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เรื+องราวที่เกี่ยวของกับธุรกิจอสังหาริมทรัพยมีมากมายหลายปจจัย 

การลงทุนในการพัฒนาโครงการมีมูลคาสูง หากดําเนินการผิดพลาดยอม 

สงผลเสียหายและยากแกการแกไข การศึกษาหาความรู เพื+อเตรียมให 

พรอมสําหรับใช ในการดาํเนนิการยอมเปนสิง่จาํเปนมาก ในหนงัสอืเลมทีส่องนี้

เจาะลกึใหทราบในหลายแงมมุทีน่Rาสนใจ เพิม่เตมิเรื+องเทรนดใหมๆ  เทคโนโลยี 

ผลตอบแทนแบบตางๆ การหาแหลงเงินทุน และภาษีอสังหาริมทรัพยตัวใหม 

ซึ่งสามารถเติมเต็มใหแกผูอาน และเชื+อวายังมีขอมูลอีกมากมายท่ีผูเขียนยัง

นําเสนอไดอีกในหนังสือเลมตอๆ ไปอีกครับ

พรนริศ ชวนไชยสิทธิ์

นายกสมาคมอสังหาริมทรัพยไทย

คํานิยม
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ยิ่งนับวันธุรกิจอสังหาริมทรัพยยิ่งซับซอนและแขงขันกันมากขึ้น ใน 

มุมของดีเวลลอปเปอรเองนั้นก็ตองปรับตัว คิดคน และสรางความแตกตางให

กับธุรกิจ พรอมกับการพัฒนาสินคาใหเหมาะกับผูอยูอาศัยในยุคปจจุบันและ

อนาคต จะเห็นไดวาสิ่งที่เราคิดเราพัฒนา ไมใชแคเพียงขายบานหรือขายหอง

เพียงอยางเดียว แตเราตองนึกถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของผูอยูอาศัยดวย 

นองจุกจิ๊ก (คุณสุภาดา วิจักรชัยวงศ) นักเขียนพ็อคเก็ตบุคคลื+นลูกใหม 

กอนหนานี้เคยฝากผลงานไวแลว 1 เลม “รวยดวยอสังหาฯ ออนไลน สไตล 

จุกจิ๊ก” ซึ่งเขียนไดนRาสนใจมาก อานแลวเขาใจไดงาย เหมาะกับนักลงทุน 

อสังหาฯ หนาใหม 

ดิฉันเชื+อวาพ็อคเก็ตบุคเลม 2 ชื+อ “จุกจิ๊กคลิกอสังหาฯ การันตีมีดีที่ 

ดอกผล” เลมนี้ เนื้อหาจะตองเขมขนนRาสนใจไมแพเลมแรกอยางแนRนอน 

ถาหากเปรียบเหมือนเด็กนักเรียน ก็เหมือนการเติบโตจากเด็กมัธยมปลายกาว

เขาสูรั้วมหาวิทยาลัย การเรียนยอมเขมขนขึ้น ประสบการณชีวิตยอมมีมากขึ้น

ตามไปดวย เนือ้หาของหนงัสือเลมนีห้ลายหวัขอทีด่ฉินัเองสนใจชวนใหตดิตาม 

อยางเชน หัวขอ เทรนดเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกอสังหาฯ หรือหัวขอ เทรนด 

อสังหาฯ โลก สูเทรนดอสังหาฯ ไทย รวมถึงหัวขอ สองเทรนดอสังหาฯ ทําเงิน 

แตละเรื+องลวนแลวเปนเรื+องที่นักลงทุนอสังหาฯควรรูไวกอนคิดที่จะลงทุน 
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ดิฉันเชื+อวาการรวบรวมความรู บวกกับประสบการณจากการเปน 

