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กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า องค์ความรู้ “การจัดทาการวิเคราะห์
และประมาณการข้อมูลด้านตลาดแรงงาน” ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการจัดการความรู้ เสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อนาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และประชาชนผู้สนใจได้ศึกษาตามสมควร
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1. การจัดการความรู้ด้านการจัดทาการวิเคราะห์ตลาดแรงงานและการประมาณการข้อมูล
ด้านตลาดแรงงาน
การจัดการความรู้เป็นกระบวนการรวบรวมองค์ความรู้ ข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่ในองค์กร ทั้งในตัวบุคคลซึ่งมี
ทักษะและประสบการณ์ ความรู้จากแหล่งภายนอกและความรู้ที่เกิดจากกระบวนการทางาน แล้วนาความรู้ข้อมูล
เหล่านั้น มาจัดเป็นระบบ เพื่อสร้างองค์ความรู้ นาไปใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีการถ่ายทอดความรู้ให้เกิดขึ้น
ภายในองค์กร การจัดการความรู้จะช่วยนาความรู้จากบุคลากรในองค์กร ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะ
ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานที่ฝังลึกอยู่ในรูปแบบของทักษะและประสบการณ์ของบุคลากร
กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นกระบวนการที่จะ ช่วยให้เกิดพัฒนาการ
ของความรู้ หรือการจัดการความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน
1. การค้นหา/บ่งชี้ความรู้ (knowledge Management) สืบค้น /ค้นหา ภายในองค์กร/หน่วยงาน ว่ามี
ความรู้อะไร อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใครและความรู้อะไรที่องค์กรจาเป็นต้องมี เพื่อให้องค์กรวางขอบเขตการจัดการ
ความรู้ และสามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. การสร้างและการแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) เป็นขั้นตอนในการดึง
ความรู้จากแหล่งต่างๆ ที่มีอยู่อย่างกระจัดกระจายมารวมไว้ เพื่อจัดทาเนื้อหาให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้
3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) เป็นขั้นตอนในการจัดทาสารบัญและจัดแบ่ง
ความรู้ประเภทต่างๆ เพื่อการรวบรวม การค้นหา การนาไปใช้ทาได้ง่ายและรวดเร็วสามารถเข้าถึงแหล่งความรูได้้
4. การประมวลและการกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement)
เป็นขั้นตอนการปรับปรุงและประมวลผลความรู้ให้อยู่ในรูปแบบและภาษาที่เข้าใจ และใช้ได้ง่าย กาจัดความรู้ที่ไม่
เกิดประโยชน์ตามเปูาหมายวิสัยทัศน์หรือเป็นขยะความรู้
5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) ในการเข้าถึงความรู้ องค์กรต้องมีวิธีการในการจัดเก็บและ
กระจายความรู้เพื่อให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์ได้ โดยทั่วไปการกระจายความรู้ให้ผู้ใช้มี 2 ลักษณะคือ
“Push”การปูอนความรู้ เป็นการส่งข้อมูล/ความรู้ให้ผู้รับโดยผู้รับไม่ได้ร้องขอ เช่น การส่งหนังสือเวียน
“Pull” การให้โอกาสเลือกใช้ความรู้ โดยผู้รับสามารถเลือกรับหรือใช้แต่เฉพาะข้อมูล/ความรู้ที่ตองการ
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยน ความรู้ (Knowledge Sharing) การแบ่งปันความรู้ประเภทความรู้ที่ชัดเจน
(Explicit Knowledge) การแบ่งปันความรู้ที่อยู่ในคน (Tacit Knowledge)
7. การเรียนรู้ (Learning) การเรียนรู้ของบุคลากรจะทาให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ ขึ้นซึ่งจะไปเพิ่มพูนองค์
ความรู้ขององค์กรที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้นเรื่อย ๆ ความรู้นี้ก็จะถูกนาไปใช้เพื่อสร้างความรู้ใหม่อีกเป็นวงจรที่ไม่มีที่
สิ้นสุด ที่เรียกว่า “วงจรการเรียนรู้” (มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552, หน้า 9-10)
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2. องค์ความรู้ที่ใช้ในการวิเคราะห์ตลาดแรงงานและการประมาณการข้อมูลตลาดแรงงาน
การวิเคราะห์ตลาดแรงงานเป็นการจาแนก แยกแยะ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตลาดแรงงานเป็นหมวดหมู่ตาม
องค์ประกอบของตลาดแรงงานซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลด้านอุปสงค์แรงงาน ข้อมูลด้านอุปทาน แรงงาน และข้อมูล
ที่มีผลกระทบต่อตลาดแรงงาน เช่น ข้อมูลด้านค่าจ้าง ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ข้อมูลประชากร ข้อมูล
ผู้มีงานทา เป็นต้น

2.1 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
(1) ความหมายและลักษณะทั่วไปของเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ เป็นวิชาที่ว่าด้วยการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดไปใช้ในทางเลือกต่างๆ
เพื่อให้ ประชาชนเกิดความพอใจมากที่สุด ทั้งนี้ เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติมีจา กัด ขณะที่ความต้องการของ
มนุษย์มีไม่จากัด วิชาเศรษฐศาสตร์จึงต้องจัดสรรทรัพยากรที่มีอย่างจากัดไปผลิตสินค้าต่างๆ เพื่อสนองความต้องการ
ของมนุษย์ซึ่งมีอยู่อย่างไม่จากัดให้ได้รับความพอใจสูงสุด
ความต้องการของมนุษย์ หมายถึง ความต้องการสินค้า บริการและความสะดวกสบาย
ความต้องการนี้จะแตกต่างกันตามแต่ละบุคคล ระยะทางและสถานที่ ความต้องการของมนุษย์เพื่อให้เกิดความ
พอใจมักจะมีมากกว่าสินค้าและบริการที่มีอยู่
ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์หมายถึง ปัจจัยการผลิตที่ก่อให้เกิดการผลิตสินค้าและบริการ
ต่าง ๆ ได้แก่ ที่ดิน แรงงาน ทุน และผู้ประกอบการ ที่ดินจะรวมไปถึงปุ๋ยในดิน สภาพภูมิอากาศ ปุาไม้ แร่ธาตุ
ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินจะได้รับผลตอบแทนในรูปค่าเช่า แรงงานจะรวมไปถึง
ความสามารถของมนุษย์ทั้งร่างกายและจิตใจซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อการผลิตสินค้าและบริการ
แรงงานสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ แรงงานที่มีทักษะแรงงาน และแรงงานไร้
ทักษะ แรงงานที่ทางานจะได้รับค่าจ้างเป็นผลตอบแทน ทุนหมายถึง เครื่องมือ เครื่องจักร โรงงาน สิ่งประดิษฐ์
เส้นทางคมนาคมขนส่ง ชลประทาน ตลอดจนเครือข่ายการสื่อสารต่าง ๆ ในความหมายทางเศรษฐศาสตร์ เงินมิใช่
ทุน เนื่องจากเงินไม่สามารถผลิตสินค้าชนิดใดได้เลย เงินเป็นเพียงสื่อกลางที่จะก่ อให้เกิดความสะดวกในการ
แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการเท่านั้น ผู้ที่เป็นเจ้าของทุนจะได้รับผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย ผู้ประกอบการ
หมายถึงผู้ที่ทาหน้าที่ในการจัดหาทุน รับการเสี่ยงภัย ทาหน้าที่ ตัดสินใจและรับผลตอบแทนในรูปของกา ไรหรือ
ขาดทุนจากการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
โดยปกติทรัพยากร หรือปัจ จัยการผลิตแต่ละชนิดสามารถเลือกนา ไปใช้ประโยชน์ได้หลาย
ทาง เช่น ที่ดินแปลงหนึ่งอาจใช้สาหรับสร้างโรงงานอุตสาหกรรม บ้าน ถนน สวนสาธารณะ หรือ สวนผลไม้
แรงงานคนหนึ่งอาจจะทางานเป็นคนทาความสะอาด ทางานก่อสร้าง กรรมกรขนสินค้าที่ท่าเรือ หรือทางานบริการ
อื่น ๆ นักศึกษาคนหนึ่ง อาจได้รับการอบรมให้เป็นนักบัญชี นักเศรษฐศาสตร์ หรือทนายความ รถแทรกเตอร์คัน
หนึ่งอาจถูกใช้ในการก่อสร้างถนนหรือเขื่อน เหล็กอาจถูกนา ไปใช้ในการผลิตรถยนต์ หรือสะพาน เนื่องจาก
ทรัพยากรมีปริมาณจากัด (Scarcity of resources) จึงก่อให้เกิดราคาขึ้น อากาศทั่วไปอาจเป็นของฟรีสา หรับการ
หายใจทั่วๆ ไป แต่อากาศบริสุทธิ์ของเครื่องช่วยหายใจ หรือเครื่องฟอกอากาศจะไม่ใช่ของฟรีอีกต่อไป จากการที่
ทรัพยากรโดยทั่วไปมีอยู่อย่างจากัด จึงทาให้ปริมาณสินค้าและบริการที่ผลิตได้ในแต่ละสังคมมีจานวนจากัดไปด้วย
ขณะเดีย วกันทรัพยากรแต่ละชนิดยังสามารถนา ไปใช้ประโยชน์ได้หลายทาง ดังนั้น สังคมจึงต้องตัดสินใจเลือกว่า
ควรจะผลิตสินค้าชนิดใดและไม่ควรผลิตสินค้าใด ในระยะสั้นสังคมสามารถทา ได้เพียงพอใจในสิ่งที่เขาต้องการ
ถ้าความต้องการของมนุษย์มีจา กัดขณะที่ทรัพยากรมีไม่จา กัดก็จ ะไม่เกิดการขาดแคลน วิชาเศรษฐศาสตร์จึงไม่มี
ความจาเป็นอีกต่อไป แม้ว่าเมื่อเวลาผ่านไปจา นวนแรงงานและความชา นาญของแรงงานเพิ่มสูงขึ้น มีการค้นพบ
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ทรัพยากรธรรมชาติและมีการคิดค้นเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ขึ้นมีผลทาให้ความสามารถในการผลิตสินค้าและ
บริการเพิ่มสูงขึ้นด้วย แต่ความต้องการของมนุษย์ก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกัน ทาให้ความขาดแคลนยังคงมีอยู่
ความขาดแคลนดังกล่าวจึงก่อให้เกิดปัญหาพื้นฐานของทุกระบบเศรษฐกิจ
(2) ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
จากปัญหาที่ว่ามนุษย์มีความต้องการไม่จากัดเมื่อเทียบกับจานวนทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด
ดังกล่าวข้างต้นทาให้ทุกๆ ประเทศมีปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เหมือนกันคือ ประเทศจะจัดสรรทรัพยากรที่มี
อยู่อย่างจากัดนั้น ไปผลิตสินค้าอะไร (What to produce) จะผลิตอย่างไร (How to produce) จะผลิตเพื่อใคร
(For whom to produce) การแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจเหล่านี้ แต่ละประเทศจะมีวิธีการแก้ไขที่แตกต่าง
กันไป ตามรูปแบบของระบบเศรษฐกิจของประเทศนั้น ๆ
(3) ระบบเศรษฐกิจ
ระบบเศรษฐกิจ (Economic System) หมายถึง กลุ่มชนที่รวมกันเป็นกลุ่มสถาบันทาง
เศรษฐกิจ Economic System) ที่มีแนวปฏิบัติคล้าย ๆ กัน มาประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (Economic
Activity) เพื่อบาบัดความต้องการของผู้บริโภค แนวปฏิบัติที่คล้ายคลึงกันนี้ จะเป็นกฎเกณฑ์และนโยบายที่หน่วย
เศรษฐกิจในสังคมยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ เราสามารถจาแนกระบบเศรษฐกิจออกได้เป็น 3 ระบบ คือ
1) ระบบเศรษฐกิจที่ไม่มีการวางแผน (Unplanned Economy) หรือบางแห่ง
เรียกว่าระบบเศรษฐกิจเอกชน (Private enterprise economy) เป็นระบบเศรษฐกิจที่เอกชนเป็นเจ้าของปัจจัย
การผลิต มีอิสระในการดาเนินการผลิตและการบริโภค ไม่มีบุคคลใดบุค คลหนึ่งเข้ามาวางแผนกา หนดว่าจะผลิต
อะไร ผลิตอย่างไร และผลิตเพื่อใคร กลไกราคาจะเป็นตัวกาหนดทั้งสิ้น ระบบเศรษฐกิจแบบนี้นิยมเรียกว่าระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยม (capitalism) หรือระบบเศรษฐกิจแบบเสรี
2) ระบบเศรษฐกิจที่มีการวางแผนเต็มที่ (Planned Economy ) หรือบางแห่งเรียก
ระบบสังคมนิยมภาคบังคับ (Authoritarian socialism) เป็นระบบที่มีการวางแผนจากส่วนกลาง รัฐบาลเป็น
เจ้าของปัจจัยการผลิต และเป็นผู้กาหนดว่าจะผลิตอะไร ผลิตอย่างไร ผลิตเพื่อใคร ระบบเศรษฐกิจที่มีการวางแผน
เต็มที่นี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม
3) ระบบเศรษฐกิจแบบผสม (Semi-Planned Economy ) หรือบางแห่งเรียกว่า
Mixed economy เป็นระบบที่รัฐบาลและเอกชนรับผิดชอบร่วมกันในการตัดสินใจว่าจะผลิตอะไร อย่างไร
และแบ่งปันผลผลิตกันอย่างไร ระบบนี้รัฐบาลจะเข้าดา เนินการวางแผนในกิจกรรมเศรษฐกิจบางประการเท่านั้น
โดยทั่วๆ ไปจะปล่อยให้เอกชนดาเนินการโดยการทางานอาศัยกลไกราคา หรือกลไกตลาด
(4) การแก้ไขปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ประเทศต่างๆ ที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน
จะมีวิธีการแก้ไขปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้
1) ระบบเศรษฐกิจที่ไม่มีการวางแผน หรือระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม จะแก้ไขปัญหา
พื้นฐานทางเศรษฐกิจโดยปล่อยให้กลไกตลาดทา งาน กล่าวคือ ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ราคาสินค้าจะถูก
กาหนดโดยอุปสงค์และอุปทานของตลาด เมื่อใดก็ตามที่อุปสงค์ของสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งมีมากกว่าอุปทานของ
สินค้าชนิดนั้นราคาสินค้าจะสูงขึ้น หรืออาจกล่าวได้ว่าเมื่ อสัง คมมีความต้องการสินค้าชนิดใดมาก จะทาให้ราคา
สินค้านั้นสูง ผู้ผลิตซึ่งต้องการกา ไรสูงสุด จะแบ่งทรัพยากรไปผลิตสินค้าที่ให้ราคาสูงนั้นเพิ่มขึ้น เมื่ออุปทานของ
สินค้ามากขึ้นราคาก็จะลดลง ผู้ผลิตจะลดการผลิตลง การทีร่ ะบบเศรษฐกิจปล่อยให้กลไกตลาดทา งานจะช่วยตอบ
ปัญหาว่าควรผลิตสินค้าอะไร นั่นคือ ผลิตสินค้าที่สังคมต้องการซึ่งบอกผ่านทางราคาที่สูงขึ้น ทาให้ผู้ผลิตมองเห็น
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กาไรที่จะได้รับจึงหันไปผลิตสินค้านั้นมากขึ้น เท่ากับว่าเป็นการตอบสนองความต้องการของชุมชน ก่อให้เกิดการ
จัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจา กัด ไปผลิตสินค้าที่ประชาชนมีความต้องการ ทาให้สังคมได้รับความพอใจสูงสุด
นับว่าเป็นการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
สาหรับปัญหาที่ว่าจะผลิตสินค้าอย่างไรนั้น ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีก็ยังคงปล่อยให้กลไกร าคาทางาน
กล่าวคือ ผู้ผลิตจะเลือกวิธีการผลิตที่ทาให้ตัวเขาเสียต้นทุนต่าสุด นั่นคือ ถ้าสังคมใดมีแรงงานจานวนมากย่อมมีผล
ให้อัตราค่าจ้างต่าก็จะเลือกใช้วิธีการผลิตโดยเน้นการใช้แรงงานเป็นหลัก แต่ถ้ามีแรงงานจา นวนน้อย อัตราค่าจ้าง
แรงงานสูง ก็จะเลือกวิธีการผลิตโดยใช้เครื่องจักรมากกว่าแรงงาน เพื่อลดต้นทุนการผลิตของผู้ผลิต ขณะเดียวกันก็
จะก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนปัญหาที่ว่าผลิตแล้วจะจา แนกแจกจ่ายให้กับใคร ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีจะปล่อยให้กลไก ราคาเป็น
ตัวตัดสินคือถ้าผู้ใดมีอา นาจซื้อหรือมีเงินก็จะได้สินค้านั้นไป ซึ่งจุดนี้เป็น ข้อด้อยของระบบเศรษฐกิจแบบเสรี
ที่ก่อให้เกิดความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจ
2) ระบบเศรษฐกิจที่มีการวางแผนเต็มที่ หรือระบบสังคมนิยม เนื่องจากรัฐบาลเป็น
เจ้าของปัจจัยการผลิตทั้งหมดของประเทศ มีหน่วยงานกลางสา หรับการวางแผนว่า ประเทศควรจะผลิตสินค้า
อะไรบ้าง จานวนเท่าไร ใช้วิธีการผลิตแบบใด ผลิตแล้วจัดสรรสินค้าเหล่านั้นให้กลุ่มใดบ้าง ดังนั้น รัฐบาลจึงเป็นผู้
กาหนดวิธีการแก้ไขปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจทั้งสามประการ
3) ระบบเศรษฐกิจแบบผสม เป็นระบบเศรษฐกิจที่มีลักษณะผสมผสานระหว่างระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมกับระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม ดังนั้น ในการแก้ไขปัญหาพื้นฐานบางประการ รัฐบาลก็
จะปล่อยให้กลไกราคา หรือระบบตลาดทา งานอย่างเต็มที่ บางครั้ง เมื่อปล่อยให้กลไกตลาดทา งานแล้ว
มีผลกระทบต่อคนบา งกลุ่มรัฐบาลก็จะเข้าแทรกแซง เช่น ในกรณีสินค้าเกษตร หากปีใดผลผลิตออกมามากกว่า
ความต้องการซื้ อจะมีผลให้ราคาสินค้าเกษตรตกต่า มาก เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน รัฐบาลจะเข้าแทรกแซง
ตลาดโดยการประกันราคาขั้นต่า หรือบางครั้ง หากต้องการช่วยเหลือผู้บริโภคไม่ให้ซื้อสินค้าในราคาที่สูง เกินไป
รัฐบาลก็จะประกันราคาขั้นสูง บางกรณีรัฐบาลก็จะเข้าไปควบคุม หรือผลิตเอง เช่น สินค้าหรือบริการประเภทที่มี
ต้นทุนสูงมากหาเอกชนมาลงทุนได้ยาก แต่เป็นสิ่งจาเป็นสา หรับประชาชน เช่น สาธารณูปโภคทั้งหลาย รัฐบาลก็
จะเข้ามาลงทุนเอง หรือกรณีของสินค้าบางอย่างที่รัฐบาลต้องการควบคุมปริมาณ หรือคุณภาพเนื่องจากเป็น
อันตรายสาหรับประชาชน รัฐบาลก็จะเข้ามาดาเนินการเอง เช่น การผลิตบุหรี่ สุรา เป็นต้น
(5) วงจรเศรษฐกิจอย่างง่าย
เพื่อแสดงให้เห็นถึงการทางานของระบบเศรษฐกิจส่วนรวมโดยใช้วงจรเศรษฐกิจอย่างง่ายคือ
สมมติให้มีหน่วยเศรษฐกิจเพียง 2 ส่วน คือ ส่วนของผู้บริโภคหรือครัวเรือน กับส่วนของผู้ผลิตหรือหน่วยธุรกิจ
ทั้งสองฝุายทา หน้าที่ซึ่งมีความสัมพันธ์กันและหมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจจนเกิดเป็นวงจรเศรษฐกิจของ
ประเทศ ดังนี้
1) ตลาดปัจจัยการผลิต(Factor market) ความสัมพันธ์ระหว่างครัวเรือนกับหน่วยธุรกิจมีดังนี้
 ครัวเรือนเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตคือที่ดิน แรงงาน ทุน และผู้ประกอบการโดยจะ
เสนอขายปัจจัยเหล่านี้ให้แก่หน่วยธุรกิจ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง
 หน่วยธุรกิจจะจ่ายค่าเช่า ค่าจ้าง ดอกเบี้ย และ กาไร ให้แก่ ครัวเรือน สิ่งเหล่านี้จะ
เป็นต้นทุนการผลิตของหน่วยธุรกิจซึ่งจะกลายเป็นรายได้ของครัวเรือน
2) ตลาดสินค้า (Product market) หน่วยธุรกิจและครัวเรือนมีความสัมพันธ์กัน ดังนี้
 หน่วยธุรกิจจะรวบรวมซื้อปัจจัยการผลิตเพื่อผลิตสินค้าและบริการ แล้วขายให้กับ
ครัวเรือน
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 ครัวเรือนจะซื้อสินค้าเพื่อการบริโภค โดยค่าใช้จ่ายของครัวเรือนจะก่อให้เกิดรายได้
ของหน่วยธุรกิจ

(6) รูปแบบการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
ในการศึกษาวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ คาตอบที่ได้จากการศึกษาจะเป็นอย่างไร ย่อมขึ้นอยู่
กับรูปแบบของการวิเคราะห์ที่ใช้ รูปแบบของการวิเคราะห์ปัญหาในทางเศรษฐศาสตร์สามารถแยกออกได้เป็น
ประเภทต่าง ดังนี้
1) เศรษฐศาสตร์ที่เป็นจริง และเศรษฐศาสตร์ที่ควรจะเป็น
 เศรษฐศาสตร์ที่เป็นจริง(Positive Economics) เป็นการศึกษาพฤติกรรมของหน่วย
เศรษฐกิจและการทา งานของระบบเศรษฐกิจในความเป็นจริง หรือสภาพที่เป็นอยู่ว่ากา ลังเกิดอะไรขึ้น เกิดขึ้นได้
อย่างไร โดยไม่ใช้ความคิดเห็นส่วนบุคคล (What it is) เช่น การศึกษาว่า ถ้าหากรัฐบาลยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ
เกษตรกรโดยการใช้นโยบายประกันราคาขั้นต่า ใครจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์ ใครจะเป็นผู้เสียผลประโยชน์ และจะ
เกิดผลกระทบอะไรบ้าง นั่นคือ เศรษฐศาสตร์ที่เป็นจริงจะเป็นการศึกษาในลักษณะของการเรียนรู้ว่า เรื่อง
นั้น ๆ เป็นเช่นไร
 เศรษฐศาสตร์ที่ควรจะเป็น (Normative Economics) เป็นการวิเคราะห์ผลที่
เกิดขึ้น จากการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจนั้น ๆ ว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ ควรปรับปรุงอย่างไร โดยใช้ความ
คิดเห็นส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง (What it ought to be) เช่น การศึกษาว่า รัฐบาลควรประกันราคาขั้นต่า สินค้า
เกษตรหรือไม่ เป็นต้น การศึกษาเศรษฐศาสตร์ที่ควรจะเป็น จะเป็นการศึกษาในลักษณะของการเรียนรู้ว่าเรื่องนั้นๆ
ควรเป็นเช่นไร
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2) การวิเคราะห์สภาพสถิตย์ สภาพสถิตย์เปรียบเทียบ และสภาพพลวัต
 การวิเคราะห์สภาพสถิตย์(Static Analysis) เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์ทเป็ี่ นอยู่
ในขณะใดขณะหนึ่ง โดยไม่นาเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่พิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งก่อนและหลังสภาพดุลยภาพ
การวิเคราะห์แบบนี้เป็นการวิเคราะห์ที่ไม่นาเวลาเข้ามาเป็นตัวแปรในแบบจาลอง เป็นการศึกษาแต่เพียงว่าตัวแปร
ณ จุดดุลยภาพมีค่าเท่าใดโดยไม่คานึงว่าก่อนจะปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพ มีการเปลี่ยนแปลงมาอย่างไร เข้าสู่ดุลยภาพ
ได้อย่างไร และใช้เวลานานเท่าไร ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือตัวแปรบางประการ จะมีแนวทางปรับตัว
อย่างไร
 การวิเคราะห์สภาพสถิตเปรียบเทียบ (Comparative Static) เป็นการวิเคราะห์
เปรียบเทียบดุลยภาพ ณ จุดเดิมกับดุลยภาพ ณ จุดใหม่ เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางเศรษฐกิจขึ้น ในการ
วิเคราะห์ทฤษฎีพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ทั่ว ๆ ไปจะเป็นการวิเคราะห์ในลักษณะดังกล่าวนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื่อต้องการวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายใด นโยบายหนึ่ง
 การวิเคราะห์สภาพพลวัต (Dynamic Analysis) เป็นการวิเคราะห์ลักษณะการ
เปลี่ยนแปลง แนวทางการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนระยะเวลาการเปลี่ยนแปลง ก่อนที่จะเข้าสู่ดุลยภาพหนึ่งๆ
เป็น การวิเคราะห์ที่นาเอา เรื่องของเวลาเข้าบรรจุไว้ในแบบจา ลองของการวิเคราะห์ด้วย
โดยการศึกษา
ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ทั้งภายในช่วงเวลาเดียวกันและในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน โดยศึกษาว่าตัวแปรใน
ช่วงเวลาใด เวลาหนึ่งถูกกระทบจากตัวแปรในช่วงเวลาก่อนอย่างไร และจะมีผลเชื่อมต่อไปยังตัวแปรเหล่านั้นใน
ช่วงเวลาถัดไปอย่างไร
3) การวิเคราะห์เฉพาะส่วนและการวิเคราะห์คลุมทุกส่วน
 การวิเคราะห์เฉพาะส่วน(Partial Analysis) เป็นการวิเคราะห์เฉพาะเรื่องที่เราสนใจ
โดยตัดความเกี่ยวพันธ์กับตัวแปรอื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์ที่อิงอยู่กับสมมติฐานว่าสิ่งอื่น ๆ คงที่ ตัวอย่างเช่น ศึกษา
ผลที่เกิดขึ้นกับปริมาณความต้องการซื้อสินค้า เมื่อราคาสินค้าชนิดนั้นเปลี่ยนแปลงไป โดยกาหนดให้ปัจจัยอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นรายได้ ราคาสินค้าชนิดอื่น รสนิยมหรือค่าใช้จ่ายในการโฆษณา คงที
 การวิเคราะห์ทุกส่วน(General Analysis) เป็นการวิเคราะห์ที่นาเอาตัวแปรทุกตัวที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆมาพิจารณาร่วมด้วยพร้อมๆกัน ตัวอย่างเช่น ในเรื่องของการศึกษาผลที่เกิดขึ้นกับปริมาณ
ความต้องการซื้อสินค้า เมื่อราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงไป ขณะเดียวกันปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย
การวิเคราะห์คลุมทุกส่วนนี้ เป็นเรื่องที่ยุ่งยากเพราะมีตัวแปรเข้ามาเกี่ยวข้องมากมาย
จึงจาเป็นต้องอาศัย
คณิตศาสตร์ขั้นสูงเข้าช่วยในการวิเคราะห์ แต่อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์แบบนี้เป็นการวิเคราะห์ที่สอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริง เพราะปัจจัยต่าง ๆ มีความเกี่ยวพันซึ่งกันและกันทั้งสิ้น การนาปัจจัยที่เกี่ยวข้องทุกตัวเข้ามา
พิจารณาพร้อม ๆ กัน จึงเป็นสิ่งที่ถูกต้องกับความเป็นจริง
(7) ข้อสมมติฐานทางเศรษฐศาสตร์ (Economic assumptions)
ข้อสมมติมีบทบาทสาคัญยิ่งที่จะช่วยให้เราสามารถกาหนดแบบจาลองทางเศรษฐศาสตร์ขึ้นได้
ขณะเดียวกันข้อส มมติก็มีผลทา ให้แบบจา ลองทางเศรษฐศาสตร์ที่ได้มีลักษณะแคบลง
ในการนา ทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตร์ไปประยุกต์ใช้กับความเป็นจริงจึงจาเป็นต้องศึกษาให้รอบคอบเสียก่อนว่า ทฤษฎีนั้น ๆ มีรากฐานอยู่
บนข้อสมมติใดบ้าง เพื่อมิให้เกิดความผิดพลาด ในการอธิบายปัญหาหรือวางนโยบาย ขณะเดียวกันก็ต้องระวังมิให้
ข้อสมมติกว้างเกินไป จนไม่อาจสรุปได้ หรือแคบเกินไปจนไม่สามารถนา ไปใช้กับสภาพความเป็นจริงได้ ข้อสมมติ
ทางเศรษฐศาสตร์ที่ใช้กันทั่วไป ได้แก่
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 มนุษย์จะดาเนินการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลทางเศรษฐกิจ(Economic rationality)
ทุกๆ หน่วยเศรษฐกิจจะพยายามทาให้ตนได้รับผลสูงสุดจากเปูาหมายที่กาหนดไว้ เช่น ผู้บริโภคจะแสวงหาความพอใจ
สูงสุด ผู้ผลิตต้องการกาไรสูงสุด เป็นต้น
 สิ่งอื่นๆ นอกเหนือจากที่กาลังพิจารณาอยู่ กาหนดให้คงที่ (Ceteris paribus)
ข้อสมมตินี้เป็นข้อสมมติที่จา เป็นต่อการสรุปความสัมพันธ์ของตัวแปรที่เราต้องการศึกษาโดยเฉพาะ ทั้งนี้เพราะ
การศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจจะต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมที่ไม่สามารถควบคุมได้ จึงต้องมีการสมมติขึ้น
(8) ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
ในการศึกษาทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์สามารถแบ่งเนื้อหาการศึกษาออกได้เป็น 2 ส่วน คือ
 เศรษฐศาสตร์จุลภาค (Micro economics) เป็นการศึกษาพฤติกรรมของหน่วย
เศรษฐศาสตร์ต่าง ๆ ในระบบเศรษฐกิจ เช่น ผู้บริโภค ผู้ผลิต เจ้าของปัจจัยการผลิต ฯลฯ ทั้งในฐานะของบุคคล
หรือกลุ่มของบุคคลซึ่งมีพฤติกรรมเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคลสูงสุด หรือความพอใจสูงสุด ภายใต้
ข้อจากัดบางประการ เช่น รายได้ รสนิยม สภาพตลาด ราคาสินค้า ราคาปัจจัยการผลิต อัตราภาษี นโยบายของรัฐ
ฯลฯ ดังนั้น การศึกษาในส่วนนี้จึงเป็นการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริโภค เจ้าของ
ปัจจัยการผลิตและหน่วยธุรกิจหน่วยใดหน่วยหนึ่ง หรือบริษัทใดบริษัทหนึ่งนั่นเอง
 เศรษฐศาสตร์มหภาค (Macro economics) เป็นการศึกษาพฤติกรรมมวลรวมของ
ประเทศ หรือของระบบเศรษฐกิจทั้งระบบ เช่น รายได้ประชาชาติ ระดับราคาสินค้า การจ้างงาน ภาวะการเงิน
ของประเทศ การเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็นต้น ดังนั้น การศึกษาในส่วนนี้จึง เป็นการศึกษาพฤติกรรมส่วนรวมที่ทา
ให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจส่วนรวม เช่น ทฤษฎีการกาหนดรายได้ประชาชาติ ผลิตภัณฑ์ประชาชาติและการ
จ้างงาน ทฤษฎีอัตราดอกเบี้ย ทฤษฎีการบริโภค ทฤษฎีการลงทุน และทฤษฎีเงินเฟูอ เป็นต้น และศึกษาแนว
ทางการใช้นโยบายเศรษฐกิจเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจส่วนรวม หรือเพื่อกระตุ้นเศรษฐ กิจส่วนรวม อาจกล่าวได้ว่า
เศรษฐศาสตร์มหภาคเป็นการศึกษาถึงระบบเศรษฐกิจโดยรวม ในขณะที่เศรษฐศาสตร์จุลภาคมุ่งศึกษาที่หน่วยใด
หน่วยหนึ่งของระบบเศรษฐกิจ (สุกัญญา ตันธนวัฒน์ และคณะ, 2553)

