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แรงงานถกูคาดหวงัว่าต้องมี “ผลิตภาพสงูขึน้”
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อปุสรรคประการหน่ึงของการเพ่ิม
ผลิตภาพแรงงานกคื็อปัญหา Mismatch

• ปัญหา Mismatch ของตลาดแรงงานเป็นเรื่องของข้อมูล
ข่าวสารท่ีไมส่มมาตร (Asymmetric Information) 

– ลกูจ้างต้องการหางานท่ีดีๆ แต่ไมรู่้จะหาได้
อย่างไร

– นายจ้างต้องการรบัคนท่ีเหมาะสมเข้าท างาน แต่
ไมท่ราบว่าอยู่ไหน

– ภาครฐัต้องการใช้ตวัช้ีวดัท่ีดีในด้านตลาดแรงงาน 
– สถาบนัการศึกษาต้องการทราบว่าจะผลิตคน

อย่างไรถึงจะตรงใจตลาดแรงงาน

ปัญหาเหล่าน้ีน ามาสู่โอกาสทางธรุกิจในโลก Internet
เพ่ือพยายามเช่ือมปัญหาการ Mismatch ดงักล่าว 
และน ามาสู่ “ข้อมลูท่ีดี” (Bigger and Richer 
Data) ท่ีจะใช้ในการวิเคราะหเ์พ่ือแก้ไขปัญหา
ดงักล่าว
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Administrative (Survey) Data vs. Internet (Big) Data

• ขอ้มลู Administrative Data ทีจ่ดัเกบ็จากรฐัมจีุดอ่อน
หลายๆ ดา้นเชน่  
– มตีน้ทุนในการเกบ็สงู
– ไมม่กีารประหยดัต่อขนาด (Economies of Scale) ถา้

ตอ้งการเพิม่กลุม่ตวัอยา่ง
– มคีวามลา้ชา้ (Time Lag) ไมเ่ป็นขอ้มลูแบบ Real Time
– ไมส่ะทอ้นเศรษฐกจิ (เชน่อตัราการวา่งงาน) 
– ไมม่กีารปรบัเปลีย่นตามโครงสรา้งเศรษฐกจิที่

เปลีย่นแปลงไป (เชน่งานใหม่ๆ  ทกัษะทีเ่ปลีย่นแปลงไป)
– ไมใ่ชข่อ้มลูระดบั Microscope ทีส่ามารถวเิคราะหถ์งึ

พฤตกิรรมบางอยา่งทีส่นใจ (มขีอ้มลูทีไ่มจ่ าเป็นบางอยา่ง
มากไป และขาดขอ้มลูทีจ่ าเป็นในบางอยา่ง)

– ไมส่ามารถท าการทดลองแบบจ าลองสถานการณ์ 
(Experiment) ในบางสถานการณ์ทีส่นใจ
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การน าเสนอ

1. ข้อเสนอแนะต่อรายงาน

2. การใช้ข้อมูลจาก Internet 
เพ่ือวิเคราะหต์ลาดแรงงาน

3. งานวิจยัใหม่ๆ ด้าน
ตลาดแรงงานจากข้อมลู Big 
Data
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1
ข้อเสนอแนะ
ต่องานวจิัย
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• งานศกึษาน้ีใชข้อ้มลูจาก Internet (เชน่ Google Trend 
และ Job Portal) เพือ่อธบิายถงึสภาวะของตลาดแรงงาน 
แทนทีก่ารใชข้อ้มลูแบบเดมิๆ ทีจ่ดัเกบ็โดยภาครฐั (เชน่ 
Labor Force Survey หรอื Job Demand Survey) 

• จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปตพีมิพใ์นวารสารทาง
วชิาการในต่างประเทศโดยแบง่ออกเป็น 3 ชิน้

1. Forecasting v.s Nowcasting Labor Market 
Indicators โดยใช้ Google Trends

2. Job Board and Resume Posting ในการหาการขาด
แคลนแรงงาน  (Job Vacancies)

3. Job Board and Resume Posting ในการวิเคราะห์
ปัญหา Mismatch ในตลาดแรงงานไทย
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1. Nowcasting Labor Market Indicators โดยใช้ Google Trends

– ขอ้มลูจาก Google Trends สามารถน ามาใชใ้นการ 
Nowcasting เปรยีบเทยีบกบัดชันใีนตลาดแรงงาน
เดมิ (อตัราการวา่งงาน และ การใหอ้อกจากงาน) 

– เป็นการวเิคราะหใ์นระดบั Macro-Level ซึง่ไดท้ราบ
ขอ้มลูทีเ่ป็น Real Time 

– ใชก้ารประมาณการทางเศรษฐมติอิธบิายวา่ตวัแปรที ่
Newcast ออกมานี้ใชอ้ธบิายตวัแปรการวา่งงาน
เดมิๆ ไดด้เีพยีงใด

ข้อค้นพบท่ีน่าสนใจ

– ขอ้มลูมคีวามทนัสมยักวา่ขอ้มลูการวา่งงานแบบเดมิ

– มคีวามถีเ่ป็นรายสปัดาห ์ซึง่ละเอยีดกวา่ขอ้มลูการ
วา่งงานทีเ่ป็นรายเดอืน
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ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม

• Keyword วา่ “สมคัรงาน” อาจจะไมไ่ดส้ะทอ้น “การวา่งงาน”  
• Keyword วา่ “ประกนัสงัคม” ไมส่ะทอ้นการจา้งงานชัว่คราว
• รอ้ยละ 59.1 ทีอ่ยูใ่นเขต กทม สะทอ้นถงึปญัหา Bias ของขอ้มลูซึง่มาจาก 

Sampling Flame ทีไ่มส่ามารถควบคุมไดก้บัขอ้มลูประเภทน้ี

• งานศกึษาจะน่าสนใจ ถา้วเิคราะหต์่อเน่ืองวา่
– ขอ้มลูที ่Newcasting ออกมาน้ีแปรผนัตามตวัแปรทางเศรษฐกจิมหภาค (เชน่ 

GDP, Menufacturing Index หรอืราคาหุน้ไดด้กีวา่ตวัแปรแบบเดมิเพยีงใด)
– มกีารเปลีย่นแปลงตามภาวะเศรษฐกจิอยา่งไร
– สามารถท าการ Forecasting เปรยีบเทยีบกบัอตัราการวา่งงานไดห้รอืไม่



2. Job Board and Resume Posting ในการหาการ
ขาดแคลนแรงงาน  (Job Vacancies)

• ใชเ้วปหางาน (Job Portals) เพื่ออธบิายอุปสงคแ์ละอุปทานใน
ตลาดแรงงาน โดยดจูากการประกาศรบัสมคัรงานเปรยีบเทยีบกบัการ 
Post Resume เพื่อสมคัรงาน

• ไมส่ามารถลงลกึไปในระดบัระดบัส่วนบุคคล

• วเิคราะหไ์ดเ้ฉพาะแรงงานในระบบในภาคเอกชนในต าแหน่งระดบักลาง-
สงู

จดุเด่น

• วเิคราะหห์าระดบัของ การว่างงาน จ านวน resume และ Tightness 
(สดัส่วน Vacancies/Resume) และท าเป็นแผนทีแ่สดงใหเ้หน็สถานะใน
แต่ละจงัหวดัและเขต

• จ าแนกตามแต่ละกลุ่มตวัอยา่ง 

• เป็นประโยชน์ต่อผูก้ าหนดนโยบายในการวางแผนก าลงัคนในระดบัจงัหวดั

• มีการน าไปเปรียบเทียบกบัข้อมลู LD เพ่ือดวูา่ข้อมลูจาก Internet นีมี้
การ Bias มากน้อยเพียงใด
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ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม

– เพือ่ความสมบรูณ์ต่อการตพีมิพ ์น่าจะอธบิายถงึนยัส าคญัทีจ่ะตอ้งหา Labor 
Tightness (โดย review ปญัหาในตลาดแรงงานไทยในดา้นน้ีก่อน)

– มกีารอธบิายขอ้มลูทีเ่ป็นสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้น าเสนอโดยใชแ้ผนทีป่ระเทศ 
แต่ยงัไมไ่ดอ้ธบิายถงึสาเหตุของความแตกต่างดงักล่าว

– ใชข้อ้มลูในระดบัจงัหวดัเพือ่ Estimate โครงสรา้งของแต่ละจงัหวดั (ทีต่ ัง้ 
เศรษฐกจิ โครงสรา้งประชากร โครงสรา้งเศรษฐกจิ) เพือ่อธบิายถงึการเกดิ 
Job Vacancies และ Tightness ดงักล่าว
• เชน่ วเิคราะหใ์นกลุม่จงัหวดัชายแดนส าหรบัผูก้ าหนดนโยบายเขตเศรษฐกจิพเิศษ

• วเิคราะหค์วามตอ้งการใหเ้หน็วา่ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายตามกรอบ Thailand 4.0
นัน้มโีอกาสเกดิไดใ้นจงัหวดัใด



3. Job Board and Resume Posting ในการวิเคราะหปั์ญหา 
Mismatch ในตลาดแรงงานไทย

• ใช้ Website ท่ีเป็นขึน้มาเป็นอนัดบัแรก
จากการใช้ Keyword “หางาน”

• เกบ็ข้อมลูท่ีมีการประกาศ (อปุสงค)์ ใน
แต่ละงานและในแต่ละ Resume (อปุทาน)

• วิเคราะหห์า 
– Degree Mismatch (จ าแนกเป็น Hard Skill และ 

Soft Skill ด้วย)
– Offered Wage – Reservation Wage
– Gender-Mismatch

จดุเด่น
– อธิบายตวัแปรท่ีน่าสนใจท่ีมากกว่างานวิจยัเดิมๆ 

ท่ีใช้ข้อมลู LFS ได้แก่
• GPA
• Self-Report Skills (ภาษา)
• มหาวิทยาลยั
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ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

