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บทคัดย่อ

ปัจจุบันการสร้างตราเฉพาะบุคคลบนเครือข่ายออนไลน์นั้นมีความส�ำคัญเป็นอย่างมาก นอกจากจะท�ำให้ผู้ใช้มีความแตกต่าง
จากผู้อื่นแล้ว ยังสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้กับการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อน ญาติพี่น้อง หรือแม้กระทั่งการหารายได้จากสังคมออนไลน์
อีกด้วย ถ้าผู้ใช้เป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้มีชื่อเสียงและไม่ได้มีเงินทุนมหาศาลจะมีวิธีการอย่างไรที่จะสามารถสร้างตราเฉพาะบุคคลหรือ
เป็นแบรนด์ของตนเองได้ ในบทความชิ้นนี้ผู้เขียนขอกล่าวถึงวิธีการสร้างตราเฉพาะบุคคลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์สมัยใหม่

Abstract

Nowadays, the personal branding is very significant for social life. It not only identifies the users but is also
advantageous for socialization and online marketing. The interesting point is how to create the personal branding ifthe
usersare not a celebrity and have no enough money of investment. This article explained the way to create the personal
branding on social network recently.
บทนำ�

จากค�ำกล่าวของอริสโตเติลที่ว่า “มนุษย์เป็นสัตว์สังคม มนุษย์อาศัยอยู่ร่วมกัน มิได้ใช้ชีวิตอยู่เพียงคนเดียวตามล�ำพังแต่อย่าง
ใด” (Kennedy, 1991) ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็ยังเป็นเช่นนั้น อาจเรียกได้ว่าในทุกวันนี้เราไม่สามารถด�ำรงชีวิตอยู่เพียงคนเดียวได้ ซึ่ง
เราจะต้องมีเพื่อน มีญาติพี่น้อง มีคนรู้จักอีกจ�ำนวนมาก ทั้งหมดนี้อาจเรียกเป็นค�ำที่ใช้ในปัจจุบันได้ว่า “สังคม” นั่นเอง ซึ่งหมายถึง กลุ่ม
คนที่อยู่รวมกัน มีความสัมพันธ์กันพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีระเบียบกฎเกณฑ์ และความเชื่อถือที่ส�ำคัญๆ ร่วมกัน ตลอดจนมีความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลกันเองและระหว่างบุคคลกับกลุ่มสังคม (สมศักดิ์  ศรีสันติสุข, 2550) แต่เมื่อเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาท
ท�ำให้รูปแบบการสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมสะดวกสบายมากขึ้นกล่าวคือ ปัจจุบันมีสังคมออนไลน์สมัยใหม่เกิดขึ้นมากมาย เช่น
Facebook, Twitter, MySpace, LinkedIn ฯลฯ ซึ่งสังคมออนไลน์นี้เองที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างตราเฉพาะบุคคล การสร้างสัญลักษณ์
เฉพาะบุคคล และการสร้างภาพลักษณ์ ซึง่ แตกต่างจากทฤษฎี Status Conferral ทีม่ งุ่ เน้นสร้างภาพตัวแทนขึน้ มา เช่น สร้างตัวแทนส�ำหรับ
องค์กร หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่การสร้างตราเฉพาะบุคคลนั้น เพื่อให้ผู้อื่นรู้จักตัวผู้สร้างในแง่มุมที่ผู้สร้างต้องการนั่นเองทั้งยัง
เป็นนวัตกรรมใหม่ทสี่ ามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ได้อกี ด้วย ในบทความนีจ้ ะขอกล่าวถึงการสร้างตราเฉพาะบุคคล (Personal
Branding) บนเครือข่ายสังคมออนไลน์สมัยใหม่ (Social Network)
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เครือข่ายสังคมออนไลน์

