บทที่ 4
ผลการศึกษา และวิเคราะหผลการวิจยั
การวิ จั ย ครั้ง นี้ ผูวิจั ย ได นํ าข อมูล ที่ ได จ ากการสํารวจการใช สื่อ ออนไลน ของบริษั ท
อสังหาริมทรัพย การสัมภาษณพนั ก งานดานสื่อออนไลน ของบริษั ท อสังหาริมทรัพย และการ
สัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานสื่อออนไลน มาทําการวิเคราะหดวยเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหาภายใต
วัตถุประสงคการวิจัยซึ่งประกอบดวย 1.เพื่อศึกษาประเภทของสื่อออนไลนและชนิดของเครื่องมือ
สื่อออนไลน รวมทั้งประโยชนและขอจํากัดของการใชสื่อประเภทนี้ 2.เพื่อศึกษาการใชประโยชน
จากสื่อออนไลนแตละประเภทของธุรกิจอสังหาริมทรัพย 3.เพื่อนําเสนอเทคนิคการใชสื่อออนไลน
ของบริษั ท อสั ง หาริ ม ทรั พ ย ใ ห มี ป ระสิ ท ธิภ าพ กระบวนการวิเ คราะห ขอ มู ลเริ่ม จากการแยก
สวนขอมูล และจัดระบบเรียงลําดับความสําคัญของขอมูล แลวนําเสนอในรูปแบบการบรรยายและ
รูปแบบของตาราง โดยแบงออกเปน 5 สวน ดังนี้
1. สรุปผลการสํารวจสื่อออนไลนของบริษัทอสังหาริมทรัพย
2. สรุ ป ผลการวิ เ คราะห เ นื้ อ หาจากการสั ม ภาษณ ผู เ ชี่ ย วชาญด า นสื่ อ ออนไลน
เรื่องขอมูลทั่วไป ขอมูลความเชี่ ยวชาญสื่อออนไลน ประเภทตาง ๆ และเทคนิ คการเลือกใช สื่อ
ออนไลน
3. สรุปการวิเคราะหจากการสัมภาษณผูบริหารระดับปฏิบัติการดานสื่อออนไลนของ
บริษัทอสังหาริมทรัพย เรื่อง ประโยชน เปาหมาย วิธีการเลือกใชสื่อออนไลน และการบริหารจัดการ
สื่อออนไลนขององคกร
4. สรุป การวิเ คราะห จ ากการสัมภาษณพนั ก งานผูป ฏิบั ติ งานด านสื่อออนไลน ของ
บริษัทอสังหาริมทรัพย เรื่อง ประโยชน เปาหมาย วิธีการเลือกใชสื่อออนไลน และการบริหารจัดการ
สื่อออนไลนขององคกร
5. สรุปการวิเคราะหเปรียบเทียบเนื้อหาจากการสัมภาษณพนักงานดานสื่อออนไลน
ของบริษัทอสังหาริมทรัพย
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4.1 สรุปผลการสํารวจสื่อออนไลนของบริษัทอสังหาริมทรัพย
ผูวิจัยไดทําการสํารวจการใชสื่อออนไลนของบริษัทอสังหาริมทรัพยในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย 4 บริษัท ที่หนาเว็บเพ็จขององคกร เพื่อจําแนกชนิดของสื่อออนไลนที่นิยมใชกัน
อยู ซึ่งมีรายละเอียดสามารถแสดงตามตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1
การสํารวจการใชสื่อออนไลนของบริษัทอสังหาริมทรัพย
การสํารวจสื่อออนไลน
1 Website
2 Blogs
3 Microblogs
4 Social Networking
5 Media Sharing
6 Forums

บริษัท A




-

บริษัท B




-

บริษัท C




-

บริษัท D


-

ตารางที่ 4.1 พบวาการใชสื่อออนไลนของบริษัทอสังหาริมทรัพย สามารถจําแนกชนิด
ของสื่อออนไลนที่นิยมใชกันอยู แบงออกไดเปน 2 กลุมไดแก สื่อออนไลนแบบดั้งเดิม คือเว็บไซต
และสื่อเครือขายสังคมออนไลน ซึ่งสามารถจําแนกประเภทได 5 ประเภท คือ บลอก ไมโครบลอก
โซเชี่ยลเน็ตเวิรคกิ้ง มีเดียแชรริ่ง และฟอรั่ม ซึ่งมีรายละเอียดสรุปไดดังนี้
กลุมสื่อออนไลนแบบดั้งเดิม ไดแก เว็บไซต (website) พบวาบริษัทอสังหาริมทรัพยทุก
บริษัทมีการใชเว็บไซต
กลุ ม สื่ อ เครื อ ข า ยสั ง คมออนไลน ได แ ก 1) บล อ ก (blogs) พบว า ไม มี บ ริ ษั ท
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย ก ารใช ง านสื่ อ ประเภทนี้ 2) ไมโครบล อ ก (micro-blogs) พบว า บริ ษั ท
อสังหาริมทรัพย 3 ใน 4 บริษัทใชไมโครบลอก 3) โซเชี่ยลเน็ตเวิรค (social network) พบวาบริษัท
อสังหาริมทรัพย 3 ใน 4 บริษัท ใชโซเชี่ยลเน็ตเวิรค 4) มีเดียแชรริ่ง (media sharing) พบวาบริษัท
อสังหาริมทรัพยทุกบริษัทใชมีเดียแชรริ่ง 5) ฟอรั่ม (forum) พบวาไมมีบริษัทอสังหาริมทรัพยใชสื่อ
ประเภทนี้
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4.2 สรุปผลการวิเคราะหเนื้อหาจากการสัมภาษณผเู ชี่ยวชาญดานสื่อออนไลน
ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานสื่อออนไลน เรื่องขอมูลทั่วไป ขอมูลความเชี่ยวชาญสื่อ
ออนไลนประเภทตาง ๆ และเทคนิคการเลือกใชสื่อออนไลน ซึ่งมีรายละเอียดขอมูลทั่วไปสามารถ
แสดงตามตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2
ขอมูลทั่วไปผูเชี่ยวชาญ
สัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญ
ขอมูลทั่วไป
ตําแหนง

องคกรที่สังกัด

ระยะการทํางาน

ขอมูลทั่วไป
ผูเชี่ยวชาญ 1
กรรมการ
ผูจัดการ

ผูเชี่ยวชาญ 2

ผูเชี่ยวชาญ 3

ผูเชี่ยวชาญดาน ที่ปรึกษาดาน
สื่อดิจิตอล
กลยุทธ
ธุรกิจออนไลน

ผูเชี่ยวชาญ 4

ผูเชี่ยวชาญ 5

กรรมการ
ผูจัดการ

นักวิชาการ/
หัวหนางาน
พัฒนาและ
บริการสื่อสาร
ดิจิทัล
สํานักงาน
บริษัท ตลาด บริษัทโธธ มีเดีย www.macroart บริษัท เอ็ม
จํากัด
.net
อินเตอรแอคชั่น
พัฒนา
ดอทคอม จํากัด
จํากัด
วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
แหงชาติ (สวทช)
13 ป
2 ป
14 ป
14 ป
15 ป

ผู เ ชี่ ย วชาญด า นสื่ อ ออนไลน จากการสั ม ภาษณ ทั้ ง หมด 5 ท า น แต ล ะท า นมี
ประสบการณการทํางานดานสื่อออนไลน ตั้งแต 10 ปขึ้นไป ยกเวนผูเชี่ยวชาญประเภทเครือขาย
สังคมออนไลนที่ตองมีประสบการณไมต่ํากวา 2 ป ขึ้นไป
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ตารางที่ 4.3
ขอมูลความเชี่ยวชาญสื่อออนไลนประเภทตาง ๆ
ทานมีความเชี่ยวชาญ
ขอมูลความเชี่ยวชาญสื่อออนไลนประเภทตาง ๆ
สื่อออนไลน
ผูเชี่ยวชาญ 1 ผูเชี่ยวชาญ 2 ผูเชี่ยวชาญ 3 ผูเชี่ยวชาญ 4
ประเภทใด
1 Website



2 Blogs



3 MicroBlogs



4 Social Networking




5 Media Sharing



6 Forums



ผูเชี่ยวชาญ 5






ตารางที่ 4.3 พบวาขอมูลความเชี่ยวชาญของผูเชี่ยวชาญดานสื่อออนไลนสามารถสรุป
ไดดังนี้
พบวาผูเ ชี่ ย วชาญท านที่ 1 มีค วามเชี่ ย วชาญสื่อออนไลน ป ระเภท เว็บ ไซต บลอ ก
ไมโครบลอก และโซเชี่ยลเน็ตเวิรคกิ้ง
ผูเ ชี่ ย วชาญท า นที่ 2 มี ค วามเชี่ ย วชาญสื่อ ออนไลน ป ระเภท บล อก ไมโครบล อ ก
โซเชี่ยลเน็ตเวิรคกิ้ง และมีเดียแชรริ่ง
ผู เ ชี่ ย วชาญท า นที่ 3 มี ค วามเชี่ ย วชาญสื่ อ ออนไลน ป ระเภท เว็ บ ไซต บล อ ก
ไมโครบลอก โซเชี่ยลเน็ตเวิรคกิ้ง มีเดียแชรริ่ง และฟอรั่ม
ผูเชี่ยวชาญทานที่ 4 มีความเชี่ยวชาญสื่อออนไลนประเภท เว็บไซต โซเชี่ยลเน็ตเวิรค
มีเดียแชรริ่ง และฟอรั่ม
ผู เ ชี่ ย วชาญท า นที่ 5 มี ค วามเชี่ ย วชาญสื่ อ ออนไลน ป ระเภท เว็ บ ไซต บล อ ก
โซเชี่ยลเน็ตเวิรค มีเดียแชรริ่ง และฟอรั่ม
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ตารางที่ 4.4
ขอมูลความเชี่ยวชาญสื่อออนไลนประเภทเว็บไซต
บรรยายลักษณะสื่อ
ออนไลน เว็บไซต
ลักษณะของตัวสื่อ

ขอมูลความเชี่ยวชาญสื่อออนไลนประเภทตาง ๆ
ผูเชี่ยวชาญ 1

ผูเชี่ยวชาญ 2

ผูเชี่ยวชาญ 3

ผูเชี่ยวชาญ 4

ผูเชี่ยวชาญ 5

 มีโดเมนเนมเปน
ของตนเอง
 เปนไดทั้งสื่อแบบ
One-way หรือ
Two-way
communication
 แสดงขอมูลเปน
ไฟลขอความ
ภาพ เสียง วีดีโอ

 เปนพื้นที่ที่อยูบน  เปนการแสดง  เปนพื้นที่เปด
อินเทอรเน็ต
ขอมูล และ
กวางทางเนื้อหา
สามารถใหผูคน
ที่ใหสื่อออนไลน
 เปนไฟลรูปแบบ
ดิจิตอล ตัวอักษร ขอมูลตางๆที่ลึก ประเภทตาง ๆ
ลงไปได
เขามาประสาน
ภาพ คลิปวีดีโอ

หลักการใชงาน

 สรางหนาเว็บเพจขึ้นเพื่อใช
สื่อสารขอมูล

 การใหขอมูลใน  เปรียบเสมือน
รูปแบบดิจิตอลที่ หนาบาน หรือ
อยูบนออนไลน
เหมือนโบชัวร
หรือแผนพับ

เครื่องมือ

 เครื่องมือในการ
พัฒนาเว็บไซต
แบงเปน 2 แบบ
1 แบบพัฒนา
ดวยตนเอง
2 แบบเว็บไซต
สําเร็จรูป

 เครื่องมือในการ  เครื่องมือในการ  เครื่องมือในการ
พัฒนาเว็บไซต
พัฒนาเว็บไซต
พัฒนาเว็บไซต
แบงเปน 3 กลุม
แบงเปน 2
แบงเปน 2 แบบ
1แบบเซิรฟเวอร
1 แบบที่เขียน
ประเภท
2แบบเว็บ
โปรแกรมขึ้นเอง
1 แบบที่เขียน
โปรแกรมขึ้นเอง สําเร็จรูป
2 แผบบเว็บ
2 แบบเว็บ
3แบบเขียน
สําเร็จรูป
โปรแกรมขึน้ เอง
สําเร็จรูป

วิธีการใชงาน

 ผูพัฒนาตองมี
ทักษะในดานการ
โปรแกรมตางๆ

 ตามวัตถุประสงค  ผูใชงานใชใน  ขึ้นอยูกับ
ของผูใชงาน
การดูขอมูล หรือ วัตถุประสงค
เพื่อความบันเทิง ของผูใชงาน
 เชื่อมโยงขอมูล
 ในดานธุรกิจ
กันเปนลําดับ
และสามารถ
เปนการนํา
ขอมูลทางธุรกิจ
คนหาขอมูลที่
ลึก ๆ ลง ๆ ไปได มาเผยแพร

 ใชเปนสื่อ
ประชาสัมพันธ
และเปน
ฐานขอมูลให
สืบคนได
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ตารางที่ 4.4 พบวาผูเชี่ยวชาญ 4 จากทั้งหมด 5 ทานไดบรรยายลักษณะสื่อออนไลน
ประเภทเว็บไซตสามารถสรุปได ดังนี้
เว็บ ไซต เ ป นได ทั้ งการสื่อสารแบบทางเดีย ว หรือสองทาง ที่ มีลัก ษณะเป น พื้น ที่ บ น
อินเทอรเน็ตที่แสดงขอมูลเปนไฟลดิจิตอล เชนอักษร ภาพ เสียง และวีดีโอ มีโดเมนเนมเปนชื่อเรียก
ของตนเอง และสามารถนําสื่อออนไลนประเภทตาง ๆ เขามาเสริมประสิทธิภาพในการสื่อสารได มี
หลักการใชงานโดยสรางหนาเว็บเพจขึ้น ซึ่งเปรียบเสมือนหนาบาน หรือเหมือนโบชัวร หรือแผนพับ
เพื่อใช เป นที่ สื่อสารขอมูล เชน การประชาสัมพันธ หรือเปน ฐานขอมูลให สืบ คน ในรูปแบบไฟล
ดิจิตอลบนอินเทอรเน็ตได เครื่องมือในการพัฒนาเว็บไซตแบงได 2 ประเภท 1) เว็บไซตสําเร็จรูป
2) เว็บไซตที่เขียนโปรแกรมขึ้นมาเอง การใช งานผูพัฒนาเว็บไซตตองมีความรูในดานโปรแกรม
เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการใชงาน เชนเพื่อความบันเทิง หรือทางธุรกิจ โดยขอมูลหรือ
เนื้อหาจะเชื่อมโยงกันเปนลําดับ และสามารถคนหาตอ ๆ ไปได
ตารางที่ 4.5
ขอมูลความเชี่ยวชาญสื่อออนไลนประเภทบลอก
บรรยายลักษณะสื่อ
ออนไลน บลอก
ลักษณะของตัวสื่อ

หลักการใชงาน

ขอมูลความเชี่ยวชาญสื่อออนไลนประเภทตาง ๆ
ผูเชี่ยวชาญ 1

ผูเชี่ยวชาญ 2

ผูเชี่ยวชาญ 3

 1 เปนไดทั้งสื่อ
แบบ One-way
หรือTwo-way

 เปนเว็บไซต
 เปนการนําเสนอ
รูปแบบหนึ่ง
เนื้อหาประเภท
ตัวอักษร และ
 เปนสื่อแบบ
รูปภาพ
communication Two-way
communication  เปนการเขียน
เรื่องราวตาง ๆ ที่
ใหผูอื่นอานหรือ
แสดงความเห็น
ได

 เปนการสื่อสาร  บลอกสวนตัว
โดยการเขียนเลา เพื่อบอกเลา
เรื่องราว
เรื่องราวตาง ๆ

 นําเสนอเรื่องราว
ตางๆ หรือทัศนะ

ผูเชี่ยวชาญ 4

ผูเชี่ยวชาญ 5
 เปนเว็บไซต
รูปแบบหนึ่ง
 ใชงานงาย
 เปนทั้งสื่อแบบ
One-way และ
Two-way
communication
 เปนการนําเสนอ
เนื้อหาที่ยึดจาก
วันและเวลา
 ใชเพื่อจัดการ
ความรู
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ตารางที่ 4.5 (ตอ)
บรรยายลักษณะสื่อ
ออนไลน บลอก

ขอมูลความเชี่ยวชาญสื่อออนไลนประเภทตาง ๆ
ผูเชี่ยวชาญ 1

ผูเชี่ยวชาญ 2

ผูเชี่ยวชาญ 3

ผูเชี่ยวชาญ 4

ผูเชี่ยวชาญ 5

เครื่องมือ

 เครื่องมือในการ  เครื่องมือในการ  เครื่องมือในการ
พัฒนาบลอก
พัฒนาบลอก
พัฒนาบลอก
แบงเปน 2 แบบ
แบงเปน 2 แบบ  ที่นยิ มใช
1 แบบโปรแกรม
1 แบบฟรีบลอก
1 wordpress
เขียนบลอก
สําเร็จรูปตามเว็บ 2 บลอกสําเร็จรูป
สําเร็จรูป
บลอกตาง ๆ
เชนบลอกแกงค
2 แบบบลอก
2 แบบบลอกที่
โอเคเนชัน่
สําเร็จรูปออนไลน ตองเขียน
โปรแกรมเปน
บลอกขึ้นเอง

 กลุมโอเพนซอส

วิธีการใชงาน

 เขียนขอความ  ตองกําหนดหัวขอ  ตองมีการ
ใสรูปภาพ
และเนื้อหาวา
ลงทะเบียน
เกี่ยวกับเรื่องราว
เกี่ยวของเรื่องใด
สมาชิก
ในชีวิตประจําวัน  สามารถเขียน
 การทําการตลาด
บทความโดยไม
เชนการสงลิงค
จํากัดตัวอักษร  การนําทวิตเตอร
 สามารถใสรูป
หรือ เฟสบุค
และไฟลวีดีโอ
เขามาแชร

 ไมมีความรูเรื่อง
การเขียน
โปรแกรม

ตารางที่ 4.5 พบวาผูเชี่ยวชาญ 4 จากทั้งหมด 5 ทานไดบรรยายลักษณะสื่อออนไลน
ประเภทบลอก สามารถสรุปได ดังนี้
บลอ กเป น ได ทั้ ง การสื่ อสารแบบทางเดี ย ว หรือ สองทาง เป น เว็ บ ไซต รูป แบบหนึ่ ง
ที่ยึดจากวันและเวลาในการนําเสนอเรื่องราวที่เปนเนื้อหา เชนอักษร รูปภาพ และวีดีโอ เปนการ
สื่อสารโดยการเขีย นเลาเรื่องราว หรือจั ดการความรู หรือทัศ นะที่เ ปน สวนตั ว เครื่องมือในการ
พัฒนาบลอกแบงได 2 ประเภท 1) บลอกสําเร็จรูป 2) บลอกที่เขียนโปรแกรมขึ้นมาเอง การใชงาน
บลอกผูใชงานไมจําเปนตองมีความรูในดานการเขียนโปรแกรม โดยผูที่ประสงคจะใหบลอกตองมี
การลงทะเบียนสมาชิกกับผูใหบริการกอนจึงจะสามารถใชงานได การเขียนบลอกเปนการเขียน
บทความโดยไมจํากัดตัวอักษร สามารถเขียนเรื่องราวตาง ๆ ที่สนใจ แตตองมีการกําหนดหัวขอ
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และเนื้อหาของบทความเพื่อใหสะดวกแกการสืบคน และบลอกสามารถนําสื่อออนไลนประเภท
ตาง ๆ เขามาเสริมประสิทธิภาพในการสื่อสารได
ตารางที่ 4.6
ขอมูลความเชี่ยวชาญสื่อออนไลนประเภทไมโครบลอก
บรรยายลักษณะสื่อ
ออนไลน
ไมโครบลอก
ลักษณะของตัวสื่อ

หลักการใชงาน

เครื่องมือ

วิธีการใชงาน

ขอมูลความเชี่ยวชาญสื่อออนไลนประเภทตาง ๆ
ผูเชี่ยวชาญ 1

ผูเชี่ยวชาญ 2

 เปนการเชี่อมโยง  เปนการพัฒนา
เครือขายบุคคล
จากบลอก
หรือกลุมบุคคลที่ ภายใตแนวคิด
บนอินเทอรเน็ต
what do yo do
 เปนการเชื่อมตอ  เปนสื่อแบบ
ทางตรง และเปน Two-way
สื่อแบบ
communication
Two-way
communication

ผูเชี่ยวชาญ 3
 เปนอีกยุคของ
บลอก
 ยูสเซอรเปน
ศูนยกลาง
 เปนขอความสั้น
ความยาวไมเกิน
140 อักษร
 เปนสื่อแบบ
Two-way
communication
 มีโครงสรางเปน
แบบปรามิด

 เปนการใหขอมูล  เปนการสื่อสาร  เปนการใหขอมูลที่
หรือขอความที่
ดวยขอความสั้น
เปนปจจุบัน แต
เปนประโยคสั้น
ไมเกิน 140
ไมใช (Real time)
ไมเกิน140 อักษร อักษร
 twitter.com

 twitter.com

 ทั่วไป twitter.com
 องคกร
yammer.com

 สงขอความสั้น  สงขอความสั้น  สงขอความสั้น
140อักษร ผาน
 สามารถโตตอบ  สามารถติดตาม
โดยการคอม
บุคคลที่เราสนใจ หนาเว็บของทวิต
เตอร หรือทางเว็บ
เมนท
ได
ไครแอน
 สามารถติดตาม
 สามารถติดตาม
บุคคลที่เราสนใจ
บุคคลที่สนใจได
ได
โดยการกด follow

