
โดย
สุเมธ สุขมงคล

การขายอสังหายุค



เขา้ใจตลาดอสงัหา



คนชั้นกลางทั่วไป

เจาของกิจการ

ชาวตางชาติ

Single Modern Life
First Home ( 1-4 MB)

Resort Home
(5-7 MB)

City Home
(8-20 MB)

City Home
(8-20 MB)

Ultimate Home
( 20 up MB)

Resort Home
(5-7 MB) 

Retired Home
(2-5 MB)

Single + First Home
( Function+Price)

Facilities + Nature
+Brand

Lifestyle Home
Style + Special Feature + 
Location + Price + Brand

Style + Project 
Positioning + Brand

Lifestyle Home + Brand
Style + Office + Location 

Facilities + Nature + 
Community + Location

Facilities + Nature + 
Community

City Condo 
Studio/1 BR

Town Home
2 storeys 

Twin / Detached 
Home 
2 storey

City Condo 2 BR

Town Home
Home office
3-4 storeys 

Detached Home 
2-4 storey

City Condo /
Resort Condo 
2 BR

Detached Home 
1 storey

Gen Y
Smart Home

Gen Y
Smart Home



Developer Brand

คนชั้นกลางทั่วไป

เจาของกิจการ

Single Modern 
Life+First Home 
( 1-4 MB)

Resort Home
(5-7 MB)

City Home
(8-20 MB)

City Home
(8-20 MB)

Ultimate Home
( 20 up MB)

คณาสิริ+ฮา
บิเทีย

บุราสิริ

เศรษฐสิริ

นราสิริ

เศรษฐสิริ

City Condo 
Studio/1 BR

Townhome
2 storeys 

Twin / Detached 
Home 
2 storey

City Condo 2 BR

Town Home
Home office
3-4 storeys 

Detached Home 
2-4 storey

Indy+Villaggio
Inizio + 
พฤกษลดา

ชัยพฤกษ + 
มัณฑนา

นันทวัน

LADAWAN

นันทวัน

Unio + Elio 
+Ideo

Ideo Mobi

Ideo Q
+Ashton

Ideo Q 
+Ashton

เพฟ

เวนิว+ไลฟบาง
กอก บูเลอวารด

บางกอก
บูเลอวารด

แกรนด บางกอก
บูเลอวารด+ กรา
นาดา

บางกอก
บูเลอวารด

Sansiri LH SC Ananda

VVIP+VIP Presale Grand 
Opening

Last 
Campaign

Event 
MarketingDeveloper Campaign

Ashton 
Penthouse



คนชั้นกลางทั่วไป

เจาของกิจการ

ชาวตางชาติ

First Home ( 1-2 MB)

Resort Home
(3-7 MB)

Resort Home
(3-7 MB) 

Retired Home
(2-5 MB)

Single + First Home
( Function+Price)

Facilities + Nature
+Brand + Community

City Condo 
Studio/1 BR

Town / Twin Home
1-2 storeys 

Detached Home 
1-2 storeys

Detached Home 
2 storeys

Detached Home 
1-2 storeys

Gen Y
Smart Home

Gen Y
Smart Home

Resort Home
(3-7 MB)

Style + Project 
Positioning +Location

Facilities + Nature
+Brand + Community

Style + Project 
Positioning +Location

Facilities + Nature
+Brand + Community

Style + Project 
Positioning +Location



เขา้ใจลกูคา้



1.Need 
Recognition

4.Purchase
and Related

Decision

5.Post-Purchase
Behavior

2.Identification
of alternatives

3.Evaluation
of Alternatives

ลกูคา้และพฤตกิรรมการซอืใหม่
ตอ้งการทอียูอ่าศยัใหม่
สะดวกเดนิทาง
 + กําหนดทําเล

คอนโดตดิรถไฟฟ้า
ทาวนเ์ฮา้สใ์นเมอืง
บา้นเดยีวในเมอืง
+ทําเล

ตดิสถาน ี MRT
ราคาไมเ่กนิ  3 ลา้น
อยูไ่ดเ้ลย
พัฒนาโดยบรษัิทชนั
นําในตลาด

จา่ยดาวนน์อ้ยกูเ้ยอะ
มเีฟอรพ์รอ้มเครอืงไฟฟ้า
จัดโปรโมชนัมสีว่นลด
Selling point ทสํีาคญั
รายละเอยีดแบบรวีวิ

