บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ
การศึกษาเรื่อง“เทคนิคการประยุกตใชสื่อออนไลนในธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย”
ในครั้งนี้ ผูศึกษาไดทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ และรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร บทความ
และรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของโดยกําหนดประเด็นของการศีกษาไวดังนี้
1. แนวความคิดดานการสื่อสาร
2. แนวความคิดเกี่ยวกับอินเทอรเน็ต
3. แนวความคิดเกี่ยวกับสื่อออนไลน
4. แนวความคิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
5. แนวความคิดสื่อกับการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย
2.1 แนวความคิดดานการสื่อสาร
บุ ญ เลิศ ศุ ภดิ ลก (2523) ได ใ ห นิ ย ามเกี่ ย วกั บ การสื่ อสารไวว า การส งข าวสาร
(message) จากผูสง (sender) ไปยังผูรับขาวสาร (receiver) ดวยวิธีการใชสัญญาณชนิดใดชนิด
หนึ่ง โดยอาศัยชองทาง (channel) หรือสื่อ (medium)
กชพรรณ อุปริกชาติพงษ (2552) อางถึง Burke (1996) ไดใหนิยามกับการสื่อสารไววา
การสื่อสารนั้นเปนการติดตอกันระหวางบุคคล เพื่อแสดงความรูสึก หรือ แบงปนสิ่งที่ไดพบเห็ น
เผยแพรขอมูล ขาวสาร ขอความ ชักชวนผานสื่อ (media) ตาง ๆ
จากคํานิยามสามารถใหความหมายของการสื่อสารไดวา การสื่อสารเปนการถายทอด
ขาวสาร ความคิด และความรูสึก ระหวางบุคคลตอบุคคล หรือหลาย ๆ คน โดยมีกระบวนการ
ตางๆ เชน ขอความ คําพูด ทาทาง หรือสัญลักษณ ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการรับรูรวมกัน และมีพฤติกรรม
ตอบสนองตอกัน
กิติ มา สุรสนธิ (2542) เพื่อเพิ่มประสิท ธิผลของการสื่อสารใหเ ห็น ในภาพรวมจึงได
นําเอาทฤษฎีการสื่อสารของเดอเฟลอร มาอธิบายประกอบใหสามารถมองภาพไดดีขึ้น ซึ่งทฤษฏี
ดังกลาวสามารถนํามาอธิบายเปนแผนภาพได ดังนี้
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ภาพที่ 2.1
แบบจําลองการสื่อสารของเดอเฟลอร

ที่มา: กิติมา สุรสนธิ (2542)
จากภาพที่ 2.1 แสดงใหเห็นถึงกระบวนการสื่อความหมาย โดยเนื้อหาขอมูลขาวสาร
จะถูกเรียบเรียงออกมาเปนขอความ และผานกระบวนการเครื่องสงหรือตัวแปรความหมายมาเปน
ขอมูลและจั ด สง ผานไปสูช องสารต าง ๆ อัน ได แก หนั งสือพิมพ วิท ยุ โทรทั ศ น หรือเครื่องมื อ
สื่อสารมวลชนอื่น ๆ ไปสูผูรับสาร เมื่อผูรับสารไดรับสารจะทําการแปลความขอมูลมาเปนขาวสาร
สงตอไปยังจุดหมายปลายทาง
กิติมา สุรสนธิ (2542) ไดกลาววาหากผูสงสารไดความหมายจากขาวสารที่สงออกไป
และแปลความหมายได ต รงกั น การสื่อสารก็ จ ะสมบู รณ แต ถ า หากผูสงสารและผูรับ สารแปล
ความหมายของสารไดไมตรงกันก็จะทําใหเกิดปญหาความไมสมบูรณในการสื่อสาร นอกจากนี้
เดอเฟลอรไดมีการนําเอาองคประกอบดานปฏิกิริยาตอบกลับเขามาอธิบาย เพื่อที่จะทําใหแหลง
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สารหรือผูสงสารสามารถรับทราบถึงปญหาที่เกิดจากการสื่อสารและนํามาปรับปรุงวิธีการสื่อสาร
ตอไป
ผูศึกษาไดนําเอาทฤษฎีการสื่อสารและแบบจําลองการสื่อสารของเดอเฟลอรมาเปน
กรอบในการศึ กษา เพราะการสื่อสารเป นสวนหนึ่งของการดํ าเนินชี วิตของมนุษย ทั้งทางสังคม
เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา และการประกอบธุรกิจ เพื่อใหทราบและเขาใจถึงองคความรูตาง ๆ
ของการสื่อสาร เพื่อสามารถนําเอาการสื่อสารไปใชไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
สรุปตารางเปรียบเทียบขอดีขอเสียของสื่อประเภทตาง ๆ ของ ณัฎยา จรูญกาญจนกุล
(2542) ไดดังนี้
ตารางที่ 2.1
การเปรียบเทียบขอดีและขอเสียของสื่อประเภทตาง ๆ
ประเภทของสื่อ
สื่อโทรทัศน

ขอดี

ขอเสีย

 ประสิทธิภาพการเขาถึงสูง จึงสรางการรับรู
ไดดี

 การวัดเรทติ้งจะเจาะเปนกลุมที่แยก
ยอย ทําใหเสียคาใชจายสูง

 อธิบายคุณสมบัติของสินคาไดดีสามารถ
จําลองเหตุการณในชีวิตประจําวันได

 กลุมเปาหมายคอนขางหลาก
หลายเพราะมีการแยกเปนกลุมที่เล็ก
ลงไป

 สามารถเจรจาตอรองกับฝายซื้อสื่อได
สื่อวิทยุ

 เนื้อหาขึ้นอยูกับอารมณหรือจิตนาการของ
ผูฟง
 สามารถเลือกลงเฉพาะชวงที่ตองการได

 การสํารวจกลุมผูฟงยังคอนขาง
จํากัดและมีขอมูลทางดานเศรษฐกิจ
และสังคมนอย
 การวัดประสิทธิภาพของเนื้อหาทําได
ยาก

สื่อสิ่งพิมพ

 สามารถแบงกลุมตลาดไดตามกลุม
เปาหมายทั้งดานภูมิหลังและทางจิตวิทยา

 คนอานเปนคนควบคุมการลงโฆษณา
เชน อาจไมสนใจแคมเปญ
 ผูอานจะดูโฆษณาไดถวนถี่ โดยมักดูในยาม โดยเฉพาะถาเปนสินคาใหม
วาง โฆษณาที่ดึงดูดคนไดมักมีภาพกราฟกที่
ดี และสามารถอยูในรูปแบบการใหขอมูล
ขาวสารได
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ตารางที่ 2.1(ตอ)
ประเภทของสื่อ

ขอดี

ขอเสีย

อินเทอรเน็ต

 การนําเสนอขอมูลตาง ๆ บนอินเทอรเน็ตทํา
ไดตลอด 24 ชม 365 วัน ตอป

 ยังไมมีมาตรฐานที่ชัดเจนในการวัด
ประสิทธิภาพของสื่อ

 การเขาไปดูขอมูลขาวสารเกิดจากความ
สนใจเนื้อหา โอกาสที่จะแบงตลาดมีมาก

 การวัดขนาดของตลาดยังเปนสิ่งที่
ยุงยาก ดังนั้นจึงวัดเรทติ้ง สวนแบง
ทางการตลาด การเขาถึง และ
ความถี่บอยของสื่อไดยาก

 สามารถสรางความสัมพันธกับลูกคาแบบตัว
ตอตัว และสามารถปรับเปลี่ยนขอความ
โฆษณาใหทันสมัยและวัดผลไดทันที

 ผูรับสารยังเปนกลุมที่เล็ก

 คาใชจายในการแพรกระจายต่ํา ไมวาจะสง
ถึงกี่ลานคนก็ไมเสียคาใชจายเพิ่ม

ที่มา: ณัฎยา จรูญกาญจนกุล (2542)
จากตารางที่ 2.1 จะเห็นไดวาสื่อที่มีกระบวนการทํางานอยูบนเครือขายอินเทอรเน็ตมี
ความสามารถในการเผยแพรขอมูลไดตลอดเวลา และเปดโอกาสใหผูสนใจสามารถคนหาขอมูล
ตาง ๆ และสามารถสื่อสารโตตอบกันไดทันทีระหวางผูสื่อสารและผูรับสาร แตสื่ออินเทอรเน็ตยังคง
มีขอจํากัดที่มาตรฐานที่ชัดเจนในการวัดประสิทธิภาพของตัวสื่อ
ซึ่ ง สามารถสรุ ป ตารางเปรี ย บเที ย บข อ แตกต า งระหว า งของสื่ อ บนอิ น เทอร เ น็ ต
และสื่อแบบดั้งเดิมของณัฎยา จรูญกาญจนกุล (2542) ไดดังนี้
ตารางที่ 2.2
แสดงความแตกตางระหวางสื่อบนอินเทอรเน็ต และสื่อแบบดั้งเดิม
ลักษณะทาง
กายภาพ
พื้นที่ที่ใชในการ
โฆษณา (space)

สื่อแบบดั้งเดิม

สื่ออินเทอรเน็ต

 ผูโฆษณาตองเสียคาใชจายในการใช
 พื้นที่ที่ใชนั้นไมมีขอจํากัดและราคาถูก
พื้นที่โฆษณานั้น ๆ ซึ่งมีราคาแพง และมี
สามารถใสขอมูลไดเปนจํานวนมาก
อยูอยางจํากัด ทําใหขาวสารขอมูลถูก
เกี่ยวกับบริษัทและตัวผลิตภัณฑ
จํากัด อันเนื่องมาจากเสียคาใชจายที่เกิด
จากการซื้อพื้นที่เพื่อการโฆษณา
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ตารางที่ 2.2 (ตอ)
ลักษณะทาง
กายภาพ
เวลาที่ใชในการ
โฆษณา (time)

สื่อแบบดั้งเดิม
 เวลาจัดวาเปนตนทุนประการหนึ่งที่
ราคาแพงและมีขอจํากัด ดังนั้นผู
โฆษณาจึงมีเวลานอยมากในการสง
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับตัวองคกรหรือ
ผลิตภัณฑไปยังผูบริโภค

