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Foreword >>
ในแต่ละปี หน่วยงานรัฐไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครอง
ท้องถิ่น มหาวิทยาลัย และอื่นๆ เกือบ 9 หมื่นหน่วยงานทั่วประเทศทาการจัดซื้อจัด
จ้ า งผ่ า นระบบการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Government
Procurement: e-GP) นามาซึ่งโอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบการจานวนมากที่
สามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ความต้ อ งการของหน่ ว ยงานรั ฐ ผ่ า นเว็ บ ไซต์ ก ลาง
www.gprocurement.go.th ได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างผ่าน
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-bidding โดยในปีงบประมาณ 2561 มี
จานวนโครงการกว่า 9 หมื่นโครงการ มูลค่ารวมกว่า 5 แสนล้านบาท ได้รับการจัดซื้อ
จัดจ้างผ่าน e-bidding หรือราวครึ่งหนึ่งของ e-GP ทั้งหมด
แต่การที่ข้อมูลความต้องการของหน่วยงานรัฐเข้าถึงได้ง่าย ย่อมหมายถึงการ
แข่งขันที่เข้มข้นขึ้นเช่นกัน ผู้ประกอบการจะทราบได้อย่างไรว่าพื้นที่ที่เคยเข้าร่วม
ประกวดราคา e-bidding เป็นประจานั้น มีระดับการแข่งขันมากน้อยเพียงไร หรือมี
พื้นที่อื่นที่น่าสนใจกว่าหรือไม่
บทความนี้นาเสนอแนวทางการวิเคราะห์ภาวะตลาดงานภาครัฐในระดับพื้นที่
โดยใช้ ข้ อ มู ล ผลการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งผ่ า น e-bidding ในอดี ต ที่ ป ระกาศในเว็ บ ไซต์
www.gprocurement.go.th ส าหรั บระดับ การแข่ งขั น สามารถวั ดได้จากส่ ว นต่า ง
ระหว่างราคากลางกับราคาที่ชนะการประกวดราคา โดยส่วนต่างที่กว้างอาจบ่งบอก
ว่าระดับการแข่งขันในพื้นที่นั้นค่อนข้างสูง ส่วนหากต้องการทราบว่าพื้นที่นั้นเป็น
พื้นที่ที่น่าจะมีปริมาณงานมากหรือน้อยก็วัดได้จากอัตราการเติบโตของปริมาณงาน
หรือเม็ดเงินที่ลงไปในพื้นที่นั้นในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งอาจมีความสัมพันธ์กับปัจจัยเชิง
โครงสร้างของพื้นที่ เช่น แนวทางการบริหารขององค์กรปกครองท้องถิ่น หรือความ
เกี่ยวโยงของพื้นที่กับนโยบายภาพใหญ่ของประเทศ เป็นต้น
ในทางปฏิบัติ ผู้ประกอบการสามารถใช้แนวทางการวิเคราะห์ในบทความนี้
เพื่อพิจารณาความน่าสนใจของคู่เทียบที่เป็นพื้นที่ระดับจังหวัด รวมถึงคู่เทียบที่เป็น
หน่วยงานรัฐได้อีกด้วย แม้การเตรียมข้อมูลอาจใช้เวลาอยู่บ้าง แต่ผลการวิเคราะห์จะ
เป็นประโยชน์สาหรับการวางกลยุทธ์ในการแข่งขันประกวดราคางานภาครัฐในครั้ง
ต่อไป

