บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
จากการศึ ก ษาวิเ คราะห ก ารใช ง านสื่ อออนไลน ของบริษั ท อสั งหาริ มทรั พย โดยมี
วัต ถุ ป ระสงค เ พื่ อศึ ก ษาประเภทของสื่ อออนไลน และชนิ ด ของเครื่ องมือ สื่ อออนไลน รวมทั้ ง
ประโยชนและขอจํากัดของการใชสื่อประเภทนี้ และเพื่อศึกษาการใชประโยชนจากสื่อออนไลนของ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย และเพื่อนําเสนอเทคนิคการใชสื่อออนไลนของบริษัทอสังหาริมทรัพยใหมี
ประสิท ธิภาพ การเลือกกลุมตัวอยางสําหรับ การวิจั ยในครั้งนี้ คือ ผูเ ชี่ยวชาญ ดานสื่อออนไลน
จํานวน 5 ทาน ผูบริหารระดับปฏิบัติการจํานวน 4 ทาน และพนักงานผูปฏิบัติงานจํานวน 6 ทาน ที่
เกี่ยวของดานสื่อออนไลน ของบริษัทอสังหาริมทรัพย ประเภทพัฒนาที่อยูอาศัย ที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักแหงประเทศไทย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสัมภาษณ จํานวน 3 ชุด ดังนี้
แบบสัมภาษณชุดที่ 1 แบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานสื่อออนไลน ซึ่งแบงเปน 3 สวน
1) ขอมูลทั่วไป 2) ขอมูลความเชี่ยวชาญสื่อออนไลนประเภทตาง ๆ และ 3) เทคนิคการเลือกใชสื่อ
ออนไลน
แบบสัมภาษณ ชุด ที่ 2 แบบสัมภาษณผูบ ริห ารระดั บปฏิบั ติ การ ซึ่ งแบงเป น 7 สวน
1) ขอมูลทั่ วไป 2) ขอมูลการใช สื่อออนไลน ขององค ก ร 3) ขอมูลเกี่ ยวกั บ เป าหมายการใช สื่อ
ออนไลนขององคกร 4) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกใชสื่อออนไลนขององคกร 5) ขอมูลเกี่ยวของ
กับประโยชนที่ไดรับจากสื่อออนไลนขององคกร 6) ขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการสื่อออนไลน
ขององคกร และ 7) ขอเสนอแนะ
แบบสั ม ภาษณ ชุ ด ที่ 3 แบบสั มภาษณ พ นั ก งานผู ป ฏิบั ติ ง าน ซึ่ ง แบ ง เป น 7 ส ว น
1) ขอมูลทั่ วไป 2) ขอมูลการใช สื่อออนไลน ขององค ก ร 3) ขอมูลเกี่ ยวกั บ เป าหมายการใช สื่อ
ออนไลนขององคกร 4) ขอมูลเกี่ยวกับการเลือกใชสื่อออนไลนขององคกร 5) ขอมูลเกี่ยวของกับ
ประโยชนที่ไดรับจากสื่อออนไลนขององคกร 6) ขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการสื่อออนไลนของ
องคกร และ 7) ขอเสนอแนะ
ผูวิจัยไดนําแบบสัมภาษณที่ไดมาตรวจสอบความสมบูรณ นําขอมูลจากการสัมภาษณ
มาวิเคราะหและประมวลผลโดยเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis)
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5.1 สรุปผลการวิจยั
5.1.1 สรุปผลการสํารวจการใชสื่อออนไลนของบริษัทอสังหาริมทรัพย
การใชสื่อออนไลนของบริษัทอสังหาริมทรัพย สามารถจําแนกชนิดของสื่อออนไลนที่
นิยมใชกันอยู แบงออกไดเปน 2 กลุมไดแก 1.สื่อออนไลนแบบดั้งเดิม คือเว็บไซต 2.สื่อเครือขาย
สังคมออนไลน ซึ่งสามารถจําแนกประเภทได 5 ประเภท คือ บลอก ไมโครบลอก โซเชี่ยลเน็ตเวิรค
กิ้ง มีเดียแชรริ่ง และฟอรั่ม
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
อสังหาริมทรัพยใชงานสื่อประเภทนี้ 2) ไมโครบลอก (micro-blogs) พบวาบริษัทอสังหาริมทรัพย 3
ใน 4 บริษัทใชไมโครบลอก 3) โซเชี่ยลเน็ตเวิรค (social network) พบวาบริษัทอสังหาริมทรัพย 3
ใน 4 บริษัท ใชโซเชี่ยลเน็ตเวิรค 4) มีเดียแชรริ่ง (media sharing) พบวาบริษัทอสังหาริมทรัพยทุก
บริษัทใชมีเดียแชรริ่ง 5) ฟอรั่ม (forum) พบวาไมมีบริษัทอสังหาริมทรัพยใชสื่อประเภทนี้
1) ศึกษาประเภทของสื่อออนไลนและชนิดของเครือ่ งมือสื่อออนไลน
1.1) สื่อออนไลนแบบดั้งเดิม
สื่อออนไลนเ ป น สื่อผสมระหวางสื่อแบบบุ คคลและสื่อแบบสื่อสารมวลชนบน
อินเทอรเน็ต สื่อออนไลนมีจุดเดนที่เปนสื่อที่โตตอบกับกลุมเปาหมายไดทันที มีความยืดหยุนสูง
สามารถปรับเปลี่ยนการใชงานไดตามความตองการ ใชงบประมาณในการผลิตและเผยแพรไปยัง
กลุมเปาหมายที่ต่ํา เปนสื่อที่มีความไดเปรียบที่ขอมูลปอนกลับสามารถเกิดขึ้นไดทันที โดยทั้งสอง
ฝายตางผลัดกันเปนผูรับและผูสง ผนวกกับความเปนสื่อในลักษณะคลายสื่อสารมวลชน สามารถ
ถายทอดขาวสารไปยังผูรับสารอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
(1) เว็บไซต (website)
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ พบวาเว็บไซตถูกเรียกเปนตําแหนงที่อยูของเว็บ
เพจบนระบบอินเทอรเน็ต ซึ่งไดจากการลงทะเบียนจากผูใหบริการเชาพื้นที่บนระบบอินเทอรเน็ต
เมื่อลงทะเบียนดวยชื่อที่ตองการแลว ก็สามารถจัดทําเปนเว็บเพจนําขึ้นไปไวในระบบอินเทอรเน็ต
สิ่งหนึ่ง ในการเสนอเรื่องราวที่ อยูบ นเว็บ ไซตที่ แตกต างไปจากสื่ออื่น ๆ เช น โปรแกรมโทรทั ศ น
เนื้อหาในนิตยสาร หรือหนังสือพิมพ เนื่องจากระบบอินเทอรเน็ตเปนระบบที่ทํางานไมมีวันสิ้นสุด
ทั้งนี้เนื่องจากเราสามารถเปลี่ยนแปลงและเพิ่มสารสนเทศบนเว็บไซตในลักษณะสื่อประสมที่เปน
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ทั้งขอความ ตัวอักษร รูปภาพ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และไฟลเสียง ไดตลอดเวลาและแตละเว็บ
เพจจะมีการเชื่อมโยงกันภายในเว็บไซตหรือไปยังเว็บไซตอื่น ๆ เพื่อใหผูอานสามารถอานไดใ น
เวลาอันรวดเร็ว
ดั ง นั้ น พิ จ ารณาได ว า ผลการวิ เ คราะห ข า งต น เป น ไปอย า งสอดคล อ งกั บ
แนวความคิดของผูเชี่ยวชาญวา
เว็บไซตเปนไดทั้งการสื่อสารแบบทางเดียว หรือสองทาง ที่มีลักษณะเปนพื้นที่บน
อินเตอรเน็ตที่แสดงขอมูลเปนไฟลดิจิตอล 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 การใชงานผูพัฒนาเว็บไซตตองมีความรูในการบริหารจัดการ
เว็บไซต เชนการโปรโมทเว็บไซต หรือการทําเสิรชเอ็นจิ้นออฟติไมเซชั่น (SEO) และดานการเขียน
โปรแกรมเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการใชงาน เชนเพื่อความบันเทิง หรือทางธุรกิจ โดย
ขอมูลหรือเนื้อหาจะเชื่อมโยงกันเปนลําดับ และสามารถคนหาตอ ๆ ไปได
1.2) สื่อแบบเครือขายสังคมออนไลน
สื่อเครือขายสังคมออนไลนเปนเทคโนโลยีการสื่อสารบนอินเทอรเน็ตที่เปนฐานให
บุคคลหนึ่งสามารถแสดงขอมูลสวนตัวตอบุคคลหนึ่งที่เชื่อมโยงกันโดยสาธารณะ ความสําคัญของ
สื่อเครือ ขา ยสัง คมออนไลน คื อ สามารถแสดงข อมูล ของบุ ค คลอื่น และโต ต อบกั น ในกลุม ที่
เชื่อมโยงกันได เพื่อใหเกิดความรูสึกที่มีสวนรวม และเปนสวนหนึ่งของชุมชนออนไลน กอใหเกิด
กิ จ กรรมต า ง ๆ ตลอดเวลา เช น การค น หา การแบ ง ป น เรื่ อ งราว ความคิ ด เห็ น ข อ มู ล และ
ประสบการณหรือการแนะนําสินคาและบริการ หรือการทําความรูจักกับบุคคลอื่นที่มีความสนใจ
ในเรื่องเดียวกัน และ ตางๆ ซึ่งขอมูลเหลานี้ สามารถสื่อสารไดหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนขอความ
รูปภาพ หรือวีดีโอ
(1) บลอก (blogs)
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ พบวาบลอกเปนรูปแบบเว็บไซตประเภทหนึ่ง
เปนเครื่องมือสื่อสารที่ใชเว็บไซตเปนสื่อกลาง บลอกถูกนําไปใชเพื่อการแสดงความคิดเห็น การ
เผยแพรขอมูล หรือผลงานในหลายระดับ เชนทัศนะสวนตัว การเมือง เทคโนโลยี หรือธุรกิจ โดย
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การเขียนบลอกออกมาในลักษณะเดียวกั บขาวสั้น และไดรับ การตอบรับจากทางลูกคาที่แสดง
ความเห็นตอบกลับเขาไป
ดั ง นั้ น พิ จ ารณาได ว า ผลการวิ เ คราะห ข า งต น เป น ไปอย า งสอดคล อ งกั บ
แนวความคิดของผูเชี่ยวชาญวา
บลอกเปนไดทั้งการสื่อสารแบบทางเดียว หรือสองทาง เปนเว็บไซตรูปแบบหนึ่ง ที่
ยึดจากวันและเวลาในการนําเสนอเรื่องราวที่เป นเนื้อหา เชนอักษร รูป ภาพ 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
และเนื้ อหาของบทความเพื่อให สะดวกแก การสืบค น และโปรโมทบลอกเพื่อให เป นที่ รูจั ก และ
บลอกสามารถนําสื่อออนไลนป ระเภทตาง ๆ เขามาเสริมประสิทธิภาพในการสื่อสารได แตการ
ปรับแตงหนาโปรไฟลทําไดยาก
(2) ไมโครบลอก (microblogs)
จากการศึกษาเอกสารที่ เกี่ย วของ พบวาไมโครบลอกเปนเว็บ ไซต ประเภทหนึ่ ง
เปนการสื่อสารแบบสองทาง เปนรูปแบบของการเขียนบลอกที่ผูใชสามารถเขียนขอปรับปรุงความ
สั้น ๆ (โดยปกติจะนอยกวา 200 ตัวอักษร) เพื่อเผยแพรขอความขาวสารสูสาธารณะ
ดั ง นั้ น พิ จ ารณาได ว า ผลการวิ เ คราะห ข า งต น เป น ไปอย า งสอดคล อ งกั บ
แนวความคิดของผูเชี่ยวชาญวา
ไมโครบลอกเปนสื่อที่มีพัฒนาการมาจากบลอก เปนการสื่อสารแบบสองทาง โดย
การเขียนขอความสั้น ไมเ กิน 140 อักษร มีโครงสรางเครือขายเป นแบบป รามิดที่ มีผูใชงานเป 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
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(3) โซเชี่ยลเน็ตเวิรคกิ้ง (social networking)
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ พบวาโซเชี่ยลเน็ตเวิรคกิ้งเปนเว็บไซตประเภท
หนึ่ง เปนการสื่อสารแบบสองทาง ที่ ผูสื่อสารและผูรับสารสามารถโตตอบกันได ซึ่งเกิดจากการ
รวมตั วกัน ของกลุมบุคคลเป นสัง คมเพื่อสรางความสัมพันธระหวางกันเปนเครือขายผานระบบ
อินเทอรเน็ต มีลักษณะเปนโครงขายทางสังคม ซึ่งเปดโอกาสใหบุคคลหนึ่งสามารถทําความรูจัก
บุค คลอื่น ๆ แลกเปลี่ยนความคิ ด แบงป นประสบการณ รวมกั น และเชื่อมโยงกั น ในทิศ ทางใด
ทิศทางหนึ่ง
ดั ง นั้ น พิ จ ารณาได ว า ผลการวิ เ คราะห ข า งต น เป น ไปอย า งสอดคล อ งกั บ
แนวความคิดของผูเชี่ยวชาญวา
โซเชี่ยลเน็ต เวิรคกิ้งเป นเว็บไซตป ระเภทหนึ่ง เปนการสื่อสารแบบสองทาง เป น
สังคมจําลองที่ มีฐ านกลางเชื่ อมโยงขอมูลกั นในลักษณะโครงขายหรือเน็ ตเวิรคของผูใ ชงาน มี
หลักการใชงานโดยการสรางปฏิสัมพันธระหวางกลุมบุคคลในเครือขายเพื่อแชรขอมูลหรือเนื้อหา
สาระต า ง ๆ เครื่องมื อสื่อออนไลน ป ระเภทโซเชี่ ย ลเน็ ต เวิร ค ได แ ก facebook.com hi5.com
researchgate.net และlinkedin.com ผูที่ สนใจในการใช งานโซเชี่ย ลเน็ ต เวิรคต องมีท ะเบี ย น
ผูใชงานกับทางผูใหบริการ และตองใหขอมูลสวนบุคคลของตนเองเพื่อแลกเปลี่ย นความรู หรือ
กิจกรรมตาง ๆ กับบุคคลในเครือขาย เชนขอความ รูปภาพ ไฟลวีดีโอ
(4) มีเดียแชรริ่ง (media sharing)
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ พบวามีเดียแชรริ่งเปนเว็บไซตประเภทหนึ่ง เปน
กระบวนการใชสื่อรวมกันผานทางเครือขายสังคมออนไลน ไฟลตางๆเชน ไฟลภาพ ขอความ วิดีโอ
คลิป เกมส ดนตรี และสื่อมัลติ มิเดี ย ซึ่งเป นกระบวนการมีป ฏิสัมพัน ธใ นการสงผานทางอีเ มล
ขอความโต ตอบแบบทั นทีขอความโพสตหรือเชื่อมโยงไปยังสื่อในเว็บไซต หรือบล็อกและวิธีการ
อื่น ๆ ของสื่อที่ใชรวมกันกับกลุมเปาหมาย
ดั ง นั้ น พิ จ ารณาได ว า ผลการวิ เ คราะห ข า งต น เป น ไปอย า งสอดคล อ งกั บ
แนวความคิดของผูเชี่ยวชาญวา
มีเ ดี ย แชรริ่มีลัก ษณะเป น ฮารด ดิสก สาธารณะบนอินเทอรเน็ ต ในการนําเสนอ
เนื้อหา และอนุญาตใหแชรเนื้อหาหรือขอมูลดิจิตอลที่เปนมีเดียไฟลกันได เครื่องมือสื่อออนไลน
ประเภทมีเดียแชรริ่ง ไดแก ไฟลขอมูลจะใช dropbox.com ไฟลเอกสารจะใช fileshare.com และ
forshared.com ไฟลเพาวเวอรพ อยต จ ะใช slideshare.com ไฟลรูป ถ ายจะใช picassa.com
flickr.com และ multiply.com ไฟล วี ดี โ อจะใช youtube.com video.yahoo.com และ
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video.google.com ในการอัพโหลดขอมูลผูใชตองลงทะเบียนผูใชงานกับทางผูใหบริการ ตองใส
รายละเอียด ประเภท หรือหมวดหมูเพื่อใหบุคคลที่สนใจสะดวกในการคนหา และสามารถตั้งสิทธ
อนุญาตในการเขาถึงไฟลได
(5) ฟอรั่ม (forum)
จากการศึก ษาเอกสารที่ เ กี่ย วของ พบวาฟอรั่มเปน ลักษณะของเว็บไซตที่ เ ป น
รูปแบบของโซเชี่ยลมีเดียที่เกาแกที่สุดเปนการสื่อสารแบบสองทาง ใชสําหรับการแลกเปลี่ยนบท
สนทนาในสังคมออนไลน นอกจากชื่อฟอรั่มแลว ยังมีเรียกกันหลายชื่อไมวา เว็บบอรด กระดาน
ขาวสาร กระดานสนทนา บอรดสนทนาออนไลน เว็บฟอรั่ม แมสเซจบอรด บุลิทินบอรด ดิสคัสชั่น
บอรด ฯลฯ ฟอรั่มสามารถใชเปนชองทางแสดงความเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการขององคกร
ซึ่งสามารถเขาไปทําความเขาใจ แกไขปญหา ตลอดจนถึงใชสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคาได
เชน เว็บบอรด เปนตน
ดั ง นั้ น พิ จ ารณาได ว า ผลการวิ เ คราะห ข า งต น เป น ไปอย า งสอดคล อ งกั บ
แนวความคิดของผูเชี่ยวชาญวา
ฟอรั่มเปนสื่อออนไลนยุคแรกเปนการสื่อสารแบบสองทาง เปนพื้นที่สาธารณะมี
ขอมูลเปดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นหรือใหขอมูลโดยอิสระ ซึ่งเปนการรวมกลุมเพื่อสนทนา
และเปน กระดานถามตอบ หรือกระทู แสดงความเห็ นในประเด็ นที่ สนใจ เครื่องมือสื่อออนไลน
ประเภทฟอรั่มแบงได 2 ประเภทไดแก การเขียนเว็บฟอรั่มดวยโปรแกรม หรือ เว็บฟอรั่มสําเร็จรูป
การใชงานฟอรั่มผูใชตองลงทะเบียนกับผูใหบริการเพื่อแสดงตัวตนกอนการตั้งหัวขอ ประเด็น หรือ
กระทู และโอกาสใหคนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือทัศนะไดอยางอิสระ โดยระบบเปดโอกาส
ใหผูที่สนใจสามารถอานกระทูไดโดยไมตองลงทะเบียน ฟอรั่มสามารถวัดผลไดจากการจํานวน
กระทูหรือการแสดงความคิดเห็นของผูอาน
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2) การใชประโยชนจากสื่อออนไลนแตละประเภทของธุรกิจอสังหาริมทรัพย
ตารางที่ 5.1
สรุปการใชสื่อออนไลนของบริษัทอสังหาริมทรัพย
สรุปการใชสื่อออนไลนของ
บริษัทอสังหาริมทรัพย
1 Website
2 Blogs (Monitor)
3 MicroBlogs
4 Social Networking
5 Media Sharing
6 Forums (Monitor)

