
 
 

การสํารวจอุตสาหกรรมกอสราง พ.ศ. 
2552 นับเปนการสํารวจครั้งที่ 3 ซ่ึงไดดําเนินการ
จัดทําทุก 5 ป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเก็บรวบรวม
ข อ มู ลพื้ น ฐ าน เ กี่ ย ว กั บ ก า รประกอบก า ร
อุตสาหกรรมกอสราง ซ่ึงเปนขอมูลที่สําคัญตอ
ภาครัฐในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศและวางแผนการลงทุน  รวมทั้งการ      
จางงานของภาคเอกชน การสํารวจครั้งนี้คุมรวม
สถานประกอบการกอสรางทุกแหงทั่วประเทศ ที่
ประกอบกิจกรรมใน 3 หมวดใหญ ไดแก การ
กอสรางอาคาร/ส่ิงกอสราง งานวิศวกรรมโยธา 
และกิจกรรมการกอสรางเฉพาะงาน โดยจัดตาม
การจัดประเภทอุตสาหกรรมทางเศรษฐกิจทุก
ประเภท ตามมาตรฐานสากล (ประเภท F ISIC 
Rev.4) 

การปฏิบั ติ ง าน เก็บรวบรวมข อมู ล
ดําเนินการในชวงเดือนมิถุนายน – กันยายน พ.ศ. 
2552 สําหรับขอมูลที่นําเสนอในรายงานฉบับนี้
เปนผลของการดําเนินกิจการในรอบปที่ผานมา 
ระหวาง 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2551 ของ
สถานประกอบการกอสรางที่ตั้งอยูในภาคเหนือภาคเหนือ 
สรุปไดดังนี้ 
 
11. . จํานวนสถานประกอบการกอสรางจํานวนสถานประกอบการกอสราง  
 จากสถานประกอบการกอสร างใน
ภาคเหนือ จํานวนทั้งสิ้น 5,158 แหง สวนใหญ 
(รอยละ 68.1) ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการกอสราง
อาคาร / ส่ิ งก อสร า ง  รองลงมา  ได แก  การ
ดําเนินการเกี่ยวกับการเตรียมสถานที่กอสราง 
ประมาณรอยละ 10.3 และการสรางอาคารให
เสร็จสมบูรณ ประมาณรอยละ 7.7 สําหรับการ
กอสรางนอกเหนือจากที่กลาวขางตน  แตละ     
หมูยอยมีสัดสวนต่ํากวารอยละ 5.0 ของจํานวน
สถานประกอบการกอสรางทั้งสิ้น  

แผนภูมิ 1 รอยละของสถานประกอบการกอสราง 
จําแนกตามหมูยอยอุตสาหกรรมกอสราง 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมูยอย 4100 การกอสรางอาคาร/สิ่งกอสราง 
หมูยอย 4210 การกอสรางถนน และทางรถไฟ 
หมูยอย 4220 การกอสรางโครงการสาธารณูปโภค 
หมูยอย 4312 การเตรียมสถานที่กอสราง 
หมูยอย 4321 การติดตั้งระบบไฟฟา 
หมูยอย 4322 การติดตั้งระบบประปา ระบบทําความรอน  

และระบบระบายอากาศ 
หมูยอย 4330 การสรางอาคารใหเสร็จสมบูรณ 
หมูยอย 4390 กิจกรรมการกอสรางเฉพาะงานอื่นๆ 
หมูยอยอื่น ๆ ไดแก หมูยอย 4290 การกอสรางโครงการ 

งานวิศวกรรมโยธาอื่นๆ หมูยอย 4311 การรื้อถอน  
และหมูยอย 4329 การติดตั้งสิ่งกอสรางอื่นๆ 

