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Disclosures : This report is not intended to provide the basis for any evaluation of the financial instruments discussed 
herein. The information was obtained from various sources; we do not guarantee its accuracy or completeness. In 
particular, information provided herein should be regarded as indicative, preliminary and for illustrative purposes 
only. There is no representation that any transaction can execute at such terms or price. 

Information provided in this report is not intended to constitute legal, tax or accounting advice in relation to entering 
into any transaction and does not have regard to the particular needs of any specific person who may receive this 
report. Clients should consult their own financial advisors regarding the appropriateness of investing in any 
investment strategies discussed or recommended in this report and should understand that statements regarding 
future prospects may not be realized. While all information this presentation has been produced or compiled from 
sources believed to be reliable, the Bank makes no representation as to its accuracy or completeness. 

Foreword >>

เผยแพร:่ กุมภาพันธ์ 2019

ในแต่ละปี หน่วยงานรัฐไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครอง
ท้องถิ่น มหาวิทยาลัย และอื่นๆ เกือบ 9 หมื่นหน่วยงานท่ัวประเทศท าการจัดซื้อจัด
จ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิ เล็กทรอนิกส์  (e-Government 
Procurement: e-GP) น ามาซึ่งโอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบการจ านวนมากท่ี
สามารถ เข้ าถึ งข้ อมู ลความ ต้องการของหน่ วยงานรั ฐผ่ าน เว็บ ไซ ต์กลาง
www.gprocurement.go.th ได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างผ่าน
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-bidding โดยในปีงบประมาณ 2561 มี
จ านวนโครงการกว่า 9 หมื่นโครงการ มูลค่ารวมกว่า 5 แสนล้านบาท ได้รับการจัดซื้อ
จัดจ้างผ่าน e-bidding หรือราวครึ่งหนึ่งของ e-GP ท้ังหมด

แต่การท่ีข้อมูลความต้องการของหน่วยงานรัฐเข้าถึงได้ง่าย ย่อมหมายถึงการ
แข่งขันท่ีเข้มข้นขึ้นเช่นกัน ผู้ประกอบการจะทราบได้อย่างไรว่าพื้นท่ีท่ีเคยเข้าร่วม
ประกวดราคา e-bidding เป็นประจ านั้น มีระดับการแข่งขันมากน้อยเพียงไร หรือมี
พื้นที่อื่นท่ีน่าสนใจกว่าหรือไม่     

บทความนี้น าเสนอแนวทางการวิเคราะห์ภาวะตลาดงานภาครัฐในระดับพื้นท่ี 
โดยใช้ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างผ่าน e-bidding ในอดีตท่ีประกาศในเว็บไซต์ 
www.gprocurement.go.th ส าหรับระดับการแข่งขันสามารถวัดได้จากส่วนต่าง
ระหว่างราคากลางกับราคาท่ีชนะการประกวดราคา โดยส่วนต่างท่ีกว้างอาจบ่งบอก
ว่าระดับการแข่งขันในพื้นท่ีนั้นค่อนข้างสูง ส่วนหากต้องการทราบว่าพื้นท่ีนั้นเป็น
พื้นท่ีท่ีน่าจะมีปริมาณงานมากหรือน้อยก็วัดได้จากอัตราการเติบโตของปริมาณงาน
หรือเม็ดเงินท่ีลงไปในพื้นท่ีนั้นในช่วงท่ีผ่านมา ซึ่งอาจมีความสัมพันธ์กับปัจจัยเชิง
โครงสร้างของพื้นท่ี เช่น แนวทางการบริหารขององค์กรปกครองท้องถิ่น หรือความ
เกี่ยวโยงของพื้นท่ีกับนโยบายภาพใหญ่ของประเทศ เป็นต้น

