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ณัฐพล จารัตน์

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

บทคัดย่อ

	 บทบาทของภาษาศาสตร์ในมิติทางการตลาดเป็นสิ่งที่ควบคู่กัน	ศาสตร์ทางการตลาดใช้มิติทางภาษาศาสตร์ในการสร้างแบรนด์
เพื่อให้เป็นที่จดจ�าของผู้บริโภค	(brand	awareness)	โดยที่นักการตลาดเองไม่รู้ตัวว่าได้น�ามิติทางภาษาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในประเทศ
ญีปุ่น่	การลากความเข้าสูภ่าษาญีปุ่น่จากค�าทีม่คีวามหมายหรอืไม่มคีวามหมายในภาษาต่างประเทศ	สามารถสร้างมลูค่าให้แบรนด์	(value	
of	brand)	 เป็นที่น่าจดจ�าและกระตุ้นให้เกิดการซื้อ	 แบรนด	์Kit	Kat	 ไม่ได้สื่อความหมายชัดเจนในภาษาอังกฤษ	แต่การออกเสียงเป็น			
キットカット	(Kitto	Katto)	ในส�าเนียงญี่ปุ่น	กลับมีความหมายว่า	“ต้องชนะอย่างแน่นอน”	ส่งผลให้แบรนด์	Kit	Kat	เป็นที่จดจ�าของ		
ผูบ้รโิภคในประเทศญีปุ่น่อย่างง่ายดายด้วยหลกัการลากเข้าความ	(popular	etymology1)	จงึเชือ่มโยงขัน้ตอนการสือ่สารแบรนด์และสร้าง
มูลค่าต่อแบรนด์แสดงความสัมพันธ์และความส�าคัญระหว่างทั้งสองศาสตร์ได้อย่างลงตัว	

Abstract

	 Dimensions	of	Linguistics	and	Marketing	are	parallel.	Linguistics	is	exploited	with	the	aim	of	building	brand	awareness	
without	unawareness	of	Linguistics	theory	by	the	marketers.	In	Japan,	Popular	Etymology	from	a	meaningless	word	in	any	
foreign	languages	is	converted	to	a	Japanese	word	with	radical	meanings.		It	builds	values	of	brand	and	meets	customers’	
inspiration	of	purchase.	Indistinguishable	anglicization	of	Kit	Kat	enables	to	pronounce	in	Japanese キットカット (Kitto		
Katto).	It	means	literally	that	“Surely	win”.	A	style	of	word	convert	in	this	method	is	called	“Popular	Etymology”	and	easy	
for	the	Japanese	awareness	of	the	Kit	Kat	nationwide.	Popular	Etymology	is	one	step	between	brand	communication	and	
values	of	brand	representing	linkage	between	relations	and	significations	of	Linguistics	and	Marketing.			

บทน�า 
	 ปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในการสร้างแบรนด์ของนักการตลาดในประเทศญี่ปุ่น	 คือการน�าหลักการลากเข้าความ	 ซึ่งเป็น
ศาสตร์ของภาษาศาสตร์มาประยุกต์ใช้โดยไม่รู้ตัว	ด้วยการกลายเสียงจากภาษาหนึ่งให้กลายเป็นภาษาของตนเอง	การลากเข้าความ	คือ
การลากหรือน�าค�าในภาษาต่างประเทศเข้ามาเป็นค�าในภาษาตนเอง	 โดยพยายามคงเสียงของค�าให้คล้ายกับเสียงของค�าในภาษาหลัก	
ลกัษณะเช่นนีน้กัภาษาศาสตร์สามารถหาค�าอธบิายได้อย่างชดัเจน	นกัการตลาดในประเทศญีปุ่น่ให้ความส�าคญัมากในหลกัการนี้	เมือ่จะ
น�าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศเข้ามาสู่ตลาดภายใน	 บทความนี้อธิบายลักษณะดังกล่าวด้วยการยกตัวอย่างการท�าการตลาดของแบรนด์	
Kit	Kat	Japan	 แสดงความส�าคัญของภาษาศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการจดจ�าแบรนด์ของผู้บริโภคในประเทศ	 และการประยุกต์ทาง
ภาษาศาสตร์ในการตลาด

