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คุณ
สามารถสร้างภาพลักษณ์ เอกลักษณ์ ตัวตนของคุณให้
ผู้คนทั่วโลกได้รู้จักได้โดยการสร้าง Brand ส่วนตัวของ

คุณเอง
พวกเราคงเคยเห็นสินค้าในท้องตลาดหลากหลายชนิด ซึ่ง

แต่ละชนิดมักมี ตรายี่ห้อ หรือ Brand โดยเฉพาะสินค้าที่มีราคาแพง 
มักให้ความส�าคัญในการสร้าง ตรายี่ห้อ หรือ Brand โดยการโหมโรง
โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางโทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร วิทยุ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ

แต่จริงๆ แล้ว การสร้างตรายีห้่อ หรอื Brand ไม่ได้เกดิเฉพาะ
ตวัของสนิค้าทีไ่ม่มชีวีติเท่านัน้ คน สตัว์ หรอืสิง่มชีวีติต่างๆ ก็สามารถ
สร้างตรายี่ห้อ หรือ Brand ส่วนตัวได้เช่นกัน การสร้างตรายี่ห้อ หรือ 
Brand ส่วนตวั หากว่าจะท�าให้ได้ผลและเกดิความรวดเรว็ เราจะต้อง
น�าเอาเรือ่งของการตลาดมาประยุกต์ใช้ ในบทความฉบบันี ้เราจะพดู
ถึงเรื่องนี้กัน

ก่อนอืน่เรามาทราบความแตกต่างระหว่างสนิค้าทีม่กีารสร้าง 
Brand กับ สินค้าที่ไม่มีการสร้าง Brand กันก่อน สินค้าที่มีการสร้าง 
Brand มักจะเป็นที่จดจ�ามากกว่า ถูกลูกค้าถามซื้อมากกว่า มีราคา
สูงกว่า เป็นที่ประทับใจ เป็นที่จดจ�าได้มากกว่า มีภาพลักษณ์ 
เอกลักษณ์ที่ดีกว่า สินค้าที่ไม่มีการสร้าง Brand สิ่งเหล่านี้ คือ ความ
แตกต่างอย่างเห็นได้ชัด

ส�าหรับบุคคลที่ต้องการสร้าง Brand ส่วนตัว ให้กับตัวเอง ให้
ออกมาดีเขาจะเป็นคนที่มีลักษณะดังนี้ คือ เขามักจะเลือกที่จะ
ท�างานให้แก่ตนเอง มากกว่าท�างานรบัจ้างกนิเงนิเดอืน เขา
จะเป็นคนมีความม่ันใจในตนเองสูง มีความมั่นคงภายใน 
มีการวางแผนอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะการวางแผนทาง
ด้านการตลาด มีเครือข่าย หรือสายสัมพันธ์มาก มีภาพ
ลักษณ์ที่ดูดีเป็นที่น่าสนใจในวงกว้าง เป็นต้น

การสร้าง Brand ส่วนตวัของคณุต้องเร่ิมท่ีตวัของคณุ
เอง หากมีเวลาว่างๆ ลองนั่งวิเคราะห์ SWOT ส�าหรับตัวของ

ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์

คุณเอง (STRENGTHS จุดแข็ง, WEAKNESSES จุดอ่อน, OPPOR-
TUNITIES โอกาสและ THREATS อุปสรรค หรือการคุกคาม) 

จงพฒันาจดุแขง็ของคณุ ให้มคีวามเข้มแขง็ยิง่ขึน้ เพราะการ
พัฒนาจุดอ่อนจะท�าให้คุณเสียเวลา เสียเงินเป็นจ�านวนมากแต่
ผลลัพธ์ที่ได้ออกมา มักจะไม่ได้ดังใจหวัง แต่หากคุณรู้ว่าจุดแข็งคุณ
เป็นอย่างไร คุณก็จะโดดเด่นขึ้นมาได้อย่างรวดเร็ว เพราะจุดแข็ง มัก
เป็นสิ่งที่คุณชื่นชอบ เช่น คนบางคนชอบเขียนหนังสือ แต่ไม่ชอบเล่น
ดนตรี ดังนั้น จุดแข็งของเขาคือ การเขียนหนังสือ เขาสามารถเขียน
หนังสือขาย สร้างอาชีพ สร้างความร�่ารวยได้ แต่หากเขามัวแต่ไป
พัฒนาจุดอ่อนคือ เล่นดนตรี หรือพัฒนาในสิ่งที่เขาไม่ชอบ ไม่มีใจรัก 
เขาจะรูสึ้กเหนือ่ย หมดพลัง ฉะนัน้ จงพฒันาจดุแขง็ของคุณ มากกว่า
การที่คุณจะน�าพลังไปใช้ในการพัฒนาจุดอ่อน

