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คํานํา 

 
 การพัฒนาขีดความสามารถของแรงงานเป็นการพัฒนาศักยภาพ
ของกําลังแรงงานภายในประเทศ ซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ที่เป็นรากฐานที่สําคัญของการพัฒนาประเทศ เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ในปี 
2558 นี้ ดังนั้นประเทศไทยจะไม่ขาดแรงงานฝีมือ หรือแรงงานเชี่ยวชาญ 
อีกต่อไป จะมีแรงงานทักษะจากประชาคมอาเซียนเข้ามาเป็นตัวเลือก ในการ
สมัครแข่งขันเข้าทํางานในองค์กรทั้งภาคการผลิตและภาคการบริการต่าง ๆ 
ทําให้แรงงานไทยจะต้องเร่งพัฒนา เพื่อเพิ่มทักษะให้พร้อมในการแข่งขัน  

 สํานกังานสถิติแห่งชาติ  จึงได้ดําเนนิการสาํรวจความต้องการพฒันาขีด
ความสามารถของประชากร เป็นประจําทกุปี โดยเกบ็รวบรวมพรอ้มกันทัว่ประเทศ 
ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบ 
การวางแผนและกําหนดนโยบายในการพฒันากําลังแรงงานของประเทศ ได้แก ่
กระทรวงแรงงาน และสํานกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ  
ได้มีข้อมลูประกอบการวางแผน ติดตาม ประเมินผลการดําเนนิงานของประเทศ
เป็นระยะ  ๆและที่สําคัญประชาชนผู้ที่อยู่ในกําลังแรงงาน ใช้ในการกําหนดแนวทาง 
การพัฒนาตนเอง ให้ตรงกับความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการในแต่ละกลุ่ม
และแต่ละพื้นที่ 
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บทสรุปสาํหรับผู้บริหาร 

การสํารวจความต้องการพฒันาขีดความสามารถของประชากร 
 

ผลการสํารวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร 
พ.ศ. 2558  สามารถสรุปได้ดังนี้ 

จากจํานวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป มีประมาณ 55.09 ล้านคน 
เป็นผู้ต้องการพัฒนาขีดความสามารถจํานวน 4.49 ล้านคน  หรือคิดเป็นร้อยละ 
8.2 ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป  โดยเป็นผู้หญิงประมาณ 2.37 ล้านคน 
(ร้อยละ 8.4)  ส่วนเพศชายต้องการพัฒนาขีดความสามารถ จํานวน 2.12 ล้านคน 
(ร้อยละ 7.9)  

 

  แผนผัง  จํานวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป  ที่ต้องการและไม่ต้องการพัฒนาขดี 
  ความสามารถ  พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป
55.09 ล้านคน
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4.49 ล้านคน

ชาย
2.12 ล้านคน

หญงิ
2.37 ล้านคน

ไม่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ
50.60 ล้านคน

ชาย
24.53 ล้านคน
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แผนภูม ิก  เปรียบเทียบจํานวนและร้อยละของประชากรอาย ุ15 ปขีึ้นไป  จาํแนกตาม 
               ความตอ้งการพัฒนาขีดความสามารถ  พ.ศ. 2554 – 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หมายเหตุ : ร้อยละของผู้ที่ต้องการพัฒนาขดีความสามารถ   =    จาํนวนผู้ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ  X  100 
                                                                                              จํานวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 

 
 

เขตการปกครองและภูมิภาคต่าง ๆ ทีต้่องการพฒันาขีดความสามารถ 
ความต้องการพัฒนาขดีความสามารถของประชากร ตามเขตการปกครอง 

พบว่า ผู้ทีอ่าศัยอยูใ่นเขตเทศบาลต้องการพัฒนาขดีความสามารถจํานวน 1.55
ล้านคน หรือคิดเปน็ร้อยละ 6.2 ส่วนผู้อยู่นอกเขตเทศบาลต้องการพัฒนาขีด
ความสามารถ 2.94 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 9.8  เห็นได้ว่า คนที่อยู่ในชนบท
ต้องการพฒันาตนเองมากกว่าคนในเมืองเกือบเท่าตัว (ตาราง 1) 
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ตาราง 1  จาํนวนและร้อยละของประชากรอาย ุ15 ปขีึ้นไป  จาํแนกตามความต้องการ 
พัฒนาขีดความสามารถ  เขตการปกครอง  และภาค  พ.ศ. 2558 
 

ผู้ที่ต้องการพฒันาขีดความสามารถ 
เขตการปกครอง/ภาค ประชากรอาย ุ15 ปีขึ้นไป 

(พันคน) จํานวน(พันคน) ร้อยละ 
ยอดรวม 55,090.3 4,492.9 8.2 

  ในเขตเทศบาล 25,013.0 1,555.0 6.2 
  นอกเขตเทศบาล 30,077.3 2,937.9 9.8 
กรุงเทพมหานคร 7,466.1 145.4 1.9 

ภาคกลาง 16,132.6 637.0 3.9 

ภาคเหนือ 9,476.3 899.4 9.5 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 14,839.0 2,198.6 14.8 

ภาคใต้ 7,176.3 612.5 8.5 

 
 
 ร้อยละชองผู้ที่ต้องการพฒันาขีดความสามารถ  =  จํานวนผู้ที่ต้องการพฒันาขีดความสามารถแต่ละเขตการปกครอง  X  100 
               ตามเขตการปกครอง                             จํานวนประชากรอายุ 15 ปีขึน้ไป แต่ละเขตการปกครอง 

  

สําหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองในแต่ละภูมิภาค ในปี 2558 พบว่า 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องการพัฒนาขีดความสามารถมากที่สุดร้อยละ 14.8 
รองลงมาเป็นภาคเหนือร้อยละ 9.5  ภาคใต้ร้อยละ 8.5  ภาคกลางร้อยละ 3.9  
และกรุงเทพมหานครร้อยละ  1.9  ตามลําดับ 
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หลักสูตรที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ 
จากผลการสํารวจ พบว่า ลกัษณะของหลกัสูตรที่ต้องการพัฒนาหรอื