ในทางปฏิบัติ ผู้ประกอบการสามารถใช้แนวทางการวิเคราะห์ในบทความนี้
เพื่อพิจารณาความน่าสนใจของคู่เทียบท่ีเป็นพื้นท่ีระดับจังหวัด รวมถึงคู่เทียบท่ีเป็น
หน่วยงานรัฐได้อีกด้วย แม้การเตรียมข้อมูลอาจใช้เวลาอยู่บ้าง แต่ผลการวิเคราะห์จะ
เป็นประโยชน์ส าหรับการวางกลยุทธ์ในการแข่งขันประกวดราคางานภาครัฐในครั้ง
ต่อไป

http://www.gprocurement.go.th/
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โอกาสทางธุรกิจจากงานภาครัฐ
มีงานอะไรบ้าง? เป็นงานที่ SMEs ท าได้ด้วยหรือรายใหญ่ท าได้เท่านั้น?
การแข่งขันเป็นอย่างไร?
ในแต่ละปี หน่วยงานรัฐไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัย 
และอื่นๆ เกือบ 9หมื่นหน่วยงานท่ัวประเทศท าการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement: e-GP) ผ่านเว็บไซต์www.gprocurement.go.th ซึ่ง
เป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
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มีงานอะไรบ้าง?
ในปีงบประมาณ 2561 ที่เพิ่งผ่านไป มีมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างรวมกว่า 1 ล้านล้านบาทจากกว่า 
5 ล้านโครงการ โดยราว 40% ของเม็ดเงินเป็นการซื้อสินค้าที่หน่วยงานรัฐต้องการ รองลงมา 36% 
เป็นการจ้างก่อสร้าง ตามด้วยการจ้างท าของหรือจ้างเหมาบริการ 19% ที่เหลือเป็นการเช่าหรือจ้าง
อ่ืนๆ หากพิจารณาดูตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จะพบว่าส่วนใหญ่ท าผ่านวิธี e-bidding (49%) และ
วิธีเฉพาะเจาะจง (40%) ในขณะที่การจัดซื้อจัดจ้างผ่านวิธีคัดเลือก สอบราคา จ้างที่ปรึกษา และ
e-market เป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้น

รูปที่ 1: ผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

ท่ีมา : รายงานภาพรวมการจัดซ้ือจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (www.gprocurement.go.th)
หมายเหตุ : ข้อมูลตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561

e-bidding

49%
เฉพาะเจาะจง 

40%

คัดเลือก

9%

จา้งท่ีปรกึษา

1%

สอบราคา

1%
e-market

0%

มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างรวม 1.098 ล้านล้านบาท
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เป็นงานที่ SMEs ท าได้หรือรายใหญ่ท าได้เท่านั้น?
งานส่วนใหญ่เป็นขนาดที่ SMEs ท าได้ เห็นได้ชัดว่าหน่วยงานรัฐใช้การจัดซื้อจัดจ้างผ่านวิธี
e-bidding และวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นช่องทางหลัก โดยส าหรับวิธี e-bidding ในปีงบประมาณ 
2561 มีจ านวนโครงการกว่า 9 หมื่นโครงการ หรือคิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยประมาณ 6 ล้านบาทต่อ
โครงการ ส่วนวิธีเฉพาะเจาะจงมีจ านวนโครงการกว่า 4.7 ล้านโครงการหรือคิดเป็นมูลค่าเฉลี่ย
ประมาณ 8.6 หมื่นบาทต่อโครงการ ซึ่งแน่นอนว่าเป็นขนาดงานที่ SMEsสามารถเข้ามามีส่วนร่วม
ได้ 
นอกจากนี้ การเข้าถึงข้อมูลประกาศเชิญชวนและเข้าร่วมในการประกวดยังท าได้ง่าย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่มีการประกาศเชิญชวนทั่วไปผ่าน e-bidding เพราะผู้ประกอบการ
ส า ม า ร ถ เ ข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ห น่ ว ย ง า น รั ฐ ผ่ า น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ก ล า ง
www.gprocurement.go.th ไดอ้ย่างเท่าเทียมกัน และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างแบบ e-biddingยังช่วย
ให้ SMEs เข้ามามีส่วนร่วมในการประกวดราคาได้ง่ายด้วย แต่การที่ข้อมูลความต้องการของ
หน่วยงานรัฐเข้าถึงได้ง่าย ย่อมหมายถึงการแข่งขันที่เข้มข้นข้ึนเช่นกัน

