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         บทบาทของผู้บริโภคในปัจจุบันท่ีไม่ใช่แค่การใช้สินค้า แต่สามารถกลาย
เป็น Brand Advocacy หรือกลุ่มคนท่ีพร้อมจะลกุขึ้นมาปกปอ้งแบรนด์ท่ีตัว
เองรักหรือแบรนด์ท่ีมีแนวคิดแบบเดียวกัน ทําให้แบรนด์สามารถ Connect
ได้มากกว่าแค่อินไซต์ของผูบ้ริโภค แต่สามารถเชื่อมโยงแบรนด์เขา้กับตัวตน
ของผู้บริโภคแต่ละคนได้ด้วย เป็นเหตุผลให้ทุกแบรนด์ต้องมองให้มากกว่า
แค่ Brand Equity หรือคุณค่าของแบรนด์ มาสู่การมองท่ีลึกซึ้งยิ่งขึ้นถึง Brand 
Purpose หรือ การมองหาเหตผุลว่า “ทําไมแบรนด์ๆ นี ้จึงควรท่ีจะมตัีวตน
อยูบ่นโลกใบนี”้

         คนทําแบรนด์ในปัจจุบันต้องตอบให้ได้ว่าแบรนด์ท่ีดูแลอยู่ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ในแง่ใด ในบริบทใด มคีวามเชื่อมโยง
กบัพฤติกรรม ไลฟส์ไตล ์Value หรือ Believe ของลกูค้ามากน้อยแค่ไหน แต่
หากแบรนด์ไมม่มีติิใดๆ ท่ีเชื่อมโยงกับผูบ้รโิภคในลกัษณะดังกล่าวนีเ้ลย การ
เติบโตในอนาคตหรอืในระยะยาวกจ็ะเกดิขึ้นได้ยาก

         เพราะในยุคสรา้งธรุกิจเม่ือหลายสบิปีกอ่น ทกุคนเริม่ต้นจาก What? 
และ How? แต่ปัจจุบันธรุกิจต้องเริ่มต้นด้วย “Why?” เพราะ Why จะเป็นตัว
กาํหนดทิศทางของธรุกจิ ซึ่งอาจจะเปน็หตผุลท่ีทําใหธ้รุกจิไมจํ่าเปน็ต้อง
กําหนดหรือช้ีเฉพาะไปว่าจะต้องทําให้รูปแบบใด ฟอร์แมตใด แต่สามารถทํา
ได้หลากหลายสิง่ เพ่ือให้ตอบ Why ท่ีมีอยู ่กอ่นจะตามมาด้วย How? และ 
What? ภายหลัง ซึ่งต้องเริ่มจากตัวตนธรุกิจท่ีต้องตอบได้มากกว่าแค่ What
แต่ต้องตอบตัวเองได้ว่า ทําไมถึงเลือกท่ีจะทําธรุกิจน้ี ทําเพ่ือต้องการตอบ
โจทยค์นกลุม่ไหน และคนกลุม่น้ันต้องการอะไรดังนัน้ การจะเช็คว่าธรุกจิ
เราจะม ีBrand Purpose หรอืไม ่ใหล้องนกึว่า ถ้าไม่มธีรุกิจท่ีเราทําอยู ่จะส่ง
ผล Impact ต่างๆ ต่อชวิีตผูค้นอย่างไรบ้าง จะทําให้สาวกหรือกลุม่ลกูค้าของ
เรา ขาดอะไรบางอย่างในชวิีตไปหรือไม ่ถ้าสามารถตอบคําถามต่างๆ เหล่า
นี้ได้ ก็จะเริ่มชัดเจนขึ้นมาแล้วว่า เหตุผลท่ีแบรนด์ของเรายังมีตัวตนอยู่บน
โลกใบน้ีเพราะอะไร 
   
