective of the research is to analyze the CV syllable medial in ten Thai vocabularies for 

example [sap.pa.daː]  ̴  [sap.daː], [prat.ʨha.jaː]  ̴  [prat.jaː] and so on. There are three social factors are 
taken into consideration: socio-economic factors, gender factors, and speech styles. In terms of socio-
economic factors, this research examines three different income levels, low medium and high income. The 
gender factors cover both the male and female genders. For the speech style, there are formal and informal 
speech styles. The method of sampling used was convenience sampling from office workers in a company 
listed on the Stock Exchange of Thailand with a total number of 140 samples. In order to analyze the data, 
the One-Way ANOVA, or f-test, was implemented to analyze socio-economic factors. The Independent 
Samples t-test method was used to study gender factors and speech styles. Furthermore, the Chi-Square 
test was also utilized in this research. The Statistical Package for the Social Science Program Model 22 was 
implemented to analyze each word from the previously stated Thai Vocabularies. The research results 
illustrated that in terms of socio-economic factors, people with medium-income and high-income are 
more likely to have CV syllable medial than low income people because medium and high-income people 
are often more aware of their prestige and standardized language patterns than low-income ones. In terms of 
gender factors, there were more male participants without CV syllable medial than female participants 
because males are often unaware of the language and tend to pronounce them as quickly as possible, in 
order to shorten the conversation time. In terms of speech style, we found that in formal speech, people are 
more likely to have CV syllable medial than during informal speech because formal speech does not have 
clipping and a strong emphasis on pronunciations. In addition, by studying words from the examples of Thai 
vocabularies, the outcome shows that most Thai people are more inclined to have CV syllable medial when 

pronouncing the word “[siːn.la.tham].”  while most of them were not likely to have CV syllable medial in 

pronouncing the word “[u.dom.kaːn].” 
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บทที ่1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
ภาษาเป็นสิ่งส าคญัที่ช่วยในการสื่อสารของมนุษย ์โดยเราใชภ้าษาเพื่อแสดงความคิดเห็น 

ความรูส้ึก ความตอ้งการหรือเจตนารมณ ์ดงันัน้การใชภ้าษาในการสื่อสารใหป้ระสบความส าเร็จ 
เราจ าเป็นต้องเรียนรูไ้วยากรณ์ของภาษานั้น ๆ ซึ่งไวยากรณ์เป็นสิ่งที่บอกว่ า เราพูดอย่างไร        
แต่ไม่ใช่สิ่งที่บอกว่า เราควรพูดอย่างไร นั่นคือ การรูไ้วยากรณ์ควรจะเป็นไวยากรณ์เชิงพรรณนา 
(Descriptive Grammar) ไม่ ใช่การรู ้ไวยากรณ์ เชิงบัญญั ติ (Prescriptive Grammar) (อมรา , 
2554) โดยไวยากรณเ์ชิงบญัญัติ คือ ไวยากรณท์ี่มุ่งเนน้กฎเกณฑข์องการใชภ้าษา ซึ่งจะอธิบายให้
ผูพ้ดูรูว้่าผูพ้ดูควรใชภ้าษาในรูปแบบใดในการสื่อสาร เช่น การสอนภาษาใหก้บัผูท้ี่สนใจภาษานัน้
เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูไ้วยากรณ์ที่ถูกตอ้ง (Battistella, 2005, p. 43) ส่วนไวยากรณ์เชิงพรรณนา
เปรียบเสมือนพจนานุกรมที่บนัทึกการเปลี่ยนแปลงของภาษาอยู่เสมอ เช่น การสะกดค า วิธีการ
อ่าน ชนิดของค า ความหมายของค า หรือประวติัของค า (Battistella, 2005, p. 5) ดงันัน้ไวยากรณ์
เชิงพรรณนามิได้เน้นกฏเกณฑ์ของการใชภ้าษาเทียบเท่ากับไวยากรณ์เชิงบัญญัติ เพราะมิได้
ตดัสินว่าการใชภ้าษาของผูพ้ดูนัน้เป็นรูปแบบที่ถกูตอ้งหรือไม่ (Hazen, 2015, p. 17) 

ในขณะเดียวกนัเมื่อภาษาที่มนุษยใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านรูปศัพท์ การเปลี่ยนแปลงด้านการสะกดค า การเปลี่ยนแปลงด้าน
ความหมาย การเปลี่ยนแปลงดา้นไวยากรณ ์หรือแมแ้ต่การเปลี่ยนแปลงดา้นการออกเสียงที่ผูว้ิจยั
เล็งเห็นถึงความหลากหลายของการออกเสียงค าบางค าในภาษาไทย ดงัแสดงในขอ้มลูภาษา (1) 
(1) 

    [nák.sàt]   ̴ [nák.ka.sàt] 
(ก) นกัษัตร อ่านว่า  นกั - สดั  หรือ  นกั - กะ - สดั 

    [ʊn.ha.pʊm]   ̴ [ʊn.na.ha.pʊm] 
(ข) อณุหภมูิ อ่านว่า  อนุ – หะ - พมูิ หรือ อนุ - นะ - หะ - พมู 

    [lêːt.naj]   ̴ [lêːt.sa.naj] 
(ค) เลศนยั อ่านว่า  เลด – ไน หรือ  เลด - สะ – ไน 
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จากข้อมูลภาษา (1) ค าเหล่านีส้ามารถออกเสียงได้ 2 แบบ ทั้งที่มีการแทรกเสียง CV 
ระหว่างพยางคแ์ละการไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางค ์โดยไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงในแบบใด
ก็ ได้รับการยอมรับจาก เจ้าของภาษา ซึ่ ง เมื่ ออ้างอิ งวิ ธี อ่านที่ ป รากฏในพจนานุกรม                  
ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ปี พ.ศ. 2554 พบว่าค าดงักลา่วเป็นค าที่สามารถออกเสียงไดเ้พียง 1 แบบ   
โดยไม่มีการแทรกเสียง CV ระหว่างพยางค ์แต่การออกเสียงจริงที่ใชใ้นชีวิตประจ าวันสามารถ
แทรกเสียง CV ระหว่างพยางคไ์ด ้อีกทัง้วิธีอ่านที่ปรากฏในพจนานุกรมก็เปรียบไดก้ับไวยากรณ์ 
เชิงบัญญัติที่ระบุวิธีอ่านที่ถูกต้อง แต่การออกเสียงจริงที่ ใช้ในชีวิตประจ าวันเปรียบเสมือน
ไวยากรณเ์ชิงพรรณนาที่มิไดอ้า้งอิงตามกฏเกณฑก์ารออกเสียงที่ระบไุวใ้นพจนานุกรมและยงัไดร้บั          
การยอมรบัจากเจา้ของภาษา โดยขอ้มูลภาษา (1) แสดงใหเ้ห็นความหลากหลายของการออก
เสียงบางค าในภาษาไทย ซึ่ งอาจเรียกได้ว่า  การแปรอิสระ (free variation) ที่ หมายถึ ง 
ปรากฏการณ์เก่ียวกับเสียงที่เกิดในต าแหน่งเดียวกัน โดยความหมายของค าจะไม่เปลี่ยนแปลง 
(Ruangjaroon, 2020) ดังจะเห็นได้จากขอ้มูลภาษา (1) ที่มีการแทรกเสียง CV ระหว่างพยางค ์ 
ซึ่งไม่ไดส้ง่ผลต่อความหมายของค าแต่อย่างใด 

นกัภาษาศาสตร ์เช่น ศาสตราจารย ์ดร.อดุม วโรตมส์ิกขดิตถ ์ศาสตราจารย ์ดร.กาญจนา 
นาคสกุล และรองศาสตราจารย ์ดร.นิตยา กาญจนะวรรณ ไดร้บัทุนจากราชบณัฑิตยสถานใหท้ า
การวิจัยเก่ียวกับ “การออกเสียงค าไทยใหถู้กตอ้ง” กล่าวว่าพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2525 และหนังสืออ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ไดร้ะบุถึงการออก
เสียงค าภาษาไทยตามหลกัและตามความนิยม แต่ไม่ไดร้ะบุว่าการออกเสียงตามหลกัเป็นอย่างไร
หรือการออกเสียงตามความนิยมเป็นอย่างไร ดงัแสดงในขอ้มลูภาษา (2) 
(2) 
                                                 [ʔʊ̀.dom.kʰa.tìʔ]  ̴ [ʔʊ̀.dom.ma.kʰa.tìʔ] 

(ก) อดุมคติ อ่านว่า อ ุ- ดม - คะ – ติ  หรือ อ ุ- ดม - มะ - คะ – ติ 
   [rat.bu.riː]   ̴ [rat.ʨa.bu.riː] 
(ข) ราชบรุี อ่านว่า ราด – บ ุ– รี  หรือ ราด – ชะ – บ ุ– รี 
   [muːn.tʰǎːn]   ̴ [muːn.la.tʰǎːn] 
(ค) มลูฐาน อ่านว่า มนู – ถาน  หรือ มนู – ละ – ถาน 
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ผลการวิจัยข้างต้นพบว่า การออกเสียงตามหลักในแบบราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง    
การออกเสียงตามแบบหลักภาษาและการออกเสียงแบบตามความนิยมที่ประชาชนส่วนใหญ่    
มกัออกเสียง หมายถึง การออกเสียงตามหลกัทางภาษาศาสตร ์ซึ่งแบบตามความนิยมก็ไม่ถือว่า
ผิดหลกัการอ่าน โดยจากการวิจยักลุ่มตัวอย่างพบว่า มีการออกเสียงตามหลกัในระดบัที่นอ้ยกว่า
ออกเสียงตามความนิยม งานวิจัยนีเ้ป็นเพียงการส ารวจความคิดเห็นของผูใ้ชภ้าษาว่าค าที่ออก
เสียงได ้2 แบบควรมีรูปแบบการออกเสียงแบบใดจึงจะเป็นรูปแบบที่ดีที่สดุในการใชภ้าษาในสงัคม 
(นิตยา, 2560) 

เมื่อพิจารณาดูความหลากหลายในการออกเสียงค าภาษาไทยที่มีทั้งการแทรกหรือไม่
แทรกเสียง CV ระหว่างพยางค ์ผูว้ิจัยเล็งเห็นว่าปัจจยัทางสงัคม ไดแ้ก่ ปัจจัยดา้นสถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสงัคม คือ รายได ้และปัจจัยดา้นเพศอาจจะส่งผลต่อการแปรเสียง (Phonological 
Variation) ในการออกเสียงค าภาษาไทย เช่น ผูพู้ดที่มีรายไดส้งูจะแทรกเสียง CV ระหว่างพยางค์
มากกว่าผู้พูดที่มีรายได้ปานกลางและรายได้ต ่า ส่วนผู้พูดเพศหญิงจะแทรกเสียง CV ระหว่าง
พยางค์มากกว่าผู้พูดเพศชาย แต่นอกเหนือจากปัจจัยทางสังคมที่เก่ียวขอ้งกับสถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสงัคมและเพศที่ติดตวัผูพู้ดแลว้นัน้ ปัจจยัดา้นวจันลีลาก็ส่งผลต่อความหลากหลาย
ในการออกเสียงเช่นเดียวกนั 

Joos (1967) กล่าวในหนังสือ The Five Clocks: A linguistic excursion into the five 
styles of English usage โดยไดเ้รียงล าดับวัจนลีลาไว ้5 ระดับตามระดับความเป็นทางการของ
การใช้ภาษา ดังนี ้ วัจนลีลาตายตัว  (Frozen Style) วัจนลีลาเป็นทางการ (Formal Style)        
วจันลีลาหารือ (Consultative Style) วัจนลีลาไม่เป็นทางการ (Casual Style) วัจนลีลาสนิทสนม 
(Intimate Style) ทั้งนี ้จากแนวคิดเรื่องวัจนลีลาทั้ง 5 ระดับของ Joos ผู้วิจัยเลือกศึกษาเพียง    
วัจนลีลาเป็นทางการและวัจนลีลาไม่เป็นทางการ ซึ่งวัจนลีลาเป็นทางการจะเป็นภาษาที่ใชใ้น
สถานการณส์ าคัญ ผูพ้ดูจะตอ้งออกเสียงใหถู้กตอ้งตามอกัขระวิธี  เช่น การออกเสียงค าควบกล า้
แทอ้ย่าง /ร/ /ล/ และ /ว/ ใหถู้กตอ้ง เช่น กราดเกรีย้ว ปลดปล่อย และขวกัไขว่ หรือว่าการออกเสียง
ค าควบกล า้ไม่แทอ้ย่าง /จ/ /ศ/ /ซ/ และ /ส/ เช่น จริง เศรา้โศก ไซร ้และเสริม หรือแมแ้ต่การแทรก
เสียง CV ระหว่างพยางคใ์นค าภาษาไทย เช่น ขโมย ทนาย และฉลอง สว่นวจันลีลาไม่เป็นทางการ
เป็นการใชภ้าษาในกลุ่มคนที่มีความคุน้เคยซึ่งกันและกัน และภาษาในวัจนลีลาระดับนีจ้ะเป็น
ภาษาแบบเรียบง่าย ไม่ตอ้งค านึงถึงการใชค้ าเป็นทางการมากนกัในการสนทนา เช่น ‘ถ ้าเขาหลวง
อยู่จังหวดัอะไร?’ ซึ่งค าตอบของค าถามนีคื้อ ‘จังหวดัเพชรบุรีไงล่ะ’ โดยที่ผูพู้ดอาจจะออกเสียง   
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ค าว่า เพชรบรุี ได ้2 แบบ คือ เพชรบรุี [pet.cha.bʊ.riː] ที่มีการแทรกเสียง CV ระหว่างพยางค ์หรือ 
เพชรบรุี [pet.bʊ.riː] ที่ไม่มีการแทรกเสียง CV ระหว่างพยางค ์

จากที่กล่าวมาขา้งตน้ผูว้ิจัยสนใจวิเคราะห์เก่ียวกับความหลากหลายของการออกเสียง  
ค าภาษาไทยที่มีเหตมุาจากปัจจยัทางสงัคม 3 ดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นสถานภาพทางเศรษฐกิจและ
สงัคม คือ รายได ้ปัจจยัดา้นเพศ และปัจจยัดา้นวจันลีลาที่ท าใหเ้กิดการออกเสียงค าภาษาไทยได ้
2 แบบนั่นคือ การแทรกหรือไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางคใ์นค าภาษาไทย 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี ้

1. เพื่อวิเคราะหก์ารแปรเสียงที่มีการแทรกหรือไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางคใ์น
ค าภาษาไทย โดยพิจารณาปัจจยัทางสงัคม 3 ดา้น ไดแ้ก่ 

1.1 ปัจจยัดา้นสถานภาพทางเศรษฐกิจและสงัคม คือ รายได ้
1.2 ปัจจยัดา้นเพศ คือ เพศชาย และเพศหญิง 
1.3 ปัจจยัดา้นวจันลีลา คือ วจันลีลาเป็นทางการและวจันลีลาไม่เป็นทางการ 

2. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางสังคม คือ ปัจจัยด้านสถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสงัคม คือ รายได ้ปัจจัยดา้นเพศ และปัจจัยดา้นวจันลีลา คือ วจันลีลาเป็นทางการ
และวจันลีลาไม่เป็นทางการ กบัการแปรเสียงที่มีการแทรกหรือไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางคใ์น
ค าภาษาไทย  

ความส าคัญของการวิจัย 
การวิเคราะห์การแปรเสียงที่มีการแทรกหรือไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางค์ใน           

ค าภาษาไทยเป็นการบูรณาการของ 2 ศาสตรเ์ขา้ดว้ยกัน คือ สัทวิทยาและภาษาศาสตรส์ังคม  
โดยผลการวิจัยที่ไดจ้ะช่วยอธิบายถึงสาเหตุและปัจจัยที่ท าใหค้นไทยแทรกหรือไม่แทรกเสียง CV 
ระหว่างพยางค์ในค าภาษาไทยที่มักปรากฏในชีวิตประจ าวัน เนื่องจากไม่เคยมีการอธิบาย
ปรากฏการณน์ีผ้่านมมุมองภาษาศาสตรส์งัคมมาก่อน 

ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยนีเ้ลือกวิเคราะห์การออกเสียงค าภาษาไทยที่สามารถออกเสียงได้ 2 แบบ คือ   

การแทรกหรือไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางคใ์นค าภาษาไทยเท่านัน้ เนื่องจากในการออกเสียง
ค าภาษาไทยบางค า เราอาจจะไม่ไดอ้อกเสียงตามรูปภาษาที่เราเห็นทัง้หมด เช่น ค าว่า ‘กลวิธี’  
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เราสามารถออกเสียงได้ทั้ง 2 แบบ คือ ‘กน – วิ – ที ’ ที่มีการแทรกเสียง CV ระหว่างพยางค ์      
และ ‘กน – ละ – วิ – ที’ ที่ไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางคห์รืออีกนยัหนึ่ง คือ เราไม่ไดเ้ขียนค าว่า 
‘กลวิธี’ ตามการอ่านออกเสียงเป็น ‘กล – ละ – วิ – ที’ เพราะภาษาเขียนไม่ไดป้รากฏรูปสระ อะ 
เหมือนภาษาพดู 

ผูว้ิจัยเลือกค าที่ระบุการออกเสียงได ้2 แบบ คือ การแทรกเสียง CV ระหว่างพยางคห์รือ
การไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางค์จากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  ปี พ.ศ. 2554  
แลว้จึงเลือกตามความถ่ีการใชใ้นชีวิตประจ าวันจากคลังข้อมูลภาษาไทยแห่งชาติ (TNC: Thai 
National Corpus) ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของ
ภาควิชาภาษาศาสตร ์คณะอักษรศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ทัง้หมด 10 ค า ซึ่งในบางค า
ตามพจนานุกรมไดร้ะบุค าอ่านที่ไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางคไ์วก้่อนค าอ่านที่แทรกเสียง CV 
ระหว่างพยางค ์ท าใหเ้กิดความหลากหลายของการออกเสียงในชีวิตประจ าวนั  

นอกจากนีใ้นการวิจยันีจ้ะพิจารณาปัจจยัทางสงัคมของผูพ้ดู ไดแ้ก่  ปัจจยัดา้นสถานภาพ
ทางเศรษฐกิจและสงัคม คือ รายได ้ปัจจัยดา้นเพศ และปัจจัยดา้นวัจนลีลา ซึ่งวัจนลีลาที่ใช ้คือ 
วจันลีลาเป็นทางการและวจันลีลาไม่เป็นทางการ อีกทัง้ใหก้ลุ่มตวัอย่างท าแบบทดสอบการแทรก
หรือไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางคใ์นค าภาษาไทย โดยใหก้ลุม่ตวัอย่างออกเสียงค าภาษาไทยที่
ผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกไว ้

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
การแปรเสียง หมายถึง รูปแบบการออกเสียงมากกว่า 1 รูปแบบ ในงานวิจยันี ้ผูว้ิจยัศึกษา

การแปรเสียงที่มีการแทรกหรือไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางคใ์นค าภาษาไทย ซึ่งในบางค าไม่ได้
ระบุการแทรกเสียงไวใ้นพจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ปี พ.ศ. 2554 แต่ปรากฏการแทรก
เสียงในชีวิตประจ าวนัอย่างแพรห่ลาย 

ปัจจยัทางสงัคม ในการวิจยันี ้หมายถึง ปัจจยัดา้นสถานภาพทางเศรษฐกิจและสงัคม คือ 
รายได ้ปัจจยัดา้นเพศ คือ เพศชายและเพศหญิง และปัจจยัดา้นวจันลีลา คือ วจันลีลาเป็นทางการ 
และวจันลีลาไม่เป็นทางการ 

ปัจจัยด้านสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ผู้วิจัยเลือกวิเคราะห์เฉพาะด้านรายได ้  
โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุม่ คือ รายไดต้ ่า รายไดป้านกลาง และรายไดส้งู 

ปัจจยัดา้นเพศ หมายถึง เพศชาย และเพศหญิง 
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ปัจจยัดา้นวจันลีลา หมายถึง รูปแบบภาษาที่มีลกัษณะความเป็นทางการแตกต่างกนัและ
ผูพู้ดสามารถเปลี่ยนวัจนลีลาตามที่ผูพู้ดต้องการได ้ซึ่งในการวิจัยนี ้ผูว้ิจัยเลือกวิเคราะห์เพียง  
วจันลีลาเป็นทางการ หมายถึง รูปแบบภาษาที่ใชใ้นสถานการณส์ าคัญ ผูพู้ดจะตอ้งออกเสียงให้
ถูกตอ้งตามอกัขระวิธี และวัจนลีลาไม่เป็นทางการ หมายถึง รูปแบบภาษาที่ใชใ้นสถานการณไ์ม่
เป็นทางการ เช่น การสนทนาระหว่างเพื่อนหรือคนรูจ้กั ผูพ้ดูจะไม่รูส้กึตวัหรือจ าเป็นตอ้งระวงัตวัใน
การพูด ลักษณะทางภาษาของวัจนลีลานีไ้ม่จ าเป็นต้องเคร่งครดัตามกฏเกณฑ์ทางไวยากรณ ์
รวมถึงการออกเสียงในวจันลีลานีม้กัไม่ค่อยชดัเจนมากนกั 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
ในการวิจัยนีผู้ว้ิจัยใชแ้นวคิดด้านภาษาศาสตรส์งัคมในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกับปัจจัยทาง

สังคม ได้แก่ ปัจจัยด้านสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมใช้แนวคิดของ Abitbol, Karsai, 
Mague, Chevrot และ Fleury (2016) ปัจจยัดา้นเพศใชแ้นวคิดของ Gray (2012) ส่วนปัจจยัดา้น
วัจนลีลาใช้แนวคิดของ Martin Joos (1967) ที่กล่าวถึงวัจนลีลา 5 ระดับตามระดับความเป็น
ทางการของการใช้ภาษา แต่ในการวิจัยนีผู้ ้วิจัยเลือกวิเคราะห์เพียง 2 ระดับ คือ วัจนลีลาเป็น
ทางการ (Formal Style) และวจันลีลาไม่เป็นทางการ (Casual Style) 

ค าถามของการวิจัย 
1. รายได้ปานกลางและรายไดสู้งจะส่งผลต่อการแทรกเสียง CV ระหว่างพยางค์ในค า

ภาษาไทยมากกว่ารายไดต้ ่าหรือไม่ อย่างไร 
2. เพศหญิงจะส่งผลต่อการแทรกเสียง CV ระหว่างพยางคใ์นค าภาษาไทย ในขณะที่เพศ

ชายจะไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางคใ์นค าภาษาไทยหรือไม่ อย่างไร 
3. วจันลีลาเป็นทางการจะส่งผลต่อการแทรกเสียง CV ระหว่างพยางคใ์นค าภาษาไทย

มากกว่าวจันลีลาไม่เป็นทางการหรือไม่ อย่างไร 

สมมติฐานของการวิจัย 
1. รายไดต้ ่าจะไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางคใ์นค าภาษาไทยมากกว่ารายไดป้านกลาง

และรายไดส้งู สว่นรายไดป้านกลางและรายไดส้งูจะแทรกเสียง CV ระหว่างพยางคใ์นค าภาษาไทย
มากกว่ารายไดต้ ่า 

2. เพศชายจะไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางคใ์นค าภาษาไทยมากกว่าเพศหญิง 
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3. วัจนลีลาเป็นทางการจะแทรกเสียง CV ระหว่างพยางค์ในค าภาษาไทยมากกว่า       
วัจนลีลาไม่เป็นทางการ และวัจนลีลาไม่เป็นทางการจะไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางคใ์นค า
ภาษาไทยมากกว่าวจันลีลาเป็นทางการ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

บทที ่2 
ทบทวนวรรณกรรม 

การวิจยันีศ้ึกษาเก่ียวกับการแปรเสียงที่มีการแทรกหรือไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางค์
ในค าภาษาไทย โดยใช้ปัจจัยทางสังคม 3 ดา้น ไดแ้ก่ ปัจจัยดา้นสถานภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคม คือ รายได้ ปัจจัยด้านเพศ และปัจจัยด้านวัจนลีลาที่ส่งผลต่อความหลากหลายของ        
การออกเสียง ดังนั้นการทบทวนวรรณกรรมในการวิจัยนีจ้ึงเก่ียวขอ้งกับความหลากหลายของ          
การออกเสียงที่แปรตามปัจจยัทางสงัคม 

การศึกษาความหลากหลายทางภาษา 
การศกึษาภาษาศาสตรส์งัคมมีเป้าหมายหลกัเพื่อศึกษาความหลากหลายทางภาษา

ที่มีที่มาจากปัจจยัทางสงัคม โดยผูพู้ดบางคนแสดงการใชรู้ปแบบภาษาบางรูปแบบแตกต่างจาก  
ผูพ้ดูคนอ่ืนหรือในรูปแบบภาษาเดียวกนั ผูพ้ดูแต่ละคนก็แสดงการใชท้ี่แตกต่างกนั ซึ่งในการศึกษา
ภาษาศาสตรส์งัคมจ าเป็นตอ้งศึกษาเก่ียวกบัตัวแปรเสียง (phonological variables) ที่จะช่วยให้
เราเห็นถึงรูปแบบภาษาที่แตกต่างกนัและยงัศึกษาเก่ียวกบักระบวนการวดัการแปรในตวัแปรที่พบ 
หลงัจากนัน้จึงเป็นการศกึษาว่าสถานการณภ์ายนอกสง่ผลต่อตวัแปรท่ีศกึษาในภาษาอย่างไร 

ในเบือ้งต้นของการศึกษาภาษาศาตรส์ังคม เราจ าเป็นต้องก าหนดตัวแปรภาษา 
(linguistic variables) ที่จะศึกษา เช่น การศึกษาตัวแปรดา้นเสียงหรือการศึกษาความแตกต่าง
ของการออกเสียงในแต่ละภาษา ซึ่ง Gordon (2007) ไดก้ล่าวถึงการแปรดา้นเสียง 2 ประการที่ 
พบในการศกึษา ไดแ้ก่  การแปรไม่ต่อเนื่อง (discrete variation) กบัการแปรต่อเนื่อง (continuous 
variation) โดยการแปรไม่ต่อเนื่องมีความเก่ียวขอ้งกบัรูปแปรทางสทัศาสตร ์(phonetic variants) 
ที่จะปรากฏตวัแปรที่แตกต่างกนั เช่น การศึกษา H-dropping ในประเทศองักฤษที่ปรากฏในค าว่า 
hat ([ht] – [t]) หรือการศึกษาการไม่ออกเสียง /r/ ที่มักปรากฏในการออกเสียงค าว่า car        
([kɑr] – [kɑ]) ของคนในมหานครนิ วยอร์ก  ส่ วนการแปรต่อเนื่ องจะปรากฏ รูปแปรที่ มี             
ความต่อเนื่องกนั เช่น การศกึษาการออกเสียงสระ /œ/ ที่มกัจะออกเสียงสงูคลา้ยเสียงสระ /i/  ของ
ภาษาอังกฤษแบบอเมริกันที่บางคนไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างเสียงสระ 2 เสียงได ้    
ซึ่งบางครัง้อาจจะออกเสียงเป็น /œ/ บางครัง้ออกเสียงเป็น /i/ หรือบางครัง้อาจจะออกเสียงเป็น /e/ 
หรือ /ɛ/ ทัง้คู่ บางครัง้การศกึษาตวัแปรภาษาเก่ียวขอ้งกบัหน่วยเสียงที่ปรากฏในการออกเสียง เช่น 
การศึกษาการออกเสียงสระ /œ/ ของชาวดีทรอยต ์ประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึ่งปรากฏการณน์ีเ้กิดขึน้
ใน Northern Cities Shift (Labov, 1994; Gordon, 2001, อ้างถึ งใน  Llamas, 2006) โดยการ
เปลี่ยนแปลงเสียงสระที่เกิดขึน้น าไปสู่ตวัแปรหน่วยเสียงหลากหลายหน่วยเสียง การศึกษาตวัแปร
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ภาษาบางตวัอาจอยู่ในรูปแบบตวัแปรดา้นค าศัพท ์เช่น การออกเสียงค าว่า either และ neither ที่
มักจะออกเสียงดว้ยเสียงสระ 2 เสียง คือ เสียงสระ /i/ กับเสียงสระ /aj/ และบางกรณีเราอาจพบ 
ตวัแปรหน่วยเสียงที่มากกว่า 1 หน่วยเสียงในค าหนึ่งค า เช่น การออกเสียงค าว่า aunt ที่พบตวัแปร
หน่วยเสียง /œ/ กับ /ɑ/ และการออกเสียงค าว่า ask ที่พบตัวแปรหน่วยเสียง /æsk/ กับ /æks/ ใน
ภาษาองักฤษแบบอเมรกินั (Gordon, 2007, อา้งถึงใน Llamas, 2006, pp. 19-20) 

ต่อมาเป็นการกล่าวถึงการหาค่าตัวแปรเสียง ซึ่ง Gordon จ าแนกการหาค่าตัวแปร
เสียงออกเป็น 2 วิธีการ ไดแ้ก่ การได้ยินที่อาศัยการฟังจากหูแลว้ค่อยจดบันทึกผล และการใช้
เครื่องมือวิเคราะหข์อ้มูลการออกเสียงดว้ยเครื่องวิเคราะหค์ลื่นเสียง (spectrograph) โดยวิธีการ
แรกผูว้ิจัยท าการฟังเสียงพูดที่ตนเองอัดไวแ้ลว้ค่อยจดบนัทึกตัวแปรภาษาที่ไดใ้นแต่ละครัง้ที่ฟัง  
ซึ่งการตรวจสอบตัวแปรไม่ต่อเนื่อง (discrete variables) จะค่อนขา้งตรงไปตรงมา ผูว้ิจัยจะฟัง
ขอ้มูลภาษาที่ตนเองไดอ้ัดไวแ้ลว้ค่อยจดบนัทึกตัวแปรภาษาที่ได ้หลงัจากนัน้ผูว้ิจยัจะนับความถ่ี
ในการออกเสียงแต่ละตัวแปรภาษาที่จดบันทึกไว้ในช่วงแรกแล้วแปลความถ่ีที่ได้เป็นรอ้ยละ       
ซึ่งผูว้ิจยัจะตอ้งน าจ านวนความถ่ีของแต่ละตวัแปรภาษาหารเขา้กบัจ านวนตวัแปรภาษาทัง้หมดจึง
จะไดผ้ลลพัธ์ ส่วนการตรวจสอบตัวแปรต่อเนื่อง (continuous variables) จะมีความยุ่งยากกว่า
การตรวจสอบตวัแปรไม่ต่อเนื่อง ผูว้ิจยัจะตอ้งจ าแนกตวัแปรเพื่อใหง้่ายต่อการศึกษาแลว้หลงัจาก
ที่จ  าแนกตวัแปรภาษาเป็นแต่ละตวัแปรไดแ้ลว้ ผูว้ิจยัจึงหาค่าความถ่ีที่ปรากฏในแต่ละตวัแปรแลว้
พิจารณาว่าตัวแปรใดมีค่าความถ่ีมากหรือนอ้ยกว่าตัวแปรใดจากตัวแปรทัง้หมด เช่น การศึกษา 
ตัวแปรสระ /æ/ ที่จ  าแนกตัวแปรที่พบออกเป็น 4 ตัวแปร ได้แก่ [æ] [ɛ] [e] [i] โดยแต่ละตัวแปร
ปรากฏผลที่แตกต่างกนั 

วิธีการหาค่าตัวแปรเสียงต่อมาจะเป็นการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งการ
วิเคราะห์ข้อมูลจะเป็นการแปลงเสียงที่บันทึกไว้ในรูปแบบดิจิทั ลส่งข้อมูลเข้าสู่โปรแกรม
คอมพิวเตอรแ์ลว้ค่อยน าไปวิเคราะหผ์่านเครื่องวิเคราะหค์ลื่นเสียงเพื่อใชเ้ป็นตวัแทนแสดงลกัษณะ
ของเสียงพูด  โดยเครื่องวิเคราะหค์ลื่นเสียงจะแสดงผลออกมาเป็นเงามืดและเงามืดช่วยใหเ้ห็น
ความถ่ีในการออกเสียงที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา เช่น การศึกษาความแตกต่างระหว่าง  
เสียงก้อง (voiced) และเสียงไม่ก้อง (voiceless) ที่เมื่อพิจารณาข้อมูลที่ไดจ้ากเครื่องวิเคราะห์
คลื่นเสียงแล้ว ข้อมูลจะแสดงผลเป็นแถบสีเข้มออกมาแทนและในการศึกษาตัวแปรสระ /æ/         
ที่เมื่อการออกเสียงตวัแปรสระนีช้ัดเจน ขอ้มลูที่แสดงจะเป็นเงาทึบ อีกทัง้การวิเคราะหข์อ้มูลจาก
เครื่องวิเคราะห์คลื่นเสียงจะแสดงข้อมูลออกมาเป็นความถ่ีสั่นพ้องของช่องเสียงหรือเรียกว่า     
ฟอรเ์มนต์ (formant) ที่ผู ้วิจัยมักจะใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่ เสียงสะท้อนออกมาจากปากและ      
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ช่วงคอหอย (pharynx) ซึ่งการวิเคราะหข์อ้มูลความถ่ีสั่นพอ้งของช่องเสียงจะช่วยใหผู้ว้ิจัยรูไ้ดว้่า
ต าแหน่งในช่องเสียง (vocal tract) ส่งผลต่อการออกเสียงสระอย่างไร ดังนั้นการวิเคราะห์        
การออกเสียงดว้ยวิธีการใชเ้ครื่องมือจะช่วยใหผู้ว้ิจยัสามารถหาค่าการแปรที่ละเอียดอ่อนเกินกว่า
ที่วิธีการไดย้ิน (Gordon, 2007, อา้งถึงใน Llamas, 2006, pp. 22-25) 

นอกจากนีก้ารน าปัจจัยทางสงัคมกบัตวัแปรภาษามาศึกษาร่วมกนัจะช่วยใหผู้ว้ิจยัรู ้
ไดว้่าตัวแปรภาษาที่ผูว้ิจัยคน้พบเป็นผลมาจากปัจจัยทางสังคมอย่างไร เช่น ในการศึกษาของ 
Labov (1966) ที่ศึกษาการออกเสียง /r/ ในต าแหน่งหน้าสระที่ปรากฏในค าว่า fourth และ         
ในต าแหน่งทา้ยค าที่ปรากฏในค าว่า floor ของคนในมหานครนิวยอรก์ โดยใชปั้จจยัทางสงัคม เช่น 
ชนชั้นทางสังคมมาเป็นปัจจัยในการศึกษา หรือในการศึกษาตัวแปรสระ /æ/ ในต าแหน่ง          
หนา้พยญัชนะ /l/ ที่ปรากฏในค าว่า laugh กบั rat (Gordon, 2003, อา้งถึงใน Llamas, 2006, pp. 
22-26) 

การศึกษาความหลากหลายทางภาษาในระยะที ่1 
ในระยะที่ 1 ของการศึกษาความหลากหลายทางภาษาเป็นการศึกษาความสมัพันธ์

ระหว่างภาษากบัปัจจยัทางสงัคม ไดแ้ก่ ชนชัน้ทางเศรษฐกิจและสงัคม (socioeconomic class) 
อายุ (age) เชื ้อชาติ (race) หรือชาติพันธุ์ (ethnicity) เพศ (sex) และยังรวมถึงตัวแปรภาษา 
(linguistic variables) อีกดว้ย 

