
Analysis1

ที่มา : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

Analysis

ข้อมูลวิจัย กันยายน 2561

เจาะทิศทาง
ก่อสร้างไทยปี 62
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ส�าหรับในช่วงคร่ึงแรกของปี 2561 ทีผ่่านมา การก่อสร้างเตบิโตในกรอบร้อยละ 3.1 จากการขับเคลือ่น

ของงานก่อสร้างภาคเอกชนทีม่มีลูค่างานก่อสร้างสงูในโครงการ Mixed use และการก่อสร้างคอนโดมเินียม

ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนการก่อสร้างภาครัฐขยายตัวน้อยจากความล่าช้าของการด�าเนินโครงการ       

ทีต้่องผ่านกระบวนการหลายข้ันตอน ทัง้ในข้ันตอนการอนุมติั การหาผูช้นะการประกวดราคา หรือปัญหา

การเข้าพัฒนาพื้นที่ก่อสร้าง เป็นต้น

ช่วงที่เหลือของปี 2561 ถึงช่วงปี 2562 โดยเฉพาะในกลุ่มของการก่อสร้างภาครัฐ น่าจะเห็นปริมาณ

งานก่อสร้างทีเ่พิม่ข้ึนจากโครงการขนาดใหญ่ทีเ่ร่ิมด�าเนินการก่อสร้างหลายโครงการ เช่น รถไฟความเร็วสงู

กรุงเทพ-นครราชสมีา รถไฟความเร็วสงูเช่ือม 3 ท่าอากาศยาน และการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานในพ้ืนที ่EEC 

รวมถงึในส่วนของงานซ่อมแซมส่ิงปลกูสร้างและถนนในพืน้ทีท่ีไ่ด้รับผลกระทบจากอทุกภยั ส่งผลให้แนวโน้ม

ทศิทางการก่อสร้างภาครัฐจะเตบิโตในอตัราเร่งเมือ่เทยีบกบัช่วงคร่ึงปีแรก ขณะทีก่ารก่อสร้างภาคเอกชน

จะได้รับอานิสงส์จากตลาดที่อยู ่อาศัยแนวราบในพื้นที่จังหวัดรองของแต่ละภูมิภาค และแนวสูง              

ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงการขยายตัวในงานก่อสร้างอันเป็นผลจากนโยบายภาครัฐ          

ในการกระตุน้เศรษฐกจิ อาทเิช่น การก่อสร้างพาณิชยกรรมทีเ่พิม่ข้ึนในจงัหวดัท่องเทีย่วรอง และการก่อสร้าง

เพื่ออุตสาหกรรมที่คาดว่าจะขยายตัวในเขตเศรษฐกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

ด้วยเหตุดังกล่าว ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่าอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศไทยจะขยายตัว         

จากแรงหนุนของโครงการก่อสร้างทั้งจากภาครัฐและเอกชน ซึ่งเพิ่มโอกาสส�าหรับผู้ประกอบการ SME       

รับเหมาก่อสร้างทีจ่ะเข้าไปรับเหมางานก่อสร้างหรือเข้าไปเป็นผูรั้บเหมาช่วงจากโครงการก่อสร้างทีม่แีนวโน้ม

เพิ่มขึ้นนับแต่ช่วงครึ่งหลังของปี 2561

ประเด็นส�าคัญ

มูลค่า Growth (YoY)

ก่อสร้างภาคเอกชน 282,170 4.69%

ก่อสร้างภาครัฐ 357,007 1.89%

ก่อสร้างรวม 639,177 3.11%

มูลค่าการก่อสร้างครึ่งปีแรก 2561 (ล้านบาท)

ที่มา : NESDB (2561)
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ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโครงการรัฐปี 62 เติบโตสูง 

แรงหนุนจาก Mega Projects เริ่มทยอยตอกเสาเข็ม ปลายปี 61

ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2561 การด�าเนินงานในหลายโครงการก่อสร้างของภาครัฐประสบข้อจ�ากดับางประการ

เช่น การจัดหาแหล่งเงินทุน การศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม การส�ารวจความคิดเห็นจากประชาชน ขั้นตอน    

การออกกฎหมายเพื่อความสะดวกในการด�าเนินโครงการก่อสร้าง รวมถึงข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นไปตาม 

พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ  

จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 ทีต้่องใช้เวลาในการคดัเลอืกหาผูรั้บสญัญาโดยผ่านการประกวดราคา 

