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บทคัดย่อ  

บทความปริทัศน์เรื่อง.“สถานภาพองค์ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาภาษาในงานวิทยานิพนธ์ไทย
ช่วงทศวรรษ.พ.ศ..2550.-.พ.ศ. 2560”.มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา.สาขาภาษาไทย.ในมหาวิทยาลัยของรัฐ ช่วง.พ.ศ. 2550 – 2560.โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการสืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์ .ผลการศึกษาพบวิทยานิพนธ์.ระดับ
บัณฑิตศึกษาจ านวน.187.เรื่อง.วิทยานิพนธ์เหล่านี้มุ่งศึกษา.2.แนวทาง.ได้แก่.1).การศึกษเชิงทฤษฎี  
จ าแนกได้ 3.ประเด็น คือ ระบบภาษา ภาษาศาสตร์เชิงประวัติและเปรียบเทียบ.และการใช้ภาษา 
2) การศึกษาเชิงประยุกต์.พบ.8.ประเด็น ได้แก่ การศึกษาวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ .การศึกษา
ภาษาศาสตร์สังคม.การศึกษาภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์ .การศึกษาภาษาศาสตร์ปริชาน การศึกษาชาติพันธุ์
วรรณนาแห่งการสื่อสาร การศึกษาภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์  การศึกษาภาษาศาสตร์จิตวิทยา              
และการศึกษาภาษาศาสตร์ภูมิศาสตร์ ประเด็นที่มีการศึกษามากที่สุด คือ กลวิธีทางภาษา.จ านวน        
34 เรื่อง.คิดเป็นร้อยละ.18.18.รองลงมา.คือ ค า.จ านวน.22.เรื่อง.คิดเป็นร้อยละ 11.77.และศึกษาน้อย
ที่สุด คือ ประโยค ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และภาษาศาสตร์ภูมิศาสตร์ พบเพียง.1 เรื่อง.คิดเป็น       
ร้อยละ.0.53.การศึกษาครั้งนี้ท าให้เห็นทิศทางและกระแสความนิยมการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิต   
สาขาวิชาภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
ค าส าคัญ: สถานภาพองค์ความรู้, การศึกษาภาษา, วิทยานิพนธ์ไทย   
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Abstract 
The review article named “The Knowledge Status of Language Studies for Thai 

Theses during the Decade of 2007-2017” aims to gather thesis abstracts of graduate (master) 
students who completed their degrees in Bachelor of Arts (Thai) in national universities 
during 2007-2017. The procedure is conducted by assembling the data sourced from 
electronic resources (e-databases) available for theses searching service. As a result of this 
review article, it has found that 187 topics of master theses were tailored for two key 
subjects which were; 1) theoretical studies; consisted of 3 group, including the studies of 
language system, historical and comparative linguistics, language uses 2) applied studies; 
consisted of 8 group, including the studies of  critical discourse analysis, sociolinguistics, 
ethnolinguistics, cognitive linguistics, ethnography of communication approach, psycho 
linguistics, computational linguistics, and geography linguistics. The subject found to be 
most studied in is language usage, by which accounted for 34 topics and accounted for 
18.18 in percentage. The second most interesting subject is Morphology. The topics studied 
was 22 in number and accounted for 11.77 percent. On the contrary, the least interesting 
subject is the Sentences psycholinguistics and computational linguistics shows only 0.53 
percent. This study has clearly enlightened the direction and trend of theses of students 
in Bachelor of Arts (Thai). 
Keywords: Knowledge status, Language studies, Thai theses 

 
บทน า 

ภาษาไทยเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารเพ่ือให้เกิดความเข้าใจระหว่างกัน  ช่วยให้ผู้คน
สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีต่อกันในสังคมและอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการ
แสวงหาความรู้  ประสบการณ์ จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาความรู้และความคิดให้ทันต่อ           
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม  ภาษาไทยจึงเป็นสมบัติประจ าชาติที่ควรศึกษาเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง การศึกษา
ไทยจึงมีความส าคัญเพ่ือให้ทราบถึงความหมาย ความส าคัญ คุณค่า และวิวัฒนาการของภาษากับการ
สื่อสาร  เพื่อเอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้  ช่วยให้การใช้ภาษาเพ่ือการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน
ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการสื่อสาร (คณาจารย์ มหาวิทยาลัย     
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2551) 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มีการเปิดหลักสูตรการศึกษาที่เกี่ยวกับภาษาไทย ไม่ว่าจะเป็น 
สาขาภาษาศาสตร์ สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ สาขาภาษาเพ่ือการสื่อสาร หรือสาขาภาษาไทย ซึ่ง
หลักสูตรดังกล่าวเปิดสอนในระดับอุดมศึกษาอย่างแพร่หลาย เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ รวมไปถึง
มหาวิทยาลัยในสังกัดราชภัฏทั่วประเทศ การเปิดสอนสาขาเหล่านี้นับเป็นการเปิดมุมมองให้ผู้คนได้เข้าไป
ศึกษาวิจัยในหัวข้อที่เก่ียวกับภาษามากยิ่งขึ้น    

อย่างไรก็ตาม การท าวิทยานิพนธ์ของนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ผ่านมานั้น พบว่า
ประเด็นที่นิยมศึกษายังมีขอบเขตจ ากัดอยู่ในวงแคบ ส่วนใหญ่มุ่งศึกษาการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
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ประกอบไปด้วยการฟัง พูด อ่าน เขียน หรือการศึกษาภาษาของกลุ่มต่าง ๆ  เช่น ภาษาถิ่น ภาษาเฉพาะ
วงการ ภาษากลุ่มชาติพันธุ์ เป็นต้น บ้างก็ศึกษาลักษณะของภาษาโดยอาศัยทฤษฎีและวิธีการอย่างเป็น
วิทยาศาสตร์  เช่น การศึกษาโครงสร้างทางภาษา บ้างก็ศึกษาโดยใช้ทฤษฎีภาษาศาสตร์ เป็นต้น ส่งผลให้
นิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีแนวทางในการท าวิจัยทางด้านภาษามากนัก  ท าให้เป็นปัญหาส าคัญอย่างมาก
ส าหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โดยการศึกษาสถานภาพงานวิจัยที่เกี่ยวกับภาษาก็ยังไม่มี
การศึกษาอย่างลึกซึ้ง  ถึงแม้จะมีผู้รวบรวมไว้บ้างแล้วก็ตามผู้ศึกษาเห็นว่าเป็นการศึกษาในบางแง่มุม
เท่านั้น ดังที่ สมทรง บุรุษพัฒน์ (2540) ได้ศึกษา “สถานภาพงานวิจัยภาษาศาสตร์ในประเทศไทย”     
และ สมทรง  บุรุษพัฒน์ (2542) ได้ศึกษา “สถานภาพงานวิจัยภาษาศาสตร์ในประเทศไทย: การศึกษา
ภาษาระดับข้อความและภาษาศาสตร์ปฏิบัตินิยม” ซึ่งก็พบว่าเป็นข้อมูลการศึกษาที่ยังไม่ครอบคลุมถึง
ปัจจุบัน  และเป็นการศึกษาในแง่มุมทางภาษาศาสตร์เท่านั้น 
ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนจึงสนใจรวบรวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์สาขาภาษาไทย จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึ่ง
ไม่รวมสถาบันราชภัฏ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการสืบค้นข้อมูล
วิทยานิพนธ์ 3 แหล่ง ได้แก่ โครงการเครือข่ายห้องสมุดแห่งประเทศไทย (ThaiLIS – Thai Library 
Integrated System) คลังข้อมูลงานวิจัยไทย (Thai National Research Repository : TNRR) และ
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางให้แก่นิสิตนักศึกษาจะได้ใช้ข้อมูล
จากการศึกษาในครั้งนี้สร้างองค์ความรู้หรือใช้เป็นแนวทางคิดประเด็นการวิจัยในด้านภาษาต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพ่ือรวบรวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาภาษาไทยในมหาวิทยาลัย 
ของรัฐ ช่วง พ.ศ. 2550 - 2560   
 2.  เพ่ือวิเคราะห์จัดกลุ่มประเด็นการศึกษาภาษาไทยในวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาภาษาไทย ในมหาวิทยาลัยของรัฐ ช่วง พ.ศ. 2550 - 2560  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1.  คัดเลือกแหล่งข้อมูล ผู้วิจัยจะศึกษาบทคัดย่อวิทยานิพนธ์สาขาภาษาไทย ของหลักสูตร  
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต อักษรศาสตรมหาบัณฑิต อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต    
จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึ่งไม่รวมสถาบันราชภัฏ จ านวน 12 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยศิลปากร 
  2.  รวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการสืบค้นข้อมูล
วิทยานิพนธ์ 3 แหล่ง ได้แก่ โครงการเครือข่ายห้องสมุดแห่งประเทศไทย (ThaiLIS – Thai Library 
Integrated System) คลังข้อมูลงานวิจัยไทย (Thai National Research Repository: TNRR และ
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้บทคัดคัดย่อวิทยานิพนธ์ทั้งสิ้น 187 เรื่อง 

