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The purpose of this research is to investigate and compare the variation of /v/ in syllable initial and 
final positions in English words pronounced by Thai students with different English-language experience in 
different styles. Moreover, this study aims to study the relationship between the variation of /v/ and the social 
variables: style and English- language experience.  

 
The subjects are 20 first-year female students majoring in English at the Faculty of Humanities, 

Naresuan University, divided into two groups. Half of the subjects are the speakers with high English-
language experience, and the rest are ones with low English-language experience. The chosen styles in the 
research are interview (informal style), passage reading (formal style) and minimal pair reading (the most 
formal style). The data in the study were collected from the variation of /v/ in both positions in English words 
pronounced by the subjects in the three styles. 

 
The findings show that there are 10 variants of /v/ classified as 5 high frequency variants arranged 

from maximum to minimum: [v], [w], [f], [p] and [O] respectively and as the other very low frequency 
variants: [t], [b], [d], [s] and [ft], occurring less than 1 percent altogether. Regarding the positions, [w] and [b] 
are found only in initial positions, but [p], [O], [t], [d], [s] and [ft] occur only in final positions.  

 
The analysis also shows that there is a significant relationship between the variation of /v/ in English 

words and the social variables. As for styles, it is found that the more formal the style, the more frequently the 
standard variant [v] occurs. With regard to English-language experience, the results reveal that the subjects 
with higher English-language experience pronounce [v] more frequently than those with lower English-
language experience. Therefore, all the results coincide with the hypotheses of the research.            
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    10  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในวัจนลีลาแบบการสัมภาษณ   68 
 
    11  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในวจันลีลาแบบการอานขอความ   69 



 

(4)

สารบัญตาราง (ตอ)  
 

ตารางท่ี                       หนา 
 
    12  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในวัจนลีลา 
  แบบการอานคูเทียบเสียง           71 
 
    13  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ท้ังในตําแหนงตนพยางค 
  และทายพยางคโดยจําแนกตามวัจนลีลา       72 
 
    14  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในตําแหนงตนพยางค 
  ในวจันลีลาแบบการสัมภาษณ        75 
 
    15  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในตําแหนงตนพยางค 
  ในวจันลีลาแบบการอานขอความ        76 
 
    16  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในตําแหนงตนพยางค 
  ในวจันลีลาแบบการอานคูเทียบเสียง        78 
 
    17  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในตําแหนงตนพยางค 
  โดยจําแนกตามวัจนลีลา         79 
 
    18  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในตําแหนงทายพยางค 
  ในวจันลีลาแบบการสัมภาษณ        82 

 
    19  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในตําแหนงทายพยางค 
  ในวจันลีลาแบบการอานขอความ        83 

   
    20  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในตําแหนงทายพยางค 
  ในวจันลีลาแบบการอานคูเทียบเสียง        84 



 

(5)

สารบัญตาราง (ตอ)  
 

ตารางท่ี                       หนา 
 
    21  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในตําแหนงทายพยางค 
  โดยจําแนกตามวัจนลีลา         86 
 
    22  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในแตละตําแหนง 
  โดยจําแนกตามวัจนลีลา         88 
 
    23  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ท่ีออกเสียง 
  โดยกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่า      91 
 
    24  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ท่ีออกเสียง 
  โดยกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูง      92 
 
    25  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ท้ังในตําแหนงตนพยางค 
  และทายพยางคโดยจําแนกตามประสบการณทางภาษาอังกฤษ     93 
 
    26  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในตําแหนงตนพยางคท่ีออกเสียง 
  โดยกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่า      96 
 
    27  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในตําแหนงตนพยางคท่ีออกเสียง 
  โดยกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูง      97 
 
    28  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในตําแหนงตนพยางค 
  โดยจําแนกตามประสบการณทางภาษาอังกฤษ      99 
 
    29  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในตําแหนงทายพยางคท่ีออกเสียง 
  โดยกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่า    101 



 

(6)

สารบัญตาราง (ตอ)  
 

ตารางท่ี                       หนา 
 
    30  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในตําแหนงทายพยางคท่ีออกเสียง 
  โดยกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูง    102 
 
    31  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในตําแหนงทายพยางค 
  โดยจําแนกตามประสบการณทางภาษาอังกฤษ    104 
 
    32  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในแตละตําแหนง 
  โดยจําแนกตามประสบการณทางภาษาอังกฤษ    106 
 
    33  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ท่ีออกเสียงโดยกลุมท่ีมี 
  ประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่าในวัจนลีลาแบบการสัมภาษณ  109 
 
    34  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ท่ีออกเสียงโดยกลุมท่ีมี 
  ประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่าในวัจนลีลาแบบการอานขอความ  110 
 
    35  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ท่ีออกเสียงโดยกลุมท่ีมี 
  ประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่าในวัจนลีลาแบบการอานคูเทียบเสียง  112 
 
    36  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ท่ีออกเสียงโดยกลุมท่ีมี 
  ประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่าจําแนกตามวัจนลีลา    113 
 
    37  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ท่ีออกเสียงโดยกลุมท่ีมี 
  ประสบการณทางภาษาอังกฤษสูงในวจันลีลาแบบการสัมภาษณ  116 
 
    38  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ท่ีออกเสียงโดยกลุมท่ีมี 
  ประสบการณทางภาษาอังกฤษสูงในวจันลีลาแบบการอานขอความ  118 



 

(7)

สารบัญตาราง (ตอ)  
 

ตารางท่ี                       หนา 
 
    39  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ท่ีออกเสียงโดยกลุมท่ีมี 
  ประสบการณทางภาษาอังกฤษสูงในวจันลีลาแบบการอานคูเทียบเสียง  119 

 
    40  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ท่ีออกเสียงโดยกลุมท่ีมี 
  ประสบการณทางภาษาอังกฤษสูงจําแนกตามวัจนลีลา    121 
 
    41  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรของ /v/ ในคําภาษาอังกฤษจําแนกตามวัจนลีลา 
  โดยควบคุมประสบการณทางภาษาอังกฤษ     124 
 
    42  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในวัจนลีลาแบบการสัมภาษณ 
  ท่ีออกเสียงโดยกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่า   127 
 
    43  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในวัจนลีลาแบบการสัมภาษณ 
  ท่ีออกเสียงโดยกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูง   128 
 
    44  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในวัจนลีลาแบบการสัมภาษณ 
  จําแนกตามประสบการณทางภาษาอังกฤษ     129 
 
    45  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในวัจนลีลาแบบการอานขอความ 
  ท่ีออกเสียงโดยกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่า   132 
 
    46  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในวัจนลีลาแบบการอานขอความ 
  ท่ีออกเสียงโดยกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูง   133 
 
    47  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในวัจนลีลาแบบการอานขอความ 
  จําแนกตามประสบการณทางภาษาอังกฤษ     134 



 

(8)

สารบัญตาราง (ตอ)  
 

ตารางท่ี                       หนา 
 
    48  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในวัจนลีลาแบบการอาน 
  คูเทียบเสียงท่ีออกเสียงโดยกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่า  137 
 
    49  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในวัจนลีลาแบบการอาน 
  คูเทียบเสียงท่ีออกเสียงโดยกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูง  138 
 
    50  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในวัจนลีลาแบบการอาน 
  คูเทียบเสียงจําแนกตามประสบการณทางภาษาอังกฤษ   140 
 

51 รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรของ /v/ ในคําภาษาอังกฤษ 
  จําแนกตามประสบการณทางภาษาอังกฤษโดยควบคุมวัจนลีลา  143 

 



 

(9)

สารบัญภาพ 
 

ภาพท่ี                       หนา 
 

1 ตัวอยางรูปภาพท่ีใชประกอบการสัมภาษณกลุมตัวอยางในวัจนลีลา 
 แบบการสัมภาษณ            51   

 
   2  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ โดยไมจําแนกวัจนลีลา 

  และประสบการณทางภาษาอังกฤษ        61 
 

   3  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในตําแหนงตนพยางค 
 โดยไมจําแนกวัจนลีลาและประสบการณทางภาษาอังกฤษ       63 
 

   4 รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในตําแหนงทายพยางค     
 โดยไมจําแนกวัจนลีลาและประสบการณทางภาษาอังกฤษ       64 
 

   5 รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในแตละตําแหนง 
 โดยไมจําแนกวัจนลีลาและประสบการณทางภาษาอังกฤษ       66 

 
   6 รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในวัจนลีลาแบบการสัมภาษณ   68 
 
   7 รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในวัจนลีลาแบบการอานขอความ   70 
 
   8 รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในวัจนลีลา    
 แบบการอานคูเทียบเสียง         71 
 
   9 รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ท้ังในตําแหนงตนพยางค 
 และทายพยางคโดยจําแนกตามวัจนลีลา       73 
 
 



 

(10)

สารบัญภาพ (ตอ) 
 

ภาพท่ี                       หนา 
 
  10 รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในตําแหนงตนพยางค 
 ในวจันลีลาแบบการสัมภาษณ        75 
 
  11 รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในตําแหนงตนพยางค 
 ในวจันลีลาแบบการอานขอความ        77 
 
  12 รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในตําแหนงตนพยางค 
 ในวจันลีลาแบบการอานคูเทียบเสียง        78 
 
  13 รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในตําแหนงตนพยางค 
 โดยจําแนกตามวัจนลีลา         80 
 
  14 รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในตําแหนงทายพยางค 
 ในวจันลีลาแบบการสัมภาษณ        82 
 
  15 รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในตําแหนงทายพยางค 
 ในวจันลีลาแบบการอานขอความ        83 
 
  16 รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในตําแหนงทายพยางค 
 ในวจันลีลาแบบการอานคูเทียบเสียง        85 
 
  17 รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในตําแหนงทายพยางค 
 โดยจําแนกตามวัจนลีลา         86 
 
  18 รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในแตละตําแหนง 
 โดยจําแนกตามวัจนลีลา         89 



 

(11)

สารบัญภาพ (ตอ) 
 

ภาพท่ี                       หนา 
 
  19 รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ท่ีออกเสียง 
 โดยกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่า      91 
 
  20 รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ท่ีออกเสียง 
 โดยกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูง      92 
 
  21 รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ท้ังในตําแหนงตนพยางค 
 และทายพยางคโดยจําแนกตามประสบการณทางภาษาอังกฤษ     94 
 
  22 รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในตําแหนงตนพยางคท่ีออกเสียง 
 โดยกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่า      96 
 
  23 รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในตําแหนงตนพยางคท่ีออกเสียง 
 โดยกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูง      98 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

ความสําคัญของปญหา 
  
 แมประเทศไทยจะเปนประเทศท่ีใชภาษาไทยเปนภาษาราชการและเปนภาษาท่ีใชในการ
ติดตอส่ือสารกันระหวางคนไทยในชีวิตประจําวัน หากแตวาภาษาอังกฤษก็ยังถือเปนภาษาท่ีเขามามี
บทบาทสําคัญมากข้ึนเร่ือย ๆ ในแวดวงตาง ๆ ในสังคมไทย เชน แวดวงส่ือสารมวลชน แวดวง
วิชาการ หรือแวดวงการแพทย สําหรับในแวดวงการศึกษา การเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน
ประเทศไทยนั้น นักเรียนและนักศึกษาไทยนอกจากจะเรียนภาษาไทยซ่ึงเปนภาษาแมแลว ยังตอง
เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศดวย ซ่ึงจะเร่ิมเรียนในระดับช้ันท่ีแตกตางกันไป 
กลาวคือ ในโรงเรียนบางแหงนักเรียนเร่ิมเรียนภาษาอังกฤษต้ังแตระดับช้ันอนุบาล บางแหงเร่ิม
เรียนต้ังแตระดับช้ันประถม จะเห็นไดวา การเรียนการสอนภาษาอังกฤษของคนไทยนั้นเปนการ
เรียนหลังจากท่ีเร่ิมเรียนภาษาไทยไดเพียงเล็กนอย (เพ็ญสินี  กิจคา, 2547: 1)  อยางไรก็ตาม ในการ
ออกเสียงภาษาอังกฤษนั้น นักเรียนและนักศึกษาไทยจํานวนมากยังคงประสบปญหาในการออก
เสียงบางเสียงในภาษาอังกฤษ ดังท่ี Williams (2535 อางใน สมพิศ  เยอเจริญ, 2544: 7-8) ไดกลาวไว
วา ในการเรียนภาษาอังกฤษของผูเรียนชาวไทย ปญหาหนึ่งของการเรียน คือ การออกเสียง โดย 
Williams พบวา การออกเสียงภาษาอังกฤษของคนไทยนั้นมีการแปรเปล่ียนไป โดยเฉพาะผูเรียน
ชาวไทยท่ีไดรับการฝกฝนและเลียนแบบการออกเสียงจากครูไทยท่ีมีความสามารถและทักษะใน
การพูดภาษาอังกฤษในขีดจํากัดจะออกเสียงมาตรฐานของคําภาษาอังกฤษแปรเปล่ียนไปหรือไมตรง
กับมาตรฐาน โดยสาเหตุสําคัญมาจากการแทรกแซงของภาษาแมท่ีมีอิทธิพลตอภาษาตางประเทศ  
 

จากประสบการณการสอนภาษาอังกฤษท่ีมหาวิทยาลัยนเรศวร ผูวิจัยพบวานักศึกษาจํานวน
มากประสบปญหาในการออกเสียงพยัญชนะในคําภาษาอังกฤษท่ีไมมีในระบบเสียงภาษาไทย ซ่ึง
ผูวิจัยสังเกตเห็นวา /v/ เปนหนวยเสียงหนึ่งท่ีเปนปญหามากในการออกเสียงสําหรับนักศึกษา โดย
สาเหตุหลักประการหนึ่งดังที่กลาวไปแลว ก็คือ หนวยเสียงนี้ไมพบในระบบเสียงภาษาไทยไมวาจะ
เปนในตําแหนงตนพยางคหรือทายพยางคก็ตาม (Chunsuvimol and Ronakiat, 2000: 1) กลาวคือ 
ระหวางหนวยเสียงพยัญชนะในระบบเสียงภาษาไทยและภาษาอังกฤษนั้น หนวยเสียงพยัญชนะท่ี
ถือวามีความแตกตางกันอยางมากระหวางระบบเสียงในสองภาษานี้ ก็คือ หนวยเสียงพยัญชนะกลุม



 

2 

เสียดแทรก (fricative) เพราะหนวยเสียงกลุมนี้ในระบบเสียงภาษาอังกฤษประกอบไปดวย /f/, /v/, 
/s/, /z/, /h/, /T/, /D/, /S/ และ /Z/ รวมเปนจํานวน 9 หนวยเสียง แตในระบบเสียงภาษาไทย หนวยเสียง
กลุมนี้มีเพียง 3 หนวยเสียงเทานั้น คือ /f/, /s/ และ /h/ โดยหนวยเสียงท้ังสามนี้ เปนเสียงกลุมอโฆษะ
ท้ังหมดซ่ึงจะปรากฏไดเฉพาะในตําแหนงตนพยางคเทานั้น ไมปรากฏในตําแหนงทายคํา           
(สมพิศ  เยอเจริญ, 2544: 6-7) ดังนั้นจะเห็นไดวา /v/ เปนหนวยเสียงหนึ่งในหนวยเสียงพยัญชนะ
กลุมเสียดแทรกท่ีไมมีหรือไมปรากฏในระบบเสียงภาษาไทย จึงทําใหเม่ือนักศึกษาไทยบางคนออก
เสียงนี้ในคําภาษาอังกฤษ พวกเขาจะประสบปญหาในการออกเสียงดังกลาว  

 
นอกจากนี้ การท่ี /v/ เปนหนวยเสียงท่ีไมปรากฏในระบบเสียงภาษาไทยท้ังในตําแหนงตน

พยางคและทายพยางคดังท่ีกลาวขางตน ทําใหเม่ือนักศึกษาไทยบางคนออกเสียงดังกลาวไมวาจะ
เปนในตําแหนงตนพยางคหรือทายพยางค ก็จะมีการแปรของเสียงนี้เกิดข้ึน ซ่ึงในการศึกษาเร่ืองการ
แปรของหนวยเสียง /v/ ในการออกเสียงภาษาอังกฤษของคนไทยนั้นพบวา เทาท่ีผานมายังมีงานวิจัย
ท่ีทําการศึกษาเร่ืองนี้กันอยางจริงจังนอยมาก โดยจากที่ศึกษาพบวา งานวิจัยสวนใหญท่ีศึกษา
เกี่ยวกับการออกเสียงหนวยเสียง /v/ มีการศึกษาหนวยเสียงดังกลาวเปนเพียงสวนหนึ่งของงานวิจัย
เทานั้น ดังเชนในงานวิจัยของศุภลักษณ  วองสิริไพศาล (2548) ไดศึกษาเกี่ยวกับการออกเสียงเสียด
แทรกทายพยางคภาษาอังกฤษของนักเรียนไทย (ดูรายละเอียดในบทท่ี 2 การตรวจเอกสาร) และ
งานวิจัยของทิพยวรรณ  จรรยาสุภาพ (2525) ไดศึกษาวิเคราะหการออกเสียงภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาไทยเพ่ือวิเคราะหขอผิดและสาเหตุของขอผิดซ่ึงเปนปญหาในการออกเสียงภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาไทย ในประเด็นของหนวยเสียง /v/ พบวา หนวยเสียง /v/ เปนหนวยเสียงหนึ่งท่ีเปน
ปญหาในการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทย และผลการวิจัยยังพบอีกวา มีการใชเสียงอ่ืน 
ๆ เชน [w], [p], [f] และ [O] แทนหนวยเสียงดังกลาว เชน มีการใช [w] แทน /v/ ในคําวา “van” และ 
“over” เปนตน 

 
ท้ังนี้ เทาท่ีพบมีเพียงงานวิจัยของ Chunsuvimol and Ronakiat (2000) เทานั้นท่ีมุงเนนศึกษา

การแปรของหนวยเสียง /v/ ในการออกเสียงภาษาอังกฤษของคนไทยอยางจริงจังในงานวิจัย โดยใน
งานดังกลาวนอกจากหนวยเสียง /v/ แลวยังไดทําการศึกษาหนวยเสียง /f/ ดวย ซ่ึงสําหรับหนวยเสียง 
/v/ นั้น งานวิจัยดังกลาวไดศึกษาเกี่ยวกับการแปรของหนวยเสียงนี้ท่ีตําแหนงตนพยางคและทายคํา
ในคําภาษาอังกฤษตามตัวแปรวัจนลีลาและช้ันป แตในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยจะทําการศึกษาการแปรใน
การออกเสียงดังกลาวตามตัวแปรวัจนลีลาและประสบการณทางภาษาอังกฤษ ซ่ึงประสบการณทาง
ภาษาอังกฤษนั้นก็คือ ความจัดเจนทางภาษาอังกฤษ การเรียนรูและระยะเวลาในการเรียนรู
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ภาษาอังกฤษ หรือโอกาสและประสบการณในการใชภาษาอังกฤษท่ีผูเรียนจะไดรับจากท้ังใน
หองเรียนและนอกหองเรียน เชน ประสบการณท่ีผูเรียนไดจากการเรียนภาษาอังกฤษกับผูสอนใน
ช้ันเรียนซ่ึงในขณะท่ีสอนผูสอนพูดภาษาอังกฤษกับผูเรียน และประสบการณท่ีผูเรียนไดจากการฟง
เพลงภาษาอังกฤษ ตามลําดับ (พัชนี  มาลารักษ, 2540: 75) 

 
ดวยเหตุผลตาง ๆ ดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับการแปรของหนวยเสียง 

/v/ ของนักศึกษาไทยวา หนวยเสียง /v/ จะมีการแปรเปนเสียงใดบางในการออกเสียงนี้ในคํา
ภาษาอังกฤษท้ังในตําแหนงตนพยางคและทายพยางค โดยผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาการแปรในการ
ออกเสียงดังกลาวตามตัวแปรทางสังคม 2  ประการดังท่ีไดกลาวไปแลว คือ วัจนลีลา และ
ประสบการณทางภาษาอังกฤษ ซ่ึงสาเหตุท่ีผูวิจัยสนใจศึกษาการแปรของเสียงดังกลาวตามตัว
แปรวัจนลีลาก็เพราะวา วัจนลีลานั้นเปนตัวแปรทางสังคมตัวแปรหน่ึงท่ีมีบทบาทสําคัญมากตอการ
แปรของการออกเสียงภาษาอังกฤษ ดังจะเห็นไดจากการที่มีงานวิจัยจํานวนมากท่ีเกี่ยวของกับการ
แปรของการออกเสียงภาษาอังกฤษในคนไทยไดนิยมนําเอาตัวแปรวัจนลีลามาศึกษาการแปรของ
การออกเสียงตาง ๆในคําภาษาอังกฤษ อาทิ การศึกษาเกี่ยวกับการแปรของ /r/ ในตําแหนงตนและ
ทายพยางคในภาษาอังกฤษของคนไทยท่ีอยูในนิวยอรคของ Beebe (1980) การศึกษาถึงการแปรของ 
/l/ ท่ีพยัญชนะทายคํายืมภาษาอังกฤษของศิริรัตน  ศิริวิสูตร (2537) การศึกษาเกี่ยวกับการแปรของ 
/l/ ในพยัญชนะทายคําภาษาอังกฤษของศรีพิมล  ดุษดี (2539) การศึกษาเกี่ยวกับการแปรของ /S/ ใน
ตําแหนงหนาสระและทายคําในคําภาษาอังกฤษขององอาจ  โอโลม (2541) การศึกษาถึงการแปร
ของ /f/ และ /v/ ท่ีตนพยางคและทายคําในคําภาษาอังกฤษของ Chunsuvimol and Ronakiat (2000) 
การศึกษาถึงการแปรของ /T/ และ /D/ ในคําภาษาอังกฤษของสมพิศ  เยอเจริญ (2544) และการศึกษา
ในการออกเสียงเสียดแทรกทายพยางคภาษาอังกฤษของศุภลักษณ  วองสิริไพศาล (2548) เปนตน (ดู
รายละเอียดของงานท้ัง 7 เร่ืองในบทที่ 2 การตรวจเอกสาร) ซ่ึงในแตละงานพบวา วัจนลีลาเปนตัว
แปรที่มีผลทําใหเกิดการแปรของเสียงตาง ๆ ข้ึน  
 

สําหรับการท่ีผูวิจัยเลือกนําเอาตัวแปรประสบการณทางภาษาอังกฤษมาใชศึกษาการแปร
ของเสียงดังกลาว ซ่ึงแตกตางจากในงานของ Chunsuvimol and Ronakiat (2000) เนื่องจากนักศึกษา
แตละคนจบการศึกษาจากโรงเรียนท่ีมีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษไมเทากัน และแมวาจะเรียนอยูใน
ช้ันปเดียวกัน แตก็เร่ิมเรียนภาษาอังกฤษชาเร็วแตกตางกัน ซ่ึงปจจัยตาง ๆ เหลานี้อาจจะทําใหผล
การศึกษาการแปรของภาษาตามช้ันปมีความคลาดเคล่ือนจากความเปนจริงได ดังนั้นผูวิจัยจึงมี
ความเห็นวา ตัวแปรช้ันปยังไมเพียงพอท่ีจะนํามาศึกษาเกี่ยวกับการแปรของเสียงในภาษาอังกฤษใน
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นักศึกษาไทยและผูวิจัยมีความเห็นวา ควรอยางยิ่งท่ีจะนําเอาตัวแปรประสบการณทางภาษาอังกฤษ
มาศึกษาในเร่ืองดังกลาวดวย  

 
นอกจากนี้จากการศึกษาคนควางานวิจัยท่ีผานมา ผูวิจัยพบวาตัวแปรประสบการณทาง

ภาษาไม เพียงมีผลทําใหภาษาของแตละคนแตกตางกัน  เชนทางดานเสียง  อาทิ  งานของ           
สุชาดา  เสริฐธิกุล (2547) ซ่ึงนําเอาประสบการณทางภาษามาศึกษาในดานการแปรในการออกเสียง 
/l/ ทายคําภาษาอังกฤษของคนไทย เปนตน (ดูรายละเอียดในบทท่ี 2 การตรวจเอกสาร) ตัวแปร
ดังกลาวยังมีผลตอในดานอ่ืน  ๆ  อีกดวย  เชน  ดานการเรียนการสอนภาษา  อาทิ  งานของ                
วรารักษ  คลายปน (2548) ซ่ึงศึกษาเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิในเรียนการอานและการเขียนของนักเรียน
โดยใชและไมใชประสบการณทางภาษาเปนส่ือการเรียน ซ่ึงผลการศึกษาพบวา ประสบการณทาง
ภาษามีผลทําใหผลสัมฤทธ์ิในการเรียนการอานและการเขียนของนักเรียนแตกตางกัน กลาวคือ 
นักเรียนท่ีเรียนโดยใชประสบการณทางภาษาเปนส่ือการเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิในการเรียนการ
อานและการเขียนสูงกวานักเรียนท่ีเรียนโดยไมใชประสบการณทางภาษาเปนส่ือการเรียน จาก
ตัวอยางงานวิจัยท่ีกลาวมานี้ทําใหเห็นวาประสบการณทางภาษาเปนตัวแปรหนึ่งท่ีสําคัญในการ
นํามาศึกษาเกี่ยวของกับภาษาในดานตาง ๆ อีกท้ังผูวิจัยพบวา ยังไมมีผูใดทําการศึกษาวิจัยการแปร
ของหนวยเสียง /v/ ตามตัวแปรประสบการณทางภาษาอังกฤษในผูพูดคนไทยมากอนเลย  

 
จากเหตุผลตาง ๆ ขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการแปรดังกลาวตามตัวแปรทาง

สังคมท้ังสองประการท่ีกลาวมา 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1.  เพื่อสํารวจรูปแปรในการออกเสียง /v/ ในตําแหนงตนพยางคและทายพยางคในคํา
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
 

2.  เพื่อเปรียบเทียบรูปแปรของ /v/ ในตําแหนงตนพยางคและทายพยางคในคําภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาในวัจนลีลาท่ีตางกัน 
 

3.  เพื่อเปรียบเทียบรูปแปรของ /v/ ในตําแหนงตนพยางคและทายพยางคในคําภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษท่ีตางกัน 
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4.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการแปรเสียง /v/ กับตัวแปรวัจนลีลาและประสบการณ
ทางภาษาอังกฤษ 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 
 1.  การออกเสียง /v/ ในตําแหนงตนพยางคและทายพยางคในคําภาษาอังกฤษโดยนักศึกษา
โดยไมจําแนกวัจนลีลาและประสบการณทางภาษาอังกฤษ มีการออกเสียงรูปแปรท่ีหลากหลายโดย
รูปแปรท่ีพบในตําแหนงตนพยางคตางจากรูปแปรท่ีพบในตําแหนงทายพยางค 
 
 2.  วัจนลีลาท่ีเปนทางการมากข้ึนทําใหเกิดรูปแปรมาตรฐานมากข้ึน 

 
 3.  นักศึกษาท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูงจะออกเสียงรูปแปรมาตรฐานมากกวา
นักศึกษาท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่า 

 
 4.  การแปรของเสียง /v/ ในคําภาษาอังกฤษมีความสัมพันธกับวัจนลีลาและประสบการณ
ทางภาษาอังกฤษ 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

1.  ทําใหทราบถึงลักษณะหรือกลวิธีในการออกเสียงใหใกลเคียงกับเสียงในภาษาเปาหมาย
ของผูพูดภาษาไทย 
 
 2.  งานวิจัยนี้จะชวยเปนพื้นฐานหรือแนวทางในการศึกษาการแปรในการออกเสียงของ
เสียงอ่ืน ๆ ในภาษาตางประเทศโดยผูท่ีไมใชเจาของภาษาตามแนวภาษาศาสตรสังคมตอไป 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 

1.  กลุมตัวอยางท่ีนํามาศึกษาในการวิจัยนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปท่ี 1 สาขา
วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปการศึกษา 2550 เทานั้น ซ่ึงมีจํานวน 
20 คน โดยแบงเปนกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูงจํานวน 10 คน และกลุมท่ีมี
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ประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่าจํานวน 10 คน ซ่ึงกลุมตัวอยางท้ังหมดเปนนักศึกษาหญิงเทานั้น 
เพื่อเปนการควบคุมตัวแปรทางดานเพศ เพราะเพศเปนตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอการแปรของภาษาดวย 
อีกท้ังนักศึกษาชายในสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษดังกลาวมีจํานวนนอยมากจนไมสามารถนํามา
แบงกลุมเพื่อทําการทดลองได ดังนั้นผูวิจัยจึงเลือกศึกษากลุมตัวอยางท่ีเปนนักศึกษาหญิง 
 

2.  การวิจัยนี้ศึกษาการแปรของ /v/ ในตําแหนงตนพยางคและทายพยางคในคํา            
ภาษาอังกฤษเนื่องจากในระบบเสียงภาษาไทย ไมมีหนวยเสียง /v/ ท้ังในตําแหนงตนพยางคและทาย
พยางค ดังนั้นการออกเสียงหนวยเสียง /v/ ไมวาในตําแหนงใดจึงเปนส่ิงท่ีคนไทยไมคุนเคย และ
อาจทําใหออกเสียงแปรไปจากมาตรฐานได 
 

3.  การวิจัยนี้ศึกษาการแปรของ /v/ ในตําแหนงตนพยางคและทายพยางคในคํา
ภาษาอังกฤษตามตัวแปรทางสังคม ดังนี้ 

 
  3.1  วัจนลีลาแบงออกเปน 3 วัจนลีลา โดยใชวัจนลีลาซ่ึงไดแนวคิดมาจากงานของ            
Labov (1972) ไดแก  
 
 -  การสัมภาษณ แทนวัจนลีลาแบบไมเปนทางการ  

-  การอานขอความ แทนวัจนลีลาแบบเปนทางการ 
-  การอานคูเทียบเสียง แทนวัจนลีลาแบบเปนทางการมากท่ีสุด 
 

  3.2 ประสบการณทางภาษาอังกฤษแบงออกเปน 2 กลุม โดยใชแบบสํารวจ         
ประสบการณทางภาษาอังกฤษท่ีดัดแปลงมาจากแบบสํารวจของสุชาดา  เสริฐธิกุล (2547) ในการ
แบง ไดแก  
 

-  กลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูง คือ กลุมท่ีไดคะแนนจากการทําแบบ
สํารวจประสบการณทางภาษาอังกฤษสูงท่ีสุดต้ังแตอันดับแรกไลลงมา จํานวนท้ังส้ิน 10 คน  

 
-  กลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่า คือ กลุมท่ีไดคะแนนจากการทําแบบ

สํารวจประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่าท่ีสุดต้ังแตอันดับสุดทายไลข้ึนไป จํานวนท้ังส้ิน 10 คน 
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 ในกรณีท่ีเม่ือสํารวจประสบการณทางภาษาอังกฤษแลวไมสามารถคัดเลือกกลุมท่ีมี
ประสบการณทางภาษาอังกฤษสูงหรือตํ่า 10 คนไดอยางแนชัด เนื่องจากมีนักศึกษาท่ีมีคะแนนคาบ
เกี่ยวกันอยู ผูวิจัยจะใชวิธีการสุมตัวอยางโดยใชวิธีการจับสลากคัดเลือกกลุมตัวอยาง ตัวอยางเชน 
หากวามีนักศึกษาท่ีไดคะแนนสูงท่ีสุดในอันดับท่ีผูวิจัยตองการใหเปนกลุมตัวอยางคนท่ี 10 ในกลุม
ท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูงจํานวนท้ังหมด 3 คนซ่ึงมีคะแนนเทากัน กลาวคือ ผูวิจัยเหลือ
จํานวนกลุมตัวอยางที่ตองการอีกเพียง 1 คนเทานั้น ในกรณีเชนนี้ผูวิจัยจะทําการสุมตัวอยางโดยใช
วิธีการจับสลากคัดเลือกรายช่ือของนักศึกษาออกมา 1 คนจากใน 3 คนนี้ท่ีมีคะแนนเทากันเพื่อให
เปนกลุมตัวอยางคนท่ี 10 ดังกลาว 
 

นิยามศัพท 
 
 การแปรของภาษา หมายถึง การที่สวนหนึ่งสวนใดของภาษามีรูปแตกตางไปจากเดิมหรือมี
รูปแปร (variants) ท่ีแตกตางกันออกไป แตความหมายแกนยังคงไมเปล่ียนแปลงหรือยังคงเดิม 
  
 วัจนลีลา หมายถึง รูปแบบหรือลักษณะของภาษาท่ีแตกตางกันตามสถานการณการใชภาษา
และตามระดับของความเปนทางการ 

 
ประสบการณทางภาษา คือ ปริมาณหรือความถ่ีของการมีประสบการณการใชภาษาใด

ภาษาหนึ่งนอกเหนือจากภาษาท่ีหนึ่ง 
 

 ในบทท่ี 1 นี้ ผูวิจัยไดกลาวถึงความเปนมาและความสําคัญของเร่ืองท่ีนํามาวิจัย รวมท้ัง
วัตถุประสงคและสมมติฐานที่ต้ังไวของการวิจัย ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ ขอบเขตของการวิจัย 
และนิยามคําศัพทท่ีใชในงานวิจัยนี้ ตามลําดับ 
 
 สําหรับในบทท่ี 2 ผูวิจัยจะกลาวถึงการตรวจเอกสารและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับการวิจัย 
ซ่ึงแบงรายละเอียดตาง ๆ ออกเปน 5 หัวขอ ไดแก ระบบเสียงพยัญชนะในภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เสียงเสียดแทรก การแปรของภาษา ตัวแปรวัจนลีลาและประสบการณทางภาษา และ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการแปรของการออกเสียงภาษาอังกฤษของคนไทยตามวัจนลีลาและ
ประสบการณทางภาษาอังกฤษ ตามลําดับ 



บทท่ี 2 
 

การตรวจเอกสาร 
 
ในงานวิจยันี้ ผูวิจัยไดดําเนนิการตรวจเอกสารและทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของจากงานวิจยั ตํารา
และเอกสารตาง ๆ โดยแบงออกเปนดานตาง ๆ ดังนี้ 
 

1.  ระบบเสียงพยัญชนะในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
2.  เสียงเสียดแทรก 
3.  การแปรของภาษา 
4.  ตัวแปรทางสังคม ไดแก วจันลีลาและประสบการณทางภาษา 
5.  งานวิจยัท่ีเกี่ยวของกับการแปรของการออกเสียงภาษาอังกฤษของคนไทยตามวัจนลีลา 

และประสบการณทางภาษาอังกฤษ 
 

ระบบเสียงพยญัชนะในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  
 เนื่องจากในงานวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับการแปรของ /v/ ซ่ึงเปนหนวยเสียงพยัญชนะ ดังนั้น
ผูวิจัยจึงจะกลาวถึงรายละเอียดท่ีสําคัญเกี่ยวกับหนวยเสียงเฉพาะท่ีเปนหนวยเสียงพยัญชนะ 

 
ระบบเสียงพยัญชนะในภาษาไทยและภาษาอังกฤษนั้นแตกตางกัน ซ่ึงในระบบเสียงของ

สองภาษานี้มีจํานวนของหนวยเสียงพยัญชนะไมเทากัน และเม่ือเปรียบเทียบระบบเสียงในสอง
ภาษานี้พบวา ระหวางระบบเสียงภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีหนวยเสียงพยัญชนะบางหนวยเสียง
สามารถปรากฏไดในตําแหนงท่ีแตกตางกัน 
 
1.  ระบบเสียงพยัญชนะในภาษาไทย 
 

ในระบบเสียงภาษาไทย หนวยเสียงพยัญชนะมี 21 หนวยเสียง (กาญจนา  นาคสกุล, 2524: 
67) ดังตารางท่ี 1 
 
 



 

9 

ตารางท่ี 1  หนวยเสียงพยัญชนะในภาษาไทย  
 
                                                 ฐานกรณ 
ลักษณะการออกเสียง 

ระเบิด หรือ กัก            เสียงไมกองมีลม 
(Plosive หรือStop)       (voiceless aspirated)        
                                     เสียงไมกองไมมีลม 
                                     (voiceless unaspirated)    
                                     เสียงกอง (voiced) 
เสียดแทรก (Fricative) เสียงไมกอง (voiceless)    
กักเสียดแทรก              เสียงไมกองมีลม 
(Affricate)                    (voiceless aspirated) 
                                     เสียงไมกองไมมีลม 
                                     (voiceless unaspirated)    
นาสิก (Nasal)               เสียงกอง (voiced)            
ขางล้ิน (Lateral)           เสียงกอง (voiced)            

ก่ึงสระ หรือ เปด          เสียงกอง (voiced) 
(Semi-vowel)        

รัว (Trill)                      เสียงกอง (voiced)            

ริมฝ   ริมฝปากลาง   ปุมเหงือก   เพดานแข็ง   เพดาน   เพดาน  ชองเสน  
ปาก    กับฟนบน                       -ปุมเหงือก      แข็ง       ออน      เสียง 
 ph                                th                             (ch)         kh 
 
  p                                  t                               (c)           k            / 

 
  b                                 d 
                  f                  s                                                           h 
                                                         t˛h 
 
                                                         t˛ 
 
 m                                  n                                              N 
                                       l 
 w                                                                     j           (w) 
 
                                        r 

หมายเหตุ: (ch) และ (c) ในตารางขางตน หมายถึง บางตําราวิเคราะหใหหนวยเสียง /t˛h/ และ /t˛/ ใน 
  ภาษาไทยเปนเสียงระเบิดหรือกัก /ch/ (ระเบิดหรือกัก ไมกอง มีลม ฐานกรณเพดานแข็ง)   
  และ /c/ (ระเบิดหรือกัก ไมกอง ไมมีลม ฐานกรณเพดานแข็ง) ตามลําดับ 

  (w) ในตารางขางตน หมายถึง หนวยเสียง /w/ เปนหนวยเสียงท่ีเกิดท่ีริมฝปาก และโดย 
  เหตุท่ีในการออกเสียง /w/ จะมีการยกล้ินสวนหลังข้ึนใกลเพดานออนเปนลักษณะสําคัญ 
  ดวย จึงนับวาพยัญชนะนี้เกิดท่ีเพดานออนดวย 
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก กาญจนา  นาคสกุล (2524: 22); จินดา  เฮงสมบูรณ (2542: 111);  
    เทียนมณี  บุญจุน (2548: 83) และ จรัลวิไล  จรูญโรจน (2549: 80) 

 
เม่ือจําแนกหนวยเสียงพยัญชนะในภาษาไทยท้ัง 21 หนวยเสียงตามลักษณะการออกเสียง 

สามารถแบงออกเปนประเภทตาง ๆ ซ่ึงสรุปไดดังตอไปนี้  
 

1.  พยัญชนะเสียงระเบิด (plosive) หรือ เสียงหยุดหรือกัก (stop) มีท้ังหมด 9 หนวยเสียง 
ไดแก /ph/, /p/, /th/, /t/, /kh/, /k/, /b/, /d/ และ /// ซ่ึงหนวยเสียงพยัญชนะในภาษาไทยท่ีเปนเสียง
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ระเบิดท้ังหมดสามารถปรากฎตนพยางคได แตมีเพียง 4 หนวยเสียงเทานั้นท่ีสามารถปรากฏเปน
หนวยเสียงทายพยางคหรือเสียงสะกดได คือ /p/, /t/, /k/ และ ///  

 
2.  พยัญชนะเสียงเสียดแทรก (fricative) มีท้ังหมด 3 หนวยสียง ไดแก /f/, /s/ และ /h/ โดย

หนวยเสียงพยัญชนะในกลุมนี้ในภาษาไทยสามารถปรากฏไดเฉพาะในตําแหนงตนพยางคเทานั้น 
ไมสามารถปรากฏในตําแหนงทายพยางคได  

 
3.  พยัญชนะเสียงกักเสียดแทรก (affricate) มี 2 หนวยเสียง ไดแก /t˛/ และ /t˛h/ ซ่ึงหนวย

เสียงพยัญชนะท้ังสองหนวยเสียงนี้ในภาษาไทยสามารถปรากฏไดในตําแหนงตนพยางคเทานั้น  
 
4.  พยัญชนะเสียงนาสิก (nasal) มีท้ังหมด 3 หนวยเสียง ไดแก /m/, /n/ และ /N/ ซ่ึงหนวย

เสียงพยัญชนะในภาษาไทยท่ีเปนเสียงนาสิกท้ังหมดนั้น สามารถปรากฏไดท้ังในตําแหนงตน
พยางคและทายพยางค  

 
5.  พยัญชนะเสียงขางล้ิน (lateral) มี 1 หนวยเสียง ไดแก /l/ โดยหนวยเสียงนี้ในภาษาไทย

จะปรากฏในตําแหนงตนพยางคเทานั้น  
 
6.  พยัญชนะเสียงเปด (approximant) หรือเสียงกึ่งสระ (semi-vowel) มีท้ังหมด 2 หนวย

เสียง ไดแก /j/ และ /w/ ซ่ึงหนวยเสียงพยัญชนะในกลุมนี้ของภาษาไทยสามารถปรากฏไดท้ังใน
ตําแหนงตนพยางคและทายพยางค  

 
7.  พยัญชนะเสียงรัว (trill) มี 1 หนวยเสียง ไดแก /r/ โดยหนวยเสียงนี้ในภาษาไทยจะ

ปรากฏในตําแหนงตนพยางคเทานั้น ไมสามารถปรากฏในตําแหนงทายพยางคได 
 
โดยสรุปแลว หนวยเสียงพยัญชนะในภาษาไทยทั้งหมด 21 หนวยเสียงขางตนนี้ใชเปน

หนวยเสียงพยัญชนะในตําแหนงตนพยางคไดทุกหนวยเสียง แตใชเปนหนวยเสียงพยัญชนะใน
ตําแหนงทายพยางคไดเพียง 9 หนวยเสียงเทานั้น ซ่ึงสรุปโดยแบงออกเปนหนวยเสียงพยัญชนะกลุม
ตาง ๆ ตามลักษณะการออกเสียงไดดังนี้ 

 
 พยัญชนะเสียงระเบิด ไดแก  /p/, /t/, /k/ และ /// 
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 พยัญชนะเสียงนาสิก ไดแก  /m/, /n/ และ /N/ 
 พยัญชนะเสียงเปด ไดแก /w/ และ /j/ 
 
2.  ระบบเสียงพยัญชนะในภาษาอังกฤษ 
 

ในระบบเสียงภาษาอังกฤษ  หนวยเสียงพยัญชนะมีท้ังหมด  24 หนวยเสียง                         
(เนาวรัตน  อินทรประสิทธ์ิ, 2548: 2) ดังตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2  หนวยเสียงพยัญชนะในภาษาอังกฤษ  

 
                                                    ฐานกรณ 
ลักษณะการออกเสียง 

ระเบิด หรือ กัก          เสียงไมกอง (voiceless)      
(Plosive หรือStop)    เสียงกอง (voiced)               
เสียดแทรก                เสียงไมกอง (voiceless) 
(Fricative)                 เสียงกอง (voiced) 
 

กักเสียดแทรก            เสียงไมกอง (voiceless) 
(Affricate)                  เสียงกอง (voiced) 
นาสิก (Nasal)             เสียงกอง (voiced)              
ขางล้ิน (Lateral)         เสียงกอง (voiced)              
ก่ึงสระ หรือ เปด        เสียงกอง (voiced) 
(Semi-vowel)        

ริมฝ  รมิฝปากลาง    ลิ้นระ     ปุมเหงือก  หลังปุม  เพดาน  เพดาน  ชองเสน 
ปาก    กับฟนบน    หวางฟน                     เหงือก     แข็ง     ออน      เสียง 
 

  p                                              t                                      k                          
  b                                             d                                      g 
                f                T                 s               S                                               h 

                      v                      D             z               Z 

                                                                 tS 

                                                                    dZ 
 

  m                                            n                                        N 
                                                   

                                                  l 
 

  w                                             r                            j         (w) 
 

หมายเหตุ: (w) ในตารางขางตน หมายถึง หนวยเสียง /w/ เปนหนวยเสียงท่ีเกิดท่ีริมฝปาก และโดย 
  เหตุท่ีในการออกเสียง /w/ จะมีการยกล้ินสวนหลังข้ึนใกลเพดานออนเปนลักษณะสําคัญ 
  ดวย จึงนับวาพยัญชนะนี้เกิดท่ีเพดานออนดวย 
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Bronstein (1960 อางใน ปรารมภรัตน  โชติกเสถียร, 2548: 64); Ward (1972  
   อางใน ณรงค   คงชาตรี, 2526: 16); เทียนมณี  บุญจุน (2548: 102) และ จรัลวิไล  จรูญโรจน  
   (2549: 81) 

 
เม่ือจําแนกหนวยเสียงพยัญชนะในภาษาอังกฤษท้ัง 24 หนวยเสียงตามลักษณะการออก

เสียง สามารถแบงออกเปนประเภทตาง ๆ ซ่ึงสรุปไดดังตอไปนี้  
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1.  พยัญชนะเสียงระเบิด (plosive) หรือ เสียงหยุดหรือกัก (stop) มีท้ังหมด 6 หนวยเสียง 
ไดแก /p/, /t/, /k/, /b/, /d/ และ /g/ ซ่ึงหนวยเสียงพยัญชนะในภาษาอังกฤษท่ีเปนเสียงระเบิดท้ังหมด
สามารถปรากฏไดท้ังในตําแหนงตนพยางคและทายพยางค  

 
2.  พยัญชนะเสียงเสียดแทรก (fricative) มีท้ังหมด 9 หนวยเสียง ไดแก /f/, /v/, /T/, /D/, /s/, 

/z/, /S/, /Z/ และ /h/ ซ่ึงหนวยเสียงพยัญชนะในกลุมนี้ท้ังหมดของภาษาอังกฤษปรากฏไดท้ังใน
ตําแหนงตนพยางคและทายพยางค ยกเวน /h/ หนวยเสียงเดียวเทานั้นท่ีไมปรากฏในตําแหนงทาย
พยางค 

 
3.  พยัญชนะเสียงกักเสียดแทรก (affricate) มี 2 หนวยเสียง ไดแก /tS/ และ /dZ/ โดยหนวย

เสียงพยัญชนะท้ังสองหนวยเสียงนี้ของภาษาอังกฤษสามารถปรากฏไดท้ังในตําแหนงตนพยางค
และทายพยางค 

 
 4.  พยัญชนะเสียงนาสิก (nasal) มีท้ังหมด 3 หนวยเสียง ไดแก /m/, /n/ และ /N/ ซ่ึงหนวย
เสียงพยัญชนะในภาษาอังกฤษท่ีเปนเสียงนาสิกท่ีปรากฏไดท้ังในตําแหนงตนพยางคและทายคํา คือ 
/m/ และ /n/ สวน /N/ นั้นสามารถปรากฏในตําแหนงทายพยางคเทานั้น ไมสามารถปรากฏใน
ตําแหนงตนพยางคได 
 

5.  พยัญชนะเสียงขางล้ิน (lateral) มี 1 หนวยเสียง ไดแก /l/ ซ่ึงหนวยเสียงนี้ในภาษาอังกฤษ
จะปรากฏไดท้ังท่ีตนพยางคและทายพยางค 

 
6.  พยัญชนะเสียงเปด (approximant) หรือเสียงกึ่งสระ (simi-vowel) มีท้ังหมด 3 หนวย

เสียง ไดแก /r/, /j/ และ /w/ โดยหนวยเสียงพยัญชนะกลุมนี้ในภาษาอังกฤษปรากฎไดท้ังในตําแหนง
ตนพยางคและทายพยางค 
 

โดยสรุปแลว ทุกหนวยเสียงพยัญชนะในภาษาอังกฤษสามารถใชเปนหนวยเสียงพยัญชนะ
ในตําแหนงตนพยางคได ยกเวน /N/ ซ่ึงหนวยเสียงนี้จะไมเกิดในตําแหนงตนพยางค นอกจากนี้
หนวยเสียงพยัญชนะในภาษาอังกฤษทุกหนวยเสียงยังสามารถใชเปนหนวยเสียงพยัญชนะใน
ตําแหนงทายพยางคหรือเปนพยัญชนะสะกดไดอีกดวย ยกเวน /h/ เทานั้นซ่ึงหนวยเสียงนี้จะไมเกิด
ในตําแหนงทายพยางค 
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จากขอมูลท่ีกลาวมาขางตนเกี่ยวกับระบบเสียงในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หนวยเสียง
พยัญชนะกลุมเสียดแทรกเปนหนวยเสียงพยัญชนะกลุมหนึ่งท่ีเห็นไดชัดเจนวามีความแตกตางกัน
มากระหวางในระบบเสียงในภาษาไทยและระบบเสียงในภาษาอังกฤษ ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบหนวย
เสียงพยัญชนะกลุมเสียดแทรกของระบบเสียงในสองภาษาดังกลาวจะพบวา ระหวางหนวยเสียง
พยัญชนะกลุมเสียดแทรกในระบบเสียงภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนั้นมีความแตกตางกันอยาง
ชัดเจนในแงจํานวนของหนวยเสียงในระบบ (Systemic difference) กลาวคือ ในระบบเสียงใน
ภาษาไทยหนวยเสียงพยัญชนะกลุมเสียดแทรกมีเพียง 3 หนวยเสียง คือ /f/, /s/ และ /h/ ในขณะท่ีใน
ระบบเสียงในภาษาอังกฤษหนวยเสียงพยัญชนะกลุมเสียดแทรกมีถึง 9 หนวยเสียง คือ /f/, /v/, /T/, 
/D/, /s/, /z/, /S/, /Z/ และ /h/ ซ่ึงจะเห็นไดวา หนวยเสียงพยัญชนะกลุมเสียดแทรกท่ีมีในระบบเสียงใน
ภาษาอังกฤษแตไมมีในระบบเสียงในภาษาไทยมีดังนี้ คือ /v/, /T/, /D/, /z/, /S/ และ/Z/   

 
นอกจากนี้จะสังเกตเห็นวา หนวยเสียงพยัญชนะกลุมเสียดแทรกในระบบเสียงภาษาไทย

เปนกลุมพยัญชนะอโฆษะท้ังหมด และสามารถอยูในตําแหนงตนพยางคไดเทานั้น ไมสามารถอยู
ในตําแหนงทายพยางคหรือตัวสะกดได ในขณะท่ีหนวยเสียงพยัญชนะกลุมเสียดแทรกในระบบ
เสียงภาษาอังกฤษประกอบไปดวยกลุมพยัญชนะท้ังโฆษะและอโฆษะ รวมท้ังหนวยเสียงพยัญชนะ
กลุมเสียดแทรกในระบบเสียงภาษาอังกฤษท้ังหมดสามารถปรากฏในตําแหนงตนพยางคและทาย
พยางคได ยกเวน /h/ เทานั้นท่ีปรากฏไดเฉพาะในตําแหนงตนพยางค 

 
โดยสรุปแลว หนวยเสียงพยัญชนะกลุมเสียดแทรกระหวางในระบบเสียงในภาษาท้ังสอง

ดังกลาวมีความแตกตางกันในดานจํานวนหนวยเสียง ความเปนโฆษะหรืออโฆษะของหนวยเสียง 
และตําแหนงที่ปรากฏของหนวยเสียง ซ่ึงจะเห็นไดวา /v/ เปนหนวยเสียงหน่ึงท่ีไมมีในระบบเสียง
ในภาษาไทย ซ่ึง /v/ นี้ ในระบบเสียงภาษาอังกฤษดังท่ีไดกลาวไปแลววา สามารถปรากฏไดท้ังใน
ตําแหนงตนพยางคและทายพยางค แตสําหรับหนวยเสียงพยัญชนะกลุมเสียดแทรกในภาษาไทยทุก
หนวยเสียงสามารถปรากฏไดเพียงในตําแหนงตนพยางคเทานั้น ดังนั้นท้ังจากการที่ในระบบเสียง
ในภาษาไทยไมมี /v/ และพยัญชนะกลุมเสียดแทรกท่ีมีในระบบเสียงภาษาไทยทุกหนวยเสียงเกิดได
เพียงตนพยางคเทานั้น เม่ือผูพูดคนไทยบางคนออกเสียงหนวยเสียงดังกลาวในภาษาอังกฤษจึงมีการ
แปรเกิดข้ึน  
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เสียงเสียดแทรก 
 
  เนื่องจากงานวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับการแปรของ /v/ ซ่ึงเปนหนวยเสียงพยัญชนะเสียดแทรก
หนวยเสียงหนึ่ง ดังนั้นผูวิจัยจึงขออธิบายรายละเอียดท่ีเปนขอมูลท่ีเกี่ยวของกับเสียงเสียดแทรกพอ
สังเขป ดังนี้ 
 
1.  การออกเสียงเสียดแทรก 
 

อมร  ทวีศักดิ์ (2542: 29) ไดกลาวถึงลักษณะการออกเสียงเสียดแทรก (fricative) ไววา เกิด
จากการท่ีฐานกรณท้ังสองท่ีทําใหเกิดเสียงเขาใกลกันในระดับท่ีสามารถทําใหอากาศท่ีไหลผานถูก
เสียดสี (close approximation) แลวฐานกรณท้ังสองจะแยกตัวออกจากกันอยางชา ๆ และ            
อมร  ทวีศักดิ์ยังไดอธิบายเกี่ยวกับเสียงเสียดแทรกไวอีกดวยวา เสียงเสียดแทรกน้ันมีท้ังเสียงท่ีเปน
โฆษะ (voiced) และอโฆษะ (voiceless) รวมท้ังเปนเสียงท่ีมีการใชฐานกรณในการแปรเสียงไดครบ
ทุกฐานกรณในชองออกเสียง 

 
นอกจากนี้อมร  ทวีศักดิ์ (2542: 29) ยังไดสรุปลักษณะท่ัว ๆ ไปของเสียงเสียดแทรกไวเปน 

4 ลักษณะ ดังนี้ 
 
1.  ฐานกรณท้ังคูเขามาใกลชิดกันมาก และกระแสลมสามารถพุงผานไปไดเร่ือย ๆ โดยไม

มีการกักกั้น 
2.  เพดานออนจะเปดหรือท้ิงตัวลงมา หรือยกข้ึนไปปดสนิทกับผนังชองคอก็ได 
3.  กระแสลมผันผวนและเกิดเสียงเสียดแทรก 
4.  เวลาท่ีเปลงเสียง กระแสลมจะพุงออกมาทางชองปากตรงกลาง ๆ เหนือล้ิน 
 
สําหรับพิณทิพย  ทวยเจริญ (2547: 36) นั้นไดกลาวถึงเสียงเสียดแทรกไววา เสียงเสียด

แทรกมีการบังคับกระแสลม (stricture) แบบเปดแคบ เพราะในการจัดเตรียมเพื่อออกเสียงนั้น
อวัยวะที่เปนฐานกรณท้ังสองจะเขามาใกลกันมาก แตไมถึงกับจรดกันหรือปดสนิท ซ่ึงจะทําใหลม
ตองเบียดแทรกออกมาระหวางอวัยวะท่ีเปนฐานกรณนั้น ๆ  
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สวน Ladefoged (2006: 77-79) กลาวถึงลักษณะการออกเสียงเสียดแทรกนอกเหนือจากท่ี
กลาวมาแลวขางตน คือ เสียงเสียดแทรกมีการสกัดกั้น (obstruction) กระแสลม จึงจัดอยูในกลุม
เสียงปด (obstruents) และยังกลาวถึงพยัญชนะเสียงเสียดแทรกในภาษาอังกฤษวา มีความ
หลากหลายนอยกวาพยัญชนะเสียงกัก แตก็มีความหลากหลายของเสียงแปรคลาย ๆ กับเสียงกัก ซ่ึง
เนื่องจากพยัญชนะเสียงเสียดแทรกและพยัญชนะเสียงกักมีพฤติกรรมเสียงในภาษาคลายคลึงกัน 
Ladefoged จึงไดพิจารณาและสรุปลักษณะท่ีเหมือนกันระหวางเสียงพยัญชนะท้ังสองกลุมไว โดย
สรุปได 3 ลักษณะ ดังนี้ 

 
1.  เสียงสระท่ีนําหนาพยัญชนะเสียงเสียดแทรกหรือเสียงกักอโฆษะจะส้ันกวาเสียงสระท่ี 

นําหนาพยัญชนะเสียงเสียดแทรกหรือเสียงกักโฆษะ 
 

2.  ในตําแหนงทายพยางค เสียงพยัญชนะเสียดแทรกและพยัญชนะเสียงกักอโฆษะจะยาว 
กวาเสียงพยัญชนะเสียดแทรกและพยัญชนะเสียงกักโฆษะ เชนในคําคู “safe, save” [seIf, seIv] และ 
“hit, hid” [hIt, hId] เปนตน 
 

