ตลาดรับสร้างบ้าน

ธีร์ บุญวาสนา

อุปนายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

ธุรกิจรับสร้างบ้าน
ในปี 2559 และแนวโน้ม
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ในอดีตถ้าจะพูดถึงธุรกิจรับสร้างบ้านนั้น ยังมีคนอีกจำ�นวนหนึ่งที่อาจจะยังไม่เข้าใจในธุรกิจมากนัก แยกไม่ออกว่า
ธุรกิจรับสร้างบ้านแตกต่างจากบ้านจัดสรรหรือผู้รับเหมาทั่วไปอย่างไร หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าธุรกิจรับสร้างบ้านคือ
ผู้ประกอบการที่สร้างบ้านขาย หรือผู้รับเหมาที่สร้างบ้านตามแบบที่เจ้าของบ้านจัดหามาให้สร้าง แต่ภายหลังจากที่มีการ
รวมตัวของผู้ประกอบการ ก่อตั้งสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านมาเป็นเวลา 14 ปีมานั้น ได้มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ธุรกิจ
รับสร้างบ้านให้มีความชัดเจนมากขึ้น ผ่านสื่อต่างๆ ผ่านกระบวนการในการให้ความรู้ ความเข้าใจ และการจัดงาน
มหกรรมงานรับสร้างบ้านที่มีการรวมตัวกันระหว่างผู้ประกอบการรับสร้างบ้านมากกว่า 40 ราย ซึ่งจัดขึ้นทุกปี ปีละ 2 ครั้ง
มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการทำ�กิจกรรมต่างๆ ดังกล่าว ทำ�ให้ผู้บริโภครู้จักธุรกิจรับสร้างบ้านได้อย่างถูกต้อง สร้างการรับรู้ใน
คุณค่าของธุรกิจมากขึ้น จนเป็นที่ยอมรับและเพิ่มมูลค่าตลาดให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้บริโภคบางส่วนหันมาใช้
บริการการสร้างบ้านจากธุรกิจรับสร้างบ้านมากขึ้นเรื่อยๆ
ธุรกิจรับสร้างบ้านเป็นส่วนหนึ่งของ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
จากค�ำจ�ำกัดความของอสังหาริมทรัพย์ที่หมายความถึง
ที่ดิน สิ่งก่อสร้างที่อยู่บนที่ดิน และทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบ
ของที่ดินนั้น บ้านและที่อยู่อาศัยคือสิ่งก่อสร้างประเภทหนึ่ง
ของอสังหาริมทรัพย์ที่สนองต่อความต้องการของผู้บริโภค
ที่ต้องการแสวงหาความสะดวกสบายของการอยู่อาศัย แต่การ
ที่ จ ะได้ ม าซึ่ ง บ้ า นหรื อ ที่ อ ยู ่ อาศั ย มาเป็ น ของตนเองนั้ น
มีด้วยกันหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อบ้านจัดสรร การซื้อ
คอนโดมิเนียม การซื้อทาวน์เฮาส์ การซื้ออาคารพาณิชย์
หรือการสร้างบ้านบนที่ดินตนเอง และการที่ผู้บริโภคจะเลือก
ที่อยู่อาศัยหรือบ้านแบบไหน ประเภทใด ขึ้นอยู่กับปัจจัยใน
การเลือกและตัดสินใจหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นความต้องการ
ตามท�ำเล การเลือกความปลอดภัย การต้องการความสะดวก
ในการเดินทาง การต้องการอยู่อาศัยในพื้นที่ที่เป็นถิ่นฐานเดิม
การรื้อบ้านเก่าสร้างบ้านใหม่บนที่ดินเดิม ความต้องการ
ตามงบประมาณ ความต้องการด้านกายภาพที่แตกต่างกัน
และการสร้างบ้านบนที่ดินของตนเองก็เป็นรูปแบบหนึ่งของ
การได้มา ซึ่งที่อยู่อาศัยที่แตกต่างจากการซื้อบ้านในโครงการ
จัดสรร หรือการว่าจ้างสถาปนิกออกแบบบ้านและว่าจ้าง
ผู้รับเหมามาด�ำเนินการก่อสร้าง

