บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
การสารวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถ
ของประชากร ได้ดาเนินการสารวจปีละ 1 ครั้ง โดยผนวก
ข้อถามเข้ ากั บแบบส ารวจภาวะการท างานของประชากร
ไตรมาสที่ 1 ในช่ว งเดือ นมกราคม กุ มภาพั น ธ์ และ
มีนาคมของทุกปี โดยสารวจจากประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้ น
ไป ในครั ว เรื อ นที่ ต กเป็ น ตั ว อย่ า งทั่ ว ประเทศ รวม
ทั้งสิ้น 83,880 ครัวเรือน
สาหรับรายงานฉบับนี้ เป็นการเสนอผลการ
สารวจความต้องการพัฒนาขี ดความสามารถของประชากร
พ.ศ. 2559 ผลการสารวจทาให้ท ราบความต้องการ
พัฒ นาขี ด ความสามารถของประชากรอายุ 15 ปีขึ้ นไป
หลั กสู ตรที่ ต้องการได้ รับ การพั ฒนาฯ จานวนหลั กสู ตร
ที่ เคยได้ รั บการอบรมและการพั ฒ นาฯ ผลการส ารวจ
สามารถสรุปได้ดังนี้

เมื่อพิ จารณา ผู้ ที่ ต้ องการพั ฒนาขี ดความสามารถ
เป็ นรายภาค พบว่ า ภาคตะวั นออกเฉี ย งเหนื อ มี ผู้ ที่
ต้อ งการพั ฒนาขี ดความสามารถมากที่สุ ด ร้ อยละ 13.3
รองลงมาเป็ นภาคเหนื อร้ อยละ 8.6 ภาคใต้ร้ อ ยละ 7.7
ภาคกลางร้ อ ยละ 3.3 และกรุ งเทพมหานครน้ อ ย
ที่สุดร้อยละ 2.2
แผนภูมิ 1 ร้อยละของประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้น ไป ที่ต้องกำรพัฒนำขีด
ควำมสำมำรถ จำแนกตำมภำค
ร้อยละ

กรุงเทพมหานคร
ภาคกลาง

หากพิ จารณาตามเขตการปกครอง พบว่า ผู้ ที่
อาศั ยอยู่ ในเขตเทศบาลต้ องการพั ฒนาขีดความสามารถ
1.31 ล้ านคน หรื อคิ ดเป็นร้อยละ 5.2 ขณะที่ นอกเขต
เทศบาลต้ องการพั ฒนาขีดความสามารถ 2.75 ล้ านคน
หรือคิดเป็นร้อยละ 9.1
แผนผัง 1 จำนวนและร้ อยละของประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตำมควำมต้องกำร
พัฒ นำขีด สำมำรถ เพศ และเขตกำรปกครอง

8.6

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

13.3
7.7

ภาคใต้
0.0

4.0

ชาย
24.95 ล้านคน
หญิง
26.46 ล้านคน

ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ
4.06 ล้านคน (7.3%)

12.0

16.0

สาหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาขีด ความสามารถ
ตามกลุ่มอายุ พบว่า กลุ่มอายุ 15-24 ปี หรือกลุ่มเยาวชน
มี มากที่ สุ ด ร้ อยละ 11.4 กลุ่ มอายุ 25-34 ปี ร้ อยละ
8.7 กลุ่มอายุ 35-44 ปี ร้อยละ 8.4 กลุ่มอายุ 45-54
ปี ร้อยละ 7.4 กลุ่มอายุ 55-59 ปี ร้อยละ 5.7 และ
กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้น ไปน้อยที่สุดร้อยละ 1.9 จะเห็นได้
ว่ายิ่ ง อายุ มา กขึ้ น ร้ อ ยละของผู้ ที่ ต้ อ งการพั ฒ น า
ขี ด ความสามารถจะลดลง
แผนภูมิ 2 ร้อยละของประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้น ไป ที่ต้องกำรพัฒนำขีด
ควำมสำมำรถ จำแนกตำมกลุ่มอำยุ
ร้อยละ
12.0

11.4
8.7

8.4

7.4

8.0
ไม่ตอ้ งการพัฒนาขีดความสามารถ
51.41 ล้านคน (92.7%)

8.0

ร้อยละของผู้ท ี่ต ้องกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถตำมภำค = ผู้ท ี่ต ้องกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถแต่ละภำค X 100
ประชำกรอำยุ 15 ปีขนึ้ ไป แต่ละภำค

