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‘ซินดี้’
ธนิดา เกลอแก้ว

ถอดรหัส

PERSONAL BRANDING

ศึกล็อกถล่ม
เลือกตั้งผู้ว่า กทม.

‘ซินดี’้ ธนิดา เกลอแก้ว

นักยุทธศาสตร์แบรนด์ แห่ง ‘ศิตา เอเจนซี่’

การเลื อ กตั้ ง ผู ้ ว ่ า กรุ ง เทพมหานคร ได้ ส ร้ า งปรากฏการณ์
Landslide Victory ‘ล็อกถล่ม’ ด้วยคะแนน 1.3 ล้านเป็น ‘นิวไฮ’
ที่ ส ่ ง ชั ช ชาติ สิ ท ธิ พั น ธุ ์ ผู ้ ส มั ค รอิ ส ระเข้ า เป็ น ว่ า ที่ ผู ้ ว ่ า กทม.
ในตอนนี้ อะไรคือปัจจัยที่ท�ำให้ชัชชาติประสบความส�ำเร็จ เมื่อมอง
ในมุมของ Personal Branding และเมื่อเปรียบเทียบผู้ได้คะแนน
อันดับรองๆ อย่าง ดร.เอ้ สุชชั วีร์ สุวรรณสวัสดิ์ จากพรรคประชาธิปตั ย์
สกลธี ภัททิยกุล ผู้สมัครอิสระ และ วิโรจน์ ลักขณาอดิศร จาก
พรรคก้าวไกล แล้วมุมมองเรื่องนี้เกี่ยวข้องอย่างไรกับการสร้าง
แบรนด์ของธุรกิจ ‘ธนิดา เกลอแก้ว’ หรือ ‘ซินดี’้ นักยุทธศาสตร์แบรนด์
แห่ง ‘ศิตา เอเจนซี่’ ร่วมถอดรหัสและเชื่อมโยงต่อไปกับโครงการ
‘ศิตา พาดูแบรนด์’ ของเธอด้วย
มอง Landslide Victory ครั้งนี้ของ ‘ชัชชาติ’ กับ
Personal Branding อย่างไร
ต้องบอกว่า ความส�ำเร็จที่ได้มาวันนี้ของ คุณชัชชาติ ไม่ใช่
ความส�ำเร็จทีเ่ พิง่ ท�ำมาวันสองวัน แต่ทำ� กันมาเป็นปีๆ ซึง่ เป็นหลักการ
เช่นเดียวกันกับการท�ำ Branding ทีต่ อ้ งใช้เวลาสม�ำ่ เสมอและต่อเนือ่ ง
ในกรณีของคุณชัชชาติ ท่านต้องพยายามในระดับหนึ่งที่จะ
แสดงให้เห็นว่า ไม่มีความเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองเดิม และเมื่อ
เปรียบเทียบกับบรรดาเบอร์เต็งที่สมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้ ต้องบอกว่า
ด้วยโปรไฟล์เดิมที่ท่านเป็นนักวิชาการ รวมทั้งการแสดงออก ไม่ว่า
จะเป็นการพูด คิด การแต่งกาย ไลฟ์สไตล์ จะเห็นได้ว่า คุณชัชชาติ
ดูมีภาพลักษณ์ของ ‘นั ก การเมื อ ง’ น้อยกว่าผู้สมัครรับเลือกตั้ง
คนอื่ น ๆ และหากมองย้ อ นกลั บ ไปขณะที่ ท ่ า นเป็ น รั ฐ มนตรี นั้ น
โปรไฟล์ ณ ขณะนั้นของท่านน้อยกว่ารัฐมนตรีท่านอื่นๆ จนถูก
เรียกว่า ‘รัฐมนตรีที่โลกลืม’
แต่เหมือนกับ ‘ตลกร้าย’ เพราะสิ่งนั้นกลับกลายเป็น ‘สิ่งดีๆ
ในวันนี้’ เพราะสูตรของการท�ำ  Branding คือ หากแบรนด์สามารถ
เข้าไปถึงจิตใจของผู้คน หรือกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งก็คือคนกรุงเทพฯ
หรือแม้แต่คนทัว่ ไปทีเ่ บือ่ หน่ายต่อการเมืองและนักการเมืองเต็มทีแ่ ล้ว
ดังนัน้ เมือ่ ภาพลักษณ์ของคุณชัชชาติทมี่ คี วามเป็นนักการเมืองน้อยกว่า
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ท่านอื่นๆ ประกอบกับหลายปีมานี้ ท่านใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย เข้าถึง
ผูค้ น ดูเป็นคนทีส่ ามารถจับต้องได้ ทีส่ ำ� คัญ... มีการสือ่ สารบนโซเชียล
เน็ตเวิร์คที่มีอิทธิพลต่อคนทุกเพศทุกวัยทุกระดับชั้นอย่างในตอนนี้
นี่จึงท�ำให้คนทั่วไปเข้าถึงท่านได้ชัดเจนมากขึ้นกว่าในอดีต
ขณะที่อีกสูตรของการท�ำ  Branding ที่ซินดี้จะบอกมาเสมอ
นัน่ คือ ‘ความเข้าถึง และ ความเข้าใจ’ การสือ่ สารอย่างไรให้ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมายที่เราอยากมีปฏิสัมพันธ์ ทั้งนี้เวลากว่า 2 ปีที่ผ่านมา  
คุณชัชชาติมีความเรียบง่ายในการเข้าถึงประชาชน ได้ลงไปสัมผัส
คนกรุงเทพฯ อย่างต่อเนือ่ ง ประกอบกับคุณสมบัตขิ องการเป็นนักอ่าน
นักคิด นักเรียนรู้ ที่ก่อให้เกิดการ ‘เข้าถึง + เข้าใจ’
ทั้งนี้หากจะถามว่า ทุกคนที่ลงสมัครครั้งนี้เจอโจทย์ยากหรือไม่
บอกเลยว่ายากเหมือนกันหมด เพราะคนกรุงเทพฯ เป็นกลุ่มคนที่
มีความแตกต่างและหลากหลายมากๆ ทั้งระดับสังคมและรายได้
เพราะกรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางของเมืองใหญ่ที่มีคน ‘จนที่สุด รวยที่สุด’ มาอยู่ด้วยกัน ตั้งแต่ชุมชนแอดอัด จนถึงบ้านหรูระดับ
Ultra Luxury ประกอบกั บ คนในยุ ค นี้ เ บื่ อ และเหนื่ อ ยกั บ ค� ำ ว่ า
‘การเมือง’ จริงๆ นโยบายของทุกท่านก็ดหี มด แต่แค่นโยบายของใคร
จะตรงใจคนกรุงเทพฯ มากกว่ากันเท่านั้นเอง ส�ำหรับคุณชัชชาติ
ถือว่าได้ประโยชน์มากจากตรงนี้ และดูได้เปรียบผู้แข่งขันในเชิง
จิตวิทยาในแง่ของ Branding
แล้วถ้าเทียบกับ ดร.เอ้ สุชัชชรีย์ ซึ่งเป็นนักวิชาการ
เหมือนคุณชัชชาติล่ะ
กรณีนี้ต้องถือว่า ‘ดร.เอ้’ เค้าเป็นรุ่นน้องในแวดวงนี้ เรียกว่า
ชั่วโมงบินน้อยกว่า จึงไม่แปลก!!! หากครั้งนี้อาจต้องจ�ำหลีกทางให้
รุ่นพี่อย่างคุณชัชชาติได้มีโอกาสท�ำงานให้ประชาชนไปก่อน แต่หาก
มองในแง่การท�ำ  Branding และ Personal Branding ก็เหมือนที่
กล่าวไว้ขา้ งต้น นัน่ คือ ดร.เอ้ ยังคงต้องใช้ระยะเวลาอีกประมาณหนึง่
ในการสื่อสารให้คนรู้จักมากขึ้น ท�ำให้ประชาชนสัมผัสได้ถึงวิธีคิดดีๆ
ที่ ดร.เอ้ จะสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนได้อย่างไร ที่ส�ำคัญคือ
ต้องเป็นสิ่งที่ตรงใจคนกรุงเทพฯ ด้วยนะ อันนี้ส�ำคัญมากกกกกก

