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บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้ งนี้มุ่ งวิ เคราะห์  และอธิบายถึงกล ยุทธ์การสร้างตราสินค้าบุคคล 
กระบวนการ สื่อสารตราสินค้า การออกแบบสาร การใช้เครื่องมือออนไลน์ และพฤติกรรมของ
ผู้ติดตาม ผ่านทาง สื่อสังคมออนไลน์ประเภทแฟนเพจ การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน 
(Mixed Methods Research) ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method) 
และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Method) โดยใช้สัมภาษณ์เจาะลึกผู้สร้างและ
ดูแลแฟนเพจกลูต้าสตอรี่ วิเคราะห์ สารที่ใช้สื่อสารในแฟนเพจ ท าการวิเคราะห์สารที่ได้รับความ
นิยมสูงสุด 3 อันดับ โดยมีระยะเวลาศึกษาย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 จนถึง 31 
ตุลาคม 2557 และสอบถามความคิดเห็นของผู้ติดตามแฟนเพจกลูต้าสตอรี่  โดยการใช้ 
แบบสอบถามออนไลน์ ผ่านทางหน้าแฟนเพจ www.facebook.com/GlutaStory จ านวน 773 
ชุด 

 ผลการศึกษาพบว่า สื่อสังคมออนไลน์ประเภทแฟนเพจนั้นมีบทบาทอย่างมากในการสร้าง 
ตราสินค้าบุคคลในปัจจุบัน สามารถใช้เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
ตรงจุด และรวดเร็ว สิ่งที่ส าคัญที่สุดนั้นคือ การสร้างจุดเด่นที่ชัดเจนเป็นของตนเอง มีความ
แตกต่างจากผู้อ่ืน สร้างคุณค่าให้ตนเอง รวมไปถึงการออกแบบสารให้น่าติดตาม และสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้ติดตาม อย่างต่อเนื่อง 

 การสร้างตัวตนผ่านทางเว็บไซต์ ของกลูต้าสตอรี (GlutaStory) นั้น ได้มีการเผยแพร่
ข้อมูล จากกลุ่มคนในแวดวง (Field) คนรักสัตว์ด้วยกัน รู้จักแล้วท าการบอกต่อ (Word of 
Mouth) จนเกิด เป็นกระแส ท าให้สามารถขยายวงเพ่ิมให้คนที่ไม่เคยรู้จักเข้ามาค้นหา และ
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รู้จักกลูต้าจากสุนัขจรธรรมดา ที่กลายมาเป็นสุนัขเซเลปบนโลกออนไลน์มากยิ่งขึ้น อีกทั้งแฟนเพ
จกลูต้าสตอรี (GlutaStory) ยังเป็น แฟนเพจที่สร้างแรงบันดาลใจ รณรงค์ให้คนทั่วไปหันมาใส่ใจ
สุนัขจรมากยิ่งขึ้นอีกด้วย  

ค าส าคัญ: กลยุทธ์การสร้างตราสินค้าบุคคล, พฤติกรรมของผู้ติดตาม, แฟนเพจ 
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Abstract 

 This research aims to analyze and explain Personal branding strategy, 
Branding communication process, Content design, Online media tools and Social 
media Follower behaviors (fanpage).  This research is a Mixed method research - 
Qualitative research method and Quantitative research method through In-depth 
interviews from ‘Gluta Story’ page owner and page administrator, content usage 
on fanpage analysis and Top Three message popularity analysis. The study period 
was from September 1, 2013 to October 31, 2014.  The study also asked for the 
opinions of ‘GlutaStory’ fanpage followers using 733 Sets of online Questionnaires 
on www.facebook.com/GlutaStory. 

 According to the result, It is found that fanpage social media plays 
important role on personal branding creation. At present, it can be manipulated 
as an important tool to access the target groups pertinently and quickly.  The 
most important thing is that it can create clear strengths, show differentiation, 
create its self-value and design remarkable messages and continuously strengthen 
relationship with its followers. 

 Self-Creation via Gluta Story begins its data propagation from animal-lover 
filed who creates word-of-mouth.  As a result, there are new entrants from all 
over the place who begin to search and get to know Gluta.  Many ordinary stray 
dogs are becoming celeb ones online.  Moreover, Gluta Story is an inspirational 
fanpage which promotes on concerning stray dogs. 

Keywords : Personal branding strategy, Followers’ behaviors, Fanpage 

 

บทน า 

 การสื่อสารในปัจจุบัน เป็นยุคที่เทคโนโลยีต่างๆ ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ซึ่ง 
เทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารอย่าง “อินเตอร์เนต” ไปเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการสื่อสาร ส่งผล
ให้เกิดสังคมอีกหนึ่งมิติบนโลกออนไลน์  

 ในปัจจุบันโลกออนไลน์ได้เข้ามาเป็นส่วน หนึ่ งของการใช้ชีวิตประจ าวันของคนในทุก
ระดับ ทุกเพศและทุกวัยมากขึ้น ผู้คนจ านวนมากใช้ชีวิตอยู่ในโลกของสังคมออนไลน์ ไม่ว่าจะมา
จากการ ใช้งานของอินเตอร์เนตทั้งการติดตามข่าวสาร การสืบค้นข้อมูล การชม หรือซื้อสินค้า
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ออนไลน์ ดาวน์โหลด เกม เพลง ไฟล์ข้อมูลต่างๆ ดูภาพยนตร์  การเรียนรู้ออนไลน์ (e-Learning) 
การประชุม ทางไกลผ่านอินเตอร์เนต (VideoConference), การอัพโหลดข้อมูล หรือ สรรพคุณ
อ่ืนๆ อีกมากมายของ “Social Network” ได้เป็นที่แพร่หลาย เข้าสู่กลุ่มพ้ืนที่ความเป็นส่วนตัว
ของหลายคนภายในเวลารวดเร็ว ตัวอย่างเช่น Facebook, twitter ที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ
ผู้คนด้วยการเชื่อมต่อการติดต่อ สื่อสารกัน แบบผ่านตัวกลางจนเปรียบเสมือนเป็นโลกใบที่สอง (พี
ระยุทธ อาจอ านวย, 2557) 

  สื่ออินเตอร์เนตได้เข้ามามีบทบาทในสังคมไทยเป็นอย่างมาก เพราะในปัจจุบันสามารถ
เข้าถึง ได้ง่าย ส่งผลให้การติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคคล หรือองค์กรสามารถท าได้
สะดวก และ รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการหาข้อมูล ศึกษาหาความรู้ต่างๆ รวมไปถึงการสร้าง
ความบันเทิง  

 พฤติกรรมของผู้ใช้อินเตอร์เนตในประเทศไทยส่วนใหญ่เริ่มเข้าสู่เครือข่ายทางสังคม 
(Social Networking) มีการติดต่อและสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลในโลกออนไลน์ผ่านทางชุมชน
ออนไลน์ (Online Community) ที่มีลักษณะเป็นสังคมเสมือน (Virtual Community) ท าให้ผู้คน
สามารถรู้จักพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างรวดเร็วและ
ตลอดเวลาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อีกทั้งคุณสมบัติของเครือข่ายออนไลน์ที่มีลักษณะเป็นชุมชน 
สามารถกระจาย ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วกว่าสื่อที่มีอยู่ทั่วไปซึ่งข้อมูลข่าวสารเหล่านี้สามารถ
สะท้อนได้ถึงความสนใจ และความคิดเห็น ของผู้คนในสังคมออนไลน์ที่มีต่อเหตุการณ์ในสังคมแต่
ละช่วงเวลา (กนกวรรณ ดุษฎีพาณิชย์, 2555) 

 รายงานผลการส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เนตในประเทศไทย ปี 2557 ของส านัก
ยุทธศาสตร์ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เกี่ยวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบันเทียบกับปี 
2556 พบว่า ในปี 2556 เครือข่ายสังคมออนไลน์และแอปพลิเคชันยอดนิยม อันดับ1 คือ 
Facebook (ร้อยละ 92.2) ส าหรับผลการส ารวจของปี 2557 เครือข่ายสังคมออนไลน์ยอดนิยม
อันดับ 1 ยังคงเป็นของ Facebook โดยมีผู้ใช้อินเตอร์เนต ใช้บริการสูงถึงร้อยละ 93.7 อันดับ 2 
เป็น Line Application มีผู้ตอบว่าใช้งานร้อยละ 86.8 และ อันดับ 3 เป็นของ Google+ อยู่ที่
ร้อยละ 34.6 
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รูปภาพที่ 1 : แผนภูมิแสดงปริมาณของผู้ใช้อินเตอร์เนตเปรียบเทียบตาม เครือข่ายสังคม ออนไลน์
ที่ใช้บริก ารเป็นประจ าปี 2556 – 2557 

ที่มา: รายงานผลการส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เนตในประเทศไทย ปี 2557 