3 ทางเลือกในการสร้างบ้านบนที่ดินตนเอง
การสร้ า งบ้ า นบนที่ ดิ น ตนเองของผู ้ บ ริ โ ภคนั้ น เป็ น
ทางเลือกของคนที่ก�ำลังพิจารณาเลือกหาที่อยู่อาศัยที่จะเป็น
ของตนเอง โดยเฉพาะผู้ที่มีที่ดินอยู่เอง ซึ่งเป็นที่ดินที่ได้มา
จากมรดกตกทอด ที่ดินที่ซื้อไว้เป็นของตนเองก่อนหน้าแล้ว
หรือจะเป็นการรื้อบ้านหลังเดิมเพื่อสร้างบ้านหลังใหม่บน
ที่ดินเดิม ซึ่งในอดีตเมื่อยังไม่มีธุรกิจจัดสรรนั้น การสร้างบ้าน
ทั้งหมดจะเป็นไปในลักษณะของการสร้างบ้านเอง หรือจ้าง
ผู้รับเหมาเข้ามาด�ำเนินการก่อสร้างบนที่ดินตนเองทั้งสิ้น
แต่หลังจากที่มีธุรกิจจัดสรรเกิดขึ้นในประเทศไทยนั้น ท�ำให้
ผู้ที่ต้องการสร้างบ้านส่วนหนึ่งเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การ
เลือกซื้อบ้านจัดสรร ซึ่งสร้างโดยผู้ประกอบการจัดสรรที่
เปรี ย บเสมื อ นการซื้ อ สิ น ค้ า ส� ำ เร็ จ รู ป แต่ อ ย่ า งไรก็ ตาม
การสร้างบ้านบนที่ดินของผู้บริโภคก็ยังคงมีความต้องการ
อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ดังจะสังเกตได้ว่าไม่ว่าสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจและสังคมจะเปลี่ยนไปอย่างไร ความต้องการ
ในการสร้างบ้านบนที่ดินของตนเองก็มีความต้องการสม�่ำเสมอ
อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และในส่วนของการสร้างบ้าน
บนที่ดินตนเองของผู้บริโภคนั้นมีทางเลือกได้ 3 ทางคือ
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1. การสร้างบ้านโดยบริษัทรับสร้างบ้านที่มีแบบบ้าน
มาตรฐานให้เลือกหรือออกแบบใหม่
2. การสร้ า งบ้ า นโดยบริ ษั ท รั บ เหมาก่ อ สร้ า ง โดย
ว่าจ้างสถาปนิกออกแบบ
3. การสร้างบ้านโดยผู้รับเหมารายย่อย โดยว่าจ้าง
สถาปนิ ก ออกแบบ หรื อ ขอแบบสำ�เร็ จ รู ป จาก
สำ�นักงานเขต
การสร้างบ้านโดยบริษัทรับสร้างบ้าน
ในอดีตนั้นการสร้างบ้านหนึ่งหลังจะต้องมีผู้ที่เกี่ยวข้อง
มากมายหากผู้ที่ยังไม่มีที่ดินก็เริ่มตั้งแต่หาซื้อที่ดินในท�ำเล
ที่ต้องการ เมื่อมีที่ดินแล้วก็ต้องหาสถาปนิกมาด�ำเนินการ
ในเรื่องการออกแบบ ประมาณราคา ให้ได้รูปแบบที่ต้องการ
และในงบประมาณที่ก�ำหนดไว้ หลังจากได้แบบที่ต้องการแล้ว
ก็ต้องจัดหาผู้รับเหมามาประกวดราคา เพื่อคัดสรรผู้รับเหมา
ที่ มี ความเหมาะสมทั้ ง คุ ณ สมบั ติ แ ละงบประมาณ ซึ่ ง ใน
ขั้นตอนนี้เจ้าของโครงการบางรายก็อาจจะจ้างที่ปรึกษามา
ช่วยบริหารโครงการ หรือมาด�ำเนินการในการตรวจสอบ
ตั้งแต่ตอนการจัดหาผู้รับเหมาและตรวจสอบงานก่อสร้าง
ระหว่างด�ำเนินการ จนกระทั่งเมื่องานแล้วเสร็จก็ต้องมีการ
ตรวจสอบรับมอบงาน นอกเหนือจากนั้นเจ้าของโครงการยัง
ต้องด�ำเนินการในการออกแบบตกแต่งภายในกับมัณฑนากร