         ต้ังต้นด้วย Why? ทําให้ธรุกิจไม่ปิดกั้นธรุกิจอยู่แค่ในกรอบ หรือรูปแบบ
เดิมๆ เพราะ Why คือ ตัวกําหนดทิศทางธรุกิจด้วยว่าจะไปได้ไกลมากน้อยแค่
ไหน และเมื่อเป้าหมายชัดแล้ว ค่อยมาดูองค์ประกอบหรือเป้าหมายอ่ืนๆ ท่ี
วางไว้ในธรุกิจ ว่าโจทย์ท่ีต้ังไว้ครอบคลุมหรือสามารถไปได้ถึงเปา้หมายนัน้
หรอืไม ่ถ้าไมไ่ด้กต้็องปรับ Why ใหค้มชดัมากขึ้น หรอืดตูลาดท่ีไม ่Niche เกนิ
ไป เพราะหากเป้าหมายสําคัญคือการเติบโต ก็คงต้องมองตลาดท่ี Mass  มาก
กว่า เพราะสุดท้ายแล้ว Purpose และ Business Purpose ก็ต้องเดินไปควบคู่
กันแต่ท่ีสําคัญเหนืออ่ืนใด คือ เราต้องรู้ Brand Purpose ของธรุกิจของตัวเอง
อย่างชดัเจน แต่อยา่งไรกต็าม การท่ี Brand Purpose ของธรุกจิยุคกอ่นหนา้
เริ่มมาจากการขายอะไร ก็ไม่ใช่ความผิดพลาดเพราะในยุคสมัยนั้น  Purpose
ต่างจากปจัจุบนั Purpose คนทําธรุกิจยุคกอ่นหน้าอาจจะมองแค่การทําให้
ธรุกิจอยู่รอด ทําให้ทุกคนในครอบครัวอยู่ดีกินดี แต่ทุกวันนี้แรงกระเพ่ือม
ของ Purpose ไม่ได้หยุดอยู่แค่ครอบครัว แต่ต้องการแรงสนับสนุน ท่ีสร้าง
สาวกท่ีช่ืนชอบแบรนด์ เพื่อช่วยใหธ้รุกจิเติบโตต่อไปได้ในอีกหลายสบิปขีา้ง
หนา้ได้อย่างยัง่ยืน หรอืสร้างให้กลายเป็น Lifetime Value
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          ด้าน เกษตรกรหญิง นวลลออ เทอดเกียรติกลุ หรอืคณุออน จาก
Aromatic Farm จังหวัดราชบุร ี เกษตรกรสํานกึรกับา้นเกิดประจําปี 2560  
กไ็ด้กลา่วถึงการทําเกษตรในยุคโควิด-19 ไว้ว่า "ท่ามกลางวิกฤตการณ ์COVID-19
ท่ีเผชิญมา 2 ป ีแบรนด์อะโรแมติก ฟารม์ เราได้ผลิตและจําหน่ายมะพรา้ว
น�าหอมอินทรีย์ ท้ังผลสดและแปรรูป โดยยึดหลักแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ท่ีมีเบ้าหลอมจากความรู้จักตน การมีเหตุมีผล และมีภูมิคุ้มกัน ด้วย
เงื่อนไของค์ความรูแ้ละคุณธรรมต่างๆ นาํไปสูแ่บรนด์แหง่ผู้สานต่อศาสตรแ์หง่
พระราชา เราเลอืกใชก้ลยุทธโ์ดยปรบัเปลีย่นและยดืหยุ่นไปตามสถานการณ์
และบริบทท่ีเปลี่ยนไป พร้อมกับอาศัยความร่วมมือกันของกลุ่มเพ่ือนร่วม
ธรุกจิท่ีคอยสนบัสนนุกันมาโดยตลอดท้ังเกษตรกรในชุมชน, คู่ค้า และลูกค้า
ทําใหเ้ราสามารถผา่นพน้วิกฤตนีไ้ปได้"