ผูประกาศขาว มาสูการเลาเรื+องถายทอดผานตัวหนังสือจากเลมแรกมาสู 

เลมสอง “จุกจิ๊กคลิกอสังหาฯ การันตีมีดีที่ดอกผล” ตองอัดแนRนไปดวยเนื้อหา

สาระที่มีประโยชนแกผูอานทั่วไป หรือผูที่กําลังคิดจะลงทุนดานธุรกิจอสังหาฯ 

อยางแนRนอน และนอกจากจะชวยใหผูอานเขาใจถึงแกนแทของธุรกิจนี้แลว 

ยังชวยใหนักลงทุนสามารถปรับตัวใหเขากับเทรนดที่กําลังจะเกิดในอนาคต 

ควบคูกับการวางแผนการลงทุน พรอมทําใหสามารถตั้งรับกับทุกสถานการณ

ที่จะเกิดขึ้นได ในอนาคตคะ 

ผศ. ดร. เกษรา ธัญลักษณภาคย

รองประธานเจาหนาที่บริหาร 

บริษัท เสนาดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
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ผมไดพบ คุณจุกจิ๊ก – สุภาดา วิจักรชัยวงศ ครั้งแรกในป 2559 ที ่

คุณจุกจิ๊กมาสัมภาษณผมเกี่ยวกับแรงบันดาลใจ การดําเนินชีวิต ผมก็รูสึก

ประทับใจในความคลองแคลว ความฉลาด การเตรียมตัว การตั้งคําถาม 

และไดคุยกันถึงการลงทุนอสังหาริมทรัพย ที่คุณจุกจิ๊กเลาใหฟงวาไดมีการ 

ลงทุนในคอนโดมิเนียมที่พัทยาไว ผมยังรูสึกวาเปนคนเกง มีการวางแผน 

ชีวิตตั้งแตอายุยังนอย และขยันหาความรู

มาเจอกันอีกทีเมื+อตนป 2561 คุณจุกจิ๊กมาเยี่ยม พรอมกับหนังสือเลม

แรก รวยดวยอสังหาฯ ออนไลนสไตลจุกจิ๊ก เลาเรื+องแฟนเพจของตัวเองที่มี

แฟนเพจเปนหมื+นคน และรางของหนังสือฉบับนี้ ซึ่งผมนั่งอานรวดเดียวจบ 

ดวยความทึ่งในการคนหาขอมูล การลําดับเน้ือหา การเลาเรื+องยากๆ ใหเขาใจ

ไดงายๆ

หนังสือเลมนี้ ผมรูสึกวาคุณจุกจิ๊กไดเขียนขึ้นมาอยางมีความเขาใจ

จิตใจของคนที่อยากลงทุนในอสังหาฯ อยางแทจริง คงเปนเพราะคุณจุกจิ๊กได

ผานประสบการณนี้มาดวยตัวเอง ประกอบกับเปนคนที่มีความตั้งใจในการหา 

ความรู เกงในการเลาเรื+อง จึงทําใหสามารถเขียนหนังสือเลมนี้ ไดอยาง 

นRาสนใจ มีเนื้อหาท่ีทันสมัย และเกี่ยวของกับการลงทุนอสังหาฯ ในปจจุบัน 

ทั้งในดานเทรนดของอสังหาฯ เทคโนโลยี รูปแบบการลงทุน การันตียิลด 

การบริหารความเสี่ยง และกฎหมายที่เกี่ยวของ
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การลงทุนเปนเรื+องสําคัญของการมีอนาคตที่มั่นคง ความรูความเขาใจ

ในการลงทุนดวยตัวเองเปนปจจัยที่สําคัญของความสําเร็จในระยะยาว ผม 

เชื+อวาหนังสือเลมนี้จะชวยเพิ่มความรู ใหกับผูที่สนใจจะลงทุนในอสังหาฯ 

และทําใหมีขอมูลในการตัดสินใจไดดีขึ้นครับ

ชัชชาติ สิทธิพันธุ

CEO Q. House

ประธานเจาหนาที่บริหาร  และกรรมการผูจัดการ

บริษัท ควอลิตี้เฮาส จํากัด (มหาชน)
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คุณจุกจิ๊ก เปนผูหญิงเกง มีความสามารถ ท้ังดานการขาว พิธีกร 

ผูดําเนินรายการ และยังไดพัฒนาตัวเอง ศึกษาหาความรูจนสามารถเขาถึง

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยไดอยางนRาภาคภูมิใจ จากหนังสือเลมแรก “รวยดวย

อสังหาฯ ออนไลน สไตลจุกจิ๊ก” ผมในฐานะที่เคยทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย ยัง 