บริษัท A

บริษัท B










บริษัท C

บริษัท D




















 ไมใชแตเปนการติดตามใหขอมูลที่จะสงผลกระทบกับองคกรได
จากตารางที่ 5.1 แสดงการใชสื่อออนไลนขององคกรกลุมตัวอยางซึ่งสามารถสรุปได
ดังนี้
(1) เว็บไซต (website) พบวาทุกบริษัทมีการใชเว็บไซต และมีวัตถุประสงคการใช
เว็บไซต เ ปน ไปในทิ ศทางเดีย วกั น คื อเปน ศู นย กลางของขอมูล การประชาสัมพัน ธองคก รและ
โครงการ และเปนเครื่องมือสงเสริมการตลาด เนื่องจากเว็บไซตเปนสื่อที่มีความสามารถในการให
ขอมูลไดอยางไมจํากัด
(2) บลอก (blogs) พบวาบริษัทไมมีการใชงานบลอกเนื่องจากบลอกเหมาะกับการ
เขียนเลาเรื่องราวที่เปนสวนบุคคลมากกวา และบลอกมีขอจํากัดในหลายดานเชน ขอจํากัดดานชื่อ
ขอจํากัดดานระบบอินเตอรแอคทีฟ และขอจํากัดดานการเขียนโปรแกรมใหตอบสนองตามความ
ตองการของผูพัฒนา แตพบวาบริษัท 1 ใน 4 มีการคนหาและติดตามใหขอมูลกับบลอกที่อาจจะ
สงผลกระทบในดานตาง ๆ กับองคกรเทานั้น
(3) ไมโครบลอก (micro-blogs) พบวาบริษัท 1 ใน 4 ใหความเห็นที่ไมใชสื่อประเภท
นี้โดยมีนัยวาเปนสื่อที่ยากตอการควบคุม โดยเมื่อพิจารณาวัตถุประสงคของบริษัท 3 ใน 4 ที่ใชสื่อ
ประเภทนี้เพื่อการแจงขาวสารและความเคลื่อนไหวขององคกร หรือโครงการ เชนโปรโมชั่น แจงวัน
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เปดตัวโครงการใหม รายงานความคืบหนาโครงการ แจงขาวกิจกรรมตาง ๆ และขาวสารอื่น ๆ มี
ลักษณะขอความสั้น เพื่อดึงความสนใจใหกลุมเปาหมายเขามาในเว็บไซตหรือเยี่ยมชมโครงการ
(4) โซเชี่ ยลเน็ ตเวิรค (social network) พบวาบริษั ทอสังหาริมทรัพย 1 ใน 4 ให
ความเห็นที่ไมใชสื่อประเภทนี้วาเปนสื่อที่ยากตอการควบคุม โดยบริษัท 3 ใน 4 ที่ใชสื่อประเภทนี้
เพื่อ การสรางความสัมพั น ธ กั บ ลูก ค าและการประชาสั มพัน ธกิ จ กรรม เพื่อ ดึ ง ความสนใจให
กลุมเปาหมายเขามาในเว็บไซดหรือเยี่ยมชมโครงการ และสรางประสบการณและการแลกเปลี่ยน
ขอคิด เห็ นระหวางคนในเครือขาย เชน การออกแบบตกแต ง กิจ กรรมสอนทํ าอาหาร การแสดง
คอนเสิรต แนะนํารานอาหาร ใหสวนลด ฯลฯ
(5) มีเ ดี ย แชรริ่ง (media sharing) พบวาบริษั ท อสังหาริมทรัพย ใ ห ค วามเห็ น ที่
สอดคลองกันคือใชเปนชองทางเพื่อนําเสนอโครงการในรูปแบบภาพและไฟลเสียง เพื่อดึงความ
สนใจใหก ลุมเป าหมายให เ ขามาแชรและนํ าไปสูห นาเว็บ ไซด ห รือเยี่ ย มชมโครงการ ชวยสราง
ประสบการณเสมือนแกลูกคา เชน สถานที่ สภาพแวดลอมโครงการ
(6) ฟอรั่ม (forum) พบวาบริษัทไมมีการใชสื่อประเภทนี้โดยตรง เนื่องจากมีความเปน
สาธารณะและออนไหวสูง ควบคุมการตั้งกระทูเปนเรื่องยาก ทําใหสงผลเสียใหกับองคกรมากกวา
ผลดี แตจะวิธีการติดตามใหขอมูล หรือตอบกระทูกับบอรดที่จะสงผลกระทบตอภาพลักษณองคกร
หรือโครงการ เชนบอรดประกาศ
ตารางที่ 5.2
สรุปเครื่องมือสื่อผสมที่ใชรวมกับสื่อออนไลนหลัก
สรุปเครื่องมือสื่อผสมที่ใช
รวมกับสื่อออนไลนหลัก
1 E-mail
2 Chat Online
3 Mobile Application
4 Gadget Application

บริษัท A





บริษัท B





บริษัท C




บริษัท D

-

จากตารางที่ 5.2 แสดงการใชเครื่องมือสื่อผสมขององคกรกลุมตัวอยางซึ่งสามารถสรุป
ไดดังนี้
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1) อีเมล (e-mail) พบวาบริษัทอสังหาริมทรัพยทั้งหมดใชอีเมลเปนเครื่องมือสื่อผสม
รวมกับสื่อออนไลนขององคกร
2) แชท ออนไลน (chat online) พบว า บริ ษั ท อสั ง หาริ มทรั พ ย 2 ใน 4 บริ ษั ท
ใชแชท ออนไลนเปนเครื่องมือสื่อผสมรวมกับสื่อออนไลนขององคกร
3) โมบาย แอพพลิเคชั่น (mobile application) พบวาบริษัทอสังหาริมทรัพย 3 ใน 4 มี
การใชโมบาย แอพพลิเคชั่นเปนเครื่องมือสื่อผสมรวมกับสื่อออนไลนขององคกร
4) แกตเจ็ต (gadget) พบวาบริษัท 3 ใน 4 มีการพัฒนาสื่อออนไลนใหรองรับการใช
งานรวมกับอุปกรณอิเลคทรอนิคสตางๆ ขององคกร เชน ไอแพท
ตารางที่ 5.3
สรุปเทคนิคที่ใชรวมกับสื่อออนไลน
สรุปเทคนิคทีใ่ ชรวมกับสื่อ
ออนไลน
1 SEM
2 SEO
3 SMO
4 Banner
5 QR code