การแข่งขันเป็นอย่างไร?
เป็นการยากที่จะทราบถึงภาวะการแข่งขันในระดับพื้นที่หรือในระดับโครงการ จากข้อมูล
ประกาศเชิญชวนให้เข้าร่วมประกวดราคาผ่านวิธี e-bidding ผู้ประกอบการจะยังไม่ทราบว่ามี
ผู้เข้าร่วมประกวดราคากี่ราย และแน่นอนว่าจะไม่ทราบว่าจะมีการแข่งขันด้านราคารุนแรงหรือไม่ 
หากผู้ประกอบการเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ที่เพ่ิงเข้าสู่การรับงานของหน่วยงานรัฐ หรือเป็นผู้เล่นหน้า
ใหม่ในพ้ืนที่อาจเสียเปรียบผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์มากกว่า  

อย่างไรก็ดี ข้อมูลผลการประกวดราคาผ่านวิธี e-bidding ในอดีตสามารถน ามาวิเคราะห์เพื่อ
หา insight ได้ ข้อดีที่ส าคัญของเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th คือ การประกาศข้อมูล
ที่รอบด้านเกี่ยวกับการประกวดราคาที่ส าเร็จแล้ว เช่น หน่วยงานที่ท าการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ตั้ง 
จ านวนผู้เสนอราคา ราคากลาง และราคาที่ชนะการเสนอราคา เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถ
น ามาวิเคราะห์เพ่ือวางกลยุทธ์ในการเข้าร่วมประกวดราคา อาทิ การก าหนดพ้ืนที่ที่น่าจะเข้าร่วม
ประกวดราคา ประเภทของโครงการ หรือการเสนอราคาได้

http://www.gprocurement.go.th/
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“ไปประมูลงานที่ไหนดี?” ค าถามนี้คงเป็นค าถามหนึ่ งที่อยู่ ในความคิดของ
ผู้ประกอบการหลายๆ รายที่ต้องการเข้าร่วมประกวดราคาเพ่ือรับงานจากภาครัฐ ผู้ประกอบการ
อาจพอคาดคะเนได้ว่าในพื้นท่ีของตัวจะมีจ านวนโครงการมากน้อยเพียงใด แต่คงไม่ง่ายนักหากต้อง
คาดคะเนว่าพ้ืนที่อ่ืนจะมีงานมากกว่าหรือไม่ นอกจากนี้ การเข้าไปในพ้ืนที่ที่แม้จะรู้ว่ามีงานเยอะ
กว่า แต่คงยากที่จะทราบถึงระดับการแข่งขัน และโอกาสที่จะชนะการประกวดราคาในพ้ืนที่นั้น 

วิเคราะห์ภาวะตลาดงานภาครัฐ: 
ที่ไหนมีงาน? ที่ไหนแข่งขันสูง?

บทความในส่วนนี้ จะน าข้อมูลการประกวดราคา e-bidding ได้ผู้ ชนะแล้วจากเว็บไซต์ 
www.gprocurement.go.th มาจัดเก็บอย่างเป็นระบบและเสนอแนวทางการวิเคราะห์เพ่ือหา 
insight ที่เป็นประโยชน์ โดยจะใช้ข้อมูลโครงการประเภท “จ้างก่อสร้าง” ของกรมทางหลวง  
ในช่วงปี 2559-2560 มาเป็นตัวอย่าง

SECTION | 02



Krungthai Macro Research9

ที่ไหนมีงาน?
การรู้ว่าที่ไหนมีงานจะช่วยเพิ่มโอกาสการได้งานและประหยัดต้นทุน ส าหรับงานท่ีมีต้นทุนในการ
เคลื่อนย้ายอุปกรณ์และแรงงานสูงอย่างเช่นงานก่อสร้าง การท่ีผู้ประกอบการสามารถปักหลักในพื้นท่ีท่ี
มีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องนอกจากจะดีต่อด้านรายได้แล้ว ยังช่วยลดต้นทุนอีกด้วย ซึ่งจะยิ่งช่วยให้
สามารถแข่งขันด้านราคาได้ดียิ่งขึ้น