สร้างแบรนด์ Kit Kat Japan ด้วยการลากเข้าความ
Brand Building of Kit Kat Japan 

with Popular Etymology

1	ความหมายเช่นเดียวกับ	“Folk	Etymology”
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กลุ่มคนท�างาน	 เพราะฉะนั้น	 จึงเกิดค�าถามตามมาว่า	 นอกจาก
กลุ่มคนท�างานแล้วจะเสนอแคมเปญอย่างไรจึงจะขายได้	Kit	Kat	
จึงตั้งทีมการตลาดขึ้นมาเพื่อหาแนวทางการขยายกลุ่มผู้บริโภค

ภาพที ่1	ผลติภณัฑ์	Kit	Kat	ทีอ่อกจ�าหน่ายในประเทศญีปุ่น่	ระหว่าง
ปี	ค.ศ.	1973-1977

ที่มา:	Nestle	group.	Kitkat	official	web	breaktown	(n.d.)

การลากเข้าความ คืออะไร

	 พระยาอนุมานราชธน	(อ้างถึงใน	นิตยา	กาญจนะวรรณ,	
2550,	168)	 ได้กล่าวไว้ว่า	 	 “...ค�าที่เป็นภาษาต่างประเทศ	หรือ
เป็น	ค�าโบราณ	และค�าภาษาถิ่น	ซึ่งแปลเอาความหมายไม่ได้	ก็
มักจะเปลี่ยนเสียง	 เพื่อลากเข้าข้อความให้แปลได้	ค�าชนิดนี้มีอยู่
ด้วยกันทุกภาษา...”
	 เมื่อ	Kit	Kat	เข้าสู่ประเทศญี่ปุ่น	เรียกแบรนด์ด้วยส�าเนียง
ภาษาญี่ปุ่นว่า	キットカット	(Kitto	Katto)	ซึ่งไม่มีความหมายอัน
ใดเป็นพิเศษ	จนกระทั่งเมื่อปี	ค.ศ.	2002	Kozo	(2008)	ได้สังเกต
ยอดการสัง่ซือ้ทีส่งูมากกว่าปกตริะหว่างเดอืนมกราคม	-	กมุภาพนัธ์
ในแต่ละปี		โดยเฉพาะในเขตคิวชู3	เมื่อได้สอบถามผู้บริโภคจึงได้
ค�าตอบว่าบริโภคซื้อ	キットカット	(Kitto	Katto)	ให้เพื่อนที่ก�าลัง
จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย	เพราะ	キットカット (Kitto	Katto)	เป็น
สิ่งอวยพรที่จะท�าให้สอบผ่าน	 เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น	 ในมิติ
ของภาษาศาสตร์สามารถอธิบายลักษณะที่เกิดขึ้นนี	้ คือการลาก
เข้าความสู่ภาษาญี่ปุ่น	 จากค�าภาษาต่างประเทศที่ฟังไม่มีความ
หมายหรือจดจ�ายาก	 จึงสร้างค�าที่ออกเสียงใกล้เคียงภาษานั้นๆ	
ในภาษาของตนเพื่อให้ออกเสียงและจดจ�าได้ง่าย	เช่น	ค�าว่า	キッ

トカット (Kitto	Katto)	ไม่มคีวามหมายในภาษาญีปุ่น่ถ้ามองเพยีง
ตัวหนังสือภาษาอังกฤษ	 แต่กลับเป็นค�าพ้องเสียงค�าญี่ปุ่นที่ท�าให้
เกิดความหมาย	คือ