การศึกษาความหลากหลายทางเพศที่ เก่าที่สุดงานหนึ่ง ได้แก่ การศึกษาของ 
Fischer (1958) ที่ศึกษาเก่ียวกบัหน่วยเสียง /n/ ที่ปรากฏในการออกเสียงค าว่า singing เสียง [ŋ]  
แปรเป็นเสียง [n] singin’ นอกจากนี ้ยังน าตัวแปร /n/ ที่ ได้ศึกษาแล้วข้างต้นไปศึกษากับ          
กลุ่มตัวอย่างในช่วงอายุ  3 - 10 ปีในนิวอิงแลนด์ (New England) ประเทศสหรัฐอเมริกา             
ซึ่งประกอบดว้ยเพศหญิง 12 คนและเพศชาย 12 คน โดย Fischer สงัเกตว่ากลุ่มตวัอย่างมีการใช ้
-ing [ŋ] และ -in [n] ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน สถานการณ์แรกเป็นสถานการณ์ที่จะมี      
ความเป็นทางการสงูที่สดุ สถานการณท์ี่สองเป็นการสมัภาษณท์ั่วไปซึ่งจะมีความเป็นทางการนอ้ย
กว่าในสถานการณ์แรก และสถานการณ์สุดทา้ยที่ใหผู้พู้ดพูดคุยเก่ียวกับกิจกรรมที่ตนเองไดท้ า    
ซึ่งจะเป็นทางการน้อยที่สุด ผลการศึกษาพบว่าในสถานการณ์แรกที่มีความเป็นทางการสูงที่สุด       
ผูพ้ดูเพศหญิงจะออกเสียงในรูปแบบ -ing ที่ชดัเจนมากถึงรอ้ยละ 83 ต่างจากผูพู้ดเพศชายที่ออก
เสียงในรูปแบบ -ing เพียงรอ้ยละ 42 เท่านัน้  (Fischer, 1958, อา้งถึงใน Wardhaugh, 2015, p. 
170) 
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Fischer ยังเปรียบเทียบการออกเสียง [ŋ] และ [n] ของผู้พูดเพศชายในโรงเรียน    
แห่งหนึ่ง โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ นักเรียนตัวอย่างที่มีพฤติกรรมเรียนดี      
เป็นที่รกัใคร่ มีน า้ใจ และเอาใจใส่ผูอ่ื้น และนักเรียนที่มีพฤติกรรมรุนแรง อยู่ไม่สุข ไม่ปฏิบติัตาม
กฎระเบียบของโรงเรียน ผลที่ไดคื้อในสถานการณ์ที่มีความเป็นทางการสูงที่สุดนักเรียนตัวอย่าง
และนักเรียนที่มีพฤติกรรมรุนแรงออกเสียง [ŋ] และ [n] ในระดับที่แตกต่างกัน โดยนักเรียน
ตวัอย่างมีการออกเสียง [n] ในระดบัที่สูงขึน้เมื่ออยู่ในสถานการณ์ไม่เป็นทางการ อีกทัง้ยังพบว่า
เมื่อนักเรียนเกิดความผ่อนคลายในสถานการณท์ี่มีความเป็นทางการสงู นักเรียนจะออกเสียง [n] 
ในระดบัที่สงูมาก 

Fischer ไดข้อ้สรุปว่าความแตกต่างในการออกเสียงระหว่าง [ŋ] และ [n] เป็นผลมา
จากปัจจัยด้านเพศ ชนชั้นทางสังคม บุคลิกภาพ (ก้าวรา้ว/ให้ความร่วมมือ) อารมณ์ความรูส้ึก 
(เครียด/ผ่อนคลาย) ของผูพ้ดู รวมถึงความเป็นทางการมากหรือนอ้ยในการสื่อสาร 

นอกจากการศึกษาของ Fischer (1958) ที่ไดก้ล่าวในขา้งตน้แลว้นัน้ ยังมีการศึกษา
การออกเสียง /r/ ของ Labov (1966) ที่ท าการศึกษาในนครนิวยอรก์ ประเทศสหรัฐอเมริกา         
ซึ่ง Labov ตัง้สมมติฐานในการศึกษาไวว้่า การออกเสียง /r/ ที่ปรากฏหลงัสระมักจะพบในผูพู้ดที่
อายุน้อยมากกว่าผู้พูดที่อายุเยอะและการออกเสียง /r/ ที่ชัดเจนมากยิ่งขึน้ก็เป็นผลมาจาก
สถานการณ์ที่มีความเป็นทางการเพิ่มขึน้อีกด้วย โดยตัวแปรภาษาที่  Labov เลือกศึกษา คือ     
การออกเสียง /r/ ที่อยู่ในต าแหน่งทา้ยค า ไดแ้ก่ ค าว่า floor และในต าแหน่งก่อนพยัญชนะ ไดแ้ก่ 
ค าว่า fourth หลงัจากที่ตัง้สมมติฐานจึงคัดเลือกกลุ่มตวัอย่างเป็นหา้งสรรพสินคา้ 3 แห่งที่ชนชัน้
ทางสังคมแตกต่างกัน ได้แก่  ห้างสรรพสินค้าแซกส์ ฟิฟธ์ แอเวอนิว (Saks Fifth Avenue) 
ห้างสรรพสินค้า เมซี่ ส ์  (Macy’s) และห้างสรรพสินค้า เอสไคลน์  (S. Klein) ซึ่ งในแต่ละ
ห้างสรรพสินค้ามี ร ้านค้าที่ อยู่ที่ ชั้น  4 เพื่ อให้พนักงานขายพูดค าว่า fourth floor ออกมา             
เมื่อพนักงานขายตอบค าถามแล้ว Labov จะท าเหมือนไม่ได้ยินในการตอบครั้งแรกและ           
ถามค าถามอีกครัง้เพื่อใหพ้นกังานขายพดูอีกครัง้ 

ผลการศึกษาพบว่า ห้างสรรพสินค้าแซกสแ์ละห้างสรรพสินค้าเมซี่สแ์สดงผลใน    
การออกเสียง /r/ มากกว่าหา้งสรรพสินคา้เอสไคลนร์อ้ยละ 17 และไม่ออกเสียง /r/ เลยอีกรอ้ยละ 
79 จากพนักงานขายจ านวน 71 คน แต่ในขณะเดียวกันผลในการไม่ออกเสียง /r/ ที่พบจาก
พนักงานขายหา้งสรรพสินคา้แซกสแ์ละหา้งสรรพสินคา้เมซี่สอ์ยู่ในระดับต ่ากว่าหา้งสรรพสินคา้
เอสไคลน ์
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นอกจากนี ้ Labov ยังเปรียบเทียบการออกเสียงครั้งแรกและครั้งที่ สองของ
ห้างสรรพสินค้าทั้ง 3 แห่ง ซึ่งการออกเสียงครั้งที่สองจะท าให้การออกเสียง /r/ ชัดยิ่งขึน้และ      
การออกเสียง /r/ ในค าว่า floor จะชดัมากกว่าการออกเสียง /r/  ในค าว่า fourth ทกุครัง้ที่ออกเสียง 

Labov น าปัจจัยด้านชนชั้นทางสังคมและปัจจัยด้านวัจนลีลามาใช้ในการศึกษา  
การออกเสียง /r/ ของผู้พูดในนครนิวยอรก์ ซึ่ง Labov จัดชนชั้นทางสังคมเป็น 4 ชนชั้น ได้แก่      
ชนชั้นล่าง ชนชั้นแรงงาน  ชนชัน้กลางระดับล่าง และชนชั้นกลางระดับสูง ส่วนวัจนลีลามีตัง้แต่ 
การเล่าเหตุการณ์ไปจนถึงวัจนลีลาเป็นทางการมากที่สุด เช่น การอ่านคู่เทียบเสียง (bit/bid และ 
pa/par) ผลที่ไดพ้บว่า ระดบัของการออกเสียง /r/ เพิ่มมากขึน้เมื่อมีปัจจยัดา้นชนชัน้ทางสงัคมและ
ปัจจยัดา้นวจันลีลาเขา้มาเก่ียวขอ้ง อย่างไรก็ตามเมื่อผูพ้ดูชนชัน้กลางระดบัล่างอ่านคู่เทียบเสียง
กับอ่านรายค าศัพท์จะมีการออกเสียง /r/ ได้ดีกว่าผู้พูดชนชั้นกลางระดับสูง ซึ่ง Labov เรียก
ปรากฏการณ์นี ้ว่า Crossover ที่จะเกิดขึน้เมื่อผู้พูดเกิดการแก้ไขเกินเหตุ (Hypercorrection)     
นั่นคือเมื่อผูพ้ดูพยายามที่จะพดูใหเ้หมือนกบับุคคลที่อยู่ในชนชัน้ที่สงูกว่าตน แต่กลายเป็นว่าผูพ้ดู
แกไ้ขเกินกว่ารูปแบบภาษาที่ผูพู้ดพยายามที่จะพูดใหเ้หมือน  อีกทัง้ผูพู้ดชนชัน้กลางระดบัล่างก็
เรียนรูก้ารออกเสียง /r/ ที่ได้มาตรฐานได้ดีกว่าผู้พูดชนชั้นสูงและผู้พูดชนชั้นกลางระดับสูงใน
สถานการณ์ที่มีความเป็นทางการสูง (Labov, 1966, อ้างถึงใน Wardhaugh, 2015, pp. 174-
175) 

การศึกษาของ Trudgill (1974) ศึกษาตัวแปรดา้นเสียงที่แตกต่างกันในเมืองนอริช 
(Norwich) ประเทศอังกฤษ ว่าตัวแปรด้านเสียงที่แตกต่างกันเก่ียวขอ้งกับชนชั้นทางสังคมและ
ระดับความเป็นทางการอย่างไร โดยตัวแปรดา้นเสียงที่เลือกศึกษา ไดแ้ก่ เสียง /ŋ/ ที่พบในค าว่า 
singing เสียง /t/ ที่พบในค าว่า butter และเสียง /h/ ที่พบในค าว่า hammer ซึ่ง Trudgill มองว่า 
ถา้เป็นผูพ้ดูชนชัน้สงูจะแสดงความถ่ีในการออกเสียง /ŋ/, /t/ และ /h/ มากกว่า /n/, /ʔ/ และ /∅/ 

ผลการศึกษาพบว่าขณะที่ผู ้พูดชนชั้นแรงงานดูเหมือนจะออกเสียงค าว่า singing 
เป็น singin’  แต่พวกเขาก็ไม่ได้ออกเสียงค าว่า hammer เป็น ‘ammer ยิ่งไปกว่านั้นแม้ว่าผู้พูด   
ชนชั้นแรงงานจะออกเสียง ค าว่า saying เป็น sayin’ ในตอนที่ต้องอ่านรายค าศัพท์ที่มีค  าที่        
ลงท้ายด้วย -ing  พวกเขาก็ออกเสียงเป็น [ŋ] เป็นส่วนใหญ่อยู่ ดี ทั้งนี ้ Trudgill ยังกล่าวถึง     
ความแตกต่าง 2 ประการของการออกเสียง [n] ของผู้พูดในแต่ละชนชั้นทางสังคมและแต่ละ      
วจันลีลา ดงันี ้
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ประการที่ 1 เมื่อไม่มีการเปลี่ยนวจันลีลาชนชัน้ล่างจะออกเสียงตวัแปรภาษาที่ไม่ได้
มาตรฐาน ดงันัน้การออกเสียงในแต่ละชนชัน้ทางสงัคมจะเพิ่มสงูมากขึน้เมื่อวจันลีลาเปลี่ยนแปลง
จากวจันลีลาเป็นทางการมากท่ีสดุไปจนถึงวจันลีลาเป็นทางการนอ้ยที่สดุ 

ประการที่ 2 เมื่อไม่มีการเปลี่ยนระดบัชนชัน้ทางสงัคมวจันลีลาเป็นทางการนอ้ยที่สดุ
จะส่งผลใหก้ารออกเสียงตวัแปรภาษาที่ไม่ไดม้าตรฐานเพิ่มมากขึน้ ดงันัน้ชนชัน้กลางจะไม่แสดง
การออกเสียง [n] ถึงแมว้่าจะเป็นวจันลีลาเป็นทางการนอ้ยที่สดุก็ตาม แต่เมื่อเริ่มเปลี่ยนชนชัน้จาก
ชนชัน้กลางไปยงัชนชัน้แรงงานก็ออกเสียง [n] ที่เป็นตวัแปรที่ไม่ไดม้าตรฐานมากยิ่งขึน้ 

ผลที่พบจากการศึกษาเพิ่มเติม คือ ผูพู้ดชนชัน้กลางจะหลีกเลี่ยงการออกเสียง [n] 
ในวัจนลีลาเป็นทางการมากที่สุด แต่จะรูส้ึกผ่อนคลายมากขึน้เมื่ออยู่ในวัจนลีลาเป็นกันเอง         
ผู้พูดชนชั้นแรงงานระดับสูงแสดงผลที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนจากการอ่านและการพูดทั้ง 2 
รูปแบบ ผู้พูดชนชั้นแรงงานระดับล่างแสดงผลที่ไม่แตกต่างกันมากนักในการพูดทั้ง 2 รูปแบบ  
สว่นในผูพ้ดูชนชัน้แรงงานระดบักลางมกัจะออกเสียง [ŋ] ในระดบัสงูเมื่ออยู่ในวจันลีลาที่การอ่าน 

นอกจากนี ้Trudgill ยังน าปัจจยัดา้นเพศมาพิจารณาพรอ้มกบัปัจจยัดา้นชนชัน้ทาง
สังคมและปัจจัยด้านวัจนลีลา ผลที่ได้พบว่าจ านวนการออกเสียงของผู้พูดเพศหญิงน้อยกว่า
จ านวนการออกเสียงของผูพู้ดเพศชาย เมื่อออกเสียง [ŋ] และจ านวนการออกเสียงจะเพิ่มมากขึน้
เมื่อชนชัน้ทางสงัคมมีระดบัต ่าลงไป 

Shuy et al. (1968) ศึ ก ษ า ก า ร ใ ช้ ค า ป ฏิ เ ส ธ ซ้ อ น  (Multiple Negation)                   
ซึ่งตัวแปรภาษานีม้ีความเชื่อมโยงกับชนชัน้ทางสงัคมดงันี ้ชนชัน้กลางระดับสูงใชค้  าปฏิเสธซอ้น
เพียงรอ้ยละ 2 ชนชั้นกลางระดับล่างใช้ค าปฏิเสธซอ้นรอ้ยละ 11 ชนชั้นแรงงานระดับสูงใช้ค า
ปฏิเสธซอ้นรอ้ยละ 38 ชนชัน้แรงงานระดบัล่างใชค้  าปฏิเสธซอ้นสงูขึน้ถึงรอ้ยละ 70 ซึ่งจ านวนที่พบ
ท าให้เห็นว่าผู้พูดชนชั้นกลางระดับสูงพยายามหลีกเลี่ยงการใชค้ าปฏิเสธซ้อนและผู้พูดชนชั้น
แรงงานระดบัลา่งมกัใชค้  าปฏิเสธซอ้น 

Wolfram (1969) ตอ้งการหาความแตกต่างทางภาษาที่เกิดขึน้ภายในสงัคมหนึ่ง เช่น 
ชนชัน้กลางระดบัสงูในคนผิวขาว และชนชัน้แรงงานระดับล่างในคนผิวด า โดยเลือกกลุ่มตวัอย่าง
เป็นผูพ้ดูเพศชายและผูพ้ดูเพศหญิงอย่างละ 2 คนจาก 3 ช่วงอายุ คือ  ช่วงอาย ุ10-12 ปี ช่วงอาย ุ
14-17 ปี และช่วงอายุ 30-55 ปีและจากชนชัน้ทางสงัคม 4 ชนชัน้ คือ  ชนชัน้ระดบักลางระดบัสูง
ชนชั้นกลางระดับล่าง ชนชั้นแรงงานระดับสูงและชนชั้นแรงงานระดับล่างจากประชากรทัง้หมด 
702 คนเป็นคนผิวด า 48 คน และคนผิวขาว 12 คน หลงัจากที่จ  าแนกกลุ่มตัวอย่างเรียบรอ้ยแลว้ 
Wolfram ศึกษาตัวแปรด้านเสียง 3 ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรเสียง /th/ ในต าแหน่งระหว่างค าและ           
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ต าแหน่งทา้ยค า เช่น ค าว่า nothing และ path ตัวแปรเสียง /d/ ที่เกิดต าแหน่งท้ายพยางคแ์ละ   
ตัวแปรเสียง /r/ ที่เกิดต าแหน่งหลังสระ และยังศึกษาตัวแปรด้านไวยากรณ์ 4 ตัวแปร ได้แก่       
การตัดค ากริยาช่วย (zero copula) เช่น He tried การเพิ่มค ากริยา be ในประโยค เช่น He be 
tired การเติม -s ที่แสดงถึงเอกพจนห์รือพหูพจน ์ความเป็นเจา้ของ และบุรุษสรรพนามต่าง ๆ เช่น 
girls, boy’s, goes  และสดุทา้ยการใชค้ าปฏิเสธซอ้น 

การศึกษาของ Wolfram แสดงให้เห็นว่าปัจจัยด้านชนชั้นทางสังคมสัมพันธ์กับ  
ความแตกต่างของภาษาที่เกิดขึน้ เช่น ความแตกต่างระหว่างผู้พูดชนชั้นกลางระดับล่างและ        
ผูพู้ดชนชั้นแรงงานระดับสูง ความแตกต่างของผูพู้ดเพศหญิงที่แสดงการใช้รูปแบบภาษาที่ได้
มาตรฐานมากกว่าผูพู้ดเพศชาย ความแตกต่างของผูพู้ดอายุนอ้ยที่มกัจะใชรู้ปแบบภาษาที่คนใน
สงัคมไม่ค่อยใหก้ารยอมรบัมากกว่าผูพ้ดูอายเุยอะ และความแตกต่างของวจันลีลาการอ่านที่แสดง
รูปแบบการใชภ้าษาที่ไม่ไดม้าตรฐานนอ้ยที่สดุ 

Macaulay (1977) สนใจศึกษาเก่ียวกับความหลากหลายทางภาษาที่สัมพันธ์กับ  
ชนชัน้ทางสงัคม โดยศึกษาตวัแปรภาษา 5 ตวัแปร ไดแ้ก่ ตวัแปรเสียงสระ /i/ ที่ปรากฏในค าว่า hit, 
kill และ risk ตัวแปรเสียงสระ /o/ ที่ปรากฏในค าว่า school, book, full และ fool ตวัแปรเสียงสระ 
/a/ ที่ปรากฏในค าว่า hat, sad และ back ตัวแปรเสียงสระประสม /au/ ที่ปรากฏในค าว่า now, 
down และ house ตวัแปรเสียง /t/ เสียงหยุดที่เกิดระหว่างเสน้เสียงที่ปรากฏในค าว่า better และ 
get (Macaulay, 1977, อา้งถึงใน Wardhaugh, 2015, p. 180) 

Macaulay เก็บขอ้มูลจากผูพู้ดวัยผูใ้หญ่ ผูพู้ดที่มีอายุ 15 ปี และผูพู้ดที่มีอายุ 10 ปี 
ช่วงวัยละ 16 คน ทั้งเพศชายและเพศหญิงรวมทั้งสิน้ 48 คน โดยกลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น 3    
ชนชั้น ได้แก่ ชนชั้นกลางระดับสูง ชนชั้นกลางระดับล่าง และชนชั้นแรงงาน ในกรณีของผู้พูด       
วยัเด็ก Macaulay จะแบ่งชนชัน้ทางสงัคมตามอาชีพที่บิดาท า (ในกรณีที่มารดามีอาชีพที่สูงกว่า
บิดาถึงจะแบ่งตามอาชีพของมารดา) 

ในการศึกษาพบว่าชนชั้นล่าง ทั้ง 2 ชนชั้นแสดงรูปแบบการใช้ภาษาที่เหมือนกัน 
ส าหรบัผูพู้ดเพศชายที่อยู่ในชนชั้นระดับสูงและชนชั้นระดับรองลงมาแสดงความแตกต่างทาง   
การใชภ้าษาอย่างเห็นไดช้ัด ในขณะที่ผูพู้ดเพศหญิงก็แสดงความแตกต่างทางการใชภ้าษาอย่าง
เห็นไดช้ัดในชนชั้นทางสังคม 2 ระดับ คือ ชนชัน้กลางและชนชั้นล่าง ส่วนการเพิ่มขึน้ของอายุก็
เก่ียวขอ้งกับการเพิ่มขึน้ของความแตกต่างในการใชภ้าษาเช่นเดียวกัน เช่น ในผูพู้ดอายุ 15 ปีที่
แสดงความแตกต่างชัดที่สุด การศึกษาของ Macaulay แสดงใหเ้ห็นว่าผูพู้ดจากแต่ละชนชัน้ทาง
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สงัคมจะแสดงรูปแบบการใชต้ัวแปรภาษาที่แตกต่างกันและอาจจะมีการทับซอ้นกันของรูปแบบ
การใชภ้าษาในบางตวัแปร 

Wolfram และ Fasold (1974) ได้น าการศึกษาของ Fasold (1972) มาพิจารณา
เพิ่มเติมเพื่อพิสจูนว์่าอาจจะมีปัจจยัมากกว่าหนึ่งปัจจยัที่ส่งผลต่อความแตกต่างของตวัแปรภาษา 
ซึ่งในการศึกษานีพ้วกเขาเลือกศึกษาเก่ียวกับการลดเสียงควบกล า้ที่อยู่ต  าแหน่งท้ายค า เช่น   
เสียง /d/ ในค าว่า cold ที่ปรากฏในภาษาของคนผิวด าในวอชิงตนั ดีซี (Washington, DC) 

การลดเสียงที่เกิดขึน้ในค าเหลา่นีจ้ะเกิดขึน้ในสภาวะที่แตกต่างกนั เช่น บางครัง้ก็เกิด
ในสภาวะที่เสียงหยดุ (stop) จะน าหนา้เสียงสั่นหรือเสียงรวันอ้ยกว่าสระ (soronant) บางครัง้ก็เกิด
ในสภาวะที่ เป็นเสียงหยุดหรือเสียงเสียดแทรก บางครั้งเกิดในสภาวะตามหลั งสระหรือ      
ตามหลังพยัญชนะ โดย Wolfram และ Fasold อธิบายว่า สภาวะที่เกิดในต าแหน่งน าหน้าเสียง
สระอาจจะส่งผลต่อการออกเสียงมากกว่าสภาวะที่เกิดหลงัเสียงสั่นหรือเสียงรวันอ้ยกว่าเสียงสระ 
ซึ่งเสียงหยุดที่เกิดก่อนเสียงที่ไม่ใช่เสียงสระจะแสดงให้เห็นถึงการลดเสียงเวลาพูดได้ชัดกว่า
สภาวะที่เกิดหลงัเสียงสั่น แต่เมื่อขอ้จ ากดัทัง้ 2 อย่างนีป้รากฏในการศึกษา เราจะเห็นไดถ้ึงจ านวน
ของการลดเสียงที่สงูที่สดุถึงรอ้ยละ 83.3 ในค าว่า san(d) castle แต่เมื่อปราศจากขอ้จ ากดัจ านวน
ของการลดเสียงก็ลงไปถึงร้อยละ 25.2 ในค าว่า lif(t) it ดังนั้น Wolfram และ Fasold จึงเรียก
สภาวะที่เกิดก่อนตัวแปรที่ไม่ใช่เสียงสระว่าเป็นข้อจ ากัดแรกในการศึกษาความหลากหลาย       
ทางภาษา ส่วนสภาวะที่เกิดหลังจากเสียงสั่นหรือเสียงรวัน้อยกว่าเสียงสระเป็นขอ้จ ากัดที่สอง     
ในการศึกษาความหลากหลายทางภาษา (Wolfram &  Fasold, 1974, อา้งถึงใน Wardhaugh, 
2015, p. 182) 

นอกจากนี ้ข้อจ ากัดทางการศึกษาความหลากหลายทางภาษายังรวมไปถึง             
ตัวแปรดา้นเสียงและตัวแปรดา้นไวยากรณ์อีกดว้ย ซึ่ง Wolfram (1969) ยกรูปแบบการใชภ้าษา
ของคนผิวด าในเมืองดีทรอยตว์่า พวกเขาจะไม่ออกเสียงที่อยู่ในต าแหน่งท้ายค า เช่น เสียง /d/         
ในค าว่า col(d) แต่เมื่อพิจารณาเพิ่มเติมเก่ียวกับหน้าที่ของตัวแปรนีจ้ะพบว่า (d) ไม่ไดม้ีหน้าที่         
ทางไวยากรณ์  ซึ่ งแตกต่างจาก -ed ในค าว่า burn(ed) out ที่ มีหน้าที่ ทางไวยากรณ์และ               
มีความหมายในตัวมันเอง เนื่องจากเมื่อเติม -ed เขา้ไปในค าว่า burn ที่เป็นรูปปัจจุบันผันแปร    
เป็นรูปอดีต 

Wolfram และ Fasold (1974) ยังท าการศึกษาเพิ่มเติมโดยแยกแยะความแตกต่าง
ระหว่างผู้พูดที่ ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเป็น 3 ประเภท ประเภทแรก คือ ผู้พูดที่ ใช้
ภาษาองักฤษมาตรฐาน (Standard English) ประเภทที่สอง คือ คนผิวขาวที่ไม่ไดใ้ชภ้าษาองักฤษ
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มาตรฐาน (White Nonstandard English) และประเภทที่สาม คือ คนผิวด าที่ใช้ภาษาอังกฤษ
ท้องถิ่น (Vernacular Black English) โดยพิจารณาสภาวะการเกิดของกลุ่มเสียงควบกล ้า  4 
สภาวะ ไดแ้ก่ สภาวะค าที่ขึน้ตน้ดว้ยพยญัชนะ เช่น test program สภาวะค าที่ขึน้ตน้ดว้ยสระ เช่น 
test idea สภาวะเกิดปัจจัย (suffix) อย่าง -ing เช่น testing และสภาวะพยัญชนะท้ายค าที่เกิด
ก่อนปัจจัย (suffix) -ing เช่น risking ซึ่งผลที่ไดจ้ากการคาดการณ์การลดเสียงของตัวอย่างค ามี
รายละเอียดดงันี ้ค าว่า test idea ของผูพ้ดูที่ใชภ้าษาองักฤษมาตรฐานมีการออกเสียงที่ชดัเจนต่าง
จากคนผิวขาวที่ไม่ไดใ้ชภ้าษาองักฤษมาตรฐานกบัคนผิวด าที่ใชภ้าษาองักฤษทอ้งถิ่น แต่กบัค าว่า 
testing และ risking ของคนผิวด าที่ ใช้ภาษาอังกฤษท้องถิ่นมีการลดเสียงควบกล ้าที่ เกิด     
ระหว่างค า ส่วนค าว่า test program ในการลดเสียงก็เกิดกับผูพู้ดทัง้ 3 กลุ่ม แต่ความถ่ีในการลด
เสียงของแต่ละกลุ่มใหผ้ลที่แตกต่างกันบางกลุ่มก็ลดเสียงทุกครัง้ที่พูดหรือบางกลุ่มก็ลดเสียงบา้ง
ไม่ลดเสียงบา้ง (Wolfram & Fasold, 1974, อา้งถึงใน Wardhaugh, 2015, p. 180) 

การศกึษาความหลากหลายในระยะที่ 1 เป็นระยะเริ่มตน้ที่แสดงใหเ้ห็นถึงสว่นส าคญั
พืน้ฐานส าหรบัการศึกษาความหลากหลายในภาษาศาสตรส์งัคมที่ใหค้วามสนใจปัจจยัทางสงัคม
และการอธิบายรูปแบบของภาษา ส่วนต่อไปนีจ้ะแสดงใหเ้ห็นว่าการศึกษาความหลากหลายทาง
ภาษาพฒันาไปอย่างไรเมื่อเพิ่มมมุมองและทฤษฎีอื่น ๆ เขา้มาในการศกึษา 

การศึกษาความหลากหลายทางภาษาในระยะที ่2 
การศึกษาความหลากหลายทางภาษาในระยะที่ 1 จะมุ่งเน้นที่ความหลากหลาย  

ของรูปแบบการใช้ภาษาที่ผู ้พูดแต่ละคนแสดงออกมา ในการศึกษาระยะที่  2 นี ้จะเริ่มให้
ค วาม ส าคัญ กั บ ตั วตนห รือ เอกลักษณ์ ในตั วผู้พู ด เป็ น ห ลัก  เช่ น  ช า ติพั น ธุ์ ว รรณ า 
(ethnographically) ที่ เป็นตัวก าหนดประเภททางสังคม (social categories) และธรรมเนียม
ปฏิบติั (cultural norm) มาใชใ้นการศกึษา 

Milroy (1978) เป็นการศึกษารูปแบบการใชภ้าษาของผูพู้ดชนชั้นแรงงาน 3 ชนชั้น
จากเขต Ballymacarrett เขต Hammer และเขต Clonard ในชุมชนแออัด เมืองเบลฟาสต ์
(Belfast) ประเทศไอรแ์ลนด ์ทัง้หมด 46 คน โดย Milroy อธิบายรูปแบบภาษาทอ้งถิ่น (vernacular 
norm) นีว้่าเป็นรูปแบบที่ถูกมองว่าเป็นสญัลกัษณแ์ห่งการแสดงความเป็นกลุ่มของผูพ้ดูกลุ่มหนึ่ง 
อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม ซึ่ง Milroy ศึกษาตัวแปรภาษาที่เก่ียวขอ้งกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายที่เหนียวแน่นและรูปแบบการใช้ภาษา 5 รูปแบบ ได้แก่ สระที่
ปรากฏในค าว่า hat, man และ grass กับการลดเสียงเสียดแทรก /ð/ ที่ปรากฏในค าว่า mother 
และ brother ส่วนความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นน้อยที่สุด ไดแ้ก่ สระที่ปรากฏในค าว่า pull, shove 
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และ foot กบัสระในค าพยางคเ์ดียว (monosyllabic word) ที่ปรากฏในค าว่า peck, bet และ went 
หรือการออกเสียงค าที่มีหลายพยางค ์เช่น ค าว่า second เป็นตน้ 

ผลที่ไดจ้ากการศึกษา คือ ผูพู้ดในเขต Ballymacarett แสดงรูปแบบการใชภ้าษาใน 
ผู้พูดเพศชายและผู้พูดเพศหญิงที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากผู้พูดเพศชายจะ           
แสดงรูปแบบการใชภ้าษาที่ไม่ไดม้าตรฐานมากกว่าผูพู้ดเพศหญิง แตกต่างจากผูพู้ดอีก 2 เขต 
(เขต Hammer และเขต Clonard) ที่ผู ้พูดเพศชายและผู้พูดเพศหญิงไม่ได้แสดงรูปแบบการใช้
ภาษาที่แตกต่างกันมากยิ่งนัก แสดงให้เห็นว่ายิ่งเครือข่ายทางสังคมเหนียวแน่นมากเท่าใด  
รูปแบบการใชภ้าษาที่เป็นรูปแบบภาษาทอ้งถิ่นตามสงัคมที่ผูพ้ดูอยู่ก็จะยิ่งชดัมากขึน้ ผลที่ไดจ้าก
การศึกษานีส้นับสนุนสมมติฐานของ Milroy ที่ไดต้ั้งไวว้่า เครือข่ายทางสังคมที่เหนียวแน่นจะมี
รูปแบบการใชภ้าษาที่มีความเป็นมาตรฐานภายในกลุ่ม (Milroy, 1980, อา้งถึงใน Wardhaugh, 
2015, pp. 185-187) 

Kiesling (1998) ศึกษาเก่ียวกับการออกเสียง /ŋ/ ในกลุ่มรุ่นพี่ รุ่นน้องเพศชายใน
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ ง ประเทศสหรัฐอเมริกา Kiesling ท าการเก็บข้อมูลการสนทนาใน
สถานการณ์ที่แตกต่างกันและพบว่าการออกเสียง /n/ นั้นจะขึน้อยู่กับประเภทของกิจกรรมที่    
กลุ่มตัวอย่างเข้าร่วม โดยกิจกรรมการสังสรรค์แสดงผลร้อยละ 75 ของการออกเสียง /n/     
กิจกรรมการสัมภาษณ์แสดงผลรอ้ยละ 53 ของการออกเสียง /n/ กิจกรรมการพบปะชุมนุม
แสดงผลรอ้ยละ 47 ของการออกเสียง /n/ และกิจกรรมการอ่านออกเสียงแสดงผลรอ้ยละ 54                
ของการออกเสียง /n/ ซึ่งความแตกต่างที่เห็นไดช้ัดเกิดขึน้ระหว่างกิจกรรม 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กิจกรรม
กลุ่มแรกที่แสดงผลในระดบัที่สงู และกิจกรรมกลุ่มที่เหลือที่แสดงผลในระดบัที่ต  ่ากว่ากิจกรรมแรก  
(Kiesling, 1998, อา้งถึงใน Wardhaugh, 2015, p. 188) 

การศึกษาความหลากหลายทางภาษาในระยะที ่3 
การศึกษาความหลากหลายทางภาษาในระยะที่  3 มีการปรับเปลี่ยนมุมมอง

การศึกษาจากการศึกษาภาษาที่ส่งผลต่อการแสดงตวัตนในสงัคมสู่การศึกษาเก่ียวกบัการที่ผูพู้ด
วางต าแหน่งของตัวเองในสงัคมที่ตนอยู่อย่างไร รวมถึงการชีใ้หเ้ห็นว่าในกลุ่มสงัคมกลุ่มหนึ่ งจะมี
รูปแบบกลุม่เฉพาะที่แตกต่างไปจากกลุม่อื่นในรูปแบบการใชภ้าษาอีกดว้ย 

Podesva (2007) ศึกษาเก่ียวกบัการแปรตามปัจจยัดา้นวจันลีลาของผูพ้ดูเพศชายที่
เป็นเพศที่  3 ซึ่งตัวแปรภาษาที่ศึกษาคือ การใช้เสียงหลบ ( falsetto) และการออกเสียง /t/            
ในต าแหน่งระหว่างสระ  โดยผลการศึกษาพบว่าการใช้เสียงหลบในการออกเสียงพบได้ใน       
กลุ่มผู้พูดที่ เป็นเพศที่  3 และจะพบในการสื่อสารเรื่องความสวยความงามหรือเรื่องแฟชั่นที่          
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ตนสนใจ อีกทัง้ยงัเป็นการบอกกลา่วใหคู้่สนทนาของตนรบัรูด้ว้ยว่า ผูท้ี่ใชเ้สียงหลบในการสนทนา
จะเป็นผูท้ี่ควบคุมบทสนทนาเป็นส่วนใหญ่ (Podesva, 2007, อา้งถึงใน Wardhaugh, 2015, p. 
190) 

นอกจากนีย้งัมีการศึกษาของ Schilling-Estes (2004) ที่ศกึษาเก่ียวกบัการออกเสียง 
/r/ ของผูพู้ดเพศชาย ชาวอเมริกันเชือ้สายแอฟริกาที่ท าการสัมภาษณ์เพื่อนของตนที่อาศัยอยู่ใน  
ชนเผ่า Lumbee ประเทศอินเดีย โดยพบว่าการออกเสียง /r/ ในระดับที่แตกต่างกนัเป็นผลมาจาก
พืน้เพของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ประเด็นในการสัมภาษณ์ และความสัมพันธ์ระหว่าง        
ผูเ้ก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง (Schilling-Estes, 2004, อา้งถึงใน Wardhaugh, 2015, pp. 191-
192) 

