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Abstract
The objectives of this study were mainly to examine objectives and characteristics of internet usage
among university lecturers in order to understand how they foster their personal brand image via
facebook. In addition, the relationship between personal brand and university brand was also be
examined. This research used the procedure of qualitative research method. In-depth interview
was conducted to gather information. The key informants were three university lecturers who
worked in different university structure which are public, private and Rajabhat. The results of this
study were divided into three main sections. For the first objective of examining characteristics of
using facebook, it was found that university lecturers had similar objectives in using facebook
which were for personal presentation of daily activities, communication, information giving. As
their characteristics in using facebook, they used facebook many times per day to post, share and
use inbox. Their main priority in using facebook was to provide benefits for others so they
concerned for the correctness of information to maintain their own standard and reliability. For the
second section on personal branding, it was found that this was done as a part of responsibilities
in being a university lecturers which are on teaching, research, academic service, management
position and serving as specialist. It was also found that university lecturers valued
professionalism, high quality standard maintenance, open to new ideas and always learning. For
the last section, the results shown that university lecturers used their personal facebook to
communicate and disseminate university brand such that their presentation of contents had strong
degree of alignment with university brand. Finally, university lecturers also used their personal
facebook to share activities and especially achievements of the university to the public with strong
intention to strengthen their university brand.
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาวัตถุประสงค์และลักษณะการใช้เฟซบุ๊กของอาจารย์มหาวิทยาลัย 2) เพื่อทํา
ความเข้าใจการสร้างแบรนด์บุคคลของอาจารย์มหาวิทยาลัยผ่านเฟซบุ๊ก และ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของ
การสร้างแบรนด์บุคคลของอาจารย์กับแบรนด์ของมหาวิทยาลัยที่อาจารย์สังกัด โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลคืออาจารย์มหาวิทยาลัยที่สังกัด
ในมหาวิทยาลัยที่มีโครงสร้างการบริหารแตกต่างกัน จํานวน 3 ท่าน ผลการวิจัยแบ่งเป็น 3 ส่วนตามวัตถุประสงค์
การวิจัย ส่วนที่ 1 วัตถุประสงค์และการใช้เฟซบุ๊ก พบว่าอาจารย์มีวัตถุประสงค์ในการใช้เฟซบุ๊กคล้ายคลึงกัน คือ
เพื่ อ นํ า เสนอตั ว ตนผ่ า นกิ จ กรรมในชี วิ ต ประจํ า วั น เพื่ อ การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร และการให้ ข้ อ มู ล ประชาสั ม พั น ธ์
ส่วนลักษณะการใช้เฟซบุ๊ก อาจารย์มีการใช้งานอย่างสม่ําเสมอทุกวัน และใช้งานวันละหลายครั้ง โดยมีการโพสต์
ข้อความ (Post) การแชร์ (Share) และการตอบกล่องข้อความ (Inbox) ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ได้คํานึงถึงประโยชน์
แก่บุคคลอื่นเป็นหลัก และมีการตรวจสอบความถูกต้องเพื่อรักษามาตรฐานและความน่าเชื่อถือ ส่วนที่ 2 การสร้าง
แบรนด์บุคคลของอาจารย์ผ่านเฟซบุ๊ก พบว่าเป็นไปตามมิติการสร้างแบรนด์บุคคล โดยมีความสัมพันธ์ของบทบาท
อาจารย์ที่ต้องปฏิบัติภารกิจในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ บทบาทการดํารงตําแหน่ง
ในภาควิชาหรือคณะ และบทบาทของผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาหรือจากงานอดิเรก มิติของการสร้างมาตรฐาน พบว่า
อาจารย์เน้นความเป็นมืออาชีพ มีการรักษามาตรฐานระดับสูง เปิดรับความคิดใหม่ และเรียนรู้ตลอดเวลา ส่วนมิติ
ของรูปแบบ พบว่าอาจารย์สร้างแบรนด์แบบสนุกสนาน มีความจริงใจ มีความเป็นมิตร และทําให้เข้าใจง่าย ส่วนที่
3 ความสัมพันธ์ของการสร้างแบรนด์บุคคลของอาจารย์กับแบรนด์ของมหาวิทยาลัย พบว่าอาจารย์ใช้เฟซบุ๊ก
ของตนเป็นช่องทางในการสื่อสารและเผยแพร่แบรนด์ของมหาวิทยาลัย การนําเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
การเป็นอาจารย์โดยคํานึงถึงความสอดคล้องกับแบรนด์มหาวิทยาลัย และเผยแพร่ผลผลิตและกิจกรรมต่าง ๆ
ที่ประสบความสําเร็จของมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมให้บุคคลภายนอกได้รับรู้ถึงแบรนด์ของมหาวิทยาลัยได้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น
คําสําคัญ: แบรนด์บุคคล การสร้างแบรนด์บุคคล แบรนด์มหาวิทยาลัย เฟซบุ๊ก สื่อสังคมออนไลน์
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บทนํา
ปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ทําให้ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารกันแบบไม่มีข้อจํากัด
ด้านเวลาและระยะทาง โดยเฉพาะการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดีย (Social Media)
ที่เป็นช่องทางในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจ และการกระจายข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงการเป็นช่องทางใน
การสร้างแบรนด์หรือตราสินค้าของผลิตภัณฑ์และบริการ หากพิจารณาในด้านการตลาด “บุคคล” นับว่าเป็น
แบรนด์ประเภทหนึ่งที่สามารถสร้างผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้เช่นเดียวกับการสร้างแบรนด์สินค้าและบริการ
การสร้างแบรนด์บุคคลในปัจจุบันไม่จําเป็นต้องใช้สื่อแบบเดิมที่มีค่าใช้จ่ายสูง หรือมีทีมงานจํานวนมาก จึงทําให้
