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Brand me up! 
สร้างตัวตนให้เด่นจนเป็นแบรนด์ 

ณิชชา  อนุตรกุลศรี1 
 

บทคัดย่อ 

สังคมมนุษย์ในยุคดิจิทัลมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงบริบทต่างๆในสังคมไปอย่างรวดเร็ว  
สื่อใหม่ที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลสุดฮิตอย่าง เฟซบุ๊ก (Facebook) และ  อินสตาแกรม 
(Instagram) ถูกน ามา   พัฒนามาต่อยอดใช้เป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งในการท าการตลาดยุค 3.0  ได้
อย่างสร้างสรรค์  ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ Viral Marketing  หรือ  การสร้างแฟนเพจต่างๆขึ้นมา เพ่ือ
เผยแพร่ข้อมูลทางการตลาดของสินค้าหรือบริการซึ่งสามารถวัดค่าของความส าเร็จของการสื่อสารได้
จาก “ยอด Like”  ในขณะเดียวกันกลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการ  “กด Like”  ของกลุ่มเป้าหมายนั้น  
มักเป็น ศิลปิน ดารา นักร้อง  หรือบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการหนึ่งๆ หรืออาจเป็นบุคคลไร้ชื่อเสียงแต่
ก าลังตกเป็นประเด็นกระแสสังคมในขณะนั้น  อีกนัยหนึ่งอาจเป็นเพียงบุคคลธรรมดาแต่มีความเป็น
แบรนด์บุคคล (Personal Branding) แฝงอยู่ในตัวตนอย่างไม่ธรรมดา  ท าให้บุคคลเหล่านั้นกลายเป็น
ต้นแบบทางสังคมไปในที่สุด และสามรถสร้างความเชื่อถือ ความนิยม ชมชอบ  ให้กับสังคมได้  รวมถึง
สามารถสร้างตนเองให้กลายเป็นแบรนด์สินค้าที่สามารถจับต้องได้  และสร้างมูลค่าความส าเร็จทาง
การตลาดได้อย่างน่าอัศจรรย์ บทความทางวิชาการนี้มุ่งเน้นน าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างช่อง
ทางการสื่อสารทางการตลาด และการสร้าง “ตัวตนในสังคม”  หรือ การสร้างแบรนด์บุคคล 
(Personal Branding) ให้โดดเด่น  จนกลายเป็นแบรนด์ที่ถูกจับตาในโลกโซเชียลมีเดียดังเช่นใน
ปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
1 Client Service บริษัท มัชรูม เทเลวิชั่น จ ากัด 
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บทน า 

ในสังคมยุคดิจิทัลความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีบทบาทส าคัญต่อ
วิถีชีวิตเป็นอย่างมาก  เสมือนกลายเป็นปัจจัยที่ 5  ในการด าเนินชีวิต  การสื่อสารและวิวัฒนาการ
ด้านการสื่อสารได้พัฒนาอย่างก้าวกระโดดต่อเนื่องมาจากการสื่อสารด้วยภาษาพูด  มาสู่สื่อสิ่งพิมพ์  
มาสู่โทรเลข  โทรศัพท์  วิทยุ  โทรทัศน์  คอมพิวเตอร์  และอินเทอร์เน็ต   ตามล าดับ   นอกจากนี้ยัง
มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงมาอย่างต่อเนื่องจากการสื่อสารยุค  web 1.0  กลายเป็น  web 2.0  ท าให้
เริ่มมีการสื่อสารแบบโต้ตอบ (Interaction) ของบุคคลตั้งแต่  2  คนขึ้น  จนในที่สุดถูกพัฒนามาเป็น
จุดก าเนิดของสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)  ที่ท าให้บุคคลที่อยู่ห่างไกลกันแม้จะคนละมุมโลก  
ก็ยังสามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันได้แบบทันท่วงที (Real Time)  ได้แก่  เฟซบุ๊ก  
(Facebook)  ทวิตเตอร์   (Twitter)  บล็อก (Blog)  โซเชียลแคมป์  (Social Camp)  อินสตราแกรม  
(Instagarm)  วอทส์แอป  (Whataspp)  และไลน์  (Line)   ฯลฯ 

ศศิวิมล  ชูแก้ว  (2555 , หน้า 4)  ให้ค าจ ากัดความโดยรวมไว้ว่า  Social Media หมายถึง 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีการตอบสนองทางสังคมได้หลายทิศทาง  โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
ก็คือเว็บไซต์  ที่บุคคลบนโลกนี้สามารถมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกันได้  และร่วมท ากิจกรรมใดกิจกรรม
หนึ่ง  หรือหลาย ๆ กิจกรรมกับคนอ่ืนๆ ได้  ไม่ว่าจะเป็นการตั้งประเด็นถามตอบในเรื่องที่สนใจ ,โพ
สต์รูปภาพ,โพสต์คลิปวิดีโอ, เขียนบทความหรือบล็อก,แชทคุยกันแบบสด ๆ ,เล่นเกมส์แบบเป็นกลุ่ม  
นอกจากนี้ยังสามารถท ากิจกรรมอ่ืน ๆ ได้ผ่านแอปพลิเคชันเสริม (Application) ที่มีอยู่อย่างมากมาย
ได้เช่นกัน  ส่วนในเชิงธุรกิจนั้นเรายังสามารถเข้าถึงกลุ่มบุคคลต่าง  ๆ ได้อย่างกว้างขวาง                        
ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้สามารถท าได้โดยใช้  Fanpage Facebook  ซึ่งจะประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
ในการโฆษณามากกว่าการท าการตลาดผ่านสื่ออ่ืนๆหลายเท่า  และยังเข้ากลุ่มเป้าหมายที่อยู่บนโลก
ออนไลน์ได้ดีกว่า 