ตอง Update ตัวเองดวยการอานทุกตัวอักษร มาถึงหนังสือเลมนี้ “จุกจิ๊ก 

คลิกอสังหาฯ การันตีมีดีที่ดอกผล” มีขอมูลอีกมาก ซึ่งทําใหผมไดรับความรู 

เพิ่มเติมที่ครบถวนและทันสมัย

คุณจุกจิ๊ก นําประสบการณจริง ประกอบกับการคนควาดวยตัวเอง มา

ถายทอดใหผูอานไดรับรู พรอมทั้งสามารถนําไปประกอบการตัดสินใจในการ

ลงทุนไดจริง หนังสือเลมนี้จะใหขอมูลที่หลากหลาย ในภาษาที่เขาใจงาย และ

เปนประโยชน สําหรับผูที่คิดจะเริ่มตนการลงทุนทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย หรือ

แมแตผูที่สนใจจะหาที่อยูอาศัยทั่วไป

ผมเชื+อวา ผูอานจะไมผิดหวัง หยิบหนังสือเลมนี้ขึ้นมาอานเลยครับ! 

สุรนันทน เวชชาชีวะ

CEO Brainwake
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ผานไปไมนาน จุกจิ๊กก็ผลิตงานหนังสือเลมที่สองออกมาแลว หลังจาก

เลมแรก “รวยดวยอสังหาฯ ออนไลนสไตลจุกจิ๊ก” ใชเวลาไมนานก็หมดแผง

ตองพิมพเพิ่ม

เลมที ่ 2 ตามมา “จุกจิ๊กคลิกอสังหาฯ การันตีมีดีที่ดอกผล” กลายมา

เปนผลงานลาสุด

เรียกไดวายึดถือเสนทางลงทุนอสังหาฯ อยางแนRนหนา

เปนเรื+องแปลกวา แตละครั้งที่จุกจิ๊กจะออกหนังสือ ก็มักมีเรื+องมาพูด

คุยกันกอนเสมอ จะไปลงทุนทํานั่น ทํานี่ สุดทายผมก็มักจะบอกใหทําในสิ่งที่

ตัวเองถนัด เปนการดีสุด

จุกจิ๊กเลยปกหลักทําในสิ่งท่ีตัวเองถนัด คือหาดอกผลจากการลงทุน 

โดยเฉพาะดานอสังหาริมทรัพย

การลงทุนในท่ีดิน บาน คอนโด ยุคนี้มีความหลากหลาย แตละ 

ประเภทตองมีความรู มีเทคนิค และวิธีแตกตางกันไป 

สําหรับอสังหาฯ แบบการันตี คือการลงทุนซื้อคอนโดเปนสวนใหญ 

และก็มีบานอยูบาง โดยเจาของโครงการรับประกันผลตอบแทนในการเขาไป

ซื้อใหเปนรายป จะเปนกี่เปอรเซ็นตก็วาไป

วิธีเชนนี้ดีกวาฝากธนาคาร เพราะไดดอกผลสองตอ 
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ตอแรกคือ ผลตอบแทนที่เจาของโครงการรับประกันจะให ที่มักจะ 

สูงกวาดอกเบี้ยเงินฝาก

ตอที่สองคือ ราคาอสังหาฯ ที่ขยับเพิ่มขึ้นทุกป 

แตอีกนั่นแหละ การลงทุนมีความเสี่ยง จึงตองดูใหครบ ทั้งเรื+อง 

ผลตอบแทน และขอที่พึงตองระวัง

สวนจะตองดูอะไรบาง ไมตองเหนื+อยไปคนควา ไปลองผิดลองถูก ใน

หนังสือเลมน้ีหาขอมูลมาครบครัน เปนประสบการณจริงที่เกิดขึ้น ในวิธีให 

เงินทํางาน ถึงเอามาเขียนเลาสูกันฟง

อานเลมเดียว เสียเงินหลักรอย เพื+อจะเปนหลักประกันของเงิน 

หลักลาน

ลองพลิกอาน “จุกจิ๊กคลิกอสังหาฯ การันตีมีดีที่ดอกผล” 

แลวจะรูวาคุมหรือไมคุม

ณ กาฬ เลาหะวิไลย

รองหัวหนาเจาหนาที่ฝายธุรกิจหนังสือพิมพ

บริษัท บางกอกโพสต จํากัด (มหาชน)
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จากหนังสือพ็อคเก็ตบุคขายดีติดอันดับ “รวยดวยอสังหาฯ ออนไลน 

