
             
 

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 โดยเก็บรวบรวมขอมูล ในชวงเดือน

มิ ถุ น า ย น  – กั น ย า ย น  2 5 5 7  จ า ก ส ถ า น

ประกอบการที่ตกเปนตัวอยางจํานวน 2,007 แหง 

สําหรับขอมูลที่นําเสนอในรายงานฉบับน้ีเปนผล

ของการดําเนินกิจการในรอบปที่ผานมา ระหวาง 1 

มกราคม – 31 ธันวาคม 2556 ของสถานประกอบการ

กอสรางที่ต้ังอยูในภาคใต สรุปไดดังน้ี 
 

11..  จํานวนสถานประกอบการกอสรางจํานวนสถานประกอบการกอสราง  

 สถานประกอบการกอสรางในภาคใตมี

จํานวนทั้งสิ้น 4,850 แหง สวนใหญ (รอยละ 59.4) 

ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการกอสรางอาคาร (การ

กอสรางในหมูยอยน้ี รวมถึงการกอสรางใหม การ

ซอมแซม การตอเติมและดัดแปลง การประกอบ

ช้ินสวนอาคารหรือสิ่งกอสรางสําเร็จรูป) รองลงมา 

ไดแก การดําเนินการเกี่ยวกับการติดต้ังระบบ

ไฟฟา รอยละ 12.1 การตกแตงอาคารใหเสร็จ

สมบูรณ รอยละ 11.5 และการรื้อถอนและการ

เตรียมสถานที่กอสราง รอยละ 8.1 สําหรับการ

กอสรางนอกเหนือจากที่กลาวขางตน แตละหมูยอย

มีสัดสวนตํ่ากวารอยละ 4.0 ของจํานวนสถาน

ประกอบการกอสรางทั้งสิ้น  

แผนภูมิ 1 รอยละของสถานประกอบการกอสรางภาคใต 

จําแนกตามหมูยอยอุตสาหกรรมกอสราง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมูยอย 4100 การกอสรางอาคาร 

หมูยอย 4210 การกอสรางถนนและทางรถไฟ 

หมูยอย 4311-12 การร้ือถอนและการเตรียมสถานที ่      

          กอสราง 

หมูยอย 4321 การติดตั้งระบบไฟฟา 

หมูยอย 4322 การติดตั้งระบบประปา ระบบทําความรอนและ   

          ระบบปรับอากาศ 

หมูยอย 4330 การตกแตงอาคารใหเสร็จสมบูรณ 

หมูยอยอ่ืนๆ ไดแก  หมูยอย 4220 การกอสรางโครงการ

สาธารณูปโภค หมูยอย 4290 การกอสรางโครงการงาน

วิศวกรรมโยธาอ่ืนๆ หมูยอย 4329 การติดตั้งสิ่งกอสราง

อ่ืนๆ และหมูยอย 4390 กิจกรรมการกอสรางเฉพาะ

ดานอ่ืนๆ 
 

22..  ขนาดของสถานประกอบการ ขนาดของสถานประกอบการ   

 สวนใหญ (รอยละ 74.2) เปนสถานประกอบการ

กอสรางที่มีคนทํางาน 1 – 5 คน และคนทํางาน    

6 – 10 คน มีรอยละ 16.0 สําหรับสถานประกอบการ

ที่มีคนทํางานมากกวา 10 คน มีรอยละ 9.8 

 หากพิจารณาตามหมูยอยอุตสาหกรรม

กอสราง พบวา สถานประกอบการเกือบทุกหมูยอย

อุตสาหกรรมกอสราง (มากกวารอยละ 45.0) 

เปนสถานประกอบการที่มีคนทํางาน 1 – 5 คน 

ยกเวน หมูยอยการกอสรางถนนและทางรถไฟ  
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ตาราง 1 รอยละของสถานประกอบการกอสรางภาคใต 

จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ และหมูยอย

อุตสาหกรรมกอสราง 
 

หมูยอยอุตสาหกรรม 

กอสราง 

รวม 1– 5 

คน 

6 – 10 

คน 

11 – 15 

คน 

16 – 20 

คน 

> 20 

คน 

รวม 100.0 74.2 16.0 4.1 1.6 4.1 

4100   การกอสรางอาคาร 100.0 70.9 19.3 4.5 1.5 3.8 

4210   การกอสรางถนนและ

ทางรถไฟ 

100.0 15.2 26.3 15.2 7.6 35.7 

4220   การกอสรางโครงการ

สาธารณูปโภค 

100.0 62.7 16.9 10.2 3.4 6.8 

4290   การกอสรางโครงการ

งานวิศวกรรมโยธาอ่ืนๆ 

100.0 57.1 14.3 - - 28.6 

4311-12   การรื้อถอนและ 

    การเตรยีมสถานท่ีกอสราง 

100.0 84.0 11.7 2.0 1.0 1.3 

4321   การติดต้ังระบบไฟฟา 100.0 86.2 8.2 3.2 0.9 1.5 

4322   การติดต้ังระบบประปา 

ระบบทําความรอนและ

ระบบปรับอากาศ 

100.0 83.1 13.6 1.1 1.1 1.1 

4329   การติดต้ังสิ่งกอสรางอ่ืน  ๆ 100.0 85.4 12.2 - - 2.4 

4330   การสรางอาคารใหเสร็จ

สมบูรณ 

100.0 92.3 5.6 1.1 0.7 0.3 

4390   กิจกรรมการกอสราง

เฉพาะดานอ่ืนๆ 

100.0 46.6 36.2 3.4 5.2 8.6 

  

33..  จํานวนคนทํางานและลูกจางจํานวนคนทํางานและลูกจาง  

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 34,632 คน ในจํานวนน้ีเปนลูกจาง

ประมาณ 29,184 คน เมื่อจําแนกลูกจางตาม

ประเภทหมูยอยอุตสาหกรรมกอสราง พบวา ลูกจาง

ที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ดําเนินกิจการ

เกี่ยวกับการกอสรางอาคาร มากที่สุด คือ 18,453 คน

หรือคิดเปนรอยละ 63.2 รองลงมาปฏิบัติงานอยูใน

สถานประกอบการที่ ดํ า เ นินกิจการเกี่ ยวกับ       

การกอสรางถนนและทางรถไฟ  5,369 คน หรือ      

คิด เป นร อยละ  18 .4  ที่ เหลื อป ฎิบั ติง านใน

อุตสาหกรรมกอสรางนอกเหนือจากที่กลาวขางตน 
 
 

แผนภูมิ 2 จํานวนคนทํางานและลกูจางของสถานประกอบการ

กอสรางภาคใต จําแนกตามหมูยอยอตุสาหกรรมกอสราง 

 
หมายเหตุ : คนทํางาน หมายถงึ เจาของกิจการหรือหุนสวนที่

ทํางานโดยไมไดรับคาจาง เงินเดือน และลูกจาง 

หมูยอยอุตสาหกรรมกอสราง :  