 
ในปัจจุบันประเทศไทยมีจ านวนผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรวมทั้งสื่อสังคม

ออนไลน์เป็นจ านวนมาก ได้แก่ การดาวน์โหลด ดูหนัง ฟังเพลง ฟังวิทยุออนไลน์ รวมไปถึงการเข้าถึง
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)  ได้แก่  เฟซบุ๊ก (Facebook)  ทวิตเตอร์ (Twitter)  
ไฮไฟว์  (Hi5)  และ  กูเกิ้ลพลัส   (GooglePlus)  ผ่านการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกซ์ต่างๆ  
เช่น  คอมพิวเตอร์  แทปเลต  หรือสมาร์ทโฟน    ท าให้สามารถเชื่อมต่อกับโลกอินเทอร์เน็ตได้ตลอด
ทัง้ 24 ช.ม. จากข้อความดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในปัจจุบันสามารถเข้าถึงโลกสังคม
ออนไลน์สะดวกและง่ายข้ึน และมีแนวโน้มว่าจะเพ่ิมจ านวนผู้ใช้มากข้ึนอีกเรื่อยๆ ดังนั้นอาจเรียกได้ว่า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตลอดจนสื่อสังคมออนไลน์ถูกแทรกซึมอยู่ในชีวิตประจ าวันของ
คนไทยและสังคมไทยอย่างแยกไม่ออก  สื่อโซเชียลมีเดียจึงกลายเป็นวัฒนธรรมใหม่ในการสื่อสารทาง
การตลาดที่ส่งผลให้เกิดรูปแบบการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ  ท าให้เกิดการกระจายข้อมูล
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ข่าวสารทางการตลาดไปอย่างรวดเร็วและเป็นเครื่องมือส าคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจและการตลาด
ให้ขับเคลื่อนไปแบบไร้พรมแดน 

วิภาดา ทิพยาวิรุฬห์  (2557, หน้า 81)  เชื่อว่าสื่อดิจิทัลเป็นเทคโนโลยีทางการสื่อสารชนิด
หนึ่งซึ่งก าลังมีบทบาทในสังคมโลกและสังคมไทยอย่างมาก  คนทั่วโลกสามารถติดต่อสื่อสารกันได้
ปราศจากพรมแดน และไม่จ ากัดปริมาณ  ตลอดจนโฆษณาประชาสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจในยุคปัจจุบันที่
ไม่จ ากัดเพียงเฉพาะสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และ หนังสือพิมพ์ ท าให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างสรรค์
ความครีเอทีฟลงไปในเนื้อหาสารของตนเองได้มากขึ้น            ซึ่งในปัจจุบันสถานการณ์ทาง
การตลาดมีการแข่งขันที่สูงขึ้น ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จึงหันมาให้ความส าคัญกับการตลาดที่
ครอบคลุมและสามารถจูงใจผู้บริโภคได้โดยไม่ต้องลงทุนสูง เพ่ือช่วงชิงส่วนแบ่งและโอกาสทางการ
ตลาด  อย่างชาญฉลาด  ผู้ประกอบการจึงไม่ควรมองข้ามสื่อดิจิทัลที่ก าลังมีอิทธิพลในวิถีชีวิตของ
ผู้บริโภคคนไทยอย่างยิ่งในปัจจุบัน ที่มีข้อดีทั้งต้นทุนต่ าแต่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงลูกค้าได้
มากกว่า จึงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีเยี่ยม   

จากข้อมูลข้างต้น แสดงให้เห็นว่า เฟซบุ๊ก เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ระดับโลกที่ได้รับการ
ยอมรับรวมถึงประเทศไทย เฟซบุ๊ก มีอิทธิพลต่อการดาเนินชีวิตในสังคมมากในปัจจุบัน เฟซบุ๊ก เป็น
เว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย 

 
ที่มา : http://www.marketingoops.com/reports/metrix/thai-users-jan2010 
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จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในปัจจุบันมีความเป็นปัจเจกบุคคล  และ
แสดงความเป็นตัวตนในสื่อโซเชียลมีเดียมากขึ้น  โดยแบ่งแยกไลฟ์สไตล์และความชอบของคนแต่ละ
กลุ่มออกได้อย่างชัดเจน  ดังนั้นการที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้นั้น  นักสื่อสาร
การตลาดควรต้องท าการวิจัยถึงพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้ง  รวมไปถึง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการกด  Like  ของกลุ่มเป้าหมายให้ถูกต้อง   เพื่อจะได้วิเคราะห์พฤติกรรม
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง และน าไปใช้ออกแบบสร้างสรรค์เนื้อหา
ทางการตลาดที่จะสื่อออกไปได้อย่างโดนใจกลุ่มเป้าหมาย   โดยในปัจจุบันมีแฟนเพจต่างๆเกิดขึ้น
มากมายในเฟซบุ๊ก  ทั้งที่สร้างขึ้นเพ่ือความบันเทิงล้วนๆโดยไม่เกี่ยวข้องกับการตลาด  และแฟนเพจที่
ถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือหวังช่วยกระตุ้นยอดขายของสินค้าหรือองค์กรดังตัวอย่างของแฟนเพจต่างๆ
ดังต่อไปนี้  
 