แบรนด์ คืออะไร

	 David	Mackenzie	Ogilvy		(อ้างถึงใน	วิทวัส	ชัยปาณี,	
2548,	 31-34)	 ให้ค�าจ�ากัดความของแบรนด์จากมุมมองของ									
ผู้บริโภคว่า	 “...แบรนด์	 คือสัญลักษณ์ที่ซับซ้อน	 คือผลรวมที่จับ
ต้องไม่ได้จากการที่ได้เห็นรูปร่างหน้าตาภายนอกของสินค้า	 การ
ได้ยินชื่อ	 การได้สัมผัส	 บรรจุภัณฑ์	 และราคา	 การได้รับรู้ความ
เป็นมา	 และชื่อเสียงที่แบรนด์นั้นสั่งสมเรื่อยมา	 ความรู้สึกที่มีต่อ
วิถีทางที	่ แบรนด์นั้นโฆษณาไว	้ เป็นสิ่งที่ถูกก�าหนดขึ้นจากความ
รู้สึกโดยรวมของผู้ใช้	และประสบการณ์ส่วนตัวของผู้ใช้ที่ได้สัมผัส
กับแบรนด์นั้นมา...”
	 (A	Brand	is	a	complex	symbol.	It	is	the	intangible	
sum	of	product’s	attributes.	Its	name,	packaging,	and	price,	
its	history,	reputation,	and	the	way	it’s	advertised.	A	Brand	
is	also	defined	by	customer’s	impressions	of	the	people	who	
use	it,	as	well	as	their	own	experience.)
	 การสร้างแบรนด์หนึง่แบรนด์ให้ตดิตลาด	ไม่ได้หมายความ
ว่าจะต้องสร้างรูปลักษณ	์ สัญลักษณ์ต่อแบรนด	์ แต่เป็นการสร้าง
ภาพลกัษณ์ทีส่มัผสัไม่ได้ด้วยตา	ด้วยมอื	กลบัต้องกระทบต่อความ
รู้สึกของผู้บริโภค	Kit	Kat	 เป็นแบรนด์ช็อคโกแลตชั้นน�าของโลก
ผลิตครั้งแรกในปี	 ค.ศ.	1935	 ที่ประเทศอังกฤษภายใต้แบรนด์	
Chocolate	Crisp	ต่อมาในปี	ค.ศ.	1937	เปลี่ยนชื่อมาเป็น	Kit	Kat	
พร้อมเริ่มแคมเปญ	 “Break”	 เพื่อสื่อความหมายของแบรนด์ว่า	
“พัก”	จนแบรนด์	Kit	Kat	กลายเป็นแบรนด์ที่สร้างความรู้สึกร่วม
กับผู้บริโภค	Kit	Kat	 จึงกลายเป็นสื่อเชิงสัญลักษณ์แทนการพูด	
“พัก”	ไปในทันที	ในปี	ค.ศ.	1958	จึงเปลี่ยนแคมเปญใหม่อีกครั้ง
เป็น	“Have	a	Break,	Have	a	Kit	Kat”	หรือ	“คิดจะพัก	คิดถึง
คทิแคท”	เพือ่สือ่สารให้ตรงความหมาย		ซึง่ในประเทศ	ไทย	ญีปุ่น่	
และทั่วทุกมุมโลกใช้แคมเปญนี้มาเป็นเวลากว่า	50	ปีแล้ว
	 Kit	Kat	จ�าหน่ายในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ปี	ค.ศ.	1973	Kit	
Kat	 ออกเสียงในส�าเนียงภาษาญี่ปุ ่นว่า キットカット(Kitto	
Katto)	พร้อมกบัแคมเปญทีเ่หมอืนกนัทัง้โลกเป็นภาษาญีปุ่น่	キッ

トカットブレイク(Kitto	Katto	Bureiku)	 หมายความว่า	 “คิท-
แคท...เมือ่หยดุพกั2”	Kozo	(2008)	กล่าวว่า	ส�าหรบัพนกังานบรษิทั	
แคมเปญนีอ้าจจะสือ่ให้เข้าใจถงึความเหนด็เหนือ่ยจากการท�างาน	
จากนั้นได้หยุดพักสักครู่พร้อมกับได้รับประทานช็อคโกแลตอย่าง	
Kit	Kat	สักแท่ง	เพื่อจะได้เริ่มท�างานต่อไป	หากพิจารณาตามนี้จะ
พบว่า	 กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายของ	Kit	Kat	 ในประเทศญี่ปุ่นคือ	