บริษัท A






บริษัท B






บริษัท C






บริษัท D




-

จากตารางที่ 5.3 แสดงการสรุปเทคนิคตาง ๆ ที่ใชรวมกับสื่อออนไลนขององคกรกลุม
ตัวอยางซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
1) Search Engine Marketing (SEM) พบวาบริษัทอสังหาริมทรัพยทั้งหมดใชเทคนิค
การทําการตลาดหรือการโฆษณาผานระบบของเสิรชเอ็นจิ้น
2) Search Engine Optimization (SEO) พบวาบริษัทอสังหาริมทรัพยทั้งหมดมีการใช
เทคนิคการปรับแตงที่ทําใหเว็บไซตขององคกร ใหปรากฏอยูในตําแหนงที่ดีที่สุดของผลการคนหา
ผานเสิรชเอ็นจิ้น
3) Social Media Optimization (SMO) พบวาบริษัทอสังหาริมทรัพยทั้งหมดใชเทคนิค
การทําการตลาดผานระบบโซเชี่ยลมีเดีย
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4) Banner พบวาบริษัทอสังหาริมทรัพยทั้งหมดใชเทคนิคการทําแบนเนอรโฆษณาบน
เว็บไซตที่คาดวาจะเปนที่รวมของกลุมเปาหมาย
5) QR code พบวาบริษัทอสังหาริมทรัพย 3 ใน 4 ใชเทคนิคการมีการสรางบารโคต
เพื่อเปนชองทางนําเขาสูเว็บไซตขององคกร
3) สรุปผลการใชสื่อออนไลนของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย
ประเด็ น เรื่องการใช สื่อออนไลน ขององค ก ร พบวากลุมตั วอย างใช สื่อออนไลน ของ
องคกรเพื่อวัตถุประสงคการประชาสัมพันธ สรางภาพลักษณที่ดี และการสรางความสัมพันธกับ
ผูบริโภคใหใกลชิดยิ่งขึ้น เพื่อสงเสริมการตลาดขององคกร โดยประเภทสื่อออนไลนที่องคกรใช
สามารถแบงออกได 2 ประเภท สื่อออนไลนแบบดั้งเดิม และแบบสื่อเครือขายสังคมออนไลน และ
พบวามีการใชเครื่องมือสื่อผสมและเทคนิคตาง ๆ รวมกับการใชสื่อออนไลนหลัก โดยกลุมตัวอยาง
ใหความสําคัญในการใชสื่อออนไลนในระดับที่สําคัญมาก เนื่องจากเปนหนึ่งชองทางการสื่อสาร
อยางบูรณาการขององคกรที่สอดคลองกับพฤติกรรม และวิถีชีวิตของกลุมเปาหมาย สงเสริมสราง
ภาพลักษณ เป นช องทางในการใหขอมูลตาง ๆ ได อย างไมจํ ากั ด และมีต นทุ นในการผลิตเพื่อ
เผยแพรที่ ต่ํ า โดยสื่อออนไลน มีอิท ธิพลมากต อการตั ด สิน ใจซื้ อในลัก ษณะการคอมเฟรมการ
ตัดสินใจซึ่งสงผลตอรายไดองคกรในดานตาง ๆ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วันชัย มีชาติ (2548)
ที่พบวาการสื่อสารโดยวิธีก ารนี้ เปนการสื่อสารที่รวดเร็ว มีความยืด หยุนสูง มีความถูกตองของ
ขอมูล องคกรอาจใชเปนศูนยกลางของการสื่อสารและขอมูล เปนแหลงกระจายขาวขององคกรก็
อาจจะทําใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น
ประเด็นเรื่องเปาหมายการใชสื่อออนไลนขององคกรสามารถแบงออกได 2 สวน ไดแก
เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ พบวากลุมตัวอยางใหความเห็นวา
(1) เชิงปริมาณองคกรมีเปาหมายในการใชสื่อออนไลนอยางบูรณาการเพื่อเพิ่มจํานวน
ผูใชงานเพื่อเปนเครื่องมือในการสรางโอกาสในการขาย
(2) เชิงคุณภาพองคกรมีเปาหมายในการพัฒนาความหลากหลายในการสื่อสารจาก
เรียนรูจ ากพฤติก รรมและความตองการที่แทจ ริงของลูกค าโดยการมีปฏิสัมพัน ธลูกค าเพื่อการ
พัฒนาขอมูลและเนื้อหาในสื่อออนไลนใหตรงความตองการของผูใชงาน
ซึ่งสอดคลองกับบทความจาก Dennis (1998) ที่กลาววาการสื่อสารรูปแบบนี้สามารถ
เขาถึงและมีปฏิสัมพันธกับกลุมผูบริโภคในยุคปจจุบันไดงาย เปนศูนยกลางในการติดตอ ดวยการ
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สื่อสารที่เ ร็ว ขาวสารและขอมูลต าง ๆ มีอยูห ลากหลาย จะถูก บัน ทึก ในรูปแบบดิจิต อลและนํ า
เผยแพรบ นอิน เทอร เ น็ ต ให ผูที่ สนใจในข อมูลนั้ น ๆ ได ค น หาและตอบสนองความต องการได
ตลอดเวลา โดยมีคาใชจายดานงบประมาณที่ต่ํา
ประเด็ น เรื่องการเลือกใช สื่อออนไลนขององค กรพบวากลุมตั วอย างมีค วามเห็ น ใน
ทิศทางที่สอดคลองกันวา การผลิตสื่อออนไลนขององคกรมีขั้นตอนในการประชุมรวมกันกับฝายที่
เกี่ยวของ และมีวาจางบริษัทจากภายนอกมารวมผลิตเพื่อวางโครงสรางสื่อออนไลนขององคกร
ประเด็นเรื่องประโยชนที่ไดรับจากสื่อออนไลนขององคกรสามารถแบงออกได 2 สวน
ไดแก เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ พบวากลุมตัวอยางใหความเห็นวา
(1) เชิ งปริมาณองคก รไดรับ ประโยชน จากสื่อออนไลนโดยเปน ชองทางในการสราง
ความสัมพันธ และเปนชองทางการสื่อสารที่หลากหลายในการเขาถึงลูกคา สรางการจดจํา การให
ขอมูลตาง ๆ เพื่อใหความรูเพิ่มเติมกับลูกคา เปนชองทางในการใหบริการลูกคาอีกทางหนึ่ง และ
นําไปสูการเปนชองทางในการหาลูกคาใหม
(2) เชิงคุณภาพองคกรไดรับประโยชนจากสื่อออนไลนในเรื่องของการเรียนรูพฤติกรรม
ของกลุมเปาหมายเพื่อตอบสองความตองการลูกคาไดถูกตอง และเปนสื่อที่เปนการเพิ่มชองทาง
ติดตอองคกร มีพื้นที่ในการใหขอมูลอยางไมจํากัด และไดรับทราบผลตอบรับหรือความคิดเห็นจาก
ลูกคา ซึ่งนําไปสูการสรางภาพลักษณที่ดีของแบรนดที่ดูแตกตางจากคูแขง
สอดคลองกับงานวิจัยของ สุพจน ลาภปรารถนา (2543) ที่กลาววาสื่อออนไลนเป น
สื่อมวลชนที่มีจุดเดนที่เปนสื่อที่ตอบโตกับกลุมเปาหมายไดทันที ใชงบประมาณในการผลิตและ
เผยแพรไปยังกลุมเปาหมายที่ต่ํา แตสามารถยืดหยุน รวดเร็วและปรับเปลี่ยนไดตลอด และที่เปน
ประโยชนสําคัญมากอีกประการคือ เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลจากลูกคาที่มีประสิทธิภาพตอ
การบริหารงานลูกคาสัมพันธขององคกร
ประเด็นเรื่องการบริหารจัดการสื่อออนไลนขององคกรพบวากลุมตัวอยางมีความเห็นที่
สอดคลองกันในเรื่องการบริหารจัดการ โดยตั้งสวนที่รับผิดชอบเปนฝายดิจิตอลเพื่อบริหารจัดการ
ดานสื่อดิจิตอลขององคกรเพื่อเปนศูนยกลางขอมูล และจะมีการจัดการอยางมีกลยุทธมีขั้นตอนใน
การทํางานชัดเจนและมีการวิเคราะหโจทยรวมกันกับฝายที่เกี่ยวของเพื่อเตรียมแผนการลวงหนา
ประเด็น เรื่องเสนอแนะพบวากลุมตัวอย างมีความเห็น ในทิ ศทางที่ สอดคลองกัน วา
บทบาทของสื่อออนไลนในอนาคตวาจะมีบทบาทเพิ่มขึ้น จากการแขงขันทางธุรกิจ ซึ่งสื่อออนไลน
จะช วยให เ ขาถึ ง ลูก ค าง ายขึ้น สามารถตอบสนองต อพฤติ ก รรมและวิถี ชี วิต ของผูบ ริโภคที่ สื่อ
ออนไลนกลายเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิต และจะมีอิทธิพลมากในการประกอบการตัดสินใจซื้อของ
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ลูก ค า ซึ่ ง สื่อออนไลนอาจทดแทนสื่อแมสมีเดี ย อื่น ๆ ซึ่ งธุรกิ จ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย ต อง
ปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวิทวัส รุงเรืองผล (2552) พบวาสื่อ
โฆษณาที่เปนจุดเริ่มตนใหลูกคารับรูหรือรูจักโครงการเปนอันดับตน ๆ เว็บไซตเปนแหลงขอมูลที่
สะดวกที่สุดของลูกคาในการหาขอมูล โดยลูกคาจะคนขอมูลผานเว็บไซตเสิรชเอ็นจิ้นตาง ๆ โดย
ระบุทําเลของอสังหาริมทรัพยที่สนใจเปนคําคนหลัก หรือชื่อของบริษัทอสังหาริมทรัพยที่สนใจ
5.2 อภิปรายผลวิจัย
จากผลการวิจัยเรื่องเทคนิคการประยุกตใชสื่อออนไลนในธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย
ผูวิจัยไดแบงการอภิปรายผล ดังรายละเอียดตอไปนี้
5.2.1 ศึกษาประเภทของสื่อออนไลนและชนิดของเครื่องมือสื่อออนไลน รวมทั้งประโยชน
และขอจํากัดของการใชสื่อประเภทนี้
ประเภทของสื่อออนไลน และ ชนิดของเครื่องมือสื่อออนไลน ประโยชน และขอจํากัด
ซึ่งสามารถสรุปผลงานวิจัยดังนี้
1) เว็บไซต (website)
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
ดิจิ ต อลบนอิน เทอรเน็ ต ได ซึ่ ง สอดคลองกั บ งานวิจั ย ของ กิ ด านั น ท มะลิท อง (2542) ที่ พบวา
สามารถเปลี่ย นแปลงและเพิ่มสารสนเทศบนเว็บ ไซต ในลัก ษณะสื่อประสมที่ เ ป น ทั้ งขอความ
ตัวอักษร รูปภาพ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และไฟลเสียงไดตลอดเวลาและแตละเว็บเพจจะมีการ
เชื่อมโยงกันภายในเว็บไซตหรือไปยังเว็บไซตอื่น ๆ เพื่อใหผูอานสามารถอานไดในเวลาอันรวดเร็ว
สวนขอคํ าถามเกี่ ยวกั บเครื่องมือในการพัฒนาเว็บ ไซต สามารถแบ งได 2 ประเภท 1) เว็บ ไซต
สําเร็จรูป 2) เว็บไซตที่เขียนโปรแกรมขึ้นมาเอง โดยมีขอจํากัดในการใชงานซึ่งผูพัฒนาเว็บไซตตอง
มีความรูในการบริหารจัดการเว็บไซต เชนการโปรโมทเว็บไซต หรือการทํา SEO และดานการเขียน
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โปรแกรมเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการใชงาน เชนเพื่อความบันเทิง หรือทางธุรกิจ โดย
