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บทคัดยอ
อสังหาริมทรัพยเปนธุรกิจที่มีการแขงขันสูง การสื่อสารกับลูกคาเพื่อจุดประสงคทาง
การตลาดเปนหนึ่งในปจจัยสําคัญเพื่อความสําเร็จทางธุรกิจ การเปดรับเทคโนโลยีที่มากขึ้นของคน
ในสังคม ทําใหเกิดการใชสื่อออนไลนเปนชองทางในการสื่อสารกับลูกคาไมวาจะเปน เว็บไซต บลอก
ไมโครบลอก โซเชี่ยลเน็ตเวิรคกิ้ง มีเดียแชรริ่ง และฟอรั่ม และไดรับความสนใจจากผูประกอบธุรกิจ
มากขึ้น การศึกษาวิจัยเชิงพรรณานี้ มุงศึกษาเทคนิคในการใชสื่อออนไลนสําหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย
โดยดําเนินการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณเปนคําถามปลายเปดจากผูเชี่ยวชาญดานสื่อออนไลน
5 คน และผูจัดการและพนักงานที่เกี่ยวของกับสื่อออนไลนของบริษัทอสังหาริมทรัพยที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 10 คน วิเคราะหขอมูลดวยเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา
ผลการวิจัยพบวา บริษัทอสังหาริมทรัพยสวนใหญมีการใชสื่อออนไลนแบงไดเปน 2 กลุม
ไดแก สื่อออนไลนแบบดั้ งเดิ ม ประเภท เว็บ ไซต และสื่อแบบเครือขายสังคมออนไลน ประเภท
ไมโครบลอก โซเชี่ยลเน็ตเวิรคกิ้ง และมีเดียแชรริ่ง และมีบางแหงมีการใชเครื่องมือสื่อผสมรวมกับ
สื่อออนไลนหลัก เชน อีเมล แชทออนไลน โมบายแอพพลิเคชั่น และแกตเจต รวมทั้งการใชเทคนิค
ตาง ๆ ในการสนับสนุนรวมดวย เชน การทําเสิรชเอ็นจิ้นออฟติไมเซชั่น(SEO) การทําเสิรชเอ็นจิ้น
มารเก็ตติ้ง(SEM) การทําโซเชี่ยลมีเดียออฟติไมเซชั่น(SMO) การทําแบนเนอร และการทําคิวอารโคต
(QRcode) ผลการศึกษาชี้ใหเห็นวา การใชสื่อออนไลนกับธุรกิจอสังหาริมทรัพยใหมีประสิทธิภาพ
ตองสามารถใชสื่อออนไลนไดครอบคลุม และควรใชรวมกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
การใชสื่อออนไลนจะมีประสิทธิภาพมาก จากความหลากหลายในการเขาถึงกลุมเปาหมาย และมี
ตนทุนการผลิตที่ต่ํา

(1)

Abstract
Real estate business is highly competitive. The customer communication is one
of the important factors for business success. The increasing usage of technologies in
society these days shades light on the application of online media as a marketing
communication tool. The online media are, for example, website, blog, micro-blogging,
social-networking, media-sharing, and forum, getting interests from businesses. This
descriptive research focused on the efficiency of employing online media techniques for real
estate business. The research interviews were conducted with 5 online-media experts and
10 online-media professional officers in real estate companies. Content analysis technique
was used for analyzing data.
The research results showed that two groups of online media were used in Thai
real estate companies. Firstly, the traditional online media, which are website. Secondly, the
online social media, which are micro-blogging, social-networking and media-sharing.
Which are widely employed by most real estate companies. Furthermore, the interactive
online media, such as, email, chat online, mobile application and gadget are used together
with the traditional and online social media as supporting tools. In addition, a number of
supporting techniques, such as Search Engine Optimization (SEO), Search Engine
Marketing (SEM), Social Media Optimization (SMO), Banner and QRcode, are applied.
Moreover, the research results revealed the online media, accompanied with effective
Integrated Marketing Communication (IMC), can reach the target groups at low media
expenses.

(2)

กิตติกรรมประกาศ
การคนควาอิสระนี้สามารถสําเร็จลุลวงไปไดดวยความอนุเคราะหและการแนะนําอัน
ดียิ่งของ อาจารย ดร. ชนิดา กิจวรเมธา อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ ที่สละเวลาในการใหคํา
สอนที่ดี ทั้งทางดานการค นควาขอมูลต าง ๆ อีกทั้งสอนใหรูถึงความมีระเบี ยบวินัย ซึ่งเปนสิ่งที่
สําคัญยิ่ งในการที่จ ะกาวไปสูตํ าแหน งผูบริหารในวันขางหน า รวมถึงการดํารงชีวิต ขอขอบคุ ณ
อาจารย กีรติ ศตะสุข ที่คอยแนะนําในทุก ๆ เรื่อง และอาจารยอรุณ ศิริจานุสรณ ซึ่งผูจัดทําการ
คนควาอิสระ ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุกทานเปนอยางสูงไว ณ ที่นี้ รวมทั้ งขอขอบคุ ณ
กลุมผูเชี่ยวชาญทุกทานและกลุมพนักงานของบริษัทอสังหาริมทรัพยตาง ๆ ที่ไดกรุณาสละเวลา
อันมีคาของทาน ชวยในการตอบแบบสัมภาษณใหขอมูล และขอเสนอแนะตาง ๆ
สุดทายนี้ ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ที่เปนกําลังใจที่สําคัญที่สุดในอันที่จ ะ
กาวเขาสูการศึกษาในครั้งนี้ และทําใหผูวิจัยสําเร็จการศึกษาลุลวงไปไดดวยดี
ธิษณภูมิ รัตนวิจารณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
พ.ศ. 2554
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