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The objectives of this study are: 1) to study a personal branding of news anchors
2) to study a communication process of personal branding of news anchors 3) to study
how news anchors maintain his/her personal brand
Data collecting was conducted using 2 methods. The first one was a mix between
primary sources (In-depth interview), secondary sources (transcribe interview tape) from
news anchors on a free-to-air TV (according to NBTC), and branding and social media
professionals. The second method was content analysis by collecting information from
social media used by the news anchors to communicate with audiences. The data had
been collected for two months from February 1, 2017 to March 31, 2017.
The study found that news anchors started personal branding by exploring
themselves, define their personal brand from who they were, their favorite things, and
their basic beliefs about How to be best News Anchor, combined with surveying on
target audiences and competitors. In order to communicate to the target audiences,
they chose media channels that truly reached that target audiences. They might use
only a few channels that were the effective ones. Also, contents and methods of
communication must be defined in the way that it did not disrupt individual branding
and did not confuse followers.
Last, but not least, keeping the brand alive by communicating consistently and
maintaining the brand identity positioned at the beginning by following-up and
evaluate the effectiveness of the communication was crucial.
To sum up, there are 3 types of news anchor personal branding: 1) Journalist
news anchor 2) Celebrity news anchor and 3) Journalist and celebrity news anchor.
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บทที่ 1
บทนา
ที่มาและความสาคัญ
การเข้ามาของอินเตอร์เน็ตเป็นส่วนสาคัญที่ทาให้กระบวนการสื่อสารเปลี่ยนแปลงไป จาก
อดีตที่มีคนจานวนหนึ่งที่เรียกว่า “สื่อมวลชน” ทาหน้าที่กาหนดเนื้อหาว่าประเด็นใดที่ควรนาเสนอ
หรือไม่ควรนาเสนอไปถึงประชาชน เป็นการสื่อสารทางเดียวคือฝั่งหนึ่งเป็นผู้ส่ง อีกฝั่งเป็น ผู้รับเพียง
อย่ า งเดี ย ว วาระต่ างๆ จึ งถู ก ก าหนดด้ ว ยคนจ านวนหนึ่ งเท่ านั้ น แต่ พั ฒ นาการการสื่ อ สารที่ มี
อินเตอร์เน็ตเป็นองค์ประกอบสาคัญทาให้เกิด “สื่อออนไลน์” ที่เป็นการสื่อสารแบบสองทาง และ
พัฒนาจากผู้รับสารเพียงฝั่งเดียวในอดีต กลายมาเป็นทั้งผู้รับและผู้ส่งได้ในเวลาเดียวกัน จากตัวเลข
ของ Digital in 2016 ของ We Are Social พบว่าคนไทยใช้สื่อออนไลน์ถึง 38 ล้านคน (ร้อยละ 56
ของประชากร) โดยเฟซบุ๊คเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่มีคนใช้มากที่สุด เมื่อสื่อออนไลน์เข้ามามีอิทธิพล
ในชีวิตประจาวัน มีจานวนคนใช้เพิ่มขึ้น และเปิดช่องให้คนธรรมดากลายเป็นคนดัง และเป็นที่รู้จัก
มากขึ้ น จึ งเกิ ดเป็ น Net Idol (เน็ ตไอดอล) หรือ Influencer (อิน ฟลู เอนเซอร์ ) ที่ ใช้ ช่ องทางสื่ อ
ออนไลน์สร้างตัวตนและพัฒนาตัวเองเป็นผู้ส่งสารที่มีอิทธิพลกับคนหมู่มากเทียบเคียงกับสื่อมวลชนใน
สื่อดั้งเดิมในอดีต
ความท้าทายที่เกิดขึ้นทาให้สื่อมวลชนดั้งเดิมต้องปรับตัวด้วยการก้าวเข้ามาในสนามของสื่อ
ออนไลน์ ควบคู่กับสื่อดั้งเดิมของตนเองเพื่อคงบทบาทหน้าที่ของตนเองไว้ โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ที่
เคยเป็นสื่อที่ทรงอิทธิพลในอดีต การปรับตัวที่เกิดขึ้นไม่เพียงแค่องค์กรสื่อ แต่รวมไปถึงบุคลากรใน
กระบวนการสื่อสารทุกสารทุกคน โดยผู้ดาเนินรายการข่าวที่เป็นองค์ประกอบสาคัญในกระบวนการ
สื่อสารข่าวในสื่อโทรทัศน์ เนื่องจากเป็นผู้เฝ้าประตู (Gate Keeper) ด่านสุดท้ายก่อนที่ข่าวทั้งหมดที่
ถูกดาเนินการมาด้วยกองบรรณาธิการข่าว ผ่านหลายบุคคลและหลายขั้นตอน จนไปถึงผู้ชม ใน
ขณะเดีย วกัน ยั งเป็ น ประตูด่านแรกที่ ส ร้างความพึ งพอใจให้ ผู้ ช มในการเลื อกรับข่ าว ผ่ านวิธีการ
นาเสนอที่น่าสนใจ ผู้ดาเนินรายการข่าวจึงเป็นเหมือนหัวใจสาคัญ เป็นตัวแทนของกองบรรณาธิการ
ข่าวในการนาเสนอ แต่เมื่อสื่อออนไลน์เข้ามาอิทธิพลเทียบเคียงสื่อดั้งเดิม โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ที่
เคยทาหน้าที่นี้เป็นหลัก จึงทาให้บทบาทหน้าที่ของผู้ดาเนินรายการข่าวถูกท้าทายด้วยเช่นเดียวกัน
ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาบทบาทหน้าที่ “ผู้นาเสนอ” ผู้ดาเนินรายการข่าวหลายคนจึงหันมาใช้สื่อ
ออนไลน์เพื่อสร้างพื้นที่และตัวตนด้วยเช่นเดียวกัน
งานวิจัยของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (2559) พบว่าการรับข่าวสารของ
ประชาชนนิยมรับจากสื่อออนไลน์บ่อยที่สุด รองลงมาคือสื่อโทรทัศน์ และเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น
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ข่าว ตามลาดับ ส่วนความน่าเชื่อถือประชาชนยังให้ความเชื่อถือการนาเสนอข่าวผ่านสื่อโทรทัศน์มาก
ที่ สุ ด รองลงมาคื อ หนั ง สื อ พิ ม พ์ วิ ท ยุ เว็ บ ไซต์ ห รื อ แอพพลิ เคชั่ น ข่ า ว ตามล าดั บ ในขณะ ที่
พฤติกรรมการเปิ ดรั บ สื่ อของประชาชนจะเลื อกรับ สื่ อมากกว่าหนึ่ งประเภท แม้สื่ อออนไลน์จะมี
อิทธิพลเพิ่มขึ้น แต่กระนั้นสื่อโทรทัศน์ก็ยังไม่ลดความสาคัญไปเช่นกัน ดังนั้นการรักษาบทบาทผู้
นาเสนอของผู้ดาเนินรายการข่าวจึง ต้องสะท้อนออกมาด้วยการสร้างที่ยืนให้ตนเองมีตัวตนทั้งในสื่อ
โทรทัศน์และสื่อออนไลน์ควบคู่กัน
การสร้างตัวตนเพื่อให้คนรู้จักเพียงแค่อย่างเดียวอาจเพียงพอ แต่ต้องทาให้ เกิดความคุ้นเคย
เพื่อก่อให้เกิดการติดตามในตัวผู้ดาเนินรายการข่าวคนนั้นด้วย จากงานวิจัยเรื่อง “ทัศนคติของผู้ชม
รายการข่าวทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อ สรยุทธ สุทัศนะจินดา”
ของ กัลยกฤต บุญบารุงชัย (2555) พบว่า ผู้ชมที่เปิดรับชมรายการที่ “สรยุทธ สุทัศนะจินดา” เป็น
ผู้ดาเนินรายการบ่อยครั้ง ส่วนใหญ่จะมีทัศนคติที่ดีต่อสรยุทธด้วย ขณะเดียวกันผู้เปิดรับชมสรยุทธ
ในรายการเรื่องเล่าเช้านี้ ก็มักจะติดตามชมรายการอื่นๆ ที่สรยุทธเป็นผู้ดาเนินรายการด้วยเช่นกัน
ดังนั้นเพียงแค่การรู้จักจึงไม่เพียงพอสาหรับหน้าที่ผู้ดาเนินรายการข่าว แต่ยังต้องทาให้เกิดความชื่น
ชอบจนเกิดการติดตามด้วย เปรียบเสมือนสินค้าที่ผู้บริโภคเลือกใช้ช้าเพราะความพึงพอใจในแบรนด์
สินค้า หากเปรียบผู้ดาเนินรายการข่าวเป็นสินค้า การทาให้ผู้บริโภคพอใจและใช้ช้าหรือติดตามนั้น
ต้องอาศัยกระบวนการสร้างแบรนด์ ซึ่งในที่นี้คือ “แบรนด์บุคคล”
ด้วยเหตุนี้ผู้ วิจัยจึงสนใจว่าหากเปรียบเทียบผู้ดาเนินรายการข่าวเป็นสินค้าแล้ว จะสร้าง
แบรนด์ของผู้ดาเนินรายการข่าวอย่างไร และสื่อสารแบรนด์ด้วยการสื่อสารผ่ านสื่อออนไลน์ที่มีหลาย
ช่องทางซึ่งแต่ละสื่อก็มีธรรมชาติที่แตกต่างกันอย่างไร เพื่อทาให้ผู้ชมเกิดความพึงพอใจ ชื่นชอบและ
ติดตามผู้ดาเนินรายการข่าวคนนั้น ในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างตัวตนในสื่อออนไลน์ รักษาพื้นที่
และบทบาทในการเป็นผู้นาเสนอของผู้ดาเนินรายการข่าวเอาไว้ และอาจสร้างมูลค่าให้กับผู้ดาเนิน
รายการข่าวคนนั้นๆ ในทางธุรกิจได้ด้วย

วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการกาหนดแบรนด์บุคคลของผู้ดาเนินรายการข่าว
2. เพือ่ ศึกษาวิธีการสื่อสารแบรนด์บุคคลข้ามสื่อของผู้ดาเนินรายการข่าวในสื่อออนไลน์
3. เพือ่ ศึกษาการรักษาแบรนด์บุคคลของผู้ดาเนินรายการข่าว
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ปัญหานาวิจัย
1. ผู้ดาเนินรายการข่าวกาหนดแบรนด์บุคคลของตนเองอย่างไร
2. วิธีการสื่อสารแบรนด์บุคคลข้ามสื่อของผู้ดาเนินรายการข่าวในสื่อออนไลน์เป็นอย่างไร
3. ผู้ดาเนินรายการข่าวรักษาแบรนด์บุคคลของตนเองอย่างไร

ขอบเขตการวิจัย
งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาในตัว “ผู้ดาเนินรายการข่าว” ในฐานะของผู้ส่งสาร เพื่อสร้างแบรนด์
บุคคลของผู้ดาเนินรายการข่าว โดยมุ่งศึกษาการสื่อสารข้ามสื่อใน “สื่อออนไลน์” ซึ่งมีธรรมชาติของ
แต่ละสื่อที่แตกต่างกัน โดยเลือกศึกษาเฉพาะ “ผู้ดาเนินรายการข่าวหลัก ” ซึ่งทาหน้าที่ในห้องส่ง
รายการโทรทัศน์ ในสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัลตามประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จานวน 26 ช่อง
โดยเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และข้อมูลแบบ
ทุติยภูมิจากการถอดเทปบทสัมภาษณ์ผู้ดาเนินรายการข่าวจานวน 4 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) ประกอบกับการวิเคราะห์ข้อมูล (Content Analysis) จากติดตามการใช้สื่อ
ออนไลน์ของผู้ดาเนินรายการข่าวที่เลือกศึกษาเป็นเวลา 2 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31
มี น าคม 2560) โดยมุ่ ง ศึ ก ษาที่ สื่ อ ที่ ใช้ รู ป แบบการสื่ อ สาร วั ต ถุ ป ระสงค์ ในการสื่ อ สาร และ
องค์ประกอบที่สะท้อนแบรนด์บุคคลจากเนื้อหาที่สื่อสาร

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผู้ดาเนินรายการข่าว

การรักษาแบรนด์บุคคล
- ติดตามและประเมินผล
- รักษาให้คงไว้

กาหนดแบรนด์บุคคล
- บุคคลิกของแบรนด์
- อัตลักษณ์ของแบรนด์

การสื่อสารข้ามสื่อ
- เนื้อหา
- สื่อ
- วิธีนาเสนอ
- เชื่อมโยงแต่ละสื่อ
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ในเชิงวิชาการ สามารถใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการเรียนการสอนด้านสื่อสารมวลชน
เกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้ดาเนินรายการข่าวในฐานะผู้ส่งสาร เพื่อส่งสารไปยังผู้ชมใน
ฐานะผู้รับสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ในเชิงวิช าชี พ สามารถใช้เป็ นข้อ มูล พื้ นฐานในการกาหนดคุณ ลั กษณะของผู้ ดาเนิ น
รายการข่าว เป็นแนวทางประกอบวิชาชีพสาหรับผู้ดาเนินรายการข่าวและบุคคลที่สนใจ
ประกอบอาชีพผู้ดาเนินรายการข่าว
3. ในเชิงธุรกิจ สามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนรายการข่าว เพื่อกาหนดลักษณะ
ของผู้ดาเนินรายการข่าวให้ตรงกับความต้องการของผู้ชม

นิยามศัพท์
ผู้ ด าเนิ น รายการข่ า ว หมายถึ ง บุ ค คลที่ ท าหน้ าที่ น าเสนอข่าวในห้ อ งส่ ง ของรายการ
ประเภทข่าวและสถานการณ์ปัจจุบันผ่านสื่อโทรทัศน์ โดยมีลักษณะครอบคลุม ทั้งการอ่านข่าวตาม
บทข่าว การเล่าข่าวโดยอิงตามบทข่าวและใส่ทัศนคติเพิ่มเติม รวมทั้งการวิเคราะห์ ข่าว เพื่อส่ ง
ข่าวสารต่างๆ ไปสู่ผู้ชม
การสร้ า งแบรนด์ บุ ค คล หมายถึ ง การสร้างเอกลั กษณ์ ให้ บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง เพื่ อ ให้
เอกลักษณ์นั้นมีผลต่อความรู้สึกด้านอารมณ์ต่อบุคคลอื่น โดยภาพลักษณ์นั้น มีคุณค่าที่โดดเด่นและ
แตกต่างจากคู่แข่ง และสื่อสารไปถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
บุคลิกของแบรนด์บุคคล หมายถึง สิ่งที่บ่งบอกถึงตัวของแบรนด์บุคคลว่าเป็นคนอย่างไร
เป็นบุคลิกของบุคคลที่ถูกสร้างออกมาผ่านตัวตนที่เป็น และถูกนาเสนอจนกลายเป็นบุคลิกภาพของ
แบรนด์ โดยคัดเลือกบุคลิกภาพที่ดีที่สุดของบุคคลนั้น และนาเสนอบุคลิกนั้นออกมาให้เด่นชัด
อัตลักษณ์ของแบรนด์บุคคล หมายถึง แก่นแท้และองค์รวมของแบรนด์บุคคล โดยการ
นิยามจากตัวตนที่แท้จริง โดยเป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างไม่เหมือนกับคู่แข่งในจุดที่น่าสนใจ และ
ต้องเป็นที่ต้องการของตลาดหรือสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย
การสื่อสารข้ามสื่อ หมายถึง การนาเสนอเรื่องหลัก ผ่านเรื่องย่อยที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน
โดยนาเสนอผ่านช่องทางสื่อที่มีความหลายหลาย ซึ่งเรื่องย่อยที่แบ่งนาเสนอต่างมีความสมบูรณ์ใน
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ตัวเอง เมื่อนาเรื่องราวมาประกอบกันก็จะสื่อถึงเรื่องหลักได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งการนาเสนอจะต้อง
คานึงถึงรวมไปถึงพฤติกรรมของผู้รับสารและลักษณะเฉพาะตัวของสื่อนั้นๆ
สื่อออนไลน์ หมายถึง สื่อที่ใช้สื่อสารระหว่างกันในเครือข่ายทางสังคม (Social Network)
บนเวปไซต์และโปรแกรมประยุกต์ โดยมีการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต โดยผู้ใช้งานสามารถทาหน้าที่
เป็น ทั้งผู้รับสารและผู้ส่งสารได้ในตัว ผ่านการผลิตเนื้อหาระหว่างกันทั้งข้อความ รูปภาพ วิดีโอ
หรือลิงก์เวปไซต์ไปยังเวปต้นทาง
รู ป แบบการสื่ อสาร หมายถึง วิธีก ารน าเสนอเนื้ อ หาในสื่ อ สั งคมออนไลน์ (ทวิต เตอร์,
เฟซบุ๊ค, อินสตาแกรม, บล๊อค) ของผู้ดาเนินรายการข่าว ประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ คลิป
วิ ดี โ อ ข้ อ ความประกอบรู ป ภาพ ข้ อ ความประกอบคลิ ป วิ ดี โ อ ข้ อ ความประกอบลิ ง ก์ ไ ปยั ง
แหล่งข้อมูลอื่น และการรีทวิตจากบัญชีผู้ใช้อื่นในกรณีของทวิตเตอร์
วัตถุประสงค์การสื่อสาร หมายถึง จุดมุ่งหมายในการนาเสนอเนื้อหาผ่านสื่อสังคมออนไลน์
(ทวิตเตอร์, เฟซบุ๊ค, อินสตาแกรม, บล๊อค) ของผู้ดาเนินรายการข่าว ซึ่งประกอบไปด้วย
- การรายงานข่าวและเผยแพร่ข่าว หมายถึง เนื้อหาที่แสดงถึงเรื่องราวและเหตุการณ์ที่เข้ า
องค์ประกอบของการเป็นข่าว โดยนาเสนอด้วยผู้ดาเนินรายการข่าวเองและมีต้นทางมาจากบัญชีผู้ใช้
คนอื่น
- การอธิบายเพิ่มเติมข่าว หมายถึง เนื้อหาที่นาเสนอเพิ่มเติมจากประเด็นที่เป็นข่าว โดย
เป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติม เบื้องลึก เบื้องหลัง ที่มาที่ที่ไปหรือขยายความข่าว เพื่อให้ผู้รับสารมี
ความเข้าใจในตัวเนื้อหาเพิ่มขึ้น
- การวิ เคราะห์ ข่ าว หมายถึ ง เนื้ อ หาที่ ผู้ ด าเนิ น รายการข่ าวน าเอาข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง
ประกอบกับความคิดเห็นบนพื้นฐานของข้อมูลเพื่ออธิบายปรากฎการณ์ ภูมิหลัง หรือคาดการณ์สิ่งที่
จะเกิดขึ้น
- การแสดงความเห็นส่วนตัว หมายถึง เนื้อหาที่ผู้ดาเนินรายการข่าวใช้ความคิดของตนเอง
อธิบ ายถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่ ง ทั้งเนื้ อหาที่เป็นข่าว เนื้อหาที่อยู่ในความสนใจของสั งคม ตลอดจน
เนื้อหาอื่นๆ
- การประชาสั ม พั น ธ์ ผ ลงาน หมายถึ ง เนื้ อ หาที่ ผู้ ด าเนิ น รายการข่ า วน าเสนอ โดยมี
จุดประสงค์เพื่อให้ผู้ที่รับเนื้อหานั้น ได้เห็นถึงผลงาน บอกให้ทราบว่ามีผลงานอะไร เผยแพร่เมื่อไหร่
เพื่อให้ติดตามผลงานของตนเอง ในฐานะของผู้ดาเนินรายการข่าว
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- การสร้างปฏิสัมพันธ์ หมายถึง เนื้อหาที่ผู้ดาเนินรายการข่าวนาเสนอ ซึ่งก่อให้เกิดการ
สื่อสารกลับจากผู้ติดตาม ในลักษณะการโพสต์แสดงความคิดเห็นจากผู้ที่ติดตาม
- การใช้งานส่วนตัว หมายถึง เนื้อหาที่ผู้ดาเนินรายการข่าวนาเสนอ ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้อง
กับ การทาหน้าที่ผู้ดาเนินรายการข่าว โดยเป็นเนื้อหาที่แสดงถึงการใช้ชีวิตส่วนตัวในลักษณะของ
บุคคลที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์คนหนึ่ง
องค์ประกอบแบรนด์บุคคล หมายถึง สิ่งที่สะท้อนกลับไปยังผู้ดาเนินรายการข่าว ซึ่งเกิด
จากเนื้อหาในการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (ทวิตเตอร์, เฟซบุ๊ค, อินสตาแกรม, บล๊อค) ของผู้
ดาเนินรายการข่าว ซึ่งเป็นส่วนสาคัญในการสร้างแบรนด์บุคคลของผู้ดาเนินรายการข่าว ซึ่งประกอบ
ไปด้วย
- ความรู้ และประสบการณ์ (Knowledge & Experience) แสดงออกถึงองค์ความรู้หรือ
ความชานาญเฉพาะด้าน ทั้งด้านข่าว และเรื่องอื่นๆ
- ตาแหน่ ง (Credential) แสดงออกถึงตาแหน่ง หน้าที่การงาน หรือสถาบั นการศึกษา
สร้างความน่าเชื่อถือให้กับตนเอง
- การสนั บ สนุ น และมี ผู้ ส นั บ สนุน (Backing & Contributors) การแสดงออกถึง การมี
ผู้สนับสนุน อ้างอิงบุคคล รางวัลที่ได้รับ การใช้บุคคลมีชื่อเสียง เพื่อสนับสนุนแบรนด์ของตนเอง
- เครื่องหมาย (Signals) การแสดงออกถึงรูปแบบในการโพสต์ เช่น การวางตัวอักษร การ
วางตาแหน่งของรูปภาพ ข้อความ ที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของบุคคลนั้นๆ
- ค่านิยมของสังคม และบริบท (Social Values & Context) การแสดงออกถึงความสนใจ
และความนิยมของสังคมในขณะนั้น
- การเชื่อมต่อ และปฏิกริยาตอบกลับ (Connections & Feedback) การสร้างปฏิสัมพันธ์
และโต้ตอบกับผู้ติดตาม เพื่อสร้างความสัมพันธ์

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยเรื่อง “การสื่อสารข้ามสื่อเพื่อสร้างแบรนด์บุคคลของผู้ดาเนินรายการข่าว”
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่ผู้วิจัยใช้ในการศึกษามีดังนี้

มี

1. แนวคิดเกี่ยวกับผู้ประกาศข่าวและผู้ดาเนินรายการข่าว
2. แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์และแบรนด์บุคคล
- แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์
- แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์บุคคล
3. แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารข้ามสื่อ (Transmedia Communication)
- แนวคิดการหลอมรวมสื่อ
- แนวคิดการเล่าเรื่องข้ามสื่อ (Transmedia Storytelling)
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
- งานวิจัยด้านผู้ดาเนินรายการและผู้ประกาศข่าว
- งานวิจัยด้านการสร้างแบรนด์บุคคล
- งานวิจัยด้านการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์

แนวคิดเกี่ยวกับผู้ประกาศข่าวและผู้ดาเนินรายการข่าว
รายการข่าว เป็นรูปแบบรายการโทรทัศน์ที่นาเสนอเนื้อหาของข่าวสาร ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบัน โดยอาจเป็นเรื่องในแง่ลบและแง่บวก ทั้งยังเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความสนใจใครรู้ของมวลชน ซึ่งรายการข่าวสามารถแบ่งประเภทตาม
ลักษณะของข่าวได้มากมาย เช่น ข่าวในพระราชสานัก ข่าวสังคม ข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ
ข่าวกีฬา และข่าวบันเทิง เป็นต้น
รายการรายงานข่าว รายการลักษณะนี้ผู้นาเสนอจะทาหน้าที่อ่านข่าวหรือประกาศข่าวตาม
บทที่ได้เตรียมไว้ โดยจะมีภาพข่าวแทรกเป็นระยะ ผู้ทาหน้าที่ลักษณะนี้จะเรียกว่า “ผู้ประกาศข่าว”
ซึ่งต้องมีความสามารถในการอ่านคาภาษาไทยอย่างถูกต้อง ชัดเจน
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รายการวิเคราะห์ข่าว เป็นรายการที่นาเสนอประเด็นข่าวที่น่าสนใจและสาคัญ อยู่ในกระแส
ความสนใจของประชาชน นาเสนอในลักษณะตีแผ่หรือขุดคุ้ยที่มาที่ไป พร้อมนาเสนอด้านต่างๆ ใน
คนดูรับทราบ
รายการเล่าข่าว เป็นรายการที่มีรูปแบบการนาเสนอในลักษณะการพูดคุยกันระหว่างพิธีกร
อาจนาเนื้อหาข่าวมาจากหนังสือพิมพ์ หรือนิตยสาร มาเล่าให้ผู้ชมฟังในรูปแบบที่เข้าใจง่าย
โดยนงนุช ศิริโรจน์ (2537) ได้ศึกษาวิวัฒนาการทางบุคลิกภาพของผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์
พบว่าองค์ประกอบด้านบุคลิกภาพของผู้ประกาศจะมีความแตกต่างกันไปตามบริบททางสังคม
วัฒนธรรม อาชีพ และเทคโนโลยีของการนาเสนอข่าว โดยแบ่งเป็นยุคต่างๆ ได้ดังนี้
ยุคเริ่มต้นงานข่าว (พ.ศ.2498 – ต้นปี พ.ศ.2528) หน้าที่ของผู้ประกาศจะจากัดเฉพาะผู้ชาย
ที่ร่วมอยู่ในทีมงานบุกเบิก โดยให้ความสาคัญกับน้าเสียง บุคลิกความน่าเชื่อถือตามแบบสากล ส่วน
องค์ประกอบด้านรูปร่างหน้าตา ถือเป็นเรื่องรองลงมา
ยุคการปรับเปลี่ยน (ปลายปี พ.ศ.1538 – ต้นปี พ.ศ.2529) รูปแบบและเนื้อหาของการ
นาเสนอข่าวเปลี่ยนแปลงอย่างมาก เนื่องจากเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกวงการเข้ามา และมีการ
โฆษณาคั่นเวลา เน้นบุคลิกความเป็นกันเอง และใช้ผู้ประกาศข่าวทั้งหญิงและชายทาให้ประชาชน
นิยม และหันมาชมรายการข่าวมากขึ้น
ยุคการแข่งขัน (ปลายปี พ.ศ.2529 – พ.ศ.2535) ภาพลักษณ์ด้านรูปร่างหน้าตา ความ
ทันสมัยและความมีเชื่อเสียงของบุคคลที่เลือกมาเป็นผู้ประกาศข่าวจากหลายหลายวิชาชีพเป็น
องค์ประกอบเด่นที่ใช้ในการดึงดูดใจให้คนดูข่าว
บรูซ เลวิส (1974) ระบุว่าบุคคลิกของผู้ประกาศข่าวที่ดีควรมีคุณสมบัติที่ประกอบด้วย มี
รูปร่างหน้าที่ดี น้าเสียงและคาพูดชัดเจน มีความรู้และประสบการณ์ เฉลียวฉลาด มีอารมณ์ขัน
อดทน มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น มั่นใจในตนเองและสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
สนมพร ฉิมเฉลิม (2542) ระบุว่าในรายการข่าวไม่มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัวว่าจะต้องมีจานวนผู้
ประกาศข่าวจานวนเท่าไหร่ ขึ้นอยู่กับรูปแบบในการนาเสนอ โดยได้แบ่งประเภทของผู้บุคคลากรที่
ทาหน้าที่นาเสนอข่าวผ่านหน้าจอสื่อโทรทัศน์ไว้ 3 ประเภทคือ ผู้ประกาศข่าวหลัก ผู้ประกาศข่าว
ร่วม และผู้รายงานข่าว
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(1) ผู้ประกาศข่าวหลัก เป็นหลักในการนาเสนอข่าว ประกาศและเชื่อมโยงข่าวต่างๆ ตาม
บทโทรทัศน์
มักถูกวางเอาไว้เป็นศูนย์กลางในการนาเสนอข่าว
โดยมีคุณสมบัติที่เรียงตาม
ความสาคัญดังนี้
- มีความรู้ ความชานาญและประสบการณ์ในการงานข่าวเป็นอย่างดี
- มีบุคลิกดี มีความน่าเชื่อถือ สามารถทาให้ผู้ชมเกิดความเป็นกันเองในการนาเสนอ
- มีความสามารถในการพูดบรรยายต่อโดยไม่ต้องมีสคริปต์
การใช้ภาษาต้องชัดเจนและเข้าใจง่าย

ไม่ประหม่าเมื่ออยู่หน้ากล้อง

- มีความสามารถในการสัมภาษณ์ตั้งคาถามโดยจะต้องตั้งคาถามโต้ตอบให้อยู่ในประเด็นที่
ผู้ชมอยากรู้
- มีความสามารถในการเขียนข่าว หรือแก้ไขข่าว สามารถใช้ไหวพริบแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ได้ดี
(2) ผู้ประกาศข่าวร่วม
จะนาเสนอสลับกับผู้ประกาศหลักและอาจได้รับมอบหมายให้
นาเสนอข่าวโดยแบ่งตามประเภทของข่าวที่ต่างกันออกไป โดยมีคุณสมบัติที่เรียงตามความสาคัญดังนี้
- ต้องเป็นผู้ที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามดูดี
- ต้องเป็นผู้ที่อ่านออกเสียงภาษาไทยอย่างถูกต้องชัดเจน
น้าเสียงนุ่มนวชชวนฟัง

ตามอักขระและวรรคตอน

มี

- ต้องเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพดูดี น่าเชื่อถือ
- ต้องมีไหวพริบ และต้องมีความรู้ทางด้านข่าวที่นาเสนอด้วย
โดยสรุปในรายการข่าวนั้นมีวิธีนาเสนอข้อมูลหลากหลายวิธี แต่องค์ประกอบสาคัญประการ
หนึ่ง นอกเหนือจากเนื้อหาของข่าวแล้ว คือ ผู้นาเสนอ ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้ใช้คาว่า “ผู้ดาเนิน
รายการข่าว” เพื่อให้สื่อความหมายครอบคลุมทั้งผู้ที่ทาหน้าที่นาเสนอข่าวในลักษณะ การอ่านข่าว
การประกาศข่าว การเล่าข่าว หรือการวิเคราะห์ข่าว โดยคุณลักษณะของผู้ดาเนินรายการข่าวที่ดี
นั้นมีหลายองค์ประกอบ แต่มีเป้าหมายสาคัญคือความพึงพอใจของผู้ชม เป็นการประกอบสร้าง
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คุณลักษณะเพื่อสื่อสารไปถึงผู้ชม ซึ่งสอดคล้องกับการสร้างแบรนด์ที่ทาให้ผู้บริโภคมีความรู้สึกในด้าน
บวกกับแบรนด์

แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ และแบรนด์บุคคล
1. แนวคิดเรื่องการสร้างแบรนด์
1.1 ความหมายของแบรนด์
คาว่า “แบรนด์” หรือ “ตราสินค้า” มีนักวิชาการ สถาบันและองค์กรด้านการตลาด นิยาม
ความหมายเอาไว้หลากหลาย ทั้งในเชิงที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม โดยอาจใช้ทั้งคาว่า “แบรนด์”
และคาว่า “ตราสินค้า” ขึ้นอยู่กับนักวิชาการ สถาบันหรือองค์กรด้านการตลาดในแต่ละแห่ง แต่ทั้ง
สองคามีความหมายในทางเดียวกัน สาหรับในงานวิจัยครั้งนี้ เลือกใช้คาว่า “แบรนด์” ตามคาใน
ภาษาอังกฤษ
American Marketing Association (AMA) ให้คานิยาม “แบรนด์” ไว้ว่า “A name,
term, sign, symbol, or design, or a combination of them, intended to identify the
good or service of one seller or group of sellers and to differentiate them from those
of competitors” หมายถึง “แบรนด์” คือ ชื่อ สัญลักษณ์ รูปแบบ ดีไซน์ หรือการสื่อสารอะไรก็
แล้วแต่ที่สร้างขึ้นมาเพื่อระบุสินค้าหรือบริการนั้น
เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง
แต่ก็มี
นักวิชาการหลายๆ ท่าน ระบุว่า ความหมายของคาว่า “แบรนด์” มีความหมายลึกซึ่งและละเอียด
มากกว่านั้น
Ogilvy (2007 อ้างถึงใน บุญอยู่ ขอประเสริฐ, 2548) กล่าวว่า “แบรนด์” คือสัญลักษณ์ที่
ซับซ้อน เป็นการรวมความรู้สึกต่อรูปร่างหน้าตาของแบรนด์ ที่มีต่อชื่อ บรรรจุภัณฑ์ ราคา ความ
เป็นมา ชื่อเสียง และโฆษณา แบรนด์เป็นสิ่งที่กาหนดด้วยความรู้สึกของผู้บริโภคที่ใช้แบรนด์นั้น
และมีประสบการณ์ร่วมกับแบรนด์นั้นด้วย
เสรี วงษ์มณฑา (2547) ให้ความหมายของ “แบรนด์” ว่าเป็น ภาพลักษณ์ของสินค้าหรือ
องค์กรในความคิดคานึงของกลุ่มเป้าหมายที่ทาให้สินค้าและองค์กรนั้นๆ มีความแตกต่างจากคู่แข่ง
อย่างโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ “แบรนด์” เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เพราะเป็นภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นใน
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ความคิดคานึงของกลุ่มเป้าหมาย อันเป็นผลจากการเก็บข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ในการทา
ธุรกรรมกับสินค้าหรือองค์กรนั้นๆเป็นเวลานาน
“แบรนด์” เป็นความทรงจาที่มีชีวิต
“แบรนด์” เป็นพันธสัญญาระหว่างองค์กรกับกลุ่มเป้าหมาย
วิทวัส ชัยปาณี (2548) กล่าวว่า “แบรนด์” คือทุกอย่างที่สินค้ามีทั้งหมด ทั้งสิ่งที่สามารถ
จับต้องได้ (Tangible) และสิ่งที่จับต้องไม่ได้ (Intangible) เช่น
บุคลิกภาพ (Personality)
สถานภาพ (Status)
ความน่าเชื่อถือ (Trust / Reliability)
ความมั่นใจ (Confidence)
ความคุ้นเคย (Familiarity)
ประสบการณ์ (Shared Experience)
ความสัมพันธ์และความผูกพัน (Relationship)
Philip Kotler (2003, อ้างใน ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ, 2548) นิยามความหมายของ
“แบรนด์” ว่าเป็นเรื่องสาคัญในการกาหนดกลยุทธ์ ทาให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย “แบรนด์” มี
ความหมายครอบคลุมทั้งชื่อ วลี เครื่องหมาย สัญลักษณ์ การออกแบบ เพื่อบ่งบอกว่าสินค้าหรือ
บริการนั้นเป็นของใคร นอกจากนี้ยังต้องแสดงถึงความแตกต่างจากคู่แข่ง โดยแบรนด์สามารถสื่อ
ความหมายได้ 6 ด้านดังต่อไปนี้
(1) ด้านคุณสมบัติ (Attribute) แบรนด์ทาให้นึกถึงคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
เช่น Mercedes ทาให้นึกถึงรถยนต์ราคาแพง การผลิตยอดเยี่ยมทนทาน
(2) ด้านคุณประโยชน์ (Benefits) แบรนด์ต้องทาให้นึกคุณประโยชน์ตามหน้าที่ และ
คุณประโยชน์ด้านอารมณ์ เช่น รถยนต์มีความทนทานเป็นคุณประโยชน์ตามหน้าที่ และความ
หรูหราเป็นคุณประโยชน์ด้านอารมณ์ เป็นต้น
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(3) คุณค่า (Value) แบรนด์บ่งบอกบางอย่างเกี่ยวกับผู้ผลิต เช่น Mercedes บ่งบอกถึง
สมรรถนะการทางานความปลอดภัย เกียรติภูมิ
(4) วัฒนธรรม (Culture) แบรนด์เป็นตัวแทนของวัฒนธรรม เช่น Mercedes เป็นตัวแทน
ของวัฒนธรรมเยอรมันที่มีระเบียบ ประสิทธิภาพ คุณภาพสูง
(5) บุคลิกภาพ (Personality) แบรนด์บ่งชี้ถึงบุคลิกภาพของสินค้า
(6) ผู้ใช้ (User) แบรนด์ชี้ให้เห็นประเภทของผู้บริโภคที่ซื้อ หรือใช้ผลิตภัณฑ์ เช่น Mercedes
ผู้อยู่ด้านหลังพวงมาลัยจะเป็นผู้บริหารระดับสูงอายุ 55 ปี
จากแนวคิดทั้งหมดโดยสรุป “แบรนด์” ให้ความหมายถึง จุดรวมของความรู้สึกของ
ผู้บริโภคต่อสินค้าหรือบริการ โดยมีทั้งสิ่งที่เป็นรูปธรรม เช่น โลโก้ บรรจุภัณฑ์ สี เป็นต้น และสิ่ง
ที่เป็นนามธรรมสัมผัสด้วยความรู้สึกของผู้บริโภค เช่น ชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ เป็นต้น โดย “แบ
รนด์” ถูกออกแบบมาให้มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น สร้างความแตกต่างกับคู่แข่ง และสร้างความแข็ง
แก่งให้กับแบรนด์ ขณะเดียวกันก็ต้องสามารถบริหารจัดการเพื่อยึดเหนี่ยวผู้บริโภคกับคุณค่าโดยรวม
ในแบรนด์ด้วย
จากแนวคิดของ Kotler (1999) สรุปองค์ประกอบของแบรนด์ไว้ 4 อย่าง ดังนี้
(1) Attributes คือ รูปร่างหน้าตาภายนอกที่ทาให้เกิดการจดจา
(2) Benefits คือ การบอกถึงคุณประโยชน์
(3) Values คือ การสร้างคุณค่าให้รู้สึกใช้ แล้วภาคภูมิใจ ไว้ใจ
(4) Personality คือ การมีบุคคลิกภาพ เช่น การใช้แล้วแสดงถึงความเป็นคนทันสมัย
ขณะที่ Goslar (2003, อ้างถึงใน สิริวรรณ ปัตตะโชติ, 2548) ระบุว่า องค์ประกอบของแบ
รนด์ จัดเป็นหัวใจสาคัญของแบรนด์ ซึ่งประกอบไปด้วย
(1) หน้าที่ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายถึงตัวสินค้า ในแต่ละแบรนด์ และในบางครั้ง
สามารถสื่ออามรณ์ได้ดีด้วย
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(2) ประสิทธิภาพ คือ สิ่งที่อธิบายถึงข้อแตกต่าง ที่ไม่ใช่เพียงผิวเผิน แต่เป็นสิ่งที่จับต้อง
และเปรียบเทียบได้
(3) บุคคลิกลักษณะ คือ ลักษณะของแบรนด์ที่จะสะท้อนตัวตนของแบรนด์นั้น
(4) คุณค่าที่แท้จริง เป็นคุณค่าที่แท้จริงที่สามารถสั่งสม และสามารถเพิ่มคุณค่าได้ในระยะ
ยาว
1.2 ความสาคัญของแบรนด์
แบรนด์ เป็นเสมือนเครื่องมือที่นักการตลาดสร้างขึ้น เพื่อสร้างความแตกต่างในการรับรู้ต่อ
สินค้าให้กับผู้บริโภค (Koch, 1994, อ้างถึงใน ยุทธิพงษ์ แซ่จิว, 2555) ทั้งในแง่ที่จับต้องได้และจับ
ต้องไม่ได้ (Murphy, 1988) อีกทั้งยังสามารถสร้างกลุ่มของผู้บริโภคที่มีความภักดีต่อการสร้างแบรนด์
นั้นได้ อันจะนาไปสู่ผลกาไรขององค์กรธุรกิจ (Keller, 2005) กล่าวว่าความสาคัญแบรนด์ มีอยู่
ด้วยกันสองด้าน คือ ต่อผู้บริโภคและต่อองค์กรธุรกิจ โดยความสาคัญของแบรนด์ต่อผู้บริโภค
ประกอบด้วย
(1) แบรนด์ มีหน้าที่สาคัญที่จะทาให้ผู้บริโภคว่าใครคือผู้ผลิตหรือแหล่งที่มาของสินค้านั้น
ทาให้ผู้บริโภคทราบว่า ผู้ผลิตนั้นมีหน้าที่ผลิตอะไร และที่สาคัญที่สุด แบรนด์ยังสร้างความหมายพิเศษ
ให้กับผู้บริโภค ผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่มีต่อตัวสินค้าและโปรแกรมการตลาดที่ผ่านมาเป็น
เวลานาน ผู้บริโภครับรู้และจดจาว่าแบรนด์ใดบ้างที่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับตนเองได้ และ
แบรนด์ใดที่ไม่สามารถทาได้ ดังนั้นแบรนด์จึงเป็นเครื่องมือหรือวิธีการง่ายๆ ที่ผู้บริโภคใช้ตัดสินใจ
เกี่ยวกับสินค้านั้นๆ ซึ่งเมื่อผู้บริโภครู้จักแบรนด์และมีความรู้เกี่ยวกับแบรนด์นั้นในระดับหนึ่ง ผู้บริโภค
จะไม่ใช้ความคิดหรือการประเมินข้อมูลมากนักในการตัดสินใจครั้งต่อไป
(2) แบรนด์ ทาให้ผู้บริโภคเสียค่าใช้จ่ายในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์นั้นน้อยลง ทั้งใน
แง่ของการใช้ความคิดและการค้นหาด้วยตนเองด้วยความรู้เดิมที่ผู้บริโภคมีต่อแบรนด์ เช่น คุณภาพ
ลักษณะของสินค้า และอื่นๆ ผู้บริโภคจะสามารถคาดเดาและคาดหวังอย่างมีเหตุผลต่อสิ่งอื่นๆ ที่พวก
เขายังไม่รู้เกี่ยวกับแบรนด์นั้นๆ ได้
(3) แบรนด์ เป็นเครื่องมือหนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่างผู้บริโภคกับแบรนด์
ได้ ผู้บริโภคจะมอบความไว้วางใจ ความไว้เนื้อเชื่อใจ และความภักดีให้กับแบรนด์ด้วยความเข้าใจว่า
แบรนด์นั้นจะมอบสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่พวกเขาอย่างสม่าเสมอ ทั้งในด้านสมรรถนะ ราคาที่เหมาะสม
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การส่งเสริมการขายและการกระจายสินค้า เมื่อผู้บริโภคตระหนักถึงข้อได้เปรียบและคุณประโยชน์
จากแบรนด์ ผู้บริโภคก็จะตัดสินใจซื้อสินค้านั้นต่อไป
(4) แบรนด์
อาจเป็นเครื่องมือตอบสนองในเชิงสัญลักษณ์ที่ผู้บริโภคใช้แสดงออกถึง
ภาพลักษณ์ของตน
แบรนด์บางแบรนด์ถูกเชื่อมโยงกับบุคคลบางกลุ่ม และสะท้อนถึงมูลค่าหรือ
บุคลิกที่แตกต่างกันออกไป การบริโภคสินค้าเหล่านี้ จึงเป็นเสมือนวิธีการที่ผู้บริโภคใช้สื่อสารถึงความ
เป็นตัวตนของตนเองหรือสิ่งที่ตนปรารถนาจะเป็นให้ผู้อื่นหรือแม้กระทั่งตนเองได้รับรู้
(5) แบรนด์ เป็นเครื่องมือแสดงนัยยะของคุณภาพและลักษณะอื่นๆ ไปยังผู้บริโภค กล่าวคือ
สินค้าบางประเภทผู้บริโภคจะประเมินค่าได้ก็ต่อเมื่อผู้บริโภคเกิดประสบการณ์โดยตรงจากการใช้
สินค้านั้นแล้ว เช่น ความทนทาน คุณภาพของการบริการ ความปลอดภัย ความง่ายในการใช้สอย
ฯลฯ หรือสินค้าที่มีคุณลักษณะของสินค้าที่ยากแก่การประเมินคุณค่าจากการเรียนรู้ เช่น การ
ประกันภัย เป็นต้น
(6) แบรนด์ สามารถลดความเสี่ยงในการตัดสินใจของผู้บริโภค แม้ผู้บริโภคจะมีวิธีที่แตกต่าง
กันในการลดความเสี่ยงของการตัดสินใจ แต่วิธีหนึ่งที่ผู้บริโภคใช้คือ การเลือกซื้อแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักดี
โดยเฉพาะแบรนด์ที่ผู้บริโภคมีประสบการณ์ที่ดีในอดีต ดังนั้นแบรนด์จึงเป็นเครื่องมือสาคัญในการลด
ความเสี่ยงของผู้บริโภคได้
ความสาคัญของแบรนด์ต่อองค์กรธุรกิจ โดยเบื้องต้น แบรนด์ทาหน้าที่สนองวัตถุประสงค์ของ
องค์กรในการดูแลจัดการสินค้าและวัดผลได้ง่ายขึ้นด้วยการเป็นตัวช่วยเก็บข้อมูลด้านบัญชีและการ
ลงทุน (Chernatony and McWillium, 1989, cite in Keller, 2005) แบรนด์ยังช่วยปกป้อง
เอกลักษณ์ของสินค้าในทางกฎหมาย โดยแบรนด์จะช่วยคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้กับเจ้าของแบ
รนด์ (Bagley, 1995, cited in Keller, 2005) เช่น ชื่อแบรนด์สามารถปกป้องได้ด้วยการจด
ทะเบียนการค้า กระบวนการผลิตสามารถคุ้มครองได้ด้วยสิทธิบัตร และบรรจุภัณฑ์สามารถคุ้มครอง
ได้ด้วยการจดลิขสิทธิ์ สินทรัพย์ทางปัญญาเหล่านี้ทาให้องค์กรธุรกิจสามารถลงทุนกับแบรนด์ได้อย่าง
ปลอดภัยและเก็บเกี่ยวผลประโยชน์อย่างเต็มที่
สาหรับองค์กรธุรกิจ การลงทุนสร้างแบรนด์เป็นการลงทุนให้กับธุรกิจอย่างถาวร เพราะแบ
รนด์ทาให้ผู้บริโภคมองเห็นความแตกต่างจากสินค้าอื่น แบรนด์ช่วยสื่อถึงคุณภาพที่จะทาให้ผู้บริโภค
พึงพอใจและเลือกซื้อสินค้าซ้า (Erdem, 1998, cited in Keller, 2005) ความภักดีที่เกิดขึ้นทาให้
องค์กรธุรกิจสามารถทานายความต้องการของตลาดและสนองความต้องการนั้นได้อย่างต่อเนื่อง
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รวมถึงสร้างความลาบากให้กับผู้ค้ารายใหม่ในการเข้าสู่ตลาด แม้กระบวนการผลิตและการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์จะถูกลอกเลียนได้ง่าย แต่ความประทับใจของผู้บริโภคและองค์กรคู่ค้าจะคงอยู่อีกนาน อัน
เป็นผลจากการสร้างกิจกรรมทางการตลาดที่ผ่านมา และประสบการณ์ที่ได้รับจากการสัมผัสโดยตรง
กับสินค้าก็ไม่อาจลอกเลียนได้โดยง่าย
โดยสรุปกล่าวคือ สาหรับองค์กรธุรกิจแล้ว แบรนด์เปรียบเสมือนวัตถุที่มีมูลค่าในฐานะ
ทรัพย์สินทางกฎหมาย ทาให้องค์กรสามารถชี้นาพฤติกรรมของผู้บริโภค ทาให้เกิดการซื้อขายและ
สร้างความมั่นคงในแง่ของรายได้ของเจ้าของแบรนด์ในอนาคต (Bymer, 1991, cited in Keller,
2005) ด้วยเหตุนี้ จึงเกิดการจ่ายเงินจานวนมาก เพื่อซื้อหรือควบรวมแบรนด์เข้าด้วย เริ่มตั้งแต่ช่วง
ทศวรรษที่1980 ปัจจุบันองค์กรธุรกิจหลายหน่วยงาน เช่น Sara Lee Corporation ไอศกรีม
Baskin-Robbins โทรศัพท์มือถือ Motorola และยีนส์ Calvin Klein ได้ยุติการผลิตสินค้าด้วยตนเอง
และหันไปว่าจ้างบริษัทที่มีชื่อเสียงน้อยกว่าทาการผลิตสินค้าแทน เพื่อเน้นการจัดการด้านแบรนด์เป็น
หลัก (Miller, 1997; Dolan and Meredith, 2001, cited in Keller, 2005)
1.3 ประเภทของแบรนด์
การสร้างแบรนด์ คนทั่วไปอาจนึกเพียงแค่แบรนด์สินค้าหรือบริการเท่านั้น แต่ในความเป็น
จริง แบรนด์ไม่ได้ครอบคลุมเพียงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสิ่งอื่นๆ ด้วย เช่น ประเทศ สถานที่ หรือ
บุคคล เป็นต้น โดย Lynn Upshow (2002, อ้างถึงใน (เสริมยศ ธรรมรักษ์, 2554) ได้จาแนก
ประเภทของแบรนด์ไว้ 6 ประเภท ดังนี้
(1) แบรนด์ผลิตภัณฑ์ (Product Brands) เป็นสิ่งที่คนทั่วไปมักนึกถึงมากที่สุด เนื่องจาก
เป็นสินที่จับต้องได้ และเห็นได้มากที่สุด เช่น รถยนต์ เครื่องดื่ม ของใช้ภายในบ้าน เป็นต้น
(2) แบรนด์บริการ (Service Brands) ครอบคลุมไปถึงสิ่งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ ซึ่ง
สามารถสร้างความรู้สึกต่อจิตใจของผู้บริโภค ส่งผลให้เกิดความประทับใจหรือไม่ประทับใจในบริการ
เช่น บริการสายการบิน บริการรับส่งสินค้า เป็นต้น
(3) แบรนด์องค์กร (Organizational Brands) ครอบคลุมถึงแบรนด์บริษัท (Corporate
Brands) มูลนิธิ พรรคการเมือง ซึ่งจัดเป็นแบรนด์ที่ความน่าเชื่อถือจัดเป็นสิ่งสาคัญที่สุด เมื่อ
องค์กรมีความน่าเชื่อถือ แบรนด์สินค้าที่อยู่ภายใต้องค์กรก็จะได้อานิสงค์ตามไปด้วย เช่น Microsoft
Apple Sumsung เป็นต้น
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(4) แบรนด์กิจกรรมหรือเหตุการณ์ (Event Brands) เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในช่วงเวลาใด
เวลาหนึ่ง เช่น การแข่งขันกีฬา การประกวด คอนเสิร์ต ยกตัวอย่างเช่น แบรนด์พรีเมียร์ลีก แบ
รนด์ซุปเปอร์โบวล์ แบรนด์มิสยูนิเวิร์ส เป็นต้น
(5) แบรนด์พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Brands) เช่น แบรนด์ประเทศ แบรนด์
เมือง แบรนด์สถานที่พักผ่อน ส่วนใหญ่แบรนด์ลักษณะนี้จะอยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สร้างให้
ประเทศ เมือง หรือสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญ เป็นจุดน่าสนใจ เช่น แบรนด์ประเทศเกาหลี แบรนด์
ประเทศไทย แบรนด์จังหวัดเชียงใหม่ แบรนด์ปารีส เป็นต้น
(6) แบรนด์บุคคล (Personal Brands) เป็นการสร้างบุคคลให้มีความโดดเด่น แตกต่างใน
แต่ละด้าน กลายเป็นสัญลักษณ์ (Icon) ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น มารีลีน มอนโรว์, ไมเคิล จอร์แดน, ชา
ลี แชปลิน เป็นต้น ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้ จะให้ความสาคัญกับการสร้าง “แบรนด์บุคคล”

2. แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์บุคคล
“แบรนด์” ไม่ได้จากัดเฉพาะสินค้าหรือบริการเท่านั้น แต่ยังถูกนามาใช้ในการสื่อสาร
เรื่องราวของบุคคล โดยเฉพาะบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคม เช่น นักแสดง นักร้อง นักการเมือง
หรือนักธุรกิจ เป็นต้น การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะมีชื่อเสียงขึ้นมาได้ จะได้รับการยอมรับหรือไม่นั้น
การสร้างแบรนด์ย่อมเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง เพราะเป็นภาพที่ทาให้คนอื่นได้ระลึกถึงได้ เมื่อนึกถึง
เมื่อเห็น หรือเมื่อได้ยิน ว่ามีความคิด ความรู้สึก ถึงบุคคลนั้นอย่างไร
David McNally & Karl D Speak (2003) ระบุว่า บ่อยครั้งที่เกิดความสับสนระหว่าง
บุคคลิกที่เป็นตัวเอง กับบุคคลิกที่แสดงออกมาตามบทบาทหน้าที่การงานที่รับผิดชอบ เพื่อแสดงถึง
ความเป็นมืออาชีพ ดังนั้นจึงเกิดช่องว่าระหว่าง “ตัวตนที่แท้จริง” กับ “ตัวตนที่พึงประสงค์” จน
บางครั้งเกิดช่องวางและความสับสน
คนที่ประสบความสาเร็จในการสร้างแบรนด์ตัวเองจึงให้
ความสาคัญกับการสารวจและหาสิ่งที่เป็นกุญแจสาคัญของตัวเองและงาน (Focus on one key
concept) และหาทางสร้างความสมดุลของบุคลิกภาพ เพื่อให้เกิดการสร้างแบรนด์ที่เป็นหนึ่งเดียว
ของบุคคลนั้น ๆ
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Pettis Chuck (2001) กล่าวว่า ถ้าคุณต้องการหางานใหม่ หากคุณรู้และเข้าใจในแบรนด์
ของคุณ มันจะช่วยให้คุณสามารถค้นหาสิ่งที่ดีที่สุด ทักษะและความสามารถของคุณในการนาเสนอต่อ
องค์กรที่คุณสมัครงาน
หากกล่าวถึงการสร้างแบรนด์บุคคล กลุ่มคนที่ถูกกล่าวถึงก็คือ การสร้างแบรนด์ของศิลปิน
ดารา นักร้อง เป็นต้น Matt Haig (2005) กล่าวว่า ปรากฏการณ์คนดังที่เป็นแบรนด์ในตัวนั้นมี
มาซักระยะหนึ่งแล้ว เช่น ในกรณีของแบรนด์นักกีฬาระดับโลก เช่น ไทเกอร์ วู้ดส์ , ไมเคิล จอร์แดน
, และเดวิด เบคแฮม หรือ แบรนด์นักร้องอย่าง เจนนิเฟอร์ โลเปช, ไมเคิล แจ๊คสัน และมาดอนนา
เป็นต้น หรือแบรนด์ผู้นาทางธุรกิจอย่างบิลล์ เกต , สตีฟ จ๊อบส์ และ เดวิด โอกีวี เป็นต้น โดยแต่
ละคนล้วนสร้างภาพแบรนด์ให้กับตัวเองในระดับที่แตกต่างกัน เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจของคนอื่น
รวมทั้งสร้างความประทับใจ ซึ่งในความเป็นจริงนั้น ภาพลักษณ์ที่สร้างให้กับตัวเองนั้น ไม่สามารถ
ถ่ายทอดทุกอย่างที่ตัวตนได้ แต่เป็นเพียงภาพที่สร้างขึ้นมาเพื่อสื่อถึงแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งเท่านั้น ที่มี
เสน่ห์ เป็นที่ต้องตาต้องใจคนอื่น เป็นต้น
เสรี วงษ์มณฑา (2547) กล่าวว่า ผู้ที่อยากเป็นนักการการเมือง ทั้ง ส.ส. , ส.ว. , อบจ.
ฯลฯ หรือ นักกิจกรรมทางการเมือง นักกิจกรรมทางสังคม องค์กรเอกชน (NGO) องค์กร
ประชาธิปไตย ล้วนมีความจาเป็นต้องสร้างแบรนด์ของตัวเอง เพื่อสร้างโอกาสการรณรงค์ และ
สร้างความรู้จักให้กับกลุ่มเป้าหมาย
ขณะที่ “Brand Marketing” หรือ “การตลาดเพื่อการสร้างแบรนด์” เสรี วงษ์มณฑา
(2547) อธิบายว่า คือการเล่าเรื่องราวของแบรนด์ ให้ผู้บริโภคสะสมเรื่องราวของแบรนด์ ไว้เป็น
ความรู้และใช้ความรู้นั้นตัดสินใจในการซื้อสินค้า เช่นเดียวกับ Brand Marketing ของนักการเมือง
คือการเล่าเรื่องราวของนักการเมืองคนนั้นให้เป็นที่รับรู้ของประชาชน
สร้างให้ประชาชนจดจา
เรื่องราวที่ดีๆ ของนักการเมืองคนนั้นได้ เพื่อจะนาไปใช้ในการตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
การตลาดมีวิธีการสื่อสารการตลาดเพื่อการสร้างแบรนด์มากมายหลากหลายวิธี เรียกว่าเป็น
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่นักการเมืองที่ต้องการสร้างแบรนด์ ตนเองจะต้องเรียนรู้ อย่า
คิดว่าการสร้างการรับรู้เรื่องราวของตนนั้นมีแต่การปราศรัยหาเสียงการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน การ
ขึ้นป้าย การทาโปสเตอร์ หรือการทาแผ่นพับใบปลิวเท่านั้น วิธีการสื่อสารเพื่อการสร้างแบรนด์ที่แยบ
ยลและได้ผลยังมีอีกมาก
ถ้าหากนักการเมืองจะเรียนรู้วิธีการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการแล้ว
นามาประยุกต์ใช้ในการสื่อสารทางการเมือง
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เหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมา เพื่ออธิบายว่า การสร้างแบรนด์บุคคล (Personal Branding) มี
ความสาคัญเพียงใด
และชี้ให้เห็นว่ามีคุณค่าต่อการได้รับการยอมรับทางสังคมมากเพียงใด ใน
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้แบ่งแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์บุคคลไว้ 4 ด้าน ได้แก่ ความหมายของ
แบรนด์บุคคล , ความสาคัญของการสร้างแบรนด์บุคคล , กระบวนการสร้างแบรนด์บุคคล และ
องค์ประกอบการสร้างชื่อเสียงให้กับแบรนด์บุคคล

2.1 ความหมายของการสร้างแบรนด์บุคคล
ในงานวิจัยเรื่อง “Brand Me” ของ Jackson & Lee Anna (อ้างถึงใน วิไลภรณ์ จิรวัฒน
เศรษฐ์, 2017) พบว่า คนส่วนมากคิดว่าแบรนด์บุคคล (Personal Brand) เกิดจากความพอใจ
ของตัวบุคคล แต่ในความเป็นจริงแบรนด์บุคคล (Personal Brand) จะถูกจากัดความโดยผู้ที่เต็มใจ
จะยอมรับพรสวรรค์ หรือสิ่งที่เรามีแต่กาเนิด ผ่านการนาเสนอออกมาโดยปราศจากการปรุงแต่งหรือ
เลียนแบบใคร
ในงานวิจัยเรื่อง “Lessons of Personal Brand Identity” ของ Pettis Chuck (2001)
ระบุว่า “Personal branding is not about being someone fake” ซึ่งหมายความว่า แบรนด์
บุคคลควรถูกสร้างจากพื้นฐานความเป็นจริง ไม่ใช่สิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นมา การสร้างแบรนด์บุคคลต้อง
ค้นหาความเป็นจริง เพื่อนาเสนอสิ่งที่เป็นบุคคลนั้นออกมา และพัฒนาไปสู่ความเป็นแบรนด์ในใจ
ของคนทั่วไปในสังคม
Roger Blackwell และ Tina Stephan (อ้างถึงใน วิไลภรณ์ จิรวัฒนเศรษฐ์, 2017)
อธิบายถึง “แบรนด์บุคคล” ว่าคนก็เหมือนกับร้านค้าปลีกเช่นกัน ในความเป็นจริง “แบรนด์บุคคล”
มีความเกี่ยวพันและผูกพันกับผู้บริโภคมากกว่า “แบรนด์สินค้า” ด้วยซ้าไป เช่น แพทย์ ทนายความ
ตัวแทนประกัน สถาปนิก ซึ่งจัดเป็นแบรนด์บุคคลประเภทหนึ่ง แบรนด์เหล่านี้มีความสาคัญต่อ
ผู้บริโภคในช่วงเวลาสาคัญของชีวิตเช่นเดียวกับความสัมพันธ์ส่วนบุคคลของพวกเขา
แต่มี
ผู้ประกอบการวิชาชีพไม่กี่คนที่ได้รับการฝึกฝนว่าจะสร้างแบรนด์
ที่สามารถสร้างความประทับใจ
ให้แก่ลูกค้าได้อย่างไร ขณะเดียวกันผู้ประกอบวิชาชีพส่วนใหญ่ ก็เหมือนจะไม่ใส่ใจว่าจะสร้างแบ
รนด์ตัวเอง ให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ และเกิดการบอกต่ออย่างไร
Roger Blackwell และ Tina Stephan ยกตัวอย่าง “Kinman” สถาปนิกและผู้ก่อตั้ง
บริษัท “Kinman & Associate” ว่า แนวทางของ “Kinman” คือ การมุ่งสนองความต้องการของ
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ตลาด จึงทาให้เขามีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากสถาปนิกคนอื่นๆ ที่มองว่าตนเองเป็นผู้ขายและติดตั้ง
ผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ “Kinman” ระบุว่าพันธกิจของแบรนด์เขามีหน้าที่สร้างสรรค์โลกให้สวยงาม
เพื่อส่งเสริมชีวิตของลูกค้าให้ดีขึ้น และสิ่งแรกที่เขาจะทาคือ ทาความเข้าใจความต้องการของลูกค้า
“การสร้างแบรนด์บุคคล” (Personal Brand Building) ซึ่งอาจเกิดจากความตั้งใจหรือไม่
ตั้งใจก็ได้ โดยอาจจะเกิดขึ้นด้วยบทบาทหน้าที่การงาน ความรับผิดชอบ ที่กระทาเป็นประจาจน
หล่อหลอมกลายเป็นแบรนด์บุคคลของคนนั้นขึ้นมาในความรู้สึกของคนในสังคม เพราะแบรนด์บุคคล
ไม่ได้หมายรวมถึง รูปร่างหน้าตาภายนอก และบุคลิกภาพ แต่ยังหมายรวมไปถึงสิ่งที่จับต้องไม่ได้
อันประกอบไปด้วย
(1) ความน่าเชื่อถือ (Trust/ reliability)
(2) ความมั่นใจ (Confident)
(3) ความคุ้นเคย (Familiarity)
(4) ประสบการณ์ที่สะสมมา (Shared Experience)
(5) สถานภาพ (Status)
(6) บุคลิกภาพ (Personality)
กล่าวโดยสรุปคือ การสร้างแบรนด์บุคคล คือ การสร้างเอกลักษณ์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เพื่อให้เอกลักษณ์นั้นมีผลต่อความรู้สึกเชิงอารมณ์ต่อผู้คนอื่น ซึ่งภาพลักษณ์นั้นจะต้องสอดคล้องกับ
ธุรกิจที่บุคคลนั้นดาเนินการอยู่ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างบุคคลกับธุรกิจ โดยภาพลักษณ์นั้น
ต้องคุณค่าที่โดดเด่น ไม่ซ้าใคร เพื่อใช้เป็นตัวแยกความแตกต่างของบุคคลนั้นออกจากคู่แข่ง ผ่าน
กระบวนการสื่อสารหรือถ่ายทอดคุณค่านั้นไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
ยกตัวอย่าง แบรนด์บุคคลที่ถ่ายทอดคุณค่าอย่างมีความชัดเจนออกมา เช่น “โดนัล ทรัมป์”
แสดงให้ผู้คนทั่วไปเห็นว่าทาอย่างไรจึงจะรวย , “มาร์ธาร์ สจ๊วต” สื่อสารให้คนอื่นเห็นว่าจะทา
อย่างไรให้ตนเองดูดีอยู่เสมอ หรือ “แจ็ค เวลซ์” ถ่ายทอดออกมาให้คนอื่นเห็นว่า ตนเองบริหาร
จัดการธุรกิจได้ดีอย่างไร ดังนั้นนอกจากภาพลักษณ์ที่แตกต่างแล้ว ยังต้องมีคุณค่าและถ่ายทอด
คุณค่านั้นออกมาให้คนอื่นได้อย่างชัดเจน (Schawbel, 2008)
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2.2 ความสาคัญของการสร้างแบรนด์บุคคล
Gad และคณะ (อ้างถึงใน วิไลภรณ์ จิรวัฒนเศรษฐ์, 2017) เสนอแนวคิดว่า แบรนด์ของ
บุคคลลึกไปกว่ารูปภาพและสไตล์ แต่ยังรวมถึงความเป็นตัวตนของบุคคลนั้นจริงๆ คาว่า “แบรนด์”
จะช่วยจัดการบุคลิกภาพให้อยู่ในกรอบที่เหมาะสมด้วย
โดยในงานวิจัยเรื่อง
Cult of
Personality ของ Gad และคณะ ได้นาเสนอพลังที่ก่อให้เกิดการพัฒนาแบรนด์บุคคลใน 4 มิติ
ดังต่อไปนี้
(1) มิติเกี่ยวกับหน้าที่ คือ ความสามารถในการฝึกหัด การสร้างความชานาญต่าง ๆ กับกับ
ตนเอง
(2) มิติเกี่ยวกับสังคม คือ วิธีที่เราปฏิบัติกับผู้อื่น
(3) มิติเกี่ยวกับจิตใจ คือ ความสามารถทางปัญญาของบุคคล
(4) มิติเกี่ยวกับใจ คือ วิธีการที่เราใช้ในการเชื่อมต่อสังคมกับบทบาทของเรา
ยกตัวอย่าง “Anita Roddick” นักธุรกิจผู้สร้าง “The Body Shop” เธอมีมิติของหน้าที่
และจิตใจ ที่ถูกขับเคลื่อนโดยจริยธรรม ซึ่งนาไปสู่ความก้าวหน้าของธุรกิจของเธอ ขณะที่มิติด้าน
สังคมนั้น เธอเป็นคนที่พิจารณาบุคคล หรือบุคลากรของเธอด้วยแนวคิดของการมุ่งไปข้างหน้า ส่วน
มิติที่เกี่ยวกับใจนั้น เธอก็ทาธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบที่มีต่อโลก
ด้วยบุคลิกที่แข็งแกร่งจนเป็นสร้างเป็นแบรนด์บุคคลที่แข็งแรงของ “Anita Roddick” จึง
ส่งผลให้แบรนด์ของ “The Body Shop” มีคุณค่าตามไปด้วย เพราะบุคลิกที่เด่นชัดของเธอโดดเด่น
อยู่ในโลกของการตลาดและโลกของสื่ออีกด้วย แม้ปัจจุบันเธอจะเสียชีวิตไปแล้ว แต่การสร้างแบรนด์
ที่แข็งแกร่งทั้ง
แบรนด์ของผลิตภัณฑ์บวกกับแบรนด์ของตัวเธอเอง วันนี้ The body Shop” ก็
ยังคงดารงอยู่ด้วยภาพลักษณ์ของแบรนด์แห่งธรรมชาติ
สันธยา โลหะพันธกิจ (2548) ระบุถึงความสาคัญของแบรนด์บุคคลในมิติทางธุรกิจไว้ 6
ประเด็น ดังนี้ต่อไปนี้
(1) การสร้างแบรนด์บุคคล จะทาให้คนเห็นถึงความสามารถหลักของบุคคลนั้น ผ่านจุดเด่น
หรือเอกลักษณ์ที่ชัดเจน ยกตัวอย่าง “เชคสเปียร์” จะไม่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป หากผลงานของ
เขาไม่ได้รับการตีพิมพ์ โลกอาจไม่มีทรัพย์สินด้านวรรณกรรมที่มีค่าจนถึงวันนี้
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(2) แบรนด์บุคคลทาให้เกิดการพัฒนา ปรับปรุง และเฉียบคมขึ้น เพื่อพัฒนาต่อยอดจน
กลายเป็นทรัพย์สินทีม่ ีคุณค่า เช่น “โอปราห์ วินฟรีย์” พูดต่อหน้าสาธารณะชนตั้งแต่อายุเพียง 3
ขวบ ถ้าเธอไม่มีการสร้างและพัฒนา ก็อาจจะไม่สามารถก้าวขึ้นเป็นพิธีกรที่มีชื่อเสียง และอาจไม่ได้
ขึ้นทาเนียบแบรนด์บุคคลที่ประสบความสาเร็จในระดับโลกเช่นทุกวันนี้ หรือ “ไมเคิล แจ็คสัน” ถ้า
ไม่มีการพัฒนาตนเอง อาจไม่มีแบรนด์ที่เป็นตานาน แม้เสียชีวิตไปแล้วเช่นปัจจุบัน
(3) แบรนด์บุคคลยิ่งใหญ่กว่าตัวบุคคล ในที่นี้หมายถึง “ตัวบุคคล” หากเสียชีวิตไปตัวตน
อาจตายไปด้วย แต่ “แบรนด์บุคคล” ที่ประสบความสาเร็จ แม้ตัวบุคคลนั้นจะจากไปแล้ว แต่ “แบ
รนด์บุคคล” ยังคงอยู่เสมอ เช่น ไมเคิล แจ็คสัน , เอวิส พริสลี่ย์ , สุรพล สมบัติเจริญ หรือพุ่มพวง
ดวงจันทร์ เป็นต้น
(4) แบรนด์บุคคล มีความหมายรวมไปถึงพนักงานและบุคลากรขององค์กรภายใต้แบรนด์นั้น
ด้วย ซึ่งเป็นส่วนสาคัญที่จะช่วยกาหนดและชี้นาทิศทางของแบรนด์เพื่อสร้างการรับรู้แก่ลูกค้า ดังนั้น
บุคลากรทุกคนขององค์กรจะต้องมีส่วนช่วยรักษาคามั่นสัญญาของแบรนด์ที่ให้ไว้
โดยปฎิบัติเป็น
ประจาจนเกิดเป็น “วัฒนธรรมองค์กร” ซึ่งแบรนด์ใหญ่ระดับโลกหลายแบรนด์เช่น FedEx, Virgin
หรือ 3M ต่างสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้บุคลากรทุกคนรักษาคามั่นที่ให้ไว้กับลูกค้าในการ
ปฏิบัติงานทุกๆ วัน จึงอาจกล่าวได้ว่าบุคลากรทุกคนที่อยู่ภายใต้แบรนด์ จะต้องสะท้อนภาพที่
สอดคล้องกับทิศทางของแบรนด์นั้นๆ ด้วย หรือบุคคลากรทุกคนก็คือ “แบรนด์บุคคล” ของแบรนด์
สินค้าหรือบริการนั้นด้วtwit
(5) เมื่อแบรนด์บุคคลมีความแข็งแกร่ง จะสามารถขยายแบรนด์ไปสู่ธุรกิจอื่นๆ ได้ เช่น
“เดวิด เบคแฮม” จากชื่อเสียงที่แข็งแกร่งในการเป็นนักฟุตบอล สามารถขยายไปสู่แบรนด์น้าหอม
เบคแฮม ได้ด้วย
(6) แบรนด์บุคคลทาให้เกิดผลตอบแทนกลับมา หรือช่วยเพิ่มมูลค่าเพิ่มได้ เช่น นักแสดง
นักร้อง พิธีกร ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป เมื่อไปปรากฎตัวในงานต่างๆ ย่อมเรียก
ค่าตอบแทนได้มากกว่า บุคคลที่เป็นที่รู้จักน้อยกว่า แม้จะเป็นนักแสดง นักร้อง หรือพิธีกร
เหมือนกัน
นอกจากในมิติด้านธุรกิจแล้ว เสริมยศ ธรรมรักษ์ (2554) ระบุว่า การสร้างแบรนด์บุคคล
ยังก่อให้เกิดประโยชน์กกับตัวบุคคลเองใน 3 ประเด็น ดังนี้
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(1) การสร้างแบรนด์บุคคลช่วยกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ สร้างให้บุคคลนั้นๆ มี
ทัศนคติที่ดีต่อตนเอง มีความเคารพและศรัทธาในตัวตนของตัวเอง ในขณะเดียวกันยังมีส่วนช่วยทา
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้อื่นที่มีต่อบุคคลคนนั้นด้วย
(2) การสร้างแบรนด์บุคคล เป็นพื้นฐานที่นาไปสู่การปรับปรุง และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ด้วยการทาความเข้าใจและบริหารจัดการกับความสามารถพิเศษของตนเองให้มีความชัดเจน
มากยิ่งขึ้น
(3) การสร้างแบรนด์บุคคลจะช่วยทาให้ชีวิตส่วนตัวมีความสุข หมายถึงแบรนด์บุคคลจะต้อง
มีการวางแนวทางว่า คุณเป็นใคร ด้วยการทาอะไรบ้าง ซึ่งสามารถนางานประจาไปใส่ในงานอดิเรก
ได้ สามารถกาหนดจุดยืนของตัวเองในสิ่งที่รักและชอบได้ เพื่อสร้างความสุขและสร้างสมดุลระหว่าง
ความชอบและความรับผิดชอบ
เสริมยศ ธรรมรักษ์ (2554) กล่าวว่า เรื่องของการสร้างแบรนด์ไม่ใช่หมายถึงผลิตภัณฑ์หรือ
บริการเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงบุคคล การสร้างแบรนด์บุคคลจะก่อให้เกิดประโยชน์ในระดับ
บุคคล เช่น การสร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงาน การแสดงออกถึงบุคลิกภาพ จุดยืนของแบ
รนด์บุคคล จนทาให้กลุ่มเป้าหมายนึกถึงแบรนด์นั้นๆ เป็นอันดับต้นๆ
2.3 กระบวนการสร้างแบรนด์บุคคล
Lauren I. Labrecque , Ereni Markos และ George R. Milne (2011) ระบุไว้ใน Online
Personal Branding : Process, Challenges, and Implications ถึงกระบวนการสร้างแบรนด์
บุคคลว่า ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ การสารวจค้นหา (Discover), การสร้าง (Create), การ
สื่อสาร (Communication), และการรักษาให้คงไว้ (Maintain)
2.3.1 การสารวจค้นหา (Discover) หมายถึง การสารวจตัวเองทั้งภายในและภายนอก
โดย “การสารวจภายใน” คือการประเมินตนเอง ว่าคุณเป็นใคร ต้องการอะไรในชีวิต เป้าหมายเป็น
อย่างไร แรงบันดาลใจคืออะไร และมีแรงขับเคลื่อนอะไร ส่วน “การสารวจภายนอก” คือการ
ตรวจสอบจากคนรอบข้างว่า พูดถึงคุณอย่างไร นอกจากนี้ยังต้องสารวจว่าตนเองมี “จุดแข็ง” ที่
เหนือกว่าคนอื่นอย่างไร อะไรคือสิ่งที่จะทาให้คนอื่นๆ สนใจในตัวคุณเอง จากนั้นจึงนามาเริ่มสร้าง
เป็นแผนในการพัฒนา โดยกาหนดทั้งเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว
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ยกตัวอย่าง “ถกลเกียรติ วีรวรรณ” มีเป้าหมายและแรงบันดาลใจที่จะทาให้วงการละคร
ทั้งละครโทรทัศน์และละครเวทีในประเทศไทยได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น โดยกล่าวไว้ในหนังสือ “Boy
Story 20 ปีแรกในชีวิตการทางานของบอย ถกลเกียรติ” (2553) ว่า คาว่า “บอย ถกลเกียรติ”
ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ชื่อที่คนในวงการเรียกตัวเองอย่างเดียวเท่านั้น แต่อยากให้เป็นยี่ห้อหนึ่งที่คนทั่วไป
จดจา เช่น ละครของบอย ถกลเกียรติ, ซิทคอมของบอย ถกลเกียรติ, ละครเวทีของบอย ถกล
เกียรติ เป็นต้น ซึ่งผลงานเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากบอย ถกลเกียรติเพียงคนเดียว แต่มีอีกหลายคนที่
ร่วมงาน และสร้างผลงานเหล่านั้นขึ้นมา
จากข้อความดังกล่าวจะพบว่า “บอย ถกลเกียรติ” เป็นแบรนด์บุคคลที่มีแรงบันดาลใจ
ชัดเจน ผ่านการสารวจจุดแข็งของตนเอง และนามาผสานเข้ากับความมุ่งมั่นส่วนตัว แต่แบรนด์ของ
บอย ถกลเกียรติ จะเกิดขึ้นมาได้ต้องอาศัยบุคคลอื่นๆ ร่วมด้วย ขณะเดียวกันยังต้องถูกถ่ายทอด
ผลงานเหล่านั้นออกมาให้กับสาธารณชนรับรู้ด้วย
2.3.2 การสร้าง (Create) เป็นกระบวนการที่จะต้องสร้างและกาหนด กลุ่มเป้าหมาย,
อัตลักษณ์ของแบรนด์, เหตุผล-ทาไม, และบุคลิกภาพของแบรนด์
(1) กลุ่มเป้าหมาย (Target Group) คือกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณมีใคร
บ้าง เช่น ลูกค้า ผู้ชม หัวหน้างาน หรือลูกน้อง ซึ่งต้องทราบว่ากลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ชอบอะไร
หรือไม่ชอบอะไร ซึ่งการทาความเข้าใจถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย จะทาให้เข้าใจแก่นแท้
หรือจุดยืนของตนเองได้ง่ายขึ้น
(2) บุคลิกภาพของแบรนด์ (Brand Personality) การมีบุคลิกภาพที่ชัดเจนว่า
คุณเป็นคนอย่างไร ตอบสนองต่อเรื่องราวต่างๆ อย่างไร มีทัศนคติที่มีต่อโลก สังคม หรือสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งอย่างไร สิ่งต่างๆ เหล่านี้คือพื้นฐานของบุคลิกภาพของแบรนด์ โดยบุคลิกภาพเป็นผลรวมของ
ลักษณะเชิงจิตวิทยาของบุคคล และการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่หลากหลาย ซึ่งมีทั้งที่สังเกตจาก
ลักษณะภายนอกได้และไม่ได้ ลักษณะที่หลากหลายทาให้บุคคลแสดงออกมาแตกต่างในแต่ละช่วงแต่
ละเวลา
บุคลิกภาพ (Personality) มีรากศัพท์มาจากคาว่า Persona ซึ่งแปลว่า หน้ากาก
ซึ่งนักแสดงในสมัยโบราณใช้สวมใส่เพื่อเล่นตามบทบาทที่แตกต่างกัน นักวิชาการหลายท่านได้ให้คา
จากัดความของคาว่า “บุคลิกภาพ” ที่แตกต่างกันออกไป ดังต่อไปนี้
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John Murphy (1988) ระบุว่า บุคลิกภาพ คือ ความโดดเด่นประจาตัวของแต่ละ
บุคคล ซึ่งบ่งบอกถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยแสดงออกมาในรูปแบบของปริมาณและ
คุณภาพในลักษณะนั้นๆ
Walter Michel (อ้างถึงใน วิภาพร มาพบสุข, 2540) กล่าวว่า บุคลิกภาพ คือ แบบ
แผนพฤติกรรมทั้งที่เป็นความคิดและอารมณ์ ที่ทาให้บุคคลสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ
ได้
นัยพินิจ คชภักดี (2543) ระบุว่า บุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะเฉพาะของพฤติกรรม
ของแต่ละบุคคล
รวมถึงแนวโน้มของพฤติกรรมที่เกิดจากการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมจน
รู้สึกเคยชิน
กิติมา สุรสนธิ (2534) ระบุว่า บุคลิกภาพ หมายถึงคุณลักษณะภายนอกที่บุคคลอื่น
เห็นได้ จากการแสดงจริตกริยาท่าที ที่แสดงออกมาอย่างสม่าเสมอ โดยบุคลิกภาพของบุคคลที่
แสดงออกมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของผู้พบเห็น
โดยบุคคลที่มีบุคลิกภาพดีจะสร้างความน่าเชื่อถือ
ศรัทธา นิยมยกย่อง สร้างความรักเอ็นดู
บุคลิกภาพของบุคคลสามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ บุคลิกภาพภายใน
และบุคลิกภาพภายนอก
“บุคลิกภาพภายใน” หมายถึง สิ่งที่ปรากฎตัวอยู่ภายในตัวแต่ละบุคคล ซึ่งสิ่งที่
กระตุ้นให้เกิดเป็นพฤติกรรม และสร้างบุคลิกภาพภายใน ได้แก่
ความรู้ (Knowledge or Attainments) คือ ความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพพิเศษ
และประสบการณ์ต่างๆ
เชาวน์ (Intelligence) คือ ความเฉลียวฉลาดรอบคอบ
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

มีไหวพริบปฏิภาณ

ความสนใจ (Interests) คือ ความสนใจของแต่ละคนในแต่ละเรื่องที่มีความแตกต่าง
กัน
นิสัยใจคอ (Habit or Disposition) คือ ความตั้งใจ ความเอาจริงเอาจัง การเป็น
คนเลาะแหละ ความโอบอ้อมอารี หรือเป็นคนโหดร้าย เป็นต้น
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“บุคลิกภาพภายนอก” เป็นสิ่งที่เกิดมาจากปัจจัยภายใจ เป็นรูปร่างลักษณะที่
บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้ เช่น รูปร่าง หน้าตา น้าหนัก ความสูง ทรงผม การเดิน การ
ยืน การแต่งกาย กริยามารยาท รวมไปถึงการพูดจา
ทั้งบุคลิกภาพภายในและภายนอก เป็นสิ่งจาเป็นสาหรับการสื่อสาร เป็นปัจจัยที่จะ
ทาให้การสื่อสารประสบความสาเร็จหรือล้มเหลว
และเป็นสิ่งที่สามารถสร้างความนิยมให้กับตัวผู้
ดาเนินรายการได้
Daniel J. Boorstion (1973) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ์ว่า คือความดีเลิศ
ที่ไม่เป็นของจริง แต่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมาจากหลายองค์ประกอบ ภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมา
เชื่อถือได้ มองเห็นได้ชัดเจน ง่ายแก่การเข้าใจ ซึ่งสามารถสรุปภาพลักษณ์ได้ 6 ประการ ดังนี้
(1) An Image is Synthetic ภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่ถูกสังเคราะห์ หรอสร้างขึ้น โดย
มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า
โดยมีจุดประสงค์เพื่อตอบสนองต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด
โดยเฉพาะ เพื่อสร้างความประทับใจให้เกิดแก่สาธารณะชน ภาพลักษณ์เป็น
ภาพคร่าวๆ เกี่ยวกับบุคลิกภาพของปัจเจกบุคคล สถาบัน องค์กร สินค้า
หรือบริการ ที่ถูกเสริมแต่งอย่างตั้งใจ
(2) An Image is Believable ภาพลักษณ์ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้น่าเชื่อถือ การสร้าง
ภาพลักษณ์จะไม่เกิดประโยชน์เลยหากขาดความน่าเชื่อถือ ซึ่งความน่าเชื่อถือ
ต้องสามารถเข้าใจได้ง่าย ไม่เกินจริง เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน
(3) An Image is Passive ภาพลักษณ์ควรสอดคล้องกับความจริง โดยผู้สร้าง
ภาพลักษณ์จะต้องวางภาพลักษณ์นั้นให้เหมาะสมกับสิ่งที่นามาสร้าง
และ
จะต้องสามารถเข้ากันได้ดีกับความคาดหวังของสาธารณชน ซึ่งเป็นชนิดของ
อุดมคติ (Ideal) และถูกพัฒนาให้กลายเป็นความจริงในที่สุด
(4) An Image is Vivid and Concrete ภาพลักษณ์สามารถตอบสนอง
เป้าประสงค์และดึงดูดความรู้สึก โดยภาพลักษณ์ที่ถูกสร้างขึ้นควรเลือกเฉพาะ
คุณสมบัติที่โดเด่น มองเห็นได้ชัด และเป็นรูปธรรมที่สะดุดความรู้สึก โดย
จะต้องตอบสนองเป้าหมายได้ดีที่สุด
(5) An Image is Simplified ภาพลักษณ์จะต้องเป็นสิ่งที่ดูง่าย เมื่อเห็นแล้วสาร
มารถรู้สึกได้ทันที ภาพลักษณ์ที่มีประสิทธิผลมากที่สุดต้องมีลักษณะพื้นๆ แต่
สามารถจดจาได้
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(6) An Image is Ambiguous ภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่อยู่ระหว่างจินตนาการกับ
ความจริง
สามารถทาให้ผู้บริโภคตีความหมายระหว่างสิ่งที่เห็นกับความ
คาดหวังของตนเอง
บุคลิกภาพของคนจะถูกสร้างออกมาผ่านตัวตนที่เป็น และถูกนาเสนอผ่านสื่อจน
เกิดเป็นบุคลิกภาพของแบรนด์ (Brand Personality) ไม่ใช่ทุกบุคลิกภาพของบุคคล จะเป็น
บุคคลิกภาพของ แบรนด์บุคคล แต่ในการสร้างแบรนด์บุคคลจาเป็นต้องคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุด และ
นาเสนอบุคลิกนั้นออกมาให้เด่นชัดที่สุด ซึ่งบุคคลิกภาพของแบรนด์จะส่งผลต่อ “อัตลักษณ์ของแบ
รนด์” ด้วย
(3) อัตลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Identity) หรือแก่นแท้หลักของตนเอง คือ
การนิยามความเป็นตัวเอง ซึ่งควรเป็นตัวตนที่แท้จริง โดยพัฒนามาจากจุดแข็งที่ตนเองมีอยู่จริง
นอกจากนี้ยังต้องมี “ความแตกต่าง (Differentiation)” จากคู่แข็ง และต้องมีความสัมพันธ์
(Relevance) กับกลุ่มเป้าหมายด้วย
David Aaker (1996) กล่าวว่า อัตลักษณ์ของแบรนด์คือการนาเอาองค์ประกอบทุก
ส่วนของ
แบรนด์มารวมเข้าไว้ด้วยกัน เป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างไม่เหมือนกับคู่แข่งในจุดที่
น่าสนใจ และต้องเป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งการสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์ต้องมีการวางแผน
ล่วงหน้า โดยการกาหนด
อัตลักษณ์ของแบรนด์มีวัตถุประสงค์หลัก คือ
(1) เพื่อสื่อสารเนื้อหาสาระเกี่ยวกับแบรนด์ (To Convey Message) คือ การ
สื่อสารให้กลุ่มเป้าหมายรู้จักแบรนด์ ทราบและเข้าใจว่าแบรนด์มีจุดยืนอะไร
แตกต่างจากคู่แข่งอย่างไร มีภาพลักษณ์ที่จดจาเป็นอย่างไร
(2) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ (To Build Relationship) คือ การทาให้องค์ประกอบ
ต่างๆ ที่สร้างขึ้นมานั้นได้พัฒนาความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย ผ่านองค์รวม
ของแบรนด์ที่ถูกสื่อสารออกมาอย่างมีเอกภาพ
อัตลักษณ์ของแบรนด์บุคคลมีความซับซ้อนกว่าแบรนด์สินค้าหรือบริการ เนื่องจาก
ที่ แบรนด์สินค้าหรือบริการ ถูกวิเคราะห์และสร้างมันขึ้นมา ขณะที่แบรนด์บุคคลเป็นสิ่งมีชีวิต อัต
ลักษณ์ของแบรนด์จึงต้องสะท้อนบุคลิกภาพที่เป็นจริงของบุคคลนั้นที่แท้จริง
(4) เหตุผล – ทาไม (Reason - Why) ต้องตอบคาถามให้ได้ว่า “ทาไมต้องเป็น
เรา” เพื่อทาให้ทุกคนเชื่อถือในจุดแข็งของตนเรา เช่น ทาไมกลุ่มเป้าหมายถึงต้องเลือกเรา ทาไม
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บริษัทจึงต้องเลือกเรา เนื่องจากคาถามเหล่านี้ จะสะท้อนกลับไปยังจุดแข็งและบ่งบอกถึง “คุณค่า
ของแบรนด์”
Kotler (2003) ให้นิยามของ “คุณค่าของแบรนด์” ว่าเป็นคุณค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์
และบริการ โดยสะท้อนถึงวิธีคิด ความรู้สึก หรือการแสดงออกของผู้บริโภค คุณค่าของแบรนด์เป็น
สิ่งที่จับต้องไม่ได้ แต่มีคุณค่าทางจิตใจและด้านการเงิน
2.3.3 การสื่อสาร (Communication) หลังจากสร้างและกาหนดทิศทางของแบรนด์
บุคคลแล้ว ในการทาให้บุคคลเป็นแบรนด์ได้ต้องทาให้สาธารณชนได้รับรู้ผ่าน “การสื่อสาร” โดย
ก่อนที่จะสื่อสารจะต้องทราบก่อนว่า “กลุ่มเป้าหมาย” ของเราคือใคร จากนั้นจึงเลือกสื่อที่จะ
นาเสนอเพื่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย โดยสร้างเรื่องราวผ่านแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น การโพสต์แสดง
ความคิดเห็นในบล๊อกส่วนตัว การเขียนบทความในนิตยสาร การปรากฎตัวตามสถานที่ต่างๆ การ
ให้สัมภาษณ์ในประเด็นที่สอดคล้องกับแก่นแท้ของแบรนด์บุคคล เป็นต้น
แนวทางดั้งเดิมในการสร้างแบรนด์บุคคล เช่น การแจกนามบัตร แฟ้มสะสมงาน การทา
วิดีโอนาเสนอตัวเอง แต่สื่อหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทสาคัญคือ “สื่อสังคม (Social Media)” ซึ่งช่วย
สร้างเครือข่าย และกระจายเนื้อหาไปได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว บุคคลธรรมดาหลายคน
กลายเป็นคนมีชื่อเสียงขึ้นมา เพราะใช้สื่อสังคมถ่ายทอดความสามารถของตนเอง และสะท้อนความ
เป็นตัวเองออกมาให้สาธารณชนรับรู้ ซึ่งประเด็นการสื่อสารผู้วิจัยได้อธิบายเพิ่มเติมใน “แนวคิดการ
เล่าเรื่องข้ามสื่อ”
ประเด็นสาคัญอย่างหนึ่งในการสร้างและสื่อสารแบรนด์บุคคลออกไป จะต้องมั่นใจว่าเนื้อหา
ภาพ และข้อมูลต้องมีความกระชับ ชัดเจน และอยู่ในกรอบที่แบรนด์บุคคลนั้นต้องการนาเสนอ
ออกมา
2.3.4 การรักษาให้คงไว้ (Maintain) เมื่อแบรนด์บุคคลมีความชัดเจนและเข้มแข็งแล้ว
ทุกๆ การนาเสนอ การปรากฎตัว นอกจากการนาเสนอความเป็นแบรนด์แล้วยังต้องรักษาและคง
สภาพความเป็นตัวตนเองเอาไว้ โดยต้องทาให้คงเส้นคงวา
Blackwell และ Stephan (2004, อ้างถึงใน เสริมยศ ธรรมรักษ์, 2554) กล่าวว่า การ
รักษาและปรับเปลี่ยนแบรนด์ใช้เงินลงทุนน้อยกว่า แต่คุ้มค่ามากกว่าการสร้างแบรนด์ใหม่ บุคคลที่มี
ชื่อเสียงหรือบรรดาศิลปินต่างๆ จาเป็นต้องดูแลรักษาภาพลักษณ์ของตนเองให้ดูดีเสมอในความรู้สึก
ของสาธารณชน การดูแลรักษาภาพลักษณ์เพื่อให้ แบรนด์บุคคลให้อยู่ในใจของกลุ่มเป้าหมายจึงมี
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ความสาคัญพอๆ กับการสร้างแบรนด์บุคคล
Loyalty)

แต่สิ่งสาคัญสูงสุดคือการได้รับความภักดี

(Brand

สิ่งสาคัญอย่างหนึ่งในการรักษาให้คงไว้ ก็คือการสื่อสารที่ต้องมีความคงเส้นคงวา และ
สอดคล้องกันจึงจะสามารถทาให้รักษาภาพลักษณ์ที่ดีของแบรนด์ให้อยู่ต่อไปได้
และเป็นอยู่หัวใจ
สาคัญที่ทาให้ แบรนด์บุคคลนั้นอยู่ได้คงทน การรักษาความสม่าเสมอ จะช่วยทาให้แบรนด์ยึด
ครองตาแหน่งในตลาด ช่วยยึดครองอัตลักษณ์ และช่วยสร้างโอกาสทางการเงินให้กับแบรนด์บุคคล
นั้นได้
องค์ประกอบการสร้างชื่อเสียงให้กับแบรนด์บุคคล Roberto Alvarez del Blanco (2010)
ระบุถึงองค์ประกอบหลักที่มีส่วนสาคัญในการสร้างชื่อเสียงให้กับแบรนด์บุคคลด้วยองค์ประกอบ 10
อย่าง ดังต่อไปนี้
(1) ความรู้ (Knowledge) ความรู้ คือสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความชานาญเฉพาะด้านที่บุคคล
นั้นมีอยู่ แสดงออกถึงความสนใจของตนเอง เช่น พล ตัณฑเสถียร มีความเชี่ยวชาญและชานาญใน
ด้านการทาอาหาร และนาเสนอสิ่งนั้นออกมาให้คนทั่วไปเห็น ซึ่งนาไปสู่การต่อยอดพัฒนาแบรนด์
บุคคล จน พรีเซนเตอร์สินค้าด้านอาหารอื่นๆ ตามมา
(2) ประสบการณ์ (Experience) หมายถึงความชานาญในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ทาอยู่ ซึ่งความ
ชานาญนั้นต้องมาจากความรู้และความสามารถ และความชานาญจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องอาศัยการมี
ประสบการณ์ในด้านนั้นๆ ด้วย เช่น แพทย์ที่เรียนจบมาใหม่กับแพทย์ที่รักษาคนไข้มาเป็นเวลานาน
แม้จะมีความรู้เหมือนกัน แต่มีความชานาญต่างกัน เพราะระยะเวลาในการสั่งสมประสบการณ์
แตกต่างกัน
(3) ตาแหน่ง (Credential) จัดเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ ช่วยทา
ให้ผู้อื่นศรัทธาในตัวของแบรนด์บุคคลนั้นๆ มากขึ้น เช่น ตาแหน่งทางวิชาการ หน้าที่การงาน หรือ
สถาบันการศึกษาที่จบมา ก็สามารถเป็นตัวช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์บุคคลเพิ่มขึ้น
(4) การสนับสนุนหรือการได้รับแนะนาต่อ (Backing) การแนะนากันต่อๆ จัดเป็นส่วน
ส่งเสริม
แบรนด์บุคคลให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
ซึ่งนั้นขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ที่เคยมี
ประสบการณ์ทางบวกกับ แบรนด์บุคคลนั้นๆ เช่น แพทย์ผิวหนังที่คนไข้รู้สึกประทับใจในการรักษา
อาจแนะนาต่อให้คนรู้จัก และหากมีการแนะนาต่อๆ กันไป ก็จะเป็นส่วนช่วยเพิ่มประวัติที่ดีให้แก่
แพทย์คนนั้นมีชื่อเสียงมากขึ้น
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(5) ผู้สนับสนุน (Contributors) จัดเป็นองค์ประกอบที่ช่วยเพิ่มชื่อเสียงให้กับแบรนด์บุคคล
โดยแตกต่างจาก “การสนับสนุน (Backing)” ตรงที่ผู้สนับสนุนส่วนมากจะเป็นบุคคลที่เป็นที่รู้จักของ
คนทั่วไปอยู่แล้ว เช่น คานิยมในหนังสือจากบุคคลที่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ก็จะช่วยเพิ่มความ
น่าสนใจของหนังสือเล่มนั้น ซึ่งจัดเป็นผู้สนับสนุนผู้แต่งในอีกทางหนึ่ง
(6) เครื่องหมาย (Signals) หมายถึง การแสดงออกด้วยสัญลักษณ์ประเภทงานกราฟฟิก
ภาพ ลายเส้น ที่ถ่ายทอดออกมาและตอกย้าให้เห็นบ่อยๆ ก็จะยิ่งช่วยเชื่อมโยงระหว่างสัญลักษณ์
นั้นกับแบรนด์บุคคล
(7) ค่านิยมของสังคม (Social Values) ในที่นี้หมายถึงในสังคมนั้นมีความนิยมอะไร การ
สร้างชื่อเสียงให้กับแบรนด์บุคคลจาต้องเกี่ยวพันกับค่านิยมนั้นๆ เช่น ในระบบการศึกษาของไทย
อาจให้ความสาคัญกับตาแหน่งทางวิชาการ หรือวุฒิการศึกษา แต่ในวงการแพทย์ผ่าตัด อาจให้
ความสาคัญกับประสบการณ์มากกว่า ตาแหน่งทางวิชาการ การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสาเร็จ
ควรศึกษาว่าในสังคมนั้นชอบอะไร
(8) บริบท (Context)
ชื่อเสียงของแบรนด์บุคคลนั้นจะต้องสอดคล้องกับบริบทและ
สภาพแวดล้อม เช่น กฎหมาย ภาษา วัฒนธรรม แบรนด์บุคคลที่ฉีกออกจากกรอบของบริบททาง
สังคมมากจนเกินไป แม้จะเป็นที่รู้จัก แต่อาจไม่ได้รับการยอมรับ เช่น นักการเมือง จาเป็นต้อง
ศึกษาบริบทของเขตที่ลงเลือกตั้ง หากแนวทางการหาเสียงและนโยบายไม่ตอบรับกับบริบท ก็อาจ
ไม่ได้รับการเลือกตั้ง
(9) การเชื่อมต่อ (Connections) หมายถึงการเชื่อมโยงแบรนด์บุคคลกับกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และความรู้สึกที่ดีกับแบรนด์บุคคล เช่น การสื่อสารกับแฟนคลับผ่านสื่อ
สังคม (Social Media) การทากิจกรรมพบปะกับแฟนคลับ เป็นต้น
(10) ปฏิกริยาตอบกลับ (Feedback) คือสิ่งที่ถูกกาหนดด้วยสาธารณชน เนื่องจากแบรนด์
บุคคลไม่สามารถบ่งบอกความสาเร็จหรือชื่อเชียงของตนเองได้ หากแต่สาธารณชนจะเป็นผู้กาหนด
ผ่านความคิดเห็น
ปฏิกริยาตอบกลับจึงเป็นกลไกลสาคัญที่ใช้ประมวลตวามคิดเห็นที่มีต่อแบรนด์
บุคคล
ซึ่งในงานวิจัยนี้จะอาศัยองค์ประกอบทั้ง 10 ด้านมาพิจารณาในการสร้างแบรนด์บุคคลของผู้
ดาเนินรายการข่าวว่าการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายมีลักษณะอย่างไร เพื่อทาให้ผู้ดาเนินรายการข่าว
เป็น แบรนด์บุคคลที่เป็นที่รู้จัก หรือสร้างชื่อเสียงให้กับตนเอง ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่จะทาให้ผู้
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ดาเนินรายการข่าวสามารถยืนอยู่ในวิชาชีพได้อย่างคงทน และช่วยสร้างโอกาสในทางธุรกิจให้ตนเอง
ได้

แนวคิดการสื่อสารข้ามสื่อ (Transmedia Communication)
1. แนวคิดเกี่ยวกับการหลอมรวมสื่อ
ในปัจจุบัน สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของผู้คน
หลากหลายด้าน แต่ที่เด่นชัดที่สุดคือด้านการสื่อสาร ปัจจุบันเราสามารถอ่านหนังสือพิมพ์ผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต ที่เราเรียกว่า หนังสือพิมพ์ออนไลน์ ดูหนังผ่านทางอินเทอร์เน็ต ขายสินค้าผ่านทาง
อินเทอร์เน็ตเรียนหนังสือผ่านทางอินเทอร์เน็ต นอกจากนั้น เรายังสามารถนาเอารูปภาพ วีดิโอ ของ
เราเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตให้ผู้คนในสังคมออนไลน์ (Online Community) ได้ชมได้ นอกจากนี้
ผู้ใช้ยังมีเสรีภาพสูงที่จากาหนด เนื้อหา และรูปแบบตามความต้องการที่นาไปใช้
Convergence Technology Media ของการสื่อสาร หมายถึงเทคโนโลยีการขับเคลื่อการ
รวมกันของช่องทางสื่อ ในอดีตสื่อสารมวลชนสามารถแยกแยะประเภทออกจากกันได้อย่างชัดเจน
ทั้งโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ หรือภาพยนตร์ เป็นต้น แต่ในปัจจุบันสามารถที่จะรับสารจาก
รูปแบบการสื่อสารได้เกือบทุกอย่าง ในสื่อเดียว การหลอมรวมสื่อจึงเกิดขึ้น ไม่เพียงจะเป็นการ
บรรจบกันของรูปแบบการสื่อสาร แต่ยังรวมไปถึงการบรรจบกันของการสื่อสารโทรคมนาคมด้วย
Straubhaar และ Larose (2000) นิยามความหมายของการหลอมรวมสื่อว่า เป็นการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปสู่ยุคสังคมสารสนเทศ (Information Society) จากความก้าวหน้าของ
เครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม ทาให้เกิดการผสมผสานกลมกลืนและหลอมรวมของสื่อต่างๆ ทั้ง
วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ ฯลฯ เข้าด้วยกัน โดยแบ่งแยกความแตกต่างจากการใช้งานของสื่อ
ประเภทนั้น
วรวุฒิ อ่อนน่วม (2555) อธิบายว่า ปรากฎการณ์หลอมรวมสื่อจัดเป็นวิวัฒนาการด้าน
เทคโนโลยี ที่ผสานรูปแบบต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน และจัดเป็นจุดเริ่มต้นของปรากฎการณ์ทางการ
สื่อสาร ก่อให้เกิดช่องทางสื่อสารใหม่ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์ซึ่งสอดคล้องกับ
วิถีชีวิต ซึ่งมุ่งที่ผลประโยชน์ของผู้ใช้เป็นสาคัญ
ครรชิต มาลัยวงศ์ (2555) กล่าวว่า “Media Convergence” เป็นการหลอมรวมสื่อ ทั้ง
ช่องทางสื่อ เนื้อหาสื่อและเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ มาผสมผสานเข้าด้วยกัน โดยการหลอมรวมมี