หากสนใจหร�อตองการ

ขอมูลเพิ่มเติมติดตอไดที่

หากสนใจหร�อตองการ

ขอมูลเพิ่มเติมติดตอไดที่

          ด้วยสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีกําลงัวิกฤตไปท่ัวโลก โดย
เฉพาะประเทศไทยท่ีมีตัวเลขพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อปัญหาในด้าน
ต่างๆ ไมเ่ว้นแมแ้ต่เศรษฐกจิโลก ทําใหห้ลายคนต้องว่างงาน และมรีายได้
นอ้ยลง รักบา้นเกดิ ผูส้รา้งสรรค์สื่อดิจิทัลและธรุกจิเกษตรสรา้งสรรค์สูค่วาม
ยัง่ยืน ได้เล็งเห็นและเขา้ใจในสถานการณน์ีเ้ปน็อยา่งดี พรอ้มมุ่งมัน่ต้ังใจเคียง
ขา้งทกุคนให้ร่วมต่อสูไ้ปด้วยกนั โดยแนะนาํการสร้างอาชพีและสรา้งรายได้
ในยุคโควิด-19 ไปกับการทําเกษตรกรรม ภายใต้แนวคิด "เกษตรสร้างสรรค์ 
สขุย่ังยืน"
          อาชีพเกษตรกรรม นบัเปน็อาชีพท่ีสรา้งความมัน่คงและสร้างชื่อเสยีง
ให้กับประเทศไทยมาอยา่งยาวนาน โดยเฉพาะในทางเศรษฐกิจ อาชพีเกษตรกรรม
ถือเปน็หวัใจหลกัท่ีสร้างรายได้และสร้างผลผลิตใหก้บัประเทศ ยิง่ในยุคน้ีท่ีมี
โรคระบาด ความนิยมหางานในเมืองหลวงยิ่งน้อยลง คนรุ่นใหม่เริ่มหันกลับ
บา้นเพื่อไปพฒันาถ่ินฐานบา้นเกดิ นาํเอาความรูค้วามเข้าใจในเทคโนโลยต่ีางๆ 
มาปรบัใช้ในการทําเกษตร จนนาํไปสู่เทรนด์ “เกษตรยุคใหม”่
          เทรนด์ “เกษตรยุคใหม”่ ไมไ่ด้นยิมแค่เฉพาะในกลุม่เกษตรกรเท่าน้ัน หาก
แต่ยงัรวมถึงบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจและอยากปลกูผกัไว้ทานเอง เพราะนอกจากจะ
ได้ผลผลติท่ีสด สะอาด และปลอดภัยแลว้ ยงัสามารถต่อยอดสร้างเป็นอาชีพ
และรายได้ในอนาคตได้อีกด้วย รักบา้นเกิด จึงอยากแชรไ์อเดียและประสบการณ์
ของเกษตรกรมอือาชพีท่ีประสบความสําเร็จ รวมถึงเปน็ตัวแทนของเกษตรกร
ยุคใหม ่เพื่อแนะแนวทางการทําเกษตรในชว่งโควิค-19 มาฝากกนั

    รักบานเกิด แนะเทรนดเกษตร ยุคใหมสรางอาช�พและรายไดในยุคโคว�ด-19

พรอมชวนรวมเปนเคร�อขายเกษตรกรรักบานเกิด

          นธิภัิทร์ ทองอ่อน หรอื คุณโอ๋ เกษตรกรหนุม่จากสวนทุเรยีนลุงแกละ 
จังหวัดระยอง เกษตรกรสาํนึกรักบ้านเกิดประจําป ี2560  ได้ใหแ้นวคิดการ
ทําเกษตรไว้ว่า  "อยากให้คนท่ีสนใจในอาชีพเกษตรมองว่าตนอยากทําเพราะ
อะไร ส่วนตัวผมทําเพราะใจรกัในอาชพีน้ี มองว่าอาชีพเกษตรเป็นอาชีพท่ี
ปลอดภัย และปจัจุบนัผมทําเกษตรด้านไมผ้ลคือทเุรยีน ในช่วงนีถึ้งแมจ้ะเกดิ
โรคระบาดโควิดติดกัน 2 ปี แต่ก็อยู่รอดมาได้เพราะอาชีพเกษตร อาจจะเป็น
เพราะผมเลือกทําทุเรียน ซึ่งเป็นผลไม้ท่ีคนส่วนใหญ่นิยมทานกัน เลยทําให้
พออยูไ่ด้ในชว่งวิกฤตนี ้ผมอยากสนบัสนนุให้ทกุคนลองหนัมาทําเกษตร หรอื
ถ้าท่ีบ้านทําเกษตรอยูแ่ลว้ กอ็ยากใหก้ลบัมาต่อยอดจากพอ่แมท่ี่ทําไว้ เพยีง
ขอแค่มใีจรักมต้ีนทุนกทํ็าอาชีพน้ีได้ครบั"

          สาํหรบัใครท่ีสนใจการทําเกษตร เพ่ือสรา้งอาชีพและสร้างรายได้ใน
ยุคโควิดนี ้หรืออยากลองศกึษาหาข้อมลูเพ่ือเตรยีมพรอ้มเป็นเกษตรกร ทาง 
รกับ้านเกิด กม็คีวามรูด้้านการเกษตรและกจิกรรมดีๆ พรอ้มสิทธพิเิศษ เพยีง
มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันได้ง่ายๆ แค่สมัครสมาชิก “RAKBANKERD 
Family Club” ท่ีเปิดรับท้ังเกษตรกรและบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจทําเกษตร มา
ร่วมเป็นเครือข่ายเกษตรกรรักบ้านเกิดกันแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเพิ่มโอกาส
และชอ่งทางการขายสนิค้าเกษตรอีกด้วย