สื่ออินเทอรเน็ต
 ผูบริโภคจะเปนผูใชเวลาของตนเองใน
การเขาถึงขอมูลและเปนผูที่ตองเสีย
คาใชจายในสวนนี้เองดวย เพราะตอง
สมัครเปนสมาชิกของ (ISP) รายใดราย
หนึ่งและเสียคาบริการ

การสรางสรรค  การสรางสรรคผลงานนั้นใชสถิติ ภาพ  หัวใจสําคัญ คือการนําเสนอขอมูลขาว
ผลงาน
เพลง ใชแสงเงา และการกระทําเปนหลัก สารโดยมีรายละเอียดมากกวาสื่ออื่น ๆ
(image creation)
ในการโฆษณา สวนขอมูลขาวสารเปน
เพราะมีพ้นื ที่มากกวา
สวนประกอบรองลงมา
การตอบโต
 หากคุณกําลังนั่งชมโทรทัศนอยู และ
 เมื่อไดชมโฆษณาทางโทรทัศนนั้นเสร็จ
(interactive)
เห็นโฆษณาสินคาใหมที่คุณสนใจเมื่อ
สิ้นแลวปรากฏเว็บไซตซึ่งเปนที่อยูบน
ตองการขอมูลเพิ่มเติมก็ตองไปคนหาที่
อินเทอรเน็ตของสินคานั้น ๆ ปรากฏบน
รานคาหรือบริษัทนั้น ๆ
จอทีวีหากตองการขอมูลเพิ่มเติมก็
สามารถเขาไปคนหาขอมูลไดในเว็บไซต
ดังกลาว
การเรียกรองให  ความสนในขึ้นอยูกับอารมณเปนหลัก  ความสนใจขึ้นอยูกับขอมูลขาวสารเปน
กระทํา
หลัก ถาขอมูลที่ปรากฏในเว็บไซตนั้น
(call for action)
ถูกตองก็มีโอกาสเปดขายไดกอนผูอื่น

ที่มา: ณัฎยา จรูญกาญจนกุล (2542)
จากตารางที่ 2.2 จะเห็ นไดวาการใชสื่ออิน เทอรเน็ ตแตกต างจากการใชสื่อประเภท
อื่น ๆ คือผูสงสารสงขอมูลเกี่ยวกับสินคาไปยังกลุมเปาหมายเพื่อดึงดูดใหเกิดความสนใจในสินคา
และบริการ แตสําหรับสื่ออินเทอรเน็ตผูบริโภคจะเปนผูคนหาขอมูลขาวสารดังกลาวดวยตนเอง
แสดงใหเ ห็ น วาการใช สื่ออิน เทอรเ น็ ต มีค วามสามารถในการเขาถึ งกลุมเป าหมายที่ สูง และมี
ประสิทธิภาพ
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2.2 แนวความคิดเกี่ยวกับอินเทอรเน็ต
อินเทอรเน็ต (internet) เปนคํายอของ Inter Connection Network หมายถึง เครือขาย
คอมพิวเตอรขนาดใหญมีการเชื่อมโยงกับเครือขายยอยจํานวนมาก นับตั้งแตเครื่องคอมพิวเตอร
สวนบุคคลที่ใชงานภายในที่พักอาศัยและในสํานักงานไปจนถึงเครื่องคอมพิวเตอรขนาดใหญแบบ
เมนเฟรมในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่ งระบบอินเทอรเ น็ต สามารถทําให ติด ตอสื่อสารกั นไดอยาง
รวดเร็วไมวาจะอยูสวนใดของโลก ไดโดยใชมาตรฐานในการรับสงขอมูลที่เปนหนึ่งเดียว หรือที่
เรียกวาโปรโตคอล (protocol) ซึ่งโปรโตคอล ที่ใชบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต มีชื่อวา ทีซีพี/ไอพี
(TCP/IP)
อิน เทอรเ น็ ต มีจุ ด เริ่มต น มาจากเครือขายคอมพิวเตอรทางทหารของสหรัฐ อเมริก า
ชื่อ อารพาเน็ต (ARPANET: Advanced Research Projects Agency Network) เริ่มในใช ป
พ.ศ.2512 ตอมามีมหาวิทยาลัยหลายแหงขอรวมใชเครือขาย โดยเชื่อมตอระบบคอมพิวเตอรของ
มหาวิทยาลัยกับเครือขายดังกลาว เพื่อใชประโยชนในการศึกษาและการวิจัย ภายหลังเมื่อมีการใช
เทคนิคการสื่อสารโตตอบที่เรียกวาโพรโทคอล (protocol) แบบเฉพาะของอินเทอรเน็ตที่เรียกวา
Transmission Control Protocol / Internet Protocol (TCP/IP) เครือขายนี้จึงไดรับความนิยม
ตอเนื่องและมีการนํามาใชประโยชนกันอยางแพรหลาย เกิดการสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลทั่วไปทุก
ชนิดทั้งขอความ ภาพ เสียงและอื่น ๆ ทั้งดานวิชาการ ธุรกิจการคา รวมทั้งเปนสื่อในการโฆษณา
ประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร ผานระบบเวิลดไวด เว็บและบริก ารอื่น ๆ จนกระทั่ ง
กลายเปนเครือขายคอมพิวเตอรที่ใหญที่สุดในโลก
Dennis (1998) ไดกลาวถึงความสําคัญของอินเทอรเน็ต เอาไววาอินเทอรเน็ตสําคัญที่
สามารถเขาใชงานและมีปฏิสัมพันธรวมกันไดงาย สามารถเขาถึงไดทั่วโลกดวยความเสมอภาค
เปนศูนยกลางในการติดตอ ดวยการสื่อสารที่เร็ว และตนทุนต่ํา สามารถเขาถึงบุคคล หนวยงาน
และสามารถใหบริการอยางเขาถึงไดมาก
2.2.1 การใหบริการในอินเทอรเน็ต
ลักษณะของระบบอินเทอรเน็ต เปนเสมือนใยแมงมุมที่ครอบคลุมทั่วโลกในแตละจุดที่
เชื่อมตออินเทอรเน็ตสามารถทําไดหลายชองทาง ทําใหอินเทอรเน็ตถูกประยุกตใชเพื่อประโยชน
ดานการสื่อสารตาง ๆ ในหลาย ๆ ดาน ขอมูลที่ใชสื่อสารในอินเทอรเน็ตจะถูกจัดเก็บ ไวในสวน
บันทึกผลของเครื่องคอมพิวเตอรซึ่งเปดทํางานอยูตลอดเวลาจึงอยูในสภาพพรอมใหบริการแกผูที่
ตองการสืบคนขอมูลสามารถเปดอานขอมูลตามความตองการไดทันที
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สรุปแนวคิดการบริการตาง ๆ ในอินเทอรเน็ตของ ถนอมพร ตันพิพัฒน (2539) ไวได
ดังนี้
1) จดหมายอิเลคทรอนิกส (e-mail) เปนบริการเพื่อรับสงจดหมายถึงกัน ผูสงหรือผูรับ
จะใชวิธีพิมพขอความสงและเปดอานจดหมายผานจอเครื่องคอมพิวเตอร
2) การทํางานโดยผานเครือขายคอมพิวเตอร ซึ่งสามารถติดตอคอมพิวเตอรเครื่องอื่น
ซึ่งอยู หางไกลออกไปไดโดยไมจํ ากัดเรื่องระยะทาง วิธีก ารติด ตอที่ใ ชกันโดยทั่ วไปคื อโปรแกรม
เทลเน็ต (telnet) และเอสเอสเอช (ssh)
3) การขนถายโอนแฟมขอมูลคอมพิวเตอร เนื่องจากคอมพิวเตอรจะเก็บงานที่สรางขึ้น
ในรู ป ของแฟ มข อ มูล แฟ ม ขอ มู ลเหลา นี้ อาจจะเป น ซอฟต แวร หรื อแฟ มงานใด ๆ ก็ ไ ด ผู ใ ช
