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โลก
ของกำรแข่งขันในยุคปัจจุบัน และยุคอนำคต้ เป็นยุคท่ี

มีกำรแข่งขันอย่ำงรุนแรง โลกของเรำยุคนี� มีกำรเปลี่ยน-

แปลงท่ีรวดเร็วกว่ำอดีต้ เนื่องจำกเป็นโลกยุคแห่้งกำรสื่อสำร เป็น

โลกยุคเทคโนโลย ีจงึท�ำให้โ้ลกมคีวำมเปน็ห้น่ึงเดยีวกนัมำกขึ�น มกีำร

สือ่สำรมำกขึ�นกบัคนท่ัวโลกไดอ้ยำ่งงำ่ยดำยกวำ่อดตี้ โดยเฉพำะกำร

ใชิ้อินเทอร์เน็ต้มำเป็นเครื่องมือในกำรสื่อสำร  

โลกของกำรแข่งขันเช่ินนี� จึงท�ำให้้มี แบรนด์ (Brand) เกิด

ขึ�นมำให้มอ่ยำ่งรวดเรว็ และในขณ์ะเดยีวกนักท็�ำให้แ้บรนด ์(Brand) 

เก่ำๆ จ�ำนวนมำก ล้ม ห้ำย ต้ำย จำกไป ถำมว่ำท�ำไมต้้องพ่ดเรื่อง

ของแบรนด์ (Brand) ก็เพรำะแบรนด์ (Brand) คือ ค�ำต้อบที่ส�ำคัญ

ในกำรท�ำกำรต้ลำดเป็นอันดับต้้นๆ ที่เจ้ำของกิจกำร บริษัท องค์กร

ต้่ำงๆ ต้้องให้้ควำมส�ำคัญ

ดังต้ัวอย่ำงต้่อไปนี� เมื่อเรำกล่ำวถึง Chevrolet (เชิฟัโรเลต้) 

มีน้อยคนนักที่จะไม่ทรำบว่ำคือรถยนต้์ เมื่อกล่ำวถึง STARBUCKS 

(สต้ำรบ์คัส)์ มนีอ้ยคนท่ีจะไมร่่จ้กัวำ่คือรำ้นกำแฟัท่ีทนัสมยั เมือ่กลำ่ว

ถึง GOODYEAR (ก่้ดเยียร์) มีน้อยคนนักที่ไม่ร่้จักว่ำเป็นยำงรถยนต้์

อันดับ 1 เมื่อกล่ำวถึง ROLEX (โรเล็กซึ่์) มีน้อยคนนักที่จะไม่ร่้จักว่ำ

คือนำฬิิกำรำคำแพง เมื่อกล่ำวถึง XEROX (ซึ่ีร็อกซึ่์) มีน้อยคนนักที่

จะไม่ร่้จักว่ำคือเครื่องถ่ำยเอกสำร เป็นต้้น

สินค้ำที่กล่ำวถึงข้ำงต้้น ล้วนแล้วแต้่ผ่ำนขั�นต้อนของกำร

สร้ำงแบรนด์ มำด้วยกันทั�งสิ�น ห้ำกว่ำคุณ์เป็นคนห้นึ่งที่ต้้องกำรออก

แบรนด์ให้ม่ คณุ์ควรมองห้ำวิธีุท่ีจะท�ำให้้สินคำ้ ผลิต้ภัณ์ฑ์์ บริกำร ของ

(Brand)
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ทำาไมต�องพ้ดเร่ือง แบรนด์