3.  โดยท่ัวไปแลว ในการออกเสียงพยัญชนะเสียงเสียดแทรกและเสียงกักโฆษะทายพยางค  
เสนเสียงจะไมส่ันตลอดหากเสียงท่ีตามมาไมไดเปนเสียงโฆษะ กลาวคือ หากวาเสียงพยัญชนะเสียง
เสียดแทรกและเสียงกักโฆษะทายพยางคตามหลังดวยเสียงโฆษะ เสียงเสียดแทรกหรือเสียงกัก
โฆษะนั้น ๆ จะออกเสียงเปนโฆษะตลอด เชนในวลีวา “prove it” เสียง [v] ซ่ึงเปนเสียงเสียดแทรก
โฆษะจะออกเสียงเปนโฆษะตลอดเพราะมีเสียงสระซ่ึงเปนเสียงโฆษะตามมาขางหลัง 
 

โดยสรุปแลว ในการออกเสียงเสียดแทรกนั้นฐานกรณท่ีใชในการออกเสียงท่ีเคล่ือนท่ีได
(active articulator) จะเคล่ือนท่ีเขาไปหาฐานกรณท่ีเคล่ือนท่ีไมได (passive articulator) โดยท้ังสอง
ฐานกรณนั้นจะเคลื่อนเขามาใกลกันจนเกือบติดกันกอใหเกิดชองวางเล็ก ๆ หรือแคบ ๆ ระหวาง
ฐานกรณท้ังสอง ซ่ึงจะมีกระแสลมบางสวนถูกกักเอาไว และบางสวนพุงผานออกไปไดทางชองวาง 
แคบ ๆ ระหวางฐานกรณท้ังสองดังกลาวในลักษณะท่ีเสียดแทรกออกมา จึงทําใหเกิดเปนเสียงเสียด
แทรก 
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2.  ประเภทของเสียงเสียดแทรก 
 
  Laver (1994: 258-263); อมร  ทวีศักดิ์ (2542: 30) และ Ladefoged (2006: 204-205) ได
กลาวถึงการแบงประเภทของเสียงเสียดแทรกซ่ึงสรุปไดวา เสียงเสียดแทรกสามารถจัดหรือจําแนก
ประเภทไดหลายวิธี โดยหนึ่งในวิธีดังกลาว ไดแก การแบงประเภทของเสียงเสียดแทรกโดยดูจาก
ลักษณะรูปรางของล้ิน (shape of the tongue) ซ่ึงเสียงเสียดแทรกสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท 
คือ 
 

1.  เสียงเสียดแทรกแบบล้ินหอ (grooved fricative) เปนเสียงเสียดแทรกท่ีขณะออกเสียง  
ล้ินจะมีลักษณะหอตัวคลายกับเปนรองลึกลงไป โดยจะมีกระแสลมไหลผานชองแคบ ๆ ระหวาง
ฐานกรณออกจากปาก เชน เสียง [s], [z], [S] และ [Z] เปนตน 
 

2.  เสียงเสียดแทรกแบบล้ินแบน (flat fricative) เปนเสียงเสียดแทรกท่ีขณะออกเสียง ล้ินจะ 
มีลักษณะแบนราบ โดยกระแสลมจะไหลผานชองแคบซ่ึงเปนชองแคบแนวกวางออกจากปาก เชน
เสียง [T] และ [D] เปนตน 
 
  นอกจากนี้ ยังสามารถแบงประเภทของเสียงเสียดแทรกโดยใชคุณสมบัติทางโสต
สัทศาสตรเปนเกณฑไดอีกดวย ซ่ึง Ladefoged (2006: 204-205) สนับสนุนวา วิธีนี้เปนวิธีในการจัด
ประเภทของเสียงเสียดแทรกท่ีดีกวา โดยการแบงประเภทของเสียงเสียดแทรกดวยคุณสมบัติทาง
โสตสัทศาสตรนี้สามารถแบงเสียงเสียดแทรกออกไดเปน 2 ประเภท ดังนี้ 
 

1.  เสียงเสียดแทรกอุสุม (sibilant fricative) เปนเสียงเสียดแทรกท่ีมีความดังของเสียง  
(intensity) มากกวาและมีระดับเสียง (pitch) สูงกวาเสียงเสียดแทรกอ่ืน ๆ เชน เสียง [s], [z], [S] และ 
[Z] เปนตน 
 

2.  เสียงเสียดแทรกไมอุสุม (non-sibilant fricative) เปนเสียงเสียดแทรกท่ีไมมีคุณสมบัติ 
เปนอุสุม (sibilance) ซ่ึงจะมีความดังของเสียง (intensity) นอยกวาและมีระดับเสียง (pitch) ตํ่ากวา
เสียงอุสุม เชน เสียง [f] และ [v] เปนตน 
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3.  ลักษณะทางสัทศาสตรของเสียงเสียดแทรกท่ีเก่ียวของกับงานวิจัย 
 
  เนื่องจากเสียงเสียดแทรกท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัยนี้ท่ีสําคัญ คือ หนวยเสียงพยัญชนะเสียด
แทรกโฆษะ ฐานริมฝปากลางกับฟนบน (voiced labiodental fricative) หรือ /v/ ในภาษาอังกฤษ 
ดังนั้นผูวิจัยจึงขอกลาวถึงเฉพาะรายละเอียดของหนวยเสียงดังกลาว ดังนี้ 
 
  สําหรับสัทลักษณะของหนวยเสียงพยัญชนะเสียดแทรกโฆษะ ฐานริมฝปากลางกับฟนบน 
หรือ /v/ นั้น Laver (1994: 250) และ Yim-on (2002: 97) ไดอธิบายไวโดยสรุปไดวา พยัญชนะเสียด
แทรกฐานริมฝปากลางกับฟนบนมีการออกเสียงโดยริมฝปากลาง (lower lip) ซ่ึงเปนอวัยวะท่ีใชใน
การออกเสียงท่ีเคล่ือนท่ีได (active articulator) ไปแตะกับแถบดานลางของฟนบน (upper teeth) 
และอากาศก็จะเสียดแทรกออกมาทางชองเล็ก ๆ ระหวางฐานกรณท้ังสอง ทําใหเกิดเสียงพยัญชนะ
เสียดแทรกฐานริมฝปากลางกับฟนบน (labiodental fricatives) ข้ึน อันไดแก /v/ และ /f/ ตัวอยางเชน 
ในภาษาอังกฤษคําวา “van” [vQn] และ “fan” [fQn] เปนตน 
 
  ระหวาง /v/ และ /f/ นั้น ตางกันท่ีสภาวะของเสนเสียง (state of the glottis) กลาวคือ 
ในขณะออกเสียง /v/ เสนเสียงจะมีการส่ันดวยจึงเรียกเสียงนี้วาเสียงพยัญชนะเสียดแทรกโฆษะ แต
สําหรับ /f/ นั้น เสนเสียงจะไมส่ันจึงเรียกเสียงนี้วาเสียงพยัญชนะเสียดแทรกอโฆษะ 
 
  สวนพิณทิพย  ทวยเจริญ (2544: 36-37) ไดกลาวถึง เสียง /v/ โดยเนนในแงท่ีแตกตาง
ออกไปจาก Laver (1994: 250) และ Yim-on (2002: 97) ซ่ึงพิณทิพย  ทวยเจริญเนนกลาวถึงเสียง /v/ 
ในแงการออกเสียงดังกลาวในคนไทยวา เสียง /v/ เปนเสียงกอง ซ่ึงในระบบเสียงภาษาไทยไมมีเสียง
ดังกลาวนี้ จึงทําใหเปนหนวยเสียงหนึ่งท่ีอาจเปนปญหาสําหรับคนไทย และไดอธิบายถึงลักษณะ
การออกเสียง /v/ ดวยวิธีงาย ๆ โดยเฉพาะสําหรับคนไทยดังนี้ 
 

วิธีท่ี 1 ยึดการออกเสียง /f/ เปนหลักโดยยกริมฝปากลางข้ึนไปใกลกับฟนบนมากท่ีสุด
และพนลมออกมาใหแทรกผานระหวางฐานกรณท้ังสอง ซ่ึงใหพยายามพนลมใหมีระดับเสียงตํ่า
กวาปกติดวยการพนลมเตรียมออกเสียง /f/ แตใหใสวรรณยุกตเอกลงไป เสียงท่ีไดจะเปนเสียง /v/ 
ซ่ึงสามารถตรวจสอบไดโดยการแตะฝามือท่ีบริเวณลูกกระเดือกจะรูสึกวามีความกองเกิดข้ึนท่ี
บริเวณนั้น 
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  วิธีท่ี 2 ใหออกเสียงสระเออในใจพรอมกับทําปากคลายเตรียมออกเสียง /f/ จากนั้นให
เปลงเสียงออกมาดัง ๆ พรอมกับปลอยฐานกรณออก เสียงท่ีไดจะเปนเสียง /v/ ซ่ึงสามารถตรวจสอบ
ไดโดยการแตะฝามือท่ีบริเวณลูกกระเดือกจะรูสึกวามีความกองเกิดข้ึนท่ีบริเวณนั้น 
 
  ในภาษาอังกฤษ เสียงนี้สวนใหญแลวจะสะกดดวยอักษร “v” และ “ve” แตก็มีการสะกด
ดวยอักษรอ่ืน ๆ ดวยเชนกัน ดังตัวอยาง 
 
  สะกดดวย “v” เชน vine  /vain/ 
  สะกดดวย “ve” เชน have  /hQv/ 
  สะกดดวย “f” เชน of  /çv/ 
  สะกดดวย “ph” เชน nephew  /nevju:/ 
 

การแปรของภาษา  
 

ภาษามีการแปร (variation) ซ่ึงการแปรนั้นถือเปนปรากฎการณทางภาษาอยางหนึ่งท่ีอาจ
เกิดข้ึนไดท้ังในระดับเสียง คําศัพท วลี และประโยค โดยการแปร หมายถึง การที่ส่ิงหนึ่งส่ิงใดมีรูป
เบ่ียงเบนไปจากเดิม แตยังคงแกนเดิมไว (อมรา  ประสิทธรัฐสินธุ, 2549: 95) 

 
 อมรา  ประสิทธรัฐสินธุ (2544: 18-19) ไดกลาวถึงลักษณะของความหมายของการแปรของ
ภาษา (linguistic variation) ไววา 
 

...ความหมายของการแปรอาจมีอยูหลายลักษณะ เชน การเปล่ียนแปลงรูปรางลักษณะ 
คุณสมบัติหรือสวนประกอบเดิมไปเปนอีกรูปแบบหนึ่งซ่ึงในสวนนี้ทําใหเกิดรูปแปร 
(variant) ท่ีมีลักษณะหรือสวนประกอบบางอยางแตกตางกันไป แตยังถือวาเปนสมาชิก
เดียวกัน สวนความหมายในอีกลักษณะหนึ่งของการแปรนั้นอาจหมายถึงการท่ีของส่ิงใดส่ิง
หนึ่งมีลักษณะเบ่ียงเบนไปจากเดิมหรือรูปท่ีเปนมาตรฐานไดเชนกัน ท้ังนี้นักภาษาศาสตร
สังคมใหความสนใจในรูปแปรท่ีใชแทนท่ีกันได เนื่องจากเล็งเห็นวาลักษณะของการแปร
ดังกลาวนี้ไมใชการเปนอิสระ (free variation) เนื่องจากในความเปนจริงนั้นพบวารูปแปรท่ี
ใชแทนท่ีกันไดนั้นมีเง่ือนไขทางสังคมเปนตัวกําหนดนั่นเอง โดยส่ิงนี้นับวามีความสําคัญ
ตอการศึกษาทางภาษาศาสตรสังคม นอกจากนี้ความสัมพันธของตัวแปรซ่ึงนักภาษาศาสตร
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สังคมใชพิจารณาในการวิเคราะหการแปรของภาษานั้น คือ ตัวแปรสังคม (social variable) 
และตัวแปรภาษา (linguistic variable) ซ่ึงก็คือ รูปภาษาท่ีจัดใหเปนตัวแปรในการวิเคราะห
ภาษาศาสตรสังคม ท้ังนี้ตัวแปรมักเปนตัวแปรตาม (dependent variable) กลาวคือ แปรตาม
ปจจัยตาง ๆ ทางสังคม เชน อายุ เพศ ชาติพันธุ ฯลฯ และปริบทของการใชภาษา ซ่ึงเหลานี้
ถือเปน ตัวแปรอิสระ (independent variable) ซ่ึงกําหนดส่ิงอ่ืนใหมีการแปร แตตัวเองไมถูก
กําหนดโดยส่ิงใดในการวิเคราะห... 

 
1.  คําจํากัดความของการแปรของภาษา  
 
 อมรา  ประสิทธรัฐสินธุถือเปนนักภาษาศาสตรทานหนึ่งท่ีไดอธิบายและใหคําจํากัดความ
ของคําวา “การแปรของภาษา” ไวไดอยางดีเยี่ยม โดยอมรา  ประสิทธรัฐสินธุ (2533: 18) ไดอธิบาย
ถึงการแปรของภาษาวา ในดานภาษาศาสตรสังคม การแปรของภาษา คือ การที่รูปในภาษาตั้งแต
สองรูปข้ึนไปอาจใชแทนกันไดโดยท่ีความหมายแกนไมเปล่ียนไป  

 
ตอมาอมรา  ประสิทธรัฐสินธุ (2549: 95) ไดอธิบายถึงความหมายของการแปรของภาษาใน

ทํานองเดียวกันไวอีกวา การแปรของภาษา หมายถึง การท่ีสวนหนึ่งสวนใดของภาษามีรูปแตกตาง
ไปจากเดิม หรือแตกตางไปจากรูปมาตรฐานแตยังคงความหมายแกนไวดังเดิม ตัวอยางของการแปร
ในดานการออกเสียง เชน ในภาษาไทยคําวา “รีบ” บางคนจะออกเสียงวา “ลีบ” ดังนั้นจะเห็นไดวา
เสียง “ร” มีการแปรไปจากเดิม คือจาก [r] บางคนออกเสียงเบ่ียงเบนเปน [l] ซ่ึงในกรณีนี้ถือวา [r] 
และ [l] เปนรูปแปรของเสียงเดียวกันคือเสียง “ร” สําหรับตัวอยางของการแปรในดานคําศัพท เชน 
คําวา “บิดา” และ “พอ” สามารถใชแทนกันได ซ่ึงสองคํานี้มีความหมายแกนเหมือนกันถือเปนรูป
แปรได สวนตัวอยางของการแปรในดานประโยค เชน หมากัดเด็ก แปรกับ เด็กถูกหมากัด เปนตน 
ยิ่ งไปกว านั้น  การแปรของภาษายังอาจจะเปนการแปรในดานการสะกดคําได อีกดวย               
(ปราณี  กุลละวณิชย และคณะ, 2540: 19)  เชน ในภาษาอังกฤษรูป “colour” กับ “color” แปรกัน ซ่ึง
ท้ังสองคํานี้เปนรูปแปรของคําท่ีแปลวา “สี” นั่นเอง 

 
สําหรับน้ําทิพย  ภิงคารวัฒน (2541: 2) นั้นไดอธิบายถึงความหมายของการแปรของภาษา

ซ่ึงคลายคลึงกับอมรา  ประสิทธรัฐสินธุ (2549: 95) วา การแปรของภาษา หมายถึง การที่ภาษามีรูป
แปร (variants) ท่ีแตกตางกันออกไปโดยท่ียังคงมีความหมายเดียวกัน เชนคําวา “path” ใน
ภาษาอังกฤษ อาจถูกออกเสียงดวยสระ /a/ หรือ /Q/ ก็ได โดยท่ียังคงมีความหมายเดียวกันหรือ
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ความหมายยังเหมือนเดิม ซ่ึงน้ําทิพย  ภิงคารวัฒนกลาววา การออกเสียงคําเปนสองแบบนี้เปนรูป
แปรของคํา ๆ เดียวกัน  
 
 จากขางตนอาจสรุปความหมายของการแปรของภาษาไดวา การแปรของภาษา หมายถึง 
การที่สวนหน่ึงสวนใดของภาษามีรูปแตกตางไปจากเดิมหรือมีรูปแปร (variants) ท่ีแตกตางกัน
ออกไป แตความหมายแกนยังคงไมเปล่ียนแปลงหรือยังคงเดิม 
 
 ดังท่ีไดกลาวไปแลวขางตนวา ในทางภาษาศาสตร การแปรของภาษาอาจจะเปนการแปรใน
ระดับเสียง คําศัพท รูปวลีหรือประโยค รวมท้ังการแปรในการเขียนดวย ซ่ึงปราณี  กุลละวณิชย และ
คณะ (2540: 16-19) ไดแบงการแปรของภาษาออกเปน 4 ลักษณะ คือ 
 

1.  การแปรในการออกเสียง เชน การออกเสียง “ร” เปน “ล” ในคําวา “รอน” หรือออก 
เสียงสระ [a] เปน [Q] ในคําวา “class” เปนตน 
 

2.  การแปรของคําศัพท เชน การใชคําวา “ทีวี” แทน “โทรทัศน” 
 
3.  การแปรในรูปวลีหรือประโยค เชน การพูดวา “3 สาว” แทน “สาว 3 คน” 
 
4.  การแปรในการเขียน เชน ตัวเขียนตัวพิมพเล็ก กับ ตัวเขียนตัวพิมพใหญในภาษาอังกฤษ  

เชน d กับ D หรือ j กับ J เปนตน 
  

อยางไรก็ตาม สําหรับในงานวิจัยนี้ผูวิจัยเลือกท่ีจะศึกษาการแปรของภาษาในดานการออก 
เสียงหรือการแปรทางเสียงเทานั้น  
 
2.  แนวคิดหรือทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการแปรของภาษา 
 
 นักภาษาศาสตรท่ีไดนําเสนอแนวคิดหรือทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการแปรของภาษาเอาไว 
ไดแก Anttila (1972: 84 อางใน น้ําทิพย  ภิงคารวัฒน, 2541: 3); Labov (1972 อางใน                  
แสงจันทร  ตรียกูล, 2529: 11-12); Pike (1976) และ วิจินตน  ภาณุพงศ (2526)  
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 Pike (1976) ไดกลาวถึงการแปรของภาษาโดยเฉพาะเกี่ยวกับการแปรของภาษาในระดับ
เสียงเอาไว โดย Pike ไดแบงการแปรทางเสียงออกเปน 2 ลักษณะ คือ การแปรแบบมีเง่ือนไข 
(conditioned variation) และการแปรแบบอิสระ (free variation)  

 
สําหรับการแปรแบบมีเง่ือนไข (conditioned variation) นั้น เกิดข้ึนเม่ือเสียง 2 เสียงปรากฏ

สับหลีกกันในปริบททางเสียงท่ีตางกัน ซ่ึงท้ัง 2 เสียงนั้นมีสัทลักษณะคลายกัน โดยเสียงท้ังสองนี้
ถูกวิเคราะหวาเปนเสียงยอยของหนวยเสียงเดียวกัน ซ่ึง Pike ยกตัวอยางเชน ในภาษาหน่ึงอาจพบวา
เสียง [t] และ [s] มีการแปรแบบสับหลีกกัน โดยจะไมพบ [t] ในตําแหนงท่ีพบ [s] ซ่ึง [t] จะปรากฏ
เพียงในตําแหนงตนคํา ไมปรากฏในตําแหนงทายคําซ่ึงเปนตําแหนงท่ีพบ [s] ปรากฏอยู ในทํานอง
เดียวกัน [s] ก็จะไมปรากฏในตําแหนงตนคํา แตจะปรากฏเพียงในตําแหนงทายคําเทานั้น (Pike, 
1976: 86)  

   
สวนการแปรแบบอิสระมี 2 ลักษณะ คือ การแปรแบบอิสระท่ีปรากฏระหวางหนวยเสียง 

(full independent phonemes)  อาทิ ระหวางหนวยเสียง 2 หนวยเสียง ตัวอยางเชน ในภาษาสมมุติซ่ึง 
Pike เรียกวา “dialects of KALABA” หนวยเสียง /s/ และ /z/ มีการแปรแบบอิสระระหวางกัน ดังจะ
เห็นไดจากขอมูลภาษา(phonetic data) เชน ในคําวา /tasa/ หรือ /taza/ “cup” และ /zuli/ หรือ /suli/   
“sword” ซ่ึงสามารถพิสูจนไดวา สองเสียงนี้เปนคนละหนวยเสียงกันจากการเปรียบเทียบคํา 2 คํา 
ไดแก [nisa] “man” และ [niza] “three” และการแปรแบบอิสระท่ีปรากฏระหวางเสียงยอย 
(submembers of phonemes) อาทิ ระหวางเสียง 2 เสียงซ่ึงเปนเสียงยอยของหนวยเสียงเดียวกัน
ตัวอยางเชน ในภาษาสมมุติ เสียง [n] และ [N] เปนเสียงยอยของหนวยเสียงเดียวกันซ่ึงมีการแปร
แบบอิสระในทุกสภาพแวดลอมโดยท่ีไม [n] ก็ [N] จะปรากฏขึ้นหรือถูกใช ดังจะเห็นไดจากขอมูล
ภาษา (phonetic data) เชน ในคําวา [muna] หรือ [muNa] “white” และ [nuga] หรือ [Nuga] “rock” 
(Pike, 1976: 122-123) 
 

Pike ซ่ึงเปนนักภาษาศาสตรกลุมทฤษฎีโฟนิมิคสพิจารณาการแปรทางเสียงในเชิงของ
โครงสรางของภาษา แต Labov ซ่ึงเปนนักภาษาศาสตรสังคมไดพิจารณาการแปรทางเสียง
โดยเฉพาะการแปรแบบอิสระวา แทจริงแลวเปนการแปรที่มีเง่ือนไขทางสังคมกําหนด กลาวคือ    
Labov เช่ือวา การแปรแบบอิสระเกิดจากปจจัยบางอยางท่ีมีอิทธิพลกอใหเกิดการแปร เชน จาก
ปจจัยทางสังคม ไดแก อายุ อาชีพ เพศ ชาติพันธ เปนตน 
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  Labov (1972 อางใน แสงจันทร  ตรียกูล, 2529: 11) กลาวถึงการแปรของภาษาไววา เปน
กลไกสําคัญท่ีทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงของภาษา ซ่ึง Labov แบงกระบวนการเปล่ียนแปลงของ
ภาษาออกเปน 3 ข้ันตอน ดังตอไปนี้ 
 

1.  ระยะเร่ิมตนของการเปล่ียนแปลง ซ่ึง Labov เรียกวา The origin of linguistic variations  
เปนระยะท่ีภาษาเร่ิมมีการแปรแตยังปรากฏในกลุมคนจํานวนนอย 
 

2.  ระยะแพรกระจาย ซ่ึง Labov เรียกวา The spread and propagation of linguistic changes  
เปนระยะท่ีภาษาจะมีการแปรไปจากเดิมมากข้ึน ทําใหเกิดความแตกตางระหวางภาษาใหมกับภาษา
เดิม และปรากฏในกลุมคนจํานวนมากข้ึน 
 

3.  ระยะท่ีการแปรมาถึงจุดท่ีคนท่ัวไปยอมรับและใชกันอยางปกติ ซ่ึง Labov เรียกวา  
The regularity of linguistic changes 
 
 สําหรับการแปรของภาษาในระยะแพรกระจายนั้น Labov เห็นวา เปนระยะท่ีมีความสําคัญ
มากในการศึกษาวิจัย เพราะสามารถนําผลมาใชอธิบายการเปล่ียนแปลงของภาษาได 
 

ในการศึกษาการแปรทางเสียง Labov (อางใน แสงจันทร  ตรียกูล, 2529: 12) เสนอแนะวา 
ควรจะเรียกเสียงท่ีมีการแปรวา “ตัวแปร” (variable) ซ่ึงก็คือ หนวยท่ีประกอบดวยรูปแปร (variant) 
โดยท่ีรูปแปรนั้นจะมีปจจัยทางสังคมเปนตัวกําหนดในการแปร 
 

สําหรับ Anttila (1972: 84 อางใน น้ําทิพย  ภิงคารวัฒน, 2541: 3) นั้นไดกลาวถึง
ความสัมพันธระหวางการแปรของภาษาและการเปล่ียนแปลงของภาษาโดยสรุปไดวา การ
เปล่ียนแปลงของภาษาซ่ึงหมายถึงความแตกตางของรูปภาษาที่เกิดข้ึนในยุคท่ีตางกันเปนผลที่สืบ
เนื่องมาจากการแปรของภาษา นั่นก็คือ การแปรของภาษาเปนรากฐานของการเปล่ียนแปลงของ
ภาษา อยางไรก็ตาม การแปรของภาษาไมไดนําไปสูการเปล่ียนแปลงของภาษาเสมอไป กลาวคือ 
หากเม่ือเวลาผานไปรูปแปรของภาษาตาง ๆ ยังคงอยูเชนเดิม ก็กลาวไดวา การแปรไมไดนํามาซ่ึง
การเปล่ียนแปลงของภาษาใด ๆ หรือไมมีการเปล่ียนแปลงของภาษาเกิดข้ึน 
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 ในดานของการแปรของภาษาทางเสียงนั้น วิจินตน  ภาณุพงศ (2526: 133-136) ไดให
ขอสรุปเกี่ยวกับสาเหตุสําคัญท่ีทําใหเกิดการแปรของภาษาทางเสียงไว 3 ประการ ดังนี้  
 

1.  คนทุกคนไมสามารถเปลงเสียงใหเหมือนกันไดทุกคร้ัง เนื่องจากอวัยวะท่ีใชในการออก 
เสียงหรือทําใหเกิดเสียงพูดมีหลายอยาง รวมท้ังในการเปลงเสียงแตละเสียงมีความซับซอนในการ
ดัดแปลงลมใหเปนเสียงตาง ๆ ดังนั้นเสียงพูดแตละคร้ังจึงอาจจะแตกตางกัน ความแตกตางของ
เสียงนั้นอาจจะแตกตางกันเพียงเล็กนอยซ่ึงจะเห็นไดถาสังเกต บางเสียงจะสังเกตเห็นไดก็ตอเม่ือใช
เคร่ืองวิเคราะหคล่ืนเสียง (sound spectrograph) มาตรวจดู หรือบางเสียงก็จะตางกันจนเห็นไดชัด 
ตัวอยางเชน เสียงสระซ่ึงบางคร้ังจะออกเปนเสียงข้ึนจมูก บางคร้ังจะออกเปนเสียงไมข้ึนจมูก เชน 
คําวา “คํา” บางคร้ังออกเปน [kham] แตบางคร้ังอาจจะออกเปนเสียงข้ึนจมูกเปน [kha)m] เปนตน 
สวนเสียงพยัญชนะ เชนคําวา “เรียว” บางคร้ังออกเปนเสียงรัวเปน [riaw] แตบางคร้ังอาจจะออกเปน
เสียงล้ินกระทบเปน [Riaw] เปนตน 
 

2.  สัทบริบทมีอิทธิพลทําใหเสียงแปรไป เนื่องจากในการพูดเปนถอยคําตอเนื่องกันอาจจะ 
ทําใหอวัยวะที่ใชในการออกเสียงเคล่ือนไหวกลมกลืนคาบเกี่ยวกันได จึงทําใหเสียงแปรไป 
ตัวอยาง เชน คําวา “กู” บางคร้ังอาจจะออกเสียงโดยริมฝปากหอเปน [kWu:̂] เนื่องจากอิทธิพลของ
สระอูท่ีตามมาซ่ึงเวลาออกเสียงตองหอริมฝปาก เปนตน 
 

3.  การแปรของเสียงพูดโดยไมมีเหตุผลทางสัทศาสตร เสียงบางเสียงเม่ืออยูในเสียง 
แวดลอมตางกันจะมีลักษณะเสียงแตกตางกัน โดยท่ีไมสามารถบอกไดวาเปนเพราะเหตุใด ซ่ึงไมได
เปนการเปล่ียนแปลงไปเพราะอิทธิพลของเสียงแวดลอม ตัวอยางเชน ในภาษาสมมุติ [n±ek] ยุง และ 
[ken] แขน ในตัวอยางมีเสียงแปร 2 เสียง คือ [n±] กับ [n] โดย [n±] เกิดท่ีฐานฟน-ปุมเหงือก จะปรากฏ
เม่ืออยูตนพยางคของคํา สวน [n] เกิดท่ีฐานปุมเหงือก จะปรากฏเม่ืออยูทายพยางคของคํา ซ่ึงเสียง
แปร [n± – n] เกิดในเสียงแวดลอมตางกัน และเม่ือพิจารณาตามแนวสัทศาสตรก็ไมพบวาอิทธิพลของ
เสียงแวดลอมจะทําใหเสียงดังกลาวเปล่ียนไป เราจึงตองถือวา การแปรของเสียงเชนนี้ไมมีเหตุผล
ทางสัทศาสตร   
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ตัวแปรทางสังคม: วัจนลีลาและประสบการณทางภาษา 
 
 เนื่องจากภาษาน้ันมีการแปรไปตามตัวแปรทางสังคม (social variable) ตาง ๆ ดังท่ี      
อมรา  ประสิทธรัฐสินธุ (2544: 18-19) ไดกลาวไว ผูวิจัยจึงจะขออธิบายถึงตัวแปรทางสังคมพอ
สังเขป ซ่ึงในท่ีนี้ ผูวิจัยจะกลาวถึงตัวแปรทางสังคม ไดแก วัจนลีลา (style) และประสบการณทาง
ภาษา (language experience) เทานั้น เพราะตัวแปรทางสังคมท้ังสองประการนี้เปนตัวแปรท่ีผูวิจัย
สนใจท่ีจะนํามาศึกษากับการแปรของภาษาในงานวิจัยนี้ 
 
1.  คําจํากัดความของวัจนลีลา 
 
 อมรา  ประสิทธรัฐสินธุ (2545: 73-74) ไดใหคําจํากัดความของวัจนลีลาไววา วัจนลีลา 
หมายถึง  รูปแบบหรือลักษณะของวิธภาษาท่ีแตกตางกันตามสถานการณการใชภาษา ซ่ึง           
อมรา  ประสิทธรัฐสินธุยังกลาวอีกวา วัจนลีลาสามารถแบงประเภทอยางกวาง ๆ ออกเปน 2 
ประเภท ไดแก  
 

1.  วัจนลีลาแบบเปนทางการ (วัจนลีลาระดับสูง) คือ รูปแบบของภาษาท่ีมีลักษณะสมบูรณ 
ในทุกดาน เชน คําวา “มหาวิทยาลัย” มีการออกเสียงแบบสมบูรณ วา มะ-หา-วิด-ทะ-ยา-ลัย        
วัจนลีลาประเภทนี้ไมมีการละคําและไมมีการใชคําแสลงหรือคํายอ และรูปประโยคมีความสมบูรณ 
รวมท้ังผูใชจะตองระมัดระวังและรูสึกตัวเสมอ เชน การกลาวสุนทรพจน การกลาวรายงานตอ
บุคคลท่ีมีสถานภาพทางสังคมระดับสูงกวา เปนตน 
 

2.  วัจนลีลาแบบไมเปนทางการ (วัจนลีลาระดับตํ่า) คือ รูปแบบของภาษาท่ีตรงขามกับ  
วัจนลีลาแบบเปนทางการ ซ่ึงวัจนลีลาแบบนี้มีลักษณะท่ีเปนไปตามกฎเกณฑนอยกวาวัจนลีลาแบบ
เปนทางการ เชน คําวา “มหาวิทยาลัย” จะออกเสียงเปน มหา-ลัย วัจนลีลาประเภทนี้ ผูใชไมตอง
ระมัดระวัง โดยสวนใหญจะพูดออกมาตามธรรมชาติ เชน การพูดกับคนใกลชิด การพูดกับบุคคลท่ี
มีสถานภาพทางสังคมระดับตํ่ากวา เปนตน 
 
 จะเห็นไดวา ตัวอยางการแปรภาษาในวัจนลีลาแบบเปนทางการและไมเปนทางการขางตน
นี้เปนตัวอยางการแปรในการออกเสียงตามวัจนลีลาในภาษาไทย ซ่ึงการแปรภาษาทางเสียงตาม 
วัจนลีลาสามารถพบในภาษาอังกฤษไดเชนกัน ตัวอยางเชน เสียง [IN] ในคําวา “walking” และ 
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“swimming” ขณะที่ผูพูดปรึกษาเร่ืองงานกับผูรวมงานซ่ึงเปนวัจนลีลาแบบเปนทางการ จะออก
เสียง “ing” ในคําดังกลาวเปนเสียงรูปแปรมาตรฐาน [IN] แตเม่ือพูดคุยกับเพื่อนหรือคนในครอบครวั
เกี่ยวกับเร่ืองท่ัว  ๆ  ไปซ่ึงเปนวัจนลีลาแบบเปนไมทางการ  จะออกเสียงเปน  [´n] เปนตน   
(Schilling-Estes, 2002: 375) 
 
 นอกจากนี้ ปราณี และคณะ (2540: 36-41) ไดกลาววา สถานการณในการใชภาษาเปนปจจยั
ท่ีมีอิทธิพลตอการแปรของภาษาของแตละบุคคล ซ่ึงผูใชภาษาจะปรับเปลี่ยนรูปภาษาท่ีใชให
เหมาะสมกับสถานการณในการใชภาษา เชน ในสถานการณการประชุมทางวิชาการผูใชภาษาจะใช
ภาษาท่ีคอนขางเปนทางการ แตในสถานการณในการเรียนการสอนภาษาท่ีใชในการสนทนา
ระหวางครูกับนักเรียนก็จะมีความเปนทางการนอยลง เพราะฉะนั้นภาษาท่ีแตละคนใชจะแตกตาง
กันไปตามระดับของความเปนทางการ ซ่ึงลักษณะของภาษาท่ีแบงเปนระดับตามความเปนทางการ
นั้น เรียกวา วัจนลีลา (style) 
 
 ตามท่ีกลาวมาขางตนจึงอาจสรุปความหมายของวัจนลีลาไดวา วัจนลีลา หมายถึง รูปแบบ
หรือลักษณะของภาษาที่แตกตางกันตามสถานการณการใชภาษาและตามระดับของความเปน
ทางการ 
 
2.  คําจํากัดความของประสบการณทางภาษา 
 
 “ประสบการณทางภาษา” ประกอบดวยคําสองคํา คือ “ประสบการณ” กับ “ภาษา” ซ่ึง
ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546) กลาวไววา “ประสบการณ” 
หมายถึง ความจัดเจนท่ีเกิดจากการกระทําหรือไดพบเห็นมา สวน “ภาษา” หมายถึง ถอยคําท่ีใชพูด
หรือเขียนเพ่ือส่ือความของชนกลุมใดกลุมหนึ่ง เชน ภาษาไทย ภาษาจีน หรือเพื่อส่ือความเฉพาะ
วงการ เชน ภาษาราชการ ภาษากฎหมาย ภาษาธรรม เสียง ตัวหนังสือ หรือกิริยาอาการท่ีส่ือความได 
เชน ภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษาทาทาง ภาษามือ ดังนั้นจากความหมายของสองคํานี้ตามพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 “ประสบการณทางภาษา” จึงอาจหมายถึง ความจัดเจนทางภาษา
หรือเสียง คําพูด และถอยคําท่ีใชพูดกันอันเกิดจากการกระทําหรือการไดพบเห็นมา  
 

นอกจากนี้ The English Language Institute of America (1973 อางใน จารุจิตต  ธีรพร, 
2536) ยังกลาวถึงความหมายของคําวา“ประสบการณ” และ “ภาษา” ไววา “ประสบการณ” หมายถึง 
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ความรูหรือความรอบรูท่ีเหมาะสมสามารถนํามาใชประโยชนได ซ่ึงไดมาจากการประพฤติปฏิบัติ 
การพบเห็น หรือประสบกับการเปล่ียนแปลงตาง ๆ สวน “ภาษา” หมายถึง ถอยคําท่ีใชส่ือสารเพื่อ
แสดงความคิดของบุคคลหนึ่งกับอีกบุคคลหนึ่งและเปนส่ิงท่ีมีอยูในสังคมของมนุษยท่ีอยูรวมกัน 
โดยสุนันทา  ม่ันเศกวิทย (2527: 127-128) ไดใหความหมายของสองคํานี้เม่ือนํามารวมกันเปนคําวา 
“ประสบการณทางภาษา” ไววา “ประสบการณทางภาษา” หมายถึง การเรียนรูภาษาท่ีไดรับมาจาก
ทางบานและทางโรงเรียน ซ่ึงการเพ่ิมพูนประสบการณทางภาษาอาจทําไดหลายทาง เชน การ
เดินทางทองเท่ียวทําใหรูจักคําศัพทใหม ๆ การอานหนังสือท่ีตรงกับความสนใจและเหมาะกับวัย
ของผูอาน ดังนั้นทางบานจึงมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมใหนักเรียนมีประสบการณทางภาษา
เพิ่มข้ึน 

 
จารุจิตต  ธีรพร (2536: 27) ไดสรุปความหมายของคําวา “ประสบการณทางภาษา” ไววา

หมายถึง ภาษาหรือถอยคําท่ีนักเรียนไดรับจากทางบานและทางโรงเรียน รวมท้ังการไดเดินทางไป
ทองเท่ียวตามสถานท่ีตาง ๆ แลวนําเอาเหตุการณหรือเร่ืองราวท่ีไดพบเห็นมาไปใชใหเกิดประโยชน
ได 

 
สําหรับคําวา “ประสบการณทางภาษาอังกฤษ” พัชนี  มาลารักษ (2540: 75) ไดให

ความหมายไววา หมายถึง ประสบการณในการใชภาษาอังกฤษหรือโอกาสในการใชภาษาอังกฤษ
ซ่ึงเปนประสบการณท่ีผูเรียนจะไดรับจากท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียน โดยประสบการณทาง
ภาษาในหองเรียน ไดแก ประสบการณท่ีผูเรียนไดเรียนรูทักษะภาษาอังกฤษจากครูผูสอน เชน การ
ท่ีผูสอนพูดภาษาอังกฤษกับผูเรียนในขณะท่ีสอน การฝกทักษะการออกเสียง การพูด การอาน การ
ฟง ตลอดจนส่ือการสอนท่ีผูสอนใช เชน เทปท่ีบันทึกเสียงเจาของภาษา สวนประสบการณทาง
ภาษานอกหองเรียน ไดแก ประสบการณท่ีผูเรียนไดเรียนรูหรือมีโอกาสไดใชภาษาอังกฤษโดยตรง
โดยเฉพาะอยางยิ่งกับเจาของภาษา การรวมกิจกรรมในสถานศึกษาท่ีเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ เชน การ
แขงขันอานภาษาอังกฤษ  หรือประสบการณ ท่ีผู เ รียนได เ รียนรูภาษาอังกฤษจากการอาน
หนังสือพิมพภาษาอังกฤษ การฟงวิทยุ หรือดูโทรทัศนท่ีใชภาษาอังกฤษ เชน ขาว หรือ เพลง เปน
ตน 

 
จากขางตนจึงอาจสรุปความหมายของ  “ประสบการณทางภาษาอังกฤษ” ไดว า 

ประสบการณทางภาษาอังกฤษ หมายถึง ความจัดเจนทางภาษาอังกฤษ การเรียนรูและระยะเวลาใน
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การเรียนรูภาษาอังกฤษ หรือโอกาสและประสบการณในการใชภาษาอังกฤษท่ีผูเรียนจะไดรับจาก
ท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียน  
 
3.  แนวคิดหรือทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการแปรของภาษาตามวัจนลีลา 
 
 นักภาษาศาสตรคนสําคัญท่ีเสนอแนวคิดหรือทฤษฎีเกี่ยวกับการแปรของภาษาตามวัจนลีลา 
ซ่ึงสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการศึกษาการแปรของภาษาในแงดังกลาวไดเปนอยางดี ไดแก 
Joos (1961 อางใน อมรา  ประสิทธรัฐสินธุ, 2545: 76-78) และ Labov (1972: 70-85) 
 
 Joos (1961 อางใน อมรา  ประสิทธรัฐสินธุ, 2545: 76-78) ไดกลาวถึง ความสัมพันธ
ระหวางการใชภาษากับวัจนลีลา โดย Joos วิเคราะหวา ภาษาอังกฤษที่ใชกันอยูนั้นมีความแตกตาง
ของวัจนลีลาไดถึง 5 ระดับ ซ่ึงเปรียบไดกับนาฬิกาหาเรือนท่ีช้ีบอกเวลาแตกตางกันในท่ี ๆ เดียวกัน 
เหมือนกับการใชภาษาเดียวกันแตแตกตางกันไปตามสถานการณตาง ๆ สําหรับวัจนลีลาท่ี Joos 
เสนอนั้น เรียงจากวัจนลีลาระดับท่ีเปนทางการมากท่ีสุดไปหาระดับท่ีเปนทางการนอยท่ีสุด ดังนี้ 
 

1.  วัจนลีลาแบบตายตัว (frozen style) เปนรูปแบบหรือลีลาของภาษาท่ีผูใชจะระมัดระวัง 
มากท่ีสุด ซ่ึงจะใชในโอกาสที่สําคัญมาก ๆ หรือใชพูดกับบุคคลสูงศักดิ์ มีช่ือเสียง และผูพูดตองการ
ใหความเคารพอยางสูง ภาษาท่ีใชในวัจนลีลาแบบนี้เปนภาษาท่ีปกติแลวไมใชในชีวิตประจําวัน แต
เปนภาษาท่ีมักจะพบในวรรณกรรมช้ันสูงและพิธีการสําคัญ ๆ เชนในพิธีทางศาสนา พิธีการในศาล 
ท่ีประชุมรัฐสภา เปนตน ลักษณะทางภาษาของวัจนลีลาแบบนี้ คือ ใชถอยคําภาษาท่ีหรูหราอลังการ
และไพเราะ มีรูปประโยคซับซอน และท่ีสําคัญ คือ รูปแบบภาษามักเปนรูปแบบเฉพาะตัวหรือ
ตายตัว กลาวคือ เปนรูปแบบภาษาเกาแกท่ีใชมาเปนเวลานานในสังคม 
  

2.  วัจนลีลาแบบเปนทางการ (formal style) เปนรูปแบบหรือลีลาของภาษาท่ีผูใชจะใชใน 
โอกาสสําคัญ ใชพูดกับบุคคลในระดับสูงกวา และใชพูดในสถานการณท่ีจริงจัง เชน การกลาว
สุนทรพจน การเขียนจดหมายราชการ การเขียนบทความวิชาการ เปนตน ลักษณะทางภาษาของ 
วัจนลีลาแบบนี้ไมหรูหราอลังการและตายตัวเทากับวัจนลีลาแบบตายตัว แตก็มีความซับซอนและ
สมบูรณตามกฎไวยากรณ และท่ีสําคัญ คือ เปนการพูดแบบไมมีสวนรวมระหวางผูพูดกับผูฟง นั่นก็
คือ มีการแยกตัวของผูพูดออกจากผูฟงซ่ึงไมเปดโอกาสใหผูฟงพูดแทรก โดยเนื้อหาท่ีพูดจะตอง
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เปนเร่ืองราวท่ีตอกันและมีความกระชับไดใจความ วัจนลีลาแบบน้ีจึงไมเปนธรรมชาติ มีการแกไข
เพื่อใหเหมาะสม หรือเตรียมการมาแลวอยางดี 
 

3.  วัจนลีลาแบบปรึกษาหารือ (consultative style) เปนรูปแบบหรือลีลาของภาษาท่ีใชใน 
การติดตอธุรกิจ การงาน การซ้ือขายในชีวิตประจําวัน เปนตน ซ่ึงเปนรูปแบบภาษาท่ีใชใน
สถานการณท่ีจริงจังนอยกวาในวัจนลีลาแบบเปนทางการ และท่ีสําคัญ คือ ในวัจนลีลาแบบนี้ผูพูด
และผูฟงมีสวนรวมในการโตตอบกัน ภาษาท่ีใชในวัจนลีลาแบบนี้เปนภาษาท่ีเปนกลางที่สุด 
กลาวคือ เปนภาษาที่ไมสูงหรือตํ่าเกินไป ไมเปนทางการและไมเปนกันเองจนเกินไป ใชใน
ชีวิตประจําวัน ในท่ีทํางาน ในการติดตอกับบุคคลภายนอก และในการประกอบอาชีพของคนใน
สังคม ลักษณะทางภาษาของวัจนลีลาแบบนี้มีโครงสรางท่ีไมสมบูรณตามกฎไวยากรณ มีการละคํา 
หรือการใชคํายอ มีการใชคําภาษาตางประเทศ และประโยคมีความซับซอนนอยกวาวัจนลีลาแบบ
เปนทางการ 
 

4.  วัจนลีลาแบบเปนกันเอง (casual style) เปนรูปแบบหรือลีลาของภาษาท่ีใชในโอกาสที่ 
ไมเปนทางการ เชน ในงานเล้ียง ในเวลาวาง ฯลฯ ใชพูดกับคนที่เทาเทียมกันหรือคนท่ีรูจักคุนเคย
กันพอสมควร ผูพูดจะรูสึกสบาย ๆ ไมตึงเครียด ไมตองระวังตัว มีความเปนธรรมชาติ ลักษณะทาง
ภาษาของวัจนลีลาแบบนี้ คือ มีการออกเสียงไมสมบูรณหรือไมชัดเจน มีการละคํา มีการใชคํายอ 
และคําแสลง รูปประโยคไมซับซอนหรือไมสมบูรณ รวมทั้งมีการละประธานมากกวาในวัจนลีลา
แบบปรึกษาหารือ นอกจากนี้ วัจนลีลาแบบนี้จะมีลักษณะท่ีไมมีกฎเกณฑแนนอนหรือไมมีเหตุผลท่ี
จะอธิบายได เปนส่ิงท่ีจะตองเรียนรูดวยตนเอง 
 

5.  วัจนลีลาแบบสนิทสนม (intimate style) เปนรูปแบบหรือลีลาของภาษาท่ีใชพูดกับคน 
ท่ีสนิทมาก เชน คนในครอบครัว ใชพูดเร่ืองสวนตัวหรือเร่ืองท่ีรูกันอยูอยางดีในคูสนทนา เปนการ
พูดท่ีไมมีการเตรียมตัวลวงหนา วัจนลีลาแบบนี้จึงมีความเปนธรรมชาติมาก ลักษณะทางภาษา
ของวัจนลีลาแบบนี้คลายกับวัจนลีลาแบบเปนกันเอง แตตางกันท่ีวัจนลีลาแบบนี้มีการละคําพูดไว
ในฐานที่เขาใจมากกวาแบบเปนกันเอง มีการใชคํายอและคําสบถสาบานมาก และท่ีสําคัญมีการใช
คําเฉพาะกลุมซ่ึงเรียกวา “jargon” คือ มีการใชคําพูดท่ีพูดกันจนติดปากในกลุมท่ีมีความสนิทสนม
กันมาก จนบางครั้งไมมีความหมายอะไร ยกตัวอยางเชน คําศัพทท่ีใชในกลุมนักสูบกัญชา ฯลฯ ซ่ึง
ไมไดเปนคําท่ัวไปอยางคําแสลง เปนคําท่ีตางจากคําศัพทท่ีใชกันท่ัวไป นอกจากนี้ ในวัจนลีลาแบบ
นี้ยังมีการใชอวัจนภาษาประกอบมากกวาวัจนลีลาแบบอ่ืน ๆ เชน สีหนาและทาทางตาง ๆ  
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 วัจนลีลาท่ีเปนกลางที่สุดในวัจนลีลา 5 แบบขางตน คือ วัจนลีลาแบบปรึกษาหารือซ่ึงมี
ความเปนทางการในระดับตรงกลางและใชในโอกาสตาง ๆ ในชีวิตประจําวันมากท่ีสุด 
 
 นอกจาก Joos แลว Labov ยังเปนนักภาษาศาสตรอีกทานหนึ่งท่ีไดทําการศึกษาวิจัยและ
เสนอแนวคิดหรือทฤษฎีเกี่ยวกับการแปรของภาษาตามวัจนลีลาไวไดอยางดีเยี่ยม โดย Labov  
(1972) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการแปรของภาษาตามวัจนลีลาแตกตางไปจากแนวคิดของ Joos 
(1961) กลาวคือ Labov พิจารณาวัจนลีลาในลักษณะท่ีเปนรูปแบบหรือประเภทของการใชภาษาท่ี
เกี่ยวของกับการออกเสียง ในขณะท่ี Joos พิจารณาวัจนลีลาในแงของหนาท่ี โอกาสหรือ
สถานการณในการใชภาษา และลักษณะทางภาษา  
 

Labov (1972) ศึกษาการแปรของ (r), (eh), (oh), (th) และ (dh) ท่ีเมืองนิวยอรคในการพูด 4 
ปริบท คือ ปริบท A, B, C และ D โดยในปริบท D นั้นรวมเอาปริบท D’ไวดวย ผลการศึกษาพบวา
ในปริบทท่ีตางกัน แมวาจะเปนผูพูดคนเดียวกัน แตก็จะมีการออกเสียงตาง ๆ เหลานั้นแตกตางกัน
ไปในแตละปริบท 
 
 Labov (1972: 70-85) แบงวัจนลีลาออกเปน 4 ประเภทตามปริบทท่ีศึกษา ซ่ึงเรียงลําดับ 
วัจนลีลาตามสถานการณต้ังแตสถานการณท่ีไมเปนทางการไปจนถึงสถานการณท่ีเปนทางการมาก
ท่ีสุด ดังตอไปนี้ 
 

1.  วัจนลีลาแบบเปนกันเอง (casual speech) เปนวัจนลีลาท่ีอยูในปริบท A ซ่ึงเปนลีลาการ 
พูดในสถานการณท่ีไมเปนทางการ (informal situation) เวลาพูด ผูพูดจะพูดแบบสบาย ๆ 
ยกตัวอยางเชน สถานการณการพูดกับเพื่อนหรือคนในครอบครัว ภาษาท่ีใชในวัจนลีลานี้ เรียกวา 
“ภาษากันเอง” (casual speech) 
 

2.  วัจนลีลาแบบระมัดระวัง (careful speech) เปนวัจนลีลาท่ีอยูในปริบท B ซ่ึงเปนลีลาการ 
พูดในสถานการณแบบการสัมภาษณ (interview situation) การพูดในลักษณะนี้ไมใชสถานการณ
การพูดท่ีเปนทางการเทากับการพูดตอท่ีชุมชนหรือการสัมภาษณงาน แตมีลักษณะเปนทางการ
มากกวาการพูดกับเพื่อน หรือคนในครอบครัว ภาษาท่ีใชในวัจนลีลานี้ เรียกวา “การพูดแบบระวัง
ตัว” (careful speech) 
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3.  วัจนลีลาแบบการอานขอความ (reading style) เปนวัจนลีลาท่ีอยูในปริบท C ซ่ึงเปนลีลา 
การพูดในสถานการณท่ีเปนทางการ สําหรับภาษาท่ีใชในวัจนลีลานี้ก็ใชการพูดแบบระวังตัว
เชนเดียวกับการสัมภาษณ แตจะตองระวังในดานความเร็วของการอาน 
 

4.  วัจนลีลาแบบการอานรายการคํา (word lists) เปนวัจนลีลาของปริบท D และวัจนลีลา 
แบบการอานคูเทียบเสียง (minimal pairs) เปนวัจนลีลาท่ีอยูในปริบท D’ โดยวัจนลีลาแบบการอาน
รายการคําเปนลีลาการพูดในสถานการณท่ีเปนทางการมากกวาแบบการอานขอความ ตองใชความ
ระมัดระวังในการอานเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงการอานรายการคําเปนการอานออกเสียงทีละคํา สวนวัจนลีลา
แบบการอานคูเทียบเสียงเปนลีลาการพูดในสถานการณท่ีเปนทางการมากท่ีสุด ตองใชความ
ระมัดระวังในการอานมากท่ีสุด ซ่ึงการอานคูเทียบเสียงเปนการอานเทียบเสียงระหวางคําสองคําซ่ึง
มีเสียงตางกันเสียงเดียวในปริบทท่ีเหมือนกันทุกประการ 
 
 แนวคิดของ Joos (1961) และ Labov (1972) นั้น ไดมีผูนําไปใชเปนแนวทางในการศึกษา
การแปรของภาษาตามวัจนลีลากันหลายทาน โดยนักภาษาศาสตรท่ีมีช่ือเสียงทานหนึ่งท่ีนําแนวคิด
เกี่ยวกับวัจนลีลาของ Labov ไปใชเปนแนวทางในการศึกษา คือ Trudgill ซ่ึง Trudgill (1974: 90-94) 
ไดใชแนวคิดของ Labov เกี่ยวกับวัจนลีลาเปนแนวทางในการศึกษาการแปรของ (ng) ใน
ภาษาอังกฤษท่ีเมืองนอริช ประเทศอังกฤษ โดยดูความสัมพันธของการแปรของเสียงกับตัวแปรทาง
สังคม ไดแก ช้ันทางสังคม เพศ และวัจนลีลา สําหรับตัวแปรวัจนลีลานั้น Trudgill ไดแบงวัจนลีลา
ออกเปน 4 แบบ โดยเรียงจากวัจนลีลาแบบท่ีเปนทางการนอยท่ีสุดไปจนถึงแบบท่ีเปนทางการมาก
ท่ีสุด ดังนี้ วัจนลีลาแบบเปนกันเอง (casual speech) วัจนลีลาแบบทางการ (formal speech) วัจนลีลา
แบบการอานขอความ (reading passage style) และวัจนลีลาแบบการอานรายการคํา (word list style) 
ผลการศึกษาพบวา การออกเสียง /N/ แปรไปตามวัจนลีลา โดยในวัจนลีลาท่ีเปนทางการมากท่ีสุด 
คือ วัจนลีลาแบบการอานรายการคํา ผูบอกภาษาทุกกลุมท้ังหาระดับช้ันทางสังคม มีการใชรูปแปร
มาตรฐาน [N] เปนเปอรเซ็นตสูงท่ีสุด และรูปแปรมาตรฐาน [N] จะมีเปอรเซ็นตการใชลดลงเร่ือย ๆ 
ตามความเปนทางการท่ีลดลงในผูบอกภาษาท้ังหาระดับช้ันทางสังคม 
 

สําหรับวัจนลีลาท่ีผูวิจัยเลือกศึกษาในงานวิจัยนี้ คือ วัจนลีลาตามแนวคิดหรือทฤษฎีของ  
Labov โดยเรียงจากวัจนลีลาแบบท่ีไมเปนทางการไปจนถึงวัจนลีลาแบบที่เปนทางการมากท่ีสุด 
ไดแก วัจนลีลาแบบการสัมภาษณ (interview) ซ่ึงเปนวัจนลีลาแบบไมเปนทางการ วัจนลีลาแบบ
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การอานขอความ (reading style หรือ reading passage) ซ่ึงเปนวัจนลีลาแบบเปนทางการ และ     
วัจนลีลาแบบการอานคูเทียบเสียง (minimal pairs) ซ่ึงเปนวัจนลีลาแบบท่ีเปนทางการมากท่ีสุด 
 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการแปรของการออกเสียงภาษาอังกฤษของคนไทย 
ตามวัจนลีลาและประสบการณทางภาษาอังกฤษ 

 
1.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการแปรของการออกเสียงภาษาอังกฤษของคนไทยตามวัจนลีลา 
 
 จากท่ีผูวิจัยศึกษางานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับการแปรของการออกเสียงภาษาอังกฤษโดยผูพูด
คนไทยตามตัวแปรวัจนลีลานั้นพบวา ไดมีผูทําการศึกษาและวิจัยในเร่ืองดังกลาวไวหลายทาน 
ไดแก Beebe (1980); ศิริรัตน  ศิริวิสูตร (2537); ศรีพิมล  ดุษดี (2539); องอาจ  โอโลม (2541); 
Chunsuvimol and Ronakiat (2000); สมพิศ  เยอเจริญ (2544) และ ศุภลักษณ  วองสิริไพศาล (2548)  
 
 จากงานวิจัยขางตน ผูท่ีทําการศึกษาเกี่ยวกับการแปรของการออกเสียงภาษาอังกฤษท่ี
เกี่ยวของกับเสียงเสียดแทรกโดยผูพูดคนไทยตามตัวแปรวัจนลีลา ไดแก องอาจ  โอโลม (2541); 
Chunsuvimol and Ronakiat (2000); สมพิศ  เยอเจริญ (2544) และ ศุภลักษณ  วองสิริไพศาล (2548)  
 