โดยรวมของการศึกษาในระยะที่ 3 นี ้จะแตกต่างจากการศึกษาในระยะที่ 1 และ 
ระยะที่ 2 เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นการศึกษาที่รวบรวมความไม่แน่นอนของวจันลีลาที่ เกิดขึน้
และสิ่งเหล่านี ้เองจะต้องสอดคล้องกับความจริงที่ว่าการใช้ภาษาเหล่านี ้มีรากฐานมาจาก
ความสัมพันธ์ของผู้พูดในกลุ่มสังคม สถานะของผู้พูดและบรรทัดฐานที่ผู ้พูดใช้ในกลุ่มสังคม     
ของตน 

การศึกษาความหลากหลายของการออกเสียงตามปัจจัยทางสังคม 
การศึกษาความหลากหลายของการออกเสียงตามปัจจัยทางสังคมในแต่ละปัจจัย 

ผูว้ิจยัจะเลือกอภิปรายผลเพียงปัจจยัทางสงัคมที่ตรงกบังานของผูว้ิจยัเท่านัน้ โดยในเบือ้งตน้ของ
แต่ละงานวิจัย ผูว้ิจัยจะกล่าวถึงปัจจัยทางสงัคมที่เจา้ของงานวิจัยเลือกใช ้หลังจากนัน้จะเลือก
อภิปรายผลตามปัจจยัทางสงัคมที่ตรงกบังานของผูว้ิจยั ไดแ้ก่ รายได ้เพศ และวจันลีลา 

ความหลากหลายของการออกเสียงตามสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
ของผู้พูด 

Levy Abitbol, Karsai, Magué, Chevrot, and Fleury (2018) ศึกษารูปแบบภาษา
ของผู้ใช้ Twitter ในประเทศฝรั่งเศส โดยอาศัยปัจจัยด้านสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
ต าแหน่งที่ตั้ง ช่วงเวลาของการเล่น และเครือข่ายสังคมของผู้ใช้ ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา       
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มขอ้มูลที่มาจากปัจจัยทางสงัคมกบักลุ่มขอ้มลูที่เป็นตัวแปรภาษา       
โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

กลุม่ขอ้มลูที่มาจากปัจจยัทางสงัคม 3 กลุม่ ไดแ้ก่ 
1.กลุ่มฐานข้อมูลจากไมโครบล๊อกกิ ้ง (microblogging) ขนาดใหญ่อย่าง Twitter    

ที่ผูใ้ชส้ามารถโพสตห์รือพูดคุยผ่านตวัอักษรกับผูใ้ชท้ี่อยู่ในเครือข่ายเดียวกัน เมื่อผูใ้ชต้อ้งการจะ
โพสตข์อ้ความในเครือข่ายนีจ้ะเรียกกนัว่า “ทวีต (tweet)” และขอ้จ ากดัในการทวีต 1 ครัง้เพียงแค่ 
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140 ตวัอกัษรเท่านัน้ โดยผูใ้ชส้ามารถทวีตขอ้ความไดห้ลากหลายประเภท เช่น ขอ้มลูส่วนตวัของ
ผูใ้ช ้หรือแมแ้ต่การตรวจจับช่วงระยะเวลาและต าแหน่งที่ผูใ้ชท้วีต อีกทัง้ยังเก็บขอ้มูลจากภาษา
เขียนในภาษาฝรั่งเศสอีก 170 ลา้นทวีต ซึ่งถูกโพสตโ์ดยผูใ้ช ้2.5 ลา้นคนในเขตเวลา GMT (เวลา
มาตรฐานสากล) และ GMT+1 (เวลามาตรฐานสากลกับอีก 1 ชั่ วโมง) ตลอดระยะเวลา 3 ปี 
(ระหว่าง กรกฏาคม ปี ค.ศ. 2014 ถึง พฤษภาคม ปี ค.ศ. 2017) 

1.1 กลุ่มขอ้มลูตวัแปรภาษา เนื่องจาก Twitter เป็นไมโครบล๊อกกิง้ขนาดใหญ่ที่มี
วิธีการเลน่ที่หลากหลาย ซึ่งผูว้ิจยัคดัแยกขอ้มลูที่มาจากการทวีตขอ้ความเดิม การรีทวิต (retweet) 
การใสอิ่โมจิ ลิงค ์การใสแ่ฮชแทค และการเมนชั่น (mention) หาผูใ้ชอ่ื้น รวมถึงการใชเ้ครื่องหมาย
วรรคตอนออกจากกลุม่ขอ้มลูที่ใชใ้นการศกึษา 

1.2 กลุ่มเครือข่ายสังคมที่ผู ้ใช้ที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันจะมีการทวีตถึงกัน      
โดยการใชส้ญัลกัษณ ์@ ในการเมนชั่นถึงผูใ้ชค้นอ่ืน 

1.3 กลุ่มขอ้มูลจากต าแหน่งที่ตัง้ของผูใ้ช ้ในการทวีตแต่ละครัง้จะมีรายละเอียด
ของต าแหน่งที่ตั้งของผูใ้ช ้ซึ่งผูว้ิจัยเลือกพิจารณาเพียงทวีตที่ระบุต าแหน่งที่ตัง้ชัดเจนจาก GPS 
ของผูใ้ช ้

กลุม่ขอ้มลูเป็นตวัแปรภาษา 3 ตวั ไดแ้ก่ 
1. การลดค าปฏิเสธ แบ่งออกเป็น 2 ค า ไดแ้ก่ ค าว่า ne ที่เกิดต าแหน่งก่อนค ากริยา   

ซึ่งจ าเป็นตอ้งปรากฏในภาษาเขียนแตกต่างจากภาษาพดูที่จะปรากฏหรือไม่ปรากฏก็ได ้โดยค านี ้    
ผู ้พูดที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับสูงจะใช้มากกว่าผู้พูดที่มีสถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสงัคมในระดบัล่าง และค าว่า pas, jamais, personne และ rien ที่เกิดต าแหน่งหลงั
ค ากรยิา 

2. การไม่ออกเสียง s หรือ x ที่เกิดต าแหน่งทา้ยค า ซึ่งค านามหรือค าคุณศัพทข์อง
ภาษาเขียนในภาษาฝรั่งเศสจะเติม s หรือ x แต่มกัจะไม่ออกเสียง 

3. ชุดขอ้มูลค าศัพทท์ี่มาจากผูใ้ช ้Twitter ทั่วโลก ซึ่งชุดขอ้มูลค าศัพทท์ี่หลากหลาย
ไม่ว่าจะในผูพ้ดูวยัเด็กหรือวยัผูใ้หญ่ก็เป็นผลมาจากสถานภาพทางเศรษฐกิจและสงัคมของผูพ้ดู 

ผลการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างสถานภาพทางเศรษฐกิจและสงัคมในระดบัสงูจะใช้
ตัวแปรภาษาที่ไดม้าตรฐานและชุดค าศัพทม์ากกว่ากลุ่มตัวอย่างสถานภาพทางเศรษฐกิจและ
สงัคมในระดบัอ่ืนที่จะใชต้วัแปรภาษาที่ไม่ไดม้าตรฐานและชุดค าศพัทน์อ้ยกว่า กลุ่มตวัอย่างที่อยู่
แถบใต้จะใช้ตัวแปรภาษาที่ได้มาตรฐานและชุดค าศัพท์น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่อยู่แถบเหนือ   
กลุ่มตวัอย่างที่ใชต้วัแปรภาษาที่ไดม้าตรฐานจะอยู่ในช่วงเวลากลางวนัมากกว่าช่วงเวลากลางคืน 
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และเครือข่ายทางสงัคมกบัความคลา้ยคลึง (Homophily) ส่งผลต่อการใชภ้าษาของกลุ่มตวัอย่าง 
โดยกลุม่ตวัอย่างที่อยู่ในสถานภาพทางเศรษฐกิจและสงัคมระดบัเดียวกนัจะปรากฏตวัแปรภาษาที่
คลา้ยคลึงกันมากที่สุด ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ไดอ้ยู่ในสถานภาพทางเศรษฐกิจและ
สงัคมระดบัเดียวกนัจะปรากฏตวัแปรภาษาที่แตกต่างกนั (Levy Abitbol et al., 2018) 

ความหลากหลายของการออกเสียงตามเพศของผู้พูด 
ในยุคแรกเริ่มของภาษาศาสตรส์งัคมมักจะไม่น าปัจจัยทางสงัคม เช่น เพศ มาใชใ้น

การศกึษาความหลากหลายทางภาษามากนกั แต่นกัภาษาศาสตรส์งัคมหญิง ชาวอเมรกินั นามว่า 
Robin Tolmach Lakoff ได้ตีพิมพ์หนังสือชื่อว่า Language and Woman’s Place ขึน้ในปี ค.ศ. 
1975  ท าใหก้ารศึกษาความหลากหลายทางภาษากับปัจจัยดา้นเพศกลายเป็นที่ถกเถียงส าหรบั
การศึกษาภาษาศาสตรส์ังคมและสาขาวิชาอ่ืนมากยิ่งขึน้ ซึ่งนักภาษาศาสตรส์งัคมจะแยกความ
แตกต่างระหว่าง ค าว่า เพศ (sex) ที่เป็นค าใชอ้ธิบายความแตกต่างทางสรีระและค าว่า  เพศสภาพ
หรือสถานะเพศ (gender) ที่เป็นค าใชอ้ธิบายลกัษณะทางสงัคม เช่น ความเป็นชาย (masculinity) 
และความเป็นหญิง (femininity) โดยที่ในสังคมส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ส่งผลต่อความ
หลากหลายทางภาษาที่เกิดขึน้เช่นเดียวกนั 

Trudgill (1974) นักภาษาศาสตรส์งัคม ชาวอังกฤษ ศึกษารูปแบบการใชภ้าษาของ 
ผูพ้ดูในเมืองนอริช ประเทศองักฤษ โดยผลการศึกษาพบว่า ผูพ้ดูเพศชายจากทุกชนชัน้ทางสงัคม
ปรากฏ รูปภาษาท้องถิ่ น  ( local vernacular) ในระดับที่ สู งกว่า รูปภาษาที่ ได้มาตรฐาน                 
ซึ่ง Trudgill มองว่าการที่ผู ้พูดเพศชายปรากฏรูปภาษาที่ไม่ไดม้าตรฐานเป็นผลมาจากศักดิ์ศรี  
แอบ แฝงที่ ส่ งผ ล ให้ผู้ พู ด เพ ศชาย ไม่ ค่ อยป รากฏ รูปภ าษ าที่ ได้ม าต รฐาน ในสั งคม                         
อีกทั้งนักภาษาศาสตรส์งัคมในทศวรรษที่ 1980 ศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการใชภ้าษาที่ปรากฏใน
ภาษาพูดของผูพู้ดทั้งเพศชายและผูพู้ดเพศหญิงว่า ในการสนทนามักจะปรากฏการตอบสนอง 
แบบน้อยความ (minimal responses) เช่น ‘yeah’ และ ‘mhm’ การตอบแบบเลี่ยงค าตอบ เช่น     
‘I mean’ , ‘you know’ และ ‘maybe’ การใชป้ระโยคค าถามย่อทา้ยประโยค (tag questions) เช่น 
‘isn’t it?’ การใชค้ าแสดงค าถาม ค าสั่ง ค าตอ้งหา้ม (taboo language) ค าหยาบคาย (swearing) 
ค าเชยชม หรือมีการพลดักนัพดู (turn-taking) 

นอกจากนี ้การศึกษารูปแบบการใชภ้าษาของผูพู้ดเพศหญิงถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของรูปแบบการใชภ้าษาทั่วไป โดยที่ไม่ไดค้  านึงไปถึงความเหลื่อมล า้ทางเพศที่เกิดขึน้ในสังคม 
สว่นการศึกษารูปแบบการใชภ้าษาของผูพ้ดูเพศชายมกัจะเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงวยัและรูปแบบ
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ภาษาที่ใชจ้ะมีความหลากหลาย โดยอาจจะขึน้อยู่กับสถานที่ที่ผูพู้ดอยู่ เช่น  ถนน สถานบันเทิง 
และหอ้งเปลี่ยนเสือ้ผา้ (Coates, 2007, อา้งถึงใน Llamas, 2006, pp. 63-64) 

Jespersen (1938) นักภาษาศาสตร ์ชาวเดนมารก์ ไดก้ล่าวเก่ียวกับความแตกต่าง
ของการออกเสียงของผูพู้ดเพศชายและเพศหญิง เช่น การออกเสียงของค าว่า girl ผูพู้ดเพศหญิง
มกัจะออกเสียงเป็น [gɛəl] ส่วนผูพู้ดเพศชายมักจะออกเสียงเป็น [gɜːl] หรือแมแ้ต่การออกเสียง
ค าว่า waistcoat ที่ผูพู้ดเพศหญิงเนน้การออกเสียงพยางคใ์หย้าวกว่าแตกต่างจากการออกเสียง
ของผูพ้ดูเพศชายที่สัน้กว่า (Jespersen, 1938, อา้งถึงใน Cameron, 2005, pp. 231 - 232) 

Gray (2012) นกัเขียนและผูใ้หค้  าปรกึษาเรื่องความสมัพนัธ ์ชาวอเมริกนั ไดก้ลา่วถึง
รูปแบบการใชภ้าษาในการสื่อสารระหว่างผูพู้ดเพศชายและเพศหญิงไวใ้นหนังสือที่มีชื่อว่า Men 
Are from Mars, Women Are from Venus ว่า ในการสนทนาระหว่างผูพู้ดเพศชายที่เป็นตัวแทน
ของดาวองัคาร และผูพู้ดเพศหญิงที่เป็นตวัแทนของดาวศกุร ์ผูพ้ดูเพศหญิงอาจตีความรูปประโยค
ที่สัน้กระชบัของผูพ้ดูเพศชายไดม้ากกว่านัน้ เช่น ผูพ้ดูเพศชายพดูว่า ‘ผมไม่เป็นไร’ ผูพ้ดูเพศหญิง
อาจตีความไดว้่า ‘ผมไม่เป็นไร ผมจดัการปัญหาของผมไดน้่า ผมไม่ไดต้อ้งการความช่วยเหลือจาก
คุณสักหน่อย’ ซึ่งรูปแบบภาษาที่ยกตัวอย่างมานั้นแสดงให้เห็นถึงความสั้นกระชับของรูปแบบ
ภาษาในผูพู้ดเพศชาย แตกต่างจากรูปแบบภาษาของผูพู้ดเพศหญิงที่มีความยาวในการสนทนา
มากกว่าผูพ้ดูเพศชาย (Gray, 2012, pp. 77-78)  

พิมพร์ะวี เรืองวฒักี (2551) ศึกษาเก่ียวกบัการแปรทางสงัคมของพยญัชนะควบกล า้ 
/kw/ แ ล ะ  /khw/ ที่ ป ร า ก ฏ ใน ภ าษ า ไท ย ถิ่ น  ต า บ ล บ้ า น แ พ รก  อ า เภ อ บ้ า น แ พ รก                     
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใชปั้จจัยทางสังคม  4 ปัจจัย ไดแ้ก่ เพศ อายุ วัจนลีลา และระดับ
การศึกษา ซึ่งวิธีการเก็บขอ้มลูในการศึกษามีทัง้การน าบทความที่มีค าที่มีพยญัชนะควบกล า้ /kw/ 
และ /khw/ และรายการค าศัพท์ที่มีพยัญชนะควบกล ้า /kw/ และ /khw/ ให้กลุ่มตัวอย่างอ่าน     
โดยในรูปแปรพยัญชนะควบกล า้ /kw/ พบ 4 รูปแปร คือ [kw] [k] [f] และ [khw] อย่างเช่นค าว่า 
‘เกวียน’ /kwian/ ที่มีรูปแปรที่ไดม้าตรฐาน แต่ออกเสียงเป็น /kian/ /fian/ และ /khwian/ ที่มีรูปแปร
ที่ ไม่ได้มาตรฐาน ค าว่า ‘กวางตุ้ง ’ /kwaːŋ tuŋ/ ที่มี รูปแปรที่ ได้มาตรฐาน แต่ออกเสียงเป็น        
/faːŋ.tuŋ/ และ /khwaːŋ.tuŋ/ ที่มีรูปแปรที่ไม่ไดม้าตรฐาน และในรูปแปรพยญัชนะควบกล า้ /khw/ 
อีก 3 รูปแปร คือ [khw] [kw] และ [f] อย่างเช่นค าว่า ‘ขวา้ง’ /khwaːŋ/ ที่มีรูปแปรที่ไดม้าตรฐาน 
แต่ออกเสียงเป็น /kwaːŋ/ และ /faːŋ/ ที่มีรูปแปรที่ไม่ไดม้าตรฐาน  ค าว่า ‘แขวน’ /khwɛːn/ ที่มีรูป
แปรท่ีไดม้าตรฐาน แต่ออกเสียงเป็น /kwɛːn/ และ /fɛːn/ ที่มีรูปแปรที่ไม่ไดม้าตรฐาน 
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พิมพร์ะวี พบความถ่ีของการใชรู้ปแปรต่าง ๆ ของพยญัชนะควบกล า้ /kw/ และ /khw/ 
ดงันี ้รูปแปร /kw/ และ /khw/ ที่เป็นรูปแปรที่ไดม้าตรฐานปรากฏมากกว่ารูปแปรที่ไม่ไดม้าตรฐาน 
เช่น [kw] [k] [f] และ [khw] ถึงรอ้ยละ 80 อีกทั้งเมื่อวิเคราะห์ผลที่ได้จากปัจจัยทางสังคม คือ 
ปัจจัยด้านเพศพบว่ากลุ่มตัวอย่างเพศหญิงจะปรากฏการใช้รูปแปรพยัญชนะควบกล า้ที่ ได้
มาตรฐาน [khw] ในระดบัที่ต  ่ากว่ากลุม่ตวัอย่างเพศชาย (พิมพร์ะวี เรืองวฒักี, 2551, pp. 89-90) 

ปาลีรฐั ทรพัย์ปรุง (2537) ศึกษาเก่ียวกับการแปรของเสียง /h̃/ ในเขตชุมชนเมือง    
จังหวัดสงขลา โดยใชปั้จจัยทางสังคม 5 ปัจจัย ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา แวดวงการใช้
ภาษาและทศันคติต่อภาษาถิ่นของผูพ้ดู ผูว้ิจยัมีสมมติฐานว่ากลุ่มตวัอย่างเพศชายใชรู้ปแปรเสียง 
/h̃/ นอ้ยกว่ากลุ่มตัวอย่างเพศหญิง ซึ่งผูว้ิจัยก าหนดประชากรในการศึกษาเป็นชาวสงขลาจ านวน 
100 คนที่สุ่มมาจากประชากรตามทอ้งถนนในจงัหวดัสงขลา 5 สาย ไดแ้ก่ ถนนไทรบุรี ถนนรามวิถี 
ถนนทะเลหลวง ถนนนครนอก และถนนนครใน ผลการศกึษาพบว่าการแปรของเสียง /h̃/ มีทัง้หมด 
3 รูปแปร คือ รูปแปรเสียง [h̃] ที่เป็นเสียงเสียดแทรก อโฆษะ เสียงขึน้จมูก ซึ่งเป็นเสียงดัง้เดิมใน   
ภาษาสงขลา รูปแปรเสียง [ŋ] ที่เป็นเสียงนาสิก อโฆษะ ฐานเพดานอ่อน ซึ่งเป็นรูปแปรใหม่ของ    
ภาษาสงขลา และรูปแปรเสียง [h] ที่เป็นเสียงเสียดแทรก อโฆษะ โดยทัง้ 3 รูปแปรนีแ้สดงผลของ
การใชใ้นระดบัที่แตกต่างกนั ดงันี ้

ปัจจัยด้านเพศพบว่าเป็นปัจจัยที่ ส่ งผลต่อการแปรของเสียง [h̃] น้อยที่ สุด                    
โดยกลุ่มตัวอย่างเพศชายปรากฏการใช้รูปแปรเสียง [h̃] ที่เป็นรูปแปรดั้งเดิมในระดับที่สูงกว่า          
กลุม่ตวัอย่างเพศหญิงถึงรอ้ยละ 24.77 และกลุม่ตวัอย่างเพศหญิงปรากฏการใชรู้ปแปรเสียง [ŋ] ที่
เป็นรูปแปรใหม่ในระดบัที่สงูกว่ากลุ่มตวัอย่างเพศชายถึงรอ้ยละ 54.18 ส่วนรูปแปรเสียง [h] ของ          
กลุ่มตัวอย่างเพศชายปรากฏการใช้ในระดับที่สูงกว่ากลุ่มตัวอย่างเพศหญิงถึงรอ้ยละ 31.61       
ซึ่งผลที่ไดต้รงกบัสมมติฐานที่ผูว้ิจยัตัง้ไวว้่ากลุม่ตวัอย่างเพศหญิงจะปรากฏการใชรู้ปแปรเสียง [h̃] 
ที่เป็นรูปแปรดัง้เดิมในระดบัที่นอ้ยกว่ากลุ่มตวัอย่างเพศชาย เนื่องจากกลุ่มตวัอย่างเพศหญิงมอง
ว่ารูปแปรเสียง [ŋ] ที่เป็นรูปแปรใหม่นัน้เป็นรูปแปรที่ไดม้าตรฐาน ท าใหก้ลุ่มตวัอย่างเพศหญิงไม่
ค่อยใชรู้ปแปรเสียง [h̃] ที่เป็นรูปแปรดัง้เดิมมากกว่ารูปแปรเสียง [ŋ] ที่เป็นรูปแปรใหม่ที่ใชก้ันใน
สงัคม (ปาลีรฐั ทรพัยป์รุง, 2537, pp. 154-155) 

ณีรวัลย ์ป้ันทอง (2557) ศึกษาเก่ียวกับการออกเสียงภาษาอังกฤษในการพูดและ 
การอ่านออกเสียงของนักเรียนโรงเรียนสองภาษา ซึ่งการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ผูว้ิจัยตอ้งการ
ศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ประการ คือ การเนน้เสียงพยางคแ์ละการลดรูปสระในพยางคไ์ม่เนน้เสียง         
โดยอาศัยปัจจัยทางสังคม 3 ปัจจัย ได้แก่ ระดับการศึกษา เพศ และวัจนลีลา กลุ่มตัวอย่างใน    
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การศึกษา คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6, นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3           
และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ระดับละ 4 คน จ านวนทั้งสิน้ 12 คน แต่ละระดับชั้น
แบ่งเป็นเพศชาย 2 คนและเพศหญิง 2 คน ส่วนปัจจัยดา้นวัจนลีลาแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ             
วจันลีลาเป็นกนัเอง (การพดูแนะน าตวัเอง) และวจันลีลาการอ่านขอ้ความ (การอ่านบทเรียน) 

ผูว้ิจัยสรุปผลของการศึกษาการออกเสียงภาษาอังกฤษแบบอเมริกันในการพูดและ       
การอ่านออกเสียงของนกัเรียนโรงเรียนสองภาษาตามปัจจยัดา้นเพศ ดงันี ้

ปัจจัยด้านเพศพบว่ากลุ่มตัวอย่างเพศชายมีการเน้นเสียงพยางค์ที่ถูกต้องตาม
หลกัการออกเสียงภาษาองักฤษแบบอเมริกนัในวจันลีลาเป็นกนัเองและวจันลีลาการอ่านขอ้ความ
มากกว่ากลุ่มตัวอย่างเพศหญิง  อีกทัง้กลุ่มตัวอย่างเพศชายก็มีการเนน้เสียงของการลดรูปสระใน
พยางคท์ี่ไม่เนน้ในการออกเสียงภาษาองักฤษแบบอเมริกนัที่มากกว่ากลุ่มตวัอย่างเพศหญิงจากทัง้ 
2 วัจนลีลาเช่นเดียวกัน ท าให้สรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างเพศหญิงและกลุ่มตัวอย่างเพศชายใน       
วัจนลีลาทั้ง 2 รูปแบบไม่มีผลต่อการเน้นเสียงพยางค์และการลดรูปสระในพยางค์ที่ ไม่เน้น          
ซึ่งผลที่ไดจ้ะไม่ตรงกบัสมมติฐานที่ผูว้ิจยัไดต้ัง้ไวว้่ากลุม่ตวัอย่างเพศหญิงจะอ่านออกเสียงและพดู
ได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียงภาษาอังกฤษแบบอเมริกันมากกว่ากลุ่มตัวอย่างเพศชาย         
อีกทั้งการที่กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงมีการเน้นเสียงของการเน้นเสียงพยางคแ์ละการลดรูปสระใน
พยางคท์ี่ไม่เน้นน้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างเพศชายเป็นเพราะความต่ืนเตน้ที่มีมากกว่าท าใหผ้ลที่ได้
จากการวิเคราะห์ในปัจจัยด้านเพศ กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงปรากฏผลที่น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่าง    
เพศชาย 

ซึ่งผูว้ิจัยสรุปผลจากปัจจยัทางสงัคมไดว้่าในการออกเสียงเนน้พยางคแ์ละการลดรูป
สระในพยางคไ์ม่เนน้เสียงของกลุ่มตวัอย่างเพศชายและกลุ่มตวัอย่างเพศหญิงปรากฏผลการออก
เสียงที่ไม่ถูกตอ้งตามหลักการการออกเสียงภาษาอังกฤษแบบอเมริกันมากกว่าการออกเสียงที่
ถูกตอ้งตามหลักการการออกเสียงภาษาอังกฤษแบบอเมริกันเกินรอ้ยละ 50 (ณีรวัลย์ ป้ันทอง, 
2557, pp. 93-94) 

พนิดา ธนานันท์ (2545) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการแปรของเสียง [ร], [ล]       
ในต าแหน่งพยญัชนะตน้ของการพดูและการเขียนสะกดค าในภาษาไทย โดยอาศยัปัจจยัทางสงัคม 
3 ปัจจัย ไดแ้ก่ ระดับการศึกษา เพศ และวัจนลีลา ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา จ านวน 100 คน            
โดยตวัอย่างค าที่เลือกใชใ้นการศึกษามีทัง้หมด 16 ค า แต่ทัง้หมด 16 ค านีถู้กแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม 
คือ กลุ่มแรกคือกลุ่มค าที่มีเสียง [ร] เป็นพยัญชนะต้นเด่ียว ได้แก่ ก๋วยเต๋ียวราดหน้า เครื่องราง 
เลิกรา และกระตือรือร้น กลุ่มที่สองคือกลุ่มค าที่มี เสียง [ล] เป็นพยัญชนะต้นเด่ียว ได้แก่ 
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ถนนลาดยาง ลกุลีล้กุลน ไล่เลี่ย และหลดุลุ่ย กลุ่มที่สามคือกลุ่มค าที่มี เสียง [ร] เป็นพยัญชนะตน้
ควบกล า้ ไดแ้ก่ หอยแครง พรางตา ประปา และสะพรึงกลัวและกลุ่มที่สี่คือกลุ่มค าที่มีเสียง [ล] 
เป็นพยัญชนะตน้ควบกล า้ ไดแ้ก่ เกล็ดปลา บิดพลิว้ ยุงก้นปล่อง และผลดัผา้  (พนิดา ธนานันท์, 
2545, pp. 10-17) 

ปัจจัยด้านเพศ พบว่า วัจนลีลาการพูดเป็นทางการ กลุ่มตัวอย่างเพศชายและ     
กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงออกเสียงรูปแปรเสียง [ร] , [ล ] หรือรูปแปรที่ ถูกต้องแตกต่างกัน                 
เพราะกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงจะออกเสียงรูปแปร [ร] , [ล] หรือรูปแปรที่ถูกต้องมากกว่า            
กลุ่มตวัอย่างเพศชาย วจันลีลาการพดูไม่เป็นทางการพบว่ากลุ่มตวัอย่างเพศชายออกเสียงรูปแปร
เสียง [ร] , [ล] หรือรูปแปรที่ถูกต้องน้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างเพศหญิงและในวัจนลีลาภาษาเขียน
พบว่า กลุ่มตวัอย่างเพศหญิงจะใชรู้ปแปร [ร] , [ล] หรือรูปแปรที่ถูกตอ้งมากกว่ากลุ่มตวัอย่างเพศ
ชายเช่นเดียวกัน ซึ่งสรุปผลได้ว่าในวัจนลีลาการพูดเป็นทางการและวัจนลีลาภาษาเขียน         
กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงจะใชรู้ปแปรเสียง [ร] , [ล] หรือรูปแปรที่ถูกตอ้งมากกว่ากลุ่มตัวอย่างเพศ
ชาย แต่ในวจันลีลาการพดูไม่เป็นทางการ ทัง้กลุ่มตวัอย่างเพศหญิงและกลุ่มตัวอย่างเพศชายจะ
ออกเสียงไม่แตกต่างกนัมากนกั (พนิดา ธนานนัท,์ 2545, pp. 100-101) 

ความหลากหลายของการออกเสียงตามวัจนลีลาของผู้พูด 
วจันลีลา (Style) เป็นรูปแบบที่ผูพ้ดูแต่ละคนเลือกที่จะสื่อสารออกมาซึ่งจะมีรูปแบบ

ที่แตกต่างกนั ขึน้อยู่กบัสถานการณท์ี่ผูพู้ดเผชิญอยู่และการพดูที่แตกต่างกนันีน้  าไปสู่ความหมาย
ทางสังคมที่แตกต่างกันในการพูดนั้น ๆ ซึ่งนักภาษาศาสตรส์ังคมให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
กบัวจันลีลา โดย Hymes (1974) นกัภาษาศาสตรส์งัคมชาวอเมริกนักล่าวว่ามีหลายปัจจยัที่สง่ผล
กระทบต่อรูปแบบการพูดของมนุษยใ์นแต่ละสถานการณ ์วตัถุประสงค ์ประเภท และช่องทางการ
สื่อสารก็สามารถสง่ผลกระทบต่อวจันลีลา (Hymes, 1974, อา้งถึงใน Llamas, 2006, p. 95) 

แต่ก่อนการศึกษาเก่ียวกบัปัจจัยดา้นวจันลีลาในการสื่อสารถูกน ามาวิเคราะหอ์ย่าง
ไม่ชดัเจนมากเท่าปัจจุบนั เนื่องจากมุ่งเนน้ไปที่บริบทและวตัถุประสงคข์องผูพ้ดูกบัผูฟั้งอย่างเดียว 
ดังนั้นการศึกษาวัจนลีลาในปัจจุบันจึงต้องน าความหลากหลายทางภาษาที่ เป็นผลมาจาก     
ความแตกต่างทางระดบัความเป็นทางการ สถานการณท์ี่แตกต่างในการสื่อสาร และความสมัพนัธ์
กบัคู่สนทนามาเป็นปัจจยัในการศึกษา 
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Chambers, Schilling-Estes, and Trudgill (2001) กล่าวว่า การเปลี่ยนวัจนลีลาที่
ก่อใหเ้กิดรูปแปรภาษาที่หลากหลายเกิดจากปัจจยัต่าง ๆ เช่น 

1. การเปลี่ยนวัจนลีลาโดยเจตนา (deliberate) ที่ผูพู้ดตระหนักถึงการใชภ้าษา
ในการสื่อสารกบัคู่สนทนาของตน นั่นคือ ผูพ้ดูจะระมดัระวงัตวั (self-conscious) กบัการใชภ้าษา
ในการสื่อสาร หรือแมแ้ต่การใชภ้าษาโดยไม่ตัง้ใจ (unconscious) ที่เกิดขึน้เมื่อผูพ้ดูไม่ไดต้ระหนกั
ถึงการใชภ้าษาในการสื่อสาร เช่น เมื่อผูพ้ดูอยู่ในช่วงเวลาผ่อนคลาย 

2. การเปลี่ยนวัจนลีลาในช่วงสั้น (short - lived) ที่ผู ้พูดมีการเปลี่ยนภาษาใน
รูปแบบเป็นทางการ (formal interview) สูรู่ปแบบภาษาพดู (vernacular style)  

3. การเปลี่ยนวัจนลีลาโดยแพร่หลาย (extensive) ที่มักจะส่งผลต่อการสื่อสาร
ของผูพ้ดูในชีวิตประจ าวนั เช่น ผูพ้ดูที่มีอาชีพเป็นพนกังานขาย เพศหญิง ชาวเท็กซสัมกัจะพดูลาก
เสียง เมื่อตอ้งการเพิ่มยอดขายกบัลกูคา้เพศชาย  

4. การเปลี่ยนวจันลีลาในช่วงยาว (long-term) ที่แสดงลกัษณะเฉพาะในผูพ้ดูแต่
ละกลุ่มหรือแต่ละบุคคล เช่น การออกเสียงภาษาองักฤษส าเนียงแคลิฟอรเ์นียใตใ้นผูพ้ดูเพศหญิง
วัยกลางคนที่มีชนชัน้ทางสงัคมกลางระดับสูงกับผูพู้ดเพศหญิงวัยรุ่นที่อาศัยในแถบหุบเขาซาน
เฟอรน์าโด (San Fernado) รฐัแคลิฟอรเ์นีย ประเทศสหรฐัอเมริกา (Chambers et al., 2001, p. 
376) 

ในส่วนต่อไปจะเป็นการกล่าวถึงแนวคิดที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์วัจนลีลา 4 
ประการ ไดแ้ก่ ความตัง้ใจในการพูด การปรบัตัวตาม การออกแบบตามคู่สนทนา และวัจนลีลา
และอตัลกัษณ ์

ความตั้งใจในการพูด (Attend to speech) 
Labov (1966) ศึกษาเก่ียวกบัวจันลีลาของคนในนครนิวยอรก์ (New York City) 

โดย Labov กล่าวไวว้่า วัจนลีลาไดร้บัอิทธิพลมาจากความใส่ใจในการพูดไม่ว่าความใส่ใจนัน้จะ
มากหรือน้อยก็ก่อใหเ้กิดวัจนลีลาที่แตกต่างกันไป ซึ่ง Labov มีความเชื่อว่าเมื่อเราสื่อสารเรื่อง
ทั่วไป เราจะแสดงวจันลีลาไม่เป็นทางการเพราะจะไม่ใส่ใจในการใชภ้าษา โดยเรียกวจันลีลานีว้่า 
วัจนลีลาเป็นกันเอง (Casual Speech) ถ้าเราอยู่ในการพูดคุยแบบมีทั้งผู้ถามค าถามและ      
ผู้ตอบค าถาม เราจะใส่ใจในการใช้ภาษามากยิ่งขึน้ Labov เรียกวัจนลีลานี ้ว่า วัจนลีลาแบบ
ระมดัระวงั (Careful Speech) แต่ถา้ตอ้งอ่านออกเสียงเรื่องสัน้ เราก็จะแสดงวจันลีลาที่ระมดัระวงั
มากขึน้ แต่ในสถานการณท์ี่เราตอ้งอ่านรายค าศพัทท์ีละค าและอ่านคู่เทียบเสียงที่มีความแตกต่าง
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กันในค าหนึ่งค าเพียง 1 เสียง เช่น ค าว่า batter และ better เราจะยิ่งใส่ใจในการพูดมากยิ่งขึน้ 
เพราะจะตอ้งระมดัระวงัไม่ใหเ้กิดความผิดพลาดใด ๆ ในการออกเสียง 

Labov พบการเปลี่ยนแปลงการออกเสียงอย่างเห็นไดช้ัด ซึ่งการออกเสียงที่ได้
มาตรฐานอย่าง /ŋ/ และการออกเสียงในการพูดคุยสนทนาทั่วไปอย่าง /n/ ที่ปรากฏในค าว่า 
crying การออกเสียง /ŋ/ จะชัดเจนมากกว่าในการอ่านคู่เทียบเสียง ในขณะที่การออกเสียง /n/   
จะชดัเจนมากในวจันลีลาเป็นกนัเอง ซึ่งเทคนิคนีถู้กน ามาใชใ้นการศกึษาจ านวนมากและบ่อยครัง้
ที่ผูว้ิจัยมักจะพบความคลา้ยคลึงของรูปแบบการพูดในลักษณะเดียวกันอีกดว้ย (Labov, 1966, 
อา้งถึงใน Llamas, 2006, p. 95) 