ในอดีตการสื่อสารเป็นเพียงการพูดคุยในลักษณะการ
พบหน้ากัน การติดต่อสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์ และส่วนใหญ่
เป็นการสื่อสารกับกลุ่มคนจ�ำนวนไม่มากหรือเป็นเพียงกลุ่มสังคม
เล็กๆ ต่อมาเมื่อมีเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเข้ามาท�ำให้การสื่อสาร
มีความสะดวกง่ายดายมากขึ้น ทั้งยังสามารถใช้สื่ออินเตอร์เน็ต
ในการสือ่ สารกับกลุม่ คนจ�ำนวนมากได้ โดยการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ (Social Network หรือ Social Media) (Mobray, 2009)
ซึ่งมียอดผู้ใช้เป็นจ�ำนวนมาก ดังภาพที่ 1
จากภาพที่ 1จะเห็นว่ามีผใู้ ช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็น
จ�ำนวนมาก โดย 5 อันดับแรกเป็นเว็บไซต์ทคี่ นส่วนใหญ่มกั รูจ้ กั เป็น
อย่างดี ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์นนั้ ผูใ้ ช้มกั จะน�ำเรือ่ งราว
ทีต่ นได้ประสบพบเจอมาถ่ายทอดให้เพือ่ นๆ ในกลุม่ ได้ทราบ หรือ
อาจจะเป็นการเล่นเกมออนไลน์ และการหางาน โดยกรอกประวัติ
ส่วนตัวลงไปในเว็บไซต์นั้นๆ เพื่อให้บริษัทที่ต้องการพนักงานใน
คุณสมบัติดังกล่าวเรียกสัมภาษณ์อีกด้วย

จุดเริ่มต้นของเครือข่ายสังคมออนไลน์ คือ ตัวตนของ
แต่ละบุคคล โดยผู้ใช้แต่ละคนจะมีลักษณะเฉพาะบุคคลอยู่แล้ว
(Rampersad, 2009) หากผู้ใช้ต้องการให้ผู้ติดต่อในเครือข่ายของ
ตนสามารถบอกลักษณะเฉพาะของตนได้กจ็ ะท�ำการสร้างลักษณะ
ที่ชัดเจนขึ้นมาก่อน เช่น หากจะแสดงให้ผู้อื่นเห็นว่าตนชื่นชอบ
การพูดคุยในรูปแบบที่ทันสมัย อาจจะใช้บริการของ www.
facebook.com ถ้าหากจะแสดงให้ผอู้ นื่ เห็นว่าตนเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญ
ในด้านใดด้านหนึ่ง ก็ท�ำได้โดยการเขียนประวัติไว้ในwww.
LinkedIn.comถ้าหากเราจะแสดงให้ผู้อื่นเห็นว่าเราชื่นชอบการ
ถ่ายภาพและอยากแบ่งปันภาพถ่ายให้ผู้อื่นได้ชม อาจจะเข้าไปใช้
บริการเครือข่ายสังคมของเว็บไซต์ www.Flickr.com จากตัวอย่าง
ข้างต้นจะเห็นว่า บุคคลหนึ่งสามารถมีเครือข่ายในสังคมออนไลน์
ได้หลายเครือข่าย ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 1 จ�ำนวนผู้ใช้เว็บเครือข่ายสังคมออนไลน์ 20 อันดับมากที่สุดของ www.compete.com
ที่มา: Top Social Networks, อินเตอร์เน็ต จาก http://www.reactorr.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/top-socialnetworks.gif
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ภาพที่ 2 การโยงใยเครือข่ายสังคมออนไลน์ Personal Platform
ที่มา: Personal Platform, อินเทอร์เน็ต จาก http://bridgetz.com/get-started-on-your-personal-brand/
จากภาพที่ 2 ชี้ให้เห็นว่าบุคคลหนึ่งสามารถมีเครือข่าย
ในสังคมออนไลน์ได้หลายเครือข่าย และคนในกลุม่ สังคมออนไลน์
นั้นอาจเป็นกลุ่มที่มีวัฒนธรรมเดียวกันหรือต่างกันก็ได้แม้ว่าใน
แต่ละสังคมจะมีปจั จัยทีท่ ำ� ให้ผคู้ นมีความแตกต่างกัน เช่น ศาสนา
วัฒนธรรม แนวความคิด ประเพณี แต่กย็ งั มีจดุ ร่วมทีท่ �ำให้คนต่าง
เชือ้ ชาติตา่ งศาสนาต่างวัฒนธรรมสามารถอยูร่ ว่ มกันได้ดงั เช่นเครือ
ข่ายสังคมออนไลน์นั่นเอง ซึ่งทุกคนสามารถสร้างตัวตนหรือสร้าง
ตราเฉพาะบุคคลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้ ประเด็นทีน่ า่ สนใจ
ก็คอื ถ้าหากผูน้ นั้ ไม่ได้เป็นบุคคลทีม่ ชี อื่ เสียงหรืออยูใ่ นความสนใจ
ของผู้คนในสังคม จะมีวิธีการอย่างไรให้การสร้างตัวตนดังกล่าว
เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปได้ การสร้างตราเฉพาะบุคคลนับเป็นวิถี
ทางหนึ่งในการสร้างให้บุคคลหนึ่งกลายเป็นจุดเด่นของสังคมเป็น
ที่รู้จักหรือเป็นผู้มีชื่อเสียงได้ ในอดีตการสร้างตราเป็นเรื่องที่ยุ่ง
ยาก ต้องมีหน่วยงานดูแลภาพลักษณ์ ต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้
ค�ำแนะน�ำต่างๆ เสียค่าใช้จ่ายสูงและใช้เวลายาวนาน โดยส่วน
ใหญ่จงึ มักใช้กบั องค์กรขนาดใหญ่เป็นหลัก แต่ในปัจจุบนั มีการให้
ความส�ำคัญกับการสร้างตราเฉพาะบุคคลมากขึ้น เนื่องจากความ
ต้องการสร้างความมีชื่อเสียง ต้องการประสบความส�ำเร็จ และ