3.  น าข้อมูลวิทยานิพนธ์ที่รวบรวมได้ จัดกลุ่มการศึกษาตามขอบเขตของแนวคิดภาษาศาสตร์ 
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ผลการวิจัย 
จากการศึกษาสถานภาพองค์ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาภาษาในวิทยานิพนธ์ไทยช่วง พ.ศ. 2550 – 

2560 พบว่ามขี้อมูลวิทยานิพนธ์ทางภาษา จ านวน 187 เรื่อง ผู้เขียนจึงน ามาจัดกลุ่มประเด็นการศึกษาได้ 
2 กลุ่ม ได้แก่ การศึกษาเชิงทฤษฎีและการศึกษาเชิงประยุกต์ ดังต่อไปนี้ 
1.  การศึกษาเชิงทฤษฎี 

การศึกษาเชิงทฤษฎี เป็นการศึกษาข้อมูลโดยเน้นวิเคราะห์ภาษาตามหลักเกณฑ์หรือทฤษฎี
ไวยากรณ์ เพ่ืออธิบายลักษณะเด่นของภาษา หรือการใช้ภาษาตามความเป็นจริง ซึ่งศึกษาในประเด็นที่
หลากหลายทั้งในภาษาพูดและภาษาเขียน โดยจ าแนกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ การศึกษาระบบภาษา 
การศึกษาภาษาศาสตร์เชิงประวัติและเปรียบเทียบ และการศึกษาการใช้ภาษา ดังนี้ 