บรกิารหลงัการขาย
การตดิตามงานแจง้ซอ่ม
การมบีรกิารฝากขาย ฝาก
เชา่

Brand Choice 
1-3 Brand

Keyword ชุดแรก ที่ Search

กอนตัดสินใจ Search ปญหา

ขอมูลติดหนาแรก Google



เรื่องสําคัญของผูบริโภคในโลกยุคใหม
ผูบริโภคคาดหวังใหเราสนใจในสิ่งแวดลอมและการชวยเหลือสังคม
ผูบริโภคใช ทาง เพื่อประหยัดเวลาการเดินทางและหาขอมูล
ผูบริโภคใช ในการหาสิ่งที่ตนเองอยากรู
ผูบริโภคใชเพื่อน ผูเชี่ยวชาญทาง แนะนําการซื้อสินคาแทนพนักงาน

ขาย
ผูบริโภคเชื่อมโลกทั้งใบดวยมือถือ
การทํา ตองสะดวกจากการดูดวยมือถือ

คือ ชุมชนผูมีอิทธิพลทางความคิดของผูบริโภค
เปนเครื่องมือเขาถึงผูบริโภคยุคใหมไดดีที่สุด

ที่นาเชื่อถือคือ แบบการแบงปนประสบการณ
สํานักงานขาย เปนเรื่องสําคัญที่ตองทํา



ผูบ้รโิภคเป็นผูถ้า่ยทอดเรอืงราว

● ลูกคา มีมือถือ
● พรอมที่จะแชรภาพและวิดีโอ แบบ
● ใหเพื่อน หรือ ญาติ
● แชรทุกเรื่องที่อยากแชรเกี่ยวกับประสบการณที่พบเจอ
● สวนใหญเปน ทุกรายละเอียดโครงการ และ บานตัวอยาง
● ทั้งภาพสวยๆ เซลสวยๆ บริการดีๆ รวมทั้ง เรื่องแยๆ ที่ไมชอบใจทั้งหมด

เรอืงแย่ๆ  ของโครงการมกัอยูน่าน

● เมอืลกูคา้แชรเ์รอืงไมด่จีากโครงการ ทงัคณุภาพสนิคา้และการบรกิาร ใน social
● เรอืงเหลา่นมีแีนวโนม้ทจีะตดิ Google หนา้แรก แบบไมห่ายไป
● เนอืงจากผูบ้รโิภคยคุใหม ่จะ search หาเรอืงประเภทน ี
● และเปิดอา่นตลอดเวลากอ่นตดัสนิใจซอืโครงการเป้าหมายทตีนเองสนใจ

ลกูคา้และพฤตกิรรมการซอืใหม่



มาชมสนิคา้
แวะครังแรก

จองแลว้
ยงัไมโ่อน

ตรวจรับมอบ
สนิคา้

หลงัโอน 
อยูใ่นประกนังาน

เป็นลกูบา้น
หลงัหมดประกนั

5 ขนัตอนการซอืและความคาดหวงัของลกูคา้



ความคาดหวงัของลกูคา้

ขนัตอนท ี1 มาชมสนิคา้ตอ้งการซอื

● ถกูตอ้งความถกูตอ้ง ครบถว้น ของเอกสารขาย โบวช์วัร ์ใบราคา รายการสง่เสรมิการขาย
● คณุภาพ ของเอกสารขาย การบรกิาร สภาพแวดลอ้มของสนิคา้และโครงการ 
● ความเป็นมอือาชพีในการดแูล ปฏบิตักิบัลกูคา้ การชแีจงรายละเอยีดขนัตอนทคีรบถว้น เอกสาร สญัญา

มาตรฐาน 

ขนัตอนท ี2 เซ็นสญัญาจะซอืจะขายแลว้ ยงัไมโ่อนกรรมสทิธิ

● ความถกูตอ้งของเอกสารตามทตีกลงกนั  รวมทงัการแสดงทา่ทขีองพนักงาน กอ่นซอืและหลงัการซอื
● การบรกิารทรีวดเร็ว สรา้งประสบการณเ์รอืงการบรกิารดีๆ  รวดเร็วถกูตอ้ง ไมม่วั 



