
 

  

บทสรุปสําหรับผูบรหิาร 
 

สํานักงานสถิติแหงชาติ  ไดดําเนินการ
สํารวจความตองการพัฒนาขีดความสามารถของ
ประชากรครั้งแรกในป 2538 โดยผนวกขอถามเขากับ
แบบสํารวจภาวะการทํางานของประชากร  รอบที่ 1 
(กุมภาพันธ) ครั้งท่ี 2 ในป 2542 รอบท่ี 1 (กุมภาพันธ) 
และรอบที่ 3 (สิงหาคม) และตั้งแตป 2544 เปนตนมา 
ไดดําเนินการสํารวจปละ 1 ครั้ง ซึ่งดําเนินการสํารวจ
ระหวางเดือนมกราคม กุมภาพันธ และมีนาคมของ 
ทุกป เพื่อใหมีขอมูลท่ีตอเนื่อง ประกอบการวางแผน
จัดทํานโยบายและติดตามประเมินผลดานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ โดยเปนการสํารวจความตองการพัฒนาขีด
ความสามารถของประชากรที่มีอายุ  15 ป ข้ึนไป  
จากครัวเรือนที่ตกเปนตัวอยางทั่วประเทศ ท้ังสิ้น 
79,560 ครัวเรือน 

สําหรับรายงานฉบับนี้ เปนการเสนอผล
การสํารวจความตองการพัฒนาขีดความสามารถของ
ประชากร พ.ศ. 2553 ผลการสํารวจทําใหทราบความ
ตองการพัฒนาขีดความสามารถของผูอยูในกําลังแรงงาน 
และนอกกําลังแรงงาน หลักสูตรท่ีตองการไดรับการ
พัฒนาฯ ตลอดจนความตองการความชวยเหลือจาก
ภาครัฐท่ีผูวางงานตองการ ผลการสํารวจสามารถสรุป
ไดดังนี้ 

 

สรุปผลการสํารวจ 
1. ความตองการพัฒนาขีดความสามารถ 

ผลการสํารวจความตองการพฒันาขีดความ 
สามารถของประชากร พ.ศ. 2553 พบวา จํานวน
ประชากรอายุ 15 ปข้ึนไปมีประมาณ 53.2 ลานคน 
เปนชายจํานวน 25.9 ลานคน และหญิงจํานวน 27.3 
ลานคน ในจํานวนประชากรอายุ 15 ปข้ึนไปทั้งหมดนี ้
มีผูตองการพัฒนาขีดความสามารถ 7.1 ลานคน คิดเปน
รอยละ 13.3 ตอประชากรอายุ 15 ปข้ึนไป โดยเปน
ชายจํานวน 3.5 ลานคน คิดเปนรอยละ 13.4  และหญิง 
3.6 ลานคน คิดเปนรอยละ 13.2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

หากนํามาเปรียบเทียบกับปกอน พบวา ผูท่ี
ตองการพฒันาขีดความสามารถมจีํานวนลดลง 1.7 ลานคน  
ชายลดลง 8.0 แสนคน และหญิงลดลง 9.0 แสนคน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1.1  ใครบางที่ตองการพัฒนาขีดความสามารถ 

ในจํานวนประชากรที่ตองการพัฒนาขีด
ความสามารถ   7 .1   ลานคน    ถาพิจารณาตาม
โครงสรางกําลังแรงงาน พบวา ผูท่ีอยูในกําลังแรงงาน
ตองการพัฒนาขีดความสามารถ  จํานวน 5.3 ลานคน 
คิดเปนรอยละ 13.9 ตอผูท่ีอยูในกําลังแรงงานทั้งหมด  
จําแนกเปนผูมีงานทําตองการพัฒนาขีดความสามารถ
จํานวน 5.0 ลานคน คิดเปนรอยละ 13.5  ตอผูมีงานทํา 
สวนผูวางงานนั้น ตองการพัฒนาขีดความสามารถ
จํานวน 1.9  แสนคน หรือคิดเปนรอยละ 44.0 ตอจํานวน 
ผูวางงานทั้งหมด ซึ่งเห็นไดวาผูวางงานมีความตองการ
พัฒนาขีดความสามารถของตนเองมากกวากลุมอื่น 
เนื่องจากผูวางงานนั้นมีความตองการที่จะพัฒนาขีด
คว ามส าม า รถขอ งตนให มี ศั ก ยภ าพม ากขึ้ น  

แผนภูมิท่ี 2 เปรยีบเทียบจํานวนผูท่ีตองการพัฒนาขีดความสามารถ  
                   จําแนกตามเพศ ป 2552 กบัป 2553 

แผนภูมิท่ี 1  ประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป จําแนกตามความตองการพัฒนา 
                    ขีดความสามารรถ ป 2553 

ประชากร
อายุ 15 ปขึ้นไป

53.2 ลานคน

ชาย 3.5 ลานคน

หญิง 3.6 ลานคน

ไมตองการพัฒนาฯ
46.1 ลานคน

(รอยละ 86.7 %)

ตองการพัฒนาฯ
7.1 ลานคน

(รอยละ 13.3 %)