31
หลายรูปแบบ อาทิ การหลอมรวมของเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมหรือการหลอมรวมทั้ง
โลกเข้าไว้ด้วยกัน
เหตุผลสาคัญที่ต้องหลอมรวมสื่อเข้าหากันก็คือ ผลประโยชน์ทางธุรกิจ มุ่งหารายได้ สร้าง
การได้เปรียบในการแข่งขัน สร้างความสะดวกให้แก่ผู้บริโภค ที่นิยมบริโภคสื่อดิจิทัล ซึ่งแต่ละชนิด
มีความแตกต่างกัน โดยแบ่งแยกตามประเภทดังนี้
(1) Blog เป็นระบบจัดการเนื้อหา (Content Management System: CMS) รูปแบบหนึ่ง
ซึ่งทาให้ผู้ใช้สามารถเขียนบทความเรียกว่า Post และทาการเผยแพร่ได้โดยง่าย ไม่ยุ่งยาก ทั้งนี้การ
เรียงของเนื้อหาจะเรียงจากเนื้อหาที่มาใหม่สุดก่อน
จากนั้นก็ลดหลั่นลงไปตามลาดับของเวลา
(Chronological Order) การเกิดของ Blog เปิดโอกาสให้คนที่มีความสามารถในด้านต่างๆ สามารถ
เผยแพร่ความรู้ดังกล่าวด้วยการเขียนได้อย่างเสรี ไม่มีขีดจากัด นอกจากนี้ยังเปิดให้เพื่อนๆ เข้ามา
แสดงความเห็นได้นั่นเอง
(2) Twitter และ Microblog เป็นรูปแบบหนึ่งของ Blog ที่จากัดขนาดของการ Post แต่ละ
ครั้งไว้ที่ 140 ตัวอักษร เริ่มแรกผู้ออกแบบ Twitter ต้องการให้ผู้ใช้เขียนเรื่องราวว่าคุณกาลังทาอะไร
อยู่ในขณะนี้ (What are you doing?) แต่กิจการต่างๆกลับนา Twitter ไปใช้ในทางธุรกิจ ไม่ว่าจะ
เป็นการสร้างการบอกต่อ เพิ่มยอดขาย สร้าง Brand หรือเป็นเครื่องมือสาหรับการบริหาร
ความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) ทั้งนี้ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์บทความใหม่ๆ ได้อีก
ด้วย ภายหลัง Twitter ได้รับความนิยมมากขึ้น จึงทาให้สื่อ Social Network อื่นๆ จึงเพิ่ม
Feature ในลักษณะเช่นเดียวกับทวิตเตอร์
หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการรวมเอารูปแบบของ
Microblog เข้าไปในเว็ปไซต์ของตนเอง
(3) Social Networking เป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงเรากับเพื่อนๆ จนกลายเป็นสังคม โดย
ผู้ใช้ต้องสร้าง Profile ของตนเองขึ้นมาหรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการสร้างตัวตนของผู้ใช้ในเครือข่าย
และใช้เป็นตัวเชื่อมต่อกับผู้ใช้คนอื่นๆ ในเครือข่ายด้วยกัน
(4) Media Sharing เป็นเว็บไซต์ที่เปิดโอกาสให้สามารถ upload รูปหรือวิดีโอเพื่อแบ่งปัน
ให้กับครอบครัว เพื่อนๆ หรือแม้กระทั่งเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน เช่น Youtube และ Flickr
เป็นต้น
(5) Social News and Bookmarking เป็นเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปยังบทความหรือเนื้อหาใด
ในอินเทอร์เน็ต โดยผู้ใช้เป็นผู้ส่งและเปิดโอกาสให้คะแนนและทาการโหวตได้ เป็นเสมือนตัวช่วย
กลั่นกรองว่าบทความหรือเนื้อหาใดนั้นเป็นที่น่าสนใจที่สุด

32
(6) Online Forums ถือเป็นรูปแบบของ Social Media ที่เก่าแก่ที่สุด เป็นเสมือนสถานที่ที่
ให้ผู้คนเข้ามาพูดคุยในหัวข้อที่พวกเขาสนใจ ซึ่งอาจจะเป็นเรื่อง เพลง หนัง การเมือง กีฬา สุขภาพ
หนังสือ การลงทุน และอื่นๆ อีกมากมาย ได้ทาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แสดงข้อมูลข่าวสาร
ตลอดจนถึงการแนะนาสินค้าหรือบริการต่างๆ เช่น พันทิพดอทคอม
โดยสื่อแต่ละประเภทจะมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไป หรือเรียกว่าธรรมชาติของ
สื่อ ดังนั้นลักษณะเนื้อหาที่จะนาเสนอจะต้องคานึงถึงธรรมชาติของแต่ละสื่อด้วย เพราะให้การ
สื่อสารมีประสิทธิภาพ หากกาหนดเนื้อหา และลักษณะการสื่อสารที่ไม่ตรงกับธรรมชาติของสื่อแต่
ละประเภทแล้ว เนื้อหาที่นาเสนออาจไม่ได้รับความสนใจ เช่น หากต้องการนาเสนอที่มีเนื้อหาสั้น
กระชับ รวดเร็ว ควรเลือกใช้ทวิตเตอร์ หรือหากต้องการนาเสนอบทวิเคราะห์ที่มีเนื้อหายาวๆ ควร
นาเสนอในบล็อค เป็นต้น
นอกจากนี้ในการนาเสนอข่าวในปัจจุบันไม่ได้จากัดเพียงสื่อใดสื่อหนึ่งเพียงอย่างเดียว แต่ใน
ข่าวเดียวกันถูกนาเสนอไปในหลากหลายสื่อเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย โดยออกแบบเนื้อหาและ
วิธีการนาเสนอที่นาเสนอให้ตรงกับธรรมชาติของสื่อประเภทนั้นๆ การสร้างแบรนด์บุคคลของผู้ดาเนิน
รายการข่าวก็เช่นเดียวกัน จะต้องสื่อสารไปถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมเปิดรับสารจากหลากหลาย
ช่องทาง การสร้างแบรนด์บุคคลจึงจาเป็นต้องออกแบบเนื้อหาและวิธีการนาเสนอ หรือวิธีการเล่า
เรื่องผ่านสื่อหลากหลายช่องทาง โดยคานึงถึงธรรมชาติของสื่อนั้นๆ ด้วย

2. แนวคิดการเล่าเรื่องข้ามสื่อ (Transmedia Storytelling)
การเล่าเรื่องจัดเป็นหัวใจสาคัญของการสื่อสาร
ไม่ว่าจะเป็นวงการอะไร
โฆษณา
ภาพยนตร์ ละคร การตลาด หรือสื่อมวลชน หากสามารถเล่าเรื่องได้ดี ก็จัดเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีด้วย
เช่นเดียวกัน แต่ในปัจจุบันการเล่าเรื่องไม่ได้จากัดอยู่เพียงผ่านสื่อใดสื่อหนึ่งเพียงอย่างเดียว ในหลาย
ครั้งเราสามารถเล่าเรื่องเดียวกันในหลายๆ สื่อ และในยุคหลอมรวมสื่อ การเล่าเรื่องข้ามสื่อ
(Transmedia Storytelling) จัดว่ามีความสาคัญกว่ากว่า
ธาม เชื้อสถาปนสิริ (2558) กล่าวว่า วงการสื่อมีองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ถูกพัฒนาอยู่เสมอ
“การเล่าเรื่อง” จึงเป็นเครื่องมือหลักในการผลิตเนื้อหา เพราะไม่ว่าผลงานสื่อจะถูกผลิตออกมาใน
รูปแบบใด จะเป็นภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ ข่าวหนังสือพิมพ์ กระทั่งรายการสนทนาทางวิทยุ ก็มักให้
ความสาคัญกับการเล่าเรื่อง (storytelling) เสมอมา แต่โลกของการเล่าเรื่องในยุคสื่อเก่านั้น เป็นยุค
การเล่าเรื่องในยุคการสื่อสารทางเดียว (one-way communication) ที่ซึ่งเชื่อในทฤษฎีแบบจาลอง
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การสื่อสาร ตามโมเดลของ “Devid K Berlo” ประกอบไปด้วย Sender > Message > Channel >
Receiver ซึ่งตามเชื่อว่าผู้ส่งสารเท่านั้นที่มีอานาจในการเล่าเรื่อง
แต่การสื่อสารในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไป นับตั้งแต่มีอินเตอร์เน็ตในปี 1990 มีการพัฒนา
กระดานสนทนา
และมีเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ที่เชื่อมโยงคนทั่วโลกให้เข้าถึงกันได้ง่ายดาย
ขณะเดียวกันโลกการสื่อสารในปัจจุบันได้ก้าวเข้าสู่ยุคที่ผู้ใช้งานเป็นผู้ผลิตสาร (User Generate
Content) หมายถึง ในปัจจุบันผู้รับสารไม่ได้เป็นเพียงผู้รับที่อยู่เพียงปลายทาง แต่ผู้รับเหล่านี้ยัง
สามารถแสดงความคิดเห็น แสดงปฏิกริยาโต้ตอบ ตลอดจนกลายเป็นผู้ส่งสารได้ด้วย
การสื่อสารในปัจจุบันผู้คนสามารถเผยแพร่คลิบวิดีโอที่จัดทาขึ้นเองลงบนสังคมออนไลน์
สามารถแสดงความคิดเห็นส่วนตัว สามารถรีวิวสินค้า หรือโพสต์ภาพถ่ายของตัวเอง ผ่านสังคม
ออนไลน์ด้วยช่องทางต่างๆ ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ถูกพัฒนามาจากประสบการชีวิต ซึ่งได้กลายมาเป็น
ข้อมูลสารสนเทศที่ทรงพลังมหาศาลในปัจจุบัน ชีวิตประจาวันของมนุษย์ ความทรงจาที่ประทับใจ
อารมณ์ ความรู้สึก หรือทัศนคติส่วนตัว ถูกสื่อสารออกมาเพื่อสร้างภาพลักษณ์ สถานะ ตัวตน
หรืออัตลักษณ์บนโลกออนไลน์
2.1 ความหมายของ “การเล่าเรื่องข้ามสื่อ”
Henry Jenkins (2007) นิยามการเล่าเรื่องข้ามสื่อ หมายถึง กระบวนการนาเสนอ
องค์ประกอบย่อยที่กระจัดกระจายให้เป็นระบบ
ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย
ด้วย
วัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์ สื่อความหมาย และเพื่อความบันเทิง ซึ่งแต่ละสื่อจะมีแนวทาง
เฉพาะที่จะนาพาเนื้อหาและบอกเล่าเรื่องราวของมันเอง
Transmedia storytelling represents a process where integral elements of a
fiction get dispersed systematically across multiple delivery channels for the purpose
of creating a unified and coordinated entertainment experience. Ideally, each
medium makes it own unique contribution to the unfolding of the story.
โดยการเล่าเรื่องข้ามสื่อ อาจมีคาเรียกได้หลายคา เช่น Transmedia narrative หรือ
Multiplatform storytelling แต่มีความหมายโดยรวมหมายถึง เทคนิคการเล่าเรื่องเดี่ยวหรือสร้าง
ประสบการณ์ผ่านเรื่องเล่าข้ามช่องทางสื่อที่หลากหลายโดยใช้เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล หากพิจารณาในมุม
กระบวนการผลิต การเล่าเรื่องข้ามสื่อ คือการสร้างเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับวิธีที่ผู้รับสื่อใช้งานสื่อต่างๆ
ในชีวิตประจาวันของพวกเขาเหล่านั้น
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Robert Pratten (2010) ให้ความหมายของการเล่าเรื่องข้ามสื่อว่า เป็นการเล่าเรื่องข้ามสื่อ
และช่องทางที่เหมาะสม ซึ่งต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้รับสาร เพื่อทาให้เกิดการเชื่อมโยง โดย
ระบุว่าการเล่าเรื่อง ต้องคานึงถึง 6 อย่าง คือ เรื่อง, ผู้ชม, โมเดลธุรกิจ, กลยุทธิ์ที่เป็นเลิศ, แพลท
ฟอร์ม, และประสบการณ์ เป็นการรวมเอาการตลาด การออกแบบ การผลิต และการสร้างสรรค์
เข้าไว้ด้วยกัน
Marsha Kinder และ Mary Celeste Kearney (อ้างถึงใน Evans, 2011) ระบุว่า การเล่า
เรื่องข้ามสื่อ คือการตลาดแบบปรับตัวข้ามสื่อ เป็นส่วนหนึ่งของลัทธิบริโภคนิยม คือความสัมพันธ์
ของสื่อที่ผ่านภาพยนตร์ โทรทัศน์ เกม และของเล่นที่อยู่ภายใต้อุตสาหกรรมของเล่นเด็ก เป็น
เสมือนเครือข่ายสัมพันธบทที่ถูกผลิตจากคนหรือกลุ่มคนในวัฒนธรรมกระแสนิยม ซึ่งเป็นได้ทั้งเรื่อง
จริงและเรื่องแต่ง
ธาม เชื้อสถาปนสิริ (2558) กล่าวว่า “การข้ามสื่อ” หรือ “การก้าวข้ามพ้นสื่อ” ส่วน
“Storytelling” ก็คือการเล่าเรื่อง เมื่อนา 2 คานี้มารวมกัน จึงได้ความหมายว่าเป็น “การเล่าเรื่อง
ข้ามสื่อ (Transmedia Storytelling)” โดยนิยามความหมายว่า
(1) เป็นการเล่าเรื่องเอก (Main story) ผ่านเรื่องย่อย (Sub story) หลายเรื่องที่เกี่ยวเนื่อง
กัน
(2) โดยที่เรื่องย่อยหนึ่งๆ ต่างมีความสมบูรณ์ครบถ้วนสมบูรณ์ได้ด้วยตัวมันเอง
(3) ซึ่งใช้เทคนิคการนาเสนอที่แตกต่างกัน ผ่านรูปแบบช่องทางสื่อต่างๆ กัน
(4) โดยคานึงถึงธรรมชาติของสื่อและพฤติกรรมผู้รับสาร ที่เหมาะสมกับช่วงเวลา
(5) ซึ่งเรื่องต่างๆ จะถูกเชื่อมโยง สัมพันธ์ บูรณการ สหสัมพันธ์กันโดยเจตนาของผู้ผลิตและ
ความตั้งใจและการมีส่วนร่วมของผู้รับสาร
(6) ผู้ส่งสารเพียงให้กาเนิดเรื่องหลัก
ประสบการณ์และจินตการของเขาเอง

และพัฒนาเรื่องนั้นต่อไปร่วมกับผู้ใช้ผู้รับสารด้วย

กล่าวโดยสรุปการเล่าเรื่องข้ามสื่อ หมายถึง การนาเสนอเรื่องหลัก ผ่านเรื่องย่อยที่มีความ
เกี่ยวเนื่องกัน โดยนาเสนอผ่านช่องทางสื่อที่มีความหลายหลาย ซึ่งเรื่องย่อยที่แบ่งนาเสนอต่างมี
ความสมบูรณ์ในตัวเอง เมื่อนาเรื่องราวมาประกอบกันก็จะสื่อถึงเรื่องหลักได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งการ
นาเสนอจะต้องคานึงถึงรวมไปถึงพฤติกรรมของผู้รับสารและลักษณะเฉพาะตัวของสื่อนั้นๆ โดยเป็น
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ลักาษณะการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication) ผู้รับสารมีส่วนร่วมในการพัฒนา
เรื่องราวนั้นต่อเนื่อง รวมทั้งเชื่อมโยงเนื้อหาด้วยประสบการณ์และจินตนาการของผู้รับสารเอง
กลยุทธ์การเล่าเรื่องข้ามสื่อสามารถนามาใช้ได้ดีกับการสื่อสารในลักษณะสองทาง (Two-way
Communication) โดยผู้ส่งสารต้องวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้รับสารว่ามีลักษณะอย่างไร เปิดรับสื่อ
ใด และช่วงเวลาไหน จากนั้นจึงเลือกสื่อที่เหมาะสมกับผู้รับสารเพื่อเชื่อมโยงเนื้อหาที่มีความ
แตกต่าง แต่อยู่บนแก่นเรื่องเดียวกันไปยังผู้รับสารเพื่อให้เกิดความสนใจ และสามารถย้อนกลับมายัง
เนื้อหาหลักได้
แนวคิด “การเล่าเรื่องข้ามสื่อ” ตามแนวคิดของ Henry Jenkins (2007) ระบุว่าการเล่า
เรื่องข้ามสื่อมี 7 แก่นคิดหลัก ดังต่อไปนี้
(1) Spreadability VS Drillability เนื้อหาที่ดี ต้องมีพลังและศักยภาพ ทั้งในแนวนอน
และแนวตั้ง สามารถแพร่ขยายไปยังสื่ออื่นๆ ได้ มีพลังในการแชร์และผลักดันประสบการณ์ให้ผู้คน
และเนื้อหาเชิงลึก มีพลังในการผลักดันสร้างประสบการณ์ให้ผู้เสพซึมซับได้อย่างลึกซึ้ง และจับความ
สนใจของผู้รับสารได้อย่างอยู่มัด
(2) Continuity VS Multiplicity เนื้อหาที่ดี ต้องมีความสามารถในการเล่าเรื่องต่อเนื่อง
และมีความหลากหลาย มีความสามารถขยายเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ได้ และมีความสามารถในการ
ขยายหรือดัดแปลง เป็นเวอร์ชั่นอื่นๆ ได้มากมาย
(3) Immersion VS Extraction เนื้อหาที่ดี ต้องสร้างความรู้สึก “อิน / ซึมซับ / หยั่งลึก”
ลงไปในหัวใจและแก่นแท้ของความรู้สึกนึกคิดของผู้รับสาร แทรกซึมเข้าไปในกิจวัตรประจาวัน ให้
ผู้บริโภคสามารถผังตัวเสพเรื่องนั้นได้เสมือนเป็นส่วนหนึ่ง เสพได้ในกิจวัตรประจาวัน
(4) World building การเล่าเรื่องข้ามสื่อ คือการสร้างโลกแห่งประสบการณ์แห่ง
ความหมาย นักเล่าเรื่องข้ามสื่อไม่จาเป็นต้องยึดติดแก่นเรื่องเดียว แต่จะอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถเล่า
เรื่องนั้นๆ แตกต่างกันออกไป และสร้างเรื่องที่เชื่อมโยงกับโลกจริงๆ และประสบการณ์ทางโลกดิจิทัล
ให้ได้ การขยายเรื่องราวนี้ เหล่าบรรดาแฟนๆ จะนาไปสู่การมีพฤติกรรมรับชม จัดเก็บเนื้อหาที่
แตกต่างกันไปเอง
(5) Seriality ความสามารถในการต่อเนื่อเรื่องทั้งหมด ไม่จาเป็นต้องเป็นกลุ่มก้อนเรื่อง
เดียว แต่แบ่งส่วนเรื่องนั้นออกเป็นส่วนย่อยๆ และมีความครบถ้วนสมบูรณ์ในตัวมันเองและกระจาย
เรื่องนั้นๆ ออกไปสู่ช่องทางที่เหมาะสมของมัน และทาให้ผู้ชม ผู้รับสารสามารถเสพเรื่องนั้นๆ จาก
ช่องทางสื่อนั้นๆ โดยไม่ต้องเรียงลาดับก่อน-หลัง เรื่องต้นตอนไหนก็ได้
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(6) Subjectivity การเล่าเรื่องข้ามสื่อที่ดี ก็ยังคือการเล่าเรื่องเดิม แต่บ่อยครั้งที่เล่าออกไป
นั้นผ่านสายตาและมุมมองของตัวละครอื่นๆ ในเรื่อง และก็ถูกทาให้กลายเป็นอีกเรื่องไปโดยปริยาย
ด้วยมุมมองแบบใหม่นี้ ทาให้คนดูได้ซึมซับและเข้าใจได้ดีขึ้นว่า เรื่องที่แตกต่างกันนี้ พูดกับใคร
และพูดอย่างไร
(7) Performance การเล่าเรื่องข้ามสื่อไม่จาเป็นต้องยึดถือมุมมองจากผู้สร้างเท่านั้น แต่
บางครั้ง แฟนๆ ก็สามารถนาเอาเรื่องนั้นๆ ไปสร้างได้ใหม่ในแบบฉบับของตัวเอง บ่อยครั้งที่ผู้สร้าง
ได้นาเอาเรื่องที่คนดู สร้างขึ้นมาเอง และไปทาเป็นเรื่องใหม่จริงๆ อย่างเป็นทางการ
เทคนิคใน “การเล่าเรื่องข้ามสื่อ” ธาม เชื้อสถาปนสิริ (2558) ได้เสนอแนวคิด “กฎ 7 ข้อ
ในการเล่าเรื่องข้ามสื่อ” ซึ่งประกอบไปด้วย
(1) หาเรื่องดี เรื่องที่ดีก็เหมือนแม่น้าสายใหญ่ มันคือเรื่องหลัก ที่เสมือนเป็นแม่น้าสายใหญ่
ที่สุด หาต้นน้า ต้นกาเนิด แรงผลัก ขับดัน ที่เป็นจุดสาคัญของเรื่องให้พบ, นั่นคือส่วนสาคัญที่สุดที่จะ
ทาให้เรื่องหลักนั้นแตกกอ ต่อยอดออกเป็นแม่น้าสายย่อยๆ ได้
เทคนิค : หาเรื่องที่ดี ที่แปลก ที่ใหม่ แตกต่าง และมีพลัง ที่ยังไม่เคยมีใครเจอ การค้นหาเรื่อง
ที่ดี คือ คุณต้องขยันอ่านมาก ดูมาก ฟังมาก เข้าถึงพฤติกรรมและหายใจรถต้นคอผู้ชมให้ได้ว่าพวกเขา
สนใจอะไร
(2) แบ่งเรื่องเด่น เมื่อค้นพบเนื้อหาเรื่องหลักแล้ว ให้แบ่งซอยเรื่องหลักออกเป็นเรื่องย่อยๆ
ให้แต่ละเรื่องมีเนื้อหา พลัง ปม ความขัดแย้ง สาระสาคัญที่หนักแน่น เข้มข้น เพียงพอที่มันจะ
ขับเคลื่อนเนื้อหานั้นๆ ได้ด้วยตนเอง เมื่อแบ่งเรื่องย่อยๆ แต่ละเรื่องแล้ว ก็ต้องคิดออกแบบด้วยว่า
แต่ละเรื่องนั้นๆ จะสามารถกลับมารวมกันใหม่ได้เมื่อใดอีก และเรื่องนั้นๆ กับมารวมเรื่องกันที่
จุดเชื่อมใด
เทคนิค : ทุกเรื่องเล่าย่อยๆ ไม่จาเป็นต้องดาเนินไปในทิศทางเดียวกับเรื่องหลัก มันอาจเป็น
เรื่องใหม่ แต่มีโครงเรื่อง คล้ายกัน ตัวละครคล้ายกัน หรือ มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่เชื่อมต่อไปยังเรื่องหลัก
เพียง 5-10% เท่านั้น ที่สาคัญคือ จะต้องรู้ว่า เรื่องย่อยๆ แต่ละเรื่องนี้ มีฐานคนดู ผู้รับสารที่ต้อง
แตกต่างกันให้ได้ เรื่องย่อยบางเรื่อง อาจมีพลังและความน่าสนใจมากกว่าหากมันยืนอยู่เอกเทศด้วย
ตนเอง
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(3) ดูลู่ทาง ลองดูว่า เรื่องย่อยๆ แต่ละเรื่องนั้น จะไหลเล่าสู่ผู้รับสารที่แตกต่างกันได้
แตกต่างกัน ก็ต้องพิจารณา ช่องทางสื่อ – รูปแบบเนื้อหา – วิธีการนาเสนอเรื่องราว – ช่วงเวลา –
บรรยากาศรอบข้าง – อุปสรรคและคู่แข่ง เหล่านี้เสมือนร่องน้าที่จะโอบรับกระแสน้า คุณต้อง
พิจารณา “บริบท” (context) ของเรื่องเล่าอย่างรอบคอบ และเลือกคัดสรรเรื่องที่เหมาะสมกับร่อง
น้านั้นๆ ทั้งในเชิงแพลทฟอร์มของสื่อที่เหมาะสม กลุ่มผุ้รับสารแต่ละประเภท วัย (ซึ่งไม่ควรมองผู้รับ
สารเป็นเหมือนๆ กันไปหมด แบบ มวลชน – mass แต่ควรมองแบบกลุ่มย่อยๆ ที่มีลักษณะความ
สนใจ และพฤติกรรมที่เป้นเอกลักษณ์แตกต่างกัน
เทคนิค : ทุกเรื่องเล่าย่อยๆ ไม่จาเป็นต้องดาเนินไปในทิศทางเดียวกับเรื่องหลัก มันอาจเป็น
เรื่องใหม่ แต่มีโครงเรื่อง คล้ายกัน ตัวละครคล้ายกัน หรือ มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่เชื่อมต่อไปยังเรื่องหลัก
เพียง 5-10% เท่านั้น ที่สาคัญคือ จะต้องรู้ว่า เรื่องย่อยๆ แต่ละเรื่องนี้ มีฐานคนดู ผู้รับสารที่ต้อง
แตกต่างกันให้ได้!
(4) จัดสรรเรื่อง เมื่อมีเรื่องเอกและเรื่องย่อยแล้ว ให้จัดสรรเรื่องย่อยๆ เหล่านั้นลงร่องน้า
หรือลงช่องทางสื่อรูปแบบต่างๆ โดยคานึงถึงระยะเวลา จังหวะ และความเหมาะสมกับผู้รับสารแต่ละ
กลุ่ม ซึ่งไม่จาเป็นที่จะต้องนาเสนอเรื่องเล่านั้นๆ พร้อมกันคราวเดียว เรื่องเล่าข้ามสื่อที่ดี เสมือน
กระแสน้าที่ไหลอยู่ตลอดเวลา มีแม่น้าไหลเอื่อย ไม่แน่นิ่ง แห้งขอด – ฉะนั้น ผู้ผลิตจะต้องเข้าใจว่า
ระยะเวลาของเรื่องเล่านั้นๆ ที่จะสามารถหล่อเลี้ยงผู้รับสารได้จะต้องสอดคล้องเข้ากันดี และ
เหมาะสมตามห้วงเวลาหนึ่งๆ
เทคนิค : การทาให้เรื่องเล่าหนึ่ง มี “แรงดัน” อยู่ตลอดเวลานั้นเป็นสิ่งที่ทาให้เรื่องเล่ามีพลัง,
ผู้ผลิตควรจัดสรรและทาการตลาดเนื้อหาสื่อ วางแผนให้เรื่องเล่าข้ามสื่อต่างๆ นั้น ได้เสริมแรงกันใน
ห้วงเวลาเดียวกัน หลักการสาคัญๆ เรื่องการจัดสรรเรื่อง คือ
(4.1) เริ่มแต่ละเรื่องย่อยๆ ในช่วงระยะเวลาต่อเนื่องกัน / ใกล้เคียงกัน เหมือนแผน
โปรโมททั่วไปแต่มีช่วงระยะเวลามากกว่าและกว้างกว่า
(4.2) แต่ละเรื่องย่อย ต้องมีแก๊ก มุข รส ชาติ โทน อารมณ์ บรรยากาศของมันเอง
อย่าให้มันเชื่อมโยงกันได้ถนัด ให้ผู้ชมจินตนาการผูกเรื่องเอาเอง
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(4.3) บูรณาการเรื่องทั้งหมด เข้าด้วยกันด้วยกิจกรรมการตลาดสักหนึ่งอย่าง เช่น
ปาร์ตี้ มีทแอนด์กรี๊ด หรือ ทัวร์แฟนคลับตะลุยฉากจากละคร/กองถ่าย หรือ จัดคอนเสิร์ตปิด
ท้ายทิ้งทวนกับแฟนๆ หรือมีกิจกรรม ดูหนัง / ดูละครตอนจบกับแฟนๆ
(5) เปลี่ยนมุมเล่า การเล่าเรื่องข้ามสื่อ มิสามารถใช้มุมมอง หรือทัศนะส่วนตัวของ
ผู้ประพันธ์ ผู้เล่าเสียได้ทั้งหมด หากมี ก็ควรคงไว้ซึ่งสักส่วน 80% เท่านั้น – เรื่องเล่าที่ดี ไม่จาเป็นต้อง
ตีความชัดเจน รัดกุม ไม่สามารถเข้าใจเป็นอื่นไปได้อีก, ในทางกลับกัน เรื่องที่ดี คือ เรื่องที่มีทั้งความ
ชัดเจน และความคลุมเครือ ซ่อนเร้น กากวม เว้นช่องว่างทางความหมายแบบเปิดให้มีเงื่อนงาที่คนดู
คนฟังสามารถเอาไปคิดต่อยอดจินตนาการเองได้ ฉะนั้น ผู้เล่าเรื่องจึงต้องคิดในมุมของผู้รับสาร ว่า
เขาสามารถเติมแต่งจินตนาการและความรู้สึก ประสบการณ์ส่วนตัว เทียบเคียงเปรียบเทียบไปแบบ
ไหนได้บ้าง
เทคนิค : การย้ายจุดศูนย์กลางของเรื่องเล่ามาไว้ที่ผู้รับสาร ก็ยังคงถูกเล่าด้วยผู้ประพันธ์
นั่นเอง แต่ผู้ประพันธ์จะอยู่ในมุมมองแบบ “ผู้สังเกตการณ์” (viewer) เท่านั้น คือ ต้องไม่ปรากฏ
ตัวตน ตาแหน่ง มุมมองของผู้เล่าโดยเด็ดขาด นอกจากนี้อาจเล่าเรื่องย่อยๆ ผ่านตัวละครย่อยๆ แต่
ละตัวก็ได้เช่นกัน แต่สาคัญที่ว่าต้องไม่ปรากฏความคิดชี้นาแก่ผู้ชม
ในยุคการเล่าเรื่องข้ามสื่อ จาเป็นต้องให้ผู้รับสาร เสพเรื่องนั้นๆ เองโดยเขาจะไม่ถูกชี้นา
ความคิด แต่เขาจะอินมากๆ จนเอาชีวิต ประสบการณ์ อารมณ์ ความรู้สึกอินของตัวเองมาจับและ
ถอดรหัสเรื่องเล่านั้นเอง บ่อยครั้งไปที่การตีความของผู้รับสารเองนั้น สนุกว่า ขากว่า เศร้ากว่า ท้า
ทายกว่า เพราะฉะนั้น ผู้เล่าเรื่อง หรือ ผู้ผลิตรายการหรือสื่อ ควรจะต้องจาเอาไว้ว่า “การตีความของ
ผู้รับสารที่อาจไม่ตรงต้องกับผู้ส่งสารนั้น ไม่มีอะไรผิด!”
(6) เผยไต๋/อุ๋บไต๋ งานสื่อยุคก่อนถูกผลิตขึ้นมาจนเสร็จ จึงจะปล่อยให้ผู้รับสารได้ชมปลาย
น้า ต้องคิดใหม่ว่าในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ หรือสื่ออื่นๆ มีอะไรที่น่าสนใจระหว่าง
กระบวนการหรือไม่ ซึ่งผู้ผลิตรายการโทรทัศน์พยายามที่จะสร้างฐานคนดูเสียก่อนที่จะผลิตรายการ
โทรทัศน์จนเสร็จสิ้น 100%ขณะเดียวกันการสร้างฐานผู้ชมก่อนผลิต หรือระหว่างผลิต จะช่วยให้คาด
เดาทิศทางลมได้ ตั้งแต่การคัดเลือกตัวผู้ร่วมแสดง-ร่วมรายการ
เทคนิค : ความชัดเจนทาให้เรื่องเข้าใจได้ แต่ความคลุมเครือทาให้เรื่องน่าสนใจกว่า ฉะนั้น
ผู้ผลิตสื่อจึงต้องรู้จักการสร้างการเปิดเผยข้อมูลบางส่วนและปิดข้อมูลบางส่วนเอาไว้ เช่น รายชื่อ
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นักแสดงในบทบาทสาคัญ ตัวละครลึกลับ เงื่อนงาที่ผูกเอาไว้ตั้งแต่ต้นเรื่อง กระทั่งบทสนทนาปริศนา
ที่ดูมีเลศนัยและชวนสับสน – เหล่านี้ช่วยกระตุ้นต่อมความอยากรู้อยากเห็นของผู้ชม และ พวกเขาจะ
คิดว่าตนเองนั้นฉลาดพอที่จะเดาเนื้อหาที่ซ่อนอยู่ได้ ควรทาให้พวกเขารู้สึกว่า ฉลาด และตามทัน
ผู้เขียนบทรายการ แต่ทว่า จริงๆ แล้ว ไม่ใช่ในสิ่งที่เขาคิด ในบางครั้ง การปกปิดคลุมเครือ ก็ทาให้
เรื่องธรรมดาดูน่าสนใจได้
(7) เรื่องระดับโลก เล่าระดับบ้าน เดี๋ยวนี้งานผลิตสื่อนั้น คิดกันเพื่อออกอากาศในระดับ
โลก ซีรี่ย์ดังๆ หนังดังๆ นั้น ทุ่มทุนสร้างด้วการหาซื้อเรื่องดีๆ บทประพันธ์จากนวนิยายที่พิสูจน์แล้ว
ว่า “ขายได้ทั่วโลก” เช่น แฮร์รี่ พ๊อตเตอร์ แวมไพร์ทไวไลท์ กระทั่งฮังเกอร์เกมส์ หรือหนังดังๆ ที่สร้าง
มาจากเกมส์ เช่น ลอล่าครอฟท์ หรือ เรสสิเดนท์อีวิล (ผีชีวะ) หรือซีรี่ย์เกาหลีที่ขายได้ทั่วเอเชีย
ตั้งแต่ แดจังกึม เป็นต้นมา สื่อเหล่านี้ต่างก็ถูกคิดและผลิตเป็นเรื่องเล่าที่คนทั้งโลกเข้าใจได้ ด้วยงาน
ลงทุนการผลิต/สร้าง สื่อในปัจจุบันนั้น ต้องมองตลาดเรื่องเล่าในระดับทั้งโลก ที่ๆ ตลาดมันใหญ่กว่า
มีผู้คนเสพสื่อได้มากกว่า
แต่มื่อถูกนาเสนอในแต่ละประเทศ ก็จะถูกเอาไปทาให้ถูกรสชาติของคนในประเทศนั้นๆ เช่น
มีดารานักพากย์ หรือ มีการแปลภาษาท้องถิ่น กระทั่งการเอาไป “รีเมค” เช่นภาพยนตร์ไทย เรื่อง
เดอะชัตเตอร์ กดติดวิญญาณ ที่ถูกฮอลลีวู้ดเอาไปผลิตใหม่ หรือภายนตร์หนังผีญี่ปุ่น “ริง
กุ” หรือ “The Ring” ในเวอร์ชั่นฮอลีวู้ดนั้น ก็ถือว่าเป็นการดัดแปลงเรื่องเล่าให้ถูกรสถูกปากคนทั่ว
โลกมากกว่าเดิม
เทคนิค : เรื่องดีที่เล่าได้ระดับโลกมักเป็นเรื่องที่มีแก่นความขัดแย้งที่คนทั่วโลกเข้าใจได้ –
ส่วนมากเป็นเรื่องเชิงนามธรรม เช่น ธรรมะชนะอธรรม ความยุติธรรม-อยุติธรรม ความแค้น – การให้
อภัย, ซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นพล็อตที่คนทั่วโลกซึมซับได้ง่ายๆ, เพราะทุกๆ ประเทศท้องถิ่นมีปัญหาเหล่านี้
เช่นเดียวกัน การที่เรื่องมีพล็อตความขัดแย้งที่เป็นนามธรรมเกี่ยวเนื่องกับสังคม วิถีชีวิต ผู้คน (ที่ไม่
แอบอิงกับประวัติศาสตร์ ตัวบุคคลมากนัก) ทาให้เรื่องนั้นๆ สามารถมีความหมายเชื่อมโยงกับชุด
ประสบการณ์ของผู้คนมากกว่า
พยายามนึกถึงเรื่องทั่วๆ ไปที่มีความขัดแย้งที่ยิ่งใหญ่ จะทาเรื่องมีพลังเล่าเรื่องในระดับโลก
แต่สามารถร้อยเนื้อต่างทานองได้ในแต่ละท้องถิ่น
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สาหรับการเล่าเรื่องข้ามสื่อ หัวใจสาคัญอยู่ที่ผู้ใช้ ผู้รับสาร ที่จะสร้างประสบการณ์กับเรื่อง
เล่านั้น ผ่านสื่อแพลตฟอร์มต่างๆ ด้วยตัวเขาเอง เป็นผู้ใช้ที่ผลิตเนื้อหา และก็เป็นผู้รับสารเอง ที่ผลิต
ประสบการณ์ การหลอมรวมสื่อเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์สื่อทั้งหมด การเล่าเรื่องจึงจาเป็นต้องเล่าแบบ
ข้ามสื่อ (cross media platform) โดยใช้วิธีการขยายเรื่องเล่า ให้มีการสื่อสารผ่านสื่อต่างๆ มากขึ้น
(transmedia) ทั้งในสื่อเก่าและสื่อใหม่
กล่าวโดยสรุป ในงานวิจัยนี้สนใจการเล่าเรื่องในลักษณะการสื่อสารความเป็นแบรนด์บุคคล
ของผู้ดาเนินรายการข่าว ผ่านสื่อมากกว่า 1 ประเภท โดยที่แบรนด์บุคคลถูกกาหนดขึ้นมาจากการที่
บุคคลผู้นั้นเป็นผู้ดาเนินรายการข่าวที่ทาหน้าที่ในการนาเสนอข่าว ซึ่งแบรนด์บุคคลจะต้องมีความ
โดดเด่นและแตกต่างจากผู้ดาเนินรายการข่าวคนอื่น โดยสื่อสารสิ่งที่กาหนดมานั้นผ่านช่องทางการ
สื่อสารที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายตามพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ และคานึงถึงธรรมชาติของสื่อใน
แต่ละประเภทที่ใช้สื่อสารด้วย
เพื่อให้สิ่งที่สื่อสารออกมานั้นมีผลต่อความรู้สึกในทางบวกของ
กลุ่มเป้าหมาย ทาให้ผู้ประกาศข่าวคนนั้น กลายเป็นแบรนด์บุคคลที่นาเสนอข่าว และเมื่อ
กลุ่มเป้าหมายต้องการจะเสพข่าวใดข่าวหนึ่ง จะนึกถึงผู้ดาเนินรายการข่าวคนนั้นเป็นอันดับต้น (Top
of mind)

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยด้านผู้ดาเนินรายการ และผู้ประกาศข่าว
1. จากการศึกษาเรื่อง “กระบวนสร้างความนิยมของพิธีกรโทรทัศน์” ของ ช่อผกา วิริยานนท์
(2539) พบว่าองค์ประกอบของการสร้างความนิยมของพิธีกรโทรทัศน์ มี 4 องค์ประกอบ คือ
(1)บุคลิกภาพส่วนตัว (2)ความสามารถเฉพาะบุคคลเรื่องการสื่อสาร (3)สภาพแวดล้อมในการทางาน
และ(4)การสร้างภาพลักษณ์
ขณะที่กระบวนการรักษาความนิยมของพิธีกรโทรทัศน์ประกอบด้วย
การรักษาคุณภาพในการทางานและรักษาภาพลักษณ์
โดยทั้งสองกระบวนการนี้ต้องดาเนินไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยความสามารถด้านการสื่อสารซึ่งเป็นคุณสมบัติส่วนตัวของพิธีกรที่มีอยู่เดิม แต่
ต้องเรียนรู้ที่จะนามาปรับใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพทางการสื่อสารมากที่สุด
ซึ่งจัดเป็นเทคนิค
เฉพาะตัว โดยแนวทางปฏิบัติอยู่ 2 แนวทางดังนี้ (1) การเรียงลาดับความคิดและการถ่ายทอดข้อมูล
ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่า
ต้องได้รับการสั่งสมจากประสบการณ์ในการทางานเป็นหลัก และ(2)
ความสามารถในการผสมผสานองค์ประกอบของการสื่อสารทางโทรทัศน์ เช่น เรื่องของสาร ผู้ฟัง
จังหวะ ความสนใจที่แตกต่างกันในการเลือกชมรายการ หรือโอกาส การที่พิธีกรเข้าใจใน
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กระบวนการสื่อสารเหล่านี้อย่างลึกซึ้ง นอกจากจะทาให้นาเสนอข้อมูลได้ตรงตามความคาดหวังแล้ว
ยังสามารถสร้างบรรยากาศร่วม อารมณ์ร่วมให้กับผู้ชมได้ด้วย
2. จากการศึกษาเรื่อง “บทบาทการสื่อสารเชิงอวัจนะภาษาของผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ใน
ปัจจุบัน” ของ ศุกลมาน เอี่ยมโอภาส (2542) โดยสอบถามความเห็นจากผู้ชม เกี่ยวกับความ
น่าเชื่อถือ โดยพบว่า ผู้ชมรายการข่าวโทรทัศน์ให้ความสาคัญกับลักษณะของการสื่อสารเชิงอวัจนะ
ที่เกี่ยวกับการอ่านออกเสียง น้าเสียง และการสบตากับผู้ชมมากที่สุด ซึ่งจะทาให้ผู้ชมเชื่อถือและ
ติดตามการรายงานข่าวของผู้ประกาศข่าว ไม่ว่าบริบทของข่าวจะเปลี่ยนแปลงไปเช่นไร ส่วนในด้าน
อื่นๆ เช่น ลีลาท่าทาง บุคลิกของผู้ประกาศข่าว และการแต่งกายเป็นเรื่องรองลงมา
3. จากการศึกษาเรื่อง
“ความสามารถทางการสื่อสารของพิธีกรยอดนิยมในรายการ
โทรทัศน์” ของณุชชนา วุฒิโอฬาร (2552) พบว่า การทาหน้าที่หลักของพิธีกร คือการสร้างพลัง
ดึงดูดให้ผู้ชมติดตามรายการ และทาหน้าที่เป็นสัญลักษณ์ของรายการที่ทาให้ผู้ชมนึกถึง ขณะที่
ความสามารถในการจัดเตรียมข้อมูล ต้องมีความรู้รอบตัว และพิจารณาข้อมูลให้เหมาะสมกับเวลา
ส่วนความสามารถด้านภาษาและอวัจนภาษา ควรแต่งกายให้เหมาะสมกับรายการ ด้านบุคลิกภาพ
คือการมีรูปร่าง หน้าตาดี มีเสน่ห์ชวนมอง และเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
งานวิจัยด้านการสร้างแบรนด์บุคคล
1. จากการวิจัยเรื่อง “การสร้างแบรนด์บุคคลของศิลปินดาราไทย
สู่ความเป็น
ซุปเปอร์สตาร์” ของ สหภาพ พ่อค้าทอง (2553) พบว่า บุคคลที่ได้รับการยอมรับให้เป็น
ซุปเปอร์สตาร์ จะมีบุคลิกภาพของแบรนด์ใน 3 แบบ คือ (1) กลุ่มความสามารถ (Competence),
(2) ลุ่มลึก (Sophistication), และ (3) เร้าใจ (Excitement) ขณะที่อัตลักษณ์ของแบรนด์บุคคลที่
โดดเด่น คือ อัตลักษณ์ด้านพฤติกรรม (Behavior Identoty)
ส่วนลักษณะของการสื่อสารแบรนด์บุคคล ประกอบไปด้วย (1) การสื่อสารข้อมูล (2) การ
สร้างสรรค์การรับรู้ต่อชื่อเสียง ความสนิทสนมคุ้นเคย หรือความโดดเด่นของตนเอง (3) การ
สร้างสรรค์สิ่งที่มีความเกี่ยวพันกับแบรนด์ (4) การสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลจูงใจให้เกิด
พฤติกรรมตอบสนอง
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จากผลการศึกษา “สหภาพ พ่อค้าทอง” ได้เสนอแนวทางสู่ความสาเร็จตามสูตร “4Bs’
Approach to Thai Superstar Personal Branding” ประกอบไปด้วย Background , Backup ,
Brand , Best Communication
Background หมายถึง พื้นฐานที่จะเสริมส่งให้ศิลปินดาราเกิดความรู้ความชานาญที่
เหมาะสมที่จะทางานต่อไปในอาชีพนี้ ได้แก่ (1) Passion หมายถึง ความรักและความหลงใหลที่จะ
ทางาน , (2) Plan หมายถึง การวางแผนการทางานและการใช้ชีวิต , (3) Knowledge หมายถึง
ความรู้ความชานาญของบุคคลที่ต้องการจะทางาน , (4) Attitudeหมายถึง ทัศนคติที่ดีทั้งต่อตัวเอง
และต่อการทางาน , (5) Practice หมายถึง การพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถอยู่เสมอ
Backup หมายถึง การได้รับการสนับสนุนจากบุคคลต่าง ๆ ได้แก่ (1) Family หมายถึง
ครอบครัว คนใกล้ชิด รวมถึงครูบาอาจารย์ , (2) Team หมายถึง กลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับการทางาน ,
(3) Organization หมายถึง สมาคมวิชาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทางานวงการบันเทิง , (4) Mass
Media หมายถึง สื่อมวลชน , (5) Fan หมายถึง กลุ่มประชาชนที่มีความรู้สึกผูกพันกับศิลปินดาราคน
นั้นมากเป็นพิเศษ
Brand หมายถึง ความแตกต่างอันเป็นลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเด่นของศิลปินดารา ได้แก่ (1)
Brand Personality หมายถึง บุคลิกภาพที่ดี , (2) Brand Identity หมายถึง ลักษณะเฉพาะตัวที่โดด
เด่น , (3) Brand Image หมายถึง ภาพที่ดีที่เกิดขึ้นในใจของคน , (4) Brand Explosure หมายถึง
การเปิดตัวที่ดีของบุคคลให้เป็นที่รู้จัก
Best Communication หมายถึง การสื่อสารที่ดีเพื่อให้เกิดการสร้างแบรนด์ ได้แก่ (1)
Sender หมายถึง การเป็นผู้ส่งสารที่ดี , (2) Message หมายถึง เนื้อหาสารที่ดี , (3) Channel
หมายถึง ช่องทางการสื่อสารแบรนด์ที่ดี , (4) Receiver หมายถึง การที่ศิลปินดาราต้องรู้จักการทาตัว
เป็นผู้รับสารที่ดี
2. จากการศึกษาเรื่อง “การสื่อสารตราสินค้าบุคคลผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ของคนดัง
ข้ามคืน” ยุทธิพงศ์ แซ่จิว, (2555) ที่มุ่งวิเคราะห์และอธิบายปรากฎการณ์การเกิดขึ้นของคนดัง
ข้ามคืน หรือคนที่แจ้งเกิดผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต พบว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์มีบทบาทอย่าง
มากกับผู้รับสารในปัจจุบัน และสื่อสังคมออนไลน์ยังเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการเข้าถึงผู้บริโภค โดย
การสร้างแบรนด์บุคคลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ทาให้บุคคลนั้นมีความแตกต่าง โดดเด่นจากผู้อื่น
ขณะเดียวกันยังสามารถนาไปพัฒนาต่อยอดในด้านอื่นๆ ในเชิงพาณิชย์ โดยเครื่องมือที่นิยมในการ
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สร้างแบรนด์บุคคลผ่านสื่อออนไลน์คือ “ยูทูป (Youtube)” ซึ่งมีความแตกต่างจากสื่ออื่นตรงการ
สร้างจุดจับใจในการจูงใจแก่ผู้รับสารได้ แต่ขณะเดียวกันก็ยังต้องใช้เครื่องมืออื่นๆ ควบคู่กันไปด้วย
เพื่อสร้างประสิทธิภาพ ส่วนสิ่งสาคัญในการสื่อสาร คือ “แบรนด์บุคคลต้องแบ่งปัน” เพื่อสร้างการ
บอกต่อ
3. จากการศึกษาเรื่อง “การสร้างตราสินค้าบุคคลของนักข่าวโทรทัศน์ภาคสนาม ผ่านทวิต
เตอร์” ของ วงศกร ศันสนียรัตน์ (2556) พบว่า นักข่าวโทรทัศน์ภาคสนามมีลักษณะการใช้ทวิตเตอร์
เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการรายงานข่าวเป็นหลัก แต่อาจมีการใช้งานในลักษณะที่แตกต่างกันออกไปใน
แต่คน เช่น การทวิตเรื่องส่วนตัว การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ติดตาม ขณะที่การสื่อสารทางทวิตเตอร์
ที่สะท้อนถึงองค์ประกอบในการสร้างแบรนด์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีองค์ประกอบสาคัญ ด้านค่านิยม
ของสังคม การมีปฏิกริยาตอบกลับจากผู้บริตาม การสร้างสัญลักษณ์ การสร้างประสบการณ์ร่วม
และการแสดงออกถึงความรู้

งานวิจัยด้านการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์
1. จากการศึกษาเรื่อง “สื่อสังคม (Social Media) กับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการสื่อข่าว”
ของ สกุลศรี ศรีสารคาม (2554) โดยมุ่งศึกษารูปแบบการใช้สื่อสังคม 3 ประเภท ได้แก่ ทวิตเตอร์
เฟสบุ๊ค และบล๊อกของผู้สื่อข่าวและบรรณาธิการข่าวในประเทศไทย เพื่อวิเคราะห์บทบาทของสื่อ
สังคมที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงกระบวนการสื่อข่าว พบว่ารูปแบบของการใช้สื่อสังคมในการสื่อข่าว
มีความโดดเด่นในด้านความรวดเร็ว
ทันสถานการณ์มากที่สุด
นอกจากนี้ยังถูกใช้เพื่อสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ แสดงความคิดเห็น สร้างเครือข่ายชุมชนออนไลน์ของตัวเอง รวมถึงนาเสนอผลงานให้
เป็นที่รู้จัก
ส่วนในกระบวนการสื่อข่าวสื่อสังคมถูกนาไปใช้ทั้งในกระบวนการหาข่าว (News
Gathering) และเผยแพร่ข่าว (Distribution) โดยการนาสื่อสังคมมาใช้ในกระบวนการสื่อข่าวทาให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการสื่อข่าวใน 3 ประเด็นหลัก คือ (1) รูปแบบการสื่อข่าว ที่มีช่องทาง
เพิ่มขึ้น ประเด็นที่มาของข่าวมาจากหลายทาง และมีมิติหลากหลายมากขึ้น , (2) บทบาทของ
ผู้สื่อข่าว
ที่ต้องทาหน้าที่เป็นนายทวารข่าวสารในการคัดกรองข้อมูลและตัดสินใจเลือกข่าวที่จะ
เผยแพร่ และ (3) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับสาร ที่เปลี่ยนไปสู่การสื่อสารสองทางแบบเรียลไทม์
นาไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อมูล การมีส่วนในกระบวนการทาข่าว ซึ่งเป็นการเปิดมุมมองที่หลากหลาย
จากการกระบวนการสื่อข่าวแบบเดิม
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2. จากการศึกษาเรื่อง “รูปแบบและสารที่ใช้ในการสื่อสารผ่านสื่อสังคมของสินค้าและบริการ
ในประเทศไทย” ของ มาริส ธีรตยาคีนันท์ (2553) ศึกษาลักษณะเนื้อหาของสารที่ใช้สื่อสังคมเพื่อการ
สื่อสารการตลาดในลักษณะไวรัล มาร์เก็ตติ้ง พบว่า (1) การสื่อสารไวรัล มาร์เก็ตติ้งในสื่อสังคมเป็น
การสื่อสารลักษณะแบบหนึ่งต่อจานวนมาก
ซึ่งทาให้เกิดการบอกต่อเพื่อนาไปสู่การตัดสินใจซื้อ
เช่นเดียวกับการสื่อสารแบบปากต่อปาก , (2) องค์ประกอบของสารในไวรัล มาร์เกตติ้ง ประกอบไป
ด้วยการออกแบบ การสร้างบรรยากาศ และโครงเรื่องหลัก เพื่อสร้างความสอดคล้องกับใจความ
สาคัญของผลิตภัณฑ์ที่นาเสนอ , (3) เนื้อหาของสารจะเป็นการบอกประโยชน์การใช้งานและ
ความรู้สึกเพื่อเพิ่มคุณค่าตราสินค้า ซึ่งจะมีความสอดคล้องกับสังคมและวัฒนธรรม โดยจะไม่เป็น
การยัดเยียดขายสินค้าจนเกินไป และเป็นการขยายความต่อจากโฆษณาถึงคุณประโยชน์ของสินค้า
และ (4) การแบ่งปันและการแสดงความคิดเห็นที่เป็นไปอย่างอิสระ ตรงไปตรงมา เนื่องจาก
คุณลักษณะของช่องทางการสื่อสารเป็นอิสระ