ผูเชี่ยวชาญ 4

ผูเชี่ยวชาญ 5
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ตารางที่ 4.6 พบวาผูเชี่ยวชาญ 3 จากทั้งหมด 5 ทานไดบรรยายลักษณะสื่อออนไลน
ประเภทไมโครบลอก สามารถสรุปได ดังนี้
ไมโครบลอกเปนสื่อที่มีพัฒนาการมาจากบลอก เปนการสื่อสารแบบสองทาง โดยการ
เขี ย นข อ ความสั้ น ไม เ กิ น 140 อัก ษร มี โครงสร า งเครือ ข ายเป น แบบป ร ามิ ด ที่ มี ผู ใ ช ง านเป น
ศูนยกลางเชื่อมโยงกันเปนเครือขายบุคคล หรือกลุมบุคคล มีหลักการใชงานเปนการใหขอมูลทีเ่ ปน
ปจจุบัน สื่อสารดวยขอความสั้น หรือประโยคสั้น ๆ เครื่องมือสื่อออนไลนประเภทไมโครบลอกแบง
ได 2 สวนไดแก เว็บไซต twitter.com สําหรับผูใชงานทั่วไป และ เว็บไซต yammer.com สําหรับ
การสื่อสารเฉพาะในองคกรการใชงานไมโครบลอกเปนการสงขอความสั้น ที่เปดโอกาสใหบุคคล
สามารถสนทนาโตตอบกันกับบุคคลที่ติดตามหรือใหความสนใจไดโดยการเขียนคอมเมนท
ตารางที่ 4.7
ขอมูลความเชี่ยวชาญสื่อออนไลนประเภทโซเชี่ยลเน็ตเวิรคกิ้ง
บรรยายลักษณะสื่อ
ออนไลน
โซเชี่ยล เน็ตเวิรคกิ้ง
ลักษณะของตัวสื่อ

หลักการใชงาน

เครื่องมือ

ขอมูลความเชี่ยวชาญสื่อออนไลนประเภทตาง ๆ
ผูเชี่ยวชาญ 1

ผูเชี่ยวชาญ 2

 เปนสื่อแบบ
 เปนสื่อแบบ
Two-way
Two-way
communication communication
ที่การเชื่อมตอ
ที่เปนปฎิสมั พันธ
แบบOne to
แบบหมู
many
 มีโครงสรางเปน
 เปนฐานกลาง
โครงขาย
เชื่อมโยงขอมูลใน
ลักษณะเน็ตเวิรค

ผูเชี่ยวชาญ 3

ผูเชี่ยวชาญ 4

ผูเชี่ยวชาญ 5

 การบริการ
 เปนสังคมจําลอง  เปนเว็บไซต
ประเภทหนึ่ง
ออนไลนที่เนน
ที่มีรูปแบบบน
การสราง
อินเทอรเน็ต
 เปนการสื่อสาร
เครือขาย
 ยูสเซอรเปน
แบบ Two-way
communication  เปนการสือ่ สาร
ศูนยกลาง
แบบ Two-way
 มีโครงสรางเปน
communication
เครือขายทุก
โหมดจะตอกัน
 เปนการสื่อสาร
แบบ Two-way
communication

 การแชรขอมูลกัน  เปนการสราง
 เปนการสรางปฎิ  เปนการสรางปฎิ  เปนเครื่องมือใน
ระหวางกลุม
เครือขายเพื่อแชร สัมพันธ
สัมพันธระหวาง
การแชรเนื้อหา
สิ่งตางๆกับสังคม
กลุม ในเครือขาย
สาระ
 ใชสรางสัมพันธ
 facebook.com
 เชื่อมตอได
หลากหลาย
ชองทาง

 facebook.com
 hi5.com

 facebook.com
 hi5.com

 facebook.com
 hi5.com

 facebook.com
 hi5.com
 researchgate.net
 linkedin.com
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ตารางที่ 4.7 (ตอ)
บรรยายลักษณะสื่อ
ออนไลน
โซเชี่ยล เน็ตเวิรคกิ้ง
วิธีการใชงาน

ขอมูลความเชี่ยวชาญสื่อออนไลนประเภทตาง ๆ
ผูเชี่ยวชาญ 1

ผูเชี่ยวชาญ 2

ผูเชี่ยวชาญ 3

ผูเชี่ยวชาญ 4

ผูเชี่ยวชาญ 5

 ผูใชตองมี
 ผูใชตองมี
 ผูใชตองมี
 ผูใชตองมี
 เปนการสื่อสาร
ทะเบียนผูใชเปน
ทะเบียนผูใช
ทะเบียนผูใชเปน
ทะเบียนผูใชเปน
โดยการโพส
ของตนเอง
เปนของตนเอง
ของตนเอง
ของตนเอง
ขอความ
 ใสขอความ ใส  ใสขอความ ใส  ใหขอมูลสวนตัว  ตองใหขอมูลสวน  สามารถยอนหลัง
รูปภาพ ไฟล
รูปภาพ ไฟล
บุคคล
ขอมูลเกาได
 การหาเพือ่ นได
วีดีโอ เขียนขอมูล วีดีโอ เขียนขอมูล จาก อีเมล
 สามารถกระจาย  มีการนําไปใช
ตนเอง เพื่อ
ตนเอง
ชื่อบุคคล
ขาวกับกลุม ใน
ดานการให
แลกเปลี่ยนกับ
สถานศึกษา
เครือขายโดยใช
ความรูและ
คนในเน็ตเวิรค
สถานที่ทํางาน
ฟงชั่นกรุป
การศึกษาอยาง
กวางขวาง
 สามารถสราง
กิจกรรมกับกลุม
ในเครือขายโดย
ใชฟงชั่นอีเว็นท

ตารางที่ 4.7 พบวาผูเ ชี่ ย วชาญทั้ ง 5 ทานได บ รรยายลัก ษณะสื่อออนไลน ป ระเภท
โซเชี่ยลเน็ตเวิรคกิ้ง สามารถสรุปได ดังนี้
โซเชี่ยลเน็ตเวิรคกิ้งเปนเว็บไซตประเภทหนึ่ง เปนการสื่อสารแบบสองทาง เปนสังคม
จําลองที่มีฐานกลางเชื่อมโยงขอมูลกันในลักษณะโครงขายหรือเน็ตเวิรคของผูใชงาน มีหลักการใช
งานโดยการสรางปฏิสัมพันธระหวางกลุมบุคคลในเครือขายเพื่อแชรขอมูลหรือเนื้อหาสาระตาง ๆ
เครื่องมือสื่อออนไลนประเภทโซเชี่ยลเน็ตเวิรค ไดแก facebook.com, hi5.com, linkedin.com
และ researchgate.net ผูที่สนใจในการใชงานโซเชี่ยลเน็ตเวิรคตองมีทะเบียนผูใชงานกับทางผูให
บริก าร และตองให ขอมูลสวนบุ คคลของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนความรู หรือกิจ กรรมต าง ๆ กั บ
บุคคลในเครือขาย เชนขอความ รูปภาพ ไฟลวีดีโอ
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ตารางที่ 4.8
ขอมูลความเชี่ยวชาญสื่อออนไลนประเภทมีเดียแชรริ่ง
บรรยายลักษณะสื่อ
ออนไลน
มีเดียแชรริ่ง
ลักษณะของตัวสื่อ

หลักการใชงาน

เครื่องมือ

วิธีการใชงาน

ขอมูลความเชี่ยวชาญสื่อออนไลนประเภทตาง ๆ
ผูเชี่ยวชาญ 1

ผูเชี่ยวชาญ 2

ผูเชี่ยวชาญ 3

ผูเชี่ยวชาญ 4

ผูเชี่ยวชาญ 5

 เปนพื้นที่สาธารณะ  เปนพื้นที่ในการ  เปนการใชพื้นที่  เปนฮารดดิสก
ในการแชรขอมูลที่
แชรขอมูลที่เปน
บนอินเทอรเน็ต
ออนไลน ที่
เปนมีเดียไฟล
มีเดียไฟลทุกชนิด ในการนําเสนอ
อนุญาตใหแชร
เนื้อหาที่เปนไฟล ขอมูลดิจิตอล
มีเดีย
ไฟลกันได
เชน วีดีโอ
 การที่สามารถแชร
มีเดียไฟลกันไดใน
ทุกที่

 สามารถใหคนอื่น  เพื่อเผยแพร
 เปนออนไลน
มาแชรมีเดียไฟล เนื้อหาหรือไฟล
สตอเลจเพื่อให
กันได
เพือ่ ใหบุคคลอื่น
บุคคลที่เกี่ยวของ
สามารถมาแชร
หรือสนใจ
ได
สามารถดาวน
โหลดได

 ไฟลเอกสาร เชนไม  ไฟลเพาวเวอร
พอยตจะใช
โครซอฟเวิรดจะใช
slideshare.com
fileshare.com
 ไฟลรูปถายจะใช  ไฟลรูปถายจะใช
picasa.com
picasa.com
flickr.com
flickr.com
multiply.com
 ไฟลวีดีโอจะใช
 ไฟลวีดีโอจะใช
youtube.com
youtube.com
video.yahoo.com
video.google.com

 ไฟลเพาวเวอร  ไฟลขอมูล จะใช
dropbox.com
พอยตจะใช
slideshare.com  ไฟลมีเดีย จะใช
 ไฟลเอกสารจะใช youtube.com
forshared.com
 ไฟลรูปถาย จะใช
multiply.com
flickr.com
 ไฟลวีดีโอ จะใช
youtube.com

 ผูใชตองมีทะเบียน  การอัพโหลดไฟล  การอัพโหลดตอง  การอัพโหลดไฟล
ผูใชเปนของตนเอง
จะตองใส
เปนไฟลดิจิตอล
ขึ้นไปในระบบ
จึงจะอัพโหลดได
รายละเอียด
เทานั้น
 การตั้งสิทธ
ประเภท เกี่ยวกับ  การกระจายสื่อ
 ตองใสประเภทหรือ
อนุญาตในการ
หมวดหมูเพื่อสะดวก ไฟลน้นั ๆ เพื่อให
ดวยการสงลิงค
เขาถึงไฟล
บุคคลอืน่ งายตอ  ควรมีการทํา
ในการคนหา
การคนหา
ประชาสัมพันธ
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ตารางที่ 4.8 พบวาผูเชี่ยวชาญ 4 จากทั้งหมด 5 ทานไดบรรยายลักษณะสื่อออนไลน
ประเภทมีเดียแชรริ่ง สามารถสรุปไดดังนี้
มีเดียแชรริ่มีลักษณะเปนฮารดดิสกสาธารณะบนอินเทอรเน็ตในการนําเสนอเนื้อหา
และอนุญาติใหแชรเนื้อหาหรือขอมูลดิจิตอลที่เปนมีเดียไฟลกันได เครื่องมือสื่อออนไลนประเภท
มีเ ดี ย แชร ริ่ง ได แ ก ไฟลข อมู ลจะใช dropbox.com ไฟล เ อกสารจะใช fileshare.com และ
forshared.com ไฟลเพาวเวอรพ อยต จ ะใช slideshare.com ไฟลรูป ถ ายจะใช picassa.com
flickr.com และmultiply.com ไฟล วี ดี โ อจะใช youtube.com video.yahoo.com และ
video.google.com ในการอัพโหลดขอมูลผูใชตองลงทะเบียนผูใชงานกับทางผูใหบริการ ตองใส
รายละเอียด ประเภท หรือหมวดหมูเพื่อใหบุคคลที่สนใจสะดวกในการคนหา และสามารถตั้งสิทธ
อนุญาตในการเขาถึงไฟลได
ตารางที่ 4.9
ขอมูลความเชี่ยวชาญสื่อออนไลนประเภทฟอรั่ม
บรรยายลักษณะสื่อ
ออนไลน ฟอรั่ม

ขอมูลความเชี่ยวชาญสื่อออนไลนประเภทตาง ๆ
ผูเชี่ยวชาญ 1

ผูเชี่ยวชาญ 2

ผูเชี่ยวชาญ 3

ผูเชี่ยวชาญ 4

ผูเชี่ยวชาญ 5

ลักษณะของตัวสื่อ

 เปนสื่อออนไลน  เปนที่สาธารณะ  เปนสื่อออนไลน
บนอินเทอรเน็ตที่ ยุคแรก
ยุคแรก
เปดโอกาสใหคน  เปนสื่อแบบ
 เปนพื้นที่
Two-way
สาธารณะในการ แสดงความ
คิดเห็นหรือให
แสดงความ
communication
ข
อ
มู
ล
และให
คิดเห็นโดยอิสระ
ความเห็นตอยอด
 เนนขอมูล หรือ
กันไดอยางอิสระ
ความสนใจเปน
ศูนยกลาง

หลักการใชงาน

 การสนทนาตาม  แสดงความเห็น
 การรวมกลุม
และรวมความคิด ประเด็นที่สนใจ
เปนกระดานถาม
ตอบ หรือกระทู
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ตารางที่ 4.9 (ตอ)
บรรยายลักษณะสื่อ
ออนไลน ฟอรั่ม
เครื่องมือ

วิธีการใชงาน

ขอมูลความเชี่ยวชาญสื่อออนไลนประเภทตาง ๆ
ผูเชี่ยวชาญ 1

ผูเชี่ยวชาญ 2

ผูเชี่ยวชาญ 3

ผูเชี่ยวชาญ 4

ผูเชี่ยวชาญ 5

 เว็บไซตฟอรั่ม
 เว็บบอรด
ขนาดใหญที่ตอง
เขียนโปรแกรม
ขึ้นมา
 เว็บฟอรั่ม
สําเร็จรูปตาม
เว็บไซตฟอรั่ม
ตาง ๆ

 เขียนโปรแกรม
เปนเว็บฟอรั่ม
 เว็บฟอรั่ม
สําเร็จรูป

 ตองลงทะเบียน  ตั้งกระทูที่เรา
สนใจแลวเปด
แสดงตัวตนกอน
โอกาสใหคน
การตั้งกระทู
สามารถแสดง
 สามารถอาน
ความคิดเห็นได
กระทูที่สนใจได
อยางอิสระ
โดยไมตองเปน
สมาชิก
 สามารถวัดความ
สนใจไดจาก
จํานวนกระทู
หรือ
ความคิดเห็น

 ตั้งประเด็น หรือ
กระทูตาง ๆ ที่
สนใจเพื่อเปด
โอกาสใหบุคคล
อื่น ๆมาแสดง
ทัศนะ

ตารางที่ 4.9 พบวาผูเชี่ยวชาญ 3 จากทั้งหมด 5 ทานไดบรรยายลักษณะสื่อออนไลน
ประเภทฟอรั่ม สามารถสรุปได ดังนี้
ฟอรั่มเปนสื่อออนไลนยุคแรกเปนการสื่อสารแบบสองทาง เปนพื้นที่สาธารณะมีขอมูล
เป ด โอกาสในการแสดงความคิ ด เห็ น หรือให ขอมูลโดยอิสระ ซึ่ งเป น การรวมกลุมเพื่อสนทนา
และเปน กระดานถามตอบ หรือกระทู แสดงความเห็ นในประเด็ นที่ สนใจ เครื่องมือสื่อออนไลน
ประเภทฟอรั่มแบงได 2 ประเภทไดแก การเขียนเว็บฟอรั่มดวยโปรแกรม หรือ เว็บฟอรั่มสําเร็จรูป
การใชงานฟอรั่มผูใชตองลงทะเบียนกับผูใหบริการเพื่อแสดงตัวตนกอนการตั้งหัวขอ ประเด็น หรือ
กระทู และโอกาสใหคนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือทัศนะไดอยางอิสระ โดยระบบเปดโอกาส
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ใหผูที่สนใจสามารถอานกระทูไดโดยไมตองลงทะเบียน ฟอรั่มสามารถวัดผลไดจากการจํานวน
กระทูหรือการแสดงความคิดเห็นของผูอาน
ตารางที่ 4.10
ขอมูลวัตถุประสงคของสื่ออนไลนแตละประเภท
ประเภท

อธิบายวัตถุประสงคสื่ออนไลนแตละประเภท
ผูเชี่ยวชาญ 1

ผูเชี่ยวชาญ 2

ผูเชี่ยวชาญ 3

เว็บไซต

 เนื่องจากเปนสื่อ
ที่มีความหยืด
หยุนสูง เหมาะ
แกการพัฒนา
เปนเว็บไซตอี
คอมเมิรซ
เว็บไซตองคกร
เว็บไซตสวนตัว

บลอก

 เพื่อบอกเลา
 บอกเลาประสบ-  งานเขียนเพื่อ
บอกเลาเรื่องราว
การณสวนตัว
เรื่องราวสวนตัว
 สื่อสารทั้ง
 บอกเลาเรื่องราว
ในองคกร หรือ
ภายในและ
ภายนอกองคกร ผลิตภัณฑ

ไมโครบลอก

 แจงขาว

ผูเชี่ยวชาญ 4

ผูเชี่ยวชาญ 5

 เหมาะกับการทํา  เหมาะเปน
 เหมาะกับทุก
เว็บเฉพาะทาง
ตัวแทนของ
ภาคสวน ทั้ง
เนื่องจากเปนสื่อ องคกร ตองให
สวนตัว ธุรกิจ
ที่มีความหยืด
ขอมูลที่เปน
การศึกษา
หยุน สามารถ
ทางการ
อีคอมเมิรซ เปน
พัฒนาไดตาม
ครบถวน ถูกตอง สื่อที่สามารถ
ตองการ
และขอปรับเปลี่ยนได
มูลตองทันสมัย
ตามวัตถุ
ประสงคใชงาน

 เพื่อบอกเลา
เรื่องราวใน
ขณะนั้น
 การแจงขาว

 การแลกเปลี่ยน
ความรู จึงนําไป
ใชในดานการ
ศึกษากันมาก
 ประชาสัมพันธ

 การรายงาน
สถานการณ
ตางๆ
 การแจงขาว

โซเชี่ยล เน็ตเวิรคกิ้ง  เพื่อบอกเลา
 เพื่อแชรเรื่องราว  สรางสัมพันธ
เรื่องราวสวนตัว
ตาง ๆ กับบุคคล
อื่น
 สื่อสารทั้ง
ภายในและ
 แลกเปลี่ยน
ภายนอกองคกร ความคิดเห็น
 สรางสัมพันธกับ รวมกัน
คนในเครือขาย
 เชิงการตลาด

 สรางสัมพันธ
เปนเครื่องมือ
หลักในการทํา
โฆษณา
ประชาสัมพันธ

 ประชาสัมพันธ
 การสราง
เครือขาย
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ตารางที่ 4.10 (ตอ)
อธิบายวัตถุประสงคสื่ออนไลนแตละประเภท

ประเภท
ผูเชี่ยวชาญ 1
มีเดียแชรริ่ง

ฟอรั่ม

ผูเชี่ยวชาญ 2

ผูเชี่ยวชาญ 3

 แลกเปลี่ยน หรือ  พรีเซนตเทชั่น
แชรไฟลตาง ๆ
 สรางประสบการณเสมือน

ผูเชี่ยวชาญ 4

ผูเชี่ยวชาญ 5

 ประชาสัมพันธ  สถานที่เก็บ
ไฟลที่เปนมีเดีย
รวบรวมขอมูล
เชนวีดีโอ

 การใชแสดง
 เปนพื้นที่ในการ  ใชแสดงความ
ความคิดเห็น
แลกเปลี่ยน
คิดเห็น หรือ
ของบุคคลทั่วไป ความคิดเห็น
รองเรียนเรื่อง
ระหวางผูบริโภค ตาง ๆ

ตารางที่ 4.10 พบวาผูเ ชี่ยวชาญไดบรรยายวัตถุป ระสงคก ารใชสื่อออนไลน ประเภท
ตาง ๆ สามารถสรุปได ดังนี้
เว็บ ไซต เหมาะกั บการพัฒนาเป นเว็บ สวนตั ว องคก ร ธุรกิจ การศึก ษา อีคอมเมิรซ
เนื่องจากเปนสื่อที่มีความหยืดหยุนสูงสามารถปรับเปลี่ยนไดตามวัตถุประสงคการใชงาน
บลอก เพื่อเขียนบอกเลาเรื่องราว ประสบการณ การใหความรูตาง ๆ
ไมโครบลอก การแจงขาว หรือการรายงานสถานการณตาง ๆ
โซเชี่ย ลเน็ ตเวิรค กิ้ง การสรางความสัมพันธเ พื่อแชรเรื่องราวตาง ๆ กับ บุค คลอื่นใน
เครือขาย ปจจุบันมีการนําไปใชเพื่อวัตถุประสงคในการทําการตลาด และประชาสัมพันธ
มีเดียแชรริ่ง เพื่อเก็บรวบรวม แชร หรือแลกเปลี่ยนไฟลตาง ๆ ปจจุบันมีการนําไปใช
เพื่อวัตถุประสงคในการทําประชาสัมพันธ หรือทําพรีเซนตเทชั่น เพื่อสรางประสบการณเสมือน
ฟอรั่ ม เป น พื้ น ที่ ใ นการแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น หรื อ ร อ งเรี ย นเรื่ อ งต า ง ๆ
โดยสาธารณะ
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ตารางที่ 4.11
ขอมูลประโยชนในการใชงานสื่อออนไลน
ประเภท