ความคาดหวงัของลกูคา้
ขนัตอนท ี3 การตรวจรบัมอบสนิคา้

A การตรวจงาน 
ความเรยีบรอ้ยของสนิคา้ คอื บา้น ทาวนโ์ฮม หรอื คอนโด 

1.ความถกูตอ้งของสนิคา้วา่ครบถว้นตามสญัญา
2.คณุภาพของงาน

แบง่เป็น 3 หมวดใหญ ่คอื 
● ความเรยีบ สวยงาม ของ พนื ผนัง ฝ้า 
● ตรวจการทํางานของอปุกรณใ์นบา้นตา่งๆ 
● ตรวจระบบน ้าํไฟ รวมถงึ การทํางานของสขุภณัฑ ์

B การแกไ้ขงาน 
รวดเร็ว เรยีบรอ้ย ตามทตีกลง

1.การจดรายละเอยีดแกไ้ขครบถว้น 
2.ความรวดเร็วในการแกไ้ขและการประสานงานนัดหมาย
3.ดําเนนิการแกไ้ข เสร็จสมบรูณ ์ถกูตอ้งตามทคียุกนัไว ้



ความคาดหวงัของลกูคา้

ขนัตอนท ี4 หลงัการโอน ระยะประกนั
การบรกิารหลงัการขาย กระบวนการแจง้ซอ่ม

● การปฏบิตัติามสญัญาการประกนังาน
○ ปกตถิา้เป็นสนิคา้แนวราบบรษัิททวัไปจะประกนังาน 1 ปี 

ถา้เป็นสนิคา้แนวสงู ตามสญัญาของกรมทดีนิจะตอ้งประกนังาน 2 ปี

● คณุภาพการบรกิารและของพนกังานรบัการบรกิารแจง้ซอ่ม 
○ ทา่ทกีารตดิตามงาน 
○ การปฏบิตังิานอยา่งตงัใจ ใสใ่จในรายละเอยีด 
○ การพดูคยุ ยมิแยม้ แจม่ใส



ความคาดหวงัของลกูคา้

ขนัตอนท ี5 อยูอ่าศยัเป็นลกูบา้น
หลงัหมดประกนังาน

● ความเป็นระเบยีบ สะอาด สวยงาม ของสภาพแวดลอ้มภายในโครงการ 
โดยเฉพาะเรอืงของการดแูลตน้ไม ้

● การบรกิารหลงัการขายของบรษิทั
○ กระบวนการจัดตงันติบิคุคล 
○ การมบีรษัิทลกูเขา้มาดําเนนิการ ดแูลชมุชน ปลอ่ยเชา่ ขายตอ่ 
○ บรกิารแจง้ซอ่มใหก้บัลกูคา้ เพอือํานวยความสะดวกและ เป็นธรุกจิตอ่ยอดของบรษัิท



ความอยากไดข้องลกูคา้

1. อารมณท์างดา้นบวก Positive Emotional ความรกั ความสขุ เสยีงหวัเราะ เป็นเรอืง 
Positioning 

  
2. ปกป้องตวัเองจากความไมส่บายใจ  ไมโ่ดนหลอก  ไมป่ลอดภยั  ไมล่งัเลสงสยั  ไมส่ะดวก

สบาย เป็นเรอืงการรบัประกนั

3. สง่เสรมิฐานะ High Status   ชว่ยสง่เสรมิสถานะทางสงัคม ภาพลกัษณ ์ เป็นเรอืงการ
โฆษณา

4. ใครๆก็ซอืทนี ีหลงันขีายดทีสีดุ What others want  การแยง่กนัจอง คนมชีอืเสยีงซอื
การมขีา่วแบบ Talk of the Town เป็นเรอืงการสรา้งกระแส

ระดบัลกึ ผลกัดนัใหล้กูคา้ออกซอืสนิคา้



1. ความคุน้เคยในการใชง้าน  การใช ้Function ตา่งๆ และ การม ีFunction ตา่งๆ 
   ทตีอบสนองตอ่การใชง้าน เป็นเรอืงความเขา้ใจลกูคา้ 

2. การจาํกดัของทมีขีาย  เหลอือยูเ่พยีง 3 หลงั เปิดขายโซนพเิศษมจํีานวนจํากดั เป็นเรอืง
กลยทุธก์ารขาย 