1.1 การศึกษาระบบภาษา เป็นการศึกษาระบบของภาษาในระดับต่าง ๆ เพ่ืออธิบายลักษณะ
และโครงสร้างของภาษา โดยเริ่มตั้งแต่ระดับที่เล็กที่สุดในภาษา คือ เสียง ค า ประโยค ความหมาย 
ข้อความ และวัจนปฏิบัติศาสตร์ มีการศึกษาระบบต่าง ๆ ของภาษา ดังนี้ 
   1.1.1.เสียง.เป็นการศึกษาหน่วยเสียงพยัญชนะ.สระ.และวรรณยุกต์.ในภาษาถิ่นและ
ภาษาของกลุ่มชาติพันธ์ เพื่ออธิบายระบบเสียงที่ปรากฏในภาษาหนึ่ง ๆ รวมถึงการวิเคราะห์หน่วยเสียงใน
ระดับค าและโครงสร้างพยางค์ มีจ านวนทั้งสิ้น 6 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 3.21 ได้แก่ วิทยานิพนธ์ ของมุจลิ
นทร์  ลักษณะวงษ์ (2551) เรื่องการศึกษาเปรียบเทียบค าศัพท์ภาษาไทถ่ินในจังหวัดสกลนคร วิทยานิพนธ์
ของมยุรี  พูนผลวัฒนาภรณ์ (2553) เรื่องการศึกษาระบบเสียงภาษาไทยถิ่นเหนือที่ต าบลท่าสายลวด 
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก วิทยานิพนธ์ของ มยุรี พูนผลวัฒนาภรณ์ (2553) เรื่องการศึกษาระบบเสียง
ภาษาไทยถิ่นเหนือที่ต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก วิทยานิพนธ์ของเพ็ญประภา จุมมาลี 
(2553).เรื่องระบบเสียงภาษาผู้ไท ต าบลถ้ าเจริญ อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ วิทยานิพนธ์ของทวีพร 
จุลวรรณ (2554) เรื่องระบบเสียงภาษาพิเทน ต าบลพิเทน อ าเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี และ
วิทยานิพนธ์ของนิชนันท์ ฮ่องซุ่น (2554) เรื่องศัพทานุกรมภาษาไทยถิ่นตากใบ  
   1.1.2 ค า เป็นการศึกษาเกี่ยวกับหน่วยค าและค า มีจ านวน 22 เรื่อง คิดเป็น ร้อยละ 
11.77 ทั้งนี้จ าแนกการวิเคราะห์ได้.2.แนวทาง.คือ.การศึกษาหน่วยค าในแง่ชนิดและการสร้างค าตาม
แนวทางไวยากรณ์ดั้งเดิม เช่น วิทยานิพนธ์ของจันจิรา.เซี่ยงฉิน (2550).เรื่องค าสมาสในพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 วิทยานิพนธ์ของขนิษฐา.เอมห้อง (2550) เรื่องค ายืมที่ปรากฏในลิลิต
พระลอวิทยานิพนธ์ของเจนจิรา  เอ่ียมอ่อน (2550) เรื่องค าซ้อนในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2542 วิทยานิพนธ์ของสายัณห์ ลาโพธิ์ (2551) เรื่องการศึกษาภาษาถิ่นอีสานและภาพพจน์ ใน
วรรณกรรมเพลงลูกทุ่งอีสาน พ.ศ. 2544-2548 วิทยานิพนธ์ของสถาพร ด้วงเงิน (2552) เรื่องค าแผลงใน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542.วิทยานิพนธ์ของบัญญัติ สาลี (2553) เรื่องค ายืมภาษาเขมร
ในภาษาไทย : กรณีศึกษามหาชาติค าหลวง วิทยานิพนธ์ของจอมขวัญ ข าโคกสูง (2554) เรื่องค าซ้อนใน
ภาษาถ่ินโคราช วิทยานิพนธ์ของจรรริยา บุญคง (2554) เรื่องค าประสมในภาษาเขมรสุรินทร์ วิทยานิพนธ์
ของสุวีณา ไชยพัฒน์ (2556) เรื่องการยืมค าแผลงภาษาเขมรที่ปรากฏในวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้น และ
วิทยานิพนธ์ของ ณัฐฐา ไตรเลิศ (2560) เรื่องการศึกษาค ายืมภาษาอังกฤษในพระนิพนธ์เรื่อง “สาส์น
สมเด็จ” ของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัคติวงศ์ และสมเด็จ ฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ 
   ส่วนอีกแนวทาง เน้นวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของค าในโครงสร้างวากยสัมพันธ์ เพ่ือ
พิจารณาชนิด ต าแหน่งและหน้าที่ของค าในประโยค ตามแนวไวยากรณ์โครงสร้าง และความสัมพันธ์ทาง
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ความหมายของค าตามแนวไวยากรณ์การก  ได้แก่ วิทยานิพนธ์ของชมพูนุท .ธารี เธียร . (2552)            
เรื่องกระบวนการสร้างค ากริยาประสมในภาษาไทยถิ่นอีสานจังหวัดอุบลราชธานี วิทยานิพนธ์ของวรรณภา 
สรรพสิทธิ์ (2554) เรื่องการสลับหน้าที่ระหว่างค านามกับค ากริยาในภาษาไทย วิทยานิพนธ์ ของรจิน      
จันทา (2554) เรื่องพจนานุกรม ฉบับมติชน : วิเคราะห์โครงสร้างและความหมายของค าประสม 
วิทยานิพนธ์ของภัทราณี กลับแป้น (2555) เรื่องค าไวยากรณ์ภาษาไทยถิ่นใต้ที่แตกต่างจากภาษาไทย
มาตรฐานในเขตอ าเภอสทิ้งพระ จังหวัดสงขลา และวิทยานิพนธ์ของภคภต  เทียมทัน (2556) เรื่องค าเรียก
ผู้หญิงในวรรณกรรมกลอนสวด  
   1.1.3 ประโยค การศึกษากลุ่มนี้  พบเพียงเรื่องเดียว คิดเป็นร้อยละ 0.53 ได้แก่ 
วิทยานิพนธ์ของสุพัตรา  จิรนันทนาภรณ์ (2550) เรื่องการศึกษาเปรียบเทียบประโยคเดี่ยวภาษาไทย   
และไทโซ่ง : กรณีศึกษาในแนวทฤษฎีไวยากรณ์หน้าที่  
   1.1.4 ความหมาย เป็นการศึกษาความหมายในระดับค าและโครงสร้างประโยค          
หรือเรียกว่าอรรถศาสตร์  การศึกษาด้านนี้จะเกี่ยวกับการวิ เคราะห์ความหมายตามรูปอ้างถึง             
และความหมายตามอรรถลักษณ์ ความหมายหลักความหมายรอง การจัดกลุ่มความหมายของค า และ  
การวิเคราะห์โครงสร้างทางความหมาย มีจ านวน 8 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 4.28 ได้แก่ วิทยานิพนธ์        
ของสุคนธ์ธา  พุ่มเมือง (2551) เรื่องการวิเคราะห์โครงสร้างและความหมายของค าประสมในพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 วิทยานิพนธ์ของสายฝน ตุ๊ดคง (2555) เรื่องค ากริยาการีตเกี่ยวกับ  
การประกอบอาหารในภาษาไทยถิ่นเหนือ ในหมู่บ้านเวียงหนองล่อง ต าบลวังผาง อ าเภอเวียงหนองล่อง 
จังหวัดล าพูน วิทยานิพนธ์ของจารุณี  อินทรก าแหง (2555) เรื่องค ากริยาการีตเกี่ยวกับการประกอบ
อาหารในภาษาไทยถิ่นอีสานในหมู่บ้านมะค่า ต าบลมะค่า อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
วิทยานิพนธ์ของเสาวรส  มนต์วิเศษ (2555) เรื่องการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการนิยามความหมายศัพท์
เดียวกันในพจนานุกรมของ เจ. คัสแวล และ เจ. เอส. แชนด์เลอร์ กับพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2542 วิทยานิพนธ์ของอรุโณทัย คล่องแคล่ว (2556) เรื่องค าอุทานภาษาไทยถิ่นเชียงใหม่ ในหมู่บ้าน 
บ้านใหม่ ต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์ของฤทัย ยี่กะแพทย์ (2557)    
เรื่อง“จับ”: ค าหลายความหมายในภาษาไทย วิทยานิพนธ์ของจตุรพร  พรมเสนวงศ์ (2557) เรื่องพืชใน
ส านวนไทย: การวิ เคราะห์ทางอรรถศาสตร์  และวิทยานิพนธ์ของนันทิญา พันธ์ โชติ  (2557)              
เรื่องการวิเคราะห์พาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอีสาน: ทฤษฎีวงความหมาย  
   1.1.5 ข้อความ เป็นการศึกษาความต่อเนื่องของภาษาในระดับที่เหนือกว่าประโยค     
หรือเรียกว่า “สัมพันธสาร” ในข้อมูลเรื่องเล่า บทสนทนา และการพูดการเขียนต่าง ๆ มีจ านวน 7 เรื่อง 
คิดเป็นร้อยละ 3.75 เป็นการศึกษาโครงสร้างสัมพันธสารในบทสนทนา ส่วนในงานเขียนมีการศึกษา
ประเภทของสัมพันธสาร การเชื่อมโยงความ และการอ้างถึงเพ่ือเชื่อมโยงหน่วยนามในวรรณกรรม ดังนี้ 
วิทยานิพนธ์ของปาณิสรา เบี้ยมุกดา (2550) เรื่องการเชื่อมโยงความในพระราชนิพนธ์เสด็จประพาส
ต่างประเทศของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วิทยานิพนธ์ของวรวรรธน์  ศรียาภัย (2552) 
เรื่องรูปภาษาที่ใช้อ้างถึงตัวแสดงบทบาทในวรรณคดีร้อยกรองของไทย วิทยานิพนธ์ของธัชชัย  กรกุม 
(2554) เรื่องรูปอ้างถึงพระพุทธเจ้าในวรรณกรรมพุทธประวัติ วิทยานิพนธ์ของณิตาวรรณ   โพธิ์ไหม 
(2557) เรื่องการเชื่อมโยงความในเรียงความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร วิทยานิพนธ์ของประภัสสรา  ห่อทอง (2557) เรื่องการวิเคราะห์สัมพันธสาร
ในรายการวิทยุ “คลับฟรายเดย์” วิทยานิพนธ์ของกฤษฏิ์  สุรนัคครินทร์ (2557) เรื่องการวิเคราะห์  
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สัมพันธสารของรายการโทรทัศน์ ภัตตาคารบ้านทุ่ง และวิทยานิพนธ์ของพัชโรธร  สุขศรี (2557)        
เรื่องการวิเคราะห์สัมพันธสารเรื่องข าขันในนิตยสารคู่สร้างคู่สม  
   1.1.6.วัจนปฏิบัติศาสตร์.เป็นศึกษาภาษาในระดับถ้อยค า กล่าวคือ เป็นการตีความ    
และวิเคราะห์ถ้อยค าประเภทต่าง ๆ และบทสนทนาตามเจตนา หรือที่เรียกว่า “วันกรรม” ในบริบทของการ
สื่อสารแบบต่าง ๆ มีจ านวน 9 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 4.81.ได้แก่ วิทยานิพนธ์ของอรวี.บุนนาค (2550) เรื่อง
กลวิธีการใช้ภาษาแสดงความผิดหวังต่อผู้ฟังที่มีสถานภาพต่างกันในภาษาไทย: กรณีศึกษานิสิตนักศึกษา 
วิทยานิพนธ์ของสุธาสินี .พลอยขาว (2551) วัจนกรรมการแสดงความไม่พอใจในกระดานสนทนาทาง
อินเทอร์เน็ต วิทยานิพนธ์ของปาลิตา.ผลประดับเพ็ชร์ (2555) เรื่องการศึกษาการปฏิสัมพันธ์ในห้องสนทนา
แคมฟร็อกในภาษาไทย: กรณีศึกษาห้องสนทนาในโซน 18+ วิทยานิพนธ์ของอธิพงษ์ เพ็ชรเกิด (2555) 
วัจนกรรมทักทายของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์ของจันทิมา สว่างลาภ (2556) เรื่องกลวิธี
ความไม่สุภาพในรายการเรียลลิตี้โชว์ภาษาไทย วิทยานิพนธ์ของโศภิษฐา.ไชยถาวร (2557) เรื่องกลวิธีการ
ตอบค าถามสื่อมวลชนของดารานักแสดงชาย-หญิงไทย: กรณีศึกษารายการ “ทีวีพูลไลฟ์" วิทยานิพนธ์ของ
พรรณธร ครุฑเนตร (2557) เรื่องกลวิธีทางภาษาที่ใช้ยุติการสนทนาที่มีความขัดแย้งในภาษาไทย 
วิทยานิพนธ์ของ ปิ่นอนงค์  จ าปาเงิน (2557) เรื่องการแสดงความหมายของการใช้ถ้อยค าในการให้
ค าแนะน าเรื่องความรักในรายการวิทยุ “คลับฟรายเดย์” และวิทยานิพนธ์ของวิฑูรย์  เมตตาจิตร (2558) 
เรื่องวัจนกรรมการต าหนินักเรียนของครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้   

