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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัย โดยเริ่มศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ก าหนดพื้นที่วิจัย คัดเลือกผู้บอกภาษา สร้างรายการค า จากนั้นด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล  และน าเสนอข้อมูล  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  

3.1 พื้นที่วิจัย  

 

ผู้วิจัยเลือกเก็บข้อมูลในบริเวณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา และ
นราธิวาส โดยเลือกโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในระดับมัธยมเท่านั้น และเป็นโรงเรียนที่มี
จ านวนนักเรียนมากที่สุด ที่ตั้งอยู่นอกอ าเภอเมืองของจังหวัด จังหวัดละหนึ่งโรงเรียน ดังนี้  

จังหวัดปัตตานี ได้แก่ โรงเรียนดรุณศาสน์วทิยา อ าเภอสายบุรี มีจ านวนนักเรียนทั้งส้ิน 3,979 
คน (ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี: 2559) 

จังหวัด ยะลา ได้แก่ โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา อ าเภอยะหา มีจ านวนนักเรียนทั้งส้ิน 728 คน 
(ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา: 2559) 

จังหวัด นราธิวาส ได้แก่ โรงเรียนดารุสลาม อ าเภอระแงะ มีจ านวนนักเรียนทั้งส้ิน 4,572 
คน (ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส: 2559) 

 
เนื่องจากโรงเรียนเหล่านี้ตั้งอยู่นอกเขตอ าเมือง การใช้ภาษาในการส่ือสารมักใช้ภาษามลายู

ถ่ินปัตตานีเป็นส่วนใหญ่ เพื่อป้องกันการคัดเลือกผู้บอกภาษาท่ีมีการสัมผัสภาษาท่ีแตกต่างกัน 
 

3.2 ผู้บอกภาษา  

ผู้บอกภาษาส าหรับการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1  นักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้ภาษามลายูถ่ินปัตตานีเป็น
ภาษาแม่ ก าลังเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี 
ยะลา และนราธิวาส จ านวน 15 คน (5 คน   3 โรงเรียน ) โดยที่ผู้บอกภาษาไม่เคยไปต่างจังหวัด
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หรือต่างประเทศมากกว่า 3 เดือน และเป็นผู้พูดภาษาไทยส าเนียงไทย1 การคัดเลือกนักเรียนโดย
พิจารณาความสามารถทางภาษานั้นด าเนินการตามความเห็นของคณาจารย์และเพื่อนนักเรียน (ใน
งานวิจัยนี้ เรียกว่า กลุ่มท่ี 1) 

กลุ่มที่ 2  นักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้ภาษามลายูถ่ินปัตตานีเป็น
ภาษาแม่ ก าลังเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี 
ยะลา และนราธิวาส จ านวน 15 คน (5 คน   3 โรงเรียน )  โดยที่ผู้บอกภาษาไม่เคยไปต่างจังหวัด
หรือต่างประเทศมากกว่า 3 เดือนและเป็นผู้ท่ีมีการพูดภาษาไทยส าเนียงมลายู2 การคัดเลือกนักเรียน
โดยพิจารณาความสามารถทางภาษานั้นด าเนินการตามความเห็นของคณาจารย์และเพื่อนนักเรียน 
(ในงานวิจัยนี้ เรียกว่า กลุ่มท่ี 2)  

 
ผู้วิจัยใช้วิธีการคัดแยกกลุ่มหนึ่งและกลุ่มสอง โดยการประเมินทักษะการอ่าน พูด ฟัง เขียน 

ภาษาไทย ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนที่ผ่านทักษะการอ่าน พูด ฟัง เขียนภาษาไทย จัด
ให้เป็นผู้บอกภาษากลุ่มท่ี 1 และนักเรียนที่ไม่ผ่านทักษะการอ่าน พูด ฟัง เขียนภาษาไทย จัดให้เป็น 
ผู้บอกภาษากลุ่มท่ี 2 

 
กลุ่มที่ 3 นักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 5 คน ใช้ภาษาไทยเป็น

ภาษาแม่ ก าลังเรียนในโรงเรียนสามัญในจังหวัดนราธิวาส โดยที่ผู้บอกภาษาไม่เคยไปต่างจังหวัด
หรือต่างประเทศมากกว่า 3 เดือน และพูดภาษาไทยในการส่ือสารในชีวติประจ าวัน (ในงานวิจัยนีจ้ะ
เรียกว่า กลุ่มไทย)  

