EXPERT
COMMUNICATIONS

ในยามที่ อ งค์ ก รหรื อ แบรนด์ ต้ อ งเผชิ ญ กั บ วิ ก ฤติ สถานการณ์ แ วดล้ อ มที่ ค าดไม่ ถึ ง
ทั้ ง ความเสี่ ย ง มาตรการ ตลอดจนการแข่ ง ขั น ที่ เ ข้ ม ข้ น ความร่ ว มมื อ และแรงบั น ดาลใจ
ร่วมกัน เป็นสิง่ ส�ำคัญทีจ่ ะเป็นพลังต่อการขับเคลือ่ น ส�ำหรับน�ำมาพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข รับมือ
กับปัญหาที่เกิดขึ้น
แม้ขณะทีต่ อ้ งพบกับความหลากหลายอุปสรรค    แต่ความผูกพัน
ความรับผิดชอบ พลังแห่งการลุกขึ้นมาต่อสู้ให้รอด การมุ่งสู่จุดหมาย  
โดยการสร้างพลังแห่งความร่วมมือร่วมใจ เป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญในการ
บรรลุเป้าหมายนัน้ ๆ ได้  ขนึ้ อยูก่ บั แต่ละช่วงเวลานัน้ จะเลือกประเด็นอะไรบ้าง
มาใช้ในการวางกรอบกลยุทธ์   การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างไรจึงจะเกิด
คุณค่าสูงสุด มีการสือ่ สารทัง้ ภายในและนอกองค์กรอย่างไร จะใช้แนวทาง
ในการจัดกระบวนการเช่นไรเพือ่ เป็นแรงผลักดันภารกิจ ให้บรรลุเป้าหมาย
วิกฤติ COVID คือสภาพปัญหาที่ทุกแบรนด์ต้องเผชิญ
จากสภาพปัญหา ภายใต้สถานการณ์ภาวะวิกฤติ COVID -19
ส่งผลให้ภาพรวมธุรกิจของไทย ตกลงรวมถึงภาพรวม GDP ของประเทศ
แทบทุกธุรกิจต่างก็ได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า ซึ่งรวมถึงธุรกิจอย่าง
ห้างสรรพสินค้า  Duty Free และธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ ว ถือว่า
เผชิญกับผลกระทบเป็นอย่างมาก จากมาตรการการสัง่ ปิดสนามบิน ห้าง
สรรพสินค้าถูกห้ามเปิดบริการแบบเต็มรูปแบบ รวมทั้งการไม่สามารถ
เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ยิ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
Duty Free โดยตรง เนือ่ งจากรายได้หลักนัน้ มาจากนักท่องเทีย่ วต่างชาติ   
แน่นอนว่าผลจากนโยบายของภาครัฐดังกล่าว  ได้ส่งผลให้พฤติกรรม
ผูบ้ ริโภคเปลีย่ นแปลงไปอย่างมาก การเลือกซือ้ สินค้าเปลีย่ นแปลงรูปแบบ
สูอ่ อนไลน์ อย่างเต็มรูปแบบมากยิ่งขึ้น เพื่อความสะดวกและลดความ
เสี่ยงของการติดเชื้อ COVID -19 รูปแบบในการใช้จ่าย ตัดสินใจจาก
การเลือกซื้อสินค้าจาก Journey ที่ต้องได้สัมผัส  ทดลองก่อนการซื้อจริง
มีการเปลีย่ นแปลงไปจากเดิมอย่างสิน้ เชิง เป็นการเลือกจากแค็ตตาล็อก   
ภาพถ่าย คลิป ประสบการณ์ใช้งาน
พลิกกลยุทธ์สร้างโอกาส
รวมพลัง KING POWER TEAM POWER
แน่นอนว่า ส�ำหรับธุรกิจ Duty Free  อย่าง KING POWER ที่