ใช้อัตราการเติบของปริมาณงานหรือเม็ดเงินที่ลงไปในพื้นที่นั้นในช่วงที่ผ่านมาเป็นตัวชี้วัด แม้จะ
เป็นข้อมูลจากโครงการที่ได้เกิดขึ้นไปแล้ว แต่การที่พื้นที่ใดมีอัตราการเติบโตของงบประมาณและ
จ านวนโครงการที่ดีอาจเป็นไปได้ว่าในระยะข้างหน้าจะยังมีโอกาสทางธุรกิจที่ดีด้วย ไม่ว่าจากเหตุผล
ด้านการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง (Structural change) ของพื้นที่ เช่น พื้นที่ท่ีได้รับความส าคัญมาก
ขึ้นเนื่องจากมีความเกี่ยวโยงกับนโยบายภาพใหญ่ของประเทศ ท าให้น่าจะมีโครงการใหม่ต่อเนื่อง และ
แนวทางการบริหารพื้นที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นชุดปัจจุบัน เป็นต้น หรือเหตุผลจากลักษณะของ
โครงการ เช่น การก่อสร้างที่แล้วเสร็จไปแล้วก็อาจน ามาซึ่งงบประมาณการบ ารุงรักษาต่อไป เป็นต้น      

จากการใช้ข้อมูลโครงการประเภท “จ้างก่อสร้าง” ของกรมทางหลวง ในช่วงปี 2559-2560 มาเป็น
ตัวอย่าง รูปที่ 2 แสดงอัตราการเติบโตของเม็ดเงินงบประมาณที่ลงไปในพื้นท่ีระดับจังหวัด ส่วนรูปท่ี 3
แสดงอัตราการเติบโตของจ านวนโครงการในพื้นที่ระดับจังหวัด 

รูปที่ 2: อัตราการเติบโตของเม็ดเงินงบประมาณการจ้างก่อสร้างของกรมทางหลวงที่ลงไปในพื้นที่ระดับจังหวัด 
ช่วงปี 2559-2560

ที่มา: วิเคราะห์โดย Krungthai Macro Research จากข้อมูลใน www.gprocurement.go.th

> 50%

25% - 50%

0% - 25%

-25% - 0%
< -25%
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รูปที่ 3: อัตราการเติบโตของจ านวนโครงการการจ้างก่อสร้างของกรมทางหลวงที่ลงไปในพื้นที่ระดับจงัหวัด ช่วงปี 
2559-2560

แม้พื้นที่จะอยู่ติดกันแต่ก็มีความแตกต่างกันในเร่ืองการเติบโตของมูลค่างบและจ านวนโครงการ
ค่อนข้างสูง โดยช่วงของอัตราการเติบโตของมูลค่างบประมาณจ้างก่อสร้างอยู่ที่-82% ถึง +220% 
และมีค่ามัธยฐาน (Median) และค่าเฉลี่ย ท่ี -2% และ 15% ตามล าดับ ในขณะท่ีช่วงของอัตราการ
เติบโตของจ านวนโครงการอยู่ท่ี -87% ถึง 175% และมีค่ามัธยฐานและค่าเฉลี่ยท่ี -10% และ1.8% 
ตามล าดับ ไม่ว่าเราจะพิจารณาพื้นท่ีใดเป็นพื้นท่ีต้ังต้น ก็จะพบว่าพื้นท่ีใกล้เคียงรอบๆล้วนมีอัตราการ
เติบด้านงบประมาณและจ านวนโครงการแตกต่างกัน ดังนั้น การเข้าร่วมประมูลงานภาครัฐเพียงพื้นท่ี
เดียวอาจไม่ใช่ความคิดท่ีดีนัก เนื่องจากเราอาจพบพื้นท่ีท่ีใกล้เคียงท่ีน่าสนใจกว่าได้ 

ที่มา: วิเคราะห์โดย Krungthai Macro Research จากข้อมูลใน www.gprocurement.go.th

> 50%

25% - 50%

0% - 25%

-25% - 0%
< -25%
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รูปที่ 4: การเติบโตของจ านวนโครงการ และงบประมาณการจ้างก่อสร้างของกรมทางหลวงที่ลงไปในพื้นที่ระดับ
จังหวัด ช่วงปี 2559-2560