 2 キットカット ออกเสียงในส�าเนียงญี่ปุ่น	kitto	katto	สื่อถึง		Kit	Kat	ส่วน	ブレイク ออกเสียงในส�าเนียงญี่ปุ่น	bureiku	มาจากค�าว่า		Break			
			ในภาษาอังกฤษ	แปลว่า	พัก	พักผ่อน
3	 คิวชู	คือเกาะใหญ่ทางใต้ของประเทศญี่ปุ่น
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 キット	 อ่านว่า	 	kitto	 พ้องเสียงกับค�าภาษา
ญี่ปุ่น	きっと แปลว่า	แน่นอน		
  カット	อ่านว่า	 	katto	พ้องเสียงกับค�าภาษา
ญี่ปุ่น	勝つ แปลว่า	ชนะ
	 ดังนั้น	キットカット	จึงมีเสียงพ้องกันกับ	き

っと勝つ หมายถึง	“ชนะอย่างแน่นอน”	การซื้อ	Kit	Kat	
ให้ผู ้ที่ก�าลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยจึงกลายมาเป็น
แคมเปญใหม่ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะในประเทศญี่ปุ่น	 ส่ง
ผลให้	Kit	Kat	 สามารถสร้างยอดขายได้สูงมากขึ้นใน
ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ของทุกปี	 เมื่อเทียบ
ในภาษาไทยมลีกัษณะการใช้หลกัการการลากเข้าความ
เพือ่สร้างแบรนด์	สร้างการจดจ�า	และสร้างมลูค่าเช่นกนั	
วารุณี	สุนทร-	เจริญนนท์	(ม.ป.ป.)		กล่าวว่า	การหยิบ
ยืมภาษาต่างประเทศสร้างคุณค่าเพื่อการจดจ�าที่ไม่ใช่
คุณค่าของไทยโดยเฉพาะคุณค่า	 ตะวันตกมาสร้าง	
“คุณค่าเพิ่ม”	 ให้กับแบรนด์ไทย	 เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ
ภายในประเทศได้ง่ายกว่า	ยอมรบัมากกว่า	ขายได้ราคา
สูงกว่า	จะเห็นได้ว่า	ลักษณะที่กล่าวมานี้	นักการตลาด
ใช้ค�าว่า	 “ยืมค�า”(transform)	 ซึ่งอันที่จริงแล้ว	 เป็น
ลักษณะการลากเข้าความตามนิยามทางภาษาศาสตร์	
นักการตลาดในญี่ปุ่นจะพบว่า	 ลักษณะการยืมค�าเป็น
คุณค่าญี่ปุ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้อย่างน่าสนใจ	 ด้วย
อิทธิพลทางภาษาและวัฒนธรรมที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป	

ความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับการลากเข้าความที่มี

ผลต่อการตัดสินใจซื้อ

	 วนิดา	 ตรีสวัสดิ์	 (อ้างถึงใน	 บุญอยู่	 ขอพร-
ประเสริฐ,	2548,	120-138)	กล่าวถึง	ความหมายซ่อน
เร้นในตราสินค้าเชิงมุมมองจิตวิทยาผู้บริโภคว่า	 ตรา	
สินค้าหรือแบรนด์มีผลต่อผู้บริโภคในด้านความรู้สึก		
บางครั้งการตัดสินใจซื้อสินค้าไม่จ�าเป็นต้องสนองต่อ
ความต้องการทางกายภาพเท่านัน้	แต่ผูบ้รโิภคตดัสนิใจ
ซื้อเพียงแค่สนองความพึงพอใจด้วยความรู ้สึกร่วม
ระหว่างแบรนด์และความรู ้สึกที่ผู ้บริโภคสัมผัสได้	
Lindstrom	(2005,	55-58)	สรุปว่า	สามารถท�าให้เป็นค�า
ที่ติดหูฝังในความรู้สึกได้	 ด้วยการใช้ถ้อยค�าภาษาไป
พร้อมกับการสร้างบรรยากาศ	เรื่องราวให้เกิดคุณค่าต่อ
แบรนด์	ท�าให้เกิดความน่าสนใจต่อผู้บริโภค	จากภาษา
หรอืค�าทีม่คีวามหมายธรรมดา	ย่อมสามารถสร้างให้เป็น
แบรนด์ได้	สปุรดีี		สวุรรณบรูณ์	(ม.ป.ป.)	กล่าวว่า	ภาษา

