
บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

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
ประกอบการกอสรางทุกแหงทั่วประเทศที่ประกอบ
กิจกรรมเกี่ยวกับการกอสรางอาคาร/สิ่งกอสราง 
งานวิศวกรรมโยธา และกิจกรรมการกอสราง
เฉพาะงาน ซึ่งอยูในหมวดใหญ F ตามการจัด
ประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย       
ป 2552 (TSIC 2009) โดยเก็บรวบรวมขอมูล 
ในชวงเดือนมิถุนายน – กันยายน 2557 จาก  
สถานประกอบการที่ตกเปนตัวอยางทั้งสิ้น 2,539 แหง 
สําหรับขอมูลที่นําเสนอในรายงานฉบับน้ีเปนผล
ของการดําเนินกิจการในรอบปที่ผานมา ระหวาง  
1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2556 ของสถาน
ประกอบการกอสรางที่ต้ังอยูในภาคเหนือ สรุปได
ดังน้ี 
 
1. จํานวนสถานประกอบการกอสราง 

สถานประกอบการกอสรางในภาคเหนือมี
จํานวนทั้งสิ้น 6,279 แหง สวนใหญ (รอยละ 64.4) 
ดํา เ นินกิ จการ เกี่ ยวกับการกอสร า งอาคาร       
(การกอสรางในหมูยอยน้ี รวมถึงการกอสรางใหม 
การซอมแซม การตอเติมและดัดแปลง การประกอบ
ช้ินสวนอาคารหรอืสิ่งกอสรางสําเร็จรูป) รองลงมา 
ไดแก การดําเนินการเกี่ยวกับการเตรียมสถานที่
กอสราง รอยละ 13.1 การติดต้ังระบบไฟฟา   
รอยละ 7.3 และการตกแตงอาคารใหเสร็จสมบูรณ  
รอยละ 6.2 สําหรับการกอสรางนอกเหนือจากที่
กลาวขางตนแตละหมูยอยมีสัดสวนตํ่ากวารอยละ 
4.0 ของจํานวนสถานประกอบการกอสรางทั้งสิ้น 
 

แผนภูมิ 1  รอยละของสถานประกอบการกอสราง 
 จําแนกตามหมูยอยอุตสาหกรรมกอสราง 

 

 
 

หมูยอย 4100 การกอสรางอาคาร 

หมูยอย 4210 การกอสรางถนนและทางรถไฟ 

หมูยอย 4220 การกอสรางโครงการสาธารณูปโภค 

หมูยอย 4312 การเตรียมสถานที่กอสราง 

หมูยอย 4321 การติดตั้งระบบไฟฟา 

หมูยอย 4330 การตกแตงอาคารใหเสร็จสมบูรณ 

หมูยอยอ่ืนๆ ไดแก  หมูยอย 4290 การกอสรางโครงการ
วิศวกรรมโยธาอ่ืนๆ หมูยอย 4311 การร้ือถอน 
หมูยอย 4322 การติดตั้งระบบประปา ระบบทํา
ความรอนและระบบปรับอากาศ หมูยอย 4329 
การติดตั้งสิ่งกอสรางอ่ืนๆ และหมูยอย 4390 
กิจกรรมการกอสรางเฉพาะดานอ่ืนๆ 

 
2. ขนาดของสถานประกอบการ  

ส วนใหญ  ( รอยละ 68.0)  เปนสถาน
ประกอบการกอสรางที่มีคนทํางาน 1 - 5 คน และ
คนทํางาน 6 - 10 คน มีรอยละ 21.5 สําหรับสถาน
ประกอบการที่มีคนทํางานมากกวา 10 คน มีรอยละ 10.5 

หากพิจารณาตามหมูยอยอุตสาหกรรม
กอสราง พบวา สถานประกอบการเกือบทุกหมูยอย
อุตสาหกรรมกอสราง (มากกวารอยละ 50.0) เปน
สถานประกอบการที่มีคนทํางาน 1 - 5 คน ยกเวน 
หมูยอยการกอสรางถนนและทางรถไฟ 
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ตาราง 1  รอยละของสถานประกอบการกอสราง จําแนกตาม 
ขนาดของสถานประกอบการ และหมูยอย
อุตสาหกรรมกอสราง 

 