และจัดสวนกับผู้ออกแบบสวน จะเห็นได้ว่าการที่จะได้มา
ซึ่งบ้านหนึ่งหลังที่สามารถเข้าอยู่ได้เลยนั้น ก็ต้องสรรหาว่า
จ้างและท�ำงานร่วมกับบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมากมายใน
ปัจจุบันบริษัทรับสร้างบ้านเป็นธุรกิจหนึ่งที่ให้บริการตอบ
สนองในการสร้างบ้านที่รวมการให้บริการในขั้นตอนต่างๆ
อย่างครบถ้วนเพื่อลดภาระของผู้บริโภค โดยคุณสมบัติของ
บริ ษั ท รั บ สร้ า งบ้ า นอย่ า งต�่ ำ นั้ น ก็ ต ้ อ งเป็ น นิ ติ บุ ค ลที่ ใ ห้
บริการในการสร้างบ้าน ตั้งแต่กระบวนการในการออกแบบ
ไม่ว่าจะเป็นแบบมาตรฐานหรือการออกแบบใหม่ เขียนแบบ
จนกระทั่งด�ำเนินการในเรื่องงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ
ด�ำเนินการก่อสร้างตามข้อตกลง และได้คุณภาพมาตรฐาน
โดยระหว่างการก่อสร้างก็จะมีผู้ควบคุมงานที่ให้ค�ำแนะน�ำ
ตลอดจนประสานงานเพื่อให้งานก่อสร้างบ้านแล้วเสร็จลุล่วง
ไปด้วยดี ตามคุณภาพ เวลา และราคาที่ได้ตกลงไว้ ซึ่งพอ
สรุปให้เห็นภาพได้จากแผนภูมิด้านท้าย ส่วนงานอื่นที่นอก
เหนือจากการก่อสร้างบ้านดังกล่าวแล้ว ในปัจจุบันนี้บริษัท
รับสร้างบ้านหลายรายก็ได้เพิ่มเติม การให้บริการส่วนเพิ่มทั้ง
ในเรื่องการจัดหาที่ดิน การออกแบบและตกแต่งภายในการ
ออกแบบและตกแต่งสวน รวมทั้งจัดหาแหล่งเงินกู้เพื่อ
บริการให้กับลูกค้า ดังนั้น จะเห็นได้ว่าบริษัทรับสร้างบ้านก็
เป็นการรวมเอาการให้บริการที่หลากหลายในกระบวนการ
สร้างบ้านเพื่อบริการให้กับลูกค้า และลดความยุ่งยากในการ
สร้างบ้านให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

ขั้นตอนและกระบวนการในธุรกิจรับสร้างบ้าน

การให้บริการส่วนเพิ่ม
ของบริษัทรับสร้างบ้าน

การให้บริการส่วนเพิ่ม
ของบริษัทรับสร้างบ้าน

ขั้นตอนและกระบวนการในธุรกิจรับสร้างบ้าน (Home Builder)
จัดหาที่ดิน

ออกแบบ

ประมาณ
ราคา

จัดหาทีมงาน
ก่อสร้าง

ดำ�เนินงาน ส่งมอบ รับประกัน
ก่อสร้าง

บำ�รุงรักษา
ตกแต่ง
ภายใน

บริษัทจัดหาที่ดิน

สถาปนิก (Architect)

ผู้รับเหมาก่อสร้าง (Contractor)
บริหารงานก่อสร้าง (CM)
ผู้ควบคุมงาน (Inspector)
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จัดสวน

สถานการณ์ภาพรวมบ้านสร้างเอง
ในปี 2549 - 2559
จากข้อมูลการจดทะเบียนบ้านสร้างเองของศูนย์ข้อมูล
อสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่ปี 2554 - 2559 จำ�นวนบ้านสร้างเอง
ที่จดทะเบียนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในแต่ละปีนั้นจะมี
จำ�นวนประมาณ 17,000 - 22,000 หน่วยต่อปี ซึ่งมีการ
ปรับตัวขึ้นและลงตามภาวะเศรษฐกิจ แต่ไม่ผันผวนมากนัก
เนื่องจากการสร้างบ้านเองส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีที่ดินเป็น
กรรมสิทธิ์ของตนเองอยู่แล้วมากกว่า 70% และมีการออมเงิน
เพื่อการสร้างบ้าน โดยมีการวางแผนการเงินมาล่วงหน้า
ก่อนการสร้างบ้าน ดังนั้นแม้ว่าภาวะเศรษฐกิจจะมีการปรับตัว
อย่างไร ความต้องการในการสร้างบ้านจะมีการเปลี่ยนแปลง
ไม่มากนัก ดังจะเห็นได้จากกราฟแสดงจำ�นวนหน่วยของ

