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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัย โดยเริ่มศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ก าหนดพื้น ที่วิจัย คัด เลือกผู้บอกภาษา สร้างรายการค า จากนั้ น ด าเนิ น การเก็บรวบรวมข้อมู ล
วิเคราะห์ข้อมูล และนาเสนอข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
3.1 พื้นที่วิจัย

ผู้วิจัยเลือกเก็บข้อมูลในบริเวณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา และ
นราธิวาส โดยเลือกโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในระดับมัธยมเท่านั้น และเป็นโรงเรียนที่มี
จานวนนักเรียนมากที่สุด ที่ตั้งอยู่นอกอาเภอเมืองของจังหวัด จังหวัดละหนึ่งโรงเรียน ดังนี้
จังหวัดปัตตานี ได้แก่ โรงเรียนดรุณศาสน์วทิ ยา อาเภอสายบุรี มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 3,979
คน (สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี: 2559)
จังหวัด ยะลา ได้แก่ โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา อาเภอยะหา มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 728 คน
(สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา: 2559)
จังหวัด นราธิวาส ได้แก่ โรงเรียนดารุสลาม อาเภอระแงะ มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 4,572
คน (สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส: 2559)
เนื่องจากโรงเรียนเหล่านี้ตั้งอยู่นอกเขตอาเมือง การใช้ภาษาในการสื่อสารมักใช้ภาษามลายู
ถิ่นปัตตานีเป็นส่วนใหญ่ เพื่อป้องกันการคัดเลือกผู้บอกภาษาที่มีการสัมผัสภาษาที่แตกต่างกัน
3.2 ผู้บอกภาษา
ผู้บอกภาษาสาหรับการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 นักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้ภาษามลายูถิ่น ปัตตานีเป็น
ภาษาแม่ กาลังเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี
ยะลา และนราธิวาส จานวน 15 คน (5 คน 3 โรงเรียน ) โดยที่ ผู้บอกภาษาไม่เคยไปต่างจังหวัด
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หรือต่างประเทศมากกว่า 3 เดือน และเป็นผู้พูด ภาษาไทยสาเนียงไทย1 การคัดเลือกนักเรียนโดย
พิจารณาความสามารถทางภาษานั้นดาเนินการตามความเห็นของคณาจารย์และเพื่อนนักเรียน (ใน
งานวิจัยนี้ เรียกว่า กลุ่มที่ 1)
กลุ่มที่ 2 นักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้ภาษามลายูถิ่น ปัตตานีเป็น
ภาษาแม่ กาลังเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี
ยะลา และนราธิวาส จานวน 15 คน (5 คน 3 โรงเรียน ) โดยที่ผู้บอกภาษาไม่เคยไปต่างจังหวัด
หรือต่างประเทศมากกว่า 3 เดือนและเป็นผู้ที่มีการพูดภาษาไทยสาเนียงมลายู2 การคัดเลือกนักเรียน
โดยพิจารณาความสามารถทางภาษานั้นดาเนินการตามความเห็นของคณาจารย์และเพื่อนนักเรียน
(ในงานวิจัยนี้ เรียกว่า กลุ่มที่ 2)
ผู้วิจัยใช้วิธีการคัดแยกกลุ่มหนึ่งและกลุ่มสอง โดยการประเมินทักษะการอ่าน พูด ฟัง เขียน
ภาษาไทย ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนที่ผ่านทักษะการอ่าน พูด ฟัง เขียนภาษาไทย จัด
ให้เป็นผู้บอกภาษากลุ่มที่ 1 และนักเรียนที่ไม่ผ่านทักษะการอ่าน พูด ฟัง เขียนภาษาไทย จัดให้เป็น
ผู้บอกภาษากลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 3 นักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 5 คน ใช้ภาษาไทยเป็น
ภาษาแม่ กาลังเรียนในโรงเรียนสามัญในจังหวัดนราธิวาส โดยที่ผู้บอกภาษาไม่เคยไปต่างจังหวัด
หรือต่างประเทศมากกว่า 3 เดือน และพูดภาษาไทยในการสื่อสารในชีวติ ประจาวัน (ในงานวิจัยนีจ้ ะ
เรียกว่า กลุ่มไทย)
ผู้บอกภาษาเป็น กลุ่มวัยรุ่ น เพศหญิ ง เนื่ องจากเพศหญิงมีแนวโน้ มที่ จ ะใช้รูปภาษาที่ มี
ศักดิ์ศรีมากกว่าผู้ชาย ทาให้ภาษาที่ผู้หญิงใช้มีแนวโน้มที่จะถูกต้องมากกว่าภาษาของผู้ชาย “เป็นที่
ยอมรั บกัน ทั่วไปว่าผู้หญิงมีแนวโน้ มที่จ ะใช้ภาษาที่มีศักดิ์ศรีมากกว่า ผู้ชาย รูปภาษาที่มีศักดิ์ศรี
หมายถึง รูปที่ทาให้ผู้พูดมีศักดิ์ศรีทางสังคม กล่าวคือ ได้รับ ความนิยมชมชอบจากสังคม ได้รับการ
มองในแง่ดี สูงส่ง หรือถูกต้อง รูปภาษาที่มีศักดิ์ศรี มักเป็นรูปมาตรฐาน รูปมาตรฐาน หมายถึง รูปที่
เป็น ที่ย อมรั บของสัง คมว่าถู ก ต้ อง และใช้ ในกิ จ การส าคัญระดั บชาติ เช่น ในแวดวงราชการ
การศึกษา และสื่อมวลชน เป็นต้น ผลงานวิจัยหลายเรื่องแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงมักยึดรูปแบบที่เป็น
มาตรฐาน หรือเป็นที่ ยอมรับกันทั่วไปมากกว่าผู้ชาย” (อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2550: 46)
1
2