ตัวอย่างแฟนเพจที่เป็นประเด็นในสังคม 
แฟนเพจพ่อบ้านใจกล้า  

 
ภาพเนื้อหาในแฟนเพจพ่อบ้านใจกล้า 

ที่มา : https://www.facebook.com/powerofhusbands 

 จากข้อมูลตัวอย่างเบื้องต้นแฟนเพจดังกล่าวก าลังเริ่มได้รับความนิยม  และกลายเป็นกระแส
สังคมในเวลาอันรวดเร็ว  เพราะเนื้อหาที่น าเสนอเน้นความเป็นจริงในสังคมของ  สามี -ภรรยา  ที่ถูก
หยิบยกน ามาล้อเลียน  เสียดสีเป็นเรื่องข าขัน  มีทั้งเรื่องจริงบ้าง และเรื่องที่ถูกเล่าขานกันมาเป็นมุข
ตลกต่อๆกัน  แต่ก็สามารถเข้าถึงไลฟ์สไตล์ของคนไทยได้อย่างออกรสออกชาติโดยเฉพาะกับคนที่เป็น  
“พ่อบ้าน”  หรือ   “สามี”   โดยกลุ่มผู้จัดท าเพจนี้ได้นิยามคอนเซปของเพจนี้ขึ้นมาสั้นๆว่าพวกตน  
คือ  กลุ่มคน  “กลัวเมีย”   และเพจนี้จะเสนอเรื่องราวชวนข าของผัวๆเมียๆ  ซึ่งท าให้โดนใจกับชาว
โซลเชียลหลายคนเป็นอย่างมาก  โดยเนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นการแบ่งปันเรื่องราวการถูกใช้ให้ท างาน
บ้านจากภรรยา ตั้งแต่เรื่องเล็กอย่างรีดผ้า ซักผ้า กวาดถูบ้าน จนไปถึงการนวดปรนนิบัติภรรยาต่างๆ 

https://www.facebook.com/powerofhusbands
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นอกจากนั้นยังมีการน าเสนอเทคนิคแพรวพราวในการปฏิเสธและหลบหลีกภรรยาด้วยวิธีต่างๆ จน
น ามาสู่เพจที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใคร  ซึ่งจุดส าคัญที่ท าให้เพจนี้แจ้งเกิดก็คงเป็นเพราะ
อารมณ์ขันและมุกตลกที่หลายๆโพสต์นั้นตรงกับชีวิตจริงของผู้อ่าน  แต่ถูกน าเสนอในแบบชวนหัว มี
ลูกเล่นลูกชน ซึ่งในระยะแรกแฟนเพจนี้สร้างขึ้นเพียงเพ่ือความบันเทิงของผู้อ่านอย่างเดียวเพียง
เท่านั้น  แต่ในระยะเวลาต่อมาเมื่อมียอดผู้ติดตามมากขึ้นและยอดไลค์ในเพจมากขึ้น ท าให้เพจเกิด
เป็นมูลค่าทางการตลาด  และนักการสื่อสารการตลาดเล็งเห็นถึงประโยชน์ในข้อนี้จึงเข้าไปจับน ามา
พัฒนาเป็นกลยุทธ์ในการสื่อสารแบรนด์อีกทางหนึ่ง  จะเห็นได้จากภาพตัวอย่างด้านบนที่มีภาพของ
ผลิตภัณฑ์น้ ายาขัดโถส้วมวางรวมอยู่ด้วย (Product Placement)   ซึ่งถือเป็นการแทรกซึมเข้าไปของ
สินค้าได้อย่างชาญฉลาด  เพราะกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายจะไม่รู้สึกว่าถูกกดดันจากโฆษณารวมถึงยังชื่น
ชอบกับภาพตรงหน้า จนเกิดการแชร์ต่อกันในโลกโซเชียลท าให้เกิดเป็นกระแสสังคม  ส่วนตั วบริษัท
เจ้าของผลิตภัณฑ์เองก็ยังได้รับผลประโยชน์จากการโฆษณาแฝงเพ่ือกระตุ้นยอดขายอีกด้วย  
นอกจากนี้ยังมีอีกหลายๆเพจที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือให้ความบันเทิงในช่วงแรก  ซึ่งน ามาสู่หนทางการท า
การตลาดในภายหลัง   
 

แฟนเพจ Benz Apache – เบ๊น อาปาเช่ 
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ที่มา : https://www.facebook.com/Benzaapache 

 จากตัวอย่างอย่างที่เห็นข้างต้น  แฟนเพจดังกล่าวในตัวอย่างนี้  เน้นบทสนทนาระหว่าง 
“หลาน”  กับ  “อาม่า”  ที่ค่อนข้างเน้นไปทางความสนุกสนาน  สร้างความประทับใจให้กับผู้อ่านใน
มุมเกี่ยวกับความน่ารักของครอบครัว  สร้างสีสันให้กับผู้อ่านได้อมยิ้มไปกับมุขตลกที่ผู้เป็นหลานได้
สอดแทรกเข้าไปในเนื้อหา  โดยให้  “อาม่า” รับบทเป็นนักแสดงน าได้อย่างตีบทแตก  และ
กลายเป็นเน็ตไอดอลรุ่นเดอะในเวลาต่อมา  จนน ามาสู่การ  “เรียกไลค์”  ท าให้มีกลุ่มแฟนคลับที่คอย
ติดตามดูว่าวันนี้ทั้งคู่จะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้าง  และรอที่จะน าไปภาพดังกล่าวไปแชร์ใน     เฟซบุ๊ก
ส่วนตัว   จากช่องทางดังกล่าวส่งผลให้เกิดโอกาสทางธุรกิจจนมีแบรนด์สินค้าและองค์กรมากมายเริ่ม
หันมาท าเทรนด์การตลาดกับกลุ่มคนเหล่านี้เป็นจ านวนมาก ทั้งสินค้าอุปโภค บริโภค สินค้ากลุ่ม
ให้บริการ  จนกลุ่มคนเหล่านี้พยามยามสร้างตัวเองให้เป็นแบรนด์บุคคลขึ้นมาเพ่ือให้ตัวเองมีมูลค่าทาง
การตลาด 