พึ่งพาธุรกิจการท่องเที่ยวและการช้อปปิ้งแบบ On ground  จึงได้รับ
ผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การปรับกลยุทธ์  กลวิธีในการท�ำธุรกิจ
เพื่อให้ ธุรกิจด�ำเนินการต่อไปได้นับเป็นภารกิจที่ท้าทาย เป็นอย่างยิ่ง
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จากผลกระทบของวิกฤติดังกล่าวนั้น ได้แผ่ขยายไปทั่ว
ไม่เพียงแต่กระทบต่อรายได้ทางธุรกิจเท่านั้น ในขณะเดียวกัน
ทุกส่วนของวงจรธุรกิจ ย่อมได้รบั ผลกระทบด้วยเช่นกัน และหนึง่ ใน
วงจรที่ส�ำคัญ ก็คือ  พนักงาน KING POWER รวมทั้งการรักษา
สภาพการงาน ชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนครอบครัวของพวกเขา
ทีท่ งั้ หมดต่างมุง่ หวัง รักษาช่องทางการท�ำงาน และการมีรายได้ที่
ต่อเนื่อง มั่นคง ท่ามกลางวิกฤติที่ร้ายแรงที่สุดที่ส่งผลกระทบอยู่
ทั่วโลก ชนิดที่ยังไม่มีใครเจอมาก่อน  นั่นคือ ที่มาส�ำคัญของการ
ปรับ Business Model เพื่อรับมือกับวิกฤตินี้อย่างเฉพาะหน้าให้
รวดเร็วที่สุด
การวางกลยุทธ์ทเี่ ริม่ จาก Outside in ด้วยการดึงกลุม่ เป้าหมาย
ให้เลือกซือ้ สินค้าทีห่ า้ งสรรพสินค้าแบบเดิม เป็นการท�ำธุรกิจแบบ
Inside out ผ่านช่องทางทรัพยากรบุคคลขององค์กรที่มีอยู่ที่
ปรับบทบาทให้เป็นพนักงานขายของออนไลน์ (Online Influencers)
พร้อมทัง้ สร้างรูปแบบการน�ำเสนอสินค้าให้ตรงกับกลุม่ เป้าหมาย
แบบ New Normal เพื่อเพิ่มยอดรายได้ต่อลมหายใจให้กับ
พนักงาน  KING POWER ทุกคน
          สิ่งที่ส�ำคัญที่สุดของ  KING POWER  คือแบรนด์ ชื่อเสียง
การเป็นที่รู้จัก การยอมรับ กับบรรดาสินค้าคุณภาพของที่มีทุก
รูปแบบ ทุกผลิตภัณฑ์ ทุกประเภทสินค้าทีผ่ บู้ ริโภคเข้าใจ  เมื่อถูก
น�ำมาผนวกกับเหล่าทรัพยากรบุคคลทีม่ อี ยู่ นัน่ ก็คอื เหล่าพนักงาน
12,000 คน ด้วยการผนวกปัจจัย ทั้ง  3  สิ่งนี้ จึงเกิดเป็นรูปแบบ
การท�ำธุรกิจแบบใหม่ของ KING POWER ภายใต้แนวคิด  KING
POWER TEAM POWER  การประยุกต์ให้บุคลากรที่มี  มีความรู้
ความเข้าใจในสินค้า ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ KING POWER  เพื่อ
ให้เป็นนักขายของออนไลน์   หรือ การเป็น Online Influencers
อย่างเต็มตัว โดยรวดเร็วที่สุด
          กลยุทธ์ทางการตลาด KING POWER TEAM POWER
เป็นการน�ำพนักงานกว่าหนึ่งหมื่นคนจากทุกส่วนงานในองค์กร
ไม่วา่ จะเป็นพนักงานขายทีม่ คี วามรูเ้ รือ่ งสินค้าเป็นอย่างดี อยูแ่ ล้ว
พนักงานที่อยู่ในส่วนงานต่างๆ  Back Office, Front Office ไม่เว้น
แม้แต่ พนักงานขับรถ    

