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บทที่ 7 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

7.1 สรุปผล 

 งานวิจัยนี้ศึกษาลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของเสียงวรรณยกุต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้พูด

ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ (กลุ่มไทย) กับผู้พูดภาษามลายูถ่ินปัตตานีเป็นภาษาแม่ทั้งสองกลุ่ม ผู้วิจัย

แบ่งผู้บอกภาษาท่ีพูดภาษามลายูถ่ินปัตตานีเป็นภาษาแม่เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ี 1 คือ ผู้บอกภาษา

ที่พูดภาษามลายูถ่ินปัตตานีเป็นภาษาแม่ออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยส าเนียงไทย กลุ่มที่ 2 คือ ผู้

บอกภาษาท่ีพูดภาษามลายูถ่ินปัตตานเีป็นภาษาแม่ออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยส าเนียงมลายู ทั้งนี้ผู้

บอกภาษารวมท้ังหมด 35 คน ซ่ึงเป็นเพศหญิงเท่านั้น ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมตอนปลาย โดยให้ผู้

บอกภาษาออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทย จากนั้นผู้วิจัยบันทึกเสียงและวิเคราะห์เสียงโดยโปรแกรม 

praat  การศึกษาลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยแบ่งประเด็นการวิเคราะห์

เป็น 3 ประเด็นได้แก่ ค่าความถ่ีมูลฐาน พิสัยค่าความถ่ีมูลฐาน และค่าระยะเวลา แต่ละประเด็น

สามารถสรุปได้ดังนี้   

1) ค่าความถี่มูลฐาน พบว่า กลุ่มไทยมคี่าความถ่ีมูลฐานประมาณ 170 - 295 เฮิรตซ์  กลุ่มที่ 

1 มีค่าความถ่ีมูลฐานประมาณ 190 - 295 เฮิรตซ์  และกลุ่มที่ 2 มีค่าความถ่ีมูลฐานประมาณ 210 – 

270 เฮิรตซ์  ผู้วิจัยคาดว่า ผู้บอกภาษาที่พูดภาษามลายูถ่ินปัตตานีเป็นภาษาแม่นั้นเมื่อออกเสียง

วรรณยุกต์ภาษาไทยแล้ว พบว่ามีการแทรกแซงของภาษาแม่ จึงส่งผลท าให้ค่าความถ่ีมูลฐานของ

เสียงวรรณยุกต์น้อยกว่าค่าความถ่ีมูลฐานที่ออกเสียงโดยกลุ่มไทย จากการคาดคะเนในงานณัฐพล       

พึ่งน้อย พบว่าค่าความถ่ีมูลฐานที่ออกเสียงโดยผู้บอกภาษาที่พูดภาษามลายูถ่ินปัตตานีมีค่า         

ความถ่ีมูลฐานเฉล่ียโดยรวมที่ประมาณ 146.32 - 120.37 เฮิรตซ์  ซ่ึงเห็นได้ว่าค่าความถ่ีมูลฐานที่

ออกเสียงโดยผู้บอกภาษาท่ีพูดภาษามลายูถ่ินปัตตานีนั้นมีค่าความถ่ีมูลฐานที่ไม่สูง จึงเป็นไปได้ว่า 

เพราะภาษามลายูถ่ินปัตตานีเป็นภาษาที่ไม่มีเสียงวรรณยุกต์จึงส่งผลต่อการออกเสียงวรรณยุกต์

ภาษาไทย  
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2) พิสัยค่าความถี่มูลฐาน พบว่า กลุ่มไทยมีพิสัยค่าความถ่ีมูลฐานประมาณ 92 - 57 เฮิรตซ์  

ล าดับความกว้างของพิสัยเรียงตามล าดับได้ดังนี้ วรรณยุกต์โท วรรณยุกต์ตรี  วรรณยุกต์สามัญ  

วรรณยุกต์เอกและวรรณยุกต์จัตวา ส่วนกลุ่มที่ 1 มีพิสัยค่าความถ่ีมูลฐานประมาณ 24 - 54 เฮิรตซ์ 