Coupland (1984) นักภาษาศาสตรส์ังคมชาวเวลส์ ศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับ   
วัจนลีลา ซึ่งเก็บข้อมูลการสนทนาระหว่างผู้แทนบริษั ทน าเที่ยวกับลูกค้าที่มาจากคนละ             
ชนชัน้ทางสงัคม โดยตวัแปรภาษาที่ใชใ้นการศึกษา คือ การออกเสียง /t/ ที่อยู่ระหว่างสระในค าว่า 
writer แต่ออกเสียงเป็น rider แทน จากการศึกษานี ้Coupland พบว่าผูแ้ทนบริษัทน าเที่ยวออก
เสียง /t/ ที่ชัดเจนเมื่อตอ้งสนทนากับลูกคา้ในชนชัน้ล่าง  แต่จะออกเสียง /t/ ที่ไม่ชัดเจนเมื่อต้อง
สนทนากับลูกค้าในชนชั้นสูงนั่นคือชนชั้นล่างจะออกเสียง /t/ ที่อยู่ระหว่างสระชัดเจนมากใน     
การสื่อสารทั่วไปแตกต่างจากชนชัน้สงูที่การออกเสียง /t/ ที่อยู่ระหว่างสระจะไม่ค่อยชดัเจนอยู่แลว้ 
ท าใหผู้แ้ทนบรษิัทน าเที่ยวตอ้งเปลี่ยนการออกเสียงไปตามชนชัน้ทางสงัคมของลกูคา้ (Coupland, 
1984, อา้งถึงใน Llamas, 2006, p. 96) 

การปรับตัวตาม (Accommodation Theory) 
Glies (1975) นกัจิตวิทยาสงัคมดา้นภาษา ชาวองักฤษ น าทฤษฎีการปรบัภาษา

ตามสภาพ (Speech Accommodation Theory) ที่อธิบายเก่ียวกบัรูปแบบการพดูที่เราจะตอ้งปรบั
เพื่อใหเ้ขา้กับคู่สนทนาของเราและเพื่อใหไ้ดร้บัความชมชอบจากคู่สนทนามาใชใ้นการวิเคราะห์
รูปแบบภาษา (Glies, & Powesland, 1975, อา้งถึงใน Llamas, 2006, p. 96) 

Glies แบ่งประเภทของทฤษฎีการปรบัภาษาตามสภาพออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
การลอกเลียนแบบพฤติกรรมคู่สนทนา (Convergence) และ การสร้างความแตกต่างกับ
พฤติกรรมคู่สนทนา (Divergence) ประเภทแรกผู้พูดจะเปลี่ยนรูปแบบการพูดให้เหมือนกับ         
คู่สนทนาของผูพู้ด เช่น ความเร็วหรือชา้ในการพดู ส าเนียง ประเด็นที่ก าลงัพูดถึง และจงัหวะการ
หยุดขณะก าลังพูด ส่วนประเภทที่สองผู้พูดจะคงรูปแบบการพูดของตนเองไว้ ไม่ลอกเลียน
พฤติกรรมคู่สนทนาเหมือนในประเภทแรก เนื่องจากตอ้งการแยกตวัเองออกจากกลุม่หรือคู่สนทนา 
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การวิเคราะหว์จันลีลาไม่ไดม้ีแค่ความตัง้ในใจการพดูและการปรบัตวัตามเท่านัน้ 
แต่ยังมีการออกแบบคู่สนทนาที่ผู ้พูดสามารถเลือกออกแบบวัจนลีลาที่ใช้ในการสื่อสารกับ            
คู่สนทนาของตนเองไดอี้กดว้ย ซึ่งจะกลา่วถึงรายละเอียดในหวัขอ้ต่อไป 

การออกแบบตามคู่สนทนา (Audience design) 
Bell (1984) นักภาษาศาสตร์สังคม  ชาวนิวซีแลนด์  คิดค้นแนวคิดเรื่อง          

การออกแบบตามคู่สนทนาที่ต่อมาแนวคิดนี ้กลายเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในการวิเคราะห์    
วัจนลีลา โดย Bell ศึกษาวัจนลี ลาในรายการวิทยุ  ป ระเทศนิ วซีแลนด์  2 รายการ คือ          
National Programme และ Community Network ซึ่งทัง้ 2 รายการใชผู้ป้ระกาศข่าวเพียงคนเดียว
ในการอ่านข่าวรายการวิทยุ National Programme มีผูฟั้งที่มีชนชัน้สูงกว่ารายการ Community 
Network โดยผูป้ระกาศข่าวจะเปลี่ยนการออกเสียงที่ชดัเจนในทัง้ 2 รายการและเมื่อส ารวจขอ้มูล
ความคิดเห็นจากการรับฟังการประกาศข่าวจากทั้ง 2 รายการพบว่าวัจนลีลาในรายการวิทย ุ
National Programme เป็นรูปแบบที่ผูฟั้งรายการชื่นชมมากที่สดุ (Bell, 1984, อา้งถึงใน Llamas, 
2006, p. 97) 

Bell (2014) รวบรวมแนวคิดการออกแบบตามคู่สนทนาไว ้9 ประการ ดงันี ้
1. วัจนลีลา คือ การที่ผูพู้ดแต่ละคนใชภ้าษาเพื่อสื่อสารกับคู่สนทนาของตน 

และวัจนลีลา คือ รูปแบบการใชภ้าษาที่ยืนยันความสมัพันธ์ระหว่างกลุ่มและระหว่างบุคคลของ    
ผูพ้ดูในการสนทนา 

2. วจันลีลา มีที่มาจากความสมัพนัธร์ะหว่างคณุสมบติัทางภาษา (linguistic 
features) กบัสงัคมเฉพาะกลุ่ม ซึ่งความแตกต่างของกลุ่มสงัคมส่งผลไปยงัวจันลีลาที่แตกต่างกัน 
อีกทัง้วจันลีลายงัเก่ียวขอ้งกบัความหมายทางสงัคมที่มาจากภาษาที่ใชใ้นสงัคมแต่ละกลุม่อีกดว้ย 

3. แก่นของแนวคิดการออกแบบตามคู่สนทนาช่วยใหผู้พ้ดูสามารถออกแบบ   
วัจนลีลาที่ใช้กับคู่สนทนาของตน นั่นคือเมื่อผู้พูดรูว้่าคู่สนทนาของตนมีการใช้ภาษาแบบใด          
ผูพู้ดจึงต้องเปลี่ยนวัจนลีลาของเราต่อคู่สนทนานั้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการปรบัตัวตามที่
กลา่วถึงการลอกเลียนแบบคู่สนทนา (convergence) 

4. การออกแบบตามคู่สนทนาสามารถประยุกตใ์ชไ้ดก้ับทุกระดับของภาษา       
ไม่ว่าจะเป็นกลุม่ผูพ้ดูที่สามารถพดูไดเ้พียงภาษาเดียว หรือกลุม่ผูพ้ดูที่สามารถพดูไดห้ลายภาษา 

5. การเปลี่ยนวจันลีลามีสาเหตจุากความแตกต่างทางสงัคมในตวัผูพ้ดู  
6. ผูพู้ดสามารถเลือกใชว้ัจนลีลาไดต้ามสถานการณ์ นั่นคือเมื่อผูพู้ดอยู่ใน

เหตุการณ์ที่ผูพู้ดคิดว่าไม่ควรใชว้ัจนลีลาเช่นนีใ้นการสนทนา ผูพู้ดก็เลือกใชว้ัจนลีลาอ่ืนได ้เช่น   
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ในกรณีที่คู่สนทนาของผูพ้ดูไม่มีความรูใ้นเรื่องที่ก าลงัสนทนา ตวัผูพ้ดูอาจจะเปลี่ยนวจันลีลาของ
ตนใหเ้ขา้กับคู่สนทนา หรือเมื่อมีคนแอบฟังว่าผูพู้ดก าลงัสนทนาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งกับคู่สนทนา   
ผูพ้ดูก็เลือกใชว้จันลีลาอ่ืนได ้

7. การเปลี่ยนวัจนลีลาเป็นผลมาจากหัวข้อในการสนทนา ( topic) หรือ
สถานการณ์  (setting) ที่ ในบางครั้งวัจนลีลาบางรูปแบบอาจใช้ได้เฉพาะบางกลุ่มหรือ              
บางเหตกุารณเ์ท่านัน้ 

8. การตอบสนองของแต่ละวัจนลีลามีที่มาจากสถานการณ์ที่เกิดขึน้ท าให้
ตอ้งเปลี่ยนวัจนลีลาที่ผูพู้ดใช ้ซึ่งในการตอบสนองของแต่ละวัจนลีลามีความเชื่อมโยงกับภาษา
และสถานการณ์ที่ เกิดขึ ้นในสังคม ท าให้ภาษากลายเป็นตัวแปรส าคัญที่สามารถก าหนด
สถานการณท์ี่จะเกิดขึน้ในการสนทนาได ้

9. การเปลี่ยนวจันลีลาสมัพนัธก์บัการออกแบบตามคู่สนทนาที่ในบางครัง้เรา
ตอ้งปรบัวจันลีลาที่ผูพ้ดูใชใ้หเ้ขา้กบัคู่สนทนาในบางกลุม่ 

Bell ยงัศกึษาเพิ่มเติมโดยศึกษาถึงผลกระทบของวจันลีลาที่เป็นผลมาจากปัจจยั
ดา้นเพศและปัจจยัดา้นเชือ้ชาติในเด็กวยัรุ่น ประเทศนิวซีแลนด ์ซึ่ง Bell เลือกศึกษาวจันลีลาของ
ชาวเมารี (Maori) เชือ้สายโพลีนีเซีย (Polynesian) ในผูพ้ดูเพศหญิงและเพศชาย และวจันลีลาของ
ชาวปาเกฮา (Pakeha) ในผูพ้ดูเพศหญิง และเพศชายเช่นเดียวกนั โดยเก็บขอ้มลูจากผูพ้ดูคนละ 3 
ครัง้และผูเ้ก็บขอ้มลูในแต่ละครัง้จะแตกต่างกนัรวมทัง้สิน้ 12 คน 

ในการเก็บขอ้มลูครัง้แรก ผูเ้ก็บขอ้มลูจะเป็นผูพู้ดที่เพศและเชือ้ชาติเดียวกนั เช่น 
ผูเ้ก็บขอ้มูลและผูใ้หข้อ้มูลเป็นผูพู้ดที่อาศัยในชนเผ่าเมารีและเป็นเพศชายเหมือนกนั ในการเก็บ
ขอ้มลูครัง้ที่สองผูเ้ก็บขอ้มลูและผูใ้หข้อ้มลูจะไม่ใช่เพศเดียวกนั เช่น ผูเ้ก็บขอ้มลูชาวเมารี เพศหญิง
เก็บขอ้มูลจากผูพู้ดชาวเมารี เพศชาย และในการเก็บขอ้มูลครัง้ที่สามจะไม่ใช่เชือ้ชาติเดียวกัน  
โดยครัง้นีผู้เ้ก็บขอ้มลูจะเป็นชาวปาเกฮา เพศชาย 

จากการเปรียบเทียบวจันลีลาของชาวเมารี เพศชายในการเก็บขอ้มลูครัง้แรกและ
ในการเก็บข้อมูลครั้งที่สาม พบว่าผู้พูดชาวเมารี เพศชาย มีการเปลี่ยนวัจนลีลาของตนเอง        
เมื่อเปลี่ยนผูเ้ก็บขอ้มูลเป็นชาวปาเกฮา ซึ่งแตกต่างจากการถูกเก็บขอ้มูลจากผูพู้ดที่อาศัยอยู่ใน   
ชนเผ่าเดียวกัน นอกจากนี ้ยังพบคุณสมบัติทางภาษาที่ ใช้แยกแยะความแตกต่างระหว่าง
ภาษาอังกฤษในชาวเมารีและภาษาอังกฤษในชาวปาเกฮา โดยชาวเมารีเพศชายจะแสดงรูปแบบ
ภาษาที่เป็นเอกลกัษณ์ในชนเผ่าของตนมากกว่าที่พวกเขาจะแสดงรูปแบบเหล่านีก้บัผูพู้ดที่ไม่ได้
อาศัยในชนเผ่าเดียวกับตน จากขอ้มูลเหล่านีท้  าใหเ้ราเห็นได้อย่างชัดเจนว่าผู้พูดแต่ละคนรูว้่า
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ตนเองตอ้งเปลี่ยนวจันลีลาใหเ้ขา้กบัคู่สนทนา และยงัพบว่าผูพ้ดูชาวเมารีจะแสดงลกัษณะภาษาที่
ตนใช้ในสังคมของตนอย่างเห็นได้ชัดเมื่อมีการพูดคุยในประเด็นที่เก่ียวข้องกับครอบครวัหรือ
วฒันธรรมในชนเผ่า กลา่วคือ ผูพ้ดูจะเป็นตวัเองมากที่สดุเมื่อผูพ้ดูใชล้กัษณะภาษาที่ตนเองใชเ้ป็น
ประจ าในสงัคมของตน 

วัจนลีลาและอัตลักษณ ์(style and identity) 
นอกจากวัจนลีลาที่ เปลี่ยนตามความตั้งใจในการพูด การปรับตัวตามและ      

การออกแบบตามคู่สนทนาที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วนั้น ยังมีอีกปัจจัยที่ส่งผลต่อวัจนลีลา คือ       
อตัลกัษณ ์(Identity) ซึ่งการใชภ้าษาในการแสดงอตัลกัษณน์ัน้เป็นสิ่งที่ส  าคญัอย่างมากที่จะแสดง
ว่าตัวเรานั้นมาจากสงัคมแบบใด  Coupland (2001) ศึกษาเก่ียวกับรูปแบบภาษาที่ใชใ้นการจัด
รายการวิทยุในประเทศเวลส ์พบว่าภาษาที่ผู ้จัดรายการวิทยุใชม้ากที่สุดจะเป็นรูปแบบภาษา
ทอ้งถิ่น (Coupland, 2001, อา้งถึงใน Llamas, 2006, p. 99) 

สิ่งที่ได้เห็นได้อย่างชัดเจนเก่ียวกับวัจนลีลาที่บ่งบอกอัตลักษณ์ของผู้พูดใน
การศึกษาต่าง ๆ นัน้ก็ช่วยใหเ้ราตระหนกัไดว้่าการท่ีภาษามีความหลากหลายมีที่มาจากวจันลีลาที่
แตกต่างกนัในแต่ละสถานการณท์ี่ผูพ้ดูเผชิญ และวจันลีลาที่แตกต่างกนันีเ้องก็เป็นอีกสาเหตหุนึ่ง
ที่ท าใหเ้กิดความหลากหลายทางภาษา 

Okamoto (2008) ศกึษาเก่ียวกบัวจันลีลาที่เก่ียวขอ้งกบัการใชภ้าษายามากุจิกบั
การใช้ภาษาระดับมาตรฐานของคนญ่ีปุ่ นในจังหวัดยามากุจิ (Yamaguchi) ประเทศญ่ีปุ่ น          
ซึ่งข้อมูลที่ ใช้ศึกษาอยู่ในระหว่าง ปี  ค.ศ. 1997 และปี ค.ศ. 1998 โดยแหล่งข้อมูลหลักใน
การศึกษามาจากเทปบันทึกเสียง 9 เทปที่ประกอบด้วยบทสนทนาของผู้พูดจ านวน 10 คน       
และยังมีแบบสอบถามที่เก็บขอ้มูลเพิ่มเติมหลงัจากบันทึกเสียงไปแลว้ในครัง้แรก ซึ่งผูพู้ดทุกคน
ที่มาจากจังหวะยามากุจิจะนั่งหันหน้าเขา้หากันและเริ่มพูดคุยกันเก่ียวกับหัวขอ้ที่ตนเองเลือก 
หลังจากนั้นผูว้ิจัยจึงเลือกศึกษาผูพู้ดจ านวน 2 คนจาก 10 คน ซึ่งผูพู้ดคนแรกเกิดเมืองฟูกุโอกะ 
ภูมิภาคคิวชู แต่อาศัยอยู่ที่ Shuuhoo-choo ตั้งแต่เด็กและมีธุรกิจเป็นของตนเอง ส่วนผูพู้ดคนที่
สองเกิดและอาศยัอยู่ที่ Shuuhoo-choo ตัง้แต่เกิดและท าอาชีพมคัคเุทศก ์

ผลการศึกษาพบว่าผู้พูดทั้ง 2 คนแสดงรูปแบบการใช้ภาษาที่แตกต่างกัน       
โดยเมื่อผูพ้ดูคนแรกสื่อสารกบัครอบครวัหรือเพื่อนสนิทของตนจะใชภ้าษาระดบัมาตรฐานนอ้ยครัง้
กว่าภาษายามากุจิ แต่เมื่อต้องสื่อสารกับบุคคลที่ตนไม่ค่อยสนิทสนม เช่น ลูกของเพื่อนจะใช้
ภาษาระดับมาตรฐานบ่อยครั้ง เช่นเดียวกันกับผู้พูดคนที่สองที่ เลือกใช้ภาษายามากุจิและ
ภาษาระดับมาตรฐานกับคู่สนทนาของตน นอกจากนีส้ิ่งที่เหมือนกันของผูพู้ดคนแรกและผู้พูด     
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คนที่สอง คือ การที่ผูพ้ดูทัง้คู่มักใชภ้าษาระดบัมาตรฐานในการทกัทายหรือเริ่มบทสนทนาดว้ยกัน 
ดงันัน้ถึงแมผู้พ้ดูคนแรกและผูพ้ดูคนที่สองจะอาศยัในเมืองเดียวกนั แต่ผูพ้ดูที่มีประวติัการโยกยา้ย
ที่อยู่อาศัยของตนจากเมืองหนึ่งไปสู่เมืองหนึ่งก็จะปรากฏการใชภ้าษาในรูปแบบที่แตกต่างกัน  
(Okamoto, 2008, pp. 235-247) 

Astika (2018) ศึกษาวัจนลีลาจากรายการทอล์กโชว์ชื่ อดัง  Kick Andy              
ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทศันน์ครหลวงอินโดนีเซีย หรือ เมโทร ทีวี (Metro TV) ซึ่งเป็นรายการที่
ให้แขกรบัเชิญแบ่งปันเรื่องราวเก่ียวกับตนเองเพื่อเป็นแง่คิดแก่ผู้ชม โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษาจากเทปบันทึกรายการเพื่อศึกษาวัจนลีลาระหว่างพิธีกรรายการและแขกรับเชิญ         
ในการศึกษานี ้Astika อา้งอิงแนวคิดวัจนลีลาตาม Martin Joos (Joos, 1962, อา้งถึงใน Astika, 
2018) ที่แบ่งวัจนลีลาออกเป็น 5 รูปแบบ ได้แก่ วัจนลีลาตายตัว (Frozen Style) วัจนลีลาเป็น
ทางการ (Formal Style) วจันลีลาปรกึษาหารือ (Consultative Style) วจันลีลาเป็นกนัเอง (Casual 
Style) และวัจนลีลาสนิทสนม ( Intimate Style) ผลการศึกษาพบเพียง  4 วัจนลีลา ได้แก่         
วจันลีลาเป็นทางการ วัจนลีลาปรกึษาหารือ วจันลีลาเป็นกนัเอง และวจันลีลาสนิทสนม ซึ่งในแต่
ละวจันลีลามีรูปแบบการใชภ้าษา ดงันี ้

1. วจันลีลาเป็นทางการจะเป็นการสื่อสารทางเดียว (one-way communication) 
ที่ ไม่มีการตอบรับจากผู้ชมในห้องส่ง โดยพิธีกรได้แจ้งกับผู้ชมในห้องส่งล่วงหน้าเก่ียวกับ          
การสมัภาษณแ์ขกรบัเชิญ 

2. วจันลีลาปรกึษาหารือ เป็นการสื่อสารระหว่างพิธีกรกบัแขกรบัเชิญ 
3. วจันลีลาเป็นกนัเอง ทัง้พิธีกรและแขกรบัเชิญจะไม่ใช่รูปแบบภาษาอินโดนีเซีย

มาตรฐาน เพื่อใหก้ารสื่อสารมีความผ่อนคลายและลดความเป็นทางการของสถานการณล์ง 
4. วัจนลีลาสนิทสนม จะแสดงรูปแบบการใช้ภาษาที่พิธีกรและแขกรบัเชิญมี

ความสนิทสนมอยู่ก่อนแลว้ เช่น พิธีกรเรียกแขกรบัเชิญดว้ยค าว่า ‘opa’ ที่แปลว่า คณุปู่  ส่วนแขก
รบัเชิญก็ตอบกลบัดว้ยค าว่า ‘Terimakasih’ ที่แปลว่า ขอบคุณ ซึ่งค านีส้ามารถใชไ้ดท้ัง้วัจนลีลา
เป็นทางการและวจันลีลาไม่เป็นทางการ 

ผลจากการศกึษาพบว่าวจันลีลาเป็นกนัเองปรากฏผลในระดบัที่สงูที่สดุถึงรอ้ยละ 
65.3 เนื่องจากเป็นวจันลีลาที่พิธีกรใชเ้พื่อสรา้งความผ่อนคลายและความคุน้เคยในการสนทนากบั
แขกรบัเชิญใหไ้ดม้ากที่สุด รองลงมาเป็นวัจนลีลาปรึกษาหารือที่พบในสถานการณ์ที่พิ ธีกรและ 
แขกรบัเชิญไม่ไดส้ื่อสารกันตรงตามที่เตรียมไวก้่อนเขา้รายการ วัจนลีลาเป็นทางการปรากฏผล
เพียงรอ้ยละ 5.3 เนื่องจากพิธีกรจะใชรู้ปภาษาที่เป็นทางการเมื่อตอ้งแจง้รายละเอียดกับผูช้มใน



  31 

หอ้งส่งก่อนจะเขา้รายการ และวัจนลีลาสนิทสนมที่ปรากฏผลในระดับที่น้อยที่สุดเพี ยงรอ้ยละ 
1.22 เนื่องจากพิธีกรตอ้งการสรา้งความคุน้เคยหรือลดความเป็นทางการในการสนทนาใหน้อ้ยลง 
แต่ในการศึกษานีไ้ม่พบวัจนลีลาตายตัว เพราะในการจัดรายการทอลก์โชวไ์ม่เหมาะแก่การใช ้        
รูปภาษาที่ตอ้งระมัดระวังเป็นอย่างมาก ซึ่งวัจนลีลาตายตัวมักจะปรากฏในสถานการณ์ที่เป็น
ทางการมีการวางแผน เช่น พิธีกรรมทางศาสนา และการกล่าวสุนทรพจน์ โดย Astika กล่าว
เพิ่มเติมว่าวัจนลีลาระหว่างพิธีกรและแขกรบัเชิญนัน้ ช่วยใหก้ารสนทนาของพวกเขาเป็นไปอย่าง
ราบรื่น ไม่อดึอดัจนเกินไป และช่วยสรา้งความบนัเทิงแก่ผูช้ม (Astika, 2018, p. 160) 

Yaguchi, Iyeiri, and Baba (2010) ศึกษาความแตกต่างของการใชค้ าคณุศัพท์
เน้นย ้า (Intensifiers) เช่น very, really  และ real ในรูปแบบการใช้ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน    
ซึ่งในการศึกษานีใ้ชปั้จจยัทางสงัคม 2 ปัจจัย ไดแ้ก่ เพศและวจันลีลา โดยเก็บขอ้มลูจาก Corpus 
of Spoken Professional American-English (CSPAE) ที่จ  าแนกวัจนลีลาที่ ใช้ในการสนทนา
ออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่  วัจนลีลาในท าเนียบขาว (White House) วัจนลีลาการประชุมภายใน
คณะ (faculty meetings) วัจนลีลาการประชุมวิชาคณิตศาสตร ์(Committee of Mathematics) 
และวัจนลีลาการประชุมวิชาการอ่าน (Committee of Reading) ซึ่งผู้วิจัยตั้งสมมติฐานไว้ว่า   
กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงจะปรากฏการใช้ค าคุณศัพท์เน้นย ้ามากกว่ากลุ่มตัวอย่างเพศชายใน       
การสื่อสาร 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างวัจนลีลาในท าเนียบขาวปรากฏการใช ้very 
มากกว่ากลุ่มตัวอย่างวัจนลีลาการประชุมภายในคณะ กลุ่มตัวอย่างวัจนลีลาการประชุมวิชา
คณิตศาสตร ์และกลุ่มตัวอย่างวจันลีลาการประชุมวิชาการอ่าน ซึ่งแตกต่างจาก real หรือ really  
ที่พบในระดับที่น้อยมาก อีกทั้งเมื่อวิเคราะห์ถึงความถ่ีของการใชค้ าคุณศัพท์เน้นย า้ทั้ง 3 ค านี ้
กลุ่มตวัอย่างที่อยู่วจันลีลาเป็นทางการ เช่น วจันลีลาในท าเนียบขาวจะหลีกเลี่ยงการใช ้ real หรือ 
really แต่เมื่ออยู่ในวจันลีลาไม่เป็นทางการ เช่น วจันลีลาการประชุมวิชาคณิตศาสตรก์บัวจันลีลา
การประชุมวิชาการอ่านจะปรากฏการใช้ real หรือ really ในระดับที่สูงมากและเมื่อน าปัจจัย   
ดา้นเพศมาวิเคราะหด์ว้ยจะพบว่ากลุ่มตัวอย่างเพศหญิงในวจันลีลาการประชุมวิชาคณิตศาสตร์
และวจันลีลาการประชุมวิชาการอ่านปรากฏการใช ้real หรือ really ในระดบัที่สงูกว่ากลุม่ตวัอย่าง
เพศชาย 

สรุปผลจากทัง้ 2 ปัจจัยทางสงัคมไดว้่า กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงจะปรากฏการใช ้
very ในระดับที่ สูงกว่า real หรือ really ท าให้เข้าใจได้ว่าความถ่ีในระดับที่ สูงของการใช้
ค าคุณศัพทข์องเพศหญิงอาจไม่ไดข้ึน้อยู่กับวัจนลีลาที่กลุ่มตัวอย่างใช ้แต่เป็นสิ่งที่กลุ่มตัวอย่าง
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เพศหญิงส่วนมากมักใชก้ัน และในค าว่า  real หรือ really จะพบมากสุดในวัจนลีลาเป็นทางการ
หรือในสถานการณ์ที่มีการเจรจาโต้ตอบระหว่างผู้พูดและผู้ฟั งและในค าว่า very พบใน
สถานการณท์ี่ไม่เป็นทางการมากท่ีสดุ (Yaguchi et al., 2010, pp. 585-595) 

DiCanio and Whalen (2015) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสั้นยาวของ
เสียงสระและวัจนลีลาการพดูในภาษา Arapaho ที่ใชใ้นรฐัไวโอมิง ประเทศสหรฐัอเมริกา ซึ่งกลุ่ม
ตวัอย่างในการศึกษาแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุม่ตวัอย่างที่เป็นค าในภาษา Arapaho ที่เป็นสระเดี่ยว 
(monophthongs) และกลุ่มตัวอย่างเพศหญิง 3 คนและเพศชาย 1 คน โดยในการเก็บขอ้มูลจะ
ใชว้จันลีลา 2 รูปแบบ คือ วจันลีลาการเลา่เรื่องและวจันลีลาการสมัภาษณ ์

ผลที่ได้จากการศึกษา ผู้วิจัยจ าแนกออกเป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบความถ่ี      
สั่นพอ้งของช่องเสียงหรือเรียกว่า ฟอรเ์มนต ์(formant) ที่พิจารณาคณุสมบติัของเสียงสระ (vowel 
quality) ดว้ยการแทนค่าดว้ยตัวแปร F1,F2 อีกรูปแบบ คือ รูปแบบระยะเวลาของการออกเสียง 
โดยรูปแบบความถ่ีสั่นพ้องของช่องเสียงพบว่า ตัวแปร F1 ของสระต ่าเสียงสั้นปรากฏความถ่ี     
สั่นพ้องของช่องเสียงในระดับที่น้อยกว่าสระต ่าเสียงยาวและสระสูงเสียงสั้นที่ปรากฏความถ่ี       
สั่นพอ้งของช่องเสียงในระดับสูงกว่าสระสูงเสียงยาว และในตัวแปร F2 ของสระ /iː/ /ɛ/ และ /u/    
ที่ปรากฏความถ่ีสั่นพ้องของช่องเสียงในระดับที่สูงกว่าสระ / i/ /ɛː/ และ /uː/  ตัวแปร F1 ของ     
วจันลีลาการเลา่เรื่องปรากฏความถ่ีสั่นพอ้งของช่องเสียงในระดบัสงูเมื่อเป็นการออกเสียงสระเสียง
สั้นทั้งหมด ซึ่งแตกต่างจากตัวแปร F2 ของวัจนลีลาการเล่าเรื่องที่ปรากฏความถ่ีสั่นพ้องของ     
ช่องเสียงในระดบัสงูเมื่อเป็นการออกเสียงสระเสียงยาว 

ส่วนรูปแบบระยะเวลาของการออกเสียงพบว่า สระเสียงยาวปรากฏระยะเวลา
ของการออกเสียงยาวกว่าสระเสียงสัน้ถึง 165.5 มิลลิวินาที (ms) แต่สระเสียงยาวบางตัวอาจจะ
ปรากฏระยะเวลาของการออกเสียงที่สั้นกว่าสระเสียงสั้น ซึ่งความสั้นยาวของเสียงสระส่งผล
ต่อเนื่ องไปยังวัจนลีลา โดยสระเสียงยาวในวัจนลีลาการ เล่าเรื่องปรากฏระยะเวลาของ             
การออกเสียงที่สัน้กว่าสระเสียงสัน้เพียง 28 มิลลิวินาที  และสระเสียงสัน้ในวจันลีลาการสมัภาษณ์
ปรากฏระยะเวลาของการออกเสียงที่ยาวกว่าวัจนลีลาการเล่าเรื่อง อีกทั้งผู้วิจัยพบว่า สระสูง    
เช่น /i/ และ /u/ ปรากฏระยะเวลาของการออกเสียงที่สัน้กว่าสระต ่าเสียงสัน้ เช่น /ɛ/ และ /ɔ/ 

Brown (2015) ศึกษาเก่ียวกับหน่วยค าแสดงความสุภาพ –yo และหน่วยค า
แสดงความเคารพ  –supnita ที่ปรากฏในภาษาเกาหลี ซึ่งในภาษาเกาหลีมีการแบ่งประเภท
ของวัจนลีลาออกเป็น 6 ประเภทหลัก ได้แก่ วัจนลีลาทั่ วไป (plain style) วัจนลีลาสนิทสนม 
( intimate style) วัจนลี ลาคุ้น เคย ( familiar style) วัจนลี ลากึ่ งทางการ (semiformal style)       
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วัจนลีลาแสดงความสุภาพ (polite style) และวัจนลีลาแสดงความเคารพ (deferential style)   
โดยผูว้ิจยัเลือกศกึษาเพียง 2 วจันลีลา คือ วจันลีลาแสดงความสภุาพที่ประกอบดว้ยหน่วยค า  –yo 
ซึ่งมีความสุภาพและความเป็นทางการนอ้ยกว่า และวัจนลีลาแสดงความเคารพที่ประกอบดว้ย
หน่วยค า  –supnita ท่ีมีความเป็นทางการมากท่ีสุด เช่น  ในค่ายทหาร ผู้ท่ีมีศักดิ์น้อยกว่าจะใช้
หน่วยค า –supnita กับผูท่ี้มีศักดิ์มากกว่าตนและในหนังสือสอนไวยากรณ์ภาษาเกาหลีส าหรบั
ผูเ้รียนภาษาที่สองบางตัวอย่างจะแสดงหน่วยค า –supnita ในสถานการณท์ี่มีความเป็นทางการ
มากที่สดุ 

Brown เก็บขอ้มลูจากรายการโทรทศันช์่อง KBS ชื่อว่า Ask whatever you want 
ที่ออกอากาศช่วงเวลากลางวนั ซึ่งเป็นรายการใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัดา้นโภชนาการ ดา้นสขุภาพและ
ดา้นการเงิน  โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 4 ประเภท คือ ประเภทที่หนึ่งเป็นผู้น าเสนอสินค้า 
(presenter) เพศหญิงและเพศชาย 2 คน ประเภทที่สองเป็นแขกรบัเชิญเพศชาย 1 คน ประเภทที่
สามเป็นผูเ้ชี่ยวชาญดา้นยาและผูอ้  านวยการโรงพยาบาล เพศชาย 2 คน และประเภทที่สี่เป็นผูช้ม
ในหอ้งส่ง 8 คน ซึ่งประกอบดว้ยผูช้มเพศหญิง 7 คนและผูช้มเพศชาย 1 คน จ านวนทัง้สิน้ 13 คน 
ผลการศึกษาพบว่าหน่วยค า –yo และหน่วยค า –supnita ทั้ง 2 หน่วยค าเป็นหน่วยค าที่ใชเ้พื่อ
แสดงความสุภาพในการสื่อสาร ซึ่งวจันลีลาที่แตกต่างกันส่งผลโดยตรงต่อการใชห้น่วยค าแสดง
ความสุภาพที่แตกต่างกัน โดยหน่วยค า –yo จะถูกใชใ้นบริบทการพูดที่ค่อนขา้งเป็นส่วนตัวหรือ
เป็นการสื่อสารกันระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผูน้  าเสนอสินคา้กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผูเ้ชี่ยวชาญ  
ส่วนหน่วยค า –supnita จะถูกใชเ้มื่อกลุ่มตวัอย่างที่อยู่ในรายการอธิบายถึงหนา้ที่ที่กลุ่มตัวอย่าง
แต่ละกลุ่มตอ้งท าขณะถ่ายท าและกลุ่มตวัอย่างที่เป็นผูน้  าเสนอสินคา้จะใชห้น่วยค านี  ้เมื่อตอ้งการ
น าเสนอเก่ียวกับสินค้าของตน ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านยาและผู้อ  านวยการ
โรงพยาบาลจะใช้หน่วยค านีเ้มื่อตอ้งใช้ค าศัพทท์ี่เป็นทางการในการสื่อสาร เช่น การใหค้วามรู้
ทางการแพทย ์ดังนัน้ในการวิเคราะหว์ัจนลีลาแสดงความสุภาพและวัจนลีลาแสดงความเคารพ 
หน่วยค า –supnita จะถูกใชม้ากที่สดุในบริบทที่มีความเป็นทางการสงูแตกต่างจากหน่วยค า –yo 
ที่มกัจะถกูใชก้บับรบิทท่ีมีความเป็นทางการนอ้ย (Brown, 2015, pp. 55-57) 

วัจนลีลาตามการนิยามของมารต์ิน โจส (Martin Joos) 
วจันลีลาตามการนิยามของ Joos (1967) นักภาษาศาสตร ์ชาวเยอรมันที่ได้

กล่าวไว้ในหนังสือ  The Five Clocks: A linguistic excursion into the five styles of English 
usage ว่าวัจนลีลา คือ รูปแบบภาษาที่มีลักษณะความเป็นทางการแตกต่างกันและปราศจาก
กฏเกณฑท์ี่ผูพ้ดูจ าเป็นตอ้งใชเ้พียงวจันลีลาเดียวในการสนทนา ซึ่งสามารถเปลี่ยนวจันลีลาตามที่
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ผูพู้ดตอ้งการได ้โดยเรียงล าดับวจันลีลาไว ้5 ระดับตามระดับความเป็นทางการของการใชภ้าษา 
ดงันี ้ 

