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Profiling Thai Labor Supply Through a Million Online Job Seekers 

บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีใชข้อ้มูลประวติัการศึกษาและประวติัการท างานในระดบับคุคล จากขอ้มูลประวติัการท างานออนไลน ์
(Online resume) ของเวบ็ไซตผ์ูใ้ห้บริการจดัหางานสองรายในประเทศไทย ขอ้มูลรวมส าหรับใชใ้นการวิเคราะห์ ทั้งหมด 
1,324,225 คน โดยแบ่งออกเป็นชุดขอ้มูลท่ีมีเฉพาะผูท่ี้มีประสบการณ์ท างาน ซ่ึงสามารถน าไปจดัโครงสร้างขอ้มูลใหเ้ป็น
แบบ unbalanced panel data แบบรายเดือน ไดเ้ป็นจ านวนเท่ากบั 710,788 คน และ มีจ านวนขอ้มูลทั้งส้ิน 35,924,325 คน-
เดือน คุณลกัษณะต่างๆของขอ้มลู ORE ช้ีใหเ้ห็นถึงขอ้ควรระวงัในการประยกุตใ์ชข้อ้มูล เน่ืองจากขอ้มูลส่วนใหญเ่ป็น
ขอ้มูลท่ีมาจากกลุ่มท่ีมีอายนุอ้ย (20-29 ปี) และมีการศึกษาท่ีสูงกว่าประชากรโดยทัว่ไป อยา่งไรก็ตาม ดว้ยจ านวนของกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีขนาดใหญ่ ก็เป็นโอกาสให้นกัวิจยัสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลท่ีมีความคลอบคลุมทั้งในเชิงพ้ืนท่ีและช่วง 
เวลา ตลอดจนรายละเอียดขอ้มูลการศึกษาและประวติัการท างาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการออกแบบการทดลองกบัขอ้มูล 

ขอ้มูลช้ีให้เห็นว่ารูปแบบการเลือกสาขาวิชาในการศึกษาระดบัปริญญาตรี รวมถึงกลุ่มสาขาอาชีพของแรงงานไทย
นั้น ไม่มีการเปล่ียนแปลงนกัในช่วง 40 ปีท่ีผา่นมา โดยส่วนใหญ่ก็ยงันิยมท่ีจะเลือกท าการศึกษากลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์
และบริหารธุรกิจ และสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ โดยท่ีกลุ่มวิชาและกลุ่มสาขาอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีก็เร่ิมไดรั้บ
ความสนใจมากขึ้นอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ี คนรุ่นใหม่มีแนวโนม้ท่ีจะไม่ท างานในองคก์รใดองคก์รหน่ึงนานๆ และคนใน
รุ่นก่อนหนา้ก็มีแนวโนม้ท่ีจะปรับตวัตามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปในตลาดแรงงานเช่นกนั 
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1. ที่มา 

ในปี 2562 ประเทศไทยมีจ านวนผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตทั้งส้ิน 50,080,000 ราย ซ่ึงเป็นการเพ่ิมขึ้นกว่า 339 เปอร์เซ็นต ์
เม่ือเทียบกบัจ านวนผูใ้ชง้านอินเทอร์เนต็ในปี 25501 การเพ่ิมขึ้นอยา่งรวดเร็วของผูใ้ชง้านอินเทอร์เนต็ในประเทศไทยในช่วง
ทศวรรษท่ีผา่นมา ส่งผลให้เกิดความเปล่ียนแปลงในหลายภาคส่วนในระบบเศรษฐกิจ ขอ้มูลขนาดใหญบ่นเวบ็ไซตห์รือ
แอปพลิเคชนัซ่ึงบนัทึกขอ้มูลกิจกรรม พฤติกรรม ตลอดจนช่วงเวลาในการใชบ้ริการของผูเ้ขา้มาใชบ้ริการ ต่างถูกน ามา
วิเคราะห์และใชป้ระโยชนใ์นงานวิจยัดา้นสังคมศาสตร์เพ่ิมมากขึ้นเร่ือยๆ (Askitas & Zimmermann, 2015) หน่ึงในการ
เปล่ียนแปลงท่ีส าคญั โดยเฉพาะอยา่งย่ิงกบัตลาดแรงงาน คือ การให้บริการจดัหางานทางอินเทอร์เน็ต (Internet Job Portal: 
IJP) และ พฤติกรรมการหางานทางอินเทอร์เน็ต2 ซ่ึงไดก้ลายมาเป็นกลไกท่ีส าคญัของตลาดแรงงานในปัจจุบนั (Freeman, 
2002) นอกจากน้ี ฐานขอ้มูลของผูใ้หบ้ริการจดัหางานทางอนิเทอร์เน็ตแต่ละราย ซ่ึงบนัทึกขอ้มูลของผูเ้ขา้มาใชบ้ริการ ไม่ว่า
จะเป็นผูท่ี้ก าลงัหางาน (Unemployed Searchers) ผูท่ี้ก าลงัตอ้งการเปล่ียนงาน (On-the-job Searchers) หรือแมแ้ต่องคก์รธุรกิจ
ท่ีก าลงัตอ้งการแรงงาน ต่างก็ถูกน ามาวิเคราะห์และใชป้ระโยชนใ์นงานวิจยัเพ่ิมมากขึ้นเร่ือยๆ 

จุดประสงคข์องงานวิจยัน้ีประกอบดว้ยสองส่วน คือ (1) เพื่อน าเสนอขอ้มูลดา้นอปุทานของตลาดแรงงานท่ีเกิดบน
อินเทอร์เน็ต ท่ีในปัจจบุนัไดก้ลายมาเป็นหน่ึงในส่ือกลางหลกัส าหรับการหางาน (อุปทาน) และหาแรงงาน (อุปสงค)์ ของ
ประเทศไทย และ (2) เพ่ือน าเสนอชุดขอ้มูลท่ีเป็นทางเลือกส าหรับงานวิจยัในประเทศไทยต่อไปในอนาคต  ซ่ึงงานวิจยัน้ีได้
สร้างจากขอ้มูลประวติัออนไลน ์ (Online Resume: ORE) ท่ีครอบคลุมทั้งขอ้มูลประวติัการศึกษาและขอ้มูลประวติัการ
ท างานในอดีตในระดบับคุคล ซ่ึงเกิดจากการท่ีแรงงาน (ในฐานะผูใ้ชบ้ริการ) ไดเ้ขา้ไปใชบ้ริการท่ีมกัถูกเรียกว่า “บริการรับ
ฝากขอ้มูลประวติั” (Resume Posting Service) ซ่ึงเป็นการอ านวยความสะดวกให้กบัทั้งผูใ้ชบ้ริการท่ีเป็นแรงงานท่ีก าลงัมอง
หางาน (โดยสามารถฝาก ORE ไวก้บัเวบ็ไซตห์รือแอปพลิเคชนัของ IJP แต่ละราย) และผูใ้ชบ้ริการท่ีเป็นองคก์รธุรกิจ (โดย
สามารถเขา้มาท าการคดัเลือกผูท่ี้มีประวติัท่ีน่าสนใจ และติดต่อเพือ่ท าการสัมภาษณ์ต่อไป) 

ขอ้มูลท่ีงานวิจยัน้ีน ามาใชแ้ตกต่างจากชุดขอ้มูลท่ีนิยมน ามาใชใ้นงานวิจยัท่ีผา่นมา ซ่ึงมกัจะใชข้อ้มูลการเขา้ไป
คน้หาในบอร์ดรับสมคัรงาน  (Mamertino & Sinclair, 2016) ขอ้มลูการยื่นสมคัรงานออนไลน์ (Shen & Kuhn, 2013; Brown 
& Matsa, 2016, 2019; Marinescu, 2017; Marinescu & Rathelot, 2018) และขอ้มูลการประกาศรับสมคัรงาน (Kuhn & Shen, 
2013; Marinescu, 2017; Deming & Kahn, 2018; Hershbein & Kahn, 2018; Marinescu & Rathelot, 2018; Turrell, Speigner, 
Djumalieva, Copple, & Thurgood, 2019)  

ในงานวิจยัท่ีผา่นมา มีเพียง Kurekova & Zilincikova (2018) ท่ีใชข้อ้มูล ORE ของแรงงานในประเทศสโลวาเกีย 
เพื่อมาศึกษาผลกระทบท่ีเกิดขึ้นตอ่ตลาดแรงงานในประเทศ เม่ือแรงงานชาวสโลวคัท่ีมีประสบการณ์ท างานในต่างประเทศ
กลบัสู่บา้นเกิด และงานวิจยัซ่ึงศึกษาตลาดแรงงานในประเทศไทยของ Lekfuangfu, Nakavachara, & Sawaengsuksant 
(2017) เท่านั้น ท่ีเคยมีการใชป้ระโยชน์จากขอ้มูล ORE เช่นเดียวกนักบังานวิจยัน้ี อยา่งไรก็ตาม ส่ิงท่ีเพ่ิมเติมมาส าหรับ
งานวิจยัน้ี ก็คือการน าเสนอแนวทางการจดัการขอ้มูลตวัอกัษร (text data) เพื่อน าขอ้มูลตวัอกัษรท่ีไดม้าใชป้ระโยชน์ และ
บวกกบัธรรมชาติของขอ้มูล ORE ท่ีมีลกัษณะเป็นทะเบียนประวติัหรือบนัทึกประวติั ซ่ึงมีทั้งขอ้มูลส่วนตวั ขอ้มูลการศึกษา 

 
1 ขอ้มูลจ านวนผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตรวมแบบประจ าท่ีและแบบเคลื่อนท่ี จากเวบ็ไซตส์ านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
2 ค าว่า “การหางานทางอินเทอร์เน็ต” ในงานวิจยัน้ีมีความหมายครอบคลุมถึง กิจกรรมการหางานของแรงงาน และการหาแรงงานขององคก์ร
ธุรกิจ ไม่ว่ากิจกรรมเหล่าน้ีจะเกิดขึ้นบนเวบ็ไซตห์รือแอปพลิเคชนัส าหรับโทรศพัทเ์คลื่อนท่ีซ่ึงพฒันาโดยผูใ้ห้บริการจดัหางานแต่ละราย 
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และ ขอ้มูลประวติัการท างานของกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงท าให้งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัแรกๆ ท่ีสามารถประยกุตใ์ชแ้นวทางการ
จดัการขอ้มูลตวัอกัษรเพื่อให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีอยูใ่นรูปแบบของ panel data  ซ่ึงน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการรวบรวมและจดั
โครงสร้างขอ้มูลในอนาคต เน่ืองจากในปัจจุบนัน้ี ขอ้มูลตวัอกัษรถือไดว่้าเป็นประเภทขอ้มูลท่ีเกิดขึ้นเป็นจ านวนมหาศาล 
และยงัเกิดขึ้นตลอดเวลา (เช่น ขอ้ความจากการโพสเฟสบุ๊ก การรีวิวความพีงพอใจในเวบ็ไซต ์ การโพสกระทู ้ เป็นตน้) ซ่ึง
ขอ้มูลเหล่าน้ียงัไม่ค่อยไดมี้การน ามาใชป้ระโยชน์มากนกั โดยเฉพาะอยา่งย่ิงกบังานวิจยัทางดา้นเศรษฐศาสตร์  

องคป์ระกอบของบทความมีดงัตอ่ไปน้ี ส่วนท่ี 2 จะอธิบายรายละเอียด แหลง่ท่ีมาของขอ้มูลประวติัการท างาน
ออนไลน์ ขั้นตอนการคดักรอง และขั้นตอนการจดัโครงสร้างขอ้มูล ตลอดจนคุณลกัษณะท่ีสนใจของขอ้มูล ORE ส่วนท่ี 3 
น าเสนอขอ้มูลคุณลกัษณะท่ีโดดเด่น (stylized facts) ของอุปทานแรงงานไทยท่ีเกิดบนส่ือกลางประเภทอินเทอร์เน็ต ส่วน
ต่อมา ท าการอภิปรายถึงปัญหาในการใชข้อ้มูลจากการส ารวจภาวะการท างานของประชากร (Labor Force Survey: LFS) 
เพื่อมาเป็นตวัแทนประชากรของขอ้มูล รวมถึง ขอ้ควรระวงัในการใชข้อ้มูล ORE และ ส่วนท่ี 5 น าเสนอแนวทางการใช้
ประโยชนข์อ้มูล ORE และส่วนสุดทา้ย ท าการอภิปรายขอ้สรุปและแนวทางในการพฒันาขอ้มูล ORE เพ่ิมเติมในอนาคต 

2. ข้อมูล ORE: ท่ีมา การคัดกรองและการจัดโครงสร้างข้อมูล และ การเป็นตัวแทนประชากร 

2.1 ท่ีมาของข้อมูล 

งานวิจยัน้ีสร้างชุดขอ้มูลประวติัการศึกษาและประวติัการท างานในอดีต ในระดบับุคคล โดยใชฐ้านขอ้มูล ORE 
ซ่ึงถูกตั้งค่าให้สามารถเขา้ถึงไดแ้บบสาธารณะ ของเวบ็ไซตผ์ูใ้ห้บริการจดัหางานจ านวนสองรายในประเทศไทย (ซ่ึง
ต่อไปน้ีจะเรียกว่า IJP-A และ IJP-B) งานวิจยัน้ีสร้าง web scraper เพื่อท าการดึงขอ้มูลจากเวบ็ไซตโ์ดยใช ้R Programming 
Language (R Core Team, 2017) โดยท าการดึงขอ้มูลในช่วงเดือนเมษายน 2563 จากขอ้มูลประวติัการท างานทั้งหมดใน
ฐานขอ้มูลของ IJP-A และ IJP-B รวมทั้งส้ิน 2,589,904 User IDs (UID) (จ านวนประวติัการท างานจาก IJP-A และ IJP-B 
เท่ากบั 1,935,732 และ 654,172 UID ตามล าดบั)  

ขอ้มูล ORE จากฐานขอ้มูลของเวบ็ไซตผ์ูใ้หบ้ริการทั้งสอง มีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนั และสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น
สามส่วน คือ ขอ้มูลประวติัส่วนตวั ขอ้มูลประวติัการศึกษา และขอ้มูลประสบการณ์ท างาน3 โดยขอ้มูลประวติัส่วนตวั 
ประกอบดว้ย วนัเดือนปีท่ีมีการแกไ้ขประวติัคร้ังล่าสุด จงัหวดัท่ีอยูปั่จจุบนั วนัเดือนปีเกิด ส่วนสูง อาย ุการเกณฑท์หาร งาน
และประเภทของงานท่ีตอ้งการ ระดบัเงินเดือนท่ีคาดหวงั โดยในส่วนของขอ้มูลประวติัการศึกษานั้น เวบ็ไซตผ์ูใ้หบ้ริการ
จดัหางานทั้งสองราย จะอนุญาตให้ผูใ้ชบ้ริการใส่รายละเอียดประวติัการศึกษาสูงสุดสองอนัดบัแรกเช่นเดียวกนั โดย
รายละเอียดประวติัการศึกษาจะประกอบไปดว้ย ระดบัการศึกษา ช่ือสถานศึกษา ช่ือวุฒิการศึกษา สาขาวิชา และ ขอ้มูลระดบั
คะแนนเฉล่ีย (Grade Point Average: GPA) อยา่งไรก็ตาม เวบ็ไซตผ์ูใ้หบ้ริการทั้งสองรายจะอนุญาตให้ผูใ้ชบ้ริการแจง้ขอ้มูล
ปีท่ีจบการศึกษา เฉพาะการศึกษาสูงสุดเท่านั้น ส าหรับขอ้มูลประวติัการท างานนั้น จะประกอบไปดว้ย รายละเอียดเดือนและ
ปีท่ีเร่ิมท างาน เดือนและปีสุดทา้ยท่ีท างาน ช่ือองคก์รท่ีเคยท างาน ท่ีอยูข่ององคก์รท่ีเคยท างาน ต าแหน่งสุดทา้ยก่อนออกจาก
งาน เงินเดือนเดือนสุดทา้ยท่ีไดรั้บ และ รายละเอียดลกัษณะงานท่ีท า  อยา่งไรก็ตาม ความแตกต่างท่ีส าคญัในส่วนของ

 
3 เพ่ือเป็นการประหยดัพ้ืนท่ีบทความ ขอ้มูลเพ่ือประกอบการพิจารณาอ่ืนๆ เช่น ขอ้มูลประวติัการอบรม การฝึกงาน และเกียรติประวติัท่ีผา่นมา ท่ี
มีปรากฎในขอ้มูล  ORE แต่ไม่ไดใ้ชใ้นงานวิจยัน้ี จึงไม่ไดถู้กอภิปรายถึง  
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ประวติัการท างาน ก็คือ จ านวนขอ้มูลประวติัการท างานในอดีต โดยท่ี IJP-A และ IJP-B อนุญาตให้ผูใ้ชบ้ริการสามารถให้
ขอ้มูลประวติัการท างานในอดีตไดสู้งสุดสามแห่ง และ สองแห่ง ตามล าดบั 

2.2 การคัดกรองและการจัดโครงสร้างข้อมลู 

ขอ้มูลประวติัการท างานเป็นประเภทขอ้มูลท่ีเป็นตวัอกัษร (Text data) และอยูใ่นรูปแบบของขอ้มลูท่ียงัไม่ไดถู้ก
จดัโครงสร้าง (Unstructured data) ดงันั้น ก่อนท่ีจะน าขอ้มูลไปวิเคราะห์ในขั้นต่อไป เราจึงจ าเป็นจะตอ้งน าขอ้มูลดิบท่ีไดม้า
เหล่านั้น เขา้สู่กระบวนการท าความสะอาดขอ้มูล (Data cleaning) และกระบวนการจดัโครงสร้าง (Data manipulation) 
อยา่งไรก็ดี เน่ืองจากขอ้มูล ORE มีโครงสร้างและล าดบัของรายละเอียดท่ีแน่นอนและเป็นไปตามแบบฟอร์มท่ีผูใ้ห้บริการ
ไดจ้ดัเตรียมไว ้ งานวิจยัน้ีจึงประยกุตใ์ชเ้ทคนิค Regular Expression (RegEx) ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีใชใ้นศาสตร์ทางวทิยาการ
คอมพิวเตอร์ (Computer Science) และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing) ในการก าหนด
รูปแบบของค าหรือกลุ่มค า เพื่อใชใ้นการคน้หาค าหรือขอ้ความท่ีตอ้งการในการจดัการกบัโครงสร้างของขอ้มูลท่ีเป็น
ประเภทขอ้มูลตวัอกัษรเหล่านั้น รูปท่ี 1 แสดงแผนภาพสรุปขั้นตอนการคดักรองขั้นท่ี 1 และการจดัโครงสร้างขอ้มูล 

 

 
 

รูปท่ี 1: แผนภาพสรุปขั้นตอนการคดักรองขั้นท่ี 1 และการจดัโครงสร้างขอ้มูล 

 

เน่ืองจากขอ้มูล ORE นั้น เกิดจากการท่ีผูใ้ชบ้ริการท าการพิมพข์อ้มูลเขา้ไปในแบบฟอร์มออนไลน์ตามท่ีเวบ็ไซตผ์ู ้
ให้บริการไดจ้ดัเตรียมไวด้ว้ยตนเอง ดว้ยเหตน้ีุ จึงมีโอกาสสูงท่ีจะเกิดขอ้ผดิพลาดในขั้นตอนการใส่ขอ้มูลได ้ ดว้ยเหตน้ีุ 

คัดกรองชุดข้อมูลท่ีมีลักษณะไม่พงึประสงค์ 
(คัดกรองขั้นที่ 1) 

การจัดข้อมลูแบบภาคตัดขวาง 
(Cross-sectional Data : CSD) 

ประวัติการศึกษา และ ประวัตกิารท างาน คลี่ประวัติการท างานออกมาเป็นรายเดือน 

ข้อมูลช่วงยาวแบบไม่สมดุล 
(Unbalanced Panel Data) 

ข้อมูลดิบ ORE จาก IJP 

การจัดข้อมลูช่วงยาวแบบไม่สมดุล 
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หลงัจากขั้นตอนการดึงขอ้ความในส่วนท่ีตอ้งการดว้ยเทคนิค RegEx แลว้ เราจึงตอ้งท าการตรวจสอบความถูกตอ้งของ
ขอ้มูลอีกคร้ังหน่ึง ในการคดักรองขั้นท่ีหน่ึงน้ี เราจะท าการคน้หาชุดขอ้มูลท่ีมีลกัษณะไม่พึงประสงค ์เช่น 

• ชุดขอ้มูลท่ีผูใ้ชบ้ริการไม่ไดใ้ห้ขอ้มูลประวติัการศึกษา  
• ชุดขอ้มูลท่ีผูใ้ชบ้ริการท่ีก าลงัศึกษาอยู ่ 
• ชุดขอ้มูลท่ีมีรายละเอียดท่ีขดัแยง้กนัเอง ยกตวัอยา่งเช่น ระดบัการศึกษาสูงสุด คือ ปริญญาโท แต่ระบุวุฒิ

การศึกษาว่าเป็น วิทยาศาสตรบณัฑิต ซ่ึงเป็นวุฒิการศึกษาของระดบัปริญญาตรี ทั้งน้ี การคดักรองยงัได้
ไดอ้าศยัขอ้มูลช่ือปริญญาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง หลกัเกณฑก์ารก าหนดช่ือปริญญา พ.ศ. 
2559 ซ่ึงก าหนดช่ือปริญญาของทกุสาขาวิชาของทุกระดบัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาของประเทศไทย 
มาช่วยในการคดักรองความถูกตอ้งของขอ้มูล 

• ชุดขอ้มูลท่ีมีการบง่ช้ีถึงการปลอมแปลงหรือน่าสงสัย ยกตวัอยา่งเช่น ระดบัการศึกษาสูงสุด คือ ปริญญา
โท แต่ระบุช่ือสถานศึกษาว่าเป็น “aaaaaaa” หรือการระบุระดบัคะแนนเฉล่ีย เท่ากบั 5.5 

• ชุดขอ้มูลท่ีมีรายละเอียดขดัแยง้กบักฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ ซ่ึงถูกประกาศโดยหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 
เช่น เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี เกณฑม์าตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา ทั้งระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) และวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ยกตวัอย่างเช่น ระดบัการศึกษาสูงสุด คือ ปวส. 
แต่ระบุระดบัคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 1.8 ซ่ึงขดักบัเกณฑม์าตรฐานคณุวุฒิอาชีวศึกษาระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซ่ึงก าหนดให้ระดบัคะแนนเฉล่ียเพื่อส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร จะตอ้งไม่ต ่า
กว่า 2.0 

อยา่งไรก็ตาม ในส่วนของขอ้มูลประวติัการท างานในอดีตนั้น การคดักรองชุดขอ้มูลท่ีมีลกัษณะไม่พึงประสงค์
ออกไป จะเป็นการคดักรองท่ีมุ่งเนน้เฉพาะในส่วนของประวติัการท างานท่ีไม่ไดร้ะบุรายละเอยีดช่วงระยะเวลาท่ีท างาน 
(เดือนและปีท่ีเร่ิมท างาน เดือนและปีสุดทา้ยท่ีท างาน)4 ประวติัการท างานท่ีเป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตรการศึกษา (การ
ฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) ประวติัการท างานท่ีไม่ระบุต  าแหน่งการท างานท่ีชดัเจน และประวติัการท างานท่ีไม่ระบุ
รายละเอียดใดๆโดยส้ินเชิง ทั้งน้ี ชุดขอ้มูลท่ีมีความผดิปรกติต่างๆท่ีถูกตรวจพบในขั้นน้ี จะยงัไม่ถูกลบหรือคดักรองออก
ในทนัที แตจ่ะถูกบนัทึกไวใ้นรูปแบบของตวัแปรท่ีมีช่ือแตกต่างกนัไป ตามลกัษณะของความผิดปรกติแบบต่างๆ ท่ีไดถู้ก
โปรแกรมใหค้น้หาโดยอตัโนมติั เพื่อประโยชนใ์นการตรวจสอบในภายหลงั และความสะดวกต่อการวิเคราะห์ในประเดน็ท่ี
ไม่มีความจ าเป็นจะตอ้งใชป้ระวติัการท างานอดีต 

ขอ้มูลท่ีถูกคดักรองจากขั้นท่ีหน่ึงเรียบร้อยแลว้ จะถูกน าไปจดัเรียงโครงสร้างให้อยูใ่นรูปแบบของตารางเพื่อ
สะดวกต่อการวิเคราะห์ ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลให้ไดสู้งสุด งานวิจยัน้ีไดจ้ดัท าโครงสร้างของขอ้มูลประวติั
การท างานออกมาสองประเภท คือ ขอ้มูลแบบภาคตดัขวาง (cross-sectional data) ซ่ึงจดัเกบ็ขอ้มูลรายละเอียดประวติั
การศึกษาและประสบการณ์ในการท างานรายบคุคล และ ขอ้มูลช่วงยาวแบบไม่สมดุล (unbalanced panel data) ซ่ึงใชชุ้ด
ขอ้มูลเดียวกนักบัชุดขอ้มูล cross-section แต่มีการจดัโครงสร้างรายละเอียดของประสบการณ์ในการท างานใหเ้ป็นแบบราย

 
4 บ่อยคร้ัง ท่ีเรามกัจะพบว่า ผูใ้ชบ้ริการท าการระบุเดือนและปีสุดทา้ยในการท างานในองคก์รล่าสุดว่า “ปัจจุบนั” ซ่ึงในกรณีเช่นน้ี งานวิจยัน้ีจะใช้
ขอ้มูลวนัเดือนปีท่ีมีการแกไ้ขประวติัคร้ังล่าสุด มาเป็นตวัแทน (Proxy) ในการระบุช่วงเวลาเดือนและปีสุดทา้ยในการท างานในองคก์รล่าสุด 
อยา่งไรก็ตาม หากพบว่ามีการระบุเดือนและปีสุดทา้ยว่า “ปัจจุบนั” มากกว่าหน่ึงองคก์รในประวติัการท างานในอดีต ประสบการณ์ท างานใน
องคก์รเหล่านั้น จะถูกคดักรองออกไป 
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เดือน โดยใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูช่วงระยะเวลาท่ีเคยท างานในแตล่ะองคก์รในอดีต ท าให้เราไดม้าซ่ึงชุดขอ้มูลประวติัการ
ท างานท่ีมีความถ่ีสูง แต่จ านวนขอ้มูลของแต่ละตวัอยา่งมีความแตกต่างกนัไป ขึ้นอยูก่บัประสบการณ์ในการท างานของแต่
ละคน 