1.2.การศึกษาภาษาเชิงประวิติและเปรียบเทียบ 
การศึกษาด้านนี้ เป็นการวิวัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงของภาษาด้านเสียง ค า วากยสัมพันธ์ 

ประโยค และความหมาย ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ คือ ศึกษาย้อนรอยการใช้ภาษาในอดีตมาสู่
ปัจจุบัน เพ่ือดูวิวัฒนาการของภาษา หรืออาจเปรียบเทียบภาษาในตระกูลเดียวกัน เพ่ือวิเคราะห์การสืบ
เชื้อสายและความสัมพันธ์ของภาษา พบจ านวน 21 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ .11.23.เช่น วิทยานิพนธ์      
ของฮิราโนะฮิเดโอะ (2550) เรื่องการศึกษาเปรียบเทียบส านวนญี่ปุ่นกับส านวนไทยที่มีค าเกี่ยวกับสัตว์     
สี่เท้า วิทยานิพนธ์ของต่อศักดิ์  เกษมสุข (2551) เรื่องส านวนไทยนอกรูปแบบ : การวิเคราะห์ความเป็นมา
และความหมาย วิทยานิพนธ์ของวิภาวรรณ.อยู่เย็น (2551) เรื่องวิวัฒนาการการใช้รูปวรรณยุกต์ตรี     
และจัตวาในภาษาไทย วิทยานิพนธ์ของยรรยงค์  สิกขะฤทธิ์ (2552) เรื่องพัฒนาการราชาศัพท์สมัยสุโขทัย
ถึงสมยัก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 วิทยานิพนธ์ของนิตยา.มีสุวรรณ (2552).เรื่องการศึกษา
ค าเดี่ยวในวรรณกรรมไทยสมัยอยุธยาที่ไม่ปรากฏเป็นค าเดี่ยวในพจนานุกรมปัจจุบัน  วิทยานิพนธ์ของ 
ศรินยา จิตบรรจง (2553) เรื่องการศึกษาเปรียบเทียบระบบเสียงและระบบค าภาษาแสกในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวกับประเทศไทย และวิทยานิพนธ์ของวิลาวรรณ คงสิบ (2554) เรื่องการศึกษา
เปรียบเทียบค ามูลในภาษาไทครั่งกับภาษาถิ่นอีสาน หมู่บ้านไทรงาม ต าบลไทรงาม อ าเภอไทรงาม จังหวัด
ก าแพงเพชร   

นอกจากนี้ยังมี วิทยานิพนธ์ของจตุพร โดมไพรวัลย์ (2555) เรื่องการเปรียบเทียบระบบค า 
เรียกญาติในภาษาไทยและภาษาเมี่ยน (เย้า) วิทยานิพนธ์ของกรองกานต์  รอดพันธ์ (2555) เรื่อง “ถึง”: 
การศึกษาเชิงประวัติ วิทยานิพนธ์ของสุรีเนตร  จรัสจรุงเกียรติ (2555) เรื่องพัฒนาการของค าว่า "เป็น" 
ในภาษาไทย วิทยานิพนธ์ของศุภกร  เลิศอมรมีสุข (2556) เรื่องพัฒนาการของค ายืมภาษาจีนที่ปรากฏ 
ในพจนานุกรมไทย วิทยานิพนธ์ของนพรัฐ  เสน่ห์ (2556) เรื่องการกลายเป็นค าไวยากรณ์ของ "ด้วย" 
วิทยานิพนธ์ของเหวยหย่ง โอว (2557) เรื่องการศึกษาเปรียบเทียบค ากริยาการีตในภาษาไทยและภาษาจีน 
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วิทยานิพนธ์ของสัณห์ธวัช  ธัญวงษ์ (2557) เรื่องกระบวนการกลายเป็นค าไวยากรณ์ของค า "ไว้” 
และวิทยานิพนธ์ของสุรางคนางค์  รัตนวิจารณ์ (2558) เรื่องพัฒนาการของค ายืมภาษาเขมรที่ปรากฏใน
พจนานุกรมไทย  

1.3  ศึกษาการใช้ภาษา 
การศึกษาการใช้ภาษาเป็นการศึกษาภาษาในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร  ตามแนวคิด  

