้ วามรูท
การบ่งชีค
้ จ
ี่ าเป็นในการทางาน (Knowledge Mapping)
ขอบเขต KM (KM Focus Area) :
เป้าหมาย KM (Desire State) :

สร้างทางเลือก (Solution) ในระบบ E-marketing เพือ
่ ส่งเสริมการขาย
่ มโยงและ Update เพือ
เพือ
่ พ ัฒนาช่องทางการทาตลาดในระบบ E-Marketing เช่น Web Social Media ฯลฯ เพือ
่ พ ัฒนาฐานข้อมูลส่งเสริมการขายให้เชือ
่ สน ับสนุนระบบ E-marketing เพือ
่ พ ัฒนาศ ักยภาพของบุคลากรทางการตลาดและสาน ักงานการเคหะชุมชนให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

Output / Outcome ทีต
่ อ
้ งการ และหน่วยว ัดผล :
มีขอ
้ เสนอช่องทางการทาตลาด
มีฐานข้อมูลการขายทีเ่ ป็นปัจจุบ ัน Update
บุคลากรการตลาดสามารถตอบคาถามลูกค้าได้รวดเร็ว ถูกต้อง (% ความพึงพอใจ )

กระบวนงาน /ขนตอนการท
ั้
างาน
(ทีเ่ กีย
่ วข้องก ับเป้าหมาย KM)
กาหนดช่องทางส่งเสริมการขาย

ให ้ข ้อมูล/คาปรึกษาแก่ลก
ู ค ้าทีส
่ นใจ

รายการความรู ้

การนา E-Marketing มาส่งเสริม 1. E-Marketing เป็ นอย่างไร มีคว่ามสาคัญอย่างไร
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
2. ขัน
้ ตอนการทา E-Marketing
3. E-marketing ช่องทางใดเหมาะสมกับกลุม
่ เป้ าหมาย
4. ทา E-marketing อย่างไรให ้โดนใจกลุม
่ เป้ าหมาย
5. ปั จจัยแห่งความสาเร็จในการทา E-marketing
6. ตลาดการแข่งขันธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มก
ี ลยุทธ์อะไรบ ้าง
7. กลยุทธ์ใดเหมาะสม และสอดคล ้องกับการเคหะ
8. E-Marketing จะเข ้ามามีบทบาทต่อธุรกิจอย่างไร
9. การใช ้ E-Marketing มาช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ และพันธกิจเพือ
่ สังคม

ความรู/
้ สารสนเทศ/ ข้อมูล ในปัจจุบ ัน
ความรู/
้ สารสนเทศ/
Tacit /
อยูท
่ ไี่ หน/ ใคร ถูกเก็บในรูปแบบใด
ข้อมูล
Explicit
(หน่วยงาน/ชือ
(Database,File,
(มี/ ไม่ม/
ี สมบูรณ์/
(TK / EK)
บุคคล)
เอกสาร,บุคคล)
ไม่สมบูรณ์)

ื่ ทีใ่ ช ้ในการ
มีสอ
ประชาสัมพันธ์
ของช่องทางต่างๆ

E-Marketing ในมุมมองขอ
สรุปองค์ความรู ้ทีไ่ ด ้จาก การนา E-Marketing มาส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
งกคช. และกาหนดแนวทางการ
ทาการตลาดทีเ่ หมาะสมกับ กคช.

ไม่ม ี

ข ้อมูลทีจ
่ าเป็ นเพือ
่ ส่งเสริม
1.ปั ญหาทีท
่ าให ้การให ้ข ้อมูลแตกต่างกัน
การตลาดและการ update ข ้อมูล 2.มีหน่วยงานใดบ ้างที่ update ข ้อมูลผลิตภัณฑ์
3.ข ้อมูลผลิตภัณฑ์อะไรทีแ
่ ต่ละหน่วยงาน Update
4.ข ้อมูลผลิตภัณฑ์อยูท
่ ไี่ หนบ ้าง ทีน
่ ามาตอบลูกค ้า
5.ใครควรเป็ นเจ ้าภาพหลัก update ข ้อมูลผลิตภัณฑ์
6.ข ้อมูลทีจ
่ าเป็ นสาหรับ E marketing
7.ควรมีข ้อมูลใหม่ๆ อะไรเพือ
่ ให ้ทางเลือกแก ้ลูกค ้า