สื่อออนไลนใหประโยชนในการใชงานอยางไร
ผูเชี่ยวชาญ 1

ผูเชี่ยวชาญ 2

ผูเชี่ยวชาญ 3

เว็บไซต

 การใหขอมูล
ตางๆ
 มีความหยืด
หยุนสูงสามารถ
ปรับแตงไดตาม
ความตองการ

บลอก

 เปนแหลงขอมูล
 การใชงานงาย  การนําเสนอ
ความรู
ขาวสารตางๆ
 ใหขอมูลที่เปน
เนื้อหายาวๆไดดี  การหารายได
จากการเขียน
รีวิวสถานที่ หรือ
สินคา
 ความรวดเร็วใน
การรับรูขาวสาร

ไมโครบลอก

 ความรวดเร็วใน  การแจงเตือน  ความรวดเร็วใน
การใหขาวใน
หรือแจงขาว
การสื่อสาร
วงกวาง
 กอใหเกิดกระแส หรือรายงานขาว
บอกตอ
 ในเชิงการตลาด
เพื่อแนะนํา
โปรโมชั่นแก
กลุมเปาหมาย

ผูเชี่ยวชาญ 4

ผูเชี่ยวชาญ 5

 เปนแหลงขอมูล
 มีชื่อเปนของ
ที่นาเชื่อถือของ
ตนเอง
ผลิตภัณฑ หรือ
 สรางความ
ผูใหบริการ
นาเชื่อถือ
 การเขาถึงขอมูล
 ตอบสนอง
ขาวสารเพือ่
วัตถุประสงค
ของผูพัฒนาไดดี ประกอบการ
ตัดสินใจซื้อของ
ผูบริโภค
ไมสามารถ
 ลดคาใชจายใน
ดานการ
แบงแยกได
ประชาสัมพันธ
ควรใชรวมกัน
 การเปลี่ยนแปลง
เนนทีก่ าร
ขอมูลทําได
ประชาสัมพันธ
รวดเร็ว

ตลอด 24
ชั่วโมง ซึ่งชวย
สราง
ภาพลักษณที่ดี
ใหแกองคกร
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ตารางที่ 4.11 (ตอ)
สื่อออนไลนใหประโยชนในการใชงานอยางไร

ประเภท
ผูเชี่ยวชาญ 1
โซเชี่ยล เน็ตเวิรคกิ้ง

ผูเชี่ยวชาญ 2

ผูเชี่ยวชาญ 3

ผูเชี่ยวชาญ 4

ผูเชี่ยวชาญ 5

 เปนระบบ
 สังคมออนไลน  สรางสัมพันธกัน  มีความสามารถใน
เครือขาย ที่มี
ที่รวบรวมกลุม ระหวางบุคคล
การกระจายขอมูล
ผูใชงานประมาณ คนทีเ่ ปน
หรือกลุม บุคคล
ความเห็น
500 ลานคน
เครือขายใหญ
กอใหเกิดกระแส
เชื่อมตอกัน
บอกตอ
 สรางกระแสการ
บอกตอในกลุม  การสราง
ปฏิสัมพันธ
ผูบริโภค
ไมสามารถ
 ทําใหรูวาคนใน
แบงแยกได
เครือขายกําลัง
ควรใชรวมกัน
คิดหรือให
เนนทีก่ าร
ความสนใจ
ประชาสัมพันธ
เรื่องใดอยู

มีเดียแชรริ่ง

ตลอด 24
 การเขาถึงขอมูล  การนําขอมูลของ
 การเรียนรู
ที่เปนมีเดียไฟล
องคกรที่เปนมีเดีย ชั่วโมง ซึ่งชวย
 แชรไฟลมีเดีย
ตาง ๆ
ไฟลมาเผยแพร
ตาง ๆ
สราง
 กอใหเกิดกระแส  การทําพรีเซนต
ภาพลักษณที่
บอกตอ
เทชั่นโครงการ
ดีใหแกองคกร
 สรางการรับรูของ เพื่อสรางประสบ
การณเสมือน
แบรนด

ฟอรั่ม

 แชรขอมูลความรู  องคกรสามารถฟง
ที่หลากหลาย
ความคิดเห็นของ
ผูบริโภคและ
ชี้แจงขอมูลได

ตารางที่ 4.11 พบวาผูเชี่ยวชาญ 4 ใน 5 ทานไดบรรยายประโยชนในการใชสื่อออนไลน
ซึ่งสามารถสรุปได ดังนี้
เว็บ ไซต สรางความน า เชื่ อถื อให กั บ เจ าของผลิ ต ภัณ ฑ ห รื อผูใ ห บ ริก าร เพื่อขอมู ล
ประกอบการตัดสินใจซื้อของผูบ ริโภค และดานการประชาสัมพันธสามารถใหขอมูล ขาวสารได
อยางรวดเร็ว โดยมีคาใชจายที่ต่ํา
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บลอก เปนแหลงขอมูลความรูในการนําเสนอขาวสาร การเขียนรีวิวสถานที่ หรือสินคา
ซึ่งงายตอการใชงาน
ไมโครบล อก ความรวดเร็ ว ในการสื่ อ สารเพื่ อ แจ งข า ว หรื อแจ ง เตื อ นในวงกว า ง
กอใหเกิดกระแสบอกตอ
โซเชี่ยลเน็ตเวิรคกิ้ง การสรางความสัมพันธกันระหวางบุคคลหรือกลุมบุคคลในระบบ
เครือขาย สามารถกระจายขอมูล ความคิดเห็น ซึ่งกอใหเกิดกระแสการบอกตอในกลุมผูบริโภค ทํา
ใหรูวาคนในเครือขายกําลังคิดหรือใหความสนใจในเรื่องใดอยู
มีเดียแชรริ่ง การเขาถึงขอมูล หรือการเผยแพรมีเดียไฟลตาง ๆ เพื่อทําพรีเซนตเทชั่นใน
การสรางประสบการณเสมือน ซึ่งกอใหเกิดกระแสบอกตอ และสรางการรับรูของแบรนด
ฟอรั่ม สามารถฟงความคิดเห็นของผูบริโภค และแชรกันขอมูลได
สอดคลองความเห็นของผูเชี่ยวชาญ 1 ใน 5 ทานที่เหลือ ที่ไดบรรยายประโยชนในการ
ใชสื่อออนไลนไววาควรใชสื่อออนไลนรวมกันโดยเนนที่การประชาสัมพันธตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งจะ
ชวยสรางภาพลักษณที่ใหแกองคกร
ตารางที่ 4.12
ขอจํากัดในการใชงานสื่อออนไลน
ประเภท
เว็บไซต

อธิบายขอจํากัดในการใชงานสื่อออนไลน
ผูเชี่ยวชาญ 1
 ผูพัฒนาตองมี
ความรูและ
ความเชี่ยวชาญ
 การทําเว็บให
เปนที่รูจัก

ผูเชี่ยวชาญ 2

ผูเชี่ยวชาญ 3

ผูเชี่ยวชาญ 4

ผูเชี่ยวชาญ 5

 ความซับซอนใน  การอัพเดทขอมูล  เว็บไซตที่ดี
การพัฒนา
อักษรทําไดงาย
ตองการผูเขียน
โปรแกรมที่มี
 การทําการตลาด ตางกับขอมูลที่
เปนมัลติมีเดียทํา ความรู
ยาก
 ขอผิดพลาดจาก ไดยาก
การพิมพชื่อผิด  การแกไขขอมูล
สถิติตองแกโคต
 ตองการผูมี
ความรูโปรแกรม
ในการบริหาร
เว็บไซต
 ตองทําการ
ประชาสัมพันธ
เว็บไซต
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ตารางที่ 4.12 (ตอ)
ประเภท
บล็อก

ไมโครบลอก

อธิบายขอจํากัดในการใชงานสื่อออนไลน
ผูเชี่ยวชาญ 1
 ระบบอินเตอร
แอคทีฟ

ฟอรั่ม

ผูเชี่ยวชาญ 3

 ทันตอเหตุการณ  ใชเวลานานใน
ของขอมูล
การเขียน
บทความ
 ตองมีการทํา
ความหยืดหยุน
การตลาด

ผูเชี่ยวชาญ 4

ผูเชี่ยวชาญ 5
 แยกได2 ประเด็น
1 ฟรีโฮสติ่ง
เครื่องมือใชได
เทาที่ผูบริการให
2 เขียนโปรแกรม
ตองมีความรูการ
เขียนโปรแกรมจึง
จะไดบลอกที่มี
ประสิทธิภาพ

 จํากัดตัวอักษร  จํากัดตัวอักษรที่  การสื่อสารเพียง
ที่140 อักษร
140 อักษร
อักษรเทานั้น
 การสื่อสารจํากัด  จํากัดเรื่องการ
เฉพาะบุคคลใน
แชรไฟลตางๆ
เครือขาย
เชนรูป วีดโี อ

โซเชี่ยล เน็ตเวิรคกิ้ง  ความหยืดหยุน
ในการปรับแตง
 การเขียน
โปรแกรมเพื่อ
นํามาพัฒนาตอ
มีเดียแชรริ่ง

ผูเชี่ยวชาญ 2

 จํากัด420อักษร  การบิดเบือน
 ความเสี่ยงจาก  กลุมผูใชงานยัง
การวิพากษ
ไมครอบคุม
 จํากัดที่หนาเพจ ขอมูล
วิจารณ
ทุกภาคสวน
 ปรับเปลี่ยนยาก  ความหยืดหยุน
 ผูไมคุนเคยใช  ความปลอดภัย  ปรับแตงดีไซด  การรักษาความ
ไมได
ปลอดภัย
ของขอมูล
งานยาก
 ไมมีหนาขอมูล  จํากัดการใชงาน  พฤติกรรมการ  ความปลอดภัย
ใชงานของกลุม ของขอมูล
สวนตัว
ดวยเครื่อง
คอมพิวเตอร
เปาหมาย
 เปนการฝาก
มีเดียไฟลเทานั้น เทานั้น
 โครงสราง
 ความเร็ว
อินเทอรเน็ตมีผล พื้นฐาน
ตอการใชงาน
 ความเปน
สาธารณะของ
ขอมูล
 ควบคุมไดยาก

 ความเสี่ยงถูก  กลุมผูใชงานมี
วิพากวิจารณ
นอย
 เปนการแลก  ถูกทดแทนดวย
เปลี่ยนความ
เทคโนโลยีอื่นที่
คิดเห็นระหวาง ทันสมัยกวา
บุคคลไมเหมาะ
กับการโฆษณา
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ตารางที่ 4.12 พบว าผูเ ชี่ ย วชาญ 5 ท านได บ รรยายขอจํ ากั ด ในการใช สื่อออนไลน
ซึ่งสามารถสรุปได ดังนี้
เว็บไซต ที่ ดีต องการผูบ ริห ารที่ มีค วามรู และความเชี่ย วชาญในการเขีย นโปรแกรม
เนื่องจากความซับซอนในการบริหารจัดการเว็บไซต และการประชาสัมพันธใหเว็บไซตเปนที่รูจัก
บลอก มีขอจํากัดดานการสรางระบบอินเตอรแอคทีฟ และการจํากัดเครื่องมือในการ
พัฒนาบลอกเพื่อใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และการประชาสัมพันธบลอกใหเปนที่รูจัก
ไมโครบลอก เปนการสื่อสารเฉพาะบุคคลในเครือขายดวยตัวอักษรเทานั้น และจํากัด
การเขียนขอความที่ 140 อักษร
โซเชี่ยลเน็ตเวิรคกิ้ง ขอจํากัดในการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาตอ และกลุมผูใชงานยัง
อยูในวงที่จํากัด การใชงานที่ย ากสําหรับผูที่ไมคุนเคยซึ่งทําให ไมสามารถตั้งค าการรักษาความ
ปลอดภัยของขอมูลสวนตัวไดอยางถูกตอง และความเสี่ยงจากการถูกวิพากษวิจารณ
มีเดียแชรริ่ง เปนการฝากมีเดียไฟลเทานั้น และโครงสรางพื้นฐานมีผลตอความเร็วใน
การใช ง าน ซึ่ ง จํ า กั ด การใช ง านด ว ยคอมพิ ว เตอร เ ท า นั้ น และพฤติ ก รรมการใช ง านของ
กลุมเปาหมายอยูในวงจํากัด
ฟอรั่ม มีความเปนสื่อสาธารณะสูงทําใหควบคุมไดยาก และเปนการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นบุคคลไมเหมาะสมกับการโฆษณาประชาสัมพันธ
ตารางที่ 4.13
เทคนิคการเลือกใชสื่อออนไลน
สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ
ดานสื่อออนไลน

เทคนิคการเลือกใชสื่อออนไลน
ผูเชี่ยวชาญ 1

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย  สรางแบรนดเปน
ไดรับประโยชนอะไร
ที่รูจักงายขึ้น
จากการใชสื่อออนไลน  การสื่อสารกับ
กลุมเปาหมาย
ทําไดงายขึ้น
 การสรางกระแส
บอกตอโดยกลุม
เปาหมายเอง
 สรางความเชื่อ
มั่นในแบรนด

ผูเชี่ยวชาญ 2
 การสรางกระแส
บอกตอ
 เปนชองทางใน
โปรโมทโครงการ
 การใชงบ
ประมาณการ
ผลิตที่ต่ํา
 การสรางสัมพันธกับลูกคา

ผูเชี่ยวชาญ 3

ผูเชี่ยวชาญ 4

ผูเชี่ยวชาญ 5

 การเปนชองทาง  เปนชองทางการ  เปนชองทางให
ในการสื่อสาร
นําเสนอขอมูล
ขอมูลไดอยาง
และใหขอมูล  เปนแหลงขอมูล รวดเร็ว ทันตอ
สภาวะเศษฐกิจ
 การทําไฟลพรีใหแกลูกคา
เซ็นเทชั่นโครการ  เปนชองทางแลก  ประชาสัมพันธที่
ไดไมจํากัดพื้นที่ เปลี่ยนขอมูล
งบประมาณ
เทากับศูนย
 ใชงบประมาณ
ของลูกคาเพื่อ
การผลิตที่ต่ํา
สรางความมั่นใจ  เปนสื่อที่มีภาพประกอบในการ
ลักษณทันสมัย
 สรางประสบ
ตัดสินใจซื้อ
และโดดเดน
การณเสมือน
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ตารางที่ 4.13 (ตอ)
สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ
ดานสื่อออนไลน
ผูเชี่ยวชาญ 1
เหตุใดสื่อออนไลน  ปจจุบันสื่อ
เหมาะสมที่จะนําไป
ออนไลน
ประยุกตใชกับธุรกิจ
สามารถเขาถึง
อสังหาริมทรัพย
กลุมเปาหมาย
ไดงาย
 สามารถเลือก
กลุมเปาหมาย
ไดอยางถูกตอง
 สามารถวัดผล
ไดอยางแมนยํา

เทคนิคการเลือกใชสื่อออนไลน
ผูเชี่ยวชาญ 2
ผูเชี่ยวชาญ 3
ผูเชี่ยวชาญ 4
 คาใชจายที่
เทากับศูนย แต
สามารถสราง
กระแสไดมาก
กวาสื่ออื่น
 สามารถทําการ
สํารวจตลาดได
 สามารถวัดผล
ได
 ทําใหทราบ
ปฎิกิริยาตอบ
กลับจากกลุม
เปาหมายได
ทันที
 เปนตัวชวยใน
การตัดสินใจซื้อ

 การใชสื่อออน-  พฤติกรรม
ผูบริโภคใน
ไลนถาสามารถ
ปจจุบัน เขาใช
ใชไดครอบคุม
สื่อออนไลนเพื่อ
ทุกอยางจะมี
ศึกษาหาขอมูล
ประสิทธิภาพ
มาก เพราะจะมี ประกอบการ
ตัดสินใจซื้อ เชน
ความหลาก
หลายในการเขา ลูกคาอยูระหวาง
ถึกลุมเปาหมาย การตัดสินใจ จะ
ซื้อหรือไมซื้อ
 ไดเปรียบสื่อ
ประเภทอื่นดาน เมื่อเกิด
สถานการณใน
การใหขอมูล
ลักษณะนี้ลูกคา
 สรางประสบจะตัดสินใจตาม
การณเสมือน
ขอมูลที่พบ
 เปนสื่อที่เขาถึง
ความคิดของ  การนําสื่อ
ออนไลนมาทํา
ผูบริโภค
กิจกรรมเพื่อ
 สรางความสัมพันธกับผูบริโภค สรางความ
สัมพันธกับ
 เปนสื่อที่วัดผล
ผูบริโภค
ได

ผูเชี่ยวชาญ 5
 เทคโนโลยี
อินเทอรเน็ตเปน
สื่อที่กวางไกล
 พฤติกรรม
ผูบริโภคปจจุบัน
ใชกูเกิ้ลเปน
ชองทางแรกใน
การคนหาทุก ๆ
อยาง
 การนําสื่อ
ออนไลนมาใช
ในงานลูกคา
สัมพันธ
สามารถนํา
ขอมูลมา
วิเคราะหและทํา
สถิติวาลูกคา
สนใจเรื่องใดอยู
 ดานประชาสัมพันธที่ไมได
หยุดอยูเพียงแค
คอมพิวเตอร

ตารางที่ 4.13 พบวาผูเ ชี่ ย วชาญ 5 ท านได บ รรยายวาธุรกิ จ อสังหาริมทรัพย ได รับ
ประโยชนจากการใชสื่อออนไลนซึ่งสามารถสรุปได ดังนี้
สื่อออนไลนเปนชองทางตรงในการสื่อสาร และการประชาสัมพันธองคกร หรือโครงการ
กับกลุมลูกคา เปนแหลงคนหาขอมูลสําหรับลูกคาเพื่อสรางความเชื่อมั่น และประสบการณเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจซื้ อ ซึ่งไดเปรียบสื่อประเภทอื่นที่มีภาพลักษณที่ทั นสมัย ใหขอมูลไดอยาง
รวดเร็ว สามารถใหขอมูลไดอยางไมจํากัด ใชระยะเวลาการผลิตที่สั้น สามารถสรางความสัมพันธ
และกอใหเกิดกระแสบอกตอใหกลุมผูบริโภคไดงาย ใชงบการผลิตที่ต่ํา
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ตารางที่ 4.13 พบวาผูเ ชี่ยวชาญ 5 ทานไดบ รรยายวาธุรกิจอสังหาริมทรัพยมีค วาม
เหมาะสมที่จะนําสื่อออนไลนไปประยุกตใชกับธรุกิจซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
ปจจุบันสื่อออนไลนมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูบริโภคมากขึ้น การประยุกตใชใชสื่อ
ออนไลนของบริษัทอสังหาริมทรัพยถาสามารถใชไดอยางครอบคุมจะมีประสิทธิภาพมากเพราะมี
ความหลากหลายในการเขาถึงกลุมเปาหมาย ซึ่งสามารถแบงออกไดเปน 2 กลุมคือ กลุมองคกร
และกลุมผูบริโภค
กลุมองคกร การใชสื่อออนไลนสามารถสรางความสัมพันธกับผูบริโภคใหใกลชิดมาก
ขึ้น ทําใหเขาถึงความคิดของกลุมเปาหมาย สามารถทราบผลตอบรับจากกลุมเปาหมายไดทันที
สรางกระแสไดมากกวาสื่ออื่น วัดผลได ใหขอมูลไดอยางไมจํากัด ตนทุนในการผลิตต่ํา
กลุมผูบ ริโภค เป นช องทางในการติด ตอกับ องคกร และสามารถสรางประสบการณ
เสมือน หรือการศึกษาขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อ
4.3 สรุปความคิดเห็นจากการสัมภาษณผบู ริหารระดับปฏิบตั กิ ารดานสื่อออนไลน
ของบริษัทอสังหาริมทรัพย
ผู วิ จั ย ได ทํ า การสั ม ภาษณ ผู บ ริ ห ารระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารด า นสื่ อ ออนไลน ข องบริ ษั ท
อสังหาริมทรัพย 4 บริษั ท เรื่อง ประโยชน เป าหมาย ขอดี ขอ เสีย วิธีก ารเลื อกใช สื่อออนไลน
และการบริหารจัดการสื่อออนไลนขององคกรซึ่งมีรายละเอียดขอมูลการใชสื่อออนไลนขององคกร
ตารางที่ 4.14
ขอมูลการใชสื่อออนไลนขององคกร
สัมภาษณผูบริหารระดับ
ปฏิบัติการ
องคกรทานทําธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยประเภท
ใด

มียอดขายเฉี่ลยปละ

บริษัท 1

ขอมูลการใชสื่อออนไลนขององคกร
บริษัท 2
บริษัท 3

บริษัท 4

 พัฒนาที่อยูอาศัย
ประเภทบานเดี่ยว
ทาวนเฮาส และ
คอนโดมิเนียม และ
Property
Management

 พัฒนาที่อยูอาศัย
และธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย
ครบวงจร