สไตล จุกจิก๊” มาสูหนงัสอืเลมทีส่อง “จุกจิก๊คลกิอสงัหาฯ การนัตมีดีทีีด่อกผล”

ซึง่เนือ้หาในเลมนีจ้ะเปนการใหความรูทีเ่จาะลกึลงไปในเรื+อง การันตผีลตอบแทน 

(บางคนเรียก การันตียิลด) ที่หลายคนอาจจะเคยไดยินกัน แต..ยังไมแนRใจ 

วาแทจริงแลวคืออะไร 

 การันตีผลตอบแทน vs ไมการันตีผลตอบแทน ตางกันยังไง 

 กฎเกณท เงื+อนไข เปนยังไง 

 เหมาะกับนักลงทุนแบบไหน 

 สามารถขายตอไดมั้ย

 แลวมีความเสี่ยงยังไงบาง 

 ฯลฯ

ถาคุณมีคําถามแบบนี้เกิดขึ้นในใจ ใชแลวคะ คุณเหมาะมากที่จะซื้อ

หนังสือเลมนี้!! เพราะจิ๊กรวบรวมทุกเรื+องที่เกี่ยวกับการลงทุนแบบการันตี 

ผลตอบแทนแบบเขาใจงายและใชไดจริงมาไว ในหนังสือเลมนี้ รวมถึงเทคนิค

การลงทุน และขอควรระวัง
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ซึ่งการจัดทําหนังสือเลมนี้ จิ๊กตองขอขอบคุณกําลังใจและแรง 

สนับสนุนที่สําคัญจากสามี (คุณปเนต วชิรตรังสฤษดิ์) และครอบครัวของเรา 

ทัง้สองคน รวมถงึผู ใหญทีน่บัถือทีอ่ยูในแวดวงธรุกจิและอสังหาฯ ไมวาจะเปน 

คุณสุรนันทน เวชชาชีวะ, คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ, คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์, 

คุณ ณ กาฬ เลาหะวิไลย, ผศ.ดร. เกษรา ธัญลักษณภาคย ที่ใหเกียรติเขียน

คํานิยมใหกับหนังสือเลมนี้ และที่สําคัญ คุณสริดา สาระจันทร บรรณาธิการ

บริหารของ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) ที่เชื+อมั่นและไว ใจใหจิ๊ก 

ทําหนังสือพ็อคเก็ตบุคเลมนี้ออกมาสูผูอาน

สุดทายนี้ขอใหผูอานทุกทานเพลิดเพลินกับการอานและนําความรู 

จากหนังสือเลมนี้ไปตอยอดกับการลงทุนนะคะ

ขอใหโชคดีและมีความสุขในการลงทุนคะ

จุกจิ๊ก - สุภาดา วิจักรชัยวงศ 

ติดตามกันไดทางเฟซบุค : จุกจิ๊ก สุภาดา แฟนเพจ

อีเมล : supada6066@gmail.com
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ตองยอมรับเลยนะคะวา เทคโนโลยีใหมๆ ที่พัฒนาอยางตอเนื+อง มี