 
รูปท่ี 2: แผนภาพขั้นตอนการคดักรองขั้นท่ี 2 

รูปที่ 2 แสดงแผนภาพสรุปขั้นตอนการคดักรองขั้นต่อมา ภายหลงัการจดัโครงสร้างขอ้มูล โดยในการคดักรองขั้น
ท่ี 2 นั้น เน่ืองจากบริการฝากประวติัการท างานเป็นบริการท่ีไม่ตอ้งเสียค่าใชจ้่าย จึงมีความเป็นไปไดท่ี้จะมีการฝากประวติั
การท างานท่ีซ ้าซอ้น ไม่ว่าจะเป็นการเปิดบญัชีผูใ้ชม้ากกว่าหน่ึงบญัชีในเวบ็ไซตผ์ูใ้ห้บริการรายเดียวหรือการฝากประวติั
การท างานกบัเวบ็ไซตท่ี์ใหบ้ริการจดัหางานมากกว่าหน่ึงแห่ง ดว้ยเหตุน้ี หลงัจากการจดัโครงสร้างของขอ้มูลแลว้ เราจ าเป็น
จะตอ้งท าการคดักรองขอ้มูลท่ีซ ้าซอ้นเหล่าน้ีออกไป โดยงานวิจยัน้ีไดใ้ชข้อ้มูลวนัเดือนปีเกิด เพศ ช่ือสถานศึกษา5 และ
ระดบัคะแนนเฉล่ีย มาเป็นตวับง่ช้ีความซ ้าซอ้นของขอ้มูลของผูใ้ชบ้ริการแต่ละราย ซ่ึงท าให้จะตอ้งมีการตรวจสอบความ
น่าเช่ือถือของขอ้มูลวนัเดือนปีเกิดของผูใ้ช ้ โดยใชก้ารค านวณอาย ุ ณ วนัท่ีมีการแกไ้ขประวติัคร้ังล่าสุดและอาย ุ ณ ปีท่ีจบ
การศึกษาของระดบัการศึกษาสูงสุดของผูใ้ชบ้ริการ และน ามาเปรียบเทียบกบัอายท่ีุนอ้ยท่ีสุดท่ีเป็นไปไดท่ี้จะจบการศึกษา
ในระดบัที่ไดร้ะบุไว้6 ซ่ึงเป็นเหตใุห้จ านวนขอ้มูล ORE ของ IJP-A และ IJP-B ภายหลงัขั้นตอนการคดักรองประวติัการ
ท างานท่ีซ ้าซอ้นเท่ากบั 1,079,166 และ 427,209 UID ตามล าดบั โดยหลงัจากการผนวกรวมชุดขอ้มูลจากเวบ็ไซตผ์ูใ้ห้บริการ
ทั้งสอง และท าการคดักรองขอ้มูลท่ีมีความเป็นไปไดท่ี้จะมาจากผูท่ี้ก าลงัหางานคนเดียวกนัท่ีมีอยูใ่นขอ้มูล ORE ของทั้ง 
IJP-A และ IJP-B ออก ท าใหเ้หลือจ านวนขอ้มูลรวมส าหรับใชใ้นการวิเคราะห์ ทั้งหมด 1,324,225 คน โดยในจ านวนน้ี แบ่ง
ออกเป็นชุดขอ้มูลท่ีสามารถน าไปจดัโครงสร้างขอ้มูลให้เป็นแบบ unbalanced panel data แบบรายเดือน ไดเ้ป็นจ านวน

 
5 ขอ้มูลช่ือสถานศึกษามากกว่า 239,000 ช่ือ ซ่ึงหลายๆช่ือเป็นส่ือความหมายเดียวกนัแต่มีการสะกดท่ีผิดพลาด เช่น “โรงเรีีี

ี
ยนวดัสุทธิ” “หมาลยั

เกษสาตร์” ท าให้ขอ้มูลช่ือสถานศึกษาเหล่าน้ีจะตอ้งถูกแกไ้ขก่อนท่ีจะน าไปคน้หาต าแหน่งท่ีตั้ง (ละติจูด/ลองติจูด) ซ่ึงทั้งสองขั้นตอนน้ี ผูวิ้จยัได้
ใช ้ ความสามารถของ Places API และ Geocoding API ซ่ึงพฒันาโดย Google ซ่ึงสามารถท าความเขา้ใจโครงสร้างของค ารวมถึงเจตนาของค า
คน้หา และท าการพยากรณ์ค าท่ีผูใ้ชต้อ้งการจะคน้หาไดอ้ย่างแม่นย  า 
6 งานวิจยัน้ีใชอ้ายท่ีุน้อยท่ีสุดท่ีเป็นไปไดส้ าหรับจบการศึกษาระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้ มธัยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบตัร
วิชาชีพ ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก คือ 12 ปี 15 ปี 18 ปี 18 ปี 20 ปี 22 ปี 24 ปี และ 28 ปี ตามล าดบั  

CSD จาก IJP-A 

CSD จาก IJP-B 

รวมขอ้มูล 

คดักรองขอ้มูลท่ีซ ้าซอ้น 

Final CSD 

(Merged & Cleaned) 
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เท่ากบั 710,788 คน และมีจ านวนขอ้มูลทั้งส้ิน 35,924,325 คน-เดือน (man-month) 

ทั้งน้ี ปัญหาท่ีส าคญัท่ีพบในการใชง้านขอ้มูล ORE ของงานวิจยัน้ี คือ ปัญหาการแบ่งประเภทอาชีพ เน่ืองจากช่ือ
ต าแหน่งท่ีใชใ้นแต่ละองคก์รธุรกิจมีความแตกต่างกนัออกไป ถึงแมว่้าลกัษณะและรายละเอียดการท างานจะคลา้ยกนั เช่น 
“พนกังานขาย” “เซลลข์าย” “Sales Executive” “Account Executive” “พนกังานส่งเสริมการขาย”  “Sales Representative” 
หรือแมแ้ต่ “Sales Engineer” ซ่ึงหนา้ท่ีหลกัของต าแหน่งเหล่าน้ีคือการขายสินคา้หรือบริการขององคก์รธุรกิจเหมือนกนั  
โดยถึงแมว่้าในการวิเคราะห์นั้น เราจะสามารถใชข้อ้มูลประเภทหรือชนิดของงานซ่ึงถูกเลือกโดยตวัผูใ้ชบ้ริการเองใน
ขั้นตอนการฝากประวติั เพ่ือมาช่วยในการบ่งช้ีประเภทหรือชนิดของงานท่ีแรงงานก าลงัหรือมีความตอ้งการท่ีจะท าไดก็้ตาม 
แต่ปัญหาท่ีพบต่อมาก็คือ การเลือกประเภทหรือชนิดของงานท่ีไม่ตรงกบัสายงานท่ีก าลงัท าหรือเคยท ามาเลย และดว้ย
ปริมาณเป็นจ านวนมากของขอ้มลูตวัอกัษรท่ีใชง้านวิจยัน้ี จึงท าให้มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งพฒันาอลักอริทึมเพ่ิมขึ้นมาใหม่ 
เพื่อเป็นเคร่ืองมือท่ีจะน ามาวิเคราะห์ความเป็นไปไดใ้นการจดัประเภทหรือชนิดของงานท่ีระบุในขอ้มูล ORE ต่อไป ดว้ย
เหตุน้ี งานวิจยัน้ีจึงยงัไม่สามารถน าขอ้มูลในส่วนน้ีมาใชไ้ด ้

2.3 คุณลกัษณะที่น่าสนใจ 

ตารางท่ี 1 แสดงรายละเอียดคุณลกัษณะท่ีน่าสนใจของขอ้มูล ORE เฉพาะกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีประสบการณ์ท างาน ซ่ึง
กว่า 63% ของขอ้มูล คือ กลุ่มตวัอยา่งท่ีจบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี รองลงมาคือ ปวส. ม.6 และ ปวช. ซ่ึงมีสัดส่วน
เท่ากบั 17% 8% และ 6% ตามล าดบั โดยกว่า 66% ของกลุ่มตวัอยา่งทุกระดบัการศึกษายงัมีสถานภาพโสด โดยเฉพาะอยา่งย่ิง
กลุ่มตวัอยา่งในระดบัปริญญาตรีซ่ึงมีสัดส่วนของคนท่ียงัไม่ไดแ้ตง่งานกว่า 69% โดยสัดส่วนของกลุ่มตวัอยา่งเพศหญิงรวม
ทุกระดบัการศึกษามีกว่า 63% ซ่ึงผูจ้บการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรีมีสัดส่วนของกลุ่มตวัอยา่งเพศหญิงสูงท่ีสุดถึง 
68% ซ่ึงใกลเ้คียงกบัสัดส่วนของนกัศึกษาหญิงท่ีก าลงัศึกษาในระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 4 ในช่วงทศวรรษท่ีผา่นมาจาก
กระทรวงศึกษาธิการซ่ึงมีสัดส่วนประมาณ 60%7 อยา่งไรก็ตาม ผูจ้บการศึกษาสูงสุดในระดบัประถมศึกษามีสัดส่วนของ
กลุ่มตวัอยา่งเพศหญิงต ่าท่ีสุดเพียง 28% ซ่ึงแตกต่างอยา่งมากจากสัดส่วนของนกัเรียนหญิงท่ีก าลงัศึกษาในระดบัประถม 
ศึกษาปีท่ีหกในช่วงทศวรรษท่ีผา่นมา ท่ีมีสัดส่วนเท่ากบั 48% 

ค่าเฉล่ียของอาย ุณ ปีท่ีจบการศึกษาของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุดในระดบัประถมศึกษา จนถึง ระดบั
ปริญญาตรี ของขอ้มูล ORE ท่ีใกลเ้คียงกบัเกณฑอ์ายเุฉล่ียของผูจ้บการศึกษาหากพิจารณตามเกณฑก์ารศึกษาภาคบงัคบัของ
ประเทศไทย ท่ีก าหนดให้เด็กทุกคนตอ้งเขา้ศึกษาในระดบัประถมศึกษาชั้นปีท่ี 1 เม่ืออายยุา่งเขา้ปีท่ีเจด็ บ่งช้ีว่ากลุ่มตวัอยา่ง
ของขอ้มูล ORE โดยเฉล่ียแลว้น่าจะมีการศึกษาท่ีต่อเน่ือง อยา่งไรก็ตาม ส าหรับการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา (ปริญญาโท
และปริญญาเอก) นั้น โดยเฉล่ียแลว้กลุ่มตวัอยา่งมีแนวโนม้ท่ีจะไม่ไดท้  าการศึกษาต่อเน่ืองเม่ือพิจารณาจากระยะเวลาปรกติ
ของหลกัสูตรเหล่าน้ีโดยทัว่ไป ซ่ึงเป็นลกัษณะท่ีเห็นไดท้ัว่ไปในปัจจบุนั โดยเฉพาะในระดบัปริญญาโท ตารางท่ี 1 ยงัแสดง
ขอ้มูลค่าเฉล่ียอายขุองผูใ้ชบ้ริการหางานทางอินเทอร์เน็ตของขอ้มลู ORE ในอีกสองช่วงเวลา คือ อายเุฉล่ีย ณ ปี พ.ศ. 2562 
และ อายเุฉล่ีย ณ วนัท่ีมีการแกไ้ขขอ้มูลล่าสุด ซ่ึงผูวิ้จยัท าการค านวณขึ้นมาเพ่ือช้ีใหเ้ห็นถึงแนวโนม้ความห่างของระยะเวลา
ในการปรับปรุง (update) ขอ้มูลประวติัการท างาน โดยในกลุ่มตวัอยา่งรวมนั้น พบว่า กลุ่มตวัอย่างในขอ้มูล ORE น้ี โดย
เฉล่ียแลว้ ไม่มีการแกไ้ขขอ้มูลประวติัการท างานใดๆในช่วงส่ีปีท่ีผา่นมา ซ่ึงพฤติกรรมการแกไ้ขขอ้มูลดงักล่าว ก็มีความ

 
7 งานวิจยัน้ีจึงใชส้ัดส่วนของนกัศึกษาหญิงท่ีก าลงัศึกษาในระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 4 เพ่ือเป็นตวับ่งช้ีสัดส่วนของแรงงานหญิงท่ีจบการศึกษา
ระดบัปริญญาตรีในอุปทานแรงงานของประเทศไทย เน่ืองจากไม่มีขอ้มูลท่ีสามารถบ่งช้ีถึงสัดส่วนแรงงานหญิงท่ีแทจ้ริงในอุปทานแรงงานของ
ประเทศไทยและขอ้มูลผูจ้บการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาจากส านกังานคณะกรรมอุดมศึกษาไม่มีความสมบูรณ์ในหลายปีการศึกษา 
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คลา้ยคลึงกนัในทุกกลุ่มตวัอยา่ง ถึงแมจ้ะแยกพิจารณาตามระดบัการศึกษาสูงสุดของกลุ่มตวัอยา่งแลว้ ซ่ึงความห่างของ
ระยะเวลาในการแกไ้ขขอ้มูลเหล่าน้ีบ่งช้ีว่า โดยปรกติแลว้ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ ไม่ไดเ้ขา้มาปรับปรุงขอ้มูลประวติัการ
ท างานของตนเองในฐานขอ้มูลของ IJP อยา่งสม ่าเสมอ ซ่ึงพฤติกรรมดงักล่าวเป็นหน่ึงในขอ้จ ากดัของขอ้มูล ORE น้ี ท่ี
ขอ้มูลของตวัอยา่งบางตวัอยา่งอาจจะไม่สามารถน ามาใชใ้นการวิเคราะห์ได ้ เช่น หากตวัอยา่งท าการฝากประวติัโดยทนัที
หลงัจากจบการศึกษา แต่ไม่ไดเ้ขา้มาท าการปรับปรุงประวติัหลงัจากไดง้านท าแลว้ ท าใหข้อ้มูลท่ีปรากฎในฐานขอ้มูลมีเพียง
ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการศึกษาของตวัอยา่ง ซ่ึงท าให้เกิดขอ้จ ากดักบัตวัอยา่งน้ี หากผูวิ้จยัตอ้งการน าไปวิเคราะห์ในประเดน็ท่ีตอ้ง
ใชข้อ้มูลค่าจา้ง/เงินเดือนจากการท างาน อยา่งเช่น ผลตอบแทนทางการศึกษา เป็นตน้ ตารางท่ี 1 ยงัช้ีให้เห็นถึงความสัมพนัธ์
ท่ีสามารถคาดหมายไดร้ะหว่าง อาย ุ(ในท่ีน้ีคือ อาย ุณ วนัท่ีมีการแกไ้ขขอ้มูลคร้ังล่าสุด) ขอ้มูลประสบการณ์การท างาน และ 
เงินเดือนขั้นต ่าท่ีตอ้งการ ซ่ึงโดยเฉล่ียแลว้ กลุ่มตวัอยา่งท่ีจบการศึกษาในระดบัปริญญาเอกจะมีอาย ุ (ณ วนัท่ีแกไ้ขขอ้มูล
ล่าสุด) เท่ากบั 41 ปี ซ่ึงสูงท่ีสุดเม่ือเทียบกบัผูจ้บการศึกษาในระดบัการศึกษาอ่ืนๆ ทั้งยงัเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีประสบการณ์
การท างานและเงินเดือนท่ีคาดหวงัสูงท่ีสุด คือ 92 เดือน และ 43,217 บาทต่อเดือน ตามล าดบั โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาย ุ (ณ 
วนัท่ีแกไ้ขขอ้มูลล่าสุด) นอ้ยท่ีสุด คือ กลุ่มตวัอยา่งท่ีจบการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.3) โดยมีอายเุท่ากบั 26 ปี 
และยงัเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีประสบการณ์การท างาน (40 เดือน) และเงินเดือนท่ีคาดหวงันอ้ยท่ีสุด (10,289 บาทต่อเดือน) 
เช่นเดียวกนั Appendix A แสดงรายละเอียดเพ่ิมเติมส าหรับคุณลกัษณะของขอ้มูล ORE ในกลุ่มตวัอยา่งผูจ้บการศึกษาใหม ่

โดยถึงแมว่้าตารางท่ี 1 จะแสดงให้เห็นว่า “โดยเฉล่ีย” แลว้ กลุ่มตวัอยา่งแรงงานท่ีใชบ้ริการฝากประวติัการท างาน
กบั IJP นั้น อาจจะไม่ไดท้  าการปรับปรุงประวติัการท างานบ่อยคร้ังนกั (หากพิจารณาถึงความแตกตา่งระหว่างอาย ุณ ปี พ.ศ. 
2562 และ อาย ุณ วนัท่ีมีการแกไ้ขขอ้มูลล่าสุด) ซ่ึงอาจจะท าใหเ้ขา้ใจว่าขอ้มูล ORE เป็นขอ้มูลท่ีไม่เป็นปัจจุบนั ตารางท่ี 2 จึง
ท าการเปรียบเทียบจ านวนตวัอยา่งท่ีมีประสบการณ์การท างานของขอ้มูล ORE และจ านวนตวัอยา่ง “ลูกจา้งเอกชน” ของ
ขอ้มูล LFS เพื่อแสดงพลวตัของการปรับปรุงขอ้มูลประวติัการท างาน โดยใชข้อ้มูลวนัเดือนปีท่ีปรากฎอยูใ่นขอ้มูลการแกไ้ข
ประวติัการท างานคร้ังล่าสุดมาเป็นตวัแทนของช่วงเวลาท่ีขอ้มูล ORE ปรากฎขึ้นมาในฐานขอ้มูล เน่ืองจากเวบ็ไซตผ์ู ้
ให้บริการจดัหางานทั้งสองราย (IJP-A และ IJP-B) ท าการแสดงเฉพาะประวติัการท างานออนไลน์ท่ีมาจากการแกไ้ขคร้ัง
ล่าสุดเท่านั้น ซ่ึงท าให้จ านวนตวัอยา่งท่ีไดเ้ป็นจ านวนตวัอยา่งท่ีไม่เคยถูกนบัมาก่อนและปราศจากปัญหาการนบัซ ้า 

จ านวนตวัอยา่งท่ีมีการปรับปรุงขอ้มูลประวติัการท างานในแต่ละปี ดงัแสดงในตารางท่ี 2 ช้ีให้เห็นว่ากลุ่มตวัอยา่ง
แรงงานท่ีเขา้มาใชบ้ริการรับฝากประวติั มกัจะท าการปรับปรุงขอ้มูลประวติัในช่วงไตรมาสท่ี 4 ของแต่ละปีมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ไตรมาสท่ี 2 และ ไตรมาสท่ี 3 ตามล าดบั โดยท่ีไตรมาสท่ี 1 คือ ไตรมาสท่ีกลุ่มตวัอยา่งแรงงานเลือกท่ีจะ
ปรับปรุงประวติันอ้ยท่ีสุด และรูปแบบของการปรับปรุงขอ้มูลประวติัการท างานดงักล่าวนั้น มีรูปแบบการเกิดซ ้าเป็นประจ า
ทุกปี8 ซ่ึงหากรูปแบบพฤติกรรมการปรับปรุงขอ้มูลประวติัสามารถใชเ้ป็นตวับ่งช้ีถึงระดบัความตอ้งการแรงงานในขณะนั้น
ได ้ หน่ึงในประเด็นท่ีน่าสนใจส าหรับการศึกษาเพ่ิมเติม ก็คือ การศึกษาผลกระทบของการจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี
ภายในสามปีคร่ึง เน่ืองจาก ช่วงเวลาท่ีแรงงานใหม่ท่ีจบการศึกษาภายในสามปีคร่ึงเขา้สู่ตลาดแรงงานนั้น มกัจะอยูใ่นช่วง
เดือนมกราคม ซ่ึงหากลกัษณะของพลวตัในตลาดแรงงานเป็นไปตามขอ้มูลในตารางท่ี 2 แสดงว่า แรงงานใหม่ท่ีเพ่ิงจบ
การศึกษาเหล่าน้ี จะเขา้มาในช่วงท่ีระดบัความตอ้งการแรงงานลดลง ซ่ึงอาจส่งผลให้แรงงานใหม่ตอ้งรอคอยงาน และอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบในระยะยาวได ้(scarring effects)  

 
8 สาเหตุท่ีขอ้มูลจ านวนตวัอย่างท่ีมีการปรับปรุงขอ้มูลประวติัในตารางท่ี 2 เร่ิมแสดงจาก พ.ศ. 2552 เน่ืองจากขอ้มูลการเขา้ชมเวบ็ไซตข์องผู ้
ให้บริการทั้งสอง บ่งช้ีว่าปีดงักล่าวน่าจะเป็นปีแรกๆของการด าเนินการของเวบ็ไซต ์
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ตารางท่ี 1: คุณลกัษณะของขอ้มูล ORE ในกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีประสบการณ์ท างาน 

คุณลักษณะ รวมทุกระดับ ป.เอก ป.โท ป.ตรี ปวส. 

เพศหญิง (%) 63.29 46.74 61.62 67.87 52.86 

สถานภาพสมรส: โสด (%) 65.68 51.09 61.72 68.87 59.98 

สถานภาพสมรส: สมรส (%) 12.25 23.91 144.33 10.27 15.91 

อายุ: ณ ปี 2562 (ปี) 32.41 44.34 37.61 32.63 32.51 

อายุ: ณ วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด (ปี) 28.11 41.32 33.05 28.25 28.16 

อายุ: ณ ปีที่จบการศึกษา (ปี) 22.58 38.36 28.94 23.60 21.99 

ประสบการณ์การท างาน (เดือน) 42.97 92.35 64.38 40.39 49.32 

เงินเดือนที่คาดหวัง (บาท/เดือน) 14,443 43,217 26,398 15,700 12,115 

จ านวนตัวอย่าง 528,725 92 11,227 333,775 91,729 
 

คุณลักษณะ รวมทุกระดับ ปวช. ม.6 ม.3 ป.6 

เพศหญิง (%) 63.29 59.29 59.48 48.29 27.63 

สถานภาพสมรส: โสด (%) 65.68 59.35 62.17 57.01 54.03 

สถานภาพสมรส: สมรส (%) 12.25 16.20 14.42 16.78 22.66 

อายุ: ณ ปี 2562 (ปี) 32.41 31.15 30.86 30.01 32.33 

อายุ: ณ วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด (ปี) 28.11 27.14 27.00 26.19 28.76 

อายุ: ณ ปีที่จบการศึกษา (ปี) 22.58 19.27 19.24 16.11 13.33 

ประสบการณ์การท างาน (เดือน) 42.97 45.82 42.42 39.69 52.12 

เงินเดือนที่คาดหวัง (บาท/เดือน) 14,443 11,020 10,601 10,289 11,105 

จ านวนตัวอย่าง 528,725 32,041 44,792 13,679 1,390 
 

หมายเหตุ: 
1. กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีประสบการณ์ท างานท่ีน ามาใชใ้นตารางน้ี เลือกใชเ้ฉพาะ 
- ตวัอยา่งท่ีมีขอ้มูลเงินเดือนท่ีคาดหวงั และ 
- ตวัอย่างท่ีไม่พบส่ิงบ่งช้ีความผิดปรกติในขอ้มูลเงินเดือนท่ีคาดหวงั คือ (1) ตวัอย่างท่ีมีเงินเดือนท่ีตอ้ง การนอ้ยกว่า 3,000 บาทต่อเดือน หรือ (2) 
ตวัอย่างท่ีมีเงินเดือนท่ีมีประสบการณ์การท างานน้อยกว่า 120 เดือน (5 ปี) และจบการศึกษาสูงสุดในระดบั ประถมศึกษา/มธัยมศึกษาตอนตน้/
มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./ปวส. แต่ระบุเงินเดือนท่ีคาดหวงัมากกว่า 50,000 บาทต่อเดือน และ 
- ตวัอยา่งท่ีไม่พบความผิดปรกติในขอ้มูลระยะเวลารวมของประสบการณ์ท างาน (จ านวนเดือน) โดยท าการค านวณประสบการณ์ท างานท่ีน่าจะ
เป็นไปไดจ้ากอาย ุณ วนัท่ีแกไ้ขขอ้มูลล่าสุดเทียบกบัอายท่ีุนอ้ยท่ีสุดท่ีเป็นไปไดท่ี้สามารถจบการศึกษาในแต่ละระดบั โดยประสบการณ์ท างานท่ี
ระบุอยูใ่น ORE จะตอ้งมากกว่าประสบการณ์ท างานท่ีค านวณจากอาย ุณ วนัท่ีแกไ้ขขอ้มูลล่าสุดไม่เกิน 12 เดือน ดงันั้น จ านวนตวัอยา่งทั้งหมดท่ี
ใชใ้นตารางน้ีเหลือเพียง 528,725 คน จากจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีประสบการณ์ท างานทั้งหมด 710,788 คน ในเบ้ืองตน้ 
2. คุณลกัษณะเพศหญิงและสถานภาพสมรส แสดงขอ้มูลเป็นสัดส่วน (%) ส่วนคุณลกัษณะอาย ุประสบการณ์การท างาน และ เงินเดือนท่ีคาดหวงั 
แสดงขอ้มูลเป็นค่าเฉลี่ย 
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ตารางท่ี 2: เปรียบเทียบจ านวนตวัอยา่งท่ีมีประสบการณ์การท างานของขอ้มูล ORE และจ านวนตวัอยา่ง “ลูกจา้งเอกชน” 
ของขอ้มูล LFS (หน่วย: คน) 

ปี พ.ศ. 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ORE LFS ORE LFS ORE LFS ORE LFS 