สาเนียงไทย หมายถึง ออกเสียงภาษาไทยมาตรฐานได้ถูกต้องและชัดเจนใกล้เคียงกับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่
สาเนียงมลายู หมายถึง ออกเสียงภาษาไทยมาตรฐานได้แตกต่างกับเจ้าของภาษาโดยออกเสียงภาษาไทยเป็นสาเนียงมลายูถิ่นปัตตานี
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3.3 รายการคา
ผู้วิจัย ก าหนดรายการคาทดสอบเป็น คาเดี่ ยวพยางค์เดี ยว มีโครงสร้างพยางค์แบบเปิด
พยั ญชนะต้ น กัก ,ไม่ ก้อ ง กึ่ งสระ เป็น พยั ญชนะเปิด และพยั ญชนะนาสิก      
ประกอบกับสระ/a:/ และหน่วยเสียงวรรณยุกต์ทั้ง 5 หน่วยเสียง คาตัวอย่างในรายการคาจะเป็นคาที่
มีความหมายในภาษาไทย โดยไม่นาคาที่ไม่มีความหมายมาใช้ เช่น นา *หน่า หน้า น้า หนา ฯลฯ
เนื่องจากอาจจะส่งผลต่อการออกเสียงได้ รายการคามีจานวนทั้งสิ้น 15 คา (ดูตารางที่ 3 )
ตารางที่ 3: รายการคาสาหรับทดสอบเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทย
เสียงสามัญ

นา :

ทา :

คา :

เสียงเอก

หย่า  :3 

ผ่า :

ข่า :

เสียงโท

หน้า  : 

ฆ่า :

เสียงตรี

น้า  :
หนา : 

ผ้า :
ท้า :
ผา :

ขา :

เสียงจัตวา

ค้า :

หมายเหตุ ผูว้ ิจัยเลือกรายการคาที่ลงท้ายด้วยสระอา เพื่อเลี่ยงอิทธิพลของพยัญชนะท้ายที่อาจส่งผล
ต่อค่าความถี่มูลฐาน