3. ความแปลกใหม ่ทนัสมยั สไตลข์องบา้น การตกแตง่บา้น การออกแบบโครงการ ทอีา้งองิจาก
ตา่งประเทศ เป็นเรอืงการนําเสนอเทรนใหม่ๆ  

4. เงอืนไขนดีทีสีดุ Good Deal การตดัสนิใจซอืตอนนไีด ้Deal เฉพาะลกูคา้ เป็นเรอืงโปร
โมชนั 

ระดบัตนื สถานะการณเ์ฉพาะหนา้



เหตผุลเพอืการตดัสนิใจซอืของลกูคา้

• ตอ้งรูว้า่ใครคอืคูแ่ขง่
• บอกขอ้ดขีองสนิคา้เราท ีมากกวา่คูแ่ขง่ 

– ทําเล
– ราคา
– ขนาดของบา้น ของพนืที
– จํานวน Function 
– สเปควสัดทุใีห ้
– สว่นกลาง Facilities 
– ชอืเสยีงของบรษัิท ผลงานทผีา่นมาในอดตี 

ทาํไมตอ้งซอืสนิคา้ของเรา ไมซ่อืสนิคา้ของคูแ่ขง่       Selling Point

• การตดัสนิใจวนัน ี ไดป้ระโยชนอ์ะไรบา้งทมีากกวา่ 
– ไดข้อ้เสนออะไรพเิศษ ราคาพเิศษ แปลงสวยทสีดุ   
– เสยีประโยชนอ์ะไร  ราคาใหมแ่พงขนึ  แปลงทดีไูวถ้กูคนซอืไป   ไมไ่ด ้Promotion 

ทาํไมตอ้งตดัสนิใจวนันี Hot Promotion



ขอ้มลูลกูคา้



พนกังานขายยคุใหมก่บัการหาขอ้มลู
ตองสนใจ ของสินคามากกวาขอมูลในโบรชัวร

● พนักงานขายตองใสใจขอมูล คําคนหาสําคัญใน
○ คําสนทนา คําถาม ที่ลูกคามักจะถามหรือพูดคุยกันเอง
○ สนใจเรื่องตางๆที่เกิดขึ้นในทําเลที่โครงการตั้งอยู

● พนักงานขายตองระลึกอยูเสมอวา ลูกคาทําการบานมาดี
○ หามมั่วตอบคําถาม
○ ไมรูจริง ใหหาขอมูลมาตอบภายหลัง

● พนักงานขายตอง ขอมูลตางๆเหลานี้ เปนงานประจําวัน
○ เช็คขาวสารตางๆ ทุกเชากอนทํางาน
○ ตามความเคลื่อนไหวของคูแขงเปนประจํา



1. ความตอ้งการ (want) และความจําเป็น(need) 

2. อํานาจการซอืของลกูคา้ (purchasing power)

3. ใครเป็นผูต้ดัสนิใจซอืจรงิ ๆ 

4. ระยะเวลาในการตดัสนิใจซอื

5. ขอ้มลูเพอืการตดิตอ่สอืสารกบัลกูคา้

วเิคราะหล์กูคา้



A    = ปิดการขาย 
● นัดเขา้มาคยุสรปุรายละเอยีดและปิดการขายสรปุเงอืนไขการซอืเป็นเอกสาร

B    = แกป้ญัหา  ลกูคา้ตดิปัญหาบางเรอืงทตีอ้งจัดการ 
● รอความเห็นชอบของคนทมีสีว่นในการตดัสนิใจ (ลกูคา้)
● รอการแกปั้ญหาบางอยา่งจากบรษัิท (บรษัิท)
● รอเงอืนไขราคาและของแถม (บรษัิท)  

C    = ยงัตดิตามได ้ ลกูคา้มแีผนการซอืภายในไมเ่กนิ 3 เดอืน
● ลกูคา้ขอขอ้มลูสนิคา้เบอืงตน้ 
● เดนิชมสนิคา้ มทีศันะคตทิดีตีอ่โครงการ
● ตอ้งโทรตาม เพอืชแีนะเรอืงขอ้ดขีองโครงการและผลประโยชนท์ ี

D    = งบไมถ่งึ ลกูคา้มงีบประมาณไมถ่งึสนิคา้ทขีาย 
● จัดเก็บเป็น database
● รอแจง้ขา่วโครงการหรอืสนิคา้ทตีรงงบประมาณ 