ดังนั้นในช่วงต้นปี 2561 การก่อสร้างของโครงการภาครัฐจึงขยายตัวในกรอบที่จ�ากัด 

  อย่างไรก็ตามจากความชัดเจนในโครงการลงทุนภาครัฐของช่วงคร่ึงปีแรก ส่งผลให้ในช่วงคร่ึงปีหลัง

และในปี 2562 การลงทุนก่อสร้างในโครงการภาครัฐมีทิศทางที่จะเพิ่มข้ึนในอัตราเร่งเมื่อเทียบกับช่วงต้นปี         

ผ่านโครงการขนาดใหญ่ Mega projects ที่อยู่ในข้ันตอนประกวดราคาและคาดว่าจะเร่ิมก่อสร้างในปี 2562           

ทีมี่วงเงนิลงทนุรวมกว่า 1.03 ล้านล้านบาท รวมถึงจากโครงการอืน่นอกเหนือยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 

เช่น โครงการไทยนิยมยัง่ยนืตามแนวนโยบายรัฐเพือ่ยกระดบัคณุภาพชีวติของประชาชนรายพืน้ทีอ่นัประกอบด้วย 

โครงการถนนสัญจรภายในหมู่บ้านจ�านวน 14,362 โครงการ โครงการศาลาประชาคม จ�านวน 8,960 โครงการ 

และปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน 6,103 โครงการ และแผนการลงทุนของกระทรวงคมนาคมที่จะเร่งสร้าง     

โครงข่ายทางถนนในปี 2562 จ�านวน 48 เส้นทางด้วยวงเงิน 48,000 ล้านบาท

 นอกจากนี้ในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่     

30 สิงหาคม ที่ผ่านมา ที่อนุมัติวงเงินงบประมาณกว่า 3 ล้านล้านบาท ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้รับการจัดสรร          

งบจ�านวน 183,732.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 8.9 เป็นกระทรวงที่ได้รับสัดส่วนเงินเพิ่มสูงที่สุดในกลุ่ม

กระทรวงทีไ่ด้รับงบประมาณเกนิกว่า 50,000 ล้านบาท สะท้อนถงึเมด็เงนิทีจ่ะเข้าสูร่ะบบจากการลงทนุโครงสร้าง

พื้นฐานของประเทศไทยในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 ต่อเนื่องปี 2562
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 ด้วยเหตุนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่าโครงการก่อสร้างภาครัฐในช่วงครึ่งหลังปี 2561 ต่อเนื่องปี 2562 

จะมีการเตบิโตในอตัราทีส่งูจากโครงการขนาดใหญ่ ซึง่ผูป้ระกอบการ SME น่าจะได้รับอานิสงส์จากการรับเหมาช่วง 

(Sub-Contractor) จากกลุ่มเอกชนขนาดใหญ่ทีเ่ป็นผูช้นะการประกวดราคา ในส่วนโครงการก่อสร้างภาครัฐขนาดเลก็

จะมีการเร่งตัวจากนโยบายไทยนิยมยั่งยืน ซึ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนรายพื้นที่ที่ครอบคลุม       

การพัฒนาถนนสัญจรภายในหมู่บ้าน อาคารส่วนกลางขนาดเล็ก การซ่อมแซมประปารายหมู่บ้าน ซึ่งในโครงการ

ที่มีมูลค่าไม่มากนักจึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการ SME ที่จะเข้าไปรับงานก่อสร้างเองโดยเฉพาะผู้ประกอบการ

ท้องถิ่นหรือพื้นที่ใกล้เคียง

โครงการ มูลค่าโครงการ พื้นที่ได้รับประโยชน์

รถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ-นครราชสีมา 179,412 กรุงเทพ-สระบุรี-นครราชสีมา

รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 ท่าอากาศยาน 240,000 กรุงเทพ-พื้นที่ EEC

รถไฟฟ้าสายสีเขียวแก่ ช่วงสมุทรปราการ-บางปู 13,000 กรุงเทพ-สมุทรปราการ

รถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันตก) ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-บางขุนนนท์ 140,000 กรุงเทพ

สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 200,000 ชลบุรี-ระยอง

ทางหลวงหมายเลข 101 และ 102 ก�าแพงเพชร-สุโขทัย-อุตรดิตถ์ 5,920 ก�าแพงเพชร-สุโขทัย-อุตรดิตถ์