การน าทั้งมิติของจ านวนโครงการและเม็ดเงินงบประมาณมาพิจารณาพร้อมกันท าให้ภาพที่ชัดเจน
ขึ้นอีก โดยเราจะได้ค่าระดับการเติบโต 4 ระดับ จากตัวแปร 2x2 มิติ คือ เติบโตด้านเม็ดเงิน
งบประมาณ หรือไม่มีการเติบโต และเติบโตด้านจ านวนโครงการ หรือไม่มีการเติบโต จากรูปท่ี 4 พื้นท่ี
สีเข้มแสดงถึงพื้นท่ีท่ีมีท้ังการเติบโตของการก่อสร้างของกรมทางหลวงในท้ังสองมิติ ซึ่งเป็นพื้นที่ท่ี SMEs
หน้าใหม่น่าจะมีโอกาสทางธุรกิจมากท่ีสุด ส าหรับพื้นท่ีสีน้ าเงินเข้มรองลงมา แม้ว่าจะมีงบประมาณ
ก่อสร้างลดลง แต่จ านวนโครงการท่ีมากขึ้น ก็อาจเป็นโอกาสส าหรับผู้ประกอบการส าหรับ SMEs หน้า
ใหม่อยู่ ในขณะทีส่ีฟ้าคือพื้นที่ท่ีมีการเติบโตแต่เพียงมูลค่าโครงการ และพื้นท่ีสีขาวคือพื้นท่ีท่ีไม่พบการ
เติบโตของงบประมาณและจ านวนโครงการ

ที่มา: วิเคราะห์โดย Krungthai Macro Research จากข้อมูลใน www.gprocurement.go.th

ลดลงทั้งงบฯและจ านวนโครงการ

งบฯเพิ่มขึ้น แต่จ านวนโครงการลดลง

งบฯลดลง แต่จ านวนโครงการเพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้นท้ังงบฯและจ านวนโครงการ

แม้จะพิจารณาการเติบโตท้ังสองมิติพร้อมกัน เราก็ยังคงพบว่าความแตกต่างระหว่างพื้นท่ีใกล้เคียงกัน 
ยังมีให้เห็นอยู่พอสมควร ซึ่งคล้ายคลึงกับผลลัพธ์ของรูปท่ี 2 และ 4
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ที่ไหนแข่งขันสูง?

รูปที่ 5: ค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่างราคากลางและราคาที่ชนะการประกวดราคาการจ้างก่อสร้างมูลค่า 5-10 ล้าน
ของกรมทางหลวงในพื้นท่ีระดับจังหวัด ในปี 2560

> 8%

6% - 8%

4% - 6%
2% - 4%

0% - 2%

ที่มา: วิเคราะห์โดย Krungthai Macro Research จากข้อมูลใน www.gprocurement.go.th
หมายเหต:ุ สีเข้มคือพื้นที่ที่มีส่วนต่างราคานอ้ย ซ่ึงบอกเป็นนัยถึงการแข่งขนัที่ไมสู่งนัก ในขณะที่พื้นที่สีอ่อน จนถึงขาว คือพื้นที่ที่มี
ส่วนต่างของราคามากขึ้นตามล าดับ 

1ราคากลางมักก าหนดมาจาก เกณฑ์ราคากลางของภาครัฐ จากราคาที่เคยใช้ในอดีต การสอบถามราคาที่เหมาะสมจากภาคเอกชน 
เป็นต้น ทั้งนี้ไม่ได้หมายความวา่ผู้ประกอบการที่ให้ราคาต่ าทีสุ่ดจะได้รับงานเสมอไป เนื่องจากคะแนนรวมที่ภาครัฐพิจารณายังขึ้นอยู่
กับ Tier ของผู้ประกอบการด้วย ซ่ึง Tier มักวัดจากความน่าเช่ือถือ ประสบการณ์ที่เคยรับงานภาครัฐ ฯลฯ

ใช้ส่วนต่างระหว่างราคากลางกับราคาที่ชนะการประกวดราคาในพื้นที่เป็นตัวชี้วัด วิธีประกวดราคา 
e-bidding นั้น ผู้ประกอบการท่ีเสนอราคาท่ีต่ ากว่าราคากลางท่ีหน่วยงานของรัฐต้ังไว้มากท่ีสุดจะเป็น
ผู้ได้รับงานจากภาครัฐไป1 ซึ่งส่วนต่างราคาท่ีกว้าง (ราคาท่ีชนะการประกวดราคาต่ ากว่าราคากลาง
มาก) อาจบ่งบอกว่ามีระดับการแข่งขันท่ีสูงได้ตามทฤษฎีการประมูล เพราะผู้ประกอบการแข่งกันลด
ส่วนก าไรของตนเพื่อให้ได้งาน ทั้งนี้ การแข่งขันนี้อาจขึ้นอยู่กับจ านวนผู้เข้าร่วมประมูลหรือไม่ก็ได้ 