เผยแพร่: กุมภาพันธ์ 2019
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.
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SECTION | 01
โอกาสทางธุรกิจจากงานภาครัฐ
มีงานอะไรบ้าง? เป็นงานที่ SMEs ทาได้ด้วยหรือรายใหญ่ทาได้เท่านั้น?
การแข่งขันเป็นอย่างไร?
ในแต่ละปี หน่วยงานรัฐไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัย
และอื่นๆ เกือบ 9หมื่นหน่วยงานทั่วประเทศทาการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
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 ตามด้วยการจ้างทาของหรือจ้างเหมาบริการ 19% ที่เหลือเป็นการเช่าหรือจ้าง
อื่นๆ หากพิจารณาดูตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จะพบว่าส่วนใหญ่ทาผ่านวิธี e-bidding (49%) และ
วิธีเฉพาะเจาะจง (40%) ในขณะที่การจัดซื้อจัดจ้างผ่านวิธีคัดเลือก สอบราคา จ้างที่ปรึกษา และ
e-market เป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้น
รูปที่ 1: ผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จาแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างที่ปรึกษา

สอบราคา

1%

1%

e-market
0%

คัดเลือก
9%

e-bidding
49%

เฉพาะเจาะจง
40%

มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างรวม 1.098 ล้านล้านบาท
ที่มา : รายงานภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (www.gprocurement.go.th)
หมายเหตุ : ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
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เป็นงานที่ SMEs ทาได้หรือรายใหญ่ทาได้เท่านั้น?
งานส่วนใหญ่เป็นขนาดที่ SMEs ทาได้ เห็นได้ชัดว่าหน่วยงานรัฐใช้การจัดซื้อจัดจ้างผ่านวิธี
e-bidding และวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นช่องทางหลัก โดยสาหรับวิธี e-bidding ในปีงบประมาณ
2561 มีจานวนโครงการกว่า 9 หมื่นโครงการ หรือคิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยประมาณ 6 ล้านบาทต่อ
โครงการ ส่วนวิธีเฉพาะเจาะจงมีจานวนโครงการกว่า 4.7 ล้านโครงการหรือคิดเป็นมูลค่าเฉลี่ย
ประมาณ 8.6 หมื่นบาทต่อโครงการ ซึ่งแน่นอนว่าเป็นขนาดงานที่ SMEsสามารถเข้ามามีส่วนร่วม
ได้
นอกจากนี้ การเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ประกาศเชิ ญ ชวนและเข้ า ร่ ว มในการประกวดยั ง ท าได้ ง่ า ย
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 ได้อย่างเท่าเทียมกัน และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างแบบ e-biddingยังช่วย
ให้ SMEs เข้า มามีส่ ว นร่ ว มในการประกวดราคาได้ง่า ยด้ว ย แต่ การที่ข้อมู ล ความต้อ งการของ
หน่วยงานรัฐเข้าถึงได้ง่าย ย่อมหมายถึงการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นเช่นกัน

การแข่งขันเป็นอย่างไร?
เป็น การยากที่ จ ะทราบถึงภาวะการแข่งขั น ในระดับพื้น ที่ หรื อในระดับ โครงการ จากข้อมู ล
ประกาศเชิญชวนให้เข้าร่วมประกวดราคาผ่านวิธี e-bidding ผู้ประกอบการจะยังไม่ทราบว่ามี
ผู้เข้าร่วมประกวดราคากี่ราย และแน่นอนว่าจะไม่ทราบว่าจะมีการแข่งขันด้านราคารุนแรงหรือไม่
หากผู้ประกอบการเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ที่เพิ่งเข้าสู่การรับงานของหน่วยงานรัฐ หรือเป็นผู้เล่นหน้า
ใหม่ในพื้นที่อาจเสียเปรียบผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์มากกว่า