10.0

ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 55.47 ล้านคน

3.3

ภาคเหนือ

1. ควำมต้องกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถ
ผลการสารวจความต้องการพัฒนาขีด
ความสามารถของประชากร พ.ศ. 2559 พบว่า จานวนประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป มีประมาณ 55.47 ล้านคน ในจานวนนี้ มี
ผู้ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ 4.06 ล้านคน หรือ
คิดเป็นร้อยละ 7.3 ของประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
เพศชาย 1.86 ล้านคน (ร้อยละ 6.9) และเพศหญิง
2.20 ล้านคน (ร้อยละ 7.7)

2.2

5.7

6.0
4.0

1.9

2.0
ชาย 1.86 ล้านคน
หญิง 2.20 ล้านคน

ในเขตเทศบาล
1.31 ล้านคน
นอกเขตเทศบาล
2.75 ล้านคน

0.0
ปี

ปี

ปี

ปี

ปี

ปีขึ้นไป

ร้อยละของผู้ท ี่ต ้องกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถ = ผู้ท ี่ต ้องกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถแต่ละกลุ่มอำยุ X 100
ตำมกลุ่มอำยุ
ประชำกรอำยุ 15 ปีข ึ้นไป แต่ละกลุ่ม อำยุ

iv

2. หลักสูตรที่มีผู้สนใจต้องกำรพั ฒนำขี ดควำมสำมำรถ
เมื่อพิจารณาถึงหลักสู ตรที่ต้องการพัฒนาขี ด
ความสามารถจากผลการสารวจ พบว่า มีผทู้ สี่ นใจเข้ารับ
การพั ฒนาขีดความสามารถมากที่สุด คือ ด้านอาหาร
และโภชนาการมากที่ สุ ด 5.94 แสนคน ด้ า นการ
เพาะปลูก และขยายพั นธุ์ พืช 4.34 แสนคน ช่ างยนต์
และการบารุ งรั ก ษา 3.68 แสนคน เสริมสวย 3.51
แสนคน ตั ดเย็ บเสื้ อผ้ า 2.73 แสนคน คอมพิ ว เตอร์
เช่ น การใช้ โ ปรแกรมส าเร็จ รู ป ฯลฯ 2.52 แสนคน
ช่างไฟฟ้ าและอิ เล็ก ทรอนิก ส์ 2.44 แสนคน การอ่า น
และพู ดภาษาต่ างๆ 1.71 แสนคน การประดิษฐ์ผลิ ตภั ณฑ์
1.48 แสนคน และช่ างกลโรงงาน 1.4 6 แสนคน ส่ วนที่
เหลือกระจายอยู่ในหลักสูตรด้านอื่นๆ
แผนภูมิ 3 จำนวนประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไป ที่ต ้องกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถ
จำแนกตำมหลัก สูต รที่ตอ้ งกำรพัฒนำ

3. เปรียบเทียบกำรเปลี่ยนแปลงควำมต้องกำรพั ฒนำขี ด
ควำมสำมำรถของประชำกรในช่วง ปี 2555 - 2559
เมื่อเปรี ยบเทียบข้ อมู ลตั้ งแต่ปี 2555 – 2559
พบว่ า ผู้ที่ ต้องการพั ฒนาขีด ความสามารถมีแนวโน้ ม
ลดลงตั้ ง แต่ ปี 2555 จนถึ ง ปี 2557 และเพิ่ มขึ้น ใน
ปี 2558 (จาก 4.00 ล้านคน ในปี 2557 เป็น 4.49 ล้านคน
ในปี 2558) และลดลงในปี 2559 (จาก 4.49 ล้ า นคน
ในปี 2558 เป็น 4.06 ล้านคน ในปี 2559)
ตำรำง 1 เปรียบเทียบจำนวนและร้อยละของประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไป ที่ต ้องกำรพัฒนำขีด
ควำมสำมำรถ พ.ศ. 2555 - 2559
ห น ่วย : ล้ำน คน

ลัก ษณะควำมต้องกำร

2555

2556

2557

2558

2559

ประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไป

54.32

54.83

54.69

55.09

55.47

5.42
48.90

4.70
50.13

4.00
50.69

4.49
50.60

4.06
51.41

10.0

8.6

7.3

8.2

7.3

ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ
ไม่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ
ร้อยละของผู้ที่ต ้องกำร
พัฒ นำขีด ควำมสำมำรถ

แผนภูมิ 4 เปรียบเทียบร้อยละของผู้ที่ต ้องกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถ พ.ศ. 2555 - 2559

ร้อยละ
12.0

10.0

8.6

9.0

8.2
7.3

7.3

6.0
3.0
0.0
2555

2556

2557

2558

2559

