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บทคัดยอ 

การศึกษาเกี่ยวกับการเลาเรื่องของตราสินคานั้นเปนแนวคิดที่ไมใครมีผูศึกษาใน
ทางการสื่อสารการตลาดมากนัก มีการศึกษาที่เกี่ยวกับการเลาเรื่องดวยภาพ และการเลา
เรื่องดวยถอยคํา ทั้งที่เปนการศึกษาในรูปแบบเรื่องราวในการบริโภค และการศึกษาใน
มุมมองเรื่องราวของตราสินคา ซึ่งจะเห็นวาเรื่องเลาของตราสินคามีความสอดคลองและ
ดัดแปลงมาจากเรื่องเลาที่มีมาตั้งแตในสมัยอดีต ประเภทนิทาน และตํานาน โดยรูปแบบใน
การศึกษานั้นมีการศึกษาในสองแนวทางคือ การศึกษาแบบโครงสรางนิยม และการศึกษา
แบบหลังโครงสรางนิยม 
 
ABSTRACT 

A study of brand narratives is not a usual concept in marketing communica-     
tion research.  There are studies on visual and verbal narratives in terms of con-
sumption and brand storytelling.  It’s seen that brand narratives are associated  
with or adapted from old stories in the forms of fables and myths.  The studies are 
conducted in two methods; that is, structuralism and post-structuralism. 

 
บทนํา 

เมื่อกลาวถึงเรื่องเลาแบบนิทานปรัมปราหรือที่เรียก
กันวา Myth โดยทั่วไปมักจะเกี่ยวของกับเรื่องราวของเทพ-
เจาในสมัยกรีกและโรมัน แตในความเปนจริงแลวทุกชน
ชาติไมวาจะเปนเอเชีย อาฟริกัน นอรส อารเบีย หรือชน
ชาติอื่นๆ ตางก็มีเรื่องราวทํานองนี้ดวยกันทั้งสิ้น (Ran-
dazzo, 1993) โดยนิทานเหลานี้มักจะเปนเรื่องเลาเกี่ยวกับ
ชะตาชีวิตของวีรบุรุษ การผจญภัย หรือสิ่งเหนือธรรมชาติ 
ซึ่งเรื่องเลาเหลานั้นบอยครั้งก็ถูกนํามาอธิบาย หรืออุปมา 
ถึงปรากฏการณทางธรรมชาติบางอยางที่มนุษยต้ังขอสงสัย
มาตั้งแตยุคโบราณ (Woodside, Sood, & Miller, 2008) เชน 
การเกิดฟาผา การเกิดแผนดินไหว หรือการเกิดปรากฏ-
การณสุริยปราคา ซึ่งบางครั้งก็มีการนําเอาเรื่องเลาในนิทาน
ปรัมปราเหลานั้นมาเชื่อมโยงกับเอกลักษณ หรือเรื่องเลา
ของตราสินคา เชน การศึกษาเรื่องเลาของวีรบุรุษในงาน
โฆษณาในงานของ Holt และ Thompson (2004) การศึกษา
เรื่องตนแบบในตราสินคาในงานของ Mark และ Pearson 
(2001) เชนเดียวกับงานของ Wertime (2002) ซึ่งเรื่องเลาที่

นํามาเชื่อมโยงกันนั้นก็พบวามีปรากฏทั้งในระดับของ    
จิตสํานึก และจิตไรสํานึก (Zaltman, 2003) จึงเห็นวาการ 
ศึกษาทั้งเรื่องเลาและการเลาเรื่องก็เปนองคความรูหน่ึงที่ 
ใชในการศึกษาเรื่องการสื่อสารการตลาด 

ชีวิตของมนุษยมีความผูกพันกับเรื่องเลาจํานวนมาก 
บางเรื่องเปนเรื่องจริง บางเรื่องก็แตงขึ้นมา เรื่องเลานั้น
สามารถเปดเผยวาตัวผูเลาเปนใคร บางครั้งจะบอกวาผูเลา
ตองการสวมบทบาทเปนอะไร และสิ่งใดที่มีความสําคัญ 
การเลาเรื่องจึงไมเพียงเปนการสื่อสารใหผูอื่นเขาใจวาเรา
เปนใคร แตยังสามารถทําใหเราเขาใจตัวเองวาเราเปนใคร
อีกดวย การที่มนุษยจะสามารถเปดเผยเอกลักษณ และ 
ตัวตนผานกระบวนการเหลานี้ การเลาเรื่อง และการรับฟง
เรื่องเลาจึงกลายมาเปนสวนหนึ่งของการดําเนินชีวิต การ
ใชวิธีการเลาเรื่องเพื่อสื่อสารกับผูบริโภคนั้นจึงเปนวิธี  
การสื่อสารการตลาดที่ธรรมชาติที่สุดวิธีหนึ่ง (Randazzo, 
2006) 

การสื่อสารตราสินคามีการใชเครื่องมือทางการสื่อสาร
การตลาดหลายอยางรวมกันคือ การโฆษณา การประชา-



 

สัมพันธ การออกแบบบรรจุภัณฑ เพื่อใชสื่อสารใหสอด 
คลองกับความคิดความเชื่อของผูบริโภคอยางเปนธรรม-
ชาติ ทั้งการเลาเรื่องราวผานทางการโฆษณา และการใช
การออกแบบโลโกตราสินคาโดยอิงกับเรื่องราวในตํานาน
ปรัมปรา ฯลฯ การเลาเรื่องราวโดยใชการเลาเรื่องนั้นจะทํา
ใหการสื่อสารตราสินคานั้นเปนไปอยางแนบเนียนที่สุด 

 
วัตถุประสงคในการศึกษา 

1.  เพื่อศึกษาแนวทางการศึกษาเรื่องเลาของตรา
สินคา 

2.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางเรือ่งเลา และ
การสื่อสารการตลาด 
 
แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องเลา 

Myth มาจากคําในภาษากรีก คือ Mythos ในความ 
หมายเดิมหมายถึง เรื่องเลา (Story) หรือนิทาน (Tales) ที่
สืบทอดมาตั้งแตสมัยโบราณ โดยมากมักเปนเรื่องผูกพัน
กับเทพเจา หรือเกี่ยวกับพลังเหนือธรรมชาติที่ดํารงอยู    
ในโลกรอบตัวมนุษย รวมถึงเปนการอธิบายและทําความ
เขาใจกับโลกในรูปแบบที่เปนอยูนั่นคือหนาที่หลัก (Camp-
bell, 1968) ดังนั้น Myth จึงดํารงอยูในสองสถานะ นั่นคือ 
มีความเปนธรรมชาติ (Nature Oriented) และมีความเปน
สังคม (Social Oriented) หรือเปนทั้งสองอยางพรอมๆ กัน 
ซึ่งในแนวทางของนักโครงสรางนิยมพบวา Myth นั้นมี 3 
รูปแบบ คือ 1) สื่อถึงความเปนสัญลักษณสูง 2) มีความ
เกี่ยวของอยางลึกซึ้งกับภาพตนแบบในหลายลักษณะ เชน 
เกี่ยวกับบุคลิกภาพของตัวละคร การดําเนินเรื่องราว ภาพ 
ลักษณของตัวละคร และประสบการณที่มนุษยมีตอภาพ
ตนแบบนั้น และ 3) มีความหมายที่ลึกซึ้งมากกวาตัวของ
มันเอง (Levi-Strauss, 1977) Levy (1981) จึงเปรียบ Myth 
วา เปนอภิภาษาของจักรวาล (Universal Metalanguage) ที่
ปรากฏอยูในวัฒนธรรมปจจุบัน 

Barthes (1957) เปนผูที่ใหคํานิยามเกี่ยวกับ Myth ที่
แพรหลายที่สุดคนหนึ่ง เขาใหคําจํากัดความวา Myth คือ
รูปแบบของภาษา (Form of Speech) หรือระบบของสัญญะ 
(Semiological System) หรือกระบวนการสื่อความหมาย 
(Mode of Signification) แรงบันดาลใจไดมาจากการที่ 
Barthes หมดความอดทนกับเรื่องราวที่แสดงอยูในหนังสือ-
พิมพ อยูในงานศิลปะ และอยูในสามัญสํานึก (Common 

Sense) ที่ทุกสิ่งถูกนําเสนอใหดูเหมือนเปนธรรมชาติ เปน
ความจริง และทุกสิ่งทุกอยางในสื่อปจจุบันสามารถเปน 
Myth ไดทั้งสิ้น 

นอกจากนั้น นพพร  ประชากุล (2544) ยังใหความ 
หมายในทิศทางเดียวกับ Barthes (1957) โดยเรียก Myth วา
มายาคติ หมายถึง การสื่อความหมายดวยคติความเชื่อทาง
วัฒนธรรมซึ่งถูกกลบเกลื่อนใหเปนที่รับรูเสมือนวาเปน
ธรรมชาติ หรืออาจกลาวใหถึงที่สุดไดวาเปนกระบวนการ
ของการลวงใหหลงอยางหนึ่ง แตทั้งนี้ก็มิไดหมายความวา
มายาคติเปนการโกหกหลอกลวงปนน้ําเปนตัว หรือการ
โฆษณาชวนเชื่อที่บิดเบือนขอเท็จจริง มายาคตินั้นมิได
ปดบังอําพรางสิ่งใดทั้งสิ้น ทุกอยางปรากฏตอหนาตอตาเรา
อยางเปดเผย แตเราตางหากที่คุนเคยกับมันเสียจนไมทัน
สังเกตวามันเปนสิ่งประกอบสรางทางวัฒนธรรม เรานั่น 
เองที่หลงคิดไปวาคานิยมที่เรายึดถืออยูนั้นเปนธรรมชาติ 
หรือเปนไปตามสามัญสํานึก  

ในอีกความหมายหนึ่ง Myth คือ เรื่องที่เลาขานสืบ  
ตอกันมา  เรื่องเลาเหลานั้นมักเต็มไปดวยสัญลักษณที่    
เปนตัวแทนถึงความรูสึกนึกคิดรวมกันของคนในแตละ
วัฒนธรรม ซึ่งสวนใหญแลวจะเปนเรื่องราวของความขัด 
แยงของคูสองสิ่งที่เปนปฏิปกษกัน (Binary Opposition) 
เชน ธรรมมะกับอธรรม ความมืดและความสวาง เปนตน 
และที่สุดแลวผลลัพธแหงความขัดแยงก็จะกลายเปนคํา
สอนที่เปนเสมือนจารีต หรือบรรทัดฐานของการปฏิบัติที่
ยอมรับกันในสังคม ในทางการตลาด ผูบริโภคจะใช Myth 
เขามามีสวนในการลดความขัดแยงในการดําเนินชีวิต
เพราะวา เรื่องเลาเหลานั้นมักจะนําไปสูหนทางของการแก 
ไขปญหาของผูบริโภค (Solomon, 2002) นักการตลาดจึงมี
การใหความสนใจในการทําความเขาใจถึง Myth ที่เกิดขึ้น 

จากคํานิยามที่หลากหลาย จึงอาจเรียก Myth อยางเปน
กลางวา เรื่องเลา และดังที่เห็นแนวทางการศึกษาเรื่องเลา
แตกตางกันไปในแตละสาขา เชน จากแนวทางของสาขา
เทววิทยา จะมองวาเรื่องเลาเปนเจตจํานงจากพระผูเปนเจา
ที่ถูกถายทอดออกมา ในขณะที่สาขามานุษยวิทยากลับมอง
วาเรื่องเลาเหลานี้มีพลังที่จะสามารถเปดเผยความเชื่อทาง
วัฒนธรรมของผูคน (Campbell, 1968; Levi-Strauss, 1977) 
เรื่องเลาจึงดํารงอยูมาชานาน และมีความเกี่ยวของกับคน
ในสังคม การนําเรื่องเลามาประยุกตใชในทางการตลาดเริ่ม
จากงานของ Levy (1981) ซึ่งมองเรื่องเลาในมุมของสังคม



 