อย่างไรก็ดี ข้อมูลผลการประกวดราคาผ่านวิธี e-bidding ในอดีตสามารถนามาวิเคราะห์เพื่อ
หา insight ได้ ข้อดีที่สาคัญของเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th คือ การประกาศข้อมูล
ที่ร อบด้านเกี่ย วกับ การประกวดราคาที่ส าเร็จแล้ ว เช่น หน่ว ยงานที่ท าการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ตั้ ง
จานวนผู้เสนอราคา ราคากลาง และราคาที่ชนะการเสนอราคา เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถ
นามาวิเคราะห์เพื่อวางกลยุทธ์ในการเข้าร่วมประกวดราคา อาทิ การกาหนดพื้นที่ที่น่าจะเข้าร่วม
ประกวดราคา ประเภทของโครงการ หรือการเสนอราคาได้
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SECTION | 02
วิเคราะห์ภาวะตลาดงานภาครัฐ:
ที่ไหนมีงาน? ที่ไหนแข่งขันสูง?
“ไปประมู ล งานที่ ไ หนดี ?” ค าถามนี้ ค งเป็ น ค าถามหนึ่ ง ที่ อ ยู่ ใ นความคิ ด ของ
ผู้ประกอบการหลายๆ รายที่ต้องการเข้าร่วมประกวดราคาเพื่อรับ งานจากภาครัฐ ผู้ประกอบการ
อาจพอคาดคะเนได้ว่าในพื้นที่ของตัวจะมีจานวนโครงการมากน้อยเพียงใด แต่คงไม่ง่ายนักหากต้อง
คาดคะเนว่าพื้นที่อื่นจะมีงานมากกว่าหรือไม่ นอกจากนี้ การเข้าไปในพื้นที่ที่แม้จะรู้ว่ามีงานเยอะ
กว่า แต่คงยากที่จะทราบถึงระดับการแข่งขัน และโอกาสที่จะชนะการประกวดราคาในพื้นที่นั้น

บทความในส่ ว นนี้ จ ะน าข้ อ มู ล การประกวดราคา e-bidding ได้ ผู้ ช นะแล้ ว จากเว็ บ ไซต์
www.gprocurement.go.th มาจั ดเก็บอย่างเป็นระบบและเสนอแนวทางการวิเคราะห์เพื่อหา
insight ที่เป็ นประโยชน์ โดยจะใช้ข้อมูล โครงการประเภท “จ้างก่อสร้าง” ของกรมทางหลวง
ในช่วงปี 2559-2560 มาเป็นตัวอย่าง
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ที่ไหนมีงาน?
การรู้ว่าที่ไหนมีงานจะช่วยเพิ่มโอกาสการได้งานและประหยัดต้นทุน สาหรับงานที่มีต้นทุนในการ
เคลื่อนย้ายอุปกรณ์และแรงงานสูงอย่างเช่นงานก่อสร้าง การที่ผู้ประกอบการสามารถปักหลักในพื้นที่ที่
มีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องนอกจากจะดีต่อด้านรายได้แล้ว ยังช่วยลดต้นทุนอีกด้วย ซึ่งจะยิ่งช่วยให้
สามารถแข่งขันด้านราคาได้ดียิ่งขึ้น
ใช้อัตราการเติบของปริมาณงานหรือเม็ดเงินที่ลงไปในพื้นที่นั้นในช่วงที่ผ่านมาเป็นตัวชี้วัด แม้จะ
เป็นข้อมูลจากโครงการที่ได้เกิดขึ้นไปแล้ว แต่การที่พื้นที่ใดมีอัตราการเติบโตของงบประมาณและ
จานวนโครงการที่ดีอาจเป็นไปได้ว่าในระยะข้างหน้าจะยังมีโอกาสทางธุรกิจที่ดีด้วย ไม่ว่าจากเหตุผล
ด้านการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง (Structural change) ของพื้นที่ เช่น พื้นที่ที่ได้รับความสาคัญมาก
ขึ้นเนื่องจากมีความเกี่ยวโยงกับนโยบายภาพใหญ่ของประเทศ ทาให้น่าจะมีโครงการใหม่ต่อเนื่อง และ
แนวทางการบริหารพื้นที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นชุดปัจจุบัน เป็นต้น หรือเหตุผลจากลักษณะของ
โครงการ เช่น การก่อสร้างที่แล้วเสร็จไปแล้วก็อาจนามาซึ่งงบประมาณการบารุงรักษาต่อไป เป็นต้น
จากการใช้ข้อมูลโครงการประเภท “จ้างก่อสร้าง” ของกรมทางหลวง ในช่วงปี 2559-2560 มาเป็น
ตัวอย่าง รูปที่ 2 แสดงอัตราการเติบโตของเม็ดเงินงบประมาณที่ลงไปในพื้นที่ระดับจังหวัด ส่วนรูปที่ 3
แสดงอัตราการเติบโตของจานวนโครงการในพื้นที่ระดับจังหวัด
รูปที่ 2: อัตราการเติบโตของเม็ดเงินงบประมาณการจ้างก่อสร้างของกรมทางหลวงที่ลงไปในพื้นที่ระดับจังหวัด
ช่วงปี 2559-2560

