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เรื่องการสร้างแบรนด์ไม่ได้จ�ำกัดอยู่เพียงแค่ผลิตภัณฑ์ บริการเท่านั้น แต่ “บุคคล” ยังจัดว่าเป็นแบรนด์ประเภทหนึ่ง
เช่นกัน การสร้างแบรนด์บุคคลจะต้องให้ความส�ำคัญกับการสร้างความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด ในขณะเดียวกันก็ต้องมีสอดคล้องกับ
ความต้องการกับกลุ่มเป้าหมายภายใต้แก่นแท้ของแบรนด์ที่ชัดเจน แบรนด์บุคคลมีความส�ำคัญต่อทั้งธุรกิจและตัวบุคคลนั้นๆ เอง ในมิติ
ความส�ำคัญของแบรนด์บคุ คลต่อธุรกิจจะเป็นการพัฒนาศักยภาพให้กลุม่ เป้าหมายได้เล็งเห็นถึงความสามารถหลัก (Core Competency)
อีกทั้งพัฒนา ปรับปรุงศักยภาพของตนเองเพื่อให้กลายเป็นทรัพย์สินหรือแบรนด์ที่มีคุณค่า แบรนด์บุคคลยังมีส่วนส�ำคัญในการขับเคลื่อน
องค์การโดยเฉพาะอย่างยิ่งแบรนด์ที่อยู่ในธุรกิจบริการ บุคคลหรือพนักงานของแบรนด์นั้นๆ จะต้องถ่ายทอดตัวตนของแบรนด์ไปสู่กลุ่ม
เป้าหมาย ดังนั้นแบรนด์จะต้องใส่ใจในการพัฒนาแบรนด์บุคคลซึ่งหมายรวมถึงพนักงานของแบรนด์ด้วย นอกจากนี้เมื่อแบรนด์บุคคลมี
ความแข็งแกร่ง เราสามารถพัฒนาให้แบรนด์บุคคลขยายไปสู่แบรนด์ผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจอื่นๆได้อีกด้วย แบรนด์บุคคลยังมีความส�ำคัญ
ต่อตนเองด้วยการขับเคลื่อนให้บุคคลได้มีโอกาสการท�ำความเข้าใจและบริหารจัดการความสามารถพิเศษ (Talent Management) ของ
ตนเองให้มีความชัดเจนมากขึ้น การสร้างแบรนด์บุคคลมีกระบวนการตั้งแต่การส�ำรวจค้นหา (Discover) การสร้าง (Create) การสื่อสาร
(Communicate) การรักษาให้คงไว้ (Maintain) ในกระบวนการดังกล่าวผูท้ ที่ �ำหน้าทีเ่ กีย่ วข้องกับการสร้างแบรนด์บคุ คลจะต้องตระหนักถึง
องค์ประกอบส�ำคัญในการสร้างชื่อเสียงให้กับแบรนด์บุคคล เช่น ความรู้ของบุคคล (Knowledge) ประสบการณ์ของบุคคล (Experience)
ต�ำแหน่ง (Credentials) การสนับสนุนหรือได้รับการแนะน�ำ (Backing) การมีผู้สนับสนุน (Contributors) การแสดงออกด้วยเครื่องหมาย
สัญลักษณ์ (Signals) ปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback) บริบท (Context) ค่านิยมของสังคม (Social Value) การเชื่อมต่อ (Connections)
Abstract

Branding does not limit its application to only product and service. A ‘Person’ can be branded as well. To brand
a person, we have to place an importance on the differentiation, while maintaining the relevance to the needs of target
consumers and retaining clear perspective on the core of the brand. Personal Branding is significant for both the business
and the person. For business, personal branding plays a great role in driving employees to create their core competency by
assisting them to develop self-efficiency, which eventually will become a valuable asset of the brand. Also, personal branding
is an integral element in moving the corporate business forward, especially those in the service businesses. Employees or
brand ambassadors must find the way to reveal the brand essence to its target consumers. Therefore, branding involves a
great deal of managing the personal brand as well as the employees themselves. We can expand the brand territory from
personal brand into product brand or other businesses. Personal branding is an opportunity for the person to appreciate
and learn how to manage his/her talents to its potentials. The process of personal branding includes Discovering, Creating,
Communicating, and Maintaining. To succeed in personal branding, all parties involved must be aware of every significant
element, such as Personal Knowledge, Personal Experience, Credentials, Support or Backing, Contributors, Signals, Feedbacks,
Context, Social Value, and Connections.
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เมื่อกล่าวถึง การสร้างแบรนด์ หลายๆ คนมักจะนึกถึง
การสร้างแบรนด์สินค้าหรือบริการเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว
แบรนด์ไม่ได้ครอบคลุมเพียงแค่สนิ ค้าหรือบริการเท่านัน้ แต่รวมถึง
ประเทศ สถานที่ กิจกรรม และบุคคล ดังที่ Lynn Upshaw (อ้าง
ถึงใน Coomber, 2002; 10-11) ได้จ�ำแนกประเภทของแบรนด์
(Brand Types) ไว้ 6 ประเภท ดังนี้
1. แบรนด์ผลิตภัณฑ์ (Product Brands) ผู้คนทั่วไปมัก
จะนึกถึงแบรนด์ประเภทนีม้ ากทีส่ ดุ เพราะแบรนด์ผลิตภัณฑ์เป็นสิง่
ที่จับต้องได้ เช่น เป๊ปซี่ รถยนต์เมอร์ซีเดสเบนซ์ เป็นต้น
2. แบรนด์บริการ (Service Brands) ครอบคลุมถึงสิง่ ทีจ่ บั
ต้องไม่ได้และสามารถมีผลกระทบต่อจิตใจของลูกค้าได้มากกว่า
เช่น สายการบิน Virgin บริการขนส่งสินค้า FedEx และ Citibank
3. แบรนด์องค์การ (Organizational Brands) ครอบคลุม
ถึงแบรนด์บริษัท (Corporate Brand) มูลนิธิ พรรคการเมือง
องค์การจัดว่าเป็นแบรนด์ที่จ�ำเป็นต้องสร้างความน่าเชื่อถือ เมื่อ
ความน่าเชื่อถือขององค์การเกิดขึ้น แบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้
การดูแลของบริษัทนั้นก็จะมีชื่อเสียงและประสบความส�ำเร็จตาม
มา ตัวอย่างแบรนด์องค์การ อาทิ Microsoft Apple Virgin Sony
เป็นต้น
4. แบรนด์กิจกรรมหรือเหตุการณ์ (Event Brands) เช่น
กิจกรรมคอนเสิร์ต การแข่งขันกีฬา ศิลปะ เช่น แบรนด์กีฬา
โอลิมปิค แบรนด์ซูเปอร์โบวล์
5. แบรนด์พนื้ ทีท่ างภูมศิ าสตร์ (Geographical Brands)
เช่น แบรนด์ประเทศ แบรนด์เมือง แบรนด์สถานทีพ่ กั ผ่อน แบรนด์
ประเภทนี้เติบโตมาพร้อมๆกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ท�ำให้
ประเทศ เมือง หรือสถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆหันมาให้ความส�ำคัญกับการสร้าง
แบรนด์มากขึ้น อาทิ ประเทศเกาหลี
6. แบรนด์บุคคล (Personal
Brands) เป็นการสร้างแบรนด์ของคนให้
มีความโดดเด่นในแต่ละด้าน เป็นการ
ท�ำให้บุคคลกลายเป็นสัญลักษณ์ (Icon)
อย่างเช่น มารีลีน มอนโรว์ ชาลี แชปลิน
ไมเคิล จอร์แดน บริทนีย์ สเปียร์ ซึ่งเป็น
ประเด็นที่จะกล่าวถึงในบทความนี้