ผลกับทุกวงการธุรกิจ ไมเวนแมแตวงการอสังหาริมทรัพยที่เทคโนโลยีตางๆ 

ก็เขามามีบทบาทเชนกัน โดยหากดูภาพรวมเทคโนโลยีใหมๆ วามีผลกับ 

ภาคอสังหาฯ กับนักลงทุนอสังหาฯ อยางเราๆ อยางไร ก็ตองรูองคประกอบ 

โดยรวมๆ ของเทคโนโลยีกับอสังหาริมทรัพยดวย ซึ่งจากการประเมินแลว 

สามารถจัดกลุมเทคโนโลยีกับภาคอสังหาฯ ออกเปน 5 กลุมดวยกันคือ 

1. เทคโนโลยีดานการกอสราง 

2. เทคโนโลยีดานการซื้อขายที่อยูอาศัย 

3. เทคโนโลยีเพื+อการลงทุนอสังหาฯ 

4. เทคโนโลยีดานการจัดการทรัพยสิน 

5. เทคโนโลยีระบบจัดการภายในที่อยูอาศัย 

เทคโนโลยีกอสรางเกี่ยวกับนักลงทุนมั้ย

ถาพูดถึงเทคโนโลยีดานการกอสราง หลายคนอาจจะมองวาเก่ียวกับ 

เรายังไง แลวเราตองรู หรือเขาใจเรื+องพวกนี้มั้ย จริงๆ อาจจะไมไดเกี่ยวของ

กับเราโดยตรง แตรูไวก็ไมใชเรื+องเสียหาย และท่ีสําคัญ การเขาใจเรื+อง

เทคโนโลยีดานการกอสราง อาจทําใหเราเขาใจจังหวะในการเขาไปลงทุนใน

อสังหาริมทรัพยไดดีขึ้นดวย 

โดยปกติแลว การลงทุนอสังหาฯ หลักๆ เราจะหมายถึง การลงทุนใน

ตลาดคอนโดมิเนียม ซึ่งธรรมชาติของการลงทุนในตลาดคอนโดมิเนียม นั่นก็

คือ ลงทุนตั้งแตยังไมไดเริ่มกอสราง หรือลงทุนในกระดาษ อยางที่ใครหลาย

คนชอบใหนิยาม โดยการลงทุนตั้งแตยังเปนกระดาษ ความเสี่ยงสูง โอกาสได 
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ผลตอบแทนก็สูง แตในหลายกรณีหรือหลายๆ โครงการ เราก็สามารถ 

รอใหโครงการสรางเสรจ็กอนก็ได แลวจงึคอยเขาไปลงทนุกย็งัไมชาเกินไป และ 

ผลตอบแทนไมไดเลวรายมากนัก โดยเฉพาะปจจุบันเทคโนโลยีการกอสราง 

สมัยใหมมีระบบการกอสรางที่รวดเร็วขึ้น จะตึก Low Rise (ประมาณ 

4-8 ชั้น) หรือตึก High Rise (ประมาณ 20-30 ชั้นขึ้นไป) ก็ใชเวลา 

กอสรางเร็วขึ้น ไมได ใชเวลานานเหมือนในอดีต 

กรณทีีเ่ราสนใจลงทุนในโครงการ

ที่เราประเมินแลววาทําเลดี ฟงกชั่นดี 

โดยรวมๆ แลวถือวาดี แตโครงการนั้น

เปนโครงการของผูประกอบการหนาใหม 

หรืออาจจะพัฒนามานานแลว แตเรา

ไมคุนเคย เราจะรอใหเขาสรางเสร็จให 

ชัวรดีมั้ย หรือจะเสี่ยงลงทุนตั้งแตตอน

เขากอสรางเลย ซึ่งถาเปนลักษณะนี ้

และเราไมอยากเสี่ยงมาก เราอาจสอบ 

ถามขอมลูเพิม่เตมิเกีย่วกับงานกอสราง

และผูรับเหมา แลวมาประเมินวาหาก 

ใชเวลาการกอสรางไมนาน ประเมินสภาพเศรษฐกิจ ประเมินราคาที่ปรับขึ้น

แลวไมไดสูงมาก เรารอที่จะใหโครงการสรางเสร็จ แลวคอยลงทุนก็ไมสาย 

สําหรับเทคโนโลยีดานการกอสรางในบานเราอาจจะไมไดทันสมัยมาก 

ถาเทียบกับอุตสาหกรรมการผลิตอื+นๆ โดยวงการกอสรางของบานเรา 

เทคโนโลยหีลกัๆ ทีน่าํมาใชกเ็นนเรื+องการกอสรางทีร่วดเรว็ ลดการใชแรงงานคน 

แกปญหาแรงงานกอสรางที่นอยลง และที่สําคัญเปนการลดตนทุนเรื+อง 

แรงงานกอสราง ซึ่งในปจจุบันก็เริ่มนําเทคโนโลยีใหมๆ เขามาทดลองใช ใน 

ระยะเวลาการกอสราง
ที่เร็วขึ้น ทําใหราคา

คอนโดมิเนียม
ไม ไดปรับขึ้น 

เร็วเหมือนในอดีต

“

“
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เมอืงไทย ซึง่เหน็บางแลวในหลายโครงการ เชน เทคโนโลย ี“ทีจ่อดรถอจัฉรยิะ”