คุณ์ แต้กต้่ำงจำกของเดิม กล่ำวคือ ไม่ควรเดินต้ำมเจ้ำของต้ลำดที่มี

อย่่เดิมแล้ว แต่้คุณ์ควรท�ำให้้เกิดควำมแต้กต่้ำงห้รือเป็นผ่้น�ำต้ลำด

แลว้ คณุ์จะประสบควำมส�ำเรจ็ และถำ้คณุ์มสีนิค้ำอย่แ่ลว้ มแีบรนด์ 

อย่แ่ล้ว คณุ์ก็ต้อ้งย่ิงให้้ควำมส�ำคัญในกำรสร้ำงแบรนด์อย่ำงต้อ่เนือ่ง

และสม�ำ่เสมอ โดยกำรทุ่มงบประมำณ์ ดังเช่ิน แบรนด์อันดับต้้นๆ

ของโลก Coca-Cola แบรนด์อันดับ 1 ของโลก เป็นที่ 1 ในต้ลำดน��ำ

อัดลม ในแต่้ละปีบริษัทจะจัดท�ำงบประมำณ์ในกำรสร้ำงแบรนด์

อย่ำงมำกมำยมห้ำศูำล จน Coca-Cola แบรนด์อันดับ 1 ของโลก

U R A BRAND ! (คุณ์ ค้อ แบรนิด้์) ต้ัวบุคคลก็ถือว่ำเป็น

สินค้ำ ผลิต้ภัณ์ฑ์์ เชิ่นกัน คุณ์สำมำรถสร้ำงภำพลักษณ์์ เอกลักษณ์์

ควำมสำมำรถในต้ัวต้นของคุณ์ให้้ผ่้คนทั่วโลกร่้จักได้ โดยกำรสร้ำง 

Brand ส่วนต้ัว ในกำรสร้ำง Brand ส่วนตั้วของคุณ์ คุณ์ต้้องเริ่มที่

ต้ัวของคุณ์เอง ห้ำกมีเวลำว่ำงๆ ลองนั่ง วิเครำะห์้ SWOT ส�ำห้รับ

ต้ัวของคุณ์เอง (STRENGTHS จุดแข็ง WEAKNESSES จุดอ่อน 

OPPORTUNITIES โอกำส และ THREATS อปุสรรคห้รอืกำรคกุคำม)
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จงพัฒนำจุดแข็งของคุณ์ ให้้มีควำมเข้มแข็งย่ิงขึ�น เพรำะ

กำรพัฒนำจุดอ่อนจะท�ำให้้คุณ์เสียเวลำ เสียเงินเป็นจ�ำนวนมำก แต้่

ผลลัพธุ์ที่ได้ออกมำมักจะไม่ได้ดังใจห้วัง แต้่ห้ำกคุณ์ร่้ว่ำ จุดแข็งคุณ์

เปน็อยำ่งไร คณุ์กจ็ะโดดเดน่ขึ�นมำไดอ้ยำ่งรวดเร็ว เพรำะจุดแขง็ มกั

เป็นสิง่ทีค่ณุ์ชิืน่ชิอบ เชิน่ คนบำงคนชิอบเขยีนห้นงัสอื แต้ไ่มช่ิอบเลน่

ดนต้รี ดังนั�น จุดแข็งของเขำคือ กำรเขียนห้นังสือ เขำสำมำรถเขียน

ห้นังสือขำย สร้ำงอำชีิพ สร้ำงควำมร�่ำรวยได้ แต่้ห้ำกเขำมัวแต้่ไป

พัฒนำจุดอ่อนคือ เล่นดนต้รีห้รือพัฒนำในสิ่งที่เขำไม่ชิอบ ไม่มีใจรัก 

เขำจะร่ส้กึเห้น่ือย ห้มดพลงั ฉะนั�นจงพฒันำจดุแขง็ของคณุ์ มำกกวำ่

กำรที่คุณ์จะน�ำพลังไปใชิ้ในกำรพัฒนำจุดอ่อน

เรื่องของโอกำส และอุปสรรค ก็มีควำมส�ำคัญมำก โอกำส

จะเป็นต้ัวชิ่วยเร่งให้้คุณ์เต้ิบโต้ แต้่อุปสรรคจะเป็นต้ัวขวำงกั�นให้้คุณ์

เต้ิบโต้อย่ำงชิ้ำๆ

เคล็ดลับในกำรสร้ำง Brand ส่วนต้ัว คุณ์จ�ำเป็นต้้องคิดต้่ำง 

ท�ำต้ำ่ง เพรำะห้ำกวำ่คณุ์คดิเห้มอืนคนอืน่ๆ ท�ำเห้มอืนกบัคนอืน่ๆ คณุ์

ก็คงไม่มีควำมโดดเด่นขึ�นมำได้ แต้่ห้ำกว่ำคุณ์ คิดต้่ำง ท�ำต้่ำง คุณ์ก็

สำมำรถสร้ำงควำมโดดเด่นขึ�นมำได้อย่ำงรวดเร็ว เมื่อคุณ์ห้ำควำม

แต้กต้่ำงได้แล้ว คุณ์มีควำมจ�ำเป็นต้้องน�ำเสนอต้ัวของคุณ์เองอย่ำง

เปน็ระบบด้วยกำรวำงแผน เชิน่ กำรเขียนบทควำมลงในสิง่พิมพ์ต้ำ่งๆ 

แลว้ รวบรวมเป็นเลม่ กำรห้ำโอกำสออกส่ือโทรทัศูน์ สือ่วิทยุ โดยกำร

ท�ำอย่ำงเป็นระบบ ให้้มีควำมเห้มำะสมกับสถำนกำรณ์์

อะไรคอื กำรต้ลำดผำ่น Brand Ambassador (แบรนด ์แอม- 

บำสเดอร์) ห้ำกเปรียบเทียบแล้ว ก็เห้มือนกับเป็นต้ัวแทนของบริษัท

ซึ่ึง่มกีำรวำ่จำ้งห้รอืบำงบรษิทัอำจจะไมม่กีำรวำ่จำ้ง แต้จ่ะใชิเ้จำ้ของ

บรษิทัเปน็ต้วัแทนของบรษิทัห้รือบำงบรษิทัอำจจะใชิ ้ดำรำ นกัแสดง

 นักกีฬำ นักร้อง โดยจะมีกำรท�ำกิจกรรมของบริษัทผ่ำน Brand Am-

bassador (แบรนด์ แอมบำสเดอร์) 