สําหรับองอาจ  โอโลม (2541) นั้นไดทําการศึกษาการแปรของ /S/ ในตําแหนงหนาสระ
และทายคําในคําภาษาอังกฤษตามวัจนลีลาตาง ๆ ของนักศึกษาไทย ตัวแปรภาษาท่ีศึกษาคือ (S) ใน
ตําแหนงหนาสระและทายคํา ในการศึกษานี้เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางซ่ึงเปนนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปท่ี 2 (ช้ันปสุดทาย) เพศหญิง สาขาวิชาการทองเท่ียว คณะวิชา
อุตสาหกรรมการทองเท่ียว สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ จํานวน 20 คน 
โดยตัวแปรวัจนลีลาท่ีองอาจ  โอโลมเลือกศึกษามี 3 แบบ คือ การสนทนา การบรรยายภาคสนาม 
และการอานรายการคํา 
 
 ผลการศึกษาพบวา /S/ ปรากฎเปนรูปแปรใหญ ๆ 3 รูป คือ [S], [tS] และ [t˛h] นอกจากนี้ยังมี
รูปแปรอ่ืน ๆ อีกท่ีปรากฎในอัตราความถ่ีนอย ไดแก [˛], [th], [s] และ [ts] ซ่ึงในเร่ืองของวัจนลีลา
ผลการศึกษาพบวา ตัวแปรวัจนลีลามีผลตอการแปรของ /S/ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึง /S/ จะ
ปรากฎเปน [S] สูงท่ีสุดในวัจนลีลาการอานรายการคํา และปรากฎเปน [t˛h] สูงท่ีสุดในวัจนลีลาการ
สนทนาและการบรรยายภาคสนาม 
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สวนสมพิศ  เยอเจริญ (2544) นั้นเปนอีกผูหนึ่งท่ีไดทําการศึกษาการแปรของการออกเสียง 
ท่ีเกี่ยวกับเสียงเสียดแทรกภาษาอังกฤษโดยผูพูดคนไทย  แตศึกษาตัวแปรภาษาตางกันกับ        
องอาจ  โอโลม (2541) โดยสมพิศ  เยอเจริญเลือกศึกษาการแปรของเสียง /T/ และ /D/ ในคํา
ภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยท่ีศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามตัวแปรทางสังคม 3 
ประการ คือ ตําแหนงท่ีปรากฎ เพศ และวัจนลีลา ซ่ึง /T/ มี [T] เปนรูปแปรมาตรฐาน และ /D/ มี [D] 
เปนรูปแปรมาตรฐาน ในการศึกษานี้เก็บขอมูลจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนพนม
สารคาม “พนมอดุลวิทยา” อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ท่ีมีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
เกรดเฉล่ีย 3 ข้ึนไป จํานวน 24 คน ซ่ึงแบงเปนเพศชาย 12 คน และเพศหญิง 12 คน โดยตัวแปร  
วัจนลีลาท่ีศึกษามี 2 แบบ คือ การอานรายการคําซ่ึงเปนวัจนลีลาแบบเปนทางการ และการสนทนา
ซ่ึงเปน  วัจนลีลาแบบไมเปนทางการ สวนตําแหนงท่ีปรากฎ ไดแก ตําแหนงตนคํา กลางคํา และ
ทายคํา 
 
 จากผลการศึกษาพบวา /T/ และ /D/ มีรูปแปรหลัก ๆ 7 รูป คือ [T], [D], [t], [th], [s], [d] และ
รูปแปรอ่ืน ๆ ซ่ึงในภาพรวม /T/ ปรากฎเปน [T] สูงสุดในความถ่ีรอยละ 38.4 ตามดวย [t] ในความถ่ี
รอยละ 30 และ [th] ในความถ่ีรอยละ 22 สวน (D) ปรากฎเปน [d] สูงสุดในความถ่ีรอยละ 50.7 ตาม
ดวย [D] ในความถ่ีรอยละ 22.8 และ [th] ในความถ่ีรอยละ 12.6 โดยในเร่ืองของวัจนลีลาพบวา ตัว
แปรวัจนลีลามีผลตอการแปรของทั้ง /T/ และ /D/ โดยสวนใหญแลว วัจนลีลามีผลตอการแปรของ 
/T/ ในกลุมตัวอยางเพศชาย ในขณะท่ีวัจนลีลาสวนใหญไมมีผลตอการแปรของตัวแปรภาษา
ดังกลาวในกลุมตัวอยางเพศหญิงในแตละตําแหนงท่ีศึกษา สวน /D/ นั้นพบวา ในแตละเพศและ
ตําแหนงท่ีปรากฎ วัจนลีลายังคงมีผลตอการแปรของตัวแปรภาษาดังกลาวเชนเดิม 
 

สําหรับ Chunsuvimol and Ronakiat (2000) และ ศุภลักษณ  วองสิริไพศาล (2548) นั้นได
ทําการศึกษาการแปรของการออกเสียงเสียดแทรกภาษาอังกฤษโดยผูพูดคนไทยเชนกัน ซ่ึงในการ
ศึกษาวิจัยของท้ังสองงานน้ันมีการศึกษาเกี่ยวของกับหนวยเสียงพยัญชนะเสียดแทรก โฆษะ ฐาน 
ริมฝปากลางกับฟนบน (voiced labiodental fricative) หรือ /v/ ดวย โดย Chunsuvimol and Ronakiat  
(2000) นั้นศึกษาการแปรของ /f/ และ /v/ ในตําแหนงตนพยางคและทายคําในคําภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาไทย กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาเพศหญิง เอกภาษาอังกฤษ จํานวน 21 คน คณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซ่ึงประกอบไปดวยนักศึกษาช้ันปท่ีหนึ่ง 7 คน ช้ันปท่ีสอง 7 คน และช้ัน
ปท่ีสาม 7 คน โดยตัวแปรวัจนลีลาท่ีศึกษามี 3 แบบ คือ การสนทนาซ่ึงเปนวัจนลีลาแบบไมเปน
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ทางการ การอานขอความซ่ึงเปนวัจนลีลาแบบเปนทางการ และการอานคูเทียบเสียงซ่ึงเปนวัจนลีลา
แบบเปนทางการมากท่ีสุด 
 
 ผลการวิเคราะหพบวา /f/ ท้ังในตําแหนงตนพยางคและทายคําจะปรากฎเปนรูปแปร
มาตรฐาน [f] เปนสวนใหญ และปรากฎเปนรูปแปรอ่ืน ๆ ในตําแหนงทายคํานอยกวารอยละ 5 
สําหรับ /v/ นั้นในตําแหนงตนพยางค /v/ จะปรากฎเปน [v] ในความถ่ีสูงถึงรอยละ 72 และปรากฎ
เปน [w] ในความถ่ีถึงรอยละ 28 สวนในตําแหนงทายคํา /v/ ปรากฎเปน [f] ในความถ่ีรอยละ 59 
และปรากฎเปน [v] ในความถ่ีรอยละ 40 ซ่ึงในเร่ืองของวัจนลีลาผลการศึกษาพบวา ในตําแหนงตน
พยางค /v/ ปรากฎเปนรูปแปรมาตรฐาน [v] ในความถ่ีท่ีคอย ๆ ลดลงจากวัจนลีลาการอานคูเทียบ
เสียงซ่ึงเปนวัจนลีลาท่ีเปนทางการมากท่ีสุดไปถึงวัจนลีลาการสนทนาซ่ึงเปนวัจนลีลาท่ีไมเปน
ทางการ กลาวคือ /v/ ปรากฎเปน [v] เปนความถ่ีสูงสุดในวัจนลีลาการอานคูเทียบเสียง และมีความถ่ี
ในการปรากฎนอยลงเรื่อย ๆ ในวัจนลีลาการอานขอความและการสนทนา ตามลําดับ สวนใน
ตําแหนงทายคํา /v/ ปรากฎเปน [f] เปนความถ่ีสูงท่ีสุดในทุกวัจนลีลา และปรากฎเปน [v] ในความถ่ี
ไมถึงรอยละ 50 

 
สวนศุภลักษณ  วองสิริไพศาล (2548) นั้นศึกษาการออกเสียงเสียดแทรกทายพยางค 

ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนนนทรีวิทยาตามตัวแปรทางสังคม 2 
ประการ คือ เพศและวัจนลีลา ตัวแปรภาษาท่ีศึกษาในงานวิจัยนี้มี 8 หนวยเสียง ไดแก /f/, /v/, /T/, 
/D/, /s/, /z/, /S/ และ /Z/ กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 เพศชาย 15 คน และเพศหญิง 
15 คน รวมท้ังส้ินจํานวน 30 คน โดยตัวแปรวัจนลีลาท่ีศึกษามี 2 แบบ คือ วัจนลีลาการอานรายการ
คําซ่ึงเปนวัจนลีลาท่ีเปนทางการมาก และวัจนลีลาการอานขอความซ่ึงเปนวัจนลีลาท่ีเปนทางการแต
มีความเปนทางการนอยกวาวัจนลีลาการอานรายการคํา 
 
 ผลการศึกษาในภาพรวมพบวา ไมมีความแตกตางดานเพศในการออกเสียงผิดของกลุม
ตัวอยางท่ีศึกษา โดยนักเรียนสามารถออกเสียงเสียดแทรกทายพยางคถูกตองตามเสียงเปาหมายเพศ
ชายและเพศหญิงรวมกันคิดเปนรอยละ 33.54 ซ่ึงในเรื่องของวัจนลีลาเม่ือผูวิจัยทําการทดสอบคา
ไคสแควรพบวา การออกเสียงเสียดแทรกในตําแหนงทายพยางคภาษาอังกฤษในวัจนลีลาการอาน
รายการคําและวัจนลีลาการอานขอความของกลุมตัวอยางแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับความ
เช่ือม่ัน 0.01 โดยพบวา ในการออกเสียงเสียดแทรกของนักเรียนในวัจนลีลาการอานขอความ 
นักเรียนออกเสียงไดถูกตองนอยกวาเม่ือออกเสียงในวัจนลีลาการอานรายการคํา กลาวคือ ใน     
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วัจนลีลาการอานรายการคํานักเรียนออกเสียงถูกตองตามเสียงเปาหมายแตกตางจากในวัจนลีลาการ
อานขอความอยางมีนัยสําคัญ นั่นคือ วัจนลีลามีผลตอการออกเสียงเสียดแทรกทายพยางค 
นอกจากนี้ยังพบวา กลุมตัวอยางท้ังสองเพศออกเสียงเสียดแทรกหรือออกเสียงตามเสียงเปาหมาย
ตามวัจนลีลาการอานรายการคําสูงกวาวัจนลีลาการอานขอความ 
 
 ท้ังนี้ ผูท่ีทําการศึกษาเกี่ยวกับการแปรของการออกเสียงภาษาอังกฤษอ่ืน ๆ โดยผูพูดคนไทย
ตามตัวแปรวัจนลีลา ไดแก Beebe (1980); ศิริรัตน  ศิริวิสูตร (2537) และ ศรีพิมล  ดุษดี (2539) 

 
Beebe (1980) ไดทําการศึกษาการแปรของ (r) ท่ีปรากฏในตําแหนงตนพยางคและทาย 

พยางคในภาษาอังกฤษท่ีพูดโดยคนไทยท่ีอาศัยอยูในเมืองนิวยอรคประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงพูด
ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง ตัวแปรภาษาที่ศึกษา คือ (r) ท่ีปรากฎในตําแหนงตนพยางคและทาย
พยางค กลุมตัวอยาง คือ คนไทยที่อยูในนิวยอรคท้ังเพศชายและเพศหญิงท่ีมีอายุระหวาง 25-40 ป 
จํานวน 9 คน ซ่ึงทุกคนพูดภาษาไทยกรุงเทพฯ โดยตัวแปรวัจนลีลาท่ีศึกษามี 2 แบบ คือ การอาน
รายการคําซ่ึงเปนวัจนลีลาแบบเปนทางการ และการสนทนาภาษาอังกฤษกับผูวิจัยซ่ึงเปน
ชาวตางชาติท่ีพูดภาษาอังกฤษแบบอเมริกันซ่ึงเปนวัจนลีลาแบบไมเปนทางการ 
 
 ในเร่ืองของวัจนลีลาจากผลการวิจัยพบวา ในการออกเสียง (r) ในตําแหนงตนพยางคนั้น
กลุมตัวอยางมีการถายโยงรูปแปรของภาษาแม 3 รูป คือ [r], [R] และ [l] ในวัจนลีลาแบบการอาน
รายการคําเปนความถ่ีรอยละ 39.4 โดยมากกวาในวัจนลีลาแบบการสนทนาซ่ึงรูปแปรท้ัง 3 รูป
ปรากฏเปนความถ่ีเพียงรอยละ 6.2 แสดงใหเห็นวา ในวัจนลีลาแบบเปนทางการกลุมตัวอยางมีการ
ถายโยงรูปแปรของภาษาแมมากกวาในวัจนลีลาแบบไมเปนทางการ นอกจากน้ี Beebe (1980) ได
อธิบายวา ในสถานการณท่ีระมัดระวัง คนไทยมักจะใชรูปแปร [R] และในสถานการณท่ีเปนทางการ
มากท่ีสุด คนไทยจะใชรูปแปร [r]  
 
 สําหรับศิริรัตน  ศิริวิสูตร (2537) และ ศรีพิมล  ดุษดี (2539) นั้นไดทําการศึกษาการแปร
ของ /l/ ท้ังคู แตศิริรัตน  ศิริวิสูตรเลือกศึกษาการแปรของ /l/ ในพยัญชนะทายคํายืมภาษาอังกฤษ
ตามตัวแปรทางสังคม 2 ประการ คือ วัจนลีลาและพ้ืนฐานการศึกษา ซ่ึงตัวแปรวัจนลีลาท่ี               
ศิริรัตน  ศิริวิสูตรเลือกศึกษามี 3 แบบ เรียงลําดับจากวัจนลีลาท่ีเปนทางการนอยไปถึงวัจนลีลาท่ี
เปนทางการมาก คือ การสัมภาษณ การอานขอความ และการอานรายการคํา สวนศรีพิมล  ดุษดี
เลือกศึกษาการแปรของ /l/ในพยัญชนะทายคําภาษาอังกฤษตามตัวแปรวัจนลีลา 3 แบบ คือ วัจนลีลา
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แบบการสนทนาซ่ึงเปนวัจนลีลาแบบไมเปนทางการ การอานขอความซ่ึงเปนวัจนลีลาแบบเปน
ทางการ และการอานรายการคําซ่ึงเปนวัจนลีลาแบบเปนทางการมากท่ีสุด ในการศึกษาของ            
ศิริรัตน  ศิริวิสูตรนั้นเก็บขอมูลจากพนักงานธนาคารท่ีพูดภาษาไทยกรุงเทพฯท่ีจบการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีและในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ท้ังเพศชายและเพศหญิง จํานวน 40 
คน แตในการศึกษาของศรีพิมล  ดุษดีทําการเก็บขอมูลจากนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ เพศหญิง 
ช้ันปท่ี 4 หลักสูตรศิลปศาสตร คณะมนุษยศาสตร สถาบันราชภัฎเทพสตรี ลพบุรี จํานวน 28 คน 
  
 ผลการศึกษาของศิริรัตน  ศิริวิสูตร (2537) พบวา การแปรของเสียง /l/ ท่ีเปนพยัญชนะทาย
ในคํายืมมีการปรากฎเปนรูปแปรท่ีสําคัญ ๆ 4 รูปแปร ไดแก [l], [n], [w] และ [®] ซ่ึงรูปแปรที่
ปรากฎมากท่ีสุด คือ [n] และ [l], [®], [w] ตามลําดับ ในขณะท่ีศรีพิมล  ดุษดี (2539) พบวา /l/ ใน
พยัญชนะทายคําภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางมีรูปแปร 5 รูป คือ [lƒ], [l], [n], [w] และ [O]  
 
 ในเร่ืองของวัจนลีลาของศิริรัตน  ศิริวิสูตร (2537) พบวา รูปแปร [l] ปรากฎในวัจนลีลาท่ี
เปนทางการมากมากกวาในวัจนลีลาท่ีเปนทางการนอย สวนรูปแปร [n], [®] และ [w] ปรากฎใน 
วัจนลีลาท่ีเปนทางการนอยมากกวาในวัจนลีลาท่ีเปนทางการมาก ในทํานองเดียวกันศรีพิมล  ดุษดี 
(2539) ก็พบวา /l/ จะปรากฎเปนรูปแปร [l] ในความถ่ีมากท่ีสุดในทุกวัจนลีลา และจะปรากฎเปน
รูปแปรมาตรฐาน [lƒ] ในความถ่ีเพิ่มข้ึนเม่ือวัจนลีลาเปนทางการมากข้ึน ในขณะท่ี /l/ จะปรากฎเปน
รูปแปร [n] และ [w] ในความถ่ีลดลงเม่ือวัจนลีลาเปนทางการมากข้ึน และปรากฎเปน [O] มากท่ีสุด
ในตําแหนงหลังสระประสม /aI/ และ/çI/ ในทุกวัจนลีลา นอกจากนี้ศรีพิมล  ดุษดียังพบวา ตัวแปร   
วัจนลีลามีความสัมพันธกับการแปรของ /l/ ในพยัญชนะทายคําภาษาอังกฤษอีกดวย 
 
 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของตาง ๆ ดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา ในงานวิจัยสวนใหญ
ขางตนพบวา ตัวแปรวัจนลีลาเปนตัวแปรทางสังคมท่ีมีความสัมพันธกับการแปรของการออกเสียง
ภาษาอังกฤษในผูพูดคนไทย นั่นคือ ตัวแปรวัจนลีลามีผลตอการแปรของตัวแปรภาษาตาง ๆ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะนําเอาตัวแปรวัจนลีลามาศึกษาเกี่ยวกับการแปรของ
ภาษา เพื่อท่ีจะดูวาการแปรของตัวแปรภาษาในงานวิจัยนี้ท่ีผูวิจัยเลือกศึกษานั้นมีความสัมพันธกับ
ตัวแปรวัจนลีลาหรือไม อยางไร 
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2.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการแปรของการออกเสียงภาษาอังกฤษของคนไทยตามประสบการณทาง
ภาษาอังกฤษ 
 

จากท่ีผูวิจัยศึกษางานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับการแปรของการออกเสียงภาษาอังกฤษโดยผูพูด
คนไทยตามตัวแปรประสบการณทางภาษาอังกฤษนั้นพบวา ไดมีผูทําการศึกษาและวิจัยในเร่ือง
ดังกลาวไวหลายทาน ไดแก อังสนา  จามิกรณ (2532); ศรัญธร  นิ่มไพบูลย (2539); บวร  ฉายถวิล 
(2540); พัชนี  มาลารักษ (2540) และ สุชาดา  เสริฐธิกุล (2547) มีรายละเอียดดังนี้ 

 
 จากงานวิจัยขางตน ผูท่ีทําการศึกษาเกี่ยวกับการแปรของการออกเสียงภาษาอังกฤษท่ี
เกี่ยวของกับเสียงเสียดแทรกโดยผูพูดคนไทยตามตัวแปรประสบการณทางภาษาอังกฤษ ไดแก 
อังสนา  จามิกรณ (2532); ศรัญธร  นิ่มไพบูลย (2539) และ พัชนี  มาลารักษ (2540) 
 

สําหรับอังสนา  จามิกรณ (2532) และ พัชนี  มาลารักษ (2540) นั้นไดทําการศึกษาการแปร 
ของเสียงท่ีเกี่ยวของกับเสียงเสียดแทรก-ปุมเหงือกท้ังคู แตอังสนา  จามิกรณเลือกศึกษาการแปรใน
การออกเสียงพยัญชนะทายของคํายืมภาษาอังกฤษท่ีลงทายดวยเสียงเสียดแทรก-ปุมเหงือกตามตัว
แปรทางสังคม 3 ประการ คือ อายุ เพศ และประสบการณทางภาษาอังกฤษซ่ึงก็คือการไป
ตางประเทศ ตัวแปรภาษาท่ีศึกษาคือ (s) ท่ีปรากฎเปนพยัญชนะทายในคํายืมภาษาอังกฤษ สวน 
พัชนี  มาลารักษศึกษาการแปรในการออกเสียง {s} ทายคําภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยตามตวัแปร
ทางสังคม คือ ประสบการณทางภาษาอังกฤษ ตัวแปรภาษาท่ีศึกษาคือ (s), (z) และ ("z) ท่ีอยูทายคํา
ภาษาอังกฤษ โดยมุงศึกษาพยัญชนะทายคําท่ีเกิดจากการเติม <s> หรือ <es> ทายคําแลวทําใหเกิด
พยัญชนะทายคําหนึ่งเสียง เชน play – plays หรือสองเสียง เชน run – runs จํานวนท้ังส้ิน 6 ประโยค 
ในการศึกษาของอังสนา  จามิกรณนั้นเก็บขอมูลจากขาราชการกองทัพเรือไทยท่ีสําเร็จการศึกษาไม
ตํ่ากวาปริญญาตรี จํานวน 122 คน แตในการศึกษาของพัชนี  มาลารักษทําการเก็บขอมูลจาก
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนบอทองวงษจันทรวิทยา อําเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี โดย
แบงกลุมตัวอยางเปน 2 กลุม คือ กลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษมากจํานวน 10 คน และ
กลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษนอยจํานวน 10 คน ซ่ึงในการคัดเลือกกลุมตัวอยางนั้นจะ
คัดเลือกนักเรียนท่ีมีคะแนนประสบการณทางภาษาอังกฤษสูงสุดและตํ่าสุดอยางละ 10 คนจากการ
ใหคะแนนแบบสํารวจประสบการณทางภาษาอังกฤษของนักเรียน 
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ผลการศึกษาของอังสนา  จามิกรณ (2532) พบวา กลุมตัวอยางออกเสียงพยัญชนะทายคํายืม
เปน [s] มากท่ีสุด รองลงมาคือ [t] โดยมีการออกเสียงเปน [s] มากกวา [t] ถึงสองเทา นอกจากนี้ยัง
พบอีกวา เสียง [s] จะปรากฏทายคําในการออกเสียงคํายืมภาษาอังกฤษของคนไทยแมวาในระบบ
เสียงในภาษาไทย เสียง [s] จะไมปรากฏในตําแหนงทายคําก็ตาม ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงแนวโนมวา 
เสียงพยัญชนะทายเสียดแทรก-ปุมเหงือก อโฆษะ (s) กําลังมีหนาท่ีเพิ่มข้ึน คือใชเปนเสียงพยัญชนะ
ทายคําในภาษาไทย 
 
 ในเร่ืองของประสบการณทางภาษาอังกฤษของอังสนา  จามิกรณ (2532) ซ่ึงในที่นี้คือการ
ไปตางประเทศพบวา มีผลตอการออกเสียง [s] โดยพบวา ผูท่ีเคยไปตางประเทศจะออกเสียง [s] ทาย
คํายืมภาษาอังกฤษท่ีลงทายดวยเสียงเสียดแทรก-ปุมเหงือกมากกวาผูท่ีไมเคยไปตางประเทศ ยกเวน
กลุมเพศชายอายุมากท่ีไมเคยไปตางประเทศเทานั้นท่ีออกเสียง [s] มากกวากลุมเพศชายอายุมากท่ี
เคยไปตางประเทศ ซ่ึงอังสนา  จามิกรณไดอภิปรายสาเหตุไววา อาจเปนเพราะกลุมเพศชายอายุมาก
ท่ีไมเคยไปตางประเทศปรับตัวตามกลุมเพศชายอายุมากท่ีเคยไปตางประเทศ โดยพยายามออกเสียง
คํายืมภาษาอังกฤษใหใกลเคียงกับเจาของภาษา เนื่องจากกลุมเพศชายอายุมากเปนกลุมนายทหารท่ี
รับตําแหนงสําคัญในกองทัพเรือ จึงตองใชภาษาอังกฤษใหดีตามคานิยมของสังคม ดังนั้นจึงอาจ
กลาวไดวา การแปรของ (s) ตามตัวแปรการไปตางประเทศมีความสัมพันธกับการออกเสียง [s] ทาย
คํายืมภาษาอังกฤษท่ีลงทายดวยเสียงเสียดแทรก-ปุมเหงือกอยางคอนขางชัดเจน ในทํานองเดียวกัน
พัชนี  มาลารักษ (2540) ก็พบวา ประสบการณทางภาษาอังกฤษมีผลตอการแปรในการออกเสียง {s} 
ทายคําภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยระดับมัธยมศึกษาตอนตนเชนกัน โดยกลุมท่ีมีประสบการณ
ทางภาษาอังกฤษมากจะออกเสียง {s} ดวยรูปแปรท่ีถูกตองมากกวากลุมท่ีมีประสบการณทาง
ภาษาอังกฤษนอย ซ่ึงผลดังกลาวนั้นอาจจะเกี่ยวเนื่องกับทัศนคติตอภาษาอังกฤษ และความสามารถ
ในการเรียนรูภาษาของนักเรียนดวย 

 
สวนศรัญธร  นิ่มไพบูลย (2539) นั้นเปนอีกผูหนึ่งท่ีทําการศึกษาการแปรของการออกเสียง 

เสียดแทรกภาษาอังกฤษโดยผูพูดคนไทยตามตัวแปรประสบการณทางภาษาอังกฤษ  ซ่ึง             
ศรัญธร  นิ่มไพบูลยเลือกศึกษาการแปรของเสียง /tS/, /dZ/ และ /S/ ในพยัญชนะทายคําภาษาอังกฤษ
ของพนักงานตอนรับบนเคร่ืองบินตามตัวแปรทางสังคม 2 ประการ คือ ประสบการณในการใช
ภาษาอังกฤษและปริบทในการใชภาษา กลุมตัวอยางท่ีเลือกศึกษา คือ พนักงานตอนรับบนเคร่ืองบิน
ท่ีเปนผูหญิงไทย ซ่ึงแบงเปน 2 กลุม คือ กลุมท่ีมีประสบการณในการใชภาษาอังกฤษมาก จํานวน 
30 คน และกลุมท่ีมีประสบการณในการใชภาษาอังกฤษนอย จํานวน 30 คน โดยศึกษาดวยเทคนิค
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การสัมภาษณดวยบัตรรายการ (Cue-card Technique) ซ่ึงมีคําทดสอบท่ีกลุมตัวอยางจะตองออก
เสียงภายใต 2 ปริบท คือ ปริบทภาษาไทยและปริบทภาษาอังกฤษ ปริบทละ 15 คําทดสอบ 
 

ผลการวิเคราะหการแปรพบวา มีความสัมพันธระหวางการแปรของตัวแปรภาษากับตัวแปร 
ทางสังคมทั้ง 2 ประการ นั่นก็คือ ประสบการณในการใชภาษาอังกฤษและปริบทในการใชภาษามี
ความสัมพันธกับการแปรในการออกเสียง /tS/, /dZ/ และ /S/ ในพยัญชนะทายคําภาษาอังกฤษ 
 
 ในเร่ืองของประสบการณในการใชภาษาอังกฤษพบวา การแปรของตัวแปร (tS) และ (dZ) มี
ความคลายคลึงกัน คือ กลุมท่ีมีประสบการณในการใชภาษาอังกฤษนอยจะมีความโนมเอียงเขาสู
ภาษาแมภายใตปริบทภาษาไทยมากท่ีสุด โดยจะลดลงเม่ืออยูภายใตปริบทภาษาอังกฤษ สวนกลุมท่ี
มีประสบการณในการใชภาษาอังกฤษมากจะมีความโนมเอียงเขาสูภาษาอังกฤษมากที่สุดภายใต
ปริบทภาษาอังกฤษ โดยจะลดลงเม่ืออยูภายใตปริบทภาษาไทย 

 
 ท้ังนี้ ผูท่ีทําการศึกษาเกี่ยวกับการแปรของการออกเสียงภาษาอังกฤษอ่ืน ๆ โดยผูพูดคนไทย
ตามตัวแปรประสบการณทางภาษาอังกฤษ ไดแก บวร  ฉายถวิล (2537) และ สุชาดา  เสริฐธิกุล 
(2547)  

 
บวร  ฉายถวิล (2540) และ สุชาดา  เสริฐธิกุล (2547) นั้นไดศึกษาเกี่ยวกับการแปรของ /l/  

ทายคําภาษาอังกฤษท้ังคู แตบวร  ฉายถวิลเลือกศึกษาการแปรในการออกเสียง /l/ ในตําแหนงทายคํา
ในภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยตามตัวแปรทางสังคม คือ ประสบการณทางภาษาอังกฤษ ในขณะ
ท่ีสุชาดา  เสริฐธิกุลศึกษาการแปรในการออกเสียง /l/ ทายคําภาษาอังกฤษของคนไทยตามตัวแปร
ทางสังคม 2 ประการ คือ บริบทในการใชภาษาซ่ึงก็คือบริบทภาษาไทยและบริบทภาษาอังกฤษ และ
ประสบการณทางภาษาอังกฤษ กลุมตัวอยางท่ีบวร  ฉายถวิลใชในการศึกษา คือ นักศึกษาปท่ี 1 
คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2536 จํานวน 20 คน ซ่ึงคัดเลือกจากแบบ
สํารวจประสบการณทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาท้ังหมด 260 คน โดยเลือกเอานักศึกษาที่มี
ประสบการณทางภาษาอังกฤษสูงสุด 10 คน และตํ่าสุด 10 คนมาเปนกลุมตัวอยาง ในการศึกษานี้
ขอมูลไดมาจากการอานรายการคําซ่ึงเปนวัจนลีลาแบบเปนทางการจํานวน 30 คําของกลุมตัวอยาง 
สําหรับกลุมตัวอยางท่ีสุชาดา  เสริฐธิกุลใชในการศึกษา คือ นักศึกษาช้ันปท่ี 1 คณะอักษรศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเชนกัน โดยจากจํานวนท้ังหมด 200 คนจะคัดเลือกมา 40 คน และแบงเปน 
2 กลุม คือ กลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูงซ่ึงเปนนักศึกษาท่ีไดคะแนนในการทําแบบ
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สํารวจประสบการณทางภาษาอังกฤษสูงท่ีสุด จํานวน 20 คน และกลุมท่ีมีประสบการณทาง
ภาษาอังกฤษตํ่าซ่ึงเปนนักศึกษาท่ีไดคะแนนในการทําแบบสํารวจประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่า
ท่ีสุด จํานวน 20 คน แตในการศึกษาของสุชาดา  เสริฐธิกุลนั้นแตกตางจากบวร  ฉายถวิลท่ีขอมูล
ไดมาจากการอานประโยคทดสอบของกลุมตัวอยางซ่ึงมีคําทดสอบปรากฏอยูใน 2 บริบท คือ 
บริบทภาษาไทยและบริบทภาษาอังกฤษ บริบทละ 30 คําทดสอบ 
 

ผลการศึกษาของบวร  ฉายถวิล (2540) พบวา รูปแปรของหนวยเสียง /l/ ทายคํา
ภาษาอังกฤษมีหลายรูปซ่ึงแบงออกเปน 4 ประเภท ดังนี้ เสียงเปดขางล้ิน […] เสียงเปดในชองปาก 
[w] และ [μ] ไมออกเสียง [O] และเสียงนาสิก [n] ในทํานองเดียวกันสุชาดา  เสริฐธิกุล (2547) 
พบวา เสียง /l/ ทายคําภาษาอังกฤษปรากฎเปนรูปแปร 5 รูป คือ […] [μ] [w] [n] และ [O] ซ่ึง [w] เปน
รูปแปรท่ีปรากฏมากท่ีสุด รองลงมา คือ [O] [n] […] และ [μ] ตามลําดับ  

 
ในเร่ืองของประสบการณทางภาษาอังกฤษท้ังบวร  ฉายถวิล (2540) และ สุชาดา  เสริฐธิกุล 

(2547) พบวา ประสบการณทางภาษาอังกฤษมีความสัมพันธกับการแปรของตัวแปรภาษา กลาวคือ 
ประสบการณทางภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางมีผลตอการออกเสียงดังกลาว นั่นก็คือ กลุมตัวอยาง
ท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูงสามารถออกเสียงดังกลาวไดใกลเคียงกับเจาของภาษามากกวา
กลุมตัวอยางท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่า หรือกลาวในอีกแงหนึ่งก็คือ กลุมตัวอยางท่ีมี
ประสบการณทางภาษาอังกฤษสูงออกเสียงเปนรูปแปรมาตรฐาน […] ในปริมาณท่ีสูงกวากลุม
ตัวอยางท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่า นอกจากนี้ท้ังคูยังพบวา มีการแทรกแซงของระบบ
เสียงภาษาไทยหรือการถายโอนภาษาในการออกเสียงของ /l/ ในตําแหนงทายคําภาษาอังกฤษใน
กลุมตัวอยางท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่ามากกวาในกลุมตัวอยางท่ีมีประสบการณทาง
ภาษาอังกฤษสูง 

 
 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา ในงานวิจัยสวนใหญขางตน
พบวา ตัวแปรประสบการณทางภาษาอังกฤษเปนตัวแปรทางสังคมท่ีมีความสัมพันธกับการแปรของ
ตัวแปรภาษาตาง ๆ ในการออกเสียงภาษาอังกฤษของผูพูดคนไทย ซ่ึงสวนใหญพบวา ประสบการณ
ทางภาษาอังกฤษมีผลตอการออกเสียงภาษาอังกฤษของคนไทย โดยในกลุมท่ีมีประสบการณ
ภาษาอังกฤษมากจะสามารถออกเสียงไดใกลเคียงกับเจาของภาษามากกวากลุมท่ีมีประสบการณ
ภาษาอังกฤษนอย ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะนําเอาตัวแปรประสบการณทางภาษาอังกฤษมาศึกษา
เกี่ยวกับการแปรของตัวแปรภาษาเพ่ือท่ีจะดูวา มีความสัมพันธระหวางการแปรของตัวแปรภาษาใน
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งานวิจัยนี้กับตัวแปรประสบการณทางภาษาอังกฤษเหมือนดังเชนผลการศึกษาในงานวิจัยอ่ืน ๆ 
ขางตนหรือไม อยางไร 
 
 ในบทนี้ ผูวิจัยไดกลาวถึงการตรวจเอกสารและทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับการวิจัย 
ซ่ึงจําแนกรายละเอียดตาง ๆ ออกเปน 5 หัวขอ ไดแก ระบบเสียงพยัญชนะในภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เสียงเสียดแทรก การแปรของภาษา ตัวแปรวัจนลีลาและประสบการณทางภาษา และ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการแปรของการออกเสียงภาษาอังกฤษของคนไทยตามวัจนลีลาและ
ประสบการณทางภาษาอังกฤษ โดยการตรวจเอกสารและทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับการวิจัย
นี้เปนข้ันตอนหน่ึงท่ีสําคัญมากเพราะชวยใหผูวิจัยทราบถึงความแตกตางระหวางระบบเสียง
พยัญชนะในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และชวยใหทราบและเขาใจรายละเอียดสําคัญตาง ๆ ท่ี
เกี่ยวของกับงานวิจัยนี้มากข้ึนอีกดวย 
   

สําหรับในบทที่ 3 ผูวิจัยจะกลาวถึงข้ันตอนระเบียบวิธีวิจัย ซ่ึงมีท้ังหมด 5 ข้ันตอน ไดแก 
การเลือกกลุมตัวอยาง เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย งานวิจัยนํารอง การเก็บรวบรวมขอมูล และการ
วิเคราะหขอมูล 



บทท่ี 3 
 

วิธีการวิจัย 
 
 งานวิจัยนี้ศึกษาการแปรของ /v/ ในตําแหนงตนพยางคและทายพยางคในคําภาษาอังกฤษ
ตามวัจนลีลาและประสบการณทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทย โดยมีข้ันตอนการดําเนินการวิจัย
ดังนี้ 
 

1.  การเลือกกลุมตัวอยาง 
2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
3.  งานวิจัยนํารอง 
4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
5.  การวิเคราะหขอมูล 

 
การเลือกกลุมตัวอยาง 

 
 กลุมตัวอยางของการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปท่ี 1 ปการศึกษา 2550 
สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ซ่ึงเปนนักศึกษาหญิง จํานวน 20 
คน สําหรับวิธีสุมตัวอยาง (sampling technique) ท่ีผูวิจัยใช คือ การสุมหรือการเลือกกลุมตัวอยาง
แบบเจาะจง (purposive sampling)  
 
 เหตุท่ีผูวิจัยเลือกศึกษาจากกลุมตัวอยางกลุมนี้เพราะกลุมตัวอยางกลุมนี้เปนนักศึกษาท่ีตอง
เรียนรายวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยซ่ึงเกี่ยวของกับภาษาอังกฤษเปนสวนใหญ และ
เม่ือจบการศึกษาไปประกอบอาชีพ กลุมตัวอยางกลุมนี้โดยสวนใหญมักจะประกอบอาชีพท่ีตองใช
ภาษาอังกฤษเปนหลักในการทํางาน ดังนั้นนักศึกษากลุมนี้จึงจําเปนตองไดรับการฝกฝนทักษะ
ทางดานการใชภาษาอังกฤษเปนอยางดี และเหตุท่ีเลือกศึกษาจากนักศึกษาช้ันปท่ี 1 เพราะนักศึกษา
กลุมนี้เปนกลุมท่ีเรียนอยูในระดับช้ันเร่ิมตนในระดับอุดมศึกษา ซ่ึงยังเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษไป
ไมมากนัก ดังนั้นหากพบวามีปญหาในดานการใชภาษาอังกฤษก็จะเปนผลดีท่ีจะไดรับการแกไข
และฝกฝนกอนท่ีนักศึกษาจะเรียนในระดับช้ันปท่ีสูงข้ึนไป สําหรับเหตุท่ีผูวิจัยเลือกศึกษากลุม
ตัวอยางกลุมนี้ท่ีเปนเพศหญิงเทานั้นเพราะตองการควบคุมตัวแปรเพศ เนื่องจากเพศเปนตัวแปร 
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หนึ่งท่ีสําคัญซ่ึงมีอิทธิพลตอการแปรของภาษาเชนกัน อีกท้ังนักศึกษาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษใน
ช้ันปดังกลาวผูวิจัยพบวา นักศึกษาหญิงมีจํานวนมากกวานักศึกษาชายมาก กลาวคือ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ช้ันปท่ี 1 ปการศึกษา 2550 คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย
นเรศวร มีจํานวนท้ังหมด 51 คน ซ่ึงเปนนักศึกษาหญิง จํานวน 47 คน และเปนนักศึกษาชาย จํานวน 
4 คน ดังนั้นการเลือกศึกษานักศึกษาหญิงจะสามารถมีจํานวนตัวอยางในการเก็บขอมูลไดมากกวา 
รวมท้ังนักศึกษาชายมีจํานวนนอยจนไมสามารถนํามาแบงกลุมเพื่อทําการทดลองได 
 
  สําหรับการคัดเลือกกลุมตัวอยาง ผูวิจัยใชแบบสํารวจประสบการณทางภาษาอังกฤษเปน
เคร่ืองมือในการคัดเลือกกลุมตัวอยางท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตางกันเพื่อมาทําการทดลอง
ในงานวิจัยนี้เปนจํานวน 20 คนจากจํานวนประชากรทั้งหมดท่ีมีคุณสมบัติเบ้ืองตนตรงตามท่ีผูวิจัย
ตองการ นั่นก็คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปท่ี 1 ปการศึกษา 2550 สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ 
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ซ่ึงเปนนักศึกษาหญิงท้ังหมด ซ่ึงแบบสํารวจประสบการณ
ทางภาษาอังกฤษท่ีผูวิจัยใชในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยดัดแปลงมาจากแบบสํารวจประสบการณทาง
ภาษาอังกฤษของสุชาดา  เสริฐธิกุล (2547) เนื่องจากสุชาดา  เสริฐธิกุลไดพัฒนาแบบสํารวจดังกลาว
มาจากงานวิจัยหลายงาน ไดแก งานของบวร  ฉายถวิล (2537) ซ่ึงศึกษาการแปรในการออกเสียง /l/ 
ในตําแหนงทายคําในภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยท่ีมีประสบการณภาษาอังกฤษตางกัน โดยแบบ
สํารวจประสบการณทางภาษาของบวร  ฉายถวิลนั้นมีท้ังหมด 12 ขอ แตละขอมี 3 ตัวเลือกสําหรับ
เลือกตอบ ตอมาคืองานของวิษณุ  วงษเนตร (2543) ซ่ึงศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางกลสัทศาสตร
ของสระเด่ียวเสียงยาวในการพูดภาษาไทยกรุงเทพฯ ของคนอีสานและคนกรุงเทพ โดยแบบสํารวจ
ประสบการณทางภาษาของวิษณุ  วงษเนตรนั้นมี 2 ตอน ดังนี้ ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามแบบเปด 
ใชสอบถามประวัติท่ัวไปในการเขามาอยูกรุงเทพฯ และตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามแบบปดมี
ท้ังหมด 36 ขอ ซ่ึงมีมาตรวัดประสบการณ 5 ระดับ คือ มากท่ีสุดไปจนถึงนอยท่ีสุด และงานของ
พนอเนื่อง  สุทัศน ณ อยุธยา (2545) ซ่ึงศึกษาเกี่ยวกับแบบจําลองคลังคําในผูพูดทวิภาษาท่ีมี
ประสบการณทางภาษา ท่ีสองสูงและต่ํ า  โดยแบบสํารวจประสบการณทางภาษาของ                  
พนอเนื่อง  สุทัศน ณ อยุธยานั้นมี 2 ตอน ดังนี้ ตอนท่ี 1 เปนแบบสํารวจแบบปดมีท้ังหมด 25 ขอ ซ่ึง
มีมาตรวัดประสบการณ 4 ระดับ คือ บอยมากไปจนถึงไมเคย และตอนท่ี 2 เปนแบบสํารวจแบบเปด
มีท้ังหมด 11 ขอ ซ่ึงเวนชองวางไวใหกลุมตัวอยางเติมขอมูลตามความเปนจริง  
 
  จากการที่สุชาดา  เสริฐธิกุล (2547) ไดพัฒนาแบบสํารวจประสบการณทางภาษาอังกฤษตอ
เนื่องมาจากงานวิจัยหลาย ๆ งาน ทําใหแบบสํารวจดังกลาวมีความละเอียดและครอบคลุมเหมาะสม
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ท่ีจะใชในการสํารวจประสบการณทางภาษาอังกฤษ  โดยแบบสํารวจประสบการณของ           
สุชาดา  เสริฐธิกุล มีท้ังหมด 30 ขอ แบงเปน 3 สวน ซ่ึงใชสํารวจประสบการณทางภาษาอังกฤษท้ัง
ท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ ดังนี้ 
 
  สวนท่ี 1  มีจํานวน 10 คําถาม (ขอท่ี1-10) ใชสํารวจประสบการณทางภาษาอังกฤษท่ีเปน
ทางการ เชนสํารวจวา กลุมตัวอยางแตละคนเร่ิมเรียนภาษาอังกฤษต้ังแตเม่ือไร เปนตน 
 
  สวนท่ี 2  มีจํานวน 15 คําถาม (ขอท่ี11-25) ใชสํารวจประสบการณทางภาษาอังกฤษท่ีไม
เปนทางการที่เกี่ยวกับทักษะทางดานการฟง-พูด เชน ถามเกี่ยวกับการดูภาพยนตรหรือวีดีโอเสียง
ภาษาอังกฤษ การฟงขาว ฟงเพลง ตลอดจนการเขารวมกิจกรรมทางภาษาอังกฤษตาง ๆ เปนตน 
 
  สวนท่ี 3  มีจํานวน 5 คําถาม (ขอท่ี26-30) ใชสํารวจประสบการณทางภาษาอังกฤษท่ีไมเปน
ทางการท่ีเกี่ยวกับทักษะทางดานการอาน-เขียน เชน ถามเกี่ยวกับการอานหนังสือภาษาอังกฤษ    
ตาง ๆ และการเขียนจดหมายติดตอกับเพื่อนเปนภาษาอังกฤษ เปนตน 
 
  คําถามแตละขอในแบบสํารวจนั้นมีมาตรวัดประสบการณ 5 ระดับ คือ มีประสบการณมาก
ท่ีสุดไปจนถึงไมเคยมีประสบการณเลย โดยระดับท่ีแสดงวากลุมตัวอยางมีประสบการณสูงหรือ
มากท่ีสุด จะได 5 คะแนน และไลลงมาเรื่อย ๆ จนถึงระดับท่ีไมเคยมีประสบการณเลย จะได 1 
คะแนน เพราะฉะน้ันหากวากลุมตัวอยางคนใดมีระดับประสบการณสูงหรือมากท่ีสุด จะไดคะแนน
รวมท้ังหมด 150 คะแนน (30 ขอ × 5 คะแนน) ในทางกลับกัน หากวากลุมตัวอยางคนใดมีระดับ
ประสบการณตํ่าท่ีสุด คือ ไมเคยมีประสบการณเลย จะไดคะแนนรวมท้ังหมด 30 คะแนน (30 ขอ × 
1 คะแนน) 
 
  ท้ังนี้ สําหรับแบบสํารวจประสบการณทางภาษาอังกฤษท่ีใชในงานวิจัยนี้ (ดูในภาคผนวก 
ก) ผูวิจัยไดดัดแปลงหรือเพิ่มเติมแบบสํารวจดังกลาวจากแบบสํารวจประสบการณทางภาษาอังกฤษ
ของสุชาดา  เสริฐธิกุล (2547) โดยผูวิจัยแบงแบบสํารวจดังกลาวออกเปน 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 เปน
แบบสอบถามแบบเปดมีท้ังหมด 5 ขอ ใชสอบถามขอมูลท่ัวไปของนักศึกษา ซ่ึงเวนชองวางไวให
นักศึกษาเติมขอมูลตามความเปนจริง และตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามแบบปดมีท้ังหมด 30 ขอ ใช
สํารวจประสบการณทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา ซ่ึงคําถามแตละขอมีมาตรวัดประสบการณ 5 
ระดับ คือ มีประสบการณมากท่ีสุดไปจนถึงไมเคยมีประสบการณเลย และมีระดับคะแนนต้ังแต 5 
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คะแนนไปจนถึง 1 คะแนน ไดแก ระดับคะแนน 5 คือ มีประสบการณมากท่ีสุด ระดับคะแนน 4 คือ 
มีประสบการณคอนขางมาก ระดับคะแนน 3 คือ มีประสบการณปานกลาง ระดับคะแนน 2 คือ มี
ประสบการณคอนขางนอย และระดับคะแนน 1 คือ ไมเคยมีประสบการณเลย ตัวอยางเชน หาก
นักศึกษาคนใดคนหน่ึงตอบคําถามขอใดขอหนึ่งในแบบสํารวจดวยตัวเลือกท่ีวามีประสบการณมาก
ท่ีสุด นักศึกษาคนดังกลาวจะไดคะแนนในขอนั้น 5 คะแนน เปนตน ดังนั้นระดับคะแนนรวมสูง
ท่ีสุดท่ีเปนไปไดในการทําแบบสํารวจดังกลาวของนักศึกษา คือ 150 คะแนน (30 ขอ × 5 คะแนน) 
สวนระดับคะแนนรวมตํ่าท่ีสุดท่ีเปนไปได คือ 30 คะแนน (30 ขอ × 1 คะแนน) 
 
  ในการคัดเลือกกลุมตัวอยางนั้น อยางท่ีไดกลาวไปแลวขางตนวา ผูวิจัยจะทําการคัดเลือก
กลุมตัวอยางท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตางกันเพื่อมาทําการทดลองในงานวิจัยนี้เปนจํานวน 
20 คนจากจํานวนกลุมตัวอยางท้ังหมด ซ่ึงเม่ือนักศึกษาทําแบบสํารวจประสบการณทาง
ภาษาอังกฤษเรียบรอยแลว ผูวิจัยไดนําแบบสํารวจดังกลาวมาคิดคะแนนของนักศึกษาแตละคน และ
เรียงลําดับรายช่ือนักศึกษาจากผูท่ีไดคะแนนรวมสูงท่ีสุดไปจนถึงตํ่าท่ีสุด หลังจากนั้นผูวิจัยไดทํา
การคัดเลือกกลุมตัวอยางโดยเลือกนักศึกษาท่ีมีระดับคะแนนประสบการณทางภาษาอังกฤษสูงท่ีสุด
ต้ังแตอันดับแรกไลลงมา จํานวน 10 คน เปนกลุมตัวอยางกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูง 
และเลือกนักศึกษาท่ีมีระดับคะแนนประสบการณทางภาษาอังกฤษต่ําท่ีสุดต้ังแตอันดับสุดทายไล
ข้ึนไป จํานวน 10 คน เปนกลุมตัวอยางกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่า สวนนักศึกษาคน
อ่ืน ๆ ท่ีเหลือซ่ึงเปนผูท่ีมีระดับคะแนนประสบการณทางภาษาอังกฤษอยูในชวงกลาง ๆ นั้นไมได
ถูกคัดเลือกใหเปนกลุมตัวอยางในงานนี้  
 
  จากการจําแนกกลุมตัวอยางตามระดับคะแนนประสบการณทางภาษาอังกฤษพบวา ผูท่ีได
คะแนนรวมในระดับชวงกลาง ๆ โดยในท่ีนี้ไมไดนับเปนกลุมตัวอยางมีคะแนนอยูระหวาง 74-61 
คะแนน สวนผูท่ีไดคะแนนรวมในระดับสูงท่ีสุด จํานวน 10 คน มีคะแนนอยูระหวาง 118-75 
คะแนน และผูท่ีไดคะแนนรวมในระดับตํ่าท่ีสุด จํานวน 10 คน มีคะแนนอยูระหวาง 60-43 คะแนน 
ดังรายละเอียดในตารางท่ี 3 ท้ังนี้จะแสดงเฉพาะรายละเอียดท่ีเกี่ยวของกับกลุมตัวอยางเทานั้น 
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ตารางท่ี 3  การจําแนกกลุมตัวอยางตามระดับคะแนนประสบการณทางภาษาอังกฤษ 
 

  กลุมประสบการณทางภาษาอังกฤษ 

 สูง ตํ่า 
คะแนนประสบการณทาง
ภาษาอังกฤษ (คะแนน)    

118    88    87    83    80    78    75   60    59    57    55    53    46    45    43 

จํานวน  
(คน) 

  1       1      1      2      3      1      1    1      1      3      1      1      1      1      1     

รวม  
(คน) 

10 10 

 
  จากตารางท่ี 3 จะเห็นวา กลุมตัวอยางท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูง จํานวน 10 คน 
มีผูท่ีไดระดับคะแนน 118 คะแนน จํานวน 1 คน 88 คะแนน จํานวน 1 คน 87 คะแนน จํานวน 1 คน 
83 คะแนน จํานวน 2 คน 80 คะแนน จํานวน 3 คน 78 คะแนน จํานวน 1 คน และ 75 คะแนน 
จํานวน 1 คน สวนกลุมตัวอยางท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่า จํานวน 10 คน มีผูท่ีไดระดับ
คะแนน 60 คะแนน จํานวน 1 คน 59 คะแนน จํานวน 1 คน 57 คะแนน จํานวน 3 คน และมีผูท่ีได
คะแนน 55, 53, 46, 45 และ43 คะแนน จํานวนระดับคะแนนละ 1 คน  
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 

  เคร่ืองมือตาง ๆ ที่ใชในการวิจัยมีดังนี้ 
 
  1.  แบบสํารวจประสบการณทางภาษาอังกฤษ (ดูในภาคผนวก ก) ซ่ึงใชในการเก็บขอมูล
เกี่ยวกับประสบการณในการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษา เพื่อนํามาคัดเลือกกลุมตัวอยาง (ดู
รายละเอียดของการสรางในการเลือกกลุมตัวอยาง) 
 
  2.  รูปภาพ (ดูในภาคผนวก ข) ท่ีจะนํามาใชในการสัมภาษณกลุมตัวอยาง ซ่ึงเปนเคร่ืองมือ
ท่ีผูวิจัยใชในการเก็บขอมูลในวัจนลีลาแบบไมเปนทางการ ท้ังนี้ผูวิจัยพรางวัตถุประสงคจริงของ
การทดลองโดยแจงกับกลุมตัวอยางวา เปนการทดลองทางจิตวิทยา โดยผูวิจัยจะใหกลุมตัวอยาง
ตอบคําถามกับผูสัมภาษณจํานวน 1 ทานท่ีนอกจากจะเปนเจาของภาษาแลวยังมีความรูดาน
สัทศาสตร (Phonetics) อีกดวย ซ่ึงโดยสวนมากจะใหกลุมตัวอยางอธิบายหรือเลาเร่ืองจากรูปภาพ 
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และ/หรือตอบคําถามท่ีเกี่ยวของกับรูปภาพ ตัวอยางคําถามเชน What do you see in the picture? 
‘คุณเห็นอะไรในรูปภาพบาง’ What do the people in the picture play? ‘คนเหลานั้นในรูปภาพเลน
อะไรอยู’ และ What kind of bird in the picture is it? ‘นกในรูปภาพนั้นเปนนกอะไร’ เปนตน 
 
  ท้ังนี้ ผูวิจัยจะใหกลุมตัวอยางตอบคําถามท่ีไมเกี่ยวของกับรูปภาพดวย ซ่ึงไดแก When is 
the King’s Birthday in Thailand? ‘วันพอในประเทศไทยคือวันท่ีเทาไร’ What is the special day of 
love on February 14 th called? ‘วันพิเศษซ่ึงเปนวันแหงความรักในวันท่ี 14 กุมภาพันธเรียกวาวัน
อะไร’ และ What is your favorite sport? ‘คุณช่ืนชอบกีฬาอะไร’ โดยรูปภาพท่ีใชในการสัมภาษณ
กลุมตัวอยางนั้นจะเปนรูปภาพท่ีมีรายละเอียดท่ีเกี่ยวของกับคําภาษาอังกฤษท่ีมีหนวยเสียง /v/ อยู 
สําหรับคําทดสอบท่ีตองการใหกลุมตัวอยางออกเสียงในการสัมภาษณนี้ มีจํานวนท้ังหมด 20 คํา ซ่ึง
ประกอบดวยคําท่ีมีหนวยเสียง /v/ ในตําแหนงตนพยางคจํานวน 10 คํา และคําท่ีมีหนวยเสียง /v/ ใน
ตําแหนงทายพยางคจํานวน 10 คํา โดยคําทดสอบท่ีผูวิจัยเลือกสวนใหญเปนคําศัพทท่ีงายตอการวาด
รูปภาพและเปนคําศัพทท่ีกลุมตัวอยางทุกคนนาจะรูจัก ท้ังนี้ จะมีรูปภาพหรือการถามคําถามของ    
ผูสัมภาษณท่ีไมเกี่ยวของกับคําทดสอบรวมอยูดวยเพื่อเปนการพรางวัตถุประสงคไมใหกลุมตัวอยาง
ทราบวา ผูวิจัยตองการทดสอบเร่ืองอะไร 
 
 3.  รายการคําศัพทพรอมความหมาย (ดูในภาคผนวก ค) ซ่ึงเปนเคร่ืองมืออีกอยางหนึ่งท่ี
ผูวิจัยใชในการสัมภาษณซ่ึงเปนวัจนลีลาแบบไมเปนทางการ โดยใชเพื่อกระตุนใหกลุมตัวอยางใช
คําท่ีผูวิจัยตองการทดสอบ ท้ังนี้ ในรายการคําศัพทพรอมความหมายดังกลาวจะมีท้ังคําศัพทท่ีมี
หนวยเสียง /v/ และไมมีหนวยเสียง /v/ รวมอยูดวยเพื่อเปนการพรางวัตถุประสงคไมใหกลุมตัวอยาง
ทราบวา ผูวิจัยตองการทดสอบเร่ืองอะไร 
 
  4.  ขอความภาษาอังกฤษท่ีจะนํามาใหกลุมตัวอยางอาน (ดูในภาคผนวก ง) ซ่ึงเปนเคร่ืองมือ
ท่ีผูวิจัยใชในการเก็บขอมูลในวัจนลีลาแบบเปนทางการ นั่นก็คือ วัจนลีลาแบบการอานขอความ 
โดยคําทดสอบท่ีตองการใหกลุมตัวอยางอานออกเสียงและนํามาวิเคราะหในการอานขอความน้ี มี
จํานวนท้ังหมด 20 คํา ซ่ึงประกอบดวยคําท่ีมีหนวยเสียง /v/ ในตําแหนงตนพยางคจํานวน 10 คํา 
และคําท่ีมีหนวยเสียง /v/ ในตําแหนงทายพยางคจํานวน 10 คํา ซ่ึงผูวิจัยเลือกคําทดสอบท่ีเปน
คําศัพทท่ีเหมาะสมกับระดับความรูของกลุมตัวอยาง ท้ังนี้ ผูวิจัยไดนําเคร่ืองมือดังกลาวใหผูท่ี
เช่ียวชาญทางดานภาษาอังกฤษในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชวยตรวจสอบและแกไขเพ่ือใหมีความถูกตองในการใชคําและประโยคตาง ๆ ซ่ึงขอความ
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ภาษาอังกฤษนี้ ผูวิจัยไดดัดแปลงและเพิ่มเติมมาจากแบบทดสอบท่ีใชในการเก็บขอมูลสําหรับ    
วัจนลีลาการอานขอความของ Chunsuvimol and Ronakiat (2000) 
 