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจัยเรื่อง “การสื่อสารข้ามสื่อเพื่อสร้างแบรนด์บุคคลของผู้ดาเนินรายการข่าว” เป็นการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษาผู้ส่งสาร และวิธีการสื่อสาร เพื่อสร้างแบรนด์
บุคคลของผู้ดาเนินรายการข่าว โดยมีการดาเนินงานตามลาดับ ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. แหล่งข้อมูลและเครื่องมือในการวิจัย
3. แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจัยในครั้งนี้คือ ผู้ดาเนินรายการข่าวหลักซึ่งทาหน้าที่ในสตูดิโอข่าว โดย
ผู้วิจัยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จานวน 4 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบ
รนด์และด้านสื่อออนไลน์ โดยผู้วิจัยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จานวน 4 คน โดยมี
เกณฑ์ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างดังนี้
1. ผู้ดาเนิน รายการข่าว ผู้วิจัยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากผู้ดาเนิน
รายการข่าว ซึ่งทาหน้าที่เป็นผู้ดาเนินรายการหลักในสตูดิโอข่าว เนื่องจากเป็นศูนย์กลางในรายการ
ข่าว ตามการนิยามของ สนมพร ฉิมเฉลิม (2542) และเป็นผู้ดาเนินรายการข่าวในสถานีโทรทัศน์ฟรี
ทีวี ในระบบดิจิ ทัล ตามประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จานวน 26 ช่อง โดยผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มผู้ดาเนินรายการข่าว
เป็น 2 กลุ่มย่อย โดยใช้เกณฑ์การปฏิบัติหน้า ที่ก่อนและหลังการประมูลโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบ
ดิ จิ ทั ล คณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การโทรคมนาคมแห่ งชาติ
(กสทช.) เมื่อวันที่ 26-27 ตุลาคม 2556 ดังนี้
1.1 กลุ่มผู้ดาเนินรายการข่าวซึ่งปฏิบัติหน้าที่หรือเคยปฏิบัติหน้าที่ในช่องฟรีทีวีก่อนการ
ประมูลทีวีดิจิทัล ปี 2556 โดยผู้วิจัยเลือกแบบเจาะจงจากผู้ดาเนินรายการหลัก ที่มีผลงานหรือเคยมี
ผลงานในฟรีทีวีหลัก 6 ช่อง คือ ช่อง 3 , ช่อง 5 , ช่อง 7 , ช่อง 9 (MCOT) , ช่อง 11 (NBT) , และ
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Thai PBS (TITV หรือ ITV) ก่อนมีการประมูลโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในวันที่ 26 ธันวาคม 2556 โดย
ปัจจุบันยังมีผลงานอยู่ จานวน 2 คน ประกอบด้วย
(1) สุทธิชัย หยุ่น เคยเป็นผู้ดาเนินรายการข่าวในสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีหลายช่อง
ก่อนการประมูลทีวีดิจิทัล เช่น การรายงานข่าวสงครามอ่าวเปอร์เชีย (2534) ทางช่อง 3 ,
รายการเนชั่น นิวส์ทอล์ค และชีพจรโลก ทางช่อง 9 เป็นต้น ปัจจุบันเป็นผู้ดาเนินรายการ
ไทม์ไลน์กับสุทธิชัย หยุ่น ทางสถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี และเคยเป็นประธานกรรมการเครือ
เนชั่น ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทสื่อที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป โดยผู้วิจัยสนใจศึกษาเนื่องจากเป็นผู้
ดาเนินรายการข่าวซึ่งเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปและเป็นสื่อมวลชนที่มีประสบการณ์การทางาน
มาอย่ างยาวนาน ประกอบกับเป็นสื่อมวลชนในกลุ่มแรกๆ ที่ใช้สื่อสั งคมออนไลน์ในการ
นาเสนอข่าว
(2) เขมสรณ์ หนู ข าว เคยเป็ น ผู้ ด าเนิ น รายการข่ า วของสถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์
กองทัพบก (ททบ.5) ปัจจุบันเป็นผู้ดาเนินรายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี โดย
รับผิดชอบรายการไทยรัฐนิวส์โชว์ โดยผู้วิจัยมีความสนใจเนื่องจากเป็นผู้ดาเนินรายการข่าว
ที่เคยเป็นนักแสดงมาก่อน และเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปอยู่ในระดับหนึ่ง ก่อนผันตัวเองมา
เป็นผู้ดาเนินรายการข่าว
1.2 กลุ่ ม ตั ว อย่า งที่ เป็ น ผู้ ด าเนิ น รายการข่ า วที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ในช่ อ งที วีดิ จิ ทั ล หลั งการ
ประมู ล ที วี ดิ จิ ทั ล ปี 2556 โดยผู้ วิ จั ย เลื อ กแบบเจาะจงจากผู้ ด าเนิ น รายการข่ า วที่ ห ลั ก ใน
สถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัลหลังการประมูลโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลเมื่อวันที่ 26-27 ธันวาคม
จานวน 2 คน ประกอบด้วย
(1) ศิรัถยา อิศรภักดี เป็นผู้ดาเนินรายการข่าว และหัวหน้าทีมผู้ประกาศข่าวของ
สถานีโทรทัศน์ทรูโฟร์ยู ซึ่งรับผิดชอบรายการด้านข่าวเศรษฐกิจและการลงทุน โดยผู้วิจัย
สนใจศึกษาเนื่องจากเป็นบุคคลที่มีภาพลักษณ์ค่อนข้างชัดเจนในด้านข่าวเศรษฐกิจ ประกอบ
กับ เป็ น เจ้ าของแฟนเพจ Wealth Me Up ซึ่งน าเสนอเรื่องราวด้านเศรษฐกิจ การลงทุ น
และการบริห ารการเงินส่ วนบุคคล และเป็นหัวหน้าทีมผู้ประกาศข่าวซึ่งมีบทบาทในการ
กาหนดภาพลักษณ์ของผู้ดาเนินรายการข่าวคนอื่นๆ ของสถานีโทรทัศน์
(2) พีระวัฒน์ อัฐนาค เป็นผู้ดาเนินรายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี โดย
รับ ผิ ดชอบรายการไทยรัฐ นิว ส์ โชว์ โดยผู้ วิจัยมีความสนใจเนื่อ งจากเป็ น 1 ใน 4 ของผู้
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ดาเนินรายการข่าวที่สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีใช้เป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์รายการข่าวของ
สถานี
2. ผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากผู้มีชื่อเสียง ผู้ที่อยู่ใน
วิชาชีพ และนักวิชาการ ซึ่งได้รับการยอมรับว่ามีความชานาญและมีความรู้ ด้านการสร้างแบรนด์
จานวน 2 คน และด้านสื่อออนไลน์จานวน 2 คน ประกอบไปด้วย
ด้านการสร้างแบรนด์
(1) รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา นักวิชาการเชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดและการ
สร้ า ง
แบ รน ด์ เคยเป็ น คณ บ ดี ค ณ ะวารสารศาสตร์ แ ละสื่ อ สารมวลช น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเคยเป็นปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์และการรณรงค์หา
เสียงให้กับพรรคชาติไทย และดูแลด้านการประชาสัมพันธ์ให้นายบรรหาร ศิลปอาชา อดีต
นายรั ฐ มนตรี ในช่ ว งด ารงต าแหน่ ง ปั จ จุ บั น เป็ น อาจารย์ ด้ านนิ เทศศาสตร์ แ ละสื่ อ สาร
การตลาดในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาหลายแห่ ง และเป็ น ผู้ ด าเนิ น รายการโทรทั ศ น์ ทั้ ง ด้ า น
สื่อสารมวลชน และการตลาดในสถานีโทรทัศน์หลายช่อง
(2) ดร.ศิริกุล เลากัยกุล ที่ปรึกษาด้านชื่อเสียงและความยั่งยืนขององค์กร บริษัท
แบรนด์บีอิ้ง คอนซัลแตนท์ จากัด และเป็นที่ยอมรับในนามผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์
โดยได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษให้กับหลายมหาวิทยาลัย มีประสบการณ์ด้านการสร้างแบ
รนด์มากว่า 20 ปี โดยปัจจุบันมีผลงานด้านการพัฒนากลยุทธ์ และการสร้างแบรนด์ให้กับ
หลากหลายองค์กร เช่น SCG , PTT , Betagro เป็นต้น
ด้านสื่อออนไลน์
(3) ณัฐพัชร วงษ์เหรียญทอง เป็นนักการตลาดดิจิทัลที่ทางานด้านการวางแผน
การตลาดคอนเทนท์ให้กับแบรนด์สินค้าต่างๆ กว่า 40 แบรนด์ เคยเป็น Vice President,
Head of Online Marketing ของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน)
หรือ DTAC นอกจากนี้ยังเป็นคอลัมน์นิสต์ให้กับนิตยสาร a day , พิธีกรรายการทีวี Digilife
ทางเนชั่นทีวี , ผู้เขียนหนังสือ Content Marketing – เล่าให้คลิก พลิกแบรนด์ให้ดัง และ
เป็นเจ้าของเว็บไซต์ nuttaputch.com ซึ่งเป็นบล็อกด้านการตลาดและคอนเทนท์มาร์เก็ตติ้ง
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(4) รัสรินทร์ อรุณอิทธิวิทย์ เป็นผู้ร่วมก่อนตั้งและบรรณาธิการ Brand Buffet ซึ่ง
เป็ น เว็บ ไซต์ที่ น าเสนอเนื้ อหาและข่าวสารเกี่ยวกับการตลาดและการสร้างแบรนด์ ซึ่งมี
ผู้ ติ ด ตามในเฟสบุ๊ ค แฟนเพจกว่ า 380,000 คน โดยรั ส ริ น ทร์เคยเป็ น ผู้ สื่ อ ข่ าวให้ กั บ สื่ อ
สิ่งพิมพ์โดยรับผิดชอบสานข่าวธุรกิจการตลาด และหันมาร่วมทุนกับเพื่อนนักข่าวในการ
ก่อตั้ง Brand Buffet โดยรับผิดชอบดูแลเนื้อหาและวางแผนช่องทางการสื่อสารของ Brand
Buffet

แหล่งข้อมูลและเครื่องมือในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการกาหนดแบรนด์บุคคล วิธีการสื่อสารแบรนด์
บุคคล และการรักษาแบรนด์บุคคลของผู้ดาเนินรายการ โดยผู้วิจัยต้องการศึกษาผู้ดาเนินรายการ
ข่าวในฐานะผู้ ส่ งสาร และวิธีการสื่ อสารเพื่ อสร้างแบรนด์บุ คคล โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาทั้ ง
แนวคิดและวิธีการปฏิบัติของผู้ดาเนินรายการข่าว และนามาเปรียบเทียบกับแนวทางของผู้เชี่ยวชาญ
ผู้วิจัยจึงเลือกการเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาแนวคิดของผู้ดาเนินรายการข่าว และแนวทางของผู้เชี่ยวชาญ
โดยผสมผสานทั้ งจากแหล่ งข้อมู ล ปฐมภู มิด้ วยการสั มภาษณ์ เชิ งลึ ก (In-depth Interview) และ
แหล่งข้อมูลทุติยภูมิด้วยการถอดเทปสัมภาษณ์ และเลือกการเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาวิธีการปฏิบัติของ
ผู้ดาเนินรายการข่าวด้วยการเก็บข้อมูลประเภทเอกสารจากสื่อออนไลน์ที่ผู้ดาเนินรายการข่าวใช้ โดย
มีรายละเอียดตามวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้
ตาราง 1 แสดงวิธีวิการวิจัย
คาถามนาวิจัย
แนวคิดและทฤษฎี
การกาหนดแบรนด์บุคคล - แนวคิดเกี่ยวกับผู้
ประกาศข่าวและผูด้ าเนิน
รายการข่าว
- แนวคิดเกี่ยวกับการ
สร้างแบรนด์บุคคล
การสื่อสารแบรนด์บุคคล - แนวคิดเกี่ยวกับการ
สร้างแบรนด์บุคคล
- แนวคิดการเล่าเรื่องข้าม
สื่อ
การรักษาไว้ซึ่งแบรนด์

- แนวคิดเกี่ยวกับการ

เครื่องมือ
- การสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth Interview)
- เทปการให้สัมภาษณ์

แหล่งข้อมูล
- แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ

- การวิเคราะห์เนื้อหาสาร
(Content Analysis)
- การสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth Interview)
- เทปการให้สัมภาษณ์
- การสัมภาษณ์เชิงลึก

- แหล่งข้อมูลเอกสาร

- แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ

- แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ
- แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ
- แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ

49
บุคคล

สร้างแบรนด์บุคคล

(In-depth Interview)
- เทปการให้สัมภาษณ์

- แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ

แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ
ในส่วนนี้ ผู้ วิจัย ใช้การสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อเก็บข้อมูล จากผู้ดาเนิน
รายการข่าว ซึ่งประกอบด้วย เขมสรณ์ หนูขาว, ศิรัถยา อิศรภักดี, พีร ะวัฒน์ อัฐนาค เพื่อศึกษา
แนวคิดในการกาหนดแบรนด์บุคคล การสื่อสารแบรนด์บุคคล และการรักษาไว้ซึ่งแบรนด์บุคคลของ
ผู้ดาเนินรายการข่าว
และเก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งประกอบด้วย รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา, ดร.ศิริกุล เลากัย
กุล, ณัฐพัชร์ วงษ์เหรียญทอง, รัสรินทร์ อรุณอิทธิวิทย์ เพื่อศึกษาแนวทางในการกาหนดแบรนด์
บุคคล การสื่อสารแบรนด์บุคคล และการรักษาไว้ซึ่งแบรนด์บุคคลของผู้ดาเนินรายการข่าว
โดยใช้ชุดคาถามในการสัมภาษณ์ ซึ่งอ้างอิงจากแนวคิดเรื่องกระบวนการสร้างแบรนด์บุคคล
ของ Lauren I. Labrecque , Ereni Markos และ George R. Milne (2011) และแนวคิดเรื่องการ
สื่อสารข้ามสื่อของ Henry Jenkins (2007)โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตาราง 2 ชุดคาถามสัมภาษณ์สาหรับผู้ดาเนินรายการข่าว
การสื่อสารแบรนด์บุคคลของผู้ดาเนินรายการข่าว
1. ท่านคิดว่าในปัจจุบันสื่อออนไลน์มีความสาคัญกับผู้ดาเนินรายการข่าวโทรทัศน์อย่างไร
2. ท่านคิดว่าการใช้สื่อออนไลน์ช่วยเสริมการทาหน้าที่ ผู้ประกาศข่าวในโทรทัศน์ของท่านได้อย่างไรบ้าง
3. ท่านใช้สื่อออนไลน์อะไรบ้างในการสื่อสารกับกลุ่มผู้ชมรายการของท่าน ท่านโพสต์เนื้อหาอะไรลงไปบ้างในนั้น
และท่านมีเหตุผลอะไรในการเลือกสื่อนั้นๆ
4. การสื่อสารของท่านมีแนวทางในการเลือกใช้สื่ออย่างไร กาหนดเนื้อหาที่สื่อสารในแต่ละสื่ออย่างไร วิธีการ
นาเสนอในแต่ละสื่อเป็นอย่างไร และท่านเชื่อมโยงเนื้อหาในการสื่อสารในแต่ละสื่อหรือไม่ เชื่อมโยงอย่างไร
การกาหนดแบรนด์บุคคลของผู้ดาเนินรายการข่าว
1. ท่านมีจุดมุ่งหมายในการทาหน้าที่ผู้ประกาศข่าวของท่านอย่างไร และนิยามตัวเองในการทาหน้าที่ผู้ประกาศ
ข่าวอย่างไร นิยามนั้นมาจากอะไร
2. ท่านคิดว่าผู้ชมที่ติดตามผลงานของท่านคือกลุ่มใด ทั้งในโทรทัศน์และที่ติดตามท่านในสื่อออนไลน์ และคิดว่า
ผู้ชมต้องการอะไรจากท่านในฐานะที่เป็นผู้ประกาศข่าว
3. สาหรับตัวท่านเองคิดว่าผู้ชมมองท่านในฐานะที่เป็นผู้ประกาศข่าวอย่างไร บุคลิกเป็นอย่างไรทั้งในหน้าจอ
โทรทัศน์ และในสื่อออนไลน์
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4. ท่ านคิด ว่าอะไรเป็ นความแตกต่างของท่ านจากผู้ป ระกาศข่าวท่านอื่ น ทั้งความแตกต่างในการท าหน้ าที่
หน้าจอโทรทัศน์ และการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์
5. หากดูผู้ประกาศข่าวในหน้าจอตอนนี้ทุกช่อง ท่านคิดว่าใครบ้างที่มีลักษณะเหมือนหรือใกล้เคียงกับท่าน แต่
ท่านคิดว่าท่านกับเขามีความแตกต่างกันอย่างไร
การรักษาแบรนด์บุคคลของผู้ดาเนินรายการข่าว
1. ท่านเคยติดตามสิ่งที่ท่านโพสต์ลงในสื่อออนไลน์บ้างหรือไม่ ว่ามีผลอย่างไรบ้างหลังจากโพสต์ และมีวิธีการ
ติดตามอย่างไร
2. ท่านเคยนาสิ่งที่ท่านติดตาม มาประเมินเพื่อพัฒนาการนาเสนอของท่านหรือไม่
3. กรณีการสื่อสารแล้ว เกิดกระแสด้านลบ หรือเข้าใจคาดเคลื่อน ท่านดาเนินการอย่างไร เคยมีแผนรับมือไว้
ล่วงหน้าหรือไม่
4. ท่านวางแผนในรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของท่านทั้งในสื่อโทรทัศน์ และในสื่อออนไลน์อย่างไร
ตาราง 3 ชุดคาถามสัมภาษณ์สหรับผู้เชี่ยวชาญ
การกาหนดแบรนด์บุคคลของผู้ดาเนินรายการข่าว
1. การสร้างแบรนด์บุคคลของผู้ประกาศข่าวควรเริ่มต้นอย่างไร ควรทราบอะไรบ้าง ก่อนที่จะกาหนดแบรนด์
บุคคลที่จะสื่อสารออกไป
2. ท่านคิดว่ากลุ่มเป้าหมายของผู้ประกาศข่าวในปัจจุบันคือใคร มีลักษณะอย่างไร และมีแนวทางที่ผู้ประกาศ
ข่าวจะทาความรู้จักกลุ่มเป้าหมายตนเองอย่าง
3. หากมอง “คู่แข่ง” ในวงการผู้ประกาศข่าวเป็นอย่างไร มีแนวทางในการเรียนรู้คู่แข่งอย่างไร
4. การกาหนดแบรนด์บุคคลที่จะสื่อสาร ควรกาหนดอะไรบ้าง มีแนวทางในการกาหนดอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะ
Brand Personality และ Brand Identity ควรพิจารณาอย่างไร
การสื่อสารแบรนด์บุคคลของผู้ดาเนินรายการข่าว
1. ท่านคิดว่า “สื่อออนไลน์” มีประโยชน์อย่างไรบ้างกับ การสื่อสารเพื่อสร้างแบรนด์บุคคลของผู้ประกาศข่าว
และควรมีแนวทางในการเลือกใช้สื่อออนไลน์อย่างไรบ้าง
2. ในปัจจุบัน “สื่อออนไลน์” มีหลากหลาย และมีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน การสื่อสารแบรนด์บุคคลของ
ผู้ประกาศข่าวควรเลือกใช้สื่อแต่ละประเภทอย่างไร กาหนดเนื้อหาเพื่อสื่อสารแบรนด์บุ คคลอย่างไร และ
เชื่อมโยงเนื้อหาในแต่ละสื่อเพื่อให้เกิดภาพแบรนด์บุคคลกับกลุ่มเป้าหมายอย่างไร
การรักษาแบรนด์บุคคลของผู้ดาเนินรายการข่าว
1. ท่านคิดว่าแนวทางในการติดตามผล และประเมินผล สิ่งที่สื่อสารออกไปของผู้ประกาศข่าว ควรทาอย่างไร
และคานึงถึงอะไรบ้าง
2. ในกรณีที่เกิดความเข้าใจที่ไม่ตรงกับสิ่งที่ผู้ประกาศข่าวจะสื่อสาร ควรวางแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างไร
พิจารณาจากอะไรบ้าง
3. หากสิ่งที่สื่อสารออกไปประสบความสาเร็จตามตามจุดประสงคแล้ว ควรมีวิธีการรักษาให้คงอยู่ได้อย่างไร
และควรพัฒนาปรับปรุงอย่างไรเพื่อให้อยู่ได้อย่างยั่งยืน

51
แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ
ในส่วนนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการถอดเทปการสัมภาษณ์ของสุทธิชัย หยุ่น ซึ่งในสัมภาษณ์ผ่านเฟซบุ๊
คแฟนเพจ BizKlass by Lek Monchai (www.facebook.com/lekmonchaiw) เพื่ อ เก็ บ ข้ อ มู ล
เกี่ยวกับแนวคิดในการกาหนดแบรนด์บุคคล การสื่อสารแบรนด์บุคคล และการรักษาไว้ซึ่งแบรนด์
บุคคลของสุทธิชัย หยุ่น โดยใช้หลักการถอดเทปบทสัมภาษณ์ตามประเด็น ซึ่งอ้างอิงจากแนวคิด
เรื่องกระบวนการสร้างแบรนด์บุคคลของ Lauren I. Labrecque , Ereni Markos และ George R.
Milne (2010) และแนวคิ ด เรื่ อ งการสื่ อ สารข้ ามสื่ อ ของ Henry Jenkins (2007)เช่ น เดี ย วกั บ ชุ ด
คาถามในการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ดาเนินรายการข่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตาราง 4 ประเด็นในการถอดเทปสัมภาษณ์
การสื่อสารแบรนด์บุคคลของผู้ดาเนินรายการข่าว
1. สื่อออนไลน์ในปัจจุบันมีความสาคัญกับบทบาทผู้ดาเนินรายการข่าวโทรทัศน์อย่างไร
2. สื่อออนไลน์มีส่วนช่วยเสริมการทาหน้าที่ผู้ดาเนินรายการข่าวอย่างไร
3. สื่อออนไลน์ที่ใช้ในการสื่อสารกับผู้ชมรายการ / เหตุผลในการเลือกสื่อนั้น / เนื้อหาในการโพสต์
4. แนวทางในการเลือกใช้ สื่อออนไลน์ / การกาหนดเนื้ อหาในการสื่ อสาร / วิธีก ารนาเสนอในแต่สื่อ / การ
เชื่อมโยงเนื้อหาที่สื่อสารในแต่ละสื่อ
การกาหนดแบรนด์บุคคลของผู้ดาเนินรายการข่าว
1. จุดมุ่งหมายหรือหลักคิดในการทาหน้าที่ผู้ดาเนินรายการข่าว / ที่มาของจุดมุ่งหมายหรือแนวคิดดังกล่าว
2. เหตุผลที่ผู้ชมจะเลือกติดตามผลงาน / ความคาดหวังของผู้ชมหรือผู้ติดตาม
3. บุคลิกของผู้ดาเนินรายการข่าวของตนเอง
4. ความแตกต่างของตนเองกับผู้ดาเนินรายการข่าวคนอื่น
5. คู่แข่งของตนเอง / การประเมินคู่แข่ง
การรักษาแบรนด์บุคคลของผู้ดาเนินรายการข่าว
1. การติดตามผลหลังการโพสต์เนื้อหาลงในสื่อออนไลน์
2. การประเมินผลหลังการโพสต์เนื้อหาลงในสื่อออนไลน์
3. การจัดการปัญหากรณีเกิดผลกระทบจากการสื่อสารของตนเอง
4. การรักษาแบรนด์บุคคลของตนเองเอาไว้

แหล่งข้อมูลประเภทเอกสาร
ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ที่กลุ่มผู้ดาเนินรายการข่าวใช้ โดยเก็บข้อมูล
เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 ซึ่งประกอบด้วย
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ตาราง 5 แสดงสื่อออนไลน์ของผู้ดาเนินรายการข่าว
สุทธิชัย หยุ่น
เขมสรณ์ หนูขาว
ทวิตเตอร์
@suthichai
-

ศิรัถยา อิศรภักดี
@WealthMeUp

พีระวัฒน์ อัฐนาค
@kings_trnews

เฟซบุ๊ค

suthichai.yoon

khemasorn.nukao

siratthaya

Biravadhna

แฟนเพจ

-

-

WealthMeUp

KingTRNews

อินสตาแกรม

-

@Khemasor_trnews

@siratthaya

@kings_trnews

บล๊อค

oknation.nationtv
.tv/blog/black

-

-

-

โดยการวิ เคราะห์ เนื้ อ หาสาร (Content Analysis) ผู้ วิ จั ย ใช้ ก ารลงตารางรหั ส (Coding
Sheet) เพื่อบันทึกรูปแบบการสื่อสาร วัตถุประสงค์การสื่อสาร และองค์ประกอบที่สะท้อนถึงแบ
รนด์บุคคล โดยมีประเด็นในการวิเคราะเนื้อหา ดังนี้
1.1 สื่อที่ใช้ วันและเวลาในการโพสต์ เนื้อหาโดยสรุป
1.2 รูป แบบในการสื่ อสาร โดยอ้างอิงรูป แบบการสื่อสารจากงานวิจัยเรื่องการสร้างตรา
สินค้าบุคคลของนักข่าวโทรทัศน์ภาคสนามผ่านทวิตเตอร์ ของวงศกร ศันสนียรัตน์ (2554) ดังนี้
1.3 วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร โดยอ้างอิงวัตถุประสงค์ในการสื่อสารจากงานวิจัยเรื่อง สื่อ
สังคม (Social Media) กับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการสื่อข่าว ของ สกุลศรี ศรีสารคาม (2554)
1.4 การสื่อสารสะท้อนองค์ประกอบแบรนด์บุคคลคนด้านใด โดยอ้างอิงตามแนวคิดของ
Roberto Alvarez del Blanco (2010)
ตาราง 6 แสดงแบบการวิเคราะห์เนื้อหาสาร (Content Analysis)
ผู้ดาเนินรายการ
สื่อ
วัน
เวลา
เนื้อหา
รูปแบบ ข้อความ
รูปภาพ

วิดีโอ
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ข้อความ+Infographic
ข้อความ+รูปภาพ
ข้อความ+วิดีโอ
ข้อความ+Link
Retweet (Twitter)
อื่นๆ …………….
วัตถุประสงค์ รายงานข่าว/เผยแพร่ขา่ ว
อธิบายเพิ่มเติมข่าว
วิเคราะห์ข่าว
แสดงความเห็นส่วนตัว
ประชาสัมพันธ์ผลงาน
สร้างปฏิสัมพันธ์
ใช้งานส่วนตัว
องค์ประกอบ ความรู้ และประสบการณ์
ตาแหน่ง
แบรนด์บุคคล การสนับสนุน และมีผสู้ นับสนุน
เครื่องหมาย
ค่านิยมของสังคม และบริบท
การเชื่อมต่อ และปฏิกริยาตอบกลับ

แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์ตามจุดประสงค์ของการวิจัย ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้
1. การกาหนดแบรนด์บุคคลของผู้ดาเนินรายการข่าว จะนาข้อมูลแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ และ
แหล่งข้อมูลทุติย ภูมิ ของผู้ ดาเนิน รายการข่าวและผู้เชี่ยวชาญ มาวิเคราะห์ด้วยแนวคิดเกี่ยวกับผู้
ดาเนินรายการข่าว และแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์บุคคล
2. การสื่ อสารแบรนด์บุ คคลของผู้ ด าเนิ นรายการข่าว จะน าข้อมู ล แหล่ งข้อ มูล ประเภท
เอกสารจากการติดตามการใช้สื่อออนไลน์ของผู้ดาเนินรายการข่าว มาประกอบกับข้อมูลที่ได้จาก
แหล่งข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ ของผู้ดาเนินรายการข่าวและผู้เชี่ยวชาญ มาวิเคราะห์ด้วย
แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์บุคคล และแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารข้ามสื่อ
3. การรักษาแบรนด์บุคคลของผู้ดาเนินรายการข่าว จะนาข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ
และข้อมูลทุติยภูมิ ของผู้ ดาเนิ น รายการข่าวและผู้ เชี่ยวชาญ มาวิเคราะห์ด้วย แนวคิดการสร้าง
แบรนด์บุคคล

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “การสื่อสารข้ามสื่อเพื่อสร้างแบรนด์บุคคลของผู้ดาเนินรายการข่าว” เป็นการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผู้ส่งสาร และวิธีการสื่อสาร
โดยผู้ วิจั ย ใช้ก ารวิเคราะห์ เนื้ อหา (Content Analysis) จากข้อมู ล ที่ได้ จากการติ ดตามการใช้สื่ อ
ออนไลน์ (Social Media) ของผู้ดาเนินรายการข่าวที่เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง และวิเคราะห์ข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์ (In-depth Interview) รวมทั้งข้อมูลจากเทปสัมภาษณ์จากผู้ดาเนินรายการข่าวและ
ผู้เชี่ยวชาญ โดยผู้วิจัยแบ่งการนาเสนอผลวิจัยดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และเทปสัมภาษณ์ ตามคาถามนาวิจัย 3 ข้อ คือ
- การกาหนดแบรนด์บุคคลของผู้ดาเนินรายการข่าว
- การสื่อสารแบรนด์บุคคลของผู้ดาเนินรายการข่าว
- การรักษาแบรนด์บุคคลของผู้ดาเนินรายการข่าว
2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการติดตามการใช้สื่ออนไลน์ของผู้ดาเนินรายการข่าวกลุ่มตัวอย่าง
ในระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2560

การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และเทปสัมภาษณ์
ในส่วนนี้ผู้วิจัยนาข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก และเทปการสัมภาษณ์ของผู้ดาเนินรายการ
ข่าวกลุ่มตัวอย่างจานวน 4 คน ประกอบด้วย การสัมภาษณ์เชิงลึก เขมสรณ์ หนูขาว, ศิรัถยา อิศร
ภักดี และพีระวัฒน์ อัฐนาค และจากเทปสัมภาษณ์ของสุทธิชัย หยุ่น ในการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊ค
(Facebook Live) จากแฟนเพจ BizKlass by Lek Monchai (facebook.com/lekmonchaiw)
มาประกอบกับการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญจานวน 4 คน ประกอบด้วย รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา,
ดร.ศิริกุล เลากัยกุล, ณัฐพัชร วงษ์เหรียญทอง และรัสรินทร์ อรุณอิทธิวิทย์ ตามคาถามนาวิจัย 3
เรื่องคือ การกาหนดแบรนด์บุคคลของผู้ดาเนินรายการข่าว การสื่อสารแบรนด์บุคคลของผู้ดาเนิน
รายการข่าว และการรักษาแบรนด์บุคคลของผู้ดาเนินรายการข่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้
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1. การกาหนดแบรนด์บุคคลของผู้ดาเนินรายการข่าว
การศึกษาการกาหนดแบรนด์บุคคลของผู้ดาเนินรายการข่าว เป็นการศึกษาที่ให้ความสาคัญ
กับองค์ประกอบในการสื่อสารในส่วนของผู้ส่งสาร (Sender) โดยผู้วิจัยแบ่งการนาเสนอผลวิจัยดังนี้
การกาหนดแบรนด์บุคคล จากการสัมภาษณ์และและถอดเทปสัมภาษณ์ผู้ดาเนินรายการ
ข่าว พบว่าผู้ดาเนินรายการข่าวทุกคนทราบดีว่าในปัจจุบันการสร้างตัวตนเพื่อให้เป็นรู้จักของผู้ชม
เป็นสิ่งสาคัญ เนื่องจากปัจจุบันมีช่องทางในการเข้าถึงข่าวได้หลากหลาย โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ที่
เข้ามามีอิทธิพลกับพฤติกรรมการรับข่าวของผู้ชม โดยสุทธิชัย หยุ่น อธิบายว่าในปัจจุบันทุกคน
สามารถเป็นผู้ส่งข่าวได้ ผู้ดาเนินรายการจึงต้องมีบทบาทเพื่อรักษาพื้นที่ไว้
“สื่อออนไลน์เดี๋ยวเข้ามามีบทบาทต่อการนาเสนอข่าวเยอะมาก ผมมองเห็ นมา
ตั้งแต่ยุคแรกๆ เมื่อก่อนบอกให้คนเนชั่นว่า ต่อไปคุณต้องใช้หัดเขียนบล๊อกนะ แต่คนก็ไม่
เข้าใจเพราะเขาก็รู้สึกว่ามีงานเยอะอยู่แล้ว พอทวิตเตอร์มาแรกๆ ผมเป็นกลุ่มแรกๆ เลยที่ใช้
คนก็ถามว่ามันเป็นอะไรก็ไม่รู้ พิมพ์ก็ได้สั้นๆ พิมพ์ข่าวอ่านออกทีวี พิมพ์ลงหนังสือพิมพ์ยัง
ได้ใจความกว่า แต่ผมมองว่านี่แหละมันคือจุดเปลี่ยนของการนาเสนอข่าว เราเป็นคนข่าว
เราต้องใช้ พอตอนนี้ทวิตเตอร์กลายเป็นที่รายงานข่าวแบบทันเหตุการณ์ไปแล้ว และยิ่ง
ตอนนี้มีตามมาอีกเยอะ อย่างเฟซบุ๊คไลฟ์นี่อีกหน่อยทุกคนก็รายงานข่าว เล่าข่าวได้ เป็นผู้
ประกาศได้หมดแล้ว แล้วคนข่าวต้องทาอย่างไง เราก็ต้องใช้เพื่อรักษาบทบาทของเราใน
การเป็นสื่อมวลชนแบบมืออาชีพ” (สุทธิชัย หยุ่น, เทปสัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2560)
เขมสรณ์ หนู ข าว อธิ บ ายว่ า การสร้ า งตั ว ตนในสื่ อ ออนไลน์ ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งน าเสนอ
ภาพลักษณ์ของผู้ดาเนินรายการข่าวตลอดเวลา แต่ผู้ชมสามารถเห็นบทบาทอื่น หรือภาพลักษณ์
อื่นๆ ของตนเองก็ได้
“สื่อออนไลน์ก็สาคัญมาก ใครๆ ก็ใช้ คนที่ติดตามเราเมื่อก่อนอาจดูแค่เราอ่านข่าว
แค่ 1-2 ชั่วโมง แต่เฟซบุ๊คเขาอยากดูเราก็แค่เข้าไปในเฟซบุ๊คเรา เขาจะอยู่กับเราแบบ 24
ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด คิดว่าการสร้างตัวตนบนโลกโซเชียลก็มีประโยชน์นะที่จะทาให้คนรู้จัก
แต่ ม องว่ าไม่ จ าเป็ น ที่ ค นจะเห็ น แต่ เราเป็ น ผู้ ป ระกาศตลอดเวลา เราสามารถน าเสนอ
ภาพลักษณ์อื่นๆ ในอีกมุมมองให้คนดูเห็นก็ได้ กิจกรรมต่างๆ ของเรา แต่มันก็ต้องไม่เกินไป
ไม่ทาให้ภาพลักษณ์หน้าจอเราเสีย” (เขมสรณ์ หนูขาว, สัมภาษณ์, 21 มีนาคม 2560)
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ศิรัถยา อิศรภักดี ระบุว่า สื่อออนไลน์ในปัจจุบันมีความสาคัญต่อการนาเสนอเนื้อหาของ
ตนเอง การสร้างแบรนด์บุคคลถือว่ามีความจาเป็น แต่เลือกที่นาเสนอแบรนด์บุคคลตัวเองในบางสื่อ
“คือเดี๋ยวนี้ใครๆ ก็ใช้สื่อโซเชียล เฟซบุ๊ค อินสตาแกรม คนอยากได้คอนเทนท์ก็หา
ในออนไลน์ เราในฐานะคนที่นาเสนอคอนเทนท์ก็ต้องใช้ช่องทางพวกนี้ แต่ทาอย่างไงให้คน
เลือกที่จะเชื่อคอนเทนท์จากเรา เราก็ต้องเป็นคนที่มีภาพชัดเจนในเรื่องนั้นๆ อย่างตอนนี้ก็
พยายามที่จะทาให้มีภาพลักษณ์ของข่าวเศรษฐกิจให้ชัดเจน ก็พยายามใช้สื่อออนไลน์ให้มาก
ขึ้น” (ศิรัถยา อิศรภักดี, สัมภาษณ์, 16 มกราคม 2560)
พีระวัฒน์ อัฐนาค ระบุว่า ทราบว่าผู้ดาเนินรายการข่าว จาเป็นต้องสร้า งแบรนด์บุคคลของ
ตนเอง เพื่อให้เป็นที่รู้จักของผู้ชม ช่วยเพิ่มฐานผู้ชมได้มากขึ้น
“ช่วงหลังๆ มานี้รู้เลยว่า การสร้างตัวตนในสื่อออนไลน์ก็จาเป็น อย่างพี่สรยุทธ์
พอไม่ทาทีวีแล้วหันมาเฟซบุ๊คไลฟ์คนก็ตามมา คลิปรายการอะไรเดี๋ยวนี้ก็ต้องอัพลงให้เร็ว
เราก็รู้ว่าเรื่องนี้สาคัญ ถ้าอยากให้คนดูรู้จัก อยากดูรายการ ก็ต้องมีตัวตน แต่ ณ ตอนนี้
เรายั งไม่ได้เริ่มอย่างเป็ น จริง เป็นจัง พยายามทาอยู่เหมือนกัน แต่มันก็เป็นช่วงเริ่มต้น
ลองผิดลองถูก ก็ยังไม่รู้ว่าจะมีคนดูหรือเปล่า แต่ก็พยายามปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เพื่ อให้ได้
ฐานคนดูที่เพิ่มขึ้น” (พีระวัฒน์ อัฐนาค, สัมภาษณ์, 17 มีนาคม 2560)
ในขณะการกาหนดแบรนด์บุคคลของผู้ ดาเนินรายการ พบว่าผู้ ดาเนินรายการข่าวมีการ
กาหนดแบรนด์บุคคลของตนเองแตกต่างกันออกไป ตามลักษณะความชื่นชอบและความเชื่อส่วนตัว
ของแต่ละบุคคล แต่สิ่งที่ทุกคนมีทิศทางเดียวกันคือกาหนดแบรนด์บุคคลของตนเองบนพื้นฐานของ
การเป็ นผู้ ดาเนิน รายการข่าวที่มีความน่าเชื่อถือ โดยสุทธิชัย หยุ่น ให้ ความสาคัญ กับการเป็นผู้
ดาเนินรายการข่าวที่มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับข่าวที่ตนเองรับผิดชอบ โดยสร้างเนื้อหาที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับข่าว แต่ขณะเดียวกันยังต้องยึดตามหลัก
จริยธรรมของสื่อมวลชน
“สิ่งที่ผู้ประกาศข่าวในยุคปัจจุบันต้องมีคือ การมีเนื้อหาที่เป็นแบบเฉพาะตัวของ
ตัวเอง เพราะผู้บริโภคในปัจจุบันสามารถเปิดหาข่าวในอินเตอร์เน็ตได้เอง ข่าวทั่วๆไป หรือ
เรื่ อ งที่ เขาก าลั ง สนใจ เพี ย งแค่ เปิ ด หาในกู เกิ้ ล เขาก็ ส ามารถหาอ่ า นข่ า ว หรื อ ดู เป็ น
ภาพเคลื่อนไหวก็ได้ แต่สิ่งที่ผู้ประกาศข่าวรวมทั้งคนทาข่าวต้องมี คือสร้างเนื้อหาที่ผู้บริโภค
หาอ่านจากที่ไหนไม่ได้ ถ้าอยากเสพเนื้อหาแบบนี้ต้องมาหาที่เรา ในขณะเดียวกันในยุค ที่
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ใครๆ ก็เป็นคนนาเสนอข่าวได้ คนทาข่าวที่มีจริยธรรมสื่อมวลชนครอบอยู่ ต้องแสดงตัวเป็น
สื่อมวลชนมืออาชีพด้วย” (สุทธิชัย หยุ่น, เทปสัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2560)
ส่วนเขมสรณ์ หนูขาว ระบุว่าความน่าเชื่อถือ เป็นองค์ประกอบสาคัญที่ผู้ดาเนินรายการ
ข่าวต้องมี
“ตอนที่มาทางานผู้ประกาศแรกๆ สิ่งที่คิดตอนนั้นคือ ตัวเองเป็นนักแสดงมาก่อน
คนดูก็จะติดภาพดาราที่มีบทบาทตามการแสดง แต่พอมาเป็นผู้ประกาศต้องปรับตัวเองใหม่
พยายามท าให้ ค นเห็ น ว่าเป็ น ผู้ ป ระกาศแล้ ว ก็พ ยายามเวลาที่ สั ม ภาษณ์ ก็ จะไปยืน หลั ง
แหล่งข่าว ให้คนดูรู้ว่าตอนนี้ มาเป็นนักข่าวแล้ว และตอนนั้นก็ตัดสินใจไม่รับงานละครเลย
เพื่อให้คนลืมภาพนักแสดง แต่ก็ต้องพยายามสร้างความน่าเชื่อถือด้วย พยายามศึกษาข่าว
ก่อนที่จะมาอ่าน เพื่อให้คนดูรู้สึกว่าเรารู้จริง พยายามใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง เพื่อทาให้คน
ดูเชื่อถือเรา” (เขมสรณ์ หนูขาว, สัมภาษณ์, 21 มีนาคม 2560)
ศิ รั ถ ยา อิ ศ รภั ก ดี ระบุ ว่า แบรนด์ บุ ค คลของตนเองคื อ ผู้ น าเสนอข่ าวเศรษฐกิ จ ใน
ภาพลักษณ์ที่ทันสมัย แบบผู้หญิงทางาน
“ถ้าให้นิยามว่าตัวเองเป็นแบรนด์แบบไหน คงเป็นผู้ประกาศข่าวที่มีภาพชัดเจนใน
ข่าวเศรษฐกิจ และการลงทุน คนดูส่ว นใหญ่ก็มักจะจาได้ เวลาพูดถึงเฟิร์น ศิรัถยา คนก็
จะนึกถึงเรื่องหุ้น เรื่องการวางแผนการเงินมาก่อน ก็พยายามที่จะเป็นคนที่นาเสนอข่าว
เศรษฐกิจ และข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ ที่คนดู เอาไปใช้ได้จริง นาเสนอในแบบคนรุ่น ใหม่
ทันสมัย แบบเวิร์กกิ้งวูแมน” (ศิรัถยา อิศรภักดี, สัมภาษณ์, 16 มกราคม 2560)
พีระวัฒน์ อัฐนาค ระบุว่า ตนเองต้องการเป็นผู้ดาเนินรายการข่าว ที่นาเสนอเนื้อหาที่เข้าใจ
ง่าย และมีบุคลิกที่เป็นกันเอง และใกล้ชิดกับผู้ชม
“เป็นที่ชอบดูคนเล่าข่าวที่เข้าใจง่าย ไม่ต้องแปลอะไรอีก เพราะเวลาดูข่าวคนดูมัก
บอกว่าดูไม่เข้าใจ เราเลยอยากเป็นผู้ประกาศที่เล่าข่าวแล้วคนดูเข้าใจเลย ไม่ต้องมาแปลอีก
ตอนนี้ยังทาไม่ได้หรอก คงต้องเก็บประสบการณ์อีกซักพัก แต่ตอนนี้ที่ทาได้คือพยายาม
ปรับคาให้ง่ายๆ แล้วก็พยายามใช้น้าเสียงที่เป็นกันเอง ทาบุคลิกให้ดูสบายๆ เข้าถึงง่าย คน
ดูจะได้รู้สึกใกล้ชิดกับเรา” (พีระวัฒน์ อัฐนาค, สัมภาษณ์, 17 มีนาคม 2560)
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ผู้วิจัยได้แบ่งการกาหนดแบรนด์บุคคลของผู้ดาเนินรายการข่าวออกเป็น 2 ส่วน คือบุคลิก
ของแบรนด์ และอัตลักษณ์ของแบรนด์
การกาหนดบุคลิกของแบรนด์บุคคล (Brand Personality) พบผู้ดาเนินรายการข่าวทุก
คนกาหนดบุคลิกของแบรนด์จากพื้นฐานของตนเอง ทั้งตัวตนส่วนตัว ความชื่นชอบ รวมถึงสิ่งที่
ต้องการจะเป็น โดยบุคลิกของแบรนด์ในแต่ละบุคคลจะมีความแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับลักษณะ
ของแต่ละบุคคล ดังนี้
สุทธิชัย หยุ่น (เทปสัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2560) ระบุว่า “ความน่าเชื่อถือคือสิ่ง
สาคัญที่สุดสาหรับ สื่อมวลชน นี่เป็นบุคลิกที่ผมคิดว่าผู้ประกาศทุกคนต้องมี เพราะด้วย
หน้าที่และจริยธรรมของสื่อมวลชน คุณต้องทาตัวเองให้ดูน่าเชื่อถือ แตกต่างจากที่อื่นๆ ที่
ใครๆ ก็เป็นนักข่าวได้ แต่คุณจะเป็นนักข่าวแบบมืออาชีพได้อย่างไร”
เขมสรณ์ หนู ขาว (สั ม ภาษณ์ , 21 มี น าคม 2560) ระบุ ว่า “ถ้าถามว่าบุ ค ลิ ก ของ
ตัว เองเป็ น อย่ างไร คิ ดว่าเป็ น คนที่ ดู น่ าเชื่อ ถือ เป็ น ทางการ และใช้ภ าษาไทยได้ อย่ าง
ถูกต้อง คือจะมีหลายๆ คนบอกว่าพูดออกเสียงชัดจัง ภาษาไทย ร.เรือ ล.ลิง ออกชัดเจน
คือเราคิดว่าอย่างไรผู้ประกาศข่าวก็ยังควรเป็นตัวอย่างในการออกเสียงภาษาไทยที่ถูกต้อง
ส่วนความน่าเชื่อถืออันนี้เป็นสิ่งที่ต้องมีเลย เพราะถ้าเราดูไม่น่าเชื่อถือ ข่าวที่เราอ่านออกไป
ใครจะคิดว่าเป็นเรื่องจริง คิดว่าความน่าเชื่อถือนี่แหละสาคัญ”
ศิรัถยา อิศรภักดี (สัมภาษณ์, 16 มกราคม 2560) ระบุว่า “บุคคลิกของตัวเอง คง
เป็นผู้หญิงแบบ Smart Working Women ดูคล่องแคล่ว ในลักษณะของผู้หญิงรุ่นใหม่ มี
ความมั่นใจ โดยส่วนตัวเป็นคนชอบทางาน เวลาเห็นในโซเชียลก็จะเห็นว่ามีรูปไปทางาน
เจอโพสต์เมื่อไหร่ก็มีแต่เรื่องงาน แล้วโดยส่วนตัวก็ชอบทางาน สนุกกับการทางาน ก็เลย
คิดว่านี่แหละคงเป็นตัวเอง”
พีระวัฒน์ อัฐนาค (สัมภาษณ์ , 17 มีนาคม 2560) ระบุว่า “คือเป็นคนชอบดูข่าวที่
เล่าง่ายๆ ชอบบุคลิกของพี่ๆ ผู้ประกาศคนที่ดูสบายๆ ง่ายๆ ก็เลยพยายามทาบุคลิกของ
ตัวเองเป็นแบบนั้น แบบสบาย ดูเป็นคนที่เข้าถึงง่าย แต่ยังมีความน่าเชื่อถือแบบผู้ประกาศ
ข่าวควรเป็น”
โดยการกาหนดบุ คลิ กของแบรนด์บุคคลของผู้ ดาเนิ นรายการข่าวแต่ล ะคนสอดคล้ องกับ
แนวทางของผู้เชี่ยวชาญซึ่งระบุว่า บุคลิกของเป็นสิ่งที่ถูกนาเสนอไปสู่กลุ่มเป้าหมาย จนเกิดภาพใน
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ใจของกลุ่มเป้าหมายว่าแบรนด์นั้นเป็นบุคคลเช่นไร โดยบุคลิกของแบรนด์จะต้องถูกสร้างจากบุคคลิก
ที่แท้จริงของผู้ดาเนินรายการข่าวนั้น ซึ่งผู้ดาเนินรายการข่าวจาเป็นต้องคัดสรรจากบุคลิกที่ดีที่สุดที่
ตนมี และนาเสนอบุคลิกนั้นออกมาให้เด่นชัด แต่วิธีการของผู้ดาเนินรายการข่าวยังแตกต่างจาก
แนวทางของผู้เชี่ยวชาญตรงความเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมาย โดยขาดการพิจารณาความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการจะสื่อสารด้วย ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญให้ความสาคัญของบุคลิกของแบรนด์ต้อง
เชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมาย โดยต้องเป็นบุคลิกที่พึงประสงค์ของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งผู้เชี่ยวชาญให้
แนวทางดังนี้
เสรี วงษ์มณฑา (สัมภาษณ์, 23 มกราคม 2560) ระบุว่า “เลือกตอบคาถามว่าเรา
เป็น คนที่บุ คลิกจริงๆ เป็นอย่างไร ต้องรู้ก่อนว่าอะไรคือตนเอง ไม่มีหลักการในการบอก
ชัดเจนแน่ น อนว่าต้องทาอย่างไร ต้องกาหนดอย่างไร แต่ต้องรู้ก่อนว่าตัวเองจริงๆ เป็น
อย่างไร เราต้องรู้อยู่แล้ว แต่ละคนอาจมีบุคลิกหลายแบบในตัวเอง แต่เราไม่สามารถบอก
ได้ว่าทั้งหมดนั้นเป็นบุคลิก ของแบรนด์ ต้องเลือกว่าอะไรที่มันควรถูกนาเสนอและคนดูจะ
ชอบ อะไรที่ควรเก็บเอาไว้คนเดียว เก็บไว้ที่ว่าคือเก็บไว้แบบลับจริงๆ เก็บไว้คนเดียวอย่าให้
มันออกมา”
ศิริกุล เลากัยกุล (สัมภาษณ์, 16 มีนาคม 2560) ระบุว่า “บุคลิกของแบรนด์ ต้อง
พิจารณา Believe System ก็คือสิ่งตัวเองเป็น สิ่งที่ตัวเชื่อว่ามันเป็นอย่างไร อธิบายง่ายๆ
ก็คือเป็นตัวของตัวเอง บุคลิกของแบรนด์ก็คือบุคลิกของเรา เราเป็นแบบไหนก็นาเสนอสิ่งที่
เราเป็ น ออกมา ซึ่งมัน ก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ต้องฝืนตัวเอง และเราจะสามารถสื่อสารออกมาได้
อย่างดี”
ณัฐพัชร์ วงษ์เหรียญทอง (สัมภาษณ์, 20 มีนาคม 2560) ระบุว่า “เอาบุคคลิกของ
ตนเองเป็นที่ตั้งก่อน ไม่ใช่การสร้างจากสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเอง แล้วจากนั้นเลือกดูว่าบุคคลิกของ
เราอันไหนที่มันจะไปตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาให้กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อไปสู่เป้าหมายที่เรา
วางไว้”
รัสรินทร์ อรุณอิทธิวิทย์ (สัมภาษณ์, 6 มกราคม 2560) ระบุว่า “ต้องเป็นบุคลิกที่มี
ความชัดเจน เข้าใจได้ง่าย แต่ขณะเดียวกันต้องไม่ทิ้งความน่าเชื่อถือ เพราะเป็นสิ่งที่บ่ง
บอกว่าคุณคือผู้ดาเนินรายการข่าว คือสื่อมวลชนมืออาชีพ”
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การกาหนดอัตลักษณ์ของแบรนด์บุคคล (Brand Identity) พบว่าผู้ดาเนินรายการข่าว
กาหนดอัตลักษณ์ของแบรนด์บุคคลจากพื้นฐานความเป็นตัวเอง โดยนิยามภาพรวมของตนเองว่าเป็น
แบรนด์บุคคลเช่นไร แตกต่างจากคนอื่นอย่างไร ซึ่งอัตลักษณ์ของแบรนด์บุคคลแต่ละคนจะแตกต่าง
กันตามความเชื่อ และตัวตนของแต่ละคน ดังนี้
สุทธิชัย หยุ่น (เทปสัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2560) ระบุว่า “ผมมองว่าผมคือคนที่
วิเคราะห์ข่าว คนที่นาเสนอเนื้อหาในแบบเฉพาะตัวเป็นเอง ในเรื่องที่เชี่ยวชาญ และคนดู
ต้องดูเราเมื่อต้องการเสพเนื้อหานั้นๆ คนที่มีแนวทาง เนื้อหาเฉพาะด้าน สาหรับผมคือการ
เป็นสื่อมวลชนมืออาชีพ ที่จะอยู่รอดได้”
เขมสรณ์ หนูขาว (สัมภาษณ์, 21 มีนาคม 2560) ระบุว่า “คิดว่าการที่ตนเองเป็น
นักแสดงมาก่อน และเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้ดาเนินรายการข่าว ทาให้มีคนยังจาภาพได้
ตรงนี้คิดว่าเป็นข้อได้เปรียบ ถ้าให้นิยามภาพรวมของตัวเอง คงเป็นนักแสดงที่เปลี่ยนมา
เป็นผู้ประกาศ โดยเป็นผู้ประกาศที่มีความน่าเชื่อถือ”
ศิรัถยา อิศรภักดี (สัมภาษณ์, 16 มกราคม 2560) ระบุว่า “ภาพรวมคือเป็นคน
ข่าวเศรษฐกิจ ที่ดูสมาร์ทในแบบผู้หญิงทางานรุ่นใหม่ ดูเป็นมิตร และเป็นกันเองกับคนดู”
พีระวัฒน์ อัฐนาค (สัมภาษณ์, 17 มีนาคม 2560) ระบุว่า “จุดเด่นของตนเองตอนนี้
ยังรู้สึกว่าไม่ได้มีอะไรที่เด่ดชัดกว่าคนอื่น พยายามทาหน้าที่ผู้ประกาศข่าวให้ดีเหมือนคนอื่น
ทา แต่ก็พยายามทาให้ตนเองเป็นคนข่าวที่เล่าง่าย ฟังแล้วเข้าใจแบบไม่ต้องแปล เป็นผู้
ประกาศที่เข้าถึงง่ายๆ ดูเป็นกันเองกับผู้ชม”
การกาหนดอัตลักษณ์บุคคลของผู้ดาเนินรายการข่าว สอดคล้องกับแนวทางของผู้เชี่ยวชาญ
เช่นเดียวกับการกาหนดบุคลิกของแบรนด์ โดยกาหนดจากพื้นฐานของตนเองเป็นหลัก ซึ่งยังขาดใน
ส่วนการพิจารณากลุ่มเป้าหมายและคู่แข่ง โดยผู้เชี่ยวชาญ ระบุว่าอัตลักษณ์ของแบรนด์บุคคลเป็น
เหมือนแก่นหลัก คือการนิยามความเป็นตัวเอง ซึ่งควรเป็นตัวตนที่แท้จริง โดยพัฒนามาจากจุดแข็ง
ที่ผู้ดาเนินรายการข่าวมีอยู่จริง นอกจากนี้ยังต้องมี ความแตกต่างจากคู่แข็ง และต้องมีความสัมพันธ์
กับกลุ่มเป้าหมาย อัตลักษณ์ของแบรนด์จึงต้องสะท้อนบุคลิกภาพที่เป็นจริงของบุคคลนั้นที่แท้จริง
เสรี วงษ์มณฑา (สัมภาษณ์ , 23 มกราคม 2560) ระบุว่า “Identity เป็นภาพรวม
ทั้งหมดที่ทาให้คนจาได้ ทั้งการแต่งตัว บุคลิก ภาพรวมๆ ทั้งหมด ที่ทาให้เราแตกต่างจาก
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คนอื่น มีความเป็น unique เป็นตัวเราจริงๆ ไม่ทาให้คนสับสน มีจุดยืนของตนเองที่ทาให้
คนอยากติดตามเรา”
ศิริกุล เลากัยกุล (สัมภาษณ์, 16 มีนาคม 2560) ระบุว่า “อัตลักษณ์ของแบรนด์ก็
ต้องยึดหลัก Believe System เช่นเดิม กาหนดในสิ่งที่ไม่ฝืนตัวเอง สไตล์ที่เป็นตนเอง ทา
โดยไม่ต้องแสแสร้ง สุดท้ายถ้าตรงกับกลุ่มเป้ามหมาย และเขาเปิดใจรับ มันจะกลายเป็น
จุดแข็งและจุดต่างของเราเอง”
ณัฐพัชร์ วงษ์เหรียญทอง (สัมภาษณ์, 20 มีนาคม 2560) ระบุว่า “โดยปกติบุคคลิก
ที่เรานาเสนอออกไปบนออนไลน์ มักจะไปดึงดูดคนที่ชอบบุคคลิกแบบนั้นเข้ามาหาเราเอง
โดยธรรมชาติ ดังนั้นสิ่งที่นาเสนอออกมาให้เด่นชัดของเรา กลุ่มเป้าหมายจะเป็นคนตอบเอง
ว่ามันตอบโจทย์เขาหรือไม่ ดังนั้นเลือกจากตัวเองที่ไม่ต้องพยายาม ส่วนมันจะเป็นจุดเด่นได้
ไหม กลุ่มเป้าหมายจะเป็นคนกาหนดเอง”
รัสรินทร์ อรุณอิทธิวิทย์ (สัมภาษณ์, 6 มกราคม 2560) ระบุว่า “ต้องกาหนดมาจาก
ความเป็ นตนเอง ต้องมีค วามชัดเจน และต้องแตกต่างถ้าหากต้องการเป็นจุดสนใจ แต่
ความต่างต้องยังอยู่ในเส้นทางของตนเอง”
โดยสรุปแล้วการกาหนดแบรนด์บุคคลของผู้ดาเนินรายการข่าว ทั้งการกาหนดบุคลิกของแบ
รนด์ และการกาหนดอัตลักษณ์ของแบรนด์ ถูกกาหนดขึ้นจากองค์ประกอบ 3 สิ่งคือ ตัวตนของผู้
ดาเนินรายการข่าว กลุ่มเป้าหมาย และคู่แข่ง
การวิเคราะห์ตนเองของผู้ดาเนินรายการข่าว พบว่าผู้ดาเนินรายการข่าววิเคราะห์ตนเอง
บนพื้นฐานของการเป็นผู้ดาเนินรายการที่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งแต่ละบุคคลต่างตีความความน่าเชื่อถือ
ในแบบตัวตนของตัวเอง โดยผู้วิจัยตั้งประเด็นในการนิยามตัวเองในการทาหน้าที่ผู้ดาเนินรายการข่าว
และจุดมุ่งหมายในการทาหน้าที่ โดยผู้ดาเนินรายการข่าวต่างนิยามตัวเองในมุมมองที่ตนเองเป็น
และที่ตนเองควรจะเป็นในการบทบาทของผู้ดาเนินรายการข่าวที่มีความน่าเชื่อถือ ดังต่อไปนี้
สุทธิชัย หยุ่น (เทปสัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2560) ระบุว่า “ผมมองว่าเราเป็นคนทา
ข่าว และเป็ น คนเสพข่าว การเป็ น สื่ อมวลชนต้ อ งเป็ น สื่ อ มวลชนมื ออาชีพ ที่ ผ่ านการ
เปลี่ยนแปลงในวงการสื่อสารมวลชนมาหลายครั้ง แต่การมาของ Social Media ทาให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เป็น Perfect Strom ทาให้สนใจว่ าจะนาเสนอข่าวอย่างไรในยุค
การเปลี่ยนแปลง มันจึงทาให้ผมกลัวเป็นคนล้าสมัย กลัวเป็นนักข่าวที่ตกยุค ผมต้องไม่เป็น
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คนที่ ต ามหลั งในการน าเสนอข่ าว ถ้าให้ นิ ย ามตั ว เองสุ ท ธิ ชัย หยุ่ น คื อ คนที่ ต้อ งทั น การ
เปลี่ยนแปลง ทาให้คนรู้ว่าแม้จะอายุ 70 กว่าก็ยังทาข่าวได้ โดยนาเสนอใน Platform ที่
เปลี่ยนแปลงไป แต่ยังทาหน้าที่ตามจริยธรรมของสื่อมวลชน”
เขมสรณ์ หนูขาว (สัมภาษณ์, 21 มีนาคม 2560) ระบุว่า “เนื่องจากเป็นนักแสดง
มาก่อน จึงทาให้คนติดภาพความเป็นนักแสดงที่ผ่านมาหลายบทบาท จึงต้องพยายาม
ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ตนเองให้เป็นนักข่าวมากขึ้น เน้นการสร้างความน่าเชื่อถือ เริ่มต้น
ด้วยสายข่าวการเมือง เนื่องจากเป็นความสนใจส่วนตัวและเรียนมาทางด้านกฎหมาย
ระหว่างประเทศ จึงพยายามทาให้คนเห็นว่าตนเองเปลี่ยนบทบาทมาแล้ว จากนักแสดงมา
เป็นนักข่าว พยายามโผล่หน้ามาหน้ากล้องเวลาต้องไปสัมภาษณ์เพื่อให้คนจาได้ว่าตนเอง
เปลี่ยนมาเป็นนักข่าวแล้ว และช่วงนั้นก็ตัดสินใจไม่รับงานแสดงเลยเพื่อให้คนลบภาพนั้น ถ้า
ถามว่าเขมสรณ์เป็นคนอย่างไร คือผู้ประกาศข่าวที่ต้องมีความน่าเชื่อถือ นาเสนอเรื่องราวที่
คนฟังคนดูแล้วรู้ว่านี่คือข้อเท็จจริงเสมอ”
ศิ รั ถ ยา อิ ศ รภั ก ดี (สั ม ภาษณ์ , 16 มกราคม 2560) ระบุ ว่ า “ตนเองท างานกั บ
Money Channel มานาน จึ งท าให้ ค นจ าได้ ว่า เป็ น คนข่ า วเศรษฐกิ จ ภาพความเป็ น ผู้
ประกาศข่าวเศรษฐกิจจึงค่อนข้างชัด และก็เป็นสิ่งที่เป็นตัวเอง เป็นเรื่องราวที่ตนเองชอบ
อยู่ แ ล้ ว ส่ ว นบุ ค คลิ ก ตั ว เองก็ เป็ น คนที่ ช อบท าอะไรหลายๆ อย่าง เป็ น คนที่ อ ยู่ กั บ งาน
ตลอดเวลา และมีความสุขที่ได้ทางาน ภาพลักษณ์จึงดูกลายเป็นผู้หญิงทางาน ในลักษณะ
ที่เป็นผู้หญิงคล่องแคล่ว และดูน่าเชื่อถือ”
พี ร ะวั ฒ น์ อั ฐ นาค (สั ม ภาษณ์ , 17 มี น าคม 2560) ระบุ ว่ า “ถ้ า ให้ ม องตนเอง
ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองเป็นแบบไหน ตอบได้ค่อนข้างยาก แต่ถ้าถามในความชอบ และ
ความพยายามที่จะเป็นคือ ตนเองชอบการนาเสนอข่าวที่เข้าใจง่าย ไม่ต้องเป็นทางการมาก
หนั ก จึงพยายามที่ จะทาตามที่ตนเองชอบ แต่ในบทบาทการทาหน้าที่ในสื่อโทรทัศน์ มี
บุ คคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมากมาย ดังนั้ นจึงไม่อาจนาเสนอความเป็ นตนเองได้ห มด แต่ ก็
พยายามที่เน้นการนาเสนอที่ง่ายๆ และพยายามปรับบุคลิกตนเองให้ดูเป็นคนที่เล่าเรื่องง่ายๆ
เข้าใจแบบไม่ต้องตีความ”
ในการวิเคราะห์ตนเองของผู้ดาเนินรายการข่าว สอดคล้องกับแนวทางของผู้เชี่ ยวชาญ ซึ่ง
สามารถว่า การวิเคราะห์ตนเองเป็นองค์ประกอบสาคัญในการสร้างแบรนด์บุคคล เป็นจุดเริ่มต้นใน
การสร้างแบรนด์บุคคล เนื่องจากการจะสร้างแบรนด์บุคคลในลักษณะใดลักษณะหนึ่งได้นั้นจะต้อง
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รู้จักตนเองก่อนว่า ตนเองเป็นคนอย่างไร ต้องการอะไร มีจุดแข็งอะไร ขณะเดียวกันก็ต้องรู้ด้วยว่า
คนอื่นมองเราอย่างไร การสารวจตัวเองจึงเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างแบรนด์บุคคล จากนั้นจึงนามา
เริ่มสร้างเป็นแผนในการพัฒนาสร้างแบรนด์บุคคล
เสรี วงษ์ มณฑา (สั ม ภาษณ์ , 23 มกราคม 2560) ระบุ ว่า “คนก็เหมื อนสิ น ค้ า
อันดับแรกต้องมีดีก่อน ผู้ดาเนินรายการข่าวควรถามตนเองให้ได้ว่ามีดีอะไร คุณสมบัติของ
เราคืออะไร เช่น เป็นคนรอบรู้ เชี่ยวชาญ เป็นต้น ต่อมาคือจุดเด่นคืออะไร เช่น เป็นคน
พูดเก่ง ถามเก่ง ร่าเริง และสุดท้ายกาหนด Positioning ของตนเอง เช่น เป็นผู้เชี่ยวชาญ
ข่าวเศรษฐกิจ กีฬา บันเทิง สาคัญที่สุดคือควรเป็นคนเดียวกันทั้งหน้าจอและหลังจอ คนเรา
อาจมีบุคลิกมากกว่า 1 อย่าง แต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะนาเสนอภาพลักษณ์ไหนออกมา ส่วนอีก
อันก็ควรให้เป็นส่วนตัวจริงๆ กาหนดจุดยืนของเราให้ชัดเจน”
ศิริกุล เลากัยกุล (สัมภาษณ์, 16 มีนาคม 2560) ระบุว่า “การรู้จักตัวเอง ต้อง
เริ่มต้นที่ Believe System สิ่งที่ตนเองเชื่อ จุดยืนของตนเอง สิ่งที่ตนเองชอบ ทาแล้วไม่
ฝืนตัวเอง ทาแล้วสบายใจ ไม่ต้องพยายามที่จะทา สิ่งที่ตนเองทาแล้วชอบ”
ณัฐพัชร์ วงษ์เหรียญทอง (สัมภาษณ์, 20 มีนาคม 2560) ระบุว่า “การจะสร้างแบ
รนด์บุคคลได้ ต้องตั้งคาถามก่อนจะสร้างแบรนด์ก่อน ด้วยคาถาม 3 ข้อ คือ สร้างแบรนด์
เพื่ออะไร คุณจะสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหา หรือตอบโจทย์อะ สร้างแบรนด์เพื่อใคร สิ่งที่
จะแก้ปัญหาหรือตอบโจทย์มันทาเพื่อคนกลุ่มไหน สร้างแบรนด์อย่างไร คือคุณจะนาสิ่งนั้น
ไปสู่เป้าหมายคุณอย่างไร เป็นคาถามที่ผู้ดาเนินรายการข่าวต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อน”
รัสรินทร์ อรุณอิทธิวิทย์ (สัมภาษณ์, 6 มกราคม 2560) ระบุว่า “ควรเริ่มต้นในสิ่งที่
ตนเองสนใจก่อน แต่ควรสร้างความเด่นชัดด้วยความสนใจที่เป็นเฉพาะด้าน สารวจที่ตนเอง
ว่าชอบและสนใจในเรื่องอะไร”
การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย พบว่าผู้ดาเนินรายการข่าวใช้วิธีการคาดการณ์ว่ากลุ่มเป้าหมาย
ที่ตนเองกาลังจะสื่อสารด้วยต้องการอะไร โดยใช้วิธีวิเคราะห์ด้วยการเปลี่ยนสถานะตนเองจากผู้ส่ง
สาร ไปเป็นผู้รับสารและพิจารณาย้อนกลับว่าถ้าตนเองเป็นผู้รับสารตนเองต้องการอะไร ประกอบ
กับการวิเคราะห์จากประสบการณ์ส่วนตัว
สุทธิชัย หยุ่น (เทปสัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2560) ระบุว่า “พฤติกรรมของคนใน
ปั จ จุ บั น เสพ Social Media ตั้ งแต่ ตื่ น นอนจนถึ งเข้ านอน เสพเมื่ อ ไหร่ก็ ได้ ผู้ สู งอายุใน
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ปั จจุ บั น ก็ใช้ Social Media มากขึ้น Baby Boomer มีอายุยืนมากขึ้น กลุ่มนี้เป็นกลุ่ มที่
ติดตามข่าว และเมื่อมี มือถือก็เข้าถึงได้ คนที่ เสพข่าวใน Social ชอบสิ่ งที่ กระชับ สั้ น ๆ
เข้าใจง่ายๆ แต่ถ้าเนื้อหายาวคุณต้องสามารถดึงให้คนอยู่กับคุณได้ คนจะเสพข่าวจากคุณก็
ต่อเมื่อเขาเสพจากที่อื่นไม่ได้ คุณตอบโจทย์เขาได้หรือไม่ เช่น การวิเคราะห์ข่าว”
เขมสรณ์ หนู ข าว (สั ม ภาษณ์ , 21 มี น าคม 2560) ระบุ ว่ า “ส่ ว นตั ว คิ ด ว่ า คนที่
ติดตามน่าจะเป็นกลุ่มผู้ใหญ่ วัยทางาน ที่ยังเคยเห็นผลงานของตนเองสมัยเป็นนักแสดง
และตามมาติดตามในบทบาทของนักข่าว คือสังเกตจากการณ์ไปงานอีเวนท์ต่างๆ หรือพวก
งานจ้างไปเป็นพิธีกร ส่วนใหญ่จะได้งานของหน่วยงานราชการเยอะ เวลาลูกค้ามาจ้างก็จะ
บอกว่าเจ้านายชอบ ติดตามมาตั้งแต่เป็นดารา ส่วนใหญ่ที่เจอแฟนคลับก็จะเป็นคุณลุง คุณ
ป้า”
ศิรัถยา อิศรภักดี (สัมภาษณ์, 16 มกราคม 2560) ระบุว่า “คนที่ติดตามน่าจะเป็น
เป็ น กลุ่มคนวัย ทางาน อายุ 35 ปีขึ้นไป คือดูจากคนที่เข้ามา follow หรือติดตามในเพจ
ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่สนใจเรื่องการเงิน การลงทุน เน้นนาข้อมูลไปใช้ตรง พวกที่ต้องการหา
ข้อมูล เรื่ องการเงิน วางแผนการเงิน เป็ นกลุ่ ม Niche Market มากๆ คนที่ โพสต์แสดง
ความเห็น หรือคนที่ถามมาในเพจก็จะเป็นกลุ่มประมาณนี้”
พีระวัฒน์ อัฐนาค (สัมภาษณ์, 17 มีนาคม 2560) ระบุว่า “เป็นกลุ่มที่เป็นฐานผู้ชม
เดียวกับที่ติดตามชมรายการที่ไทยรัฐทีวี ตรงนี้ไม่ได้มีการไปสารวจหรือหาข้อมูลแบบเป็น
จริงเป็นจัง แต่คิดว่าน่าจะเป็นประมาณนี้ คนที่มาติดตามเราคิดว่า คนในปัจจุบันไม่ชอบดู
หรือเสพข่าวอะไรที่เป็นทางการ พฤติกรรมของคนดูน่าจะชอบความเป็นกันเองมากกว่า”
การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายในวิธีของผู้ดาเนินรายการข่าวจะเป็นลักษณะการคาดการณ์จาก
ตัวเอง แต่ในขณะที่แนวทางของผู้เชี่ ยวชาญระบุว่า การสร้างแบรนด์บุคคลต้องทราบว่าจะสร้างแบ
รนด์บุคคลกับกลุ่มไหน และพฤติกรรมของกลุ่มนั้นเป็นเช่นไร ทั้งสิ่งที่ต้องการและพฤติกรรมการใช้
สื่อ โดยจะต้องทาความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน ซึ่งจะทาให้กาหนดแบรนด์บุคคลได้ง่ายมาก
ขึ้น
โดยศิริ กุ ล เลากั ย กุ ล ระบุ ว่าก่ อนการวิ เคราะห์ กลุ่ ม เป้ าหมายว่าเป็ น ใคร ควรก าหนด
เป้าหมายในการสร้างแบรนด์ให้มีความชัดเจนว่าเป็นการสร้างแบรนด์โดยมีเป้าหมายให้คนชื่นชอบ
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หรือเป็นการสร้างแบรนด์มาร์เก็ตติ้ง โดยมีเป้าหมายมากกว่าแค่การชื่นชอบอย่างเดียว แต่ยังหวังผล
ที่มากกว่าในเชิงธุรกิจด้วย
“ก่อนที่จะดูกลุ่มเป้าหมาย ต้องถามว่าคุณจะสร้างแบรนด์ หรือจะทามาร์เก็ตติ้ง
ด้วย ถ้าคุณอยากแค่สร้างแบรนด์ แบบทาให้คนรู้จัก คนชอบ คุณทาไปเลยทาตามที่คิด
ชอบ และเดี๋ยวมันจะไปดึงดูดคนที่เขามีความชอบเหมือนกันเข้าหาเราเอง เพราะคนที่จะ
ติดตามเขาก็จะเลือกจากสิ่งที่เราส่งออกไปว่าเขาชอบไหม แต่ถ้าคุณจะทามาร์เก็ตติ้งด้วย
แบบต้องการคนติดตามเยอะๆ อันนี้เพื่อหวังผลทางธุรกิจพวกขายโฆษณา หรืองานจ้างอี
เวนท์ อันนี้แหละที่คุณต้องไปเรียนรู้ผู้บริโภคว่าเขาต้องการอะไร แล้วคุณก็กาหนดแบรนด์
คุณให้ตามความต้องการเขา คุณตอบคาถามตรงนี้ของตัวเองให้ได้ก่อน ยกตัวอย่างตอนพี่
ทาแบรนด์ให้ SCG นั่ น คือทาแบรนด์จริงๆ ทาให้ คนรู้สึ กดีกับแบรนด์ ทาให้ คนอยากมา
ร่วมงานกับ SCG พี่ไม่ได้ดูยอดขายเลยว่าจะขายได้เพิ่มขึ้น ไหม แต่คนรู้สึ กดีกับ แบรนด์
SCG” (ศิริกุล เลากัยกุล, สัมภาษณ์, 16 มีนาคม 2560)
ส่ ว นเสรี วงษ์ ม ณฑา (สั มภาษณ์ , 23 มกราคม 2560) ระบุ ว่า “คนที่ จ ะติด ตาม
หรือไม่ คือเขาต้องการ Content จากเรา ดังนั้นสิ่งที่เรานาเสนอตอบสนองเขาได้หรือไม่
คุณรู้จักเขาตรงนี้ดีหรือไม่ ว่าเขาอยากได้อะไรจากเรา และถามตัวเองเราจะนาเสนอเขาได้
ไหม”
ในขณะที่ณัฐพัชร์ วงษ์เหรียญทอง และรัสรินทร์ อรุณอิทธิวิทย์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ
ออนไลน์ ระบุว่าการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเป็นส่วนสาคัญในการสร้างแบรนด์บุคคล โดยต้องเรียนรู้
พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายว่าเป็นเช่นไร
ณัฐพัชร์ วงษ์เหรียญทอง (สัมภาษณ์ , 20 มีนาคม 2560) ระบุว่า “นี่คือจุดส าคัญ
ต้องตอบตนเองให้ ได้ว่าจะทาแบรนด์บุคคลกับใคร การสร้างแบรนด์คือการสร้างให้ เกิด
ภาพลักษณ์ กับกลุ่มเป้าหมาย ต้องตอบคาถามให้ได้ว่าคุณจะสร้างแบรนด์กับใคร แล้วเขา
อยู่ตรงไหน ใช้สื่อออนไลน์หรือออฟไลน์ เขาอยู่ตรงไหนคุณก็ต้อ งไปหาเขาตรงนั้น และถ้า
เป็นออนไลน์คุณต้องรู้ว่าพฤติกรรมของคนใช้ Online เป็นวิถี Segment ที่มีความละเอียด
มาก แยกย่อยมาก”
รัสรินทร์ อรุณอิทธิวิทย์ (สัมภาษณ์, 6 มกราคม 2560) ระบุว่า “ในปัจจุบันคนเสพ
ข่าวและอยากได้อะไรที่มากกว่าแค่เนื้อข่าว คนเริ่มเสพมุมมอง และความคิดเห็นของคน
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อื่นๆ คนทั่วไปชอบเสพเรื่องราวที่เป็นดราม่า ถ้าหากอยากจับกลุ่มใหญ่ก็ควรเข้าใจความ
ต้องการของคนทั่วไป”
การวิเคราะห์คู่แข่ง ของผู้ดาเนินรายการข่าวพบว่ามีลักษณะที่เหมือนกันตรงที่ไม่มีใครที่บ่ง
บอกได้ชัดเจนว่าตนเองกับแข่งขันกับใครบ้าง โดยเป็นลักษณะเดียวกันกับการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
คือคาดการณ์จากมุมมองของตนเอง โดยผู้วิจัยตั้งประเด็นว่า หากพิจารณาผู้ดาเนินรายการข่าวในสื่อ
โทรทัศน์ ท่านคิดว่าใครบ้างที่มีลักษณะเหมือนหรือใกล้เคียงกับท่าน แต่ท่านคิดว่าท่านกับเขามีความ
แตกต่างกันอย่างไร โดยมีคาตอบดังนี้
สุทธิชัย หยุ่น (เทปสัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2560) ระบุว่า “ใครก็เป็นคู่แข่งได้ กู
เกิ้ลก็เป็นคู่แข่ง เพราะทุกข่าวจากทุกสานักถูกรวมเอาไว้หมด แค่คนอยากรู้ข่าวอะไรก็เสิร์จได้
หรือผู้ชมก็เป็นคนที่สามารถนาเสนอได้ เพราะเขามีสื่ออยู่ในมือ ทุกคนเป็นคนนาเสนอข่าว
ได้ทั้งนั้น”
เขมสรณ์ หนูขาว (สัมภาษณ์, 21 มีนาคม 2560) ระบุว่า “ไม่เคยมองว่าใครคือคู่แข่ง
รู้สึกว่าตัวเองต้องทาให้ดีขึ้น พยายามปรับปรุงตัวเอง มองว่าเรากาลังแข่งกั บตัวเอง พัฒนา
ให้ดีขึ้นทุกๆ วัน”
ศิรั ถยา อิศ รภั กดี (สั มภาษณ์ , 16 มกราคม 2560) ระบุ ว่า “ไม่ คิ ดว่าตนเองต้ อ ง
แข่งขัน กับ ใคร แต่ถ้าอยู่ในกลุ่มเดียวกันคิดว่าเป็น บัญชา ชุมชัยเวทย์ เนื่องจากนาเสนอ
ข้อมูลที่คล้ายกัน เป็นนักข่าวเศรษฐกิจเหมือนกัน จริงๆ เราก็เรียนรู้ จากเขาตอนทางานที่
Money Channel ถ้าจะมองเป็นคู่แข่งก็มองได้ ถ้ามองเป็นครูก็มองได้เหมือนกัน”
พี ร ะวั ฒ น์ อั ฐ นาค (สั ม ภาษณ์ , 17 มี น าคม 2560) ระบุ ว่ า “ไม่ เคยมอง หรื อ
พิจารณาไว้เลยว่าแข่งกับใครบ้าง คือตอนนี้มองที่ตัวเองเป็นหลักเลยว่าตัวเองทาได้ดีพอหรือ
ยัง ยังไม่เคยมองถึงขั้นว่าต้องแข่งกับใคร หรือใครจะมาแข่งกับเรา คิดว่าตอนนี้ยังเป็นช่วง
ที่ต้องเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอีกเยอะเลย”
ในการวิเคราะห์คู่แข่งอาจสรุปได้ว่าผู้ดาเนินรายการข่าวยังไม่มีใครที่สามารถระบุคู่แข่งได้
ชัดเจน เป็นเพียงการคาดการณ์ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญระบุ การวิเคราะห์คู่แข่งเพื่อจะได้ทราบว่าใครบ้างที่
เหมือนตนเอง มีกลุ่ มเป้ าหมายเดียวกัน หรือนาเสนอเรื่องราวเดียวกัน การวิเคราะห์ จะช่วยให้
กาหนดจุดยืนของแบรนด์ที่มีความแตกต่างมากขึ้น ทาให้แบรนด์บุคคลชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งผู้เชี่ยวชาญ
ให้แนวทางในการวิเคราะห์คู่แข่ง ดังนี้
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เสรี วงษ์ มณฑา (สัมภาษณ์, 23 มกราคม 2560) ระบุว่า “อย่าไปมองว่าใครเป็น
คู่แข่งเลย ถ้าเอาแค่เรื่องนาเสนอข่าวทุกคนก็เป็นคนนาเสนอได้ทั้งนั้น แต่ถ้าจะดูจริงๆ ก็ไป
ดูว่าใครบ้างที่มีลักษณะบุคลิก วิธีการ ลีลานาเสนอเหมือนกันเรา คนพวกนี้แหละที่เขามี
ผู้ติดตาม แฟนๆ เหมือนกับเรา”
ศิริกุล เลากัยกุล (สัมภาษณ์, 16 มีนาคม 2560) ระบุว่า “ต้องตอบคาถามให้ได้ว่าจะ
จากัดความคาว่า “คู่แข่ง” กว้างแค่ไหน ถ้าพิจารณาเฉพาะผู้ที่นาเสนอข่าว คู่แข่งจะกว้าง
มาก เพราะใครๆ ก็ ส ามารถที่ จะท าหน้ าที่ เป็ น ผู้ น าเสนอข่ าวได้ ไม่ ใช่ เพี ย งแค่ผู้ ดาเนิ น
รายการข่าว แต่หากพิจารณาให้แคบลง ก็ต้องพิจารณาใน Category เดียวกัน ดูว่ามีใคร
บ้างที่มีนาเสนอเรื่องราวเดียวกับเรา สไตล์ในการนาเสนอเหมือนกับเรา เพราะนี่คือคู่แข่งที่
มีกลุ่มเป้าหมายเดียวกับเรา”
ณัฐพัชร์ วงษ์เหรียญทอง (สัมภาษณ์, 20 มีนาคม 2560) ระบุว่า “สารวจในกลุ่มที่
เหมือนเรา ใครบ้างที่นาเสนอเรื่องเดียวกับเรา เขานาเสนออย่างไร เหมือนหรือต่างกับเรา
อย่างไรบ้าง แต่ไม่อยากให้มองแค่ผู้ประกาศข่าว คนที่นาเสนอข่าว หรือเพจที่นาเสนอข่าว
ทุกเพจก็คือ ผู้นาเสนอข่าว เช่น เพจอีเจี๊ยบฯ ถ้าเอาข่าวมานาเสนอ ก็ถือเป็นผู้นาเสนอข่าว
เพียงแต่นาเสนอในแบบของเขาเอง มันอยู่ที่คุณนิยามว่าคุณจะแข่งแค่ไหน ถ้าแข่งกับกลุ่ม
เล็กๆ ผู้ประกาศด้วยกันก็ง่าย กาหนดตัวเองได้ชัด แต่คุณก็ต้องรู้ว่าบางทีผู้บริโภคที่ได้ก็อาจ
เล็กด้วย แต่ถ้าอยากแข่งแบบกว้างมากๆ ขึ้น อันนี้อาจหนักหน่อย เป็นงานยากขึ้นมา แต่
ถ้าทาได้สาเร็จคุณก็ได้ผู้บริโภคขนาดใหญ่ขึ้นมาด้วย”
รัส ริน ทร์ อรุ ณ อิทธิวิทย์ (สั มภาษณ์ , 6 มกราคม 2560) ระบุว่า บนโลกออนไลน์
ใครๆก็เป็นคนที่ทาหน้าที่นาเสนอข่าวได้ ไม่จาเป็นต้องเป็นนักข่าว หรือผู้ดาเนินรายการข่าว
ดังนั้ น ทุก คนตอนนี้ เป็ น คู่แข่ งทั้ งนั้ น แต่ถ้าเอาให้ แ คบลงก็ ล องดูเที ยบเป็ น คนว่าใครบ้ าง
เหมือนเรา เป็นผู้ประกาศเหมือนเรา แต่ถ้าเอาแค่การนาเสนอข่าว บอกเลยว่าทุกเว็ป ทุก
เพจเป็นคู่แข่งหมด ถ้าผู้ประกาศจะแข่งก็ต้องทาให้ได้เหนือกว่าเขา”
ในขั้นตอนการกาหนดแบรนด์บุคคลของผู้ดาเนินรายการข่าว สามารถสรุปได้ว่าประกอบไป
ด้วย 2 ส่วน ส่วนแรกคือการวิเคราะห์ ซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์ตนเอง วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
และวิเคราะห์คู่แข่ง ส่วนที่สองคือการกาหนด ซึ่งประกอบด้วยการกาหนดบุคลิกของแบรนด์ และ
กาหนดอัตลักษณ์ของแบรนด์
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โดยมีหลักการวิธีการกาหนดแบรนด์ของผู้ดาเนินรายการข่าวและแนวทางของผู้เชี่ยวชาญมี
ความคล้ ายคลึ งกัน คื อ กาหนดแบรนด์ บุ คคลจากพื้ น ฐานความเป็ น ตั ว ตนที่ แ ท้ จริงของผู้ ดาเนิ น
รายการข่าว มีแตกต่างในรายละเอียดในส่วนการการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย และคู่แข่ง ซึ่งผู้ดาเนิน
รายการข่าววิเคราะห์ จากมุมมองของตนเอง ไม่ได้มีการวิเคราะห์ จากกลุ่มเป้าหมายและคู่แข่งที่
แท้จริง
โดยสามารถสรุปการกาหนดแบรนด์บุคคลตามแนวทางของผู้เชี่ยวชาญได้ว่า การกาหนด
บุคลิกของแบรนด์ มาจากการวิเคราะห์ตนเองประกอบกับการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ได้
บุคลิกของแบรนด์ที่เป็นตัวตนที่แท้จริงและเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้ าหมาย ขณะที่การกาหนดอัตลักษณ์
ของแบรนด์ มาจากการวิเคราะห์ตนเอง วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย และวิเคราะห์คู่แข่ง เพื่อกาหนด
ภาพรวมของแบรนด์ที่เป็นตัวตนแท้จริง มีจุดเด่นที่แตกต่างจากคู่แข่งและเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมาย
ในขณะที่วิธีการกาหนดแบรนด์บุคคลของผู้ดาเนินรายการข่าว มีพื้นฐานจากตัวผู้ดาเนิน
รายการข่าวเอง โดยวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและคู่แข่งจากการคาดการณ์ในมุมมองมองของตนเอง
ดังนั้นทั้งบุคลิกของแบรนด์และอัตลักษณ์ของแบรนด์จึงถูกกาหนดจากตัวตนของผู้ดาเนินรายการข่าว
เองเป็นหลัก

2. การสื่อสารแบรนด์บุคคลของผู้ดาเนินรายการข่าว
การศึกษาการสื่อสารแบรนด์บุคคลข่ามสื่อในสื่อออนไลน์ ของผู้ดาเนินรายการข่าว เป็น
การศึกษาที่ให้ความสาคัญกับแนวคิด และวิธีการในการสื่อสารของผู้ดาเนินรายการข่าวในฐานะของผู้
ส่งสาร โดยผู้วิจัยแบ่งการนาเสนอผลวิจัยดังนี้
ผู้วิจัยตั้งประเด็นกับผู้ดาเนินรายการข่าวว่าสื่อออนไลน์มีความสาคัญกับผู้ดาเนินรายการข่าว
โทรทัศน์ อย่ างไร และคิดว่าสื่อออนไลน์จะช่วยเสริมในการทาหน้าที่ผู้ดาเนินรายการข่าวอย่างไร
พบว่าผู้ดาเนินรายการข่าวทุกคนมีความเห็นตรงกันว่าสื่อออนไลน์มีความสาคัญกับ การทาหน้าที่ผู้
ดาเนิ น รายการข่าวในปั จ จุ บั น เนื่ อ งจากคนดูในปั จจุบั น ไม่ ได้ เพี ยงดูข่ าวจากที วีอย่ างเดีย ว แต่
สามารถรับข่าวจากสื่อออนไลน์ด้วย ในขณะเดียวกันก็ทาให้การติดต่อระหว่างผู้ดาเนินรายการข่าว
ไม่ถูกจากัดด้วยเวลาในการออกอากาศเหมือนกับสื่อโทรทัศน์