ต้ัวอย่ำง Brand Ambassador (แบรนด์ แอมบำสเดอร์) 

ซึ่ิโก้ เกียรติ้ศูักดิ� เสนำเมือง” มำเป็น Brand Ambassador ให้้กับ

ซึ่่ซึ่่กิ มอเต้อร์ (ประเทศูไทย) จ�ำกัด ซ่ึึ่งบริษัทฯ มองเห็้นว่ำ ซึ่ิโก้ มี

บุคลิกภำพเห้มำะสม และสอดคล้องกับแบรนด์ของซึ่่ซึ่่กิ ซึ่ึ่งต้ัวของ 

ซึ่ิโก้เองเคยเป็นนักกีฬำฟัุต้บอลทีมชิำต้ิไทย ที่มีชิื่อเสียงโด่งดัง อีกทั�ง

ยงัเป็นโค้ชิฟุัต้บอลทีมชิำติ้ไทย ซ่ึึ่งตั้วเขำเป็นตั้วแทนของแรงบันดำล

ใจให้ก้บัคนในชิำต้ ิซึ่ึง่ท่ีผำ่นมำเขำมคีวำมมุง่มัน่น�ำพำทมีชิำต้ไิทยไป

ส่่จุดมุ่งห้มำยน่ันคือชิัยชินะ ซึ่ึ่งเปรียบเทียบกับรถซึ่่ซึ่่กิท่ีเน้นกำรน�ำ

เสนอเรื่องของคุณ์ภำพ เรื่องของผลิต้ภัณ์ฑ์์ห้รือสินค้ำ และบริกำร

ห้ลังกำรขำย เพ่ือให้้ล่กค้ำมีควำมประทับใจ มีควำมสุขทุกเส้นทำง

 ดังสโลแกน Way of Life

ต้ัน ภำสกรนที เป็นต้ัวอย่ำงที่ดีในกำรเป็น Brand Ambas-

sador (แบรนด์ แอมบำสเดอร์) ให้้กับเครื่องดืม่ยีห่้อ้ โออชิิิ ต้่อมำเมื่อ

มกีำรขำยหุ้น้ให้ญข่อง บมจ.โออชิิกิรุป๊ ให้ก้บับรษิทั ไทยเบฟัเวอรเ์รจ 

จ�ำกัด (มห้ำชิน) แล้ว ต้นั ภำสกรนที กส็ำมำรถใช้ิต้น้ทนุทีม่อีย่่ไปสร้ำง

แบรนด์ให้้กับเครื่องดื่มยี่ห้้อ อิชิิต้ัน จนประสบควำมส�ำเร็จอย่ำงส่ง

อยำกขำยของในรำคำแพง ต้้องสร้ำงภำพลักษณ์์ให้้เป็น

แบรนด์ แก่ชินชิั�นส่งห้รือคนมีรำยได้มำก

●  Starbucks มีม่ลค่ำแบรนด์นับพันล้ำนเห้รียญสห้รัฐ 

เนื่องจำกสินค้ำได้เสนอขำยแก่ชินชิั�นส่งห้รือคนมีรำยได้มำก

●  Rolex มีม่ลค่ำแบรนด์นับพันล้ำนเห้รีญสห้รัฐ ก็เนื่องมำ

จำกกำรขำยนำฬิิกำรำคำแพงให้้แก่คนที่ร�่ำรวย

ดงันั�น ห้ำกทำ่นต้้องกำรชิือ่เสยีง อยำกดงั อยำกเดน่ อยำกให้้

สนิคำ้ขำยด ีทำ่นมคีวำมจ�ำเปน็อยำ่งย่ิงทีจ่ะต้้องสรำ้งแบรนด ์และทุ่ม

งบประมำณ์ในกำรสรำ้งแบรนด ์เพรำะกำรสรำ้งแบรนดจ์ะกอ่ให้เ้กดิ

ประโยชิน์ต้่ำงๆ ต้ำมมำ เชิ่น ห้ำกท่ำนขำยสินค้ำ ยอดขำยของท่ำนก็

จะเพ่ิมขึ�น ห้ำกทำ่นเปน็นกักำรเมอืง คะแนนเสยีงของทำ่นจะเพ่ิมขึ�น

เห้นอืกวำ่ค่แ่ขง่ขนั  ห้ำกทำ่นเปน็ดำรำ ทำ่นจะมแีฟันคลบั และไดร้บั

ควำมนยิมจำกประชิำชินเพ่ิมย่ิงขึ�น ฉะนั�นทำ่นมคีวำมจ�ำเปน็ทีจ่ะต้อ้ง

มคีวำมจริงจงัทีจ่ะเริม่ต้้นสร้ำงแบรนด์ของบริษัทท่ำน สนิค้ำของท่ำน 

และต้ัวของท่ำนเองแต้่วันนี� TPA
news