วิทยาวาเปนเหมือนเรื่องเลาที่ใชบอกเลากันในกลุมของ
สังคมใดสังคมหนึ่ง เชนเดียวกับความคิดของ Stern (1995) 
ใหความหมายวา เรื่องเลาเหลานั้นเหมือนสิ่งที่เก็บสั่งสม
วัฒนธรรมไว และพรอมที่จะถายทอดจากวัฒนธรรมอัน
เกาแกในอดีตผานทางวิธีการเลาเรื่องที่แตกตาง และการรับ 
รูที่หลากหลาย ดังนั้นการศึกษาเรื่องเลาในทางการตลาด
อยางเปนระบบจึงมีเรื่อยมาเปนลําดับ 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เปนการศึกษาวิจัยจากการ
วิเคราะหเอกสาร (Content Analysis) โดยวิเคราะหจากบท 
ความวิจัย และหนังสือวิชาการที่มีการตีพิมพในชวงยอน
ไป 50 ป ต้ังแตป ค.ศ. 1955 ซึ่งเปนชวงที่มีการเริ่มตนการ 
ศึกษาในเรื่องตราสินคา (Levy, 1955) จนถึงปจจุบัน (ค.ศ. 
2008) พบวา มีบทความและหนังสือที่เขียนลงในวารสาร 
วิชาการที่สอดคลองกับเรื่องเลาของตราสินคารวมทั้งสิ้น
จํานวน 14 เรื่อง (Delgadillo & Escalas, 2004; Fournier, 
1998; Hirschman, 2000; Holt, 2003; Holt, 2004; Holt & 
Thompson, 2004; Kniazeva & Belk, 2007; Levy, 1981; 
Randazzo, 2006; Schindler & Holbrook, 2003; Stern, 1995; 
Thompson, 1997; Thompson, 2004; Woodside, Sood & 
Miller, 2008) จึงนํางานทั้งหมดมาวิเคราะหเนื้อหา จัดเปน
หมวดหมูความคิด สังเคราะหขอมูลโดยใชหลักของ Neu-
man (1997) คือ การกําหนดหนวยของการวิเคราะหเปน
เรื่องราวที่ปรากฏเปน คํา วลี หรือประโยค แลวจึงจัดหมวด 
หมูของความคิดวิเคราะหเปนความเขม และทิศทาง แลวจึง
เขียนสรุป 

 
ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาอธิบายแยกเปน 2 สวน คือ แนวทาง
การศึกษาเรื่องเลาของตราสินคา และความสัมพันธระหวาง
เรื่องเลา และการสื่อสารการตลาด ดังนี้ 

 
แนวทางการศึกษาเรื่องเลาของตราสินคา 

การศึกษาเรื่องเลาตราสินคาในทางการวิจัยผูบริโภค
เปนการประยุกตองคความรูมาจากสาขามานุษยวิทยา คติ
ชนวิทยา และวรรณคดีศึกษา ซึ่งมักจะแบงการศึกษาเปน
หลายลักษณะ เชน การศึกษาการเลาเรื่อง (Narrative) ศึกษา
ตัวเรื่องเลา (Myth) และศึกษาการบริโภคเรื่องเลา (Con-

sumption Myth) ในบรรดาทั้งหมดที่ยกตัวอยางมานี้ การ 
ศึกษาการเลาเรื่องเปนสาขาที่ไดรับความสนใจกวางขวาง
ที่สุด การศึกษาการเลาเรื่องนั้นจะใหความสนใจโครงสราง
ของเรื่องเลาที่เกี่ยวของกับเหตุการณที่มีความเปนเหตุเปน
ผลกัน โดยสวนมากแลวก็จะมีโครงเรื่องที่ยึดโยงอยูกับตัว
ละครหลัก คือ วีรบุรุษ ซึ่งโครงสรางหลักของเรื่องเลานั้นก็
จะอธิบายถึงความขัดแยงที่และสามารถแกไขไดจากพฤติ-
กรรมของตัวเอก ซึ่งในที่สุดแลวก็จะสามารถทําใหเรื่อง 
ราวคลี่คลายและกลับสูสภาพสมดุลอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเรื่องเลา
ที่นํามาศึกษาก็มีหลากหลาย ยกตัวอยางเชน เรื่องเลาแบบ
ชาวบาน (Folk Story) เรื่องเลาในประวัติศาสตร เรื่องเลาสวน 
ตัวของผูบริโภค รวมถึงตํานานตางๆ (Kniazeva & Belk, 
2007)  

Levy (1981) ศึกษาการเลาเรื่องเลาของผูบริโภคผาน
ทางการบริโภคผลิตภัณฑอาหาร ทําการเก็บขอมูลดวยวิธี 
การสัมภาษณเจาะลึก โดยขอใหผูบริโภคอธิบายเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของอาหารที่สมาชิกในครอบครัวชอบ บุคลิก
ของสมาชิกในครอบครัวแตละคน ตลอดจนรูปแบบวิธีการ
บริโภคที่แตกตางกัน ใหยกตัวอยางถึงวิธีการรับประทาน 
รวมถึงเหตุผลวาเพราะเหตุใดจึงเลือกผลิตภัณฑเหลานั้น 
แลวจึงนําขอมูลจากการสัมภาษณมาจัดลงตารางเพื่อนับ
ความถี่ตามความสอดคลองของคําพูดโดยปราศจากความ
คิดเห็นของผูวิจัย จากนั้นจึงนําขอมูลเหลานั้นมาจัดเปน
หมวดหมูในโครงสรางของเรื่องเลา (Myth) เทพนิยาย 
(Fairy Tale) นวนิยาย (Novel) ไปจนถึงเปรียบเทียบวิธีการ
ทดสอบการรับรูทางจิตวิทยา รวมถึงใชการวิเคราะหดวย
วิธีการตีความเชิงหนาที่ และเชิงสัญลักษณ โดยวิธีการ
ศึกษานี้ไดรับอิทธิพลโดยตรงมาจากแนวคิดโครงสราง
นิยมของ Levi-Strauss (1977) ที่ใชศึกษาเรื่องเลาแบบนิทาน
ปรัมปรา ซึ่งในเวลาตอมา งานศึกษาชิ้นนี้ก็ไดมีอิทธิพลอยาง
สูงกับงานวิจัยของ Stern (1995) ซึ่งไดหยิบยืมเอาวิธีการเชิง
โครงสรางนี้มาผสมผสานกับการศึกษาดวยวิธีการวิเคราะห
วรรณกรรมแบบของ Northrop Frye มาใชศึกษาพฤติกรรม
ของผูบริโภค  

ในงานศึกษาของ Stern (1995) รูปแบบวิธีการวิเคราะห
วรรณกรรมของ Frye ถูกนาํมาใชเปนกลไกสําคัญเพื่ออธิบาย
ถึงโครงสรางพื้นฐานของการอธิบายโครงเรื่อง เปนเหมือน
หัวใจของการวิเคราะหเรื่องเลา เนนไปที่การจัดเรียงโครง
เรื่อง (Plot) พ้ืนฐานที่ Frye เรียกวา Mythos และ Mythoi โดย



 

