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 วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหรูปแบบช่ือผลิตภัณฑภาษาไทยที่

ปรากฏในขาวเศรษฐกิจ โดยมีสมมติฐานวาผลที่ไดจากงานวิจัยจะเปนประโยชนตอการระบุ

ขอบเขตและประเภทของช่ือผลิตภัณฑในงานการรูจําช่ือเฉพาะภาษาไทย 

 การวิจัยนี้ไดเก็บรวบรวมชื่อผลิตภัณฑ 2,463 ชื่อ จากคลังขอมูลขาวเศรษฐกิจ

ภาษาไทย 178,474 คํา ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาชื่อผลิตภัณฑภาษาไทยประกอบดวย

องคประกอบตางๆ ดังนี้ คําบอกชนิดผลิตภัณฑ คําบงบอกช่ือตราสินคา ชื่อตราสินคา คํา  

บงบอกชื่อประเภทของผลิตภัณฑ และช่ือประเภทของผลิตภัณฑ โดยที่ชื่อตราสินคา และช่ือ

ประเภทของผลิตภัณฑเปนองคประกอบหลักของชื่อผลิตภัณฑ การปรากฏรวมกันของ

องคประกอบตางๆทําใหเกิดรูปแบบชื่อผลิตภัณฑ 32 รูปแบบ ซึ่งแบงไดเปน 4 กลุม คือ ชื่อ

ผลิตภัณฑที่ปรากฏแตคําหลัก (ชื่อตราสินคา หรือชื่อประเภทของผลิตภัณฑ) คําหลักปรากฏ

อยูตําแหนงหนาสุด คําหลักปรากฏอยูที่ตําแหนงตรงกลาง และคําหลักปรากฏอยูตําแหนง

ทายสุด จากการศึกษาพบวาช่ือผลิตภัณฑที่ปรากฏแตคําหลัก และคําหลักปรากฏอยูตําแหนง

ทายสุดเปนรูปแบบที่ปรากฏใชมากที่สุด คือปรากฏพบเปนจํานวน 43.32% และ 41.41% 

ตามลําดับ นอกจากนี้การศึกษาเร่ืองคําปรากฏรวมแสดงใหเห็นวาผลการศึกษายังไมสามารถ

นําไปใชระบุตําแหนงชื่อผลิตภัณฑไดดีมากนัก 

เมื่อมีการอางถึงชื่อผลิตภัณฑเดียวกันสองคร้ังในขาว รูปแบบช่ือผลิตภัณฑที่พบสวน

ใหญจะเปนรูปแบบเดียวกัน หรือรูปแบบการลดองคประกอบ สําหรับชื่อผลิตภัณฑที่มีการอาง

ถึงในขาวมากกวาสองคร้ังมักใชรูปแบบช่ือผลิตภัณฑที่สลับไปมาตามบริบท การระบุประเภท

ของผลิตภัณฑสามารถใชองคประกอบภายนอก หรือองคประกอบภายในช่ือผลิตภัณฑที่ดู

เหมือนวามีประสิทธิภาพในการระบุประเภทผลิตภัณฑไดมากกวาองคประกอบภายนอกหรือ

บริบทโดยรอบชื่อผลิตภัณฑ 
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 The purpose of this thesis is to analyze patterns of Thai product names used 
in economic news. The result is expected to be useful for identifying the boundary 
and the type of product names in a Thai named entity recognition task.  

A corpus of 178,474 words with 2,463 product names collected from Thai 
economic news is used in this study. The result shows that Thai product names are 
composed of the following components generic nouns, brand name indicators, 
brand names, product type indicators, and product types. Brand names and product 
types are the core part of the product name. The combination of these components 
results in 32 patterns of Thai product names. These patterns can be categorized into 
4 groups, head only (brand name or product type), head-initial, head-centre, and 
head-final. Head only and head final are the most frequently used patterns, which 
account for 43.32% and 41.41% respectively. The study on collocation of Thai 
product names indicates that collocates are not much useful for identifying product 
name boundaries.  

When the same product names are mentioned twice in the news, it is likely to 
be the same or in a reduced pattern. When the name is used more than twice, the 
pattern is likely to be changed back and forth depending on the context. In 
identifying the product type, the use of external evidences, or the components inside 
the name, seems to more useful for identifying product type than the external 
evidences, or the contexts surrounding the product names. 
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บทที่ 1 
 

บทน า 
 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing หรือ NLP) เป็นความ
พยายามของมนุษย์ท่ีจะหาวิธีการสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง ทัง้นีเ้พื่อให้มนุษย์สามารถ
เข้าถึงข้อมลูในระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีอยูเ่ป็นจ านวนมากได้อยา่งสะดวกสบายและแม่นย ามากท่ีสดุ แต่
อยา่งไรก็ตาม นัน่ก็ไม่ได้หมายความว่าคอมพิวเตอร์จะสามารถเข้าใจมนุษย์ได้ทุกประการ เน่ืองด้วย
ปัจจัยอันละเอียดอ่อนของเร่ืองภาษาท่ีมีพัฒนาการ และ/หรือ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน 
ฉะนัน้ปัญหาเร่ืองนีจ้ึงอาจสง่ผลให้การประมวลผลข้อมลูไม่ตรงตามความต้องการของผู้ ใช้ในงานด้าน
ตา่งๆ อันสืบเน่ืองมาจากปัญหาเร่ืองของภาษาท่ีคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเข้าใจได้ โดยเฉพาะปัญหา
หนึ่งท่ีงานวิจัยหลายงานได้เสนอไว้นัน้ก็คือ ปัญหาเร่ืองของ “ค าท่ีคอมพิวเตอร์ไม่รู้จัก (Unknown 
Words)” อาทิเช่น ช่ือเฉพาะ (Named Entity) ค ายืม (Loan Word) เป็นต้น ซึ่งจากงานวิจัยของ 
Kawtrakul et al. (อ้างถึงโดย อมรทิพย์ กวินปณิธาน) ใน Automatic Thai Unknown Word 
Recognition แสดงให้เห็นวา่ช่ือเฉพาะเป็นค าที่คอมพิวเตอร์ไม่รู้จกัมากท่ีสดุ ฉะนัน้ การศกึษาหาวิธีให้
คอมพิวเตอร์รู้จ าช่ือเฉพาะ (Named Entity Recognition) น่าจะช่วยให้การประมวลผล
ภาษาธรรมชาติในงานด้านตา่งๆมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ เช่น  

งานการสกดัสารสนเทศ (Information Extraction) การรู้จ าช่ือเฉพาะท่ีถูกต้องนัน้สามารถท า
ให้มนุษย์สามารถกลัน่กรองข้อมูลท่ีมีอยู่จ านวนมากได้อย่างถูกต้องโดยไม่ต้องใช้เวลามากในการ
เข้าถึงเนือ้หาของข้อมลูนัน้ๆ 

การค้นคืนสารสนเทศ (Information Retrieval) เป็นงานท่ีส าคญัอย่างหนึ่งท่ีท าหน้าท่ีในการ
ค้นหาเอกสารจากจ านวนเอกสารที่มีอยูเ่ป็นจ านวนมากได้ตามต้องการ อาทิเช่น การค้นหาหนงัสือใน
ห้องสมุด การค้นหาเอกสารในสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างอินเทอร์เนต ซึ่งการค้นหาเอกสารนีร้ะบบจะ
ประมวลผลโดยการหาค าส าคญัตา่งๆตามท่ีผู้ใช้ก าหนด อาทิเช่น ช่ือเฉพาะ  

งานด้านการแปลภาษาด้วยเคร่ือง (Machine Translation) ซึ่งเป็นงานท่ีต้องใช้ความ
ละเอียดอ่อนทางด้านการรู้จ าช่ือเฉพาะ เพราะถ้าประสิทธิภาพของการรู้จ าช่ือเฉพาะต ่าก็จะสง่ผลให้
ประสทิธิภาพการแปลภาษาด้วยเคร่ืองต ่าด้วย เน่ืองจากเคร่ืองจะแปลช่ือเฉพาะตามความหมายของ
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ค าแทนท่ีจะเป็นการแปลโดยใช้ค าทบัศพัท์ เช่น การแปลช่ือต าบล “ไร่ใหม่” ในจังหวดัประจวบคีรีขนัธ์
วา่ “new farm” แทนท่ีจะเป็น “Rai Mai” เป็นต้น 
 

ด้วยเหตท่ีุช่ือเฉพาะมีความส าคญัดงัท่ีได้อธิบายไว้ข้างต้น สง่ผลให้เร่ืองของการรู้จ าช่ือเฉพาะ
กลายเป็นหัวข้อท่ีส าคัญในการประชุมวิชาการต่างๆ เช่น ในการประชุมวิชาการ Message 
Understanding Conference (MUC) การประชุมวิชาการ Conference on Computational Natural 
Language Learning (CONLL-2002) และ CONLL-2003 เป็นต้น 

และจากการประชุมวิชาการ Message Understanding Conference (MUC) ก็ได้มีการแบ่ง
ประเภทของช่ือเฉพาะไว้เป็น 3 ประเภท (Chanlekha and Kawtrakul, 2004) คือ 

1) ช่ือเฉพาะทั่วไป (Entity names) ซึ่งประกอบไปด้วย ช่ือคน (Person) ช่ือองค์กร 
(Organization) ช่ือสถานท่ี (Location) 

2) ข้อความแสดงวนัท่ีและเวลา (Temporal expression) ซึ่งประกอบไปด้วย วนัท่ี (Date) 
และเวลา (Time) 

3) ข้อความแสดงจ านวนตวัเลข (Numerical expression) ซึ่งประกอบไปด้วย เงิน (Money 
values) และ เปอร์เซ็นต์ (Percentages) 

 
งานวิจัยเร่ืองการรู้จ าช่ือเฉพาะในภาษาต่างๆ สว่นใหญ่นัน้จะเน้นศึกษาและให้ความส าคญั

กับช่ือเฉพาะท่ีเป็นช่ือคน องค์กร และสถานท่ี มากกว่าประเภทอ่ืนๆ ซึ่งผลท่ีได้จากการวิจัยนัน้ก็มี
ประสทิธิภาพท่ีตา่งกนัออกไปทัง้นีข้ึน้อยู่กับทัง้ระบบท่ีใช้ในการรู้จ าช่ือเฉพาะ และลกัษณะของภาษา
นัน้ๆเอง กลา่วคือ งานด้านการรู้จ าช่ือเฉพาะนัน้ประสบความส าเร็จอย่างมากในภาษาตะวนัตก เช่น 
ภาษาองักฤษ เพราะจากตวัคณุลกัษณะของภาษา เช่น การใช้ตวัอกัษรพิมพ์ใหญ่ขึน้ต้นช่ือเฉพาะ อาทิ
เช่น  It may be snowing in Germany now. หรือแม้แต่ลกัษณะการใช้ช่องว่างระหว่างค าของ
ภาษาอังกฤษ ยงัช่วยให้การระบุขอบเขตของช่ือเฉพาะนัน้ง่ายยิ่งขึน้อีก  แต่ส าหรับการรู้จ าช่ือเฉพาะ
ของภาษาในแถบเอเชียนัน้เป็นเร่ืองท่ีต้องศึกษาวิจัยกันอีกมาก ทัง้นีเ้พราะสว่นใหญ่เป็นภาษาท่ีไม่มี
การใช้ช่องว่างระบุขอบเขตของค า อีกทัง้คุณลกัษณะของตวัอักษรก็ไม่มีการใช้อักษรพิมพ์ใหญ่เพื่อ
ระบุวา่เป็นช่ือเฉพาะ เช่น ภาษาจีน ภาษาไทย  ภาษาญ่ีปุ่ น เป็นต้น แตถ่ึงอยา่งไรก็ตามในบางงานวิจยั
ก็อธิบายประเด็นเร่ืองของตวัอักษรพิมพ์ใหญ่ในงานการรู้จ าช่ือเฉพาะท่ีต่างไป กลา่วคือ ในงานวิจัย
ของ Bikel et al. เม่ือปี 1997 และ งานวิจัยของ Miller et al. เม่ือปี 1999 (อ้างถึงโดย อัศนีย์             
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ก่อตระกลู 2549) ได้ใช้ข้อมลูภาษาท่ีประกอบด้วยตวัอกัษรพิมพ์ใหญ่ทัง้หมด เพื่อแสดงให้เห็นว่าเร่ือง
ของลกัษณะตวัอกัษรพิมพ์ใหญ่ไม่มีผลตอ่ประสทิธิภาพของระบบในการรู้จ าช่ือเฉพาะมากนกั 
 

ส าหรับงานวิจยัเร่ืองการรู้จ าช่ือเฉพาะของภาษาไทยท่ีผ่านมาสว่นใหญ่นัน้ก็เน้นศึกษาช่ือคน 
องค์กร และสถานท่ีเช่นเดียวกับภาษาอ่ืนๆเช่นกัน อาทิเช่น งานวิจัยของ Kijsirikul et al. (1999) ท่ี
ศึกษาวิจัยเร่ืองการรู้จ าช่ือเฉพาะโดยเปรียบเทียบผลจากการใช้อัลกอริทึมวินโนว (Winnow) กับ
อลักอริทมึริปเปอร์ (Ripper) ซึ่งผลท่ีได้ก็แสดงให้เห็นว่าการรู้จ าช่ือเฉพาะโดยใช้อัลกอริทึมวินโนวนัน้
ดีกว่าการใช้อัลกอริทึมริปเปอร์ งานวิจัยของ Chanlekha et al. (2002) เป็นงานวิจัยท่ีใช้แบบจ าลอง
ทางสถิติและอิงกฎฮิวริสติก และ Chanlekha and Kawtrakul (2004) เป็นงานวิจยัท่ีศกึษาการสกัดช่ือ
เฉพาะ โดยการใช้แบบจ าลองแมกซิมัม เอนโทรปี ร่วมกับข้อมูลฮิวริสติก (Simple Heuristic 
Information) เป็นต้น โดยงานวิจัยเหล่านีไ้ด้แสดงให้เห็นถึงปัญหาหลกัอันเน่ืองมาจากลกัษณะของ
ภาษาไทยท่ีสง่ผลตอ่ประสทิธิภาพในการรู้จ าช่ือเฉพาะ ดงันี ้ 

1) ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีไม่มีลกัษณะทางภาษาที่สามารถบง่ชีไ้ด้วา่ค าใดในประโยคเป็นช่ือ
เฉพาะ 

2) ลกัษณะการเขียนของภาษาไทยไม่สามารถระบุขอบเขตของช่ือเฉพาะได้ชดัเจน เพราะไม่
มีการใช้ช่องวา่งแบง่ระหวา่งค า 

3) ช่ือเฉพาะในภาษาไทยอาจมีโครงสร้างเช่นเดียวกบัประโยค หรือวลทีัว่ไป หรืออาจเป็นช่ือ
ท่ีมีปรากฏเช่นเดียวกบัค าทัว่ไปในพจนานกุรม 
 

แตถ่ึงอยา่งไรก็ตามการศกึษาเร่ืองการรู้จ าช่ือเฉพาะก็ไม่จ าเป็นท่ีจะต้องจ ากัดอยู่เพียงแค่ช่ือ
ของบุคคล องค์กร สถานท่ี เท่านัน้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับผู้ วิจัยแต่ละท่านว่าสนใจศึกษาข้อมูลประเภทไหน 
เพราะข้อมลูตา่งๆที่ปรากฏอยูใ่นปัจจุบนัตา่งเป็นข้อมลูท่ีมาจากศาสตร์หลายแขนง อาทิเช่น ข้อมลูทาง
วิทยาศาสตร์ ก็มีงานวิจัยเร่ืองการรู้จ าช่ือเฉพาะทางด้านชีวการแพทย์ ของ Settels (2004) เป็นต้น 
และส าหรับงานวิจยันีผู้้วิจยัสนใจศกึษาการรู้จ าช่ือเฉพาะท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลูทางด้านธุรกิจ  เศรษฐกิจ 
โดยตรง ฉะนัน้ผู้วิจยัจึงมีความเห็นว่าการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานการรู้จ าช่ือเฉพาะในข้อมูล
ภาษาท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองธุรกิจต้องเพิ่มการศึกษาเร่ืองช่ือผลิตภัณฑ์ (Product Name) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของงานการประมวลผลภาษาธรรมชาติ มิเช่นนัน้แล้ว ในงานวิจัยทางการตลาดท่ีต้อง
อาศยัข้อมลูด้านธุรกิจในการสกดัสารสนเทศนัน้จะมีประสทิธิภาพท่ีด้อยลงไป หากวา่ระบบไม่สามารถ
รู้จ าช่ือผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือแม้แต่งานด้านการแปลภาษาด้วยเคร่ือง ก็ต้องอาศัย
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ประสิทธิภาพของการรู้จ าช่ือผลิตภัณฑ์ เพราะไม่เช่นนัน้ งานด้านการแปลข้อมูลทางธุรกิจอาจไม่มี
ประสิทธิภาพมากพอ เช่น เคร่ืองแปลภาษาอาจแปลช่ือบะหม่ีกึ่งส าเร็จรูป “ไวไว” ว่า “quick quick” 
แทนท่ีจะเป็น “Waiwai” เป็นต้น และส าหรับปัญหาท่ีจ าเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยเพื่องานการรู้จ าช่ือ
ผลติภณัฑ์นีก็้คือ  

1) ปัญหาในการระบุต าแหนง่ช่ือผลติภณัฑ์ เน่ืองจากลกัษณะของรูปภาษาไทยท่ีไม่มีตวับง่ชี ้
ใดๆ และยงัมีลกัษณะการเขียนท่ีตอ่เน่ืองโดยไม่มีการใช้เว้นวรรคระหวา่งค า นอกจากนีล้กัษณะของรูป
ภาษาท่ีสามารถเปลี่ยนรูปแบบการปรากฏในบริบทท่ีต่อเน่ืองก็ท าให้การรู้จ าช่ือเฉพาะเป็นไปได้ยาก
มากขึน้ เช่น การละค าบอกผลิตภัณฑ์ ท่ีมีคุณลักษณะเหมือนกับค านามทั่วไป เม่ือกล่าวถึงช่ือ
ผลติภณัฑ์นัน้เป็นครัง้ท่ีสอง 

2) ปัญหาในการระบุประเภทของช่ือผลติภณัฑ์ อนัเป็นปัญหาที่สบืเน่ืองมาจากวา่ผลติภณัฑ์
ต่างๆนัน้สามารถแยกออกเป็นประเภทย่อยได้ เช่น ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร ผลิตภัณฑ์ประเภท
เคร่ืองส าอาง ฉะนัน้การวิเคราะห์ตัวบ่งชีบ้างอย่างท่ีช่วยจ าแนกช่ือผลิตภัณฑ์ตามหมวดหมู่ของ
ผลิตภัณฑ์นัน้ก็จะสามารถช่วยให้ปัญหานีห้มดไปและท าให้ข้อมูลท่ีได้เกิดประโยชน์ในงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้องกบัผลติภณัฑ์เฉพาะกลุม่ตอ่ไป 

และด้วยความส าคญัท่ีกลา่วมาข้างต้นนีเ้องจึงท าให้ผู้วิจยัมีความเห็นว่านกัวิจัยท่ีสนใจศึกษา
เร่ืองการรู้จ าช่ือเฉพาะท่ีปรากฏในข้อมูลทางเศรษฐกิจควรหันมาสนใจศึกษาวิจัยเร่ืองการรู้จ าช่ือ
ผลติภณัฑ์ มากกวา่เน้นศกึษาเพียงแคช่ื่อเฉพาะท่ีเป็นช่ือคน สถานท่ี และองค์กร เท่านัน้ และด้วยเหตุ
นีก้ารศกึษาลกัษณะช่ือผลติภณัฑ์ตามแนวภาษาศาสตร์นัน้จึงเป็นงานท่ีมีความส าคญัต่อการน าไปใช้
เป็นพืน้ฐานในการพฒันาระบบรู้จ าช่ือผลติภณัฑ์ตอ่ไป  

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. วิเคราะห์รูปแบบของช่ือผลติภณัฑ์ท่ีปรากฏในขา่วเศรษฐกิจภาษาไทย 
2. วิเคราะห์รูปแบบการปรากฏของช่ือผลติภณัฑ์ในบริบทตอ่เน่ือง  
3. วิเคราะห์ตวับง่ชีท่ี้สามารถใช้จ าแนกช่ือและประเภทของผลติภณัฑ์  

 
1.3 สมมติฐาน 

1. ช่ือผลิตภัณฑ์มีรูปแบบท่ีประกอบด้วย ค าบอกชนิดผลิตภัณฑ์ ค าว่าตราหรือยี่ห้อ และช่ือ    
ตราสนิค้า ซึง่ตา่งกนัไปตามประเภทผลติภณัฑ์ 
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2. รูปแบบการปรากฏของช่ือผลติภณัฑ์ในบริบทต่อเน่ืองมีสองรูปแบบ คือ การซ า้ช่ือผลิตภณัฑ์ 
กบัการละค าบอกชนิดผลติภณัฑ์ 

3. ตวับง่ชีท่ี้ใช้จ าแนกช่ือและประเภทของผลติภณัฑ์ คือ ค าบอกชนิดผลติภณัฑ์และสว่นหนึ่งของ
ช่ือตราสนิค้า 
 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
1. ศกึษาช่ือผลติภณัฑ์ท่ีอยูใ่นรูปตวัเขียนเทา่นัน้ 
2. ข้อมูลท่ีน ามาใช้ในการศึกษาจะน ามาจากข้อมูลข่าวเศรษฐกิจในหนังสือพิมพ์ไทย โดย

ก าหนดให้มีช่ือผลติภณัฑ์ ไม่น้อยกวา่ 2,000 ช่ือ 
3. ช่ือผลิตภณัฑ์ท่ีน ามาวิเคราะห์หมายรวมถึงช่ือผลิตภณัฑ์ท่ีมีช่ือตราสินค้าอยู่ในรูปตวัอักษร

ภาษาอังกฤษด้วย ถึงแม้ข้อมูลท่ีน ามาศึกษาจะเป็นคลังข้อมูลภาษาไทย ทัง้นีเ้พราะช่ือ
ผลติภณัฑ์ประเภทนีเ้ป็นช่ือท่ีปรากฏใช้จริงในข้อมลูขา่วเศรษฐกิจและไม่สามารถแยกออกโดย
อิสระได้จากช่ือผลติภณัฑ์  เช่น ขนมเวเฟอร์ ยี่ห้อ YY เคร่ืองส าอาง DHC เป็นต้น 

 
1.5 วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ทบทวนวรรณกรรมเร่ืองช่ือเฉพาะ การศึกษาเร่ืองช่ือผลิตภัณฑ์ หมวดหมู่ท่ีใช้ในการระบุ
ประเภทของผลติภณัฑ์ และขอบเขตของขา่วเศรษฐกิจ 

2. เก็บรวบรวมข้อมลูท่ีตรงกบัวตัถปุระสงค์ในการวิจยั 
3. ก ากบัช่ือผลติภณัฑ์ท่ีปรากฏในข้อมลูโดยประยกุต์ตามแนวทางของ TEI 
4. วิเคราะห์รูปแบบการปรากฏของช่ือผลติภณัฑ์ในขา่วเศรษฐกิจภาษาไทย 
5. วิเคราะห์รูปแบบการปรากฏของช่ือผลติภณัฑ์ในบริบทตอ่เน่ือง 
6. วิเคราะห์ตวับง่ชีท่ี้สามารถใช้จ าแนกช่ือและประเภทของผลติภณัฑ์  
7. สรุปและทดสอบผลท่ีได้จากการวิจยั 

 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  ท าให้ทราบรูปแบบการปรากฏของช่ือผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถน าไปใช้เป็นพืน้ฐานในการพฒันา
ระบบการรู้จ าช่ือผลติภณัฑ์ 

2.   เป็นแนวทางในการศกึษาการรู้จ าช่ือเฉพาะภาษาไทย 
 



 

 

บทที่ 2 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

ในสว่นของการทบทวนวรรณกรรม ผู้ วิจัยได้แบ่งออกเป็น 5 ส่วนท่ีส าคญั ดังนี ้ส่วนแรก
เป็นการอธิบายความหมายและลกัษณะของช่ือเฉพาะ สว่นท่ีสองเป็นสว่นท่ีกลา่วถึงค านิยามของ
ช่ือตราสนิค้าและช่ือผลิตภณัฑ์ สว่นท่ีสามเป็นเร่ืองของงานวิจัยช่ือตราสินค้าและช่ือผลิตภณัฑ์ท่ี
ผ่านมาตามแนวภาษาศาสตร์ สว่นท่ีสี่จะอธิบายเร่ืองค าจ ากัดความของข่าวเศรษฐกิจ และสว่น
สดุท้ายเป็นสว่นท่ีอธิบายถึงหมวดหมู่ท่ีใช้ในการระบุประเภทของผลติภณัฑ์ของงานวิจยันี ้
 
2.1 ความหมายและลักษณะของช่ือเฉพาะ 

ช่ือเฉพาะ (Proper names หรือ Proper nouns หรือ Named entity) จัดเป็นค านาม
ประเภทหนึ่งท่ีมีคุณสมบติัต่างไปจากค านามทัว่ไป (Common nouns) กลา่วคือ ช่ือเฉพาะเป็น
ค านามท่ีใช้ในการอ้างถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือ กลุม่ใดกลุ่มใดกลุม่หนึ่ง เช่น สิเรียม , ธีรเดช, John, 
TOT, the Smiths เป็นต้น ในขณะท่ีค านามทัว่ไปเป็นค านามท่ีใช้อธิบายถึงสิง่ท่ีมีอยูท่ัว่ไปไม่ใช่การ
เจาะจงท่ีสิง่ใดหรือกลุม่ใดโดยตรง เช่น พดัลม ต้นไม้ house, dog ,cat เป็นต้น  
  

2.1.1 ค าจ ากัดความของช่ือเฉพาะ 
  Lehrer (2006) ได้ให้ค านิยามของช่ือเฉพาะ (Proper names) ไว้ว่าเป็นค าท่ีใช้

แสดงถึงบุคคลแตล่ะบุคคล สิง่แตล่ะสิง่ หรือ กลุม่แตล่ะกลุม่ ดงันี ้
“Proper names are terms for denoting specific individuals 
or individual groups, with personal names being the most 
typical.” 

 
ส าหรับช่ือเฉพาะในภาษาไทยนัน้เรียกวา่ “วิสามานยนาม” หรือ “ค านามวิสามัญ” 

โดยท่ีมีผู้ให้ค าจ ากดัความของช่ือเฉพาะไว้ ดงันี ้
ก าชัย ทองหล่อ (2550: 197) ให้ค านิยามความหมายของช่ือเฉพาะไว้ว่า           

“วิสามานยนาม คือ ค านามท่ีเป็นช่ือเฉพาะของคน สตัว์ สถานท่ี และสิ่งของ เป็นช่ือท่ีบญัญัติขึน้
ส าหรับใช้เรียกร้องชีเ้ฉพาะเจาะจงลงไปวา่เป็นใคร หรืออะไร”  
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นววรรณ พนัธุเมธา (2549: 6-7) ได้ให้ค าจ ากดัความไว้วา่ ค านามวิสามญั คือ ค า
ท่ีหมายถึงสิง่ใดสิง่หนึง่โดยเฉพาะ ฉะนัน้ในการอ้างถึงค านามวิสามญันีจ้ึงไม่ต้องมีค าบรรยายเพื่อ
จ ากดัความหมาย เช่น แต้มรักเจ้าของ เป็นต้น เว้นแตใ่นบางกรณีท่ีจ าต้องใช้ค าบรรยายเพราะช่ือ
เฉพาะนัน้สามารถอ้างถึงสิง่ตา่งๆได้มากกวา่หนึง่สิง่ เช่น แต้มตวันัน้รักเจ้าของ   

 
พระยาอุปกิตศิลปสาร (2544: 71-72) ได้นิยามความหมายของช่ือเฉพาะไว้ว่า   

“วิสามานยนาม คือ ค านามท่ีเป็นช่ือเฉพาะท่ีสมมติตัง้ขึน้ส าหรับเรียกคน สัตว์ และสิ่งของ
บางอยา่งเพื่อให้รู้ชดัวา่คนนี ้สตัว์ตวันี ้ของสิ่งนี ้ฯลฯ...” นอกจากนีแ้ล้วพระยาอุปกิตศิลปสาร ยงั
ได้ให้ข้อสงัเกตไว้วา่ “วิสามานยนามนีต้้องเป็นค าที่ตัง้ขึน้ใช้เรียกคนคนเดียว สตัว์ตวัเดียว และของ
สิง่เดียว ถึงจะเป็นช่ือของหมู่คณะ ก็ต้องเป็นหมู่เดียว คณะเดียว...” 
  

จากการทบทวนวรรณกรรมที่อธิบายค าจ ากดัความของช่ือเฉพาะท่ีผ่านมา ท าให้
ผู้วิจยัมีความเห็นว่า แม้ช่ือตราสินค้าจะไม่ได้เป็นค านามท่ีอ้างถึงของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ตามค านิยาม
ของนววรรณ พันธุเมธา และพระยาอุปกิตศิลปสาร แต่ ช่ือตราสินค้าก็มีคุณลักษณะตาม
ความหมายของช่ือเฉพาะเช่นกนั กลา่วคือเป็นค านามท่ีตัง้ขึน้มาเพื่อการอ้างถึงกลุม่ใดกลุม่หนึ่งท่ี
แตกตา่งจากกลุม่อ่ืนๆโดยไม่ต้องใช้การอธิบายเพื่ออ้างถึงตราสนิค้านัน้ๆ อาทิเช่น โตโยต้า เป็นช่ือ
ยี่ห้อรถยนต์ท่ีแยกจากรถยนต์ยี่ห้ออ่ืนอย่าง นิสสนั ฮอนด้า เป็นต้น  นอกจากนีแ้ล้วในงานของ 
Lehrer (2006) ได้อธิบายไว้ว่า โดยปกติแล้วช่ือตราสินค้า (brand name) จะถูกพิจารณาว่าเป็น
กลุ่มย่อยของช่ือเฉพาะ ทัง้นีส้งัเกตได้จากลกัษณะการเขียนช่ือตราสินค้าในภาษาอังกฤษท่ีใช้
ตวัอกัษรพิมพ์ใหญ่เร่ิมต้น  และถึงแม้ช่ือตราสนิค้าไม่ได้ใช้เพื่ออ้างถึงของสิ่งเดียว แต่ลกัษณะการ
ตัง้ช่ือตราสินค้าก็ต้องมีการเลือกเช่นเดียวกับช่ือเฉพาะทั่วไป นอกจากนีแ้ล้วคุณลกัษณะของ     
ตราสินค้าท่ีต้องจดลิขสิทธ์ิเพ่ือป้องกันให้ผู้ อ่ืนใช้ช่ือซ า้เดียวกัน ก็เป็นเหตุผลหนึ่งท่ีท าให้สามารถ
บอกได้วา่ช่ือตราสนิค้าก็จดัวา่เป็นช่ือเฉพาะเช่นกนั และนอกจากงานของ Lehrer นี ้ก็ยงัมีงานของ 
Piller (2005) ในบทความเร่ือง Naming ท่ีอธิบายวา่ช่ือตราสินค้า เป็นหนึ่งในสามประเภทของช่ือ
ท่ีศกึษาอนัประกอบด้วยช่ือบุคคล ช่ือสถานท่ี และช่ือตราสนิค้า ตามล าดบั โดย Piller เสนอว่า ช่ือ
ตราสนิค้านัน้มีลกัษณะท่ีเหมือนกับค านามทัว่ไปมากกว่าช่ือบุคคล และช่ือสถานท่ี แต่นัน่ก็ไม่ได้
หมายความวา่ช่ือตราสนิค้าเป็นแคค่ านามทัว่ไป เพราะตามแงคิ่ดทางการค้า ช่ือตราสินค้า จะต้อง
มีลกัษณะเฉพาะและเป็นท่ีนา่จดจ า ซึง่จากเหตผุลเหลา่นีส้ามารถสนบัสนนุความคิดเห็นของผู้วิจัย
ได้วา่ ช่ือตราสนิค้า นัน้ก็คือค านามประเภทวิสามานยนามด้วยเช่นกนั 
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2.1.2 ลักษณะและรูปแบบของช่ือเฉพาะในภาษาไทย 
ลกัษณะและรูปแบบของช่ือเฉพาะในภาษาไทย ผู้ วิจัยสามารถสรุปได้จากการ

ทบทวนวรรณกรรมต่างๆ ดงันี ้ลกัษณะของช่ือเฉพาะในภาษาไทยนัน้ไม่มีการใช้ตัวอักษรพิมพ์
ใหญ่เป็นสญัลกัษณ์เพื่อบ่งบอกว่าค าใดในประโยคเป็นช่ือเฉพาะ เช่น วนันีฉ้นัไปซ้ือไมโลให้แม่   
(I buy Milo for my mom today.) ลกัษณะการเขียนของภาษาไทยก็มักจะไม่มีการเว้นวรรค
ระหว่างค าท าให้การระบุขอบเขตของช่ือเฉพาะเป็นไปได้ยากซึ่งสว่นใหญ่พบในช่ือเฉพาะทั่วไป 
และหากวิเคราะห์จากรูปแบบของภาษาก็จะพบวา่ช่ือเฉพาะนัน้สามารถปรากฏใช้ได้ทัง้ในรูปแบบ
ของ “ค ามูล” ทัง้ท่ีเป็นค าพยางค์เดียว และ ค าหลายพยางค์ เช่น กระเบือ้งตราช้าง เผือกทอด
กรอบศศิชล ฯลฯ “ค าทับศัพท์” เช่น เบียร์ลีโอ ฯลฯ นอกจากนีแ้ล้วในบางครัง้ช่ือเฉพาะใน
ภาษาไทยยังมีรูปแบบคล้ายกับวลี และ /หรือ ประโยค เช่น ลูกชิน้ยี่ห้ออร่อยมาก ฉะนัน้ด้วย
ลกัษณะและรูปแบบเช่นนีข้องช่ือเฉพาะจึงท าให้เกิดปัญหาในการแยกช่ือเฉพาะออกจากค านาม 
ค ากริยา วล ีและ ประโยคโดยทัว่ไป  
 
2.2 ค าจ ากัดความของช่ือตราสินค้าและช่ือผลิตภณัฑ์ 
 หลงัจากการทบทวนวรรณกรรมเร่ือง “ช่ือเฉพาะ” ท าให้สามารถกลา่วได้ว่าช่ือตราสินค้าก็
จดัเป็นช่ือเฉพาะประเภทหนึง่ท่ีใช้กบัผลติภณัฑ์ตา่งๆ ฉะนัน้ในหวัข้อนีผู้้วิจยัจะทบทวนวรรณกรรม
ในสว่นของค าจ ากดัความของ “ช่ือตราสนิค้า” และ “ช่ือผลติภณัฑ์” เพื่อให้เกิดความเข้าใจเบือ้งต้น
ก่อนท่ีจะศกึษาตอ่ไปในงานวิจยันี ้

1) ค าจ ากดัความของ ช่ือตราสนิค้า จากเว็บไซต์ www.thefreedictionary.com อธิบาย
วา่  

“Trade name (also called Brand Name): A name used to 
identify a commercial product or service, which may or 
may not be registered as a trademark.” 
ช่ือตราสินค้า เป็นช่ือท่ีใช้ระบุถึงผลิตภัณฑ์ สินค้า หรือ บริการ
ทางการค้า โดยอาจมีการจดลิขสิทธ์ิทางกฎหมายหรืออาจไม่มี
การจดลขิสทิธ์ิ ท่ีเรียกวา่ เคร่ืองหมายทางการค้า (Trademark)  

 
2) ค าจ ากัดความของ ช่ือตราสินค้า จาก Oxford Advanced Learner’s Dictionary of 

Current English อธิบายวา่  
“Brand Name (also Trade Name): the name given to a 
product by the company that produces it.” 
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ช่ือตราสนิค้า เป็นช่ือท่ีก าหนดให้กับสินค้า โดยผู้ ท่ีก าหนดช่ือตรา
สนิค้านีก็้คือ บริษัทผู้ผลติสนิค้านัน้ๆ 
 

3) Liu et al. (2005) ได้ให้ค าจ ากัดความของช่ือตราสินค้า (Brand name) ไว้ว่าเป็น
เคร่ืองหมายทางการค้า (Trademark) เช่น Canon Sony โดยท่ีช่ือตราสินค้าจะเป็นเพียงแค่สว่น
หนึ่งของช่ือผลิตภณัฑ์ (Product name)  ถ้าหากภายใต้ช่ือตราสินค้าเดียวกันมีผลิตภณัฑ์หลาย
ประเภท หลายรุ่น และด้วยเหตุนีจ้ึงเป็นเหตุผลท่ีอธิบายว่าท าไมช่ือผลิตภณัฑ์มีสว่นท่ีเป็นช่ือของ
ประเภทหรือรุ่นของสินค้า (Product Type) เช่น PowerShot S10 ประกอบรวมอยู่ด้วย ซึ่งการให้
ค าจ ากัดความเช่นนีท้ าให้ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นการศึกษาท่ีสามารถอธิบายรูปแบบของช่ือผลิตภณัฑ์  
อันเป็นช่ือท่ีใช้อ้างถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ กล่าวคือ เป็นช่ือท่ีมีองค์ประกอบท่ีส าคัญสองส่วน คือ        
ช่ือตราสนิค้า และช่ือรุ่นของสนิค้า โดยท่ีช่ือตราสินค้าเป็นช่ือท่ีใช้บอกว่าผลิตภณัฑ์ชิน้นัน้คือยี่ห้อ
อะไร  และมีช่ือรุ่นของสนิค้าเป็นสิง่ท่ีระบุชีช้ัดไปว่าผลิตภณัฑ์ชิน้นัน้รุ่นไหน เน่ืองด้วยในบางกรณี
ช่ือตราสินค้าเพียงอย่างเดียวยงัไม่สามารถระบุไปถึงผลิตภณัฑ์ได้ชัดเจน เช่น Nokia 3310  เป็น
ช่ือผลติภณัฑ์ท่ีอ้างถึงยี่ห้อ Nokia รุ่น 3310 เทา่นัน้ไม่ใช่ยี่ห้ออ่ืน รุ่นอ่ืน เป็นต้น 

 
4) Nilsson and Malmgren (2005) ได้ให้ค าจ ากัดความของช่ือตราสินค้า (Brand 

name) ไว้ว่าเป็นช่ือท่ีใช้เรียกครอบคลุมสิ่งท่ีเรียกว่าเคร่ืองหมายการค้า (Trademark) ช่ือ
ผลติภณัฑ์ (Product name) และช่ือการบริการ (Service name) ซึง่เคร่ืองหมายการค้านัน้ก็คือช่ือ
ตราสนิค้าที่ใช้เพื่อทางการค้า โดยท่ีจะได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายไม่ว่าจะเป็นช่ือตราสินค้าท่ี
จดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนตามกฎหมาย และภายใต้กรอบนิยามของเคร่ืองหมายทางการค้านี ้
จะมีช่ือผลิตภัณฑ์และช่ือการบริการเป็นช่ือท่ีใช้ในการระบุประเภทของเคร่ืองหมายการค้านัน้ๆ  
กลา่วคือ ช่ือผลิตภณัฑ์เป็นช่ือท่ีใช้อ้างถึงสินค้าประเภทผลิตภณัฑ์ว่าสินค้านัน้คือผลิตภณัฑ์ยี่ห้อ
ไหน รุ่นอะไร ในขณะท่ีช่ือการบริการหมายถึงช่ือท่ีใช้อ้างถึงสินค้าประเภทการบริการ ซึ่งในท่ีนี ้
หมายถึงช่ือการบริการของสือ่ท่ีให้ข้อมลูขา่วสาร เช่น ช่ือหนงัสือพิมพ์ ช่ือสถานีโทรทศัน์ ฯลฯ และ
จากการให้ค าจ ากดัความนีท้ าให้เห็นได้ชดัวา่การศกึษาเร่ืองช่ือตราสินค้าเป็นไปตามค านิยามของ
ช่ือตราสนิค้าตามเว็บไซต์ www.thefreedictionary.com เพราะเป็นการศึกษาเร่ืองช่ือตราสินค้าท่ี
ครอบคลมุทัง้ผลติภณัฑ์และบริการ ถึงแม้วา่สนิค้าประเภทการบริการในท่ีนีย้งัไม่ครอบคลุมสินค้า
ประเภทการบริการทัง้หมด แตเ่ป็นเพียงสว่นหนึง่ของช่ือตราสนิค้าที่เป็นช่ือการบริการเทา่นัน้ 

 
5) Boonpaisarnsatit (2005)  ได้ให้ค าจ ากดัความของช่ือตราสินค้า (Brand name) ไว้

ว่าเป็นช่ือท่ีหมายถึงช่ือผลิตภณัฑ์ (Product name) ท่ีเป็นค านามทั่วไป ปรากฏร่วมกับช่ือทาง 
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การค้า (Trade name) ท่ีตัง้ขึน้มาเพื่อท าให้สินค้าใดๆแตกต่างจากสินค้าของผู้ผลิตรายอ่ืน อีกทัง้
ยังเป็นช่ือ ท่ีได้รับการคุ้ มครองทางกฎหมายเพื่อป้องกันการใช้ซ า้จากผู้ ผลิตรายอ่ืน เช่น         
น า้พริก+ตาโย่ง กล้วย+เบรกแตก เป็นต้น ซึ่งการใช้ค าว่า ช่ือผลิตภัณฑ์ ตามความหมายนีมี้
ความหมายท่ีแคบกว่าค าว่า ช่ือผลิตภัณฑ์ในความหมายอ่ืนท่ีกล่าวมาข้างต้น เพราะเป็น
ความหมายท่ีจ ากดัอยูแ่คค่ านามทัว่ไปท่ีบอกถึงชนิดของผลติภณัฑ์เท่านัน้ ในขณะท่ีช่ือผลิตภณัฑ์
ตามค านิยามอ่ืนๆข้างต้น หมายถึงช่ือท่ีผู้ผลติตัง้ใจตัง้ขึน้เพื่อใช้แยกสนิค้าของตนให้ต่างจากสินค้า
ยี่ห้ออ่ืนๆ 
 

จากการทบทวนวรรณกรรมเร่ืองค าจ ากดัความของช่ือตราสนิค้าและช่ือผลิตภณัฑ์ท่ีแสดง
ไว้ข้างต้นท าให้ผู้วิจยัสามารถสรุปค าจ ากัดความของช่ือตราสินค้าและช่ือผลิตภณัฑ์ในงานวิจัยนี ้
ได้ ดังนี ้ช่ือตราสินค้า (Brand Name) คือช่ือเคร่ืองหมายทางการค้า (Trademark) ท่ีใช้อ้างถึง
ผลติภณัฑ์ บริการ และ ช่ือองค์กร เช่น ช่ือแบรนด์ของธนาคาร โรงแรม สปา ฯลฯ อยา่งไรก็ตาม ใน
งานวิจยันีจ้ะศกึษาวิจยัเฉพาะสว่นท่ีเป็นผลิตภณัฑ์หรือท่ีเรียกว่า ช่ือผลิตภณัฑ์ (Product Name) 
ซึง่การก าหนดรูปแบบภายในของช่ือผลติภณัฑ์ในงานวิจยันี ้ผู้วิจยัจะประยกุต์ใช้แนวความคิดจาก
วรรณกรรมต่างๆร่วมกับการวิเคราะห์จากข้อมูลตวัอย่างท่ีมีการปรากฏช่ือผลิตภณัฑ์  กล่าวคือ 
นอกจากช่ือผลิตภณัฑ์จะหมายรวมถึงช่ือตราสินค้า (Brand Name) และ/หรือ ช่ือประเภทของ
ผลติภณัฑ์ (Product Type) ยงัจ าเป็นต้องวิเคราะห์สว่นท่ีเป็นค าบอกชนิดผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นค านาม
ทัว่ไป (Generic Noun) ด้วย เน่ืองจากลกัษณะของภาษาไทยนัน้ ค าบอกชนิดผลิตภณัฑ์เป็นสว่น
ส าคญัในการรับรู้ อีกทัง้ยังช่วยในการจัดแยกช่ือผลิตภัณฑ์ตามหมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์เช่นกัน  

โดยผู้วิจัยได้อธิบายกรอบนิยามขององค์ประกอบต่างๆภายในช่ือผลิตภณัฑ์เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ใน
การศกึษาวิจยัไว้ ดงันี ้

1) ช่ือผลิตภณัฑ์ (Product Name) คือช่ือท่ีใช้เรียกสินค้าหรือผลิตภณัฑ์ใดๆ โดยท่ีช่ือ
ผลิตภณัฑ์อาจประกอบด้วย ค าบอกชนิดผลิตภณัฑ์ ค าบ่งบอกช่ือตราสินค้า ช่ือตราสินค้า  ค า    
บง่บอกช่ือประเภทของผลติภณัฑ์ และ ช่ือประเภทของผลติภณัฑ์ เช่น บะหม่ีกึ่งส าเร็จรูปไวไว (ค า
บอกชนิดผลิตภัณฑ์+ช่ือตราสินค้า), ฮอนด้า ซีวิค (ช่ือตราสินค้า+ช่ือประเภทของผลิตภณัฑ์), 
น า้ปลาตราทิพรส (ค าบอกชนิดผลติภณัฑ์+ค าบง่บอกช่ือตราสนิค้า+ช่ือตราสนิค้า) เป็นต้น 

2) ค านามทัว่ไปท่ีเป็นค าบอกชนิดผลติภณัฑ์ (Generic Noun) หมายถึง ค านามทัว่ไปท่ี
แสดงวา่ผลติภณัฑ์นัน้คืออะไร ทัง้นีเ้พราะในบางกรณีการปรากฏช่ือตราสนิค้าไม่สามารถแยกจาก
ช่ือค านามทั่วไปได้ เน่ืองจากค านามทั่วไปเป็นสิ่งท่ีช่วยในการบอกถึงชนิดผลิตภัณฑ์ของช่ือ       
ตราสนิค้านัน้ๆวา่คืออะไร เช่น กล้วยตากบางกระทุม่ น า้พริกตาโยง่ เป็นต้น 
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3) ค าบง่บอกช่ือตราสนิค้า (Brand Name Indicator) หมายถึงค าที่สามารถช่วยบง่บอก
วา่ ค าที่อยูถ่ดัไปเป็นช่ือตราสนิค้า เช่น น า้ปลาตราทิพรส น า้มนัพืชย่ีห้อมรกต เป็นต้น 

4) ช่ือตราสนิค้า (Brand Name) หมายถึง ช่ือท่ีใช้อ้างถึงเคร่ืองหมายทางการค้า ทัง้ท่ีจด
ทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนตามกฎหมาย เพราะช่ือตราสินค้าท่ีใช้อ้างถึงสินค้าใดๆอาจจะไม่มี
การจดทะเบียนก็ได้ 

5) ค าบ่งบอกช่ือประเภทของผลิตภัณฑ์ (Product Type Indicator) หมายถึงค าท่ี
สามารถช่วยบง่บอกวา่ ค าที่อยูถ่ดัไปเป็นช่ือประเภทของผลิตภณัฑ์ เช่น แว่นเรย์แบน รุ่นRimless 
Aviator RB 3214 ซนัซิลสูตรโปรตีนไข ่เป็นต้น 

6) ช่ือประเภทของผลติภณัฑ์ (Product Type) หมายถึง ช่ือท่ีใช้อ้างถึงรุ่น ชนิด สตูร ของ
ผลติภณัฑ์ภายใต้ตราสนิค้าใดๆ เช่น โนเกีย 3310, ฮอนด้า แจ๊ซ เป็นต้น 
 
2.3 งานวิจัยช่ือตราสินค้าและช่ือผลิตภณัฑ์ที่ผ่านมา 

นบัตัง้แต่อดีตถึงปัจจุบันงานท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัยช่ือตราสินค้าและช่ือผลิตภัณฑ์สว่น
ใหญ่เป็นงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับด้านธุรกิจ แต่ก็ยงัมีงานวิจัยเร่ืองช่ือตราสินค้าและช่ือผลิตภณัฑ์
จ านวนหนึง่ท่ีเก่ียวข้องกบัภาษาศาสตร์ ดงันี ้
 

2.3.1 งานวิจัยตามแนวภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
  จากการทบทวนวรรณกรรมผู้ วิจัยพบว่างานด้านการรู้จ าช่ือตราสินค้าและช่ือ
ผลิตภณัฑ์นัน้มีปรากฏอยู่น้อยมากเม่ือเทียบกับงานการรู้จ าช่ือเฉพาะประเภทอ่ืนๆ อาทิเช่น ช่ือ
บุคคล ช่ือองค์กร ช่ือสถานท่ี นอกจากนัน้แล้วงานวิจยัเร่ืองช่ือตราสินค้าและช่ือผลิตภณัฑ์ท่ีพบนีก็้
เป็นงานวิจยัของภาษาตา่งประเทศเทา่นัน้ ดงันี ้

งานวิจัยเร่ือง Product Named Entity Recognition Based on Hierarchical 
Hidden Markov Model ของ Liu et al. (2005) เป็นงานวิจัยด้านการรู้จ าช่ือเฉพาะผลิตภณัฑ์ใน
ภาษาจีน ท่ีเลือกใช้แบบจ าลอง Hierarchical Hidden Markov โดยมีพืน้ฐานแนวคิดของการรู้จ า
ช่ือเฉพาะผลติภณัฑ์วา่ 

ช่ือผลิตภัณฑ์ (Product Name) เป็นช่ือท่ีให้ข้อมูลแสดงลกัษณะเฉพาะของ
ผลติภณัฑ์ชิน้ใดชิน้หนึง่ เช่น Canon Pro90IS ซึง่ข้อมลูท่ีประกอบอยูภ่ายใต้ช่ือผลติภณัฑ์นีก็้คือ  

1) ช่ือตราสินค้า (Brand Name) เป็นช่ือเฉพาะท่ีแสดงเคร่ืองหมายทางการค้า
ของผลิตภัณฑ์นัน้ๆ อาทิเช่น Canon หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ช่ือตราสินค้าก็คือช่ือเคร่ืองหมาย     
ทางการค้านัน่เอง 
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2) ช่ือประเภทของสนิค้า (Product Type) เป็นช่ือของชนิดสินค้าท่ีระบุถึงข้อมูล
เร่ืองรุ่นของสนิค้า เช่น Pro90IS (รุ่นของกล้อง Canon)  

ส าหรับวิธีด าเนินการวิจยัเพื่อรู้จ าช่ือเฉพาะผลิตภณัฑ์ในงานวิจัยนีมี้ขัน้ตอนหลกั 
2 สว่น คือ สว่นแรก ใช้ฐานความรู้ อันประกอบด้วย รายช่ือของช่ือตราสินค้า (brand word list) 
และกฎฮิวริสติก และสว่นท่ีสองใช้แบบจ าลองทางสถิติ Hierarchical Hidden Markov 

จากการ ท่ีงานวิ จัย นี จ้ ากัดขอบ เขตของ ช่ือผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์เทา่นัน้ ท าให้ผู้วิจยัมีความเห็นวา่การวิจยัท่ีจ ากดัขอบเขตประเภทกลุม่ผลติภณัฑ์นัน้
จะสง่ผลให้งานวิจยัมีประโยชน์ตอ่คลงัข้อมลูบางประเภทเท่านัน้ และหากต้องการน าแนวทางการ
วิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์จริงก็ต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปเพื่อให้เข้ากับคลงัข้อมูลโดยทั่วไป 
เน่ืองจากการวิเคราะห์รูปภาษาท่ียดึจากรูปแบบภาษาของกลุม่สินค้าประเภทใดประเภทหนึ่งจะมี
รูปแบบบางอย่างท่ีไม่สามารถใช้ได้กับสินค้าทัว่ไปได้ ดงัท่ีสงัเกตได้จากการวิเคราะห์ ช่ือประเภท
ของผลิตภณัฑ์ (Product Type) นัน้จะดูจากรูปภาษาท่ีเป็นตวัเลขหรือตวัภาษาอังกฤษ และตดั
สว่นท่ีเป็นอกัษรภาษาจีนออก อนัเน่ืองจากเป็นการวิเคราะห์ตามกลุม่สนิค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์ 
ทัง้ท่ีช่ือเฉพาะผลติภณัฑ์ของกลุม่สินค้าประเภทอ่ืนๆนัน้อาจเขียนออกมาเป็นอักษรภาษาจีนก็ได้ 
เหมือนเช่นสนิค้าของไทย เช่น ยาสระผมคลินิกสตูรขจัดรังแค ยาสระผมคลินิกสตูรควบคุมความ
มัน เป็นต้น ฉะนัน้หากวิเคราะห์โดยใช้แนวทางศึกษาตามงานวิจัยในภาษาจีนนี ้ประเภทของ
สนิค้า ทัง้สตูรขจดัรังแค และสตูรควบคมุความมนั ก็จะไม่ถกูน ามาวิเคราะห์ว่าเป็นช่ือประเภทของ
สนิค้าตามท่ีควรจะเป็น และด้วยเหตนีุผู้้วิจยัจึงมีความเห็นวา่ข้อมลูของช่ือผลิตภณัฑ์ท่ีจะใช้ศึกษา
ในงานวิจัยของผู้ วิจัยต้องไม่จ ากัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ทัง้นีเ้พื่อให้ผลการวิเคราะห์ของงานวิจัยมี
ประโยชน์ต่อการรู้จ าช่ือผลิตภัณฑ์ในอนาคตมากท่ีสุด เน่ืองจากสามารถน าผลวิเคราะห์ไป
ประยกุต์ใช้ในข้อมลูโดยทัว่ไปได้  

 
งานวิจัยเร่ือง Toward automatic recognition of product names: an 

exploratory study of brand names in economic texts. ของ Nilsson and Malmgren (2005) 
เป็นอีกงานวิจยัหนึง่ท่ีศกึษาเร่ืองช่ือผลติภณัฑ์ตามแนวภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ โดยได้อธิบายไว้
ว่า ช่ือตราสินค้า (Brand Names) มีลกัษณะท่ีต่างจากช่ือเฉพาะประเภทอ่ืนๆอาทิเช่น ช่ือบุคคล 
ช่ือองค์กร เน่ืองจากช่ือตราสินค้าไม่ได้เป็นช่ือเฉพาะท่ีใช้อ้างถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ แต่ช่ือ    
ตราสินค้าเป็นช่ือเฉพาะท่ีใช้อ้างถึงกลุ่มใดกลุม่หนึ่งท่ีใช้ช่ือเดียวกันเพื่อแยกออกจากกลุม่สินค้า
ประเภทเดียวกันของกลุ่มอ่ืนๆ และในงานวิจัยนีก็้ได้อธิบายไว้ว่า “ช่ือตราสินค้า” เป็นช่ือท่ีใช้
ครอบคลมุสิง่ท่ีศกึษา 3 ประการ คือ 
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1) ช่ือเคร่ืองหมายทางการค้า (Trademarks) เป็นช่ือท่ีบง่บอกถึงกลุม่สนิค้าและ
บริการ เช่น Volvo ซึง่มีขอบเขตของความหมายครอบคลมุถึงช่ือผลติภณัฑ์และช่ือการบริการ 

2) ช่ือผลิตภณัฑ์ (Product Names) คือช่ือท่ีระบุถึงสินค้าในกลุม่เคร่ืองหมาย
การค้าแตล่ะกลุม่ เช่น Volvo C70 

3) ช่ือการบริการ (Service Names) คือช่ือของสือ่แขนงตา่งๆที่ให้ข้อมลูขา่วสาร 
อนัได้แก่ ช่ือหนงัสอืพิมพ์ ช่ือสถานีโทรทศัน์ เป็นต้น  