> 50%
25% - 50%
0% - 25%
-25% - 0%
< -25%
ที่มา: วิเคราะห์โดย Krungthai Macro Research จากข้อมูลใน www.gprocurement.go.th
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แม้พื้นที่จะอยู่ติดกันแต่ก็มีความแตกต่างกันในเรื่องการเติบโตของมูลค่างบและจานวนโครงการ
ค่อนข้างสูง โดยช่วงของอัตราการเติบโตของมูลค่างบประมาณจ้างก่อสร้างอยู่ ที่-82% ถึง +220%
และมีค่ามัธยฐาน (Median) และค่าเฉลี่ย ที่ -2% และ 15% ตามลาดับ ในขณะที่ช่วงของอัตราการ
เติบโตของจานวนโครงการอยู่ที่ -87% ถึง 175% และมีค่ามัธยฐานและค่าเฉลี่ยที่ -10% และ1.8%
ตามลาดับ ไม่ว่าเราจะพิจารณาพื้นที่ใดเป็นพื้นที่ตั้งต้น ก็จะพบว่าพื้นที่ใกล้เคียงรอบๆล้วนมีอัตราการ
เติบด้านงบประมาณและจานวนโครงการแตกต่างกัน ดังนั้น การเข้าร่วมประมูลงานภาครัฐเพียงพื้นที่
เดียวอาจไม่ใช่ความคิดที่ดีนัก เนื่องจากเราอาจพบพื้นที่ที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจกว่าได้
รูปที่ 3: อัตราการเติบโตของจานวนโครงการการจ้างก่อสร้างของกรมทางหลวงที่ลงไปในพื้นที่ระดับจังหวัด ช่วงปี
2559-2560

> 50%
25% - 50%
0% - 25%
-25% - 0%
< -25%
ที่มา: วิเคราะห์โดย Krungthai Macro Research จากข้อมูลใน www.gprocurement.go.th
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การนาทั้งมิติของจานวนโครงการและเม็ดเงินงบประมาณมาพิจารณาพร้อมกันทาให้ภาพที่ชัดเจน
ขึ้ น อี ก โดยเราจะได้ ค่ า ระดั บ การเติ บ โต 4 ระดั บ จากตั ว แปร 2x2 มิ ติ คื อ เติ บ โตด้ า นเม็ ด เงิ น
งบประมาณ หรือไม่มีการเติบโต และเติบโตด้านจานวนโครงการ หรือไม่มีการเติบโต จากรูปที่ 4 พื้นที่
สีเข้มแสดงถึงพื้นที่ที่มีทั้งการเติบโตของการก่อสร้างของกรมทางหลวงในทั้งสองมิติ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ SMEs
หน้าใหม่น่าจะมีโอกาสทางธุรกิจมากที่สุด สาหรับพื้นที่ สีน้าเงินเข้มรองลงมา แม้ว่าจะมีงบประมาณ
ก่อสร้างลดลง แต่จานวนโครงการที่มากขึ้น ก็อาจเป็นโอกาสสาหรับผู้ประกอบการสาหรับ SMEs หน้า
ใหม่อยู่ ในขณะทีส่ ีฟ้าคือพื้นที่ที่มีการเติบโตแต่เพียงมูลค่าโครงการ และพื้นที่สีขาวคือพื้นที่ที่ไม่พบการ
เติบโตของงบประมาณและจานวนโครงการ
แม้จะพิจารณาการเติบโตทั้งสองมิติพร้อมกัน เราก็ยังคงพบว่าความแตกต่างระหว่างพื้นที่ใกล้เคียงกัน
ยังมีให้เห็นอยู่พอสมควร ซึ่งคล้ายคลึงกับผลลัพธ์ของรูปที่ 2 และ 4
รูปที่ 4: การเติบโตของจานวนโครงการ และงบประมาณการจ้างก่อสร้างของกรมทางหลวงที่ลงไปในพื้นที่ระดับ
จังหวัด ช่วงปี 2559-2560