ความสามารถหลัก (Core Competency) ของแต่ละคนซึ่งหมาย
ถึงจุดเด่นหรือเอกลักษณ์ที่ชัดเจนของบุคคล ถ้านักประพันธ์เขียน
นวนิยาย เรือ่ งสัน้ แล้วไม่เคยตีพมิ พ์งานทีเ่ ขียนขึน้ ก็จะไม่มคี นรูจ้ กั
ถ้าเชคสเปียร์ไม่เคยตีพิมพ์งานของตนวันนี้เราก็คงไม่มีทรัพย์สิน
ที่มีค่าด้านการประพันธ์จนถึงทุกวันนี้และชื่อเชคสเปียร์ก็คงจะไม่
ปรากฏสู่โลกของวรรณกรรม
2. แบรนด์บุคคลท�ำให้เกิดการพัฒนา ปรับปรุง ท�ำให้
ตนเองมีความทันสมัย และเฉียบคมขึ้นเพื่อจะได้เป็นทรัพย์สินที่
ทรงคุณค่า เช่น โอปราห์ วินฟรีย์ พูดต่อสาธารณะตั้งแต่อายุ 3
ขวบ ถ้า โอปราห์ ไม่สร้างและพัฒนาก็จะไม่สามารถก้าวสู่พิธีกร
ทางโทรทัศน์ที่มีชื่อเสียงได้ ปัจจุบัน โอปราห์ วินฟรีย์ขึ้นท�ำเนียบ
แบรนด์บุคคลที่ประสบความส�ำเร็จในระดับโลก รายการโทรทัศน์
ของเธอถูกน�ำไปถ่ายทอดผ่านทีวีช่องต่างๆ กว่า 100 ช่องทั่วโลก
และนิตยสารของเธอก็ประสบความส�ำเร็จงดงาม เมื่อย่างเข้าสู่
วัย 49 ในปี 2003 โอปราห์ได้เป็นผู้หญิงอเมริกันผิวสีคนแรกที่ติด
อันดับบุคคลร�่ำรวยของนิตยสารฟอร์บด้วยทรัพย์สิน กว่าหนึ่งพัน
ล้านดอลลาร์ โอปราห์ยังคงมุ่งมั่นดูแลแบรนด์บุคคลของเธอให้มี
ภาพลักษณ์ที่ชัดเจน และปราศจากเรื่องอื้อฉาว ปัจจัยเหล่านี้เอง
ที่จะช่วยให้ โอปราห์ วินฟรีย์เป็นแบรนด์บุคคลที่ยังประสบความ
ส�ำเร็จต่อไป (World Case : โอปราห์ วินฟรีย์แบรนด์นี้สิแน่จริง
ค้นเมื่อ 7 มีนาคม 2554) หรือแบรนด์บุคคลอย่าง ไมเคิล แจ๊ค
สัน ผู้ล่วงลับที่ได้มีการพัฒนาปรับปรุงตนเองจนกลายเป็นต�ำนาน
ทีย่ าวนานและทรงคุณค่าจนกลายเป็น แบรนด์ทมี่ คี วามเป็นต�ำนาน
(Legend Brand) ซึ่งก่อให้เกิดทั้งคุณค่าทางการเงินรวมถึงคุณค่า
ที่จับต้องไม่ได้

ความส�ำคัญของการสร้างแบรนด์บุคคล

ภาพที่ 1 โอปราห์ วินฟรีย์ และ ไมเคิล แจ๊คสัน
ที่มา: http://sweetgirlgallery.blogspot.com/2010/12/oprahwinfrey.html และ http://www.sonymusic.co.th/album/pop/
viewans.asp?id=1344 ค้นเมื่อ 7 มีนาคม 2554

สันธยา โลหะพันธกิจ (2548) ได้กล่าวถึงความส�ำคัญ
ของการสร้างแบรนด์บุคคลในมิติทางธุรกิจไว้ดังนี้
1. การสร้างแบรนด์บุคคลจะท�ำให้ผู้คนได้ประจักษ์ถึง
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3. แบรนด์บคุ คลยิง่ ใหญ่กว่าตัวบุคคล หากจะตัง้ ค�ำถาม
เชิงเปรียบเทียบว่า ชีวิตของบุคคลกับแบรนด์บุคคลอะไรยิ่งใหญ่
กว่า ในเชิงของแบรนด์แล้ว ชีวิตของบุคคลนั้นดับสูญไป แต่หาก
บุคคลนั้นมีการสร้างแบรนด์ขึ้นมา แบรนด์บุคคลนั้นยังคงอยู่ เช่น
ทุกวันนีไ้ มเคิล แจ๊คสัน ได้จากโลกนีไ้ ปแล้ว แต่แบรนด์ไมเคิล แจ๊ค
สัน ยังคงอยู่และมีความเป็นของแท้ดั้งเดิมในความเป็นราชาเพลง
ป๊อปที่อยู่ในความทรงจ�ำของผู้คนทั่วโลก ความเป็นแบรนด์ บีท
เทิลส์ ยังคงอยู่ แม้ว่าวงนี้จะแยกจากกันไปแล้ว ผู้คนยังคงสวม
ใส่เสื้อที่มีลายสกรีนของบีทเทิลส์ เพลงของบีทเทิลส์ยังคงขายได้
เรื่องราวของบีทเทิลส์ยังคงถูกอ้างอิงถึง บอกเล่าถึงทางรายการ
ต่างๆ ทั้งทางวิทยุ โทรทัศน์
4. แบรนด์บุคคลอาจหมายรวมถึง พนักงาน บุคลากร
ของแบรนด์นั้น (Employee) เป็นหนึ่งในองค์ประกอบส�ำคัญที่จะ
ช่วยก�ำหนดทิศทางของแบรนด์สนิ ค้าหรือบริการเองเพือ่ ให้ลกู ค้ารับ
รู้เราอย่างไร (How we market ourselves to others.) พนักงานทุก
คนจะต้องมีส่วนในการช่วยรักษาค�ำมั่นสัญญาของแบรนด์ในการ
ปฏิบัติงานประจ�ำวัน เช่น บริษัทยักษ์ใหญ่ที่ประสบความส�ำเร็จ
ในการสร้างแบรนด์ทั้งภายในและภายนอกองค์การอย่าง FedEx,
Virgin และ 3M ซึ่งได้สร้างวัฒนธรรมการท�ำงานที่ให้ความส�ำคัญ
กับแบรนด์เป็นอันดับหนึ่ง โดยพนักงานทุกคนจะปฏิบัติงานอย่าง
รักษาค�ำมั่นสัญญาของแบรนด์ในการปฏิบัติงานประจ�ำวันเสมอ
รวมถึงแบรนด์อย่าง Mercedes ต้องการให้ลูกค้ารู้สึกถึงความ
พิเศษ ค�ำที่บริษัทต้องการให้เกิดการเชื่อมโยงกับสินค้าก็คือ ค�ำว่า
Prestige ดังนั้นทุกองค์ประกอบของความเป็นแบรนด์ Mercedes
ก็ต้องถ่ายทอดค�ำนี้ออกมาผ่านส่วนงานบริการลูกค้า การโฆษณา
กิจกรรมที่จัดขึ้น เป็นต้น เพื่อให้สะท้อนถึงความเป็น Prestige
ในจิตใจของผู้บริโภคหรือลูกค้าเป้าหมายกระบวนการเช่นนี้ก็ต้อง

เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการสร้างแบรนด์บุคคลกล่าวคือ บุคคลต้อง
ถ่ายทอดความเป็น Prestige เช่นกัน อีกตัวอย่างหนึ่งของแบรนด์
บุคคลที่มีความสอดคล้องกับทิศทางของแบรนด์ก็คือ Steve Jobs
แห่ง Apple ทุกครั้งที่มีการแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่ว่า
จะเป็น iPod iPhone iPad MacBook Air จะต้องมีการปรากฏตัว
ของ Steve Jobs จนเสมือนเป็น Icon ของแบรนด์ Apple ไปแล้ว
หากมาพิจารณาแบรนด์บุคคลของ Steve Jobs จะพบว่า การ
แต่งตัวของ Steve Jobs จะไม่ใช่การผูกไทด์ใส่สูท แต่จะมาใน
ชุดสบายๆ อย่างเสื้อแขนยาวสีด�ำ กางเกงยีนส์ บนเวทีที่ปรากฏ
ตัวนั้นจะเรียบง่ายและมีฉากหลังเป็นจอสีด�ำ สื่อหรือสไลด์ที่ใช้น�ำ
เสนอนั้นจะใช้ภาพและข้อความสั้นๆ อ้างอิงสถิติ ตัวเลข หรือ
การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเพื่อเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่แถลงข่าว วิธี
การน�ำเสนอของ Jobs จะมีการล�ำดับเนื้อหาด้วยการเริ่มต้นจาก
การส่งมอบเรื่องราวด้วยค�ำประกาศที่เร้าใจ หยิบยกปัญหาจาก
การใช้ผลิตภัณฑ์ขึ้นมา จากนั้นจึงบอกวิธีการแก้ปัญหา อธิบาย
ถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์และปิดท้ายด้วยข้อความเชิญชวนให้
กระท�ำ นั่นคือการซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Apple ในทุกๆครั้งของ
การน�ำเสนอ Jobs พยายามสร้างความประหลาดใจและเสียงฮือฮา
ให้กับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ อย่างเช่น เมื่อปี 2008 ที่มีการเปิดตัว
MacBook Air Steve Jobs ได้น�ำซองเอกสารสีน�้ำตาลออกมา จาก
นั้นได้ดึง MacBook Air ออกมาจากซองดังกล่าวเพื่อเป็นการบอก
ถึงคุณสมบัติที่น�ำเสนอว่า โน้ตบุ๊คที่บางที่สุดในโลก สิ่งที่กล่าวมา
ทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นสไตล์ของแบรนด์บุคคลอย่าง Steve Jobs
และเชื่อมโยงกับแบรนด์ Apple ได้อย่างสอดคล้องกันสังเกตได้
จากการแต่งกายของ Steve Jobs ที่ดูเรียบง่ายพอๆกับการเปิดตัว
ผลิตภัณฑ์ MacBook Air จากซองเอกสารสีน�้ำตาล

ภาพที่ 2 บรรยากาศการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ Apple และ Steve Jobs ผู้บริหาร Apple
ที่มา: http://21ccw.blogspot.com/2008/11/does-robert-mugabe-use-powerpoint.html และ http://www.smh.com.au/news/
technology/vinyl-solution-for-macbook-air/2008/01/18/1200590663741.html ค้น เมื่อ 7 มีนาคม 2554
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5. เมื่อแบรนด์บุคคลมีความแข็งแกร่ง อาจจะน�ำไปสู่
การขยายแบรนด์บุคคล (Brand Extension) ไปสู่ธุรกิจต่างๆ เช่น
แบรนด์เดวิด เบคแฮม จากความเป็นนักฟุตบอล น�ำไปสู่แบรนด์
น�้ำหอม เบคแฮม

ภาพที่ 3 เดวิด เบคแฮม และผลิตภัณฑ์น�้ำหอมแบรนด์ เดวิด
เบคแฮม
ที่มา: http://www.oknation.net/blog/reaw12/2008/12/24/
entry-1 และ http://thegloss.com/fashion/david-beckhaminstinct-2-piece-set-fragrance-wal-mart ค้นเมื่อ 7 มีนาคม
2554
6. แบรนด์บุคคลท�ำให้เกิดผลตอบแทนกลับมา แบรนด์
บุคคลช่วยเพิม่ ราคาให้กบั แบรนด์นนั้ ได้ เช่นเดียวกับแบรนด์ Apple
สามารถก�ำหนดราคาทีส่ งู ได้ แบรนด์บคุ คลก็เช่นกัน สังเกตได้จาก
คนดังหรือดาราที่มีชื่อเสียง ย่อมมีค่าตอบแทนในการปรากฏตัว
หรือจ้างงานในอัตราที่สูงกว่าบุคคลที่เป็นที่รู้จักน้อยกว่า
นอกเหนือจากมิตทิ างธุรกิจแล้ว การสร้างแบรนด์บคุ คล
ยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ดังนี้
1. การสร้างแบรนด์บุคคลยังมีบทบาทส�ำคัญในการ
กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ทั้งทัศนคติของบุคคลนั้นๆ ที่มี
ต่อตนเองให้มีความมุ่งมั่นในการเคารพ ศรัทธาในความเป็นตัว
ของตัวเอง ในขณะเดียวกันยังมีส่วนช่วยเปลี่ยนแปลงทัศนคติของ
ผู้อื่นที่มีต่อบุคคล
2. การสร้างแบรนด์บคุ คลยังเป็นพืน้ ฐานส�ำคัญทีจ่ ะน�ำไป
สูก่ ารปรับปรุง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ ง ด้วยการท�ำความเข้าใจ
และบริหารจัดการความสามารถพิเศษ (Talent Management)
ของตนเองให้มีความชัดเจนมากขึ้น เช่น กรณีของโต๋ ศักดิ์สิทธิ์
เวชสุภาพร ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี ความเก่ง
ทั้งด้านการเรียนและดนตรี และมีความสอดคล้องกับบุคลิกภาพ
ของผลิตภัณฑ์ซุปไก่สกัดตรา แบรนด์ส ปัจจุบัน โต๋ ศักดิ์สิทธิ์
ก็ได้เป็นทูตของแบรนด์ หรือ Brand Ambassador ของซุปไก่สกัด