หลงัจากให้ค าจ ากดัความของค าท่ีจะใช้ในงานวิจัยแล้ว งานวิจัยนีก็้แสดงให้เห็น
ผลของการวิเคราะห์วิจัยท่ีสามารถแบ่งออกเป็น 2 สว่น คือ ส่วนแรกเป็นการวิเคราะห์ตามรูป
ภาษาโดยใช้หลกัฐานภายใน (Internal evidence) และหลกัฐานภายนอก (External evidence)  
โดยสรุปได้วา่ หลกัฐานภายในซึ่งเป็นสิ่งท่ีปรากฏในตวัช่ือนัน้ไม่อาจช่วยในการระบุว่าช่ือนัน้เป็น
ช่ือเฉพาะได้ทัง้หมด เช่น ลกัษณะของช่ือท่ีเร่ิมต้นด้วยตวัพิมพ์ใหญ่ไม่สามารถระบุได้ว่า iPod เป็น
ช่ือเฉพาะ อีกทัง้ยงัไม่สามารถช่วยในการระบุได้ว่าช่ือตราสินค้านัน้เป็นช่ือผลิตภณัฑ์หรือช่ือการ
บริการ แตใ่นทางตรงกนัข้ามการศึกษาหลกัฐานภายนอกสามารถช่วยในการระบุประเภทของช่ือ
ตราสนิค้าได้ โดยท่ีหลกัฐานภายนอกตามงานวิจยันีก็้คือการวิเคราะห์เร่ืองการเช่ือมโยงความโดย
การใช้ค าศพัท์ (Lexical cohesion) เช่น ค านามทัว่ไปท่ีเกิดติดกบัช่ือตราสนิค้าสามารถช่วยในการ
บอกประเภทวา่ช่ือตราสนิค้านัน้เป็นช่ือผลิตภณัฑ์หรือช่ือการบริการ อาทิเช่น the magazine Der 
Spiegel นอกจากนีก้ารวิเคราะห์โดยใช้พืน้ฐานความรู้เดิมและค าปรากฏร่วม (Background 
knowledge and collocation) นัน้ก็สามารถช่วยในการระบุประเภทช่ือตราสินค้าได้ เช่น ช่ือ     
ตราสินค้าประเภทบริการมักเกิดร่วมกับค ากริยา “report” เป็นต้น และส าหรับในสว่นท่ีสองของ
งานวิจยันีก็้เลอืกใช้ Transformation-based learning เพื่อดูค่าความถูกต้องและค่าความแม่นย า
จากการวิเคราะห์การรู้จ าช่ือเฉพาะผลติภณัฑ์ 
 

และจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัยตามแนวภาษาศาสตร์
คอมพิวเตอร์ทัง้สองงานข้างต้น ผู้วิจยัพบวา่แนวทางการวิเคราะห์เพื่อก าหนดค านิยามของค าท่ีใช้
ในงานวิจยัทัง้สองงานนีมี้มุมมองท่ีใช้ในการวิเคราะห์ต่างกัน กลา่วคือ ในงานวิจัยของ Liu et al. 
แสดงให้เห็นวา่แนวทางการวิเคราะห์เพื่อก าหนดกรอบนิยามให้กับค าท่ีใช้ในการศึกษานัน้เป็นการ
วิเคราะห์โดยอิงเร่ืองรูปแบบของการประกอบกันเป็นช่ือเฉพาะท่ีอ้างถึงผลิตภณัฑ์ ฉะนัน้ จึงเป็น
เหตุผลท่ีอธิบายได้ว่าท าไมช่ือผลิตภัณฑ์จึงเป็นค าท่ีมีนิยามครอบคลุม ช่ือตราสินค้า และช่ือ
ประเภทของสนิค้า ซึ่งต่างจากงานวิจัยของ Nilsson and Malmgren ท่ีสนใจ ช่ือเคร่ืองหมายทาง
การค้า (ช่ือตราสินค้า) เป็นหลกัท าให้มีขอบเขตของค าท่ีกว้างกว่าคือรวมถึงช่ือผลิตภัณฑ์และ
บริการ เน่ืองจาก ช่ือเคร่ืองหมายทางการค้าเป็นสิ่งท่ีอ้างถึงกลุม่ต่างๆของสินค้าและบริการทาง
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การค้าใดๆทัง้หมด โดยท่ีช่ือผลิตภัณฑ์ และบริการเป็นส่วนย่อยท่ีใช้อ้างถึงสินค้าบริการท่ีอยู่
ภายใต้ช่ือเคร่ืองหมายทางการค้า  

 
2.3.2 งานวิจัยตามแนวอรรถศาสตร์ 

งานวิจัยเร่ือง Semantic analysis of thai products' Brand names ของ 
Boonpaisarnsatit (2005) เป็นงานวิจัยท่ีเน้นศึกษาวิเคราะห์ช่ือตราสินค้าไทยตามแนว
อรรถศาสตร์ โดยประยกุต์ใช้กฎสามเหลีย่มแหง่ความหมาย ของ Ogden and Richard, Hoffman 
และ Dirven and Verspoor เป็นพืน้ฐานในการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ทางความหมายระหว่างช่ือ
ผลติภณัฑ์กบัผลติภณัฑ์วา่มีการอ้างถึงในรูปแบบใด กลา่วคือ ช่ือผลิตภณัฑ์ สามารถจ าแนกออก
ได้เป็น 2 ประเภท คือ ช่ือประเภทสินค้าอย่างง่าย (simple referent) และ ช่ือประเภทสินค้าแบบ
ซบัซ้อน (complex referent) โดยท่ีช่ือประเภทสนิค้าอยา่งง่ายสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท 
คือ ช่ือประเภทสนิค้าแบบทัว่ไป (general level) หรือช่ือท่ีใช้เรียกสินค้าในภาพรวม ไม่ได้ชีเ้ฉพาะ
วา่เป็นสนิค้าประเภทยอ่ยใด เช่น เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น และ ช่ือประเภทสินค้าแบบพืน้ฐาน (basic 
level) หรือช่ือท่ีใช้เรียกสินค้าท่ีชีเ้ฉพาะเจาะจงลงไปว่าเป็นสินค้าประเภทไหน เช่น ตู้  เก้าอี ้โต๊ะ  
ฉะนัน้เม่ือผู้อ่านพบช่ือสนิค้าประเภทนีแ้ล้ว ผู้อ่านก็จะเกิดภาพมโนทศัน์ของสินค้าชนิดเดียว คือ ตู้  
หรือ เก้าอี ้หรือ โต๊ะ เพียงอยา่งเดียวเทา่นัน้ เป็นต้น ในขณะเดียวกนัช่ือสินค้าแบบซบัซ้อนเป็นการ
อ้างถึงช่ือผลติภณัฑ์ท่ีมีภาพมโนทศัน์มากกว่าหนึ่งภาพ โดยท่ี สามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภทคือ  
ช่ือสินค้าแบบซับซ้อนท่ีมีสองส่วนประกอบ และ ช่ือสินค้าแบบซับซ้อนท่ีมีมากกว่าสอง
สว่นประกอบ เช่น กล้วยกวน เป็นช่ือสินค้าแบบซบัซ้อน เพราะเป็นช่ือผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถแสดง
ภาพมโนทัศน์สองภาพคือ กล้วย และกวน ซึ่งนับได้ว่าเป็นช่ือสินค้าแบบซับซ้อนท่ีมีสอง
สว่นประกอบ เพราะมีการอ้างถึงวตัถุ หรือกล้วย และการอ้างถึงกระบวนการผลิต หรือการกวน 
เป็นต้น    

ช่ือตราสินค้าในงานวิจัยของ Boonpaisarnsatit นีห้มายถึงช่ือท่ีสามารถแบ่งได้
เป็น 2 องค์ประกอบคือ ช่ือผลิตภณัฑ์ (Product Name) และ ช่ือทางการค้า (Trade name) โดย
อธิบายไว้ดงันี ้

1) ช่ือผลติภณัฑ์เป็นตวับง่ชีส้ิง่อ้างถึงที่ชดัเจนวา่ผลติภณัฑ์นัน้คืออะไร หรืออาจ
กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าช่ือผลิตภัณฑ์ในงานวิจัยนี  ้ ก็คือ ค านามทั่วไปท่ีใช้บอกประเภทของ
ผลิตภณัฑ์ เช่น กล้วยตาก น า้พริก เป็นต้น และจากค านิยามนีผู้้ วิจัยเห็นว่า “ช่ือผลิตภณัฑ์” ใน
งานวิจยันีมี้กรอบนิยามของความหมายท่ีตา่งไปจากค านิยามของ “ช่ือผลิตภณัฑ์” ในงานวิจัยของ 
Liu et al. และ Nilsson and Malmgren  กลา่วคือ ในงานวิจัยของ Boonpaisarnsatit ช่ือ
ผลติภณัฑ์ หมายถึงช่ือท่ีมีลกัษณะเหมือนค านามทัว่ไปมากกว่า เช่น น า้พริก กล้วยอบน า้ผึง้ ฯลฯ 
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แตใ่นทางกลบักันช่ือผลิตภณัฑ์ของ Liu et al. และ Nilsson and Malmgren คือ ช่ือท่ีผู้ผลิตตัง้ใจ
ก าหนดขึน้เพื่อใช้เรียกสินค้าของตนให้แตกต่างจากสินค้าของผู้ผลิตรายอ่ืน เช่น Volvo C70  
Nokia 3310 ฯลฯ 

2) ช่ือทางการค้าเป็นสว่นท่ีส าคญัในช่ือตราสินค้าเพราะเป็นสิ่งท่ีใช้ระบุว่าเป็น
ผลติภณัฑ์ยี่ห้อไหน โดยท่ีการสร้างช่ือตราสนิค้า OTOP และ สนิค้าสง่ออกของไทย นัน้ไม่ได้มีกฎท่ี
ชดัเจน แตส่ามารถแบง่ออกได้เป็น 3 ประเภทหลกั คือ  

2.1) ใช้ช่ือเฉพาะ (Proper Name) ทัง้ท่ีเป็นช่ือคน และ/หรือ ช่ือสถานท่ี 
เช่น “แม่ประนอม” (ช่ือน า้พริก) “ไชยา” (ช่ือไขเ่ค็ม) เป็นต้น 

2.2) ใช้ช่ือค านามทัว่ไป (Common Name) เช่น ช้าง (ช่ือเบียร์) เสือ 
(ช่ือปนู) เป็นต้น 

2.3) ใช้ช่ือท่ีประดิษฐ์ขึน้ใหม่ (Invented Name) โดยแบ่งออกได้เป็น 3 
ประเภทยอ่ย คือ  

   (1) Acronymic Names เป็นการสร้างช่ือเคร่ืองหมายทาง
การค้าโดยใช้อักษรตัวแรกของช่ือบริษัท หรือ ช่ือเจ้าของบริษัท เช่น UFC (Universal Food 
Company) 

(2) Blended Names เป็นการสร้างช่ือโดยการรวมความหมาย 
เช่น Banarak มาจากการรวมกันระหว่าง Banana (กล้วย ซึ่งเป็นช่ือผลิตภณัฑ์) และ Bangrak 
(ช่ือสถานท่ีผลติ) 

 (3) Deviated Names เป็นการสร้างช่ือโดยใช้เทคนิคการเปลี่ยน
รูปเพื่อให้ลกูค้า สามารถจดจ าช่ือเคร่ืองหมายทางการค้านีไ้ด้ดีขึน้ เช่น Rain Kote แทนท่ีจะเป็น 
Rain Coat เป็นต้น 

ซึง่การตัง้ช่ือทางการค้าของผู้ผลติจะเลอืกใช้ช่ือแบบใดก็ได้ โดยท่ีความหมายของ
ช่ือทางการค้าเหลา่นีส้ามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ช่ือทางการค้าท่ีมีความหมายแฝง 
(Connotative meaning) และช่ือทางการค้าท่ีมีความหมายตรงตัว (Denotative meaning) 
กลา่วคือ การเลอืกใช้ช่ือตราสนิค้าที่มีความหมายตรงตวันัน้ก็เพราะผู้ผลิตต้องการให้ช่ือตราสินค้า
สามารถบอกความสมัพนัธ์ระหว่างผลิตภณัฑ์กับตราสินค้าได้ตรงตวั เช่น มะนาวผงตรามะนาว 
สามารถสือ่ถึงผู้บริโภคได้ทนัทีว่าสินค้านัน้เก่ียวข้องกับมะนาว ในขณะเดียวกันช่ือตราสินค้าท่ีใช้
ความหมายแฝง เป็นความพยายามของผู้ผลิตท่ีจะให้ผู้บริโภคเข้าใจความหมายท่ีแฝงอยู่ของช่ือ
ตราสนิค้า เช่น กระเบือ้งตราช้าง ท าให้เกิดความรู้สกึวา่สนิค้านัน้มีความแข็งแรงทนทาน เปรียบได้
กบัพละก าลงัของช้าง เป็นต้น และสดุท้ายเม่ือรวมองค์ประกอบของช่ือผลิตภณัฑ์และช่ือทางการ
ค้าแล้วนัน้ก็สามารถสรุปได้วา่ลกัษณะของช่ือตราสนิค้าไทยมีรูปแบบหลกั 3 ประการ คือ 



 

 

 

16 

1) ช่ือตราสินค้าเกิดจาก ช่ือผลิตภัณฑ์ + “ตรา” + ช่ือทางการค้า เช่น       
เคร่ืองเขียนตราม้า เป็นต้น 

2) ช่ือตราสินค้าเกิดจาก ช่ือผลิตภณัฑ์ + ช่ือทางการค้า เช่น   กล้วยกรอบ   
ผกาพร เป็นต้น 

3) ช่ือตราสินค้าเกิดจาก ช่ือทางการค้า + ช่ือผลิตภณัฑ์ เช่น จ านรรจาผ้าไหม
ไทย เป็นต้น 

 
2.4 ค าจ ากัดความของข่าวเศรษฐกิจ  

คลงัข้อมลูท่ีปรากฏจริงในหนงัสอืพิมพ์ไทยมีลกัษณะการแบ่งหวัข้อข่าวท่ีแตกต่างกันบ้าง 
แตท่ัง้นีผู้้วิจยัจะทบทวนวรรณกรรมในสว่นของหวัข้อขา่วท่ีอยูใ่นขอบเขตของงานวิจยันีเ้ทา่นัน้ ซึ่งก็
คือ หวัข้อข่าวเศรษฐกิจ ซึ่งจากการเก็บข้อมูลจากหนงัสือพิมพ์ออนไลน์ผู้ วิจัยพบว่า มีประเด็นท่ี
น่าสนใจในเร่ืองของการหาขอบเขตนิยามของค าว่าข่าวเศรษฐกิจ ทัง้นีเ้พื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการ
เลือกเก็บข้อมูลเพื่องานวิจัยนี ้กลา่วคือ ในบางส านกัพิมพ์ได้แยกหวัข้อข่าวการตลาดออกจาก
หัวข้อข่าวเศรษฐกิจ เช่น หนังสือพิมพ์ข่าวสด แต่ในบางส านักพิมพ์ไม่ได้มีการแยกหัวข้อข่าว
การตลาดออกมาเป็นอีกหวัข้อหนึ่ง แต่กลบัมีเพียงหวัข้อข่าวเศรษฐกิจ เช่น หนังสือพิมพ์มติชน 
หรือแม้แต่บางส านักพิมพ์อย่างประชาชาติธุรกิจ ท่ีมิได้มีการแบ่งประเภทหัวข้อข่าวเศรษฐกิจ
ออกมาอย่างชัดเจนเช่นส านกัพิมพ์อ่ืนๆ แต่กลบัมีการแบ่งประเภทหัวข้อข่าวอ่ืนๆท่ี เก่ียวข้องกับ
เศรษฐกิจ ซึ่งก็คือ หวัข้อข่าวการค้า การเงิน และการตลาด ฉะนัน้ผู้ วิจัยจึงจ าเป็นต้องทบทวน
วรรณกรรมเพื่อหานิยามของค าว่า “ข่าวเศรษฐกิจ” ว่าแท้จริงแล้วสามารถหมายรวมถึงข่าว
ประเภทหัวข้อใดได้บ้าง หรือ ค าว่าข่าวเศรษฐกิจหมายถึงข่าวท่ีอยู่ภายใต้หัวข้อข่าวเศรษฐกิจ
เทา่นัน้ 

พิศิษฐ์ ชวาลาธวธั  (2546: 195 – 208) อธิบายว่า “ข่าวเศรษฐกิจ หมายถึง นโยบาย
เศรษฐกิจหรือมาตรการทางเศรษฐกิจท่ีออกมาจากรัฐบาลท่ีมักถือเป็นข่าวนโยบายเศรษฐกิจ      
มหภาค (Macro Economic) นโยบายเหลา่นัน้จะสง่ผลกระทบกับกิจกรรมของภาคธุรกิจท่ีอยู่ใน
รูปของบริษัทหรือองค์กร บุคลากรในองค์กร และนอกองค์กร ไม่วา่จะเกิดผลไปในทางบวกหรือเชิง
ลบ ข่าวในลักษณะนีม้ักถือเป็นข่าวเศรษฐกิจจุลภาค (Micro Economic) หรือข่าวธุรกิจ 
(Business News)” นอกจากนีแ้ล้ว พิศิษฐ์ ชวาลาธวัธ ยังอธิบายว่าข่าวเศรษฐกิจเป็นข่าวท่ี
ประกอบด้วยขา่วประเภทย่อยต่างๆ ดงันี ้ข่าวการเงินการธนาคาร, ข่าวการค้าและพาณิชย์, ข่าว
อุตสาหกรรมและการลงทนุ, ขา่วคมนาคมและการขนสง่, ขา่วเกษตร, ข่าวไอที-คอมพิวเตอร์, และ
ขา่วการตลาด ทัง้นีเ้พราะประเภทย่อยต่างๆเหลา่นีล้้วนเป็นเร่ืองท่ีมีสว่นสมัพนัธ์และเก่ียวข้องกับ
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เศรษฐกิจโดยตรง และการแยกประเภทย่อยต่างๆก็เพื่อให้ผู้บริโภคข่าวสารสามารถเลือกบริโภค
ขา่วได้ตรงตามความสนใจของตนเอง 

 
พรวิภา ไชยสมคุณ (2543: 11) ได้นิยามความหมายของข่าวเศรษฐกิจไว้ว่า “ข่าว

เศรษฐกิจ หมายถึง รายงานขา่วท่ีเสนอเนือ้หาเก่ียวกบัองค์กร บุคคลในองค์กรหรือภายนอกองค์กร
ท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานหรือการเปลี่ยนแปลงธุรกิจและระบบเศรษฐกิจ แต่ไม่รวมถึงสว่นท่ี
แสดงความคิดเห็น” ฉะนัน้ในงานวิจยัของพรวิภา ไชยสมคณุ จึงก าหนดให้ข่าวเศรษฐกิจ หมายถึง 
ขา่วท่ีเสนอเนือ้หาที่เก่ียวข้องกบัการเงิน – การธนาคาร, การก่อสร้าง – ท่ีดิน, และ การตลาด 

 
นอกจากนีแ้ล้ว สิริทิพย์ ขนัสวุรรณ (2539: 141 – 160) ยงัได้อธิบายว่า “ข่าวเศรษฐกิจ

และการเงิน (Economic and Financial News)  ซึ่งจะรายงานข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับภาวะ
เศรษฐกิจและการเงิน รวมทัง้กิจกรรมความเคลื่อนไหวต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอกประเทศท่ี
เก่ียวพนักบัภาวะเศรษฐกิจและการเงิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารทางการค้า การลงทุน การเงิน
การธนาคาร การเกษตรและอุตสาหกรรม ฯลฯ ท่ีมีความส าคัญและมีผลกระทบต่อประเทศชาติ
และประชาชนในประเทศ”  ซึ่งข่าวเศรษฐกิจและการเงินตามความหมายของสิริทิพย์ ขนัสวุรรณ 
สามารถแบง่ออกเป็นประเภทยอ่ยตา่งๆได้ดงันี ้ขา่วการเงินการธนาคาร ขา่วการเกษตร ขา่วการค้า
และการสง่ออก ขา่วการตลาด ข่าวการลงทุนและการอุตสาหกรรม ข่าวแรงงาน ข่าวการก่อสร้าง
และท่ีดิน ขา่วการขนสง่ ข่าวธุรกิจการท่องเท่ียว และข่าวเศรษฐกิจการเมือง ซึ่งการแบ่งชนิดของ
ขา่วเช่นนีก็้เพื่อให้เป็นไปตามกลุม่เป้าหมายท่ีบริโภคขา่วสาร 

 
จากการทบทวนวรรณกรรมเร่ืองนิยามและประเภทย่อยของข่าวเศรษฐกิจ  ผู้วิจัยพบว่า

ขา่วเศรษฐกิจเป็นหวัข้อขา่วใหญ่ท่ีประกอบด้วยหวัข้อขา่วประเภทยอ่ยอ่ืนๆอีกมากมายท่ีเก่ียวข้อง
กับระบบเศรษฐกิจ โดยท่ีการแบ่งประเภทย่อยของข่าวเศรษฐกิจก็อาจจะแตกต่างกันไปตาม    
แนวทางการวิเคราะห์ของแตล่ะบุคคล  แตถ้่าหากน าการแบ่งประเภทจากการทบทวนวรรณกรรม
ข้างต้น ผู้วิจยัพบวา่ในข้อมลูขา่วท่ีปรากฏจริงมีการแบง่ประเภทขา่วเศรษฐกิจออกเป็น 5 หวัข้อ คือ 
ขา่วเศรษฐกิจ ขา่วการค้า ข่าวการเงิน ข่าวการตลาด และไอซีที แต่ด้วยเหตุผลด้าน คุณลกัษณะ
เฉพาะของเนือ้ขา่วไอซีทีท่ีมุ่งเน้นแตส่นิค้าไอที ท าให้เป็นการจ ากดัขอบเขตประเภทกลุม่ผลิตภณัฑ์ 
ซึง่อาจสง่ผลให้ผลวิจยัมีประโยชน์ตอ่คลงัข้อมลูบางประเภทเทา่นัน้ ด้วยเหตนีุผู้้วิจยัจึงไม่เลือกเก็บ
ข้อมลูจากหวัข้อขา่วไอซีที แตจ่ะเลอืกเก็บข้อมลูขา่วท่ีประกอบด้วยช่ือผลิตภณัฑ์ภายใต้หวัข้อข่าว
เศรษฐกิจ และหัวข้อข่าวท่ีเก่ียวข้องกับเศรษฐกิจ ซึ่งก็คือ ข่าวการค้า ข่าวการเงิน และข่าว
การตลาด เพราะผู้ วิจัยถือว่าข่าวทัง้ 3 หัวข้อนีเ้ป็นข่าวเศรษฐกิจประเภทหนึ่งตามท่ีได้ทบทวน



 

 

 

18 

วรรณกรรมข้างต้น ฉะนัน้ผู้วิจยัจึงสามารถสรุปได้ว่าคลงัข้อมูลท่ีใช้ในงานวิจัยนีเ้ป็นคลงัข้อมูลท่ีมิ
ได้มาจากข่าวท่ีปรากฏใน “หวัข้อข่าวเศรษฐกิจ” โดยตรงเท่านัน้ แต่เป็นคลงัข้อมูลท่ีเก็บมาจาก
หวัข้อข่าวอ่ืนๆท่ีอยู่ภายใต้ขอบเขตของค าว่าข่าวเศรษฐกิจด้วย โดยผู้ วิจัยจะเรียกคลงัข้อมูลใน
งานวิจยันีท้ัง้หมดวา่เป็น “ขา่วเศรษฐกิจ”  
 
2.5 หมวดหมู่ที่ใช้ในการระบุประเภทของช่ือผลิตภณัฑ์ 
 จากปัญหาในการระบุประเภทของช่ือผลิตภัณฑ์เพื่อประโยชน์ในการรู้จ าช่ือผลิตภัณฑ์ 
ผู้วิจัยจึงได้ทบทวนวรรณกรรมในเร่ืองของหมวดหมู่ท่ีใช้ในการจัดประเภทของผลิตภัณฑ์ ทัง้นีก็้
เพื่อให้การระบุประเภทของช่ือผลติภณัฑ์ในงานวิจยันีมี้ความถกูต้องและสามารถน าข้อมลูจากการ
วิเคราะห์ไปใช้ได้โดยทัว่ไป ฉะนัน้ผู้วิจัยจึงเลือกใช้เกณฑ์ของวิกิพีเดีย (Wikipedia) ภายใต้หวัข้อ
เร่ือง Category: Brands by product type  อย่างไรก็ตามผู้ วิจัยพบว่าการจัดประเภทตาม           
วิกิพีเดียทัง้หมดนัน้จะท าให้มีกลุ่มผลิตภัณฑ์บางประเภทอยู่นอกขอบเขตการวิจัย อาทิเช่น        
แบรนด์ของร้านอาหาร แบรนด์ของห้างสรรพสินค้า รวมอยู่ด้วย ฉะนัน้ผู้ วิจัยจึงจ าเป็นต้อง
พิจารณาเลอืกใช้เฉพาะหมวดหมู่ท่ีอยูใ่นขอบเขตของการวิจัย ซึ่งก็คือ หมวดหมู่ท่ีเป็นกลุม่ของช่ือ
ผลติภณัฑ์เทา่นัน้  นอกจากนีผู้้ วิจัยยงัพบปัญหาว่าการจัดหมวดหมู่ประเภทของช่ือผลิตภณัฑ์ใน   
วิกิพีเดียนัน้ไม่สามารถครอบคลมุประเภทผลิตภณัฑ์ท่ีมีอยู่จริงได้ทัง้หมด หรือในบางกรณีท่ีผู้วิจัย
พบว่าการแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์ตามแบบวิกิพีเดียนัน้มีขอบเขตท่ีซ า้ซ้อนในบางประเภท
ผลติภณัฑ์ เช่น การแบง่ผลติภณัฑ์ประเภทกล้องถ่ายรูป และผลติภณัฑ์ประเภทโทรศพัท์มือถือ ซึ่ง
ผลติภณัฑ์ทัง้ 2 ประเภทนีน้บัได้ว่าเป็นผลิตภณัฑ์ประเภทอิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนึ่ง แต่วิกิพีเดีย
ได้แยกผลติภณัฑ์ทัง้ 2 ประเภทออกจากผลติภณัฑ์ประเภทเคร่ืองอิเลก็ทรอนิกส์ ฉะนัน้ผู้วิจัยจึงหา
หลกัเกณฑ์อ่ืนมาร่วมใช้ในการก าหนดประเภทผลิตภณัฑ์เพิ่มเติมเพื่อแก้ปัญหาในเร่ืองความไม่
ครอบคลุมของประเภทผลิตภัณฑ์ท่ีมีอยู่จริ ง อีกทัง้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการรวบประเภท
ผลิตภัณฑ์เพื่อไม่ให้เกิดความซ า้ซ้อน หรือเกิดความซ า้ซ้อนน้อยท่ีสุด ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกใช้เกณฑ์
ของกรมสง่เสริมการสง่ออก กระทรวงพาณิชย์เป็นแนวทางในการจัดประเภทผลิตภณัฑ์ร่วมกับ
เกณฑ์ของวิกิพีเดีย และสามารถสรุปหมวดหมู่ท่ีใช้ในการระบุประเภทของช่ือผลติภณัฑ์ในงานวิจัย
นีไ้ด้ ดงันี ้

1) สินค้าอาหาร (Foods) กรมส่งเสริมการส่งออกก าหนดให้ค าว่า “สินค้าอาหาร”     
หมายรวมถึง สนิค้าเกษตร สนิค้าผกัผลไม้สดและแปรรูป สินค้าอาหารทะเลสดและแปรรูป สินค้า
ปศุสตัว์ และสินค้าอาหารอ่ืนๆ นอกจากนีต้าม มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.
2522   ได้อธิบายความหมายของอาหารไว้วา่     
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“อาหาร คือ วัตถุทุกชนิดท่ีคนกิน ด่ืม ดม หรือน าเข้าสู่ร่างกายด้วย
วิธีการใดๆ หรือรูปลกัษณะใดๆ แต่ไม่รวมถึงยา วตัถุออกฤทธ์ิต่อจิต
ประสาท หรือเสพย์ติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยกรณีนัน้แล้วแต่กรณี 
หรือ อาหาร คือ วตัถุประสงค์ท่ีมุ่งหมายส าหรับใช้หรือใช้เป็นสว่นผสม
ในการผลิตอาหารรวมถึงวตัถุเจือปนอาหาร สีและเคร่ืองปรุงแต่งกลิ่น
รส” (อ้างถึงโดย ณรงค์ ศิขิรัมย์ 2553)  

ฉะนัน้ในงานวิจัยนีน้อกจากผู้ วิจัยจะก าหนดขอบเขตของค าว่า “สินค้าอาหาร” ตาม
ประเภทท่ีกรมส่งเสริมการส่งออกก าหนดไว้แล้วนัน้ สินค้าอาหารในงานวิจัยนีย้งัหมายรวมถึง
สว่นผสมท่ีใช้เป็นวตัถเุจือปนอาหาร เช่น สีและเคร่ืองปรุงแต่งกลิ่น และเคร่ืองด่ืมต่างๆทัง้ท่ีมีและ
ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ด้วย ทัง้นีด้้วยเหตุผลท่ีว่าผลิตภัณฑ์ทัง้สองประเภท นีต้่างก็มี
วตัถปุระสงค์เพื่อการบริโภคเช่นเดียวกบัสนิค้าอาหารชนิดอ่ืนๆ 

2) เคร่ืองมือแพทย์ (Medical Devices) เป็นสินค้าท่ีกรมสง่เสริมการสง่ออกจัดให้เป็น
สนิค้าประเภทยอ่ยของสนิค้าเพื่อสขุภาพ (ซึ่งประกอบด้วยสินค้า 3 ประเภท คือ เคร่ืองมือแพทย์, 
ผลติภณัฑ์เภสชักรรม, เคร่ืองส าอางและผลติภณัฑ์สปา) แตใ่นงานวิจยันี ้ผู้วิจัยได้ก าหนดให้สินค้า
ประเภทย่อยทัง้ 3 ประเภทเป็นหมวดหมู่หลกั ทัง้นีด้้วยเหตุผลของวัตถุประสงค์ในการใช้ท่ีมี
คุณลักษณะท่ีแตกต่างกัน กล่าวคือ เคร่ืองมือแพทย์ เป็นหมวดหมู่ท่ีเน้นเฉพาะสินค้าท่ีเป็น
เคร่ืองมือซึง่ใช้ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

3) ผลิตภณัฑ์เภสชักรรม (Pharmaceutics) หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นยารักษาโรค 

4) เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑ์สปา (Cosmetic and Spa Products) ส านกังาน
คณะกรรมการอาหารและยา กองควบคมุเคร่ืองส าอาง อธิบายว่า เคร่ืองส าอางเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมี
วตัถุประสงค์เพื่อความสะอาดหรือเพื่อความสวยงาม  ฉะนัน้ในงานวิจัยนี ้ผู้วิจัยได้ก าหนดให้ 
เคร่ืองส าอางและผลติภณัฑ์สปา หมายรวมถึง เคร่ืองส าอางจ าพวกท่ีใช้เพื่อตกแตง่ให้สวยงาม เช่น 
ลิปสติก แป้ง เป็นต้น และผลิตภณัฑ์ท่ีมีวตัถุประสงค์ในเร่ืองของอนามัยสว่นบุคคล เช่น สบู่ลกัส์ 
ยาสฟัีนคอลเกต เป็นต้น 

5) สินค้าเพื่อสุขภาพทางสายตา (Eyewear brands) เช่น แว่นสายตา แว่นกันแดด          
คอนแทคเลนส์ 

6) เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและสว่นประกอบ / อิเล็กทรอนิกส์ (Electrical Products and Parts / 
Electronics) คือ กลุม่ผลติภณัฑ์ท่ีเปลีย่นพลงังานไฟฟ้าเป็นพลงังานรูปอ่ืน เพื่อน ามาใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจ าวนั หรืออาจเป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เคร่ืองซกัผ้า โทรศพัท์มือถือ กล้อง
ดิจิตอล เป็นต้น 
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7) ยานยนต์, อุปกรณ์และสว่นประกอบ (Automotive / Auto Parts and Accessories) 
คือ สินค้าประเภทยานพาหนะทัง้ท่ีใช้เคร่ืองยนต์และไม่ใช้เคร่ืองยนต์ เช่น รถยนต์ จักรยาน 
นอกจากนีย้งัหมายรวมถึงอุปกรณ์ตา่งๆที่เป็นสว่นใดสว่นหนึง่ของยานพาหนะ เช่น ยางรถยนต์ 

8) วสัดุก่อสร้าง และวัสดุเคร่ืองมือ (Building Material and Hardware Items) คือ 
สนิค้าประเภทอุปกรณ์ก่อสร้างและเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ท่ีใช้ในงานก่อสร้าง เช่น กลอนประตู ก๊อกน า้ 
แผน่หลงัคา ฯลฯ 

9) เคมีภณัฑ์ และเม็ดพลาสติก (Chemicals and Plastic Rasin) ผู้วิจยัจดัให้ผลิตภณัฑ์
ประเภทเม็ดพลาสติกรวมอยู่ในหมวดหมู่ เดียวกับผลิตภัณฑ์ทางเคมีตามการจัดหมวดหมู่
ผลติภณัฑ์ของกรมสง่เสริมการสง่ออก อีกทัง้ผู้วิจยัเห็นวา่ผลติภณัฑ์ประเภทเม็ดพลาสติกเป็นสว่น
หนึง่ของงานอุตสาหกรรมการผลติทางเคมีภณัฑ์ 

10) สิ่งพิมพ์ กระดาษ และบรรจุภณัฑ์ (Printing Products, Paper and Packaging) 
เช่น การ์ดอวยพรแบรนด์ Hallmark  เป็นต้น การท่ีผู้วิจยัจดัให้ผลติภณัฑ์ทัง้ 3 ชนิดนีอ้ยูใ่นประเภท
เดียวกันนอกจากจะเป็นการจัดประเภทตามแบบท่ีกรมสง่เสริมการสง่ออกก าหนดไว้ ผู้วิจัยยงัมี
เหตุผลในเร่ืองของคุณสมบติัร่วมกันของผลิตภณัฑ์ทัง้ 3 ประเภทนี ้กลา่วคือ สิ่งพิมพ์ เป็นสินค้า
จ าพวกสมดุ กระดาษฯลฯ ในขณะเดียวกนัยงัมีการใช้สิ่งพิมพ์เป็นสว่นหนึ่งของบรรจุภณัฑ์ เพราะ
บรรจุภณัฑ์มิได้หมายถึงสิ่งท่ีใช้เพื่อบรรจุเท่านัน้ แต่ค าว่า บรรจุภณัฑ์ยงัหมายรวมถึงสิ่งท่ีห่อหุ้ม
ผลติภณัฑ์ได้ 

11) เคร่ืองจักรกลและสว่นประกอบ (Machinery and Equipment) คือ กลุม่ผลิตภณัฑ์
จ าพวกเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ตา่งๆที่ใช้ในวงการอุตสาหกรรม 

12) อัญมณีและเคร่ืองประดับ (Gems and Jewelry) คือ เคร่ืองประดบัท่ีมีค่าจ าพวก   
อญัมณีตา่งๆ ซึง่ใช้เพื่อตกแตง่ร่างกาย 

13) นาฬิกา (Watch / Clock)  ผู้วิจัยได้จัดให้นาฬิกาข้อมือ และนาฬิกาตัง้โต๊ะอยู่ใน
ประเภทของผลติภณัฑ์เดียวกนั ซึ่งตา่งไปจากการแบง่ประเภทตามวิกิพีเดีย ทัง้นีผู้้ วิจัยเลือกตดัสิน
จากคุณสมบติัหลกัร่วมท่ีผลิตภณัฑ์ทัง้ 2 ประเภทนีมี้ร่วมกัน คือ ใช้เป็นเคร่ืองบอกเวลาและใน
ภาษาไทยก็ใช้ค าหลกัค าเดียวกนั คือ นาฬิกา 

14) กระเป๋า รองเท้า และเคร่ืองหนงั (Bag / Footwear / Leather Products) ผู้วิจัยได้
จัดแบ่งหมวดหมู่นีต้ามเกณฑ์ของกรมสง่เสริมการส่งออก เพราะผู้ วิจัยพิจารณาจากคุณสมบัติ
ร่วมกนัของกระเป๋า และรองเท้าท่ีบางครัง้ผลิตจากหนงั ฉะนัน้การรวมสินค้าทัง้ 3 ประเภทนีไ้ว้ใน
หมวดหมู่เดียวกันสามารถลดปัญหาเร่ืองการซ า้ซ้อนของประเภทผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถเกิดขึน้ได้
เม่ือรองเท้า หรือกระเป๋าใดๆผลติมาจากหนงั 
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15) สิ่งทอ เสือ้ผ้า และเคร่ืองประดับแฟชั่น (Textile, Garment and Fashion 
Accessories) คือ ผลติภณัฑ์จ าพวกสิง่ทอ เสือ้ผ้า และเคร่ืองประดบัตามแฟชัน่ท่ีใช้ส าหรับสวมใส่
เพื่อตกแต่งมากไปกว่าเสือ้ผ้า เช่น หมวก ผ้าพนัคอ ซึ่งการแยกประเภทเคร่ืองประดบัแฟชั่นออก
จากประเภทผลิตภณัฑ์จ าพวกอัญมณีและเคร่ืองประดับนี ้นอกจากจะเป็นไปตามแบบการแบ่ง
ประเภทของกรมสง่เสริมการสง่ออกแล้ว เอือ้มฟ้า ภริูชานนท์ (2553) ยงัได้อธิบายความหมายของ 
"เคร่ืองประดบั" ว่าเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถจ าแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ เคร่ืองประดบัพวก   
อญัมณีและเคร่ืองตกแต่งท าด้วยผ้าหรือของใช้ในการแต่งกาย ท่ีรวมเรียกว่า accessories ไม่ว่า
จะเป็นเคร่ืองประดบัของ บุรุษหรือสตรี เพื่อเป็นสิง่ช่วยเสริมสร้างบุคลกิของผู้สวมใส ่

16) ผลติภณัฑ์กีฬา (Sporting Goods) คือ ผลติภณัฑ์ท่ีผลติขึน้มาเพื่อมีวตัถปุระสงค์การ
ใช้ทางการกีฬา เช่น ชุดกีฬา อุปกรณ์ในการเลน่กีฬา เป็นต้น 

17) เฟอร์นิเจอร์และชิน้ส่วน (Furniture and Parts) คือ ผลิตภัณฑ์หรือชิน้ส่วนของ
ผลติภณัฑ์ท่ีใช้ตกแตง่ตอ่เติมเพื่อความสวยงาม หรือผลิตภณัฑ์ท่ีมีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ เช่น ใช้เพื่อ
เป็นท่ีเก็บสิง่ของเคร่ืองใช้ตา่งๆ  

18) ของขวญัของช าร่วยและเคร่ืองตกแต่ง / งานฝีมือ (Gift and Decorative Items / 
Handicrafts)  

19) ผลติภณัฑ์ของใช้ครัวเรือน (Household Products) คือ กลุม่ผลติภณัฑ์ของใช้ภายใน
ครัวเรือนทัว่ไป เช่น ชุดเคร่ืองครัว เป็นต้น 

20) เคหะสิ่งทอ (Home Textile) คือ กลุม่ผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ตกแต่งบ้านซึ่งท าจากสิ่งทอท่ี
เป็นทัง้ผ้าผืนหรือเส้นใยตา่งๆ เช่น ชุดเคร่ืองนอน เป็นต้น 

21) ของเล่น (Toys and Games) คือ ผลิตภัณฑ์ท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อการเล่น เช่น        
ตวัตอ่เลโก้  

22) เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ส านักงาน (Stationery / Office Supplies and 
Equipments) เช่น สตีราม้า ปากกา Lancer 

23) บุหร่ี (Tobacco)   
24) สนิค้าที่ใช้ในงานเกษตรกรรม (Farming Products) ถึงแม้ว่าจะไม่มีการแบ่งประเภท

หมวดหมู่นีใ้นข้อมลูของกรมสง่เสริมการสง่ออก แตข้่อมลูในวิกิพีเดียปรากฏประเภทสินค้าจ าพวก
ยาฆา่แมลง (Insecticide brands) ฉะนัน้ผู้วิจัยจึงก าหนดหมวดหมู่สินค้าท่ีใช้ในงานเกษตรกรรม 
เพื่อให้เป็นหมวดหมู่ท่ีสามารถอธิบายครอบคลมุสนิค้าอ่ืนๆท่ีใช้ในงานเกษตรกรรมได้ เช่น อาหาร
สตัว์ ยาก าจดัศตัรูพืช ปุ๋ ย ฯลฯ  

25) ผลติภณัฑ์ท าความสะอาด (Cleaning Products) คือ ผลิตภณัฑ์ท่ีมีวตัถุประสงค์ใน
การใช้ท าความสะอาดสิง่ของเคร่ืองใช้ สถานท่ี เช่น น า้ยาล้างจานซนัไลต์ น า้ยาล้างห้องน า้วิกซอล 
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เป็นต้น และถึงแม้ว่าทัง้วิกิพีเดียและกรมสง่เสริมการสง่ออกจะไม่มีการแบ่งหมวดหมู่ผลิตภณัฑ์
ประเภทนี ้แต่จากคลงัข้อมูลข่าวแสดงให้เห็นว่าผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีการ
ปรากฏบอ่ยครัง้ ผู้วิจยัจึงจ าเป็นต้องก าหนดให้มีหมวดหมู่นีเ้พิ่มขึน้มาเพื่อแก้ปัญหาเร่ืองความไม่
ครอบคลมุประเภทผลติภณัฑ์ท่ีปรากฏใช้จริงในคลงัข้อมลู 

26) สินค้าเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ (Miscellaneous) คือกลุ่มผลิตภัณฑ์ซึ่งผู้ วิจัยพิจารณาว่าไม่
สามารถจดัให้เข้ากบักลุม่ผลติภณัฑ์ข้างต้นใดๆได้ 
 

จากการทบทวนวรรณกรรมต่างๆท าให้ผู้ วิจัยสามารถก าหนดขอบเขตของค าว่า “ช่ือ
ผลิตภณัฑ์” ได้อย่างชัดเจนซึ่งถือว่าเป็นความรู้พืน้ฐานท่ีสามารถน าไปใช้ในกระบวนการก ากับ
ข้อมูล กล่าวคือ ในการก ากับข้อมูลผู้ วิจัยต้องใช้ความรู้ท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรมนีเ้ป็น
ตวัก าหนดวา่ช่ือเฉพาะใดเป็นช่ือผลิตภณัฑ์ และเป็นผลิตภณัฑ์หมวดหมู่ใดโดยอ้างอิงจากเกณฑ์
การแบ่งหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ นอกจากนีผู้้ วิจัยยังได้แนวคิดท่ีสามารถน าไปปรับใช้กับการศึกษา
เร่ืองการบ่งชีช่ื้อผลิตภัณฑ์ในข่าวเศรษฐกิจภาษาไทย ว่าควรศึกษาไปในแนวทางใดจากการ
ทบทวนวรรณกรรมงานวิจยัตามแนวภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
 

การสรางคลังขอมูลและการกํากับช่ือผลิตภัณฑ 
 
 บทนี้ผูวิจัยไดแบงเนื้อหาออกเปน 2 สวน คือ สวนแรกเปนการอธิบายถึงวิธีการเก็บ

รวบรวมขอมูลตามขอบเขตการวิจัย สวนที่สองเปนการอธิบายถึงหลักเกณฑในการกํากับชื่อ

ผลิตภัณฑในงานวิจัย 

 
3.1 การสรางคลังขอมูล 
 คลังขอมูลที่ใชในงานวิจัยนี้เปนขอมูลที่ผูวิจัยเลือกเก็บจากขาวหนังสือพิมพทั้งหมด 4 

สํานักพิมพ คือ ไทยโพสต มติชน ประชาชาติธุรกิจ และขาวสด ซึ่งกําหนดใหขอมูลขาวของแตละ

สํานักพิมพอยูในชวงเวลาอยางนอย 1 ป จากนั้นจึงเลือกเก็บขอมูลที่อยูภายใตขอบเขตการวิจัย 

กลาวคือ เปนขอมูลขาวที่อยูภายใตหัวขอขาวเศรษฐกิจ ซึ่งจากการเก็บขอมูลขาวของสํานักพิมพ

ทั้ง 4 สํานักพิมพ ผูวิจัยพบวาการแบงหัวขอขาวของแตละสํานักพิมพแตกตางกันออกไป ฉะนั้น

หลังจากที่ไดทบทวนวรรณกรรมเร่ืองนิยามของคําวา “ขาวเศรษฐกิจ”  สามารถสรุปไดวาขาว

เศรษฐกิจเปนหัวขอขาวใหญซึ่งประกอบดวยหัวขอขาวยอยอ่ืนๆที่เกี่ยวของกับระบบเศรษฐกิจ และ

ขอมูลขาวของ 4 สํานักพิมพในงานวิจัยนี้ มีการแบงหัวขอขาวที่ตางกันในบางสํานักพิมพ กลาวคือ 

มติชน และ ไทยโพสต แบงหัวขอขาวที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจไวเพียงหมวดเดียว คือ หัวขอขาว

เศรษฐกิจ ในขณะที่ประชาชาติธุรกิจ และขาวสด แบงหัวขอขาวที่เกี่ยวของกับขาวเศรษฐกิจที่ตาง

ออกไป ดังนี้ ขาวเศรษฐกิจในหนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ ประกอบดวยหัวขอขาวการคา การเงิน 

การตลาด และไอซีที และถึงแมวาจากการทบทวนวรรณกรรม พิศิษฐ ชวาลาธวัธ (2546) อธิบาย

วาขาว  ไอที-คอมพิวเตอรเปนหัวขอขาวที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจ แตดวยคุณลักษณะที่เฉพาะของ

เนื้อขาวที่มุงเนนแตสินคาไอทีนั้น เปนการจํากัดขอบเขตประเภทกลุมผลิตภัณฑ และอาจสงผล

ใหผลวิจัยมีประโยชนตอคลังขอมูลบางประเภทเทานั้น ผูวิจัยจึงไมเลือกเก็บขอมูลจากหัวขอขาว

ไอซีที สําหรับหัวขอขาวที่เกี่ยวของกับขาวเศรษฐกิจของขาวสด ประกอบดวยหัวขอขาวเศรษฐกิจ 

และการตลาด ฉะนั้นจึงสรุปไดวาหัวขอขาวที่ใชในงานวิจัยนี้แบงออกเปน 4 หัวขอ คือ ขาว

เศรษฐกิจ ขาวการคา ขาวการเงิน และขาวการตลาด หรือรวมเรียกทั้งหมดวา “ขาวเศรษฐกิจ” 

 การเลือกขอมูลขาวที่ใชในการวิจัยนอกจากจะพิจารณาจากหัวขอขาวแลว ยังตอง

พิจารณาถึงขอมูลภายในขาวที่ใชศึกษาวิจัย ดรุณี หิรัญรักษ (อางถึงโดย พรวิภา ไชยสมคุณ 

2543) อธิบายวาการเสนอขาวนั้นมีองคประกอบพื้นฐานที่สําคัญ 4 ประการ คือ หัวขาว ความนํา 

สวนเชื่อม และ เนื้อเร่ืองหรือเรียกวาเนื้อขาว ซึ่งองคประกอบแตละสวนก็จะมีหนาที่ในการใหขอมูล
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ขาวตางกันไป คือ หัวขาว เปนสวนที่ผูเขียนใชดึงดูดความสนใจจากผูอาน ความนํา เปนสวนที่

ผูเขียนใชเพื่อสรุปประเด็นสําคัญของขาว สวนเชื่อม เปนสวนที่เขียนเพื่อเพิ่มเติมรายละเอียดจาก

ความนําเพื่อขยายความใหผูอานเพียงเล็กนอย ซึ่งรูปภาษาที่ใชในองคประกอบทั้ง 3 สวนนี้มี

ลักษณะการเขียนที่รวบรัด เพื่อดึงความสนใจจากผูอานหรือเพื่อสรุปความใหผูอานทราบ ใน  

ขณะที่สวนของเนื้อขาวนั้นเปนสวนที่ใหรายละเอียดของขาว รูปภาษาจึงมีลักษณะเหมือนภาษา

เขียนที่พบไดทั่วไป ฉะนั้นผูวิจัยจึงเลือกศึกษาวิจัยชื่อผลิตภัณฑที่ปรากฏในสวนของเนื้อขาวเทานั้น 

เพราะถือวาขอมูลที่ปรากฏในเนื้อขาวเปนขอมูลที่ใหรายละเอียดไดครบถวน ไมมีการละขอความ

หรือรายละเอียดปลีกยอยเพื่อดึงดูดความสนใจจากผูอาน เชน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 
 

 

แมวางานวิจัยนี้เปนการศึกษาการรูจําช่ือเฉพาะภาษาไทย แตจากคลังขอมูลขาวที่ปรากฏ

ใชจริง ผูวิจัยจําเปนตองกํากับชื่อผลิตภัณฑทั้งที่เปนภาษาไทย และช่ือที่เปนคําภาษาตางประเทศ 

หรือหมายถึงช่ือที่เขียนดวยตัวอักษรโรมัน เพราะชื่อภาษาตางประเทศน้ีก็เปนช่ือผลิตภัณฑ

ประเภทหนึ่งที่พบไดในคลังขอมูลขาว แตกรณีที่ชื่อผลิตภัณฑที่เปนคําภาษาตางประเทศนี้ มีไว

 

รูปที่ 3-1 ตัวอยางลําดับการเสนอขาว 

หัวขาว ไวไวลอนช"รสเด็ด"งัดไซซ่ิง-ราคาแจงเกิดผงปรุงรส 

บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปไวไวซุมเงยีบแตกไลนสินคา รุกตลาดสินคาปรุงรส 

สงแบรนดใหม "รสเด็ด" ชูกลยุทธไซซิง่-ไพรซ่ิง ขายแค 9 บาท มัน่ใจ

ลูกคาตัดสินใจควักกระเปางาย-สอดคลองกับกาํลังซื้อและขนาด

ครอบครัว เผยปแรกอัดหนกักิจกรรมบีโลวเดอะไลน ต้ังเปาเบียดเจา

ตลาดขอมารเก็ตแชร 5% 

ความนํา 

ผศ.ดร.ธีรพันธ โลหทองคํา ที่ปรึกษากรรมการผูจัดการดาน

ส่ือสารการตลาด บริษัท โรงงานผลิตภัณฑอาหารไทย จํากัด ผูผลิต

และจําหนายบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูปไวไวและควิก เปดเผยวา ขณะนี้

บริษัทไดแตกไลนสินคาใหมในรอบ 36 ป ดวยการออกผงปรุงสําเร็จ

ภายใตแบรนดรสเด็ด เปนผลิตภัณฑผงปรุงรสสําหรับทาํอาหาร...  

