
             
 

การสํารวจอุตสาหกรรมกอสราง พ.ศ. 

2557 นับเปนการสํารวจครั้งที่ 4 ซึ่งไดดําเนินการ

จัดทําทุก 5 ป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเก็บรวบรวม

ข อ มู ล พื้ น ฐ าน เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ป ร ะ กอ บ ก า ร

อุตสาหกรรมกอสราง ซึ่งเปนขอมูลที่สําคัญตอ

ภาครัฐในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

และวางแผนการลงทุน รวมทั้งการจางงานของ

ภาคเอกชน การสํ ารวจครั้ ง น้ี คุ ม รวมสถาน

ประกอบการกอสรางทุกแหงทั่วประเทศทีป่ระกอบ

กิจกรรมเกี่ยวกับการกอสรางอาคาร/สิ่งกอสราง 

งานวิศวกรรมโยธา และกิจกรรมการกอสราง

เฉพาะงาน ซึ่งอยูในหมวดใหญ   F ตามการจัด

ประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย       

ป 2552 (TSIC 2009) โดยเก็บรวบรวมขอมูล 

ในชวงเดือนมิถุนายน – กันยายน 2557 โดยการ

สุมตัวอยางจํานวน 3,466 แหง สําหรับขอมูลที่

นําเสนอในรายงานฉบับน้ีเปนผลของการดําเนิน

กิจการในรอบปที่ผานมา ระหวาง 1 มกราคม – 31 

ธันวาคม 2556 ของสถานประกอบการกอสรางที่ต้ังอยู 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สรุปไดดังน้ี 
 

11. . จํานวนสถานประกอบการกอสรางจํานวนสถานประกอบการกอสราง  
 สถานประกอบการอุตสาหกรรมกอสราง

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจํานวนทั้งสิ้ น 

12,826 แหง สวนใหญ (รอยละ 48.6) ดําเนิน

กิจการเกี่ยวกับการกอสรางอาคาร (การกอสรางใน

หมูยอยน้ี รวมถึงการกอสรางใหม การซอมแซม 

การตอเติมและดัดแปลง การประกอบช้ินสวน

อาคารหรือสิ่งกอสรางสําเร็จรูป) รองลงมา ไดแก 

การดําเนินการเกี่ยวกับการเตรียมสถานที่กอสราง  

รอยละ 35.4 การตกแตงอาคารใหเสร็จสมบูรณ  

รอยละ 5.3 และการติดต้ังระบบไฟฟา รอยละ 3.7

สําหรับการกอสรางนอกเหนือจากที่กลาวขางตน 

แต ล ะหมู ย อยมี สั ดส วน ตํ่ ากว า ร อยละ  3 . 0       

ของจํานวนสถานประกอบการกอสรางทั้งสิ้น  

แผนภูมิ 1 รอยละของสถานประกอบการกอสราง 

            ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จําแนกตามหมูยอย 

            อุตสาหกรรมกอสราง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมูยอย 4100  การกอสรางอาคาร 

หมูยอย 4220  การกอสรางโครงการสาธารณูปโภค 

หมูยอย 4312  การเตรียมสถานที่กอสราง 

หมูยอย 4321  การติดตั้งระบบไฟฟา 

หมูยอย 4329  การติดตั้งสิ่งกอสรางอ่ืนๆ 

หมูยอย 4330  การตกแตงอาคารใหเสร็จสมบูรณ 

    หมูยอยอ่ืนๆ ไดแก หมูยอย 4210 การกอสรางถนนและทาง 

รถไฟ หมูยอย 4290 การกอสรางโครงการ

วิศวกรรมโยธาอ่ืนๆ  หมูยอย 4311 การร้ือถอน 

หมูยอย 4322 การติดตั้งระบบประปา ระบบทํา

ความรอนและระบบปรับอากาศ และหมูยอย 

4390 กิจกรรมการกอสรางเฉพาะดานอ่ืนๆ 
 

22. . ขนาดของสถานประกอบการ ขนาดของสถานประกอบการ   
 สถานประกอบการสวนใหญ (รอยละ 75.9) 

เปนสถานประกอบการกอสรางที่มีคนทํางาน 1 – 5 

คนและคนทํางาน 6 – 10 คน มีรอยละ 17.9 

สําหรับสถานประกอบการที่มีคนทํางานมากกวา 10 

คนมีเพียงรอยละ 6.2 เทาน้ัน 

 หากพิจารณาตามหมูยอยอุตสาหกรรม

กอสราง พบวา สถานประกอบการเกือบทุกหมูยอย

อุตสาหกรรมกอสราง (มากกวารอยละ 50.0) 

เปนสถานประกอบการที่มีคนทํางาน 1 – 5 คน 

ยกเวน หมูยอยการกอสรางถนนและทางรถไฟ 

และหมูยอยการกอสรางโครงการวิศวกรรมโยธา

อื่นๆ 
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ตาราง 1  รอยละของสถานประกอบการกอสราง                 

            ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จําแนกตามขนาดของ 

สถานประกอบการ และหมูยอยอุตสาหกรรมกอสราง 
 

หมูยอย 

อุตสาหกรรมกอสราง 

รวม 1– 5 

คน 

6 – 10 

คน 

11 – 15 

คน 

16 – 20 

คน 

> 20 

คน 

รวม 100.0 75.9 17.9 3.7 0.9 1.6 

4100   การกอสรางอาคาร 100.0 58.7 31.8 5.9 1.4 2.2 

4210   การกอสรางถนนและ 

ทางรถไฟ 

100.0 24.8 22.1 22.1 8.9 22.1 

4220   การกอสรางโครงการ

สาธารณูปโภค 

100.0 91.0 7.1 1.6 - 0.3 

4290   การกอสรางโครงการ

วิศวกรรมโยธาอ่ืนๆ 

100.0 50.0 25.0 8.3 16.7 - 

4311   การรื้อถอน 100.0 72.7 18.2 9.1 - - 

4312   การเตรียมสถานท่ี

กอสราง 

100.0 96.8 2.9 0.2 - 0.1 

4321   การติดต้ังระบบไฟฟา 100.0 88.9 7.3 2.3 0.4 1.1 

4322   การติดต้ังระบบประปา 

ระบบทําความรอน  

และระบบปรบัอากาศ 

100.0 83.7 14.3 2.0 - - 

4329   การติดต้ังสิ่งกอสรางอ่ืน  ๆ 100.0 99.6 - 0.4 - - 

4330   การตกแตงอาคารให

เสร็จสมบูรณ 

100.0 88.3 7.4 2.8 0.6 0.9 

4390   กิจกรรมการกอสราง

เฉพาะดานอ่ืนๆ 

100.0 51.5 36.4 9.1 3.0 - 

  

33. . จํานวนคนทํางานและลูกจางจํานวนคนทํางานและลูกจาง  

ค น ทํ า ง า น ที่ ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น ส ถ า น

ประกอบการอุตสาหกรรมกอสรางในป 2556 มี

จํานวนทั้งสิ้นประมาณ 62,585 คน ในจํานวนน้ี

เปนลูกจางประมาณ 46,576 คน เมื่อจําแนก

ลูกจางตามประเภทหมูยอยอุตสาหกรรมกอสราง 

พบวา ลูกจางที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่

ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการกอสรางอาคาร มากที่สุด 

คือ 31,565 คนหรือคิดเปนรอยละ 67.8 รองลงมา

ปฏิบัติงานอยูในสถานประกอบการที่ดําเนินกิจการ

เกี่ยวกับการกอสรางถนนและทางรถไฟ  6,015 คน 

หรือคิดเปนรอยละ 12.9 ที่เหลือปฎิบัติงานอยูใน

สถานปร ะกอบ การอุ ตส าห กร รมก อ สร า ง

นอกเหนือจากที่กลาวขางตน 

 

แผนภูมิ 2 จํานวนคนทํางานและลกูจางของสถานประกอบการ

กอสรางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จําแนกตามหมูยอย

อุตสาหกรรมกอสราง 

 
หมายเหตุ : คนทํางาน หมายถงึ เจาของกิจการหรือหุนสวนที่

ทํางานโดยไมไดรับคาจาง เงินเดือน และลูกจาง 

หมูยอยอุตสาหกรรมกอสราง :  

          หมูยอย 4100 การกอสรางอาคาร  

          หมูยอย 4210 การกอสรางถนนและทางรถไฟ 

          หมูยอย 4220 การกอสรางโครงการสาธารณูปโภค 

          หมูยอย 4311 การร้ือถอน   

          หมูยอย 4312 การเตรียมสถานที่กอสราง 

          หมูยอย 4321 การติดตั้งระบบไฟฟา                             

          หมูยอย 4330 การตกแตงอาคารใหเสร็จสมบูรณ 

          หมูยอยอ่ืนๆ ไดแก หมูยอย 4290 การกอสรางโครงการ   

วิศวกรรมโยธาอ่ืนๆ หมูยอย 4322 การ

ติดตั้งระบบประปา  ระบบทําความรอนและ

ระบบปรับอากาศ หมูยอย 4329 การติดตั้ง

สิ่ ง ก อส ร า ง อ่ื นๆ  และหมู ย อย  439 0  

กิจกรรมการกอสรางเฉพาะดานอ่ืนๆ 
 

44. . คาตอบแทนแรงงานคาตอบแทนแรงงาน  

ในป  2556  ลู กจ า ง ในอุ ตสาหกรรม

กอสราง ในภาคตะวันออกเ ฉียง เหนือ ได รับ

คาตอบแทนแรงงานรวมจํานวนทั้งสิ้นประมาณ 

3,380.69 ล านบาท ห ร ือ เ ฉลี ่ย ต อ คนต อป

ประมาณ 72,584.44 บาท โดยลูกจางที่ปฏิบัติงาน

ในอุตสาหกรรมกอสรางเกี่ยวกับการกอสรางถนน

และทางรถไฟ  ไดรับคาตอบแทนแรงงานเฉลี่ย
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2,177.32