ขอมูลหรือเนื้อหาจะเชื่อมโยงกันเปนลําดับ และสามารถคนหาตอ ๆ ไปได
2) บลอก (blogs)
บลอกเปนไดทั้งการสื่อสารแบบทางเดียว หรือสองทาง เปนเว็บไซตรูปแบบหนึ่ง ที่ยึด
จากวันและเวลาในการนําเสนอเรื่องราวที่เปนเนื้อหา เชน อักษร รูปภาพ และวีดีโอ เปนการสื่อสาร
โดยการเขียนเลาเรื่องราว หรือจัดการความรู หรือทัศนะที่เปนสวนตัว ซึ่งสอดคลองกับงานเขียน
ของภิเษก ชัยนิรันดร (2552) ที่พบวาบลอกเปนรูปแบบเว็บไซตประเภทหนึ่ง เปนเครื่องมือสื่อสารที่
ใชเว็บไซตเปนสื่อกลาง บลอกถูกนําไปใชเพื่อการแสดงความคิดเห็น การเผยแพรขอมูลในระดับ
ตาง ๆ สวนขอคําถามเกี่ยวกับเครื่องมือในการพัฒนาบลอกแบงได 2 ประเภท 1) บลอกสําเร็จรูป
2) บลอกที่เขียนโปรแกรมขึ้นมาเอง การใชงานบลอกผูใชงานไมจําเปนตองมีความรูในดานการ
เขียนโปรแกรม โดยผูที่ประสงคจะใหบลอกตองมีการลงทะเบียนสมาชิกกับผูใหบริการกอนจึงจะ
สามารถใชง านได การเขียนบลอกเป นการเขียนบทความโดยไมจํากัด ตัวอัก ษร สามารถเขีย น
เรื่องราวตาง ๆ ที่สนใจ แตตองมีการกําหนดหัวขอและเนื้อหาของบทความเพื่อใหสะดวกแกการ
สืบคน และโปรโมทบลอกเพื่อใหเปนที่รูจัก และบลอกสามารถนําสื่อออนไลนประเภทตาง ๆ เขามา
เสริมประสิทธิภาพในการสื่อสารได โดยมีขอจํากัดในเรื่องการปรับแตงหนาโปรไฟลทําไดยาก และ
ใชเวลาในการเขียนนาน
3) ไมโครบลอก (microblogs)
ไมโครบลอกเปนสื่อที่มีพัฒนาการมาจากบลอก เปนการสื่อสารแบบสองทาง โดยการ
เขี ย นขอ ความสั้ น ไมเ กิ น 140 อัก ษร มีโ ครงสร างเครือ ข ายเป น แบบป รามิด ที่ มี ผู ใ ช งานเป น
ศูนยกลางเชื่อมโยงกันเปนเครือขายบุคคล หรือกลุมบุคคล มีหลักการใชงานเปนการใหขอมูลทีเ่ ปน
ปจจุบัน สื่อสารดวยขอความสั้น หรือประโยคสั้น ๆ ซึ่งสอดคลองกับงานเขียนของ ภิเษก ชัยนิรันดร
(2552) ที่พบวาไมโครบลอกเป นการสื่อสารแบบสองทาง เปน รูปแบบของการเขียนบลอกที่ผูใ ช
สามารถเขียนขอปรับปรุงความสั้น ๆ สวนขอคําถามเกี่ยวกับเครื่องมือสามารถแบงได 2 สวนไดแก
twitter.com สําหรับผูใชงานทั่วไป และ yammer.com สําหรับการสื่อสารเฉพาะในองคกรการใช
งานไมโครบลอกเปนการสงขอความสั้น ที่เปดโอกาสใหบุคคลสามารถสนทนาโตตอบกันกับบุคคล
ที่ติดตามหรือใหความสนใจไดโดยการเขียนคอมเมนท โดยมีขอจํากัดที่ตัวระบบที่จํากัดเฉพาะ
ตัวอักษร และระบบสารสนเทศ
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4) โซเชี่ยลเน็ตเวิรคกิ้ง (social networking)
โซเชี่ยลเน็ตเวิรคกิ้งเปนเว็บไซตประเภทหนึ่ง เปนการสื่อสารแบบสองทาง เปนสังคม
จําลองที่มีฐานกลางเชื่อมโยงขอมูลกันในลักษณะโครงขายหรือเน็ตเวิรคของผูใชงาน มีหลักการใช
งานโดยการสรางปฏิสัมพันธระหวางกลุมบุคคลในเครือขายเพื่อแชรขอมูลหรือเนื้อหาสาระตาง ๆ
ซึ่งสอดคลองกับงานเขียนของ ภิเษก ชัยนิรันดร (2552) ที่พบวาโซเชี่ยลเน็ตเวิรคกิ้งเปนเว็บไซต
ประเภทหนึ่ง เปนการสื่อสารแบบสองทาง ที่ผูสื่อสารและผูรับสารสามารถโตตอบกันได ซึ่งเกิดจาก
การรวมตัวกันของกลุมบุคคลเปนสังคมเพื่อสรางความสัมพันธระหวางกันเปนเครือขายผานระบบ
อินเทอรเน็ต มีลักษณะเปนโครงขายทางสังคม ซึ่งเปดโอกาสใหบุคคลหนึ่งสามารถทําความรูจัก
บุค คลอื่น ๆ แลกเปลี่ยนความคิ ด แบงป นประสบการณ รวมกั น และเชื่อมโยงกั น ในทิศ ทางใด
ทิ ศ ทางหนึ่ ง ส วนข อ คํ า ถามเกี่ ย วกั บ เครื่ อ งมื อสื่ อ ออนไลน ป ระเภทโซเชี่ ย ลเน็ ต เวิ ร ค ได แ ก
facebook.com hi5.com researchgate.net และlinkedin.com ผูที่สนใจในการใชงานโซเชี่ยล
เน็ตเวิรค ตองมีทะเบียนผูใช งานกับทางผูใหบริการ และตองใหขอมูลสวนบุ คคลของตนเองเพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู หรือกิจกรรมตาง ๆ กับบุคคลในเครือขาย เชนขอความ รูปภาพ ไฟลวีดีโอ โดย
มีขอจํากัดการปรับแตงหนาโปรไฟล และเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล
5) มีเดียแชรริ่ง (media sharing)
มีเดียแชรริ่มีลักษณะเปนฮารดดิสกสาธารณะบนอินเทอรเน็ตในการนําเสนอเนื้อหา
และอนุญาตใหแชรเนื้อหาหรือขอมูลดิจิตอลที่เปนมีเดียไฟลกันได ซึ่งสอดคลองกับงานเขียนของ
ภิเษก ชัยนิรันดร (2552) ที่พบวาเปนกระบวนการใชสื่อรวมกันผานทางเครือขายสังคมออนไลน
ไฟลต างๆเช น ไฟลภาพ ขอความ วิดี โ อคลิป เกมส ดนตรี และสื่อมั ลติ มิเ ดี ย สวนข อคํ าถาม
เกี่ย วกับ เครื่องมือสื่อออนไลน ประเภทมีเดีย แชรริ่ง ไดแก ไฟลขอมูลจะใช dropbox.com ไฟล
เอกสารจะใช fileshare.com และforshared.com ไฟลเพาวเวอรพอยตจะใช slideshare.com
ไฟลรูป ถายจะใช picassa.com flickr.com และmultiply.com ไฟลวีดี โอจะใช youtube.com
video.yahoo.com และ video.google.com ในการอัพโหลดขอมูลผูใชตองลงทะเบียนผูใชงานกับ
ทางผูให บริการ ต องใสรายละเอียด ประเภท หรือหมวดหมูเ พื่อใหบุ คคลที่สนใจสะดวกในการ
คนหา และสามารถตั้งสิทธอนุญาตในการเขาถึงไฟลได โดยมีขอจํากัดดวยระบบสาธารณูปโภคยัง
ไมครอบคลุม
6) ฟอรั่ม (forum)
ฟอรั่มเปนสื่อออนไลนยุคแรกเปนการสื่อสารแบบสองทาง เปนพื้นที่สาธารณะมีขอมูล
เปดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นหรือใหขอมูลโดยอิสระ ซึ่งเปนการรวมกลุมเพื่อสนทนา และ
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เปนกระดานถามตอบ หรือกระทูแสดงความเห็นในประเด็นที่สนใจ ซึ่งสอดคลองกับงานเขียนของ
ภิเษก ชัยนิรันดร (2552) ที่พบวาฟอรั่มเปนลักษณะของเว็บไซตที่เปนรูปแบบของโซเชี่ยลมีเดียที่
เกาแกที่สุดเปนการสื่อสารแบบสองทาง ใชสําหรับการแลกเปลี่ยนบทสนทนาในสังคมออนไลน
สวนขอคําถามเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อออนไลนประเภทฟอรั่มแบงได 2 ประเภทไดแก การเขียนเว็บ
ฟอรั่มดวยโปรแกรม หรือ เว็บฟอรั่มสําเร็จรูป การใชงานฟอรั่มผูใชตองลงทะเบียนกับผูใหบริการ
เพื่อแสดงตัวตนกอนการตั้งหัวขอ ประเด็น หรือกระทู และโอกาสใหคนสามารถแสดงความคิดเห็น
หรื อทั ศ นะได อ ย า งอิ สระ โดยระบบเป ด โอกาสให ผูที่ สนใจสามารถอ านกระทู ได โดยไมต อ ง
ลงทะเบียน ฟอรั่มสามารถวัดผลไดจากการจํานวนกระทูหรือการแสดงความคิดเห็นของผูอาน
5.2.2 การใชประโยชนจากสื่อออนไลนแตละประเภทของธุรกิจอสังหาริมทรัพย
1) เว็บ ไซต (website) พบวาทุ ก บริษั ท มีก ารใชเ ว็บ ไซต และมีวัต ถุ ประสงคก ารใช
เว็บไซต เ ปน ไปในทิ ศทางเดีย วกั น คื อเปน ศู นย กลางของขอมูล การประชาสัมพัน ธองคก รและ
โครงการ และเป น เครื่องมือสง เสริมการตลาด ซึ่ งสอดคลองกั บ ความเห็ น ผูเ ชี่ ยวชาญด านสื่อ
ออนไลนที่วามีหลักการใชงานโดยสรางหนาเว็บเพจขึ้น ซึ่งเปรียบเสมือนหนาบาน หรือเหมือนโบ
ชัวร หรือแผนพับ เพื่อใชเปนที่สื่อสารขอมูล เชนการประชาสัมพันธ หรือเปนฐานขอมูลใหสืบคนใน
รูปแบบไฟลดิจิตอลบนอินเตอรเน็ตได เนื่องจากเว็บไซตเปนสื่อที่มีความสามารถในการใหขอมูลได
อยางไมจํากัด ขอคําถามที่วาเทคนิคในการใชงานพบวาจะตองทําใหเว็บใชงานไดงายที่สุด การ
นําเสนอเนื้อหาที่ทันสมัย ครบถวน ขอมูลตองเปนที่สนใจ การคนหาขอมูลตองทําใหผูใชงานคนหา
ขอมูลพบโดยตองคลิกใหนอยที่สุด เชน การทําไซต เสิรจ(site search) การแสดงขอมูลเพื่อสราง
ประสบการณเสมือน เชน ภาพ 360 องศา ภาพมุมสูง(Helicam) หรือ แผนที่ (กูเกิ้ลเอิรท) และการ
ทําเว็บ ออพติไมเซชั่น (web optimization) เพื่อดูวาผูใชงานกําลังใหความสนใจกับเรื่องใดอยู เพื่อ
ตอบสนองความตองการที่แทจริง และสามารถทําการหาขอมูลรวดเร็วขึ้น
2) บลอก (blogs) พบวาบริษัทไมมีการใชงานบลอก แตพบวาบริษัท 1 ใน 4 มีการ
คนหาและติดตามใหขอมูลกับบลอกที่อาจจะสงผลกระทบในดานตาง ๆ กับองคกรเทานั้น
3) ไมโครบลอก (micro-blogs) พบวาบริษัทใหความเห็นที่ไมใชสื่อประเภทนี้โดยมีนัย
วาเปนสื่อที่ยากตอการควบคุม โดยเมื่อพิจารณาวัตถุประสงคของบริษัทที่ใชสื่อประเภทนี้เพื่อการ
แจงขาวสารและความเคลื่อนไหวขององคกร หรือโครงการ เชนโปรโมชั่น แจงวันเปดตัวโครงการ
ใหม รายงานความคืบหนาโครงการ แจงขาวกิจกรรมตาง ๆ และขาวสารอื่น ๆ มีลักษณะขอความ
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สั้น ซึ่งสอดคลองกับหลักการทํางานที่ผูเชี่ยวชาญใหความเห็นวาการใชงานเปนการใหขอมูลที่เปน