หลักภาษา และทฤษฎีไวยากรณ์ โดยมุ่งวิเคราะห์ภาษาที่ใช้พูดและเขียนเป็นส าคัญ จากการรวบรวม
วิทยานิพนธ์ พบการศึกษา 3 ประเด็น ดังนี้  
   1.3.1 การศึกษากลวิธีทางภาษา เป็นการศึกษาการเลือกใช้ภาษาในบริบทการสื่อสาร   
ต่าง ๆ เช่น โน้มน้าวใจ ปลุกใจ สั่งสอน สร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างความเพลิดเพลิน สร้างอัตลักษณ์ 
โดยเน้นวิเคราะห์ภาษาในระดับอรรถศาสตร์หรือระดับวัจนปฏิบัติศาสตร์ รวมถึงศึกษารูปแบบและเนื้อหา
ของงานเขียน เพ่ือให้เห็นลักษณะเด่นทางภาษาท่ีส่งผลให้สื่อสารบรรลุตามวัตถุประสงค์ มีจ านวน 34 เรื่อง 
คิดเป็นร้อยละ 18.18 ได้แก่.วิทยานิพนธ์ของ ก าพล จันทะกุล (2550) เรื่องลีลาการเขียนและกลวิธี     
การน าเสนอบทวิจารณ์ภาพยนตร์ในนิตยสารภาพยนตร์ วิทยานิพนธ์ของวิลาสินี  ตันติวัฒนกูล (2550) 
เรื่องการศึกษาการใช้ภาษาในกระดานข่าวทางอินเทอร์เน็ตระหว่างเมษายน พ.ศ. 2547 ถึง เมษายน    
พ.ศ. 2549 วิทยานิพนธ์ของวัลลภา.จิระติกาล (2550) เรื่องการใช้ภาษาโน้มน้าวใจในโฆษณาเครื่องส าอาง
ส าหรับผู้ชายในนิตยสารผู้ชายปี พ.ศ. 2549.วิทยานิพนธ์ของนาวินี หล าประเสริฐ (2550) เรื่องภาษา
วรรณศิลป์ในเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  วิทยานิพนธ์          
ของสุทธาทิพย์ อร่ามศักดิ์ (2551) เรื่องกลวิธีการเขียนเพ่ือโน้มน้าวใจในคอลัมน์หมวดแฟชั่นในนิตยสาร 
SPICY.พ.ศ.2549.วิทยานิพนธ์ของวรวรรณ สุขใส (2551) เรื่องลักษณะเด่นของงานเขียนน าเที่ยว
ต่างประเทศในนิตยสารท่องเที่ยวภาษาไทย พ.ศ. 2549 วิทยานิพนธ์ของฉายสิริ พัฒนถาวร (2551)     
เรื่องการวิเคราะห์ภาษาที่ใช้ในการตั้งกระทู้ของกระดานสนทนา : กรณีศึกษาwww.pantip.com 
วิทยานิพนธ์ของกันยารัตน์ ผ่องสุข (2553) เรื่องเนื้อหาและกลวิธีทางภาษาในงานเขียนสารคดีท่องเที่ยว
ของ "นิ้วกลม" วิทยานิพนธ์ของธีรภัทร์ มะกา (2553) เรื่องภาษากับความคิดในวรรณกรรมพุทธศาสนา
เรื่องมิลินทปัญหา วิทยานิพนธ์ของสุญาดา เทพธรณี (2555) เรื่องภาษาและเนื้อหาในเพลงการเมือง      
ของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติและกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย 
วิทยานิพนธ์ของเพียงพิมล กองวารี (2556) เรื่องการศึกษาภาษาและการสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชน    
คนโคราชผ่านเนื้อหาเพลงโคราช วิทยานิพนธ์ของปียกนิษฐ์ สาธารณ์ (2556) เรื่องเนื้อหาและกลวิธีทาง
ภาษาในงานเขียนของพระไพศาล วิสาโล วิทยานิพนธ์ของปรัชญา ใจภักดี (2556) เรื่องเนื้อหาและการใช้
ภาษาในเพลงนมัสการพระเจ้าของคริสเตียน วิทยานิพนธ์ของปรมาพร สว่างแก้ว (2556) เรื่องลีลาภาษา
ของ ค า ผกา ในบทความทางการเมืองที่ตีพิมพ์ลงในมติชนสุดสัปดาห์ พ.ศ. 2553-2554 วิทยานิพนธ์    
ของศิริพร ดอนเตาเหล็ก (2557) เรื่องกลวิธีทางภาษาและเนื้อหาในการบรรยายธรรมะของอาจารย์     
บุญเสริม ธมฺมปาโล.วิทยานิพนธ์ของธีร์วรา ขะบูรณ์ (2557) เรื่องวิเคราะห์การใช้ภาษาพาดหัวข่าว       
ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และวิทยานิพนธ์ของสิริญญา สุขสวัสดิ์ (2558) เรื่องลักษณะภาษาและกลวิธีการใช้
ภาษาตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร์ในหน้าแฟนเพจข้อความโดนๆในเฟซบุ๊ก  
   1.3.2 การศึกษาวัจนลีลา เป็นการวิเคราะห์การใช้เลือกใช้ภาษาในระดับต่างทาง
ไวยากรณ์ของภาษา เพ่ือศึกษาลักษณะและรูปแบบการใช้ภาษาที่เป็นลีลาเฉพาะตัวของผู้เขียน มี 2 เรื่อง 
คิดเป็นร้อยละ 1.07 ได้แก่ วิทยานิพนธ์ของพิชญภณ ศรีนวล (2554) เรื่องวัจนลีลาในเพลงของบอย  
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โกสิยพงษ์ และวิทยานิพนธ์ของสุมาลี พลขุนทรัพย์ (2555) เรื่องวัจนลีลาของสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ 
ในรายการคนค้นฅน 
   1.3.3 การศึกษารูปแบบการเขียน เป็นการศึกษารูปแบบและลักษณะในงานเขียนมี 2 
เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 1.07 โดยศึกษา 2 แนวทาง แนวทางแรก อธิบายรูปแบบและลักษณะการเขียนตามที่
ปรากฏ ได้แก่ วิทยานิพนธ์ของประภัสสร มีชัย (2551) เรื่องวิเคราะห์อักขรวิธีจากหนังสือจินดามณีฉบับ
หมอบรัดเล ส่วนอีกแนวทาง และอีกแนวทาง เป็นการอธิบายลักษณะข้อผิดพลาดในงานเขียน ได้แก่ 
วิทยานิพนธ์ของพักตร์พริ้ง พลหาญ (2556) เรื่องลักษณะข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยส าหรับ
นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม 