สนใจเข้ารบัการเรยีนรู้ตามหลกัสูตรในหมวดต่าง ๆ ได้แก ่หมวดคหกรรมร้อยละ 
29.7  หมวดช่างอุตสาหกรรมร้อยละ 25.7  หมวดเกษตรกรรมและเลีย้งสัตว์รอ้ยละ 
17.4  หมวดคอมพวิเตอร์ร้อยละ 8.0  หมวดศิลปหัตถกรรมและหมวดภาษาศาสตร์
เท่ากันร้อยละ 5.4  หมวดการบริหารจัดการ การบริการ และอื่น ๆ ร้อยละ 3.5  
หมวดพาณชิยกรรมรอ้ยละ 3.3  หมวดการท่องเที่ยว การโรงแรมและภัตตาคาร
ร้อยละ 1.5  และหมวดเทคโนโลยพีลังงาน และสิ่งแวดล้อมรอ้ยละ 0.1 (แผนภูมิ ค) 
 

  แผนภูมิ ข  ร้อยละของผู้ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ  จําแนกตามหลักสูตร 
                ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ  พ.ศ. 2558 
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การพัฒนา  จําแนกตามหน่วยงาน  พ.ศ. 2558 

12 

แผนภูมิ ฉ ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป  ท่ีไม่ต้องการพัฒนาขีด
ความสามารถ  จําแนกตามเหตุผล  พ.ศ. 2558 

13 

 
 
 
 



 

 1 

สรุปผลที่สําคัญการสํารวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2558 

สํานักงานสถิติแห่งชาติ

 
สรุปผลที่สําคัญจากการสํารวจ 

 
การสํารวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร 

พ.ศ. 2558  โดยสํารวจประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปทั้งหมด เพื่อรวบรวมความ
ต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร ตามหลักสูตรที่ตนเองต้องการ
พัฒนาขีดความสามารถ  ซึ่งผลการสํารวจสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1.  ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร 
ผลการสํารวจ  พบว่า  จากจํานวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 

มีประมาณ 55.09 ล้านคน เป็นผู้ต้องการพัฒนาขีดความสามารถจํานวน 4.49 
ล้านคน  หรือคิดเป็นร้อยละ 8.2 ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป  

 
แผนผัง  ประชากรอาย ุ15 ปขีึ้นไป  ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถตนเอง 

                   พ.ศ. 2558 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประชากรอายุ 15 ปีข้ึนไป
55.09 ล้านคน

ชาย
24.53 ล้านคน

หญงิ
26.07 ล้านคน

 
ไม่ตอ้งการพฒันาขีดความสามารถ

50.60 ล้านคน

 
ตอ้งการพฒันาขีดความสามารถ

4.49 ล้านคน

ชาย
2.12 ล้านคน

หญงิ
2.37 ล้านคน
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สรุปผลที่สําคัญการสํารวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2558 

สํานักงานสถิติแห่งชาติ

 
หากพิจารณาตามเพศ พบว่า มีผู้ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ

เป็นเพศชายประมาณ 2.12 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 7.9  ของประชากร
เพศชายอายุ 15 ปีขึ้นไป  ขณะที่เพศหญิงต้องการพัฒนาขีดความสามารถ 
จํานวน 2.37 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 8.4 ของประชากรเพศหญิงอายุ 
15 ปีขึ้นไป 

เมือ่พจิารณาเปรยีบเทียบในช่วง 5 ปีที่ผา่นมา พบว่า ผู้ที่ต้องการ
พัฒนาขีดความสามารถมีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ จนถึงปี 2557  และเพิ่มขึ้นใน
ปี 2558 (จาก 4.00 ล้านคน ในปี 2557  เป็น 4.49 ล้านคน ในปี 2558) 

 
  ตาราง 1  เปรียบเทียบจํานวนและร้อยละของผู้ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ 
              จําแนกตามเพศ  พ.ศ. 2554 - 2558 

  

ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป  
(พันคน) 

ผู้ที่ต้องการพฒันาขีด 
ความสามารถ (พันคน) 

ร้อยละของผูท้ีต้่องการ
พัฒนาขีดความสามารถ พ.ศ. 

รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง 

2554 53,807.8 26,151.0 27,656.8 5,483.0 2,686.7 2,796.3 10.2 10.3 10.1 

2555 54,322.3 26,392.4 27,929.9 5,416.7 2,616.5 2,800.2 10.0 9.9 10.0 

2556 54,829.7 26,627.5 28,202.3 4,696.6 2,233.0 2,463.5 8.6 8.4 8.7 

2557 54,686.9 26,459.3 28,227.6 4,002.1 1,904.2 2,098.0 7.3 7.2 7.4 

2558 55,090.3 26,640.9 28,449.4 4,492.9 2,117.0 2,375.8 8.2 7.9 8.4 
 

 หมายเหตุ : ร้อยละของผู้ที่ต้องการพฒันาขีดความสามารถ   =   จาํนวนผู้ที่ต้องการพฒันาขดีความสามารถ  X  100 
                                                                                         จํานวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 
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สรุปผลที่สําคัญการสํารวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2558 

สํานักงานสถิติแห่งชาติ

 

2. เขตการปกครองและภาค 
เมื่อพิจารณาตามเขตการปกครอง และภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ 