สร้างสโลแกนด้วยถ้อยค�าภาษา	 เพื่อสื่อสารโฆษณาโน้มน้าวจิตใจผู้บริโภค	
เพื่อให้จดจ�าและกระตุ้นการตัดสินใจซื้อหรือการบอกต่อในกลุ่มผู้บริโภค			
เป้าหมาย	อริชัย	อรรคอุดม	(2553)	ให้เหตุผลว่า	แบรนด์ที่จะเป็นที่จดจ�าได้
นั้น	 ต้องสร้างเรื่องเล่าให้กับตราสินค้านั้นๆ	 เป็นการสื่อสารการตลาดอย่าง
หนึ่ง	 เพราะด้วยเรื่องเล่าจะสร้างแรงจดจ�าและมูลค่าเพิ่มต่อตราสินค้าด้วย	
ในระดับจิตได้ส�านึกและจิตไร้ส�านึกของผู้บริโภค	
	 จากตัวอย่างของ	キットカット (Kitto	Katto)	ในประเทศญี่ปุ่นเป็น
ตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่า	 ภาษาและแบรนด์มีความสัมพันธ์กันอย่าง
เป็นสัญลักษณ์	 สื่อถึงสินค้าและความรู้สึกที่กระทบถึงอารมณ์	 เกิดการ			
กระตุ้นการตัดสินใจซื้อ	ผู้บริโภคไม่ได้ที่จะต้องการซื้อช็อคโกแลต	แต่อยาก
ได้เพยีงถ้อยค�าทีส่ือ่ความหมายถงึ	การชนะหรอืการสอบผ่านในการสอบเข้า
มหาวิทยาลัยอย่างแน่นอน	 การรับรู้ถึงคุณค่าของแบรนด์ผ่านภาษาของ							
ผู้บริโภค	สามารถแสดงในภาพต่อไปนี้

ภาพที่ 2	 การรับรู้คุณค่าของแบรนด์	Kit	Kat	 ด้วยการลากเข้าความสู่การ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