อธิบายวา Mythos คือ เรื่องเลาที่มีโครงเรื่องหลักเหมือนกัน
แตแตกตางที่เนื้อหา และ Mythoi คือเรื่องเลาที่มีลักษณะ
ของเรื่องเลาที่มักจะถูกใชซ้ําในหัวขอเรื่องที่เปลี่ยนแปลง
ไป ทั้งสองสวนนี้ถูกนํามาใชเปนตัวกําหนดวิธีการที่จะ  
เลาเรื่องราวเหลานั้น ซึ่งStern เปรียบวาโครงเรื่องที่แตก 
ตางกันก็เปรียบไดกับคานิยมเปาหมาย (Terminal Values) 
ในความหมายของ Rokeach (1973) รูปแบบของ Stern 
คอนขางเปนนามธรรมสูงเนื่องจากนําฤดูกาลทั้ง 4 มา
เปรียบเทียบผสมผสานกับการจัดวางโครงเรื่องของเรื่อง 
เลา 4 ประเภท คือ 1) โครงเรื่องแบบตลก (Comedy) ที่มัก
จบลงดวยความสมหวัง (Joy) มีคานิยมเปาหมาย คือ ความ 
สุข (Happiness) มีความสัมพันธกับฤดูใบไมผลิ (Spring) 
2) โครงเรื่องแบบโศกนาฏกรรม (Tragedy) มักจบลงดวย
ความเศรา (Sadness) คานิยมเปาหมาย คือ ปญญา (Wis-
dom) สัมพันธกับฤดูใบไมรวง (Autumn) 3) โครงเรื่อง
แบบรักหวาน (Romance) มักจบลงดวยการหวนถึงสิ่งงด 
งามในอดีต (Nostalgia) คานิยมเปาหมาย คือ ความสงบ 
(Peace)  และความงาม  (Beauty)  สัมพันธ กับฤดูรอน 
(Summer) และ 4) โครงเรื่องแบบเยยหยัน (Irony) มักจบ
ลงดวยความประหลาดใจ  (Surprise) คานิยมเปาหมาย       
ก็คือ  ความตื่นเตน  (Excitement) สัมพันธกับฤดูหนาว 
(Winter) 

การแบงโครงเรื่องออกเปน 4 รูปแบบนี้ Stern (1995) 
ประยุกตมาจากการวิเคราะหวรรณกรรม ซึ่งความสัมพันธ 
สามารถที่จะผสมผสานกันในหลายรูปแบบ คือ โครงเรื่อง
แบบตลกก็สามารถผสมผสานกับโครงเรื่องแบบรักหวาน 
หรือโครงเรื่องแบบเยยหยันไดเชนเดียวกัน เปนตน สําหรับ
ขอมูลที่ Stern นํามาวิเคราะหก็เปนขอมูลที่มีการตีพิมพไว
แลว เปนเรื่องเลาของผูบริโภคในการบริโภคที่เกี่ยวเนื่อง
กับพิธีกรรมงานฉลองในวันขอบคุณพระเจา รวมกับการ
วิเคราะหงานโฆษณา และคูปองที่ตีพิมพลงในหนังสือ 
พิมพ New York Times ในชวงกอนวันขอบคุณพระเจา 
โดยการนําขอมูลที่รวบรวมไดทั้งเรื่องเลา และงานโฆษณา
มาตีความรวมกันกับแนวคิดเรื่องคานิยม ไดขอสรุปวา 
เรื่องเลาทางการบริโภคนั้นมีโครงเรื่องเกี่ยวพันอยางลึกซึ้ง
กับภาพตนแบบของฤดูกาลทั้งสี่ เปรียบไดกับวงจรชีวิต
ของมนุษย 

งานของ Holt (2003) ศึกษาการเลาเรื่อง (Storytelling) 
ในงานโฆษณาดวยการตีความความหมายในการเลาเรื่อง

ของงานโฆษณาในโทรทัศนวา มีการนําเสนอเรื่องเลาที่  
อิงกับภาพตนแบบบางประการ โดยเขาไดศึกษาโฆษณา
เครื่องดื่ม Mountain Dew ในแผนรณรงคโฆษณาชุด Do 
the Dew ซึ่งแผนรณรงคโฆษณาชุดนี้ไดเสนอภาพของ   
คนที่ไมไดเปนคนทํางาน มาแสดงการเลนกีฬาเอ็กซตรีม
ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการตอสูดวยแนวทางแบบของตน   
เรื่องเลาแสดงภาพของคนอเมริกันที่แทจริงที่เปนตัวของ
ตัวเอง ถาจะเลนกีฬาก็ไมตองตามอยางกีฬาทั่วไปที่คนอื่น
นิยมเลนกัน ซึ่งภาพก็แสดงใหเห็นถึงการเผชิญหนากับ
เรื่องที่เสี่ยงอันตรายอยางมากในแนวทางที่ดูหลุดโลก คน 
ที่ดื่ม Mountain Dew ดูเปนคนที่มีบุคลิกภาพเปนผูชายที่
ชอบเสี่ยงอันตรายแบบสุดขั้วซึ่งจะจบลงดวยความสนุก 
สนาน งานโฆษณาจึงนําเสนอภาพของผูที่เปยมไปดวย
กําลังที่แทจริงเปนคนแบบสุดโตง มีความพิเศษ และมี
รสนิยม  

ตอมาในงานของ Holt และ Thompson (2004) ทั้งสอง
ไดต้ังขอสังเกตวา ประสบการณในการบริโภคนั้นสวน
ใหญดูเหมือนกับมีการวางแผนเอาไวกอน ดังนั้น การ
สื่อสารแบบบอกตอ หรือการเลาสูกันฟง (Word-of-mouth) 
ก็จึงเปนสวนสําคัญที่จะสื่อสารวาเรื่องเลาตางๆ  นั้น
ถายทอดไปอยางไร โดย Holt และ Thompson ต้ังขอ  
เสนอเอาไววา ชาวอเมริกันนั้นมีตนแบบในอุดมคติวาตอง
เปนแบบวีรบุรุษประเภทแบบชอบใชกําลัง (Man-action-
hero) งานชิ้นนี้ใชวิธีการศึกษาแบบการวิเคราะหวาทกรรม
ในเรื่องของความเปนชายที่นําเสนอในหนังสือ ภาพยนตร 
หนังสือพิมพ รายการโทรทัศน รายการขาว และเพลง 
ประกอบกับการสัมภาษณผูบริโภคสองคนที่อยูในระดับ
ชนช้ันกลาง (Middle Class) หนึ่งคน และอยูในระดับชน
ช้ันทํางาน (Working Class) หนึ่งคน จากผลการศึกษา
พบวา มีตนแบบสองลักษณะคือ คนที่มีบุคลิกภาพแบบ     
ผูหาเลี้ยงครอบครัว (Breadwinner) ซึ่งเปนตัวแทนของ  
คนที่ประสบความสําเร็จ สื่อวาดินแดนของสหรัฐอเมริกา
เปนดินแดนแหงโอกาส และอีกรูปแบบหนึ่ง คือ บุคลิกภาพ
แบบขบถ (Rebel) เปนตัวแทนในลักษณะของคาวบอย
ตะวันตก สื่อถึงการผจญภัย โดยเรียกช่ืออุดมคติทั้งสอง
แบบนี้วาเปนบุคลิกภาพแบบวีรบุรุษเพศชาย  (Heroic 
Masculinity) ซึ่งเปนการสรางตัวตนผานกระบวนการ
บริโภค และไดขอสรุปวากระบวนการบริโภคน้ันก็มีโครง 
สรางเหมือนกับละครชีวิตที่เขมขน 