เพิ่มขึ้นทั้งงบฯและจานวนโครงการ
งบฯลดลง แต่จานวนโครงการเพิ่มขึ้น

งบฯเพิ่มขึ้น แต่จานวนโครงการลดลง
ลดลงทั้งงบฯและจานวนโครงการ
ที่มา: วิเคราะห์โดย Krungthai Macro Research จากข้อมูลใน www.gprocurement.go.th
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ที่ไหนแข่งขันสูง?
ใช้ส่วนต่างระหว่างราคากลางกับราคาที่ชนะการประกวดราคาในพื้นที่เป็นตัวชี้วัด วิธีประกวดราคา
e-bidding นั้น ผู้ประกอบการที่เสนอราคาที่ต่ากว่าราคากลางที่หน่วยงานของรัฐตั้งไว้มากที่สุดจะเป็น
ผู้ได้รับงานจากภาครัฐ ไป1 ซึ่งส่วนต่างราคาที่กว้าง (ราคาที่ชนะการประกวดราคาต่ากว่าราคากลาง
มาก) อาจบ่งบอกว่ามีระดับการแข่งขันที่สูงได้ตามทฤษฎีการประมูล เพราะผู้ประกอบการแข่งกันลด
ส่วนกาไรของตนเพื่อให้ได้งาน ทั้งนี้ การแข่งขันนี้อาจขึ้นอยู่กับจานวนผู้เข้าร่วมประมูลหรือไม่ก็ได้
จากการใช้ข้อมูลโครงการประเภท “จ้างก่อสร้าง” ของกรมทางหลวง ในช่วงปี 2559-2560 มาเป็น
ตัวอย่าง โดยพิจารณาโครงการมูลค่า 5-10 ล้านบาท ซึ่งเป็นขนาดที่อยู่ในความสามารถของ SMEs
รูปที่ 5 แสดงส่วนต่างระหว่างราคากลางและราคาที่ชนะการประกวดราคาในพื้นที่ระดับจังหวัด โดย
ค่าเฉลี่ยของส่วนต่างราคาอยู่ที่ 5.7%
รูปที่ 5: ค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่างราคากลางและราคาที่ชนะการประกวดราคาการจ้างก่อสร้างมูลค่า 5-10 ล้าน
ของกรมทางหลวงในพื้นที่ระดับจังหวัด ในปี 2560

> 8%
6% - 8%
4% - 6%
2% - 4%
0% - 2%
ที่มา: วิเคราะห์โดย Krungthai Macro Research จากข้อมูลใน www.gprocurement.go.th
หมายเหตุ: สีเข้มคือพื้นที่ที่มีส่วนต่างราคาน้อย ซึ่งบอกเป็นนัยถึงการแข่งขันที่ไม่สูงนัก ในขณะที่พื้นที่สีอ่อน จนถึงขาว คือพื้นที่ที่มี
ส่วนต่างของราคามากขึ้นตามลาดับ
1ราคากลางมักกาหนดมาจาก

