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บทคัดย่อ 
       
 รายงานการวิจัยฉบับนี้เกี่ยวกับการส ารวจและศึกษาการตั้งชื่อร้านค้าภาษาจีนของชาวไทย
เชื้อสายจีนในอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจเกี่ยวกับคนไทยเชื้อสายจีนในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลาศึกษาลักษณะการตั้งชื่อร้านของชาวไทยเชื้อสายจีนในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดยะลา และวิธีการเก็บข้อมูลในครั้งนี้ คือผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่เข้าสัมภาษณ์กับทางร้านค้า ข้อมูล
ประชากรที่ได้รับน ามาวิเคราะห์ทางสถิติ ร้อยละ และข้อมูลส่วนของชื่อร้านค้าน ามาวิเคราะห์ผล
การศึกษาได้ดังนี ้
 1.การส ารวจเกี่ยวกับชาวไทยเชื้อสายจีนในอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา จากการเก็บข้อมูลและ
น ามาวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ผู้ที่เป็นเจ้าของร้านค้าส่วนใหญ่อายุอยู่ที่ประมาณ 40-70 ปีและมี
ภูมิล าเนาเป็นชาวยะลา ชาวไทยเชื้อสายจีนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดยะลามีประมาณ 5 เชื้อสาย 
ส่วนมากเป็นเชื้อสายแต้จิ๋ว 25 ครัวเรือน รองลงมาได้แก่แคะ 15 ครัวเรือน ไหหล า 6 ครัวเรือน 
ฮกเกี้ยนหรือฝูเจี้ยน 4 ครัวเรือน และอ่ืนๆ ช่วงเวลาการก่อตั้งร้านค้าที่มากที่สุดคือ 30 ปี พ.ศ.2531-
2540 (ค.ศ.1988-1997) จ านวน 13 ร้านค้า คิดเป็นร้อยละ 22.81  กิจการสินค้าเบ็ดเตล็ดเปิดมาก
ที่สุด จ านวน 11 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 19.3 
 2.การวิเคราะห์ชื่อร้านค้าของชาวไทยเชื้อสายจีน ได้วิเคราะห์สองประเด็น คือ โครงสร้างและ
ความหมายของชื่อร้าน ผลการศึกษาป้ายชื่อร้านภาษาจีนเป็นอักษรจีนตัวเต็ม（繁体）ตัวอักษร
ภาษาจีนที่นิยมคือสีทอง สีขาวและแดงซึ่ง หมายถึงความเป็นสิริมงคล เจริญรุ่งเรื่อง โครงสร้างของชื่อ
ร้านแบบที่นิยมมากที่สุด คือ โครงสร้างแบบมี ส่วนประกอบเดียว โดยมีการใช้ชื่อบุคคล ค ามงคล และ
สถานที่เป็นชื่อร้านค้า  ส่วนการวิเคราะห์ทางความหมายพบว่า ชื่อร้ านภาษาจีนและภาษาไทยส่วน
ใหญ่มีความสัมพันธ์กัน มีความเกี่ยวของกับกิจการและเป็นค าที่แสดงถึงความมงคล โดยใช้กลวิธีการ
แปล การทับศัพท์ และการหาค าที่มีเสียงคล้ายกัน  
 การศึกษาครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่า ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดยะลายังคงให้ความส าคัญกับ
ตั้งชื่อร้านค้า มีการตั้งชื่อร้านค้าทั้งชื่อร้านภาษาจีนและภาษาไทย สิ่งส าคัญที่ปรากฏใน ชื่อร้านคือ 
ความเป็นมงคลต่อการค้าขาย ได้แก่ ความเจริญ ความสุข ความส าเร็จโชคลาภ รุ่งเรืองเฟ่ืองฟู ร่ ารวย 
มั่งมี  มั่นคง แข็งแรง ราบรื่น เป็นต้น 
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ABSTRACT 
       

This research report aims to study and survey the strategies of naming stores 
in Chinese among Thai Chinese people in Mueang District, Yala Province. The 
objectives of this research were to survey Thai Chinese people in Mueang District, 
Yala Province and to study the characteristics of naming stores among Thai Chinese 
people in Mueang District, Yala Province. Data were collected by going actual site to 
interview with local store owners. Demographic data were analyzed using statistics, 
including percentage.  Data on store names were analyzed with the following results:  

1. By collecting and analyzing data from the survey of Thai Chinese people in 
Mueang District, Yala Province, most of store owners are around 40-70 years old. 
There domicile is Yala. They are Thai Chinese people in Mueang District, Yala 
Province, which comprising about 5 ethnicities. Most of them are Teochew (25 
households),  followed by Hakka (15 households), Hainan ( 6 households), Hokkien or 
Fujian  (4 households), and so on.  The most common duration of establishing store 
is 30 years  (1988-1997 ) (n= 13 stores,   22.81 %). The most common type of store is 
a store to sell miscellaneous goods (n= 11 stores, 19.3 %). 

2.  Store naming strategies of Thai Chinese people were analyzed based on 
two issues, namely the structure and meaning of the store name. The results of 
studying store signs showed that they were named using Chinese characters (繁体). 

The popular Chinese characters were characterized by  golden, white and red colors, 
which represented prosperity and wealthiest.  The most popular store name 
structure was single component structure using personal names, auspicious words, 
and locations as store names. The meaning analysis showed that store names in 
Chinese and Thai are associated together, related to the business type and are words 
that represent auspiciousness by using translation, transliteration, and finding similar-
sounding words. 



 
 

The findings of this study reflect that Thai Chinese people in Yala Province 
still pay their attention to name stores by naming store in both Chinese and Thai. 
Key attribute found in store names is words expressing trading auspiciousness, 
namely prosperity, happiness, success, fortune, wealthiest, richness, stability, 
strength, and smoothness, etc. 
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งานวิจัยเรื่อง การส ารวจและศึกษาการตั้งชื่อร้านค้าภาษาจีนของชาวไทยเชื้อสายจีนใน

อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา สามารถลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความอนุเคราะห์จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
คณะวิจัยขอขอบพระคุณคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ได้อนุมัติ
ทุนอุดหนุนการวิจัยในครั้งนี้  

ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูล โดยให้ข้อมูลใน  
แบบสอบถามเป็นอย่างดี รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการท าวิจัยครั้งนี้ที่ท่านได้กรุณาให้ความ
ช่วยเหลือ สนับสนุน และให้ก าลังใจมาโดยตลอด  

คณะวิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์แก่บุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้สนใจ ทั่วไป ตลอดจนจะเป็นประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้ทางด้านภาษาจีนต่อไป  
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