ล าดับความกว้างของพิสัยเรียงตามล าดับได้ดังนี้ เอก จัตวา โท สามัญ และตรี และกลุ่มที่ 2 พิสัย

ค่าความถ่ีมูลฐานประมาณ 16 - 32 เฮิรตซ์ ล าดับความกว้างของพิสัยเรียงตามล าดับได้ดังนี้ เอก โท 

จัตวา สามัญ และตรี ผู้วิจัยคาดว่า พิสัยค่าความถ่ีมูลฐานของเสียงวรรณยุกต์ที่ออกเสียงโดยกลุ่มที่ 1 

และกลุ่มท่ี 2 มีค่าพิสัยที่น้อยและแคบกว่ากลุ่มไทยนั้น เนื่องจากเกิดการแทรกแซงของภาษาแม่ โดย

จากการคาดคะเนจากงานณัฐพล พึ่งน้อย (2553) พบว่า การออกเสียงภาษามลายูถ่ินปัตตานีโดยผู้

บอกภาษาที่พูดภาษามลายูถ่ินปัตตานีเป็นภาษาแม่นั้นมีพิสัยที่แคบอยู่ที่ประมาณ 28.14 เฮิรตซ์ 

เนื่องจากภาษามลายูถ่ินปัตตานีเป็นภาษาที่ไม่มีเสียงวรรณยุกต์จึงส่งผลต่อการออกเสียงภาษาไทย

ได้  

3) ค่าระยะเวลา พบว่า กลุ่มไทยมีค่าระยะเวลาประมาณ 257 - 204 มิลลิวินาที ล าดับค่า

ระยะเวลามากไปหาน้อยเรียงตามล าดับได้ดังนี้  วรรณยุกต์จัตวา วรรณยุกต์ตรี วรรณยุกต์เอก 

วรรณยุกต์โท และวรรณยุกต์สามัญ ส่วนกลุ่มที่ 1 มีค่าระยะเวลาประมาณ 230 – 290 มิลลิวินาที 

ล าดับค่าระยะเวลามากไปหาน้อยเรียงตามล าดับได้ดังนี้ วรรณยุกต์จัตวา วรรณยุกต์ตรี วรรณยุกต์โท 

วรรณยุกต์สามัญ และวรรณยุกต์เอก  และกลุ่มที่ 2 มีค่าระยะเวลาประมาณ 245 – 278 มิลลิวินาที 

ล าดับค่าระยะเวลามากไปหาน้อยเรียงตามล าดับได้ดังนี้ วรรณยุกต์ตรี วรรณยุกต์จัตวา วรรณยุกต์โท 

วรรณยุกต์สามัญ และวรรณยุกต์เอก โดยภาพรวมพบว่าผู้บอกภาษาท้ังสองกลุ่มมีพฤติกรรมในการ

ออกเสียงเหมือนกันคือวรรณยุกต์ที่มีการเปล่ียนทิศทางมีค่าระยะเวลามากกว่าวรรณยุกต์ที่ไม่มีการ

เปล่ียนทิศทาง 

 ผลการเปรียบเทียบทั้งสามกลุ่ม คือกลุ่มไทย กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 พบว่า สัทลักษณะของ

เสียงวรรณยุกต์ในกลุ่มท่ี 1 มีความใกล้เคียงกับกลุ่มไทยในวรรณยุกต์ตรีและจัตวา เมื่อทดสอบทาง

สถิติ พบว่า ค่าความถ่ีมูลฐานของวรรณยุกต์ตรีและจัตวาของกลุ่มที่ 1 กับกลุ่มไทยมีความแตกต่าง

กันอย่างมีนัยส าคัญใน 2 - 3 ต าแหน่ง ในขณะกลุ่มที่ 2 มีสัทลักษณะที่แตกต่างกับกลุ่มไทยในทุก

วรรณยุกต์ เม่ือทดสอบทางสถิติ พบว่า ค่าความถ่ีมูลฐานของกลุ่มที่ 2 กับกลุ่มไทย มีความแตกต่าง
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กันอย่างมีนัยส าคัญใน 8 - 10 ต าแหน่ง ในประเด็นค่าพิสัยค่าความถ่ีมูลฐาน กลุ่มที่ 1 มีค่าพิสัย 24 - 