อิน เทอรเ น็ต สามารถนํ าแฟ มต าง ๆ จากอิน เทอรเน็ ต มาไวในเครื่องคอมพิวเตอรอื่น ๆ ที่ได รับ
อนุ ญ าตให เ ขา ใช ง านได เ ช น กั น การถ ายโอนแฟ ม ขอ มู ลนี้ จ ะใช โ ปรแกรมที่ เ รี ย กว า เอฟที พี
(FTP: File Transfer Protocol)
4) การสนทนาออนไลน (chat online) บริการนี้ผูสงและผูรับจะติดตอถึงกันดวยวิธี
พิ ม พ ข อ ความโต ต อบกั น โดยข อ ความที่ แ ต ล ะฝ า ยพิ ม พ บ นจอคอมพิ ว เตอร จ ะไปปรากฏที่
จอคอมพิวเตอรของอีกฝายหนึ่งในเวลาเดียวกัน เชนเดียวกับการพูดโทรศัพทแตเปลี่ยนวิธีการมา
เปนสื่อสารดวยขอความบนจอคอมพิวเตอรแทน
5) เว็บไซต (website) เปน บริก ารหนึ่ งในอินเทอรเ น็ตที่ แสดงขอมูลที่ประกอบดวย
ตัวอักษร ภาพ และ เสียง เนื้อหา ตาง ๆ ที่นําเสนอในแบบเว็บไซต นี้จะถูกจัดทําในรูปแบบของ
หนาเอกสารเรียกวาเว็บเพจ ซึ่งตองใชโปรแกรมสําหรับเปดอานโดยเฉพาะที่เรียกวาเว็บบราวเซอร
เว็บ ไซต เป น แหลงขอมูลขาวสารที่ สําคั ญและนิ ย มใช ทั่วไปในหน วยงานต าง ๆ โดยขอมูลหน า
เว็บเพจของแตละหนวยงานหรือของแตละคนที่จัดทําขึ้นจะถูกรวบรวมและประมวลเก็บไวเรียกวา
เว็บเซิรฟเวอร
2.2.2 การสื่อสารบนอินเทอรเน็ต
อิน เทอรเ น็ต เป น เครือขายคอมพิวเตอรที่ เชื่ อมโยงถึงกั น โดยเป น โครงขายทางการ
สื่อสารอินเทอรเน็ตเปนสื่อประเภทหนึ่งที่มีเทคนิคการสื่อสารในหลายระดับกลาวคือเปนไดทั้งเปน
สื่อระดับ หนวยงานเล็ก ๆ ใชเพื่อเป นสื่อเพื่อประชาสัมพันธ จนถึ งหน วยงานขนาดใหญสื่อสาร
ครอบคลุมทั่วโลก ดังนั้นรูปแบบการสื่อสารผานระบบอินเทอรเน็ตนั้น มีดวยกันหลายระดับ ตั้งแต
การสื่อสารระดับ กวางที่สุด เชนเว็บไซตของ google.com, amazon.com ที่รูปแบบการสื่อสาร
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กวางขวางทั่วโลกไปจนถึงการสื่อสารระดับบุคคล เชน การสนทนาในเว็บบอรด การสนทนาแบบ
ออนไลน การรับสงจดหมายอิเลคทรอนิกส เปนตน
สามารถสรุปกระบวนการสื่อสารบนระบบอินเทอรเน็ตของ ดวงมณี ศุจิกา (2539) ได
เปน 4 แบบ ดังนี้คือ
1) การสื่อสารระหวางบุคคลแบบไมพรอมกัน
2) การสื่อสารระหวางกลุมบุคคลแบบไมพรอมกัน
3) การสื่อสารแบบพรอมกัน ทั้งในแบบบุคคลกับบุคคลไปจนถึงบุคคลกับหลายคนโดย
สามารถคุยกันไดโดยหลากหลายหัวขอที่ตองการ
4) การสื่อสารแบบไมพ รอมกั น ระหว างผูรั บ สารและผูส งสาร ซึ่ งโดยทั่ วไปแลว มี
ลักษณะที่ผูรับสารตองการที่จะคนหาเว็บไซตเพื่อที่จะเขาไปดูขาวสารสิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
สื่อสารบนอินเทอรเน็ตประการหนึ่ง คือปฏิสัมพันธระหวางผูสงสารและผูรับสาร ที่ผูสงสารสามารถ
ที่ จ ะกลายมาเป น ผูรับ สารได ในขณะเดี ย วกั น ผูรับ สารก็ ส ามารถที่ จ ะเป น ผู สงสารได เ ช น กั น
ทั้งนี้เพราะการออกแบบ จัดทําเว็บไซตใหรองรับปฏิสัมพันธกับผูรับสารซึ่งหมายถึงผูที่เปดเขาชม
หนาเว็บไซตตาง ๆ ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเปนสิ่งที่มีลักษณะความสัมพันธระหวางผูรับสารกับผูสงสาร
หรือเปนการสื่อสารระหวางผูรับสารกับสิ่งแวดลอมที่ถูกสรางขึ้นในรูปของเว็บไซต
2.2.3 คุณลักษณะการสื่อสารบนอินเทอรเน็ต
1) ความเปนสื่อสากลที่สามารถเขาถึงผูรับในระดับสากลโดยไมจํากัดกลุมและถิ่นที่
อยูของผูรับสาร สามารถแพรกระจายตัวไดทั่วโลก
2) เปนสื่อที่สามารถสรางกระบวนการปฏิสัมพันธในการสื่อสารไดมีประสิทธิภาพ
3) เขาถึงขอมูลไดตลอดเวลาเปนสื่อที่สามารถเปดรับขาวสารไดตลอด 24ชั่วโมง
4) สามารถให ขาวสารขอมูลได มากกวาสื่อชนิ ด อื่น ๆ ทั้ งขอความ ภาพ และเสีย ง
เปนสื่อโฆษณาราคาถูกที่ผลิตไดเร็ว เสียคาใชจายนอย
5) เปนชองทางการตลาดอีกทางหนึ่งที่สามารถสรางผลประโยชนทางธุรกิจไดทั่วโลก
6) เปนสื่อที่สามารถใชเปนเครื่องมือในการสื่อสารระหวางผูรับสารได สามารถสื่อสาร
กับกลุมเปาหมายไดในเวลาดวยกัน
7) เปนสื่อที่ใหขาวสารไดมาก ตอบสนองวัตถุประสงคทางดานการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ
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8) เป น สื่อที่ สามารถเขาถึงกลุมผูรับ สารที่ จําเพาะเจาะจง มีคุ ณภาพ มีการศึก ษา
มีสถานภาพทางเศรษฐกิจดี มีกําลังซื้อ
9) เปนสื่อที่ ตอบสนองความตองการของผูรับ สารในเรื่องตาง ๆ ได โดยที่ผูแสวงหา
ขาวมีความเต็มใจเปดรับ
10) เปน สื่อที่ ใ หภาพลักษณ ในด านความทั น สมัย สรางภาพลัก ษณใ หกั บ ธุรกิ จหรือ
สินคาหรือบริการไดในระดับโลกโดยไมจํากัดอยูเพียงทองถิ่นหรือสถานที่ใด ๆ
จากขอความขางต น สามารถสรุป ถึ งคุ ณ สมบั ติ ของการสื่อสารบนอิน เทอรเ น็ ต คื อ
เป น การสื่อสารแบบสองทาง การสื่อสารรูป แบบนี้ สามารถเขาถึ งกลุมผูบ ริโภคในยุ ค ป จ จุ บั น
ที่ขาวสารและขอมูลต าง ๆ มีอยูหลากหลาย จะถูก บันทึก ในรูปแบบดิจิต อลและนําเผยแพรบ น
อินเทอรเน็ตใหผูที่สนใจในขอมูลนั้น ๆ ไดคนหาและตอบสนองความตองการไดตลอดเวลา โดยมี
คาใชจายดานงบประมาณที่ต่ํา
สามารถสรุ ป แบบจํ า ลองการสื่ อ สารบนอิ น เทอร เ น็ ต โดย Hoffman, Novak &
Chatterjee (1995) ไวดังนี้
ภาพที่ 2.2
แบบจําลองการสื่อสารบนอินเทอรเน็ต