สามารถสมคัรได้แลว้ต้ังแต่วันนีท่ี้  www.facebook.com/rakbankerd และ
สามารถติดตามขา่วสารของรกับ้านเกดิผา่นชอ่งทางต่างๆ
ได้ท่ี www.rakbankerd.com, Youtube:rakbankerdthailand
และ  Instragram: rakbankerd_official  หรอืแอดไลนม์าพดูคยุกัน
ได้ท่ี  Line@ : @rakbankerd 



Line OA มาใชสื่อสารภายในองคกร

พลิกเคร�่องมือการขายพลิกเคร�่องมือการขาย

          นอกจากนี ้ยงัมฟีเีจอร ์rich menu หรอืภาพขนาดใหญ่ด้านล่างหน้าจอแชท ท่ีจะแสดงขึ้น
ทุกครัง้เมื่อมคีนกดเข้ามาดูในบญัชี ซ่ึงทําใหอ้งค์กรสามารถใส่ขอ้มลูท่ัวไป ท่ีพนกังานจําเปน็ต้อง
ทราบไว้ได้เลยเชน่ ขอ้มลูองค์กร ชว่ยใหพ้นกังานทราบขอ้มลูรวดเรว็ ลดเวลาการตอบคําถามแอดมนิ 

          อีกท้ัง องค์กรยงัสามารถท่ีจะทําสต๊ิกเกอรไ์ลน์ท่ีเปน็ขององค์กร เพ่ือนาํมาใชใ้นการสื่อสารกับ
พนกังานกมี็ความนา่รัก สรา้งสสัีน เปน็ตัวส่งเสริมให้พนกังานเขา้มามีสว่นรว่มได้ง่ายยิง่ข้ึน

          อยา่งไรกต็าม การใช้ Line OA เพื่อการสื่อสารภายในกย็งัมขีอ้ควรระวังอยู่เลก็นอ้ย ซึ่งพิจารณา
จากพฤติกรรมการใช ้คนสว่นใหญ่มักจะกด Block หรอื Hide บัญชี Line OA ต่างๆ ซ่ึงกม็โีอกาสท่ี
พนกังานจะทําใด้เช่นกนั ทําใหข้อ้มูลไปไมถึ่งผูรั้บ แก้ไขได้โดยการทําข้อมูลท่ีนา่สนใจ เกีย่วข้องกบั
พนกังาน และไมโ่พสต์บอ่ยจนพนกังานรูส้กึเบื่อ หรอืรําคาญขอ้ความท่ีสง่เข้ามา จึงต้องมีการวาง
แผนการปลอ่ยขอ้ความด้วยเชน่เดียวกนั การวางแผน มกีลยุทธใ์นการสื่อสารกจ็ะสามารถใชป้ระโยชน์
จากชอ่งทางดังกล่าวอยา่งเต็มท่ี พร้อมกบัสง่ขอ้มลูผา่นอีเมลควบคู่ไปด้วย 

          นอกจากนี ้ยงัมอีีกจุดท่ีคนนอกสามารถเพิม่ Line OA ขององค์กรเราเปน็เพื่อนได้เช่นเดียวกัน
ดังน้ันเร่ืองข้อมลูภายในท้ังหลายท่ีไมไ่ด้อยากใหค้นนอกทราบก็อาจจะรัว่ไหลได้ ซึ่งอาจจะต้องระวัง
การโพสต์ข้อมูลแต่ไม่น่าเป็นห่วงเพราะ สามารถโพสต์ข้อมูลใส่ link เช่ือมไปยัง intranet หรือ
แพลตฟอร์มอ่ืนๆ ท่ีมรีะบบรักษาความปลอดภัยขององค์กรได้

          สําหรับองค์กรขนาดใหญ่อย่างเบญจจินดาก็ได้นํา Line OA มาใช้ในการสื่อสารภายในองค์กร
มาเป็นเครื่องมือ มีชื่อแอคเคาน์ว่า BE SMART ท่ีไม่ว่าจะเป็นลูกค้าขององค์กร หรือพนักงานน่าจะ
รูจั้กกันเป็นอยา่งดี ด้วยความเป็นองค์กรด้านเทคโนโลยี มภีาพลักษณ์การเป็นผูน้าํด้านดิจิทัล จึง
พร้อมปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย และเข้ากับพฤติการสื่อสารของคนในยุคปัจจุบัน โดย BE SMART
มพีนกังานผูติ้ดตามอยูก่ว่า 1,700 คน จากหลากหลายสถานท่ีทํางาน 