54 เฮิรตซ์ กลุ่มท่ี 2 มีค่าพิสัย 16 - 32 เฮิรตซ์ ในขณะกลุ่มไทยมีค่าพิสัย 57-92 เฮิรตซ์ โดยภาพรวม

พบว่า ผู้บอกภาษากลุ่มที่ 1 และ 2 ออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยด้วยพิสัยแคบและแตกต่างกับ

เจ้าของภาษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทุกวรรณยุกต์ และในประเด็นค่าระยะเวลา ผู้บอกภาษากลุ่มที่ 

1 และ 2 ออกเสียงวรรณยุกต์โดยมีค่าระยะเวลามากกว่าเจ้าของภาษาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในทุก

วรรณยุกต์ ดังนี้ กลุ่มที่ 1 มีค่าระยะเวลา 230 – 290 มิลลิวินาที กลุ่มที่ 2 มีค่าระยะเวลา 245 – 278 

มิลลิวินาที และกลุ่มไทยมีค่าระยะเวลา 257 - 204 มิลลิวินาที   

 

7.2 อภิปรายผล  

 จากผลการวิจัยที่ได้ศึกษามีประเด็นต่างๆที่สามารถอภิปรายได้ดังนี้ 

1) ผลการวิจัยในครั้งนี ้มีท้ังเป็นและไม่เป็นไปตามสมมุติฐานในข้อที่ 1 กล่าวคือ ผู้พูดภาษา

มลายูถ่ินปัตตานีทั้งสองกลุ่มออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยแตกต่างจากผู้พูดภาษาไทยโดยมี

ค่าความถ่ีมูลฐานแตกต่างกันในวรรณยุกต์ทุกเสียง ผลการวิจัยพบว่า ค่าความถ่ีมูลฐานของเสียง

วรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยกลุ่มไทยกับกลุ่มที่ 1 มีสัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ใน

วรรณยุกต์ตรีและจัตวาใกล้เคียงกัน กล่าวคือ สัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์ตรีโดยกลุ่มไทย มีสัท

ลักษณะเป็น [334] กลุ่มท่ี 1 มีสัทลักษณะเป็น [333] และสัทลักษณะในวรรณยุกต์จัตวาในกลุ่มไทย

เป็น [312] กลุ่มที่ 1 มีสัทลักษณะเป็น [311] เมื่อทดสอบทางสถิติ พบว่า ค่าความถ่ีมูลฐานของ

วรรณยุกต์ตรีของกลุ่มที่ 1 กับกลุ่มไทยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญใน 2 ต าแหน่ง และ

ค่าความถ่ีมูลฐานของวรรณยุกต์จตัวาในกลุ่มที ่1 กับกลุ่มไทยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญใน 

3 ต าแหน่ง จะเห็นได้ว่า เสียงวรรณยุกต์ในวรรณยุกต์ตรีและจัตวาของกลุ่มที่ 1 ออกเสียงได้

ใกล้เคียงกับวรรณยุกต์ตรีและจัตวาของกลุ่มไทยมากกว่าเสียงวรรณยุกต์ สามัญ เอก และโท 

ในขณะที่กลุ่มท่ี 2 มีสัทลักษณะของเสียงวรรณยุกต์แตกต่างจากกลุ่มไทยในทุกวรรณยุกต์ ดังนั้นจึง

ไม่เป็นไปตามสุมมุติฐาน  ข้อที่ 2 กล่าวคือ ผู้พูดภาษามลายูถ่ินปัตตานีทั้งสองกลุ่มออกเสียง

วรรณยุกต์ภาษาไทยแตกต่างจากผู้พูดภาษาไทยโดยมีพิสัยค่าความถ่ีมูลฐานแคบกว่าในวรรณยุกต์

ทุกเสียง ผลการวิจัยพบว่า การออกเสียงวรรณยุกต์ของผู้บอกภาษาโดยผู้พูดภาษามลายูถ่ินปัตตานี



