
บทสรุปสําหรับผูบริหาร

สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดใหความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ดําเนินการสํารวจความตองการพัฒนาขีดความสามารถของประชากรครั้งแรกในป 2538 โดยผนวก
ขอถามเขากับแบบสํารวจภาวะการทํางานของประชากรในรอบที่ 1 (กุมภาพันธ)  ครั้งที่ 2 ในป 2542 รอบท่ี 1
(กุมภาพันธ) และรอบที่ 3 (สิงหาคม)  ครั้งที่ 3 ในป 2544 ไตรมาสที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.) ป และเพื่อใหมีขอมูลที่ตอเนื่อง
ตลอดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 9 (2545-2549) จะดําเนินการสํารวจปละ 1 ครั้ง ซึ่งดําเนินการสํารวจ
ระหวางเดือน มกราคม กุมภาพันธ และมีนาคมของทุกป

 สําหรับรายงานฉบับนี้ เปนการเสนอผลการสํารวจความตองการพัฒนาขีดความสามารถของ
ประชากร พ.ศ. 2549 โดยผนวกขอถามกับแบบสํารวจภาวะการทํางานของประชากร ไตรมาสที่ 1 ซึ่งดําเนินการ
สํารวจระหวางเดือนมกราคม - มีนาคม 2549  โดยสํารวจพรอมกันทั่วประเทศ  ระหวางวันที่ 1 - 12 ของทุกเดือน
มีครัวเรือนที่ตกเปนตัวอยางทั้งสิ้น 29,520 ครัวเรือน สําหรับวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลใชวิธีการสัมภาษณสมาชกิ
ในครัวเรือนที่ตกเปนตัวอยาง ผลการสํารวจทําใหทราบความตองการพัฒนาขีดความสามารถของผูอยูในกําลัง
แรงงาน และนอกกําลังแรงงาน หลักสูตรที่ตองการไดรับการพัฒนาฯ  ตลอดจนความตองการความชวยเหลือจาก
ภาครัฐที่ผูวางงานตองการ ซึ่งผลการสํารวจสามารถสรุปไดดังนี้

สรุปผลการสํารวจ

1. ความตองการพัฒนาขีดความสามารถ
   ผลการสํารวจความตองการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2549 พบวา จํานวน

ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปมีประมาณ 50.3 ลานคน เปนชายจํานวน 24.4 ลานคน และหญิงจํานวน 25.9 ลานคน
ในจํานวนประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปท้ังหมดนี้มีผูตองการพัฒนาขีดความสามารถ จํานวน 8.5 ลานคน คิดเปน
รอยละ 17.0 ของประชากร  เปนชายจํานวน 4.1 ลานคน หญิง 4.4 ลานคน คิดเปนรอยละ 48.4  และ 51.6
ของจํานวนผูที่ตองการพัฒนาขีดความสามารถ

แผนภูมิที่ 1  อัตรารอยละของประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป จําแนกตามความตองการพัฒนาขีดความสามารถ พ.ศ. 2549

ไมตองการ
 41,739,334
 คน (83%)

ตองการ
8,522,296 คน (17%)



เมื่อพิจารณาถึง อัตราของผูที่ตองการพัฒนาฯ ตอประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปท่ีอยูอาศัยในแตละ
ภาค พบวา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราสูงที่สุดคือรอยละ 26.3  (ชายรอยละ 26.8 และหญิงรอยละ 25.7
เมื่อพิจารณาอัตราของผูที่ตองการพัฒนาฯ ตามเพศ ตอประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปในแตละเพศและภาค) รองลงมา
เปนภาคเหนือ รอยละ 20.0  (ชายรอยละ 19.6 หญิงรอยละ 20.4)  ภาคใต รอยละ 13.8  (ชายรอยละ 13.5
หญิงรอยละ 14.2)  ภาคกลาง รอยละ 8.7  (ชายรอยละ 8.6  หญิงรอยละ 8.9)  และกรุงเทพมหานคร รอยละ 7.0
(ชายรอยละ 5.6 หญิงรอยละ 8.2)