 พัฒนา
 พัฒนาที่อยูอาศัย
อสังหาริมทรัพยเพื่อ
ประเภทบานเดี่ยว
เชาและขาย ที่ดิน
บานแฝด และทาวน
บานเดี่ยว
โฮม
ทาวนเฮาส
คอนโดมิเนียม และ
ServiceApartment

 19,000 ลานบาท

 17,000 ลานบาท

 2,800 ลานบาท

 1,200 ลานบาท
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ตารางที่ 4.14 (ตอ)
สัมภาษณผูบริหารระดับ
ปฏิบัติการ
ธุรกิจขององคกรทานมี
การใชสื่อออนไลนเพื่อ
วัตถุประสงคดานใด

บริษัท 1

ขอมูลการใชสื่อออนไลนขององคกร
บริษัท 2
บริษัท 3

บริษัท 4

 องคกร
1 ประชาสัมพันธ
2 สรางภาพลักษณ
องคกร

 องคกร
1 สรางภาพลักษณ
องคกร

 องคกร
1 สรางภาพลักษณ
2 ประชาสัมพันธ
3 นักลงทุน

 องคกร
1 ประชาสัมพันธ

 โครงการ
1 การตลาด
2 ศูนยกลางขอมูล

 โครงการ
1 การตลาด
2 ประชาสัมพันธ

 โครงการ
1 สงเสริมการตลาด
2 สรางความ
สัมพันธ

 โครงการ
1 ชองทางการ
สื่อสาร
2 ใหขอมูล

ธุรกิจขององคกรทานมี
การใชสื่อออนไลน
ประเภทใดบาง

 เว็บไซต
 โซเชี่ยลมีเดีย
เชน ไมโครบลอก
โซเชียลเน็ตเวิรค
และมีเดียแชรริ่ง
 ออนไลนมีเดียอื่นๆ

 เว็บไซต
 โซเชี่ยลมีเดีย
เชน ไมโครบลอก
โซเชียลเน็ตเวิรค
และมีเดียแชรริ่ง
 ออนไลนมีเดียอื่นๆ

 เว็บไซต
 โซเชี่ยลมีเดีย
เชน ไมโครบลอก
โซเชียลเน็ตเวิรค
และมีเดียแชรริ่ง
 ออนไลนมีเดียอื่นๆ

 เว็บไซต
 มีเดียแชรริ่ง
 ออนไลนมีเดียอื่นๆ

องคกรไดรับประโยชน
จากสื่อออนไลนอยางไร

 ผลตอบรับ
 เปนชองทางที่
ลูกบานติดตอกับ
องคกร
 เพิ่มยอดขาย
 สรางภาพลักษณ
ที่ดี
 บริหารงานลูกคา
สัมพันธ

 ขอมูลสวนบุคคล
ของลูกคาเบื้องตน
 การใหความรู
เบื้องตนแก
กลุมเปาหมาย

 การประชาสัมพันธ
 ลูกคาสัมพันธ
 การใหขอมูลที่
รวดเร็ว

 เพิ่มยอดขาย
 เปนชองทางที่ลูกคา
ศึกษาหาขอมูล

สื่อออนไลนสัมพันธกับ
รายไดขององคกรทาน
อยางไร

 สรางกระแสในชวง
เริ่มตนโครงการ
 เปนสื่อที่ตอบสนอง
พฤติกรรมการหา
ขอมูลจากสื่อออนไลนเพื่อประกอบ
การตัดสินใจซื้อ

 มีผลมากดูไดจาก
งบประมาณดานสื่อ
ดิจิตอลที่เพิ่มขึ้นใน
แตละป

 ตนทุนต่ํา
 เปนสวนเสริม
ภาพลักษณ
 สรางมูลคาเพิ่มของ
แบรนด

 สรางยอดขายใหแก
องคกรเพิ่มขึ้น
 คาใชจายต่ํา
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ตารางที่ 4.14 (ตอ)
สัมภาษณผูบริหารระดับ
ปฏิบัติการ
ตามทัศนะโครงการ
อสังหาริมทรัพยควรให
ความสําคัญกับการใช
สื่อออนไลนมากนอย
เพียงใด

บริษัท 1
ควรใหความสําคัญ
มาก
 พฤติกรรมผูบริโภค

ขอมูลการใชสื่อออนไลนขององคกร
บริษัท 2
บริษัท 3
ควรใหความสําคัญ
ควรใหความสําคัญ
มาก

มาก

บริษัท 4
ควรใหความสําคัญ
มาก

 แตตองใหสอดคลอง  สอดคลองกับวิถี
 เปนสวนหนึ่งของ
กับพฤติกรรมของ
ชีวิตคนยุคปจจุบัน
ชีวิตประจําวัน
ลูกคา
 เปนสื่อที่สามารถให
 เปนชองทางให
ขอมูลไดอยาง
ลูกคาศึกษาขอมูล
ครบถวน
เพิ่มเติม
 เปนสื่อที่สามารถให
แรงสนับสนุนในการ
ตัดสินใจซื้อ

ตารางที่ 4.14 พบวาผูบริหารระดับปฏิบัติการของบริษัทอสังหาริมทรัพยทั้ง 4 บริษัทได
บรรยายขอมูลการใชสื่อออนไลนขององคกรซึ่งสามารถสรุปได ดังนี้
1) ประเด็นเรื่ององคกรทําธุรกิจอสังหาริมทรัพยประเภทใด พบวากลุมตัวอยางทําธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพยประเภทที่อยูอาศัย
2) ประเด็นเรื่องวัตถุประสงคของการใชสื่อออนไลน สวนขององคกรพบวากลุมตัวอยาง
ใหความสําคัญกับการประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณที่ดีตอผูบริโภค สวนของโครงการพบวา
การใชสื่อออนไลนเพื่อเปนชองทางในการสื่อสาร และใหขอมูลเพื่อสงเสริมการตลาดของโครงการ
3) ประเด็ น เรื่องประเภทของสื่อออนไลน พบวา กลุมตั วอย า ง 3 ใน 4 มีก ารใช สื่ อ
ออนไลนประเภท เว็บไซต ไมโครบลอก โซเชียลเน็ตเวิรค มีเดียแชรริ่ง และพบวากลุมตัวอยางที่
เหลือใชสื่อออนไลนประเภท เว็บไซต มีเดียแชรริ่ง นอกจากนี้พบวากลุมตัวอยางมีการใชเครื่องมือ
และเทคนิคตาง ๆ เพื่อเสริมประสิทธิภาพการทํางานของสื่อออนไลนหลัก
4) ประเด็นเรื่องประโยชนที่ไดรับจากสื่อออนไลน พบวากลุมตัวอยางไดรับประโยชนใน
หลายดาน เชน ดานการตลาดที่ยอดขายโครงการเพิ่มขึ้น ดานลูกคาสัมพันธที่มีความใกลชิดกับ
ลูกคามากขึ้นทําใหสามารถถึงรูความตองการและพฤติกรรมการบริโภคของกลุมเปาหมายไดอยาง
ถูกตอง และการสรางภาพลักษณองคกรไดดีทําใหลูกคาจดจําไดงาย
5) ประเด็นเรื่องสื่อออนไลน สัมพันธกั บรายได พบวาสื่อออนไลนมีผลต อรายได ของ
องคกร เชนใชสรางกิจกรรมสงเสริมการขายเพื่อสรางกระแสในชวงเริ่มตนโครงการใหม ๆ และเปน
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สื่อที่ ตอบสนองพฤติ กรรมการหาขอมูลจากสื่อออนไลนเ พื่อประกอบการตัด สิน ใจซื้อ เปน สื่อที่
สงเสริมภาพลักษณและสรางมูลคาเพิ่มใหกับแบรนดตอสายผูบริโภค
6) ประเด็ นเรื่องอสัง หาริมทรัพย ควรใหความสําคัญ กับ การใชสื่อออนไลนมากนอย
เพียงใด พบวากลุมตัวอยางให ความเห็ นไปในทิศ ทางเดีย วกัน วาบริษัท อสังหาริมทรัพยค วรให
ความสําคัญในการนําสื่อออนไลนมาประยุกตใชกับธุรกิจ เนื่องจากเปนสื่อที่สอดคลองกับวิถีชีวิต
และพฤติกรรมของผูบริโภคที่ใชสื่อออนไลนเพื่อการศึกษาขอมูลสินคาเพิ่มและหาแรงสนับสนุนใน
การตัดสินใจซื้อ
ตารางที่ 4.15
ขอมูลเกี่ยวกับเปาหมายการใชสื่อออนไลนขององคกร
สัมภาษณผูบริหารระดับ
ปฏิบัติการ
เปาหมายเชิงปริมาณใน
การใชสื่อออนไลนใน
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย
ขององคกร

บริษัท 1
 เพิ่มการใชสื่อ
ออนไลนมากขึ้น
 ปรับปรุงเทคนิคการ
คนหา
 เพิ่มจํานวนผูใชงาน
สื่อออนไลนใหได
ตามเปาหมาย

ขอมูลเกี่ยวกับเปาหมายการใชสื่อออนไลนขององคกร
บริษัท 2
บริษัท 3
 การใชสื่อดิจิตอล
อยางบูรณาการ
 จัดการเว็บไซตใหมี
ประสิทธิภาพขึ้น
 โซเชี่ยลเน็ตเวิรค
3.1 จํานวนแฟน
3.2 คุณภาพแฟน

 เพิ่มการใชสื่อ
ออนไลนใหมากขึ้น
เพื่อเพิ่มชองทางใน
การเขาถึงลูกคาได
งายขึ้น

เปาหมายเชิงคุณภาพใน  ขอมูล หรือเนื้อหา
 สรางความสะดวก
 เรียนรูพฤติกรรม
การใชสื่อออนไลนใน
การใชงานสื่อ
ในการใชงานสื่อ
จะตองตรงกับความ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย
ออนไลนใหงายขึ้น
ตองการลูกคามาก
ออนไลนลูกคา
ขององคกร
ที่สุด
 จัดการขอมูลใหตรง  สื่อออนไลนใชได
 การใชเครื่องมือ
ความตองการลูกคา
อยางสมบูรณ
สื่อผสมเขาเว็บไซต
เพื่อใหลูกคาใชเวลา
หาขอมูลนอยที่สุด
องคกรไดทันที
 ตั้งทีมในการแกไข  การเขาถึงความคิด
ความตองการลูกคา
ปญหาความลาชา
ของการอัพเดท
ที่แทจริงจากการ
ขอมูล
มีปฎิสัมพันธกันใน
เครือขาย

บริษัท 4
 เพิ่มจํานวนผูใชงาน
สื่อออนไลนของ
กลุมเปาหมายอายุ
25 – 35 ป
 ปรับปรุงการใชคีย
เวิรดใหสอดคลอง
กับการคนหาผาน
กูเกิ้ล
 สรางความสะดวก
ในการใชงานสื่อ
ออนไลนใหงายขึ้น
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ตารางที่ 4.15 พบวาผูบริหารระดับปฏิบัติการของบริษัทอสังหาริมทรัพยทั้ง 4 บริษัทได
บรรยายขอมูลเปาหมายการใชสื่ออนไลนขององคกรซึ่งสามารถสรุปได ดังนี้
1) ประเด็ น เรื่องเปาหมายเชิ งปริมาณในการใช สื่อออนไลน ขององค กร พบวากลุม
ตัวอยางใหความเห็นไปในทิศทางเดียวกันวาการจัดการสื่อออนไลนขององคกรใหมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น และงายขึ้น สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาในการใชสื่อออนไลนเพื่อศึกษา
ขอมูลโครงการที่เพิ่มขึ้นโดยการใชสื่อออนไลนอยางบูรณาการ
2) ประเด็ นเรื่องเป าหมายเชิงคุ ณภาพในการใชสื่อออนไลนขององค ก ร พบวากลุม
ตัวอยางใหความสําคัญกับการเรียนรูพฤติกรรมการใชงานสื่อออนไลนของผูใชงานเพื่อใหสามารถ
สรางความสะดวกและรวดเร็วในการใชงานสื่อออนไลนใหตรงกับความตองการของลูกคามากที่สดุ
และการสรางความสัมพันธกับลูกคาโดยใชชองทางโซเชี่ยลเน็ตเวิรคเพื่อใหเขาถึงความคิดความ
ตองการที่แทจริงของลูกคาไดมากขึ้น
ตารางที่ 4.16
ขอมูลความเห็นเกี่ยวกับการเลือกใชสื่อออนไลนขององคกร
สัมภาษณผูบริหารระดับ
ปฏิบัติการ
องคกรมีวิธีการผลิตสื่อ
ออนไลนอยางไร

องคกรมีเหตุผลในการ
ใชสื่อออนไลนอยางไร

บริษัท 1

ความเห็นเกี่ยวกับการเลือกใชสื่อออนไลนขององคกร
บริษัท 2
บริษัท 3

บริษัท 4

 Outsource ในสวน
 มี 2 สวน
การวางโครงสราง
1 ทีมผลิตเอง
2 Outsource
 ทีมประชุมรวมกับ
โดยจะมีการประชุม
ฝายการตลาด
รวมกับฝาย
ผูจัดการโครงการ
การตลาด ผูจัดการ
นักออกแบบ
โครงการ
โปรแกรมเมอร
 จํานวนพนักงาน
 จํานวนพนักงาน
4 คน
14 คน

 พัฒนารวมกับ
Outsource ในชวง
เริ่มเมื่อ10 ปที่แลว
 ปจจุบันปรับปรุงเอง
โดยทีมประชุม
รวมกับฝายไอที
การตลาด
 จํานวนพนักงาน
3 คน

 ผลิตเองจาก
สวนกลางทั้งหมด
(โดยนโยบายจาก
ฝายบริหารและ
ทีมประชุมรวมกับ
การตลาด)
 จํานวนพนักงาน
4 คน

 เทรนด
 สามารถวัดผลได

 ตามพฤติกรรม
ลูกคา
 ชองทางในการ
เขาถึงลูกคาไดงาย

 ตามพฤติกรรม
ผูบริโภค
 เปนชองทางในการ
เขาถึงผูบริโภคได
งาย

 เปนชองทางสําคัญ
ในการสื่อสารกับ
ลูกคา
 สอดคลองกับวิถี
ชีวิต
 พฤติกรรมลูกคา
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ตารางที่ 4.16 (ตอ)
สัมภาษณผูบริหารระดับ
ปฏิบัติการ
แนวคิดการใชสื่อ
ออนไลน

เหตุผลประกอบ

ความเห็นเกี่ยวกับการเลือกใชสื่อออนไลนขององคกร
บริษัท 1

บริษัท 2

บริษัท 3

 เปนศูนยขอมูลที่
ตรงความตองการ
ของผูใช

 การใชสื่อแบบ
บูรณาการ

 ตามวิถีชีวิตลูกคา

 อินเทอรเน็ตเขาถึง
ไดงายขึ้น
 วิถีชีวิตลูกคา
ออนไลนนานขึ้น
 ตนทุนต่ํา

 ลูกคาออนไลนบอย
 สอดคลองกับวิถี
และนานขึ้น
ชีวิตกลุมเปาหมาย
 สามารถวิเคราะหได
วาสื่อไหนเปน
ประโยชนและ
เหมาะกับองคกร

 ลองผิดลองถูก

บริษัท 4
 ลองผิดลองถูก
 สอดคลองกับ
กลุมเปาหมาย
 เพื่อใหสามารถ
วิเคราะหไดวาสื่อ
ไหนเปนประโยชน
และเหมาะกับ
องคกร

ตารางที่ 4.16 พบวาผูบริหารระดับปฏิบัติการของบริษัทอสังหาริมทรัพยทั้ง 4 บริษัทได
บรรยายขอมูลการเลือกใชสื่อออนไลนขององคกรซึ่งสามารถสรุปได ดังนี้
1) ประเด็นเรื่องวิธีการผลิตสื่อออนไลนขององคกร พบวากลุมตัวอยาง 3 ใน 4 มีการ
พัฒนาสื่อออนไลนรวมกับบริษัทจากภายนอกในเรื่องการวางโครงสราง และมีการประชุมรวมกัน
กับสวนที่เกี่ยวของเพื่อเลือกใชสื่อออนไลนไดตรงความตองการมากที่สุด และพบวากลุมตัวอยาง
1 ใน 4 นโยบายของผูบ ริห ารมีผลต อการเลือกใช สื่อออนไลนขององค กรมาก และพบวากลุม
ตัวอยาง 3 ใน 4 มีจํานวนพนักงานดานสื่อออนไลน 3-4 คน และกลุมตัวอยาง 1 ใน 4 มีจํานวน
พนักงานดานสื่อออนไลน 14 คน
2) ประเด็นเรื่องเหตุผลในการใชสื่อออนไลนขององคกร พบวากลุมตัวอยาง 3 ใน 4 ให
ความสําคัญกับสื่อออนไลนวาเปนชองทางการสื่อสารที่สอดคลองกับพฤติกรรมและวิถีชีวิตของ
กลุมลูกคา และ 1 ใน 4 ใหเหตุผลวาสื่อออนไลนเปนกระแสความนิยมและเปนสื่อที่สามารถวัดผล
ได
3) ประเด็นเรื่องแนวคิดในการใชสื่อออนไลนขององคกร พบวากลุมตัวอยางเรียนรูการ
ใชสื่อออนไลนโดยเริ่มจากการลองผิดลองถูก และวิเคราะหวาสื่อออนไลนชนิดใดเหมาะสมกับการ
ใชงานขององคกรมากที่สุด และการใชสื่อออนไลนจะตองใชอยางบูรณาการใหสอดคลองกับวิถี
ชีวิตของกลุมเปาหมายที่ใชสื่อออนไลนบอยและนานขึ้น
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ตารางที่ 4.17
ขอมูลเกี่ยวกับประโยชนที่ไดรับจากสื่อออนไลนขององคกร
ขอมูลเกี่ยวกับประโยชนที่ไดรับจากสื่อออนไลนขององคกร
สัมภาษณผูบริหารระดับ
ปฏิบัติการ
บริษัท 1
บริษัท 2
บริษัท 3
บริษัท 4
เชิงปริมาณการทําธุรกิจ  ลูกคาที่มาจากสื่อ
 ชองทางในการ
 การเพิ่มขึ้นของ
 สรางการรับรูของ
อสังหาริมทรัพยของ
สื่อสารกับลูกคา
ลูกคาในดานตาง ๆ
ออนไลนเพิ่มขึ้น
แบรนด
องคกรไดรับประโยชนใด  เปนสวนประกอบที่  ใหขอมูลเพื่อเปน
เพิ่มขึ้น
เชนการเขาใชงาน
จากสื่อออนไลน
เว็บไซต ผูเยี่ยมชม
ชวยใหลูกคา
ชองทางที่นําไปสู
โครงการและสราง
ตัดสินใจซื้อ
การตัดสินใจ
ยอดขาย
 สรางคอมมูนิตี้
 ตนทุนต่ํา
เชิงคุณภาพการทําธุรกิจ  ขอดีขอเสีย หรือผล  เรียนรูพฤติกรรม
 การใชสื่อออนไลน  เพิ่มชองทางในการ
อสังหาริมทรัพยของ
สํารวจความตอง
ของกลุมเปาหมาย
รวมกับสื่อแบบ
สื่อสาร
องคกรไดรับประโยชนใด
การของผูบริโภค
ที่ตองการบาน
ดังเดิมในการ
 มีพื้นที่ไมจํากัดใน
จากสื่อออนไลน
โฆษณา
 เพิ่มชองทางให
 สามารถตอบสนอง
การใหขอมูล
ประชาสัมพันธ
ลูกคาติดตอองคกร
ความตองการได
ขาวสาร
ไดงายขึ้น
อยางถูกตอง

ตารางที่ 4.17 พบวาผูบริหารระดับปฏิบัติการของบริษัทอสังหาริมทรัพยทั้ง 4 บริษัทได
บรรยายขอมูลประโยชนที่ไดรับจากสื่อออนไลนขององคกรซึ่งสามารถสรุปได ดังนี้
1) ประเด็น เชิ งปริมาณการทําธุรกิ จอสังหาริมทรัพย ชององคก รได ประโยชน จากสื่อ
ออนไลน พบวากลุมตั วอย างได รับ ประโยชนลูกคาที่ใ ชสื่อออนไลนใ นการศึ กษาขอมูลเพื่อเป น
สวนประกอบการตัดสินใจซื้อ และเปนชองทางตรงในการสื่อสารหรือสรางความสัมพันธกับลูกคา
2) ประเด็น เชิงคุ ณภาพการทําธุรกิจอสังหาริมทรัพยชององค กรได ประโยชนจ ากสื่อ
ออนไลนพบวากลุมตัวอยางไดรับประโยชนเรื่องการเพิ่มชองทางในการประชาสัมพันธและสื่อสาร
รวมกับสื่อแบบดั่งเดิมทําใหลูกคาสามารถติดตอกับองคกรงายขึ้น และไดเรียนรูพฤติกรรมความ
ตองการของกลุมเปาหมาย
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ตารางที่ 4.18
ขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการสื่อขององคกร
สัมภาษณผูบริหารระดับ
ปฏิบัติการ
องคกรมีการบริหาร
จัดการสื่อออนไลน
อยางไร