ที่มา: Donna L. Hoffman & Thomas P. Novak & Patrali Chatterjee. (1995)
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จากภาพที่ 2.2 แสดงใหเห็นถึงลักษณะการสื่อสาร ที่ผูสื่อสารมีจํานวนหลายคนทํา
การสื่อสารกันบนเครือขายอินเทอรเน็ต โดยที่เนื้อหาสาร (content) ซึ่งหมายถึงขอมูลขาวสารที่
ถูกสรางขึ้น ซึ่งสรางโดยผูสงสารในรูปขององคกร (F=Firm) หรืออาจจะสรางขึ้นโดยผูรับสารใน
รูปแบบของผูบริโภค (C=Consumer) และสงขาวสารนี้ผานไปยังตัวสื่อ (medium) ที่เปนตัวเก็บ
ขอมูลและเสนอขอมูลในอินเทอรเน็ต
จากขอความขางตนสามารถอธิบายไดวา การสื่อสารบนอินเทอรเน็ตมีลักษณะเป น
สื่อผสมที่จะใชรูปแบบของผูสงหนึ่งคน สงไปยังผูรับหลาย ๆ คน เชนถาบริษัทตองการสงขาวสาร
ที่มีเนื้ อหาเดียวกันไปยัง ผูรับจํ านวนมาก อาจจะทําเป นโฆษณาแบบแบนเนอรบนอิน เทอรเน็ ต
ซึ่งจะเหมือน กับการสื่อสารมวลชน ซึ่งเมื่อผูรับสารเห็นโฆษณานี้ เกิดความสนใจ ก็ติดตอกลับไป
ยังเว็บไซดของบริษัท ถือวามีป ฏิสัมพันธกันเรีย กไดวาเปนการสื่อสารระหวางบุคคล โดยมีแบน
เนอรเปนเครื่องมือ และมีอินเทอรเน็ตเปนสื่อกลาง
2.2.4 เทคนิคการทําการตลาดบนอินเทอรเน็ต
1) การโฆษณาผานเว็บไซตเสิรชเอ็นจิ้น (Search Engine Marketing: SEM)
เปนเทคนิคที่ชวยในการสืบคน หรือหาขอมูลบนอินเทอรเน็ตที่ครอบคลุมทั้งขอความ
รูปภาพ เสียง แผนที่ และอื่น ๆ สวนใหญจะเปนการคนหาคําสําคัญ (คียเวิรด) ที่ผูใชปอนเขาไป
จากนั้นจะแสดงผลลัพธที่ตองการออกมาเปนลําดับ เชนการทํากูเกิ้ลแอดเวิรด
2) การทํ า การตลาดโดยการทํ า อั น ดั บ คํ า ค น หาผ า นเว็ บ ไซต เ สิ ร ช เอ็ น จิ้ น
(Search Engine Optimization: SEO)
เป น เทคนิ ค การปรับปรุงเว็บ ไซตด วยเทคนิ ค ตาง ๆ เพื่อให ติ ด อัน ดั บ ต น ๆ ของเว็บ
เสิรชเอ็นจิ้น ประกอบด วยการปรับ ปรุงคํ าสําคั ญ เพิ่มคําสําคัญ การปรับแตงเนื้อหาเว็บ ไซตใ ห
ตรงกับอัลกอริทึ่มของแตละเสิรชเอ็นจิ้น การสรางลิงคใหกับเว็บไซต และใชวิธีอื่น ๆ ควบคูกันไป
3) การทําการตลาดผานระบบโซเชี่ยลมีเดีย (Social Media Optimization: SMO)
เป น เทคนิ ค ที่ ช ว ยในการสื บ ค น หรื อ หาข อ มู ล บนเครื อ ข า ยออนไลน ป ระเภท
โซเชี่ ย ลเน็ ต เวิ ร ค โดยส ว นใหญ จ ะเป น การส ง ต อ ข อ ความ หรื อ โฆษณาไปยั ง เว็ บ ไซต
กลุมเปาหมาย เชนการทําเฟสบุคแอด ทวิตแอด
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4) การทําแบนเนอร (Banner)
คือการโฆษณาบนพื้นที่บนอิน เทอรเน็ต เพื่อดึงดูดความสนใจใหอานหรือคลิกไปยั ง
จุดปลายปลายทางซึ่งเป นหนาเว็บไซตที่มีขอมูลเพิ่มเติมของสินค าและบริการ ซึ่งสามารถแบ ง
ประเภทของแบนเนอรไดเปน 4 ประเภท
(1) Static Banner คือเปนภาพนิ่งประกอบดวยรูปและขอความ
(2) Animate Banner คื อภาพแบนเนอรที่ป ระกอบดวยรูปและขอความเป น
ภาพเคลื่อนไหว
(3) Rich Media Banner คือภาพแบนเนอรที่ประกอบดวยสื่อหลากหลายชนิด
เชนรูปภาพขอความ ภาพเคลื่อนไหว เสียง และภาพยนตรโฆษณา
(4) Interactive Banner คือภาพแบนเนอรที่ประกอบด วยรูปและขอความเป น
ภาพเคลื่อนไหวและมีปฏิสัมพันธกับผูใชอินเทอรเน็ตได เชน ยายภาพไปมา เลนเกม หรือคลิกสิ่ง
ที่สนใจ รวมถึงการตอบคําถาม
2.3 แนวความคิดเกีย่ วกับสื่อออนไลน
สุพจน ลาภปรารถนา (2543) สื่อออนไลนเปนสื่อมวลชนที่มีจุดเดนที่เปนสื่อที่ตอบโต
กับกลุมเปาหมายไดทั นที ใช งบประมาณในการผลิตและเผยแพรไปยังกลุมเปาหมายที่ ต่ํา แต
สามารถยืดหยุน รวดเร็วและปรับเปลี่ยนไดตลอด และที่เปนประโยชนสําคัญมากอีกประการคือ
เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลจากลูกค าที่มีประสิทธิภาพตอการบริหารงานลูก คาสัมพัน ธของ
องคกร
จากขอความขางตนสามารถอธิบายไดวา สื่อออนไลนถือวาเปนสื่อมวลชนประเภทใหม
เปนสื่อที่เปนผสมระหวางสื่อแบบบุคคลและเปนสื่อสารมวลชน คือความไดเปรียบของสื่อระหวาง
บุค คล ที่ขอมูลปอนกลับสามารถเกิ ด ขึ้น ได ทั นที โดยทั้ งสองฝายต างผลัด กัน เป น ผูรับและผูสง
ผนวกกับความเปนสื่อในลักษณะคลายสื่อสารมวลชน สามารถถายทอดขาวสารไปยังผูรับสาร
อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ โดยมีการใชเทคนิคที่มีความสลับซับซอนซึ่งมีอยูหลายรูปแบบ
2.3.1 สื่อประเภทเว็บไซต เว็บเพจ และโฮมเพจ
เว็บไซต เว็บเพจ และโฮมเพจ เปนองคประกอบของเว็บ เปนสวนที่แสดงเนื้อหา ขอมูล
และสารสนเทศตาง ๆ ที่ตองการสืบคน ซึ่งจะปรากฏเปนหนาเอกสารบนจอเครื่องคอมพิวเตอร
สามารถใหรายละเอียดของแตละสวนดังนี้
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1) เว็บไซต (website)
สรุปแนวคิด นิ รุธ อํานวยศิ ลป (2542) กลาวถึ งเว็บ ไซต วา เปน ชื่อเรีย ก host หรือ
server ที่ ไ ด จ ดทะเบี ย นอยู ใ นระบบอิน เทอร เ น็ ต ซึ่ ง ก็ คื อ ชื่ อ host ที่ ถู ก กํ าหนดให มีชื่ อ ใน
เวิลดไวดเว็บ และขึ้นตนดวย http และมีโดเมนหรือนามสกุลเปน .com, .net, .org หรืออื่น ๆ
ปยวิทย เจนกิจจาไพบูลย (2540) กลาวถึงเว็บไซตตอวา เว็บไซตถูกเรียกเปนตําแหนง
ที่อยูของเว็บเพจบนระบบอินเทอรเน็ต ซึ่งไดจากการลงทะเบียนจากผูใหบริการเชาพื้นที่บนระบบ
อินเทอรเน็ตเมื่อลงทะเบียนดวยชื่อที่ตองการแลว ก็สามารถจัดทําเปนเว็บเพจนําขึ้นไปไวในระบบ
อินเทอรเน็ต
กิดานันท มะลิทอง (2542) กลาวถึงเว็บไซตเพิ่มเติมวาเว็บไซตเปนแหลงที่รวบรวม เว็บ
เพจจํานวนมากมายหลายหนาในเรื่องเดียวกันมารวมอยูดวยกัน แตสิ่งหนึ่งในการเสนอเรื่องราวที่
อยู บ นเว็ บ ไซต ที่ แ ตกต า งไปจากสื่ อ อื่ น ๆ เช น โปรแกรมโทรทั ศ น เนื้ อ หาในนิ ต ยสาร หรื อ
หนังสือพิมพ เนื่องจากระบบอินเทอรเน็ตเปนการทํางานไมมีวันสิ้นสุด ทั้งนี้เนื่องจากเราสามารถ
เปลี่ยนแปลงและเพิ่มสารสนเทศบนเว็บไซตไดตลอดเวลาและแตละเว็บเพจจะมีการเชื่อมโยงกัน
ภายในเว็บไซตหรือไปยังเว็บไซตอื่น ๆ เพื่อใหผูอานสามารถอานไดในเวลาอันรวดเร็ว
2) เว็บเพจ (webpage)
ศูนยพัฒนาพาณิชยอิเล็คทรอนิคส (2540) ไดใหความหมายของเว็บเพจไวดังนี้ เว็บ
เพจ คือหนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสบนระบบอินเทอรเน็ต ที่เจาของเว็บเพจประสงคจะใสลงไปใน
หนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสนั้น เชน ขอมูลแนะนําตัวเองซึ่งอาจเปนบุคคลหรือองคกรที่ตองการให
ผูอื่นไดทราบ หรือขอมูลที่นาสนใจ เปนตน โดยที่ขอมูลที่แสดงเปนไดทั้งขอความ เสียง ภาพนิ่ง
และภาพเคลื่อนไหวและขอมูลที่นําเสนอสามารถเชื่อมโยงในรูปของ ไฮเพอรเท็กซคือ เชื่อมโยงไป
ยั ง เว็ บ เพจอื่ น ที่ จ ะให ข อ มู ล นั้ น ๆ ในระดั บ ลึ ก ลงไปได เ รื่ อ ย ๆ และ เว็ บ เพจจะต อ งมี ที่ อ ยู
อิเ ล็ก ทรอนิ ก สบ นเครือขายเฉพาะของตน ซึ่ งแหลง ที่ อยู นี้ เ รีย กวา URL (uniform resource
locator)
กิตติ ภักดีวัฒนกุล (2541) ไดใหความหมายของเว็บเพจ คือ รูปแบบการปฏิสัมพันธ
ของการสื่อสารโดยใชเครือขายคอมพิวเตอร โดยสวนประกอบสําคั ญของเว็บเพจมีสองสวนคื อ
สวนที่เปนปฏิสัมพันธ และสวนที่เปนสื่อประสมสําหรับสวนที่เปนสื่อประสมนั้นจะประกอบไปดวย
ตัวอักษร เสียง ภาพเคลื่อนไหว และวีดีโอคลิป ซึ่งทั้งหมดนี้จะประกอบกันเพื่อนําเสนอเนื้อหา และ
ในสวนที่เปนปฏิสัมพันธ เนื่องจากผูใชสามารถสงขอมูลหรือคําสั่งไปยังเว็บไซตที่ถูกควบคุมดวย
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บริการเว็บอีกทอดหนึ่ง ในแตละเว็บเพจจะมีที่อยูเว็บที่เรียกวา uniform resource locator (URL)
โดยที่อยูเว็บ จะปรากฏในชอง address
สุรพล เกียนวัฒนา (2542) ได กลาวถึงสวนประกอบของเว็บเพจ วาในเอกสารหน า
หนึ่ง ๆ ของเว็บเพจ จะสามารถจําแนกสวนประกอบดังตอไปนี้
(1) คําอธิบาย (text) หมายถึงขอความที่ใชอธิบายรายละเอียดตาง ๆ สามารถ
ตกแตงใหสวยงามได หรือกําหนดลักษณะพิเศษอื่น ๆ เชนขนาดและรูปแบบของตัวอักษร
(2) รูปภาพ (graphics) หมายถึงงานศิลปกรรมรูปแบบตาง ๆ รวมทั้งรูปภาพ
รูปวาด รูปลายเสน พื้นหลัง และพื้นผิว
(3) สื่ออื่น ๆ (media) หมายถึงสื่อประเภทอื่น ๆ เชน เสียงพูด เสียงประกอบ
ภาพเคลื่อนไหว (animation) และภาพยนตรในรูปแบบของวิดีโอ (video)
(4) การเชื่อมโยง (link) หมายถึงการเชื่อมโยงจากเอกสารหนึ่งไปยังอีกหนาหนึ่ง
ตามคุณสมบัติของของเอกสารที่เรียกวา ไฮเปอรเท็กซ
(5) แบบฟอรม (form) หมายถึงแบบฟอรมที่สามารถใหผูอื่นกรอกรายละเอียด
เพื่อสงกลับไปใหเจาของเรื่องตนทางได
(6) กรอบ (frame) หมายถึงการแบงจอภาพออกเปนสัดสวน โดยแตละสวนจะ
นําเสนอรายละเอียดของขอมูลแตกตางกัน ซึ่งชวยแสดงใหเห็นความสัมพันธของขอมูลได
(7) แผนที่ภาพ (image map) หมายถึงการกําหนดบริเวณของรูปภาพขนาด
ใหญใหเปนจุด (nodes) ของการเชื่อมโยงได
(8) หนวยโปรแกรมของภาษาวาจา (Java applets) หมายถึงโปรแกรมเล็ก ๆ
ที่เขียนดวยภาษาจาวา สําหรับชวยเสริมใหเว็บเพจมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3) โฮมเพจ (homepage)
กิดานันท มลิทอง (2542) กลาววาในแตละเว็บไซตจะมีหนาโฮมเพจ หรือหนาหลัก
(main page) ซึ่งจะปรากฏเปนหนาแรกเมื่อเขาเว็บไซต เปรียบเสมือนกับหนาสารบัญและคํานําที่
เจาของเว็บไซตสรางขึ้นเพื่อใชประชาสัมพันธองคกรของตนวาใหบริการในสิ่งใดบาง
งามนิจ อาจรินทร (2542) เพิ่มเติมวาหนาโฮมเพจก็อาจมีเอกสารขอความที่เชื่อมโยง
ตอไปยังเว็บเพจอื่นไดอีก ซึ่งโฮมเพจสามารถเชื่อม โยงกับเว็บเพจและเว็บไซตอื่น ๆ อีกเปนจํานวน
มากได
จากขอความขางตนสามารถอธิบายไดวา เว็บไซต เว็บเพจ และโฮมเพจนั้นมีลักษณะ
คลายกั นคือเป นหน าเอกสารอิเล็กทรอนิ กสที่ป รากฏบนจอเครื่องคอมพิวเตอรโดยอาศั ยระบบ