จากการใช้ข้อมูลโครงการประเภท “จ้างก่อสร้าง” ของกรมทางหลวง ในช่วงปี 2559-2560 มาเป็น
ตัวอย่าง โดยพิจารณาโครงการมูลค่า 5-10 ล้านบาท ซึ่งเป็นขนาดท่ีอยู่ในความสามารถของ SMEs 
รูปท่ี 5 แสดงส่วนต่างระหว่างราคากลางและราคาท่ีชนะการประกวดราคาในพื้นท่ีระดับจังหวัด โดย
ค่าเฉลี่ยของส่วนต่างราคาอยู่ท่ี 5.7%

http://www.gprocurement.go.th/
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รูปที่ 6: ส่วนแบ่งตลาดของผู้ประกอบการ 10 อันดับแรกท่ีชนะการประกวดราคาการจา้งก่อสร้างของกรมทาง
หลวงในพื้นที่ระดับจังหวัด ในปี 2560

ที่มา: วิเคราะห์โดย Krungthai Macro Research จากข้อมูลใน www.gprocurement.go.th
หมายเหต:ุ สีเข้ม สื่อถึงส่วนแบ่งการตลาดของ Top-10 winner ที่น้อย ซ่ึงอาจสื่อถึงการแข่งขันที่มาก ในขณะที่สีอ่อนแสดงถึงการ
แข่งขันที่ลดหลั่นกันลงมา

2อย่างไรก็ดี การที่ผู้ประกอบการ 10 อันดับแรกมีส่วนแบ่งตลาดในพื้นที่น้อย อาจสื่อได้ว่าเป็นตลาดที่ไม่มี dominant players 
ชัดเจน ซ่ึงอาจเป็นโอกาสของผู้เล่นรายใหม่ที่จะเข้าไปก็เป็นได้ การแปลผลจึงอาจมีความคลุมเครืออยู่บ้าง

> 80%

60% - 80%

40% - 60%

20% - 40%

0% - 20%

ไม่ว่าจะวัดการแข่งขันด้วยวิธีใด ภาวะการแข่งขันในแต่ละพื้นที่ ก็แตกต่างกันพอสมควร สีท่ีเข้มใน
ท้ังรูปท่ี 5 และ 6 สื่อถึงภาวะการแข่งขันที่ไม่มากนัก ผลลัพธ์จากรูปท้ังสอง ช่วยยืนยันอีกครั้งว่า แม้จะ
เป็นพื้นท่ีใกล้เคียงกัน ก็มีความแตกต่างด้านระดับการแข่งขันและโอกาสทางธุรกิจพอสมควร ซึ่งยิ่งท าให้
การรับงานโดยเน้นเพียงแค่พื้นที่เดียว อาจไม่ใช่กลยุทธ์ทางธุรกิจท่ีดีนัก  

ใช้ส่วนแบ่งตลาดของผู้ประกอบการ 10 อันดับแรกที่ประมูลงานได้มากที่สุดในพื้นที่เป็นตัวชี้วัดการ
แข่งขันได้เช่นกัน หากพื้นท่ีนั้นมีส่วนแบ่งการตลาดของผู้ประกอบการ 10 อันดับแรก (top10 
winners) น้อย แปลว่าในพื้นท่ีนั้นมีผู้ประกอบการจ านวนมากรายท่ีประมูลงานได้ ซึ่งอาจบ่งบอกว่าใน
พื้นที่มีจ านวนผู้ประกอบการท่ีมีศักยภาพค่อนข้างเยอะ และมีระดับการแข่งขันท่ีสูง2 รูปท่ี 6 แสดงส่วน
แบ่งตลาดของ ผู้ประกอบการ 10 อันดับแรกในพื้นท่ีระดับจังหวัด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 61%

http://www.gprocurement.go.th/
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ในทางปฏิบัติ ผู้ประกอบการไม่มีความจ าเป็นต้องมีข้อมูลทุกจังหวัดเหมือนในบทความนี้ เพียงแต่ใช้แนว
ทางการวิเคราะห์ลักษณะเดียวกันเพื่อพิจารณาความน่าสนใจของคู่เทียบ 2 พื้นท่ี ซึ่งจะเป็นระดับ
จังหวัด รวมถึงคู่เทียบท่ีเป็นหน่วยงานรัฐได้อีกด้วย