ที่เริ่มนําเขามาใช ในคอนโดมิเนียมใหมๆ ใจกลางเมืองหลายแหงเพื+อเปนการ 

ลดตนทุนในเรื+องพื้นที่ (ลดพื้นที่บริเวณที่จอดรถ เพื+อจะไดเพิ่มปริมาณจํานวน 

หองพักและเปนการแกปญหาที่ดินที่มีขนาดเล็กลงเพราะราคาของที่ดินแพง

ขึ้นนั่นเองคะ) 

ที่ดินในเมืองท่ีหายากขึ้น และรูปแบบท่ีดินหลายแปลงมีขนาดเล็กลง 

(แตราคาไมไดลดลง แถมยังมีการปรับขึ้นทุกป) หากตองสราง Ramp วน

รถดวย ก็จะเปลืองเนื้อที่มาก และจะทําใหตนทุนตอหองชุดสูงขึ้นมาก ถาตัด 

Ramp วนรถออก ก็มีโอกาสที่จะไดพื้นที่อยูอาศัยมาขายเพิ่มขึ้น ทําใหตนทุน

เฉลี่ยตอหนRวยไมไดแพงขึ้นมาก มีโอกาสท่ีจะทําคอนโดมิเนียมในระดับราคา

ที่กลุมนักลงทุนทั่วไปยังจับตองได 

ถาคอนโดมิเนียม

ที่ เราจะลงทุนเลือกใช 

เทคโนโลยีลิฟตอัจฉริยะ

ในการกอสราง เราควร

ตองศึกษาดวยว า ค า

บริหารจัดการลิฟตเหลานี้ 

เปนอยางไร คาสวนกลาง 

จะสูงหรือไม ตนทุนการ 

ซอมบํารุงในอนาคตหลังจากที่ผู ซื้ออยางเราเขาอยูแลวคุมกับการลงทุน 

หรือเปลา ซึ่งเวลานี้ยังมีโครงการที่ใชลิฟตอัจฉริยะไมเยอะ แตอนาคต 

อาจจะมีเพิ่มขึ้น ถาเรารูกอน ศึกษาไว เราก็จะรูไดเลยวา ตนทุนทั้งหมดที่ 

จะเกิดขึ้นคุมกับที่เราจะลงทุนหรือไม 

เห็นมั้ยละคะ เรื>องที่เราอาจมองขามวาไมเกี่ยวกับเราอยางเทคโนโลยี

ดานการกอสราง จริงๆ แลวก็มีผลกับเราอยูบาง ไมมากก็นอยคะ 

แตสิ่งที่นักลงทุนตองเรียนรูจาก
เทคโนโลยีนี้ก็คือ ตนทุนการดูแล 
จัดการลิฟตอัจฉริยะเหลานี้เปน
อยางไร
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เทคโนโลยีการขายที่อยูอาศัย

