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แบบสัมภาษณ
การวิจยั เรื่อง “เทคนิคการเลือกและใชสื่อออนไลนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย”
คําชี้แจง : แบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานสื่อออนไลนชุดนี้มีวัตถุประสงคเพื่อตองการทราบถึง
ขอมูลที่เกี่ยวกับสื่อออนไลน โดยแบบสัมภาษณประกอบดวยขอมูล 3 สวน ไดแก
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
สวนที่ 2 ขอมูลความเชี่ยวชาญสื่อออนไลนประเภทตาง ๆ
สวนที่ 3 เทคนิคการเลือกใชสื่อออนไลน
เพื่อใหไดขอมูลที่เปนประโยชนตอการศึกษามากที่สุด ขอความกรุณาทานระบุคําตอบที่
ตรงความคิดเห็นของทานมากที่สุด โดยคําตอบของทาน จะใชเฉพาะในการศึกษาวิจัยเทานั้น และ
ขอรับรองวาการใหขอมูลของทานจะไมเกิดผลกระทบใด ๆ ตอทาน ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือใน
การทําแบบสัมภาษณครั้งนี้

นาย ธิษณภูมิ รัตนวิจารณ
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
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สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1 ชื่อ
2 ตําแหนง
3 องคกรที่สังกัด
4 ระยะเวลาการทํางาน

ป

สวนที่ 2 ขอมูลความเชี่ยวชาญสื่อออนไลนประเภทตางๆ
1 ทานมีความเชี่ยวชาญดานสื่อออนไลนประเภทใด
Web Site
Blogs
MicroBlogs
Social Networks
Media-Sharing
Forums
2 บรรยายลักษณะสื่อออนไลนที่ทานเชี่ยวชาญ
2.1 ลักษณะของตัวสื่อ
2.2 หลักในการใชงาน
2.3 เครื่องมือ
2.4 วิธีการใชงาน
3 อธิบายวาสื่อออนไลนแตละประเภทเหมาะสมกับการใชงานเพื่อวัตถุประสงคใด
4 อธิบายวาสื่อออนไลนแตละประเภทใหประโยชนในการใชงานอยางไร
5 อธิบายวาสื่อออนไลนแตละประเภทมีขอจํากัดในการใชงานอยางไร
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สวนที่ 3 เทคนิคการเลือกใชสื่อออนไลน
1 ในทัศนะของทานธุรกิจอสังหาริมทรัพยจะไดประโยชนอะไรจากการใชสื่อออนไลน
2 ในทัศนะของทานเพราะเหตุใดบางที่ทานคิดวาเหมาะสมที่จะนําสื่อออนไลนไปประยุกตใชกับ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย

ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือในการทําแบบสอบสัมภาษณครั้งนี้
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แบบสัมภาษณ
การวิจยั เรื่อง “เทคนิคการเลือกและใชสื่อออนไลนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย”
คํา ชี้แจง : แบบสัมภาษณผูบ ริห ารระดับ ปฏิบั ติ ก ารที่เ กี่ ย วของกั บการใช สื่อออนไลน ชุ ด นี้ มี
วัต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ต อ งการทราบถึ งข อ มู ล การใช สื่ อ ออนไลน ข ององค ก ร โดยแบบสัม ภาษณ
ประกอบดวยขอมูล 7 สวน ไดแก
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
สวนที่ 2 ขอมูลการใชสื่อออนไลนขององคกร
สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับเปาหมายการใชสื่อออนไลนขององคกร
สวนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกใชสื่อออนไลนขององคกร
สวนที่ 5 ขอมูลเกี่ยวกับประโยชนที่ไดรับจากสื่อออนไลนขององคกร
สวนที่ 6 ขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการสื่อออนไลนขององคกร
สวนที่ 7 ขอเสนอแนะ
เพื่อใหไดขอมูลที่เปนประโยชนตอการศึกษามากที่สุด ขอความกรุณาทานระบุคําตอบที่
ตรงความคิดเห็นของทานมากที่สุด โดยคําตอบของทาน จะใชเฉพาะในการศึกษาวิจัยเทานั้น และ
ขอรับรองวาการใหขอมูลของทานจะไมเกิดผลกระทบใด ๆ ตอทาน ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือใน
การทําแบบสัมภาษณครั้งนี้
นาย ธิษณภูมิ รัตนวิจารณ
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย
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สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1 ชื่อ
2 ตําแหนง
3 องคกรที่สังกัด
4 ความรับผิดชอบในองคกร
5 ความมีสวนเกี่ยวของกับสื่อออนไลนขององคกร