72 
 

มลายูท้ังสองกลุ่มมีพิสัยค่าความถ่ีมูลฐานแตกต่างกับกลุ่มไทย โดยมีค่าพิสัยที่แคบกว่ากลุ่มไทยใน

ทุกวรรณยุกต์ คือ กลุ่มไทยมีค่าพิสัยเฉล่ียประมาณ 92 - 57 เฮิรตซ์ ในขณะที่กลุ่มท่ี 1 มีค่าพิสัยเฉล่ีย

ประมาณ 54 – 24 เฮิรตซ์ และกลุ่มท่ี 2 มีค่าพิสัยเฉล่ียประมาณ 32- 16 เฮิรตซ์ และพบว่า ค่าพิสัยของ

กลุ่มที่ 1 แคบกว่า กลุ่มที่ 2 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ากลุ่มที่ 2 ออกเสียงได้ไม่ดีเท่ากลุ่มที่ 1 โดยมีการ

แทรกแซงของภาษาแม่จึงส่งผลต่อค่าพิสัยที่แคบกว่ากลุ่มที่ 1 เมื่อกล่าวโดยภาพรวม ผู้วิจัยคาดว่า 

การที่ผู้บอกภาษาท่ีพูดภาษามลายูถ่ินปัตตานีออกเสียวรรณยุกต์ภาษาไทยมีค่าพิสัยที่แคบกว่ากลุ่ม

ไทยนั้น เนื่องจากอิทธิพลของภาษาแม่เข้ามาแทรกแซงจึงส่งผลต่อการออกเสียงภาษาไทย ดังนั้น 

สมมุตติฐานข้อนี้จึงเป็นจริง ข้อที่ 3 กล่าวคือ ผู้พูดภาษามลายูถ่ินปัตตานีทั้งสองกลุ่มออกเสียง

วรรณยุกต์ภาษาไทยแตกต่างจากผู้พูดภาษาไทยโดยมีค่าระยะเวลาน้อยกว่าในวรรณยุกต์ทุกเสียง 

ผลการวิจัยพบว่า ผู้พูดภาษามลายูถ่ินปัตตานีทั้งสองกลุ่มออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยแตกต่างจาก

ผู้พูดภาษาไทยโดยมีค่าระยะเวลามากกกว่าในวรรณยุกต์ทุกเสียง ดังนี้ กลุ่มท่ี 1 มีค่าระยะเวลาเฉล่ีย

ประมาณ 291- 232 มิลลิวินาที กลุ่มที่ 2 มีค่าระยะเวลาเฉล่ียประมาณ 278 – 245 มิลลิวินาที  และ

กลุ่มไทยมีค่าระยะเวลาเฉล่ียประมาณ 247- 204 มิลลิวินาที แสดงให้เห็นว่า ผู้พูดภาษามลายูถ่ิน

ปัตตานีทั้งสองกลุ่มออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยใช้ระยะเวลามากกว่าผู้บอกภาษากลุ่มไทย ผู้วิจัย

คาดว่า ผู้บอกภาษาท่ีพูดภาษามลายูถ่ินปัตตานีมีความตั้งใจออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยเป็นอย่าง

มาก และมีความระมัดระวังในการออกเสียง ท าให้มีการแก้ไขเกินกว่าเหตุ (hypercorrection) ซ่ึง

ส่งผลต่อการออกเสียงท าให้ค่าระยะเวลาเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นสมมุติฐานข้อนี้ไม่เป็นจริง  

2) เมื่อน าผลการศึกษาเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้พูดภาษามลายูถ่ินปัตตานี

กับผู้พูดภาษาไทยในงานวิจัยนี้เปรียบเทียบงานวิจัยที่ผ่านมา (กมลทิพย์ , 2544; เฉลิมชัย ส่งศรี, 

2544; ณัฐพงษ์ วงษ์อ าไพ, 2552) สามารถอธิบายความแตกต่างของการออกเสียงวรรณยุกต์

ภาษาไทยได้ดังนี้ คือ เสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้พูดภาษามลายูถ่ินปัตตานีกับผู้พูด

ภาษาไทยจากงานวิจัยนี้และงานวิจัยที่ผ่านมา พบว่า เสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยกลุ่ม