 นอกจาก Facebook จะเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลก 
โดยผู้ใช้งานสามารถสร้างข้อมูลส่วนตัว แชร์ความคิดเห็นส่วนตัว และนอกจากนั้นผู้ใช้ยังสามารถ  
ร่วมกลุ่มความสนใจส่วนตัว จัดระบบตาม สถานที่ท างาน โรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัยได้ ในขณะ
เดียว กันก็ยังเปน ชองทางส าคัญในการ สื่อสารตราสินคาใหกับผลิตภัณฑ หรือบุคคลผานทางแฟน
เพจ (Fan Page) ของเฟซบุคอีกดวย  

 Facebook Fan page สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์, 2555 อธิบายเกี่ยวกับ Facebook 
Fanpage ไว้ว่า “ Facebook Fanpage นั้น เปรียบเสมือนการสร้างหน้าเว็บไซต์ 1 หน้า ไว้บน 
Facebook ในนามของ แบรนด์, ผลิตภัณฑ์, องค์กร หรือ ผู้มีชื่อเสียง เพ่ือใช้ในการโปรโมท พูดคุย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับแบรนด์กับกลุ่มผู้ใช้งานบน Facebook ซึ่งผู้ใช้งานบน 
Facebook สามารถเข้า มากด Like เพ่ือ ติดตามข่าวคราว ความเคลื่อนไหวของแบรนด์ได้โดยที่
ไม่จ าเป็นต้อง เป็นเพื่อนกับผู้สร้าง  

 ผู้ใช้งานทุกคนสามารถสร้างแฟนเพจของตนเองได้ โดยง่าย และไม่เสียค่าใช้จ่ายจึงส่งผล
ให้ ผู้ใช้งาน Facebook ในประเทศไทยนิยมสร้างแฟนเพจกันขึ้นมาเป็นจ านวนมาก หลากหลาย
ประเภท แฟนเพจประเภทที่ได้รับความนิยมมากในประเทศไทย คือ ประเภทบุคคล ดารา 
นักเขียน วงดนตรี หรือบุคคลสาธารณะที่เป็นผู้ทรงอิทธิพลต่อคนอื่นๆ ในสังคมเป็นวงกว้าง รวมไป
ถึงแฟนเพจของสัตว์เลี้ยง โดยส่วนใหญ่แฟนเพจประเภทนี้ ตัวบุคคลจะไม่ได้สร้างขึ้นเอง แต่จะมี



 
86 

         

Journal of Communication and Management NIDA   Volume 1  Number 3 (September – December) 

แฟนคลับ หรือทีมงาน ผู้ดูแล สร้างข้ึนท าหน้าที่อัพเดตสถานะ เพ่ิมรูปภาพของบุคคลนั้นๆ และยัง
เป็นช่องทางการในโฆษณาสินค้าอีกทางหนึ่ง 

 ในอดีตนั้นการที่บุคคลธรรมดา จะกลายมาเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงได้นั้นต้องอาศัยปัจจัย 
สนันสนุนในหลายๆ ด้าน เช่นความสามารถที่โดดเด่น แต่ในปัจจุบันนวัตกรรมของสื่อที่ เกิดในยุค
ใหม่ การเกิดของโซเชียลมีเดีย เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม และโซเชียลแคม ซึ่งต่างมี
คุณสมบัติในการท าให้คนธรรมดา ใครก็ไม่รู้ที่เราไม่รู้จักในสังคม กลายเป็นใครสักคนที่เรารู้จักใน
สังคมได้ สิ่งเหล่านี้ สะท้อนสิ่งที่แอนดี้ วอร์ฮอล ศิลปินผู้น าศิลปะแนวป็อปคัลเจอร์ กล่าวไว้ว่า ใน
สังคมอนาคตคนธรรมดาจะกลายเป็นคนดัง และทุกคนต้องการชื่อเสียงโด่งดังอย่างน้อย 15 นาที 
ตามทฤษฎี ที่มีชื่อว่า 15 มินิท ออฟเฟรม หรือ 15 นาทีแห่งความโด่งดัง ในยุคนั้นคือโด่งดังจาก
การออกทีวี แต่ในยุคนี้ความโด่งดัง มาจากโซเชียลมีเดียผ่านภาพถ่าย คลิปต่างๆ (ธาม เชื้อสถา
ปนศิริ, 2557)  

 จึงท าให้เกิดปรากฏการณ์สร้างบุคคลธรรมดาให้กลายมาเป็นคนดังได้ เช่น วงรูม 39 
แม่บ้านมีหนวด ทูนหัวของบ่าว หรือในต่างประเทศเช่น ซูซาน บอยย์ จัสติน บีเบอร์ รวมไปถึงเจ้า
สุนัขบู (Boo) ก็ล้วนโด่งดังมา จากสื่อสังคมออนไลน์ จนได้รับการเผยแพร่ไปสู่วงกว้างในเวลา
ต่อมา (ยุทธิพงศ์ แซ่จิว,2556) 

 อุไรพร ชลสิริรุ่งสกุล (2556) อธิบายถึงคนดังจากสื่อสังคมออนไลน์ว่า คนดังที่เกิดจากสื่อ
สังคมออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นนักร้อง นักดนตรี ศิลปิน ดาวตลก สัตวฺเลี้ยง สิ่งที่ท าให้พวกเขาโด่ง
ดังนั้น ไม่ใช่ความบังเอิญ แต่เป็นความตั้งใจสร้างเนื้อหา ที่มีทั้งไอเดียที่น่าสนใจและมีคุณภาพ 
www.facebook.com/GlutaStory เป็นอีกหนึ่งแฟนเพจสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมเป็นอย่าง
มาก “กลูต้า” เป็นหมาพันธุ์ไทย จากหมาหลงที่กลายมาเป็นหมานางแบบเซเลบบนโลกออนไลน์ 
มีสโลแกนประจ าตัวที่ว่า “จากหมาหลง สู่ถนนนางแบบ” ความโด่งดังของกลูต้านั้นเกิดขึ้นจาก 
ความรัก การดูแลเอาใจใส่จากคุณ ยอร์ช สรศาสตร์ วิเศษสินธุ์ ผู้ที่ท าให้กลูต้ากลายเป็นหมาสุด
ฮอต (สุภิญญา นาคมงคล, 2557) ที่มีคนกดถูกใจใน แฟนเพจกว่า 100,000 คน ในระยะเพียง
เวลาไม่นาน เพราะทุกคนหลงใหล ในความน่ารัก ของเจ้า กลูต้าที่มีขนสีขาวนวล บวกกับรอยยิ้มที่
โดดเด่นท าให้ โด่งดังในโลกออนไลน์ ได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้ง ยังมีแฟนคลับคอยติดตามความ
เคลื่อนไหว เป็นจ านวนมาก และทั้งนี้ความโด่งดัง ส่วนหนึ่งของกลูต้า คือได้เป็น 1 ใน 10 กระทู้
สุดยอดแห่งปี 2013 ในเว็บไซต์พันทิป รางวัล Dog of the year 2013 จาก DogiLike.com และ
รางวัล Pantip Pick Of The Year จากงาน Thailand Zocial Awards 2014  

 อีกทั้งแฟนเพจของกลูต้านั้นยังได้ท ากิจกรรมร่วมกับผู้ที่ติดตามในแฟนเพจเป็นระยะๆ 
รวม ไปถึงการขายสินค้าที่ระลึกอย่างเช่น เสื้อ กระเป๋า หนังสือรวมภาพถ่ายของกลูต้า เพ่ือเป็น
การช่วย เหลือสังคม โดยน ารายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายไปช่วยเหลือสุนัขจรจัดตัวอ่ืนๆ อีกด้วย ซึ่ง
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ความ โดดเด่นของ กลูต้า ก็ไม่ได้โด่งดังเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น สื่อต่างๆ จากต่างประเทศก็
สนใจใน กลูต้าเช่นกัน ได้มีการแชร์เรื่องราวและภาพถ่ายของกลูต้าลงบนเวปไซต์ และนิตยสารชื่อ
ดังมากมาย ทั้งในเอเซีย และยุโรป 

 การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยจึงท าการศึกษากลยุทธ์การสร้างตราสินค้าบุคคล และพฤติกรรม 
ของผู้ติดตามผ่านแฟนเพจกลูต้าสตอรี่ (GlutaStory) เป็นกรณีศึกษา ในประเด็นของกลยุทธ์ต่างๆ 
การออกแบบสาร ช่องทางต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างชื่อเสียงของกลูต้าสตอรี และพฤติกรรมของกลุ่ม 
ผู้ติดตาม เพ่ือน าผลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ไปเป็นประโยชน์ ในการเพ่ิมองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ท า กลยุทย์การสร้างตราสินค้าบุคคล ผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ และ สามารถน าความรู้ที่ได้
ไปใช้ใน ธุรกิจประเภทอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษากลยุทธ์ในการสร้างตราสินค้าบุคคลของแฟนเพจกลูต้าสตอรี (Gluta Story) 