เรื่องของโอกาสและอุปสรรคก็มีความส�าคัญมาก โอกาสจะ
เป็นตัว ช่วยเร่งให้คุณเติบโต แต่อุปสรรคจะเป็นตัวขวางกั้นให้คุณ
เติบโตอย่างช้าๆ 

เคล็ดลับในการสร้าง Brand ส่วนตัว คุณจ�าเป็นต้องคิดต่าง 
ท�าต่าง เพราะหากว่าคณุคดิเหมอืนคนอืน่ๆ ท�าเหมอืนกบัคนอืน่ๆ คณุ
ก็คงไม่มีความโดดเด่นขึ้นมาได้ แต่หากว่าคุณ คิดต่าง ท�าต่าง คุณก็
สามารถสร้างความโดดเด่นขึ้นมาได้อย่างรวดเร็ว เมื่อคุณหาความ
แตกต่างได้แล้ว คุณมีความจ�าเป็นต้องน�าเสนอตัวของคุณเองอย่าง

(คุณ คือ แบรนด์)
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เป็นระบบด้วยการวางแผน เช่น การเขยีนบทความลงในสิง่พมิพ์ต่างๆ 
แล้ว รวบรวมเป็นเล่ม การหาโอกาสออกสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ โดยการ
ท�าอย่างเป็นระบบ ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ 

บุคลิกลักษณะ มีความส�าคัญในการก�าหนด หรือการสร้าง
ภาพของตัวคุณ หากว่าคุณมีความกระตือรือร้นเคลื่อนไหวร่างกาย
อย่างรวดเร็วกับอีกคนหนึ่งเคลื่อนไหวร่างกายอย่างช้าๆ หากว่า 
คุณเป็นคนพูดเสียงดัง กับอีกคนหนึ่งพูดจาเสียงเบา หากว่าคุณชอบ
แต่งกายสีสดใส เร้าใจ กับอีกคนหนึ่งชอบใส่เสื้อผ้าเรียบๆ ฯลฯ  
สิ่งเหล่านี้เป็นตัวก�าหนดความรู้สึกภาพลักษณ์ภายในใจของลูกค้า
ของคุณเองได้ทั้งสิ้น

เทคนิคในการเร่งภาพลักษณ์ของตัวคุณเอง
1. คุณมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง ออกแบบการใส่

เสื้อผ้าของคุณให้มีความแตกต่าง หากเปรียบตัวของเราคือ สินค้า 
เสือ้ผ้าจงึเปรยีบได้ดงับรรจภุณัฑ์ จงเลอืกสเีสือ้ผ้า รปูแบบของเส้ือผ้า 
ให้ตรงกับบุคลิกของตัวคุณเอง จงใส่เสื้อผ้านั้นๆ อย่างสม�่าเสมอ

2. คณุต้องออกแบบทรงผม ให้โดดเด่น พวกเราคงเหน็ ดารา 
นักกีฬาฟุตบอลระดับโลกหลายๆ คน ที่มักจะเปลี่ยนทรงผมแปลกๆ 
ใหม่ๆ อยูต่ลอดเวลา การออกแบบทรงผมเป็นอปุกรณ์ หรอืเป็นเครือ่ง
มือตัวหนึ่งในการช่วยในการสร้าง Brand ส�าหรับตัวของคุณเอง

3.  คุณต้องหาสัญลักษณ์ ออกแบบเครื่องหมายการค้า 
ค�าพูดแปลกๆ เก๋ๆ เพื่อสร้างความจดจ�าต่อผู้พบเห็น

4. คุณต้องสร้าง หรือพัฒนาบุคลิกของคุณให้มีความ
สอดคล้องกบั สเีสือ้ สญัลกัษณ์ ทรงผ้าของคณุ เช่น คณุชอบใส่เสือ้ผ้า
สีสดใส คุณต้องเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีชีวิตชีวาตลอดเวลาต่อ 
ผู้พบเห็น