 
ผู้บอกภาษาเป็นกลุ่มวัยรุ่นเพศหญิง เนื่องจากเพศหญิงมีแนวโน้มที่จะใช้รูปภาษาที่มี

ศักดิ์ศรีมากกว่าผู้ชาย ท าให้ภาษาท่ีผู้หญิงใช้มีแนวโน้มท่ีจะถูกต้องมากกว่าภาษาของผู้ชาย “เป็นที่
ยอมรับกันทั่วไปว่าผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะใช้ภาษาที่มีศักดิ์ศรีมากกว่า ผู้ชาย รูปภาษาที่มีศักดิ์ศรี
หมายถึง รูปที่ท าให้ผู้พูดมีศักดิ์ศรีทางสังคม กล่าวคือ ได้รับ ความนิยมชมชอบจากสังคม ได้รับการ
มองในแง่ดี สูงส่ง หรือถูกต้อง รูปภาษาท่ีมีศักดิ์ศรี มักเป็นรูปมาตรฐาน รูปมาตรฐาน หมายถึง รูปที่
เป็นที่ยอมรับของสังคมว่าถูกต้อง และใช้ ในกิจการส าคัญระดับชาติ เช่น ในแวดวงราชการ 
การศึกษา และส่ือมวลชน เป็นต้น ผลงานวิจัยหลายเรื่องแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงมักยึดรูปแบบที่เป็น
มาตรฐาน หรือเป็นที่ ยอมรับกันทั่วไปมากกว่าผู้ชาย” (อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, 2550: 46) 

                                                             
1 ส าเนียงไทย หมายถึง ออกเสียงภาษาไทยมาตรฐานได้ถูกต้องและชัดเจนใกล้เคียงกับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่  
2 ส าเนียงมลายู หมายถึง ออกเสียงภาษาไทยมาตรฐานได้แตกต่างกับเจ้าของภาษาโดยออกเสียงภาษาไทยเป็นส าเนียงมลายูถิ่นปัตตานี 



25 
 

3.3 รายการค า 

 ผู้วิจัยก าหนดรายการค าทดสอบเป็นค าเดี่ยวพยางค์เดียว มีโครงสร้างพยางค์แบบเปิด 
พยัญชนะต้นกัก ,ไม่ก้อง กึ่งสระ เป็นพยัญชนะเปิด และพยัญชนะนาสิก                   
ประกอบกับสระ/a:/ และหน่วยเสียงวรรณยุกต์ทั้ง 5 หน่วยเสียง ค าตัวอย่างในรายการค าจะเป็นค าท่ี
มีความหมายในภาษาไทย โดยไม่น าค าที่ไม่มีความหมายมาใช้ เช่น นา *หน่า หน้า น้า หนา ฯลฯ 
เนื่องจากอาจจะส่งผลต่อการออกเสียงได้  รายการค ามีจ านวนทั้งส้ิน 15 ค า (ดูตารางที่ 3 )  

ตารางท่ี 3:  รายการค าส าหรับทดสอบเสียงวรรณยกุตภ์าษาไทย 

เสียงสามัญ นา : ทา : คา : 

เสียงเอก หย่า  :3
  ผ่า : ข่า : 

เสียงโท หน้า  :    ผ้า : ฆ่า : 

เสียงตรี น้า  : ท้า : ค้า : 

เสียงจัตวา หนา :  ผา : ขา : 
 

หมายเหตุ ผูว้ิจัยเลือกรายการค าท่ีลงท้ายด้วยสระอา เพื่อเล่ียงอิทธิพลของพยัญชนะท้ายที่อาจส่งผล
ต่อค่าความถ่ีมูลฐาน  

 

3.4  การเกบ็ข้อมลู 

 ในการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยไดด้ าเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

      1) ติดต่อขอความรว่มมือกับทางโรงเรยีนแต่ละแห่ง รวมท้ังแจ้งวัน เวลา และสถานที่ท่ี
สะดวกเพื่อนัดหมายเก็บข้อมูลบันทกึเสียง 