1. วจันลีลาตายตวั (Frozen Style) เป็นวจันลีลาที่รูปแบบภาษาเหมาะกบัพิธี
การแสดงความเคารพ การประกาศ หรือการตีพิมพ์ ซึ่งผู้ฟังหรือผูอ่้านจะไม่สามารถแก้ไขหรือ
โตแ้ยง้กบัตวัผูเ้ขียนหรือตวัผูพ้ดูได ้อีกทัง้ผูพ้ดูกบัผูฟั้งจะแยกกนัอย่างชดัเจน นั่นคือ ผูพ้ดูและผูฟั้ง
จะยงัเป็นคนแปลกหนา้ต่อกัน เนื่องจากเป็นวจันลีลาที่ไม่เปิดพืน้ที่ใหผู้พู้ดหรือผูฟั้งไดส้นทนากัน
อย่างเต็มที่ (Joos, 1967, pp. 39-41) 

2. วัจนลีลาเป็นทางการ (Formal Style) เป็นวัจนลีลาที่ รูปแบบภาษาจะ
แตกต่างจากวัจนลีลาหารือ โดยรูปแบบภาษาที่ ใช้จะช่วยให้ผู้ฟังรู ้ได้ว่าตนเองก าลังอยู่ใน
สถานการณเ์ป็นทางการ แต่ผูฟั้งจะตอ้งรอจนกว่าผูพ้ดูอนุญาตใหผู้ฟั้งเป็นฝ่ายพูด อีกทัง้วจันลีลา
เป็นทางการยังไม่มีการตัดค าทิง้จากประโยค หลีกเลี่ยงการใชค้ าซ า้ เน้นการออกเสียงที่ชัดเจน 
เนื่องจากผูฟั้งจะไดย้ินเสียงผูพ้ดูเพียงครัง้เดียว ท าใหก้ารออกเสียงจะตอ้งชดัเจนมากที่สดุ (Joos, 
1967, pp. 35-38) 

3. วจันลีลาปรกึษาหารือ (Consultive Style) เป็นวจันลีลาที่รูปแบบภาษาเชิง
ปรกึษาหารือ รูปประโยคจะไม่ซบัซอ้นเท่าวัจนลีลาเป็นทางการ ผูฟั้งจะมีส่วนร่วมในการสนทนา
อย่างเต็มที่ เช่น การสนทนาผ่านโทรศัพท์และการสนทนาแบบเผชิญหน้า ผูฟั้งจะไม่นิ่งเฉยต่อ    
บทสนทนาของผูพ้ดู โดยผูฟั้งจะแสดงท่าทาง เช่น การพยกัหนา้ การยิม้ หรือตอบรบักบับทสนทนา
นั้น  ๆ  เช่น  ‘oh’ , ‘I see’ , ‘yes I know’ , ‘yeah’ , ‘unhunh’ , ‘that’s right’ และ ‘well’ เป็นต้น 
(Joos, 1967, pp. 20-28) 

4. วัจนลีลาเป็นกัน เอง (Casual Style) หรือวัจนลีลาไม่ เป็นทางการ 
(Informal Style) เป็นวัจนลีลาที่รูปแบบภาษาที่ใชม้ักจะอยู่ในกลุ่มเพื่อนหรือคนรูจ้ักที่มีช่วงอายุ
หรือสถานภาพทางสงัคมเดียวกนั ซึ่งรูปแบบภาษาที่มกัจะใชใ้นวจันลีลาเป็นกนัเอง คือ การตดัค า
ทิง้จากประโยค (ellipsis) หรือการใชค้ าแสลง (slang) ที่บุคคลที่อยู่นอกบทสนทนาจะไม่สามารถ
เขา้ใจได ้โดยความแตกต่างของการตัดค าทิง้จากประโยคในวัจนลีลาปรึกษาหารือกับวัจนลีลา  
เป็นกนัเอง คือ วจันลีลาหารือมกัจะใชรู้ปประโยคที่ว่า ‘I believe that I can find one’ แต่วจันลีลา
เป็นกันเองจะใชรู้ปประโยคที่สัน้กว่าวัจนลีลาปรกึษาหารือ นั่นคือ ‘I believe I can find one’ หรือ 
‘Believe I can find one’ แทน ซึ่งไม่จ าเป็นตอ้งเคร่งครดัตามกฎเกณฑท์างไวยากรณ์หรือแมแ้ต่
การออกเสียงในวัจนลีลาปรึกษาหารือที่ จะออกเสียงชัดเจนทุกค า คือ ‘Can I help you?’            
แต่การออกเสียงในวัจนลีลาเป็นกันเอง ผู้พูดอาจจะไม่ รู ้สึกตัวหรือจ าเป็นต้องระมัดระวัง              
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ท าใหก้ารออกเสียงอาจจะเรว็และไม่ชดัเจนในบางค า คือ ‘C’n I help you?’ (Joos, 1967, pp. 23-
25) 

5. วัจนลีลาสนิทสนม (Intimate Style) เป็นวัจนลีลาที่รูปแบบภาษาที่ใชอ้ยู่
ในระดบัเครือญาติหรือคนในครอบครวั ไม่ตอ้งระมดัระวงัในการใชภ้าษา ซึ่งรูปแบบภาษาที่ มักจะ
ใชใ้นวจันลีลาสนิทสนม คือ การสกดั (extraction) และศพัทเ์ฉพาะ (jargon) ซึ่งรูปแบบภาษาที่ใช้
มกัจะเขา้ใจกนัภายในกลุม่ (Joos, 1967, pp. 29-32) 

 
 
 
 
 
 
 



 

บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการวิจยั ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้
1. การก าหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอย่าง 
2. การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. การจดักระท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 

การก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

ในการวิจยันี ้ผูว้ิจยัแบ่งประชากรออกเป็น 2 ประเภท ซึ่งรายละเอียดมีดงันี ้
1. ผูบ้อกภาษา คือ คนไทยเจา้ของภาษาที่ใชภ้าษาไทยในชีวิตประจ าวนั เกิดและ

มีภูมิล  าเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร ไม่เคยยา้ยไปอยู่ภูมิล  าเนาอ่ืน และจะตอ้งไม่มีความบกพร่อง
ทางอวยัวะที่ใชส้  าหรบัการออกเสียง 

2. รายการค าภาษาไทยที่ สามารถแปรเสียงได้ 2 แบบจากพจนานุกรม          
ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ปี พ.ศ. 2554  

กลุ่มตัวอย่าง 
1. กลุ่มตัวอย่างผู้บอกภาษา คือ พนักงานจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแห่ งหนึ่ง ซึ่งผู้วิจัยใช้วิ ธี เลือกกลุ่มตัวอย่างตามความสะดวก 
(Convenience Sampling) เนื่องจากเป็นบริษัทที่ตั้งใกลบ้้าน ท าใหป้ระหยัดเวลาและค่าใชจ้่าย 
และยังเป็นบริษัทที่มีคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างตรงกับปัจจัยทางสังคมที่ผู ้วิจัยก าหนดไว ้     
โดยคัดเลือกพนักงานแผนกบริหารทรพัย์สินและบริหารงานระบบอาคารกับพนักงานแผนก
ทรพัยากรบุคคล ซึ่งก าหนดกลุ่มตัวอย่างตามปัจจัยทางสังคม ไดแ้ก่ ปัจจัยดา้นสถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม คือ รายได้ ปัจจัยด้านเพศ ปัจจัยด้านวัจนลีลา คือ วัจนลีลาเป็นทางการ
และวจันลีลาไม่เป็นทางการ จ านวน 140 คน ดงัตาราง 1 
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ตาราง 1 แสดงกลุม่ตวัอย่างที่ก าหนดตามปัจจยัดา้นรายได ้เพศ และวจันลีลา 

ประเภท ตัวแปร รายละเอียด 

ตวัแปรตาม การแทรกหรือไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางค ์ 1. การแทรกเสยีง CV ระหวา่งพยางค ์
2. การไม่แทรกเสียง CV ระหวา่งพยางค ์

ตวัแปรตน้ 
 
 

รายได ้ 1. รายไดต้  ่า 
2. รายไดป้านกลาง 
3. รายไดส้งู 

เพศ 1. ชาย           
2. หญิง          

วจันลีลา 1. วจันลีลาเป็นทางการ 
2. วจันลีลาไม่เป็นทางการ 

 
2. กลุ่มตัวอย่างที่ เป็นค าภาษาไทยที่ มีการแปรเสียงได้ 2 แบบ จ านวน 10 ค า         

ซึ่งผูว้ิจยัแบ่งขัน้ตอนการเลือกใชค้ าภาษาไทยออกเป็น 3 ขัน้ตอนดงันี ้ 
2.1 ผู้วิจัยคัดเลือกค าที่สามารถออกเสียงได้ 2 แบบ คือ การแทรกเสียง CV 

ระหว่างพยางค์หรือการไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางค์ และได้ระบุ ไว้ในพจนานุกรม                        
ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ปี พ.ศ. 2554  

2.2 เมื่อคัดเลือกค าที่สามารถออกเสียงได ้2 แบบแลว้ ผูว้ิจัยจะน าค าที่คัดเลือก
ขา้งต้นไปค้นหาความถ่ีการใช้ในชีวิตประจ าวันจากคลังขอ้มูลภาษาไทยแห่งชาติ (TNC: Thai 
National Corpus) ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของ
ภาควิชาภาษาศาสตร ์คณะอักษรศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เหลือเพียง 10 ค าที่
เรียงล าดบัการใชจ้ากมากที่สดุไปจนถึงนอ้ยที่สดุ ดงัตาราง 2 

ตาราง 2 แสดงความถ่ีการใชข้องกลุม่ตวัอย่างค าภาษาไทยจากคลงัขอ้มลูภาษาไทยแห่งชาติ 

ค าภาษาไทย 
ความถ่ีการใช้จากคลงัข้อมูลภาษาไทยแหง่ชาต ิ

นวนิยาย หนังสือพิมพ ์ ทั่วไป วิชาการ กฎหมาย อื่น ๆ รวม 
สปัดาห ์ 423 2249 739 460 26 355 3252 
ปรากฏการณ ์ 39 194 414 1665 2 189 2503 

 



  38 

ตาราง 2 (ต่อ) 

ค าภาษาไทย 
ความถ่ีการใช้จากคลงัข้อมูลภาษาไทยแหง่ชาต ิ

นวนิยาย หนังสือพิมพ ์ ทั่วไป วิชาการ กฎหมาย อื่น ๆ รวม 
ศีลธรรม 50 83 396 1459 96 263 2347 
จิตวิทยา 48 67 183 1426 91 101 1916 
ปรชัญา 89 175 400 842 3 306 1815 
อดุมการณ ์ 60 111 262 1325 3 50 1811 
กลวิธี 11 21 32 452 1 190 707 
เพชรบรุี 20 162 191 71 6 96 546 
มนษุยสมัพนัธ ์ 26 6 26 70 3 22 155 

คณุประโยชน์1 - - - - - - - 

ที่มา: คลังข้อมูลภาษาไทยแห่งชาติ (TNC: Thai National Corpus) ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีของภาควิชาภาษาศาสตร ์คณะอักษรศาสตร ์
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

2.3 หลงัจากคดัเลือกค าตามความถ่ีการใชใ้นชีวิตประจ าวนัโดยเรียงล าดบัการใช้
จากมากที่สุดไปจนถึงน้อยที่สุดเรียบรอ้ยแลว้ ผู้วิจัยจะไดค้ าภาษาไทยที่สามารถออกเสียงได ้2 
แบบ คือ การแทรกเสียง CV ระหว่างพยางคห์รือการไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางค ์จ านวน 10 
ค า ดงัตาราง 3 

ตาราง 3 แสดงกลุม่ตวัอย่างค าภาษาไทยที่มีการแทรกหรือไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางค ์

ค าภาษาไทย แทรกเสียง CV ระหว่างพยางค ์ ไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางค ์

สัปดาห ์
สทัอกัษรสากล [sap.pa.daː] [sap.daː] 
วิธีอ่านไทย สบั – ปะ – ดา สบั – ดา 

 

 
1
 ค าว่า คุณประโยชน ์ไม่ปรากฏความถ่ีการใชจ้ากคลังขอ้มูลภาษาไทยแห่งชาติ เนื่องจากความถ่ีการใชอ้าจ

ปรากฏในการใชภ้าษาประเภทอื่นที่นอกเหนือจาก 6 ประเภทขา้งตน้ ซึ่งผูว้ิจยัตัง้ขอ้สงัเกตว่าความถ่ีการใชข้อง
ค าว่า คุณประโยชน ์อาจปรากฏในสถานการณท์ี่มีความเป็นทางการสงูหรือในรูปแบบของภาษาเขียน ผูว้ิจยัจึง
น ามาใชใ้นการวิจยั 



  39 

ตาราง 3 (ต่อ) 

ค าภาษาไทย แทรกเสียง CV ระหว่างพยางค ์ ไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางค ์

ปรากฏการณ ์
สทัอกัษรสากล [praː.kot.ta.kaːn] [praː.kot.kaːn] 
วิธีอ่านไทย ปรา – กด – ตะ – กาน ปรา – กด – กาน 

ศีลธรรม 
สทัอกัษรสากล [siːn.la.tham] [siːn.tham] 
วิธีอ่านไทย สีน – ละ – ท า สีน – ท า 

จิตวทิยา 
สทัอกัษรสากล [ʨit.ta.wit.tʰa.jaː] [ʨit.wit.jaː] 
วิธีอ่านไทย จิด - ตะ - วิด - ทะ - ยา จิด – วิด – ยา 

ปรัชญา 
สทัอกัษรสากล [prat.ʨha.jaː] [prat.jaː] 
วิธีอ่านไทย ปรดั – ชะ – ยา ปรดั – ยา 

อุดมการณ ์
สทัอกัษรสากล [u.dom.ma.kaːn] [u.dom.kaːn] 
วิธีอ่านไทย อ ุ– ดม – มะ – กาน อ ุ– ดม – กาน 

กลวิธ ี
สทัอกัษรสากล [kon.la.wi.thiː] [kon.wi.thiː] 
วิธีอ่านไทย กน - ละ - วิ - ที กน - วิ - ที 

เพชรบุรี 
สทัอกัษรสากล [phet.ʨha.bu.riː] [phet.bu.riː] 
วิธีอ่านไทย เพ็ด - ชะ - บ ุ- รี เพ็ด  - บ ุ- รี 

มนุษยสัมพนัธ ์
สทัอกัษรสากล [ma.nut.sa.ja.sam.phan] [ma.nut.sam.phan] 
วิธีอ่านไทย มะ - นดุ - สะ - ยะ - สมั - พนั มะ - นดุ - สมั - พนั 

คุณประโยชน ์
สทัอกัษรสากล [khun.na.praʔ.joːt] [khun.praʔ.joːt] 
วิธีอ่านไทย คนุ - นะ - ประ - โหยด คนุ - ประ - โหยด 

*ในงานวิจยันี ้ผูว้ิจยัไม่ระบเุสียงวรรณยกุต ์เนื่องจากไม่ไดอ้ยู่ในขอบเขตของการวิจยั 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น 2 ประเภท ได้แก่ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ

ขอ้มลูของการแทรกหรือไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางคใ์นค าภาษาไทย และเครื่องมือที่ใชใ้นการ
บนัทึกขอ้มลูของการแทรกหรือไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางคใ์นค าภาษาไทย โดยรายละเอียด
เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัมีดงันี ้
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลของการแทรกหรือไม่แทรกเสียง CV ระหว่าง
พยางคใ์นค าภาษาไทย 

ผู้วิจัยแบ่งเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลออกเป็น 2 ประเภท โดยประเภทของ
เครื่องมือจะแบ่งตามวัจนลีลาที่ผู ้วิจัยเลือกไว ้คือ เครื่องมือส าหรบัวัจนลีลาเป็นทางการ และ
เครื่องมือส าหรบัวจันลีลาไม่เป็นทางการ โดยรายละเอียดเครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บขอ้มลูมีดงันี ้

เคร่ืองมือส าหรับวัจนลีลาเป็นทางการ 
1. การอ่านบตัรรายการค า ความสงูขนาด 29.7 เซนติเมตร และความยาวขนาด 

21 เซนติเมตร (ขนาด A4) ฟอนต ์Angsana New ขนาด 140 โดยบตัรรายการค าจะประกอบดว้ย
กลุม่ตวัอย่างค าภาษาไทยที่เลือกไว ้จ านวน 10 ค า ซึ่งผูว้ิจยัจะบอกถึงสถานการณใ์หก้ลุ่มตวัอย่าง
ฟังและชูบัตรรายการค าเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างอ่านออกเสียง โดยการอ่านบัตรรายการค าเป็น
เครื่องมือที่บ่งบอกถึงสถานการณ์ที่มีความเป็นทางการ ท าใหก้ลุ่มตัวอย่างจะตอ้งระมัดระวังใน
การออกเสียงมากยิ่งขึน้ ผูว้ิจัยจึงจดัใหก้ารอ่านบตัรรายการค าเป็นเครื่องมือส าหรบัวจันลีลาเป็น
ทางการ โดยรายละเอียดสถานการณท์ัง้ 10 สถานการณม์ีดงันี ้

สถานการณท์ี ่1 สถานการณก์ารรายงานข่าว 
ผูป้ระกาศข่าวรายงานข่าวว่าในช่วง_____นี ้จะมีการปรบัราคาน า้มนัใหส้งูขึน้ 

กลุม่ตวัอย่างตอ้งออกเสียงค าว่า สปัดาห ์
สถานการณท์ี ่2 สถานการณก์ารรายงานข่าว 

ผูป้ระกาศข่าวรายงานข่าวว่าวนันีจ้ะเกิด_____จนัทรุปราคา 
กลุม่ตวัอย่างตอ้งออกเสียงค าว่า ปรากฏการณ ์
สถานการณท์ี ่3 สถานการณก์ารประชุม 

ผู้บริหารกล่าวถึงการกระท าที่ส่อถึงการทุจริตภายในองค์กร ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่
ผิด______ โดยผูท้ี่กระท าสิ่งที่สอ่ถึงการทจุรติจะตอ้งไดร้บัโทษอย่างรา้ยแรง 

กลุม่ตวัอย่างตอ้งออกเสียงค าว่า ศีลธรรม 
สถานการณท์ี ่4 สถานการณก์ารอ่านบทความทีไ่ด้รับการตีพิมพ ์

การศกึษาดา้น_____เป็นสิ่งส าคญัที่ช่วยใหเ้ขา้ใจจิตใจและพฤติกรรมของมนษุย ์
กลุม่ตวัอย่างตอ้งออกเสียงค าว่า จิตวิทยา 
สถานการณท์ี ่5 สถานการณก์ารประชุม 

ผูบ้รหิารกลา่วถึง______หลกัขององคก์ร 
กลุม่ตวัอย่างตอ้งออกเสียงค าว่า ปรชัญา 
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สถานการณท์ี ่6 สถานการณก์ารแถลงการณ ์
นายกรฐัมนตรีกลา่วค าแถลงการณว์่า_____ที่ดีเป็นสิ่งส าคญัในการพฒันาประเทศ 

กลุม่ตวัอย่างตอ้งออกเสียงค าว่า อดุมการณ ์
สถานการณท์ี ่7 สถานการณก์ารประชุม 

ผูบ้รหิารกลา่วถึง____ในการขยายกลุม่ลกูคา้กลุม่ใหม่ 
กลุม่ตวัอย่างตอ้งออกเสียงค าว่า กลวิธี 
สถานการณท์ี ่8 สถานการณก์ารรายงานข่าว 

ผูป้ระกาศข่าวรายงานข่าวว่าคืนที่ผ่านมาเกิดเหตรุา้ยกระหน ่ายิงหนา้สถานบนัเทิงชื่อ
ดงัจงัหวดั_____ 

กลุม่ตวัอย่างตอ้งออกเสียงค าว่า เพชรบรุี 
สถานการณท์ี ่9 สถานการณก์ารอ่านบทความทีไ่ด้รับการตีพิมพ ์

มนุษยเ์ป็นสตัวส์งัคมจ าเป็นตอ้งใชช้ีวิตอยู่รว่มกบัผูอ่ื้น ฉะนัน้คนเราควรจะมี____ที่ดี
กบัผูอ่ื้นเพื่อเป็นประโยชนต่์อการด ารงชีวิตในสงัคม 

กลุม่ตวัอย่างตอ้งออกเสียงค าว่า มนษุยสมัพนัธ ์
สถานการณท์ี ่10 สถานการณก์ารอ่านบทความทีไ่ด้รับการตีพิมพ ์

สมนุไพรไทยมี____อย่างมากจึงนิยมน ามาใชเ้ป็นสว่นประกอบของยาแผนปัจจบุนั 
กลุม่ตวัอย่างตอ้งออกเสียงค าว่า คณุประโยชน ์
เคร่ืองมือส าหรับวัจนลีลาไม่เป็นทางการ 

2. การสนทนา ถาม – ตอบ ที่รวบรวมค าถามไวจ้ านวน 10 ขอ้ โดยค าถามในแต่
ละขอ้จะประกอบดว้ยตัวเลือก 2 ตัวเลือก นั่นคือตัวเลือกที่เป็นค าภาษาไทยที่ใชใ้นการวิจัยและ
ตัวเลือกที่ไม่ใช่ค าภาษาไทยที่ใช้ในการวิจัย  ซึ่งเมื่อผู้วิจัยถามค าถาม และบอกตัวเลือกให ้       
กลุ่มตัวอย่างฟังแลว้ กลุ่มตัวอย่างจะต้องเลือกตอบตัวเลือกที่ถูกตอ้ง ทั้งนีใ้นตัวเลือกแต่ละข้อ 
ผูว้ิจัยไดใ้หต้ัวเลือกที่ถูกตอ้งไว ้เพื่อที่กลุ่มตัวอย่างสามารถตอบไดอ้ย่างรวดเร็ว โดยการสนทนา
ถาม - ตอบเป็นเครื่องมือที่บ่งบอกถึงสถานการณ์ที่ไม่มีความเป็นทางการ ท าใหก้ลุ่มตัวอย่างไม่
ต้องระมัดระวังในการออกเสียง ผู้วิจัยจึงจัดให้การสนทนา ถาม - ตอบ เป็นเครื่องมือส าหรับ      
วจันลีลาไม่เป็นทางการ โดยรายละเอียดการสนทนา ถาม - ตอบ ทัง้ 10 ขอ้มีดงันี ้

ข้อที ่1 “7 วนั เท่ากบัอะไร” 
ก.1 สปัดาห ์                                  ข.1 ปี 

กลุม่ตวัอย่างตอ้งเลือกตวัเลือก ก.1 สปัดาห ์
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ข้อที ่2 “สรุยิปุราคา จนัทรุปราคา เขาเรียกว่าเป็นอะไรทางวิทยาศาสตร”์  
ก.สภาวะเรือนกระจก                     ข.ปรากฏการณท์างธรรมชาติ 

กลุม่ตวัอย่างตอ้งเลือกตวัเลือก ข.ปรากฏการณท์างธรรมชาติ 
ข้อที ่3 “ค าว่าจรยิธรรมมาคู่กบัค าว่าอะไร” 

ก.ศีลธรรม                                     ข.ศีล 5 
กลุม่ตวัอย่างตอ้งเลือกตวัเลือก ก.ศีลธรรม 
ข้อที่ 4 “ถา้อยากจะศึกษาเก่ียวกับจิตใจและพฤติกรรมของมนุษย ์เราควรจะเลือก

ศกึษาในสาขาวิชาอะไร” 
ก.วิศวกรรมศาสตร ์                      ข.จิตวิทยา 

กลุม่ตวัอย่างตอ้งเลือกตวัเลือก ข.จิตวิทยา 
ข้อที ่5 “ชื่อของหลกัการ 3 ห่วง 2 เงื่อนไขของร.9 มีชื่อว่าอะไร” 

ก.ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง          ข.สภาวะเรือนกระจก 
กลุม่ตวัอย่างตอ้งเลือกตวัเลือก ก.ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข้อที ่6 “คนที่มุ่งมั่นในการท าบางสิ่ง เรียกว่าเป็นคนมีอะไร” 

ก.อดุมสขุ                                    ข.อดุมการณ ์
กลุม่ตวัอย่างตอ้งเลือกตวัเลือก ข.อดุมการณ ์
ข้อที ่7 “วิธีการในการด าเนินแผนงาน เราจะใชค้ าไหนแทนค าว่าวิธีการไดเ้หรอ” 

ก.กลวิธี                                        ข.กรงจกัร 
กลุม่ตวัอย่างตอ้งเลือกตวัเลือก ก.กลวธีิ 
ข้อที่ 8 “สถานที่ท่องเที่ยวอย่างอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน วัดถ ้าเขาย้อย หาด

ชะอ า อยู่จงัหวดัอะไรในประเทศไทย” 
ก.เชียงใหม่                                   ข.เพชรบรุี 

กลุม่ตวัอย่างตอ้งเลือกตวัเลือก ข.เพชรบรุี 
ข้อที่ 9 “คนที่มีลกัษณะนิสยัเป็นมิตรหรือเขา้กบัคนอ่ืนไดง้่าย เขาจะเรียกคนเหล่านี ้

ว่าอะไร” 
ก.มนษุยสมัพนัธ ์                           ข.เย่อหยิ่ง 

กลุม่ตวัอย่างตอ้งเลือกตวัเลือก ก.มนษุยสมัพนัธ ์
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ข้อที่ 10 “การที่เรากินอาหารที่ดีต่อสขุภาพ เราจะเรียกอาหารนัน้มีสิ่งใดต่อรา่งกาย
ของเรา” 

ก.ไม่มีประโยชน ์                            ข.คณุประโยชน ์
กลุม่ตวัอย่างตอ้งเลือกตวัเลือก ข.คณุประโยชน ์

เคร่ืองมือที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลของการแทรกหรือไม่แทรกเสียง CV ระหว่าง
พยางคใ์นค าภาษาไทย 

ส่วนที่  1 เป็นส่วนของการบันทึกข้อมูลพื ้นฐานทั่ วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่           
ชื่อ – นามสกลุ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ แผนก และช่วงรายได ้ดงัภาพประกอบ 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 แสดงแบบบนัทกึขอ้มลูพืน้ฐานทั่วไปของกลุม่ตวัอย่าง 

 
ส่วนที่  2 เป็นส่วนของการบันทึกข้อมูลของการแทรกหรือไม่แทรกเสียง CV     

ระหว่างพยางค์ ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่างค าภาษาไทยที่มีการแทรกหรือไม่แทรกเสียง CV 
ระหว่างพยางค ์ทัง้หมด 10 ค า โดยผูว้ิจัยจะท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับการออกเสียง
ของกลุม่ตวัอย่าง ดงัตาราง 4 และตาราง 5 

อนัดบัที่ _____ 
บนัทกึขอ้มลู ณ วนัที่ _______ เดือน ________________ พ.ศ. ________ 

ชื่อ - นามสกลุ (นาย/นาง/นางสาว) ____________________________________________ 

เพศ ________ 

อาย ุ________ ปี 

ระดบัการศึกษา _______________________ 

อาชีพ ________________________ 

แผนก ____________________________ 

ช่วงรายได ้_________________________ 
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ตาราง 4 แสดงแบบบนัทกึขอ้มลูของการออกเสียงในวจันลีลาเป็นทางการ 

สถานการณ ์ ค าภาษาไทย แทรกเสียง CV ระหว่างพยางค ์ ไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางค ์
1 สปัดาห ์   
2 ปรากฏการณ ์   
3 ศีลธรรม   
4 จิตวิทยา   
5 ปรชัญา   
6 อดุมการณ ์   
7 กลวิธี   
8 เพชรบรุ ี   
9 มนษุยสมัพนัธ ์   
10 คณุประโยชน ์   

 

ตาราง 5 แสดงแบบบนัทกึขอ้มลูของการออกเสียงในวจันลีลาไม่เป็นทางการ 

ข้อ ค าภาษาไทย แทรกเสียง CV ระหว่างพยางค ์ ไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางค ์

1 สปัดาห ์   
2 ปรากฏการณ ์   

3 ศีลธรรม   
4 จิตวิทยา   
5 ปรชัญา   

6 อดุมการณ ์   
7 กลวิธี   

8 เพชรบรุ ี   
9 มนษุยสมัพนัธ ์   
10 คณุประโยชน ์   
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ในเบื ้องต้นผู้วิจัยจะหาผู้บอกภาษาที่ เป็นคนไทยเจ้าของภาษาที่ใช้ภาษาไทยใน

ชีวิตประจ าวัน เกิดและมีภูมิล  าเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร ไม่เคยยา้ยไปอยู่ภูมิล  าเนาอ่ืน และ
จะตอ้งไม่มีความบกพรอ่งทางอวยัวะที่ใชส้  าหรบัการออกเสียง เมื่อไดผู้บ้อกภาษาที่มีคณุลกัษณะ
ตรงกบัที่ตัง้ไวแ้ลว้ ผูว้ิจยัจะทกัทาย แนะน าตวั และบอกกบัผูบ้อกภาษาเก่ียวกบัการเก็บขอ้มลูเรื่อง
การออกเสียง 

2. เมื่อผู้บอกภาษายินยอมเป็นกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย ผู้วิจัยจะให้เอกสารชี ้แจง
ผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั (Participant Information Sheet) เพื่อชีแ้จงรายละเอียดเพิ่มเติม และหนงัสือให้
ความยินยอมเขา้ร่วมในโครงการวิจยั (Informed Consent Form) เพื่อใหก้ลุ่มตวัอย่างกรอกขอ้มลู
สว่นตวัและเซ็นยินยอมเขา้รว่มการวิจยั 

3. ผูว้ิจยัเก็บขอ้มลูพืน้ฐานทั่วไปของกลุม่ตวัอย่างลงแบบบนัทกึขอ้มลู 
4. ผูว้ิจัยเริ่มเก็บขอ้มูลดว้ยการสนทนา ถาม - ตอบ ซึ่งผูว้ิจัยจะถามค าถาม โดยในแต่ละ

ขอ้ค าถามจะประกอบดว้ย 2 ตวัเลือก 1 ในตวัเลือกนัน้จะมีกลุม่ตวัอย่างค าภาษาไทยที่มีการแทรก
หรือไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางค์อยู่ด้วย และกลุ่มตัวอย่างจะต้องตอบตัวเลือกนั้น            
เมื่อกลุ่มตัวอย่างออกเสียง ผู้วิจัยจะบันทึกขอ้มูลที่ได้ลงแบบบันทึกขอ้มูลของการออกเสียงใน  
วจันลีลาไม่เป็นทางการ 

5. หยดุพกัเป็นเวลา 5 นาที เพื่อที่ผูว้ิจยัจะเตรียมส าหรบัการเก็บขอ้มลูในขัน้ตอนต่อไป 
6. ผู้วิจัยเริ่มเก็บข้อมูลด้วยการอ่านบัตรรายการค า ซึ่งผู้วิจัยจะกล่าวถึงสถานการณ ์

จ านวน 10 สถานการณ ์จึงจะอธิบายสถานการณน์ัน้ใหก้ลุม่ตวัอย่างฟัง แลว้ค่อยชบูตัรรายการค า
ที่สมัพนัธก์บัสถานการณใ์หก้ลุม่ตวัอย่างด ูเมื่อกลุ่มตวัอย่างอ่านออกเสียง ผูว้ิจยัจะบนัทึกขอ้มลูที่
ไดล้งแบบบนัทกึขอ้มลูของการออกเสียงในวจันลีลาเป็นทางการ 

เนื่องจากวิธีการเก็บขอ้มูลทัง้ 2 วิธีนีจ้ะเชื่อมโยงกบัวัจนลีลาทัง้ 2 แบบที่ผูว้ิจยัก าหนดไว ้
คือ วจันลีลาเป็นทางการที่เก็บขอ้มลูดว้ยการอ่านบตัรรายการค าและวจันลีลาไม่เป็นทางการที่เก็บ
ขอ้มลูดว้ยการสนทนา ถาม - ตอบกบักลุม่ตวัอย่าง โดยบรรยากาศในขณะที่เก็บขอ้มลูจะคลา้ยกบั
การสนทนาทั่วไป ลกัษณะการใชค้ าจะไม่มีความเป็นทางการทัง้สิน้ เพื่อให้กลุ่มตวัอย่างรูส้ึกผ่อน
คลายขณะออกเสียงมากที่สุด ซึ่งระยะเวลาในการเก็บขอ้มลูตัง้แต่ที่ผูว้ิจยั เริ่มทักทาย แนะน าตัว 
และกรอกขอ้มูลพืน้ฐานทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างไปจนถึงขัน้ตอนการเก็บขอ้มูลและสิน้สุดการเก็บ
ขอ้มลูจะไม่เกิน 20 นาท ี
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การจัดกระท าข้อมูล 
หลังจากที่ผูว้ิจัยด าเนินการเก็บขอ้มูลกับกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 140 คนแลว้ ผูว้ิจัยจะน า

ขอ้มลูที่ไดม้าจดักระท าขอ้มลูออกเป็น 3 สว่น ไดแ้ก่  
ส่วนที่  1 คือ การจัดกระท าข้อมูลจากปัจจัยด้านรายได้เพื่ อตรวจสอบว่าจ านวน          

กลุ่มตัวอย่างของช่วงรายได้ทั้ง 3 กลุ่ม คือ รายได้ต ่า รายได้ปานกลาง และรายได้สูง ในกลุ่ม
ตวัอย่างทัง้หมด 140 คนมีจ านวนกลุ่มตวัอย่างในแต่ละช่วงรายไดเ้ท่าใด และแจกแจงความถ่ีของ
การออกเสียงในกลุม่ตวัอย่างแต่ละกลุม่ 

สว่นที่ 2 คือ การจดักระท าขอ้มลูจากปัจจยัดา้นเพศ เพื่อตรวจสอบว่าจ านวนกลุม่ตวัอย่าง
เพศชายและจ านวนกลุ่มตวัอย่างเพศหญิงในกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 140 คนมีจ านวนกลุ่มตวัอย่าง
ในแต่ละเพศเท่าใด และแจกแจงความถ่ีของการออกเสียงเช่นเดียวกนักบัการจดักระท าขอ้มลูจาก
ปัจจยัดา้นรายได ้

ส่วนที่  3 คือ การจัดกระท าข้อมูลจากปัจจัยด้านวัจนลีลา คือ วัจนลีลาเป็นทางการ
และวัจนลีลาไม่เป็นทางการ เพื่อตรวจสอบว่าในแต่ละวัจนลีลากลุ่มตัวอย่างมีการแปรเสียงที่มี  
การแทรกเสียง CV ระหว่างพยางค์เท่าใด และกลุ่มตัวอย่างไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางค์
เท่าใด และแจกแจงความถ่ีของการออกเสียงเช่นเดียวกันกับการจัดกระท าขอ้มูลจากปัจจัยดา้น
รายไดแ้ละปัจจยัดา้นเพศ 

การวิเคราะหข์้อมูล 
เมื่อผูว้ิจัยจัดกระท าขอ้มูลตามแต่ละปัจจัยทางสังคมแลว้ ผูว้ิจัยจะน าขอ้มูลจากปัจจัย

ดา้นรายไดม้าวิเคราะห ์เพื่อตรวจสอบว่ากลุ่มตวัอย่างในแต่ละช่วงรายไดป้รากฏการออกเสียงใน
รูปแบบใดบา้งทั้งการแทรกเสียง CV ระหว่างพยางคแ์ละการไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางค ์
และยงัน าขอ้มลูจากปัจจยัดา้นเพศมาวิเคราะหเ์พื่อตรวจสอบว่ากลุ่มตวัอย่างทัง้ 2 เพศปรากฏการ
ออกเสียงในรูปแบบใด ทัง้การแทรกเสียง CV ระหว่างพยางคแ์ละการไม่แทรกเสียง CV ระหว่าง
พยางค ์อีกทัง้ขอ้มลูจากปัจจัยดา้นวัจนลีลาที่ด  าเนินการวิเคราะหข์อ้มลูในรูปแบบเดียวกบัปัจจัย
ดา้นรายไดแ้ละปัจจยัดา้นเพศ 

