ตลาดรับสรางบานในยุค Customer Centric ปรับ
ตัวภายใตสภาวะ New Normal ตอบโจทยความ
ตองการของลูกคาทุกคน

ตลาดรับสรางบานในยุค Customer Centric
ปรับตัวภายใตสภาวะ New Normal ตอบโจทยความตองการของลูกคาทุกคน
ตลาดรับสรางบานในยุค Customer Centric นายกสมาคมฯ “วรวุฒิ กาญจนกูล” แนะสมาชิกปรับตัวภายใตสภาวะ
New Normal เน นการตอบโจทยความตองการของลูกคาใหไดทุกคนทุกระดับ ดวยแบบบานที่ หลากหลาย ได
คุณภาพงานมีมาตรฐาน ใหบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยมเดินหน าจัดงานรับสรางบานและวัสดุ Expo 2020 เพื่อ
ตอบรับกระแสของกลุมลูกคา โดยกําหนดจัดงานรับสรางบานและวัสดุ Expo 2020 แบบ ออฟไลน กําหนดจัดข้ น
ึ
ระหวางวันที่ 1-4 ตุลาคม 2563 ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคาร 8 เชื่อมน
ั ่ แผน
ฟื้ นฟูเศรษฐกิจและสังคมภายใตวงเงิน 4 แสนลานบาท จะเขามาชวยกระตุนเศรษฐกิจ ในภาพรวมและหนุนทุกภาค
ธุรกิจใหมีแรงขับเคลื่อนตอไป
นายวรวุฒิ กาญจนกูล นายกสมาคมธุรกิจรับสรางบาน (Home Builder Association : HBA) เปิ ดเผยวา ถึงแม
ทางสมาคมธุรกิจรับสรางบานยังคงมีมุมมองที่เป็ นบวกที่คาดจะมีการฟ้ ื นตัวแบบคอยเป็ นคอยไป แตก็ยอมรับวา
ธุรกิจ โดยรวมยังไดรับแรงกดดันจากปัจจัยลบตางๆ ที่เกิดข้ น
ึ  ในภาวการณดําเนินธุรกิจของผูประกอบการที่อยูภาย

ใตสภาวะ “New Normal” ที่เต็มไปดวยขอจํากัดตางๆ มากมาย ดังนัน
้  ผูประกอบการธุรกิจรับสรางบานจําเป็ นตอง
ปรับ รูปแบบการตลาดใหมจับทางความตองการของผูบริโภคหรือตองมีความเขาใจความตองการของลูกคาอยางแท
จริง
“เมื่อลูกคาเป็ นศูนยกลาง (Customer Centric) ผูประกอบการรับสรางบานจะตองเขาใจเหตุผลถึงความตองการ
อยางแทจริงและลงลึกในรายละเอียดสินคาและบริการเพื่อตอบโจทยความตองการของทุกคน” นายวรวุฒิ กลาว
พรอมกันนี้นายวรวุฒิ ยังกลาวดวยวา จากที่สมาคมธุรกิจรับสรางบานไดรวบรวมขอมูลพฤติกรรมของผูบริโภคผาน
ผานเว็บไซตของสมาคมฯ รวมถึงขอมูลที่ไดจากการเขาเยี่ยมชมงานรับสรางบานออนไลน 2020 ระหวางวันที่ 20 –
31 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็ น Online Exhibition ครัง้ แรก พบมี 4 อันดับแรกหลัก ๆ ที่ผูบริโภคคนหา ซึ่งผูประกอบ
การจะ ตองเตรียมความพรอมรองรับ ดังนี้
· อันดับแรกคือ “แบบบาน” แบบบานจะตองมีความหลากหลาย และแบบบานที่มีตองสอดรับกับไลฟ สไตล การใช
ชีวิตของคนในสังคมยุคใหมที่จะเกิดข้ น
ึ ในอนาคต หรือที่เรียกวา New normal รวมถึง ชีวิตวิถีใหม สังคมที่ไรการ
สัมผัส (Touchless Society), การใสใจถึงสุขอนามัย และการประหยัดพลังงานภายในบาน การเปลี่ยนแปลงตางๆ
เหลานี้ผูประกอบการในธุรกิจรับสรางบานจะตองเกาะติด และเตรียมพรอมเพิ่มทาง เลือกใหกับผูบริโภคในตลาด
· อันดับสองคือ ผลงานของบริษท
ั นัน
้ ๆ ซึ่งนัน
่ สะทอนถึงความเชื่อมน
ั ่ วาบริษท
ั มีความนาเชื่อถือในดาน “คุณภาพ
”และ“มาตรฐาน” งานดานการกอสรางเป็ นเรื่องสําคัญ ซึ่งที่ผานมาสมาคมธุรกิจรับสรางบานก็ พยายามผลักดันให
สมาชิกของสมาคมฯ มีความรูและไดรับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 เวอรชน
ั ่ ใหม อีกทงั ้ ยังจัดโครง
การสัมมนา “Home Builder Expert” หรือ HBEX เพื่อใหความรูและยกระดับ ในการพัฒนาบริษท
ั รับสรางบานโดย
มีเป าประสงคใหมีคุณภาพ และมาตรฐานใหเกิดความพึงพอใจกับลูกคา
· อันดับสามคือ “การบริการ” ที่มุงเน นตงั ้ แตเริ่มตนจนการกอสรางเสร็จแบบครบวงจร รวมถึงการดูแลหลัง การขาย
ดวยการรับประกันตางๆ เชน บางบริษท
ั ฯ รับประกันงานโครงสรางนาน 5-10 ปี  เพื่อใหผูบริโภคอุนใจ
· อันดับสี่คือ “เวลา” เราพบวาผูรับเหมากอสรางบานทว
ั ่ ไปมักกอสรางลาชา บริษท
ั รับสรางบานจะตอง พิจารณาเรื่อง
นี้เมื่อวาจางบริษท
ั รับสรางบานปลูกสรางบานแลวจะตองไดบานตรงตามเวลาที่สัญญาไว
นายวรวุฒิ ยังกลาวถึงภาพรวมธุรกิจรับสรางบานในชวงครึ่งแรกของปี 2563 คาดวานาจะหดตัวไมนอยกวา 2
0-30% เนื่องจากไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) ตัง้ แตชวงปลายปี 2562 โดย
เฉพาะในชวง ไตรมาสแรกของปี 2563 ทําใหหยุดการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ทางเศรษฐกิจ และจากมาตรการปิดเมือ
ง (Lockdown) แตนับจากนี้ไปหากไมมีการระบาดรอบสองหลังจากการคลายล็อก รวมถึงรัฐบาลไดประกาศแผน
ฟื้ นฟูเศรษฐกิจและ สังคมภายใตวงเงิน 400,000 ลานบาท จะเขามาชวยกระตุนเศรษฐกิจในภาพรวมและหนุนทุก
ภาคธุรกิจใหมีแรง ขับเคลื่อนตอไป