วัยผู้ใหญ่ที่มีอายุ 40-60 ปีในงานเฉลิมชัย ส่งศรี (2544) มีวรรณยุกต์โทและวรรณยุกต์จัตวาแตกต่าง

จากคนไทย ในขณะที่กมลทิพย์ ห่อเพชร (2544) ออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยแตกต่างจากเจ้าของ

ภาษาในวรรณยุกต์สามัญ เอก ตรี และจัตวา  ส่วนเสียงวรรณยุกต์ที่ออกเสียงโดยกลุ่มวัยเด็กที่มีอายุ 

6-7 ปีในงานณัฐพงษ์ วงษ์อ าไพ (2552) มีวรรณยุกต์สามัญและตรีแตกต่างจากเจ้าของภาษา ส่วน
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เสียงวรรณยุกต์ที่ออกเสียงโดยผู้บอกภาษาในกลุ่มวัยรุ่นที่ก าลังศึกษาในมัธยมตอนปลายจาก

งานวิจัยเล่มนี้พบว่า ผู้บอกภาษากลุ่มที่ 1 ออกเสียงแตกต่างจากเจ้าของภาษา คือ วรรณยุกต์สามัญ 

เอก และโท ในขณะที่ผู้บอกภาษากลุ่มที่ 2 ออกเสียงวรรณยุกต์ทุกหน่วยเสียงแตกต่างจากเจ้าของ

ภาษา  

กรณีนี้แสดงให้เห็นว่า ผู้พูดภาษามลายูถ่ินปัตตานีเป็นภาษาแม่ออกเสียงวรรณยุกต์สามัญ

แตกต่างจากเจ้าของภาษามากที่สุด ซ่ึงถ้าดูในแง่ลักษณะของวรรณยุกต์ที่เป็นกลางระดับ ไม่น่าจะมี

ปัญหาส าหรับผู้พูดภาษามลายูถ่ินปัตตานีซ่ึงไม่มีเสียงวรรณยุกต์ ผู้วิจัยให้ความเห็นว่า ผู้บอกภาษามี

ความตั้งใจต่อการออกเสียงวรรณยุกต์เปล่ียนระดับมากกว่าวรรณยุกต์คงระดับ ซ่ึงคิดว่าวรรณยุกต์

คงระดับใกล้เคียงกับภาษาแม่ของตน จึงท าให้มีความตั้งใจและมีความระมัดระวังในการออกเสียง

คงระดับนั้นน้อยกว่าเปล่ียนระดับและส่งผลให้การออกเสียงสามัญมีแตกต่างจากเจ้าของภาษามาก

ที่สุด ถ้าดูในแง่ของวัย การออกเสียงวรรณยุกต์โดยผู้พูดภาษามลายูถ่ินปัตตานีในวัยเด็กจะออกเสียง

วรรณยุกต์ภาษาไทยแตกต่างจากเจ้าของภาษาน้อยที่สุดเพียง 2 วรรณยุกต์เท่านั้น ได้แก่ วรรณยุกต์

สามัญ และตรีที่เป็นเช่นนี้น่าจะเกิดจากที่เด็กนั้นยังมีการเรียนรู้และใช้ภาษาแม่นอ้ยกว่าวัยรุ่นและวัย

ผู้ใหญ่ อีกทั้งเรียนภาษาอ่ืนๆ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาอาหรับ และภาษามลายูมาตรฐานน้อยอยู่ ท า

ให้การเรียนรู้วรรณยุกต์ยังไม่ถูกแทรกแซงด้วยลักษณะของภาษาเหล่านั้นซ่ึงไม่มีเสียงวรรณยุกต์ 

ส่วนวรรณยุกต์ที่ออกเสียงต่างมีเฉพาะ วรรณยุกต์สามัญและตรีนั้น  ผู้วิจัยคิดว่าการรักษาระดับของ

เสียงวรรณยุกต์สามัญค่อนข้างยาก อาจจะสูงไปหรือต่ าไปนั่นเอง 

3) จากผลการศึกษาทางกลสัทศาสตร์ของเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้พูด