2.2 เศรษฐศาสตร์แรงงาน
ความหมาย
เศรษฐศาสตร์แรงงานเป็นสายหนึ่งของวิชาเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาทางสังคมศาสตร์
ที่ศึกษาเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรซึ่งหาได้ยาก หรือมีอยู่อย่างจากัดเพื่อการผลิตสินค้าและบริการ และศึกษา
เกี่ยวกับการจาหน่ายจ่ายแจกสินค้าและบริการไปเพื่อสนองตอบความต้องการทางวั ตถุของมนุษย์ กล่าวอีกนัยหนึ่ง
ก็คือ เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาที่สาคัญ ๆ ทางเศรษฐกิจ 3 ปัญหา คือปัญหาอะไร อย่างไร และ
เพื่อใคร “อะไร” เป็นปัญหาเกี่ยวกับประเภท ชนิดและจานวนสินค้า และบริการที่จะทาการผลิต “อย่างไร” เป็น
ปัญหาเกี่ยวกับส่วนประกอบของปัจจัย (ที่ดิน แรงงาน ทุน และความสามารถในการจัดการ ) ที่จะใช้ในการผลิต
สินค้าและบริการแต่ละชนิด “เพื่อใคร ” เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับการแบ่งสันปันส่วนสินค้าและบริการที่ผลิตได้
เศรษฐศาสตร์แรงงานจึงเป็นศาสตร์ที่ทาการศึกษาพลังต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและดาเนินไปในตลาดแรงงานด้วยการใช้
เครื่องมือการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ เน้นหนักในเรื่องค่าจ้าง การทางาน การว่างงาน พฤติกรรมแห่ง
ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้าง ลูกจ้างและบทบาทของรัฐบาลในการคลี่คลายปัญหาทางแรงงาน เรื่องราวดังกล่าว
สามารถตรวจสอบได้ทั้งในระ ดับจุลภาคและระดับมหาภาคในระดับจุลภาค นั้น เป็นเรื่องของธุรกิจเอกชนเฉพาะ
ราย เฉพาะอาชีพ ส่วนในระดับมหภาคนั้น เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาส่วนรวมของหน่วยงานธุรกิจ และอาชีพทุก
อาชีพในภูมิภาคหรือทั่วทั้งประเทศ
7

เครื่องมือในการศึกษาวิเคราะห์
เครื่องมือในการศึกษาวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์แรงงานแต่ละชนิดล้วนมีประโยชน์ และจาเป็นต่อ
การทาความเข้าใจปัญหาแรงงานด้วยกันทั้งสิ้น ในหนังสือเล่มนี้เครื่องมือที่เรานามาใช้มีทั้งหมด 3 ชนิดด้วยกัน คือ
กลไกตลาด กลไกสถาบัน และกลไกมาร์กซิสต์
 กลไกตลาด
การวิเคราะห์ปัญหาแรงงานโดยการใช้เครื่องมือที่เป็นกลไกตลาดนั้น ความสนใจ
อันดับแรกจะอยู่ที่เรื่องของการกาหนดราคา และจะถือว่า ปรากฏการณ์อื่น ๆ เช่น กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการทางาน
เช่นกฎเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัย หลักในการพิจารณาความดีความชอบ เป็นต้น เป็นสิ่งที่กาหนดให้ หรือไม่ก็
ถือเสียว่าสิ่งเหล่านี้ ไม่มีผลต่อปัญหาที่เรากาลังศึกษา ฉะนั้นตลาดแรงงานจึงเป็น ปรากฏการณ์ร่วมของพลังอุปสงค์
และพลังอุปทานซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่แสดงออกโดยนายจ้างและปัจเจกชนผู้ขายแรงงานในตลาด
จุดตัดของเส้น
อุปสงค์ อุปทาน แรงงานจะกาหนด “ค่าจ้างดุลยภาพ” และ“ระดับการทางานดุลยภาพ ” ซึ่งถึงแม้ในโลกความ
เป็นจริงจะยังไม่เคยเกิดขึ้นเลยก็ตาม แต่การวิเคราะห์ดุลยภาพของสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์ต่อการทาความเข้าใจ
ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในตลาดแรงงาน เมื่อตลาดแรงงานสูญเสียสภาวะสมดุล ความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการปรับตัวของตลาดแรงงานจะทาให้เราเข้าใจทิศทางของการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะที่เปลี่ยนไปของ
ปัจเจกชน และพฤติกรรมอื่น ๆ ทางด้านแรงงาน
การใช้กลไกตลาดเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ปัญหาแรงงานนี้ จะต้องคานึงถึงลักษณะของ
ตลาดแต่ละตลาดด้วย ตลาดแรงงานแตกต่างกันได้ในหลายลักษณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งของการจัดระเบียบการทาง
เศรษฐกิจและสังคม การวิเคราะห์พฤติกรรมของตลาดแรงงานโดยมิได้คานึงถึงลักษณะเฉพาะของตลาดแรงงานแต่
ละประเภท ย่อมจะก่อให้เกิดความสับสนและเกิดช่องว่างหรือความบกพร่องได้เราอาจแสดงให้เห็นความแตกต่าง
ในลั กษณะของการจัดระเบียบทางเศรษฐกิจและสังคมของตลาดแรงงานต่างประเภทกันได้
โดยการจาแนก
ประเภทตลาดแรงงานออกเป็น 3 ประเภทอย่างง่ายๆ เรียกว่า “ตลาดชั่วคราว ” “ตลาดอุตสาหกรรม ”
และ “ตลาดวิชาชีพชั้นสูง ” จะเห็นว่า ตลาดแรงงานแต่ละประเภทจะมีความแตกต่างกันในหลายลัก ษณะ เช่น
ธรรมชาติของงาน การลงทุนฝึกอบรม ความสัมพันธ์กับปัจจัยทุน การเกาะยึดหน่วยงานและความคาดหวังใน
อาชีพ ความแตกต่างในเรื่องเหล่านี้ จะมีผลต่อระดับค่าจ้าง เสถียรภาพของงานที่ทา ระบบข่าวสารเกี่ยวกับโอกาส
ในการหางานทา ขอบข่ายของการโยกย้ายงาน และการเข้าออกงานกา รเข้าถึงแหล่งงาน และลักษณะอื่นๆ
แห่งพฤติกรรมในตลาดแรงงาน
 กลไกสถาบัน ตลาดแรงงานเป็นตลาดที่ห่างไกลต่อความสมบูรณ์ มีความซับซ้อน
ละเอียดอ่อนมาก มีลักษณะเฉพาะทางเศรษฐกิจและสังคมแตกต่างไปจากตลาดอื่น ๆ ทั้งนี้ เพราะเหตุผลสาคัญ
3 ประการ
ประการที่หนึ่ง แรงงานเป็นปัจจัยการผลิตที่ไม่อาจส่งมอบขายขาดให้เป็น
กรรมสิทธิ์เด็ดขาดแก่ผู้ ซื้อแรงงานได้ การขายแรงงานจึงมีลักษณะเสมือนการให้เช่าแรงงาน ซึ่งผู้เป็นเจ้าของ
แรงงาน (กรรมกร) ยังคงทรงไว้ซึ่งกรรมสิทธิ์เด็ดขาดในแรงงานของตน
ประการที่สอง กรรมกรเป็นไทแก่ตัวเอง มิใช่ทาสในตลาดแรงงาน การตัดสินใจ
ทางาน เลือกงาน เปลี่ยนงาน หรือเปลี่ยนสถานที่ทางาน จึงเป็นสิทธิส่วนตัวที่กรรมกรจะเลือกกระทาไปอย่าง
อิสระตามความเห็นชอบของตนเอง
ประการที่สาม แรงงานเป็นปัจจัยการผลิตที่ไม่สามารถแยกจากร่างกายและจิตใจ
ของมนุษย์ผู้เป็นเจ้าของแรงงาน เพราะแรงงานเป็นพลังงานทวิภาวะที่มีทั้งพลังงานภายภาพ และพลังงานจิตภาพ
ผสมผสานกันอยู่ ในการปลดแรงงานออกมาเพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิตสินค้าหรือบริการแต่ละครั้ง จาต้องอาศัย
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เงื่อนไขแห่งการกระตุ้นอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะเป็นคราวๆ ไป เงื่อนไขทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเ ดียว อาจไม่มี
ผลเพียงพอต่อการปลดปล่อยแรงงานอย่างมีคุณภาพ จาเป็นต้องอาศัยเงื่อนไขทางจิตวิทยาสังคม เงื่อนไขทาง
การเมือง และการบริหาร หลอมหล่อขึ้นเป็นกฎแห่งความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างและนายจ้างโดยเหตุนี้
การวิเคราะห์ปัญหาแรงงานด้วยกลไกตลาดแต่เพียงลาพัง จึงอาจจะไม่ได้คาตอบที่แท้จริง ขาดตกบกพร่อง
หรือครอบคลุมไม่ถึงพฤติกรรมบางอย่างในตลาดแรงงาน
ตัวอย่างเช่นเราอาจพบว่าคนงานผละจากโรงงาน
อุตสาหกรรมหนึ่งไปยังอีกโรงงานหนึ่ง ทั้ง ๆ ที่ค่าจ้างในโรงงานแห่งใหม่นั้นต่ากว่าค่าจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม
เดิม ปรากฏการณ์เช่นนี้ไม่อาจอธิบายได้ด้วยกลไกตลาด แต่จะอธิบายได้ด้วยกลไกสถาบันเมื่อเราได้พิจารณา
สภาวะการทางาน ความปลอดภัย การสุขาภิบาล ความช้าเร็วหรือรีบด่วนของงาน พฤติกรรมของผู้คุมงาน
นโยบายการบริหารงานบุคคล และลักษณะความสัมพันธ์ของนายจ้างลูกจ้างในสถานที่ทางาน เป็นต้นกลไกทาง
สถาบัน หมายถึง กฎเกณฑ์ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุมบริหารงานกระบวนการและวิธีการวางข้อกาหนด
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ เหล่านี้ ผู้ที่มีบทบาทในการวางข้อกาหนด
กฎเกณฑ์ทางสถาบันมี 3 ฝุายด้วยกัน คือ ฝุายนายจ้าง และองค์การของนายจ้าง ฝุายลูกจ้างและองค์การ
ของลูกจ้าง ฝุายรัฐบาลและองค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลในบางครั้งสถาบันฝุายต่าง ๆ เหล่านี้จะร่วมมือกัน
วางข้อกาหนดกฎเกณฑ์ต่างๆที่จะใช้ในตลาดแรงงาน แต่ในบางครั้งก็จะเกิดความขัดแย้งซึ่งกันและกันขึ้น นักธุรกิจ
หรือผู้ผลิตซึ่งเป็นฝุายนายจ้างมักจะมีความเห็นว่า ฝุายตนนั้นเหมาะสมที่จะเป็นผู้กาหนดข้อบังคับหรือข้อตกลง
เกี่ยวกับการจ้างงาน และอยากจะกระทาไปโดยปราศจากการแทรกแซงจากฝุายอื่นๆ กรรมกรและสหภาพแรงงาน
ก็มักจะมีความเชื่ออย่างฝังหัวว่า เงื่อนไขข้อตกลงตลอดจนข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการทางานนั้น ควรที่ฝุายลูกจ้าง
ซึ่งมีสหภาพแรงงานเป็นตัวแทนอันชอบธรรมเป็นผู้กาหนดขึ้น หรืออย่างน้อย ก็มีส่วนในการให้ความเห็นชอบด้วย
นักการเมืองแนวสังคมนิยมมักจะมีความเห็นโน้มเอียงไปว่ารัฐบาลในฐานะผู้พิทักษ์สวัสดิภาพของประชาชน ควร
จะเป็นผู้วางข้อกาหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่จะนามาใช้ในตลาดแรงงานอย่างไรก็ดี การยึดมั่นด้วยมิจฉาทิฐิว่า
ฝุายหนึ่งฝุายใดแต่เพียงฝุายเดียวมีอานาจอันชอบธรรมที่จะวางข้อกาหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ
ในการทางานนั้น
ดูเหมือนจะเป็นการสร้างปัญหามากกว่าการ แก้ปัญหาในเรื่องนี้ คล๊าค คาร์ และอับราฮัม ซีเกล ได้ร่วมกันเสนอ
ความเห็นว่า การวางข้อกาหนด กฎเกณฑ์ทางสถาบันนั้น อาจจัดทาได้อย่างหนึ่งอย่างใดใน 7 รูปแบบด้วยกัน คือ
แบบที่ 1: นายจ้างเป็นฝุายกาหนด อาจกาหนดในลักษณะพ่อปกครองลูก อย่างที่เป็นอยู่ในญี่ปุน
สมัยก่อนสงครามโลกครั้งที2่ หรือในลักษณะที่บังคับให้คนงานต้องพึ่งพาตนเองอย่างในอังกฤษสมัยยุคต้น ๆ ของการ
ปฏิวัติทางอุตสาหกรรม
แบบที่ 2: กรรมกรจะเป็นฝุายริเริ่มเสนอความเห็นแนะแนวทาง สหภาพแรงงานและผู้แทนฝุาย
นายจ้างจะเป็นผู้ให้ความร่วมมือ อย่างที่เป็นอยู่ในอิสราเอล
แบบที่ 3: รัฐบาลจะเป็นผู้กาหนด เช่นที่เป็นอยู่ในประเทศรัสเซีย และประเทศบริวารในประเทศ
เหล่านี้ สหภาพแรงงานจะมีฐานะเป็นเพียงหน่วยงานหนึ่ง ซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐเท่านั้น
แบบที่ 4: นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันกาหนด เช่นที่เคยเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา ก่อนที่รัฐบาลจะ
ตื่นตัวและเข้ามามีบทบาทในเรื่องนี้
แบบที่ 5: นายจ้างและรัฐบาลร่วมกันกาหนด (ภายใต้การปกครองแบบเผด็จการ) เช่น ที่เป็นอยู่
ในเยอรมันสมัยที่พรรคนาซีเรืองอานาจ และในประเทศเผด็จการละตินอเมริกา เช่น เม็กซิโก อาร์เจนตินาและ
กัวเตมาลา
แบบที่ 6: ลูกจ้างและรัฐบาลร่วมกันกาหนด เช่น ในกรณีของประเทศอังกฤษ เฉพาะในกิจการ
หรืออุตสาหกรรมที่ถูกโอนเป็นของรัฐ
แบบที่ 7: ลูกจ้าง นายจ้าง และรัฐบาลร่วมกันกาหนดเรียกว่า แบบ "ไตรภาคี" อันเป็นแบบที่ใช้
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อยู่ในประเทศสวีเดน สหรัฐอเมริกา และประเทศต่าง ๆ ในเครือจักรภพอังกฤษ และเป็นแบบที่องค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศรับรองและใช้เป็นหลักสากลสาหรับประเทศสมาชิกขององค์การ
 กลไกมาร์กซิสต์“กลไกมาร์กซิสต์” เป็นเครื่องมือของระบบการวิเคราะห์ที่แตกต่าไปง
จากระบบการวิเคราะห์โดยกลไกตลาดและกลไกสถาบันโดยสิ้นเชิง แม้คาร์ล มาร์กซ์ จะสนใจปัญหาเศรษฐกิจ
แต่หลักในการวิเคราะห์ของ คาร์ล มาร์กซ์ กลับเน้นเฉพาะวิถีทางสถาบันเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปโดยอานาจทาง
การเมืองที่เกิดจากการต่อสู้ทางชนชั้นหลัก 2 ชนชั้น คือ ชนชั้นนายทุนผู้ครอบครองปัจจัยทุนและอานาจจากการ
เป็นเจ้าของปัจจัยทุน กับกรรมกรซึ่งเป็นชนชั้นผู้ขายแรงงานในตลาดแรงงานเครื่องมือซึ่งเรียกว่า “กลไกมาร์ก
ซิสต์” มี 3 อย่าง คือ 1) ทฤษฎีมูลค่าแรงงานซึ่งพัฒนาไปเป็นทฤษฎีมูลค่าส่วนเกิน 2) ความขัดแย้งกันเองภายใน
ระบบทุนนิยม 3) ลักษณะอันปราศจากการต่อสู้ขัดแย้งทางชนชั้นของสังคมคอมมิวนิสต์ที่คาร์ล มาร์กซ์ เสนอมา
เป็นทางเลือก
“กลไกมาร์กซิสต์ ” เป็นเครื่องมือของระบบการวิเคราะห์ที่แตกต่างไปจากระบบ
การวิเคราะห์โดยกลไกตลาดและกลไกสถาบันโดยสิ้นเชิง แม้คาร์ล มาร์กซ์ จะสนใจปัญหาเศรษฐกิจ แต่หลักในการ
วิเคราะห์ของ คาร์ล มาร์กซ์ กลับเน้นเฉพาะวิถีทางสถาบันเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปโดยอานาจทางการเมืองที่เกิด
จากการต่ อสู้ทางชนชั้นหลัก 2 ชนชั้น คือ ชนชั้นนายทุนผู้ครอบครองปัจจัยทุนและอานาจจากการเป็นเจ้าของ
ปัจจัยทุน กับกรรมกรซึ่งเป็นชนชั้นผู้ขายแรงงาน
อุปสงค์แรงงาน (Demand for Labor) อุปสงค์สาหรับแรงงานแตกต่างไปจากอุปสงค์สาหรับ
สินค้าโดยทั่วไป กล่าวคือ ถ้าเป็นอุปสงค์สาหรับสินค้าจะเกิดขึ้นเนื่องมาจากความต้องการบริโภคสินค้าชนิดนั้น
โดยตรง แต่ในกรณีของอุปสงค์สาหรับแรงงานไม่ได้ เกิดจากการที่ผู้ผลิตต้องการบริโภคแรงงานโดยตรง การที่
ผู้ผลิตมีอุปสงค์แรงงานสืบเนื่องมาจาก เกิดการเปลี่ยนแปลงในอุปสงค์สาหรับสินค้าที่ผู้ ผลิตผลิตขึ้นมาได้ เช่น
หากสินค้าเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้นผู้ผลิตก็จะขยายปริมาณการผลิตโดยที่จะต้องจ้างแรงงานเพิ่มมากขึ้น
ในทางกลับกันหากสินค้าขายไม่ออกหรือไม่เป็นที่ต้องการของตลาดผู้ผลิตก็จะลดปริมาณการผลิตลงและจะต้องลด
ปริมาณการจ้างแรงงานลง นั่นคือ อุปสงค์สาหรับแรงงานมีลักษณะเป็น อุปสงค์สืบเนื่อง (derived demand)
ในขณะเดียวกันอุปสงค์สาหรับแรงงานก็ยังมีลักษณะเป็น อุปสงค์ร่วม (jointly demand) เพราะว่าในการผลิต
ผู้ผลิตจะต้องใช้ปัจจัยการผลิตร่วมกันหลายชนิด เช่น เครื่องจักร ที่ดิน และอื่นๆ
ในที่นี้จะพิจารณาอุปสงค์แรงงานออกเป็น 3 กรณี คือ
1) อุปสงค์สาหรับแรงงานของหน่วยผลิต กรณีแรงงานเป็นปัจจัยแปรผันเพียงปัจจัยเดียว
อุปสงค์สาหรับแรงงาน หมายถึง จานวนหรือปริมาณแรงงานที่ผู้ซื้อหรือหน่วยผลิตเสนอซื้อหรือจ้างแรงงาน ณ
อัตราค่าจ้างระดับต่าง ๆ เช่นเดียวกับอุปสงค์สาหรับสินค้า ถ้าราคาถูกผู้ซื้อก็จะเสนอซื้อเป็นจานวนหรือปริมาณมาก
ถ้าราคาแพงก็จะเสนอซื้อเป็นปริมาณที่น้อยลง สาหรับแรงงานนั้น ราคาของแรงงานก็คือค่าจ้างหรือเงินเดือน
ถ้าค่าจ้างหรือเงินเดือนถูก หน่วยผลิตสินค้าหรือบริการก็จะเสนอซื้อแรงงานเป็นจานวนมาก ในทางตรงข้ามถ้าแพง
ก็จะเสนอซื้อเป็นจานวนที่น้อยลง จานวนแรงงานที่หน่วยผลิตเสนอซื้อ จึงแปรผันอย่างผกผันกับอัตราค่าจ้างหรือ
เงินเดือน เพื่อความสะดวกในการใช้ต่อไปนี้จะใช้คาว่า “ค่าจ้าง” แทนคาว่า “ค่าจ้างหรือเงินเดือน ” และคาว่า
ค่าจ้างในที่นี้จะหมายถึ ง ค่าแรงที่หน่วยผลิตจ่ายให้แก่แรงงานจริง (actual pay) บวกกับผลประโยชน์อื่นใด
(fringe benefits) ที่แรงงานได้รับจากนายจ้างหรือหน่วยผลิต เช่น ค่าเช่าบ้านที่นายจ้างจ่ายหรือจัดหาสถานที่อยู่
ให้ เป็นต้น ในตอนนี้จะไม่รวมต้นทุนต่าง ๆ ที่นายจ้างต้องจ่าย เช่น ต้นทุนในการเสาะแสวงหา หรือรับคนงานหรือ
พนักงาน ต้นทุนในการฝึกอบรม (hiring and training costs)
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2) อุปสงค์สาหรับแรงงานของหน่วยผลิต กรณีมีการใช้ปัจจัยแปรผันหลายชนิด ที่แล้วมาเรา
สมมติว่าแรงงานเป็นปัจจัยการผลิตมีเพียง 2 ปัจจัย ในการวิเคราะห์ในตอนนี้ เรายังยึดตามข้อสมมติที่กล่าว
มาแล้วข้างต้นทุกประการ คือผู้ผลิตหวังกาไรสูงสุด สินค้าขายในตลาดแข่งขัน ตลาดแรงงานเป็นตลาดแข่งขัน
และค่าจ้างหมายถึง ค่าแรงที่จ่ายจริงรวมกับผลประโยชน์อื่นใดที่แรงงานได้รับ (fringe benefits) หน่วยผลิตใช้
ปัจจัยสองชนิดคือ แรงงานและทุน ปัจจัยแต่ละชนิดมีคุณภาพเหมือนกันทุกประการ
3) อุปสงค์สาหรับแรงงานของตลาด ดังที่ได้กล่าวแล้ว หน่วยผลิตทาการผลิตสินค้าและขายใน
ตลาดที่มีการแข่งขัน และในตลาดนี้ มีผู้ผลิตสินค้าชนิดเดียวกันจานวนมากมาย ผู้ผลิตแต่ละรายต่างก็มีการจ้าง
แรงงาน ณ ระดับอัตราค่าจ้างระดับหนึ่ง และ ณ ระดับราคาสินค้านั้นระดับหนึ่ง หน่วยผลิตต่าง ๆ ก็จะมีการจ้าง
แรงงานระดับหนึ่งถ้าเราจะพิจารณาอุปสงค์สาหรับแรงงานของตลาดก็หมายความว่า เราจะต้องพิจารณาการจ้าง
แรงงานของหน่วยผลิตทั้งหมดที่ผลิตสินค้าอย่างเดียวกัน ณ ระดับอัตรา ค่าจ้างต่าง ๆ ในท้องตลาด หรือที่ตลาด
กาหนดให้
อุปทานของแรงงาน (Supply of Labor)
นิยามกาลังแรงงาน แรงงาน (labor) เป็นปัจจัยการผลิตชนิดหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจาก
ปัจจัยการผลิตประเภทอื่น ๆ เช่น ที่ดิน และทุน เพราะแรงงานมีความรู้สึกนึกคิด มีชีวิตจิตใจ ดังนั้นเมื่อมีระเบียบ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการทางาน ซึ่งได้แก่ สภาพของการทางาน วิธีการทางาน ชั่วโมงการทางาน จะมีผลกระทบต่อการ
ทางาน หรือมีผลต่อการผลิตเป็นอันมาก ตลอดจนศีลธรรมและวัฒนธรรมต่างๆ ก็มีผลต่อการทางานมาก
เช่นเดียวกัน งานชนิดเดียวกันถ้าขนบธรรมเนียมประเพณีแ ตกต่างกันจะทาให้ผลผลิตที่ได้รับต่างกันด้วย
นอกจากนี้แรงงานยังเป็นผู้กาหนดกิจกรรมต่างๆ ในทางเศรษฐกิจอีกด้วยจะเห็นได้จากการที่ปัจจัยการผลิต
ประเภทอื่น เช่น ที่ดินและทุน ล้วนมีเจ้าของทั้งสิ้นแต่แรงงานเป็นเจ้าของตัวแรงงานเอง ดังนั้นจึงมีสิทธิตัดสินใจว่า
จะทางานหรือจะพักผ่อน หรือจะศึกษาต่อเพื่อให้ได้รายได้สูงขึ้นในอนาคต เป็นต้น
การที่จะวัดจานวนทรัพยากรแรงงานที่มีอยู่ในระบบเศรษฐกิจนั้นก็เช่นเดียวกับการวัดจานวน
ทรัพยากรอื่น ๆ ในระบบเศรษฐกิจ กล่าวคือ เราจะวัดจากจานวนทรัพยากรที่เรามีอยู่และนามาใช้ได้เท่านั้น เช่น
ถ้าอยากทราบปริมาณแร่ดีบุกในประเทศไทย ก็จะคิดจากปริมาณดีบุกที่เราผลิตได้หรือคาดว่าจะผลิตได้ในปีหนึ่ง ๆ
จะไม่นับรวมถึงดีบุกที่อยู่ใต้ท้องทะเลที่ยังไม่ได้ขุดและปริมาณดีบุกจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้ เพราะอาจจะมีการ
ค้นพบแหล่งดีบุกใหม่ ๆ และถ้าคาดว่ากาไรจากการขุดแ ร่ดีบุกยังมีอยู่ก็จะมีการเสาะแสวงหาแหล่งใหม่เพิ่มขึ้นไป
เรื่อย ๆ นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับคุณภาพของแร่ดีบุกที่ขุดได้ด้วย ถ้าคุณภาพของแร่ดีบุกเลวลง ทาให้ถลุงได้น้อย
ต้นทุนสูง อาจทาให้ไม่มีการขุดเพิ่ม ในทานองเดียวกัน เมื่อพิจารณาทางด้านแรงงานเราจะไม่นับจานวนประ ชากร
ทั้งหมดที่เรามีอยู่ในประเทศ แต่จะนับเฉพาะแรงงานที่มีความสามารถและตั้งใจที่จะทางานเท่านั้น เรียกว่า กาลัง
แรงงาน ทั้งนี้เพราะบุคคลบางคนอาจเลือกที่จะไม่ทางานในตลาดแรงงาน เนื่องจากรายได้ไม่สูงพอที่จะทางาน
จึงอยู่กับบ้านทางานบ้านเป็นแม่บ้าน หรืออาจเลือกที่ จะศึกษาต่อเพื่อให้มีรายได้สูงขึ้นในอนาคต หรือบุคคลบาง
คนไม่สามารถทางานได้เพราะชราภาพ เจ็บปุวยเรื้อรังหรือพิการทางร่ายกายหรือจิตใจ เป็นต้น ดังนั้น การให้คา
นิยามของกาลังแรงงานจึงมีความสาคัญมากในการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์แรงงาน
ปัจจัยที่กาหนดปริมาณแรงงาน การเพิ่มขึ้นของกาลังแรงงานอาจจะเนื่องจากประชากรเพิ่มขึ้น หรือจาก
การที่ผู้ที่ไม่อยู่ในกาลังแรงงานหรือผู้ที่อยู่นอกกาลังแรงงานตัดสินใจเข้ามาอยู่ในกาลังแรงงาน
เช่น แม่บ้าน
นักเรียนนักศึกษาเข้ามาอยู่ในกาลังแรงงานมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ปริมาณแรงงานนั้นจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ
สิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้คือ
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1) ฐานประชากร (population base) อัตราการเพิ่มของประชากรจะเป็นตัวกาหนดปริมาณ
ของแรงงานได้อย่างคร่าว ๆ กล่าวคือ ถ้าอัตราการเพิ่มของประชากรเพิ่มขึ้นปริมาณของคนที่จะทางานก็ควรจะ
มากขึ้น ถ้าอัตราการเพิ่มของประชากรต่า ปริมาณของคนที่จะเข้ามาทางานจะน้อยลง แต่ก็อาจมีข้อยกเว้นว่า
อัตราการเพิ่มของประชากร อาจจะไม่เป็นสัดส่วนเดียวกับอัตราการเพิ่มของกาลังแรงงานเนื่องจากยังมีช่วงเวลาที่
ต่างกันระหว่างการเกิดจนถึงวัยทางาน ตัวอย่างเช่น ผู้ที่อยู่ในกาลังแรงงานซึ่งในประเทศไทยถือเอาผู้ ที่อายุเกิน 15
ปีขึ้นไป แต่อัตราการตายของเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี อาจทาให้ปริมาณแรงงานไม่สัมพันธ์กับอัตราการเกิดได้
2) อัตราการเข้ามาในกาลังแรงงาน (labor population rate) ได้แก่ สัดส่วนของประชากร
ที่ตัดสินใจที่จะทางาน ในบางครั้งถึงแม้ว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรจะคงที่ แต่กาลังแรงงานอาจจะเพิ่มขึ้น
หรือลดลงก็ได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมต่าง ๆ ถ้าอัตราการเข้ามาในกาลังแรงงานเปลี่ยนแปลงไป
ตัวอย่าง เช่น การที่สตรีนิยมทางานมากขึ้น ทาให้กาลังแรงงานสูงขึ้นหรือการที่ เด็กเข้าสู่ระบบโรงเรียนมากขึ้น
จะทาให้อัตราการเข้ามาในกาลังแรงงานลดลง เพราะนักเรียน นักศึกษา ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน หรือการที่นายจ้าง
หรือรัฐบาลกาหนดอายุเกษียณให้เร็วขึ้น สมมติจาก 60 ปี เป็น 55 ปีจะทาให้อัตราการเข้ามาในกาลังแรงงาน
ลดลงเช่นเดียวกัน ดังนั้น อัตราการเข้ามาในกาลังแรงงาน จึงเป็นปัจจัยสาคัญในการกาหนดกาลังแรงงาน
3) ชั่วโมงการทางาน (hours of work) จะเป็นตัวกาหนดปริมาณหรืออุปทานของแรงงานด้วย
ในบางครั้งปริมาณของแรงงาน อาจวัดได้จากชั่วโมงทางาน ซึ่งจะมากหรือน้อยย่อมขึ้นอยู่กับจานวนกาลังแรงงาน
และชั่วโมงทางานในหนึ่งสัปดาห์ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในชั่วโมงการทางาน เช่นจากสัปดาห์ละ 50 ชั่วโมง เป็น
สัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง จะทาให้ปริมาณแรงงานที่วัดจากชั่วโมงการทางานลดน้อยลง ซึ่งชั่วโมงการทางานนี้อาจ
ขึ้นอยู่กับอุปสงค์ของแรงงานหรือจากกฎหมายและการต่อรองของลูกจ้ าง ตัวอย่างเช่น ในภาวะเศรษฐกิจตกต่า
มีคนว่างงานมาก รัฐบาลจึงประกาศให้ลดชั่วโมงการทางานลง เพื่อให้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น หรือเมื่อเกิดเงินเฟูอ
ซึ่งเกิดจากสินค้าและบริการไม่เพียงพอ อาจมีการประกาศให้เพิ่มชั่วโมงการทางาน เพื่อเพิ่มผลผลิต เป็นต้น
4) คุณภาพของแรงงาน (labor force quality) นอกจากปริมาณของแรงงานวัดจากจานวน
ของกาลังแรงงานซึ่งวัดเป็นจานวนแรงงานหรือชั่วโมงการทางานแล้ว คุณภาพของแรงงานก็มีความสาคัญมาก
เนื่องจากกาลังแรงงานที่มีอยู่มีคุณภาพแตกต่างกัน ย่อมมีประสิทธิภาพในการทางานแตกต่างกัน เช่น จานวนของ
กาลังแรงงาน มีตั้งแต่นายแพทย์ ผู้จัดการบริษัท นักวิจัยทางเคมี ช่างเครื่องยนต์ ช่างปูกระเบื้อง โบกปูน ไปจนถึง
คนงานไร้ฝีมือ เมื่อเวลาผ่านไปปรากฏว่าจานวนแรงงานที่มีฝีมือ เช่น ผู้จัดการ งานวิชาชีพ นายช่างเทคนิค
มีจานวนเพิ่มขึ้น และแรงงานไร้ฝีมือมีอั ตราลดลง ทาให้คุณภาพโดยเฉลี่ยของแรงงาน หรือจานวนชั่วโมงการ
ทางานได้เพิ่มขึ้น คุณภาพของแรงงานที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุจาก การศึกษา การฝึกอบรม และประสบการณ์ในการ
ทางาน
5) ความตั้งใจในการทางาน (work intensity) ปริมาณของแรงงานอาจวัดได้จากความตั้งใจ
ในการทางาน เนื่องจากแรงงานที่มีความตั้งใจในการทางานสูงย่อมทางานมีประสิทธิภาพมากกว่าแรงงานที่มีความ
ตั้งใจในการทางานต่าหรือไม่มีความตั้งใจในการทางาน ดังนั้นถ้ามีการควบคุมการปฏิบัติงานที่ดี หรือมีการ
ปรับปรุงสภาพการทางาน ตลอดจนขวัญและกาลังใจของแรงงาน จะทาให้แรงงานมีความตั้ งใจในการทางาน
เพิ่มขึ้น ซึ่งทาให้เปรียบเสมือนปริมาณแรงงานเพิ่มขึ้นในทางตรงข้ามถ้าความตั้งใจในการทางานต่าลงไม่ว่าด้วยเหตุ
ใดก็ตาม จะทาให้ปริมาณแรงงานลดน้อยลงปริมาณแรงงาน หรืออุปทานของแรงงานนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งต่าง ๆ ดังที่ได้
กล่าวมาแล้วข้างต้นดังนั้น การวัดปริมาณแรงงานหรืออุปทานของแรงงาน จึงสามารถวัดได้จากประชากรและ
อัตราการเข้ามาในกาลังแรงงาน ชั่วโมงการทางาน คุณภาพของแรงงาน และความตั้งใจในการทางานแต่การวัด
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การวัดอัตราการเข้ามาในกาลังแรงงาน อัตราการเข้ามาในกาลังแรงงาน (labor force participation
rate) หมายถึง อัตราร้อยละของผู้เข้าร่วมในกาลังแรงงานเมื่อเทียบกับจานวนของประชากร ซึ่งอาจจะแยกตาม
อายุ หรือตามเพศสถานภาพของการทางานก็ได้ เมื่อกาหนดให้ประชากรอายุ 153 ปีขึ้นไปอยู่ในกาลังแรงงาน เรา
อาจคานวณหาอัตราการเข้าสู่กาลังแรงงานได้จากสูตรดังต่อไปนี้ คือ
ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
อัตราการเข้ามาในกาลังแรงงานทั้งหมด =
x 100
ประชากรอายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป

ตลาดแรงงาน (Labor Market) ตลาดแรงงาน คือ แหล่งที่นายจ้างและคนงานจะพบกันได้ เพื่อจะได้
ตกลงทาสัญญาเข้าทางานโดยนายจ้างได้รับบริการจากคนงาน และคนงานได้รับค่าจ้างเป็นผลตอบแทนจากการ
ขายแรงงาน ถ้ามองในแง่วิชาการ ตลาดแรงงาน ก็คือ แหล่งที่ก่อให้เกิดอุปสงค์และอุปทานของแรงงานนั่นเอง
ซึ่งทางด้านอุปสงค์ของแรงงานคือ ฝุายนายจ้างผู้ต้องการจ้างแรงงาน และทางด้านอุปทานของแรงงานก็คือฝุาย
ลูกจ้างหรือคนงานที่ต้ องการเสนอขายแรงงานหรือหางานทา ดังนั้นแหล่งที่เป็นตลาดแรงงาน ได้แก่สานักงาน
จัดหางาน แหล่งที่มีคนว่างงาน และแหล่งที่มีงานว่าง เช่น โรงงาน บริษัทต่าง ๆ เป็นต้นลักษณะของตลาดแรงงาน
แตกต่างจากตลาดสินค้าและบริการอื่น ๆ คือ
1) ปัจจัยอื่น ๆ ที่กาหนดเรื่องการทางาน แรงงานไม่ใช่จะตกลงแลกเปลี่ยนซื้อขายแรงงานด้วย
ราคา (ค่าจ้าง) สูงอย่างเดียวเหมือนกับตลาดสินค้าและบริการ เพราะแรงงานเป็นสิ่งที่มีชีวิตจิตใจแรงงานเมื่อบาง
คนชอบทางานใกล้บ้าน สะดวกสบาย ถึงแม้ว่าจะได้รับค่าจ้างต่าก็ตาม แต่บางคนอาจจะเสนอขายไ ด้ค่าจ้างสูง
ดังนั้นค่าจ้างในแรงงานอย่างเดียวกันจึงอาจมีได้หลายระดับ
2) อัตราค่าจ้างในตลาดแรงงานไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยเหมือนราคาสินค้าโดยทั่วไป กล่าวคืออัตรา
ค่าจ้างแรงงานที่ไม่มีสหภาพแรงงาน นายจ้างมักจะกาหนดอัตราค่าจ้างไว้แน่นอนคงที่เพราะถ้าอัตราค่าจ้าง
เปลี่ยนแปลงเร็วเกินไปย่อมไม่เป็นผลดีแก่นายจ้างในด้านต้นทุนการผลิตและลูกจ้างจะรู้สึกว่าภาวะการทางานของ
เขาไม่มีเสถียรภาพ ทาให้เกิดปัญหาแรงงานย้ายเข้าออกจากงาน (problem of labor turnover)
3) การเคลื่อนย้ายแรงงาน (lack of mobility) เนื่องจากอัตราค่าจ้างแรงงานในตลาดแ รงงานมี
หลายระดับไม่แน่นอนตายตัวเหมือนราคาสินค้าและบริการต่าง ๆ แรงงานที่มีความรู้ความสามารถอย่างเดียวกัน
นายจ้างต่างคนอาจให้ค่าจ้างต่างกันได้ และถึงแม้ว่านายจ้างผู้ซึ่งให้ค่าจ้างแก่ลูกจ้างสูงนั้นก็ไม่อาจทาให้ลูกจ้างราย
อื่นเคลื่อนย้ายไปทางานกับนายจ้างคนนั้นเสมอไป เพราะลักษณะของงานอาจไม่มั่นคง หรือไม่มีตาแหน่งงานว่างพอ
เป็นต้น
จะเห็นได้ว่า ตลาดแรงงานเป็นตลาดที่มีความสมบูรณ์น้อยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับตลาดชนิดอื่น ๆ
ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ เปลี่ยนแปลง ตลาดแรงงานมักปรับตัวได้ช้ากว่าตลาดอื่น ๆ เช่นเมื่อค่าจ้างสูงขึ้น
การเสนอขายแรงงานอาจไม่เพิ่มขึ้นทันที และในบางครั้งอาจลดลง เพราะแรงงานอาจพอใจพักผ่อนเพิ่มขึ้นได้
ซึ่งผิดกับตลาดสินค้าและบริการถ้าระดับราคาสินค้าสูงขึ้นในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการผลิตไม่เปลี่ยนแปลง จานวน
สินค้าที่เสนอขายก็จะเพิ่มขึ้นค่อนข้างแน่นอน
ประเภทของตลาดแรงงาน ตลาดแรงงานอาจจาแนกประเภทได้หลายแบบ เช่น
1) จาแนกตามเขตภูมิศาสตร์หรือการปกครอง เช่น ตลาดแรงงานในประเทศไทยอาจแบ่งเป็น
ตลาดแรงงานภาคกลาง ตลาดแรงงานภาคใต้ ตลาดแรงงานภาคเหนือและตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หรืออาจแบ่งระหว่างประเทศ เช่น ในยุโรป ในเขตตลาดร่วมที่ยอมให้คนงานข้ามไปทางานระหว่างประเทศได้
การจาแนกตามเขตภูมิศาสตร์หรือการปกครองเพื่อประโยชน์ในการแบ่งเขตการจัดหางานทาและการจัดทา
ข่าวสารเกี่ยวกับตลาดแรงงาน
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2) จาแนกตามอาชีพ คือการแบ่งแรงงานโดยการถือเอาอาชีพของตนเป็นเกณฑ์ เช่น
ตลาดแรงงานของช่างก่อสร้าง ตลาดแรงงานเสมียนพนักงาน ตลาดแรงงานของวิศวกร เป็นต้น เพื่อให้ง่ายแก่ผู้ที่
หางานทา จาเป็นต้องบอกอาชีพ ซึ่งนายจ้างมักจะระบุอาชีพพร้อมกับคุ ณสมบัติเพื่อแรงงานจะใช้ประกอบการ
ตัดสินใจในการทางาน เพราะการมีความรู้อย่างหนึ่งไปทางานอีกอย่างหนึ่ง แรงงานอาจไม่ยอมทางานก็ได้ ดังนั้น
จึงมีผู้คิดแยกประเภทอาชีพไว้ เช่น องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้จัดกลุ่มอาชีพมาตรฐาน (International
Standard Classification of Occupation) เพื่อประเทศสมาชิกจะได้ถือตามและนามาจัดทาในประเทศของตน
3) จาแนกตามอุตสาหกรรม (industry) โดยแยกตามประเภทของอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรม
ทอผ้า อุตสาหกรรมรถยนต์ เป็นต้น
4) จาแนกตามระเบียบการว่าจ้างแรงงาน แยกได้เป็น ตลาดแรงงานของรัฐและตลาดแรงงาน
ของธุรกิจเอกชน ตลาดแรงงานของรัฐบาล ได้แก่แรงงานที่เข้าไปทางานให้แก่ทางราชการ ซึ่งแรงงานเหล่านี้
เรียกว่า เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง แรงงานเหล่านี้เข้าไปทางานโดยผ่านระเบียบกฎข้อบังคับตามที่กฎหมายกาหนดไว้
แน่ชัด ส่วนตลาดแรงงานธุรกิจเอกชน ได้แก่ แรงงานที่เข้าไปทางานในภาคเอกชน ซึ่งสัญญาว่าจ้างไม่ได้มี กฎเกณฑ์
แน่นอนตายตัวขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเป็นรายๆ ไป และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ
่
หน้าที่ของตลาดแรงงาน คือ การทาให้แรงงานกับตาแหน่งงานว่างมีความสอดคล้องกันซึ่งความจริงแล้ว
แรงงานกับตาแหน่งงานว่างไม่อาจสอดคล้องกันได้โดยง่าย การหางานทาของคนงานและหาคนมาบรรจุเข้าทางาน
เป็นเรื่องที่ซับซ้อน ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากการขาดข่าวสารเกี่ยวกับตลาดแรงงาน หรือแรงงานมีคุณสมบัติไม่
เหมาะสมกับตาแหน่งงานที่ว่างอยู่ เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการพัฒนากาลังคนให้มีคุณภาพดีขึ้น และปรับปรุง
ทางด้านข่าวสารเกี่ ยวกับตลาดแรงงาน ซึ่งจะทาให้แรงงานกับตาแหน่งว่างมีความสอดคล้องกันได้ดีขึ้น มาตรการ
ต่อไปนี้อาจเป็นสิ่งเหมาะสม คือ
1) ในด้านข่าวสารเกี่ยวกับตลาดแรงงาน รัฐบาลควรจัดตั้งสานักงานจัดหางานเพิ่มขึ้นอีกเพื่อที่จะ
เป็นแหล่งกลางให้นายจ้างและผู้ที่หางานทาได้มาพบกัน ทาให้เกิดการจ้างงาน โดยวิธีที่ให้บุคคลว่างงานไปติดต่อ
สมัครงานที่สานักงานจัดหางาน และฝุายนายจ้างเมื่อต้องการคนงานอาจใช้วิธีติดประกาศรับสมัครงานไว้ที่
สานักงานจัดหางานด้วย และสานักงานจัดหางานก็ควรจัดทาข่าวสารเกี่ยวกับตลาดแรงงานออกเผยแพร่อีกด้วย
เช่น การจัดวันนั ดพบแรงงานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นอกจากสานักงานจัดหางานแล้ว แรงงานยังอาจได้
ข่าวสารเกี่ยวกับตลาดแรงงานจากหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์และญาติมิตรคนรู้จักกัน ที่มาของข่าวสารเหล่านี้จัด
ว่าเป็นระบบข่าวสารของเอกชน
2) ในด้านการพัฒนากาลังคนให้มีคุณภาพดีขึ้น อาจทาได้โดยการให้การศึกษาในโรงเรียนและ
การฝึกอบรม หรือฝึกอาชีพ ซึ่งการศึกษาในโรงเรียนใช้เวลานาน แต่การฝึกอบรมหรือฝึกอาชีพเป็นการฝึกระยะสั้น
3) การฝึกอาชีพ (vocational training) เป็นการฝึกอบรมงานฝีมือให้แก่แรงงานเพื่อเตรียมตัว
เข้าทางานจะได้มีฝีมือและความสามารถเพิ่มขึ้น จะได้ค่าจ้างสูงขึ้น ตลอดจนเพื่อก้าวไปรับตาแหน่งที่สูงขึ้น แต่เป็น
การฝึกงานระยะสั้นเพียง 3 เดือน ถึง 1 ปี
การเคลื่อนย้ายแรงงาน (Worker Mobility) การเคลื่อนย้ายแรงงาน คือ การขาดแคลนแรงงานใน
ท้องถิ่นหนึ่งในเวลาเดียวกันก็มีแรงงานส่วนเกินในอีกท้องถิ่นหนึ่ง ก็จะทาให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานเพื่อไม่ให้
เกิดคนว่างงาน และการขาดแคลนแรงงานเกิดขึ้นการเคลื่อนย้ายแรงงาน อาจแยกออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ
คือ การเคลื่อนย้า ยแรงงาน ภายในประเทศแ ละการเคลื่อนย้า ยแรงงานไปต่างประเทศ นอกจากนี้ ถ้ามอง
วัตถุประสงค์ของการเคลื่อนย้ายแรงงานแล้ว อาจจาแนกเป็น 2 ประเภทได้ดังนี้ คือ

14

1) การย้ายแรงงานโดยไม่สมัครใจ (involuntary mobility) เป็นการย้ายงานโดยไม่สมัครใจ
เนื่องจากงานที่ทาอยู่แล้วหมดสัญญา หรือถูกไล่ออกเนื่องจากประพฤติตนไม่ดี หรือถูกสั่งย้ายไปทางานที่ตนไม่
พอใจเป็นต้น
2) การย้ายงานโดยสมัครใจ (voluntary mobility) เป็นการย้ายงานที่คนงานพอใจ ซึ่งอาจ
เป็นงานใหม่ ที่เขาคิดว่าดีขึ้น ซึ่งจะแยกเป็น (1) การย้ายแบบ vertical คือการย้ายไปทางแนวดิ่ง โดยการให้เลื่อน
ตาแหน่งสูงขึ้นเช่น จากเสมียน เป็นหัวหน้าแผนก จากหัวหน้าแผนก เป็นหัวหน้ากอง เป็นต้น (2) การย้ายแบบ
horizontal คือการย้ายในแนวราบ อาจจะเป็นการย้ายจากท้องถิ่นหนึ่งไปยังอีกท้องถิ่นหนึ่ง หรือย้ายจากบริษัท
หนึ่งไปทางานอีกบริษัทหนึ่ง หรือย้ายจากอาชีพหนึ่งไปทางานอีกอาชีพหนึ่ง เป็นต้น
จะเห็นได้ว่าแรงงานที่ไม่มีฝีมือย้ายได้ง่ายที่สุด เพราะมีงานให้เลือกหลายชนิดและคนงานที่มี
อายุน้อยจะเป็นพวกที่สามารถโยกย้ายได้ง่ายที่สุด (โดยอาศัยหลักการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนพิจารณา)
อุปสรรคในการเคลื่อนย้ายแรงงาน เนื่องจากแรงงานเป็นสิ่งที่มีชีวิต การเคลื่อนย้ายแรงงานจึง
ลาบากเพราะ
1) การย้ายต้องเสียค่าขนย้ายสูง เพราะในการขนย้ายนั้นจะต้องเสียค่าขนย้าย และค่า
พาหนะสาหรับคนงานและครอบครัว
2) ลักษณะของคนไทยเป็นคนรักถิ่นฐาน การขนย้ายมองในแง่ของจิตใจว่า ถ้าหากย้ายไปที่
อื่นแล้ว สิ่งแวดล้อมนั้นจะเป็นอย่างไร อาจจะเกิดความว้าเหว่คิดถึงบ้านเดิม และหาทางย้ายกลับก็ได้ เพื่อไม่ให้
เกิดปัญหาทางด้านจิตใจมาก คนงานจึงอพยพไปทั้งครอบครัว และบางทียังชวนเพื่อนฝูงไปด้วย
3) คนงานมักจะเลือกทางานที่ตนชอบ ชอบงานที่สบาย ๆ มากกว่างานหนักหรืองานสกปรก
วิธีแก้ไขอุปสรรคในการเคลื่อนย้ายแรงงาน เพื่อที่จะให้การเคลื่อนย้ายแรงงานกระทาได้
สะดวก ควรจะดาเนินการดังต่อไปนี้
1) การจ่ายค่าขนย้ายให้ลูกจ้างก่อน เนื่องจากค่าขนย้ายสูง ในกรณีที่คนงานไม่ค่อยมีเงิน
ก็อาจจะให้องค์การกุศล หรือให้นายจ้างออกให้ก่อน แล้วหักค่าจ้างส่งให้แต่วิธีนี้ก็อาจทาให้เกิดปัญหาที่ว่า
ถ้าคนงานนั้นเกิดทางานไม่นานจะทาอย่างไร
2) การจัดทาข่าวสารเกี่ยวกับตลาดแรงงาน เพื่อที่จะทาให้คนงานได้ทราบถึงลักษณะ
ของงานอย่างชัดเจน ในแง่ของนายจ้างก็มีโอกาสหาคนงานได้เร็วขึ้น
การเคลื่อนย้ายแรงงานภายในประเทศของไทย หมายถึง การที่แรงงานเคลื่อนย้ายแรงงาน
จากจังหวัดหนึ่งไปอีกจังหวัดหนึ่ง หรือจากอาชีพหนึ่งไปทางานอีกอาชีพหนึ่ง หรือการเลื่อนตาแหน่งสูงขึ้น ซึ่งเป็น
การเคลื่อนย้ายที่เกิดขึ้นภายในประเทศ ซึ่งการเคลื่อนย้ายประเภทนี้ไม่ค่อยมีความยุ่งยาก และสาเหตุของการ
เคลื่อนย้ายแรงงานภายในประเทศของไทย ได้แก่ สาเหตุทางด้านเศรษฐกิจสังคมและครอบครัว
การเคลื่อนย้ายแรงงานไปต่างประเทศของไทย คือ การเคลื่อนย้ายจากประเทศหนึ่งไป
ทางานอีก ประเทศหนึ่ง การเคลื่อนย้ายแรงงานป ระเภทนี้ทาได้ลาบากกว่าประเภทแรก อย่างน้อยที่สุดก็ต้องมี
หนังสือเดินทาง การนอกจากนี้ ยังถูกกีดกันจากประเทศที่จะย้ายไปทางาน เพราะเกรงว่าจะไปแย่งอาชีพของคน
ในประเทศ ดังนั้น จึงกาหนดโควตาคนเข้าเมืองขึ้น และสาเหตุของการเคลื่อนย้ายของแรงงานระหว่างประเทศ
จากประเทศ หนึ่งไปสู่อีกประเทศหนึ่งนั้น อาจเป็นได้เนื่องจากมีปัจจัยผลักดันจากประเทศที่แรงงานเคลื่อนย้าย
ออกหรือมีปัจจัยดึงดูดจากประเทศที่แรงงานเคลื่อนย้ายเข้า ซึ่งปัจจัยทั้ง 2 ด้าน นี้พอจะสรุปเป็นหัวข้อได้
ดังต่อไปนี้
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(1) อัตราของการว่างงานสูง (unemployment) และการทางานต่าระดับ (under
unemployment) การว่างงานหรือการทางานต่าระดับในประเทศใดนั้น ย่อมแสดงถึงว่าในประเทศนั้นมีแรงงาน
เกินความเป็นจริงไปได้ที่จะจ้างทางานภายในประเทศเป็นจานวนมาก ผลก็คือแรงงานส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถหางาน
ทาได้จะต้องกลายเป็นผู้ว่างงาน และแรงงานอีกบางส่วนก็ทางานไม่เต็มขีดความสามารถ ทาให้เป็นการใช้กาลังคน
อย่างไม่มีประสิทธิภาพ
(2) ระดับค่าจ้างและเงินเดือนที่ต่าเมื่อเทียบกับต่างประเทศ ในอาชีพที่แรงงานมี
ความคล่องตัวในการเคลื่อนย้ายสูง คือมีโอกาสที่จะเข้าไปทางานในอาชีพเดียวกันในต่างประเทศได้เป็นอย่างดี ถ้า
หากแรงงานกลุ่มนั้นได้รับค่าจ้างหรือเงินเดือนต่ากว่าแรงงานอาชีพเดียวกันในต่างประเทศมาก
ก็มีแนวโน้มที่
แรงงานเหล่านี้จะเคลื่อนย้ายออกเพื่อแสวงหารายได้ที่สูงกว่า
(3) การขาดสิ่ งจูงใจสาหรับความก้าวหน้าในอาชีพ แรงงานที่มองไม่เห็นโอกาส
ความก้าวหน้าในอาชีพเท่าที่ควร โดยเฉพาะแรงงานที่มีความรู้ความชานาญระดับสูงนั้น ย่อมเกิดความรู้สึก
อยากจะเคลื่อนย้ายไปทางานในต่างประเทศที่โอกาสดังกล่าวมีมากกว่าถ้าหากสามารถเคลื่อนย้ายได้โดยเสรี
ตัวอย่างของการขาดสิ่งจูงใจสาหรับความก้าวหน้าในอาชีพได้แก่ การขาดแหล่งค้นคว้าวิจัยเพื่อให้มีความรู้ทันสมัย
อยู่เสมอ หรือระบบการพิจารณาคัดเลือกเข้าทางานและการเลื่อนตาแหน่งไม่เหมาะสม เพราะพิจารณาตามพรรค
พวกหรือญาติพี่น้องมิใช่ตามความสามารถ เป็นต้น
(4) นโยบายกาลังคนที่ไม่เหมาะสม ในประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศกาลังพัฒนา
อาจไม่มี แผนพัฒนากาลังคนหรือมีการวางแผนที่ไม่เหมาะสม ทาให้กาลังคนบางประเภทมีมากเกินไปไม่สมดุลกับ
กาลังคนบางประเภทที่มีน้อยเกินไปไม่เพียงพอกับความต้องการ นอกจากนั้นกาลังคนบางประเภทอาจได้รับการ
ฝึกฝนอบรมในทางที่ไม่ตรงกับความต้องการ หรือไม่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของประเทศ จึงไม่อาจใช้
กาลังคนส่วนนี้ให้เกิดประโยชน์ได้ ในระดับของการพัฒนาที่เป็นอยู่ด้วย ตัวอย่างเช่น การที่แพทย์ได้รับการอบรม
จากประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งมีโรงพยาบาลที่มีเครื่องมือเครื่องใช้ทันสมัย แต่เมื่อกลับมาแล้วต้องทางานในประเทศ
กาลังพัฒนาที่ขาดแคลนเครื่องมือการแพทย์ เป็นต้น
(5) ปัจจัยทางสังคมและการเมือง ในประเทศต่าง ๆ นั้นแรงงานอาจมีความต้องการ
จะอพยพไปนอกประเทศ เนื่องจากความไม่พอใจสภาพสังคมหรือการเมืองในประเทศก็ได้ เช่น การที่การเมืองมีแต่
ความวุ่นวายหรือกดขี่ มีการกีดกันในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา วรรณะ หรือความคิดเห็นทางการเมือง เป็นต้น
ผลของการเคลื่อนย้ายแรงงาน การแสดงผลจากการเคลื่อนย้ายแรงงานอาจสามารถกล่าวได้เพียง 3 ด้าน
คือผลทางด้านเศรษฐกิจ ผลทางด้านสังคม และผลที่มีต่อแรงงาน
การว่างงาน (Unemployment)
การจาแนกประเภทการว่างงานจะช่วยให้เกิดความเข้าใจถึงสาเหตุของการว่างงานและผลกระทบของการ
ว่างงานต่อรายได้และความเป็นอยู่ของคนในสังคม นอกจากนั้นถ้าหากเราสามารถระบุประเภทการว่างงานได้
ย่อมสามารถหามาตรการที่เหมาะสมมาแก้ไขปัญหาการว่างงานนั้น ๆ ได้
1) การว่างงานตามข้อบกพร่องในตลาดแรงงานแยกสาเหตุของการว่างงานออกเป็น2 ด้านดังต่อไปนี้
การว่างงานเพราะอุปสงค์มวลรวมมีไม่เพียงพอ (deficient demand unemployment)ซึ่งอาจ
จาแนกย่อยได้อีก 2 ประเภท ตามระยะเวลา คือ ระยะสั้น และระยะยาว การว่างงานในระยะสั้นเรียกว่าการ
ว่างงานอันเป็นผลจากวั ฏจักรทางเศรษฐกิจ (cyclical unemployment) ในระยะยาวถ้าอุปสงค์มวลรวมยังคง
น้อยกว่าอุปทานมวลรวมจะเกิดการว่างงานอันเนื่องมาจากอัตราความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไม่เพียงพอ
(growth-gap unemployment) การว่างงานทั้งสองประเภทนี้เป็นแนวคิดของนายจอร์หน เมย์นาร์ด เคนส์
(J.M Keynes) สาเหตุที่เกิดการว่างงานประเภทนี้คือ อุปสงค์มวลรวมมีไม่เพียงพอที่จะก่อให้เกิดงานจานวนมาก
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พอที่จะจ้างแรงงานทั้งหมด กล่าวคือ ณ อัตราค่าจ้างตัวเงินในขณะนั้นจา นวนผู้ว่างงานมากกว่าจานวนตาแหน่ง
งานว่าง
การว่างงานอันเกิดจากความบกพร่องของกลไกการทางานของตลาดแรงงาน
ซึ่งสามารถ
จาแนกตามระยะเวลาได้ดังต่อไปนี้ ประเภทแรก การว่างงานเพราะความฝืดของกลไกตลาดแรงงาน (frictional
unemployment) เกิดจากการที่นายจ้างและลูกจ้างไม่มีข้อมู ลเกี่ยวกับตลาดแรงงานพอเพียง ทั้งๆที่มีตาแหน่ง
งานว่างอยู่ในท้องที่แห่งหนึ่ง ซึ่งมีคนงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและต้องการทางาน ณ อัตราค่าจ้างที่เป็นอยู่
แต่คนงานบางคนกลับหางานทาไม่ได้ ประเภทที่สอง คือ การว่างงานเพราะโครงสร้างเศรษฐกิจ (structural
unemployment) เกิดขึ้นเพราะงานที่มีอยู่ในท้องที่หนึ่งอาจไม่สอดคล้องกับคุณสมบัติของคนงานในท้องถิ่น
ทาให้นายจ้างไม่อาจบรรจุคนงานลงในบางตาแหน่งได้ สาเหตุสาคัญมักจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
การผลิต ทาให้แรงงานฝีมือบางประเภทใช้ประโยชน์ไม่ ได้ในตลาดแรงงาน หรือาจเกิดจากประเทศขยายการรับ
นักศึกษาในบางสาขาวิชามากเกินไปในระยะเวลาอันสั้น ทาให้ผู้สาเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาเหล่านั้นไม่อาจหา
งานได้การว่างงาน ประเภทที่สาม คือ การว่างงานตามฤดูกาล (seasonal unemployment) เกิดขึ้นเพราะ
กิจกรรมบางอย่างถูกกาหนดโดยอิทธิพลของสภาพภูมิอากาศ เช่น การก่อสร้าง การเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร
2) การว่างงานตามการตัดสินใจของคนงาน แนวคิดเบื้องหลังคือ คนงานจะเป็นผู้ว่างงาน
โดยสมัครใจ (voluntary unemployment) ถ้าเขาเคยได้รับข้อเสนอให้ทางานที่เขามีคุณสมบัติเหมาะ ณ อัตรา
ค่าจ้างที่เป็นอยู่ในตลาด แต่เขาปฏิเสธงานดังกล่าว เพราะเชื่อว่าถ้าใช้เวลาหางานต่อไปจะได้งานที่ดีกว่าเดิม
การว่างงานเพื่อแสวงหางาน (search unemployment) นี้จัดได้ว่าเป็นการว่างงานฝืดนั่นเองส่วนการว่างงานแบบ
ไม่สมัครใจ (involuntary unemployment) เกิดขึ้ นเพราะคนงานคนหนึ่งมีความเต็มใจที่จะทางานซึ่งเขามี
คุณสมบัติเหมาะสม ณ อัตราค่าจ้างที่เป็นอยู่ในตลาดหรือต่ากว่านั้น แต่ปรากฏว่าเขาหางานนั้นไม่ได้ การว่างงาน
ประเภทนี้ก็คือการว่างงานเพราะอุปสงค์มวลรวมไม่เพียงพอนั่นเองส่วนการว่างงานเพราะโครงสร้างนั้นบางส่วน
อาจถือเป็นการว่างงานโดยไม่สมัครใจ เนื่องจากฝีมือและคุณสมบัติของเขาไม่เหมาะสมกับความต้องการ หรืออาจ
เกิดจากงานที่เหมาะสมกับคน ๆ นั้นอยู่ในท้องที่อื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ถ้าคนงานมีข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน คนงานคนนั้นอาจยอมลดอัตราค่าจ้างที่คนยินดีทางานลง และหันไปทางานที่ให้ค่าจ้างต่าลง ในกรณี
นี้การว่างงานอาจเป็นไปโดยสมัครใจจนกว่าเขาจะได้งานทา (ธเนศ ศรีวิชัยลาพันธ์, 2558)