พบว่า ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต้องการพัฒนาขีดความสามารถจํานวน 
1.55 ล้านคน หรือร้อยละ 6.2 ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่อยู่ในเขตเทศบาล  
ส่วนผู้ที่อยู่นอกเขตเทศบาลต้องการพัฒนาขีดความสามารถ 2.94 ล้านคน 
หรือร้อยละ 9.8 ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่อยู่นอกเขตเทศบาล  และหาก
พิจารณาผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองในแต่ละภาค พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีประชากรที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถมากที่สุด 2.20 ล้านคน หรือร้อยละ 
14.8  รองลงมาเป็นภาคเหนือ 9.0 แสนคน หรือร้อยละ 9.5  ภาคใต้ 6.1 แสนคน 
หรือร้อยละ 8.5  ภาคกลาง 6.4 แสนคน หรือร้อยละ 3.9  และกรุงเทพมหานคร 1.5 
แสนคน หรือร้อยละ 1.9  ตามลําดับ  

 

แผนภูม ิก  ร้อยละของผู้ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ  จาํแนกตามเขตการปกครอง 
              และภาค  พ.ศ. 2558 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หมายเหตุ : ร้อยละของผู้ที่ต้องการพฒันาขีดความสามารถตามภาค  =  ผู้ที่ต้องการพฒันาขดีความสามารถแตล่ะภาค  X  100 
                                                                                              ประชากรอายุ 15 ปีขึน้ไป แต่ละภาค 

รวม
ในเข

ตฯ

นอก
เขต

ฯ

กรุง
เทพ

มหา
นคร กลา

ง
เหน

ือ

ตะว
ันออ

กเฉี
ยงเห

นือ ใต้

8.2
6.2

9.8

1.9 3.9
9.5 14.8

8.5
0.0
4.0
8.0

12.0
16.0

ร้อยละ
เขตการปกครอง

ภาค
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สรุปผลที่สําคัญการสํารวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2558 

สํานักงานสถิติแห่งชาติ

 
3. ลักษณะของผู้ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ 

1) กลุ่มอายุ 
ถ้าพิจารณาผู้ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ 4.49 ล้านคน ในแต่ละ

กลุ่มอายุ พบว่า กลุม่อายุ 15–24 ปี หรอืกลุ่มเยาวชนมีความต้องการพฒันาขีด
ความสามารถมากทีสุ่ด 1.21 ล้านคน หรือร้อยละ 12.6  กลุ่มอายุ 25-34 ปี 
9.7 แสนคน หรือร้อยละ 10.1  กลุ่มอายุ 35-44 ปี 1.02 ล้านคน หรือร้อยละ 9.7  
กลุ่มอายุ 45-54 ปี 8.3 แสนคน หรือร้อยละ 7.7  กลุ่มอายุ 55-59 ปี 2.4 แสนคน 
หรือรอ้ยละ 5.7  และกลุม่อายุ 60 ปีขึ้นไป น้อยที่สุด 2.1 แสนคน หรอืร้อยละ 2.1 

 

แผนภูมิ ข  ร้อยละของผู้ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ  จําแนกตามกลุ่มอาย ุ
                   พ.ศ. 2558 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 หมายเหตุ : ร้อยละของผู้ที่ต้องการพฒันาขีดความสามารถตามกลุ่มอายุ  =  ผู้ที่ต้องการพฒันาขีดความสามารถแต่ละกลุ่มอาย ุ X  100 
                                                                                             ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป แต่ละกลุ่มอายุ 

15-24 ปี 25-34 ปี 35-44 ปี 45-54 ปี 55-59 ปี 60 ปขีึ้นไป

12.6

10.1
9.7

7.7

5.7

2.1
0.0

3.5

7.0

10.5

14.0

ร้อยละ
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สรุปผลที่สําคัญการสํารวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2558 

สํานักงานสถิติแห่งชาติ

 
2) ระดับการศึกษาที่สําเร็จ 
ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากรในแต่ละระดับ

การศึกษาที่สําเร็จ  พบว่า เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด 
1.99 ล้านคน หรือร้อยละ 10.9  รองลงมาเป็นระดับประถมศึกษา 1.12 ล้านคน 
หรือร้อยละ 10.0  ระดับอุดมศึกษา 6.7 แสนคน หรือร้อยละ 7.3  ตํ่ากว่า
ระดับประถมศึกษา 6.5 แสนคน หรือร้อยละ 4.7  ผู้ที่ไม่มีการศึกษา 7 หมื่นคน 
หรือร้อยละ 2.9  ที่เหลือเป็นการศึกษาอื่น ๆ 

 

แผนภูมิ ค  ร้อยละของผู้ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ  จําแนกตามระดับ 
                    การศึกษาที่สําเรจ็  พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ร้อยละของผู้ทีต่้องการพัฒนาขีดความสามารถ  =  ผู้ที่ต้องการพฒันาขีดความสามารถแต่ละระดบัการศึกษาที่สําเร็จ  X  100 
 ตามระดับการศึกษาที่สําเร็จ                    ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป แต่ละระดับการศึกษาที่สําเร็จ 

0.7

7.3

10.9

10.0

4.7

2.9

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0

อืน่ ๆ

อดุมศึกษา

มัธยมศึกษา

ประถมศึกษา

ต่ํากว่าประถมศึกษา

ไม่มีการศึกษา

ร้อยละ
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4. หลักสตูรที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ 

จากผลการสํารวจ พบว่า มีผู้สนใจเข้ารับการพัฒนาขีดความสามารถ
ตามหลักสูตรหมวดต่าง ๆ  ได้แก่ หมวดคหกรรมจํานวน 1.33 ล้านคน หรือร้อยละ 
29.7  หมวดช่างอุตสาหกรรม 1.16 ล้านคน หรือร้อยละ 25.7 หมวดเกษตรกรรม
และการเลี้ยงสัตว์ 7.8 แสนคน หรือร้อยละ 17.4  หมวดคอมพิวเตอร์ 3.6 แสนคน  
หรือร้อยละ 8.0  หมวดศิลปหัตถกรรมและหมวดภาษาศาสตร์เท่ากันประมาณ 
2.4 แสนคน หรือร้อยละ 5.4  หมวดพาณิชยกรรม 1.5 แสนคน หรือร้อยละ 3.3  
หมวดการบริหารจัดการ การบริการ และอื่น ๆ 1.6 แสนคน หรือร้อยละ 3.5  
หมวดการท่องเที่ยว การโรงแรมและภัตตาคาร 7 หมื่นคน หรือร้อยละ 1.5  ที่เหลือ
เป็นหมวดอื่น ๆ 