บริษัท 1
 ทีมประชุมรวมกับ
ฝายการตลาด
ผูจัดการโครงการ
 หนวยธุรกิจแตละ
หนวยมีงบประมาณ
และสามารถจัดการ
สื่อไดเอง
 เรื่องรองเรียนจาก
สื่ออออนไลนฝาย
ดิจิตอลจะเปน
ศูนยกลาง 3 สวน
3.1 องคกร
3.2 โครงการ
3.3 สวนบริหาร
จัดการอสังหา ฯ

ปญหาและอุปสรรคจาก  การบริหารที่เปน
การใชสื่อออนไลน
อิสระ ของหนวย
อยางไร
ธุรกิจโดยไมผาน
ศูนยกลางทําใหยาก
ในการตามเรื่อง
รองเรียนลูกคา
แนวทางปองกัน หรือ  มีการพัฒนา
แกปญหา
เว็บไซตเพื่อเปน
ศูนยกลางในการรับ
เรื่องจากลูกคา
โดยเฉพาะ

ขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการสื่อขององคกร
บริษัท 2
บริษัท 3
 ทีมประชุมรวมกัน
ตามโจทยที่ไดรับ
 การลองผิดลองถูก
 มีการจัดทําเปน
คูมือสื่อสังคม
ออนไลน
 ตองประชาสัมพันธ
เพื่อเผยแพรสื่อที่
ผลิตดวย
 การรักษาสัมพันธ
กับผูที่สามารถมี
อิทธิพลกับลูกคา
 มีการจัดทําขั้นตอน
หรือแผนรองรับเมื่อ
มีการรองเรียนทาง
สื่อออนไลน

บริษัท 4

 มีการบริหารรวมกัน  มีการกําหนด
2 ฝาย
นโยบายจาก
ฝายประชาสัมพันธ
ผูบริหารและมีการ
ฝายไอที
ประชุมกันในฝาย
 โดยมีประธาน
 สวนเนื้อหาจะตอง
บริษัทเปนผู
สัมพันธกับกิจกรรม
ตัดสินใจ
ทางการตลาดของ
องคกร ปละ 3 ชวง
 ตรวจสอบการ
ทํางานสื่อออนไลน
ทุกวัน
 ขาวสารและ
กิจกรรม จะถูก
วางแผนเดือนตอ
เดือน

 เปนสื่อที่ควบคุมได  เกิดขอผิดพลาดใน
การแสดงผลบน
ยากที่มีทั้งแงดีและ
ไมดี
อินเทอรเน็ต
 สื่อดิจิตอล
 ความลาชาแกไข
เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
ขอผิดพลาด

 เปนสื่อที่ควบคุมได
ยาก
 เปนสื่อที่กระจาย
ขาวไดเร็ว

 ตอบสนองที่รวดเร็ว
และนําขอปญหา
ไปสูการสนทนา
สวนบุคคล
 การทําวิจัยในเรื่อง
พฤติกรรมผูบริโภค
 อบรมและพัฒนา
ความรูพนักงาน
อยางตอเนื่อง

 ปดชองทางในการ
ใชสื่อที่ควบคุม
ไดยาก
 การตอบสนองที่
รวดเร็ว

 ตองมีระบบหลัง
บาน(เจาหนาที่หรือ
ผูดูแลระบบไว
จัดการขอมูล) และ
ไอทีที่เชี่ยวชาญ
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ตารางที่ 4.18 พบวาผูบริหารระดับปฏิบัติการของบริษัทอสังหาริมทรัพยทั้ง 4 บริษัทได
บรรยายขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการสื่อออนไลนขององคกรซึ่งสามารถสรุปได ดังนี้
1) ประเด็นเรื่องการบริหารจัดการสื่อออนไลนขององคกร พบวากลุมตัวอยางมีหลักใน
การบริหารสื่อออนไลนไปในทิศทางเดียวกันโดยฝายออนไลนประชุมรวมกับฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
เพื่อจั ด การตามโจทย ที่ ได รับ โดยบริษั ท ที่ 1 หน วยธรุกิ จ แต ละหน วยมีอิสระในการจั ด การสื่อ
ออนไลนไดเอง แตฝายออนไลนทําหนาที่เปนศูนยกลางของ 3 หนวยงาน องคกร โครงการ และ
สวนบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย บริษัทที่ 2 สื่อออนไลนขององคกรมีการจัดการโดยสวนกลาง
ซึ่งจะมีการจัดทําเปนคูมือสื่อสังคมออนไลน มีการจัดทําขั้นตอนหรือแผนรองรับเมื่อมีเรื่องรองเรียน
ทางสื่อออนไลน และมีกลยุท ธใ นการสรางและรัก ษาความสัมพันธอัน ดีกั บ บุค คลที่สามารถมี
อิทธิพลกับความคิดเห็นลูกคาได บริษัทที่ 3 สื่อออนไลนขององคกรมีการจัดการโดยสวนกลาง และ
มีขั้นตอนประจําวัน ในการตรวจสอบการทํางานสื่อออนไลน มีการวางแผนการประชาสัมพันธใน
สื่อออนไลนแบบเดือนตอเดือน บริษัทที่ 4 สื่อออนไลนขององคกรมีการจัดการโดยสวนกลาง การ
จัดการเนื้อหาในสื่อออนไลนจะตองใหสอดคลองกับกิจกรรมทางการตลาดประจําปขององคกร
2) ประเด็ น เรื่องป ญ หาและอุป สรรคจากการใชสื่อออนไลน พบวากลุมตั วอย างให
ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันวาสื่อออนไลนเปนสื่อที่กระจายขาวไดเร็ว และควบคุมไดยาก
3) ประเด็นเรื่องแนวทางการปองกันหรือแกปญหา พบวาแตละกลุมตัวอยางมีแนวทาง
ในการแกปญหาที่ตางกัน บริษัทที่ 1 มีแนวทางในการพัฒนาเว็บไซตเพื่อรับเรื่องรองเรียนตาง ๆ
โดยเฉพาะ บริษัทที่ 2 มีการจัดทําเปนหนังสือคูมือสื่อออนไลน และพัฒนาความรูของพนักงาน
อยางตอเนื่อง มีการทําวิจัยเรื่องพฤติกรรมผูบริโภคเพื่อตอบสนองความตองการผูบริโภคใหไดมาก
ที่สุด และการตอบสนองที่รวดเร็วเมื่อมีเรื่องรองเรียนมาทางสื่อออนไลนและนําขอปญหาไปสการ
สนทนาสวนบุคคล บริษัทที่ 3 มีการจัดทําระบบหลังบานเพื่อบริหารจัดการสื่อออนไลนขององคกร
บริษัทที่ 4 การตอบสนองตอขอรองเรียนที่รวดเร็ว และปดชองทางในการใชสื่อออนไลนที่ควบคุม
ไดยาก
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ตารางที่ 4.19
ขอมูลเสนอแนะ
สัมภาษณผูบริหารระดับ
ปฏิบัติการ
บทบาทการใชสื่อ
ออนไลนในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยใน
อนาคตเปนอยางไร

ขอมูลเสนอแนะ
บริษัท 1

บริษัท 2

 สื่อออนไลนจะมี
 สื่อออนไลนมีความ
บทบาทเพิ่มขึ้น
สําคัญในหลายสวน
เปนไปตามเทรนด
เชนการสราง
และวิถีชีวิตลูกคาใน
ภาพลักษณ หรือมี
ขณะนั้น
อิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซื้อ ซึ่งใน
อนาคตจะเปน
ชองทางที่สําคัญที่
ทุกคนตองมาใช
และไมควรถูกมอง
วาเปนสวนเสริม
แลว

บริษัท 3

บริษัท 4

 บริษัทอสังหาริมทรัพยตองใชสื่อ
ออนไลนมากขึ้น
เรื่อยๆ ตามกระแส
และเพื่อใหเขาถึง
กลุมลูกคาที่มี
พฤติกรรมใช
อินเทอรเน็ตที่นาน
ขึ้น

 จะมีการแขงขันกัน
มากขึ้น อาจจะ
ทดแทนการใช
สื่อแมสมีเดียอื่น ทํา
ใหธุรกิจอสังหาริมทรัพยตองปรับ
ตัวใหทัน และตอง
ใหสอดคลองกับวิถี
ชีวิตของลูกคา

ตารางที่ 4.19 พบวาผูบริหารระดับปฏิบัติการของบริษัทอสังหาริมทรัพยทั้ง 4 บริษัทได
บรรยายขอมูลเสนอแนะซึ่งสามารถสรุปได ดังนี้
1) ประเด็นเรื่องบทบาทการใชสื่อออนไลนในธุรกิจอสังหาริมทรัพยในอนาคต พบวา
กลุมตัวอยางใหความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน สื่อออนไลนจะมีบทบาทเพิ่มขึ้นใหสอดคลองกับวิถี
ชีวิตของผูบ ริโภคที่ใช สื่อออนไลนบอยและนานขึ้น และพฤติกรรมสื่อออนไลนเพื่อหาขอมูลซึ่งมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
4.4 สรุปความคิดเห็นจากการสัมภาษณพนักงานผูปฏิบตั ิงานดานสื่อออนไลน
ของบริษัทอสังหาริมทรัพย
ผู วิ จั ย ได ทํ า การสั ม ภาษณ พ นั ก งานผู ป ฏิ บั ติ ง านด า นสื่ อ ออนไลน ข องบริ ษั ท
อสังหาริมทรัพย 4 บริษั ท เรื่อง ประโยชน เป าหมาย ขอดี ขอ เสีย วิธีก ารเลื อกใช สื่อออนไลน
และการบริหารจัดการสื่อออนไลนขององคกรซึ่งมีรายละเอียดขอมูลการใชสื่อออนไลนขององคกร
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ตารางที่ 4.20
ขอมูลการใชสื่อออนไลนขององคกร
สัมภาษณพนักงานผู
ปฏิบัติงานดานสื่อ
ออนไลน
องคกรทานมีการใชสื่อ
ออนไลนประเภทใดบาง

ขอมูลการใชสื่อออนไลนขององคกร
บริษัท 1

บริษัท 2

บริษัท 3

บริษัท 4

 เว็บไซต
 โซเชี่ยลมีเดีย
 ออนไลนมีเดียอื่น ๆ

 เว็บไซต
 โซเชี่ยลมีเดีย
 ออนไลนมีเดียอื่นๆ

 เว็บไซต
 โซเชี่ยลมีเดีย
 ออนไลนมีเดียอื่น ๆ

 เว็บไซต
 โซเชี่ยลมีเดีย
 ออนไลนมีเดียอื่น ๆ

องคกรทานใชประโยชน
จากสื่อออนไลนในดาน
ใดบาง

 การประชาสัมพันธ
 สรางภาพลักษณ
องคกร
 ลูกคาสัมพันธ
 ดานการตลาด

 ลูกคาสัมพันธ
 การตลาด

 สงเสริมภาพลักษณ
องคกร
 ลูกคาสัมพันธ
 ประชาสัมพันธ

 ประชาสัมพันธ
องคกร
 การตลาด

โครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพยของ
องคกรทานมีการใชสื่อ
ออนไลนอะไรบาง

 เว็บไซต
 ไมโครบลอก
 โซเชี่ยล เน็ตเวิรค
 มีเดียแชรริ่ง
สําคัญมาก

 เว็บไซต
 ไมโครบลอก
 โซเชี่ยล เน็ตเวิรค
 มีเดียแชรริ่ง
สําคัญมาก

 เว็บไซต
 ไมโครบลอก
 โซเชี่ยล เน็ตเวิรค
 มีเดียแชรริ่ง
ปานกลาง

 เว็บไซต
 มีเดียแชรริ่ง

 เปนผูนํานวัตกรรม
 เขาถึงบุคคลไดงาย
 ลูกคากลุม
เปาหมาย
 คาใชจายต่ํา

 เปนหนึ่งใน IMC
ขององคกร
 การซื้อสื่อ
กลางแจง 70 แหง
เพื่อประชาสัมพันธ
เว็บไซตองคกร

 สรางภาพลักษณ
 เทรนด

 ลดตนทุนดาน
โฆษณา
ประชาสัมพันธ
 ผลตอบรับ
 ยอดจองเพิ่ม

 ชวยไดมาก

 ชวย

 มีอิทธิพลปานกลาง

 ชวยไดมาก

 การประชาสัมพันธ
 การบริการลูกคา
 ดานการใหขอมูล
 การตลาด
 เปนชองทางติดตอ
ระหวางลูกคากับ
องคกร ตลอด 24
ชม

 การใชสื่อดิจิตอล
ในการทํางาน
 การประสานงาน
ภายในองคกร
รวดเร็วขึ้น

 เปนชองทางในการ
สื่อสารกับลูกคาใน
บางสวน

 เปนชองทางในการ
สื่อสารที่สะดวก
 ลดตนทุนดานตาง ๆ
 การตลาด

โครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพยของ
องคกรทานให
ความสําคัญกับการใชสื่อ
ออนไลนมากนอยเพียงใด

สื่อออนไลนสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานในองคกรมาก
นอยเพียงใด
อยางไรบาง

มากขึ้น
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ตารางที่ 4.20 พบวาพนักงานผูปฏิบัติงานดานสื่อออนไลนของบริษัทอสังหาริมทรัพย
ทั้ง 4 บริษัทไดบรรยายขอมูลการใชสื่อออนไลนขององคกรซึ่งสามารถสรุปได ดังนี้
1) ประเด็นเรื่องประเภทสื่อออนไลนขององคกร พบวากลุมตัวอยางมีการใชสื่อออนไลน
ไปในทิศทางเดียวกัน สามารถแบงได 2 กลุม คือสื่อออนไลนแบบดั้งเดิม เชนเว็บไซต และสื่อแบบ
เครือขายสัง คมออนไลน เช นไมโครบลอก โซเชี่ยลเน็ต เวิรค มีเดีย แชรริ่ง นอกจากนี้พบวากลุม
ตัวอยางมีการใชออนไลนมีเดียอื่น ๆ เพื่อเสริมประสิทธิภาพการทํางานของสื่อออนไลนหลัก
2) ประเด็นเรื่ององคกรใชประโยชนจากสื่อออนไลนในดานใด พบวากลุมตัวอยางให
ความสําคัญกับการใชประโยชนจากสื่อออนไลน เพื่อการสรางความสัมพันธลูกคา การสงเสริมการ
ขาย และเปนสื่อประชาสัมพันธเพื่อสรางภาพลักษณที่ดี
3) ประเด็นเรื่องโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยมีการใชสื่อออนไลนอะไรบาง พบวา
กลุมตัวอยาง 3 ใน 4 มีการใชสื่อออนไลนประเภท เว็บไซต ไมโครบลอก โซเชียลเน็ตเวิรค มีเดีย
แชรริ่ง และกลุมตัวอยางที่เหลือใชสื่อออนไลนประเภท เว็บไซต มีเดียแชรริ่ง
4) ประเด็นเรื่องโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยขององคกรใหความสําคัญกับการใชสื่อ
ออนไลนมากนอยเพียงไร พบวากลุมตัวอยาง 3 ใน 4 ใหความสําคัญการใชสื่อออนไลนในระดับ
มาก เนื่องจากสื่อออนไลนจัดเปนหนึ่งในกระบวนการใชสื่ออยางบูรณาการขององคกรที่ชวยเสริม
ภาพลั ก ษณ อ งค ก ร สามารถสร า งกระแสตอบรั บ ได ดี โดยมี ต น ทุ น ในการผลิ ต และการ
ประชาสัมพันธที่ต่ํา และกลุมตัวอยาง 1 ใน 4 พบวาโครงการใหความสําคัญกับการใชสื่อออนไลน
ในระดับปานกลาง โดยมีการใชสื่อออนไลนตามกระแสนิยมเพื่อสรางภาพลักษณองคกร
5) ประเด็นเรื่องสื่อออนไลนสนับสนุนการปฏิบัติงานในองคกรมากนอยเพียงใด พบวา
กลุมตัวอยาง 3 ใน 4 ใหความเห็นวาสื่อออนไลนสนับสนุนการปฏิบัติงานในระดับที่มาก โดยการ
นําสื่อออนไลนมาประยุกตใชกับการทํางาน เชน ดานการสื่อสารระหวางลูกคากับองคกร ดานการ
ประชาสัมพัน ธ ด านการบริก ารลูกค า ด านการสงเสริมการขาย และการใช สื่อออนไลน ใ นการ
ทํางานภายในองค กรที่ ชวยใหก ารประสานงานรวดเร็วขึ้น และกลุมตัวอยาง 1 ใน 4 พบวาสื่อ
ออนไลนสนับสนุนการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง โดยใชสื่อออนไลนเพื่อเปนชองทางสวนหนึ่ง
ในการสื่อสารกับลูกคา
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ตารางที่ 4.21
ขอมูลเกี่ยวกับเปาหมายการใชสื่อออนไลนขององคกร
สัมภาษณพนักงานผู
ปฏิบัติงานดานสื่อ
ออนไลน
เปาหมายในการใชสื่อ
ออนไลนในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยของ
องคกร

ขอมูลเกี่ยวกับเปาหมายการใชสื่อออนไลนขององคกร
บริษัท 1
 สรางภาพลักษณ
 ใหผูบริโภคเห็น
สินคาบอยที่สุด
 ใชงานงายขึ้น
 เพิ่มยอดขาย

บริษัท 2
 สื่อสารองคกร
 การสราง
ภาพลักษณ
 สงเสริมการขาย

ในเชิงปริมาณการใชสื่อ  ชวยไดมาก
 ชวย
ออนไลนขององคกรทาน
ชวยใหบรรลุเปาหมายของ
องคกรหรือไม
อยางไร
 การขายผลิตภัณฑ
 ภาพลักษณที่ดี
มาจากสื่อออนไลน
 แบรนดเปนที่รูจัก
50 %
เพิ่มขึ้น
 จํานวนผูใชงานสื่อ  จํานวนผูใชงานสื่อ
ออนไลนเพิ่มขึ้นใช
ออนไลนแลวสนใจ
เปนชองทางติดตอ
ซื้อเพิ่มขึ้น
กับองคกร
 การใชสื่อออนไลน
เพื่ออํานวยความ
สะดวกลูกคา
3 ในเชิงคุณภาพการใชสื่อ
ออนไลนขององคกรทาน
ชวย
ชวย
ชวยใหบรรลุเปา
(แตยังตองปรับปรุง)
หมายขององคกรหรือไม

บริษัท 3

บริษัท 4

 สรางภาพลักษณ
 ลูกคาสัมพันธ
 กระตุนยอดขาย

 ใหขอมูลขาวสาร
 สื่อสารองคกร
 สรางภาพลักษณ
 สงเสริมกิจกรรม
การตลาด

 คอนขางมีอิทธิพล

 ชวยไดสวนหนึ่ง

 การใชสื่อแบบ
บูรณาการกัน
ระหวางสื่อแบบ
ดั้งเดิมและสื่อ
ออนไลนจะทําให
กระบวนการสื่อสาร
ขององคกรมี
ประสิทธิภาพมาก
 จํานวนผูใชงาน
เพิ่มขึ้น

 เมื่อลูกคามีการ
ลงทะเบียน และนัด
วันเยี่ยมชมมี
เปอรเซ็นตความ
สําเร็จในการซื้อสูง
 จํานวนผูใชงานสื่อ
ออนไลนสูงขึ้น
100 % ในป 2553

ชวย

ชวย
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ตารางที่ 4.21 (ตอ)
สัมภาษณพนักงานผู
ปฏิบัติงานดานสื่อ
ออนไลน
อยางไร

ขอมูลเกี่ยวกับเปาหมายการใชสื่อออนไลนขององคกร
บริษัท 1

บริษัท 2

บริษัท 3

 การทําสื่อออนไลน  ลูกคาสามารถ
 ลูกคาสามารถ
ใหตอบสนอง
ติดตอองคกร หรือ
ติดตอกับองคกรได
ความตองการของ
องคกรเขาถึงลูกคา
เร็วและงายขึ้น
ทุกกลุม
ไดงายขึน้
(การดูขอมูลบนสื่อ  มีชองทางที่
หลากหลายในการ
ออนไลนดูไดไม
สื่อสาร
งายเทากับโบวชัวร
 การมีปฏิสัมพันธกับ
ในกระดาษ และ
ลูกคาในเครือขาย
ขอมูลโครงการ
อยางตอเนื่อง
ใหมลาชาอาจทํา

บริษัท 4
 สื่อออนไลนสามารถ
ใชงานไดงาย
 ขอมูลรายละเอียด
ครบถวนมากกวา
คูแขง

ใหลูกคาหาขอมูล
ไมพบ)