2.3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ
2.3.1 ความหมายของสถิติ สถิติ (Statistics) อาจพิจารณาได้ 2 ความหมาย คือ
• สถิติ หมายถึง ตัวเลขที่ใช้บรรยายเหตุการณ์ หรือข้อเท็จจริง (facts) ของเรื่องต่างๆ
ทีต่ ้องการศึกษา เช่น สถิติจานวนผู้ปุวย สถิติจานวนคนเกิด สถิติจานวนคนตาย เป็นต้น
• สถิติ หมายถึง ศาสตร์หรือวิชาที่ว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล การแปล
ความหมายข้อ มูล และการนาเสนอข้อมูล ซึ่งในทางปฏิบัตินั้น สถิติ หมายถึงการวาง แผนการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนาผลการวิเคราะห์ที่ได้มาประกอบการตัดสินใจ ซึ่งสถิติในความหมายนี้มักเรียกว่า
สถิติศาสตร์ (Statistics)
2.3.2 ประโยชน์ของสถิติ ปัจจุบันสถิติได้เข้ามามีบทบาทต่อการบริหารงานของทั้งภาครัฐและ
เอกชนในส่วนของการก่อให้เกิดข้อมูลและสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจ โดยได้มีการนาสถิติไป ประยุกต์ใช้
ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
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 ด้านการวางแผนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
รัฐบาลได้จัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม โดยอาศัยข้อมูลสถิติ เช่น สถิติประชากร สถิติแรงงาน สถิติการศึกษา สถิติรายได้ -รายจ่ายครัวเรือน
เป็นต้น
 ด้านธุรกิจ ย่อมจะต้องมีการวางแผนทางด้านธุรกิจทั้งระยะสั้น ระยะปานกลาง และ
ระยะยาว ซึ่งจะต้องอาศัยทั้งข้อมูลสถิติที่มีอยู่ และข้อมูลที่เกิดจากการใช้สถิติในการพยากรณ์ เช่น ข้อมูลต้นทุน
ยอดขาย ราคาขาย ความต้องการสินค้า แนวโน้มทางการตลาด เป็นต้น
 ด้านอุตสาหกรรม ซึ่งจะเน้นไปในด้านการผลิต ก็มีการนาข้อมูลสถิติมาใช้ในการวาง
แผนการผลิต เช่น ข้อมูลวัตถุดิบ กาลังแรงงาน เป็นต้น นอกจากนี้ในปัจจุบันยังมีการแข่งขันทางด้านคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้น สถิติจึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพกระบวนการ และผลิตภัณฑ์
 ด้านการเกษตรกรรม วัตถุประสงค์หลักทางด้านการเกษตรก็คือ การเพิ่มผลผลิต
ซึง่ จะต้องอาศัยข้อมูลสถิติในส่วนต่าง ๆ เช่น ข้อมูลปริมาณน้าฝน สภาพภูมิอากาศ สภาพดิน เทคนิคการผลิต
ขนาดพื้นที่ เป็นต้น
 ด้านอื่น ๆ ในปัจจุบันสถิติได้เข้าไปมีบทบาทในเกือบทุกด้านในรูปของการวิจัย เช่น
ด้านการแพทย์ ในส่วนของการวิจัยยารักษาโรค การวิจัยวิธีการรักษา ด้านการศึกษาในส่วนของการวิจัยเกี่ยวกับ
การเรียนการสอน เป็นต้น
2.3.3 ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ
 ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริง (fact) หรือรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งทีต้่ องการ
ศึกษา ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปตัวเลข เช่น คะแนน ส่วนสูง น้าหนัก ระยะทาง หรืออาจจะอยู่ในรูปคุณลักษณะ เช่น
เพศ สถานภาพ อาชีพ ศาสนา เชื้อชาติ เป็นต้น
 สารสนเทศหรือข่าวสาร(Information) หมายถึง ผลลัพธ์จากการนาเอาข้อมูลทีสั่ งเกต
และบันทึกไว้มาทาการจัดการข้อมูล ประมวลผล เชื่อมโยงความสัมพันธ์ และแปลความหมาย แล้วเลือกนาเสนอ
ขึ้นเป็นสารสนเทศหรือข้อความรู้เพื่อใช้เป็นพื้นฐานสาหรับตัดสินใจปฏิบัติการต่างๆ
2.3.4 ประเภทของข้อมูล
 แบ่งตามลักษณะของข้อมูลแบ่งได้ 2 ประเภทคือ
1) ข้อมูลเชิงปริมาณ
(Quantitative data) เป็นข้อมูลที่วัดค่าได้ จึงมักแสดงเป็นตัวเลข ที่แสดงถึงปริมาณ โดยแบ่งได้ 2 แบบ คือ
ข้อมูลแบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete data) คือค่าที่เป็นจา นวนเต็ม หรือจานวนนับ เช่น จานวนรถยนต์ใน
กรุงเทพมหานคร จานวน บุตรในครอบครัว เป็นต้น และข้อมูลแบบต่อเนื่อง (Continuous data) หมายถึง
ข้อมูลที่มีค่าอยู่ ในช่วงกาหนด มักเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับการชั่ง ตวง วัด เช่น อายุ น้าหนัก ส่วนสูง อายุการใช้งาน
ของหลอดไฟ เป็นต้น
2) ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative data) เป็นข้อมูลที่วัดค่าไม่ได้ จึงแสดงใน
รูปคุณลักษณะหรือคุณสมบัติ เช่น เพศ กลุ่มเลือด ศาสนา เป็นต้น
 แบ่งตามแหล่งที่มาของข้อมูลแบ่งได้ 2 ประเภทคือ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data)
เป็นข้อมูลที่ผู้ใช้หรือหน่วยงานที่ใช้ข้อมูล เป็นผู้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลเอง ซึ่งวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลอาจใช้
วิธีการสัมภาษณ์ การทดลอง หรือการสังเกตการณ์ ข้อมูลปฐมภูมิเป็นข้อมูลที่มีรายละเอียดตรงตามที่ผู้ใช้ต้องการ
แต่มักจะเสียเวลาในการจัดหาและมีค่าใช้จ่ายสูง และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นข้อมูลที่ผู้ใช้หรือ
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หน่วยงานที่ใช้ ข้อมูลไม่ได้เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลเอง แต่มีผู้อื่นหรือ หน่วยงานอื่นๆ ทาการเก็บรวบรวมไว้แล้ว
เช่น จากรายงาน ที่พิมพ์แล้ว หรือยังไม่ได้พิมพ์ของ หน่วยงานของรัฐบาล สมาคม บริษัท สานักงานวิจัย นักวิจัย
วารสาร หนังสือพิมพ์ เป็นต้น การนาเอาข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นการประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย แต่ในบางครั้ง
ข้อมูลอาจจะไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ หรือมีรายละเอียดไม่เพียงพอที่จะนา ไปวิเคราะห์ นอกจากนี้ใน
บางครั้ง ข้อมูลนั้นอาจมีความผิดพลาดและผู้ใช้มักจะไม่ทราบข้อผิดพลาดดังกล่าว ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการ
สรุปผล ดังนั้น ผู้ที่จะนาข้อมูลทุติยภูมิมาใช้ควรร ะมัดระวังและตรวจสอบคุณภาพข้อมูลก่อนที่จะนาไปวิเคราะห์
แต่จะได้ข้อมูลจากการคัดลอก (วนิดา เลิศพัฒนานนท์, 2554)

2.4 ปัจจัยการเลือกเทคนิคการพยากรณ์
ปัจจัยหลักที่สามารถแยกแยะเทคนิคการพยากรณ์ที่แตกต่างกันออกไปมี 6 ปัจจัย คือ
1. ช่วงเวลา

2. รูปแบบของข้อมูล

3. ชนิดของตัวแบบ

4. ค่าใช้จ่าย

5. ความถูกต้องแม่ยา

6. การประยุกต์

1. ช่วงเวลา มีความสัมพันธ์กับวิธีการพยากรณ์ ที่แตกต่างกัน ลักษณะแรกเป็นการกระจาย
ช่วงเวลาไปสู่อนาคต โดยช่วงเวลายาวนาน การพยากรณ์จะอาศัยเทคนิคการพยากรณ์เชิงคุณภาพ ขณะที่
เทคนิคการพยากรณ์ เชิงปริมาณจะเหมาะสมกับช่วงระยะเวลาปานกลางและระยะสั้น ลักษณะสาคัญประการที่
สองของช่วงเวลา คือ จานวนคาบที่การพยากรณ์ เทคนิคการพยากรณ์บางเทคนิคจะเหมาะสมสาหรับช่วงเวลา
เดียวหรือสองช่วงเวลาหรือมากกว่านั้น แต่เทคนิคอื่นๆ อีกหลายเทคนิคสามารถใช้ประโยชน์กับหลายคาบใน
อนาคต เช่น ทุก 5 ปี และทุกปี มักใช้พยากรณ์ในระยะยาว , ทุกไตรมาส และทุกเดือน มักใช้พยากรณ์ในระยะ
ปานกลาง , ทุกสัปดาห์ และทุกวัน มักใช้พยากรณ์ในระยะสั้น , ทุกชั่วโมง และทุกนาที มักใช้พยากรณ์สาหรับ
สถานการณ์ฉุกเฉิน
2. รูปแบบของข้อมูล ปกติรูปแบบของข้อมูลมี 4 รูปแบบ คือ รูปแบบแนวนอน (horizontal),
รูปแบบแนวโน้ม (trend), รูปแบบฤดูกาล (seasonal) และรูปแบบวัฏฏะ (cyclical)
ก. รูปแบบแนวนอน ปรากฏเมื่อไม่มีแนวโน้มในข้อมูล
(รูปแบบแนวนอนนี้ในทางสถิติ
หมายถึงรูปแบบคงที่หรือ stationary pattern) ลักษณะรูปแบบที่ปรากฏข้อมูลอนุกรมเวลาที่อยู่เหนือค่าเฉลี่ย
จานวนเท่าๆกัน

รูปที่ 1.1 แสดงข้อมูลรูปแบบแนวนอนหรือรูปแบบคงที่
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ข. รูปแบบฤดูกาล เกิดขึ้นเมื่ออนุกรม ขึ้นๆ ลงๆ เป็นไปตามปัจจัยฤดูกาล แต่ละฤดูกาลอาจจะ
เป็น หนึ่งเดือน หรือสามเดือน (4 ฤดูเวลาในหนึ่งปี) แต่อาจจะเป็นวันในหนึ่งสัปดาห์ หรือ เป็นวันในหนึ่งเดือน

รูปที่ 1.2 แสดงข้อมูลรูปแบบฤดูกาล
ค. รูปแบบวัฏฏะ คล้ายกับรูปแบบฤดูกาลแต่ความยาวของ 1 วัฏฏะ มีความยาวกว่าหนึ่งปี
อนุกรมหลายๆ อนุกรม เช่น จานวนการเริ่มโครงการที่อยู่อาศัย , ราคาโลหะ , รายได้ประชาชาติ (GNP) และ
ยอดขายของหลายๆ บริษัท จะประกอบด้วยรูปแบบวัฏฏะ รูป 1.3 แสดงข้อมูลรูปแบบวัฏฏะ ซึ่งเป็นรูปแบบที่ยาก
ที่สุดที่จะทานายค่าออกมา เพราะมันไม่เกิดเหตุการณ์ซ้าๆ ณ ช่วงเวลาที่คงที่

1.3 แสดงข้อมูลรูปแบบวัฏฏะ
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ง. รูปแบบแนวโน้ม ปกติจะปรากฏเมื่อมีการเพิ่มขึ้น หรือ ลดลงของค่าตัวแปร เมื่อเวลา
เปลี่ยนแปลงไป ยอดขายของหลายๆ บริษัท, รายได้ประชาชาติ, ราคาสินค้าในสต๊อกและหลายๆ ธุรกิจอื่น ตัวชี้ วัด
ด้านเศรษฐกิจตามรูปแบบแนวโน้ม ซึ่งแสดงให้เห็นในรูป 1.4 ถึงการเคลื่อนไหวเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไป

1.4 แสดงข้อมูลรูปแบบแนวโน้ม
ช่วงเวลาสาหรับวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมที่สุด หนึ่งในทางเลือกที่มีประโยชน์ที่สุด สาหรับ
จับคู่การพยากรณ์เฉพาะให้เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยเทคนิคการพยากรณ์ที่เหมาะสมที่สุด คือ การกาหนด
ช่วงเวลา การพยากรณ์และการวางแ ผนที่แตกต่างกันต้องการระยะเวลาที่แตกต่างกัน ซึ่งเราจะแบ่งช่วงเวลา
ออกเป็น 4 ช่วงเวลา คือ ระยะฉับพลัน ระยะสั้น ระยะปานกลางและระยะยาวนาน แต่ละ ช่วงเวลาจะกาหนด
จานวนเดือน หรือจานวนปีที่แน่นอน แต่ต้องให้สอดคล้องกับความแตกต่างของการพยากรณ์และข้อมูล
1) ระยะฉับพลัน (immediate term) มีระยะเวลาน้อยกว่า 1 เดือน การพยากรณ์ในช่วงนี้จะมี
กิจกรรมส่ งเสริมที่มีความเกี่ยวข้องกับเป็ นหมายการดาเนินการ ดังนั้น การพยากรณ์ในระยะฉับพลันจานวน
เหตุการณ์ที่ต้องตัดสินใจจานวนมากจะหมายถึง การทานายใน เรื่องที่ซ้าซากจากเหตุผลดังกล่ าวการพยากรณ์
ในช่วงระยะฉับพลันจึงเป็นเรื่องที่ต้องกระทาบ่อยๆ โดยไมมีพิธีรีตอง แต่เป็นหลักการที่กาหนดไว้อย่างมีนัย
วิธีการพยากรณ์ที่นามาใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ช่วงระยะฉับพลันที่สุด ประกอบด้วย
วิธี ค่าเฉลี่ย (mean) หรือใช้วิธีของ naive เทคนิคทาให้ เรียบ (smoothing techniques), อนุกรมเวลา
(decomposition techniques บางครั้งใช้ time series) และเทคนิคควบคุม (control techniques) ทุกเทคนิค
ยกเว้นเทคนิคทาให้เรียบต้องการข้อมูลในอดีตเพื่อการพยากรณ์จานวนมาก ดังนั้น จึงเสียค่าใช้จ่ายสูงกว่า ในทาง
ปฏิบัติจึงใช้เท คนิคทาให้เรียบเป็นวิธีที่เหมาะสมมากที่สุด สิ่งนี้เป็นจริงที่สุดเมื่อแต่ละเรื่องที่ต้องการพยากรณ์มี
จานวนมาก แต่ถ้าเรื่องที่ต้องพยากรณ์มีจานวนน้อยความถูกต้องย่อมเพิ่มขึ้นค่าพยากรณ์ใกล้เคียงค่าจริงมากขึ้น
การได้ประโยชน์จากเทคนิคอนุกรมเวลา หรือเทคนิคควบคุมมีโอกาสได้รับการพิจารณานาไปใช้
กระบวนการหนึ่ง ที่มีทางเป็นไปได้ของการใช้เทคนิคอนุกรมเวลา และเทคนิคควบคุมสาหรับ
สถานการณ์ช่วงระยะฉับพลัน คือ การรวบรวมวิธีทั้งสองเข้าด้วยกัน หนึ่งในสองวิธีพยากรณ์สามารถเตรียมการ
รวบรวมระยะเวลาไว้ด้วยกัน (ช่วงเวลา 1 เดือน)
วิธีการพยากรณ์อนุกรมเวลามีประโยชน์มาก สาหรับช่วงระยะฉับพลัน เพราะมีชนิดของข้อมูล
เพียงชนิดเดียวที่มีค่าสาหรับใช้ในการพยากรณ์ (ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ไม่สามารถเก็บรวบรวมและ
รายงานบ่อยครั้งได้ ) อย่างไรก็ตามมี ข้อยกเว้นเกิดขึ้นได้ในกรณี ที่เมื่อตัวแปรภายใน (เช่น ได้รับใบสั่งซื้อ หรือสิ่ง
รองรับ เป็นต้น) ได้ใช้เป็นเครื่องชี้นาที่จะพยากรณ์ตัวแปรอื่นๆ (เช่น ระดับสินค้าคงคลัง เป็นต้น) คล้ายกับว่ามีทาง
21

เป็นไปได้ ที่อาจจะใช้ตัวแ ปรอิสระบางตัวเป็นพื้นฐานที่จะเตรี ยมการพยากรณ์ของตัวแปรตาม ของตัวแปรตาม
ในช่วงระยะฉับพลัน แต่วิธีการส่วนใหญ่ที่ยึดถือตัวแบบแสดงสาเหตุเป็นวิธีที่แพงที่จะนาไปประยุกต์ใช้
จากวิธีการพยากรณ์เชิงเทคโนโลยี หรือการพยากรณ์เชิงคุณภาพมีความไม่เหมาะสมเกือบ
ทั้งหมดสาหรับสถานการณ์ช่วงระยะฉับพลัน
2. ระยะสั้น (short term) มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 เดือน การพยากรณ์แบบนี้จะรวมรูปแบบ
บางรูปแบบของรายการซึ่งอาจจะสร้างเป็นรายเดือน หรือบางส่วนของหลักการ และปกติจะเกี่ยวพันถึงการ
พยากรณ์ของระดับความต้องการซึ่งความต้องการนี้จะแปลโดยผู้บริหารสู่การตัดสินในที่เกี่ยวข้องถึงข้อผูกมัดของ
มนุษย์ , วัตถุดิบและแหล่งเครื่องจักรกล เพราะช่วงการพยากรณ์ที่ยาวนานกว่านี้จะรวมถึงระยะสั้นด้วย
นักวางแผนจะควบคุมเหตุการณ์มากขึ้น ซึ่งเกี่ยวกับการเตรียมการพยากรณ์ของเขาดังนั้นในหลายๆ กรณี
อาจจะตัดสินใจพยายามตัดแปลงผลลัพธ์ ที่คาดคะเนไว้อีกครั้งหนึ่ง เมื่อเข้าเห็นค่าพยากรณ์ครั้งแรก แทนที่เขาจะ
ปล่อยให้ดาเนินการไปตามธรรมชาติ
ในกรณีการพยากรณ์ระยะฉับพลัน, ระยะสั้น ปัจจัยแนวโน้มจะไม่สาคัญไม่มีผลกระทบต่อการ
พยากรณ์ ขณะที่ปัจจัยวัฏฏะและปัจจัยฤดูกาล อาจมีผลวิกฤติจากสถานการณ์นี้ต่อ การพยากรณ์ที่ได้ ดังนั้น
เทคนิคการพยากรณ์ชนิดไดที่ใช้บ่อยมากที่ สุด ในระยะสั้นซึ่งสามารถแยกส่วนและทานายปัจจัยฤดูกาลพร้อมทั้ง
ปัจจัยวัฏฏะได้ สถานการณ์ช่วงระยะสั้น อาจจะใช้เทคนิคอนุกรมเวลา
(decomposition) เทคนิคควบคุม
(smoothing techniques) เทคนิคทาให้เรียบของวินเตอร์ (Winter’s smoothing) หรือการถดถอยเชิงพหุ
(multiple regression) เป็นวิธีที่เหมาะสมและได้รับประโยช น์มากกว่า ขณะที่วิธีทาให้เรียบแบบง่าย (simple
smoothing techniques) ไม่มีความเหมาะสมสาหรับช่วงเวลานี้ เนื่องจากกระยะเวลาที่ยาวนานกว่าการ
พยากรณ์ช่วงระยะสั้น จึงมีความถูกต้องน้อยกว่าการพยากรณ์ช่วงระยะฉับพลัน อย่างไรก็
ตาม ระยะเวลาที่ยาวกว่า จึง
สามารถใช้ตัวแบบแสดงเหตุผล เมื่อมีข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์จากรายเดือนหรือรายสามเดือน
เมื่อช่วงระยะฉับพลันใช้เทคนิคการพยากรณ์เชิงปริมาณมีความเหมาะสมมากที่สุด แต่มีบาง
สถานการณ์ที่สามารถใช้เทคนิคการพยากรณ์เชิงเทคโนโลยีสิ่งเหล่านี้รวมถึงการพยากรณ์บางสิ่ง เช่น มูลค่าของเงิน ,
อัตราดอกเบี้ยหลายอัตราและสภาพภูมิอากาศ (สุมิตรา เรืองพีระกุล, 2540)

2.5 เทคนิคการพยากรณ์เชิงปริมาณ
เทคนิคการพยากรณ์เชิงปริมาณสามารถแบ่งเป็นประเภ
ทใหญ่ๆ 2 ประเภท คือ
ประเภทที่ 1 ค่าพยากรณ์ อาศัยข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีตเป็นพื้นฐานปัจจัยสาคัญ โดยมิได้อาศัยปัจจัย
อื่นๆ ดังนั้น ข้อมูลที่ใช้ในการพยากรณ์อาจจะใช้จานวนน้อยได้ แต่ข้อสาคัญอยู่ที่การเลือกเทคนิควิธีการพยากรณ์
การตัดสินใจเลือกใช้วิธี ให้เหมาะสมกับส ถานการณ์ปัญหาจะมีความสาคัญมากกว่า เทคนิควิธีการพยากรณ์
ประเภทนี้มี Naïve,Smoothing techniques, Time series, Box-Jenkins, Adaptive Filtering เป็นต้น
ประเภทที่ 2 ค่าพยาก รณ์ได้ถูกกาหนดขึ้นโดยความสัมพันธ์บางลักษณะกับข้อมูลที่จะพยากรณ์
การพยากรณ์วิธีนี้จึงต้องอาศัยข้อมูลของสิ่งอื่นๆ ที่อาจจะมากระทบต่อสิ่งที่จะพยากรณ์ แต่ก็ยังต้องใช้ข้อมูลใน
อดีตมาช่วยในการพยากรณ์ด้วย เทคนิคที่ใช้มีการวิเคราะห์การถดถอย (Regression analysis), การพยากรณ์เชิง
เศรษฐมิติ (Econometric forecasting)
เทคนิควิธีการพย ากรณ์แบบต่างๆ จะเหมาะสมกับสถา นการณ์ในการพยากรณ์ สามารถเลือก
วิธีการพยากรณ์ได้ โดยแต่ละวิธีมีรายละเอียดการคานวณและความเหมาะสมที่จะเลือกใช้ดังต่อไปนี้
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2.5.1 วิธีของ Naïve
วิธีวิเคราะห์อนุกรมเวลาที่ง่ายที่สุดคือ NF I (Naïve forecasting I) วิธีนี้ เป็นการนาค่า
ข้อมูลจริง เมื่อเวลาเป็น ปัจจุบันที่สุด ใช้เป็นค่าพยากรณ์ในช่วงเวลาถัดไป ดังนั้น ความต้องการของสินค้าสาหรับ
สัปดาห์ถัดไปจะถูกทานายจากยอดขายของสัปดาห์นี้ ซึ่งหมายความว่า เราให้น้าหนัก 1.0 สาหรับยอดขายใน
สัปดาห์นี้ และให้น้าหนัก 0.0 สาหรับยอดขายในสัป ดาห์ก่อนหน้านี้ ถ้าข้อมูลอนุกรมเวลาจานวนมากที่พยากรณ์
แสดงรูปแบบปัจจัยฤดูกาล วิธีที่เหมาะสมที่สุดที่ควรนามาใช้ คือ Naïve II วิธีนี้ใช้ค่าข้อมูลที่ปัจจุบันที่สุดเป็นฐาน
สาหรับการพยากรณ์ แต่ได้กาจัดปัจจัยฤดูกาลของข้อมูลปัจจุบันนั้น จากนั้นนาค่าข้อมูลที่ปราศจาก ปัจจัยฤดูกาล
มาปรับใหม่แล้วใช้เป็นค่าพยากรณ์ต่อไป
สิ่งสาคัญในการประยุกต์วิธี Naïve เพื่อไปใช้ในการพยากรณ์ คือ ความถูกต้องแม่นยา
เป็น พื้นฐานเปรียบเทียนกับทางเลือกอื่น มันไม่ธรรมดาที่ค้นพบวิธี Naïve วิธีหนึ่งที่จะให้ความถูกต้องเพียงพอ
สาหรับสถานการณ์แน่นอน มันอาจจะเป็นกรณีที่เสียค่าใช้จ่ายแพงกว่าแต่ไม่ให้ราคาถูกต้องเพียงพอที่จะนาไป
ประยุกต์ใช้
2.5.2 วิธีเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving average)
เมื่อช่วงการพยากรณ์สั้นกว่าการสุ่มค่าข้อมูลมา เช่น วิธี Naïve เป็นทางเลือกหนึ่ง
อีกทางเลือกหนึ่งที่จะลดอิทธิพลจากการสุ่มบนค่าพยากรณ์ที่แตกต่างกัน คือ การหาค่าเฉลี่ยของค่าข้อมูลในอดีต
จานวนมาก วิธีเฉลี่ยเคลื่อนที่จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายในการลดอิทธิพลที่เกิดจากการสุ่ม วิธีการ คือ ให้หาค่าเฉลี่ย
ของค่าข้อมูล N ค่าชุดแรกในอดีต จากนั้นตัดค่าข้อมูลค่ าแรกที่เก็บรวบรวมมาออกแล้วนาค่าข้อมูลที่ N+1 เข้ามา
หาค่าเฉลี่ย กระทาเช่นนี้เรื่อยไป วิธีการเฉลี่ยเคลื่ อนที่เหมาะสาหรับใช้ในการพยากรณ์ ช่วงระยะสั้น และค่าของ
ข้อมูลต้องไม่เปลี่ยนแปลงมาก เช่น
F t 1 = 1/ Nxt  xt 1  ... xt n1
เมือ่ F t 1

x

t 1

N

เป็นค่าพยากรณ์ในวาระที่ t+1

x
x

t

เป็นค่าข้อมูล ณ วาระ t-1
t  N 1
เป็นจานวนข้อมูลที่ต้องการทาการเฉลี่ยหรือจานวนเวลา