ปจจุบัน สื่อสารดวยขอความสั้น หรือประโยคสั้น ๆ เพื่อดึงความสนใจใหกลุมเปาหมายเขามาใน
เว็บไซตหรือเยี่ยมชมโครงการ เทคนิคในการใชงานจะตองมีการใหขาวหรือกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ
ตอเนื่องแต ไมมากจนเกิน ไป การตอบขอความตองกระทํ าภายใน1ชม มีการสรางพัน ธมิต รที่ มี
อิท ธิพลกั บกลุมเป าหมายเพื่อสรางการกระจายขาวสารได ก วางและเร็วขึ้น ต องมีการกําหนด
บุคลิกภาพของผูสงหรือตอบขอความที่ชัดเจน และเปนกันเอง
4) โซเชี่ยลเน็ตเวิรค (social network) พบวาบริษัทอสังหาริมทรัพยใหความเห็นที่ไมใช
สื่อประเภทนี้วาเปนสื่อที่ยากตอการควบคุม และเมื่อพิจารณาบริษัทที่ใชสื่อประเภทนี้เพื่อการสราง
ความสัมพันธกับลูกคาและการประชาสัมพันธกิจกรรม เพื่อดึงความสนใจใหกลุมเปาหมายเขามา
ในเว็บไซดหรือเยี่ยมชมโครงการ โดยกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของผูเชี่ยวชาญที่วา
มีหลักการใชงานเปนการสรางปฏิสัมพันธระหวางกลุมบุคคลในเครือขายเพื่อแชรขอมูลหรือเนื้อหา
สาระตาง ๆ ควรเปนเรื่องที่เปนประโยชนและสิทธิประโยชนที่เกี่ยวของหรือสอดคลองกับวิถีชีวิต
ของกลุมเปาหมาย เพื่อสรางประสบการณและการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นระหวางคนในเครือขาย
เชนการออกแบบตกแตง กิจกรรมสอนทําอาหาร การแสดงคอนเสิรต แนะนํารานอาหาร ใหสวนลด
ฯลฯ มีการนําเสนอเปนตัวอักษร รูปภาพ คลิปวีดีโอ เทคนิคในการใชงานการใหสิทธิประโยชนเพื่อ
สรางความรูสึกวาเปนคนพิเศษเพื่อสรางกระแสการบอกตอ การสงขอความใน1วันไมควรสงมาก
จนเกิ น ไปเพราะความคิ ด เห็ น ของลู ก ค าจะถู ก เลื่อ นหรือ ถู ก ละเลยจากคนในเครื อข าย ต อ ง
ตอบสนองต อความตองการของลูกค าอย างรวดเร็ว มีการกํ าหนดบุ คลิก ภาพของผูสงและตอบ
ขอความ ภาษาที่ใชควรเปนกันเอง ขอมูลเปนเรื่องราวที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของกลุมเปาหมายไม
ควรมุงเนนเฉพาะเรื่องการขาย
5) มีเดียแชรริ่ง (media sharing) พบวาบริษัทอสังหาริมทรัพยใหความเห็นที่สอดคลอง
กันคื อใช เป นชองทางเพื่อนําเสนอโครงการในรูปแบบภาพและไฟลเสียง เพื่อดึ งความสนใจให
กลุมเป าหมายให เ ขา มาแชรและนํ าไปสูห น าเว็บ ไซต ห รือเยี่ ย มชมโครงการ ซึ่ งสอดคลองกั บ
ความเห็นของผูเชี่ยวชาญวามีเดียแชรริ่งเปนเหมือนฮารดดิสกสาธารณะบนอินเตอรเน็ตในการ
นําเสนอเนื้ อหา และอนุ ญ าตให แชรเ นื้ อหาหรือขอมูลดิ จิ ต อลที่ เ ป นมีเ ดี ย ไฟลกั นได ช วยสราง
ประสบการณเสมือนแกลูก คา เชน สถานที่ สภาพแวดลอมโครงการ เทคนิ คในการใชงานอยู ที่
เนื้อหาที่นาสนใจ และการใชระยะเวลาที่เหมาะสมในการนําเสนอ สามารถนําไฟลไปใชรวมกับ
เครื่องมือสื่อผสมประเภทอื่นได
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6) ฟอรั่ม (forum) พบวาบริษัทไมมีการใชสื่อประเภทนี้โดยตรง เนื่องจากมีความเปน
สาธารณะและออนไหวสูง ควบคุมการตั้งกระทูเปนเรื่องยาก ทําใหสงผลเสียใหกับองคกรมากกวา
ผลดี แตจ ะใชวิธีก ารติดตามใหขอมูล หรือตอบกระทูกั บบอรดที่จ ะสงผลกระทบตอภาพลักษณ
องคกร หรือโครงการ เชนบอรดประกาศ ซึ่งสอดคลองกับความเห็นผูเชี่ยวชาญดานสื่อออนไลนวา
เปนพื้นที่สาธารณะ มีขอมูลเปดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นหรือใหขอมูลโดยอิสระ ซึ่งเปนการ
รวมกลุมเพื่อสนทนา และเปนกระดานถามตอบ หรือกระทูแสดงความเห็นในประเด็นที่สนใจ
5.2.3.1 เครื่องมือสื่อผสมที่ใชรวมกับสื่อออนไลนหลัก
1) อีเมล (e-mail) พบวา บริษัทอสังหาริมทรัพยใชอีเมลเปนเครื่องมือสื่อผสมรวมกับสื่อ
ออนไลนขององคกร เชน เว็บไซต เพื่อเสริมประสิทธิภาพสื่อออนไลนในการรับสงขอมูลขาวสาร
เพื่อการนําเสนอสิทธิประโยชนตาง ๆ กับกลุมเปาหมายแบบจดหมายสวนตัว หรือการทําบลาส
อีเมล ซึ่งสอดคลองกับบทความของ ถนอมพร ตันพิพัฒน (2539) วาจดหมายอิเลคทรอนิกส (email) เป นบริการเพื่อรับสง จดหมายถึงกั น ผูสงหรือผูรับจะใชวิธีพิมพขอความสงและเป ดอาน
จดหมายผานจอเครื่องคอมพิวเตอร
2) แชทออนไลน (chat online) พบวา บริษั ทอสังหาริมทรัพยใช แชทออนไลน เป น
เครื่องมือสื่อผสมรวมกับสื่อออนไลนขององคกรเพื่อใชเปนชองทางใหลูกคาออนไลนสามารถติดตอ
กับทางองคกรแบบเรียลไทมเพื่อรองเรียน หรือขอความชวยเหลือจากปญหาตาง ๆ โดยตรง หรือ
ผานมาทางสื่อออนไลนอื่น ๆ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันเรื่องราวรองเรียนตาง ๆ ที่อาจปรากฏ
ทางสื่อเครือขายสังคมออนไลนตาง ๆ ซึ่งสอดคลองกับบทความของ ถนอมพร ตันพิพัฒน (2539)
วาการสนทนาออนไลน (chat online) บริการนี้ผูสงและผูรับจะติดตอถึงกันดวยวิธีพิมพขอความ
โตตอบกันโดยขอความที่แตละฝายพิมพบนจอคอมพิวเตอรจะไปปรากฏที่จอคอมพิวเตอรของอีก
ฝายหนึ่งในเวลาเดียวกัน
3) โมบาย แอพพลิเคชั่น (mobile application) พบวา บริษัทอสังหาริมทรัพยมีการใช
โมบาย แอพพลิเคชั่นเปนเครื่องมือสื่อผสมรวมกับสื่อออนไลนขององคกร พัฒนาสื่อออนไลนให
รองรับการใชงานรวมกับโทรศัพทมือถือ ทําใหลูกคาสามารถออนไลนเพื่อคนหาขอมูล หรือการมี
ปฏิสัมพันธกับองคกรหรือบุคคลในเครือขายไดตามความประสงคในทุกเวลา
4) แกตเจ็ต (gadget) พบวา บริษัท 3 ใน 4 มีการพัฒนาสื่อออนไลนใหรองรับการใช
งานรวมกับอุปกรณอิเลคทรอนิคสตาง ๆ ขององคกร เชน ไอแพท ทําใหองคกรสะดวกขึ้นในการ
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นําเสนอโครงการและลูกคาก็สามารถทําการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธ หรือการจองพื้นที่ในโครงการ
ผานทางสื่อออนไลนไดทันที
5.2.3.2 เทคนิคที่ใชรวมกับสื่อออนไลน
1) Search Engine Marketing (SEM) พบวา บริษัทอสังหาริมทรัพยใชเทคนิคการทํา
การตลาดหรือการโฆษณาผานระบบของเสิรชเอ็นจิ้น พบวาบริษัทนอกจากการทํา SEO แลวยังใช
เทคนิคการทําโฆษณาผานระบบเสิรชเอ็นจิ้น เชน GoogleAdword โดยจะเสียคาบริการเมื่อมีผู
คลิกโฆษณานั้น
2) Search Engine Optimization (SEO) พบวา บริษัทอสังหาริมทรัพยใชเปนเทคนิค
การปรับแต งที่ ทํ าให เว็บ ไซต ปรากฏอยู ใ นตํ าแหนงที่ ดีที่ สุดของผลการคน หาผานเสิรช เอ็น จิ้ น
พบวาบริษัทมีการใชเทคนิคตาง ๆ เพื่อทําให เว็บไซตปรากฏอยูใน 20 อันดับแรกของการคนหา
ผานทางเสิรชเอ็นจิ้น เชนเทคนิคการสรางคียเวิรด เทคนิคการปรับแตงโครงสรางของเว็บไซตใหใช
งานงายขึ้น เทคนิคการตั้งหัวขอและเพิ่มเนื้อหาใหม ๆ และเทคนิคการแลกลิงค
3) Social Media Optimization (SMO) พบวา บริษัทอสังหาริมทรัพยใชเทคนิคการทํา
การตลาดผานระบบโซเชี่ยลมีเดียพบวาบริษัทนอกจากการทํา SEM และ SEO แลวยังใชเทคนิค
การทําโฆษณาผานระบบโซเชี่ยลเน็ทเวิรค เชน FacebookAds, twittAdsโดยจะเสียคาบริการเมื่อ
มีผูคลิกโฆษณานั้น
4) Banner พบวา บริษัทอสังหาริมทรัพยใชเทคนิคการทําแบนเนอรโฆษณาบนเว็บไซต
ที่คาดวาจะเปนที่รวมของกลุมเปาหมาย โดยมีการเสียคาใชจายหรือการแลกลิงคกัน การทําแบน
เนอรมีขอจํากัดเรื่องพื้นที่ ขอความที่โฆษณาตองมีความชัดเจนและตรงประเด็น
5) QR code พบวา บริษัทอสังหาริมทรัพยใชเทคนิคการสรางบารโคตเพื่อทําหนาที่
เปนชองทางนําผูที่สนใจโครงการจากมีเดียแบบเดิม สามารถเขาสูเว็บไซตขององคกรไดงายขึ้นโดย
สแกนลิงค
จากผลการอภิปรายขางตน พบวา บริษัทอสังหาริมทรัพยมีความรูความเขาใจในการ
ใช สื่อออนไลน มากขึ้น โดยมีค วามสอดคลองกั นระหวางแนวความคิด ของผูเชี่ ยวชาญด านสื่อ
ออนไลน รวมถึงผูบริหารระดับปฏิบัติการและพนักงานผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับสื่อออนไลนของ
บริษัท อสัง หาริมทรัพยซึ่ งนําไปสูก ารนํ าเสนอเทคนิค การใชงานสื่อออนไลน ในธุรกิจ การพัฒนา
อสังหาริมทรัพยอยางมีประสิทธิภาพ
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5.2.3 การนําเสนอเทคนิคการใชสื่อออนไลนของธุรกิจอสังหาริมทรัพยใหมีประสิทธิภาพ
จากการวิจัยเรื่องเทคนิคการประยุกตใชสื่อออนไลนในธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย
โดยการรวบรวมความรู ความคิดเห็นจากผูเชี่ ยวชาญดานสื่อออนไลน และพนักงานที่เกี่ยวของ
ดานสื่อออนไลนของบริษัทอสังหาริมทรัพย
แผนภาพที่ 5.1
แบบจําลองการบูรณาการสื่อสารดวยสื่อออนไลนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย

จากภาพที่ 5.1 แสดงให เ ห็ น ถึ งลักษณะการบู รณาการสื่อสารด วยสื่อออนไลน ที่ ผู
สื่อสารมีจํานวนหลายคนทําการสื่อสารกันเปนเครือขาย โดยเนื้อหาสาร (content) ซึ่งหมายถึ ง
ขอมูลขาวสารที่ถูกสรางขึ้น ซึ่งสรางโดยผูสงสารในรูปแบบองคกร (F=firm) และ (C=consumer)
และสงสารนี้ผานไปยังตัวสื่อ (medium) ที่เปนตัวเก็บขอมูลและเสนอขอมูล
จะเห็นไดวาการบูรณาการสื่อสารดวยสื่อออนไลนของธุรกิจอสังหาริมทรัพยจะชวยให
การเขาถึงกลุมลูกคางายและหลากหลายจากชองทางในการสื่อสารที่มากขึ้นโดยอาศัยสื่อออนไลน
ประเภทตาง ๆ เปนสื่อกลาง และกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางลูกคากับองคกรในระดับที่
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หนึ่ง และลูกคากับลูกคาเอง เกิดการมีปฏิสัมพันธกันขึ้น กอใหเกิดกระแสการบอกตอของลูกคาใน
ระดับที่สอง
5.2.4 ขอสรุปเทคนิคการใชสื่อออนไลนสาํ หรับธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย
ตารางที่ 5.4
สรุปเทคนิคการใชสื่อออนไลนประเภท เว็บไซต
สรุปเทคนิคการใชสื่อออนไลน ประเภทเว็บไซต (website)
เครื่องมือ