เนื้อขาว 

ที่มา นสพ. ประชาชาติธุรกิจ 

  วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2552 ปที่ 32 ฉบับที่ 4087  
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เพื่อใหเห็นช่ือที่เขียนเปนภาษาตางประเทศ เชน  บร่ันดียี่หอเมอริเดียน (MERIDIAN) หรือแมแตชื่อ

ผลิตภัณฑภาษาไทย หากมีไวเพื่อทับศัพทใหผูอานสามารถอานช่ือผลิตภัณฑคําตางประเทศได 

เชน คอมพิวเตอรโนตบุก Lenovo (เลอโนโว) ผูวิจัยจะกํากับเฉพาะชื่อผลิตภัณฑที่ไมไดอยูใน

วงเล็บ เพราะช่ือที่อยูในเคร่ืองหมายวงเล็บเปนเพียงสวนขยายซํ้าช่ือ ไมไดเปนสวนหนึ่งของ

รูปแบบชื่อผลิตภัณฑซึ่งเปนส่ิงที่ตองการศึกษาในงานวิจัยนี้ ดังนี้ <productName> บร่ันดียี่หอ  

เมอริเดียน</productName> (MERIDIAN) หรือ <productName> คอมพิวเตอรโนตบุก Lenovo 

</productName> (เลอโนโว)  

 

ในกรณีที่ชื่อผลิตภัณฑอาจเปนชื่อเดียวกับชื่อองคกรผูผลิต หรือเรียกวาเปนการอางขาม

ประเภท ผูวิจัยจะกํากับเฉพาะช่ือเฉพาะที่เปนชื่อผลิตภัณฑเทานั้นเพราะเปนชื่อเฉพาะที่อยูใน

ขอบเขตการวิจัย โดยการวิเคราะหจากหนาที่ของช่ือในบริบทวาใชเพื่ออางถึงองคกรหรือผลิตภัณฑ

ตามที่ Phanarangsan et al. (2006) ไดอธิบายไววาการกํากับชื่อเฉพาะที่มีลักษณะการอางขาม

ประเภท ตองยึดไปตามหนาที่ของช่ือเฉพาะนั้นๆในประโยค เชน ชื่อเฉพาะ “ฮอนดา” ดังตัวอยางนี้ 

 

 

 

ที่มา มติชนออนไลน  วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552  

 

จากตัวอยางผูวิจัยจะกํากับเฉพาะ “ฮอนดา” ที่ปรากฏตําแหนงที่สองเทานั้นเพราะเม่ือ

พิจารณาจากบริบทแลว “ฮอนดา” ที่ปรากฏตําแหนงแรกมีลักษณะที่ใหความหมายถึงชื่อองคกร

ทั้งนี้เนื่องจากการเกิดรวมกับคําวา “คาย” ที่สามารถอธิบายไดวาช่ือที่ตามมาเปนชื่อองคกร 

นอกจากนี้การปรากฏรวมกับกริยา “เปดตัว” ที่มักใชกับบุคคลหรือองคกรที่ทําหนาที่เสมือนเปน

บุคคล ขณะที่การใช “ฮอนดา” ตัวที่สองนั้นปรากฏรวมกับชื่อประเภทผลิตภัณฑคือ ฟรีด  ซึ่งทําให

สามารถบงชี้ไดวาผูเขียนกําลังอางถึงชื่อผลิตภัณฑไมใชชื่อองคกร 

  

นอกจากการอางขามประเภทชื่อผลิตภัณฑกับชื่อองคกรแลว ชื่อผลิตภัณฑอาจมีการใช

เปนองคประกอบสวนหนึ่งของชื่ออ่ืนๆ เชน เว็บไซต ในกรณีเชนนี้ ผูวิจัยจะไมกํากับชื่อเฉพาะนั้นๆ

เพราะองคประกอบโดยรวมทั้งหมดของช่ือเว็บไซตเปนการอางถึงส่ิงอ่ืนที่นอกเหนือจากช่ือ

ผลิตภัณฑ เชน www.cleanstartdermalogica.com (ชื่อเว็บไซตประกอบดวยช่ือของเคร่ืองสําอาง

เดอรมาโลจิกา)  www.pepsi thai.com  (ชื่อเว็บไซตประกอบดวยช่ือของเคร่ืองด่ืมเปปซี่) 

“...และตามมาติดๆ ดวยคาย "ฮอนดา" ที่เปดตัว ฮอนดา ฟรีด รถยนตนั่ง 

เอนกประสงค เหมาะสําหรับเปนรถครอบครัว...” 
1 2 
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 หลังจากการกําหนดกรอบขอมูลที่ใชในการวิจัยแลว ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลจาก

หนังสือพิมพ 4 สํานักพิมพ ที่อยูในชวงเวลาการนําเสนอขาวอยางนอย 1 ป คือ ไทยโพสต มติชน 

ประชาชาติธุรกิจ และขาวสด ผลปรากฏวาคลังขอมูลที่ใชงานวิจัยนี้ประกอบดวยช่ือผลิตภัณฑ

ทั้งหมด 2,463 ชื่อ ดังที่แสดงไวในตารางที่ 3-1 
 

ตารางที่ 3-1 คลังขอมูลที่ใชในงานวิจัย 

สํานักพิมพ จํานวนขาว 

จํานวนคํา
ใน

คลังขอมูล 
(คํา) 

จํานวนช่ือ
ผลิตภัณฑ
ภาษาไทย 

(ช่ือ) 

จํานวนช่ือ
ผลิตภัณฑ
ภาษาตาง
ประ เทศ

(ช่ือ) 

รวมจํานวน
ช่ือ

ผลิตภัณฑ 
(ช่ือ) 

ประชาชาติ 123 71,886 819 28 847 

   ● การตลาด                      

(4 ธ.ค. 51 - 26 พ.ย. 52) 
114 65,952 776 24 800 

   ● การคาและการลงทุน     

(6 เม.ย. 52 - 8 ต.ค. 53) 
4 3,347 9 3 12 

   ● การเงินและการธนาคาร 

(30 พ.ย. 52 - 3 ธ.ค. 53) 
5 2,587 34 1 35 

ขาวสด 212 41,339 608 37 645 

   ● การตลาด                    

(10 ก.พ. 52 - 10 ก.พ. 53) 
206 40,112 593 35 628 

   ● เศรษฐกิจ                     

(10 ก.พ. 52 - 10 ก.พ. 53) 
6 1,227 15 2 17 

มติชน 157 31,051 413 90 503 

   ● มติชนรายวัน (เศรษฐกิจ) 

(16 ม.ค. - 4 มิ.ย. 52) 
140 21,777 330 81 411 

   ● มติชนออนไลน(เศรษฐกิจ)   

(5 ก.พ. 52 - 16 ม.ค. 52) 
17 9,274 83 9 92 

ไทยโพสต 96 34,198 441 27 468 

   ● เศรษฐกิจ                    

(23  มี.ค. 52 - 23  มี.ค. 53) 
96 34,198 441 27 468 

รวม 588 178,474 2,281 182 2,463 
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ตารางที่ 3-1 แสดงใหเห็นวาคลังขอมูลมติชนประกอบดวยขอมูลจาก 2 สวน คือ มติชน

รายวัน และมติชนออนไลนทั้งนี้เพราะในระหวางการเก็บขอมูลเว็บไซตของมติชนรายวันปด

ใหบริการเพื่อปรับปรุงระบบสมาชิก ผูวิจัยจึงเก็บขอมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซตมติชนออนไลน เพื่อให

ไดขอมูลที่อยูในชวงเวลาอยางนอย 1 ป 

 
3.2 การกํากับชื่อผลิตภัณฑ 
 หลังจากข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลขาวเพื่อสรางคลังขอมูลและกําหนดขอบเขตของ

ขอมูลที่ใชในงานวิจัย ข้ันตอนตอไปในการวิจัยคือการกํากับขอมูลเพื่อใชวิเคราะหและอธิบายผล

ใน ง าน วิ จั ย  ดั ง นี้  กา รกํ า กั บ ชื่ อ ผ ลิ ต ภัณฑ  ผู วิ จั ย ไ ด กํ า หนด ให ใ ช  <productName 

type=“product’s category”>....</productName> เพื่อเปนการกํากับสวนที่เปนจุดเร่ิมตนและ

จุดส้ินสุดของช่ือผลิตภัณฑ หรืออาจเรียกไดวาเปนเคร่ืองหมายที่ใชบอกขอบเขตของช่ือผลิตภัณฑ 

อีกทั้งยังมีไวเพื่อเปนเคร่ืองบงชี้วาผลิตภัณฑนี้เปนผลิตภัณฑในหมวดหมูใด เพราะภายใน

เคร่ืองหมายบอกจุดเร่ิมตนของช่ือผลิตภัณฑจะประกอบดวยสวนที่บอกวาเปนผลิตภัณฑหมวดหมู

ใด โดยที่การกํากับหมวดหมูของช่ือผลิตภัณฑตางๆ มีดังนี้ 

1) <productName type="food"> ใชกํากับจุดเร่ิมตนช่ือผลิตภัณฑหมวดหมูอาหาร  

2) <productName type="medDe">ใชกํากับจุดเร่ิมตนชื่อผลิตภัณฑหมวดหมู

เคร่ืองมือแพทย  

3) <productName type="pharma">ใชกํากับจุดเร่ิมตนชื่อผลิตภัณฑหมวดหมู     

เภสัชกรรม 

4) <productName type="cosSpa">ใชกํากับจุดเร่ิมตนชื่อผลิตภัณฑหมวดหมู

เคร่ืองสําอางและผลิตภัณฑสปา  

5) <productName type="eyewear">ใชกํากับจุดเร่ิมตนชื่อผลิตภัณฑหมวดหมูสินคา

เพื่อสุขภาพทางสายตา 

6) <productName type="Elec">ใชกํากับจุดเร่ิมตนช่ือผลิตภัณฑหมวดหมู

เคร่ืองใชไฟฟาและสวนประกอบ / อิเล็กทรอนิกส 

7) <productName type="Auto">ใชกํากับจุดเร่ิมตนชื่อผลิตภัณฑหมวดหมูยานยนต, 

อุปกรณและสวนประกอบ  

8) <productName type="buildHardware">ใชกํากับจุดเร่ิมตนช่ือผลิตภัณฑหมวดหมู

วัสดุกอสราง และวัสดุเคร่ืองมือ 

9) <productName type="chemicalPlastic">ใชกํากับจุดเร่ิมตนช่ือผลิตภัณฑ

หมวดหมูเคมีภัณฑ และเม็ดพลาสติก 
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10) <productName type="paperPack">ใชกํากับจุดเร่ิมตนชื่อผลิตภัณฑหมวดหมู

ส่ิงพิมพ กระดาษ และบรรจุภัณฑ 

11) <productName type="machineEquip">ใชกํากับจุดเร่ิมตนชื่อผลิตภัณฑหมวดหมู

เคร่ืองจักรกลและสวนประกอบ  

12) <productName type="gems">ใชกํากับจุดเร่ิมตนชื่อผลิตภัณฑหมวดหมูอัญมณี

และเคร่ืองประดับ 

13) <productName type="watchClock">ใชกํากับจุดเร่ิมตนชื่อผลิตภัณฑหมวดหมู

นาฬิกา 

14) <productName type="leather">ใชกํากับจุดเร่ิมตนชื่อผลิตภัณฑหมวดหมูกระเปา 

รองเทา และเคร่ืองหนัง 

15) <productName type="fashion">ใชกํากับจุดเร่ิมตนชื่อผลิตภัณฑหมวดหมูส่ิงทอ 

เส้ือผา และเคร่ืองประดับแฟช่ัน 

16) <productName type="sport">ใชกํากับจุดเร่ิมตนช่ือผลิตภัณฑหมวดหมูผลิตภัณฑ

กีฬา 

17) <productName type="furniture">ใชกํากับจุดเร่ิมตนชื่อผลิตภัณฑหมวดหมู

เฟอรนิเจอรและช้ินสวน 

18) <productName type="giftDec"> ใชกํากับจุดเร่ิมตนชื่อผลิตภัณฑหมวดหมู

ของขวัญของชํารวยและเคร่ืองตกแตง / งานฝมือ 

19) <productName type="housePro">ใชกํากับจุดเร่ิมตนชื่อผลิตภัณฑหมวดหมูของ

ใชครัวเรือน 

20) <productName type="homeTextile">ใชกํากับจุดเร่ิมตนชื่อผลิตภัณฑหมวดหมู

เคหะส่ิงทอ 

21) <productName type="toys">ใชกํากับจุดเร่ิมตนช่ือผลิตภัณฑหมวดหมูของเลน 

22) <productName type="stationery">ใชกํากับจุดเร่ิมตนชื่อผลิตภัณฑหมวดหมู

เคร่ืองเขียนและอุปกรณสํานักงาน 

23) <productName type="tobacco">ใชกํากับจุดเร่ิมตนช่ือผลิตภัณฑหมวดหมูบุหร่ี 

24) <productName type="farmPro">ใชกํากับจุดเร่ิมตนช่ือผลิตภัณฑหมวดหมูสินคาที่

ใชในงานเกษตรกรรม 

25) <productName type="cleanPro">ใชกํากับจุดเร่ิมตนชื่อผลิตภัณฑหมวดหมูสินคา

ทําความสะอาด 



 
 

29 

26) <productName type="miscellaneous">ใชกํากับจุดเร่ิมตนชื่อผลิตภัณฑหมวดหมู

สินคาเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 

 

โดยท่ีหลักเกณฑการวิเคราะหตัวบงชี้ที่สามารถใชจําแนกประเภทหรือหมวดหมูของช่ือ

ผลิตภัณฑจะอธิบายไวในบทที่ 6 ตอไป สําหรับชื่อผลิตภัณฑที่อยูภายในเคร่ืองหมายการกํากับ 

<productName type=“product’s category”>....</productName> นี้ ผูวิจัยไดเลือกใชการ

กํากับเพื่อบอกองคประกอบภายในรูปแบบชื่อผลิตภัณฑ ดังนี้ 

1) <genericNoun>.....</genericNoun> เปนการกํากับสวนคํานามทั่วไปที่เปนคํา

บอกชนิดผลิตภัณฑ ซึ่งหมายถึงคํานามที่ใชแสดงวาผลิตภัณฑนั้นคืออะไร เชน  

<productName type=“food”><genericNoun>น้ําพริก

</genericNoun><brandName>แมประนอม</brandName> 

</productName> 

 

2) <brandIndicator>..... </brandIndicator>  เปนการกํากับสวนที่เปนคําบงบอกช่ือ

ตราสินคา เชน  

<productName type=“food”><genericNoun>น้ําปลา

</genericNoun><brandIndicator>ตรา</brandIndicator> 

<brandName>ทพิรส</brandName> </productName> 

 

3) <brandName>.....</brandName> เปนการกํากับสวนที่เปนชื่อตราสินคา หรือที่

เรียกวา เคร่ืองหมายทางการคา ทั้งแบบที่จดทะเบียนและไมจดทะเบียนทางการคา เชน 

 <productName type=“food”><genericNoun>น้ําปลา

</genericNoun> <brandIndicator>ตรา</brandIndicator> 

<brandName>ทิพรส</brandName> </productName>  

 

4) <proIndicator>.....</proIndicator> เปนการกํากับสวนที่เปนคําบงบอกช่ือประเภท

ของผลิตภัณฑ เชน  

<productName type=“elec”><brandName>แบล็กเบอรร่ี

</brandName> <proIndicator>รุน</proIndicator> 

<productType>โบลด</productType> </productName>  
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5) <productType>.....</productType> เปนการกํากับสวนที่ เปนชื่อประเภทของ

ผลิตภัณฑ ซึ่งเปนสวนที่ทําใหผลิตภัณฑประเภทเดียวกันที่มาจากตราสินคาเดียวกันแตกตางกัน

ดวยคุณลักษณะหรือคุณสมบัติบางอยาง เชน  

<productName type=“elec”><brandName>แบล็กเบอรร่ี

</brandName><proIndicator>รุน</proIndicator> 

<productType>โบลด</productType></productName>  

 

ซึ่งชื่อประเภทของผลิตภัณฑในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดกําหนดใหชื่อประเภทของ

ผลิตภัณฑทั้งที่เปนประเภทหลักและประเภทยอย หมายรวมเปนชื่อประเภทของผลิตภัณฑ ทั้งนี้

เพื่อเปนการกําหนดกรอบช่ือประเภทของผลิตภัณฑใหชัดเจน มิเชนนั้นแลวการจําแนกช่ือประเภท

ของผลิตภัณฑยอยออกเปนแท็กตางๆจะทําใหการกํากับขอมูลในสวนนี้ตองมีการกํากับสวนยอย

ออกไปไมรูจบ เชน  

(1) <productName type=“Auto”><brandName>ฮอนดา

</brandName><productType>ฟรีด E Sport</productType> 

</productName>   

(2) <productName type=“Auto”><brandName>ฮอนดา

</brandName><productType>ฟรีด E Navi Sport 

</productType></productName>  

จากตัวอยางขางตนนี้ผูวิจัยไดกําหนดให E Sport และ E Navi Sport เปนชื่อประเภท

ของผลิตภัณฑที่เกิดรวมกับช่ือประเภทของผลิตภัณฑหลัก หรือ ฟรีด โดยไมไดแยกใหกํากับ

ออกเปนประเภทผลิตภัณฑยอย 

 

สําหรับกรณีที่มีการอางถึงขนาดหรือปริมาณของผลิตภัณฑ ผูวิจัยจะไมกํากับใหเปน

ชื่อประเภทของผลิตภัณฑ เพราะขนาดหรือปริมาณที่ตางกันไมมีคุณลักษณะที่สามารถกําหนดให

ชื่อผลิตภัณฑเปนคนละประเภทได เชน  

...19 พฤศจกิายน-20 มกราคมนี้ ตัดหูขางกลอง<productName 

type="food"><brandName>ไวตามิ้ลค</brandName> 

<productType> โลว ชกูาร</productType></productName> 

ขนาด 250 ม.ล. และ 230 ม.ล. ดานโลโก 10 ชิน้ รับฟรีสวนลด 50 

บาท... 
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นอกจากการกํากับที่ใชเพื่อกําหนดหนาที่ของคําซ่ึงปรากฏในชื่อเฉพาะแลว ผูวิจัยยังได

เพิ่มสวนที่ใชบงบอกวาองคประกอบใดเปนคําตางประเทศ โดยการเพิ่มรายละเอียดในเคร่ืองหมาย

การกํากับตราสินคาวาเปน lang=“foreign” เชน  

<productName type=“elec”><genericNoun>คอมพิวเตอร

โนตบุก</genericNoun><brandName lang=“foreign”>Lenovo 

</brandName></productName>  

การกําหนดคําตางประเทศในงานวิจัยนี้ เปนการกําหนดวาองคประกอบใดของช่ือ

ผลิตภัณฑเปนคําภาษาตางประเทศ มิใชเปนการกําหนดที่ระบุภาษาวาเปนช่ือหรือคําภาษาอะไร 

 

ชื่อผลิตภัณฑที่ปรากฏในแตละขาว บางคร้ังปรากฏเพียงครั้งเดียว แตสําหรับกรณีที่ชื่อ

ผลิตภัณฑปรากฏใชมากกวาหนึ่งคร้ัง ผูวิจัยจําเปนตองเพิ่มขอมูลสวนที่ใชระบุวาเปนช่ือผลิตภัณฑ

ที่ปรากฏใชมากกวาหนึ่งคร้ังในหนึ่งขาว ซึ่งในงานวิจัยนี้จะกําหนดใหใช ID = P (ตัวเลขกําหนดช่ือ

ผลิตภัณฑ) ซึ่งตัวเลขกําหนดช่ือผลิตภัณฑนี้จะใชวิธีการการนับเลขตอเนื่อง 01, 02, 03, …, nn 

โดยที่ชื่อผลิตภัณฑเดียวกันจะใชเลขเดียวกัน เพราะการกําหนด ID นี้ไมเกี่ยวของกับจํานวนครั้งที่

เกิด ซึ่งขอมูลสวนที่เพิ่มลงไปนี้จะปรากฏในสวนของการกํากับจุดเร่ิมตนช่ือผลิตภัณฑ คือ 

<productName type=“product’s category” ID=“Pnn”>..... </productName> เชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3-2 ตัวอยางการกาํกับชื่อผลิตภัณฑที่มีการอางถึงตอเนื่อง 

  

....ท่ีผานมามีผูสนใจเปนตัวแทนจําหนายจํานวนมาก นอกจากนีย้ังมีตัวแทน
จําหนาย<productName type=“food” ID=“P01”><genericNoun>กะทิ
</genericNoun><brandName>ชาวเกาะ</brandName></productName>นํา
<productName type=“food” ID=“P02”><brandName>รอยไทย</brandName> 
</productName>เขาไปวางขายคูกัน ทําใหกระจายสินคาไดเร็วข้ึน ท้ังนี้ต้ังเปา 
รวมกับตัวแทนจําหนายทําการตลาดแบบครบวงจร <productName type=“food” 
ID=“P01”><genericNoun>กะทิ</genericNoun><brandName>ชาวเกาะ
</brandName></productName>ยังทํารายไดหลักยอดขายปนี้ 1,300 กวาลานบาท 
<productName type=“food” ID=“P02”><brandName>รอยไทย
</brandName></productName>มีรายไดประมาณ 50 ลานบาท .... 
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จากรูปที่ 3-2 แสดงใหเห็นวาตัวเลขที่เพิ่มข้ึนของ ID ไมไดเปล่ียนไปตามจํานวนครั้งที่

ปรากฏของช่ือผลิตภัณฑในบริบทตอเนื่อง แตเปล่ียนไปตามลําดับชื่อผลิตภัณฑที่มีการอางถึงใน

ขาวมากกวาหนึ่งคร้ัง ฉะนั้นการใช ID กับชื่อผลิตภัณฑที่ปรากฏในบริบทตอเนื่องต้ังแตคร้ังที่สอง

เปนตนไป ยังคงใช ID เดียวกับ ID ของช่ือผลิตภัณฑที่ปรากฏเปนคร้ังแรก นอกจากนี้ผูวิจัยยังได

กําหนดหลักเกณฑที่ใชระบุวาช่ือผลิตภัณฑใดเปนช่ือที่ใชอางถึงตอเนื่องในหนึ่งขาว ดังนี้  

1) ชื่อผลิตภัณฑที่อยูภายใตตราสินคาเดียวกัน ตราสินคา เปนองคประกอบหนึ่งที่สําคัญ

ที่ทําใหผูอานทราบวาผูเขียนกําลังอางถึงชื่อผลิตภัณฑยี่หอใด ฉะนั้นการกําหนดวาช่ือผลิตภัณฑ

ใดเปนช่ือที่มีการอางถึงซ้ํากับชื่อที่ปรากฏในตอนแรกน้ันสามารถใชชื่อตราสินคาเปนเกณฑ

พิจารณาได 

2) ชื่อผลิตภัณฑที่อยูภายใตชื่อประเภทของผลิตภัณฑเดียวกัน การกําหนดวาชื่อ

ผลิตภัณฑใดเปนชื่อผลิตภัณฑเดียวกัน นอกจากจะมีชื่อตราสินคาเดียวกันแลว ยังตองเปน

ผลิตภัณฑประเภทเดียวกันดวย 

3) ชื่อผลิตภัณฑที่อยูภายใตคําบอกชนิดผลิตภัณฑเดียวกัน แมวาช่ือตราสินคาเปน

องคประกอบหลักที่สามารถใชระบุวาชื่อผลิตภัณฑใดเปนชื่อผลิตภัณฑเดียวกันที่มีการอางถึง

มากกวาหนึ่งคร้ัง แตในบางกรณีอาจจะมีสินคาที่ตางชนิดกันโดยใชชื่อตราสินคาเดียวกัน ฉะนั้น

ในงานวิจัยนี้ผูวิจัยจึงกําหนดใหชื่อผลิตภัณฑที่จะมีการอางซ้ําไดจะตองเปนชื่อผลิตภัณฑที่อยู

ภายใตคําบอกชนิดผลิตภัณฑเดียวกันดวย 

 

โดยสรุปแลว วิทยานิพนธฉบับนี้เลือกใชขอมูลที่อยูในกรอบของขอมูลขาวเศรษฐกิจอัน

ประกอบดวยขาวเศรษฐกิจ การคา การเงิน และการตลาด โดยเลือกเฉพาะสวนที่เปนเนื้อหาขาว

เพื่อใหผลของงานวิจัยไมแปรไปตามเทคนิคการเขียนขาวที่ใชเพื่อดึงดูดความสนใจจากผูอานหรือ

เปนการสรุปรายละเอียดสําคัญ นอกจากนี้การกํากับขอมูลจะกํากับเฉพาะช่ือที่อยูในขอบเขตการ

วิจัย หรือชื่อผลิตภัณฑเทานั้น เพื่อใหขอมูลที่ไดเปนขอมูลที่ตรงตามวัตถุประสงคของงานวิจัยมาก

ที่สุด 

 

 

 



 

 

 

บทที่ 4 

 

รูปแบบและแนวทางในการรู้จ าช่ือผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏในข่าวเศรษฐกิจภาษาไทย 

 

 ประสทิธิภาพของการรู้จ าช่ือเฉพาะนัน้นอกจากจะขึน้อยูก่บัประสทิธิภาพของโปรแกรมท่ีใช้ใน

การพัฒนาระบบการรู้จ าแล้ว กฎทางภาษาศาสตร์ก็เป็นส่วนหนึ่งท่ีสามารถน ามาช่วยเพิ่ม

ประสทิธิภาพของระบบการรู้จ าช่ือเฉพาะให้ดียิ่งขึน้ได้   เพราะเป็นการศึกษาท่ีท าให้นกัวิจัยเข้าใจถึง

ธรรมชาติของภาษาวา่ช่ือเฉพาะมีลกัษณะการปรากฏเช่นใด และในงานวิจัยนีจ้ะศึกษาองค์ประกอบ

แตล่ะสว่นของรูปแบบช่ือผลติภณัฑ์วา่มีแนวโน้มการปรากฏใช้ในรูปแบบใด ตวัอย่างเช่น ค าบอกชนิด

ผลติภณัฑ์จะปรากฏร่วมกบัค าคณุศพัท์ท่ีอธิบายคณุลกัษณะของค าบอกชนิดผลติภณัฑ์นัน้ๆ เช่น ใหม่ 

หรู เป็นต้น นอกจากนีย้งัศึกษาว่าช่ือผลิตภณัฑ์มีลกัษณะการปรากฏเช่นใด ซึ่งผู้วิจัยพบว่าการเขียน

ช่ือผลติภณัฑ์ในขา่วเศรษฐกิจภาษาไทยแม้ว่าจะมีรูปแบบท่ีต่างกันไป มีความถ่ีการใช้ซ า้ของรูปแบบ

ช่ือผลิตภณัฑ์มากน้อยต่างกัน ช่ือผลิตภัณฑ์ก็ยงัคงมีลกัษณะท่ีสามารถสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบช่ือ

ผลิตภัณฑ์ในภาษาไทยได้ ฉะนัน้ในบทนีผู้้ วิจัยจะแสดงให้เห็นรูปแบบช่ือผลิตภัณฑ์ท่ีปรากฏใน

คลงัข้อมลูขา่วเศรษฐกิจภาษาไทยทัง้หมด จากนัน้จึงอธิบายกฎท่ีได้มาจากการวิเคราะห์ช่ือผลิตภณัฑ์ 

เพื่อให้กฎเหลา่นีส้ามารถน าไปประยกุต์ใช้เป็นเกณฑ์พืน้ฐานในการพฒันาระบบการรู้จ าช่ือผลิตภณัฑ์

ตอ่ไปในอนาคตได้  

ข้อมูลท่ีกลา่วมาข้างต้นนีน้่าจะเป็นประโยชน์ต่อการรู้จ าช่ือผลิตภณัฑ์ได้ ดงันัน้ ผู้วิจัยจะได้

น าเสนอผลการวิเคราะห์แนวทางในการรู้จ าช่ือผลิตภณัฑ์ 2 แนวทาง คือ หาค าท่ีสามารถใช้บ่งชีช่ื้อ

ผลิตภัณฑ์และหารูปประโยคท่ีมีลักษณะเฉพาะท่ีจะบ่งบอกช่ือผลิตภัณฑ์ได้ โดยท่ีการน าเสนอ

แนวทางแรกเป็นการศกึษาท่ีเกิดจากการเปรียบเทียบรายการค าที่เป็นค าปรากฏร่วมของช่ือผลิตภณัฑ์

กบัค านัน้ๆท่ีใช้ในข้อมลูทัง้หมด แล้วน าผลท่ีได้มาอภิปรายวา่แท้ท่ีจริงแล้วมีรายการค าใดท่ีสามารถใช้

ให้เป็นตัวบ่งชีร้ะบุต าแหน่งช่ือผลิตภัณฑ์ในข่าวเศรษฐกิจภาษาไทยได้ ส าหรับแนวทางท่ีสองเป็น

การศกึษารูปประโยคท่ีเอือ้ตอ่การพฒันาระบบรู้จ าช่ือผลติภณัฑ์ให้ดีขึน้   
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4.1 องค์ประกอบภายในรูปแบบช่ือผลิตภณัฑ์ 

จากการศึกษาช่ือผลิตภัณฑ์ท่ีปรากฏในข่าวเศรษฐกิจภาษาไทย ผู้ วิจัยพบว่ารูปแบบช่ือ

ผลติภณัฑ์ประกอบด้วยองค์ประกอบสว่นตา่งๆ ซึง่ในหวัข้อนีจ้ะอธิบายถึงองค์ประกอบภายในรูปแบบ

ช่ือผลิตภัณฑ์ว่ามีคุณลกัษณะเช่นใด ก่อนท่ีจะเสนอรูปแบบช่ือผลิตภัณฑ์ต่างๆและกฎรูปแบบช่ือ

ผลติภณัฑ์ ในหวัข้อท่ี 4.2 และ 4.3 ตอ่ไปตามล าดบั ดงันี ้

 

4.1.1 ค าบอกชนิดผลิตภัณฑ์ (Generic Noun) ตามท่ีผู้วิจัยได้อธิบายไว้ในสว่นทบทวน

วรรณกรรมว่า ค าบอกชนิดผลิตภัณฑ์ หมายถึง ค านามทัว่ไปท่ีแสดงว่าผลิตภณัฑ์นัน้คืออะไร ทัง้นี ้

เพราะในบางกรณีการปรากฏช่ือตราสินค้าไม่สามารถแยกจากช่ือค านามทั่วไปได้ เน่ืองจากค านาม

ทัว่ไปเป็นสิง่ท่ีช่วยในการบอกถึงชนิดผลติภณัฑ์ของช่ือตราสินค้านัน้ๆว่าคืออะไร เช่น กล้วยตากบาง

กระทุ่ม น า้พริกตาโย่ง เป็นต้น อย่างไรก็ตามผู้วิจัยพบว่า ค าบอกชนิดผลิตภณัฑ์มิใช่เป็นเพียงแค่

ค านามทัว่ไปตามหลกัภาษาไทยเทา่นัน้ แตใ่นบางครัง้มีการใช้ค านามทัว่ไปในรูปแบบของค าทบัศพัท์ 

เช่น โออิชิ กรีนที หรือแม้แตก่ารใช้ค าภาษาตา่งประเทศ เช่น LCD TV รุ่น AN-LT 322 DU นอกจากนี ้

ผู้วิจยัยงัพบวา่การปรากฏใช้ค านามทัว่ไปท่ีเป็นค าไทยมีลกัษณะการปรากฏใช้ในหลายลกัษณะ ทัง้ท่ี

เป็นแบบการปรากฏเฉพาะค าในหนึ่งรูปแบบช่ือผลิตภณัฑ์ หรืออาจปรากฏร่วมกับค าคุณศพัท์ หรือ

อาจจะปรากฏในรูปของวลี หรืออาจจะปรากฏค านามทัว่ไปมากกวา่หนึง่ค าในหนึง่ช่ือผลติภณัฑ์ ดงันี ้

1) การปรากฏร่วมกันของค านามทั่วไปกับค าคุณศัพท์ท่ีมีความหมายในเชิงบวก
เพื่อให้สินค้ามีภาพลกัษณ์ท่ีดี และจากคลงัข้อมูลผู้วิจัยพบรายการค าคุณศัพท์ท่ีใช้ขยายค านาม
ทั่วไป ดังนี ้ทันสมัย สด แท้ หรู ดัง ใหม่(ล่าสุด) เช่น ไข่สดตราซีพี รังนกแท้สก็อตรถยนต์หรู    

เมอร์เซเดสเบนซ์, เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลล์ดังจอหน์น่ี ว็อลกเกอร์, ผงซักฟอกใหม่แบรนด์ซื่อสตัย์ 
เป็นต้น  

2) ค าบอกชนิดผลิตภัณฑ์ซึ่งใช้รูปภาษาเป็นวลีท่ีสามารถท าให้เข้าใจได้ว่าช่ือ
ผลติภณัฑ์นัน้มีท่ีมาจากท่ีใด มีคุณลกัษณะใด เช่น อาหารทะเลแช่แข็งภายใต้แบรนด์พรานทะเล 
รถเก๋งประหยัดน า้มันทาทา นาโน 

3) ค าบอกชนิดผลติภณัฑ์ประกอบไปด้วยค านามทัว่ไปท่ีเป็นค าบอกชนิดผลติภณัฑ์
มากกว่าหนึ่งชนิด ทัง้นีผู้้ เขียนข่าวมักใช้ในการเขียนถึงช่ือผลิตภัณฑ์ใดๆท่ีปรากฏเป็นครัง้แรกใน
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ข้อมลูขา่ว เพื่อให้ผู้อ่านทราบรายละเอียดของช่ือตราสนิค้าวา่มีสนิค้าใดบ้างที่อยูภ่ายใต้ช่ือตราสนิค้า
นัน้ๆ เช่น 

“...หลงับริษัทประกอบธุรกิจผลิต ชุดช้ันใน ชุดว่ายน ้า ภายใต้ยี่ห้อ 
ไทรอมัพ์ สง่ขายภายในประเทศและตา่งประเทศทัว่โลก...” 

       ท่ีมา มติชนออนไลน์ ฉบบัวนัท่ี 29 มิ.ย. 2552 
 

“นายประสิทธ์ิ บุญดวงประเสิร์ฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี-เมจิ 
จ ากดั ผู้ผลติและจ าหนา่ยนมพาสเจอไรซ์ โยเกิร์ต และนมเปร้ียว 
แบรนด์ "เมจิ" เปิดเผยวา่” 

        ท่ีมา ไทยโพสต์ ฉบบัวนัท่ี 24 ก.พ. 2553 
 

4.1.2 ค าบ่งบอกช่ือตราสินค้า (Brand Name Indicator) คือ ค าที่สามารถใช้ในการบ่งบอก

ว่าค าท่ีปรากฏตามมา หรือค าท่ีปรากฏก่อนหน้าเป็นช่ือตราสินค้า ซึ่งจากคลังข้อมูลค าบ่งบอก          

ช่ือตราสนิค้าสามารถสรุปเป็นรายการค าได้ดงันี ้

1) ตรา  เป็นค าบ่งบอกช่ือตราสินค้าท่ีปรากฏใช้โดยไม่มีค าขยายใดๆ เช่น ไข่สด   
ตราซีพี 

2) ตระกลู  เป็นค าบ่งบอกช่ือตราสินค้าท่ีปรากฏใช้โดยไม่มีค าขยายใดๆ เช่น วิสกี ้
จากตา่งประเทศตระกูลชีวาส รีกลั 

3) เคร่ืองหมายการค้า  เป็นค าบ่งบอกช่ือตราสินค้าท่ีปรากฏใช้โดยไม่มีค าขยาย
ใดๆ เช่น อาหารกระป๋องเคร่ืองหมายการค้าปุ้ มปุ้ ย 

4) ยี่ห้อ  เป็นค าบ่งบอกช่ือตราสินค้าท่ีอาจเกิดร่วมหรือไม่เกิดร่วมกับค าบุพบท 
“ภายใต้”  เช่น  ชุดวา่ยน า้ภายใต้ย่ีห้อไทรอมัพ์, บุหร่ีย่ีห้อมาร์ลโบโร 

5) ช่ือ  เป็นค าบ่งบอกช่ือตราสินค้าท่ีอาจเกิดร่วมหรือไม่เกิดร่วมกับค าบุพบท 
“ภายใต้”  เช่น  สนิค้าเฮาส์แบรนด์ของห้างจสัโก้ภายใต้ช่ือท็อป  แวล,ู ช่ือมาม่า 

6) ผลิตภัณฑ์ เป็นค าบ่งบอกช่ือตราสินค้าเพียงค าเดียวท่ีต้องปรากฏร่วมกับค า      
บุพบท “ภายใต้” เสมอ เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์ภายใต้ผลิตภณัฑ์ Noveko 

7) แบรนด์   เป็นค าบ่งบอกช่ือตราสินค้าท่ีมีลกัษณะการใช้ท่ีหลากหลายกว่าค า     
บง่บอกช่ือตราสนิค้าอ่ืนๆ กลา่วคือ แบรนด์ เป็นค าบง่บอกช่ือตราสนิค้าที่สามารถปรากฏเพียงค าเดียว 
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หรือเกิดร่วมกับค าบุพบท หรือค าคุณศัพท์ทัง้ท่ีเป็นค าไทยอย่าง แบรนด์ใหม่ แบรนด์ดัง หรือค า         
ทบัศพัท์อย่าง อินเตอร์แบรนด์ เฮาส์แบรนด์  หรือเกิดร่วมกับช่ือประเทศท่ีผลิตสินค้า เช่น แบรนด์จีน 
ดังตัวอย่างนี ้“. ..เช่นเดียวกับ  <productName type="Elec"><brandIndicator>แบรนด์จีน
</brandIndicator><brandName> มีเดีย</brandName></productName> ท่ีเพิ่งเข้ามาท าตลาด
เม่ือปีท่ีผ่านมา...” ตวัอย่างนีเ้ขียนถึงช่ือผลิตภัณฑ์ประเภทเคร่ืองใช้ไฟฟ้ายี่ห้อมีเดียซึ่งเป็นแบรนด์
สนิค้าของประเทศจีน   และจากงานวิจยัผู้วิจยัพบวา่การปรากฏใช้ค าว่าแบรนด์เป็นค าบ่งบอกช่ือตรา
สนิค้า สามารถสรุปเป็นรายการค าท่ีพบทัง้หมดในคลงัข้อมูลของงานวิจัยนีไ้ด้ ดงันี  ้(ภายใต้) แบรนด์ 
(ใหม่), แบรนด์ดงั, แบรนด์จีน, แบรนด์สนิค้า, อินเตอร์แบรนด์, เฮาส์แบรนด์, ภายใต้แบรนด์พรีเมียม  

นอกจากนี ้คลงัข้อมูลยงัแสดงให้เห็นว่ามีรายการค าบ่งบอกช่ือตราสินค้าท่ีเกิดจาก
การประสมกันของค าบ่งบอกช่ือตราสินค้า 2 ค า คือ แบรนด์ และช่ือ ดังค าต่อไปนี ้(แบรนด์ใหม่
ลา่สดุ)ภายใต้ช่ือแบรนด์, ช่ือแบรนด์สญัชาติฝร่ังเศส, แบรนด์ดีไซเนอร์ช่ือดงั, แบรนด์ไทยภายใต้
ช่ือ, ไฟติง้แบรนด์ช่ือ 

จากลกัษณะการปรากฏใช้ค าบ่งบอกช่ือตราสินค้าท่ีอธิบายไว้ข้างต้นผู้วิจัยสามารถ

สรุปลกัษณะท่ีส าคญั 2 ประการของการปรากฏใช้ค าบง่บอกช่ือตราสนิค้าได้ ดงันี ้

1) ปรากฏใช้โดยไม่มีค าปรากฏร่วม กลา่วคือในรูปแบบช่ือผลิตภณัฑ์มีค าบ่งบอก
ช่ือตราสนิค้าเป็นองค์ประกอบตามรูปของรายการค าที่กลา่วไว้ข้างต้น เช่น รถยนต์ ย่ีห้อซาบบ์ หลงัคา
ตราห้าหว่ง  เป็นต้น 

2) ปรากฏใช้ร่วมกับค าขยายทัง้ค าบุพบท เช่น ชุดว่ายน า้ภายใต้ย่ีห้อไทรอัมพ์, 
ค าคณุศพัท์ เช่น แบรนด์ใหม่ พรานทะเล  

 
4.1.3 ช่ือตราสินค้า (Brand Name) คือ ช่ือเฉพาะท่ีผู้ผลิตสินค้าเป็นผู้ก าหนดให้ผลิตภณัฑ์

ของบริษัท เพื่อให้ผลติภณัฑ์นัน้ๆแตกตา่งไปจากผลติภณัฑ์ชนิดเดียวกันท่ีผลิตโดยผู้ผลิตสินค้ารายอ่ืน 

ด้วยเหตุนีจ้ึงสามารถกล่าวได้ว่า ช่ือตราสินค้าเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีปรากฏใช้ในรูปแบบช่ือ

ผลิตภัณฑ์ แต่ถึงอย่างไรก็ตามจากคลังข้อมูลแสดงให้เห็นว่ามีช่ือผลิตภัณฑ์จ านวนหนึ่งท่ีละช่ือ       

ตราสินค้าไว้ ทัง้นีด้้วยเหตุผลท่ีช่ือประเภทของผลิตภัณฑ์สามารถใช้ในการรับรู้ของผู้ อ่านว่าผู้ เขียน

ก าลงัหมายถึงช่ือผลติภณัฑ์ท่ีผลติโดยบริษัทใด หรือในกรณีท่ีช่ือประเภทของผลิตภณัฑ์มีคุณลกัษณะ

เป็นค านามทัว่ไปนัน้ก็สามารถละช่ือตราสินค้าในรูปแบบช่ือผลิตภณัฑ์นัน้ได้ ด้วยเหตุผลของความ
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ตอ่เน่ืองในการอ้างถึงผลิตภณัฑ์ใดๆเป็นครัง้ท่ิสองท าให้ผู้ เขียนสามารถละค าท่ีมีคุณลกัษณะเป็นช่ือ

เฉพาะออกไปได้ 

4.1.4 ค าบ่งบอกช่ือประเภทของผลิตภัณฑ์ (Product Type Indicator) คือ ค าท่ีใช้ในการ
บ่งบอกว่าค าท่ีตามมาหรือค าท่ีอยู่ก่อนหน้าเป็นช่ือประเภทของผลิตภัณฑ์ และจากคลงัข้อมูลข่าว 
สามารถสรุปรายการค าบ่งบอกช่ือประเภทของผลิตภณัฑ์ได้ 7 ค า คือ รุ่น ซีรีย์ สตูร กลิ่น รส(รสชาติ) 
ชนิด และครอบครัวตระกลู โดยท่ีการปรากฏใช้ค าบง่บอกช่ือประเภทของผลิตภณัฑ์จะมีความสมัพนัธ์
โดยตรงกบัหมวดหมู่ของผลติภณัฑ์ ดงัท่ีจะอธิบายตอ่ไปนี ้

1) รุ่น เป็นค าบ่งบอกช่ือประเภทของผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์
หลากหลายประเภท ได้แก่ สนิค้าอิเลก็ทรอนิกส์ ยานยนต์ สินค้าเพื่อสขุภาพทาง
สายตา นาฬิกา  

2) ซีรีย์ เป็นค าบ่งบอกช่ือประเภทของผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถใช้ได้เฉพาะกับสินค้า
อิเลก็ทรอนิกส์เทา่นัน้ 

3) สตูร เป็นค าบ่งบอกช่ือประเภทของผลิตภณัฑ์ท่ีใช้กับผลิตภณัฑ์ 3 ประเภทคือ 
อาหาร สนิค้าหมวดหมู่เคร่ืองส าอางและผลิตภณัฑ์สปา และสินค้าเพื่อท าความ
สะอาด 

4) กลิ่น เป็นค าบ่งบอกช่ือประเภทของผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับการรับกลิ่นของ
อาหาร เช่น เม็ดอมปราศจากน า้ตาลกล่ินเปปเปอร์มินต์ 

5) รส, รสชาติ เป็นค าบง่บอกช่ือประเภทของผลติภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับสินค้า
หมวดหมู่อาหาร 

6) ชนิด ใช้เป็นค าบ่งบอกช่ือประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารว่าเป็นอาหารชนิดใด 
เช่น แบรนด์ชนิดเม็ด 

7) ครอบครัวตระกูล ปรากฏใช้กับสินค้าหมวดหมู่ยานยนต์ เช่น รถครอบครัว
ตระกูลเวฟ 

ซึง่ลกัษณะการปรากฏใช้ค าบ่งบอกช่ือประเภทของผลิตภณัฑ์นีมี้ลกัษณะท่ีส าคญั 2 
ประการเช่นเดียวกบัค าบง่บอกช่ือตราสนิค้า ดงันี ้

1) ปรากฏใช้โดยไม่มีค าปรากฏร่วม เช่น  รุ่น E Navi Sport 
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2) ปรากฏใช้ร่วมกบัค าคณุศพัท์ (ใหม่, ใหม่ลา่สดุ) เช่น รสชาติใหม่ รุ่นใหม่ รุ่นใหม่
ลา่สดุ เช่น 

“...ท่ีจะเปิดตวัโทรศพัท์รุ่นใหม่โนเกียซูเปอร์โนวาในการท าโปรโมชัน่...” 
      ท่ีมา ประชาชาติธุรกิจ ฉบบัวนัท่ี 11 ธ.ค. 2551 

 

4.1.5 ช่ือประเภทของผลิตภัณฑ์ (Product Type) คือ ส่วนท่ีใช้ในการแยกประเภทของ

ผลติภณัฑ์ท่ีมีช่ือตราสนิค้าเดียวกนั หรือกลา่วอีกนยัหนึง่ตามบททบทวนวรรณกรรมวา่เป็น ช่ือท่ีใช้อ้าง

ถึงรุ่น ชนิด สตูร ของผลติภณัฑ์ภายใต้ช่ือตราสนิค้าใดๆ จากคลงัข้อมูลแสดงให้เห็นว่าช่ือประเภทของ

ผลติภณัฑ์มีลกัษณะท่ีส าคญั 2 ประการ ดงันี ้

1) ช่ือประเภทของผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นค านามทั่วไป  จากคลงัข้อมูลแสดงให้เห็นว่า
ผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมักจะเลือกใช้ค านามทั่วไปในการก าหนดเรียกช่ือประเภทของ
ผลติภณัฑ์ ทัง้นีด้้วยคณุลกัษณะของผลติภณัฑ์ท่ีมีช่ือประเภทของผลติภณัฑ์เป็นรสชาติ ซึ่งจ าเป็นต้อง
มีคุณลกัษณะท่ีท าให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าเป็นรสชาติใด มากกว่าการตัง้ช่ือเฉพาะท่ีท าให้ผู้บริโภคไม่
สามารถเข้าถึงช่ือประเภทของผลติภณัฑ์ได้ เช่น สาหร่ายยงับนัรสน า้มันงา มาม่ารสต้มย ากุ้ง 

2) ช่ือประเภทของผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นช่ือเฉพาะตามท่ีบริษัทผู้ ผลิตจะก าหนดให้กับ
ผลติภณัฑ์ใดๆของบริษัท ซึง่จากคลงัข้อมลูแสดงให้เห็นวา่ช่ือประเภทของผลิตภณัฑ์มีทัง้รูปแบบท่ีเป็น
ช่ือเฉพาะทัง้ท่ีอยูใ่นรูปภาษาไทย ทัง้ท่ีเป็นค าไทยหรือค าทบัศพัท์ และประเภทท่ีเขียนอยูใ่นรูปตวัอักษร
ภาษาองักฤษ หรือตวัเลข เช่น โตโยต้ายาริส, กล้องRicohรุ่นGXR, มาสด้า 3 เป็นต้น 
 

4.2 รูปแบบช่ือผลิตภณัฑ์ที่ปรากฏในข่าวเศรษฐกิจภาษาไทย 

 โดยปกติแล้วหากพูดถึงช่ือผลิตภัณฑ์คนส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงช่ือเฉพาะท่ีเรียกว่า “ช่ือตรา

สินค้า” เพราะเป็นช่ือเฉพาะท่ีผู้ ผลิตก าหนดขึน้มาเพื่อใช้เรียกสินค้าของตนให้ต่างจากสินค้าชนิด

เดียวกันของผู้ผลิตสินค้ารายอ่ืน แต่จากการศึกษาข้อมูลผู้วิจัยพบว่ารูปแบบท่ีปรากฏในคลงัข้อมูลมี

ลกัษณะท่ีหลากหลายมากกวา่การยดึท่ีองค์ประกอบของช่ือตราสนิค้า เพราะในบางกรณีองค์ประกอบ

ท่ีส าคญัอย่างช่ือตราสินค้าอาจจะไม่ปรากฏในช่ือผลิตภณัฑ์ แต่จะใช้ช่ือประเภทของผลิตภณัฑ์เป็น

สว่นหลกัในการระบุถึงผลติภณัฑ์แทน  ซึง่ช่ือประเภทของผลิตภณัฑ์มีลกัษณะท่ีส าคญั 2 ประการ คือ 

ช่ือประเภทของผลติภณัฑ์มีลกัษณะเป็นช่ือเฉพาะเช่นเดียวกบัช่ือตราสนิค้า หรือมีลกัษณะเป็นเหมือน
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ค านามทัว่ไป เช่น รสต้มย ากุ้ง (รสชาติหนึ่งของบะหม่ีกึ่งส าเร็จรูป) รสต้นต ารับ (รสชาติหนึ่งของชา

เขียว) จากการวิเคราะห์ข้อมลูช่ือผลติภณัฑ์ 2,463 ช่ือ  ผู้วิจยัพบรูปแบบการใช้ช่ือผลิตภณัฑ์ 32 แบบ 

โดยในหวัข้อนีผู้้วิจยัจะแจกแจงรูปแบบตา่งๆที่พบก่อนท่ีจะวิเคราะห์กฎรูปแบบช่ือผลติภณัฑ์ในหวัข้อท่ี 

4.3 ตอ่ไป  

1) ช่ือตราสนิค้า (Brand Name) จากคลงัข้อมลูพบช่ือผลติภณัฑ์ท่ีใช้รูปแบบนี ้967 ช่ือ หรือ
คิดเป็น 39.26% 

2) ช่ือประเภทของผลติภณัฑ์ (Product Type) จากคลงัข้อมลูพบช่ือผลติภณัฑ์ท่ีใช้รูปแบบนี ้
100 ช่ือ หรือคิดเป็น 4.06% 

3) ช่ือตราสินค้า (Brand Name) + ช่ือประเภทของผลิตภัณฑ์ (Product Type) จาก
คลงัข้อมลูพบช่ือผลติภณัฑ์ท่ีใช้รูปแบบนี ้170 ช่ือ หรือคิดเป็น 6.90% 

4) ช่ือตราสินค้า (Brand Name) + ค าบ่งบอกช่ือประเภทของผลิตภณัฑ์ (Product Type 
Indicator) + ช่ือประเภทของผลติภณัฑ์ (Product Type) จากคลงัข้อมูลพบช่ือผลิตภณัฑ์ท่ีใช้รูปแบบ
นี ้10 ช่ือ หรือคิดเป็น 0.41% 

5) ช่ือตราสินค้า (Brand Name) + ค าบ่งบอกช่ือตราสินค้า (Brand Name Indicator) +  
ค าบอกชนิดผลิตภณัฑ์ (Generic Noun) จากคลงัข้อมูลพบช่ือผลิตภณัฑ์ท่ีใช้รูปแบบนี ้4 ช่ือ หรือคิด
เป็น 0.16% 

6) ช่ือตราสนิค้า (Brand Name) + ค าบ่งบอกช่ือตราสินค้า (Brand Name Indicator) จาก
คลงัข้อมลูพบช่ือผลติภณัฑ์ท่ีใช้รูปแบบนี ้1 ช่ือ หรือคิดเป็น 0.04% 

7) ช่ือตราสนิค้า (Brand Name) + ค าบอกชนิดผลติภณัฑ์ (Generic Noun) จากคลงัข้อมูล
พบช่ือผลติภณัฑ์ท่ีใช้รูปแบบนี ้43 ช่ือ หรือคิดเป็น 1.75% 

8) ช่ือตราสินค้า (Brand Name) + ช่ือประเภทของผลิตภณัฑ์ (Product Type) + ค าบอก
ชนิดผลิตภณัฑ์ (Generic Noun) จากคลงัข้อมูลพบช่ือผลิตภณัฑ์ท่ีใช้รูปแบบนี ้18 ช่ือ หรือคิดเป็น 
0.73% 

9) ช่ือตราสินค้า (Brand Name) + ค าบอกชนิดผลิตภณัฑ์ (Generic Noun) + ช่ือประเภท
ของผลิตภณัฑ์ (Product Type) จากคลงัข้อมูลพบช่ือผลิตภัณฑ์ท่ีใช้รูปแบบนี ้1 ช่ือ หรือคิดเป็น 
0.04% 
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10) ช่ือตราสินค้า (Brand Name) + ค าบอกชนิดผลิตภณัฑ์ (Generic Noun) +  ค าบ่งบอก
ช่ือประเภทของผลิตภณัฑ์ (Product Type Indicator) + ช่ือประเภทของผลิตภณัฑ์ (Product Type) 
จากคลงัข้อมลูพบช่ือผลติภณัฑ์ท่ีใช้รูปแบบนี ้3 ช่ือ หรือคิดเป็น 0.12% 

11) ช่ือประเภทของผลิตภัณฑ์ (Product Type) + ค าบ่งบอกช่ือประเภทของผลิตภัณฑ์ 
(Product Type Indicator) จากคลงัข้อมลูพบช่ือผลติภณัฑ์ท่ีใช้รูปแบบนี ้1 ช่ือ หรือคิดเป็น 0.04% 

12) ค าบอกชนิดผลิตภณัฑ์ (Generic Noun) + ช่ือตราสินค้า (Brand Name) + ช่ือประเภท
ของผลิตภณัฑ์ (Product Type) + ค าบอกชนิดผลิตภณัฑ์ (Generic Noun) จากคลงัข้อมูลพบช่ือ
ผลติภณัฑ์ท่ีใช้รูปแบบนี ้1 ช่ือ หรือคิดเป็น 0.04% 

13) ค าบง่บอกช่ือตราสนิค้า (Brand Name Indicator) + ช่ือตราสินค้า (Brand Name) +ค า
บ่งบอกช่ือตราสินค้า (Brand Name Indicator) + ค าบอกชนิดผลิตภณัฑ์ (Generic Noun) จาก
คลงัข้อมลูพบช่ือผลติภณัฑ์ท่ีใช้รูปแบบนี ้1 ช่ือ หรือคิดเป็น 0.04% 

14) ค าบ่งบอกช่ือตราสินค้า (Brand Name Indicator) + ช่ือตราสินค้า (Brand Name) +  
ค าบอกชนิดผลิตภณัฑ์ (Generic Noun) จากคลงัข้อมูลพบช่ือผลิตภณัฑ์ท่ีใช้รูปแบบนี ้7 ช่ือ หรือคิด
เป็น 0.28% 

15) ค าบอกชนิดผลติภณัฑ์ (Generic Noun) + ช่ือตราสนิค้า (Brand Name) + ค าบอกชนิด
ผลติภณัฑ์ (Generic Noun) จากคลงัข้อมลูพบช่ือผลติภณัฑ์ท่ีใช้รูปแบบนี ้1 ช่ือ หรือคิดเป็น 0.04% 

16) ค าบอกชนิดผลิตภณัฑ์ (Generic Noun) + ค าบ่งบอกช่ือตราสินค้า (Brand Name 
Indicator) + ช่ือตราสินค้า (Brand Name) + ช่ือประเภทของผลิตภัณฑ์ (Product Type) จาก
คลงัข้อมลูพบช่ือผลติภณัฑ์ท่ีใช้รูปแบบนี ้2 ช่ือ หรือคิดเป็น 0.08% 

17) ค าบอกชนิดผลิตภณัฑ์ (Generic Noun) + ช่ือตราสินค้า (Brand Name) + ช่ือประเภท
ของผลิตภณัฑ์ (Product Type) จากคลงัข้อมูลพบช่ือผลิตภณัฑ์ท่ีใช้รูปแบบนี ้77 ช่ือ หรือคิดเป็น 
3.13% 

18) ค าบง่บอกช่ือตราสนิค้า (Brand Name Indicator) + ช่ือตราสนิค้า (Brand Name) + ช่ือ
ประเภทของผลิตภณัฑ์ (Product Type) จากคลงัข้อมูลพบช่ือผลิตภณัฑ์ท่ีใช้รูปแบบนี ้2 ช่ือ หรือคิด
เป็น 0.08% 

19) ค าบอกชนิดผลิตภัณฑ์ (Generic Noun) + ค าบ่งบอกช่ือประเภทของผลิตภัณฑ์ 
(Product Type Indicator) + ช่ือตราสินค้า (Brand Name) + ช่ือประเภทของผลิตภณัฑ์ (Product 
Type) จากคลงัข้อมลูพบช่ือผลติภณัฑ์ท่ีใช้รูปแบบนี ้8 ช่ือ หรือคิดเป็น 0.32% 
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20) ค าบง่บอกช่ือประเภทของผลติภณัฑ์ (Product Type Indicator) + ช่ือตราสินค้า (Brand 
Name) + ช่ือประเภทของผลติภณัฑ์ (Product Type) จากคลงัข้อมลูพบช่ือผลิตภณัฑ์ท่ีใช้รูปแบบนี ้1 
ช่ือ หรือคิดเป็น 0.04% 

21) ค าบอกชนิดผลิตภณัฑ์ (Generic Noun) + ช่ือตราสินค้า (Brand Name) + ค าบ่งบอก
ช่ือประเภทของผลิตภณัฑ์ (Product Type Indicator) + ช่ือประเภทของผลิตภณัฑ์ (Product Type) 
จากคลงัข้อมลูพบช่ือผลติภณัฑ์ท่ีใช้รูปแบบนี ้16 ช่ือ หรือคิดเป็น 0.65% 

22) ค าบอกชนิดผลิตภณัฑ์ (Generic Noun) + ค าบ่งบอกช่ือตราสินค้า (Brand Name 
Indicator) + ช่ือตราสินค้า (Brand Name) + ค าบ่งบอกช่ือประเภทของผลิตภณัฑ์ (Product Type 
Indicator) + ช่ือประเภทของผลติภณัฑ์ (Product Type) จากคลงัข้อมูลพบช่ือผลิตภณัฑ์ท่ีใช้รูปแบบ
นี ้6 ช่ือ หรือคิดเป็น 0.24% 

23) ค าบอกชนิดผลิตภณัฑ์ (Generic Noun) + ช่ือตราสินค้า (Brand Name) + ช่ือประเภท
ของผลติภณัฑ์ (Product Type) + ค าบง่บอกช่ือประเภทของผลิตภณัฑ์ (Product Type Indicator) + 
ช่ือประเภทของผลิตภณัฑ์ (Product Type)  จากคลงัข้อมูลพบช่ือผลิตภณัฑ์ท่ีใช้รูปแบบนี ้3 ช่ือ หรือ
คิดเป็น 0.12% 

24) ค าบ่งบอกช่ือตราสินค้า (Brand Name Indicator) + ค าบอกชนิดผลิตภณัฑ์ (Generic 
Noun) + ช่ือตราสินค้า (Brand Name) จากคลงัข้อมูลพบช่ือผลิตภณัฑ์ท่ีใช้รูปแบบนี ้11 ช่ือ หรือคิด
เป็น 0.45% 

25) ค าบอกชนิดผลติภณัฑ์ (Generic Noun) + ช่ือตราสนิค้า (Brand Name) จากคลงัข้อมูล
พบช่ือผลติภณัฑ์ท่ีใช้รูปแบบนี ้541 ช่ือ หรือคิดเป็น 21.97% 