 

ในการศึกษาของ Escalas (1998, as cited in Wood-
side et al., 2008) นั้นแตกตางของไป Escalas เสนอวิธี  
การประเมินเรื่องเลาของตราสินคาออกเปนระดับดีหรือ  
ไมดี 6 ประการ โดยการใชมาตรวัด 5 ลําดับ แบงเปนการ
ใหผูบริโภคใหคะแนนเรื่องเลาดังกลาว 1 หมายถึง ไมมีเลย 
(Not at All) และ 5 หมายถึง มีอยางมาก (Very Much) โดย
การพิจารณาถึงพฤติกรรมของตัวเอกที่มีตอเปาหมายของ
เรื่องเลาเหลานั้นวามีมากหรือนอยเพียงใด ประการที่ 1)  
คือ เรื่องเลาเหลานั้นสามารถขยายใหเห็นความคิดของตัว
เอกที่จะมีพฤติกรรมนําพาใหบรรลุจุดมุงหมายได ซึ่งเรื่อง
เลานั้นจะตองใหขอมูลที่เกี่ยวของกับจิตสํานึก และจิต    
ใตสํานึกของตัวเอกและตัวละครอื่นๆ ที่เกี่ยวของดวย 2)  
เรื่องเลาเหลานั้นตองทําใหสามารถเขาใจความคิดและ
ความรูสึกของตัวเอกได คือ มีการใหขอมูลเกี่ยวกับความ 
กาวหนา หรือการเปลี่ยนแปลงของชีวิตที่ตัวละครเอก
ปรากฏอยู 3) เรื่องเลานั้นตองแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยน 
แปลงที่เกิดขึ้นกับชีวิตของตัวละคร คือ เรื่องเลานั้นจะ    
ใหขอมูลของเหตุการณวาการเปลี่ยนแปลงนั้นสงผลตอ  
ตัวละครเอกอยางไร 4) เรื่องเลานั้นตองสามารถอธิบาย
ความเปนมาเปนไปของสิ่งที่เกิดขึ้นได คือ ตองทราบวา  
สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมีสาเหตุมาจากอะไร บอกถึงจุดหักเห หรือ
จุดเปลี่ยน (Turning Point) ของเรื่องที่จะสงผลใหตัวเอก
ตองมีการเริ่มตน ตัดสินใจ หรือแกไขเรื่องเลาบางอยาง    
5) เรื่องเลานั้นตองมีการวางเคาโครงมาเปนอยางดี ต้ังแต
จุดเริ่มตนที่เหตุการณเกิดขึ้น จุดหักเหในตอนกลางของ
เรื่อง และจุดจบที่เปนบทสรุปของทั้งหมด ซึ่งเรื่องเลา
ทั้งหมดจะตองใหแสดงเห็นถึงสถานการณตางๆ อยาง
ชัดเจน และ 6) เรื่องเลาทั้งหมดตองมีจุดเนนไปที่เรื่องบาง
ประการมากกวาที่จะเปนเรื่องเลาที่เกิดขึ้นไดทั่วไป หรือ
เรื่องเลาที่เปนนามธรรมมากเกินไป 

สวน Randazzo (2006) สนใจมุงความสนใจในการ 
ศึกษาประเด็นการเขามาทําตลาดในสหรัฐอเมริกาของ
รถยนต Subaru จากประเทศญี่ปุน เขาใชวิธีการศึกษาแบบ
การวิเคราะหเชิงลึก (In-depth Analysis) เนื้อหาของงาน 
 

โฆษณา เนนชวงเขามาทําการบุกเบิกตลาดที่ Subaru จาง
บริษัทตัวแทนโฆษณาในสหรัฐอเมริกาเปนผูวางแผน     
กลยุทธโดยการใชวิธีการเลาเรื่องแบบผูกกับตัวละคร 
Crocodile Dundee แสดงโดย Paul Hogan ซึ่งเปนตัวเอก
จากภาพยนตรของประเทศออสเตรเลีย ภาพยนตรเรื่องนี้
ไดรับความสําเร็จมากในการฉายทั่วโลก ตัวละครที่เลือก
มานี้สามารถสรางภาพลักษณใหรถยนต Subaru มีภาพ 
ลักษณของการผจญภัย เขาเรียกกลยุทธการโฆษณานี้วา  
กลยุทธการโฆษณาดวยการเลาเรื่อง (Strategic Storied 
Advertising) โดยเสนอวากลยุทธการโฆษณาดวยการเลา
เรื่องสามารถเปนไดมากกวาวิธีการสื่อสารขอมูลของ 
สินคา การใหความบันเทิง หรือกลยุทธการขายระยะสั้น 
แตเปนการสื่อสารโดยใชพลังของอารมณมาดึงดูด และ  
วิธีนี้สามารถที่จะสรางตราสินคาใหอยูไดอยางยาวนาน 

การศึกษาของ Kniazeva และ Belk (2007) นั้นแตก 
ตางจากนักวิชาการทานอื่นที่สนใจการเลาเรื่องของโฆษณา 
หรือเรื่องเลาจากผูบริโภค Kniazeva และ Belk กลับสนใจ
ศึกษาการใชเรื่องเลาที่มาเกี่ยวของกับการออกแบบบรรจุ
ภัณฑอาหารสําเร็จรูป ซึ่งทําใหเกิดความรูสึกวาอาหาร
เหลานั้นมีความเปนธรรมชาติมากขึ้น ซึ่งมีการใชรูปแบบ
ของเรื่องเลาแบบโบราณ  และภาพตนแบบจากอดีต         
มาดัดแปลงใหรวมสมัย  เชน  การดัดแปลงใหพระเจา  
(God) กลายมาเปนบริษัท (Corporation) รูปแบบของสวน 
(Garden) กลายเปนฟารม (Agro-chemical Farms) สวรรค 
(Paradise)  กลาย เปนหองทดลอง  ( Labs)  ความ เปน
ธรรมชาติ (Nature) กลายมาเปนเทคโนโลยี (Technology) 
จิตวิญญาณ (Soul) กลายมาเปนเงินดอลลาร (Dollar) และ
หัวใจ (Heart) กลายเปนหุนยนต (Robot) เปนตน เพื่อสราง
การเลาเรื่องแบบหลังสมัยใหม (Postmodern) มีการเสริม
กําลัง  และยกระดับผลิตภัณฑใหสูงยิ่ งขึ้น  งานชิ้นนี้
วิเคราะหวิธีการใชบรรจุภัณฑในการเลาเรื่องเหมือนกับ   
วาบรรจุภัณฑเหลานั้นเปนสิ่งที่ผลิตวัฒนธรรม (Cultural 
Production) และศึกษาตัวบรรจุภัณฑของอาหารเหมือนดัง
กับวาเปนตัวขับเคลื่อนสําคัญเพื่อสรางเรื่องเลาใหกับตรา 
 