 
2.  การศึกษาเชิงประยุกต์ 
  การศึกษาเชิงประยุกต์ เป็นการศึกษาโดยไม่เน้นวิเคราะห์รูปภาษาแต่ศึกษาภาษาเพ่ืออธิบาย
ภาษาที่สัมพันธ์กับสังคม วัฒนธรรม และกระบวนการสื่อสาร โดยผนวกองค์ความรู้ทางภาษาศาสตร์    
เข้ากับศาสตร์อ่ืน ๆ ได้แก่ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา จิตวิทยา คอมพิวเตอร์ ภูมิศาสตร์ ครุศาสตร์ 
สามารถจ าแนกตามแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องในการศึกษา ได้ดังนี้  
  2.1 การศึกษาวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์  เป็นการศึกษาภาษาในฐานะตัวบทของวาทกรรม
ตามแนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ เพ่ือเผยให้เห็นภาษาที่เป็นเบื้องหลังในการประกอบสร้าง      
ชุดความรู้ต่าง ๆ ให้กับสังคม โดยวิเคราะห์ร่วมกับสถานการณ์การสื่อสารและบริบทของวาทกรรม 
มีจ านวน 21 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 11.23 เช่น วิทยานิพนธ์ของสุวรรณี เครือพ่ึง (2552) เรื่องวาทกรรม  
การถาม-ตอบปัญหาเกี่ยวกับการดูแลเด็ก ในนิตยสารรักลูก วิทยานิพนธ์ของสุคนธรัตน์ สร้อยทองดี 
(2552) เรื่องการน าเสนออุดมการณ์ความเป็นแม่ในวาทกรรมโฆษณาในนิตยสารส าหรับครอบครัว  
วิทยานิพนธ์ของนิติพงศ์ พิเชฐพันธุ์ (2553) เรื่องวาทกรรมเหตุการณ์พิพาทเขาพระวิหาร พ.ศ. 2551    
จากหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและอุดมการณ์  วิทยานิพนธ์   
ของสุภาวรรณ ฤาก าลัง (2554) เรื่องวาทกรรมและการสร้างอุดมการณ์ทางสังคมในสื่อ โฆษณาสิ่งพิมพ์
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ วิทยานิพนธ์ของวิภาดา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2554) เรื่องวาทกรรมโฆษณาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในสื่อภาษาไทยระหว่าง พ.ศ. 2551-2553 และวิทยานิพนธ์ของรังสรรค์ นัยพรม (2554)       
เรื่องถอดรหัสภาษาโฆษณาภาพยนตร์ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2552  
  นอกจากนี้ยังมี วิทยานิพนธ์ของอุมาวรรณ ชีช้าง (2555) เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาษา       
กับอุดมการณ์ในเรื่องเล่าส าหรับเด็กในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2523-2553 วิทยานิพนธ์ของวัชรินทร์ 
แก่นจันทร์ (2555) เรื่องวาทกรรมความเป็นอ่ืนในวรรณกรรมล้านนา  วิทยานิพนธ์ของศุภรัตน์           
แสงฉัตรแก้ว (2556) เรื่องวาทกรรมเกี่ยวกับประชาธิปไตย: กรณีศึกษาสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรีไทย 
วิทยานิพนธ์ของคชาธิป พาณิชตระกูล (2556) เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ว่าด้วย    
ชายรักชายในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย ปี พ.ศ. 2555: การศึกษาวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ 
วิทยานิพนธ์ของกัลยรัตน์  กลิ่นสุวรรณ (2556) เรื่องความแตกต่างระหว่างชาย-หญิง ในการให้ค าแนะน า
ปัญหาชีวิตรัก ในห้องศาลาประชาคม เว็บไซต์พันทิปดอทคอม: การศึกษาวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์  
วิทยานิพนธ์ของชิษณุพงศ์ อินทรเกษม (2557) เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ในวาทกรรม
โฆษณาสถาบันกวดวิชา และวิทยานิพนธ์ของชุณพฤทธิ์กร จิรบวรกิจ (2559) เรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาษากับภาพแทนของผู้ให้สัมภาษณ์ ที่เรียกว่า "เซเลบริตี้" ที่สื่อผ่านบทสัมภาษณ์ในนิตยสารภาษาไทย  
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  2.2 การศึกษาภาษาศาสตร์สังคม เป็นการศึกษาการใช้ภาษาในบริบทสังคม มีจ านวน 20 เรื่อง 
คิดเป็นร้อยละ 10.7 พบว่า มีการศึกษา 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรกเป็นการศึกษาการแปรของภาษา   
เพ่ืออธิบายแนวโน้มการใช้ภาษา เพ่ืออธิบายแปรและการธ ารงภาษาในถิ่นหนึ่ง ๆ และเพ่ืออธิบายปัจจัย
ทางสังคม ได้แก่ เพศ อายุ ที่อยู่อาศัย การศึกษา สถานภาพ และวัจนลีลา ที่ท าให้ภาษาในสังคมหนึ่ง ๆ    
มีการแปร  เช่น วิทยานิพนธ์ของณรงค์กรรณ รอดทรัพย์ (2550) เรื่องค าเรียกขานของพระสงฆ์ไทย 
วิทยานิพนธ์ของจารึก จันทร์วงศ์ (2550) เรื่องพยัญชนะท้ายเสียงกัก ฐานเพดานอ่อนในพยางค์ตาย     
สระเสียงยาวในภาษาถิ่นชุมพร วิทยานิพนธ์ของอัชนา ปลอดแก้ว (2551) การเปรียบเทียบค าศัพท์
ภาษาไทยถิ่นใต้ระหว่างพูด 3 ระดับอายุ อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช วิทยานิพนธ์ของอภิชญา 
แก้วอุทัย (2551) เรื่องการศึกษาการแปรของเสียง (mr) และ (ml) ในภาษาไทยถิ่นสงขลาตามปัจจัย    
ทางสังคม วิทยานิพนธ์ของวัชรีย์ เพชรรัตน์ (2555) เรื่องแนวโน้มการใช้ค าศัพท์ภาษาไทยถิ่นตามปัจจัย
ทางสังคมของชาวไทยพุทธ ในต าบลบ้านกลาง อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี วิทยานิพนธ์ของอธิษฐาน 
จิตรหลัง (2555) เรื่องการธ ารงและการแปรค าศัพท์ภาษาไทยถิ่นใต้ของผู้พูดสามระดับอายุในอาชีพ
ประมงของชุมชนบ้านหยงสตาร์ ต าบลท่าข้าม อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง วิทยานิพนธ์ของสุจิตรา   
จ านงอุดม (2556) เรื่องค าซ้อนสี่หน่วย: วัจนลีลาและทัศนคติ วิทยานิพนธ์ของภิญญดา ทวีสุข (2556) 
เรื่องการใช้ค าลักษณนามและการแปรของการใช้ค าลักษณนามตามถิ่นที่อยู่ของผู้ พูด : กรณีศึกษาค า
ลักษณนามที่ใช้ในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย และวิทยานิพนธ์ของ เครือวัลย์ ทองหนูนุ้ย (2557)       
เรื่องลักษณะและแนวโน้มของการใช้ภาษาในการตั้งชื่อของบุคคลสามระดับอายุ  : กรณีศึกษา          
ต าบลท่ามิหร า อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง   
  ส่วนลักษณะที่สองเป็นการศึกษาวิธภาษา ในมิติการการรับภาษา สลับภาษา การปนภาษา และ
การยืมภาษา เช่น วิทยานิพนธ์ของนันทิพัฒน์ เพ็งแดง (2550) การปนของภาษาในภาษาไทยยวน       
บ้านวังหว้า ต าบลวังหว้า อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร : กรณีศึกษาค าศัพท์ วิทยานิพนธ์ของซิ่วหง ฉิน 
(2554) เรื่องการเปลี่ยนแปลงของภาษาจ้วงอันเกิดจากภาวะสัมผัสภาษาจ้วงกับภาษาจีนกลาง 
วิทยานิพนธ์ของเบญจนา เสนไสย (2556) เรื่องการเลือกภาษาและการสลับภาษาระหว่างภาษา         
เขมรถิ่นไทยและภาษาไทยกลางของชาวบ้านหนองเข้ ต าบลสุขไพบูลย์ อ าเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 
วิทยานิพนธ์ของเมตตา ฟองฤทธิ์  (2556) เรื่องการสลับภาษาระหว่างภาษาไทยกลางและภาษาไทย       
ถิ่นอีสานของนักจัดรายการวิทยุเขตเทศบาลเมือง จังหวัดขอนแก่น และวิทยานิพนธ์ของวิชุดา พรายยงค์ 
(2556) เรื่องค ายืมภาษาจีนในวรรณกรรมสมัยกรุงธนบุรี: การศึกษาเชิงสังคมและวัฒนธรรม  