 
22 . .  ขนาดของสถานประกอบการ  ขนาดของสถานประกอบการ  ((จํานวนจํานวน
คนทํางานคนทํางาน))  
 สวนใหญ (รอยละ 61.5) เปนสถานประกอบการ
กอสรางที่มีคนทํางาน 1 – 5 คน และคนทํางาน      
6  – 1 0  คน  มี ร อ ย ล ะ  2 3 . 5  สํ า ห รั บสถ าน
ประกอบการที่มีคนทํางานมากกวา 10 คน มีรอยละ 
15.0 
 หากพิจารณาตามหมูยอยอุตสาหกรรม
กอสราง พบวา สถานประกอบการเกือบทุกหมูยอย
อุตสาหกรรมกอสราง (มากกวารอยละ 60.0) เปน
สถานประกอบการที่มีคนทํางานงาน 1 – 5 คน 
ยกเวน หมูยอยการกอสรางถนนและทางรถไฟ การ
กอสรางโครงการงานวิศวกรรมโยธาอื่น ๆ และ
การรื้อถอน 
 

68.1%

1.0%

4.3%

0.7%

1.0%
7.7%

10.3%

2.4%
4.5%

5,158 
สถานประกอบการ 



 - 2 -

0.51.53.8

16.3

77.9

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

นอยกวา 1 ลานบาท 1 - 9 ลานบาท 10 - 49 ลานบาท ตั้งแต 50 ลานบาท
ขึ้นไป

ไมรายงาน

ตาราง 1  รอยละของสถานประกอบการกอสราง จําแนกตาม 
ขนาดของสถานประกอบการ (จํานวนคนทํางาน)     
และหมูยอยอุตสาหกรรมกอสราง 

(หนวย : คน) 
หมูยอยอุตสาหกรรมกอสราง รวม 1 – 5 6 – 10 11 – 20 > 20 

รวม 100.0 61.5 23.5 9.7 5.3 
4100   การกอสรางอาคาร/

ส่ิงกอสราง 
100.0 58.1 27.5 10.5 3.9 

4210   การกอสรางถนน และ 
ทางรถไฟ 

100.0 6.9 24.5 27.0 41.6 

4220   การกอสรางโครงการ
สาธารณูปโภค 

100.0 62.0 21.5 12.4 4.1 

4290   การกอสรางโครงการ
งานวิศวกรรมโยธาอื่นๆ 

100.0 10.0 25.0 35.0 30.0 

4311   การรื้อถอน 100.0 33.3 33.3 - 33.4 
4312   การเตรียมสถานที่

กอสราง 
100.0 86.6 8.5 2.8 2.1 

4321   การตดิตั้งระบบไฟฟา 100.0 77.3 15.4 5.5 1.8 
4322   การตดิตั้งระบบประปา 

ระบบทําความรอน และ
ระบบระบายอากาศ 

100.0 69.4 10.2 6.1 14.3 

4329   การติดตั้งส่ิงกอสรางอื่น  ๆ 100.0 66.7 33.3 - - 
4330   การสรางอาคารใหเสร็จ

สมบูรณ 
100.0 81.4 15.3 2.8 0.5 

4390   กิจกรรมการกอสราง
เฉพาะงานอื่นๆ 

100.0 70.4 14.8 9.2 5.6 

 
33. . รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมายรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย  

สถานประกอบการกอสราง สวนใหญ 
(รอยละ 87.7) มีรูปแบบการจัดตั้งเปนสวนบุคคล
หรือหางหุนสวนสามัญที่ไมเปนนิติบุคคล ที่มี
รูปแบบการจัดตั้ ง เปน  หางหุนสวนสามัญ -        
นิติบุคคลหรือหางหุนสวนจํากัด รอยละ 10.8 
และที่มีรูปแบบการจัดตั้งเปนบริษัทจํากัด บริษัท
จํากัด (มหาชน) มีเพียงรอยละ 1.5 

 
แผนภูมิ 2 รอยละของสถานประกอบการกอสราง  จําแนกตาม

รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย  
 
 
 
 

44.  .  วงเงินรับเหมาวงเงินรับเหมากอสรางกอสรางตอปตอป  
สถานประกอบการกอสรางในภาคเหนือ 

สวนใหญ (ประมาณรอยละ  77.9) เปนสถาน
ประกอบการที่มีวงเงินรับเหมากอสรางนอยกวา 1 
ลานบาท  สวนสถานประกอบการที่มีวงเงิน
รับเหมากอสรางตั้งแต 50 ลานบาทขึ้นไป มีเพียง
เล็กนอย คือ ประมาณรอยละ 1.5 
 