ทางหลวงหมายเลข 4 ระนอง-พังงา-กระบี่ 1,400 ระนอง-พังงา-กระบี่

ทางหลวงหมายเลข 201 เลย-เชียงคาน 800 เลย

ทางหลวงหมายเลข 317 จันทบุรี สระแก้ว 2,570 จันทบุรี สระแก้ว 

ทางหลวงหมายเลข 212 นครพนม-หนองคาย 1,050 นครพนม-บึงกาฬ-หนองคาย

โครงการถนนรองรับ EEC 18,490 พื้นที่ EEC

รถไฟรางเบา ภูเก็ต 24,000 ภูเก็ต

รถไฟทางคู่ เฟสที่ 2 419,806 ครอบคลุมระบบรางหลักทั่วประเทศ

ท่าเรือบกขอนแก่น 2,000 ขอนแก่น

โครงการลงทนุก่อสร้างภาครัฐปี 2562 (ล้านบาท)

ที่มา : รวบรวมโดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
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ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโครงการเอกชนปี 62 ทิศทางยังเป็นบวก

จากตลาดที่อยู่อาศัยที่เริ่มฟื้นตัว และนโยบายรัฐหนุนก่อสร้างอาคารพาณิชย์

ภาพรวมธุรกิจก่อสร้างภาคเอกชนช่วงที่เหลือของปี 2561 และปี 2562 คาดว่ายังคงมีทิศทางที่เป็นบวก        

แต่อัตราการปรับตัวอาจอยู่ในกรอบที่ใกล้เคียงกับช่วงครึ่งแรกของปี 2561 จากตลาดที่อยู่อาศัยที่ยังคงมีอุปทาน

ค้างขายในหลายพื้นที่และการฟื้นตัวของก�าลังซื้อของกลุ่มคนรายได้ต�่า-ปานกลางที่ยังไม่ชัดเจน โดยการเติบโต

ของการก่อสร้างทีอ่ยูอ่าศยัจะกระจกุตวัในพืน้ทีท่ีป่ระชาชนมกี�าลงัซือ้เช่น กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถงึ

จังหวัดใหญ่อื่นของภาค ส่วนในจังหวัดรองส่วนใหญ่การก่อสร้างที่อยู่อาศัยจะกระจายตัวออกไปจากอุปทาน       

ของทีด่นิทีย่งัมอียูจ่�านวนมากแต่มลูค่างานก่อสร้างต่อโครงการไม่สงูนัก ในส่วนของงานก่อสร้างเอกชนในส่วนของ

การพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมได้รับปัจจัยบวกจากนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนบทบาทการท่องเที่ยวเมืองรอง 

และการลงทุนขนาดใหญ่ในพื้นที่เฉพาะเช่นพื้นที่ EEC ด้วยเหตุน้ี ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่าในช่วงที่เหลือ             

ของปีต่อเน่ืองถงึปี 2562 กจิกรรมก่อสร้างของภาคเอกชนจะมกีารขยายตัวต่อเน่ืองจากช่วงต้นปี โดยมรีายละเอยีดดงันี้

การออกใบอนุญาตก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยทั่วประเทศ

ม.ค. - พ.ค. 60 ม.ค. - พ.ค. 61 เติบโต

พื้นที่อนุญาตก่อสร้าง (ตร.ม.)

แนวราบ 654,053 880,787 34.67%

แนวสูง 1,856,897 1,959,070 5.50%

จ�านวน (หน่วย)

แนวราบ 86,847 90,362 4.05%

แนวสูง 147 184 25.17%

ที่มา: REIC (2561)
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การก่อสร้างที่อยู่อาศัย ในภาพรวมพบว่า 5 เดือนแรกของปีของปี 2561 การก่อสร้างในภาพรวมปรับสูงขึ้น       

ในทุกพื้นที่ของประเทศพิจารณาจากการขออนุญาตก่อสร้างที่เพิ่มสูงข้ึนทั้งแนวราบและแนวสูง รวมถึงเพิ่มข้ึน            

ทัง้ในเชิงจ�านวนใบอนุญาตและพืน้ทีข่ออนุญาตก่อสร้าง ในส่วนของพืน้ทีแ่นวราบ ท�าเลส่วนใหญ่อยูใ่นพ้ืนทีจ่งัหวดัรอง

ของแต่ละภูมิภาคที่ยังมีพื้นที่ก่อสร้างอยู่ค่อนข้างมากเช่น จังหวัดนนทบุรีในพื้นที่ปริมณฑล จังหวัดกาญจนบุรี      

ในพืน้ทีภ่าคตะวนัตก หรือในเขตภาคใต้เช่นจงัหวดั สรุาษฎร์ธานี สตลู พงังา พทัลงุ เป็นต้น ในส่วนของการก่อสร้าง