ต้องการการยอมรับจากคนในสังคม เปรียบเสมือนความต้องการ
ทางด้านศักยภาพสูงสุดของตนเอง (Self-actualization) อันเป็น
ขั้นที่ 5 ของล�ำดับความต้องการของมนุษย์นั่นเอง (Maslow,1954)
การสร้างตราเฉพาะบุคคล

การสร้างตราเฉพาะบุคคลหมายถึง การแสดงตัวตน
ของตนเองสู่สาธารณชน ให้จดจ�ำและมองเห็นคุณลักษณะที่ตน
ต้องการ หรือที่เรียกว่า “กระบวนการขายตัวเอง” ให้คนอื่นรับรู้
ว่าตนเป็นอย่างไรนั่นเอง (Montoyaand Vandehey, 2009) โดย
รากฐานของการสร้างตราเฉพาะบุคคลนั้นเริ่มตั้งแต่มีเครือข่าย
สังคมออนไลน์เกิดขึ้น Kerry Bural ได้กล่าวถึงโครงสร้างของการ
สร้างตราไว้ 3 องค์ประกอบ คือ Core Competencyหมายถึง
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง Core Value หมายถึงการสร้างมูลค่า
และ Core Passionหมายถึงการหลงใคร่ในสิ่งๆ นั้นอย่างขาดไม่
ได้ (Bural, 2010) ซึ่งศิริกุล เลากัยกุล (2550) ได้เสริมว่า การ
สร้างตราต้องมองใน 4 มิติ คือ Brand Vision หมายถึงผู้สร้างตรา
อยากจะมีชื่อเสียงในด้านใด Brand Positioning หมายถึงจุดยืน
ในการสร้างชื่อเสียง Brand Value หมายถึงการสร้างคุณค่าให้
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ผู้บริโภครู้สึกว่าตรานั้นมีคุณค่า และ Brand Promise หมายถึง
การรักษาค�ำมั่นสัญญาของตรา กรณีตัวอย่างเช่น หากจะสร้าง
ตราของตนเอง ผูส้ ร้างตราจะต้องค้นพบตัวเองให้เจอเสียก่อน เช่น
เป็นบุคคลชั้นยอด (Topper) ด้านเครือข่ายสังคมออนไลน์(Social
Media) จึงต้องการชักชวนให้บุคคลอื่นๆ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งใน
เครือข่ายของตน โดยการเขียน Blog (Core Passion) เป็นผู้รอบรู้
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) จนท�ำให้มีคนมาชักชวนเป็น
พิธีกรรายการไอทีประจ�ำช่อง Nation ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าให้
แก่ตัวผู้สร้างตราเอง (Core Value) และสิ่งส�ำคัญที่สุดคือ เป็นผู้
เชี่ยวชาญทางด้านการสื่อสารและเทคโนโลยี เช่น การรายงานสด
ผ่านเว็บไซต์ทวิตเตอร์ (Core Competency) เมื่อผู้สร้างตราเป็น
ที่รู้จักของผู้ชมจ�ำนวนมาก หากผู้ชมนึกถึงบุคคลที่เชี่ยวชาญทาง
ด้านไอทีก็จะนึกถึงผู้สร้างตราเป็นอันดับแรก (Top of Mind) ซึ่ง
ตนเองต้องการเป็นทีถ่ กู จับตามองว่า “เป็นผูร้ รู้ อบด้านไอที” (Brand
Vision) ฉะนั้นผู้สร้างตราเปรียบเสมือนหมอที่ให้คำ� แนะน�ำรักษา
อาการป่วยทางด้านไอที (Brand Positioning) การท�ำหน้าที่หมอ
ทางด้านไอทีดังกล่าวจึงเป็นการสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นในใจของ
ผู้ใช้ (Brand Value) ทั้งยังสร้างความเชื่อมั่นของผู้ใช้ที่มีต่อตัวผู้
สร้างตรา (Brand Promise) ทั้งนี้จากจุดเริ่มต้นที่เป็นผู้ใช้ธรรมดา
แต่มีความสามารถเฉพาะทาง และประกาศตนเองให้ผู้อื่นรู้จัก
ท�ำให้เกิดโอกาสการกระจายชื่อเสียงหรือแบรนด์เฉพาะบุคคลเป็น
วงกว้าง เป็นต้น