บทความในส่วนนี้จะแนะน าวิธีการเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ระดับพื้นท่ีด้วยตัวเองโดยสังเขป โดยสมมุติว่า
ผู้ประกอบการสนใจท่ีจะเข้าร่วมประกวดราคา e-bidding ในงานจ้างก่อสร้างถนนของกรมทางหลวง
ชนบท กระทรวงคมนาคม เปรียบเทียบพื้นท่ีจังหวัดกระบี่ และจังหวัดพัทลุง และสนใจโครงการมูลค่า
ระหว่าง 5-10 ล้านบาท

วิเคราะห์ระดับพื้นที่ด้วยตัวเอง

SECTION | 03

แบบ DIY
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เก็บข้อมูลอย่างไร?

เข้าเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และกรอกข้อมูลตามท่ีผู้ประกอบการสนใจ พร้อม
ก าหนดช่วงเวลาที่ต้องการค้นหาข้อมูล ดังในรูปด้านล่าง

ขั้นตอนท่ี 1: 

รูปที7่: การระบุข้อมูลความสนใจของผู้ประกอบการบนเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

ซึ่งจะพบว่ามีจ านวน 11 โครงการท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีจังหวัดกระบี่ในปี 2561 ก่อนจบปีงบประมาณใน
เดือนกันยายน 3

3หน่วยงานทางหลวงชนบทที่ตั้งอยู่ในจังหวัดกระบี่มี 2 หน่วยงาน และมีทั้งหมด 16 โครงการ แต่โครงการที่มีการก่อสร้างในพื้นที่
จังหวัดกระบี่มี 11 โครงการ
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ขั้นตอนท่ี 2: 

ในแต่ละโครงการ ผู้ประกอบการจะต้องเข้าไปเก็บข้อมูลอย่างน้อย 4 รายการด้วยกัน

รายการท่ี 1 คือ จ านวนผู้ขอรับ/ซื้อเอกสารการประกวดราคา ซึ่งอยู่ในรายการ
ประกาศล าดับท่ี 5 ตามรูปด้านล่าง

รายการท่ี 2 คือ จ านวนผู้ย่ืนเอกสารเสนอราคา ซึ่งอยู่ในรายการประกาศล าดับท่ี 6 
ตามรูปด้านล่าง

รายการท่ี 3 คือ ราคากลาง ซึ่งอยู่ในรายการประกาศล าดับท่ี 2 ตามรูปด้านล่าง

รายการท่ี 4  คือ ราคาท่ีชนะการประมูล ซึ่งอยู่ในรายการประกาศล าดับท่ี 8 ตามรูป
ด้านล่าง

รูปที่ 8: รายละเอียดของแต่ละโครงการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่จ าเป็นท่ีต้องจัดเก็บเพื่อน ามาวิเคราะห์

ที่มา: www.gprocurement.go.th
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ขั้นตอนท่ี 3: 

น าข้อมูลท่ีเก็บได้มาใส่ตารางเพื่อค านวนหามูลค่าโครงการท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นในช่วงเวลาท่ี
เลือกโดยการรวมมูลค่าโครงการในช่องราคากลางเข้าด้วยกัน ซึ่งจะได้ว่า 11 โครงการนี้มี
มูลค่ารวม 96.5 ล้านบาท และค านวนส่วนต่างจากราคากลางในแต่ละโครงการเพื่อหา
ค่าเฉลี่ย ซึ่งจะได้ว่าราคาที่ชนะการประกวดราคาจะต่ ากว่าราคากลางเฉลี่ย 35% (รูปท่ี9)

รูปที่ 9: การน าข้อมูลมาใส่ตารางเพื่อท าการวิเคราะห์

ขั้นตอนท่ี 4: 