 

สินคา ซึ่งขอคนพบก็แสดงใหเห็นวา บริษัทอาหารนั้นมี
ความตั้งใจในการใชแนวคิดเรื่องเลาของตราสินคามาทํา
การสื่อสารผานบรรจุภัณฑของอาหารเพื่อสื่อสารไปยัง
ผูบริโภคอยางแยบยล 

 
ความสัมพันธระหวางเร่ืองเลา และการสื่อสารการตลาด 

การที่การสื่อสารการตลาดหันมาใหความสัมพันธ  
กับการศึกษาการเลาเรื่องเพราะ เรื่องเลามักเขามามีอิทธิพล
กับผูบริโภค โดยธรรมชาติสวนใหญแลว คนทั่วไปมักชอบ
ที่จะแบงปนเรื่องเลาสูกันฟง โดยมีเหตุผล 3 ประการที่จะ
สนับสนุนพฤติกรรมนี้ คือ ประการที่ 1) การที่ไดเลาเรื่อง
เปนการเติมเต็มความสุขของผู เลา  เพราะเรื่องเลานั้น
อนุญาติใหผู เลาสามารถสวมบทบาทเปนตัวละครเอก   
ของเรื่องที่ตนเลาไปพรอมๆ กับเปนผูฟงไปดวยในคราว
เดียวกัน เปนหนทางที่ผูเลาจะสามารถระบายความอัดอั้น 
หรือแบงปนความสุขในเหตุการณตางๆ ซ้ําแลวซ้ําอีก 
รวมถึงเปนวิธีการที่จะหวนระลึกถึงความทรงจําเกาๆ ได
อีกดวย (Schindler & Holbrook, 2003) ประการที่ 2) เรื่อง
เลาเหลานั้นในบางครั้งถูกเรียบเรียงมาความทรงจําระดับ
จิตสํานึก แตโดยมากแลวมักจะมาจากระดับจิตไรสํานึก  
ซึ่งเปนประสบการณที่เกี่ยวของกับภาพตนแบบในหลาย
ลักษณะ เพราะโครงเรื่องของนิทานมักจะประกอบดวย   
ตัวเอกที่มีตนแบบที่หลากหลาย เชน วีรบุรุษ นักรัก ขบถ 
นักปราชญ หรือตัวตลก เปนตน และประการที่ 3) การเลา
เรื่องมักแฝงแงคิด ความหมายที่ลึกซึ้งอยูในเหตุการณ 
ตางๆ ตามที่ปรากฏในทองเรื่องเพ่ือเปรียบเปรยถึงตัว   ผู
เลาเอง หรืออาจเปรียบกับผูอื่น (Woodside et al., 2008) 
การเลาเรื่องจึงเปนการชดเชยความสุขที่สูญเสียไปได และ
ยังมีงานวิจัยดานพฤติกรรมผูบริโภคหลายชิ้นที่สนับสนุน
ความคิดที่วาผูบริโภคนั้นมักจะใชความคิดในเชิงบรรยาย
เรื่องราว (Narrative) มากกวาที่จะคิดอยางมีขอโตแยง
แสดงเหตุผล (Argumentative) หรือใชความคิดในการจัด
ระเบียบเรื่องเลาแบงประเภทตางๆ (Paradigmatic) (เชน 
Holt, 2004; Holt & Thompson, 2004; Well, 1989, as cited 
in Woodside et al., 2008) 

นอกจากนั้น ตามความคิดของ Bruner (1990, as cited 
in Woodside et al., 2008) เสริมวา สิ่งที่สามารถนํามา
พิจารณาวาเรื่องเลาของตราสินคานั้นเปนเรื่องราวที่ดีหรือ 
ไมดีมีสวนประกอบ 2 สวนดวยกัน คือ 1) สวนที่เกี่ยวของ

กับการกระทํา (Landscape of Action) และ 2) สวนที่เกี่ยว 
ของกับจิตสํานึก (Landscape of Consciousness) โดย 
Bruner ไดอธิบายไวตามลําดับ คือสวนของการกระทํานั้น
เกี่ยวของกับเหตุการณที่ เกิดขึ้นจากที่ เห็นดวยตาเปลา   
หรือเกิดในจินตนาการก็ได ประกอบไปดวยความเปน  
เหตุเปนผลกันจากจุดเริ่มตนของเรื่องเลา พฤติกรรมที่
ดําเนินไป ตลอดจนผลลัพธของเหตุการณนั้น และในสวน
ของจิตสํานึก คือ การที่เรื่องเลาเหลานั้นปลอยใหผูบริโภค
สามารถเขาไปมีสวนรวมในการรับรู สัมผัสถึงความรูสึก
เหมือนกับวาตนเองไดกลายเปนสวนหนึ่งของตัวเอกใน
เรื่องเลานั้น ซึ่ง Delgadillo และ Escalas (2004) กลาววา  
ถาเรื่องเลาของตราสินคานั้นสามารถทําใหผูบริโภค
สามารถเขาถึงทั้งสองสวนไดก็จะประสบผลสําเร็จมาก 
กวารับรูแคเพียงสวนใดสวนหนึ่งเทานั้น 