หากพิจารณาหลักสูตรตามหมวดย่อย ๆ พบว่า มีหลักสูตรที่
ต้องการเข้ารับการพัฒนาขีดความสามารถมากที่สุดใน 10 อันดับยอดนิยม 
ได้แก่  ด้านอาหารและโภชนาการมีผู้ต้องการพัฒนาขีดความสามารถมากที่สุด 
6.3 แสนคน  รองลงมาเป็นด้านการเพาะปลูกและขยายพันธุ์พืช 4.4 แสนคน  
ด้านช่างยนต์และการบํารุงรักษาและด้านเสริมสวยเท่ากันประมาณ 3.9 แสนคน  
ด้านการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 3.6 แสนคน  ด้านตัดเย็บเสื้อผ้า 3.2 แสนคน  ด้าน
ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3.1 แสนคน  การอบรมการอ่าน - พูดภาษาต่าง ๆ 
และช่างกลโรงงานเท่ากันประมาณ 1.8 แสนคน  และด้านการบัญชี การเงิน 
การธนาคาร และอื่น ๆ 1.5 แสนคน   
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  ตาราง 2  จํานวนและร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป  ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ 
             จําแนกตามหลักสูตรที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ  พ.ศ. 2558 
 หน่วย : พันคน 

หลักสูตรที่ต้องการพัฒนาฯ จํานวน ร้อยละ  หลักสูตรที่ต้องการพัฒนาฯ จํานวน ร้อยละ 

ยอดรวม 4,492.9 100.0  (ต่อ)   
หมวดช่างอุตสาหกรรม 1,154.5 25.7  หมวดพาณิชยกรรม 149.3 3.3 
  ช่างกลโรงงาน 175.6 3.9    การบัญชี การเงิน การธนาคาร และอื่น  ๆ 149.3 3.3 
  ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น 85.4 1.9  หมวดภาษาศาสตร์ 243.8 5.4 
  ช่างไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ 306.6 6.8    การอบรมการเขียน 55.0 1.2 
  ช่างยนต์และการบํารุงรักษา 391.9 8.7    การอบรมการอ่าน - พูดภาษาต่างๆ 182.7 4.1 
  ช่างก่อสร้าง 142.0 3.2    การอบรมการแปลภาษาต่างๆ 6.1 0.1 
  ช่างเขียนแบบ 48.3 1.1  หมวดคอมพิวเตอร์ 359.3 8.0 
  ช่างเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม 0.4 0.0    การใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ฯลฯ 359.3 8.0 
  ช่างอุตสาหกรรมอื่นๆ 4.2 0.1  หมวดเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม 4.0 0.1 
หมวดคหกรรม 1,332.6 29.7    การกําจัดอากาศเสีย บําบัดน้ําเสีย ฯลฯ 4.0 0.1 
  อาหารและโภชนาการ 626.7 13.9  หมวดการบริหารจัดการ การบริการ 156.7 3.5 
  เสริมสวย 385.9 8.6  และอื่น ๆ     
  ตัดเย็บเสื้อผ้า 315.5 7.0    การบริหารจัดการ 57.9 1.3 
  อื่นๆ 4.4 0.1    วิชาชีพและวชิาการ (การอบรมเพิม่เติม) 20.6 0.5 
หมวดศิลปหัตถกรรม 241.8 5.4    บริการทั่วไป 51.3 1.1 
  สิ่งทอและลายประดิษฐ์ 87.8 2.0    การกีฬา และมหรสพ 5.6 0.1 
  การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ 108.7 2.4    การพิมพ์ 13.3 0.3 
  การเจียระไนพลอยขั้นพื้นฐาน 4.4 0.1    การถ่ายรูป 2.4 0.1 
  การแกะสลักไม้ การทําเครื่องไม้ ฯลฯ 2.4 0.1    ความรู้ท่ัวไป 5.6 0.1 
  การจักสานไม้ไผ่ขั้นพื้นฐาน ฯลฯ 32.4 0.7  หมวดการท่องเที่ยว การโรงแรมและ 69.1 1.5 
  เซรามิคส์ 0.6 0.0  ภัตตาคาร   
  การออกแบบสินค้าหัตถกรรม 5.4 0.1    การต้อนรับในโรงแรมและภัตตาคาร 0.4 0.0 
      การออกแบบบรรจุภัณฑ์      งานแม่บ้านในโรงแรมและภัตตาคาร 1.5 0.0 
หมวดเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว์ 780.9 17.4    งานด้านอาหารในโรงแรมและ 45.6 1.0 
  การเพาะปลูกและขยายพันธุ์พืช 441.0 9.8    จัดการอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรม 6.7 0.1 
  ประมง-เพาะเลี้ยง 56.7 1.3    การป้องกันการการเกิดอาชญากรรมใน - - 
  การเลี้ยงสัตว์ และการขยายพันธุ์สัตว์ 139.5 3.1    การเป็นตัวแทนจัดการการท่องเที่ยว 6.8 0.2 
  การจัดสวน พืชประดับ 2.0 0.0    การทําบริษัททัวร์ 8.1 0.2 
  การทําปุ๋ยธรรมชาติ 95.4 2.1  หลักสูตรที่ไม่ระบุชัดเจน 0.9 0.0 
  อบรมการเตรียมพื้นที่การเกษตร 40.1 0.9     
  วิธีการกําจัดแมลง และอื่น ๆ  6.3 0.1     
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สรุปผลที่สําคัญการสํารวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2558 