https://www.facebook.com/Benzaapache
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ภาพการ Tie in สินค้าต่างๆในเพจ เบ๊น อาปาเช่ 

ทีมา : https://www.facebook.com/Benzaapache 
 

องค์ประกอบส าคัญในการสร้างชื่อเสียงให้กับแบรนด์บุคคล 
(Key Elements in Personal Branding Reputation) 

1. ความรู้ (Knowledge) แบรนด์บุคคลควรต้องตระหนักถึงการมีองค์ประกอบด้าน 
“ความรู้” เพราะจะแสดงถึงความช านาญเฉพาะในขอบเขตที่ตนเองสนใจ แสดงถึงประสบการณ์ 
ความช านาญนี้เองจะน าไปสู่ความมีชื่อเสียงในที่สุด เช่น แบรนด์บุคคลอย่าง อ๊ิก บรรณ บริบูรณ์ ก็จะ
มีความเชี่ยวชาญหรือถนัดในการเรื่องของการท าอาหาร และน าไปสู่การเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับการ
ส่งเสริมการขายของโปรแกรมเซเรเนดของ AIS ร่วมกับ Black Canyon 
 

https://www.facebook.com/Benzaapache
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2. ประสบการณ์ (Experience) ค าว่า ประสบการณ์มักจะเป็นค าที่ใช้แทนกันได้กัค าว่า 

ความช านาญ คนที่มีความช านาญจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ ความรู้และความสามารถจะเกิดขึ้น
ได้ต้องอาศัยการมีประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆ หมอที่เก่งจากการอ่านต าราอย่างเดียวไม่พอ แต่หมอที่
จะเก่งได้นั้นจะต้องมีประสบการณ์อย่างมากในการรักษาผู้ป่วย 

3. ต าแหน่ง (Credentials) ต าแหน่งนับเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งในการสร้างความน่าเชื่อถือ
ให้กับแบรนด์บุคคล ซึ่งสามารถพบเห็นได้ในหลายๆ รูปแบบที่แตกต่างกัน เช่น ต าแหน่งมหาวิทยาลัย 
สถาบัน 

4. การสนับสนุนหรือได้รับการแนะน า(Backing) จัดเป็นองค์ประกอบที่มีส่วนส่งเสริม
สนับสนุนแบรนด์บุคคลได้ เช่นทนายความ หมอ สถาปนิก จะได้รับผลประโยชน์จากการแนะน าจาก
ลูกค้าท่ีมีความพึงพอใจเมื่อใช้บริการ ค าแนะน าความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อบุคคลจะมีส่วนช่วยเพ่ิม
ประวัติของบุคคลให้มีชื่อเสียงมากขึ้น 

5. ผู้สนับสนุน (Contributors) เป็นองค์ประกอบในการน ามาซึ่งชื่อเสียงของแบรนด์บุคคล
อีกประการหนึ่ง เช่น หากอาจารย์มหาวิทยาลัยเผยแพร่รายงานการวิจัยที่ผู้ช่วยวิจัยได้ร่วมกันท าและ
ใช้ชื่อของยืนยันชื่อของผู้ช่วยวิจัยซึ่งปรากฏอยู่ในหน้าปกหรือหน้าชื่อเรื่องวิจัยที่ผู้ช่วยวิจันมีส่วนรวม
ชื่อของอาจารย์ ก็จะมีส่วนสนับสนุนในการสร้างชื่อเสียงของผู้ช่วยวิจัยเหล่านั้นได้ทางหนึ่ง หรือการที่
บุคคลสร้างแบรนด์ตนเองผ่านการแต่งหนังสือ 
อาจจะมีผู้สนับสนุนซึ่งก็คือ ผู้เขียนค านิยมนั่นเอง ผู้ที่ให้เกียรติเขียนค านิยมก็จะเป็นผู้สนับสนุนผู้แต่ง
หนังสือได้อีกทางหนึ่ง 
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6. การแสดงออกด้วยเครื่องหมาย สัญลักษณ์ (Signals)เครื่องหมายเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่ง
ที่จะช่วยประกาศถึงความมีชื่อเสียงของแบรนด์บุคคล  เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์เหล่านี้จะถูก
ถ่ายทอดออกมาผ่านงานกราฟิก ภาพ และมีการตอกย้ าซ้ าเตือนบ่อยๆ ผ่านการสื่อสารทางการตลาด
เพ่ือเชื่อมโยงกับบุคคลนั้นๆ 

7. ปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback) แบรนด์บุคคลไม่สามารถที่จะพิสูจน์ถึงความมีชื่อเสียง
ของตนเองได ้ชื่อเสียงจะถูกกก าหนดโดยความคิดเห็นของสาธารณชน ปฏิกิริยาตอบกลับจะเป็นกลไก
ที่ใช้ในการประมวลความคิดเห็นของสาธารณชนที่มีต่อแบรนด์บุคคล 

8. บริบท (Context) ชื่อเสียงของแบรนด์บุคคลจะต้องถูกตีความโดยเชื่อมโยงกับบริบทของ
สังคมและสภาพแวดล้อมบริบทจะต้องสอดคล้องกับลักษณะทางสังคม  เช่น กฎระเบียบของสังคม 
ภาษา หากแบรนด์บุคคลฉีกแนวออกจากกรอบหรือบริบททางสังคมอาจจะไม่ได้รับการยอมรับ ดังนั้น
แบรนด์บุคคลที่ต้องการไปอยู่ในบริบทใหม่หรืออีกบริบทหนึ่งจะต้องไม่ลืมที่จะท าความเข้าใจบริบท
ทางสังคมนั้นๆด้วย ปัจจัยนี้อาจจะมีผลต่อ 
การสร้างแบรนด์บุคคลของนักการเมืองที่จะต้องท าความเข้าใจสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ที่ลงหาเสียง
เลือกตั้ง 

9. ค่านิยมของสังคม (Social Value) กระบวนการในการสร้างชื่อเสียงให้กับแบรนด์บุคคลมี
ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างมากกับระบบสังคมซึ่งถูกก าหนดโดยค่านิยม ในบริบททางสังคมอย่างโลก
ของการศึกษา ต าแหน่ง (Credential) อาจจะมีความส าคัญมากกว่าบริบทอ่ืน ในแวดวงของแพทย์ที่
ท าหน้าที่ผ่าตัดหัวใจจะถูกให้ความส าคัญกับเรื่องประสบการณ์มากกว่าต าแหน่งทางวิชาการ  ความรู้ 
ประสบการณ์และการรับรองอาจจะมีผลกระทบต่อการสร้างแบรนด์บุคคลในแนวทางที่แตกต่างกัน  
ไปขึ้นอยู่กับค่านิยมของสังคม 

10. การเชื่อมต่อหรือการต่อติดกับกลุ่มเป้าหมาย(Connections) เป็นปัจจัยที่จะช่วย
เชื่อมโยงแบรนด์บุคคลเข้ากับกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องและน ามาซึ่งชื่อเสียง  การจะเชื่อมต่อหรือต่อ
ติดกับกลุ่มเป้าหมายได้นั้นจะต้องอาศัยกระบวนการของการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ  อาทิ สื่อสังคม 
(Social Media)การปรากฏตัวต่อสาธารณชนในกิจกรรม การแสดงพฤติกรรม ของบุคคลในที่
สาธารณะต่างๆ เป็นต้น 
 

เทคนิคการปั้นคนให้เป็นแบรนด์ 

สหภาพ พ่อค้าทอง ( 2553 , หน้า 3)   กล่าวว่า   ความเป็น “ผู้มีชื่อเสียง” หรือการเป็น
บุคคลที่เป็นที่รู้จักของคนในสังคมในกรณีของศิลปินดารานั้น เกิดขึ้นจากผลของการที่สื่อมวลชนได้
น าเสนอผลงานและเรื่องราวของศิลปินดาราเหล่านั้นผ่านสื่อต่าง ๆ ดังที ่พัชริดา วัฒนา (2536)  ได้ให้
ทัศนะว่า ปัจจุบัน “ผู้มีชื่อเสียง” ได้เปลี่ยนไปจากเดิมที่ “ผู้มีชื่อเสียง” (The Celebrity) หมายถึง “ผู้
ยิ่งใหญ”่ (Big Man) ซ่ึงเกิดได้จากการที่บุคคลเหล่านั้นมีคุณสมบัติ     คือ ผู้ยิ่งใหญ่ด้วยชาติก าเนิด ผู้
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ที่ได้กระท าการอันยิ่งใหญ่  และผู้ที่ได้รับความเชื่อถือศรัทธาว่ายิ่งใหญ่ แต่ในปัจจุบันสังคมกลับมองว่า 
“ผู้ที่มีชื่อเสียง” มาจากการเป็นผู้ที่เป็นที่รู้จักของมวลชนโดยผ่านการน าเสนอสื่อมวลชน ซึ่งเป็นกลไก
ที่ท าหน้าที่เผยแพร่และสร้างความมีชื่อเสียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับบุคคลที่มีอาชีพในวงการ
บันเทิงในฐานะศิลปินดาราแล้ว ระดับของ “ชื่อเสียง” รวมถึงรูปแบบและลักษณะของ “ชื่อเสียง” 
ล้วนแล้วแต่เป็นตัวแปรที่จะส่งผลต่อจ านวนของงานและรายได้ที่เพ่ิมมากขึ้นหรือลดลง และยังส่งผล
ต่อการอนาคตในวงการบันเทิงของตัวศิลปินดาราว่าจะสามารถก้าวไปสู่การเป็น  “ศิลปินดัง” หรือ
“ศิลปินยอดนิยม” และก้าวไปจนถึงจุดที่เรียกว่า “ซูเปอร์สตาร์” ของเหล่าศิลปินดาราได้หรือไม่  อีก
ด้วย 