	 “ผู้บริโภค”	 ในภาพที่	2	 หมายถึง	 กลุ่มนักเรียนญี่ปุ่นที่จะสอบเข้า
มหาวทิยาลยัเป็นกลุม่เป้าหมาย	(target	group)		มคีวามคาดหวงัและต้องการ
ก�าลังใจจากความเชื่อต่างๆ	 ที่นอกเหนือจากพลังที่เกิดจากการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง	นัน่คอื	การหาสิง่ทีเ่สรมิความเชือ่และให้ก�าลงัใจตนเอง	ผ่านอาหารที่
มเีรือ่งราวทีเ่ตม็ไปด้วยความโชคดี	โดยเฉพาะขนมต่างๆ	สร้างเรือ่งราวให้เกดิ
ความรูส้กึร่วม	สือ่ความหมายทีต่รงความรูส้กึภายในของผูบ้รโิภค	เกดิคณุค่า
แก่การเป็นเจ้าของหรอืบรโิภค	ด้วยการสมัผสัผ่านสือ่สมัผสัทางร่างกาย	จติใจ	
(feeling)	 และอารมณ์ความรูส้กึ	(emotional)	 น�าไปสูค่วามพงึพอใจในการ
ตดัสนิใจซือ้	หรอือาจจะไม่พงึพอใจทีจ่ะซือ้
		 Takao	และ	Moon	(1998,	75-86)	ให้ข้อสังเกตถึงความแตกต่างใน
ทฤษฎีคุณค่าของตราสินค้า	(brand	equity	theory)	ของ	D.A.	Anger	ใน
การท�าการตลาดในญี่ปุ่นไว้	5	ข้อ	ดังนี้
	 1.	มูลค่าของแบรนด์เกิดจากบริษัทมากกว่าเกิดจากตัวสินค้า
	 2.	 วัฏจักรของแบรนด์ญี่ปุ่นจะยาวนานกว่าแบรนด์ของประเทศฝั่ง
ตะวันตกที่ค่อนข้างจะสั้น
	 3.	ลูกค้าชาวญี่ปุ ่นพึงพอใจสูงในชื่อเสียงของบริษัทและมีความ				
ทรงจ�าที่ผูกพันต่อการใช้สินค้า
	 4.	แบรนด์ญี่ปุ่นให้ความส�าคัญกับภาพลักษณ์มากกว่าการวางแผน
	 5.	ลูกค้าชาวญี่ปุ่นมีความรู้สึกลุ่มลึกกับแบรนด์
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	 จากความแตกต่างที่อ้างมา	ผู้เขียนสรุปและรับรู้ว่า	ลูกค้า
ชาวญี่ปุ่นเป็นลูกค้าที่เข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกของแบรนด์และเป็น
ลูกค้าชั้นสูงประเภทมีความรู้เรื่องแบรนด์โดยธรรมชาติ	 (brand	
educated	customer)	เป็นทนุเดมิ	กรอปกบัการเป็นสงัคมทีม่กีาร
ศึกษาทางภาษาศาสตร์	วรรณกรรมอันยาวนานหล่อหลอมให้ชาว
ญีปุ่น่เข้าใจศาสตร์ของการลากเข้าความได้โดยง่าย	แม้กระทัง่ชาว
ญี่ปุ ่นธรรมดาที่ไม่ได้เป็นนักการขายมืออาชีพ	 ก็มาสามารถ
สร้างสรรค์เรื่องราวโดยใช้ฐานความรู้ทางภาษาศาสตร์เชิงสังคมที่
เรียกว่า	 “การลากเข้าความ”	 เกิดเป็นธุรกิจแบรดน์สร้างสรรค์ขึ้น
มาได้	
	 นอกจากนี	้Kit	Kat	ยงัมอีกีหลายผลติภณัฑ์ทีส่ร้างเรือ่งราว
ด้วยหลักการการลากเข้าความ	ซึ่งผู้เขียนไม่ได้ยกตัวอย่างมาในที่
นี้	เนื่องจากต้องการแสดงทัศนะเพียงตัวอย่างเดียวที่เป็นแบรนด์ที่
ในประเทศไทยมขีาย	หากยกตวัอย่างแบรนด์อืน่ๆ	ทีไ่ม่มใีนตลาด
ของไทยอาจจะท�าให้เข้าใจยากยิ่ง