        ด้านผลตอบรบัจากการใชช้อ่งทางดังกลา่วในการส่ือสารภายในดีข้ึนอยา่งมาก ในด้านการให้ข้อมลูได้ผลมากกว่าการส่ือสารจากช่องทางอ่ืน โดยเฉพาะ
ในช่วงสถานการณ์โควิด ท่ีองค์กรจําเป็นต้องส่ือสารกบัพนกังานมากกว่าชว่งเวลาปกติ ด้านการมส่ีวนร่วมก็เพิม่มากข้ึนเชน่เดียวกนั เพราะมีกจิกรรม เกม ให้
พนักงานเข้ามาร่วมอยู่อย่างต่อเน่ือง ด้านการสร้างแบรนด์ภายในองค์กรแน่นอนอยู่แล้วว่าการใช้การสื่อสารท่ีทันสมัย ก็ทําให้ภาพลักษณ์องค์กรในมุมมองของ
พนกังานย่อมทันสมัยตามไปด้วยเชน่เดียวกัน  

        การสื่อสารภายในองค์กร จึงไม่ต่างกับการสื่อสารการตลาดกับลูกค้าภายนอก เพียงประยุกต์ใช้เครื่องมือการตลาดท่ีมีอยู่ให้เป็นประโยชน์ ก็ทําให้การ
สื่อสารภายในองค์ไม่เปน็เรื่องท่ีน่าเบื่ออีกต่อไป 

         เนื่องจากพฤติกรรมของคนยุคในปจัจุบนั ไมว่่าจะเด็กหรือผู้ใหญ ่ต่างกคุ้็นเคยกบัการใชแ้อปพลิเคชันไลนใ์นการสนทนา เพราะใช้งานงา่ย เขา้ถึงผู้ใช้ทกุ
กลุ่ม โต้ตอบได้ง่าย อีกท้ังยังมีฟีเจอร์ท่ีหลากหลายท่ีช่วยให้ท้ังร้านค้า และลูกค้า ได้มีประสบการณ์ท่ีดีกับการค้าขาย หรือสร้างประสบการณ์การส่ือสารกับลูกค้า
ได้โดยตรง  หากมองการสื่อสารภายในองค์กร ช่องทางการสื่อสารภายในส่วนใหญ่จะใช้อีเมลเพื่อแจ้งข้อมูล ความเคลื่อนไหว สิทธปิระโยชน์ของพนักงาน เป็น
ช่องทางหลัก หรือใช้สื่อภายในองค์กร เช่น จอทีวีท่ีติดตามสถานท่ีต่างๆ ภายสํานักงาน ในการนําเสนอภาพกิจกรรม ข้อมูลท่ีพนักงานควรรู้ ซ่ึงหลายครั้งพบว่า
ชอ่งทางเหล่านีพ้นกังานไมไ่ด้ให้ความสนใจเท่าท่ีควร และเลือกท่ีจะเพกิเฉยต่ออีเมลเหล่าน้ี ทําใหข้อ้มูลท่ีสําคัญไปไมถึ่งพนกังาน

         จากคุณสมบัติของ Line Official Account (Line OA) ทําให้องค์กรขนาดใหญ่นํา Line OA มาใช้เป็นแพลตฟอร์มในการสื่อสารภายในกับพนักงาน  ซึ่ง
อาจจะไมไ่ด้ตอบโจทยก์ารค้าขายโดยตรง แต่ฟีเจอรใ์หม่ๆ ของ Line OA ก็สร้างสีสันใหกั้บการส่ือสารภายในองค์กรได้เป็นอย่างดี 

         อีกท้ังยงัทําใหพ้นักงานมสีว่นร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท ได้รับข้อมูลขา่วสารท่ีองค์กรต้องการแจ้งใหพ้นักงานทราบ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในองค์กรท่ี
มียูนิตการทํางานหลากหลายส่วน แยกย้ายกันทํางานคนละท่ี ไม่ได้รวมอยู่ในสํานักงานแห่งเดียว แต่ยังสามารถสื่อสารกันได้อย่างใกล้ชิด หรือแม้แต่การแจ้ง
ข่าวสารแบบเรง่ด่วนท่ีชอ่งทางไลนก์ส็ามารถทําใหพ้นกังานได้รบัขอ้มูลขา่วสารได้ทันท่วงทีเพราะทกุคนมีแอปพลิเคชันอยูใ่นโทรศัพท์มือถืออยูแ่ลว้  