ตารางที่ 4.21 พบวาพนักงานผูปฏิบัติงานดานสื่อออนไลนของบริษัทอสังหาริมทรัพย
ทั้ง 4 บริษัทไดบรรยายขอมูลเกี่ยวกับเปาหมายการใชสื่อออนไลนขององคกรซึ่งสามารถสรุปได
ดังนี้
1) ประเด็น เรื่องเป าหมายในการใชสื่อออนไลนใ นธุรกิจ อสังหาริมทรัพย ขององคก ร
พบวากลุมตั วอย างใหค วามเห็ นไปในทิศทางเดีย วกัน ในเรื่องการสื่อสารเพื่อสรางภาพลักษณ
องคกร และการสงเสริมการขาย
2) ประเด็นเชิงปริมาณการใชสื่อออนไลนชวยใหบรรลุเปาหมายขององคกรหรือไม กลุม
ตัวอยางใหความเห็นวาการใชสื่อแบบบูรณาการกันระหวางสื่อแบบดั้งเดิมและสื่อออนไลนจะทํา
ใหกระบวนการสื่อสารขององคกรมีประสิทธิภาพมาก และมีผลชวยใหบรรลุเปาหมายเชิงปริมาณ
ขององค ก ร พบวาจํ านวนผูใช ง านสื่อออนไลน ขององค กรกลุมตัวอย างมีป ริมาณเพิ่มขึ้น อย าง
ตอเนื่อง สื่อออนไลน เป นช องทางในการอํานวยความสะดวกในติด ตอกับ องคก รในด านตาง ๆ
เชน การคนหาขอมูลโครงการ กิจกรรมทางการตลาด การลงทะเบียนเพื่อเยี่ยมชมโครงการ สงผล
ใหมีความเปนไปไดในความสําเร็จในการซื้อสูง
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3) ประเด็น เชิ งคุ ณภาพการใชสื่อออนไลน ชวยให บรรลุเปาหมายขององคกรหรือไม
พบวากลุมตัวอยางใหความเห็นไปในทิศทางเดียวกันวาสื่อออนไลนมีผลชวยใหบรรลุเปาหมายเชิง
คุณภาพขององคกร การทําสื่อออนไลนขององคกรเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา การทํา
ใหสื่อออนไลน สามารถใชง านไดงายมีรายละเอีย ดครบถวน เพิ่มช องทางที่ หลากหลายในการ
เขาถึงกลุมเปาหมายที่รวดเร็วและงายขึ้น การมีปฏิสัมพันธที่ดีกับลูกคาในเครือขายอยางตอเนื่อง
ซึ่งสงผลถึงภาพลักษณขององคกรที่ดี
ตารางที่ 4.22
ขอมูลเกี่ยวกับวิธกี ารเลือกใชสื่อออนไลนขององคกร
สัมภาษณพนักงานผู
ปฏิบัติงานดานสื่อ
ออนไลน
องคกรทานใครเปนผู
ตัดสินใจในการเลือกใช
สื่อออนไลน

ขอมูลเกี่ยวกับวิธีการเลือกใชสื่อออนไลนขององคกร
บริษัท 1

บริษัท 2

 ประชุมรวมกันในทีม
 สวนที่เกี่ยวของ

 ทีมดิจิตอล
 ผูจัดการโครงการ
 การตลาด
 ดีไซนเนอร

บริษัท 3
 ประชาสัมพันธ
 ไอที

บริษัท 4
 นโยบาย
 ทีมสื่อสารองคกร

ตารางที่ 4.22 พบวาพนักงานผูปฏิบัติงานดานสื่อออนไลนของบริษัทอสังหาริมทรัพย
ทั้ง 4 บริษัทไดบรรยายขอมูลเกี่ยวกับวิธีการเลือกใชสื่อออนไลนขององคกรซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
1) ประเด็นเรื่ององคกรทานใครเปนผูตัดสินใจในการเลือกใชสื่อออนไลน พบวากลุม
ตัวอยางมีการพัฒนาสื่อออนไลนโดยการประชุมรวมกันกับสวนที่เกี่ยวของเพื่อเลือกใชสื่อออนไลน
ไดตรงความตองการมากที่สุด และพบวากลุมตัวอยาง 1 ใน 4 นโยบายของผูบริหารมีผลตอการ
เลือกใชสื่อออนไลนขององคกร
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ตารางที่ 4.23
ขอมูลเกี่ยวกับประโยชนที่ไดรับจากสื่อออนไลนขององคกร
สัมภาษณพนักงานผู
ปฏิบัติงานดานสื่อ
ออนไลน
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย
องคกรทานไดรับ
ประโยชนจากการใชสื่อ
ออนไลนอยางไร

ผลตอบรับจากการใชสื่อ
ออนไลนเปนอยางไร

ขอมูลเกี่ยวกับประโยชนที่ไดรับจากสื่อออนไลนขององคกร
บริษัท 1
 เว็บไซต เปนชอง
ทางในการใหขอมูล
และสื่อสารของ
ลูกคากับองคกร
 ไมโครบลอก เชน
ทวิตเตอร เพื่อ
สรางความสัมพันธ
และเปนชองทาง
สื่อสารอีกทางหนึ่ง
(แจงขาว)เพื่อให
เขาถึงลูกคาไดมาก
ขึ้น
 โซเชี่ยล เน็ตเวิรค
เชน เฟสบุค เพื่อ
สรางความสัมพันธ
กับลูกคา
 มีเดียแชรริ่ง เชน
ยูทูป เพื่อการ
ประชาสัมพันธ
องคกรและ
โครงการ
 สื่อออนไลนอื่น ๆ
ผลตอบรับดี
 แบรนดเปนที่รูจัก
 ลูกคาจดจําและเขา
เว็บไซตไดโดยตรง

บริษัท 2

บริษัท 3

 เว็บไซต เปนชอง
ทางในการใหขอมูล
และเปนชองทาง
สื่อสารระหวาง
ลูกคากับองคกร
 ไมโครบลอก เชน
ทวิตเตอร เพื่อแจง
ขาวสาร และ สราง
สัมพันธกับลูกคา
 เว็บไซต เปนชอง
 โซเชี่ยล เน็ตเวิรค
ทางสื่อสาร
เชน เฟสบุค เพื่อ
ประชาสัมพันธ และ
สรางความสัมพันธ
ใหขอมูลลูกคา
กับลูกคา
 ไมโครบลอก เชน
ทวิตเตอร เพื่อแจง  มีเดียแชรริ่ง เชน
ยูทูป เพื่อการ
ขาวสาร
โฆษณา และ
 โซเชี่ยล เน็ตเวิรค
ประชาสัมพันธ
เชน เฟสบุค เพื่อ
สรางคอมมูนิตี้ และ  สื่อออนไลนอื่น ๆ
สงเสริมการขาย
 มีเดียแชรริ่ง เชน
ยูทูป เพื่อนําเสนอ
ไฟลพรีเซ็นตเทชั่น
 สื่อออนไลนอื่น ๆ
ผลตอบรับดี
มีอิทธิพลตอลูกคา
 สื่อดิจิตอล
 เปนชองทางในหา
ลูกคาใหมๆ
 เปนชองทางในการ
เขาถึงลูกคา
 เปนชองทางในการ
สื่อสาร
 บริการหลังการขาย

บริษัท 4
 เว็บไซต เปนชอง
ทางการสื่อสาร
 เปนชองทางให
ขอมูล
 เปนสวนตอนรับ
 เปนชองทางที่
นําไปสูการเยี่ยมชม
โครงการ และ
ตัดสินใจซื้อในที่สุด
 มีเดียแชรริ่ง เชน
ยูทูป เพื่อการ
โฆษณา
ประชาสัมพันธ และ
การทําพรีเซนต
เทชั่น
 สื่อออนไลนอื่น ๆ

ผลตอบดี

 อันดับหนึ่งของกลุม  ภาพลักษณของ
 เปนชองทางที่ลูกคา
อสังหาริมทรัพยที่มี
แบรนดที่ดูแตกตาง
ใหติดตอกับองคกร
คนติดตามมาก
จากแบรนดอื่นมาก
เพิ่มขึ้น
ที่สุด
ขึ้น
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ตารางที่ 4.23 พบวาพนักงานผูปฏิบัติงานดานสื่อออนไลนของบริษัทอสังหาริมทรัพย
ทั้ง 4 บริษัทไดบรรยายขอมูลเกี่ยวกับประโยชนที่ไดรับจากสื่อออนไลนขององคกรซึ่งสามารถสรุป
ไดดังนี้
1) ประเด็ นเรื่องธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไดรับประโยชนจากการใช สื่อออนไลนอยางไร
พบวากลุมตัวอยางไดรับประโยชนจากชองทางการสื่อสารกับกลุมเปาหมายที่หลากหลายขึ้น เชน
เว็บไซต เปนชองทางในการประชาสัมพันธและใหขอมูลลูกคา
ไมโครบล อ กกิ้ ง เป น ช อ งทางในการแจ ง ข า วสาร และเป น ช อ งทางในการสร า ง
ความสัมพันธลูกคา เชนทวิตเตอร
โซเชี่ยลเน็ตเวิรค เปนชองทางในการสรางสังคมออนไลนเพื่อสรางความสัมพันธลูกคา
กับองคกรใหมีความใกลชิดกันมากขึ้น เชนเฟสบุค
มีเ ดี ย แชรริ่ง เป น ช องทางในการทํ าโฆษณาประชาสัม พัน ธ หรือการนํ าเสนอไฟล
พรีเซนตเทชั่นตาง ๆ เชนยูทูป
สื่ อ ออนไลน อื่ น ๆ พบว า กลุ ม ตั ว อย า งมี ก ารนํ า สื่ อ ผสม เช น อี เ มล แชทออนไลน
โมบายแอพพลิเคชั่น แกตเจ็ต และเทคนิคตาง ๆ มาเสริมประสิทธิภาพการใชงานสื่อออนไลน เชน
การทํา SEM SEO SMO Banner QR code
ตารางที่ 4.24
ขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการสื่อขององคกร
สัมภาษณพนักงานผู
ปฏิบัติงานดานสื่อ
ออนไลน
ทานไดรับความรวมมือ
จากสวนงานที่เกี่ยวของ
เปนอยางไร

ขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการสื่อขององคกร
บริษัท 1

บริษัท 2

บริษัท 3

บริษัท 4

 ปานกลาง
 ไดรับความรวมมือดี  ได รั บ ความร ว มมื อ  ไดรับความรวมมือดี
จากหนวยงานตางๆ
 ข อ มู ล โครงการที่  พนั ก งานในองค ก ร
ใหความสําคัญ และ
ส ง มาจากหน ว ย
พรอมที่จะชวยเหลือ
ธุรกิจลาชา
อยางเต็มที่
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ตารางที่ 4.24 (ตอ)
สัมภาษณพนักงานผู
ปฏิบัติงานดานสื่อ
ออนไลน
การบริหารจัดการสื่อ
ออนไลนขององคกรทานมี
การบริหารจัดการอยางไร

ขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการสื่อขององคกร
บริษัท 1

บริษัท 2

บริษัท 3

บริษัท 4

 ต อ ง ต อ บ ส น อ ง  ใช สื่ อ อย า งบู ร ณา  วิ เ ค ราะห ห าสื่ อ ที่  จํากัดชองทางการ
อยางรวดเร็ว
การ
เหมาะสมกับองคกร
สื่อสาร ที่เปนสื่อ
แบบ Two-way
 เป น กระบวนการ  การจัดการอยางมี  ความแตกตาง
communication
ท า ง ธุ ร กิ จ ที่ มี  กลยุทธ
 มีการทํางานรวมกัน
ขั้ น ตอนทํ า งานที่
ร ะ ห ว า ง ฝ า ย  การตอบเรื่องตาง ๆ
ชัดเจน
บนออนไลน จะตอ ง
ประชาสัมพันธ และ
ออกจากสว นกลาง
ฝายไอที
ทั้งหมด

ปญหาและอุปสรรคจาก
การใชงานสื่อออนไลน
อยางไร

 เปนสื่อที่ควบคุม
ไดยาก
 โครงสรางพื้นฐาน
 ไมมีหนวยงาน
สถิติกลางในการ
วัดผล

 เปนสื่อที่กระจาย
ขาวไดรวดเร็ว
 การบริหารวิกฤติ

มีวิธีการแกปญหาอยางไร

 ตองเพิ่มพนักงาน
ใหเพียงพอ
 ลองผิดลองถูก

 มีการวางแผนการไว  ติดตามตลอดเวลา
โดยเฉพาะชวงเปด
ลวงหนา และมีการ
โครงการใหม
ทําคูมือการใชสื่อ
ออนไลนขององคกร

 การตอบสนองที่
 เปนสื่อที่กระจาย
ลาชาในการใชสื่อ
ขาวรวดเร็ว
ออนไลนของ
 ควบคุมไดยาก
พนักงานใหมประจํา
 เปนสื่อที่ออนไลนได
โครงการ
ตลอด 24 ชม
 การทํางานผิดปกติ
ภายหลังอัพโหลด
 ติดตอและติดตาม
กับลูกคาโดยตรง
แลวแจงไปทาง
หนวยงานที่
รับผิดชอบแกไข
 ติดตามและ
ตรวจสอบอยูเสมอ

ตารางที่ 4.24 พบวาพนักงานผูปฏิบัติงานดานสื่อออนไลนของบริษัทอสังหาริมทรัพย
ทั้ง 4 บริษัทไดบรรยายขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการสื่อออนไลนขององคกรซึ่งสามารถสรุปได
ดังนี้
1) ประเด็นเรื่องความรวมมือจากสวนที่เกี่ยวของ พบวากลุมตัวอยาง 3 ใน 4 ที่มีการ
บริหารจัดการสื่อออนไลนจากสวนกลางจะไดรับความรวมมือจากสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของในระดับดี
แตพบวากลุมตัวอยาง 1 ใน 4 ที่ใหอํานาจในการจัดการและบริหารสื่อออนไลนกับหนวยธุรกิจเอง
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จะไดรับความรวมมือจากสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของในระดับปานกลาง เนื่องจากมีความลาชาในการ
สงขอมูล
2) ประเด็น เรื่องการบริหารจัด การสื่อออนไลนขององคก ร พบวากลุมตัวอย างมีการ
บริหารจัดการสื่อออนไลนที่แตกตางกัน
บริ ษั ท 1 จะมีก ารกํ า หนดกระบวนการเป น ขั้น ตอนการทํ า งานที่ ชั ด เจน และต อ ง
ตอบสนองอยางรวดเร็ว
บริษัท 2 จะมีการใชสื่ออยางบูรณาการ และมีการจัดการอยางมีกลยุทธ
บริษัท 3 จะมีการวิเคราะหรวมกับฝายประชาสัมพันธและฝายไอทีหาประเภทสื่ออน
ไลนที่เหมาะสมกับองคกรที่สุด แตตองสรางความแตกตางออกจากคูแขงทางธุรกิจ
บริษัท 4 เนื้อหาตาง ๆ บนสื่อออนไลนจะตองออกมาจากสวนกลางเทานั้น และจํากัด
ชองทางการสื่อสารออนไลนที่เปนการสื่อสารแบบสองทางทั้งหมด
3) ประเด็นเรื่องปญหาและอุปสรรคจากการใชงานสื่อออนไลน พบวากลุมตัวอยางให
ความเห็นในทิศทางเดียวกันในเรื่องสื่อออนไลนเปนสื่อที่กระจายขาวไดอยางรวดเร็วและควบคุมได
ยาก และกลุมตัวอยางใหความเห็นเพิ่มเติมโดยสามารถสรุปไดดังนี้
บริษัท 1 ประเทศไทยไมมีหนวยงานทางสถิติกลางในการวัดผลการใชงานสื่อออนไลน
และระบบโครงสรางพื้นฐานยังคงเปนอุปสรรคในการเขาถึง หรือพัฒนาสื่อออนไลนเปนไปไดชา
บริษัท 2 การบริหารวิกฤติตาง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ
บริษัท 3 เปนสื่อที่สามารถเขาถึงไดตลอด 24 ชั่วโมง
บริษัท 4 การทํางานที่ผิดปกติ และความชํานาญของพนักงาน
4) ประเด็นเรื่องวิธีการแกปญหา พบวากลุมตัวอยางมีวิธีแกปญหาที่แตกตางกัน ดังนี้
บริษัท 1 องคกรมีการรับพนักงานเพิ่มเพื่อใหเพียงพอกับงานที่เพิ่มขึ้น และการทดลอง
ใชสื่อออนไลนชนิดใหม ๆ ภายในองคกรเพื่อใหสามารถวิเคราะหความเหมาะสมในการนําไปใช
บริษัท 2 มีการวางแผนในการบริหารวิกฤติไวลวงหนา โดยมีการจัดทําหนังสือคูมือการ
ใชงานสื่อออนไลนขององคกร
บริษัท 3 ทีมงานมีการควบคุมและติดตามอยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะชวงเปดโครงการ
ใหม
บริษัท 4 สวนกลาง ฝายประชาสัมพันธจะทําหนาติดตอโดยตรงกับลูกคาและเปนผู
ประสานงานเพื่อใหลูกคาสามารถแกไขอยางรวดเร็ว
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ตารางที่ 4.25
ขอมูลเสนอแนะ
สัมภาษณพนักงานผู
ปฏิบัติงานดานสื่อ
ออนไลน
บทบาทการใชสื่อออนไลน
ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย
ในอนาคตเปนอยางไร

ขอมูลเสนอแนะ
บริษัท 1
 แขงขันกันรุนแรง
ขึ้น
 เปนเทคโนโลยีที่
ชวยใหลูกคาเจอ
เรางายขึ้น
 ตองทําวิจัยเพิ่ม
เพื่อใหตอบสนอง
กับพฤติกรรม
ผูบริโภคที่สุด

บริษัท 2

บริษัท 3

 การแขงขันกัน
 สื่อจะมีอิทธิพลมาก
รุนแรงขึ้น จะหันมา
ขึ้นอนาคต
ใชสื่อออนไลนเพื่อ
เทคโนโลยีจะ
ประโยชนทางธุรกิจ
พัฒนาไปเปนสวน
กันมากขึ้น แตจะ
หนึ่งของผูบริโภค
ประสบความสําเร็จ
หรือไม ขึ้นอยูกับวา
มีวิธีการใชสื่อ
ออนไลนอยางไร
ฉะนั้นบริษัท
อสังหาริมทรัพยตอง
เริ่มมองการใชสื่อ
ออนไลนอยางมีกล
ยุทธมากขึ้น

บริษัท 4
 ธุรกิจอสังหาริมทรัพยมีระยะ เวลา
ซื้อที่นาน การให
ขอมูลเพื่อประกอบ
การตัดสินใจซื้อเปน
สิ่งสําคัญ สื่อออนไลนเปนสื่อที่ได
เปรียบสื่อแบบอื่น ๆ
ที่สามารถใหขอมูล
ไดอยางไมจํากัด
 เว็บไซตตองสนับ
สนุนการทํางานได
มากขึ้น และขอมูลที่
ลูกคาตองการตอง
ปรากฎเร็วที่สุด
และยุงยากนอยลง

ตารางที่ 4.25 พบวาพนักงานผูปฏิบัติงานดานสื่อออนไลนของบริษัทอสังหาริมทรัพย
ทั้ง 4 บริษัทไดบรรยายขอมูลเสนอแนะซึ่งสามารถสรุปได ดังนี้
1) ประเด็นเรื่องบทบาทการใชสื่อออนไลนในธุรกิจอสังหาริมทรัพยในอนาคต พบวา
กลุมตัวอยางไดใหความเห็นวาอสังหาริมทรัพยเปนธุรกิจที่มีระยะเวลาในการซื้อที่นาน เทคโนโลยี
จะชวยใหผูบริโภคสามารถศึกษาขอมูลและพบเจอธุรกิจขององคกรงายขึ้น ทามกลางกระแสการ
แขงขันที่รุนแรง ซึ่งสื่อออนไลนจะมีอิทธิพลมากและจะกลายเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตผูบริโภค แต
การที่จะใชสื่อออนไลนใหประสบความสําเร็จ บริษัทอสังหาริมทรัพยจะตองมีการทําวิจัยกลยุทธ
เพื่อใชสื่อออนไลนใหเปนเครื่องมือในการเขาถึงกลุมผูบริโภค เชนเว็บไซตตองสนับสนุนการทํางาน
ขององคก รไดมากขึ้น ใชง านได งายขึ้น ผูบ ริโภคสามารถค นหาขอมูลที่ ตองการในระยะเวลาที่
รวดเร็ว ฉะนั้นบริษัทอสังหาริมทรัพยตองใชสื่อออนไลนอยางมีกลยุทธมากขึ้น
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4.5 การวิเคราะหเปรียบเทียบความเขาใจในสื่อออนไลนของพนักงาน
ดานสื่อออนไลนของบริษัทอสังหาริมทรัพย
สรุ ป ผลการวิเ คราะห เ ปรี ย บเที ย บความเขา ใจในสื่ อ ออนไลน ข องผูบ ริ ห ารระดั บ
ปฏิบัติการและพนักงานผูปฏิบัติงานดานสื่อออนไลนของบริษัทอสังหาริมทรัพย
ตารางที่ 4.26
ผลสรุปการวิเคราะหเปรียบเทียบความเขาใจในสื่อออนไลนพนักงาน
ดานสื่อออนไลนของบริษัทอสังหาริมทรัพย บริษัท 1
ขอมูลเปรียบเทียบความเขาใจในสื่อออนไลนของ
ของพนักงานในองคกร บริษัท 1
ขอมูลทั่วไป

ขอมูล
วัตถุประสงค
ประเภท

ขอมูลการใชสื่อ
ออนไลนขององคกร

ผูบริหาร

ผูบริหารระดับปฏิบัติการ ฝายการตลาดดิจิตอล

พนักงาน

พนักงานระดับปฏิบัติการ ฝายการตลาดดิจิตอล

ผูบริหาร

การประชาสัมพันธ สรางภาพลักษณ การตลาด

พนักงาน

การประชาสัมพันธ สรางภาพลักษณ ลูกคาสัมพันธ การตลาด

ผูบริหาร
พนักงาน

ประเภทสื่อออนไลน เว็บไซต โซเชี่ยลมีเดีย ออนไลนมีเดียอื่น
ประเภทสื่อออนไลน เว็บไซต โซเชี่ยลมีเดีย ออนไลนมีเดียอื่น
สําคัญมาก
พฤติกรรมผูบริโภคในการใชสื่อออนไลน
สําคัญมาก
ภาพลักษณ การเขาถึงกลุมเปาหมาย ตนทุนต่ํา
มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ

ผูบริหาร
ความสําคัญ
พนักงาน
สงผลตอ
รายได

ขอมูลเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับเปาหมาย
การใชสื่อออนไลน
ขององคกร
ขอมูลเกี่ยวกับการ
เลือกใชสื่อออนไลน
องคกร

เปาหมาย
เชิงปริมาณ
เปาหมาย
เชิงคุณภาพ
การผลิตสื่อ

สรุปเปรียบเทียบความเห็น

ผูบริหาร
พนักงาน
ผูบริหาร
พนักงาน
ผูบริหาร
พนักงาน
ผูบริหาร
พนักงาน

สงผล
เพิ่มจํานวนผูใชสื่อออนไลน
จํานวนผูใชงานสื่อออนไลนแลวสนใจซื้อเพิ่มขึ้น
ขอมูลและเนื้อหาตรงตามความตองการผูบริโภค
การทําใหสื่อออนไลนตอบสนองความตองการของทุกกลุม
ทีมประชุมรวมกับฝายการตลาด และผูจัดการโครงการ และมี
การจางบริษัทภายนอกรวมผลิตสื่อในตอนเริ่มตน
ประชุมรวมกันในทีมและสวนที่เกี่ยวของ

ผล

สอดคลอง
สอดคลอง

สอดคลอง

สอดคลอง

สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
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ตารางที่ 4.26 (ตอ)
ขอมูลเปรียบเทียบความเขาใจในสื่อออนไลนของ
ของพนักงานในองคกร บริษัท 1
ขอมูลเกี่ยวกับ
ประโยชนที่ไดรับจาก
สื่อออนไลนของ
องคกร

เปาหมาย
เชิงปริมาณ
เปาหมาย
เชิงคุณภาพ
บริหาร
จัดการสื่อ
ออนไลน

ขอมูลเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการสื่อ
ออนไลนขององคกร

ปญหา
ปองกัน

ขอเสนอแนะ

บทบาทสื่อ
ออนไลน
ในอนาคต

สรุปเปรียบเทียบความเห็น

ผูบริหาร

ลูกคามาจากสื่อออนไลนเพิ่มขึ้น

พนักงาน

เปนชองทางที่หลากหลายในการเขาถึงลูกคา

พนักงาน

ขอดีขอเสียและผลตอบรับของลูกคา และเพิ่มชองทางติดตอ
องคกรไดงายขึ้น
สรางการจดจํา

ผูบริหาร

ฝายดิจิตอลเปนศูนยกลางขอมูล

พนักงาน

มีกระบวนการและขั้นตอนการทํางานที่ชัดเจน

ผูบริหาร

พนักงาน
ผูบริหาร
พนักงาน

การบริหารที่เปนอิสระของหนวยธุรกิจ ทําใหยากในการตาม
เรื่องรองเรียนลูกคา
เปนสื่อที่ควบคุมไดยาก โครงสรางพื้นฐาน สถิติกลาง
การพัฒนาเว็บไซตที่เปนศูนยกลางในการรับเรื่องรองเรียน
เพิ่มพนักงานใหเพียงพอ

ผูบริหาร

มีบทบาทเพิ่มขึ้นเปนไปตามวิถีชีวิตลูกคา

ผูบริหาร

พนักงาน

ผล

สอดคลอง

สอดคลอง

สอดคลอง

แตกตาง
แตกตาง

สื่อออนไลนเปนเทคโนโลยีที่จะชวยใหเขาถึงลูกคางายขึ้น และ สอดคลอง
ตอบสนองกับพฤติกรรมผูบริโภคทามกลางการแขงขันจะรุนแรง

จากตารางที่ 4.26 พบวาความเขาใจในสื่อออนไลน พนัก งานด านสื่อออนไลน ของ
บริษัทอสังหาริมทรัพย บริษัท 1 สามารถสรุปได ดังนี้
1) ประเด็นเรื่องขอมูลการใชสื่อออนไลนขององคกร พบวาพนักงานดานสื่อออนไลนมี
ความเห็ นในทิ ศ ทางที่ สอดคลองกั น วา วัต ถุ ป ระสงค ใ นการใช สื่อออนไลน ขององค กรเพื่อการ
ประชาสัมพันธ สรางภาพลักษณที่ดี และการสรางความสัมพันธกับผูบริโภคใหใกลชิดยิ่งขึ้น เพื่อ
สงเสริมการตลาดขององคกร โดยประเภทสื่อออนไลนที่องคกรใชสามารถแบงออกได 2 ประเภท
สื่อออนไลนแบบดั้งเดิม และแบบสื่อเครือขายสังคมออนไลน และพบวามีการใชเครื่องมือสื่อผสม
และเทคนิคตาง ๆ รวมกับการใชสื่อออนไลนหลัก โดยองคกรใหความสําคัญในการใชสื่อออนไลน
ในระดับที่สําคัญมาก เนื่องจากเปนสื่อที่สอดคลองกับพฤติกรรมและวิถีชีวิตของกลุมเปาหมาย
สงเสริมสรางภาพลักษณ และมีตนทุนในการผลิตที่ต่ํา โดยสื่อออนไลนมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
ซื้อในลักษณะการคอมเฟรมการตัดสินใจซึ่งสงผลตอรายไดองคกรในดานตาง ๆ
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2) ประเด็นเรื่องขอมูลเกี่ยวกับเปาหมายขององคกร ซึ่งแบงออกได 2 สวน ไดแก เชิง
ปริมาณ และเชิงคุณภาพ พบวาพนักงานดานสื่อออนไลนมีความเห็นในทิศทางที่สอดคลองกันวา
(1) เชิงปริมาณองคกรมีเปาหมายในการเพิ่มจํานวนผูใชงานผานสื่อออนไลนเพื่อ
เปนเครื่องมือในการสรางโอกาสในการขาย
(2) เชิงคุณภาพองคกรมีเปาหมายในการพัฒนาขอมูลและเนื้อหาในสื่อออนไลน
ใหตรงความตองการของผูใชงาน
3) ประเด็ นเรื่องขอมูลการเลือกใช สื่อออนไลน ขององคก ร พบวาพนัก งานด านสื่อ
ออนไลนมีความเห็นในทิศทางที่สอดคลองกันวา การผลิตสื่อออนไลนขององคกรมีขั้นตอนในการ
ประชุมรวมกันกับฝายที่เกี่ยวของ และมีวาจางบริษัทจากภายนอกมารวมผลิตเพื่อวางโครงสราง
สื่อออนไลนขององคกร
4) ประเด็นเรื่องประโยชนที่ไดรับจากสื่อออนไลนขององคกร ซึ่งแบ งออกได 2 สวน
ได แก เชิ ง ปริมาณ และเชิ ง คุ ณ ภาพ พบว าพนั ก งานด า นสื่อออนไลน มีค วามเห็ น ในทิ ศ ทางที่
สอดคลองกัน
(1) เชิ ง ปริ ม าณองค ก รได รั บ ประโยชน จ ากสื่ อ ออนไลน โ ดยเป น ช อ งทางที่
หลากหลายในการเขาถึงลูกคา และเปนชองทางในการหาลูกคาใหม
(2) เชิงคุณภาพองคกรไดรับประโยชนจากสื่อออนไลนในเรื่องของแบรนด และ
เปนสื่อที่เปนการเพิ่มชองทางติดตอองคกร และไดรับทราบผลตอบรับหรือความคิดเห็นจากลูกคา
5) ประเด็ น เรื่องการบริห ารจั ด การสื่อออนไลน พบวาพนั ก งานด านสื่อออนไลน มี
ความเห็นที่สอดคลองกันในเรื่องการบริหารจัดการ แตมีความเห็นแตกตางกันที่ปญหาที่พบและ
วิธีการแกไขปองกัน ซึ่งการบริหารจัดการสื่อออนไลนขององคกรจะมีกระบวนการทํางานที่ชัดเจน
โดยมีฝายดิจิ ตอลเป นศู นย กลางขอมูล สวนเรื่องที่ มีค วามเห็ นแตกต างกัน ได แก เรื่องป ญหาที่
ผูบริหารระดับปฏิบัติการพบวาการใหอิสระของหนวยธุรกิจ ทําใหสวนกลางยากในการตามเรื่อง
รองเรียนตาง ๆ ของลูกคา แตปญหาที่พนักงานระดับปฏิบัติการประสบคือเปนสื่อที่ควบคุมไดยาก
และโครงสรางพื้นฐานมีผลตอการใชงานสื่อออนไลนและการขาดแคลนขอมูลที่แมนยําทางสถิติ
สวนเรื่องการปองกันผูบริหารไดนําเสนอแนวทางในการพัฒนาเว็บไซตเพื่อเปนศูนยในการรับเรื่อง
รองเรียนขึ้นโดยเฉพาะ และพนักงานนําเสนอทางแกไขวาควรเพิ่มจํานวนพนักงานใหสัมพันธกับ
การเติบโตของจํานวนผูใชงานสื่อออนไลน
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6) ประเด็นเรื่องขอเสอนแนะพบวาพนักงานดานสื่อออนไลนมีความเห็นในทิศทางที่
สอดคลองกันวา เรื่องบทบาทของสื่อออนไลนในอนาคตวาจะมีบทบาทเพิ่มขึ้น ซึ่งสื่อออนไลนจะ
ชวยใหเขาถึงลูกคางายขึ้น สามารถตอบสนองตอพฤติกรรมและวิถีชีวิตของผูบริโภค
ตารางที่ 4.27
ผลสรุปการวิเคราะหเปรียบเทียบความเขาใจในสื่อออนไลนพนักงานดานสื่อออนไลน
ของบริษัทอสังหาริมทรัพย บริษัท 2
ขอมูลเปรียบเทียบความเขาใจในสื่อออนไลนของ
ของพนักงานในองคกร บริษัท 2
ขอมูลทั่วไป

ขอมูล
วัตถุประสงค
ประเภท

ขอมูลการใชสื่อ
ออนไลนขององคกร

ผูบริหาร

ผูบริหารระดับปฏิบัติการ ฝายการตลาดดิจิตอล

พนักงาน

พนักงานระดับปฏิบัติการ ฝายการตลาดดิจิตอล

ผูบริหาร

สรางภาพลักษณ การประชาสัมพันธ การตลาด

พนักงาน

ลูกคาสัมพันธ การตลาด

ผูบริหาร
พนักงาน

ประเภทสื่อออนไลน เว็บไซต โซเชี่ยลมีเดีย ออนไลนมีเดียอื่น
ประเภทสื่อออนไลน เว็บไซต โซเชี่ยลมีเดีย ออนไลนมีเดียอื่น
สําคัญมาก
วิถีชีวิตผูบริโภค ชองทางใหขอมูล อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
สําคัญมาก
เปนหนึ่งใน IMCขององคกร
มีผลมาก

ผูบริหาร
ความสําคัญ
พนักงาน
ผลตอรายได

ขอมูลเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับเปาหมาย
การใชสื่อออนไลน
ขององคกร

ขอมูลเกี่ยวกับการ
เลือกใชสื่อออนไลน
ขององคกร

เปาหมาย
เชิงปริมาณ

เปาหมาย
เชิงคุณภาพ

การผลิตสื่อ

สรุปเปรียบเทียบความเห็น

ผูบริหาร
พนักงาน
ผูบริหาร
พนักงาน
ผูบริหาร
พนักงาน
ผูบริหาร
พนักงาน

ผล
สอดคลอง
สอดคลอง

สอดคลอง

สอดคลอง
ชวยเรื่องสงเสริมการขาย
ใชสื่ออยางบูรณาการ เพิ่มจํานวนผูใชงาน และคุณภาพของ
ผูใชงาน
สอดคลอง
ลูกคาใชเปนชองทางติดตอกับองคกร และการขายผลิตภัณฑ
50% มาจากสื่อออนไลน
จัดการขอมูลในตรงความตองการลูกคาใหมากที่สุด การเรียนรู
พฤติกรรมและการเขาถึงความคิดที่แทจริงของลูกคา
สอดคลอง
ชองทางหลากหลายในการสื่อสาร การมีปฎิสัมพันธกับลูกคา
ในเครือขายอยางตอเนื่อง
ทีมประชุมรวมกับฝายการตลาด ผูจัดการโครงการ นัก
ออกแบบ โปรแกรมเมอร และมีการจางบริษัทภายนอกในการ
สอดคลอง
วางโครงสราง
ทีมดิจิตอล ผูจัดการโครงการ การตลาด ดีไซนเนอร
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ตารางที่ 4.27 (ตอ)
ขอมูลเปรียบเทียบความเขาใจในสื่อออนไลนของ
ของพนักงานในองคกร บริษัท 2
ขอมูลเกี่ยวกับ
ประโยชนที่ไดรับจาก
สื่อออนไลนของ
องคกร

เปาหมาย
เชิงปริมาณ
เปาหมาย
เชิงคุณภาพ
บริหาร
จัดการสื่อ
ออนไลน

ขอมูลเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการสื่อ
ออนไลนขององคกร

ปญหา

ปองกัน

ขอเสนอแนะ

บทบาทสื่อ
ออนไลน
ในอนาคต

สรุปเปรียบเทียบความเห็น

พนักงาน

สรางคอมมูนิตี้ สรางการจดจําใหกับแบรนด การใหขอมูลเพื่อ
นําไปสูการตัดสินใจซื้อ
การเพิ่มชองทางในการหาลูกคา สื่อสาร บริการหลังการขาย
เรียนรูพฤติกรรมกลุมเปาหมายเพื่อตอบสนอง
ความตองการไดถูกตอง
เปนอันดับหนึ่งของกลุมอสังหาริมทรัพย
มีการใชสื่อออนไลนอยางมีกลยุทธ และมีการจัดทําคูมือสื่อ
สังคมออนไลน
การจัดการอยางมีกลยุทธ

ผูบริหาร

เปนสื่อที่ควบคุมไดยาก เปลี่ยนแปลงเร็ว

พนักงาน

เปนสื่อที่กระจายขาวไดเร็ว ความพรอมในการบริหารวิกฤติ

ผูบริหาร

ทําวิจัยพฤติกรรมผูบริโภค และวางแผนอบรมพนักงาน
เตรียมการวางแผนลวงหนา และมีการทําคูมือการใชสื่อ
ออนไลน
เปนชองทางที่สําคัญที่ทุกคนตองมาใช และมีถูกมองขามวา
เปนสวนเสริมอีกตอไป
การแขงรุนแรงขึ้นจะหันมาใชสื่อออนไลนเพื่อประโยชนทาง
ธุรกิจมากขึ้น

ผูบริหาร
พนักงาน
ผูบริหาร
พนักงาน
ผูบริหาร

พนักงาน
ผูบริหาร
พนักงาน

ผล

สอดคลอง

สอดคลอง

สอดคลอง

สอดคลอง

สอดคลอง

สอดคลอง

จากตารางที่ 4.27 พบวาความเขาใจในสื่อออนไลน พนัก งานด านสื่อออนไลน ของ
บริษัทอสังหาริมทรัพย บริษัท 2 สามารถสรุปได ดังนี้
1) ประเด็นเรื่องขอมูลการใชสื่อออนไลนขององคกร พบวาพนักงานดานสื่อออนไลนมี
ความเห็ นในทิ ศ ทางที่ สอดคลองกั น วา วัต ถุ ป ระสงค ใ นการใช สื่อออนไลน ขององค กรเพื่อการ
ประชาสัมพันธ สรางภาพลักษณที่ดี และการสรางความสัมพันธกับผูบริโภคใหใกลชิดยิ่งขึ้น เพื่อ
สงเสริมการตลาดขององคกร โดยประเภทสื่อออนไลนที่องคกรใชสามารถแบงออกได 2 ประเภท
สื่อออนไลนแบบดั้งเดิม และแบบสื่อเครือขายสังคมออนไลน และพบวามีการใชเครื่องมือสื่อผสม
และเทคนิคตาง ๆ รวมกับการใชสื่อออนไลนหลัก โดยองคกรใหความสําคัญในการใชสื่อออนไลน
ในระดับที่สําคัญมาก เนื่องจากเปนหนึ่งชองทางการสื่อสารอยางบูรณาการขององคกรที่สอดคลอง
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กับวิถีชี วิตของกลุมเป าหมาย เปน ชองทางในการใหขอมูลตาง ๆ และสื่อออนไลน ชวยเรื่องการ
สงเสริมการขายซึ่งมีอิทธิพลมากตอการตัดสินใจซื้อซึ่งสงผลตอรายไดองคกรในดานตางๆ
2) ประเด็นเรื่องขอมูลเกี่ยวกับเปาหมายขององคกร ซึ่งแบงออกได 2 สวน ไดแก เชิง
ปริมาณ และเชิงคุณภาพ พบวาพนักงานดานสื่อออนไลนมีความเห็นในทิศทางที่สอดคลองกันวา
(1) เชิงปริมาณองคกรมีเปาหมายในการใชสื่อออนไลนอยางบูรณาการเพื่อเพิ่ม
จํานวนผูใชงาน และสามารถคัดกรองผูใชงานที่มีความตองการซื้อผานชองทางออนไลน
(2) เชิ ง คุ ณ ภาพองค ก รมี เ ป าหมายโดยการเรีย นรู จ ากพฤติ ก รรมและความ
ตองการที่แทจ ริงของลูกคาโดยการมีปฏิสัมพันธลูก คาในเครือขายอยางตอเนื่องผานช องทางที่
หลากหลายในการสื่อสาร เพื่อพัฒนาขอมูลและเนื้อหาในสื่อออนไลนใหต รงความต องการของ
ผูใชงาน
3) ประเด็ นเรื่องขอมูลการเลือกใช สื่อออนไลน ขององคก ร พบวาพนัก งานด านสื่อ
ออนไลนมีความเห็นในทิศทางที่สอดคลองกันวา การผลิตสื่อออนไลนขององคกรมีขั้นตอนในการ
ประชุมรวมกันกับฝายที่เกี่ยวของ และมีวาจางบริษัทจากภายนอกมารวมผลิตเพื่อวางโครงสราง
สื่อออนไลนขององคกร
4) ประเด็นเรื่องประโยชนที่ไดรับจากสื่อออนไลนขององคกร ซึ่งแบ งออกได 2 สวน
ได แก เชิ ง ปริมาณ และเชิ ง คุ ณ ภาพ พบว าพนั ก งานด า นสื่อออนไลน มีค วามเห็ น ในทิ ศ ทางที่
สอดคลองกัน
(1) เชิ งปริมาณองคก รไดรับประโยชน จากสื่อออนไลน โดยเปน ชองทางในการ
สรางคอมมูนิตี้ และเปนชองทางการสื่อสารที่ห ลากหลายความสัมพัน ธ สรางการจดจํา การให
ขอมูลตาง ๆ การหาลูกคาใหม และเปนชองทางในการใหบริการอีกทางหนึ่ง
(2) เชิงคุณภาพองคกรไดรับประโยชนจากสื่อออนไลนในการเรียนรูพฤติกรรมของ
กลุมเปาหมายเพื่อตอบสองความตองการลูกคาไดถูกตอง เพื่อเปนผูนําทางดานสื่อดิจิตอลของ
บริษัทอสังหาริมทรัพย
5) ประเด็ น เรื่องการบริห ารจั ด การสื่อออนไลน พบวาพนั ก งานด านสื่อออนไลน มี
ความเห็นในทิศทางที่สอดคลองกัน ซึ่งการบริหารจัดการสื่อออนไลนขององคกรจะมีการจัดการ
อยางมีกลยุทธ มีขั้นตอนในการทํางานโดยมีการจัดทําเปนคูมือสื่อสังคมออนไลนสําหรับองคกร
สวนเรื่องปญหาสื่อออนไลนเปนสื่อที่ควบคุมไดยาก เปลี่ยนแปลงเร็ว และการบริหารวิกฤติเมื่อเกิด
ปญ หา เช นการรองเรีย น สวนเรื่องการปองกั น โดยการวิจั ยพฤติ ก รรมของกลุมเป าหมาย และ
เตรียมแผนลวงหนา โดยทําเปนคูมือบริหารวิกฤติ เชนคูมือสื่อสังคมออนไลน
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6) ประเด็นเรื่องขอเสอนแนะ พบวาพนักงานดานสื่อออนไลนมีความเห็นในทิศทางที่
สอดคลองกันวา การแขงขันทางธุรกิจจะรุนแรงขึ้น แตสื่อออนไลนจะเปนชองทางสําคัญที่ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยจะตองมานําไปใช และไมถูกมองขามวาเปนสวนเสริมอีกตอไป
ตารางที่ 4.28
ผลสรุปการวิเคราะหเปรียบเทียบความเขาใจในสื่อออนไลนพนักงานดานสื่อออนไลน
ของบริษัทอสังหาริมทรัพย บริษัท 3
ขอมูลเปรียบเทียบความเขาใจในสื่อออนไลนของ
ของพนักงานในองคกร บริษัท 3
ผูบริหาร
ขอมูลทั่วไป