2.3  การศึกษาภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์  เป็นการศึกษาภาษาที่เกี่ยวข้องกับสังคมและวัฒนธรรม
ของกลุ่มชนหรือกลุ่มชาติพันธุ์ เพ่ือให้เข้าใจระบบความรู้ ความคิด ค่านิยม มโนทัศน์  และวัฒนธรรม    
ของกลุ่มชนผ่านการเลือกใช้ภาษา โดยมุ่งวิเคราะห์ค าเรียกและภาษาในการตั้งชื่อ มีจ านวน 15 เรื่อง     
คิดเป็นร้อยละ 8.02 เช่น วิทยานิพนธ์ของนควัฒน์ สาเระ (2550) เรื่องการตั้งชื่อร้านค้าในจังหวัดปัตตานี: 
ความสัมพันธ์ระหว่างชื่อร้านค้ากับวิถีชีวิตในชุมชน วิทยานิพนธ์ของกิตติพัฒน์ เพ็ชรทองนะ (2551)    
เรื่องการตั้งชื่อยันต์ของคนไทย วิทยานิพนธ์ของกฤติกา ชูผล (2554) เรื่องชื่อเรือประมงในจังหวัด
สมุทรสงคราม: การศึกษาตามแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์  วิทยานิพนธ์ของปฏิญญา บุญมาเลิศ (2554) 
เรื่องค าเรียกผีและความเชื่อเรื่องผีในภาษาไทยถิ่นเหนือในหมู่บ้านป่าเสร้ าหลวง ต าบลสันปูเลย       
อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์ของปนิตา จิตมุ่ง (2554) เรื่องการตั้งชื่อถนน             
ในกรุงเทพมหานคร วิทยานิพนธ์ของนฤมล ศิริพันธุ์ (2554) เรื่องค าเรียกสีและทัศนคติที่มีต่อสีของผู้พูด
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ภาษาไทย กะเหรี่ยงโปว์ มอญ และขมุในอ าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี วิทยานิพนธ์ของรุจิเรข        
บุรวิชเกษตรกร (2555) เรื่องการตั้งชื่อของไทด า หมู่บ้านนาป่าหนาด ต าบลเขาแก้ว อ าเภอเชียงคาน 
จังหวัดเลย วิทยานิพนธ์ของเบญจวรรณ เพชรก้อน (2555) เรื่องการตั้งชื่อลายผ้าไหมของ อีสาน 
วิทยานิพนธ์ของณชากุญ สิงห์เสนา (2556) เรื่องการใช้ค าลงท้ายของชาวไทยพวน: บ้านบุฮม อ าเภอ   
เชียงคาน จังหวัดเลย วิทยานิพนธ์ของกัปปน์ติพัฒน์ เกียดนอก (2556) เรื่องค าเรียกสีในภาษาญัฮกุร 
วิทยานิพนธ์ของนารี กรุมรัมย์ (2557) เรื่องนามสกุลของกลุ่มชาติพันธุ์กูยในจังหวัดสุรินทร์: การวิเคราะห์
ทางอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์  และวิทยานิพนธ์ของพรจรัส สร้อยศรีฉาย (2557) เรื่องนามสกุลของคนไทย
อีสานในอ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  2.4 การศึกษาภาษาศาสตร์ปริชาน เป็นการศึกษาอุปลักษณ์ เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
โครงสร้างมโนทัศน์กับการสร้างความหมายที่ซ่อนอยู่ในการเลือกใช้ภาษา ตามแนวคิดอรรถศาสตร์ปริชาน 
ซึ่งจะท าให้เข้าถึงระบบการคิด การเข้าใจ และมโนทัศน์ของผู้ใช้ภาษา มีจ านวน 9 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 
4.81 ได้แก่ วิทยานิพนธ์ของวิลาวัณย์ วิษณุเวคิน (2550) อุปลักษณ์ในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ไทย 
วิทยานิพนธ์ของกิ่งแก้ว แห้วสุโน (2552) อุปลักษณ์ในภาษาญ้อบ้านดงเย็น อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร  
วิทยานิพนธ์ของปิยภรณ์ อบแพทย์ (2552) เรื่องอุปลักษณ์เกี่ยวกับชีวิตในหนังสือธรรมะ วิทยานิพนธ์ของ
ยมลภัทร ภัทรคุปต์ (2553) เรื่องอุปลักษณ์ความตายในหนังสือธรรมะ วิทยานิพนธ์ของสุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์
เผ่า (2553) เรื่องอุปลักษณ์ชีวิตในหนังสือแนะน าการด าเนินชีวิต: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษา
กับมโนทัศน์ วิทยานิพนธ์ของหทัยวรรณ  มณีวงษ์ (2555) เรื่องอุปลักษณ์ในเพลงลูกทุ่งอีสานที่เกี่ยวกับ
ผู้ชายและผู้หญิง วิทยานิพนธ์ของยางวอน ฮยอน (2555) เรื่องการศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการจัด
ประเภทค านามด้วยค าลักษณนามในภาษาไทยกับภาษาเกาหลีตามแนวภาษาศาสตร์ปริชาน วิทยานิพนธ์
ของสิริมา เชียงเชาว์ไว (2556) อุปลักษณ์เกี่ยวกับธรรมะ ในปาฐกถาธรรมของพุทธทาสภิกขุ และ
วิทยานิพนธ์ของจุฑามาศ สังข์วิจิตร (2556) เรื่องความเปรียบในมหาชาติส านวนอีสาน 
  2.5 การศึกษาชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร เป็นการศึกษารูปแบบการปฏิสัมพันธ์และ   
การใช้ภาษาเพ่ือท าหน้าที่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สังคม และวัฒนธรรม ตามแนวคิดชาติพันธุ์วรรณนา
แห่งการสื่อสาร มีจ านวน 5 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 2.67 ได้แก่ วิทยานิพนธ์ของมัลลิกา มาภา(2553)     
เรื่องการสวดสรภัญญะ จังหวัดนครพนม: ศึกษาตามแนวชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร  วิทยานิพนธ์
ของมณฑาทิพย์ ศิริพันธ์ (2554) เรื่องการแสดงโนราคณะละมัยศิลป์: การศึกษาตามแนวชาติพันธุ์
วรรณนาแห่งการสื่อสาร วิทยานิพนธ์ของน้ าผึ้ง มโนชัยภักดี (2554) เรื่องการแสดงล าตัดคณะหวังเต๊ะ: 
การศึกษาตามแนวชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร วิทยานิพนธ์ของศุภมน อ าภานันท์ (2554)         
เรื่องการแสดงลิเกคณะทวีป – ชัยณรงค์ วงศ์เทวัญ: การศึกษาตามแนวชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร 
และวิทยานิพนธ์ของสุนันทา กินรีวงศ์ (2554) เรื่องชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร : กรณีศึกษา       
งานประเพณีบุญบั้งไฟต าบลสร้างมิ่ง อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร   
  2.6 การศึกษาภาษาศาสตร์จิตวิทยา เป็นการศึกษาภาษาของเด็กที่มีความบกพร่องในการ       
ใช้ภาษา ซึ่งต้องอาศัยกระบวนการรับรู้ การเรียนรู้ และการใช้ภาษาของเด็กตามหลักจิตวิทยาช่วย        
ในการวิเคราะห์การใช้ภาษาของเด็ก มีจ านวน 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 1.61 ได้แก่ วิทยานิพนธ์ของ        
ศิวลักษณ์ เจือจุล (2554) เรื่องการศึกษาการแปรเสียงพยัญชนะในภาษาไทยของเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยินระดับหูตึงอย่ารุนแรง วิทยานิพนธ์ของสุกานดา ทองประศรี (2556) เรื่องความเข้าใจและ
ความสามารถพูดค านามของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ: กรณีศึกษาเด็กดาวน์ซินโดรม เด็กปัญญาอ่อน 
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และเด็กออทิสติก และวิทยานิพนธ์ของพราวพร อ่วมเจริญ (2556) เรื่องการเปรียบเทียบการพูด         
และการเขียนจากการเล่าเรื่องของเด็กออทิสติก 
  2.7 การศึกษาภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เป็นการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการประมวลผล
ภาษาธรรมชาติ มีเรื่องเดียว คิดเป็นร้อยละ 0.53 ได้แก่ วิทยานิพนธ์ของยิ่งยศ กันจินะ (2550)          
เรื่องการศึกษาประโยคความซ้อนที่ใช้ ที่ ซึ่ง อัน ตามแนวภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ในเรียงความชนะเลิศ
รางวัลทุนภูมิพล พ.ศ. 2522-2547 โดยประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการตัดประโยค  
  2.8 การศึกษาภาษาศาสตร์ภูมิศาสตร์ เป็นการศึกษาภาษาใน เพ่ือน าข้อมูลการใช้ภาษามาจัดท า
เป็นแผนที่ค าศัพท์ ปรากฏเพียงเรื่องเดียว คิดเป็นร้อยละ 0.53 ได้แก่ วิทยานิพนธ์ของกฤตพล วังภูสิต 
(2555) เรื่องชื่อธุรกิจการค้าในย่านสยามสแควร์: การศึกษาตามแนวภูมิทัศน์เชิงภาษาศาสตร์ 
 