หลงัจากนัน้ ผูว้ิจยัจะน าขอ้มลูมาวิเคราะหท์างสถิติ โดยใชก้ารวิเคราะหท์างสถิติ 2 วิธี คือ 
การวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA หรือ f-test) ในปัจจยัดา้นรายได ้
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างปัจจัยดา้นรายไดม้ีจ านวน 3 กลุ่ม และการวิเคราะหท์ีเทส (Independent 
Samples t-test) ในปัจจยัดา้นเพศและปัจจัยดา้นวัจนลีลา เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างปัจจัยดา้นเพศ
และปัจจัยด้านวัจนลีลามีจ านวน 2 กลุ่ม อีกทั้งใช้การวิเคราะห์ไคสแควร ์(Chi-Square Test)    
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เพื่อวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างค าภาษาไทยแต่ละค า ซึ่งมีจ านวนทั้งสิน้ 10 ค า ผ่านโปรแกรมสถิติ 
SPSS (Statistical Package for the Social Science) รุน่ 22 แลว้จึงน าขอ้มลูจากปัจจยัทางสงัคม
ทัง้ 3 ดา้น คือ ปัจจยัดา้นรายได ้ปัจจยัดา้นเพศและปัจจยัดา้นวจันลีลามาวิเคราะหร์ว่มกนัเพื่อหา
ความสมัพันธ์ระหว่าง 3 ปัจจยัว่ามีความสมัพันธ์ต่อการแปรเสียงที่มีการแทรกหรือไม่แทรกเสียง 
CV ระหว่างพยางคอ์ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติหรือไม่ อย่างไร 



 

บทที ่4 
ผลการวิจัย 

บทนีผู้ว้ิจยัจะกล่าวถึงผลการวิจยัของการแทรกเสียง CV ระหว่างพยางคใ์นค าภาษาไทย 
โดยคัดเลือกค าที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 10 ค า และปัจจัยทางสังคม 3 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้าน
สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม คือ รายได้ ปัจจัยดา้นเพศ คือ เพศชาย และเพศหญิง และ
ปัจจยัดา้นวจันลีลา คือ วจันลีลาเป็นทางการและวจันลีลาไม่เป็นทางการ ซึ่งผูว้ิจยัด าเนินการเก็บ
ขอ้มูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 140 คน และน าขอ้มูลไปประมวลผลเพื่อหานัยส าคัญทางสถิติ 
โดยใชก้ารวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA หรือ f-test) ในปัจจัยดา้น
รายได้ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างปัจจัยด้านรายได้มีจ านวน 3 กลุ่ม และใช้การวิเคราะห์ทีเทส 
(Independent Samples t-test) ในปัจจยัดา้นเพศและปัจจยัดา้นวจันลีลา เนื่องจากกลุ่มตวัอย่าง
ปัจจัยด้านเพศและปัจจัยด้านวัจนลีลามีจ านวน 2 กลุ่ม อีกทั้งใชก้ารวิเคราะห์ไคสแควร ์(Chi-
Square Test) เพื่ อวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างค าภาษาไทยแต่ละค า ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ ้น  10 ค า         
ผ่านโปรแกรมสถิติ SPSS (Statistical Package for the Social Science) รุน่ 22 

ผูว้ิจยัก าหนดสญัลกัษณท์ี่ใชใ้นการน าเสนอผลการวิจยัดงันี ้

สัญลักษณแ์ละตัวอักษรย่อทีใ่ช้ในการน าเสนอผลการวิจัย 
N    หมายถึง  จ านวน (คน) ของกลุม่ตวัอย่าง 
df   หมายถงึ ชัน้แห่งความเป็นอิสระ 
F    หมายถึง  ความถ่ี 

�̅�   หมายถึง  ค่าเฉลี่ย 
Mean Differences หมายถึง ผลต่างค่าเฉลี่ย 
S.D.    หมายถึง  ค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
SE   หมายถึง  ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน  
Sig.    หมายถึง  ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
ผูว้ิจยัแบ่งผลการวิจยัออกเป็น 3 สว่น ดงัต่อไปนี ้

สว่นที่ 1 เป็นสว่นผลการวิจยัจากภมูิหลงักลุม่ตวัอย่าง 
สว่นที่ 2 เป็นสว่นผลการวิจยัจากขอ้มลูของปัจจยัทางสงัคม 
สว่นที่ 3 เป็นสว่นผลการวิจยัจากขอ้มลูของค าภาษาไทย จ านวน 10 ค า 
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ผลการวิจัยจากภูมิหลังกลุ่มตัวอย่าง 
ผลการวิจยัภูมิหลงักลุ่มตวัอย่างของปัจจยัดา้นรายได้ จ านวน 3 กลุ่ม และปัจจยัดา้นเพศ 

จ านวน 2 กลุม่ ซึ่งจะน าเสนอผลในตารางแสดงจ านวน (คน) และความถ่ีรอ้ยละ ดงัตาราง 6 

ตาราง 6 แสดงภมูิหลงักลุม่ตวัอย่างของปัจจยัดา้นรายไดแ้ละปัจจยัดา้นเพศ 

ตัวแปร จ านวน (คน) ร้อยละ 

ช่วงรายได ้
รายไดต้  ่า 

รายไดป้านกลาง 
รายไดส้งู 

 
59 
44 

37 

 
42.1 
31.4 
26.4 

เฉลี่ยรวม 140 100.0 

เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
67 
73 

 
47.8 
52.1 

เฉลี่ยรวม 140 100.0 

 

จากตาราง 6 ปัจจัยด้านรายได้พบว่า รายได้ต ่า มีจ านวน 59 คน คิดเป็นรอ้ยละ 42.1 
รายไดป้านกลาง มีจ านวน 44 คน คิดเป็นรอ้ยละ 31.4 และรายไดส้งู มีจ านวน 37 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 26.4  

ปัจจัยด้านเพศพบว่า เพศชาย มีจ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 47.8 และเพศหญิง          
มีจ านวน 73 คน คิดเป็นรอ้ยละ 52.1 
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ผลการวิจัยจากข้อมูลของปัจจัยทางสังคม 
การน าเสนอผลการวิจัยจากขอ้มูลของปัจจัยทางสังคมทั้ง 2 ด้าน ผูว้ิจัยจะจ าแนกการ

น าเสนอขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วนหลกั คือ ผลการวิจัยจากขอ้มูลของปัจจัยดา้นรายได ้ผลการวิจัย
จากข้อมูลของปัจจัยด้านเพศตามล าดับ  ซึ่งในแต่ละส่วนจะจ าแนกออกเป็นผลการวิจัยย่อย     
โดยแบ่งผลการวิจยัเป็นวจันลีลาเป็นทางการและวจันลีลาไม่เป็นทางการ ซึ่งรายละเอียดในแต่ละ
สว่นมีดงันี ้

 
ผลการวิจัยจากข้อมูลของปัจจัยด้านรายได้ 

ผูว้ิจยัจ าแนกผลการวิจยัของปัจจยัดา้นรายไดเ้ป็น 3 สว่น ไดแ้ก่ สว่นที่ 1 การทดสอบ
สมมติฐานของการวิจัย ส่วนที่ 2 ภาพรวมการแปรเสียงของแต่ละช่วงรายได ้และส่วนที่ 3 ตาราง
เปรียบเทียบการแปรเสียงของแต่ละช่วงรายได ้ดงันี ้

 
ส่วนที ่1 การทดสอบสมมติฐานของปัจจัยด้านรายได้ 
 

 

ภาพประกอบ 2 แสดงการทดสอบสมมติฐานของปัจจยัดา้นรายได ้

จากภาพประกอบ 2 แสดงการทดสอบสมมติฐานของปัจจัยดา้นรายไดผ้่านการทดสอบ
ของคลสัคาล-วอลลิส (Kruskal-Wallis Test) โดยผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การแปรเสียงที่
มีการแทรกหรือไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางคใ์นค าภาษาไทยของปัจจยัดา้นรายไดใ้นวจันลีลา
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ไม่เป็นทางการปรากฏนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 เช่นเดียวกบัการแปรเสียงที่มีการแทรกหรือไม่
แทรกเสียง CV ระหว่างพยางค์ในค าภาษาไทยของปัจจัยด้านรายได้ในวัจนลีลาเป็นทางการ
ปรากฏนยัส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 

 
ส่วนที ่2 ภาพรวมการแปรเสียงของแต่ละช่วงรายได้ 

ในส่วนต่อไปเป็นส่วนของการน าเสนอภาพรวมการแปรเสียงของแต่ละช่วงรายได ้

โดยพิจารณาผลการวิจัยจากค่าเฉลี่ย (�̅�) และแบ่งผลการวิจัยออกเป็นวัจนลีลาเป็นทางการ
และวจันลีลาไม่เป็นทางการตามล าดบั 

 
การแปรเสียงของปัจจัยด้านรายได้ - วัจนลีลาเป็นทางการ 

ตาราง 7 แสดงการแปรเสียงของปัจจยัดา้นรายไดใ้นวจันลีลาเป็นทางการ 

ตัวแปรตาม ตัวแปรตน้ N �̅� S.D. SE 

การแทรกเสยีง CV ระหวา่งพยางค ์

รายไดต้  ่า 59 4.22 2.229 .290 
รายไดป้านกลาง 44 5.39 2.499 .377 
รายไดส้งู 37 5.84 2.115 .348 

รวม 140 5.01 2.378 .201 

การไม่แทรกเสียง CV ระหวา่งพยางค ์

รายไดต้  ่า 59 5.78 2.229 .290 
รายไดป้านกลาง 44 4.61 2.499 .377 
รายไดส้งู 37 4.16 2.115 .348 

รวม 140 4.99 2.378 .201 

 
จากตาราง 7 การแปรเสียงของปัจจยัดา้นรายไดใ้นวจันลีลาเป็นทางการพบว่า รายไดป้าน

กลางและรายไดส้งูจะแทรกเสียง CV ระหว่างพยางคใ์นค าภาษาไทยมากกว่ารายไดต้ ่า สว่นรายได้
ต ่าจะไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางคใ์นค าภาษาไทยมากกว่ารายไดป้านกลางและรายไดสู้ง   
ซึ่งเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของช่วงรายไดท้ัง้ 3 กลุ่มกบัการแปรเสียงที่มีแทรกหรือไม่แทรกเสียง 
CV ระหว่างพยางคใ์นค าภาษาไทย ค่าเฉลี่ยที่ไดป้รากฏผลที่ไม่แตกต่างกนัมากนกั 
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การแปรเสียงของปัจจัยด้านรายได้ - วัจนลีลาไม่เป็นทางการ 

ตาราง 8 แสดงการแปรเสียงของปัจจยัดา้นรายไดใ้นวจันลีลาไม่เป็นทางการ 

ตัวแปรตาม ตัวแปรตน้ N �̅� S.D. SE 

การแทรกเสยีง CV ระหวา่งพยางค ์

รายไดต้  ่า 59 3.25 1.667 .217 
รายไดป้านกลาง 44 4.05 1.656 .250 
รายไดส้งู 37 4.51 2.155 .354 

รวม 140 3.84 1.868 .158 

การไม่แทรกเสียง CV ระหวา่งพยางค ์

รายไดต้  ่า 59 6.75 1.667 .217 
รายไดป้านกลาง 44 5.95 1.656 .250 
รายไดส้งู 37 5.49 2.155 .354 

รวม 140 6.16 1.868 .158 

 
 
จากตาราง 8 การแปรเสียงของปัจจัยดา้นรายไดใ้นวจันลีลาไม่เป็นทางการพบว่า รายได้

ปานกลางและรายได้สูงจะแทรกเสียง CV ระหว่างพยางค์ในค าภาษาไทยมากกว่ารายได้ต ่า     
ส่วนรายไดต้ ่าจะไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางคใ์นค าภาษาไทยมากกว่ารายไดป้านกลางและ
รายไดสู้ง  ซึ่งเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของช่วงรายไดท้ั้ง 3 กลุ่มกับการแปรเสียงที่มีการแทรก
หรือไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางคใ์นค าภาษาไทย ค่าเฉลี่ยที่ไดป้รากฏผลที่ไม่แตกต่างกนัมาก
นกั 
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ส่วนที ่3 ตารางเปรียบเทยีบการแปรเสียงของแต่ละช่วงรายได้ 
การน าเสนอผลการวิจยัในส่วนที่ 3 ผูว้ิจยัจะน าเสนอตารางเปรียบเทียบการแปรเสียง

ของแต่ละช่วงรายได้โดยใช้การเปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple Comparison Test) ซึ่งผู้วิจัยจะ
พิจารณาผลการวิจัยจากผลต่างค่าเฉลี่ย (Mean Difference) และแบ่งผลการวิจัยออกเป็น      
วจันลีลาเป็นทางการและวจันลีลาไม่เป็นทางการตามล าดบั 

 
การแปรเสียง : การแทรกเสียง CV ระหว่างพยางคใ์นค าภาษาไทยของปัจจัยด้าน

รายได้ - วัจนลีลาเป็นทางการ 

ตาราง 9 แสดงการแปรเสียงของปัจจัยดา้นรายไดก้ับการแทรกเสียง CV ระหว่างพยางค์ในค า
ภาษาไทย - วจันลีลาเป็นทางการ 

ตัวแปรตน้ Mean Difference (I - J) SE Sig. 

รายไดต้  ่า 
รายไดป้านกลาง -1.166* .456 .041 
รายไดส้งู -1.617* .480 .004 

รายไดป้านกลาง 
รายไดต้  ่า 1.166* .456 .041 
รายไดส้งู -.451 .510 .677 

รายไดส้งู 
รายไดต้  ่า 1.617* .480 .004 
รายไดป้านกลาง .451 .510 .677 

*ผลต่างค่าเฉลี่ยมีนยัส าคญัที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 9 การแปรเสียงของปัจจยัดา้นรายไดก้บัการแทรกเสียง CV ระหว่างพยางคใ์น

ค าภาษาไทย – วจันลีลาเป็นทางการตามวิธีการทดสอบความแตกต่างรายคู่ของเชฟเฟ่ (Scheffé’s 
method) พบว่า จากช่วงรายไดท้ั้ง 3 ช่วงมีความแตกต่างอย่างน้อย 2 คู่ นั่นคือ คู่รายไดต้ ่ากับ
รายได้ปานกลาง และคู่รายได้ต ่ากับรายได้สูงที่ปรากฏนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในทาง
กลบักนัคู่รายไดป้านกลางกบัรายไดส้งูพบว่า ไม่ปรากฏนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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การแปรเสียง : การไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางคใ์นค าภาษาไทยของปัจจัย
ด้านรายได้ – วัจนลีลาเป็นทางการ 

ตาราง 10 แสดงการแปรเสียงของปัจจยัดา้นรายไดก้บัการไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางคใ์นค า
ภาษาไทย - วจันลีลาเป็นทางการ 

ตัวแปรตน้ Mean Difference (I - J) SE Sig. 

รายไดต้  ่า 
รายไดป้านกลาง 1.166* .456 .041 
รายไดส้งู 1.617* .480 .004 

รายไดป้านกลาง 
รายไดต้  ่า -1.166* .456 .041 
รายไดส้งู -.451 .510 .677 

รายไดส้งู 
รายไดต้  ่า -1.617* .480 .004 
รายไดป้านกลาง -.451 .510 .677 

*ผลต่างค่าเฉลี่ยมีนยัส าคญัที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 10 การแปรเสียงของปัจจัยด้านรายได้กับการไม่แทรกเสียง CV ระหว่าง

พยางคใ์นค าภาษาไทย - วัจนลีลาเป็นทางการตามวิธีการทดสอบความแตกต่างรายคู่ของเชฟเฟ่ 
(Scheffé’s method) พบว่า จากช่วงรายได้ทั้ง 3 ช่วงมีความแตกต่างอย่างน้อย 2 คู่ นั่นคือ คู่
รายไดต้ ่ากบัรายไดป้านกลาง และคู่รายไดต้ ่ากบัรายไดส้งูปรากฏนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ในทางกลบักนัคู่รายไดป้านกลางกบัรายไดส้งูพบว่า ไม่ปรากฏนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

เมื่อพิจารณาผลการวิจัยจากตาราง 9 และตาราง 10 พบว่า การแปรเสียงที่มีการแทรก
เสียง CV ระหว่างพยางคใ์นค าภาษาไทย คู่รายไดต้ ่ากบัรายไดป้านกลาง และคู่รายไดต้ ่ากบัรายได้
สูงปรากฏนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เช่นเดียวกับการแปรเสียงที่ไม่แทรกเสียง CV ระหว่าง
พยางค์ในค าภาษาไทย คู่รายได้ต ่ากับรายได้ปานกลางและคู่รายได้ต ่ากับรายได้สูงก็ปรากฏ
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ส่วนคู่รายไดป้านกลางกบัรายไดส้งู ไม่ว่าจะเป็นการแปรเสียงที่มี
การแทรกหรือไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางคใ์นค าภาษาไทยก็ไม่ปรากฏนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.05  
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การแปรเสียง : การแทรกเสียง CV ระหว่างพยางคใ์นค าภาษาไทยของปัจจัยด้าน
รายได้ - วัจนลีลาไม่เป็นทางการ 

ตาราง 11 แสดงการแปรเสียงของปัจจัยดา้นรายไดก้ับการแทรกเสียง CV ระหว่างพยางคใ์นค า
ภาษาไทย - วจันลีลาไม่เป็นทางการ 

ตัวแปรตน้ Mean Difference (I - J) SE Sig. 

รายไดต้  ่า 
รายไดป้านกลาง -.791 .331 .055 
รายไดส้งู -1.259* .416 .011 

รายไดป้านกลาง 
รายไดต้  ่า .791 .331 .055 
รายไดส้งู -.468 .433 .629 

รายไดส้งู 
รายไดต้  ่า 1.259* .416 .011 
รายไดป้านกลาง .468 .433 .629 

*ผลค่าเฉลี่ยมีนยัส าคญัที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 11 การแปรเสียงของปัจจัยดา้นรายไดก้ับการแทรกเสียง CV ระหว่างพยางค์

ในค าภาษาไทย - วจันลีลาไม่เป็นทางการตามวิธีการทดสอบความแตกต่างรายคู่ของ Dunnett T3 
พบว่า จากช่วงรายไดท้ั้ง 3 ช่วงมีความแตกต่างอย่างน้อย 1 คู่ นั่นคือ คู่รายได้ต ่ากับรายได้สูง
ปรากฏนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ในทางกลบักนัรายไดป้านกลางเมื่อเปรียบเทียบกบัรายได้
ต ่าและรายไดส้งูพบว่า ไม่ปรากฏนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 กบัช่วงรายไดอ่ื้น 
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การแปรเสียง : การไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางคใ์นค าภาษาไทยของปัจจัย
ด้านรายได้ - วัจนลีลาไม่เป็นทางการ 

ตาราง 12 แสดงการแปรเสียงของปัจจยัดา้นรายไดก้บัการไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางคใ์นค า
ภาษาไทย - วจันลีลาไม่เป็นทางการ 

ตัวแปรตน้ Mean Difference (I - J) SE Sig. 

รายไดต้  ่า 
รายไดป้านกลาง .791 .331 .055 
รายไดส้งู 1.259* .416 .011 

รายไดป้านกลาง 
รายไดต้  ่า -.791 .331 .055 
รายไดส้งู .468 .433 .629 

รายไดส้งู 
รายไดต้  ่า -1.259* .416 .011 
รายไดป้านกลาง -.468 .433 .629 

*ผลต่างค่าเฉลี่ยมีนยัส าคญัที่ระดบั 0.05 

 
จากตาราง 12 การแปรเสียงของปัจจัยด้านรายได้กับการไม่แทรกเสียง CV ระหว่าง

พยางค์ในค าภาษาไทย - วัจนลีลาไม่เป็นทางการตามวิธีการทดสอบความแตกต่างรายคู่ของ 
Dunnett T3 พบว่า จากช่วงรายไดท้ัง้ 3 ช่วงมีความแตกต่างอย่างนอ้ย 1 คู่ นั่นคือ คู่รายไดต้ ่ากับ
รายไดส้งูปรากฏนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ในทางกลบักันรายไดป้านกลางเมื่อเปรียบเทียบ
กบัรายไดต้ ่าและรายไดส้งูพบว่า ไม่ปรากฏนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 กบัช่วงรายไดอ่ื้น 

เมื่อพิจารณาผลการวิจยัจากตาราง 11 และตาราง 12 พบว่า การแปรเสียงที่มีการแทรก
เสียง CV ระหว่างพยางคใ์นค าภาษาไทย คู่รายไดต้ ่าและรายไดสู้งปรากฏนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.05 เช่นเดียวกบัการแปรเสียงที่ไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางค ์คู่รายไดต้ ่าและรายไดส้งู
ก็ปรากฏนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนรายได้ปานกลาง ไม่ว่าจะเป็นการแปรเสียงที่มี     
การแทรกหรือไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางคใ์นค าภาษาไทย ก็ไม่ปรากฏนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.05 

ดงันัน้สามารถสรุปผลการวิจยัจากตาราง 9 ถึง ตาราง 12 ไดว้่า ในวจันลีลาเป็นทางการคู่
รายไดต้ ่ากบัรายไดป้านกลาง/รายไดส้งูส่งผลต่อการแทรกหรือไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางคใ์น
ค าภาษาไทย ส่วนวจันลีลาไม่เป็นทางการ คู่รายไดต้ ่ากบัรายไดส้งูส่งผลต่อการแทรกหรือไม่แทรก
เสียง CV ระหว่างพยางคใ์นค าภาษาไทย 
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ผลการวิจัยจากข้อมูลของปัจจัยด้านเพศ 
ผู้วิจัยจ าแนกผลการวิจัยของปัจจัยด้านเพศออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่  ส่วนที่  1          

การทดสอบการกระจายของข้อมูล (Tests of Normality) ส่วนที่ 2 การทดสอบสมมติฐานของ   
การวิจัย ส่วนที่ 3 ภาพรวมการแปรเสียงของแต่ละเพศ และส่วนที่ 4 ตารางเปรียบเทียบการแปร
เสียงของแต่ละช่วงรายได ้ดงันี ้ 

 
ส่วนที ่1 การทดสอบการกระจายของข้อมูล (Tests of Normality) 

ในเบือ้งต้นผู้วิจัยน าข้อมูลไปพิจารณาด้วยการวิเคราะห์ด้วยสถิติ  Kolmogorov-
Smirnova และการวิเคราะหด์ว้ยสถิติ Shapiro-Wilk เพื่อเปรียบเทียบการกระจายของขอ้มลู และดู
ว่าผลที่ไดจ้ะมีการแจกแจง/โคง้แบบปกติหรือไม่  ซึ่งผลที่ไดพ้บว่า ค่า Sig. น้อยกว่าค่านัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 จึงแปรผลไดว้่า กลุ่มตัวอย่างปรากฏผลการกระจายของขอ้มูลแบบไม่เป็น
โคง้ปกติ ดงัภาพประกอบ 3 

 

 

ภาพประกอบ 3 แสดงการทดสอบการกระจายของขอ้มลู (Tests of Normality)  

ดังนั้นเมื่อผลที่ได้ปรากฏการกระจายของข้อมูลแบบไม่เป็นโค้งปกติ ผู้วิจัยจะ
วิเคราะห์ด้วยการทดสอบนอนพาราเมตริก (Nonparametric Test) ในการทดสอบแมน-วิทนีย ์
(Mann-Whitney U Test) ที่ใชส้  าหรบัการทดสอบกบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 2 กลุ่ม ดังแสดงในส่วน
ต่อไป 
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ส่วนที ่2 การทดสอบสมมติฐานของปัจจัยด้านเพศ 
 

 

ภาพประกอบ 4 แสดงการทดสอบสมมติฐานของปัจจยัดา้นเพศ 

จากภาพประกอบ 4 แสดงการทดสอบสมมติฐานของปัจจยัดา้นเพศผ่านการทดสอบแมน
วิทนีย ์(Mann-Whitney U Test) โดยผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การแปรเสียงที่มีการแทรก
หรือไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางค์ในค าภาษาไทยของปัจจัยด้านเพศในวัจนลีลาไม่เป็น
ทางการไม่ปรากฏนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เช่นเดียวกับการแปรเสียงที่มีการแทรกหรือไม่
แทรกเสียง CV ระหว่างพยางค์ในค าภาษาไทยของปัจจัยด้านเพศในวัจนลีลาเป็นทางการไม่
ปรากฏนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 
ส่วนที ่3 ภาพรวมการแปรเสียงของแต่ละเพศ 

ในส่วนต่อไปเป็นส่วนของการน าเสนอภาพรวมการแปรเสียงของแต่ละเพศ          

โดยพิจารณาผลการวิจัยจากค่าเฉลี่ย (�̅�) และแบ่งผลการวิจัยออกเป็นวัจนลีลาเป็นทางการ
และวจันลีลาไม่เป็นทางการตามล าดบั 
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การแปรเสียงของปัจจัยด้านเพศ - วัจนลีลาเป็นทางการ 

ตาราง 13 แสดงการแปรเสียงของปัจจยัดา้นเพศในวจันลีลาเป็นทางการ 

ตัวแปรตาม ตัวแปรตน้ N �̅� S.D. SE 

การแทรกเสยีง CV ระหวา่งพยางค ์
เพศชาย  
เพศหญิง  

67 
73 

4.98 
5.01 

2.573 
2.188 

.314 

.256 

การไม่แทรกเสียง CV ระหวา่งพยางค ์
เพศชาย  
เพศหญิง  

67 
73 

5.01 
4.98 

2.573 
2.188 

.314 

.256 

 
จากตาราง 13 พบว่า เพศหญิงจะแทรกเสียง CV ระหว่างพยางคใ์นค าภาษาไทยมากกว่า

เพศชายในวจันลีลาเป็นทางการ สว่นเพศชายจะไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางคใ์นค าภาษาไทย
มากกว่าเพศหญิงในวัจนลีลาเป็นทางการ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของเพศทัง้ 2 กลุ่มภายใน
การแปรเสียงที่มีการแทรกหรือไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางค์ในค าภาษาไทย ค่าเฉลี่ยที่ได้
ปรากฏผลที่ไม่แตกต่างกนัมากนกั 

 
การแปรเสียงของปัจจัยด้านเพศ - วัจนลีลาไม่เป็นทางการ 

ตาราง 14 แสดงการแปรเสียงของปัจจยัดา้นเพศในวจันลีลาไม่เป็นทางการ 

ตัวแปรตาม ตัวแปรตน้ N �̅� S.D. SE 

การแทรกเสยีง CV ระหวา่งพยางค ์
เพศชาย  
เพศหญิง  

67 
73 

3.65 
3.95 

2.026 
1.661 

.247 

.194 

การไม่แทรกเสียง CV ระหวา่งพยางค ์
เพศชาย 
เพศหญิง  

67 
73 

6.34 
6.04 

2.026 
1.661 

.247 

.194 

 
จากตาราง 14 พบว่า เพศหญิงจะแทรกเสียง CV ระหว่างพยางคใ์นค าภาษาไทยมากกว่า

เพศชายในวัจนลีลาไม่เป็นทางการ ส่วนเพศชายจะไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางค์ในค า
ภาษาไทยมากกว่าเพศหญิงในวจันลีลาไม่เป็นทางการ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของเพศทัง้ 2 
กลุ่มภายในการแปรเสียงที่มีการแทรกหรือไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางค์ในค าภาษาไทย 
ค่าเฉลี่ยที่ไดป้รากฏผลที่ไม่แตกต่างกนัมากนกั 
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เมื่อพิจารณาผลการวิจยัจากตาราง 13 และตาราง 14 พบว่า เพศชายจะไม่แทรกเสียง CV 
ระหว่างพยางคใ์นค าภาษาไทยทั้งในวัจนลีลาเป็นทางการและวัจนลีลาไม่เป็นทางการ ส่วนเพศ
หญิงมกัจะแทรกเสียง CV  ระหว่างพยางคใ์นค าภาษาไทยทัง้ในวจันลีลาเป็นทางการและวจันลีลา
ไม่เป็นทางการเช่นเดียวกนั 

ส่วนต่อไปผูว้ิจัยจะน าเสนอผลการวิจัยจากขอ้มูลของค าภาษาไทยแต่ละค า ซึ่งมีจ านวน
ทัง้สิน้ 10 ค าที่มาจากการวิเคราะหไ์คสแควร ์(Chi-Square Test) เพื่อหาว่าแต่ละปัจจยัทางสงัคม
จะส่งผลต่อการแปรเสียงที่มีการแทรกหรือไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางค์ในค าภาษาไทย
อย่างไร 

ผลการวิจัยจากข้อมูลของค าภาษาไทย จ านวน 10 ค า 
การน าเสนอผลการวิจัยจากขอ้มูลของค าภาษาไทย จ านวน 10 ค า ผูว้ิจัยจะจ าแนกการ

น าเสนอขอ้มูลออกเป็น 3 ส่วนหลกั คือ ผลการวิจัยจากขอ้มูลของปัจจัยดา้นรายได ้ผลการวิจัย
จากข้อมูลของปัจจัยด้านเพศ และผลการวิจัยจากข้อมูลของปัจจัยด้านวัจนลีลาตามล าดับ          
ซึ่งจะจ าแนกออกเป็นผลการวิจยัย่อยที่แบ่งเป็นวจันลีลาเป็นทางการและวจันลีลาไม่เป็นทางการ 
ซึ่งรายละเอียดในแต่ละสว่นมีดงันี ้

ผลการวิจัยจากข้อมูลของปัจจัยด้านรายได้ 
ผู้วิจัยจ าแนกผลการวิจัยของปัจจัยด้านรายได้ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่  1       

การแปรเสียงของปัจจัยดา้นรายไดใ้นวัจนลีลาเป็นทางการ และส่วนที่ 2 การแปรเสียงของปัจจัย
ดา้นรายไดใ้นวจันลีลาไม่เป็นทางการ ดงันี ้

ส่วนที ่1 การแปรเสียงของปัจจัยด้านรายได้ – วัจนลีลาเป็นทางการ 
ผลการวิจัยการแปรเสียงที่มีการแทรกหรือไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางค์ใน      

ค าภาษาไทยในวัจนลีลาเป็นทางการ พบว่า การออกเสียงค าว่า ปรากฏการณ์ (χ2 (df = 2, 140) = 

7.107, p = .029) และมนุษยสมัพนัธ ์(χ2 (df = 2, 140) = 18.800, p = .000) ปัจจยัดา้นรายไดป้รากฏ

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนการออกเสียงของค าว่า สัปดาห์ (χ2 (df = 2, 140) = 1.712, p = 

.425) ศีลธรรม (χ2 (df = 2, 140) = 3.920 , p = .141) จิตวิทยา (χ2 (df = 2, 140) = 1.679, p = .432) 

ปรชัญา (χ2 
(df = 2, 140) = 0.45, p = .978) อดุมการณ ์(χ2 

(df = 2, 140) = 1.347, p = .510) กลวิธี (χ2 (df 

= 2, 140) = 5.313, p = .070) เพชรบุรี (χ2 (df = 2, 140) = 2.706, p = .258) และค าว่า คุณประโยชน ์ 

(χ2 (df = 2, 140) = 2.105, p = .349) ไม่ปรากฏนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ดงัตาราง 15 
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ตาราง 15 แสดงการแปรเสียงของปัจจยัดา้นรายได ้- วจันลีลาเป็นทางการ 

ค าภาษาไทย การแปรเสียง 
ช่วงรายได ้

รวม 
รายได้ต ่า รายได้ปานกลาง รายได้สูง 
n % n % n % n % 

สปัดาห ์
แทรก CV 20 33.9 13 29.5 16 43.2 49 35.0 
ไม่แทรก CV 39 66.1 31 70.5 21 56.8 91 65.0 

รวม 59 100.0 44 100.0 37 100.0 140 100.0 
Chi-Square = 1.712, df = 2, p-value = .425 

ปรากฏการณ ์
แทรก CV 12 20.3 13 29.5 17 45.9 42 30.0 
ไม่แทรก CV 47 79.7 31 70.5 20 54.1 98 70.0 

รวม 59 100.0 44 100.0 37 100.0 140 100.0 
Chi-Square = 7.107, df = 2, p-value = .029 

ศีลธรรม 
แทรก CV 51 86.4 37 84.1 36 97.3 124 88.6 
ไม่แทรก CV  8 13.6 7 15.9 1 2.7 16 11.4 

รวม 59 100.0 44 100.0 37 100.0 140 100.0 
Chi-Square = 3.920, df = 2, p-value = .141 

จิตวิทยา 
แทรก CV 24 40.7 21 47.7 20 54.1 65 46.4 
ไม่แทรก CV 35 59.3 23 52.3 17 45.9 75 53.6 

รวม 59 100.0 44 100.0 37 100.0 140 100.0 
Chi-Square = 1.679, df = 2, p-value = .432 

ปรชัญา 
แทรก CV 28 47.5 20 45.5 17 45.9 65 46.4 
ไม่แทรก CV 31 52.5 24 54.5 20 54.1 75 53.6 

รวม 59 100.0 44 100.0 37 100.0 140 100.0 
Chi-Square = .045, df = 2, p-value = .978 

อดุมการณ ์
แทรก CV 5 8.5 5 11.4 6 16.2 16 11.4 
ไม่แทรก CV 54 91.5 39 88.6 31 83.8 124 88.6 

รวม 59 100.0 44 100.0 37 100.0 140 100.0 
Chi-Square = 1.347, df = 2, p-value = .510 
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ตาราง 15 (ต่อ) 

ค าภาษาไทย การแปรเสียง 
ช่วงรายได ้

รวม 
รายได้ต ่า รายได้ปานกลาง รายได้สูง 
n % n % n % n % 

กลวิธี 
แทรก CV 45 76.3 25 56.8 28 75.7 98 70.0 
ไม่แทรก CV 14 23.7 19 43.2 9 24.3 42 30.0 

รวม 59 100.0 44 100.0 37 100.0 140 100.0 
Chi-Square = 5.313, df = 2, p-value = .070 

เพชรบรุ ี
แทรก CV 21 35.6 16 36.4 19 51.4 56 40.0 
ไม่แทรก CV 38 64.4 28 63.6 18 48.6 84 60.0 

รวม 59 100.0 44 100.0 37 100.0 140 100.0 
Chi-Square = 2.706, df = 2, p-value = .258 

มนษุยสมัพนัธ ์
แทรก CV 23 39.0 30 68.2 30 81.1 83 59.3 
ไม่แทรก CV  36 61.0 14 31.8 7 18.9 57 40.7 

รวม 59 100.0 44 100.0 37 100.0 140 100.0 
Chi-Square = 18.800, df = 2, p-value = .000 

คณุประโยชน ์
แทรก CV 36 61.0 24 54.5 26 70.3 86 61.4 
ไม่แทรก CV 23 39.0 20 45.5 11 29.7 54 38.6 

รวม 59 100.0 44 100.0 37 100.0 140 100.0 
Chi-Square = 2.105, df = 2, p-value = .349 

 
โดยเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านรายได้ – วัจนลีลาเป็นทางการกับ   