26) ค าบอกชนิดผลิตภณัฑ์ (Generic Noun) + ค าบ่งบอกช่ือตราสินค้า (Brand Name 
Indicator) + ช่ือตราสนิค้า (Brand Name) จากคลงัข้อมลูพบช่ือผลติภณัฑ์ท่ีใช้รูปแบบนี ้225 ช่ือ หรือ
คิดเป็น 9.14% 

27) ค าบง่บอกช่ือตราสินค้า (Brand Name Indicator) + ช่ือตราสินค้า (Brand Name) จาก
คลงัข้อมลูพบช่ือผลติภณัฑ์ท่ีใช้รูปแบบนี ้128 ช่ือ หรือคิดเป็น 5.20% 

28) ค าบอกชนิดผลิตภณัฑ์ (Generic Noun) + ค าบ่งบอกช่ือตราสินค้า (Brand Name 
Indicator) + ค าบอกชนิดผลิตภณัฑ์ (Generic Noun) + ค าบ่งบอกช่ือตราสินค้า (Brand Name 
Indicator) + ช่ือตราสินค้า (Brand Name) จากคลงัข้อมูลพบช่ือผลิตภณัฑ์ท่ีใช้รูปแบบนี ้1 ช่ือ หรือ
คิดเป็น 0.04% 
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29) ค าบ่งบอกช่ือตราสินค้า (Brand Name Indicator) + ค าบอกชนิดผลิตภณัฑ์ (Generic 
Noun) + ค าบ่งบอกช่ือตราสินค้า (Brand Name Indicator) + ช่ือตราสินค้า (Brand Name) จาก
คลงัข้อมลูพบช่ือผลติภณัฑ์ท่ีใช้รูปแบบนี ้2 ช่ือ หรือคิดเป็น 0.08% 

30) ค าบอกชนิดผลิตภณัฑ์ (Generic Noun) + ช่ือประเภทของผลิตภณัฑ์ (Product Type) 
จากคลงัข้อมลูพบช่ือผลติภณัฑ์ท่ีใช้รูปแบบนี ้10 ช่ือ หรือคิดเป็น 0.41% 

31) ค าบ่งบอกช่ือประเภทของผลิตภัณฑ์ (Product Type Indicator) + ช่ือประเภทของ
ผลติภณัฑ์ (Product Type) จากคลงัข้อมลูพบช่ือผลติภณัฑ์ท่ีใช้รูปแบบนี ้87 ช่ือ หรือคิดเป็น 3.53% 

32) ค าบอกชนิดผลิตภัณฑ์ (Generic Noun) + ค าบ่งบอกช่ือประเภทของผลิตภัณฑ์ 
(Product Type Indicator) + ช่ือประเภทของผลิตภณัฑ์ (Product Type) จากคลงัข้อมูลพบช่ือ
ผลติภณัฑ์ท่ีใช้รูปแบบนี ้15 ช่ือ หรือคิดเป็น 0.61% 

 
จากการแจกแจงรูปแบบช่ือผลิตภัณฑ์ทัง้ 32 แบบ แสดงให้เห็นว่า ช่ือตราสินค้า เป็น

องค์ประกอบหลกั ของรูปแบบช่ือผลติภณัฑ์เพราะถึงแม้จะมีรูปแบบช่ือผลิตภณัฑ์ท่ีละช่ือตราสินค้าไว้

แต่ก็มีจ านวนท่ีน้อยกว่ามาก กล่าวคือ ช่ือผลิตภัณฑ์ทัง้หมด 2,463 ช่ือ มีเพียง 213 ช่ือ หรือ 8.65 

เปอร์เซนต์ท่ีละช่ือตราสินค้า  ซึ่งในกรณีท่ีละช่ือตราสินค้านีช่ื้อผลิตภัณฑ์นัน้ก็จะใช้ช่ือประเภท

ผลิตภัณฑ์เป็นองค์ประกอบหลกัในการอ้างถึงแทน  ด้วยเหตุนีจ้ึงสรุปได้ว่ารูปแบบช่ือผลิตภัณฑ์

ถึงแม้วา่จะมีรูปแบบท่ีหลากหลาย  แตอ่งค์ประกอบท่ีเป็นสว่นหลกัของช่ือผลติภณัฑ์ คือ ช่ือตราสินค้า 

และช่ือประเภทผลติภณัฑ์  ซึง่จะกลา่วถึงโดยละเอียดในหวัข้อถดัไป   

 

4.3 กฎรูปแบบช่ือผลิตภณัฑ์ 

 จากรูปแบบช่ือผลิตภณัฑ์ทัง้หมด 32 รูปแบบ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ลกัษณะร่วมท่ีพบในรูปแบบ
ช่ือผลติภณัฑ์  แล้วสรุปออกมาเป็นกฎท่ีสามารถอธิบายธรรมชาติของการใช้ช่ือผลติภณัฑ์ในภาษาไทย 
ขัน้ตอนแรกของการวิจยัคือการมองภาพรวมของรูปแบบช่ือผลิตภณัฑ์ทัง้หมด ผู้วิจัยพบว่าทุกรูปแบบ
ช่ือผลติภณัฑ์จะประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีมีหน้าที่บง่ชีไ้ด้ว่าผลิตภณัฑ์นัน้เป็นผลิตภณัฑ์ประเภทใด 
ชนิดใด และในงานวิจยันีเ้รียกองค์ประกอบนีว้า่ “ค าหลกั” หรือค าซึง่มีหน้าที่ในการบ่งชีผ้ลิตภณัฑ์ท่ีไม่
สามารถละได้ คือ ช่ือตราสินค้า (Brand Name) แต่ในกรณีท่ีมีการละช่ือตราสินค้าก็จะมีการใช้ช่ือ
ประเภทของผลิตภณัฑ์ (Product Type) เป็นค าหลกัแทน เช่น  ...เป็นการร่วมสนุกชิงโชครางวัล
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<productName type=“Auto”><genericNoun>รถ</genericNoun> <productType>เวฟ 110 ไอ
</productType></productName> จ านวน 76 คัน... เป็นต้น โดยท่ีช่ือประเภทของผลิตภัณฑ์นี ้
สามารถอยูใ่นรูปของช่ือเฉพาะ หรือค านามทัว่ไปก็ได้ เช่น รสต้มย ากุ้ง รสหมูสับ กลา่วโดยสรุป หาก
ช่ือผลติภณัฑ์ใดๆขาดค าหลกั ช่ือผลิตภณัฑ์นัน้ก็จะไม่สามารถสื่อความได้เพราะไม่มีองค์ประกอบใด
สามารถบ่งชีถ้ึงผลิตภณัฑ์ได้ เช่น รถยนต์ หากผู้ เขียนน าเสนอข่าวเฉพาะค าว่า รถยนต์โดยมิได้ระบุ
ยี่ห้อหรือช่ือประเภทของผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นการน าเสนอข่าวในภาพรวมมากกว่าเป็นการบ่งชีว้่า
น าเสนอขา่วรถยนต์ยี่ห้อใด รุ่นใด 
 การวิเคราะห์รูปแบบช่ือผลติภณัฑ์ในงานวิจัยนี ้ผู้วิจัยจะวิเคราะห์โดยพิจารณาจากต าแหน่ง
ของค าหลกัท่ีปรากฏในรูปแบบช่ือผลิตภณัฑ์ โดยในแต่ละรูปแบบผู้วิจัยใช้เคร่ืองหมายต่างๆเพื่อบอก
เกณฑ์การปรากฏองค์ประกอบของช่ือผลติภณัฑ์ ดงันี ้ 

1) เคร่ืองหมายวงเลบ็ (…) คือ เคร่ืองหมายท่ีก าหนดว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งในรูปแบบช่ือ
ผลิตภณัฑ์โดยท่ีจะมีหรือไม่มีองค์ประกอบนีก็้ได้ เช่น A + (B) + C จากตวัอย่างนีช่ื้อผลิตภณัฑ์
สามารถจ าแนกได้เป็น 2 รูปแบบ คือ A + B + C หรือ A + C   

2) เคร่ืองหมายวงเล็บเหลี่ยม […] คือ เคร่ืองหมายท่ีก าหนดว่าองค์ประกอบนัน้จะใช้ค าท่ี

ปรากฏอยู่ในเคร่ืองหมายนีเ้ท่านัน้ เช่น ค าบ่งบอกช่ือตราสินค้า [+แบรนด์]   จากตวัอย่างนีส้ามารถ

อธิบายได้วา่ค าบง่บอกช่ือตราสนิค้าในรูปแบบช่ือผลติภณัฑ์นีคื้อค าวา่ “แบรนด์” เทา่นัน้  

3) เคร่ืองหมายปีกกา {…} คือ เคร่ืองหมายท่ีก าหนดว่ารูปแบบนัน้จะเลือกองค์ประกอบใด

องค์ประกอบหนึ่งในเคร่ืองหมายปีกกา หรือเลือกใช้ทุกองค์ประกอบก็ได้   เช่น {A + B} + C จาก

ตวัอยา่งนีส้ามารถจ าแนกได้เป็น 3 รูปแบบคือ A + C หรือ B + C หรือ A + B + C ก็ได้   

4) เคร่ืองหมายหรือ | คือ เคร่ืองหมายท่ีก าหนดวา่ต้องเลือกใช้องค์ประกอบใดองค์ประกอบ

หนึง่เทา่นัน้ เช่น A | B + D จากตวัอยา่งนีส้ามารถจ าแนกได้เป็น 2 รูปแบบคือ A + D หรือ B + D  

และจากการวิจยัสามารถสรุปรูปแบบช่ือผลติภณัฑ์ได้เป็น  4 รูปแบบ ดงัท่ีจะอธิบายตอ่ไปนี ้

 

4.3.1 ช่ือผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏแต่ค าหลัก (Head Structures) คือ ช่ือผลิตภัณฑ์ท่ีมี

รูปแบบซึ่งประกอบด้วยค าหลกัเท่านัน้ และจากคลงัข้อมูลมีช่ือผลิตภณัฑ์ 1,067 ช่ือ (43.32%) ท่ีใช้

รูปแบบนีโ้ดยมีรูปแบบยอ่ย 2 รูปแบบ คือ  
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1) ช่ือตราสินค้า จากคลงัข้อมูลแสดงให้เห็นว่ารูปแบบช่ือผลิตภณัฑ์นีเ้ป็นรูปแบบท่ี

พบมากท่ีสดุ คือพบมากถึง 967 ช่ือ (39.26%) ทัง้นีด้้วยเหตุผลของความต่อเน่ืองในเนือ้ข่าวท่ีผู้ เขียน

มกัจะละองค์ประกอบสว่นอ่ืนๆเม่ือมีการกลา่วถึงช่ือผลิตภณัฑ์ในครัง้ต่อไป และในการยกตวัอย่างท่ี

อ้างถึงช่ือผลติภณัฑ์หลายๆช่ือ ผู้ เขียนก็มกัเลอืกใช้รูปแบบนี ้เช่น  

“…ปีแรกบริษัทตัง้เป้าให้<productName type="cosSpa" 

ID="P03"><brandName>จุยซ์ บิวตี<้/brandName> 

</productName> มีสดัสว่นยอดขาย 20%...” 

 

2) ช่ือประเภทของผลติภณัฑ์ ช่ือประเภทของผลติภณัฑ์จะเป็นค าหลกัในกรณีท่ีมีการ

ละช่ือตราสนิค้า ซึ่งการอ้างถึงช่ือผลิตภณัฑ์โดยใช้เฉพาะช่ือประเภทของผลิตภณัฑ์นัน้ปรากฏใช้เป็น

จ านวน 100 ช่ือ (4.06%) โดยมีทัง้รูปแบบท่ีอ้างถึงช่ือประเภทของผลติภณัฑ์ท่ีเป็นช่ือเฉพาะซึ่งก าหนด

โดยบริษัทผู้ผลติ และรูปแบบท่ีใช้ช่ือประเภทของผลติภณัฑ์ซึง่มีลกัษณะเป็นค านามสามญัทัว่ไป เช่น  

“...และ<productName type=“Elec”><productType>       

ธิงค์แพด เอ็กซ์ 100 อี</productType></productName> ราคา 

17,900 บาท...”  

“...โดยในช่วงแรกนีมี้ 4 รสชาติ คือ <productName 

type="food"><productType>หมทูรงเคร่ือง</productType> 

</productName>...” 

 

4.3.2 ค าหลักปรากฏอยู่ต าแหน่งหน้าสุดของช่ือผลิตภัณฑ์ (Head-Initial Structures) 

คือ ช่ือผลติภณัฑ์ท่ีมีรูปแบบประกอบด้วยค าหลกัอยูท่ี่ต าแหนง่แรก แล้วตามด้วยองค์ประกอบอ่ืน ซึ่งมี

ทัง้หมด 251 ช่ือ (10.19%) ดงันี ้   

1) ช่ือตราสินค้า +   ค าบง่บอกช่ือตราสนิค้า [+แบรนด์] + ค าบอกชนิดผลติภณัฑ์   

เช่น  
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“…ส าหรับลกูค้าทรงศกัยภาพท่ียงัคงเหลอือยูใ่นตลาด อาทิ        

<productName type="gems"><brandName>ดามิอานิ

</brandName><brandIndicator> แบรนด์</brandIndicator> 

<genericNoun>เคร่ืองประดบั</genericNoun> 

</productName>จบัมือ แองเจลโีน (Angeleno) นิตยสาร         

ไลฟ์สไตล์...” 

 

2) ช่ือตราสินค้า +  ค าบอกชนิดผลิตภัณฑ์ +  ค าบ่งบอกช่ือประเภทของ

ผลติภณัฑ์     + ช่ือประเภทของผลติภณัฑ์ เช่น  

“...ขณะเดียวกนัสามารถซือ้<productName type=“Elec” 

ID=“P02”> <brandName>แบลก็เบอร์ร่ี</brandName> 

<proIndicator>รุ่น</proIndicator><productType>โบลด์

</productType></productName>  พร้อมกบัแพ็กเกจ...” 

 

3) ช่ือตราสินค้า +ช่ือประเภทของผลติภณัฑ์ + (ค าบอกชนิดผลติภณัฑ์) เช่น 

“...ตดัหขู้างกลอ่ง<productName type="food"> 

<brandName>ไวตามิล้ค์</brandName><productType> 

โลว์ ชูการ์</productType> </productName> ขนาด 250 ม.ล. 

และ 230 ม.ล. ด้านโลโก้...” 

 

4) ช่ือประเภทของผลิตภณัฑ์ + ค าบง่บอกช่ือประเภทของผลติภณัฑ์ 

“...อีกทัง้เป็นครัง้แรกท่ี<productName type=“Elec”> 

<productType>ธิงค์แพด</productType><proIndicator>    

ซีรีส์</proIndicator> </productName> ท าราคาลงมาระดบัต ่า

กวา่ 20,000 บาท...” 
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4.3.3  ค าหลักปรากฏอยู่ที่ต าแหน่งตรงกลาง (Head-Centre Structures) คือ ช่ือ

ผลิตภัณฑ์ท่ีมีรูปแบบประกอบด้วยค าหลกัท่ีอยู่ระหว่างองค์ประกอบอ่ืนๆ ซึ่งมีทัง้หมด 125 ช่ือ 

(5.08%) ดงันี ้                                                                   

1) ค าบอกชนิดผลิตภณัฑ์ | ค าบ่งบอกช่ือตราสินค้า  + ช่ือตราสินค้า + ค าบอก
ชนิดผลติภณัฑ์ เช่น 

“...นอกจากนีก้ลุม่เคร่ืองด่ืมนอนแอลกอฮอล์ของบริษัทยงัมี
<productName type="food" ID=“P02”><brandIndicator>
แบรนด์</brandIndicator> <brandName>อาร์ทรี
</brandName>(ARTEA)<genericNoun>ชาพร้อมด่ืม
</genericNoun></productName> ท่ีเตรียมจะท าตลาดชา
พร้อมด่ืมในประเทศไทย...” 
 

2) ค าบอกชนิดผลติภณัฑ์ + ค าบ่งบอกช่ือตราสินค้า | ค าบ่งบอกช่ือประเภทของ
ผลติภณัฑ์   + ช่ือตราสินค้า + ช่ือประเภทของผลติภณัฑ์ เช่น 

“...รายงานขา่วจากบริษัท ดีทแอล์ม จ ากดั ผู้ผลติ
<productName type="cosSpa"><genericNoun>ยาสฟัีน
</genericNoun> <brandIndicator>ยี่ห้อ</brandIndicator> 
<brandName>ฟลโูอคารีล</brandName><productType> 
40 พลสั</productType> </productName> วา่ ในปีนีท้าง
บริษัท...” 
 

3) ค าบอกชนิดผลติภณัฑ์ + ช่ือตราสินค้า + ช่ือประเภทของผลิตภณัฑ์ + ค าบอก
ชนิดผลติภณัฑ์ 

“...ส าหรับผู้จบัจอง<productName type=“Auto”> 
<genericNoun>รถ</genericNoun><brandName>เชฟโรเลต
</brandName> <productType> โคโลราโด</productType> 
<genericNoun> ปิคอพัอเมริกนัพนัธ์ุแกร่ง</genericNoun> 
</productName>...” 
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4) ค าบ่งบอกช่ือตราสินค้า + ช่ือตราสินค้า + ค าบ่งบอกช่ือตรา
สนิค้า + ค าบอกชนิดผลติภณัฑ์ เช่น 

“...บริษัทยงัเพิ่ม<productName type="fashion"> 
<brandIndicator>ไฟติง้แบรนด์ช่ือ</brandIndicator> 
<brandName>จีแอนด์จี</brandName> (Guy&Girl) 
<brandIndicator>แบรนด์</brandIndicator><genericNoun>
ชุดชัน้ใน</genericNoun></productName>ราคาประหยดั...” 
 

5) ค าบอกชนิดผลิตภณัฑ์ + (ค าบ่งบอกช่ือตราสินค้า) + ช่ือตราสินค้า +  (ช่ือ
ประเภทของผลติภณัฑ์ )  + ค าบง่บอกช่ือประเภทของผลติภณัฑ์ +  ช่ือประเภทของผลติภณัฑ์ เช่น  

“...ซึง่ในไทยท่ีเข้าขา่ยมีเพียงรุ่นเดียวคือ <productName 
type=“Auto”><genericNoun>รถ</genericNoun> 
<brandName>ฮอนด้า</brandName><productType> ซิตี ้
</productType><proIndicator>รุ่น</proIndicator> 
<productType>ปี 2008</productType> </productName> 
จ านวน 2,760 คนัเทา่นัน้...” 
หมายเหตุ ในกรณีท่ีรูปแบบใดประกอบด้วยเคร่ืองหมายวงเล็บ (…) 2 วงเล็บ 

หมายถึงรูปแบบนัน้จะเลอืกใช้วงเลบ็ใดวงเลบ็หนึง่เทา่นัน้ 
 

4.3.4 ค าหลักปรากฏอยู่ต าแหน่งท้ายสุดของช่ือผลิตภัณฑ์ (Head-Final Structures) 

คือ ช่ือผลติภณัฑ์ท่ีมีรูปแบบประกอบด้วยค าหลกัท่ีอยู่ต าแหน่งท้ายสดุ โดยน าหน้าด้วยองค์ประกอบ

อ่ืนๆของช่ือผลิตภณัฑ์ และจากคลงัข้อมูลมีช่ือผลิตภณัฑ์ทัง้หมด 1,020 ช่ือ (41.41%) ท่ีมีลกัษณะ

เช่นนี ้

1) (ค าบอกชนิดผลติภณัฑ์)  + ค าบง่บอกช่ือตราสนิค้า + ช่ือตราสินค้า เช่น 
“...บริษัทได้ปรับแพ็กเกจบริการ<productName type=“Elec”> 
<genericNoun>โทรศพัท์เคลือ่นท่ี</genericNoun> 
<brandIndicator>ภายใต้แบรนด์</brandIndicator> 
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<brandName แบลก็เบอร์ร่ี</brandName></productName> 
โดยขยายให้ครอบคลมุ...” 
 

2) (ค าบอกชนิดผลติภณัฑ์ ) + ค าบง่บอกช่ือตราสนิค้า  + ค าบอกชนิดผลติภณัฑ์ + 
ค าบง่บอกช่ือตราสนิค้า + ช่ือตราสินค้า เช่น 

“...ผู้ผลติและจ าหนา่ย<productName type="food" ID="P01"> 
<genericNoun>ข้าวสารบรรจุถงุ</genericNoun> 
<brandIndicator> ภายใต้แบรนด์</brandIndicator> 
<genericNoun>ข้าว</genericNoun> <brandIndicator>ตรา
</brandIndicator><brandName>ฉตัร</brandName> 
</productName> เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" วา่...” 
 

3) (ค าบง่บอกช่ือตราสนิค้า [+แบรนด์] ) + ค าบอกชนิดผลติภณัฑ์ + ช่ือตราสินค้า 
เช่น 

“...หลงัจากท่ีได้ขาย<productName type="food"> 
<brandIndicator>แบรนด์</brandIndicator><genericNoun>
น า้ผลไม้</genericNoun><brandName>แบร่ี</brandName> 
</productName>และบริษัทเนชัน่แนล ฟู้ ดส์...” 
 

4)  ค าบอกชนิดผลติภณัฑ์  +  ค าบง่บอกช่ือประเภทของผลติภณัฑ์    + ช่ือประเภท
ของผลิตภณัฑ์ เช่น 

“...บีเอ็มฯดบัเบิลย ูกรุ๊ป ประเทศไทยเตรียมเปิดตวั
<productName type=“Auto”><proIndicator>รุ่น
</proIndicator><productType>ซีรีส์ 7 ซีดาน
</productType></productName>...” 
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กฎรูปแบบช่ือผลติภณัฑ์ท่ีอธิบายไว้ข้างต้นสามารถแสดงเป็นแผนภมิูวงกลมได้ดงัรูปท่ี 4-1 
 

 
      รูปท่ี 4-1 แผนภมิูแสดงรูปแบบช่ือผลติภณัฑ์ 

 

และจากรูปท่ี 4-1 แสดงให้เห็นว่ารูปแบบช่ือผลิตภัณฑ์ท่ีปรากฏแต่ค าหลกัเป็นรูปแบบท่ี

ปรากฏใช้มากท่ีสุด เพราะเป็นรูปแบบท่ีมักปรากฏใช้ในรูปประโยคท่ีมีลกัษณะเฉพาะบ่งบอกช่ือ

ผลติภณัฑ์  อีกทัง้เม่ือมีการอ้างถึงช่ือผลติภณัฑ์ท่ีกลา่วอ้างไปในตอนแรกของข้อมลูแล้ว การอ้างถึงอีก

ด้วยช่ือตราสนิค้า หรือช่ือประเภทของผลิตภณัฑ์อย่างเดียวก็เป็นท่ีนิยมใช้ ในขณะเดียวกันรูปแบบท่ี

ค าหลกัปรากฏอยูต่ าแหน่งท้ายสดุของช่ือผลิตภณัฑ์ก็มีค่าความถ่ีของการปรากฏใช้มากเป็นอันดบัท่ี

สอง เพราะลกัษณะรูปแบบเช่นนีเ้ป็นลกัษณะท่ีให้ความส าคญักบัการสือ่ความ กลา่วคือ การอ้างถึงช่ือ

ผลติภณัฑ์โดยการวางต าแหนง่ของค าบอกชนิดผลติภณัฑ์  ค าบง่บอกช่ือตราสนิค้า  หรือค าบ่งบอกช่ือ

ประเภทของผลิตภณัฑ์ ไว้ก่อนค าหลกันัน้เป็นการท าให้ผู้ อ่านทราบเบือ้งต้นว่าช่ือผลิตภณัฑ์นัน้เป็น

สนิค้าชนิดใด ประเภทใด หรือเพื่อเป็นการย า้เตือนว่าองค์ประกอบท่ีตามมาจะเป็นช่ือตราสินค้า หรือ

อาจเป็นช่ือประเภทของผลติภณัฑ์  เช่น  

“...ข้อความบนกระป๋องคล้ายคลงึกบั<productName type="food" 

ID="P01"><genericNoun>ปลาราดพริก</genericNoun> 

<brandIndicator>ตรา</brandIndicator><brandName>ปลายิม้

43.32%

10.19%
5.08%

41.41%

Head Structures 
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Head-Initial Structures 
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</brandName></productName> ซึง่เป็นผลติภณัฑ์ท่ีขายดีมาก

...” 

 จากตวัอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่าเม่ือผู้อ่านอ่านข้อความเร่ือยมาจนถึงช่ือผลิตภณัฑ์ผู้อ่าน

จะได้ข้อมลูเร่ืองค าบอกชนิดผลติภณัฑ์ (ปลาราดพริก) ตามด้วยค าบ่งบอกช่ือตราสินค้า (ตรา) ก่อนท่ี

ผู้อ่านจะได้ข้อมลูเร่ืองช่ือตราสนิค้า (ปลายิม้) เรียงตอ่กนัไปตามล าดบั เป็นต้น 

 

4.4 แนวทางในการรู้จ าช่ือผลิตภณัฑ์ที่ปรากฏในข่าวเศรษฐกิจภาษาไทย 

งานวิจยัเร่ืองการรู้จ าช่ือเฉพาะหลายๆงานอาจยงัต้องอาศยัรายการค าที่เป็นช่ือเฉพาะเพื่อชว่ย
ในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการรู้จ า ช่ือเฉพาะ ฉะนัน้หากต้องการศึกษาเร่ืองการรู้จ าช่ือ
ผลติภณัฑ์นกัวิจยัอาจยงัจ าเป็นต้องใช้รายการช่ือผลติภณัฑ์มาช่วยในการเพิ่มประสทิธิภาพการรู้จ าช่ือ
ผลติภณัฑ์ แต่สินค้าใหม่ๆก็มีการผลิตออกสูท้่องตลาดอย่างต่อเน่ือง ฉะนัน้การเก็บรายการค าให้ทนั
กบัจ านวนช่ือผลติภณัฑ์ท่ีออกสูท้่องตลาดก็เป็นเร่ืองท่ีท าได้ยาก การศึกษาเร่ืองการรู้จ าช่ือผลิตภณัฑ์
อาจสามารถใช้องค์ประกอบภายในช่ือผลติภณัฑ์ และกฎรูปแบบช่ือผลิตภณัฑ์มาเป็นสว่นหนึ่งในการ
เพิ่มประสิทธิภาพของงานการรู้จ าช่ือเฉพาะโดยการน าความเข้าใจเร่ืองธรรมชาติของการปรากฏช่ือ
ผลติภณัฑ์วา่มกัเกิดในรูปแบบใด หรือแม้แต่การน าความรู้เร่ืองของค าบ่งบอกช่ือตราสินค้าและค าบ่ง
บอกช่ือประเภทของผลติภณัฑ์มาใช้เป็นค าบง่ชีช่ื้อผลติภณัฑ์ แตถ่ึงอยา่งไรก็ตามรูปแบบช่ือผลิตภณัฑ์
ท่ีปรากฏใช้ดงัท่ีได้อธิบายไว้ข้างต้นบางครัง้ก็ไม่ได้ประกอบด้วยค าบง่บอกช่ือตราสนิค้าหรือค าบ่งบอก
ช่ือประเภทของผลิตภัณฑ์ในทุกรูปแบบ ฉะนัน้ผู้ วิจัยจึงได้หาแนวทางอ่ืนท่ีสามารถช่วยเพิ่ม
ประสทิธิภาพการพฒันาระบบการรู้จ าช่ือผลิตภณัฑ์ ซึ่งก็คือการใช้ค าปรากฏร่วมท่ีได้แนวคิดมาจาก
การทบทวนวรรณกรรมในงานวิจยัของ Nilsson and Malmgren (2005) ท่ีแสดงให้เห็นถึงแนวทางการ
ใช้ค าปรากฏร่วมในการบง่ชีช่ื้อผลติภณัฑ์ กลา่วคือ ช่ือผลติภณัฑ์มกัปรากฏร่วมกับค ากริยาท่ีหมายถึง 
ผลิต จ าหน่าย แนะน า ฉะนัน้ในส่วนหัวข้อวิจัยนีผู้้ วิจัยจึงได้น าแนวคิดเร่ืองการใช้ค าปรากฏร่วมมา
ศกึษาวา่สามารถใช้ได้จริงกบัช่ือผลติภณัฑ์ภาษาไทยหรือไม่   
  นอกจากการศกึษาเร่ืองค าปรากฏร่วมท่ีใช้ในการบง่ชีช่ื้อผลิตภณัฑ์แล้ว จากการสงัเกตข้อมูล

เบือ้งต้นผู้วิจยัพบวา่ช่ือผลติภณัฑ์บางช่ือปรากฏใช้ในรูปประโยคท่ีมีลกัษณะเฉพาะท่ีอาจสามารถช่วย

ระบุได้วา่ประโยคนัน้นา่จะมีช่ือผลติภณัฑ์อยู ่ 
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4.4.1 ค าบ่งชีช่ื้อผลิตภณัฑ์ 

จากการสงัเกตข้อมูลเบือ้งต้นผู้ วิจัยพบว่ามีค าต่างๆท่ีมีความหมายเก่ียวข้องกับ

ผลิตภัณฑ์ทัง้ค านามและกริยา โดยมักปรากฏอยู่ในต าแหน่งก่อนหน้าช่ือผลิตภัณฑ์ ซึ่งค านามท่ี

ปรากฏก่อนหน้าช่ือผลติภณัฑ์มีทัง้ค านามรูปเดิม ดงัเช่นค าวา่ เจ้าของ ยอดขาย หรือค านามท่ีเกิดจาก

การแปลงให้เป็นหน่วยนาม (Nominalization) โดยใช้ค าอุปสรรค (Prefixes) ผู้  และการ ดงันี ้ผู้ผลิต 

ผู้ น าเข้า ผู้ ซื อ้ ผู้ จ าหน่าย ผู้ จัดจ าหน่าย ผู้ ท าตลาด การขาย การผลิต การท าตลาด และด้วย

ความหมายของค านามทัง้หมดเหลา่นีส้ามารถอธิบายได้วา่ค าบง่ชีช่ื้อผลติภณัฑ์ท่ีเป็นค านามเป็นค าท่ี

ต้องให้ความหมายเก่ียวข้องกบัผลติภณัฑ์ใดๆ ไม่วา่จะเป็นบุคคลผู้กระท าต่อผลิตภณัฑ์ด้วยวิธีการใด

วิธีการหนึ่ง หรือเป็นอาการนามท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ ส่วนค ากริยาท่ีมักปรากฏอยู่ก่อนหน้าช่ือ

ผลิตภัณฑ์เป็นค ากริยาท่ีให้ความหมายเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ ในลกัษณะท่ีหมายถึงการกระท าต่อ

ผลิตภัณฑ์ใด เช่น เปิดตัว แนะน า ผลิต ขาย จ าหน่าย ซือ้ น าเข้า จอง นอกจากค ากริยาท่ีเป็นค า

ภาษาไทยแล้ว ในคลงัข้อมลูยงัปรากฏค ากริยาท่ีเป็นค าทบัศพัท์ตา่งประเทศ คือ ลอนช์ และ รีลอนช์ ท่ี

ยงัคงให้ความหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการกระท าตอ่ผลติภณัฑ์อีกด้วย แตเ่พื่อให้ผลท่ีได้มีค่าความถูกต้อง

มากท่ีสดุ ผู้วิจยัจึงไม่สามารถลสิต์รายการค าจากการสงัเกตข้อมูลเบือ้งต้นได้เพียงอย่างเดียว หากแต่

ต้องใช้ข้อมูลท่ีปรากฏจริงมาวิเคราะห์และสรุปรายการค าท่ีสามารถใช้เป็นค าบ่งชีช่ื้อผลิตภณัฑ์ โดย

วิธีการวิเคราะห์ค าบง่ชีช่ื้อผลติภณัฑ์ในงานวิจยันีส้ามารถสรุปเป็นขัน้ตอนได้ ดงันี ้

 

1) น าข้อมลูท่ีผา่นขัน้ตอนการก ากบัช่ือผลติภณัฑ์ไปตดัค า 

 

 

 

 

 

 

<p>|นาย|สา|นิต|<s>|หวงั|วิชา|<s>|ผู้จดัการ|ฝ่าย|การ|ตลาด|<s>|

บริษัท|<s>|เคร่ืองด่ืม|กระทิง|แดง|<s>|จ ากดั|<s>|ผู้ผลิต|และ|

จ าหนา่ย|<productName type="food" ID="P01">| 

<genericNoun>|เคร่ืองด่ืม|ช|ูก าลงั| </genericNoun>| 

<brandName>|<s>|กระทิง|แดง| </brandName>| 

</productName>|<s>|กลา่ว|กบั|<s>|"|ประชาชาติ|ธุรกิจ|"|<s>|

วา่|... 
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2) น าข้อมลูท่ีตดัค าแล้วไปประมวลผลกบัโปรแกรมภาษา Perl ท่ีเขียนขึน้เพื่อดูว่าค า

ท่ีเกิดอยู่ต าแหน่งข้างหน้าช่ือผลิตภัณฑ์มีรายการค าใดบ้าง โดยในงานวิจัยนีจ้ะน าเฉพาะค าท่ีอยู่

ในช่วงต าแหนง่ (Range) หน้าช่ือผลติภณัฑ์ 1 ถึง 4 ต าแหนง่ เช่น  

“...ประเทศฟิลิปปินส์ได้รับอานิสงส์จากการลดภาษีศุลกากรลง

เหลือ  0% โดยมาส ด้า ไ ด้ประกาศ |ป รับ |ร าคา |ขอ ง

<productName type=“Auto” ID=“P01”><genericNoun>

ร ถ ย น ต์ นั่ ง </genericNoun><brandName>ม า ส ด้ า

</brandName><productType>3</productType> 

</productName> ทกุรุ่นใหม่ลดลงสงูสดุ...” 

 จากตวัอย่างข้างต้นหากต้องการดูรายการค าท่ีอยู่ก่อนหน้าช่ือผลิตภัณฑ์ในช่วง 1 

ต าแหน่ง ผู้ วิจัยจะวิเคราะห์เฉพาะค าว่า  “ของ”  แต่หากต้องการดูรายการค าท่ีอยู่ก่อนหน้าช่ือ

ผลติภณัฑ์ในช่วง 3 ต าแหนง่ ผู้วิจยัจะวิเคราะห์จากค าวา่ “ของ” “ราคา” และ “ปรับ” เป็นต้น ซึ่งสาเหตุ

ท่ีต้องก าหนดช่วงต าแหนง่ของค าท่ีปรากฏก่อนหน้าช่ือผลิตภณัฑ์เพียง 4 ต าแหน่ง เพราะค าท่ีอยู่ห่าง

จากช่ือผลติภณัฑ์มากเกินไปจะท าให้รายการค าที่ได้หลากหลายเกินกวา่ที่จะน ามาใช้เป็นค าบง่ชีไ้ด้ 
 

ตารางท่ี 4-1 ตวัอยา่งรายการค าท่ีปรากฏก่อนหน้าช่ือผลติภณัฑ์ซึง่ได้จากการรันโปรแกรมภาษา Perl 

Range : 1 
Position : FRONT 

Words Freq Other All Percent 

14% 1 - 1 100 

15% 1 - 1 100 

32% 1 - 1 100 

39% 1 - 1 100 

-  1 - 1 100 

ขืน 1 - 1 100 

ลีน 1 - 1 100 

1 2 3 4 
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หมายเหต ุ   words คือ ช่องรายการค าที่ปรากฏอยูใ่นต าแหนง่ก่อนหน้าช่ือผลติภณัฑ์ 

    Freq คือ ช่องท่ีแสดงจ านวนท่ีรายการค านัน้ปรากฏร่วมกบัช่ือผลติภณัฑ์ 

Other คือ ช่องท่ีแสดงจ านวนท่ีรายการค านัน้ปรากฏร่วมกับค าอ่ืนๆ

นอกเหนือจากช่ือผลติภณัฑ์ 

All คือ ช่องท่ีแสดงจ านวนท่ีรายการค านัน้ปรากฏใช้ทัง้หมดในคลงัข้อมลู 

Percent  คือ ช่องท่ีแสดงผลการค านวณเปอร์เซนต์ท่ีรายการค าจะเกิด

ร่วมกับช่ือผลิตภัณฑ์เม่ือเทียบกับจ านวนครัง้ท่ีรายการค านัน้ปรากฏใช้

ทัง้หมดในคลงัข้อมลู หรือ (Freq / All) * 100 

 

3) น าตารางรายการค าท่ีได้ไปจัดล าดบัค าท่ีมีค่าความถ่ีจากน้อยท่ีสดุไปมากท่ีสุด

เพื่อตดัรายการค าที่ปรากฏใช้ในคลงัข้อมูลน้อยกว่า 6 ค า ทัง้นีเ้พราะค าท่ีปรากฏใช้น้อยเกินไปนัน้ไม่

สามารถอธิบายเร่ืองค าปรากฏร่วมได้ชัดเจนนัก เช่น ในกรณีท่ีค าใดๆมีความถ่ีทัง้หมดท่ีเกิดใน

คลงัข้อมูลเพียง 1 ครัง้ และยงัเป็นการปรากฏร่วมกับช่ือผลิตภณัฑ์ ก็จะท าให้เปอร์เซนต์การปรากฏ

ร่วมของค านัน้ๆกับช่ือผลิตภัณฑ์เป็น 100 เปอร์เซนต์ แต่ในความเป็นจริงแล้วค านัน้ไม่ได้มีความ

เก่ียวข้องใดๆกบัช่ือผลติภณัฑ์เลย หรือแม้จะเป็นค าที่เก่ียวข้องกบัช่ือผลติภณัฑ์คา่เปอร์เซนต์ท่ีได้ก็เป็น

ผลท่ีมาจากค าเพียงค าเดียวในคลงัข้อมลู 
 

ตารางท่ี 4-2 ตวัอยา่งรายการค าท่ีปรากฏก่อนหน้าช่ือผลิตภณัฑ์โดยจัดล าดบัความถ่ีจากน้อยท่ีสดุไป

มากสดุ 

Range : 1 
Position : FRONT 

Words Freq Other All Percent 

14% 1 - 1 100 

(ช่องวา่ง) 18 6 24 75 

เปลา่ 6 2 8 75 



 

 

 

54 

15% 1 - 1 100 

32% 1 - 1 100 

39% 1 - 1 100 

-  1 - 1 100 

ขืน 1 - 1 100 

ลีน 1 - 1 100 

(ช่องวา่ง) 1 1 2 50 

รถบรรทกุ 1 1 2 50 

แย่งชิง 1 1 2 50 

จบัจอง 2 1 3 67 

สายพนัธุ์ 1 2 3 33 

ห่อ 1 2 3 33 

เคล่ือนท่ี 1 2 3 33 

เลียนแบบ 1 2 3 33 

(ช่องวา่ง)   4 - 4 100 

นึกถึง 1 3 4 25 

อม 1 3 4 25 

เป็นต้นมา 1 3 4 25 

เลเบลิ 1 3 4 25 

เเคมเปญ 1 4 5 20 

กระเช้า 2 4 6 33 

ท่ีรัก 1 5 6 17 

ผู้ซือ้ 1 5 6 17 

 

จากตารางท่ี 4-2 ผู้วิจัยได้ตดัรายการค าตัง้แต่ค าว่า 14% จนถึงแคมเปญ เพราะมีค่าการ

ปรากฏใช้ในคลงัข้อมลูน้อยกวา่ 6 ครัง้ 

 

4) จดัล าดบัรายการค าที่มีเปอร์เซนต์การปรากฏร่วมกบัช่ือผลติภณัฑ์จากมากไปน้อย 

เพื่อน าข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์ว่าค าใดเป็นค าท่ีมีประสิทธิภาพในการบ่งชีช่ื้อผลิตภณัฑ์มากท่ีสดุ และ
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เปรียบเทียบว่าต าแหน่งค าท่ีอยู่ห่างจากช่ือผลิตภัณฑ์มากขึน้มีผลต่อประสิทธิภาพในงานการรู้จ า

หรือไม่ 
 

ตารางท่ี 4-3 ตวัอยา่งการเรียงล าดบัรายการค าที่มีเปอร์เซนต์การปรากฏร่วมกบัช่ือผลิตภณัฑ์จากมาก

ไปน้อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จากการวิเคราะห์รายการค าที่ปรากฏร่วมกบัช่ือผลิตภณัฑ์ทัง้หมด แสดงให้เห็นว่าค า
ท่ีมีประสทิธิภาพมากกวา่ 50 เปอร์เซนต์ และมีความหมายเก่ียวข้องกับช่ือผลิตภณัฑ์มีเพียงแค่ 3 ค า 
คือ ผู้ผลติ แนะน า และผู้แทนจ าหนา่ย โดยมีค่า 66, 63, 53 เปอร์เซนต์ตามล าดบั โดยมีข้อก าหนดว่า
ต าแหนง่ของค าเหลา่นีต้้องอยูก่่อนหน้าช่ือผลติภณัฑ์ในช่วง 4 ต าแหนง่ ซึง่สาเหตท่ีุช่วงต าแหนง่ของค า
เหลา่นีก้ับช่ือผลิตภณัฑ์มีช่วงต าแหน่งมากถึง 4 ต าแหน่งนัน้เพราะในบางกรณีเกิดจากลกัษณะของ
การใช้เว้นวรรคท่ีมากน้อยต่างกันไปในแต่ละข่าวจึงท าให้ช่วงต าแหน่งท่ีปรากฏก่อนหน้าของค าต้อง
กว้างมากขึน้ แต่อย่างไรก็ตามหากพิจารณารายการค าท่ีอยู่ในช่วงไม่เกิน 3 ต าแหน่งก่อนหน้าช่ือ
ผลติภณัฑ์ ค าท่ีมีประสิทธิภาพในการปรากฏร่วมมากกว่า 50 เปอร์เซนต์เหลือเพียง 2 ค า คือ ผู้แทน
จ าหน่าย และแนะน า และเม่ือพิจารณาภาพรวมทัง้หมดของรายการค า ผู้ วิจัยพบว่าค ากริยาท่ีมี
ความหมายสมัพนัธ์โดยตรงกบัช่ือผลติภณัฑ์อย่างค าวา่ ขาย ซือ้ ผลติ กลบัมีค่าเปอร์เซนต์การปรากฏ

Range : 1 
Position : FRONT 

Words Freq Other All Percent 

เปลา่ 6 2 8 75 

(ช่องวา่ง) 18 6 24 75 

ผู้แทนจ าหน่าย 10 9 19 53 

แนะน า 37 38 75 49 

, 117 153 270 43 

ได้แก่ 28 55 83 34 

จ าหน่าย 212 415 627 34 

กระเช้า 2 4 6 33 

ข้าง 3 6 9 33 
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ร่วมน้อยกวา่ 10 เปอร์เซนต์ หรือแม้แตค่ ากริยาอ่ืนๆท่ีมีความหมายเก่ียวข้องกับผลิตภณัฑ์โดยตรงเช่น 
จ าหนา่ย น าเข้า ลอนช์ จอง ก็มีคา่เปอร์เซนต์การปรากฏร่วมท่ีน้อยกวา่ 50 เปอร์เซนต์  
  ในประเด็นเร่ืองการเพิ่มช่วงต าแหนง่ของค าท่ีปรากฏอยู่ก่อนหน้าช่ือผลิตภณัฑ์แม้จะ
ช่วยเพิ่มค่าเปอร์เซนต์ของการปรากฏร่วมได้ในบางค าแต่ค่าท่ีเพิ่มสูงขึน้นัน้ก็ยังไม่ส่งผลให้
ประสทิธิภาพในการน าไปใช้เพื่อบง่ชีช่ื้อผลติภณัฑ์สงูมากขึน้ หรือกลา่วอีกนยัหนึง่คือคา่เปอร์เซนต์ของ
ค าหลายๆค าที่ให้ความหมายเก่ียวข้องกบัผลติภณัฑ์โดยตรงยงัมีคา่ที่ต ่ากวา่ 50 เปอร์เซนต์ 

  กล่าวโดยสรุป แม้ว่าการสงัเกตข้อมูลเบือ้งต้นแสดงให้เห็นถึงข้อสนันิษฐานว่าค า
ปรากฏร่วมมีสว่นส าคญัท่ีสามารถช่วยในการเพิ่มประสทิธิภาพการรู้จ าช่ือผลิตภณัฑ์ แต่เม่ือพิจารณา
โดยอาศัยข้อมูลตามท่ีปรากฏจริงผู้ วิจัยพบว่าค าปรากฏร่วมโดยล าพังยังไม่สามารถช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการรู้จ าช่ือผลิตภัณฑ์ได้ ทัง้นีเ้พราะเม่ือน ารายการค าท่ีเกิดร่วมกับช่ือผลิตภัณฑ์ไป
เปรียบเทียบกับจ านวนของค านัน้ๆท่ีปรากฏในข้อมูลทัง้หมด ผลท่ีได้แสดงให้เห็นว่าเปอร์เซนต์การ
ปรากฏร่วมยงัคงต ่าอยูม่าก  

 
 4.4.2 รูปประโยคที่บ่งบอกช่ือผลิตภณัฑ์ 

จากคลงัข้อมลูขา่วเศรษฐกิจ ผู้วิจัยพบว่ารูปประโยคท่ีบ่งบอกช่ือผลิตภณัฑ์ได้มักจะ

เป็นประโยคท่ีมีค าเช่ือมระบุตวัอยา่ง  จึงนา่จะสามารถใช้เป็นเกณฑ์หนึ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ระบุช่ือผลติภณัฑ์ได้ โดยท่ีรูปประโยคท่ีมีลกัษณะเฉพาะบง่บอกช่ือผลติภณัฑ์ได้นีจ้ะต้องประกอบด้วย

ค า ท่ีท าหน้าท่ีเ ช่ือมความ (coordinate conjunction) ซึ่งประกอบด้วยค าว่า “ได้แก่” “เช่น” 

“ประกอบด้วย” “คือ” “อาทิ” “และ” แต่อย่างไรก็ตาม รูปประโยคท่ีมีท่ีมีลกัษณะเฉพาะบ่งบอกช่ือ

ผลติภณัฑ์โดยทัว่ไปอาจไม่สามารถระบุได้วา่เป็นรูปประโยคท่ีใช้ระบุตวัอย่างช่ือผลิตภณัฑ์ เพราะจาก

ข้อมลูพบวา่รายการค าท่ีอยูใ่นต าแหนง่ก่อนหน้าช่ือผลิตภณัฑ์ตัง้แต่ 1 ถึง 4 ต าแหน่ง มีค าท่ีท าหน้าท่ี

เช่ือมความต่างๆเกิดร่วมกับช่ือผลิตภัณฑ์น้อยมากเม่ือเทียบกับจ านวนค าท่ีท าหน้าท่ีเช่ือมความ

ทัง้หมดในข้อมลู ฉะนัน้รูปประโยคท่ีมีลกัษณะเฉพาะบง่บอกช่ือผลติภณัฑ์จะสามารถใช้ในการระบุช่ือ

ผลติภณัฑ์ได้นัน้ต้องมีคณุลกัษณะ ดงันี ้ค าที่ท าหน้าที่เช่ือมความในรูปประโยคท่ีบ่งบอกช่ือผลิตภณัฑ์

ต้องปรากฏตามหลังค าท่ีใช้เป็นค าบ่งบอกช่ือตราสินค้า ค าบ่งบอกช่ือประเภทของผลิตภัณฑ์ใน

รายการค าบง่บอกท่ีอยูใ่นรูปแบบช่ือผลติภณัฑ์ หรือค าบง่ชีช่ื้อผลติภณัฑ์ เช่น 
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 “...ในช่วงเดือน   ก.ย.บริษัท  วีเอฟ  คอปอเรชั่น  ผู้ จัดหาเสือ้ผ้า         

แบรนด์  เช่น  ลวีายส์และแรงเลอร์เตรียมย้ายส านกังาน...”   

“...เจเนอรัล มอเตอร์ส ยงัมีแผนจะลดแบรนด์ท่ีอยูใ่นเครือเดียวกนัจาก 8 

ให้เหลอืเพียง 4 แบรนด์ คือ เชฟโรเลต บูอิค คาดิแลค และจีเอ็มซี สว่น

แบรนด์ดงั เช่น ฮมัเมอร์ และซาบ จะถกูขายทิง้...” 

 

หรือในบางกรณีรูปประโยคท่ีมีลกัษณะเฉพาะบง่บอกช่ือผลิตภณัฑ์อาจประกอบด้วย

เคร่ืองหมายจุลภาคท่ีใช้คัน่กลางระหวา่งช่ือผลติภณัฑ์ในประโยคตวัอยา่งใดๆ เช่น 

 

“. . . ผู้ น า เ ข้ าและจัดจ าหน่ายนาฬิกาห รู  เ ช่น  ปา เ ต็ก  ฟิลิป ป์ ,                   

เจเกอร์ เลอคลูทร์, ไอดบับลวิซี, โชพาร์ด, แฟรงก์ มลุเลอร์ ฯลฯ...”            

  

และด้วยเหตุผลท่ีการบ่งชีช่ื้อผลิตภณัฑ์นอกจากจะต้องใช้ค าท่ีท าหน้าท่ีเช่ือมความ

ต่างๆเป็นค าปรากฏร่วมแล้ว ยงัต้องอาศัยค าปรากฏร่วมอ่ืนท่ีเป็นค าบ่งบอกอยู่ในต าแหน่งหน้าของ

ค าเช่ือม ซึง่สามารถก าหนดช่วงต าแหนง่ของค าได้ยาก เพราะในบางกรณีค าบ่งบอกต่างๆอาจปรากฏ

หน้าค าท่ีมีหน้าท่ีเช่ือมความในช่วงต าแหน่งท่ีไกลออกไป ฉะนัน้การก าหนดให้รูปประโยคท่ีมี

ลกัษณะเฉพาะบง่บอกช่ือผลิตภณัฑ์ข้างต้นเป็นแนวทางในการรู้จ าช่ือผลิตภณัฑ์ก็ยงัไม่สามารถช่วย

เพิ่มประสทิธิภาพของการรู้จ าได้มากนกั 

 

 กล่าวโดยสรุป การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการรู้จ าช่ือผลิตภัณฑ์สามารถใช้รายการช่ือ

ผลติภณัฑ์เป็นฐานข้อมลูเบือ้งต้นเทา่นัน้ เพราะการเก็บรายการช่ือผลิตภณัฑ์ทัง้หมดยงัไม่สามารถท า

ได้เน่ืองจากจ านวนช่ือผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันมีเพิ่มมากขึน้อย่างต่อเน่ือง ด้วยเหตุนีก้ารวิ เคราะห์

องค์ประกอบตา่งๆภายในรูปแบบช่ือผลติภณัฑ์จึงมีความส าคญัในการอธิบายว่าองค์ประกอบของช่ือ

ผลติภณัฑ์มีลกัษณะเช่นใด เพื่อน าความรู้ท่ีได้ไปใช้เป็นพืน้ฐานในการศกึษาเร่ืองรูปแบบช่ือผลิตภณัฑ์
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และกฎรูปแบบช่ือผลิตภณัฑ์ เพราะรูปแบบและกฎช่ือผลิตภณัฑ์สามารถอธิบายการปรากฏร่วมของ

ช่ือตราสนิค้ากบัค าบ่งบอกช่ือตราสินค้า หรือช่ือประเภทของผลิตภณัฑ์กับค าบ่งบอกช่ือประเภทของ

ผลิตภณัฑ์ได้ อย่างไรก็ตามองค์ประกอบภายในและรูปแบบของช่ือผลิตภณัฑ์ก็ยงัมีข้อจ ากัดในการ

เพิ่มประสทิธิภาพการรู้จ าช่ือผลติภณัฑ์ เน่ืองจากการละค าบ่งบอกท่ีสามารถช่วยระบุต าแหน่งของช่ือ

ผลติภณัฑ์ ฉะนัน้การศกึษาเพิ่มเติมถึงองค์ประกอบภายนอกช่ือผลิตภณัฑ์อย่างค าบ่งชีช่ื้อผลิตภณัฑ์ 

และรูปประโยคท่ีมีลกัษณะเฉพาะบ่งบอกช่ือผลิตภัณฑ์จึงเป็นสิ่งท่ีน่าสนใจ แต่เม่ือศึกษาวิจัยแล้ว

ปรากฏวา่ทัง้สองแนวทางนีย้งัไม่สามารถเพิ่มประสทิธิภาพการรู้จ าช่ือผลติภณัฑ์ได้ดีมากนกั ด้วยเหตนีุ ้

จึงอธิบายได้ว่าการศึกษาช่ือผลิตภัณฑ์เฉพาะช่ือใดช่ือหนึ่งในบริบทยังไม่ให้ผลในการบ่งชีช่ื้อ

ผลติภณัฑ์ได้ดีนกั ผู้วิจยัจึงมีความเห็นวา่ประเด็นเร่ืองรูปแบบช่ือผลติภณัฑ์ในบริบทตอ่เน่ืองเป็นหวัข้อ

ท่ีนา่สนใจในการศกึษาเพราะบางครัง้บริบทตอ่เน่ืองหรือการวิเคราะห์โดยการมองภาพรวมทัง้หมดของ

ช่ือผลติภณัฑ์ท่ีปรากฏในขา่วสามารถใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการรู้จ าได้ ดงัท่ีจะอธิบายในบทวิจัยท่ี  5 

ตอ่ไป 

 

 

 



 

 

บทที่ 5 
 

รูปแบบการปรากฏของช่ือผลิตภัณฑ์ในบริบทต่อเน่ือง 
 
 การศกึษารูปแบบช่ือผลติภณัฑ์ท่ีกลา่วถึงในบทท่ี 4 นัน้ท าให้เห็นถึงรูปแบบของช่ือทุกช่ือท่ีใช้
ในคลงัข้อมลู แตบ่างครัง้บางรูปแบบก็ยากท่ีจะน ามาใช้ช่วยในการรู้จ าช่ือเฉพาะได้ เช่น รูปแบบท่ีไม่มี
ค าบง่บอกช่ือตราสนิค้า หรือค าบง่บอกช่ือประเภทของผลติภณัฑ์ อีกทัง้ยงัไม่มีบริบทใดช่วยระบุได้ว่า
ค านัน้เป็นช่ือผลิตภัณฑ์ ฉะนัน้หากน าประเด็นเร่ืองความต่อเน่ืองในบริบทมาวิเคราะห์ก็อาจเป็น
ประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการรู้จ าช่ือผลิตภณัฑ์ได้ เพราะเม่ือสามารถรู้จ าช่ือผลิตภัณฑ์ท่ี
ปรากฏครัง้แรกได้ถกูต้อง ช่ือผลิตภณัฑ์ท่ีปรากฏต่อมาในบริบทก็สามารถถูกรู้จ าได้ง่ายขึน้แม้จะไม่มี
องค์ประกอบครบถ้วนท่ีจะช่วยในการรู้จ า  

ในบทนีจ้ะน าเสนอหลกัเกณฑ์ท่ีใช้วิเคราะห์ช่ือผลิตภัณฑ์ในบริบทต่อเน่ืองในหัวข้อท่ี 5.1 
จากนัน้ในหวัข้อท่ี 5.2 จะอธิบายเร่ือง รูปแบบเร่ิมต้น ซึ่งเป็นรูปแบบของช่ือผลิตภณัฑ์ท่ีปรากฏใช้เป็น
ครัง้แรกในขา่ว เพื่อให้การศกึษารูปแบบเร่ิมต้นนีเ้ป็นพืน้ฐานในการศึกษาต่อไปว่าเม่ือมีการอ้างถึงช่ือ
ผลติภณัฑ์เดิมนัน้อีกในบริบท ช่ือผลติภณัฑ์นัน้จะมีการคงหรือเปลีย่นรูปไปจากรูปแบบเร่ิมต้นอย่างไร 
โดยแบง่ประเด็นการวิเคราะห์รูปแบบช่ือผลติภณัฑ์ในบริบทตอ่เน่ืองตามจ านวนการปรากฏใช้ในแต่ละ
ขา่ว ดงันี ้หวัข้อท่ี 5.3 รูปแบบช่ือผลติภณัฑ์ท่ีปรากฏใช้สองครัง้ในบริบทต่อเน่ือง หวัข้อท่ี 5.4 รูปแบบ
ช่ือผลติภณัฑ์ท่ีปรากฏใช้มากกวา่สองครัง้ในบริบทตอ่เน่ือง 
 
5.1 หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ช่ือผลิตภณัฑ์ในบริบทต่อเน่ือง 
 

5.1.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบภายในรูปแบบช่ือผลิตภณัฑ์ในบริบทต่อเน่ือง 
แม้ว่าการศึกษารูปแบบช่ือผลิตภัณฑ์ในบทท่ีผ่านมาจะวิเคราะห์ทุกองค์ประกอบ

ภายในช่ือผลติภณัฑ์ แตส่ าหรับการวิเคราะห์รูปแบบช่ือผลติภณัฑ์ในบริบทตอ่เน่ืองนัน้ ผู้วิจยัเห็นว่าค า
บ่งบอกช่ือตราสินค้าและค าบ่งบอกช่ือประเภทของผลิตภณัฑ์เป็นองค์ประกอบท่ีมีคุณลกัษณะท่ีจะ
ปรากฏร่วมกบัช่ือตราสินค้าและช่ือประเภทของผลิตภณัฑ์และสามารถละได้หรือกลา่วอีกนยัหนึ่งคือ
เป็นค าท่ีสามารถเลือกปรากฏใช้หรือไม่ก็ได้ เน่ืองจากค าบ่งบอกทัง้สองประเภทนีเ้ป็นค าท่ีผู้ เขียน
เลอืกใช้เพื่อต้องการเน้นถึงช่ือตราสนิค้าหรือช่ือประเภทของผลิตภณัฑ์ในบริบทนัน้ๆ มากกว่าการเป็น
องค์ประกอบท่ีช่วยเพิ่มรายละเอียดของช่ือผลติภณัฑ์  เช่น 
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“...นายชลวิทย์ สขุอุดม ผู้จดัการฝ่ายการตลาด บริษัทบุญรอดเทรดดิง้ 
กลา่วเสริมวา่ การสร้าง<productName type="food" ID="P01"> 
<brandIndicator>แบรนด์</brandIndicator><brandName>สงิห์
</brandName></productName>ในตลาดตา่งประเทศ นอกจาก
การจดักิจกรรมและโฆษณาแล้ว ชว่งปลายปีท่ีผา่นมา 
<productName type="food" ID="P01"><brandName>สงิห์
</brandName></productName>ได้ร่วมมือกบั...” 