  2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผู้ติดตามที่มีต่อกลยุทธ์การสร้างตราสินค้าบุคคลของ      
แฟนเพจกลูต้าสตอรี (GlutaStory) 

วิธีการวิจัย 

 การศึกษาเรื่อง “กลยุทธ์การสร้างตราสินค้าบุคคลและพฤติกรรมของผู้ติดตามผ่านแฟน
เพจ กลูต้าสตอรี่” เป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Methods Research) ระหว่างการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research Method) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research 
Method) โดยผู้วิจัยด าเนินการดังนี้  
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ผลการวิจัย 

1. กลยุทธ์การสร้างตราสินค้าบุคคลของแฟนเพจกลูต้าสตอรี่ (GlutaStory)  

   จากการวิจัยพบว่ากลยุทธ์ที่ใช้ในการสร้างตราสินค้าบุคคลของแฟนเพจกลูต้าสตอรี 
(GlutaStory) มีดังนี ้

1.1 กลยุทธ์การสร้างองค์ประกอบของตราสินค้า 

 จากการสัมภาษณ์ผู้ดูแลแฟนเพจกลูต้าสตอรี (Gluta Story) สามารถสรุปผลการ
วิเคราะห์  ได้ว่าแนวทางท่ีใช้ในการสร้างตราสินค้าบุคคลนั้น ไม่มีความแตกต่างไปจากแนวทางการ
สร้าง ตราสินค้าโดยทั่วไป โดยรวมของตราสินค้านั้นจะต้องเป็นสิ่งที่จับต้องได้ และจับต้องไม่ได้ ให้
ความ รู้สึก ความหมาย และคุณค่า รวมไปจนถึงความสัมพันธ์ที่ดี ที่ทางผู้บริโภคมีให้กับตราสินค้า 
ไม่อาจ กล่าวได้เพียงแค่สัญลักษณ์ โฆษณา เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงความรู้สึกประทับใจที่มีต่อ ตรา
สินค้านั้นๆ ที่ได้ถูกสร้างข้ึนมาอยู่ในจิตใจของผู้บริโภค 

 การสร้างตราสินค้าบุคคลของกลูต้าสตอรี (Gluta Story) ซึ่งเป็นสุนัขที่ไม่สามารถสื่อสาร
ด้วย ตนเองได้ ในช่วงแรกคุณสรศาสตร์ วิเศษสินธุ์ ผู้ดูแลแฟนเพจกลูต้าสตอรี (Gluta Story) ได้มี
การสร้าง องค์ประกอบของตราสินค้ากลูต้าสตอรี (GlutaStory) ซึ่งประกอบไปด้วย ชื่อตราสินค้า 
(Brand Names) “กลูต้า” เป็นชื่อที่มาจากการเปรียบเทียบ (Metaphors) สีขนที่ขาวของกลูต้า 
กับสาร เร่งผิว ขาวกลูต้าไทโอน (Glutathione) โลโก้และสัญลักษณ์ (Logo and Symbol) 
สามารถระบุได้ถึงความ เป็นมิตร สามารถเชื่อมโยงของตราสินค้าได้ว่าเป็นสุนัขจากลายเส้นของ
ตัวอักษรที่มีลักษณะเหมือนกับขนของสุนัข ลักษณะเฉพาะตัว (Characters) ความสามารถในการ
นั่งโพสต์ท่าถ่ายรูปนิ่งๆ มองกล้อง และยิ้มได้ ซึ่งเป็นความแตกต่างจากสุนัขตัวอ่ืนๆ สโลแกน 
(Slogan) วลีสั้นๆ ที่สื่อสารถึงข้อมูลที่พรรณา หรือโน้มน้าวใจเกี่ยวกับ ตราสินค้า “จากหมาหลงสู้
ถนนนางแบบ” บรรจุภัณฑ์ (Packaging) ในการสร้างตราสินค้าบุคคลนั้น เป็นในเรื่องของการ
สร้างภาพลักษณ์ และเรื่องราวของตราสินค้า (Brand Story) มีความน่าสนใจ น่าติดตาม โดย
องค์ประกอบที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น มีจุดเริ่มต้นมาจากลักษณะเฉพาะตัว (Characters) ของ
ตัวกลูต้าเอง ที่มีรอยยิ้ม ที่โดดเด่น ผนวกกับ เรื่องราวของตราสินค้า (Brand Story) ประวัติขอ
งกลูต้าเป็นจุดแข็ง ที่สร้างให้ตราสินค้ากลูต้าสตอรี (GlutaStory) แตกต่างจากสัตว์เลี้ยงตัวอื่นๆ 
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1.2 กระบวนการสร้างตราสินค้าบุคคล 

 จากผลการวิจัย พบว่า กลูต้าสตอรี (Gluta Story) มีกระบวนการสร้างตราสินค้าบุคคล 
ตามแนวทางของ Duane E. Knapp (2000) ซ่ึง 5 ขั้นตอน ที่เรียกว่า D.R.E.A.M ดังนี้ 

 1.2.1 กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation)  การสร้างความแตกต่างให้
ผู้บริโภครับรู้ว่าตราสินค้ามีจุดเด่นที่แตกต่างจากคู่แข่งขัน พบว่า กลูต้าสตอรี่ (GlutaStory) กลูต้า
สตอรีนั้นได้สร้างความแตกต่างของแฟนเพจด้วยการน าเสนอเรื่องราวของหมาจร ในมุมที่ดี แฟน
เพจของกลูต้าสตอรีจะหลีกเลี่ยงที่ จะน าเสนอภาพที่ ไม่น่าดู ขึ้นในแฟนเพจ ซึ่งในปัจจุบันแฟน
เพจสุนัขมีมากมาย ทั้งรณรงค์ ช่วยเหลือ ลงพ้ืนที่ ระดมทุน หาบ้านให้ สุนัขจร แต่ “กลูต้าสตอรี” 
สร้างความแตกต่างด้วยวางจุดยืนของตัวเองให้ เป็นตัวกลางการสื่อสาร และ  ต้องการเป็นพ้ืนที่
ประชาสัมพันธ์ ซึ่งกลูต้าก็เปรียบเสมือนตัวแทนของสุนัขจรตัวหนึ่ง ถ้ามีคนใส่ใจดูแล ก็จะกลับมา
เป็นสุนัขที่มีสุขภาพดี น่ารัก ไม่แพ้สุนัขราคาแพงๆ และแรงบันดาลใจ ให้คนหันมามีความรู้สึกที่ดี
กับหมาจรมากขึ้น 

 1.2.2 กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ (Relevance)  

 กลูต้าสตอรี่ (GlutaStory) การเชื่อมโยงตราสินค้าเข้ากับผู้บริโภคด้วยการน าลักษณะ 
บางอย่างของตราสินค้า ที่คิดว่ามีลักษณะตรงกับผู้บริโภคมาเชื่อมโยงกัน ท าให้ผู้บริโภคเกิด
ความรู้สึก ผูกพันกับตราสินค้า จากการสัมภาษณ์พบว่าแฟนเพจกลูต้าสตอรีได้มีการสร้าง
ความสัมพันธ์กับ กลุ่มผู้ติดตามแฟนเพจ มาอย่างต่อเนื่อง เพราะด้วยความที่มีผู้ติดตามแฟนเพจ
เป็นจ านวนมากจึงจ าเป็นต้องมีการพูดคุยทักทายกันแบบเป็นกันเองอยู่อย่างสม่ าเสมอ ผู้ที่ติดตาม
แฟนเพจ จะได้เห็น กิจกรรมต่างๆ ของกลูต้า ท าให้บรรดาแฟนเพจ มีความสุข เมื่อไหร่ที่เห็น
รูปภาพหรือ คลิปวิดีโอ ก็ท าให้ยิ้มตามได้ และทางแฟนเพจกลูต้าสตอรี ยังสร้างกิจกรรมต่างๆ ที่
เป็นเหมือนแรงบันดาลใจ ให้ผู้ติดตามหันมาสนใจสุนัขมากขึ้น ตามวัตถุประสงค์ที่ กลูต้าสตอรี่ 
(GlutaStory) ไดก้ าหนดไว้ และมีการ นัดรวมกลุ่มของกลุ่มผู้ติดตามอยู่เสมอๆ 

 1.2.3 กลยุทธ์การสร้างคุณค่า (Esteem) 

 เพ่ือให้กลุ่มผู้บริโภคเกิดการยอมรับในตราสินค้า รู้สึกว่าตราสินค้านั้นมี ความส าคัญ และ
มี คุณค่ากับผู้บริโภค แฟนเพจกลูต้าสตอรีได้น าเสนอข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพ่ือตอกย้ าถึง
จุดประสงค์ที่ อยากให้คนหันมาให้ความสนใจหมาจร กลูต้าสตอรี่ (GlutaStory) มีการจัดกิจกรรม
ร่วมกับ กลุ่มผู้ติดตาม อย่างต่อเนื่องเป็นกิจกรรมรณรงค์ที่มุ่งเน้นให้คนหันไปให้ความสนใจ กับ
หมาจรมากขึ้น อีกทั้ง กลูต้าสตอรี่ (GlutaStory) ยังมีสินค้าต่างๆ เช่น กระเป๋าผ้า เสื้อยืด โฟ
โต้บุ๊คกลูต้าสตอรี โดยน ารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายไปช่วยหมาจรตัวอ่ืนๆ 
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 1.2.4 กลยุทธ์การสร้างความตระหนักรู้ (Awareness)  