 เว็บไซต (website)

ความเหมาะสม

 มีความเหมาะสมที่จะนําไปทําเปนสื่อออนไลนหลักของธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย

การนําไปใชเพื่อวัตถุประสงค

 เพื่อการประชาสัมพันธ องคกรและโครงการ และเปนฐานขอมูลหลัก สําหรับการคนหาขอมู ล
ตางๆ

เทคนิค

 ทําใหเว็บใชงานไดงายที่สุด
 การนําเสนอเนื้อหาที่ทันสมัย ครบถวน
 ขอมูลตองเปนที่สนใจของลูกคา
 คนหาขอมูลพบโดยตองคลิกใหนอยที่สุด เชน การทําไซตเสิรจ การสรางประสบการณเสมือน
เชน ภาพ 360 องศา ภาพมุมสูง(Helicam) หรือ แผนที่ (กูเกิ้ลเอิรท)
 การทําเว็บออพติไมเซชั่น เชน การทําSEO, SEM, SMO, banner และQRcode
 เสริม ประสิ ทธิ ภาพการใช งานโดยนํ าเครื่ องมือ สื่อ ผสมมาใช งานร วมกับ สื่อ หลั ก เช น อีเ มล
แชทออนไลน โมบายแอพพลิเคชั่น และแกตเจ็ท

ตารางที่ 5.5
สรุปเทคนิคการใชสื่อออนไลนประเภท บลอก
สรุปเทคนิคการใชสื่อออนไลน ประเภทบลอก (blogs)
เครื่องมือ

 บลอก (blogs)

ความเหมาะสม

 ไมเหมาะสมที่จะนําไปใชกับธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเนื่องจากมีขอจํากัดหลายดาน

การนําไปใชเพื่อวัตถุประสงค

 ไมแนะนํา

เทคนิค

 ควรติดตามใหขอมูลกับบล็อกที่อาจสงผลกระทบตอภาพลักษณองคกร
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ตารางที่ 5.6
สรุปเทคนิคการใชสื่อออนไลนประเภท ไมโครบลอก
สรุปเทคนิคการใชสื่อออนไลน ประเภทไมโครบลอก (microblogs)
เครื่องมือ

 ทวิตเตอร www.twitter.com
 แยมเมอร www.yammer.com

ความเหมาะสม

 มีความเหมาะสมที่จะนําไปทําเปนสื่อออนไลนรองของธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย

การนําไปใชเพื่อวัตถุประสงค

 เพื่อเปนเครื่องมือในการกระจายขาวสารขององคกร และการสงเสริมการตลาดโครงการ

เทคนิค

 ตองมีการใหขาวสม่ําเสมอ ตอเนื่องแตไมมากจนเกินไป
 การตอบขอความกระทําภายใน 1 ชม
 สรางพันธมิตรที่มีอิทธิพลกับกลุมเปาหมาย
 มีการกําหนดบุคลิกภาพของผูสงหรือตอบขอความที่ชัดเจน และเปนกันเอง
ขีดเสนใต เปนเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดในการนําไปใช

ตารางที่ 5.7
สรุปเทคนิคการใชสื่อออนไลนประเภท โซเชีย่ ล เน็ตเวิรค
สรุปเทคนิคการใชสื่อออนไลน ประเภทโซเชี่ยล เน็ตเวิรค (social networking)
เครื่องมือ