ผู้คนทั่วไปสามารถสร้างแบรนด์บุคคลของตนได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) ตามที่ Kaplan และ Haenlein (2010) ให้ความหมายว่า คือ
โปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้งานในอินเทอร์เน็ต โดยผู้ใช้ (Users) สามารถสร้างและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ ซึ่งเป็น
การแบ่งปั น แลกเปลี่ ยน (Sharing) ข้อ มู ลในรู ปแบบต่ าง ๆ เช่ น ภาพ วิดีโอ กราฟิ ก เป็นต้ น สังคมออนไลน์
จึงมีประโยชน์อย่างมากในการสร้างตราเฉพาะบุคคล การสร้างสัญลักษณ์เฉพาะบุคคล และการสร้างภาพลักษณ์
(ณัฐวัฒน์ วงศ์วิลาสนุรักษ์, 2553) โดยสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) (2559) ได้แถลงผล
การสํารวจพฤติกรรมผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ในปี 2559 พบว่า เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่มี
การใช้งานบ่อยที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา คือ ไลน์ (Line) และยูทูป (YouTube)
เฟซบุ๊กมีความสําคัญในการสร้างแบรนด์บุคคลเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่บุคคลสามารถมีชื่อและ
มีแบรนด์ด้วยการเปิดเผยประวัติส่วนตัว ประวัติการทํางาน ความคิดเห็น ทัศนคติ และชื่อเสียงต่าง ๆ โดยศักยภาพ
ของสื่อสังคมออนไลน์ คือ การเลือกกลุ่มสังคมและการเลือกเพื่อน เลือกรูปแบบการติดต่อด้วยตัวเอง รวมทั้ง
การคัดเลือกเนื้อหาเพื่อแสดงตัวตนในแบบที่ต้องการให้ผู้อื่นรับรู้ได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว และกระจายไปในวงกว้าง
(Wright, 2009)
การสร้ า งแบรนด์ บุ ค คล (Personal Branding) มี ค วามสํ า คั ญ มากต่ อ ทั้ ง ตั ว บุ ค คลและธุ ร กิ จ เพราะ
การสร้างแบรนด์บุคคลได้สําเร็จจะทําให้บุคคลนั้นมีชื่อเสียงจนเป็นที่รู้จักในวงกว้าง สร้างมูลค่าให้กับตนเอง และ
สามารถเพิ่ ม ช่ อ งทางรายได้ ห รื อ ส่ ง เสริ ม บทบาทหน้ า ที่ แ ละธุ ร กิ จ ของตนได้ เ ป็ นอย่ า งดี โดย Montoya และ
Vandehey (2009) เรียกการสร้างแบรนด์บุคคลว่าเป็น “กระบวนการขายตัวเอง” หมายถึง การแสดงตัวตน
ของบุคคลสู่สาธารณะ ซึ่งมีผลต่อการกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองของบุคคลอื่นเกี่ยวกับคุณค่าหรือคุณลักษณะ
ของบุคคลนั้น เป็นการสร้างความแตกต่างด้านบุคลิกส่วนบุคคลของตนเอง ระบุคุณค่าที่ไม่เหมือนใคร (ปราณี
เอี่ยมละออภักดี, 2553) โดยพยายามสื่อสารหรือถ่ ายทอดความเป็นตัวตนให้สอดคล้องกับคุณค่าที่กําหนดไว้
(เสริมยศ ธรรมรักษ์, 2554)
กลวิธีในการสร้างแบรนด์บุคคลให้ประสบความสําเร็จ จําเป็นต้องพิจารณาแบบจําลองมิติการสร้างแบรนด์
บุ ค คล (Personal Brand Dimension Model) ของ McNally และ Speak (2003) คื อ มิ ติ ข องการสร้ า ง
ความสัมพันธ์ของบทบาท (Roles) การสร้างมาตรฐาน (Standards) และรูปแบบ (Styles) ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่
การงานหรื อการดํ าเนิ นชี วิ ต ประจํ า วั น ตั ว อย่ า งเช่ น Steve Jobs อดี ต ผู้ บริ ห ารของบริ ษั ท Apple ที่ มีบุค ลิ ก
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สอดคล้องกับแบรนด์ ส่งเสริมให้ภาพลักษณ์และมูลค่าแบรนด์นั้นแข็งแกร่ง หรือ คุณตัน ภาสกรนที เจ้าของ
แบรนด์ อิ ชิ ตั น ที่ มี ค วามโดดเด่ น ด้ า นเอกลั ก ษณ์ เป็ น ที่ น่ า เชื่ อ ถื อ เป็ น ตั ว แทนของแบรนด์ นั้ น และเป็ น
การประชาสัมพันธ์แบรนด์อื่น ๆ ที่คุณตันเป็นเจ้าของเพื่อให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
การให้ความสําคัญกับการสร้างแบรนด์บุคคลไม่เพียงอยู่ในกลุ่มของเจ้าของธุรกิจเท่านั้น แต่การสร้าง
แบรนด์บุคคลยังมีความสําคัญกับอาชี พอื่น ๆ เช่น ศิลปิน ดารา นักกีฬา นักการเมือง หรือบุคคลที่มีชื่อเสี ยง
ในวงการต่าง ๆ การสร้างเอกลักษณ์ของตนเพื่อให้เป็นที่รู้จัก ให้ผู้คนชื่นชอบ และต่อยอดด้วยการเป็นพรีเซนเตอร์
ให้กับสินค้าและบริการ เป็นการสร้างมูลค่าให้กับตนเองและส่งเสริมภาพลักษณ์ กระตุ้นให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าและ
บริการได้เป็นอย่างดี การสร้างแบรนด์บุคคลจึงกลายมาเป็ นภารกิจสําคัญทางการตลาดและการสร้างความมี
ชื่อเสียงให้กับบุคคลในยุคปัจจุบัน (Shepherd, 2005) นอกจากกลุ่มผู้มีชื่อเสียงในวงการต่าง ๆ จะกลายเป็ น
พรีเซ็นเตอร์ (Presenter) หรือทูตตราสินค้า (Brand Ambassador) กลุ่มอาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น
แพทย์ อาจารย์ นักกฎหมาย จําเป็นจะต้องสร้างแบรนด์บุคคลด้วยเช่นกัน ในกรณีของแพทย์ต้องสร้างชื่อเสียงและ
ผลงานในทางที่ดี โดยการนําเสนอตัวตน ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมทั้งยังต้องเปิดโอกาสให้คนไข้สามารถ
เข้าถึงได้ โต้ตอบและแสดงผลป้อนกลับผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้ เพื่อให้คนไข้มีความเชื่อมั่น ตัดสินใจที่จะปรึกษา
และรักษา รวมทั้งยังสร้างชื่อเสียงให้กับแพทย์และโรงพยาบาลที่แพทย์ผู้นั้นสังกัด (Luca, Ioan, & Sasu, 2013)
“อาจารย์ ” นั บเป็ นอี ก หนึ่ ง อาชี พ ที่ จํ าเป็ นต้ อ งสร้ างแบรนด์ บุค คล เนื่ อ งจากเป็ น อาชี พ ที่ ต้ อ งอาศั ย
ความเชื่อมั่นไว้วางใจในความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การปฏิบัติภารกิจหลักในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย
การใช้ ความรู้ ในการบริ การวิ ช าการแก่ สังคม รวมทั้งการสร้ างแบรนด์ บุคคลของอาจารย์ ยั งสามารถสะท้ อ น
ถึงเอกลักษณ์และคุณค่าของมหาวิทยาลัย ทําให้บุคคลภายนอกได้รับรู้ความโดดเด่นของมหาวิทยาลัยที่อาจารย์
สังกัดได้เป็นอย่างดี
แบรนด์มหาวิทยาลัยมีความสําคัญและมีความจําเป็นสําหรับในยุคปัจจุบัน เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีความ
คล้ า ยคลึ ง กั บ ธุ ร กิ จ การค้ า มากขึ้ น (Bunzel, 2007; Hemsley-Brown & Goonawardana, 2007) การสร้ า ง
แบรนด์ของมหาวิทยาลัยมีความจําเป็นเช่นเดียวกับการสร้างแบรนด์ของสินค้าชนิดอื่น ๆ ที่ต้องทราบว่าอะไร
คือ แบรนด์ของตน ซึ่งมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งย่อมมีจุดประสงค์และเป้าหมายในการสร้างแบรนด์ที่แตกต่างกัน