2) พูดคุยกับผู้บอกภาษาเพื่อสร้างความคุ้นเคยกันระหว่างผู้บอกภาษากับผู้วิจัย โดยพูด
เรื่องท่ัวไปก่อน เพื่อฟังการออกเสียงภาษาไทยของผู้บอกภาษาก่อนเก็บข้อมูล 

     3) เก็บข้อมูลจากผู้บอกภาษา โดยเรียกผู้บอกภาษาทีละคน เพ่ือป้องกันการรบกวนเสียง
ดังและขาดสมาธิในการออกเสียงของผู้บอกภาษา ผู้วิจัยให้ผู้บอกภาษาออกเสียงค าภาษาไทยตาม
                                                             
3 หย่า /:/ เป็นพยัญชนะเสียงก้องที่ไม่ใช่พยัญชนะกัก ถ้าประสมเสียงเอกและสระอา ได้ค าว่า หย่า ซึ่งเป็นค าที่มีความหมาย 
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รายการค าตัวอย่างท่ีก าหนดไว้ วิธีเก็บข้อมูลใช้วิธีการตั้งค าถามให้ตอบ เช่น เมื่อต้องการค าว่า “น้า” 
ผู้วิจัยจะถามว่า “น้องสาวของแม่ เรียกว่าอะไร” หรือการชี้ให้เห็นภาพจริง เช่น ค าว่า “ขา” ผู้วิจัยชี้
ไปยังขาของผู้บอกภาษา แล้วถามว่า “นี่เขาเรียกว่าอะไร” จากนั้นได้ให้ผู้บอกภาษาออกเสียงค าที่
ต้องการซ่ึงอยู่ในกรอบประโยค /ออกเสียงค าว่า.......อีกครั้ง/  ผู้วิจัยให้ผู้บอกภาษาออกเสียงค า
ทดสอบภาษาไทยจ านวน 15 ค า โดยออกเสียงอยู่ในกรอบประโยคให้ได้ค าละ 5 ครั้ง จะได้จ านวน
ค าทดสอบ 75 ค า (15 × 5ครั้ง ) ต่อผู้บอกภาษา 1 คน เม่ือใช้ผู้บอกภาษา 30 คน (75 × 30) จะได้ค า
ทดสอบท้ังส้ิน 2,250 ค า การเก็บข้อมูลและบันทึกเสียงของผู้บอกภาษาใช้เวลาประมาณ 20-30 นาที
ต่อผู้บอกภาษา 1 คน 

                 4) บันทึกเสียงพูดของผู้บอกภาษาโดยตรงโดยใช้ไมโครโฟนผ่านโปรแกรมบันทึกเสียง
ส าเร็จรูป Cool Edit pro ลงในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค โดยบันทึกเป็นไฟล์เสียงเป็นรายค า เพื่อสะดวก
ต่อการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นต่อไป  
 
 
3.5  วิธีวิเคราะห์ข้อมลู    

 
การวิเคราะห์เสียงวรรณยุกต์ในค าพูดเดี่ยวของวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้พูดภาษา

มลายูถ่ินปัตตานีและผู้พูดภาษาไทย ทั้ง 3 กลุ่ม ในประเด็นค่าความถ่ีมูลฐาน พิสัยค่าความถ่ีมูลฐาน 
และค่าระยะเวลา ผู้วิจัยใช้โปรแกรม Praat พิจารณาจากคล่ืนเสียงและผ่านภาพคล่ืนเสียงแบบช่วง
กรองแคบ ที่แสดงค่าความถ่ีมูลฐานควบคู่ไปกับการฟังของผู้วิจัย ดังนี้  

1) เปิดโปรแกรม Praat จากนั้นเปดิไฟล์เสียงท่ีต้องการน ามาวเิคราะห์ โดยคลิก Open และ
คลิก Read from File ดังภาพท่ี 2 
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ภาพท่ี 2:  แสดงการเปิดโปรแกรม Praat เพื่อท าการวิเคราะห์เสียง 

2) เริ่มฟังเสียงจากไฟล์และและกดค้างคลุมเสียงท่ีได้ยิน โดยเสียงท่ีได้ยินเป็นเส้นสีฟ้าซ่ึงเป็น
เส้น 

แสดงค่าความถ่ีมูลฐานและแสดงให้เห็นว่าเส้นเสียงเริ่มส่ัน ดังภาพท่ี 3 

 
 