สรุปและอภิปรายผล 
  จากการศึกษาสภาพองค์ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาภาษาในวิทยานิพนธ์ไทยช่วง 10 ปี  พบข้อมูล
วิทยานิพนธ์ทางภาษา จ านวน 187  เรื่อง โดยน ามาจัดกลุ่มประเด็นการศึกษาได้ 2 กลุ่ม ได้แก่ การศึกษา
เชิงทฤษฎี และการศึกษาเชิงประยุกต์ ในการศึกษาเชิงทฤษฎี พบ 3 ประเด็น ได้แก่ การศึกษาระบบภาษา 
ประกอบด้วย เสียง ค า ประโยค ความหมาย ข้อความ และวัจนปฏิบัติศาสตร์ การศึกษาเชิงประวัติและ
เปรียบเทียบ และการศึกษาการใช้ภาษา ประกอบด้วย กลวิธีทางภาษา วัจนลีลา และรูปแบบการเขียน 
ส่วนการศึกษาเชิงประยุกต์ พบ 8 ประเด็น ได้แก่ การศึกษาวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ การศึกษา
ภาษาศาสตร์สังคม การศึกษาภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์ การศึกษาภาษาศาสตร์ปริชาน การศึกษาชาติพันธุ์
วรรณาแห่งการสื่อสาร การศึกษาภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ การศึกษาภาษาศาสตร์จิตวิทยา และ
การศึกษาภาษาศาสตร์ภูมิศาสตร์ ประเด็นที่มีการศึกษามากที่สุด คือ กลวิธีทางภาษา จ านวน 34 เรื่อง 
คิดเป็นร้อยละ 18.18  รองลงมา คือ ค า จ านวน 22 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 11.77 และศึกษาน้อยที่สุด     
คือ ประโยค ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และภาษาศาสตร์ภูมิศาสตร์ พบเพียง 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 0.53  
  การศึกษาภาษาในวิทยานิพนธ์ไทยช่วง พ.ศ. 2550 – 2560 เน้นวิเคราะห์ภาษาโดยอาศัยแนวคิด
ทางภาษา เช่น แนวคิดไวยากรณ์ แนวคิดหลักภาษา แนวคิดระบบภาษา แนวคิดวัจนปฏิบัติศาสตร์ 
แนวคิดกลวิธี แนวคิดวันลีลา มากกว่าการศึกษาโดยประยุกต์แนวคิดทางภาษาร่วมกับปัจจัยทางสังคม  
หรือแนวคิดในศาสตร์อ่ืน ๆ เช่น แนวคิดชาติพันธุ์ แนวคิดวาทกรรม  แนวคิดจิตวิทยา โปรแกรม
คอมพิวเตอร์  แต่อย่างไรก็ตาม การศึกษาในทั้งสองกลุ่มล้วนสร้างคุณประโยชน์ให้แก่วงการวิชาการ       
เพ่ือเพ่ิมพูนองค์ความรู้ หรือเพ่ือบันทึกการใช้ภาษาทางสังคมและวัฒนธรรมในช่วงสมัยหนึ่ง ๆ รวมถึง
การศึกษาเพ่ือมุ่งน าผลไปประยุกต์ เช่น วิทยานิพนธ์ในกลุ่มการศึกษาภาษาศาสตร์จิตวิทยา ที่มุ่งน าผล    
ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในกลุ่มเด็กท่ีมีข้อบกพร่องในการใช้ภาษา 
  นอกจากนี้พบว่า ประเด็นทางภาษาในงานวิทยานิพนธ์ไทยในช่วง 10 ปี ที่นิยมศึกษาและคาดว่า
จะมีการศึกษาอย่างต่อเนื่องในอนาคต ได้แก่ การศึกษาค า การศึกษากลวิธีทางภาษา และการศึกษา    
วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ การที่ค าและกลวิธีทางภาษาเป็นประเด็นที่มีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
เนื่องมาจากภาษามีการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบท “ค า” จึงเป็นหน่วยทางภาษาที่มีการเปลี่ยนแปลง     
อยู่เสมอทั้งในด้านชนิดและหน้าที่ และค ายังเป็นหน่วยทางภาษาที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่อยู่ตลอดเวลา       
จึงจ าเป็นต้องศึกษาเพ่ืออธิบายลักษณะการใช้ค า ไม่ว่าจะเป็นวิธีการสร้างค า ชนิด หรือหน้าที่ของค า     
อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันของผู้ใช้ภาษาในสังคม  ส่วนกลวิธีทางภาษา เป็นเรื่องของเทคนิค       
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ในการเลือกใช้ภาษาของบุคคลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร จึงท าให้การใช้ภาษาในแต่ละบริบท
หรือในแต่ละประเภทการสื่อสารมีความแตกต่างกัน จึงมีความน่าสนใจในการศึกษา เพ่ืออธิบาย            
การเลือกใช้กลิธีทางภาษาแบบต่าง ๆ ที่ส่งผลให้การสื่อสารในแต่ละบริบทบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งยัง
สามารถน าผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการใช้ภาษาบริบทต่าง ๆ ให้แก่ผู้ใช้ภาษาในสังคมได้อีกด้วย  
  และนอกจากนี้ การศึกษาวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ ซึ่งเป็นอีกประเด็นที่นิยมศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง อันเนื่องมาจาก วาทกรรมเป็นชุดความคิดทางสังคมที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือครอบง าผู้คนในสังคมอยู่
ตลอดเวลา จึงต้องมีการศึกษาเพ่ือเผยให้เห็นความคิดหรือความหมายที่แฝงอยู่ ในการใช้ภาษา            
ผลการศึกษาจะช่วยให้คนในสังคมรู้เท่าทันชุดความคิดต่าง ๆ และตระหนักรู้อ านาจของภาษาได้เป็นอย่างดี 
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