2552 120 39894 339 39112 588 37553 1503 38920 

2553 11753 40189 17289 39157 14843 25404 11547 37576 

2554 9231 39214 15680 37530 13528 37022 10670 35966 

2555 8970 40135 15030 39878 13640 40359 10993 39597 

2556 8623 39658 15098 39005 13199 35984 56313 35381 

2557 8105 34880 13509 34783 13574 34870 21338 34134 

2558 8410 34648 15747 34983 14180 34273 23627 33618 

2559 9022 34824 17125 34942 14762 34929 22075 32514 

2560 8902 33798 17380 34527 15577 33847 21259 32016 

2561 9825 30134 17866 33627 16473 33760 24210 32482 
 

หมายเหตุ: 
1. จ านวนตวัอย่างของชุดขอ้มูล ORE ในแต่ละไตรมาสของแต่ละปี ค านวณจากชุดขอ้มูล ORE โดยใชว้นัเดือนปีท่ีปรากฎอยูใ่นขอ้มูลการแกไ้ข
ประวติัการท างานคร้ังล่าสุด มาเป็นตวัแทนของช่วงเวลาท่ีขอ้มูล ORE ปรากฎขึ้นมาในฐานขอ้มูล เน่ืองจากเวบ็ไซต์ผูใ้ห้บริการจดัหางานทั้งสอง
รายท าการแสดงเฉพาะประวติัการท างานออนไลน์ท่ีมาจากการแกไ้ขคร้ังล่าสุดเท่านั้น ซ่ึงท าให้จ านวนตวัอย่างท่ีได ้ เป็นจ านวนตวัอยา่งท่ีไม่เคย
ถูกนบัมาก่อน ปราศจากปัญหาการนบัซ ้า นอกจากน้ี การค านวณจะใชเ้ฉพาะตวัอยา่งท่ีมีขอ้มูลประวติัการท างานและปรากฎขอ้มูลเงินเดือนขั้น
ต ่าท่ีตอ้งการ เท่านั้น 
2. จ านวนตวัอย่างของ LFS ในแตล่ะไตรมาสในแต่ละปี ค านวณจาก microdata ของชุดขอ้มูล LFS โดยก าหนดใหส้ถานะท างานให้เป็น “ลูกจา้ง
เอกชน” (WKSTAT = 6) และลกัษณะการท างานเป็นผูท่ี้มีงานท าท่ียงัไดรั้บค่าจา้ง/เงินเดือน (RE_WK = {1,2}) 

 

หน่ึงขอ้สังเกตหน่ึงท่ีน่าสนใจจากตารางท่ี 1 และ อาจสอดคลอ้งกบันโยบายทางการศึกษาท่ีหลายรัฐบาลท่ีผา่นมา
พยายามส่งเสริมให้มีจ านวนนกัศึกษาในสายอาชีวศึกษาเพ่ิมขึ้น ก็คือ การท่ีเงินเดือนท่ีคาดหวงัโดยเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งท่ี
จบการศึกษาสูงสุดในระดบัประกาศ นียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) นั้น สูงกว่าเงินเดือนท่ีคาดหวงัโดยเฉล่ียของผูจ้บการศึกษาใน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ถึงแมว่้าคุณลกัษณะต่างๆ ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งสองกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นสัดส่วนเพศหญิง สัดส่วน
สถานภาพสมรส อายุ และประสบการณ์การท างาน จะมีความคลา้ยคลึงกนัเป็นอยา่งมาก ทั้งน้ี หากเราใชข้อ้สมมติฐานว่าการ
พิจารณาตั้งระดบัเงินเดือนท่ีคาดหวงัในขอ้มูลประวติันั้น กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูมี้เหตุผลและตั้งระดบัเงินเดือนโดยพิจารณาจาก
ความสามารถ ประสบการณ์ และเงินเดือนท่ีไดรั้บล่าสุดหรือปัจจบุนั ซ่ึงหากสมมติฐานดงักล่าวเป็นจริงแสดงว่า โดยเฉล่ีย
แลว้กลุ่มตวัอยา่งท่ีจบการศึกษาระดบั ปวช. ในขอ้มูล ORE น้ี อาจจะไดรั้บเงินเดือนท่ีสูงกว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีจบการศึกษา
ระดบั ม.6 

อยา่งไรก็ตาม ถึงแมว่้าขอ้สมมติฐานจะเป็นจริง แตข่อ้สรุปดงักล่าวก็อาจเกิดจากปัญหา selection bias จากการท่ี
บริษทัหรือองคก์รท่ีใชบ้ริการ IJP เพื่อเป็นช่องทางในการประกาศรับสมคัรงานนั้น เป็นบริษทัหรือองคก์รท่ีมีความตอ้งการ
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ใชท้กัษะของคนท่ีจบการศึกษาในสายอาชีวศึกษามากกว่าคนท่ีจบการศึกษาในสายสามญั ซ่ึงเสมือนเป็นการดึงดูดให้
แรงงานท่ีจบการศึกษาในสายอาชีวศึกษาเฉพาะ เขา้มาใชบ้ริการฝากขอ้มูลประวติั ในขณะท่ีแรงงานท่ีอาจจะมีทกัษะท่ีดีแต่
จบการศึกษาในสายสามญั อาจเลือกหางานโดยใชช่้องทางอืน่มากกว่า ส่วนท่ี 4 จะท าการอภิปรายเพ่ิมเติมถึงความเป็นไปได้
ของปัญหาของการกระจุกตวัของกลุ่มตวัอยา่งจากบางกลุ่มสาขาวิชาของขอ้มูล ORE 

3. Stylized Facts ของโครงสร้างอุปทานแรงงานไทยจากข้อมูล ORE 

ดว้ยจ านวนตวัอยา่งของผูท่ี้จบการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรีมีเป็นจ านวนมาก ในส่วนน้ีจึงจะใชป้ระโยชน์
จากขอ้มูลดงักล่าว เพื่อท าการอภิปรายคุณลกัษณะท่ีโดดเด่น (stylized facts) ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีจบการศึกษาสูงสุดในระดบั
ปริญญาตรีโดยเฉพาะ เพื่อฉายภาพท่ีน่าสนใจของโครงสร้างอุปทานแรงงานของประเทศไทย ทั้งน้ี (ยกเวน้ stylized fact 4) 
เพ่ือให้เห็นภาพพลวตัหรือการเปล่ียนแปลงในแต่ละช่วงเวลา การอภิปรายในส่วนน้ีจึงใชก้ารแบ่งกลุ่มตวั อยา่งตามช่วงปี
เกิดหรือการแบง่เป็น “เจเนอเรชัน่” ซ่ึงงานวิจยัน้ีใชก้ารแบ่งเจเนอเรชัน่ตามค านิยามส านกังานสถิติแห่งชาติ ดงัน้ี 

• Baby Boomers หมายถึง ผูท่ี้เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2489-2507 
• Gen-X หมายถึง ผูท่ี้เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2508-2522 
• Gen-Y หมายถึง ผูท่ี้เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2523-2540 

Stylized fact 1: เจเนอเรช่ันเปลี่ยน รูปแบบการเลือกสาขาวิชาไม่เปลี่ยน 

กลุ่มสาขาวิชาท่ีเป็นนิยม และมกัถูกเลือกในล าดบัหน่ึงและสองในทั้งสามเจเนอเรชัน่มีความคลา้ยคลึงกนั คือ กลุ่ม
สาขาวิชาสังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจ และ กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ตามล าดบั รูปท่ี 3 แสดงสัดส่วนของตวัอยา่งท่ี
จบการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรีของขอ้มูล ORE แยกตามกลุ่มสาขาวิชาและเจเนอเรชัน่ อยา่งไรก็ตาม สัดส่วนการ
เลือกเรียนในสาขาวิชาสังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจของ Gen-Y ก็ลดลงเป็นอยา่งมากเม่ือเทียบกบักลุ่ม Baby Boomers และ 
Gen-X ในขณะท่ีสัดส่วนการเลือกเรียนในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ก็มีการเพ่ิมขึ้นอยา่งต่อเน่ือง 

ส่ิงท่ีน่าสนใจ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงส าหรับ Gen-Y ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยีสูงท่ีสุดในทั้งสามกลุ่ม ก็คือ 
แนวโนม้การเลือกเรียนในสาขาวิชาท่ีเก่ียวกบัเทคโนโลยี ท่ีนอกเหนือไปจากสาขาวิศวกรรมศาสตร์ อยา่งเช่น สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์กายภาพ ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากการท่ีมีสาขาวิชาและ Keywords ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีท่ีงานวิจยัน้ีไดใ้ชใ้น
การจดักลุ่มสาขาวิชารวมอยูเ่ป็นจ านวนมาก (ดูรายละเอียดของ Keywords เพ่ิมเติมใน Appendix A) สาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
งานบริการอยา่งสาขาวิชาบริการ โรงแรมและการท่องเท่ียว ก็เป็นอีกหน่ึงสาขาท่ีคนในกลุ่ม Gen-Y สนใจและเลือกท่ีจะ
เรียนเพ่ิมเป็นจ านวนมากเม่ือเทียบกบัคนในกลุ่ม Baby Boomers และ Gen-X  นอกจากนั้น ถึงแมว่้าสัดส่วนท่ีเพ่ิมขึ้นมาจะไม่
มากนกั แต่การเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนของคนท่ีเรียนในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ของคนในกลุ่ม Gen-Y ซ่ึงเป็นกลุ่มคนท่ี (โดย
นิยาม) น่าจะชอบความสะดวกสบาย ก็เป็นเร่ืองท่ีเกินความคาดหมายส าหรับคนเจเนอเรชัน่น้ี ซ่ึงเหตุผลหลกัก็น่าจะมาจาก
ความตอ้งการในตลาดแรงงานในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตรท่ีเพ่ิมสูงขึ้น ซ่ึงเห็นไดจ้ากสัดส่วนท่ีเพ่ิมขึ้นเช่นเดียวกนัใน
กลุ่มสายงานการเกษตร ประมง และ ป่าไม ้ใน Stylized fact 2  

โดยสาขาวิชาอยา่งศึกษาศาสตร์ ท่ีโดยอาชีพแลว้อาจจะตอ้งใชค้วามอดทนสูงและตอ้งใชเ้วลาในการเจริญกา้วหนา้ 
รวมทั้งค่าตอบแทนโดยเฉล่ียท่ีต ่าเม่ือเทียบกบักลุ่มอาชีพอ่ืน ก็อาจเป็นสาเหตใุหค้วามนิยมเรียนในสาขาวิชาน้ีลดลง และถูก
เลือกเรียนนอ้ยลงอยา่งชดัเจนและต่อเน่ืองจากคนในกลุ่ม Gen-X จนมาถึง Gen-Y 
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รูปท่ี 3: สัดส่วนของตวัอยา่งท่ีจบการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรีของขอ้มูล ORE แยกตามกลุ่มสาขาวิชา 

หมายเหตุ: 
1. EDU หมายถึง สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ HUM หมายถึง สาขาวิชามนุษยศาสตร์ ART หมายถึง สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ LAW หมายถึง 
สาขาวิชานิติศาสตร์ SOC หมายถึง สาขาวิชาสังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจ SCI หมายถึง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ MED หมายถึง สาขาวิชา
การแพทยแ์ละสาธารณสุข ENG หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ AGR หมายถึง สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และ SER หมายถึง สาขาวิชาบริการ 
โรงแรมและการท่องเท่ียว 
2. ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม Keywords ส าหรับการจดัตวัอยา่งขอ้มูล ORE เขา้สู่กลุ่มสาขาวิชาใน Appendix A 
3. จ านวนตวัอยา่งกลุ่ม “BabyBoomers” เท่ากบั 726 ตวัอยา่ง กลุ่ม “Gen-X” เท่ากบั 30,609 ตวัอยา่ง และกลุ่ม “Gen-Y” เท่ากบั 253,321 ตวัอยา่ง 
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Stylized fact 2: กลุ่มสายงานยอดนิยมยังเหมือนเดิม แตกต่างกนัในสายงานท่ีนิยมรองลงมา 

รูปที่ 4 แสดงสัดส่วนของตวัอยา่งท่ีจบการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรีของขอ้มูล ORE แยกตามกลุ่มสาขา
อาชีพ เช่นเดียวกบักลุ่มสาขาวิชายอดนิยม กลุ่มสายงานท่ีเป็นท่ีนิยมและคนจากทั้งสามเจเนอเรชัน่เลือกท่ีจะประกอบอาชีพ 
ก็คือ กลุ่มอาชีพการขายและการตลาด กลุ่มอาชีพการบุคคล กลุ่มอาชีพบญัชี การเงิน ธนาคารและเศรษฐศาสตร์ และ กลุ่ม
อาชีพธุรการและการจดัการทัว่ไป ซ่ึงเป็นกลุ่มอาชีพเป้าหมายโดยตรง ของแรงงานท่ีจบการศึกษาในสาขาวิชาสังคมศาสตร์
และบริหารธุรกิจอยูแ่ลว้ เช่นเดียวกนักบัสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และกลุ่มอาชีพวิศวกร  

การเพ่ิมขึ้นอยา่งชดัเจนของสัดส่วนผูท่ี้ประกอบอาชีพในสายงานทางดา้นคอมพิวเตอร์ ไอที และ ซอฟตแ์วร์ 
รวมถึง กลุ่มอาชีพดา้นวิทยาศาสตร์กายภาพ ของคนในกลุ่ม Gen-Y เหล่าน้ีเป็นท่ีคาดหมายได ้ หากพิจารณาถึงจ านวน
ผูป้ระกอบการ หรือ ต าแหน่งงานท่ีมีความจ าเป็นจะตอ้งใชท้กัษะท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อตอบสนองแนวทางการใชชี้วิตประจ าวนั
ของคนในยคุน้ี แต่อีกส่ิงหน่ึงท่ีน่าสนใจและอาจเก่ียวขอ้งโดยต่อกบัความตอ้งการแรงงานท่ีมีทกัษะทางดา้นคอมพิวเตอร์
และไอทีเพ่ิมขึ้น ก็คือสายอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัศิลปะและส่ือสารมวลชน ซ่ึงมีสัดส่วนเพ่ิมสูงขึ้นเป็นอยา่งมากโดยเฉพาะหาก
เทียบกบัคนใน Baby Boomers ซ่ึงมกัจะถูกมองว่าเป็นคนอนุรักษนิ์ยม 

อีกส่ิงหน่ึงท่ีน่าสนใจจากรูปท่ี 4 ก็คือ การลดลงอยา่งต่อเน่ืองของสัดส่วนผูป้ระกอบอาชีพทางดา้นการผลิตและ
โรงงาน ซ่ึงถือไดว่้าเป็นกลุ่มอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงานท่ีจบจากกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์โดยตรง ซ่ึงถึงแมว่้ากลุ่ม
วิชาวิศวกรรมศาสตร์และงานทางดา้นวิศวกรรมแบบอืน่จะยงัเป็นท่ีสนใจส าหรับคนในกลุ่ม Gen-Y แตเ่น่ืองจากงานการ
ผลิตและงานในโรงงานนั้น เป็นงานท่ีตอ้งอยูใ่นกรอบและมีลกัษณะการท างานท่ีเป็นขั้นตอน ตลอดจน รูปแบบเวลาท างาน
ท่ีตายตวัและตอ้งท าเป็นประจ าสม ่าเสมอ ก็อาจจะเป็นสาเหตใุหค้นในกลุ่ม Gen-Y น้ีไม่นิยมท่ีจะท าหลงัจากจบการศึกษา  
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รูปท่ี 4: สัดส่วนของตวัอยา่งท่ีจบการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรีของขอ้มูล ORE แยกตามกลุ่มสาขาอาชีพ 

หมายเหตุ: 
1. PROD หมายถึง กลุ่มอาชีพโรงงานและการผลิต MKT หมายถึง กลุ่มอาชีพการขายและการตลาด HR หมายถึง กลุ่มอาชีพการบุคคล EDU 
หมายถึง กลุ่มอาชีพคุรุศาสตร์ ACC หมายถึง กลุ่มอาชีพบญัชี การเงิน ธนาคารและเศรษฐศาสตร์ TOUR หมายถึง กลุ่มอาชีพดา้นโรงแรมและการ
ท่องเท่ียว ADMIN หมายถึง กลุ่มอาชีพธุรการและการจดัการทัว่ไป ENG หมายถึง กลุ่มอาชีพวิศวกร ART หมายถึง กลุ่มอาชีพดา้นศิลปกรรมและ
ส่ือสารมวลชน LOGIS หมายถึง กลุ่มอาชีพดา้นการขนส่ง ARCHI หมายถึง กลุ่มอาชีพสถาปนิก AGR หมายถึง กลุ่มอาชีพดา้นการเกษตร ประมง
และป่าไม ้ EXEC หมายถึง กลุ่มอาชีพในระดบัผูบ้ริหาร SCI หมายถึง กลุม่อาชีพดา้นวิทยาศาสตร์กายภาพ IT หมายถึง กลุ่มอาชีพดา้นไอที 
ซอฟตแ์วร์และคอมพิวเตอร์ MED หมายถึง กลุ่มอาชีพแพทยแ์ละสาธารณสุข LAW หมายถึง กลุ่มอาชีพทนายและท่ีปรึกษากฎหมาย 
2. ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม Keywords ส าหรับการจดัตวัอยา่งขอ้มูล ORE เขา้สู่กลุ่มสาขาอาชีพใน Appendix B 
3. จ านวนตวัอยา่งกลุ่ม “BabyBoomers” เท่ากบั 828 ตวัอยา่ง กลุ่ม “Gen-X” เท่ากบั 33,992 ตวัอยา่ง และกลุ่ม “Gen-Y” เท่ากบั 282,474 ตวัอยา่ง 
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Stylized fact 3: แนวโน้มการท างานองค์กรเดียวเป็นเวลานานลดลงอย่างต่อเน่ือง 

เน่ืองจากจ านวนรายละเอียดของประสบการณ์ท างาน ท่ีผูฝ้ากประวติัสามารถระบุไดใ้นขอ้มูลประวติัออนไลน์ ถูก
จ ากดัให้ไม่เกินสามบริษทั ดว้ยเหตุน้ี ผูวิ้จยัจึงท าการค านวณหาระยะเวลาท่ีกลุ่มตวัอยา่งของขอ้มูล ORE ท างานในบริษทั
แรกส าหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการระบุประสบการณ์ท างานมาแลว้อยา่งนอ้ยสองบริษทั และ ระยะเวลาท่ีกลุ่มตวัอยา่งของ
ขอ้มูล ORE ท างานในสองบริษทัแรก ส าหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการระบุประสบการณ์ท างานมาแลว้อยา่งนอ้ยสามบริษทั 
เพื่อท่ีจะลดความเบ่ียงเบนอนัเกิดจากผลของระยะเวลาในบริษทัปัจจบุนัท่ีตวัอยา่งก าลงัท างานอยู ่ ยกตวัอยา่งเช่น ผูฝ้าก
ประวติั A เคยผา่นการท างานท่ีบริษทั X และ Y มาแลว้ท่ีละ 6 ปี และปัจจุบนัก าลงัท างานอยูใ่นบริษทั Z ซ่ึงถือเป็นบริษทัท่ี 3 
ของ A ดงันั้น ในขอ้มูลประวติัออนไลน์ ผูฝ้ากประวติั A จะระบุวนัสุดทา้ยของการท างานท่ีบริษทั Z เป็น “ปัจจุบนั” ซ่ึงหาก
บงัเอิญว่า A เพ่ิงจะท างานท่ีบริษทั Z ไดเ้พียง 1 เดือน ค่าเฉล่ียของระยะเวลาท่ี A ท างานในแต่ละบริษทัจะเท่ากบั (72+72+1)/3 
= 50 เดือน ซ่ึงหาก A ไม่ไดมี้การเปล่ียนงานจริงและท างานต่อไปจนกระทัง่ครบ 5 ปี แลว้จึงเปล่ียนบริษทั ค่าเฉล่ียของ
ระยะเวลาท่ี A ท างานในแต่ละบริษทัก็ควรจะเท่ากบั (72+72+60)/3 = 68 เดือน 

 

 
รูปท่ี 5: ระยะเวลาเฉล่ียท่ีท างานใน “บริษทัแรกท่ีระบุในขอ้มูลประวติั” ของขอ้มูล ORE แยกตามกลุ่มสาขาอาชีพ 

หมายเหตุ: 
1. กลุ่มตวัอยา่งเฉพาะผูท่ี้จบการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรี 
2. จ านวนตวัอยา่งกลุ่ม “BabyBoomers” เท่ากบั 524 ตวัอยา่ง กลุ่ม “Gen-X” เท่ากบั 22,926 ตวัอยา่ง และกลุ่ม “Gen-Y” เท่ากบั 130,062 ตวัอยา่ง 
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รูปท่ี 6: ระยะเวลาในการท างานเฉล่ียใน “สองบริษทัแรกท่ีระบุในขอ้มูลประวติั” ของขอ้มูล ORE แยกตามกลุ่มสาขาอาชีพ 

หมายเหตุ: 
1. กลุ่มตวัอยา่งเฉพาะผูท่ี้จบการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรี 
2. จ านวนตวัอยา่งกลุ่ม “BabyBoomers” เท่ากบั 216 ตวัอยา่ง กลุ่ม “Gen-X” เท่ากบั 9,493 ตวัอยา่ง และกลุ่ม “Gen-Y” เท่ากบั 37,818 ตวัอยา่ง 
3. ไม่พบกลุ่มตวัอยา่งท่ีอยูใ่นกลุ่มอาชีพ Executives และ Logistics 

 

รูปที่ 5 และ 6 แสดงระยะเวลาเฉล่ียในบริษทัแรกและสองบริษทัแรกท่ีระบใุนขอ้มูลประวติั ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีจบ
การศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรี ตามล าดบั โดยรูปทั้งสองให้ขอ้สรุปท่ีไม่ต่างกนัในทุกกลุ่มอาชีพ (ยกเวน้กลุ่มอาชีพ 
Executives และ Logistics ท่ีไม่พบตวัอยา่งท่ีมีการระบปุระสบการณ์ท างานมาแลว้อยา่งนอ้ยสามบริษทั) คือ ระยะเวลาท่ี
ตวัอยา่งท างานโดยเฉล่ียต่อองคก์รหรือบริษทัของ Gen-B (BabyBoomers) นานกว่า Gen-X และ  ระยะเวลาท่ีตวัอยา่งท างาน
โดยเฉล่ียต่อองคก์รหรือบริษทัของ Gen-X ก็นานกว่า Gen-Y ซ่ึงขอ้สรุปท่ีไดน้ี้ สอดคลอ้งเป็นอยา่งมากกบัค านิยามของแต่
ละเจเนอเรชัน่ ท่ีเรามกัจะเห็นไดท้ัว่ไปว่า9 นอกจากน้ี หากพิจารณาถึงระยะเวลาโดยเฉล่ียท่ีลดลงในบริษทัท่ีสองในรูปท่ี 6 
เม่ือเปรียบเทียบในเจเนอเรชัน่เดียวกนัและกลุ่มอาขีพเดียวกนักบัรูปที่ 5 (โดยเฉพาะ Gen-B และ Gen-X) แลว้ เราจะเห็นถึง

 
9 โดยนิยามทัว่ไปคน Gen-B นั้น ถกูมองว่าเป็นคนท่ีมีความอดทนและทุ่มเทใหก้บัองคก์รสูง ในขณะท่ี Gen-Y นั้น ถกูมองว่าเป็นคนท่ีไม่ชอบการ
รอคอย และตอ้งการประสบความส าเร็จอย่างรวดเร็ว และคนท่ีอยูใ่น Gen-X คือคนท่ีมีพฤติกรรมอยูร่ะหว่าง Gen-B และ Gen-Y 
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แนวโนม้ท่ีลดลงของระยะเวลาในการท างานในองคก์รใดองคก์รหน่ึง ซ่ึงเป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึงการปรับตวัของคนในแต่ละเจ
เนอเรชัน่ ต่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปในตลาดแรงงานเม่ือเวลาผา่นไปเช่นเดียวกนั 

Stylized fact 4: เงินเดือนในภาคเอกชนปรับตัวตามนโยบาย? 

นโยบายของรัฐบาลว่าดว้ยเร่ืองการปรับโครงสร้างเงินเดือนขา้ราชการทั้งระบบใน พ.ศ. 2555 เพ่ือเพ่ิมค่าครองชีพ
และก าลงัซ้ือให้กบัประชาชน โดยเป็นการปรับให้ขา้ราชการท่ีจบการศึกษาในระดบัปริญญาตรีไดรั้บเงินเดือนขั้นต ่า 15,000 
บาท และจะมีผลบงัคบัใชเ้ฉพาะกบัขา้ราชการเท่านั้น (โดยมีความคาดหวงัว่าการขึ้นเงินเดือนขา้ราชการน้ีจะส่งผลตอ่
เงินเดือนในภาคเอกชนดว้ยเช่นกนั) ซ่ึงในเบ้ืองตน้ นโยบายดงักล่าวก็ส่งผลในทางออ้มต่อเงินเดือนท่ีคาดหวงัในภาคเอกชน
เช่นเดียวกนั รูปท่ี 7 แสดงเงินเดือนท่ีคาดหวงัของผูจ้บการศึกษาใหม่ในระดบัปริญญาตรี ของชุดขอ้มูล ORE แยกตามกลุ่ม
สาขาวิชา ซ่ึงจะเห็นไดว่้าในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2555 นั้น เงินเดือนท่ีคาดหวงัในแต่ละสาขาวิชามีความแตกต่างกนัไป โดยกว่า 
75% (Q3) ของผูจ้บการศึกษาใหม่รวมทุกสาขาวิชามีเงินเดือนท่ีคาดหวงันอ้ยกว่า 15,000 บาท ดงัแสดงในตารางท่ี 3 

โดยตั้งแตปี่ พ.ศ. 2555 ซ่ึงเป็นปีท่ีรัฐบาลใหค้วามเห็นชอบกฎ ก.พ.ว่าดว้ยเร่ืองการปรับเงินเดือนขา้ราชการ เป็นตน้
มา เงินเดือนท่ีคาดหวงัของผูจ้บการศึกษาใหมใ่นขอ้มูล ORE ซ่ึงน่าจะมีเป้าหมายในการท างานในภาคเอกชน กลบัมีการขยบั
ตวัเขา้สู่ช่วงฐานเงินเดือน 15,000 บาท มากขึ้นเร่ือยๆ โดยจากตารางท่ี 3 จะเห็นไดว่้าค่ามธัยฐาน (Q2) ของเงินเดือนท่ี
คาดหวงัมีการขยบัเขา้ใกลค้่าควอไทลท่ี์สาม ซ่ึงก็ยงัมีคงท่ีท่ี 15,000 บาท มากขึ้นเร่ือยๆในแต่ละปีจนกระทัง่ปี พ.ศ. 2559 
และก็ไม่มีการขยบัใดๆ เลยตั้งแตน่ั้นเป็นตน้มา 

อยา่งไรก็ตาม ในความเป็นจริงนโยบายการปรับเงินเดือนขา้ราชการดงักล่าว ก็อาจจะไม่มีผลกระทบท่ีมากนกัต่อ
ค่าจา้งเงินเดือนในภาคเอกชน ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากตารางท่ี 4 ซ่ึงแสดงเงินเดือนท่ีคาดหวงัของแรงงานท่ีเพ่ิงท างานไม่นาน เพ่ือ
ลด upward bias ของประสบการณ์ท างานท่ีอาจมีต่อค่าจา้งเงินเดือน หากใชก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีมีประสบการณ์ท างานสูงกว่าน้ีใน
การวิเคราะห์ โดยใชข้อ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีประสบการณ์ท างานมาแลว้ไม่เกิน 2 ปี รวมทุกสาขาวิชา ของขอ้มูล ORE ซ่ึง
ถึงแมชุ้ดขอ้มูลในงานวิจยัน้ีจะมีปัญหาในเร่ืองขอ้มูลเงินเดือนท่ีแทจ้ริง แต่การใชข้อ้มูลเงินเดือนท่ีคาดหวงัมาวิเคราห์ใน
กรณีน้ี น่าจะเป็นตวับ่งช้ีท่ีดีถึงรายไดเ้งินเดือนของกลุ่มตวัอยา่ง เน่ืองจากมีความเป็นไปไดสู้งท่ีเงินเดือนท่ีคาดหวงัของกลุ่ม
ตวัอยา่งนั้น น่าจะเท่ากบัหรือมากกว่าเงินเดือนท่ีไดรั้บล่าสุดหรือปัจจบุนั 

 

ตารางท่ี 3: ควอไทลเ์งินเดือนท่ีคาดหวงัของผูจ้บการศึกษาใหม่รวมทุกสาขาวิชา (หน่วย: บาทต่อเดือน) 

ควอไทล์ 
ปีที่จบการศึกษา 

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

Q1 8,500 9,000 9,000 10,000 10,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 

Q2 10,000 10,000 10,000 12,000 13,000 13,000 14,000 15,000 15,000 15,000 

Q3 12,000 12,000 13,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 
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รูปท่ี 7: เงินเดือนท่ีคาดหวงัของผูจ้บการศึกษาใหม่ในระดบัปริญญาตรี ของขอ้มูล ORE แยกตามกลุ่มสาขาวิชา 

หมายเหตุ: 
1. นิยามของ “ผูจ้บการศึกษาใหม่”  ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีแสดงในตารางน้ี ถูกก าหนดให้ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี 
- ผลต่างระหว่างปีท่ีมีการแกไ้ขขอ้มูลลา่สุดและปีท่ีจบการศึกษาสูงสุด ตอ้งน้อยกว่าสองปี และ 
- ไม่มีขอ้มูลรายละเอียดประวติัการท างาน (เน่ืองจาก พบว่าบางตวัอย่างไม่ไดร้ะบุจ านวนปีประสบการณ์ท า งาน แต่มีการระบุรายละเอียดประวติั
การท างาน) และ 
- จ านวนปีประสบการณ์ท างานทั้งหมดตอ้งเท่ากบัศูนย ์(เน่ืองจาก พบว่าบางตวัอย่างไม่ไดร้ะบุรายละเอียดประวติัการท างาน แต่มีการระบุจ านวน
ปีประสบการณ์ท างาน) 
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ตารางท่ี 4: ควอไทลเ์งินเดือนท่ีคาดหวงัของผูมี้ประสบการณ์ท างานไม่เกิน 2 ปี รวมทุกสาขาวิชา (หน่วย: บาทต่อเดือน) 

ควอไทล์ 
ปี พ.ศ. 