3.4 การเก็บข้อมูล
ในการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
1) ติดต่อขอความร่วมมือกับทางโรงเรียนแต่ละแห่ง รวมทั้งแจ้งวัน เวลา และสถานที่ที่
สะดวกเพื่อนัดหมายเก็บข้อมูลบันทึกเสียง
2) พูดคุยกับผู้บอกภาษาเพื่อสร้างความคุ้นเคยกันระหว่างผู้บอกภาษากับผู้วิจัย โดยพูด
เรื่องทั่วไปก่อน เพื่อฟังการออกเสียงภาษาไทยของผู้บอกภาษาก่อนเก็บข้อมูล
3) เก็บข้อมูลจากผู้บอกภาษา โดยเรียกผู้บอกภาษาทีละคน เพื่อป้องกันการรบกวนเสียง
ดังและขาดสมาธิในการออกเสียงของผู้บอกภาษา ผู้วิจัยให้ ผู้บอกภาษาออกเสียงคาภาษาไทยตาม
3

หย่า /:/ เป็นพยัญชนะเสียงก้องที่ไม่ใช่พยัญชนะกัก ถ้าประสมเสียงเอกและสระอา ได้คาว่า หย่า ซึ่งเป็นคาที่มีความหมาย

26

รายการคาตัวอย่างที่กาหนดไว้ วิธีเก็บข้อมูลใช้วิธีการตั้งคาถามให้ตอบ เช่น เมื่อต้องการคาว่า “น้า”
ผู้วิจัยจะถามว่า “น้องสาวของแม่ เรียกว่าอะไร” หรือการชี้ให้เห็นภาพจริง เช่น คาว่า “ขา” ผู้วิจัยชี้
ไปยังขาของผู้บอกภาษา แล้วถามว่า “นี่เขาเรียกว่าอะไร” จากนั้นได้ให้ผู้บอกภาษาออกเสียงคาที่
ต้องการซึ่งอยู่ในกรอบประโยค /ออกเสียงค าว่า.......อีก ครั้ง/ ผู้วิจัยให้ผู้บอกภาษาออกเสียงค า
ทดสอบภาษาไทยจานวน 15 คา โดยออกเสียงอยู่ในกรอบประโยคให้ได้ คาละ 5 ครั้ง จะได้จานวน
คาทดสอบ 75 คา (15 × 5ครั้ง ) ต่อผู้บอกภาษา 1 คน เมื่อใช้ผู้บอกภาษา 30 คน (75 × 30) จะได้คา
ทดสอบทั้งสิ้น 2,250 คา การเก็บข้อมูลและบันทึกเสียงของผู้บอกภาษาใช้เวลาประมาณ 20-30 นาที
ต่อผู้บอกภาษา 1 คน
4) บันทึกเสียงพูดของผู้บอกภาษาโดยตรงโดยใช้ไมโครโฟนผ่านโปรแกรมบันทึกเสียง
สาเร็จรูป Cool Edit pro ลงในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค โดยบันทึกเป็นไฟล์เสียงเป็นรายคา เพื่อสะดวก
ต่อการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นต่อไป