ภาพสินค้า 3 แบรนด์ ที่ได้รับเลือกในโครงการ ศิตา พาดูแบรนด์ ครั้งที่ 1

การท�ำ Branding
ต้องคิดให้รอบคอบ
และวางแผนให้ดี
ที่ส�ำคัญ ต้องมีที่ปรึกษา
ว่ากันว่า คนจะยกเว้นไม่ด่าคุณชัชชาติ กับปัญหาโลกแตก
ของ กทม. อย่างน�้ำท่วม รถติด ฯลฯ
คิดว่าไม่นะ เพราะถูกเลือกมาด้วย 1.3 ล้านคะแนน ‘การเลือก’
เปรียบได้กับ ‘การตัดสินใจซื้อ’ ดังนั้นธรรมชาติของคนที่จ่ายไป
ย่อมมีความคาดหวังเป็นปกติ ทีนี้ด้วยการเทเสียงให้ถล่มทลาย
ขนาดนี้ คิดดูสิว่าความคาดหวังจะถล่มทลายขนาดไหน เรียกว่า
คุณชัชชาติอาจถูกคาดหวังมากกว่าผู้ว่าฯ คนอื่นๆ ด้วยซ�้ำ  ฉะนั้น...
ความกดดันสูงแน่นอน
เมื่อเทียบกับ Personal Branding ของสกลธี และ
วิโรจน์ มีความเห็นอย่างไร
ตรงนีซ้ นิ ดีข้ อกล่าวถึงเฉพาะแง่ของ Performance เท่านัน้ นะคะ   
ในการแสดงออกต่อสาธารณชนของทั้งสองท่าน ไม่ว่าจะเป็นความรู้
ความสามารถ เรียกว่าสูสี แต่ที่ต่างกันคือ คุณวิโรจน์จะมีแนวทาง
การท�ำงานที่เชื่อมั่น ชัดเจน ดุเดือด ร้อนแรงกว่าคุณสกลธี ซึ่งก็จะ
ตอบโจทย์ในกลุ่มคนที่คิดเหมือนกัน แต่อย่าลืมนะว่า ‘เหรียญมี
สองด้านเสมอ’ ในกรณีที่เราต้อง ‘เลือกข้าง’ และเมื่อเราชัดเจน
กับด้านหนึง่ ก็จะมีอกี ด้านหนึง่ ทีไ่ ม่เห็นด้วยเสมอ ดังนัน้ แรงสนับสนุน
ของคุณวิโรจน์ที่ได้ ก็จะเข้าต�ำรา ‘ไม่รักก็เกลียดเลย’
ขณะที่คุณสกลธี มีระดับของการเป็นนักการเมืองแบบกลางๆ
ทีม่ คี วามอะลุม่ อล่วย ให้อรรถาธิบายได้โดยไม่ใช้อารมณ์ มีการรับฟัง
ในความเห็นต่าง และไม่อยู่กับด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไป เรียกว่า
คงจะเป็นที่ชื่นชอบและได้ฐานแฟนในสไตล์ที่เป็นแบบฉบับของเค้า
และน่าจะได้รับแรงเสียดทานน้อยกว่าทางด้านของคุณวิโรจน์อยู่
พอสมควร