69
สุทธิชัย หยุ่น กล่าวว่า สื่อออนไลน์ทาให้การทาหน้าที่สื่อมวลชนเป็นได้ตลอด 24 ชั่วโมง
สามารถรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทันสถานการณ์ ไม่ต้องรอเวลาออกอากาศแบบสื่อโทรทัศน์
“สื่ อ ออนไลน์ แบบพวกเฟซบุ๊ ค ทวิ ต เตอร์ ตอนนี้ ก ลายเป็ น เครื่อ งมื อ หนึ่ งของ
นักข่าวไปแล้ว เมื่อก่อนอาจไม่ค่อยมีใครสนใจ แต่ตอนนี้เมื่อใครๆ ก็ใช้ คนแก่ๆ ที่คิดว่าไม่รู้
เรื่องอะไร เดี๋ยวนี้วันๆ เขาก็นั่งแต่มองโทรศัพท์มือถือกันแล้ว เราที่เป็นสื่อต้องปรับตัวตาม
จะมารายงานข่าว ข่าวเช้า เที่ยง เย็น เป็นตารางเวลาเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้ ต้องแบบเกิด
เหตุการณ์ที่คนอยากรู้ปุ๊บต้องรายงานทันที อย่างพอมีลงคะแนน Brexit เราต้องไปเลย ถ้า
อยู่ที่ลอนดอนรายงานเลย เวลาคนดูเขาอยากรู้ เขาจะดูที่ไหน ก็ต้องดูที่เรา” (สุทธิชัย
หยุ่น, เทปสัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2560)
เช่นเดียวกับพีระวัฒน์ อัฐนาค และศิรัถยา อิศรภักดี ที่มองว่า สื่อออนไลน์ทาให้คนดูรู้จักผู้
ดาเนิ น รายการข่าวมากขึ้น เนื่ องจากคนดูไม่ได้ติดตามผลงานจากสื่ อโทรทัศน์อย่างเดียว แต่ยัง
ติดตามผลงานในสื่อออนไลน์ด้วยเช่นกัน
“คือตอนนี้บางทีคนที่มาติดตามในเฟซบุ๊ค บางคนยังไม่รู้เลยว่าเราจัดรายการทีวี
ช่วงเวลาไหนบ้าง มารู้ตอนที่เราบอกในเพจ แล้วเขาค่อยไปตามดูในทีวี บางคนเขาดูในทีวี
ไม่ทันเขาก็มาหาดูในเน็ต เราก็พยายามเอาคลิปย้อนหลังมาลงให้เร็ว เราอธิบายได้ไม่หมด
ว่าสาคัญอย่างไร รู้แต่ว่าตอนนี้เราต้องใช้ ไม่ใช่แค่อ่านข่าวในทีวีอย่างเดียว” (พีระวัฒน์
อัฐนาค, สัมภาษณ์, 17 มีนาคม 2560)
“ถ้าถามว่าจาเป็นไหม คงปฏิเสธไม่ได้ เพราะคนดูเราเขาใช้ เราไม่ใช้ติดต่อกับเขา
มันก็แปลกๆ คือมองว่าสื่อโซเชียลมันทาให้เราให้อะไรกับผู้ชมได้มากกว่าที่ให้ในทีวี บางที
ในทีวีมีเวลาแค่นี้ แต่ ในเฟสบุ๊ค มัน เขียนได้ยาวกว่า บอกได้ล ะเอีย ดกว่า คนดู ส ามารถ
ติดตามเราได้ตลอดเวลา เรากลายเป็นผู้ประกาศของเขาในทุกเวลาที่เขาอยากได้เนื้อหาจาก
เรา ไม่ต้องมารอ 4-5 โมงเย็น รายการทีวีมา” ศิรัถยา อิศรภักดี, สัมภาษณ์, 16 มกราคม
2560)
ส่วนเขมสรณ์ หนูขาว ให้มุมมองเสริมว่า สื่อออนไลน์ทาให้ผู้ชมที่ติดตามในสื่อโทรทัศน์ ได้
เห็นอีกมุมหนึ่งที่เป็นตัวตนของผู้ดาเนินรายการข่าว เพิ่มความคุ้นเคยระหว่างผู้ชมกับผู้ดาเนินรายการ
ข่าว
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“คือสื่อโซเชียลมันทาให้เราชอบใคร เราก็ไปตามคนนั้น เราก็จะได้เห็นในแบบที่
เขาเป็ น อย่างคนที่มาติดตามเรา เขาก็จะเห็นเราไปกินข้าว ไปเที่ยว ไปออกกาลังกาย
เหมือนกับเขาได้อยู่กับเราตลอดเวลา เหมือนเราชอบดาราคนไหนก็ไปตาม IG เขา เราก็
เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของชี วิตเขา แต่ผู้ประกาศมันอาจไม่ถึงขั้นนั้น แต่มันก็ทาให้คนดูเห็น
เราในมุมอื่นบ้าง เพราะชีวิตเราทางานหน้าจอมันเพียงแค่ส่วนหนึ่ง แค่ไม่กี่เปอร์เซนต์ แต่
เรายังมีชีวิตอื่นๆ ด้วย คนที่เขามาติดตามเขาก็จะได้เห็นด้วย” (เขมสรณ์ หนูขาว, สัมภาษณ์
, 21 มีนาคม 2560)
โดยสรุปพบว่าผู้ดาเนินรายการข่าวทุกคนมีมุมมองเหมือนกันว่า ผู้ดาเนินรายการข่าวควร
ต้องใช้สื่อออนไลน์ แต่จุดประสงค์ในการใช้ของแต่ละคนจะแตกต่างกันไป ตามมุมมองของแต่ละคน
โดยผู้วิจัยตั้งประเด็นว่า ผู้ดาเนินรายการมีแนวทางในการใช้สื่อออนไลน์อย่างไร กาหนดเนื้ อหาที่
สื่อสารอย่างไร วิธีการนาเสนอแต่ละสื่อเป็นอย่างไร และมีเชื่อมโยงเนื้อหาในการสื่อสารในแต่ละสื่อ
หรือไม่ เชื่อมโยงอย่างไร โดยสามารถแบ่งเป็นประเด็นดังนี้คือ การเลือกสื่อ การกาหนดเนื้อหา
วิธีการสื่อสาร และการเชื่อมโยงเนื้อหาในแต่ละสื่อ
การเลือกสื่ อ พบว่าผู้ ดาเนินรายการข่าวเลื อกใช้สื่ อออนไลน์ตามความถนั ด และความ
สะดวกของแต่ละบุคคล โดยสื่อที่เลือกใช้ทุกคนคือเฟซบุ๊ค รองลงมาคืออินสตาแกรม และทวิตเตอร์
มีผู้ใช้ 3 คน เฟซบุ๊คแฟนเพจ 2 คน
สุ ท ธิ ชั ย หยุ่ น (เทปสั ม ภาษณ์ , 22 มี น าคม 2560) ระบุ ว่ า “นั ก ข่ า วต้ อ งรู้ จั ก
พัฒ นาการสื่อสารตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เช่น บล็อกเข้ามาก็ใช้บล๊อกในการเขียน
บทความ , ทวิตเตอร์เข้ามาก็ใช้ทวิตเตอร์ , เฟซบุ๊คเข้ามาก็ปรับมาใช้ , FB Live เข้ามาตอนนี้
ก็ป รั บ มาใช้ สามารถท าได้ ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา อย่ างตอนนี้ ผ มก็ใช้ เฟซบุ๊ ค ไลฟ์ ส ดประเด็น ที่
น่าสนใจ ส่วนทวิตเตอร์ตอนนี้ก็ยังจาเป็นสาหรับนักข่าว ผมก็ใช้ทวิตข่าวที่คนสนใจ เพราะ
คนอยากรู้ข่าวรอไม่ได้ทวิตเตอร์ก็จะช่วยได้”
เขมสรณ์ หนู ขาว (สั มภาษณ์ , 21 มีนาคม 2560) ระบุว่า “ตอนนี้เน้นการใช้สื่ อ
โทรทัศน์เป็นหลัก ทาหน้าที่ตามบทบาทของผู้ดาเนินรายการข่าว ส่วนสื่อโซเชียลเน้นการใช้
อินสตาแกรม นาเสนอภาพถ่าย เน้น Lifestyle เพื่อให้ผู้ชมได้เห็นมุมมองที่แตกต่างไปจาก
หน้าจอ ไม่ค่อยเน้นการนาเสนอข่าว เฟซบุ๊คก็เหมือนกันๆ ส่วนใหญ่จะแชร์จากอินสตาแกรม
มากกว่า คืออยากให้คนติดตามที่เป็นผู้ประกาศข่าวที่จอทีวีมากกว่า พวกสื่อโซเชียลก็เลยจะ
เป็นพวก Lifestyle ส่วนตัวมากกว่า”
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ศิรัถยา อิศรภักดี (สัมภาษณ์, 16 มกราคม 2560) ระบุว่า “ตอนนี้ใช้ประมาณ 3
อย่าง คือ เฟซบุ๊ค ก็จะมีทั้งที่เป็นแบบส่วนตัว และที่เป็นแฟนเพจ แล้วก็จะมี IG ที่เป็นรูป
ในเฟซบุ๊ คแฟนเพจ (Wealth Me up) เน้ น น าเสนอผลงาน ส่ ว นเฟซบุ๊ ค ส่ ว นตัว มั กเน้ น
Lifestyle ส่วนตัว ถ้าเป็นอินสตราแกรมก็เหมือนกัน ใช้งานส่วนตัว ทวิตเตอร์ ไม่ค่อยได้ใช้
สื่อสารกับผู้ชม เน้นรับข่าวสารจากคนอื่นมากกว่า”
พี ร ะวัฒ น์ อั ฐ นาค (สั ม ภาษณ์ , 17 มี น าคม 2560) ระบุ ว่ า “สื่ อ ที่ ใช้ เลยก็ เลื อ ก
ในเฟซบุ๊คแฟนเพจมากกว่า เนื่องจากสามารถเข้าถึงคนได้ง่าย และเป็นสื่อที่มีคนไทยใช้
จานวนมาก ส่วนเฟซบุ๊คส่วนตัวก็ใช้ มี IG ที่เป็นรูปบ้าง ส่วนทวิตเตอร์อันนี้เน้นรีทวิตถ้า
เป็นข่าวที่น่าสนใจ”
การเลือกใช้สื่อจะพบว่าการเลือกใช้สื่อจะเลือกตามความถนัดของแต่ละบุคคล สอดคล้องกับ
ผู้เชี่ยวชาญที่ระบุว่า การเลือกใช้สื่อควรเป็นสื่อที่สามารถบริหารจัดการได้ ในขณะเดียวกันต้องเลือก
สื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยไม่จาเป็นต้องเน้นปริมาณจานวนสื่อที่ใช้ โดยณัฐพัชร วงษ์เหรียญทอง
อธิบายว่า การเลือกใช้สื่อใด ควรพิจารณาจากกลุ่ มเป้าหมายที่ต้องการจะสื่อสารด้วยว่าพฤติกรรม
การใช้สื่อเป็นอย่างไร ใช้สื่อไหน
“กลุ่มเป้าหมายของคุณอยู่ที่สื่อไหน สื่อไหนมีผลกับกลุ่มเป้าหมายคุณมาก คุณก็ใช่
สื่อนั้น เขาอยู่ออนไลน์คุณก็ใช้ออนไลน์ เขาอยู่สื่อไหนคุณก็ไปสื่อนั้น แต่ถ้าเขาอยู่ออฟไลน์
คุณทาออนไลน์ก็ไร้ประโยชน์ เหมือนแค่ทาตามกระแสไป แต่ไม่ได้ผลลัพธ์ ยกตัวอย่าง
อาจารย์วีระ ถ้าจะให้แกมาเล่นเฟซบุ๊ค ทาแฟนเพจ โพสต์ IG อาจมีคนติดตามนะ แต่คน
พวกนั้นใช้กลุ่มทาร์เก็ตแกจริงๆ ไหม ถ้าในเมื่อคนที่ติดตามแกยังฟังแกจัดวิทยุ ยังดูแกในทีวี
ให้มาเล่นโซเชียลมันก็ไม่ได้ผลลัพธ์อะไร” (ณัฐพัชร์ วงษ์เหรียญทอง, สัมภาษณ์, 20 มีนาคม
2560)
สอดคล้ องกับ ศิริกุล เลากัยกุล (สั มภาษณ์ , 16 มีนาคม 2560) ที่ ระบุว่า “เราไม่
จาเป็ น ต้องใช้ครบทุกสื่อ เพียงแค่เลื อกสื่ อที่เราจะนาเสนอหลั กๆ ส่วนสื่ออื่นอาจเป็นตัว
เสริม”
ขณะที่เสรี วงษ์มณฑา และรัสรินทร์ อรุณอิทธิวิทย์ ให้มุมมองการเลือกสื่อ โดยพิจารณา
จากเป้ าหมายในการสื่ อสาร เนื่ องจากธรรมชาติของสื่ อแต่ละสื่ อมีความแตกต่างกัน ดังนั้ นควร
พิจารณาว่าเป้าหมายในการสื่อสารเพื่ออะไร และเลือกใช้ให้เหมาะสม
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“ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการเป็นคนเป็น ไหน พิจารณาจากธรรมชาติของสื่อนั้น เช่น
ถ้ าอยากเป็ น คนที่ วิ พ ากษ์ วิจ ารณ์ ข่ า วหรือ สั งคม ก็ ค งต้ อ งเลื อ กสื่ อ ที่ ส ามารถเขี ย นเป็ น
บทความได้ เช่น บล็อก หรือเฟซบุ๊ค ถ้าอยากเป็นคนนาเสนอข่าวไว ก่อนคนอื่น ข่าวสั้นๆ ก็
เลือกทวิตเตอร์ เป็นต้น หากอยากนาเสนอภาพการทางานก็ เลือก อินสตาแกรมเป็นต้น ”
(เสรี วงษ์มณฑา, สัมภาษณ์, 23 มกราคม 2560)
“เลือกสื่อให้เหมาะสมกับลักษณะคนที่เราต้องการจะสื่อสารด้วย และเนื้อหาที่เรา
ต้องการจะสื่อสาร อย่างเฟซบุ๊ค เป็นการสื่อสารที่ส ามารถทาได้ห ลายอย่าง เป็นที่นิยม
หลายแบรนด์ใช้เพียงเฟซบุ๊คอย่างเดียวก็สร้างกระแสได้ จัดเป็นโซเชียลมีเดียที่ทรงพลังใน
การสื่อสาร ส่วนทวิตเตอร์ เป็นลักษณะการสื่อสารสารแบบสั้นๆ ดังนั้นรูปคาต้องชัดเจน
สามารถลิงค์ต่อไปสื่ออื่นได้ อินสตาแกรม เน้นการรูป คนที่ดูอินสตาแกรมคือคนที่ต้องการ
เสพเนื้อหาผ่านรูป “(รัสรินทร์ อรุณอิทธิวิทย์, สัมภาษณ์, 6 มกราคม 2560)
การกาหนดเนื้อหา พบว่าผู้ดาเนินรายการข่าวกาหนดเนื้อที่จะสื่อสารจากความเป็นตัวตน
ของตนเอง สอดคล้องกับการกาหนดแบรนด์บุคคลของตนเอง ซึ่งแต่ละคนจะมีลักษณะการกาหนด
เนื้อหาที่แตกต่างกันตามแบรนด์บุคคลของแต่ละคน ดังนี้
สุทธิชัย หยุ่น (เทปสัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2560) ระบุว่า “เนื้อหาที่คนดูต้องการคือ
เนื้อหาที่คนอื่นไม่มี เนื้อหาที่เป็นเฉพาะในแบบของเรา ที่นาเสนอไปสู่สาธารณชน ต้อง
พัฒนาความรู้เฉพาะด้าน ในด้านใดด้านหนึ่ง การกาหนดเนื้อหาที่ดีได้ ตัวเราเองก็ต้องเป็น
คนที่เสพคอนเทนจากหลายๆ ที่ด้วย”
เขมสรณ์ หนูขาว (สัมภาษณ์, 21 มีนาคม 2560) ระบุว่า “เน้นการนาเสนอข่าวผ่าน
สื่อโทรทัศน์ ในบทบาทของผู้ดาเนินรายการข่าวที่มีความน่าเชื่อถือ ส่วนในสื่อโซเชียล จะ
นาเสนอในรูปแบบของ Lifestyle ในมุมการใช้ชีวิตส่วนตัว แต่ก็จะเลือกมุมการนาเสนอที่ไม่
ขัดกับภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือ”
ศิรัถยา อิศรภักดี (สัมภาษณ์, 16 มกราคม 2560) ระบุว่า “เนื้อหาส่วนใหญ่ก็มาจาก
สิ่งที่ตนเองทางานอยู่ทุกวัน ทาข่าวเศรษฐกิจ ทาเรื่องการวางแผนการเงิน ทุกอย่างก็เพียง
เปลี่ ย นจากที่ เคยน าเสนอในโทรทั ศน์ ที่ มี เวลาจากัด ไม่กี่ ชั่ว โมง ก็น ามาเสนอเพิ่ ม เติ ม ใน
ออนไลน์ ก็ทาให้มีข้อมูลมากขึ้น”
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พีระวัฒน์ อัฐนาค (สัมภาษณ์ , 17 มีนาคม 2560) ระบุว่า “เลือกเนื้อหาข่าวที่ขยาย
ความเพิ่ ม เติ ม จากสื่ อ โทรทั ศ น์ ที่ มี เวลาค่ อ นข้ างจ ากัด แต่ อ ธิบ ายเพิ่ ม เติ ม เนื้ อ หาข่าวใน
ลักษณะการนาเสนอข้อมูลเพิ่มเติม ไม่ใช่ความคิดเห็นส่วนตัว”
แนวทางการกาหนดเนื้อหาของผู้ดาเนินรายการข่าว สอดคล้องกับมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ
โดยเสรี วงษ์มณฑา และศิริกุล เลากัยกุล ในความเห็นในทางเดียวกันว่าการกาหนดเนื้อหาต้อง
สะท้อนตัวตนของแบรนด์บุคคล
“เนื้อหาที่จะสื่อสารมันต้องกาหนดจาก “จุดยืน” ของแบรนด์เรา เราจะนาเสนอ
เนื้อหาอะไรก็ต้องพิจารณาว่าเรากาหนดจุดยืนเของเราอย่างไร” (เสรี วงษ์มณฑา, สัมภาษณ์,
23 มกราคม 2560)
“ทุกอย่างไม่มีอะไรที่ตายตัว แต่เนื้อหาที่เราจะสื่อสารต้องบ่งบอกถึงความเป็นตัว
เรา และเรื่ องราวนั้ น ๆ ต้อ งเชื่ อมโยงกับ ตั ว เราและคนที่ ติด ตามเรา” (ศิริกุล เลากั ยกุล ,
สัมภาษณ์, 16 มีนาคม 2560)
โดยณัฐพัชร์ วงษ์เหรียญทอง ได้อธิบายเป็นแนวทางในการกาหนดเนื้อไว้ว่า ควรเชื่อมโยง
กับกลุ่มเป้าหมาย
“กาหนดในสิ่งที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายของคุณให้ได้ (1) อันดับแรกต้องคานึงว่า
การสร้างแบรนด์ต้องการที่จะไปแก้ปัญหาอะไรให้เขา (2) เอาข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายมา
เป็ น ที่ตั้ง Insight Consumer ดูว่าเขาต้องการอะไร (3) และเนื้อหาที่คุณ นาเสนอออกไป
มัน ตอบโจทย์เขาหรือไม่ ทุกอย่างให้ตีโจทย์มาจากกลุ่มเป้าหมาย ไม่มีสูตรหรือหลักการ
อะไรที่ตายตัว ไม่มีอะไรที่ถูกต้องที่สุด ” (ณัฐพัชร์ วงษ์เหรียญทอง, สัมภาษณ์, 20 มีนาคม
2560)
ขณะที่รัสริน ทร์ อรุณ อิทธิวิท ย์ ให้แนวทางการกาหนดเนื้อหาที่สอดล้องกับณั ฐพัชร์ วงษ์
เหรียญทองที่พิจารณาจากกลุ่มเป้าหมาย แต่ควรเลือกเกาะประเด็นซึ่งกาลังเป็นที่สนใจของสังคม
ด้วย
“เลือกเนื้อหาที่เป็นตัวเรา ไม่มีอะไรตายตัว เกาะกระแสประเด็นที่สนใจ แต่ต้อง
เชื่อมโยงกลับมาเป็นตัวตนของเรา และคนที่ติดตามคาดหวังจากตัวเรา” (รัสรินทร์ อรุณ
อิทธิวิทย์, สัมภาษณ์, 6 มกราคม 2560)
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วิธีการสื่อสาร พบว่าผู้ดาเนินรายการข่าวกาหนดวิธีการสื่ อสารเช่นเดียวกับการกาหนด
เนื้อหา โดยวิธีการสื่อสารจะสะท้อนวิธีการคิดและแนวทางของผู้ดาเนินรายการข่าวแต่ละคน ซึ่ง
สะท้อนกลับไปที่แบรนด์บุคคลของแต่ละบุคคล โดยมีลักษณะที่แตกต่างกันดังนี้
สุทธิชัย หยุ่น จะเน้นวิธีการสื่อจากความเป็นสื่อมวลชน เน้นการนาเสนอเนื้อหาที่ทันต่อ
สถานการณ์ ซึ่งวิธีการสื่อสารเนื้อนั้นก็จะมีลักษณะต้องทันต่อสถานการณ์ด้วย
“การเป็นนักข่าวด้วยจิตวิญญาณ อยู่ที่ไหนก็เป็นนักข่าว โดยเฉพาะ FB Live เมื่อ
เข้ามาก็สามารถทาได้ เช่น อยู่ที่ลอนดอน ก็นั่งวิเคราะห์เรื่อง Brexit ให้คนดูติดตามใน FB
Live ซึ่งมันได้บรรยากาศ” (สุทธิชัย หยุ่น, เทปสัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2560)
เขมสรณ์ หนูขาว มีวิธีการสื่อสารที่แบ่งแยกชัดเจนระหว่างเนื้อหาข่าว และเนื้อหาที่เป็น
เรื่องราวส่วนตัว
“ถ้าเป็ น ทีวีอัน นี้ ชัดเจนเลยว่าเราเป็นผู้ ประกาศ แต่ถ้าเป็นในโซเชียลตอนนี้ก็ ใช้
อินสตาแกรมโพสต์ภาพถ่ายเป็นหลัก เช่น การออกกาลังกาย เบื้องหลักการถ่ายรายการ
การท่องเที่ยว เป็นต้น โดยอาจมีการใช้เพื่อโปรโมตรายการบ้าง ส่วนเฟซบุ๊คนี่เป็นเหมือน
การพ่วงกัน IG มากกว่า คืออาจเป็นคนขี้เกียจ โพสต์ทีเดียวได้สองที่เลย” (เขมสรณ์ หนูขาว
, สัมภาษณ์, 21 มีนาคม 2560)
ส่วนศิรัถยา อิศรภักดี และพีร ะวัฒน์ อัฐนาค จะมีลักษณะร่วมที่เหมือนกัน คือแบ่งแยก
เนื้อหาในการสื่อสาร โดยเน้นการนาเสนอเรื่องราวมเกี่ยวกับข่าวในเฟซบุ๊คแฟนเพจ ส่วนสื่ออื่นๆ จะ
เป็นการนาเสนอเนื้อหาที่เป็นลักษณะเรื่องราวส่วนตัว แต่อาจมีปะปนเรื่องข่าวบ้าง
“จะแบ่งการนาเสนอชัดเจน ระหว่างเรื่องการนาเสนอเรื่องงาน ที่เกี่ยวข้องกับการ
ทางานข่าวกับ Lifestyle ส่วนตัว อย่างเฟซบุ๊คส่วนตัว จะนาเสนอเรื่องราวที่เป็น Lifestyle
เช่นการไปเที่ยว หรือพวกข้อคิดดีๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเงิน เน้นในสิ่งที่สนใจมากกว่า
เรื่องข่าว อาจมีบ้างที่โพสต์ภาพที่ไปทางานสัมนา หรือถ่ายรายการ หรือโพสต์ให้คนติดตาม
รายการบ้ า ง แต่ ไ ม่ บ่ อ ย ส่ ว นอิ น สตาแกรม เน้ น การโพสต์ รู ป ภาพ Lifestyle เช่ น
เดียวกับ เฟซบุ๊ คส่วนตัว ส่วนเฟซบุ๊คแฟนเพจ Wealth Me up เน้นเรื่องงานหรือรายการ
เป็นหลัก เช่นคลิปรายการย้อนหลัง บทความเกี่ยวข้องกับเรื่องการบริหารจัดการการเงิน ”
(ศิรัถยา อิศรภักดี, สัมภาษณ์, 16 มกราคม 2560)
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“นาเสนอในรูปแบบเฟซบุ๊คไลฟ์ เป็นหลัก โดยนาเสนอในช่วงเวลา 07.30 น. ของ
ทุกวัน วันละประมาณ 30 นาที เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่คนต้องการรู้ว่ามีข่าวอะไรเกิดขึ้น
บ้าง โดยเป็นรูปแบบการนาเสนอข่าวเด่นของแต่ละวัน เลือกข่าวจากความสนใจของตนเอง
และคิ ด ว่าน่ าจะเป็ น ที่ ส นใจของคนส่ ว นใหญ่ ด้ ว ย โดยน าเสนอในลั ก ษณะที่ เป็ น กั น เอง
มากกว่าในสื่อโทรทัศน์” (พีระวัฒน์ อัฐนาค, สัมภาษณ์, 17 มีนาคม 2560)
ในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญมองว่าไม่มีวิธีการใดถูกหรือวิธีการใดที่ผิด วิธีการนาเสนอไม่มี
กฎเกณฑ์ที่ตายตัว วิธีการของผู้ดาเนินรายการข่าวแต่ละคนจึงสามารถทาได้หมด แต่ให้หลักเพิ่มเติม
ว่าวิธีการสื่อสารต้องคานึงถึงธรรมชาติของสื่อที่จะนาเสนอว่าเป็นเช่นไร และเลือกวิธีการนาเสนอให้
เหมาะสม
“เลือกให้เหมาะตามธรรมชาติของสื่อแต่ละอย่าง มันไม่มีอะไรที่ตายตัว ทุกอย่าง
ปรับเปลี่ยนได้ บางทีมันก็อยู่ที่ความฟลุ๊ค” (เสรี วงษ์มณฑา, สัมภาษณ์, 23 มกราคม 2560)
“ไม่มีอะไรที่ตายตัว แต่สิ่งที่นาเสนอต้องไม่ขัดกับความเป็นตัวตนของเรา และต้อง
มีความสม่าเสมอ แต่สิ่ งที่ คนสนใจในโซเชียลมีเดี ยคือความเป็ นเพื่ อน การสื่ อสารแบบ
เหมือนเพื่อนคุยกับเพื่อน มีความเป็นกันเอง แม้จะมีผู้ ติดตามมาก แต่ในขณะเดียวกันก็มี
ลักษณะเป็นตัวต่อตัวด้วย เพราะผู้ติดตามจะรู้สึกใกล้ชิดเรา” (ศิริกุล เลากัยกุล, สัมภาษณ์,
16 มีนาคม 2560)
“ไม่มีหลักการที่ตายตัว แต่ให้คานึงถึงกลุ่มเป้าหมายของเราว่าเราจะสื่อสารกับใคร
ย้อนกับไม่ตอบคาถาม 3 ข้อ คือสร้างแบรนด์เพื่ออะไร สร้างเพื่อใคร และสร้างอย่างไร สื่อ
เป็นองค์ประกอบสาคัญในการสร้างแบรนด์ ถ้าไม่มีสื่อก็สร้างแบรนด์ไม่ได้ แต่วิธีการที่จะ
สื่อสาร ไม่มีอะไรที่ตายตัว เพียงแค่คุณสื่อสารให้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายของคุณได้หรือไม่
เลือกสื่อที่มีผลกับกลุ่มเป้าหมายมากที่ สุดก่อน เชื่อว่าเราไม่สามารถใช้ครบทุกสื่อได้ และก็
ไม่จาเป็นต้องใช้หลายสื่อก็ได้ ถ้าสื่อนั้นกลุ่มเป้าหมายคุณไม่ได้ใช้” (ณัฐพัชร์ วงษ์เหรียญทอง
, สัมภาษณ์, 20 มีนาคม 2560)
ส่วนรัสรินทร์ อรุณอิทธิวิทย์ (สัมภาษณ์, 6 มกราคม 2560) ให้เป็นแนวทางในการ
กาหนดวิธีการสื่อสารว่า “(1) เน้นสาคัญที่ Head Line เพราะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทาให้คนสนใจ
ในเนื้อหา อาจเป็นได้ทั้งข้อความหรือรูปภาพ (2) เนื้อหาต้องกระตุ้นความสนใจ ทาให้คน
อยากติดตาม (3) มีประโยชน์กับคนที่ติดตาม อาจเป็นประโยชน์ที่บุคคลนั้นในใจ หรืออาจ
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เป็นประโยชน์ในด้านการให้ความบันเทิง (4) ทาให้คนอยากแชร์ต่อให้ได้ คนปัจจุบันเลือก
แชร์เฉพาะในสิ่งที่บ่งบอกตัวเองในด้านบวก (5) ทาอย่างต่อเนื่อง และ (6) รักษาความเป็น
ตนเองของผู้ดาเนินรายการที่กาหนดไว้ตั้งแต่แรก (Keep Character)”
การเชื่อมโยงเนื้อหาในแต่ละสื่อ พบว่าวิธีการเชื่อมโยงเนื้อหาจะเป็นลักษณะการแชร์เนื้อหา
จากสื่อหนึ่งไปยังอีกสื่อหนึ่ง หรือเป็นลักษณะการโปรโมตในสื่อหนึ่งเพื่อให้ติดตามในอีกสื่อหนึ่ง
สุทธิชัย หยุ่น (เทปสัมภาษณ์ , 22 มีนาคม 2560) ระบุว่า “มองเป็นเฉพาะเรื่อง
มากกว่า บางเรื่องผมก็ใช้เฟซบุ๊ คไลฟ์อย่างเดียว บางทีเรื่องในเฟซบุ๊คผมก็หยิบไปเขียนใน
บทความบ้าง”
เขมสรณ์ หนู ข าว (สั ม ภาษณ์ , 21 มี น าคม 2560) ระบุ ว่ า “ไม่ ค่ อ ยใช่ สื่ อ เพื่ อ
เชื่อมโยงกัน แต่มีการใช้อินสตาแกรมโพสต์รูปเบื้องหลักการทางาน และโพสต์ข้อความ
เพื่อให้คนมาติดตามชมรายการในสื่อโทรทัศน์ แล้วก็แชร์ต่อไปยังเฟซบุ๊คบ้าง”
ศิรัถยา อิศรภักดี (สัมภาษณ์, 16 มกราคม 2560) ระบุว่า “ไม่ค่อยได้มีการเชื่อมโยง
หรือใช่ร่วมกัน แต่อาจมีโพสต์ให้คนติดตามงาน แบบโพสต์เรื่องเกี่ยวรายการ แต่ถ้าเป็น
ลักษณะแบบแบ่งเนื้อหาแต่ละอัน ยังไม่มี”
พีระวัฒน์ อัฐนาค (สัมภาษณ์, 17 มีนาคม 2560) ระบุว่า “จะเป็นรูปแบบใช้เฟซบุ๊
คส่วนตัวและทวิตเตอร์โปรโมต เพื่อให้คนมาติดตามในแฟนเพจ อาจมีแชร์จากแฟนเพจ
ในเฟซบุ๊คให้คนได้ติดตามบ้าง”
โดยลักษณะการใช้สื่ อของผู้ ดาเนิ นรายการข่าวจะเป็นลั กษณะการเน้นไปที่สื่ อใดสื่ อหนึ่ ง
มากกว่า สอดคล้องกับศิริกุล เลากัยกุล และณัฐพัชร วงษ์เหรียญทอง ที่ให้ความสาคัญที่การเลือก
เฉพาะสื่อ มากกว่าการใช้หลายๆ สื่อ ไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้
“เรื่องจะเชื่อมโยงเนื้อหาอย่างไร ตรงนี้คงต้องตอบเหมือนกับการเลือกสื่อ เราไม่
จาเป็นต้องใช้ครบทุกสื่อ เพียงแค่เลือกสื่อที่เราจะนาเสนอหลักๆ ส่วนสื่ออื่นอาจเป็นตัวเสริม
ถ้ามีสื่อหลักแล้วบางทีสื่อเดียวก็อาจมีประสิทธิภาพเพียงพอ” (ศิริกุล เลากัยกุล, สัมภาษณ์,
16 มีนาคม 2560)
“เลือกสื่อที่มีผลกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดก่อน เชื่อว่าเราไม่สามารถใช้ครบทุกสื่อ
ได้ และก็ไม่จาเป็นต้องใช้หลายสื่อก็ได้ ถ้าสื่อนั้นกลุ่มเป้าหมายคุณไม่ได้ใช้ ถ้าใช้มากกว่า

77
หนึ่งสื่อก็อย่าให้สิ่งที่สื่อสารมันแตกต่างกันจนเขาไม่สามารถจับต้องอะไรได้ การใช้หลายๆ
สื่อ คุณต้องตอบคาถามตนเองให้ได้ว่า สามารถที่ จะทาได้ดีทุกสื่อได้หรือไม่ บางสินค้าหรือ
บางคนที่ ส ร้ า งแบรนด์ ใช้ เพี ย งแค่ เฟซบุ๊ ค อย่ า งเดี ย วก็ ได้ ผ ลตอบรั บ กลั บ มาอย่ า งดี ไม่
จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ห ลายๆสื่ อ และเชื่อ มโยงกั น ” (ณั ฐ พั ช ร์ วงษ์ เหรีย ญทอง, สั ม ภาษณ์ , 20
มีนาคม 2560)
ในขณะที่เสรี วงษ์มณฑา และรัสรินทร์ อรุณอิ ทธิวิทย์ มีมุมมองต่อการเชื่อมโยงสื่อว่า
เป็ น การเชื่อมโยงด้ว ยจุ ดยื น ของแบรนด์ หากมีการใช้สื่ อมากกว่า 1 สื่ อ สิ่ งที่จะท าให้ ผู้ ติดตาม
มองเห็นภาพรวมก็คือจุดยืนของแบรนด์
“ไม่จาเป็นว่าทุกสื่อที่นาเสนอต้องเป็นเนื้อหาเดียว แต่ต้องเป็นจุดยืนเดียวกัน เช่น
ในเฟซบุ๊ คอาจน าเสนอข่าวที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ สังคม ในอินสตาแกรมนาเสนอเรื่อง
ท่องเที่ยว แต่คนที่ติดตาม ไม่ว่าจะติดตามจากช่องทางไหนจะต้องเห็นตัวตนที่ชัดเจนของ
เราว่าเป็นคนแบบไหน” (เสรี วงษ์มณฑา, สัมภาษณ์, 23 มกราคม 2560)
“ไม่ว่าจะสื่อสารในสื่อใด ให้คานึงถึงธรรมชาติของสื่อนั้นๆ และสิ่งที่นาเสนอออกไป
ต้องมีความเป็น Unity ที่คนติดตามนึกถึงได้ว่านี่คือเรา” (รัสรินทร์ อรุณอิทธิวิทย์, สัมภาษณ์,
6 มกราคม 2560)

3. การรักษาแบรนด์บุคคลของผู้ดาเนินรายการข่าว
การศึกษาการรักษาแบรนด์บุคคลของผู้ดาเนินรายการข่าว เป็นการศึกษาที่ให้ความสาคัญ
กับตัวของผู้ดาเนินรายการข่าวในฐานะของผู้ส่งสาร ในประเด็นการรักษาแบรนด์บุคคลที่ได้มีการ
สื่อสารออกไป โดยผู้วิจัยแบ่งการนาเสนอผลวิจัยเป็น 2 ส่วนคือ การติดตามและประเมินผล และ
การรักษาไว้ซึ่งแบรนด์บุคคล
การติดตามและประเมินผล ผู้วิจัยตั้งประเด็นกับผู้ดาเนินรายการข่าวว่า ท่านเคยติดตามสิ่ง
ที่ท่านโพสต์ลงในสื่อออนไลน์หรือไม่ว่ามีผลตอบรับจากผู้ติดตามอย่างไร และท่านเคยนาผลเหล่านั้น
มาประเมินเพื่อพัฒนาการนาเสนอของท่านหรือไม่ โดยพบว่าผู้ดาเนินรายการข่าวไม่ได้มีการวางแผน
ในการติดตามผลรวมทั้งประเมินผลภายหลังจากการสื่อสารในแต่ละครั้งอย่างเป็นระบบว่ามีแนวทาง
อย่ างไร แต่เป็ น วิธีการติดตามและประเมินผลแบบคร่าวๆ โดยอาจกล่าวได้ว่าในส่ วนนี้ผู้ดาเนิน
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รายการข่าวไม่ได้ให้ความสาคัญมากนัก เป็นการดาเนิ นการเมื่อมีโอกาสตามความสะดวกของแต่ละ
บุคคลเท่านั้น แต่ขณะเดียวกันทุกคนต่างทราบดีว่าควรมีการติดตามและประเมินผลหลังการสื่อสาร
ไปแล้ว
สุทธิชัย หยุ่น ยกตัวอย่างวิธีการติดตามและประเมินผลในมุมมองว่าเป็นการเรียนรู้จาก
ผู้ติดตาม ในเรื่องที่ผู้ติดตามมีความรู้มากกว่ า แต่ไม่ได้ระบุถึงวิธีการที่ตนเองใช้สาหรับการติดตาม
และประเมินผล
“จะมีคนติดตามที่เขาคอยแสดงความคิดเห็น หรือแจ้งในสิ่งที่ผิดพลาดเมื่อนาเสนอ
เช่น นาเสนอเรื่องราวการเลือกตั้งที่สหรัฐฯ ก็มีคนไทยที่สหรัฐฯ เข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติม ที่
เป็นประโยชน์ เพิ่มความรู้ให้ตัวเอง โดยนาเอาสิ่งที่คนติดตามแสดงความคิดเห็น มาพัฒนา
ความรู้ของตนเอง เพราะคนติดตามบางคนมีความรู้ในศาสตร์ที่แตกต่างจากตนเอง ทาให้
พัฒ นาความรู้ตัวเอง เป็ นประโยชน์ต่อการนาเสนอ” (สุทธิชัย หยุ่น, เทปสัมภาษณ์, 22
มีนาคม 2560)
เขมสรณ์ หนูขาว เน้นการติดตามและประเมินผล ในส่วนที่เป็นการสื่อสารทางโทรทัศน์
มากกว่า ส่วนในสื่อออนไลน์ไม่ได้มีการติดตามผลเลย
“ในโทรทัศน์ เน้นการชมย้อนหลัง เป็นการติดตามผลงานตนเองย้อนหลัง เช็ค
ความถูกต้อง หรือข้อผิดพลาดของตนเอง เพื่อนามาปรับปรุง รวมถึงการเช็คข้อความของ
ผู้ชมที่ส่งเข้ามาในระหว่างรายการออกอากาศ จะนาเอาข้อผิดพลาดที่เช็คผลงานของตนเอง
/ การประชุมของทีมงานรายการ / ข้อความแสดงความเห็นของผู้ชม นามาใช้ปรับปรุงเพื่อ
พัฒ นาการน าเสนอข่าว แต่จะไม่ทิ้ งความน่าเชื่อถือ และความถูกต้องในการออกเสี ย ง
ภาษาไทย ส่วนในโซเชียล ไม่ได้ติดตามเท่าไหร่ แต่อาจเช็คคอมเมนท์บ้าง แต่ก็ไม่ได้ตอบ
กลับอะไร นอกจากเป็นเพื่อนของตนเอง” (เขมสรณ์ หนูขาว, สัมภาษณ์, 21 มีนาคม 2560)
ศิรัถยา อิศรภักดี ระบุว่า ติดตามผลและประเมินผลตามความสะดวกของตนเอง โดยไม่ได้
มีการวางแผนไว้ว่าควรมีการดาเนินการอย่างไร
“ก็พยายามจะติดตามทุกโพสต์ที่นาเสนอออกไป แต่บางทีไม่มีเวลาก็อาจไม่ค่อยได้
ติดตาม ส่วนการประเมินผล ไม่เคยประเมินผลแบบจริงจัง แต่ก็จะนาเอาความคิดเห็น คา
ติชมต่างๆ บางส่วนที่ได้อ่าน ได้เห็น มาปรับปรุงบ้าง” ศิรัถยา อิศรภักดี (สัมภาษณ์, 16
มกราคม 2560)
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พีระวัฒน์ อัฐนาค ระบุว่า ติดตามผลจากความคิดเห็นของผู้ติดตามบ้าง แต่ไม่ได้นาเอาทุก
ความคิดเห็นมาพิจารณาเพื่อประเมินผล โดยไม่ได้มีการวางแผนไว้เช่นเดียวกับผู้ดาเนินรายการข่าว
คนอื่น
“ติดตามจากคอมเมนท์ในระหว่างการไลฟ์สด แต่อาจไม่ได้สนใจทั้งหมด โดยใช้
ความรู้สึกส่ วนตัวตัดสิ นว่าจะเลือกพิจารณาข้อความไหนบ้าง และดูจากยอดการแชร์ต่อ
หลังจากที่ไลฟ์สดไปแล้ว จะใช้ความรู้สึกส่วนตัวตัดสินว่าจะเลือกพิจารณาข้อความไหนบ้าง
ที่ ค วรน าความคิ ด เห็ น มาปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ให้ เกิ ด การพั ฒ นาตนเอง” (พี ร ะวั ฒ น์ อั ฐ นาค,
สัมภาษณ์, 17 มีนาคม 2560)
ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญให้ความสาคัญในส่วนการติดตามผลและประเมินผล เป็นตัวบ่งบอกว่า
สิ่งที่สื่อสารออกไปประสบความสาเร็จหรือไม่ ผู้ดาเนินรายการข่าวควรมีแนวทางในการติดตามผล
และประเมินผล โดยไม่จ าเป็ น ต้องพิจารณาทุกความคิดเห็นควรเลื อกความเห็ นที่เป็นประโยชน์
และมาจากกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงที่ผู้ดาเนินรายการข่าวต้องการจะสื่อสารด้วย โดยเมื่อติดตามและ
ประเมินผลแล้วสามารถมาพัฒนาได้ แต่ต้องไม่ละทิ้งความเป็นตัวตนและจุดยืนของแบรนด์บุคคลที่
กาหนดไว้ตั้งแต่แรก ซึ่งผู้เชี่ยวชาญให้แนวทางในการติดตามและประเมินผลไว้ดังต่อไปนี้
เสรี วงษ์มณฑา (สัมภาษณ์, 23 มกราคม 2560) ระบุว่า “ต้องติดตามคอมเมนท์ว่า
คนที่ติดตาม เขามีความเห็นอย่างไร ห้ามโพสต์แล้วทิ้ง และต้องสร้างปฏิสัมพันธ์กับเขา เช่น
เขาชมก็ ข อบคุ ณ เขาถามก็ ต อบ เขาติ ก็ ชี้ แ จง ตามการสื่ อ สาร 3 สาย Plan
Communication คือการวางเอาไว้ว่าเราจะสื่อสารอะไร , Un plan Communication คือ
คนอื่นเขาพูดถึงเราว่าอย่างไร , Response Communication คือ เราจะตอบเขาว่าอย่างไร
เมื่อเป็ น Un Plan เสร็จแล้ว นาเอาคาติชมว่าพิจารณาว่ามีอะไรบ้างที่ผิดพลาด พลาดก็
แก้ไข แต่ต้องไม่ทิ้งจุ ดยื น ของตัว เอง อย่าเปลี่ยนตามกระแส หรือความเห็ นของคนอื่น
ปรับปรุงให้ดีขึ้น แต่ต้องไม่ทิ้งจุดยื่นของตัวเอง”
ศิ ริ กุ ล เลากั ย กุ ล (สั ม ภาษณ์ , 16 มี น าคม 2560) ระบุ ว่ า “มั น สามารถเช็ ค ได้
ตลอดเวลา เนื่องจากเป็นการสื่อสารแบบสองทาง มีคอมเมนต์และปฏิกิริยาจากผู้ติดตาม
แบบ Real Time แต่ก็ต้องพิจารณาว่าใครบ้างที่จะมีผลกระทบจริงๆ และใครบ้างที่ควรวาง
เฉยและปล่อยผ่านไป ไม่จาเป็นต้องแคร์ทุกคน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่แคร์เลย ใน
กรณีที่หากเกิดความผิดพลาดในการนาเสนอ และเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากเราจริง ให้
ยึดหลักยอมรับผิด และต้องยอมรับให้เร็ว เพราะสื่อดิจิทัลสามารถแพร่ไปได้อย่างรวดเร็ว
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ดังนั้นต้องพยายามตัดวงจรให้เร็วที่สุด แม้จะไม่สามารถแก้ได้ทั้งหมด แต่ก็ยังสามารถลด
ความเสีย หายได้บ างส่ วน โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นแฟนคลับแบบใกล้ ชิดเรา ในลั กษณะ
loyalty”
ณั ฐ พัช ร์ วงษ์เหรียญทอง (สั มภาษณ์ , 20 มีน าคม 2560) ระบุว่า “ถ้าจะติดตาม
สเกลคุณ ใหญ่ แค่ไหน ถ้าสเกลเล็ กๆ คุณ ก็ติดตามเองได้ จากคอมเมนท์ จากยอดการ
เข้าถึง การกดไลท์ แต่ถ้าสเกลใหญ่มีคนติดตามมากกมาย มันก็มีเครื่องมือออนไลน์ ที่มัน
เป็นตัวติดตามผลหรือวัดผลให้เรา เพียงคุณต้องเอาโจทย์มาตั้งว่าคุณจะวัดอะไร เช่น วัด
จานวนยอดไลท์เป็ น กลุ่ มเป้ าหมายคุณ หรือไม่ วัด การเข้าถึง หรือวัดเป้าหมายที่ คุณ จะ
ส่งออกไป ส่วนการประเมินผล ก็ต้องกลับไปที่โจทย์ 3 ข้อ สร้างเพื่ออะไร เป้าหมายที่
ต้องการแก้ปั ญ หาหรื อตอบโจทย์ สุ ด ท้ ายผลที่ ออกมาคุ ณ ท าได้ห รือไม่ แก้ปั ญ หาให้ ได้
หรือไม่, สร้างเพื่อใคร คนที่เข้ามาติดตามคุณ ใช่กลุ่มเป้าหมายที่คุณคิดไว้ตั้งแต่ตอนต้น
หรือไม่ ถ้าใช่ก็ต้องดูว่ามากเพียงพอต่อเป้าหมายในการสร้างแบรนด์หรือไม่ แต่ถ้าไม่ใช่กลุ่ม
ที่คุณคิดตั้งแต่ต้น อาจต้องกลับมาพิจารณาว่า วิธีการสื่อสารผิดพลาดหรือไม่ หรือจริงๆ
แล้วสิ่ งที่คุณ สร้างมามัน ตอบโจทย์คนกลุ่ มนี้มากกว่า ควรโฟกัสที่กลุ่ มนี้แทนไหม, สร้าง
อย่ า งไร หลายครั้ ง อาจมี มุ ม มองหลายมุ ม มี ทั้ ง คนชอบและไม่ ช อบ ให้ พิ จ ารณาว่ า
กลุ่มเป้าหมายของคุณเขาชอบหรือไม่ชอบ และคนที่ไม่ใช่ชอบและไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย เขา
จะมีผลกระทบมากน้อยเพียงใด และต้องใส่ใจเขามากน้อยแค่ไหน”
รัส ริน ทร์ อรุณ อิทธิวิทย์ (สัมภาษณ์ , 6 มกราคม 2560) ระบุว่า “การติดตามผล
เดี๋ยวนี้ง่ายมาก มีเครื่องมือสาเร็จรูปมากมายที่สามารถใช้ได้ เลือกใช้ให้เหมาะสมแล้วกัน
แล้วผลที่ได้มาลองเอากลับมาดูว่า คนที่ชอบเรา ตกลงตรงกับเป้าหมายที่เราต้องการสื่อสาร
ไหม แล้ ว ที่ ไม่ ช อบมัน ผิ ดพลาดอะไรตรงไหน และแก้ อย่ างไร หลั กการแก้คือ แก้ ให้ เร็ว
เพราะออนไลน์มันไปไวมาก”
การรักษาไว้ซึ่งแบรนด์บุคคล ผู้วิจัยตั้งประเด็นกับผู้ดาเนินรายการข่าวว่ามีแนวทางในการ
รักษาแบรนด์บุคคลไว้อย่างไร พบว่าแนวทางในประเด็นนี้แต่ละคนมีมุมมองที่แตกต่างกัน แต่คล้าย
กับการติดตามและประเมินผลที่ไม่ได้มีการวางแผนเอาไว้อย่างชัดเจน
สุทธิชัย หยุ่น มองการรักษาแบรนด์บุคคลของผู้ดาเนินรายการข่าวว่า เป็นการปรับตัวให้
ทันเทคโนโลยีเพื่อตามให้ทันพฤติกรรมการเสพข่าวของผู้ชม
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“นักข่าวตอนนี้ต้องปรับตัวเองให้ไปตามการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีทาให้มีโอกาส
มากขึ้น เพียงแต่ป รับ วิธีคิด ปรับให้เข้ากับการเปลี่ ยนแปลง โลกยังต้องการสื่อมวลชน
เพราะโลกต้ อ งการ Gate Keeper คั ด กรองข่ า ว โลกยั ง ต้ อ งการสื่ อ มวลชนมื อ อาชี พ
เพียงแต่ต้องทันการเปลี่ยนแปลง” (สุทธิชัย หยุ่น, เทปสัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2560)
เขมสรณ์ หนู ข าว ให้ ความส าคัญ กั บการรักษาแบรนด์ บุค คลของตนเองในสื่ อโทรทั ศ น์
มากกว่า ส่วนในสื่อออนไลน์เน้นที่ไม่ขัดกับภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือ
“พยายามท าให้ ภ าพความน่ าเชื่ อ ถื อและการเป็ น ตั ว อย่างการใช้ ภ าษาไทย ให้
เด่น ชัด และรั กษาความคงที่ในการทาหน้ าที่ห น้าจอโทรทัศน์ ส่ วนในสื่ อออนไลน์พวก
เฟซบุ๊ค อินสตาแกรม อาจไม่ได้โพสต์บ่อยๆ เหมือนคนอื่น แม้จะเป็นพวกรูปส่วนตัว แบบ
ไม่ทานข้าว ออกกาลังการ ไปเที่ ยว ก็จะพยายามดูก่อนว่ารูปที่ถ่ายออกมามันดูเรียบร้อย
โอเคหรือยัง ไม่โป๊เกินไป ดูสุภาพ เอาง่ายๆ คือทุกภาพก่อนโพสต์ไป ก็จะดูว่าถ้าโพสต์แล้ว
มันจะทาลายอาชีพผู้ประกาศของเราหรือไม่ พยายามเลือกที่ไม่ขัดกับความรู้สึกน่าเชื่อถือ ”
(เขมสรณ์ หนูขาว, สัมภาษณ์, 21 มีนาคม 2560)
ศิ รั ถ ยา อิ ศ รภั ก ดี เน้ น การรัก ษาภาพลั ก ษณ์ แ บรนด์ บุ ค คลที่ ค วามเด่ น ชั ด ในประเด็ น ที่
เกี่ยวข้องกับการเงิน และเศรษฐกิจ โดยปัจจุบันยังไม่ได้มีการดาเนินการอย่างเป็นทางการ แต่มีการ
วางแผนไว้ว่าจะมีการดาเนินการอย่างไรในอนาคต เพื่อให้กลายเป็นธุรกิจสื่อย่างหนึ่ง
“จากนี้ไปพยายามสร้าง Wealth Me up ให้มีภาพลักษณ์เรื่องการจัดการการเงินให้
ชัดเจน และคงลุยให้กลายเป็นธุรกิจสื่อหนึ่ง ตอนนี้เป็นเพียงการวางแผนคร่าวๆ ว่าต่อไป
คงต้ อ งมี โพสต์ ที่ ถี่ ก ว่านี้ คงต้ อ งมี เนื้ อ หาแบบทุ ก วั น เป็ น แบบธุรกิ จ ที่ มี ที ม งานมากขึ้ น
ตอนนี้ทาคนเดียว อาจไม่สะดวกในหลายๆ เรื่อง แต่ต่อไปถ้าเป็นธุรกิจแล้วคงลุยแบบเต็ม
ตัว” (ศิรัถยา อิศรภักดี, สัมภาษณ์, 16 มกราคม 2560)
พีระวัฒ น์ อัฐนาค ไม่ได้มีการวางแผนเรื่องการรักษาแบรนด์บุคคลเหมือนคนอื่น แต่มี
ความถี่ในการสื่อสาร และช่วงเวลาที่แน่นอน เพื่อสร้างการจดจาให้ผู้ติดตาม
“คือตอนนี้ ยั งไม่รู้เลยว่าสิ่ งที่ท าไปมันดีไหม สิ่ งที่ เราโพสต์ในเพจมัน ดีห รือเปล่ า
พยายามปรับปรุงทุกวัน แต่ตอนนี้ก็พยายามที่จะทาสม่าเสมอในทุกวัน ช่วงเวลาเดียวกัน
ส่วนเนื้อหาอื่นๆ ก็พยายามอัพเดตเรื่อยๆ ตามที่ทาได้ ” (พีระวัฒน์ อัฐนาค, สัมภาษณ์ , 17
มีนาคม 2560)
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การรักษาไว้ซึ่งแบรนด์บุคคลของผู้ดาเนินรายการ เป็นลักษณะของการไม่ได้วางแผนเอาไว้
ล่วงหน้า ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวทางของผู้เชี่ยวชาญซึ่งให้มุมมองว่าการรักษาแบรนด์บุคคลเป็นสิ่ง
สาคัญ และอาจสาคัญพอกับการสร้างแบรนด์ ควรกาหนดตั้งแต่ เริ่มต้นในการสร้างแบรนด์เลยว่าจะ
มี แ นวทางในการรั ก ษาไว้ เช่ น ไร ซึ่ ง วิ ธี ก ารของผู้ ด าเนิ น รายการยั งขาดเรื่ อ งการวางแผน โดย
ผู้เชี่ยวชาญได้ให้แนวทางในส่วนนี้ไว้ดังนี้
เสรี วงษ์มณฑา (สัมมภาษณ์, 23 มกราคม 2560) ระบุว่า “คนที่จะยืนระยะอยู่ได้
มันมีหลักอยู่ว่าต้องมีความเป็นสม่าเสมอ มีจุดยืนของตัวเองและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ
ตนเอง เกาะประเด็นที่เป็นที่สนใจของสังคม ณ ขณะนั้น ไม่จาเป็นทุกประเด็น ควรเป็น
ประเด็น ที่เชื่อมโยงกับ ตัวเรา และนาเสนอออกมาในแบบที่เป็นตัวเอง โพสต์เป็นประจา
ตามหลักการสร้างแบรนด์ควรมากกว่า 1 โพสต์ต่อวัน และห้ามโพสต์แล้วทิ้ง”
ศิริกุล เลากัยกุล (สัมภาษณ์, 16 มีนาคม 2560) ระบุว่า “การรักษาให้คงไว้เพียงแค่
ยึดหลักความสม่าเสมอ เคยทาอย่างไรก็ทาแบบนั้น ที่สาคัญต้องไม่ละทิ้งความเป็นตัวตนที่
เราทามาตั้งแต่ต้น สามารถที่จะพัฒนาได้ในลักษณะการปรับตัวไม่ใช่การปรับเปลี่ยน ปรับ
โดยที่ไม่ทิ้งความเป็นตัวเรา แต่หากเริ่มรู้สึกว่ามันผิดจากแนวทางที่เป็นก็ต้องถึงเวลา ReBranding ส่วนแนวทางจะต้องทาอย่างไร ก็ต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นของ believe system
สิ่งที่เป็นตัวเรา”
ณัฐพัชร์ วงษ์เหรียญทอง (สัมภาษณ์, 20 มีนาคม 2560) ระบุว่า“การรักษาไว้ก็ต้อง
ทาให้สม่าเสมอ เป็นประจา จนกลุ่มเป้าหมายคุ้นเคย แต่ทาตามหลักคาถาม 3 ข้อตั้งแต่
ตอนแรกที่ตั้งมาและถูกพัฒนามาจนเสถียรแล้ว ทาเพื่ออะไร ทาเพื่อใคร และทาอย่างไร”
รัสรินทร์ อรุณอิทธิวิทย์ (สัมภาษณ์, 6 มกราคม 2560) ระบุว่า “การรักษาให้คงไว้
นานแค่ไหน ก็ต้องกลับไปสารวจว่ายังเป็นแบบเดิม เหมือนครั้งแรกที่กาหนดไว้หรือไม่
หากมีปัญหาก็เช่นเดียวกัน ก็ต้องกลับไปดูว่าแตกต่างไปจากเดิมที่กาหนดมากน้อยแค่ไหน
พยายามอย่าแสวงหากลุ่มเป้าหมายที่ไม่ใช่ตัวเรา และพยายามอย่าแสแสร้งในสิ่งที่ไม่ใช่
ตนเอง
ในส่วนการรักษาแบรนด์บุคคลสามารถสรุปได้ว่า ผู้ดาเนินรายการข่าวไม่ได้มีการวางแผนใน
ส่วนนี้เอาไว้ถึงแนวทางในการปฏิบัติ ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญมองว่าการรักษาแบรนด์เป็นส่วนสาคัญพอ
กั บ การสร้ า งแบรนด์ บุ ค คล ควรวางแผนเป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ ไว้ โดยมี ก ารติ ด ตามและ
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ประเมินผลการสื่อสารทุกครั้ง โดยมีหลักว่าเลือกติดตามจากกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง
และมีผลกับแบรนด์ เมื่อติดตามแล้วหากเกิดความผิดพลาดควรแก้ไขให้เร็ว หรือมีแนวทางที่เป็น
ประโยชน์สามารถนามาปรับปรุงพัฒนาได้ แต่ต้องไม่ละทิ้งจุดยืนที่เป็นตัวตนของแบรนด์ และหาก
แบรนด์บุคคลนั้นเสถียรแล้วต้องรักษาความสม่าเสมอในการสื่อสาร ในขณะเดียวกันยังยืดหยัดใน
จุดยืนของแบรนด์ที่เป็นมาตั้งแต่เริ่มต้น

การวิเคราะห์ข้อมูลจากการติดตามการใช้สื่ออนไลน์ของผู้ดาเนินรายการข่าว
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสังเกตการใช้สื่อออนไลน์ของผู้ดาเนินรายการข่าวโทรทัศน์
กลุ่มตัวอย่าง ระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2560 เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ
ลั ก ษณะการใช้ ง านสื่ อ ออนไลน์ ข องผู้ ด าเนิ น รายการ โดยผู้ วิ จั ย ใช้ วิ ธี ก ารสั ง เกตโดย ใช้ ก ารลง
ตารางรหั ส (Coding Sheet) เพื่ อ บั น ทึ ก สื่ อ ที่ ผู้ ด าเนิ น รายการข่ า วใช้ รู ป แบบการสื่ อ สาร
วัตถุประสงค์การสื่อสาร และองค์ประกอบที่สะท้อนถึงแบรนด์บุคคล ทั้ งนี้เพื่อเป็นการตรวจสอบ
ข้อมูลกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ และการถอดเทปสมภาษณ์กลุ่มผู้ดาเนินรายการข่าว โดยผล
การศึกษา ดังนี้
1. สื่อที่ผู้ดาเนินรายการข่าวใช้
ตาราง 7 แสดงสื่อออนไลน์ที่ผดู้ าเนินรายการข่าวใช้
สื่อที่ใช้
(จานวนโพสต์)
เฟซบุ๊ค
เฟซบุ๊คแฟนเพจ
ทวิตเตอร์
อินสตาแกรม
บล็อค

สุทธิชัย หยุ่น
728
771
32

ผู้ดาเนินรายการข่าว
เขมสรณ์ หนูขาว
ศิรัถยา อิศรภักดี
7
62
57
8
35
51
-

พีระวัฒน์ อัฐนาค
71
50
458
91
-

จากตารางข้างต้นจะพบว่า สุทธิชัย หยุ่น เลือกใช้สื่อออนไลน์ ประกอบไปด้วย เฟซบุ๊ค
ทวิตเตอร์ และบล๊อค โดยมีความถี่ในการโพสต์ในทวิตเตอร์มากที่สุด รองลงมาคือเฟซบุ๊ค และ
บล็อค
เขมสรณ์ หนูขาว เลือกใช้สื่ อออนไลน์ ประกอบด้วย เฟซบุ๊คและอินสตาแกรม โดยมี
ความถี่ในการโพสต์ในอินสตาแกรมมากที่สุด
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ศิรัถยา อิศรภักดี เลือกใช้สื่อออนไลน์ ประกอบด้วยทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ค เฟซบุ๊คแฟนเพจ
และอิ น สตาแกรม โดยมี ค วามถี่ ในการโพสต์ ในเฟซบุ๊ ค มากที่ สุ ด รองลงมาคื อ เฟซบุ๊ ค แฟนเพจ
อินสตาแกรม และทวิตเตอร์
พีระวัฒน์ อัฐนาค เลือกใช้สื่อออนไลน์ ประกอบด้วยทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ค เฟซบุ๊คแฟนเพจ
และอิ น สตาแกรม โดยมี ค วามถี่ ในการโพสต์ ในทวิ ต เตอร์ม ากที่ สุ ด รองลงมาคื อ อิ น สตาแกรม
เฟซบุ๊ค และเฟซบุ๊คแฟนเพจ
โดยพบว่าสื่อออนไลน์ที่ผู้ดาเนินรายการข่าวทุกคนเลือกใช้คือเฟซบุ๊ค รองลงมาคือทวิตเตอร์
และอินสตาแกรมมีผู้ดาเนินรายการข่าวเลือกใช้จานวน 3 คน เฟซบุ๊คแฟนเพจมีผู้ดาเนินรายการ
ข่าวเลือกใช้จานวน 2 คน และบล็อคมีผู้ดาเนินรายการข่าวเลือกใช้เพียง 1 คน

2. การสื่อสารของสุทธิชัย หยุ่น
ตาราง 8 แสดงการสื่อสารของสุทธิชัย หยุ่น
จานวนโพสต์ (ครั้ง)
เฟซบุ๊ค
บล็อค
728
32

จานวนการโพสต์

ทวิตเตอร์
771

รวม
1,531

ข้อความ
รูปภาพ
วิดีโอ
ข้อความ+รูปภาพ
ข้อความ+วิดีโอ
ข้อความ+Link
รีทวิต
อื่นๆ

65
74
186
446
-

291
256
181
-

32
-

65
397
256
367
446
-

รายงานข่าว / เผยแพร่ขา่ ว
อธิบายเพิ่มเติมข่าว
วิเคราะห์ข่าว
แสดงความเห็นส่วนตัว
ประชาสัมพันธ์ผลงาน
สร้างปฏิสัมพันธ์
ใช้งานส่วนตัว

550
221
-

275
321
224
182
-

26
13
2
-

825
347
237
405
-

รูปแบบการสื่อสาร

วัตถุประสงค์การสื่อสาร
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องค์ประกอบแบรนด์บุคคล
ความรู้ และประสบการณ์
ตาแหน่ง
การสนับสนุน และมีผู้สนับสนุน
เครื่องหมาย
ค่านิยมของสังคม และบริบท
การเชื่อมต่อ และปฏิกริยาตอบกลับ

771
152
771
-

728
219
697
-

32
2
26
-

1,531
373
1,494
-

การสื่อสารผ่านทวิตเตอร์ของสุทธิชัย หยุ่น พบว่า มีรูปแบบการสื่อสารด้วยการรีทวิตมาก
ที่สุด รองลงมาคือการโพสต์ข้อความพร้อมกับลิงก์ไปเว็ปไซต์ต้นทาง โพสต์ข้อความพร้อมรูปภาพ
และโพสต์ข้อความอย่างเดียว ตามลาดับ ส่วนวัตถุประสงค์การสื่อสารพบว่า เพื่อการรายงานข่าว
หรือเผยแพร่ข่าวมากที่สุด รองลงมาคือเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงาน
โดยวิธีการสื่อสารส่วนใหญ่ที่พบคือการรีทวิตข่าวต่างประเทศในภาษาอังกฤษ จากบัญชีทวิต
เตอร์ของสานักข่าวต่างประเทศ

นอกจากนี้ยังมีรูปแบบการทวิตข้อความพร้อมกับลิงก์ไปเวปไซต์ต้นทางซึ่งเป็นเวปไซต์ของ
สานักข่าวต่างประเทศเช่นเดียวกัน
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ส่ ว นการทวิ ต เนื้ อ หาเองผ่ า นข้ อ ความ และข้ อ ความประกอบรู ป ภาพ จะมี ลั ก ษณะ
เช่นเดียวกันคือ พบว่ามีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับข่าวต่างประเทศเป็นหลัก

ขณะที่วัตถุประสงค์ในการสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ผลงาน จะมีรูปแบบการสื่อสารด้วย
การทวิตเตอร์ข้อความประกอบลิงก์ไปยังเวปไซต์ต้นทาง โดยเชื่อมต่อไปยังบัญชีเฟซบุ๊ค ในลักษณะ
ของการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊ค (Facebook Live) ดังตัวอย่างตามรูปภาพดังนี้