สํานักงานสถิติแห่งชาติ

 
เมื่อพิจารณาตามสถานภาพแรงงานของผู้ที่ต้องการพัฒนาขีด

ความสามารถตามหลักสูตรที่สําคัญที่ต้องการพัฒนาใน 3 ลําดับยอดนิยม พบว่า 

ผู้อยู่ในกําลังแรงงาน ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ หมวดช่าง
อุตสาหกรรมมากที่สุด 9.9 แสนคน  รองลงมาเป็นหมวดคหกรรม 9.2 แสนคน  
และหมวดเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว์ 7.2 แสนคน  และเมื่อพิจารณาตามกลุ่ม 
ผู้มีงานทํา  ผู้ว่างงาน  ผู้รอฤดูกาล สรุปได้ดังนี้  

- ผู้มีงานทําต้องการพัฒนาขีดความสามารถ หมวดช่าง
อุตสาหกรรมมากที่สุด 9.4 แสนคน  รองลงมาเป็นหมวดคหกรรม 8.8 แสนคน  และ
หมวดเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว์ 7.0 แสนคน   

- ผู้ว่างงานต้องการพัฒนาขีดความสามารถ  หมวดช่าง
อุตสาหกรรม 3.4 หมื่นคน  หมวดคหกรรม 2.1 หมื่นคน  และหมวดคอมพิวเตอร์ 
9 พันคน  หากพิจารณาหลักสูตรตามหมวดย่อย ๆ ที่ผู้ว่างงานต้องการพัฒนาขีด
ความสามารถมากที่สุดใน 5 อันดับแรก ได้แก่  ช่างยนต์และการบํารุงรักษา 
1.2 หมื่นคน  ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1.1 หมื่นคน  เสริมสวย 1.0 หมื่นคน  
การใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ฯลฯ 9 พันคน  และอาหารและโภชนาการ 8 พันคน 

- ผู้รอฤดูกาลต้องการพัฒนาขีดความสามารถ  หมวดช่าง
อุตสาหกรรม 1.9 หมื่นคน  หมวดเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว์ 1.6 หมื่นคน  
และหมวดด้านคหกรรม 1.5 หมื่นคน   

สําหรับกลุม่ผูอ้ยูน่อกกําลังแรงงาน ซึง่สว่นใหญเ่ป็นนกัเรียน แมบ้่าน 
แต่ก็มีความสนใจที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถตนเองด้วยเช่นกัน โดยต้องการ
พัฒนาหมวดคหกรรมมากที่สุด 4.1 แสนคน  หมวดคอมพิวเตอร์ 1.9 แสนคน  
และหมวดช่างอุตสาหกรรม 1.7 แสนคน เมื่อพิจารณาหลักสูตรที่ผู้อยู่นอกกําลังแรงงาน
ต้องการพฒันาขีดความสามารถในหมวดยอ่ย ๆ พบว่า  ต้องการพัฒนาการใช้
โปรแกรมสาํเรจ็รูป ฯลฯ มากท่ีสดุ 2.0 แสนคน  อาหารและโภชนาการ 1.9 แสนคน  
เสริมสวย 1.3 แสนคน  การอบรมการอ่าน – พูดภาษาต่าง ๆ และการตัดเยบ็เสื้อผา้
เท่ากันประมาณ 9 หมื่นคน   
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สรุปผลที่สําคัญการสํารวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2558 

สํานักงานสถิติแห่งชาติ

 
  ตาราง 3  จํานวนผู้ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ  จําแนกตามสถานภาพแรงงาน 
   และหลักสูตรที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ  พ.ศ. 2558 
 
 หน่วย : พันคน 

ผู้อยู่ในกําลังแรงงาน ผู้ไม่อยู่ใน 
หลักสูตรที่ต้องการพัฒนาฯ 

ยอดรวม ผู้มีงานทํา ผู้ว่างงาน ผู้รอฤดูกาล กําลังแรงงาน 
ยอดรวม 3,367.4 3,228.2 83.7 55.5 1,125.5 

หมวดช่างอุตสาหกรรม 988.4 935.8 33.5 19.1 166.1 
  ช่างกลโรงงาน 151.3 142.7 5.0 3.6 24.3 
  ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น 80.5 77.5 2.2 0.9 4.9 
  ช่างไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ 253.6 236.6 10.9 6.1 53.0 
  ช่างยนต์และการบํารุงรักษา 343.2 325.5 11.5 6.2 48.7 
  ช่างก่อสร้าง 133.4 128.4 2.8 2.2 8.6 
  ช่างเขียนแบบ 23.1 21.8 1.3 - 25.2 
  ช่างเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม 0.4 0.4 - - - 
  ช่างอุตสาหกรรมอื่นๆ 2.8 2.8 - - 1.4 
หมวดคหกรรม 920.2 883.7 21.1 15.4 412.4 
  อาหารและโภชนาการ 436.6 424.6 7.6 4.4 190.1 
  เสริมสวย 256.9 243.4 10.0 3.4 129.1 
  ตัดเย็บเสื้อผ้า 224.0 212.9 3.5 7.6 91.5 
  อื่นๆ 2.8 2.8 - - 1.6 
หมวดศิลปหัตถกรรม 170.3 161.9 4.9 3.5 71.4 
  สิ่งทอและลายประดิษฐ์ 59.5 56.5 1.1 1.9 28.3 
  การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ 74.5 70.3 2.5 1.7 34.2 
  การเจียระไนพลอยขั้นพื้นฐาน 4.4 4.4 - - - 
  การแกะสลักไม้ การทําเครื่องไม้ ฯลฯ 2.4 2.4 - - - 
  การจักสานไม้ไผ่ขั้นพื้นฐาน ฯลฯ 24.2 24.2 - - 8.2 
  เซรามิคส์ 0.6 0.6 - - 0.1 
  การออกแบบสินค้าหัตถกรรม และ  4.7 3.4 1.2 - 0.7 
         การออกแบบบรรจุภัณฑ์      
หมวดเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว์ 722.0 704.6 1.6 15.8 59.0 
  การเพาะปลูกและขยายพันธุ์พืช 404.0 390.5 1.6 11.9 37.0 
  ประมง-เพาะเลี้ยง 51.1 50.4 - 0.7 5.6 
  การเลี้ยงสัตว์ และการขยายพันธุ์สัตว์ 130.6 129.2 - 1.4 8.8 
  การจัดสวน พืชประดับ 1.8 1.8 - - 0.2 
  การทําปุ๋ยธรรมชาติ 91.8 91.1 - 0.7 3.5 
  อบรมการเตรียมพื้นที่การเกษตร 37.4 36.4 - 1.0 2.7 
  วิธีการกําจัดแมลง และอื่น ๆ  5.2 5.2 - - 1.1 
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สรุปผลที่สําคัญการสํารวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2558 