ตราแบรนด์ส เมือ่ บุคคลมีความโดดเด่นก็เป็นโอกาสให้ธรุ กิจต่างๆ
น�ำตัวบุคคลเข้าไปผูกกับแบรนด์สินค้าได้

ภาพที่ 4 ศักดิส์ ทิ ธิ์ เวชสุภาพร (โต๋) ทูตของซุปไก่สกัดตราแบรนด์ส
ที่มา: http://www.ladysquare.com/forum_posts.asp?TID
=89913 ค้นเมื่อ 7 มีนาคม 2554
หากเป็นการสร้างแบรนด์บุคคลในโลกของการท�ำงาน
ทั่วๆไปแล้ว ทุกคนย่อมต้องการก้าวหน้าและมีผลงานเพื่อน�ำไปสู่
การเลื่อนขั้น เลื่อนต�ำแหน่ง การสร้างแบรนด์บุคคลด้วยการแสดง
และถ่ายทอดคุณค่า ความสามารถพิเศษของคุณจะกลายเป็นทาง
เลือกทีด่ ที สี่ ดุ ในการได้รบั การสนับสนุนในหน้าทีก่ ารงาน การเลือ่ น
ขั้นเลื่อนต�ำแหน่ง
3.การสร้างแบรนด์บุคคลจะช่วยท�ำให้ชีวิตส่วนตัวมี
ความสุข กล่าวคือแบรนด์บุคคลจะต้องมีการวางแนวทางว่าคุณ
เป็นใครด้วยการท�ำอะไรบ้าง ดังนั้นถ้าคุณสามารถน�ำงาน (Work)
ของคุณเข้าไปใส่ในงานอดิเรก (Hobby) ได้ คุณสามารถก�ำหนด
จุดยืนของตัวเองในสิ่งที่คุณรักและชอบเพื่อที่คุณจะได้รับเงินจาก
สิ่งที่ท�ำทั้งที่เป็นการท�ำงานและงานอดิเรก (An Introduction into
the World of Personal Branding. Retrieved March 7, 2011)
ความหมายของการสร้างแบรนด์บุคคล

การสร้างแบรนด์บุคคล คือ การสร้างเอกลักษณ์บุคคล
ที่มีผลต่อการกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองและมีความหมายใน
เชิงอารมณ์ต่อผู้ชมหรือบุคคลอื่นเกี่ยวกับคุณค่าหรือคุณภาพ
ของบุคคลนั้นๆ และสอดคล้องกับธุรกิจที่บุคคลนั้นก�ำลังท�ำอยู่
นอกจากนี้การสร้างแบรนด์บุคคล ยังหมายรวมถึงภาพลักษณ์
(Image) ของตัวบุคคล ภาพลักษณ์ที่บุคคลนั้นๆ ต้องการจะสื่อ
ความหมายถึงบุคคลภายนอก ถ้าหากเชื่อมโยงระหว่างตัวบุคคล
กับบริษัทหรือองค์การ การสร้างภาพลักษณ์ให้กับบริษัทหรือ
องค์การนัน้ ก็จำ� เป็นต้องอาศัยภาพลักษณ์ของบุคคลด้วย หรือถ้าที่
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ท�ำงานของคุณคือประเทศแห่งหนึง่ คุณก็คอื เอกอัครราชทูตซึง่ เป็น
หน้าเป็นตาและตัวแทนของประเทศนั้นๆ ก็เปรียบได้กับแบรนด์
ของประเทศนั้นด้วย
การสร้างแบรนด์บุคคลเป็นกระบวนการที่ บุคคล และ/
หรือ ผู้ประกอบการ ใช้ในการแยกความแตกต่างตัวเองออกจากคู่
แข่งขันหรือบุคคลอื่นด้วยการก�ำหนดคุณค่าที่โดดเด่น ไม่ซ�้ำหรือ
เหมือนกับคนอื่น จากนั้นพยายามสื่อสารหรือถ่ายทอดความเป็น
ตัวตนของบุคคลนั้นให้มีความสอดคล้องกับคุณค่าที่ก�ำหนดไว้
การด�ำเนินการรณรงค์ในการสร้างแบรนด์บุคคลจะ
สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและเฉพาะเจาะจงได้นั้น
ต้องผ่านการถ่ายทอดคุณค่าให้มคี วามชัดเจน อย่างเช่น ในแวดวง
ธุรกิจ บุคคลอย่าง โดนัลด์ ทรัมป์ มาร์ธาร์ สจ๊วต และ แจ็ค เวลช์
สร้างการพบเห็นและความส�ำเร็จของตนเองผ่านการสือ่ สารแบรนด์
บุคคลให้มีความชัดเจน โดนัลด์ ทรัมป์ จะแสดงให้ผู้คนเห็นว่าท�ำ
อย่างไรจึงจะรวย ในขณะที่มาร์ธาร์ สจ๊วต แสดงให้ผู้คนเห็นว่าจะ
ท�ำอย่างไรให้ตนเองดูดใี นแวดวงธุรกิจ ส่วน แจ็ค เวลช์ จะน�ำเสนอ
ในเรือ่ งของการบริหารจัดการธุรกิจ จากทีก่ ล่าวมาแบรนด์บคุ คลทัง้
สามล้วนแล้วแต่ผ่านกระบวนการสร้างคุณค่าและถ่ายทอดคุณค่า
เหล่านั้นออกมาให้ชัดเจน (An Introduction into the World of
Personal Branding. Retrieved March 7, 2011)