          หมูยอย 4100  การกอสรางอาคาร  

          หมูยอย 4210  การกอสรางถนนและทางรถไฟ 

          หมูยอย 4311-12 การร้ือถอนและการเตรียมสถานที ่

                    กอสราง    

          หมูยอย 4321  การติดตั้งระบบไฟฟา 

          หมูยอย 4330  การสรางอาคารใหเสร็จสมบูรณ 

          หมูยอย 4390  กิจกรรมการกอสรางเฉพาะดานอ่ืนๆ 

          หมูยอยอ่ืนๆ ไดแก หมูยอย 4220  การกอสรางโครงการ  

                         สาธารณูปโภค หมูยอย 4290 การกอสรางโครงการงาน 

                         วิศวกรรมโยธาอ่ืน  ๆหมูยอย 4322 การติดตั้งระบบ     

                         ประปา  ระบบทําความรอนและระบบปรับอากาศ และ 

                         หมูยอย 4329 การติดตั้งสิ่งกอสรางอ่ืน  ๆ 
 

44..  คาตอบแทนแรงงานคาตอบแทนแรงงาน  

ในป  2556  ลู กจ า ง ในอุ ตสาหกรรม

กอสรางในภาคใต ไดรับคาตอบแทนแรงงานรวม

จํานวนทั้งสิ้นประมาณ 2,607.46 ลานบาท หรือ

เฉลี ่ยตอคนตอปประมาณ 89,347.61 บาท 

โดยลูกจางที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมกอสราง

เกี่ยวกับการกอสรางถนนและทางรถไฟ  ไดร ับ

คาตอบแทนแรงงานเฉลี ่ยตอคนตอปสูงที่สุด 

ประมาณ 107,490.24 บาท ในขณะที่การรื้อถอน

และการเตรียมสถานที่กอสราง ไดรับคาตอบแทน

ตอคนตอปตํ่าที่สุดประมาณ 75,839.95 บาท  
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ค่าตอบแทนแรงงาน ค่าตอบแทนแรงงานเฉลียต่อคนต่อปี

3,466.61
3,836.66

112.38
356.22

511.70

121.00
189.74

163.81 60.81
0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

4100 4210 4220 4311-12 4321 4329 4330 4390 อ่ืนๆ

แผนภูมิ 3  คาตอบแทนแรงงานของสถานประกอบการกอสราง

ภาคใต จาํแนกตามหมูยอยอตุสาหกรรมกอสราง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

55..  มูลค 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  

การประกอบอุตสาหกรรมกอสรางภาคใต 

มีมูลคาการกอสรางหรือรายรับในการดําเนิน

กิจการในป 2556 รวมทั้งสิ้นประมาณ 25,668.19 

ลานบาท เปนคาใชจายประมาณ 16,849.13   

ลานบาท และมูลคาเพิ่มประมาณ 8,818.06    

ลานบาท โดยมีสัดสวนของมูลคาเพิ่มตอมูลคาการ

กอสรางประมาณรอยละ 34.4 

สําหรับมูลคาการกอสรางเฉลี่ยตอสถาน

ประกอบการมีมูลคาประมาณ 5.29 ลานบาท และ

มูลคาการกอสรางเฉลี่ยตอคนทํางานมีมูลคา

ประมาณ 741,200 บาท 

ดานมูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอสถานประกอบการ 

และเฉลี่ยตอคนทํางาน พบวา มีมูลคาประมาณ   

1.82 ลานบาท และ 254,700 บาท ตามลําดับ 

เมื่อพิจารณามูลคาเพิ่มของการกอสราง 

จําแนกตามหมูยอยอุตสาหกรรมกอสราง พบวา 

มูลคาเพิ่มสวนใหญ มาจากการกอสรางถนนและ

ทางรถไฟ ประมาณ 3,836.66 ลานบาทหรือคิดเปน

รอยละ 43.5 รองลงมาเปน การกอสรางอาคาร 

ประมาณ 3,466.61 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 

39.3 สําหรับอุตสาหกรรมกอสรางในหมูยอยอื่นๆ          

มีสัดสวนตํ่ากวารอยละ 6.0 

 
แผนภูมิ 4 มูลคาเพ่ิมของสถานประกอบการกอสรางภาคใต 

จําแนกตามหมูยอยอตุสาหกรรมกอสราง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 4311-12 การร้ือถอนและการเตรียมสถานที่กอสราง 

หมูยอย  4321   การติดตั้งระบบไฟฟา 

หมูยอย  4329 การติดตั้งสิ่งกอสรางอ่ืนๆ 

หมูยอย 4330  การตกแตงอาคารใหเสร็จสมบูรณ 

หมูยอย 4390 กิจกรรมการกอสรางเฉพาะดานอ่ืนๆ  

หมูยอยอ่ืนๆ ไดแก หมูยอย 4290  การกอสรางโครงการ

วิศวกรรมโยธาอ่ืนๆ  และหมูยอย 4322 การติดตั้ง

ระบบประปา ระบบทําความรอนและระบบปรับ

อากาศ   

 

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

จํานวนเงิน (ลานบาท) 

หมูยอย 

หมูยอย 