มีความเชื่อมโยงบางประการระหวางเรื่องเลา คานิยม
ของผูบริโภค และการโฆษณา นักการตลาดจึงไมควรที่จะ
มองขาม ความสัมพันธนี้จะแสดงใหเห็นวาโครงสรางของ
เรื่องเลาที่แตกตางกันก็จะทําใหมีการตีความถึงคานิยมที่
แตกตางกันดวย (Rokeach, 1974) โดยสามารถเปรียบเทียบ
วาโครงเรื่องนั้นเปนเหมือนกับวิธีการ (Means) สวนจุดจบ
ของเรื่องเลานั้นเปรียบไดกับเปาหมาย (End) เรื่องเลา      
แตละแบบจึงยอมสงผลถึงจุดจบที่แตกตางกัน ซึ่งแนวคิด
ทางการตลาดสามารถก็จับเอาการคลองจองของโครงเรื่อง
แตโบราณที่หลากหลายนี้มานําเสนอในรูปแบบการเลา
เรื่องในงานโฆษณาอีกครั้งหนึ่ง (Stern, 1995) 

Holt (2003) นําความคิดเกี่ยวกับเรื่องเลาเขามาศึกษา
ตราสินคา เนื่องจากเขาเชื่อวาเรื่องเลานั้นสามารถเปลี่ยน
ตราสินคาธรรมดาใหกลายมาเปนสัญลักษณ (Icons) ที่
สําคัญกวาความหมายดั้งเดิมของตัวมันเอง โดยการที่ตรา
สินคานั้นปลอยใหผูบริโภคไดเขามามีประสบการณกับ
เรื่องเลาของตราสินคาทั้งในระดับจิตสํานึก และจิตไร
สํานึก เรื่องเลานั้นจึงประกอบไปดวยตัวละครมากมาย 
โครงเรื่องที่มีจังหวะจะโคน โดยที่เรื่องเลาเหลานั้นชวย  
ใหผูบริโภคสามารถทําความเขาใจโลกไดมากกวาเดิม  
และดูเหมือนวาเรื่องเลาเหลานั้นไดใหแงคิดวามนุษยควร
จะดําเนินชีวิตอยูอยางไรในโลกใบนี้ และเปนเหมือนสิ่ง   
ที่จะชี้แนะแนวทางในการคลี่คลายปญหาที่เกิดขึ้น ตรา
สัญลักษณ หรือตราสินคานั้นจึงเปนเหมือนสิ่งที่บรรจุเรื่อง
เลาปรัมปราเอาไวภายใน และรูปแบบของตราสินคาเองที่



 

ทําใหเรื่องเลาเหลานั้นสามารถจับตองไดอยางเปนรูปธรรม 
และสามารถเขาถึงไดงายอีกดวย 

เมื่อเรื่องเลา และการเลาเรื่องมีความสําคัญ จะเห็นได
วาบริษัทช้ันนําตางๆ จึงมักที่จะมีเรื่องที่ เลาเปนตํานาน
เกี่ยวกับความเปนมาของการกอต้ังบริษัท หรือตนกําเนิด
ของผลิตภัณฑ (Solomon, 2002) เรื่องเลาเหลานั้นมักจะ
กลาวถึงสิ่งที่ตกทอดสืบตอกันมาถึงเรื่องเลาประวัติของ     
ผูกอต้ัง หรืออาจเปนตนกําเนิดของการออกแบบ Levi-
Strauss (1977) นักมานุษยวิทยาชาวฝรั่งเศสเปนผูที่ริเริ่ม
ศึกษาโครงสรางของเรื่องเลาของ Myth เหลานี้ โดยการ 
ศึกษาเรื่องของคูตรงขาม (Binary Opposition) เชน ความดี
และความชั่ว ธรรมชาติและเทคโนโลยี ในทุกวัฒนธรรม
มักจะมีตํานาน หรือนิทานที่เลาขานสืบตอกันมา บางครั้ง
แปลกประหลาด ลึกซึ้ง และสามารถเขาใจไดยาก แตเรื่อง
เลาเหลือเช่ือเหลานั้นก็ถูกนักการตลาดในปจจุบันหยิบยก
เอามาเปนกลยุทธในการวางแผนตราสินคา เชน ความ
เช่ือถือในเรื่องของตัวเลขนําโชค (Lucky Number) การนับ
ถือเครื่องลาง สีของเสื้อผาที่เปนมงคลกับผูสวมใส หรือ
สินคาที่ผูบริโภคเหลานั้นเชื่อวาจะนําโชคดีมาให 

การศึกษาเรื่องเลาเกี่ยวกับ Brand Myth นั้นมักจะมี
องคประกอบที่สําคัญอยู 2 ประการ คือ การลําดับเรื่อง   
เลา (Chronology) และความเปนเหตุเปนผลของเรื่องเลา
เหลานั้น (Causality) (Delgadillo & Escalas, 2004) การ
ลําดับเรื่องเลานั้นเกี่ยวของกับการจัดระเบียบของเวลาใน
แตละเหตุการณ และสิ่งที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องเปนตอนๆ 
โดยสวนมากเรื่อง เล าก็มักจะแบง เปนตอนตนเรื่อง 
ตอนกลาง และตอนจบ องคประกอบอีกประการหนึ่ง       
ก็คือ ความเปนเหตุเปนผลของเรื่องเลาเหลานั้น ซึ่งสวนนี้ 
ก็จะเกี่ยวของกับความสัมพันธกันระหวางองคประกอบ
ยอยๆ ของแตละสวนที่มาประกอบเขาดวยกัน ซึ่งมักจะ
ประกอบไปดวย ฉากตามทองเรื่อง การกระทํา ตลอดจน
บทสนทนาที่ เกิดขึ้น องคประกอบเหลานี้จะเปนสวน 
ประกอบที่ทําใหเรื่องเลาเหลานั้นมี เหตุผลเปนไปได
นาเชื่อถือ 

เรื่องเลาแบบนิทานปรัมปราทั้งหลายนั้นมักที่จะมี
โครงสราง Holt และ Thompson (2004) จึงตั้งขอสังเกตวา 
รูปแบบของวิธีการเลาเรื่องนั้นมีความสําคัญตอโครงสราง
ของเรื่องเลาเปนอยางมาก ทั้งสองคิดวารูปแบบการบริโภค 
 

นั้นเหมือนกับเรื่องเลาที่ถูกวางแผนมาอยางดี การบริโภค
ของผูบริโภคนั้นจึงเหมือนกับละครเรื่องหนึ่งที่มีการเขียน
บทเอาไวแลว การดําเนินเรื่องอาจมีการจัดฉากใหตัวเอก
เปนผูที่ตองตกอยูในสถานการณที่มีความเสี่ยงบางประการ 
เมื่อสถานการณทวีความตึงเครียดขึ้นอยางมาก ก็ใหตัว  
เอกนั้นแสดงความสามารถในการแกปญหาในตอนสําคัญ
ที่เปนจุดพลิกผันของทองเรื่อง ซึ่งนักการตลาดก็เสนอวา
สิ่งที่จะเขามาชวยเหลือผูบริโภคในขั้นตอนนี้ก็อาจเปน   
คนที่จะเสนอตัวเขามาเปนผูชวย หรืออาจเปนผลิตภัณฑ 
ตราสินคา หรือบริการบางอยางที่เขามาแกไขปญหาก็ได 
(Fournier, 1998) ซึ่งก็จะเห็นวาเรื่องเลาในตํานาน เทพ
นิยาย หรือนิทานพื้นบานก็มักที่จะมีการดําเนินเรื่องใน
ทํานองนี้เชนเดียวกัน 