เป็นค่าข้อมูล ณ วาระ t
เป็นค่าข้อมูล ณ วาระ t-N+1

2.5.3 เทคนิคทาให้เรียบของเอกซ์โปเนนเซียล (Exponential Smoothing)
วิธีก ารพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาจะเหมือนกับวิธีการเฉลี่ยเคลื่อนที่ แต่ไม่ใช้ตัวถ่วง
น้าหนักที่คงที่สาหรับข้อมูลปัจจุบัน โดยจะให้ตัวถ่วงน้าหนักสาหรับข้อมูลปัจจุบัน ที่เพิ่งได้รับเข้ามามากกว่าข้อมูล
เก่าหรือข้อมูลในอดีต แนวความคิดที่ให้น้าหนักมากกว่า สาหรับข้อมูลข่าว สารที่ปัจจุบันกว่านี้เป็นหยั่งรู้อย่างมาก
อันหนึ่ง สาหรับผู้บริหาร และทาให้มีความหมายบนการศึกษาความถูกต้องของวิธี Exponential Smoothing
วิธีการคานวณของวิธีพยากรณ์นี้ไม่มีความจาเป็นที่จะต้องเก็บค่าข้อมูลในอดีตทั้งหมดก่อนการพยากรณ์ ข้อมูลที่
ต้องการมีเพียงตัว ถ่วงน้าหนักที่จะกาหนดให้สาหรับข้อมูลปัจจุบันที่สุด (ตัวถ่วงน้าหนักนี้เรียกว่า เอลฟา  ) และ
ตัวถ่วงน้าหนักสาหรับค่าพยากรณ์ที่ปัจจุบันที่สุด มีที่แตกต่างกันมากมาย ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับ Exponential
Smoothing ซึ่งมีรายละเอียดในผลงานการเขียน บนพื้นฐานหลักการง่ายๆ ที่จะใช้ตัวถ่วงน้าหนักลดลงสาหรับค่า
ข้อมูลก่อนหน้า การแปรผันนี้ค้นพบโดยทาการปรับค่าสาหรับบางสิ่งบางอย่าง เช่น รูปแบบของแนวโน้มและ
รูปแบบฤดูกาลเมื่อมีการปรับค่าแล้วจะหมายถึงเทคนิคการพยากรณ์ที่สูงกว่า Exponential Smoothing ซึ่งจะ
กล่าวถึงรายละเอียดต่อไป
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2.5.4 Adaptive Filtering
วิธีการพยากรณ์แบบ Adaptive Filtering เป็นวิธีที่จะใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
กาหนดพารามิเตอร์ (หรือตัวถ่วงน้าหนัก ) ของข้อมูลในอดีต เพื่อให้ค่าความค ลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นมีค่าน้อยที่สุด
ขณะที่การถ่วงน้าหนักของวิธี Exponential Smoothing และ Moving average มีเกณฑ์การกาหนดตัวถ่วง
น้าหนักที่แน่นอนคือ วิธี Exponential Smoothing จะกาหนดตัวถ่วงน้าหนักที่มากกว่าให้กับข้อมูลจริงที่ปัจจุบัน
ที่สุดและ วิธี Moving average จะกาหนดตัวถ่วงน้าหนักเท่ากันสาหรับข้อมูลทุกตัว แต่ของวิธี
Adaptive
Filtering จะค่อยๆ ค้นหาโดยการคา นวณเซตของตัวถ่วงน้าหนักที่ optimal โดยการคานวณเซตของตัวถ่วง
น้าหนักวนไปเรื่อยๆ กี่รอบก็ตามโดยให้มีเซตตัวถ่วงน้าหนักที่ได้มีค่าคงที่ค่าใดค่าหนึ่ง ดังนั้น วิ ธีการของ Adaptive
Filtering จะคล้ายกับวิธีการของ Box-Jenkins ยกเว้น ถ้าใช้กระบวนการที่ต่างกันในการเลือกตัวแบบที่เหมาะสม
ที่สุด และการทาให้ค่าพารามิเตอร์ optimal วิธี Adaptive Filtering เป็นวิธีที่ง่ายต่อ การใช้ การความรู้ในการ
ดาเนินการน้อยมาก ใช้เวลาในการดาเนินการทางคอมพิวเตอร์น้อยกว่าเมื่อเทียบกับตัวแบบเดียวกันที่ใช้ใน
Box-Jenkins ข้อแตกต่างของสองวิธีนี้ คือ ค่าพารามิเตอร์จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยค่าข้อมูลทุกตัวใน Adaptive
Filtering ขณะที่วิธีของ Box-Jenkins ค่าพารามิเตอร์ จะคงที่ สิ่งนี้จึงเป็นข้อได้เ ปรียบเสียเ ปรียบสาหรับข้อมูล
อนุกรมเวลาบางชุด การหาค่าพยากรณ์หาได้จากสูตร
= w1 xt + w2 xt 1 + w3 xt 2 +…+ wN xt  N 1
เมื่อ Ft 1 เป็นค่าพยากรณ์ในวาระที่ t+1
xt เป็นค่าข้อมูลจริง ณ วาระ t
เป็นเซตของตัวถ่วงน้าหนัก
w1 , w2 , w3 ... , wN
N
เป็นจานวนตัวถ่วงน้าหนัก
T เป็นคาบเวลาที่ทาการพยากรณ์ โดย t = N , N+1 , N+2 , ….
และการปรับค่าตัวถ่วงน้าหนักจนกว่าจะได้ค่าถ่วงน้าหนักที่ optimal สามารถคานวณหาได้จากสูตร
/
เมื่อ i = 1,2,...N
wi = wi + 2ket 1 xt i1
Ft 1

และ

x

t i 1

เป็นค่าตัวถ่วงน้าหนักตัวที่ i หลังจากได้ปรับค่าแล้ว
wi เป็นค่าตัวถ่วงน้าหนักตัวที่ i ก่อนการปรับค่า
k
เป็นค่าคงที่ หรือ learning constant
เป็นค่าข้อมูลจริง ณ วาระ t - i + 1
/

w

i

วิธีนี้ให้ผลการพยากรณ์ดีกว่าวิธีทาให้เรียบ (Smoothing technique) แต่มีข้อจากัดตรงการ
กาหนดค่า learning constant ซึ่งถ้ากาหนดค่า k น้อยเกินไป การปรับค่าตัวถ่วงน้าหนักเพื่อให้ได้ค่า optimal
จะเป็นกระบวนการที่ดาเนินไปอย่างช้าๆ แต่ถ้ากาหนดค่า k มากเกิน ค่าถ่วงน้าหนักก็จะไปสู่ค่า optimal อย่าง
รวดเร็วหรืออาจจะไม่ได้ค่าที่ optimal ได้ ดังนั้น การกาหนดค่า k ต้องอาศัย ผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์ในการ
พยากรณ์
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2.5.5 วิธี Box-Jenkins
ข้อมูลอนุกรมเวลาที่ไม่มีรูปแบบของปัจจัยแนวโน้ม หรือปัจจัยวัฏฏะ หรือปัจจัยฤดูกาล
ที่เด่นชัดแล้วเหมาะที่จะใช้วิธีการพยากรณ์นี้ ที่สาคัญ คือ วิธีนี้ไม่จาเป็นต้องมีการกาหนดรูปแบบขึ้น ก่อนทาการ
วิเคราะห์ แต่ระหว่างที่ทาการวิเคราะห์รูปแบบของการพยากรณ์จะถูกกาหนดรู ปขึ้นมาเองซึ่งตัวแบบที่ได้จะให้ค่า
ความคลาดเคลื่อนต่า เทคนิควิธีการพยากรณ์จะให้รายละเอียดข้อมูลที่ต้องการอย่างชัดเจน ถ้ารูปแบบที่กาหนด
นามาใช้อย่างถูกต้อง ดังนั้น วิธีการพยากรณ์ของ Box-Jenkins ให้รายละเอียดข้อมูลเพียงพอ ที่จะแยกแยะ
รูปแบบที่กาหนดสาหรับอย่างดี ที่สุดสามารถประมาณค่าพารามิเตอร์รวมถึงให้ค่ากาลังสองของความคลาดเคลื่อน
ต่าที่สุด นอกจากนี้ ยังสามารถพิจารณาตรวจสอบค่าความคลาดเคลื่อนเพื่อใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับกาหนด
รูปแบบหนึ่งๆ ด้วย หลักการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีเทคนิคการพยากรณ์ Box-Jenkins มีดังนี้
1) plot จุดที่ค่าข้อมูลเพื่อพิจารณาว่าข้อมูลอนุกรมเวลามีรูปแบใด
2) เพื่อให้การตัดสินใจในรูปแบบของ ข้อ 1 ถูกต้องหรือไม่ ให้วิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ใน
ตัวเอง (autocorrelation) และค่าสหสัมพันธ์ในตัวเองบางส่วน (Partial autocorrelation) จากข้อมูลอนุกรม
เวลาชุดเดิม โด ยลงจุดเขียนกราฟของค่าที่ได้ กราฟของ autocorrelation และ Partial autocorrelation ที่ได้
เปรียบเทียบกับรูปแบบของแต่ละ model
3) model ที่ได้ให้ประมาณค่าพารามิเตอร์จากตัวแบบ และตรวจสอบความถูกต้องของ
ตัวแบบ โดยดูจากกราฟของ residual ผลการวิเคราะห์ residual ตรวจสอบดูว่าตัวแบบที่กาหนดให้นั้นถูกต้อง
หรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องให้กลับไปพิจารณาตัวแบบใหม่ในข้อ 2 แต่ถ้าตัวแบบถูกต้องแล้วให้นาไปใช้ในการพยากรณ์ได้
2.5.6 วิธีอนุกรมเวลา (Classical Time Series or Classical Decomposition)
เทคนิคการพยากรณ์ส่วนใหญ่พยายามที่จะสร้างรูปแบบภายใต้ข้อมูลเดิมจากการสุ่ม
ดังนั้น รูปแบบที่ได้เป็นการวางแผนอนาคตและใช้ในการพยากรณ์ได้ แต่ไม่มีความพยายามที่จะสร้างส่วนย่อยของ
รูปแบบพื้นฐานที่ได้ ในหลายๆ กรณีรูปแบบที่ได้สามารถแตกเป็นส่วนย่อย เพื่อความถูกต้องแม่ นยามากขึ้นในการ
พยากรณ์ ตัวอย่างเช่น เมื่อมีปัจจัยวัฏฏะ( C ) หรือ ปัจจัยฤดู กาล ( I ) พร้อมทั้งมีแนวโน้ม ( T ) เพิ่มขึ้นหรือลดลง
ในข้อมูล มันเป็นสิ่งสาคัญที่จะรู้ เมื่อค่าสูงกว่าเกิดขึ้นเพราะปัจจัยแนวโน้ม และอาจจะกาหนดขึ้นจากสภาพ
ภูมิอากาศ, วันหยุด และวัฏจักรทางธุรกิจเป็นต้น
โดยปกติแล้ววิธีวิเคราะห์อนุกรมเวลาจะพยายามแยกส่วนต่างๆ ของรูปแบบเป็น
3
ปัจจัย คือ ปัจจัยแนวโน้ม (Trend factor), ปัจจัยวัฏฏะ (Cyclical Factor), ปัจจัยฤดูกาล (Seasonal factor)
และนอกจากนี้ ยังมีปัจจัยสุ่ม (Random disturbance) วิธีอนุกรมเวล านี้จะพยายามแยกปัจจัยสุ่มที่มีความ
เกี่ยวข้องกับปัจจัยอื่นๆ ก่อนจึงแยกปัจจัยสุ่มออกมาจากปัจจัยอื่นมากว่าที่จะแยกปัจจัยสุ่มออกมาโดยตรงจาก
ข้อมูลอนุกรมเวลา ซึ่งข้อมูลอนุกรมเวลาที่แยกเป็นส่วนๆ อาจเขียนได้เป็น

F

t

T x Ct x I x E หรือ F = T Ct I + E



t

t

t

หรือ

F = T + Ct + I + E

เมื่อ
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t
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t
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หรือ

เป็นค่าปัจจัยแนวโน้ม ณ วาระ t
เป็นค่าปัจจัยวัฏฏะ ณ วาระ t

I

เป็นค่าปัจจัยดูกาล ณ วาระ t

t

t
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t

F = T + Ct + I
t

เป็นค่าพยากรณ์ของข้อมูล X ณ วาระ t

C

t

t

t

t

E

t

เป็นค่าปัจจัยสุ่ม ณ วาระ t

ในการพยากรณ์วิธีอนุกรมเวลานี้ มีข้อจากัดเกี่ยวกับการหารูปแบบของฟังก์ชันของแนวโน้มให้
สอดคล้องกับข้อมูลและบางรูปแบบมีข้อบกพร่องที่อาจจะเกิดขึ้น ผู้พยากรณ์ต้องทราบข้อบกพร่องนั้นๆ และใน
การหาปัจจัยวัฏฏะยังมีข้อจากัดที่ว่าต้องที่ข้อมูลในอดีตจานวนมากพอที่จะรู้แต่ละวงจร (cycle) ของปัจจัยวัฏฏะ
ด้วย นอกจากนี้ที่สาคัญวิธีการพยากรณ์นี้ไม่สามารถทดสอบสมมติฐานทางสถิติได้
2.5.7 การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis)
รูปแบบที่ง่ายที่สุดของวิธีการพยากรณ์นี้สามารถเลือกทางที่แตกต่างกัน ที่จะตัดสินใจ
เกี่ยวกับการถ่วงน้าหนักที่จะประยุกต์ค่าในอดีตของตัวแปร อย่างไรก็ตามปกติใช้ในการพยากรณ์การตลาด
ตัวแบบที่ใช้คือ ตัวแบบการถดถอยเชิงพหุ (multiple regression) ซึ่งรวมตัวแปรมากกว่าหนึ่งตัว ในการถดถอย
เชิงพหุการพยากรณ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพียงแค่ค่าข้อมู ลในอดีต ที่จะพยากรณ์แต่ขึ้นอยู่กับตัวแปรอื่นๆ ที่มีความ
เกี่ยวข้องกันด้วยเหตุด้วยผล ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการฝุายผลิตต้องการที่จะพยากรณ์ยอดขายสิ้นค้ารายเดือน โดยจะ
ใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิ งพหุ การพยากรณ์จะได้เพียงแต่พิจารณาค่าสังเกตในอดีตเกี่ยวกับยอดขาย
ของสินค้าแต่อาจรวมถึงงบการโฆษณาและบางครั้งยังต้องพิจารณาถึงความแตกต่างระหว่างราคาสินค้าของเข้ากับ
ราคาสิ นค้าของคู่แข่ง จากเทคนิคดังกล่าว ค่าของข้อมูลที่ทาการพยากรณ์เป็นค่าตัวแปรตาม (dependent
variable) จะขึ้นอยู่กับค่าของตัวแปรตัวเดียวหรือหลายตัวแปร ซึ่งตัวแปรเหล่านี้เป็นตัวแปรอิสระ (independent
variable) จากตัวอย่างอาจเขียนได้ คือ
ยอดขายรายเดือน = f (ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา , ราคาของสินค้าที่แตกต่างระหว่าบริษัทตนเอง
กับบริษัทคู่แข่ง)
รูปแบบความสัมพันธ์ที่ได้ อาจอยู่ในรูปเชิงเส้นหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับการกาหนดรูปแบบของ
ฟังก์ชันตัวแปรตาม (หรือสิ่งที่ต้องการพยากรณ์ ) ขึ้นอยู่กับตัวแปรอิสระตัวเดียวเป็นการวิเคราะห์การถดถอย
อย่างง่าย (simple regression analysis) ซึ่งการประมาณค่าพารามิเตอร์อาจใ ช้วิธีกาลังสองน้อยที่สุด (least
square method) หรืออาจใช้วิธีอื่น เช่น simple regression การพยากรณ์วิธีนี้สามารถประมาณค่าพารามิเตอร์
ทดสอบนัยสาคัญทางสถิติ และหาช่วงความเชื่อมั่นของค่าพยากรณ์ได้ แต่ต้องมีสมมติฐานของค่า residual การ
พยากรณ์วิธีนี้จึงเป็นที่นิยมนาไปใช้มาก
2.5.8 วิธีการพยากรณ์เชิงเศรษฐมิติ (Econometric Forecasting)
การพยากรณ์วิธีนี้ขยายหลักการจากวิธีการวิเคราะห์การถดถอย โดยการวิเคราะห์การ
ถดถอยสมมติให้ตัวแปรอิสระแต่ละตัวอยู่นอกอิทธิพลตัวแปรตาม และตัวแปรเป็น อิสระต่อกันรวมอยู่ในสมการที่
ใช้ใน การตัดสินใจ อย่างไรก็ตาม ข้อสมมตินี้ใช้ในบางสถานการณ์เท่านั้น ในด้านเศรษฐศาสตร์ สมมติฐานของตัว
แปรอิสระไม่เป็นจริง และการวิเคราะห์การถดถอย ไม่สามารถหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระเหล่านั้นได้
การพยากรณ์เชิงเศรษฐมิติสามารถที่จะหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระบางตัวได้ สามารถแสดงความสั มพันธ์
ที่ถูกต้องได้โดยพัฒนาระบบสมการภายในเวลาเดียวกันได้ จากสิ่งเหล่านี้ โดยธรรมชาติ ของการพยากรณ์ วิธีนี้จึง
สามารถหาฟังก์ชันรูปแบบความสัมพันธ์ต่างๆ ของตัวแปรทั้งหลายได้ ตัวอย่างเช่น
ยอดขาย = f (GNP, ราคาสินค้า , ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา)
จากสมการนี้เป็นการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ แต่ในการพยากรณ์เชิงเศรษฐมิติจะมีสมการดังนี้
ยอดขาย = f (GNP, ราคาสินค้า , ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา)
ต้นทุนของสินค้า = f (ระดับการผลิต , ระดับสินค้าคงคลัง)
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ค่าใช้จ่ายในการขาย = f (ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา , ค่าใช้จ่ายในการขายอื่นๆ)
ราคาสินค้า = ต้นทุนของสินค้า + ค่าใช้จ่ายในการขาย
จากตัวอย่างแทนที่จะมีสมการของความสั มพันธ์เพียงหนึ่งสมการในการวิเคราะห์การถดถอย ขณะที่การพยากรณ์
เชิงเศรษฐมิติมีถึง 4 สมการ มีขั้นตอนดังนี้ คือ
- ตัดสินใจรูปแบบของฟังก์ชันของแต่ละสมการ
- ประมาณค่าพารามิเตอร์ทั้งหมดในเวลาเดียวกัน
- ทดสอบนัยสาคัญทางสถิติของผลลัพธ์และรวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของสมมติฐานข้อ
ได้เปรียบ หลักของวิธีการพยากรณ์เชิงเศรษฐมิตินี้ คือ ค่าของตัวแปรอิสระหลายๆ ตัวอาจกาหนดขึ้นเองภายในตัว
แบบของมันเอง ดังนั้นผู้พยากรณ์จึงไม่ต้องไปประมาณค่าตัวแปรอิสระวิธีการพยากรณ์เชิงเศรษฐมิติ จะให้
ประโยชน์มากในกรณีที่ชนิดของข้อมูลมีความเกี่ยวข้องกัน การกาหนดฟังก์ชันรูปแบบเป็นปัญหายุ่งยากกว่าในการ
วิเคราะห์การถดถอย อีกทั้งยังเป็นปัญ หาในการนาไปประยุกต์ใช้และแพง อย่างไรก็ตาม ผลประโยชน์ที่ได้รับจาก
วิธีนี้อาจจะทดแทนได้ดีสาหรับกรณีเกิดค่าใช้จ่ายสูงมาก (สุมิตรา เรืองพีระกุล, 2540)

2.6 เทคนิคทาให้เรียบ
เทคนิคทาให้เรียบเป็นการกาหนดตัวถ่วงน้าหนักของข้อมูลก่อนหน้า และข้อมูลใกล้ปัจจุบันที่สุด
เพื่อเป็นค่าเฉลี่ยที่ใช้ในการพยากรณ์ ซึ่งเทคนิคนี้จะเป็นการกาจัดปัจจัยสุ่มออกจากข้อมูลเดิม ข้อมูลที่ได้จะเป็น
การกาหนดรูปแบบของแนวโน้ม หรือรูปแบบของฤดูกาล หรืออาจจะเป็นทั้งรูปแบบ เทคนิคทาให้เรียบสามารถ
แบ่งได้หลายวิธีแต่มีหลั กใหญ่ๆ คือ วิธีการเฉลี่ยเคลื่อนที่ (moving average) และวิธีทาให้เรียบของเอกช์โปแนน
เชียล (exponential smoothing)
2.6.1 วิธีการเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average : MA)
วิธีการเฉลี่ยเคลื่อนที่ เป็นการกาหนดตัวถ่วงน้าหนักค่าเท่ากันให้กับแต่ละข้อมูล ที่นามาเฉลี่ย
แล้วใช้ค่าเฉลี่ยที่ได้เป็นค่าพยากรณ์สาหรับช่วงเวลาถัดไป แต่ต้องกาหนดจานวนเทอมที่จะเฉลี่ยให้แน่นอนตายตัว
ตลอดการพยากรณ์ วิธีการเฉลี่ยเคลื่อนที่ อาจแยกเป็นวิธีดังนี้
 การเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (Simple Moving Average)
การพยากรณ์ด้วยวิธี Naïve ถ้าปัจจัยสุ่มรวมอยู่ในอ นุกรมเวลา การพยากรณ์ด้วยวิธีนี้ ก็จะ
ตัดสินใจได้หลายทาง จึงต้องเป็นเทคนิคที่ไม่เหมาะสม ควรจะกาจัดปัจจัยสุ่มนั้นออกจากข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย
ของค่าสังเกตที่ใกล้ปัจจุบันที่สุด วิธีการเฉลี่ยเคลื่อนที่ ทาโดยนาเซตขอ งค่าสังเกตมาหาค่าเฉลี่ย แล้วนาค่าเฉลี่ยที่
ได้เป็นค่าพยากรณ์ของช่วงเวลาที่จะมาถึง จานวนค่าสังเกตจริงที่จะนามาหาค่าเฉลี่ยต้องกาหนดโดยผู้บริหาร
และต้องเป็นค่าคงตัวตลอดการพยากรณ์ การพยากรณ์วิธีนี้ให้นาค่าสังเกตใหม่ (หรือปัจจุบันกว่า ) และต้องเป็นค่า
คงตัวตลอดการพยากรณ์ การเฉลี่ยใหม่ นาค่าเฉลี่ยใหม่ที่ใช้เป็นค่าพยากรณ์ของช่วงเวลาถัดไป ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มี
สองคุณลักษณะที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัด คือ ลักษณะที่หนึ่งก่อนการพยา กรณ์ ผู้บริหารสามารถเตรียมการได้ โดย
ต้องมีค่าข้อมูลในอดีตจานวนมากพอที่จะทาการเฉลี่ยเคลื่อนที่ ดั งนั้นจะไม่มีการพยากรณ์จนกว่าจะหมดคาบเวลา
ที่ 3 สาหรับการพยากรณ์แบบ 3 MA ค่าเฉลี่ยจากค่าข้อมูล 3 คาบเวลาสามารถใช้เป็นค่าพยากรณ์ในคาบเวลาที่ 4
ได้ ในทานองเดียวกัน สาหรับการพยากรณ์แบบ 5 MA ก็ต้องเก็บข้อมูลจนสิ้นสุดคาบเวลาที่ 5 เพื่อนหาค่าเฉลี่ยให้
เป็นค่าพยากรณ์ ในคาบเวลาที่ 6 ในลักษณะที่สอง ค่าสังเกตใดที่มีค่ามากรวมอยู่ในการเฉลี่ยเคลื่อนใด ก็จะส่งผล
กระทบต่อค่าพยากรณ์ จะได้ค่าพยากรณ์ที่โตกว่า เช่น ใน 3 MA ค่าพยากรณ์ต่าสุดมีค่า 1533 และสูงสุดมีค่า
2440 มีพิสัย 907 ขณะที่ใน 5 MA มีค่าต่าสุด 1915 และสูงสุด 2075 มีพิสัย 160
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ดังนั้น อิทธิพลของการเพิ่มจานวนช่วงเวลารวมอยู่ในการเฉลี่ยเคลื่อนที่มีผลกระทบต่อ
ค่าพยากรณ์อย่างมาก ถ้าเราพอใจจานวนช่วงเวลา (ที่นามาเฉลี่ย ) ที่มากกว่า เพราะเราคิดว่าค่าข้อมูลในอดีต
ประกอบด้วยปัจจัยสุ่มอย่างมาก หรือเป็นเพราะ เราคิดว่ามีการเปลี่ยนแป ลงเล็กๆ น้อยๆ ในรูปแบบของข้อมูล
จานวนค่าสังเกตที่มากอาจจะนามาใช้ในการคา นวณค่าพยากรณ์ โดยวิธีเฉลี่ ยเคลื่อนที่ ในทางตรงกันข้าม ถ้าเรา
รู้สึกว่าภายใต้รูปแบบของข้อมูลเปลี่ ยนแปลงไป (และเราต้องการที่จะกระทาตอบของการขึ้นลงอย่างรวดเร็ว
มากกว่า ) หรือมีปัจจัยสุ่มเล็กน้ อยในค่าสังเกตที่เก็บรวบรวมจานวนของค่าสังเกตที่น้อยกว่า จะใช้ในการคานว ณ
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
ถึงแม้ว่าถ้าพิจารณาในแง่ของความคลาดเคลื่อนวิธีการพยากรณ์แบบ 5 MA จะดีกว่า 3
MA ผู้บริหารต้องคานึงถึงความต้องการในข้อมูลสาหรับการเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 เดือน ต้องมีจานวนมากกว่า 3 เดือน
เมื่อแต่ละเดือนต้องพยากรณ์เป็นจานวนหลายร้อยหลายพันหน่วย มี
67% ที่เพิ่มขึ้นในข้อมูลซึ่งต้องเก็บไว้
สามารถที่จะแทนอย่างมีนัยสาคัญเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน ดังนั้น ถ้าข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายสูงมาก ผู้บริหารอาจจะยังคงเ ลือกที่จะใช้การเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ 3 เดือนมากกว่า ดังนี้จึงเป็นหลักการที่
ใช้ในการตัดสินใจทาการพยากรณ์แบบการเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย
 การเฉลี่ยเคลื่อนที่สองครั้ง (Double Moving Average)
วิธีนี้เริ่มจากการคานวณเซต ของการเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายเป็นพื้นฐานในการคานวณ
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อื่นๆ วิธีนี้เหมาะสมสาหรับข้อมูลที่มีลักษณะเปลี่ยนแปลงแบบแนวโน้ม การเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่าง
ง่าย ค่าพยากรณ์จะมีค่าต่ากว่าค่าข้อมูลจริง เมื่อมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองครั้ งต่ากว่าค่าเฉลี่ย
เคลื่อนที่อย่างง่าย ดังนั้น การพยากรณ์สามารถทาได้โดยหาผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย และค่าเฉลี่ย
เคลื่อนที่สองครั้ง ที่ประยุกต์ในการพยากรณ์เพื่อให้วิธีนี้สมบูรณ์ผู้ค้นคว้าได้ พบว่า ถ้าวิธีนี้ปรับปรุงไปกับการเฉลี่ย
เคลื่อนที่อย่างง่ ายแปรผันอย่างช้าๆ จากผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองครั้ง
ความถูกต้องแม่นยาของผลลัพธ์จะมีมากกว่า ดังนั้น ถึงแม้ว่าแนวความคิดภายใต้วิธีการนี้ยึดถือการคานวณที่
ถูกต้องเป็นสิ่งที่ต้องการมากกว่างานใดๆ
2.6.2 วิธีการเอ๊กซ์โปเนนเชียล (Exponential smoothing)
จากข้อจากัดของการพยากรณ์ด้วยวิธีเฉลี่ยเคลื่อนที่หลายประการที่ว่าสามรถใช้ได้ดีเฉพาะ
ช่วงระยะเวลาสั้น และการคานวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ในการพยากรณ์จาเป็นต้องเก็บค่าข้อมูล N ค่าสุดท้ายไว้ จึง
เป็นการเปลืองพื้นที่ในส่วนของระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหลาย ทั้งยังเสียค่าใช้จ่ายมากในกระบวนการดังกล่าว และอีก
ประการหนึ่ง คือการพยากรณ์โดยวิธีเฉลี่ยเคลื่อนที่จะให้ความสาคัญของข้อมูลในอดีตและปัจจุบันเท่าๆกัน โดยทา
การเฉลี่ยค่าข้อมูลที่จะพยากรณ์ N ชุดสุดท้ายส่วนข้อมูลช่วงก่อนหน้านี้ในคาบที่ t-N จะไม่มีการใช้น้าหนัก หรือ
น้าหนักของแต่ละข้อมูลใน N ชุดสุดท้ายจะเป็น I/N และน้าหนักเป็น 0 สาหรับข้อมูลก่อนหน้านี้ เหตุผลหนึ่งที่
สามารถทาได้คือข้อมูลที่ปัจจุบันที่สุดจะประกอบด้วยรายละเอียดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมาก เราจึงควรให้น้าหนักที่
มากกว่าน้าหนักที่ให้กับค่าข้อมูลที่อดีตกว่า แนวทางนี้จึงเป็นวิธีการพยากรณ์แบบ Exponential smoothing
 Single Exponential smoothing
จากสมการพยากรณ์ของวิธีการเฉลี่ยเคลื่อนที่

F = xt  xt 1  ... xt N 1/ N
t 1

F = xt / N   xt 1  xt 2  ...xt N 1/ N 
t 1
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F = xt 1  xt 2  ... xt N 1  xt N / N

และจาก

t

F = xt / N   F t  xt N / N ..............1
t 1

แต่เนื่องจากข้อมูล xtN ไม่สามารถหาค่าได้ และชุดข้อมูลอนุกรมเวลาเป็นแบบ stationary ไม่มีรูปแบบใดใน
ข้อมูลจึงประมาณค่าข้อมูล xtN ด้วย F t จากสมการ (1) จึงได้เป็น

F
F

t 1

  X t / N   F t  F t / N 

t 1

 1 / N  X t  1  1 / N  F t

กาหนดค่าถ่วงน้าหนักเท่ากับ 1/N สาหรับค่าข้อมูลที่ปัจจุบันที่สุด และค่าถ่วงน้าหนัก (1-(1/N)) สาหรับค่า
พยากรณ์ที่ปัจจุบันที่สุด โดยให้   1/ N และ 0<  <1 จะได้สมการการพยากรณ์ คือ

F =
t 1

 xt  1    F t ....................2

สมการนี้เป็นรูปแบบพื้นฐานที่ใช้ในการคานวณค่าพยากรณ์แบบวิธี Single Exponential smoothing และจาก
สมการ (2) สามารถกระจายอยู่ในรูปของค่าข้อมูลในอดีตได้คือ
F t 1   xt  1    xt 1  1    F t 1
2
F t 1   1    xt 1  1    F t 1

F
F



t 1

  xt   1    xt 1  1     xt 2  1    F t 2

t 1

  xt   1    xt 1   1   

2

2

x

t 2

  1   

3

x



t 3

 ....