 การสร้างความตระหนักรู้ในตราสินค้า เพ่ือให้ผู้บริโภคตระหนักรู้ใน ความแตกต่างของ 
ตราสินค้า และคุณค่าของตราสินค้า จากการสัมภาษณ์พบว่ากลูต้ามีความโดดเด่นในตัวเอง มี
จุดเด่นที่ แตกต่างจากสุนัขทั่วไป ที่คุณสรศาสตร์ได้จับขึ้นมาเป็นจุดขายของกลูต้า และด้วย
เรื่องราวที่น่าติดตาม จึงท าให้คนเกิดความสนใจ จากประวัติความเป็นมาของกลูต้า ท าให้กลุ่มคน
ใน แวดวงคนรักสัตว์รู้จัก "กลูต้า" เป็นอย่างดี หากพูดถึงหมาหูลู่หน้ายิ้ม กับหมวกหัวสตอเบอรี่ สี
แดง คนกลุ่มนี้ก็จะนึกถึงกลูต้า และ "ความสุข" คืออีกสิ่งหนึ่งที่กลูต้าสตอรี่ (GlutaStory) น าเสนอ
สู่กลุ่ม ผู้ติดตาม 

 1.2.5 กลยุทธ์การสร้างความประทับใจ (Mind’s eye)  

 การสร้างความประทับใจกับผู้บริโภคเป็นการท าให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกที่ดี เกิดความ 
ประทับใจในตราสินค้า แฟนเพจกลูต้าสตอรีนั้น ได้มีการน าเสนอ สร้างคอนเทนต์ที่มีรูปแบบ
สวยงาม และ น่าติดตาม ซึ่งสามารถสร้างความประทับใจให้กับกลุ่มผู้ติดตามมาโดยตลอด โดยน า
ประวัติของ และความน่ารักของกลูต้า มาเป็นจุดดึงดูดความสนใจจากผู้ติดตาม 

1.3 การสร้างตราสินค้าบุคคลโดยใช้เครื่องมือออนไลน์ 

 กลูต้าสตอรี (GlutaStory) เลือกใช้ช่องทางการสื่อสารผ่าน แฟนเพจ Fanpage ในเวป
ไซต์ Facebook.com ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มประเภท Social Network เป็นช่องทางหลัก และมีการใช้ 
Social Network อ่ืนๆ เช่น Instagram, Tumblr ร่วมด้วย แต่ยังไม่เป็นที่นิยมเท่ากับ แฟนเพจ 
(Fanpage) โดยกลูต้าสตอรี (GlutaStory) ใช้การประชาสัมพันธ์ (Online PR) เรื่องราวของกลู
ต้าผ่านการตั้งกระทู้ ที่มีชื่อหัวข้อว่า “ชีวิตใหม่ "กลูต้า" หมาหลงสู่ถนนนางแบบ! น่ารักมากก” 
ในเวปไซต์พันทิป (pantip.com) ที่มีผู้ใช้งาน เป็นจ านวนมาก ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก 
จนกลายเป็น 1 ใน 10 กระทู้สุดยอดแห่งปี 2013 ของ เวปไซต์พันทิป เมื่อกลูต้าสตอรี 
(GlutaStory) สามารถสร้างความ ประทับใจให้กับผู้ที่พบเห็น ได้แล้ว เรื่องราวของกลูต้าสตอรี 
(GlutaStory) เกิดกระแสการแชร์ของ กลุ่มคนที่สนใจ จึงท าให้กลูต้าสตอรี (GlutaStory) ได้เป็นที่
รู้จัก อย่างรวดเร็ว เป็นการโฆษณา (Advertising) จากกลุ่มคน ในแวดวง (Field) คนรักสัตว์
ด้วยกัน รู้จักแล้วท าการบอกต่อ (Word of Mouth) เป็นการขยายวงเพ่ิมให้คน ที่ไม่เคย รู้จักเลย 
เข้ามาค้นหา และรู้จักกลูต้าสตอรี (GlutaStory) มากยิ่งขึ้น 

1.4 กลยุทธ์การออกแบบสาร  

 กระบวนการผลิตสื่อการออกแบบสาร มีเป้าหมายการออกแบบเนื้อหาสารที่ส าคัญ คือ 
การสื่อสารจะต้องท าได้อย่างเข้าใจ ชัดเจนมากที่สุด ดังนั้นการออกแบบสาร จึงมีความส าคัญมาก 
ที่จะท าให้ผู้ส่งสารกับผู้รับสารเข้าใจความหมายสารที่ตรงกัน (Rune Petterson 2002: preface)  
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 จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่า การออกแบบสารต่างๆ ในแฟนเพจกลูต้าสตอรี (GlutaStory) 
ผู้ส่งสาร มุ่งเน้นเพ่ือการตอกย้ าจุดประสงค์ของกลูต้าสตอรี (GlutaStory) ที่ได้ตั้งไว้ โดยการน า 
“จุดแข็ง” ที่กลูต้ามีมาออกแบบเป็นสาร พร้อมทั้งใช้กลวิธีทางด้านภาพ และเสียงมาเป็นเครื่องมือ
ในการโน้มน้าว ใจจากกลุ่มผู้ติดตาม โดยจะน าเสนอในด้านที่ดีเท่านั้น เพ่ือเป็นการสร้างความ 
ประทับใจตามแนวทางการออกแบบสารของ Rune Pettersson ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยยก จุด
จับใจในสาร มาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ ซึ่งพบว่ากลูต้าสตอรี (GlutaStory) เลือกใช้จุดจับใจ 
ที่เกิดจากอารมณ์ (Emotional Appeals) เป็นหลักในการออกแบบสาร และ จุดจับใจด้านความ
บันเทิง ตลก สนุกสนาน ใช้จุดจับในทางด้านดนตรี ด้านภาพและเสียง ในการรออกแบบสถานะ 
(Status) รูปภาพ (Photo) และภาพเคลื่อนไหว (Video) 

2. รูปแบบสารที่เผยแพร่ในแฟนเพจกลูต้าสตอรี (GlutaStory) 

 ประกอบด้วยข้อมูลที่ เก็บจากสื่อแฟนเพจของกลูต้าสตอรี (www.facebook.com 
/GlutaStory) โดยเก็บข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 จนถึง 31 ตุลาคม 2557 

 จากการวิจัยพบว่า กลูต้าสตอรี (GlutaStory) เลือกใช้แฟนเพจ (Fanpage) ผ่านเวปไซต์ 
เฟซบุค (Facebook) เป็นหลัก เพราะเป็นสื่อที่ผู้บริโภคโดยทั่วไปรู้จัก และมีคนใช้งานเป็นจ านวน
มาก ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 2.1 รูปภาพ (Photo)  

 สารประเภท รูปภาพ (Photo) เป็นสารที่ใช้สื่อสารในแฟนเพจกลูต้าสตอรี (GlutaStory) 
มากที่สุดจ านวน 543 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 59.46 ซึ่ง รูปภาพ (Photo) ที่ถูกน าเสนอนั้นมี
หลากหลาย ทั้งรูปภาพ (Photo) ที่มีการจัดองค์ประกอบภาพเป็นอย่างดี และภาพที่ถ่ายจาก
เหตุการณ์จริงโดยไม่ได้มีการจัดองค์ประกอบของภาพแต่ภาพที่ได้รับความนิยม 3 อันดับแรกนั้น 
กลับเป็นเพียงภาพ อันดับที่ 1 เท่านั้นที่มีการจัดองค์ประกอบของภาพตามทฤษฎีกฏสามส่วน 
(Rule of Third) ภาพอันดับที่ 2 เป็นภาพที่เห็นใบหน้าเต็มๆ ของกลูต้า และภาพที่ 3 เป็นภาพ
ก่อน และหลังของกลูต้า ซึ่งทั้ง 3 อันดับแรกเป็นภาพที่มีการสร้างจุดจับใจที่เกิดจากอารมณ์ 
(Emotional Appeals) ร่วมกับจุดจับใจด้านอารมณ์ขัน (Humor Appeal) อารมณ์ขันจะสามารถ
สร้างความสนใจได้ดี ก่อให้เกิดความรู้สึกขึ้นใน เชิงบวก  