  5.  รายการคูเทียบเสียงท่ีจะนํามาใหกลุมตัวอยางอานออกเสียง (ดูในภาคผนวก จ) ซ่ึงเปน
เคร่ืองมือท่ีผูวิจัยใชในการเก็บขอมูลในวัจนลีลาแบบเปนทางการมากท่ีสุด นั่นก็คือ วัจนลีลาแบบ
การอานคูเทียบเสียง โดยคําทดสอบท่ีตองการใหกลุมตัวอยางอานออกเสียงและนํามาวิเคราะหใน
การอานคูเทียบเสียงนี้ มีจํานวนท้ังหมด 20 คํา ซ่ึงประกอบดวยคําท่ีมีหนวยเสียง /v/ ในตําแหนง  
ตนพยางค จํานวน 10 คํา และคําท่ีมีหนวยเสียง /v/ ในตําแหนงทายพยางค จํานวน 10 คํา ท้ังนี้ ใน
รายการคูเทียบเสียงจะประกอบไปดวยคูเทียบเสียงท่ีมีคําทดสอบซ่ึงจะนํามาวิเคราะหจริง จํานวน  
20 คู และคูเทียบเสียงอ่ืน ๆ ท่ีเปนคําลวงรวมอยูดวยอีกจํานวน 10 คู เพื่อเปนการพรางวัตถุประสงค
ไมใหกลุมตัวอยางทราบวา ผูวิจัยตองการทดสอบเร่ืองอะไร 
 
  6.  เคร่ืองบันทึกเสียง ซ่ึงใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในงานวิจัย คือ เคร่ืองบันทึกเสียงของ
โซนี่ รุน IC Recorder ICD-P520 
 

งานวิจัยนํารอง 
 
  หลังจากคัดเลือกกลุมตัวอยางประชากรและสรางเคร่ืองมือตาง ๆ ท่ีใชในการวิจัยเรียบรอย
แลว ผูวิจัยไดนําเคร่ืองมือตาง ๆ ดังกลาวไปใชในการทดสอบกลุมตัวอยางในงานวิจัยนํารอง (pilot 
study) เพื่อพิสูจนและทดสอบเคร่ืองมือตาง ๆ ดังกลาวถึงประสิทธิภาพของเคร่ืองมือท่ีจะนํามาใช
ในการทดลองวา จะใหผลเปนเชนไร และเพ่ือดูวา เคร่ืองมือตาง ๆ ดังกลาวสามารถนํามาใชในการ
ทดลองในงานวิจัยหลักไดมากนอยเพียงใด โดยหลังจากการทดลองในงานวิจัยนํารองหากพบ
ปญหาใด ๆ ผูวิจัยจะไดหาวิธีการปรับปรุงแกไขเคร่ืองมือตาง ๆ ดังกลาวใหถูกตองเหมาะสมกอนท่ี
จะนําไปใชในการทดลองในงานวิจัยหลัก ซ่ึงการทดลองใชเคร่ืองมือในงานวิจัยนํารองกอนนั้น 
เปนข้ันตอนท่ีมีความสําคัญและจําเปนมาก ดังท่ีจรัลวิไล  จรูญโรจน (2542: 1 อางใน               
อัปสร  เตียวเจริญกิจ, 2548) ไดกลาววา งานวิจัยท่ีเปนแบบทดลองน้ัน จําเปนอยางยิ่งท่ีกอนการ
ทดลองจะตองมีการทําการทดลองใชเคร่ืองมือตาง ๆ ท่ีจะใชกอน เพื่อดูวาเม่ือนํามาใชจริงจะ
สามารถใชไดผลตามท่ีต้ังใจไวหรือไม  
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  ในการทํางานวิจัยนํารอง ผูวิจัยไดทดลองงานวิจัยนํารองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 
แผนกศิลป-ภาษาอังกฤษเพราะมีระดับความรูในบทเรียนนอยกวาระดับอุดมศึกษา ดังนั้นหากวา
นักเรียนในระดับช้ันปดังกลาวสามารถตอบคําถามท้ังท่ีเกี่ยวของและไมเกี่ยวของกับรูปภาพในการ
สัมภาษณและสามารถอธิบายหรือเลาเร่ืองจากรูปภาพซ่ึงเปนภาพท่ีมีรายละเอียดท่ีเกี่ยวของกับคํา
ภาษาอังกฤษท่ีมีหนวยเสียง /v/ อยู รวมท้ังสามารถอานขอความภาษาอังกฤษ และอานคูเทียบเสียง
ไดแสดงวา เคร่ืองมือตาง ๆ ดังกลาวก็จะมีความงายสําหรับกลุมตัวอยางในระดับอุดมศึกษาที่ผูวิจัย
จะทําการทดลอง 
 
  ท้ังนี้ ในสวนของงานวิจัยนํารอง ผูวิจัยไมไดมีจุดมุงหมายในการทดสอบการออกเสียงแปร
ของกลุมตัวอยาง แตมีจุดมุงหมายเพื่อทดสอบเคร่ืองมือตาง ๆ ท่ีจะใชในการวิจัยวา เม่ือนํามาใชจริง
แลวเคร่ืองมือเหลานั้นจะสามารถใชไดผลตามท่ีต้ังใจไวหรือไม โดยในงานวิจัยนํารองนั้นผูวิจัยได
นําเคร่ืองมือตาง ๆ ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางซ่ึงเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 แผนกศิลป-
ภาษาอังกฤษ ท่ีกําลังศึกษาอยูในปการศึกษา 2550 จํานวน 5 คน ในโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อําเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก ซ่ึงกอนการทดลอง ผูวิจัยไดแจงกับกลุมตัวอยางวา เปนการทดลองทาง
จิตวิทยา เพื่อไมใหกลุมตัวอยางมุงเนนไปที่การใชภาษาจนเกินไปยังผลใหผูวิจัยไดขอมูลตามความ
เปนจริง โดยในข้ันแรกผูวิจัยใหกลุมตัวอยางดังกลาวตอบคําถามภาษาอังกฤษท้ังท่ีเกี่ยวของและไม
เกี่ยวของกับรูปภาพที่ใชเปนเครื่องมือในการทดลองในวัจนลีลาแบบไมเปนทางการและ/หรือให
อธิบายหรือเลาเร่ืองจากรูปภาพตาง ๆ ดังกลาว จากนั้นผูวิจัยใหกลุมตัวอยางอานขอความ
ภาษาอังกฤษและคูเทียบเสียงคําภาษาอังกฤษท่ีเปนเคร่ืองมือในการทดลองในวัจนลีลาแบบเปน
ทางการและวัจนลีลาแบบเปนทางการมากท่ีสุด ตามลําดับ 
 
  ผลการทดสอบเคร่ืองมือตาง ๆในงานวิจัยนํารองพบวา สําหรับคําถามและรูปภาพที่ใชใน
การสัมภาษณนั้น กลุมตัวอยางสามารถตอบคําถามและอธิบายรูปภาพตาง ๆ ไดโดยมีการใชคําท่ี
ตรงกับคําทดสอบท่ีกําหนดไวเกือบทุกคํา รวมท้ังกลุมตัวอยางสามารถเขาใจและรับรูไดวา 
รายละเอียดตาง ๆ ในรูปภาพคือภาพอะไรบาง ดังนั้นผูวิจัยจึงไมตองปรับปรุงหรือแกไขคําถามและ
รูปภาพตาง ๆ แตอยางใด 
 
  อยางไรก็ตาม เนื่องจากมีกลุมตัวอยางบางคนไมสามารถคิดคําศัพทบางคําท่ีใชตอบคําถาม
หรืออธิบายรูปภาพได อีกท้ังบางคนตอบคําถามหรืออธิบายรูปภาพโดยใชคําท่ีไมตรงกับคําท่ีผูวิจัย
ตองการทั้ง ๆ ท่ีหลังการทดลองเม่ือผูวิจัยสอบถามกลุมตัวอยางพบวา กลุมตัวอยางรูจักคําศัพท
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เหลานั้นอยูแลว โดยคําศัพทท่ีกลุมตัวอยางไมไดเลือกใชเหลานั้น ไดแก คําวา wave ‘คล่ืน’ vase 
‘แจกัน’ และ love ‘รัก’ ซ่ึงไมมีอยูในรายการคําศัพทพรอมความหมายท่ีผูวิจัยไดทําไว ดังนั้นผูวิจัย
จึงทําการปรับปรุงแกไขรายการคําศัพทพรอมความหมายดังกลาวโดยการเพิ่มคําศัพทท่ีกลุมตัวอยาง
ไมไดเลือกใชเหลานั้นเขาไปในรายการคําศัพทนั้น เพื่อใหกลุมตัวอยางไดทบทวนคําศัพทเหลานั้น
และเพื่อกระตุนใหกลุมตัวอยางใชคําท่ีผูวิจัยตองการทดสอบ 
 
  สวนผลในการทดสอบขอความภาษาอังกฤษซ่ึงเปนเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูลใน   
วัจนลีลาแบบเปนทางการ และรายการคูเทียบเสียงซ่ึงเปนเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูลในวัจนลีลา
แบบเปนทางการมากท่ีสุดนั้นพบวา กลุมตัวอยางสามารถอานขอความภาษาอังกฤษและรายการคู
เทียบเสียงดังกลาวไดแสดงใหเห็นวา เคร่ืองมือท้ังสองอยางนั้นไมยากเกินไปหรือมีความเหมาะสม
ดีแลวท่ีจะนํามาใชในการทดลองจริง โดยผูวิจัยสามารถนําเคร่ืองมือท้ังสองมาใชในการทดลองจริง
ในงานวิจัยหลักไดโดยไมตองปรับปรุงหรือแกไขใด ๆ อีก 
 
  ท้ังนี้ จากการท่ีผูวิจัยไดนําเครื่องมือตาง ๆ มาทดสอบในงานวิจัยนํารองพรอมท้ังสอบถาม
กลุมตัวอยางเกี่ยวกับเครื่องมือตาง ๆ ดังกลาววา ทราบหรือไมวาผูวิจัยทดสอบเร่ืองอะไร ซ่ึงผล
ปรากฏวา กลุมตัวอยางไมทราบแนชัดวาผูวิจัยกําลังทดสอบเกี่ยวกับเร่ืองอะไร ผูวิจัยจึงสามารถ
แนใจในเคร่ืองมือตาง ๆ ได และหลังจากปรับปรุงแกไขเคร่ืองมือบางอยาง อันไดแก รายการ
คําศัพทพรอมความหมายตามท่ีกลาวขางตนแลว เคร่ืองมือตาง ๆ นั้นก็จะมีความเหมาะสมในการ
นํามาใชในงานวิจัยหลัก ดังนั้นหลังจากทําการทดลองในงานวิจัยนํารองกับกลุมตัวอยางดังกลาว 
ผูวิจัยจึงไดนําเอาเคร่ืองมือบางอยางมาปรับปรุงแกไขในสวนท่ีเปนปญหาดังท่ีไดกลาวไปแลว
ขางตน แลวจึงนําเคร่ืองมือตาง ๆ มาใชในการทดลองจริงในงานวิจัยหลักเปนลําดับตอไป 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
  ภายหลังการปรับปรุงแกไขเคร่ืองมือตาง ๆ ในสวนท่ีเปนปญหาแลว ผูวิจัยไดดําเนินการ
ติดตอกลุมตัวอยางท่ีผูวิจัยไดคัดเลือกไวเรียบรอยแลวเพื่อสอบถามและนัดหมายวัน เวลา และ
สถานท่ีท่ีกลุมตัวอยางสะดวกและตรงกับวัน เวลา และสถานท่ีท่ีเจาของภาษาผูท่ีจะทําการสัมภาษณ
สะดวกดวยเชนกันเพื่อขอความรวมมือในการทดลอง ซ่ึงวัน เวลา และสถานท่ีท่ีท้ังกลุมตัวอยางและ
ผูสัมภาษณสะดวก ไดแก วันพุธ ท่ี 16 มกราคม 2551 ต้ังแตเวลา 11.00 น. เปนตนไป ณ หองอาน
หนังสือ (Reading room) ช้ัน 2 คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยผูวิจัยไดทําการทดลอง
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พรอมกับบันทึกเสียงการทดลองของกลุมตัวอยางในวันนี้ จํานวน 11 คน และวันเสาร ท่ี 19 
มกราคม 2551 ต้ังแตเวลา 11.00 น. เปนตนไป ท่ีหองปฏิบัติการเรียนรูดวยตนเอง (Self-Access 
room) ช้ัน 2 คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยผูวิจัยไดทําการทดลองพรอมกับ
บันทึกเสียงการทดลองของกลุมตัวอยางในวันนี้ จํานวน 9 คน ซ่ึงการแบงกลุมตัวอยางท่ีมาทําการ
ทดลองในแตละวันจะข้ึนอยูกับความสะดวกของกลุมตัวอยางแตละคน 
 
  ท้ังนี้ ผูวิจัยไดทําการทดลองหรือเก็บขอมูลและทําการบันทึกเสียงในการทดลองของกลุม
ตัวอยางทีละคน คนละ 3 วัจนลีลา โดยเรียงลําดับการทดลองจากวัจนลีลาแบบไมเปนทางการไป
จนถึงแบบเปนทางการมากท่ีสุด ตามลําดับดังนี้ 
 

1.  วัจนลีลาแบบการสัมภาษณ เปนวัจนลีลาแบบไมเปนทางการ ซ่ึงผูวิจัยใหเจาของภาษาท่ี 
เปนชาวอเมริกัน จํานวน 1 ทานสัมภาษณกลุมตัวอยางท้ังหมด คร้ังละ 1 คน  
 
  ในการสัมภาษณนั้น เพื่อกระตุนใหกลุมตัวอยางใชคําท่ีผูวิจัยตองการทดสอบ กอนการ
สัมภาษณผูวิจัยจึงมีรายการคําศัพทพรอมความหมาย (ดูในภาคผนวก ค) ใหกลุมตัวอยางดูกอน 1-2 
นาที ซ่ึงรายการคําศัพทดังกลาวประกอบไปดวยคําศัพทท่ีผูวิจัยตองการทดสอบบางคําซ่ึงเปน
คําศัพทท่ีมี /v/ อยูตนพยางคหรือทายพยางคและคําศัพทท่ีผูวิจัยไมไดตองการทดสอบ แตผูวิจัยใส
ไวในรายการดังกลาวเพื่อพรางวัตถุประสงคไมใหกลุมตัวอยางรูวา ผูวิจัยกําลังทดสอบเร่ืองใด โดย
ผูวิจัยไดแจงกับกลุมตัวอยางวา “ในการทดลองข้ันตอนนี้จะมีรูปภาพใหคุณ 10 ภาพ ซ่ึงผูสัมภาษณ
จะถามคําถามเกี่ยวกับรูปภาพตาง ๆ ดังกลาว และ/หรือจะใหคุณอธิบายหรือเลาเร่ืองจากรูปภาพ
ดังกลาว”  
 
  เนื่องจากมีความเปนไปไดวา กลุมตัวอยางอาจจะไมใชคําท่ีผูวิจัยตองการทดสอบ 
ตัวอยางเชน ‘สีมวง’ แทนท่ีกลุมตัวอยางจะใชคําวา “violet” ดังท่ีผูวิจัยตองการ แตกลุมตัวอยางบาง
คนอาจจะใชคําวา “purple” แทน และ ‘ผีดูดเลือด’ แทนที่กลุมตัวอยางจะใชคําวา “vampire” ดังท่ี
ผูวิจัยตองการ แตกลุมตัวอยางบางคนอาจจะใชคําวา “Dracula” แทน เปนตน ดังนั้นเพื่อปองกัน
ไมใหเกิดปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงเตรียมรายการคําศัพทพรอมความหมายดังท่ีไดกลาวไปแลว
ขางตนใหกลุมตัวอยางดูกอนท่ีจะสัมภาษณ โดยผูวิจัยไดอางกับกลุมตัวอยางวา “ในรูปภาพอาจจะมี
ภาพท่ีคุณไมรูจักคําศัพทเพราะฉะน้ันเพื่อใหม่ันใจวา คุณจะตอบคําถามหรืออธิบายภาพไดอยาง
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ราบร่ืน เอารายการคําศัพทเหลานี้ไปดูกอน 1-2  นาที กอนจะทําการสัมภาษณเพื่อเปนตัวชวย เผ่ือ
คุณอาจจะตองใชคําพวกนี้”  
 
  ท้ังนี้ ในการสัมภาษณ ผูวิจัยไดอธิบายและแจงใหผูสัมภาษณทราบถึงข้ันตอนหรือวิธีการ 
และวัตถุประสงคในการทดลองนี้กอน และจากนั้นผูวิจัยไดทําการแจงกับผูสัมภาษณวา หากกลุม
ตัวอยางตอบคําถามหรืออธิบายรูปภาพโดยไมไดใชคําทดสอบคําใดก็ตาม ใหผูสัมภาษณพยายาม
ถามคําถามท่ีเฉพาะเจาะจงมากข้ึนเพื่อกระตุนใหกลุมตัวอยางพูดคํานั้น ๆ ออกมา ซ่ึงผูสัมภาษณ
อาจจะใชคําถามในการสัมภาษณกลุมตัวอยางแตละคนไมเหมือนกันข้ึนอยูกับวา กลุมตัวอยางตอบ
คําถามและอธิบายหรือเลาเร่ืองจากรูปภาพโดยใชคําท่ีผูวิจัยตองการทดสอบมากนอยเพียงใด 
กลาวคือ หากกลุมตัวอยางคนใดใหสัมภาษณโดยใชคําท่ีผูวิจัยตองการทดสอบเปนจํานวนนอยหรือ
ใชคําในการตอบคําถามและอธิบายภาพใดภาพหนึ่งไมครบตามท่ีผูวิจัยตองการใหกลุมตัวอยางออก
เสียง ผูสัมภาษณอาจจะตองใชคําถามเปนจํานวนหลายคําถามในการสัมภาษณเพื่อกระตุนใหกลุม
ตัวอยางคนดังกลาวพูดคําทดสอบอ่ืน ๆ ออกมา ในทางตรงกันขาม หากกลุมตัวอยางคนใดให
สัมภาษณโดยใชคําท่ีผูวิจัยตองการทดสอบเปนจํานวนมากแลว ผูสัมภาษณก็อาจจะใชคําถามในการ
สัมภาษณกลุมตัวอยางคนดังกลาวเพียงไมกี่คําถามเทานั้น ซ่ึงตัวอยางของคําถามและคําตอบในการ
สัมภาษณกลุมตัวอยางโดยใชรูปภาพประกอบ เชน  
 

 
 

ภาพท่ี 1  ตัวอยางรูปภาพท่ีใชประกอบการสัมภาษณกลุมตัวอยางในวัจนลีลาแบบการสัมภาษณ   
 
 Interviewer: Let me ask you some questions about the picture. What do you see in the  
   picture? 
 Student: The flower is in the vase. 
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 Interviewer: Anything else on the table?  
 Student: Er…fruit. 
 Interviewer: I think it’s not fruit. 
 Student: Oh! vegetable. 
 Interviewer: And what color’s the wall? 
 Student: It’s blue. 
 Interviewer: How about the table? 
 Student: Er…violet. 
 
  อนึ่ง ในการศึกษาวิเคราะห ผูวิจัยจะพิจารณาและวิเคราะหเพียงการแปรของหนวยเสียง /v/ 
เฉพาะในคําท่ีผูวิจัยตองการทดสอบเทานั้น 
 
  2.  วัจนลีลาแบบการอานขอความ เปนวัจนลีลาแบบเปนทางการ ซ่ึงหลังจากการสัมภาษณ 
ผูวิจัยใหกลุมตัวอยางอานขอความภาษาอังกฤษ 1 ขอความตอเนื่อง โดยอานคร้ังละ 1 คน ซ่ึงในการ
วิเคราะห ผูวิจัยจะพิจารณาเพียงการแปรของหนวยเสียง /v/ และวิเคราะหการแปรของหนวยเสียง
ดังกลาวเฉพาะในคําท่ีผูวิจัยตองการทดสอบเทานั้น 
 

3.  วัจนลีลาแบบการอานคูเทียบเสียง เปนวัจนลีลาแบบเปนทางการมากท่ีสุด ซ่ึงภายหลัง
จากกลุมตัวอยางอานขอความภาษาอังกฤษแลว ผูวิจัยไดใหกลุมตัวอยางอานรายการคูเทียบเสียง
ภาษาอังกฤษจํานวน 30 คู เทากับ60 คํา โดยอานคร้ังละ 1 คน ซ่ึงในการวิเคราะห ผูวิจัยจะพิจารณา
เพียงการแปรของหนวยเสียง /v/ และวิเคราะหการแปรของหนวยเสียงดังกลาวเฉพาะในคําท่ีผูวิจัย
ตองการทดสอบเทานั้น 
 
 ท้ังนี้ ในขณะท่ีทําการทดลองและบันทึกเสียงการทดลองของกลุมตัวอยางในทุกวัจนลีลา
ผูวิจัยไดทําการสังเกตลักษณะฐานกรณในการออกเสียงของกลุมตัวอยางในการออกเสียง /v/ ในคํา
ท่ีตองการทดสอบแตละคําและบันทึกผลการสังเกตท่ีไดไวดวยตนเองในแบบฟอรมบันทึกขอมูล
การออกเสียงแปรของ /v/ ท่ีจัดทําข้ึน เพื่อนําผลดังกลาวไปเปรียบเทียบกับผลที่ไดจากการวิเคราะห
เสียงจากการฟงเสียงท่ีไดบันทึกไวในเคร่ืองบันทึกเสียงอีกทีหนึ่ง 
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การวิเคราะหขอมูล 
 

  หลังจากการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยมีข้ันตอนตาง ๆ ดังนี้ 
 
  1.  ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลการแปรของ /v/ โดยการฟงคําท่ีตองการทดสอบท่ีกลุม
ตัวอยางออกเสียงรูปแปรแตละรูปของ /v/ ในตําแหนงตนพยางคและทายพยางคท่ีไดจากการ
สัมภาษณ การอานขอความ และการอานคูเทียบเสียงท่ีไดบันทึกไวในเคร่ืองบันทึกเสียง และทําการ
จดบันทึกเสียงรูปแปรแตละรูปของ /v/ ท่ีไดจากการฟงดังกลาวเปนสัทอักษรตามระบบของ         
สัทอักษรสากล คือ I.P.A. (International Phonetic Alphabets revised to 1993, corrected 1996) ลง
ในแบบฟอรมบันทึกขอมูลการออกเสียงแปรของ /v/ เพื่อนําไปใชในการวิเคราะหขอมูลและ
คํานวณหาคาความถ่ีในการปรากฏของรูปแปรของ /v/ ในลําดับตอไป ทําเชนนี้ไปจนครบท้ัง 20 คน 
โดยกลุมตัวอยางแตละคนจะออกเสียงคําท่ีตองการทดสอบคนละ 60 คํา รวมมีคําท่ีตองวิเคราะห
ท้ังหมด 1,200 คํา ((การสัมภาษณ 20 คํา + การอานขอความ 20 คํา + การอานคูเทียบเสียง 20 คํา) × 
20 คน) หรือมีการออกเสียงรูปแปรท้ังหมดของกลุมตัวอยางท้ังส้ิน 1,200 คร้ัง ((การสัมภาษณ 20 
คร้ัง + การอานขอความ 20 คร้ัง + การอานคูเทียบเสียง 20 คร้ัง) × 20 คน) จากนั้นนําขอมูลหรือผลท่ี
จดบันทึกไวท่ีไดจากการสังเกตลักษณะฐานกรณในขณะท่ีกลุมตัวอยางกําลังออกเสียงคําท่ีตองการ
ทดสอบในการทดลองมาเปรียบเทียบกับผลท่ีไดจากการวิเคราะหจากการฟงเสียงท่ีไดบันทึกไวใน
เคร่ืองบันทึกเสียงอีกทีหนึ่งวาตรงกันหรือไม ซ่ึงหากผลในคําใดไมตรงกันผูวิจัยก็จะฟงอีกหลาย ๆ 
คร้ังจนกวาจะแนใจและตัดสินไดวาจะบันทึกรูปแปรของ /v/ ในคําดังกลาวเปนสัทอักษรใด 
 
  ท้ังนี้ ผูวิจัยไดขอความรวมมือจากรองศาสตราจารย (พิเศษ) ดร. แมร่ี  สารวิทย ซ่ึงเปนชาว
อเมริกันในการชวยวิเคราะหรูปแปรในการออกเสียง /v/ ในคําภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางท่ีได
บันทึกไวในเคร่ืองบันทึกเสียง รวมท้ังชวยวิเคราะหและตัดสินรูปแปรของ /v/ รวมกันกับผูวิจัยใน
กรณีท่ีผลท่ีจดบันทึกไวจากการสังเกตลักษณะฐานกรณในการออกเสียงของกลุมตัวอยางขณะ
ทดลองกับผลการวิเคราะหท่ีไดจากการฟงเสียงท่ีบันทึกไวในเคร่ืองบันทึกเสียงไมตรงกัน เพื่อ
ใหผลในการวิเคราะหตาง ๆ ดังกลาวมีความนาเช่ือถือและถูกตองมากท่ีสุด เนื่องจากวานอกจาก
ทานจะเปนเจาของภาษาแลว ทานยังเปนนักภาษาศาสตรทานหนึ่งท่ีมีความชํานาญในดาน
สัทศาสตรอีกดวย จากคุณสมบัติตาง ๆ ดังกลาวนั้น ผูวิจัยจึงไดขอความรวมมือในการวิเคราะหรูป
แปรของ /v/ ในงานวิจัยนี้จากรองศาสตราจารย (พิเศษ) ดร.แมร่ี  สารวิทย ดังท่ีไดกลาวไปแลว
ขางตน  
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   2.  รวบรวมรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ และนับคาความถ่ีและคํานวณคารอยละของความถ่ีใน
การปรากฏของรูปแปรแตละรูปของ /v/ ในคําภาษาอังกฤษท่ีปรากฏในตําแหนงตนพยางคและทาย
พยางคท้ังหมดโดยไมจําแนกประสบการณทางภาษาอังกฤษและวัจนลีลา เพื่อดูจํานวนรูปแปร
ท้ังหมดท่ีปรากฏในการทดลองเพื่อพิสูจนวา การออกเสียง /v/ ในคําภาษาอังกฤษโดยกลุมตัวอยาง
โดยไมจําแนกวัจนลีลาและประสบการณทางภาษาอังกฤษมีการออกเสียงดวยรูปแปรท่ีหลากหลาย
ตามสมมติฐานขอท่ี 1 หรือไม หลังจากนั้นทําการรวบรวมรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ และนับคาความถ่ี
และคํานวณคารอยละของความถ่ีในการปรากฏของแตละรูปแปรของ /v/ ในคําภาษาอังกฤษโดย
แยกดูในแตละตําแหนงเพื่อดูวา รูปแปรท่ีพบในตําแหนงตนพยางคตางจากรูปแปรท่ีพบในตําแหนง
ทายพยางคตามสมมติฐานขอท่ี 1 หรือไม  
 
   3.  นับคาความถ่ีและคํานวณคารอยละของความถ่ีในการปรากฏของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ 
ท่ีปรากฏในแตละวัจนลีลาโดยไมจําแนกประสบการณทางภาษาอังกฤษ จากนั้นเปรียบเทียบรูปแปร
และดูการกระจายความถ่ีของแตละรูปแปรในแตละวัจนลีลาเพื่อดูวา ในแตละวัจนลีลาปรากฏรูป
แปรใดบางและแตละรูปมีความถ่ีในการปรากฏมากนอยเพียงใด และดูวา ความถ่ีในการปรากฏรูป
แปรมาตรฐานของ /v/ จะมากข้ึนในวัจนลีลาท่ีเปนทางการมากข้ึนตามสมมติฐานขอท่ี 2 หรือไม  
 
   อีกท้ังทําการนับคาความถ่ีและคํานวณคารอยละของความถ่ีในการปรากฏของรูปแปร    
ตาง ๆ ของ /v/ ท่ีปรากฏในแตละตําแหนงจําแนกตามวัจนลีลา จากนั้นเปรียบเทียบรูปแปรและดูการ
กระจายความถ่ีของแตละรูปแปรในแตละตําแหนงจําแนกตามวัจนลีลาเพื่อดูวา ในแตละตําแหนง
ในวัจนลีลาตาง ๆ ปรากฏรูปแปรใดบางและแตละรูปมีความถ่ีในการปรากฏมากนอยเพียงใด และดู
วา ในแตละตําแหนงนั้นรูปแปรมาตรฐานของ /v/ จะมีความถ่ีในการปรากฏมากข้ึนในวัจนลีลาท่ี
เปนทางการมากข้ึนตามสมมติฐานขอท่ี 2 หรือไม 
 
   4.  นับคาความถ่ีและคํานวณคารอยละของความถ่ีในการปรากฏของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ 
ในการออกเสียงของกลุมตัวอยางท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูงและตํ่าโดยไมจําแนก      
วัจนลีลา จากนั้นเปรียบเทียบรูปแปรและดูการกระจายความถ่ีของแตละรูปแปรในแตละกลุม
ประสบการณทางภาษาอังกฤษเพ่ือดูวา ในแตละกลุมปรากฏรูปแปรใดบางและแตละรูปมีความถ่ีใน
การปรากฏมากนอยเพียงใด และดูวา ในการออกเสียงของกลุมตัวอยางท่ีมีประสบการณทาง
ภาษาอังกฤษตํ่าและสูง กลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูงมีความถ่ีในออกเสียง /v/ เปนรูป
แปรมาตรฐานมากกวากลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่าตามสมมติฐานขอท่ี 3 หรือไม 
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   รวมท้ังนับคาความถ่ีและคํานวณคารอยละของความถ่ีในการปรากฏของรูปแปรตาง ๆ ของ 
/v/ ท่ีปรากฏในแตละตําแหนงจําแนกตามประสบการณทางภาษาอังกฤษ จากนั้นเปรียบเทียบรูป
แปรและดูการกระจายความถ่ีของแตละรูปแปรท่ีออกเสียงโดยกลุมท่ีมีประสบการณทาง
ภาษาอังกฤษตํ่าและสูงในแตละตําแหนงเพื่อดูวา ในแตละตําแหนงในแตละกลุมปรากฏรูปแปร
ใดบางและแตละรูปมีความถ่ีในการปรากฏมากนอยเพียงใด และดูวา ในแตละตําแหนงนั้นกลุมท่ีมี
ประสบการณทางภาษาอังกฤษสูงมีความถ่ีในออกเสียง /v/ เปนรูปแปรมาตรฐานมากกวากลุมท่ีมี
ประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่าตามสมมติฐานขอท่ี 3 หรือไม 
 
 5.  นับคาความถ่ีและคํานวณคารอยละของความถ่ีในการปรากฏของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ 
ในคําภาษาอังกฤษจําแนกตามวัจนลีลาโดยควบคุมประสบการณทางภาษาอังกฤษ นั่นก็คือ จําแนก
ตามวัจนลีลาโดยแยกพิจารณาทีละกลุมประสบการณทางภาษาอังกฤษนั่นเอง จากน้ันเปรียบเทียบ
รูปแปรและดูการกระจายความถ่ีของแตละรูปแปรในแตละกลุมประสบการณทางภาษาอังกฤษ
จําแนกตามวัจนลีลาเพื่อดูวา ในแตละกลุมประสบการณทางภาษาอังกฤษปรากฏรูปแปรใดบางและ
รูปแปรตาง ๆ ดังกลาวนั้นมีความถ่ีในการปรากฏในวัจนลีลาแบบตาง ๆ มากนอยเพียงใด และดูวา  
ในแตละกลุมประสบการณทางภาษาอังกฤษนั้นรูปแปรมาตรฐานจะมีความถ่ีในการปรากฏมากข้ึน
ในวัจนลีลาท่ีเปนทางการมากข้ึนตามสมมติฐานขอท่ี 2 หรือไม 
 
 อีกท้ังทําการนับคาความถ่ีและคํานวณคารอยละของความถ่ีในการปรากฏของรูปแปร    
ตาง ๆ ของ /v/ ในคําภาษาอังกฤษจําแนกตามประสบการณทางภาษาอังกฤษโดยควบคุมวัจนลีลา 
นั่นก็คือ จําแนกตามประสบการณทางภาษาอังกฤษโดยแยกพิจารณาทีละวัจนลีลานั่นเอง จากนั้น
เปรียบเทียบรูปแปรและดูการกระจายความถี่ของแตละรูปแปรในแตละวัจนลีลาจําแนกตาม
ประสบการณทางภาษาอังกฤษเพื่อดูวา ในแตละวัจนลีลาปรากฏรูปแปรใดบางและรูปแปรตาง ๆ 
ดังกลาวนั้นมีความถ่ีในการปรากฏในกลุมตาง ๆ มากนอยเพียงใด และดูวา ในแตละวัจนลีลานั้น 
กลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูงมีความถ่ีในออกเสียง /v/ เปนรูปแปรมาตรฐานมากกวา
กลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่าตามสมมติฐานขอท่ี 3 หรือไม 
 
 ท้ังนี้ ในการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการแปรของเสียง /v/ ในคําภาษาอังกฤษกับตัว
แปรทางสังคม ไดแก วัจนลีลาและประสบการณทางภาษาอังกฤษเพื่อดูวา การแปรของเสียง /v/ ใน
คําภาษาอังกฤษมีความสัมพันธกับวัจนลีลาและประสบการณทางภาษาอังกฤษตามสมมติฐานขอท่ี 
4 หรือไม หรือเพื่อดูวา คาความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในคําภาษาอังกฤษที่ปรากฏในแตละ    
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วัจนลีลาและแตละกลุมประสบการณทางภาษาอังกฤษมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
หรือไม ผูวิจัยจะนําคาท่ีไดมาวิเคราะหผลทางสถิติดวยการทดสอบคาไคสแคว (χ2) เนื่องจากขอมูล
ท่ีเก็บรวบรวมมานั้นเปนขอมูลเชิงคุณภาพ คือ อยูในมาตรานามบัญญัติ (nominal scale) ซ่ึงตัวเลขท่ี
จะนํามาคํานวณเปนตัวเลขท่ีเกิดจากการนับหรือการแจกแจงความถ่ี โดยใชสูตรดังนี้ 
 
                 χ2 = Σ (O-E)2 
                                             E 
 
 เม่ือ χ2 คือ คาไคสแควร 
  O  คือ คาความถ่ีท่ีเกิดข้ึนจริงหรือความถ่ีท่ีสังเกตได (Observed Frequency) 
  E  คือ คาความถ่ีท่ีคาดหวัง (Expected Frequency) 
 
  สวนในการคํานวณหาคา E ของชองตาง ๆ จะใชสูตร  
 
                 E    =  R × C 
                                          N 
 
 เม่ือ R  คือ ผลรวมของความถ่ีในแถวน้ัน 
  C  คือ ผลรวมของความถ่ีในสดมภนั้น 
  N  คือ ผลรวมของความถ่ีท้ังหมด 
 
  หลังจากคํานวณคาไคสแควรแลว ก็จะทําการเปรียบเทียบคาไคสแควรท่ีคํานวณไดกับคา
ไคสแควรท่ีไดจากการเปดตารางคาวิกฤตของการแจกแจงไคสแควร โดยในการหาคาไคสแควรจาก
ตารางตองอาศัยคาองศาอิสระ หรือคา df (degree of freedom) ประกอบกับคาระดับความเช่ือม่ัน 
(α) ซ่ึงในการคํานวณคา df จะใชสูตร  
 
                             df   =  (c – 1) × (r – 1) 
 
 เม่ือ c  คือ จํานวนแถวของตาราง 
  r  คือ จํานวนสดมภของตาราง 
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  เม่ือทําการเปรียบเทียบดังกลาวแลว ถาคาไคสแควรท่ีคํานวณไดมีคามากกวาไคสแควรใน
ตารางแสดงวา การแปรเสียงของตัวแปรภาษามีความสัมพันธกับตัวแปรทางสังคมน้ัน ๆ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ แตถาคาไคสแควรท่ีคํานวณไดมีคานอยกวาไคสแควรในตารางแสดงวา การแปร
เสียงของตัวแปรภาษาไมมีความสัมพันธกับตัวแปรทางสังคมนั้น ๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
  สําหรับในการคํานวณหาคารอยละของความถ่ีในการปรากฏของรูปแปรของ /v/ แตละรูป
แปรนั้น จะไดจากการนําผลรวมจํานวนคร้ังในการออกเสียงแตละรูปแปรหรือผลรวมความถ่ีในการ
ปรากฏของแตละรูปแปรไปหารดวยผลรวมจํานวนครั้งหรือผลรวมความถ่ีในการปรากฏของรูป
แปรทั้งหมดของ /v/ แลวคูณดวยหนึ่งรอย ซ่ึงแสดงเปนสูตรได ดังนี้ 
 

เปอรเซ็นตของรูปแปร = ผลรวมจํานวนคร้ังของรูปแปรแตละรูปแปร × 100 
                                                            ผลรวมจํานวนคร้ังของรูปแปรทุกรูปแปร 
 
 ในบทท่ี 3 นี้ ผูวิจัยไดกลาวถึงข้ันตอนในการดําเนินการวิจัยเพื่อใชเปนแนวทางในการ
ศึกษาวิจัยงานนี้ ซ่ึงแบงออกเปนการเลือกกลุมตัวอยาง เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย งานวิจัยนํารอง การ
เก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล 
   

สําหรับในบทท่ี 4 ผูวิจัยจะนําเสนอผลการศึกษาวิเคราะหการแปรของ /v/ ในคํา
ภาษาอังกฤษท่ีปรากฏในตําแหนงตนพยางคและทายพยางคตามวัจนลีลาและประสบการณทาง
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยาง 
 



บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมลู 
  

ในบทนี้ผูวิจัยจะนําเสนอผลการศึกษาวิเคราะหการแปรของ /v/ ในคําภาษาอังกฤษท่ีปรากฏ
ในตําแหนงตนพยางคและทายพยางค ซ่ึงจะกลาวถึงรูปแปรและความถ่ีของแตละรูปแปรของ /v/ 
และความสัมพันธระหวางการแปรของ /v/ กับตัวแปรทางสังคม ไดแก วัจนลีลา และประสบการณ
ทางภาษาอังกฤษ โดยแบงลําดับข้ันการเสนอผลการวิเคราะหออกได ดังนี้ 

 
1.  การแปรของ /v/ ในคําภาษาอังกฤษโดยไมจําแนกตามวัจนลีลาและประสบการณทาง

ภาษาอังกฤษ 
2.  การแปรของ /v/ ในคําภาษาอังกฤษตามวัจนลีลา 
3.  การแปรของ /v/ ในคําภาษาอังกฤษตามประสบการณทางภาษาอังกฤษ 
4.  การแปรของ /v/ ในคําภาษาอังกฤษตามวัจนลีลาและประสบการณทางภาษาอังกฤษ 

 
การแปรของ /v/ ในคําภาษาอังกฤษโดยไมจําแนกตามวัจนลีลาและประสบการณทางภาษาอังกฤษ 

 
 ผูวิจัยศึกษาวิเคราะหการแปรของ /v/ ในคําภาษาอังกฤษโดยไมจําแนกตามวัจนลีลาและ
ประสบการณทางภาษาอังกฤษเพ่ือพิสูจนสมมติฐานขอท่ี 1 วา ในการออกเสียง /v/ ในตําแหนงตน
พยางคและทายพยางคในคําภาษาอังกฤษโดยไมจําแนกวัจนลีลาและประสบการณทางภาษาอังกฤษ 
กลุมตัวอยางออกเสียงดังกลาวดวยรูปแปรท่ีหลากหลายหรือไม และรูปแปรของ /v/ ท่ีพบใน
ตําแหนงตนพยางคตางจากรูปแปรท่ีพบในตําแหนงทายพยางคหรือไม 
 
1.  ความถ่ีของ /v/ และรูปแปรของ /v/ ท่ีพบในงานวิจัย 
 
 จากกลุมตัวอยางจํานวนท้ังหมด 20 คน มีความถ่ีในการออกเสียง /v/ ในคําภาษาอังกฤษ
ท้ังส้ิน 1,200 คร้ัง ซ่ึงปรากฏเปน /v/ ในตําแหนงตนพยางคจํานวน 600 คร้ัง คิดเปนรอยละ 50 และ
ปรากฏเปน /v/ ในตําแหนงทายพยางค จํานวน 600 คร้ัง คิดเปนรอยละ 50 ดังตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4  ความถ่ีในการออกเสียง /v/ ในคําภาษาอังกฤษในแตละตําแหนงของกลุมตัวอยาง  
 

ตําแหนง ความถี่ รอยละ 

ตนพยางค 600 50 
ทายพยางค 600 50 

รวม 1200 100 

 
 จากการวิเคราะหรูปแปรของ /v/ ในการออกเสียงคําภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางพบวา มี
รูปแปรท้ังหมด 10 รูป คือ 
 
 -  [v] เสียงเสียดแทรก โฆษะ ฐานริมฝปากลางกับฟนบน (voiced labiodental fricative) ซ่ึง
เปนรูปแปรท่ีเปนรูปเปาหมายหรือรูปแปรมาตรฐานท่ีเจาของภาษาใช 
 
 -  [f] เสียงเสียดแทรก อโฆษะ ฐานริมฝปากลางกับฟนบน (voiceless labiodental fricative) 
เชนในคําวา “vine” กลุมตัวอยางบางคนออกเสียงเปน [faIn] และ “love” ออกเสียงเปน [l´f] 
 
 -  [s] เสียงเสียดแทรก อโฆษะ ฐานปุมเหงือก (voiceless alveolar fricative) ตัวอยางเชน 
กลุมตัวอยางบางคนออกเสียงคําวา “five” เปน [faIs] 
 
 -  [d] เสียงกัก โฆษะ ฐานปุมเหงือก (voiced alveolar stop) เชนคําวา “have” บางคนออก
เสียงเปน [hQd] 
 
 -  [t] เสียงกัก อโฆษะ ฐานปุมเหงือก (voiceless alveolar stop) เชนคําวา “detective” บาง
คนออกเสียงเปน [dItEktIt]  
 
 -  [b] เสียงกัก โฆษะ ฐานริมฝปาก (voiced bilabial stop) ตัวอยางเชน กลุมตัวอยางบางคน
ออกเสียงคําวา “vase” เปน [bes] เปนตน  
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 -  [p] เสียงกัก อโฆษะ ฐานริมฝปาก (voiceless bilabial stop) ตัวอยางเชน กลุมตัวอยางบาง
คนออกเสียงคําวา “have” เปน [hQp] และ “leave” เปน [lip] 
 
 -  [w] เสียงเปด โฆษะ ฐานริมฝปาก (voiced bilabial approximant) ตัวอยางเชนคําวา 
“vase” กลุมตัวอยางบางคนออกเสียงเปน [wes] และ “van” ออกเสียงเปน [wQn] 
 
 -  [ft] เสียงเสียดแทรก อโฆษะ ฐานริมฝปากลางกับฟนบน (voiceless labiodental fricative) 
ตามดวยเสียงกัก อโฆษะ ฐานปุมเหงือก (voiceless alveolar stop) เชนคําวา “serve” บางคนออก
เสียงเปน [s´ft] 
 
 -  [O] ไมมีการออกเสียง (deletion) เชนคําวา “five” บางคนออกเสียงเปน [faI] เปนตน 
 
 เม่ือนํารูปแปรตาง ๆ ขางตนมาแยกตามตําแหนงท่ีปรากฏพบวา รูปแปรท่ีปรากฏใน
ตําแหนงตนพยางคมี 4 รูป คือ [v], [f], [w] และ [b] สวนรูปแปรท่ีปรากฏในตําแหนงทายพยางคมี  
8 รูป คือ [v], [f], [p], [O], [t], [d], [s] และ [ft] ดังตารางท่ี 5 
 
ตารางท่ี 5  รูปแปรของ /v/ แยกตามตําแหนงท่ีปรากฏ  
 

          ตําแหนง 
รูปแปรของ /v/ 

         ตนพยางค                                [v]  [f]  [w]  [b]     
         ทายพยางค                                [v]  [f]  [p]  [O]  [t]  [d]  [s]  [ft] 

 
2.  รูปแปรและความถี่ของรูปแปรของ /v/ ในคําภาษาอังกฤษท้ังในตําแหนงตนพยางคและทาย
พยางคโดยไมจําแนกวัจนลีลาและประสบการณทางภาษาอังกฤษ 
  
 จากการศึกษาวิเคราะห กลุมตัวอยางท้ัง 20 คนออกเสียง /v/ ในคําภาษาอังกฤษท้ังใน
ตําแหนงตนพยางคและทายพยางค โดยไมจําแนกวัจนลีลาและประสบการณทางภาษาอังกฤษเปน
จํานวนความถ่ีท้ังส้ิน 1,200 คร้ัง ปรากฏเปนรูปแปรตาง ๆ แตละรูปและมีการกระจายความถ่ีของแต
ละรูปแปรสรุปไดดังตารางท่ี 6 และภาพท่ี 2  
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ตารางท่ี 6  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ โดยไมจําแนกวัจนลีลาและประสบการณ   
 ทางภาษาอังกฤษ 
 

รูปแปรของ /v/ 
ความถี่ [v] [f] [w] [p] [O] [b] [d] [t] [s] [ft] 

รวม 

ความถ่ี 602 222 243 65 60 2 1 3 1 1 1200 
รอยละ 50.17 18.50 20.25 5.42 5.00 0.17 0.08 0.25 0.08 0.08 100 

 
 

50.17

18.50 20.25

5.42 5.00
0.17 0.08 0.25 0.08 0.08

0

10

20

30

40

50

60

รอ
ย
ล
ะ

[v] [f] [w] [p] [  ] [b] [d] [t] [s] [ft]

รูปแปร
 

 
ภาพท่ี 2  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ โดยไมจําแนกวัจนลีลาและประสบการณ   
   ทางภาษาอังกฤษ 
 
 จากตารางท่ี 6 และภาพท่ี 2 จะเห็นไดวารูปแปร [v] มีความถ่ีในการปรากฏมากท่ีสุด คือ 
602 คร้ัง คิดเปนรอยละ 50.17 รองลงมาคือ รูปแปร [w] ปรากฏ 243 คร้ัง คิดเปนรอยละ 20.25 
ตามมาดวยรูปแปร [f] ปรากฏ 222 คร้ัง คิดเปนรอยละ 18.50 รูปแปร [p] ปรากฏ 65 คร้ัง คิดเปนรอย
ละ 5.42 และรูปแปร [O] ปรากฏ 60 คร้ัง คิดเปนรอยละ 5 สวนรูปแปรอ่ืน ๆ นั้นปรากฏนอยมาก คือ 
รูปแปร [t] ปรากฏ 3 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.25 และรูปแปร [b] ปรากฏ 2 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.17 
สุดทายคือ รูปแปร [d], [s] และ [ft] แตละรูปมีความถี่ในการปรากฏนอยท่ีสุด คือปรากฏเพียงรูป
แปรละ 1 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.08 เทานั้น 
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 ท้ังนี้ ในการนําเสนอการวิเคราะหตาง ๆ ตอไป ผูวิจัยไดรวมรูปแปร [t], [b], [d], [s] และ 
[ft] เปนกลุมเดียวกัน เรียกวา รูปแปรอ่ืน ๆ เนื่องจากเปนรูปแปรที่มีความถ่ีในการปรากฏนอยคร้ัง 
กลาวคือ รูปแปร [t] ปรากฏเพียง 3 คร้ัง และ [b] ปรากฏเพียง 2 คร้ัง สวนรูปแปรอีก 3 รูปท่ีเหลือ 
ไดแก [d], [s] และ [ft] นอกจากจะมีความถ่ีในการปรากฏนอยมาก คือเพียงคร้ังเดียวแลว ยังมีการ
ปรากฏในการออกเสียงของกลุมตัวอยางเพียงคนเดียวเทานั้นอีกดวย ซ่ึงรวมแลวรูปแปรตาง ๆ ท่ี
รวมเปนรูปแปรอ่ืน ๆ นั้น มีความถ่ีในการปรากฏ 8 คร้ัง คิดเปนเพียงรอยละ 0.67 
  
 ผลการวิเคราะหพบวาสอดคลองกับสมมติฐานท่ีต้ังไววา ในการออกเสียง /v/ ในตําแหนง
ตนพยางคและทายพยางคในคําภาษาอังกฤษโดยไมจําแนกวัจนลีลาและประสบการณทาง
ภาษาอังกฤษ กลุมตัวอยางออกเสียงดังกลาวดวยรูปแปรท่ีหลากหลาย ซ่ึงกลุมตัวอยางมีการออก
เสียงรูปแปรท้ังหมด 10 รูป ไดแก [v], [f], [w], [p], [O], [b], [d], [t], [s] และ [ft] 
 
3.  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรของ /v/ ในคําภาษาอังกฤษในแตละตําแหนงโดยไมจําแนกวัจน
ลีลาและประสบการณทางภาษาอังกฤษ 
 
 จากการศึกษาวิเคราะหการแปรของ /v/ ในคําภาษาอังกฤษในตําแหนงตนพยางคโดยไม
จําแนกวัจนลีลาและประสบการณทางภาษาอังกฤษพบวา กลุมตัวอยางท้ังหมดออกเสียง /v/ เปน
จํานวนความถ่ีท้ังส้ิน 600 คร้ัง ปรากฏเปนรูปแปรตาง ๆ และมีการกระจายความถ่ีของแตละรูปแปร
สรุปไดดังตารางท่ี 7 และภาพท่ี 3 
 
ตารางท่ี 7  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในตําแหนงตนพยางคโดยไมจําแนก     
  วัจนลีลาและประสบการณทางภาษาอังกฤษ 
 

รูปแปรของ /v/ 
ความถี่ [v] [f] [w] [p] [O] อ่ืน ๆ 

รวม 

ความถ่ี 348 7 243 - - 2 600 
รอยละ 58.00 1.17 40.50 - - 0.33 100 

 



 

63 

58.00

1.17

40.50

0.33

0

10

20

30

40

50

60

70

รอ
ย
ล
ะ

[v] [f] [w] อ่ืน ๆ

รูปแปร
 

 
ภาพท่ี 3  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในตําแหนงตนพยางคโดยไมจําแนก     
  วัจนลีลาและประสบการณทางภาษาอังกฤษ 
 
 จากตารางท่ี 7 และภาพท่ี 3 เม่ือเปรียบเทียบรูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ 
ในตําแหนงตนพยางคโดยไมจําแนกวัจนลีลาและประสบการณทางภาษาอังกฤษพบวา มีรูปแปร
จํานวนท้ังหมด 4 รูป ไดแก [v], [f], [w] และรูปแปรอ่ืน ๆ ซ่ึงรูปแปร [v] มีความถ่ีในการปรากฏ
มากท่ีสุด คือ 348 คร้ัง คิดเปนรอยละ 58 รองลงมาคือ รูปแปร [w] ปรากฏ 243 คร้ัง คิดเปนรอยละ 
40.50 ตามมาดวยรูปแปร [f] ปรากฏ 7 คร้ัง คิดเปนรอยละ 1.17 สุดทายคือ รูปแปรอ่ืน ๆ ซ่ึงมีความถ่ี
ในการปรากฏนอยท่ีสุด คือปรากฏเพียง 2 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.33  
 
 จากการศึกษาวิเคราะหการแปรของ /v/ ในคําภาษาอังกฤษในตําแหนงทายพยางคโดยไม
จําแนกวัจนลีลาและประสบการณทางภาษาอังกฤษพบวา กลุมตัวอยางท้ังหมดออกเสียง /v/ เปน
จํานวนความถ่ีท้ังส้ิน 600 คร้ัง ปรากฏเปนรูปแปรตาง ๆ และมีการกระจายความถ่ีของแตละรูปแปร
สรุปไดดังตารางท่ี 8 และภาพท่ี 4 
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ตารางท่ี 8  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในตําแหนงทายพยางคโดยไมจําแนก     
  วัจนลีลาและประสบการณทางภาษาอังกฤษ 
 

รูปแปรของ /v/ 
ความถี่ [v] [f] [w] [p] [O] อ่ืน ๆ 

รวม 

ความถ่ี 254 215 - 65 60 6 600 
รอยละ 42.33 35.83 - 10.83 10.00 1.00 100 
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ภาพท่ี 4  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในตําแหนงทายพยางคโดยไมจําแนก     
  วัจนลีลาและประสบการณทางภาษาอังกฤษ 
 
 จากตารางท่ี 8 และภาพท่ี 4 เม่ือเปรียบเทียบรูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ 
ในตําแหนงทายพยางคโดยไมจําแนกวัจนลีลาและประสบการณทางภาษาอังกฤษพบวา มีรูปแปร
จํานวนท้ังหมด 5 รูป ไดแก [v], [f], [p], [O] และรูปแปรอ่ืน ๆ ซ่ึงรูปแปร [v] มีความถี่ในการปรากฏ
มากท่ีสุด คือ 254 คร้ัง คิดเปนรอยละ 42.33 รองลงมาคือ รูปแปร [f] ปรากฏ 215 คร้ัง คิดเปนรอยละ 
35.83 ตามมาดวยรูปแปร [p] ปรากฏ 65 คร้ัง คิดเปนรอยละ 10.83 รูปแปร [O] ปรากฏ 60 คร้ัง คิด
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เปนรอยละ 10 และสุดทายคือ รูปแปรอ่ืน ๆ ซ่ึงมีความถ่ีในการปรากฏนอยท่ีสุด คือปรากฏ 6 คร้ัง 
คิดเปนรอยละ 1 เทานั้น 
 
  เพื่อใหเห็นภาพการเปรียบเทียบรูปแปรและความถ่ีของรูปแปรแตละรูปของ /v/ ในแตละ
ตําแหนงโดยไมจําแนกวัจนลีลาและประสบการณทางภาษาอังกฤษไดชัดเจนยิ่งข้ึนและเพื่อพิจารณา
ความสัมพันธระหวางการแปรของ /v/ ในคําภาษาอังกฤษโดยไมจําแนกวัจนลีลาและประสบการณ
ทางภาษาอังกฤษกับตําแหนงท่ีปรากฏ ผูวิจัยไดนํารูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ใน
แตละตําแหนงดังท่ีกลาวมาแลวนั้น มาเสนอพรอมกันอีกคร้ังในรูปของตารางและกราฟแทง ซ่ึง
พบวากลุมตัวอยางทั้งหมดออกเสียง /v/ เปนจํานวนความถี่ท้ังส้ิน 1,200 คร้ัง ปรากฏเปนรูปแปร 
ตาง ๆ และมีการกระจายความถ่ีของแตละรูปแปรสรุปไดดังตารางท่ี 9 และภาพท่ี 5 
 
ตารางท่ี 9  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในแตละตําแหนงโดยไมจําแนกวัจนลีลา 
   และประสบการณทางภาษาอังกฤษ 
 

รูปแปรของ /v/ 
ตําแหนง ความถี่ 

[v] [f] [w] [p] [O] อ่ืน ๆ 
รวม 

ตน ความถ่ี 348 7 243 - - 2 600 
พยางค รอยละ 58.00 1.17 40.50 - - 0.33 100 
ทาย ความถ่ี 254 215 - 65 60 6 600 
พยางค รอยละ 42.33 35.83 - 10.83 10.00 1.00 100 

χ 2 = 579.6  df = 5  p < 0.01 
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ภาพท่ี 5  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในแตละตําแหนงโดยไมจําแนกวัจนลีลา 
  และประสบการณทางภาษาอังกฤษ 
 