หนวย : ลานคน 
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เพื่อสรางโอกาสใหตนเองไดใชประกอบอาชีพใน
ชองทางอื่น ๆ มากขึ้น สวนผู ท่ีรอฤดูกาลตองการ
พัฒนาขีดความสามารถ 7.3 หมื่นคน  คิดเปนรอยละ 
25.8  ตอผูรอฤดูกาลทั้งหมด ซึ่งในปนี้เปนที่นาสังเกตุ
วาผูรอฤดูกาลมีความตองการพัฒนาตนเองเพิ่มข้ึน 
เพื่อเพิ่มศักยภาพใหตนเองในการใชเวลาวางชวงรอ
ฤดูกาลสามารถประกอบอาชีพอื่นในการหาเลี้ยงชีพ
อีกทั้งยังพัฒนาอาชีพท่ีทําอยูไดมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน
อีกดวย 

สําหรับกลุมผูอยูนอกกําลังแรงงาน สวนใหญ
เปนนักเรียน แมบาน มีจํานวนทั้งสิ้น 15.1 ลานคน 
 แตมีผูท่ีตองการจะพัฒนาขีดความสามารถจํานวน  
1.8 ลานคน  คิดเปนรอยละ 11.7  ตอผูท่ีอยูนอกกําลัง
แรงงานทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
1.2  คนภาคไหนที่ตองการพัฒนาขดีความสามารถ 

เมื่อพิจารณาถึงรอยละของผู ท่ีตองการ
พัฒนาฯ ตอประชากรอายุ 15 ปข้ึนไป ท่ีอยูอาศัยใน 
แตละภูมิภาค พบวา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
มีผู ท่ีตองการพัฒนาฯ  มากท่ีสุดคือรอยละ  19.2 
รองลงมาเปนภาคเหนือ รอยละ 15.5   ภาคใต รอยละ 14.3 
ภาคกลาง รอยละ 6.7   และกรุงเทพมหานคร รอยละ 4.1 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2. หลักสูตร ที่ตองการพัฒนาขีดความสามารถ 
ในป  2553  มีหลักสูตรท่ีผูสนใจเขารับ

การพัฒนาขีดความสามารถใน  3 ลําดับแรก  ไดแก  
ดานคหกรรม  เชน การประกอบอาหาร  การเสริมสวย 
และตัดเย็บเสื้อผา รอยละ 28.5 รองมาเปนดานชาง
อุตสาหกรรม รอยละ 23.3 และลําดับท่ี 3 เปนดาน
เกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว รอยละ 18.2  และยังพบวา 
ชายและหญิง มีความตองการพัฒนาฯ ที่แตกตางกัน 
โดยชายตองการพัฒนาฯ ทางดานชางอุตสาหกรรม 
รอยละ 46.5 ดานเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว รอยละ 
24.5 และดานคอมพิวเตอร หรือ ICT รอยละ  15.2   
ในขณะที่หญิงตองการพฒันาฯ ทางดานคหกรรม คิดเปน
รอยละ 51.0 ดานคอมพิวเตอร  หรือ ICT รอยละ 17.0  
และดานเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว  รอยละ 12.0 

 
 
 

 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 4  เปรียบเทียบรอยละของประชากรอายุ 15 ปขึ้นไปท่ีตองการพัฒนาขีด 
                    ความสามารถ ตอประชากรในแตละภาค  ป 2552  กับป 2553 
 

แผนภูมิที่ 3  เปรียบเทียบรอยละของประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป ที่ตองการพัฒนาขีดความ 
                     สามารถ  ตอประชากรในแตละสถานภาพแรงงาน  ป 2552 กับ 2553  

50.744.0

17.8

20.9

17.1

13.7

25.8

13.5

13.9

11.7

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

ผูอยูนอกกําลังแรงงาน

ผูรอฤดูกาล

ผูวางงาน

ผูมีงานทํา

ผูอยูในกําลังแรงงานรวม 2553
2552

รอยละ 

16.7

18.1

15.9

6.4

24.5

9.6

13.3

6.7

15.5

19.2

14.3

4.1

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0

ทั่วประเทศ

กรุงเทพฯ

กลาง

เหนือ

ตะวันออกเฉียงเหนือ

ใต 2552 2553

 

แผนภูมิที่ 5  เปรียบเทียบรอยละของประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป ที่ตองการพัฒนาขีด     
                   ความสามารถ จําแนกตามหลักสูตรที่ตองการพัฒนาฯ ป 2552  กับป 2553 
รอยละ 