19
เครือขายอิน เทอรเ น็ ต เป น ตั วกลางโดยเชื่ อมโยงระหวางผูสงสารกั บ ผูรับ สาร โดยเว็บ ไซต นั้ น
เปรียบเสมือนศูน ยรวมขอมูลขาวสารขององค กรหรือหนวยงาน โดยมีเว็บเพจทําหนาที่อธิบาย
ขยายความในแต ละสวน และโฮมเพจถื อเป นสวนที่ ตอนรับ และบอกกลาวขอมูลขาวสารและ
ประชาสัมพันธองคกรแกผูที่เขามาใชบริการ
2.3.2 สื่อเครือขายสังคมออนไลน
Boyd & Ellison (2007) ไดใหความหมายของสื่อเครือขายสังคมออนไลนไววาเปนฐาน
ใหบุคคลหนึ่งสามารถแสดงขอมูลสวนตัวตอบุคคลหนึ่งที่เชื่อมโยงกันโดยสาธารณะ และสามารถ
แสดงขอมูลของบุคคลอื่นในกลุมที่เชื่อมโยงกันได
สื่อเครือขายสังคมออนไลน เทคโนโลยีบนอินเทอรเน็ตหรือเครื่องมือบนอินเทอรเน็ ต
ที่ผูใชงานใชในการแบงปนเรื่องราว ความคิดเห็น ขอมูล และประสบการณตาง ๆ ซึ่งกันและกัน
ซึ่งขอมูลเหลานี้ สามารถสื่อสารไดหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนขอความ รูปภาพ หรือวีดีโอคลิป
ความสําคัญของสื่อเครือขายสังคมออนไลน คือ การใหความสามารถในการตอบโตกับ
ผูอื่นได เพื่อใหเกิดความรูสึกที่มีสวนรวม และเปนสวนหนึ่งของชุมชนออนไลน กอใหเกิดกิจกรรม
ตาง ๆ ขึ้นตลอดเวลา เชนการคนหา การแบงปน หรือการแนะนําสินคาและบริการ หรือแมแตการ
ทําความรูจักกับผูคนใหมที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน สามารถแยกประเภทของสื่อออนไลนของ
สื่อออนไลนไดดังนี้
1) บลอก (blogs)
เปนรูปแบบเว็บไซตประเภทหนึ่ง มีชื่อเต็มวา "weblog” บลอกเปนเครื่องมือสื่อสารที่มี
การสื่อสารผานทางเว็บไซต ใช การแสดงความคิ ดเห็ น การเผยแพรขอมูลและผลงานในหลาย
ระดั บ เชน เรื่องสวนตั ว การเมือง เทคโนโลยี หรือธุรกิจ โดยการเขียนบลอกออกมาในลัก ษณะ
เดี ยวกับ ขาวสั้น และไดรับ การตอบรับจากทางลูก ค าที่ แสดงความเห็ นตอบกลับ เขาไป เพื่อใช
พัฒนาผลิตภัณฑ ภิเษก ชัยนิรันดร (2009)
2) ไมโครบลอก (microblogs)
เป น รูป แบบของการเขีย นบลอกที่ ช วยให ผูใ ชสามารถเขีย นขอปรับปรุงความสั้น ๆ
(โดยปกติจะนอยกวา 200 ตัวอักษร) และเผยแพรขอความสูสาธารณะ เชน ทวิสเตอร
3) โซเชี่ยลเน็ตเวิรค (social network online)
เปนวิธีการสื่อสารแบบสองทาง ที่ผูสื่อสารและผูรับสารสามารถโตตอบกันได ซึ่งเกิด
จากการรวมตัวกันของกลุมบุคคลเปนสังคมเพื่อสรางความสัมพันธระหวางกันเปนเครือขายผาน
ระบบอินเทอรเน็ต มีลักษณะเปนโครงขายทางสังคม ซึ่งเปดโอกาสใหบุคคลหนึ่งสามารถทําความ
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รูจักบุคคลอื่น ๆ แลกเปลี่ยนความคิด แบงบันประสบการณรวมกัน และเชื่อมโยงกันในทิศทางใด
ทิศทางหนึ่ง เชน เฟสบุค
4) มีเดียแชรริ่ง (media sharing)
ใชสื่อรวมกันผานทางเครือขายสังคมออนไลน เพื่อการรวม อัพโหลด แจกจายภาพ
ขอความ งาน วิดีโอ เกม เครื่องเสียงและสื่อใหม มันเปนกระบวนการปฏิสัมพันธในการสงผานทาง
อีเมล ขอความโตตอบแบบทันที ขอความโพสตห รือเชื่อมโยงไปยังสื่อในเว็บไซตหรือบลอกและ
วิธีการอื่น ๆ ของสื่อที่ใชรวมกันกับกลุมเปาหมายเชน ยูทูบ
5) โซเชี่ยลบุคมารคกิ้ง (social bookmarking)
เปนเว็บไซตที่เชื่อมโยงไปยังบทความหรือเนื้อหาใดในอินเทอรเน็ต โดยเว็บไซตบริการ
โซเชี่ยลบุคมารคกิ้ง เปนที่นิยมในการจัดเก็บ แบงหมวดหมู แบงปน และคนหาลิงคดวยเทคนิค
โฟลคโซโนมี บนอินเทอรเน็ตหรืออินทราเน็ต ในปจจุบันเว็บโซเชี่ยลบุคมารคกิ้ง ยังเปนสวนหนึ่ง
ของเว็บ ขาวแบบรวมกลุม โดยผูใ ช เป นผูสงและเป ดโอกาสใหค ะแนนและทําการโหวตได เป น
เสมือนมหาชนชวยกลั่นกรองวาบทความหรือเนื้อหาใดนั้นเปนที่นาสนใจที่สุด นอกจากจะมีการใช
โซเชี่ยลบุคมารคกิ้ง เพื่อเก็บขอมูลที่นาสนใจของผูสงนั้น ๆ แลว โซเชี่ยลบุคมารคกิ้ง ยังถูกใชอยาง
แพรหลายในการประชาสัมพันธโดยเก็บเว็บไซตของผูสงเพื่อเปนชองทางเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต
ตนทาง เชน Digg, RSS
6) รีวิวไซต (review sites)
เปน เว็บ ไซตที่แสดงความเห็น ที่สามเกี่ย วกับ คนธุรกิ จผลิตภัณฑห รือบริก ารเว็บ ไซต
เหลานี้อาจใช Web 2.0 เทคนิคการรวบรวมความคิดเห็นจากผูใชเว็บไซตหรืออาจจางมืออาชีพ
เขียนใหผูเขียนแสดงความคิดเห็นในเว็บไซต เชน Yelp
7) ฟอรั่ม (forum)
ลักษณะของเว็บไซตที่ใชสําหรับการแลกเปลี่ยนบทสนทนา การพูดคุย การอภิปรายใน
สังคมออนไลน นอกจากชื่อฟอรั่มแลว ยังมีเรียกกันหลายชื่อไมวา เว็บบอรด กระดานขาว กระดาน
ขาวสาร กระดานสนทนา กระดานสนทนาออนไลน เว็บฟอรั่ม เมสเซจบอรด บุลิทินบอรด บอรด
สนทนา ฯลฯ ซึ่งเปนรูปแบบของโซเชี่ยลมีเดียที่เกาแกที่สุด นักการตลาดควรสนใจเนื้อหาที่พูดคุย
ในฟอรั่มเหลานี้ เพราะบางครั้งอาจจะเปนคําวิจารณเกี่ยวกับตัวสินคาและบริการขององคกร ซึ่ง
สามารถเขาไปทําความเขาใจ แกไขปญหา ตลอดจนถึงใชสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา เว็บไซต
ประเภทฟอรั่ม อาจจะเปนเว็บไซตที่เปดใหแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันโดยเฉพาะหรืออาจจะเปน
สวนหนึ่งในเว็บไซตเนื้อหาตาง ๆ เชน เว็บบอรด
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8) เวิรดชัวร มีเดีย( virture media)
Dennis (1998). การรวมกลุมกันและมีปฏิสัมพันธรวมกัน ผานเครือขายอินเทอรเน็ตใน
รูปแบบของเว็บไซต โดยในการมีปฏิสัมพันธ จะตองมีระยะเวลานานพอไมใชเพียงเวลาสั้น ๆ โดย
ในการรวมกลุ ม ของคนในโลกเสมื อ นจริ ง จะเป น การรวมกลุ ม ของคนในสมาชิ ก ที่ มี ค วาม
หลากหลายสามารถเชื่ อมต อกัน ได ทุกเวลา สิ่งหนึ่ งที่ทํ าใหโลกเสมือนเป นชุมชนที่ดีได Carver
(1999) ยังใหความหมายเพิ่มเติมวา การมีปฏิสัมพันธระหวางกันนั้นตองสรางบรรยากาศที่ดีดวย
เชน secondlife
จากขอความขางตนแสดงใหเห็นถึงปจจุบันกระบวนการสื่อสารมีความเปลี่ยนแปลงไป
อยางมาก ซึ่งจะสัมพันธกับวิถีชีวิตและพฤติกรรมของกลุมผูบริโภคที่มีการใชสื่อประเภทออนไลน
มากขึ้น ทําใหการใชสื่อดิจิตอลประเภทนี้มีโอกาสเติบโตอีกมาก
2.4 แนวความคิดการสื่อสารที่มปี ระสิทธิภาพ
การสื่อสารเปนกลยุทธหรือกระบวนการหรือเครื่องมือที่จะนําไปสูการแลกเปลี่ยนขอมูล
ความคิด เพื่อสรางความเขาใจรวมกันของบุคคลเพื่อใหบรรลุความตองการและเปาหมาย แตการ
แลกเปลี่ยนขอมูล ความตองการของผูสื่อสารและรับสาร หากมีความคาดเคลื่อนไมเขาใจอีกฝาย
แลวไมวาจะมีกระบวนการสื่อสารที่ดีและมีอุปกรณสื่อสารที่ทันสมัยเพียงใดก็ปราศจากประโยชน
นอกจากนี้การสื่อสารจําเปนจะตองทําความเขาใจถึงความแตกตางระหวางบุคคล เมื่อบุคคลมี
ความแตกตางกันการสื่อสารที่ดีจะตองใชความมีมนุษยสัมพันธที่ดีควบคูกันไปดวยจึงจะทําใหการ
สื่อสารนั้นประสบผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ
2.4.1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร
การสื่อสารที่บกพรองจะสงผลกระทบตอการบรรลุความตองการและเปาหมาย การ
สรางระบบการสื่อสารที่ ดีจึง เป นสิ่งจําเปนในทุ กภาคสวนโดยเฉพาะอย างยิ่ งในภาคธุรกิจ การ
จัดระบบการสื่อสารตลอดจนการไหลของขอมูลขาวสารเพื่อลดความผิดพลาดหรืออุปสรรคในการ
สื่อสาร ซึ่งสามารถทําไดหลายวิธีสรุปไดดังนี้ วันชัย มีชาติ (2548)
1) การติดตามผลและใหขอมูลยอนกลับ (follow–up and feed back) วิธีการนี้เปน
กระบวนการสื่อสารแบบสองทาง เพื่อใชตรวจสอบขอมูลยอนกลับไปวาผูรับสารเขาใจตรงกับผูสง
สารหรือไม ขั้นตอนอาจเกิดขึ้นในการสนทนาหรือเปนเอกสารติดตามผลและขอมูลยอนกลับอาจ
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ตรวจสอบไดจากการสนทนาโตตอบ หรือการแสดงออกของผูรับสาร สามารถทราบวาการสื่อสารมี
ความถูกตองอยางไร
2) สรางชองทางการสื่อสารหลายวิธี (parallel channels and repetition) การสื่อสาร
ดวยชองทางการสื่อสารหลายวิธี ทําใหการติดตอสื่อสารมีความถูกตองยิ่งขึ้น เชน การสื่อสารโดย
ลายลักษณอักษรแลว และยังมีการประชุมและสั่งการดวยวาจาและใชโอกาสสนทนาอยางไมเปน
ทางการ ก็จะทําใหขอมูลในการสื่อสารถูกตองมากขึ้น
3) ระยะเวลา (timing) ระยะเวลาเปนสาเหตุของการสื่อสารที่เบี่ยงเบน ในดานของ
ความกดดัน ดานของเวลา และความไมเหมาะสมในการสื่อสารเวลาหนึ่ง ๆ องคกรอาจกําหนด
มาตรฐานดานเวลาเพื่อปองกันปญหา เชน การกําหนดแผนการทํางานไวลวงหนา เพื่อเปนเกณฑ
ในการกําหนดเวลาและติดตอประสานงานจะทําใหการสื่อสารมีความถูกตองมากยิ่งขึ้น
4) การใหความสําคัญเรื่องภาษา (attention to language) การใชศัพท ระดับของคํา
และความหมายของคํา ในการสื่อสารนั้น เปนวิธีการหนึ่งที่จะลดความผิดพลาดในการสื่อสารได
การเลือกใชคําและระดับของภาษานี้จะเกี่ยวของกับการทําความเขาใจกับผูที่เราจะสื่อสารดวยวา
ควรจะใชภาษาในระดับใด
5) ศูนยกลางการสื่อสารและขอมูล (information communication and information
centers) การสื่อสารโดยวิธีการนี้เปนการสื่อสารที่รวดเร็ว มีความยืดหยุนสูง มีความถูกตองของ
ขอมูล องคกรอาจใชศูนยกลางการสื่อสารและขอมูล เปนแหลงกระจายขาวที่ไมเปนชองทางการ
ขององคกรก็อาจจะทําใหการสื่อสารมีความถูกตองและรวดเร็วยิ่งขึ้น
6) การใหรูเทาที่จําเปน (the exception principle and the need to know) การวาง
ระบบการสื่อสารใหมีการรับขอมูลเฉพาะที่จําเปน โดยการนําเสนอขอมูลเฉพาะที่ตองการ ซึ่งจะทํา
ใหการสื่อสารไมมีขอมูลมากเกินไป
7) ธรรมเนียมปฏิบัติในการสื่อสาร (communication etiquette) การวางระบบในการ
สื่อสารโดยใชเทคโนโลยีในการสื่อสาร เชน โทรสาร ใหใชสื่อสารเฉพาะในเรื่องที่จําเปนและเรงดวน
ซึ่งการใชเทคโนโลยีโดยไมจําเปนอาจจะทําใหการสื่อสารผิดพลาดหรือมีมากเกินความจําเปน การ
สรางธรรมเนียมปฏิบัติที่เหมาะสมจึงเปนการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสื่อสารได
8) ฟงอยางตั้งใจ (listen actively) เปนการลดความผิดพลาดจากการสื่อสาร การฟง
อยางตั้งใจจะทําใหขอมูลที่ผูสงสารสงถึงผูรับสารไดอยางครบถวน ในขณะเดียวกันการฟงอยาง
ตั้งใจนั้น ผูรับสารสามารถไตรตรองสิ่งที่ไดฟง หรือไดรับขอมูลมา อาจมีการสอบถามเพื่อทําความ