ที่อยู ่อาศัยแนวสูงส่วนใหญ่กระจุกตัวในจังหวัดหลักที่เขตเมืองมีความหนาแน่นและราคาที่ดินค่อนข้างสูง            

เช่น กรุงเทพ ปทุมธานี เชียงใหม่ และภูเก็ต เป็นต้น

การก่อสร้างเพื่อการพาณิชยกรรม คาดว่าในช่วงคร่ึงปีหลังของปี 2561 ถึงปี 2562 การก่อสร้างเอกชน      

เพื่อการพาณิชยกรรมคาดว่าจะเร่ิมปรับสูงข้ึนตามการขยายโครงการของกลุ่มผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า     

ขนาดใหญ่ที่มีแผนขยายการลงทุนอย่างต่อเน่ืองและเข้าไปยังพื้นที่เขตภูมิภาคเพิ่มสูงข้ึน เช่น อยุธยา ภูเก็ต 

สมุทรปราการ รวมถึงการก่อสร้างที่มาจากการปรับปรุงซ่อมแซม นโยบายในการปรับโฉม (Renovate) ของกลุ่ม

ห้างสรรพสนิค้าขนาดใหญ่ทีม่โีครงการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองตามล�าดบัในแต่ละพืน้ที ่รวมถงึโอกาสของการก่อสร้าง

เพือ่การพาณชิยกรรมทีส่งูข้ึนเพือ่ตอบสนองกบัรูปแบบการด�าเนนิชีวติของคนในสงัคมเมอืงโดยน�าแนวคดิการรวมกนั

ของกลุ่มผู้อยู่อาศัยและกลุ่มการค้าเพื่อการพาณิชย์ ภายใต้แนวคิด โครงการ Mixed use ที่มีโครงการที่มูลค่าสูง 

10 โครงการทีท่ยอยเร่ิมก่อสร้างในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครด้วยวงเงินลงทนุรวมกว่า 4.56 แสนล้านบาท และมแีนวโน้ม

จะขยายตัวออกไปยังพื้นที่เขตเมื่องที่มีศักยภาพอื่นเช่น ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ภูเก็ต เป็นต้น

ประกอบกับการลงทุนในภาคเอกชนที่ได้รับอานิสงส์จากแนวนโยบายของรัฐเช่น นโยบายการสนับสนุน       

การท่องเที่ยวเมืองรอง ช่วยกระตุ้นการต่ืนตัวในการลงทุนก่อสร้างเพื่อการพาณิชยกรรมโดยเฉพาะการก่อสร้าง

ที่พักแรมส�าหรับนักท่องเที่ยวผ่านค�าขอก่อสร้างโรงแรมที่เพ่ิมสูงข้ึนในช่วงปี 2560 ที่ผ่านมา ส่งผลต่อเน่ือง           

ถงึโครงการก่อสร้างทีค่าดว่าจะเร่ิมทยอยก่อสร้างตัง้แต่ปี 2561 โดยในพืน้ทีภ่าคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวนัตก 

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นภูมิภาคที่มีแนวโน้มการก่อสร้างโรงแรมสูงที่สุด จากการที่มีแหล่งท่องเที่ยว      

ทางธรรมชาตจิ�านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ในจงัหวดัท่องเทีย่วรองทีม่อีตัราการเพิม่ข้ึนของการขออนุญาตก่อสร้าง

โรงแรมที่ค่อนข้างสูง เช่น เลย อุบลราชธานี น่าน เชียงราย และ ประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น 

การก่อสร้างเพื่ออุตสาหกรรม คาดว่าจะมีการก่อสร้างเพิ่มสูงข้ึนพิจารณาจากโครงการที่ขอรับการส่งเสริม

การลงทุนในพื้นที่ต่างๆ เช่นพื้นที่ EEC หรือ พื้นที่ SEZ 20 จังหวัด ที่จ�านวนโครงการที่ขอส่งเสริมการลงทุน      

เพิม่สงูข้ึนต่อเน่ืองโดยคร่ึงปีแรกของปี 2561 ทัง้พืน้ที ่EEC และ SEZ มจี�านวนโครงการทีข่อรับการส่งเสริมการลงทนุ

เพิม่สงูข้ึนทัง้ 2 พืน้ทีเ่มือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 2560  ทัง้น้ีเมือ่พจิารณาถงึพืน้ทีท่ีข่อส่งเสริมการลงทนุพบว่า 

พื้นที่ภาคกลางและพื้นที่ภาคตะวันออกมีจ�านวนโครงการที่ขอส่งเสริมการลงทุนมากที่สุดเป็นล�าดับที่ 1 และ 2 