 ใชข้อ้มลูประเมนิลกูคา้ เพอืใชใ้นการสอืสารและตดิตามลกูคา้



การขายและการตอ่รอง



การเปิดการขาย 
เทคนคิ

❑ สายตา
❑ ทกัทาย
❑ แนะนําตวัเอง
❑ Small talk

ทําใหรั้ก ขายตวัเอง

❑ สวสัดคีะ/ครับ 
❑ ดฉัิน/ผม ชอื……….ตําแหน่ง………โครงการ……………ยนิดตีอ้นรับคะ.
❑ เขา้เชญิคณุลกูคา้ ทางดา้นนกีอ่นครับ ไมท่ราบวา่ คณุลกูคา้จะรับ
     น ้าํดมื หรอื กาแฟครับ …………………………………………………….
❑ Small talk
     คณุลกูคา้เดนิทางมาอยา่งไร

 คณุลกูคา้ใชเ้สน้ทางไหนในการเดนิทางมาโครงการ



การหาความตอ้งการ
เทคนคิ
❑ คําถามเปิด (How, Why)
❑ คําถามปิด (Yes, No)
❑ การฟังทมีปีระสทิธภิาพ
❑ การถามทมีปีระสทิธภิาพ

ถามมากกวา่เลา่



นําเสนอ 

เทคนคิ

❑ ความกระตอืรอืรน้
❑ ย ้าํผลประโยชนท์ไีดรั้บ 
❑ คณุลกัษณะ Feature และ คณุประโยชน ์Benefit
❑ ใชอ้ปุกรณช์ว่ยการขาย

ขายความจําเป็นกอ่นสนิคา้



❑ FEATURE (คณุลกัษณะ) ลกัษณะเดน่ของสนิคา้ซงึกอ่ใหเ้กดิคณุประโยชน์
• ทําเล การเดนิทาง ความเจรญิรอบดา้น หา้ง 

        โรงเรยีน   โรงพยาบาล
•    แนวคดิการพัฒนาโครงการ สไตล ์การออกแบบโครงการ 

        จดุขาย เรอืงสงิอํานวยความสะดวกตา่งๆ สระวา่ยน ้าํ fitness
•    สนิคา้ ขนาดบา้น function จดุขาย สเปควสัด ุ

❑ BENEFIT (คณุประโยชน)์ ประโยชนห์รอืสงิทลีกูคา้จะไดรั้บจากคณุลกัษณะ ของสนิคา้

คณุประโยชนท์สีาํคญั
• ความปลอดภยัสงู
• ความประหยดั
• สง่เสรมิภาพลกัษณ์
• ชวีติสะดวกสบายขนึ
• ทําใหส้วยงามขนึ
• ถกูหลกัฮวงจุย้



❑ นําเสนอรายการสง่เสรมิการขายพเิศษขณะนี 
○ บอกลกูคา้วา่ขณะนมีรีายการสง่เสรมิการขายอะไร 
○ มเีงอืนไขการใหอ้ยา่งไร ในแง ่จํากดั เรอืงเวลา หรอืจํานวน 

(รายละเอยีดโปรโมชนั)

❑ ย ้าํวา่ขณะนใีกลห้มดระยะเวลา
○ เนน้เรอืงระยะเวลา 
○ เนน้เรอืงจํานวน

 
❑ ย ้าํเรอืงมคีนแยง่สนิคา้อยู ่

○ พนักงานขายคนอนืเอาไปขายดว้ย
○ มลีกูคา้คนอนืดแูปลงนอียูด่ว้ย 

นําเสนอ โปรโมชนั  



เทคนคิ
❑ ความรูใ้นตวัสนิคา้
❑ ความรูคู้แ่ขง่และตลาด
❑ ความตอ้งการของลกูคา้และกําลงัซอือยา่งแทจ้รงิ
❑ Profile ของลกูคา้
❑ ขอ้มลูประวตับิรษัิทและผลงาน 
❑ ย้าํเรอืงสาํคญั

❑ ทาํไมตอ้งซอืสนิคา้บรษิทั
      (Selling Point ทเีหนอืกวา่คูแ่ขง่)
❑ ทาํไมตอ้งซอืวนัน(ีPromotion)