หมูยอยอุตสาหกรรมกอสราง 
รวม 1 – 5 

คน 
6 – 10 

คน 
11 – 15 

คน 
16 – 20 

คน 
> 20 

คน 

รวม 100.0 68.0 21.5 5.7 1.6 3.2 

4100   การกอสรางอาคาร 100.0 61.5 27.8 6.6 1.5 2.6 

4210   การกอสรางถนนและ 
ทางรถไฟ 

100.0 20.2 26.7 16.5 7.4 29.2 

4220   การกอสรางโครงการ
สาธารณูปโภค 

100.0 74.4 12.0 5.3 2.3 6.0 

4290   การกอสรางโครงการ
วิศวกรรมโยธาอ่ืนๆ 

100.0 52.4 19.0 14.3 4.8 9.5 

4311   การรื้อถอน 100.0 75.0 - - - 25.0 

4312   การเตรียมสถานท่ี
กอสราง 

100.0 90.8 6.4 1.7 0.6 0.5 

4321   การติดต้ังระบบไฟฟา 100.0 88.7 7.2 2.6 1.3 0.2 

4322   การติดต้ังระบบประปา 
ระบบทําความรอน  
และระบบปรับอากาศ 

100.0 87.1 7.7 1.3 1.3 2.6 

4329   การติดต้ังสิ่งกอสรางอ่ืน  ๆ 100.0 92.7 4.9 2.4 - - 

4330   การตกแตงอาคาร    
ใหสมบูรณ 

100.0 85.6 11.3 1.3 0.5 1.3 

4390   กิจกรรมการกอสราง
เฉพาะดานอ่ืน  ๆ

100.0 57.7 15.6 15.6 2.2 8.9 

 
3. จํานวนคนทํางานและลูกจาง 

ค น ทํ า ง า น ที่ ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น ส ถ า น
ประกอบการกอสรางในป 2556 มีจํานวนทั้งสิ้น
ประมาณ 38,732 คน ในจํานวนน้ีเปนลูกจาง
ประมาณ 30,871 คน เมื่อจําแนกลูกจางตาม
ประเภทหมูยอยอุตสาหกรรมกอสราง พบวา 
ลูกจางที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ดําเนิน
กิจการเกี่ยวกับการกอสรางอาคารมากที่สุด คือ 
20,673 คน หรือคิดเปนรอยละ 66.9 รองลงมา
ปฏิบัติงานอยูในสถานประกอบการที่ดําเนินกิจการ
เกี่ยวกับการกอสรางถนนและทางรถไฟ  4,872 คน 
หรือคิดเปนรอยละ 15.8 ที่ เหลือปฏิบัติงานใน   
หมูยอยอุตสาหกรรมกอสรางนอกเหนือจากที่กลาว
ขางตน 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ 2  จํานวนคนทํางานและลูกจางของสถานประกอบการ
กอสราง จําแนกตามหมูยอยอุตสาหกรรมกอสราง 

 

 
หมายเหตุ : คนทํางาน หมายถึง เจาของกิจการหรือหุนสวนที่

ทํางานโดยไมไดรับคาจาง เงินเดือน และลูกจาง 
 
หมูยอยอุตสาหกรรมกอสราง :  

หมูยอย 4100  การกอสรางอาคาร 
หมูยอย 4210  การกอสรางถนนและทางรถไฟ 
หมูยอย 4220  การกอสรางโครงการสาธารณูปโภค 
หมูยอย 4312  การเตรียมสถานที่กอสราง 
หมูยอย 4321  การติดตั้งระบบไฟฟา 
หมูยอย 4329  การติดตั้งสิ่งกอสรางอ่ืน  ๆ
หมูยอย 4330  การตกแตงอาคารใหเสร็จสมบูรณ 
หมูยอยอ่ืนๆ ไดแก หมูยอย 4290 การกอสรางโครงการ

วิศวกรรมโยธาอ่ืนๆ หมูยอย 4311 การร้ือถอน 
หมูยอย 4322 การติดตั้งระบบประปา ระบบ
ทําความรอน และระบบปรับอากาศ และ  
หมูยอย 4390 กิจกรรมการกอสรางเฉพาะ
ดานอ่ืนๆ 