ตามล�าดับ ส่วนพื้นที่น่าจับตามองคือเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่โครงการที่ขอรับการส่งเสริมมีจ�านวนไม่มาก 

แต่พบว่ามีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นสูงที่สุดเมื่อเทียบกับภาคอื่นๆ

ประกอบกับรายงานของ CBRE ที่แสดงถึงการเช่าพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 1 ของปี 2561         

เพิ่มสูงขึ้นจากไตรมาสก่อน สะท้อนถึงเม็ดงินลงทุนที่ประกอบการจริงเริ่มเข้ามา และคาดว่าถ้าโครงการที่ได้รับ

การส่งเสริมเข้ามาลงทนุจริงต่อเน่ืองแล้วกม็แีนวโน้มทีจ่ะมกีารก่อสร้างนคิมอตุสาหกรรมใหม่เพือ่รองรบัการลงทนุ

ที่จะเข้ามาในช่วงปี 2562



Analysis7

ความท้าทายผู้ประกอบการ SME รับเหมาก่อสร้าง

ในช่วงครึง่หลังของปี 2561 ต่อเนือ่งจนถึงช่วงปี 2562 คาดว่าการก่อสร้างจะเร่งตัวขึ้นจากโครงการของทาง

ภาครัฐ และโครงการของภาคเอกชนทีค่าดว่ายงัดต่ีอเนือ่งจากช่วงต้นปี ซึง่เป็นโอกาสของกลุม่ผูป้ระกอบการ SME 

ก่อสร้าง อย่างไรกด็ ียงัมปัีจจยัอกีหลายประการทีเ่ป็นความท้าทายต่อผูป้ระกอบการ SME รับเหมาก่อสร้าง ดงัต่อไปน้ี

ราคาวสัดกุ่อสร้างมแีนวโน้มปรับตวัสงูข้ึน 

ภาคก่อสร้างไทยในช่วงปี 2561 ได้แรงหนุนจาก      

ทั้งการก่อสร้างภาครัฐ และภาคเอกชนส่งผล         

ต่ออุปสงค์วัสดุก่อสร้างอันมีผลกระทบต่อราคา       

ที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้น พิจารณาจากดัชนีราคาวัสดุ

ก่อสร้างที่ปรับตัวสูงขึ้นจากปี 2559 ที่ 103.2 เป็น 

105.2 ในปี 2560 และ 107.7 ในปี 2561 และเมื่อ

พจิารณาในดชันีรายเดอืนในปี 2561 พบว่าแนวโน้ม

ราคาวัสดุก่อสร้างมีทิศทางที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะ

โครงการภาครัฐหลายโครงการมีผลต่อการเพิ่ม

อุปสงค์สินค้าหมวดเหล็ก ส่งผลให้ราคาเหล็ก      

เร่ิมปรับตัวชัดเจนในช่วงเดือน มิถุนายนที่ผ่านมา

และมีแนวโน้มจะเพิ่มต่อเน่ืองในช่วงคร่ึงปีหลัง      

ส่วนราคาซีเมนต์คาดว่าจากแนวโน้มของอุปสงค ์   

ทั้งภาครัฐและเอกชนจะหนุนให้ทิศทางของราคา

เพิ่ม ข้ึนต ่อเนื่ องแต ่จากอุปทานของซี เมนต ์             

ในประเทศที่เข้มแข็งส่งผลให้การขยับราคาซีเมนต์

จะอยู่ในกรอบที่แคบ ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ (2561)



Analysis8

การเข้ามาแข่งขันของกลุม่ธุรกจิขนาดใหญ่ จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยกีารก่อสร้างเช่น วัสดสุ�าเร็จ 

การใช้หุน่ยนต์ในข้ันตอนก่อสร้าง รวมถงึการใช้เคร่ืองพมิพ์สามมติิทีพั่ฒนาข้ึนต่อเน่ือง ส่งผลให้ผู้รับเหมารายใหญ่

ทีรั่บงานอาจเพิม่สัดส่วนในการก่อสร้างเองเพิม่สงูข้ึน ท�าให้บทบาทของ SME ทีเ่ป็นผู้รับเหมาช่วง (Sub Contractor) 

ลดลงซึ่งอาจท�าให้การรับงานที่มีสัดส่วนน้อยไม่คุ้มค่าต่อการเข้าไปรับช่วงต่อ 

ปัญหาด้านจ�านวนแรงงานและทักษะแรงงาน 

o ปัญหาด้านจ�านวนแรงงานจากกฎระเบยีบเร่ืองการพสิจูน์สญัชาตแิรงงานต่างด้าว ส่งผลให้แรงงาน