3.5 วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์เสียงวรรณยุกต์ในคาพูดเดี่ยวของวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้พดู ภาษา
มลายูถิ่นปัตตานีและผู้พูดภาษาไทย ทั้ง 3 กลุ่ม ในประเด็นค่าความถี่มูลฐาน พิสัยค่าความถี่มูลฐาน
และค่าระยะเวลา ผู้วิจัยใช้โปรแกรม Praat พิจารณาจากคลืน่ เสียงและผ่านภาพคลื่นเสียงแบบช่วง
กรองแคบ ที่แสดงค่าความถี่มูลฐานควบคู่ไปกับการฟังของผู้วิจัย ดังนี้
1) เปิดโปรแกรม Praat จากนั้นเปิดไฟล์เสียงที่ต้องการนามาวิเคราะห์ โดยคลิก Open และ
คลิก Read from File ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2: แสดงการเปิดโปรแกรม Praat เพื่อทาการวิเคราะห์เสียง
2) เริ่มฟังเสียงจากไฟล์และและกดค้างคลุมเสียงที่ได้ยิน โดยเสียงที่ได้ยินเป็นเส้นสีฟ้าซึ่งเป็น
เส้น
แสดงค่าความถี่มูลฐานและแสดงให้เห็นว่าเส้นเสียงเริ่มสั่น ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3: เส้นแสดงค่าความถี่มูลฐาน
3) วิเคราะห์ค่าความถี่มูลฐานของเสียงวรรณยุกต์ซึ่งนาพาโดยเสียงสระในคาที่มีวรรณยุกต์ที่
ต้องการวิเคราะห์เป็นหลัก คือ เริ่มวัดจากจุดเริ่มต้นของเสียงสระ (vowel onset) จนถึงจุดสิ้นสุด
ของเสียงสระ (vowel offset) จากภาพที่ 4 จะเห็นลักษณะทีแ่ สดงกลุ่มลมที่ออกมาหลังจากฐานกรณ์
ลิ้นส่วนหลัง - เพดานอ่อนแยกออกจากกันเพื่อเปล่งเสียงสระ  ตามมา ดังภาพที่ 4
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ภาพที่ 4: ลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของคาว่า  “คา”
4) จากนัน้ หาค่าความถี่มูลฐาน ผู้วิจัยได้แบ่งจุดวัดแบบปรับค่าระยะเวลา (normalized time)
ในคาทดสอบเป็น 0%-100% รวม 11 จุด ในระยะที่เท่ากันเพื่อที่จะได้ค่าความถี่มูลฐาน ณ จุดที่
0%,…,100% แบ่งให้มีระยะห่างตาแหน่งละ 10% เริ่มคลิก F5 จุดวัดแบบปรับค่าที่ 0% ตามลาดับ
ถึงจุดวัดแบบปรับค่าที่ 100% ดังภาพที่ 5

ภาพที่: 5 การระบุตาแหน่งค่าความถี่มูลฐานของวรรณยุกต์ในค่าระยะเวลาแบบปรับค่าทุก 10%
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5) หาพิสัยค่าความถี่มูลฐานของเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทย โดยคานวณจากจุดที่มคี ่าความถี่
มูลฐานสูงสุดและจุดที่มีค่าความถี่มูลฐานต่าสุด

ภาพที่ 6: แสดงการหาพิสัยค่าความถี่มูลฐาน (เฮิรตซ์)
6) หาค่าระยะเวลา โดยดูจากความยาวของช่วงคลื่นเสียงหรือความยาวของเส้นสีฟ้าที่แสดง
ค่าความถี่มูลฐาน โดยคลุมความยาวของเส้นสีฟ้าให้เป็นสีชมพูค่าระยะเวลาจะปรากฏขึ้นข้างล่าง
เป็นตัวเลข ดังภาพที่ 7

ภาพที่ 7: แสดงการหาค่าระยะเวลา (มิลลิวินาที)
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7) เมื่อได้ค่าความถี่มูลฐาน ณ จุดที่ 0%,…,100% และค่าระยะเวลาของแต่ละจุดและแต่ละ
คา บันทึกลงในโปรแกรม microsoft excel เพื่อคานวณและวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป ดังภาพที่ 8

ภาพที่ 8: แสดงการบันทึกในโปรแกรม microsoft excel
8) วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ หาค่าเฉลี่ย (mean) ของค่าความถี่มูลฐานและค่าระยะเวลา ใน
ทุก 10% ของค่าระยะเวลา รวมทั้งใช้โปรแกรม ANOVA สาหรับวิเคราะห์ค่านัยสาคัญเปรียบเทียบ
ค่าความถี่มูลฐานของเสียงวรรณยุกต์ ภาษาไทยของทั้งสองกลุ่มว่ามีความแตกต่างทางนัยสาคัญ
หรือไม่ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความต่างรายคู่ ด้วยระดับนั ยสาคัญที่ 0.05 เพื่อพิจารณาค่า p ซึ่งเป็น
ระดับนัยสาคัญของความต่างของค่าความถี่มูลฐาน