แต่ในปัจจุบันบุคคลธรรมดาๆก็สามารถโด่งดังข้ามคืน และกลายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงได้หาก
เลือกวิธีการท าการสื่อสารออกไปได้อย่างสร้างสรรค์และมีความน่าสนใจ น่าค้นหาค าตอบ และดึงดูด
ด้วยเนื้อหาที่สามารถเข้าถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างลึกซึ้ง  ดังเช่น  คอนเซป  “ขอ 3 
ค า”  ของ  ทีมงาน VRZO  ที่มีเนื้อหาในเชิงการไปสัมภาษณ์ผู้ชมทางบ้านด้วยการ  “ขอ 3 ค า”  เพ่ือ
มอบให้กับหัวข้อต่างๆ ประจ าสัปดาห์จนกลายเป็นคลิปที่มียอดชมทางยูทูปสุดจนติดอันดับ  และ
กลายเป็นช่องทางการสื่อสารทางการตลาดทางหนึ่งไปโดยปริยาย 

 

 
 

ภาพรายการ VRZO ทางยูทูปแชนแนล 
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=r2xde04Zg90 

 
ซึ่งในภายหลังกลุ่ม VRZO  ได้เริ่มขยายฐานธุรกิจจากการท าโปรดักชั่นรายการในยูทูป

แชนแนลเพียงอย่างเดียวมาเป็นการ  Tie in  สินค้าให้แบรนด์ต่างๆ  เพ่ือเผยแพร่ทางยูทูปแชนแนล

https://www.youtube.com/watch?v=r2xde04Zg90
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มากขึ้น  เช่น  การสมัครแพคเกจเสริม                               ส่งข้อความบอกแทนความรู้สึกจาก   
AIS  ด้วยการสมัครโปรโมชั่นเสริม กด *599# 

 
 

ภาพการ Tie in สินค้าในยูทูปแชนแนลของรายการ VRZO 
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=qnOhTSiUXr8 

 
 ศิริพันธ์  หอมไกล (2555, หน้า 3)   กล่าวว่า  ตราสินค้าหรือแบรนด์ (Brand) มีบทบาท
ส าคัญต่อการท าธุรกิจในโลกปัจจุบันอย่างมาก เนื่องจากสินค้าหรือบริการในตลาดมีจ านวนเพ่ิมมาก
ขึ้น ตราสินค้าจึงเป็นสิ่งที่สามารถบ่งบอกเอกลักษณ์และคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการของบริษัท
เพ่ือช่วยให้ผู้บริโภคช่วยแยกแยะสินค้าของตนออกจากคู่แข่งได้  ดังนั้นการสร้างตราสินค้าที่เป็นบุคคล  
(Personal Brands)  จัดเป็นตราสินค้าประเภทหนึ่งที่น่าสนใจ  เพราะถ้าหากสามารถสร้างตราสินค้า
ได้ส าเร็จก็จะท าให้บุคคลนั้น มีชื่อเสียงในสังคมและสามารถเพ่ิมช่องทางรายได้หรือส่งเสริมหน้าที่การ
งานให้กับตนเองได้เป็นอย่างดี  (Personal Brands)  จึงเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่เพ่ิมมูลค่าดังกล่าว
ให้กับบุคคล  ซึ่งจากการศึกษาถึงมูลค่าแบรนด์ให้กับนักกีฬาโลกของนิตยสาร Forber ในปี 2550 
พบว่า ตราสินค้านักกีฬาที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกคือ นักกอลฟ์ชื่อดัง Tiger Woods  ในฐานะที่เป็นตรา
สินค้าบุคคลที่มีมูลค่าสูงถึง 64 ล้านเหรียญสหรัฐ  รองลงมาคือ  David Beckham ที่มีมูลค่า 18 ล้าน
เหรียญสหรัฐ (วิเลิศ ภูริวัชร , 2551) 
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การสร้างเอกลักษณ์ให้แบรนด์ (Brand identity) 

Lauren I. Labrecque (2011 , page 44)   กล่าวว่า  ในการท าการสื่อสารออนไลน์  แบ
รนด์บุคคลต้องสร้างความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น  และสร้างสรรค์ไอเดียออกมาเพ่ือใช้ในสื่อโซเชียล
มีเดีย ไม่ว่าจะเป็นเว๊ปไซต์ บล็อก หรือ ช่องทางอ่ืนๆ เพ่ือให้ทุกสื่อช่วยสนับสนุนกัน 