ภาพที่ 5 แจ็ค เวลช์ มาร์ธา สจ๊วต และ โดนัลด์ เจ ทรัมป์
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กระบวนการสร้างแบรนด์บคุ คล (The Personal Branding Process
: DCCM)
1. การส�ำรวจค้นหา (Discover) เป็นการส�ำรวจว่าคุณ
เป็นใคร อะไรที่คุณต้องการท�ำในชีวิต ส�ำรวจดูว่าเป้าหมาย แรง
บันดาลใจของคุณคืออะไร แรงขับเคลือ่ นคืออะไร ในขณะเดียวกัน
อาจส�ำรวจตรวจสอบจากบุคคลรอบข้างว่าคนอืน่ พูดถึงคุณอย่างไร
นอกจากนี้จะต้องส�ำรวจถึงจุดแข็งที่เหนือกว่าคนอื่นโดยไม่ต้อง
อายที่จะบอกกับทุกคนเพื่อเป็นการบอกว่าเราเก่งในเรื่องใดหรือ
สิ่งที่ท�ำให้คนอื่นๆ หยุด สนใจ และแสดงความประหลาดใจใน
ทางที่ดีกับตัวคุณ จากนั้นก็จะเริ่มสร้างแผนในการพัฒนาขึ้นมา
โดยมีการก�ำหนดเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว เช่น ถกล
เกียรติ วีรวรรณ ที่มีเป้าหมายและแรงบันดาลใจที่จะท�ำให้วงการ
ละครทั้งละครโทรทัศน์และละครเวทีในประเทศไทยได้รับความ
นิยมมากขึ้น ในขณะเดียวกันบอย ถกลเกียรติ วีรวรรณ ได้กล่าว
ไว้ในค�ำน�ำของหนังสือ Boy Story 20 ปีแรกในชีวิตการท�ำงานของ
บอย ถกลเกียรติ ไว้ว่า “ค�ำว่า “บอย ถกลเกียรติ” ส�ำหรับผมไม่
ได้เป็นเพียงชื่อที่คนในวงการบันเทิงใช้เรียกผมอย่างเดียวเท่านั้น
แต่มันเป็นชื่อยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งที่คนทั่วไปจดจ�ำ เช่น “ละครของบอย
ถกลเกียรติ” “รายการของบอย ถกลเกียรติ” ซิทคอมของบอย
ถกลเกียรติ” “ละครเวทีของบอย ถกลเกียรติ” ซึ่งจริงๆแล้ว ผล
งานเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากบอย ถกลเกียรติเพียงคนเดียว แต่เกิด
จากการท�ำงานของคนเก่งๆ หลายคนที่ได้มาร่วมชะตากรรมกับ
ผม ร่วมทุกข์ ร่วมสุข ร่วมชีวิต คนสร้างงานและงานก็สร้างคน
ผมอยากจะบอกว่ามีหลายคนมากมายที่ร่วมกันสร้างงานต่างๆ
เหล่านี้ และงานต่างๆ เหล่านี้ก็ย้อนกลับมาสร้างคนคนนี้” ถ้าจะ
ตีความและถอดรหัสของค�ำกล่าวของ ถกลเกียรติ วีรวรรณ จะ
พบว่า ถกลเกียรติ เป็นแบรนด์บุคคลที่มีแรงบันดาลใจที่เด่นชัด
โดยการส�ำรวจจากจุดแข็งผสานกับความมุ่งมั่นด้วยการน�ำความ
รูค้ วามสามารถของตนมาถ่ายทอดสูแ่ วดวงบันเทิงในฐานะคนเบือ้ ง
หลังมาตลอด 20 ปี และการที่แบรนด์ “ถกลเกียรติ” จะเกิดขึ้น
ได้นั้นจะต้องอาศัยแรงขับเคลื่อนจาก
หลายๆ คนที่อยู่รอบข้าง รวมถึงการ
รับรู้ของคนทั่วไปที่มีต่อบุคคลคนนี้ใน
ทิศทางเดียวกัน
ในด้ า นบุ ค ลิ ก ภาพของ
บุคคล สามารถตรวจสอบตัวคุณเอง
ในเรื่องต่อไปนี้

การส�ำรวจข้างต้นจะท�ำให้บุคคลแต่ละคนทราบว่า
เรามีจุดเด่น จุดด้อยในส่วนใด เพื่อที่จะได้น�ำไปสู่การพัฒนาปรับ
ปรุงต่อไป
2. การสร้าง (Create) เป็นขั้นตอนที่บุคคลจะต้อง
สร้างหรือก�ำหนดในสิ่งต่อไปนี้
2.1 กลุ่มเป้าหมาย (Target Group / Customer /
Stakeholders) บุคคลที่ตัวคุณเกี่ยวข้องด้วยมีใครบ้าง เช่น ลูกค้า
ผูฟ้ งั ผูช้ ม หัวหน้างาน หรือลูกน้อง กลุม่ เป้าหมายเหล่านีช้ อบหรือ
ไม่ชอบอะไร การท�ำความเข้าใจในความต้องการ (Need) ของ
บุคคลทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องทัง้ หลายจะเป็นแนวทางในการก�ำหนดแก่น
แท้หรือจุดยืนของตนเองได้ง่ายขึ้น เช่น ถ้าคนที่คุณเกี่ยวข้องด้วย
เป็นหัวหน้างาน ลองพิจารณาว่าเขาต้องการลูกน้องแบบใดเข้ามา
ท�ำงาน หรือถ้าปัจจุบันพิธีกรมีมากมายและเราต้องการเป็นพิธีกร
หน้าใหม่เข้าสู่วงการ เราควรก�ำหนดจุดยืนของเราแบบใด
2.2 แก่นแท้หลักของตนเอง (Brand Core) หรืออีกนัย
หนึ่งก็คือ การนิยามความเป็นตัวเองออกมาด้วยค�ำหรือข้อความ
สั้นๆ โดยแก่นแท้หลักควรจะต้องมาจากความเป็นตัวตนของเรา
อย่างแท้จริง หรือพัฒนามาจากจุดแข็งทีเ่ รามีอยูจ่ ริง ทัง้ นีแ้ กนหลัก
ดังกล่าวจะต้องมีคณุ ลักษณะคือ มีความแตกต่าง (Differentiation)
และมีความสัมพันธ์ (Relevance) หรือเป็นสิ่งที่กลุ่ม เป้าหมาย
นั้นต้องการหรืออยากจะพบเห็น เช่น ถ้าเป็นลูกน้อง ก็ต้องมี
คุณสมบัติแตกต่างและเป็นสิ่งที่เจ้านายต้องการบุคลิก ลักษณะ
แบบนี้ด้วย เป็นต้น