         ชอ่งทาง  Line OA จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลอืกท่ีนา่สนใจ เพราะสื่อสารและเขา้ถึงง่าย ไมว่่าจะเปน็การคุยแชท ท่ีพนกังานสามารถโต้ตอบ หรอืสง่ขอ้ความหา
แอดมินได้หากมีข้อสอบถามหรอืข้อร้องเรยีน มวิีธกีารใชท่ี้ไม่ยุ่งยาก และทุกคนคุ้นเคยกบัฟงักชั์น่การใช้งานอยูแ่ลว้ และในมุมขององค์กรสามารถสง่ข้อความ
แบบรายบุคคล หรอืสง่ใหท้กุคน โดยการต้ังเวลาสง่ลว่งหนา้ เชน่ การแจ้งข้อมลูพื้นฐาน หรือการส่งแบบสาํรวจใหพ้นกังาน

         รวมถึงการแจ้งข่าวแบบเรง่ด่วนตามท่ีกล่าวไปขา้งต้น โดยเฉพาะในสถานการณป์จัจุบนั ท่ีพนกังานต้องคอยติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดจากองค์กร เชน่
การแจ้งทําความสะอาดพื้นท่ีสาํนักงาน การแจ้งปดิใหบ้ริการในสถานท่ีต่างๆ เป็นต้น การส่งไลน์แจ้งพนกังานจึงรวดเร็วท่ีสุด

         ขณะเดียวกนั Line OA ยังส่งรูปภาพ หรอืวิดีโอ ได้อย่างง่าย สะดวกรวดเร็ว เพิม่รูปแบบการสื่อสารรูปแบบต่างๆ ใหน่้าสนใจมากขึ้น ไม่ใชเ่พียงแค่การส่ง
ขอ้ความอยา่งเดียว เชน่ การทํา Infographic การทํา Artwork ท่ีดึงดูดความสนใจ หรือการเล่นเกม กิจกรรม ใหพ้นักงานมารว่มกจิกรรม โดยมีเปา้หมายเพ่ือ
เพิม่การมีส่วนร่วมของพนักงาน

        สายชอปปิงออนไลน ์หรอื นกัการตลาดท้ังหลายคงรูจั้กการใช ้บัญชทีางการของ Line หรือ ท่ี
เรยีกกนัว่า Line Official Account กนัเป็นอย่างดี เพราะเป็นช่องทางการสื่อสารยอดนยิมท่ีร้านค้า 
หรอืแบรนด์ต่างๆ เลือกใช้ส่ือสารกบัลกูค้า

ใชงาย สรางความใกลช�ดและเพิ่มการมีสวนรวมของพนักงาน



Line OA มาใชสื่อสารภายในองคกร

พลิกเคร�่องมือการขายพลิกเคร�่องมือการขาย

          นอกจากน้ี ยังมฟีเีจอร์ rich menu หรอืภาพขนาดใหญ่ด้านล่างหน้าจอแชท ท่ีจะแสดงขึ้น
ทุกครัง้เม่ือมีคนกดเข้ามาดใูนบัญชี ซ่ึงทําใหอ้งค์กรสามารถใส่ข้อมูลท่ัวไป ท่ีพนักงานจําเปน็ต้อง
ทราบไว้ได้เลยเชน่ ขอ้มลูองค์กร ชว่ยใหพ้นกังานทราบขอ้มลูรวดเรว็ ลดเวลาการตอบคําถามแอดมนิ 

          อีกท้ัง องค์กรยงัสามารถท่ีจะทําสต๊ิกเกอรไ์ลนท่ี์เปน็ขององค์กร เพื่อนาํมาใชใ้นการส่ือสารกับ
พนกังานกมี็ความนา่รัก สรา้งสสัีน เปน็ตัวส่งเสรมิใหพ้นกังานเขา้มามีส่วนรว่มได้ง่ายยิง่ข้ึน

          อยา่งไรกต็าม การใช ้Line OA เพื่อการสื่อสารภายในกย็งัมขีอ้ควรระวังอยูเ่ลก็นอ้ย ซ่ึงพิจารณา
จากพฤติกรรมการใช้ คนสว่นใหญมั่กจะกด Block หรอื Hide บัญชี Line OA ต่างๆ ซ่ึงกม็โีอกาสท่ี
พนกังานจะทําใด้เช่นกนั ทําใหข้อ้มูลไปไมถึ่งผูรั้บ แก้ไขได้โดยการทําข้อมูลท่ีนา่สนใจ เกีย่วข้องกบั
พนกังาน และไมโ่พสต์บอ่ยจนพนักงานรูสึ้กเบื่อ หรือรําคาญขอ้ความท่ีส่งเข้ามา จึงต้องมกีารวาง
แผนการปลอ่ยขอ้ความด้วยเชน่เดียวกนั การวางแผน มกีลยุทธใ์นการสื่อสารกจ็ะสามารถใชป้ระโยชน์
จากชอ่งทางดังกล่าวอย่างเต็มท่ี พรอ้มกบัส่งขอ้มลูผ่านอีเมลควบคู่ไปด้วย 