 จากตารางท่ี 9 และภาพท่ี 5 เม่ือเปรียบเทียบรูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ 
ในแตละตําแหนงโดยไมจําแนกวัจนลีลาและประสบการณทางภาษาอังกฤษจะเห็นไดวา ใน
ตําแหนงตนพยางคมีรูปแปรจํานวนท้ังหมด 4 รูป สวนในตําแหนงทายพยางคมีรูปแปรจํานวน
ท้ังหมด 5 รูป ซ่ึงรูปแปรที่พบท้ังในตําแหนงตนพยางคและทายพยางค ไดแก รูปแปร [v], [f] และ
รูปแปรอ่ืน ๆ สวนรูปแปร [w] พบเพียงในตําแหนงตนพยางคเทานั้น และรูปแปร [p] และ [O] พบ
เพียงในตําแหนงทายพยางคเทานั้น  โดยในตําแหนงตนพยางค รูปแปร [v] มีความถ่ีในการปรากฏ
มากท่ีสุด รองลงมาคือ รูปแปร [w], [f] และอ่ืน ๆ ตามลําดับ ท้ังนี้รูปแปร [v] และ [w] ปรากฏ
มากกวารูปแปร [f] และอ่ืน ๆ อยางเดนชัด สําหรับในตําแหนงทายพยางค รูปแปร [v] มีความถ่ีใน
การปรากฏมากท่ีสุดเชนเดียวกันกับในตําแหนงตนพยางค แตความถ่ีในการปรากฏของรูปแปร [v] 
ในตําแหนงตนพยางคมีมากกวาในตําแหนงทายพยางคถึงรอยละ 15 รูปแปรท่ีมีความถ่ีในการ
ปรากฏมากรองลงมาคือ รูปแปร [f], [p], [O] และ  อ่ืน ๆ ตามลําดับ โดยในตําแหนงทายพยางค รูป
แปร [v] และ [f] ปรากฏมากกวารูปแปรอ่ืนท่ีเหลืออยางเดนชัด นอกจากนี้เม่ือเปรียบเทียบความถ่ี
ของรูปแปรตาง ๆ ท่ีพบในท้ัง 2 ตําแหนงนอกเหนือจากรูปแปร [v] แลว ก็คือ รูปแปร [f] และอ่ืน ๆ 
พบวา ความถ่ีในการปรากฏของรูปแปร [f] ในตําแหนงทายพยางคมีมากกวาในตําแหนงตนพยางค
อยางชัดเจนคือ มากกวาถึงรอยละ 34 แตสําหรับรูปแปรอ่ืน ๆนั้น มีความถ่ีในการปรากฏในแตละ
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ตําแหนงคอนขางใกลเคียงกัน โดยรูปแปรอ่ืน ๆ ในตําแหนงทายพยางคมีความถ่ีมากกวาใน
ตําแหนงตนพยางคเพียงรอยละ 0.6 เทานั้น 
 
 จากการทดสอบคาไคสแควร (χ 2) ผลท่ีไดพบวา ความถ่ีในการปรากฏรูปแปรตาง ๆ ของ 
/v/ ในคําภาษาอังกฤษในตําแหนงตนพยางคและทายพยางคโดยไมจําแนกวัจนลีลาและ
ประสบการณทางภาษาอังกฤษมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 
0.01 นั่นคือ ตําแหนงมีความสัมพันธกับการแปรเสียงของ /v/ ในคําภาษาอังกฤษในตําแหนงตน
พยางคและทายพยางคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 0.01 (χ 2 = 579.6  df = 5         
p < 0.01) 
 

การแปรของ /v/ ในคําภาษาอังกฤษตามวัจนลีลา 
  

ผูวิจัยศึกษาวิเคราะหการแปรของ /v/ ในคําภาษาอังกฤษโดยจําแนกตามวัจนลีลาเพ่ือพิสูจน
สมมติฐานขอท่ี 2 ท่ีวา วัจนลีลาท่ีเปนทางการมากข้ึนทําใหเกิดรูปแปรมาตรฐานมากข้ึน 
 
 ท้ังนี้ วัจนลีลาท่ีใชศึกษาในงานวิจัยนี้มี 3 วัจนลีลา ไดแก 
  
 -  วัจนลีลาแบบการสัมภาษณซ่ึงเปนวัจนลีลาแบบไมเปนทางการ  
 -  วัจนลีลาแบบการอานขอความซ่ึงเปนวัจนลีลาแบบเปนทางการ 
 -  วัจนลีลาแบบการอานคูเทียบเสียงซ่ึงเปนวัจนลีลาแบบเปนทางการมากท่ีสุด 
 
1.  รูปแปรและความถี่ของรูปแปรของ /v/ ในคําภาษาอังกฤษท้ังในตําแหนงตนพยางคและทาย
พยางคโดยจําแนกตามวัจนลีลา 
 
 เม่ือพิจารณารูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ท่ีปรากฏท้ังในตําแหนงตน
พยางคและทายพยางคโดยจําแนกตามวัจนลีลา ไดผลดังนี้ 
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 1.1  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในวัจนลีลาแบบการสัมภาษณ 
 
 จากการศึกษาวิเคราะห กลุมตัวอยางท้ัง 20 คนออกเสียง /v/ ในคําภาษาอังกฤษท้ังใน
ตําแหนงตนพยางคและทายพยางคในวัจนลีลาแบบการสัมภาษณเปนจํานวนความถ่ีท้ังส้ิน 400 คร้ัง 
ปรากฏเปนรูปแปรตาง ๆ แตละรูปและมีการกระจายความถ่ีของแตละรูปแปรสรุปไดดังตารางท่ี 10 
และภาพท่ี 6 
 
ตารางท่ี 10  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในวัจนลีลาแบบการสัมภาษณ 
 

รูปแปรของ /v/ 
ความถี่ [v] [f] [w] [p] [O] อ่ืน ๆ 

รวม 

ความถ่ี 153 92 98 24 29 4 400 
รอยละ 38.25 23.00 24.50 6.00 7.25 1.00 100 
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ภาพท่ี 6  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในวัจนลีลาแบบการสัมภาษณ 
 
 จากตารางท่ี 10 และภาพท่ี 6 เม่ือเปรียบเทียบรูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ 
ในวัจนลีลาแบบการสัมภาษณพบวา มีรูปแปรจํานวนท้ังหมด 6 รูป ไดแก รูปแปร [v], [f], [w], [p], 
[O] และอ่ืน ๆ ซ่ึงรูปแปร [v] มีความถ่ีในการปรากฏมากท่ีสุด คือ 153 คร้ัง คิดเปนรอยละ 38.25 
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รองลงมาคือ รูปแปร [w] ปรากฏ 98 คร้ัง คิดเปนรอยละ 24.5 ตามมาดวยรูปแปร [f] มีความถ่ีในการ
ปรากฏใกลเคียงกับ [w] คือปรากฏ 92 คร้ัง คิดเปนรอยละ 23  รูปแปร [O] ปรากฏ 29 คร้ัง คิดเปน
รอยละ 7.25 รูปแปร [p] ปรากฏ 24 คร้ัง คิดเปนรอยละ 6 และสุดทายคือ รูปแปรอ่ืน ๆ ซ่ึงมีความถ่ี
ในการปรากฏนอยท่ีสุด คือปรากฏเพียง 4 คร้ัง คิดเปนรอยละ 1 
 
 1.2  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในวัจนลีลาแบบการอานขอความ 
 
 สําหรับการศึกษาวิเคราะหการแปรของ /v/ ในคําภาษาอังกฤษท้ังในตําแหนงตนพยางคและ
ทายพยางคในวัจนลีลาแบบการอานขอความพบวา กลุมตัวอยางท้ังหมดออกเสียง /v/ เปนจํานวน
ความถ่ีท้ังส้ิน 400 คร้ัง ปรากฏเปนรูปแปรตาง ๆ และมีการกระจายความถ่ีของแตละรูปแปรสรุปได
ดังตารางท่ี 11 และภาพท่ี 7 
 
ตารางท่ี 11  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในวัจนลีลาแบบการอานขอความ 
 

รูปแปรของ /v/ 
ความถี่ [v] [f] [w] [p] [O] อ่ืน ๆ 

รวม 

ความถ่ี 212 59 79 26 22 2 400 
รอยละ 53.00 14.75 19.75 6.50 5.50 0.50 100 
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ภาพท่ี 7  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในวัจนลีลาแบบการอานขอความ 
 
 จากตารางท่ี 11 และภาพท่ี 7 เม่ือเปรียบเทียบรูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ 
ในวัจนลีลาแบบการอานขอความพบวา มีรูปแปรจํานวนท้ังหมด 6 รูป โดยจะเห็นไดวาเหมือนกับ
รูปแปรท่ีพบในวัจนลีลาแบบการสัมภาษณ อันไดแก รูปแปร [v], [f], [w], [p], [O] และอ่ืน ๆ ซ่ึงรูป
แปร [v] มีความถ่ีในการปรากฏมากท่ีสุด คือ 212 คร้ัง คิดเปนรอยละ 53 รองลงมาคือ รูปแปร [w] 
ปรากฏ 79 คร้ัง คิดเปนรอยละ 19.75 ตามมาดวยรูปแปร [f] ปรากฏ 59 คร้ัง คิดเปนรอยละ 14.75 รูป
แปร [p] ปรากฏ 26 คร้ัง คิดเปนรอยละ 6.5 รูปแปร [O] ปรากฏ 22 คร้ัง คิดเปนรอยละ 5.5 และ
สุดทายคือ รูปแปรอ่ืน ๆ ซ่ึงมีความถ่ีในการปรากฏนอยท่ีสุด คือปรากฏเพียง 2 คร้ัง คิดเปนรอยละ 
0.5 เทานั้น 
 
 1.3  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในวัจนลีลาแบบการอานคูเทียบเสียง 
 
 สวนการศึกษาวิเคราะหการแปรของ /v/ ในคําภาษาอังกฤษท้ังในตําแหนงตนพยางคและ
ทายพยางคในวัจนลีลาแบบการอานคูเทียบเสียงพบวา กลุมตัวอยางท้ังหมดออกเสียง /v/ เปนจาํนวน
ความถ่ีท้ังส้ิน 400 คร้ัง ปรากฏเปนรูปแปรตาง ๆ และมีการกระจายความถ่ีของแตละรูปแปรสรุปได
ดังตารางท่ี 12 และภาพท่ี 8 
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ตารางท่ี 12  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในวัจนลีลาแบบการอานคูเทียบเสียง 
 

รูปแปรของ /v/ 
ความถี่ [v] [f] [w] [p] [O] อ่ืน ๆ 

รวม 

ความถ่ี 237 71 66 15 9 2 400 
รอยละ 59.25 17.75 16.50 3.75 2.25 0.50 100 
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ภาพท่ี 8  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในวัจนลีลาแบบการอานคูเทียบเสียง 
 
 จากตารางท่ี 12 และภาพท่ี 8 เม่ือเปรียบเทียบรูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ 
ในวัจนลีลาแบบการอานคูเทียบเสียงพบวา มีรูปแปรจํานวนท้ังหมด 6 รูป โดยจะเห็นไดวา
เหมือนกับรูปแปรท่ีพบในวัจนลีลาแบบการสัมภาษณและการอานขอความ อันไดแก รูปแปร [v], 
[f], [w], [p], [O] และอ่ืน ๆ ซ่ึงรูปแปร [v] มีความถ่ีในการปรากฏมากท่ีสุด คือ 237 คร้ัง คิดเปนรอย
ละ 59.25 รองลงมาคือ รูปแปร [f] ปรากฏ 71 คร้ัง คิดเปนรอยละ 17.75 ตามมาดวยรูปแปร [w] มี
ความถ่ีในการปรากฏใกลเคียงกับ [f] คือปรากฏ 66 คร้ัง คิดเปนรอยละ 16.5 รูปแปร [p] ปรากฏ 15 
คร้ัง คิดเปนรอยละ 3.75 รูปแปร [O] ปรากฏ 9 คร้ัง คิดเปนรอยละ 2.25 และสุดทายคือ รูปแปรอ่ืน ๆ 
ซ่ึงมีความถ่ีในการปรากฏนอยท่ีสุด คือปรากฏเพียง 2 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.5 เทานั้น 
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 เพื่อใหเห็นภาพการเปรียบเทียบรูปแปรและความถ่ีของรูปแปรแตละรูปของ /v/ ในแต
ละวัจนลีลาไดชัดเจนยิ่งข้ึนและเพ่ือพิจารณาความสัมพันธระหวางการแปรของ /v/ ในคํา
ภาษาอังกฤษท้ังในตําแหนงตนพยางคและทายพยางคกับวัจนลีลา ผูวิจัยไดนํารูปแปรและความถ่ี
ของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในแตละวัจนลีลาดังท่ีกลาวมาแลวนั้น มาเสนอพรอมกันอีกคร้ังในรูป
ของตารางและกราฟแทง ซ่ึงรูปแปรแตละรูปของ /v/ มีการกระจายความถ่ีในแตละวัจนลีลาสรุปได
ดังตารางท่ี 13 และภาพท่ี 9 
 
ตารางท่ี 13  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ท้ังในตําแหนงตนพยางคและทายพยางค 
   โดยจําแนกตามวัจนลีลา 
 

รูปแปรของ /v/ 
วัจนลีลา ความถี่ 

[v] [f] [w] [p] [O] อ่ืน ๆ 
รวม 

ความถ่ี 153 92 98 24 29 4 400 
การสัมภาษณ 

รอยละ 38.25 23.00 24.50 6.00 7.25 1.00 100 
ความถ่ี 212 59 79 26 22 2 400 

การอานขอความ 
รอยละ 53.00 14.75 19.75 6.50 5.50 0.50 100 
ความถ่ี 237 71 66 15 9 2 400 

การอานคูเทียบเสียง 
รอยละ 59.25 17.75 16.50 3.75 2.25 0.50 100 

χ2 = 46.95  df = 10  p < 0.01 
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ภาพท่ี 9  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ท้ังในตําแหนงตนพยางคและทายพยางค 
 โดยจําแนกตามวัจนลีลา 
 
 จากตารางท่ี 13 และภาพท่ี 9 เม่ือเปรียบเทียบรูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ 
ในแตละวัจนลีลาจะเห็นไดวา ทุกวัจนลีลามีรูปแปรจํานวนท้ังหมด 6 รูป ไดแก รูปแปร [v], [f], [w], 
[p], [O] และอ่ืน ๆ โดยในวัจนลีลาแบบการสัมภาษณซ่ึงเปนวัจนลีลาแบบไมเปนทางการ รูปแปร 
[v] มีความถ่ีในการปรากฏมากท่ีสุด รองลงมาคือ รูปแปร [w], [f], [O], [p] และอ่ืน ๆ ตามลําดับ 
สําหรับในวัจนลีลาแบบการอานขอความซ่ึงเปนวัจนลีลาแบบเปนทางการ รูปแปร [v] มีความถ่ีใน
การปรากฏมากท่ีสุด รองลงมาคือ รูปแปร [w], [f], [p], [O] และอ่ืน ๆ ตามลําดับ สวนในวัจนลีลา
แบบการอานคูเทียบเสียงซ่ึงเปนวัจนลีลาแบบเปนทางการมากท่ีสุด รูปแปร [v] มีความถ่ีในการ
ปรากฏมากท่ีสุดซ่ึงตางจากรูปแปรอ่ืน ๆ ท่ีเหลือ คือ [f], [w], [p], [O] และอ่ืน ๆ อยางเห็นไดชัด รูป
แปรที่มีความถ่ีมากรองลงมาคือ [f], [w], [p], [O] และอ่ืน ๆ ตามลําดับ 
  
 จากการเปรียบเทียบรูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในแตละวัจนลีลาขางตน
สามารถแสดงเปนรูปแบบการปรากฏของแตละรูปแปรโดยเรียงลําดับตามคาความถ่ีจากมากไปหา
นอยได ดังนี้ 
 
 -  วัจนลีลาแบบการสัมภาษณ      [v] > [w] > [f] > [O] > [p] > อ่ืน ๆ 
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 -  วัจนลีลาแบบการอานขอความ      [v] > [w] > [f] > [p] > [O] > อ่ืน ๆ 
 -  วัจนลีลาแบบการอานคูเทียบเสียง   [v] > [f] > [w] > [p] > [O] > อ่ืน ๆ 
 
 ซ่ึงจะสังเกตเห็นไดวา ในท้ัง 3 วัจนลีลา รูปแปรท่ีมีความถ่ีในการปรากฏมากท่ีสุด คือ [v] 
และรูปแปรท่ีมีความถ่ีในการปรากฏนอยท่ีสุด คือ อ่ืน ๆ 
 

นอกจากนี้ จากตารางท่ี 13 และภาพท่ี 9 เม่ือพิจารณาความถ่ีในการปรากฏรูปแปร
มาตรฐาน [v] ในแตละวัจนลีลาพบวา ในวัจนลีลาแบบการสัมภาษณ รูปแปร [v] มีความถ่ีในการ
ปรากฏ 153 คร้ังจากการออกเสียงท้ังหมด 400 คร้ัง คิดเปนรอยละ 38.25 สําหรับในวัจนลีลาแบบ
การอานขอความ รูปแปร [v] มีความถ่ีในการปรากฏ 212 คร้ังจากการออกเสียงท้ังหมด 400 คร้ัง คิด
เปนรอยละ 53 สวนในวัจนลีลาแบบการอานคูเทียบเสียง รูปแปร [v] มีความถ่ีในการปรากฏ 237 
คร้ังจากการออกเสียงท้ังหมด 400 คร้ัง คิดเปนรอยละ 59.25 ซ่ึงจะเห็นไดวา กลุมตัวอยางออกเสียง 
/v/ เปนรูปแปรมาตรฐานในวัจนลีลาแบบการอานคูเทียบเสียงซ่ึงเปนวัจนลีลาแบบเปนทางการมาก
ท่ีสุดเปนความถ่ีสูงท่ีสุด และความถ่ีของรูปแปรมาตรฐานจะมีคาลดลงในวัจนลีลาท่ีเปนทางการ
นอยลง กลาวคือ รูปแปรมาตรฐานมีความถ่ีในการปรากฏมากท่ีสุดในวัจนลีลาแบบการอานคูเทียบ
เสียง รองลงมา คือ ในวัจนลีลาแบบการอานขอความ และมีความถ่ีในการปรากฏนอยท่ีสุดใน    
วัจนลีลาแบบการสัมภาษณ 
 

จากการทดสอบคาไคสแควร (χ 2) ผลท่ีไดพบวา ความถ่ีในการปรากฏรูปแปรตาง ๆ ของ 
/v/ ในคําภาษาอังกฤษท้ังในตําแหนงตนพยางคและทายพยางคในแตละวัจนลีลามีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 0.01 นั่นคือ วัจนลีลามีความสัมพันธกับการแปรเสียง
ของ /v/ ในคําภาษาอังกฤษอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 0.01 (χ 2 = 46.95  df = 10         
p < 0.01) 
 
2.  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรของ /v/ ในคําภาษาอังกฤษในแตละตําแหนงโดยจําแนกตาม 
วัจนลีลา 
  
 เม่ือพิจารณารูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ท่ีปรากฏในแตละตําแหนงโดย
จําแนกตามวัจนลีลา ไดผลดังนี้ 
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 2.1  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในตําแหนงตนพยางคโดยจําแนกตาม    
วัจนลีลา 
 
 จากการศึกษาวิเคราะห กลุมตัวอยางท้ัง 20 คนออกเสียง /v/ ในคําภาษาอังกฤษในตําแหนง
ตนพยางคในวัจนลีลาแบบการสัมภาษณเปนจํานวนความถ่ีท้ังส้ิน 200 คร้ัง ปรากฏเปนรูปแปร    
ตาง ๆ แตละรูปและมีการกระจายความถ่ีของแตละรูปแปรสรุปไดดังตารางท่ี 14 และภาพท่ี 10 
 
ตารางท่ี 14  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในตําแหนงตนพยางคในวัจนลีลาแบบ 
    การสัมภาษณ 
 

รูปแปรของ /v/ 

ความถ่ี [v] [f] [w] [p] [O] อ่ืน ๆ 
รวม 

ความถ่ี 97 3 98 - - 2 200 

รอยละ 48.50 1.50 49.00 - - 1.00 100 
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ภาพท่ี 10  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในตําแหนงตนพยางคในวัจนลีลาแบบ 
 การสัมภาษณ 
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 จากตารางท่ี 14 และภาพท่ี 10 เม่ือเปรียบเทียบรูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ 
/v/ ในตําแหนงตนพยางคในวัจนลีลาแบบการสัมภาษณพบวา กลุมตัวอยางออกเสียง /v/ เปนรูป
แปรตาง ๆ จํานวนท้ังหมด 4 รูป ไดแก รูปแปร [v], [f], [w] และอ่ืน ๆ ซ่ึงรูปแปร [w] มีความถ่ีใน
การปรากฏมากท่ีสุด คือ 98 คร้ัง คิดเปนรอยละ 49 รองลงมาคือ รูปแปร [v] ซ่ึงมีความถ่ีในการ
ปรากฏใกลเคียงกับ [w] มาก คือปรากฏถึง 97 คร้ัง คิดเปนรอยละ 48.5 ตามมาดวยรูปแปร [f] และ
รูปแปรอ่ืน ๆ ซ่ึงท้ัง 2 รูปนี้มีความถ่ีในการปรากฏใกลเคียงกันมากเชนกัน คือ ปรากฏเพียง 3 คร้ัง 
คิดเปนรอยละ 1.5 และปรากฏ 2 คร้ัง คิดเปนรอยละ 1 ตามลําดับ 
 
 สําหรับการศึกษาวิเคราะหการแปรของ /v/ ในคําภาษาอังกฤษในตําแหนงตนพยางคใน 
วัจนลีลาแบบการอานขอความพบวา กลุมตัวอยางท้ังหมดออกเสียง /v/ เปนจํานวนความถ่ีท้ังส้ิน 
200 คร้ัง ปรากฏเปนรูปแปรตาง ๆ และมีการกระจายความถ่ีของแตละรูปแปรสรุปไดดังตารางท่ี 15 
และภาพท่ี 11 
 
ตารางท่ี 15  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในตําแหนงตนพยางคในวัจนลีลาแบบ 
    การอานขอความ 
 

รูปแปรของ /v/ 
ความถี่ [v] [f] [w] [p] [O] อ่ืน ๆ 

รวม 

ความถ่ี 119 2 79 - - - 200 
รอยละ 59.50 1.00 39.50 - - - 100 
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ภาพท่ี 11  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในตําแหนงตนพยางคในวัจนลีลาแบบ 
 การอานขอความ 
 
 จากตารางท่ี 15 และภาพท่ี 11 เม่ือเปรียบเทียบรูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ 
/v/ ในตําแหนงตนพยางคในวัจนลีลาแบบการอานขอความพบวา มีรูปแปรจํานวนเพียง 3 รูป ไดแก 
รูปแปร [v], [f] และ[w] ซ่ึงรูปแปร [v] มีความถ่ีในการปรากฏมากท่ีสุด คือ 119 คร้ัง คิดเปนรอยละ 
59.5 รองลงมาคือ รูปแปร [w] ปรากฏ 79 คร้ัง คิดเปนรอยละ 39.5 และสุดทายคือ รูปแปร [f] ซ่ึงมี
ความถ่ีในการปรากฏนอยท่ีสุด คือปรากฏเพียง 2 คร้ัง คิดเปนรอยละ 1 เทานั้น 
 
 สวนการศึกษาวิเคราะหการแปรของ /v/ ในคําภาษาอังกฤษในตําแหนงตนพยางคใน     
วัจนลีลาแบบการอานคูเทียบเสียงพบวา กลุมตัวอยางออกเสียง /v/ เปนจํานวนความถี่ท้ังส้ิน 200 
คร้ัง ปรากฏเปนรูปแปรตาง ๆ และมีการกระจายความถ่ีของแตละรูปแปรสรุปไดดังตารางท่ี 16 และ
ภาพท่ี 12 
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ตารางท่ี 16  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในตําแหนงตนพยางคในวัจนลีลาแบบ 
    การอานคูเทียบเสียง 
 

รูปแปรของ /v/ 

ความถี่ [v] [f] [w] [p] [O] อ่ืน ๆ 
รวม 

ความถ่ี 132 2 66 - - - 200 

รอยละ 66.00 1.00 33.00 - - - 100 
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ภาพท่ี 12  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในตําแหนงตนพยางคในวัจนลีลาแบบ 
 การอานคูเทียบเสียง 
 
 จากตารางท่ี 16 และภาพท่ี 12 เม่ือเปรียบเทียบรูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ 
/v/ ในตําแหนงตนพยางคในวัจนลีลาแบบการอานคูเทียบเสียงพบวา มีรูปแปรจํานวน 3 รูป ไดแก 
รูปแปร [v], [f] และ[w] ซ่ึงรูปแปร [v] มีความถ่ีในการปรากฏมากท่ีสุด คือ 132 คร้ัง คิดเปนรอยละ 
66 รองลงมาคือ รูปแปร [w] ปรากฏ 66 คร้ัง คิดเปนรอยละ 33 และสุดทายคือ รูปแปร [f] ซ่ึงมี
ความถ่ีในการปรากฏนอยท่ีสุด คือปรากฏเพียง 2 คร้ัง คิดเปนรอยละ 1 เทานั้น 
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 เพื่อใหเห็นภาพการเปรียบเทียบรูปแปรและความถ่ีของรูปแปรแตละรูปของ /v/ ใน
ตําแหนงตนพยางคในแตละวัจนลีลาไดชัดเจนยิ่งข้ึนและเพื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางการแปร
ของ /v/ ในคําภาษาอังกฤษในตําแหนงตนพยางคกับวัจนลีลา ผูวิจัยไดนํารูปแปรและความถ่ีของรูป
แปรตาง ๆ ของ /v/ ในตําแหนงตนพยางคในแตละวัจนลีลาดังท่ีกลาวมาแลวนั้น มานําเสนอพรอม
กันอีกคร้ังในรูปของตารางและกราฟแทง ซ่ึงรูปแปรแตละรูปของ /v/ ในตําแหนงตนพยางคมีการ
กระจายความถ่ีในแตละวัจนลีลาสรุปไดดังตารางท่ี 17 และภาพท่ี 13 
 
ตารางท่ี 17  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในตําแหนงตนพยางคโดยจําแนก 
    ตามวัจนลีลา 

 
รูปแปรของ /v/ 

วัจนลีลา ความถี่ 
[v] [f] [w] [p] [O] อ่ืน ๆ 

รวม 

ความถ่ี 97 3 98 - - 2 200 
การสัมภาษณ 

รอยละ 48.50 1.50 49.00 - - 1.00 100 
ความถ่ี 119 2 79 - - - 200 

การอานขอความ 
รอยละ 59.50 1.00 39.50 - - - 100 
ความถ่ี 132 2 66 - - - 200 การอานคูเทียบ

เสียง รอยละ 66.00 1.00 33.00 - - - 100 
χ 2 = 13.79  df = 4  p < 0.01 
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ภาพท่ี 13  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในตําแหนงตนพยางคโดยจําแนก 
 ตามวัจนลีลา 
 
 จากตารางท่ี 17 และภาพท่ี 13 เม่ือเปรียบเทียบรูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ 
/v/ ในตําแหนงตนพยางคในแตละวัจนลีลาจะเห็นไดวา รูปแปรท่ีพบในท้ัง 3 วัจนลีลา ไดแก รูป
แปร [v], [f] และ[w] สวนรูปแปรอ่ืน ๆ พบเพียงในวัจนลีลาแบบการสัมภาษณเทานั้น โดยใน    
วัจนลีลาแบบการสัมภาษณซ่ึงเปนวัจนลีลาแบบไมเปนทางการ รูปแปร [w] มีความถ่ีในการปรากฏ
มากท่ีสุด รองลงมาคือ รูปแปร [v], [f] และอ่ืน ๆ ตามลําดับ ท้ังนี้รูปแปร [w] และ [v] ปรากฏ
มากกวารูปแปร [f] และอ่ืน ๆ อยางเดนชัด กลาวคือ แตละรูปปรากฏเกือบครึ่งหนึ่งของการออก
เสียงของกลุมตัวอยางท้ังหมด 200 คร้ัง ขณะท่ีในวัจนลีลาแบบการอานขอความซ่ึงเปนวัจนลีลา
แบบเปนทางการและวัจนลีลาแบบการอานคูเทียบเสียงซ่ึงเปนวัจนลีลาแบบเปนทางการมากท่ีสุด 
รูปแปร [v] มีความถ่ีในการปรากฏมากท่ีสุด รองลงมาคือ รูปแปร [w]  และ [f] ตามลําดับ 
 
 จากการเปรียบเทียบรูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในตําแหนงตนพยางคใน
แตละวัจนลีลาขางตนสามารถแสดงเปนรูปแบบการปรากฏของรูปแปรแตละรูป โดยเรียงลําดับตาม
คาความถ่ีจากมากไปหานอยได ดังนี้ 
 
 -  วัจนลีลาแบบการสัมภาษณ      [w] > [v] > [f] > อ่ืน ๆ 
 -  วัจนลีลาแบบการอานขอความ      [v] > [w] > [f]  
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 -  วัจนลีลาแบบการอานคูเทียบเสียง  [v] > [w] > [f]  
 
 ซ่ึงจะเห็นไดชัดเจนวา ในวัจนลีลาแบบเปนทางการและแบบเปนทางการมากท่ีสุดมี
รูปแบบการปรากฏของแตละรูปแปรเหมือนกัน โดยรูปแปร [v] เปนรูปแปรท่ีมีความถ่ีในการ
ปรากฏมากท่ีสุด สวนในวัจนลีลาแบบไมเปนทางการ รูปแปร [w] เปนรูปแปรท่ีมีความถ่ีในการ
ปรากฏมากท่ีสุด 
 

นอกจากนี้ จากตารางท่ี 17 และภาพท่ี 13 เม่ือพิจารณาความถ่ีในการปรากฏรูปแปร
มาตรฐาน [v] ในตําแหนงตนพยางคในแตละวัจนลีลาพบวา ในวัจนลีลาแบบการสัมภาษณ รูปแปร 
[v] มีความถ่ีในการปรากฏ 97 คร้ังจากการออกเสียงท้ังหมด 200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 48.5 สําหรับ
ในวัจนลีลาแบบการอานขอความ รูปแปร [v] มีความถ่ีในการปรากฏ 119 คร้ังจากการออกเสียง
ท้ังหมด 200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 59.5 สวนในวัจนลีลาแบบการอานคูเทียบเสียง รูปแปร [v] มี
ความถ่ีในการปรากฏ 132 คร้ังจากการออกเสียงท้ังหมด 200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 66 ซ่ึงจะเห็นไดวา  
กลุมตัวอยางออกเสียง /v/ เปนรูปแปรมาตรฐาน [v] มีคาความถ่ีเพิ่มมากข้ึนในวัจนลีลาท่ีเปน
ทางการมากข้ึน กลาวคือ รูปแปรมาตรฐานมีความถ่ีในการปรากฏนอยท่ีสุดในวัจนลีลาแบบการ
สัมภาษณ และมีความถ่ีในการปรากฏมากข้ึนในวัจนลีลาแบบการอานขอความ และมีความถ่ีในการ
ปรากฏมากท่ีสุดในวัจนลีลาแบบการอานคูเทียบเสียง 
 

จากการทดสอบคาไคสแควร (χ2) ผลท่ีไดพบวา ความถ่ีในการปรากฏรูปแปรตาง ๆ ของ 
/v/ ในคําภาษาอังกฤษในตําแหนงตนพยางคในแตละวัจนลีลามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 0.01 นั่นคือ วัจนลีลามีความสัมพันธกับการแปรเสียงของ /v/ ในคํา
ภาษาอังกฤษท่ีปรากฏในตําแหนงตนพยางคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 0.01   
(χ2 = 13.79  df = 4  p < 0.01) 
 
 2.2  รูปแปรและความถี่ของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในตําแหนงทายพยางคโดยจําแนกตาม    
วัจนลีลา 
 
 จากการศึกษาวิเคราะห กลุมตัวอยางท้ัง 20 คนออกเสียง /v/ ในคําภาษาอังกฤษในตําแหนง
ทายพยางคในวัจนลีลาแบบการสัมภาษณเปนจํานวนความถ่ีท้ังส้ิน 200 คร้ัง ปรากฏเปนรูปแปร    
ตาง ๆ แตละรูปและมีการกระจายความถ่ีของแตละรูปแปรสรุปไดดังตารางท่ี 18 และภาพท่ี 14 
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ตารางท่ี 18  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในตําแหนงทายพยางคในวัจนลีลาแบบ 
    การสัมภาษณ 
 

รูปแปรของ /v/ 
ความถี่ [v] [f] [w] [p] [O] อ่ืน ๆ 

รวม 

ความถ่ี 56 89 - 24 29 2 200 
รอยละ 28.00 44.50 - 12.00 14.50 1.00 100 
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ภาพท่ี 14  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในตําแหนงทายพยางคในวัจนลีลาแบบ 
 การสัมภาษณ 
 
 จากตารางท่ี 18 และภาพท่ี 14 เม่ือเปรียบเทียบรูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ 
/v/ ในตําแหนงทายพยางคในวัจนลีลาแบบการสัมภาษณพบวา กลุมตัวอยางออกเสียง /v/ เปนรูป
แปรตาง ๆ จํานวนท้ังหมด 5 รูป ไดแก รูปแปร [v], [f], [p], [O] และอ่ืน ๆ ซ่ึงรูปแปร [f] มีความถ่ีใน
การปรากฏมากท่ีสุด คือ 89 คร้ัง คิดเปนรอยละ 44.5 รองลงมาคือ รูปแปร [v] ปรากฏ 56 คร้ัง คิด
เปนรอยละ 28 ตามมาดวยรูปแปร [O] ปรากฏ 29 คร้ัง คิดเปนรอยละ 14.5 รูปแปร [p] ปรากฏ 24 
คร้ัง คิดเปนรอยละ 12 และสุดทายคือ รูปแปรอ่ืน ๆ ซ่ึงมีความถ่ีในการปรากฏนอยท่ีสุด คือปรากฏ
เพียง 2 คร้ัง คิดเปนรอยละ 1 
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 สําหรับการศึกษาวิเคราะหการแปรของ /v/ ในคําภาษาอังกฤษในตําแหนงทายพยางคใน 
วัจนลีลาแบบการอานขอความพบวา กลุมตัวอยางท้ังหมดออกเสียง /v/ เปนจํานวนความถ่ีท้ังส้ิน 
200 คร้ัง ปรากฏเปนรูปแปรตาง ๆ และมีการกระจายความถ่ีของแตละรูปแปรสรุปไดดังตารางท่ี 19 
และภาพท่ี 15 
 
ตารางท่ี 19  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในตําแหนงทายพยางคในวัจนลีลาแบบ 
    การอานขอความ 
 

รูปแปรของ /v/ 
ความถี่ [v] [f] [w] [p] [O] อ่ืน ๆ 

รวม 

ความถ่ี 93 57 - 26 22 2 200 
รอยละ 46.50 28.50 - 13.00 11.00 1.00 100 
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ภาพท่ี 15  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในตําแหนงทายพยางคในวัจนลีลาแบบ 
 การอานขอความ 
 
 จากตารางท่ี 19 และภาพท่ี 15 เม่ือเปรียบเทียบรูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ 
/v/ ในตําแหนงทายพยางคในวัจนลีลาแบบการอานขอความพบวา มีรูปแปรจํานวน 5 รูป ไดแก รูป
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แปร [v], [f], [p], [O] และอ่ืน ๆ ซ่ึงรูปแปร [v] มีความถ่ีในการปรากฏมากท่ีสุด คือ 93 คร้ัง คิดเปน
รอยละ 46.5 รองลงมาคือ รูปแปร [f] ปรากฏ 57 คร้ัง คิดเปนรอยละ 28.5 ตามมาดวยรูปแปร [p] 
ปรากฏ 26 คร้ัง คิดเปนรอยละ 13 รูปแปร [O] ปรากฏ 22 คร้ัง คิดเปนรอยละ 11 และสุดทายคือ รูป
แปรอื่น ๆ ซ่ึงมีความถ่ีในการปรากฏนอยท่ีสุด คือปรากฏเพียง 2 คร้ัง คิดเปนรอยละ 1 
 
 สวนการศึกษาวิเคราะหการแปรของ /v/ ในคําภาษาอังกฤษในตําแหนงทายพยางคใน     
วัจนลีลาแบบการอานคูเทียบเสียงพบวา กลุมตัวอยางออกเสียง /v/ เปนจํานวนความถี่ท้ังส้ิน 200 
คร้ัง ปรากฏเปนรูปแปรตาง ๆ และมีการกระจายความถ่ีของแตละรูปแปรสรุปไดดังตารางท่ี 20 และ
ภาพท่ี 16 
 
ตารางท่ี 20  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในตําแหนงทายพยางคในวัจนลีลาแบบ 
    การอานคูเทียบเสียง 
 

รูปแปรของ /v/ 
ความถี่ [v] [f] [w] [p] [O] อ่ืน ๆ 

รวม 

ความถ่ี 105 69 - 15 9 2 200 
รอยละ 52.50 34.50 - 7.50 4.50 1.00 100 
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ภาพท่ี 16  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในตําแหนงทายพยางคในวัจนลีลาแบบ 
 การอานคูเทียบเสียง 
 
 จากตารางท่ี 20 และภาพท่ี 16 เม่ือเปรียบเทียบรูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ 
/v/ ในตําแหนงทายพยางคในวัจนลีลาแบบการอานคูเทียบเสียงพบวา มีรูปแปรจํานวน 5 รูป ไดแก 
รูปแปร [v], [f], [p], [O] และอ่ืน ๆ ซ่ึงรูปแปร [v] มีความถ่ีในการปรากฏมากท่ีสุด คือ 105 คร้ัง คิด
เปนรอยละ 52.5 รองลงมาคือ รูปแปร [f] ปรากฏ 69 คร้ัง คิดเปนรอยละ 34.5 ตามมาดวยรูปแปร [p] 
ปรากฏ 15 คร้ัง คิดเปนรอยละ 7.5 รูปแปร [O] ปรากฏ 9 คร้ัง คิดเปนรอยละ 4.5 และสุดทายคือ รูป
แปรอื่น ๆ ซ่ึงมีความถ่ีในการปรากฏนอยท่ีสุด คือปรากฏเพียง 2 คร้ัง คิดเปนรอยละ 1 
 
 เพื่อใหเห็นภาพการเปรียบเทียบรูปแปรและความถ่ีของรูปแปรแตละรูปของ /v/ ใน
ตําแหนงทายพยางคในแตละวัจนลีลาไดชัดเจนยิ่งข้ึนและเพ่ือพิจารณาความสัมพันธระหวางการ
แปรของ /v/ ในคําภาษาอังกฤษในตําแหนงทายพยางคกับวัจนลีลา ผูวิจัยไดนํารูปแปรและความถ่ี
ของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในตําแหนงทายพยางคในแตละวัจนลีลาดังท่ีกลาวมาแลวนั้น มานําเสนอ
พรอมกันอีกคร้ังในรูปของตารางและกราฟแทง ซ่ึงรูปแปรแตละรูปของ /v/ ท่ีปรากฏในตําแหนง
ทายพยางคมีการกระจายความถ่ีในแตละวัจนลีลาสรุปไดดังตารางท่ี 21 และภาพท่ี 17 
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ตารางท่ี 21  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในตําแหนงทายพยางคโดยจําแนก 
    ตามวัจนลีลา 
 

รูปแปรของ /v/ 
วัจนลีลา ความถี่ 

[v] [f] [w] [p] [O] อ่ืน ๆ 
รวม 

ความถ่ี 56 89 - 24 29 2 200 
การสัมภาษณ 

รอยละ 28.00 44.50 - 12.00 14.50 1.00 100 
ความถ่ี 93 57 - 26 22 2 200 

การอานขอความ 
รอยละ 46.50 28.50 - 13.00 11.00 1.00 100 
ความถ่ี 105 69 - 15 9 2 200 

การอานคูเทียบเสียง 
รอยละ 52.50 34.50 - 7.50 4.50 1.00 100 

χ 2 = 36.17  df = 8  p < 0.01 
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ภาพท่ี 17  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในตําแหนงทายพยางคโดยจําแนก 
 ตามวัจนลีลา 
 
 จากตารางท่ี 21 และภาพท่ี 17 เม่ือเปรียบเทียบรูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ 
/v/ ในตําแหนงทายพยางคในแตละวัจนลีลาจะเห็นไดวา ในทุกวัจนลีลาปรากฏรูปแปรจํานวน
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ท้ังหมด 5 รูป ไดแก รูปแปร [v], [f], [p], [O] และอ่ืน ๆ โดยในวัจนลีลาแบบการสัมภาษณซ่ึงเปน
วัจนลีลาแบบไมเปนทางการ รูปแปร [f] มีความถ่ีในการปรากฏมากท่ีสุด รองลงมาคือ รูปแปร [v], 
[O], [p] และอื่น ๆ ตามลําดับ สวนในวัจนลีลาแบบการอานขอความซ่ึงเปนวัจนลีลาแบบเปน
ทางการและวัจนลีลาแบบการอานคูเทียบเสียงซ่ึงเปนวัจนลีลาแบบเปนทางการมากท่ีสุด รูปแปร [v] 
มีความถ่ีในการปรากฏมากท่ีสุด รองลงมาคือ รูปแปร [f], [p], [O] และอ่ืน ๆ ตามลําดับ 
 
 จากการเปรียบเทียบรูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในตําแหนงทายพยางค
ในแตละวัจนลีลาขางตนสามารถแสดงเปนรูปแบบการปรากฏของแตละรูปแปรโดยเรียงลําดับตาม
คาความถ่ีจากมากไปหานอยได ดังนี้ 
 
 -  วัจนลีลาแบบการสัมภาษณ      [f] > [v] > [O] > [p] > อ่ืน ๆ 
 -  วัจนลีลาแบบการอานขอความ      [v] > [f] > [p] > [O] > อ่ืน ๆ 
 -  วัจนลีลาแบบการอานคูเทียบเสียง  [v] > [f] > [p] > [O] > อ่ืน ๆ 
 
 ซ่ึงจะเห็นไดชัดเจนวา ในวัจนลีลาแบบเปนทางการและแบบเปนทางการมากท่ีสุดมี
รูปแบบการปรากฏของแตละรูปแปรเหมือนกัน โดยรูปแปร [v] เปนรูปแปรท่ีมีความถ่ีในการ
ปรากฏมากท่ีสุด สวนในวัจนลีลาแบบไมเปนทางการ รูปแปร [f] เปนรูปแปรท่ีมีความถ่ีในการ
ปรากฏมากท่ีสุด อีกท้ังยังเห็นไดชัดวา ในท้ัง 3 วัจนลีลา รูปแปรอ่ืน ๆ เปนรูปแปรท่ีมีความถ่ีในการ
ปรากฏนอยท่ีสุด 
 

นอกจากนี้ จากตารางท่ี 21 และภาพท่ี 17 เม่ือพิจารณาความถ่ีในการปรากฏรูปแปร
มาตรฐาน [v] ในตําแหนงทายพยางคในแตละวัจนลีลาพบวา ในวัจนลีลาแบบการสัมภาษณ รูปแปร 
[v] มีความถ่ีในการปรากฏ 56 คร้ังจากการออกเสียงท้ังหมด 200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 28 สําหรับ
ในวัจนลีลาแบบการอานขอความ รูปแปร [v] มีความถ่ีในการปรากฏ 93 คร้ังจากการออกเสียง
ท้ังหมด 200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 46.5 สวนในวัจนลีลาแบบการอานคูเทียบเสียง รูปแปร [v] มี
ความถ่ีในการปรากฏ 105 คร้ังจากการออกเสียงท้ังหมด 200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 52.5 ซ่ึงจะเห็นได
วา กลุมตัวอยางออกเสียง /v/ เปนรูปแปรมาตรฐาน [v] มีความถ่ีในการปรากฏเพิ่มมากข้ึนใน     
วัจนลีลาท่ีเปนทางการมากขึ้น กลาวคือ รูปแปรมาตรฐานมีความถ่ีในการปรากฏนอยท่ีสุดใน     
วัจนลีลาแบบการสัมภาษณ และมีความถ่ีในการปรากฏมากข้ึนในวัจนลีลาแบบการอานขอความ 
และมีความถ่ีในการปรากฏมากท่ีสุดในวัจนลีลาแบบการอานคูเทียบเสียง 
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จากการทดสอบคาไคสแควร (χ 2) ผลท่ีไดพบวา ความถ่ีในการปรากฏรูปแปรตาง ๆ ของ 
/v/ ในคําภาษาอังกฤษในตําแหนงทายพยางคในแตละวัจนลีลามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 0.01 นั่นคือ วัจนลีลามีความสัมพันธกับการแปรเสียงของ /v/ ในคํา
ภาษาอังกฤษที่ปรากฏในตําแหนงทายพยางคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 0.01    
(χ 2 = 36.17  df = 8  p < 0.01) 
 
 2.3  รูปแปรและความถี่ของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในแตละตําแหนงโดยจําแนกตาม       
วัจนลีลา 
 
 จากขอมูลท่ีแสดงรูปแปรและความถ่ีของรูปแปรแตละรูปของ /v/ ในแตละตําแหนงโดย
จําแนกตามวัจนลีลาดังท่ีกลาวไปแลวนั้น เพื่อใหเห็นภาพการเปรียบเทียบรูปแปรและความถ่ีของรูป
แปรแตละรูปในแตละวัจนลีลาระหวางในตําแหนงตนพยางคกับทายพยางคชัดเจนยิ่งข้ึน ผูวจิยัจงึได
นําขอมูลดังกลาวมาเสนอพรอมกันอีกคร้ังในตารางท่ี 22 และภาพท่ี 18 
 
ตารางท่ี 22  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในแตละตําแหนงโดยจําแนกตาม 
    วัจนลีลา 
 

รูปแปรของ /v/ 
ตําแหนง วัจนลีลา ความถี่ 

[v] [f] [w] [p] [O] อ่ืน ๆ 
รวม 

ความถ่ี 97 3 98 - - 2 200 
การสัมภาษณ 

รอยละ 48.50 1.50 49.00 - - 1.00 100 
ความถ่ี 119 2 79 - - - 200 

การอานขอความ 
รอยละ 59.50 1.00 39.50 - - - 100 
ความถ่ี 132 2 66 - - - 200 

ตน 
พยางค 

การอานคูเทียบเสียง 
รอยละ 66.00 1.00 33.00 - - - 100 
ความถ่ี 56 89 - 24 29 2 200 

การสัมภาษณ 
รอยละ 28.00 44.50 - 12.00 14.50 1.00 100 
ความถ่ี 93 57 - 26 22 2 200 

การอานขอความ 
รอยละ 46.50 28.50 - 13.00 11.00 1.00 100 
ความถ่ี 105 69 - 15 9 2 200 

ทาย
พยางค 

การอานคูเทียบเสียง 
รอยละ 52.50 34.50 - 7.50 4.50 1.00 100 
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ภาพท่ี 18  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในแตละตําแหนงโดยจําแนกตามวัจนลีลา 
 
 จากตารางท่ี 22 และภาพท่ี 18 เม่ือเปรียบเทียบรูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ 
/v/ ในแตละตําแหนงโดยจําแนกตามวัจนลีลาพบวา ในตําแหนงตนพยางคปรากฏรูปแปรจํานวน
ท้ังหมด 4 รูป ไดแก รูปแปร [v], [f], [w] และอ่ืน ๆ ท้ังนี้รูปแปร [v], [f] และ [w] นั้นปรากฏใน
ทุกวัจนลีลา แตรูปแปรอื่น ๆ ปรากฏเพียงในวัจนลีลาแบบการสัมภาษณเทานั้น ในขณะที่ใน
ตําแหนงทายพยางคปรากฏรูปแปรจํานวนท้ังหมด 5 รูป ไดแก รูปแปร [v], [f], [p], [O] และอ่ืน ๆ 
ซ่ึงจะเห็นไดวา รูปแปรท่ีพบท้ังในตําแหนงตนพยางคและทายพยางค ไดแก รูปแปร [v], [f] และรูป
แปรอื่น ๆ สวนรูปแปร [w] พบเพียงในตําแหนงตนพยางคเทานั้น และรูปแปร [p] และ [O] พบเพียง
ในตําแหนงทายพยางคเทานั้น   
 
 นอกจากนี้จากผลการวิจัยเห็นไดชัดวา ในแตละวัจนลีลากลุมตัวอยางมีอัตราความถ่ีในการ
ออกเสียง /v/ เปน [v] ซ่ึงเปนรูปแปรมาตรฐานในตําแหนงตนพยางคมากกวาในตําแหนงทายพยางค 
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กลาวคือ ในวัจนลีลาแบบการสัมภาษณ ในตําแหนงตนพยางค [v] มีความถ่ีในการปรากฏ 97 คร้ัง 
คิดเปนรอยละ 48.5 ในขณะท่ีทายพยางค ปรากฏ 56 คร้ัง คิดเปนรอยละ 28 สวนในวัจนลีลาแบบ
การอานขอความ ในตําแหนงตนพยางค [v] มีความถ่ีในการปรากฏ 119 คร้ัง คิดเปนรอยละ 59.5 
ในขณะท่ีทายพยางค ปรากฏ 93 คร้ัง คิดเปนรอยละ 46.5 สําหรับในวัจนลีลาแบบการอานคูเทียบ
เสียง ในตําแหนงตนพยางค [v] มีความถ่ีในการปรากฏ 132 คร้ัง คิดเปนรอยละ 66 ในขณะท่ีทาย
พยางค ปรากฏ 105 คร้ัง คิดเปนรอยละ 52.5  
 
 ท้ังนี้ ไมวาจะเปนในตําแหนงตนพยางคหรือทายพยางคก็พบวา รูปแปรมาตรฐาน [v] จะมี
ความถ่ีในการปรากฏเพ่ิมมากข้ึนในวัจนลีลาท่ีเปนทางการมากข้ึน 
 

การแปรของ /v/ ในคําภาษาอังกฤษตามประสบการณทางภาษาอังกฤษ 
  

ผูวิจัยศึกษาวิเคราะหการแปรของ /v/ ในคําภาษาอังกฤษโดยจําแนกตามประสบการณทาง
ภาษาอังกฤษเพ่ือพิสูจนสมมติฐานขอท่ี 3 ท่ีวา นักศึกษาท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูงจะ
ออกเสียงรูปแปรมาตรฐานมากกวานักศึกษาท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่า 
 
1.  รูปแปรและความถี่ของรูปแปรของ /v/ ในคําภาษาอังกฤษท้ังในตําแหนงตนพยางคและทาย
พยางคโดยจําแนกตามประสบการณทางภาษาอังกฤษ 
   
 เม่ือพิจารณารูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ท่ีปรากฏท้ังในตําแหนงตน
พยางคและทายพยางคโดยจําแนกตามประสบการณทางภาษาอังกฤษ ไดผลดังนี้ 
 

1.1  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ท่ีออกเสียงโดยกลุมท่ีมีประสบการณทาง
ภาษาอังกฤษต่ํา 
 
 จากการศึกษาวิเคราะห กลุมตัวอยางท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษต่ําออกเสียง /v/ ใน
คําภาษาอังกฤษท้ังในตําแหนงตนพยางคและทายพยางคเปนจํานวนความถ่ีท้ังส้ิน 600 คร้ัง ปรากฏ
เปนรูปแปรตาง ๆ แตละรูปและมีการกระจายความถ่ีของแตละรูปแปรสรุปไดดังตารางท่ี 23 และ
ภาพท่ี 19 
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ตารางท่ี 23  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ท่ีออกเสียงโดยกลุมท่ีมีประสบการณ 
    ทางภาษาอังกฤษตํ่า 
 

รูปแปรของ /v/ 
ความถี่ [v] [f] [w] [p] [O] อ่ืน ๆ 

รวม 

ความถ่ี 231 116 166 41 46 - 600 
รอยละ 38.50 19.33 27.67 6.83 7.67 - 100 
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ภาพท่ี 19  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ท่ีออกเสียงโดยกลุมท่ีมีประสบการณ 
 ทางภาษาอังกฤษตํ่า 
 
 จากตารางท่ี 23 และภาพท่ี 19 เม่ือเปรียบเทียบรูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ 
/v/ ท่ีออกเสียงโดยกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่าพบวา มีเสียงรูปแปรจํานวนท้ังหมด 5 
รูป ไดแก รูปแปร [v], [f], [w], [p] และ [O] ซ่ึงรูปแปร [v] มีความถ่ีในการปรากฏมากท่ีสุด คือ 231 
คร้ัง คิดเปนรอยละ 38.5 รองลงมาคือ รูปแปร [w] ปรากฏ 166 คร้ัง คิดเปนรอยละ 27.67 ตามมาดวย
รูปแปร [f] ปรากฏ 116 คร้ัง คิดเปนรอยละ 19.33 รูปแปร [O] ปรากฏ 46 คร้ัง คิดเปนรอยละ 7.67 
และสุดทายคือ รูปแปร [p] ปรากฏ 41 คร้ัง คิดเปนรอยละ 6.83 
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1.2  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ท่ีออกเสียงโดยกลุมท่ีมีประสบการณทาง
ภาษาอังกฤษสูง 
 
 สําหรับการศึกษาวิเคราะหการแปรของ /v/ ในคําภาษาอังกฤษท้ังในตําแหนงตนพยางคและ
ทายพยางคในกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูงพบวา กลุมตัวอยางดังกลาวท้ังหมดออก
เสียง /v/ เปนจํานวนความถ่ีท้ังส้ิน 600 คร้ัง ปรากฏเปนรูปแปรตาง ๆ และมีการกระจายความถ่ีของ
รูปแปรแตละรูปสรุปไดดังตารางท่ี 24 และภาพท่ี 20 
 
ตารางท่ี 24  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ท่ีออกเสียงโดยกลุมท่ีมีประสบการณ 
    ทางภาษาอังกฤษสูง 
 

รูปแปรของ /v/ 
ความถี่ [v] [f] [w] [p] [O] อ่ืน ๆ 

รวม 

ความถ่ี 371 106 77 24 14 8 600 
รอยละ 61.83 17.67 12.83 4.00 2.33 1.33 100 
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ภาพท่ี 20  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ท่ีออกเสียงโดยกลุมท่ีมีประสบการณ 
 ทางภาษาอังกฤษสูง 



 

93 

 จากตารางท่ี 24 และภาพท่ี 20 เม่ือเปรียบเทียบรูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ 
/v/ ท่ีออกเสียงโดยกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูงพบวา มีรูปแปรจํานวนท้ังหมด 6 รูป 
ไดแก รูปแปร [v], [f], [w], [p], [O] และอ่ืน ๆ ซ่ึงรูปแปร [v] มีความถ่ีในการปรากฏมากท่ีสุด คือ 
371 คร้ัง คิดเปนรอยละ 61.83 รองลงมาคือ รูปแปร [f] ปรากฏ 106 คร้ัง คิดเปนรอยละ 17.67 
ตามมาดวยรูปแปร [w] ปรากฏ 77 คร้ัง คิดเปนรอยละ 12.83 รูปแปร [p] ปรากฏ 24 คร้ัง คิดเปนรอย
ละ 4 รูปแปร [O] ปรากฏ 14 คร้ัง คิดเปนรอยละ 2.33 และสุดทายคือ รูปแปรอ่ืน ๆ ปรากฏ 8 คร้ัง คิด
เปนรอยละ 1.33  
 
 เพื่อใหเห็นภาพการเปรียบเทียบรูปแปรและความถ่ีของรูปแปรแตละรูปของ /v/ ในกลุมท่ีมี
ประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่าและสูงไดชัดเจนยิ่งข้ึนและเพ่ือพิจารณาความสัมพันธระหวางการ
แปรของ /v/ ในคําภาษาอังกฤษทั้งในตําแหนงตนพยางคและทายพยางคกับประสบการณทาง
ภาษาอังกฤษ ผูวิจัยไดนํารูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในแตละกลุมประสบการณ
ทางภาษาอังกฤษดังท่ีกลาวมาแลวนั้น มาเสนอพรอมกันอีกคร้ังในรูปของตารางและกราฟแทง ซ่ึงมี
รูปแปรและการกระจายความถ่ีของรูปแปรแตละรูปของ /v/ ในกลุมประสบการณทางภาษาอังกฤษ
แตละกลุมสรุปไดดังตารางท่ี 25 และภาพท่ี 21 
 
ตารางท่ี 25  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ท้ังในตําแหนงตนพยางคและทายพยางค 
   โดยจําแนกตามประสบการณทางภาษาอังกฤษ 
 

ประสบการณ รูปแปรของ /v/ 

ทางภาษาอังกฤษ 
ความถี่ 

[v] [f] [w] [p] [O] อ่ืน ๆ 
รวม 

ความถ่ี 231 116 166 41 46 - 600 
ตํ่า 

รอยละ 38.50 19.33 27.67 6.83 7.67 - 100 
ความถ่ี 371 106 77 24 14 8 600 

สูง 
รอยละ 61.83 17.67 12.83 4.00 2.33 1.33 100 

χ 2 = 95.12  df = 5  p < 0.01 
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ภาพท่ี 21  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ท้ังในตําแหนงตนพยางคและทายพยางค 
    โดยจําแนกตามประสบการณทางภาษาอังกฤษ 
 