สวนที่ 2 ขอมูลการใชสื่อออนไลนขององคกร
1 องคกรของทานทําธุรกิจอสังหาริมทรัพยประเภทใด และมียอดขายเฉลี่ยปละเทาไร
2 ธุรกิจขององคกรทานมีการใชสื่อออนไลนในดานใดบาง
2.1 องคกร
2.2 โครงการ
3 ธุรกิจขององคกรทานมีการใชสื่อออนไลนประเภทใดบาง และใชอยางไร
4 องคกรของทานไดรับประโยชนจากสื่อออนไลนมากนอยแคไหน อยางไรบาง
5 สื่อออนไลนสัมพันธกับรายไดขององคกรทานอยางไร
6 ตามทัศนะของทานโครงการอสังหาริมทรัพยปจจุบนั ควรใหความสําคัญกับการใชสื่อออนไลน
มากนอยเพียงใด
สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับเปาหมายการใชสื่อออนไลนขององคกร
1 เปาหมายเชิงปริมาณในการใชสื่อออนไลนในธุรกิจอสังหาริมทรัพยขององคกรทาน
1.1 เพิ่มจํานวนลูกคาที่มาจากสื่อออนไลนใหมากขึ้น
2 เปาหมายเชิงคุณภาพในการใชสื่อออนไลนในธุรกิจอสังหาริมทรัพยขององคกรทาน
2.1 การสรางความสะดวกในการใชสื่อออนไลนของลูกคาองคกรใหงายและรวดเร็วขึ้น
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สวนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกใชสื่อออนไลนขององคกร
1 องคกรทานมีวิธีการผลิตสื่อออนไลนอยางไร
2 องคกรทานมีเหตุผลใดในการใชสื่อออนไลน และทานมีแนวคิดในการเลือกสื่อออนไลนแตละ
ชนิดพรอมเหตุผลประกอบ
สวนที่ 5 ขอมูลเกี่ยวกับประโยชนที่ไดรับจากสื่อออนไลนขององคกร
1 ในเชิงปริมาณการทําธุรกิจอสังหาริมทรัพยขององคกรทานไดรับประโยชนใดจากสื่อออนไลนบาง
1.1 จํานวนลูกคาที่มาจากสื่อออนไลนเพิ่มขึ้นหรือไม
2 ในเชิงคุณภาพการทําธุรกิจอสังหาริมทรัพยขององคกรทานไดรับประโยชนใดจากสื่อออนไลน
บาง
2.1 ผลตอบรับจากการใชงานสื่อออนไลนของลูกคาเปนอยางไร

สวนที่ 6 ขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการสื่อออนไลนขององคกร
1 องคกรทานมีหลักการบริหารจัดการสื่อออนไลนขององคกรอยางไรบาง
2 ทานพบปญหาหรืออุปสรรคจากการใชงานสื่อออนไลนอยางไร และมีวิธีการนําเสนอการปองกัน
หรือแกปญหาอยางไร
สวนที่ 7 ขอเสนอแนะ
1 ทานคิดวาบทบาทการใชสื่อออนไลนในธุรกิจอสังหาริมทรัพยในอนาคตเปนอยางไร

ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือในการทําแบบสัมภาษณครั้งนี้
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แบบสัมภาษณ
การวิจยั เรื่อง “เทคนิคการเลือกและใชสื่อออนไลนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย”
คํา ชี้ แ จง : แบบสั ม ภาษณพนั ก งานผูป ฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วข องกั บ การใช สื่ อ ออนไลน ชุ ด นี้ มี
วัต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ต อ งการทราบถึ งข อ มู ล การใช สื่ อ ออนไลน ข ององค ก ร โดยแบบสัม ภาษณ
ประกอบดวยขอมูล 7 สวน ไดแก
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
สวนที่ 2 ขอมูลการใชสื่อออนไลนขององคกร
สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับสื่อออนไลนขององคกร
สวนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับการเลือกใชสื่อออนไลนขององคกร
สวนที่ 5 ขอมูลเกี่ยวกับประโยชนที่ไดรับจากสื่อออนไลนขององคกร
สวนที่ 6 ขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการสื่ออออนไลนขององคกร
สวนที่ 7 ขอเสนอแนะ
เพื่อใหไดขอมูลที่เปนประโยชนตอการศึกษามากที่สุด ขอความกรุณาทานระบุคําตอบที่
ตรงความคิดเห็นของทานมากที่สุด โดยคําตอบของทาน จะใชเฉพาะในการศึกษาวิจัยเทานั้น และ
ขอรับรองวาการใหขอมูลของทานจะไมเกิดผลกระทบใด ๆ ตอทาน ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือใน
การทําแบบสัมภาษณครั้งนี้
นาย ธิษณภูมิ รัตนวิจารณ
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
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สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ตําแหนง
องคกรที่สังกัด
ความรับผิดชอบในองคกร
ความมีสวนเกีย่ วของกับสื่อออนไลนขององคกร

สวนที่ 2 ขอมูลการใชสื่อออนไลนขององคกร
1 องคกรของทานมีการใชสื่อออนไลนประเภทใดบาง
2 องคกรของทานมีการใชประโยชนจากสื่อออนไลนในดานใดบาง
3 โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยมกี ารใชสื่อออนไลนอะไรบาง
4 สําหรับโครงการอสังหาริมทรัพยปจจุบันใหความสําคัญกับการใชสื่อออนไลนมากนอยเพียงใด
5 ตามทัศนะของทานองคกรไดรับประโยชนจากสื่อออนไลนมากนอยแคไหน อยางไรบาง
สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับเปาหมายการใชสื่อออนไลนขององคกร
1 ตามทัศนะของทานเปาหมายในการใชสื่อออนไลนในธุรกิจอสังหาริมทรัพยขององคกรทาน
2 ในเชิงปริมาณการใชสื่อออนไลนขององคกรทานชวยใหบรรลุเปาหมายขององคกรหรือไม อยางไร
3 ในเชิ ง คุณ ภาพการใชสื่อออนไลนขององค ก รทานช วยให บ รรลุเ ปาหมายขององค ก รหรือไม
อยางไร
สวนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับการเลือกใชสื่อออนไลนขององคกร
1 ในองคกรของทานใครเปนผูตัดสินใจในการเลือกใชสื่อออนไลนประเภทใดบาง
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สวนที่ 5 ขอมูลเกี่ยวกับประโยชนที่ไดรับจากสื่อออนไลนขององคกร
1 ตามทัศนะของทานการทําธุรกิจอสังหาริมทรัพยขององคกรทานไดรับประโยชนจากการใชสื่อ
ออนไลนแตละประเภทอยางไรบาง
2 ตามทัศนะของทานผลตอบรับจากการใชสื่อออนไลนแตละประเภทเปนอยางไร
สวนที่ 6 ขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการสื่อออนไลนขององคกร
1 ในทัศนะของทานการไดรับความรวมมือจากสวนงานที่เกี่ยวของเปนอยางไร
2 ในทัศนะของทานการบริหารจัดการสื่อออนไลนขององคกรทานมีการบริหารจัดการอยางไรบาง
3 ทานพบปญหาหรืออุปสรรคจากการใชงานสื่อออนไลนอยางไร มีวิธีการแกปญหาอยางไร
สวนที่ 7 ขอเสนอแนะ
1 ทานคิดวาบทบาทการใชสื่อออนไลนในธุรกิจอสังหาริมทรัพยในอนาคตเปนอยางไร

ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือในการทําแบบสัมภาษณครั้งนี้
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