การรับรู้ภาพลักษณ์ของแบรนด์มหาวิทยาลัยจากคนภายนอกก็ย่อมแตกต่างกัน (Dick & Basu, 1994) ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับประสบการณ์ตรงหรือการได้รับรู้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยจากการสื่อสารของคนอื่น เช่น จากคนใน
ครอบครัว ญาติ อาจารย์ เป็นต้น อาจารย์จึงจําเป็นที่จะต้องทราบว่าอะไรคือแบรนด์ของมหาวิทยาลัยที่ตนสังกัด
และสามารถสื่ อ สารให้ ค นภายนอกได้ รั บ รู้ ภ าพลั ก ษณ์ ที่ แ สดงถึ ง ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของมหาวิ ท ยาลั ย ดั ง นั้ น
ในการศึกษาครั้งนี้จึงให้ความสําคัญกับการศึกษาการสร้างแบรนด์บุคคลของอาจารย์ผ่านสื่อออนไลน์ที่ได้รับความ
นิยมและมีศักยภาพในการสร้างแบรนด์อย่างเฟซบุ๊ก
ในบทความวิจัยเรื่อง “การสร้างแบรนด์บุคคลของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยผ่านเฟซบุ๊ก” ของ พิชญาณี
ประทีป คันธทรัพย์ และประภาส (2559) ผลการวิจัย พบว่า เฟซบุ๊กของอาจารย์มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับแบรนด์
มหาวิทยาลัยที่ตนสังกัดในระดับน้อย เนื่องจากอาจารย์มหาวิทยาลัยใช้เฟซบุ๊กในการติดต่อสื่อสารส่วนตัวมากกว่า
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2560 ลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ที่ จ ะใช้ เ พื่ อ สนั บ สนุ น บทบาทอาจารย์ โดยอาจารย์ ยั ง ใช้ ป ระโยชน์ จ ากสั ง คมออนไลน์ น้ อ ย อย่ า งไรก็ ต าม
ในการวิเคราะห์เนื้อหาเฟซบุ๊กของอาจารย์มหาวิทยาลัยพบว่า อาจารย์บางท่านได้มีการใช้ศักยภาพของเฟซบุ๊ก
ในการสร้างแบรนด์ให้กับตนเอง ด้วยการนําเสนอและแชร์เนื้อหา ภาพ มัลติมีเดีย ที่เป็นประโยชน์ตอบสนอง
ในด้านการเรี ยนการสอน การวิ จัย และการบริ การวิ ชาการ อั นเป็ นบทบาทสําคัญของอาจารย์ มหาวิ ทยาลั ย
ซึ่งการศึกษาครั้งนี้จึงคัดเลือกกรณีศึกษาเพื่อเป็นต้นแบบของการสร้างแบรนด์บุคคลผ่านเฟซบุ๊ก ตามวัตถุประสงค์
ดังนี้
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาวัตถุประสงค์และลักษณะการใช้เฟซบุ๊กของอาจารย์มหาวิทยาลัย
2. เพื่อทําความเข้าใจการสร้างแบรนด์บุคคลของอาจารย์มหาวิทยาลัยผ่านเฟซบุ๊ก
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการสร้างแบรนด์บุคคลของอาจารย์กับแบรนด์ของมหาวิทยาลัยที่อาจารย์
สังกัด
การดําเนินการวิจัย
การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพแบบศึ ก ษาเฉพาะกรณี (Case Study) เพื่ อ ศึ ก ษาทํ า ความเข้ า ใจ
การสร้างแบรนด์บุคคลของอาจารย์ผ่านเฟซบุ๊ก โดยมีผู้ให้ข้อมูล คือ อาจารย์มหาวิทยาลัยจํานวน 3 ท่าน ที่สังกัด
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน และมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมีวิธีการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูล ดังนี้
1. ดํารงตําแหน่งอาจารย์ประจํามาเป็นระยะเวลาไม่ต่ํากว่า 1 ปีจากมหาวิทยาลัยจํานวน 12 แห่ง ที่มี
ความแตกต่า งทางด้ า นโครงสร้ างการบริ ห าร ได้ แก่ มหาวิ ทยาลั ย ในกํ ากั บของรั ฐ มหาวิ ทยาลั ยเอกชน และ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ในกํ ากั บ ของรั ฐ ประกอบด้ ว ย มหาวิ ทยาลั ย ศรี น คริ นทรวิ โ รฒ (มศว)
มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม (มมส) มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ (ม.อ.) และมหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ (มช.)
มหาวิทยาลัยเอกชน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (มกท.) มหาวิทยาลัยพายัพ (มพย.) และมหาวิทยาลัย
หาดใหญ่ (ม.ญ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
(มรภ.รอ.) มหวิทยาลัยราชภัฏยะลา (มรย.) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ (มรว.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี (มรภ.อบ.)
2. มีบัญชีเฟซบุ๊กเป็นของตนเองและมีการปรับปรุงเนื้อหาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้วิจัยได้วิเคราะห์เนื้อหาใน
เฟซบุ๊กอาจารย์จํานวน 106 รายชื่อ เพื่อดูรูปแบบและความสม่ําเสมอในการนําเสนอเนื้อหา
3. การพิจารณารูปแบบการตั้งค่าเป็นสาธารณะ (Public) ให้บุคคลอื่นสามารถเข้าอ่านเนื้อหาในเฟซบุ๊ก
ของตนเองได้ รวมทั้งการพิจารณาจํานวนเพื่อน (Friends) จํานวนคนติดตาม (Follow) จํานวนคนกดไลค์ (Like)
4. การวิเคราะห์เนื้อหาที่นําเสนอในเฟซบุ๊กเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกับบทบาทและความสัมพันธ์กับ
การสร้างแบรนด์ของมหาวิทยาลัยที่อาจารย์สังกัด ซึ่งแบ่งบทบาทเป็น 3 ด้าน ดังนี้
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1) ด้านการเรียนการสอน เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน การสั่งงาน หรือการติดต่อ
กับนักศึกษาในวิชาเรียน การอธิบายงาน หรือนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่ตนเองสอน
ในมหาวิทยาลัย
2) ด้านการวิจัย เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการนําเสนอผลงานวิจัยของตนเองหรือของนักศึกษา
ในที่ปรึกษา นักศึกษาในวิชาเรียน การนําเสนอข้อมูลด้านการวิจัย การจัดประชุมเกี่ยวกับการวิจัย หรือผลการวิจัย
ต่าง ๆ รวมทั้งวิธีการหรือองค์ความรู้ด้านการวิจัย
3) ด้านการบริการวิชาการ เป็นเนื้อหาที่ ให้ความรู้แก่ชุมชน สังคม สาธารณะ โดยใช้ความรู้
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของตนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม รวมทั้งการนําเสนอข้อมูลด้านการทําประโยชน์
เพื่อสังคมของมหาวิทยาลัยที่ตนสังกัด
5. ยินยอมให้สัมภาษณ์และวิเคราะห์เนื้อหาในเฟซบุ๊กของตน
จากขั้ น ตอนและเกณฑ์ ก ารคั ด เลื อ กดั งกล่ า ว จึ ง ทํ าให้ ไ ด้ ผู้ ใ ห้ ข้อ มู ล จํ า นวน 3 ท่ าน ที่ มีกิ จกรรมและ
การปรับปรุงเนื้อหาในเฟซบุ๊กอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง รวมทั้งยังมีจํานวนเพื่อน คนติดตาม และกดไลค์จํานวน
มาก โดยเป็นอาจารย์ที่สังกัดในมหาวิทยาลัยที่มีโครงสร้างการบริหารแตกต่างกัน คือ มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