 จากตารางท่ี 25 และภาพท่ี 21 เม่ือเปรียบเทียบรูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ 
/v/ ในกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่าและสูงจะเห็นไดวา รูปแปรที่พบในท้ัง 2 กลุม 
ไดแก รูปแปร [v], [f], [w], [p] และ [O] สวนรูปแปรอ่ืน ๆ พบเพียงในกลุมท่ีมีประสบการณทาง
ภาษาอังกฤษสูงเทานั้น โดยในกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษต่ํา รูปแปร [v] มีความถ่ีใน
การปรากฏมากท่ีสุด รองลงมาคือ รูปแปร [w], [f], [O] และ [p] ตามลําดับ ขณะท่ีในกลุมท่ีมี
ประสบการณทางภาษาอังกฤษสูง รูปแปร [v] มีความถ่ีในการปรากฏมากท่ีสุดเชนเดียวกับในกลุมท่ี
มีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่า แตจะเห็นไดชัดเจนวาความถ่ีในการปรากฏของรูปแปร [v] ใน
กลุมนี้มากกวารูปแปรอ่ืนท่ีเหลืออยางเดนชัด กลาวคือ รูปแปร [v] ปรากฏเกินกวาคร่ึงหนึ่งของการ
ออกเสียงของกลุมตัวอยางท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูงท้ังหมด 600 คร้ัง รูปแปรท่ีมีความถ่ี
ในการปรากฏมากรองลงมาคือ รูปแปร [f], [w], [p], [O] และอ่ืน ๆ ตามลําดับ 
 
 จากการเปรียบเทียบรูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในกลุมประสบการณ
ทางภาษาอังกฤษแตละกลุมขางตนสามารถแสดงเปนรูปแบบการปรากฏของแตละรูปแปรโดย
เรียงลําดับตามคาความถ่ีจากมากไปหานอยได ดังนี้ 
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 -  กลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่า   [v] > [w] > [f] > [O] > [p]  
 -  กลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูง  [v] > [f] > [w] > [p] > [O] > อ่ืน ๆ 
 
 ซ่ึงสามารถเห็นไดชัดวา ท้ังในกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่าและสูง รูปแปรท่ีมี
ความถ่ีในการปรากฏมากท่ีสุด คือ [v]  
 
 นอกจากนี้ จากตารางท่ี 25 และภาพท่ี 21 เม่ือพิจารณาความถ่ีในการปรากฏรูปแปร
มาตรฐาน [v] ในแตละกลุมประสบการณทางภาษาอังกฤษพบวา ในกลุมท่ีมีประสบการณทาง
ภาษาอังกฤษตํ่า รูปแปร [v] มีความถ่ีในการปรากฏ 231 คร้ังจากการออกเสียงท้ังหมด 600 คร้ัง คิด
เปนรอยละ 38.5 สวนในกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูง รูปแปร [v] มีความถ่ีในการ
ปรากฏถึง 371 คร้ังจากการออกเสียงท้ังหมด 600 คร้ัง คิดเปนรอยละ 61.83 ซ่ึงจะเห็นไดวา ระหวาง
กลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่าและสูง กลุมตัวอยางท่ีออกเสียง /v/ เปนรูปแปรมาตรฐาน
ในระดับความถ่ีสูงท่ีสุด คือ กลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูง กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ กลุมท่ี
มีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูงออกเสียง /v/ เปนรูปแปรมาตรฐานมากกวากลุมท่ีมี
ประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่า  
 

จากการทดสอบคาไคสแควร (χ 2) ผลท่ีไดพบวา ความถ่ีในการปรากฏรูปแปรตาง ๆ ของ 
/v/ ในคําภาษาอังกฤษท้ังในตําแหนงตนพยางคและทายพยางคในกลุมท่ีมีประสบการณทาง
ภาษาอังกฤษตํ่าและสูงมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 0.01 นั่นคือ 
ประสบการณทางภาษาอังกฤษมีความสัมพันธกับการแปรเสียงของ /v/ ในคําภาษาอังกฤษอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 0.01 (χ 2 = 95.12  df = 5  p < 0.01) 
 
2.  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรของ /v/ ในคําภาษาอังกฤษในแตละตําแหนงโดยจําแนกตาม
ประสบการณทางภาษาอังกฤษ 
 
 เม่ือพิจารณารูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ท่ีปรากฏในแตละตําแหนงโดย
จําแนกตามประสบการณทางภาษาอังกฤษ ไดผลดังนี้ 
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 2.1  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในตําแหนงตนพยางคโดยจําแนกตาม    
ประสบการณทางภาษาอังกฤษ 
 
 จากการศึกษาวิเคราะห กลุมตัวอยางท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่าท้ังหมดออกเสียง 
/v/ ในคําภาษาอังกฤษในตําแหนงตนพยางคเปนจํานวนความถ่ีท้ังส้ิน 300 คร้ัง ปรากฏเปนรูปแปร    
ตาง ๆ แตละรูปและมีการกระจายความถ่ีของแตละรูปแปรสรุปไดดังตารางท่ี 26 และภาพท่ี 22 
 
ตารางท่ี 26  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในตําแหนงตนพยางคท่ีออกเสียงโดย 
    กลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่า 
 

รูปแปรของ /v/ 
ความถี่ [v] [f] [w] [p] [O] อ่ืน ๆ 

รวม 

ความถ่ี 132 2 166 - - - 300 
รอยละ 44.00 0.67 55.33 - - - 100 
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ภาพท่ี 22  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในตําแหนงตนพยางคท่ีออกเสียงโดย 
 กลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่า 
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 จากตารางท่ี 26 และภาพท่ี 22 เม่ือเปรียบเทียบรูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ 
/v/ ในตําแหนงตนพยางคท่ีออกเสียงโดยกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่าพบวา กลุม
ตัวอยางออกเสียง /v/ เปนรูปแปรตาง ๆ จํานวนเพียง 3 รูป ไดแก รูปแปร [v], [f] และ [w] ซ่ึงรูป
แปร [w] มีความถ่ีในการปรากฏมากท่ีสุด คือ 166 คร้ัง คิดเปนรอยละ 55.33 รองลงมาคือ รูปแปร 
[v] ปรากฏ 132 คร้ัง คิดเปนรอยละ 44 และรูปแปร [f] ซ่ึงมีความถ่ีในการปรากฏนอยท่ีสุด คือ 
ปรากฏเพียง 2 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.67  
 
 สําหรับการศึกษาวิเคราะหการแปรของ /v/ ในคําภาษาอังกฤษในตําแหนงตนพยางคของ
กลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูงพบวา กลุมตัวอยางท้ังหมดออกเสียง /v/ เปนจํานวน
ความถ่ีท้ังส้ิน 300 คร้ัง ปรากฏเปนรูปแปรตาง ๆ และมีการกระจายความถ่ีของแตละรูปแปรสรุปได
ดังตารางท่ี 27 และภาพท่ี 23 
 
ตารางท่ี 27  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในตําแหนงตนพยางคท่ีออกเสียงโดย 
    กลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูง 
 

รูปแปรของ /v/ 
ความถี่ [v] [f] [w] [p] [O] อ่ืน ๆ 

รวม 

ความถ่ี 216 5 77 - - 2 300 
รอยละ 72.00 1.67 25.67 - - 0.67 100 
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ภาพท่ี 23  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในตําแหนงตนพยางคท่ีออกเสียงโดย 
 กลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูง 
 
 จากตารางท่ี 27 และภาพท่ี 23 เม่ือเปรียบเทียบรูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ 
/v/ ในตําแหนงตนพยางคท่ีออกเสียงโดยกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูงพบวา มีรูปแปร
จํานวน 4 รูป ไดแก รูปแปร [v], [f], [w]  และอ่ืน ๆ ซ่ึงรูปแปร [v] มีความถ่ีในการปรากฏมากท่ีสุด 
คือ 216 คร้ัง คิดเปนรอยละ 72 รองลงมาคือ รูปแปร [w] ปรากฏ 77 คร้ัง คิดเปนรอยละ 25.67 รูป
แปร [f] ปรากฏ 5 คร้ัง คิดเปนรอยละ 1.67 และสุดทายคือ รูปแปรอ่ืน ๆ ซ่ึงมีความถ่ีในการปรากฏ
นอยท่ีสุด คือปรากฏเพียง 2 คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.67 เทานั้น 
 
 เพื่อใหเห็นภาพการเปรียบเทียบรูปแปรและความถ่ีของรูปแปรแตละรูปของ /v/ ในกลุมท่ีมี
ประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่าและสูงไดชัดเจนยิ่งข้ึนและเพ่ือพิจารณาความสัมพันธระหวางการ
แปรของ /v/ ในคําภาษาอังกฤษในตําแหนงตนพยางคกับประสบการณทางภาษาอังกฤษ ผูวิจัยไดนํา
รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในตําแหนงตนพยางคในแตละกลุมประสบการณทาง
ภาษาอังกฤษดังท่ีกลาวมาแลวนั้น มานําเสนอพรอมกันอีกคร้ังในรูปของตารางและกราฟแทง ซ่ึงมี
รูปแปรและการกระจายความถ่ีของรูปแปรแตละรูปของ /v/ ในตําแหนงตนพยางคของกลุม
ประสบการณทางภาษาอังกฤษแตละกลุมสรุปไดดังตารางท่ี 28 และภาพท่ี 24 
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ตารางท่ี 28  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในตําแหนงตนพยางคโดยจําแนกตาม 
    ประสบการณทางภาษาอังกฤษ 
 

ประสบการณ รูปแปรของ /v/ 

ทางภาษาอังกฤษ 
ความถี่ 

[v] [f] [w] [p] [O] อ่ืน ๆ 
รวม 

ความถ่ี 132 2 166 - - - 300 
ตํ่า 

รอยละ 44.00 0.67 55.33 - - - 100 
ความถ่ี 216 5 77 - - 2 300 

สูง 
รอยละ 72.00 1.67 25.67 - - 0.67 100 

χ2 = 55.65  df = 2  p < 0.01 
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ภาพท่ี 24  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในตําแหนงตนพยางคโดยจําแนกตาม 
 ประสบการณทางภาษาอังกฤษ 
 
 จากตารางท่ี 28 และภาพท่ี 24 เม่ือเปรียบเทียบรูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ 
/v/ ในตําแหนงตนพยางคในกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่าและสูงจะเห็นไดวา รูปแปรท่ี
พบในท้ัง 2 กลุม ไดแก รูปแปร [v], [f] และ[w] สวนรูปแปรอ่ืน ๆ พบเพียงในกลุมท่ีมีประสบการณ
ทางภาษาอังกฤษสูงเทานั้น โดยในกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่า รูปแปร [w] มีความถ่ี
ในการปรากฏมากท่ีสุด รองลงมาคือ รูปแปร [v] และ [f] ตามลําดับ ท้ังนี้รูปแปร [w] และ [v] 
ปรากฏมากกวารูปแปร [f] อยางเดนชัด กลาวคือ รูปแปร [w] ปรากฏเกินคร่ึงหนึ่งของการออกเสียง
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ของกลุมตัวอยางท้ังหมด 300 คร้ัง และรูปแปร [v] ปรากฏเกือบคร่ึงหนึ่งของท้ังหมด ขณะท่ีในกลุม
ท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูง รูปแปร [v] มีความถ่ีในการปรากฏมากท่ีสุดซ่ึงจะเห็นได
ชัดเจนวาความถ่ีในการปรากฏของรูปแปร [v] ในกลุมนี้มากกวารูปแปรอ่ืนท่ีเหลืออยางเดนชัด รูป
แปรที่มีความถ่ีในการปรากฏมากรองลงมาคือ รูปแปร [w], [f] และอ่ืน ๆ ตามลําดับ 
 
 จากการเปรียบเทียบรูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในตําแหนงตนพยางคใน
กลุมประสบการณทางภาษาอังกฤษแตละกลุมขางตนสามารถแสดงเปนรูปแบบการปรากฏของแต
ละรูปแปร โดยเรียงลําดับตามคาความถ่ีจากมากไปหานอยได ดังนี้ 
 
 -  กลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่า   [w] > [v] > [f] 
 -  กลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูง   [v] > [w] > [f] > อ่ืน ๆ 
 
 นอกจากนี้ จากตารางท่ี 28 และภาพท่ี 24 เม่ือพิจารณาความถ่ีในการปรากฏรูปแปร
มาตรฐาน [v] ในตําแหนงตนพยางคในแตละกลุมประสบการณทางภาษาอังกฤษพบวา ในกลุมท่ีมี
ประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่า รูปแปร [v] มีความถ่ีในการปรากฏ 132 คร้ังจากการออกเสียง
ท้ังหมด 300 คร้ัง คิดเปนรอยละ 44 สวนในกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูง รูปแปร [v] มี
ความถ่ีในการปรากฏถึง 216 คร้ังจากการออกเสียงท้ังหมด 300 คร้ัง คิดเปนรอยละ 72  ซ่ึงจะเห็นได
วา กลุมตัวอยางท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูงมีคาความถ่ีในการออกเสียง /v/ เปนรูปแปร
มาตรฐาน [v] มากกวากลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่า   
 

จากการทดสอบคาไคสแควร (χ2) ผลท่ีไดพบวา ความถ่ีในการปรากฏรูปแปรตาง ๆ ของ 
/v/ ในคําภาษาอังกฤษในตําแหนงตนพยางคในกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่าและสูงมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 0.01 นั่นคือ ประสบการณทาง
ภาษาอังกฤษมีความสัมพันธกับการแปรเสียงของ /v/ ในคําภาษาอังกฤษท่ีปรากฏในตําแหนงตน
พยางคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 0.01 (χ2 = 55.65  df = 2  p < 0.01) 
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 2.2  รูปแปรและความถี่ของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในตําแหนงทายพยางคโดยจําแนกตาม    
ประสบการณทางภาษาอังกฤษ 
 
 จากการศึกษาวิเคราะห กลุมตัวอยางท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่าท้ังหมดออกเสียง 
/v/ ในคําภาษาอังกฤษในตําแหนงทายพยางคเปนจํานวนความถ่ีท้ังส้ิน 300 คร้ัง ปรากฏเปนรูปแปร    
ตาง ๆ แตละรูปและมีการกระจายความถ่ีของแตละรูปแปรสรุปไดดังตารางท่ี 29 และภาพท่ี 25 
 
ตารางท่ี 29  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในตําแหนงทายพยางคท่ีออกเสียงโดย 
    กลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่า 
 

รูปแปรของ /v/ 
ความถี่ [v] [f] [w] [p] [O] อ่ืน ๆ 

รวม 

ความถ่ี 99 114 - 41 46 - 300 
รอยละ 33.00 38.00 - 13.67 15.33 - 100 

 
 

33
38

13.67
15.33

0

10

20

30

40

50

รอ
ย
ละ

[v] [f] [p] [  ]

รูปแปร

 
 
ภาพท่ี 25  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในตําแหนงทายพยางคท่ีออกเสียงโดย 
 กลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่า 
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 จากตารางท่ี 29 และภาพท่ี 25 เม่ือเปรียบเทียบรูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ 
/v/ ในตําแหนงทายพยางคท่ีออกเสียงโดยกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่าพบวา กลุม
ตัวอยางออกเสียง /v/ เปนรูปแปรตาง ๆ จํานวนท้ังหมด 4 รูป ไดแก รูปแปร [v], [f], [p] และ [O] ซ่ึง
รูปแปร [f] มีความถ่ีในการปรากฏมากท่ีสุด คือ 114 คร้ัง คิดเปนรอยละ 38 รองลงมาคือ รูปแปร [v] 
ปรากฏ 99 คร้ัง คิดเปนรอยละ 33 ตามมาดวยรูปแปร [O] ปรากฏ 46 คร้ัง คิดเปนรอยละ 15.33 และ
สุดทายคือ รูปแปร [p] ปรากฏ 41 คร้ัง คิดเปนรอยละ 13.67 ซ่ึงจะสังเกตเห็นไดวา รูปแปร [O] และ 
[p] มีความถ่ีคอนขางใกลเคียงกัน  
 
 สําหรับการศึกษาวิเคราะหการแปรของ /v/ ในคําภาษาอังกฤษในตําแหนงทายพยางคของ
กลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูงพบวา กลุมตัวอยางท้ังหมดออกเสียง /v/ เปนจํานวน
ความถ่ีท้ังส้ิน 300 คร้ัง ปรากฏเปนรูปแปรตาง ๆ และมีการกระจายความถ่ีของแตละรูปแปรสรุปได
ดังตารางท่ี 30 และภาพท่ี 26 
 
ตารางท่ี 30  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในตําแหนงทายพยางคท่ีออกเสียงโดย 
    กลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูง 
 

รูปแปรของ /v/ 
ความถี่ [v] [f] [w] [p] [O] อ่ืน ๆ 

รวม 

ความถ่ี 155 101 - 24 14 6 300 
รอยละ 51.67 33.67 - 8.00 4.67 2.00 100 
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ภาพท่ี 26  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในตําแหนงทายพยางคท่ีออกเสียงโดย 
 กลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูง 
 
 จากตารางท่ี 30 และภาพท่ี 26 เม่ือเปรียบเทียบรูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ 
/v/ ในตําแหนงทายพยางคท่ีออกเสียงโดยกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูงพบวา มีรูปแปร
จํานวน 5 รูป ไดแก รูปแปร [v], [f], [p], [O] และอ่ืน ๆ ซ่ึงรูปแปร [v] มีความถ่ีในการปรากฏมาก
ท่ีสุด คือ 155 คร้ัง คิดเปนรอยละ 51.67 รองลงมาคือ รูปแปร [f] ปรากฏ 101 คร้ัง คิดเปนรอยละ 
33.67 ตามมาดวยรูปแปร [p] ปรากฏ 24 คร้ัง คิดเปนรอยละ 8 รูปแปร [O] ปรากฏ 14 คร้ัง คิดเปน
รอยละ 4.67 และสุดทายคือ รูปแปรอ่ืน ๆ ซ่ึงมีความถ่ีในการปรากฏนอยท่ีสุด คือปรากฏ 6 คร้ัง คิด
เปนรอยละ 2 เทานั้น 
 
 เพื่อใหเห็นภาพการเปรียบเทียบรูปแปรและความถ่ีของรูปแปรแตละรูปของ /v/ ในกลุมท่ีมี
ประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่าและสูงไดชัดเจนยิ่งข้ึนและเพ่ือพิจารณาความสัมพันธระหวางการ
แปรของ /v/ ในคําภาษาอังกฤษในตําแหนงทายพยางคกับประสบการณทางภาษาอังกฤษ ผูวิจัยได
นํารูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในตําแหนงทายพยางคในแตละกลุมประสบการณ
ทางภาษาอังกฤษดังท่ีกลาวมาแลวนั้น มานําเสนอพรอมกันอีกคร้ังในรูปของตารางและกราฟแทง 
ซ่ึงรูปแปรแตละรูปของ /v/ ท่ีปรากฏในตําแหนงทายพยางคของกลุมประสบการณทางภาษาอังกฤษ
แตละกลุมมีการกระจายความถ่ีสรุปไดดังตารางท่ี 31 และภาพท่ี 27 
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ตารางท่ี 31  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในตําแหนงทายพยางคโดยจําแนกตาม 
    ประสบการณทางภาษาอังกฤษ 
 

ประสบการณ รูปแปรของ /v/ 

ทางภาษาอังกฤษ 
ความถี่ 

[v] [f] [w] [p] [O] อ่ืน ๆ 
รวม 

ความถ่ี 99 114 - 41 46 - 300 
ตํ่า 

รอยละ 33.00 38.00 - 13.67 15.33 - 100 
ความถ่ี 155 101 - 24 14 6 300 

สูง 
รอยละ 51.67 33.67 - 8.00 4.67 2.00 100 

χ2 = 40.65  df = 4  p < 0.01 
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ภาพท่ี 27  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในตําแหนงทายพยางคโดยจําแนกตาม 
 ประสบการณทางภาษาอังกฤษ 
  
 จากตารางท่ี 31 และภาพท่ี 27 เม่ือเปรียบเทียบรูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ 
/v/ ในตําแหนงทายพยางคในกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่าและสูงจะเห็นไดวา รูปแปร
ท่ีพบในท้ัง 2 กลุม ไดแก รูปแปร [v], [f], [p] และ [O] สวนรูปแปรอ่ืน ๆ พบเพียงในกลุมท่ีมี
ประสบการณทางภาษาอังกฤษสูงเทานั้น โดยในกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่า รูปแปร 
[f] มีความถ่ีในการปรากฏมากท่ีสุด รองลงมาคือ รูปแปร [v], [O] และ [p] ตามลําดับ ขณะท่ีในกลุม
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ท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูง รูปแปร [v] มีความถ่ีในการปรากฏมากท่ีสุด รูปแปรท่ีมี
ความถ่ีในการปรากฏมากรองลงมาคือ รูปแปร [f], [p], [O] และอ่ืน ๆ ตามลําดับ 
 
 จากการเปรียบเทียบรูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในตําแหนงทายพยางค
ในกลุมประสบการณทางภาษาอังกฤษแตละกลุมขางตนสามารถแสดงเปนรูปแบบการปรากฏของ
แตละรูปแปร โดยเรียงลําดับตามคาความถ่ีจากมากไปหานอยได ดังนี้ 
 
 -  กลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่า   [f] > [v] > [O] > [p] 
 -  กลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูง  [v] > [f] > [p] > [O] > อ่ืน ๆ 
 
 นอกจากนี้ จากตารางท่ี 31 และภาพท่ี 27 เม่ือพิจารณาความถ่ีในการปรากฏรูปแปร
มาตรฐาน [v] ในตําแหนงทายพยางคในแตละกลุมประสบการณทางภาษาอังกฤษพบวา ในกลุมท่ีมี
ประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่า รูปแปร [v] มีความถ่ีในการปรากฏ 99 คร้ังจากการออกเสียง
ท้ังหมด 300 คร้ัง คิดเปนรอยละ 33 หรับในกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูง รูปแปร [v] มี
ความถ่ีในการปรากฏถึง 155 คร้ังจากการออกเสียงท้ังหมด 300 คร้ัง คิดเปนรอยละ 51.67 ซ่ึงจะเห็น
ไดวา กลุมตัวอยางท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูงออกเสียง /v/ เปนรูปแปรมาตรฐาน [v] โดย
มีความถ่ีในการปรากฏมากกวากลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่า กลาวคือ รูปแปร
มาตรฐานมีความถ่ีในการปรากฏในกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูงมากกวาตํ่า    
 

จากการทดสอบคาไคสแควร (χ2) ผลท่ีไดพบวา ความถ่ีในการปรากฏรูปแปรตาง ๆ ของ 
/v/ ในคําภาษาอังกฤษทายพยางคในกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่าและสูงมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน  0.01 นั่นคือ  ประสบการณทาง
ภาษาอังกฤษมีความสัมพันธกับการแปรเสียงของ /v/ ในคําภาษาอังกฤษท่ีปรากฏในตําแหนงทาย
พยางคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 0.01 (χ 2 = 40.65  df = 4  p < 0.01) 
 
 2.3  รูปแปรและความถี่ของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในแตละตําแหนงโดยจําแนกตาม
ประสบการณทางภาษาอังกฤษ 
 
 จากขอมูลท่ีแสดงรูปแปรและความถ่ีของรูปแปรแตละรูปของ /v/ ในแตละตําแหนงโดย
จําแนกตามประสบการณทางภาษาอังกฤษดังท่ีกลาวไปแลวนั้น เพื่อใหเห็นภาพการเปรียบเทียบรูป
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แปรและความถ่ีของรูปแปรแตละรูปท่ีออกเสียงโดยกลุมตัวอยางท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษ
ตํ่าและสูงระหวางในตําแหนงตนพยางคกับทายพยางคชัดเจนยิ่งข้ึน ผูวิจัยจึงไดนําขอมูลดังกลาวมา
เสนอพรอมกันอีกคร้ังในตารางท่ี 32 และภาพท่ี 28 
 
ตารางท่ี 32  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในแตละตําแหนงโดยจําแนกตาม 
    ประสบการณทางภาษาอังกฤษ 
 

ประสบการณ รูปแปรของ /v/ 
ตําแหนง 

ทางภาษาอังกฤษ 
ความถี่ 

[v] [f] [w] [p] [O] อ่ืน ๆ 
รวม 

ความถ่ี 132 2 166 - - - 300 
ตํ่า 

รอยละ 44.00 0.67 55.33 - - - 100 
ความถ่ี 216 5 77 - - 2 300 

ตน 
พยางค 

สูง 
รอยละ 72.00 1.67 25.67 - - 0.67 100 
ความถ่ี 99 114 - 41 46 - 300 

ตํ่า 
รอยละ 33.00 38.00 - 13.67 15.33 - 100 
ความถ่ี 155 101 - 24 14 6 300 

ทาย
พยางค 

สูง 
รอยละ 51.67 33.67 - 8.00 4.67 2.00 100 
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ภาพท่ี 28  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในแตละตําแหนงโดยจําแนกตาม 
    ประสบการณทางภาษาอังกฤษ 
 
 จากตารางท่ี 32 และภาพท่ี 28 เม่ือเปรียบเทียบรูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ 
/v/ ในแตละตําแหนงโดยจําแนกตามประสบการณทางภาษาอังกฤษพบวา ในตําแหนงตนพยางค
ปรากฏรูปแปรจํานวนท้ังหมด 4 รูป ไดแก รูปแปร [v], [f], [w] และอ่ืน ๆ ท้ังนี้รูปแปร [v], [f] และ 
[w] นั้นปรากฏท้ังในกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่าและสูง แตรูปแปรอ่ืน ๆ ปรากฏเพียง
ในกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูงเทานั้น ในขณะท่ีในตําแหนงทายพยางคปรากฏรูปแปร
จํานวนท้ังหมด 5 รูป ไดแก รูปแปร [v], [f], [p], [O] และอ่ืน ๆ ซ่ึงจะเห็นไดวา รูปแปรท่ีพบท้ังใน
ตําแหนงตนพยางคและทายพยางค ไดแก รูปแปร [v], [f] และรูปแปรอ่ืน ๆ สวนรูปแปร [w] พบ
เพียงในตําแหนงตนพยางคเทานั้น และรูปแปร [p] และ [O] พบเพียงในตําแหนงทายพยางคเทานั้น   
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 นอกจากนี้ จากผลการวิเคราะหเห็นไดชัดวา กลุมตัวอยางท้ังท่ีมีประสบการณทาง
ภาษาอังกฤษตํ่าและสูงมีระดับความถ่ีในการออกเสียง /v/ เปนรูปแปรมาตรฐาน [v] ในตําแหนงตน
พยางคมากกวาในตําแหนงทายพยางค กลาวคือ รูปแปร [v] ในตําแหนงตนพยางคท่ีออกเสียงโดย
กลุมที่มีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่ามีความถี่ในการปรากฏ 132 คร้ัง คิดเปนรอยละ 44 
ในขณะท่ีในตําแหนงทายพยางค ปรากฏ 99 คร้ัง คิดเปนรอยละ 33 สวนในกลุมท่ีมีประสบการณ
ทางภาษาอังกฤษสูง รูปแปร [v] ในตําแหนงตนพยางคมีความถ่ีในการปรากฏ 216 คร้ัง คิดเปนรอย
ละ 72 ในขณะท่ีในตําแหนงทายพยางค ปรากฏ 155 คร้ัง คิดเปนรอยละ 51.67 
 
 อยางไรก็ตาม ท้ังในตําแหนงตนพยางคและทายพยางคพบวา รูปแปรมาตรฐาน [v] มี
ความถ่ีในการปรากฏหรือถูกใชในการออกเสียง /v/ ในคําภาษาอังกฤษโดยกลุมท่ีมีประสบการณ
ทางภาษาอังกฤษสูงมากกวากลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่า 
 

การแปรของ /v/ ในคําภาษาอังกฤษตามวัจนลีลาและประสบการณทางภาษาอังกฤษ 
  

ผูวิจัยศึกษาวิเคราะหการแปรของ /v/ ในคําภาษาอังกฤษโดยจําแนกตามวัจนลีลาและ
ประสบการณทางภาษาอังกฤษเพ่ือพิสูจนสมมติฐานขอท่ี 4 ท่ีวา การแปรของเสียง /v/ ในคํา
ภาษาอังกฤษมีความสัมพันธกับวัจนลีลาและประสบการณทางภาษาอังกฤษ  
 
1.  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรของ /v/ ในคําภาษาอังกฤษจําแนกตามวัจนลีลาโดยควบคุม
ประสบการณทางภาษาอังกฤษ 
 
 เม่ือพิจารณารูปแปรและความถี่ของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ท่ีปรากฏในกลุมตัวอยางแตละ
กลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตางกันโดยจําแนกตามวัจนลีลา ไดผลดังนี้ 
 
 1.1  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ท่ีออกเสียงโดยกลุมท่ีมีประสบการณทาง
ภาษาอังกฤษต่ําจําแนกตามวัจนลีลา 
 
 จากการศึกษาวิเคราะห กลุมตัวอยางท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่าท้ังหมดออกเสียง 
/v/ ในคําภาษาอังกฤษท้ังในตําแหนงตนพยางคและทายพยางคในวัจนลีลาแบบการสัมภาษณเปน
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จํานวนความถ่ีท้ังส้ิน 200 คร้ัง ปรากฏเปนรูปแปรตาง ๆ แตละรูปและมีการกระจายความถ่ีของแต
ละรูปแปรสรุปไดดังตารางท่ี 33 และภาพท่ี 29 
 
ตารางท่ี 33  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ท่ีออกเสียงโดยกลุมท่ีมีประสบการณทาง 
    ภาษาอังกฤษตํ่าในวัจนลีลาแบบการสัมภาษณ 
 

รูปแปรของ /v/ 
ความถี่ [v] [f] [w] [p] [O] อ่ืน ๆ 

รวม 

ความถ่ี 59 42 68 12 19 - 200 
รอยละ 29.50 21.00 34.00 6.00 9.50 - 100 
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ภาพท่ี 29  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ท่ีออกเสียงโดยกลุมท่ีมีประสบการณทาง 
 ภาษาอังกฤษตํ่าในวัจนลีลาแบบการสัมภาษณ 
 
 จากตารางท่ี 33 และภาพท่ี 29 เม่ือเปรียบเทียบรูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ 
/v/ ท่ีออกเสียงโดยกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่าในวัจนลีลาแบบการสัมภาษณพบวา มี
รูปแปรจํานวนท้ังหมด 5 รูป ไดแก รูปแปร [v], [f], [w], [p] และ [O] ซ่ึงรูปแปร [w] มีความถ่ีในการ
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ปรากฏมากท่ีสุด คือ 68 คร้ัง คิดเปนรอยละ 34 รองลงมาคือ รูปแปร [v] ปรากฏ 59 คร้ัง คิดเปนรอย
ละ 29.5 ตามมาดวยรูปแปร [f] ปรากฏ 42 คร้ัง คิดเปนรอยละ 21 รูปแปร [O] ปรากฏ 19 คร้ัง คิดเปน
รอยละ 9.5 และสุดทายคือ รูปแปร [p] ซ่ึงมีความถ่ีในการปรากฏนอยท่ีสุด คือปรากฏ 12 คร้ัง คิด
เปนรอยละ 6 
 
 สําหรับการศึกษาวิเคราะหการแปรของ /v/ ในคําภาษาอังกฤษท้ังในตําแหนงตนพยางคและ
ทายพยางคท่ีออกเสียงโดยกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่าในวัจนลีลาแบบการอาน
ขอความพบวา กลุมตัวอยางท้ังหมดออกเสียง /v/ เปนจํานวนความถ่ีท้ังส้ิน 200 คร้ัง ปรากฏเปนรูป
แปรตาง ๆ และมีการกระจายความถ่ีของแตละรูปแปรสรุปไดดังตารางท่ี 34 และภาพท่ี 30 
 
ตารางท่ี 34  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ท่ีออกเสียงโดยกลุมท่ีมีประสบการณทาง 
    ภาษาอังกฤษตํ่าในวัจนลีลาแบบการอานขอความ 
 

รูปแปรของ /v/ 
ความถี่ [v] [f] [w] [p] [O] อ่ืน ๆ 

รวม 

ความถ่ี 81 33 49 18 19 - 200 
รอยละ 40.50 16.50 24.50 9.00 9.50 - 100 
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ภาพท่ี 30  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ท่ีออกเสียงโดยกลุมท่ีมีประสบการณทาง 
    ภาษาอังกฤษตํ่าในวัจนลีลาแบบการอานขอความ 
 
 จากตารางท่ี 34 และภาพท่ี 30 เม่ือเปรียบเทียบรูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ 
/v/ ท่ีออกเสียงโดยกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่าในวัจนลีลาแบบการอานขอความพบวา 
มีรูปแปรจํานวนท้ังหมด 5 รูป โดยจะเห็นไดวาเหมือนกับรูปแปรท่ีพบในวัจนลีลาแบบการ
สัมภาษณ อันไดแก รูปแปร [v], [f], [w], [p] และ [O] ซ่ึงรูปแปร [v] มีความถ่ีในการปรากฏมาก
ท่ีสุด คือ 81 คร้ัง คิดเปนรอยละ 40.5 รองลงมาคือ รูปแปร [w] ปรากฏ 49 คร้ัง คิดเปนรอยละ 24.5 
ตามมาดวยรูปแปร [f] ปรากฏ 33 คร้ัง คิดเปนรอยละ 16.5 รูปแปร [O] ปรากฏ 19 คร้ัง คิดเปนรอย
ละ 9.5 และสุดทายคือ รูปแปร [p] มีความถ่ีในการปรากฏนอยท่ีสุดซ่ึงมีความถ่ีใกลเคียงกับ [O] มาก 
คือปรากฏ18 คร้ัง คิดเปนรอยละ 9 
 
 สวนการศึกษาวิเคราะหการแปรของ /v/ ในคําภาษาอังกฤษท้ังในตําแหนงตนพยางคและ
ทายพยางคท่ีออกเสียงโดยกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่าในวัจนลีลาแบบการอานคูเทียบ
เสียงพบวา กลุมตัวอยางท้ังหมดออกเสียง /v/ เปนจํานวนความถ่ีท้ังส้ิน 200 คร้ัง ปรากฏเปนรูปแปร
ตาง ๆ และมีการกระจายความถ่ีของแตละรูปแปรสรุปไดดังตารางท่ี 35 และภาพท่ี 31 
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ตารางท่ี 35  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ท่ีออกเสียงโดยกลุมท่ีมีประสบการณทาง 
    ภาษาอังกฤษตํ่าในวัจนลีลาแบบการอานคูเทียบเสียง 
 

รูปแปรของ /v/ 
ความถี่ [v] [f] [w] [p] [O] อ่ืน ๆ 

รวม 

ความถ่ี 91 41 49 11 8 - 200 
รอยละ 45.50 20.50 24.50 5.50 4.00 - 100 
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ภาพท่ี 31  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ท่ีออกเสียงโดยกลุมท่ีมีประสบการณทาง 
    ภาษาอังกฤษตํ่าในวัจนลีลาแบบการอานคูเทียบเสียง 
 
 จากตารางท่ี 35 และภาพท่ี 31 เม่ือเปรียบเทียบรูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ 
/v/ ท่ีออกเสียงโดยกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่าในวัจนลีลาแบบการอานคูเทียบเสียง
พบวา มีรูปแปรจํานวนท้ังหมด 5 รูป โดยจะเห็นไดวาเหมือนกับรูปแปรท่ีพบในวัจนลีลาแบบการ
สัมภาษณและการอานขอความ อันไดแก รูปแปร [v], [f], [w], [p] และ [O] ซ่ึงรูปแปร [v] มีความถ่ี
ในการปรากฏมากท่ีสุด คือ 91 คร้ัง คิดเปนรอยละ 45.5 รองลงมาคือ รูปแปร [w] ปรากฏ 49 คร้ัง 
คิดเปนรอยละ 24.5 ตามมาดวยรูปแปร [f] ปรากฏ 41 คร้ัง คิดเปนรอยละ 20.5 รูปแปร [p] ปรากฏ 
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11 คร้ัง คิดเปนรอยละ 5.5 และสุดทายคือ รูปแปร [O] ซ่ึงมีความถ่ีในการปรากฏนอยท่ีสุด คือ
ปรากฏ 8 คร้ัง คิดเปนรอยละ 4 
 
 เพื่อใหเห็นภาพการเปรียบเทียบรูปแปรและความถ่ีของรูปแปรแตละรูปของ /v/ ท่ีออกเสียง
โดยกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่าในแตละวัจนลีลาไดชัดเจนยิ่งข้ึนและเพื่อพิจารณา
ความสัมพันธระหวางการแปรของ /v/ ในคําภาษาอังกฤษท้ังในตําแหนงตนพยางคและทายพยางคที่
ออกเสียงโดยกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่ากับวัจนลีลา ผูวิจัยไดนํารูปแปรและความถ่ี
ของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ท่ีออกเสียงโดยกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่าในแตละ      
วัจนลีลาดังท่ีกลาวมาแลวนั้น มาเสนอพรอมกันอีกคร้ังในรูปของตารางและกราฟแทง ซ่ึงรูปแปรแต
ละรูปของ /v/ มีการกระจายความถ่ีในแตละวัจนลีลาสรุปไดดังตารางท่ี 36 และภาพท่ี 32 
 
ตารางท่ี 36  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ท่ีออกเสียงโดยกลุมท่ีมีประสบการณทาง 
    ภาษาอังกฤษตํ่าจําแนกตามวัจนลีลา 
 

รูปแปรของ /v/ 
วัจนลีลา ความถี่ 

[v] [f] [w] [p] [O] อ่ืน ๆ 
รวม 

ความถ่ี 59 42 68 12 19 - 200 
การสัมภาษณ 

รอยละ 29.50 21.00 34.00 6.00 9.50 - 100 
ความถ่ี 81 33 49 18 19 - 200 

การอานขอความ 
รอยละ 40.50 16.50 24.50 9.00 9.50 - 100 
ความถ่ี 91 41 49 11 8 - 200 

การอานคูเทียบเสียง 
รอยละ 45.50 20.50 24.50 5.50 4.00 - 100 

χ2 = 19.93  df = 8  p < 0.05 
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ภาพท่ี 32  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ท่ีออกเสียงโดยกลุมท่ีมีประสบการณทาง 
    ภาษาอังกฤษตํ่าจําแนกตามวัจนลีลา 
 
 จากตารางท่ี 36 และภาพท่ี 32 เม่ือเปรียบเทียบรูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ 
/v/ ท่ีออกเสียงโดยกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่าในแตละวัจนลีลาจะเห็นไดวา ทุก   
วัจนลีลามีรูปแปรจํานวนท้ังหมด 5 รูป ไดแก รูปแปร [v], [f], [w], [p] และ [O] โดยในวัจนลีลาแบบ
การสัมภาษณซ่ึงเปนวัจนลีลาแบบไมเปนทางการ รูปแปร [w] มีความถ่ีในการปรากฏมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ รูปแปร [v], [f], [O] และ [p] ตามลําดับ ขณะท่ีในวัจนลีลาแบบการอานขอความซ่ึงเปน
วัจนลีลาแบบเปนทางการ รูปแปร [v] มีความถ่ีในการปรากฏมากท่ีสุด รองลงมาคือ รูปแปร [w], 
[f], [O] และ [p] ตามลําดับ สวนในวัจนลีลาแบบการอานคูเทียบเสียงซ่ึงเปนวัจนลีลาแบบเปน
ทางการมากท่ีสุด รูปแปร [v] มีความถ่ีในการปรากฏมากท่ีสุดซ่ึงคอนขางตางจากรูปแปรอ่ืน ๆ ท่ี
เหลือ คือ [f], [w], [p] และ [O] อยางเห็นไดชัด รูปแปรท่ีมีความถ่ีมากรองลงมาคือ [w], [f], [p] และ 
[O] ตามลําดับ  
 
 จากการเปรียบเทียบรูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ท่ีออกเสียงโดยกลุมท่ีมี
ประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่าในแตละวัจนลีลาขางตนสามารถแสดงเปนรูปแบบการปรากฏ
ของแตละรูปแปรโดยเรียงลําดับตามคาความถ่ีจากมากไปหานอยได ดังนี้ 
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 -  วัจนลีลาแบบการสัมภาษณ      [w] > [v] > [f] > [O] > [p]  
 -  วัจนลีลาแบบการอานขอความ      [v] > [w] > [f] > [O] > [p]   
 -  วัจนลีลาแบบการอานคูเทียบเสียง  [v] > [w] > [f] > [p] > [O]  
 
 ซ่ึงจะเห็นไดวา ในวัจนลีลาแบบไมเปนทางการและแบบเปนทางการมีรูปแบบการปรากฏ
ของแตละรูปแปรคอนขางคลายคลึงกัน ตางกันเพียงรูปแปรท่ีมีความถ่ีในการปรากฏมากท่ีสุด 2 
อันดับแรกเทานั้น กลาวคือ ขณะท่ีรูปแปรท่ีมีความถ่ีในการปรากฏมากที่สุด 2 อันดับแรกใน      
วัจนลีลาแบบไมเปนทางการ คือ รูปแปร [w] และ [v] ตามลําดับ แตในวัจนลีลาแบบเปนทางการ 
คือ รูปแปร [v] และ [w] ตามลําดับ อีกท้ังยังสังเกตเห็นไดวา รูปแบบการปรากฏของแตละรูปแปร
ในวัจนลีลาแบบเปนทางการและแบบเปนทางการมากท่ีสุดก็คอนขางคลายคลึงกัน ตางกันเพียงรูป
แปรที่มีความถ่ีในการปรากฏนอยท่ีสุด 2 อันดับสุดทายเทานั้น กลาวคือ ขณะท่ีรูปแปรท่ีมีความถี่ใน
การปรากฏนอยท่ีสุด 2 อันดับทายในวัจนลีลาแบบเปนทางการ คือ รูปแปร [O] และ [p] ตามลําดับ 
แตในวัจนลีลาแบบเปนทางการมากท่ีสุด คือ รูปแปร [p] และ [O] ตามลําดับ  
 
 ท้ังนี้จะเห็นไดวา ในวัจนลีลาแบบไมเปนทางการ รูปแปรท่ีมีความถ่ีในการปรากฏมาก
ท่ีสุด คือ รูปแปร [w] สวนในวัจนลีลาแบบเปนทางการและแบบเปนทางการมากท่ีสุด รูปแปรท่ีมี
ความถ่ีในการปรากฏมากท่ีสุด คือ รูปแปร [v] ซ่ึงเปนรูปแปรมาตรฐาน 
 
 นอกจากนี้ จากตารางท่ี 36 และภาพท่ี 32 เม่ือพิจารณาความถ่ีในการปรากฏรูปแปร
มาตรฐาน [v] ท่ีออกเสียงโดยกลุมประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่าในแตละวัจนลีลาพบวา ใน  
วัจนลีลาแบบการสัมภาษณ รูปแปร [v] มีความถ่ีในการปรากฏ 59 คร้ังจากการออกเสียงท้ังหมด 
200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 29.5 สําหรับในวัจนลีลาแบบการอานขอความ รูปแปร [v] มีความถ่ีในการ
ปรากฏ 81 คร้ังจากการออกเสียงท้ังหมด 200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 40.5 สวนในวัจนลีลาแบบการอาน
คูเทียบเสียง รูปแปร [v] มีความถ่ีในการปรากฏ 91 คร้ังจากการออกเสียงท้ังหมด 200 คร้ัง คิดเปน
รอยละ 45.5 ซ่ึงจะเห็นไดวา กลุมตัวอยางท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่าออกเสียง /v/ เปนรูป
แปรตาง ๆ ในอัตราความถี่ท่ีแตกตางกันไปตามวัจนลีลา นั่นคือ รูปแปร [v] ซ่ึงเปนรูปแปร
มาตรฐานมีความถ่ีในการปรากฏนอยท่ีสุดในวัจนลีลาแบบการสัมภาษณ และปรากฏเพ่ิมมากข้ึน
ตามความเปนทางการของวัจนลีลา  
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จากการทดสอบคาไคสแควร (χ2) ผลท่ีไดพบวา ความถ่ีในการปรากฏรูปแปรตาง ๆ ของ 
/v/ ท่ีออกเสียงโดยกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่าในคําภาษาอังกฤษท้ังในตําแหนงตน
พยางคและทายพยางคในแตละวัจนลีลามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความ
เช่ือม่ัน 0.05 นั่นคือ วัจนลีลามีความสัมพันธกับการแปรเสียงของ /v/ ในคําภาษาอังกฤษในกลุมท่ีมี
ประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่าอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 0.05 (χ 2 = 19.93  
df = 8  p < 0.05) 
 
 1.2  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ท่ีออกเสียงโดยกลุมท่ีมีประสบการณทาง
ภาษาอังกฤษสูงจําแนกตามวัจนลีลา 
 
 จากการศึกษาวิเคราะห กลุมตัวอยางท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูงท้ังหมดออกเสียง 
/v/ ในคําภาษาอังกฤษท้ังในตําแหนงตนพยางคและทายพยางคในวัจนลีลาแบบการสัมภาษณเปน
จํานวนความถ่ีท้ังส้ิน 200 คร้ัง ปรากฏเปนรูปแปรตาง ๆ แตละรูปและมีการกระจายความถ่ีของแต
ละรูปแปรสรุปไดดังตารางท่ี 37 และภาพท่ี 33 
 
ตารางท่ี 37  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ท่ีออกเสียงโดยกลุมท่ีมีประสบการณทาง 
    ภาษาอังกฤษสูงในวัจนลีลาแบบการสัมภาษณ 
 

รูปแปรของ /v/ 
ความถี่ [v] [f] [w] [p] [O] อ่ืน ๆ 

รวม 

ความถ่ี 94 50 30 12 10 4 200 
รอยละ 47.00 25.00 15.00 6.00 5.00 2.00 100 
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ภาพท่ี 33  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ท่ีออกเสียงโดยกลุมท่ีมีประสบการณทาง 
 ภาษาอังกฤษสูงในวัจนลีลาแบบการสัมภาษณ 
 
 จากตารางท่ี 37 และภาพท่ี 33 เม่ือเปรียบเทียบรูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ 
/v/ ท่ีออกเสียงโดยกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูงในวัจนลีลาแบบการสัมภาษณพบวา มี
รูปแปรจํานวนท้ังหมด 6 รูป ไดแก รูปแปร [v], [f], [w], [p], [O] และอ่ืน ๆ ซ่ึงรูปแปร [v] มีความถ่ี
ในการปรากฏมากท่ีสุด คือ 94 คร้ัง คิดเปนรอยละ 47 รองลงมาคือ รูปแปร [f] ปรากฏ 50 คร้ัง คิด
เปนรอยละ 25 ตามมาดวยรูปแปร [w] ปรากฏ 30 คร้ัง คิดเปนรอยละ 15 รูปแปร [p] ปรากฏ 12 คร้ัง 
คิดเปนรอยละ 6 รูปแปร [O] มีความถ่ีในการปรากฏใกลเคียงกับ [p] คือปรากฏ 10 คร้ัง คิดเปนรอย
ละ 5 และสุดทายคือ รูปแปรอ่ืน ๆ ซ่ึงมีความถ่ีในการปรากฏนอยท่ีสุด คือปรากฏเพียง 4 คร้ัง คิด
เปนรอยละ 2 
 
 สําหรับการศึกษาวิเคราะหการแปรของ /v/ ในคําภาษาอังกฤษท้ังในตําแหนงตนพยางคและ
ทายพยางคท่ีออกเสียงโดยกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูงในวัจนลีลาแบบการอาน
ขอความพบวา กลุมตัวอยางท้ังหมดออกเสียง /v/ เปนจํานวนความถ่ีท้ังส้ิน 200 คร้ัง ปรากฏเปนรูป
แปรตาง ๆ และมีการกระจายความถ่ีของแตละรูปแปรสรุปไดดังตารางท่ี 38 และภาพท่ี 34 
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ตารางท่ี 38  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ท่ีออกเสียงโดยกลุมท่ีมีประสบการณทาง 
    ภาษาอังกฤษสูงในวัจนลีลาแบบการอานขอความ 
 

รูปแปรของ /v/ 
ความถี่ [v] [f] [w] [p] [O] อ่ืน ๆ 

รวม 

ความถ่ี 131 26 30 8 3 2 200 
รอยละ 65.50 13.00 15.00 4.00 1.50 1.00 100 
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ภาพท่ี 34  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ท่ีออกเสียงโดยกลุมท่ีมีประสบการณทาง 
    ภาษาอังกฤษสูงในวัจนลีลาแบบการอานขอความ 
 
 จากตารางท่ี 38 และภาพท่ี 34 เม่ือเปรียบเทียบรูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ 
/v/ ท่ีออกเสียงโดยกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูงในวัจนลีลาแบบการอานขอความพบวา 
มีรูปแปรจํานวนท้ังหมด 6 รูป โดยจะเห็นไดวาเหมือนกับรูปแปรท่ีพบในวัจนลีลาแบบการ
สัมภาษณ อันไดแก รูปแปร [v], [f], [w], [p], [O] และอ่ืน ๆ ซ่ึงรูปแปร [v] มีความถ่ีในการปรากฏ
มากท่ีสุด โดยความถี่มากกวารูปแปรอ่ืนท่ีเหลือ ไดแก รูปแปร [f], [w], [p], [O] และอ่ืน ๆ อยาง
เดนชัด คือปรากฏถึง 131 คร้ัง คิดเปนรอยละ 65.5 รองลงมาคือ รูปแปร [w] ปรากฏ 30 คร้ัง คิดเปน
รอยละ 15 ตามมาดวยรูปแปร [f] ปรากฏ 26 คร้ัง คิดเปนรอยละ 13 รูปแปร [p] ปรากฏ 8 คร้ัง คิด
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เปนรอยละ 4 รูปแปร [O] ปรากฏ 3 คร้ัง คิดเปนรอยละ 1.5 และสุดทายคือ รูปแปรอ่ืน ๆ มีความถ่ีใน
การปรากฏนอยท่ีสุดซ่ึงมีความถ่ีใกลเคียงกับ [O] มาก คือปรากฏเพียง 2 คร้ัง คิดเปนรอยละ 1 
  
 สวนการศึกษาวิเคราะหการแปรของ /v/ ในคําภาษาอังกฤษท้ังในตําแหนงตนพยางคและ
ทายพยางคท่ีออกเสียงโดยกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูงในวัจนลีลาแบบการอานคู
เทียบเสียงพบวา กลุมตัวอยางท้ังหมดออกเสียง /v/ เปนจํานวนความถ่ีท้ังส้ิน 200 คร้ัง ปรากฏเปน
รูปแปรตาง ๆ และมีการกระจายความถ่ีของแตละรูปแปรสรุปไดดังตารางท่ี 39 และภาพท่ี 35 
 
ตารางท่ี 39  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ท่ีออกเสียงโดยกลุมท่ีมีประสบการณทาง 
    ภาษาอังกฤษสูงในวัจนลีลาแบบการอานคูเทียบเสียง 
 

รูปแปรของ /v/ 
ความถี่ [v] [f] [w] [p] [O] อ่ืน ๆ 

รวม 

ความถ่ี 146 30 17 4 1 2 200 
รอยละ 73.00 15.00 8.50 2.00 0.50 1.00 100 
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ภาพท่ี 35  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ท่ีออกเสียงโดยกลุมท่ีมีประสบการณทาง 
    ภาษาอังกฤษสูงในวัจนลีลาแบบการอานคูเทียบเสียง 
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 จากตารางท่ี 39 และภาพท่ี 35 เม่ือเปรียบเทียบรูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ 
/v/ ท่ีออกเสียงโดยกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่าในวัจนลีลาแบบการอานคูเทียบเสียง
พบวา มีรูปแปรจํานวนท้ังหมด 6 รูป โดยจะเห็นไดวาเหมือนกับรูปแปรท่ีพบในวัจนลีลาแบบการ
สัมภาษณและการอานขอความ อันไดแก รูปแปร [v], [f], [w], [p], [O] และอ่ืน ๆ ซ่ึงรูปแปร [v] มี
ความถ่ีในการปรากฏมากท่ีสุด โดยความถ่ีมากกวารูปแปรอ่ืนท่ีเหลือ ไดแก รูปแปร [f], [w], [p], [O] 
และอ่ืน ๆ อยางเห็นไดชัด คือปรากฏถึง 146 คร้ัง คิดเปนรอยละ 73 รองลงมาคือ รูปแปร [f] ปรากฏ 
30 คร้ัง คิดเปนรอยละ 15 ตามมาดวยรูปแปร [w] ปรากฏ 17 คร้ัง คิดเปนรอยละ 8.5 รูปแปร [p] 
ปรากฏ 4 คร้ัง คิดเปนรอยละ 2 รูปแปรอ่ืน ๆ ปรากฏ 2 คร้ัง คิดเปนรอยละ 1 และสุดทายคือ รูปแปร 
[O] มีความถ่ีในการปรากฏนอยท่ีสุดซ่ึงมีความถ่ีใกลเคียงกับรูปแปรอ่ืน ๆ คือปรากฏเพียง 1 คร้ัง คิด
เปนรอยละ 0.5 เทานั้น 
 
 เพื่อใหเห็นภาพการเปรียบเทียบรูปแปรและความถ่ีของรูปแปรแตละรูปของ /v/ ท่ีออกเสียง
โดยกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูงในแตละวัจนลีลาไดชัดเจนยิ่งข้ึนและเพื่อพิจารณา
ความสัมพันธระหวางการแปรของ /v/ ในคําภาษาอังกฤษท้ังในตําแหนงตนพยางคและทายพยางค
ของกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูงกับวัจนลีลา ผูวิจัยไดนํารูปแปรและความถ่ีของรูป
แปรตาง ๆ ของ /v/ ท่ีออกเสียงโดยกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูงในแตละวัจนลีลาดังท่ี
กลาวมาแลวนั้น มาเสนอพรอมกันอีกคร้ังในรูปของตารางและกราฟแทง ซ่ึงรูปแปรแตละรูปของ 
/v/ มีการกระจายความถ่ีในแตละวัจนลีลาสรุปไดดังตารางท่ี 40 และภาพท่ี 36 
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ตารางท่ี 40  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ท่ีออกเสียงโดยกลุมท่ีมีประสบการณทาง 
    ภาษาอังกฤษสูงจําแนกตามวัจนลีลา 
 

รูปแปรของ /v/ 
วัจนลีลา ความถี่ 

[v] [f] [w] [p] [O] อ่ืน ๆ 
รวม 

ความถ่ี 94 50 30 12 10 4 200 
การสัมภาษณ 

รอยละ 47.00 25.00 15.00 6.00 5.00 2.00 100 
ความถ่ี 131 26 30 8 3 2 200 

การอานขอความ 
รอยละ 65.50 13.00 15.00 4.00 1.50 1.00 100 
ความถ่ี 146 30 17 4 1 2 200 การอานคูเทียบ

เสียง รอยละ 73.00 15.00 8.50 2.00 0.50 1.00 100 
χ2 = 39.90  df = 10  p < 0.01 
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ภาพท่ี 36  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ท่ีออกเสียงโดยกลุมท่ีมีประสบการณทาง 
    ภาษาอังกฤษสูงจําแนกตามวัจนลีลา 
 
 จากตารางท่ี 40 และภาพท่ี 36 เม่ือเปรียบเทียบรูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ 
/v/ ท่ีออกเสียงโดยกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูงในแตละวัจนลีลาจะเห็นไดวา ทุก   
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วัจนลีลามีรูปแปรจํานวนท้ังหมด 6 รูป ไดแก รูปแปร [v], [f], [w], [p], [O] และอ่ืน ๆ โดยใน     
วัจนลีลาแบบการสัมภาษณซ่ึงเปนวัจนลีลาแบบไมเปนทางการ รูปแปร [v] มีความถ่ีในการปรากฏ
มากท่ีสุด รองลงมาคือ รูปแปร [f], [w], [p], [O] และอ่ืน ๆ ตามลําดับ สําหรับในวัจนลีลาแบบการ
อานขอความซ่ึงเปนวัจนลีลาแบบเปนทางการ รูปแปร [v] มีความถ่ีในการปรากฏมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ รูปแปร [w], [f], [p], [O] และอ่ืน ๆ ตามลําดับ สวนในวัจนลีลาแบบการอานคูเทียบ
เสียงซ่ึงเปน  วัจนลีลาแบบเปนทางการมากท่ีสุด รูปแปร [v] มีความถ่ีในการปรากฏมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ [f], [w], [p], อ่ืน ๆ และ [O] ตามลําดับ ท้ังนี้ความถ่ีในการปรากฏของรูปแปร [v] 
ในวัจนลีลาแบบการอานขอความและแบบการอานคูเทียบเสียงนั้น ตางจากรูปแปรอ่ืนท่ีเหลือ คือ 
[f], [w], [p], [O] และอ่ืน ๆ อยางเห็นไดชัดเจน คือ เกินกวารอยละ 60 ในท้ังสองวัจนลีลาดังกลาว 
 
 จากการเปรียบเทียบรูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ท่ีออกเสียงโดยกลุมท่ีมี
ประสบการณทางภาษาอังกฤษสูงในแตละวัจนลีลาขางตนสามารถแสดงเปนรูปแบบการปรากฏ
ของแตละรูปแปรโดยเรียงลําดับตามคาความถ่ีจากมากไปหานอยได ดังนี้ 
 