  
จากตวัอย่างข้างต้น หากวิเคราะห์ทุกองค์ประกอบจะท าให้เห็นเหมือนกับว่ามีการ

เปลี่ยนรูปแบบช่ือผลิตภัณฑ์โดยการละค าบ่งบอกช่ือตราสินค้า “แบรนด์” ในช่ือท่ีสอง แต่ส าหรับ
งานวิจัยนี ้จะพิจารณาว่าช่ือผลิตภณัฑ์ในบริบทนีไ้ม่มีการเปลี่ยนแปลง เพราะประกอบด้วยช่ือตรา
สินค้าเป็นหลกั ค าบ่งบอกช่ือตราสินค้าเป็นสิ่งท่ีละได้ กลา่วโดยสรุป งานวิจัยนีไ้ด้ใช้หลกัเกณฑ์การ
รวบรูปแบบท่ีมีค าบ่งบอกกับรูปแบบท่ีไม่มีค าบ่งบอกเข้าด้วยกัน เช่น รูปแบบช่ือผลิตภณัฑ์ ช่ือตรา
สนิค้า (brand name) หมายถึง (ค าบง่บอกช่ือตราสนิค้า) + ช่ือตราสนิค้า + (ค าบง่บอกช่ือตราสนิค้า)  
 

5.1.2 การก าหนดความต่อเน่ืองของช่ือผลิตภณัฑ์ 
  การก าหนดวา่ช่ือผลติภณัฑ์ใดเป็นช่ือท่ีอ้างถึงต่อเน่ืองในบริบทของงานวิจัยนี ้ผู้วิจัย
จะพิจารณาจากหลกัเกณฑ์ตา่งๆ ดงันี ้ 

1) ช่ือผลิตภณัฑ์ท่ีอยู่ภายใต้ตราสินค้าเดียวกัน ตราสินค้า เป็นองค์ประกอบหนึ่งท่ี
ส าคัญท่ีท าให้ผู้ อ่านทราบว่าผู้ เขียนก าลังอ้างถึงช่ือผลิตภัณฑ์ยี่ห้อใด ฉะนัน้การก าหนดว่าช่ือ
ผลติภณัฑ์ใดเป็นช่ือท่ีมีการอ้างถึงซ า้กบัช่ือท่ีปรากฏในตอนแรกนัน้สามารถใช้ช่ือตราสินค้าเป็นเกณฑ์
พิจารณาได้ 

2) ช่ือผลิตภัณฑ์ท่ีอยู่ภายใต้ช่ือประเภทของผลิตภณัฑ์เดียวกัน การก าหนดว่าช่ือ
ผลติภณัฑ์ใดเป็นช่ือผลติภณัฑ์เดียวกนั นอกจากจะมีช่ือตราสนิค้าเดียวกันแล้ว ยงัต้องเป็นผลิตภณัฑ์
ประเภทเดียวกนัด้วย 

3) ช่ือผลติภณัฑ์ท่ีอยู่ภายใต้ค าบอกชนิดผลิตภณัฑ์เดียวกัน แม้ว่าช่ือตราสินค้าเป็น
องค์ประกอบหลกัท่ีสามารถใช้ระบุวา่ช่ือผลติภณัฑ์ใดเป็นช่ือผลติภณัฑ์เดียวกนัท่ีมีการอ้างถึงมากกว่า
หนึง่ครัง้ แตใ่นบางกรณีอาจจะมีสินค้าท่ีต่างชนิดกันโดยใช้ช่ือตราสินค้าเดียวกัน ฉะนัน้ในงานวิจัยนี ้
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ผู้วิจยัจึงก าหนดให้ช่ือผลติภณัฑ์ท่ีจะมีการอ้างซ า้ได้จะต้องเป็นช่ือผลิตภณัฑ์ท่ีอยู่ภายใต้ค าบอกชนิด
ผลติภณัฑ์เดียวกนัด้วย 

โดยท่ีการวิเคราะห์ความตอ่เน่ืองนีผู้้วิจยัจะก ากับความต่อเน่ืองจากช่ือผลิตภณัฑ์นัน้
ทัง้หมดท่ีปรากฏใช้ในหนึ่งข่าว มิใช่การนบัความต่อเน่ืองของช่ือผลิตภณัฑ์ท่ีปรากฏในแต่ละย่อหน้า 
เพราะ ผู้วิจยัวิเคราะห์วา่ไม่วา่ช่ือผลติภณัฑ์นัน้จะปรากฏในยอ่หน้าเดียวกนัหรือไม่ ก็เป็นการอ้างถึงช่ือ
ผลติภณัฑ์ท่ีอยูใ่นประเด็นหวัข้อขา่วเดียวกนั เช่น 

 
“นายประสพสขุ สทุธาภิรมย์ ผู้อ านวยการกลุม่ธุรกิจเคร่ืองด่ืมและ
ผลติภณัฑ์กาแฟ บริษัท เนสท์เล ่(ไทย) จ ากดั ผู้ผลติและจ าหนา่ย
ผลติภณัฑ์<productName type="food" ID=“P01”><brandName>

เนสท์กาแฟ</brandName></productName> เปิดเผยวา่ หาก
รัฐบาลขึน้ภาษี 20% ในสว่นของชาและกาแฟกระป๋องท่ีคาเฟอีนเกิน
ก าหนดจะสง่ผลตอ่ตลาดและกลุม่เกษตรกรเป็นอยา่งมาก ซึง่
<productName type="food" ID=“P01”><brandName>        
เนสท์กาแฟ</brandName></productName>เองหากต้องขึน้ราคา
ตามเพดานภาษีท่ีรัฐก าหนด ราคาตอ่กระป๋องจากเดิม 13 บาท จะเพิ่ม
เป็น 16-17 บาท  

 
"ราคาท่ีเพิ่มขึน้จะท าให้ผู้บริโภคกลุม่ภาคแรงงานซึง่อยูใ่นระดบักลาง
ถึงลา่งได้รับความเดือดร้อน และทาง<productName type="food" 
ID=“P01”><brandName>เนสท์กาแฟ</brandName> 
</productName>เองคงต้องเลกิท าตลาดกาแฟกระป๋อง...” 

 
หลงัจากก าหนดหลักเกณฑ์ท่ีใช้วิเคราะห์ช่ือผลิตภัณฑ์ในบริบทต่อเน่ืองแล้ว ผู้ วิจัยได้น า

หลกัเกณฑ์เหล่านีไ้ปเป็นพืน้ฐานการวิเคราะห์ โดยเร่ิมจากการวิเคราะห์รูปแบบของช่ือผลิตภณัฑ์ท่ี
ปรากฏใช้ครัง้แรก หรือในงานวิจัยนีเ้รียกว่า “รูปแบบเร่ิมต้น” ว่ามีรูปแบบใดบ้าง ก่อนท่ีจะวิเคราะห์
ตอ่ไปวา่รูปแบบของช่ือผลติภณัฑ์ในบริบทตา่งๆเปลีย่นแปลงไปจากช่ือผลิตภณัฑ์ท่ีปรากฏใช้ครัง้แรก
ในข่าวอย่างไร ทัง้นีเ้พื่อให้ลกัษณะการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบช่ือผลิตภัณฑ์สามารถน าไปใช้เป็น
แนวทางในการบง่ชีช่ื้อผลติภณัฑ์ท่ีปรากฏมากกวา่หนึง่ครัง้ได้ 
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5.2 รูปแบบเร่ิมต้นของช่ือผลิตภณัฑ์ 
 รูปแบบเร่ิมต้นของช่ือผลิตภัณฑ์ หมายถึง รูปแบบของช่ือผลิตภัณฑ์ท่ีมีการอ้างถึงในข่าว
มากกวา่หนึง่ครัง้ และเป็นรูปแบบท่ีปรากฏใช้ครัง้แรกในข่าว ซึ่งรูปแบบเร่ิมต้นนีเ้ป็นรูปแบบพืน้ฐานท่ี
น าไปวิเคราะห์วา่ช่ือผลติภณัฑ์ท่ีปรากฏตามมามีรูปแบบท่ีเปลีย่นไปหรือไม่ และเปลีย่นอยา่งไร  เช่น  
 

“นางอจัจิมากร วิศิษฎางกรู ผู้จดัการผลติภณัฑ์ บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์
เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) ผู้ผลิตและจดัจ าหนา่ย<productName 
type="sport" ID="P01"><genericNoun>ชุดว่ายน า้
</genericNoun><brandName>สตรีมไลน์</brandName> 
</productName>, <productName type="sport" ID="P02"> 

<brandName>บีเอสซ<ี/brandName></productName>, 
<productName type="sport" ID="P03"><brandName>สปีโด้
</brandName></productName> และ<productName 
type="sport" ID="P04"><brandName>แอล</brandName> 
</productName> เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" วา่ จากภาวะเศรษฐกิจ
ในปัจจุบนั... 
 
...โดยกลยทุธ์หลกัๆ เพื่อเข้าถึงลกูค้าคนไทย จะเน้นไปท่ีการเพิ่ม
ช่องทางจ าหนา่ย เฉลีย่แบรนด์ละ 3-5 แหง่ โดยในสว่นของ
<productName type="sport" ID="P02"><brandName>บีเอสซี
</brandName></productName>กบั<productName type="sport" 
ID="P04"><brandName>แอล</brandName></productName> 
จะเน้นเป็นสาขาท่ีเป็นสแตนด์อะโลน ขณะท่ี<productName 
type="sport" ID="P03"><brandName>สปีโด้</brandName> 
</productName> กบั <productName type="sport" ID="P01"> 

<brandName>สตรีมไลน์</brandName></productName>จะเน้น
การเปิด...” 

 
จากตวัอยา่งข้างต้นแสดงให้เห็นวา่รูปแบบเร่ิมต้นของช่ือผลติภณัฑ์ประกอบด้วย 2 รูปแบบคือ  
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1) ค าบอกชนิดผลติภณัฑ์ + ช่ือตราสนิค้า ซึง่เป็นรูปแบบเร่ิมต้นของช่ือผลติภณัฑ์สตรีมไลน์ 
2) ช่ือตราสนิค้า ซึง่เป็นรูปแบบเร่ิมต้นของช่ือผลติภณัฑ์ บีเอสซี สปีโด้ แอล  

  คลงัข้อมูลข่าวเศรษฐกิจท่ีใช้ในงานวิจัยนีป้ระกอบด้วยช่ือผลิตภณัฑ์ 2,463 ช่ือ แบ่งเป็นช่ือ
ผลติภณัฑ์ท่ีปรากฏหนึ่งครัง้ 1,101 ช่ือ และช่ือผลิตภณัฑ์ท่ีปรากฏมากกว่าหนึ่งครัง้ในบริบทต่อเน่ือง 
1,362 ช่ือ และใน 1,362 ช่ือนีป้ระกอบด้วยรูปแบบเร่ิมต้น 9 รูปแบบ ดงันี ้

1) (ค าบง่บอกช่ือตราสนิค้า)  + ช่ือตราสนิค้า  
2) (ค าบง่บอกช่ือประเภทของผลติภณัฑ์)  + ช่ือประเภทของผลติภณัฑ์ 
3) ช่ือตราสนิค้า + (ค าบง่บอกช่ือประเภทของผลติภณัฑ์)  + ช่ือประเภทของผลติภณัฑ์ 
4) (ค าบ่งบอกช่ือตราสินค้า)  + ช่ือตราสินค้า + (ค าบ่งบอกช่ือตราสินค้า)  + ค าบอกชนิด

ผลติภณัฑ์ 
5) ช่ือตราสนิค้า + ช่ือประเภทของผลติภณัฑ์ + ค าบอกชนิดผลติภณัฑ์ 
6) ค าบอกชนิดผลติภณัฑ์  + (ค าบง่บอกช่ือประเภทของผลติภณัฑ์)  + ช่ือตราสนิค้า  + (ค า

บง่บอกช่ือประเภทของผลติภณัฑ์)  + ช่ือประเภทของผลติภณัฑ์ 
7) ค าบอกชนิดผลติภณัฑ์  + ช่ือตราสนิค้า + ค าบอกชนิดผลติภณัฑ์ 
8) (ค าบง่บอกช่ือตราสินค้า)  + ค าบอกชนิดผลิตภณัฑ์ + (ค าบ่งบอกช่ือตราสินค้า)  + ช่ือ

ตราสนิค้า 
9) ค าบอกชนิดผลิตภณัฑ์  + (ค าบ่งบอกช่ือประเภทของผลิตภณัฑ์)  + ช่ือประเภทของ

ผลติภณัฑ์ 
 

หลงัจากได้รายการรูปแบบเร่ิมต้นทัง้ 9 รูปแบบนีแ้ล้ว ผู้วิจัยได้น ารูปแบบเหลา่นีศ้ึกษาต่อใน
หวัข้อเร่ืองรูปแบบช่ือผลิตภณัฑ์ในบริบทต่อเน่ือง โดยเป็นหัวข้อท่ีมีประเด็นท่ีน่าสนใจ 2 ประการคือ 
ช่ือผลติภณัฑ์ในบริบทตอ่เน่ืองท่ีมีการอ้างถึงสองครัง้ และช่ือผลติภณัฑ์ในบริบทตอ่เน่ืองท่ีมีการอ้างถึง
มากกว่าสองครัง้ การจัดแบ่งประเด็นการศึกษาออกเป็นสองประเด็นนีเ้พราะผลการศึกษาท่ีได้
นอกจากจะแสดงให้เห็นรูปแบบช่ือผลิตภณัฑ์ท่ีคงเดิมหรือเปลี่ยนไปจากรูปแบบเร่ิมต้นแล้ว ผู้วิจัยยงั
สามารถศกึษาตอ่ในเร่ืองความคงท่ีของการใช้รูปแบบช่ือผลติภณัฑ์ได้ กลา่วคือ หากไม่แบ่งการศึกษา
เป็นสองประเด็น ก็จะท าให้ผลท่ีได้มีเพียงด้านเดียวคือรูปแบบช่ือผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแปลงหรือไม่
อยา่งไร เพราะในกรณีท่ีช่ือผลติภณัฑ์ปรากฏใช้สองครัง้ การวิเคราะห์จะไม่สามารถแสดงผลถึงความ
คงท่ีในการเปลีย่นแปลงได้ เช่น  
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“นายอนรัุตน์ โค้วคาสยั ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการตลาดและ
ฝ่ายปฏิบติัการ บริษัท พรานทะเล มาร์เก็ตติง้ จ ากดั ผู้น านวตักรรม
ตลาด<productName type="food" ID=“P01”><genericNoun>
อาหารทะเลแช่แข็ง</genericNoun><brandIndicator>ภายใต้แบ
รนด์</brandIndicator>"<brandName>พรานทะเล
</brandName>"</productName>  เปิดเผยวา่ ผลประกอบการของ
บริษัทในสิน้ปี"52 มียอดขายรวมกวา่ 1,100 ล้านบาท ซึง่เติบโตเพิ่มขึน้ 
10% ตามเป้าหมาย สว่นในปี"53 วางเป้าหมายยอดขายกวา่ 1,300 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้เกือบ 20% โดยกลยทุธ์การตลาดจะยงัคงมุ่งเน้น
ตอกย า้ความเป็นผู้น าเสนอนวตักรรมใหม่ของผลติภณัฑ์ ควบคูก่บัการ
สร้างความชดัเจนในเร่ืองอาหารทะเลเพื่อสขุภาพมากขึน้ และลา่สดุได้
จดักิจกรรม "สขุภาพดี สมองดี กบั<productName type="food" 
ID=“P01”>"<brandName>พรานทะเล</brandName>" 
</productName>ทัว่ไทยปี 2010" ภายใต้งบประมาณ 20 ล้านบาท 
โดยมี "ไต้ก๋งธงชยั ธาวนพงษ์"ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารของบริษัท...” 

 
จากตวัอยา่งข้างต้นสามารถอธิบายได้ว่าช่ือผลิตภณัฑ์ท่ีปรากฏเป็นครัง้ท่ีสองเปลี่ยนไปจาก

รูปแบบเร่ิมต้นโดยการลดองค์ประกอบ ค าบอกชนิดผลิตภณัฑ์  แต่ก็ยงัไม่สามารถอธิบายได้ว่าหากมี
การอ้างถึงช่ือผลิตภณัฑ์นีเ้พิ่มขึน้อีกครัง้รูปแบบช่ือผลิตภณัฑ์จะมีการเปลี่ยนแปลงอีกหรือไม่ ฉะนัน้
การเพิ่มประเด็นศกึษาในกรณีท่ีช่ือผลิตภณัฑ์ปรากฏใช้มากกว่าสองครัง้ในบริบทต่อเน่ืองจะสามารถ
ช่วยอธิบายความคงท่ีของการใช้รูปแบบช่ือผลติภณัฑ์ได้ เช่น 

 
“นายกาย นนัต์ธนะ รองผู้จดัการใหญ่ด้านขายและบริหารเครือขา่ย 
บริษัท ไทยยามาฮา่มอเตอร์ จ ากดั ผู้ผลติ และจ าหนา่ย
<productName type=“Auto” ID=“P01”><genericNoun>
รถจักรยานยนต์</genericNoun>“<brandName>ยามาฮ่า
<brandName>”</productName> เปิดเผยวา่ บริษัทได้จดัแคมเปญ
ฉลองยอดขายออโตเมติก 2 ล้านคนั ด้วยการแจกลกูฟุตบอลทองค า 
แพ็กเกจทอ่งเท่ียวชมการแขง่ขนัฟุตบอลระดบัโลก ทัง้ฟุตบอลโลก ยู
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ฟ่าคพั และพรีเมียร์ลกี ใช้งบประมาณทัง้แคมเปญรวม 70 ล้านบาท 
โดยรางวลัแบง่เป็นส าหรับกลุม่ลกูค้าใหม่ ท่ีซือ้<productName 
type=“Auto” ID=“P01”><genericNoun>รถจกัรยานยนต์
</genericNoun><brandName>ยามาฮ่า</brandName> 
</productName> ตัง้แตต้่นปีถึง 31 มี.ค.นี ้และลกูค้าที่เป็นเจ้าของ
<productName type=“Auto” ID=“P01”><genericNoun>
รถจักรยานยนต์</genericNoun><brandName>ยามาฮ่า
</brandName></productName>ในปัจจุบนั...” 

 

จากตัวอย่างข้างต้นสามารถอธิบายได้ว่ารูปแบบช่ือผลิตภัณฑ์มีรูปแบบเดียวกับรูปแบบ
เร่ิมต้น อีกทัง้ยงัสามารถอธิบายเพิ่มเติมได้วา่การคงรูปแบบเร่ิมต้นไว้นัน้เป็นการคงไว้ตลอดการอ้างถึง
ช่ือผลติภณัฑ์ 
 
5.3 รูปแบบช่ือผลิตภณัฑ์ที่ปรากฏใช้สองครัง้ในบริบทต่อเน่ือง 
 ในหัวข้อวิจัยนีจ้ะวิเคราะห์เฉพาะช่ือผลิตภัณฑ์ท่ีปรากฏใช้สองครัง้ในบริบทต่อเน่ือง ซี่งมี
ทัง้หมด 452 ช่ือ หรือ 226 คู่ช่ือผลิตภัณฑ์ โดยวิเคราะห์ว่าช่ือผลิตภณัฑ์ท่ีปรากฏเป็นครัง้ท่ีสองมี
รูปแบบแตกตา่งจากช่ือผลติภณัฑ์ท่ีปรากฏในครัง้แรกหรือไม่ และรูปแบบนัน้แตกต่างไปในลกัษณะใด 
เน่ืองจากการอ้างถึงช่ือเฉพาะเดียวกันในข่าวใดข่าวหนึ่งนัน้ไม่จ าเป็นต้องใช้รูปแบบช่ือผลิตภัณฑ์
เดียวกนัดงัเช่นในงานวิจยัของ Lloyd et al. (2006) ท่ีได้น าเสนอเร่ืองการอ้างถึงช่ือเฉพาะในคลงัข้อมูล
ขนาดใหญ่วา่คลงัข้อมลูเดียวกนัสามารถอ้างถึงช่ือเฉพาะเดียวกนัได้หลายรูปแบบ เช่น  George Bush  
สามารถอ้างถึงโดยใช้ Bush, President Bush, George W. Bush หรือแม้แต ่ “W”  

นอกจากนีแ้ล้วการศึกษาเพิ่มเติมเร่ืองประโยคสมัพนัธ์ของนววรรณ พนัธุเมธา (2549: 329-
331) ท่ีอธิบายถึงประโยคท่ีเรียงตอ่เน่ืองกบัประโยคอ่ืนๆนัน้สามารถสมัพนัธ์กนัได้ใน 3 กรณี คือ 

1) การกลา่วถึงสิง่หรือเร่ืองเดียวกนั 
2) การกลา่วถึงสิง่หรือเร่ืองท่ีสมัพนัธ์กนั 
3) การแสดงเหตกุารณ์ท่ีสมัพนัธ์กนั 

สามารถใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์เร่ืองการกล่าวถึงช่ือผลิตภัณฑ์เดียวกันในประโยคท่ีเรียง
ต่อเน่ืองกัน เพราะเป็นประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการกล่าวถึงสิ่งเดียวกัน โดยท่ีนววรรณได้อธิบายว่า
ประโยคท่ีกลา่วถึงสิง่หรือเร่ืองเดียวกนัต้องมีลกัษณะต่อไปนีอ้ยา่งใดอยา่งหนึง่  
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1) การซ า้ค า คือการใช้ค านามหรือค ากริยาซ า้กนั เช่น เราควรให้ความส าคญัแก่เด็ก  เด็กน่ี
แหละก าอนาคตของชาติไว้ 

2) การละค า คือการละค านามหรือค ากริยา เช่น สิ่งท่ีนกัเรียนชอบมากท่ีสดุคือสมุด เพราะ
หน้าปก...เป็นรูปส ี

3) การแทนค า คือการใช้ค านามหรือนามวลีท่ีระบุถึงบุคคลหรือสิ่งเดียวกัน เช่น พวกกลาสี
เหล่านัน้มกัไม่กลวัใคร เพราะถือวา่ตนไต้องขึน้ศาลไทย จากตวัอย่างนีแ้สดงให้เห็นว่ามี
การใช้ค าวา่ ตน  แทนนามวล ีพวกกลาสีเหล่านัน้ 

แต่เม่ือวิจัยแล้ว ผู้ วิจัยพบว่ารูปแบบช่ือผลิตภัณฑ์ท่ีปรากฏใช้สองครัง้ในบริบทต่อเน่ืองมี
มากกวา่การซ า้ค า (ในงานวิจัยนีเ้รียกว่า “รูปแบบช่ือผลิตภณัฑ์ไม่มีการเปลี่ยนแปลง”) และการแทน
ค า (งานวิจยันีเ้รียกวา่ “การเปลีย่นองค์ประกอบ”) เพราะจากคลงัข้อมูลช่ือผลิตภณัฑ์สามารถอ้างถึง
ซ า้ได้โดยการเพิ่มองค์ประกอบของช่ือผลติภัณฑ์ การลดองค์ประกอบบางองค์ประกอบ และการสลบั
ต าแหนง่ ดงัท่ีจะอธิบายตอ่ไปนี ้

 
5.3.1 รูปแบบช่ือผลิตภัณฑ์ไม่มีการเปล่ียนแปลง กลา่วคือ ช่ือผลิตภณัฑ์ท่ีปรากฏใช้

เป็นครัง้ท่ีสองมีรูปแบบเดียวกบัรูปแบบเร่ิมต้น และจากคลงัข้อมูลมีช่ือผลิตภณัฑ์ 202 ช่ือ หรือ 101 คู่
ช่ือผลติภณัฑ์ท่ีมีลกัษณะเช่นนี ้โดยมีรูปแบบเร่ิมต้น 5 รูปแบบ ดงัแสดงไว้ในตารางท่ี 5-1  

 

ตารางท่ี 5-1 ตารางแสดงรูปแบบช่ือผลติภณัฑ์ท่ีไม่มีการเปลีย่นแปลง 

รูปแบบเร่ิมต้น 
รูปแบบถัดมา 

ย่อหน้าเดิม ย่อหน้าใหม่ 
(ค าบง่บอกช่ือตราสนิค้า) + 
ช่ือตราสนิค้า 

 (ค าบง่บอกช่ือตรา
สนิค้า) + ช่ือตราสนิค้า 

 (ค าบง่บอกช่ือตรา
สนิค้า)+ช่ือตราสนิค้า 

ช่ือตราสนิค้า+ (ค าบง่บอก
ช่ือประเภทของผลติภณัฑ์) 
+ช่ือประเภทของผลติภณัฑ์ 

 ช่ือตราสนิค้า + ช่ือ
ประเภทของผลติภณัฑ์ 

 ช่ือตราสนิค้า+ (ค าบง่
บอกช่ือประเภทของ
ผลติภณัฑ์) +ช่ือ
ประเภทของผลติภณัฑ์ 
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ช่ือตราสนิค้า + ช่ือประเภท
ของผลติภณัฑ์ + ค าบอก
ชนิดผลติภณัฑ์ 

 ช่ือตราสนิค้า+ช่ือ
ประเภทของ
ผลติภณัฑ์+ค าบอก
ชนิดผลติภณัฑ์ 

 

ค าบอกชนิดผลติภณัฑ์ + 
(ค าบง่บอกช่ือประเภทของ
ผลติภณัฑ์) + ช่ือตราสนิค้า 
+ (ค าบง่บอกช่ือประเภท
ของผลติภณัฑ์) + ช่ือ
ประเภทของผลติภณัฑ์ 

 
 ค าบอกชนิด

ผลติภณัฑ์+ช่ือตรา
สนิค้า+ช่ือประเภทของ
ผลติภณัฑ์ 

 
 ค าบอกชนิดผลติภณัฑ์ 

+ช่ือตราสนิค้า+ช่ือ
ประเภทของผลติภณัฑ์ 

(ค าบง่บอกช่ือตราสนิค้า) + 
ค าบอกชนิดผลติภณัฑ์ + 
(ค าบง่บอกช่ือตราสนิค้า) + 
ช่ือตราสนิค้า 

 
 ค าบอกชนิดผลติภณัฑ์ 

+ (ค าบง่บอกช่ือตรา
สนิค้า) + ช่ือตราสนิค้า 

 
 ค าบอกชนิดผลติภณัฑ์ 

+ (ค าบง่บอกช่ือตรา
สนิค้า) + ช่ือตราสนิค้า 

  
 จากตารางท่ี 5-1 แสดงให้เห็นรูปแบบของช่ือผลิตภณัฑ์ในบริบทต่อเน่ืองว่ายังคงรูปของ
รูปแบบเร่ิมต้นไว้เม่ืออ้างถึงช่ือผลิตภณัฑ์นัน้เป็นครัง้ท่ีสอง โดยท่ีย่อหน้าไม่ได้เป็นสาเหตุของการคง
รูปแบบช่ือผลติภณัฑ์ เพราะ รูปแบบเร่ิมต้นท่ีมีองค์ประกอบอยา่งค าบอกชนิดผลติภณัฑ์ โดยปกติแล้ว
ผู้ เขียนสามารถละค าบอกชนิดผลิตภัณฑ์ได้เม่ือช่ือผลิตภัณฑ์นัน้ยังอยู่ในใจความเดิม แต่จาก
คลงัข้อมลูผู้วิจยัพบวา่ผู้ เขียนยงัสามารถคงรูปแบบเร่ิมต้นไว้แม้ช่ือผลติภณัฑ์ท่ีกลา่วอ้างถึงซ า้นัน้จะอยู่
ในยอ่หน้าเดิม แตใ่นกรณีท่ีช่ือตัง้ต้นมีรูปแบบท่ีประกอบด้วยค าหลกั อย่างช่ือตราสินค้า และ/หรือช่ือ
ประเภทของผลติภณัฑ์ เม่ือมีการอ้างถึงช่ือผลติภณัฑ์นัน้ซ า้ผู้ เขียนก็ยงัคงรักษารูปแบบเดิมไว้ โดยมิได้
เพิ่มรายละเอียดอยา่งค าบอกชนิดผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถช่วยบ่งชีไ้ด้ว่าผลิตภณัฑ์ท่ีผู้ เขียนก าลงัอ้างถึง
นัน้คือผลิตภัณฑ์ประเภทใด ผู้ วิจัยพบว่าการน าเสนอในรูปแบบนีมี้ส่วนเช่ือมโยงกับช่ือตราสินค้า 
กลา่วคือ ช่ือตราสนิค้านัน้เป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไปแล้ว 
 

5.3.2 รูปแบบช่ือผลิตภัณฑ์เปล่ียนไปจากรูปแบบเร่ิมต้น โดยการเปลี่ยนแปลงมี
รูปแบบท่ีส าคญั คือ การลด เพิ่ม สลบั หรือเปลีย่นองค์ประกอบภายในรูปแบบช่ือผลิตภณัฑ์ และจาก
คลงัข้อมลูมีช่ือผลติภณัฑ์ 250 ช่ือ หรือ 125 คูช่ื่อผลติภณัฑ์ท่ีมีลกัษณะเช่นนี ้ดงันี ้
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1) การลดลงขององค์ประกอบ คือ รูปแบบท่ีช่ือผลิตภณัฑ์ซึ่งปรากฏใช้เป็นครัง้ท่ีสอง
มีองค์ประกอบภายในรูปแบบน้อยกวา่ช่ือผลติภณัฑ์เร่ิมต้น และจากคลงัข้อมลูผู้วิจยัพบวา่รูปแบบการ
ลดองค์ประกอบเป็นรูปแบบท่ีมีจ านวนการใช้มากกว่ารูปแบบการเปลี่ยนแปลงอ่ืนๆเพราะมีมากถึง 
202 ช่ือ หรือ 101 คูช่ื่อผลติภณัฑ์ ดงันี ้ 

 

ตารางท่ี 5-2 ตารางแสดงรูปแบบช่ือผลติภณัฑ์ท่ีเปลีย่นไปจากรูปแบบเร่ิมต้น 

รูปแบบเร่ิมต้น 
รูปแบบถัดมา 

ย่อหน้าเดิม ย่อหน้าใหม่ 

ช่ือตราสนิค้า+ (ค าบง่บอก
ช่ือประเภทของผลติภณัฑ์) 
+ช่ือประเภทของผลติภณัฑ์ 

 ช่ือประเภทของ
ผลติภณัฑ์  

(ค าบง่บอกช่ือตราสนิค้า) +
ช่ือตราสนิค้า + (ค าบง่บอก
ช่ือตราสนิค้า) +  ค าบอก
ชนิดผลติภณัฑ์ 

 

 

 ช่ือตราสนิค้า 

ค าบอกชนิดผลติภณัฑ์ + 
(ค าบง่บอกช่ือประเภทของ
ผลติภณัฑ์) + ช่ือตราสนิค้า 
+ (ค าบง่บอกช่ือประเภท
ของผลติภณัฑ์) + ช่ือ
ประเภทของผลติภณัฑ์ 

 ค าบอกชนิด
ผลติภณัฑ์ + ช่ือ
ประเภทของ
ผลติภณัฑ์ 

 ช่ือตราสนิค้า 
 ช่ือประเภทของ

ผลติภณัฑ์ 
 ช่ือตราสนิค้า+ช่ือ

ประเภทของ
ผลติภณัฑ์ 

 

 ช่ือตราสนิค้า +ช่ือ
ประเภทของผลติภณัฑ์ 

  
 

  
 

  
 

ค าบอกชนิดผลติภณัฑ์ + 
ช่ือตราสนิค้า + ค าบอก
ชนิดผลติภณัฑ์ 

 

 

 ช่ือตราสนิค้า + ค า
บอกชนิดผลติภณัฑ์ 
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(ค าบง่บอกช่ือตราสนิค้า) + 
ค าบอกชนิดผลติภณัฑ์ + 
(ค าบง่บอกช่ือตราสนิค้า) + 
ช่ือตราสนิค้า 

 

 (ค าบง่บอกช่ือตรา
สนิค้า)+ช่ือตราสนิค้า 

 

  
จากตารางท่ี 5-2 แสดงให้เห็นวา่การลดองค์ประกอบรูปแบบช่ือผลติภณัฑ์ มักเป็น

ในรูปแบบของการคงไว้เฉพาะสว่นท่ีส าคญัของช่ืออย่างช่ือตราสินค้าหรือช่ือประเภทของผลิตภณัฑ์ 
เพราะผู้อ่านสามารถเข้าใจได้วา่ช่ือท่ีผู้ เขียนอ้างถึงเป็นครัง้ท่ีสองคือผลิตภณัฑ์ชนิดใด ประเภทใด โดย
การอ้างความรู้จากช่ือผลติภณัฑ์เร่ิมต้น เช่น  

 
“บริษัท กรีนแลนด์ มาร์เก็ตติง้ จ ากดั ผู้จดัจ าหนา่ยผลติภณัฑ์
<productName type="food" ID=“P01”><genericNoun>ปลาหมึก
แท้ปรุงรส</genericNoun><brandIndicator> ตรา
</brandIndicator>“<brandName>สควิดดี<้brandName>” 
</productName> (Squidy) แนะน า<productName type="food" 
ID=“P01”><brandName>สควิดดี<้/brandName> 
</productName>ดีไซน์ใหม่ ท่ีมาพร้อมแพ็กเกจ…” 
 

2) การเพิ่มขึน้ขององค์ประกอบ คือ รูปแบบท่ีช่ือผลติภณัฑ์ซึง่ปรากฏใช้เป็นครัง้ท่ีสอง
มีองค์ประกอบภายในรูปแบบมากกว่าช่ือผลิตภัณฑ์เร่ิมต้น และจากคลังข้อมูลรูปแบบการเพิ่ม
องค์ประกอบนีมี้ปรากฏมากเป็นอันดบัท่ีสองรองจากการลดองค์ประกอบ คือมี 38 ช่ือ หรือ 19 คู่ช่ือ
ผลติภณัฑ์ ดงันี ้ 
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ตารางท่ี 5-3 ตารางแสดงรูปแบบการเพิ่มขึน้ขององค์ประกอบช่ือผลติภณัฑ์ 

รูปแบบเร่ิมต้น 
รูปแบบถัดมา 

ย่อหน้าเดิม ย่อหน้าใหม่ 

(ค าบง่บอกช่ือตราสนิค้า) + 
ช่ือตราสนิค้า 

 

 (ค าบง่บอกช่ือตรา
สนิค้า) + ค าบอกชนิด
ผลติภณัฑ์+ ช่ือตรา
สนิค้า 

 

 (ค าบง่บอกช่ือตรา
สนิค้า) + ค าบอกชนิด
ผลติภณัฑ์ + (ค าบง่
บอกช่ือตราสนิค้า)+ ช่ือ
ตราสนิค้า 

(ค าบง่บอกช่ือประเภทของ
ผลติภณัฑ์) + ช่ือประเภท
ของผลติภณัฑ์ 

 

 ค าบอกชนิด
ผลติภณัฑ์+ช่ือประเภท
ของผลติภณัฑ์ 

 

 ช่ือตราสนิค้า + ช่ือ
ประเภทของผลติภณัฑ์ 

  

 ค าบอกชนิด
ผลติภณัฑ์+ ช่ือตรา
สนิค้า+ช่ือประเภทของ
ผลติภณัฑ์ 

  

  
 ช่ือตราสนิค้า +ช่ือ

ประเภทของผลติภณัฑ์ 
  

  

 ช่ือตราสนิค้า + ช่ือ
ประเภทของผลติภณัฑ์ 
+ค าบอกชนิด
ผลติภณัฑ์ 

  

ช่ือตราสนิค้า+ (ค าบง่บอก
ช่ือประเภทของผลติภณัฑ์) 
+ช่ือประเภทของผลติภณัฑ์ 

 ช่ือตราสนิค้า + ช่ือ
ประเภทของผลติภณัฑ์ 
+ค าบอกชนิด
ผลติภณัฑ์ 
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 จากการวิเคราะห์ข้อมลูผู้วิจยัพบวา่เกณฑ์ท่ีท าให้เกิดการเพิ่มขึน้ขององค์ประกอบมี 
ดงันี ้

(1) ช่ือผลติภณัฑ์เร่ิมต้น ปรากฏอยูใ่นประโยคท่ีให้ตวัอยา่ง ท่ีมีการอ้างถึงผลิตภณัฑ์
อ่ืนๆก่อนหน้า เช่น 

 
“…สว่นแบรนด์ดงั เช่น <productName type=“Auto”> 
<brandName>ฮมัเมอร์</brandName></productName> และ
<productName type=“Auto” ID=“P01”><brandName>ซาบ
</brandName></productName> จะถกูขายทิง้ โดยมีรายงานวา่ 
บริษัทผลติ<productName type=“Auto” ID=“P01”> 
<genericNoun>รถ</genericNoun><brandName>ซาบ
</brandName></productName>ในสวีเดน ซึง่อยูใ่นเครือของ
เจเนอรัล มอเตอร์ส…” 

 
(2) ช่ือผลติภณัฑ์เร่ิมต้นปรากฏร่วมอยูใ่นช่ือโครงการ แคมเปญต่างๆท่ีนิยมใช้ภาษา

ท่ีกระชบั ฉะนัน้การอ้างถึงช่ือผลติภณัฑ์นัน้เป็นครัง้ท่ีสองจึงจ าเป็นต้องให้ข้อมลูเพิ่มเติม เช่น  
 

“ธรรมรัตน์ โชควฒันา กรรมการผู้ช่วยผู้อ านวยการ บมจ.ไอ.ซี.ซ.ี
อินเตอร์เนชัน่แนล แถลงขา่วเปิดตวัโครงการ "<productName 
type="fashion" ID=“P01”><brandName>วาโก้</brandName> 
</productName>โบว์ชมพ ูสู้มะเร็งเต้านม" พร้อมมอบรายได้สว่นหนึง่
จากการจ าหนา่ย<productName type="fashion" ID=“P01”> 
<genericNoun>ชุดชัน้ใน</genericNoun><brandName>วาโก้
</brandName></productName>ให้แก่สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ” 

 
(3) ช่ือผลติภณัฑ์เร่ิมต้นเลอืกใช้ช่ือประเภทของผลิตภณัฑ์ท่ีมีลกัษณะเป็นช่ือเฉพาะ

เป็นค าหลกั ฉะนัน้การกลา่วอ้างช่ือผลิตภณัฑ์เป็นครัง้ท่ีสองจึงจ าเป็นต้องเพิ่มเติมสว่นท่ีส าคญัอย่าง
ช่ือตราสนิค้าลงไป เพื่อให้ผู้อ่านทราบรายละเอียดได้ครบถ้วน เช่น 
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“…จดัโปรโมชัน่เปิดความสขุสง่ท้ายปีกบั "ได้เวลา<productName 
type="food" ID=“P01”><brandName>โค้ก</brandName> 
</productName>ซา่ ได้เวลา<productName type=“Auto” 
ID=“P02”><productType>สกู๊ปป้ี ไอ</productType> 
</productName>" ชวนผู้บริโภคร่วมลุ้นรับ<productName 
type=“Auto” ID=“P02”><genericNoun>รถจกัรยานยนต์
</genericNoun> <brandName>ฮอนด้า</brandName> 
<productType> สกู๊ปป้ี ไอ</productType></productName> 45 
วนั 45 คนั…” 
 

3)  การสลับต าแหน่ง คือ รูปแบบช่ือผลิตภัณฑ์ซึ่งปรากฏใช้เป็นครัง้ ท่ีสองมี
องค์ประกอบเทา่กนักบัรูปแบบเร่ิมต้น เป็นกลวิธีในการเขียนเพื่อลดการใช้รูปแบบซ า้เดิมเพื่อให้ข้อมูล
ช่ือผลติภณัฑ์ท่ีน าเสนอมีความแปลกใหม่ และจากคลงัข้อมูลมีช่ือผลิตภณัฑ์เพียง 8 ช่ือ หรือ 4 คู่ช่ือ
ผลติภณัฑ์ท่ีใช้รูปแบบการเปลีย่นแปลงนี ้ดงันี ้

 

ตารางท่ี 5-4 ตารางแสดงรูปแบบการสลบัต าแหนง่ขององค์ประกอบในช่ือผลติภณัฑ์ 

รูปแบบเร่ิมต้น 
รูปแบบถัดมา 

ย่อหน้าเดิม ย่อหน้าใหม่ 
(ค าบง่บอกช่ือตราสนิค้า) +
ช่ือตราสนิค้า + (ค าบง่บอก
ช่ือตราสนิค้า) + ค าบอก
ชนิดผลติภณัฑ์ 

 

 ค าบอกชนิด
ผลติภณัฑ์+ช่ือตรา
สนิค้า    

(ค าบง่บอกช่ือตราสนิค้า) + 
ค าบอกชนิดผลติภณัฑ์ + 
(ค าบง่บอกช่ือตราสนิค้า) + 
ช่ือตราสนิค้า 

 

 ช่ือตราสนิค้า + ค าบอก
ชนิดผลติภณัฑ์ 
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 เช่น 
<productName type="food" ID=“P01”><brandName>สก๊อต
</brandName><genericNoun>รังนกแท้</genericNoun> 
</productName> ต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์ ให้คูรั่กหวานไม่เหมือน
ใคร ด้วยแคมเปญ วาเลนไทน์ มวูี่ เลฟิเวอร์: ฟลาย มี ท ูเดอะ มนู 
แสดงกลอ่งเปลา่<productName type="food" ID=“P01”> 
<genericNoun>รังนกแท้</genericNoun><brandName>สก๊อต
</brandName></productName> รับฟรีทนัที บตัรชมภาพยนตร์ 1 
ใบ 

 
4) การเปลี่ยนองค์ประกอบ คือ รูปแบบท่ีช่ือผลิตภณัฑ์ซึ่งปรากฏใช้เป็นครัง้ท่ีสองมี

องค์ประกอบท่ีเปลีย่นไปจากรูปแบบเร่ิมต้น โดยการลดองค์ประกอบหนึ่งแล้วแทนท่ีด้วยองค์ประกอบ
อ่ืน และจากคลงัข้อมูลพบว่ามีช่ือผลิตภณัฑ์เพียง 2 ช่ือ หรือ 1 คู่ช่ือผลิตภณัฑ์ท่ีมีรูปแบบการเปลี่ยน
องค์ประกอบ ดงันี ้
 

ตารางท่ี 5-5 ตารางแสดงรูปแบบการเปลีย่นองค์ประกอบช่ือผลติภณัฑ์ 

รูปแบบเร่ิมต้น 
รูปแบบถัดมา 

ย่อหน้าเดิม ย่อหน้าใหม่ 
ค าบอกชนิดผลติภณัฑ์ + 
(ค าบง่บอกช่ือประเภทของ
ผลติภณัฑ์) + ช่ือประเภท
ของผลติภณัฑ์ 

  
 

 ช่ือตราสนิค้า +ช่ือ
ประเภทของผลติภณัฑ์ 

 
การเปลี่ยนองค์ประกอบ เป็นลกัษณะเฉพาะของบางรูปแบบช่ือผลิตภณัฑ์อัน

เน่ืองมาจากเร่ืองของการโฟกสั เช่น 
 

“นายโนบุยกิู มรูาฮาชิ ประธานและกรรมการผู้จดัการใหญ่บริษัท มิตซู
บิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดัและคณะเข้าพบวา่ เดือนตลุาคม
มิตซูบิชิ มอเตอร์ส จะออก<productName type=“Auto” ID=“P01”> 
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<genericNoun>รถยนต์</genericNoun><productType>นิวแลน
เซอร์</productType></productName>รุ่นใหม่โดยใช้พลงังานอี 85 
ซึง่ถือเป็นครัง้แรกท่ีพลงังานอี 85 ถกูผลติขึน้ในประเทศไทย… 
 
...เดิมพลงังานอี 85 มีรถยนต์ท่ีน าเข้ามาประกอบและขายในไทยราย
แรกคือ <productName type=“Auto”><brandName>วอลโว่
</brandName></productName> ซึง่ถือเป็นรถท่ีมีราคาสงู แต่
ส าหรับ<productName type=“Auto” ID=“P01”><brandName>มิต
ซูบิชิ</brandName><productType>นิวแลนเซอร์</productType> 
</productName>ท่ีเตรียมออกวางจ าหนา่ยเดือนตลุาคมนี…้” 

 
จากตัวอย่างข้างต้นนีแ้สดงให้เห็นว่าในย่อหน้าแรกผู้ เขียนต้องการเน้นท่ีช่ือ

บริษัท ฉะนัน้ช่ือผลติภณัฑ์นิวแลนเซอร์ท่ีตามมาจึงใช้ความรู้ตอ่เน่ืองจากช่ือบริษัท ด้วยเหตนีุผู้้ เขียนจึง
ไม่จ าเป็นต้องกลา่วถึงช่ือตราสินค้าท่ีเป็นช่ือเดียวกับช่ือองค์กรซ า้อีกครัง้ และต่อมาเม่ือมีการเปลี่ยน
หวัข้อไปพดูเร่ืองวอลโว ่การกลบัมาพดูเร่ืองรถนิวแลนเซอร์อีกครัง้จึงต้องน าองค์ประกอบท่ีส าคญัอยา่ง
ช่ือตราสนิค้ามากลา่วเพราะในบริบทนัน้ไม่มีการอ้างถึงใดท่ีสื่อความหมายไปถึงช่ือตราสินค้ามิตซูบิชิ
ได้ ในขณะเดียวกนัค าบอกชนิดผลติภณัฑ์ก็สามารถละได้เพราะสามารถเช่ือมโยงกับช่ือผลิตภณัฑ์ตัง้
ต้นได้วา่ผลติภณัฑ์นัน้คือรถ 

 
 กลา่วโดยสรุปช่ือผลติภณัฑ์ท่ีปรากฏใช้สองครัง้มีรูปแบบท่ีส าคญัสองประการ คือ รูปแบบท่ีไม่
มีการเปลีย่นแปลง และรูปแบบท่ีมีการเปลีย่นแปลงไปจากช่ือผลิตภณัฑ์ตัง้ต้น โดยท่ีย่อหน้าไม่ได้เป็น
สาเหตุในการก าหนดรูปแบบการปรากฏของช่ือผลิตภัณฑ์ ในทางตรงกันข้ามบริบทโดยรอบช่ือ
ผลิตภัณฑ์ ต าแหน่งท่ีช่ือผลิตภัณฑ์ไปปรากฏ ความเป็นท่ีรู้จักของช่ือตราสินค้านัน้ๆกลับเป็น
ตวัก าหนดลกัษณะของรูปแบบช่ือผลิตภณัฑ์ว่าควรมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ และเปลี่ยนไปแบบใด   
นอกจากนีค้ลงัข้อมูลยังแสดงให้เห็นว่าโดยสว่นใหญ่แล้วช่ือผลิตภณัฑ์ท่ีปรากฏใช้สองครัง้ในบริบท
ต่อเน่ืองมักใช้รูปแบบท่ีไม่มีการเปลี่ยนแปลง หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงก็เป็นการเปลี่ยนแปลงโดย
การลดองค์ประกอบ เพราะมีจ านวนการใช้รูปแบบละ 101 คู่ช่ือผลิตภณัฑ์จากช่ือผลิตภณัฑ์ท่ีปรากฏ
ใช้สองครัง้ทัง้หมด 226 คูช่ื่อผลติภณัฑ์  
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5.4 รูปแบบช่ือผลิตภณัฑ์ที่ปรากฏใช้มากกว่าสองครัง้ในบริบทต่อเน่ือง 
จากข้อมูลพบว่าช่ือผลิตภัณฑ์ 910 ช่ือเป็นช่ือท่ีอยู่ในหัวข้อการศึกษาเร่ืองรูปแบบช่ือ

ผลติภณัฑ์ท่ีปรากฏใช้มากกวา่สองครัง้ในบริบทตอ่เน่ือง โดยมีช่ือผลติภณัฑ์ 213 ช่ือเป็นช่ือผลิตภณัฑ์
เร่ิมต้น ซึ่งการศึกษาในหวัข้อนีแ้บ่งออกเป็น 2 หวัข้อ ดงันี ้5.3.1 ช่ือผลิตภัณฑ์ในบริบทต่อเน่ืองใช้
รูปแบบเดียวกบัรูปแบบเร่ิมต้น 5.3.2 ช่ือผลติภณัฑ์ในบริบทตอ่เน่ืองใช้รูปแบบท่ีเปลี่ยนไปจากรูปแบบ
เร่ิมต้น โดยแบ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบคงท่ีและการเปลี่ยนแปลงแบบไม่คงท่ี ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
แบบไม่คงท่ีนีเ้ป็นประเด็นท่ีปรากฏในงานของ Brown and Yule (1983) เช่นกนั กลา่วคือในหวัข้อเร่ือง 
The nature of reference in text and in discourse มีการตดับทความจากเร่ือง Queen Victoria’s 
Sketchbook ของ Marina Warner มาแสดงให้เห็นตัวอย่างเร่ืองการอ้างถึงสิ่งเดียวกันในบริบท
ตอ่เน่ืองวา่มีรูปแบบท่ีหลากหลายโดยใช้รูปแบบการซ า้ค านาม การแทนท่ีโดยใช้ค าสรรพนาม และการ
ละค านาม สลบัไปมา ดงัตวัอยา่งข้างลา่งนี ้ 

1) Lord Melbourne – Prime Minister – ø – He – he – ø 
2) Victoria – Queen – Victoria – she 
3) rooks – them – they – their 

หมายเหต ุเคร่ืองหมาย ø เป็นเคร่ืองหมายแสดงการละค าในต าแหนง่นัน้ๆ 
 

จากตวัอยา่งข้างต้น นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงการเปลีย่นแปลงรูปแบบท่ีไม่คงท่ีของการอ้าง
ถึงในบริบทตอ่เน่ืองแล้ว ยงัน าเสนอประเด็นเร่ืองความสมัพนัธ์ในการอ้างถึงซึ่งมีรูปแบบท่ีหลากหลาย
ดงัท่ี Brown and Yule ได้สรุปไว้ในหวัข้อเร่ืองประเภทของความสมัพนัธ์ในการอ้างถึง (Types of co-
reference relation) ตามแนวคิดของ Halliday and Hasan วา่ การอ้างถึงสามารถแบง่เป็น 2 กลุม่คือ
การอ้างถึงจากสถานการณ์หรือสิ่งท่ีอยู่ภายนอกเนือ้ความ (exophora reference) เช่น Look at that. 
ค าว่า that จากตวัอย่างนีมี้ความหมายท่ีขึน้อยู่กับสถานการณ์ว่าผู้พูดหมายถึงอะไร  และการอ้างถึง
จากสิง่ท่ีอยูใ่นเนือ้ความ (endophora reference) ซึง่แบง่เป็น 2 รูปแบบคือ  

1) การอ้างถึงสิ่งท่ีอยู่ก่อนหน้า (anaphoric) เช่น Look at the sun. It’s going down quickly. 
จากตวัอยา่งนีค้ าสรรพนาม It ใช้อ้างถึง ค าวา่ sun ท่ีปรากฏก่อนหน้า 

2) การอ้างถึงสิ่งท่ีตามมาภายหลงั (cataphoric) เช่น It’s going down quickly, the sun.    
สรรพนาม It ในตวัอยา่งนีใ้ช้อ้างถึงค าวา่ sun ท่ีปรากฏตามมา 
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ส าหรับการศกึษาเร่ืองการอ้างถึงช่ือผลติภณัฑ์ในงานวิจยันีจ้ะศกึษาตามรูปแบบการอ้างถึงสิ่ง
ท่ีอยูใ่นเนือ้ความเทา่นัน้ ซึง่ Brown and Yule ได้ยกตวัอยา่งการอ้างถึงสิง่ท่ีอยูใ่นเนือ้ความว่าสามารถ
กระท าได้หลายรูปแบบ ดงันี ้

1) การซ า้ (Repeated form) คือ การอ้างถึงโดยการใช้รูปค าเดียวกัน เช่น The Prime Minister 
recorded her thanks to the Foreign Secretary. The Prime Minister was most 
eloquent. 

2) การซ า้บางสว่น (Partially repeated form) คือ การอ้างถึงโดยการใช้รูปค าเดียวกันบางสว่น 
เช่น Dr. E. C. R. Reeve chaired the meeting. Dr. Reeve invited Mr. Phillips to report 
on the state of the gardens. 

3) การใช้สรรพนาม (Pronominal form) คือ การใช้ค าสรรพนามในการอ้างถึง เช่น Ro said she 

would have to take Sophie to the doctor. 
4) การแทนท่ี (Substituted form) คือ การใช้ค าศพัท์อ่ืนแทนค าศัพท์เดิม เช่น Jules has a 

birthday next month. Elspeth has one too. 
5) การละ (Elided form) เช่น Jules has a birthday next month. Elspeth has too. 