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

Q1 9,000 9,000 10,000 10,000 11,000 12,000 12,000 12,000 12,000 13,000 

Q2 10,000 10,000 12,000 13,000 13,000 14,000 15,000 15,000 15,000 15,000 

Q3 12,000 13,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 16,000 16,000 

 

ขอ้มูลในตารางท่ี 4 บ่งช้ีว่า มีความเป็นไปไดท่ี้ส่วนใหญ่ของกลุ่มตวัอยา่งของขอ้มูล ORE ท่ีเพ่ิงท างานมาไม่นาน
เหล่าน้ีไดรั้บเงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาท อนัจะเห็นไดจ้ากการท่ีกว่าคร่ึงหน่ึงของกลุ่มตวัอยา่งมีเงินเดือนท่ีคาดหวงัเพียง 
13,000-14,000 บาท ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2557 และตั้งแตปี่ พ.ศ. 2558 เป็นตน้มา เงินเดือนท่ีคาดหวงัของกลุ่มตวัอยา่งกว่า 
50% ก็หยดุน่ิงอยูท่ี่ 15,000  บาท ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงแนวทางการวางนโยบายในอนาคต ท่ีอาจจะตอ้งใชน้โยบายท่ีมีการ
บงัคบัใชก้บัภาคเอกชนโดยตรง แทนการบงัคบัโดยออ้มเหมือนเช่นในกรณีน้ี หากรัฐบาลตอ้งการเพ่ิมค่าครองชีพและก าลงั
ซ้ือให้กบัประชาชน (ดงัเช่นท่ีนโยบายการปรับเงินเดือนขา้ราชการไดใ้หเ้หตผุลไว)้ 

4. ข้อควรระวังในการใช้งานข้อมลู ORE 

ปัญหาการเป็นตวัแทนประชากรถือเป็นปัญหาพ้ืนฐานของงานวิจยัท่ีใชข้อ้มูลทุกประเภท ไม่ว่าขอ้มูลนั้นจะเป็น
ขอ้มูลท่ีเกิดจากการสังเกต (observational data) หรือขอ้มูลจากการส ารวจ (survey data) ซ่ึงนกัวิจยัจ าเป็นจะตอ้งใชค้วาม
ระมดัระวงัในการวิเคราะห์ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงกบัการน าไปใชก้บัการศึกษาท่ีเป็นเชิงสาเหตุ (causal inference studies) ซ่ึง
ปัญหาดงักล่าวก็มีแนวโนม้ท่ีจะเกิดขึ้นกบัขอ้มูล ORE ท่ีงานวิจยัน้ีไดจ้ดัท าขึ้นก็เช่นกนั การอภิปรายในหลายส่วนท่ีผา่นมา 
ช้ีให้เห็นถึงแนวโนม้ของการท่ีขอ้มูล ORE จะไม่สามารถใชเ้ป็นตวัแทนประชากรได ้งานวิจยัท่ีผา่นมามกัตรวจสอบการเป็น
ตวัแทนประชากรของชุดขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต ดว้ยการเปรียบเทียบกบัขอ้มูลท่ีไดม้าจากการส ารวจ
ขนาดใหญ่และครอบคลุมทั้งประเทศ อยา่งเช่น ชุดขอ้มูลการส ารวจภาวะการท างานของประชากร 

เน่ืองจากการตรวจสอบปัญหาการเป็นตวัแทนประชากรดว้ยการเปรียบเทียบกบัขอ้มูล LFS อาจไม่ใช่ส่ิงท่ีถูกตอ้ง
นกั ดงันั้น การอภิปรายในส่วนน้ีนอกจากจะมีจุดประสงคท่ี์จะช้ีให้เห็นถึงปัญหาการเป็นตวัแทนประชากรของขอ้มูล ORE 
แลว้ อีกหน่ึงประเด็นท่ีตอ้งการจะช้ีให้เห็น ก็คือ ประเด็นปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีการออกแบบการส ารวจ ซ่ึงท าให้เกิดความ
เบี่ยงเบน (bias) ในค่าถ่วงน ้าหนกั ซ่ึงใชใ้นการค านวณหา “ค่าประมาณ” ในระดบัรวม  (aggregate level) จากขอ้มูล LFS 
ต่อไป เน่ืองจากนกัวิเคราะหห์รือนกัวิจยัท่ีใชชุ้ดขอ้มูล LFS มกัจะมีสมมติฐานหรือความเช่ือว่าชุดขอ้มูล LFS สามารถเป็น
ตวัแทนประชากรของแรงงานไทยได้10 โดยงานวิจยัน้ีท าการตรวจสอบความตรงภายนอก (external validity) ของ 
“ค่าประมาณ” ในระดบัรวม ท่ีค านวณโดยใช ้ microdata ของชุดขอ้มูล LFS กบัขอ้มูลสถิติท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีขนาด
ครอบคลุมประชากรทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด (universal/near-universal population coverage) อยา่งเช่น (1) ขอ้มูลสถิติงาน

 
10 Footnote 3 ของ วีระชาติ และ กิตติพงษ ์(2017) คือหน่ึงในตวัอยา่งของการใชส้มมติฐานดงักล่าว โดยกล่าวไวอ้ยา่งชดัแจ้งว่า “LFS เป็นขอ้มูล
แบบสุ่มทัว่ประเทศและมีขนาดใหญ่ ท าให้ลดปัญหาอนัเกิดจากความคาดเคลื่อนของขอ้มูลได”้ 
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ประกนัสังคม ซ่ึงเป็นผลผลิตจากชุดขอ้มูลผูป้ระกนัตนรายบุคคลของส านกังานประกนัสังคม ซ่ึงถือไดว่้าเป็นชุดขอ้มูลท่ีมี
ความครอบคลุมมากท่ีสุดในประเภทแรงงานภาคเอกชนท่ีเป็นการจา้งงานอยา่งเป็นทางการ (formal employment) ของ
ประเทศไทย และ (2) สถิติจ านวนผูจ้บการศึกษาในระดบัชั้นตา่งๆ จากหน่วยงานท่ีเป็นผูจ้ดัเก็บขอ้มูลและเผยแพร่สถิติ
เหล่าน้ี ทั้งโดยตรงและโดยออ้ม อยา่งเช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน และส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เป็นตน้ 

ขอ้มูลการส ารวจภาวะการท างานของประชากร ด าเนินการส ารวจโดยส านกังานสถิติแห่งชาติ ชุดขอ้มูล LFS ถือ
ไดว่้าเป็นชุดขอ้มูลภาคตดัขวาง (cross- sectional data) จากการส ารวจ (survey-based) ท่ีมีกลุ่มตวัอยา่งขนาดใหญ่และมี
ความถ่ีในการส ารวจมากท่ีสุดของประเทศไทย11 ซ่ึงท าให้ขอ้มูล LFS จดัอยูใ่นขอ้มูลประเภทตดัขวางแบบเก็บซ ้า (repeated 
cross-sectional data) โดยผลผลิตท่ีไดจ้ากการค านวณท่ีใชข้อ้มูล LFS เช่น จ านวนผูมี้งานท าและจ านวนผูว่้างงาน มกัจะถูก
น าไปใชอ้า้งอิง การก าหนดนโยบายทางเศรษฐกิจ รวมถึงการน าไปใชใ้นงานวิจยัอยา่งแพร่หลาย 

ชุดขอ้มูล LFS ถือไดว่้าเป็นชุดขอ้มูลท่ีบรรจุขอ้มูลคุณลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาและการท างานท่ีละเอียด 
เช่น ระดบัการศึกษาสูงสุด สาขาวิชา จ านวนปีของหลกัสูตร และสายวิชา (สายสามญั สายอาชีวศึกษา และสายวิชาการศึกษา) 
อาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรม ฐานะในการท างาน ขนาดกิจการ จ านวนชัว่โมงในการท างาน เงินเดือน/ค่าจา้ง โบนสั ค่าล่วงเวลา
เป็นตน้ นอกจากน้ี ดว้ยการท่ีชุดขอ้มูล LFS ด าเนินการส ารวจสมาชิกของทั้งครัวเรือน ท าใหน้กัวิจยัสามารถใชข้อ้มูลของ
สมาชิกคนอื่นๆในครัวเรือน เพือ่น ามาใชโ้ดยตรงหรือน ามาสร้างเป็นตวัแปรใหม่เพื่อใชบ้ง่บอกถึงฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคม (socio-economic status) ของครอบครัวของกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีมีความส าคญัเป็นอยา่งมากในการวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการศึกษา (Acemoglu and Pischke, 2001; Meghir and Palme, 2005) และแรงงาน (Juhn and Murphy, 1997) 
อยา่งไรก็ตาม ขอ้มูลจากการส ารวจจ าเป็นจะตอ้งใชเ้วลาในการเตรียมการ การส ารวจ ตลอดจนการรายงานผล ซ่ึงส่งผลให้
เกิดปัญหาเร่ืองความล่าชา้และอาจไม่ทนัต่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วในโลกปัจจบุนั นอกจากน้ี ขอ้มูลจาก
การส ารวจก็มกัจะพบปัญหาขอ้มลูขาดหายหรือขอ้มูลคลาดเคล่ือน โดยเฉพาะกบัประเด็นท่ีอาจจะอ่อนไหวต่อความรู้สึก
ของผูต้อบแบบส ารวจ เช่น ขอ้มูลการว่างงาน เป็นตน้12 

เน่ืองจากจุดประสงคสู์งสุดของการเก็บขอ้มูลโดยการส ารวจ กค็ือ การท่ีขอ้มูลท่ีไดม้าจากกลุ่มตวัอยา่งในการ
ส ารวจนั้น สามารถใชเ้ป็นตวัแทนของกลุ่มประชากรทั้งหมดในประเด็นหรือปัญหาวิจยัท่ีก าลงัศึกษาได ้ ซ่ึงท าใหห้น่ึงใน
วิธีการท่ีใชใ้นการบ่งช้ีความคลาดเคล่ือนของชุดขอ้มูลท่ีไดม้าจากการส ารวจไดดี้ท่ีสุด ก็คือ วิธีการตรวจสอบโดย
เปรียบเทียบกบัขอ้มูลภายนอก (External Validity) ท่ีมาจากกลุ่มประชากรทั้งหมดในประเด็นหรือปัญหาวิจยัท่ีก าลงัศึกษา 
(Koijen, Van Nieuwerburgh & Vestman, 2014) ซ่ึงหน่ึงในชุดขอ้มลูท่ีมีลกัษณะดงักล่าว ก็คือ “ข้อมลูเพ่ือการบริหาร” 

ขอ้มูลเพื่อการบริหาร คือ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการด าเนินงานหรือในระบบการบริหารจดัการ เพื่อจุดประสงคใ์นการ
ลงทะเบียน การซ้ือขายแลกเปล่ียน ตลอดจนการเก็บประวติั เพ่ือเป็นการให้บริการแก่ประชาชนหรือลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการ 
(Woollard, 2014) ท่ีผา่นเราจึงมกัจะเห็นเพียงขอ้มูลเพ่ือการบริหารท่ีเผยแพร่โดยหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น เน่ืองจากขอ้มูล

 
11 การด าเนินการส ารวจจะเป็นการทยอยส ารวจเป็นประจ าทุกเดือน แต่ท าการรวบรวมและเผยแพร่เป็นรายไตรมาส (4 คร้ังต่อปี) ขนาดการสุ่ม
กลุ่มตวัอยา่งในแต่ละไตรมาสนั้น โดยเฉลี่ยแลว้มากกว่า 2 แสนคนจากทั้งประเทศ 
12 นอกจากน้ี ปัญหาในการน าขอ้มูลแบบ Panel ซ่ึงสร้างจากชุดขอ้มูล LFS (เรียกอีกอยา่งหน่ึงว่า Synthetic Panel Data) มาใช ้ (Peracchi and 
Welch, 1995) และ ปัญหาทางเทคนิคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแบ่งกลุ่มตวัอย่าง เช่น ปัญหาความคลาดเคลื่อนอนัเกิดจาก Outgoing Rotation Group หรือ 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการส ารวจซ ้ า (Krueger, Mas and Niu, 2017; Ahn and Hamilton, 2020) ก็เป็นหน่ึงในหลายปัญหาท่ีนกัวิจยัพบจากการใชชุ้ด
ขอ้มูลจากการส ารวจ 
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เพื่อการบริหารจากหน่วยงานภาคเอกชนมกัจะไม่ถูกเผยแพร่ ดว้ยเหตุผลในเร่ืองขอ้กฎหมายหรือการเก็บความลบัทางการคา้ 
ขอ้มูลเพื่อการบริหารมกัจะมีหน่วยการเก็บขอ้มูลท่ีละเอียดมาก เช่น ขอ้มูลรายบุคคล ซ่ึงส่งผลให้ขอ้มูลเพื่อการบริหาร 
มกัจะมีขนาดท่ีใหญ่และครอบคลุมประชากรทั้งหมด (universal population coverage) หรือ 𝑁 = 𝐴𝑙𝑙 นอกจากน้ี ดว้ยการ
ท่ีขอ้มูลเพื่อการบริหารมกัจะครอบคลุมขอ้มูลท่ีมีความอ่อนไหวและไม่สามารถเก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการส ารวจได ้ เช่น ขอ้มูล
การเกิด ขอ้มูลการตาย ขอ้มูลการเสียภาษี ขอ้มูลสุขภาพและการเจบ็ป่วย เป็นตน้ ดว้ยเหตุน้ี การน าขอ้มูลเพ่ือการบริหารมา
ใชใ้นงานวิจยั จึงช่วยให้นกัวิจยัสามารถทลายขอ้จ ากดัทางดา้นรายละเอียดขอ้มูล ลดความจ าเป็นในการตั้งขอ้สมมติฐานเพ่ือ
การทดสอบคุณสมบติัทางสถิติ และ เพ่ิมโอกาสให้ผูวิ้จยัสามารถประยกุตใ์ชก้ารออกแบบงานวิจยั ในรูปแบบการวิจยัก่ึง
ทดลอง (Quasi-experimental research design) ไดม้ากย่ิงขึ้น (Einav and Levin, 2014) 

ตรงกนัขา้มกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจขนาดใหญ่ อยา่งเช่น Current Population Survey (CPS) ในสหรัฐอเมริกา 
หรือ LFS ท่ีมีการส ารวจในหลายๆประเทศท่ีมีแนวโนม้ท่ีลดลงในการน ามาประยกุตใ์ชใ้นงานวิจยั การประยกุตใ์ชข้อ้มูลเพื่อ
การบริหารโดยเฉพาะอยา่งย่ิงในงานวิจยัทางเศรษฐศาสตร์เร่ิมเป็นท่ีแพร่หลายมากขึ้นในสองทศวรรษท่ีผา่นมา13 เน่ืองจาก
ขอ้ไดเ้ปรียบของขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง14 และมกัไม่ค่อยพบปัญหาการขาดหายไปของขอ้มูล อยา่งไรก็ตาม ถึงแมว่้าการใช้
ขอ้มูลเพ่ือการบริหารในงานวิจยัจะเร่ิมเป็นท่ีแพร่หลายมากขึ้นในปัจจุบนั แต่งานวิจยัเหล่าน้ีก็ยงัถูกจ ากดัอยูเ่ฉพาะในบาง
ปัญหาวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลเพ่ือการบริหารเหล่านั้น และ/หรือ ประเทศท่ีหน่วยงานภาครัฐสนบัสนุนการน าขอ้มูลเพื่อการ
บริหารไปใชใ้นการวิจยั ซ่ึงเกือบทั้งหมดเป็นประเทศท่ีพฒันาแลว้ อยา่งเช่น สวีเดน (เช่น Besley, Folke, Persson & Rickne, 
2017) เดนมาร์ก (เช่น Hummels, Jørgensen, Munch, & Xiang, 2014; Kleven, Landais, Saez, & Schultz, 2014) ฟินแลนด ์
(Böckerman, Haapanen & Jepsen, 2018) และสหรัฐอเมริกา (Sullivan & Von Wachter, 2009; Chetty, Hendren, Kline, & 
Saez, 2014) ส าหรับงานวิจยัในประเทศไทยท่ีมีการประยกุตใ์ชข้อ้มูลเพ่ือการบริหารนั้นพบว่ายงัไม่เป็นท่ีแพร่หลายนกั 
เน่ืองจากขอ้จ ากดัในการเขา้ถึงและขอใชข้อ้มูลจากหน่วยงานเจา้ของขอ้มูลซ่ึงมกัจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ อยา่งไรก็ตาม 
งานวิจยัท่ีน่าสนใจท่ีมีการใชข้อ้มลูเพื่อการบริหาร เช่น  Apaitan & Wibulpolprasert (2018) ซ่ึงใชข้อ้มูลเพื่อการบริหารการ
ใชไ้ฟฟ้ารายครัวเรือนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Attavanich, Chantarat & Sa-ngimnet (2018) ซ่ึงใชข้อ้มูลทะเบียนเกษตรกร 
และ Wasi, Paweenawat, Ayudhya, Treeratpituk & Nittayo (2019) ซ่ึงใชข้อ้มูลท่ีสุ่มจากขอ้มูลผูป้ระกนัตนรายบุคคลจาก
ส านกังานประกนัสังคม ซ่ึงทั้งหมดก็มุ่งท่ีจะน าเสนอขอ้เทจ็จริงอนัโดดเด่น (stylized facts) ในประเด็นปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ขอ้มูล เท่านั้น 

4.1 การเป็นตัวแทนประชากร (Representativeness) ของข้อมูล LFS 

เน่ืองจากขอ้มูลผูป้ระกนัรายบคุคลจากส านกังานประกนัสังคม จะครอบคลุมกลุ่มประชากรท่ีเป็นแรงงานใน
ภาคเอกชน เฉพาะท่ีเป็นการจา้งงานท่ีเป็นทางการ (formal employment) เท่านั้น แต่ขอ้มูลจากชุดขอ้มูล LFS จะมีความหมาย
ครอบคลุม ทั้งการจา้งงานท่ีเป็นทางการ และ การจา้งงานท่ีไม่เป็นทางการ (informal employment)  ซ่ึงท าให้เราควรจะ

 
13 Chetty (2012) ท าการรวบรวมจ านวนผลงานเชิงประจกัษ ์(empirical research) ท่ีมีการตีพิมพใ์น American Economic Review (ARE) Journal 
of Political Economy (JPE) Quarterly Journal of Economics (QJE) และ Econometrica (ECMA) พบว่าในปี ค.ศ. 2010 จ านวนผลงานเชิงประจกัษ์
ท่ีใชข้อ้มูลเพื่อการบริหารท่ีตีพิมพใ์น AER JPE และ QJE มีสัดส่วนอยูร่ะหว่าง 60-75% ของงานเชิงประจกัษท์ั้งหมดท่ีตีพิมพใ์นวารสารเหล่าน้ี มี
เพียง QJE เท่านั้น ท่ีจ านวนผลงานเชิงประจกัษท่ี์ใชข้อ้มูลเพ่ือการบริหารนอ้ยกว่า 40% ในขณะท่ีจ านวนผลงานเชิงประจกัษท่ี์ใชข้อ้มูลจากการ
ส ารวจเช่น CPS (ไม่นบัรวมงานท่ีใชข้อ้มูลจากการส ารวจท่ีออกแบบโดยเฉพาะส าหรับงานนั้นๆ) มีสัดส่วนอยูร่ะหว่าง 10-25% เท่านั้น 
14 ในสหรัฐอเมริกานั้น ขนาดของขอ้มูลเพ่ือการบริหารบางประเภทมีขนาดกว่า 2,000 เท่าของขนาดของขอ้มูล CPS (Chetty, 2012) 
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คาดหมายว่า “ค่าประมาณ” จ านวนแรงงานในภาคเอกชนท่ีประมาณจากชุดขอ้มูล LFS จะมีจ านวนท่ีมากกว่า “จ านวน
แรงงานจริง” ท่ีไดจ้ากขอ้มูลของส านกังานประกนัสังคม  

รูปที่ 8 เปรียบเทียบสัดส่วน “ลูกจา้งเอกชน” ตามช่วงอายุระหว่างชุดขอ้มูล LFS และชุดขอ้มูลสถิติงาน
ประกนัสังคมซ่ึงเป็นผลผลิตท่ีไดโ้ดยตรงจากส านกังานประกนัสังคม ท่ีถือไดว่้าเป็นขอ้มูลท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดหากเราก าลงั
พิจารณาถึงลูกจา้งในภาคเอกชน การกระจายตวัท่ีคลา้ยคลึงกนัเป็นอยา่งมากของแรงงานในกลุ่มอายตุ่างๆท่ีท างานอยูใ่น
ภาคเอกชน (P-value ของค่า Chi-squared ของทั้งสิบปีอยูร่ะหว่าง 0.91~0.99) ผลดงักล่าวไม่เป็นท่ีน่าแปลกใจแต่อยา่งใด 
เน่ืองจากชุดขอ้มูล LFS ใชแ้ผนการเลือกตวัอยา่ง (รวมถึงค่าถ่วงน ้าหนกั) ท่ีเป็นไปตามโครงสร้างจ านวนประชากรในแต่ละ
ช่วงอาย ุท่ีอาศยัอยูใ่นแต่ละภาค และเขตการปกครองเป็นส าคญั 

อยา่งไรก็ตาม เม่ือเปรียบเทียบจ านวนของแรงงานในภาคเอกชนโดยใชช่้วงรายไดแ้ลว้ เราจะเร่ิมเห็นความ
ผิดปรกติของ “ค่าประมาณ” จ านวนแรงงานในภาคเอกชนท่ีค านวณจากชุดขอ้มูล LFS ตารางท่ี 5 แสดงผลต่างจ านวน
แรงงานในภาคเอกชนท่ีค านวณโดยใช ้“ค่าประมาณ” ของชุดขอ้มลู LFS ลบดว้ย “จ านวนแรงงานจริง” ท่ีไดจ้ากขอ้มูลของ
ส านกังานประกนัสังคม ซ่ึงโดยนิยามแลว้ ผลต่างจ านวนแรงงานในภาคเอกชนท่ีประมาณการจากชุดขอ้มูล LFS ควรจะมี
จ านวนท่ีมากกว่าหรือเท่ากบัขอ้มลู “จ านวนแรงงานจริง” ท่ีไดจ้ากขอ้มูลผูป้ระกนัตนรายบุคคลของส านกังานประกนัสังคม 
อยา่งไรก็ตาม ผลต่างท่ีติดลบแสดงถึงปัญหาท่ีชดัเจนของขอ้สมมติฐาน (หรือความเช่ือ) ท่ีว่า “ขอ้มูลท่ีมาจากการส ารวจ
ขนาดใหญ่สามารถใชเ้ป็นตวัแทนของประชากรได”้ โดยตวัอยา่งหน่ึงท่ีชดัเจนก็คือ จ านวนลกูจา้งเอกชนในช่วงรายได้
มากกว่า 13,000 บาทต่อเดือน ยกตวัอยา่งเช่น ปี 2561 นั้น การประมาณจากขอ้มูล microdata ในไตรมาส 4 ของ LFS  แสดง
ให้เห็นว่าจ านวนลูกจา้งรวมทั้งหมดในภาคเอกชน (ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ) จะมีจ านวน 13,891,627 คน 
โดยมีจ านวนลูกจา้งท่ีไดร้ายไดม้ากกว่า 13,000 บาทต่อเดือนเท่ากบั 4,030,336 คน แต่ขอ้มูลจากส านกังานประกนัสังคม
แสดงใหเ้ห็นว่า ณ ส้ินปี 2561 จ านวนลูกจา้งรวมทั้งหมดแบบเป็นทางการในภาคเอกชนมีจ านวนทั้งส้ิน 11,599,338 คน และ
มีจ านวนลูกจา้งเอกชนในช่วงรายไดม้ากกว่า 13,000 บาทต่อเดือน ทั้งส้ิน 4,655,607 คน ซ่ึงความแตกต่างกว่า 625,271 คน น้ี
สูงมากจนไม่อาจกล่าวไดว่้าเป็นความคลาดเคล่ือนท่ีเป็นปรกติในทางสถิติ15 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า หากเราใชค้่าประมาณท่ีได้
จากชุดขอ้มูล LFS มาใชใ้นงานวิจยัในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายไดจ้ากการท างาน เช่น ผลตอบแทนทางการศึกษา 
ค่าประมาณท่ีคลาดเคล่ือนดงักล่าวก็อาจจะส่งผลให้การประมาณคา่ผลตอบแทนทางการศึกษา (โดยเฉพาะปริญญาตรี) มี
ความคลาดเคล่ือน เน่ืองจากลูกจา้งในส่วนของกลุ่มลูกจา้งเอกชนท่ีมีรายไดอ้ยูใ่นช่วงรายไดสู้งกว่า 13,000 บาทต่อเดือนใน
ปัจจุบนัน่าจะเป็นช่วงรายไดท่ี้แรงงานจะตอ้งมีการศึกษาในระดบัปริญญาตรีขึ้นไป 

นอกจากขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานแลว้ การส ารวจภาวะการท างานของประชากรยงัเป็นการส ารวจท่ีให้
ความส าคญักบัรายละเอียดทางดา้นการศึกษา ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัต่อการวิเคราะหด์า้นแรงงาน ดว้ยเหตุน้ี เราจึง
สามารถท าการตรวจสอบความถูกตอ้งของชุดขอ้มูล LFS ในดา้นการศึกษาไดอี้กทางหน่ึง งานวิจยัน้ีเลือกใชส้ถิติจ านวนผู ้
จบการศึกษาในระดบัชั้นต่างๆ จากกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน และส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เน่ืองจากเป็นหน่วยงานท่ีเป็นผูจ้ดัเก็บขอ้มูลและเผยแพร่สถิติเหล่าน้ี ทั้งโดยตรงและโดยออ้ม 

 
15 ถึงแมว่้าขอ้มูล microdata จะไม่มีขอ้มูลค่าถ่วงน ้าหนกัท่ีสามารถน าไปค านวณช่วงความเช่ือมัน่ของค่าประมาณได ้อยา่งไรก็ตาม หากพิจารณา
รายละเอียดช่วงความเช่ือมัน่ (95%) ท่ีแสดงในตารางคุณลกัษณะของประชากรและตวัอยา่ง ในรายงานการส ารวจภาวะการท างานของประชากร 
รายไตรมาส ท่ีเผยแพร่เป็นประจ าของส านกังานสถิติแห่งชาติแลว้ เราสามารถใชช่้วงความเช่ือมัน่ดงักล่าวมาคาดการณ์ช่วงความเช่ือมัน่ของ
ค่าประมาณแบบหยาบได ้



23 

 
 

รูปท่ี 8: สัดส่วนลูกจา้งเอกชน ตามช่วงอาย ุของขอ้มูล LFS และขอ้มูลผูป้ระกนัตน 

หมายเหตุ: 
1. จ านวนลูกจา้งเอกชนจากชุดขอ้มูล LFS ค านวณโดยใช ้microdata ของไตรมาสท่ี 4 ในแตล่ะปี จากส านกังานสถิติแห่งชาติ โดยก าหนดให้อายุ
มากกว่าเท่ากบั 15 ปี (𝐴𝐺𝐸 ≥ 15) สถานะการท างานลูกจา้งเอกชน (WKSTAT = 6) และลกัษณะการท างานอยู่ ู ในกลูุ่มท่ีมีงานท า (RE_WK = 
{1,2,3}) 
2. ขอ้มูลจ านวนผูป้ระกนัตนมาตรา 33 จากส านกังานประกนัสังคม 
3. P-value ของค่า Chi-squared ของทั้งสิบปีอยูร่ะหว่าง 0.91~0.99 
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ตารางท่ี 5: ผลต่างจ านวนแรงงานภาคเอกชนระหว่างขอ้มูล LFS และขอ้มูลจากส านกังานประกนัสังคม แยกตามระดบั
รายได ้ตั้งแต่ปี 2552-2561 (หน่วย: คน) 

ช่วงรายได้ 
ปี พ.ศ. 

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

1-1650 550,235 254,159 69,014 84,124 -1,386 -39,880 -47,656 -59,249 -69,943 -84,361 

1651-2000 262,501 223,598 162,639 152,762 36,837 30,211 49,080 42,731 41,287 50,748 

2001-3000 1,059,909 692,898 516,735 382,700 190,259 155,660 163,884 191,515 175,449 195,789 

3001-4000 1,070,192 770,180 671,446 629,880 201,412 181,807 162,493 196,338 147,979 139,126 

4001-5000 1,169,819 1,119,706 1,123,454 887,026 460,834 288,888 260,237 212,516 253,604 190,728 

5001-6000 793,053 938,367 992,227 1,125,788 517,384 453,355 388,250 337,168 348,240 349,769 

6001-7000 -26,718 48,243 120,656 484,462 -118,828 102,139 -70,349 -55,416 -60,685 -25,111 

7001-8000 353,432 320,336 528,269 1,013,349 1,222,067 1,640,152 1,544,336 1,481,339 792,819 437,338 

8001-9000 -59,189 20,365 100,811 -293,480 193,432 193,908 323,668 330,470 1,087,134 1,109,850 

9001-10000 84,199 93,416 91,472 2,451 93,599 326,984 323,239 368,985 41,847 30,954 

10001-11000 -137,388 -162,348 -171,028 -222,604 -194,061 -223,754 -160,121 -109,626 -6,995 -104,134 

11001-12000 45,036 56,212 71,567 132,347 313,282 491,960 561,235 590,338 584,450 558,683 

12001-13000 -48,946 -60,030 -56,122 -98,650 -72,878 -29,649 -17,047 12,671 49,352 68,181 

13001-14000 -75,357 -111,152 -105,293 -119,988 -128,627 -100,716 -197,369 -237,143 -240,918 -206,098 

14001 ขึน้ไป -306,795 -326,177 -321,147 -251,991 -188,870 205,609 185,039 31,111 -288,682 -419,173 
 

หมายเหตุ:  
1. จ านวนลูกจา้งเอกชนจากชุดขอ้มูล LFS ค านวณโดยใช ้microdata ของไตรมาสท่ี 4 ในแตล่ะปี จากส านกังานสถิติแห่งชาติ โดยก าหนดค่าอายุ
มากกว่าเท่ากบั 15 ปี (𝐴𝐺𝐸 ≥ 15) สถานะการท างานลูกจา้งเอกชน (WKSTAT = 6) และลกัษณะการท างานอยูใ่นกลุ่มท่ีมีงานท า (RE_WK = 
{1,2,3})  
2. ขอ้มูลจ านวนผูป้ระกนัตนมาตรา 33 จากส านกังานประกนัสังคม 
3. ผลต่างจ านวนแรงงานในภาคเอกชน เท่ากบั จ านวนลูกจา้งเอกชนจากชุดขอ้มูล LFS ลบดว้ย จ านวนแรงงานจากขอ้มูลจ านวนผูป้ระกนัตนจาก
ส านกังานประกนัสังคม 
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ตารางท่ี 6: จ านวนผูจ้บการศึกษา แยกตามระดบัชั้น ตั้งแตปี่ 2543-2561 (หน่วย: คน) 

ปีที่จบการศึกษา 
พ.ศ. 

ม.3 ม.6 
ปวช. 

(ข้อมูล MOE) 
ปวช. 

(ข้อมูล MOL) 
ปวส. 

(ข้อมูล MOE) 
ปวส. 

(ข้อมูล MOL) 
ปริญญาตรี 

ล าดบัสดมภ ์ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
2543 714,610** 289,536** 201,829* 160,766** 212,593* 133,950** 154,388** 

2544 756,726** 344,362** 175,941* 172,046** 190,499* 190,174** 144,183** 
2545 714,426** 351,854** 157,604* 142,676** 195,017* 157,627** 154,113** 
2546 716,738* 336,665* 149,621* 135,886** 183,770* 179,613** 152,679** 

2547 748,149* 345,525* 147,960* 158,359** 170,680* 187,537** 204,495** 

2548 787,470* 328,462* 155,818* 138,321** 158,692* 145,124** 195,798** 
2549 848,404* 319,049* 156,148* 152,728** 171,688* 129,417** 195,077** 
2550 871,937* 320,351* 181,716* 169,182** 182,387* 146,425** 206,892** 

2551 864,503* 340,760* 182,899* 199,226** 173,485* 174,404** 252,122** 

2552 862,806* 355,304* 200,156* 219,642** 164,184* 115,245** 263,489** 
2553 866,079* 376,133* 207,368* 231,861** 165,512* 124,612** 272,281** 
2554 899,506* 388,836* 211,821* 231,445** 173,035* 152,987** 286,632** 

2555 898,608* 408,541* 205,540* 224,360** 170,857* 182,602** 280,253*** 

2556 846,135* 422,749* 203,909* 223,263** 147,989* 160,598** 283,153*** 
2557 778,767* 449,110* 211,766* 231,179** 147,921* 160,141** 308,693*** 
2558 772,386* 472,915* 211,701* 197,186** 142,582* 189,917** 316,751*** 

2559 769,329* 471,205* 192,789* 144,720** 152,917* 122,494** 357,667*** 

2560 739,735* 416,080* 183,350* 80,875** 159,423* 91,316** 319,801*** 
2561 739,698* 402,865* 194,683* 124,732** 162,861* 125,499** 330,393*** 

จ านวนรวม 15,926,837 7,540,363 3,723,818 3,486,592 3,391,255 2,973,069 4,953,800 
 

หมายเหตุ: 
1. * ใชข้อ้มูลจากรายงานสถิติการศึกษาฉบบัยอ่ ซ่ึงจดัท าเป็นประจ าทุกปีจดัท าโดยกระทรวงศึกษาธิการ (MOE) 
2. ** ใชข้อ้มูลจากรายงานผูส้ าเร็จการศึกษาและประมาณการผูเ้ขา้สู่ตลาดแรงงาน ซ่ึงจดัท าเป็นประจ าทุกปีโดยกระทรวงแรงงาน (MOL) 
3. *** ใชข้อ้มูลจากรายงานจ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา เวบ็ไซตส์ารสนเทศอุดมศึกษา โดยส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. จ านวนผูจ้บการศึกษาระดบัชั้น ปวช. ในล าดบัสดมภท่ี์ (3) ค านวณโดยใชจ้ านวนนกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาอยู ่ ณ ตอนตน้ปีการศึกษาก่อนหนา้ 
(จ านวนรวมทั้งส้ิน 3,952,960 คน) และคูณดว้ยค่าคงท่ี 0.89 ซ่ึงค านวณจากจ านวนนกัศึกษาในระดบั ปวช. ท่ีออกกลางคนัระหว่างปี ซ่ึงมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 0.11  (ขอ้มูลจ านวนนกัศึกษาท่ีออกกลางคนัระหว่างปี มีรายงานเฉพาะในปีการศึกษา 2557 - 2560 เท่านั้น) 
 

ตารางท่ี 6 แสดงจ านวนผูจ้บการศึกษาในแต่ละปีแยกตามระดบัชั้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543-2561 โดยใชข้อ้มูลจากทั้ง
สามหน่วยงานดงัท่ีไดก้ล่าวถึงในส่วนท่ีผา่นมา เน่ืองจากความไม่สมบูรณ์ของขอ้มูลจากแต่ละแหล่งขอ้มูล ทั้งน้ีในระดบั 
ปวช. และ ปวส. นั้น งานวิจยัน้ีท าการเลือกแสดงขอ้มูลจากทั้งกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงาน เน่ืองจากพบความ
แตกต่างท่ีน่าจะมีนยัส าคญั (โดยเฉพาะระดบั ปวส.) ท่ีอาจส่งผลต่อการเปรียบเทียบในชุดขอ้มูลจากทั้งสองหน่วยงาน 
ผลรวมของผูจ้บการศึกษาจากตารางท่ี 6 ถูกน าไปค านวณกรอบจ านวนผูจ้บการศึกษาในระดบัมธัยมศึกตอนตน้ (Lower 
Secondary Level) ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (Upper Secondary Level) และระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงขึ้น 
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เน่ืองจากผูจ้บการศึกษาในระดบัชั้น ม.6 และ ปวช. สามารถเลือกท าการศึกษาต่อไดท้ั้งในระดบั ปวส. และระดบัปริญญาตรี 
นอกจากน้ี ผูจ้บการศึกษาในระดบั ปวส. ก็ยงัสามารท าการศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี ดว้ยเหตุน้ี หากจุดประสงคสู์งสุด คือ 
การค านวณหาจ านวน “ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรี ในปี 25XX” การน าจ านวนผูจ้บการศึกษาใน
ระดบัชั้น ม.6 ในปีการศึกษา t-1 และลบดว้ยจ านวนนกัศึกษาปริญญาตรีชั้นปีท่ี 1 ในปีการศึกษา t จึงไม่ถูกตอ้งนกั งานวิจยัน้ี
จึงท าการเปรียบเทียบจ านวนรวมทั้งหมดของ “ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาสูงสุด” ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย (ซ่ึงเป็นผลรวมของผูท่ี้มีระดบัการศึกษาสูงสุด ทั้งท่ีอยูส่ายสามญั สายอาชีวศึกษา และสายวิชา
การศึกษา) และระดบัท่ีสูงกว่ามธัยมศึกษาตอนปลายทั้งหมด (ปวส. และสูงกว่า ปวส.) ท่ีจบการศึกษาระหว่างปี พ.ศ. 2543 
ถึง 2561 แทนการเปรียบเทียบจ านวนผูจ้บการการศึกษาแยกแต่ละระดบัในแต่ละปี นอกจากน้ี วิธีการน้ียงัช่วยการลดปัญหา
การนบัซ ้า เน่ืองจากผูจ้บการศึกษาในแต่ละระดบัชั้นในแต่ละปี อาจไม่ไดท้  าการศึกษาต่อโดยทนัทีและอาจศึกษาต่อใน
ระดบัชั้นท่ีสูงขึ้นไปในภายหลงั โดยวิธีการดงักล่าวก็จะถูกน าไปใชก้บั microdata ของชุดขอ้มูล LFS ดว้ยเช่นกนั เพื่อท าการ
ค านวณตวัเลขค่าประมาณ “จ านวนประชากร จ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด” ดงัแสดงในตารางท่ี 7 

ตารางท่ี 7: กรอบจ านวนประชากร จ าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุดที่ส าเร็จ ระหว่างปี 2543 ถึง 2561 

 
ม.3 

(ข้อมูล MOE) 
ม.6 + ปวช. 

(ข้อมูล MOE) 
ม.6 + ปวช. 

(ข้อมูล MOL) 
ปวส. ขึน้ไป 

(ข้อมูล MOE) 
ปวส. ขึน้ไป 

(ข้อมูล MOL) 

วิธีการค านวณ (1) - (2) - (3) (2) + (3) - (5) - (7) (2) + (4) - (6) - (7) (5) + (7) (6) + (7) 

จ านวน (คน) 4,662,655 2,919,126 3,100,086 8,345,055 7,926,869 

ข้อมูล LFS (คน) 7,541,948 6,237,077 6,143,537 
 

หมายเหตุ: 
1. ขอ้มูล LFS ค านวณโดยใช ้microdata ของไตรมาส 4  ปี พ.ศ. 2561 โดยก าหนดให้ตวัแปรอาย ุ(AGE) อยูร่ะหว่าง 16-41 ปี (41 ≥ 𝐴𝐺𝐸 ≥ 16) ซ่ึง
มาจากสมมติฐานอายขุั้นต ่าในการจบการศึกษาในแต่ละระดบัชั้น ตามเกณฑอ์ายปุรกติ (เขา้เรียนชั้น ป.1 เมื่ออายไุด ้6 ปีบริบูรณ์หรือย่างเขา้ปีท่ี 7) 
คือ ม.3 เท่ากบั 15 ปี ม.6 และ ปวช. เทา่กบั 18 ปี ปวส. เท่ากบั 20 ปี และปริญญาตรี เท่ากบั 22 ปี ซ่ึงเมื่อค านวณจากปี พ.ศ. 2561 ยอ้นกลบัไปปี 
พ.ศ. 2543 (19 ปี) จะไดก้รอบอายท่ีุน้อยท่ีสุดในปี พ.ศ. 2561 ของผูท่ี้จบปริญญาตรีในปี พ.ศ. 2543 เท่ากบั 41 ปี และกรอบอายท่ีุนอ้ยท่ีสุดในปี 
พ.ศ. 2561 ของผูท่ี้จบ ม.3 ในปี พ.ศ. 2561 เท่ากบั 16 ปี 
2. การก าหนดระดบัการศึกษาสูงสุด (ตวัแปร RE_ED) จาก microdata ของชุดขอ้มูล LFS ส าหรับการค านวณจ านวน “ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาสูงสุด” 
ในแต่ละระดบั สามารถก าหนดดว้ย Code ดงัต่อไปน้ี  

- ม.3 จะก าหนดให ้RE_ED เท่ากบั 4 
- ม.6 + ปวช. จะก าหนดให ้RE_ED อยูใ่นช่วง 5 - 7 
- ปวส. ขึ้นไป จะก าหนดให ้RE_ED อยูใ่นช่วง 8 - 15 

3. วิธีการค านวณในตารางน้ี อา้งอิงขอ้มูล “จ านวนรวม” ซ่ึงปรากฎในแถวสุดทา้ยของแต่ละล าดบัสดมภใ์นตารางท่ี 4.2 เช่น (1) หมายถึง ล าดบั
สดมภท่ี์ (1) ซ่ึงเป็นสดมภข์องจ านวนผูจ้บการศึกษาระดบัชั้น ม.3 เป็นตน้ 

 

จ านวนจ านวนประชากร จ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุดท่ีส าเร็จในแต่ละระดบัท่ีเขา้สู่ตลาดแรงงาน ซ่ึงค านวณ
โดยใช ้ microdata จากชุดขอ้มลู LFS แสดงใหเ้ห็นถึงความคลาดเคล่ือนเป็นอยา่งมาก เม่ือเปรียบเทียบกบักรอบจ านวน
ประชากร จ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุดท่ีส าเร็จ ท่ีค  านวณโดยใชส้ถิติจ านวนผูจ้บการศึกษาจากหน่วยงานต่างๆของรัฐท่ี
เป็นผูจ้ดัเก็บขอ้มูล ซ่ึงความคลาดเคล่ือนมีขนาดใหญเ่ป็นอยา่งมากจนไม่อาจกล่าวไดว่้าเป็นความคลาดเคล่ือนท่ีเป็นปรกติ
ในทางสถิติ และเป็นอีกขอ้บ่งช้ีของปัญหาการเป็นตวัแทนประชากรของชุดขอ้มูล LFS นอกจากน้ี งานวิจยัน้ียงัไดใ้ช ้ (1) 
ขอ้มูลจ านวนผูจ้บการศึกษาท่ีรวบรวมจากส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา กรมการจดัหางาน และแผนพฒันาการศึกษา
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ระดบัอดุมศึกษา เพื่อตรวจสอบกรอบจ านวนแรงงานท่ีจบการศึกษาในระดบัปริญญาตรีขึ้นไป ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520-2561 และ 
(2) ขอ้มูลก าลงัคนภาครัฐจากส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน และขอ้มูลลูกจา้งจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่างๆ 
(ทั้งจากขอ้มูลท่ีมีการเผยแพร่แก่สาธารณะ เช่น รายงานประจ าปี เวบ็ไซตข์องหน่วยงาน รวมถึงการโทรศพัทเ์พ่ือสอบถาม
โดยตรงถึงหน่วยงานท่ีไม่มีการเผยแพร่ขอ้มูล) เพื่อตรวจสอบจ านวนลูกจา้งรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ส าหรับปี พ.ศ. 2561 ผล
การเปรียบเทียบสถิติ พบความแตกต่างเป็นอยา่งมากจนไม่อาจกล่าวไดว่้าเป็นความคลาดเคล่ือนท่ีเป็นปรกติในทางสถิติ 
โดยการประมาณจ านวนแรงงานท่ีจบการศึกษาในระดบัปริญญาตรีขึ้นไป และ จ านวนจ านวนลูกจา้งรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 
จากขอ้มูล microdata ของ LFS ในไตรมาส 4 ของปี 2561 มีจ านวนทั้งส้ิน 7,492,018 และ 3,486,765 คน ตามล าดบั เม่ือเทียบ
กบัจ านวน 6,109,947 และ 2,746,537 คน เม่ือใชข้อ้มูลสถิติท่ีมีการเผยแพร่ 

ถึงแมว่้าผลการตรวจสอบจ านวนลูกจา้งในภาคเอกชน จ านวนของผูจ้บการศึกษาสูงสุดในระดบัต่างๆ ตลอดจน
จ านวนลูกจา้งรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ บง่ช้ีอยา่งชดัเจนถึงปัญหาในการใช ้ “ค่าประมาณ” และปัญหาการเป็นตวัแทน
ประชากรของชุดขอ้มูล LFS อยา่งไรก็ตาม การอภิปรายในส่วนน้ีมิไดมี้เจตนาในการน าเสนอว่าขอ้มูล LFS ผิดหรือไม่มี
ประโยชน์แต่อยา่งใด ในทางตรงกนัขา้ม ผูวิ้จยัเห็นว่าขอ้มูล LFS โดยเฉพาะอยา่งย่ิงขอ้มูลดิบหรือขอ้มูล microdata ของชุด
ขอ้มูลดงักล่าวนั้น มีประโยชน์เป็นอยา่งมากต่อการน าไปสร้างนโยบาย หรือ การน ามาประยกุตใ์ชใ้นการวิจยั เน่ืองจากชุด
ขอ้มูล LFS นั้นประกอบไปดว้ยขอ้มูลหลายส่วนท่ีช่วยให้การวิเคราะห์สามารถท าไดอ้ยา่งสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น ดงัท่ีได้
อภิปรายในส่วนก่อนหนา้ อยา่งไรก็ตาม ประเด็นปัญหาท่ีส าคญัของการอภิปรายในส่วนน้ี คือ การท่ีนกัวิจยัท่ีน าขอ้มูล LFS 
ไปใช ้ มกัจะขาดความระมดัระวงัในการน าขอ้มูลท่ีเป็น “ผลผลิต” (derivation) ท่ีค  านวณจากขอ้มูลไดท่ี้ไดจ้ากการส ารวจ 
(survey-based) โดยเฉพาะในระดบัรวม (Aggregate level) ไปใช ้โดยหลงลืมไปว่าขอ้มูลท่ีเป็นผลผลิตในระดบัรวมดงักล่าว 
เป็นเพียง  “ค่าประมาณ” ท่ีไดม้าโดยออ้มจากการค านวณขึ้นมาโดยใชค้่าถ่วงน ้าหนกั ซ่ึงค่าถ่วงน ้าหนกัดงักล่าวมี
ความสัมพนัธ์โดยตรงกบักรอบประชากรและวิธีการเก็บขอ้มูล (ซ่ึงส าหรับชุดขอ้มูล LFS นั้น ส านกังานสถิติแห่งชาติใช้
แผนการเลือกตวัอยา่ง ท่ีเป็นไปตามโครงสร้างจ านวนประชากรในแต่ละช่วงอาย ุ ในแต่ละภาคและเขตการปกครองเป็น
ส าคญั) ซ่ึงหากในความเป็นจริงแลว้ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการกระจายตวัของขอ้มูลและประชากรในประเด็นท่ีตอ้งการวิเคราะห ์
ไม่ไดเ้ป็นไปตามโครงสร้างจ านวนประชากรในแต่ละช่วงอาย ุ ในแต่ละภาค และในแต่ละเขตการปกครอง ตามแผนการ
เลือกตวัอยา่งท่ีไดอ้อกแบบไว ้ ค่าถ่วงน ้าหนกัเหล่าน้ีก็จะท าให ้ “ค่าประมาณ” ของระดบัรวมท่ีไดน้ั้น ผิดเพ้ียนไปดว้ย
เช่นเดียวกนั 

4.2 ขอ้ควรระวงัจากปัญหาของการกระจุกตวัของกลุ่มตวัอยา่งของขอ้มูล ORE 

ตารางท่ี 8 แสดงสัดส่วนของกลุ่มตวัอยา่งในขอ้มูล ORE แยกตามสาขาวิชาในระดบัปริญญาตรี โดยสาขาท่ีมีผูจ้บ
มากท่ีสุดสามล าดบัแรก คือ กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจ (โดยเฉล่ีย 50%) กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
(โดยเฉล่ีย 24%) และกลุ่มสาขาวิชาการบริการ โรงแรมและการท่องเท่ียว (โดยเฉล่ีย 6%) ซ่ึงสัดส่วนดงักล่าวแตกต่างจาก
สัดส่วนของจ านวนผูจ้บการศึกษาจริงในกลุ่มสาขาวิชาเหล่าน้ี (34% 9% และ 3% ตามล าดบั)16 ซ่ึงจากการรวบรวมจ านวน
งานทั้งสามประเภท ท่ีลงโฆษณาในเวบ็ไซตข์องผูใ้หบ้ริการรายหน่ึงเพ่ือตรวจสอบในเบ้ืองตน้ งานวิจยัน้ีพบว่าสัดส่วน
จ านวนของงานแต่ละประเภทท่ีโฆษณานั้น มีสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกบัสัดส่วนของขอ้มูล ORE 

 

 
16 ค านวณโดยใชข้อ้มูลจากสถิติการศึกษาปี 2561 ท่ีมา: http://www.mis.moe.go.th/ 
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ตารางท่ี 8: สัดส่วนกลุ่มตัวอย่างของข้อมลู ORE แยกตามสาขาวิชาในระดับปริญญาตรี (หน่วย: เปอร์เซ็นต์) 

ปี พ.ศ. ที ่
จบการศึกษา 

EDU HUM ART LAW SOC SCI MED ENG AGR SER 

2542 3.35 3.52 0.99 1.81 62.71 2.33 2.30 18.61 2.18 2.18 
2543 3.16 3.11 0.63 1.67 61.96 2.53 1.90 21.22 1.69 2.12 
2544 3.35 3.77 0.69 1.90 60.72 3.16 1.83 19.43 2.63 2.53 