การประสบความส�ำเร็จในการสร้างตราเฉพาะบุคคลเกิด
จาก 3 องค์ประกอบดังนี้ (Montoyaand Vandehey, 2009)
องค์ประกอบแรก คือ ความชัดเจน (Clarity) กล่าวคือ
การสร้างตราจะประสบความส�ำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับความชัดเจน
ของตรา เช่น หากนึกถึงบุคคลทีเ่ ก่งด้านศิลปะทีส่ ดุ ในประเทศไทย
เสียงส่วนใหญ่จะนึกถึง อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒั น์ เป็นอันดับ
ต้นๆ ซึง่ ในความเป็นจริงแล้ว ศิลปินทีม่ ฝี มี อื เก่งกว่าอาจารย์เฉลิม
ชัยก็อาจมีอยูห่ ลายท่าน แต่อาจจะนึกไม่ถงึ ศิลปินท่านอืน่ ๆ ซึง่ เป็น
ผลเนื่องมาจากการสร้างตราเฉพาะบุคคลนั่นเอง
องค์ประกอบที่สอง คือ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
(Specialization) กล่าวคือ คนทุกคนมีความถนัดความสามารถ
ไม่เหมือนกัน เช่น ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านไอทีอาจจะไม่ได้เป็น
ผู้มีชื่อเสียงโดดเด่นในสังคม ดังนั้นการมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทางจะมีความได้เปรียบ ตัวอย่างเช่น หากจะนึกถึงผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านระบบปฏิบัติการบนคอมพิวเตอร์ คนส่วนใหญ่ก็มักจะ
นึกถึง “บิล เก็ต”
องค์ประกอบสุดท้าย คือ ความมั่นคง (Consistency)
กล่าวคือ การสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นในใจผู้บริโภคให้ได้ หรือ
อาจจะเรียกว่า “ความภักดีตอ่ แบรนด์” ตัวอย่างเช่น หากจะนึกถึง
เว็บไซต์ที่ให้บริการค้นหาข้อมูลได้กว้างขวางที่สุด คนส่วนใหญ่ก็
มักจะนึกถึง google เป็นต้น
การสร้างตราเฉพาะบุคคลต้องค�ำนึงถึงปัจจัยหลายๆ
ด้านที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น แต่การที่จะสร้างตราให้เข้าไปอยู่ใน
ใจของบุคคลในสังคมออนไลน์ได้นั้นยังต้องประกอบไปด้วยการ
สร้างเครือข่ายออนไลน์อีกด้วย ดังที่จะกล่าวต่อไปนี้
การสร้างตราเฉพาะบุคคลโดยใช้เครื่องมือออนไลน์