2.3 เหตุผล ท�ำไม (Reason – Why) ควรตอบค�ำถาม
ให้ได้ว่า “ท�ำไมต้องเป็นเรา” เพื่อท�ำให้ทุกคนมีความเชื่อถือในจุด
แข็งของเรา เช่น ท�ำไมผลิตภัณฑ์แบรนด์นี้จึงต้องเลือกเราเป็นพรี
เซนเตอร์ ท�ำไมผูบ้ ริหารของบริษทั นีจ้ งึ มีความต้องการให้เราไปด้วย
เพราะการตอบค�ำถามเช่นนีไ้ ด้ทนั ทีและชัดเจน นัน่ เท่ากับเป็นการ
สะท้อนกลับไปยังจุดแข็งและบ่งบอกถึง คุณค่าของแบรนด์บุคคล
2.4 คุณลักษณะหรือบุคลิกภาพของแบรนด์บคุ คล (Brand
Character or Brand Personality) การมีบุคลิกที่ชัดเจนว่าคุณจะ
เป็นคนแบบใด เช่น สุขุม ฉลาด คิดแตกต่าง เป็นต้น บุคคลนั้น
ตอบสนองต่อเรื่องต่างๆ อย่างไร ทัศนคติที่มีต่อโลก สังคม หรือ
สิ่งใดๆ เป็นอย่างไร สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นพื้นฐานของแบรนด์
บุคคลของคุณทั้งสิ้น อย่างเช่น ถ้ากล่าวถึงบุคลิกภาพ ของนักการ
เมืองทีม่ คี วามสมถะ นิม่ นวล เจ้าหลักการ พูดจาเฉียบคม บาดลึก
ก็คงเชื่อมโยงกับ คุณชวน หลีกภัย ได้อย่างชัดเจน
3. การสื่อสาร (Communicate) หลังจากที่ก�ำหนดหรือ
สร้างทิศทางของแบรนด์บคุ คลแล้ว ก็จะเป็นขัน้ ตอนในการสือ่ สาร
ให้บุคคลอื่นเห็นสิ่งที่เราก�ำหนดไว้ โดยก่อนที่เราจะสื่อสารไปยัง
บุคคลต่างๆ ต้องพิจารณาก่อนว่า กลุ่มผู้รับสารเป้าหมายที่เรา
ต้องการสือ่ สารด้วยเป็นใคร เช่น แผนกทรัพยากรบุคคล ครูอาจารย์
ลูกค้า ผู้ชม ผู้ฟัง เป็นต้น จากนั้นจึงเลือกสื่อในการน�ำเสนอเพื่อ
ให้การสือ่ สารแบรนด์ของตัวคุณเองมีความหมายอย่างแท้จริงผ่าน
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การสื่อสารตนเอง คุณจะต้องสร้างเรื่องราวผ่านแหล่งข้อมูลต่างๆ
การสือ่ สาร ประกอบด้วยการให้มคี นเข้ามาโพสต์แสดงความเห็นใน
บล็อกของคุณ การเขียนบทความในนิตยสาร การหาช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์ตวั เอง การปรากฏตัวตามทีต่ า่ งๆ การให้สมั ภาษณ์
ในประเด็นที่สอดคล้องกับแก่นแท้ของบุคคล เป็นต้น
แนวทางดั้งเดิมในการสร้างแบรนด์บุคคล เช่น การใช้
นามบัตร (Business Card) แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประวัติ
ส่วนบุคคล (Resume) จดหมายและเอกสารอ้างอิงต่างๆ แนวทาง
ใหม่ในการสร้างแบรนด์บุคคล เช่น การสร้างประวัติบุคคลด้วย
การน�ำเสนอผ่านรูปแบบของวิดีโอ การสร้างเว็บไซต์ส่วนบุคคล
(Personal website) บล็อก (Blog) รวมถึง Social Media ต่างๆ
อาทิ Twitter , Facebook เป็นต้น
จากที่กล่าวไปข้างต้น สื่อหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทอย่าง
มากในปัจจุบันก็คือ สื่อสังคม หรือ Social Media สื่อดังกล่าว
จะช่วยในการสร้างเครือข่ายทางสังคมอย่างมาก (Social
Networking) และมีโอกาสในการน�ำพาข่าวสารไปสู่เครือ
ข่ายได้อย่าง กว้างขวางและรวดเร็ว บุคคลธรรมดาหลายๆ
คนมีชื่อเสียงขึ้นมาได้ก็เพราะสื่อดังกล่าวที่ช่วยถ่ายทอดและ
สะท้อนถึงจุดยืน ความสามารถพิเศษ (Talent) ออกมา อาทิ
Justin Bieber หรือ JB เริ่มเป็นที่รู้จักในปี ค.ศ. 2006 เมื่อ
ได้เข้าแข่งขันร้องเพลงและได้ต�ำแหน่งรองชนะเลิศในเวที
Stratford Idol และในปี 2007 แม่ของ JB ได้บันทึกวิดีโอการ
ร้องเพลงของ JB แล้วเผยแพร่ลงใน youtube.com ที่เป็น
ช่องทางหนึ่งที่ทุกคนสามารถน�ำเสนอตัวเองผ่านวิดีโอได้ จน
ในที่สุด JB ได้กลายเป็นที่รู้จักในอินเทอร์เน็ต จนสุดท้ายผลงาน
ของ Justin Bieber ได้ไปเป็นที่สนใจของ Scooter Braun ซึ่งเป็น
ผู้จัดการส่วนตัวของ JB ในปัจจุบัน ในขณะนั้น Braun ได้ส่งผล
งานให้ Usher โปรดิวเซอร์ และนั่นคือจุดเริ่มต้นของความโด่งดัง
ของ Justin Bieber อันเกิดจากสื่อสังคม (Social Media) นั่นเอง

แบรนด์บคุ คลอีกแบรนด์หนึง่ ทีเ่ ป็นผลมาจากสือ่ สังคม ก็
คือ แบรนด์ที่ชื่อว่า Susan Boyle หรือ ซูซาน บอยล์ ซึ่งเป็นหนึ่งใน
ผู้เข้าแข่งขันในรายการ Britain’s Got Talent วัย 48 ปี จากสก็อต
แลนด์ ซูซานขึ้นเวทีประกวดร้องเพลงเมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.
2552 และเป็นวันทีซ่ ซู านควรบันทึกไว้ดว้ ยว่า คือวันทีไ่ ด้เปลีย่ นโลก
ใบนี้และโลกของซูซานเองไปอย่างสิ้นเชิง เปลี่ยนจากผู้หญิงที่เป็น
แม่บ้าน หน้าตาธรรมดาให้กลายเป็นที่ยอมรับจากคนทั้งโลก รวม
ทัง้ ได้เปลี่ยนวิธคี ดิ ของคนทัง้ โลกจากการตัดสินทีร่ ปู ร่างหน้าตาให้
มองลึกเข้าไปถึงตัวตนที่แท้ของใครสักคนอย่างแท้จริง เรื่องราว
ของซูซานสามารถชนะใจผู้ชมในเวทีการประกวดครั้งนี้ เรื่องราว
ของซูซาน บอยล์ เริ่มแพร่หลายไปทั่วโลก มีคนน�ำคลิปร้องเพลง
ของซูซานไปใส่ไว้ในเว็บไซต์ YouTube จนกลายเป็นคลิปที่คนทั่ว
โลกเปิดชม จนได้รับการขนานนามว่า The Queen of YouTube
(The Nation 27 เมษายน 2552, 6)