ท าขั้นตอน 1-3 แต่เปลี่ยนช่วงเวลาย้อนหลังไป 1 ปี ในตัวอย่างนี้คือ มกราคม ถึง กันยายน 
2560 เพื่อหาจ านวนโครงการและมูลค่าโครงการรวม ซึ่งจะได้ว่ามี 8 โครงการ มูลค่ารวม 
54.5 ล้านบาท ดังน้ัน จ านวนโครงการเพิ่มขึ้นจาก 8 เป็น 11 โครงการหรือคิดเป็นอัตราการ
เติบโต 37.5% ในส่วนของมูลค่าโครงการรวมเติบโต 77% 

โครงการ ขอรับ/ซือ้เอกสาร (ราย) ยืน่เอกสาร (ราย) ราคากลาง (บาท) ราคาทีช่นะ (บาท) สว่นตา่งจากราคากลาง (%)

1 15 5 9,701,888 5,330,000 -45.1%

2 17 4 9,702,567 5,100,000 -47.4%

3 15 4 7,502,329 3,990,000 -46.8%

4 13 4 9,704,982 5,300,000 -45.4%

5 18 7 9,700,168 5,210,000 -46.3%

6 5 1 8,700,661 8,180,000 -6.0%

7 6 3 6,600,000 6,300,000 -4.5%

8 17 9 8,200,000 4,910,000 -40.1%

9 16 7 9,500,000 5,970,000 -37.2%

10 14 4 7,800,000 5,350,000 -31.4%

11 25 9 9,415,661 5,960,000 -36.7%

มค-กย 2561

รวมจ านวนโครงการ 11

รวมมลูคา่โครงการ 96,528,256

สว่นตา่งจากราคากลาง -35.2%

ที่มา: วิเคราะห์โดย Krungthai Macro Research จากข้อมูลใน www.gprocurement.go.th
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ขั้นตอนท่ี 5: 

จากผลการวิเคราะห์ข้างต้น อาจต้ังข้อสันนิษฐานได้ว่า (1) การแข่งขันในการเข้าร่วมประมูลงานจาก
กรมทางหลวงชนบทในจังหวัดกระบ่ีมีความเข้มข้นมากกว่าจังหวัดพัทลุง ตามส่วนต่างจากราคากลางท่ี
ค่อนข้างกว้าง5 และ (2) งานของกรมทางหลวงชนบทจังหวัดกระบี่มีแนวโน้มท่ีจะมีงานเพิ่มขึ้น
มากกว่าทั้งจ านวนโครงการและเม็ดเงิน

โดยสรุป ด้วย 5 ขั้นตอนนี้ ผู้ประกอบการสามารถน ามาใช้ในการหา insight เก่ียวกับภาวะตลาด
งานภาครัฐในพื้นที่ที่สนใจได้ แม้การเตรียมข้อมูลอาจใช้เวลาอยู่บ้างแต่ผลการวิเคราะห์จะเป็น
ประโยชน์ส าหรับการวางกลยุทธ์ในการแข่งขันประกวดราคางานภาครัฐในคร้ังต่อไป

4จังหวัดพัทลุงมีถึง 8 โครงการในช่วง 1 ปีก่อนหน้าเนื่องจากมี 5 โครงการที่เป็นการบ ารุงรักษาหลังจากเกิดภัยพิบัติ หากไม่นับปัจจัย
พิเศษนี้จังหวัดพัทลุงจะมี 3 โครงการ ซึ่งการค านวนอัตราการเติบโตของจ านวนโครงการและมูลค่ารวมคิดจาก 3 โครงการนี้
5ข้อมูลยังบอกด้วยว่าจ านวนรายผู้ยื่นเอกสารเข้าแข่งขันประกวดราคาในแต่ละโครงการของจังหวัดกระบี่มีมากกว่าของจังหวัดพัทลุง

ท าขั้นตอน 1-4 ส าหรับอีก 1 พื้นที่ท่ีต้องการเปรียบเทียบด้วย คือจังหวัดพัทลุงใน
ตัวอย่างนี้ ซึ่งจังหวัดพัทลุงมี 4 โครงการในช่วง มกราคม ถึง กันยายน 2561 ราคาท่ี
ชนะการประกวดราคาจะต่ ากว่าราคากลางเฉลี่ย 0.3% ส่วนอัตราการเติบโตของจ านวน
โครงการและมูลค่ารวมอยู่ท่ี 33.3% และ 11% ตามล าดับ4
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