บทที่ 1
บทนํา
1.1 ที่มาและความสําคัญของปญหา
การทําธุรกิจอสังหาริมทรัพยปจจุบัน (พ.ศ.2553) ตองเผชิญกับความเสี่ยงและสภาวะ
การแขง ขันสูง จากความไมแน นอนทางเศรษฐกิ จ จํ านวนคู แขงที่เ พิ่มขึ้น ความตองการของ
ผูบริโภคที่มีรสนิยม ความชอบ และวิถีชีวิตที่หลากหลายแตกตางกัน ซึ่งมีผลตอการตัดสินใจซื้อ
ของผู บ ริ โ ภค ส ง ผลให สื่ อ ประชาสัม พั น ธ ต า ง ๆ กลายเป น เครื่ อ งมื อการตลาดที่ สํ าคั ญ ของ
ผูประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย เนื่องจากปจจัยแหงความสําเร็จทางการตลาด ตองอาศัยการ
มีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูบริโภคอยางตอเนื่อง และมีสื่อประชาสัมพันธที่มีประสิทธิภาพ เพื่อแนะนํา
ผลิตภัณฑใหม ๆ และผลิตภัณฑที่มีอยูในปจจุบันตอผูบริโภค อีกทั้งสื่อยังเปนเครื่องมือที่ใชเพื่อ
จูงใจใหลูกคาเยี่ยมชมโครงการเปนตน ดังนั้นเรื่องการเลือกใชเครื่องมือสื่อประชาสัมพันธ ควรให
สอดคลองกับพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อใหองคกรสามารถรักษาหรือ
เพิ่มสวนแบงการตลาด และสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจในที่สุด
ปจจุบันเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและมีบทบาทตอการสื่อสาร
ในยุคโลกาภิวัฒนมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากอินเทอรเน็ตเปนเครื่องมือที่สะดวกในการเขาถึงขอมูล
รวดเร็ว ตนทุนต่ํา และไมจํากัด อายุ เพศ วัย เชื้อชาติ การศึกษาและวัฒนธรรม ซึ่งสงผลใหการ
สื่อสารผานเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตไดรับความนิยมอยางกวางขวาง จนกลายเปนสวนหนึ่งของวิถี
ชีวิต และมีอิทธิพลตอการดํารงชีวิตของมนุษย Gupta&Kim (2004) เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตมีการ
ประยุกตรวมกับกระบวนการประชาสัมพันธเกิดเปนสื่อประชาสัมพันธแบบออนไลน เชน เว็บไซต
เว็บบอรด เว็บบลอก และนํ าไปสูการสื่อสารระหวางบุ คคลกั บบุ คคลอื่น ๆ เช นเครือขายสังคม
ออนไลนเปนตน
สื่อออนไลน (online media) เปนเครื่องมือสื่อสารมวลชนไดรับความนิยมสูงขึ้นเรื่อย ๆ
เป น สื่ อที่ มีจุ ด เด น ที่ ส ามารถเขา ถึ ง กลุ มเป า หมายได ชั ด เจนและรวดเร็ว สามารถโต ต อบกั บ
กลุมเปาหมายไดทันที สื่อประเภทนี้มีความสามารถเก็บขอมูลจากลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพซึ่ง
เป น ประโยชน ต อ การบริห ารงานขายสิ น ค า และบริห ารงานลู ก ค า สัมพั น ธข ององค ก ร โดยใช
งบประมาณในการผลิตและเผยแพรไปยังกลุมเปาหมายที่ต่ํา ซึ่ งมีโอกาสในการแบ งสวนตลาด
ได มากขึ้น ทํ าให บ ริษั ท อสัง หาริมทรัพย มีแนวโนมที่ จ ะใช สื่อออนไลน เ พิ่มขึ้น เรื่อย ๆ ต อไปใน
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อนาคต แตการใชสื่อออนไลนในธุรกิจอสังหาริมทรัพยยังไมมีมาตรฐานการใชงานที่ชัดเจน สงผล
ใหบริษัทอสังหาริมทรัพยแตละบริษัทฯ ที่นําสื่อประเภทนี้ไปใชไดประสิทธิภาพและประโยชนจาก
สื่อออนไลนไปในทิศทางที่แตกตางกัน