ขอมูล
พนักงาน

วัตถุประสงค

ขอมูลการใชสื่อ
ออนไลนขององคกร

ประเภท

ผูบริหาร

ผูบริหาร
พนักงาน

ประเภทสื่อออนไลน เว็บไซต โซเชี่ยลมีเดีย ออนไลนมีเดียอื่น
ประเภทสื่อออนไลน เว็บไซต โซเชี่ยลมีเดีย ออนไลนมีเดียอื่น
สําคัญมาก
สอดคลองกับพฤติกรรมผูบริโภคที่ใชสือออนไลนใน
ชีวิตประจําวัน
ปานกลาง
สรางภาพลักษณ เปนกระแสที่ผูบริโภคใหความสนใจ
มีผล
ลดตนทุน สรางมูลคาเพิ่มใหกับแบรนด
ปานกลาง
เพิ่มการใชสื่อออนไลน
การบูรณาการสื่อออนไลนในกระบวนการสื่อสาร
การพัฒนาสื่อออนไลนใหใชงานงายขึ้น
ความหลากหลายในการสื่อสาร และเขาถึงกลุมผูบริโภคงายขึ้น
จางบริษัทภายนอกเพื่อการวางโครงสราง
และทีมประชุมรวมกับไอที
ทีมประชุมรวมกับไอที

พนักงาน
ผลตอรายได

ขอมูลเกี่ยวกับ
เปาหมายการใชสื่อ
ออนไลนขององคกร

เปาหมายเชิง
ปริมาณ
เปาหมายเชิง
คุณภาพ

ขอมูลเกี่ยวกับการ
เลือกใชสื่อออนไลน
ขององคกร

การผลิตสื่อ

พนักงานระดับปฏิบัติการ ฝายการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ
สรางภาพลักษณ การประชาสัมพันธ สรางความสัมพันธ
การตลาด
สงเสริมภาพลักษณ ลูกคาสัมพันธ การประชาสัมพันธ

ความสําคัญ

ผูบริหาร
พนักงาน
ผูบริหาร
พนักงาน
ผูบริหาร
พนักงาน
ผูบริหาร
พนักงาน

ผล

ผูบริหารระดับปฏิบัติการ ฝายการตลาดและการประชาสัมพันธ

พนักงาน

ผูบริหาร

ขอมูลการใชสื่อ
ออนไลนขององคกร
(ตอ)

สรุปเปรียบเทียบความเห็น

-

สอดคลอง

สอดคลอง

แตกตาง

แตกตาง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
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ตารางที่ 4.28 (ตอ)
ขอมูลเปรียบเทียบความเขาใจในสื่อออนไลนของ
ของพนักงานในองคกร บริษัท 3
เปาหมายเชิง ผูบริหาร
ขอมูลเกี่ยวกับ
ปริมาณ
พนักงาน
ประโยชนที่ไดรับ
จากสื่อออนไลนของ เปาหมายเชิง ผูบริหาร
องคกร
คุณภาพ
พนักงาน

ขอมูลเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการสื่อ
ออนไลนขององคกร

ผล

เปนชองทางที่หลากหลายในการสื่อสารกับลูกคา
สอดคลอง
เปนชองทางที่หลากหลายในการสื่อสาร
การบูรณาการสื่อเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ
สอดคลอง
ภาพลักษณของแบรนดที่ดูแตกตางจากคูแขง
มีการวางแผนรวมกันกับฝายที่เกี่ยวของ และมีการวางแผนการ
ผูบริหาร
สรางกิจกรรม และใหขาวเปนรายเดือน
บริหารจัดการ
สอดคลอง
สื่อออนไลน
มีการวิเคราะหสื่อที่เหมาะสมกับภาพลักษณองคกร รวมกันกับ
พนักงาน
ฝายที่เกี่ยวของ
ผูบริหาร
ความลาชา และขอผิดพลาดในแสดงผล
ปญหา
แตกตาง
พนักงาน
เปนสื่อที่ควบคุมไดยากและกระจายขาวไดรวดเร็ว
ปองกัน

ขอเสนอแนะ

สรุปเปรียบเทียบความเห็น

บทบาทสื่อ
ออนไลน
ในอนาคต

ผูบริหาร
พนักงาน
ผูบริหาร
พนักงาน

มีการจัดทําระบบจัดการขอมูล (ระบบหลังบาน)
คอยติดตามตลอดเวลา โดยเฉพาะชวงเปดโครงการใหม
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยจะใชสื่อออนไลนมากขึ้นตามrพฤติกรรม
การใชสื่อออนไลนของลูกคา
สื่อจะมีอิทธิพลมากขึ้น จะพัฒนาเปนสวนหนึ่งของผูบริโภค

แตกตาง
สอดคลอง

จากตารางที่ 4.28 พบวาความเขาใจในสื่อออนไลน พนั ก งานด านสื่อออนไลน ของ
บริษัทอสังหาริมทรัพย บริษัท 3 สามารถสรุปได ดังนี้
1) ประเด็นเรื่องขอมูลการใชสื่อออนไลนขององคกร พบวาพนักงานดานสื่อออนไลนมี
ความเห็นที่สอดคลองกันวา วัตถุประสงค และประเภท แตแตกตางกันในเรื่องของความสําคั ญ
และผลตอรายได เรื่องวัตถุประสงคในการใชสื่อออนไลนขององคกรเพื่อการประชาสัมพันธ สราง
ภาพลักษณที่ดี และการสรางความสัมพันธกับผูบริโภคใหใกลชิดยิ่งขึ้น เพื่อสงเสริมการตลาดของ
องคกร โดยประเภทสื่อออนไลนที่องคกรใชสามารถแบงออกได 2 ประเภท สื่อออนไลนแบบดั้งเดิม
และแบบสื่อเครือขายสังคมออนไลน และพบวามีการใชเครื่องมือสื่อผสมและเทคนิคตาง ๆ รวมกับ
การใช สื่ อ ออนไลน ห ลั ก ส ว นเรื่ อ งความสํา คั ญ มีค วามเห็ น ที่ แ ตกต า งกั น โดยผูบ ริ ห ารระดั บ
ปฏิบัติการใหความสําคัญในระดับที่สําคัญมาก เนื่องจากเปนหนึ่งชองทางการสื่อสารที่สอดคลอง
กับวิถีชีวิตของกลุมเปาหมาย ซึ่งมีผลตอรายไดองคกรในเรื่องการลดตนทุนการสื่อสารองคกร และ
สรางมูลคาเพิ่มใหกับแบรนดขององคกร สวนพนักงานระดับปฏิบัติการใหความสําคัญในระดั บ
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ปานกลาง เนื่ องจากเป น ชองทางสวนหนึ่ งในการใหขอมูลต าง ๆ แต สื่อออนไลน ช วยเรื่องการ
สงเสริมการขายซึ่งมีอิทธิพลมากตอการตัดสินใจซื้อ
2) ประเด็นเรื่องขอมูลเกี่ยวกับเปาหมายขององคกร ซึ่งแบงออกได 2 สวน ไดแก เชิง
ปริมาณ และเชิงคุณภาพ พบวาพนักงานดานสื่อออนไลนมีความเห็นในทิศทางที่สอดคลองกันวา
(1) เชิ ง ปริ มาณองค ก รมี เ ป าหมายในการใช สื่อ ออนไลน อย า งบู ร ณาการใน
กระบวนการสื่อสารขององคกร
(2) เชิงคุณภาพองคกรมีเปาหมายโดยการพัฒนาความหลากหลายในการสื่อสาร
และพัฒนาสื่อออนไลนใหตรงความตองการของผูใชงาน
3) ประเด็ นเรื่องขอมูลการเลือกใช สื่อออนไลน ขององคก ร พบวาพนัก งานด านสื่อ
ออนไลนมีความเห็นในทิศทางที่สอดคลองกันวา การผลิตสื่อออนไลนขององคกรมีขั้นตอนในการ
ประชุมรวมกันกับฝายที่เกี่ยวของ และมีวาจางบริษัทจากภายนอกมารวมผลิตเพื่อวางโครงสราง
สื่อออนไลนขององคกร
4) ประเด็น เรื่องประโยชน ที่ไดรับจากสื่อออนไลนขององค กร ซึ่งแบ งออกได 2 สวน
ได แก เชิ ง ปริมาณ และเชิ ง คุ ณ ภาพ พบว าพนั ก งานด า นสื่อออนไลน มีค วามเห็ น ในทิ ศ ทางที่
สอดคลองกันวา
(1) เชิงปริมาณองคกรไดรับประโยชนจากสื่อออนไลนโดยเปนชองทางการสื่อสาร
ที่หลากหลายในการติดตอกับลูกคา
(2) เชิงคุณภาพองคกรไดรับประโยชนจากสื่อออนไลน เปนบูรณาการสื่อสารของ
องคกร และสรางภาพลักษณของแบรนดที่ดูแตกตางจากคูแขง
5) ประเด็ น เรื่องการบริห ารจั ด การสื่อออนไลน พบวาพนั ก งานด านสื่อออนไลน มี
ความเห็นที่สอดคลองกันในเรื่องการบริหารจัดการ แตมีความเห็นแตกตางกันที่ปญหาที่พบและ
วิธีการแกไขปองกัน ซึ่งการบริหารจัดการสื่อออนไลนขององคกรมีการวิเคราะหโจทยรวมกันกับ
ฝายที่เกี่ยวของ และมีการวางแผนเนื้อหาเปนรายเดือน เรื่องที่มีความเห็นแตกตางกัน ไดแกเรื่อง
ปญ หาที่ผูบริหารระดั บปฏิบั ติก ารพบวามีความลาชาในการสงขอมูลจากฝายที่เ กี่ย วของ และ
ขอผิดพลาดภายหลังจากการอัพโหลดขอมูล แตปญหาที่พนักงานระดับปฏิบัติการประสบคือเปน
สื่อที่ควบคุมไดยาก สวนเรื่องการปองกันผูบริหารไดนําเสนอแนวทางในการทําระบบจัดการขอมูล
เพื่อบริหารงานสื่อออนไลนโดยเฉพาะ และพนักงานนําเสนอทางแกไขวาควรติดตามอยางใกลชิด
โดยเฉพาะชวงเปดโครงการใหม
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6) ประเด็นเรื่องขอเสอนแนะ พบวาพนักงานดานสื่อออนไลนมีความเห็นในทิศทางที่
สอดคลองกั นวา เรื่องบทบาทของสื่อออนไลนในอนาคตวาจะเปน สื่อที่มีอิทธิพลมากขึ้น ธุรกิ จ
อสังหาริมทรัพยจะใชสื่อออนไลนมากขึ้นตามพฤติกรรมการใชสื่อออนไลนของลูกคาที่สื่อออนไลน
กลายเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิต
ตารางที่ 4.29
ผลสรุปการวิเคราะหเปรียบเทียบความเขาใจในสื่อออนไลนพนักงานดานสื่อออนไลน
ของบริษัทอสังหาริมทรัพย บริษัท 4
ขอมูลเปรียบเทียบความเขาใจในสื่อออนไลนของ
ของพนักงานในองคกร บริษัท 4
ผูบริหาร
ขอมูลทั่วไป

ประเภท

พนักงาน

พนักงานระดับปฏิบัติการ ฝายสื่อสารการตลาด

ผูบริหาร

ประชาสัมพันธ การใหขอมูล

พนักงาน

การประชาสัมพันธ การตลาด

ผูบริหาร
พนักงาน

ประเภทสื่อออนไลน เว็บไซต โซเชี่ยลมีเดีย ออนไลนมีเดียอื่น ๆ
ประเภทสื่อออนไลน เว็บไซต โซเชี่ยลมีเดีย ออนไลนมีเดียอื่น ๆ
สําคัญ
สอดคลองกับวิถีชีวิตผูบริโภค เปนสื่อที่ใหขอมูลไดอยางไม
จํากัด
สําคัญ
ตนทุนต่ํา สามารถทราบผลตอบรับโดยทันที สงเสริมการตลาด
สงผล
สรางยอดขายเพิ่ม ตนทุนต่ํา
มีผลมาก
เพิ่มจํานวนผูใชงาน
เพิ่มจํานวนผูใขงานและลงทะเบียนในการเยี่ยมชม
สรางความสะดวกในการใชงานสื่อออนไลนใหงายขึ้น
การใหขอมูลที่ครบถวน และใชงานไดงายขึ้น
ผลิตจากสวนกลาง และทีมประชุมรวมกับการตลาด โดยมี
นโยบายจากผูบริหารเปนหลัก
นโยบาย และ ทีมสื่อสารองคกร

ผูบริหาร
ความสําคัญ
พนักงาน
ผลตอรายได

ขอมูลเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับเปาหมาย
การใชสื่อออนไลน
ขององคกร

เปาหมาย
เชิงปริมาณ
เปาหมาย
เชิงคุณภาพ

ขอมูลเกี่ยวกับการ
เลือกใชสื่อออนไลน
ขององคกร

การผลิตสื่อ

ผล

ผูบริหารระดับปฏิบัติการ ฝายสื่อสารการตลาด

ขอมูล

วัตถุประสงค

ขอมูลการใชสื่อ
ออนไลนขององคกร

สรุปเปรียบเทียบความเห็น

ผูบริหาร
พนักงาน
ผูบริหาร
พนักงาน
ผูบริหาร
พนักงาน
ผูบริหาร
พนักงาน

สอดคลอง
สอดคลอง

สอดคลอง

สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
สอดคลอง
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ตารางที่ 4.29 (ตอ)
ขอมูลเปรียบเทียบความเขาใจในสื่อออนไลนของ
ของพนักงานในองคกร บริษัท 4
ผูบริหาร
เปาหมาย
ขอมูลเกี่ยวกับ
ประโยชนที่ไดรับจาก เชิงปริมาณ พนักงาน
สื่อออนไลนของ
เปาหมาย ผูบริหาร
องคกร
เชิงคุณภาพ พนักงาน
บริหาร
จัดการสื่อ
ออนไลน
ขอมูลเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการสื่อ
ออนไลนขององคกร

ผูบริหาร
พนักงาน
ผูบริหาร

ปญหา

พนักงาน
ผูบริหาร

ปองกัน
พนักงาน

ขอเสนอแนะ

บทบาทสื่อ
ออนไลน
ในอนาคต

ผูบริหาร
พนักงาน

สรุปเปรียบเทียบความเห็น
การเพิ่มขึ้นของลูกคา ยอดขาย ลดตนทุน
เปนชองทางที่การเยี่ยมชมโครงการ และประกอบการตัดสินใจ
ซื้อ
เพิ่มชองทางในการสื่อสาร พื้นที่ไมจํากัดในการใหขอมูล
เปนการเพิ่มชองทางที่ลูกคาใชติดตอกับองคกร
มีการกําหนดนโยบายมาจากผูบริหาร และเนื้อหาที่ปรากฎ
จะตองสอดคลองกับกิจกรรมทางการตลาดขององคกรปละ 3
ชวง
จํากัดชองทางที่เปนสื่อแบบสองทาง และการตอบเรื่องตาง ๆ
จะตองออกมาจากสวนกลางทั้งหมด
เปนสื่อที่ควบคุมไดยากและกระจายขาวไดเร็ว
การตอบสนองที่ลาชาของพนักงานใหม และการทํางานที่
ผิดปกติภายหลังอัพโหลด
ปดชองทางในการใชสื่อที่เปนสื่อแบบสองทาง และตอบสนอง
อยางรวดเร็ว
มีการติดตามและติดตอโดยกับลูกคาโดยตรง และประสาน
หนวยงานที่เกี่ยวของ
สื่อออนไลนอาจทดแทนแมสมีเดียอื่นๆธุรกิจอสังหาริมทรัพย
ตองปรับตัวใหทัน และตองสอดคลองกับวิถีชีวิตลูกคา
จะมีความสําคัญและสนับสนุนการทํางานขององคกร และ
มีอิทธิพลประกอบการตัดสินใจซื้อของลูกคา

ผล
สอดคลอง
สอดคลอง

สอดคลอง

สอดคลอง

สอดคลอง

สอดคลอง

จากตารางที่ 4.29 พบวาความเขาใจในสื่อออนไลน พนัก งานด านสื่อออนไลน ของ
บริษัทอสังหาริมทรัพย บริษัท 4 สามารถสรุปได ดังนี้
1) ประเด็นเรื่องขอมูลการใชสื่อออนไลนขององคกร พบวาพนักงานดานสื่อออนไลนมี
ความเห็ นในทิ ศ ทางที่ สอดคลองกั น วา วัต ถุ ป ระสงค ใ นการใช สื่อออนไลน ขององค กรเพื่อการ
ประชาสัมพั น ธ และการให ขอมูลเพื่อสงเสริมการตลาดขององค กร โดยประเภทสื่อออนไลน ที่
องคก รใชสามารถแบ งออกได 2 ประเภท สื่อออนไลน แบบดั้ งเดิ ม และแบบสื่อเครือขายสังคม
ออนไลน และพบวามีการใชเครื่องมือสื่อผสมและเทคนิคตาง ๆ รวมกับการใชสื่อออนไลนหลัก โดย
องคกรใหความสําคัญในการใชสื่อออนไลนในระดับที่สําคัญมาก เนื่องจากเปนสื่อที่สอดคลองกับ
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พฤติกรรมและวิถีชีวิตของกลุมเปาหมาย และเปนสื่อที่สามารถใหขอมูลไดอยางไมจํากัด และมี
ตนทุนในการผลิตที่ต่ํา โดยสื่อออนไลนมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ
2) ประเด็นเรื่องขอมูลเกี่ยวกับเปาหมายขององคกร ซึ่งแบงออกได 2 สวน ไดแก เชิง
ปริมาณ และเชิงคุณภาพ พบวาพนักงานดานสื่อออนไลนมีความเห็นในทิศทางที่สอดคลองกันวา
(1) เชิงปริมาณองคกรมีเปาหมายในการเพิ่มจํานวนผูใชงานผานสื่อออนไลนเพื่อ
เปนเครื่องมือในการสรางโอกาสในการขาย
(2) เชิงคุณภาพองคกรมีเปาหมายในการพัฒนาขอมูลและเนื้อหาในสื่อออนไลน
ใหตรงความตองการของผูใชงาน
3) ประเด็ นเรื่องขอมูลการเลือกใช สื่อออนไลน ขององคก ร พบวาพนัก งานด านสื่อ
ออนไลนมีความเห็นในทิศทางที่สอดคลองกันวา การผลิตสื่อออนไลนขององคกรมีขั้นตอนในการ
ประชุมรวมกันกับฝายที่เกี่ยวของ โดยมีนโยบายจากผูบริหารเปนหลัก
4) ประเด็นเรื่องประโยชนที่ไดรับจากสื่อออนไลนขององคกร ซึ่งแบ งออกได 2 สวน
ได แก เชิ ง ปริมาณ และเชิ ง คุ ณ ภาพ พบว าพนั ก งานด า นสื่อออนไลน มีค วามเห็ น ในทิ ศ ทางที่
สอดคลองกัน
(1) เชิงปริมาณองคกรไดรับประโยชนจากสื่อออนไลนโดยการเพิ่มขึ้นของลูกคา
ที่มาเยี่ยมชมโครงการ เพิ่มยอดขาย ลดตนทุน และเปนชองทางใหความรูเพิ่มเติมกับลูกคา
(2) เชิงคุณภาพองคกรไดรับประโยชนจ ากสื่อออนไลนในเรื่องของเปนการเพิ่ม
ชองทางติดตอองคกร และมีพื้นที่ไมจํากัดพื้นที่ในการใหขอมูล
5) ประเด็ น เรื่องการบริห ารจั ด การสื่อออนไลน พบวาพนั ก งานด านสื่อออนไลน มี
ความเห็ น ในทิ ศ ทางที่ สอดคลองกั น ซึ่ งการบริห ารจั ด การสื่อออนไลนขององค ก รจะมีกํ าหนด
นโยบายมาจากผูบริหาร และจํากัดชองทางที่เปนการสื่อสารแบบสองทาง และการตอบเรื่องราว
ตาง ๆ ในออนไลนจ ะตองออกมาจากสวนกลางทั้ งหมด สวนเรื่องปญ หาสื่อออนไลนเ ป นสื่อที่
ควบคุมไดยาก เปลี่ยนแปลงเร็ว และการตอบสนองที่ลาชาของพนักงานประจําโครงการทําใหนํา
ปญหาเขามาสูสื่อออนไลน สวนเรื่องการปองกันปดชองทางในการสื่อสารแบบสองทาง และมีการ
ติดตอกับลูกคาโดยตรง อยางรวดเร็ว และติดตามอยางตอเนื่องจากสวนที่เกี่ยวของ
6) ประเด็นเรื่องขอเสนอแนะ พบวาพนักงานดานสื่อออนไลนมีความเห็นในทิศทางที่
สอดคลองกันวา สื่อออนไลนอาจทดแทนสื่อแมสมีเดียอื่น ๆ ซึ่งธุรกิจอสังหาริมทรัพยตองปรับตัวให
ทันกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสื่อออนไลนในอนาคตจะสนับสนุนการทํางานขององคกรในดานตาง ๆ
ขององคกร และจะมีอิทธิพลมากในการประกอบการตัดสินใจซื้อของลูกคา