 รูปภาพ (Photo) ที่มีการแสดงความคิดเห็น (Comment) มากที่สุด เป็นภาพของคุณสร
ศาสตร์ อุ้มกลูต้า พร้อมกับค าบรรยายที่สร้างจุดจับใจทางด้านอารมณ์ และ จุดจับใจด้าน อารมณ์
ขันที่ สามารถ เชื่อมโยง สารเข้ากับความรู้สึกส่งผลให้เกิดปฏิสัมพันธ์ทางความรู้สึกของ ผู้ติดตาม
ต่อสารที่ น าเสนอได้  
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 รูปภาพ (Photo) ที่มีการกดแบ่งปัน (Share) มากที่สุด เป็นภาพของกลูต้าที่มีแตงโมอยู่
บนหัว พร้อมกับรอยยิ้ม สามารถดึงดูดผู้ชมได้เป็นจ านวนมาก ด้วยความน่ารักนี้เองจึงมีการกด
แบ่งปัน (Share) ออกไปมากที่สุดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

 2.2 สถานะ (Status) 

 สารประเภท สถานะ (Status) มีการใช้สื่อสารในแฟนเพจกลูต้าสตอรี (GlutaStory) 
จ านวน 216 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 24.05 

 โดยสารประเภท สถานะ (Status) ทั้ง 3 อันดับแรก ทางผู้ดูแลแฟนเพจได้กดแบ่งปัน 
(Share) มาจากแหล่งอื่นๆ โดยแต่ละสถานะ (Status) ที่ปรากฏจะมุ่งเน้น และตอกย้ าจุดประสงค์ 
ของกลูต้าที่ ต้องการ ให้คนหันมาช่วยเหลือ และสนใจหมาจร ซึ่งอันดับที่ 1 สถานะ (Status) ที่มี
จ านวนกดถูกใจ (Like) และ มีการกดแบ่งปัน (Share) มากที่สุด ส่วน สถานะ (Status) ที่มีจ านวน
กดถูกใจ (Like) เป็นอันดับที่สาม นั้นทางผู้ดูแลแฟนเพจได้กดแบ่งปัน (Share) มาจากกลุ่ม
ผู้ติดตาม ที่ได้ วาดรูป ของกลูต้าด้วยสีน้ า ซึ่งเป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างกลูต้า และกลุ่ม
ผู้ติดตาม ได้เป็น อย่างดี 

 2.3 ภาพเคลื่อนไหว (Video) 

 สารประเภท ภาพเคลื่อนไหว (Video) มีการใช้สื่อสารในแฟนเพจกลูต้าสตอรี 
(GlutaStory)ร้อยละ 16.48 

 โดยสารประเภท ภาพเคลื่อนไหว (Video) ทั้ง 3 อันดับแรกเป็นภาพเคลื่อนไหว (Video) 
ที่มีการสร้างจุดจับใจที่เกิดจากอารมณ์ (Emotional Appeals) ร่วมกับการใช้จุดจับใจทางด้าน
ดนตรี ด้านภาพ และเสียง ร่วมในการน าเสนอ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงสารเข้ากับความรู้สึกของผู้ชม 
ส่งผลให้ เกิดปฏิสัมพันธ์ทางความรู้สึกของผู้ติดตามต่อสารที่น าเสนอได้เป็นอย่างดี  

 โดยที่ภาพเคลื่อนไหว (Video) ที่มีจ านวนกดถูกใจ (Like) การแสดงความคิดเห็น 
(Comment) และการกดแบ่งปัน (Share) มากที่สุดของแฟนเพจกลูต้าสตอรี (GlutaStory) คือ 
ภาพเคลื่อนไหว (Video) ที่เล่าถึงประวัติของกลูต้า ที่มีที่มาจากหมาจร ได้รับการเอาใจใส่เลี้ยงดู
จนกลายมาเป็น หมานางแบบใน ปัจจุบัน ใช้จุดจับใจทางด้านอารมณ์ (Emotional Appeals) 
ร่วมกับการจูงใจด้วย ดนตรี (Music Appeal) ประกอบภาพเคลื่อนไหว 

 ภาพเคลื่อนไหว (Video) อันดับที่สอง และสามนั้น จะเป็นการถ่ายทอดเรื่องราว
ของกลูต้าสตอรี่ ถึงความสดใส น่ารัก และความซื่อสัตว์ของกลูต้า ใช้จุดจับใจทางด้านอารมณ์ 
(Emotional Appeals) ซึ่งสามารถเชื่อมโยงสารเข้ากับความรู้สึกของผู้ชมได้เป็นอย่างดี 
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3. พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อแฟนเพจกลูต้าสตอรี (GlutaStory) 

 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  โดยก าหนดคุณลักษณะคือ กลุ่มผู้กดถูกใจแฟนเพ
จกลูต้าสตอรีเท่านั้น ผ่านการฝากลิงค์แบบสอบถามบนแฟนเพจกลูต้าสตอรี (GlutaStory) จ านวน 
773 ชุด เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 
ส่วนดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น 
เพศหญิง มีอายุระหว่าง 26 – 35 ปี เกินกว่าครึ่งมีระดับการศึกษาปริญญาตรี กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ ่มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน/ลูกจ้าง มากที่สุด และเกินกว่าครึ่งมีสัตว์เลี้ยงเป็นของตัวเอง 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมการใช้แฟนเพจกลูต้าสตอรี (GlutaStory) 

 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาพฤติกรรมการใช้แฟนเพจกลูต้าสตอรี (GlutaStory) ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

2.1 พฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊ค (Facebook) 

 จากการศึกษาพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊ค (Facebook) ของกลุ่มตัวอย่าง ผลการศึกษา
พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกือบจะทั้งหมดจะใช้งานเฟซบุ๊ค (Facebook) เป็นประจ าทุกวัน โดยเข้าใช้
งานในช่วงเวลา 18.01 – 22.00 น. กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ใช้เฟซบุ๊คเพ่ือติดตามความเคลื่อนไหว
ของเพ่ือน โดยส่วนใหญ่ ใช้เฟซบุ๊คผ่านโทรศัพท์มือถือ และเหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือก
เป็นแฟนเพจต่างๆ พบว่า เพื่อต้องการติดตามข่าวสารจากเพจ 

2.2 พฤติกรรมการใช้แฟนเพจกลูต้าสตอรี (GlutaStory) 

 2.2.1 การเปิดรับ 

 ผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างพบว่า ครั้งแรกที่กลุ่มตัวอย่างเปิดรับข้อมูลของกลูต้าสตอรี 
จาก Facebook กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะเข้า ใช้งานแฟนเพจกลูต้าสตอรี (GlutaStory) เป็น
ประจ าทุกวัน เกินกว่าครึ่งกดติดตามแฟนเพจกลูต้าสตอรี (GlutaStory) เพ่ือให้แสดงความ
เคลื่อนไหวของกลูต้าสตอรี (Gluta Story) ทุกครั้งที่มีการน าเสนอ 

 2.2.2 ความสนใจ 

 ผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างพบว่าความสนใจการน าเสนอสารบนแฟนเพจกลูต้าสตอรี 
(Gluta Story) ของกลุ่มตัวอย่างมีความสนใจในระดับ มากท่ีสุด โดยกลุ่มตัวอย่างสนใจใน รูปภาพ 
(Photo) กับเนื้อหา มีความสอดคล้องกัน มีขนาดเหมาะสม สามารถสื่อความหมายได้ วีดีโอคลิป 
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(Clip) สอดคล้องกับค าบรรยายมีความยาวที่ เหมาะสมและ สื่อความหมาย ได้ และสถานะ
ข้อความ (Status) มีความน่าสนใจปานกลาง 

 วัตถุประสงค์ที่เข้าใช้แฟนเพจกลูต้าสตอรี (Gluta Story) ของกลุ่มตัวอย่างมีระดับความ
สนใจ อยู่ 2 ระดับ มากที่สุด คือ แฟนเพจกลูต้าสตอรี (GlutaStory) สามารถสร้าง ความบันเทิง
คลายเครียดได้ สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้รักสุนัขจร และวัตถุประสงค์ที่เข้าใช้แฟนเพจกลูต้า
สตอรี (Gluta Story) เพ่ือติดตามความเคลื่อนไหวและกิจกรรมของแฟนเพจ กลูต้าสตอรี 
(GlutaStory) และต้องการ ข้อมูล ประวัติเกี่ยวกับกลูต้า อยู่ในระดับมาก 

 แสดงให้เห็นว่าความสนใจเกี่ยวกับแฟนเพจกลูต้าสตอรี (Gluta Story) ของกลุ่มตัวอย่าง 
นั้นสนใจในสารที่ทางกลูต้าสตอรี (Gluta Story) ได้น าเสนอทั้ง รูปภาพ (Photo) วีดีโอคลิป 
(Clip) และ สถานะข้อความ (Status) จุดประสงค์ที่เข้าใช้แฟนเพจกลูต้าสตอรี (Gluta Story) 
เพ่ือสามารถสร้าง ความบันเทิงคลายเครียด และสร้างแรงบันดาลใจให้รักสุนัขจร ซึ่งสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ ในการ ออกแบบสารของแฟนเพจกลูต้าสตอรี (Gluta Story) 