การแปรเสียง พบว่า ในวจันลีลาเป็นทางการ รายไดต้ ่า รายไดป้านกลาง รายไดส้งูมีอตัราสว่นคนที่
ไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางคใ์นค าภาษาไทยนอ้ยกว่าอัตราส่วนคนที่แทรกเสียง CV ระหว่าง
พยางคใ์นค าภาษาไทยของการออกเสียงค าว่า ศีลธรรม และมีอัตราส่วนคนที่ไม่แทรกเสียง CV 
ระหว่างพยางค์ในค าภาษาไทยมากกว่าอัตราส่วนคนที่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางค์ในค า
ภาษาไทยของการออกเสียงค าว่า อดุมการณ ์แต่การแปรเสียงของรายไดส้งูพบว่ามีอตัราสว่นคนที่
ไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางคใ์นค าภาษาไทยนอ้ยกว่าอัตราส่วนคนที่แทรกเสียง CV ระหว่าง
พยางค์ในค าภาษาไทยของการออกเสียงค าว่า กลวิธี และมนุษยสัมพันธ์ ซึ่งสามารถสรุปค า
ภาษาไทยที่มีนยัส าคญัทางสถิติไดด้งัตาราง 16 
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ตาราง 16 แสดงค าภาษาไทยที่มีนยัส าคญัทางสถิติของปัจจยัดา้นรายไดใ้นวจันลีลาเป็นทางการ 

ตัวแปรตน้ มีนัยส าคัญทางสถิต ิ ไม่มีนัยส าคัญทางสถิต ิ

ช่วงรายได ้

 สปัดาห ์
ปรากฏการณ ์  

 ศีลธรรม 
 จิตวิทยา 
 ปรชัญา 
 อดุมการณ ์
 กลวิธี 
 เพชรบรุ ี

มนษุยสมัพนัธ ์  
 คณุประโยชน ์

 
 
ส่วนที ่2 การแปรเสียงของปัจจัยด้านรายได้ – วัจนลีลาไม่เป็นทางการ 

ผลการวิจัยการแปรเสียงที่มีการแทรกหรือไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางค์ใน      

ค าภาษาไทยกบัวจันลีลาไม่เป็นทางการ พบว่า การออกเสียงค าว่า สปัดาห ์(χ2 (df = 2, 140) = 6.661, 

p = .036) จิตวิทยา (χ2 (df = 2, 140) = 8.326, p = .016) อุดมการณ์  (χ2 (df = 2, 140) = 8.534, p = 

.014) และค าว่า มนุษยสัมพันธ์ (χ2 (df = 2, 140) = 13.464, p = .001) ปัจจัยด้านรายได้ปรากฏ

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนการออกเสียงค าว่า ปรากฏการณ์  (χ2 (df = 2, 140) = .956,          

p = .620) ศีลธรรม (χ2 (df = 2, 140) = 2.672, p = .263) ปรัชญา (χ2 (df = 2, 140) = .085, p = .958) 

กลวิธี (χ2 (df = 2, 140) = 1.433, p = .488) เพชรบุรี (χ2 (df = 2, 140) = 3.531, p = .171) และค าว่า 

คุณประโยชน ์(χ2 (df = 2, 140) = 3.160, p = .206) ปัจจัยดา้นรายไดไ้ม่ปรากฏนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 ดงัตาราง 17 
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ตาราง 17 แสดงการแปรเสียงของปัจจยัดา้นรายได ้- วจันลีลาไม่เป็นทางการ 

ค าภาษาไทย การแปรเสียง 
ช่วงรายได ้

รวม 
รายได้ต ่า รายได้ปานกลาง รายได้สูง 
n % n % n % n % 

สปัดาห ์
แทรก CV 5 8.5 2 4.5 8 21.6 15 10.7 
ไม่แทรก CV 54 91.5 42 95.5 29 78.4 125 89.3 

รวม 59 100.0 44 100.0 37 100.0 140 100.0 
Chi-Square = 6.661, df  = 2, p-value = .036 

ปรากฏการณ ์
แทรก CV 8 13.6 4 9.1 6 16.2 18 12.9 
ไม่แทรก CV 51 86.4 40 90.9 31 83.8 122 87.1 

รวม 59 100.0 44 100.0 37 100.0 140 100.0 
Chi-Square = .956, df = 2, p-value = .620 

ศีลธรรม 
แทรก CV 51 86.4 41 93.2 30 81.1 122 87.1 
ไม่แทรก CV  8 13.6 3 6.8 7 18.9 18 12.9 

รวม 59 100.0 44 100.0 37 100.0 140 100.0 
Chi-Square = 2.672, df = 2, p-value = .263 

จิตวิทยา 
แทรก CV 15 25.4 21 47.7 19 51.4 55 39.3 
ไม่แทรก CV 44 74.6 23 52.3 18 48.6 85 60.7 

รวม 59 100.0 44 100.0 37 100.0 140 100.0 
Chi-Square = 8.326, df = 2, p-value = .016 

ปรชัญา 
แทรก CV 27 45.8 21 47.7 18 48.6 66 47.1 
ไม่แทรก CV 32 54.2 23 52.3 19 51.4 74 52.9 

รวม 59 100.0 44 100.0 37 100.0 140 100.0 
Chi-Square = .085, df = 2, p-value = .958 

อดุมการณ ์
แทรก CV 0 0.0 0 0.0 3 8.1 3 2.1 
ไม่แทรก CV 59 100.0 44 100.0 34 91.9 137 97.9 

รวม 59 100.0 44 100.0 37 100.0 140 100.0 
Chi-Square = 8.534, df = 2, p-value = .014 
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ตาราง 17 (ต่อ) 

ค าภาษาไทย การแปรเสียง 
ช่วงรายได ้

รวม 
รายได้ต ่า รายได้ปานกลาง รายได้สูง 
n % n % n % n % 

กลวิธี 

แทรก CV 36 61.0 24 54.5 25 67.6 85 60.7 

ไม่แทรก CV 23 39.0 20 45.5 12 32.4 55 39.3 
รวม 59 100.0 44 100.0 37 100.0 140 100.0 

Chi-Square = 1.433, df = 2, p-value = .488 

เพชรบรุ ี

แทรก CV 9 15.3 7 15.9 11 29.7 27 19.3 

ไม่แทรก CV 50 84.7 37 84.1 26 70.3 113 80.7 
รวม 59 100.0 44 100.0 37 100.0 140 100.0 

Chi-Square = 3.531, df = 2, p-value = .171 

มนษุยสมัพนัธ ์

แทรก CV 17 28.8 28 63.6 20 54.1 65 46.4 

ไม่แทรก CV  42 71.2 16 36.4 17 45.9 75 53.6 
รวม 59 100.0 44 100.0 37 100.0 140 100.0 

Chi-Square = 13.464, df = 2, p-value = .001 

คณุประโยชน ์

แทรก CV 28 47.5 19 43.2 23 62.2 70 50.0 

ไม่แทรก CV 31 52.5 25 56.8 14 37.8 70 50.0 
รวม 59 100.0 44 100.0 37 100.0 140 100.0 

Chi-Square = 3.160, df = 2, p-value = .206 

 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของปัจจัยดา้นรายได ้- วัจนลีลาไม่เป็นทางการกับการ
แปรเสียง พบว่า ในวจันลีลาไม่เป็นทางการ รายไดต้ ่า รายไดป้านกลาง รายไดส้งูมีอตัราส่วนคนที่
แทรกเสียง CV ระหว่างพยางคใ์นค าภาษาไทยมากกว่าอตัราส่วนคนที่ไม่แทรกเสียง CV ระหว่าง
พยางคใ์นค าภาษาไทยของการออกเสียง ค าว่า ศีลธรรม และมีอัตราส่วนคนที่ไม่แทรกเสียง CV 
ระหว่างพยางค์ในค าภาษาไทยมากกว่าอัตราส่วนคนที่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางค์ใน           
ค าภาษาไทยของการออกเสียงค าว่า สปัดาห ์ปรากฏการณ์ เพชรบุรี และอุดมการณ์ ซึ่งสามารถ
สรุปค าภาษาไทยที่มีนยัส าคญัทางสถิติไดด้งัตาราง 18 
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ตาราง 18 แสดงค าภาษาไทยที่มีนัยส าคัญทางสถิติของปัจจัยด้านรายได้ในวัจนลีลาไม่เป็น
ทางการ 

ตัวแปรตน้ มีนัยส าคัญทางสถิต ิ ไม่มีนัยส าคัญทางสถิต ิ

ช่วงรายได ้

สปัดาห ์  
 ปรากฏการณ ์
 ศีลธรรม 

จิตวิทยา  
 ปรชัญา 

อดุมการณ ์  
 กลวิธี 
 เพชรบรุ ี

มนษุยสมัพนัธ ์  
 คณุประโยชน ์

 
 

ผลการวิจัยจากข้อมูลของปัจจัยด้านเพศ 
ผูว้ิจยัจ าแนกผลการวิจัยของปัจจยัดา้นเพศออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนที่ 1 การแปร

เสียงของปัจจัยดา้นเพศในวัจนลีลาเป็นทางการ และส่วนที่ 2 การแปรเสียงของปัจจัยดา้นเพศ
ในวจันลีลาไม่เป็นทางการ ดงันี ้

 
ส่วนที ่1 การแปรเสียงของปัจจัยด้านเพศ – วัจนลีลาเป็นทางการ 

ผลการวิจัยการแปรเสียงที่มีการแทรกหรือไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางค์ใน      

ค าภาษาไทยในวจันลีลาเป็นทางการ พบว่า การออกเสียงค าว่า กลวิธี  (χ2 (df = 1, 140) = 5.072,  p = 
.024) ปัจจัยด้านเพศปรากฏนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนการออกเสียงค าว่า สัปดาห ์     

(χ2 (df = 1, 140) = .302, p = .582) ปรากฏการณ์ (χ2 (df = 1, 140) = 001, p = .971) ศีลธรรม (χ2 (df = 2, 

140) = .777, p = .378) จิตวิทยา (χ2 (df = 1, 140) = .001, p = .971) ปรัชญา (χ2 (df = 1, 140) = .092,     

p = .762) อุดมการณ์ (χ2 (df = 1, 140) = .510, p = .554) เพชรบุรี (χ2 (df = 1, 140) = .005, p = .945)  

มนุษยสมัพนัธ ์(χ2 (df = 1, 140) = .878, p = .349) และค าว่า คณุประโยชน ์(χ2 (df = 1, 140) = .410, p = 
.522) ปัจจยัดา้นเพศไม่ปรากฏนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ดงัตาราง 19 
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ตาราง 19 แสดงการแปรเสียงของปัจจยัดา้นเพศ - วจันลีลาเป็นทางการ 

ค าภาษาไทย การแปรเสียง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

n % n % n % 

สปัดาห ์
แทรก CV 25 37.3 24 32.9 49 35.0 
ไม่แทรก CV 42 62.7 49 67.1 91 65.0 

รวม 67 100.0 73 100.0 140 100.0 
Chi-Square = .302, df = 1, p-value = .582 

ปรากฏการณ ์
แทรก CV 20 29.9 22 30.1 42 30.0 
ไม่แทรก CV 47 70.1 51 69.9 98 70.0 

รวม 67 100.0 73 100.0 140 100.0 
Chi-Square = .001, df = 1, p-value = .971 

ศีลธรรม 
แทรก CV 61 91.0 63 86.3 124 88.6 
ไม่แทรก CV 6 9.0 10 13.7 16 11.4 

รวม 67 100.0 73 100.0 140 100.0 
Chi-Square = .777, df = 1, p-value = .378 

จิตวิทยา 
แทรก CV 31 46.3 34 46.6 65 46.4 
ไม่แทรก CV 36 53.7 39 53.4 75 53.6 

รวม 67 100.0 73 100.0 140 100.0 
Chi-Square = .001, df = 1, p-value = .971 

ปรชัญา 
แทรก CV 32 47.8 33 45.2 65 46.4 
ไม่แทรก CV 35 52.2 40 54.8 75 53.6 

รวม 67 100.0 73 100.0 140 100.0 
Chi-Square = .092, df = 1, p-value = .762 

อดุมการณ ์
แทรก CV 9 13.4 7 9.6 16 11.4 
ไม่แทรก CV 58 86.6 66 90.4 124 88.6 

รวม 67 100.0 73 100.0 140 100.0 
Chi-Square = .510, df = 1, p-value = .475 
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ตาราง 19 (ต่อ) 

ค าภาษาไทย การแปรเสียง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

n % n % n % 

กลวิธี 
แทรก CV 53 79.1 45 61.6 98 70.0 
ไม่แทรก CV 14 20.9 28 38.4 42 30.0 

รวม 67 100.0 73 100.0 140 100.0 
Chi-Square = 5.072, df = 1, p-value = .024 

เพชรบรุ ี
แทรก CV 27 40.3 29 39.7 56 40.0 
ไม่แทรก CV 40 59.3 44 60.3 84 60.0 

รวม 67 100.0 73 100.0 140 100.0 
Chi-Square = .005, df = 1, p-value = .945 

มนษุยสมัพนัธ ์
แทรก CV 37 55.2 46 63.0 83 59.3 
ไม่แทรก CV 30 44.8 27 37.0 57 40.7 

รวม 67 100.0 73 100.0 140 100.0 
Chi-Square = .878, df = 1, p-value = .349 

คณุประโยชน ์
แทรก CV 43 64.2 43 58.9 86 61.4 
ไม่แทรก CV 24 35.8 30 41.1 54 38.6 

รวม 67 100.0 73 100.0 140 100.0 
Chi-Square = .410, df = 1, p-value = .522 

 
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านเพศ - วัจนลีลาเป็นทางการกับการแปร

เสียง พบว่า ในวัจนลีลาเป็นทางการ ทัง้เพศชายและเพศหญิงมีอตัราส่วนของคนที่ไม่แทรกเสียง 
CV ระหว่างพยางคใ์นค าภาษาไทยมากกว่าอตัราส่วนของคนที่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางคใ์น
ค าภาษาไทยของการออกเสียงค าว่า สัปดาห์ ปรากฎการณ์ จิตวิทยา ปรชัญา อุดมการณ์ และ   
ค าว่า เพชรบุรี และมีอัตราส่วนของคนที่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางคใ์นค าภาษาไทยมากกว่า
อัตราส่วนของคนที่ไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางค์ในค าภาษาไทยของการออกเสียงค าว่า 
ศีลธรรม กลวิธี มนษุยสมัพนัธ ์และค าว่า คณุประโยชน ์ 
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ดงันัน้จากตาราง 19 พบว่า ในวจันลีลาเป็นทางการคนส่วนมากไม่ว่าจะเพศชายหรือ
เพศหญิงมักจะแทรกเสียง CV ระหว่างพยางคใ์นค าภาษาไทยมากกว่าไม่แทรกเสียง CV ระหว่าง
พยางคใ์นค าภาษาไทยของการออกเสียงค าว่า ศีลธรรม ส่วนการออกเสียงของค าว่า อุดมการณ ์
คนส่วนมากไม่ว่าจะเพศชายหรือเพศหญิงมกัจะไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางคใ์นค าภาษาไทย 
ซึ่งสามารถสรุปค าภาษาไทยที่มีนยัส าคญัทางสถิติไดด้งัตาราง 20 

ตาราง 20 แสดงค าภาษาไทยที่มีนยัส าคญัทางสถิติของปัจจยัดา้นเพศในวจันลีลาเป็นทางการ 

ตัวแปรตน้ มีนัยส าคัญทางสถิต ิ ไม่มีนัยส าคัญทางสถิต ิ

เพศ 

 สปัดาห ์
 ปรากฏการณ ์
 ศีลธรรม 
 จิตวิทยา 
 ปรชัญา 
 อดุมการณ ์

กลวิธี  
 เพชรบรุ ี
 มนษุยสมัพนัธ ์
 คณุประโยชน ์

 
 

ส่วนที ่2 การแปรเสียงของปัจจัยด้านเพศ  - วัจนลีลาไม่เป็นทางการ 
ผลการวิจัยการแปรเสียงที่มีการแทรกหรือไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางค์ใน      

ค าภาษาไทยกบัวจันลีลาไม่เป็นทางการ พบว่า การออกเสียงค าว่า มนุษยสมัพันธ์ (χ2 (df = 1, 140) = 
4.292, p = .038) ปัจจัยดา้นเพศปรากฏนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนการออกเสียงค าว่า 

สปัดาห ์(χ2 (df = 1, 140) = .993, p = .319) ปรากฏการณ์ (χ2 (df = 1, 140) = .666, p = .415) ศีลธรรม 

(χ2 (df = 1, 140) = .038, p = .845) จิตวิทยา (χ2 (df = 1, 140) = .012, p = .911) ปรชัญา (χ2 (df = 1, 140) = 

.039, p = .843) อุดมการณ์ (χ2 (df = 1, 140) =  .435, p = .510) กลวิธี (χ2 (df = 1, 140) =  .210, p = 

.647) เพชรบุรี (χ2 (df = 1, 140) = .156, p = .693) และค าว่า คุณประโยชน ์(χ2 (df = 1, 140) = 1.403, p 
= .236) ปัจจยัดา้นเพศไม่ปรากฏนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ดงัตาราง 21 
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ตาราง 21 แสดงการแปรเสียงของปัจจยัดา้นเพศ - วจันลีลาไม่เป็นทางการ 

ค าภาษาไทย การแปรเสียง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

n % n % n % 

สปัดาห ์
แทรก CV 9 13.4 6 8.2 15 10.7 
ไม่แทรก CV 58 86.6 67 91.8 125 89.3 

รวม 67 100.0 73 100.0 140 100.0 
Chi-Square = .993, df = 1, p-value = .319 

ปรากฏการณ ์
แทรก CV 7 10.4 11 15.1 18 12.9 
ไม่แทรก CV 60 89.6 62 84.9 122 87.1 

รวม 67 100.0 73 100.0 140 100.0 
Chi-Square = .666, df = 1, p-value = .415 

ศีลธรรม 
แทรก CV 58 86.6 64 87.7 122 87.1 
ไม่แทรก CV 9 13.4 9 12.3 18 12.9 

รวม 67 100.0 73 100.0 140 100.0 
Chi-Square = .038, df = 1, p-value = .845 

จิตวิทยา 
แทรก CV 26 38.8 28 39.7 55 39.3 
ไม่แทรก CV 41 61.2 44 60.3 85 60.7 

รวม 67 100.0 73 100.0 140 100.0 
Chi-Square = .012, df = 1, p-value = .911 

ปรชัญา 
แทรก CV 31 46.3 35 47.9 66 47.1 
ไม่แทรก CV 36 53.7 38 52.1 74 52.9 

รวม 67 100.0 73 100.0 140 100.0 
Chi-Square = .039, df = 1, p-value = .843 

อดุมการณ ์
แทรก CV 2 3.0 1 1.4 3 2.1 
ไม่แทรก CV 65 97.0 72 98.6 137 97.9 

รวม 67 100.0 73 100.0 140 100.0 
Chi-Square = .435, df = 1, p-value = .510 
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ตาราง 21 (ต่อ) 

ค าภาษาไทย การแปรเสียง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

n % n % n % 

กลวิธี 
แทรก CV 42 62.7 43 58.9 85 60.7 
ไม่แทรก CV 25 37.3 30 41.1 55 39.3 

รวม 67 100.0 73 100.0 140 100.0 
Chi-Square = .210, df = 1, p-value = .647 

เพชรบรุ ี
แทรก CV 12 17.9 15 20.5 27 19.3 
ไม่แทรก CV 55 82.1 58 79.5 113 80.7 

รวม 67 100.0 73 100.0 140 100.0 
Chi-Square = .156, df = 1, p-value = .693 

มนษุยสมัพนัธ ์
แทรก CV 25 37.3 40 54.8 65 46.4 
ไม่แทรก CV 42 62.7 33 45.2 75 53.6 

รวม 67 100.0 73 100.0 140 100.0 
Chi-Square = 4.292, df = 1, p-value = .038 

คณุประโยชน ์
แทรก CV 37 55.2 33 45.2 70 50.0 
ไม่แทรก CV 30 44.8 40 54.8 70 50.0 

รวม 67 100.0 73 100.0 140 100.0 
Chi-Square = 1.403, df = 1, p-value = .236 

 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านเพศ - วัจนลีลาไม่เป็นทางการ พบว่า 
ในวจันลีลาไม่เป็นทางการ ทัง้เพศชายและเพศหญิงมีอตัราสว่นของคนที่ไม่แทรกเสียง CV ระหว่าง
พยางคใ์นค าภาษาไทยมากกว่าอตัราส่วนของคนที่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางคใ์นค าภาษาไทย
ของการออกเสียงค าว่า ปรากฏการณ์ จิตวิทยา ปรชัญา อุดมการณ์ เพชรบุรี และค าว่า มนุษย
สัมพันธ์ และมีอัตราส่วนของคนที่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางค์ในค าภาษาไทยมากกว่า
อัตราส่วนของคนที่ไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางค์ในค าภาษาไทยของการออกเสียงค าว่า 
สปัดาห ์ศีลธรรม และค าว่า กลวิธี ส่วนการแปรเสียงของค าว่า คุณประโยชน์ พบว่าเพศชายจะ
แทรกเสียง CV ระหว่างพยางคม์ากกว่าเพศหญิงในวจันลีลาไม่เป็นทางการ 
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ดงันัน้จากตาราง 21 พบว่า ในวัจนลีลาไม่เป็นทางการคนส่วนมากไม่ว่าจะเพศชาย
หรือเพศหญิงมักจะแทรกเสียง CV ระหว่างพยางค์ในค าภาษาไทยมากกว่าไม่แทรกเสียง CV 
ระหว่างพยางค์ในค าภาษาไทยของการออกเสียงค าว่า ศีลธรรม ส่วนการออกเสียงของค าว่า 
สัปดาห์ และอุดมการณ์ คนส่วนมากไม่ว่าจะเพศชายหรือเพศหญิงมักจะไม่แทรกเสียง CV 
ระหว่างพยางคใ์นค าภาษาไทย ซึ่งสามารถสรุปค าภาษาไทยที่มีนยัส าคญัทางสถิติไดด้งัตาราง 22 

ตาราง 22 แสดงค าภาษาไทยที่มีนยัส าคญัทางสถิติของปัจจยัดา้นเพศกบัวจันลีลาไม่เป็นทางการ 

ตัวแปรตน้ มีนัยส าคัญทางสถิต ิ ไม่มีนัยส าคัญทางสถิต ิ

เพศ 

 สปัดาห ์
 ปรากฏการณ ์
 ศีลธรรม 
 จิตวิทยา 
 ปรชัญา 
 อดุมการณ ์
 กลวิธี 
 เพชรบรุ ี

มนษุยสมัพนัธ ์  
 คณุประโยชน ์

 
ผลการวิจัยจากข้อมูลของปัจจัยด้านวัจนลีลา 

การน าเสนอผลการวิจัยในส่วนนี ้ ผู ้วิจัยจะน าเสนอผลการวิจัยของปัจจัยด้าน       
วจันลีลาโดยไม่จ าแนกออกเป็นวจันลีลาเป็นทางการและวจันลีลาไม่เป็นทางการ ซึ่งมีรายละเอียด
ดงันี ้

ผลการวิจัยการแปรเสียงที่มีการแทรกหรือไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางค์ใน      

ค าภาษาไทยกบัปัจจยัดา้นวจันลีลาทัง้ 2 วจันลีลา พบว่า การออกเสียงค าว่า สปัดาห ์(χ2 (df = 2, 140) 

= 23.414, p = .000) ปรากฏการณ์ (χ2 (df = 2, 140) = 12.218 , p = .000) อุดมการณ์ (χ2 (df = 2, 140) 

= 9.542, p = .002) เพชรบุรี (χ2 (df = 2, 140) = 14.402, p = .000) และค าว่า มนุษยสมัพันธ ์(χ2 (df = 

2, 140) = 4.644, p = .031) ปัจจยัดา้นวจันลีลาปรากฏนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ส่วนการออก

เสียงของค าว่า ศีลธรรม (χ2 
(df = 2, 140) = .134, p = .714) จิตวิทยา (χ2 (df = 2, 140) = 1.458, p = 

.227) ปรชัญา (χ2 
(df = 2, 140) = .014, p = .905) กลวิธี (χ2 

(df = 2, 140) = 2.666, p = .103) และค าว่า 
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คณุประโยชน ์(χ2 
(df = 2, 140) = 3.706, p = .054) ปัจจยัดา้นวจันลีลาไม่ปรากฏนยัส าคญัทางสถิติที่

ระดบั .05 ดงัตาราง 23 

ตาราง 23 แสดงการแปรเสียงของปัจจยัดา้นวจันลีลา 

ค าภาษาไทย การแปรเสียง 
วัจนลลีา 

รวม 
วัจนลลีาเป็นทางการ วัจนลลีาไม่เป็นทางการ 

n % n % n % 

สปัดาห ์
แทรก CV 49 35.0 15 10.7 64 22.9 
ไม่แทรก CV 91 65.0 125 89.3 216 77.1 

รวม 140 100.0 140 100.0 280 100.0 
Chi-Square = 23.414, df = 2, p-value = .000 

ปรากฏการณ ์
แทรก CV 42 30.0 18 12.9 60 21.4 
ไม่แทรก CV 84 60.0 113 80.7 197 70.4 

รวม 140 100.0 140 100.0 280 100.0 
Chi-Square = 12.218, df = 2, p-value = .000 

ศีลธรรม 
แทรก CV 124 88.6 122 87.1 246 87.9 
ไม่แทรก CV 16 11.4 18 12.9 34 12.1 

รวม 140 100.0 140 100.0 280 100.0 
Chi-Square = .134, df = 2, p-value = .714 

จิตวิทยา 
แทรก CV 65 46.4 55 39.3 120 42.9 
ไม่แทรก CV 75 53.6 85 60.7 160 57.1 

รวม 140 100.0 140 100.0 280 100.0 
Chi-Square = 1.458, df = 2, p-value = .227 

ปรชัญา 
แทรก CV 65 46.4 66 47.1 131 46.8 
ไม่แทรก CV 75 53.6 74 52.9 140 53.2 

รวม 140 100.0 140 100.0 280 100.0 
Chi-Square = .014, df = 2, p-value = .905 

อดุมการณ ์
แทรก CV 16 11.4 3 2.1 19 6.8 
ไม่แทรก CV 124 88.6 137 97.9 261 93.2 

รวม 140 100.0 140 100.0 280 100.0 
Chi-Square = 9.542, df = 2, p-value = .002 
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ตาราง 23 (ต่อ) 

ค าภาษาไทย การแปรเสียง 
วัจนลลีา 

รวม 
วัจนลลีาเป็นทางการ วัจนลลีาไม่เป็นทางการ 

n % n % n % 

กลวิธี 
แทรก CV 98 70.0 85 60.7 183 65.4 
ไม่แทรก CV 42 30.0 55 39.3 97 34.6 

รวม 140 100.0 140 100.0 280 100.0 
Chi-Square = 2.666, df = 2, p-value = .103 

เพชรบรุ ี
แทรก CV 56 40.0 27 19.3 83 29.6 
ไม่แทรก CV 84 60.0 113 80.7 197 70.4 

รวม 140 100.0 140 100.0 280 100.0 
Chi-Square = 14.402, df = 2, p-value = .000 

มนษุยสมัพนัธ ์
แทรก CV 83 59.3 65 46.4 148 52.9 
ไม่แทรก CV 57 40.7 75 53.6 132 47.1 

รวม 140 100.0 140 100.0 280 100.0 
Chi-Square = 4.644, df = 2, p-value = .031 

คณุประโยชน ์
แทรก CV 86 61.4 70 50.0 156 55.7 
ไม่แทรก CV 54 38.6 70 50.0 124 44.3 

รวม 140 100.0 140 100.0 280 100.0 
Chi-Square = 3.706, df = 2, p-value = .054 

 

เมื่ อพิจารณาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านวัจนลีลากับการแปรเสียง พบว่า      
ในวัจนลีลาเป็นทางการ อัตราส่วนคนที่ไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางค์ในค าภาษาไทยต่อ
อตัราส่วนของคนที่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางคใ์นค าภาษาไทยของการออกเสียงค าว่า สปัดาห ์
ปรากฏการณ์ อุดมการณ์ เพชรบุรี และมนุษยสัมพันธ์ น้อยกว่าในวัจนลีลาแบบไม่เป็นทางการ 
กล่าวคือในการออกเสียงค าดงักลา่ว คนส่วนใหญ่มกัไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางคใ์นวจันลีลา
ไม่เป็นทางการมากกว่าวจันลีลาแบบเป็นทางการ สว่นการออกเสียงของค าว่า ศีลธรรม กลวิธี และ 
คณุประโยชน ์ในวจันลีลาเป็นทางการและวัจนลีลาไม่เป็นทางการ คนส่วนใหญ่มักจะแทรกเสียง 
CV ระหว่างพยางค์มากกว่าไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางค์ ซึ่งสามารถสรุปค าภาษาไทยที่มี
นยัส าคญัทางสถิติไดด้งัตาราง 24 
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ตาราง 24 แสดงค าภาษาไทยที่มีนยัส าคญัทางสถิติของปัจจยัดา้นวจันลีลา 

ตัวแปรตน้ มีนัยส าคัญทางสถิต ิ ไม่มีนัยส าคัญทางสถิต ิ

วัจนลลีา 

สปัดาห ์  
ปรากฏการณ ์  

 ศีลธรรม 
 จิตวิทยา 
 ปรชัญา 

อดุมการณ ์  
 กลวิธี 

เพชรบรุ ี  
มนษุยสมัพนัธ ์  

 คณุประโยชน ์

 
ในส่วนต่อไป ผู้วิจัยจะน าเสนอภาพรวมของการแปรเสียงที่มีการแทรกเสียง CV 

ระหว่างพยางคห์รือไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางคใ์นค าภาษาไทยกบัปัจจยัทางสงัคม ดงันี ้

ตาราง 25 แสดงภาพรวมของการแปรเสียงกบัปัจจยัทางสงัคม 

ตัวแปรตน้ ตัวแปรตาม วัจนลลีาเป็นทางการ วัจนลลีาไม่เป็นทางการ 

ช่วงรายได ้

แทรก CV 
ศีลธรรม* จิตวิทยา มนษุยสมัพนัธ ์
คณุประโยชน ์ 

ศีลธรรม* กลวิธี คณุประโยชน ์

ไม่แทรก CV 
สปัดาห ์ปรากฏการณ ์ปรชัญา
อดุมการณ*์ กลวิธี เพชรบรุี  

สปัดาห ์ปรากฏการณ ์จิตวิทยา ปรชัญา 
อดุมการณ*์ เพชรบรุี มนษุยสมัพนัธ ์
คณุประโยชน ์

เพศ 

แทรก CV 
ศีลธรรม* กลวิธี มนษุยสมัพนัธ ์
คณุประโยชน ์ 

ศีลธรรม* คณุประโยชน ์

ไม่แทรก CV 
สปัดาห ์ปรากฏการณ ์จิตวิทยา 
ปรชัญา อดุมการณ*์  เพชรบรุี  

สปัดาห ์ปรากฏการณ ์อดุมการณ*์ 
เพชรบรุี จิตวิทยา ปรชัญา  
มนษุยสมัพนัธ ์คณุประโยชน ์
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ตาราง 25 (ต่อ) 

ตัวแปรตน้ ตัวแปรตาม วัจนลลีาเป็นทางการ วัจนลลีาไม่เป็นทางการ 

วัจนลลีา 

แทรก CV 
ศีลธรรม* กลวิธี มนษุยสมัพนัธ ์
คณุประโยชน ์

ศีลธรรม* กลวิธี คณุประโยชน ์

ไม่แทรก CV 
สปัดาห ์ปรากฏการณ ์จิตวิทยา 
ปรชัญา อดุมการณ*์ เพชรบรุ ี

สปัดาห ์ปรากฏการณ ์จิตวิทยา ปรชัญา 
อดุมการณ*์ เพชรบรุี มนษุยสมัพนัธ ์
คณุประโยชน ์

 

จากตาราง 25 แสดงภาพรวมของการแปรเสียงที่มีการแทรกหรือไม่แทรกเสียง CV 
ระหว่างพยางคใ์นค าภาษาไทย โดยพิจารณาจากทุกปัจจัยทางสงัคม คือ ปัจจัยดา้นสถานภาพ
ทางเศรษฐกิจและสังคม คือ รายได ้ปัจจัยด้านเพศ คือ เพศชาย และเพศหญิง และปัจจัยด้าน  
วจันลีลา คือ วจันลีลาเป็นทางการ และวจันลีลาไม่เป็นทางการ พบว่า ในการออกเสียงของค าว่า 
ศีลธรรม กลุ่มตัวอย่างทุกกลุ่มจะแทรกเสียง CV ระหว่างพยางค์มากกว่าการไม่แทรกเสียง CV 
ระหว่างพยางค ์และการออกเสียงของค าว่า อดุมการณ ์กลุ่มตวัอย่างทุกกลุ่มจะไม่แทรกเสียง CV 
ระหว่างพยางค์มากกว่าการแทรกเสียง CV ระหว่างพยางค์ ส่วนการออกเสียงของค าว่า 
คุณประโยชน ์กลุ่มตัวอย่างทุกกลุ่มจะแทรกหรือไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางค์ในอัตราที่ไม่
แตกต่างกนัมากนกั 

 
 
 
 
 



 

บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี ้

1. เพื่อวิเคราะหก์ารแปรเสียงที่มีการแทรกหรือไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางคใ์น
ค าภาษาไทย โดยพิจารณาปัจจยัทางสงัคม 3 ดา้น ไดแ้ก่ 

1.1 ปัจจยัดา้นสถานภาพทางเศรษฐกิจและสงัคม คือ รายได ้
1.2 ปัจจยัดา้นเพศ คือ เพศชาย และเพศหญิง 
1.3 ปัจจยัดา้นวจันลีลา คือ วจันลีลาเป็นทางการและวจันลีลาไม่เป็นทางการ 

2. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางสังคม คือ  ปัจจัยด้านสถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสงัคม คือ รายได ้ปัจจัยดา้นเพศ และปัจจัยดา้นวจันลีลา คือ วจันลีลาเป็นทางการ
และวจันลีลาไม่เป็นทางการ กบัการแปรเสียงที่มีการแทรกหรือไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางคใ์น
ค าภาษาไทย  

สมมติฐานของการวิจัย 
1. รายไดต้ ่าจะไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางคใ์นค าภาษาไทยมากกว่ารายไดป้านกลาง

และรายไดส้งู สว่นรายไดป้านกลางและรายไดส้งูจะแทรกเสียง CV ระหว่างพยางคใ์นค าภาษาไทย
มากกว่ารายไดต้ ่า 

2. เพศชายจะไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางคใ์นค าภาษาไทยมากกว่าเพศหญิง 
3. วัจนลีลาเป็นทางการจะแทรกเสียง CV ระหว่างพยางค์ในค าภาษาไทยมากกว่า       

วัจนลีลาไม่เป็นทางการ และวัจนลีลาไม่เป็นทางการจะไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางค์ในค า
ภาษาไทยมากกว่าวจันลีลาเป็นทางการ 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจยัสามารถสรุปได ้ดงันี ้

1. ผลการวิจัยของกลุ่มตัวอย่างจากปัจจัยดา้นสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
คือ รายได ้พบว่า รายไดต้ ่า มีจ านวน 59 คน คิดเป็นรอ้ยละ 42.1 รายไดป้านกลาง มีจ านวน 44 
คน คิดเป็นร้อยละ 31.4 และรายได้สูง มีจ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 26.4 ตามล าดับ           
ส่วนผลการวิจยัของกลุ่มตวัอย่างจากปัจจัยดา้นเพศ คือ เพศชาย และเพศหญิง พบว่า เพศหญิง  
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มีจ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 52.1 และเพศชาย มีจ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 47.8 
ตามล าดบั 