2545 3.57 3.66 0.78 1.89 60.97 2.44 1.94 19.31 2.73 2.70 

2546 3.42 3.53 0.67 2.33 59.94 2.32 2.25 19.02 3.18 3.33 
2547 2.81 3.45 0.67 2.55 60.54 2.54 1.76 19.35 2.97 3.35 
2548 2.46 3.96 0.65 2.87 58.79 2.21 1.70 20.09 3.39 3.87 

2549 1.85 3.64 0.66 3.46 57.81 2.08 1.82 20.84 3.51 4.34 

2550 1.36 3.88 0.51 3.54 56.88 2.22 1.53 22.43 3.03 4.62 
2551 0.95 3.99 0.65 3.65 54.48 2.14 1.60 24.77 2.70 5.07 
2552 1.18 4.35 0.64 3.89 51.49 2.15 1.55 27.01 2.54 5.20 

2553 1.44 4.90 0.70 3.80 47.78 2.77 1.62 29.16 2.64 5.20 

2554 1.28 4.76 0.65 3.87 46.67 3.12 1.85 29.42 2.98 5.40 
2555 1.62 4.49 0.72 3.95 45.47 3.65 1.97 28.57 3.33 6.22 
2556 2.34 5.34 0.79 3.88 43.17 4.83 2.25 27.08 3.83 6.48 

2557 3.02 5.49 0.94 3.95 44.68 4.97 1.90 24.95 3.33 6.79 

2558 4.84 6.29 0.87 3.70 42.28 5.87 1.95 24.04 3.58 6.57 
2559 5.15 6.10 0.94 3.49 44.44 5.34 1.98 22.38 3.49 6.69 
2560 4.20 5.86 0.94 2.87 47.84 5.77 2.39 20.29 3.47 6.38 

2561 3.68 6.15 0.89 2.32 48.56 5.48 2.61 19.90 3.55 6.86 
 

หมายเหตุ: 
1. EDU หมายถึง สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ HUM หมายถึง สาขาวิชามนุษยศาสตร์ ART หมายถึง สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ LAW หมายถึง 
สาขาวิชานิติศาสตร์ SOC หมายถึง สาขาวิชาสังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจ SCI หมายถึง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ MED หมายถึง สาขาวิชา
การแพทยแ์ละสาธารณสุข ENG หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ AGR หมายถึง สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และ SER หมายถึง สาขาวิชาบริการ 
โรงแรมและการท่องเท่ียว 
 

หน่ึงในค าอธิบายปรากฎการณ์ท่ีเกิดขึ้นน้ี คือ การท่ีองคก์รธุรกิจจะท าการโฆษณาเพ่ือรับสมคัรแรงงานนั้น องคก์ร
ธุรกิจจะตอ้งเสียค่าใชจ้่าย (ซ่ึงตรงขา้มกบัผูใ้ชบ้ริการท่ีเป็นแรงงานท่ีก าลงัหางาน ซ่ึงไมจ่ าเป็นตอ้งเสียค่าใชจ้่ายในการฝาก
ประวติัหรือสมคัรงานออนไลน์) ท าใหค้วามครอบคลุมประเภทของงานท่ีมกัจะเขา้มาโฆษณาเพื่อรับสมคัรงาน ถูกจ ากดัอยู่
กบัเฉพาะงานบางประเภท อุตสาหกรรมบางประเภท ตลอดจน ขนาดขององคก์รธุรกิจท่ีตอ้งสามารถแบกรับตน้ทุนท่ีเกิด
จากการโฆษณารับสมคัรงานได ้ (Cajner & Ratner, 2016) นอกจากน้ี ดว้ยการท่ีงานบางประเภทอาจจะไม่มีความจ าเป็นท่ี
จะตอ้งประกาศรับสมคัรออนไลน์ หรือแมแ้ต่อาจจะไดรั้บการตอบรับท่ีดีกว่า หากโฆษณาผา่นส่ือประชาสัมพนัธ์ชนิดอื่น 
เช่น หนงัสือพิมพ ์เวบ็ไซตข์องหน่วยงาน หรือแมแ้ตป่ระกาศหนา้ร้าน (Turrell et al., 2019) ดงันั้น จึงไม่น่าแปลกใจแต่อยา่ง
ใด หากสัดส่วนของแรงงานท่ีเขา้มาหางานในขอ้มูล ORE จะมีจ านวนท่ีสูงมาก ในสายงานท่ีมีจ านวนคนจบการศึกษาไม่สูง
ในแต่ละปีหากแต่เป็นท่ีตอ้งการในองคก์รภาคเอกชนเป็นอยา่งมาก เช่น สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ แต่ในทางตรงกนัขา้ม  
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รูปท่ี 9: การเป็นตวัแทนประชากรของขอ้มูล ORE ตามช่วงอาย ุ

หมายเหตุ: 
1. ขอ้มูลจ านวนผูป้ระกนัตนมาตรา 33 จากเวบ็ไซตส์ านกังานประกนัสังคม 
2. ขอ้มูลจ านวนลูกจา้งเอกชนจากชุดขอ้มูล ORE โดยจะท าการใชข้อ้มูลเฉพาะผูท่ี้มีประวติัการท างานในเดือนธนัวาคมของปีท่ีพิจารณาเท่านั้น 
3. P-value ของค่า Chi-squared ของทั้งสิบปีอยูร่ะหว่าง 9.2x10-7 - 3.04x10-5 

 

แรงงานในสายงานทางดา้นวิทยาศาสตร์ท่ีเขา้มาหางานทางอนิเทอร์เน็ตกลบัมีสัดส่วนท่ีต ่ามาก ย่ิงเม่ือพิจารณาถึงจ านวนคน
จบการศึกษาในแต่ละปี ท่ีเป็นรองเพียงแค่สาขาวิชาทางดา้นสังคมศาสตร์และบริหารธุรกิจเท่านั้น เน่ืองจากกลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์เป็นสาขาท่ีมกัไม่เป็นท่ีตอ้งการในองคก์รภาคเอกชน ดงันั้น การท่ีอุปสงคแ์รงงาน (รวมถึงต าแหน่งงาน) ในการ
หาแรงงานทางอินเทอร์เน็ตถูกจ ากดัและครอบง าโดยอุตสาหกรรมบางประเภทเช่นน้ี ท าให้การกระจายตวัของขอ้มูล ORE 
ในงานวิจยัน้ี มีการกระจุกตวัอยูท่ี่สาขาวิชาท่ีมีความตอ้งการสูงในองคก์รภาคเอกชน ซ่ึงลกัษณะดงักล่าวสอดคลอ้งกบั
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งานวิจยัในอดีตท่ีผา่นมา ซ่ึงมกัพบว่าขอ้มูลในตลาดแรงงานท่ีไดจ้ากการเก็บขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต มีแนวโนม้ท่ีจะไม่
สามารถใชเ้ป็นตวัแทนของประชากร เน่ืองจากปัญหา selection bias เช่น ผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตมกัจะเป็นกลุ่มท่ีมีอายนุอ้ย มี
การศึกษาท่ีสูงกว่าประชากรโดยทัว่ไป หรือเป็นผูท่ี้ตอ้งการงานในภาคเอกชนซ่ึงมีค่าจา้งท่ีสูง (Kuhn & Shen, 2013; 
Kurekova & Zilincikova, 2018) 

เพื่อแสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนถึงขอ้ควรระวงัของการใชข้อ้มูล ORE ในส่วนน้ีจึงใชข้อ้มูลผูป้ระกนัตนรายบคุคล 
ซ่ึงเป็นขอ้มูลเพื่อการบริหารจากส านกังานประกนัสังคมท่ีครอบ คลุมกลุ่มประชากรท่ีเป็นแรงงานในภาคเอกชน ท่ีเป็นการ
จา้งงานท่ีเป็นทางการ (formal employment) เช่นเดียวกบัประชากรของขอ้มูล ORE เพื่อมาเปรียบเทียบ รูปท่ี 9 แสดงการ
เปรียบเทียบการกระจายตวัของขอ้มูล ORE ตามช่วงอาย ุ และขอ้มูลผูป้ระกนัตนมาตรา 33 จากส านกังานประกนัสังคม ซ่ึง
การกระจายตวัของขอ้มูลทั้งสองชุดแสดงใหเ้ห็นว่าขอ้มูล ORE ท่ีงานวิจยัน้ีไดส้ร้างขึ้นมานั้นมีความแตกต่างอยา่งชดัเจน
จากขอ้มูลผูป้ระกนัตน ซ่ึงขอ้สรุปดงักล่าวน้ีไม่น่าเป็นท่ีแปลกใจแต่อยา่งใด เม่ือพิจารณาถึงการอภิปรายในหลายส่วนท่ีผา่น
มา ทั้งยงัสอดคลอ้งกบัขอ้วิจารณ์ต่อชุดขอ้มูลท่ีเก็บรวมรวมจากทางอินเทอร์เนต็ในงานวิจยัในอดีต 

ถึงแมว่้าขอ้มูล ORE ท่ีใชใ้นงานวิจยัน้ีจะมีขนาดท่ีใหญ่ แต่นัน่ก็ไม่ไดห้มายความว่าผูใ้ชข้อ้มูลจะสามารถใชข้อ้มูล
สถิติทัว่ไปท่ีค านวณอา้งอิงกบัขอ้มูล ORE น้ี เพ่ือเป็นตวัแทนของประชากรได ้ เน่ืองจากขอ้มูลส่วนใหญเ่ป็นขอ้มูลท่ีมาจาก
กลุ่มท่ีมีอายนุอ้ย (20-29 ปี) และมีการกระจุกตวัของกลุ่มตวัอยา่งของผูจ้บการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรี (ตารางท่ี 1) 
และในบางกลุ่มสาขาวิชา (ตารางท่ี 8) ซ่ึงเป็นปัญหา selection bias ท่ีท าขอ้มูล ORE ท าให้นกัวิจยัจะตอ้งระมดัระวงัหาก
ตอ้งการประยกุตใ์ชข้อ้มูล ORE ในงานวิจยั 

5. แนวทางการใช้ประโยชน์ข้อมลู ORE 

ถึงแมว่้าชุดขอ้มูล ORE ของงานวิจยัน้ี17 จะยงัมีขอ้จ ากดัอยูห่ลายประการ ซ่ึงหน่ึงในนั้นก็คือการขาดหายไปของ
ขอ้มูลเงินเดือนท่ีแทจ้ริง (เน่ืองจากหน่ึงใน IJP จะเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวเฉพาะกบับริษทัหรือองคก์รท่ีจ่ายค่าโฆษณาเท่านั้น) 
ซ่ึงท าให้งานวิจยัน้ียงัไม่สามารถแสดงตวัอยา่งในการน าไปใชจ้ริงไดอ้ยา่งเตม็ท่ี แต่อยา่งไรก็ตาม คุณลกัษณะท่ีส าคญัของ
ขอ้มูลชุดน้ี และยงัไม่ไดท้  าการอภิปรายเจาะจงลงไปหวัขอ้ท่ีผา่นมา ก็คือ (1) คุณลกัษณะตามช่วงเวลา และ (2) คุณลกัษณะ
เชิงพ้ืนท่ี โดยคุณลกัษณะตามช่วงเวลานั้น มาจากการท่ีแบบฟอร์มขอ้มูลประวติัออนไลน์ท่ีแต่ละ IJP ไดส้ร้างขึ้นเพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการกรอกขอ้มูลให้กบัผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการฝากประวติัออนไลน์นั้น จะมีขอ้มูลปีท่ีผูใ้ชบ้ริการจบการศึกษา
และช่วงเวลา (เดือน-ปี) ท่ีผูใ้ชบ้ริการเคยท างานหรือก าลงัท างานอยูใ่นแต่ละบริษทั ซ่ึงจะท าให้เราไดข้อ้มูลในรูปแบบ 
individual panel data ซ่ึงเป็นโครงสร้างขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์และเป็นท่ีตอ้งการเป็นอยา่งมากส าหรับการวิเคราะห์ 
โดยเฉพาะอยา่งย่ิงส าหรับนกัเศรษฐศาสตร์ เน่ืองจากขอ้มูลแบบ panel data นั้น สามารถช่วยให้ผูวิ้จยัสามารถควบคุม 
individual-specific unobservable effects18 (Hausman & Taylor, 1981) ได ้ ซ่ึงท าลดปัญหาจาก sample selectivity หรือ 
omitted variables bias ได ้

 
17 จ านวนขอ้มูลท่ีใชใ้นงานวิจยัน้ีมาจาก IJP สองรายในตลาดจดัหางานออนไลน์ของประเทศไทย ซ่ึงคิดเป็นเพียงหน่ึงในห้าของจ านวนขอ้มูลดิบ
ซ่ึงผูวิ้จยัไดท้ าการดึงขอ้มูลจาก IJP รายอ่ืนในประเทศไทยและอยูใ่นขั้นตอนการพฒันา 
18 Individual-specific unobservable effects หมายถึง ปัจจยัหรือตวัแปรใดๆ ในระดบัปัจเจกบุคคล ท่ีอาจส่งผลต่อผลลพัธ์หรือปัจจยัท่ีก าลงัศึกษา 
แต่ไม่สามารถสังเกตหรือเก็บขอ้มูลได ้
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ตารางท่ี 9: จ านวนตวัอยา่งในชุดขอ้มูล balanced panel data ท่ีสามารถสร้างไดจ้ากขอ้มูล ORE แยกตาม Birth Cohort และ
ระยะเวลาหลงัจากท่ีจบการศึกษาสูงสุด (หน่วย: คน) 

Birth Cohort 
ระยะเวลาหลังจากจบการศึกษาสูงสุด 

5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 15 ปี 20 ปี 

2500 29 31 32 31 30 31 31 34 

2501 33 33 34 33 33 34 30 30 

2502 59 55 56 54 55 53 52 49 

2503 72 69 70 68 66 67 71 64 

2504 62 66 72 75 72 73 75 72 

2505 118 121 121 121 126 122 119 102 

2506 128 123 129 133 136 145 144 121 

2507 190 188 188 190 190 185 169 158 

2508 251 244 251 258 263 256 234 218 

2509 329 332 331 330 333 345 323 295 

2510 443 439 449 452 445 452 408 332 

2511 587 585 590 590 590 583 534 413 

2512 664 675 684 686 675 673 601 413 

2513 819 837 825 848 843 851 756 430 

2514 1,015 1,038 1,066 1,085 1,086 1,098 914 501 

2515 1,273 1,290 1,311 1,361 1,359 1,338 1,128 505 

2516 1,491 1,509 1,535 1,539 1,538 1,554 1,185 496 

2517 2,003 2,042 2,098 2,106 2,085 2,054 1,390 491 

2518 2,572 2,616 2,608 2,597 2,570 2,521 1,478 450 

2519 3,371 3,436 3,436 3,423 3,322 3,177 1,567 395 

2520 4,515 4,596 4,571 4,498 4,267 4,004 1,743 354 

2521 5,862 5,817 5,681 5,447 5,016 4,512 1,770 309 

2522 7,434 7,374 7,093 6,558 5,842 5,006 1,762 214 

2523 9,388 9,147 8,479 7,514 6,306 5,254 1,514 153 

2524 10,728 10,016 8,838 7,488 6,186 5,069 1,203 91 

2525 11,910 10,383 8,640 7,085 5,754 4,603 871 54 

2526 12,247 10,298 8,360 6,776 5,348 4,215 606 28 

2527 11,906 9,688 7,790 6,166 4,841 3,663 398 23 



32 

ตารางท่ี 9: จ านวนตวัอยา่งในชุดขอ้มูล balanced panel data ท่ีสามารถสร้างไดจ้ากขอ้มูล ORE แยกตาม Birth Cohort และ
ระยะเวลาหลงัจากท่ีจบการศึกษาสูงสุด (ต่อ) (หน่วย: คน) 

Birth Cohort 
ระยะเวลาหลังจากจบการศึกษาสูงสุด 

5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 15 ปี 20 ปี 

2528 11,179 8,887 7,029 5,471 4,114 3,027 310 11 

2529 9,897 7,847 6,041 4,589 3,307 2,199 166 5 

2530 8,811 6,866 5,237 3,718 2,535 1,642 127 NA 

2531 7,536 5,739 4,128 2,779 1,788 1,150 49 NA 

2532 7,017 5,042 3,369 2,070 1,325 829 31 NA 

2533 5,999 4,149 2,549 1,609 982 586 17 NA 

2534 4,352 2,920 1,891 1,209 667 347 9 NA 

2535 3,060 2,120 1,360 792 392 232 2 NA 

2536 2,026 1,441 828 422 214 119 2 NA 

2537 1,443 916 490 258 142 65 NA NA 

2538 819 488 258 134 56 24 NA NA 

2539 394 249 109 53 28 11 NA NA 

2540 198 132 67 34 12 8 NA NA 

จ านวนตัวอย่างรวม 152,230 129,844 108,694 90,650 74,939 62,177 21,789 6,811 

 

ตารางท่ี 9 แสดงจ านวนตวัอยา่งแบบ balanced panel data โดยท าการดึงขอ้มูลจากตวัอยา่งท่ีมีช่วงเวลาของขอ้มูล
ตรงกนั เช่น ตวัอยา่ง A ระบุขอ้มูลการท างานอยูใ่นช่วงมิถุนายน 2546 จนถึงธนัวาคม 2549 ในขณะท่ี ตวัอยา่ง B ระบุขอ้มูล
การท างานอยูใ่นช่วงมิถุนายน 2547 จนถึงธนัวาคม 2550 ดงันั้น หากเราตอ้งการจะสร้างชุดขอ้มูลแบบ balanced panel data 
ขอ้มูลท่ีเราสามารถใชไ้ดก้็คือ ช่วงเดือนมิถนุายน 2547 จนถึงธนัวาคม 2549 เท่านั้น ดงันั้น หากเราตอ้งการหาจ านวนตวัอยา่ง
ในลกัษณะ balanced panel data ของกลุ่มการเกิด (birth cohort) ในปี พ.ศ. 2500 และสมมติว่าผูวิ้จยัตอ้งการศึกษา
ผลตอบแทนทางการศึกษาหลงัจากท่ีตวัอยา่งจบการศึกษามาแลว้ห้าปี ซ่ึงตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะดงักล่าวก็มีจ านวนเท่ากบั 29 
ตวัอยา่ง (ช่องสีเทาในตารางท่ี  9) ซ่ึงหากผูวิ้จยัตอ้งการใชข้อ้มูลท่ีคลา้ยกนัคือตวัอยา่งจบการศึกษามาแลว้ห้าปี แต่มีกลุ่มการ
เกิดตั้งแต ่ พ.ศ. 2500 จนถึง พ.ศ. 2540 ก็จะท าให้เรามีจ านวนตวัอยา่งทั้งส้ิน 152,230 และจะมีจ านวนนอ้ยลงเร่ือยๆ หากผูวิ้จยั
ตอ้งการเพ่ิมช่วงเวลาหลงัจากจบการศึกษา Appendix C แสดงจ านวนตวัอยา่งในชุดขอ้มูล balanced panel data ท่ีสามารถ
สร้างไดจ้ากขอ้มูล ORE แต่แยกตามปีท่ีจบการศึกษาในระดบัการศึกษาสูงสุด (Grad Cohort) และระยะเวลาหลงัจากท่ีจบ
การศึกษาสูงสุด เพื่อเป็นอีกหน่ึงตวัอยา่งในการประยกุตใ์ชข้อ้มูล ORE 
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รูปท่ี 10: ท่ีตั้งของสถานศึกษาท้ังหมดท่ีพบในข้อมลู ORE 

หมายเหตุ: 
1. จุดสีแดงแสดงถึงท่ีตั้งของสถานศึกษาแต่ละแห่ง 

 

ในส่วนของคุณลกัษณะเชิงพ้ืนท่ีของขอ้มูล ORE นั้น ไดม้าจากการท่ีแบบฟอร์มขอ้มูลประวติัออนไลน์ท่ีแต่ละ IJP 
ไดส้ร้างขึ้นเพ่ืออ านวยความสะดวกในการกรอกขอ้มูลให้กบัผูท่ี้เขา้มาใชบ้ริการฝากประวติัออนไลน์นั้น จะมีช่องใหผู้ท่ี้เขา้
มาใชบ้ริการสามารถระบุช่ือสถาบนัการศึกษาจากสองระดบัการศึกษาสูงสุดของตนเองในส่วนของประวติัการศึกษา และ
ช่องส าหรับระบุช่ือและท่ีอยูข่องบริษทัหรือองคก์รท่ีผูใ้ชบ้ริการเคยท างานในส่วนของประวติัการท างาน รูปที่ 10 แสดงการ
กระจายตวัของตวัอยา่งจากขอ้มูล ORE โดยใชข้อ้มูลละติจูด/ลองติจูดของต าแหน่งท่ีตั้งสถานศึกษาของตวัอยา่งแต่ละราย 
รวมมากกว่า  20,000 สถานศึกษาทัว่ประเทศ ซ่ึงขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ีเหล่าน้ี นอกจากจะช่วยใหน้กัวิจยัสามารถควบคุมปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสถานศึกษาแต่ผูวิ้จยัอาจจะไม่สามารถสังเกตไดห้รือมีขอ้มูลท่ีไม่เพียงพอ เช่น คุณภาพของสถาบนัการศึกษา
แลว้ ขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ีเหล่าน้ีก็ยงัเอ้ืออ านวยให้นกัวิจยัสามารถท่ีจะท าการศึกษาในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ย
แรงงานไดอ้ีกดว้ย (Appendix D แสดงผลค่าประมาณท่ีอาจเบ่ียงเบนหากไม่มีควบคุมปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานศึกษา) 
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6. ข้อสรุปและแนวทางการพฒันาเพิม่เติม 

งานวิจยัน้ีท าการใชข้อ้มูลประวติัการศึกษาและประวติัการท างานในอดีตในระดบับคุคล ซ่ึงขอ้มูลทั้งหมดเป็น
ขอ้มูลตวัอกัษร โดยท าการดึงขอ้มูลจากฐานขอ้มูล ORE ซ่ึงถูกตั้งค่าให้สามารถเขา้ถึงไดแ้บบสาธารณะ จากเวบ็ไซตข์อง IJP 
จ านวนสองรายในประเทศไทย โดยหลงัจากการผนวกรวมชุดขอ้มูลจากเวบ็ไซตผ์ูใ้ห้บริการทั้งสอง และคดักรองขอ้มูลท่ีมี
ความเป็นไปไดท่ี้จะมาจากผูท่ี้ก าลงัหางานคนเดียวกนัออก ท าใหเ้หลือจ านวนขอ้มูลรวมส าหรับใชใ้นการวิเคราะห์ ทั้งหมด 
1,324,225 คน โดยในจ านวนน้ี แบ่งออกเป็นชุดขอ้มูลท่ีมีเฉพาะผูท่ี้มีประสบการณ์ท างานท่ีสามารถน าไปจดัโครงสร้าง
ขอ้มูลใหเ้ป็นแบบ unbalanced panel data แบบรายเดือน ไดเ้ป็นจ านวนเท่ากบั 710,788 คน และมีจ านวนขอ้มูลทั้งส้ิน 
35,924,325 คน-เดือน (man-month) 

โดยขอ้มูล ORE ช้ีให้เห็นว่ารูปแบบการเลือกสาขาวิชาในการศึกษาระดบัปริญญาตรี ของแรงงานไทยนั้น ไม่มีการ
เปล่ียนแปลงนกัในช่วง 40 ปีท่ีผา่นมา โดยส่วนใหญก่็ยงันิยมท่ีจะเลือกท าการศึกษาคณะในกลุ่มสังคมศาสตร์และ
บริหารธุรกิจและคณะวิศวกรรมศาสตร์ เช่นเดียวกนักบัอาชีพท่ีเป็นท่ีนิยม ก็ยงัคงเป็นอาชีพวิศวกร การขายและการตลาด 
การบุคคล การบญัชี การเงินและธนาคาร เศรษฐศาสตร์ และกลุ่มอาชีพธุรการและการจดัการทัว่ไป โดยท่ีกลุ่มวิชาและกลุ่ม
สาขาอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีก็เร่ิมไดรั้บความสนใจมากขึ้นอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ี ถึงแมว่้าคนรุ่นใหม่จะมี
แนวโนม้ท่ีจะไม่ท างานในองคก์รใดองคก์รหน่ึงนานๆ คนในรุ่นก่อนหนา้ก็มีแนวโนม้ท่ีจะปรับตวัตามสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงไปในตลาดแรงงาน 

คุณลกัษณะต่างๆ ของขอ้มูล ORE ช้ีให้เห็นถึงขอ้ควรระวงัในการประยกุตใ์ชข้อ้มูล เน่ืองจากขอ้มูลส่วนใหญ่เป็น
ขอ้มูลท่ีมาจากกลุ่มท่ีมีอายนุอ้ย (20-29 ปี) และมีการศึกษาท่ีสูงกว่าประชากรโดยทัว่ไป อีกทั้งยงัอาจจะมีปัญหาการแบ่ง
ประเภทอาชีพ เน่ืองจากช่ือต าแหน่งท่ีใชใ้นแต่ละองคก์รธุรกิจมีความแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงท าให้ผูวิ้จยัยงัจะตอ้งพฒันา
อลักอริทึมเพ่ิมขึ้นมาใหม่ เพ่ือเป็นเคร่ืองมือท่ีจะน ามาวิเคราะหค์วามเป็นไปไดใ้นการจดัประเภท หรือชนิดของงานท่ีระบุใน
ขอ้มูล ORE อยา่งไรก็ตาม ดว้ยจ านวนของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีขนาดใหญ่ จึงเป็นโอกาสใหน้กัวิจยัสามารถใชป้ระโยชน์จาก
ขอ้มูลท่ีมีความคลอบคลุมในเชิงพ้ืนท่ีและช่วงเวลา รวมถึงรายละเอียดขอ้มูลการศึกษาและประวติัการท างานท่ีมีอยูใ่นชุด
ขอ้มูล ORE เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการออกแบบการทดลองกบัขอ้มูลเพ่ือเป็นการลด selection bias ท่ีเกิดจาการกระจุกตวั
ของบางสาชาวิชาหรือบางสาขาอาชีพ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงกบัการน าไปใชก้บัการศึกษาท่ีเป็นเชิงสาเหตุ (causal inference 
studies) 

โดยปัญหาท่ีส าคญัและยงัคงอยูใ่นขั้นตอนการพฒันาก็คือ (1) การจดัการกบัขอ้มูลรายช่ือและท่ีอยูข่องบริษทัซ่ึง
กลุ่มตวัอยา่งเคยหรือก าลงัท างานอยู ่ ซ่ึงพบปัญหาเช่นเดียวกนักบัช่ือของสถานศึกษาก็คือ การสะกดท่ีผดิพลาด แต่เน่ืองจาก
จ านวนของบริษทัหรือองคก์รภาคเอกชนมีจ านวนมากกว่าจ านวนของสถานศึกษาเป็นอยา่งมาก ท าให้การจดัการขอ้มูลส่วน
ดงักล่าวเป็นไปอยา่งยากล าบาก โดยแนวทางของการแกปั้ญหาดงักล่าว ก็จะเป็นไปเช่นเดียวกนักบัการแกปั้ญหาช่ือของ
สถานศึกษา ซ่ึงใชค้วามสามารถของ Places API และ Geocoding API ซ่ึงพฒันาโดย Google ซ่ึงสามารถท าความเขา้ใจเจตนา
ของค าท่ีผูค้น้หาตอ้งการจะคน้หาได ้ ถึงแมว่้าจะมีการสะกดค าท่ีผดิก็ตาม (2) การจดัการกบัขอ้มูลช่ืออาชีพและการจดักลุ่ม
ช่ืออาชีพเพื่อเขา้สู่กลูุ่มสาขาอาชีพหลกัเหล่าน้ี เน่ืองจากในความเป็นจริงนั้น ถึงแมว่้าจะมีหนา้ท่ีหรือมีลกัษณะการท างานท่ี
คลา้ยกนั แต่ช่ือเรียกต าแหน่งในแต่ละบริษทัก็จะแตกต่างกนัไป เช่น “sales executives” “sales” “ท่ีปรึกษาการขาย” 
“พนกังานขาย” “account executives” ซ่ึงช่ือเหล่าน้ีท าหนา้ท่ีคลา้ยกนั คือ พนกังานขาย แต่ดว้ยช่ือท่ีแตกต่างกนั ท าให้ผูวิ้จยั
จะตอ้งท า corpus ของช่ือต าแหน่งซ่ึงบางต าแหน่งมีการใชช่ื้อในรูปแบบท่ีแตกต่างกนัเป็นจ านวนมาก นอกจากน้ี ยงัพบ
ปัญหาเร่ืองการสะกดค าผิด ซ่ึงท าให้ตอ้งมีการพฒันาอลักอริท่ึมขึ้นมาเพ่ือแกปั้ญหาน้ีโดยเฉพาะ  



35 

นอกจากน้ี การพฒันาขอ้มูล ORE ส าหรับงานวิจยัในอนาคต ยงัรวมถึงการผนวกรวมชุดขอ้มูล ORE ขนาดใหญ่ซ่ึง
ผูวิ้จยัไดท้  าการดึงขอ้มูลจากเวบ็ไซตผ์ูใ้หบ้ริการจดัหางานขนาดใหญ่ของประเทศไทยจ านวนสามราย ซ่ึงไม่มีการปกปิด
ขอ้มูลค่าจา้งเงินเดือนและยงัมีขนาดของฐานขอ้มูลใหญ่ ซ่ึงท าให้ในขณะน้ี ผูวิ้จยัมีคลงัขอ้มูลดิบเพ่ิมเติมอีกกว่า 7  ลา้น user 
id เพื่อน ามาปรับปรุงให้จ านวนตวัอยา่งของขอ้มูล ORE น้ีสามารถครอบคลุมแรงงานในประเทศไทยให้ไดม้ากท่ีสุด 
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APPENDIX 

Appendix A: คุณลกัษณะของขอ้มูล ORE ในกลุ่มตวัอยา่งผูจ้บการศึกษาใหม ่

คุณลักษณะ รวมทุกระดับ ป.เอก ป.โท ป.ตรี ปวส. 