❑ เตรยีมอปุกรณก์ารขายใหค้รบถว้น

แกไ้ขขอ้โตแ้ยง้ Yes But  ตอบรับแตช่แีจง

หา้มพดู *ลกูคา้เขา้ใจผดิแลว้คะ *เรอืงแบบนไีมรู่ห้รอืคะ *ลกูคา้ทกุรายเขาก็เขา้ใจกนัดนีะคะ 



ทศันคตขิองลกูคา้ 
ยอมรับในสนิคา้  / ไมย่อมรับในสนิคา้

สงสยัในสนิคา้ 
 หาขอ้พสิจูน์

เอกสารรับรอง
อา้งถงึบคุคลทสีาม
บทความในหนังสอืตา่งๆ
ผลการวจัิย
สญัญาททํีากบับรษัิทอนืๆ

ไมเ่ห็นประโยชน ์
คน้หาความตอ้งการทแีทจ้รงิ 

เขา้ใจผดิ 
ตรวจสอบวา่เราเขา้ใจความตอ้งการของลกูคา้ถกูตอ้งหรอืเปลา่
อธบิายใหม ่เพอืใหล้กูคา้เขา้ใจอยา่งถอ่งแท ้

ความคดิตอ่ตา้น
ย ้าํถงึประโยชนข์องสนิคา้ทลีกูคา้ยอมรับแลว้
แสดงใหเ้ห็นวา่ขอ้ดขีองสนิคา้มมีากกวา่ขอ้เสยี



การปิดการขาย 

เทคนคิ
❑ สรปุประโยชน์
❑ สงัเกตการยอมรับของลกูคา้
❑ ใชว้ธิกีารปิดโดยตรงทสีภุาพ
❑ ใหค้วามมนัใจ 

*ทําไมลกูคา้ตอ้งซอืวนันแีละ
*การซอืวนันเีป็นการตดัสนิใจทดีทีสีดุ

Big Talk Small Talk

คดิเสมอวา่ลกูคา้ซอืแลว้
ถามเรอืงการจา่ยเงนิ ถามเรอืงเลอืกโปรโมชนั ถามเรอืงบรกิารหลงัขาย



เคล็ดลบัการปิดขาย

1.ชกัชวนแบบเพอืนแนะนําเพอืนใหค้ลอ้ยตาม ทําใหส้บายใจ 
2.โอกาสสดุทา้ยหมดแลว้หมดเลย ไมไ่ดแ้น่ๆ
3.พดูอยา่งผูเ้ชยีวชาญรูจ้รงิ



การเจรจาตอ่รอง
การขาย
1.เปิดการขาย
2.สญัญาณซอื
การเจรจาตอ่รอง
3.เรมิการเจรจาตอ่รอง
4.ปิดการขาย

หลกัการเจรจาตอ่รอง
❑แยกบคุคลออกจากปัญหา
❑ใหค้วามสําคญัทคีวามสนใจของอกีฝ่าย
❑หาทางเลอืกทไีดผ้ลประโยชนร์ว่มกนั
❑ยดึวตัถปุระสงคเ์ป็นหลกั



สงิทตีอ้งตกลงกนัในการเจรจาตอ่รอง

❑ผลประโยชนท์จีะไดรั้บ
❑แบบความผกูพัน เงอืนไขการขาย 
❑ขอ้ปฏบิตัติอ่กนั ควรทําและไมค่วรทํา 
❑ภาระผกูพันหลงัการขาย

Note ตอ้งเป็นรายลกัษณอ์กัษรเสมอ



ขนัตอนการตอ่รอง
❑แสดงความสงสยัในขอ้มลูทลีกูคา้ไดก้ลา่วมา

 เพอืกระตุน้ใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูมากๆ

❑ฟังอยา่งตงัใจเพอืเปิดโอกาสใหล้กูคา้พดูรายละเอยีด 
หรอือธบิายเพมิเตมิสงิทตีอ้งการทงัหมดออกมา

❑ทดสอบความเขา้ใจของลกูคา้ถามย ้าํใหล้กูคา้อธบิายสงิทเีขา้ใจ

❑แสดงจดุยนืทชีดัเจน หนักแน่น เพอืแสดงถงึอํานาจการตอ่รอง 
แตไ่มค่วรใชอ้ารมณเ์ขา้มา เกยีวขอ้งจนดกูา้วรา้ว หรอืขม่ขู่