การสื่อสารผ่านเฟซบุ๊คของสุทธิชัย พบว่า มีรูปแบบการสื่อสารด้วยการโพสต์ข้อความ
พร้อมรูป ภาพมากที่สุด รองลงมาคือการโพสต์ข้อความพร้อมวิดีโอมากที่สุด และโพสต์ข้อความ
พร้อมกับลิงก์ไปเว็ปไซต์ต้นทาง ตามลาดับ ส่วนวัตถุประสงค์การสื่อสารพบว่า เพื่อการวิเคราะห์
ข่าวมากที่ สุ ด รองลงมาคือเพื่ อการรายงานข่าวหรือเผยแพร่ข่าว แสดงความเห็ น ส่ ว นตัว และ
ประชาสัมพันธ์ผลงาน ตามลาดับ
โดยวิธีการสื่อสารในเฟซบุ๊ค พบว่า ในการโพสต์หนึ่งครั้งมักมีวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร
หลายด้านประกอบกัน โดยในหนึ่งโพสต์มีทั้งการรายงานข่าว เผยแพร่ข่าว มีการแสดงความคิดเห็น
ส่วนตัว และการวิเคราะห์ประกอบกัน ผ่านการโพสต์ข้อความในลักษณะนาเสนอข่าว พร้อมการ
วิเคราะห์ข่าว รวมทั้งแสดงความเห็นส่วนตัวโดยมีรูปภาพประกอบ โดยพบว่าลักษณะเนื้อหาส่วน
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ใหญ่จะเป็นข่าวต่างประเทศเช่นเดียวกับในทวิตเตอร์ นอกจากนี้ยังพบว่ามีการโพสต์ในวัตถุประสงค์
เดียวกัน ด้วยรูปแบบการถ่ายทอดสดผ่ านเฟซบุ๊ค (Facebook Live) แต่จะมีเนื้อหาทั้งที่เป็นข่าว
ต่างประเทศและในประเทศ รวมถึงประเด็นอื่นๆ ซึ่งการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊ค (Facebook Live)
จะมีด้วยกัน 2 ลักษณะด้วยกัน คือ (1)การวิเคราะห์ข่าวเพียงคนเดียว และ(2)มีบุคคลอื่นร่วมด้วยทั้ง
ลักษณะการสนทนา และการสัมภาษณ์ และพบว่าก่อนการถ่ายทอดสด มักมีการประชาสัมพันธ์
ด้วยข้อความ หรือข้อความพร้อมรูปภาพก่อนเกือบทุกครั้ง
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การสื่อสารผ่านบล็อกของสุทธิชัย หยุ่น พบว่ามีรูปแบบการสื่อสารด้วยข้อความพร้อม
รูปภาพทุกครั้ง ส่วนวัตถุประสงค์การสื่อสารพบว่า เพื่อการวิ เคราะห์ข่าวมากที่สุด รองลงมาคือเพื่อ
แสดงความเห็นส่วนตัว และประชาสัมพันธ์ผลงาน ตามลาดับ
โดยวิ ธีก ารสื่ อ สารในบล๊ อ ก พบว่ ารูป แบบในการสื่ อ สารทุ ก ครั้งคื อ ข้อ ความในลั ก ษณะ
บทความพร้อมกับรูปภาพประกอบ โดยเนื้อหาที่โพสต์นั้นจะเป็นเนื้อหาเดียวกันกับคอลัมน์กาแฟดา
ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ โดยมีเนื้อหาที่ค่อนข้างหลากหลายแต่ส่วนใหญ่บทวิเคราะห์ข่าว โดย
พบว่าในบางครั้งมีวัตถุป ระสงค์เพื่อวิเคราะห์ ข่าว หรือแสดงความเห็ นส่ วนเพียงจุดประสงค์เดียว
และบางครั้งก็อาจมีลักษณะร่วมกัน ส่วนวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ผลงาน เป็นการเขียน
บทความที่มีเนื้อหามาจากการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊ค (Facebook Live) โดยการสื่อสารผ่านบล๊อค
ของสุทธิชัย หยุ่น พบว่าสะท้อนองค์ประกอบของแบรนด์บุคคลด้านความรู้และประสบการณ์ด้าน
ข่าวทุกครั้งผ่านเนื้อหาที่นาเสนอ รองลงมาคือค่านิยมของสังคมและบริบทผ่านเนื้ อหาข่าวซึ่งอยู่ใน
ความสนใจ และการสนับสนุนและมีผู้สนับสนุนจากบทความที่กล่าวถึงบุคคลอื่น หรือแนวคิดของ
บุคคลอื่น

การสื่อสารของสุทธิชัย หยุ่น โดยสรุปพบว่า จะมีวัตถุประสงค์เพื่อการรายการงานข่าวและ
เผยแพร่ข่าวมากที่สุด โดยในบางครั้งจะมีวัตถุประสงค์อื่นร่วมด้วยทั้งการวิเคราะห์ข่าว และการ
แสดงความเห็นส่วนตัว โดยมีเนื้อหาส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับข่าวและสถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจ
เป็ น หลัก ทั้งข่าวในประเทศและข่าวต่างประเทศ แต่สัดส่วนเนื้อหาข่าวต่างประเทศจะค่อนข้าง
เด่ น ชั ด มากกว่ า ซึ่ ง เนื้ อ ที่ สื่ อ สารสะท้ อ นองค์ ป ระกอบของแบรนด์ บุ ค คลในด้ า นความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ รวมทั้งค่านิยมของสังคมและบริบทมากที่สุด
โดยสรุ ป พบว่ า การสื่ อ สารของสุ ท ธิ ชั ย หยุ่ น สะท้ อ นองค์ ป ระกอบด้ า นความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ด้านข่าว และด้านค่านิยมของสังคมและบริบท อย่างเด่ นชัดในทุกสื่อ จากเนื้อหาข่าว
และสถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจ ผ่านการนาเสนอในลักษณะรายงานข่าวและการวิเคราะห์ข่าว
ผ่านรูปแบบที่แตกต่างกันในแต่ละสื่อ
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3. การสื่อสารของเขมสรณ์ หนูขาว
ตาราง 9 แสดงการสื่อสารของเขมสรณ์ หนูขาว

จานวนการโพสต์

เฟซบุ๊ค
7

จานวนโพสต์ (ครั้ง)
อินสตาแกรม
35

รวม
42

ข้อความ
รูปภาพ
วิดีโอ
ข้อความ+รูปภาพ
ข้อความ+วิดีโอ
ข้อความ+Link
รีทวิต
อื่นๆ

7
-

33
2
-

40
2
-

รายงานข่าว / เผยแพร่ขา่ ว
อธิบายเพิ่มเติมข่าว
วิเคราะห์ข่าว
แสดงความเห็นส่วนตัว
ประชาสัมพันธ์ผลงาน
สร้างปฏิสัมพันธ์
ใช้งานส่วนตัว
องค์ประกอบแบรนด์บุคคล
ความรู้ และประสบการณ์
ตาแหน่ง
การสนับสนุน และมีผู้สนับสนุน
เครื่องหมาย
ค่านิยมของสังคม และบริบท
การเชื่อมต่อ และปฏิกริยาตอบกลับ

2
1
5

2
10
3
23

2
12
4
28

2
6

5
13
5
4

5
15
5
10

รูปแบบการสื่อสาร

วัตถุประสงค์การสื่อสาร

การสื่อ สารผ่ า นอิ น สตาแกรมของเขมสรณ์ หนู ข าว พบว่ามี รูป แบบการสื่ อ สารด้ว ย
รูปภาพพร้อมข้อความ วิดีโอพร้อมข้อความ ตามลาดับ ส่วนวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร พบว่าเพื่อ
การใช้งานส่วนตัวมากที่สุด รองลงมาคือการประชาสัมพันธ์ผลงาน การสร้างปฏิสัมพันธ์ และแสดง
ความเห็นส่วนตัว ตามลาดับ
โดยวิธีการสื่อสารในอินสตาแกรม พบว่ามีความถี่ในการโพสต์ค่อนข้างน้อยมาก โดยการโพ
สต์รูปภาพพร้อมข้อความมี 2 ลักษณะ คือรูปภาพที่เป็นกิจกรรมส่วนตัว พร้อมข้อความสั้นๆ บอกให้
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ทราบเกี่ยวกับเนื้อหาของรูปภาพนั้น เช่น การท่องเที่ยว ออกกาลังกาย สังสรรค์ เป็นต้น โดยมี
จุดประสงค์เพื่อการใช้งานส่วนตัว

และรูปภาพที่เป็นเกี่ยวกับบทบาทของผู้ดาเนินรายการข่าว พร้อมข้อความสั้นๆ ระบุเนื้อหา
เช่น การรับรางวัล ก่อนและหลังดาเนินรายการ เป็นต้น โดยในบางครั้งจะมีการโพสต์โต้ตอบกับผู้
ที่ติดตามบ้าง ส่วนการโพสต์วิดีโอพร้อมข้อความ ดังรูปภาพตัวอย่างดังนี้

การสื่อสารผ่านเฟซบุ๊ค ของเขมสรณ์ หนูขาว พบว่ามีรูปแบบการสื่ อสารด้ว ยรูปภาพ
พร้ อ มข้อ ความทุ ก ครั้ ง ส่ ว นวั ต ถุ ป ระสงค์ ในการสื่ อ สาร พบว่าเพื่ อ การใช้ งานส่ ว นตั ว มากที่ สุ ด
รองลงมาคือเพื่อการประชาสัมพันธ์ผลงาน และสร้างปฏิสัมพันธ์ ตามลาดับ
โดยวิธีการสื่อสารในเฟซบุ๊ค พบว่าลักษณะการโพสต์เป็นการแชร์รูปภาพพร้อมข้อความมา
จากอินสตาแกรม แต่ไม่ได้มีการแชร์ทุกรูปภาพที่โพสต์ในอินสตาแกรม โดยลักษณะของเนื้อหาไม่มี
ความแตกต่างจากเนื้อหาในอินตาแกรม คือแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะคือ รูปภาพที่เกี่ยวกับกิจกรรม
ส่วนตัว และรูปภาพที่เกี่ยวกับบทบาทผู้ดาเนินรายการข่าว ดังรูปภาพตัวอย่างดังนี้

91

โดยสรุปพบว่าจากการสื่อสารของเขมสรณ์ หนูขาว สะท้อนองค์ประกอบในด้านตาแหน่ง
มากที่สุด จากการโพสต์รูปภาพพร้อมข้อความที่บ่งบอกให้ผู้ติดตามทราบว่ามีตาแหน่งหน้าที่การงาน
เป็นผู้ดาเนินรายการ โดยเป็นรูปที่เกี่ยวกับการทางานเป็นหลัก รองลงมาคือองค์ประกอบด้านการ
เชื่อมต่อและปฏิกริยาตอบกลับ จากการโพสต์ตอบกลับผู้ติดตามซึ่งเข้ามาแสดงความคิดเห็นในโพสต์
ต่ างๆ ในขณะที่ อ งค์ ป ระกอบการความรู้ แ ละประสบการณ์ พบว่ า มี ลั ก ษณะเป็ น ความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ด้านการเป็ น ผู้ดาเนิ นรายการข่าว จากรูปภาพที่เกี่ยวกับการทาหน้าที่เป็นผู้ ดาเนิน
รายงานในงานต่างๆ ที่ไม่ใช่รายการข่าวที่ทาหน้าที่ประจา

4. การสื่อสารของศิรัถยา อิศรภักดี
ตาราง 10 แสดงการสื่อสารของศิรัถยา อิศรภักดี

จานวนการโพสต์

ทวิตเตอร์
8

จานวนโพสต์ (ครั้ง)
เฟซบุ๊ค
แฟนเพจ
62
57

อินสตาแกรม
51

รวม
178

รูปแบบการสื่อสาร
ข้อความ
รูปภาพ
วิดีโอ
ข้อความ+รูปภาพ
ข้อความ+วิดีโอ
ข้อความ+Link
รีทวิต
อื่นๆ
วัตถุประสงค์การสื่อสาร
รายงานข่าว / เผยแพร่ขา่ ว

6
2
-

10
5
42
2
3
-

41
14
2
-

20
31
-

57
25
87
4
3
2
-

3

-

58

-

61
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อธิบายเพิ่มเติมข่าว
วิเคราะห์ข่าว
แสดงความเห็นส่วนตัว
ประชาสัมพันธ์ผลงาน
สร้างปฏิสัมพันธ์
ใช้งานส่วนตัว
องค์ประกอบแบรนด์บุคคล
ความรู้ และประสบการณ์
ตาแหน่ง
การสนับสนุน และมีผู้สนับสนุน
เครื่องหมาย
ค่านิยมของสังคม และบริบท
การเชื่อมต่อ และปฏิกริยาตอบกลับ

4

11
18
1
32

2
5
-

19
32

13
42
1
68

3
2
3
-

18
17
2
2
12

21
1
2
44
-

21
19
11
-

62
37
17
49
12

การสื่อสารผ่านทวิตเตอร์ของศิรัถยา อิศรภักดี พบว่ามีรูปแบบการสื่อสารด้วยการทวิตข้อ
ความและรีทวิตข้อความ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสื่อสารเพื่อการใช้งานส่วนตัว และการรายงาน
ข่าวหรือเผยแพร่ข่าว ตามลาดับ
โดยวิธีการสื่อสารในทวิตเตอร์ พบว่ามีความถี่ในการทวิตค่อนข้างน้อยมาก โดยลักษณะใน
การทวิตข้อความเองที่เป็นข่าวเศรษฐกิจ และข้อความที่เป็นความเห็นส่วนตัว ส่วนการรีทวิตพบว่า
เป็นการรีทวิตข้อความที่เป็นข้อคิดและแนวคิดในการดารงชีวิต

การสื่อสารผ่านเฟซบุ๊คของศิรัถยา อิศรภักดี พบว่ามีรูปแบบการสื่อสารด้วยรูปภาพพร้อม
ข้อความมากที่สุด รองลงมาคือการโพสต์ข้อความอย่างเดียว รูปภาพอย่างเดียว ข้อความพร้อมลิงก์
ไปเวปไซต์ต้นทาง และวิดีโอพร้อมข้อความ โดยมีวัตถุประสงค์ในการสื่อสารเพื่อการใช้งานส่วนตัว
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มากที่สุด รองลงมาคือเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงาน แสดงความเห็ นส่วนตัว และสร้างปฏิสั มพันธ์
ตามลาดับ
โดยวิธีการสื่อสารในเฟซบุ๊ค พบว่ามีลักษณะการโพสต์ข้อความแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ
การโพสต์เนื้ อหาที่เกี่ยวข้องกับ ข่าวเศรษฐกิจ เช่นการแชร์ลิงก์จากเวปไซต์ต้นทางที่เป็นบทความ
เกี่ยวข้องกับข่าวเศรษฐกิจและการบริหารการเงิน โดยพบว่ามักเป็นแชร์จากแฟนเพจ Wealth Me
up ของตนเอง

ลักษณะต่อมาคือการโพสต์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ผู้ดาเนินรายการข่าว เช่นการ
โพสต์รูปภาพเบื้องหลังการทางาน หรือการโพสต์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของตนเอง โดยมีทั้งการ
โพสต์เริ่มต้นในเฟซบุ๊ค และแชร์มาจากอินสตาแกรม
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และลักษณะสุดท้ายคือการโพสต์เนื้อหาที่เป็นลักษณะข้อคิด หรือแนวทางการดาเนินชีวิต
โดยโพสต์ในลักษณะของบทความ โดยติดแฮชแทก #ศิรัถยาหัดเขียน

การสื่อสารผ่านเฟซบุ๊ค แฟนเพจของศิรัถยา อิศ รภักดี พบว่ามีรูปแบบการสื่อสารด้ว ย
ข้อความมากที่สุด รองลงมาคือโพสต์ข้อความพร้อมรูปภาพ และวิดีโอพร้อมข้อความ ตามลาดับ
ส่วนวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร พบว่าเพื่อเพื่อรายงานข่าวและเผยแพร่ข่าวมากที่สุด รองลงมาเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ผลงาน และแสดงความเห็นส่วนตัว
โดยวิธีการสื่อสารในเฟซบุ๊คแฟนเพจ พบว่ามีลักษณะการโพสต์เป็น 3 ลักษณะดังนี้ การบท
ข้อความในลักษณะสรุปข่าวเศรษฐกิจประจาวัน
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บทความที่มีเนื้ อหาเกี่ยวกับข่าวเศรษฐกิจและการบริห ารการเงิน โดยเป็นการโพสต์เป็น
บทความพร้อมรูปภาพประกอบ

และการโพสต์ในลักษณะประชาสัมพันธ์ผลงานของศิรัถยา อิศรภักดี โดยมีทั้งการโพสต์รูป
ภาพพร้อมข้อความระบุเนื้อหาเกี่ยวกับรูปภาพนั้น และคลิปวิดีโอผลงานของศิรัถยา โดยมีข้อความ
ระบุเนื้อหาประกอบ

96
การสื่อสารผ่านอินสตาแกรมของศิรัถยา อิศรภักดี พบว่ามีรูปแบบการสื่อสารด้วยรูปภาพ
พร้ อมข้อความมากที่ สุ ด รองลงมาคือ โพสต์ รูป ภาพอย่างเดี ยว ส่ ว นวัตถุป ระสงค์ในการสื่ อสาร
พบว่าเพื่อใช้งานส่วนตัวมากที่สุด รองลงมาเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงาน
โดยวิธีการสื่อสารในอินสตาแกรม พบว่า มีลักษณะการโพสต์อยู่ 2 ลักษณะ คือ เนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับบทบาทการทางานของศิรัถยา ทั้งการทางานในฐานะผู้ดาเนินรายการตามงานต่างๆ
เบื้องหลังการทางาน หรือการประชาสัมพันธ์ผลงานในสื่อโทรทัศน์

และเนื้ อหาที่ เกี่ย วกับ กิจกรรมส่ ว นตัว เช่น การท่ องเที่ยว การสั งสรรค์ เป็ นต้น โดยมี
รูปแบบการโพสต์ทั้งที่เป็นรูปภาพอย่างเดียว และรูปภาพพร้อมเนื้อหาอธิบายเกี่ยวกับรูปภาพนั้น
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โดยสรุปพบว่า การสื่อสารของศิรัถยา อิศรภักดี สะท้อนองค์ประกอบแบรนด์บุคคลด้าน
ความรู้และประสบการณ์ มากที่สุด ทั้งที่เป็นความรู้และประสบการณ์ ในด้านข่าวเศรษฐกิ จ และ
ความรู้และประสบการณ์ด้านการเป็นผู้ดาเนินรายการ รองลงมาคือองค์ประกอบด้านค่านิยมของ
สั งคมและบริ บ ท จากเนื้ อหาข่าวที่ เกี่ยวข้องกับข่ าวเศรษฐกิ จ ส่ ว นองค์ป ระกอบด้านต าแหน่ ง
พบว่าส่วนใหญ่เป็นการโพสต์รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับการทางานในลักษณะเบื้องหลังการทางาน

5. การสื่อสารของพีระวัฒน์ อัฐนาค
ตาราง 11 แสดงการสื่อสารของพีระวัฒน์ อัฐนาค

จานวนการโพสต์

ทวิตเตอร์
458

จานวนโพสต์ (ครั้ง)
เฟซบุ๊ค
แฟนเพจ
71
50

อินสตาแกรม
91

รวม
670

รูปแบบการสื่อสาร
ข้อความ
รูปภาพ
วิดีโอ
ข้อความ+รูปภาพ
ข้อความ+วิดีโอ
ข้อความ+Link
รีทวิต
อื่นๆ
วัตถุประสงค์การสื่อสาร
รายงานข่าว / เผยแพร่ขา่ ว
อธิบายเพิ่มเติมข่าว
วิเคราะห์ข่าว
แสดงความเห็นส่วนตัว
ประชาสัมพันธ์ผลงาน

54
68
336
-

8
2
21
28
8
-

10
2
20
8
-

88
3
-

18
2
21
172
41
76
336
-

390
38

22
6
33

36
16

1
30

449
6
127
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สร้างปฏิสัมพันธ์
ใช้งานส่วนตัว
องค์ประกอบแบรนด์บุคคล
ความรู้ และประสบการณ์
ตาแหน่ง
การสนับสนุน และมีผู้สนับสนุน
เครื่องหมาย
ค่านิยมของสังคม และบริบท
การเชื่อมต่อ และปฏิกริยาตอบกลับ

-

2
22

-

58

2
80

281
409
-

32
12
6
27
17

25
37
20

8
16
17
7
35

346
28
23
480
72

การสื่อสารผ่านทวิตเตอร์ของพีร ะวัฒน์ อัฐนาค พบว่ามีรูปแบบการสื่อสารด้วยการรีทวิ
ตข้อความมากที่สุด รองลงมาคือทวิตข้อความพร้อมลิงก์ และทวิตข้อความพร้อมรูปภาพ โดยมี
วัตถุประสงค์ในการสื่อสารเพื่อรายงานข่าวหรือเผยแพร่ข่าวมากที่สุด รองลงมาเพื่อประชาสัมพันธ์
ผลงาน
โดยวิธีการสื่อสารในทวิตเตอร์ พบว่า เนื้อหาส่วนใหญ่ที่สื่อสารจะเป็นข่าวในประเทศที่อยู่ใน
ความสนใจของสังคม โดยมีลักษณะการสื่อสารดังนี้ การรีทวิตข้อความจากสานักข่าวในประเทศเป็น
หลัก

ทวิตข้ อ ความพร้ อ มกับ ลิ งก์ไปยั งเวปไซต์ต้ น ทาง และทวิ ตข้ อความพร้อ มกั บ รูป ภาพใน
ลักษณะการประชาสัมพันธ์รายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี โดยมีพื้นฐานจากเนื้อหาข่าวเป็น
หลัก
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นอกจากนี้ ยังพบว่ามีการทวิตข้อความในลั กษณะการประชาสั มพันธ์เฟซบุ๊คแฟนเพจของ
ตนเอง ก่อนการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊ค (Facebook Live)
การสื่อสารผ่านเฟซบุ๊คของพีร ะวัฒน์ อัฐนาค พบว่ามีรูปแบบการสื่อสารด้วยการโพสต์รูป
ภาพพร้อมข้อความมากที่สุด รองลงมาคือโพสต์วิดีโออย่างเดียว วิดีโอพร้อมข้อความ ข้อความอย่าง
เดียว และรูปภาพอย่างเดียว โดยมีวัตถุประสงค์ในการสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานมากที่สุด
รองลงมาเพื่ อ รายงานข่าวหรื อเผยแพร่ข่ าว ใช้ งานส่ ว นตั ว แสดงความเห็ น ส่ ว นตั ว และสร้าง
ปฏิสัมพันธ์
โดยวิธีการสื่อสารในเฟซบุ๊ ค พบว่า เนื้อหาที่โพสต์ในเฟซบุ๊คค่อนข้างหลากหลาย และมี
สัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน แต่ลักษณะที่เด่นชัดคือการประชาสัมพันธ์ผลงาน ด้วยการแชร์คลิปวิดีโอจาก
แฟนเพจของตนเอง โพสต์รูปภาพพร้อมข้อความเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานก่อนถ่ายทอดสดผ่าน
เฟซบุ๊คในแฟนเพจ (Facebook Live)
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นอกจากนี้ยังมีการโพสต์รูปภาพพร้อมข้อความเพื่อแสดงถึงบทบาทของผู้ดาเนินรายการข่าว
เช่น เบื้องหลังการทางาน กิจกรรมของสถานีโทรทัศน์ต้นสังกัด หรือการรับรางวัลอันเกี่ยวเนื่องจาก
บทบาทผู้ดาเนินรายการข่าว

และอีกลั กษณะหนึ่ งที่พบบ่อยคือการใช้งานในประเด็นที่ ไม่เกี่ยวข้องกับบทบาทผู้ดาเนิน
รายการข่าว หรือเนื้อหาข่าว โดยโพสต์ข้อความสอบถามความคิดเห็น โพสต์รูปภาพกิจกรรมส่วนตัว
เช่น การท่องเที่ยง การออกกาลังกาย เป็นต้น
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การสื่อสารผ่านเฟซบุ๊คแฟนเพจของพีร ะวัฒน์ อัฐนาค พบว่ามีรูปแบบการสื่อสารด้วยการ
โพสต์วิดีโอมากที่สุด รองลงมาคือโพสต์ข้อความอย่างเดียว ข้อความพร้อมลิงก์เวปไซต์ต้นทาง และ
รูปภาพพร้อมข้อความ โดยมีวัตถุประสงค์ในการสื่อสารเพื่อรายงานข่าวหรือเผยแพร่ข่าวมากที่สุด
รองลงมาเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงาน
โดยวิธีการสื่อสารในเฟซบุ๊คแฟนเพจ พบว่ามีเนื้อหาที่เกี่ ยวข้องกับการรายงานข่าวเป็นหลัก
โดยการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊ค (Facebook Live) ด้วยการจัดรายการลักษณะการเล่าข่าวร่วมกับผู้
ดาเนินรายการข่าวหญิงของสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีอีก 1 คน โดยเป็นข่าวและประเด็นที่อยู่ในความ
สนใจของสังคม โดยมีเวลาแน่นอนคือช่วง 08.00 น. ของทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ความยาวประมาณ 1
ชั่วโมง

โดยมักมีการประชาสัมพันธ์ด้วยการโพสต์เป็นข้อความพร้อมรูปภาพ หรือข้อความอย่างเดียวก่อน
ในช่วงเย็นของวันก่อนหน้า นอกจากนี้ยังมีการโพสต์ข้อความเป็นเนื้อหาข่าว หรือข้อความพร้อมกับ
ลิงก์ไปเวปต้นทางในประเด็นข่าวที่อยู่ในความสนใจ
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การสื่อสารผ่านอินสตาแกรมของพีร ะวัฒน์ อัฐนาค พบว่ามีรูปแบบการสื่อสารด้วยการโพ
สต์รูปภาพพร้อมข้อความมากที่สุด รองลงมาคือโพสต์วิดีโอพร้อมข้อความ โดยมีวัตถุประสงค์ในการ
สื่อสารเพื่อการใช้งานส่วนตัวมากที่สุด รองลงมาเพื่อประชาสัมพั นธ์ผลงาน และรายงานข่าวหรือ
เผยแพร่ข่าว
โดยวิธีการสือสารในอินสตาแกรม พบว่าลักษณะการสื่อสารส่วนใหญ่เป็นการโพสต์รูปภาพ
พร้อมข้อความเกี่ยวกับเนื้อหาในรูปภาพนั้น โดยพบว่าส่วนใหญ่จะเป็นรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
ส่วนตัว การท่องเที่ยว ออกกกาลังกาย สังสรรค์ เป็นต้น และอีกลักษณะที่พบคือการโพสต์รูปภาพ
พร้อมข้อความความเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของตนเองในรายการโทรทัศน์

โดยสรุปพบว่า การสื่อสารของพีร ะวัฒน์ อัฐนาค สะท้อนองค์ประกอบแบรนด์บุคคลด้าน
ค่านิยมของสังคมและบริบทมากที่สุด จากเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับข่าวและสถานการณ์ที่อยู่ในความ
สนใจ โดยเป็นข่าวในประเทศส่วนใหญ่ โดยมีรูปแบบการสื่อสารที่แตกต่างกันในแต่ละสื่อ รองลงมา
คือองค์ประกอบด้านความรู้และประสบการณ์ โดยพบว่ามีทั้งที่เป็นความรู้และประสบการณ์ด้านข่าว
จากการโพสต์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับข่าว และความรู้และประสบการณ์ด้านการเป็นผู้ดาเนินรายการ
จากเนื้อหาที่บ่งบอกถึงตาแหน่งผู้ดาเนินรายการข่าว
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6. รูปแบบการสื่อสารของผู้ดาเนินรายการข่าว
ตาราง 12 แสดงการเปรียบเทียบรูปแบบการสื่อสารของผู้ดาเนินรายการข่าว
ครั้ง (ร้อยละ)
จานวนการโพสต์ทั้งหมด

สุทธิชัย
1,531
(100)

รูปแบบการสื่อสารของผู้ดาเนินรายการข่าว
ข้อความ
65
(4.24)
รูปภาพ
วิดีโอ
ข้อความ+รูปภาพ
ข้อความ+วิดีโอ
ข้อความ+Link
Retweet
อื่นๆ

เขมสรณ์
42
(100)

ศิรัถยา
178
(100)

พีระวัฒน์
670
(100)

-

57
(32.02)
25
(14.04)
-

18
(2.69)
2
(0.31)
21
(3.14)
172
(25.68)
41
(6.13)
76
(11.35)
336
(50.16)
-

-

-

-

397
(25.93)
256
(16.72)
367
(23.97)
446
(29.14)
-

40
(95.24)
2
(4.76)
-

87
(48.88)
4
(2.25)
3
(1.69)
2
(1.12)
-

จากตารางข้างต้นพบว่า รูปแบบการสื่อสารที่ผู้ดาเนินรายการข่าวทั้ง 4 คน เลือกใช้มาก
ที่สุดคือ ข้อความพร้อมกับรูปภาพประกอบ โดยพบว่ามีสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับรูปแบบ
การสื่อสารด้วยข้อความพร้อมวิดีโอ แม้ผู้ดาเนินรายการข่าวทั้ง 4 คนจะเลือกใช้เช่นกัน แต่มีสัดส่วน
ความถี่ในการใช้ค่อนข้างน้อยกว่า ในขณะที่รูปแบบการใช้ข้อความอย่างเดียวพบในผู้ดาเนินรายการ
ข่าวทุกคนยกเว้นเขมสรณ์ หนูขาว เช่นเดียวกับรูปแบบการใช้ข้อความพร้อมลิงก์ไปเวปไซต์ต้นทาง
และการรีทวิต (ในกรณีของทวิตเตอร์) และจากตารางจะพบว่าศิรัถยา อิ ศรภักดีเป็นเพียงคนเดียวที่
มีรูปแบบการสื่อสารครบทุกรูปแบบ รองลงมาคือพีร ะวัฒน์ อัฐนาค ในขณะที่สุทธิชัย หยุ่น จะ
พบว่ามีรูปแบบการใช้ข้อความกากับด้วยทุกครั้งในการใช้งาน ส่วนเขมสรณ์ หนูขาวมีรูปแบบการใช้
งานเพียงข้อความพร้อมรูปภาพ และข้อความพร้อมวิดีโอ โดยจัดเป็นผู้ดาเนินรายการข่าวที่มีความถี่
ในการสื่อสารต่าที่สุด
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7. วัตถุประสงค์การสื่อสารของผู้ดาเนินรายการข่าว
ตาราง 13 แสดงการเปรียบเทียบวัตถุประสงค์การสื่อสารของผูด้ าเนินรายการข่าว
ร้อยละ (ครั้ง)
จานวนการโพสต์ทั้งหมด

สุทธิชัย
1,531
(100)

เขมสรณ์
42
(100)

ศิรัถยา
178
(100)

พีระวัฒน์
670
(100)

825
(53.88)
-

-

61
(34.26)
-

449
(67.01)
-

347
(22.66)
237
(15.48)
405
(26.45)
-

-

-

-

2
(4.76)
12
(28.57)
4
(9.52)
28
(66.66)

13
(7.30)
42
(23.59)
1
(0.56)
68
(38.20)

6
(0.89)
127
(18.95)
2
(0.29)
80
(11.94)

วัตถุประสงค์การสื่อสารของผู้ดาเนินรายการข่าว
รายงานข่าว/เผยแพร่ขา่ ว
อธิบายเพิ่มเติมข่าว
วิเคราะห์ข่าว
แสดงความเห็นส่วนตัว
ประชาสัมพันธ์ผลงาน
สร้างปฏิสัมพันธ์
ใช้งานส่วนตัว

-

จากตารางข้างต้นจะพบกว่า วัตถุประสงค์ในการสื่อสารที่ผู้ดาเนินรายการทั้ง 4 คน ใช้ใน
การสื่อสารมากที่สุดคือการประชาสัมพันธ์ผลงานตัวเอง รองลงมาคือการแสดงความเห็นส่วนตัวของ
ตนเอง นอกจากนี้จะพบว่าวัตถุประสงค์ในการรายงานข่าวหรือเผยแพร่ข่าว มีเพียงเขมสรณ์ หนู
ขาวเพี ย งคนเดี ย วที่ ไม่ ได้ สื่ อ สารเพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ นี้ ในขณะที่ ก ารใช้ งานส่ ว นตั ว และการสร้ า ง
ปฏิสัมพันธ์พบว่า มีเพียงสุทธิชัย หยุ่นเพียงคนเดียวที่ไม่ใด้สื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์นี้

8. องค์ประกอบแบรนด์บุคคลของผู้ดาเนินรายการข่าว
ตาราง 14 แสดงการเปรียบเทียบองค์ประกอบแบรนด์บคุ คลของผูด้ าเนินรายการข่าว

จานวนการโพสต์ทั้งหมด

สุทธิชัย
1,531
(100)

ร้อยละ (ครั้ง)
เขมสรณ์
ศิรัถยา
42
178
(100)
(100)

พีระวัฒน์
670
(100)
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องค์ประกอบแบรนด์บุคคลของผู้ดาเนินรายการข่าว
ความรู้ และประสบการณ์
ตาแหน่ง
การสนับสนุน และมีผู้สนับสนุน
เครื่องหมาย
ค่านิยมของสังคม และบริบท
การเชื่อมต่อ และปฏิกริยาตอบกลับ

1,531
(100)
373
(24.36)
1,494
(97.58)
-

5
(11.90)
15
(35.71)
5
(11.90)
-

62
(34.83)
37
(20.78)
17
(9.55)
-

346
(51.64)
28
(4.17)
23
(3.48)
-

-

49
(27.37)
12
(6.74)

480
(71.64)
72
(10.74)

10
(23.80)

จากตารางข้างต้น จะพบว่าองค์ประกอบของแบรนด์บุคคลที่สะท้อนผ่านการสื่อสารของผู้
ดาเนินรายการข่าวทั้ง 4 คนที่มีร่วมกันคือ องค์ประกอบด้านความรู้และประสบการณ์ ซึ่งพบว่าการ
สื่อสารของผู้ดาเนินรายการทั้ง 4 คน องค์ประกอบด้านความรู้และประสบการณ์ใน 2 ลักษณะ คือ
ความรู้และประสบการณ์ในด้านข่าว และความรู้และประสบการณ์ในด้านการเป็นผู้ดาเนินรายการ
ในขณะที่ด้านการสนั บ สนุ น และมีผู้ ส นับ สนั บสนุน ซึ่งผู้ ดาเนินรายการทั้ง 4 คนสะท้ อนจากการ
สื่อสารเหมือนกัน พบว่าทั้ง 4 คนล้วนใช้บุคคลอื่นมาสนับสนุนตนเอง ในลักษณะการโพสต์รูปภาพคู่
กับบุคคลนั้นๆ
ส่วนองค์ประกอบด้านค่านิยมของสังคมและบริบท พบว่ามีเพียงเขมสรณ์ หนูขาว ที่การ
สื่อสารไม่สะท้อนองค์ประกอบนี้ โดยลักษณะของการสื่อสารของผู้ดาเนินรายการข่าวอีก 3 คน ที่
สะท้อนองค์ประกอบนี้ คือการโพสต์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับข่าวและสถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจ ณ
ขณะนั้น
องค์ประกอบด้านตาแหน่ง พบว่ามีเพียงสุทธิชัย หยุ่นที่การสื่อสารไม่สะท้อนองค์ประกอบนี้
โดยลักษณะของการสื่อสารของผู้ดาเนินรายการข่าวอีก 3 คน ที่สะท้อนองค์ประกอบนี้ คือการโพสต์
เนื้ อหาที่บ่ งบอกให้ ผู้ติดตามทราบว่าตนเองมีห น้าที่การงานเป็นผู้ ดาเนินรายการข่าว ในลักษณะ
เบื้องหลังการทางาน หรือภาพที่เกี่ยวข้องกับการทางาน เป็นต้น
องค์ประกอบด้านการเชื่อมต่อ และปฏิกริยาตอบกลับ พบว่ามีเพียงสุทธิชัย หยุ่นที่การ
สื่อสารไม่สะท้อนองค์ประกอบนี้ โดยลักษณะของการสื่อสารของผู้ดาเนินรายการข่าวอีก 3 คน ที่
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สะท้อนองค์ประกอบนี้ คือการโพสต์ตอบผู้ที่ติดตามซึ่งเข้ามาแสดงความคิดในโพสต์ของผู้ดาเนิน
รายการข่าว

โดยสรุปจากการเก็บข้อมูลทั้งการสัมภาษณ์รวมทั้งการถอดเทปสัมภาษณ์ผู้ดาเนินรายการ
ข่าว และการติดตามการใช้สื่อออนไลน์ของกลุ่มผู้ดาเนินรายการข่าวพบว่า
การกาหนดและสื่อสารแบรนด์บุคคลของผู้ดาเนินรายการข่าว จากการสัมภาษณ์และถอด
เทปสัมภาษณ์กลุ่มผู้ดาเนินรายการข่าวพบว่า คุณลักษณะที่ผู้ดาเนินรายการข่าวทุกคนระบุว่าควรมี
ในแบรนด์บุคคลของผู้ดาเนินรายการข่าวโทรทัศน์คือ “ความน่าเชื่อถือ” สอดคล้องกับองค์ประกอบ
แบรนด์บุคคลที่สะท้อนมาจากการสื่อสารของผู้ดาเนินรายการข่าวทั้ง 4 คน คือองค์ประกอบ “ด้าน
ความรู้และประสบการณ์ ” ซึ่งแบ่ งได้ 2 ลั กษณะคือ ความรู้และประสบการณ์ ในด้านข่าว และ
ความรู้และประสบการณ์ในด้านการเป็นผู้ดาเนินรายการข่าว
ในขณะที่องค์ประกอบแบรนด์บุคคลของสุทธิชัย หยุ่น ที่สะท้อนออกมาการสื่อสารที่เด่นชัด
คือด้านความรู้และประสบการณ์ และด้านค่านิยมสังคมและบริบท ซึ่งสอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ที่
สรุปได้ว่าแบรนด์บุคคลของสุทธิชัย หยุ่น คือความเป็นสื่อมวลชนมืออาชีพที่เน้นนาเสนอข่าว โดย
การสื่อสารของสุทธิชัย หยุ่น ล้วนมีพื้นฐานของเนื้อหาในการนาเสนอมาจากข่าวทั้งสิ้น โดยส่วน
ใหญ่ มักเป็ น ข่าวต่างประเทศ และนาเสนอทั้งที่ เป็ นการรายการงานข่าว เผยแพร่ข่าว และการ
วิเคราะห์ข่าว
องค์ประกอบแบรนด์บุคคลของเขมสรณ์ หนูขาว ที่สะท้อนออกมาจากการสื่อสารคือ ด้าน
ตาแหน่ งซึ่งพบว่าเป็ นลักษณะการบ่งบอกให้ ผู้ติดตามทราบว่าตนเองมีบทบาทหน้าที่เป็นผู้ดาเนิน
รายการข่าว ด้านการเชื่อมต่อและปฏิกริ ยาตอบกลับจากตอบกลับความคิดเห็นของผู้ติดตาม ด้าน
ความรู้และประสบการณ์ ซึ่งเป็ นลักษณะความรู้และประสบการณ์ในด้านการเป็นผู้ดาเนินรายการ
โดยพบว่าเนื้อหาในการนาเสนอของเขมสรณ์ หนูขาว ส่วนใหญ่เป็นเนื้อหาที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับข่าว
แต่จะเป็นกิจกรรมอื่นๆ ที่นอกเหนือจากบทบาทหน้าที่ของผู้ดาเนินรายการข่าว ซึ่งสอดคล้องกับการ
สัมภาษณ์ที่ระบุว่า ต้องการนาเสนอมุมมองอื่น นอกจากการเป็นผู้ดาเนินรายการข่าวให้กับผู้ติดตาม
แต่ยังต้องคงความน่าเชื่อถือเพื่อไม่ให้ส่งผลต่อบทบาทผู้ดาเนินรายการ ซึ่งในการสื่อสารจะพบว่า แม้
จะมีการนาเสนอเนื้อหาที่เป็นกิจกรรมส่วนตัว แต่ก็จะพบการนาเสนอเนื้อหาที่บ่งบอกให้ผู้ติดตาม
ทราบว่าเขมสรณ์ มีหน้าที่เป็นผู้ดาเนินรายการข่าวอยู่ด้วย
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องค์ประกอบแบรนด์บุคคลของศิรัถยา อิศรภักดี ที่สะท้อนออกมาจากสื่อสารคือด้านความรู้
และประสบการณ์ในด้านข่าวเศรษฐกิจและด้านการเป็นผู้ดาเนินรายการ จากเนื้อหาข่าวเศรษฐกิจที่
เกี่ยวข้องกับการวางแผนการเงินและการลงทุน ประกอบกับการนาเสนอรูปภาพที่เห็นว่านอกจาก
เป็นผู้ดาเนินรายการข่าวทางโทรทัศน์แล้ว ยังเป็นผู้ดาเนินรายการในงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้าน
เศรษฐกิจด้วย นอกจากนี้ยังสะท้อนองค์ประกอบด้านค่านิยมของสังคมและบริบทจากเนื้อหาข่าวด้าน
เศรษฐกิจที่นาเสนอ ซึ่งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ที่สรุปได้ว่าแบรนด์บุคคลของศิรัถยา อิศรภักดี
คือผู้ดาเนินรายการข่าวเศรษฐกิจ
องค์ประกอบแบรนด์บุคคลของพีร ะวัฒน์ อัฐนาค ที่สะท้อนจากการสื่อสารคือค่านิยมของ
สังคมและบริบทจากเนื้อหาด้านข่าวที่อยู่ในความสนใจ โดยมีรูปแบบการนาเสนอในลักษณะรายงาน
และเผยแพร่ข่าวโดยเน้นนาเสนอด้วยการใช้ถ้อยคาที่เข้าใจง่าย และไม่เป็นทางการ นอกจากนี้ยัง
สะท้อนองค์ประกอบด้านความรู้และประสบการณ์ โดยเป็นลั กษณะของความรู้ด้านข่าวที่นาเสนอ
สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ที่สรุปได้ว่าแบรนด์บุคคลของพีร ะวัฒน์ อัฐนาค คือผู้ที่นาเสนอข่าว ที่
เข้าใจง่ายๆ เป็นกันเองกับผู้ชม
การรักษาแบรนด์บุคคลของผู้ดาเนินรายการข่าว จากการสัมภาษณ์และถอดเทปสัมภาษณ์
พบว่า ผู้ดาเนินรายการข่าวทั้ง 4 คน ไม่ได้มีการวางแผนในการรักษาแบรนด์บุคคลของตนเองเอาไว้
อย่างเป็นทางการว่าจะดาเนินการอย่างไร แต่จากติดตามการสื่อสารในสื่อออนไลน์พบว่าผู้ดาเนิน
รายการข่าวทั้ง 4 คน มีการสื่อสารด้วยเนื้อหาที่สะท้อนถึงแบรนด์บุคคลของตนเองเป็นส่วนใหญ่
โดยการสื่อสารของสุทธิชัย หยุ่น ส่วนใหญ่จะแสดงออกถึงการเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านข่าวโดยเฉพาะ
ข่าวต่างประเทศ, การสื่อสารของเขมสรณ์ หนูขาว มักจะแสดงถึงการบ่งบอกให้ผู้ติดตามทราบว่า
ตนเองมีบทบาทหน้าที่เป็นผู้ดาเนินรายการข่าว, การสื่อสารของศิรัถยา อิศรภักดี มักจะแสดงถึงการ
เป็นผู้ที่นาเสนอข่าวเศรษฐกิจ, และการสื่อสารของพีระวัฒน์ อิศรภักดี มักแสดงถึงการนาเสนอข่าว
ในลักษณะการรายงานข่าวและเผยแพร่ข่าว
ในขณะที่ความสม่าเสมอในการสื่อสารพบว่า เขมสรณ์ หนูขาว มีความสม่าเสมอในการโพ
สต์อยู่ในระดับที่ต่ามาก, ศิรัถยา อิศรภักดี มีความสม่าเสมอในการโพสต์อยู่ในระดับปานกลาง,
สุทธิชัย หยุ่ นและพีร ะวัฒ น์ อัฐนาค มีความสม่าเสมอในการโพสต์อยู่ในระดับสูง โดยจากการ
สั ม ภาษณ์ ผู้ เชี่ ย วชาญสรุ ป ได้ ว่ า การรัก ษาแบรนด์ บุ ค คลควรมี อ งค์ ป ระกอบ 2 ส่ ว นคื อ ความ
สม่าเสมอในการสื่อสาร และการรักษาไว้ซึ่งจุดยืนของแบรนด์ในการสื่อสาร โดยพบว่าจากผู้ดาเนิน
รายการ 4 คน มีเพียงสุทธิชัย หยุ่น ที่ครบองค์ประกอบทั้ง 2 ด้านชัดเจน ส่วนพีระวัฒน์ อัฐนาค
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มีความสม่าเสมอในการโพสต์ค่อนข้างสูง แต่ยังมีการนาเสนอเนื้อหาอื่นๆ ประกอบกับเนื้อหาหลักที่
เป็นแบรนด์บุคคลของตนเองด้วย ในขณะที่ศิรัถยา อิศรภักดี แม้มีความชัดเจนในเนื้อหาที่เน้นย้า
ความเป็นข่าวเศรษฐกิจ แต่ยังมีการนาเสนอเนื้ออื่นๆ ประกอบกันไปด้วย และยังมีความสม่าเสมอใน
การโพสต์ที่อยู่ในระดับปานกลาง และเขมสรณ์ หนูขาวพบว่ามีความสอดคล้องเพียงองค์ประกอบ
เดียวคือ ความชัดเจนในเนื้ อหาที่สื่อสารที่เน้นการนาเสนอกิจกรรมอื่นๆ ของตนเองนอกหน้าที่ผู้
ดาเนินรายการข่าว แต่มีความสม่าเสมอในการโพสต์ที่ค่อนข้างน้อยมาก

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง “การสื่อสารข้ามสื่อเพื่อสร้างแบรนด์บุคคลของผู้ดาเนินรายการข่าว” เป็นการ
วิจั ยเชิงคุณ ภาพ (Qualitative Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการกาหนดแบรนด์บุคคล
การสื่อสารแบรนด์บุคคล และการรักษาแบรนด์บุคคลของผู้ดาเนินรายการข่าวโทรทัศน์ โดยผู้วิจัย
แบ่ งการศึกษาเป็ น 2 ส่ วน คือ การสัมภาษณ์ เชิงลึ ก (In-depth Interview) รวมทั้งการถอดเทป
สั มภาษณ์ ผู้ ดาเนิ น รายการข่าวจ านวน 4 คน และผู้ เชี่ยวชาญจ านวน 4 คน ประกอบกับ การ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากสื่อออนไลน์ที่ผู้ดาเนินรายการทั้ง 4 คนใช้สื่อสาร โดย
สามารถสรุปผลตามปัญหานาวิจัยเป็น 3 ส่วน คือ การกาหนดแบรนด์บุคคลของผู้ดาเนินรายการข่าว
การสื่อสารแบรนด์บุคคลของผู้ดาเนินรายการข่าว และการรักษาแบรนด์บุคคลของผู้ดาเนินรายการ
ข่าว

สรุปผลการวิจัย
1. การกาหนดแบรนด์บุคคลของผู้ดาเนินรายการข่าว
การก าหนดแบรนด์ บุ ค คลของผู้ ด าเนิ น รายการข่ าว พบว่า ผู้ ด าเนิ น รายการข่ า วทุ ก คน
ตระหนักดีว่า การสร้างแบรนด์บุคคลของตนเองในลักษณะการสร้างตัวตนของตนเองให้เป็นที่รู้จักใน
สื่อออนไลน์นั้นมีความสาคัญต่อบทบาทหน้าที่ของผู้ดาเนินรายการข่าว แต่การกาหนดแบรนด์บุคคล
ของผู้ดาเนินรายการข่าวแต่ละคนขึ้นอยู่ปัจจัยพื้นฐานด้านตัวตนของแต่ละบุคคลเป็นหลัก ซึ่งสะท้อน
ออกมาด้วยการกาหนดบุคลิกของแบรนด์บุคคล และอัตลักษณ์ของแบรนด์บุคคล โดยการกาหนด
แบรนด์บุคลของผู้ดาเนินรายการข่าวพบว่ามีที่มาจากองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ การวิเคราะห์ตนเอง
การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย และการวิเคราะห์คู่แข่ง
การวิเคราะห์ตนเอง พบว่าผู้ดาเนินรายการข่าววิเคราะห์ตนเองบนพื้นฐานของหลักการเป็น
ผู้ดาเนินรายการข่าวที่ดีว่าควรเป็นอย่างไร ประกอบกับลักษณะส่วนตัวของตนเองเป็นอย่างไร และ
เป้าหมายในการทาหน้าที่ผู้ดาเนินรายการข่าวของตนเองเป็นอย่างไร ซึ่งสอดคล้องกับผู้เชี่ยวชาญที่ให้
ความส าคัญ กับ การวิเคราะห์ ตนเองเป็นอันดับแรกของการกาหนดตัวเอง โดยใช้ระบบความเชื่อ
พื้นฐานของบุคคลประกอบกับตัวตนที่แท้จริงของบุคคลนั้น ซึ่งพบว่าในการวิเคราะห์ตนเองของผู้
ด าเนิ น รายการข่ า วแต่ ล ะคนจะให้ ค วามส าคั ญ กั บ ลั ก ษณะพื้ น ฐานของตนเอง ความชื่ น ชอบ
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เป้าหมายในการทาหน้าหน้าที่ผู้ดาเนินรายการข่าว โดยทั้งหมดอยู่ภายใต้กรอบของการเป็นผู้ดาเนิน
รายการข่าวที่ดี
การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย พบว่าผู้ดาเนินรายการข่าววิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายด้วยพื้นฐาน
จากตนเอง โดยการคาดการณ์ พฤติกรรมและความชอบของกลุ่ มเป้ าหมายจากตนเอง ด้วยการ
เปลี่ยนมุมมองจากสถานะผู้ส่งสารไปเป็นผู้รับสาร แล้วประเมินว่าถ้าตนเองเป็นผู้รับสารจะต้องการสิ่ง
ใดบ้าง หรือมีพฤติกรรมอย่างไรบ้าง จากข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้เสพข่าวที่ตนเองมี ซึ่งไม่
สอดคล้องกับแนวทางของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งให้ความสาคัญกับการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายจากพฤติกรรม
และความชื่นชอบจากกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง โดยต้องระบุได้ว่าต้องการจะสร้างแบรนด์บุคคลกับใคร
บุคคลนั้นมีพฤติกรรมอย่างไร และมีการใช้สื่ออย่างไร ในขณะที่ผู้ดาเนินรายการข่าวไม่สามารถ
ระบุกลุ่มเป้าหมายของตนเอง รวมไปถึงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน แต่เป็นเพียง
การคาดการณ์จากมุมมองของตนเอง
การวิเคราะห์คู่แข่ง พบว่ามีเพียงสุทธิชัย หยุ่น และศิรัถยา อิศรภักดี ที่ให้ความสาคัญใน
การวิเคราะห์คู่แข่ง แต่เป็นวิเคราะห์ในลักษณะการคาดการณ์จากข้อมูลพื้นฐานของตนเองเท่านั้น
โดยไม่สามารถลงรายละเอียดได้ว่าลักษณะคู่แข่งของตนเองเป็นเช่นไร มีจุดเด่นและจุดด้อยด้านใด
แต่ลั ก ษณะการวิเคราะห์ คู่ แข่งของผู้ ดาเนิ นรายการข่าวเป็ นการคาดการณ์ จากตนเอง ใช้ ข้อมู ล
พื้นฐานของเอง ประกอบกับการวิเคราะห์จากมุมมองของตนเอง ในขณะที่เขมสรณ์ หนูขาว และพี
ระวัฒน์ อัฐนาค พบว่าไม่เคยมีการวิเคราะห์คู่แข่งเลย โดยระบุเพียงว่าไม่เคยมองว่ามีใครเป็นคู่แข่ง
ของตนเอง ซึ่งพบว่าที่เป็ น เช่นนี้ เนื่องจากผู้ ดาเนินรายการข่าวไม่สามารถจากัดขอบเขตได้ว่าจะ
วิเคราะห์คู่แข่งด้วยเกณฑ์อะไรบ้าง จากแนวทางของผู้เชี่ยวชาญพบว่า การวิเคราะห์คู่แข่งต้ องจากัด
ขอบเขตหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์คู่แข่งของตนเอง เช่น การใช้เกณฑ์วิธีการนาเสนอข่าว ประเด็น
ในการน าเสนอ หรื อ บุ ค ลิ ก ในการน าเสนอ เป็ น ต้ น โดยเกณฑ์ ในการพิ จ ารณานั้ น จะต้ อ งเป็ น
ลักษณะร่วมที่ผู้ดาเนินรายการข่าวคนนั้นมีอยู่ด้วย จากนั้นจึงวิเคราะห์จุดเหมือนและจุดแตกต่าง
ระหว่างตนเองกับคู่แข่ง รวมถึงวิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยของคู่แข่งด้วย ซึ่งจากผู้ดาเนินรายการ
ข่าวทั้ง 4 คน มีเพียงศิรัถยา อิศรภักดี เพียงคนเดียวที่สามารถระบุตัวตนของคู่แข่งได้ว่าเป็นใคร
แต่ยังขาดการวิเคราะห์คู่แข่งอย่างแท้จริง
ในส่วนการวิเคราะห์คู่แข่งของผู้ดาเนินรายการข่าวจึงสามารถสรุปได้ 2 ลักษณะคือ (1) การ
ไม่สามารถระบุเกณฑ์ในการวิเคราะห์คู่แข่งได้จึงทาให้ไม่ให้ความสาคัญกับการวิเคราะห์คู่แข่ง และ
(2) สามารถจากัดนิยามคู่แข่งของตนเองได้ว่าเป็นกลุ่มใด และมีใครบ้าง แต่ขาดการวิเคราะห์คู่แ ข่ง
อย่างจริงจัง ทราบเพียงแค่คู่แข่งของตนเองเป็นใคร
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จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทั้ง 3 ด้านของผู้ดาเนินรายการข่าว ซึ่งพบว่า มีพื้นฐานจาก
ตัวผู้ดาเนินรายการข่าวเป็นหลัก จึงสะท้อนออกมาด้วยการกาหนดบุคลิกของแบรนด์ และอัตลักษณ์
ของแบรนด์ของผู้ดาเนินรายการข่าวแต่ ละคน ซึ่งมีพื้นฐานมาจากการวิเคราะห์ตนเองเป็นหลัก โดย
พบทั้งการกาหนดบุคลิกของแบรนด์ และอัตลักษณะของแบรนด์ของผู้ดาเนินรายการข่าวแต่ละคน
ล้วนมีที่มาจากตัวตนของผู้ดาเนินรายการข่าวเอง โดยพบว่ามีคุณลักษณะร่วมกันของผู้ดาเนินรายการ
ข่ า วแต่ ล ะคนคื อ “ความน่ า เชื่ อ ถื อ ” ซึ่ ง เป็ น คุ ณ ลั ก ษณะที่ ผู้ ด าเนิ น รายการข่ า วระบุ ว่ า ควรมี
นอกจากนั้นเป็นลักษณะส่วนตัวของแต่ละบุคคล ที่ถูกกาหนดจากความเชื่อพื้นฐาน หรือเป้าหมาย
ในการเป็นผู้ดาเนินรายการข่าว โดยการกาหนดแบรนด์บุคคลของผู้ดาเนินรายการข่าว เป็นการนา
องค์ประกอบด้านการวิเคราะห์ตนเองมาเป็นหลักในการกาหนดแบรนด์บุคคล ในขณะที่องค์ประกอบ
ด้านการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย และการวิเคราะห์คู่แข่ง ล้วนมากมุมมองและการคาดการณ์ของตัว
ผู้ดาเนินรายการข่าวเอง โดยสามารถอธิบายได้ดังรูปต่อไปนี้
วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย

บุคลิกของแบรนด์บุคคล
วิเคราะห์ตนเอง
อัตลักษณ์ของแบรนด์บุคคล

วิเคราะห์คู่แข่ง

ในขณะที่การกาหนดแบรนด์บุคคลของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า การกาหนดบุคลิกของแบรนด์
ต้องเป็นบุคลิกตัวตนที่แท้จริงของผู้ดาเนินรายการข่าว โดยเลือกบุคลิกที่เชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมาย
โดยเป็นการนาองค์ประกอบการวิเคราะห์ตัวเอง และวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย มาเป็นพื้นฐานในการ
กาหนด ในขณะที่การกาหนดอัตลักษณ์ของแบรนด์ ต้องเป็นตัวตนที่แท้จริงของผู้ดาเนินรายการข่าว
เชื่ อ มโยงกั บ กลุ่ ม เป้ าหมาย และบ่ งบอกถึ งความโดดเด่ น ที่ แ ตกต่ า งจากคู่ แ ข่ ง โดยเป็ น การน า
องค์ประกอบการวิเคราะห์ตัวเอง การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย และวิเคราะห์คู่แข่ง มาเป็นพื้นฐานใน
การกาหนด โดยสามารถอธิบายได้ดังรูปภาพต่อไปนี้
วิเคราะห์ตนเอง

บุคลิกของแบรนด์บุคคล

วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
อัตลักษณ์ของแบรนด์บุคคล
วิเคราะห์คู่แข่ง
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2. การสื่อสารแบรนด์บุคคลของผู้ดาเนินรายการข่าว
การสื่อสารแบรนด์บุคคลของผู้ดาเนินรายการในสื่อออนไลน์ข่าวพบว่า การสื่อเพื่อใช้ในการ
สื่อสารของผู้ดาเนินรายการข่าวแต่ละคนเลือกจากความสามารถในการบริหารจัดการของตนเอง และ
ความคุ้ น เคยในการใช้ ง านสื่ อ นั้ น ๆ โดยสื่ อ ที่ ผู้ ด าเนิ น รายการข่ า วทุ ก คนเลื อ กใช้ คื อ เฟซบุ๊ ค
(Facebook) รองลงมาคื อ ทวิ ต เตอร์ (Twitter) และ อิ น สตาแกรม (Instagram) ซึ่ งมี ผู้ ด าเนิ น
รายการข่าวเลือกใช้ 3 คน เฟซบุ๊คแฟนเพจ (Fan Page) มีผู้ดาเนินรายการข่าวเลือกใช้ 2 คน และ
บล๊อก (Blog) พบว่ามีผู้ดาเนินรายการข่าวเลือกใช้เพียง 1 คน นอกจากนี้ยังสามารถจัดลักษณะการ
สื่อสารในแต่ละสื่อ คือ ทวิตเตอร์ เฟซบุ๊คแฟนเพจ และบล๊อก พบว่าถูกใช้งานเพื่อสื่อสารเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับข่าวเป็นหลัก ส่วนอินสตาแกรม พบว่าถูกใช้งานเพื่อสื่อสารเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว
ของผู้ดาเนินรายการข่าวแต่ละคน และและการประชาสัมพันธ์ผลงานเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่เฟซบุ๊ค
พบว่าถูกใช้งานเพื่อสื่ อสารทั้งเนื้ อหาที่ เกี่ยวข้องกับข่าว เนื้อหาที่เกี่ยวกับ เรื่องส่ ว นตัว และการ
ประชาสัมพันธ์ผลงาน
ในขณะเดียวกันวัตถุประสงค์ในการสื่อสารของผู้ดาเนินรายการข่าวแต่ละคนจะมีลักษณะ
แตกต่างกันไปตามลักษณะของแบรนด์บุคคลของแต่ละคนที่ถูกกาหนดขึ้นมาจากตัวตนและวิธีการคิด
แต่วัตถุประสงค์การสื่ อสารที่ถูกใช้เหมือนกันคือการประชาสั มพันธ์ผ ลงานของตนเอง ซึ่งพบว่าผู้
ดาเนิ น รายการข่าวมีสัดส่ วนการสื่ อสารเพื่อการประชาสัมพั นธ์ผ ลงานของตนเองถึง 1 ใน 3 ของ
จานวนการสื่อสารทั้งหมด และมีการประชาสัมพันธ์ผลงานตนเองในทุกสื่อออนไลน์ที่ใช้
การกาหนดเนื้อหาในการสื่อสาร พบว่าผู้ดาเนินรายการข่าวแต่ละคนกาหนดเนื้อหาในการ
สื่อสารที่มีความแตกต่างกัน แต่ล้วนมาจากปัจจัยพื้นฐานของตนเองสอดคล้องกับแบรนด์บุคคลของ
ตนเองที่ถูกกาหนดออกมา ไม่ขัดกับบุคลิกและอัตลักษณ์ของแบรนด์บุคคล แต่ลักษณะเนื้อหาที่ถูก
สื่ อสารถูก กาหนดจากตัว ผู้ ด าเนิ น รายการข่ าวในฐานะของผู้ ส่ งสารเพี ยงฝ่ ายเดี ยว ยังขาดความ
เชื่อมโยงกลั บ กลุ่ ม เป้ าหมายตามแนวทางของผู้ เชี่ยวชาญ ซึ่งมองว่าเนื้อหาที่ สื่ อสารนอกจากจะ
สะท้อนแบรนด์บุคคลแล้ว ยังควรเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายด้วย โดยพิจารณาความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายประกอบกันไปด้วย
ซึ่งการกาหนดเนื้ อหาในการสื่อสารของผู้ดาเนินรายการข่าวพบว่า สอดคล้องกับแบรนด์
บุคคลของแต่ละคนบุคคล ในขณะเดียวกันการสื่อสารของผู้ดาเนินรายการข่าวทุกคนก็สะท้อนถึง
“ความน่ าเชื่อ ” ซึ่งผู้ ดาเนิ น รายการข่าวทุ กคนระบุว่าเป็นลั กษณะที่ต้องมี ในแบรนด์บุคคลของผู้
ดาเนินรายการข่าว ผ่านองค์ประกอบด้าน “ความรู้และประสบการณ์ ” ที่สะท้อนออกมาจากการ
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สื่อสารของผู้ดาเนินรายการข่าวทุกคน โดยแบ่งได้ 2 ลักษณะคือ ความรู้และประสบการณ์ในด้าน
ข่าว และความรู้และประสบการณ์ในด้านการเป็นผู้ดาเนินรายการข่าว
ส่ ว นการก าหนดวิ ธี ก ารสื่ อ สารแบรนด์ บุ ค คลของผู้ ด าเนิ น รายการ พบว่ า มี ลั ก ษณะ
เช่นเดียวกับการกาหนดเนื้อหา โดยกาหนดจากพื้นฐานตัวตนของผู้ดาเนินรายการข่าวแต่ละคน ซึ่ง
ยังขาดการเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้ าหมายตามมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ โดยวิธีการสื่ อสารของผู้ดาเนิน
รายการข่าวพบว่ามี รูปแบบที่ค่อนข้างหลากหลาย โดยขึ้นอยู่กับลักษณะรูปแบบการสื่อสารในสื่อ
นั้นๆ
โดยสรุปพบว่า การกาหนดเนื้อหาและวิธีการสื่อสารแบรนด์บุคคลของผู้ดาเนินรายการข่าว
แต่ละบุคคล จะพบว่ามีลักษณะที่สอดคล้องกับแบรนด์บุคคลของตัวเอง แต่ยังขาดความเชื่อมโยงกับ
กลุ่มเป้าหมาย โดยมีลักษณะที่แตกต่างกันตามลักษณะแบรนด์บุคคลแต่ละบุคคล ซึ่งสะท้อนออกมา
จากการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ของแต่ละบุคคล ดังนี้
สุทธิชัย หยุ่น ที่องค์ประกอบแบรนด์บุคคลที่สะท้อนออกมาการสื่อสารที่เด่นชัด คือด้าน
ความรู้และประสบการณ์ และด้านค่านิยมสังคมและบริ บท ซึ่งสอดคล้องกับแบรนด์บุคคลของสุทธิ
ชัย หยุ่น คือความเป็นสื่อมวลชนมืออาชีพที่เน้นนาเสนอข่าว โดยการสื่อสารของสุทธิชัย หยุ่น ล้วน
มีพื้นฐานของเนื้ อหาในการนาเสนอมาจากข่าวทั้งสิ้น โดยส่วนใหญ่มักเป็นข่าวต่างประเทศ และ
นาเสนอทั้งที่เป็นการรายการงานข่าว เผยแพร่ข่าว และการวิเคราะห์ข่าว
เขมสรณ์ หนูขาว พบว่าการสื่อสารสะท้อนองค์ประกอบแบรนด์บุคคลด้านตาแหน่งมากที่สุด
ซึ่งพบว่าเป็นลักษณะการบ่งบอกให้ผู้ติดตามทราบว่าตนเองมีบทบาทหน้าที่เป็นผู้ดาเนินรายการข่าว
นอกจากนี้ยังสะท้อนด้านการเชื่อมต่อและปฏิกริยาตอบกลับจากตอบกลับความคิดเห็นของผู้ติดตาม
ด้านความรู้และประสบการณ์ซึ่งเป็นลักษณะความรู้และประสบการณ์ในด้านการเป็นผู้ดาเนินรายการ
โดยเนื้อหาในการนาเสนอของเขมสรณ์ หนูขาว ส่วนใหญ่เป็นเนื้อหาที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับข่าว แต่จะ
เป็นกิจกรรมอื่นๆ ที่นอกเหนือจากบทบาทหน้าที่ของผู้ดาเนินรายการข่าว ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะที่
เขมสรณ์ ต้องการสื่อสารบทบาทของตนเองในหลายๆ ด้านให้ผู้ติดตามได้เห็น นอกจากการเป็นผู้
นาเสนอข่าวในฐานะผู้ดาเนินรายการข่าวเพียงอย่างเดียว
ศิรัถยา อิศรภักดี พบว่าองค์ประกอบแบรนด์บุคคลที่สะท้อนออกมามากที่สุด คือด้านความรู้
และประสบการณ์ในด้านข่าวเศรษฐกิจและด้านการเป็นผู้ดาเนินรายการ จากเนื้อหาข่าวเศรษฐกิจที่
เกี่ยวข้องกับการวางแผนการเงินและการลงทุน ประกอบกับการนาเสนอรูปภาพที่เห็นว่านอกจาก
เป็นผู้ดาเนินรายการข่าวทางโทรทัศน์แล้ว ยังเป็นผู้ดาเนินรายการในงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้าน
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เศรษฐกิจด้วย นอกจากนี้ยังสะท้อนองค์ประกอบด้านค่านิยมของสังคมและบริบทจากเนื้อหาข่าวด้าน
เศรษฐกิจที่นาเสนอ ซึ่งสอดคล้องกับแบรนด์บุคคลของศิรัถยา ที่ต้องการสื่อสารว่าตนเองคือผู้ดาเนิน
รายการข่าว ที่นาเสนอเนื้อหาข่าวเศรษฐกิจและการเงินเป็นหลัก
พีระวัฒน์ อัฐนาค พบว่าองค์ประกอบแบรนด์บุคคลที่สะท้อนจากการสื่อสารคือค่านิยมของ
สังคมและบริบทจากเนื้อหาด้านข่าวที่อยู่ในความสนใจ โดยมีรูปแบบการนาเสนอในลักษณะรายงาน
และเผยแพร่ข่าวโดยเน้นนาเสนอด้วยการใช้ถ้อยคาที่เข้าใจง่าย และไม่เป็นทางการ นอกจากนี้ยัง
สะท้อนองค์ประกอบด้านความรู้และประสบการณ์ โดยเป็นลักษณะของความรู้ด้านข่าวที่นาเสนอ
สอดคล้องกับแบรนด์บุคคลของพีร ะวัฒน์ ที่ต้องการเป็นผู้นาเสนอข่าว ที่เข้าใจง่ายๆ เป็นกันเองกับ
ผู้ชม
โดยการสื่อสารของผู้ดาเนินรายการข่าวในแต่ละสื่อ พบว่าค่อนข้างแยกออกจากกันอย่าง
ชัดเจน มีความเชื่อมโยงกันเพียงแค่การแชร์เนื้อหาจากสื่อหนึ่งไปอีกสื่อหนึ่ง ในลักษณะที่เป็นเนื้อหา
เดียวกันแต่สื่อสารออกไปมากกว่าหนึ่งสื่อ และการประชาสัมพันธ์ในสื่อหนึ่งเพื่อให้ผู้ติดตามในสื่อนั้น
ตามไปติดตามเนื้อหาในอีกสื่อหนึ่งที่ผู้ดาเนินรายการต้องการใช้เป็นหลักในการนาเสนอเนื้อหาในเรื่อง
นั้นๆ โดยพบว่ามีเพียงสุทธิชัย หยุ่น เพียงคนเดียวที่มีการเชื่อมโยงการสื่อสารในลักษณะแบ่งเนื้อหา
เดียวกัน แต่ปรับเปลี่ยนวิธีการนาเสนอในแตกต่างกันในแต่ละสื่อ หรือพัฒนาเนื้อหาการสื่อสารในแต่
ละสื่อโดยมีพื้นฐานจากเรื่องเดียวกัน แต่ใช้วิธีการนาเสนอที่แตกต่างกัน ซึ่งลักษณะที่พบเป็นสัดส่วน
ที่น้อยมาก เมื่อเทียบกับความถี่ในการสื่อสารทั้งหมดของสุทธิชัย หยุ่น

3. การรักษาแบรนด์บุคคลของผู้ดาเนินรายการข่าว
การรักษาแบรนด์บุคคลของผู้ดาเนินรายการข่าว พบว่าในผู้ดาเนินรายการไม่ได้มีการวาง
แนวทางในการรักษาแบรนด์บุคคลของตนเองเอาไว้ว่าควรมีแนวทางในการดาเนินการอย่างไร โดย
พบว่า
การติดตามและประเมินผล ของผู้ดาเนินรายการข่าวเป็นลักษณะการติดตามเมื่อมีโอกาส
เท่านั้น ไม่ได้มีการติดตามทุกครั้งที่สื่อสารออกไป เช่นเดียวกับการประเมินผลซึ่งผู้ดาเนินรายการ
ข่าวไม่ได้มีการประเมินผลว่าหลังสื่อสารไปแล้วมีผลอย่างไรบ้าง หรือมีความคิดเห็นจากผู้ติดตาม
อย่างไร โดยเป็นการประเมินผลเมื่อมีโอกาส แต่เป็นการประเมินผลด้วยตนเองและมองจากมุมมอง
ของตนเอง โดยพิจารณาในฐานะที่ตนเองเป็นผู้รับสาร
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การรักษาไว้ซึ่งแบรนด์บุคคล พบว่าผู้เชี่ยวชาญทุกคนให้มุมมองต่อการรักษาไว้ซึ่งแบรนด์
บุคคลของผู้ดาเนินรายการข่าวว่าจะต้องรักษาจุดยืนของแบรนด์ และรักษาความสม่าเสมอในการ
สื่อสาร ซึ่งสอดคล้องกับการดาเนินการของผู้ดาเนินรายการข่าวเพียง 3 คนคือ สุทธิชัย หยุ่น, ศิ
รัถยา อิศรภักดี, และพีระวัฒน์ อัฐนาค โดยสุทธิชัย หยุ่น พบว่ามีการรักษาความสม่าเสมอในการ
สื่อสารแบรนด์บุคคลจากการสื่อสารที่มีความถี่ค่อนข้างสูง ขณะที่แบรนด์บุคคลที่สื่อสารออกมาก็มี
ความชัดเจนด้านการเป็นผู้รอบรู้ด้านข่าวสาร โดยเฉพาะข่าวต่างประเทศ ส่วนศิรัถยา อิศรภักดี มี
การสื่อสารที่มีความถี่ปานกลาง แต่มีความชัดเจนในแบรนด์บุคคลของการเป็นผู้ดาเนินรายการที่
เชี่ยวชาญด้านข่าวเศรษฐกิจ ในขณะที่พีร ะวัฒน์ อัฐนาค มีการสื่อสารที่มีความถี่ค่อนข้างสูง แต่
ความชัดเจนเรื่องประเด็นข่าวที่นาเสนออาจยังไม่ชัดเจนเพียงพอเมื่อเทียบกับอีก 2 คน ส่วนเขมสรณ์
หนูขาว แม้จะมีการสื่อสารชัดเจนว่าเน้นการนาเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับกิจกรรมส่วนตัว แต่มีความถี่
ในการสื่อสารค่อนข้างต่ามาก ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าแม้ผู้ดาเนินรายการข่าวจะไม่ได้มีการวางแผน
ในการรักษาแบรนด์บุคคลของตนเองเอาไว้ แต่วิธีการสื่อสารของผู้ดาเนินรายการข่าวบางท่านก็เพียง
พอที่จะทาให้เป็นการรักษาแบรนด์บุคคลของตนเองได้ ผ่านความสม่าเสมอในการสื่อสาร และการ
รักษาภาพลักษณ์ที่ชัดเจนของแบรนด์บุคคลในการสื่อสารแต่ละครั้ง

อภิปรายผล
จากงานวิ จั ย ของ The Pew Research Center for the People and the Press (2551,
อ้ า งถึ ง ใน เอกพล เธี ย รถาวร, 2557) พบว่ า ผู้ รั บ สารมี แ นวโน้ ม เลื อ กรั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารผ่ า นสื่ อ
อินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มที่จะพึ่งพาสื่อดั้งเดิมน้อยลง ขณะที่มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ (นิเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2559) ระบุว่า พฤติกรรมการในการรับข่าวสารในสื่อออนไลน์
ของประชาชนเลือกที่รับข่าวสารที่ถูกบอกต่อหรือแชร์มาจากคนใกล้ชิด บ่อยกว่าดูข่าวตรงจากสานัก
ข่ า วที่ เป็ น ทางการ ซึ่ งเป็ น ประเด็ น ที่ สื่ อ มวลชนมื อ อาชี พ ควรจะน ามาพั ฒ นาการเพื่ อ จู ง ใจให้
ประชาชนให้ความสนใจเสพรับข่าวสารจากสื่อมวลชนมากขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงเป็นเหตุผลที่องค์กรสื่อ
ดั้งเดิม โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ที่หันมารุกช่องทางสื่อออนไลน์มากขึ้น ส่งผลให้บุคลากรด้านข่าวในทุก
กระบวนต้องปรับตัวหันมาสื่อสารกับผู้ชมโดยตรงผ่านสื่อออนไลน์ โดยเฉพาะผู้ดาเนินรายการข่าว ที่
เคยเหมือนตัวแทนทั้งกองบรรณาธิการข่าวในการนาเสนอข่าวสารไปสู่ผู้ชม ซึ่งผู้ดาเนินรายการข่าว
ทุกคนต่างตระหนักดีว่า สื่อออนไลน์มีอิทธิพลต่อการทาหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างมากในหลากหลาย
มิติ และตระหนักว่าจาเป็นต้องมีสร้างตัวตนให้คนรู้จักในสื่อออนไลน์ด้วย นอกจากสื่อโทรทัศน์ที่เป็น
สื่อหลักในการทาหน้าที่อยู่แล้ว สอดคล้องกับงานวิจัยของยุทธิพงศ์ แซ่จิว (2555) ที่พบว่า เครือข่าย
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สังคมออนไลน์มีบทบาทอย่างมากกับผู้รับสารในปัจจุบัน และสื่อสังคมออนไลน์ยังเป็นเครื่องมือที่
สาคัญในการเข้าถึงผู้บริโภค โดยการสร้างแบรนด์บุคคลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ทาให้บุคคลนั้นมี
ความแตกต่าง โดดเด่นจากผู้อื่น ขณะเดียวกันยังสามารถนาไปพัฒ นาต่อยอดในด้านอื่นๆ ในเชิง
พาณิชย์
การสร้างตัวตนของผู้ดาเนินรายการข่าว ในลักษณะของแบรนด์บุคคลในสื่อออนไลน์ นัย
หนึ่งนอกจากรักษาพื้นที่ของตัวเองแล้ว ยังเป็นการสร้างความใกล้ชิดกั บผู้ชมเพื่อสร้างความคุ้นเคย
และหวังผลในแง่การติดตามผลงานของผู้ ดาเนิน รายการข่าวคนนั้ นด้ วย สอดคล้ องกับ เมธาวี พี
ชะพัฒน์ (2553) ระบุว่าในเครือข่ายสังคมออนไลน์ การมีความผูกพันกับผู้ติดตามมาก การผูกพัน
กันมานาน และความรู้สึกคุ้นเคยมากขึ้นของผู้ติดตามก็จะยิ่งทาให้ความน่าเชื่อถือมากขึ้น
โดยลั ก ษณะร่ ว มของการสร้างแบรนด์ บุ ค คลของผู้ ด าเนิ น รายการ พบว่ าสอดคล้ อ งกั บ
กระบวนการสร้างแบรนด์บุคคลของผู้ดาเนินรายการข่าวสอดคล้องกับกระบวนการสร้างแบรนด์บุคคล
ของ Lauren I. Labrecque , Ereni Markos และ George R. Milne (2011) ซึ่ ง ระบุ ว่ า มี 4
ขั้นตอน คือการวิเคราะห์ การกาหนด การสื่อสาร และการรักษาไว้ เพียงแต่อาจมีรายละเอียด
บางส่วนที่แตกต่างกันบ้างตามลักษณะของผู้ดาเนินรายการข่าวแต่ละคน
ในการกาหนดแบรนด์บุ คคลของผู้ ดาเนินรายการข่าวนั้น จะมีพื้ นฐานมาจากตัวตนของผู้
ดาเนินรายการข่าวแต่ละคนหลัก แต่จะผสานเข้ากับกรอบความคิดในการเป็นผู้ดาเนินรายการข่าว
จากมุมมองของแต่ละคนว่าเป็นเช่นไร ซึ่งทั้งสองส่วนเกิดมาจากพื้นฐานของตัวผู้ดาเนิ นรายการข่าว
แต่ ล ะคนสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย เรื่ อ ง “Lessons of Personal Brand Identity” ของ Pettis
Chuck (1995) ซึ่งพบว่าแบรนด์บุคคลควรถูกสร้างจากพื้นฐานความเป็นจริง ไม่ใช่สิ่งที่ประดิษฐ์
ขึ้นมา การสร้างแบรนด์บุคคลต้องค้นหาความเป็นจริง เพื่อนาเสนอสิ่งที่เป็นบุ คคลนั้นออกมา และ
พัฒนาไปสู่ความเป็นแบรนด์ในใจของคนทั่วไปในสังคม
โดยลักษณะของแบรนด์บุคคลของผู้ดาเนินรายการข่าวถูกสะท้อนผ่านบุคลิกของแบรนด์ซึ่ง
เป็นบุคคลส่วนตัวของแต่ละบุคคล และอัตลักษณ์ของแบรนด์ซึ่งเป็นจุดยืนที่บ่งบอกถึงภาพรวมของ
แต่ละบุคคล โดยการกาหนดทั้งบุคลิกและอัตลักษณะของแบรนด์ ผู้ดาเนินรายการข่าวใช้สิ่งที่ตนเอง
รับ รู้ในตัวเอง ทั้งสิ่งที่ตนเองเป็ น สิ่ งที่ ตนเองชอบ และสิ่ งที่ตนเองคาดหวัง หลอมรวมกันและ
สะท้อนมันออกมาผ่ านแบรนด์บุคคลของตนเอง สอดคล้องกับแนวคิดของ David McNally และ
Karl D Speak (2003) ที่ ร ะบุ ว่า บ่ อ ยครั้งที่ เกิ ด ความสั บ สนระหว่ าง บุ ค คลิ ก ที่ เป็ น ตั ว เอง กั บ
บุ ค คลิ ก ที่ แสดงออกมาตามบทบาทหน้าที่ การงานที่ รับ ผิ ด ชอบ เพื่ อ แสดงถึงความเป็ น มืออาชี พ
ดังนั้นจึงเกิดช่องว่างระหว่าง “ตัวตนที่แท้จริง” กับ “ตัวตนที่พึงประสงค์” จนบางครั้งเกิดช่องวาง
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และความสับสน คนที่ประสบความสาเร็จในการสร้างแบรนด์ตัวเองจึงให้ความสาคัญกับการสารวจ
และหาสิ่งที่เป็นกุญแจสาคัญของตัวเองและงาน (Focus on one key concept) และหาทางสร้าง
ความสมดุลของบุคลิกภาพ เพื่อให้เกิดการสร้างแบรนด์ที่เป็นหนึ่งเดียวของบุคคลนั้นๆ
แต่ลักษณะกาหนดแบรนด์บุคคลของผู้ดาเนินรายการข่าว แม้จะสอดคล้องกับกระบวนการ
สร้ า งแบรนด์ ข อง Lauren I. Labrecque , Ereni Markos และ George R. Milne (2011) ซึ่ ง
วิ เคราะห์ จ ากองค์ ป ระกอบ 3 ส่ ว นคื อ ตนเอง กลุ่ ม เป้ าหมาย และคู่ แ ข่ ง แต่ ก ารวิ เคราะห์
องค์ประกอบนั้นเป็ นการใช้ตนเองเป็นศูนย์กลาง โดยการเปลี่ยนสถานะของตนเองจากผู้ส่งสารไป
เป็ น ผู้ รั บ สาร และวิ เคราะห์ ก ลุ่ ม เป้ า หมายผ่ า นความคิ ด ของเองบนพื้ น ฐานว่ า ถ้ า ตนเองเป็ น
กลุ่มเป้าหมาย ตนเองต้องการอะไรบ้าง ในขณะที่การวิเคราะห์คู่แข่งก็เช่นเดียวกัน เนื่องจากการ
มองจากตนเองเป็ น ศูนย์กลาง ทาให้การวิเคราะห์ คู่แข่งแทบจะไม่ถูกให้ ความสาคัญ การกาหนด
บุ คลิ กของแบรนด์ และอัต ลั ก ษณ์ ของแบรนด์ จึงกลายเป็ น การกาหนดจากองค์ ป ระกอบด้ านการ
วิเคราะห์เพียงด้านเดียว
ศิริกุล เลากัย กุล (2560) อธิบ ายว่าการสร้างแบรนด์ มี 2 ลั กษณะคื อ การสร้างแบรนด์
(Branding) และการตลาดเพื่ อ การสร้ า งแบรนด์ (Brand Marketing) โดยการสร้ า งแบรนด์
(Branding) เป็นการสร้างเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ชัดเจน โดยไม่ได้มุ่งเน้นผลทางด้านการตลาดว่า
ภาพลักษณ์ที่ชัดเจนแล้วจะต้องมีการตัดสินซื้อแบรนด์นั้นๆ แต่เป็นการสื่อสารเพื่อให้คนมีความรู้ สึก
ต่อแบรนด์ตามที่กาหนดเท่านั้น การสร้างแบรนด์ในลักษณะนี้จึงเป็นการนาเสนอตัวตนของแบรนด์
จากสิ่งที่แบรนด์เป็น และสิ่งนั้นจะไปดึงดูดกลุ่มเป้าหมายที่มีความชื่นชอบในสิ่งนั้นเข้าหาตัวแบรนด์
เอง ในขณะที่การตลาดเพื่อการสร้างแบรนด์ (Brand Marketing) เสรี วงษ์มณฑา (2554) อธิบายว่า
Marketing คือการเล่าเรื่องราวของแบรนด์ ให้ผู้บริโภคสะสมเรื่องราวของแบรนด์ ไว้เป็นความรู้และ
ใช้ความรู้นั้น ตัดสินใจในการซื้อสิ นค้า ซึ่งการสร้างแบรนด์ลักษณะนี้จาเป็นต้องให้ ความสาคัญ ว่า
ผู้บริโภคต้องการอะไร เพื่อทาให้แบรนด์ตอบสนองผู้บริโภคได้
จากลักษณะข้างต้นจึงกล่าวได้ว่า การสร้างแบรนด์บุคคลของผู้ดาเนินรายการข่าวที่พบจัด
อยู่ในลักษณะการสร้างแบรนด์ (Branding) โดยเน้นพื้นฐานที่มาจากตัวเอง และนาเสนอความเป็น
ตัวเองให้เด่นชัดออกมา และดึงดูดผู้ติดตามจากลักษณะที่ผู้ดาเนินรายการข่าวคนนั้นเป็น สอดคล้อง
กับ งานวิจั ย เรื่ อง Brand Me ของ Jackson และ Lee Anna (อ้างถึงใน วิไลภรณ์ จิรวัฒ นเศรษฐ์ ,
2558) ที่ ร ะบุ ว่า แบรนด์ บุ ค คล (Personal Brand) จะถู กจ ากัด ความโดยผู้ ที่ เต็ มใจจะยอมรับ
พรสวรรค์ หรือสิ่งที่เรามีแต่กาเนิด ผ่านการนาเสนอออกมาโดยปราศจากการปรุงแต่งหรือเลียนแบบ
ใคร

118
ในขณะที่การสื่อสารแบรนด์บุคคลของผู้ดาเนินรายการข่าว จากที่ผู้วิจัยตั้งต้นด้วยประเด็น
ว่าการสื่ อสารในสื่อออนไลน์ ซึ่งมีห ลากหลายสื่ อและธรรมชาติของแต่ละสื่อนั้น จะทาให้ เกิดการ
สื่อสารแบรนด์บุคคลในลักษณะการสื่อสารข้ามสื่อ ตามแนวคิดของ Henry Jenkins (2007) คือการ
แบ่งเรื่องราวการนาเสนอ ในลักษณะของเรื่องย่อยๆ ผ่านสื่อต่างๆ ตามธรรมชาติการสื่อสารของแต่
ละสื่ อ เพื่อให้ ผู้ติดตามน าเรื่องราวย่อยๆ เหล่ านั้นมาประกอบกันในจินตนาการของผู้ติดตามเอง
เพื่อให้เรื่องที่ประกอบนั้นสร้างการรับรู้ต่อตัวแบรนด์บุคคลของผู้ดาเนินรายการข่าวแต่ละคน ซึ่งใน
ความเป็นจริงกลับพบว่าวิธีการสื่อสารแบรนด์บุคคลของผู้ดาเนินรายการไม่สอดคล้องกับแนวคิดการ
สื่อสารข้ามสื่อของ Henry Jenkins (2007) แต่เป็นลักษณะเลือกเพียงบางสื่อที่สามารถบริหารจัดการ
ได้ด้วยตัวเอง และเล่าเรื่องทั้งหมดผ่านสื่อใดสื่อหนึ่งอย่างเดียว เช่นเดียวกับผู้เชี่ยวชาญที่มองว่าการ
สื่ อ สารแบรนด์ บุ ค คลไม่ ไ ด้ ส าคั ญ ที่ จ านวนสื่ อ แต่ ส าคั ญ ที่ สื่ อ ใดเข้ า ถึ ง กลุ่ ม เป้ า หมายและมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นแม้จะใช้เพียงแค่สื่อเดียวแต่ถ้าเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและมีประสิทธิภาพก็ถือว่า
เป็นการสื่อสารที่ประสบความสาเร็จ
โดยสื่อหนึ่งที่พบว่าผู้ดาเนินรายการข่าวทุกคนเลือกใช้คือ “เฟซบุ๊ค” โดยมีรูปแบบการใช้ทั้ง
เฟซบุ๊คส่วนตัว และเฟซบุ๊คแฟนเพจ ซึ่งมาจากความคุ้นเคยในการใช้งานของผู้ดาเนินรายการข่าวแต่
ละคน ในขณะเดียวกัน ก็เป็ นสื่อที่ได้รับความนิยมในการใช้งาน สอดคล้องกับ รายงาน Digital in
2016 ของ We Are Social พบว่าคนไทยใช้สื่อออนไลน์ถึง 38 ล้านคน (ร้อยละ 56 ของประชากร)
โดยเฟซบุ๊คเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่มีคนใช้มากที่สุด ขณะเดีย วกันรูปแบบการสื่อสารในเฟซบุ๊คของผู้
ดาเนินรายการข่าวก็มีความหลากหลายทั้งการโพสต์รูป วิดีโอ ข้อความ จึงทาให้กลายเป็นข้อได้
เปรียบเทียบกับสื่อสังคมออนไลน์อื่น
โดยการสื่อสารของผู้ดาเนินรายการข่าวจะเป็นลักษณะเช่นเดียวกับการกาหนดแบรนด์บุคคล
คือใช้ตัวเองเป็นศูนย์กลาง สื่อสารด้วยความคิดของตนเอง พิจารณาจากตนเองในมุมมองของผู้รับ
สาร การสื่อสารของผู้ดาเนินรายการข่าวแต่ละคนจึงสะท้อนวิธีการคิดของแต่ละคนและถ่ายทอดสิ่ง
เหล่านั้นออกมาเพื่อสะท้อนเป็นแบรนด์บุคคลของผู้ดาเนินรายการข่าวแต่ละคน ผ่านเนื้อหา วิธีการ
สื่อสาร ที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ซึ่งในทุกๆ สื่อที่ผู้ดาเนินรายการข่าวใช้จะมีการสอดแทรก
การประชาสั ม พั น ธ์ผ ลงานของตนเองอยู่เสมอ โดยเฉพาะผลงานในสื่ อ โทรทั ศ น์ สอดคล้ องกั บ
งานวิจัยของ สกุลศรี ศรีสารคาม (2554) ซึ่งพบว่า รูปแบบของการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการสื่อ
ข่าวถูกใช้เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ แสดงความคิดเห็น สร้างเครือข่ายชุมชนออนไลน์ของตัวเอง รวมถึง
นาเสนอผลงานให้เป็นที่รู้จัก โดยการใช้สื่อออนไลน์ของผู้ดาเนินรายการข่าวเป็นเหมือนการแสดง
ตัวตนของแต่คนให้ผู้ที่ติดตามได้รับ รู้ และสะสมลักษณะเหล่านั้นในความคิดและเกิดเป็นภาพลักษณ์
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แบรนด์บุคคลของผู้ดาเนินรายการข่าวแต่ละบุคคล และสอดแทรกการประชาสัมพันธ์ผลงานของ
ตนเองเพื่อทาให้เกิดการติดตามตนเองในสื่ออื่นๆ ด้วย
สุทธิชัย หยุ่น เลือกที่จะแสดงตัวตนที่เป็นคนข่าวแบบสื่อมวลชนตามความคิด พื้นฐานของ
ตนเอง, เขมสรณ์ หนูขาว เลือกที่จะนาเสนอภาพลั กษณ์ อื่นๆ ที่นอกเหนือจากบทบาทผู้ดาเนิน
รายการข่าว เพื่อนาเสนอตัวตนในทุกมิติ, ศิรัถยา อิศรภักดี และ พีระวัฒน์ อัฐนาค เลือกที่จะให้
ความส าคัญ ทั้งภาพลั กษณ์ ที่เป็ น ผู้ ด าเนิน รายการข่าว และภาพลั กษณ์ อื่น ๆ ของตนเอง โดยให้
ความสาคัญทั้งสองอย่างในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน โดยสิ่งที่สะท้อนออกมาล้วนบ่งบอกถึงตัวตนและ
วิธีการคิดของผู้ดาเนินรายการข่าวคนนั้นๆ ที่ถูกถ่ายทอดออกมาผ่านการสื่อสารในสื่อออนไลน์แต่ละ
สื่อ และส่งผ่านไปยังผู้ติดตามของตนเอง เพื่อเน้นย้าแบรนด์บุคคลของผู้ดาเนินรายการข่าวแต่ละคน
แม้ว่าลักษณะของแบรนด์บุคคลและวิธีการสื่อสารของผู้ดาเนินรายการข่าวแต่ละคนจะ
แตกต่างกัน แต่ลักษณะร่วมอย่างหนึ่งคือ “ความน่าเชื่อถือ” ซึ่งสะท้อนทั้งการกาหนดแบรนด์บุคคล
และการสื่อสารของแต่ละบุคคล สอดคล้องกับงานวิจัยของสนมพร ฉิมเฉลิม (2542) ที่ระบุ
คุณสมบัติสาคัญของผู้ดาเนินรายการข่าวว่าต้องมีบุคลิกที่น่าเชื่อถือ
มีความรู้และความชานาญ
เช่นเดียวกับงานวิจัยของศุกลมาน เอี่ยมโอภาส (2542) ที่พบว่าผู้ชมให้ความสาคัญกับความน่าเชื่อถือ
ของผู้ดาเนินรายการข่าวมากที่สุด ในการเลือกที่จะติดตามชม แม้ว่าบริบทของข่าวจะเปลี่ยนไป
อย่างไรก็ตามความน่าเชื่อถือเป็นลักษณะสาคัญในการสื่อสารของผู้ดาเนินรายการข่าว ส่วนลักษณะ
อื่นๆ เป็นองค์ประกอบรองลงมา โดยความน่าเชื่อถือที่สะท้อนออกมาของผู้ดาเนินรายการที่พบนั้น
ไม่ได้จากัดเฉพาะด้านข่าวเพียงอย่างเดียว แต่ยังสะท้อนในทุกๆ มิติของเนื้อหาที่นาเสนอด้วย ด้วย
เหตุผลที่ไม่ต้องการให้ทุกภาพลักษณ์ที่สื่อสารขัดกับภาพลักษณ์หลักที่เป็นผู้ดาเนินรายการข่าวในสื่อ
โทรทัศน์ ดังนั้นผู้ดาเนินรายการข่าวแต่ละคนจึงมีกรอบความน่าเชื่อของตนเองไว้คอยกากับเนื้อหาที่
จะสื่อสารในสื่อออนไลน์ เพียงแต่กรอบจะแคบหรือกว้างนั้นขึ้นอยู่กับการนิยามความน่าเชื่อถือของ
แต่ละบุคคล และใช้กรอบความน่าเชื่อถือนั้นกลั่นกรองเนื้อหาที่จะสื่อสารออกมา
การลักษณะทั้งหมดของแบรนด์บุคคลของผู้ดาเนินรายการทั้งการกาหนดและการสื่อสาร
ผู้วิจัยสามารถสรุปเป็นลักษณะของแบรนด์บุคคลของผู้ดาเนินรายการออกเป็นลักษณะใหญ่
3
ลักษณะดังต่อไปนี้
1. ผู้ ด าเนิ น รายการข่า วที่ เป็ น คนข่ าว (Journalist) คือลั กษณะของแบรนด์บุ คคลที่ มี
ภาพลักษณ์ของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านข่าว มีความรู้ มีประสบการณ์ด้านข่าว โดยมีรูปแบบการ
สื่อสารเน้นการนาเสนอเรื่องราวของข่าวเป็นหลักในทุกช่องทางการสื่อสาร อาจมีเนื้อหาอื่นๆ แทรก
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มาบ้างในบางครั้ง แต่ไม่โดดเด่นเท่ากับเนื้อหาข่ าวที่นาเสนอ โดยเชื่อมโยงผู้ติดตามด้วยเนื้อหาที่
นาเสนอเป็นหลัก
2. ผู้ดาเนินรายการข่าวที่เป็นคนดัง (Celebrity) คือผู้ทาหน้าที่เป็นผู้ดาเนินรายการข่าวใน
สื่อโทรทัศน์ แต่เลือกที่จะนาเสนอภาพลักษณ์ของตนเองในหลากหลายรูปแบบนอกจากการเป็นผู้
ดาเนิ น รายการข่ าวเพี ย งอย่ างเดีย ว โดยวางต าแหน่ งแบรนด์บุ ค คลของตนเองในลั กษณะคนดั ง
เนื้อหาที่สื่อสารจึงมีความหลากหลายเชื่อมโยงด้วยตัวบุคคลคนนั้นเป็นหลัก
3. ผู้ ด าเนิ น รายการข่ า วที่ เ ป็ น ทั้ ง คนข่ า วและคนดั ง (Celebrity Journalist) เป็ น
ลักษณะร่วมกันของทั้งการเป็นสื่อมวลชนและการเป็นคนดัง มี การสื่อสารเนื้อหาด้านข่าวและเรื่อง
ส่วนตัวในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน โดยนาเสนอภาพลักษณ์แบรนด์บุคคลของตนเองเป็นผู้นาเสนอข่าว
แต่ในขณะเดียวกันผู้ติดตามก็ยังได้เห็นภาพลักษณ์อื่นๆ ในลักษณะการใช้ชีวิตส่วนตัวประกอบกันไป
ด้วย
นอกจากการสร้างและสื่อสารแบรนด์บุคคล
อีกส่วนที่มีความสาคัญคือการรักษาแบรนด์
บุคคล โดย Blackwell และ Stephan (2004) กล่าวว่า การรักษาและปรับเปลี่ยนแบรนด์ใช้เงิน
ลงทุนน้อยกว่า แต่คุ้มค่ามากกว่าการสร้างแบรนด์ใหม่ บุคคลที่มีชื่อเสียงหรือบรรดาศิลปินต่างๆ
จาเป็นต้องดูแลรักษาภาพลักษณ์ของตนเองให้ดูดีเสมอในความรู้สึกของสาธารณชน การดูแลรักษา
ภาพลักษณ์เพื่อให้ แบรนด์บุคคลให้อยู่ในใจของกลุ่มเป้าหมายจึงมีความสาคัญพอๆ กับการสร้างแบ
รนด์บุคคล แต่สิ่งสาคัญสูงสุดคือการได้รับความภักดี (Brand Loyalty) แต่ในความเป็นจริงไม่มีผู้
ดาเนินรายการข่าวคนใดที่วางแผนเรื่องการรักษาแบรนด์บุคคลเอาไว้
เหตุผลหนึ่งอาจมาจากการ
สร้างแบรนด์บุคคลของผู้ดาเนินรายการข่าวแต่ละคนยกเว้นสุทธิชัย หยุ่น ยังไม่มีตัวชี้วัดความสาเร็จ
ว่าแบรนด์ที่ถูกสร้างขึ้นมานั้นสามารถสร้างภาพจดจาในความคิดของกลุ่มเป้าหมายได้หรือยัง ซึ่งอาจ
มาจากการที่ไม่ได้มีการกาหนดเกณฑ์ในการวัดไว้ล่วงหน้าเช่นกัน
ในขณะที่แบรนด์บุคคลของสุทธิชัย หยุ่น ผู้วิจัยมองว่าเป็นแบรนด์ที่มีความชัดเจนในระดับ
หนึ่งแล้ว
ดังนั้นการสื่อสารที่มีความสม่าเสมอและรักษาจุดยืนของแบรนด์เอาไว้จึงเป็นเสมือนการ
รักษาแบรนด์สุทธิชัย หยุ่นเอาไว้ในตัว สอดคล้องกับกระบวนการสร้างแบรนด์บุคคลของ Lauren I.
Labrecque , Ereni Markos และ George R. Milne (2010, อ้างถึงใน เสริมยศ ธรรมรักษ์, 2554)
ในส่วนการรักษาแบรนด์บุคคล ที่ระบุว่าเมื่อแบรนด์บุคคลมีความชัดเจนและเข้มแข็งแล้ว ทุกๆ การ
นาเสนอ การปรากฎตัว นอกจากการนาเสนอความเป็นแบรนด์แล้วยังต้องรักษาและคงสภาพความ
เป็นตัวตนเองเอาไว้ โดยต้องทาให้คงเส้นคงวา
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เมื่อสร้างแบรนด์บุคคลและสื่อสารออกไปแล้วการจะรักษาไว้ให้ได้นานแค่ไหน ก็อยู่ที่ความ
สม่าเสมอในการนาเสนอ และหากมีการวางแผนอย่างเป็นระบบมีการติดตามผลและประเมิ นผลด้วย
ก็จะยิ่งเป็นตัวช่วยในการรักษาแบรนด์นั้นให้มีพื้นที่ยืนอยู่ได้ต่อไป แต่สิ่งสาคัญคือแบรนด์บุคคลที่
สร้างขึ้นมานั้นเป็นตัวตนที่แท้จริงของบุคคลนั้นเพียงใด การฝืนทาในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเองเมื่อผ่านเวลาไป
ก็อาจไม่สามารถรักษาความคงที่เอาไว้ หรืออาจรักษาไว้แ ต่อาจรู้สึกฝืนใจในการทา และสุดท้ายก็
อาจทาเกิดผลเสียกับแบรนด์บุคคลได้ ส่วนการสร้างแบรนด์บุคคลของผู้ดาเนินรายการข่าวคนใดจะ
ประสบความสาเร็จบ้าง ก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่นาเสนอว่าสามารถเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายได้มากน้อย
เพียงใด ซึ่งผู้ที่จะให้คาตอบได้ก็อยู่ที่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้รับสารนั่นเอง
การสร้างแบรนด์บุ คคลของผู้ ด าเนิ นรายการข่าว แม้จะเป็ น การใช้ สื่ อสั งคมออนไลน์แ ต่
กระนั้นก็ไม่ควรที่จะละทิ้งสื่อโทรทัศน์ เพราะจากงานวิจัยเรื่อง“พฤติกรรมการรับข่าวสารและความ
เชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อสื่อมวลชน” (ม.หอการค้าไทย, 2559) พบว่าแม้ประชาชนส่วนใหญ่จะ
เปิ ดรับ ข่าวสารจากสื่ อสั งคมออนไลน์มากขึ้น แต่ในด้านความเชื่อมั่นนั้น ประชาชนยังให้ ความ
เชื่อถือในสื่อกระแสหลัก โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ที่ประชาชนมีความเชื่อว่าจะนาเสนอข้อมูลข่าวสารที่มี
หลากหลายแง่มุม ให้แก่ประชาชน ดังนั้นผู้ดาเนินรายการข่าวซึ่งจัดเป็นสื่อมวลชนโดยวิชาชีพยังควร
ดารงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือ แม้จะสร้างแบรนด์บุคคลของตนเองผ่านสื่อสังคมออนไลน์แต่ต้องไม่ขัดกับ
สิ่งตนเองเป็นในสื่อโทรทัศน์ ในขณะเดียวกันยังควรเป็นการใช้ทั้งสื่อสังคมออนไลน์และสื่อโทรทัศน์ใน
ลั ก ษณะเสริ ม ซึ่ งกั น และกั น เพื่ อ ประโยชน์ ในการน าเสนอเสนอข่ าว และด ารงไว้ซึ่ งความเป็ น
สื่อมวลชนมืออาชีพ

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยพบว่าการสร้างแบรนด์บุคคลของผู้ดาเนินรายการข่าวทั้ง 4 คน
เป็นการสร้าง และสื่อสารเพียงลาพัง กาหนด สื่อสารและติดตามผลด้วยตนเอง ซึ่งสะท้อนออกมา
ในกระบวนการต่างๆ ที่ถูกกาหนดให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ แต่เพื่อประสิทธิภาพที่มากขึ้นการ
สร้างแบรนด์บุคคลของผู้ดาเนินรายการข่าวควรมีทีมวางแผน และบริหารจัดการอย่างเป็นระบบในแต่
ละขั้นตอน
2. ในด้านวิชาชีพสาหรับผู้ดาเนินรายการข่าว วิจัยนี้จะเป็นแนวทางในการสร้างตัวตนของผู้
ดาเนินรายการข่าวเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับผู้ชม ในสถานการณ์ที่การนาเสนอข่าวสารมีการแข่งขันกัน
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สูง และผู้ที่ทาหน้าที่ผู้ดาเนินรายการข่าวมีจานวนมาก และผู้รับสารเป็นผู้เลือกเองว่าจะรับข่าวจากผู้
ดาเนินรายการข่าวคนใด

ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสนใจศึกษาเฉพาะผู้ดาเนินรายการข่าวซึ่งเป็นผู้ส่งสารเท่านั้น ซึ่ง
อาจทาให้เห็นภาพเพียงด้านเดียว ดังนั้นเพื่อความรอบด้านในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาในมุมของ
ผู้ชมในฐานะผู้รับสารเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนมากขึ้น
2. ในการวิจั ย ครั้งนี้ ผู้ วิจั ยมุ่งศึกษาเฉพาะผู้ดาเนิน รายการข่าวที่ทาหน้าที่ในห้ องส่ งข่าว
เท่านั้น แต่ยังมีผู้สื่อข่าว บรรณาธิการข่าว ซึ่งอยู่ในกระบวนการส่งข่าวและสามารถสร้างแบรนด์
บุคคลของตนเองได้เช่นเดียวกัน

ข้อจากัดของการวิจัย
1. ผู้ดาเนินรายการข่าวหลายท่านที่ติดต่อเพื่อขอเก็บข้อมูล ไม่สะดวกในการให้ข้อมูล โดย
ให้เหตุผลในมุมมองส่วนตัวว่าการใช้สื่อออนไลน์ของตนเองนั้นไม่ได้ใช้เพื่อการสร้างแบรนด์บุคคลของ
ตนเอง
2. คุณสุทธิชัย หยุ่น ไม่สะดวกในการให้ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว แต่สะดวกให้
เก็บข้อมูลจากการถอดเทปซึ่งให้ สั มภาษณ์ในเฟซบุ๊คแฟนเพจ ซึ่งมีประเด็นสอดคล้ องกับที่ผู้วิจัย
ต้องการเก็บข้อมูล
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