หากคุณปฏิบัติได้ดังข้อความข้างต้นกระผมเชื่อว่าภาพ
ลกัษณ์ของตวัคณุเอง จะถูกจดจ�าต่อสาธารณชนอย่างรวดเรว็ เพราะ
คุณแตกต่าง คุณจึงสร้างความจดจ�าได้ดีกว่าและรวดเร็วกว่านั้นเอง

พลังของชื่อ พวกเราคงได้อ่าน หรือเคยได้ฟังว่า นักร้อง ดารา 
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หลายๆ คน เมือ่เข้าสูว่งการมกัจะมกีารเปลีย่นชือ่ เช่น คุณสเิรยีม จาก
เดิมชื่อ วิริญญ์ (อ่านว่า วิริน) กิ๊ปสั้น หรือคุณแอน ทองประสม เมื่อ
ก่อนชือ่ ศรจีนัทร์ ทองประสม ฯลฯ ชือ่จงึมคีวามส�าคัญอย่างไม่น่าเชือ่ 

พลงัของค�าและวลทีีต่ดิปาก หากเราได้ยนิค�าว่า “ถกูต้องนะ
ครับ” เรามักคิดถึงพิธีกรทางโทรทัศน์ชื่ออะไร “ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบ
แต่เพียงผู้เดียว” เป็นค�าพูดของนักการเมืองท่านใดในอดีต “ฟังธง” 
เป็นค�าพูดของหมอดูที่ชื่ออะไร พลังของค�าและวลีที่ติดปาก ก็เป็น 
องค์ประกอบหนึ่งที่เราสามารถน�ามาใช้ในการสร้าง Brand ส่วนตัว
ของเราเองได้เช่นกัน

จงใช้พลังของสื่อ เราต้องยอมรับว่า สื่อในปัจจุบันมีอิทธิพล
มาก อีกทั้งยังไม่สามารถปิดกั้นข้อมูลข่าวสาร ได้เหมือนในอดีตอีก
แล้ว ในอดีต รัฐบาล คณะปฏิวัติ มักยึดสื่อหลักๆ ในการปฏิวัติแต่ละ
ครัง้ แต่ยคุปัจจบุนั สือ่หลายๆ ชนดิไม่สามารถควบคมุได้ เช่น สือ่ทาง
อินเทอร์เน็ตมีการเขียนข้อมูลได้อย่างเสรี บางคนเขียนด่ากัน หรือให้
ข้อมลูแบบผดิๆ ไปเลยกม็ ีสือ่วทิยชุมุชนปัจจบุนันีม้มีากมายเหลอืเกนิ 
มากจนฝ่ายที่ท�าหน้าที่ควบคุมไม่สามารถควบคุมกันได้ทั้งหมด 
เป็นต้น

จงใช้สื่อในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ Brand ของตัวเองให้
เป็น แล้วชื่อเสียงของคุณก็จะพุ่งอย่างจรวด 

ท้ายนี้ขอสรุปว่า คุณก็สามารถสร้าง Brand ส่วนตัวของคุณ
ได้ เพราะคุณคือ U R A BRAND จงวางแผนลงบนกระดาษเปล่า  
จงคดิใหม่ ท�าใหม่ จงวเิคราะห์ตวัเราเอง (SWOT) จงเปลีย่นช่ือเสยีใหม่
หากว่าชื่อของคุณไม่โดน หรือเร้าใจ จงสร้างค�าพูดวลีที่ติดปากของ
คุณ จงออกแบบเครื่องแต่งกาย การเลือกใช้สีเส้ือให้สอดคล้องกับ
บคุลกิของคุณตลอดจนออกแบบทรงผม จงหาสญัลกัษณ์ เครือ่งหมาย 
การค้ามาใช้เพือ่สร้างความจดจ�า จงใช้สือ่ให้เกดิประโยชน์และทีส่�าคญั
ที่สุดก็คือ คุณต้องลงมือท�า เพราะหากคุณได้แต่คิด ผลลัพธ์ก็จะไม่มี
วันเกิดขึ้น จงลงมือท�าแล้วท่านจะเป็นคนหนึ่งที่ประสบความส�าเร็จ
ในการสร้าง Brand ส่วนตัวอย่างแน่นอนครับ