ภาษามลายูถ่ินปัตตานีเป็นภาษาแม่ในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีเห็นว่า ปัจจัยที่ท าให้การออกเสียงวรรณยุกต์ที่

แตกต่างไปจากเจ้าของภาษาคืออิทธิพลของภาษาแม่ของผู้บอกภาษาที่พูดภาษามลายูถ่ินปัตตานีซ่ึง

ไม่มีเสียงวรรณยุกต์เป็นภาษาแม่ ท าให้ผู้พูดภาษามลายูถ่ินปัตตานีที่เป็นวัยรุ่นมีโอกาสที่จะเรียนรู้

และคุ้นเคยกับเสียงวรรณยุกต์น้อยกว่าผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่ ไม่ว่าในแง่ของการฟังและการ

พูด นอกจากนี้แล้วผู้บอกภาษาที่เป็นนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจะต้องเรียน

ภาษาหลายภาษา นอกจากภาษาไทยแล้วยังต้องเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาอาหรับ และภาษามลายูถ่ิน
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มาตรฐาน ซ่ึงภาษาเหล่านั้นล้วนไม่มีเสียงวรรณยุกต์ และอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ผู้บอกภาษาท่ี

พูดภาษามลายูถ่ินปัตตานีที่เป็นวัยรุ่นออกเสียงวรรณยุกต์ต่างจากเจ้าของภาษา  

4) จากผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า วรรณยุกต์ที่ เป็นปัญหาส าหรับนักเรียนคื อ 

วรรณยุกต์สามัญ เอก และโท ถึงแม้ว่านักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ถูกจัดให้เป็นผู้ที่ออกเสียง

ภาษาไทยชัดแล้ว ก็ยังออกเสียงวรรณยุกต์ดังกล่าวต่างจากนักเรียนที่เป็นเจ้าของภาษา (ตาม

รายละเอียดในข้อที่ 2) ดังนั้นในการเรียนการสอนภาษาไทยให้กับนักเรียนที่พูดภาษามลายูถ่ิน

ปัตตานีเป็นภาษาแม่ในเรื่องวรรณยุกต์ ควรเน้นวรรณยุกต์ (สามัญ เอก และโท) เป็นพิเศษทั้งการ

ออกเสียงและการฟัง  

 

7.3 ข้อเสนอแนะ 

 1. ในงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเสียงวรรณยุกต์ในค าพูดเดี่ยวเท่านั้น ควรจะมีการศึกษาเสียง

วรรณยุกต์ภาษาไทยในค าพูดต่อเนื่องแล้วมาเปรียบเทียบเพื่อหาความแตกต่างของลักษณะทางกล

สัทศาสตร์ของเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทย 

 2. ในงานวิจัยนี้มีการศึกษาเสียงวรรณยุกต์โดยผู้บอกภาษาที่เป็นเพศหญิงเท่านั้น ควรมี

การศึกษาเสียงวรรณยุกต์โดยผู้บอกภาษาที่เป็นเพศชาย เพื่อหาความแตกต่างของลักษณะทางกล

สัทศาสตร์ของเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทย เนื่องจากค่าของเสียงท่ีออกเสียงโดยเพศหญิงและเพศชายมี

ความแตกต่างกัน 

 3. กลุ่มผู้บอกภาษาท่ีพูดภาษามลายูถ่ินปัตตานีเป็นภาษาแม่จากงานวิจัยนี้เป็นนักเรียนใน

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเท่านั้น ควรมีการศึกษาเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดย

ผู้บอกภาษาท่ีเป็นนักเรียนในโรงเรียนของรัฐด้วย เพราะกลุ่มผู้บอกภาษาที่ศึกษาในโรงเรียนของ

รัฐบาลซ่ึงเป็นโรงเรียนที่ไม่เน้นการสอนศาสนาและไม่มีภาษาอ่ืนๆเข้ามาแทรกแซงที่จะท าให้เกิด

การรบกวนในการออกเสียงภาษาไทย เมื่ออกเสียงภาษาไทยแล้วมีความแตกต่างจากเจ้าของภาษา

มากหรือน้อยกว่านักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

 