บ้านเดี่ยวสร้างเองจดทะเบียนใหม่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
รายปีที่ในปี 2557 และ 2558 มีจำ�นวนหน่วยของบ้านเดี่ยว
สร้างเสร็จจดทะเบียน จำ�นวน 20,001 และ 20,251 ตามลำ�ดับ
ซึ่งมีจำ�นวนที่มากขึ้นกว่าปี 2556 ที่มีจำ�นวน 17,596 หน่วย
และถ้าดูจากกราฟแสดงจำ�นวนหน่วยบ้านเดี่ยวสร้างเอง
จดทะเบียนในกรุงเทพฯ และปริมณฑลรายเดือนจะเห็นว่า
ในไตรมาสแรกของปี 2559 มีจำ�นวนหน่วยบ้านเดี่ยวสร้างเอง
จดทะเบียน 3 เดือนแรกที่มีจำ�นวนสูงขึ้น มีจำ�นวน 5,057
หน่วย โดยในเดือนมีนาคมเดือนเดียวมีจำ�นวนถึง 1,989
หน่วย ซึ่งจะเห็นถึงแนวโน้มของการเพิ่มขึ้นของปริมาณ
ในการสร้างบ้านในไตรมาสแรกของปี 2559

จำ�นวนหน่วย บ้านเดี่ยวสร้างเองจดทะเบียนใหม่ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รายปี
บ้านสร้างเอง
30,000

26,064

22,315 21,181

20,858

20,284
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21,001 20,251

22,500
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7,500
0

ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
* ปี 2559 เฉพาะไตรมาสแรก

จำ�นวนหน่วย บ้านเดี่ยวสร้างเองจดทะเบียนใหม่ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รายเดือน
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1,000
500
0
ม.ค./58

มี.ค./58

พ.ค./58

ก.ค./58

ก.ย./58

พ.ย./58

ม.ค./59

มี.ค./59

ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
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ธุรกิจรับสร้างบ้านในช่วงปี 2556 2558 จากสถานการณ์เศรษฐกิจ โลก
และภายในประเทศที่ ช ะลอตัว รวมถึง
ความไม่ ชั ด เจนในสถานการณ์ ก าร
ทางการเมืองในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมา
ส่ ง ผลทำ�ให้ ผู้ บ ริ โ ภคบางส่ ว นขาด
ความเชื่อมั่น เนื่องจากการสร้างบ้าน
บนที่ดินตนเองส่วนหนึ่งเป็นผู้ที่มีที่ อยู่
อาศัยเป็นของตนเองอยู่แล้ว จึงไม่ได้มี
ความเร่ งรี บ รอดู ส ถานการณ์แ ละรอ
ความเชื่อมั่นในการใช้จ่ายงบประมาณ
ในการสร้างบ้าน ประกอบกับปัญหาการ
ขาดแคลนแรงงานฝีมือและปัญหาการ
ในการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้
เป็นไปอย่างถูกต้อง มีกระบวนการที่
ล่าช้า ยุ่งยาก และมีข้อจำ�กัดในการโยก
ย้ายพื้นที่ จึงทำ�ให้มูลค่าตลาดบ้านสร้าง
เองในปี 2558 มีมูลค่าที่ 45,565 ล้านลด
ลงจากปี 2557 มีมูลค่าตลาดที่ 47,092
ล้านบาท
และถ้ามองในส่วนธุรกิจรับสร้างบ้าน
ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มูลค่ารวมตลาดก็
ไม่สามารถเติบโตได้ตามที่วางเป้าหมาย
ไว้ โดยในต้นปี 2558 สมาคมธุรกิจ
รับสร้างบ้านวางเป้าหมายไว้ที่ 11,500
ล้าน แต่เมื่อสิ้นไตรมาสสุดท้ายของปี
2558 มูลค่าตลาดรับสร้างบ้านมีเพียง
10,024 ล้าน ซึ่งต�่ำกว่าเป้า 12.83%
ซึ่ ง ก็ เ ป็ น เพราะความไม่ เ ชื่ อ มั่ น ของ
ผู้บริโภคในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
และการเมือง

มูลคาตลาดบานเดี่ยวสรางเองจดทะเบียน ในกรุงเทพฯ
และปร�มณฑล ป 2553-2558
มูลคาตลาด (ลานบาท)

ลบ.
60,000
46,000
40,750
45,000

51,092
41,518

47,092

45,565

30,000
15,000
0
ป 2553

2554

2555

2556

2557

ว�เคราะหจากขอมูล ศูนยขอมูลอสังหาร�มทรัพย

มูลค่าตลาดรวมบ้านสร้างเองในพื้นที่กรุงเทพฯ
และปริมณฑล ในปี 2558 45,565 ล้านบาท

16%
6%
78%

มูลค่าตลาดรวม
ธุรกิจรับสร้างบ้าน
ในพื้นที่กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล ในปี 2558
10,024 ล้านบาท
บริษัทรับสร้างบ้าน
ที่อยู่ ในสมาคมฯ
บริษัทรับสร้างบ้าน
ที่ไม่ได้อยู่ ในสมาคมฯ
บริษัทรับเหมาและ
ผู้รับเหมาอิสระ