ในอดีตการสร้างตราเฉพาะบุคคลเป็นเรื่องที่ท�ำได้ยาก
และไม่เป็นที่นิยมท�ำอย่างเป็นระบบ แต่ในปัจจุบันจะเห็นว่า คน
ธรรมดาก็สามารถมีชื่อเสียงได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วกล่าวคือ
เทคโนโลยีในปัจจุบันมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากโดยเฉพาะ
อินเทอร์เน็ตทีส่ ามารถท�ำให้ทกุ คนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ใน
กรณีการสร้างตราเฉพาะบุคคลโดยใช้เครื่องมือออนไลน์นั้น จะ
มีการสร้างตราให้ครอบคลุมทั้ง 3 ส่วนคือ Advertising, Social
Network และ Online PR ดังภาพที่ 3
ภาพที่ 3 การสร้างตราเฉพาะบุคคลโดยใช้เครื่องมือออนไลน์
(Online Branding)
ที่มา: Reactorr, อินเทอร์เน็ต จาก http://www.reactorr.com/
blog/index.php/2009/12/introduction-to-online-branding/
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จากภาพที่ 3 จะเห็ น ว่ า เครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์
(Social Network) ประกอบไปด้วย Social Network, Blogging,
Multimedia, Event, Wiki, Reviews and Opinions กลุ่มประเภท
Social Network ท�ำหน้าที่ในการสื่อสารระหว่างผู้ใช้แต่ละบุคคล
โดยอาจจะมีการแลกเปลี่ยนประเด็นความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
หรือแบ่งปันรูปภาพ วิดีโอต่างๆ ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคล
นั้น ซึ่งสมาชิกสามารถเข้าไปอ่านและเขียนข้อความโต้ตอบกันได้
ต่อมากลุม่ ประเภท Blogging เป็นกลุม่ ทีต่ อ้ งการสร้างให้บล็อกของ
ตนเองเป็นทีร่ จู้ กั เน้นการจัดรูปภาพทีแ่ ตกต่าง มีลกู เล่น ฯลฯ กลุม่
ต่อมาคือ กลุ่มความบันเทิง ได้แก่ Multimedia และ Event ใน
กลุ่มนี้จะเน้นกิจกรรมที่สร้างความบันเทิงเป็นหลัก เช่น การเลี้ยง
สังสรรค์ การเสาะหาสถานทีเ่ ฉพาะกลุม่ ทีแ่ ปลกใหม่ไม่เหมือนใคร
กลุ่มต่อมาคือ Wiki เป็นกลุ่มที่ให้ความรู้ โดยจะมีผู้คนจ�ำนวนมาก
เข้ามาเขียนเรือ่ งราวทีเ่ ป็นประโยชน์ หากผูใ้ ดต้องการข้อมูลในเรือ่ ง
ใดก็สามารถเข้ามาค้นหาข้อมูลได้ กลุ่มต่อมาคือ Reviews and
Opinions กลุม่ นีจ้ ะเป็นผูช้ นื่ ชอบเทคโนโลยีใหม่ๆ (Early Adopter)
มีการน�ำเสนอข้อดีข้อเสียของสินค้าชิ้นนั้นๆ และยังมีการวิพากษ์
วิจารณ์สินค้าและบริการที่ไม่ยุติธรรมต่อลูกค้า
ในแง่ของการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ (Online PR) เป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการ (Social Network Tools) เช่น การ
จัดท�ำเว็บไซต์นั้นต้องมีการประชาสัมพันธ์ ผ่านทางบล็อกของ
ผู้ใช้ท่านอื่นๆ โดยการแนะน�ำ  (Blogger Relations) หรืออาศัย
เว็บไซต์หลักของบล็อกที่เราไปใช้พื้นที่นั้น (Corporate Blogging)
ซึง่ อาจจะมีการฝากข่าวไปยังเว็บไซต์ทไี่ ด้รบั ความนิยมในขณะนัน้
(Social Media Release) เช่น www.sanook.com หรือกรณีที่มี
การท�ำกิจกรรมต่างๆ ก็จะมีการฝากไฟล์รูปหรือไฟล์วิดีโอ เพื่อให้
ผู้ใช้ท่านอื่นได้เห็น (Video News Release) เช่น www.youtube.
com และถ้าหากการประชาสัมพันธ์ในครัง้ นัน้ มีผมู้ ชี อื่ เสียงมาเป็น
ส่วนหนึง่ ในการท�ำประชาสัมพันธ์โอกาสทีจ่ ะประสบความส�ำเร็จก็
ย่อมมีสูง (Reputation Management)
ในแง่ของการโฆษณา (Advertising) เปรียบเสมือนความ
สามารถในการเข้าถึง (Reach) ข้อมูลได้เป็นอย่างดี การสร้าง
ตัวตนผ่านทางเว็บไซต์นั้นอาจจะน�ำการโฆษณาเข้ามาเป็นส่วน
หนึ่ง เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ตนเองที่ไม่ผ่านการโฆษณานั้น
ย่อมเป็นการยากที่จะประสบความส�ำเร็จ การโฆษณานั้นสามารถ
ท�ำได้หลายวิธี เช่น การโฆษณาในรูปแบบวิดีโอผ่านเว็บไซต์
YouTube การโฆษณาโดยการฝาก Banner การโฆษณาโดยการส่ง
อีเมล์ ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถท�ำงานผ่านอินเทอร์เน็ต โดยใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก เช่น โทรศัพท์
มือถือ