สําหรับระดับการศึกษาของผูตองการพัฒนาขีดความสามารถ เมื่อเปรียบเทียบอัตราสวน
ของผูตองการพัฒนาฯ ตอจํานวนประชากรอายุ 15 ปข้ึนไปในแตละระดับการศึกษาที่สําเร็จ พบวา ระดับ
ประถมศึกษามีอัตราความตองการพัฒนาฯ มากที่สุด รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา ตํ่ากวา
ประถมศึกษา ไมมีการศึกษา  และการศึกษาอื่นๆ โดยคิดเปนอัตรารอยละ 23.4, 22.8, 14.5, 10.8, 6.0  และ
1.8 ตามลําดับ

แผนภูมิที่ 2  อัตรารอยละของประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป ที่ตองการพัฒนาขีดความสามารถ จําแนกเปนรายภาค พ.ศ. 2549

แผนภูมิที่ 3  อัตรารอยละของประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป ที่ตองการพัฒนาขีดความสามารถ จําแนกตามระดับการศึกษา พ.ศ. 2549

หนวย : รอยละ
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หนวย : รอยละ



2.  หลักสูตรที่ตองการไดรับการพัฒนา
จากการสํารวจ พบวา หลักสูตรที่มีผูสนใจเขารับการพัฒนาขีดความสามารถในลําดับแรก คือ

คหกรรม รอยละ 25.7  ชางอุตสาหกรรม รอยละ 24.0   เกษตรกรรม รอยละ 18.9  และคอมพิวเตอร
รอยละ 17.2 เมื่อพิจารณาตามเพศ พบวา ชายและหญิงมีความตองการพัฒนาฯ ที่แตกตางกันโดย
ชายตองการพัฒนาฯ ในหลักสูตรชางอุตสาหกรรม รอยละ 47.9 เกษตรกรรมฯ รอยละ 26.0 และคอมพิวเตอร
รอยละ 13.3  ในขณะที่หญิงตองการพัฒนาในหลักสูตรคหกรรม รอยละ 46.0  คอมพิวเตอร รอยละ 20.8
และเกษตรกรรมฯ รอยละ 12.2  ตามลําดับ

3.  ความชวยเหลือจากภาครัฐที่ผูวางงานตองการ
ผูวางงานจํานวน 6.7 แสนคน มีผูตองการความชวยเหลือจากภาครัฐ 5.4 แสนคน หรือรอยละ

80.1 โดยสวนใหญตองการใหรัฐชวยเหลือใน 2 เรื่องคือ รอยละ 66.1 ตองการใหรัฐหางานใหทํา  รอยละ 15.3
ตองการใหรัฐชวยเหลือในเรื่องทุนสําหรับประกอบอาชีพอิสระ และรอยละ 10.0 ตองการพัฒนาฝมือแรงงาน สําหรับ
ความตองการใหชวยเหลือในเรื่องอื่นๆ มีไมถึงรอยละ 10 ไดแก ใหการสนบัสนุนอาชีพทางการเกษตร รอยละ 5.4
เงินชวยเหลือคาเลาเรียนบุตร และในเรื่องอื่นๆ รอยละ 2.6  ใหขอมูลขาวสารตลาดแรงงาน  รอยละ 0.6

ถาพิจารณาตามเพศ พบวา ผูวางงานชายตองการใหรัฐชวยหางานใหทําสูงถึง รอยละ 70.6
ของผูวางงานชายที่ระบุเรื่องที่ตองการใหรัฐชวยเหลือ และรอยละ 12.6 ตองการใหรัฐชวยเหลือในเรื่องทุนประกอบ
อาชีพอิสระ  ในขณะที่หญิงตองการใหรัฐหางานใหทํา รอยละ 60.6  และหาทุนใหประกอบอาชีพอิสระรอยละ 18.5

แผนภูมิที่  5  อัตรารอยละของผูวางงานที่ตองการความชวยเหลือจากภาครัฐ จําแนกตามเรื่องที่ตองการใหรัฐชวยเหลือ
                                    และเพศ พ.ศ. 2549

แผนภูมิที่ 4  อัตรารอยละของประชาการอายุ 15 ปขึ้นไป ที่ตองการพัฒนาขีดความสามารถ จําแนกตามหลักสูตร และเพศ  พ.ศ. 2549
หนวย : รอยละ
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หนวย : รอยะ