มหาวิทยาลัยเอกชน และมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดังนี้
อาจารย์ท่านที่ 1 ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย์ท่านที่ 2 ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการสื่อสารตรา (การสื่อสารแบรนด์) คณะ
นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อาจารย์ ท่ า นที่ 3 ดํ า รงตํ า แหน่ ง อาจารย์ สาขาวิ ช าชี ว วิ ท ยา คณะศิ ล ปศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) แบบกึ่งโครงสร้าง ด้วยคําถาม
สัมภาษณ์เพื่อการซักถามได้อ ย่างต่อเนื่อง ละเอียดลึกซึ้ง และตรงประเด็นมากที่สุด การวิเคราะห์ข้อมู ลด้ว ย
กระบวนการสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยถอดเทปแบบคําต่อคํา วิเคราะห์ แล้วนําไปตีความซึ่งตรวจสอบด้วยวิธีสามเส้ า
ด้ า นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล (Methodological Triangulation) ด้ ว ยการใช้ วิ ธี เ ก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ต่ า งกั น
เพื่อรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นหลัก และตรวจสอบข้อมูลด้วยการวิเคราะห์
เนื้ อ หาในเฟซบุ๊ ก ของอาจารย์ ร่ ว มด้ ว ย เพื่ อ เป็ น การยื นยั นข้ อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ การนํ า เสนอผลการวิ จั ย
ในรู ป แบบของการพรรณนาวิ เ คราะห์ (Descriptive Analysis) และจั ด หมวดหมู่ ข้ อ มู ล ตามวั ต ถุ ป ระสงค์
ของการวิจัย
ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “การสร้างแบรนด์บุคคล: กรณีศึกษาเฟซบุ๊กของอาจารย์มหาวิทยาลัย” ผู้วิจัยนําเสนอ
ประเด็นตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2560 ลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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1. วัตถุประสงค์และลักษณะการใช้เฟซบุ๊กของอาจารย์มหาวิทยาลัย
1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้เฟซบุ๊ก
วัตถุประสงค์ของการใช้เฟซบุ๊กของอาจารย์ทั้ง 3 ท่าน มีความคล้ายคลึงกัน โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ
1) การนํ า เสนอตั ว ตนผ่ า นกิ จ กรรมในชี วิ ต ประจํ า วั น ทั้ ง กิ จ กรรมส่ ว นตั ว เช่ น การไปร้ า นอาหาร
การเดินทางท่องเที่ยว การพบปะบุคคลที่มีชื่อเสี ยงในสังคม และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของการเป็ น
อาจารย์มหาวิทยาลัย เช่น การเป็นวิทยากร การเข้าร่วมงานสัมมนา การนําเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ
ทั้งนี้ อาจารย์ยังใช้เฟซบุ๊กเป็นช่องทางในการแสดงความคิดเห็นในประเด็นทางสังคมที่ตนมีความรู้ เพื่อแสดงจุดยืน
ของตนให้ผู้อื่นได้รับรู้ถึงความเป็นตัวตน ความสนใจ และความเชี่ยวชาญของอาจารย์แต่ละท่าน
2) การติดต่อสื่อสาร อาจารย์มักจะติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นในเฟซบุ๊กตามบทบาทของการเป็นอาจารย์
มากกว่าเรื่องส่วนตัว โดยจะติดต่อกับนักศึกษาเพื่อชี้แจงและประสานงานในเรื่องการเรียนการสอน และติดต่อกับ
บุคคลทั่วไปที่เข้ามาขอคําแนะนําเกี่ยวกับสิ่งที่อาจารย์เชี่ยวชาญ รวมทั้งใช้ช่องทางการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊กเพื่อ
ติดต่อขอความร่วมมือจากบุคคลอื่นในด้านการวิจัยหรือการบริการวิชาการ
3) การให้ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ เป็นการแจ้งข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของการเป็น
อาจารย์ ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของสาขา คณะ และมหาวิทยาลัยที่ตนสังกัด ทั้งนี้ อาจารย์ได้ให้ความเห็น
ว่าเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ ควรให้ข้อมูลทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ในส่วนที่เป็นทางการอาจนําเสนอ
กิจกรรมด้านการบริการวิชาการ แต่ในส่วนที่ไม่เป็นทางการอาจนําเสนอข้อมูลเรื่องทั่วไปของมหาวิทยาลัย เช่น
โรงอาหารที่มีอาหารหลากหลาย อร่อย และราคาถูก เป็นต้น ดังคํากล่าวของอาจารย์ที่ว่า
“ส่วนใหญ่กิจกรรมที่นําเสนอจะเป็นการเผยแพร่งานวิชาการ นิสิตไปสร้างชื่อเสียง หรือพวกสัพเพเหระ
เช่น ไปท่องเที่ยว ไปรับประทานอาหาร เป็นสิ่งบันเทิงที่คนส่วนใหญ่ชอบ อย่างการนําเสนอเรื่องไม่เป็นทางการ
เช่น เรื่องโรงอาหารของมหาวิทยาลัยที่ราคาถูก อร่อย มีคนทํางานแถวนี้มากินเป็นประจํา เราก็โพสต์เรื่องพวกนี้
แล้วแฮชแท็ก (Hashtag) ว่า มศว หรือโรงอาหาร มศว เพื่อเป็นการเผยแพร่สิ่งที่เป็นเรื่องไม่เป็นทางการ เรื่อง
เกี่ยวกับความบันเทิง ทําให้คนสนใจมากขึ้น และได้เข้ามารู้จักความเป็น มศว มากขึ้น” (อาจารย์ท่านที่ 1)
1.2 ลักษณะการใช้เฟซบุ๊ก
ลักษณะการใช้เฟซบุ๊กของอาจารย์มหาวิทยาลัยทั้ง 3 ท่าน มีการใช้งานเฟซบุ๊กอย่างสม่ําเสมอทุกวัน และ
ใช้งานวันละหลายครั้ ง โดยมี รูปแบบกิ จกรรมหลากหลายทั้งการโพสต์ ข้อ ความ (Post) การแชร์ หรือ แบ่ ง ปั น
(Share) และการตอบกล่องข้อความ (Inbox)
การโพสต์ข้อความ อาจารย์โพสต์เนื้อหาทั้งเรื่องส่วนตัวและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการทํางาน เนื้อหาใน
เรื่องส่วนตัวมักจะเป็นข้อความหรือคําพูดที่ให้กําลังใจแก่คนอ่าน การนําเสนอเรื่องแปลก ๆ หรือเรื่องสนุกสนาน
ที่ตนไปพบเจอในชีวิตประจํ าวัน ส่วนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการทํางาน อาจารย์ได้โพสต์เนื้อหาที่เกี่ยวข้ องกั บ
การเรียนการสอน แจ้งข้อมูลข่าวสารให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับการเรียนการสอน การเปิดปิดภาคเรียน การเปิด
รายวิชา การติดตามงานของนักศึกษา กิจกรรมการสัมมนาที่น่าสนใจ การประกวดแข่งขันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาที่สอน รวมทั้งการเตือนสติแนะนํานักศึกษาในกรณีที่มีข้อผิดพลาดจาการทํางานในรายวิชาที่ตนเองสอน
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การโพสต์เนื้อหาเกี่ยวกับการวิจัย ส่วนมากอาจารย์จะนําเสนอผลงานวิจัยของตนหรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อ ง
กับสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน ในส่วนของเนื้อหาด้านการบริการวิชาการ อาจารย์มักจะโพสต์เนื้อหาที่เป็นองค์
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเชี่ยวชาญ และแสดงความคิดเห็นในประเด็นทางสังคมที่ตนมีความรู้
การแชร์หรือแบ่งปันข้อมูล อาจารย์มักจะแชร์ข้อมูลจากแฟนเพจหรือเฟซบุ๊กของภาควิชาหรือสาขาที่ตน
สังกัด การแชร์ข้อมูลของมหาวิทยาลัยให้ผู้อ่านได้รับรู้ เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
รวมทั้งการแชร์กิจกรรมที่ตนเข้าร่วม เช่น การแสดงดนตรี การให้สัมภาษณ์ในสื่อต่าง ๆ เป็นต้น ดังเช่นที่อาจารย์
ได้ให้สัมภาษณ์ว่า
“ผมสั่งงานนิสิตทางเฟซบุ๊ก เพราะนิสิตใช้เฟซบุ๊กกันเยอะ เป็นช่องทางที่ดี เป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่าย ซึ่งนิสิต
ก็ให้ความร่วมมือดีครับ การแจ้งข่าวสารทางนี้ นิสิตก็สามารถติดตามได้ง่าย รวดเร็ว มีการให้นิสิตแสดงดนตรีส่งมา
ให้ดู เพื่อน ๆ ก็สามารถดูกันเอง พยายามฝึกให้เขาเล่นสดเลย แล้วแชร์การแสดงของเขาออกไป เพื่อเป็นการฝึก
ความกล้าแสดงออก เขาต้องตั้งใจเล่น มีสมาธิมาก ๆ ในการแสดง” (อาจารย์ท่านที่ 1)
การตอบกล่องข้อความ (Inbox) อาจารย์จะใช้ช่องทางการสื่อสารผ่านกล่องข้อความเพื่อตอบข้อสงสัย
ของนั ก ศึ ก ษาหรื อ บุ ค คลทั่ ว ไปที่ เ ข้ า มาปรึ ก ษาเกี่ ย วกั บวิ ช าการที่ อ าจารย์ เ ชี่ ยวชาญ เช่ น เรื่ อ งการเพาะเห็ ด
การสื่อสารแบรนด์ เป็นต้น ซึ่งอาจารย์มีความคิดเห็นว่าเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว และจําเป็น
ที่จะต้องตอบข้อความที่เข้ามาอย่างทันท่วงที
ทั้งนี้ อาจารย์ได้ให้แนวคิดในการใช้เฟซบุ๊กว่าต้องคํานึงถึงประโยชน์เป็นหลัก โดยจะต้องโพสต์และแชร์
ในสิ่งที่ถูกต้ อง มีประโยชน์สํา หรับกลุ่มคนที่ เข้ ามาอ่านเนื้อหาในเฟซบุ๊ก เช่น นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ
สื่อมวลชน เพื่อรักษามาตรฐานและความน่าเชื่อถือของตน
2. การสร้างแบรนด์บุคคลของอาจารย์มหาวิทยาลัยผ่านเฟซบุ๊ก
การสร้ า งแบรนด์ บุ ค คลและรู ป แบบการนํ า เสนอเนื้ อ หาที่ ทํ า ให้ เ ฟซบุ๊ ก ของอาจารย์ มี จํ า นวนเพื่ อ น
(Friends) และมีผู้ติดตาม (Follow) จํานวนมาก เนื่องจากมีกลวิธีในการนําเสนออย่างหลากหลาย ดังนี้
2.1 ความสัมพันธ์ของบทบาท (Roles)
ความสัมพันธ์ของบทบาทต่อบุคคลอื่น คืออาจารย์ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบตาม
ภารกิจที่มหาวิทยาลัยกําหนด คือ การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ รวมทั้งอาจารย์บางท่าน
มีบทบาทของการเป็นหัวหน้าภาควิชา รวมทั้ง อาจารย์ยังได้แสดงออกซึ่งบทบาทของผู้เชี่ยวชาญในสาขาหรือความ
เชี่ยวชาญจากงานอดิเรกของตน เช่น การเดินทางท่องเที่ยว การเพาะปลูก การเล่นดนตรี ซึ่งบทบาทเหล่ านี้
ได้แสดงออกให้กลมกลืนและถูกถ่ายทอดออกมาในชีวิตประจําวัน สร้างความแตกต่างและทําให้โดดเด่นผ่ าน
เฟซบุ๊ก เพื่อให้บุคคลอื่นได้ตระหนักถึงแบรนด์บุคคลของอาจารย์ โดยการนําเสนอเนื้อหาในเฟซบุ๊กต้องคํ านึ ง
ถึงบทบาทให้ชัดเจนว่าคนอื่นนึกถึงเราแล้วจะนึกถึงเรื่องอะไร ดังที่อาจารย์ได้แสดงความคิดเห็นว่า
“การสร้างแบรนด์บุคคลง่าย ๆ คือ ต้องตอบบทบาทให้ชัดเจนว่าถ้าคนนึกถึงเราจะนึกถึงอะไร อย่าหลง
โพสต์หรือแชร์อะไรสะเปะสะปะ ให้ชัดเจนไปเลยว่าคุณจะเป็นอะไร” (อาจารย์ท่านที่ 2)
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2560 ลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ตั ว อย่ า งเช่ น เมื่ อ กล่ า วถึ ง เรื่ อ งการเพาะปลู ก เห็ ด ต้ อ งนึ ก ถึ ง อาจารย์ ท่ า นนี้ เมื่ อ ต้ อ งการสั ม ภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญเรื่องแบรนด์ต้องสัมภาษณ์อาจารย์ท่านนี้ ตามคําสัมภาษณ์ดังนี้
“ตอนนี้มีโครงการหมู่บ้านเห็ด มีเกษตรกรที่ทําเห็ดอยู่ทั่วประเทศ เมื่อเขามีปัญหาเรื่องเห็ดก็จะใช้ข้อความ
ส่ วนตัวมาคุ ยกั น เข้ ามาถามถึงปัญหาต่าง ๆ เราจะเข้ าไปตอบคํ าถาม และบางครั้ งจะโพสต์ ความรู้ พวกนี้ ขึ้น
เฟซบุ๊ก” (อาจารย์ท่านที่ 3)
“บทบาทที่สื่อสารคือการเป็นวิทยากรที่ให้บริการวิชาการแก่สาธารณะ เพราะฉะนั้นอะไรที่เกี่ยวข้องกับ
แบรนด์จะเข้ามาหาเรา เฟซบุ๊กจึงเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างเรากับนักศึกษา เรากับอาจารย์ด้วยกัน และ
ระหว่างเรากับหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะเชิญไปเป็นวิทยากร หรือนักข่าวหลายคนที่เป็นเพื่อนในเฟซบุ๊ก พอมีประเด็น
อะไรที่เกี่ยวกับแบรนด์ เขาจะมาสัมภาษณ์ขอความคิดเห็นจากเราผ่านข้อความส่วนตัวในเฟซบุ๊ก” (อาจารย์ท่าน
ที่ 2)
2.2 การสร้างมาตรฐาน (Standards)
การสร้างมาตรฐานคือจุด แข็งในการสร้างแบรนด์บุคคล โดยอาจารย์ ได้แสดงให้เห็นมาตรฐานต่าง ๆ
ในการสร้างแบรนด์บุคคลผ่านเฟซบุ๊ก ได้แก่
- ความเป็นมืออาชีพ (Experienced Professional) การแสดงบทบาทของการเป็นอาจารย์ที่ต้อง
ดูแลศิษย์และต้องตรวจสอบความถูกต้องในด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องที่ตนเชี่ยวชาญตลอดเวลา เพื่อให้ผู้อื่น
มีความเชื่อมั่นในความเป็นมืออาชีพของตน ดังที่อาจารย์ได้ให้สัมภาษณ์ว่า
“เวลาเราเห็นลูกศิษย์โพสต์อะไรแปลก ๆ เช่น กูไม่ไหวแล้วกูไม่อยากอยู่แล้ว เราต้องถามว่าเกิดอะไรขึ้น
บางคนมีปัญหาครอบครัวหนักมาก ไม่มีเงินเรียน ต้องลาออก เราก็ต้องหาทางช่วยเหลือ การเป็นอาจารย์นั้นต้อง
เป็นตลอด 24 ชั่วโมง เฟซบุ๊กจึงเป็นช่องทางที่เราสามารถเข้าไปดูแลนักศึกษาได้ตลอดเวลา” (อาจารย์ท่านที่ 3)
“บางทีเราค้ นหาตัวอย่ างกรณีศึกษาจากที่ค นอื่นแชร์ มา แต่ด้วยความเป็นนักวิ ชาการต้องไปดูต้ นตอ
แหล่งที่มาของข้อมูล เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนนําข้อมูลไปใช้หรือแชร์ให้คนอื่น” (อาจารย์ท่านที่ 2)
- การรั ก ษามาตรฐานระดั บ สู ง (High Quality Standard Maintenance) การนํ า เสนอข้ อ มู ล
ที่ถูกต้องครบถ้วน มีแหล่งที่มาของข้อมูลที่ชัดเจน รวมไปถึงการใส่ใจในรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ด้วยการเลือก