 2.2.3 การค้นหา  

 ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างค้นหาข้อมูลของกลูต้าสตอรี (GlutaStory) จาก 
Facebook บ่อยครั้ง รองลงมาระดับการค้นหาของกลุ่มตัวอย่าง นานๆ ครั้ง ได้แก่ กระทู้ Pantip  

 2.2.4 การกระท า 

 ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการกด Like (ถูกใจ) รูปภาพ Photo ที่แฟนเพจกลูต้า
สตอรี น าเสนอเป็นประจ า ในส่วนของการกด Like (ถูกใจ) คลิปวีดีโอ Clip และ กด Like (ถูกใจ) 
สถานะ (Status) ในระดับบ่อยครั้ง  และพบว่ากลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็น (Comment) 
เนื้อหาที่แฟนเพจ น าเสนอในระดับ นานๆ ครั้ง เข้าร่วมกิจกรรม ซื้อสินค้าที่ทางแฟนเพจจัดท าขึ้น 
และติดตามไปงานอีเวนท์ ที่กลูต้า โชว์ตัว  

 2.2.5 การแบ่งปัน 

 ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการ  Share (แบ่งปัน) สารในแฟนเพจกลูต้าสตอรี อยู่
ในระดับ ปานกลาง โดยสารที่มีการ Share (แบ่งปัน) บ่อยครั้งที่สุด คือ รูปภาพ (Photo) 
รองลงมา คือ คลิปวีดีโอ (Clip) และ สถานะ (Status)  

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความภักดีต่อตราสินค้ากลูต้าสตอรี (GlutaStory) 

 จากการศึกษาเกี่ยวกับความภักดีที่มีต่อตราสินค้ากลูต้าสตอรี (GlutaStory) ของกลุ่ม
ตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะติดตามแฟนเพจกลูต้าสตอรี (Glutastory) 
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ต่อไป พูดถึง แฟนเพจกลูต้าสตอรี (Glutastory) ในทางที่ดีเสมอ และรู้สึกพอใจที่ได้ติดตามแฟน
เพจกลูต้าสตอรี (Glutastory) ซึ่งอยู่ในระดับความคิดเห็น มากที่สุด 

 นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในระดับ มาก ในส่วนของหากแฟนเพ
จกลูต้า สตอรี (GlutaStory) มีการเปลี่ยนแปลงการน าเสนอข้อมูล จะยังคง ติดตามเหมือนเดิม 
จะแนะน า แฟนเพจกลูต้าสตอรี (Glutastory) ให้กับญาติ มิตร และ คนรู้จัก แฟนเพจกลูต้าสตอรี 
(Glutastory) มีจุดเด่น แตกต่างจากแฟนเพจสัตว์เลี้ยงอ่ืน เมื่อนึกถึงแฟนเพจสัตว์เลี้ยง จะนึกถึง
แฟนเพจกลูต้าสตอรี (Glutastory) รู้สึกภูมิใจที่ได้ใช้สินค้าของกลูต้าสตอรี (Glutastory) และหาก
วันใดไม่พบการน าเสนอ ข้อมูล ข่าวสารของ กลูต้าสตอรี (Glutastory) จะไม่สบายใจ อยู่ในระดับ
ปานกลาง  

อภิปรายผล 

 ในการวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธ์การสร้างตราสินค้าบุคคลและพฤติกรรมของผู้ติดตามผ่านแฟน
เพจ กลูต้าสตอรี่ ผู้วิจัยได้ค้นพบข้อมูลต่างๆ ซึ่งสามารถอภิปรายได้ดังนี้ 

1. กลยุทธ์การสร้างตราสินค้าบุคคลของแฟนเพจกลูต้าสตอรี่ (GlutaStory) 

 จากผลการวิจัยพบว่าการแนวทางที่ใช้ในการสร้างตราสินค้าบุคคลนั้น มีความคล้ายคลึง 
กับแนวทางการสร้างตราสินค้าโดยทั่วไป โดยรวมของตราสินค้านั้นจะต้องเป็นสิ่งที่จับต้องได้ 
(Tangible) และจับต้องไม่ได้ (Intangible) ให้ความ รู้สึก ความหมาย และคุณค่า รวมไปจนถึง 
ความสัมพันธ์ที่ดี ที่ทางผู้บริโภคมีให้กับตราสินค้า ไม่อาจกล่าวได้เพียงแค่สัญลักษณ์ (Logo) ที่ใช้
ในการโฆษณาเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงความรู้สึกประทับใจที่มีต่อตราสินค้านั้นๆ ที่ได้ถูกสร้างขึ้น มา
อยู่ในจิตใจของผู้บริโภค ทั้งจากการได้รับโฆษณา ประสบการณ์โดยตรง ภาพลักษณ์ของตราสินค้า  

 1.1 กลยุทธ์การสร้างองค์ประกอบของตราสินค้า 

 กลูต้าสตอรี (GlutaStory) มีการการสร้างองค์ประกอบของตราสินค้าบุคคล มีที่มาจาก 
บุคลิกเฉพาะตัวที่มีความแตกต่างไปจากสุนัขตัวอ่ืนๆ และประวัติของตัวกลูต้าที่เปรียบเสมือน “จุด
แข็ง” ของตราสินค้า ซึ่งประกอบไปด้วย ชื่อตราสินค้า (Brand Names) โลโก้และสัญลักษณ์ 
(Logo andSymbol) ลักษณะเฉพาะตัว (Characters) สโลแกน (Slogan) บรรจุภัณฑ์ 
(Packaging) และเรื่องราวของตราสินค้า (Brand Story) ตามแนวคิดของ Keller (2008) และ 
Kotler and Pfoertsch (2006)  

 1.2 กระบวนการสร้างตราสินค้าบุคคล 

 กลูต้าสตอรี (GlutaStory) ได้น าเสนอความโดดเด่นและแตกต่างจนได้รับความนิยม และ
มี ชื่อเสียง ส่งผลให้เกิดเป็นตราสินค้าบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการสร้างตราสินค้าบุคคล 
ของ ศิริกุล เลากัยกุล (2550) ที่อธิบายว่าหากต้องการจะสร้างตราสินค้าของตนเองนั้น ผู้สร้างตรา
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สินค้า จะต้องค้นพบตัวเองให้เจอเสียก่อน ว่าอยากจะมีชื่อเสียงในด้านใด จุดยืนในการสร้าง
ชื่อเสียง ของตนอยู่ตรงไหน สร้างคุณค่าให้ผู้บริโภครู้สึกว่าตรานั้นมีคุณค่า และรักษาค ามั่นสัญญา
ของตรา ซึ่งจากการวิจัยในครั้งนี้พบว่า กลูต้าสตอรี่ (GlutaStory)  มีกระบวนการสร้างตราสินค้า
บุคคล ตามแนวทางของ Duane E. Knapp (2000) ที่ประกอบไปด้วยขั้นตอน 5 ขั้นตอน ที่
เรียกว่า D.R.E.A.M ดังนี้ 

 

D 

Differentiati
on 
ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร 
ส ร้ า ง ค ว า ม 
แตกต่าง 

 เสนอแง่มุมใหมข่องสุนัขจรที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดี สร้างมุมมองใหม่ ให้
หันมามองหมาจรในมุมที่ด ี

 เป็นตัวกลางการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ให้คนหันมาใส่ใจสุนัขจร 
มากขึ้น 

 

 

R 

Relevance 

ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร 
สร้างความ 

สัมพันธ์ 

 พูดคุยบอกเล่าเรื่องราว มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ผ่านแฟนเพจ (Fanpage) 
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ติดตาม ด้วยความ เป็นกันเอง  

 สอดแทรกการสร้างแรงบันดาลใจให้ กลุ่มผู้ติดตาม ตามวัตถุประสงค์ 
ที่กลูต้าสตอรี่ (GlutaStory) ได้ตั้งไว้  

 มีการนัดรวมกลุ่มกับผู้ติดตามอยู่เสมอ 

 

E 

Esteem 

ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร 
สร้างคุณค่า 

 จัดกิจกรรมร่วมกับกลุ่มผู้ติดตามอย่างต่อเนื่อง เป็นกิจกรรมรณรงค์ ที่
มุ่งเน้นให้คนหันไปให้ความสนใจกับหมาจรมากข้ึน 

 มีสินค้าต่างๆ เช่น กระเป๋าผ้า เสื้อยืด โฟโต้บุ๊คกลูต้าสตอรี โดยน ารายได้ 
หลังหักค่าใช้จ่ายไปช่วยหมาจรตัวอ่ืนๆ 

 

 

A 

Awareness 

ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร 
สร้างความ 
ตระหนักรู ้

 จากประวัติความเป็นมาของกลูต้า ท าให้กลุ่มคนใน แวดวง คนรักสัตว์
รู้จัก "กลูต้า" เป็นอย่างดี หากพูดถึงหมาหูลู่หน้ายิ้ม กับหมวกหัวสตอเบอ
รี่ สีแดง คนกลุ่มนี้ก็จะนึกถึงกลูต้า  