 -  วัจนลีลาแบบการสัมภาษณ      [v] > [f] > [w] > [p] > [O] > อ่ืน ๆ 
 -  วัจนลีลาแบบการอานขอความ      [v] > [w] > [f] > [p] > [O] > อ่ืน ๆ 
 -  วัจนลีลาแบบการอานคูเทียบเสียง   [v] > [f] > [w] > [p] > อ่ืน ๆ > [O]  
 
 ซ่ึงจะสังเกตเห็นไดวา ในท้ัง 3 วัจนลีลา รูปแปรท่ีมีความถ่ีในการปรากฏมากท่ีสุด คือ [v] 
สวนรูปแปรท่ีมีความถ่ีในการปรากฏนอยท่ีสุดในวัจนลีลาแบบไมเปนทางการและแบบเปนทางการ
นั้นเปนรูปแปรเดียวกัน คือ รูปแปรอ่ืน ๆ แตในวัจนลีลาแบบเปนทางการมากท่ีสุด คือ รูปแปร [O] 
 
 นอกจากนี้ จากตารางท่ี 40 และภาพท่ี 36 เม่ือพิจารณาความถ่ีในการปรากฏรูปแปร
มาตรฐาน [v] ท่ีออกเสียงโดยกลุมประสบการณทางภาษาอังกฤษสูงในแตละวัจนลีลาพบวา ใน 
วัจนลีลาแบบการสัมภาษณ รูปแปร [v] มีความถ่ีในการปรากฏ 94 คร้ังจากการออกเสียงท้ังหมด 
200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 47 สําหรับในวัจนลีลาแบบการอานขอความ รูปแปร [v] มีความถ่ีในการ
ปรากฏ 131 คร้ังจากการออกเสียงท้ังหมด 200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 65.5 สวนในวัจนลีลาแบบการ
อานคูเทียบเสียง รูปแปร [v] มีความถ่ีในการปรากฏ 146 คร้ังจากการออกเสียงท้ังหมด 200 คร้ัง คิด
เปนรอยละ 73 ซ่ึงจะเห็นไดวา กลุมตัวอยางท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูงออกเสียง /v/ เปน
รูปแปรตาง ๆ โดยมีอัตราความถ่ีในการปรากฏของรูปแปรแตกตางกันไปตามวัจนลีลา นั่นคือ รูป
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แปร [v] ซ่ึงเปนรูปแปรมาตรฐานมีความถ่ีในการปรากฏนอยท่ีสุดในวัจนลีลาแบบการสัมภาษณ 
และปรากฏเพิ่มมากข้ึนตามความเปนทางการของวัจนลีลา กลาวคือ ในวัจนลีลาแบบการอาน
ขอความมีความถ่ีในการปรากฏรูปแปร [v] มากกวาในวัจนลีลาแบบการสัมภาษณ และในวัจนลีลา
แบบการอานคูเทียบเสียงมีความถ่ีในการปรากฏรูปแปร [v] มากท่ีสุด   
 

จากการทดสอบคาไคสแควร (χ2) ผลท่ีไดพบวา ความถ่ีในการปรากฏรูปแปรตาง ๆ ของ 
/v/ ท่ีออกเสียงโดยกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูงในคําภาษาอังกฤษท้ังในตําแหนงตน
พยางคและทายพยางคในแตละวัจนลีลามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความ
เช่ือม่ัน 0.01 นั่นคือ วัจนลีลามีความสัมพันธกับการแปรเสียงของ /v/ ในคําภาษาอังกฤษในกลุมท่ีมี
ประสบการณทางภาษาอังกฤษสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 0.01 (χ2 = 39.90  
df = 10  p < 0.01) 
 

1.3  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในคําภาษาอังกฤษจําแนกตามวัจนลีลา
โดยควบคุมประสบการณทางภาษาอังกฤษ 
 
 จากขอมูลท่ีแสดงรูปแปรและความถ่ีของรูปแปรแตละรูปของ /v/ ในกลุมตัวอยางแตละ
กลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตางกันจําแนกตามวัจนลีลาดังท่ีกลาวไปแลวนั้น เพื่อใหเห็น
ภาพการเปรียบเทียบรูปแปรและความถ่ีของรูปแปรแตละรูปในแตละวัจนลีลาระหวางในกลุมท่ีมี
ประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่าและสูงชัดเจนยิ่งข้ึน ผูวิจัยจึงไดนําขอมูลดังกลาวมาเสนอพรอม
กันอีกคร้ังในตารางท่ี 41 และภาพท่ี 37 
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ตารางท่ี 41  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรของ /v/ ในคําภาษาอังกฤษจําแนกตามวัจนลีลา 
    โดยควบคุมประสบการณทางภาษาอังกฤษ 
 

รูปแปรของ /v/ ประสบการณ 
ทางภาษาอังกฤษ 

วัจนลีลา ความถี่ 
[v] [f] [w] [p] [O] อ่ืน ๆ 

รวม 

ความถ่ี 59 42 68 12 19 - 200 
การสัมภาษณ 

รอยละ 29.50 21.00 34.00 6.00 9.50 - 100 
ความถ่ี 81 33 49 18 19 - 200 การอาน

ขอความ รอยละ 40.50 16.50 24.50 9.00 9.50 - 100 
ความถ่ี 91 41 49 11 8 - 200 

ตํ่า 

การอาน 
คูเทียบเสียง รอยละ 45.50 20.50 24.50 5.50 4.00 - 100 

ความถ่ี 94 50 30 12 10 4 200 
การสัมภาษณ 

รอยละ 47.00 25.00 15.00 6.00 5.00 2.00 100 
ความถ่ี 131 26 30 8 3 2 200 การอาน

ขอความ รอยละ 65.50 13.00 15.00 4.00 1.50 1.00 100 
ความถ่ี 146 30 17 4 1 2 200 

สูง 

การอาน 
คูเทียบเสียง รอยละ 73.00 15.00 8.50 2.00 0.50 1.00 100 
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ภาพท่ี 37  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรของ /v/ ในคําภาษาอังกฤษจําแนกตามวัจนลีลา 
    โดยควบคุมประสบการณทางภาษาอังกฤษ 
 
 จากตารางท่ี 41 และภาพท่ี 37 เม่ือเปรียบเทียบรูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ 
/v/ ในกลุมตัวอยางแตละกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตางกันจําแนกตามวัจนลีลาพบวา 
ในกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่าในทุกวัจนลีลาปรากฏรูปแปรจํานวนท้ังหมด 5 รูป 
ไดแก รูปแปร [v], [f], [w], [p] และ [O] ในขณะท่ีในกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูงใน
ทุก   วัจนลีลาปรากฏรูปแปรจํานวนท้ังหมด 6 รูป ไดแก รูปแปร [v], [f], [w], [p], [O] และอ่ืน ๆ ซ่ึง
จะเห็นไดวา รูปแปรท่ีพบในแตละวัจนลีลาท้ังในกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่าและสูง 
ไดแก รูปแปร [v], [f], [w], [p] และ [O] สวนรูปแปรอ่ืน ๆ พบเพียงในแตละวัจนลีลาของกลุมท่ีมี
ประสบการณทางภาษาอังกฤษสูงเทานั้น  
 
 นอกจากนี้ จากผลการวิจัยเห็นไดชัดวา ในการออกเสียง /v/ ในคําภาษาอังกฤษของกลุม
ตัวอยางแตละกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตางกันจะมีอัตราความถ่ีในการออกเสียง
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ดังกลาวเปนเสียงรูปแปร [v] ซ่ึงเปนรูปแปรมาตรฐานมากข้ึนตามความเปนทางการของวัจนลีลาท่ี
มากข้ึน กลาวคือ ในกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่า ในวัจนลีลาแบบการสัมภาษณ [v] มี
ความถ่ีในการปรากฏ 59 คร้ัง คิดเปนรอยละ 29.5 ในวัจนลีลาแบบการอานขอความ [v] มีความถ่ีใน
การปรากฏ 81 คร้ัง คิดเปนรอยละ 40.5 ในวัจนลีลาแบบการอานคูเทียบเสียง [v] มีความถ่ีในการ
ปรากฏ 91 คร้ัง คิดเปนรอยละ 45.5 สวนในกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูง ในวัจนลีลา
แบบการสัมภาษณ [v] ปรากฏ 94 คร้ัง คิดเปนรอยละ 47 ในวัจนลีลาแบบการอานขอความ [v] 
ปรากฏ 131 คร้ัง คิดเปนรอยละ 65.5 ในวัจนลีลาแบบการอานคูเทียบเสียง [v] ปรากฏ 146 คร้ัง คิด
เปนรอยละ 73 ซ่ึงแสดงใหเห็นวา ไมวาจะเปนในกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่าหรือสูง 
รูปแปรมาตรฐาน [v] ก็จะมีความถ่ีในการปรากฏเพ่ิมมากข้ึนตามวัจนลีลาท่ีมีความเปนทางการมาก
ข้ึน 
 
2.  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรของ /v/ ในคําภาษาอังกฤษจําแนกตามประสบการณทาง
ภาษาอังกฤษโดยควบคุมวัจนลีลา 
 
 เม่ือพิจารณารูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ท่ีปรากฏในแตละวัจนลีลาโดย
จําแนกตามประสบการณทางภาษาอังกฤษ ไดผลดังนี้ 
 
 2.1  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในวัจนลีลาแบบการสัมภาษณจําแนก
ตามประสบการณทางภาษาอังกฤษ 
 
 จากการศึกษาวิเคราะห ในวัจนลีลาแบบการสัมภาษณกลุมตัวอยางท่ีมีประสบการณทาง
ภาษาอังกฤษต่ําท้ังหมดออกเสียง /v/ ในคําภาษาอังกฤษทั้งในตําแหนงตนพยางคและทายพยางค
เปนจํานวนความถ่ีท้ังส้ิน 200 คร้ัง ปรากฏเปนรูปแปรตาง ๆ แตละรูปและมีการกระจายความถ่ีของ
แตละรูปแปรสรุปไดดังตารางท่ี 42 และภาพท่ี 38 
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ตารางท่ี 42  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในวัจนลีลาแบบการสัมภาษณท่ีออกเสียง 
    โดยกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่า 
 

รูปแปรของ /v/ 
ความถี่ [v] [f] [w] [p] [O] อ่ืน ๆ 

รวม 

ความถ่ี 59 42 68 12 19 - 200 
รอยละ 29.50 21.00 34.00 6.00 9.50 - 100 

 
 

29.5

21

34

6
9.5

0

10

20

30

40

รอ
ย
ล
ะ

[v] [f] [w] [p] [  ]

รูปแปร

 
 
ภาพท่ี 38  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในวัจนลีลาแบบการสัมภาษณท่ีออกเสียง 
 โดยกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่า 
 
 จากตารางท่ี 42 และภาพท่ี 38 เม่ือเปรียบเทียบรูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ 
/v/ ในวัจนลีลาแบบการสัมภาษณท่ีออกเสียงโดยกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่าพบวา มี
รูปแปรจํานวนท้ังหมด 5 รูป ไดแก รูปแปร [v], [f], [w], [p] และ [O] ซ่ึงรูปแปร [w] มีความถ่ีในการ
ปรากฏมากท่ีสุด คือ 68 คร้ัง คิดเปนรอยละ 34 รองลงมาคือ รูปแปร [v] ปรากฏ 59 คร้ัง คิดเปนรอย
ละ 29.5 ตามมาดวยรูปแปร [f] ปรากฏ 42 คร้ัง คิดเปนรอยละ 21 รูปแปร [O] ปรากฏ 19 คร้ัง คิดเปน
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รอยละ 9.5 และสุดทายคือ รูปแปร [p] ซ่ึงมีความถ่ีในการปรากฏนอยท่ีสุด คือปรากฏ 12 คร้ัง คิด
เปนรอยละ 6 
 
 สําหรับการศึกษาวิเคราะหการแปรของ /v/ ในคําภาษาอังกฤษท้ังในตําแหนงตนพยางคและ
ทายพยางคท่ีออกเสียงโดยกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูงในวัจนลีลาแบบการสัมภาษณ
พบวา กลุมตัวอยางดังกลาวท้ังหมดออกเสียง /v/ เปนจํานวนความถ่ีท้ังส้ิน 200 คร้ัง ปรากฏเปนรูป
แปรตาง ๆ และมีการกระจายความถ่ีของแตละรูปแปรสรุปไดดังตารางท่ี 43 และภาพท่ี 39 
 
ตารางท่ี 43  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในวัจนลีลาแบบการสัมภาษณท่ีออกเสียง 
   โดยกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูง 
 

รูปแปรของ /v/ 
ความถี่ [v] [f] [w] [p] [O] อ่ืน ๆ 

รวม 

ความถ่ี 94 50 30 12 10 4 200 
รอยละ 47.00 25.00 15.00 6.00 5.00 2.00 100 
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ภาพท่ี 39  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในวัจนลีลาแบบการสัมภาษณท่ีออกเสียง 
 โดยกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูง 
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 จากตารางท่ี 43 และภาพท่ี 39 เม่ือเปรียบเทียบรูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ 
/v/ ในวัจนลีลาแบบการสัมภาษณท่ีออกเสียงโดยกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูงพบวา มี
รูปแปรจํานวนท้ังหมด 6 รูป ไดแก รูปแปร [v], [f], [w], [p], [O] และอ่ืน ๆ ซ่ึงรูปแปร [v] มีความถ่ี
ในการปรากฏมากท่ีสุด โดยมีความถ่ีเกือบครึ่งหนึ่งของท้ังหมด นั่นคือปรากฏ 94 คร้ังในการออก
เสียงของกลุมตัวอยางท้ังหมด 200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 47 รองลงมาคือ รูปแปร [f] ปรากฏ 50 คร้ัง 
คิดเปนรอยละ 25 ตามมาดวยรูปแปร [w] ปรากฏ 30 คร้ัง คิดเปนรอยละ 15 รูปแปร [p] ปรากฏ 12 
คร้ัง คิดเปนรอยละ 6 รูปแปร [O] มีความถ่ีในการปรากฏใกลเคียงกับ [p] คือปรากฏ 10 คร้ัง คิดเปน
รอยละ 5 และสุดทายคือ รูปแปรอ่ืน ๆ ซ่ึงมีความถ่ีในการปรากฏนอยท่ีสุด คือปรากฏเพียง 4 คร้ัง 
คิดเปนรอยละ 2 
 
 เพื่อใหเห็นภาพการเปรียบเทียบรูปแปรและความถ่ีของรูปแปรแตละรูปของ /v/ ใน    
วัจนลีลาแบบการสัมภาษณท่ีออกเสียงโดยกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่าและสูงได
ชัดเจนยิ่งข้ึนและเพ่ือพิจารณาความสัมพันธระหวางการแปรของ /v/ ในคําภาษาอังกฤษท้ังใน
ตําแหนงตนพยางคและทายพยางคในวัจนลีลาแบบการสัมภาษณกับประสบการณทางภาษาอังกฤษ 
ผูวิจัยไดนํารูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในวัจนลีลาแบบการสัมภาษณโดยแยก
ตามประสบการณทางภาษาอังกฤษดังท่ีกลาวมาแลวนั้น มาเสนอพรอมกันอีกคร้ังในรูปของตาราง
และกราฟแทง ซ่ึงรูปแปรแตละรูปของ /v/ มีการกระจายความถ่ีในแตละกลุมประสบการณทาง
ภาษาอังกฤษสรุปไดดังตารางท่ี 44 และภาพท่ี 40 
 
ตารางท่ี 44  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในวัจนลีลาแบบการสัมภาษณจําแนก 
    ตามประสบการณทางภาษาอังกฤษ 
 

ประสบการณ รูปแปรของ /v/ 
วัจนลีลา 

ทางภาษาอังกฤษ 
ความถี่ 

[v] [f] [w] [p] [O] อ่ืน ๆ 
รวม 

ความถ่ี 59 42 68 12 19 - 200 
ตํ่า 

รอยละ 29.50 21.00 34.00 6.00 9.50 - 100 
ความถ่ี 94 50 30 12 10 4 200 

การ
สัมภาษณ 

สูง 
รอยละ 47.00 25.00 15.00 6.00 5.00 2.00 100 

χ2 = 30.23  df = 5  p < 0.01 
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ภาพท่ี 40  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในวัจนลีลาแบบการสัมภาษณจําแนกตาม 
 ประสบการณทางภาษาอังกฤษ 
 
 จากตารางท่ี 44 และภาพท่ี 40 เม่ือเปรียบเทียบรูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ 
/v/ ในวัจนลีลาแบบการสัมภาษณท่ีออกเสียงโดยกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่าและสูง
จะเห็นไดวา รูปแปรท่ีพบในท้ังในกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่าและสูง ไดแก รูปแปร 
[v], [f], [w], [p] และ [O] สวนรูปแปรอ่ืน ๆ พบเพียงในกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูง
เทานั้น โดยในกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่า รูปแปร [w] มีความถ่ีในการปรากฏมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือ รูปแปร [v], [f], [O] และ [p] ตามลําดับ ขณะที่ในกลุมท่ีมีประสบการณทาง
ภาษาอังกฤษสูง รูปแปร [v] มีความถ่ีในการปรากฏมากท่ีสุด ซ่ึงปรากฏมากกวารูปแปรอ่ืนท่ีเหลือ 
คือ [f], [w], [p], [O] และอ่ืน ๆ อยางเดนชัด นั่นคือปรากฏเกือบคร่ึงหนึ่งของการออกเสียงของกลุม
ตัวอยางท้ังหมด 200 คร้ัง และรูปแปรท่ีมีความถ่ีในการปรากฏมากรองลงมาคือ [f], [w], [p], [O] 
และอ่ืน ๆ ตามลําดับ  
 
 จากการเปรียบเทียบรูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในวัจนลีลาแบบการ
สัมภาษณท่ีออกเสียงโดยกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่าและสูงขางตนสามารถแสดงเปน
รูปแบบการปรากฏของแตละรูปแปรโดยเรียงลําดับตามคาความถ่ีจากมากไปหานอยได ดังนี้ 
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 -  กลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่า  [w] > [v] > [f] > [O] > [p]  
 -  กลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูง  [v] > [f] > [w] > [p] > [O] > อ่ืน ๆ 
 
 ซ่ึงสามารถเห็นไดชัดวา ในกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูงมีเสียงรูปแปรท่ีกลุม
ตัวอยางกลุมนี้ใชมากกวาในกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่าจํานวน 1 รูป คือ รูปแปร    
อ่ืน ๆ นั่นเอง โดยในขณะท่ีในกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่า รูปแปรท่ีมีความถ่ีในการ
ปรากฏมากท่ีสุด คือ [w] แตในกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูง คือ [v] สวนรูปแปรท่ีมี
ความถ่ีในการปรากฏนอยท่ีสุดในกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษต่ํา คือ [p] แตในกลุมท่ีมี
ประสบการณทางภาษาอังกฤษสูง คือ รูปแปรอ่ืน ๆ  
 
 นอกจากนี้ จากตารางท่ี 44 และภาพท่ี 40 เม่ือพิจารณาความถ่ีในการปรากฏรูปแปร
มาตรฐาน [v] ในวัจนลีลาแบบการสัมภาษณของกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่าและสูง
พบวา ในกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่า รูปแปร [v] มีความถ่ีในการปรากฏ 59 คร้ังจาก
การออกเสียงท้ังหมด 200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 29.5 สวนในกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษ
สูง รูปแปร [v] มีความถ่ีในการปรากฏถึง 94 คร้ังจากการออกเสียงท้ังหมด 200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 
47 ซ่ึงจะเห็นไดวา ระหวางกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่าและสูง ในวัจนลีลาแบบการ
สัมภาษณกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูงออกเสียง /v/ เปนเสียงรูปแปรมาตรฐาน [v] ใน
อัตราความถ่ีมากกวากลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่า 
 

จากการทดสอบคาไคสแควร (χ2) ผลท่ีไดพบวา ความถ่ีในการปรากฏรูปแปรตาง ๆ ของ 
/v/ ในคําภาษาอังกฤษในวัจนลีลาแบบการสัมภาษณของกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่า
และสูงมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 0.01 นั่นคือ ประสบการณ
ทางภาษาอังกฤษมีความสัมพันธกับการแปรเสียงของ /v/ ในคําภาษาอังกฤษในวัจนลีลาแบบการ
สัมภาษณอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 0.01 (χ2 = 30.23  df = 5  p < 0.01) 
 
 2.2  รูปแปรและความถี่ของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในวัจนลีลาแบบการอานขอความจําแนก
ตามประสบการณทางภาษาอังกฤษ 
 
 จากการศึกษาวิเคราะห ในวัจนลีลาแบบการอานขอความกลุมตัวอยางท่ีมีประสบการณทาง
ภาษาอังกฤษต่ําท้ังหมดออกเสียง /v/ ในคําภาษาอังกฤษทั้งในตําแหนงตนพยางคและทายพยางค
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เปนจํานวนความถ่ีท้ังส้ิน 200 คร้ัง ปรากฏเปนรูปแปรตาง ๆ แตละรูปและมีการกระจายความถ่ีของ
แตละรูปแปรสรุปไดดังตารางท่ี 45 และภาพท่ี 41  
 
ตารางท่ี 45  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในวัจนลีลาแบบการอานขอความ 
    ท่ีออกเสียงโดยกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่า 
 

รูปแปรของ /v/ 
ความถี่ [v] [f] [w] [p] [O] อ่ืน ๆ 

รวม 

ความถ่ี 81 33 49 18 19 - 200 
รอยละ 40.50 16.50 24.50 9.00 9.50 - 100 
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ภาพท่ี 41  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในวัจนลีลาแบบการอานขอความ 
    ท่ีออกเสียงโดยกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่า 
 
 จากตารางท่ี 45 และภาพท่ี 41 เม่ือเปรียบเทียบรูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ 
/v/ ในวัจนลีลาแบบการอานขอความท่ีออกเสียงโดยกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่าพบวา 
มีรูปแปรจํานวนท้ังหมด 5 รูป ไดแก รูปแปร [v], [f], [w], [p] และ [O] ซ่ึงรูปแปร [v] มีความถ่ีใน
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การปรากฏมากท่ีสุด คือ 81 คร้ัง คิดเปนรอยละ 40.5 รองลงมาคือ รูปแปร [w] ปรากฏ 49 คร้ัง คิด
เปนรอยละ 24.5 ตามมาดวยรูปแปร [f] ปรากฏ 33 คร้ัง คิดเปนรอยละ 16.5 รูปแปร [O] ปรากฏ 19 
คร้ัง คิดเปนรอยละ 9.5 และสุดทายคือ รูปแปร [p] ซ่ึงมีความถ่ีในการปรากฏนอยท่ีสุดแตจะเห็นได
วาใกลเคียงกับความถ่ีของรูปแปร [O] มาก คือปรากฏ 18 คร้ัง คิดเปนรอยละ 9 
 
 สําหรับการศึกษาวิเคราะหการแปรของ /v/ ในคําภาษาอังกฤษท้ังในตําแหนงตนพยางคและ
ทายพยางคในวัจนลีลาแบบการอานขอความที่ออกเสียงโดยกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษ
สูงพบวา กลุมดังกลาวท้ังหมดออกเสียง /v/ เปนจํานวนความถ่ีท้ังส้ิน 200 คร้ัง ปรากฏเปนรูปแปร
ตาง ๆ และมีการกระจายความถ่ีของแตละรูปแปรสรุปไดดังตารางท่ี 46 และภาพท่ี 42 
 
ตารางท่ี 46  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในวัจนลีลาแบบการอานขอความ 
    ท่ีออกเสียงโดยกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูง 
 

รูปแปรของ /v/ 
ความถี่ [v] [f] [w] [p] [O] อ่ืน ๆ 

รวม 

ความถ่ี 131 26 30 8 3 2 200 
รอยละ 65.50 13.00 15.00 4.00 1.50 1.00 100 
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ภาพท่ี 42  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในวัจนลีลาแบบการอานขอความ 
 ท่ีออกเสียงโดยกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูง 
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 จากตารางท่ี 46 และภาพท่ี 42 เม่ือเปรียบเทียบรูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ 
/v/ ในวัจนลีลาแบบการอานขอความท่ีออกเสียงโดยกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูงพบวา 
มีรูปแปรจํานวนท้ังหมด 6 รูป ไดแก รูปแปร [v], [f], [w], [p], [O] และอ่ืน ๆ ซ่ึงรูปแปร [v] มี
ความถ่ีในการปรากฏมากท่ีสุดและมากกวารูปแปรอ่ืนท่ีเหลือ อันไดแก [f], [w], [p], [O] และอ่ืน ๆ 
อยางเดนชัด โดยจะเห็นไดวามีความถ่ีมากเกินคร่ึงถึงรอยละ 15.5 นั่นคือปรากฏถึง 131 คร้ัง คิดเปน
รอยละ 65.5 รูปแปรท่ีมีความถ่ีในการปรากฏมากอันดับรองลงมาคือ รูปแปร [w] ปรากฏ 30 คร้ัง 
คิดเปนรอยละ 15 ตามมาดวยรูปแปร [f] ปรากฏ 26 คร้ัง คิดเปนรอยละ 13 รูปแปร [p] ปรากฏ 8 
คร้ัง คิดเปนรอยละ 4 รูปแปร [O] ปรากฏ 3 คร้ัง คิดเปนรอยละ 1.5 และสุดทายคือ รูปแปรอ่ืน ๆ มี
ความถ่ีในการปรากฏนอยท่ีสุดและใกลเคียงกับ [O] มาก คือปรากฏ 2 คร้ัง คิดเปนรอยละ 1 
 
 เพื่อใหเห็นภาพการเปรียบเทียบรูปแปรและความถ่ีของรูปแปรแตละรูปของ /v/ ใน    
วัจนลีลาแบบการอานขอความที่ออกเสียงโดยกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่าและสูงได
ชัดเจนยิ่งข้ึนและเพ่ือพิจารณาความสัมพันธระหวางการแปรของ /v/ ในคําภาษาอังกฤษในวัจนลีลา
แบบการอานขอความกับประสบการณทางภาษาอังกฤษ ผูวิจัยไดนํารูปแปรและความถ่ีของรูปแปร
ตาง ๆ ของ /v/ ในวัจนลีลาแบบการอานขอความโดยแยกตามประสบการณทางภาษาอังกฤษดังท่ี
กลาวมาแลวนั้น มาเสนอพรอมกันอีกคร้ังในรูปของตารางและกราฟแทง ซ่ึงรูปแปรแตละรูปของ 
/v/ มีการกระจายความถ่ีในแตละกลุมประสบการณทางภาษาอังกฤษสรุปไดดังตารางท่ี 47 และภาพ
ท่ี 43 
  
ตารางท่ี 47  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในวัจนลีลาแบบการอานขอความ 
    จําแนกตามประสบการณทางภาษาอังกฤษ 
 

ประสบการณ รูปแปรของ /v/ 
วัจนลีลา 

ทางภาษาอังกฤษ 
ความถี่ 

[v] [f] [w] [p] [O] อ่ืน ๆ 
รวม 

ความถ่ี 81 33 49 18 19 - 200 
ตํ่า 

รอยละ 40.50 16.50 24.50 9.00 9.50 - 100 
ความถ่ี 131 26 30 8 3 2 200 

การอาน
ขอความ 

สูง 
รอยละ 65.50 13.00 15.00 4.00 1.50 1.00 100 

χ2 = 34.68  df = 5  p < 0.01 
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ประสบการณทาง
ภาษาอังกฤษต่ํา

ประสบการณทาง
ภาษาอังกฤษสูง

 
 
ภาพท่ี 43  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในวัจนลีลาแบบการอานขอความ 
 จําแนกตามประสบการณทางภาษาอังกฤษ 
 
 จากตารางท่ี 47 และภาพท่ี 43 เม่ือเปรียบเทียบรูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ 
/v/ ในวัจนลีลาแบบการอานขอความที่ออกเสียงโดยกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่าและ
สูงจะเห็นไดวา รูปแปรท่ีพบในท้ังในกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษต่ําและสูง ไดแก รูป
แปร [v], [f], [w], [p] และ [O] สวนรูปแปรอ่ืน ๆ พบเพียงในกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษ
สูงเทานั้น โดยในกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่า รูปแปร [v] มีความถ่ีในการปรากฏมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือ รูปแปร [w], [f], [O] และ [p] ตามลําดับ ขณะท่ีในกลุมท่ีมีประสบการณทาง
ภาษาอังกฤษสูง เชนเดียวกับในกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่ารูปแปรท่ีมีความถ่ีในการ
ปรากฏมากท่ีสุด คือ รูปแปร [v] ซ่ึงปรากฏมากกวารูปแปรอ่ืนท่ีเหลือ คือ [f], [w], [p], [O] และอ่ืน ๆ 
อยางเดนชัด นั่นคือปรากฏเกินกวารอยละ 60 ของการออกเสียงของกลุมตัวอยางท้ังหมด 200 คร้ัง 
และรูปแปรท่ีมีความถ่ีในการปรากฏมากรองลงมาคือ [w], [f], [p], [O] และอ่ืน ๆ ตามลําดับ  
 
 จากการเปรียบเทียบรูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในวัจนลีลาแบบการอาน
ขอความที่ออกเสียงโดยกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่าและสูงขางตนสามารถแสดงเปน
รูปแบบการปรากฏของแตละรูปแปรโดยเรียงลําดับตามคาความถ่ีจากมากไปหานอยได ดังนี้ 
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 -  กลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่า   [v] > [w] > [f] > [O] > [p]  
 -  กลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูง   [v] > [w] > [f] > [p] > [O] > อ่ืน ๆ 
 
 ซ่ึงเห็นไดชัดวา การแปรเสียงของ /v/ ในวัจนลีลาแบบการอานขอความมีจํานวนเสียงรูป
แปรท่ีปรากฏในกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูงมากกวาในกลุมท่ีมีประสบการณทาง
ภาษาอังกฤษตํ่า 1 รูป นั่นก็คือ รูปแปรอ่ืน ๆ รวมท้ังจะเห็นไดวา ในวัจนลีลาแบบการอานขอความ
ท้ังในกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่าและสูง รูปแปรท่ีมีความถ่ีในการปรากฏมากท่ีสุด 3 
อันดับแรก คือ [v], [w] และ [f] ตามลําดับ สําหรับรูปแปรท่ีมีความถ่ีในการปรากฏมากเปนอันดับ
ตอมานั้น ในขณะท่ีในกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่า คือ [O] แตในกลุมท่ีมีประสบการณ
ทางภาษาอังกฤษสูง คือ [p] สวนรูปแปรท่ีมีความถ่ีในการปรากฏนอยท่ีสุดในกลุมท่ีมีประสบการณ
ทางภาษาอังกฤษตํ่า คือ [O] แตในกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูง คือ [O] และอ่ืน ๆ 
ตามลําดับ 
 
 นอกจากนี้ จากตารางท่ี 47 และภาพท่ี 43 เม่ือพิจารณาความถ่ีในการปรากฏรูปแปร
มาตรฐาน [v] ในวัจนลีลาแบบการอานขอความของกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่าและ
สูงพบวา ในกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่า รูปแปร [v] มีความถ่ีในการปรากฏ 81 คร้ัง
จากการออกเสียงท้ังหมด 200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 40.5 สวนในกลุมท่ีมีประสบการณทาง
ภาษาอังกฤษสูง รูปแปร [v] มีความถ่ีในการปรากฏถึง 131 คร้ังจากการออกเสียงท้ังหมด 200 คร้ัง 
คิดเปนรอยละ 65.5 ซ่ึงจะเห็นไดวา ในวัจนลีลาแบบการอานขอความ กลุมท่ีมีประสบการณทาง
ภาษาอังกฤษสูงมีความถี่ในการออกเสียง /v/ เปนเสียงรูปแปรมาตรฐาน [v] มากกวากลุมท่ีมี
ประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่า 
 

จากการทดสอบคาไคสแควร (χ2) ผลท่ีไดพบวา ความถ่ีในการปรากฏรูปแปรตาง ๆ ของ 
/v/ ในคําภาษาอังกฤษในวัจนลีลาแบบการอานขอความของกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษ
ตํ่าและสูงมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิ ติ ท่ีระดับความเช่ือม่ัน  0.01 นั่นคือ 
ประสบการณทางภาษาอังกฤษมีความสัมพันธกับการแปรเสียงของ /v/ ในคําภาษาอังกฤษใน     
วัจนลีลาแบบการอานขอความอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 0.01 (χ2 = 34.68       
df = 5  p < 0.01) 
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 2.3  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในวัจนลีลาแบบการอานคูเทียบเสียง
จําแนกตามประสบการณทางภาษาอังกฤษ 
 
 จากการศึกษาวิเคราะห ในวัจนลีลาแบบการอานคูเทียบเสียงกลุมตัวอยางท่ีมีประสบการณ
ทางภาษาอังกฤษตํ่าท้ังหมดออกเสียง /v/ ในคําภาษาอังกฤษท้ังในตําแหนงตนพยางคและทาย
พยางคเปนจํานวนความถี่ท้ังส้ิน 200 คร้ัง ปรากฏเปนรูปแปรตาง ๆ แตละรูปและมีการกระจาย
ความถ่ีของแตละรูปแปรสรุปไดดังตารางท่ี 48 และภาพท่ี 44 
 
ตารางท่ี 48  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในวัจนลีลาแบบการอานคูเทียบเสียง 
    ท่ีออกเสียงโดยกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่า 
 

รูปแปรของ /v/ 
ความถี่ [v] [f] [w] [p] [O] อ่ืน ๆ 

รวม 

ความถ่ี 91 41 49 11 8 - 200 
รอยละ 45.50 20.50 24.50 5.50 4.00 - 100 
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ภาพท่ี 44  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในวัจนลีลาแบบการอานคูเทียบเสียง 
 ท่ีออกเสียงโดยกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่า 
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 จากตารางท่ี 48 และภาพท่ี 44 เม่ือเปรียบเทียบรูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ 
/v/ ในวัจนลีลาแบบการอานคูเทียบเสียงท่ีออกเสียงโดยกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่า
พบวา มีรูปแปรจํานวนท้ังหมด 5 รูป ไดแก รูปแปร [v], [f], [w], [p] และ [O] ซ่ึงรูปแปร [v] มี
ความถ่ีในการปรากฏมากท่ีสุด คือ 91 คร้ัง คิดเปนรอยละ 45.5 รองลงมาคือ รูปแปร [w] ปรากฏ 49 
คร้ัง คิดเปนรอยละ 24.5 ตามมาดวยรูปแปร [f] ปรากฏ 41 คร้ัง คิดเปนรอยละ 20.5 รูปแปร [p] 
ปรากฏ 11 คร้ัง คิดเปนรอยละ 5.5 และสุดทายคือ รูปแปร [O] ซ่ึงมีความถ่ีในการปรากฏนอยท่ีสุด 
คือปรากฏ 8 คร้ัง คิดเปนรอยละ 4 
 
 สําหรับการศึกษาวิเคราะหการแปรของ /v/ ในคําภาษาอังกฤษท้ังในตําแหนงตนพยางคและ
ทายพยางคในวัจนลีลาแบบการอานคูเทียบเสียงท่ีออกเสียงโดยกลุมท่ีมีประสบการณทาง
ภาษาอังกฤษสูงพบวา กลุมตัวอยางดังกลาวท้ังหมดออกเสียง /v/ เปนจํานวนความถ่ีท้ังส้ิน 200 คร้ัง 
ปรากฏเปนรูปแปรตาง ๆ และมีการกระจายความถ่ีของแตละรูปแปรสรุปไดดังตารางท่ี 49 และภาพ
ท่ี 45 
 
ตารางท่ี 49  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในวัจนลีลาแบบการอานคูเทียบเสียง 
    ท่ีออกเสียงโดยกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูง 
 

รูปแปรของ /v/ 
ความถี่ [v] [f] [w] [p] [O] อ่ืน ๆ 

รวม 

ความถ่ี 146 30 17 4 1 2 200 
รอยละ 73.00 15.00 8.50 2.00 0.50 1.00 100 
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ภาพท่ี 45  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในวัจนลีลาแบบการอานคูเทียบเสียง 
 ท่ีออกเสียงโดยกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูง 
 
 จากตารางท่ี 49 และภาพท่ี 45 เม่ือเปรียบเทียบรูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ 
/v/ ในวัจนลีลาแบบการอานคูเทียบเสียงท่ีออกเสียงโดยกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูง
พบวา มีรูปแปรจํานวนท้ังหมด 6 รูป ไดแก รูปแปร [v], [f], [w], [p], [O] และอ่ืน ๆ ซ่ึงรูปแปร [v] มี
ความถ่ีในการปรากฏมากท่ีสุดและมากกวารูปแปรอ่ืนท่ีเหลือ อันไดแก [f], [w], [p], [O] และอ่ืน ๆ 
อยางชัดเจน โดยจะเห็นไดวามีความถ่ีมากเกินรอยละ 70 นั่นคือปรากฏถึง 146 คร้ังในการออกเสียง
ของกลุมตัวอยางท้ังหมด 200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 73 รูปแปรท่ีมีความถ่ีในการปรากฏมากอันดับ
รองลงมาคือ รูปแปร [f] ปรากฏ 30 คร้ัง คิดเปนรอยละ 15 ตามมาดวยรูปแปร [w] ปรากฏ 17 คร้ัง 
คิดเปนรอยละ 8.5 รูปแปร [p] ปรากฏ 4 คร้ัง คิดเปนรอยละ 2 รูปแปรอ่ืน ๆ มีความถ่ีในการปรากฏ
ใกลเคียงกับ [p] คือปรากฏ 2 คร้ัง คิดเปนรอยละ 1 และสุดทายคือ รูปแปร [O] มีความถ่ีในการ
ปรากฏใกลเคียงกับรูปแปร [p] และอ่ืน ๆ และมีความถ่ีในการปรากฏนอยท่ีสุด คือปรากฏเพียง 1 
คร้ัง คิดเปนรอยละ 0.5 
 
 เพื่อใหเห็นภาพการเปรียบเทียบรูปแปรและความถ่ีของรูปแปรแตละรูปของ /v/ ใน    
วัจนลีลาแบบการอานคูเทียบเสียงท่ีออกเสียงโดยกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่าและสูง
ไดชัดเจนยิ่งข้ึนและเพ่ือพิจารณาความสัมพันธระหวางการแปรของ /v/ ในคําภาษาอังกฤษทั้งใน
ตําแหนงตนพยางคและทายพยางคในวัจนลีลาแบบการอานคูเทียบเสียงกับประสบการณทาง
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ภาษาอังกฤษ ผูวิจัยไดนํารูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในวัจนลีลาแบบการอานคู
เทียบเสียงโดยแยกตามประสบการณทางภาษาอังกฤษดังท่ีกลาวมาแลวนั้น มาเสนอพรอมกันอีก
คร้ังในรูปของตารางและกราฟแทง ซ่ึงรูปแปรแตละรูปของ /v/ มีการกระจายความถ่ีในแตละกลุม
ประสบการณทางภาษาอังกฤษสรุปไดดังตารางท่ี 50 และภาพท่ี 46 
 
ตารางท่ี 50  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในวัจนลีลาแบบการอานคูเทียบเสียง 
    จําแนกตามประสบการณทางภาษาอังกฤษ 
 

ประสบการณ รูปแปรของ /v/ 
วัจนลีลา 

ทางภาษาอังกฤษ 
ความถี่ 

[v] [f] [w] [p] [O] อ่ืน ๆ 
รวม 

ความถ่ี 91 41 49 11 8 - 200 
ตํ่า 

รอยละ 45.50 20.50 24.50 5.50 4.00 - 100 
ความถ่ี 146 30 17 4 1 2 200 

การอาน 
คูเทียบเสียง 

สูง 
รอยละ 73.00 15.00 8.50 2.00 0.50 1.00 100 

χ2 = 40.69  df = 5  p < 0.01 
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ภาพท่ี 46  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในวัจนลีลาแบบการอานคูเทียบเสียง 
 จําแนกตามประสบการณทางภาษาอังกฤษ 
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 จากตารางท่ี 50 และภาพท่ี 46 เม่ือเปรียบเทียบรูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ 
/v/ ในวัจนลีลาแบบการอานคูเทียบเสียงท่ีออกเสียงโดยกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่า
และสูงจะเห็นไดวา รูปแปรท่ีพบท้ังในกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่าและสูง ไดแก รูป
แปร [v], [f], [w], [p] และ [O] สวนรูปแปรอ่ืน ๆ พบเพียงในกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษ
สูงเทานั้น โดยในกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่า รูปแปร [v] มีความถ่ีในการปรากฏมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือ รูปแปร [w], [f], [p] และ [O] ตามลําดับ สวนในกลุมท่ีมีประสบการณทาง
ภาษาอังกฤษสูง รูปแปร [v] มีความถ่ีในการปรากฏมากท่ีสุดเชนเดียวกันกับในกลุมท่ีมี
ประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่า และปรากฏมากกวารูปแปรอ่ืนท่ีเหลือ คือ [f], [w], [p], [O] และ
อ่ืน ๆ อยางเดนชัดมาก นั่นคือปรากฏเกินกวารอยละ 70 ของการออกเสียงของกลุมตัวอยางท้ังหมด 
200 คร้ัง และรูปแปรท่ีมีความถ่ีในการปรากฏมากอันดับรองลงมาคือ [f], [w], [p], อ่ืน ๆ และ [O] 
ตามลําดับ 
 
 จากการเปรียบเทียบรูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในวัจนลีลาแบบการอาน
คูเทียบเสียงท่ีออกเสียงโดยกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่าและสูงขางตนสามารถแสดง
เปนรูปแบบการปรากฏของแตละรูปแปรโดยเรียงลําดับตามคาความถ่ีจากมากไปหานอยได ดังนี้ 
 
 -  กลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่า   [v] > [w] > [f] > [p] > [O]  
 -  กลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูง   [v] > [f] > [w] > [p] > อ่ืน ๆ > [O]  
 
 ซ่ึงสังเกตเห็นไดวา ในการแปรเสียงของ /v/ ในวัจนลีลาแบบการอานคูเทียบเสียงนั้น กลุม
ท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูงมีการใชเสียงรูปแปรมากกวากลุมท่ีมีประสบการณทาง
ภาษาอังกฤษตํ่าจํานวน 1 รูป คือ รูปแปรอ่ืน ๆ โดยท้ังในกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่า
และสูง รูปแปรท่ีมีความถ่ีในการปรากฏมากท่ีสุด คือ [v] และนอยท่ีสุด คือ [O] 
 
 นอกจากนี้ จากตารางท่ี 50 และภาพท่ี 46 เม่ือพิจารณาความถ่ีในการปรากฏรูปแปร
มาตรฐาน [v] ในวัจนลีลาแบบการอานคูเทียบเสียงของกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่า
และสูงพบวา ในกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่า รูปแปร [v] มีความถ่ีในการปรากฏ 91 
คร้ังจากการออกเสียงท้ังหมด 200 คร้ัง คิดเปนรอยละ 45.5 สวนในกลุมท่ีมีประสบการณทาง
ภาษาอังกฤษสูง รูปแปร [v] มีความถ่ีในการปรากฏถึง 146 คร้ังจากการออกเสียงท้ังหมด 200 คร้ัง 
คิดเปนรอยละ 73 ซ่ึงจะเห็นไดวา ในวัจนลีลาแบบการอานคูเทียบเสียงกลุมท่ีมีประสบการณทาง
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ภาษาอังกฤษสูงออกเสียง /v/ เปนเสียงรูปแปรมาตรฐาน [v] ในอัตราความถ่ีมากกวากลุมท่ีมี
ประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่า 
 

จากการทดสอบคาไคสแควร (χ2) ผลท่ีไดพบวา ความถ่ีในการปรากฏรูปแปรตาง ๆ ของ 
/v/ ในคําภาษาอังกฤษในวัจนลีลาแบบการอานคูเทียบเสียงของกลุมท่ีมีประสบการณทาง
ภาษาอังกฤษตํ่าและสูงมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 0.01 นั่นคือ 
ประสบการณทางภาษาอังกฤษมีความสัมพันธกับการแปรเสียงของ /v/ ในคําภาษาอังกฤษใน     
วัจนลีลาแบบการอานคูเทียบเสียงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 0.01 (χ2 = 40.69  
df = 5  p < 0.01) 
  
 2.4  รูปแปรและความถี่ของรูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในคําภาษาอังกฤษจําแนกตาม
ประสบการณทางภาษาอังกฤษโดยควบคุมวัจนลีลา 
 
 จากขอมูลท่ีแสดงรูปแปรและความถ่ีของรูปแปรแตละรูปของ /v/ ในแตละวัจนลีลาจําแนก
ตามประสบการณทางภาษาอังกฤษดังท่ีกลาวไปแลวนั้น เพื่อใหเห็นภาพการเปรียบเทียบรูปแปร
และความถ่ีของรูปแปรแตละรูปในแตละวัจนลีลาของกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่าและ
สูงชัดเจนยิ่งข้ึน ผูวิจัยจึงไดนําขอมูลดังกลาวมาเสนอพรอมกันอีกคร้ังในตารางท่ี 51 และภาพท่ี 47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

143 

ตารางท่ี 51  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรของ /v/ ในคําภาษาอังกฤษจําแนกตามประสบการณทาง 
    ภาษาอังกฤษโดยควบคุมวัจนลีลา 
 

ประสบการณ รูปแปรของ /v/ 
วัจนลีลา 

ทางภาษาอังกฤษ 
ความถี่ 

[v] [f] [w] [p] [O] อ่ืน ๆ 
รวม 

ความถ่ี 59 42 68 12 19 - 200 
ตํ่า 

รอยละ 29.50 21.00 34.00 6.00 9.50 - 100 
ความถ่ี 94 50 30 12 10 4 200 

การสัมภาษณ 
สูง 

รอยละ 47.00 25.00 15.00 6.00 5.00 2.00 100 
ความถ่ี 81 33 49 18 19 - 200 

ตํ่า 
รอยละ 40.50 16.50 24.50 9.00 9.50 - 100 
ความถ่ี 131 26 30 8 3 2 200 

การอาน
ขอความ 

สูง 
รอยละ 65.50 13.00 15.00 4.00 1.50 1.00 100 
ความถ่ี 91 41 49 11 8 - 200 

ตํ่า 
รอยละ 45.50 20.50 24.50 5.50 4.00 - 100 
ความถ่ี 146 30 17 4 1 2 200 

การอานคู
เทียบเสียง 

สูง 
รอยละ 73.00 15.00 8.50 2.00 0.50 1.00 100 
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การสัมภาษณ การอานขอความ การอานคูเทียบเสียง

[v]

[f]

[w]

[p]

[  ]

อ่ืน ๆ

 
 
ภาพท่ี 47  รูปแปรและความถ่ีของรูปแปรของ /v/ ในคําภาษาอังกฤษจําแนกตามประสบการณทาง 
 ภาษาอังกฤษโดยควบคุมวัจนลีลา 
 
 จากตารางท่ี 51 และภาพท่ี 47 เม่ือเปรียบเทียบรูปแปรและความถ่ีของรูปแปรตาง ๆ ของ 
/v/ ในแตละวัจนลีลาจําแนกตามประสบการณทางภาษาอังกฤษพบวา ในทุกวัจนลีลาในกลุมท่ีมี
ประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่า ปรากฏรูปแปรจํานวนท้ังหมด 5 รูป ไดแก รูปแปร [v], [f], [w], 
[p] และ [O] ขณะท่ีในกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูงในทุกวัจนลีลามีรูปแปรจํานวน
ท้ังหมด 6 รูป ไดแก รูปแปร [v], [f], [w], [p], [O] และอ่ืน ๆ ซ่ึงจะเห็นไดวา ในท้ัง 3 วัจนลีลารูป
แปรท่ีพบท้ังในกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่าและสูง ไดแก รูปแปร [v], [f], [w], [p] 
และ [O] สวนรูปแปรอ่ืน ๆ นั้นพบเพียงในกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูงในแตละ     
วัจนลีลาเทานั้น 
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 นอกจากนี้จากผลการวิเคราะหเห็นไดชัดวา ในการออกเสียง /v/ ในคําภาษาอังกฤษของ
กลุมตัวอยาง มีอัตราความถ่ีในการออกเสียงดังกลาวเปนเสียงรูปแปรมาตรฐาน [v] ในกลุมท่ีมี
ประสบการณทางภาษาอังกฤษสูงมากกวากลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษต่ําในทุกวัจนลีลา 
กลาวคือ ในวัจนลีลาแบบการสัมภาษณ ในกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่า [v] มีความถ่ี
ในการปรากฏ 59 คร้ัง คิดเปนรอยละ 29.5 ในขณะท่ีในกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูง 
ปรากฏ 94 คร้ัง คิดเปนรอยละ 47 สวนในวัจนลีลาแบบการอานขอความ ในกลุมท่ีมีประสบการณ
ทางภาษาอังกฤษตํ่า [v] มีความถ่ีในการปรากฏ 81 คร้ัง คิดเปนรอยละ 40.5 ในขณะท่ีในกลุมท่ีมี
ประสบการณทางภาษาอังกฤษสูง ปรากฏ 131 คร้ัง คิดเปนรอยละ 65.5 สําหรับในวัจนลีลาแบบการ
อานคูเทียบเสียง ในกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษต่ํา [v] มีความถ่ีในการปรากฏ 91 คร้ัง 
คิดเปนรอยละ 45.5 ในขณะท่ีในกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูง ปรากฏ 146 คร้ัง คิดเปน
รอยละ 73 จึงแสดงใหเห็นวา ในวัจนลีลาท้ัง 3 แบบ รูปแปรมาตรฐาน [v] มีความถ่ีในการปรากฏ
หรือถูกใชในการออกเสียง /v/ ในคําภาษาอังกฤษโดยกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูง
มากกวากลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่า 
 

ในบทนี้ ผูวิจัยกลาวถึงผลการวิจัย เพื่อพิสูจนสมมติฐานท่ีต้ังไวในบทท่ี 1 ซ่ึงไดนําเสนอ
ผลการวิจัยของการแปรของ /v/ ในคําภาษาอังกฤษโดยไมจําแนกตามวัจนลีลาและประสบการณทาง
ภาษาอังกฤษ การแปรของ /v/ ในคําภาษาอังกฤษตามวัจนลีลา การแปรของ /v/ ในคําภาษาอังกฤษ
ตามประสบการณทางภาษาอังกฤษ และการแปรของ /v/ ในคําภาษาอังกฤษตามวัจนลีลาและ
ประสบการณทางภาษาอังกฤษ ตามลําดับ 
 

สําหรับในบทท่ี 5 ผูวิจัยจะสรุปและอภิปรายผลการวิจัย รวมทั้งเสนอแนะประเด็นอ่ืน ๆ ท่ี
นาสนใจศึกษาเพิ่มเติมสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 



บทท่ี 5 
 

สรุปและอภปิรายผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
 

สรุปผลการวิจัย 
  
 การศึกษาเร่ืองการแปรของ /v/ ในตําแหนงตนพยางคและทายพยางคในคําภาษาอังกฤษ
ตามวัจนลีลาและประสบการณทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทย มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจรูปแปร
ในการออกเสียง /v/ ในตําแหนงตนพยางคและทายพยางคในคําภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
เปรียบเทียบรูปแปรของ /v/ ในตําแหนงตนพยางคและทายพยางคในคําภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ในวัจนลีลาท่ีตางกันและในกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษท่ีตางกัน  และศึกษา
ความสัมพันธระหวางการแปรเสียง /v/ กับตัวแปรวัจนลีลาและประสบการณทางภาษาอังกฤษ ซ่ึง
ผูวิจัยไดต้ังสมมติฐานไววา ในการออกเสียง /v/ ในตําแหนงตนพยางคและทายพยางคในคํา
ภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางโดยไมจําแนกวัจนลีลาและประสบการณทางภาษาอังกฤษ มีการออก
เสียงเปนรูปแปรท่ีหลากหลาย โดยรูปแปรท่ีพบในตําแหนงตนพยางคตางจากรูปแปรท่ีพบใน
ตําแหนงทายพยางค วัจนลีลาท่ีเปนทางการมากข้ึนทําใหเกิดรูปแปรมาตรฐาน คือ รูปแปร [v] มาก
ข้ึน นักศึกษาที่มีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูงจะออกเสียงรูปแปรมาตรฐาน [v] มากกวา
นักศึกษาท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่า และการแปรของเสียง /v/ ในคําภาษาอังกฤษมี
ความสัมพันธกับวัจนลีลาและประสบการณทางภาษาอังกฤษ โดยตัวแปรวัจนลีลาแบงเปน 3 แบบ 
คือ การสัมภาษณ (วัจนลีลาแบบไมเปนทางการ) การอานขอความ (วัจนลีลาแบบเปนทางการ) และ
การอานคูเทียบเสียง (วัจนลีลาแบบเปนทางการมากท่ีสุด) สวนประสบการณทางภาษาอังกฤษแบง
ออกเปน 2 กลุม คือ กลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูงและตํ่า  
 

กลุมตัวอยางท่ีศึกษา คือ นิสิตเพศหญิง ระดับปริญญาตรี ช้ันปท่ี 1 สาขาวิชาเอก
ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปการศึกษา 2550 ซ่ึงคัดเลือกกลุมตัวอยาง
โดยการสํารวจประสบการณทางภาษาอังกฤษจากกลุมตัวอยางท้ังหมดเปนกลุมท่ีมีประสบการณ
ทางภาษาอังกฤษสูง จํานวน 10 คน และกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่า จํานวน 10 คน 
รวมมีกลุมตัวอยางท้ังส้ินจํานวน 20 คน 
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  ผูวิจัยเก็บขอมูลโดยใชรูปภาพและถามคําถามภาษาอังกฤษสัมภาษณกลุมตัวอยางในการ
เก็บขอมูลในวัจนลีลาแบบไมเปนทางการ ซ่ึงกอนสัมภาษณจะใหกลุมตัวอยางดูรายการคําศัพท
พรอมความหมายท่ีทําไวเพื่อกระตุนใหกลุมตัวอยางใชคําทดสอบท่ีผูวิจัยตองการ และใชขอความ
ภาษาอังกฤษและรายการคูเทียบเสียงใหกลุมตัวอยางอานออกเสียงในการเก็บขอมูลในวัจนลีลาแบบ
เปนทางการและแบบเปนทางการมากท่ีสุด ตามลําดับ พรอมกับบันทึกเสียงไวเพื่อนํามาวิเคราะห
ขอมูล โดยสถิติท่ีใชในการวิเคราะห ไดแก คารอยละและคาไคสแควร (χ2)  
 
  จากผลการศึกษาวิเคราะหในงานวิจัยนี้ สรุปผลไดดังนี้ 
 
 1.  จากการสํารวจรูปแปรในการออกเสียง /v/ ในตําแหนงตนพยางคและทายพยางคในคํา
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาพบวา ในการแปรของ /v/ ในคําภาษาอังกฤษโดยไมจําแนกตามวัจนลีลา
และประสบการณทางภาษาอังกฤษ กลุมตัวอยางออกเสียง /v/ ในคําภาษาอังกฤษเปนเสียงรูปแปร
ตาง ๆ จํานวนทั้งหมด 10 รูป จากการออกเสียงของกลุมตัวอยางท้ังหมด 1,200 คร้ัง โดยเรียงลําดับ
จากรูปแปรท่ีมีความถ่ีในการปรากฏมากที่สุดไปหานอยท่ีสุด คือ เสียงเสียดแทรก โฆษะ ฐานริม
ฝปากลางกับฟนบน [v] ซ่ึงเปนรูปแปรท่ีเปนรูปเปาหมายหรือรูปแปรมาตรฐานท่ีเจาของภาษาใช 
เสียงเปด โฆษะ ฐานริมฝปาก [w] เสียงเสียดแทรก อโฆษะ ฐานริมฝปากลางกับฟนบน [f] เสียงกัก 
อโฆษะ ฐานริมฝปาก [p] ไมออกเสียง [O] เสียงกัก อโฆษะ ฐานปุมเหงือก [t] เสียงกัก โฆษะ ฐาน
ริมฝปาก [b] และรูปแปรท่ีมีความถ่ีในการปรากฏนอยท่ีสุด ไดแก เสียงเสียดแทรก อโฆษะ ฐานปุม
เหงือก [s] เสียงกัก โฆษะ ฐานปุมเหงือก [d] และเสียงเสียดแทรก อโฆษะ ฐานริมฝปากลางกับฟน
บนตามดวยเสียงกัก อโฆษะ ฐานปุมเหงือก [ft]  
 