คหกรรม ศิลป 
หัตถกรรม 

ชาง 
อุตสาหกรรม 

คอม 
พิวเตอร 
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เมื่อเปรียบเทียบกบัปกอน พบวา ประชาชน 
ท่ีตองการพัฒนาขีดความสามารถนั้น มีความตองการ
พัฒนาขีดความสามารถทางดานคอมพิวเตอร เพิ่มข้ึน
รอยละ 1.8 ดานคหกรรม เพิ่มข้ึนรอยละ 1.2 ดานภาษา 
เพิ่มข้ึนรอยละ 0.5 ดานศิลปหัตถกรรม เพิ่มข้ึนรอยละ 
0.4 ดานการบริการ และดานการเกษตร เพิ่มข้ึนรอยละ 
0.2 และรอยละ 0.1 ตามลําดับ ในขณะที่ความตองการ
พัฒนาขีดความสามารถทางดานชางอุตสาหกรรม ลดลง
รอยละ 2.6 พาณิชยกรรม ลดลงรอยละ 1.3 และที่เหลือ
ลดลงในดานอืน่ๆ 
3. ลักษณะงานที่ตองการทําและความตองการใหรัฐ   
   ชวยเหลือ 

3.1 อาชีพที่ผูวางงานตองการทํา 
เมื่อสอบถามถึงอาชีพท่ีตองการทําจาก 

ผูว างงาน  พบวา  อาชีพท่ีตองการทํางาน  ไดแก 
ผูปฏิ บัติงานดานความสามารถทางฝมือและธุรกิจ 
การคาท่ีเกี่ยวของมากที่สุด  รอยละ 27.6 รองลงมา 
ไดแก  พนักงานบริการและพนักงานในร านค า  
และตลาด  รอยละ 20.4  อาชีพข้ันพื้นฐานตาง  ๆ  
ในดานการขายและการใหบริการ ไดแก ผูปฏิบัติงาน
ด านการจํ าหน า ยสินค าตามข างถนนตามบ าน  
หรือทางโทรศัพท ผูใชแรงงาน เชน คนงานในไรนา
และสวน  คนงานในฟารมปศุสัตว เปนตน รอยละ 
14 .1  อาชีพเสมียนสํานักงาน   เสมียนด านการ
ใหบริการลูกคา เชน แคชเชียรในรานคา  ธนาคาร   
และพนักงานตอนรับ รอยละ  11.2 ท่ีเหลือเปนอาชีพ 
ดานอื่น ๆ  
 เมื่อพิจารณาตามเพศ พบวา ชายและหญิง
ตองการทํางานแตกตางกัน โดยผูวางงานชายตองการ
ทํางานอาชีพผูปฏิบัติงานดานความสามารถทางฝมือ
และธุรกิจการคาท่ีเกี่ยวของ มากที่สุดรอยละ 41.2 
ขณะที่ผูวางงานหญิงตองการทํางานอาชีพพนักงาน
บริการและพนักงานในรานคาและตลาด และอาชีพ
เสมียน มากที่สุดรอยละ 23.5 และ19.8 ตามลําดับ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 ความตองการใหภาครัฐชวยเหลือ 
สําหรับความตองการใหภาครัฐชวยเหลือ 

พบวา ผูวางงานตองการใหรัฐชวยหางานใหทํามากที่สุด 
รอยละ 79.2 โดยในจํานวนนี้ สวนใหญตองการ 
ใหรัฐชวยหางานใหทําภายในจังหวัดท่ีตนอาศัยอยู 
รองลงมาตองการใหรัฐชวยเรื่องการใหทุนสําหรับ
ประกอบอาชพีอิสระ รอยละ 13.7 ชวยสนับสนุนอาชีพ
ทางการเกษตรรอยละ 2.4 ชวยพัฒนาฝมือแรงงาน  
รอยละ 2.0 ใหขอมูลขาวสารตลาดแรงงาน รอยละ 1.6 
และใหเงินชวยเหลือคาเลาเรียนบุตร และอื่นๆ รอยละ 1.1 
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แผนภูมิท่ี 6  รอยละของผูวางงาน ท่ีตองการความชวยเหลือจากภาครัฐ 
         จําแนกตามเรือ่งท่ีตองการใหรัฐชวยเหลือ  ป 2553 

ประเภทของงานที่ตองการทํา รวม ชาย หญิง 

ยอดรวม 100.0 
(374.1) 

100.0 
(220.4) 

100.0 
(154.7) 

1. ผูบัญญัติกฎหมาย ขาราชการอาวุโส และผูจัดการ 0.7 0.8 0.4 

2. ผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ 5.8 3.7 8.7 

3. ผูประกอบวิชาชีพชางเทคนิคสาขาตางๆ และอาชีพท่ีเกี่ยวของ 9.0 5.2 14.6 

4. เสมียน 11.2 5.1 19.8 

5. พนักงานบริการและพนักงานในรานคาและตลาด 20.4 18.2 23.5 

6. ผูปฏิบัติงานที่มีฝมือในดานการเกษตรและการประมง 3.3 3.0 3.7 

7. ผูปฏิบัติงานดานความสามารถทางฝมือและธุรกิจการคาท่ีเก่ียวของ 27.6 41.2 8.1 

8. ผูปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักรและผูปฏิบัติงาน ดานการประกอบ 7.9 11.3 3.2 

9.  อาชีพข้ันพื้นฐานตางๆ ในดานการขาย และการใหบริการ 14.1 11.5 18.0 

 

ตาราง  1 รอยละของผูวางงาน จําแนกตามอาชีพท่ีตองการทํา และเพศ  ป2553 
 