จากสมการ (2) สามารถกระจายได้เป็น

F

t 1

  xt  F t   F t  F t   xt  F t 

และ et  xt  F t เป็นค่าความคลาดเคลื่อนใน

วาระ t (residual) ได้ F t 1  F t   et
ตัวอย่าง จงพยากรณ์ยอดขายของคาบเวลาที่ 12 โดยวิธี Single Exponential smoothing โดย   0.5 และ
  0.9 ตามลาดับ
 Double Exponential Smoothing
จากข้อจากัดของวิธีการพยากรณ์เฉลี่ยเคลือนที
่ ่ 2 ข้อที่ว่า เฉพาะข้อมูล N ชุดสุดท้าย
เท่านั้น ที่มีค่าและต้องเก็บรวบรวมไว้สาหรับการคานวณ และการให้น้าหนักสาหรับข้อมูลแต่ละตัวเท่ากันและ
ไม่ให้น้าหนักสาหรับข้อมูลก่อนหน้านี้ในวาระที่ t-N จะให้น้าหนักเป็นศูนย์ ซึ่งข้ อจากัดนี้สามารถประยุกต์โดยใช้
การเฉลี่ยเคลื่อนที่สองครั้ง เช่นเดียวกัน วิธีการ double exponential smoothing สามารถประยุกต์ได้
เหมือนกับการเฉลี่ยเคลื่อนที่สองครั้ง แต่สามารถแก้ข้อจากัดทั้งสองได้ที่จริงแล้ววิธี
double exponential
smoothing ใช้ข้อมูลเพียง 3 ตั ว ในการเก็บรวบรวมไว้เพื่อการคานวณค่าพยากรณ์เหตุผลข้อนี้ จึงเป็นข้อ
ได้เปรียบกว่าวิธีการเฉลี่ยเคลื่อนที่สองครั้ง
ความคิดพื้นฐานของ double exponential smoothing คล้ายกับวิธีการเฉลี่ ย
เคลื่อนที่สองครั้ง ไม่เพียงแต่ต่างกันตรงการให้น้าหนักของข้อมูลในอดีตและปัจจุบัน การประยุกต์ของวิธี
exponential smoothing ของอนุกรมเวลาที่มีรูปแบบแนวโน้มให้ผลลัพธ์ที่เหมาะสมภายใต้แนวโน้มนั้น
ก. ใช้ค่าข้อมูลค่าแรกเป็นค่าเริ่มต้น
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สมการของการพยากรณ์ คือ F t m  a1  bt m
เมื่อ

a  2 s  s " และ b  a /1  a s  s "

โดย

m

เป็นจานวนวาระที่ต้องการพยากรณ์ล่วงหน้า

A

เป็นค่าน้าหนักที่ใช้ถ่วง และ 0 <a<1

t

t

t

t

t

t

s เป็นค่าจาก single exponential smoothing ณ วาระ t
s " เป็นค่าจาก double exponential smoothing ณ วาระ t
s " a s  1  as "
s " a x  1  as "
t

t

เมื่อ
และ

t

t

t 1

t

t

t 1

 Holt’s Two Parameter Linear Exponential Smoothing (EXPOH)
วิธีการพยากรณ์นี้ใช้พารามิเตอร์ 2 ตัว คือ  และ  เมื่อ  เป็นตัวถ่วงน้าหนัก
ของค่าข้อมูล X ในอดีตที่นามาร่วมพยากรณ์ใช้พารากรณ์ค่า X ในอนาคต แต่  เป็นตัวปรับค่าแนวโน้มและ
กาจัดปัจจัยสุ่มออกจากข้อมูลอนุกรมเวลาให้เรียบขึ้น สมการ 3 สมการที่ใช้ในตัวแบบของ Holt คือ
F t m  st  T t m...................................4
เมื่อ

s  a x  1  as  T ..................5
T   s  s   1   T ...............6
t

t 1

t

t

t

t 1

t 1

t 1

สมการ (5) คล้ายกับสมการของ single exponential smoothing ยกเว้นเทอมของแนวโน้ม T t 1 ที่บวกเข้าไป
โดยเทอม T t 1 นี้สามารถคานวณได้จากสมการ (6) จากค่าที่แตกต่างกันระหว่าง st กับ st 1 ใช้ในการพยากรณ์
ค่าปัจจัยแนวโน้มและกาจัดค่าปัจจัยสุ่มที่มีอยู่ในข้อมูล โดยสมการ (4) เป็นสมการของการพยากรณ์
เมื่อ  และ  เป็นพารามิเตอร์ โดยที่

0    1 และ 0    1

เรียก T t ว่าเป็น smoothed trend แล้ว S t เป็น smoothed data
การกาหนดคา S t และ T t โดย S t = T t และ T t  x2  x1  x4  x3/ 2
 Brown’s Quadratric exponential smoothing or Triple exponential
smoothing
วิธีการพยากรณ์นี้ขยายจากวิธี linear exponential smoothing ซึ่งลักษณะ
แนวโน้มของข้อมูลเป็นแบบ quadratric มากกว่า linear ซึ่งมีสมการที่เกี่ยวข้องในการพยากรณ์ คือ

F  F  a  b 1  1/ 2c 1
F = 147.37+0.97 + (0.5) (0.0718) = 148
2

3

21

2

2

2

3

และ

F

 a12  b12 1  1 / 2c12 1  171.25  3.64  0.50.2018
2

13

30

F = 175
S 3  0.2 x2  0.8 s2 " 0.2152  0.8143  144.8
3

เมื่อ

S  0.2Ë  0.8s " 0.2144.8  0.8143  143.36
S "'  0.2s '"0.8 s "'  0.2143.36  0.8143  143.07
2

3

3

2

2

1

 Winters’ Linear and Seasonal Exponential Smoothing (EXPOW)
การพยากรณ์วิธีนี้ดาเนินการคล้ายวิธีการของ double exponential smoothing
แต่มีข้อได้เปรียบพิเศษของการรวบปัจจัยฤดูกาลที่รับแล้วพอๆ กับปัจจัยแนวโน้มที่ปรับแล้ว วิธีนี้สามารถพยากรณ์
ข้อมูลอนุกรมเวลาที่มีปัจจัยฤดูกาลและปัจจัยแนวโน้มได้มีสมการที่เกี่ยวข้องดังนี้
st   xt / I t L 1   1t 1st 1  bt 1

b  ys  s   1  yb
I   s  s   1    I
และสมการพยากรณ์ คือ F  s  b mI
t

t

t 1

t

t

t

t 1

t 1

โดยที่ 0    1 , 0    1 และ
0    1 เมื่อ L= เป็นความยาวของฤดูกาล I=เป็นปัจจัยฤดูกาลที่ปรับแล้ว (seasonal adjustment factor)
(สุมิตรา เรืองพีระกุล, 2540)
t m

t

t

t  Lm

2.7 Classical Time Series
เทคนิควิธีการแบบ moving averages , exponential smoothing , adaptive filtering และ
simple linear regression ค่าพยากรณ์จะขึ้นอยู่กับค่าข้อมูลในอดีตแทนรูปพื้นฐานบางส่วน แล้วการขึ้นๆ ลงๆ
อย่างสุ่ม แต่วิธีการพยากรณ์นี้พยายามที่แยกแยะรูปแบบจากรูปแบบสุ่ม ดังนั้น รูปแบบสามารถกาหนดให้ไว้ใน
อนาคตและใช้เป็นพื้นฐานสาหรับการพยากรณ์ โดยปกติแล้วรูปแบบสามารถแตกออกเป็น 2 ปัจจัยหรือมากกว่า
ข้อมูลอนุกรมเวลาเป็นข้อมูลที่ได้จากเก็บรวบรวมค่าสังเกตในช่วงเวลาต่างๆ ที่เท่าๆ กัน
ตัวอย่างเช่น ราคาหุ้นของธนาคารแห่งหนึ่งในแต่ละวันทาการ ยอดขายของห้างสรรพสินค้าของแต่ละเดือน
ในวงการธุรกิจทั่วไปนิยมใช้เทคนิคการพยากรณ์ โดยวิเคราะห์อนุกรมเวลา เพราะอาจแยกออกเป็นส่วนๆ ได้
และพิจารณาว่าอนุกรมเวลามีส่วนประกอบอะไรบ้าง ซึ่งสามารถใช้ในการวางแผนล่วงหน้าได้ วิธีวิเคราะห์อนุกรม
เวลาพยายามที่จะแยกปัจจัยสาคัญ3 ปัจจัย คือ ปัจจัยแนวโน้ม(trend factor= T ) ปัจจัยวัฏฎะ (Cyclical factor = C)
และปัจจัยฤดูกาล (seasonal factor= I หรือ S) ปัจจัยแนวโน้มอย่างง่ายส่วนใหญ่จะเป็นเชิงเส้น ใน ระยะยาวจะ
ตัดปัจจัยขึ้นๆ ลงๆ อย่างสุ่มทั้งปัจจัยฤดูกาลและปัจจัยวัฏฏะ ปัจจัยแนวโน้มจะค่อยๆ เพิ่มขึ้น หรือลดลง ในช่วง
ระยะเวลายาวนาน
ปัจจัยวัฏฏะในอนุกรมเวลาชุดหนึ่งอาจจะพบในยอดขาย สาหรับสินค้าทางการเกษตรสินค้าเครื่อม่งเรือนให
และสินค้าที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย โดยปกติปัจจัยวัฏฏะจะมีรูปแบบเป็นลูกคลื่น จากค่าสูงไปสู่ค่าต่าแล้ว
กลับไปสู่ค่าสูงอีกครั้ง
ในที่สุดปัจจัยฤดูกาลเกี่ยวข้องกับการขึ้นๆ ลงๆ รายปีภายใต้รูปแบบพื้นฐาน มีคืกอารเปลี่ยนแปลงของ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ๆา ทุกๆ ปี ส่วนประกอบทั้งสามส่วน ปัจจัยฤดูกาลที่ยาวนานกว่
บางครั
า ้ง3 ถึง 5 ปี ขึ้นอยู่กับค่าข้อมูล
จริงและค่าข้อมูลที่จะพยากรณ์ ผู้ตัดสินใจอาจจะไม่มีเหตุที่จะเชื่อว่าปัจจัยวัฏฏะจะปรากฏ และอาจจะอยากใช้เพียง
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ปัจจัยพื้นฐานคือ ปัจจัยแนวโน้มและปัจจัยฤดูกาลบ่อยครั้งวัฏฏะจะแบ่งช่วงความเจริญ และความเสื่อมในวงธุรกิจ และค่า
วัฏฏะอาจเกิดจากปัจจัยภายนอกวงการธุรกิจ เช่น สงคราม หรือการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง นอกจากนี้ยังมีปัจจัยสุ่ม
(randomness) เป็นสภาพเหตุการณ์ภายนอกที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสภ
าวะภายนอกอาจรวมตัวกัน
ขึ้น แล้วส่งผลกระทบต่อข้อมูลอนุกรมเวลาได้ เช่น การประท้, การนั
วง ดหยุดงาน, น้าท่วม การเปลี่ยนแปลงไม่สามารถบอก
ล่วงหน้าได้ และผลทาให้เปลี่ยนแปลงโดยไม่รู้ตัว เราสามารถเขียนส่วนประกอบในเชิงคณิตศาสตร์ คือ

Y  T C  I  E
t

t

t

t

t

โดยมี assumption ว่าแต่ละ factor เป็นอิสระต่อกัน และ T t เป็น absolute term คือได้ค่าออกมาเป็น
ค่าจริง ส่วน C1 I t และ E t เป็นค่าในรูปเปอร์เซ็นต์ บางครั้งค่าข้อมูล Y t อาจประกอบกันในรูป additive
model คือ

Y T C  I  E
t

t

t

t

t

2.7.1 ปัจจัยแนวโน้ม
ปัจจัยแนวโน้มจะมีรูปแบบใดเป็นเส้นตรง หรือเส้นโค้งให้ลงจุดคร่าวๆ โดยทา scatter
diagram โดยเก็บรวบรวมข้อมูลอนุกรมเวลาอย่างน้อย 15 จานวนขึ้นไป กราฟของแนวโน้มในช่วงระยะเวลายาวๆ
ในอดีตจะบอกถึงลักษณะของอนุกรมเวลาในปัจจุบัน จึงสามารถหาค่าพยากรณ์ในอนาคตได้ โดยไม่สนใจการ
เปลี่ยนแหล่งที่เกิดจากปัจจัยฤดูกาล หรือปัจจัยวัฏฏะ และอิทธิพลของเหตุการณ์ระยะสั้นหรือระยะฉับพลันจะไม่มี
ผลกระทบต่อเส้นกราฟแนวโน้ม ในการวัดเส้นแนวโน้มสามารถทาได้ 3 วิธีคือ
1) วิธีกึ่งเฉลี่ย (semi average method) ทาโดยแบ่งข้อมูลอนุกรมเวลาเป็นสองกลุ่ม
แต่ละกลุ่มจานวนเท่าๆ กัน ถ้าจานวนข้อมูลทั้งหมดเป็นเลขคี่ให้ตัดข้อมูลที่อยู่ตรงกลางทิ้ง หรือเพิ่มข้อมูลเข้าไป
เพื่อให้สามารถแบ่งเป็นสองกลุ่มได้ จากนั้นค่าเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มได้ค่านาไป plot
2) วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving average method) หาค่าเฉลี่ยของข้อมูล โดยเฉลี่ยครั้งละ
2 หรือ 3 หรือ 5 หรือตามจานวนข้อมูลที่กาหนด แล้วตัดค่าข้อมูลในอดีตที่สุดทิ้งไปแล้วเพิ่มค่าข้อมูลในปัจจุบัน
เข้าไปแทนเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ นาไป plot ก็จะได้กราฟแนวโน้ม วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้มีข้อจากัด คือจะมีการ
สูญเสียข้อมูลบางส่วนไป ซึ่งขึ้นอยู่กับจานวนข้อมูลที่มาเฉลี่ย ในแต่ละครั้งว่ามีกี่ตัว ถ้าเฉลี่ยทั้งหมด r ค่า ถ้า r เป็น
จานวนคี่ จะเสียค่าข้อมูลในอดีตจานวน (r-1)/2 ค่าและเสียค่าข้อมูลในปัจจุบันที่สุดจานวน r-1)/2 ค่าแต่ถ้า r เป็น
จานวนคู่ จะเสียค่าข้อมูลในอดีตจานวน r/2 ค่า และเสียค่าข้อมูลในปัจจุบันจานวน r/2
3) วิธีกาลังสองน้อยที่สุด (least square method)
การวัดแนวโน้มที่เป็นเส้นตรง (linear trend) เป็นการหาค่าแนวโน้มที่อยู่ในรูปสมการ

เชิงเส้นเมื่อ Y เป็นค่าข้อมูลอนุกรมเวลาในอดีต , X เป็นเวลามีหน่วยเป็นวัน เดือน ปี และ Y เป็นค่าพยากรณ์

ของค่าแนวโน้ม โดยสมการจะได้ Y  a  bx
2.7.2 ปัจจัยฤดูกาล
ปัจจัยฤดูกาล อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงได้ 2 แบบ คือ
ก. การเลี่ยนแปลงตามฤดูกาบที่เป็นไปตามธรรมชาติ อาจมีรูปแบบซ้าๆ เหมือนๆ กัน
ของทุกๆ ปี เรียกว่า stable seasonal หรืออาจมีรูปแบบที่ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ เรียกกว่า changing
seasonal
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ข. การเปลี่ยนแปลงตามสิ่งที่มนุษย์ทาขึ้น เช่น เทศกาล การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลแบบ
คงที่ (stable seasonal) สามารถวัดค่าปัจจัยฤดูกาลได้2 แบบ คือ
1. การเคลื่อนไหวแบบเดียวไม่มีความผันแปรอื่นๆ เลยนอกจากปัจจัยฤดูกาลอย่างเดียว
2. มีความผันแปรอื่นๆ อยู่ในข้อมูลอนุกรมเวลา ซึ่งสามารถหาค่า seasonal index
ได้ 2 แบบ คือ
2.1 วิธีอัตราส่วนต่อแนวโน้ม (ratio to trend) ดาเนินการโดยวัดค่าแนวโน้มออก
มาแล้วนาไปหารค่าข้อมูลเดิม จากนั้นหาค่าเฉลี่ยรายไตรมาสหรือรายเดือนในทุกๆ ปี นาค่าที่ได้คูณด้วย
(1200/ผลรวมของค่าเฉลี่ย 12 เดือน) กรณีเป็นรายเดือน จะได้ค่าปัจจัยฤดูกาล
2.2 วิธีอัตราส่วนต่อการเฉลี่ยเคลื่อนที่(ratio to moving average) ดาเนินการโดยเริ่มหา
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 12 เดือน (หรือค่าเฉลี่ยเคลื่อ นที่แบบกึ่งกลาง – centered 12 MA) นาส่วนที่ได้จากการเฉลี่ย
เคลื่อนที่แล้วไปหารออกจากข้อมูลอนุกรมเวลาเดิม นาผลลัพธ์ที่ได้ไปกาจัด ปัจจัยสุ่ม (random disturbance)
โดยหาค่าเฉลี่ยของเดือนเดียวกันของทุกๆ ปี เอาค่าเฉลี่ยที่ได้ของแต่ละเดือนคูณด้วย 1200 เมื่อ A = ผลรวมของ
A

ค่าเฉลี่ยของ 12 เดือน จะได้เป็นปัจจัยฤดูกาลของเดือนนั้น ดังนี้

T
 1xEx100
TxC

2.7.3 ปัจจัยวัฏฏะ
ปัจจัยวัฏกะเป็นการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในระยะยาว
ช่วงกว้างของแต่ละโค้งมีความยาวไม่แน่นอน ไม่มีรูปแบบวัฏฏะที่แน่นอนตายตัว วิธีการวัดค่าวัฏฏะได้จาการกาจัด
ค่าปัจจัยฤดูกาลออกจากข้อมูลอนุกรมเวลา โดยการนาค่าปัจจัยฤดูกาลไปหารค่าข้อมูลเดิม คือ
Y
 T C  E
I

นาผลลัพธ์ที่ได้ไปกาจัดปัจจัยสุ่ม (E) โดยการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 3 เดือน หรือ 5 เดือน ได้ค่าเป็น Y ' นาผลลัพธ์ที่
ได้ไปหาค่าปัจจัยแนวโน้มที่เหมาะสม นาปัจจัยแนวโน้มไปหารค่า Y ' จะได้เป็นปัจจัยวัฏฏะ คือ

Y


Y

'

C

เมื่อ Y '  T  C

ในทางปฏิบัติจริง ปัจจัยวัฏกะประมาณค่าใด้ยาก ซึ่งบางครั้งอาจจะไม่ใช่ปัจจัยวัฏฏะจริงๆ
เช่น การประมาณการขยายตัวทางธุรกิจ การพยากรณ์อนุกรมเวลาทางธุรกิจในระยะสั้น และปานกลาง มีความ
จาเป็นที่ต้องการศึกษารูปแบบของวัฏฏะของธุรกิจนั้น ถึงแม้ว่าจะมีความยุ่งยากในการวัด ค่าวัฏฏะออกมา แต่เพื่อ
การปรับปรุงธุรกิจให้ดีขึ้น ผู้พยากรณ์จึงควรหาวิธีการที่เหมาะสมเพื่อแยกอิทธิพลต่างๆ ออกเป็นส่วนๆ ได้
นอกจากวิธีการที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังไม่อีกวิธีการหนึ่งที่สามารถนามาใช้กับข้อมูลอนุกรมเวลาได้ เรียกว่า วิธี
Census II ซึ่งมีวิธีการดังนี้
1. ข้อมูลอนุกรมเวลาเก็บรวบรวมมาสาหรับ trading – day แตกต่างกัน สาหรับวันทาการที่
แตกต่างกัน จานวนวันทาการจะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละเดือน (ปีต่อปี ) ดังนั้น จึงมีผลต่อยอดขายในแต่ละเดือน
หรือตัวแปรอื่นๆ ที่เราจะกาหนดการพยากรณ์ จุดประสงค์คือ ต้องทาให้แต่ละเดือนมี trading – day เท่ากัน จึง
ควรปรับปรุง โดยการนาข้อมูลอนุกรมเวลาคูณด้วยจานวนวันทาการหรือ trading – day และหารด้วย 21 (W –
TD / 21)
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2. คานวณค่า seasonal factor ด้วยการทา 12-MA หรือ Centered 12-MA หรือ 5x5 MA
หรือ 3x3 MA และนาไปหาค่า seasonal factor ด้วยการคูณด้วย (1,200 / ผลรวมของค่าเฉลี่ยในทุกเดือน)
3. นาค่า seasonal factor ไปหาค่าข้อมูลอนุกรมเวลาเดิม จะได้ผลลัพธ์เป็นข้อมูลที่ปราศจาก
seasonal factor
4. นาข้อมูลที่ปราศจาก seasonal factor ไปหา 5 MA ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นส่วนของปัจจัย TxC
5. นาผลลัพธ์จากข้อ 3 หารด้วยผลลัพธ์จากข้อ 4 จะได้ผลลัพธ์เป็นปัจจัย (random factor)
6. ข้อมูลอนุกรมเวลาจึงแยกออกเป็นส่วนๆ คือ I, TxC และ E (สุมิตรา เรืองพีระกุล, 2540)

2.8 วิธีการวิเคราะห์การถดถอย
เทคนิควิธี regression analysis นี้พยายามที่จะทานายอนาคต โดยวิธีค้นพบและวัดค่าปัจจัยอิสระ
ที่สาคัญๆ หลายๆ ตัวและผลกระทบที่มีต่อค่าตัวแปรในการพยากรณ์และเพื่อความสัมพันธ์ในสิ่งที่สนใจ แล้วใช้
ผลลัพธ์ที่ได้ไปเพื่อการพยากรณ์ เพราะว่าค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า วิธีนี้เหมาะสาหรับการวางเป็นระยะยาวและใน
สถานการณ์ซึ่งต้องการความแม่นยาของค่าพยากรณ์ที่สูงกว่า เทคนิคนี้แบ่งเป็น simple regression ซึ่งเป็น
เทคนิคที่ไม่เพียงสมมติว่ามีรูปแบบพื้นฐานเกิดขึ้นเท่านั้น แต่ตัวแบบของรูปแบบพื้นฐานนั้นเป็นเชิงเส้น และอีกวิธี
หนึ่งคือ multiple regression โดย multiple regression มีตัวแปรตามหนึ่งตัวที่จะทานายแต่มีตัวแปรอิสระ 2 ตัว
หรือมากกว่า การใช้ simple regression เริ่มจากสมมติฐานที่ว่าความสัมพันธ์พื้นฐานระหว่างสองตัวแปรเกิดขึ้น
โดยตัวแปรอิสระสามารถใช้ในการทานายค่าของตัวแปรตามบางตัว และสามารถแทนด้วยรูปของฟังก์ชัน
เชิงคณิตศาสตร์ คือ Y = f (x) ค่าของ Y เป็นค่าของตัวแปรตาม ซึ่งขึ้นอยู่กับค่าของตัวแปร X ซึ่งเป็นตัวแปรอิสระ
ใน simple regression เป็นความสัมพันธ์เชิงเส้น ซึ่งเขียนได้เป็น Y = a + bX จากรูปแบบทั่วไปนี้ ถ้า X = 0
จะได้ Y = a ซึ่งค่าของ a ได้จากราฟเส้นตรงที่ตัดแกน Y (y-intercept) ใน multiple regression มีสมการคือ
Y   a  b1 x1  b2 x2  .... bk xk เมื่อ Y เป็นตัวแปรตาม และ x1 , x2 ,.... xk เป็นตัวแปรอิสระ

2.8.1 Simple Regression
ค่าพยากรณ์จะแสดงในรูปของฟังก์ชันของจานวนปัจจัยที่แน่นอน เพื่อใช้ในการตัดสินใจ
ผลลัพธ์ของการพยากรณ์แต่ละการพยากรณ์ บางการพยากรณ์ไม่จาเป็นต้องขึ้นอยู่กับเวลา ซึ่งยอมให้ใช้เพื่อการ
ทานายค่าแนวนอนในเทอมที่ยาวๆ ดีกว่าที่จะใช้อนุกรมเวลา เช่นเดียวกับการพัฒนาตัวแบบเ ชิงเหตุผลให้ความ
เข้าใจดีกว่าในสถานการณ์ ซึ่งการทดลองด้วยการรวมตัวที่แตกต่างของปัจจัยนาเข้าที่จะศึกษาถึงผลกระทบต่อค่า
พยากรณ์ตัวแบบเหตุผล โดยรูปแบบพื้นฐานมีอิทธิพลในอนาคตต่อการตัดสินใจในวันนี้ ตั้งแต่ผลของการตัดสินใจ
กระทาในวันนี้ไม่เกิดขึ้นในบางเวลา การพยากร ณ์เชิงเหตุผลจะมีความเหมาะสมสาหรับเวลาในแนวนอนของ
3 เดือนถึง 2 ปี
1) รูปแบบต่างๆ ของความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน
เป็นที่รู้กันว่า GNP เพิ่มขึ้นตามกาลเวลา ซึ่งสามารถเขียนได้ในรูป GNP = f (time)
รูปแบบของฟังก์ชันมีความสัมพันธ์กันระหว่าง2 ตัวแปร (คือ GNP และ Time) บางครั้งไม่จาเป็นต้องรวมเวลาเข้าไปด้วย
สามารถรวมตัวแปรอื่นๆ ในความสัมพันธ์เชิงเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ เช่น ความต้องการของสิ้นค้า (ยอดขาย)
จะขึ้นอยู่กับราคาสินค้านั้น
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จุดประสงค์ของการ พยากรณ์คือทานายตัวแปรโดยค้นพบว่า ตัวแปรตามมีความสัมพันธ์หรือไม่
กับตัวแปรอิสระตัวเดียวหรือมากกว่า เมื่อมีตัวแปรอิสระตัวเดียว เราใช้วิธีการของ Simple Regression จะมี
ความเหมาะสมกว่า ขั้นตอนในการพยากรณ์มี 2 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 พิจารณารูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ตัวแปรว่าเป็นความสัมพันธ์เชิงเส้น ,
เอ็กซ์โปเนนเซียล, ควอดราติก (quadratic) หรือ cubic etc. ต้องทาการติดสินใจออกมา
ขั้นตอนที่ 2 พารามิเตอร์ในตัวแบบต้องทาการประมาณค่า ในหลายๆ ตัวอย่างความสัมพันธ์
ระหว่างสองตัวแปรซึ่งผู้จัดการเห็นว่าน่าจะเป็นความสัมพันธ์เชิงเส้น บางครั้งอาจจะไม่ปรากฏเป็นความสัมพันธ์
เส้น เมื่อพล๊อตกราฟโดยตรง แต่เมื่อแปลงค่าตัวแปรตัวใดตัวหนึ่งจะให้ผลเป็นตัวแปรใหม่ซึ่งจะมีความสัมพันธ์เชิง
เส้นกับอีกตัวแปรหนึ่งที่ไม่ได้ทาการแปลงค่า กรณีง่
ายๆ นี้จะช่วยอธิบายตรงจุดนี้ได้ ตัวอย่างเช่น กรณี
X
W  AB เมื่อ A,B เป็นค่าคงที่ตัวแปร W มีความสัมพันธ์ในรูปเอกซ์โปเนนเซียลมากกว่าความสัมพันธ์เชิงเส้น
กับตัวแปร X เราสามารถแปลงให้อยู่ในรูปฟังก์ชันเชิงเส้น โดยการนา logarithm มาแปลงดังนี้
W