ถึงแม้ว่าช่ือผลิตภณัฑ์จะสามารถใช้รูปแบบท่ีหลากหลายเหลา่นีไ้ด้เช่นกัน ในการอ้างถึงช่ือ
ผลติภณัฑ์ท่ีอยูใ่นเนือ้ความเดียวกัน งานวิจัยนีส้นใจศึกษาเฉพาะสว่นท่ีเป็นช่ือผลิตภณัฑ์เท่านัน้ว่ามี
รูปแบบของช่ืออยา่งไรเม่ือมีการอ้างถึงในบริบทตอ่เน่ือง ดงันี ้

 
5.4.1 ช่ือผลิตภณัฑ์ในบริบทต่อเน่ืองใช้รูปแบบเดียวกับรูปแบบเร่ิมต้น กลา่วคือ ไม่

ว่าช่ือผลิตภณัฑ์จะปรากฏก่ีครัง้ในบริบทต่อเน่ือง ช่ือผลิตภัณฑ์นัน้ก็จะยงัคงใช้รูปแบบเดียวกับช่ือ
ผลติภณัฑ์ท่ีปรากฏใช้เป็นครัง้แรก และจากคลงัข้อมูลมีช่ือผลิตภณัฑ์ 58 ช่ือเป็นช่ือผลิตภณัฑ์ตัง้ต้น
โดยมีรูปแบบเร่ิมต้น 6 รูปแบบ ดงันี ้ 

1) (ค าบง่บอกช่ือตราสนิค้า)  + ช่ือตราสนิค้า  
2) (ค าบง่บอกช่ือประเภทของผลติภณัฑ์)  + ช่ือประเภทของผลติภณัฑ์ 
3) ช่ือตราสินค้า + (ค าบ่งบอกช่ือประเภทของผลิตภัณฑ์)  + ช่ือประเภทของ

ผลติภณัฑ์ 
4) (ค าบง่บอกช่ือตราสนิค้า)  + ช่ือตราสนิค้า + (ค าบง่บอกช่ือตราสินค้า)  + ค าบอก

ชนิดผลติภณัฑ์ 
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5) ค าบอกชนิดผลติภณัฑ์  + (ค าบง่บอกช่ือประเภทของผลิตภณัฑ์)  + ช่ือตราสินค้า  
+ (ค าบง่บอกช่ือประเภทของผลติภณัฑ์)  + ช่ือประเภทของผลติภณัฑ์ 

6) (ค าบ่งบอกช่ือตราสินค้า)  + ค าบอกชนิดผลิตภณัฑ์ + (ค าบ่งบอกช่ือตราสินค้า)  
+ ช่ือตราสนิค้า 

จากรูปแบบต่างๆข้างต้นผู้ วิจัยสามารถตัง้ข้อสงัเกตได้ว่าโดยปกติแล้วรูปแบบช่ือ
ผลติภณัฑ์ท่ีประกอบด้วยค าบอกชนิดผลติภณัฑ์ ช่ือตราสนิค้าและ/หรือช่ือประเภทของผลิตภณัฑ์เป็น
รูปแบบท่ีพบโดยทัว่ไปในรูปแบบช่ือผลิตภณัฑ์ เพราะค าบอกชนิดผลิตภณัฑ์เป็นองค์ประกอบท่ีช่วย
ระบุได้ว่าสินค้านัน้เป็นสินค้าประเภทใด แต่ในกรณีท่ีช่ือผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยค าหลักเพียง
องค์ประกอบเดียว เป็นการแสดงให้เห็นว่าช่ือผลิตภัณฑ์นัน้เป็นท่ีรู้จักโดยทั่วไปแล้ว ผู้ เขียนจึงไม่
จ าเป็นต้องอธิบายวา่ช่ือผลติภณัฑ์นัน้คือสนิค้าใด 

 
5.4.2 ช่ือผลิตภณัฑ์ในบริบทต่อเน่ืองใช้รูปแบบที่เปล่ียนไปจากรูปแบบเร่ิมต้น โดย

ลกัษณะการเปลีย่นแปลงแบง่ออกได้เป็น 2 กรณี คือ การเปลีย่นแปลงแบบคงท่ี และการเปลี่ยนแปลง
แบบไม่คงท่ี  ดงันี ้

5.4.2.1 การเปลีย่นแปลงแบบคงท่ี คือลกัษณะของรูปแบบช่ือผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดการ
เปลีย่นแปลงเพียงครัง้เดียว โดยท่ีการเปลีย่นแปลงเร่ิมจากช่ือผลิตภณัฑ์ท่ีปรากฏในครัง้ท่ีสอง และคง
รูปแบบนัน้ไว้ตลอดบริบทต่อเน่ือง จากคลังข้อมูลมีช่ือผลิตภัณฑ์เร่ิมต้น 38 ช่ือท่ีใช้รูปแบบการ
เปลีย่นแปลงนีโ้ดยมีข้อก าหนดท่ีว่ารูปแบบการเปลี่ยนแปลงของช่ือผลิตภณัฑ์มีลกัษณะเป็นการเพิ่ม
หรือลดองค์ประกอบเทา่นัน้ 

1) การเพิ่มองค์ประกอบคือการเพิ่มค าบอกชนิดผลิตภณัฑ์ไว้ในช่ือผลิตภณัฑ์ท่ี
ปรากฏตัง้แตค่รัง้ท่ีสองเป็นต้นไป ดงันี ้ 

 

ตารางท่ี 5-6 ตารางแสดงรูปแบบการเพิ่มองค์ประกอบช่ือผลติภณัฑ์ท่ีปรากฏตัง้แตค่รัง้ท่ีสองเป็นต้นไป 
รูปแบบเร่ิมต้น รูปแบบที่เปล่ียนไป 
(ค าบ่งบอกช่ือตรา
สินค้า) + ช่ือตรา
สนิค้า 

ค าบอกชนิดผลติภณัฑ์ + ช่ือตราสนิค้า 
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จากคลงัข้อมูลสามารถอธิบายได้ว่าการเพิ่มองค์ประกอบค าบอกชนิดผลิตภณัฑ์
เกิดจากการท่ีช่ือผลติภณัฑ์ตวัแรกปรากฏอยูใ่นรูปประโยคท่ีมีการอ้างถึงผลิตภณัฑ์ชนิดเดียวกัน และ
ตอ่มาเม่ือมีการอ้างถึงช่ือผลิตภณัฑ์นัน้ๆเป็นครัง้ท่ีสองจึงจ าเป็นต้องเพิ่มข้อมูลของช่ือผลิตภณัฑ์  ซึ่ง
รูปแบบการเพิ่มองค์ประกอบนีป้รากฏรูปแบบเร่ิมต้นเพียงรูปแบบเดียวเทา่นัน้  

 
2) การลดองค์ประกอบ เป็นลกัษณะการน าเสนอช่ือผลิตภณัฑ์ท่ีปรากฏใช้เป็น

จ านวนมาก กล่าวคือมีช่ือผลิตภณัฑ์เร่ิมต้นมากถึง 37 ช่ือท่ีใช้รูปแบบการลดองค์ประกอบ ทัง้นี ้
เน่ืองจากการอ้างถึงช่ือผลิตภัณฑ์ในครัง้แรกจ าเป็นต้องให้ข้อมูลท่ีครบถ้วนเพื่อให้ผู้ อ่านทราบ
รายละเอียดทัง้หมดของช่ือผลิตภณัฑ์นัน้ และเม่ืออ้างถึงช่ือผลิตภณัฑ์ซ า้ผู้ เขียนก็ไม่จ าเป็นต้องให้
รายละเอียดทัง้หมด แตค่งไว้เฉพาะองค์ประกอบท่ีส าคญัอยา่งช่ือตราสนิค้า และ/หรือ ช่ือประเภทของ
ผลติภณัฑ์ ดงันี ้
 

ตารางท่ี 5-7 ตารางแสดงการลดองค์ประกอบช่ือผลติภณัฑ์ท่ีปรากฏตัง้แตค่รัง้ท่ีสองเป็นต้นไป 

รูปแบบเร่ิมต้น 
รูปแบบที่
เปล่ียนไป 

(ค าบง่บอกช่ือตราสนิค้า) + ช่ือตรา
สนิค้า + (ค าบง่บอกช่ือตราสนิค้า) + 
ค าบอกชนิดผลติภณัฑ์ 

 

ช่ือตราสนิค้า 

(ค าบง่บอกช่ือตราสนิค้า) + ค าบอก
ชนิดผลติภณัฑ์ +  (ค าบง่บอกช่ือตรา
สนิค้า) + ช่ือตราสนิค้า 

 

ช่ือตราสนิค้า 

ช่ือตราสนิค้า + ช่ือประเภทของ
ผลติภณัฑ์ + ค าบอกชนิดผลติภณัฑ์ 

ช่ือประเภทของ
ผลติภณัฑ์ 

ช่ือตราสนิค้า + (ค าบง่บอกช่ือประเภท
ของผลติภณัฑ์) + ช่ือประเภทของ
ผลติภณัฑ์ 

ช่ือประเภทของ
ผลติภณัฑ์ 
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ค าบอกชนิดผลติภณัฑ์ + (ค าบง่บอก
ช่ือประเภทของผลติภณัฑ์) + ช่ือตรา
สนิค้า + (ค าบง่บอกช่ือประเภทของ
ผลติภณัฑ์) + ช่ือประเภทของ
ผลติภณัฑ์ 

ช่ือตราสนิค้า + ช่ือ
ประเภทของ
ผลติภณัฑ์ 

 
5.4.2.2 การเปลี่ยนแปลงแบบไม่คงท่ี คือ ลักษณะรูปแบบของช่ือผลิตภัณฑ์มี

รูปแบบท่ีไม่คงท่ีตลอดจนจบเนือ้ข่าว ซึ่งนับว่าเป็นรูปแบบท่ีพบได้มากหากเทียบกับรูปแบบอ่ืน 
กลา่วคือมีช่ือผลติภณัฑ์ตัง้ต้นท่ีใช้รูปแบบนีม้ากถึง 117 ช่ือ โดยสาเหตขุองการเปลี่ยนแปลงแบบไม่คง
ท่ีนีส้ามารถสรุปได้เป็น 4 ประเด็นหลกั ดงันี ้

1) ในกรณีท่ีช่ือผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยองค์ประกอบหลกัเพียงอย่างเดียวอัน
เน่ืองมาจากช่ือผลิตภณัฑ์นัน้ปรากฏในประโยคท่ีตามหลงัช่ือผลิตภณัฑ์ชนิดเดียวกันอ่ืนๆ หรือแม้เต่
การใช้ช่ือผลติภณัฑ์นัน้เป็นองค์ประกอบของกิจกรรม แคมเปญต่างๆและ ต าแหน่งของบุคคล ฉะนัน้
เม่ือกล่าวถึงช่ือผลิตภัณฑ์นัน้เป็นครัง้ท่ีสองผู้ เขียนต้องให้รายละเอียดเพิ่มเติมอย่างค าบอกชนิด
ผลติภณัฑ์ก่อนท่ีจะละได้ในการอ้างถึงครัง้ตอ่ๆไป เช่น 
 

“นางสาวอภิชาดา อาสภวิริยะ กรรมการบริหาร บริษัท ไบรสตาร์ 
เดสทินี จ ากดั ผู้น าเข้าและจดัจ าหนา่ย<productName 
type="leather" ID="P01"><genericNoun>กระเป๋า
</genericNoun><brandName>เฮดเกรน</brandName> 
</productName> (Hedgren) <productName type="leather" 
ID="P02"><brandName>ซีเกว</brandName></productName> 
(Segue) <productName type="leather" ID="P03"> 
<brandName>ฟิลลิปส์ ชาริออล</brandName></productName> 
(Phillip Charriol) ฯลฯ กลา่วกบั "ประชาชาติธุรกิจ" วา่ … 
 
นอกจากนี ้บริษัทยงัได้ซือ้ไลเซนส์การผลติ<productName 
type="leather" ID="P03"><genericNoun>กระเป๋า
</genericNoun><brandName>ฟิลลิปส์ ชาริออล</brandName> 
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</productName> จากสวิตเซอร์แลนด์มาผลติในไทยด้วยเช่นกนั โดย
ได้มีการจดทะเบียนอีกบริษัทหนึง่ท่ีสงิคโปร์ เพื่อดแูลเร่ืองการท าตลาด
สง่ออกโดยเฉพาะ 
 
นางสาวอภิชาดากลา่ววา่ ส าหรับเฟสแรกของการสง่ออก บริษัท
วางแผนน า <productName type="leather" ID="P01"> 
<genericNoun>กระเป๋า</genericNoun><brandName>เฮดเกรน
</brandName></productName>สง่ออกไปทกุประเทศในภมิูภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ และภายในไตรมาส 2 จะเร่ิมสง่ออกไปยงั
ยโุรป ขณะท่ี<productName type="leather" ID="P03"> 
<brandName>ฟิลลิปส์ ชาริออล</brandName></productName> 
นอกจากจะสง่ไปยงัเอเชียตะวนัออกเฉียง…” 

 
2) ช่ือผลติภณัฑ์ท่ีปรากฏเป็นครัง้ท่ีสองใช้รูปแบบเดียวกบัรูปแบบเร่ิมต้น ก่อนท่ี

จะใช้ช่ือผลติภณัฑ์ท่ีเป็นการลดองค์ประกอบเดียวกันทัง้หมด จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าช่ือผลิตภณัฑ์
ในบริบทต่อเน่ืองท่ีมีลกัษณะการเปลี่ยนแปลงเช่นนีมี้แนวโน้มมาจากการท่ีช่ือผลิตภัณฑ์แรกใช้เพื่อ
เป็นการแนะน าบริษัทวา่เป็นผู้ผลติ ผู้น าเข้า และหรือผู้จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ใด จากนัน้จึงเป็นการเสนอ
ขา่วท่ีเก่ียวข้องกบัผลติภณัฑ์นัน้ 

 
“นายยอดมิตร ทองยงค์ ผู้จดัการฝ่ายการตลาดเคร่ืองด่ืมเสริมสขุภาพ
และฟังก์ชนันลั บริษัท โอสถสภา จ ากดั ผู้ผลติและท าตลาด
<productName type="food" ID=“P01”><genericNoun>เคร่ืองดื่ม
เพื่อสุขภาพ</genericNoun><brandIndicator>ย่ีห้อ
</brandIndicator>“<brandName>เปปทีน<brandName>” 
</productName> เปิดเผยวา่ บริษัทเตรียมงบประมาณ 100 ล้านบาท 
เพื่อท าตลาด<productName type="food" ID=“P01”> 
<genericNoun>เคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพ</genericNoun> 
<brandIndicator>ย่ีห้อ</brandIndicator><brandName>เปปทีน
</brandName></productName>ในปีนี ้ซึง่เพิ่มขึน้จากปีท่ีแล้ว…



 
 

81 

บริษัทพร้อมจะรุกท าตลาด<productName type="food" ID=“P01”> 

<brandName>เปปทีน</brandName></productName>อยา่ง
ตอ่เน่ือง โดยยงัยดึแนวทางเดิมคือการโฆษณาผา่นสือ่ตา่งๆ ในรูปแบบ
ของการให้ความรู้เชิงวิชาการ เน่ืองจาก<productName type="food" 
ID=“P01”><brandName>เปปทีน</brandName> 
</productName>เป็นเคร่ืองด่ืมเพื่อสขุภาพจริงๆ…” 

 
3) การลดองค์ประกอบของช่ือผลิตภณัฑ์ต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งในขณะท่ีช่ือ

ผลิตภัณฑ์ต าแหน่งอ่ืนๆใช้รูปแบบเดียวกัน ผู้ วิจัยพบว่ารูปแบบนีม้ักเกิดจากช่ือผลิตภัณฑ์ท่ีลด
องค์ประกอบนัน้ปรากฏเป็นสว่นหนึง่ของช่ือกิจกรรมโครงการตา่งๆ 
 

“…ท่ีผา่นมายอดขาย<productName type="paperPack" 
ID=“P01”> <genericNoun>กระดาษ</genericNoun> 
<brandName>ดั๊บเบิล้เอ</brandName></productName>โตเพียง  
2%  ต ่ากวา่เป้าหมายท่ีวางไว้  10%  โดยเฉพาะตลาดในประเทศ
คอ่นข้างแย ่ โตเพียง  1%  ขณะท่ีการสง่ออกเติบโต  4%  ท าให้
ยอดขายรวมขยายตวัเพียง  2%  ซึง่เป็นครัง้แรกท่ีท าตลาด
<productName type="paperPack" ID=“P01”><genericNoun>
กระดาษ</genericNoun><brandName>ดั๊บเบิล้เอ</brandName> 
</productName>มากวา่  10  ปี… 
 
ส าหรับการท าตลาดจากนีเ้น้นจบัมือพนัธมิตรจดัโปรโมชัน่กระตุ้น
ก าลงัซือ้  ลา่สดุใช้งบ  5  ล้านบาท  จดัโปรโมชัน่  "<productName 
type="paperPack" ID=“P01”><brandName>ดั๊บเบิล้เอ
</brandName></productName> ใจดี  ฟรี<productName 
type="food" ID=“P02”><brandName>มาม่า</brandName> 
</productName>  ช่วยชาติ"  โดยลกูค้าที่ซือ้<productName 
type="paperPack" ID=“P01”><genericNoun>กระดาษ
</genericNoun><brandName>ดั๊บเบิล้เอ</brandName> 
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</productName>  1  รีม  ราคา  108  บาท  รับฟรี<productName 
type="food" ID=“P03”><brandName>มาม่า</brandName> 
<proIndicator>รส</proIndicator><productType>ซุปไก่
</productType></productName>  มลูคา่  5  บาท  1  ซอง…” 

 
4) การสลบัการใช้รูปแบบโดยการเพิ่มและลดองค์ประกอบ มักเกิดจากการ

เปลีย่นหวัข้อระหวา่งการน าเสนอขา่ว โดยการอ้างถึงช่ือผลติภณัฑ์อ่ืนก่อนกลบัมาพูดถึงช่ือผลิตภณัฑ์
นัน้ๆใหม่อีกครัง้ 

 
“นายอนรัุตน์   โค้วคาสยั   ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด   
บริษัท   พรานทะเล   มาร์เก็ตติง้   จ ากดั   ผู้ผลติและท าตลาด
<productName type="food" ID=“P01”><genericNoun>อาหาร
ทะเลแช่แข็ง</genericNoun><brandIndicator>ภายใต้แบรนด์
</brandIndicator><brandName>พรานทะเล</brandName> 
</productName>  เปิดเผยวา่   ในปีหน้าบริษัทมีแผนท่ีจะปรับโฉม
สนิค้า<productName type="food" ID=“P01”><brandName>

พรานทะเล</brandName></productName>ครัง้ใหญ่หลงัจากท า
ตลาดมาแล้ว   6   ปี   ด้วยการชูแนวคิดอาหารทะเลเพื่อสขุภาพรับ
กระแสคนไทยหนัมาดแูลสขุภาพและเลอืกทานเนือ้สตัว์สขีาวแทน
เนือ้สตัว์สแีดงมากขึน้   ขณะเดียวกนัจะเปิดตวัพรีเซนเตอร์เพื่อสร้าง
<productName type="food" ID=“P01”><brandIndicator>แบรนด์
</brandIndicator><brandName>พรานทะเล</brandName> 
</productName>ให้เป็นท่ีรู้จกัมากขึน้ภายใต้งบ   20   ล้านบาท 
 
นอกจากนี ้  มีแผนเปิดตวัสนิค้า<productName type="food" 
ID=“P02”><brandIndicator>แบรนด์ใหม่</brandIndicator>   
"<brandName>พรานไทร</brandName>"</productName>  ซึง่
เป็นสนิค้าผกัสดเข้าท าตลาดเจาะกลุม่เป้าหมายคนรักสขุภาพ   
หลงัจากปีนีไ้ด้เข้าซือ้โรงงานผลติผกั   1   แหง่   มลูคา่ไม่ต ่ากวา่    20    
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ล้านบาทเน่ืองจากเป็นโรงงานท่ีมีศกัยภาพและมียอดขายตอ่ปี
มากกวา่   250   ล้านบาท   โดยเบือ้งต้นน าแบรนด์สนิค้าดงักลา่วเข้า
ท าตลาดในห้างค้าปลกีและตัง้เป้าภายใน   1-3   ปีข้างหน้าสร้างแบ
รนด์และกระตุ้นให้คนหนัมาทาน<productName type="food" 
ID=“P01”><genericNoun>อาหาร</genericNoun><brandName>
พรานทะเล</brandName></productName>พร้อม<productName 
type="food" ID=“P02”> <genericNoun>ผกั</genericNoun> 
<brandName>พรานไทร</brandName></productName>ได้เป็น
ท่ีนา่พอใจ…” 

 
เม่ือเปรียบเทียบช่ือผลติภณัฑ์ท่ีปรากฏใช้มากกวา่สองครัง้ในบริบทตอ่เน่ืองทัง้หมด ปรากฏว่า

รูปแบบช่ือผลติภณัฑ์ในบริบทตอ่เน่ืองมีแนวโน้มท่ีจะเปลีย่นแปลงรูปแบบช่ือผลติภณัฑ์มากกว่าการใช้
รูปแบบเดียวกันทัง้หมด ในขณะเดียวกันรูปแบบท่ีมีการเปลี่ยนแปลงก็ยังมีลักษณะท่ีเป็นการ
เปลี่ยนแปลงแบบไม่คงท่ีมากกว่าการเปลี่ยนแปลงแบบคงท่ี ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะต าแหน่งท่ีช่ือ
ผลติภณัฑ์นัน้ไปปรากฏอยูท่ าให้ต้องลดองค์ประกอบของช่ือผลิตภณัฑ์ หรือบริบทก็เป็นตวัก าหนดว่า
ช่ือผลิตภัณฑ์ ณ จุดนัน้ต้องมีหรือไม่มีองค์ประกอบใด เพราะในบางกรณีบริบทสามารถใช้ในการ
เช่ือมโยงความเข้าใจของผู้อ่านได้ อีกทัง้เนือ้ข่าวท่ีมีการอ้างถึงช่ือผลิตภณัฑ์บ่อยครัง้ก็มีแนวโน้มท่ีจะ
เป็นเนือ้ขา่วท่ียาว ฉะนัน้การเสนอข่าวอาจมีการสลบัจุดเน้นไปมา เพื่ออ้างถึงช่ือผลิตภณัฑ์อ่ืนก่อนท่ี
จะกลบัมาอ้างถึงช่ือผลติภณัฑ์เดิม 

 
กล่าวโดยสรุป จ านวนช่ือผลิตภัณฑ์ในบริบทต่อเน่ืองมีผลต่อการปรากฏของรูปแบบช่ือ

ผลิตภัณฑ์ เพราะในกรณีท่ีช่ือผลิตภัณฑ์ในบริบทต่อเน่ืองมีสองช่ือ แนวโน้มการใช้รูปแบบช่ือ
ผลิตภัณฑ์แบบคงเดิมก็มีมากกว่ากรณีท่ีช่ือผลิตภัณฑ์ปรากฏใช้มากกว่าสองครัง้ ทัง้นีเ้พราะช่ือ
ผลิตภัณฑ์ท่ีปรากฏบ่อยครัง้ย่อมมีโอกาสท่ีจะอยู่ในบริบท หรือต าแหน่งท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบ ส าหรับรูปแบบการปรากฏของช่ือผลิตภัณฑ์ก็มีมากกว่าการซ า้ช่ือผลิตภัณฑ์ กับการละ
องค์ประกอบอย่างค าบอกชนิดผลิตภัณฑ์ เพราะผู้ เขียนสามา รถใช้เทคนิคการสลับต าแหน่ง
องค์ประกอบ การเพิ่มองค์ประกอบ หรือแม้แตก่ารเปลีย่นองค์ประกอบได้ แตก่ารเลอืกใช้รูปแบบใดนัน้
ก็ขึน้อยู่กับต าแหน่งท่ีช่ือผลิตภัณฑ์นัน้ไปปรากฏ เช่น เม่ือช่ือผลิตภัณฑ์ไปปรากฏอยู่ในช่ือแคมเปญ 
หรือกิจกรรมใดๆ การละองค์ประกอบปลีกย่อยต่างๆก็เป็นทางเลือกหนึ่งในการน าเสนอช่ือผลิตภณัฑ์
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นัน้เพื่อท าให้ข้อความกระชับ เข้าใจง่าย นอกจากนีก้ารเปลี่ยนโฟกัสของข้อมูลโดยการอ้างถึงช่ือ
ผลติภณัฑ์อ่ืนสลบัไปมาหรือแม้แตบ่ริบทโดยรอบก็มีผลท าให้รูปแบบช่ือผลิตภณัฑ์หลากหลายต่างกัน
ไป ฉะนัน้การเพิ่มประสทิธิภาพการรู้จ าช่ือผลติภณัฑ์จึงไม่สามารถใช้กฎเกณฑ์รูปแบบการปรากฏของ
ช่ือผลิตภัณฑ์ได้ทัง้หมด เน่ืองด้วยรูปแบบการปรากฏของช่ือผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่มีผลมาจาก
องค์ประกอบภายนอกมากกว่าเป็นรูปแบบท่ีก าหนดตามรูปแบบเร่ิมต้นท่ีสามารถระบุได้ว่าหากช่ือ
ผลติภณัฑ์เร่ิมต้นมีรูปแบบแบบนีแ้ล้วช่ือผลติภณัฑ์ท่ีปรากฏตามมาจะมีรูปแบบแบบใด 
 
 
 
 

 



 
 

บทที่ 6 
 

ตัวบ่งชีท้ี่ใช้จ าแนกประเภทของผลิตภัณฑ์ 
 

การศึกษาเร่ืองการรู้จ าช่ือผลิตภณัฑ์นอกจากมีความจ าเป็นในการหาวิธีระบุหาต าแหน่งช่ือ
ผลติภณัฑ์แล้ว การระบุหาประเภทของช่ือผลติภณัฑ์ก็มีสว่นส าคญัเช่นกนั เพราะการรู้จ าช่ือผลติภณัฑ์
โดยสามารถระบุประเภทของช่ือผลิตภัณฑ์ได้นัน้มีประโยชน์อย่างมากในการใช้งาน กล่าวคือ เม่ื อ
ระบบสามารถจ าแนกข้อมลูออกเป็นประเภทตา่งๆได้ก็จะท าให้ผู้ใช้สามารถเลอืกข้อมลูได้ตรงกบัความ
ต้องการมากท่ีสดุ ฉะนัน้ในบทนีผู้้วิจยัจะน าเสนอการวิเคราะห์เร่ืองตวับง่ชีท่ี้สามารถใช้จ าแนกประเภท
ของผลติภณัฑ์หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “หมวดหมู่ผลิตภณัฑ์” การแบ่งหมวดหมู่ผลิตภณัฑ์ ผู้วิจัยใช้
ข้อมลูจากวิกิพีเดียและกรมสง่เสริมการสง่ออกดงัท่ีได้อธิบายไว้ในบททบทวนวรรณกรรมว่าหมวดหมู่
ผลติภณัฑ์สามารถแบง่เป็น 26 หมวดหมู่ อนัประกอบด้วย 25 หมวดหมู่หลกัและสินค้าเบ็ดเตล็ดอีก 1 
หมวดหมู่ ซึ่งสินค้าเบ็ดเตล็ดหมายความถึงผลิตภณัฑ์ท่ีไม่สามารถก าหนดหมวดหมู่ได้อย่างชัดเจน
เน่ืองมาจากความหลากหลายของสินค้าภายใต้ช่ือผลิตภัณฑ์ เช่น ลาคอสต์ เป็นช่ือตราสินค้าท่ีมี
ผลติภณัฑ์หลากหลายทัง้เสือ้ผ้า รองเท้า นอกจากนีส้ินค้าเบ็ดเตล็ดยงัหมายรวมถึงช่ือผลิตภณัฑ์ท่ีไม่
สามารถจัดให้เข้ากับหมวดหมู่หลกัใดได้ เช่น ฟิลม์กรองแสงลามิน่า ถึงแม้ว่าฟิลม์กรองแสงจะใช้ติด
กระจกรถยนต์ แต่ในความเป็นจริงแล้วฟิลม์กรองแสงก็มิได้มีสว่นสมัพนัธ์กับยานยนต์โดยตรง จึงไม่
สามารถจดัเข้าหมวดหมู่ยานยนต์, อุปกรณ์และสว่นประกอบได้ 

คลงัข้อมลูในงานวิจยันีป้ระกอบด้วยช่ือผลติภณัฑ์ 2,463 ช่ือ แบง่เป็นช่ือผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถ
ระบุหมวดหมู่ได้ 2,304 ช่ือ และช่ือผลิตภณัฑ์ท่ีอยู่ในหมวดหมู่สินค้าเบ็ดเตล็ด 159 ช่ือ ซึ่งการศึกษา
เร่ืองตวับ่งชีท่ี้สามารถใช้จ าแนกหมวดหมู่ผลิตภณัฑ์สามารถแบ่งเป็น 2 หวัข้อ คือ 6.1 ตวับ่งชีท่ี้เป็น
องค์ประกอบภายในช่ือผลิตภัณฑ์ และ  6.2 ตัวบ่งชีท่ี้เป็นองค์ประกอบภายนอกช่ือผลิตภัณฑ์          
อนัเน่ืองมาจากการอ้างถึงช่ือผลติภณัฑ์ในบริบทตอ่เน่ือง การใช้บริบท และความรู้เดิม 
 
6.1 ตัวบ่งชีท้ี่เป็นองค์ประกอบภายในช่ือผลิตภณัฑ์ 
 องค์ประกอบของรูปแบบช่ือผลิตภณัฑ์ในงานวิจัยนีป้ระกอบด้วย ค าบอกชนิดผลิตภณัฑ์ ค า
บ่งบอกช่ือตราสินค้า ช่ือตราสินค้า ค าบ่งบอก ช่ือประเภทของผลิตภัณฑ์ และ ช่ือประเภทของ
ผลิตภณัฑ์  ซึ่งองค์ประกอบต่างๆยกเว้นค าบ่งบอกทัง้สองค าต่างก็มีคุณสมบัติท่ีช่วยในการจ าแนก
หมวดหมู่ผลติภณัฑ์ กลา่วคือ  
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1) ค าบอกชนิดผลติภณัฑ์ เป็นองค์ประกอบท่ีมีหน้าที่โดยตรงในการบง่ชีว้า่ผลิตภณัฑ์นัน้คือ
อะไร  เช่น โทรศัพท์มือถือโนเกีย ค าว่า โทรศัพท์มือถือเป็นตวับ่งชีว้่าช่ือผลิตภณัฑ์นีอ้ยู่ในประเภท
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและสว่นประกอบ/อิเลก็ทรอนิกส์  

2) ช่ือตราสนิค้า แม้วา่หน้าที่หลกัของช่ือตราสินค้าคือการใช้อ้างถึงเคร่ืองหมายทางการค้า 
ทัง้ท่ีจดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนตามกฎหมาย แตใ่นความเป็นจริงแล้วสว่นหนึ่งของช่ือตราสินค้า
ยงัสามารถใช้เป็นตวับ่งชีห้มวดหมู่ผลิตภณัฑ์ได้ เช่น เนสกาแฟ ช่ือตราสินค้านีมี้ค าว่า “กาแฟ” ซึ่ง
สามารถใช้เป็นตวับง่ชีไ้ด้วา่ช่ือผลติภณัฑ์นีเ้ป็นอาหาร และจากคลงัข้อมลูมีช่ือตราสินค้าท่ีมีคุณสมบติั
ช่วยบง่ชีห้มวดหมู่ผลติภณัฑ์ได้ ดงันี ้

 

ตารางท่ี 6-1 ตารางแสดงช่ือตราสนิค้าที่สามารถใช้บง่ชีห้มวดหมู่ผลติภณัฑ์ 

หมวดหมู่ผลิตภณัฑ์ ช่ือตราสินค้า 
อาหาร ไทเบียร์, บิวติดริงก์, คอฟฟิโอ, เบทเทอร์ฟู้ ด, ฟิจิ  

วอเตอร์, เมกาเชฟ, Koco Bean, เนสท์กาแฟ, 
เกษตร, รสเด็ด, ไวตามิลค์, น า้ทิพย์, รสดี, พราน
ทะเล, คลูซุป, ปลายิม้, คอร์นพัฟฟ์ 

เคร่ืองส าอางและผลติภณัฑ์สปา  
คินข่า  คอสเมติก , ลีโอเอเล่ คอสเมติก , 
เดอะเฟซช็อป 

เค ร่ืองใช้ ไฟฟ้าและส่วนประกอบ  / 
อิเลก็ทรอนิกส์  

ไอโฟน, ไอ-ออดิโอ 

ยานยนต์ , อุปกรณ์และสว่นประกอบ GSแบตเตอร่ี 

กระเป๋า รองเท้า และเคร่ืองหนงั ดีซี ชูวส์ 

สิง่ทอ เสือ้ผ้า และเคร่ืองประดบัแฟชัน่  แม็คยีนส์ 

ผลติภณัฑ์กีฬา ซูเปอร์สปอร์ต, แกรนด์สปอร์ต 

 
 จากตารางท่ี 6-1 แสดงให้เห็นวา่ช่ือตราสนิค้าที่สามารถใช้บง่ชีห้มวดหมู่ผลิตภณัฑ์ มี

ทัง้ท่ีเป็นสว่นหนึง่ของช่ือตราสินค้า และแบบท่ีเป็นช่ือตราสินค้าทัง้ช่ือ โดยมิได้จ ากัดแค่ค าภาษาไทย
แตห่มายรวมถึงค าทบัศพัท์ด้วย เช่น ดีซี ชูวส์ ค าทบัศพัท์ “ชูวส์” สามารถบง่ชีไ้ด้ว่าช่ือตราสินค้านีเ้ป็น
ผลติภณัฑ์ประเภทรองเท้า 
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3) ช่ือประเภทของผลิตภัณฑ์ เป็นองค์ประกอบท่ีมีหน้าท่ีในการก าหนดรายละเอียด
ปลกียอ่ยด้านคณุลกัษณะ หรือคณุสมบติัของผลิตภณัฑ์ท่ีอยู่ภายใต้ช่ือตราสินค้าเดียวกัน เช่น มาม่า
รสต้มย ากุ้ง ช่ือประเภทของผลิตภณัฑ์ท่ีมีลกัษณะเหมือนค านามทัว่ไปอย่าง “ต้มย ากุ้ ง” สามารถใช้
บ่งชีไ้ด้ว่าช่ือผลิตภณัฑ์นีอ้ยู่ในหมวดหมู่อาหาร  ตารางข้างล่างนีจ้ะแสดงตัวอย่างช่ือประเภทของ
ผลติภณัฑ์ท่ีใช้เป็นค าบง่ชีห้มวดหมู่ผลติภณัฑ์ 

 

ตารางท่ี 6-2 ตารางแสดงตวัอยา่งช่ือประเภทของผลติภณัฑ์ท่ีใช้เป็นค าบง่ชีห้มวดหมู่ผลติภณัฑ์ 

หมวดหมู่ผลิตภณัฑ์ ช่ือประเภทของผลิตภณัฑ์ 

อาหาร ต้นต ารับ, ข้าวญ่ีปุ่ น, สตรอเบอรร่ี, น า้ผึง้ผสมมะนาว, 
ผลไม้รวม, สละ, ส้ม, ฮันน่ีเลมอน, โปรตีนไข่, ซุปไก่, 
เอ็กซเพรสโซ, มอคค่า, ลาเต้, โนริสาหร่าย, กุ้ งผดัผง
กะหร่ี, ฮอตชิลลี่, กุ้ งกระเทียมพริกไทย, ซีฟู้ ดผัด     
พริกเผา, ฮอทแอนด์สไปซี่, วาซาบิ, ผกัรวม, น า้มันงา 
ฯลฯ 

 
จากตารางท่ี 6-2 แสดงให้เห็นว่าช่ือประเภทของผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถใช้ระบุหมวดหมู่ได้นัน้

เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารทัง้หมดเน่ืองจากผู้ผลิตมักเลือกก าหนดรสชาติของอาหารให้อยู่ในรูป

ของค านามทัว่ไปมากกว่าเป็นช่ือเฉพาะ เพราะรสชาติมีลกัษณะเฉพาะท่ีติดอยู่กับผลิตภณัฑ์  เช่น 

มาม่ารสต้มย ากุ้ ง ค าว่าต้มย ากุ้ งเป็นรสชาติของอาหารจึงไม่จ าเป็นต้องก าหนดให้ช่ือประเภทของ

ผลติภณัฑ์นีเ้ป็นช่ือเฉพาะ ขณะท่ีช่ือประเภทของผลติภณัฑ์ของสินค้าหมวดหมู่อ่ืนสว่นใหญ่แล้วจะไม่

มีลกัษณะเฉพาะท่ีสามารถใช้อธิบายรูปลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์นัน้ได้ ผู้ผลิตจึงจ าเป็นต้องก าหนดช่ือ

เฉพาะขึน้มาเพื่อใช้เรียกช่ือประเภทของผลติภณัฑ์ตา่งๆที่อยูภ่ายใต้ตราสินค้าของตนเอง เช่น โตโยต้า 

วีออส หรือโตโยต้า ยาริส อย่างไรก็ตามในกรณีท่ีช่ือประเภทของผลิตภณัฑ์ของสินค้าหมวดหมู่อ่ืนมี

ลกัษณะเป็นค านามทัว่ไปเช่นเดียวกับช่ือประเภทของผลิตภณัฑ์ในสินค้าหมวดหมู่อาหาร ผู้วิจัยพบ

ข้อสงัเกตท่ีวา่ ช่ือผลติภณัฑ์หมวดหมู่อาหารโดยสว่นใหญ่จะปรากฏใช้อยู่ในรูปแบบท่ีช่ือประเภทของ

ผลิตภณัฑ์ปรากฏตามหลงัค าบ่งบอกช่ือประเภทของผลิตภัณฑ์ “รส” ฉะนัน้เม่ือน าทัง้ค าบ่งบอกมา

วิเคราะห์ร่วมกับช่ือประเภทของผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถบอกรสชาติของอาหารก็จะท า ให้การระบุ
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หมวดหมู่ชดัเจนยิ่งขึน้ เช่น เม่ือวิเคราะห์หมวดหมู่ผลติภณัฑ์จากช่ือประเภทของผลิตภณัฑ์ค าเดียวกัน

อย่าง มาม่ารสโปรตีนไข่ และ ซันซิลสูตรโปรตีนไข่ ค าบ่งบอกช่ือประเภทของผลิตภัณฑ์ “รส” 

สามารถช่วยระบุได้ว่าช่ือผลิตภัณฑ์มาม่าอยู่ในหมวดหมู่อาหาร ในขณะท่ีโปรตีนไข่ของซันซิลเป็น

ผลติภณัฑ์หมวดหมู่อ่ืนนอกเหนือจากหมวดหมู่อาหาร 

นอกจากนี ้ช่ือผลิตภณัฑ์หนึ่งช่ือก็สามารถมีองค์ประกอบมากกว่าหนึ่งองค์ประกอบท่ีใช้เป็น
ตวับ่งชีห้มวดหมู่ผลิตภณัฑ์ได้ เช่น โทรศพัท์มือถือไอโฟน เสือ้ผ้าและอุปกรณ์กีฬาแกรนด์สปอรต์ ซึ่ง
เป็นช่ือผลิตภัณฑ์ท่ีมีทัง้ค าบอกชนิดผลิตภัณฑ์และช่ือตราสินค้าเป็นตัวบ่งชีห้มวดหมู่ว่าเป็น
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและสว่นประกอบ/อิเล็กทรอนิกส์ และผลิตภณัฑ์กีฬาตามล าดบั  ส าหรับตารางท่ี 6-3 
ข้างลา่งนีจ้ะแสดงจ านวนช่ือผลิตภณัฑ์ของแต่ละประเภทท่ีมีตวับ่งชีเ้ป็นองค์ประกอบภายในรูปแบบ
ช่ือผลติภณัฑ์ 

 

ตารางท่ี 6-3 ตารางแสดงจ านวนช่ือผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทท่ีมีตัวบ่งชีเ้ป็นองค์ประกอบภายใน
รูปแบบช่ือผลติภณัฑ์ 

  

Generic 
Noun 

Brand 
Name 

Generic 
Noun + 
Brand 
Name 

Product 
Type 

Generic 
Noun + 
Product 
Type 

Brand 
Name + 
Product 
Type 

อาหาร 392 67 44 93 2 1 

เคร่ืองมือแพทย์ 1 - - - - - 

ผลิตภัณฑ์เภสัชกรรม  7 - - - - - 

เคร่ืองส าอางและผลิตภัณฑ์สปา  127 5 2 - - - 

สินค้าเพ่ือสุขภาพทางสายตา 1 - - - - - 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
ส่วนประกอบ/อิเล็กทรอนิกส์  

103 3 1 - - - 

ยานยนต์ , อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ 

116 1 1 - - - 

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ 

ผลติภณัฑ์ 

ตัวบ่งชี ้
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วัสดุก่อสร้าง และวัสดุเคร่ืองมือ 41 - - - - - 

เคมีภัณฑ์ และเม็ดพลาสตกิ  - - - - - - 

สิ่งพมิพ์ กระดาษ และบรรจุ
ภัณฑ์ 

11 - - - - - 

เคร่ืองจักรกลและส่วนประกอบ - - - - - - 

อัญมณีและเคร่ืองประดับ  1 - 1 - - - 

นาฬิกา 17 - - - - - 

กระเป๋า รองเท้า และเคร่ืองหนัง 16 1 - - - - 

สิ่งทอ เสือ้ผ้า และเคร่ืองประดับ
แฟช่ัน  

37 3 1 - - - 

ผลิตภัณฑ์กีฬา 7 4 2 - - - 

เฟอร์นิเจอร์และชิน้ส่วน  5 - - - - - 

ของขวัญของช าร่วยและเคร่ือง
ตกแต่ง 

- - - - - - 

ผลิตภัณฑ์ของใช้ครัวเรือน  8 - - - - - 

เคหะสิ่งทอ  1 - - - - - 

ของเล่น  1 - - - - - 

เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์
ส านักงาน 

4 - - - - - 

บุหร่ี 6 - - - - - 

สินค้าที่ใช้ในงานเกษตรกรรม - - - - - - 

ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด  9 - - - - - 
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                  สินค้าที่ไม่เข้ากลุ่ม  
                สินค้าที่หลากหลาย                            

14 - - - - - 

15 - - - - - 

รวม 940 84 52 93 2 1 

 
จากตารางท่ี 6-3 แสดงให้เห็นวา่องค์ประกอบภายในช่ือผลติภณัฑ์ท่ีสามารถใช้เป็นตวับ่งชีไ้ด้

มากท่ีสุดคือ ค าบอกชนิดผลิตภัณฑ์ เน่ืองด้วยเป็นค าท่ีมีคุณสมบัติเป็นค านามทั่วไป มีไว้เพื่อบ่งชี ้
หมวดหมู่ผลติภณัฑ์โดยตรง นอกจากนีห้ากเปรียบเทียบค าบ่งชีก้ับหมวดหมู่ผลิตภณัฑ์แต่ละประเภท 
ผู้วิจยัพบวา่แนวโน้มของช่ือผลติภณัฑ์อาหารมกัมีองค์ประกอบสว่นหนึง่ของช่ือตราสินค้าท่ีสามารถใช้
บง่ชีห้มวดหมู่ผลติภณัฑ์ได้ ขณะท่ีช่ือผลิตภณัฑ์ประเภทอ่ืนๆช่ือตราสินค้ามักเป็นช่ือท่ีเช่ือมโยงไปกับ
ช่ือบริษัทมากกว่า ดังจะเห็นได้จากตวัอย่างท่ีชัดเจนของช่ือผลิตภัณฑ์ประเภทเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
ส่วนประกอบ / อิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์ , อุปกรณ์และส่วนประกอบ เช่น  บริษัท มิตซูบิชิ          
เอลเวลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ท่ีเป็นบริษัทผู้ด าเนินธุรกิจลิฟต์และบันไดเลื่อนภายใต้แบรนด์    
มิตซูบิชิ หรือบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จ ากดั ท่ีเป็นบริษัทจ าหนา่ยรถจกัรยานยนต์ฮอนด้า  
 
 6.2 ตัวบ่งชีท้ี่เป็นองค์ประกอบภายนอกช่ือผลิตภณัฑ์ 
 ในกรณีท่ีไม่มีองค์ประกอบใดภายในช่ือผลิตภณัฑ์สามารถบ่งชีห้มวดหมู่ผลิตภณัฑ์ได้ การ
อ้างถึงช่ือผลิตภัณฑ์ในบริบทต่อเน่ือง การใช้บริบทโดยรอบและความรู้เดิม หรือรวมเรียกว่า
องค์ประกอบภายนอกช่ือผลติภณัฑ์ สามารถน ามาช่วยบง่ชีห้มวดหมู่ผลติภณัฑ์  ดงันี  ้

1) การอ้างถึงช่ือผลิตภัณฑ์ในบริบทต่อเน่ือง ช่ือผลิตภัณฑ์บางช่ือเป็นช่ือท่ีปรากฏใช้
มากกวา่หนึง่ครัง้ในบริบทตอ่เน่ือง ซึง่รูปแบบการปรากฏของช่ือผลิตภณัฑ์บางช่ือเกิดจากรูปแบบการ
ละองค์ประกอบอยา่งค าบอกชนิดผลติภณัฑ์ ฉะนัน้เม่ือช่ือผลิตภณัฑ์ตัง้ต้นมีค าบอกชนิดผลิตภณัฑ์ท่ี
สามารถบ่งชีไ้ด้แล้วว่าเป็นผลิตภัณฑ์หมวดหมู่ใด การบ่งชีห้มวดหมู่ของช่ือผลิตภัณฑ์ท่ีตามมาก็
สามารถใช้เกณฑ์จากการอ้างถึงช่ือผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านมาได้ โดยท่ีผลิตภณัฑ์ท่ีปรากฏในภายหลงัไม่
จ าเป็นต้องมีองค์ประกอบภายในช่ือท่ีใช้บง่ชีห้มวดหมู่ผลติภณัฑ์ เช่น 

 
“…แหลง่ขา่วจากบริษัท ไบเลค่าลฟีอร์เนีย โอเร้นซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
ผู้ผลิตและจดัจ าหนา่ย<productName type="food" ID="P03"> 

    สินค้า

เบด็เตล็ด 
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<genericNoun>เคร่ืองด่ืม</genericNoun>"<brandName> ไบเล่
</brandName>" </productName> เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" วา่ 
บริษัทเตรียมทุม่งบฯ 20-30 ล้านบาท เปิดตวัหนงัโฆษณา พร้อม        
พรีเซ็นเตอร์ "อเลก็ซ์ เรนเดล" เพื่อสือ่ถึงความสดใสและกลุม่เป้าหมาย
ของ    แบรนด์ท่ีเป็นวยัรุ่น โดยจะเปิดตวัในวนัท่ี 15 มีนาคมนี ้รวมทัง้
การจดัแคมเปญฉลอง ครบรอบ 60 ปี<productName type="food" 
ID="P03"><brandName>ไบเล<่/brandName> </productName>
เป็นการสร้างคอร์ปอเรตแบรนด์ ท าให้นกึถึงความรู้สกึดีๆ ท่ีมีตอ่กนั ตอ่ 
<productName type="food" ID="P03"><brandIndicator>แบรนด์
</brandIndicator><brandName>ไบเล<่/brandName> 
</productName>ท่ีอยูใ่นตลาดมานาน…” 

 
จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่าช่ือผลิตภัณฑ์ท่ีปรากฏครัง้แรกมีค าบอก

ชนิดผลิตภัณฑ์ “เคร่ืองด่ืม” ท่ีสามารถใช้ระบุหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ได้ ต่อมาแม้ผู้ เขียนจะอ้างถึงช่ือ
ผลิตภัณฑ์นัน้ซ า้อีกสองครัง้โดยใช้โครงสร้างท่ีมีเพียงช่ือตราสินค้า ช่ือผลิตภัณฑ์ทัง้สองช่ือนีก็้ยัง
สามารถระบุหมวดหมู่ได้เพราะใช้แนวทางเร่ืองการอ้างถึงช่ือผลติภณัฑ์ในบริบทตอ่เน่ือง 

2) บริบทโดยรอบและความรู้เดิม การบ่งชีห้มวดหมู่ของผลิตภัณฑ์ หลายครัง้ต้องอาศัย
บริบทโดยรอบหรือความรู้เดิมช่วยในการตดัสิน เน่ืองจากช่ือผลิตภณัฑ์นัน้ปรากฏใช้เพียงหนึ่งครัง้ใน
บริบทต่อเน่ือง อีกทัง้ไม่มีองค์ประกอบใดภายในโครงสร้างช่ือสามารถใช้ระบุหมวดหมู่ผลิตภณัฑ์ได้ 
เช่น 

“…ปัจจบุนั ตลาดรวมเบียร์มีมลูคา่ 1 แสนล้านบาท แบง่เป็นกลุม่         
อีโคโนมี 84% กลุม่สแตนดาร์ด 12% และกลุม่พรีเมียม 4% ซึง่
<productName type="food"><brandName>ไฮเนเกน
</brandName></productName>ถือสว่นแบง่มากกวา่ 90%...” 