ภาพที่ 9: แสดงข้อมูลทางสถิติ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน ในโปรแกรม microsoft excel
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3.6 วิธีนาเสนอข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะถูกนาเสนอในรูปของกราฟเส้นแสดงค่าเฉลี่ยของค่าความถี่มูล
ฐาน กราฟแท่งแสดงค่าระยะเวลา และตารางแสดงพิสัยค่าความถี่มูลฐาน โดยจะแสดงผลการ
วิเคราะห์ ทางกลสัท ศาสตร์ ข องเสี ยงวรรณยุ ก ต์ ภ าษาไทยที่ ออกเสียงโดยผู้พูด ภาษาไทยทั้ง 3
ประเด็ น ได้ แก่ค่าความถี่มูลฐาน พิสัยค่าความถี่มูลฐาน และค่าระยะเวลา ในบทที่ 4 จากนั้ น
แสดงผลการวิเคราะห์ทางกลสัทศาสตร์ของเสียงวรรณยุก ต์ภาษาไทยที่ออกเสียงโดยผู้พูด ภาษา
มลายูถิ่นปัตตานีเป็นภาษาแม่ทั้งสองกลุ่ม ใน 3 ประเด็น ได้แก่ ค่าความถี่มูลฐาน พิสัยค่าความถี่มูล
ฐาน และค่าระยะเวลา โดยนาเสนอผลทีละกลุ่มตามลาดับในบทที่ 5 และนามาเปรียบเทียบผลการ
การวิเคราะห์ของเสียงวรรณยุกต์ที่ออกเสียงโดยผู้บอกภาษามลายูถิ่นปัตตานีเป็นภาษาแม่ทั้งสอง
กลุ่มกับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่ ในบทที่ 6

ภาพที่:10 ตัวอย่างกราฟเส้นแสดงค่าความถี่มูลฐาน
การนาเสนอกราฟค่าความถี่มูลฐาน ผู้วิจัยหาช่วงกว้างของค่าพิสัยระหว่างค่าความถี่มูลฐาน
สูงสุดและค่าความถี่มูลฐานต่าสุดของวรรณยุกต์ทั้ง 5 เสียง ดังนี้
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5= ระดับเสียงสูง
4= ระดับเสียงกลางค่อนข้างสูง
3= ระดับเสียงกลาง
2 = ระดับเสียงกลางค่อนข้างต่า
1 = ระดับเสียงต่า
จากนั้นผู้วิจัยพิจารณาจากเส้นกราฟแสดงค่าความถี่มูลฐานว่า ค่าความถี่มูลฐาน
ของแต่ ละวรรณยุกต์ ปรากฏในช่วงใด และบรรยายสัทลัก ษณะที่เกิด ขึ้น การใช้ตัว เลขสามารถ
บรรยาย
สัทลักษณะเสียงวรรณยุกต์ได้ละเอียด เช่น [312] เริ่มต้นที่ระดับเสียงกลางจากนั้นลง
มาที่ระดับเสียงต่าและค่อยๆ เพิ่มขึ้นไปที่ระดับเสียงค่อนข้างต่า โดยมีจุดเริ่มต้นที่ค่าระยะเวลา 0%
มีค่าความถี่มูลฐาน ประมาณ 244 เฮิรตซ์ จากนั้นค่าความถี่มูลฐานค่อยๆ ตกลงมาจนถึงค่าต่าสุดของ
ค่าระยะเวลาที่ 60% ในช่วงครึ่งแรกของการออกเสียง มีค่าความถี่มูลฐานประมาณ 198 เฮิรตซ์
ค่าความถี่มูลฐานเพิ่มขึ้นทันทีและจุดสิ้นสุดค่าที่ระยะเวลา 100% ในช่วงครึ่งหลังของการออกเสียง
โดยมีค่าความถี่มูลฐาน ประมาณ 219 เฮิรตซ์ ดังตัวอย่างภาพที่ 11
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ภาพที่: 11 ตัวอย่างกราฟแสดงสัทลักษณะ [312] ของวรรณยุกต์จตั วา

ภาพที่: 12 ตัวอย่างกราฟแท่งแสดงค่าระยะเวลา
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ภาพที่:13 ตัวอย่างกราฟแสดงพิสัยค่าความถี่มูลฐาน

หลังจากได้ดาเนินการวิจัยตามขัน้ ตอนต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจะนาเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูล ลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยที่ออกเสียงกลุ่มผู้บอกภาษาทั้ง 3 กลุ่ม
ในประเด็น ค่าความถี่มูลฐาน พิสัยค่าความถี่มูลฐาน และค่าระยะเวลา ในบทถัดไป