ใช้ คํ า หรื อ ภาพที่ เ หมาะสม การสะกดคํ า ถู ก ต้ อ ง เป็ น การสร้ า งมาตรฐานให้ กั บ เฟซบุ๊ ก โดยสิ่ ง สํ า คั ญ คื อ
ความเชี่ยวชาญหรือการมีองค์ความรู้ในเรื่องใดแล้วจําเป็นที่จะต้องแสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างที่ดีในด้านนั้น ๆ เช่น
อาจารย์สอนเรื่องการพูด ต้องเป็นคนพูดดีมีกาลเทศะ ดังคําสัมภาษณ์ว่า
“ในเฟซบุ๊ก เพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดี คือสอนเรื่องอะไรก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องนั้น สอนเรื่องการพูด
ก็ต้องพูดดี ต้องทําให้กลมกลืนกับชีวิตของเราด้วย” (อาจารย์ท่านที่ 2)
- การเปิดรับความคิดใหม่ (Open to New Ideas) คือ การรับรู้เป้าหมายหรือกลุ่มที่จะอ่านเฟซบุ๊ก
โดยอาจารย์จะเข้าถึงกลุ่มนั้น เป็นการเปิดรับความคิดของผู้ที่ต้องเกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มนักศึกษา เพื่อให้รู้เท่าทัน
นักศึกษาว่ามีความคิดเห็นอย่างไรหรือกําลังสนใจเรื่องใด นอกจากนี้ เฟซบุ๊กยังเป็นสื่อที่เปิดกว้างทางความคิด
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โดยคนอื่นสามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นหรือมุมมองเกี่ยวกับประเด็นที่อาจารย์โพสต์หรือแชร์ได้ ดังนั้น จําเป็น
ที่จะต้องยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง ดังที่อาจารย์ได้อธิบายว่า
“ในกรณีที่มีผู้เข้ามาตอบโต้ด้วยภาษาที่ ไม่สุภาพหรือเป็นข้อความเชิงลบ ต้องมีการทบทวนการตอบ
ข้อความให้ดี เน้นการเปิดกว้างและยอมรับว่าความคิดมีความแตกต่าง” (อาจารย์ท่านที่ 2)
- การเรี ย นรู้ ต ลอดเวลา (Always Learning) อาจารย์ จํ า เป็ น ที่ จ ะต้ อ งเรี ย นรู้ ก ารใช้ ง านสื่ อ สั ง คม
ออนไลน์ และวิธีการนําเสนอเนื้อหาด้วยวิธีการใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ และต้องเรียนรู้ก้าวทันข่าวสาร
ต่าง ๆ โดยเฉพาะในด้านที่เกี่ยวข้องกับตนอยู่เสมอ เพื่อให้มีองค์ความรู้ที่ทันสมัย รวมทั้งต้องแสดงให้เห็นถึง
การเรียนรู้ตลอดเวลา เช่น แสดงภาพกิจกรรมหรือการเล่าประสบการณ์การไปสัมมนา หรืออบรมเรื่องอะไรใหม่ ๆ
เป็นตัวอย่างของการพัฒนาตนเองอย่างสม่ําเสมอ
2.3 รูปแบบ (Styles)
- ความสนุกสนาน (Fun) เป็นการนําเสนอเรื่องราวสนุกสนาน ความบันเทิงตลกขบขัน ทั้งที่เป็นคลิป
วีดิโอ ข้อความ หรือภาพ เพื่อให้ผู้อ่านได้ผ่อนคลายความเครียดจากชีวิตประจําวัน ดังนั้น การโพสต์หรือแชร์เนื้อหา
จึงไม่จํากัดเพียงบทบาทของการเป็นอาจารย์หรือในวงวิชาการเท่านั้น แต่ยังสามารถนําเสนอกิจกรรมหรือวิ ถี
ชีวิตประจําวันได้ ซึ่งเป็นข้อดีที่ทําให้บุคคลอื่นได้รับรู้ตัวตนที่แท้จริงของอาจารย์ผู้นั้นได้มากยิ่งขึ้น
- ความจริงใจ (Sincere) ควรแสดงความจริงใจด้วยการตั้งชื่อเฟซบุ๊กเป็นชื่อจริงของตนเอง เพื่อให้เกิด
ความเชื่อมั่นหรือเชื่อถือ และง่ายในการขอเป็นเพื่อนกับผู้อื่น ตามที่อาจารย์ได้ให้ทัศนะว่า
“เริ่มจากการตั้งชื่อบัญชีเฟซบุ๊กเป็นชื่อของเรา อย่างเวลาเราเห็นชื่อบัญชีแปลก ๆ มาขอเป็นเพื่อน เรายัง
ไม่รับเป็นเพื่อนเลย เวลาตั้งชื่อก็ไม่ต้องตั้งชื่อยาก เวลาแท็กก็จะเจอ” (อาจารย์ท่านที่ 2)
นอกจากนี้ ควรเปิดสถานะของเฟซบุ๊กให้เป็นสาธารณะ (Public) เพื่อให้บุคคลอื่นเข้าถึงได้ง่าย และ
ที่สําคัญ คือ การใช้เฟซบุ๊กเป็นการสื่อสารที่ต้องการให้บุคคลอื่นรับรู้ถึงตัวตน ดังนั้นรูปแบบในการสร้างความโดด
เด่นและความแตกต่างต้องมาจากพฤติกรรมที่แท้จริง ทั้งลักษณะการใช้ชีวิต มุมมองและทัศนคติของตนเอง
- ความเป็นมิตร (Friendly) ในด้านความเป็นมิตรนั้นมีจุดเริ่มต้นมาจากการมีมิตรภาพที่ดีต่อกันของ
เพื่ อ นในโลกแห่ งความเป็ นจริ ง และเพื่ อ นออนไลน์ และการเป็ น เพื่ อ นกั บ กลุ่ ม เป้ าหมาย เช่ น การเป็ นเพื่ อ น
กั บ นั ก ข่ า วเพื่ อ ได้ แ สดงความคิ ด เห็ น หรื อ เสนอมุ ม มองให้ แ ก่ สั ง คม เป็ น มิ ต รกั บ ครู ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา เพื่ อ การ
ประชาสัมพันธ์หรือเชิญชวนให้นักเรียนได้รู้จักมหาวิทยาลัยที่ตนสังกัดมากขึ้น โดยการเป็นมิตรมักจะแสดงออกด้วย
การให้ความช่วยเหลือ ตอบคําถามในกล่องข้อความ หรือการช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้วยการแชร์
หรือโพสต์กิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น
- เข้าใจง่าย (Understandable) คํานึงถึงกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาอ่านในเฟซบุ๊กเป็นอันดับแรก การใช้
ศัพท์ วิธีการสื่อสาร ต้องใช้คําที่ง่าย สั้น ๆ ใช้ภาพเป็นสื่อ และใช้แฮ็ซแท็กเป็นตัวช่วยในการค้นหา ดังที่อาจารย์ได้
ให้สัมภาษณ์ว่า
“สร้างความโดดเด่นด้วยการใช้ภาพแทนข้อความหรือเนื้อหา การเล่าเรื่องด้วยภาพที่ทําให้เข้าใจง่ายและ
เข้าใจได้ในเวลารวดเร็ว หรือบรรยายข้อมูลที่เป็นถ้อยคําสั้น ๆ ประโยคสั้น ๆ เพราะพฤติกรรมของเด็กในยุค
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2560 ลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ปัจจุบันไม่นิยมอ่านข้อความที่มีความยาวติดกันหลายบรรทัด แต่จะเข้าใจได้ดีเมื่ออ่านข้อความสั้น ๆ หรือเล่า
เนื้อหาด้วยภาพอินโฟกราฟิก” (อาจารย์ท่านที่ 2)
“ใช้คํากลาง ๆ เป็นภาษาที่เข้าใจง่าย รวมถึงการสร้างแฮชแท็ก เพื่อให้คนทั่วไปซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก
สามารถค้นหาเจอได้ง่าย การใช้คําทั่วไปที่คนคุ้นชื่อ เช่น ชื่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะใช้คําว่า มศว เพราะ
ทุกคนรู้จักและจําง่าย มีกิจกรรมอะไรของสาขาวิชา เราจะแฮชแท็กสาขาวิชาด้วย อย่างน้อยเมื่อคนพิมพ์หาใน
กูเกิ้ล (Google) จะได้เจอ” (อาจารย์ท่านที่ 1)
3. ความสัมพันธ์ของการสร้างแบรนด์บุคคลของอาจารย์กับแบรนด์ของมหาวิทยาลัยที่อาจารย์สังกัด
จากการสัมภาษณ์และการตรวจสอบข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาในเฟซบุ๊กของอาจารย์ทั้ง 3 ท่าน
พบว่า มีการสร้างแบรนด์บุคคลที่สัมพันธ์กับแบรนด์ของมหาวิทยาลัยที่ตนสังกัด ดังนี้
1) การใช้เฟซบุ๊กของตนเป็นช่องทางในการสื่อสารและเผยแพร่เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อดึงดูด