สํานักงานสถิติแห่งชาติ

 
  ตาราง 3  จํานวนผู้ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ  จําแนกตามสถานภาพแรงงาน 
   และหลักสูตรที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ  พ.ศ. 2558  (ต่อ) 
 
 หน่วย : พันคน 

ผู้อยู่ในกําลังแรงงาน ผู้อยู่นอก 
หลักสูตรที่ต้องการพัฒนาฯ 

ยอดรวม ผู้มีงานทํา ผู้ว่างงาน ผู้รอฤดูกาล กําลังแรงงาน 

หมวดพาณิชยกรรม 121.6 116.1 5.5 - 27.7 
  การบัญชี การเงิน การธนาคาร และอื่นๆ 121.6 116.1 5.5 - 27.7 
หมวดภาษาศาสตร์ 110.0 105.5 4.5 - 133.8 
  การอบรมการเขียน 15.6 15.6 0.0 - 39.4 
  การอบรมการอ่าน - พูดภาษาต่างๆ 92.2 87.8 4.4 - 90.4 
  การอบรมการแปลภาษาต่างๆ 2.1 2.1 - - 3.9 
หมวดคอมพวิเตอร์ 164.8 154.5 9.0 1.3 194.5 
  การใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ฯลฯ 164.8 154.5 9.0 1.3 194.5 
หมวดเทคโนโลยีพลงังานและสิ่งแวดลอ้ม 3.9 3.9 - - 0.1 
  การกําจัดอากาศเสีย บําบัดน้ําเสีย ฯลฯ 3.9 3.9 - - 0.1 
หมวดการบริหารจัดการ การบริการ และอื่น ๆ 118.4 115.5 2.5 0.4 38.3 
  การบริหารจัดการ 51.0 50.6 0.1 0.3 6.9 
  วิชาชีพและวิชาการ (การอบรมเพิ่มเติม) 15.0 15.0 - - 5.6 
  บริการทั่วไป 39.6 38.9 0.6 0.1 11.7 
  การกีฬา และมหรสพ 3.2 3.2 - - 2.4 
  การพิมพ ์ 3.2 2.0 1.2 - 10.1 
  การถ่ายรูป 2.3 2.3 - - 0.1 
  ความรู้ทั่วไป 4.1 3.5 0.6 - 1.5 
หมวดการท่องเที่ยว การโรงแรมและภัตตาคาร 46.9 45.8 1.1 - 22.2 

  การต้อนรับในโรงแรมและภัตตาคาร 0.4 0.4 - - - 
  งานแม่บ้านในโรงแรมและภัตตาคาร 0.7 0.3 0.5 - 0.8 
  งานด้านอาหารในโรงแรมและภัตตาคาร 34.1 34.1 - - 11.5 
  จัดการอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรมและภัตตาคาร 6.2 6.2 - - 0.5 
  การป้องกันการการเกิดอาชญากรรมในโรงแรม - - - - - 
  การเป็นตัวแทนจัดการการท่องเที่ยว 0.4 0.4 - - 6.4 
  การทําบริษัททัวร์ 5.0 4.4 0.6 - 3.1 
หลักสูตรที่ไม่ระบุชัดเจน 0.9 0.9 - - - 
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สรุปผลที่สําคัญการสํารวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2558 

สํานักงานสถิติแห่งชาติ

 
5. ประสบการณ์การได้รับการพัฒนาขีดความสามารถ 

เมื่อพจิารณาผู้ที่เคยได้รับการอบรมและการพัฒนามีจํานวน 7.15 
แสนคน พบว่า เคยอบรมและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในหมวดต่าง ๆ 
ได้แก่ หมวดการบริหารจัดการ การบริการ และอื่น ๆ มากที่สุดร้อยละ 32.3  
รองลงมาเปน็หมวดเกษตรกรรมและการเลีย้งสตัว์ร้อยละ 19.7  หมวดช่างอุตสาหกรรม
ร้อยละ 11.4  หมวดศิปหัตถกรรมร้อยละ 8.8  หมวดคหกรรมรอ้ยละ 8.5  หมวด
คอมพิวเตอร์ร้อยละ 7.0 หมวดพาณิชยกรรมร้อยละ 6.8  หมวดเทคโนโลยีพลังงาน
และสิ่งแวดล้อมร้อยละ 2.1  หมวดภาษาศาสตร์ร้อยละ 1.9 และหมวดการท่องเที่ยว 
การโรงแรมและภัตตาคารร้อยละ 1.0  ที่เหลือเป็นหมวดอื่น ๆ  