ที่ไม่ได้รับการพิสูจน์สัญชาติเกิดข้อจ�ากัดในการท�างานในประเทศไทยและมีแนวโน้มออกไป        

จากระบบ ประกอบกบัทศิทางก่อสร้างทีค่าดว่าจะดข้ึีน ส่งผลให้เกดิการขาดแคลนแรงงานในภาค

การก่อสร้าง รวมถึงปัญหาพื้นฐานของการจ้างแรงงานต่างด้าวที่มักเป็นการจ้างรายวัน จึงอาจมี

การเปล่ียนงานได้ตลอดเวลา ส่งผลให้ปัญหาจ�านวนแรงงานเป็นประเดน็ทีท่างผูป้ระกอบการ SME 

รับเหมาก่อสร้างต้องค�านึงถึง

o แรงงานส่วนใหญ่ในภาคก่อสร้างไทยเป็นแรงงานต่างด้าวทีไ่ม่มทีกัษะ รวมถงึเทคโนโลยกีารก่อสร้าง

ในปัจจุบันที่พัฒนาข้ึนอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลกันระหว่างฝีมือของแรงงาน     

และความประณีตในการใช้วัสดุก่อสร้างที่มีเทคโนโลยีสูงที่ต้องมีมาตรฐานการติดต้ังเฉพาะ         

เช่น ผนังส�าเร็จ ท�าให้งานทีส่่งมอบอาจเกดิปัญหาในเชิงคณุภาพทีท่างผูป้ระกอบการ SME รับเหมา

ต้องรับผดิชอบ รวมถงึส่งผลลบต่อช่ือเสยีงและความน่าเช่ือถือ รวมถึงปัญหาน้ีอาจไม่จ�ากดัเพยีงแต่

กลุ่มแรงงานแต่อาจรวมถึงผู้ประกอบการที่ยังไม่มีความพร้อมในการใช้วัสดุเหล่านี้ได้ดีเพียงพอ

ทั้งนี้ในแต่ละโครงการที่ผู้รับเหมา SME เข้าไปรับงานจากโครงการของรัฐ หรือของเอกชนนั้น ยังมีปัจจัย      

ที่ต้องค�านึงในมิติที่แตกต่างกันบางประการดังนี้ โครงการภาครัฐ ประเด็นที่ควรค�านึงคือกรอบเวลาของโครงการ

ที่อาจล่าช้ากว่าที่ประเมิน เน่ืองจากต้องผ่านหลายข้ันตอนเช่น ข้ันตอนท�ารายงานศึกษาโครงการ เข้าครม.       

เพือ่อนุมติั การออกเง่ือนไขสญัญา ซึง่อาจท�าให้โครงการเร่ิมช้าไปกว่าทีก่�าหนด รวมถึงกรณีการคนืพืน้ที/่ปรับพืน้ที่

เพื่อเตรียมก่อสร้างบางคร้ังอาจติดเร่ืองกรรมสิทธ์ิที่ต้องเวนคืนพื้นที่อันเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้างให้เป็นไปตาม

กรอบเวลาทีต่ัง้ไว้ อย่างไรก็ดใีนส่วนของราคาวสัดกุ่อสร้าง ในโครงการภาครัฐผู้ประกอบการสามารถควบคมุความเสีย่ง

ด้านการบริหารต้นทุนได้ดีกว่าการรับงานเอกชน จากปัจจัยค่า K ส่งผลให้อัตราการแบกรับต้นทุนวัสดุก่อสร้าง   

ถูกควบคุมไว้ที่ร้อยละ 4

โครงการก่อสร้างภาคเอกชนประเด็นที่ควรค�านึงคือ สถานการณ์ในช่วงครึ่งหลังของปี 2561 จนถึงปี 2562 

ที่อาจมีปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อการก่อสร้างภาคเอกชนที่อาจเติบโตไม่เท่าที่คาดการณ์ไว้ เช่น ปัจจัย          

ด้านการเมืองภายหลังการเลือกต้ังในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2562 (ตามโรดแมพ) ที่อาจกระทบต่อความเช่ือม่ัน       

ของผู้บริโภค และนักลงทุน รวมถึงการเข้ามาด�าเนินกิจการจริงของโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน             

ที่อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ หรือความล่าช้าของการเข้ามาลงทุนจริงของโครงการที่ขอรับการส่งเสริมฯ