ให้ ก ลุ่ ม เป้ า หมายสนใจ เช่ น มี ก ลุ่ ม เป้ า หมาย คื อ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายที่ จ ะเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ใน
มหาวิทยาลัย กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ปกครอง นักเรียน อาจารย์ ควรแสดงให้เห็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัย เช่น
สถานที่ท่ีอยู่ใจกลางเมือง เดินทางสะดวก การจัดกิจกรรมเพื่อแสดงผลงานให้บุคคลเข้าชมและทําความรู้จักกับ
มหาวิทยาลัยมากขึ้น ตามที่อาจารย์ได้อธิบายว่า
“จุดแข็งของเราคือสถานที่ที่เดินทางไปมาสะดวก และต้องสร้างภาพลักษณ์ให้นิสิตของเราว่ามีคุณภาพ
ไม่ด้อยกว่าที่อื่น มีความสามารถมากมายหลายคณะ แต่เราไม่ค่อยได้โปรโมตหรือประชาสัมพันธ์ให้คนภายนอก
ได้รับรู้” (อาจารย์ท่านที่ 1)
2) การนําเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับภารกิจของอาจารย์ การโพสต์หรือแชร์เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียน
การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ล้วนแล้วแต่ช่วยส่งเสริมให้บุคคลภายนอกได้รู้จักมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น
โดยต้ อ งคํ า นึ ง ถึ ง ความสอดคล้ อ งกั บ เอกลั ก ษณ์ ที่ โ ดดเด่ น หรื อ แบรนด์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ที่ แ ตกต่ า งกั น เช่ น
มหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นมหาวิทยาลัย
รับใช้สังคม เป็นต้น
3) การเผยแพร่ผ ลผลิตหรื อกิ จกรรมต่ าง ๆ ที่ มหาวิ ทยาลัย จั ด ขึ้ น เช่น การประชาสั มพั นธ์ กิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย การแสดงให้เห็นถึงความสําเร็จของศิษย์เก่า รวมทั้งความสําเร็จ หรือผลงาน การได้รับรางวัล
ของคณาจารย์ในสถาบันเดียวกันให้ผู้อื่นได้รับรู้ ดังเช่นที่อาจารย์ได้ให้สัมภาษณ์ว่า
“เฟซบุ๊กทําให้คนที่เข้ามาอ่านสามารถเข้าใจเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยได้ ตัวอย่างเช่น เนื้อหาที่นําเสนอ
เป็นกิจกรรมการแสดงดนตรี ซึ่งเป็นการจัดแสดงฟรี ให้นิสิตเล่นดนตรีกับวิทยากรระดับนานาชาติ แล้วนํามา
เผยแพร่ผลงานการแสดงดนตรีในเฟซบุ๊ก เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัยและสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับบุคคลภายนอก” (อาจารย์ท่านที่ 1)
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อภิปรายผล
การศึ ก ษาพบว่ า อาจารย์ มี วั ต ถุ ประสงค์ ข องการใช้ เ ฟซบุ๊ ก ที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น ได้ แก่ เพื่ อ นํ า เสนอตั ว ตน
ผ่านกิจกรรมในชีวิตประจําวันทั้งกิจกรรมส่วนตัวและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของการเป็นอาจารย์ ใช้เพื่อ
การติ ดต่ อสื่ อสาร และการประชาสัมพั นธ์ แจ้ง ข่ าวสารต่ า ง ๆ ซึ่ งสามารถอธิ บายได้ ด้ว ยแนวคิ ดทฤษฎี ก ารใช้
ประโยชน์และความพึ งพอใจ (Uses & Gratification) ที่อ ธิ บายการใช้ ประโยชน์ จากเครื อข่ ายสังคมออนไลน์
ว่ า เพื่ อ ต้ อ งการสร้ า งอั ต ลั ก ษณ์ แ ละการนํ า เสนอตั ว ตน (Urista, Dong, & Day, 2009) สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย
ของ Ofcom (2008) ที่พบว่าบุคคลใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อจุดประสงค์ต่าง ๆ ได้แก่ การใช้สร้าง Profile
การนําเสนอข้อมูลส่วนตัว การแสดงความเป็นตัวตน ใช้ติดต่อสื่อสารและสร้างเครือข่ายทางสังคม รวมทั้งใช้เพื่อ
การโฆษณาและการตลาด จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของสื่อสังคมออนไลน์อย่างเฟซบุ๊กที่เป็นช่องทาง
ในการติดต่อสื่อสารและการสร้างแบรนด์บุคคลให้กับอาจารย์ ได้เป็นอย่ างดี ตามที่ ณัฐวัฒน์ วงศ์วิลาสนุรั กษ์
(2553) กล่าวว่า สังคมออนไลน์มีประโยชน์อย่างมากในการสร้างตราเฉพาะบุคคล การสร้างสัญลักษณ์เฉพาะบุคคล
และการสร้างภาพลักษณ์
ลักษณะการใช้งานเฟซบุ๊กของอาจารย์เป็นไปโดยการยึดผู้ใช้เป็นหลัก (User-based) คือ เนื้อหาในสื่อ
สั ง คมออนไลน์ ถู ก กํ า หนดโดยผู้ ใ ช้ เ อง มี ค วามสั ม พั น ธ์ (Relationship) มี ก ารสร้ า งปฏิ สั ม พั น ธ์ (Interactive)
ระหว่ างผู้ ใช้ ด้ วยกั น เช่น การแสดงความคิ ด เห็ นโต้ ตอบ การสนทนากั นผ่ า นอิ นบ็ อก ทั้ งนี้ เพื่ อการรวมกลุ่ ม
สร้างและแลกเปลี่ยนข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ตามที่ Kaplan และ Haenlein (2010) ได้อธิบายไว้
สําหรับการสร้างแบรนด์บุคคลของอาจารย์มหาวิทยาลัยผ่านเฟซบุ๊ก สามารถแบ่งเป็นมิติการสร้างแบรนด์
บุคคล (Personal Brand Dimension Model) ตามที่ McNally และ Speak (2003) แบ่งไว้ คือ มิติความสัมพันธ์
ของบทบาทความเป็ นอาจารย์ที่ต้องปฏิบัติภารกิจในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
รวมทั้งบทบาทของการดํารงตําแหน่งในภาควิชาหรือคณะ และบทบาทของผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาหรือจากงาน
อดิเรก ซึ่งบทบาททั้งหลายเหล่านี้ อาจารย์ได้แสดงออกอย่างชัดเจนและหลอมรวมเป็นตัวตนซึ่งเป็นเอกลักษณ์
ของตนได้อย่างกลมกลืน
มิติของการสร้างมาตรฐาน (Standards) อาจารย์เน้นความเป็นมืออาชีพในการเป็นอาจารย์ มีการรักษา
มาตรฐานระดั บสู ง (High Quality Standard Maintenance) ใส่ ใ จในรายละเอี ย ด ความถู ก ต้ อ ง และความ
เชี่ยวชาญด้านวิชาการ รวมทั้งการเปิดรับความคิดใหม่ (Open to New Ideas) ด้วยการยอมรับความแตกต่าง
ทางความคิด และเรียนรู้ตลอดเวลา (Always Learning) ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ จะเป็ นผลดีต่อการสร้ างแบรนด์
ของอาจารย์ ใ ห้ มี ค วามชั ด เจนและแข็ ง แกร่ ง ตามที่ ณั ฐ พั ช ญ์ วงษ์ เ หรี ย ญทอง (2555) ได้ ใ ห้ ค วามเห็ น ว่ า
ความคิดเห็นในแง่ลบไม่ได้มีแต่ผลเสียเสมอไป บางครั้งอาจเป็นประโยชน์กับแบรนด์ได้เช่นกัน เพราะสามารถนําไป
ปรับปรุงและพัฒนาสินค้าหรือบริการต่อไปได้
มิติของรูปแบบ (Styles) พบว่า อาจารย์สร้างแบรนด์ด้วยการนําเสนอแบบสนุกสนาน (Fun) สอดคล้อง
กับสุภรณ์ อรุณภาคมงคล และคณะ (2557) ที่เสนอว่าการสร้างเนื้อหาให้แบรนด์เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร
กับผู้บริโภคต้องมีรูปแบบที่สนุกสนานให้เป็นที่น่าติดตาม ทําให้เข้าใจง่าย (Understandable) รวมทั้งอาจารย์
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2560 ลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ยังนําเสนอรูปแบบที่มีความจริงใจ (Sincerity) ด้วยการเปิดเผยชื่อจริงของตนเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น น่าเชื่อถือ
เปิ ด สถานะของเฟซบุ๊ ก ให้ เ ป็ น สาธารณะเพื่ อ ให้ บุค คลอื่ นเข้ า ถึ ง ได้ ง่ า ย มี ค วามเป็ น มิ ต ร (Friendly) ให้ ค วาม
ช่ วยเหลือ คนอื่ นทั้งในโลกออนไลน์ และโลกแห่งความเป็ นจริ ง ทั้งนี้ เนื่ องจากศักยภาพของเครือ ข่ายสั ง คม
ออนไลน์มีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมให้ผู้ใช้สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ความคิด อารมณ์ ให้ผู้อื่นได้รับรู้
(Mazer, Murphy & Simonds, 2007)
ความสัมพันธ์ของการสร้างแบรนด์บุคคลของอาจารย์กับแบรนด์ของมหาวิทยาลัย พบว่า อาจารย์สร้าง
แบรนด์บุคคลที่สัมพันธ์กับแบรนด์ของมหาวิทยาลัยที่ตนสังกัด คือ การใช้เฟซบุ๊กของตนเป็นช่องทางในการสื่อสาร
และเผยแพร่เอกลั กษณ์หรือ แบรนด์ ของมหาวิ ทยาลัย การนํ าเสนอเนื้ อหาที่เ กี่ยวข้ องกั บภารกิ จของอาจารย์
ทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ โดยคํานึงถึงความสอดคล้องกับแบรนด์
ของมหาวิ ท ยาลั ย รวมทั้ ง การเผยแพร่ ผ ลผลิ ต หรื อ กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ส่งเสริมให้คนภายนอกได้รับรู้ถึงแบรนด์ของมหาวิทยาลัยได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และเพิ่มมูลค่า
ให้กับแบรนด์มหาวิทยาลัย หากเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยเป็นเสมือนสินค้าหรือบริการ สันธยา โลหะพันธกิจ
(2548) กล่าวว่า แบรนด์บุคคลอาจหมายถึง พนักงาน บุคลากรของแบรนด์นั้น ๆ เป็นหนึ่งในองค์ประกอบสําคัญ
ที่จะช่วยกําหนดทิศทางของแบรนด์สินค้าหรือบริการเองเพื่อให้ลูกค้ารับรู้อย่างไร พนักงานทุกคนจะต้องมีส่วน
ในการช่ วยรัก ษาคํ ามั่ นสั ญ ญาของแบรนด์ ใ นการปฏิ บัติ ง านประจํ าวั น ซึ่ งเกี่ยวข้ องสั มพั นธ์ กั บแบรนด์ บุค คล
ที่บุคคลจะต้องถ่ายทอดความเป็นแบรนด์บุคคลให้สอดคล้องกับทิศทางของแบรนด์ ดังนั้น อาจารย์จึงมีบทบาท
สําคัญในการขับเคลื่อนและเผยแพร่แบรนด์มหาวิทยาลัยที่ตนสังกัดให้มีความชัดเจนและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. จากการศึกษาพบว่าศักยภาพของเฟซบุ๊กมีส่วนสําคัญในการส่งเสริมให้อาจารย์สามารถสร้างแบรนด์
บุคคลได้อย่างดี ดังนั้น จึงควรส่งเสริมให้อาจารย์ให้ความสําคัญกับการใช้เฟซบุ๊กเพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติ
ภารกิจ ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ รวมทั้งการทํากิจกรรมที่ตนชื่นชอบหรืองาน
อดิ เ รก เพื่ อ แสดงตั ว ตนให้ บุ ค คลอื่ น ได้ รั บ รู้ เป็ น การสร้ า งชื่ อ เสี ย งให้ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ และยั ง สามารถส่ ง เสริ ม
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัยที่อาจารย์สังกัดได้
2. การสร้างแบรนด์บุคคลผ่านเฟซบุ๊กให้ประสบความสําเร็จต้องอาศัยปัจจัยหลายประการทั้งด้านองค์
ความรู้และความเชี่ยวชาญ ทักษะในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการสื่อสาร บุคลิกภาพ และเครือข่ายที่ช่วย
สนับสนุนให้แบรนด์บุคคลของอาจารย์ได้รับการยอมรับ ดังนั้น อาจารย์จึงจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้อยู่เสมอ เปิดรับ
ความคิดเห็นที่แตกต่าง ใส่ใจในรายละเอียด และสร้างเครือข่ายทั้งในโลกแห่งความเป็นจริงและโลกออนไลน์
บ่มเพาะตัวตนให้ชัดเจน ทําให้บุคคลอื่นเกิดความเชื่อมั่นและรับรู้เอกลักษณ์ความเป็นตัวตน เพื่อให้การสร้าง
แบรนด์ผ่านเฟซบุ๊กนั้นมีความยั่งยืน
3. การสร้ า งแบรนด์ บุ ค คลของอาจารย์ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ แบรนด์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย สิ่ ง สํ า คั ญ คื อ
มหาวิทยาลัยต้องมีแบรนด์ที่ชัดเจน และมีการสื่อสารแบรนด์ภายในให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าใจ
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ตรงกั น ซึ่ ง อาจจั ด การอบรมอย่ า งเป็ น ทางการและไม่ เ ป็ นทางการ การจั ด ทํ า คู่ มื อ แบรนด์ และการแบ่ ง ปั น
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อร่วมกันสื่อสารแบรนด์ของมหาวิทยาลัยไปสู่บุคคลภายนอกได้อย่างถูกต้องและ
ชัดเจน
4. ความเชื่อมโยงกันของเฟซบุ๊กอาจารย์กับเฟซบุ๊กมหาวิทยาลัย ควรมีเจ้าหน้าที่ส่วนกลางเป็นผู้ดูแลเชื่อม
เครือข่ายออนไลน์ของเฟซบุ๊กอาจารย์กับเฟซบุ๊กหรือแฟนเพจของมหาวิทยาลัย รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ
เพื่อให้อาจารย์ได้รับรู้ข่าวสารความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัย และทิศทางแบรนด์ที่มหาวิทยาลัยต้องการจะ
สื่อสารให้บุคคลภายนอกได้รับรู้ เป็นการขยายเครือข่ายโดยใช้ศักยภาพของสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้แ บรนด์
มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง
ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
การศึกษาการสร้างแบรนด์บุคคลผ่านเฟซบุ๊กของอาจารย์มหาวิทยาลัย ได้ข้อมูลหลักจากการสัมภาษณ์
เชิงลึกอาจารย์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้ส่งสารเพียงฝ่ายเดียว ดังนั้น ในการศึกษาครั้งต่อไปอาจมีการศึกษาข้อมูลจาก
การรับรู้ของผู้รับสาร เพื่อศึกษาความสอดคล้องของการสร้างและการรับรู้แบรนด์บุคคล รวมทั้ง นักวิจัยที่สนใจ
ในหัวข้อการสร้างแบรนด์บุคคลสามารถทําวิจัยในประเด็นความสอดคล้องของแบรนด์บุคคลกับแบรนด์องค์กร
ในบริบทที่แตกต่างกัน เช่น แบรนด์บุคคลของแพทย์กับแบรนด์ของโรงพยาบาล หรือแบรนด์บุคคลของนักธุรกิจ
กับแบรนด์ขององค์กรหรือธุรกิจที่ผู้นั้นเป็นเจ้าของ
เอกสารอ้างอิง
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