เรื่ อง เล า  (Story)  และการเล า เรื่ อง  (Storytelling) 
สามารถใชเปนเปนสิ่งที่เก็บรวบรวมถึงการทําความเขาใจ
รูปแบบทางจิตวิทยาของผูบริโภค (Holt, 2004) Jung 
(1968) ก็ใชเรื่องเลาและตํานานในการศึกษาเรื่องภาพ
ตนแบบ (Archetype) ของเขา จากความคิดนี้จึงทําใหเกิด
การศึกษารูปแบบของการใชเรื่องเลา และการเลาเรื่องใน
การพัฒนาดานการตลาด ซึ่งพบวาบางครั้งผูบริโภคก็ใช
การเลาเรื่องของตัวเองผานการบริโภคตัวผลิตภัณฑ หรือ
ผานตราสินคาบางอยางที่ตนเปนเจาของ (Hirschman, 
1986; Kozinets, 2002; Woodside & Chebat, 2001) 
บางครั้งก็เกี่ยวของกับปฏิสัมพันธที่ ผูบริโภคมีตอตรา 
สินคานั้น (Fournier, 1998) ซึ่งในเรื่องเลาเหลานั้นผูบริโภค
ก็จะเลาเรื่องของตัวเองกับตราสินคา ทําใหการบริโภค
สินคาใดๆ มีลักษณะเปนเรื่องเปนราว (Holt, 2003) ยก 
ตัวอยางเชน งานวิจัยของ Woodside และ Chebat (2001) ที่
ประยุกตใชทฤษฎีสมดุล (Balance Theory) มาใชอธิบาย
พฤติกรรมของครอบครัวชาวยิววา ชาวยิวนั้นมีการนึก    
ถึงเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติเกี่ยวกับนาซี และการฆาลาง
เผาพันธุเมื่ออยูในสถานการณที่มีการพิจารณาตัดสินใจ
เลือกซื้อรถยนตยี่หอของเยอรมัน ซึ่งการตัดสินใจซื้อ
หรือไมซื้อนี้ก็เพื่อเปนการเพิ่มระดับความสมดุลในจิตใจ 
ดังนี้แลว การศึกษาเรื่องเลาอยางเปนระบบจึงไดรับความ
สนใจจากนักการตลาด และมีการพัฒนาแนวทางการศึกษา
ในหลายลักษณะ 

 
 



 

สรุปและอภิปรายผล 
จากที่กลาวมา แนวทางการศึกษางานวิจัยดานพฤติ-

กรรมผูบริโภคจะเนนไปที่การวิเคราะหเนื้อหาของเรื่อง 
เลา จะเห็นวาการศึกษาสวนใหญมีหนวยในการวิเคราะห 
(Unit of Analysis) ที่คลายคลึงกัน คือ มักจะใชการศึกษา
เรื่องเลาที่มาจากผูบริโภค (Consumer Myth) เชน ในงาน
ของ Levy (1981) และ Papadatos (2006) และ Thompson 
(2004) ซึ่งอาจเรียกในชื่ออื่นที่ตางกัน เชน เรื่องเลาเกี่ยวกับ
การบริโภค (Consumption Story) ขอความของผูบริโภค 
(Consumer Text) ขอสัญญาของผูบริโภค (Consumer 
Protocol) การพรรณาของผูบริโภค (Consumer Narrative) 
และนิทานเกี่ยวกับการบริโภค (Consumption Tale) (Stern, 
1995) โดยมีการศึกษาทั้ง 2 แนวทาง คือ ศึกษาแบบโครง 
สรางนิยม และหลังโครงสรางนิยม ที่ถูกนักการตลาด  
หยิบยืมมาใชในการศึกษาวิจัย (เชน Hirschman, 2000; 
Holt, 2003; Kniazava & Belk, 2007; Levy, 1981; 
Randazzo, 1993; Stern, 1995) แตอยางไรก็ตาม การศึกษา
ก็มักจะเนนประเด็นหลักไปที่การเลาเรื่องดวยภาพ และ
ถอยคํา   ในงานโฆษณา (Stern, 1995; Thompson, 2004) 

การวิเคราะหขอมูลในการศึกษาเรื่องเลาเปนการ 
ศึกษาที่ตองอาศัยการตีความ ซึ่งตองมีการตรวจสอบ  
ขอมูลจากหลากหลายแหลงและเปรียบเทียบกับหลาก 
หลายทฤษฎีเพื่อที่จะใหขอสรุปมีความนาเชื่อถือ โดยวิธี 
Hermeneutical ของ Thompson (1997) นั้นก็เปนวิธีที่มี
ความเหมาะสมในการประยุกตนํามาศึกษา เพราะเนนทั้ง
การวิเคราะห และตีความรวมกันทั้งดานของขอมูลเรื่อง  
เลาที่พบ และนํามาตรวจสอบรวมกันกับการอานทฤษฎี   
ทําสลับกันกลับไปกลับมา จนกระทั่งขอมูลที่พบนั้นถูก
อธิบายจนครบทุกแงมุม การศึกษาในลักษณะนี้ขอมูลเรื่อง
เลาตางๆ ก็จะสามารถถูกอธิบายไดอยางกระจาง 

จึงเห็นไดวา ประเด็นการประยุกตใชเรื่องเลาที่มี
โครงสรางมาแตโบราณก็เปนที่สนใจศึกษาของนักการ
ตลาด เรื่องเลาสามารถเปลี่ยนตราสินคา (Brand) ใหกลาย
มาเปนสัญลักษณที่มีความพิเศษ (Icon) มีความลึกซึ้งกวา
ความหมายเดิมของตัวเอง องคความรู เกี่ยวกับการเลา   
เรื่องของตราสินคาจึงสามารถศึกษาในหลายทิศทาง ทั้ง   
ยังสามารถหลอมการสื่อสารการตลาดรวมเขากับการศึกษา
ทางดานสังคมวิทยา และมานุษยวิทยาไดอีกดวย 
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