ทัง้ นี้ แมธุรกิจรับสรางบานจะไมไดรับประโยชนโดยตรง แตเมื่อบรรยากาศโดยรวมดีข้ น
ึ ผูบริโภคเกิดความมน
ั ่ ใจ
กลาที่ จะกลับมาใชจายมากข้ น
ึ  ก็เชื่อวาจะสงผลดีตอธุรกิจรับสรางบานใหกลับมาสูภาวะปกติไดดวยเชนกัน ซึ่ง
นอกจากผูบริโภคจะวาจางปลูกสรางบานใหมทงั ้ บนที่ดินใหมหรือบนที่ดินเดิม ดวยการร้ อ
ื บานหลังเกาที่มีอายุการใช
งาน มากกวา 30 – 40 ปี แลวสรางใหม นอกจากนี้ยังมีตลาดรีโนเวทบานเกาเพื่อใหใชงานไดมากข้ น
ึ  สอดคลองกับ
การใช ชีวิตแบบใหม หรือ “New Normal” ทัง้ การทํางานที่บาน (Work From Home) รวมถึงเรียนออนไลน ที่ตอง
การ พื้นที่เพิ่มเติมเฉพาะ ซึ่งที่ผานมามีสมาชิกของสมาคมธุรกิจรับสรางบานไดปรับตัวเขาไปรับงานรีโนเวทบานมาก
ขึ้น
อนึ่ง หลักสูตรการอบรม Home Builder Expert หรือ HBEX ซึ่งสมาคมฯ เป็ นผูจัด โดยในปีนี้จัดตอเนื่องมาเป็ นปีที่
3 แลว เป็ นหลักสูตรอบรมเพื่อยกระดับการบริหารธุรกิจรับสรางบานอยางมืออาชีพ โดยเฉพาะในยุค New Normal
เพื่อชวยเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับผูประกอบการธุรกิจรับสรางบานไดเติบโตอยางเขมแข็ง ในภาวะทามกลาง
ความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว โดยการอบรม HBEX ไดเชิญวิทยากรมากความสามารถและมืออาชีพดานตางๆ มาอบ
รม ใหความรู ตลอด 4 วัน ของหลักสูตร ซึ่งจะเริ่มตนอบรมครัง้ แรก ในเดือนสิงหาคม นี้
สวนการแขงขันของตลาดธุรกิจรับสรางบาน นายวรวุฒิ ยอมรับวา ตลาดมีการแขงขันกันคอนขางมากในรูปแบบ
ตางๆ ซึ่งถือวาเป็ นประโยชนของผูบริโภค แตอยางไรก็ตาม ภายใตการแขงขันของธุรกิจที่รุนแรงนัน
้  สิ่งสําคัญที่
บริษท
ั  รับสรางจะตองใหความสําคัญควบคูกันไปก็คือการบริหารตนทุนวามีสวนใด “รัว
่ ไหล” หรือไม ขณะเดียวกัน
เนื่องจาก ปั จจุบันเทคโนโลยีดิจิทัล เขามามีบทบาททางดานการตลาด การทําตลาดและการส่ อ
ื สารผานระบบ
ออนไลนจึงมีความ สําคัญ ซึ่งนอกจากจะชวยลดตนทุนการขยายสาขาเพิ่มแลวยังทําใหเขาถึงผูบริโภคไดงายและ
รวดเร็วข้ น
ึ  ดวยเหตุนี้จึง เป็ นเหตุผลสําคัญที่สมาคมธุรกิจรับสรางบานตองปรับตัว ผานรูปแบบการจัดงาน ทงั ้ แบบ
ออฟไลน และออนไลน เพื่อ ตอบรับกับกระแสของกลุมลูกคาทงั ้  2 ชองทาง โดยกําหนดจัดงานรับสรางบานและวัสดุ
Expo 2020 แบบออฟไลน จัดข้ น
ึ ระหวางวันที่ 1 – 4 ตุลาคม 2563 ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม อิมแพ็ค
เมืองทองธานี อาคาร 8 สวน Online Exhibition ทางสมาคมฯ จะหารือกับคณะกรรมการอีกครัง้ หนึ่งถึงกําหนดการ
จัดงานทาง Online ตอไป
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