แผนภูมิ 3  รอยละของสถานประกอบการกอสราง  จําแนกตาม

วงเงินรับเหมากอสรางตอป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

55. . การรับงานจากาครัฐการรับงานจากาครัฐ  
สถานประกอบการกอสรางในภาคเหนือ 

ประมาณรอยละ 16.8 มีการดําเนินกิจการกอสราง
โดยรับงานจากภาครัฐ  50% หรือมากกวาใน
สัดสวนสูงที่สุดรอยละ 72.8 สวนที่มีการรับงาน
จากภาครัฐระหวาง 10 – 19% และนอยกวา 10%       
มีประมาณรอยละ 9.5 และ 6.2 ตามลําดับ 

 
แผนภูมิ 4 รอยละของสถานประกอบการกอสราง  จําแนกตาม           

การรับงานจากภาครัฐ 
 

รับงานจาก
ภาครัฐ 

รอยละ 

< 10% 6.2 
10 – 19% 9.5 
20 – 29% 5.4 
30 – 39% 3.7 
40 – 49% 2.4 
> 50%   72.8 

วงเงินรับเหมาตอป 

สวนบุคคล 
87.7 % 

บริษัทจํากัด, บริษัทจํากัด (มหาชน) 
1.5 % 

หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล 
หางหุนสวนจํากัด 

10.8 % 

ไมมี 
83.2% 

มี 
16.8% 
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66. . ลักษณะการดําเนินกิจการลักษณะการดําเนินกิจการ  
สถานประกอบการกอสร าง  1  แหง 

สามารถดํา เนินกิจการไดหลายลักษณะนั้น     
สวนใหญ  มีลักษณะการดําเนินกิจการเปนแบบ
รับเหมาเฉพาะคาแรงงาน รอยละ 72.6 รองลงมา
เปนการรับงานและดําเนินการเองทั้งหมด รอยละ 
32.0 สําหรับการรับชวงงานจากผูรับเหมาอื่น และ
การรับเหมาหรือใหผูอ่ืนชวยดําเนินการบางสวน 
มีรอยละ 6.6 และ 6.3 ตามลําดับ  
 
แผนภูมิ 5  รอยละของสถานประกอบการกอสราง  จําแนกตาม 

ลักษณะการดําเนินกิจการ 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ : สถานประกอบการ 1 แหง สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ 
 

77. . จํานวนคนทํางานและลูกจางจํานวนคนทํางานและลูกจาง  
ในป  2 5 5 1  มี คนทํ า ง า น ในสถ าน

ประกอบการกอสรางที่ตั้งอยูในภาคเหนือทั้งสิ้น 
ประมาณ  41,533 คน  ในจํานวนนี้ เปนลูกจาง
ประมาณ  35,027 คน  เมื่อจําแนกลูกจางตาม
ประเภทหมูยอยอุตสาหกรรมกอสราง พบวา ลูกจาง
ที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ดําเนินกิจการ
เกี่ยวกับการกอสรางอาคาร/ส่ิงกอสรางมากที่สุด 
คือ  23,653 คน  หรือรอยละ  67.5 รองลงมา
ปฏิบัติงานอยูในสถานประกอบการที่ดําเนิน
กิจการเกี่ยวกับการกอสรางถนนและทางรถไฟ 
5,752 คน หรือรอยละ 16.4 ที่เหลือปฎิบัติงานใน
อุตสาหกรรมกอสรางนอกเหนือจากที่กลาว
ขางตน 
 

แผนภูมิ 6 จํานวนคนทํางานของสถานประกอบการกอสราง  
จําแนกตามหมูยอยอุตสาหกรรมกอสราง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คนทํางาน หมายถึง เจาของกิจการหรือหุนสวนที่ทํางานโดยไมได