 เฟสบุค www.facebook.com
 ไอฟาย www.hi5.com
 รีเสิรทเกจ www.researchgate.net
 ลิงคเกตอิน www.linkedin.com

ความเหมาะสม

 มีความเหมาะสมที่จะนําไปทําเปนสื่อออนไลนรองของธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย

การนําไปใชเพื่อวัตถุประสงค

 เปนเครื่องมือในการสรางความสัมพันธกับลูกคาในเครือขาย และหาลูกคากลุมใหม ๆ
 สงเสริมการตลาด และการทําCRM

เทคนิค

 การใหสิทธิประโยชนตาง ๆ แกสมาชิกในเครือขาย
 การสรางความรูสึกวาเปนคนพิเศษเพื่อสรางกระแสการบอกตอ
 การสงขอความใน 1 วันไมควรสงมากจนเกินไปเพราะความคิดเห็นของลูกคาจะถูกเลื่อนหรือถูก
ละเลยจากคนในเครือขาย
 ตองตอบสนองความตองการของลูกคาอยางรวดเร็ว
 มีการกําหนดบุคลิกภาพของผูสงและตอบขอความ ภาษาที่ใชควรเปนกันเอง
 ใหขอมูลและสรางกิจกรรมที่เปนเรื่องราวที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของกลุมเปาหมาย เชนการสอน
ทําอาหาร ดูหนัง ดูคอนเสิรต และไมควรมุงเนนเฉพาะเรื่องการขาย
 การทําเว็บออพติไมเซชั่น เชน การทําSEO, SMO และbanner
ขีดเสนใต เปนเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดในการนําไปใช
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ตารางที่ 5.8
สรุปเทคนิคการใชสื่อออนไลนประเภท มีเดียแชรริ่ง
สรุปเทคนิคการใชสื่อออนไลน ประเภทมีเดียแชรริ่ง (media sharing)
เครื่องมือ

 ไฟลขอมูล dropbox.com
 ไฟลเอกสาร fileshare.com, forshared.com
 ไฟลเพาวเวอรพอยต slideshare.com
 ไฟลรูปถาย picassa.com, flickr.com, multiply.com
 ไฟลวีดีโอ youtube.com, video.yahoo.com, video.google.com

ความเหมาะสม

 มีความเหมาะสมที่จะนําไปทําเปนสื่อออนไลนรองของธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย

การนําไปใชเพื่อวัตถุประสงค

 เพื่อเปนเครื่องมือในการทําพรีเซ็นเทชั่นโครงการ

เทคนิค

 เทคนิคในการใชงานอยูที่เนื้อหาที่นาสนใจ
 การใชระยะเวลาที่เหมาะสมในการนําเสนอ
 สามารถนําไฟลไปใชรวมกับเครื่องมือสื่อผสมประเภทอื่นได
ขีดเสนใต เปนเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดในการนําไปใช

ตารางที่ 5.9
สรุปเทคนิคการใชสื่อออนไลนประเภท ฟอรั่ม
สรุปเทคนิคการใชสื่อออนไลน ประเภทฟอรั่ม (forum)
เครื่องมือ

 เว็บบอรด (webboard)

ความเหมาะสม

 ไมเหมาะสมที่จะนําไปใชกับธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเนื่องจากเปนสื่อที่มีความเปนสื่อ
สาธารณะสูง และควบคุมไดยาก

วัตถุประสงค

 ไมแนะนํา

เทคนิค

 ควรติดตามใหขอมูลกับเว็บบอรดที่อาจสงผลกระทบตอภาพลักษณองคกร เชนเว็บประกาศ

5.2.5 ขอสรุปของการวิจัย
จากการศึ ก ษาเรื่ อ งเทคนิ ค การประยุ ก ต ใ ช สื่ อ ออนไลน ใ นธุ ร กิ จ การพั ฒ นา
อสังหาริมทรัพย พบวาสื่อออนไลนมีความเหมาะสมที่จะนํามาประยุกตใชรวมกับกระบวนการ
สื่อสารมวลชนแบบดั้งเดิมหรือสื่อแบบออฟไลน เพื่อการประชาสัมพันธ การสรางความสัมพันธกับ
ผูบริโภค และการสงเสริมการตลาดในดานตาง ๆ ขององค กร โดยใชสื่อออนไลนที่ห ลากหลาย
ประเภทไดแก เว็บไซต ไมโครบลอก โซเชี่ยลเน็ตเวิรค และมีเดียแชรริ่ง รวมกับเครื่องมือสื่อผสมที่
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ใชรวมกับสื่อออนไลนหลัก เชน อีเมล แชทออนไลน โมบายแอพพลิเคชั่น และแกตเจต รวมทั้งการ
ใชเทคนิค ตาง ๆ ในการสนับสนุนรวมดวย เชน การทําเสิรชเอ็นจิ้นออฟติไมเซชั่น(SEO) การทํา
เสิรชเอ็นจิ้นมาเก็ตติ้ง(SEM) การทําโซเชี่ยลมีเดียออฟติไมเซชั่น(SMO) การทําแบนเนอร และ การ
ทําคิวอารโคต(QRcode)
ผูวิจัยไดขอสรุปวาการใชสื่อออนไลนกับธุรกิจอสังหาริมทรัพยใหมีประสิทธิภาพตอง
สามารถใชสื่อออนไลนไดครอบคลุม และควรใชรวมกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การใช
สื่อออนไลน จ ะมีป ระสิทธิภาพมาก จากความหลากหลายในการเขาถึงกลุมเป าหมาย และมี
คาใชจายที่ต่ํา ผูวิจัยจึงเห็นวาบริษัทอสังหาริมทรัพย ผูประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย นักการ
ตลาด หรือผูที่สนใจอาจนําผลการศึกษาที่ไดนี้มาพิจารณาเพื่อเปนแนวทางในการประยุกตใชสื่อ
ออนไลนกับธุรกิจขององคกรตอไป
5.3 ขอเสนอแนะ
จากขอสรุปขางตนจึงนํามาสูขอเสนอแนะสําหรับบริษัทอสังหาริมทรัพยและผูที่สนใจ
ดังนี้คือ
5.3.1 บริษัทอสังหาริมทรัพย
1) ควรทําการวิจัยพฤติกรรมของผูใชงานสื่อออนไลนขององคกร เพื่อใหตอบสนองความ
ตองการที่แทจริงของผูบริโภคไดอยางรวดเร็ว ผูวิจัยเห็นวาหากผูประกอบการสามารถเรียนรูตรงจุด
นี้ได จะมีอิทธิพลมากตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
2) ควรทําวิจัยและวางแผนการใชสื่อออนไลนอยางมีกลยุทธ เนนการรองรับวิถีการใชชีวิต ที่
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา โดยใชทั้งสื่อแบบดั้งเดิมและสื่อแบบเครือขายสังคมออนไลน ที่อาศัย
เว็บไซตเปนสื่อกลางในการประสานความเขาใจระหวางบริษัทกับผูบริโภค
3) ควรศึกษาและพัฒนาสื่อออนไลนใหเปนกระบวนการสื่อสารการตลาดอยางบูรณาการ
เพื่อเพิ่มชองทางที่หลากหลายในการเขาถึงกลุมเปาหมาย
4) ควรอบรมพนักงานขององคกรใหมีความพรอมในการบริหารจัดการกับวิกฤติตาง ๆ ที่มา
จากสื่อออนไลน ซึ่งจะกอใหเกิดภาพลักษณที่ดีในสายตาผูบริโภค
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5.3.2 ผูบริโภค
1) สามารถค น หาข อ มู ล ที่ ส นใจ ด ว ยช อ งทางที่ ห ลากหลายโดย ส ง ผลให ไ ด ข อ มู ล
ประกอบการตัดสินใจที่ถูกตองจากเครือขายผูอยูอาศัยในโครงการ และแหลงขอมูลตาง ๆ
2) เปนชองทางในการติดตอสื่อสารระหวางบริษัทกับผูบริโภคจึงเกิดขึ้นไดตลอดเวลา ทําให
เกิดความใกลชิดและคุนเคยกันมากขึ้น
5.4 ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งตอไป
1) ควรมีก ารศึ ก ษาวิจัย เรื่องอิท ธิพลของสื่อออนไลน ที่ มีผลต อการตัด สิน ใจซื้อหรือเช า
อสังหาริมทรัพย ประเภทตาง ๆ
2) ควรมีการศึกษาวิจัยการสรางกลยุทธการตลาดสื่อออนไลนสําหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย
3) ควรมีการศึกษาวิจัยการสรางกลยุทธการบริหารวิกฤติจากสื่อออนไลน
4) ควรมีก ารศึ ก ษาวิจัย ประสิทธิผลของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อสราง
ความสัมพันธลูกคาในธุรกิจอสังหาริมทรัพย
5.5 ขอจํากัดและอุปสรรคในการทําวิจยั
1) การสํารวจสื่อออนไลน เลือกสํารวจจากหน าเว็บไซต ของบริษัท อสังหาริมทรัพยที่ จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเทานั้น ดังนั้นขอมูลที่ไดจึงเปนลักษณะของกลุมโดย
ตัวอยางเฉพาะกลุม ซึ่งอาจแตกตางจากกลุมศึกษาอื่นได
2) การศึ กษาในครั้งนี้เ ลือกวิธีการเก็ บขอมูลโดยการสัมภาษณ จากผูเ ชี่ยวชาญดานสื่อ
ออนไลน และพนักงานของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย ณ วันที่สัมภาษณ ดังนั้นผลการศึกษา
อาจเกิดการคาดเคลื่อนได