เกณฑ์ราคากลางของภาครัฐ จากราคาที่เคยใช้ในอดีต การสอบถามราคาที่เหมาะสมจากภาคเอกชน
เป็นต้น ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าผู้ประกอบการที่ให้ราคาต่าทีส่ ุดจะได้รับงานเสมอไป เนื่องจากคะแนนรวมที่ภาครัฐพิจารณายังขึ้นอยู่
กับ Tier ของผู้ประกอบการด้วย ซึ่ง Tier มักวัดจากความน่าเชื่อถือ ประสบการณ์ที่เคยรับงานภาครัฐ ฯลฯ
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ใช้ส่วนแบ่งตลาดของผู้ประกอบการ 10 อันดับแรกที่ประมูลงานได้มากที่สุดในพื้นที่เป็น ตัวชี้วัดการ
แข่ ง ขั น ได้ เ ช่ น กั น หากพื้ น ที่ นั้ น มี ส่ ว นแบ่ ง การตลาดของผู้ ป ระกอบการ 10 อั น ดั บ แรก (top10
winners) น้อย แปลว่าในพื้นที่นั้นมีผู้ประกอบการจานวนมากรายที่ประมูลงานได้ ซึ่งอาจบ่งบอกว่าใน
พื้นที่มีจานวนผู้ประกอบการที่มีศักยภาพค่อนข้างเยอะ และมีระดับการแข่งขันที่สูง 2 รูปที่ 6 แสดงส่วน
แบ่งตลาดของ ผู้ประกอบการ 10 อันดับแรกในพื้นที่ระดับจังหวัด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 61%
ไม่ว่าจะวัดการแข่งขันด้วยวิธีใด ภาวะการแข่งขันในแต่ละพื้นที่ ก็แตกต่างกันพอสมควร สีที่เข้มใน
ทั้งรูปที่ 5 และ 6 สื่อถึงภาวะการแข่งขันที่ไม่มากนัก ผลลัพธ์จากรูปทั้งสอง ช่วยยืนยันอีกครั้งว่า แม้จะ
เป็นพื้นที่ใกล้เคียงกัน ก็มีความแตกต่างด้านระดับการแข่งขันและโอกาสทางธุรกิจพอสมควร ซึ่งยิ่งทาให้
การรับงานโดยเน้นเพียงแค่พื้นที่เดียว อาจไม่ใช่กลยุทธ์ทางธุรกิจที่ดีนัก
รูปที่ 6: ส่วนแบ่งตลาดของผู้ประกอบการ 10 อันดับแรกที่ชนะการประกวดราคาการจ้างก่อสร้างของกรมทาง
หลวงในพื้นที่ระดับจังหวัด ในปี 2560

> 80%
60% - 80%
40% - 60%
20% - 40%
0% - 20%
ที่มา: วิเคราะห์โดย Krungthai Macro Research จากข้อมูลใน www.gprocurement.go.th
หมายเหตุ: สีเข้ม สื่อถึงส่วนแบ่งการตลาดของ Top-10 winner ที่น้อย ซึ่งอาจสื่อถึงการแข่งขันที่มาก ในขณะที่สีอ่อนแสดงถึงการ
แข่งขันที่ลดหลั่นกันลงมา

2อย่างไรก็ดี

การที่ผู้ประกอบการ 10 อันดับแรกมีส่วนแบ่งตลาดในพื้นที่น้อย อาจสื่อได้ว่าเป็นตลาดที่ไม่มี dominant players
ชัดเจน ซึ่งอาจเป็นโอกาสของผู้เล่นรายใหม่ที่จะเข้าไปก็เป็นได้ การแปลผลจึงอาจมีความคลุมเครืออยู่บ้าง
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SECTION | 03
วิเคราะห์ระดับพื้นที่ด้วยตัวเอง