เทคโนโลยีนี้อาจจะเก่ียวของกับเราในฐานะนักลงทุนพอสมควร โดย

อยางที่ทราบกันดีอยูแลววา โลกอินเทอรเน็ตเขามามีบทบาทกับการใชชีวิต

ของทุกคนเปนอยางมาก ซึ่งในโลกอินเทอรเน็ตเอง ก็มีผูพัฒนาระบบ พัฒนา

ซอฟตแวร พฒันารูปแบบตางๆ ทีท่าํใหการทําธรุกรรมผานออนไลนเพ่ิมข้ึน ซ้ือ

ของออนไลน จายเงินซื้อของ โอนเงิน ชําระเงิน เริ่มขยับเขาสูระบบออนไลน

มากขึ้น แทนการเดินไปซื้อของเอง หรือเดินไปทําธุรกรรมที่ธนาคาร 

หลายคนจายเงินคาสินคา คานํ้า คาไฟ คามือถือ เรียกวาจายคา

สาธารณูปโภคทุกชนิดผานมือถือ เรียกใชบริการแท็กซี่ จายคาแท็กซี่ผานมือ

ถือ หลายคนไปรานสะดวกซื้อ ไมพกกระเปาสตางคไปแลว เพราะมีแคมือถือ

อยางเดียวก็จายทุกอยางได เพียงแคมีแอพพลิเคชั่นของรานสะดวกซ้ือน้ันๆ 

เตมิเงนิใสเขาไป แลวใชจายผานแอพพลิเคชัน่บนมอืถอื ทาํใหมกีารคาดการณ

ไปถึงอนาคตวา โลกกําลังเขาสูสังคมไรเงินสด หรือ Cashless Society ใน

อนาคตถาไปซื้อของในตลาด เราอาจไมตองใชเงินสดแลว ถาพอคาแมคามี 

QR Code ใหเราสแกนชําระเงินไดเลย (เวลานี้รานเสื้อผาแฟช่ันหลายราน

ตามตลาดนัดยานออฟฟศก็เริ่มมีใหเห็นแลวคะ) 

มาดูยอดประชากรในโลกออนไลน จะเห็นวาเพิ่มขึ้นทุกป หากประเมิน

จากตัวเลขเฉพาะในเมืองไทยเอง เรามีประชากรไทย 68.1 ลานคน ปจจุบันมี 

ผู ใชงานอินเทอรเน็ต (Internet Users) มากกวา 38 ลานคน คิดเปน 56% 

ของจํานวนประชากรทั้งหมด ผู ใช โซเชียลเน็ตเวิรก (Social Network Users) 

มากถึง 41 ลานคน คิดเปน 60% ยอดผู ใช โทรศัพทมือถือเพ่ิมขึ้นตอเนื+อง 

โดยเฉพาะสมารตโฟนที่มีจํานวนผู ใชมากกวา 20 ลานเลขหมาย และมีการ 

ใชบริการเครือขาย 4G ถึง 10.8 ลานเลขหมาย*

* ขอมูลป 2559 จากสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) Digital Advertising Association 

(Thailand) หรือ DAAT ของยอดผู ใชอินเทอรเน็ต
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เรากําลังเดินไปสูโลกที่มีแตการใชเทคโนโลยีเปนตัวนํา เชนเดียวกับ 