ไม่ม ี

ปั ญหาทีพ
่ บและการเตรียมความ
่ ารทา
พร ้อมเพือ
่ นาไปสูก
E-Marketing ทีพ
่ ร ้อมใช ้งาน

https://www.youtube.com/results?search_query=อ.วิทยา+จารุพงศ์โสภณ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เตรียมความพร ้อมฐานข ้อมูลโครงการ
เตรียมความพร ้อมฐานข ้อมูลเกีย
่ วกับผลิตภัณฑ์ท ี่ update
เตรียมความพร ้อมฐานข ้อมูลการจองโครงการ
ข ้อมูลโครงการทีจ
่ าเป็ นในการทา E-marketing
รูปแบบข ้อมูลให ้สอดคล ้องกับทีล
่ ก
ู ค ้าต ้องการ
ปั ญหาข ้อมูลจานวนอาคารว่างพร ้อมขายไม่ update
ปั ญหาอืน
่ ๆ

มี แต่ไม่สมบูรณ์

ข ้อมูลใน
Web
EK

Web กคช.
Facebook
SMS
WeChat
E-mail

Database
File
เอกสาร
บุคคล

ความต้องการ
ความรู/
้ สารสนเทศ/ ข้อมูล
ทีจ
่ าเป็นในการทางาน
ใครต้องการ

บุคลากร
ประชาชน
ผู ้สนใจ

รูปแบบใค

วิธก
ี าร
(สร้าง/
แสวงหา/
รวบรวม )

Database Story
Telling
CoPs

กลุม
่ เป้าหมาย
ฝ่าย

ทน.
ปส.
กต.
พส.1
พส.2
พพ.

ทน.
ปส.
กต.
พส.1
พส.2
พพ.

ผูเ้ ข้าร่วม CoPs

คุณสุเมธ, คุณวสันต์, คุณประภาพรรณ
คุณพัลลภา คุณกนกภรณ์ คุณกันทิมา
รอง ผอ.กต. (คุณลาวัลย์) คุณสุขเศก
ผอ.พส.1 (คุณระวิน)
รอง ผอ.พส.2 (คุณมนั สสวี)
รอง.ผอ.พพ. (คุณสมเจต)
FA : คุณจรินทร
His : คุณอ ้น
อ.วิทยา จารุพงศ์โสภณ
ม.ธรรมศาสตร์
Department of Marketing
[ภาควิชาการตลาด]
02-696-5780
witt@tu.ac.th
คุณสุเมธ, คุณวสันต์, คุณประภาพรรณ
คุณพัลลภา คุณกนกภรณ์ คุณกันทิมา
รอง ผอ.กต. (คุณลาวัลย์) คุณสุขเศก
ผอ.พส.1 (คุณระวิน)
รอง ผอ.พส.2 (คุณมนั สสวี)
รอง.ผอ.พพ. (คุณสมเจต)
FA : คุณจรินทร
His : คุณอ ้น
คณะทางาน
ปส: คุณพัลลภา
กต. : คุณตุก
๊ น ้องใหม่
ทน : คุณเอกพล คุณวสันต์ ประภาพรรณ
FA : คุณอ ้น / His: บอย

TK / EK

DCIS

Database
File
เอกสาร
บุคคล

บุคลากร
ประชาชน
ผู ้สนใจ

Database CoPs

ทน.
พพ.
กต.
ชช.1-4

คุณเอกพล คุณไตรพันธ์ คุณบัณฑิต คุณ
วสันต์
คุณสุมต
ิ รา
ตัวแทน ชช.
FA : คุณจรินทร
His : คุณอ ้น