 
4. คาตอบแทนแรงงาน 

ในป  2556  ลู กจ า ง ในอุ ตสาหกรรม
กอสรางในภาคเหนือ ไดรับคาตอบแทนแรงงาน
รวมจํานวนทั้งสิ้นประมาณ 2,541.79 ลานบาท 
หรือเฉลี่ยตอคนตอปประมาณ 82,336.00 บาท 
โดยลูกจางที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมกอสราง
เกี่ยวกับการกอสรางถนนและทางรถไฟ ไดรับ
คาตอบแทนแรงงานเฉลี่ยตอคนตอปสูงที่สุด 
ประมาณ 105,070.54 บาท ในขณะที่การติดต้ัง
สิ่งกอสรางอื่นๆ ไดรับคาตอบแทนตอคนตอป    
ตํ่าที่สุด ประมาณ 56,531.80 บาท  
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แผนภูมิ 3  คาตอบแทนแรงงานของสถานประกอบการกอสราง
จําแนกตามหมูยอยอุตสาหกรรมกอสราง 

 

 
  
5. มูลคาการกอสราง คาใชจาย และมูลคาเพ่ิม

ในการดําเนินกิจการ 
การประกอบอุตสาหกรรมก อสร า ง

ภาคเหนือ มีมูลคาการกอสรางหรือรายรับในการ
ดําเนินกิจการในป 2556 รวมทั้ งสิ้นประมาณ 
37,718.14 ลานบาท เปนคาใชจายประมาณ 
25,295.34 ลานบาท และมูลคาเพิ่มประมาณ 
12,422.79 ลานบาท โดยมีสัดสวนของมูลคาเพิ่ม
ตอมูลคาการกอสรางประมาณรอยละ 32.9 

สําหรับมูลคาการกอสรางเฉลี่ยตอสถาน
ประกอบการมีมูลคาประมาณ 6.01 ลานบาท และ
มูลคาการกอสรางเฉลี่ยตอคนทํางานมีมูลคา
ประมาณ 973,800 บาท 

ดานมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอสถานประกอบการ 
และเฉลี่ยตอคนทํางาน พบวา มีมูลคาประมาณ 
1.98 ลานบาท และ 320,700 บาท ตามลําดับ 

เมื่อพิจารณามูลคาเพิ่มของการกอสราง 
จําแนกตามหมูยอยอุตสาหกรรมกอสราง พบวา 
มูลคาเพิ่มสวนใหญ มาจากการกอสรางอาคาร 
ประมาณ 6,299.29 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 
50.7 รองลงมาเปน การกอสรางถนนและทางรถไฟ 
ประมาณ 3,968.01 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 
31.9 สําหรับอุตสาหกรรมกอสรางในหมูยอยอื่นๆ 
มีสัดสวนตํ่ากวารอยละ 5.0 

แผนภูมิ 4  มูลคาเพ่ิมของสถานประกอบการกอสราง จําแนก
ตามหมูยอยอุตสาหกรรมกอสราง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มูลคาเพ่ิม คํานวณโดย มูลคาการกอสรางหรือรายรับหักดวย

คาใชจายขั้นกลาง 
มูลคาการกอสรางหรือรายรับ หมายถึง มูลคาการกอสรางของ

สถานประกอบการในรอบป 2556 
คาใชจายขั้นกลาง หมายถึง รายจายที่ใชในการดําเนินการกอสราง

ของสถานประกอบการในป 2556 
 

หมูยอยอุตสาหกรรมกอสราง : 
หมูยอย 4100  การกอสรางอาคาร  
หมูยอย 4210  การกอสรางถนนและทางรถไฟ 
หมูยอย 4220  การกอสรางโครงการสาธารณูปโภค 
หมูยอย 4290  การกอสรางโครงการวิศวกรรมโยธาอ่ืนๆ 
หมูยอย 4312  การเตรียมสถานที่กอสราง 
หมูยอย  4321   การติดตั้งระบบไฟฟา 
หมูยอย 4330  การตกแตงอาคารใหเสร็จสมบูรณ 
หมูยอยอ่ืนๆ ไดแก หมูยอย 4311 การร้ือถอน หมูยอย 4322 

การติดตั้งระบบประปา ระบบทําความรอน 
และ ระ บบป รับ อากาศ  หมู ย อย 4329         
การติดตั้งสิ่งกอสรางอ่ืนๆ และหมูยอย 4390 
กิจกรรมการกอสรางเฉพาะดานอ่ืนๆ  
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คาตอบแทนแรงงาน คาตอบแทนแรงงานเฉล่ียตอคนตอป

จํานวนเงิน (บาท/คน/ป) 

หมูยอย 

จํานวนเงิน (ลานบาท) จํานวนเงิน (ลานบาท) 

หมูยอย 