 

แผนภูมิ ง  ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปขีึ้นไป  ทีเ่คยได้รับการอบรมและการพัฒนา 
               จาํแนกตามหลักสูตร  พ.ศ. 2558 
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2.1
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11.4
19.7

32.3

0.0 9.0 18.0 27.0 36.0 45.0

 หมวดการบริหารจัดการ การบริการและอ่ืนๆ
 หมวดเกษตรกรรมและการเล้ียงสัตว์
 หมวดช่างอุตสาหกรรม
 หมวดศิลปหัตถกรรม
 หมวดคหกรรม
 หมวดคอมพิวเตอร์
 หมวดพาณิชยกรรม
หมวดเทคโนโลยีพลังงานและส่ิงแวดล้อม
 หมวดภาษาศาสตร์
หมวดการท่องเท่ียว การโรงแรมและภัตตาคาร
หลักสูตรท่ีไม่ระบุฃัดเจน

ร้อยละ
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สรุปผลที่สําคัญการสํารวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2558 
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หากพิจารณาตามหน่วยงาน ที่มีผู้เคยได้รับการอบรมและการพัฒนา 
ยังพบว่า ส่วนใหญ่เคยเข้ารบัการอบรมและการพัฒนาจากหน่วยงานราชการ
มากทีสุ่ดร้อยละ 71.9  รองลงมาเป็นหนว่ยงานภาคเอกชนรอ้ยละ 25.0  และ
ที่เหลือเปน็หน่วยงานอื่น ๆ ได้แก่ กลุ่มแม่บ้าน ชุมชน เป็นต้น ร้อยละ 3.1 

 

แผนภูมิ จ  ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปขีึ้นไป  ทีเ่คยได้รับการอบรมและการพัฒนา 
               จาํแนกตามหน่วยงาน  พ.ศ. 2558 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1

25.0

71.9
หน่วยงานราชการ

หน่วยงานเอกชน

หน่วยงานอ่ืน ๆ

ร้อยละ
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สํานักงานสถิติแห่งชาติ

 
6. สาเหตทุี่ไม่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ 

เมือ่พจิารณาถงึเหตผุลที่ประชากรอายุ 15 ปีขึน้ไป ไม่ต้องการพัฒนา
ขีดความสามารถของตนเอง เนื่องจาก ไม่มเีวลาวา่งพอร้อยละ 48.7 รองลงมาคือ 
ต้องการพักผ่อนร้อยละ 14.5  ชราร้อยละ 12.5  ยังเด็ก/กําลังเรียนหนังสือร้อยละ 
7.4  ไม่มหีลักสูตร/เรื่องที่ต้องการพัฒนาฯ ร้อยละ 7.2  ไม่รู้สถานที่/หน่วยงานที่ให้
การพัฒนาฯ ร้อยละ 3.4  ไม่มีค่าใช้จ่ายทีใ่ช้ในการพัฒนาขีดความสามารถร้อยละ 
2.7 และป่วยหรือพกิารร้อยละ 2.4  ที่เหลอืเป็นอื่น ๆ   

 

แผนภูมิ ฉ  ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปขีึ้นไป  ทีไ่ม่ต้องการพฒันาขีดความสามารถ 
               จาํแนกตามเหตุผล  พ.ศ. 2558 
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ร้อยละ



 

 

 

 
 
 
 

   ภาคผนวก 
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ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ 
  

สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้ดําเนินการสํารวจความต้องการพัฒนาขีด
ความสามารถของประชากรครั้งแรกในป ี 2538 โดยผนวกขอ้ถามเข้ากบัแบบ
สํารวจภาวะการทาํงานของประชากรในรอบที่ 1 (กุมภาพันธ)์ ตามความต้องการ
ใช้ข้อมูลของ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ  ครั้งที่ 2 
ได้ดําเนินการในปี 2542 รอบที ่1 (กุมภาพันธ์) และรอบที่ 3 (สิงหาคม)  และ
ต้ังแต่ปี 2544 เป็นต้นมา ได้ดําเนินการสํารวจปีละ 1 ครั้ง โดยเก็บรวบรวมข้อมูล
ระหว่างเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ และมีนาคม ของทุกปี  เพื่อให้มีข้อมูลที่ต่อเนื่อง
ประกอบการวางแผนและการจดัทํานโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์
 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 
 

 การสํารวจได้ดําเนินการพร้อมกนัทั่วประเทศ ในระหว่างวันที ่ 1 – 12 
ของเดือนมกราคม กุมภาพันธ ์ และมีนาคม 2558 โดยการเก็บรวบรวมข้อมลู 
ใช้การสมัภาษณห์ัวหน้าครัวเรือน หรอืสมาชิกที่ตกเปน็ตัวอยา่ง ซึ่งมีตัวอยา่งทั้งสิ้น
ประมาณ 5,970 ที่กระจายตามภาค และเขตการปกครอง ซึ่งเก็บรวบรวมขอ้มลู
โดยพนกังานของสาํนกังานสถิติแห่งชาติ ที่มีประสบการณ์ในการสํารวจ  
 
การนําเสนอข้อมูล 
 การเสนอผลของ การสํารวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของ
ประชากร ได้เสนอผลการสํารวจในระดับภาค จังหวัด  และเขตการปกครอง 

7
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คําจํากัดความ 

 การพัฒนาขีดความสามารถ หมายถึง การพัฒนาตนเองโดยการ
เข้ารับการฝึกอบรม ฝึกอาชีพ หรือพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยไม่นับรวมการ
ฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1) การฝึกอบรมด้านความมั่นคงของชาติ เช่น การฝึกอบรม
เพื่อความมั่นคงของประเทศ ตัวอย่างเช่น ไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) อาสา
พัฒนาป้องกันตนเอง (อพป.)  โครงการกองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ (กนช.) 
โครงการฝึกอบรม กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน หลักสูตรรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน
หมู่บ้าน เป็นต้น 