รับคาจาง เงินเดือน และลูกจาง 
 
หมูยอยอุตสาหกรรมกอสราง :  
          หมูยอย 4100  การกอสรางอาคาร/สิ่งกอสราง  
          หมูยอย 4210  การกอสรางถนน และทางรถไฟ 
          หมูยอย 4220  การกอสรางโครงการสาธารณูปโภค 
          หมูยอย 4312  การเตรียมสถานที่กอสราง 
          หมูยอย 4321  การติดตั้งระบบไฟฟา 
          หมูยอย 4322  การติดตั้งระบบประปา ระบบทําความรอน 

และระบบระบายอากาศ 
          หมูยอย 4330  การสรางอาคารใหเสร็จสมบูรณ 
          หมูยอยอื่น ๆ ไดแก หมูยอย 4290 การกอสรางโครงการงาน  
                                วิศวกรรมโยธาอื่นๆ หมูยอย 4311 การรื้อถอน  
                                หมูยอย 4329 การติดตั้งสิ่งกอสรางอื่นๆ และ  
                                หมูยอย 4390 กิจกรรมการกอสรางเฉพาะงานอื่น  ๆ
 

88. . คาตอบแทนแรงงานคาตอบแทนแรงงาน   
ในป  2551  ลูกจ างในอุตสาหกรรม

กอสรางที่ตั้งอยูในภาคเหนือ ไดรับคาตอบแทน
แรงงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 2,019.3 ลานบาท 
หรือเฉลี่ยตอคนตอปประมาณ 57,650 บาท โดย
ลูกจางที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมกอสราง
เกี่ยวกับการติดตั้งระบบประปา ระบบทําความ
รอน และระบบระบายอากาศ ไดรับคาตอบแทน
แรงงานเฉลี่ยตอคนตอป   สูงที่ สุด  ประมาณ 
81,215 บาท รองลงมา ไดแก ลูกจางที่ปฏิบัติงาน
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จํานวน (คน)

หมูยอย

ลักษณะการดําเนนิกิจการ 
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ผูรับเหมาอื่น 

รับเหมาเฉพาะคาแรงงาน 

      คนทํางานโดยไมไดรับคาจาง เงินเดือน
              ลูกจาง 
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ในสถานประกอบการอุตสาหกรรมกอสราง
เกี่ยวกับการกอสรางถนนและทางรถไฟ และการ
เตรียมสถานที่กอสราง ซ่ึงไดรับคาตอบแทนตอ
คนตอป 70,818 และ 70,682 บาท ตามลําดับ  
 
แผนภูมิ 7  คาตอบแทนแรงงานของสถานประกอบการ

อุตสาหกรรมกอสราง จําแนกตามหมูยอยอุตสาหกรรม
กอสราง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
99. . มูลคาการกอสรางมูลคาการกอสราง  คาใชจาย และมูลคาเพิ่ม คาใชจาย และมูลคาเพิ่ม

ในการดําเนินกิจการในการดําเนินกิจการ  
การประกอบอุตสาหกรรมกอสรางใน

ภาคเหนือ มีมูลคาการกอสรางหรือรายรับในการ
ดําเนินกิจการในป 2551 รวมทั้งสิ้นประมาณ 
32 ,301.2  ลานบาท  เปนค าใชจ ายประมาณ 
20,493.6 ลานบาท  และมูลคา เพิ่มประมาณ 
11,807.6 ลานบาท โดยมีสัดสวนของมูลคาเพิ่ม
ตอมูลคาการกอสรางประมาณรอยละ 36.6 

สําหรับมูลคาการกอสรางเฉลี่ยตอสถาน
ประกอบการมีมูลคาประมาณ 6.3 ลานบาท และ
มูลคาการกอสรางเฉลี่ยตอคนทํางานมีมูลคา
ประมาณ 922,181 บาท ดานมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอ
สถานประกอบการ และเฉลี่ยตอคนทํางาน พบวา 
มีมูลคาประมาณ 2.3 ลานบาท และ 337,101 บาท 
ตามลําดับ 