การสร้างพลัง และสื่อสารในองค์กร
มุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน
ภายใต้สภาวการณ์ทั้งหลาย ที่เกิดขึ้น มีปัจจัยต่างๆ ที่รายล้อม
ส่งผลต่อการด�ำเนินกิจการขององค์กร และสังคมแวดล้อม ขณะเดียวกัน
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ขององค์กร ก็อาจมีความแตกต่าง หรือปรับเปลีย
่ น
ไปในแต่ละช่วงเวลา โดยปัจจัยหนึง่ ทีส่ ำ� คัญทีจ่ ะท�ำให้เกิดพลังขององค์กรที่
เข้มแข็ง ก็คอ
ื การสือ
่ สารภายใต้สถานการณ์ ด้วยการวางเนือ้ หา ช่องทาง
รูปแบบ ใช้วิธีการที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงเวลา ซึ่งการสร้างพลังให้กับ
องค์กรให้เกิดความส�ำเร็จ สามารถสร้างได้จากหลายแนวทาง

POWER BY GOAL

พลังจากเป้าหมาย องค์กรทุกแห่ง ต่างมีเป้าหมาย ที่แตกต่างกัน
บางแห่งตัง้ เป้าหมายไว้เพือ่ ความท้าทายและต้องการไปให้ถงึ ซึง่ จุดหมายนัน
้
ให้ได้ องค์กรสามารถสร้างพลังให้พนักงาน ด้วยการสือ่ สารเป้าหมายทีเ่ ป็น
รูปธรรม สร้างสิง่ เร้าในการตามหาจุดมุง่ หมายให้ได้ บอกความจ�ำเป็นทีต
่ อ้ งใช้
ความพยายาม ทุ่มเท เพื่อไปถึงเป้าหมาย ตรงกับเส้นทางในการเข้าถึง
จุดมุ่งหมายขององค์กร

POWER BY ROLE MODEL

พลังจากต้นแบบ การทีอ่ งค์กรเลือกทิศทางขององค์กรอืน
่ ที่ประสบ
ความส� ำ เร็ จ มาเป็ น แบบอย่ า ง หรื อ ผู ้ บ ริ ห าร พนั ก งานที่ มี ค วามโดดเด่น
ก็สามารถสร้างความเป็นต้นแบบ ก่อให้เกิดความศรัทธา เชื่อถือความรู้สึก
ดังกล่าว ย่อมพัฒนาออกมาเป็นความรูส้ ก
ึ ทีต
่ อ้ งการยึดถือไว้เป็นแบบอย่าง
การสือ่ สารทีส่ ร้างการยอมรับจากตัวต้นแบบอย่างต่อเนือ่ ง ย่อมมีผลต่อการ
ตัดสินใจทิศทางที่สอดคล้องกับต้นแบบ

POWER BY MOTIVATION

พลังจากแรงกระตุน
้ การเลือกใช้เหตุการณ์ สถานการณ์ ช่วงจังหวะ
เวลา เงือ่ นไขต่างๆ เช่นเพือ่ ความอยูร่ อด เพือ่ การเติบโตทีร่ วดเร็ว เพื่อการ
แข่งขัน สามารถท�ำให้พนักงานมีพลังให้เกิดขึน้ หรือเกิดการกระตุน้ ให้เกิดขึน้
จากสภาพแวดล้อม เหตุการณ์ต่างๆ ต้องอาศัยความรอบคอบ แม่นย�ำ
และต้องค�ำนึงถึงประสิทธิผล พลังที่เกิดจากแรงกระตุ้น ยังครอบคลุมถึง
การเลือกบริโภค การกระตุ้นหรือการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วม การตัดสินใจ
ภายใต้สิ่งสนับสนุน การสร้างแรงดึงดูดใจ ข้อมูลข่าวสาร แนวทาง เนื้อหา
สาระที่วางไว้ด้วย

POWER BY DYNAMIC

พลังที่เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อน เป็นแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นโดย
การบริหาร การก�ำหนดกลยุทธ์ การวางกรอบแนวทางที่ได้รับการยอมรับ
แล้วแต่ช่วงระยะเวลานั้นๆ ที่จะส่งผลและมีอิทธิพล ต่อการท�ำงานหรือการ
ด�ำเนินชีวิต พลังที่เกิดจากการขับเคลื่อนนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตาม
สถานการณ์ และปัจจัยทีม
่ ผ
ี ลต่อองค์กรในช่วงเวลานัน
้ แล้วแต่วา่ จะเกิดขึน
้
จากการสร้างการส่งเสริมให้เกิดการรับรูน
้ โยบายทีม
่ คี วามชัดเจนของข้อมูล
จากการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม

          การที่ KING POWER ได้น�ำพนักงานจากส่วนงานต่างๆ ให้
เป็น Online Influencers เปรียบเสมือนการเปิดช่องทางใหม่ในการ
ขายสินค้านอกเหนือจากร้านค้าใน Downtown และสนามบิน ซึ่ง
ท�ำให้ Contact Point ของ KING POWER มีเพิ่มมากขึ้นอีก 12,000
บนโลกออนไลน์ และหากเปรียบเป็นเงินลงทุนกับการใช้ Micro
Influencer  Marketing  แล้วเทียบได้วา่ ทาง KING POWER ประหยัด
งบประมาณ   ในการสร้าง Impact บนออนไลน์ ผ่าน  Micro Influencers
ในมูลค่ามหาศาล