617.07
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295.95
82.28 117.11 41.33
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ค่าตอบแทนแรงงาน ค่าตอบแทนแรงงานเฉลียต่อคนต่อปี

6,256.55

3,926.16

128.13 5.89

1,221.31

271.19 278.00 146.66
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4100 4210 4220 4311 4312 4321 4330 อ่ืนๆ

ตอคนตอปสูงที่สุด ประมาณ 102,588.82 บาท 

ในขณะทีก่ารรื้อถอน ไดรับคาตอบแทนตอคนตอป

ตํ่าประมาณ 57,547.45 บาท  
 

แผนภูมิ 3  คาตอบแทนแรงงานของสถานประกอบการกอสราง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จําแนกตามหมูยอย

อุตสาหกรรมกอสราง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

55 .  .  มู ลค าก า รก อสร า งมูลค าก า รก อสร า ง   ค า ใช จ า ย  และค า ใช จ า ย  และ

มูลคาเพ่ิมมูลคาเพ่ิมในการดําเนินกิจการในการดําเนินกิจการ  

การประกอบอุตสาหกรรมก อสร า ง     

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีมูลคาการกอสรางหรือ

รายรับในการดําเนินกิจการในป 2556 รวมทั้งสิ้น

ประมาณ 35,805.34 ลานบาท เปนคาใชจาย

ประมาณ 23,571.45 ลานบาท และมูลคาเพิ่ม

ประมาณ 12,233.89 ลานบาท โดยมีสัดสวนของ

มู ลค า เ พิ่ ม ต อ มู ล ค า กา รก อส ร า งป ระมาณ        

รอยละ 34.2 

สําหรับมูลคาการกอสรางเฉลี่ยตอสถาน

ประกอบการมีมูลคาประมาณ 2.79 ลานบาท และ

มูลคาการกอสรางเฉลี่ยตอคนทํางานมีมูลคา

ประมาณ 572,100 บาท  

ดานมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอสถานประกอบการ 

และเฉลี่ยตอคนทํางาน พบวา มีมูลคาประมาณ 

953,800 บาท และ 195,500 บาท ตามลําดับ 

เมื่อพิจารณามูลคาเพิ่มของการกอสราง 

จําแนกตามหมูยอยอุตสาหกรรมกอสราง พบวา 

มูลคาเพิ่มมาจากการกอสรางอาคาร  สูงที่สุด

ประมาณ 6,256.55 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 

51.1 ในขณะที่ สถานประกอบการเกี่ ยวกับ       

การรื้อถอนมีมูลคาเพิ่มตํ่าที่สุด ประมาณ 5.89 

ลานบาท หรือรอยละ 0.1 
 

แผนภูมิ 4 มูลคาเพ่ิมของสถานประกอบการกอสราง           

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จําแนกตามหมูยอย

อุตสาหกรรมกอสราง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : มูลคาเพ่ิม คํานวณโดย มูลคาการกอสรางหรือรายรับ

หักดวยคาใชจายขั้นกลาง 

มูลคาการกอสรางหรือรายรับ หมายถงึ มูลคาการ

กอสรางของสถานประกอบการในรอบป 2556

คาใชจายขั้นกลาง หมายถึง รายจายที่ใชในการ

ดําเนินการกอสรางของสถานประกอบการในป 2556 

หมูยอยอุตสาหกรรมกอสราง : 

หมูยอย 4100  การกอสรางอาคาร  

หมูยอย 4210  การกอสรางถนนและทางรถไฟ 

หมูยอย 4220  การกอสรางโครงการสาธารณูปโภค 

หมูยอย 4311  การร้ือถอน  

หมูยอย 4312  การเตรียมสถานที่กอสราง 

หมูยอย  4321 การติดตั้งระบบไฟฟา 

หมูยอย 4330  การตกแตงอาคารใหเสร็จสมบูรณ 

หมูยอยอ่ืนๆ ไดแก หมูยอย 4290  การกอสรางโครงการ 

วิศวกรรมโยธาอ่ืนๆ หมูยอย 4322 การติดตั้ง

ระบบประปา ระบบทําความรอนและระบบ

ปรับอากาศ หมู ย อย  4329 การติ ดตั้ ง

สิ่งกอสรางอ่ืนๆ และหมูยอย 4390 กิจกรรม

การกอสรางเฉพาะดานอ่ืนๆ  

 

จํานวนเงิน (ลานบาท) จํานวนเงิน (บาท/คน/ป) 

จํานวนเงิน (ลานบาท) 

หมูยอย 

หมูยอย 