ภาพที่ 7 สือ่ มวลชนได้ขนานนาม ซูซาน บอยล์ ว่าเป็น The Queen
of YouTube

ภาพที่ 6 Justin Bieber นักร้องที่มีชื่อเสียงจากสื่อสังคม (Social Media)
ที่มา: http://women.kapook.com/view11966.html ค้นเมื่อ 7 มีนาคม 2554
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การทีซ่ ซู าน บอยล์ โด่งดังในโลกของอินเตอร์เน็ต เพราะ
ซูซานมีบคุ ลิกภาพทีข่ ดั แย้งกับความสามารถ ในระยะแรกของการ
ปรากฏตัวของซูซาน ผู้คนแสดงอาการดูถูกเหยียดหยามเพราะ
ซูซานเป็นภาพตัวแทนของผู้หญิงที่เป็นแม่บ้านธรรมดาๆคนหนึ่ง
ที่ดูฝันเฟื่องอยากจะเป็นนักร้องดังอย่างเอเลน เพจ ประกอบกับ
ไม่มีใครเชื่อว่า ซูซาน จะท�ำได้ ทั้งนี้เนื่องจากภาพลักษณ์ของ
ความเป็นนักร้องที่ยอดเยี่ยมและประสบความส�ำเร็จในความคิด
ของคนทั่วไปนั้นต้องดูดี มีเสน่ห์ และดึงดูดใจ พร้อมๆกับดูถูก
ในบุคลิกภาพของซูซาน แต่หลังจากได้ชมการร้องเพลงของซูซาน
แล้ว ก็เกิดความประทับใจจนบางคนเสียน�้ำตาให้กับซูซาน ใน
ขณะที่บางคนเกิดความคิดว่ามีคนเก่งๆ แบบ ซูซานอีกมากมาย
ที่ไม่ได้รับการยอมรับ เพียงเพราะดูไม่เหมือนนักร้องในความคิด
ของคนทั่วไป บางคนแสดงความรู้สึกเห็นใจซูซานขึ้นมาว่า ท�ำไม
ตลอดหลายปีทซี่ ซู านพยายามจะเป็นนักร้องนีถ้ งึ ไม่มใี ครเห็นความ
สามารถ ทัง้ ๆทีค่ วรจะมีคนเห็นความสามารถมาตัง้ นานแล้ว กรณี
แบรนด์บุคคลที่ชื่อว่า ซูซาน บอยล์ จึงเป็นตัวอย่างหนึ่งของการ
สื่อสารผ่านโลกของอินเตอร์เน็ต และมีเนื้อหาสาระในตัวบุคคลที่
มีความชัดเจนด้านความมุ่งมั่น ในที่สุดซูซาน ได้ออกอัลบั้มและ
ได้ก้าวสู่การเป็นนักร้อง และ Guinness World Records 2011 ได้
บันทึกไว้วา่ อัลบัม้ ซูซาน บอยล์ เป็นอัลบัม้ ทีข่ ายดีทสี่ ดุ ในประเทศ
อังกฤษด้วย 1 ล้านแผ่นภายใน 21 วัน (Guinness World Records
2011: Madonna, Lady Gaga, Susan Boyle, MJ & Miley Cyrus.
Retrieved March 13, 2011)

ข้อควรระวังอีกประการหนึง่ ส�ำหรับการสร้างและสือ่ สาร
แบรนด์บุคคลออกไปนั้นก็คือจะต้องมั่นใจว่าเนื้อหาสาร ภาพและ
ข้อมูลจะต้องมีความกระชับ ชัดเจน และอยู่ในร่องในรอยในสิ่งที่
แบรนด์บุคคลนั้นต้องการน�ำเสนอ
4. การรักษาให้คงไว้ (Maintain) เมื่อแบรนด์คุณมี
ความชัดเจนและแข็งแกร่งขึ้น ในทุกๆการท�ำงานใหม่ๆ ของคุณ
รวมถึงรางวัลที่ได้รับ การแสดงความเห็นต่างๆ การปรากฏตัวใน
งานส�ำคัญๆ การน�ำเสนอความเป็นตัวของตัวเอง จ�ำไว้ว่า ทุกๆ
อย่างที่คุณสร้างขึ้นจะต้องรักษาและคงสภาพความเป็นตัวตนของ
คุณให้คงไว้ หรือเรียกว่า ท�ำตัวเองให้อยู่ในร่องในรอย คงเส้นคง
วา (Consistency) อย่าให้เกิดรอยสะดุด (Seamless) เมื่อบุคคล
ต่างๆได้มีโอกาสพบเห็นคุณ
เมื่ อ คุ ณ กลายเป็ น แบรนด์ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย ม
ชื่อเสียงของคุณจะถูกน�ำเสนอไปในหลายๆ ช่องทาง ผ่านเว็บไซต์
ผ่านบล็อก สื่อสังคมต่างๆ (Social Media) อาทิ Facebook,
Twitter รวมถึงช่องทางวิดีโอ เช่น Youtube รวมถึงช่องทางอื่นๆ
คุณจะต้องติดตามแบรนด์บุคคลของคุณเองอย่างใกล้ชิดตลอด
เวลา
องค์ประกอบส�ำคัญในการสร้างชื่อเสียงให้กับแบรนด์บุคคล
(Key Elements in Personal Branding Reputation)

Roberto Alvarez del Blanco (2010: 120-121) กล่าว
ถึงองค์ประกอบหลักของการสร้างชื่อเสียงให้กับแบรนด์บุคคล
ประกอบด้วย 10 องค์ประกอบดังต่อไปนี้
1. ความรู ้ (Knowledge) แบรนด์ บุ ค คลควรต้ อ ง
ตระหนักถึงการมีองค์ประกอบด้าน “ความรู้” เพราะจะแสดง
ถึ ง ความช� ำ นาญเฉพาะในขอบเขตที่ ต นเองสนใจ แสดงถึ ง
ประสบการณ์ ความช�ำนาญนี้เองจะน�ำไปสู่ความมีชื่อเสียงใน
ที่สุด เช่น แบรนด์บุคคลอย่าง อิ๊ก บรรณ บริบูรณ์ ก็จะมีความ
เชี่ยวชาญหรือถนัดในการเรื่องของการท�ำอาหาร และน�ำไปสู่การ
เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับการส่งเสริมการขายของโปรแกรมเซเรเนด
ภาพที่ 8 ภาพหน้าปกอัลบั้มของซูาน บอยล์ ภายหลังจากได้เป็นนักร้อง ของ AIS ร่วมกับ Black Canyon
ในสังกัดของโซนี่มิวสิค
ที่มา: http://www.forwardmag.com/webboard/viewtopic.
php?t=1113750 และ http://www.thisislondon.co.uk/showbiz/
article-23880740-susan-boyle-album-to-feature-perfect-daycover-despite-row.do ค้นเมื่อ 13 มีนาคม 2554
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แผนภาพที่ 1 แสดงองค์ประกอบส�ำคัญในการสร้างชื่อเสียงให้กับแบรนด์บุคคล
ที่มา: ปรับปรุงจาก Alvarez del Blanco, Roberto. (2010). Personal Brands manage your life with
talent and turn it into a unique experience. Great Britain : Palgrave Macmillan