เพศหญิง (%) 71 70 68 73 58 

สถานภาพสมรส: โสด (%) 79 79 68 79 77 

สถานภาพสมรส: สมรส (%) 1 6 1 1 3 

อายุ: ณ ปี 2562 (ปี) 27.18 35.45 32.09 27.65 25.72 

อายุ: ณ วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด (ปี) 22.93 31.73 26.80 23.33 21.67 

อายุ: ณ ปีที่จบการศึกษา (ปี) 22.42 31.36 26.32 22.83 21.13 

เงินเดือนที่คาดหวัง (บาท/เดือน) 12,613 31,955 18,571 13,076 10,403 

จ านวนตัวอย่าง 244,460 33 2,545 199,113 26,306 

 

คุณลักษณะ รวมทุกระดับ ปวช. ม.6 ม.3 ป.6 

เพศหญิง (%) 71 66 73 60 38 

สถานภาพสมรส: โสด (%) 79 74 82 72 77 

สถานภาพสมรส: สมรส (%) 1 3 2 6 8 

อายุ: ณ ปี 2562 (ปี) 27.18 23.86 22.79 22.42 23.38 

อายุ: ณ วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด (ปี) 22.93 19.75 19.37 18.59 19.46 

อายุ: ณ ปีที่จบการศึกษา (ปี) 22.42 19.13 18.75 17.90 18.77 

เงินเดือนที่คาดหวัง (บาท/เดือน) 12,613 9,698 9,534 9,211 10,577 

จ านวนตัวอย่าง 244,460 5,532 10,436 482 13 
 

หมายเหตุ: 
1. คุณลกัษณะเพศหญิงและสถานภาพสมรส แสดงขอ้มูลเป็นสัดส่วน คุณลกัษณะอาย ุประสบการณ์การท างาน และ เงินเดือนท่ีคาดหวงั แสดง
ขอ้มูลเป็นค่าเฉลี่ย 
2. ไม่พบตวัอย่างท่ีไม่มีขอ้มูล (missing data) 
3. เน่ืองจากมีความเป็นไปไดท่ี้ตวัอยา่งในชุดขอ้มูล ORE อาจจะไม่ไดบ้นัทึกขอ้มูลประวติัการท างาน ถึงแมว่้าจะเคยหรือมีงานท าในขณะท่ีกรอก
ขอ้มูลประวติัการท างานออนไลน์ ดว้ยเหตุน้ี นิยามของ “ผูจ้บการศึกษาใหม่”  ของกลุ่มตวัอย่างท่ีแสดงในตารางน้ี ถูกก าหนดให้ตอ้งมีคุณสมบติั 
ดงัต่อไปน้ี 
- ผลต่างระหว่างปีท่ีมีการแกไ้ขขอ้มูลลา่สุดและปีท่ีจบการศึกษาสูงสุด ตอ้งน้อยกว่าสองปี และ 
- ไม่มีขอ้มูลรายละเอียดประวติัการท างาน (เน่ืองจากพบว่า บางตวัอย่างไม่ไดร้ะบุจ านวนปีประสบการณ์ท างาน แต่กลบัมีการระบุรายละเอียด
ประวติัการท างาน) และ 
- จ านวนปีประสบการณ์ท างานทั้งหมดตอ้งเท่ากบัศูนย ์(เน่ืองจาก พบว่าบางตวัอย่างไม่ไดร้ะบุรายละเอียดประวติัการท างาน แต่มีการระบุจ านวน
ปีประสบการณ์ท างาน) 
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Appendix B: Keywords ส าหรับการคน้หาและจดักลุ่มสาขาวิชา 

สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ 

(EDU) 

ศึกษาศาสตร์|ศึกษา|ครุศาสตร์|วดัการประเมินผลทางการศึกษา|วิจยัทางการศึกษา|เทคโนโลยีและนวตักรรมการศึกษา|ภาวะผูน้ าทาง
การศึกษา|จิตวิทยาการศึกษา|หลกัสูตรการสอน|หลกัสูตรศึกษา|พฒันาหลกัสูตร|วิจยัการพฒันาหลกัสูตร|สอนคณิตศาสตร์|สอน
วิทยาศาสตร์|สอนสังคม|สอนภาษาต่างประเทศ|สอนภาษาองักฤษ|สอนภาษาฝร่ังเศส|สอนภาษาไทย|สังคมศึกษา|วิทยาศาสตร์ศกึษา|
ส่ิงแวดลอ้มศึกษา|คณิตศาสตร์ศึกษา|คอมพิวเตอร์ศึกษา|เทคโนโลยีการศึกษา|ธุรกิจศึกษา|สุขศึกษา|พลศึกษา|ศิลปศึกษา|ดนตรีศึกษา|
นาฏศิลป์ศึกษา|ศึกษาปฐมวยั|ประถมศึกษา|มธัยมศึกษา|อุดมศึกษา|บริหารการศึกษา|นิเทศการศึกษา|ครุศาสตร์เกษตร|ครุศาสตร์ไฟฟ้า|
ครุศาสตร์เคร่ืองกล|ครุศาสตร์อุตสาหกรรม|ครุศาสตร์เทคโนโลยี|อุตสาหกรรมศึกษา|ฝึกหดัครู|คุรุศึกษา|อาชีวศึกษา|อาชีวศึกษา
เทคนิคศึกษา|ศึกษาผูใ้หญ่|ศึกษานอกระบบ|ศึกษานอกโรงเรียน|ศึกษาทางไกล|ศึกษาพิเศษ|พฒันศึกษา|สารัตถศึกษาหรือพื้นฐาน
การศึกษา|ศึกษาเปรียบเทียบ|ศึกษาต่อเน่ือง|เทคโนโลยีส่ือสารการศึกษา|จิตวิทยาแนะแนว|แนะแนวใหค้  าปรึกษา|แนะแนว|ปฐมวยั|
นวตักรรมทางศึกษา|คุรุศา 

สาขาวิชา
มนุษยศาสตร์ 

(HUM) 

ภาษาไทย|ศึกษาภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์|ภาษาไทยปัจจุบนั|ภาษาถ่ินไทย|ภาษากบัสังคมวฒันธรรมไทย|ภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ|คติชนวิทยา|อ่านจารึก|ภาษาไทยสมยัเก่า|ภาษาเขมร|ภาษาเขมรในฐานะภาษาต่างประเทศ|แปลล่าม|จารึกภาษาเขมร|
วรรณคดีเขมร|ภาษากบัสังคมวฒันธรรมเขมร|ภาษาลาว|ภาษาลาวในฐานะภาษาต่างประเทศ|วรรณคดีลาว|ภาษากบัสังคมวฒันธรรม
ลาว|ภาษาองักฤษ|ภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ|องักฤษศึกษา|ภาษาฝร่ังเศส|ภาษาฝร่ังเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ|ฝร่ังเศส
ศึกษา|ภาษาเยอรมนั|ภาษาเยอรมนัในฐานะภาษาต่างประเทศ|เยอรมนัศึกษา|วรรณคดีเยอรมนั|ภาษาสเปน|ภาษาสเปนในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ|วรรณคดีสเปน|สเปนละตินอเมริกนัศึกษา|ภาษาอิตาเลียน|ภาษาอิตาเลียนในฐานะภาษาต่างประเทศ|อิตาเลียนศึกษา|
วรรณคดีอิตาเลียน|ภาษารัสเซีย|ภาษารัสเซียในฐานะภาษาต่างประเทศ|รัสเซียศึกษา|วรรณคดีรัสเซีย|ภาษาโปรตุเกส|ภาษาโปรตุเกสใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ|โปรตุเกสศึกษา|วรรณคดีโปรตุเกส|ภาษาญี่ปุ่น|ภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาต่างประเทศ|ญี่ปุ่นศึกษา|วรรณคดี
ญี่ปุ่น|ภาษาบาลีสันสกฤต|วรรณคดีบาลีสันสกฤต|พุทธศาสน์ศึกษา|ภาษาเวียดนาม|เวียดนามในฐานะภาษาต่างประเทศ|เวียดนาม
ศึกษา|ภาษาเกาหลี|ภาษาเกาหลีในฐานะภาษาต่างประเทศ|เกาหลีศึกษา|วรรณคดีเกาหลี|ภาษากบัสังคมวฒันธรรมเกาหลี|ภาษาจีน|
ภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ|จีนศึกษา|วรรณคดีจีน|ภาษาอาหรับ|ภาษาอาหรับในฐานะภาษาต่างประเทศ|อาหรับศึกษา|วรรณคดี
อาหรับ|ภาษามาเลย|์ภาษามาเลยใ์นฐานะภาษาต่างประเทศ|วรรณคดีมาเลย|์วรรณคดีเปรียบเทียบ|วรรณคดีตะวนัตก|วรรณคดี
ตะวนัออก|วรรณคดีวจิารณ์|วรรณคดีศึกษา|วรรณคดีองักฤษ|วรรณคดีอเมริกนั|วรรณคดีฝร่ังเศส|วรรณคดีไทย|วรรณคดีร่วมสมยั|
วรรณคดีทอ้งถ่ิน|วรรณคดีกบัสังคมวฒันธรรมไทย|วรรณคดีภาษา|วรรณคดีสมยัเก่า|ไทยศึกษา|ชาตพินัธุ์ศึกษา|อาณาบริเวณศึกษา|
ชุมชนศึกษา|วฒันธรรมศึกษา|ศิลปวฒันธรรมไทย|สยามคดีศึกษา|ภาษาศาสตร์|สัทศาสตร์สัทวิทยา|วากยสัมพนัธ์อรรถศาสตร์|วจัน
ปฏิบตัิศาสตร์ปริจเฉทวิเคราะห์|ภาษาศาสตร์เชิงประวตัิ|ภาษาศาสตร์สังคม|ภาษาศาสตร์จิตวิทยาการรับภาษา|ภาษาศาสตร์คลงัขอ้มูล|
ภาษาศาสตร์คอมพวิเตอร์|บนัทึกอนุรักษภ์าษา|ประวตัิศาสตร์|ประวตัิศาสตร์ไทย|ประวตัิศาสตร์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต|้
ประวตัิศาสตร์จีน|ประวตัิศาสตร์ญี่ปุ่น|ประวตัิศาสตร์ตะวนัออกกลาง|ประวตัิศาสตร์โลกมุสลิม|ประวตัิศาสตร์ยโุรป|โบราณคดี|เขียน
การสร้างบทการแปลบทการดดัแปลงบท|วรรณกรรมการวิจารณ์ละคร|ศาสนาเทววิทยา|พุทธศาสตร์ศึกษา|อิสลามศึกษา|เทววทิยา|
ศาสนาศึกษา|ปรัชญา|ปรัชญาตะวนัตก|จริยศาสตร์|อภิปรัชญา|ญาณวิทยา|สุนทรียศาสตร์|ปรัชญาตะวนัออก|พุทธปรัชญา|ภูมิภาค
ศึกษา|เอเชียศึกษา|อาเซียนศึกษา|ยโุรปศึกษา|อฟัริกาศึกษา|ลาตินอเมริกาศึกษา|พื้นท่ีศึกษา|เขมรศึกษา|อเมริกาศึกษา|มุสลิมศึกษา|
มนุษยศ์าสตร์|มนุษยศาสตร์|ภาษารัสเซีย|รัสเซียศึกษา 

สาขาวิชาศิลปกรรม
ศาสตร์ 
(ART) 

ทศันศิลป์|จิตรกรรม|ประติมากรรม|ภาพพมิพ|์ศิลปะไทย|ศิลปะส่ือผสม|ศิลปการจดัวาง|ศิลปกบัส่ิงแวดลอ้ม|ภูมิทศันศิลป์|ดิจิทลัอาร์ต|
คอมพวิเตอร์อาร์ต|ภาพยนตร์|ภาพถ่าย|ศิลปะภาพถ่าย|ศิลปะการถ่ายภาพ|นฤมิตศิลป์|เรขศิลป์|แฟชัน่ส่ิงทอ|มณัฑณศิลป์|หตัถศิลป์|
นิทรรศการศิลป์|โสตศิลป์|คีตศิลป์|ดุริยางคศิลป์|คตีศิลป์ไทย|ดนตรีไทย|ดุริยางคศิลป์ไทย|ดนตรีสากล|ดุริยางคศิลป์ตะวนัตก|ดนตรี
ไทยร่วมสมยั|ดนตรีส่ือผสม|ดนตรีพื้นบา้น|นาฏศิลป์|ศิลปะการแสดง|นาฏศิลป์สากล|นาฏศิลป์ตะวนัตก|นาฏศิลป์ตะวนัออก|นาฏศิลป์
ไทย|นาฏศิลป์พื้นบา้น|ศิลปะการแสดงร่วมสมยั|ศิลปะการแสดงขา้มส่ือ|ศิลปะการแสดงผสมส่ือ|ศิลปะการละคร|ออกแบบเพื่อการ
แสดง|แสดงก ากบัการแสดง|เพลงดนตรีเพื่อการแสดง|ละครประยกุตล์ะครเยาวชนละครในการศึกษา|ศิลปกรรม|ประยกุตศ์ิลป์|
ออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์|ออกแบบผลิตภณัฑ|์ออกแบบเคร่ืองเคลือบดินเผา|ออกแบบเซรามิกส์|ออกแบบแฟชัน่|ออกแบบ
เคร่ืองประดบั|ออกแบบพาณิชยศิลป์|ออกแบบนิเทศศิลป์|ออกแบบเลขศิลป์|ออกแบบส่ือโฆษณาภาพยนตร์|ออกแบบส่ือสาร|
ออกแบบตกแต่ง|ออกแบบตกแต่งภายใน|ออกแบบตกแต่งภายนอก|ออกแบบตกแต่งสถาปัตยกรรมภายใน|ออกแบบจดัสวน|
ประวตัิศาสตร์ศิลป์|ออกแบบตดัเยบ็เส้ือผา้|ศิลปะประยกุต|์ศิลปประยกุต|์ศืลปประยกุต ์

สาขาวิชานิติศาสตร์ 
(LAW) 

กฎหมายเอกชน|กฎหมายมหาชน|กฎหมายระหว่างประเทศ|กฎหมายสังคม|กฎหมายเศรษฐกิจ|กฎหมายเปรียบเทียบ|นิติปรัชญา|
กฎหมายธุรกิจ|กฎหมายอาญา|กฎหมายอาญากระบวนการยตุิธรรม|กฎหมายอาญาอาชญาวิทยา|นิติศาสตร์|กฎหมาย 
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Appendix B: Keywords ส าหรับการคน้หาและจดักลุ่มสาขาวิชา (ต่อ) 

สาขาวิชา
สังคมศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ 

(SOC) 

รัฐศาสตร์|เมืองการปกครอง|ปรัชญาทฤษฎีการเมือง|เมืองการปกครองเปรียบเทียบ|ปกครองทอ้งถ่ิน|เมืองระหว่างประเทศ|
ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ|รัฐประศาสน|บริหารรัฐกิจ|บริหารทรัพยากรมนุษย|์บริหารองคก์าร|คลงัสาธารณะ|นโยบายสาธารณะ|
บริหารงานทอ้งถ่ิน|บริหารเปรียบเทียบ|บริหารรัฐกิจบริหารธุรกิจ|เศรษฐศาสตร์|เศรษฐศาสตร์ทฤษฎี|เศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์|
เศรษฐมิติ|เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ|เงินระหว่างประเทศ|คา้ระหว่างประเทศ|รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ|เศรษฐศาสตร์การคลงั|
เศรษฐศาสตร์สาธารณะ|เศรษฐศาสตร์การเงิน|เศรษฐศาสตร์แรงงาน|เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย|์เศรษฐศาสตร์การศึกษา|
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข|เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มทรัพยากรธรรมชาติ|เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม|เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ|
เศรษฐศาสตร์ท่ีดิน|เศรษฐศาสตร์เกษตร|จิตวิทยา|จิตวิทยาการทดลอง|จิตวิทยาองคก์าร|จิตวิทยาอุตสาหกรรม|จิตวิทยาการเรียนรู้|
จิตวิทยาการวิจยัทางจิตวิทยา|จิตวิทยาชุมชน|จิตวิทยาเด็กพิเศษ|จิตวิทยาผูสู้งอาย|ุจิตวทิยาพฒันาการ|จิตวิทยาสังคม|นิเทศศาสตร์|
ส่ือสารมวลชน|ส่ือสาร|วารสารศาสตร์|ประชาสัมพนัธ์|ภาพยนตร์ภาพถ่าย|วิทยกุระจายเสียงวิทยโุทรทศัน์|วาทวิทยา|วธีิวิทยาการวิจยั
การส่ือสาร|ส่ือสารการแสดง|โฆษณา|นิเทศศาสตร์พฒันาการ|พฤติกรรมศาสตร์|ระบาดวิทยาสังคม|วจิยัพฤติกรรมศาสตร์|
ประชากรศาสตร์|วิธีวิจยัการวิจยัทางประชากรศาสตร์|ประชากรกบัการพฒันา|เศรษฐศาสตร์ประชากร|ประชากรสุขภาพ|วิจยั
ประชากรสังคม|ยา้ยถ่ิน|อนามยัการเจริญพนัธุ์|ผูสู้งอาย|ุสมรส|เจ็บป่วยตาย|สตรีเด็ก|สังคมสงเคราะห์ศาสตร์|สังคมสงเคราะห์|สังคม
สงเคราะห์ศาสตร์คลินิก|สวสัดิการสังคม|สวสัดิการชุมชน|บริหารนโยบายสวสัดิการสังคม|ทฤษฎีการสังคมสงเคราะห์|สังคม
สงเคราะห์ทางการแพทย|์สังคมสงเคราะหท์างการศึกษา|แรงงานการพฒันานโยบายสังคม|มานุษยวิทยาวฒันธรรม|มานุษยวิทยา
กายภาพ|มานุษยวิทยาประยกุต|์สังคมวิทยา|มนุษยก์บัสังคม|สังคมกบัพุทธศาสนา|เปล่ียนแปลงทางสังคมวฒันธรรม|ทฤษฎีสังคม
วิทยา|พฒันาสังคม|พฒันาชุมชน|พฒันาชนบท|เพศสภาพศึกษา|เพศสถานะศึกษา|สตรีศึกษา|วิธีวิทยาการวิจยัทางสังคม|วิทยาการ
ประกนัภยั|จดัการการเส่ียงภยัการประกนัภยั|เศรษฐศาสตร์ประกนัภยั|บริหารงานยตุิธรรม|พฒันาทรัพยากรมนุษย|์รปส|ปกครอง|
บริหารรัฐกิฐ|ทรัพยากรบุคคล|มานุษยวิทยา|รัฐประสา|บญัชี|บญัชีการเงิน|บญัชีบริหาร|บญัชีตน้ทุน|ระบบสารสนเทศทางการบญัชี|
สอบบญัชี|ภาษีอากร|บริหารธุรกิจ|พาณิชยศาสตร์|จดัการ|จดัการทรัพยากรมนุษย|์จดัการเชิงกลยทุธ์|จดัการขอ้มูลสารสนเทศ|ระบบ
สารสนเทศเพื่อการจดัการ|จดัการการด าเนินงาน|จดัการผูป้ระกอบการ|จดัการธุรกิจระหว่างประเทศ|จดัการห่วงโซ่อุปทานโลจิสติกส์|
ภาวะผูน้ าพฤติกรรมองคก์ร|วิเคราะห์ธุรกิจเชิงปริมาณ|จดัการเทคโนโลยีนวตักรรม|ธนาคาร|จดัการความรู้|ตลาด|เงิน|บริหารการ
ขนส่งระหว่างประเทศ|จดัการขนส่งระหวา่งประเทศ|วิจยัธุรกิจการวิเคราะห์เชิงปริมาณ|เงินตลาดหลกัทรัพย|์จดัการการผลิต|จดัการ
อุตสาหกรรม|ธุรกิจอสังหาริมทรัพย|์ธุรกิจการเกษตร|บริหารธุรกิจบริหารรัฐกิจ|บริหารการจดัการ|จดัการทัว่ไป|บริหาร
จดัการ|business|ธุรกิจระหว่างประเทศ|management|marketing|ธุรกิจคา้ปลีก|อสังหา|คา้ปลีก|แฟรนไชส์|เลขานุการ|ขายส่ง|ขายปลีก|
ขาย|บริหารทรัพยากรม|ธุรกิจประเทศ|บรรณารักษศาสตร์|สารสนเทศศึกษา|สารสนเทศศาสตร์|จดัการทรัพยากรห้องสมุดบริการ|
พฤติกรรมสารสนเทศของมนุษย|์จดัการขอ้มูลสารสนเทศความรู้|จดัการเอกสารจดหมายเหตุ|จดัการองคก์รสารสนเทศ 

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
กายภาพ 

(SCI) 

คณิตศาสตร์ทัว่ไป|ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์พื้นฐาน|ศาสตร์เชิงการจดั|คณิตศาสตร์|โทโพโลยี|วิเคราะห์เชิงตวัเลข|วิทยาศาสตร์
คอมพวิเตอร์|วิจยัด าเนินการ|ก าหนดการเชิงคณิตศาสตร์|ทฤษฎีเกมส์|ทฤษฎีระบบ|คณิตศาสตร์ประยกุต|์จ าลองแบบเชิงคณิตศาสตร์|
จ าลองสถานการณ์|เคมีอินทรีย|์เคมีผลิตภณัฑธ์รรมชาติ|เคมีสังเคราะห์|เคมีการแพทย|์เคมีนาโน|เคมีซุปราโมเลคิวลาร์|เคมีวิเคราะห์|
เคมีอนินทรีย|์เคมีเชิงฟิสิกส์|เคมีโลหอินทรีย|์เคมีส่ิงแวดลอ้ม|เคมีทฤษฎี|เคมคีอมพวิเตอร์|เคมีควอนตมั|เคมีนิวเคลียร์|ชีวเคมี|เคมี
ชีววิทยา|ชีววิทยา|พฤกษศาสตร์|สัตววิทยา|วิทยาเช้ือรา|เทคโนโลยีการหมกั|ฟิสิกส์|ฟิสิกส์เชิงเคมี|ชีวฟิสิกส์|ดาราศาสตร์ฟิสิกส์|ทศัน
ศาสตร์|ธรณีฟิสิกส์|ฟิสิกส์เชิงทฤษฎี|ฟิสิกส์นิวเคลียร์|ฟิสิกส์พลาสมา|ฟิสิกส์ของอนุภาค|ฟิสิกส์ควอนตมั|ฟิสิกส์เสียง|วสัดุศาสตร์|
โลหะวิทยา|วิทยาการเซรามิกส์|คอมโพสิต|วิทยาการพอลิเมอร์|วิทยาการส่ิงทอ|วิทยาศาสตร์โลก|ธรณีวิทยา|ปฐพีวิทยา|สมุทรศาสตร์|
อุทกศาสตร์|อุตุนิยมวิทยา|ดาราศาสตร์|ชีวสารสนเทศศาสตร์|นิเวศวิทยา|วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม|วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความ
งาม|สหวิทยาการเทคโนโลยีและนวตักรรม|วิทยาศาสตร์ทัว่ไป|สถิติศาสตร์|สถิติ|สถิติประยกุต|์ชีวสถิติ|คณิตศาสตร์สถิติ|วิเคราะห์
สถิติ|คณิตศาสตร์ประกนัภยั|ภูมิศาสตร์|ภูมิศาสตร์เกษตร|ภูมิศาสตร์เมือง|ภูมิศาสตร์การเมือง|ภูมิศาสตร์กายภาพ|ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ|
ภูมิศาสตร์มนุษย|์สถิติทางภูมิศาสตร์|เทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์|วิเคราะห์เชิงปริมาณทางภูมิศาสตร์|ภูมิอากาศวิทยา|สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 
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Appendix B: Keywords ส าหรับการคน้หาและจดักลุ่มสาขาวิชา (ต่อ) 

สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ 

(AGR) 

ปรับปรุงพนัธุ์พืช|พืชไร่|ระบบการปลูกพืช|ผลิตพืชไร่|สรีรวิทยาการผลิตพืชไร่|พืชอาหารสัตว|์พืชศาสตร์|พืชสวน|โรคพืชวิทยา|กีฏ
วิทยา|พษิวิทยาของแมลง|อนุกรมวิธานของแมลง|โรควิทยาของแมลง|กีฎวิทยาส่ิงแวดลอ้ม|ปรับปรุงพนัธุ์สัตว|์โภชนศาสตร์สัตว|์สัตว
ศาสตร์|เทคโนโลยีการผลิตสัตว|์เทคโนโลยีการผลิตพืช|เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร|เกษตรกลวิธาน|เทคโนโลยีหลงัการเก็บเก่ียว|
ส่งเสริมการเกษตร|ปฐพีศาสตร์|ความอุดมสมบูรณ์ของดิน|จุลินทรียดิ์น|ส ารวจดิน|อนุรักษดิ์น|ฟิสิกส์ของดิน|จดัการดิน|เคมีของดิน|
เกษตร|จดัการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม|จดัการป่าไม|้จดัการลุ่มน ้า|จดัการส่ิงแวดลอ้ม|ชีววิทยาป่าไม|้ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ|นิเวศวิทยาป่าไม|้พิษวิทยาส่ิงแวดลอ้ม|วนวฒันวิทยา|ป่าไม|้เพาะเล้ียงสัตวน์ ้ า|เทคโนโลยีการประมง|ชีววิทยาประมง|
อนุกรมวิธานสัตวน์ ้ า|พนัธุศาสตร์สัตวน์ ้ า|เทคโนโลยีชีวภาพสัตวน์ ้ า|วาริชศาสตร์|อุตสาหกรรมประมง|ประมง 

สาขาวิชาบริการ 
โรงแรมและการ

ท่องเที่ยว 
(SER) 

สาธารณสุขศาสตร์|ระบบสุขภาพการบริหารจดัการ|โภชนศาสตร์|โภชนาการ|โภชนาการชุมชน|โภชนาการวยัเด็ก|โภชนาการ
ผูสู้งอาย|ุสาธารณสุข|อาชีวอนามยัความปลอดภยั|อาชีวอนามยัและความปลอดภยั|สุขศาสตร์อุตสาหกรรม|คหกรรมศาสตร์|อาหาร
โภชนาการ|อาหารโภชน|ผา้และเคร่ืองแต่งกาย|ท่องเท่ียวการโรงแรม|โรงแรมการท่องเท่ียว|ท่องเท่ียว|พฒันาแหล่งท่องเท่ียวการ
ขนส่ง|โรงแรม|ท่องเท่ียวบริการ|ธุรกิจภตัตาคารและท่ีพกั|คหกรรมศาสตร์ประยกุต|์อุตสาหกรรมงานอาหาร|สุขศาสตร์และการบริการ
ดา้นสุขภาพ|อุตสาหกรรมท่องเท่ียว|ธุรกิจโรงแรม|พฒันาท่องเท่ียว|ธุรกิจการบิน|ธุรกิจบิน|จดัการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร 

สาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ 

(ENG) 

วิศวกรรมเคมี|เคมวีิศวกรรม|เคมีเทคนิค|เคมีอุตสาหกรรม|วิศวกรรมกระบวนการเคมี|วิศวกรรมปิโตรเคมี|วิศวกรรมชีวภาพ|วิศวกรรม
เคมีชีวภาพ|วิศวกรรมชีวการแพทย|์วศิวกรรมเน้ือเยื่อ|วิศวกรรมประสาท|วิศวกรรมโยธา|ก่อสร้าง|วิศวกรรมโครงสร้าง|วิศวกรรมโยธา
การบริหารการก่อสร้าง|วิศวกรรมโยธาโครงสร้างพื้นฐาน|วิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม|วิศวกรรมโยธาชลประทาน|วิศวกรรมทรัพยากรน ้า|
วิศวกรรมทรัพยากรธรณีหมืองแร่|วิศวกรรมทรัพยากรธรณี|วิศวกรรมเหมืองแร่|วิศวกรรมส ารวจขนส่ง|วิศวกรรมส ารวจ|วิศวกรรม
ขนส่ง|วิศวกรรมส ารวจชนบท|วิศวกรรมส ารวจสารสนเทศภูมิศาสตร์|วิศวกรรมการผลิต|วิศวกรรมการออกแบบการผลิต|วิศวกรรม
อุตสาหการ|วิศวกรรมอุตสาหการระบบ|วิศวกรรมอุตสาหการโลจิสติกส์|วิศวกรรมเคร่ืองกล|วิศวกรรมยานยนต|์วิศวกรรมเคร่ืองกล
การออกแบบ|วิศวกรรมเคร่ืองจกัรกลเกษตร|วิศวกรรมการบินอวกาศ|วิศวกรรมอากาศยาน|วิศวกรรมทางทะเล|วิศวกรรมเรือ|
วิศวกรรมต่อเรือ|วิศวกรรมเคร่ืองกลเรือ|วิศวกรรมไฟฟ้า|วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสาร|วิศวกรรมไฟฟ้าก าลงั|วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์|
วิศวกรรมคอมพวิเตอร์|วิศวกรรมซอฟตแ์วร์|วิศวกรรมโทรคมนาคมการส่ือสาร|วิศวกรรมโทรคมนาคม|วิศวกรรมการส่ือสาร|
วิศวกรรมมาตรวิทยา|วศิวกรรมเคร่ืองมือวดั|วิศวกรรมควบคมุอตัโนมตัิ|วิศวกรรมเคร่ืองมือ|วิศวกรรมควบคมุเคร่ืองมือวดั|วิศวกรรม
แมคคาทรอนิกส์|วิศวกรรมเกษตรจกัรกลเกษตร|วิศวกรรมเกษตร|วิศวกรรมหลงัการเก็บเก่ียวแปรสภาพ|วิศวกรรมอาหาร|วิศวกรรม
เกษตรอาหาร|วิศวกรรมวสัดุ|วิศวกรรมวสัดุกระบวนการผลิต|วิศวกรรมขนถ่ายวสัดุ|วิศวกรรมโลหการ|วิศวกรรมพอลิเมอร์|วิศวกรรม
เซรามิก|วิศวกรรมส่ิงทอ|วิศวกรรมเส้นใย|วิศวกรรมชีวสารสนเทศ|วิศวกรรมศาสตร์|วิศวกรรม|เคร่ืองกล|ไฟฟ้า|ไฟฟ้าก าลงั|ผลิต|
ออกแบบการผลิต|ปิโตรเคมี|วิศวกรรมหลงัเก็บเก่ียวแปรสภาพ|โยธา|ยนต|์เมคคาทรอนิกส์|อิเล็กทรอ|เทคโนโลยีชีวภาพชีวสารสน
เทศ|เทคโนโลยีชีวภาพ|ชีวสารสนเทศ|ส่ิงแวดลอ้มสร้างสรรคเ์ทคโนโลยี|ส่ิงแวดลอ้มสร้างสรรค|์เทคโนโลยีอาคาร|เทคโนโลยี
พลงังาน|เทคโนโลยีอุณหภาพ|จดัการพลงังาน|พลงังานทดแทน|เทคโนโลยีส่ิงแวดลอ้ม|เทคโนโลยีการจดัการมลพิษ|จดัการ
ส่ิงแวดลอ้มภยัพิบตัิ|เทคโนโลยีสะอาด|ระบบนิเวศ|เทคโนโลยีสารสนเทศ|สารสนเทศการส่ือสาร|โทรคมนาคมเครือข่ายคอมพวิเตอร์|
วิทยาการคอมพวิเตอร์|พฒันาซอฟตแ์วร์|พฒันาระบบ|วิทยาการขอ้มูล|ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยค์อมพิวเตอร์|ระบบสารสนเทศ|ความ
มัน่คงของระบบคอมพวิเตอร์|เทคโนโลยีวสัดุ|โลหการวสัดุ|เทคโนโลยีพลาสติก|เทคโนโลยีเซรามิกส์|เหมืองแร่ธรณีวิทยาเหมืองแร่|
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอาหาร|วิทยาการอาหาร|เทคโนโลยีอาหาร|พฒันาผลิตภณัฑอ์าหาร|เทคโนโลยีบรรจุภณัฑ|์นาโนเทคโนโลยี|
วิทยาศาสตร์นาโน|เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์|เทคโนโลยี|โนโลยีสารสนเทศ|informationtechnology|วิทยาคอมพิวเตอร์|คอมพิวเตอร์ธุ|
เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ|เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ|เทคโนโลยีมลัติมีเดีย|คอมพวิเตอร์แอนิเมชัน่|วิทยาศาสตร์
อาหาร|สารสนเทศคอม|โลยีอาหาร|เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ|สถาปัตยกรรมศาสตร์|สถาปัตยกรรม|
สถาปัตยกรรมไทย|สถาปัตยกรรมภายใน|ภูมิสถาปัตยกรรม|สถาปัตยกรรมผงัเมือง|เคหการ|ออกแบบ|ออกแบบนิเทศศิลป์|ออกแบบ
อุตสาหกรรม|ผงัเมือง|สถาปัตย ์
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Appendix B: Keywords ส าหรับการคน้หาและจดักลุ่มสาขาวิชา (ต่อ) 

สาขาวิชาการแพทย์
และสาธารณสุข 

(MED) 

กายวิภาคศาสตร์|วิทยาฮีสโต|มหกายวิภาคศาสตร์|ชีววิทยาโมเลกุล|อณูชีววิทยา|ประสาทวิทยาศาสตร์|ปรสิตวิทยา|พยาธิวิทยา|พยาธิ
วิทยากายวิภาค|พยาธิวิทยาคลินิก|พิษวิทยา|พนัธุเวชศาสตร์|พนัธุศาสตร์|พนัธุกรรมศาสตร์|ภูมิคุม้กนัวิทยา|ระบาดวิทยา|วิทยาเอมบริ
โอ|เวชศาสตร์ครอบครัว|เวชศาสตร์ชุมชน|อนามยัส่ิงแวดลอ้ม|สาธารณสุขชุมชน|เวชศาสตร์ป้องกนัคลินิก|ไวรัสวิทยา|สรีรวิทยา|อา
ชีวเวชศาสตร์|อายรุศาสตร์|อายรุศาสตร์โรคหวัใจ|อายรุศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร|อายรุศาสตร์โรคไต|วกักะวิทยา|อายรุศาสตร์
โรคติดเช้ือ|ประสาทวิทยา|โลหิตวิทยา|โรคต่อมไร้ท่อเมตาบอลิสม|อายรุศาสตร์โรคมะเร็ง|มะเร็งวิทยา|ตจวิทยา|โรคระบบการหายใจ|
โรคขอ้รูมาติสซัม่|โรคภูมิแพภู้มคิุม้กนัทางคลินิก|เวชพนัธุศาสตร์|เวชศาสตร์ผูสู้งอาย|ุศลัยศาสตร์ทัว่ไป|ศลัยศาสตร์ศีรษะคอเตา้นม|
ศลัยศาสตร์โรคตบัทางเดินน ้าดี|ศลัยศาสตร์มะเร็งวิทยา|กุมารศลัยศาสตร์|ประสาทศลัยศาสตร์|ศลัยศาสตร์ตกแต่ง|ศลัยศาสตร์ทรวงอก
หวัใจ|ศลัยศาสตร์ยโูร|ศลัยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ|ศลัยศาสตร์ล าไส้ใหญ่ทวารหนกั|ศลัยศาสตร์หลอดเลือด|ออร์โธปิดิกส์|
ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์|เวชศาสตร์การกีฬา|เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู|กายภาพบ าบดั|ธาราบ าบดั|สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา|มะเร็งนรีเวชวิทยา|เวช
ศาสตร์การเจริญพนัธุ์|เวชศาสตร์มารดาทารกในครรภ|์รังสีวินิจฉยั|รังสีวิทยาวินิจฉยั|รังสีรักษาเวชศาสตร์นิวเคลียร์|กุมารเวชศาสตร์|
จิตเวชศาสตร์|จกัษวุิทยา|นิติเวชศาสตร์|วิสัญญีวิทยา|โสตศอนาสิกลาริงซ์วิทยา|โสตศอนาสิก|โสตนาสิกลาริงซ์วิทยา|เวชศาสตร์
ฉุกเฉิน|แพทยแ์ผนไทย|แพทยแ์ผนไทยประยกุต|์แพทยแ์ผนจีน|แพทยแ์ผนตะวนัออก|วิทยาศาสตร์การกีฬา|นนัทนาการ|เวช
สารสนเทศ|ชีวเวชสารสนเทศ|ทศันมาตรศาสตร์|แพทยศาสตรศึกษา|วิทยาศาสตร์การออกก าลงักาย|วิทยาศาสตร์กีฬา|ชีววิทยาช่อง
ปาก|เวชศาสตร์ช่องปาก|ปริทนัตวิทยา|ศลัยศาสตร์ช่องปากแม็กซิโลเฟเชียล|ทนัตพยาธิวิทยา|ทนัตวสัดุศาสตร์|ทนัตรังสีวิทยา|ทนัตก
รรมเด็ก|ทนัตกรรมจดัฟัน|ทนัตกรรมบดเคี้ยว|ทนัตกรรมประดิษฐ์|ทนัตกรรมหตัถการ|วิทยาเอน็โดดอนต|์ทนัตกรรมชุมชน|เภสัช
วิทยา|เภสัชศาสตร์เทคโนโลยี|เภสัชกรรมคลินิก|เภสัชศาสตร์สังคม|เภสัช|พยาบาลเด็กวยัรุ่น|พยาบาลผูใ้หญ่ผูสู้งอาย|ุพยาบาลมารดา
ทารกการผดุงครรภ|์พยาบาลสุขภาพชุมชน|พยาบาลจิตเวชสุขภาพจิต|พยาบาล|เทคนิคการเเพทย|์รังสีเทคนิค|กายภาพบ าบดักาย
อุปกรณ|์เทคโนโลยีหวัใจทรวงอก|ชีวเวชศาสตร์|พยาธิชีววิทยา|จุลชีววิทยา|แบคทีเรียวิทยา|กิณวิทยา|เวชศาสตร์คลินิกทางสัตวแพทย|์
อายรุศาสตร์ทางสัตวแพทย|์อายรุศาสตร์สัตวเ์ล้ียงเป็นเพื่อน|อายรุศาสตร์สัตวเ์ล้ียงเป็นอาหาร|อายรุศาสตร์สัตวป่์าสัตวต์่างถ่ินสัตว์
สวนสัตว|์ศลัยศาสตร์|ภาพวินิจฉยั|วิทยาการสืบพนัธุ์สัตว|์สัตวแพทยส์าธารณสุข|สัตวแพทยศาสตร์ศึกษา|สัตวบาล 
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Appendix C: Keywords ส าหรับการคน้หาและจดักลุ่มสาขาอาชีพ 

Keywords ISCO code นิยามท่ีใช้ในงานวิจัยน้ี 

กฎหมาย/เร่งรัดติดตามหน้ี/เร่งรัดหน้ีสิน 261/341 LAW 

น าเขา้/ส่งออก/shipping/งานดา้นต่างประเทศ/จดัซ้ือ/คลงัสินคา้/logistics 333/335/315/432/511/832/833/835 LOGIS 

โรงแรม/ล่าม/ไกด/์มคัคุเทศก/์งานท่องเท่ียว/งานดา้นอาหารเคร่ืองด่ืม/กุ๊ก/บาร์เทน
เดอร์/งานบริการทัว่ไป/บริกร/พนกังานเสิร์ฟ/สุขภาพความงาม/เสริมสวย/สปา/ฟิต
เนส/การโรงแรม/ท่องเท่ียว 

512/513/514/941 TOUR 

แพทย/์พยาบาล/เภสัช/สัตวแ์พทย/์ทนัตแพทย/์ผูช่้วยแพทย/์เภสัชกร/สาธารณสุข 221/222/223/224/225/226/321/322/323/324/3
25 

MED 

เกษตร/ปศุสัตว/์ประมง/เหมืองแร่/การเกษตร/การประมง 611/612/613/621/622/631/632/633/634 AGR 

สถาปัตยกรรม/ออกแบบตกแต่ง/ประเมินราคา/สถาปัตยกรรมศาสตร์/ตกแต่ง
ภายใน 

216 ARCHI 

บญัชี/การเงิน/ธนาคาร/หลกัทรัพย/์ประกนัภยั/ประกนัชีวิต/บตัรเครดิต/
เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจยั/หุ้น/การประกนัภยั/พฒันาธุรกิจ/พฒันาองคก์รiso/
งานวิจยั/การเงินการธนาคาร/การธนาคาร/สถิติศาสตร์ 

212/241/263X/331/332/421/431 ACC 

งานการศึกษา/วิชาการ/อาจารย/์ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 231/232/233/234/235 EDU 

โรงงานการผลิต/ควบคมุคุณภาพ/ช่างยนต/์ช่างกล/เทคนิคอุตสาหกรรม/งานเขียน
แบบ/งานdrawing/ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างโลหะ/ช่างแอร์/โฟร์แมน/ช่าง
ก่อสร้าง/ช่างไม/้ช่างประปา/เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัวิชาชีพ/ช่างกลโรงงาน/ช่าง
เทคนิคอุตสาหกรรม/ ช่างส ารวจ/ช่างกลโรงงาน/ช่างเคร่ือง/ช่างอิเลคโทรนิค/ช่าง
ทัว่ไป/เทคโนโลยีการผลิต/ช่างอ่ืน 

311/312/313/711/712/713/721/722/723/741/7
42/811/812/813/814/815/816/817/818/821/93
2 

PROD 

ผูจ้ดัการทัว่ไป/ผูอ้  านวยการ/งานผูบ้ริหาร 121/122/131/132/133/134/141/142/143 EXEC 

นกัข่าว/บรรณาธิการ/นกัเขียน/แปลภาษา/งานโฆษณา/ส่ิงพมิพ/์creative/ช่างภาพ/
ศิลปะ/จิตรกรรม/ออกแบบผลิตภณัฑ/์ดีไซดเ์นอร์/ช่างตดัเยบ็เส้ือผา้/ช่างแพทเทิร์น/
งานบนัเทิง/ นักแสดง/ พร๊ิตตี้/ นกัดนตรี/ นกัร้อง/ช่างจิวเวอร์ร่ี /ช่างทองเงิน/ช่าง
พิมพ/์เทคโนโลยีส่ิงพิมพ/์พิมพอ์อฟเซ็ท/ขายโฆษณา/ช่างพิมพอ์อฟเซ็ท/อิงคเ์จ็ท/
คหกรรมศาสตร์/เส้ือผา้/ส่ิงทอ/เทคโนโลยีการพิมพ/์นิเทศศาสตร์/ส่ือสารมวลชน/
ศิลปกรรมศาสตร์ 

262/263Y/264/265/343/352/731/732/753 ART 

วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์/ส่ิงแวดลอ้ม/ธรณี/วิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการ/
ภูมิศาสตร์/ผงัเมือง/แผนท่ี/ดาวเทียม/นกัวทิยาศาสตร์การกีฬา/เทรนเนอร์/
เทคโนโลยีชีวภาพ/Biotech/วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม/อาหารโภชนาการ/
วิทยาศาสตร์การอาหาร 

211/314 SCI 

พนกังานขบัรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภณัฑ/์ติดรถ/รักษาความปลอดภยั/รปภ/ยาม/ดูแล
อาคารสถานท่ี/แม่บา้น/พ่อบา้น/พี่เล้ียง/ท าความสะอาด/คนงาน/แรงงาน/กรรมกร/
ขบัรถ 

515/911/912/931/933/961/962/921 UNS 

ธุรการ/ประสานงาน/คียข์อ้มูล/ประชาสัมพนัธ์/บริการลูกคา้/callcenter/เลขานุการ/
คอลเซ็นเตอร์/รัฐศาสตร์/เลขา/คอมพวิเตอร์ธุรกิจ/อกัษรศาสตร์ 

334/411/412/413/422/441 ADMIN 

การบริหารบุคคล/บุคคล/ฝึกอบรม/training 242 HR 
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Appendix C: Keywords ส าหรับการคน้หาและจดักลุ่มสาขาอาชีพ (ต่อ) 

Keywords ISCO code นิยามท่ีใช้ในงานวิจัยน้ี 

เจา้หนา้ท่ีขายการตลาด/พนกังานขายการตลาด/ส่งเสริม/สนบัสนุน/ประสานงาน
การขายการตลาด/การตลาดออนไลน์digitalonlinemarketing/ผูจ้ดัการขาย/ผูช่้วย
ผูจ้ดัการขายการตลาด/การตลาด/การขาย 

243/522/523/524 MKT 

วิศวกรขาย/saleengineer/วิศวกรโยธา/วศิวกรก่อสร้าง/วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลก
ทรอนิกส์/วิศวกรเคร่ืองกลโรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม/วิศวกรส่ือสาร/วิศวกร
โทรคมนาคม/วิศวกรส่ิงแวดลอ้ม/วิศวกรเหมืองแร่/วิศวกรรมเคม/ีวิศวกรรม
ส่ิงแวดลอ้ม/วิศวกรรมสาขา/วิศวกรรมโยธา/วิศวกรรมอุตสาหการ/วิศวกรรมไฟฟ้า/
วิศวกรรมไฟฟ้า/วิศวกรรมอิเลกทรอนิกส์/วิศวกรรมอิเลคโทรนิค/ วิศวกรรม
ส่ือสาร/ วิศวกรรมagri/วิศวกรรมสาขาอ่ืน/วิศวกรรมเกษ 

214/215 ENG 

programmer/systemadmin/it/network/ช่างคอมพวิเตอร์/ช่างเทคนิค
คอมพวิเตอร์/support/webdesign/graphicdesign/webprogramer/webmaster/วิศวกร
คอมพวิเตอร์/วิศวกรระบบ/iosandroid/uxui/admin/socialnetwork/facebook/line/
โปรแกรมเมอร์/วิทยาการคอม/ วิศวกรรมคอมพวิเตอร์ 

251/252/351 IT 
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Appendix D: จ านวนตวัอยา่งในชุดขอ้มูล balanced panel data ท่ีสามารถสร้างไดจ้ากขอ้มูล ORE แยกตาม Grad Cohort และ
ระยะเวลาหลงัจากท่ีจบการศึกษาสูงสุด 

Grad Cohort 
ระยะเวลาหลังจากจบการศึกษาสูงสุด 

5 6 7 8 9 10 15 20 

2520 3 3 3 3 3 4 4 5 

2521 9 9 9 8 9 10 15 12 

2522 12 15 15 16 18 18 20 23 

2523 13 13 13 13 15 19 25 28 

2524 22 26 29 32 35 34 38 45 

2525 34 34 36 36 38 42 58 61 

2526 42 46 49 57 60 67 83 86 

2527 57 61 65 66 72 78 90 113 

2528 77 86 91 96 98 106 120 146 

2529 129 141 152 159 167 182 199 230 

2530 162 167 181 195 205 216 239 297 

2531 186 199 219 227 239 254 272 334 

2532 245 267 290 301 308 320 381 424 

2533 283 297 312 324 329 346 423 451 

2534 370 399 415 438 454 467 586 432 

2535 536 545 560 581 608 661 805 587 

2536 625 650 676 718 744 773 946 516 

2537 746 793 834 903 945 1,007 1,193 512 

2538 1,169 1,241 1,337 1,417 1,503 1,618 1,749 659 

2539 1,477 1,583 1,692 1,816 1,913 2,055 1,818 639 

2540 1,867 2,013 2,185 2,346 2,504 2,660 1,882 582 

2541 2,256 2,519 2,766 2,988 3,176 3,270 1,862 402 

2542 3,948 4,305 4,642 5,000 5,094 5,222 2,148 202 

2543 4,664 5,089 5,429 5,635 5,703 5,549 1,957 8 

2544 6,112 6,641 6,939 7,011 6,705 5,543 1,770 NA 

2545 8,576 8,969 9,142 8,838 7,252 5,913 1,640 NA 

2546 10,422 10,715 10,359 8,371 6,831 5,468 1,001 NA 

2547 13,337 12,913 10,411 8,583 6,808 5,213 443 NA 
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Appendix D: จ านวนตวัอยา่งในชุดขอ้มูล balanced panel data ท่ีสามารถสร้างไดจ้ากขอ้มูล ORE แยกตาม Grad Cohort และ
ระยะเวลาหลงัจากท่ีจบการศึกษาสูงสุด (ต่อ) 

Grad Cohort 
ระยะเวลาหลังจากจบการศึกษาสูงสุด 

5 6 7 8 9 10 15 20 

2548 14,598 11,723 9,599 7,630 5,820 4,632 11 NA 

2549 14,262 11,517 9,155 6,915 5,542 4,067 NA NA 

2550 13,813 10,852 8,138 6,487 4,655 3,274 NA NA 

2551 11,795 8,921 7,098 5,080 3,500 2,158 NA NA 

2552 11,228 8,949 6,414 4,472 2,648 908 NA NA 

2553 9,427 6,718 4,634 2,700 905 18 NA NA 

2554 8,200 5,700 3,286 1,141 30 NA NA NA 

2555 7,230 4,309 1,503 52 NA NA NA NA 

2556 4,416 1,493 35 NA NA NA NA NA 

จ านวนตัวอย่างรวม 152,348 129,921 108,713 90,655 74,936 62,172 21,778 6,794 

 