          นอกจากนี ้ยงัมอีีกจุดท่ีคนนอกสามารถเพิม่ Line OA ขององค์กรเราเปน็เพื่อนได้เชน่เดียวกัน
ดังนัน้เร่ืองข้อมลูภายในท้ังหลายท่ีไมไ่ด้อยากใหค้นนอกทราบก็อาจจะรัว่ไหลได้ ซึ่งอาจจะต้องระวัง
การโพสต์ข้อมูลแต่ไม่น่าเป็นห่วงเพราะ สามารถโพสต์ข้อมูลใส่ link เชื่อมไปยัง intranet หรือ
แพลตฟอร์มอ่ืนๆ ท่ีมรีะบบรกัษาความปลอดภัยขององค์กรได้

          สําหรับองค์กรขนาดใหญ่อย่างเบญจจินดาก็ได้นํา Line OA มาใช้ในการสื่อสารภายในองค์กร
มาเป็นเครื่องมือ มีชื่อแอคเคาน์ว่า BE SMART ท่ีไม่ว่าจะเป็นลูกค้าขององค์กร หรือพนักงานน่าจะ
รูจั้กกันเป็นอยา่งดี ด้วยความเป็นองค์กรด้านเทคโนโลยี มภีาพลักษณ์การเป็นผูน้าํด้านดิจิทัล จึง
พร้อมปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย และเข้ากับพฤติการสื่อสารของคนในยุคปัจจุบัน โดย BE SMART
มพีนกังานผู้ติดตามอยูก่ว่า 1,700 คน จากหลากหลายสถานท่ีทํางาน 

        ด้านผลตอบรับจากการใชช้อ่งทางดังกลา่วในการส่ือสารภายในดีข้ึนอย่างมาก ในด้านการให้ข้อมลูได้ผลมากกว่าการส่ือสารจากช่องทางอ่ืน โดยเฉพาะ
ในช่วงสถานการณ์โควิด ท่ีองค์กรจําเปน็ต้องส่ือสารกบัพนักงานมากกว่าช่วงเวลาปกติ ด้านการมส่ีวนร่วมก็เพิม่มากข้ึนเช่นเดียวกนั เพราะมีกจิกรรม เกม ให้
พนักงานเข้ามาร่วมอยู่อย่างต่อเนื่อง ด้านการสร้างแบรนด์ภายในองค์กรแน่นอนอยู่แล้วว่าการใช้การสื่อสารท่ีทันสมัย ก็ทําให้ภาพลักษณ์องค์กรในมุมมองของ
พนักงานย่อมทันสมัยตามไปด้วยเชน่เดียวกัน  

        การสื่อสารภายในองค์กร จึงไม่ต่างกับการสื่อสารการตลาดกับลูกค้าภายนอก เพียงประยุกต์ใช้เครื่องมือการตลาดท่ีมีอยู่ให้เป็นประโยชน์ ก็ทําให้การ
สื่อสารภายในองค์ไม่เปน็เรื่องท่ีนา่เบื่ออีกต่อไป 

         เนื่องจากพฤติกรรมของคนยุคในปจัจุบนั ไมว่่าจะเด็กหรือผู้ใหญ ่ต่างกคุ้็นเคยกบัการใชแ้อปพลิเคชันไลนใ์นการสนทนา เพราะใช้งานงา่ย เขา้ถึงผูใ้ช้ทกุ
กลุ่ม โต้ตอบได้ง่าย อีกท้ังยังมีฟีเจอร์ท่ีหลากหลายท่ีช่วยให้ท้ังร้านค้า และลูกค้า ได้มีประสบการณ์ท่ีดีกับการค้าขาย หรือสร้างประสบการณ์การส่ือสารกับลูกค้า
ได้โดยตรง  หากมองการสื่อสารภายในองค์กร ช่องทางการสื่อสารภายในส่วนใหญ่จะใช้อีเมลเพื่อแจ้งข้อมูล ความเคลื่อนไหว สิทธปิระโยชน์ของพนักงาน เป็น
ช่องทางหลัก หรือใช้สื่อภายในองค์กร เช่น จอทีวีท่ีติดตามสถานท่ีต่างๆ ภายสํานักงาน ในการนําเสนอภาพกิจกรรม ข้อมูลท่ีพนักงานควรรู้ ซ่ึงหลายครั้งพบว่า
ชอ่งทางเหล่านีพ้นกังานไมไ่ด้ให้ความสนใจเท่าท่ีควร และเลือกท่ีจะเพกิเฉยต่ออีเมลเหล่าน้ี ทําใหข้อ้มูลท่ีสาํคัญไปไมถึ่งพนกังาน