23
เขาใจขอมูลขาวสารเพิ่มขึ้น การฟงอยางตั้งใจจะทําใหเกิดความรูสึกที่ดีระหวางผูที่สื่อสารและเกิด
การยอมรับกัน ซึ่งจะเปนการพัฒนาความสัมพันธที่ดีระหวางกันตามมา
2.4.2 อุปสรรคทางการสื่อสาร 6 ประการ
ประการที่หนึ่ง อุปสรรคเกิดจากขอจํากัดในการรับรูหรือเขาใจขอมูลขาวสาร คือการที่มี
ขอมูลขาวสารที่มากเกิ นไปจนทํ าให ไมสามารถนําไปใชเพื่อการตัด สินใจได อยางมีป ระสิทธิผล
เพราะมากจนไมทราบวาจะเลือกอะไร
ประการที่สอง อุปสรรคเกิดจากโครงสรางขององคการ ซึ่งขึ้นอยูกับขั้นตอนหรือลําดับ
ของการติดตอสื่อสาร หากผานคนกลางหลายคน ความคาดเคลื่อนของขาวสารก็มีแนวโนมที่สูงขึ้น
หากทานสามารถทําใหชองทางการติดตอสื่อสารสั้นที่สุด หรือสามารถสงขาวสารไดโดยตรงจะดี
ที่สุด
ประการที่สาม อุปสรรคเกิดจากการกลั่นกรองขอมูลของผูสงสารที่ไมต รงตามความ
เปนจริง คัดเลือกเฉพาะขอมูลที่ตนเองพึงพอใจเทานั้น เมื่อเปนเชนนี้แลวผลเสียหายจึงตกอยูที่
รายละเอี ย ดของขอ มูล ข าวสารที่ ถ ายทอดไป โดยเฉพาะพนั ก งานหรือ หน ว ยงานที่ มีง านยุ ง
งานหนักอยูตลอดเวลา ก็ถูกทําลายขาวสารที่ถูกตองไปโดยปริยาย
ประการที่สี่ อุป สรรคเกิ ดจากอันดั บความสําคัญ ของบุ ค คลในหน วยงาน ซึ่ งเปน ไป
ตามลําดับสายการบังคับบัญชา ซึ่งมักจะเกิดปญหาในการสื่อสารระหวางคนที่อยูในตําแหนงที่สูง
กวากับคนที่อยูในตําแหนงที่ต่ํากวาซึ่งจะมีการปกปองหรือบิดเบือนขาวสาร
ประการที่หา อุปสรรคเกิดจากระยะเวลาในการใหคําแนะนํา การปฏิบัติมีระยะเวลา
ยาวนานและหางกันมาก ซึ่งจะเปนปญหาในขั้นการปฏิบัติและเกิดความคลาดเคลื่อนซึ่งจะนําไปสู
ความลมเหลวในการปฏิบัติงานได
ประการที่ หก อุป สรรคเกิ ดจากความเปน วิชาชีพเฉพาะทาง เพราะในแต ละวิช าชี พ
มักจะมีวิธีการเปนของตนเอง ยากที่ผูอื่นจะเขาใจ
ผูสื่อสารควรตระหนักถึงความสําคัญในปญหาดังกลาวและควรนําวิธีการสื่อสารแบบ
สองทาง คื อ มี ทั้ ง การส ง และการรับ ขา วสาร เพื่ อการเป ด โอกาสในการแลกเปลี่ ย น หรือ รั บ
ขอเสนอแนะขอคิดเห็นตาง ๆ โดยเฉพาะสิ่งสําคัญของการบริหารการตลาดคือ การตัดสินใจ โดยมี
พื้นฐานจากขอมูลที่เปนจริง
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2.4.3 การสื่อสารทีม่ ีประสิทธิภาพจะเกิดจากลักษณะการสื่อสาร ดังตอไปนี้
1) การสื่อสารทางตรงแบบเผชิญหนา
เปนการสื่อสารที่ผูสงสารและผูรับสารตางเผชิญหนากันในการสนทนา เชน แพทยตอง
ตรวจรักษา สอบถามอาการกับคนไขเปนตน เปนรูปแบบการสื่อสารที่สรางความสนใจใหแกผูรับ
สารอยางตรงไปตรงมา รูปแบบการสื่อสารวิธีนี้มีขอผิดพลาดทางการสื่อสารในระดับที่ต่ํา
2) การสื่อสารสองทาง
การสื่อสารแบบสองทางเปนการสื่อสารที่สามารถโตตอบกันไปมาของผูสงสารและรับ
สารทั้งสองฝาย การสื่อสารรูปแบบนี้จะไมสรางความสับสนแกคูสนทนา และยังกอใหเกิดความ
สนใจและเกิดสมาธิในการรับสาร
3) การสื่อสารโดยสื่อที่หลากหลายชองทาง
การสื่อสารโดยสื่อที่หลากหลายชองทางเปนการเลือกใชสื่อตาง ๆ ใหเกิดประโยชนใน
การสื่อสารอยางบูรณาการ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของเนื้อหา สภาพแวดลอม ผูรับและ
ผูสงสารรวมไปถึงปจจัยอื่น ๆ ที่มีผลตอการรับและสงสาร เพื่อใหการสื่อสารไดผลและเสริมสราง
ศักยภาพการเรียนรู
4) ผูรับสามารถรับสารไดปริมาณมากพอ
บุ ค คลจะมีค วามสามารถรับ สารในแต ละชนิ ด ได แตกต างกั น ขึ้น อยู กั บ ความถนั ด
ความชอบ และปจจัยดานอื่น ๆ การสื่อสารที่สามารถสงสารถึงผูรับไดอยางมีประสิทธิภาพหรือสง
สารไดในปริมาณมากพอกับความตองการของผูรับสาร เปนรูปแบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
เมื่อสารถูกสงไปออกไป ผูรับสามารถนํามาใชในการพิจารณา และตัดสินใจ หรือสามารถนําไปใช
ไดอยางถูกตองการยิ่งแสดงใหเห็นถึงความสําเร็จของการสื่อสาร
5) ผูรับมีความแมนยําเที่ยงตรงสูง
การรับสารที่มีความแมนยําเที่ยงตรง ตองอาศัยปจจัยหลายประการในการสื่อสารเพื่อ
รับขอมูลขาวสารอยางเที่ยงตรง ทั้งประสบการณการรับสาร ประสบการณในขอมูลขาวสารที่ถูกสง
มา อีก ทั้งการมีสติ และสมาธิในการรับสื่อที่สงมาจะมีผลอยางสูงตอความแมนยําเที่ยงตรงของ
ขอมูล
6) การหลีกเลี่ยงอุปสรรคในการสื่อสาร
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพตองหลีกเลี่ยงอุปสรรคในการสื่อสารทั้งหมด อุปสรรคการ
สื่อสารที่ เ กิ ด ขึ้น จะเป น ตั วสะท อนให เ ห็ น วาขอมูลที่ ถู ก สงมามีค วามถู ก ต องหรือคลาดเคลื่อน
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เพียงใด การเกิดอุปสรรคตาง ๆ ขางตนก็นับเปนปจจัยที่กอใหเกิดอาการขาดสมาธิ หากสามารถ
ขจัดอุปสรรคตาง ๆ ไปไดการสื่อสารยอมประสบความสําเร็จไดในที่สุด
2.5 แนวความคิดสื่อกับกับการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย
ปจจุบันนี้การหาขอมูลสารสนเทศและวิชาการดานตาง ๆ สามารถเขาถึงไดโดยผาน
เทคโนโลยีค อมพิวเตอร ดวยการใช ระบบอินเทอรเน็ตในการคนหาขอมูลผานเว็บไซตตาง ๆ ซึ่ ง
สามารถสืบคนขอมูลตาง ๆ สารสนเทศ และวิทยาการความรูดานอสังหาริมทรัพย ไดตลอดเวลา
จากทั่วทุกมุมโลก
วิทวัส รุงเรืองผล (2552) กลาววาการสื่อสารกับผูบริโภคเพื่อนํามาสูการตัดสินใจซื้อ
อสังหาริมทรัพยนั้น ระดับของการรับสารของผูบริโภคมีอยูดวยกัน 6 ระดับ ประกอบดวย
1) ขั้นรับรู (awareness): อสังหาริมทรัพยมีระดับการเกี่ยวพันกับชีวิตลูกคาสูง ลูกคา
ตองใชเงินจํานวนมากและผูกพันภาระหนี้สําหรับการซื้ออสังหาริมทรัพยเปนเวลานาน การเปลี่ยน