สัดส่วนตลาดรวมบ้านสร้างเองในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ในปี 2558
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2558

สถานการณ์ธุรกิจรับสร้างบ้าน ในปี 2559
และแนวโน้ม
สถานการณ์ของธุรกิจรับสร้างบ้านในไตรมาสแรกของปี
2559 เริ่ ม มี แ นวโน้ ม ที่ ดี ขึ้ น แต่ ก็ เ พี ย งเล็ ก น้ อ ยจาก
สถานการณ์ ในปลายปี 2558 สังเกตได้จากตัวเลขของการ
จดทะเบียนบ้านสร้างเสร็จ และจำ�นวนการขออนุญาตปลูก
สร้ า งบ้ า นของบ้ า นเดี่ ย วในกรุ ง เทพฯ และปริ ม ณฑล
ในไตรมาสแรกเริ่มมีปริมาณที่สูงขึ้นเล็กน้อย เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสสุ ด ท้ า ยของปี 2558 และไตรมาสเดี ย วกั น ของ
ปี 2558 รวมทั้งจากเก็บตัวเลขในงาน Home Builder Focus
2016 เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นงานที่
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านจัดงาน เพื่อกระตุ้นกำ�ลังซื้อเป็น
ประจำ�ทุกปี โดยปีนี้มีการสรุปยอดขายในงานเท่ากับ 903
ล้านบาท จากการจัดงาน 4 วัน ซึ่งมีมูลค่ามากกว่างาน
เดียวกันในปี 2557 และ 2558 ที่มียอดขายในงาน 786
ล้าน และ 811.8 ล้าน ตามลำ�ดับ ซึ่งน่าจะเกิดจากกำ�ลังซื้อ
ที่อั้นมาจากปีก่อน แต่อย่างไรก็ตามในสถานการณ์ทางสภาพ
เศรษฐกิจภายนอกและภายในประเทศในปัจจุบัน รวมทั้ง
สภาวะทางการเมืองที่ยังไม่ชัดเจนนัก ก็ยังอาจจะเป็นตัวฉุด
กำ�ลังซื้อให้ตลาดเติบโตขึ้นได้ไม่มากนัก โดยสมาคมธุรกิจ
รับสร้างบ้านคาดว่ามูลค่าตลาดบ้านสร้างเองจะมีการเติบโต
เพียงเล็กน้อยที่ระดับเพิ่มขึ้นเพียง 2 % ที่มูลค่า 46,476
ล้านบาท ส่วนธุรกิจรับสร้างบ้านเองก็น่าจะมีมูลค่าเติบโตได้

ไม่มากนักเช่นกัน โดยวางเป้าหมายในการเติบโตที่ 19.7%
มูลค่ารวมที่ 12,000 ล้านบาท ซึ่งการเพิ่มขึ้นของตลาดรับ
สร้างบ้าน ดังกล่าวจะเกิดมาจากการแบ่งส่วนแบ่งในตลาดที่
เพิ่มขึ้นจากบริษัทรับเหมาและผู้รับเหมารายย่อย รวมทั้ง
นโยบายการเพิ่มจำ�นวนสมาชิกของธุรกิจรับสร้างบ้านที่
มากขึ้น
แต่ ก ารที่ ธุ ร กิ จ รั บ สร้ า งบ้ า นจะสามารถ
สร้างมูลค่าตลาดได้เพิ่มขึ้นได้จริงมากน้อยแค่ไหน
ก็คงเป็นบทบาทของสมาชิกและสมาคมฯ ที่จะสร้าง
แรงกระตุ ้ น และประชาสั ม พั น ธ์ ธุ ร กิ จ ให้ สั ง คมและ
ผู้บริโภคเห็นคุณค่าและความแตกต่างในการให้บริการ
ผ่ า นกิ จ กรรมของสมาชิ ก และของสมาคมฯ ไม่ ว ่ า
จะเป็ น การจั ด งาน Home Builder Expo 2016
กิจกรรมการประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของธุรกิจ การ
พัฒนาแบบบ้านและรูปแบบการน�ำเสนอและให้บริการ
ให้ มี ค วามหลากหลายและตรงกั บ พฤติ ก รรม
ความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะท�ำให้สามารถแบ่ง
ส่วนแบ่งตลาดจากตลาดบ้านสร้างเอง ในส่วนของ
ผู้รับเหมาย่อยจ�ำนวนผู้ประกอบการรับสร้างบ้านที่
มากขึ้นในอนาคต
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