จากภาพที่ 3 พบว่าทัง้ 3 ด้านบ่งชีใ้ นการสร้างตราเฉพาะ
บุคคลของสือ่ ออนไลน์ แต่สงิ่ หนึง่ ทีข่ าดไม่ได้เลย คือ แวดวง (Field)
หมายถึง คนทีอ่ ยูใ่ นวงการนัน้ รูจ้ กั แล้วท�ำการบอกต่อ เพือ่ ขยายวง
เพิ่ม ให้คนที่ไม่เคยได้ยินเลยเข้ามาค้นหา และรับรู้คนๆ นั้นมาก
ยิ่งขึ้น การสร้างตราเฉพาะบุคคลโดยใช้เครื่องมือออนไลน์ถือเป็น
ส่วนหนึ่งในการสร้างตราเฉพาะบุคคล ซึ่งจะสามารถสร้างตัวตน
ของผู้สร้างให้มีความเด่นชัดมากขึ้น เปรียบเสมือนการเดินทางไป
ถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างมีระบบ นอกจากนี้ยังมีสูตรส�ำเร็จ
ส�ำหรับการสร้างตราเฉพาะบุคคลที่เปรียบเสมือนการเดินทางโดย
ใช้เส้นทางลัด ดังหัวข้อต่อไปนี้
สูตรส�ำเร็จส�ำหรับการสร้างตราเฉพาะบุคคล