ที่อาจเป็นปัจจัยในการชะลอการด�าเนินการลงทุนก่อสร้างต่างๆ เพื่อรอความชัดเจน ทั้งในโครงการที่อยู่อาศัย      

หรือ การลงทุนด้านพาณิชยกรรม



Analysis9

ค�าแนะน�าส�าหรับผู้ประกอบการ SME รับเหมาก่อสร้าง

ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นกลุม่ทีค่่อนข้างอนุรักษ์นิยมคอืมักจะใช้รูปแบบ วิธีการ และการบริหาร

จดัการการก่อสร้างในแบบทีต่นเคยท�าอยู ่ส่งผลต่อความยดืหยุน่ในการปรับตวัตามเทคโนโลยทีีม่กีารเปลีย่นแปลง

อย่างรวดเร็ว ซึ่งต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีมีบทบาทต่ออุตสาหกรรมก่อสร้างสูงทั้งในข้ันตอนเตรียมโครงการ          

ถงึกระทัง่ในช่วงการด�าเนินงานก่อสร้าง ดงัน้ันการน�าเทคโนโลยมีาประยกุต์ใช้ในกจิการจะช่วยให้ผูป้ระกอบการ SME 

มีความสามารถในการจัดการต้นทุนและการบริหารงานก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมถึงผู้ประกอบการ     

ควรปรับตัวทั้งในเชิงพัฒนาศักยภาพ และศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

การน�าซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการก่อสร้างเข้ามาใช้ในงานก่อสร้าง บทบาทของซอฟท์แวร์ที่น�ามาช่วยพัฒนา

ประสทิธิภาพของการก่อสร้างมหีลายประเภทเช่น โปรแกรมทีใ่ช้ในการจดัการต้นทนุซึง่ช่วยให้ผูป้ระกอบการ SME 

ค�านวณต้นทนุได้ค่อนข้างแม่นย�า เน่ืองจากมกีารน�าราคาของวัสดกุ่อสร้าง ณ ปัจจบุนัในแต่ละพืน้ทีม่าท�าการประเมิน

ถึงต้นทุนก่อสร้างรวมในแต่ละส่วน อันจะช่วยให้ผู้ประกอบการจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน        

รวมถึงซอฟท์แวร์ในการจ�าลองสถานที่จริง (Virtual Reality Platform) ที่ช่วยให้ขั้นตอนการออกแบบงานก่อสร้าง

และการค�านวณงบประมาณงานก่อสร้างรวดเร็วและชัดเจนมากยิ่งขึ้น

SME ทีม่คีวามพร้อมด้านเงินทนุอาจเร่ิมน�าเทคโนโลยกีารก่อสร้างเข้ามาใช้ เช่น หุน่ยนต์หรือเคร่ืองจกัรกล

ในปัจจบุนัทีม่กีารพฒันาอย่างรวดเร็วและเร่ิมมบีทบาทต่ออตุสาหกรรมหลายประเภทรวมถงึอตุสาหกรรมก่อสร้าง 

ซึ่งหุ่นยนต์สามารถน�ามาใช้ทดแทนแรงงานได้โดยมีประสิทธิภาพสูงกว่าและท�างานต่อเน่ืองได้ตลอด 24 ชม.       

เช่น เคร่ืองพมิพ์ 3 มติิ หรือหุน่ยนต์เรียงอฐิ เป็นต้น ซึง่เทคโนโลยนีีจ้ะช่วยให้ผูป้ระกอบการ SME รับเหมาก่อสร้าง 

มีศักยภาพในการรับเหมางานก่อสร้างเอกชนที่มีปัจจัยเร่ืองช่วงเวลาและคุณภาพของงานเข้ามาเกี่ยวข้อง ท�าให้

สามารถส่งมอบงานได้เร็วข้ึน และงานมีคุณภาพที่เท่าเทียมกันในทุกพื้นที่ รวมถึงความถี่ในการรับงานที่สูงข้ึน    

จากระยะเวลาก่อสร้างทีล่ดน้อยลง อย่างไรกต็ามการน�าหุน่ยนต์หรือเคร่ืองจกัรกลดงักล่าวมาใช้ กม็ค่ีาใช้จ่ายเช่นกนั

จึงอาจต้องประเมินความคุ้มค่าโดยเปรียบเทียบกับการจ้างแรงด้วย
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การพัฒนาทักษะในงานก่อสร้าง การก่อสร้างในปัจจุบันเน้นตอบสนองต่อความพึงพอใจเฉพาะ รวมถึง

สามารถสะท้อนถึงแนวคดิหรือทีม่าของโครงการก่อสร้างทีแ่ตกต่างกนั ดงัน้ันผู้ประกอบการ SME จงึควรพัฒนาทกัษะ