ภาพที่ 9 บรรณ บริบูรณ์ (อิ๊ก) ที่ถ่ายทอดความช�ำนาญด้านการท�ำอาหาร
ที่มา: http://play.kapook.com/photo/showfull-54301-4 ค้นเมื่อ 7 มีนาคม 2554 และ
http://pdamobiz.com/show_news.asp?NewsID=260352&PN=1 ค้นเมื่อ 13 มีนาคม 2554
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2. ประสบการณ์ (Experience) ค�ำว่า ประสบการณ์
มักจะเป็นค�ำที่ใช้แทนกันได้กับค�ำว่า ความช�ำนาญ คนที่มีความ
ช�ำนาญจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ ความรู้และความสามารถ
จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการมีประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆ หมอที่เก่ง
จากการอ่านต�ำราอย่างเดียวไม่พอ แต่หมอทีจ่ ะเก่งได้นนั้ จะต้องมี
ประสบการณ์อย่างมากในการรักษาผู้ป่วย
3. ต�ำแหน่ง (Credentials) ต�ำแหน่งนับเป็นอีกองค์
ประกอบหนึ่งในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์บุคคล ซึ่ง
สามารถพบเห็นได้ในหลายๆ รูปแบบที่แตกต่างกัน เช่น ต�ำแหน่ง
มหาวิทยาลัย สถาบัน
4. การสนับสนุนหรือได้รับการแนะน�ำ (Backing) จัด
เป็นองค์ประกอบที่มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนแบรนด์บุคคลได้ เช่น
ทนายความ หมอ สถาปนิก จะได้รับผลประโยชน์จากการแนะน�ำ
จากลูกค้าที่มีความพึงพอใจเมื่อใช้บริการ ค�ำแนะน�ำ ความพึง
พอใจของลูกค้าที่มีต่อบุคคลจะมีส่วนช่วยเพิ่มประวัติของบุคคล
ให้มีชื่อเสียงมากขึ้น
5. ผู้สนับสนุน (Contributors) เป็นองค์ประกอบใน
การน�ำมาซึ่งชื่อเสียงของแบรนด์บุคคลอีกประการหนึ่ง เช่น หาก
อาจารย์มหาวิทยาลัยเผยแพร่รายงานการวิจัยที่ผู้ช่วยวิจัยได้ร่วม
กันท�ำและใช้ชอื่ ของอาจารย์ยนื ยันชือ่ ของผูช้ ว่ ยวิจยั ซึง่ ปรากฏอยูใ่ น
หน้าปกหรือหน้าชือ่ เรือ่ งวิจยั ทีผ่ ชู้ ว่ ยวิจยั มีสว่ นร่วม ชือ่ ของอาจารย์
ก็จะมีส่วนสนับสนุนในการสร้างชื่อเสียงของผู้ช่วยวิจัยเหล่านั้นได้
ทางหนึ่ง หรือการที่บุคคลสร้างแบรนด์ตนเองผ่านการแต่งหนังสือ
อาจจะมีผู้สนับสนุนซึ่งก็คือ ผู้เขียนค�ำนิยมนั่นเอง ผู้ที่ให้เกียรติ
เขียนค�ำนิยมก็จะเป็นผู้สนับสนุนผู้แต่งหนังสือได้อีกทางหนึ่ง

6. การแสดงออกด้วยเครื่องหมาย สัญลักษณ์ (Signals)
เครื่องหมายเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่จะช่วยประกาศถึงความ
มีชื่อเสียงของแบรนด์บุคคล เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์เหล่านี้
จะถูกถ่ายทอดออกมาผ่านงานกราฟิก ภาพ และมีการตอกย�้ำซ�้ำ
เตือนบ่อยๆ ผ่านการสื่อสารทางการตลาดเพื่อเชื่อมโยงกับบุคคล
นั้นๆ
7. ปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback) แบรนด์บุคคลไม่
สามารถที่จะพิสูจน์ถึงความมีชื่อเสียงของตนเองได้ ชื่อเสียงจะ
ถูกก�ำหนดโดยความคิดเห็นของสาธารณชน ปฏิกิริยาตอบกลับ
จะเป็นกลไกที่ใช้ในการประมวลความคิดเห็นของสาธารณชนที่มี
ต่อแบรนด์บุคคล
8. บริบท (Context) ชื่อเสียงของแบรนด์บุคคลจะต้อง
ถูกตีความโดยเชื่อมโยงกับบริบทของสังคมและสภาพแวดล้อม
บริบทจะต้องสอดคล้องกับลักษณะทางสังคม เช่น กฎระเบียบ
ของสังคม ภาษา หากแบรนด์บุคคลฉีกแนวออกจากกรอบหรือ
บริบททางสังคมอาจจะไม่ได้รับการยอมรับ ดังนั้นแบรนด์บุคคล
ที่ต้องการไปอยู่ในบริบทใหม่หรืออีกบริบทหนึ่งจะต้องไม่ลืมที่จะ
ท�ำความเข้าใจบริบททางสังคมนั้นๆด้วย ปัจจัยนี้อาจจะมีผลต่อ
การสร้างแบรนด์บุคคลของนักการเมืองที่จะต้องท�ำความเข้าใจ
สภาพแวดล้อมของพื้นที่ที่ลงหาเสียงเลือกตั้ง
9. ค่านิยมของสังคม (Social Value) กระบวนการใน
การสร้างชือ่ เสียงให้กบั แบรนด์บคุ คลมีความเกีย่ วข้องสัมพันธ์อย่าง
มากกับระบบสังคมซึ่งถูกก�ำหนดโดยค่านิยม ในบริบททางสังคม
อย่างโลกของการศึกษา ต�ำแหน่ง (Credential) อาจจะมีความ
ส�ำคัญมากกว่าบริบทอื่น ในแวดวงของแพทย์ที่ท�ำหน้าที่ผ่าตัด
หัวใจจะถูกให้ความส�ำคัญกับเรื่อง
ประสบการณ์มากกว่าต�ำแหน่งทาง
วิชาการ ความรู้ ประสบการณ์และ
การรับรองอาจจะมีผลกระทบต่อการ
สร้างแบรนด์บุคคลในแนวทางที่แตก
ต่างกันไปขึน้ อยูก่ บั ค่านิยมของสังคม

ภาพที่ 10 การสร้างเครื่องหมายผ่านงานกราฟิกในแคมเปญหาเสียงของ บารัค โอบาม่า พร้อม
กับข้อความที่ได้รับการตอกย�้ำ “Change We Can Believe in”
ที่มา: http://www.americanthinker.com/2008/05/the_obama_change_we_really_can.
html ค้นเมื่อ 11 มีนาคม 2554
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		 10. การเชื่อมต่อหรือการต่อติดกับกลุ่มเป้าหมาย
(Connections) เป็นปัจจัยที่จะช่วยเชื่อมโยงแบรนด์บุคคลเข้ากับ
กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องและน�ำมาซึ่งชื่อเสียง การจะเชื่อมต่อ
หรือต่อติดกับกลุ่มเป้าหมายได้นั้นจะต้องอาศัยกระบวนการของ
การสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ สื่อสังคม (Social Media)
การปรากฏตัวต่อสาธารณชนในกิจกรรม การแสดงพฤติกรรม ของ
บุคคลในที่สาธารณะต่างๆ เป็นต้น

บทสรุป

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า เรื่องของการสร้างแบรนด์
ไม่ใช่หมายความถึงผลิตภัณฑ์ บริการเท่านั้น แต่ครอบคลุมถึง
บุคคล การสร้างแบรนด์บุคคลจะก่อให้เกิดทั้งประโยชน์ในระดับ
บุคคล เช่น การสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ร่วมงานด้วย การ
แสดงถึงบุคลิกภาพ จุดยืนของแบรนด์บคุ คลจนท�ำให้ผคู้ นแวดล้อม
หรือกลุม่ เป้าหมายทีเ่ กีย่ วข้องนึกถึงแบรนด์บคุ คลของเราเป็นอันดับ
ต้นๆ ในเชิงธุรกิจรวมถึงแบรนด์บคุ คลทีเ่ ป็นคนดังก็จะสามารถน�ำ
หลักการที่กล่าวข้างต้นไปปรับใช้เพื่อเสริมสร้างและรักษาแบรนด์
บุคคลในมีความคงทนอย่างยั่งยืนต่อไป
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