หรือซื้ออสังหาริมทรัพยใหมไมไดทําบอยนัก ลูกคาโดยปกติจะใชเวลาในการตัดสินใจซื้อนานกวา
สิน ค าอื่น ๆ ก อ นการตั ด สิน ใจซื้ อมัก จะหาข อมูล อย า งละเอี ย ดรอบครอบ ดั งนั้ น แบรนด ของ
อสังหาริมทรัพย ไมวาจะเปนชื่อโครงการหรือชื่อของผูประกอบการที่ผูบริโภครูจักมากอนจะมีสวน
อยางยิ่งตอการเปดรับขอมูลในระยะแรกในการหาขอมูลเพื่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย
พบวาสื่อโฆษณาที่เปนจุดเริ่มตนใหลูกคารับรูหรือรูจักโครงการเปนอันดับตน ๆ จะมา
จากปายโฆษณาที่ลูกคาผานระหวางการเดินทางจากบานมาที่ทํางาน และอินเทอรเน็ตโดยลูกคา
จะคนขอมูลผานเว็บไซตกูเกิ้ลเปนสวนใหญ โดยระบุทําเลของอสังหาริมทรัพยที่สนใจเปนคําคน
หลัก แตชื่อบริษัทอสังหาริมทรัพยที่เปนผูนําตลาด เชน แลนดแอนดเฮาส ก็ขึ้นมาเปนหนึ่งในคําคน
หาที่ลูกคาใชบอย แสดงใหเห็นวาบริษัทอสังหาริมทรัพยที่ทําการโฆษณาอยางตอเนื่องและอยูใน
ใจลูกคา มีโอกาสที่ลูกคาจะนึกถึงเมื่อคนขอมูลผานอินเทอรเน็ต
พบวาสื่อสิ่งพิมพ เช นนิตยสารและหนังสือพิมพ ซึ่งจะมีลักษณะเป นสื่อสารมวลชน
สื่อประเภทนี้ชวยใหชื่อของบริษัทอสังหาริมทรัพยหรือชื่อโครงการอยูในความรับรูของผูบริโภคและ
นํามาสูก ารเปน คําคนหาในเว็บไซตที่ลูกคาใช ในการสืบคนขอมูล ซึ่งบริษัทขนาดใหญที่พัฒนา
โครงการจํานวนมากและทําธุรกิจตอเนื่องยอมไดเปรียบในดานการรับรู แตสําหรับผูประกอบการ
ใหมที่ชื่อเสียงยังไมเปนที่รูจักและมีงบประมาณจํากัดในการโฆษณาผาน สื่อสารมวลชน
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การใช ป า ยโฆษณาบริ เ วณเส น ทางเดิ น ทางจากบ า นถึ ง ที่ ทํ า งานของลู ก ค า
กลุมเปาหมาย การลงโฆษณาในนิตยสารเฉพาะทางเกี่ยวกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย และการ
ทําใหชื่อของโครงการปรากฏอยูในการสืบคนหนาแรก ๆ ผานเว็บไซตกูเกิ้ลเมื่อลูกคาระบุชื่อทําเล
ลงไปจะชวยใหโครงการเปนที่รูจักของลูกคาและนํามาสูขั้นตอมาของการเปดรับขอมูลของผูบ ริโภค
2) ขั้นมีความรูในตัวผลิตภัณฑหรือบริษัท (knowledge): เมื่อลูกคารูจักชื่อโครงการ
หรือชื่อบริษัทอสังหาริมทรัพยแลว ขั้นตอมาลูกคาจะหาขอมูลลึกลงไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ โครงการ
และบริษัทผูประกอบการ
ในขั้นหาขอมูลโครงการและผูประกอบการนั้น สื่อประเภทปายโฆษณามีขอจํากัดอยาง
ยิ่งในการให รายละเอีย ดของขอมูล นิต ยสารเองสามารถใหขอมูลไดระดับหนึ่ง เว็บไซตจะเป น
แหลง ข อมู ล ที่ ส ะดวกที่ สุ ด ของลู ก ค า ในการหาข อ มูล แต ผูป ระกอบการส วนมากยั งไม ได ใ ห
รายละเอี ย ดที่ เ พี ย งพอกั บ ลู ก ค า ในเว็ บ ไซต เช น ราคา ผั ง โครงการโดยละเอี ย ด หน ว ย
อสังหาริมทรัพยที่เหลืออยูพรอมขายมีจํานวนเทาไร ราคาเทาไรและอยูบริเวณใดของโครงการ
เว็ บ ไซต ข องโครงการอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ใ นต า งประเทศหลายแห ง เช น โครงการ
อสังหาริมทรัพยของญี่ปุนมีการแสดงรายละเอียดของโครงการไดดี ลูกคาสามารถชมบรรยากาศ
ของโครงการในลักษณะของการเดินชมผานภาพจําลองที่ดูเหมือนจริง
โครงการอสังหาริมทรัพยโดยทั่วไปในประเทศไทยจะใหขอมูลรายละเอียดของโครงการ
ที่เพียงพอตอการตัดสินใจของลูกคาผานสํานักงานขายโดยใชพนักงานขายและเอกสารที่พนักงาน
ขายจัดเตรียมไวใหลูกคาเปนสื่อหลัก
3) ขั้นสนใจหรือชื่นชอบ (liking): ในขั้นของการหาขอมูลเพื่อการตัดสินใจ ปกติลูกคา
จะหาขอมูลเปรียบเทียบจากหลาย ๆ โครงการ แลวจึงทําการคัดโครงการที่ไมสนใจออก ซึ่งการคัด
ออกนี้บางสวนลูกคาจะทําตั้งแตการไดรับขอมูลเบื้องตนจากนิตยสาร หนังสือพิมพหรือเว็บไซต
ขณะที่บางสวนจะทําหลังจากเขาไปชมโครงการและไดรับขอมูลจากพนักงานขายแลว จนเหลือ
โครงการจํานวนหนึ่ง (ประมาณ 3-5 โครงการ) ที่ลูกคาสนใจ
ผูประกอบการอสังหาริมทรัพย ในปจจุบัน หลายรายหาทางลดผลกระทบเชิงลบจาก
ขอมูลในเว็บไซตดวยการเขาไปชี้แจงขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น หาขอสรุปกับลูกคาที่มีปญหาและเมื่อทํา
ความเขาใจกับลูกค าไดก็จะขอใหลูกค าที่ลงขอความไวใ นเว็บไซต นั้น ๆ ช วยลงขอสรุปที่บริษั ท
แกปญหาใหจนพอใจในเว็บไซตนั้น ๆ เพื่อแสดงใหเห็นวาบริษัทใสใจในการแกปญหาใหลูกคาทํา
ใหลูกคาใหมที่เขามาหาขอมูลยังใหความสนใจโครงการของบริษัทอยู
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4) ขั้นชื่นชอบมากกวาคูแขง (preference): การที่จ ะทําใหลูก คาสนใจโครงการของ
บริษัท ทางบริษัทตองหาจุดขายหรือจุดแข็งที่โดดเดนกวาคูแขงที่ลูกคาใหความสนใจและนํามา
เปรีย บเที ย บกั บ โครงการของบริษั ท เช น หากคู แขงเป น โครงการของบริษั ท ที่ มีชื่ อเสีย งดี ก ว า
ทางโครงการอาจตองตั้งราคาใหต่ํากวาหรือใหขนาดของตัวบานที่มากกวา
การสรางความชื่นชอบใหมากกวาคูแขงนั้น นอกจากตัวผลิตภัณฑแลว สิ่งที่จะมีสวน
ชวยไดแก พนักงานขายประจําโครงการ สํานักงานขาย บานตัวอยาง ซึ่งจะมีอิทธิพลอยางมากตอ
การสรางความประทับใจและชื่นชอบใหกับลูกคา ในสวนของชื่อเสียงของบริษัทในอดีตก็ถือไดวา
เปนแตมตอสําคัญที่ทําใหโครงการของบริษัทไดรับความชื่นชอบมากกวาคูแขงหากมีปจจัยทาง
กายภาพของโครงการและราคาทัดเทียมกัน ซึ่งชื่อเสียงของบริษัทนั้น สวนหนึ่งสรางไดจากการ
โฆษณาผานสื่ออยางโทรทัศนห รือหนังสือพิมพติ ดตอกัน มาเปน เวลานาน รวมทั้งการที่บริษัท มี
โครงการขึ้นอยูสม่ําเสมอ
5) ขั้นชักจูงใหซื้อผลิตภัณฑ (conviction) ในขั้นชักจูงใหตัดสินใจซื้อนั้น พนักงานขาย