ภาพท่ี 3: เส้นแสดงค่าความถ่ีมูลฐาน 
 

3) วิเคราะห์ค่าความถ่ีมูลฐานของเสียงวรรณยกุต์ซ่ึงน าพาโดยเสียงสระในค าท่ีมีวรรณยกุต์ที่
ต้องการวิเคราะห์เป็นหลัก คือ  เริ่มวัดจากจดุเริ่มต้นของเสียงสระ (vowel onset) จนถึงจดุส้ินสุด
ของเสียงสระ (vowel offset) จากภาพท่ี 4 จะเห็นลักษณะทีแ่สดงกลุ่มลมท่ีออกมาหลังจากฐานกรณ์
ล้ินส่วนหลัง - เพดานอ่อนแยกออกจากกันเพื่อเปล่งเสียงสระ  ตามมา ดังภาพท่ี 4  
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ภาพท่ี 4:  ลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของค าว่า  “คา” 

 
4) จากนัน้หาค่าความถ่ีมูลฐาน ผู้วิจัยได้แบ่งจุดวัดแบบปรับคา่ระยะเวลา (normalized time) 

ในค าทดสอบเป็น 0%-100% รวม 11 จดุ ในระยะที่เท่ากันเพื่อที่จะได้ค่าความถ่ีมูลฐาน ณ จดุที่ 
0%,…,100% แบ่งให้มีระยะห่างต าแหน่งละ 10%  เริ่มคลิก F5 จุดวัดแบบปรับค่าท่ี 0% ตามล าดับ
ถึงจุดวัดแบบปรับค่าท่ี 100% ดังภาพท่ี 5 

 

 
ภาพท่ี: 5 การระบตุ าแหน่งค่าความถ่ีมูลฐานของวรรณยกุตใ์นค่าระยะเวลาแบบปรับค่าทุก 10% 

 



29 
 

5) หาพิสัยค่าความถ่ีมูลฐานของเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทย โดยค านวณจากจุดที่มคี่าความถ่ี
มูลฐานสูงสุดและจุดที่มีค่าความถ่ีมูลฐานต่ าสุด 

 

 
ภาพท่ี 6:  แสดงการหาพิสัยค่าความถ่ีมูลฐาน (เฮิรตซ์) 

 
6) หาค่าระยะเวลา โดยดูจากความยาวของช่วงคล่ืนเสียงหรือความยาวของเส้นสีฟ้าท่ีแสดง

ค่าความถ่ีมูลฐาน โดยคลุมความยาวของเส้นสีฟ้าให้เป็นสีชมพูค่าระยะเวลาจะปรากฏขึ้นข้างล่าง
เป็นตัวเลข ดังภาพท่ี 7 
 

 
ภาพท่ี 7:  แสดงการหาค่าระยะเวลา (มิลลิวินาท)ี 
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7) เมื่อได้ค่าความถ่ีมูลฐาน ณ จุดที่ 0%,…,100% และค่าระยะเวลาของแต่ละจุดและแต่ละ
ค า บันทึกลงในโปรแกรม microsoft excel เพื่อค านวณและวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป ดังภาพท่ี 8 

 
ภาพท่ี 8:  แสดงการบันทกึในโปรแกรม microsoft excel 

 
8) วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ หาค่าเฉล่ีย (mean) ของค่าความถ่ีมูลฐานและค่าระยะเวลา ใน

ทุก 10% ของค่าระยะเวลา รวมท้ังใช้โปรแกรม ANOVA ส าหรับวิเคราะห์ค่านัยส าคัญเปรียบเทียบ
ค่าความถ่ีมูลฐานของเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยของทั้งสองกลุ่มว่ามีความแตกต่างทางนัยส าคัญ
หรือไม่ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความต่างรายคู่ ด้วยระดับนัยส าคัญที่ 0.05 เพื่อพิจารณาค่า p ซ่ึงเป็น
ระดับนัยส าคัญของความต่างของค่าความถ่ีมูลฐาน  

            

ภาพท่ี 9: แสดงข้อมูลทางสถิติ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบน ในโปรแกรม microsoft excel 
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3.6 วิธีน าเสนอขอ้มูล 
 

       ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะถูกน าเสนอในรูปของกราฟเส้นแสดงค่าเฉล่ียของค่าความถ่ีมูล
ฐาน กราฟแท่งแสดงค่าระยะเวลา และตารางแสดงพิสัยค่าความถ่ีมูลฐาน โดยจะแสดงผลการ
วิเคราะห์ทางกลสัทศาสตร์ของเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้พูดภาษาไทยทั้ง 3 
ประเด็น ได้แก่ค่าความถ่ีมูลฐาน พิสัยค่าความถ่ีมูลฐาน และค่าระยะเวลา ในบทที่ 4 จากนั้น
แสดงผลการวิเคราะห์ทางกลสัทศาสตร์ของเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้พูดภาษา
มลายูถ่ินปัตตานีเป็นภาษาแม่ท้ังสองกลุ่ม ใน 3 ประเด็น ได้แก่ ค่าความถ่ีมูลฐาน พิสัยค่าความถ่ีมูล
ฐาน และค่าระยะเวลา โดยน าเสนอผลทีละกลุ่มตามล าดับในบทที่ 5 และน ามาเปรียบเทียบผลการ
การวิเคราะห์ของเสียงวรรณยุกต์ที่ออกเสียงโดยผู้บอกภาษามลายูถ่ินปัตตานีเป็นภาษาแม่ทั้งสอง
กลุ่มกับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่ ในบทท่ี 6  

 

 
ภาพท่ี:10 ตัวอย่างกราฟเส้นแสดงค่าความถ่ีมูลฐาน 

 
การน าเสนอกราฟค่าความถ่ีมูลฐาน ผู้วิจัยหาช่วงกว้างของค่าพิสัยระหว่างค่าความถ่ีมูลฐาน

สูงสุดและค่าความถ่ีมูลฐานต่ าสุดของวรรณยุกต์ทั้ง 5 เสียง ดังนี้ 
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5= ระดับเสียงสูง    
4= ระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง    
3= ระดับเสียงกลาง   
2 = ระดับเสียงกลางค่อนข้างต่ า    
1 = ระดับเสียงต่ า   
 

 จากนั้นผู้วิจัยพิจารณาจากเส้นกราฟแสดงค่าความถ่ีมูลฐานว่า ค่าความถ่ีมูลฐาน
ของแต่ละวรรณยุกต์ปรากฏในช่วงใด และบรรยายสัทลักษณะที่เกิดขึ้น การใช้ตัวเลขสามารถ
บรรยาย           สัทลักษณะเสียงวรรณยุกต์ได้ละเอียด เช่น  [312] เริ่มต้นที่ระดับเสียงกลางจากนั้นลง
มาที่ระดับเสียงต่ าและค่อยๆ เพิ่มขึ้นไปที่ระดับเสียงค่อนข้างต่ า โดยมีจุดเริ่มต้นที่ค่าระยะเวลา 0% 
มีค่าความถ่ีมูลฐาน ประมาณ 244 เฮิรตซ์ จากนั้นค่าความถ่ีมูลฐานค่อยๆ ตกลงมาจนถึงค่าต่ าสุดของ
ค่าระยะเวลาที่ 60% ในช่วงครึ่งแรกของการออกเสียง มีค่าความถ่ีมูลฐานประมาณ 198 เฮิรตซ์ 
ค่าความถ่ีมูลฐานเพ่ิมขึ้นทันทีและจุดส้ินสุดค่าท่ีระยะเวลา 100% ในช่วงครึ่งหลังของการออกเสียง 
โดยมีค่าความถ่ีมูลฐาน ประมาณ 219 เฮิรตซ์ ดังตัวอย่างภาพท่ี 11 
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ภาพท่ี: 11 ตัวอย่างกราฟแสดงสัทลักษณะ [312] ของวรรณยุกต์จตัวา 

 
 
 

 
 

ภาพท่ี: 12 ตัวอย่างกราฟแท่งแสดงค่าระยะเวลา 
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ภาพท่ี:13 ตัวอย่างกราฟแสดงพิสัยค่าความถ่ีมูลฐาน 
 
 

หลังจากได้ด าเนนิการวิจัยตามขัน้ตอนต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจะน าเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูล ลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยท่ีออกเสียงกลุ่มผู้บอกภาษาท้ัง 3 กลุ่ม 
ในประเดน็ ค่าความถ่ีมูลฐาน พิสัยค่าความถ่ีมูลฐาน และคา่ระยะเวลา ในบทถัดไป 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