AB

X

Iog W = Iog A + X Iog B
เมื่อ Y = Iog W , a = Iog A , b = Iog B จะได้ Y = a + bX ซึ่งเป็นรูปของฟังก์ชันเชิงเส้น การวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงเส้น สามารถใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับค่าของ a และ b ซึ่งสมการนี้สามารถใช้ในการพยากรณ์ค่า Y
อีกตัวอย่างหนึ่ง ถ้า W อยู่ในรูป W = eabx สามารถแปลงเป็นรูปฟังก์ชันเชิงเส้นได้ คือ In W = a + bX
เมื่อ Y = a + bX ซึ่งจะเป็นสมการความสัมพันธ์แบบเชิงเส้น
2) การประมาณค่าพารามิเตอร์ a และ b
มีหลายวิธีที่สามารถประมาณค่าของ a และ b จาก Y = a + bX บางครั้งใช้วิธีง่ายๆ
โดยพล๊อตจุดของค่าสังเกตแล้วลากเส้นตรงให้ผ่านจุดเหล่านั้น แล้วค่า a และ b สามารถอ่านจากกราฟที่เขียนขึ้น
ซึง่ a เป็นค่าซึ่งเป็นจุดตัดแกน Y ส่วนค่า b สามารถหาค่าง่ายๆ จากการเพิ่มค่า Y ขึ้นแล้วค่า X เพิ่มขึ้นเท่าไร
ให้นาผลต่างของค่า Y ทั้งสองหารด้วยผลต่างของค่า X ที่เพิ่มขึ้น จึงเป็นค่า b ในกรณีที่มีข้อมูลจานวนมากๆ
การพล๊อตกราฟจะเป็นการยากที่จะได้เส้นกราฟที่เหมาะสมดีที่สุด เราจึงควรใช้วิธีการประมา ณค่า a และ b ด้วย
วิธีทางคณิตศาสตร์ เรียกว่าวิธีกาลังสองน้อยที่สุด ดังนี้
จากสมการถอถอยอย่างง่าย คือ Y i  a  bX i   i
เมื่อ Y i เป็นค่าของตัวแปรตามค่าที่ i
a , b เป็นพารามิเตอร์
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3) การวิเคราะห์ความแปรปรวนของการถดถอยเชิงเส้น
จากการพยากรณ์ความถูกต้องแม่นยาที่เกิดขึ้นสามารถดูใด้จากการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ของตัวแปร Y ได้ซึ่งสามารถแบ่งความแปรปรวนออกเป็นสองส่วน คือ SSR = Sum Square Regression เป็น
ความแปรปรวนจากเส้นสมการถดถอยสามารถใช้อธิบายค่า Y ได้ และ SSR = Sum Square Error ซึ่งเป็นความ
แปรปรวนที่ไม่สามารถอธิบายได้
SST = SSR + SSE
SST =  yi  y 
n

2

i 1

SSR =  yi  y 
n

i 1

2

SSE =





y
 yi

i

t 1 
n

2

2.8.2 Multiple Regression
 จุดประสงค์ในการวิเคราะห์เกี่ยวกับ Multiple Regression มีดังนี้
1. เพื่อหาสมการที่ใช้ในการพยากรณ์ เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ และตัว
แปรตาม
2. เพื่อทดสอบว่า จะพยากรณ์ตัวแปรตามจากตัวแปรอิสระ x1 , x2 ,.... xk โดยใช้ตัวแบบที่

กาหนดได้หรือไม่

3. เพื่อทดสอบว่าการพิจารณาตัวแปรอิสระว่า ควรจะมีกี่ตัว หรือ พิจารณาว่า ข้อเท็จจริงของ
ตัวแปรตามน้อยลงสักเท่าไร เมื่อเอาตัวแปรอิสระออกไป
4. เพื่อทดสอบว่า จะพยากรณ์ค่าตั วแปรตามจากตัวแปรอิสระ x1 , x2 ,.... xk ได้มากน้อย
อย่างไร
5. เพื่อทดสอบว่า จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวแบบ ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม
และตัวแปรอิสระได้หรือไม่ โดยการวิเคราะห์ residual
6. เพื่อจะได้จัดลาดับความสาคัญของตัวแปรอิสระ x1 , x2 ,.... xk โดยพิจารณาจากการทา
residual
 การประมาณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์บางส่วน
จากวิธีการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายนั้น Y เป็นตัวแปรตาม ซึ่งสามารถทานายได้จากตัว
แปร X ตัวเดียว แต่ในความเป็นจริงนั้น ตัวแปร X หลายๆ ตัว จึงจะใช้ทานายตัวแปร Y ซึ่งเรียกว่า การวิเคราะห์
การถดถอยเชิงพหุ ซึ่งถือว่าเป็นวิธีการทางสถิติที่นิยมนาไปใช้กันมาก ซึ่งมีตัวแบบคือ
Y = b1 x1  b2 x2  .... bk xk  
เมือ่

Y เป็นตัวแปรตาม หรือ ตัวแปรที่จะทานาย

a, b1 , b2 .....2 bk

เป็นสัมประสิทธิ์ของการถดถอย (partial regression coefficient)

x , x ....,x

เป็นตัวแปรอิสระ

1

2

k



เป็นค่าพารามิเตอร์
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2.8.3 Multiple Correlation and the Coefficient of Determination
ในกรณีของสหสัมพันธ์อย่างง่าย (simple correlation) เมื่อยกกาลังสอง และคานวณเป็น factor
ใหม่ เรียกว่า coefficient to determination หรือ R2 มีค่าคือ
  
 Y  Y 

2
i 1 

R  m
 2

Y 1  Y 


i 1 
m

2

R มีค่าจาก 0 ถึง 1 ซึ่งแทนความผันแปรที่สามารถอธิบายได้เหนือความผันแปรทั้งหมด ซึ่งจากสมการดังกล่าวนี้
ใช้ได้ทั้งใน simple correlation และ multiple regression หรือค่า R เป็นการบอกว่าสามการถดถอยที่ใช้ใน
2

2

การพยากรณ์สามารถอธิบายตัวแปรตามได้มากน้อยเพียงใดค่า R เราเรียกว่า multiple correlation coefficient
แต่นิยมใช้ค่า R2 อธิบายความหมายของสมการถดถอยที่ได้มากกว่าค่า R เพราะ R2 ให้ความหมายได้ชัดเจน
มากกว่า

2.8.4 การเลือกสมการถดถอยที่ดีที่สุด (Selection the best regression)
เราต้องการสร้างสมการของการพยากรณ์ในรูปของสมการการถดถอย สาหรับตัวแปรตาม Y ใน
เทอมของตัวแปรอิสระ x1 , x2 ,.....xk เราสมมติว่า เซตของตัวแปรจากสมการถูกเลือกและรวมอยู่ในฟังก์ชัน
(อาจจะเป็นรูปกาลังสอง และรูปผลคูณของตัวแปร) เพื่อให้เกิดความพึงพอใจและความจาเป็นที่จะนาไปใช้ ดังนั้น
การเลือกสมการถดถอยที่ดีที่สุด ว่าจะรวมตัวแปรในสมการกี่ตัวดี มีเหตุผล 2 เหตุผล ดังนี้
1. สร้างสมการที่มีประโยชน์ให้ตรงกับจุดประสงค์ในการทานายสิ่งที่เราต้องการตัวแบบที่รวมตัว
แปร X ต้องใช้กี่ตัวที่เป็นไปได้ และให้ความถูกต้องแม่นยาในการประมาณค่าเพื่อการตัดสินใจ
2. เพราะค่าใช้จ่ายในการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร สาหรับจานวนของตัวแปรอิสระ X ที่มีจานวน
มากย่อมมีค่าสูงกว่าจานวนของตัวแปรอิสระ X ที่น้อยกว่า
ในกระบวนการทางสถิติสาหรับเลือกสมการถดถอยที่ดีที่สุด มิได้มี เพียงวิธีเดียว การวินิจฉัย
ส่วนตัวจึงเป็นสิ่งจาเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการทางสถิติที่จะต้องมีการอภิปรายกัน ในหัวข้อนี้เราจะอธิบายถึง
กระบวนการทั้งหลาย เพื่อให้ไว้พิจารณาวิธีการทั้งหลายที่ปรากฏนี้ ปัจจุบันยังนาไปใช้กันอยู่ เพื่อไม่ให้เกิดความ
สับสน วิธีการทั้งหลายอาจจะไม่นาไปสู่คาตอบที่เหมือนๆ กัน เมื่อเราใช้ปัญหาเดียวกัน ถึงแม้ว่าสาหรับหลายๆ
ปัญหาอาจนาไปสู่การได้รับคาตอบเดียวกันก็ตาม ซึ่งวิธีการทั้งหลาย คือ 1) All possible regression
2) Backward elimination 3) Forward selection 4) Stepwise regression 5) Two variations on the
four previous methods (สุมิตรา เรืองพีระกุล, 2540)
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2.9 วิธีการคาดประมาณอุปทานแรงงาน
โดยทั่วไปการคาดประมาณขนาดกาลังแรงงานจะคานวณจากขนาดของประชากรในกลุ่มอายุและ
เพศต่างๆ คูณด้วยอัตราการเข้าสู่แรงงานของประชากรในกลุ่มนั้นๆ ดังนั้น วิธีเบื้องต้นในการคาดประมาณอุปทาน
แรงงาน คือ การฉายภาพประชากรตามอายุและเพศกับการคาดประมาณอัตราการเข้าสู่แรงงานของประชากรใน
กลุ่มอายุและเพศนั้นๆ ในบางกรณีอาจทาการคาดประมาณอุปทานแรงงานจาแนกตามการศึกษาด้ วย ซึ่งอาจคาด
ประมาณได้โดยการหาอัตราการเข้าสู่แรงงานของผู้จบการศึกษาในระดับต่างๆ
ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วการคาด
ประมาณอุปทานแรงงานจะไม่แตกกันมากนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ผลการฉายภาพประชากรฐานเดียวกัน
ความแตกต่างจะขึ้นกับการคาดประมาณอัตราการเข้าสู่แรงงาน การกาหน ดรายละเอียดโครงสร้างของกาลัง
แรงงานอีก และคุณภาพของข้อมูลที่ใช้ โดยทั่วไปอาจจัดกลุ่มวิธีการคาดประมาณกาลังแรงงานออกดังนี้
2.9.1 วิธีอัตราการเข้าสู่กาลังแรงงาน (Participation rate approach) วิธีนี้เป็นวิธีพื้นฐานที่
คาดประมาณกาลังแรงงานโดยอาศัยการฉายภาพประชากรจาแนกตามเพศและกลุ่มอายุและอัตราการเข้าสู่
แรงงานของประชากรในเพศและกลุ่มอายุเดียวกันการฉายประชากรมักจะใช้จากผลการศึกษาที่มีอยู่หรือส่วน
ราชการทาไว้ ในขณะที่อัตราการเข้าสู่แรงงานตามเพศและอายุ7 อาจใช้วิธีตั้งสมมติฐานโดยอาศัยดู จากแนวโน้มใน
อดีต (ถ้ามีข้อมูล ) โดยอาจจะนามา extrapolate ไปในอนาคตโดยการวิธีง่ายๆ ด้วยการคานวณหาอัตราเพิ่มหรือ
ลดเฉลี่ยต่อปีหรือต่อ 5 ปีตามที่ต้องการ หรืออาจใช้สมการสหสัมพันธ์เส้นตรงให้อัตราการเข้าสู่แรงงานสัมพันธ์กับ
เวลาหรือตัวแปรอธิบาย เช่น GDP หรือรายจ่ายรัฐบาลในหมวดที่เกี่ยวข้อง ในการตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราการ
เข้าสู่แรงงานอาจตั้งข้อสังเกตของประชากร 4 กลุ่มคือ ในวัยเรียนให้ดูแนวโน้มของการศึกษา ในกลุ่มผู้สูงอายุให้
พิจารณาดูการให้บริการสังคมสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุของประเทศ
ในขณะที่กลุ่มแรงงานวัยฉกรรจ์ (Prime
working age) ซึ่งโดยทั่วไปถือว่าเพศชายจะมีอัตราการเข้าสู่แรงงานค่อนข้างคงที่และสูงในขณะที่อัตราของสตรี
จะขึ้นกับตัวแปรทางเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนการมีบุตรและการเลี้ยงดูบุตร การศึกษารายได้และการขยายตัว
ของเขตเมือง (Urbanization) การคาดประมาณกาลังแรงงานอาจจะมีการจาแนกออกตามเขตในเมืองและชนบท
เนื่องจากอัตราการเข้าสู่แรงงานมีความแตกต่างกันระหว่างในเมืองและชนบท ตัวอย่างของวิธีการในกลุ่มนี้อาจดูได้
จาก เอกสารขององค์การสหประชาชาติ (United Nations,1990,V) และการศึกษาของ TDRI เรื่องความต้องการ
แรงงานฝีมือในช่วงระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 2540) สาหรับปี
2540-2544 และ 2545-2549 ส่วนอัตราการเข้าสู่แรงงาน (Labor force participation rate หรือ Activity
rate) จาแนกตามกลุ่มอายุและเพศในปีที่ต้องการ ในขั้นแรกได้ศึ กษาจากแนวโน้มของอัตราดังกล่าวโดยวิธี
สหสัมพันธ์ แต่เนื่องจากแนวโน้มตามเส้นสหสัมพันธ์จาเป็นต้องมีการปรับปรุงเนื่องจากค่าสหสัมพันธ์บางสมการไม่
มีนัยสาคัญ บางสมการมีแนวโน้มบางอย่างเป็นไปไม่ได้ เช่น มีค่าติดลบ และการศึกษานโยบายของรัฐบาลชี้ให้เห็น
ว่าอาจมีการเปลี่ ยนแปลงจากแนวโน้มได้โดยนโยบายและการดาเนินตามนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการศึกษา เช่น
การศึกษาภาคบังคับหรือการกาหนดอายุขั้นต่าของแรงงานเป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องนาพิจารณาในการ
คาดประมาณแนวโน้มในอนาคตของอัตราการเข้าสู่แรงงาน
2.9.2 วิธีใช้อัตราการศึกษาต่อ (Enrolment rate approach) เป็นอีกวิธีหนึ่งที่อาจนามาใช้
คาดประมาณกาลังแรงงานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ต้องการคาดประมาณกาลังแรงงานที่จาแนกตามระดับ
การศึกษา ตัวอย่างของการคาดประมาณโดยวิธีนี้อาจดูได้จากการศึกษาของฉลองภพ
เรื่อง PopulationEducation-Workforce: Projection and Simulation (Sussangkarn, 1991) การศึกษาของมัทนาและศักดินา
(ในการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนากาลังคนรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมระยะยาว (2541ก) และ สศช. เรื่อง
ทิศทางและโอกาสการมีงานทาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 (สศช. 2535)
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วิธีโดยทั่วไปอาจทาได้ดังนี้
1) เริ่มจากการแบ่งประชากรในวัยแรงงานกลุ่มอายุและเพศต่างๆ ออกเป็นสองส่วนคือ นักเรียน
นักศึกษา และประชากรที่ไม่ได้เรียน โดยในกลุ่มหลังนี้อาจแยกออกเป็นผู้อยู่ในกาลังแรงงานและนอกกาลังแรงงาน
2) กลุ่มแรกจะทาการศึกษาว่าในแต่ละปีๆ จะมีผู้ที่เรียนต่อไปเท่าใด โดยการใช้ฐานข้อมูลจานวน
นักเรียนนักศึกษาจาแนกตามกลุ่มอายุ เพศและระดับการศึกษา คูณด้วยอัตราการเรียนต่อของนักเรียนในกลุ่มอายุ
เพศและระดับการศึกษาเดียวกัน
3) เปรียบเทียบจานวนนักเรียนที่เรียนต่อกับจานวนประชากรในกลุ่มอายุและเพศเดียวกัน
ส่วนต่างที่ได้คือ จานวนประชากรที่ไม่ได้เรียนจาแนกตามระดับการศึกษาต่างๆ
4) หาขนาดกาลังแรงงาน (ของจานวนประชากรที่ไม่ได้เรียนต่อ ) โดยการคูณด้วยอัตราการเข้าสู่
แรงงานจาแนกตามระดับการศึกษา สังเกตด้วยว่าอัตราการเข้าร่วมแรงงานนี้เป็นการจาแนกตามระดับการศึกษา
ต่างกับอัตราที่ใช้ในวิธีที่แล้วที่จาแนกตามกลุ่มอายุ โดยอัตราที่จาแนกตามระดับการศึกษาเป็นสัดส่วนร้อยละของ
กาลังแรงงานในระดับการศึกษาใดๆ ต่อประชากรที่มีการศึกษาระดับนั้นๆ
5) อัตราการเรียนต่อก็ ดีหรืออัตราการเข้าร่วมแรงงานของผู้ออกจากสถานศึกษาก็ดีอาจได้จาก
การตั้งสมมติฐานโดยอาศัยข้อมูลในอดีตเป็นแนวทางหรืออาจทาการคาด ประมาณด้วยวิธีการทางเศรษฐมิติก็ได้
ประโยชน์ของการคาดประมาณตามวิธีนี้ที่เห็นได้ชัดคือ สามารถจาแนกกาลังแรงงานออกตามระดับการศึกษาและ
สามารถทราบได้ว่าแรงงานใหม่ที่เพิ่งออกสู่ตลาดแรงงานนั้นมีการศึกษาระดับใดบ้างซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวาง
แผนการจัดหางานหรือการสรรหากาลังคน อย่างไรก็ตามข้อควรระวังของวิธีนี้ประการแรกคือ ต้องสามารถคาด
ประมาณอัตราการเรียนต่อได้ใกล้เคียงความจริง ประการที่สองต้องระวัง การนับซ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มี
มหาวิทยาลัยเปิดและสถาบันการอุดมศึกษาของเอกชนซึ่งอาจทาให้เกิดปัญหาการนับซ้าของผู้ที่เรียนอยู่กับผู้ที่อยู่
ในกาลังแรงงานแล้ว นอกจากนั้นแล้วข้อมูลกาลังแรงงานจาแนกตามระดับการศึกษาที่อาศัยข้อมูลจากการสารวจ
ภาวะการมีงานทาของประชากรมีโอกาสผิดพลาดเนื่องจากการสุ่มตัวอย่าง (Sampling errors)
2.9.3 วิธีใช้แบบจาลอง (Econometric approach) กล่าวโดยย่อการคาดประมาณกาลัง
แรงงานอาจทาได้โดยการใช้แบบจาลองทางเศรษฐมิติซึ่งมีความละเอียดต่างกันออกไปแบบจาลองบางแบบอาจเริ่ม
ตั้งแต่การฉายภาพประชากรจาแนกตามเพศและกลุ่มอายุ และจาแนกออกเป็นเขตเมืองและชนบท แบบจาลอง
บางแบบอาจมีการคานวณ GDP จาแนกตามสาขาเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงหรือการคาดประมา ณค่าใน
อนาคตในตัวแบบจาลองเอง แต่โดยพื้นฐานแล้วส่วนสาคัญของการคาดประมาณโดยใช้แบบจาลองจะอยู่ที่การคาด
ประมาณอัตราการเข้าสู่แรงงานจาแนกตามเพศ กลุ่มอายุและลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ และนาค่า
ดังกล่าวไปคูณกับประชากรในเพศ กลุ่มอายุหรือลักษณะการจาแนกอื่นๆ เดียวกั น แบบจาลองบางแบบอาจจะ
เลือกใช้วิธีอัตราการเรียนต่อเป็นหลัก ตัวอย่างของงานประเภทหลังนี้อาจศึกษาได้จากงานของกิตติและธเนศ (Kitti
and Thaneit, 1989) งานของกิตติและธเนศดังกล่าวเป็นการใช้แบบจาลองของกิตติและสุมาลี (Sumalee and
Kitti, 1987) ชื่อ Population, Education, Manpower and Employment Forecasting Model for
Thailand (PEMLS) เพื่อคาดประมาณกาลังแรงงานจาแนกตามระดับการศึกษา โดยการใช้สมมติฐานอัตราการ
เรียนต่อ (Transition rates) อัตราต่างๆ แบบจาลองย่อย เพื่อคาดประมาณกาลังแรงงาน (Labor supply
forecasting sub-model) เริ่มจากจานวนประชากรในวัยประถมศึกษาที่เข้าโรงเรียนชั้นประถมศึกษาแล้วส่วน
หนึ่งจะออกจากโรงเรียนก่อนต่อไปชั้นมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยตามอัตรา Transition หรือ
transmission rates ในแต่ละระดับการศึกษาและส่วนหนึ่งของผู้ที่ออกจากโรงเรียนจะเข้าสู่กาลังแรงงา น ตาม
อัตราการเข้าสู่แรงงานของประชากรในแต่ละระดับการศึกษาทานองเดียวกับที่กล่าวแล้วข้างต้นเรื่องวิธีใช้อัตรา
การศึกษาต่อ แต่ในแบบจาลองนี้จะนาจานวนและอัตราการเรียนซ้าชั้นมาพิจารณาด้วย อย่างไรก็ตาม สิ่งที่อาจ
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เป็นจุดอ่อนของแบบจาลองนี้ส่วนหนึ่งคือ การใช้สมมติฐานค่ อนข้างมาก เช่น สมมติให้อัตราการออกจากโรงเรียน
กลางคัน การเรียนซ้าชั้นการสาเร็จการศึกษา มีอัตราคงที่ สมมติให้อัตราการเลื่อนชั้นจากชั้นประถมศึกษาไป
มัธยมศึกษาตอนต้นเพิ่มขึ้นร้อยละหนึ่งต่อปีและให้อัตราการเลื่อนชั้นจากมัธยมต้นไปมัธยมปลายคงที่ตลอด
ช่วงเวลาของการค าดประมาณให้อัตราการเลื่อนชั้นจากปวช . ไป ปวส. เพิ่มขึ้นร้อยละ 1-2 ต่อปี ตลอดช่วงเวลา
ของการคาดประมาณ ฯลฯ ซึ่งการใช้สมมติฐานดังกล่าวทาให้การคาดประมาณขัดความเป็นจริงเนื่องจากหาก
อัตราต่างๆ นั้น มีการเคลื่อนไหวต่างไปจากที่สมมติย่อมทาให้จานวนประชากรที่คาดประมาณผิดไปจากความจริง
(สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559)

2.10 การประมาณการความต้องการแรงงาน
เทคนิคที่ใช้ส่วนใหญ่ ประกอบด้วย Average Methods, Regressions Analysis, Exponential
Smoothing (ใช้โปรแกรม Gretl)
1. วิธีค่าเฉลี่ย (Average Methods)
1.1 ค่าเฉลี่ยอย่างง่าย (Simple Average)
t

𝑌t+1 = 1𝑡 Yt
t 1

โดยที่ 𝑌t+1 = ค่าพยากรณ์ในช่วงเวลา t+1
𝑌 t = ค่าข้อมูลอนุกรมเวลา
𝑡
= ช่วงเวลา
วิธีค่าเฉลี่ยอย่างง่ายเป็นเทคนิคที่มีความเหมาะสมเมื่อข้อมูลอนุกรมเวลามีเสถียรภาพและสภาวะแวดล้อมของ
ข้อมูลไม่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ค่าเฉลี่ยอย่างง่าย จึงเป็นการใช้ค่าเฉลี่ยจากข้อมูลในอดีตเพื่อการพยากรณ์
อนาคต
1.2 การเฉลี่ยแบบเคลื่อนที่ (Moving Average)
𝑌t+1 =

(𝑌𝑡 +𝑌𝑡−1 + 𝑌𝑡−2 +𝐾+𝑌𝑡−𝑞 +1 )
𝑞

โดยที่ 𝑌t+1 = ค่าพยากรณ์ในช่วงเวลา t+1
𝑌t = ค่าข้อมูลในช่วงเวลาปัจจุบัน (t)
𝑞
= จานวนข้อมูลที่ใช้ในการเฉลี่ย
ค่าสังเกตของข้อมูลทุกครั้งจะต้องถ่วงน้าหนักเท่าๆ กัน ขณะใดที่เพิ่มข้อมูลใหม่เข้าไปในค่าเฉลี่ยจะต้อง
ตัดข้อมูลตัวแรกสุดในอดีตออกไปเพื่อให้จานวนข้อมูลเท่าเดิม ดังนั้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในช่วงเวลา q จานวนนับของ
ข้อมูลจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลง แบบจาลองค่าเฉลี่ยเคลื่ อนที่จึงอาจไม่เหมาะสมสาหรับใช้ในการ พยากรณ์ข้อมูลที่มี
แนวโน้มและฤดูกาล แม้ว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะเป็นวิธีการที่ดีกว่าการหาค่าเฉลี่ยอย่างง่ายก็ตาม
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2. วิธีการปรับเรียบ (Exponential Smoothing)
แบบจาลอง Exponential smoothing เป็นวิธีที่นาน้าหนักของข้อมูลในอดีตมาถ่วงน้าหนัก
ซึ่งมีความเหมาะสมกับข้อมูลที่ไม่มีแนวโน้ม และวิธีดังกล่าวจะอาศัยการเฉลี่ย (smoothing) ข้อมูลในอดีตของ
อนุกรมในทางลดลง (Exponential) โดยข้อมูลจะถูกถ่วงน้าหนักมากถ้าเป็นข้อมูลปัจจุบันน้าหนักที่ถ่วงจะลดลง
ตามอายุของข้อมูล
𝑌t+1 = aY1  1  a Yˆt
โดยที่
𝑌t+1 = ค่าที่ปรับเรียบใหม่หรือค่าสาหรับการพยากรณ์ช่วงต่อไป
a
= ตัวปรับเรียบคงที่ (0 < a < 1)
𝑌𝑡
= ค่าข้อมูลใหม่ หรือค่าที่แท้จริงของอนุกรมเวลาช่วงเวลา t
𝑌
= ค่าการปรับเรียบเก่า หรือการพยากรณ์ช่วงเวลา t
การแปลความหมายค่า a เขียนได้ดังนี้
= aYt  1  a Yˆt
Yˆt 1
= aYt  Yˆt  aYˆt
Yˆt 1
= Yˆt  aYt  Yˆt 
Yˆt 1
เกณฑ์การพิจารณาค่าพยากรณ์ที่เหมาะสม
ในการพิจารณาแบบจาลองที่เหมาะสมในการพยากรณ์นั้น เราสามารถพิจารณาความแตกต่าง
ระหว่างที่แท้จริงกับค่าพยากรณ์ หรือที่เราเรียกว่า “ค่าความคลาดเคลื่อน (residuals)” ซึ่งมีรูปแบบสมการดังนี้
𝑒𝑡
= 𝑌𝑡 - 𝑌𝑡
โดยที่ 𝑒𝑡
= ความคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์ในช่วงเวลา t
𝑌𝑡
= ค่าของข้อมูลจริงในช่วงเวลา t
𝑌t = ค่าที่พยากรณ์ในช่วงเวลา t
1. ค่าความคลาดเคลื่อนที่แท้จริงเฉลี่ย (Mean Absolute Deviation: MAD)
n
MAD = 𝑛1  Yt  Yˆt
t 1

2. Root Mean Square Error (RMSE)
RMSE =



1 n
Yt  Yˆt

n t 1



2

3. Mean Absolute Percentage Error (MAPE)
MAPE =

1 n Yt  Yˆt

n t 1 Yt

ค่ายิ่งน้อยแสดงว่าเครื่องมือนั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุด
วิธีการปรับเรียบ (Exponential Smoothing) มี 2 ลักษณะ ดังนี้
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2.1 การปรับเรียบด้วยการปรับแนวโน้มตามวิธีของ Holt (Exponential smoothing Adjusted for
Trend : Holt’s Method)
สาหรับข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยจะมีการปรับเรียบ โดย Exponential ในบาง
สถานการณ์ ข้อมูลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ดังนั้นจุดเด่นของเทคนิค Holt คือ มีความคล่องตัวในการเลือกอัตราระดับ
และแนวโน้มอยู่ในช่วงนั้น สาหรับแบบจาลองของ Holt มี 3 สมการ
1. การประมาณอนุกรม Exponential smoothing หรือระดับปัจจุบัน
Lt

=

aYt  1  a Lt 1  Tt 1 

2. การประมาณการแนวโน้ม
Tt

=  Lt  Lt 1   1   Tt 1

3. การพยากรณ์ช่วงเวลา p ในอนาคต
Yˆt  p

โดยที่

Lt
A
Yt

T
P
Yˆ

t p

=
=
=
=
=
=
=
=

Lt  pTt

มูลค่าใหม่ที่ปรับเรียบร้อย
ค่าปรับคงที่สาหรับข้อมูล 0    1
มูลค่าใหม่ที่ปรับเรียบร้อย
ค่าปรับคงที่สาหรับการประมาณแนวโน้ม 0    1
การประมาณการแนวโน้ม
ช่วงเวลาที่พยากรณ์ในอนาคต
การพยากรณ์สาหรับช่วงเวลา p ในอนาคต

2.2 การปรับเรียบด้วยการปรับแนวโน้มและฤดูกาลตามวิธีของ
Winters (Exponential
smoothing Adjusted for Trend and Seasonal Variation: Winter’s Model)
กรณีแบบจาลองมีฤดูกาลเข้ามาเกี่ยวข้องนั้นการใช้วิธีการตามแบบของ Holt อาจจะทาให้
เกิดข้อผิดพลาดได้ เพื่อลดความผิดพลาดในการพยากรณ์โดยการสร้างแบบจาลองแบบใหม่ เพิ่มสมการใหม่เข้าไป
เพื่อประมาณการฤดูกาล โดยจะเน้นดัชนีฤดูกาล
1. การประมาณอนุกรม Exponetial ที่ปรับแล้ว
Lt

=

a

Yt
 1  a Lt 1  Tt 1 
St  s

2. การประมาณการแนวโน้ม
 Lt  Lt 1   1   Tt 1
Tt =
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3. การประมาณการฤดูกาล
St  r