การรบัรูถ้งึความรูส้กึในตวัแบรนด์จากการลากเข้าความระหว่าง

แบรนด์ ไทยกับแบรนด์ญี่ปุ่น 

	 ในตลาดของไทยย่อมเป็นเช่นเดียวกับตลาดในญี่ปุ่นหรือ	
ที่อื่นๆ	 ในโลกของทุนนิยม	(capitalism)	 ซึ่งมีลักษณะการใช้วิธี
การลากเข้าความเพื่อสร้างจุดสนใจให้ผู้บริโภคได้จดจ�า	 ในกรณี
ของไทยนั้น	จะเป็นที่หวือหวาระยะสั้นๆ	จากนั้นจะเลือนรางหาย
ไป	ผู้เขียนตั้งข้อสังเกตว่า	การที่แบรนด์ไทยที่ใช้ลักษณะการลาก
เข้าความไม่สามารถสร้างความตื่นตาตื่นใจและสุนทรียะต่อผู้
บรโิภคได้นัน้	เนือ่งจาก	ผูบ้รโิภคชาวไทยไม่สามารถเข้าถงึอารมณ์
สุนทรียภาพในตัวของภาษาศาสตร์ที่ใช้ในแบรนด์นั้น	ในทางกลับ
กนัผูบ้รโิภคชาวไทยให้ความส�าคญักบับรกิารหรอืประโยชน์ทีจ่ะได้
รับเชิงกายภาพมากกว่าเชิงจิตใจ	
	 บุริม	โอทกานนท์	(2552)	อ้างถึงแบรนด์	DTAC	แบรนด์
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่	 ที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่า	 ในปี	 พ.ศ.		
2544	 ได้เปลี่ยนชื่อจาก	TAC	 เป็น	DTAC	 โดยเน้นการสร้างภาพ
ลักษณ์ต่อแบรนด์ว่า	“คนดี”	ท�างานที่	ดีแทค	(DTAC)	โดยใช้ตัว
อักษรโรมันภาษาอังกฤษตัว	D	แทนความหมายว่า	“ความดี”	ซึ่ง
ลักษณะดังเช่นนี้ก็คือการลากเข้าความอย่างหนึ่ง	แต่ผู้บริโภคชาว
ไทยไม่ได้เข้าถึงความรู้สึกหรืออารมณ์ว่า	ตนเองเป็น	“คนดี”	ทุก
ครั้งที่ใช้	DTAC	ในมุมกลับกันผู้บริโภคมองว่า	“D”	หมายถึง	คลื่น
โทรศพัท์มอืถอืทีด่	ีแต่เมือ่เวลาผ่านไปการบรกิารหรอืคลืน่โทรศพัท์
มักจะเกิดปัญหาบ่อย	 ผู้บริโภคจะแผลงค�าจาก	 “ดีแทค”	 เป็น	
“ดีแตก”	อันสื่อความหมายออกมาในเชิงลบ		

	 เมื่อเปรียบเทียบกับ	Kit	Kat	หรือ	Kitto	Katto	แล้ว	แม้จะ
เป็นการใช้หลักการการลากเข้าความ	 (popular	etymology)	
เหมอืนกนัแต่สิง่ทีต่่างกนัคอื	ตวัผูบ้รโิภคว่าจะเข้าได้ถงึอารมณ์และ
คล้อยตามแบรนด์ด้วยความสนุทรยีะได้อย่างไร	ผูบ้รโิภคใช้	DTAC	
กลบัไม่ระลกึได้ว่าตนคอื	“คนด”ี	ในทกุขณะทีใ่ช้		แต่	Kit	Kat	กลบั
กระทบในความรู้สึก	ท�าให้ผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นเกิดก�าลังใจ	ราวกับ
ว่า	Kit	Kat	เป็นเหมือนเครื่องรางน�าโชคดีมาให้	นี่คือสิ่งที่แตกต่าง
กันมากระหว่างการเข้าถึงอารมณ์และสุนทรียะที่เกิดจากการลาก
เข้าความเพื่อท�าให้เกิดคุณค่าและอัตลักษณ์ของแบรนด์	 (brand	
value	and	identity)
	 จากการค้นคว้าของผูเ้ขยีนท�าให้ทราบว่า	นอกจาก	Kit	Kat	
แล้ว	 แบรนด์ขนมอื่นๆ	 ของญี่ปุ่น	 ได้น�าหลักการในลักษณะการ
ลากเข้าความมาปรับใช้ท�าให้ผู้บริโภคได้จดจ�าและรับรู้อารมณ์ให้
คล้อยตามไปด้วย	เช่น	Calbee	
 
ภาพที่ 3	ผลิตภัณฑ์	Calbee	ที่จ�าหน่ายในประเทศไทย

ที่มา:	คาลบี้ธนาวัธน์	(2553)