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ
ที่ ป รึ ก ษาด้ า นยุ ท ธศาสตร์ แ ละสื่ อ สารองค์ ก ร
“drphotjai@gmail.com”

นักสื่อสารเชิงกลยุทธ์แบบบูรณาการ ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปี
ในด้านการบริหารยุทธศาสตร์ สือ่ สารการตลาดแบรนด์ ภาพลักษณ์
ขององค์กรจนถึงระดับชาติ ผูบ้ รรยายในระดับปริญญาโท-เอก ให้กบั
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศมีผลงานวิ ช าการกว่ า 300 ผลงานกั บ
ต� ำ แหน่ ง ที่ ห ลากหลายทั้งด้านธุรกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม
รวมถึงการเป็นนายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย

          รูปแบบของกลยุทธ์ดังกล่าว ที่ทาง KING POWER  ได้ปรับ
ระบบการขายสินค้าผ่านพนักงาน  โดยทีพ่ นักงานแต่ละคนจะมี Code
ส่วนตัวของตน เพื่อน�ำไปประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ  ไม่ว่าจะ
เป็น ช่องทาง Social Media ของตนเอง (Own Social Media)  การ
พบปะพูดคุยโดยตรงกับกลุ่มเป้าหมาย (Direct Marketing) หรือแม้
กระทัง่ Telemarketing โดยพนักงานของ KING POWER สามารถน�ำ 
Code เพือ่ เป็นส่วนลดให้กบั ลูกค้าได้เป็นกรณีพเิ ศษ รวมทัง้ พนักงาน
ที่สร้างรายได้ให้กับองค์กรเอง ก็ได้รับผลตอบแทนจากการขาย
(Commission) เพิ่มเติมจากรายได้ประจ�ำ   ที่ KING POWER มอบ
ให้แก่พนักงาน  โดยรูปแบบการน�ำเสนอขายรูปแบบใหม่นี้ ท�ำให้
พนักงาน ได้รบั ประสบการณ์ในรูปแบบใหม่  เป็นทัง้ การ Re Skill – Up
Skill  ไปในคราวเดียวกัน
          ผลจากการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ท่ามกลางวิกฤติที่เต็มไปด้วย
ความท้าทาย แต่ด้วยพลังของความร่วมมือภายในองค์กร ท�ำให้
ยอดขายของ KING POWER ในช่องทางออนไลน์เติบโตขึน้ กว่า 1,000%
Website Traffic เพิ่มขึ้นกว่า 200% ปริมาณลูกค้าใหม่ที่ เป็นกลุ่ม
เป้าหมายที่มาซื้อสินค้าโดยเฉพาะลูกค้าชาวไทยเพิ่มขึ้นกว่า 100%  
ในขณะเดียวกัน นอกจากพนักงานของ KING POWER ยังได้รับราย
ได้ทสี่ งู ขึน้ กว่าภาวะปกติ โดยพนักงาน ทีส่ ร้างรายได้จากแผนกลยุทธ์นี้
สามารถสร้างรายได้เสริม รวมมูลค่าหลายล้านบาทตลอดแคมเปญแล้ว
ยั ง เป็ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพของพนั ก งาน KING POWER ให้ มี
ประสบการณ์การขายสินค้าในรูปแบบใหม่ๆ และเข้าใจรูปแบบการ
ท�ำการตลาดในยุคนี้ได้ดีมากขึ้น
การถอดบทเรียนของ KING POWER  ในการใช้ TEAM POWER
ด้วยการให้พนักงานซึง่ ถือเป็นหัวใจ อันส�ำคัญของธุรกิจ มารับมือกับ
มาตรการทีเ่ กิดขึน้ ในภาวะวิกฤติ COVID -19 จึงเป็นอีกหนึง่ กรณีศกึ ษา
ที่สะท้อนให้เห็นถึงการน�ำพลังของพนักงานให้เป็นพลังขององค์กร
ภายใต้สิ่งแวดล้อมแบบ New Normal ส�ำหรับสร้างโอกาสและผ่าน
พ้นช่วงวิกฤติไปได้ อย่างมั่นคง
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