 
จากตวัอยา่งข้างต้นแสดงให้เห็นวา่ช่ือผลติภณัฑ์ไฮเนเกนเป็นช่ือผลติภณัฑ์ท่ีไม่

มีองค์ประกอบภายในโครงสร้างใดท่ีช่วยบ่งชีป้ระเภทผลิตภณัฑ์ได้ อีกทัง้ช่ือผลิตภณัฑ์ไฮเนเกนนีย้ัง
ปรากฏใช้เพียงครัง้เดียวในข้อมูลข่าว ฉะนัน้บริบทโดยรอบท่ีว่า “ตลาดรวมเบียร์” หรือความรู้เดิมจึง
เป็นตวับง่ชีว้า่เป็นผลติภณัฑ์ท่ีอยูใ่นหมวดหมู่อาหาร 
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ตารางท่ี 6-4 ตารางแสดงจ านวนช่ือผลิตภัณฑ์ท่ีใช้องค์ประกอบภายนอกเป็นตัวบ่งชีห้มวดหมู่
ผลติภณัฑ์ 
 

  
อ้าง
ต่อเน่ือง 

ความรู้เดมิ
และบริบท 

อาหาร 185 263 

เคร่ืองมือแพทย์ - - 

ผลิตภัณฑ์เภสัชกรรม  3 2 

เคร่ืองส าอางและผลิตภัณฑ์สปา  67 129 

สินค้าเพ่ือสุขภาพทางสายตา - 2 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ / 
อิเล็กทรอนิกส์  

28 103 

ยานยนต์ , อุปกรณ์และส่วนประกอบ 51 117 

วัสดุก่อสร้าง และวัสดุเคร่ืองมือ 7 10 

เคมีภัณฑ์ และเม็ดพลาสตกิ  - 1 

สิ่งพมิพ์ กระดาษ และบรรจุภัณฑ์ 5 - 

เคร่ืองจักรกลและส่วนประกอบ - - 

อัญมณีและเคร่ืองประดับ  - - 

นาฬิกา 11 26 

กระเป๋า รองเท้า และเคร่ืองหนัง 6 5 

สิ่งทอ เสือ้ผ้า และเคร่ืองประดับแฟช่ัน  24 56 

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ 
ตวับ่งช้ี 
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ผลิตภัณฑ์กีฬา 8 29 

เฟอร์นิเจอร์และชิน้ส่วน  2 4 

ของขวัญของช าร่วยและเคร่ืองตกแต่ง - - 

ผลิตภัณฑ์ของใช้ครัวเรือน  1 1 

เคหะสิ่งทอ  - 1 

ของเล่น  - 4 

เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ส านักงาน 1 2 

บุหร่ี 1 1 

สินค้าที่ใช้ในงานเกษตรกรรม - - 

ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด  2 3 

                                  สินค้าที่ไม่เข้ากลุ่ม 
                                  สินค้าที่หลากหลาย 

17 6 

12 95 

รวม 431 860 

 
                    เม่ือเปรียบเทียบการบ่งชีห้มวดหมู่ผลิตภัณฑ์โดยใช้องค์ประกอบภายในและ
องค์ประกอบภายนอกช่ือผลิตภัณฑ์ผู้ วิจัยพบว่าหมวดหมู่ผลิตภณัฑ์มีแนวโน้มท่ีจะใช้องค์ประกอบ
ภายนอกช่ือเป็นตวับง่ชีม้ากกวา่ กลา่วคือ จากจ านวนช่ือผลิตภณัฑ์ทัง้หมด 2,463 ช่ือ ปรากฏว่ามีช่ือ
ผลิตภัณฑ์เพียง 1,172 ช่ือ ท่ีใช้องค์ประกอบภายในเป็นตัวบ่งชี ้ขณะท่ีช่ือผลิตภัณฑ์ 1,291 ช่ือ         
ใช้องค์ประกอบภายนอกเป็นตวับ่งชี ้โดยท่ีตวับ่งชีท่ี้เป็นองค์ประกอบภายนอกก็มีแนวโน้มท่ีมาจาก
บริบทและความรู้เดิมมากกว่าการอ้างถึงต่อเน่ือง ฉะนัน้หากพิจารณาแนวโน้มท่ีช่ือผลิตภัณฑ์จ ะ
สามารถบ่งชีห้มวดหมู่ผลิตภณัฑ์ได้อย่างถูกต้องก็มีน้อยกว่าคร่ึง เพราะการตัดสินโดยใช้ความรู้เดิม

  สินค้าเบ็ดเตลด็ 
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และบริบทอาจมีข้อผิดพลาดเกิดขึน้ได้ ในขณะท่ีการอ้างต่อเน่ืองก็ยังไม่สามารถระบุหมวดหมู่
ผลิตภณัฑ์ได้อย่างชัดเจนเพราะประเด็นเร่ืองการอ้างต่อเน่ืองนัน้ยงัไม่สามารถก าหนดรูปแบบการ
ปรากฏของช่ือผลติภณัฑ์ในบริบทตอ่เน่ืองได้ทัง้หมด 
 
 กล่าวโดยสรุป ตัวบ่งชีท่ี้ใช้จ าแนกหมวดหมู่ผลิตภณัฑ์นัน้มีมากกว่าค าบอกชนิดผลิตภัณฑ์

และสว่นหนึ่งของช่ือตราสินค้า เพราะในความเป็นจริงแล้วตวับ่งชีห้มวดหมู่ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย

องค์ประกอบภายใน และองค์ประกอบภายนอกช่ือผลิตภณัฑ์ ซึ่งการบ่งชีโ้ดยใช้องค์ประกอบใดเป็น

ส่วนใหญ่นัน้ขึน้อยู่กับอัตราการเพิ่มตราสินค้าใหม่ๆเข้าสู่ตลาดของแต่ละหมวดหมู่ เพราะหาก

พิจารณาจากผลติภณัฑ์ 6 ประเภทท่ีมีจ านวนช่ือผลติภณัฑ์มากกวา่ 100 ช่ือ ผู้วิจยัพบวา่ช่ือผลติภณัฑ์

อาหารเป็นช่ือท่ีใช้องค์ประกอบภายในช่ือระบุหมวดหมู่เป็นสว่นใหญ่ ขณะท่ีผลติภณัฑ์หมวดหมู่อ่ืนมัก

ใช้องค์ประกอบภายนอกอยา่งการอ้างถึงตอ่เน่ือง ความรู้เดิมและบริบท เป็นสว่นส าคญั ทัง้นีเ้น่ืองจาก 

ณ เวลาปัจจุบนัของการน าเสนอขา่ว อาหารเป็นผลติภณัฑ์ท่ีมีตราสนิค้าใหม่ๆเกิดขึน้มาอย่างต่อเน่ือง 

ฉะนัน้การอ้างถึงช่ือผลิตภัณฑ์แต่ละครัง้ผู้ เขียนจึงเลือกใช้ช่ือท่ีท าให้ผู้ อ่านเข้าถึงช่ือผลิตภัณฑ์ ใน

ขณะเดียวกนัช่ือผลติภณัฑ์หมวดหมู่อ่ืนสว่นใหญ่เป็นท่ีรู้จักกันโดยทัว่ไปแล้วผู้ เขียนจึงสามารถอ้างถึง

ช่ือผลติภณัฑ์นัน้ๆโดยการละองค์ประกอบท่ีสามารถใช้เป็นค าบง่ชีห้มวดหมู่ได้ 

 

 



 
 

บทที่ 7 

 

สรุปผลการวจัิยและข้อเสนอแนะ 
 

 เพื่อยืนยนัวา่ผลการวิจยัในงานนีย้งัคงใช้ได้กับข้อมูลอ่ืนด้วย  ในบทนีจ้ะน าเสนอการทดสอบ
ผลการวิจัยโดยใช้คลงัข้อมูลใหม่ในหัวข้อ 7.1 จากนัน้จึงสรุปประเด็นกระบวนการศึกษาและผล
การศกึษาในหวัข้อท่ี 7.2 ก่อนท่ีจะน าเสนอข้อเสนอแนะในหวัข้อท่ี 7.3  
 
7.1 ทดสอบผลการศึกษา 

 หลงัจากได้ศึกษาประเด็นต่างๆตามวตัถุประสงค์ของงานวิจัยแล้ว ผู้วิจัยได้สร้างคลงัข้อมูล

ใหม่เพื่อน ามาทดสอบวา่ผลของงานวิจยัสามารถใช้ได้จริงกับคลงัข้อมูลข่าวใหม่หรือไม่ ซึ่งคลงัข้อมูล

ใหม่นีเ้ป็นคลงัข้อมลูท่ีเก็บมาจากส านกัพิมพ์เดียวกบัคลงัข้อมลูท่ีใช้ในงานวิจยั คือ มติชน ข่าวสด ไทย

โพสต์ และประชาชาติ และเพื่อให้ผลทดสอบมีคา่ความถกูต้องมากท่ีสดุผู้วิจัยจึงได้เก็บข้อมูลข่าวเพิ่ม

อีก 2 ส านกัพิมพ์ คือ กรุงเทพธุรกิจ และฐานเศรษฐกิจ โดยท่ียงัคงเลือกเก็บจากหวัข้อข่าวเศรษฐกิจ

เทา่นัน้ ซึง่การเก็บข้อมลูเพื่อน ามาใช้ทดสอบผลการศกึษานี ้ผู้วิจยัเลอืกเก็บส านกัพิมพ์ละ 6 ขา่ว ดงันี ้
 

ตารางท่ี 7-1 ตารางแสดงคลงัข้อมลูท่ีใช้ทดสอบผลการวิจยั 

ส านักพมิพ์ จ านวนข่าว 

จ านวนค า
ใน

คลังข้อมูล 
(ค า) 

จ านวนช่ือ
ผลิตภัณฑ์
ภาษาไทย 

(ช่ือ) 

จ านวนช่ือ
ผลิตภัณฑ์
ภาษาต่าง 
ประเทศ
(ช่ือ) 

รวมจ านวน
ช่ือ

ผลิตภัณฑ์ 
(ช่ือ) 

ประชาชาต ิ                    
(17 ม.ค. 13 ก.พ. 54) 6 3,194 30 0 30 
ข่าวสด                           
(18 ม.ค. - 24 ม.ค. 54) 6 1,378 23 0 23 
มตชิน                            
(19 พ.ย. 53 - 12 ม.ค. 54) 6 2,244 31 0 31 
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ไทยโพสต์                      
(15 ธ.ค. 53 - 22 ม.ค. 54) 6 2,104 25 0 25 
กรุงเทพธุรกิจ                 
(17 ธ.ค. 53 - 9 ก.พ. 54) 6 3,255 41 0 41 
ฐานเศรษฐกิจ                 
(28 ธ.ค. 53 - 18 ม.ค 54) 6 3,478 23 0 23 

รวม 36 15,653 173 0 173 

 

 หลงัจากการเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ ผู้ วิจัยได้ด าเนินการก ากับช่ือผลิตภัณฑ์ตาม

เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในงานวิจัย จากนัน้จึงวิเคราะห์ช่ือผลิตภณัฑ์ในคลงัข้อมูลใหม่เพื่อน าผลท่ีได้มา

เปรียบเทียบกบัผลการศกึษาในหวัข้อตา่งๆของงานวิจยั ดงันี ้

 

7.1.1 รูปแบบและแนวทางในการรู้จ าช่ือผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏในข่าวเศรษฐกิจ

ภาษาไทย 

การทดสอบผลการศึกษาในงานวิจัยนี ้ผู้วิจัยเลือกใช้คลงัข้อมูลใหม่ซึ่งประกอบด้วย

ช่ือผลติภณัฑ์ทัง้หมด 173 ช่ือ โดยเป็นช่ือภาษาไทยทัง้หมด ส าหรับประเด็นเร่ืององค์ประกอบภายใน

รูปแบบช่ือผลติภณัฑ์ ผู้วิจัยพบว่าองค์ประกอบภายในรูปแบบช่ือผลิตภณัฑ์ในคลงัข้อมูลใหม่ยงัคงมี

ลกัษณะท่ีอยูใ่นกรอบของผลการศกึษาช่ือผลิตภณัฑ์ในงานวิจัย เพราะคลงัข้อมูลใหม่ท่ีใช้ทดสอบผล

การศึกษามีขนาดท่ีเล็กกว่าคลงัข้อมูลในงานวิจัย ฉะนัน้ผลการศึกษาท่ีได้จากคลงัข้อมูลใหม่ย่อม

เป็นไปตามผลการศกึษาของงานวิจยัมากกวา่การได้ผลท่ีแตกตา่งไปจากงานวิจยั ดงันี ้ 

1) ค าบอกชนิดผลิตภัณฑ์ ช่ือผลิตภัณฑ์ในคลงัข้อมูลใหม่ใช้รูปแบบค าบอกชนิด

ผลติภณัฑ์เดียวกันกับช่ือผลิตภณัฑ์ในคลงัข้อมูลของงานวิจัย เพราะค าบอกชนิดผลิตภณัฑ์สามารถ

ปรากฏในรูปแบบค านามทัว่ไป โดยท่ีสามารถปรากฏร่วมกบัค าคุณศพัท์ หรือสามารถใช้รูปภาษาเป็น

วลีท่ีสามารถให้ค าจ ากัดความต่อช่ือผลิตภัณฑ์ได้ หรือค าบอกชนิดผลิตภณัฑ์ประกอบด้วยค านาม

ทัว่ไปมากกว่าหนึ่งชนิด เช่น  รถยนต์ใหม่ เคร่ืองด่ืมชาในขวดแก้ว  ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมและกาแฟ

ควบคมุน า้หนกั เป็นต้น 



97 

 

2) ค าบง่บอกช่ือตราสนิค้า ท่ีปรากฏใช้ในคลงัข้อมลูใหม่ยงัคงเป็นค ากลุม่เดียวกับท่ี

แสดงไว้ในผลการศกึษา กลา่วคือ ในคลงัข้อมลูใหม่ปรากฏใช้ค าบง่บอก ตรา ยี่ห้อ แบรนด์ และภายใต้

แบรนด์ 

3) ช่ือตราสนิค้า แม้จะเป็นองค์ประกอบหลกัท่ีส าคญั แต่ช่ือตราสินค้าก็ยงัสามารถ

ละโดยใช้ช่ือประเภทของผลติภณัฑ์แทนท่ีได้ เพราะช่ือประเภทของผลิตภณัฑ์นัน้ยงัสามารถใช้อ้างถึง

ผลติภณัฑ์ให้กบัผู้อ่านเข้าใจได้ 

4) ค าบง่บอกช่ือประเภทของผลติภณัฑ์ ช่ือผลติภณัฑ์ในคลงัข้อมลูใหม่มีค าบ่งบอก

ช่ือประเภทของผลติภณัฑ์เช่นเดียวกนักบัท่ีแสดงไว้ในผลการศกึษา 

5) ช่ือประเภทของผลติภณัฑ์ ในคลงัข้อมลูใหม่ปรากฏเฉพาะช่ือผลิตภณัฑ์ประเภท

เคร่ืองส าอางและรถยนต์เท่านัน้ ฉะนัน้รูปของช่ือประเภทของผลิตภัณฑ์ท่ีพบจึงมีเพียงรูปแบบเดียว 

คือ รูปแบบท่ีเป็นช่ือเฉพาะ 

 

นอกจากนีเ้ม่ือวิเคราะห์รูปแบบช่ือผลิตภัณฑ์ในคลังข้อมูลทดสอบ ปรากฏว่ามี

รูปแบบช่ือผลติภณัฑ์ท่ีปรากฏใช้ 10 รูปแบบ ดงันี ้

1) ช่ือตราสนิค้า (Brand Name) 
2) ช่ือประเภทของผลติภณัฑ์ (Product Type) 
3) ช่ือตราสนิค้า (Brand Name) + ช่ือประเภทของผลติภณัฑ์ (Product Type) 
4) ค าบอกชนิดผลิตภณัฑ์ (Generic Noun) + ช่ือตราสินค้า (Brand Name) + ช่ือ

ประเภทของผลติภณัฑ์ (Product Type) 
5) ค าบ่งบอกช่ือตราสินค้า (Brand Name Indicator) + ค าบอกชนิดผลิตภณัฑ์ 

(Generic Noun) +  ช่ือตราสนิค้า (Brand Name) + ช่ือประเภทของผลติภณัฑ์ (Product Type) 
6) ค าบ่งบอกช่ือตราสินค้า (Brand Name Indicator) + ค าบอกชนิดผลิตภณัฑ์ 

(Generic Noun) + ช่ือตราสนิค้า (Brand Name) 
7) ค าบอกชนิดผลติภณัฑ์ (Generic Noun) + ช่ือตราสนิค้า (Brand Name) 
8) ค าบอกชนิดผลิตภณัฑ์ (Generic Noun) + ค าบ่งบอกช่ือตราสินค้า (Brand 

Name Indicator) + ช่ือตราสนิค้า (Brand Name) 
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Head Structures 
39.31%

Head-Initial 
Structures 8.67%

Head-Centre 
Structures 2.89%

Head-Final 
Structures 49.13%

9) ค าบ่งบอกช่ือตราสินค้า (Brand Name Indicator) + ช่ือตราสินค้า (Brand 
Name) 

10) ค าบ่งบอกช่ือประเภทของผลิตภณัฑ์ (Product Type Indicator) + ช่ือประเภท
ของผลติภณัฑ์ (Product Type) 

 
คลงัข้อมลูใหม่เป็นคลงัข้อมูลขนาดเล็กซึ่งมีจ านวนช่ือผลิตภณัฑ์น้อยกว่าคลงัข้อมูล

ในงานวิจัย ฉะนัน้ รูปแบบช่ือผลิตภัณฑ์ในคลงัข้อมูลใหม่จึงมีแนวโน้มเป็นรูปแบบท่ีปรากฏใช้ใน
คลงัข้อมูลวิจัย แต่ในความเป็นจริงเม่ือผลท่ีได้จากการวิเคราะห์คลงัข้อมูลใหม่ปรากฏว่ารูปแบบช่ื อ
ผลิตภัณฑ์ 9 ใน 10 รูปแบบ เป็นรูปแบบท่ีปรากฏใช้ในคลงัข้อมูลวิจัย ในขณะท่ีรูปแบบท่ี 5 เป็น
รูปแบบใหม่ โดยมีช่ือผลติภณัฑ์เพียงแคห่นึง่ช่ือท่ีใช้รูปแบบนี ้ฉะนัน้จึงสรุปได้ว่า โดยสว่นใหญ่แล้วผล
การศกึษาเร่ืองรูปแบบช่ือผลติภณัฑ์เป็นผลท่ีใช้ได้กบัข้อมลูอ่ืนๆท่ีปรากฏจริง 

 
นอกจากนีเ้ม่ือน าผลเร่ืองรูปแบบในคลังข้อมูลใหม่มาประมวลค่าความถ่ีในการ

ปรากฎใช้ สามารถแสดงผลได้ดงัรูปท่ี 7-1 
 

  
 

 
 
 
 

รูปท่ี 7-1 แผนภมิูแสดงรูปแบบช่ือผลติภณัฑ์ท่ีปรากฏในคลงัข้อมลูทดสอบ 
 

แม้วา่รูปแบบท่ีปรากฏใช้มากท่ีสดุ 2 อนัดบัแรกในคลงัข้อมลูใหม่คือรูปแบบท่ีค าหลกั

ปรากฏอยู่ต าแหน่งสดุท้ายของช่ือผลิตภณัฑ์  และรูปแบบท่ีปรากฏแต่ค าหลกั ตามล าดบั ซึ่งต่างไป

จากผลการศึกษาท่ีพบรูปแบบท่ีปรากฏแต่ค าหลกัมากท่ีสุดตามด้วยรูปแบบท่ีค าหลกัปรากฏอยู่

ต าแหน่งสุดท้ายของช่ือผลิตภัณฑ์ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะช่ือผลิตภัณฑ์ในคลงัข้อมูลใหม่มีการกล่าว     

39.31% 49.13% 

2.89% 
8.67% 
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อ้างถึงในรูปประโยคให้ตัวอย่าง หรือมีการกล่าวอ้างถึงซ า้โดยการลดองค์ประกอบน้อยกว่าช่ือ

ผลติภณัฑ์ในข้อมลูวิจยั ในขณะเดียวกันเม่ือเปรียบเทียบผลการศึกษาเร่ืองรูปแบบ 2 รูปแบบสดุท้าย

ปรากฏว่าผลการศึกษาเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ช่ือผลิตภัณฑ์มีแนวโน้มท่ีจะใช้รูปแบบท่ีค าหลกั

ปรากฏอยู่ท่ีต าแหน่งตรงกลางและปรากฏอยู่ต าแหน่งแรกสดุของช่ือผลิตภณัฑ์มากเป็นอันดบัท่ีสาม

และสี่ตามล าดับ ด้วยเหตุนีจ้ึงสรุปได้ว่าประเด็นท่ีสรุปไว้ในผลการศึกษาก็มิได้แตกต่างไปจาก

ผลทดสอบจากคลงัข้อมูลใหม่ ทัง้นีเ้พราะค่าความถ่ีสงูสดุของ 2 รูปแบบแรกมีค่าท่ีใกล้เคียงกันมาก 

คือ รูปแบบช่ือผลิตภัณฑ์ท่ีปรากฏแต่ค าหลกั 43.32% และ รูปแบบท่ีค าหลกัปรากฏอยู่ต าแหน่ง

ท้ายสดุของช่ือผลติภณัฑ์ 41.41% จึงสรุปได้ว่าช่ือผลิตภณัฑ์สว่นใหญ่เลือกใช้รูปแบบช่ือผลิตภณัฑ์ท่ี

ปรากฏแต่ค าหลกั หรือรูปแบบท่ีค าหลกัปรากฏอยู่ต าแหน่งท้ายสุดของช่ือผลิตภัณฑ์ มากเป็นสอง

อนัดบัแรกตา่งกนัไปตามแตล่ะข้อมลู 

ส าหรับกรณีศกึษาเร่ืองแนวทางในการรู้จ าช่ือผลติภณัฑ์ท่ีปรากฏในขา่วเศรษฐกิจไทย

โดยใช้ค าบ่งชี ช่ื้อผลิตภัณฑ์และรูปประโยคท่ีบ่งบอกช่ือผลิตภัณฑ์ ผู้ วิจัยพบว่าเม่ือทดสอบผล

การศึกษาแล้วแนวทางทัง้สองยงัคงไม่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรู้จ าได้ดีมากนกัดงัท่ีได้

เสนอไว้ในบทวิจยั กลา่วคือ ผู้วิจยัได้น าคลงัข้อมลูใหม่ท่ีผา่นกระบวนการก ากับช่ือผลิตภณัฑ์ไปตดัค า

เพื่อใช้ประมวลผลกบัโปรแกรมภาษา Perl ท่ีเขียนขึน้เช่นเดียวกบัคลงัข้อมลูในงานวิจัย จากนัน้จึงดูว่า

รายการค าท่ีอยู่ในช่วงต าแหน่ง (Range) 1 ถึง 4 ก่อนหน้าช่ือผลิตภัณฑ์ เป็นรายการค าเดียวกับ

รายการค าในคลงัข้อมูลวิจัยหรือไม่ และมีค่าความถ่ีในระดบัเดียวกันหรือไม่ ซึ่งผลปรากฏว่าค าท่ีมี

ประสทิธิภาพในการบง่ชีม้ากกวา่ 50 เปอร์เซนต์ และมีความหมายเก่ียวข้องกบัช่ือผลติภณัฑ์มีเพียงค า

เดียวคือ ผู้ผลิต ซึ่งมีค่า 68 เปอร์เซนต์ โดยอยู่ในช่วง 4 ต าแหน่งก่อนหน้าช่ือผลิตภัณฑ์ ในขณะท่ี

รายการค าในช่วงต าแหน่งก่อนหน้าช่ือผลิตภัณฑ์ 1 ถึง 3 ต าแหน่งกลับไม่มีรายการค าใดท่ีมี

ประสทิธิภาพในการบง่ชีม้ากกว่า 50 เปอร์เซนต์ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของรายการ

ค าในการบง่ชีช่ื้อผลิตภณัฑ์ท่ีต ่ามาก  ฉะนัน้เม่ือน ารายการค าจากคลงัข้อมูลวิจัยและคลงัข้อมูลใหม่

มาเปรียบเทียบเพื่อสรุปรายการค าที่สามารถใช้ในการบง่ชีช่ื้อผลติภณัฑ์ได้มากท่ีสดุ สามารถสรุปได้ว่า 

ผู้ผลติ ท่ีอยู่ในช่วง 4 ต าแหน่งก่อนหน้าช่ือผลิตภณัฑ์ เป็นเพียงรายการค าเดียวท่ีมีแนวโน้มในการใช้

บง่ชีช่ื้อผลติภณัฑ์ได้จริง เพราะถึงแม้คลงัข้อมลูท่ีใช้จะมีขนาดท่ีตา่งกนัแตค่ าว่า “ผู้ผลิต” นีก็้ยงัเป็นค า
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ท่ีสามารถใช้บ่งชีช่ื้อผลิตภัณฑ์ได้มากกว่า 50 % เช่นเดียวกัน แต่ถึงอย่างไรก็ตามการทดสอบผล

การศกึษานีส้ามารถยืนยนัได้วา่ค าบ่งชีช่ื้อผลิตภณัฑ์สามารถใช้เพิ่มประสิทธิการรู้จ าช่ือผลิตภณัฑ์ได้

เพียงเลก็น้อยเทา่นัน้ 

ในขณะเดียวกันคลังข้อมูลใหม่ไม่ปรากฏรูปประโยคท่ีมีค า เช่ือมระบุตัวอย่างท่ี

สามารถใช้บง่ชีช่ื้อผลติภณัฑ์ได้ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะคลงัข้อมลูใหม่เป็นคลงัข้อมลูขนาดเลก็เกินไป 

 

7.1.2 รูปแบบการปรากฏของช่ือผลิตภณัฑ์ในบริบทต่อเน่ือง 

  ช่ือผลติภณัฑ์ 173 ช่ือ ประกอบด้วยช่ือผลติภณัฑ์ 62 ช่ือท่ีปรากฏใช้เพียงหนึ่งครัง้ใน

คลงัข้อมูล ช่ือผลิตภัณฑ์ท่ีปรากฏใช้สองครัง้ 34 ช่ือ หรือ 17 คู่ช่ือผลิตภัณฑ์ และช่ือผลิตภณัฑ์ท่ี

ปรากฏใช้มากกว่าสองครัง้ 77 ช่ือ และจากช่ือผลิตภัณฑ์ท่ีปรากฏใช้มากกว่าหนึ่งครัง้ทัง้หมดนี ้

ประกอบด้วยรูปแบบเร่ิมต้น 5 รูปแบบ ท่ีล้วนแตเ่ป็นรูปแบบเร่ิมต้นเดียวกับผลการศึกษาจากข้อมูลใน

คลงัวิจยัเช่นกนั ดงันี ้

1) (ค าบง่บอกช่ือตราสนิค้า)  + ช่ือตราสนิค้า  
2) ช่ือตราสินค้า + (ค าบ่งบอกช่ือประเภทของผลิตภัณฑ์)  + ช่ือประเภทของ

ผลติภณัฑ์ 
3) ค าบอกชนิดผลติภณัฑ์  + (ค าบง่บอกช่ือประเภทของผลิตภณัฑ์)  + ช่ือตราสินค้า  

+ (ค าบง่บอกช่ือประเภทของผลติภณัฑ์)  + ช่ือประเภทของผลติภณัฑ์ 
4) (ค าบ่งบอกช่ือตราสินค้า)  + ค าบอกชนิดผลิตภณัฑ์ + (ค าบ่งบอกช่ือตราสินค้า)  

+ ช่ือตราสนิค้า 
5) ค าบอกชนิดผลิตภณัฑ์  + (ค าบ่งบอกช่ือประเภทของผลิตภณัฑ์)  + ช่ือประเภท

ของผลติภณัฑ์ 
 

หลงัจากทดสอบผลการศกึษาเร่ืองรูปแบบเร่ิมต้นท่ีแสดงให้เห็นว่ารูปแบบเร่ิมต้นของ
คลงัข้อมูลทดสอบขนาดเล็กยังคงเป็นรูปแบบเร่ิมต้นเดียวกับคลงัข้อมูลในงานวิจัย ผู้ วิจัยได้ทดสอบ
เพิ่มเติมเร่ืองช่ือผลิตภณัฑ์ท่ีปรากฏใช้สองครัง้ในบริบทต่อเน่ืองอันประกอบด้วยช่ือผลิตภณัฑ์ 34 ช่ือ 
หรือ 17 คู่ โดยแบ่งเป็นช่ือผลิตภัณฑ์ 18 ช่ือ หรือ 9 คู่ช่ือผลิตภัณฑ์ท่ีไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ 
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ในขณะท่ีช่ือผลิตภัณฑ์อีก 16 ช่ือ มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโดยการลดองค์ประกอบ ดงัสรุปไว้ใน
ตารางท่ี 7-2 

 

ตารางท่ี 7-2 ตารางแสดงรูปแบบช่ือผลติภณัฑ์ของคลงัข้อมูลทดสอบท่ีเปลีย่นไปจากรูปแบบเร่ิมต้น 

รูปแบบเร่ิมต้น 
รูปแบบถัดมา 

ย่อหน้าเดิม ย่อหน้าใหม่ 
(ค าบง่บอกช่ือตรา
สนิค้า) +ช่ือตราสนิค้า 

 (ค าบง่บอกช่ือตราสนิค้า)+ช่ือ
ตราสนิค้า 

 (ค าบง่บอกช่ือตราสนิค้า)+ช่ือ
ตราสนิค้า 

ช่ือตราสนิค้า + (ค าบง่
บอกช่ือประเภทของ
ผลติภณัฑ์) +ช่ือ
ประเภทของผลติภณัฑ์ 

 ช่ือตราสนิค้า+ช่ือประเภทของ
ผลติภณัฑ์ 

  

ค าบอกชนิดผลติภณัฑ์ 
+ (ค าบง่บอกช่ือ
ประเภทของ
ผลติภณัฑ์) + ช่ือตรา
สนิค้า + (ค าบง่บอกช่ือ
ประเภทของ
ผลติภณัฑ์) +ช่ือ
ประเภทของผลติภณัฑ์ 

 ช่ือตราสนิค้า+ช่ือประเภทของ
ผลติภณัฑ์ 

  

(ค าบง่บอกช่ือตรา
สนิค้า) + ค าบอกชนิด
ผลติภณัฑ์+(ค าบง่
บอกช่ือตราสนิค้า)+ช่ือ
ตราสนิค้า 

 (ค าบง่บอกช่ือตราสนิค้า)+ช่ือ
ตราสนิค้า 

 ค าบอกชนิดผลติภณัฑ์+ช่ือตรา
สนิค้า 

 (ค าบง่บอกช่ือตราสนิค้า)+ช่ือ
ตราสนิค้า 

 ค าบอกชนิดผลติภณัฑ์+ช่ือ
ตราสนิค้า 

 

  จากตารางท่ี 7-2 แสดงให้เห็นรูปแบบท่ีส าคญัของรูปแบบช่ือผลิตภณัฑ์ท่ีปรากฏใช้
สองครัง้ คือ การคงรูปของรูปแบบเร่ิมต้นไว้เม่ืออ้างถึงช่ือผลิตภณัฑ์นัน้เป็นครัง้ท่ีสอง และรูปแบบช่ือ
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ผลติภณัฑ์เปลีย่นไปจากรูปแบบเร่ิมต้น โดยการลดองค์ประกอบเพื่อคงไว้เฉพาะสว่นท่ีส าคญัของช่ือ
อยา่งช่ือตราสนิค้าหรือช่ือประเภทของผลติภณัฑ์ และเม่ือเปรียบเทียบผลการศกึษาท่ีได้จากคลงัข้อมูล
ใหม่กับข้อมูลในงานวิจัย สามารถสรุปได้ว่าช่ือผลิตภัณฑ์ท่ีปรากฏใช้สองครัง้ในบริบทต่อเน่ืองมี
แนวโน้มท่ีจะใช้ทัง้รูปแบบท่ีไม่มีการเปลีย่นแปลง และมีการเปลี่ยนแปลงโดยการลดองค์ประกอบเป็น
ส าคญั 
  ส าหรับช่ือผลติภณัฑ์ท่ีปรากฏใช้มากกวา่สองครัง้ในบริบทตอ่เน่ือง มีช่ือผลติภณัฑ์ 16 
ช่ือเป็นช่ือผลติภณัฑ์เร่ิมต้น โดยแบง่เป็น 2 กรณี คือ ช่ือผลติภณัฑ์ในบริบทตอ่เน่ืองใช้รูปแบบเดียวกับ
รูปแบบเร่ิมต้นและช่ือผลติภณัฑ์ในบริบทตอ่เน่ืองใช้รูปแบบท่ีเปลี่ยนไปจากรูปแบบเร่ิมต้น ดงันี ้

ช่ือผลิตภัณฑ์ในบริบทต่อเน่ืองใช้รูปแบบเดียวกับช่ือผลิตภณัฑ์ตัง้ต้น ในคลงัข้อมูล
ใหม่ปรากฏมีช่ือผลิตภัณฑ์เร่ิมต้น 5 ช่ือโดยมีรูปแบบเร่ิมต้น 2 รูปแบบ ซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกันกับ
รูปแบบเร่ิมต้นในผลวิจยั คือ 

1) (ค าบง่บอกช่ือตราสนิค้า)  + ช่ือตราสนิค้า  
2) (ค าบ่งบอกช่ือตราสินค้า)  + ค าบอกชนิดผลิตภณัฑ์ + (ค าบ่งบอกช่ือตราสินค้า)  + 

ช่ือตราสนิค้า 
 

ในขณะเดียวกันช่ือผลิตภัณฑ์ในบริบทต่อเน่ืองท่ีมีรูปแบบเปลี่ยนไปจากรูปแบบ
เร่ิมต้นก็สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กรณีเช่นเดียวกับผลของงานวิจัย คือ การเปลี่ยนแปลงแบบคงท่ี 
และการเปลีย่นแปลงแบบไม่คงท่ี โดยท่ีการเปลีย่นแปลงแบบคงท่ีปรากฏพบว่ามีช่ือผลิตภณัฑ์เร่ิมต้น 
6 ช่ือโดยการเปลี่ยนแปลงอยู่ในรูปของการลดองค์ประกอบเน่ืองจากการอ้างถึงช่ือผลิตภณัฑ์ในครัง้
แรกจ าเป็นต้องให้ข้อมูลท่ีครบถ้วนเพื่อให้ผู้อ่านทราบรายละเอียดทัง้หมดของช่ือผลิตภณัฑ์นัน้ และ
เม่ืออ้างถึงช่ือผลติภณัฑ์ซ า้ผู้ เขียนก็ไม่จ าเป็นต้องให้รายละเอียดทัง้หมด แตค่งไว้เฉพาะองค์ประกอบท่ี
ส าคญัอยา่งช่ือตราสนิค้า ซึง่รูปแบบการเปลีย่นแปลงแสดงไว้ในตารางข้างลา่งนี  ้

 

ตารางท่ี 7-3 ตารางแสดงรูปแบบช่ือผลติภณัฑ์ของคลงัข้อมลูทดสอบท่ีมีการเปลีย่นแปลงแบบตอ่เน่ือง 

รูปแบบเร่ิมต้น รูปแบบถัดมา 
(ค าบง่บอกช่ือตราสนิค้า) + ค าบอก

ชนิดผลติภณัฑ์ +  (ค าบง่บอกช่ือตรา

สนิค้า) + ช่ือตราสนิค้า 

(ค าบง่บอกช่ือตราสนิค้า) + 

ช่ือตราสนิค้า 
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 จากตารางท่ี 7-3 แสดงให้เห็นวา่รูปแบบเร่ิมต้นท่ีใช้ส าหรับช่ือผลิตภณัฑ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง

แบบคงท่ียงัคงเป็นรูปแบบเร่ิมต้นเดียวกนักบัท่ีได้จากงานวิจัย อีกทัง้รูปแบบของการเปลี่ยนแปลงโดย

การลดองค์ประกอบก็ยงัคงเป็นรูปแบบท่ีไม่ได้ตา่งไปจากผลของงานวิจยั 

  ส าหรับการเปลีย่นแปลงแบบไม่คงท่ีของช่ือผลิตภณัฑ์ในคลงัข้อมูลใหม่ แสดงให้เห็น

วา่คลงัข้อมลูท่ีมีขนาดเลก็ท่ีใช้ทดสอบผลการศึกษานีย้งัสามารถใช้ประเด็นท่ีได้น าเสนอไว้ในบทวิจัย

มาอธิบายสาเหตขุองการเปลีย่นแปลงท่ีไม่ตอ่เน่ืองได้ ดงันี ้

1) การลดองค์ประกอบของช่ือผลิตภัณฑ์ต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่ง ในขณะท่ีช่ือ
ผลิตภัณฑ์ต าแหน่งอ่ืนๆใช้รูปแบบเดียวกัน ผู้ วิจัยพบว่ารูปแบบนีม้ักเกิดจากช่ือผลิตภัณฑ์ท่ีลด
องค์ประกอบนัน้ปรากฏเป็นสว่นหนึง่ของช่ือกิจกรรมโครงการตา่งๆ เช่น 

...บริษัท สยามมิชลนิ จ ากดั ผู้ผลติและจ าหนา่ย<productName 
type=“Auto” ID=“P01”><genericNoun>ยางรถบรรทกุ
</genericNoun><brandName> "มิชลนิ"</brandName> 
</productName> เปิดเผยวา่ บริษัทได้ตดัสนิใจน าเทคโนโลยีการเซาะ
ร่องดอกยางและหลอ่ดอกยาง "มิชลนิ รีเทรท" ท่ีประสบความส าเร็จ
อยา่งมากในตา่งประเทศเข้ามาให้บริการส าหรับกลุม่ลกูค้าคน ไทย
อยา่งเป็นทางการแล้ว ภายใต้แนวคิด <productName type=“Auto” 
ID=“P01”><brandName>มิชลนิ</brandName></productName> 
มลัติไลฟ์ เป็นการน าโครงสร้างยางเก่าท่ีดอกยางหมดแล้วมาปรับปรุง
ใหม่  
 
ทัง้ นีก้ลุม่<productName type=“Auto” ID=“P01”><genericNoun>
ยาง</genericNoun><brandName>มิชลนิ</brandName> 
</productName> ส าหรับรถขนาด 16 นิว้ขึน้ไปจะสามารถ... 

 

  กล่าวโดยสรุป รูปแบบเร่ิมต้น รูปแบบการเปลี่ยนแปลงและสาเหตุท่ีท าให้เกิดการ

เปลีย่นแปลงท่ีได้น าเสนอไว้ในบทวิจัยยงัคงสามารถน ามาอธิบายข้อมูลใหม่ๆได้เช่นเดียวกัน ตามข้อ
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สมมติฐานท่ีว่าคลงัข้อมูลขนาดเล็กกว่าควรมีผลการศึกษาท่ีอยู่ภายในผลการศึกษาของคลงัข้อมูล

ขนาดท่ีใหญ่กวา่ 

 
7.1.3 ตัวบ่งชีท้ี่ใช้จ าแนกประเภทของผลิตภณัฑ์ 

 คลงัข้อมลูใหม่ประกอบด้วยช่ือผลติภณัฑ์ 173 ช่ือ ซึง่ล้วนแตเ่ป็นช่ือท่ีสามารถระบุ

หมวดหมู่ได้ โดยท่ีตวับง่ชีท่ี้ใช้ประกอบด้วยองค์ประกอบภายในและองค์ประกอบภายนอกช่ือ

ผลติภณัฑ์ ดงัแสดงไว้ในตารางข้างลา่งนี  ้

ตารางท่ี 7-4 ตารางองค์ประกอบภายในช่ือผลติภณัฑ์ของคลงัข้อมลูทดสอบท่ีใช้บง่ชีป้ระเภทของ

ผลติภณัฑ์ 

  

Generic 
Noun 

Brand 
Name 

Generic 
Noun + 
Brand 
Name 

Product 
Type 

Generic 
Noun + 
Product 
Type 

Brand 
Name + 
Product 
Type 

อาหาร 28 2 13  - - -  

เคร่ืองมือแพทย์ -   - -   -  -  - 

ผลิตภัณฑ์เภสัชกรรม  -  -  -  -  -  - 

เคร่ืองส าอางและผลิตภัณฑ์สปา  14  - 2  -  -  - 

สินค้าเพ่ือสุขภาพทางสายตา  -  -  -  -  -  - 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ/
อิเล็กทรอนิกส์  

5  -  -  -  -  - 

ยานยนต์ , อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ 

10  -  -  -  -  - 

วัสดุก่อสร้าง และวัสดุเคร่ืองมือ  -  -  -  -  -  - 

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ 

ตัวบ่งชี ้
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เคมีภัณฑ์ และเม็ดพลาสตกิ   -  -  -  -  -  - 

สิ่งพมิพ์ กระดาษ และบรรจุภัณฑ์  -  -  -  -  -  - 

เคร่ืองจักรกลและส่วนประกอบ - - - - - - 

อัญมณีและเคร่ืองประดับ   - 1 1  -  -  - 

นาฬิกา - - - - - - 

กระเป๋า รองเท้า และเคร่ืองหนัง  -  -  -  -  -  - 

สิ่งทอ เสือ้ผ้า และเคร่ืองประดับ
แฟช่ัน  

2  -  -  -  -  - 

ผลิตภัณฑ์กีฬา  -  -  -  -  -  - 

เฟอร์นิเจอร์และชิน้ส่วน   -  -  -  -  -  - 

ของวัญ ของช าร่วย และเคร่ือง
ตกแต่ง 

- - - - - - 

ผลิตภัณฑ์ของใช้ครัวเรือน   -  -  -  -  -  - 

เคหะสิ่งทอ   -  -  -  -  -  - 

ของเล่น   -  -  -  -  -  - 

เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์
ส านักงาน 

 -  -  -  -  -  - 

บุหร่ี  -  -  -  -  -  - 

สินค้าที่ใช้ในงานเกษตรกรรม - - - - - - 
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ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด   -  -  -  -  -  - 

                   สินค้าที่ไม่เข้ากลุ่ม 
                  สินค้าที่หลากหลาย 

 -  -  -  -  -  - 

 - -   - -   - -  

รวม 60 3 16 0 0 0 

 

ตารางท่ี 7-5 ตารางแสดงองค์ประกอบภายนอกช่ือผลติภณัฑ์ของคลงัข้อมลูทดสอบท่ีใช้บง่ชีป้ระเภท

ของผลติภณัฑ์ 

  

อ้าง
ต่อเน่ือง 

ความรู้
เดมิและ
บริบท 

อาหาร 16 24 

เคร่ืองมือแพทย์  -   -  

ผลิตภัณฑ์เภสัชกรรม   -  - 

เคร่ืองส าอางและผลิตภัณฑ์สปา  5 13 

สินค้าเพ่ือสุขภาพทางสายตา  -  -  

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ / 
อิเล็กทรอนิกส์  

5 1 

ยานยนต์ , อุปกรณ์และส่วนประกอบ 5 14 

สินค้า  

เบด็เตล็ด 

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ 

ตัวบ่งชี ้
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วัสดุก่อสร้าง และวัสดุเคร่ืองมือ  -  - 

เคมีภัณฑ์ และเม็ดพลาสตกิ   -   -  

สิ่งพมิพ์ กระดาษ และบรรจุภัณฑ์  -  - 

เคร่ืองจักรกลและส่วนประกอบ - - 

อัญมณีและเคร่ืองประดับ   -   -  

นาฬิกา 4 6 

กระเป๋า รองเท้า และเคร่ืองหนัง  -  - 

สิ่งทอ เสือ้ผ้า และเคร่ืองประดับแฟช่ัน  1  - 

ผลิตภัณฑ์กีฬา  -  - 

เฟอร์นิเจอร์และชิน้ส่วน   -  - 

ของขวัญ ของช าร่วย และเคร่ืองตกแต่ง - - 

ผลิตภัณฑ์ของใช้ครัวเรือน   -  - 

เคหะสิ่งทอ   -  - 

ของเล่น   -  - 
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เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ส านักงาน  -   -  

บุหร่ี  -  - 

สินค้าที่ใช้ในงานเกษตรกรรม - - 

ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด   -  - 

 
                           สนิค้าที่ไม่เข้ากลุ่ม 

สินค้าที่หลากหลาย 

 -  - 

 -  - 

รวม 36 58 

 

เม่ือเปรียบเทียบการบ่งชีห้มวดหมู่ผลิตภัณฑ์โดยใช้องค์ประกอบภายในและ

องค์ประกอบภายนอกช่ือผลิตภัณฑ์ ผลการศึกษาจากคลงัข้อมูลใหม่ยังคงให้ผลท่ีเป็นไปในแนว

เดียวกนักบัผลการศกึษาจากคลงัข้อมูลการวิจัย กลา่วคือ ช่ือผลิตภณัฑ์โดยสว่นมากใช้ตวับ่งชีท่ี้เป็น

องค์ประกอบภายนอกมากกว่าองค์ประกอบภายในช่ือ โดยท่ีองค์ประกอบภายนอกก็มีแนวโน้มท่ีมา

จากบริบทและความรู้เดิมมากกวา่การอ้างถึงต่อเน่ือง ฉะนัน้หากพิจารณาแนวโน้มท่ีช่ือผลิตภณัฑ์จะ

สามารถบ่งชีห้มวดหมู่ผลิตภณัฑ์ได้อย่างถูกต้องก็มีน้อยกว่าคร่ึง เพราะการตดัสินโดยใช้ความรู้เดิม

และบริบทอาจมีข้อผิดพลาดเกิดขึน้ได้ ในขณะท่ีการอ้างต่อเน่ืองก็ยังไม่สามารถระบุหมวดหมู่

ผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจนเพราะประเด็นเร่ืองการอ้างต่อเน่ืองนัน้ยังไม่สามารถก าหนดรูปแบบการ

ปรากฏของช่ือผลิตภัณฑ์ในบริบทต่อเน่ืองได้ทัง้หมด ในขณะเดียวกันเม่ือพิจารณาถึงองค์ประกอบ

ภายในช่ือผลติภณัฑ์ท่ีสามารถใช้เป็นตวับง่ชีไ้ด้มากท่ีสดุคือ ค าบอกชนิดผลติภณัฑ์ เน่ืองด้วยเป็นค าท่ี

มีคณุสมบติัเป็นค านามทัว่ไป มีไว้เพื่อบง่ชีห้มวดหมู่ผลติภณัฑ์โดยตรง และเม่ือเปรียบเทียบค าบ่งชีก้ับ

สินค้า

เบด็เตล็ด 
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หมวดหมู่ ผลการศึกษาจากคลงัข้อมูลใหม่ยงัคงแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารมักมีองค์ประกอบ

สว่นหนึง่ของช่ือตราสนิค้าที่สามารถใช้บง่ชีห้มวดหมู่ผลติภณัฑ์ได้ ขณะท่ีช่ือผลติภณัฑ์ประเภทอ่ืนๆช่ือ

ตราสนิค้ามกัเป็นช่ือท่ีเช่ือมโยงไปกบัช่ือบริษัทมากกวา่ 

  กล่าวโดยสรุปคลังข้อมูลใหม่ ท่ีใช้ทดสอบผลการศึกษาเร่ืองตัวบ่งชีห้มวดหมู่

ผลติภณัฑ์ยงัคงให้ผลการศกึษาเป็นไปในแนวทางเดียวกบัผลการศกึษาจากคลงัข้อมูลการวิจัย เพราะ

หากพิจารณาจากผลิตภัณฑ์ 5 ประเภทท่ีมีจ านวนช่ือผลิตภัณฑ์มากกว่า 10 ช่ือ ผู้ วิจัยพบว่าช่ือ

ผลติภณัฑ์อาหารยงัคงเป็นช่ือท่ีใช้องค์ประกอบภายในช่ือระบุหมวดหมู่มากกว่าการใช้องค์ประกอบ

ภายนอกช่ือ ขณะท่ีผลิตภัณฑ์หมวดหมู่อ่ืนก็ยงัคงใช้องค์ประกอบภายนอกอย่างการอ้างถึงต่อเน่ือง 

ความรู้เดิมและบริบทมากกวา่  

 
7.2 สรุปกระบวนการศึกษาและผลการศึกษา 
 วิทยานิพนธ์นีศ้ึกษาเร่ืองช่ือผลิตภัณฑ์ในข่าวเศรษฐกิจ โดยการน าแนวความคิดด้าน
ภาษาศาสตร์มาวิเคราะห์รูปภาษาท่ีใช้จริง เพื่อให้ผลของงานวิจัยมีประโยชน์ต่อการน าไปใช้พฒันา
ระบบการรู้จ าช่ือเฉพาะภาษาไทยตามแนวทางของภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ตอ่ไปในอนาคต 

คลังข้อมูลท่ีใช้ศึกษาในงานวิจัยนีเ้ป็นคลังข้อมูลท่ีเก็บมาจากหัวข้อข่าวเศรษฐกิจของ
หนังสือพิมพ์ไทย 4 ส านักพิมพ์ ในช่วงระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ซึ่งประกอบด้วยช่ือผลิตภัณฑ์ 
2,463 ช่ือ และจากการทบทวนวรรณกรรมยงัไม่มีการน าเสนอแนวทางการก ากบัช่ือผลติภณัฑ์ท่ีชดัเจน
ดงัเช่นช่ือเฉพาะประเภทบุคคล องค์กรและสถานท่ี ฉะนัน้การก ากับข้อมูลช่ือผลิตภณัฑ์จึงก ากับตาม
องค์ประกอบภายในรูปแบบช่ือ คือ ค าบอกชนิดผลิตภณัฑ์ ค าบ่งบอกช่ือตราสินค้า ช่ือตราสินค้า ค า
บ่งบอกช่ือประเภทของผลิตภัณฑ์ และช่ือประเภทของผลิตภัณฑ์ โดยใช้  <productName 
type=“product’s category”>....</productName> ก ากับสว่นท่ีเป็นจุดเร่ิมต้นและจุดสิน้สดุของช่ือ
ผลิตภัณฑ์ หลังจากการก ากับข้อมูลท่ีเป็นช่ือผลิตภัณฑ์ทัง้หมดแล้วผู้ วิจัยได้น าข้อมูลเหล่านีไ้ป
วิเคราะห์โดยแบง่เป็นหวัข้อตา่งๆ 3 หวัข้อ คือ รูปแบบและแนวทางในการรู้จ าช่ือผลติภณัฑ์ท่ีปรากฏใน
ขา่วเศรษฐกิจภาษาไทย รูปแบบการปรากฏของช่ือผลติภณัฑ์ในบริบทตอ่เน่ือง และตวับง่ชีท่ี้ใช้จ าแนก
ประเภทของผลติภณัฑ์ ซึง่สามารถสรุปได้ ดงันี ้ 

1) รูปแบบและแนวทางในการรู้จ าช่ือผลิตภัณฑ์ท่ีปรากฏในข่าวเศรษฐกิจภาษาไทย เป็น

การศึกษาเร่ืององค์ประกอบภายในรูปแบบช่ือผลิตภัณฑ์ว่าองค์ประกอบแต่ละส่วนมีคุณลกัษณะ
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เช่นใด เพื่อน าความรู้นีไ้ปประกอบกับการก ากับช่ือผลิตภณัฑ์ใหม่ๆในอนาคต และใช้เป็นสว่นหนึ่งใน

การวิเคราะห์รูปแบบช่ือผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถปรากฏใช้ได้หลากหลาย  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อก าหนด

ลกัษณะทัว่ไปของรูปแบบเพื่อใช้ในการบง่ชีช่ื้อผลติภณัฑ์ เพราะการบง่ชีช่ื้อผลติภณัฑ์อาจผิดพลาดได้

หากระบบการรู้จ าสามารถบง่ชีเ้ฉพาะสว่นท่ีเป็นช่ือตราสนิค้า ทัง้ท่ีในความเป็นจริงแล้วช่ือผลิตภณัฑ์มี

องค์ประกอบของรูปแบบท่ีมากกวา่ช่ือตราสินค้าและการเรียงองค์ประกอบก็อาจแตกต่างกันไปในแต่

ละช่ือผลิตภัณฑ์ ในงานวิจัยนีใ้ช้คลังข้อมูลท่ีมีช่ือผลิตภัณฑ์ 2,463 ช่ือ ปรากฏพบรูปแบบช่ือ

ผลติภณัฑ์ทัง้หมด 32 แบบ มากน้อยตา่งกนัไป และจากรูปแบบทัง้หมดนีส้ามารถสรุปออกมาเป็นกฎท่ี

สามารถใช้อธิบายธรรมชาติของการใช้ช่ือผลิตภณัฑ์ในภาษาไทยได้ 4 กฎ คือ ช่ือผลิตภณัฑ์ท่ีปรากฏ

แต่ค าหลกั(ช่ือตราสินค้า หรือช่ือประเภทของผลิตภณัฑ์), ค าหลกัปรากฏอยู่ต าแหน่งหน้าสดุของช่ือ

ผลิตภัณฑ์, ค าหลกัปรากฏอยู่ท่ีต าแหน่งตรงกลาง , ค าหลกัปรากฏอยู่ต าแหน่งท้ายสุดของช่ือ

ผลติภณัฑ์ ซึง่โดยสว่นใหญ่แล้วช่ือผลิตภณัฑ์มักใช้รูปแบบท่ีปรากฏแต่ค าหลกั  และรูปแบบท่ีค าหลกั

ปรากฏอยู่ต าแหน่งท้ายสุดของช่ือผลิตภัณฑ์มากเป็นสองอันดับแรก เม่ือทราบผลการศึกษาเร่ือง

รูปแบบช่ือผลติภณัฑ์ท่ีสามารถสรุปเป็นกฎได้แล้ว ผู้วิจยัก็ได้น าเสนอแนวทางในการรู้จ าช่ือผลิตภณัฑ์

ท่ีนอกเหนือไปจากการใช้รายการช่ือผลิตภัณฑ์ เพราะการเก็บรายการช่ือผลิตภัณฑ์ให้ทันกับช่ือ

ผลติภณัฑ์ใหม่ท่ีออกสูท้่องตลาดเป็นเร่ืองท่ีท าได้ยาก ฉะนัน้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวทางการใช้ค าปรากฏ

ร่วมในการบง่ชีช่ื้อผลิตภณัฑ์ และการใช้รูปประโยคท่ีบ่งบอกช่ือผลิตภณัฑ์ แต่ผลการศึกษาท่ีได้กลบั

แสดงให้เห็นว่าทัง้แนวทางทัง้ 2 แนวทางนีย้ังไม่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงานการรู้จ าช่ือ

ผลติภณัฑ์ได้ดีมากนกั 

2) รูปแบบการปรากฏของช่ือผลติภณัฑ์ในบริบทตอ่เน่ือง เป็นการขยายผลการศกึษาต่อจาก

การศกึษารูปแบบช่ือผลติภณัฑ์เฉพาะช่ือใดช่ือหนึง่ เพื่อช่วยเพิ่มประสทิธิภาพการรู้จ าช่ือผลิตภณัฑ์ใน

กรณีท่ีช่ือผลติภณัฑ์ใดๆไม่มีรูปแบบหรือบริบทช่วยบ่งบอกได้ว่าเป็นช่ือผลิตภณัฑ์ โดยการศึกษาเร่ือง

บริบทตอ่เน่ืองนีเ้ป็นการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งช่ือเร่ิมต้นและช่ือผลิตภณัฑ์ท่ีปรากฏใช้ตามมา

วา่มีรูปแบบท่ีเหมือนหรือแตกตา่งกนัอยา่งไร โดยวิเคราะห์ตามจ านวนการปรากฏของช่ือผลิตภณัฑ์ใน

แตล่ะขา่ว ซึง่การวิเคราะห์องค์ประกอบของช่ือเร่ิมต้นและช่ือผลิตภณัฑ์ท่ีตามมาพบว่าประกอบด้วย

รูปแบบเร่ิมต้น 9 รูปแบบ ซึง่ช่ือผลติภณัฑ์ท่ีปรากฏใช้สองครัง้มีรูปแบบท่ีส าคญั 2 ประการ คือรูปแบบ
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ท่ีไม่มีการเปลีย่นแปลงและรูปแบบท่ีมีการเปลีย่นแปลงไปจากช่ือผลติภณัฑ์เร่ิมต้น โดยท่ีย่อหน้าไม่ได้

เป็นสาเหตุในการก าหนดรูปแบบการปรากฏของช่ือผลิตภณัฑ์ ในทางตรงกันข้ามบริบทโดยรอบช่ือ

ผลิตภัณฑ์ ต าแหน่งท่ีช่ือผลิตภัณฑ์ไปปรากฏ ความเป็นท่ีรู้จักของช่ือตราสินค้านัน้ๆกลับเป็น

ตวัก าหนดลกัษณะของรูปแบบช่ือผลิตภณัฑ์ว่าควรมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ และเปลี่ยนไปแบบใด 

ส าหรับกรณีท่ีช่ือผลติภณัฑ์ปรากฏใช้มากกว่าสองครัง้ในบริบทต่อเน่ืองแสดงให้เห็นประเด็นท่ีส าคญั  

2 ประเด็นเช่นเดียวกับช่ือผลิตภัณฑ์ท่ีปรากฏใช้สองครัง้ หากแต่ในกรณีท่ีรูปแบบช่ือผลิตภัณฑ์

เปลี่ยนไปจากรูปแบบเร่ิมต้นนัน้สามารถวิเคราะห์ได้ 2 กรณี การเปลี่ยนแปลงแบบคงท่ีและการ

เปลี่ยนแปลงแบบไม่คงท่ี อันเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น บริบท หรือต าแหน่งท่ีช่ือผลิตภัณฑ์นัน้ไป

ปรากฏอยู ่เป็นต้น  แตเ่ม่ือเปรียบเทียบช่ือผลติภณัฑ์ในบริบทตอ่เน่ืองท่ีปรากฏใช้สองครัง้และมากกว่า

สองครัง้ ผู้วิจยัพบวา่จ านวนช่ือผลติภณัฑ์มีผลตอ่รูปแบบช่ือผลติภณัฑ์ว่าจะยงัคงรูปแบบเช่นเดียวกับ

ช่ือผลติภณัฑ์ตัง้ต้นหรือไม่ กลา่วคือ ในกรณีท่ีช่ือผลติภณัฑ์ในบริบทต่อเน่ืองมีสองช่ือ แนวโน้มการใช้

รูปแบบช่ือผลิตภัณฑ์แบบคงเดิมก็มีมากกว่ากรณีท่ีช่ือผลิตภัณฑ์ปรากฏใช้มากกว่าสองครัง้ ทัง้นี ้

เพราะช่ือผลิตภัณฑ์ท่ีปรากฏบ่อยครัง้ย่อมมีโอกาสท่ีจะอยู่ในบริบท หรือต าแหน่งท่ีมีผลต่อการ

เปลีย่นแปลงรูปแบบ 

3) ตวับง่ชีท่ี้ใช้จ าแนกประเภทของผลติภณัฑ์ การศกึษาในหวัข้อวิจัยนีมี้วตัถุประสงค์ในการ

แก้ไขปัญหาเร่ืองการระบุประเภทของผลิตภัณฑ์ โดยศึกษาวิธีการท่ีสามารถช่วยตัดสินได้ว่าช่ือ

ผลติภณัฑ์อยูใ่นประเภทของผลติภณัฑ์หรือหมวดหมู่ผลติภณัฑ์ใด ซึง่หมวดหมู่ผลติภณัฑ์ในงานวิจัยนี ้

ผู้ วิจัยได้ใช้หลกัเกณฑ์การจ าแนกหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ของเว็บไซต์วิกิพีเดียร่วมกับข้อมูลจากกรม

ส่งเสริมการส่งออก และผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าช่ือผลิตภัณฑ์โดยส่วนใหญ่สามารถระบุ

หมวดหมู่ได้ด้วยปัจจัย 2 ประการ คือ ตวับ่งชีท่ี้เป็นองค์ประกอบภายในช่ือผลิตภณัฑ์ และตวับ่งชีท่ี้

เป็นองค์ประกอบภายนอกช่ือผลติภณัฑ์ โดยมีข้อนา่สงัเกตท่ีวา่แม้องค์ประกอบภายในจะสามารถช่วย

บง่ชีห้มวดหมู่ผลติภณัฑ์ได้ชดัเจนกวา่องค์ประกอบภายนอกช่ือผลิตภณัฑ์ ช่ือผลิตภณัฑ์ในคลงัข้อมูล

กลบัมีแนวโน้มท่ีจะใช้องค์ประกอบภายนอกจ าแนกหมวดหมู่มากกวา่ เน่ืองจากช่ือผลิตภณัฑ์โดยสว่น

ใหญ่เป็นช่ือท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัโดยทัว่ไปแล้ว หรือเป็นช่ือท่ีมีการอ้างถึงตอ่เน่ืองโดยลดองค์ประกอบภายใน

ท่ีสามารถช่วยจ าแนกหมวดหมู่ผลติภณัฑ์  
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7.3 ข้อเสนอแนะ 

1) การศึกษาช่ือผลิตภัณฑ์ในข่าวเศรษฐกิจภาษาไทยยังมีประเด็นเร่ืองช่ือผลิตภัณฑ์ท่ี

ปรากฏในสว่นอ่ืนๆนอกเหนือจากเนือ้ข่าว เช่น พาดหวัข่าว ฉะนัน้เพื่อให้การศึกษาเร่ืองช่ือผลิตภณัฑ์

สามารถใช้เป็นพืน้ฐานทางภาษาศาสตร์ท่ีสมบูรณ์ได้ การศึกษาเร่ืองช่ือผลิตภณัฑ์ในพาดหัวข่าวจึง

เป็นประเด็นท่ีควรศกึษาตอ่ไปในอนาคต 

2) การศกึษาช่ือผลติภณัฑ์สามารถใช้ฐานข้อมลูอ่ืนท่ีนอกเหนือไปจากข่าวเศรษฐกิจได้ เช่น 

บทความ งานวิจัยทางการตลาด ฯลฯ เพื่อให้ผลการวิจัยไม่จ ากัดอยู่เฉพาะช่ือผลิตภณัฑ์ท่ีปรากฏใน

ขา่วเศรษฐกิจเทา่นัน้ 

3)  การศกึษาช่ือผลติภณัฑ์ในบริบทตอ่เน่ืองในงานวิจัยนีศ้ึกษาเฉพาะช่ือผลิตภณัฑ์เท่านัน้  

แต่ในความเป็นจริงแล้วการอ้างถึงผลิตภณัฑ์สามารถอ้างโดยใช้ทัง้ช่ือผลิตภณัฑ์ ค าสรรพนาม หรือ

แม้แต่การละช่ือผลิตภัณฑ์ทัง้หมด  ด้วยเหตุนีก้ารพิจารณาความต่อเน่ืองในการอ้างถึงผลิตภัณฑ์

เดียวกนัจึงสามารถศกึษาโดยดรููปแบบการอ้างถึงทัง้หมดท่ีปรากฏได้ ซึง่เป็นประเด็นท่ีควรศกึษาตอ่ไป 

4) การศึกษาเร่ืองการรู้จ าช่ือเฉพาะในภาษาไทยไม่ได้จ ากัดแต่ช่ือบุคคล องค์กร สถานท่ี 

และช่ือผลิตภัณฑ์เท่านัน้ เพราะการศึกษาการรู้จ าช่ือเฉพาะประเภทอ่ืน เช่น ช่ือเฉพาะทางด้าน

วิทยาศาสตร์ ก็เป็นหัวข้อท่ีน่าศึกษาต่อไปเช่นกัน ทัง้นีเ้พื่อให้การพัฒนาระบบการรู้จ าช่ือเฉพาะ

สามารถครอบคลมุข้อมลูท่ีปรากฏใช้ในศาสตร์ทกุแขนง 

 

 



 
 

รายการอางอิง 
 
ภาษาไทย 
 
กําชัย ทองหลอ.  2550.  หลักภาษาไทย.  กรุงเทพมหานคร: รวมสาสน. 