การซื้อการขายอสังหาฯ ที่เทคโนโลยีก็จะมีบทบาทมากขึ้นกวาทุกวันนี้ 

ในอดีต ถาเราอยากจะหาที่อยูอาศัย หรือหาทรัพยสินเพื+อการลงทุน 

วาจะลงทุนอะไรดี เราอาจตองใชเวลาหลายวัน ลงพื้นที่ไปสํารวจ ขับรถวน

ดูหมดเปนวันๆ กวาจะเจอโครงการที่เราถูกใจ หรือบางครั้งวนดูเสียคานํ้ามัน 

ไปเยอะก็อาจจะยังไมเจอสิ่งที่ถูกใจ แตเวลานี้โลกออนไลนเขามาชวยใหเรา

ทํางานงายขึ้น เราสนใจซื้อหรือลงทุนอสังหาฯ ยานไหน ก็คนขอมูลบนเว็บไซต

ตางๆ เปนยานๆ เปนทําเลไป พอไดขอมูลในระดับหน่ึงก็คอยตัดสินใจเลือก 

ลงไปดูพื้นที่จริงเปนยานๆ ไป ซึ่งชวยใหประหยัดเวลาและประหยัดพลังงาน 

ไดมาก 

ขณะที่ระบบการซ้ือขายท่ีอยูอาศัยเองก็พัฒนามากข้ึน ในอดีตการซื้อ

ขายบนโลกออนไลนเปนเพียงการโฆษณาขาย-เชาที่อยูอาศัยบนเว็บไซตตางๆ 

แลวก็ใสเบอรติดตอ ถามีผูสนใจ ก็จะโทรศัพทติดตอเขามา ซ่ึงวิธีนี้ก็ยังใช 

กันอยูตอเนื+อง แตหลายเว็บไซตก็มีการพัฒนาระบบที่เรงการตัดสินใจของ 

คนซื้อมากกวาเปนเพียงพื้นที่โฆษณา โดยเริ่มเห็นการนําระบบจองหองชุด 

จองการเขาเยี่ยมชมโครงการมาใช หรือมีการทําแคมเปญจองออนไลน 

ถาจองหองชุดผานระบบออนไลนจะไดสวนลดพิเศษ 

แมวาการซื้อโครงการท่ีอยูอาศัยจะตองไปดูพื้นที่จริง แตถาทําใหคน

สนใจอยากจะซื้อที่อยูอาศัยสามารถกดจายเงินจองผานระบบออนไลนเลย 

ก็ชวยใหมั่นใจไดวาลูกคาคนนั้นๆ จะตองเขามาดูโครงการ และมีโอกาส 

ตัดสินใจทําสัญญาในลําดับถัดไป เพราะถือวาจายเงินจองไปบางสวนแลว ถา

จะทิ้งก็เสียดาย 

จะเหน็วาเริม่มกีารใชเทคโนโลยสีมยัใหมมาเรงใหเกดิการตดัสินใจตัง้แต

มองอยูหนาจอคอมพิวเตอรหรือบนมือถือ ซึ่งหากกลาวลึกลงไปอีก ก็จะตอง

พูดถึงเทรนดที่วา คนก็หันมาทําธุรกรรมออนไลนผานสมารตโฟนแทนการทํา
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ธุรกรรมออนไลนผานคอมพิวเตอรหรือโนตบุคมากข้ึน เปน Mobile Economy 

ซึ่งก็เปนพัฒนาการในอีกระดับ แตทายที่สุด ไมวาจะทําธุรกรรมบน Device 

หรืออุปกรณใด ผลลัพธก็คลายกัน นั่นคือ คนนั่งอยูในที่ที่หน่ึง แตตัดสินใจ 

ซื้อของตางที่ไดเหมือนกันทั่วทุกมุมโลก 

ในฐานะนักลงทุน เราก็ตองเรียนรูเทคโนโลยีใหมๆ เหลาน้ีใหเปน 

ประโยชน เพราะทุกชองทางมีโอกาสในการทําเงิน อะไรที่เปนชองทางที่ทําให 

เราสามารถเจอทรัพยสินที่ดี คุมคากับการลงทุน เราก็ควรรูไว เชนเดียวกัน 

อะไรที่เปนชองทางในการนําทรัพยสินของเราไปถึงมือกลุมเปาหมายท้ังผูเชา 

ผูซือ้ เรากค็วรรูและเปนสิง่ทีเ่ราไมควรมองขามนะคะ เมื+อกอนแคแปะโฆษณา

หองชุด หรือบานของเราบนเว็บไซตไดก็จบ แลวรอคนสนใจติดตอกลับมา แต

ตอนนี้แคแปะโฆษณาบนเว็บไซตอาจจะไมเพียงพอ! เราตองใชทุกชองทางบน

โลกออนไลนใหเปนประโยชน ทั้งโซเชียลมีเดีย เชน Facebook, Line หรือใน

อนาคตอาจจะมชีองทางใหมๆ  ที่ไดรบัความนิยม เชน Twitter, Instagram เราก็

ตองพรอมเปดกวางท่ีจะเรียนรูอะไรใหมๆ  เพื+อเพ่ิมชองทางในการตดิตอใหกบักลุม

เปาหมาย แมกระทัง่ฟงกชัน่การใชงานของโซเชยีลมเีดยีอยางเฟซบุคและไลน

ทีเ่ปนฟงกชัน่ทีเ่หมาะกบัคนขายสนิคา เราก็ตองเรยีนรูและใช ใหเปนประโยชน 

ยกตัวอยาง

ฟงกชั่น Live หรือถายทอดสดของเฟซบุค ในระยะหลังๆ จะเห็น

วาหลายโครงการอสังหาริมทรัพยหรือเจาของหองชุดหลายแหง ก็ใช 

ฟงกชั่น Live ของเฟซบุคในการถายทอดสดมุมตางๆ ของหอง หรือของ 

โครงการ เชน เปด Live สดในวันเปดจอง เพื+อใหกลุมเปาหมายเห็น

บรรยากาศ ดึงคนใหรีบตัดสินใจ ปลุกใหเห็นกระแสวาไดรับความนิยม 

เปนที่สนใจมาก และมีแนวโนมวาราคาจะปรับขึ้นในเร็วๆ นี้ ซึ่งเปนกลยุทธ 

การตลาดเชิงจิตวิทยาอยางหน่ึงที่ใชประโยชนสูงสุดจากเทคโนโลยีใหมๆ 

ที่เราเองก็สามารถนําไปปรับใชกับอสังหาฯ ที่เรามีไดเชนกัน 
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