 "ความสุข" คืออีกสิ่งหนึ่งที่กลูต้าสตอรี่ (GlutaStory) น าเสนอสู่กลุ่ม 
ผู้ติดตาม 

 

M 

Mind’s eye 

ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร 
สร้างความ 
ประทับใจ 

 สร้างคอนเทนต์ที่มีรูปแบบ สวยงาม และ น่าติดตาม ซึ่งสามารถสร้าง 
ความประทับใจให้กับกลุ่มผู้ติดตามมาโดยตลอด โดยน าประวัติของ และ
ความน่ารัก สดใสของกลูต้า มาเป็นจุดดึงดูด ความสนใจจากผู้ติดตาม 

ตารางที่ 1.1: กระบวนการสร้างตราสินค้ากลูต้าสตอรี (GlutaStory) ตามแนวทาง D.R.E.A.M 
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 1.3 การสร้างตราสินค้าบุคคลโดยใช้เครื่องมือออนไลน์ 

 การสร้างตราสินค้าบุคคลออนไลน์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์นั้นเกิดมากจาก
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงการเผยแพร่ข่าวสารเท่านั้น แต่ทว่ายังเป็นช่องทาง
ใหม่ๆ ที่ใช้เพ่ือ วัตถุประสงค์ในด้านต่างๆ เช่น การสร้างชุมชนของกลุ่มคนที่มีความชื่นชอบ
เดียวกัน พัฒนาสินค้า รวมไปถึงการสร้างตราสินค้าบุคคลด้วยสื่อออนไลน์ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์
ในระดับบุคคล และน าไปใช้ในแง่ของธุรกิจได้  

 
รูปภาพที่ 2 : แผนภาพอธิบายการสร้างตราสินค้าบุคคลโดยใช้เครื่องมือออนไลน์ ของกลูต้าสตอรี่ 
(GlutaStory) 

 ในการวิจัยการสร้างตราสินค้ากลูต้าสตอรี (GlutaStory) พบว่ามีการใช้แนวคิดการสร้าง
ตราสินค้าบุคคลโดยใช้เครื่องมือออนไลน์ ของ Reactor ซึ่งประกอบด้วย Advertising, Social 
Network และ Online PR ซึ่งกลูต้าสตอรี (GlutaStory) ได้ใช้แฟนเพจ (Fanpage) เป็นช่องทาง
หลัก ในการสื่อสารกับกลุ่มผู้ติดตาม และท าการประชาสัมพันธ์ (Online PR) โดยการตั้งกระทู้พัน
ทิปเพ่ือสร้างการรับรู้กับคนหมู่มากในเวลาอันรวดเร็ว ด้วยการน าประวัติ และความเปลี่ยนแปลง
ของกลูต้า ที่มาพร้อมกับรอยยิ้มที่สดใส เปรียบเสมือนการมีชีวิตใหม่ของกลูต้า เมื่อเรื่องราวที่ได้
โพสต์ลงเวปไซต์ พันทิป (Pantip.com) สร้างความประทับในให้กับกลุ่มคนรักสัตว์เป็นอย่างมาก 
จึงส่งผลให้เกิดเป็น การเผยแพร่ (Word of Mouth) จากกลุ่มคนในแวดวง (Field) คนรักสัตว์
ด้วยกัน รู้จักแล้วท าการบอกต่อ ท าให้มีคนรู้จักกลูต้าสตอรี (GlutaStory) เพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก 
ท าให้มีคนสนใจมาเข้าชมและกดถูกใจ  แฟนเพจกลูต้าสตอรี (www.facebook.com 
/GlutaStory) เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของยุทธิพงศ์ แซ่จิว (2555) 
ที่กล่าวว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์มีบทบาทเป็นอย่างมากกับผู้รับสารในปัจจุบัน และสื่อสังคม
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ออนไลน์คือเครื่องมือที่ส าคัญ อย่างยิ่งในการเข้าถึงผู้บริโภค ซึ่งมีความส าคัญเป็นอย่างมากต่อการ
สร้างตราสินค้าบุคคลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพราะนอกจากจะท าให้ผู้ส่งสารมีความแตกต่าง
จากผู้อื่นแลว้ ยังสามารถน าไปใช้ประโยชน์ทางด้านอ่ืนได้ และงานวิจัยของ Chapman (2552) ที่
กล่าวว่าการสร้างตราสินค้าที่ดีจะสามารถสร้าง Engagement แบรนด์กับกลุ่มเป้าหมายผ่านเว็บ
ไซตเครือขายสังคมออนไลนได ้

 1.4 กลยุทธ์การออกแบบสาร  

 จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่า การออกแบบสารต่างๆ ในแฟนเพจกลูต้าสตอรี (GlutaStory)  
ผู้ส่งสาร มุ่งเน้นเพ่ือการตอกย้ าจุดประสงค์ของกลูต้าสตอรี (GlutaStory) ที่ได้ตั้งไว้ โดยการน า 
“จุดแข็ง” ที่กลูต้ามี มาใช้ในการออกแบบเป็นสาร พร้อมทั้งใช้กลวิธีทางด้านภาพ และเสียง มา
เป็นเครื่องมือ ในการโน้มนาวใจจากกลุ่มผู้ติดตาม โดยจะน าเสนอในด้านที่ดีเท่านั้น เพ่ือเป็นการ 
สร้างความประทับใจตามแนวทางการออกแบบสารของ Rune Pettersson (2002) ซึ่งพบว่า 
กลูต้าสตอรี (GlutaStory) เลือกใช้จุดจับใจที่เกิดจากอารมณ์ (Emotional Appeals) เป็นหลัก 
ในการออกแบบสาร และ จุดจับใจด้านความบันเทิง ตลก สนุกสนาน ใช้จุดจับในทางด้านดนตรี 
ด้านภาพและเสียง ในการรออกแบบสถานะ (Status) รูปภาพ (Photo) และภาพเคลื่อนไหว 
(Video) ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ Ashwini Ambekar (2009) ที่อธิบายไว้ว่า ประเภท
ของจุดจับใจ ที่ใช้กันบ่อยๆ ในสาร คือจุดจับใจที่เกิดจากเหตุผล และจุดจับใจที่เกิดจากอารมณ์
เช่นเดียวกัน และแนวคิดของพรทิพย์ สัมปัตตะวนิช (2003) อธิบายไว้ว่า กลยุทธ์ออกแบบสารที่ใช้
อารมณ์ (Emotional Approach) จะใช้วิธีการเชื่อมโยงสารเข้ากับความรู้สึกของ 
ผู้รับสาร จะเน้นไปที่การสร้าง เรื่องราวหรือการใส่รายละเอียด (Execution) ค่อนข้างมาก เพ่ือ
ส่งผลให้เกิดปฎิสัมพันธ์ทางความรู้สึกต่อสาร 

2. รูปแบบสารที่เผยแพร่ในแฟนเพจกลูต้าสตอรี (GlutaStory) 

 จากผลการวิจัยรูปแบบสารที่ กลูต้าสตอรี (GlutaStory) ได้มีการน าเสนอสารผ่านแฟน
เพจ กลูต้าสตอรี (Facebook.com/Glutastory) พบว่ามีจ านวนโพสต์ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 
2556 จนถึง 31 ตุลาคม 2557 ทั้งหมดในรูปแบบการน าเสนอสารทั้ง 3 ประเภทถึง 898 ครั้ง 
ประเภทของสารที่ น าเสนอ มากที่สุดเป็นอันดับแรก คือ รูปภาพ (Photo) จ านวน 543 ครั้ง คิด
เป็นร้อยละ 59.46 รองลงมาคือ สถานะ (Status) จ านวน 216 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 24.05 และ
ภาพเคลื่อนไหว (Video) จ านวน 148 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 16.48 ตามล าดับ 

 ในการน าเสนอสารทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ รูปภาพ (Photo) สถานะ (Status)  และ
ภาพเคลื่อนไหว (Video) ของกลูต้าสตอรี (GlutaStory) โดยในการน าเสนอสารมีการสร้างจุดจับ
ใจทางด้านอารมณ์ ซึ่งมีความเหมาะสมกับเนื้อหาของสารที่น าเสนอในแต่ละครั้ง การสร้างจุดจับใจ
ทางด้านอารมณ์ และ จุดจับใจด้านอารมณ์ขันที่ สามารถเชื่อมโยง สารเข้ากับความรู้สึกส่งผลให้
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เกิด ปฏิสัมพันธ์ทางความรู้สึก ของผู้ติดตามต่อสารที่น าเสนอได้  ซึ่งวิธีการสร้างจุดจับในทางด้าน
อารมณ์นั้น สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสื่อสังคมออนไลน์ ที่ต้องการสร้างให้ผู้บริโภคเกิดการ
รับรู้ จนเกิด ความหลงใหล ชื่นชอบ และน าไปสู่การแบ่งปันข้อมูลของกลูต้าสตอรี กับเพ่ือหรือ
กลุ่มคนที่อยู่ในแวดวง หรือ สังคม เดียวกัน จากนั้นจะมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้ติดตาม
กับกลูต้าผ่านทางแฟนเพจ และเกิดความ ผูกพันธ์กับกลูต้าในที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของยุ
ทธิพงศ์ แซ่จิว (2555) ที่กล่าวว่าความแตกต่าง ของแต่ละบุคคลส่งผลให้เกิดการสร้างจุดจับใจที่
แตกต่างกันออกไป  

3. พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อแฟนเพจกลูต้าสตอรี (GlutaStory) 

 จากการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อแฟนเพจกลูต้าสตอรี (GlutaStory) พบว่า
กลุ่ม ตัวอย่างเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในแวดวงคนรักสัตว์ โดยมีการเข้าใช้งานเฟซบุค (Facebook) ทุก
วัน โดยเข้าใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ เพ่ือติดตามความเคลื่อนไหวของเพ่ือนๆ และแฟนเพจต่างๆ 
ซึ่งมีความสอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ 'ทีเอ็นเอส' (Taylor Nelson Sofres) เกี่ยวกับพฤติกรรม
การใช้ Facebook ในประเทศไทย ปี 2557 พบว่าคนไทยใช้เวลาบน Facebook มากยิ่งขึ้นและ
พบว่าผู้ใช้งานเฟซบุค (Facebook) รู้สึกชอบท่ีจะติดต่อเพ่ือนหรือคนรู้จักผ่านเฟซบุค มากกว่าการ
สื่อสารผ่านสื่อรูปแบบเดิมๆ 

 พฤติกรรมของกลุ่มผู้ติดตามแฟนเพจกลูต้าสตอรี่ ตาม AISAS Model ของ Dentsu 
Group แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้ติดตามมีการเปิดข้อมูลของกลูต้าสตอรีผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์  
ส่งผลให้ เกิดเป็นความสนใจในสารที่ทางกลูต้าสตอรี่ได้น าเสนอผ่านทางแฟนเพจ ทั้งในรูปแบบ
ของ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และสถานะข้อความ ซึ่งจุดประสงค์ในการติดตามนั้นเพ่ือ ความ
บันเทิงคลายเครียด และ สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้รักสุนัขจร กลุ่มผู้ติดตามมีการค้นหาข้อมูล
ของกลูต้าสตอรีเพ่ิมเติมผ่านทางเฟซบุค และ เวปไซต์พันทิป ซึ่งกลุ่มผู้ติดตามจะกด Like (ถูกใจ) 
รูปภาพ Photo ที่แฟนเพจกลูต้าสตอรี น าเสนอเป็นประจ า แต่มีการแสดงความคิดเห็น 
(Comment) ในระดับนานๆ ครั้ง ซึ่งกลุ่มผู้ติดตามจะเข้าร่วมกิจกรรมไม่บ่อยนัก ซื้อสินค้าที่ทาง
แฟนเพจจัดท าขึ้นในบางครั้ง และส่วนใหญ่ยังไม่เคยเจอตัวจริงของกลูต้า มีเพียงแต่ติดตามผ่าน
ทางแฟนเพจเท่านั้น การแบ่งปัน (Share) ของกลุ่มผู้ติดตามจะอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสารที่ 
ได้รับการแบ่งปัน (Share) บ่อยครั้งที่สุด คือ รูปภาพ (Photo) รองลงมา คือ ภาพเคลื่อนไหว 
(Video) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุทธิพงศ์ แซ่จิว (2555) ที่กล่าวว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคใน
ยุคออนไลน์สามารถสะท้อนออกมาได้ด้วย AISAS Model ของ Dentsu ซึ่งขั้นตอนที่ส าคัญที่สุด
อยู่ที่การแบ่งปัน (Share) โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ จะสามารถขยายผลให้เกิด Word-of-
Mouth ได้อย่างรวดเร็วและท่ัวถึง 
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 ในด้านของความภักดีต่อตราสินค้าพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความภักดีต่อตราสินค้า กลูต้าสตอ
รี ในระดับมากที่สุดซึ่งจะยังคงติดตามแฟนเพจกลูต้าสตอรีต่อไป จะพูดถึงกลูต้าสตอรีในทางที่ดี
เสมอ และมีความรู้สึกพอใจที่ได้ติดตามแฟนเพจกลูต้าสตอรี ซึ่งนับว่าเป็นพฤติกรรมที่แสดงถึง
ความภักดีท่ีสอดคล้องกับงานวิจัยของจันทามาศ ธรรมพรพิพัฒน์ ที่กล่าวว่าสมาชิกชุมชนออนไลน์
มีคุณค่าต่อ ตราสินค้า และความภักดีต่อตราสินค้า ที่สูงกว่าผู้บริโภคที่ไม่ใช่สมาชิกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ  

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

 ผู้ศึกษาขอเสนอข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ข้อเสนอแนะ 
ในการน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ และข้อเสนอแนะส าหรับผู้ที่จะท าการวิจัยครั้งต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ 

 1. จากผลการวิจัยพบว่าการสร้างตราสินค้าบุคคลผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์นั้น สิ่งที่
ผู้สร้าง ควรค านึงถึง การสร้างองค์ประกอบของตราสินค้า ดังนั้นในการสร้างตราสินค้าบุคคล ผ่าน
ทางสื่อ สังคมออนไลน์ ในครั้งต่อไปนั้นควรสร้างให้มีความโดดเด่น แตกต่าง และ มีความน่าสนใจ
มากกว่า ตราสินค้าบุคคลอ่ืนๆ ที่เป็นคู่แข่ง ยิ่งสามารถหา จุดเด่นที่ แตกต่างได้ มากเท่าไหร่ ก็ยิ่ง
เป็นจุดที่ สามารถดึงดูดความสนใจจากผู้รับสารได้มาก เท่านั้น  

 2. จากผลการวิจัยท าให้ทราบว่า กระบวนการที่จะใช้ในการสื่อสารตราสินค้าของตนเอง 
ออกไปสู่ผู้รับสาร การวางกระบวนการสร้างตราสินค้าบุคคลของแต่ละคนนั้น จะแตกต่างกัน
ออกไป ตามแนวทางของตนเอง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับแวดวง (Field) ของแต่ละบุคคล  

 3. จากผลการวิจัยพบว่าหากต้องการสร้างตราสินค้าบุคคลผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์นั้น 
ควรท าการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง และหมั่นสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้รับสาร เพ่ือเป็นการสร้าง
ความ ประทับใจให้กับผู้บริโภค  

 4. จากผลการวิจัยพบว่า สิ่งที่ส าคัญที่สุดในการสร้างตราสินค้า บุคคลผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ นั้นคือการใช้เครื่องมือออนไลน์ มาช่วยในการสร้างชื่อเสียง ซึ่งจะสามารถสร้างชื่อเสียง
ได้ ตรงกลุ่ม เป้าหมายได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว  

 5. จากผลการวิจัยพบว่า การออกแบบสารในแต่ละครั้งนั้น ควรมีการคิดออกแบบสารให้
มี สอดคล้องกับ แนวทางของตราสินค้าของแต่ละบุคคลที่ได้สร้างขึ้น พร้อมทั้งใช้เทคนิคการสร้าง 
จุดจับ ใจในสาร โดยผ่านวัจนภาษา อวัจนภาษา และสัญลักษณ์ต่างๆ ไปยังผู้รับสาร ตามความ
เหมาะสม เพ่ือเปลี่ยน แปลงความรู้ ทัศนคติ ตลอดจนการกระท าของผู้รับสารให้เป็นไปตาม
แนวทางท่ีแต่ละ บุคคลต้องการจึงจะประสบความส าเร็จ 
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ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ที่จะท าการวิจัยครั้งต่อไป 

 1. การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงผสมผสานที่ศึกษาเรื่องกลยุทธ์การสร้างตราสินค้า
บุคคลของ กลูต้าสตอรีผ่านแฟนเพจ ซึ่งมีผู้กดถูกใจ (Like) เป็นจ านวนมาก ดังนั้นควรจะศึกษาใน
เชิงปริมาณถึงความพึงพอใจของกลุ่มผู้ติดตามที่มีต่อกลูต้าสตอรีเพ่ิมเติม 

 2. ควรมีการศึกษาในด้านของความภักดีของกลุ่มผู้ติดตาม ที่มีต่อตราสินค้ากลูต้าสตอรี 
(GlutaStory) แบบเจาะลึกในเรื่องของความภักดีที่มีต่อตราสินค้า เพ่ือให้เข้าใจถึงความภักดี และ 
ผลการศึกษาที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น 

 3. ผู้ควรท าการศึกษา การสร้างตราสินค้าบุคคลในแง่มุมของการสร้างชุมชน เสมือน
ออนไลน์  เพ่ือให้เข้าใจถึงการสร้างความสัมพันธ์ และความผูกพันธ์ระหว่าง ตราสินค้ากับ 
ผู้บริโภค 
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