2) การฝึกอบรมด้านสุขภาพอนามัย เช่น ผู้สื่อข่าวสาธารณสุข 
(ผสส.)  อบรมแม่บ้าน  โภชนาการ  อนามัยแม่และเด็ก  การวางแผนครอบครวั
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)  เป็นต้น 

3) การฝึกอาชีพด้านอื่น ๆ เช่น การรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือ 
การฝึกอบรมด้านคุณธรรมและหน้าที่พลเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

การฝึกอบรม  หมายถึง  การพัฒนาบุคคลด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่
หน่วยงานทั้งส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ และเอกชน จัดให้มีขึ้นโดยกําหนดเป็น
หลักสูตรต่าง ๆ  และรวมถึงการประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ และสัมมนา 

การฝึกอาชีพ หมายถึง  การให้หรือเพิ่มพูนความรู้ ฝีมือและทัศนคติ
ที่จะทําใหผู้้รับการฝกึฯ สามารถทํางานในสาขาวิชาชีพที่ได้รับการฝึกฯ ได้อย่าง
มีประสิทธภิาพ 

การพัฒนาฝีมือแรงงาน  หมายถึง การฝึกอบรมให้มีฝีมอื ความรู ้
ความสามารถตลอดจนทัศนคติ ที่จะทําให้บุคคลสามารถทํางานได้อย่างมีประสทิธิภาพ
กับมาตรฐานของงาน และมีความพร้อมที่จะพัฒนาฝีมือ ความรู้ ความสามารถให้
สูงขึ้นได้ 
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หลักสูตรที่ต้องการไดร้ับการพัฒนาขีดความสามารถ จําแนกเป็น

หมวดใหญ่ๆ   9  หมวด  ดังนี้ 
1. ช่างอตุสาหกรรม  ได้แก่  ช่างกลโรงงาน  ช่างเชื่อมและ 

โลหะแผ่น ช่างไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์  ช่างรถยนต์และการบํารุงรักษา ช่างก่อสร้าง 
ช่างเขยีนแบบ ช่างเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม และช่างอุตสาหกรรมอื่น ๆ 

2. คหกรรม  ได้แก ่ อาหารและโภชนาการ  เสริมสวย ตัดเยบ็เสือ้ผ้า  
และอื่น ๆ  ที่เกีย่วข้อง 

3. ศิลปหัตถกรรม  ได้แก่  สิ่งทอและลายประดิษฐ์  การประดิษฐ์
ผลิตภัณฑ์ การเจยีระไนพลอย  การแกะสลักไม้ การทําเครื่องเรือนไม/้หวาย  
การจกัสาน เซรามิคส/์เครือ่งปัน้ดินเผา การทําโลหะรปูพรรณ และเครือ่งประดับ   
การออกแบบสินค้าหัตถกรรม การออกแบบบรรจุภณัฑ์ 

4. เกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ การเพาะปลูกและขยาย 
พันธุ์พืช ประมง-เพาะเลี้ยง การเลี้ยงสัตว์และการขยายพันธุ์สัตว์  การจัดสวน 
พืชประดับ  การทําปุ๋ยธรรมชาติ อบรมการเตรียมพื้นที่การเกษตร การไถ หว่าน  
การใช้เครื่องจักรการเกษตร  วิธีการกําจัดแมลง และอื่น ๆ 

5. พาณิชยกรรม ได้แก่ การบญัชี  การเงิน  การธนาคาร  การขาย  
การตลาด  การจัดซื้อ เลขานุการ พิมพ์ดีด และงานเอกสาร  ธุรการ  การจัดการ  
การจัดการยุคใหม ่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และอืน่ ๆ  การประกอบธรุกิจส่วนตัว 

6. ภาษาศาสตร์  ได้แก่  การอบรมการเขียน  การอ่าน  การพูด  
การแปลภาษาต่าง ๆ 

7. คอมพวิเตอร ์  ได้แก่   การใช้โปรแกรมสําเรจ็รปูสําหรับการใช้
งานเอกสาร การนําเสนอ  รายงานและประมวลผล การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  การซ่อมเครือ่งคอมพิวเตอร์ เทคนิคการ
ดูแลและแก้ปัญหาเครื่องคอมพวิเตอร์ การจัดทํา โฮมเพจ การใช้งานระบบ
อินเทอรเ์นต็ 
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8. เทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม  ได้แก่  เทคนิคการกําจัด

อากาศเสีย  การบําบัดน้ําเสีย ระบบการกําจัดฝุ่นในอุตสาหกรรม ระบบการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ําใช้สําหรับโรงงานอุตสาหกรรม การป้องกันระงับอัคคีภัย 
การนําของเสียไปใช้ประโยชน์ และอื่น ๆ  การบํารุงรักษาป่าและต้นน้ํา  
การอนุรักษ์ดินและน้ํา 

9. การบริหารจัดการ การบริการและอื่นๆ ได้แก่ การบริหาร
จัดการ  วิชาชีพและวิชาการ (การอบรมเพิ่มเติม)  บริการทั่วไป  การกีฬาและ
มหรสพ   การพิมพ์  การถ่ายรูป  ความรู้ทั่วไป 

10. การท่องเที่ยว การโรงแรมและภัตตาคาร  ได้แก่ การต้อนรับ
ในโรงแรมและภัตตาคาร  งานแม่บ้านในโรงแรมและภัตตาคาร  งานด้าน
อาหารในโรงแรมและภัตตาคาร  การจัดอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรมและ
ภัตตาคาร  การป้องกันการเกิดอาชญากรรมในโรงแรม  การเป็นตัวแทนจัดการ
ท่องเที่ยว  การทําบริษัททัวร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