แล้ ว How to ของการท� ำ Personal Branding
ควรเป็นอย่างไร
1) ต้องคงความเป็นตัวของตัวเองอย่างเสมอต้นเสมอปลาย
มิฉะนั้น... ถ้าวันหน้าเกิดเป็นไม่เหมือนเดิม นั่นแปลว่าที่ผ่านมาคือ
คุณหลอกคนอื่น และความเชื่อมั่นที่มีอาจหมดไป
2) ต้องท�ำความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายอย่างถูกต้อง ว่าเขา
เหล่านั้นคือใคร ต้องการอะไร เพราะการให้ในสิ่งที่ผู้รับต้องการ
อย่างแท้จริงเท่านั้นจึงจะ ‘มีค่า’ ส�ำหรับพวกเขา
พอมาถึงตรงนี้ ก็อยากจะบอกว่า เรื่องแพ้ชนะไม่ใช่สิ่งคงทน
ถาวร เพราะเมือ่ ถอยไปวันเก่าๆ คุณชัชชาติ ท่านก็ไม่ได้รบั ความสนใจ  
จนได้รับฉายา ‘รัฐมนตรีที่โลกลืม’ มาก่อนเหมือนกัน แต่พอวันนี้
ท่านกลับกลายเป็น ‘ผู้ว่าเนื้อหอม’ เพียงชั่วข้ามคืน นี่ก็คงเห็นกัน
แล้วว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นคนที่ไม่ได้รับเลือกตั้งในวันนี้
ไม่ได้หมายถึงการจะไม่ได้เป็นผู้ว่าฯ ในวันหน้าเสียเมื่อไร และคนที่
ชนะในวันนี้.... ก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องชนะเสมอไป
เอาหลักการนี้มาใช้กับ SME หรือธุรกิจได้หรือเปล่า
พูดถึงเรื่องใกล้ตัวเลยดีกว่า กับโครงการ ‘ศิตา พาดูแบรนด์’
ครั้งที่ 1’ ซึ่งเราท�ำแคมเปญให้ SME โดยให้ส่งพอร์ตโฟลิโอแบรนด์
ของตนเองเข้ามา และคัดเลือกเหลือเพียง 3 แบรนด์ เพื่อติวเข้ม
กับการสร้างแบรนด์ สร้าง ‘แบรนด์ขายได้’ ให้เป็น ‘แบรนด์ขายดี’
ทั้ ง นี้ เราไม่ ไ ด้ เ ลื อ กแบรนด์ ที่ ดี ที่ สุ ด หรื อ เก่ ง ที่ สุ ด แต่ เ ราเลื อ ก
แบรนด์ที่มีแนวโน้มจะไปต่อได้จริงในตลาดปัจจุบัน
เชื่อหรือไม่ว่า จากโครงการนี้เราเจอปัญหาของ SME หลายราย
ที่สินค้าดีมาก ได้รับรางวัลมาด้วย แต่ไม่เข้าใจว่าจะขายอย่างไร
จะขายคนกลุ่มไหน ใช้สื่อฯ แบบใด ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มสร้างแบรนด์
อยากให้ได้ทบทวนและคิดให้รอบก่อนที่จะลงมือท�ำ  และควรมี
ทีป่ รึกษาด้านยุทธศาสตร์แบรนด์ทดี่ ี ซึง่ จะท�ำให้เป็นการเริม่ ต้นแบรนด์
ที่ดี (มีชัยไปกว่าครึ่ง) ค่ะ

Tel.095 291 6199

www.facebook.com Line OA @sitaagency
/dobrandingbycindy

Website: www.sitaagencythailand.com

marketplus 19