เสริมยศ ธรรมรักษ์  (2554 , หน้า 108)  ได้ให้ความเห็นไว้ว่าแบรนด์บุคคลยิ่งใหญ่กว่าตัว
บุคคล หากจะตั้งค าถามเชิงเปรียบเทียบว่า ชีวิตของบุคคลกับแบรนด์บุคคลอะไรยิ่งใหญ่กว่า ในเชิง
ของแบรนด์แล้ว ชีวิตของบุคคลนั้นดับสูญไป แต่หากบุคคลนั้นมีการสร้างแบรนด์ขึ้นมา แบรนด์บุคคล
นั้นยังคงอยู่ เช่น  ทุกวันนี้ไมเคิล แจ๊คสัน ได้จากโลกนี้ไปแล้ว แต่แบรนด์ไมเคิล แจ๊คสัน ยังคงอยู่และ
มีความเป็นของแท้ดั้งเดิมในความเป็นราชาเพลงป๊อปที่อยู่ในความทรงจ าของผู้คนทั่วโลก  ความเป็น
แบรนด์ บีทเทิลส์ ยังคงอยู่ แม้ว่าวงนี้จะแยกจากกันไปแล้ว ผู้คนยังคงสวมใส่เสื้อที่มีลายสกรีนของบีท
เทิลส์ เพลงของบีทเทิลส์ยังคงขายได้เรื่องราวของบีทเทิลส์ยังคงถูกอ้างอิงถึง บอกเล่าถึงทางรายการ
ต่างๆ ทั้งทางวิทยุ โทรทัศน์  แบรนด์บุคคลท าให้เกิดการพัฒนา ปรับปรุง ท าให้ตนเองมีความทันสมัย 
และเฉียบคมขึ้นเพ่ือจะได้เป็นทรัพย์สินที่ทรงคุณค่า เช่น โอปราห์ วินฟรีย์ พูดต่อสาธารณะตั้งแต่อายุ 
3 ขวบ ถ้า โอปราห์ ไม่สร้างและพัฒนาก็จะไม่สามารถก้าวสู่พิธีกรทางโทรทัศน์ที่มีชื่อเสียงได้ ปัจจุบัน 
โอปราห์ วินฟรีย์ขึ้นท าเนียบแบรนด์บุคคลที่ประสบความส าเร็จในระดับโลก รายการโทรทัศน์ของเธอ
ถูกนไไปถ่ายทอดผ่านทีวีช่องต่างๆกว่า 100 ช่องทั่วโลก  และนิตยสารของเธอก็ประสบความส าเร็จ
งดงาม เมื่อย่างเข้าสู่วัย 49 ในปี 2003 โอปราห์ได้เป็นผู้หญิงอเมริกันผิวสีคนแรกที่ติดอันดับบุคคลที่
ร่ ารวยของนิตยสารฟอร์บด้วยทรัพย์สิน กว่าหนึ่งพันล้านดอลลาร์ โอปราห์ยังคงมุ่งมั่นดูแลแบรนด์
บุคคลของเธอให้มีภาพลักษณ์ที่ชัดเจน และปราศจากเรื่องอ้ือฉาว ปัจจัยเหล่านี้เองที่จะช่วยให้ 
โอปราห์ วินฟรีย์เป็นแบรนด์บุคคลที่ยังประสบความส าเร็จต่อไป (World Case : โอปราห์ วินฟรีย์แบ
รนด์นี้สิแน่จริง ค้นเมื่อ 7 มีนาคม 2554) หรือแบรนด์บุคคลอย่าง ไมเคิล แจ๊คสัน ผู้ล่วงลับที่ได้มีการ
พัฒนาปรับปรุงตนเองจนกลายเป็นต านานที่ยาวนานและทรงคุณค่าจนกลายเป็น  แบรนด์ที่มีความ
เป็นต านาน (Legend Brand) ซึ่งก่อให้เกิดทั้งคุณค่าทางการเงินรวมถึงคุณค่าที่จับต้องไม่ได้  เมื่อแบ
รนด์บุคคลมีความแข็งแกร่ง อาจจะน าไปสู่การขยายแบรนด์บุคคล (Brand Extension) ไปสู่ธุรกิจ
ต่างๆ เช่นแบรนด์เดวิด เบคแฮม จากความเป็นนักฟุตบอล น าไปสู่แบรนด์  น้ าหอม เบคแฮม  เป็นต้น 
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ภาพโอเปร่า และ ไมเคิล แจ็คสัน 
ที่มา : http://sweetgirlgallery.blogspot.com/2010/12/oprahwinfrey.html 

และ http://www.sonymusic.co.th/album/pop/viewans.asp?id=1344 
 
 
 
  

http://www.sonymusic.co.th/album/pop/viewans.asp?id=1344
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แบรนด์บุคคลช่วยสร้างมูลค่าให้กับแบรนด์  
 จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นเป็นการยืนยันว่าการสร้างแบรนด์บุคคลเป็นการช่วยเพ่ิม
ผลตอบแทนทางการตลาดได้สูงขึ้น  เช่นเดียวกับแบรนด์  Apple  ที่สามารถก าหนดจุดยืนในใจของ
ผู้บริโภคได้  และสามารถต่อรองราคากับสมาร์ทโฟนรุ่นอ่ืนๆ กับผู้บริโภคได้แบบถือไพ่เหนือกว่า  
เพราะสามารถก าหนดราคาค่าตัวที่สูงกว่าได้หรืออาจสังเกตได้จากแวดวงบันเทิง  ดารา นักร้องที่มี
ชื่อเสียง ย่อมมีค่าตอบแทนในการไปปรากฏตัวในงานต่างๆในอัตราที่สูงกว่าบุคคลที่ไมค่อยมีผู้รู้จัก  
เช่นเดียวกับกรณีของศิลปิน  โต๋ – ศักดิ์สิทธ์  เวชสุภาภร  ที่ถูกน าไปต่อยอดให้เข้าแบรนด์ BRANDS 
ซุปไก่สกัด  เป็นเสมือนตัวแทนของความฉลาดและมากความสามารถ ซึ่งเป็นภาพในฝันที่บรรดาคุณ
แม่อยากให้ลูกเติบโตมาเป็นคนที่ประสบความส าเร็จเหมือนโต๋   

 
ภาพศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร (โต)๋ ทูตของซุปไก่สกัดตราแบรนด์ส 

ที่มา: http://www.ladysquare.com/forum_posts.asp?TID=89913 
 

แบรนด์บุคคลช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและเพ่ิมมูลค่าทางการตลาด 