– สามารถวิเคราะหค์วามแตกต่างของผู้จบใน
แต่ละมหาวิทยาลยั/วิทยาลยัได้เพ่ือประเมิน
ไปสู่คณุภาพการศึกษาในแต่ละท่ี

– วิเคราะหไ์ปท่ีกลุ่มคน Generation Y เพ่ือ
เข้าใจถึงพฤติกรรมท่ีส่งผลต่อการเกิด
Mismatch เปรียบเทียบกบั Generation ท่ีแก่
กว่า

– วิเคราะหห์า Mismatch จ าแนก skill เชิงลึก
เช่น ประเภทของทกัษะ computer Software 
ท่ีต้องการ (เช่น C++) 

– วิเคราะหถึ์งความคาดหวงัในด้าน Bonus 
และสวสัดิการ
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2
การใช้ข้อมูล

อนิเตอร์เน็ตเพือ่
ศึกษาตลาดแรงงาน
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ข้อจ ากดัของข้อมลูจาก Internet

1. ศกัยภาพในการเกบ็ (Collecting), การจดัการข้อมูลอย่างประณีต (Elaborating), การวิเคราะหข้์อมูล 
(Analyzing), และการเผยแพร่ (Disseminating) เป็นเรื่องยาก 
– จ าเป็นตอ้งการบุคลากรทีเ่ป็น Big Data Scientist และ Social Scientist ท างานรว่มกนั

2. ข้อมูลไม่มี sampling frame ท่ีชดัเจนท าให้ Bias จากตวัแทนระดบัชาติ

– ท าการ Weight ขอ้มลูกบัขอ้มลูส ารวจระดบัชาต ิ(Steinmetz, Tijdens, and García 2009 น าเสนอสอง
วธิ ี1. Post-stratification weighting และ 2. Propensity score ). 

– ใชแ้บบจ าลองอื่นๆ เพือ่แกไ้ข เชน่การใช ้Model-Based Approach (unknown model) แทนที ่Design-
Based Approach

– ลองเปรยีบเทยีบกบั Online อื่นๆ เชน่ Pantip Classify, Linkedin หรอื Nation e-Job

3. ไม่แน่ชดัในเรื่องของประเดน็ทางกฎหมายและจริยธรรมในการใช้ข้อมูล

1. ข้อมูลบริษทัเอกชนเป็นเจ้าของ (Corporate Data Source) ซ่ึงเป็นการยากในการได้ข้อมูลเชิงลึก 



3
หวัข้อวิจยัใหม่ๆ
ด้านตลาดแรงงาน

จากข้อมลู Big Data
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1. การวิเคราะหแ์ต่ละอาชีพหรือแต่ละกลุ่มเพ่ือ
ตอบสนองการเข้าสู่ Gig Economy

– อาชพีอาจารยผ์ูส้อน (Online 
Teaching Evaluation)

– อาชพีอสิระหรอื Freelance 
(tutorcu.com)

– อาชพีงานแปลหรอืงานเขยีน 
(editavenue.com)

– อาชพีเสรมิอื่นๆ (Uber, Airbnb)
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2. ใช้ Platform ใหม่ๆ ตอบโจทยวิ์จยั

• Knowledge-Sharing Platform เพือ่ทราบ
ถงึการแบ่งปนัขอ้มลูขา่วสารในการท างาน 
เชน่, StackExchange หรอื Pantip

• Social Media Platform – ในการวเิคราะห์
รปูแบบการท างาน อารมณ์ในการท างาน 
และการเปลีย่นงาน เชน่ Facebook, Twitter

• Education Platform – เพือ่ทราบถงึ
แนวโน้มขององคค์วามรูห้รอืทกัษะในปจัจบุนั 
เชน่ Dekdee, Udemy, Khan Academy  
หรอื Pantip
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3. หาโจทยวิ์จยัใหม่ๆ ท่ีข้อมลูเดิมไม่สามารถใช้ได้

• วเิคราะหห์าบทบาทของชือ่เสยีง 
(Reputation) ต่อ Outcome ในการได้
งานท า (Facebook, Uber)

• วเิคราะหถ์งึประเดน็เพศทางเลอืกกบั
การท างาน (Job Board หรอื 
Facebook)

• ท าสถานการณ์จ าลอง (Experiments) 
– เชน่ การเปลีย่นแปลงคา่ Fee, การ

เพิม่ขึน้ของราคาน ้ามนั, การใหข้อ้มลู
เพิม่ขึน้แกล่กูคา้ในดา้น Price-
Quality ต่อการเลอืกจา้งงาน
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4. ข้อมลู Big Data อ่ืนๆ ท่ีไม่อยู่ในโลก Internet แต่มี
ความส าคญัต่อตลาดแรงงานไทย 

• ข้อมลูแรงงานข้ามชาติท่ีมาขึน้
ทะเบียน

• ข้อมลูผลการสอบ ONET ของ
นักเรียนทัง้ประเทศ 

• ข้อมลูผูส้งูอายท่ีุได้รบัเบีย้ชรา

• เกษตรกรท่ีขึน้ทะเบียน

• และอ่ืนๆ 
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