ถื อ ได ว า เป น สื่ อ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลสู ง ต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ ของลู ก ค า แต ผู ป ระกอบการต อ งไม ลื ม ว า
ป จ จั ย ด านทํ าเล ลัก ษณะทางกายภาพของโครงการและราคาเป น ป จ จั ย ที่ มีน้ํ าหนั ก มากกว า
พนั ก งานขายมาก พนั ก งานขายมี ห น าที่ เ ป น สื่อ ที่ จ ะถ า ยทอดจุ ด เด น ของโครงการในสว นที่
เหนือกวาคูแขงออกมาใหผูบริโภครับทราบและจูงใจใหลูกคาตัดสินใจซื้อ
หากโครงการที่ลูกคาสนใจมีจํานวนหนวยที่เหลืออยูนอยลูกคาจะทําการตัดสินใจซื้อ
เร็วขึ้น ผูประกอบการอสังหาริมทรัพยหลายรายกลาววาลูกคาเดิมของโครงการเปนสื่อที่จูงใจลูกคา
ใหมไดดีที่สุดและมีอิทธิพลมากกวาสื่อใด ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่ลูกคาใหมรูจักกับลูกคา
เดิมหรือลูกคาเดิมซึ่งเปนเพื่อนหรือญาติมาและแนะนําใหซื้อ
บรรยากาศในการซื้อขายก็เปนปจจัยหนึ่งที่ชวยกระตุนใหเกิดการซื้ออยางเชนการจอง
ซื้อคอนโดมิเนียมในวันแรก ๆ ของบางโครงการที่มีลูกคาจํานวนมากไปเขาคิวรอตั้งแตยังไมเปดให
จอง บรรยากาศของการแขงขันในกลุมลูกคา ชวยกระตุนใหลูกคาตัดสินใจเร็วขึ้น หาขอมูลนอยลง
แมกระทั่งบรรยากาศในงานมหกรรมการขายอสังหาริมทรัพยตามศูนยประชุมที่มีผูสนใจซื้อเขามา
จํานวนมากก็ชวยเปนแรงจูงใจใหลูกคากลาตัดสินใจซื้อและเรงเวลาการตัดสินใจซื้อได
6) ขั้นซื้อผลิตภัณฑ (purchase) เมื่อลูกคาถูกชักจูงจนตกลงใจซื้อหรือจองซื้อแลว งาน
ดานการสื่อสารกับลูกคาของผูประกอบการยังไมเสร็จ ตองไมลืมวา เงินจองเปนแคจุดเริ่มตนของ
การซื้อ ลูกคายังตองผอนคางวดอีกหลายงวดกวาจะถึงวันโอน ระหวางนั้นลูกคาอาจเปลี่ยนใจทิ้ง
เงินจองหรือเงินดาวนไปซื้ออสังหาริมทรัพยในโครงการอื่น อีกทั้งเมื่ออสังหาริมทรัพยสรางเสร็จ
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ตอนสงมอบลูกคาตองทําการตรวจสภาพอสังหาริมทรัพยซึ่งมักจะมีขอโตแยงในเรื่องคุณภาพงาน
กอสราง วัสดุ หรือความลาชาระหวางงานกอสรางของลูกคากับผูประกอบการเสมอ
สื่อสําคัญที่ลูกคานิยมใชในขั้นการหลังการจองแตอยูระหวางการโอนคืออินเทอรเน็ต
ที่ ลู ก ค า เข าไปหาข อ มู ลตั้ ง แต เ งื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ การขอกู ธนาคารที่ จ ะขอกู วิ ธี ก ารตรวจสอบ
อสังหาริมทรัพยเพื่อรับมอบวาตองตรวจอยางไรบาง ตลอดจนนําภาพความผิดพลาดในดานการ
กอสรางของโครงการนํามาใชหารือถึงรองเรียนโครงการในเว็บไซตสาธารณะ
แนนอนวาขอมูลเชิงลบเหลานี้ยอมมีผลกระทบตอการตัดสินใจของลูกคารายอื่น ๆ ที่
อยู ระหวางการตัด สิน ใจซื้ออสัง หาริมทรัพยของบริษัท นั้ น ๆ ผูป ระกอบการเองต องเตรีย มแนว
ทางการจัดการแกปญหาใหลูกคากอนที่เรื่องจะลุกลาม การจัดการทั้งในดานปญหาทางกายภาพ
เพื่อแก ไขป ญ หาให ลูก ค า ควบคู กั บ การบริห ารจั ด การขอมูลตามเว็บ ไซต ที่ ลูก ค าเขาไปแสดง
ทัศนคติจึงเปนสิ่งที่ตองทําควบคูกันไป
การใช สื่อออนไลน โดยปราศจากความรูค วามเขาใจในสื่อ ทํ าใหไดป ระโยชน จาก
สื่อออนไลนไมคุมคาและขาดประสิทธิภาพ
กุลเดช สินธวณรงค (2553) เรื่องแนวทางการใชสื่อออนไลนขององคกร มีแนวทาง
ดังนี้
1) จุด ประสงค ตองทราบวาอะไรคือจุด ประสงคการใชงานสื่อออนไลนขององคก ร
การสรางแบรนดธุรกิจ การสงเสริมภาพลักษณองคกรอีกดานใหดีขึ้น การสงออกสินคาหรือบริการ
ใหม หรือการมองหาบุคคลากรผูรวมงานเพิ่ม ซึ่งรูปแบบการใชงานเครื่องมือสื่อออนไลนก็จะตอง
แตกตางกันดวย
2) กลุมเปาหมาย การสื่อสารใหตรงกับความสนใจของกลุมเปาหมาย เนื่องจากการ
สื่อสารแบบออนไลน ยกตั วอย างเช น สื่อสังคมออนไลน เป น การสื่อสารแบบสองทาง เนื้ อหา
ขาวสารตองใหตรงตามความตองการและความสนใจของกลุมเปาหมาย
3) การสรรหาบุคคลรับผิดชอบสื่อออนไลนขององคกร บุคคลที่ทําหนาที่มีความรูใน
การจัดการสื่อออนไลนอยางไร ควรมีไหวพริบขนาดไหน ติดตามขาวสารตาง ๆ อยางรวดเร็ว รูรอบ
สื่อสารภาษาตาง ๆ ดี พอที่จะสนทนากับผูใชสื่อออนไลนขององคกร
4) รูปแบบสื่อออนไลน ในการนํ าเสนอขอมูล เครื่องมือสื่อออนไลนใ นปจ จุบัน จะมี
ความสามารถในการเชี่ยมโยงและตอเนื่องกัน คําถามคือตองใชเครื่องมือครบทุกตัวหรือไม
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5) การเลือกใหขอมูลหรือคําอธิบายธุรกิจขององคกรที่เหมาะสม ระบบคนหาขอมูล
ของสื่อออนไลน ป จ จุ บั น มีก ารพั ฒนาดี ขึ้ น เรื่อย ๆ แต ขอมู ลเหลา นั้ น เป น สิ่ง ที่ มนุ ษ ย สรา งขึ้ น
คําสําคัญ (key word) อาจทําใหลูกคาหรือกลุมเปาหมายพบไดงาย หรืออาจไมพบเลย
6) การกําหนดกลุมเปาหมาย ระบบคนหาขอมูลของสื่อออนไลนปจจุบันมีการพัฒนา
ดีขึ้นเรื่อย ๆ คําสําคัญที่กลุมเปาหมายใชในการคนหาขอมูลตาง ๆ มีเพิ่มขึ้นอยูเสมอ ฉะนั้นการ
ติดตามวากลุมเปาหมายใหความสนใจ และติดตามอะไรบางจึงเปนสิ่งสําคัญ
7) เนื้อหาขอมูล เนื้อหาของสื่อออนไลน ตองมีการปรับปรุงและสรางเนื้อหาใหมอยาง
ตอเนื่ อง เพื่อให เนื้ อหาอยูใ นกระแสรองและกระแสหลัก ของการออกแบบหรือวีถีชี วิต ของกลุม
เปาหมาย
จากขอความแสดงใหเห็นวาสื่อออนไลนที่มีจุดเดนที่สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายได
ชัดเจนและรวดเร็ว สามารถโตตอบกับกลุมเปาหมายไดทันที แตสําหรับบริษัทอสังหาริมทรัพยนั้น
การนําสื่อออนไลน ไปใช ประโยชนจํ าเปน อย างยิ่ งที่ ผูบ ริห ารสื่อออนไลน หรือผูกําหนดนโยบาย
จะตองมีความรูและความเขาใจในสื่อออนไลน แตละประเภท เพื่อใหไดประสิทธิภาพและความ
คุมคา