❑ยกยอ่งและใหเ้กยีรตลิกูคา้ บางครังตอ้งเลยีงการพดูตรง ๆ 
เพอืรักษาน ้าํใจซงึกนัและกนั

❑เปิดโอกาสใหล้กูคา้ไดม้โีอกาสตอ่รองหรอืไดใ้นสงิทตีอ้งการบา้ง

❑ใหอ้ยา่งมเีงอืนไขเพอืจะไดรั้บ 

❑สรปุเรอืงทตีกลงกนัทงัหมดอกีครัง เพอืใหเ้ขา้ใจตรงกนัทงัสองฝ่าย 



เนอืหาหลกัทเีกยีวขอ้งในการเจรจาตอ่รอง

❑งบประมาณ(เรอืงเงนิ)
❑เวลา(เรอืงเวลา)
❑นโยบายบรษัิท ความเชอืสว่นตวั(ขอเปลยีนแปลงสนิคา้)
❑อํานาจการตดัสนิใจ(ขอบเขตการตดัสนิใจ)



การขายในโลก Online



เขา้ถงึลกูคา้ยคุใหม่
❏ ผูบ้รโิภคยคุใหมห่าขอ้มลู จาก Google และ Facebook ดว้ยพฤตกิรรม ZMOT 
       และการเลน่ Social Media โดยเฉพาะ Facebook 

❏ ผูบ้รโิภคกวา่ 80% คน้หาขอ้มลูสนิคา้จากมอืถอื 
และโลกเขา้สูย่คุ 4G Mobile Base จอแสดงผลเล็กลง
website ยคุใหมจ่งึตอ้งเปลยีนแปลง ขอ้มลูตอ้งปรับขนาด
เขา้กบั Device ตา่งๆได ้และ ตอ้งดไูดง้า่ยดว้ยมอืถอื

การตลาดจงึเป็นการซอื keyword ใหต้ดิหนา้แรกของ Google และลงโฆษณาใน 
Facebook ทงั การสรา้ง Fanpage และ ซอืโฆษณาตรงจาก Facebook โดย 
Content ตอ้งดไูดง้า่ยจากมอืถอื 



3 เรอืงสาํคญัสาํหรบั การเขา้ถงึลกูคา้ในโลก Online

● ชอ่งทางการเขา้ถงึ   ( Facebook / SEO )
● Content Marketing  ( VIDEO & TEXT Contents )
● การวดัและรายงาน Engagement แบบ Real Time



 LINE@ ชว่ยการขาย

● สามารถสง่ขอ้ความใหม่ๆ ไปยงัลกูคา้ไดท้กุคนพรอ้มกนัในครังเดยีว และตงั 
Key Word เพอืใหL้INE@ ตอบลกูคา้ไดแ้บบอตัโนมตัไิดอ้กีดว้ย

● เลอืกพดูคยุกบัลกูคา้ทเีป็นเพอืนไดแ้บบตวัตอ่ตวัเหมอืนดงั LINE ธรรมดา

● โพสขา่วสารบน Timeline เพอื update ขา่วสารของโครงการใหก้บักลุม่ลกูคา้
ไดต้ลอดเวลาแลว้

 
● LINE@ยงัม ีfunction สรปุขอ้มลูทางสถติสํิาคญัเกยีวกบัลกูคา้รวมทงั 

สามารถสรา้งคปูอง รายการสง่เสรมิการขายแบบสอบถาม เพอืบรหิารงานการ
ตลาดและการขายไดห้ลากหลายรปูแบบ



หลกัการสรา้ง content ภาพถา่ย

● รปูสนิคา้
● รปูทมีงาน
● ภาพลกูคา้ของคณุ
● ภาพเบอืงหลงัการทํางาน หรอืการผลติสนิคา้และบรกิาร

เพอืลกูคา้
● ภาพแบบ Action ของคณุหรอืทมีของคณุ
● Infographic
● ภาพแอบถา่ยกจิกรรมของคณุและทมีของคณุ
● ชดุภาพสรา้งเรอืงราว
● รปูแบบ Selfie



Facebook live เพอืการขาย(Video Content)

● เบอืงหลงัการทํางาน การพัฒนาโครงการ
● Lifestyle ของคนดงัในหอ้งจรงิ บา้นจรงิทโีครงการ 
● สมัภาษณผ์ูพั้ฒนาโครงการ
● แนะนําเคล็ดลบั วชิาการ สาระสําคญั การเลอืกซอืบา้น