เมื่ อพิ จ ารณามูลค า เพิ่ มจํ าแนกตาม       
หมูยอยอุตสาหกรรมกอสราง พบวา มูลคาเพิ่ม
สวนใหญ (รอยละ  58.9) มาจากการกอสราง
อาคาร/ ส่ิงกอสราง  รองลงมา  (รอยละ  29.3)       
มาจากการกอสรางถนนและทางรถไฟ สําหรับ
อุตสาหกรรมกอสรางในหมูยอยอ่ืนๆ มีสัดสวน    
ต่ํากวารอยละ 4.0 
 
แผนภูมิ 8 มูลคาเพิม่ของสถานประกอบการอุตสาหกรรมกอสราง 

จําแนกตามหมูยอยอุตสาหกรรมกอสราง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มูลคาเพิ่ม คํานวณโดย มูลคาการกอสรางหรือรายรับหักดวย

คาใชจาย  ขั้นกลาง 
มูลคาการกอสรางหรือรายรับ หมายถึง มูลคาการกอสรางของ          

สถานประกอบการในรอบป 2551 
คาใชจายขั้นกลาง หมายถึง รายจายที่ใชในการดําเนินการกอสราง

ของสถานประกอบการในป 2551 
หมูยอยอุตสาหกรรมกอสราง : 

หมูยอย 4100  การกอสรางอาคาร/สิ่งกอสราง  
หมูยอย 4210  การกอสรางถนน และทางรถไฟ 
หมูยอย 4220  การกอสรางโครงการสาธารณูปโภค 
หมูยอย 4290  การกอสรางโครงการงานวิศวกรรมโยธาอื่นๆ 
หมูยอย 4312  การเตรียมสถานที่กอสราง 
หมูยอย 4321  การติดตั้งระบบไฟฟา 
หมูยอย 4322  การติดตั้งระบบประปา ระบบทําความรอน  

และระบบระบายอากาศ 
หมูยอย 4330  การสรางอาคารใหเสร็จสมบูรณ 
หมูยอยอื่น ๆ ไดแก หมูยอย 4311 การร้ือถอน หมูยอย 4329 

การติดตั้งสิ่งกอสรางอื่นๆ และหมูยอย 4390 
กิจกรรมการกอสรางเฉพาะงานอื่นๆ  

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

หมูยอย

จํานวนเงิน (ลานบาท)

หมูยอย
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1010. . การเปรียบเทียบการดําเนินกิจการอุตสาหกรรมการเปรียบเทียบการดําเนินกิจการอุตสาหกรรม
กอสรางกอสราง  

เมื่ อ เปรี ยบ เที ยบผลจากการสํ ารวจ
อุตสาหกรรมกอสราง พ.ศ. 2552 กับ 2547 เปน
ขอมูลของการดําเนินกิจการในป 2551 เทียบกับป 
2546 พบวา สถานประกอบการกอสรางมีจํานวน
เพิ่มขึ้นรอยละ 42.6 จํานวนคนทํางานเพิ่มขึ้น  
รอยละ 27.1 ในขณะที่จํานวนคนทํางานเฉลี่ยตอ
สถานประกอบการลดลงจาก 9 คน เปน 8 คน 
หรือรอยละ 10.0 

ในดานการจางงาน  พบวา  มีจํานวน
ลูกจางเพิ่มขึ้นรอยละ 24.2 แตเปนที่นาสังเกตวา

จํานวนลูกจางเฉลี่ยตอสถานประกอบการกลับ
ลดลง คือ ลดลงจาก 8 คนตอสถานประกอบการ 
เปน 7 คน หรือลดลงประมาณรอยละ 12.8 ซ่ึงคาดวา
มาจากภาวะการขาดแคลนแรงงานสาขาการกอสราง
ของสถานประกอบการ  สวนคาตอบแทนแรงงาน 
พบวาลูกจางไดรับเพิ่มขึ้นรอยละ 63.3 

ในดานการดําเนินกิจการ พบวา มูลคา
การกอสรางหรือรายรับ คาใชจายขั้นกลาง และ
มูลคาเพิ่มของอุตสาหกรรมกอสรางในภาคเหนือ 
มีมูลคาเพิ่มขึ้นจากป 2547 รอยละ 30.7  40.9 และ 
16.2 ตามลําดับ 