แบบ DIY

ในทางปฏิบัติ ผู้ประกอบการไม่มีความจาเป็นต้องมีข้อมูลทุกจังหวัดเหมือนในบทความนี้ เพียงแต่ใช้แนว
ทางการวิเคราะห์ลั กษณะเดียวกัน เพื่ อพิ จารณาความน่าสนใจของคู่ เทียบ 2 พื้ นที่ ซึ่ งจะเป็นระดั บ
จังหวัด รวมถึงคู่เทียบที่เป็นหน่วยงานรัฐได้อีกด้วย
บทความในส่วนนี้จะแนะนาวิธีการเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ระดับพื้นที่ด้วยตัวเองโดยสังเขป โดยสมมุติว่า
ผู้ประกอบการสนใจที่จะเข้าร่วมประกวดราคา e-bidding ในงานจ้างก่อสร้างถนนของกรมทางหลวง
ชนบท กระทรวงคมนาคม เปรียบเทียบพื้นที่จังหวัดกระบี่ และจังหวัดพัทลุง และสนใจโครงการมูลค่า
ระหว่าง 5-10 ล้านบาท

15

Krungthai Macro Research

เก็บข้อมูลอย่างไร?
ขั้นตอนที่ 1:
เข้าเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และกรอกข้อมูลตามที่ผู้ประกอบการสนใจ พร้อม
กาหนดช่วงเวลาที่ต้องการค้นหาข้อมูล ดังในรูปด้านล่าง
รูปที7่ : การระบุข้อมูลความสนใจของผู้ประกอบการบนเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

ซึ่งจะพบว่ามีจานวน 11 โครงการที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดกระบี่ในปี 2561 ก่อนจบปีงบประมาณใน
เดือนกันยายน 3

3หน่วยงานทางหลวงชนบทที่ตั้งอยู่ในจังหวัดกระบี่มี

จังหวัดกระบี่มี 11 โครงการ

2 หน่วยงาน และมีทั้งหมด 16 โครงการ แต่โครงการที่มีการก่อสร้างในพื้นที่
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ขั้นตอนที่ 2:
ในแต่ละโครงการ ผู้ประกอบการจะต้องเข้าไปเก็บข้อมูลอย่างน้อย 4 รายการด้วยกัน
รายการที่ 1 คือ จานวนผู้ขอรับ/ซื้อเอกสารการประกวดราคา ซึ่งอยู่ในรายการ
ประกาศลาดับที่ 5 ตามรูปด้านล่าง
รายการที่ 2 คือ จานวนผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา ซึ่งอยู่ในรายการประกาศลาดับที่ 6
ตามรูปด้านล่าง
รายการที่ 3 คือ ราคากลาง ซึ่งอยู่ในรายการประกาศลาดับที่ 2 ตามรูปด้านล่าง
รายการที่ 4 คือ ราคาที่ชนะการประมูล ซึ่งอยู่ในรายการประกาศลาดับที่ 8 ตามรูป
ด้านล่าง

รูปที่ 8: รายละเอียดของแต่ละโครงการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่จาเป็นที่ต้องจัดเก็บเพื่อนามาวิเคราะห์

ที่มา: www.gprocurement.go.th
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ขั้นตอนที่ 3:
นาข้อมูลที่เก็บได้มาใส่ตารางเพื่อคานวนหามูลค่าโครงการทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่
เลือกโดยการรวมมูลค่าโครงการในช่องราคากลางเข้าด้วยกัน ซึ่งจะได้ว่า 11 โครงการนี้มี
มูลค่ารวม 96.5 ล้านบาท และคานวนส่วนต่างจากราคากลางในแต่ละโครงการเพื่อหา
ค่าเฉลี่ย ซึ่งจะได้ว่าราคาที่ชนะการประกวดราคาจะต่ากว่าราคากลางเฉลี่ย 35% (รูปที่9)

รูปที่ 9: การนาข้อมูลมาใส่ตารางเพื่อทาการวิเคราะห์
โครงการ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

้ เอกสาร (ราย)
ขอรับ/ซือ
15
17
15
13
18
5
6
17
16
14
25

ยืน
่ เอกสาร (ราย)
5
4
4
4
7
1
3
9
7
4
9

ราคากลาง (บาท)
9,701,888
9,702,567
7,502,329
9,704,982
9,700,168
8,700,661
6,600,000
8,200,000
9,500,000
7,800,000
9,415,661