2. ผลการวิจัยจากปัจจัยด้านสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม คือ รายได ้         
กับการแปรเสียงที่มีการแทรกหรือไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางค์ในค าภาษาไทย พบว่า       
รายไดต้ ่าจะไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางคใ์นค าภาษาไทยมากกว่ารายไดป้านกลางและรายได้
สงู ส่วนรายไดป้านกลางและรายได้สงูจะแทรกเสียง CV ระหว่างพยางคใ์นค าภาษาไทยมากกว่า
รายไดต้ ่าจากทัง้ 2 วจันลีลา คือ วจันลีลาเป็นทางการและวจันลีลาไม่เป็นทางการ  

3. ผลการวิจัยจากปัจจัยดา้นเพศ คือ เพศชาย และเพศหญิงกับการแปรเสียงที่มี  
การแทรกหรือไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางคใ์นค าภาษาไทย พบว่า เพศชายจะไม่แทรกเสียง 
CV ระหว่างพยางคใ์นค าภาษาไทยมากกว่าเพศหญิง และเพศหญิงจะแทรกเสียง CV ระหว่าง
พยางคใ์นค าภาษาไทยมากกว่าเพศชายจากทัง้ 2 วจันลีลา คือ วจันลีลาเป็นทางการและวจันลีลา
ไม่เป็นทางการ 

4. ผลการวิจยัจากปัจจยัดา้นวจันลีลา คือ วจันลีลาเป็นทางการ และวจันลีลาไม่เป็น
ทางการกบัการแปรเสียงที่มีการแทรกหรือไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางคใ์นค าภาษาไทย พบว่า 
วัจนลีลาเป็นทางการจะแทรกเสียง CV ระหว่างพยางคใ์นค าภาษาไทยมากกว่าวัจนลีลาไม่เป็น
ทางการ และวัจนลีลาไม่เป็นทางการจะไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางคม์ากกว่าวัจนลีลาเป็น
ทางการ 

5. ผลการวิจัยจากปัจจัยทางสงัคมทั้ง 3 ดา้น กับการแปรเสียงที่มีการแทรกหรือไม่
แทรกเสียง CV ระหว่างพยางคก์บักลุม่ตวัอย่างค าภาษาไทย จ านวน 10 ค า พบว่า 

5.1 ปัจจัยดา้นสถานภาพทางเศรษฐกิจและสงัคม คือ รายได้ ส่งผลต่อการแปร
เสียงที่มีการแทรกหรือไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางคใ์นค าภาษาไทย จ านวน 10 ค า ของค าว่า 
สปัดาห ์ปรากฏการณ ์จิตวิทยา อดุมการณ ์และมนุษยสมัพนัธ ์ปรากฏนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ 
.05 

5.2 ปัจจัยด้านเพศ คือ เพศชาย และเพศหญิง ส่งผลต่อการแปรเสียงที่มี        
การแทรกหรือไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางคใ์นค าภาษาไทย จ านวน 10 ค า ของค าว่า กลวิธี 
และ มนษุยสมัพนัธ ์ปรากฏนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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5.3 ปัจจัยดา้นวัจนลีลา คือ วัจนลีลาเป็นทางการและวัจนลีลาไม่เป็นทางการ 
ส่งผลต่อการแปรเสียงที่มีการแทรกหรือไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางค์ในค าภาษาไทย    
จ านวน 10 ค า ของค าว่า สปัดาห ์ปรากฏการณ์ อุดมการณ์ เพชรบุรี และมนุษยสัมพันธ์ ปรากฏ
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

อภปิรายผลการวิจัย 
จากการวิเคราะหเ์ก่ียวกบัความหลากหลายของการออกเสียงค าภาษาไทยที่พิจารณาตาม

ปัจจัยทางสังคม 3 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม คือ รายได ้       
ปัจจัยด้านเพศ คือ เพศชาย และเพศหญิง และปัจจัยด้านวัจนลีลา คือ วัจนลีลาเป็นทางการ 
และวจันลีลาไม่เป็นทางการ สามารถอภิปรายผลการวิจยัได ้2 สว่นดงันี ้

ผลการวิจัยจากปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการแปรเสียงที่มีการแทรกหรือไม่
แทรกเสียง CV ระหว่างพยางคใ์นค าภาษาไทย 

ผลการวิจยัจากสมมติฐานของการวิจยั 1 พบว่าผลการวิจยัเป็นจริง โดยรายไดต้ ่าจะ
ไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางค์ในค าภาษาไทยมากกว่ารายได้ปานกลางและรายได้สูง          
ส่วนรายได้ปานกลางและรายได้สูงจะแทรกเสียง CV ระหว่างพยางค์ในค าภาษาไทยมากกว่า
รายไดต้ ่าจากทัง้ 2 วจันลีลา ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกบั Labov (1966) ที่กล่าวเก่ียวกบัการออก
เสียง /r/ ที่ผูพ้ดูชนชัน้สงูจะออกเสียงชดัเจนมากกว่าผูพ้ดูในชนชัน้อ่ืน เนื่องจากการออกเสียง  /r/ ที่
ชดัเจนในภาษาอังกฤษเปรียบเสมือนการใชรู้ปแบบภาษาท่ีมีศักดิ์ศรี (prestige) ท าใหผู้พู้ดเป็นที่
ยอมรบัในสงัคม ซึ่งอาจเปรียบไดก้บัรูปแบบการใชภ้าษาในงานวิจยันี  ้โดยที่ผูพ้ดูในสถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคมในระดับสูงมักจะใชรู้ปแบบภาษาท่ีมีศักดิ์ศรีและถูกตอ้งตามมาตรฐานอยู่
เสมอ เช่น เมื่ออยู่ในสถานการณท์ี่มีความเป็นทางการ รายไดป้านกลางและรายไดส้งูมักจะแทรก
เสียง CV ระหว่างพยางค์อยู่เสมอ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างอาจเขา้ใจว่าการแปรเสียงที่แทรกเสียง  CV 
ระหว่างพยางคจ์ะเป็นการออกเสียงที่มกัปรากฏในสถานการณเ์ป็นทางการ ส่วนการแปรเสียงที่ ไม่
แทรกเสียง CV ระหว่างพยางคจ์ะเป็นการออกเสียงที่มักปรากฏในสถานการณ์ที่ไม่เป็นทางการ 
หรือที่เรียกว่าการตัดค า (clipping) ของค าเดิม โดยในการออกเสียงเมื่อตัดค าออกจะส่งผลใหม้ี
การออกเสียงค า ๆ นั้นที่สั้นลง เช่น  ในภาษาอังกฤษ ค าว่า advertisement ตัดเหลือเพียง ad,     
ค าว่า brassiere ตัดเหลือเพียง bra และค าว่า refrigerator ตัดเหลือเพียง fridge เป็นตน้ แต่การ
ตัดค านีไ้ม่ไดส้่งผลต่อประเภทของค าหรือความหมายของค าแต่อย่างใด  (Aronoff & Fudeman, 
2011) 
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นอกจากนี ้งานวิจัยของ Levy Abitbol et al. (2018) ที่กล่าวในประเด็นเก่ียวกับ
เครือข่ายทางสงัคมกับความคลา้ยคลึง (Homophily) จะส่งผลต่อการใชภ้าษาของกลุ่มตัวอย่าง 
โดยที่กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับเดียวกันจะปรากฏตัวแปร
ภาษาที่คลา้ยคลึงกนัมากที่สดุยงัสนบัสนุนผลของการวิจยันี ้เนื่องจากรายไดป้านกลางและรายได้
สงูจะแทรกเสียง CV ระหว่างพยางคใ์นค าภาษาไทยมากที่สดุซึ่งเป็นตวัแปรภาษาเดียวกัน นั่นคือ 
การแทรกเสียง CV ระหว่างพยางคใ์นค าภาษาไทยจากทั้ง 2 วัจนลีลา ส่วนรายไดต้ ่าจะปรากฏ   
ตวัแปรภาษาที่แตกต่างกนั คือ การไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางคใ์นค าภาษาไทยมากที่สดุจาก
ทั้ง 2 วัจนลีลา และยังสามารถเชื่อมโยงกับประเด็นอ่ืนได้ดังนี ้รายไดป้านกลางและรายไดสู้งที่
ประกอบอาชีพที่ตอ้งใชภ้าษาใหอ้ยู่ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานอยู่เสมอ เช่น ผูบ้ริหารและ/หรือผูท้ี่มี
ต  าแหน่งสูงสุดในบริษัท และพนักงานบริษัท มักจะปรากฏรูปภาษาในลักษณะเดียวกันเป็น
สว่นมาก แต่รายไดต้ ่าที่ประกอบอาชีพ คา้ขาย ลกูจา้ง พนกังานรกัษาความสะอาด พนกังานรกัษา
ความปลอดภัย และอ่ืน ๆ  ไม่ต้องใชภ้าษาให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานมากเทียบเท่ากับ 2 
กลุม่ตวัอย่างขา้งตน้    

ผลการวิจัยจากสมมติฐานของการวิจัย 2 พบว่าผลการวิจัยเป็นจริง โดยเพศชายจะ
ไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางคใ์นค าภาษาไทยมากกว่าเพศหญิง และเพศหญิงจะแทรกเสียง 
CV ระหว่างพยางคใ์นค าภาษาไทยมากกว่าเพศชาย ซึ่งสอดคลอ้งกับค ากล่าวของ Gray (2012) 
ที่ว่าเพศชายมกัจะไม่ตระหนักถึงรูปแบบการใชภ้าษาเทียบเท่าเพศหญิงที่ตระหนักถึงรูปแบบการ
ใชภ้าษาไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดเสมอ รูปแบบการใชภ้าษาของเพศชายที่ผูว้ิจัยหมายถึงคือ 
รูปแบบการออกเสียง กล่าวคือ ในงานวิจัยนี  ้เพศชายจะไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางคใ์นค า
ภาษาไทยมากกว่าเพศหญิง โดยการไม่แทรกเสียง  CV ระหว่างพยางค์ในค าภาษาไทยอาจ
สอดคลอ้งกบัการตดัค า (clipping) ของค าเดิมออกเพื่อรน่เวลาในการออกเสียงหรือการสนทนาให้
จบเร็วที่สุด ซึ่งจะแตกต่างจากเพศหญิงที่ไม่ว่าจะอยู่ในวัจนลีลาเป็นทางการหรือวจันลีลาไม่เป็น
ทางการก็มักจะแทรกเสียง CV ระหว่างพยางคใ์นค าภาษาไทยในอัตราส่วนที่มากกว่าเพศชาย  
โดยสามารถคาดคะเนไดว้่าการที่เพศหญิงปรากฏการแปรเสียงที่มีการแทรกเสียง  CV ระหว่าง
พยางค์นั้นจะสื่อถึงรูปแบบการใช้ภาษาที่ถูกต้องกับสถานการณ์ที่มีความเป็นทางการและ
สถานการณ์ที่ไม่มีความเป็นทางการ ดังนั้นผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มนีม้ี
เพียงเพศหญิงที่ตระหนักถึงรูปแบบการใช้ภาษาในทุกวัจนลีลา แตกต่างจากเพศชายที่ไม่ได้
ตระหนักถึงความแตกต่างของสถานการณค์วามเป็นทางการที่อาจส่งผลต่อการแปรเสียงที่มีการ
แทรกหรือไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางคใ์นค าภาษาไทยเทียบเท่ากบัเพศหญิง 
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ผลการวิจยัจากสมมติฐานของการวิจยั 3 พบว่าผลการวิจยัเป็นจรงิ โดยวจันลีลาเป็น
ทางการจะแทรกเสียง CV ระหว่างพยางค์ในค าภาษาไทยมากกว่าวัจนลีลาไม่เป็นทางการ 
และวัจนลีลาไม่เป็นทางการจะไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางคม์ากกว่าวัจนลีลาเป็นทางการ
สอดคลอ้งกับค ากล่าวของ Chambers et al. (2001) ที่กล่าวว่าการเปลี่ยนวัจนลีลาจะก่อใหเ้กิด
รูปแบบการใชภ้าษาที่หลากหลาย เช่น 1) การเปลี่ยนวัจนลีลาโดยเจตนา (deliberate) ที่ผูพู้ดจะ
ตระหนักถึงการใช้ภาษาในการสื่อสารกับคู่สนทนาของตน 2) การเปลี่ยนวัจนลีลาในช่วงสั้น 
(short-lived) ที่ผูพ้ดูเปลี่ยนรูปแบบการใชภ้าษาจากวจันลีลาเป็นทางการสู่วจันลีลาไม่เป็นทางการ 
และ 3) การเปลี่ยนวัจนลีลาโดยแพร่หลาย (extensive) ที่ส่งผลต่อรูปแบบการใช้ภาษาใน
ชีวิตประจ าวนั ซึ่งเมื่อพิจารณาจากผลการวิจยัจะพบว่า ผลการวิจยันัน้สอดคลอ้งกบัค ากล่าวทัง้ 3 
ขอ้ขา้งตน้ ทัง้นีเ้ป็นเพราะว่ากลุ่มตัวอย่างตระหนักไดว้่าตนเองก าลังอยู่ในสถานการณ์ที่มีความ
เป็นทางการมากนอ้ยเพียงใด โดยเมื่ออยู่ในวจันลีลาเป็นทางการจะแทรกเสียง CV ระหว่างพยางค์
ในค าภาษาไทยในความถ่ีสูง ส่วนในวจันลีลาไม่เป็นทางการจะไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางค์
ในค าภาษาไทยในความถ่ีสูงเช่นเดียวกัน อีกทั้งผลการวิจัยยังสอดคล้องกับค ากล่าวของ Joos 
(1967) ที่ใหน้ิยามของค าว่า วจันลีลา ว่าเป็นรูปแบบภาษาที่มีลกัษณะความเป็นทางการแตกต่าง
กันและปราศจากกฏเกณฑ์ที่ผู ้พูดจ าเป็นต้องใช้เพียงวัจนลีลาเดียวในการสนทนา โดยที่
ผลการวิจัยของวจันลีลาเป็นทางการสอดคลอ้งกบัการนิยามวจันลีลาเป็นทางการของ Joos ที่ว่า 
วจันลีลาเป็นทางการจะไม่มีการตดัค าทิง้จากประโยค หลีกเลี่ยงการใชค้ าซ า้ และเนน้การออกเสียง
ที่ชัดเจน ส่วนผลการวิจัยของวัจนลีลาไม่เป็นทางการสอดคล้องกับการนิยามวัจนลีลาไม่เป็น
ทางการของ Joos เช่นเดียวกัน นั่นคือวัจนลีลาไม่เป็นทางการไม่เคร่งครัดตามกฏเกณฑ์ทาง
ไวยากรณ์และการออกเสียง รวมถึงการออกเสียงอาจจะเร็วและไม่ชัดเจนในวัจนลีลาไม่เป็น
ทางการ 

ผลการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างค าภาษาไทย จ านวน 10 ค า 
พบว่าการแปรเสียงที่จะเกิดขึน้ในอนาคตของกลุ่มตวัอย่าง ค าภาษาไทย จ านวน 10 

ค า พบว่า การออกเสียงของค าว่า จิตวิทยา ปรชัญา กลวิธี มนษุยส์มัพนัธ ์และค าว่า คณุประโยชน ์
จะปรากฏการแทรกเสียง CV ระหว่างพยางคแ์ละการไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางคใ์นอัตรา
ความถ่ีที่เท่ากัน นั่นคือ ในอนาคตการแปรเสียงของค าเหล่านีจ้ะมีทัง้การแทรกหรือไม่แทรกเสียง 
CV ระหว่างพยางค ์โดยการแปรเสียงที่เกิดขึน้จะไม่ปรากฏเพียงแค่รูปแบบเดียว ส่วนการออกเสียง
ของค าว่า สปัดาห ์ปรากฏการณ์ อุดมการณ์ และค าว่า เพชรบุรี จะไม่ปรากฏการแทรกเสียง CV 
ระหว่างพยางค ์อีกทัง้การออกเสียงของค าว่า ศีลธรรม ผูว้ิจยัคาดคะเนการแปรเสียงที่จะเกิดขึน้ใน
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อนาคตไวว้่าการแปรเสียงของค านีจ้ะมีเพียงการแทรกเสียง CV ระหว่างพยางค ์โดยไม่ปรากฏการ
ไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางคอี์กต่อไป 

ข้อเสนอแนะ 
การวิจัยในครั้งต่อไปควรเลือกปัจจัยทางสังคมมาใช้ในการวิจัยมากขึน้ เช่น ระดับ

การศึกษา อาชีพ หรืออายุ อีกทั้งควรเลือกศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่มีความหลากหลายทางเพศ 
หรือ LGBTQ+ เพื่อดูว่าปัจจัยทางสงัคมที่นอกเหนือจากที่ผูว้ิจัยใชใ้นการวิจัยครัง้นีส้่งผลต่อการ
แปรเสียงที่มีการแทรกหรือไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางคห์รือไม่ อย่างไร 
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ภาคผนวก ก 
  

ภาคผนวก ก 

แบบบนัทกึขอ้มลูของการออกเสียงในวจันลีลาเป็นทางการ 
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แบบบันทกึข้อมูลของการออกเสียงในวัจนลีลาเป็นทางการ 

บนัทกึขอ้มลู ณ วนัที่ .......... เดือน ...................................... พ.ศ. ..................... 

ส่วนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐานท่ัวไป 

ชื่อ - นามสกลุ (นาย/นาง/นางสาว) .............................................................................   

เพศ ............... 

อาย ุ............. ปี 

ระดบัการศึกษา ..................................... 

อาชีพ ................................................... 

แผนก .................................................... 

ช่วงรายได ้....................................... 

ส่วนที ่2 ตารางแบบบันทึกข้อมูลของการออกเสียงในวัจนลีลาเป็นทางการ 

สถานการณ ์ ค าภาษาไทย แทรกเสียง CV ระหว่างพยางค ์ ไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางค ์
1 สปัดาห ์   
2 ปรากฏการณ ์   
3 ศีลธรรม   
4 จิตวิทยา   
5 ปรชัญา   
6 อดุมการณ ์   
7 กลวิธี   
8 เพชรบรุ ี   
9 มนษุยสมัพนัธ ์   
10 คณุประโยชน ์   
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ภาคผนวก ข 
แบบบนัทกึขอ้มลูของการออกเสียงในวจันลีลาไม่เป็นทางการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
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แบบบันทกึข้อมูลของการออกเสียงในวัจนลีลาไม่เป็นทางการ 

บนัทกึขอ้มลู ณ วนัที่ .......... เดือน ...................................... พ.ศ. ..................... 

ส่วนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐานท่ัวไป 

ชื่อ - นามสกลุ (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................... 

เพศ ............... 

อาย ุ............. ปี 

ระดบัการศึกษา ..................................... 

อาชีพ ................................................... 

แผนก .................................................... 

รายไดต่้อเดือน ....................................... 

ส่วนที ่2 ตารางแบบบันทึกข้อมูลของการออกเสียงในวัจนลีลาไม่เป็นทางการ 

ข้อ ค าภาษาไทย แทรกเสียง CV ระหว่างพยางค ์ ไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางค ์
1 สปัดาห ์   

2 ปรากฏการณ ์   

3 ศีลธรรม   

4 จิตวิทยา   

5 ปรชัญา   

6 อดุมการณ ์   

7 กลวิธี   

8 เพชรบรุ ี   

9 มนษุยสมัพนัธ ์   

10 คณุประโยชน ์   
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ภาคผนวก ค 
ตารางขอ้มลูการแปรเสียงที่มีการแทรกหรือไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางคข์องปัจจยัดา้นเพศ 

จากวจันลีลาเป็นทางการและวจันลีลาไม่เป็นทางการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 



  91 

คนที ่ เพศ 
วัจนลลีาเป็นทางการ วัจนลลีาไม่เป็นทางการ 

แทรกเสียง CV ไม่แทรกเสียง CV แทรกเสียง CV ไม่แทรกเสียง CV 
1 หญิง 3 7 8 2 
2 หญิง 5 5 8 2 
3 หญิง 4 6 5 5 
4 หญิง 4 6 6 4 
5 หญิง 6 4 5 5 
6 หญิง 5 5 5 5 
7 หญิง 8 2 6 4 
8 หญิง 5 5 3 7 
9 หญิง 2 8 5 5 
10 หญิง 3 7 2 8 
11 หญิง 5 5 3 7 
12 หญิง 3 7 2 8 
13 หญิง 6 4 4 6 
14 หญิง 6 4 5 5 
15 หญิง 6 4 5 5 
16 หญิง 5 5 5 5 
17 หญิง 2 8 2 8 
18 หญิง 4 6 2 8 
19 หญิง 6 4 3 7 
20 หญิง 4 6 4 6 
21 หญิง 3 7 2 8 
22 หญิง 9 1 6 4 
23 หญิง 6 4 3 7 
24 หญิง 4 6 4 6 
25 หญิง 3 7 3 7 
26 หญิง 6 4 6 4 
27 หญิง 4 6 3 7 
28 หญิง 4 6 3 7 
29 หญิง 8 2 4 6 
30 หญิง 5 5 5 5 
31 หญิง 2 8 2 8 
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ตาราง (ต่อ) 

คนที ่ เพศ 
วัจนลลีาเป็นทางการ วัจนลลีาไม่เป็นทางการ 

แทรกเสียง CV ไม่แทรกเสียง CV แทรกเสียง CV ไม่แทรกเสียง CV 
32 หญิง 5 5 4 6 
33 หญิง 5 5 3 7 
34 หญิง 5 5 4 6 
35 หญิง 8 2 6 4 
36 หญิง 7 3 4 6 
37 หญิง 4 6 4 6 
38 หญิง 1 9 1 9 
39 หญิง 3 7 3 7 
40 หญิง 4 6 3 7 
41 หญิง 3 7 2 8 
42 หญิง 3 7 4 6 
43 หญิง 7 3 4 6 
44 หญิง 4 6 4 6 
45 หญิง 7 3 2 8 
46 หญิง 0 10 5 5 
47 หญิง 6 4 1 9 
48 หญิง 0 10 5 5 
49 หญิง 3 7 4 6 
50 หญิง 7 3 4 6 
51 หญิง 8 2 6 4 
52 หญิง 6 4 5 5 
53 หญิง 8 2 6 4 
54 หญิง 9 1 2 8 
55 หญิง 3 7 3 7 
56 หญิง 6 4 2 8 
57 หญิง 10 0 3 7 
58 หญิง 6 4 5 5 
59 หญิง 7 3 7 3 
60 หญิง 7 3 6 4 
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ตาราง (ต่อ) 

คนที ่ เพศ 
วัจนลลีาเป็นทางการ วัจนลลีาไม่เป็นทางการ 

แทรกเสียง CV ไม่แทรกเสียง CV แทรกเสียง CV ไม่แทรกเสียง CV 
61 หญิง 5 5 3 7 
62 หญิง 8 2 6 4 
63 หญิง 5 5 5 5 
64 หญิง 8 2 6 4 
65 หญิง 4 6 4 6 
66 หญิง 5 5 2 8 
67 หญิง 1 9 1 9 
68 หญิง 8 2 4 6 
69 หญิง 7 3 5 5 
70 หญิง 2 8 3 7 
71 หญิง 3 7 3 7 
72 หญิง 5 5 5 5 
73 หญิง 7 3 5 5 
74 ชาย 4 6 2 8 
75 ชาย 8 2 6 4 
76 ชาย 8 2 6 4 
77 ชาย 6 4 1 9 
78 ชาย 1 9 1 9 
79 ชาย 3 7 3 7 
80 ชาย 4 6 4 6 
81 ชาย 4 6 2 8 
82 ชาย 5 5 3 7 
83 ชาย 2 8 1 9 
84 ชาย 2 8 3 7 
85 ชาย 7 3 3 7 
86 ชาย 9 1 9 1 
87 ชาย 4 6 5 5 
88 ชาย 7 3 3 7 
89 ชาย 1 9 1 9 



  94 

ตาราง (ต่อ) 

คนที ่ เพศ 
วัจนลลีาเป็นทางการ วัจนลลีาไม่เป็นทางการ 

แทรกเสียง CV ไม่แทรกเสียง CV แทรกเสียง CV ไม่แทรกเสียง CV 
90 ชาย 7 3 6 4 
91 ชาย 9 1 3 7 
92 ชาย 7 3 5 5 
93 ชาย 1 9 3 7 
94 ชาย 2 8 2 8 
95 ชาย 3 7 3 7 
96 ชาย 7 3 5 5 
97 ชาย 4 6 3 7 
98 ชาย 2 8 2 8 
99 ชาย 2 8 3 7 
100 ชาย 1 9 1 9 
101 ชาย 4 6 1 9 
102 ชาย 5 5 4 6 
103 ชาย 4 6 5 5 
104 ชาย 2 8 4 6 
105 ชาย 8 2 0 10 
106 ชาย 2 8 4 6 
107 ชาย 2 8 3 7 
108 ชาย 7 3 5 5 
109 ชาย 3 7 3 7 
110 ชาย 4 6 6 4 
111 ชาย 4 6 5 5 
112 ชาย 5 5 3 7 
113 ชาย 7 3 4 6 
114 ชาย 2 8 1 9 
115 ชาย 3 7 1 9 
116 ชาย 8 2 5 5 
117 ชาย 4 6 2 8 
118 ชาย 3 7 4 6 
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ตาราง (ต่อ) 

คนที ่ เพศ 
วัจนลลีาเป็นทางการ วัจนลลีาไม่เป็นทางการ 

แทรกเสียง CV ไม่แทรกเสียง CV แทรกเสียง CV ไม่แทรกเสียง CV 
119 ชาย 2 8 2 8 
120 ชาย 5 5 5 5 
121 ชาย 8 2 4 6 
122 ชาย 6 4 2 8 
123 ชาย 9 1 5 5 
124 ชาย 1 9 0 10 
125 ชาย 9 1 5 5 
126 ชาย 9 1 9 1 
127 ชาย 3 7 2 8 
128 ชาย 3 7 3 7 
129 ชาย 5 5 3 7 
130 ชาย 10 0 5 5 
131 ชาย 6 4 3 7 
132 ชาย 4 6 3 7 
133 ชาย 7 3 5 5 
134 ชาย 6 4 5 5 
135 ชาย 7 3 6 4 
136 ชาย 3 7 3 7 
137 ชาย 10 0 8 2 
138 ชาย 6 4 9 1 
139 ชาย 9 1 4 6 
140 ชาย 6 4 5 5 
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ภาคผนวก ง 
ตารางขอ้มลูการแปรเสียงที่มีการแทรกหรือไม่แทรกเสียง CV ระหว่างพยางคข์องปัจจยัดา้นรายได ้

จากวจันลีลาเป็นทางการและวจันลีลาไม่เป็นทางการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 
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คนที ่ ช่วงรายได ้
วัจนลลีาเป็นทางการ วัจนลลีาไม่เป็นทางการ 

แทรกเสียง CV ไม่แทรกเสียง CV แทรกเสียง CV ไม่แทรกเสียง CV 
1 รายไดต้  ่า 3 7 8 2 
2 รายไดต้  ่า 5 5 3 7 
3 รายไดต้  ่า 5 5 5 5 
4 รายไดต้  ่า 6 4 5 5 
5 รายไดต้  ่า 6 4 5 5 
6 รายไดต้  ่า 4 6 1 9 
7 รายไดต้  ่า 1 9 3 7 
8 รายไดต้  ่า 4 6 4 6 
9 รายไดต้  ่า 8 2 5 5 
10 รายไดต้  ่า 5 5 2 8 
11 รายไดต้  ่า 2 8 2 8 
12 รายไดต้  ่า 2 8 3 7 
13 รายไดต้  ่า 3 7 4 6 
14 รายไดต้  ่า 5 5 5 5 
15 รายไดต้  ่า 5 5 3 7 
16 รายไดต้  ่า 7 3 3 7 
17 รายไดต้  ่า 7 3 4 6 
18 รายไดต้  ่า 2 8 3 7 
19 รายไดต้  ่า 4 6 4 6 
20 รายไดต้  ่า 2 8 1 9 
21 รายไดต้  ่า 1 9 1 9 
22 รายไดต้  ่า 1 9 1 9 
23 รายไดต้  ่า 4 6 4 6 
24 รายไดต้  ่า 5 5 5 5 
25 รายไดต้  ่า 4 6 4 6 
26 รายไดต้  ่า 2 8 0 10 
27 รายไดต้  ่า 8 2 4 6 
28 รายไดต้  ่า 3 7 3 7 
29 รายไดต้  ่า 2 8 3 7 
30 รายไดต้  ่า 7 3 5 5 
31 รายไดต้  ่า 3 7 3 7 
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ตาราง (ต่อ) 

คนที ่ ช่วงรายได ้
วัจนลลีาเป็นทางการ วัจนลลีาไม่เป็นทางการ 

แทรกเสียง CV ไม่แทรกเสียง CV แทรกเสียง CV ไม่แทรกเสียง CV 
32 รายไดต้  ่า 4 6 6 4 
33 รายไดต้  ่า 4 6 5 5 
34 รายไดต้  ่า 4 6 3 7 
35 รายไดต้  ่า 5 5 3 7 
36 รายไดต้  ่า 3 7 2 8 
37 รายไดต้  ่า 3 7 4 6 
38 รายไดต้  ่า 7 3 4 6 
39 รายไดต้  ่า 2 8 0 10 
40 รายไดต้  ่า 0 10 1 9 
41 รายไดต้  ่า 3 7 4 6 
42 รายไดต้  ่า 3 7 1 9 
43 รายไดต้  ่า 4 6 2 8 
44 รายไดต้  ่า 5 5 5 5 
45 รายไดต้  ่า 8 2 6 4 
46 รายไดต้  ่า 1 9 0 10 
47 รายไดต้  ่า 9 1 2 8 
48 รายไดต้  ่า 3 7 3 7 
49 รายไดต้  ่า 6 4 2 8 
50 รายไดต้  ่า 10 0 3 7 
51 รายไดต้  ่า 6 4 5 5 
52 รายไดต้  ่า 4 6 4 6 
53 รายไดต้  ่า 4 6 2 8 
54 รายไดต้  ่า 5 5 2 8 
55 รายไดต้  ่า 1 9 1 9 
56 รายไดต้  ่า 7 3 5 5 
57 รายไดต้  ่า 2 8 3 7 
58 รายไดต้  ่า 3 7 3 7 
59 รายไดต้  ่า 7 3 5 5 
60 รายไดป้านกลาง 7 3 6 4 
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ตาราง (ต่อ) 

คนที ่ ช่วงรายได ้
วัจนลลีาเป็นทางการ วัจนลลีาไม่เป็นทางการ 

แทรกเสียง CV ไม่แทรกเสียง CV แทรกเสียง CV ไม่แทรกเสียง CV 
61 รายไดป้านกลาง 5 5 8 2 
62 รายไดป้านกลาง 4 6 5 5 
63 รายไดป้านกลาง 4 6 6 4 
64 รายไดป้านกลาง 6 4 5 5 
65 รายไดป้านกลาง 6 4 1 9 
66 รายไดป้านกลาง 5 5 5 5 
67 รายไดป้านกลาง 8 2 6 4 
68 รายไดป้านกลาง 5 5 3 7 
69 รายไดป้านกลาง 2 8 5 5 
70 รายไดป้านกลาง 1 9 1 9 
71 รายไดป้านกลาง 3 7 2 8 
72 รายไดป้านกลาง 3 7 3 7 
73 รายไดป้านกลาง 4 6 4 6 
74 รายไดป้านกลาง 6 4 4 6 
75 รายไดป้านกลาง 2 8 3 7 
76 รายไดป้านกลาง 2 8 2 8 
77 รายไดป้านกลาง 7 3 3 7 
78 รายไดป้านกลาง 4 6 4 6 
79 รายไดป้านกลาง 3 7 2 8 
80 รายไดป้านกลาง 7 3 3 7 
81 รายไดป้านกลาง 9 1 6 4 
82 รายไดป้านกลาง 6 4 3 7 
83 รายไดป้านกลาง 4 6 4 6 
84 รายไดป้านกลาง 6 4 6 4 
85 รายไดป้านกลาง 9 1 3 7 
86 รายไดป้านกลาง 1 9 3 7 
87 รายไดป้านกลาง 5 5 4 6 
88 รายไดป้านกลาง 7 3 5 5 
89 รายไดป้านกลาง 7 3 4 6 



  100 

ตาราง (ต่อ) 

คนที ่ ช่วงรายได ้
วัจนลลีาเป็นทางการ วัจนลลีาไม่เป็นทางการ 

แทรกเสียง CV ไม่แทรกเสียง CV แทรกเสียง CV ไม่แทรกเสียง CV 
90 รายไดป้านกลาง 0 10 1 9 
91 รายไดป้านกลาง 6 4 5 5 
92 รายไดป้านกลาง 7 3 4 6 
93 รายไดป้านกลาง 8 2 6 4 
94 รายไดป้านกลาง 6 4 5 5 
95 รายไดป้านกลาง 3 7 4 6 
96 รายไดป้านกลาง 2 8 2 8 
97 รายไดป้านกลาง 8 2 4 6 
98 รายไดป้านกลาง 6 4 2 8 
99 รายไดป้านกลาง 9 1 5 5 
100 รายไดป้านกลาง 9 1 5 5 
101 รายไดป้านกลาง 7 3 3 7 
102 รายไดป้านกลาง 8 2 6 4 
103 รายไดป้านกลาง 10 0 7 3 
104 รายไดส้งู 8 2 4 6 
105 รายไดส้งู 6 4 5 5 
106 รายไดส้งู 4 6 2 8 
107 รายไดส้งู 8 2 6 4 
108 รายไดส้งู 8 2 6 4 
109 รายไดส้งู 4 6 2 8 
110 รายไดส้งู 3 7 2 8 
111 รายไดส้งู 2 8 1 9 
112 รายไดส้งู 5 5 5 5 
113 รายไดส้งู 9 1 9 1 
114 รายไดส้งู 4 6 2 8 
115 รายไดส้งู 6 4 3 7 
116 รายไดส้งู 3 7 3 7 
117 รายไดส้งู 4 6 3 7 
118 รายไดส้งู 7 3 6 4 
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ตาราง (ต่อ) 

คนที ่ ช่วงรายได ้
วัจนลลีาเป็นทางการ วัจนลลีาไม่เป็นทางการ 

แทรกเสียง CV ไม่แทรกเสียง CV แทรกเสียง CV ไม่แทรกเสียง CV 
119 รายไดส้งู 7 3 5 5 
120 รายไดส้งู 5 5 3 7 
121 รายไดส้งู 4 6 2 8 
122 รายไดส้งู 8 2 6 4 
123 รายไดส้งู 4 6 2 8 
124 รายไดส้งู 8 2 5 5 
125 รายไดส้งู 9 1 9 1 
126 รายไดส้งู 7 3 7 3 
127 รายไดส้งู 7 3 6 4 
128 รายไดส้งู 3 7 2 8 
129 รายไดส้งู 3 7 3 7 
130 รายไดส้งู 5 5 3 7 
131 รายไดส้งู 5 5 5 5 
132 รายไดส้งู 8 2 6 4 
133 รายไดส้งู 6 4 5 5 
134 รายไดส้งู 7 3 5 5 
135 รายไดส้งู 5 5 5 5 
136 รายไดส้งู 3 2 3 7 
137 รายไดส้งู 10 0 8 2 
138 รายไดส้งู 6 4 9 1 
139 รายไดส้งู 9 1 4 6 
140 รายไดส้งู 6 4 5 5 

 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล ธัยแอนนา ทองเจือ 
วัน เดือน ปี เกิด 28 พฤษภาคม 2541 
สถานทีเ่กิด ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2562 ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาปรชัญาและศาสนา   

จาก มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 951 ซอยอ่อนนชุ 19 ถนนอ่อนนชุ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร 10250   
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