การสร้างตราหรือการสร้างแบรนด์ต้องใช้การสั่งสม
บ่มเพาะ ด้วยกาลเวลา และประสบการณ์ ฯลฯ ซึ่งเปรียบเสมือน
การเดินทางเป็นเส้นตรงไม่มีการโค้งงอ ปล่อยให้เป็นไปตามกาล
เวลาให้ช่วยซึมซับเข้าไปทีละน้อยๆ จนกระทั่งกลายเป็นตราสิน
ค้าที่มีชื่อเสียง และมั่นคง แต่ทว่าในยุคสมัยนี้ทุกสิ่งทุกอย่างได้
เปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีที่ล�้ำสมัย ท�ำให้สามารถย่นย่อระยะเวลา
ลดการใช้ทรัพยากรได้เป็นจ�ำนวนมาก ส่งผลให้มกี ารเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรมมนุษย์ให้มองหาแต่ทางลัด (นิตยสารผู้จัดการ, 2549)
เช่นเดียวกันกับการสร้างตราเฉพาะบุคคลบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ก็ปรากฏขึ้นเช่นกัน กรณีตัวอย่างเช่น ในยุคอดีตบุคคลที่
มีชื่อเสียงทางด้านดนตรีเป็นอย่างมาก คือ Wolfgang Amadeus
Mozart เนือ่ งจากในยุคนัน้ ยังไม่มกี ารสร้างตราและไม่ได้ให้ความ
ส�ำคัญกับตัวตนของศิลปินเหมือนกับในยุคปัจจุบัน ท�ำให้เกิด
กระแสต่อต้านบทเพลงของ Mozart จากผูฟ้ งั บางกลุม่ โดยมองว่า
บทเพลงของเขาเป็นบ่อนท�ำลายชาติบา้ นเมือง (Wikipedia, 2553)
แต่เมือ่ เปรียบเทียบกับในยุคปัจจุบนั Mozart ได้รบั การยกย่องทาง
ด้านดนตรีเป็นอย่างมาก รวมถึงยังมีแพทย์ให้คุณแม่ที่ตั้งครรภ์ฟัง
เพลงของ Mozart เพื่อท�ำให้ลูกมีพัฒนาการที่ดี อีกตัวอย่างหนึ่ง
คือ ผู้มีชื่อเสียงทางด้านดนตรีซึ่งเป็นที่กล่าวขาน คือ Michael
Jackson ศิลปินเพลงป๊อปซึ่งเป็นที่รู้จักทั้งในแง่บวกและแง่ลบ
กล่าวคือ เป็นผู้ที่มีผลงานเพลงชื่อดังจ�ำนวนมากและในขณะ
เดียวกันก็มีคดีความในเชิงลบมากมายเช่นกัน แต่ทว่าเมื่อเขาเสีย
ชีวติ ไปแล้วกลับมีผคู้ นทัว่ โลกให้การยกย่องชืน่ ชมโดยไม่มขี อ้ กังขา
เหมือนในกรณีของ Mozart แต่อย่างใด ในกรณีนี้อาจเป็นผลจาก
การสร้างตราเฉพาะบุคคลให้กับตัว Michael Jackson บนเครือ
ข่ายสังคมออนไลน์นนั่ เอง ถัดมาผูเ้ ขียนจะขอกล่าวถึงตัวอย่างการ
สร้างตราเฉพาะบุคคลโดยใช้ทางลัด ดังนี้ ถ้าหากจะเปรียบเทียบ
ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีในประเทศไทยสองท่าน คือ หนุ่ย พงศ์สุข
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หิรญั พฤกษ์ และสุกรี พัฒนภิรมย์ จะพบว่า หนุย่ พงศ์สขุ เป็นพิธกี ร
รายการไอทีหลายรายการ ทั้งยังเป็นพิธีกรภาคสนามให้กับงาน
อีเว้นท์ใหญ่ๆ อีกหลายงาน โดยได้ท�ำงานทางด้านไอทีมากว่า
10 ปี ทุม่ เทชีวติ การท�ำงานทีผ่ า่ นมาให้กบั ไอทีทงั้ ชีวติ แต่เมือ่ ไม่นาน
มานี้คุณสุกรี พัฒนภิรมย์ หรือที่เรียกกันในนามของ “@sugree”
กลับเป็นทีน่ ยิ มของกลุม่ ผูใ้ ช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มากกว่า แม้วา่
เขาจะเป็นบุคคลธรรมดาไม่ได้มีชื่อเสียงมากหากเทียบกับหนุ่ย
พงศ์สุข ไม่ได้ปรากฏตัวในรายการโทรทัศน์ ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญ
ด้านไอที แต่เมื่อคุณสุกรีได้เข้ามาเล่นทวิตเตอร์และสร้างตรา
เฉพาะบุคคลในนามของ “@sugree”ก็ท�ำให้ผคู้ นรูจ้ กั ในนามของผู้
เชี่ยวชาญทางด้านไอทีและสังคมออนไลน์ไปโดยปริยายพิสูจน์
ได้จากจ�ำนวนการติดตาม (follow) ของผู้คนในทวิตเตอร์ของ
คุณสุกรีซงึ่ มีมากกว่าของคุณหนุย่ เสียอีก ทีเ่ ป็นเช่นนีเ้ นือ่ งมากจาก
“@sugree” เป็นผู้ใช้ทวิตเตอร์ในกลุ่มแรกๆ ที่ทุกคนที่เป็นผู้ใช้
ต่างมาพบเห็นเขา และข้อความที่ “@sugree” เขียนส่วนใหญ่เป็น
เรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ปัญหาและแนวทางในการแก้ไข ซึ่งคน
ที่ติดตาม “@sugree” ผ่านทางทวิตเตอร์ได้รับประโยชน์สามารถ
แก้ไขปัญหาได้ จนเป็นที่กล่าวขานกันในแวดวงคอมพิวเตอร์มา
ถึงทุกวันนี้
จากตั ว อย่ า งที่ ก ล่ า วมาในข้ า งต้ น ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า การ
สร้างตราเฉพาะบุคคลนั้นมีสูตรส�ำเร็จรูป ซึ่ง Kaputa (2006)
ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Personal Brandingได้กล่าวถึงสูตรส�ำเร็จที่
เรียกว่า Hollywood Model ดังรูปต่อไปนี้
จากภาพที่ 4 Kaputa ได้กล่าวถึงการสร้างตราเฉพาะ
บุคคลให้เป็นดารา (Star) คือต้องประกอบไปด้วย พรสวรรค์เฉพาะ
บุคคล (Talent) หรือจุดเด่นทีส่ ดุ ของตนเอง (Core Competency)