ราคาทีช
่ นะ (บาท)
5,330,000
5,100,000
3,990,000
5,300,000
5,210,000
8,180,000
6,300,000
4,910,000
5,970,000
5,350,000
5,960,000

ส่วนต่างจากราคากลาง (%)
-45.1%
-47.4%
-46.8%
-45.4%
-46.3%
-6.0%
-4.5%
-40.1%
-37.2%
-31.4%
-36.7%

มค-กย 2561
รวมจานวนโครงการ
รวมมูลค่าโครงการ
ส่วนต่างจากราคากลาง

11
96,528,256
-35.2%

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

ขั้นตอนที่ 4:
ทาขั้นตอน 1-3 แต่เปลี่ยนช่วงเวลาย้อนหลังไป 1 ปี ในตัวอย่างนี้คือ มกราคม ถึง กันยายน
2560 เพื่อหาจานวนโครงการและมูลค่าโครงการรวม ซึ่งจะได้ว่ามี 8 โครงการ มูลค่ารวม
54.5 ล้านบาท ดังนั้น จานวนโครงการเพิ่มขึ้นจาก 8 เป็น 11 โครงการหรือคิดเป็นอัตราการ
เติบโต 37.5% ในส่วนของมูลค่าโครงการรวมเติบโต 77%
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ขั้นตอนที่ 5:
ทาขั้นตอน 1-4 สาหรับอีก 1 พื้นที่ที่ต้องการเปรียบเทียบด้วย คือจังหวัด พัทลุงใน
ตัวอย่างนี้ ซึ่งจังหวัดพัทลุงมี 4 โครงการในช่วง มกราคม ถึง กันยายน 2561 ราคาที่
ชนะการประกวดราคาจะต่ากว่าราคากลางเฉลี่ย 0.3% ส่วนอัตราการเติบโตของจานวน
โครงการและมูลค่ารวมอยู่ที่ 33.3% และ 11% ตามลาดับ4

จากผลการวิเคราะห์ข้างต้น อาจตั้งข้อสันนิษฐานได้ว่า (1) การแข่งขันในการเข้าร่วมประมูลงานจาก
กรมทางหลวงชนบทในจังหวัดกระบี่มีความเข้มข้นมากกว่าจังหวัดพัทลุง ตามส่วนต่างจากราคากลางที่
ค่ อ นข้ า งกว้า ง 5 และ (2) งานของกรมทางหลวงชนบทจัง หวัดกระบี่มี แ นวโน้ม ที่ จะมี ง านเพิ่ ม ขึ้ น
มากกว่าทั้งจานวนโครงการและเม็ดเงิน
โดยสรุป ด้วย 5 ขั้นตอนนี้ ผู้ประกอบการสามารถนามาใช้ในการหา insight เกี่ยวกับภาวะตลาด
งานภาครัฐในพื้นที่ที่สนใจได้ แม้การเตรียมข้อมูลอาจใช้เวลาอยู่บ้างแต่ผลการวิเคราะห์จะเป็น
ประโยชน์สาหรับการวางกลยุทธ์ในการแข่งขันประกวดราคางานภาครัฐในครั้งต่อไป

4จังหวัดพัทลุงมีถึง

8 โครงการในช่วง 1 ปีก่อนหน้าเนื่องจากมี 5 โครงการที่เป็นการบารุงรักษาหลังจากเกิดภัยพิบัติ หากไม่นับปัจจัย
พิเศษนี้จังหวัดพัทลุงจะมี 3 โครงการ ซึ่งการคานวนอัตราการเติบโตของจานวนโครงการและมูลค่ารวมคิดจาก 3 โครงการนี้
5ข้อมูลยังบอกด้วยว่าจานวนรายผู้ยื่นเอกสารเข้าแข่งขันประกวดราคาในแต่ละโครงการของจังหวัดกระบี่มีมากกว่าของจังหวัดพัทลุง
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ดร. กิตติพงษ์ มีประสบการณ์ทางานวิจัย เศรษฐศาสตร์ด้านการพัฒนา แรงงาน
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