	 ใช้หลักการลากเข้าความและผูกเรื่องราวได้ว่า	Cal	 ของ	
Calbee	ออกเสียงว่า	karu	พ้องเสียงกับค�าว่าตัวสูตรทางเคมี	คือ	
Cal	หรือ	Calcium	ส่วน	bee	พ้องเสียงเหมือนเสียงอักษร	B	ใน
ภาษาองักฤษ	ทีน่�ามาเรยีกชือ่วติามนิ	B	ดงันัน้นกัการตลาดในญีปุ่น่
จะโปรโมทผลิตภัณฑ์ของ	Calbee	 ว่า	 เป็นผลิตภัณฑ์ที่เสริม
แคลเซียมและวิตามินบี	ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย			
	 นอกจากนี้	ยังมีอีกหลายผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็น	TOYOTA			
Xylitol	Gum	DHC	และ	Calpis	ที่ล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ญี่ปุ่นที่มีขาย
ในเมอืงไทยกป็ระสบความส�าเรจ็ด้วยการน�าเสนอเข้าหลกัการการ
ลากเข้าความทั้งสิ้น	
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สรุปและประเด็นเสนอแนะ 

	 ในการสร้างแบรนด์	 นักการตลาดไม่ควรมอง
ข้ามหลกัทางภาษาศาสตร์	เพราะเป็นศาสตร์ทีส่ามารถ
สื่อสารถึงจิตใจมนุษย์ได้อย่างลึกซึ้ง	 กระทบต่อความ
รู้สึกและกระตุ้นการตัดสินใจซื้อ	 การใช้หลักการการ
ลากเข้าความ	(popular	etymology)	 สามารถน�ามา
ประยกุต์ใช้ในการลากค�าจากภาษาใดภาษาหนึง่ทีฟั่งดู
ไม่มีความหมาย	 ปริวัติเข้าสู่ภาษาของตนเพื่อให้เกิด
เรือ่งราว	(story)	และคณุค่าต่อแบรนด์	(value)	แบรนด์
ไทยต้องหันมาสร้างแบรนด์ด้วยการลากเข้าความตาม
หลักภาษาศาสตร์	(etymological	brand	marketing)	
ผู ้เขียนมีความเห็นว่าระหว่างภาษาศาสตร์และการ
ตลาด		เป็นบูรณาการศาสตร์และศิลป์ในแต่ละศาสตร์
เพื่อสามารถอธิบายเหตุการณ์	(phenomenon)	ซึ่งกัน
และกนัได้	จงึควรจะน�าหลกัแต่ละศาสตร์อธบิายให้เกดิ
ความเข้าใจทีล่กึซึง้ถงึแต่ละศาสตร์	เกดิการต่อยอดและ
บรูณาการความรูสู้ก่ารปฏบิตัจิรงิ	ในกรณศีกึษาทีย่กมา
ข้างต้นนี	้เป็นการสร้างแบรนด์ให้เป็นทีจ่ดจ�าได้แล้วนัน้	
ในแต่ละภาษาหรือแต่ละประเทศย่อมเลือกสรรค�าให้
เหมาะต่างกันไป	 หากต้องการให้ผู ้บริโภคภักดีต่อ
แบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ในระยะยาว	 นักการตลาดต้อง
สร้างเรือ่งราวในแบรนด์นัน้ๆ	ให้ผูบ้รโิภคเกดิความรูส้กึ
ว่าเป็นส่วนหนึ่งหรือมีความจ�าเป็นต้องบริโภคแม้ว่าจะ
ไม่ได้ใช้ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ	โดยตรง	ดังนั้น
การน�าหลักการการลากเข้าความมาใช้จะเหมาะสม
ส�าหรับสังคมที่ผู ้บริโภคตระหนักหรือรับรู้ถึงความมี
สุนทรียะของภาษา	 หากน�าผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์จาก
ประเทศทีต่่างวฒันธรรมกนัมาใช้ต้องปรบัให้เหมาะกบั
ลกัษณะภาษาและวฒันธรรมของท้องถิน่	เนือ่งจากการ
ลากเข้าความสู่ภาษาหนึ่งในภาษาหลักมีความหมายดี
แต่ในภาษาท้องถิ่นอาจมีความหมายไม่เหมาะสมย่อม
เป็นได้
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