เพื่อที่จะดึงออกมาใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด รวมกับการสร้างภาพ
ลักษณ์ (Packaging) และการประชาสัมพันธ์ (PR) ที่ส่งเสริม
ตัวศิลปินหรือดาราคนนั้น ยกตัวอย่างเช่น เมื่อนึกถึงนักแสดง
ชือ่ “Johnny Depp” ผูช้ มมักจะนึกถึงภาพยนตร์แนวแฟนตาซีทนั ที
ฝีมือการแสดงแนวแฟนตาซีนับว่าเป็นพรสวรรค์ด้านการแสดง
ของเขา ประกอบกับการวางภาพลักษณ์ของ Walt Disney Pictures
ที่ได้วางให้เขาเป็นนักแสดงแนวแฟนตาซีไปแล้ว สังเกตได้จากผล
งานการแสดงของเขามักจะเป็นแนวแฟนตาซี เช่น ภาพยนตร์
เรื่อง Alice in Wonderland และ Charlie and the Chocolate
Factory จะสังเกตได้ว่ากรณีตัวอย่างนี้เป็นไปตามสูตรส�ำเร็จรูปที่
เรียกว่า “Hollywood Model”
บทสรุป

การสร้างตราเฉพาะบุคคลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์นนั้
ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ในสังคมไทยซึ่งไม่ได้เป็นเพียงนวัตกรรม
ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนสื่อออนไลน์เพียงอย่างเดียว หาก
แต่ยังเป็นวิถีทางใหม่ในการพัฒนาต่อยอดวัตถุประสงค์ในด้าน
ต่างๆ ด้วย เช่น การสร้างมิตรไมตรีในสังคมออนไลน์ การพัฒนา
อุตสาหกรรมบนเว็บไซต์ การพัฒนาด้านธุรกิจการค้า รวมไปถึง
การสร้างเสริมความสัมพันธ์ภายในครอบครัวของผู้ใช้เอง อย่างไร
ก็ดี แม้การสร้างตราเฉพาะบุคคลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวผู้สร้างตราในหลายๆ ด้านดังที่กล่าวไป
ในข้างต้น หากพิจารณาในแง่ผู้รับสารแล้ว การใช้วิจารณญาณ
ในการรับสารก็ยังคงเป็นสิ่งที่ควรค�ำนึงถึง เนื่องจากการสร้างตรา
เฉพาะบุคคลดังกล่าวเป็นการ “สร้างตรา” ตามวัตถุประสงค์ของ
ตัวผู้สร้างนั่นเอง

ภาพที่ 4 The Hollywood Model
ที่มา: AI Kaputa. (2006). U R A BRAND!: How Smart People Brand Themselves for Business Success.
California: Davies-Black Publishing
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