 โดยรูปแปรท่ีปรากฏในตําแหนงตนพยางคมี 4 รูป คือ [v], [f], [w] และ [b] สวนรูปแปรท่ี
ปรากฏในตําแหนงทายพยางคมี 8 รูป คือ [v], [f], [p], [O], [t], [d], [s] และ [ft] ซ่ึงรูปแปรท่ีปรากฏ
ท้ังในตําแหนงตนพยางคและทายพยางค ไดแก [v] และ [f] รูปแปรท่ีปรากฏเฉพาะในตําแหนงตน
พยางค ไดแก [w] และ [b] สวนรูปแปรท่ีปรากฏเฉพาะในตําแหนงทายพยางค ไดแก [p], [O], [t], 
[d], [s] และ [ft] 
 
 รูปแปรตาง ๆ ของ /v/ ในแตละตําแหนงท่ีพบในงานวิจัยนี้ สําหรับในตําแหนงตนพยางค 
ผูวิจัยพบวา รูปแปร [v] และ [f] เปนรูปแปรของ /v/ ท่ีปรากฏในงานวิจัยของ Chunsuvimol and 
Ronakiat (2000) ดวย สวนรูปแปร [w] นั้นก็เปนรูปแปรท่ีนอกจากจะพบในงานวิจัยของ 
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Chunsuvimol and Ronakiat แลว ยังพบในงานวิจัยของทิพยวรรณ  จรรยาสุภาพ (2525) ดวยเชนกัน 
แตรูปแปร [b] ซ่ึงเปนรูปแปรหน่ึงของ /v/ ท่ีพบในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยพบวา ไมปรากฏเสียงรูปแปร
ดังกลาวท้ังในงานวิจัยของ Chunsuvimol and Ronakiat (2000) และทิพยวรรณ  จรรยาสุภาพ (2525)  
 
 สําหรับในตําแหนงทายพยางค ผูวิจัยพบวา รูปแปร [v] เปนรูปแปรของ /v/ ท่ีปรากฏใน
งานวิจัยของศุภลักษณ  วองสิริไพศาล (2548) และงานวิจัยของ Chunsuvimol and Ronakiat (2000) 
ดวย สวนรูปแปร [f], [p] และ [O] แตละรูปนั้นก็เปนรูปแปรหน่ึงของ /v/ ท่ีพบในงานวิจัยของ      
ศุภลักษณ  วองสิริไพศาล; Chunsuvimol and Ronakiat และ ทิพยวรรณ  จรรยาสุภาพ (2525) ดวย
เชนกัน สําหรับรูปแปร [s] และ [t] ผูวิจัยพบวา แตละรูปนั้นเปนรูปแปรของ /v/ ท่ีปรากฏในงานวิจัย
ของศุภลักษณ  วองสิริไพศาลดวย แตอีก 2 รูปแปรท่ีพบในงานวิจัยนี้ คือ [d] และ [ft] เปนรูปแปรท่ี
ไมพบในงานวิจัยใดเลยไมวาจะเปนในงานวิจัยของศุภลักษณ  วองสิริไพศาล; Chunsuvimol and 
Ronakiat หรือ ทิพยวรรณ  จรรยาสุภาพก็ตาม 
 
 เม่ือพิจารณาความถี่ในการปรากฏของทุกเสียงรูปแปรแลวจะเห็นวา ในภาพรวมกลุม
ตัวอยางสวนใหญออกเสียง /v/ เปนรูปแปร [v] ซ่ึงเปนรูปแปรเปาหมายหรือรูปแปรมาตรฐานมาก
ท่ีสุด โดยผูวิจัยพบวา ในชวงการทดลองกลุมตัวอยางดังกลาวกําลังศึกษารายวิชา 205161 
(Introduction to English Sound System) ซ่ึงในรายวิชาดังกลาวนี้กลุมตัวอยางไดมีการเรียนรู
เกี่ยวของกับการออกเสียงตาง ๆ ในระบบเสียงภาษาอังกฤษดวย จึงอาจเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหกลุม
ตัวอยางสามารถออกเสียง /v/ ไดถูกตองเหมือนภาษาเปาหมาย คือ ออกเสียงดังกลาวเปนเสียงรูป
แปรมาตรฐานไดในอัตราความถ่ีท่ีคอนขางสูง  
 
 นอกจากนี้จะเห็นไดวา [w] และ [f] เปนรูปแปรท่ีมีความถ่ีในการปรากฏมากเปนอันดับ
รองลงมา ตามลําดับ การที่กลุมตัวอยางใชรูปแปรดังกลาวในการออกเสียง /v/ ในระดับความถ่ีท่ีสูง
พอสมควรนั้น อาจจะเนื่องจากท้ัง 2 เสียงนี้มีในระบบเสียงภาษาไทยซ่ึง [w] คลายคลึงกับเสียง “ว” 
และ [f] คลายคลึงกับเสียง “ฟ” ในภาษาไทยน่ันเอง อีกท้ังสองเสียงนี้ยังมีสัทลักษณใกลเคียงกับรูป
เปาหมายหรือรูปแปรมาตรฐาน [v] มากอีกดวย กลาวคือ [w] มีสัทลักษณใกลเคียงกับ [v] คือ เปน
เสียงโฆษะ ฐานริมฝปากเหมือนกัน สวน [f] มีสัทลักษณใกลเคียงกับ [v] คือ เปนเสียงเสียดแทรก  
ฐานริมฝปากลางกับฟนบนเหมือนกัน สําหรับ [p], [O], [b], [t], [d], [s] และ [ft] นั้น กลุมตัวอยางมี
การใชรูปแปรตาง ๆ ดังกลาวในการออกเสียง /v/ อาจจะเปนไปไดท่ีกลุมตัวอยางบางคนพยายามจะ
ออกเสียงใหใกลเคียงกับเสียงเปาหมายจึงแกปญหาโดยการตัดเสียงท้ิงไป หรือพยายามใชเสียงท่ีมี
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อยูในระบบเสียงภาษาแมและออกเสียงไดงายกวาแทน รวมท้ังกลุมตัวอยางบางคนตองการออก
เสียงใหคลายคลึงกับเสียงเปาหมายจึงใชเสียงท่ีมีอยูในระบบเสียงภาษาแมท่ีมีสัทลักษณใกลเคียงกับ
เสียงเปาหมายแทนและเพ่ิมเสียงอ่ืนเขามาอีกดวย ไดแก [ft] ซ่ึงปรากฏในวัจนลีลาแบบการ
สัมภาษณเทานั้น อาจเนื่องจากกลุมตัวอยางจะมีความระมัดระวังนอยในการสัมภาษณพูดคุย และ
การพูดตอเนื่องอาจทําใหการออกเสียงเปาหมายของกลุมตัวอยางไดรับอิทธิพลของเสียงในปริบท
ใกลเคียงจึงทําใหออกเสียงเปนเสียงอ่ืน ๆ ดังกลาวได ซ่ึงวิธีแกปญหาของกลุมตัวอยางในการออก
เสียงใหใกลเคียงกับเสียงเปาหมายไดงายข้ึนดังท่ีกลาวไปแลวนั้นสอดคลองกับการศึกษาของ Lin 
(2001 อางใน ฐาณิตา  พิณเจริญพันธุ, 2549: 73) และ ฐาณิตา  พิณเจริญพันธุ (2549: 73) ท่ีศึกษา
เกี่ยวกับการออกเสียงควบกลํ้าภาษาอังกฤษซ่ึงพบวา กลยุทธท่ีผูพูดซ่ึงไมใชเจาของภาษาใชในการ
ออกเสียงใหงายข้ึนมี 3 แบบ คือ การเพิ่มเสียง การตัดเสียง และการแทนท่ีเสียง 
 
 ท้ังนี้รูปแปรท่ีมีความถ่ีในการปรากฏนอยคร้ัง ไดแก รูปแปร [t], [b], [d], [s] และ [ft] ผูวิจัย
ไดจัดรวมใหอยูในกลุมเดียวกัน เรียกวา รูปแปรอ่ืน ๆ ดังนั้นเม่ือพิจารณารูปแปรตาง ๆ โดยแยกตาม
ตําแหนงท่ีปรากฏพบวา ในตําแหนงตนพยางคปรากฏรูปแปร 4 รูป จากการออกเสียงของกลุม
ตัวอยางท้ังหมด 600 คร้ัง โดยเรียงลําดับจากรูปแปรท่ีมีความถ่ีในการปรากฏมากท่ีสุดไปหานอย
ท่ีสุด คือ [v], [w], [f] และรูปแปรอ่ืน ๆ ขณะท่ีในตําแหนงทายพยางคปรากฏรูปแปร 5 รูป จากการ
ออกเสียงของกลุมตัวอยางท้ังหมด 600 คร้ัง โดยเรียงลําดับจากรูปแปรท่ีมีความถ่ีในการปรากฏมาก
ท่ีสุดไปหานอยท่ีสุด คือ [v], [f], [p], [O] และรูปแปรอ่ืน ๆ ซ่ึงรูปแปรท่ีปรากฏทั้งในตําแหนงตน
พยางคและทายพยางค ไดแก รูปแปร [v], [f] และรูปแปรอ่ืน ๆ รูปแปรท่ีปรากฏเฉพาะในตําแหนง
ตนพยางค ไดแก รูปแปร [w] สวนรูปแปรท่ีปรากฏเฉพาะในตําแหนงทายพยางค ไดแก รูปแปร [p] 
และ [O] อีกท้ังเม่ือทดสอบคาไคสแควร (χ2) พบวา ตําแหนงมีความสัมพันธกับการแปรเสียงของ 
/v/ ในคําภาษาอังกฤษในตําแหนงตนพยางคและทายพยางคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความ
เช่ือม่ัน 0.01 
 
 อยางไรก็ตาม แมวาในท้ัง 2 ตําแหนง รูปแปรท่ีมีความถ่ีในการปรากฏมากท่ีสุด คือ รูปแปร
มาตรฐาน [v] แตพบวา กลุมตัวอยางออกเสียง /v/ เปนรูปแปรมาตรฐาน [v] ในตําแหนงตนพยางคท่ี
ระดับความถ่ีมากกวาในตําแหนงทายพยางคซ่ึงสอดคลองกับผลที่พบในงานวิจัยของ Chunsuvimol 
and Ronakiat (2000: 16) ท้ังนี้อาจจะเปนเพราะวา ถึงแมในระบบเสียงภาษาไทยจะไมมีหนวยเสียง
พยัญชนะเสียดแทรก /v/ ท้ังในตําแหนงตนพยางคและทายพยางคก็ตาม แตในระบบเสียงภาษาไทย
มีหนวยเสียงพยัญชนะกลุมเสียดแทรกอ่ืน ๆ ไดแก /f/, /s/ และ /h/ ซ่ึงปรากฏไดเฉพาะในตําแหนง
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ตนพยางค จึงอาจทําใหผูพูดชาวไทยคุนเคยกับการออกเสียงพยัญชนะเสียดแทรกในตําแหนงตน
พยางคมากกวาทายพยางค กลุมตัวอยางจึงสามารถออกเสียง /v/ เปนรูปแปรมาตรฐาน [v] ใน
ตําแหนงตนพยางคไดมากกวาในตําแหนงทายพยางค 
 
 จะเห็นไดวา ผลการวิจัยเปนไปตามสมมติฐานท่ีวา ในการออกเสียง /v/ ในตําแหนงตน
พยางคและทายพยางคในคําภาษาอังกฤษโดยไมจําแนกวัจนลีลาและประสบการณทางภาษาอังกฤษ
ของกลุมตัวอยาง มีการออกเสียงเปนรูปแปรท่ีหลากหลาย โดยรูปแปรท่ีพบในตําแหนงตนพยางค
ตางจากรูปแปรท่ีพบในตําแหนงทายพยางค 
 
  2.  จากการเปรียบเทียบรูปแปรของ /v/ ในตําแหนงตนพยางคและทายพยางคในคําภาษา 
อังกฤษของนักศึกษาในวัจนลีลาท่ีตางกันพบวา ในการแปรของ /v/ ในคําภาษาอังกฤษตามวัจนลีลา 
ในทุกวัจนลีลากลุมตัวอยางออกเสียง /v/ ในคําภาษาอังกฤษเปนเสียงรูปแปรท้ังหมด 6 รูป ไดแก รูป
แปร [v], [f], [w], [p], [O] และอ่ืน ๆ ซ่ึงรูปแปรท่ีมีความถ่ีในการปรากฏมากท่ีสุด และมากเปน
อันดับรองลงมาท่ีเห็นไดชัดในวัจนลีลาแบบการสัมภาษณและวัจนลีลาแบบการอานขอความ คือ 
รูปแปร [v], [w] และ [f] ตามลําดับ แตในวัจนลีลาแบบการอานคูเทียบเสียง คือ รูปแปร [v], [f] และ 
[w] ตามลําดับ 
   
 เม่ือพิจารณาทางดานตําแหนงพบวา ในตําแหนงตนพยางค ในทุกวัจนลีลาปรากฏรูปแปร 3 
รูป คือ รูปแปร [v], [f] และ[w] แตมีเพียงในวัจนลีลาแบบการสัมภาษณท่ีปรากฏรูปแปรอ่ืน ๆ ดวย 
ซ่ึงรูปแปรท่ีมีความถ่ีในการปรากฏมากที่สุด 2 อันดับแรกในวัจนลีลาแบบการอานขอความและ
แบบการอานคูเทียบเสียง คือ [v] และ [w] ตามลําดับ ขณะท่ีในวัจนลีลาแบบการสัมภาษณ คือ [w] 
และ [v] ตามลําดับ โดยรูปแปร [w] มีความถ่ีในการปรากฏมากกวา [v] เล็กนอยเทานั้น สําหรับใน
ตําแหนงทายพยางคพบวา ในทุกวัจนลีลาปรากฏรูปแปร 5 รูป คือ รูปแปร [v], [f], [p], [O] และ    
อ่ืน ๆ ซ่ึงรูปแปรท่ีมีความถ่ีในการปรากฏมากอยางคอนขางชัดเจนในวัจนลีลาแบบการอานขอความ
และแบบการอานคูเทียบเสียง คือ [v] และ [f] ตามลําดับ แตในวัจนลีลาแบบการสัมภาษณ รูปแปรท่ี
มีความถ่ีในการปรากฏมากท่ีสุด คือ [f] รองลงมา คือ [v] ซ่ึงจะเห็นไดวา รูปแปรท่ีพบท้ังใน
ตําแหนงตนพยางคและทายพยางค ไดแก รูปแปร [v], [f] และรูปแปรอ่ืน ๆ สวนรูปแปร [w] พบ
เพียงในตําแหนงตนพยางคเทานั้น และรูปแปร [p] และ [O] พบเพียงในตําแหนงทายพยางคเทานั้น   
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  เม่ือพิจารณาการแปรของ /v/ ในคําภาษาอังกฤษตามวัจนลีลาโดยควบคุมประสบการณทาง
ภาษาอังกฤษพบวา ท้ังในกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่าและสูงในทุกวัจนลีลาปรากฏรูป
แปรจํานวนท้ังหมด 5 รูป ไดแก รูปแปร [v], [f], [w], [p] และ [O] ในขณะที่เฉพาะในกลุมท่ีมี
ประสบการณทางภาษาอังกฤษสูงในทุกวัจนลีลาท่ีปรากฏรูปแปรอ่ืน ๆ ดวย เหตุท่ีเปนเชนนี้อาจ
เปนเพราะสาเหตุจากความผิดพลาดของนักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางเอง ซ่ึงตรงกับผลการวิจัยของ
ทิพยวรรณ  จรรยาสุภาพ (2525: 131) ท่ีพบวา สาเหตุสําคัญประการหนึ่งท่ีทําใหนักศึกษาออกเสียง
ภาษาอังกฤษผิด คือ สาเหตุจากความผิดพลาดในตัวนักศึกษาเอง ไดแก การพล้ังเผลอหรือเลินเลอ
ในการออกเสียง หรือพยายามออกเสียงชัดเจนเกินไป เนื่องจากกลุมตัวอยางออกเสียงรูปแปรแตละ
รูปท่ีผูวิจัยนํามารวมกันเปนรูปแปรอ่ืน ๆ สวนใหญแลวเพียงรูปแปรละคร้ังเทานั้น อีกท้ังมีการ
ปรากฏรูปแปรอ่ืน ๆ นี้ในการออกเสียงของกลุมตัวอยางเพียงไมกี่คน ผูวิจัยจึงเช่ือวา ลักษณะการ
ปรากฏเชนนี้มีสาเหตุมาจากนักศึกษาเอง ซ่ึงอาจเปนความผิดพลาดจากการพล้ังเผลอหรือไมระวัง
ในการออกเสียง (mistake) หรือจากการไมมีความรูเกี่ยวกับคําศัพทท่ีจะออกเสียง จึงออกเสียงตามท่ี
ตนคิดหรือเขาใจผิดวาถูก (error) ซ่ึง James (1998: 78-79) ไดอธิบายถึงความแตกตางระหวางความ
ผิดพลาดทั้งสองแบบน้ีวา ความผิดพลาดแบบ “mistake” เปนความผิดพลาดที่สามารถแกไขได
เพราะอาจเกิดจากการพล้ังพลาดในการใชภาษา แต “error” เปนความผิดพลาดท่ีไมสามารถแกไข
ได เพราะเปนความผิดพลาดท่ีเกิดจากการไมมีความรูในเร่ืองนั้น ๆ    
 
  นอกจากนี้ยังพบวา ในกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษต่ํา รูปแปรท่ีมีความถ่ีในการ
ปรากฏมากอยางคอนขางชัดเจนในวัจนลีลาแบบการอานขอความและแบบการอานคูเทียบเสียง คือ 
[v], [w] และ [f] ตามลําดับ ขณะท่ีในวัจนลีลาแบบการสัมภาษณ คือ [w], [v] และ [f] ตามลําดับ 
สําหรับในกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูงพบวา รูปแปรท่ีมีความถ่ีในการปรากฏมาก
ท่ีสุดในทุกวัจนลีลา คือ [v] สวนรูปแปรท่ีมีความถ่ีในการปรากฏมากรองลงมาในวัจนลีลาแบบการ
สัมภาษณและแบบการอานคูเทียบเสียง คือ [f] ในขณะท่ีในวัจนลีลาแบบการอานขอความ คือ [w] 
 
  สําหรับรูปแปรมาตรฐาน [v] นั้น เม่ือพิจารณาความถ่ีในการปรากฏของรูปแปรโดยจําแนก
ตามวัจนลีลาพบวา ในวัจนลีลาแบบการสัมภาษณ รูปแปร [v] มีความถ่ีในการปรากฏ 153 คร้ังจาก
การออกเสียงท้ังหมด 400 คร้ัง คิดเปนรอยละ 38.25 ในวัจนลีลาแบบการอานขอความ มีความถ่ีใน
การปรากฏ 212 คร้ังจากการออกเสียงท้ังหมด 400 คร้ัง คิดเปนรอยละ 53 และในวัจนลีลาแบบการ
อานคูเทียบเสียง มีความถ่ีในการปรากฏ 237 คร้ังจากการออกเสียงท้ังหมด 400 คร้ัง คิดเปนรอยละ 
59.25 โดยจะเห็นไดวา รูปแปรมาตรฐาน [v] มีความถ่ีในการปรากฏนอยท่ีสุดในวัจนลีลาแบบไม



 

152 

เปนทางการ และความถ่ีในการปรากฏของรูปแปรมาตรฐานจะมีคาเพิ่มข้ึนในวัจนลีลาท่ีเปน
ทางการมากข้ึน ซ่ึงผลการวิจัยนี้สนับสนุนสมมติฐานท่ีวา วัจนลีลาท่ีเปนทางการมากข้ึนทําใหเกิด
รูปแปรมาตรฐานมากข้ึน และสอดคลองกับผลการวิจัยของศิริรัตน  ศิริวิสูตร (2537: 56-60; 64-72) 
ซ่ึงศึกษาการแปรของ /l/ ในพยัญชนะทายคํายืมภาษาอังกฤษในภาษาไทย และศรีพิมล  ดุษดี (2539: 
15-21) ซ่ึงศึกษาการแปรของ /l/ ในพยัญชนะทายคําภาษาอังกฤษ ท่ีพบวา รูปแปรมาตรฐานมีความถ่ี
เพิ่มข้ึน เม่ือวัจนลีลาเปนทางการมากข้ึน 
 
 เม่ือพิจารณาทางดานตําแหนงพบวา ในแตละวัจนลีลารูปแปรมาตรฐาน [v] มีความถ่ีในการ
ปรากฏในตําแหนงตนพยางคมากกวาในตําแหนงทายพยางค โดยในตําแหนงตนพยางคพบวา 
ในวัจนลีลาแบบการสัมภาษณ รูปแปรมาตรฐาน [v] มีความถ่ีในการปรากฏ 97 คร้ัง คิดเปนรอยละ 
48.5 ในวัจนลีลาแบบการอานขอความ ปรากฏ 119 คร้ัง คิดเปนรอยละ 59.5 และในวัจนลีลาแบบ
การอานคูเทียบเสียง ปรากฏ 132 คร้ัง คิดเปนรอยละ 66 สวนในตําแหนงทายพยางค ในวัจนลีลา
แบบการสัมภาษณ รูปแปรมาตรฐาน [v] มีความถ่ีในการปรากฏ 56 คร้ัง คิดเปนรอยละ 28 ใน    
วัจนลีลาแบบการอานขอความ ปรากฏ 93 คร้ัง คิดเปนรอยละ 46.5 และในวัจนลีลาแบบการอานคู
เทียบเสียง ปรากฏ 105 คร้ัง คิดเปนรอยละ 52.5 ซ่ึงจะเห็นไดวา ไมวาจะเปนในตําแหนงตนพยางค
หรือทายพยางคก็พบวา รูปแปรมาตรฐาน [v] จะมีความถ่ีในการปรากฏเพ่ิมมากข้ึนในวัจนลีลาท่ี
เปนทางการมากข้ึน จึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีต้ังไว 
 
 เม่ือพิจารณาความถ่ีในการปรากฏของรูปแปรมาตรฐาน [v] จําแนกตามวัจนลีลาโดย
ควบคุมประสบการณทางภาษาอังกฤษพบวา ในกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่า ใน    
วัจนลีลาแบบการสัมภาษณ [v] มีความถ่ีในการปรากฏ 59 คร้ัง คิดเปนรอยละ 29.5 ในวัจนลีลาแบบ
การอานขอความ ปรากฏ 81 คร้ัง คิดเปนรอยละ 40.5 และในวัจนลีลาแบบการอานคูเทียบเสียง 
ปรากฏ 91 คร้ัง คิดเปนรอยละ 45.5 สวนในกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูง ในวัจนลีลา
แบบการสัมภาษณ [v] มีความถ่ีในการปรากฏ 94 คร้ัง คิดเปนรอยละ 47 ในวัจนลีลาแบบการอาน
ขอความ ปรากฏ 131 คร้ัง คิดเปนรอยละ 65.5 และในวัจนลีลาแบบการอานคูเทียบเสียง ปรากฏ 146 
คร้ัง คิดเปนรอยละ 73 โดยจะเห็นไดวา ไมวาจะเปนในกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่า
หรือสูง รูปแปรมาตรฐาน [v] ก็จะมีความถ่ีในการปรากฏเพิ่มมากข้ึนตามวัจนลีลาท่ีมีความเปน
ทางการมากข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานขอท่ี 2 
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 ดังนั้นผลการวิจัยจึงเปนไปตามสมมติฐานที่วา วัจนลีลาท่ีเปนทางการมากข้ึนทําใหเกิดรูป
แปรมาตรฐานมากข้ึน 
 
  3.  จากการเปรียบเทียบรูปแปรของ /v/ ในตําแหนงตนพยางคและทายพยางคในคําภาษา 
อังกฤษของนักศึกษาท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษท่ีตางกันพบวา ในการแปรของ /v/ ในคํา
ภาษาอังกฤษตามประสบการณทางภาษาอังกฤษนั้น ท้ังในกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่า
และสูง กลุมตัวอยางออกเสียง /v/ ในคําภาษาอังกฤษเปนเสียงรูปแปรท้ังหมด 5 รูป คือ รูปแปร [v], 
[f], [w], [p] และ [O] สวนรูปแปรอ่ืน ๆ พบเพียงในกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูงเทานั้น
ซ่ึงอาจเปนเพราะสาเหตุจากความผิดพลาดของตัวนิสิตเองดังท่ีไดกลาวไปแลวในสรุปผลการวิจัย
ขอท่ี 2 ซ่ึงรูปแปรท่ีมีความถ่ีในการปรากฏมากท่ีสุดและมากเปนอันดับรองลงมาท่ีเห็นไดคอนขาง
ชัดในกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่า คือ รูปแปร [v], [w] และ [f] ตามลําดับ แตในกลุมท่ี
มีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูง คือ รูปแปร [v], [f] และ [w] ตามลําดับ โดยจะเห็นวา ในกลุมท่ี
มีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูง รูปแปร [v] มีความถ่ีในการปรากฏมากกวารูปแปรอ่ืน ๆ อยาง
ชัดเจน 
 
  เม่ือพิจารณาทางดานตําแหนงพบวา ในตําแหนงตนพยางคท้ังในกลุมท่ีมีประสบการณทาง
ภาษาอังกฤษตํ่าและสูงปรากฏรูปแปร 3 รูป ไดแก รูปแปร [v], [f] และ[w] สวนในตําแหนงทาย
พยางคในท้ัง 2 กลุมปรากฏรูปแปร 4 รูป ไดแก รูปแปร [v], [f], [p] และ [O] แตในแตละตําแหนงมี
เพียงในกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูงเทานั้นท่ีปรากฏรูปแปรอื่น ๆ ดวย ซ่ึงรูปแปรที่มี
ความถี่ในการปรากฏมากท่ีสุดและมากรองลงมาท่ีเห็นไดชัดในตําแหนงตนพยางคในกลุมท่ีมี
ประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่า คือ [w] และ [v] ตามลําดับ ขณะท่ีในกลุมท่ีมีประสบการณทาง
ภาษาอังกฤษสูง คือ [v] และ [w] ตามลําดับ สวนในตําแหนงทายพยางคในกลุมท่ีมีประสบการณ
ทางภาษาอังกฤษตํ่า คือ [f] และ [v] ตามลําดับ ขณะท่ีในกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูง 
คือ [v] และ [f] ตามลําดับ  
 
  เม่ือพิจารณาการแปรของ /v/ ในคําภาษาอังกฤษตามประสบการณทางภาษาอังกฤษโดย
ควบคุมวัจนลีลาพบวา ในท้ัง 3 วัจนลีลารูปแปรท่ีพบท้ังในกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษ
ตํ่าและสูง ไดแก รูปแปร [v], [f], [w], [p] และ [O] สวนรูปแปรอ่ืน ๆ นั้นพบเพียงในกลุมท่ีมี
ประสบการณทางภาษาอังกฤษสูงในแตละวัจนลีลาเทานั้น โดยในวัจนลีลาแบบการสัมภาษณ รูป
แปรที่มีความถ่ีในการปรากฏมากอยางคอนขางชัดเจนในกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่า 
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คือ [w], [v] และ [f] ตามลําดับ ขณะท่ีในกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูง คือ [v], [f] และ 
[w] ตามลําดับ สําหรับในวัจนลีลาแบบการอานขอความท้ังในกลุมท่ีมีประสบการณทาง
ภาษาอังกฤษตํ่าและสูง รูปแปรท่ีมีความถ่ีในการปรากฏมากอยางคอนขางชัดเจน คือ [v], [w] และ 
[f] ตามลําดับ สําหรับในวัจนลีลาแบบการอานคูเทียบเสียง รูปแปรท่ีมีความถี่ในการปรากฏมาก
คอนขางชัดเจนในกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่า คือ [v], [w] และ [f] ตามลําดับ ขณะท่ี
ในกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูง คือ [v] และ [f] ตามลําดับ โดยจะเห็นวา ในกลุมท่ีมี
ประสบการณทางภาษาอังกฤษสูงในวัจนลีลาแบบการอานขอความและการอานคูเทียบเสียง รูป
แปร [v] มีความถ่ีในการปรากฏมากกวารูปแปรอ่ืน ๆ อยางชัดเจนมาก 
 
  สําหรับรูปแปรมาตรฐาน [v] นั้น เม่ือพิจารณาความถ่ีในการปรากฏของรูปแปรโดยจําแนก
ตามประสบการณทางภาษาอังกฤษพบวา ในกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่า รูปแปร
มาตรฐาน [v] มีความถ่ีในการปรากฏ 231 คร้ังจากการออกเสียงท้ังหมด 600 คร้ัง คิดเปนรอยละ 
38.5 ขณะท่ีในกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูง ปรากฏถึง 371 คร้ังจากการออกเสียง
ท้ังหมด 600 คร้ัง คิดเปนรอยละ 61.83 โดยจะเห็นไดวา กลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูง
ออกเสียง /v/ เปนรูปแปรมาตรฐาน [v] มากกวากลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่า ซ่ึง
สนับสนุนสมมติฐานท่ีวา นักศึกษาท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูงจะออกเสียงรูปแปร
มาตรฐานมากกวานักศึกษาที่มีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่า และผลการวิจัยนี้ก็สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของบวร  ฉายถวิล (2540 : 51-73) และสุชาดา  เสริฐธิกุล (2547 : 28-31) ซ่ึงศึกษา
เกี่ยวกับการแปรของ /l/ ทายคําภาษาอังกฤษของคนไทยท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตางกันท่ี
พบวา กลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูงออกเสียง /l/ ทายคําเปนรูปแปรมาตรฐานมากกวา
กลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่า กลาวคือ ผลการวิจัยนี้กับผลการวิจัยของสองทานขางตน
พบเชนเดียวกันวา ในกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูงจะสามารถออกเสียงไดถูกตอง
ใกลเคียงกับเจาของภาษามากกวากลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่า 
 
 เม่ือพิจารณาทางดานตําแหนงพบวา กลุมตัวอยางท้ังท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษต่ํา
และสูงมีระดับความถ่ีในการออกเสียง /v/ เปนรูปแปรมาตรฐาน [v] ในตําแหนงตนพยางคมากกวา
ในตําแหนงทายพยางค โดยในตําแหนงตนพยางคพบวา ในกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษ
ตํ่า รูปแปรมาตรฐาน [v] มีความถ่ีในการปรากฏ 132 คร้ังจากการออกเสียงท้ังหมด 300 คร้ัง คิดเปน
รอยละ 44 ขณะท่ีในกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูง ปรากฏถึง 216 คร้ังจากการออกเสียง
ท้ังหมด 300 คร้ัง คิดเปนรอยละ 72 สวนในตําแหนงทายพยางค ในกลุมท่ีมีประสบการณทาง
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ภาษาอังกฤษตํ่า รูปแปรมาตรฐาน [v] มีความถ่ีในการปรากฏ 99 คร้ังจากการออกเสียงท้ังหมด 300 
คร้ัง คิดเปนรอยละ 33 ขณะท่ีในกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูง ปรากฏ 155 คร้ังจากการ
ออกเสียงท้ังหมด 300 คร้ัง คิดเปนรอยละ 51.67 ซ่ึงจะเห็นไดวา ไมวาจะเปนในตําแหนงตนพยางค
หรือทายพยางคก็ตาม รูปแปรมาตรฐาน [v] นั้นมีความถ่ีในการปรากฏหรือถูกใชในการออกเสียง 
/v/ ในคําภาษาอังกฤษโดยกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูงมากกวากลุมท่ีมีประสบการณ
ทางภาษาอังกฤษตํ่าจึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีต้ังไว 
 
 เม่ือพิจารณาความถ่ีในการปรากฏของรูปแปรมาตรฐาน [v] จําแนกตามประสบการณทาง
ภาษาอังกฤษโดยควบคุมวัจนลีลาพบวา ในวัจนลีลาแบบการสัมภาษณ ในกลุมท่ีมีประสบการณทาง
ภาษาอังกฤษตํ่า [v] มีความถี่ในการปรากฏ 59 คร้ัง คิดเปนรอยละ 29.5 ในขณะท่ีในกลุมท่ีมี
ประสบการณทางภาษาอังกฤษสูง ปรากฏ 94 คร้ัง คิดเปนรอยละ 47 สวนในวัจนลีลาแบบการอาน
ขอความ ในกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษต่ํา [v] มีความถ่ีในการปรากฏ 81 คร้ัง คิดเปน
รอยละ 40.5 ในขณะท่ีในกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษสูง ปรากฏ 131 คร้ัง คิดเปนรอยละ 
65.5 สําหรับในวัจนลีลาแบบการอานคูเทียบเสียง ในกลุมท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่า [v] 
มีความถ่ีในการปรากฏ 91 คร้ัง คิดเปนรอยละ 45.5 ในขณะท่ีในกลุมท่ีมีประสบการณทาง
ภาษาอังกฤษสูง ปรากฏ 146 คร้ัง คิดเปนรอยละ 73 โดยจะเห็นไดวา ในทุกวัจนลีลากลุมตัวอยางท่ีมี
ประสบการณทางภาษาอังกฤษสูงจะออกเสียงรูปแปรมาตรฐานมากกวากลุมท่ีมีประสบการณทาง
ภาษาอังกฤษตํ่าซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานขอท่ี 3 
 
 เพราะฉะน้ันผลการวิจัยจึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีวา นักศึกษาท่ีมีประสบการณทาง
ภาษาอังกฤษสูงจะออกเสียงรูปแปรมาตรฐานมากกวานักศึกษาท่ีมีประสบการณทางภาษาอังกฤษตํ่า 
 

4.  จากการศึกษาความสัมพันธระหวางการแปรของเสียง /v/ กับตัวแปรวัจนลีลาและ
ประสบการณทางภาษาอังกฤษพบวา ในการแปรของ /v/ ในคําภาษาอังกฤษตามวัจนลีลาและ
ประสบการณทางภาษาอังกฤษโดยพิจารณาในแงมุมตาง ๆ ไดแก พิจารณาการแปรของ /v/ โดย
จําแนกตามวัจนลีลา ตามประสบการณทางภาษาอังกฤษ ตามวัจนลีลาโดยควบคุมประสบการณทาง
ภาษาอังกฤษ และตามประสบการณทางภาษาอังกฤษโดยควบคุมวัจนลีลา ตัวแปรทางสังคมท้ัง 2 
ประการมีความสัมพันธกับการแปรเสียงของ /v/ ในคําภาษาอังกฤษอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงตรง
กับสมมติฐานท่ีวา การแปรของเสียง /v/ ในคําภาษาอังกฤษมีความสัมพันธกับวัจนลีลาและ
ประสบการณทางภาษาอังกฤษ และผลการศึกษาที่ไดสอดคลองกับงานของศรีพิมล  ดุษดี (2539: 
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20-21) ท่ีพบวา ตัวแปรวัจนลีลามีความสัมพันธกับการแปรของ /l/ ในพยัญชนะทายคําภาษาอังกฤษ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และงานของสุชาดา  เสริฐธิกุล (2547: 28-29) ท่ีพบวา ตัวแปร
ประสบการณทางภาษาอังกฤษมีความสัมพันธกับการแปรของ /l/ ทายคําภาษาอังกฤษอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 
 ผลท่ีไดจากการศึกษาการแปรของ /v/ ในตําแหนงตนพยางคและทายพยางคในคําภาษา 
อังกฤษตามวัจนลีลาและประสบการณทางภาษาอังกฤษ ผูวิจัยพบขอสังเกตดังนี้ 

 
1.  จากผลการวิจัยพบวา ในการออกเสียง /v/ ในคําภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางใน

ตําแหนงทายพยางคไมปรากฏเสียงรูปแปร [w] เลย ซ่ึงอาจเน่ืองจาก เปนท่ีสังเกตวาคนไทยทั่วไปมี
แนวโนมท่ีมักจะฟงหรือออกเสียงเสียดแทรกทายพยางคในคําภาษาอังกฤษเปนเสมือนเสียงทาย
พยางคตาย ดังจะเห็นไดจากงานวิจัยของอังสนา  จามิกรณ (2532: 18-22) ซ่ึงพบวา ในการออกเสียง
พยัญชนะเสียดแทรก ฐานปุมเหงือก (alveolar fricative) ทายคํายืมภาษาอังกฤษ หากไมออกเปน
เสียงรูปแปรมาตรฐานหรือรูปแปรท่ีเปนเสียงเสียดแทรกอ่ืน คนไทยก็มักจะออกเปนเสียง [t] ซ่ึงเปน
เสียงทายพยางคหรือตัวสะกดแมกดในคําตายในภาษาไทยในอัตราความถ่ีสูง เชนในคําวา “บัส” 
(bus) ออกเสียงเปน [bat] และ “แจซซ” (jazz) ออกเสียงเปน [t˛Qt]  
 

ท้ังนี้ อาจเปนเพราะในภาษาไทย เสียงพยัญชนะในตําแหนงทายพยางคหรือตัวสะกดแบง
ออกไดเปนเสียงพยัญชนะทายพยางคในคําเปน ไดแก เสียงตัวสะกดในแมกง กน กม เกย เกอว ซ่ึงก็
คือเสียง [N], [n], [m], [j] และ [w] ตามลําดับ โดยจะเห็นไดวาทุกเสียงเปนเสียงพยัญชนะกลุมเสียง
เปด (sonorant consonant) กลาวคือ เปนเสียงท่ีมีลมผานตลอดและมีพลังเสียงมาก (อภิลักษณ  ธรรม
ทวีธิกุล, 2547: 37) และเสียงพยัญชนะทายพยางคในคําตาย ไดแก เสียงตัวสะกดในแมกก กด กบ 
ซ่ึงก็คือเสียง [k], [t] และ [p] ตามลําดับ โดยจะเห็นไดวาทุกเสียงเปนเสียงพยัญชนะกลุมเสียงปด 
(obstruents) กลาวคือ เปนเสียงท่ีชองเสียงมีการสกัดกั้นทางเดินของลมปอด ดังนั้นเม่ือพิจารณา
เปรียบเทียบระหวางเสียงพยัญชนะทายพยางคในคําเปนและตาย จะพบวาเสียงเสียดแทรกมี
ลักษณะรวมกับเสียงพยัญชนะทายพยางคในคําตายอยางชัดเจน คือ ตางเปนเสียงพยัญชนะกลุมเสียง
ปดเหมือนกัน จึงอาจทําใหคนไทยมักจะฟงหรือออกเสียงเสียดแทรกทายพยางคในคําภาษาอังกฤษ
เปนเสมือนเสียงทายพยางคตาย ซ่ึงลักษณะการปรับการออกเสียงใหเขากับระบบเสียงภาษาไทย
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ดังกลาวนี้จึงอาจเปนเหตุใหเม่ือกลุมตัวอยางออกเสียง /v/ ทายพยางคในคําภาษาอังกฤษ หากไมออก
เสียงเปนเสียงรูปแปรมาตรฐาน [v] ก็จะเลือกออกเสียงท่ียังคงความเสมือนเสียงทายพยางคตาย 
ไดแก เสียง [f] ในอัตราความถ่ีท่ีคอนขางสูง เพราะ [f] เปนหนึ่งในพยัญชนะกลุมเสียงปดเชนกัน 
ขณะท่ีกลุมตัวอยางไมใชหรือไมออกเสียง /v/ เปน [w] ในตําแหนงทายพยางค อาจจะเปนเพราะ [w] 
เปนเสียงหนึ่งในทายพยางคเปน 

 
2.  จากผลการวิจัยจะสังเกตเห็นวา กลุมตัวอยางออกเสียง /v/ ทายพยางคในคําภาษาอังกฤษ

เปน [f] มากอันดับรองลงมาจาก [v] ซ่ึงอาจเปนเพราะวา กลุมตัวอยางอาจตองการออกเสียง /v/ ให
ใกลเคียงกับภาษาเปาหมายมากท่ีสุด แตไมคุนเคยกับการออกเสียงดังกลาวซ่ึงเสนเสียงส่ัน ดังนั้น
อาจทําใหเม่ือไมสามารถออกเสียงเปาหมายได กลุมตัวอยางจึงเลือกออกเสียงท่ีคอนขางคุนเคยท่ีมี
ในระบบเสียงภาษาไทยและใกลเคียงกับเสียงเปาหมายท่ีสุด ซ่ึงก็คือ [f] แทนในอัตราความถ่ีสูง
เพราะ [f] มีสัทลักษณ (distinctive features) ใกลเคียงกับ [v] มากท่ีสุด กลาวคือ ระหวาง [f] และ [v] 
มีสัทลักษณตางกันเพียงหนึ่งสัทลักษณเทานั้น คือ สัทลักษณโฆษะ (voiced) โดยขณะออกเสียง [f] 
เสนเสียงไมส่ัน [-voiced] แต [v] เสนเสียงส่ัน [+voiced] 
 

3.  จากผลการวิจัยจะสังเกตเห็นวา ในการออกเสียง /v/ ตนพยางคในคําภาษาอังกฤษของ
กลุมตัวอยาง นอกจากรูปแปรมาตรฐาน [v] รูปแปรท่ีมีความถ่ีในการปรากฏมากอยางเห็นไดชัดก็
คือ [w] ซ่ึงปรากฏมากกวารูปแปร [f] อยางชัดเจน ท้ังนี้อาจเนื่องจากในการออกเสียงทับศัพทคํายืม
ภาษาอังกฤษท่ีมี /v/ ในตําแหนงตนพยางค คนไทยมักจะออกเสียง /v/ ในตําแหนงตนพยางคในคํา
ยืมภาษาอังกฤษตาง ๆ นั้นเปนเสียง [w] ซ่ึงก็คือ เสียง “ว” มากกวา [f] ซ่ึงก็คือ เสียง “ฟ” ดังเห็นได
จากท่ีราชบัณฑิตยสถานไดรวบรวมคําศัพทตางประเทศท่ีใชคําไทยแทนได โดยไดระบุเสียงท่ีคน
ไทยสวนใหญออกเสียงคําทับศัพทตาง ๆ นั้นไวดวย ซ่ึงพบวา ในคําทับศัพทภาษาอังกฤษที่ข้ึนตน
พยางคดวย /v/ คนไทยสวนใหญออกเสียง /v/ ตนพยางคเปนเสียง [w] เชนคําวา “วาไรต้ีโชว” 
(variety show) ออกเสียงเปน [wa:rajti: t˛ho:] และ “วอลุม” (volume) ออกเสียงเปน [wç:lum] เปน
ตน จึงอาจสรุปไดวา สาเหตุท่ีกลุมตัวอยางออกเสียง /v/ ในคําภาษาอังกฤษในตําแหนงตนพยางค
เปน [w] ในอัตราความถ่ีคอนขางมากอาจเปนเพราะไดรับอิทธิพลมาจากความคุนเคยกับการออก
เสียง /v/ ตนคําทับศัพทภาษาอังกฤษเปนเสียง [w]  
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ขอเสนอแนะ 
 

งานวิจัยนี้ ผูวิจัยศึกษาการแปรของ /v/ ในคําภาษาอังกฤษตามตัวแปรวัจนลีลาและ
ประสบการณทางภาษาอังกฤษในกลุมตัวอยางซ่ึงเปนนิสิตสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ช้ันปท่ี 1 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ซ่ึงผูวิจัยมีความเห็นวางานวิจัยนี้ยังไมไดศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ อีกหลายประการ 
และยังมีประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีนาสนใจศึกษาเพิ่มเติมอีก ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
ดังนี้ 
 

1.  ศึกษาการแปรของ /v/ ในคําภาษาอังกฤษในกลุมตัวอยางอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เชน ศึกษาใน
กลุมตัวอยางท่ีอยูในระดับการศึกษาอ่ืน ๆ ไดแก ระดับมัธยมศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชา
การศึกษาชั้นสูง หรือศึกษาในกลุมตัวอยางระดับอุดมศึกษาของสถาบันอ่ืน ๆ เพื่อดูวาในกลุม
ตัวอยางอ่ืน ๆ จะมีการแปรของ /v/ เกิดข้ึนมากนอยเพียงใด และเพื่อดูวาในการแปรดังกลาวจะ
ปรากฏรูปแปรใดบางและแตละรูปแปรจะมีความถ่ีในการปรากฏแตกตางกันมากนอยเพียงใด 
เพื่อใหไดผลการวิจัยท่ีครอบคลุมและละเอียดมากข้ึน ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะสําหรับผูเรียนและผูสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองหรือภาษาตางประเทศ 
ตัวอยางเชน จากผลการวิจัยท่ีพบวา กลุมตัวอยางมีการออกเสียง /v/ ไดถูกตอง คือ ออกเสียงเปนรูป
แปรมาตรฐาน [v] ในตําแหนงตนพยางคมากกวาในตําแหนงทายพยางค ซ่ึงสามารถใชผลการวิจัยนี้
เปนแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษโดยเฉพาะเสียงพยัญชนะ
เสียดแทรกวา ในการเรียนการสอน ผูสอนควรเนนการออกเสียงพยัญชนะในตําแหนงทายพยางค
โดยเฉพาะเสียงพยัญชนะท่ีไมปรากฏในระบบเสียงภาษาไทยเพ่ือใหผูเรียนคุนเคยกับการออกเสียง
ดังกลาวและสามารถออกเสียงดังกลาวไดถูกตองมากยิ่งข้ึน  
 

2.  ศึกษาการแปรของ /v/ ในคําภาษาอังกฤษของคนไทยตามตัวแปรทางสังคมอ่ืน ๆ เชน 
อายุ เพศ ชาติพันธุ ระดับการศึกษา เปนตน เพื่อดูวาตัวแปรทางสังคมตาง ๆ นี้มีผลตอการแปรเสียง 
/v/ หรือไมอยางไร 

 
3.  ศึกษาการแปรเสียงอ่ืน ๆ ท่ีไมมีหรือไมปรากฏเปนพยัญชนะตนและ/หรือทายพยางคใน

ระบบเสียงภาษาไทยตามตัวแปรทางสังคมตาง ๆ เชน อายุ เพศ ชาติพันธุ ระดับการศึกษา เปนตน 
เพื่อดูวาตัวแปรทางสังคมตาง ๆ นี้มีผลตอการออกเสียงท่ีไมมีในระบบภาษาไทยของคนไทยหรือไม
อยางไร 
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 4.  ศึกษาเปรียบเทียบกลวิธีท่ีกลุมตัวอยางใชในการออกเสียงเสียดแทรกในภาษาอังกฤษ 
เพราะจากการวิจัยนี้ ผูวิจัยสังเกตเห็นวา กลุมตัวอยางมีการใชกลวิธีในการออกเสียง /v/ ใหงายข้ึน
โดยการตัดเสียง แทนท่ีเสียงดวยเสียงท่ีมีอยูในภาษาแม และเพิ่มเสียง จึงนาสนใจท่ีจะศึกษาวา 
ปรากฏการใชกลวิธีใดบางในการออกเสียงเสียดแทรกในภาษาอังกฤษ และแตละกลวิธีท่ีกลุม
ตัวอยางใชมีความถ่ีมากนอยตางกันเพียงใด 
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ภาคผนวก ก  
แบบสํารวจประสบการณทางภาษาอังกฤษ 
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แบบสํารวจประสบการณทางภาษาอังกฤษ 

      

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป       

คําช้ีแจง : กรุณากรอกขอมูลตอไปน้ี ตามความเปนจริง      

      

  (1) เพศ .........................................................................................................................................................  

      

  (2) ช่ือ-นามสกุลของนิสิต ............................................................................................................................  

      

  (3) สาขาวิชาเอก ...........................................................................................................................................  

      

  (4) ช้ันปที่ .....................................................................................................................................................  

      

  (5) หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอนิสิตได.............................................................................................  
(กรุณากรอกหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได เน่ืองจากนิสิตบางคนจะไดรับเลือกใหเปนกลุมตัวอยางในการ
วิจัย ดังน้ันจึงตองการหมายเลขโทรศัพทเพ่ือใชในการติดตอกลับไปหานิสิตที่ไดรับเลือกใหเปนกลุมตัวอยาง) 
 
ตอนท่ี 2 แบบสํารวจประสบการณทางภาษาอังกฤษ      
คําช้ีแจง : คําถามตอไปน้ีตองการถามเก่ียวกับประสบการณทางภาษาอังกฤษ กรุณาทําเคร่ืองหมายกากบาท (X) ลง
ชองวางตอไปน้ีตามระดับความมากนอยของประสบการณจริงของนิสิต ระดับคะแนน 5 คือ มีประสบการณมาก
ที่สุด และระดับคะแนน 1 คือไมเคยมีประสบการณเลย 
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  5 4 3 2 1 

1. นิสิตไดเรียนภาษาอังกฤษกอนเขาเรียนช้ันอนุบาล           

2. นิสิตไดเรียนภาษาอังกฤษต้ังแตช้ันอนุบาล           
3. นิสิตไดเรียนเสริมพิเศษวิชาภาษาอังกฤษลวงหนากอนการเรียน
รายวิชาภาษาอังกฤษตาง ๆ ที่โรงเรียน           

4. นิสิตเคยเรียนภาษาอังกฤษกับอาจารยชาวตางชาติ           

5. นิสิตเคยใชหองปฏิบัติการทางภาษาท่ีโรงเรียน           
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6. นิสิตเคยรายงานหนาช้ันเปนภาษาอังกฤษ           
7. ในช้ันเรียนวิชาภาษาอังกฤษนิสิตไดสนทนาตลอดเวลาดวย
ภาษาอังกฤษกับเพ่ือนและครู           

8. ครูที่สอนภาษาอังกฤษพูดภาษาอังกฤษกับนิสิตขณะสอน           

9. นิสิตไดเรียนรวมกับชาวตางชาติในช้ันเรียน           

10. นิสิตไดเรียนพิเศษเสริมวิชาภาษาอังกฤษ           

11. นิสิตเคยเดินทางไปตางประเทศ           

12. ในการไปตางประเทศนิสิตไดใชภาษาอังกฤษ           
13. นิสิตเคยไปศึกษาที่ตางประเทศเปนระยะเวลาติดตอกันนาน
กวา 1 เดือน           
14. นิสิตไดไปศึกษาหรือไปทํากิจกรรมอื่น ๆ ในประเทศท่ีพูด
ภาษาอังกฤษอยูเปนประจํา           

15. นิสิตดูภาพยนตรหรือวีดีโอเสียงภาษาอังกฤษ           

16. นิสิตดูรายการขาวหรือสารคดีภาคภาษาอังกฤษ           

17. นิสิตดูรายการบันเทิงภาคภาษาอังกฤษ           

18. นิสิตฟงรายการขาวหรือสารคดีภาคภาษาอังกฤษทางวิทยุ           

19. นิสิตฟงเพลงภาษาอังกฤษ           
20. นิสิตฝกพูดภาษาอังกฤษจากเทปหรือสื่ออื่น ๆ ซึ่งสอนเปน
ภาษาอังกฤษ           
21. นิสิตไดใชภาษาอังกฤษ เชน ฟง พูด อาน หรือ เขียน อยางใด
อยางหน่ึงในชีวิตประจําวัน           

22. นิสิตมีโอกาสไดสนทนากับชาวตางประเทศดวยภาษาอังกฤษ           
23. นิสิตเคยรวมกิจกรรมทางรายการวิทยุหรือโทรทัศนที่ตอง
สนทนากับผูจัดรายการเปนภาษาอังกฤษ เชน โทรศัพทเขาไปรวม
กิจกรรม           
24. นิสิตเคยรวมกิจกรรมนอกเวลาที่ใชภาษาอังกฤษ เชน การ
โตวาที หรือ ตอบปญหาชิงรางวัล           

25. นิสิตเคยเขารวมกิจกรรมประเภท English camp           

26. นิสิตอานหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ           
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27. นิสิตอานนิตยสารหรือหนังสืออานเลนภาษาอังกฤษ           

28. นิสิตไดติดตอกับเพ่ือนตางชาติทางจดหมายเปนภาษาอังกฤษ           

29. นิสิตไดติดตอกับเพ่ือนตางชาติทาง e-mail เปนภาษาอังกฤษ           
30. นิสิตไดใชภาษาอังกฤษในการสนทนาหรือเลนเกมสทาง
อินเตอรเนต           

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
รูปภาพท่ีใชในการสัมภาษณ 
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ภาพผนวกท่ี 1  รูปภาพท่ีใชในการสัมภาษณกลุมตัวอยางในวจันลีลาแบบการสัมภาษณรูปท่ี 1    
 

 
 

ภาพผนวกท่ี 2  รูปภาพท่ีใชในการสัมภาษณกลุมตัวอยางในวจันลีลาแบบการสัมภาษณรูปท่ี 2      
 

 
 

ภาพผนวกท่ี 3  รูปภาพท่ีใชในการสัมภาษณกลุมตัวอยางในวจันลีลาแบบการสัมภาษณรูปท่ี 3      
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ภาพผนวกท่ี 4  รูปภาพท่ีใชในการสัมภาษณกลุมตัวอยางในวจันลีลาแบบการสัมภาษณรูปท่ี 4      
 

   
 

ภาพผนวกท่ี 5  รูปภาพท่ีใชในการสัมภาษณกลุมตัวอยางในวจันลีลาแบบการสัมภาษณรูปท่ี 5          
 

 
 

ภาพผนวกท่ี 6  รูปภาพท่ีใชในการสัมภาษณกลุมตัวอยางในวจันลีลาแบบการสัมภาษณรูปท่ี 6      
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ภาพผนวกท่ี 7  รูปภาพท่ีใชในการสัมภาษณกลุมตัวอยางในวจันลีลาแบบการสัมภาษณรูปท่ี 7      
 

 
 

ภาพผนวกท่ี 8  รูปภาพท่ีใชในการสัมภาษณกลุมตัวอยางในวจันลีลาแบบการสัมภาษณรูปท่ี 8      
 

 
 

ภาพผนวกท่ี 9  รูปภาพท่ีใชในการสัมภาษณกลุมตัวอยางในวจันลีลาแบบการสัมภาษณรูปท่ี 9      
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ภาพผนวกท่ี 10  รูปภาพท่ีใชในการสัมภาษณกลุมตัวอยางในวจันลีลาแบบการสัมภาษณรูปท่ี 10      



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
รายการคําศัพทพรอมความหมาย 
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รายการคําศัพทพรอมความหมาย 
 

- picture = รูปภาพ 
- detective = นักสืบ 
- restaurant = ภัตตาคาร,รานอาหาร 
- view = วิวทิวทัศน 
- flower = ดอกไม 
- dove = นกพิราบ 
- rose = ดอกกหุลาบ 
- grey = สีเทา 
- van = รถตู 
- love = รัก 
- Japanese food = อาหารญ่ีปุน 
- cave = ถํ้า 
- vase = แจกนั 
- bat = คางคาว 
- waiter = บอย,บริกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- vampire = ผีดูดเลือด 
- clock = นาฬิกา 
- wave = คล่ืน 
- street = ถนน 
- sheep = แกะ  
- violet = สีมวง 
- wall = ฝาผนัง 
- serve = เสิรฟอาหาร 
- tree = ตนไม 
- violin = ไวโอลิน 
- beach = ชายหาด 
- give = ให, มอบ 
- blood = เลือด  
- volcano = ภูเขาไฟ 
- black = สีดํา



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ขอความภาษาอังกฤษท่ีใชอานออกเสียง 
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ขอความภาษาอังกฤษ 
 
 My name is Susan. I have long black hair and violet eyes. I work as a vet in a hospital in 
the capital, but I live in a village. In an old farmhouse, I grow flowers and vegetables which I 
always give to my neighbors. I love almost everything in the country such as fresh air, very 
friendly people, and so on. However, the traffic in the country is awful. I often leave home before 
six and do not arrive at the hospital until half past eight. In the hospital, a lot of people have their 
dogs vaccinated against rabies. On my vacation, I always drive the van, which I bought twelve 
weeks ago, to visit my grandparents. Certainly, they are still alive and incredibly strong. Then in 
the late afternoon, I sometimes take them to a lake close by a vineyard. It is so peaceful and 
attractive. For me, it is the wonderful holiday. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
รายการคูเทียบเสียงท่ีใชอานออกเสียง 
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รายการคูเทียบเสียง 
 

1. leave  leaf   
2. map  mat 
3. van  fan 
4. brain  brave 
5. see  she 
6. fight  five 
7. salt  vault 
8. save  safe 
9. hope  soap 
10. nine  vine 
11. let  leg 
12. ways  wave 
13. very  fairy 
14. ran  rang 
15.  hat  vat 

 

 
16. has  have 
17. prove  proof 
18. file  vile 
19. bag  bat 
20. bet  vet 
21. great  grave 
22. his  hit 
23. feel  veal 
24. believe  belief 
25. cake  bake 
26. base  vase 
27. look  book 
28. pays  pave 
29. vain  pain 
30. sent  wen



ประวัติการศึกษา และการทํางาน 
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สถานท่ีเกิด  จังหวดัแมฮองสอน 
ประวัติการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 
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