         จากคุณสมบัติของ Line Official Account (Line OA) ทําให้องค์กรขนาดใหญ่นํา Line OA มาใช้เป็นแพลตฟอร์มในการสื่อสารภายในกับพนักงาน  ซึ่ง
อาจจะไมไ่ด้ตอบโจทย์การค้าขายโดยตรง แต่ฟีเจอรใ์หม่ๆ ของ Line OA ก็สร้างสีสันใหกั้บการสื่อสารภายในองค์กรได้เปน็อย่างดี 

         อีกท้ังยงัทําใหพ้นักงานมสีว่นร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท ได้รับข้อมูลขา่วสารท่ีองค์กรต้องการแจ้งใหพ้นักงานทราบ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในองค์กรท่ี
มียูนิตการทํางานหลากหลายส่วน แยกย้ายกันทํางานคนละท่ี ไม่ได้รวมอยู่ในสํานักงานแห่งเดียว แต่ยังสามารถสื่อสารกันได้อย่างใกล้ชิด หรือแม้แต่การแจ้ง
ขา่วสารแบบเรง่ด่วนท่ีชอ่งทางไลนก์ส็ามารถทําใหพ้นกังานได้รบัขอ้มูลขา่วสารได้ทันท่วงทีเพราะทกุคนมีแอปพลเิคชันอยูใ่นโทรศพัท์มือถืออยูแ่ลว้  

         ชอ่งทาง  Line OA จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลอืกท่ีนา่สนใจ เพราะสื่อสารและเขา้ถึงง่าย ไมว่่าจะเปน็การคุยแชท ท่ีพนกังานสามารถโต้ตอบ หรอืสง่ขอ้ความหา
แอดมินได้หากมีข้อสอบถามหรอืข้อร้องเรยีน มวิีธกีารใชท่ี้ไม่ยุง่ยาก และทุกคนคุ้นเคยกบัฟงักช์ัน่การใช้งานอยูแ่ลว้ และในมมุขององค์กรสามารถสง่ข้อความ
แบบรายบุคคล หรอืส่งใหทุ้กคน โดยการต้ังเวลาส่งล่วงหนา้ เช่น การแจ้งข้อมลูพื้นฐาน หรือการส่งแบบสาํรวจใหพ้นกังาน

         รวมถึงการแจ้งข่าวแบบเรง่ด่วนตามท่ีกล่าวไปขา้งต้น โดยเฉพาะในสถานการณป์จัจุบนั ท่ีพนกังานต้องคอยติดตามข่าวสารอยา่งใกล้ชิดจากองค์กร เชน่
การแจ้งทําความสะอาดพื้นท่ีสํานักงาน การแจ้งปิดใหบ้ริการในสถานท่ีต่างๆ เป็นต้น การส่งไลน์แจ้งพนกังานจึงรวดเร็วท่ีสดุ

         ขณะเดียวกนั Line OA ยงัส่งรูปภาพ หรอืวิดีโอ ได้อยา่งง่าย สะดวกรวดเร็ว เพิม่รูปแบบการส่ือสารรูปแบบต่างๆ ให้น่าสนใจมากขึ้น ไม่ใชเ่พียงแค่การส่ง
ขอ้ความอยา่งเดียว เช่น การทํา Infographic การทํา Artwork ท่ีดึงดูดความสนใจ หรือการเล่นเกม กิจกรรม ใหพ้นกังานมารว่มกิจกรรม โดยมีเปา้หมายเพ่ือ
เพิม่การมีส่วนร่วมของพนักงาน

        สายชอปปงิออนไลน ์หรอื นกัการตลาดท้ังหลายคงรู้จักการใช ้บัญชทีางการของ Line หรือ ท่ี
เรยีกกนัว่า Line Official Account กนัเปน็อยา่งดี เพราะเปน็ช่องทางการสื่อสารยอดนยิมท่ีร้านค้า 
หรอืแบรนด์ต่างๆ เลือกใช้ส่ือสารกบัลกูค้า

ใชงาย สรางความใกลช�ดและเพิ่มการมีสวนรวมของพนักงาน