 

ตาราง 2  สรุปขอมูลที่สําคัญของสถานประกอบการกอสราง ป 2546 และ 2551 
 

ขอมูลที่สําคัญ ป 25461/ ป 25512/      รอยละของการ
เปลี่ยนแปลง 

จํานวนสถานประกอบการ (แหง) 3,617 5,158 42.6 
จํานวนคนทํางาน (คน) 32,686 41,533 27.1 

เฉลี่ยตอสถานประกอบการ (คน) 9.0 8.1 -10.0
จํานวนลูกจาง (คน) 28,210 35,027 24.2 

เฉลี่ยตอสถานประกอบการ (คน) 7.8 6.8 -12.8
คาตอบแทนแรงงาน (ลานบาท) 1,235.3 2,019.3 63.3 

เฉลี่ยตอคนตอป (บาท) 43,789.4 57,649.8 31.7
มูลคาการกอสราง (ลานบาท) 24,709.0 32,301.2 30.7 

เฉลี่ยตอสถานประกอบการ (พันบาท) 6,831.4 6,262.3 -8.3
เฉลี่ยตอคนทํางาน (พันบาท) 756.0 922.2 22.0

คาใชจาย (ลานบาท) 14,549.6 20,493.6 40.9 
เฉลี่ยตอสถานประกอบการ (พันบาท) 4,022.6 3,973.2 -1.2
เฉลี่ยตอคนทํางาน (พันบาท) 445.1 585.1 31.5

มูลคาเพิ่ม (ลานบาท) 10,159.5 11,807.6 16.2 
เฉลี่ยตอสถานประกอบการ (พันบาท) 2,808.8 2,289.2 -18.5
เฉลี่ยตอคนทํางาน (พันบาท) 310.8 337.1 8.5

หมายเหตุ : 1/ ป 2547 คุมรวมสถานประกอบการประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทตามมาตรฐานสากล : ISIC.Rev.3 
2/ ป 2552 คุมรวมสถานประกอบการประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทตามมาตรฐานสากล : ISIC Rev.4
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1111. . สรุปและขอเสนอแนสรุปและขอเสนอแนะะ  
ผลจากการสํารวจอุตสาหกรรมกอสราง พ.ศ. 2552 พบวา จํานวนสถานประกอบการกอสรางใน

ภาคเหนือ มีทั้งสิ้น 5,158 แหง สวนใหญ (รอยละ 85.0) เปนสถานประกอบการขนาดเล็กที่มีคนทํางาน         
1 – 10 คน และอุตสาหกรรมกอสรางที่สําคัญ ไดแก กิจการเกี่ยวกับการกอสรางอาคาร/ส่ิงกอสราง             
ในสัดสวนสูงที่สุดประมาณรอยละ 68.1 มีคนทํางานในสถานประกอบการทั้งสิ้นประมาณ 41,533 คน และ
การจางงานมีทั้งสิ้นประมาณ 35,027 คน โดยไดรับคาตอบแทนเฉลี่ยตอคนตอป 57,650 บาท สําหรับมูลคา
การกอสรางหรือรายรับ คาใชจาย และมูลคาเพิ่ม รวมทั้งสิ้นประมาณ 32,301.2 ลานบาท 20,493.6 ลานบาท 
และ 11,807.6 ลานบาท ตามลําดับ 

เมื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดําเนินงานโดยรวมของผูประกอบการกอสราง 
เปรียบเทียบในป 2551 กับป 2550 สถานประกอบการรายงานวารอยละ 51.0 มีผลการดําเนินงานลดลงจากป 
2550  

สําหรับความตองการที่ใหรัฐชวยเหลือ รอยละ 62.5 รายงานวาใหลดตนทุนการดําเนินงาน เชน     
คาวัสดุกอสราง เครื่องจักรและเครื่องมือฯ รอยละ 26.6 ขจัดปญหาทุจริตคอรัปชั่น การเรียกผลประโยชน
ใดๆ ของหนวยงานราชการ  