 ในปัจจุบันบุคคลหลายสาขาอาชีพหันมาท าการตลาดแบบ แบรนด์สินค้าบุคคลกันมากขึ้น ไม่
ว่าจะเป็นคนนักร้อง นักแสดง นักเขียน นักการเมือง รวมไปถึงพระภิกษุส งฆ์ที่ช่วยเผยแพร่
พระพุทธศาสนาให้เข้าถึงพุทธศาสนิกชนแบบเดลิเวอรี่ซึ่งเข้ากับยุคสมัยท าให้สามารถศึกษาพระธรรม
ได้แบบธรรมะดิจิทัล 

http://www.ladysquare.com/forum_posts.asp?TID=89913
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ภาพ สุหฤทธิ์  สยามวาลา 

ที่มา : https://www.facebook.com/suharit.surprise 

             ตัวอย่างแรกกับอดีตนักการเมืองที่เคยสอบตกกับการลงแข่งเลือกตั้งสมัยหนึ่ง กับการวาง
แผนการสื่อสารการตลาดรูปแบบใหม่  สร้างจุดยืดที่ชัดเจนและเข้าถึงผู้รับสารแบบเด็กแนว  เพ่ือมา
จับตลาดกลุ่มวัยรุ่นที่มีสิทธิ์มีเสียงในการเลือกตั้งให้หันมาเทใจให้กับสุหฤทธิ์  สยามวาลา อย่างเต็มใจ
ในสมัยต่อไป  

 

 
               ตัวอย่างที่สองที่สามารถเห็นได้ชัดเจน  คือ  แบรนด์   “โน้ต อุดม”  ของซุปเปอร์สตาร์
นักทอล์กโชว์ชื่อดังอย่างโน๊ต- อุดม  แต้พานิช  ซึ่งสามารถท ารายได้มหาศาลจากการจัดแสดงเดี่ยวไม่
โครโฟน 1 ครั้ง นอกจากนั้นยังสามารถสร้างแบรนด์ให้กับตัวเองและผลิตสินค้าในเครือบริษัทที่เป็น
สินค้าใช้สอยออกมาขายได้อย่างมากมาย 

https://www.facebook.com/suharit.surprise
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รูปภาพท่าน ว.วชิรเมธ ี

ที่มา : http://www.dek-d.com/board/view/3095423/ 

                ตัวอย่างที่สามเป็นในเรื่องของธรรมะที่สามารถเรียนรู้ได้ง่ายๆ  ยิ่งในยุคดิจิทัลด้วยแล้ว
นั้นการเข้าถึงธรรมะไม่จ าเป็นต้องเดินทางไปถึงที่วัดก็สามารถเข้าใจวิถีการปฏิบัติตัว  และใช้ชีวิต
อย่างมีสติได้ด้วยค าสอนจาก ท่าน ว.วชิรเมธี  ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นมหากุศลอย่างยิ่งที่ท าให้
เยาวชนไทยทั้งหลายมีโอกาสได้เรียนรู้ธรรมแบบใกล้ชิดเพียงปลายนิ้วสัมผัส 
 

สรุป 

สังคมมนุษย์ในยุคดิจิทัลมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงบริบทต่างๆในสังคมไปอย่างรวดเร็ว  
สื่อใหม่ที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลสุดฮิตอย่าง เฟซบุ๊ก (Facebook) และ  อินสตาแกรม 
(Instagram) ถูกน ามา   พัฒนามาต่อยอดใช้เป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งในการท าการตลาดยุค 3.0  ได้
อย่างสร้างสรรค์  เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลทางการตลาดของสินค้าหรือบริการ ซึ่งสามารถวัดค่าของ
ความส าเร็จของการสื่อสารได้จาก “ยอด Like”  ในขณะเดียวกันกลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการ  “กด 
Like”  ของกลุ่มเป้าหมายนั้น  มักเป็น ศิลปิน ดารา นักร้อง  หรือบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการหนึ่งๆ 
หรืออาจเป็นบุคคลไร้ชื่อเสียงแต่ก าลังตกเป็นประเด็นกระแสสังคมในขณะนั้น  อีกนัยหนึ่งอาจเป็น
เพียงบุคคลธรรมดาแต่มีความเป็นแบรนด์บุคคล (Personal Branding) แฝงอยู่ในตัวตนอย่างไม่
ธรรมดา  ท าให้บุคคลเหล่านั้นกลายเป็นต้นแบบทางสังคมไปในที่สุด และสามารถสร้างความเชื่อถือ 
ความนิยม ชมชอบ  ให้กับสังคมได้  รวมถึงสามารถสร้างตนเองให้กลายเป็นแบรนด์สินค้าที่สามารถ

http://www.dek-d.com/board/view/3095423/
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จับต้องได้  และสร้างมูลค่าความส าเร็จทางการตลาดได้อย่างน่าอัศจรรย์  ดังนั้นการสร้างตัวตนให้กัน
แบรนด์ย่อมท าให้แบรนด์นั้นมีความแข็งแกร่งและมีเอกลักษณ์มากกว่าสินค้าคู่แข่ง  และยังช่วยเพ่ิม
ช่องการในการสื่อสารทางการตลาดของแบรนด์ให้โดดเด่นจนกลายเป็นแบรนด์ที่ถูกจับตาในโลก
โซเชียลมีเดียดังเช่นในปัจจุบัน 
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