และคอนโด 
● การถา่ยทอดงานแถลงขา่วเปิดตวัโครงการหรอื ผล

ประกอบการของบรษัิท 
● ถา่ยทอดสดงานเปิดการขายรอบ VIP หรอื Presale



ชอ่งทางท ีHBG ชว่ยลกูคา้



ทางเขา้จาก Google
: ซอื Google Adwords 
: ซอื GDN

 Company Website And Project Content

ทางเขา้จาก Facebook 
: ซอื Ad Facebook  
: สรา้ง Fanpage
: สรา้ง Contents   

:   แวะชมโครงการ
:   ลงทะเบยีนใน website
:   Lead รายชอื / Email 

การสรา้ง Traffic ดว้ย Home.co.th Website & Fanpage

 Project Details + Company Page + Home Analytics App

Home.co.th
Fanpage SEO + Banner +Content  

วดัผลแบบ 
Real Time ได ้



Project Detail Page
หนา้รายละเอยีดโครงการทมีขีอ้มลู
และ Content ทสํีาคญัประกอบการ
ตดัสนิใจซอืของผูบ้รโิภค

คลิกดูภาพเต็ม

https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/open?id%3D0B6ciJlAC4N3rTUJQcnlsOWhTUVk&sa=D&ust=1511276580747000&usg=AFQjCNEAVqzBhUrmas39_PpZRhNXGgH_zQ
https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/open?id%3D0B6ciJlAC4N3rTUJQcnlsOWhTUVk&sa=D&ust=1511276580747000&usg=AFQjCNEAVqzBhUrmas39_PpZRhNXGgH_zQ
https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/open?id%3D0B6ciJlAC4N3rQUg0Wi1CdEJCRnM&sa=D&ust=1511276580748000&usg=AFQjCNEJtLCqF-uAhXjvz36hgoS4Vzb1pw


Company Page
www.home.co.th/CompanyName
เพจรวมโครงการของบรษัิท โดยไดรั้บ
สทิธกิารสรา้งชอืตอ่ทา้ยเว็บไซต ์
www.home.co.th/CompanyName 
ในรปูแบบ Responsive Design แสดง
ผลตามลกัษณะ Device ตา่งๆ ทงั 
Desktop Computer และ Mobile 
Phone

คลิกดูภาพเต็ม

https://www.google.com/url?q=http://www.home.co.th/CompanyName&sa=D&ust=1511276582202000&usg=AFQjCNGet1bSM9LI-r1P7MkVtAxqJSSzXA
https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/open?id%3D0B6ciJlAC4N3rTUJQcnlsOWhTUVk&sa=D&ust=1511276582204000&usg=AFQjCNHqDQO3cGDzmOj1YWH0hFbluAXPug
https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/open?id%3D0B6ciJlAC4N3rTUJQcnlsOWhTUVk&sa=D&ust=1511276582205000&usg=AFQjCNH-NMJCzdOYgcz_TwC8_SXBybzX5Q
https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/open?id%3D0B6ciJlAC4N3rTUJQcnlsOWhTUVk&sa=D&ust=1511276582205000&usg=AFQjCNH-NMJCzdOYgcz_TwC8_SXBybzX5Q
















บานใหมพรอมอยู

คอนโดใหมพรอมอยู

https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/open?id%3D0B0BxfsxcuI1OMG9RU3hUdGxSblk&sa=D&ust=1511276587491000&usg=AFQjCNHzGMYYN--VHe-duycUoyeJaC9Ivw


คนหาบานใหมจากโครงการ 
หนาSearch

รายละเอียด
1. หนา Search การเรียงลําดับ

ทรัพย  เพิ่ม รายการบาน
พรอมอยู โดยใหทรัพยขึ้น
แสดงเปนลําดับแรก

2. หมุดที่แสดงในแผนที่ ใหเปนสี
เขียว เพื่อบงบอกถึงทรัพยใหม
พรอมอยู 



คนหาบานใหมจากโครงการ 
หนาSearch

รายละเอียด

 หนารวม ยูนิตพรอมอยู จากโครงการ



คนหาบานใหมจากโครงการ 
หนาSearch

รายละเอียด

- หนารายละเอียดทรัพย 
           ( ยูนิตพรอมอยู )