ในงานก่อสร้าง โดยเฉพาะในส่วนของการพัฒนาทักษะด้านสถาปัตยกรรมมาใช้ในงานก่อสร้างเพื่อสร้างมูลค่า     

และตอบสนองความต้องการของผู้ว่าจ้างที่เฉพาะเจาะจงได้ดียิ่งขึ้น

การพัฒนาศักยภาพตนเองให้สามารถรับโครงการเอง ในปัจจุบัน ผู้ประกอบการ SME ก่อสร้างบางส่วน

เลือกที่จะรับงานในลักษณะเป็นผู้รับเหมาช่วงท�าให้สัดส่วนก�าไรที่ได้รับต�่า และอาจประสบปัญหาการขาดทุนได้

ในกรณีทีบ่ริหารจัดการต้นทนุไม่ด ีดงัน้ันการพฒันาตนเองให้สามารถรับงานในขอบเขตทีม่ากข้ึนจงึเป็นทางเลอืก

ที่ผู้ประกอบการ SME รับหมาก่อสร้างบางส่วนควรพิจารณา รวมถึงการศึกษาระเบียบของการจัดซื้อจัดจ้าง        

ของทางภาครัฐเพื่อสร้างโอกาสในการเข้าไปประมูลรับงานก่อสร้างเอง ซึ่งน่าจะช่วยให้สัดส่วนก�าไรของทาง          

ผู้ประกอบการ SME สูงกว่าการเป็นผู้รับเหมาช่วง

Guru suggestion: คุณไผท ผดุงถิ่น กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง 

บริษัท บิลค์ เอเชีย จ�ากัด มองว่าธุรกจิรับเหมาก่อสร้างเป็นธุรกจิทีส่ดัส่วนก�าไร

เมือ่เทยีบกบัรายได้แล้วไม่สูงนัก ดงัน้ัน ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มักประสบปัญหา

อันเกิดจากการบริหารจัดการงานก่อสร้างที่ไม่มีประสิทธิภาพที่ไม่สามารถ

ก�าหนดสดัส่วนต้นทนุของแต่ละส่วนงานการก่อสร้างได้ชัดเจน ดงัน้ันการจดัการ

ที่มา: สัมภาษณ์คุณไผท ผดุงถิ่น สถานที่ บริษัท บิลค์ เอเชีย จ�ากัด เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561

ด้านต้นทนุ (Cost Management) จงึเป็นปัจจยัส�าคญัในการด�าเนินธุรกจิของกลุม่ผูป้ระกอบการก่อสร้าง 

ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ โดยเฉพาะในรูปแบบ

การบริหารจัดการด้านต้นทุน ทั้งในเชิงการก่อสร้างและการหาแหล่งในการซื้อวัสดุก่อสร้างในราคา    

ทีเ่หมาะสมทีส่ดุ ซึง่จากงานการศกึษาพบว่า การน�าโปรแกรมในการจดัการต้นทนุมาใช้จะช่วยลดต้นทนุ

ค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการประมาณ 2.5% ซึ่งส่วนนี้ย่อมกลับมาเป็นก�าไรของผู้ประกอบการ SME 

รับเหมาก่อสร้างที่โดยปกติสัดส่วนก�าไรอยู่ที่ประมาณ 10-15%

คุณไผท ผดุงถิ่น มีมุมมองว่า ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในปัจจุบันควรปรับตัวโดยใช้เทคโนโลยี     

เข้ามาประยุกต์ในงานก่อสร้างมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันโปรแกรมในการจัดการบริหาร

ต้นทนุต่างๆ รวมถึง Platform ทีช่่วยในการจบัคูกั่บผูค้้าวสัดกุ่อสร้างมต้ีนทนุในการใช้บริการค่อนข้างต�า่ 

ประกอบกับปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัล (Digitization) เร่ิมมีบทบาทต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคสูงข้ึน

อย่างต่อเนื่องส่งผลต่อพฤติกรรมและรูปแบบของการด�าเนินธุรกิจแบบใหม่ (Disruption) สุดท้ายแล้ว

ภายใต้เงื่อนไขที่ถูกสร้างข้ึนใหม่น้ีผู้ประกอบการที่สามารถปรับตัวได้ก่อนย่อมได้เปรียบและสามารถ

พลกิจากผูต้ามกลายเป็นผู้น�าภายใต้กตกิาใหม่ทีถ่กูเปลีย่นแปลงโดยเทคโนโลย ี(Democratization)