ทั้งนี้การวิจัยเรื่องเทคนิคการประยุกตใชสื่อออนไลนในธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย
นี้ เปนการนําความรูที่ไดไปใชประโยชน และเปนแนวทางสําหรับผูประกอบการอสังหาริมทรัพย
อื่น ๆ นําไปประยุกตใชกับธุรกิจขององคกรอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสรางความ
แข็งแกรงของบริษัทอสังหาริมทรัพยไทยใหเปนที่ยอมรับของผูบริโภคในยุคโลกาภิวัฒนตอไป
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
1) เพื่ อศึ ก ษาประเภทของสื่อออนไลน แ ละชนิ ด ของเครื่องมือสื่ อออนไลน รวมทั้ ง
ประโยชนและขอจํากัดของการใชสื่อประเภทนี้
2) เพื่อศึกษาการใชประโยชนจากสื่อออนไลนแตละประเภทของธุรกิจอสังหาริมทรัพย
3) เพื่อนําเสนอเทคนิคการใชสื่อออนไลนของบริษัทอสังหาริมทรัพยใหมีประสิทธิภาพ
1.3 ขอบเขตของการวิจยั
1.3.1 ดานเนื้อหา
การวิจั ย นี้ มีจุ ด หมายที่ จ ะศึ ก ษาเทคนิ ค การประยุ ก ต ใ ช สื่อออนไลน ใ นธุรกิ จ การพัฒนา
อสังหาริมทรัพย ของบริษั ทอสัง หาริมทรัพยป ระเภทพัฒนาที่ อยู อาศัย ในตลาดหลักทรัพยแห ง
ประเทศไทยจํานวน 4 ใน 5 บริษัท ที่มีการใชสื่อออนไลนในการประกอบธุรกิจ ซึ่งเนนศึกษาเฉพาะ
ขอมูลที่ปรากฏในสื่อออนไลนขององคกรเทานั้น
1.3.2 ดานประชากร
โดยประชากรที่ ใ ช ใ นงานวิจั ย นี้ ได แก 1.ผู เ ชี่ ย วชาญด า นสื่อออนไลน 2.ผู บ ริห ารระดั บ
ปฏิบั ติก าร (operation manager) 3.พนั กงานผูป ฏิบัติ งาน ที่ เกี่ ย วของกับ การใช สื่อออนไลน
(online media) ของบริษัทอสัง หาริมทรัพยประเภทพัฒนาที่อยู อาศัย ในตลาดหลัก ทรัพยแห ง
ประเทศไทยจํานวน 4 ใน 5 บริษัท ที่มีการใชสื่อออนไลนในการประกอบธุรกิจ ซึ่งเนนศึกษาเฉพาะ
ขอมูลที่ปรากฏในสื่อออนไลน
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กรอบการวิจัย

1.4 ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจัยนี้ใชวิธีวิจัยเชิงพรรณาไดขอมูลจากแบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ ผูบริหารระดับ
ปฏิบัติการ และพนักงานผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการใชสื่อออนไลนรวมทั้งศึกษาขอมูลที่ปรากฏใน
สื่อออนไลนขององคกรเทานั้น
1.4.1 สัมภาษณเรื่องสื่อออนไลน
1) สัมภาษณผูเชีย่ วชาญดานสื่อออนไลน
 เรื่องคุณสมบัติของสื่อออนไลนแตละประเภท ความเหมาะสมตอการในไปใช
และขอดีขอเสีย
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2) สัมภาษณผูบริหารระดับปฏิบตั ิการ
 เรื่องเปาหมายของการใชสื่อออนไลน วิธีการเลือกใชสื่อออนไลน ประโยชนที่
ไดรับและการบริหารจัดการสื่อออนไลน
3) สัมภาษณพนักงานผูป ฏิบัติงาน
 เรื่องการใชสื่อออนไลน ขอดีขอเสีย การบริหารจัดการสื่อออนไลน
1.4.2 การศึ ก ษาใช วิ ธีจํ าแนกการวิ เ คราะห เ นื้ อหาออกเป น ลัก ษณะต าง ๆ เพื่ อนํ ามาอธิบ าย
ภาพรวมของเนื้อหาในรูปแบบพรรณา ตามหัวขอวัตถุประสงค
1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั จากงานวิจัย
1) บริษัทอสังหาริมทรัพยสามารถนํ าสื่อออนไลนมาประยุกตใชรวมกับกระบวนการ
สื่อสารและประชาสัมพันธขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อเปนแนวทางสําหรับผูประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย และนักการตลาดใน
การวางแผนประยุ กตใ ชสื่อออนไลนใ นการเพิ่มชองทางการตลาด และใชเป นเครื่องมือสําหรับ
สื่อสารระหวางองคกรกับกลุมเปาหมาย
3) แนวทางสําหรับผูสนใจศึกษาดานวิชาการเรื่องเทคนิคการประยุกตใชสื่อออนไลนใน
ธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ซึ่งจะสงเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับสื่อประชาสัมพันธของ
องคกร ที่มีตอเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัฒน
1.6 นิยามศัพท
สื่อออนไลน (online media): สื่อที่เปนสื่อทางเลือก สื่อเสริม หรือสื่อใหม เปนสื่อที่มี
เนื้ อหาในลัก ษณะเป น ดิ จิ ต อล เขาถึ งได ต ลอดเวลา โต ต อบกั บ ผูรับ สารได ใ นทั น ที ได แก สื่ อ
อินเทอรเน็ต เนนความสดใหมของเนื้อหา ผานทางเว็บไซต
อินเทอรเน็ต (internet): ระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่มีการเชื่อมโยงกันทั่วโลก ที่ชวย
ใหผูใชเครือขายสามารถติดตอสื่อสารกันผานเครื่องคอมพิวเตอร (ถนอมพร ตันพิพัฒน, 2539)
เว็บไซต (web site): แหลงรวบรวมขอมูลขาวสารในรูปเว็บเพจ (webpage) ที่บรรจุ
เนื้อหาและ เนื้อเรื่อง รวมกันอยูจํานวนมากมายหลายหนาสามารถเชื่อมโยงและโอนยายขอมูลใน
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ลักษณะ สื่อประสมที่เปนทั้งขอความ ตัวอักษร รูปภาพ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงที่ผูใช
สามารถเขาถึงไดดวยเครือขายที่โยงใยถึงกันทั่วทุกมุมโลก (เจนวิทย เหลืองอราม, 2541)
เว็บเพจ (web page): ขอมูลที่เปนอักษร เสียง และภาพตาง ๆ ที่บรรจุในแฟมเอกสาร
ชนิดเอชทีเอ็มแอล (HTML) หรือแฟมอยางอื่นที่เว็บบราวเซอรสามารถแสดงผลและผูเปดหนาเว็บ
เพจสามารถอาน ดูหรือฟงเสียงและสามารถเขาใจได (วิภา เพิ่มทรัพย และคณะ, 2546)
โฮมเพจ (homepage): หนาเว็บเพจหนาแรกของแตละเว็บไซตซึ่งจะแสดงผลทันทีที่มี
การเรียกเขาไปในเว็บไซตนั้น ๆ เปรียบเสมือนกับสารบัญและคํานําที่เจาของเว็บไซตสรางขึ้นเพื่อ
ใชประชาสัมพันธองคกรของตนวาใหบริการในสิ่งใดบาง โดยขอมูลหนาโฮมเพจที่เจาของเว็บเพจ
แสดง เชนขอมูลแนะนําตัวเองซึ่งอาจเปนบุคคลหรือองคกรที่ตองการใหผูอื่นไดทราบ หรือขอมูลที่
นาสนใจ เปนตน โดยที่ ขอมูลที่แสดงเป นไดทั้งขอความ เสียง ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวและ
ขอมูลที่นําเสนอสามารถเชื่อมโยงในรูปของไฮเพอรเท็กซ (hyper text) คือ เชื่อมโยงไปยังหนาอื่นๆ
ที่จะใหขอมูลนั้น ๆ ในระดับลึกลงไปไดเรื่อย ๆ (ศูนยพัฒนาพาณิชยอิเล็คทรอนิคส, 2540)
ผูเชี่ยวชาญ: ผูทรงคุณวุฒิและมีประสบการณไมต่ํากวา 10 ป สามารถแบงเปนสอง
กลุมไดแก 1.ผูทรงคุณวุฒิและมีประสบการณดานคอมพิวเตอรและเครือขาย 2.ผูทรงคุณวุฒิและมี
ประสบการณดานเทคโนโลยีสื่อออนไลน ยกเวนผูทรงคุณวุฒิประเภทเครือขายสังคมออนไลนที่ตองมี
ประสบการณไมต่ํากวา 2 ปขึ้นไป