นววรรณ พนัธเุมธา.  2549.  ไวยากรณไทย.  พิมพคร้ังที ่3.  โครงการเผยแพรผลงานวิชาการ คณะ 

 อักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.   

พรวิภา ไชยสมคุณ.  2543.  การใชภาษาในขาวเศรษฐกจิในหนังสือพมิพไทยระหวางป พ.ศ.  

2537 - 2541.  วทิยานพินธปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.   

พิศิษฐ ชวาลาธวัธ และคนอ่ืนๆ. 2546.  วิ่งไปกับขาวกาวไปกับโลก.  พมิพคร้ังที่ 4.  โครงการ

เผยแพรผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.   

สิริทิพย ขันสุวรรณ.  2539.  งานหนังสือพมิพ.  กรุงเทพมหานคร: ประกายพรึก. 

อมรทิพย กวินปณิธาน.  2546.  การศึกษาบริบทบงบอกชื่อเฉพาะในภาษาไทยตามแนว

ภาษาศาสตรคอมพิวเตอร.  วทิยานพินธปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชาภาษาศาสตร 

คณะอักษรศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย. 

อัศนีย กอตระกูล.  2549.  การประมวลผลภาษามนุษยดวยคอมพวิเตอร: เสนทางสูการพัฒนา

ระบบสารสนเทศอัจฉริยะ.  พิมพคร้ังที ่2.  กรุงเทพมหานคร 

อุปกิตศิลปสาร, พระยา.  2544.  หลักภาษาไทย.  พิมพคร้ังที่ 10.  กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนา

พานิช. 

กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย.  ขอมูลสินคา.  [ออนไลน]. แหลงที่มา:  

http://www.depthai.go.th  [2553, มีนาคม 11] 

ณรงค ศิขิรัมย.  สุขวิทยาอาหาร.  [ออนไลน]. แหลงที่มา: http://www.human.cmu.ac.th/~hc/ 

ebook/006103/lesson6/01.htm  [2553, มีนาคม 11] 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองควบคุมเคร่ืองสําอาง.  เคร่ืองสําอางกับไดเรคเซลส.  

[ออนไลน]. แหลงที่มา:  http://www.fda.moph.go.th/fda-net/html/product/ cosmetic 

/cosmetic/dat/article/direct.htm  [2553, มีนาคม 12] 

เอ้ือมฟา ภูริชานนท.  เคร่ืองประดับกับนักบริหาร.  สถาบันการบริหารและจิตวิทยา.  [ออนไลน]. 

แหลงที่มา:  http://www.thaiboss.com/news/newsletter/news5.php  [2553, มีนาคม 

15] 

 



 114

ภาษาอังกฤษ 
 
Boonpaisarnsatit, N.  2005.  Semantic analysis of Thai Products’ Brand names.  Master’s 

Thesis,  Faculty of Arts,  Chiang Mai University,  Thailand. 

Brown, G., and Yule, G. 1983. Discourse analysis. Cambridge University Press. 

Chanlekha, H., and Kawtrakul, A.  2004.  Thai Named Entity Extraction by incorporating 

Maximum Entropy Model with Simple Heuristics Information. In Proceeding of 

IJCNLO’2004.  Hainan Island China. 

Chanlekha, H., Kawtrakul, A., Varasrai, P., and Mulasas, I.  2002.  Statistical and 

Heuristic Rule Based Model for Thai Named Entity Recognition.  In Proceeding  

of SNLP 2002. 

Hornby,  A.S.  2005.  Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English.  7th ed.  

Oxford: Oxford University Press. 

Kijsirikul, B., Charoenpornsawat, P., and Meknavin, S.  1999.  Comparing Winnow and 

RIPPER in Thai Named-Entity Identification. In Proceeding of the Natural 

Language Processing Pacific Rim Symposium.  November 5-7, 1999, Beijing, 

China. 

Lehrer,  A.  2006.  Proper Names: Semantics Aspects.  In Brown, E.  K., and Anderson, 

A.  (eds), Encyclopedia of Language & Linguistics (second edition), pp.  141-

143.  London: Elsevier. 

Liu, F., Zhao, J., Lv, B., Xu, B., and Yu, H.  2005.  Product Named entity Recognition 

Baased on Hierarchical Hidden Markov Model.  In Proceedings of the 4th 

SIGHAN Workshop on Chinese Language Processing. 

Lloyd, L., Mehler, A., and Skiena, S. 2006. Identifying Co-referential Names Across 

Large Corpora.  In Proceeding of the 17th Annual Symposium on Combinatorial 

Pattern Matching.  

Nilsson, K.,  and Malmgren, A.  2005.  Towards automatic recognition of product names: 

An exploratory study of brand names in economic texts.  In Proceedings of he 

15th NODALIDA conference, Joensuu. 

Piller, I.  2005.  Naming.  In Philipp strazny.  Ed.  Encyclopedia of Linguistics.  2 Vols.  

Fitzroy Dearborn, New York: 724-726. 



 115

Settels, B.  2004.  Biomedical Named Entity Recognition Using Conditional Random 

Fields and Rich Feature Sets. (n.p). 

Phanarangsan, K., Arnold, S., Mandel, M., and  Walker, C.  2006.  Simple Named Entity 

Guidelines Version 6.4-Thai.  [online].  Available from: 

http://projects.ldc.upenn.edu/LCTL/Specifications/  [2008, December 25] 

The Free Dictionary.  Brand Name.  [online].  Available from:   

http://www.thefreedictionary .com /brand + name [2008,  December 25] 

Wikipedia.  Category: Brands by product type. [online].  Available from: 

http://en.wikipedia.org / wiki/ Category:Brands_by_product_type [2008,  

December 25] 

 



  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                        
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



117 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ตัวอย่างการแทก็ข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



118 
 

 

ข่าว วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปีที่ 32 ฉบับที่ 11301 มตชินรายวัน 
 
 
 
 
นายอิสระ วงศ์รุ่ง กรรมการผู้จดัการ บริษัท ลีสซิ่งกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ยอดจ าหน่ายรถยนต์ใน
ประเทศของเดือนมกราคม 2552 อย่างไม่เป็นทางการพบว่ายอดขายลดลง 25-30% ซึ่งเป็นตวัเลขท่ีน่าตกใจ 
เน่ืองจากสงูกว่าท่ีเคยคาดการณ์ไว้ โดยคาดว่ายอดขายรถยนต์ปีนีจ้ะลดลง 15-20% และมีแนวโน้มจะลดลง
มากกวา่นัน้ เพราะเร่ิมเห็นสญัญาณไมด่ีตัง้แตต้่นปีและยงัไมแ่น่ใจวา่ภาวะเศรษฐกิจจะสามารถฟืน้ตวัได้เม่ือไหร่ 
 
"ตลาดรถยนต์ในปีนีไ้ม่ดีเอามากๆ แต่บริษัทยังปล่อยสินเช่ือเช่าซือ้ตามปกติ โดยค านึงถึงคณุภาพของสินเช่ือ 
เพราะบริษัทต้องการควบคมุปริมาณหนีเ้สียไมใ่ห้เกิน 1.8% ในปีนี ้ซึ่งหนีเ้สียในเดือนมกราคม อยู่ท่ี 2.44% โดย
บริษัทได้ตัง้ทีมตดิตามเพิม่เพ่ือให้เข้าถึงลกูค้าได้ทัว่พืน้ท่ี และเข้มงวดการผิดนัดช าระมากขึน้ ซึ่งหากล่าช้าเกิน 1 
วนัจะมีการตดิตามทนัที สว่นอตัราดอกเบีย้ปีนีอ้าจปรับลดลงให้สอดคล้องกบัภาวะตลาด ซึ่งตัง้เป้าสินเช่ือใหม่ปี
นี ้3 หม่ืนล้านบาท" นายอิสระกลา่ว 
 
นายอิสระกล่าวว่า กลยุทธ์การลดจ านวนหนีเ้สีย (เอ็นพีแอล) นอกจากการติดตามหนีแ้ล้ว ยังดเูร่ืองของย่ีห้อ
รถยนต์ประกอบกันด้วย โดย<productName type=“Auto”><genericNoun>รถยนต์</genericNoun>  
<brandName>ฮอนด้า</brandName></productName> <productName type=“Auto”><brandName>
โตโยต้า</brandName></productName> และ<productName type=“Auto”><brandName>อีซูซุ
</brandName></productName> ท่ีมียอดขายรวมกนัสงู 80% ของตลาดรวม จะมีการอนุมตัิได้ง่ายกว่าย่ีห้อ
อ่ืน เน่ืองจากความเส่ียงของลกูค้าคอ่นข้างต ่า ขณะท่ีรถยนต์ย่ีห้ออ่ืนอาจต้องมีเงินดาวน์มากกว่า 25% ขึน้ไป จึง
จะได้รับการอนมุตั ิ
 
วันที่ 05 พฤศจกิายน พ.ศ. 2552 ปีที่ 33 ฉบับที่ 4155  ประชาชาตธุิรกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางอัญชลี เทวอักษร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาหารสุขภาพดี จ ากัด ผู้ผลิตและจ าหน่าย<productName 
type="food" ID="P01"><genericNoun>อาหารเสริมเด็กออร์แกนิก</genericNoun><brandIndicator> 

ยอดขายรถม.ค.ฮวบ30% "ลีสซิ่งกสกิรฯ"ตัง้ทีมทวงหนี ้หวัน่ลกูค้าผดินดั
ช าระพุง่ 

อาหารเสริมเดก็ออร์แกนิกรุ่ง "เบบีเ้นเชอร่า"สปีดเจาะตลาด 

"เบบี ้เนเชอร่า" ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเด็กออร์แกนิกเคร่ืองร้อน รุกเจาะ
โรงพยาบาล-คลินิก สร้างการรับรู้ จัดกิจกรรมแบบปพูรม เดินหน้าขยาย
ฐานควบคูเ่พิม่ช่องทางขาย ประกาศสง่ขนมเพ่ือสขุภาพตอ่ยอด เผยปีหน้า
ลงตลาด 

 

หวัขา่ว 

หวัขา่ว 

ความน า 
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ภายใต้แบรนด์</brandIndicator>"<brandName> เบบี ้เนเชอร่า</brandName>"</productName> เปิดเผย 
"ประชาชาตธิรุกิจ" วา่ หลงัจากท่ีบริษัทได้ลอนช์สินค้าเข้าสู่ตลาดมาประมาณ 10 เดือนพบว่า ได้รับการตอบรับ
จากกลุม่เป้าหมายเป็นอย่างดี โดยปัจจบุนัมีวาง จ าหน่ายในโมเดิร์นเทรดมากกว่า 350 สาขา จ าหน่ายและรับรู้
เก่ียวกบัผลติภณัฑ์เพิม่ขึน้ ปัจจบุนัมีทัง้สิน้ 350 สาขา อาทิ คาร์ฟร์ู เทสโก้ โลตสั เป็นต้น  
 
อย่างไรก็ตาม เ น่ืองจาก<productName type="food" ID="P01"><brandName>เบบี  ้ เนเชอร่า
</brandName></productName>ยงัเป็นสนิค้าใหมใ่นตลาด ดงันัน้ แนวทางจากนีไ้ปมุ่งเน้นสร้างการรับรู้ เพ่ือ
ขยายฐานลกูค้าและขยายช่องทางจ าหน่ายใหมผ่า่นการจัดกิจกรรมตามโรงพยาบาล และคลินิก รวมทัง้แนะน า
สินค้ากับกลุ่มบุคลากรการแพทย์ เพ่ือให้เกิดการบอก ต่อปากต่อปาก อาทิ สาธิตการท าอาหารเสริม แจก
ตวัอย่าง การออกบูทตาม โรงพยาบาลต่าง ๆ รวมทัง้การให้ความรู้แม่ ตัง้ครรภ์ จากเดิมเร่ิมต้นท าตลาดกลุ่ม 
เป้าหมายคณุแมท่ี่มีลกูวยั 6 เดือน 
 
ขณะเดียวกันมีแผนพฒันาสินค้าให้มี วาไรตี ้โดยไตรมาสแรกของปีหน้าจะเปิดตวัผลิตภัณฑ์ขนมเพ่ือสขุภาพ
ส าหรับเดก็ ชจูดุแขง็วตัถดุบิออร์แกนิก จับกลุ่มเป้าหมายเด็กมีปัญหาภูมิแพ้และใส่ใจสขุภาพอายุ 8 เดือนถึง 3 
ขวบ เบือ้งต้นมี 2 สูตร ประกอบด้วย<productName type="food"><proIndicator>สูตร</proIndicator> 
<productType>ผ ส ม ผั ก </productType></productName>แ ล ะ <productName type="food"> 
<proIndicator>รส</proIndicator><productType>จืด</productType></productName> นอกจากนีส้นใจ
พฒันาผลติภณัฑ์ใช้ประกอบอาหาร เพ่ือเพิม่ความตอ่เน่ืองของการบริโภคและตอ่ยอดผลติภณัฑ์เสริมอาหาร จับ
กลุม่เป้าหมายอาย ุ6 เดือนถึงขวบคร่ึง  
 
"ตลาดนีย้ังมีแนวโน้มท่ีจะเติบโตได้อีกมาก ส่วนหนึ่งเพราะมีเด็กแพ้นมววัเพิ่มสูงขึน้ ประกอบกับตลาดนีย้ังมี
ผลเสียในตลาดไม่มากนัก และท่ีส าคัญราคา<productName type="food" ID="P01"><brandName>เบบี ้   
เนเชอร่า</brandName></productName>อยู่ท่ีระดบั 75-90 บาท เน่ืองจากเป็นสินค้าท่ีใช้วตัถุดิบในประเทศ 
และจากการขยายไลน์ผลติภณัฑ์ใหมเ่พิม่จึงลงทนุเพิม่คอนแทร็กต์ฟาร์มเมอร์รายใหม่และจ้างโรงงานอีกแห่งใน
การผลติสนิค้าดงักลา่ว เพ่ือสร้างความมัน่ใจคณุภาพสนิค้าท่ีมีวตัถดุบิจากออร์แกนิก 100%" 
 
นางอัญชลีกล่าวต่อไปว่า ส่วนแผนการท าตลาดจากนีไ้ปยังใช้กลยุทธ์ส่ือสารถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง อาทิ 
โฆษณา ผา่นนิตยสารเดก็ แจกตวัอย่างให้กับสมาชิก จัดกิจกรรมสร้างคอมมิวนิตีผ้่านส่ือออนไลน์ อาทิ ไฮไฟฟ์ 
เป็นต้น และวางแผนส่ือสารทางการตลาดให้รับรู้วา่สามารถทานได้ทกุวนั 
 
"ควบคู่กับแนวทางดงักล่าว บริษัทจะเน้นการขยายช่องทางจ าหน่ายให้ครอบคลุมมากขึน้ ขณะนีอ้ยู่ระหว่าง
เจรจาบิก๊ซี และสนใจเข้าไปในร้านบู๊ทส์ วตัสนั ปีหน้าลยุคลินิกเต็มท่ี นอกจากนีเ้ราสนใจท าตลาดต่างประเทศ 
เน่ืองจากเป็นตลาดท่ีใหญ่และความสนใจออร์แกนิกฟู้ ด ค่อนข้างมาก โดยปี 2553 เร่ิมจ าหน่ายในตลาด
ตา่งประเทศผา่นตวัแทนจ าหน่าย ซึ่งอยู่ระหวา่งเจรจา อาทิ ตะวนัออกกลาง เป็นต้น" 
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ข่าว วันที่ 26 พฤศจกิายน พ.ศ. 2552 ปีที่ 33 ฉบับที่ 4161  ประชาชาตธุิรกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวอภิชาดา อาสภวิริยะ กรรมการบริหาร บริษัท ไบรสตาร์ เดสทินี จ ากัด ผู้น าเข้าและจัดจ าหน่าย
<productName type="leather" ID="P01"><genericNoun>กระเป๋า</genericNoun><brandName>     
เฮดเกรน</brandName></productName> (Hedgren) <productName type="leather" ID="P02"> 
<brandName>ซี เกว</brandName></productName> (Segue) <productName type="leather" 
ID="P03"><brandName>ฟิลลิปส์ ชาริออล</brandName></productName> (Phillip Charriol) ฯลฯ กล่าว
กับ "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า หลงัรีลอนช์<productName type="leather" ID="P01"><genericNoun>กระเป๋า
</genericNoun><brandName>เฮดเกรน</brandName></productName>เม่ือช่วงกลางปีท่ีผ่านมาและท า
ให้ยอดขายกลบัมาเตบิโตเป็นเลข 2 หลกัอีกครัง้ ตัง้แตปี่หน้าเป็นต้นไป บริษัทแมท่ี่เบลเยียมจะย้ายฐานการผลิต
มาท่ีประเทศไทย จากเดมิท่ีเคยผลติในจีน คาดวา่จะเร่ิมเห็นคอลเลก็ชัน่ท่ีผลติในไทยตัง้แตไ่ตรมาส 2 ปีหน้า  
 
นอกจากนี ้บริษัทยังได้ซือ้ไลเซนส์การผลิต<productName type="leather" ID="P03"><genericNoun>
กระเ ป๋า</genericNoun><brandName>ฟิลลิป ส์  ชา ริออล</brandName></productName> จาก
สวติเซอร์แลนด์มาผลติในไทยด้วยเช่นกัน โดยได้มีการจดทะเบียนอีกบริษัทหนึ่งท่ีสิงคโปร์ เพ่ือดแูลเร่ืองการท า
ตลาดสง่ออกโดยเฉพาะ 
 
นางสาวอภิชาดากล่าวว่า ส าหรับเฟสแรกของการส่งออก บริษัทวางแผนน า <productName type="leather" 
ID="P01"><genericNoun>ก ร ะ เ ป๋ า </genericNoun><brandName>เ ฮ ด เ ก ร น </brandName> 
</productName>สง่ออกไปทกุประเทศในภมูภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ และภายในไตรมาส 2 จะเร่ิมส่งออก
ไปยังยุ โรป ขณะท่ี<productName type="leather" ID="P03"><brandName>ฟิลลิปส์  ชา ริออล
</brandName></productName> นอกจากจะส่งไปยังเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ไปจนถึงฮ่องกง ไต้หวนั แล้ว
ยงัจะสง่ออกไปยงัแถบตะวนัออกกลางด้วย เน่ืองจากฐานลกูค้ามีไลฟ์สไตล์ใกล้เคียงกัน ท าให้จากนีไ้ปบริษัทจะ
มีสดัสว่นรายได้จากการน าเข้า 50% และการเป็นฐานผลติ 50% 
 

เคร่ืองหนงัโยกฐานผลติมาไทย "ไบรสตาร์"เปิดเกมรุกส่งออก 

 
"ไบรสตาร์" ฟิตเดินหน้ารุกหนัก ควกักระเป๋าซือ้ไลเซนส์ผลิตกระเป๋า 2 
แบรนด์ ตัง้บริษัทในสงิคโปร์เตรียมแผนบุกตลาดส่งออก ลกูค้าไทยมีเฮ
ซือ้กระเป๋าถกูลง 30-40% แย้มอยู่ระหว่างเจรจาแผนน าเข้ากระเป๋าช่ือ
ดงัระดบัโลกอีก 1 แบรนด์ เผยเทรนด์ปีหน้ากระเป๋าฟังก์ชัน่มาแรง 

ความน า 

หวัขา่ว 
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"สาเหตท่ีุบริษัทซือ้ไลเซนส์แบรนด์มาผลิตเองในประเทศ เพราะเห็นว่าเป็นโอกาสดีท่ีจะรุกตลาดในช่วงท่ีหลาย  
แบรนด์ก าลงัชะลอการลงทุน และข้อดีของการเป็นฐานผลิตสินค้า จะช่วยให้ลกูค้าไทยสามารถซือ้สินค้าได้ใน
ราคาถกูลง 30-40% จากเดมิราคาอยู่ท่ี 3,000-10,000 บาท" 
นอกจากนี ้ในปี 2554 ยงัมีแนวคิดท่ีจะผลิตแบรนด์กระเป๋าแล็ปทอปของตวัเอง โดยตอนนีไ้ด้มีการจดทะเบียน
เคร่ืองหมายการค้าแล้ว 
 
นางสาวอภิชาดายังกล่าวอีกว่า ส าหรับการท าตลาดในประเทศ เม่ือเดือนสิงหาคมท่ีผ่านมาได้เปิดตัว
<productName type="leather" ID="P02"><genericNoun>กระเป๋าแฟชั่น</genericNoun><brandName>
ซีเกว</brandName></productName>จากอิตาลี จบักลุม่เป้าหมายวยัรุ่นจนถึงวยัท างานตอนต้น ราคาตัง้แต ่
1,500- 2,000 บาท ปัจจบุนัวางจ าหน่ายเฉพาะท่ีห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล 4 สาขา และยังอยู่ระหว่างการเจรจา
น าเข้าแบรนด์กระเป๋าใหม ่ซึ่งมีช่ือเสียงระดบัโลกอีก 1 แบรนด์  
 
โดย<productName type="leather" ID="P01"><genericNoun>กระเป๋า</genericNoun><brandName>
เฮดเกรน</brandName></productName> จนถึงสิน้ปีมีแผนเปิดสาขาท่ีเซ็นทรัลให้ครบ 8 สาขา เดอะมอลล์ 3 
สาขา ปีหน้าจะเร่ิมขยาย สาขาไปยังหัวเมืองใหญ่ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ฯลฯ ตัง้เป้าว่าภายใน 2 ปี จะท าให้
<productName type="leather" ID="P01"><brandName>เฮดเกรน</brandName></productName>ติด
อนัดบั 1 ใน 5 แบรนด์กระเป๋ายอดนิยมท่ีขายในห้างสรรพสนิค้า 
 
นางสาวอภิชาดาให้ข้อมูลอีกว่า เทรนด์การซือ้กระเป๋าของลูกค้าในปีหน้า จะเน้นท่ีฟังก์ชั่นการใช้งานมากขึน้ 
และท่ีผา่นมา แบรนด์กระเป๋าช่ือดงัระดบัโลกหลาย ๆ แบรนด์ก็ได้มีการปรับตวัด้านดีไซน์ เพ่ือให้กระเป๋าดเูรียบ
ง่ายแตส่ามารถใช้งานได้หลากหลายโอกาส สว่นกระเป๋าแฟชัน่จะไมฟู่่ ฟ่าเท่าปีก่อน ๆ ท่ีเศรษฐกิจดี 
 
"ลกูค้ายังคงมีก าลังซือ้อยู่ แต่ใช้เวลา ในการตดัสินใจซือ้นานกว่าปกติ มีการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าในการใช้งานมากขึน้ ส่วนใหญ่จะเลือกซือ้กระเป๋าช่วงต้นเดือนถึงปลายเดือนท่ีมี โปรโมชั่นพิเศษ โดย
มลูค่าตลาดรวมกระเป๋าผู้หญิงท่ีขายในห้างสรรพสินค้าท่ีมีอยู่ 6,000 ล้านบาท คาดว่าปีนีมี้การเติบโตไม่ถึง 
10%" 
 
ข่าว วันที่ 8 ธันวาคม 2552  ไทยโพสต์ 
 
 
 
     นายตนั   ภาสกรนที   กรรมการผู้จัดการ   บริษัท   โออิชิ   กรุ๊ป   จ ากัด   (มหาชน)   เปิดเผยว่า   บริษัท
เตรียมจ่ายโบนสัให้พนกังานเฉล่ีย   3   เดือน   ซึ่งเป็นอตัรามากท่ีสดุในรอบ   10   ปี   จากก่อนหน้านีจ้่ายโบนัส
เพียง   1   เดือน   และสงูสดุ    2    เดือน   เน่ืองจากผลการด าเนินงานในปีนีมี้ผลก าไรสงูสดุในรอบ   10   ปี   

โออิชิก าไรบาน อดัโบนสั3เดือน คยุปีเสือโต20% 

 
หวัข่าว 
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โดยรอบบญัชี    9    เดือนท่ีผ่านมามีตวัเลขก าไรถึง   613   ล้านบาท   เติบโต   35%   จากยอดขายทัง้สิน้   
5,197   ล้านบาท   เตบิโต   27%   จากเป้าหมายการเตบิโตท่ีวางไว้   20% 
 
     ส าหรับแนวทางด าเนินธรุกิจในปีหน้ายงัคงวางงบท าตลาด   12%   จากยอดขายเหมือนทุกปีท่ีผ่านมา   และ
ผลติเคร่ืองดื่มรสชาตใิหมเ่ข้าท าตลาดเช่นเดียวกนัอาหาร   โดยในสิน้ปีหน้าคาดว่ามีรายได้เติบโตตามเป้าหมาย    
20%   จากสิน้ปีนีท่ี้คาดวา่ปิดยอดขายได้ท่ี   7,200   ล้านบาท   แบง่เป็นรายได้จากกลุ่มเคร่ืองดื่ม   55%   และ
จากกลุม่อาหาร   45% 
 
    " ในส่วนชาเ ขียว    ปัจจุบัน โฟกัสการท าตลาด   4    รสชาติ    ประกอบด้วย    <productName 
type="food"><proIndicator>ร ส </proIndicator><productType>ต้ น ต า รั บ </productType> 
</productName><productName type="food"><proIndicator>รส</proIndicator><productType>น า้ผึง้
ผสมมะนาว</productType></productName>   <productName type="food"><proIndicator>รส
</proIndicator><productType>ข้าวญ่ีปุ่ น</productType></productName>   และ<productName 
type="food"><proIndicator>ร ส </proIndicator><productType>ส ต ร อ เ บ อ ร์ ร่ี </productType> 
</productName>ท่ีเร่ิมจ าหน่าย   ส่วนรสชาติอ่ืนๆ   เลิกท าตลาดไปแล้ว   นอกจากนี ้  ยังมี<productName 
type="food"><brandName>โออิ ชิ</brandName><genericNoun>ชาด าผสมมะนาว</genericNoun> 
</productName>   <productName type="food"><genericNoun>เคร่ืองดื่ม</genericNoun> 
<brandName>อะมิโน  พลัส</brandName></productName>   และ<productName type="food"> 
<genericNoun>ก า แ ฟ พ ร้ อ ม ดื่ ม </genericNoun><brandName>ค อ ฟ ฟิ โ อ </brandName> 
</productName>ท่ีมีแผนท าตลาดครัง้ใหญ่เร็วๆ   นี"้   นายตนักลา่ว 
 
     ด้านการก่อสร้างโรงงานใหมแ่ห่งท่ี   3   ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร   เพ่ือขยายก าลงัผลิตในกลุ่มเคร่ืองดื่ม
เพิม่ขึน้   100%   ภายใต้งบการลงทุน   1,430   ล้านบาท   ยังต้องใช้ระยะเวลาก่อสร้างตามแผน   18   เดือน   
โดยขณะนีเ้ร่ิมก่อสร้างไปแล้ว   4   เดือน. 
 
ข่าว วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ปีที่ 19 ฉบับที่ 7013 ข่าวสดรายวัน 
 
 
 
นายสันต์ ภิรมย์ภักดี ผู้ จัดการกลุ่มการตลาดนอน -แอลกอฮอล์ และผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท สิงห์       
คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั เปิดเผยวา่ ปีนีบ้ริษัทจะรุกท าตลาดธรุกิจนอน-แอลกอฮอล์ อย่างต่อเน่ือง ประกอบด้วย น า้
ดื่ม  โซดา <productName type="food" ID=“P01 ”><genericNoun>เค ร่ืองดื่ ม</genericNoun> 
<brandName>บีอิ ง้</brandName></productName> และล่าสุด<productName type="food"> 
<genericNoun>ขนมขบเคีย้ว</genericNoun><brandIndicator>ตรา</brandIndicator><brandName>
เอ็น-จอย</brandName> </productName> เพ่ือจะผลกัดนัให้กลุ่มธุรกิจดงักล่าวสร้างยอดขายได้ในสดัส่วน 

เบียร์อิ่มตวั"สงิห์"รุกนอน-แอลกอฮอล์ วาดแผนผดุสนิค้าใหมท่กุปี} 
 

 

หวัข่าว 



123 
 

 

30% ของยอดขายรวมบริษัท จากปัจจุบนัสดัส่วนอยู่ท่ี 10% และกลุ่มแอลกอฮอล์ท่ีมีสดัส่วน 90% ลดสดัส่วน
เหลือ 70% เน่ืองจากบริษัทมีความสนใจขยายไปยังสินค้าใหม่ๆ ในอนาคต โดยวางเป้าหมายแต่ละปีจะออก
สนิค้าไมต่ ่ากวา่ 4-5 รายการ ทัง้การออกสนิค้าแบรนด์ใหมห่รือเพิม่รายการสนิค้าในกลุม่เดมิให้หลากหลายขึน้  
 
ส าหรับการเน้นธุรกิจนอน-แอลกอฮอล์อย่างหนักในปีนีแ้ละปีต่อๆ ไป เพราะเห็นว่าในอนาคตตลาดเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ อาจถึงจุดท่ีตลาดอิ่มตัว ซึ่งปีท่ีผ่านมา รายได้จากกลุ่มนอน -แอลกอฮอล์ อยู่ท่ี 10,000 ล้านบาท 
แบ่งเป็นโซดา 4,000 ล้านบาท น า้ดื่ม 3,000 ล้านบาทท่ีเหลือเป็น <productName type="food" ID=“P01”> 
<brandName>บีอิง้</brandName></productName>และขนมขบเคีย้ว โดยกลุม่สนิค้าท่ีเติบโตมากท่ีสดุในปี
ก่อน คือ <productName type="food" ID=“P01”><brandName>บีอิง้</brandName></productName> 
เตบิโต 100% รองลงมา กลุม่ขนมขบเคีย้ว 80-90% น า้ดื่มเตบิโต 15% และโซดา 5% ท าให้มีแผนจะรุกท าตลาด
ขนมขบเคีย้วจริงจงั ในเบือ้งต้นได้วางงบประมาณไว้ 60 ล้านบาท เน้นการแนะน าผลิตภัณฑ์ให้ผู้บริโภคได้รู้จัก
และลองชิม โดยออกโรดโชว์ตามสถาบนัการศกึษาทัว่กรุงเทพฯ และแหลง่ช็อปปิง้ใจกลางเมือง 
 
หลงัจากนัน้ในช่วงไตรมาส 2 ของปีจะพจิารณางบฯ อีกครัง้ คาดว่าจะสร้างยอดขายได้ไม่ต ่ากว่า 130 ล้านบาท
ในปีแรก มีสว่นแบง่การตลาดประมาณ 10% ในตลาด ฟิชสแน็ค ท่ีมีมลูคา่ 1,380 ล้านบาท และตัง้เป้าหมายจะ
ได้สว่นแบง่การตลาด 20% ภายในปี"55 สว่นตลาดฟิชสแน็ค ท่ีมีมลูคา่ 1,380 ล้านบาทนัน้ เตบิโตสงูถึง 15% ใน
ปีก่อน ถือวา่เตบิโตมากกวา่ตลาดขนมขบเคีย้วท่ีมีมลูคา่ 15,000 ล้านบาทด้วย 
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ภาคผนวก ข 
รายการค าที่ปรากฏก่อนหน้าช่ือผลิตภัณฑ์ในช่วง 1-4 ต าแหน่ง 

(ปรากฏในคลังข้อมูลมากกว่า 5 ครัง้) 
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รายการค าที่ปรากฏก่อนหน้าช่ือผลิตภัณฑ์ 1 ต าแหน่ง 
Words Freq Other ALL Percent 

เปล่า 6 2 8 75 

(ช่องว่าง) 18 6 24 75 
ผู้แทนจ าหน่าย 10 9 19 53 
แนะน า 28 47 75 37 
กระเช้า 2 4 6 33 
, 82 188 270 30 
จ าหน่าย 178 449 627 28 

แทนที ่ 3 8 11 27 

ฝา 4 12 16 25 
จอง 4 13 17 24 
เจ้าของ 10 32 42 24 
ขับ 2 7 9 22 
ได้แก ่ 18 65 83 22 

ประกอบด้วย 7 27 34 21 
อาท ิ 28 121 149 19 
ผลิตภณัฑ์ 103 441 544 19 
ที่รัก 1 5 6 17 
ผู้ซือ้ 1 5 6 17 
แม้แต ่ 1 5 6 17 
ลอนช์ 4 21 25 16 
แจก 9 48 57 16 
แสบ 2 11 13 15 
ฉลอง 3 17 20 15 
18% 1 6 7 14 
สญัลกัษณ์ 1 6 7 14 
เนสท์เล่ 1 6 7 14 
ไม้ 1 6 7 14 
เรียก 2 12 14 14 
ลิขสิทธ์ิ 3 19 22 14 
ทาน 2 13 15 13 

คือ 40 274 314 13 
ตวั 76 530 606 13 
ข้าง 1 8 9 11 

ยกเว้น 1 8 9 11 
น าเข้า 21 178 199 11 
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รายการค าที่ปรากฏก่อนหน้าช่ือผลิตภัณฑ์ 2 ต าแหน่ง 
Words Freq Other ALL Percent 

เปล่า 6 2 8 75 

(ช่องว่าง) 18 6 24 75 
ผู้แทนจ าหน่าย 10 9 19 53 
แนะน า 37 38 75 49 
, 117 153 270 43 
ได้แก ่ 28 55 83 34 
จ าหน่าย 212 415 627 34 
กระเช้า 2 4 6 33 

ข้าง 3 6 9 33 
ฝา 5 11 16 31 
สญัลกัษณ์ 2 5 7 29 

ลอนช์ 7 18 25 28 

แทนที ่ 3 8 11 27 
เจ้าของ 11 31 42 26 
นิว้ 2 6 8 25 
จอง 4 13 17 24 
ประกอบด้วย 8 26 34 24 
แสบ 3 10 13 23 

อาท ิ 34 115 149 23 
ผลิตภณัฑ์ 123 421 544 23 

ขับ 2 7 9 22 
คือ 67 247 314 21 
ฉลอง 4 16 20 20 
ทพั 1 5 6 17 

ที่รัก 1 5 6 17 
ผู้ซือ้ 1 5 6 17 
เยอะ 1 5 6 17 
แม้แต ่ 1 5 6 17 
ลุ้น 5 25 30 17 
เช่นเดียว 4 21 25 16 

แจก 9 48 57 16 
กล่อง 5 29 34 15 
ตวั 90 516 606 15 
18% 1 6 7 14 
ชดั 1 6 7 14 

ตรุษจีน 1 6 7 14 

เนสท์เล่ 1 6 7 14 
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Words Freq Other ALL Percent 
เหมือนกบั 1 6 7 14 
ไม้ 1 6 7 14 
รีส์ 2 12 14 14 
เรียก 2 12 14 14 
ลิขสิทธ์ิ 3 19 22 14 
เช่น 24 152 176 14 
ทิ 1 7 8 13 
สิงหาคม 1 7 8 13 
อานิสงส์ 1 7 8 13 
ทาน 2 13 15 13 
คนรัก 2 14 16 13 
วางตลาด 3 20 23 13 

มอบ 7 48 55 13 

ด าเนิน 9 60 69 13 
จดั 68 471 539 13 
เปิด 76 495 571 13 
35% 2 15 17 12 
ยก 3 22 25 12 
แลก 3 22 25 12 

โชค 6 45 51 12 
น าเข้า 23 176 199 12 
น า 31 218 249 12 
55% 1 8 9 11 
คู่ 1 8 9 11 

ยกเว้น 1 8 9 11 

เซส 1 8 9 11 
ไวน์ 1 8 9 11 
ชิน้ส่วน 2 16 18 11 
สัง่ 2 17 19 11 
1% 1 9 10 10 
ชื่อเสียง 1 9 10 10 

ฟอง 1 9 10 10 

เวต 1 9 10 10 
แพค 1 9 10 10 
ผลกัดนั 6 52 58 10 
ขณะที ่ 19 174 193 10 
ผู้ผลิต 28 246 274 10 

ของ 163 1487 1650 10 
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รายการค าที่ปรากฏก่อนหน้าช่ือผลิตภัณฑ์ 3 ต าแหน่ง 
Words Freq Other ALL Percent 

เปล่า 6 2 8 75 

(ช่องว่าง) 18 6 24 75 
แนะน า 45 30 75 60 
ผู้แทนจ าหน่าย 10 9 19 53 
, 118 152 270 44 
ผู้ผลิต 109 165 274 40 
ฝา 6 10 16 38 

จ าหน่าย 225 402 627 36 

ได้แก ่ 29 54 83 35 
กระเช้า 2 4 6 33 
ข้าง 3 6 9 33 
สญัลกัษณ์ 2 5 7 29 
ลอนช์ 7 18 25 28 

แทนที ่ 3 8 11 27 
สตูร 6 17 23 26 
เจ้าของ 11 31 42 26 
นิว้ 2 6 8 25 
จอง 4 13 17 24 
ประกอบด้วย 8 26 34 24 
ผลิตภณัฑ์ 128 416 544 24 
แสบ 3 10 13 23 
ลิขสิทธ์ิ 5 17 22 23 
อาท ิ 34 115 149 23 
คือ 71 243 314 23 
ขับ 2 7 9 22 
ยกเว้น 2 7 9 22 
ฉลอง 4 16 20 20 
เช่นเดียว 5 20 25 20 
ลุ้น 6 24 30 20 
ดงั 6 25 31 19 

ส่ง 16 69 85 19 
ผู้ 54 226 280 19 
ลมั 2 9 11 18 

กล่อง 6 28 34 18 
33% 1 5 6 17 
ทพั 1 5 6 17 

ที่รัก 1 5 6 17 
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Words Freq Other ALL Percent 
นั่น 1 5 6 17 
ผนวก 1 5 6 17 
ผู้ซือ้ 1 5 6 17 
เพรส 1 5 6 17 
เยอะ 1 5 6 17 
แม้แต ่ 1 5 6 17 
แอ็ก 1 5 6 17 
ขายปลีก 2 10 12 17 
ตวั 101 505 606 17 
ยก 4 21 25 16 
โชค 8 43 51 16 
แจก 9 48 57 16 

รสชาติ 14 76 90 16 

เปิด 89 482 571 16 
ขอ 7 41 48 15 
เช่น 27 149 176 15 
จดั 83 456 539 15 
18% 1 6 7 14 
ค านวณ 1 6 7 14 

ฉีด 1 6 7 14 
ชดั 1 6 7 14 
ตรุษจีน 1 6 7 14 
บนัดาล 1 6 7 14 
มิลลิลิตร 1 6 7 14 

หญ้า 1 6 7 14 

เนสท์เล่ 1 6 7 14 
เมน 1 6 7 14 
เหมือนกบั 1 6 7 14 
ไพร 1 6 7 14 
ไม้ 1 6 7 14 
พรีเซนเตอร์ 2 12 14 14 

รีส์ 2 12 14 14 

เรียก 2 12 14 14 
โชคดี 2 12 14 14 
ด าเนิน 10 59 69 14 
น าเข้า 28 171 199 14 
25-30% 1 7 8 13 

4% 1 7 8 13 
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Words Freq Other ALL Percent 
กระชบั 1 7 8 13 
ซัน่ 1 7 8 13 
ทนทาน 1 7 8 13 
ทิ 1 7 8 13 
สิงหาคม 1 7 8 13 
อานิสงส์ 1 7 8 13 
เรียกว่า 1 7 8 13 
เวอร์ชัน่ 1 7 8 13 
ค า 2 13 15 13 
ทาน 2 13 15 13 
นับตัง้แต ่ 2 13 15 13 
คนรัก 2 14 16 13 

ที่มา 3 20 23 13 

วางตลาด 3 20 23 13 
มอบ 7 48 55 13 
ล่าสดุ 21 143 164 13 
น า 33 216 249 13 
35% 2 15 17 12 
คณุสมบตัิ 3 22 25 12 

แลก 3 22 25 12 
ตวัอย่าง 4 30 34 12 
ภาพลกัษณ์ 6 46 52 12 
ผลกัดนั 7 51 58 12 
และ 422 2993 3415 12 

50,000 1 8 9 11 

55% 1 8 9 11 
กอ 1 8 9 11 
คู่ 1 8 9 11 
พวกเขา 1 8 9 11 
เซส 1 8 9 11 
แถลงข่าว 1 8 9 11 

ไซด์ 1 8 9 11 

ไวน์ 1 8 9 11 
90% 2 16 18 11 
ชิน้ส่วน 2 16 18 11 
สัง่ 2 17 19 11 
ช็อกโกแลต 3 24 27 11 

รส 3 24 27 11 
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Words Freq Other ALL Percent 
ท าการ 4 33 37 11 
ชิง 5 42 47 11 
รี 6 51 57 11 
1% 1 9 10 10 
ชื่อเสียง 1 9 10 10 
ซี. 1 9 10 10 
ทวัร์ 1 9 10 10 
ฟอง 1 9 10 10 
หยดุ 1 9 10 10 
เวต 1 9 10 10 
แพค 1 9 10 10 
10-15% 2 18 20 10 

15-20% 2 18 20 10 

สดุ 3 28 31 10 
เทคโนโลย ี 6 55 61 10 
เปญ 16 147 163 10 
ขณะที ่ 19 174 193 10 
ปัจจบุนั 31 283 314 10 
ส าหรับ 49 449 498 10 

ของ 171 1479 1650 10 
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รายการค าที่ปรากฏก่อนหน้าช่ือผลิตภัณฑ์ 4 ต าแหน่ง 
Words Freq Other ALL Percent 

เปล่า 6 2 8 75 

(ช่องว่าง) 18 6 24 75 
ผู้ผลิต 181 93 274 66 
แนะน า 47 28 75 63 
ผู้แทนจ าหน่าย 10 9 19 53 
, 118 152 270 44 
ฝา 6 10 16 38 

จ าหน่าย 228 399 627 36 

ได้แก ่ 29 54 83 35 
กระเช้า 2 4 6 33 
ข้าง 3 6 9 33 
สญัลกัษณ์ 2 5 7 29 
ดงั 9 22 31 29 

ลอนช์ 7 18 25 28 
แทนที ่ 3 8 11 27 
ลิขสิทธ์ิ 6 16 22 27 
โชค 14 37 51 27 
สตูร 6 17 23 26 
เจ้าของ 11 31 42 26 
ทิ 2 6 8 25 
นิว้ 2 6 8 25 
น าเข้า 49 150 199 25 
จอง 4 13 17 24 
เช่นเดียว 6 19 25 24 
ประกอบด้วย 8 26 34 24 
ผลิตภณัฑ์ 133 411 544 24 
แสบ 3 10 13 23 
รสชาติ 21 69 90 23 
อาท ิ 35 114 149 23 
คือ 72 242 314 23 

55% 2 7 9 22 
กอ 2 7 9 22 
ขับ 2 7 9 22 

ยกเว้น 2 7 9 22 
ผู้ 62 218 280 22 
ทวัร์ 2 8 10 20 

นับตัง้แต ่ 3 12 15 20 
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Words Freq Other ALL Percent 
ฉลอง 4 16 20 20 
ลุ้น 6 24 30 20 
ส่ง 17 68 85 20 
จดจ า 2 9 11 18 
ลมั 2 9 11 18 
35% 3 14 17 18 
กล่อง 6 28 34 18 
จดั 97 442 539 18 
ตวั 112 494 606 18 
33% 1 5 6 17 
75 1 5 6 17 
8-10% 1 5 6 17 

ซบั 1 5 6 17 

ทพั 1 5 6 17 
ที่รัก 1 5 6 17 
นั่น 1 5 6 17 
น็อน 1 5 6 17 
ผนวก 1 5 6 17 
ผู้ซือ้ 1 5 6 17 

ลงตวั 1 5 6 17 
เกล้า 1 5 6 17 
เพรส 1 5 6 17 
เยอะ 1 5 6 17 
แม้แต ่ 1 5 6 17 

แอ็ก 1 5 6 17 

ขายปลีก 2 10 12 17 
ชวน 2 10 12 17 
เดช 2 10 12 17 
ขอ 8 40 48 17 
ภาพลกัษณ์ 9 43 52 17 
ด าเนิน 12 57 69 17 

เปิด 98 473 571 17 

ยก 4 21 25 16 
แจก 9 48 57 16 
ผลกัดนั 9 49 58 16 
ล่าสดุ 27 137 164 16 
ลอง 2 11 13 15 

หน่วย 2 11 13 15 
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Words Freq Other ALL Percent 
เอาใจ 2 11 13 15 
ช็อกโกแลต 4 23 27 15 
รส 4 23 27 15 
ตวัอย่าง 5 29 34 15 
ชิง 7 40 47 15 
เช่น 27 149 176 15 
18% 1 6 7 14 
51 1 6 7 14 
กรกฎาคม 1 6 7 14 
ค านวณ 1 6 7 14 
ฉีด 1 6 7 14 
ชดั 1 6 7 14 

ซุส 1 6 7 14 

ตรุษจีน 1 6 7 14 
บนัดาล 1 6 7 14 
มิลลิลิตร 1 6 7 14 
สมอง 1 6 7 14 
หญ้า 1 6 7 14 
เข้มแข็ง 1 6 7 14 

เนสท์เล่ 1 6 7 14 
เมน 1 6 7 14 
เหมือนกบั 1 6 7 14 
เอกลกัษณ์ 1 6 7 14 
ไพร 1 6 7 14 

ไม้ 1 6 7 14 

พรีเซนเตอร์ 2 12 14 14 
รีส์ 2 12 14 14 
เรียก 2 12 14 14 
โชคดี 2 12 14 14 
เปญ 23 140 163 14 
น า 34 215 249 14 

และ 464 2951 3415 14 

25-30% 1 7 8 13 
4% 1 7 8 13 
กระชบั 1 7 8 13 
ซัน่ 1 7 8 13 
ทนทาน 1 7 8 13 

ทรา 1 7 8 13 
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Words Freq Other ALL Percent 
มห 1 7 8 13 
วอล 1 7 8 13 
สิงหาคม 1 7 8 13 
สิน้สดุ 1 7 8 13 
อานิสงส์ 1 7 8 13 
เรียกว่า 1 7 8 13 
เลน 1 7 8 13 
เวอร์ชัน่ 1 7 8 13 
ค า 2 13 15 13 
ทาน 2 13 15 13 
คนรัก 2 14 16 13 
แต่งหน้า 2 14 16 13 

ที่มา 3 20 23 13 

วางตลาด 3 20 23 13 
สดุ 4 27 31 13 
มอบ 7 48 55 13 
ส าหรับ 64 434 498 13 
คณุสมบตัิ 3 22 25 12 
แลก 3 22 25 12 

เฉพาะ 9 67 76 12 
50,000 1 8 9 11 
คู่ 1 8 9 11 
ฉลาก 1 8 9 11 
ชี ้ 1 8 9 11 

นนท ์ 1 8 9 11 

พวกเขา 1 8 9 11 
ฟ้า 1 8 9 11 
ราก 1 8 9 11 
สนกุ 1 8 9 11 
หมวด 1 8 9 11 
เซส 1 8 9 11 

เบา 1 8 9 11 

แต่งตัง้ 1 8 9 11 
แถลงข่าว 1 8 9 11 
โลน 1 8 9 11 
ไซด์ 1 8 9 11 
ไวน์ 1 8 9 11 

90% 2 16 18 11 
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Words Freq Other ALL Percent 
ชิน้ส่วน 2 16 18 11 
น้อง 2 17 19 11 
สัง่ 2 17 19 11 
เลิก 3 24 27 11 
จริง 3 25 28 11 
วาเลนไทน์ 3 25 28 11 
ท าการ 4 33 37 11 
เคย 5 42 47 11 
รางวลั 6 48 54 11 
รี 6 51 57 11 
เทคโนโลย ี 7 54 61 11 
โครงการ 8 67 75 11 

ปัจจบุนั 33 281 314 11 

จ ากดั 73 588 661 11 
ของ 180 1470 1650 11 
1% 1 9 10 10 
กระบวนการ 1 9 10 10 
ชื่อเสียง 1 9 10 10 
ซี. 1 9 10 10 

ฟอง 1 9 10 10 
รอย 1 9 10 10 
หยดุ 1 9 10 10 
เวต 1 9 10 10 
แพค 1 9 10 10 

10-15% 2 18 20 10 

15-20% 2 18 20 10 
สิทธิ 2 18 20 10 
5300% 2 19 21 10 
สงัคม 3 26 29 10 
ชัน้น า 3 28 31 10 
สไตล์ 4 38 42 10 

ทดลอง 5 45 50 10 

มหาชน 11 103 114 10 
หลงัจาก 14 130 144 10 
แคม 16 149 165 10 
ขณะที ่ 20 173 193 10 
" 130 1217 1347 10 



137 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ตัวอย่างช่ือผลิตภัณฑ์ที่เปล่ียนแปลงรูปแบบในบริบทต่อเน่ือง 
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ตารางแสดงช่ือผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏใช้ 2 ครัง้ในบริบทต่อเน่ือง 

รูปแบบการเปล่ียนแปลง ชื่อผลิตภัณฑ์เร่ิมต้น ชื่อผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏเป็นครัง้ที่  2 

 
การลดองค์ประกอบ 

รถเชฟโรเลต เชฟโรเลต 

โทรศพัท์มือถอืแบล็กเบอร์ร่ี แบล็กเบอร์ร่ี 

อาหารทะเลแช่แข็งภายใต้แบรนด์พราน
ทะเล 

พรานทะเล 

เสือ้ผ้าแบรนด์แอร์โรว ์ แบรนด์แอร์โรว ์

เคร่ืองแต่งกายและยีนส์แบรนด์ลีวายส์ ลีวายส์ 

นมถัว่เหลืองไวตามิล้ค์ ไวตามิล้ค์ 

เบเกอร่ีตราฟาร์มเฮ้าส ์ ฟาร์มเฮ้าส์ 

เคร่ืองดื่มเพื่อสขุภาพแบรนด์บร๊ิงค ์ บร๊ิงค์ 

แบล็กเบอร์ร่ีรุ่นโบลด์ แบล็กเบอร์ร่ีโบลด ์

ไวตามิล้ค์แชมป์ เชคกี ้ เชคกี ้

 
การเพ่ิมองค์ประกอบ 

แอลแอนด์เอ็ม บุหร่ีแอลแอนด์เอ็ม 

เคเอ็มเอ แบรนด์เคร่ืองส าอางเคเอ็มเอ 

เนเจอร์กิฟ กาแฟลดน า้หนักเนเจอร์กิฟ 

ซีเกว กระเป๋าแฟชัน่ซีเกว 

ซาบ รถซาบ 

ช้าง เบียร์ช้าง 

 
การสลับองค์ประกอบ 

บร่ันดียี่ห้อเมอริเดียน เมอริเดียนบร่ันด ี

สก๊อตรังนกแท้ รังนกแท้สก๊อต 

 
การเปล่ียนองค์ประกอบ 

รถยนต์นิวแลนเซอร์ มิตซูบิชินิวแลนเซอร์ 
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ตารางแสดงช่ือผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏใช้มากกว่า 2 ครัง้ในบริบทต่อเน่ือง  
รูปแบบการเปล่ียนแปลง

แบบต่อเน่ือง 
ชื่อผลิตภัณฑ์เร่ิมต้น 

ชื่อผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏตัง้แต่ครัง้ที่ 2 
เป็นต้นไป 

การลดองค์ประกอบ เชฟโรเลตอาวีโอ รถยนต์ซบัคอมแพ็กต์       
ซีดาน 

อาวีโอ 

เคร่ืองดื่มบีอิง้ บีอิง้ 

สกินฟิตเคร่ืองดื่มบ ารุงผิว สกินฟิต 

โตโยต้า คมัรีไฮบริด คมัรีไฮบริด 

อาหารเสริมเด็กออร์แกนิกภายใต้แบรนด์เบ
บี ้เนเชอร่า 

เบบี ้เนเชอร่า 

การเพิ่มองค์ประกอบ 
Naza รถยนต์Naza 

 

รูปแบบการเปล่ียนแปลง
แบบไม่ต่อเน่ือง 

ชื่อผลิตภัณฑ์เร่ิมต้น ชื่อผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏตัง้แต่ครัง้ที่ 2 

 

รถจกัรยานยนต์ยามาฮ่า 
รถจกัรยานยนต์ยามาฮ่า --> 
รถจกัรยานยนต์ยามาฮ่า --> แบรนด์ยา
มาฮ่า --> ยามาฮ่า 

 

ลกูอมฮอลล์ ลกูอมฮอลล์ --> ฮอลล์ --> ลกูอมฮอลล์ 

 

บร๊ิงค์ 
เคร่ืองดื่มเพื่อความงามภายใต้            
แบรนด์บร๊ิงค์ --> ภายใต้แบรนด์บร๊ิงค ์

 

ผลิตภณัฑ์หล่อล่ืนสเตทส์ ผลิตภณัฑ์หล่อล่ืนสเตทส์ --> สเตทส์ 

 

ยาสีฟันดาร์ล่ี 
ยาสีฟันดาร์ล่ี --> ยาสีฟันดาร์ล่ี  -->  
ดาร์ล่ี --> ยาสีฟันดาร์ล่ี -->   ยาสีฟัน
ดาร์ล่ี 

 

นมข้นหวานมะลิ มะลิ -- > นมข้นหวานมะลิ 
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 นางสาวณฐัดาพร เลศิชีวะ เกิดวนัท่ี 28 สงิหาคม พ.ศ. 2527 ท่ีกรุงเทพมหานคร ส าเร็จ
การศกึษาระดบัปริญญาตรี ศิลปศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ในปีการศกึษา 
2548 และเข้าศกึษาตอ่ในหลกัสตูรอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต ภาควิชาภาษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั เม่ือปี พ.ศ. 2550 
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