Yt
 1  r S t  s
Lt

4. การพยากรณ์ช่วงเวลา t + p ในอนาคต
Yˆt  p

โดยที่

= Lt

 pTt

S t  s  p

Lt

= ค่าปรับใหม่หรือค่าประมาณการณ์ปัจจุบัน

a

= ค่าปรับคงที่สาหรับระดับ 0  a  1

Yt

= ค่าสังเกตใหม่หรือค่าที่แท้จริงในช่วงเวลา t



= ค่าปรับคงที่สาหรับการประมาณแนวโน้ม 0    1

T

= การประมาณแนวโน้ม

r

= ค่าปรับคงที่สาหรับการประมาณการฤดูกาล

St

= การประมาณฤดูกาล

P

= ช่วงเวลาการพยากรณ์ในอดีต

S

= ช่วงความยาวของฤดูกาล

Yˆt  p

= การพยากรณ์ช่วงเวลา t+p ในอนาคต

3. การวิเคราะห์สมการถดถอย (Regression Analysis)
การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์การถดถอยในอนุกรมเวลาจะใช้ตัวแปรหุ่น
แนวโน้มและฤดูกาล โดยมีรูปแบบเป็นสมการเชิงเส้นได้ดังนี้
Yˆt

=

T

= การประมาณแนวโน้ม

Si

= ตัวแปรหุ่นแทนการประมาณฤดูกาล

(Dummy) แทนผลจาก

b0  b1T  b2 S1  b2 S2  ...  bn Sn

การประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของสมการวิธีกาลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Square: OLS)
เพื่อให้ผลบวกของค่าคลาดเคลื่อนกาลังสองมีค่าน้อยที่สุด
4. วิธี Box-Jenkins ด้วยแบบจาลอง ARIMA
การพยากรณ์ด้วยวิธี Box-Jenkins ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย Box and Jenkins (1976) จะอาศัยแบบจาลอง
ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ที่เป็นข้อมูลอนุกรมเวลาตัวแปรเดียวในอดีต
จนกระทั่งปัจจุบัน เพื่อพยากรณ์ข้อมูลในอนาคต โดยจะครอบคลุมผลลัพธ์ที่รวมเอาอนุกรมเวลาที่เป็นฤดูกาล
รวมถึงกระบวนการหรือระบบที่ไม่นิ่งด้วย (non stationary process (ARIMA))
Yt   0  1Yt 1   2Yt  2  K   pYt  p  et  1et 1   2 et  2  K   q et  q
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3. การวิเคราะห์ตลาดแรงงาน
การวิเคราะห์โดยใช้ตารางเปรียบเทียบ
(1) การเก็บรวบรวมข้อมูล (Collection of Data)
ก่อนการดาเนินการวิเคราะห์ต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการวิเคราะห์ครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์
จากข้อมูลทุติยภูมิ ข้อมูลตลาดแรงงานที่จะวิเคราะห์ ประกอบด้วยข้อมูลการสารวจภาวะการทางานจากสานักงาน
สถิติแห่งชาติ ข้อมูลตาแน่งงานว่าง ข้อมูลผู้สมัครงาน และข้อมูลการบรรจุ งาน จากระบบสารสนเทศจัดหางานใน
ประเทศโดยข้อมูลได้มาจากการบริการจัดหางานในประเทศ คือ ข้อมูลตาแหน่งงานว่างจากการแจ้งของนายจ้าง
หรือสถานประกอบการ ข้อมูลผู้สมัครงาน และข้อมูลการบรรจุงาน เป็นการเก็บข้อมูลโดยอาศัยหลักสถิติ คือ มี
การจัดเก็บในรูปแบบของอนุกรมเวลา คื อ มีการจัดเก็บของเวลาเป็นช่วง ซึ่งในที่นี้จัดทาเป็นรายปี จะ จาแนกเป็น
หมวดหมู่ เช่น จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ประเภทอาชีพ ระดับการศึกษาเป็นต้น นอกจากนั้นอาจจาแนก
ตามพื้นที่ หรือจังหวัด ในครั้งนี้ ข้อมูลที่จะดาเนินการวิเคราะห์ ประกอบด้วย ข้อมูลด้านอุปสงค์ และข้อ มูลอุปทาน
ได้แก่
 ข้อมูลจากการสารวจภาวะการทางานของประชากร ของสานักงานสถิติแห่งชาติ
- ด้านอุปทานแรงงาน ได้แก่ ข้อมูล ประชากร กาลังแรงงาน อาจจาแนกตามระดับ
การศึกษา ตามสถานภาพ ตามอายุ เป็นต้น ตามตัวอย่างตาราง ดังนี้
1. ข้อมูลประชากรจาแนกตาม สถานภาพแรงงาน ตั้งแต่ปี 2554-2559
ตารางที่ 1 ข้อมูลประชากรอายุท 15 ปีขึ้นไป จาแนกตามสถานภาพแรงงน พ.ศ. 2554 – 2559
หน่วย : พันคน
สถานภาพแรงงาน
ประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป
กาลังแรงงาน
1. กาลังแรงงานปัจจุบัน
1.1 ผู้มีงานทา
1) ทางาน
2) มีงานประจาแต่ไม่ทางาน
1.2 ผู้ว่างงาน
1) หางานทา
2) ไม่หางานทาแต่พร้อมทางาน
2. กาลังแรงงานที่รอฤดูกาล
ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน อายุ 15 ปีขึ้นไป
1. ทางานบ้าน
2. เรียนหนังสือ
3. ยังเด็ก ชรา/ไม่สามารถทางานได้
4. อื่นๆ

2554
53,531.4
38,359.5
38,206.4
37,952.9
37,442.5
510.4
253.5
53.7
199.8
153.1
15,171.9
4,504.9
4,295.6
4,941.7
1,429.6

2555
53,947.7
38,745.5
38,577.9
38.324.1
37,927.5
396.7
253.8
56.9
196.9
167.6
15,202.2
4,428.4
4,290.3
4,900.5
1,583.0
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2556
54,412.2
38,661.1
38,498.3
38,216.6
37,812.7
404.0
281.7
68.7
213.0
162.7
15,751.1
4,564.4
4,356.7
5,212.6
1,617.5

2557
54,843.1
38,576.2
38,400.1
38,077.4
37,725.2
352.2
322.7
68.9
253.8
176.1
16,266.9
4,852.3
4,378.4
5,389.2
1,647.0

2558
55,238.5
38,548.2
38,356.7
38,016.2
37,560.3
455.9
340.6
70.7
269.9
191.5
16,690.2
4,943.2
4,416.5
5,599.8
1,730.7

2559
55,610.3
38,249.2
38,057.4
37,692.6
37,238.4
440.9
378.1
82.1
296.0
191.8
17,361.0
5,186.3
4,359.1
5,975.6
1,839.9

2. กาลังแรงงานรวม จาแนกตามระดับการศึกษา ตั้งแต่ปี 2554-2559
ตารางที่ 2 กาลังแรงงานรวม(อายุ 15 ปีขึ้นไป) จาแนกตามระดับการศึกษาที่สาเร็จ ทั่วราชอาณาจักร
ปี พ.ศ. 2554 – 2559
หน่วย : พันคน
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาและต่ากว่า
มัธยมต้น
มัธยมปลาย (สายสามัญ)
อาชีวศึกษา
วิชาชีพชั้นสูง
อุดมศึกษา

2554
20,660.7
6,241.8
4,140.9
1,341.5
1,795.0
4,741.6

2555
20,547.1
6,381.9
4,435.5
1,293.1
1,809.6
4,941.5

2556
20,139.1
6,528.5
4,547.2
1,283.6
1,816.2
5,069.2

2557
18,886.5
6,191.8
4,497.8
1,351.4
1,819.1
5,829.7

2558
2559
18,408.2 17,794.34
6,098.7 6,209.51
3,648.8 4,817.60
1,372.6 1,398.80
1,913.2 1,920.46
6,022.0 6,125.87

- ด้านอุปสงค์ ได้แก่ ข้อมูลผู้มีงานทา จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม อาชีพ การศึกษา เป็นต้น
ตามตัวอย่างตาราง ดังนี้
1. ผู้มีงานทา จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปี 2554-2559
ตารางที่ 3 ผู้มีงานทา จาแนกตามอุตสาหกรรม พ.ศ. 2554 – 2559
หน่วย : พันคน
อุตสาหกรรม
1. ภาคเกษตรกรรม
1.1 เกษตรกรรม การปุาไม้ และการประมง
2. นอกภาคเกษตรกรรม
2.1 การทาเหมืองแร่ และเหมืองหิน
2.2 การผลิต
2.3 ไฟฟูา ก๊าซ ไอน้าและระบบปรับอากาศ
2.4 การจัดหาน้า การจัดการและการบาบัดน้าเสีย
ของเสีย และสิ่งปฏิกูล
2.5 การก่อสร้าง
2.6 การขายส่ง และการขายปลีก การซ่อมยานยนต์
2.7 การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า
2.8 ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
2.9 ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
2.10 กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
2.11 กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์
2.12 กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค
2.13 กิจกรรมการบริหารและการบริการสนันสนุน

2554

2555

2556

2557

2558

2559

12,485.1 13,163.7 13,041.5 12,732.7 12,271.9 11,746.6
12,485.1 13,163.7 13,041.5 12,732.7 12,271.9 11,746.6
25,467.9 25,160.4 25,175.2 25,344.7 25,744.3 25,945.0
49.7
68.2
61.6
69.0
79.2
66.5
6,000.6 6,268.5 6,294.1 6,393.5 6,453.6 6,288.5
106.0
106.0
102.7
117.1
105.3
121.2
89.8
66.0
88.6
105.5
82.6
96.0
2,204.2
6,357.1
1,122.1
2,923.1
230.8
461.2
136.9
331.8
476.2
45

2,334.5
6,195.1
1,087.3
2,550.9
272.1
493.0
160.0
305.5
472.8

2,387.5
6,199.5
1,144.3
2,536.4
265.0
526.0
164.7
327.5
483.7

2,269.2
6,184.9
1,192.3
2,567.8
247.9
526.8
159.2
316.7
495.3

2,281.8
6,175.8
1,215.8
2,643.6
241.7
539.2
193.6
373.5
547.5

2,352.1
6,331.4
1,198.5
2,729.4
231.3
545.6
186.3
354.4
579.4

อุตสาหกรรม
2.14 การบริหารราชการ การปูองกันประเทศ
การประกันสังคม
2.15 การศึกษา
2.16 กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
2.17 ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ
2.18 กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ
2.19 กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล
การผลิตสินค้าและบริการที่ทาขึ้นเอง
เพื่อใช้ในครัวเรือน
2.20 กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศ
2.21 ไม่ทราบ

2554

2555

2556

2557

2558

2559

1,614.5

1,683.5

1,596.7

1,589.4

1,611.1

1,579.4

1,304.0
690.5
239.2
802.6
283.5

1,175.1
644.4
233.0
722.4
272.4

1,156.8
627.4
241.6
675.0
226.4

1,152.7
683.7
255.9
736.1
216.3

1,181.9
681.6
267.1
770.3
232.6

1,184.8
706.3
252.0
829.3
232.1

4.4
39.8

4.6
45.3

3.4
66.2

4.2
61.4

3.2
63.2

3.1
78.3

2. ผู้มีงานทา จาแนกตามประเภทอาชีพ ตั้งแต่ปี 2554-2559
ตารางที่ 4 ผู้มีงานทา จาแนกตามอาชีพ (ทั่วประเทศ)
2554

2555

2556

(หน่วย : พันคน)
2557 2558 2559

1. ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการอาวุโส และผู้จัดการ

1,005.7

1,214.6

1,452.7

1,533.3

1,508.4

1,470.0

2. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ

1,861.4

1,888.4

1,943.8

2,097.8

2,214.8

2,194.8

3. ผู้ประกอบวิชาชีพช่างเทคนิคสาขาต่างๆ
และอาชีพที่เกี่ยวข้อง

1,288.7

1,375.0

1,479.1

1,745.2

1,722.1

1,709.6

4. เสมียน

1,349.2

1,375.1

1,288.6

1,500.8

1,486.9

1,555.2

5. พนักงานบริการและพนังงานในร้านค้าและตลาด
6. ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตรและ
การประมง

7,550.3

7,191.2

6,943.0

7,273.6

7,374.3

7,627.7

ประเภทอาชีพ

13,573.6 13,992.7 14,113.3 11,774.0 11,215.5 10,719.2

7. ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจ
การค้าที่เกี่ยวข้อง

5,533.8

4,337.4

4,324.1

4,461.4

4,475.9

4,481.9

8. ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงาน
ด้านงานการประกอบ

3,065.3

3,134.1

3,193.7

3,602.2

3,793.3

3,690.0

9. อาชีพขั้นพื้นฐานต่างๆ ในด้านการขาย
และการให้บริการ

4,173.4

4,404.7

4,106.8

4,067.1

4,170.1

4,176.1

 ข้อมูลตาแหน่งงานว่าง ผู้สมัครงาน และการบรรจุงาน
ข้อมูลตาแหน่งงานว่างที่นายจ้าง/สถานประกอบการแจ้งความต้องการแรงงาน จาแนกตาม
ประเภทอุตสาหกรรม อาชีพ การศึกษา ตามตัวอย่างตาราง ดังนี้
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ตารางที่ 5 ตาแหน่งงานว่างจาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ระหว่างปี 2557 – 2559

ประเภทอุตสาหกรรม
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U

เกษตรกรรม การปุาไม้และการประมง
การทาเหมืองแร่ และเหมืองหิน
การผลิต
ไฟฟูา ก๊าซ ไอน้าและระบบการปรับอากาศ
การจัดหาน้า การจัดการน้าเสียและของเสียรวมถึงกิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง
การก่อสร้าง
การขายส่งและการ ขายปลี การซ่อมรถยนต์ และจักรยานยนต์
การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ
กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
การบริหารราชการ การปูองกันประเทศ และการประกันสังคม
ภาคบังคับ
การศึกษา
กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ
กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ
กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือน กิจกรรมการผลิตสินค้า และ
บริการฯ
กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิก
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(หน่วย : พันคน)
ตาแหน่งงานว่าง
2557
2558
2559
4,142
4,309
4,050
1,336
2,252
1,780
185,412
205,480
179,695
1,775
1,573
1,079
526
786
532
15,441
113,759
8,955
47,037
13,199
10,528
4,756
6,687
16,768
6,980

15,111
123,497
13,972
29,915
13,199
11,993
4,709
6,195
18,934
8,567

13,843
102,060
9,822
27,686
13,341
9,283
3,845
6,737
21,788
8,751

4,333
4,005
1,861
5,043
514

3,843
4,669
2,054
5,378
327

3,024
5,278
2,838
5,251
375

5

9

4

ตารางที่ 6 ตาแหน่งงานว่างจาแนกตามระดับการศึกษา ระหว่างปี 2557 – 2559
(หน่วย : พันคน)
ตาแหน่งงานว่าง
2557
2558
2559
71,591 80,495 69,951
133,279 150,791 138,505
66,409 71,196 62,555
69,699 72,618 61,481
37,230 36,318 31,263
72,792 63,471 55,135
1,680
1,783
1,986
382
100
186

ระดับการศึกษา
1
2
3
4
5
6
7
8

ประถมศึกษาและต่ากว่า
มัธยมศึกษา
ปวช.
ปวส.
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

ตารางที่ 7 ตาแหน่งงานว่างจาแนกตามประเภทอาชีพ ระหว่างปี 2557 – 2559

ประเภทอาชีพ
1
2
3
4
5
6
7
8

ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส ผู้จัดการ
ผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆ
ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
เสมียน เจ้าหน้าที่
พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด
ผู้ปฏิบัติงานด้านฝีมือด้านการเกษตรและประมง
ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่างๆ
ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้าน
การประกอบ
9 อาชีพงานพื้นฐาน
T ผู้ฝึกงาน
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(หน่วย : พันคน)
ตาแหน่งงานว่าง
2557
2558
2559
7,805
9,521
9,582
21,189
23,409
18,913
50,144
56,385
48,203
90,951
76,014
63,142
78,063
88,323
77,144
1,422
1,443
1,154
30,945
31,365
27,800
31,328
34,054
27,528
140,921
294

155,893
365

147,303
293

ข้อมูลผู้สมัครงาน จาแนกตามระดับอาชีพ การศึกษา เป็นต้น ตามตัวอย่างตาราง ดังนี้
ตารางที่ 8 ผู้สมัครงาน จาแนกตามประเภทอาชีพ ระหว่างปี 2557-2559
(หน่วย : พันคน)
ผู้สมัครงาน
ประเภทอาชีพ
2557
2558
2559
รวม
496,971 523,284 308,294
1 ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส ผู้จัดการ
13,337
14,162
7,825
2 ผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆ
23,071
24,203 15,679
3 ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
47,777
51,656 33,992
4 เสมียน เจ้าหน้าที่
82,023
83,390 51,470
5 พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด
89,379
93,220 54,569
6 ผู้ปฏิบัติงานด้านฝีมือด้านการเกษตรและประมง
2,208
1,860
1,102
7 ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่างๆ
26,023
29,180 17,110
8 ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้าน
29,167
33,969 17,978
การประกอบ
9 อาชีพงานพื้นฐาน
183,644 191,193 108,211
T ผู้ฝึกงาน
342
445
358
ตารางที่ 9 ผู้สมัครงาน จาแนกตามระดับการศึกษา ระหว่างปี 2557-2559
ระดับการศึกษา

2557
496,971
95,760
198,627
35,075
46,698
2,331
114,438
4,001
41

รวม
1
2
3
4
5
6
7
8

ประถมศึกษาและต่ากว่า
มัธยมศึกษา
ปวช.
ปวส.
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
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(หน่วย : พันคน)
ผู้สมัครงาน
2558
2559
523,283 308,293
99,552 48,904
217,609 128,217
36,748 21,889
49,156 31,805
1,804
1,279
113,992 73,798
4,363
2,368
59
33

ข้อมูลการบรรจุงาน จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม อาชีพ การศึกษา ตามตัวอย่างตาราง ดังนี้
ตารางที่ 10 การบรรจุงาน จาแนกตามประเภทอุตสาหกรรม ระหว่างปี 2557-2559
(หน่วย : พันคน)
ผู้บรรจุงาน
ประเภทอุตสาหกรรม
2557
2558
2559
A เกษตรกรรม การปุาไม้และการประมง
3,393
3,506
2,879
B การทาเหมืองแร่ และเหมืองหิน
1,036
1,424
1,437
C การผลิต
173,068
183,040 139,938
D ไฟฟูา ก๊าซ ไอน้าและระบบการปรับอากาศ
1,465
1,237
830
E การจัดหาน้า การจัดการน้าเสียและของเสียรวมถึงกิจกรรมที่
487
446
443
เกี่ยวข้อง
F การก่อสร้าง
11,284
12,030 10,374
G การขายส่งและการ ขายปลี การซ่อมรถยนต์ และจักรยานยนต์
105,098
111,957 80,339
H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
8,037
10,752
7,642
I ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
24,497
27,677 20,927
J ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
11,378
11,498
9,414
K กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
9,926
10,356
7,674
L กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
4,793
4,329
3,044
M กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ
5,988
5,466
5,575
N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
16,529
17,477 17,883
O การบริหารราชการ การปูองกันประเทศ และการประกันสังคม
6,625
8,185
8,131
ภาคบังคับ
P การศึกษา
3,614
3,596
2,427
Q กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
3,368
4,158
3,576
R ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ
1,648
1,662
2,185
S กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ
4,609
4,724
3,969
T กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือน กิจกรรมการผลิตสินค้า และ
472
287
297
บริการฯ
U กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิก
6
5
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ตารางที่ 11 การบรรจุงาน จาแนกตามระดับการศึกษา ระหว่างปี 2557-2559
ระดับการศึกษา
1
2
3
4
5
6
7
8

2557
50,328
158,441
30,560
49,844
1,998
104,875
1,271
4

ประถมศึกษาและต่ากว่า
มัธยมศึกษา
ปวช.
ปวส.
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

(หน่วย : พันคน)
ผู้บรรจุงาน
2558
2559
53,766
41,549
172,545 135,469
33,178
26,516
53,295
40,532
1,804
1,628
107,672
81,755
1,545
1,522
7
13

ตารางที่ 12 การบรรจุงาน จาแนกตามประเภทอาชีพ ระหว่างปี 2557-2559
ประเภทอาชีพ
1
2
3
4
5
6
7
8

ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส ผู้จัดการ
ผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆ
ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
เสมียน เจ้าหน้าที่
พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด
ผู้ปฏิบัติงานด้านฝีมือด้านการเกษตรและประมง
ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่างๆ
ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้าน
การประกอบ
9 อาชีพงานพื้นฐาน
T ผู้ฝึกงาน
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2557
6,407
18,123
43,044
70,609
74,054
1,106
20,052
26,181
137,588
157

(หน่วย : พันคน)
ผู้บรรจุงาน
2558
2559
7,368
6,372
20,877
14,554
45,303
35,810
73,568
54,102
81,723
61,354
1,168
750
20,769
15,448
27,038
19,461
145,774
224

121,008
125

ขั้นตอนที่ 2 การนาเสนอข้อมูล (Presentation of Data) และการวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis of Data)
และการตีความหมาย
การนาเสนอโดยใช้หลักสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในรูปแบบการบรรยายเป็นค่า
สัดส่วน ร้อยละ แสดงตาราง และ อาจมี แผนภูมิกราฟ ประกอบ โดย มีการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ ระหว่าง
ช่วงเวลาตามหมวดหมู่ ดูความเคลื่อนไหว การเปลี่ยนแปลงของข้อมูล เพื่อสรุปออกมาว่าสถานการณ์
ตลาดแรงงานเป็นอย่างไร ดังตัวอย่างการวิเคราะห์ตลาดแรงงาน
ตารางที่ 13 จานวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป (ทั้งประเทศ) จาแนกตามสถานภาพแรงงาน
เปรียบเทียบ ปี 2559 และ ปี 2558
หน่วย: พันคน
สถานภาพแรงงาน

ปี 2558

ปี 2559

การเปลี่ยนแปลง
จานวน

(ร้อยละ)

1. ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป

55,238.5

55,610.3

371.80

0.67

2. ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน (กาลังแรงงานรวม)

38,548.2

38,249.2

-299.00

-0.78

2.1 ผู้มีงานทา

38,016.2

37,679.3

-336.90

-0.89

2.2 ผู้ว่างงาน

340.6

378.1

37.50

11.01

2.3 ผู้ที่รอฤดูกาล

191.5

191.8

0.30

0.17

16,690.2

17,361.0

670.80

4.02

0.88

0.99

-

0.10

3. ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน
4. อัตราการว่างงาน (ร้อยละ)
ที่มา: สานักงานสถิติแห่งชาติ
หมายเหตุ: อัตราการว่างงาน = ผู้ว่างงาน x 100
ผู้อยู่ในกาลังแรงาน

ในปี 2559 มีประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จานวน 55.6 ล้านคน กาลังแรงงานรวม 38.3 ล้านคน
เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.67 กาลังแรงงานลดลง ร้อยละ 0.78
และผู้มีงานทาลดลง ร้อยละ 0.89 เมื่อพิจารณากลุ่มปร ะชากรอายุ 15 ขึ้นไป พบว่า เป็นผู้อยู่ในกาลังแรงงาน
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 68.78 ผู้ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน ร้อยละ 31.22 ในขณะที่ผู้อยู่ในกาลังแรงงาน เป็นผู้มีงานทา
คิดเป็นร้อยละ 98.51
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แผนภูมิ แสดงการเปลี่ยนแปลงของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ตั้งแต่ ปี 2554-2559
หน่วย: พันคน
56,500
y = 415.15x + 53565
R² = 0.998

56,000
55,500
55,000
54,500
54,000
53,500
53,000
52,500
2555

2556

2557

2558

2559

ในการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงให้นาข้อมูลที่จัดเก็บเป็นรายปี มาจัดทาเป็นกราฟเส้น และเพิ่มเส้นแนว
โน้ม
จะทาให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป โดยในปี 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555
เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 3.08 มีอัตราการขยายตัวตั้งแต่ปี 2555 และแนวโน้มจะยังคงขยายตัว
แผนภูมิ แสดงการเปลี่ยนแปลงของผู้มีงานทาตั้งแต่
ปี 2554-2559
หน่วย: พัน
38,400

แผนภูมิ แสดงการเปลี่ยนแปลงอัตราการว่างงานตั้งแต่
ปี 2554-2559
หน่วย: ร้อยละ

38,324.1

1.20

38,216.6
38,200
38,000

38,077.4
37,952.9

38,016.2

0.80

37,800

0.60

37,679.3

37,600

0.40

37,400

0.20

37,200

0.00
2554

y = 0.0822x + 0.5719
R² = 0.9896

1.00

2555

2556

2557

2558

2555

2559

53

2556

2557

2558

2559

ในปี 2559 จานวนผู้มีงานทาเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ลดลงร้อยละ 0.89 และลดลง จากปี
2555 คิดเป็นร้อยละ 1.68 ซึ่งจานวนผู้มีงานทาเริ่มลดลงตั้งแต่ปี 2556 ในขณะที่อัตราการว่างงานในปี 2559 มี
อัตราการว่างงาน ร้อยละ 0.99 เมือเปรียบเทียบกับ ปี 2558 เพิ่มขึ้น และเมื่อพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลง
ตั้งแต่ปี 2555 มีการเปลี่ยนแปลงที่มีทิศทางเพิ่มขึ้น

4. การประมาณการข้อมูลด้านตลาดแรงงาน
4.1 เทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลา สาหรับการพยากรณ์ด้วยโปรแกรม GRETL (เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว
และคณะ, 2560)
1. เทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลาสาหรับการพยากรณ์
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(Time Series)

Seasonal Adjustment

Time Series

http://itfeature.com/time-series-analysis-and-forecasting/component-of-time-series-data

55

:

Alabama

https://www.ncdc.noaa.gov/temp-and-precip/state-temps/

:

Alabama

https://www.ncdc.noaa.gov/temp-and-precip/state-temps/
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:

Alabama

https://www.ncdc.noaa.gov/temp-and-precip/state-temps/

:

Alabama

https://www.ncdc.noaa.gov/temp-and-precip/state-temps/
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:

Alabama

https://www.ncdc.noaa.gov/temp-and-precip/state-temps/

:

Alabama

https://www.ncdc.noaa.gov/temp-and-precip/state-temps/
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2:

3:
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4:

5:
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5:

6:
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7:

8: GDP

62

9: GDP

10:
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11:

12:
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13:

14:
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Multiplicative model:
Yt = St Tt It
= St Nt

St = St

TDt

Methods, Diagnostics, and Practices for Seasonal
Adjustment---June 2007

Additive model:
Yt = St + Tt + It
= St + Nt

Ht

St = St + TDt + Ht
Catherine Hood Consulting

:
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25

:

(S)

:

(I)

67

(T)

Seasonal Adjustment
X-11-ARIMA
X-12-ARIMA

S:
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S2:

http://www.seasonaladjustment.com/page/

S3:

http://www.zerohedge.com/news/explaining-yesterdays-seasonally-adjusted-nonfarm-payroll-beat
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T, S

I

- การใช้งานโปรแกรม GRETL (เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว และคณะ, 2560)
เทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลาสาหรับการพยากรณ์ด้วยโปรแกรม GRETL
1. เข้า Dowload โปรแกรมจาก http://gretl.sourceforge.net/ และเลือก gretl for Windows
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2. เลือกเวอร์ชั่น ให้ตรงกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ เช่น ใช้ Windows 32 Bit
2017c.exe ทั้งนี้เวอร์ชั่นของโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามปีคริสต์ศักราช

ก็เลือก gretl

3. ดาว์นโหลดส่วนเสริมของโปรแกรม Gretl คือ x-12-ARIMA (older version of the above)
เลือกตัว x12a install.exe
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4. หลังจากดาวน์โหลดเสร็จ ไปที่โฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ดาวน์โหลด ดับเบิ้ลคลิก gretl 2017c.exe
กด Run จะปรากฏหน้าต่าง Setup – gretl และกด Next

5. เลือกที่จัดเก็บโปรแกรม

6. ติก๊  กด Next
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7. เมื่อลงตัวโปรแกรม Gretl เสร็จ ให้ลงส่วนเสริมของโปรแกรมคือ x-12-ARIMA (older
version of the above) โดยดับเบิ้ลคลิกที่ x12a install.exe จะปรากฏหน้าต่าง Setup – x12a กด Next
ซึ่งแสดงถึงที่ เก็บของโปรแกรม และกด Next

8. กด Install และกด finish
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9. จะปรากฎไอเทม
เลือกเมนู Tools
Preferences

บนหน้าเดสท๊อป ทาการดับเบิ้ลคลิกจะปรากฏหน้าต่าง gretl กด
General

10. จะปรากฏหน้าต่าง gretl select file เลือกโฟลเดอร์ x12arima กด OK
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11. จะปรากฏหน้าต่าง gretl: preferences ตรง Path to x12arima กด Browse ไปหาไฟล์
ที่ Program Files(x86)\x12arima กด Ok กด Apply และกด Ok อีกครั้ง 1

12. จากนั้นไปที่หน้าต่าง gretl เลือกเมนู Tools
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Function packages

On Server

13. จากนั้นไปที่หน้าต่าง gretl เลือกเมนู Tools
จากนั้นพิมพ์ Holt ในช่องค้นหาเมื่อพบแล้วคลิก Holt

14. เมื่อกด install จะมีหน้าต่าง gretl กด Yes
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Function packages
และกด (Install)

On Server

15. พิมพ์ Winters ในช่องค้นหาและทาเหมือนขั้นตอน Holt หากกรณีที่ทาการค้นหาแล้วไม่พบ Holt หรือ
Winters ให้ทาการ Restart เครื่องคอมพิวเตอร์

Holt’s method เป็นวิธีการพยากรณ์การปรับให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียล ที่มีแนวโน้มเป็นส่วนประกอบ
Winter’s Method เป็นวิธีการพยากรณ์การปรับให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียล ที่มีแนวโน้มและการผันแปรตาม
ฤดูกาลเป็นส่วนประกอบ
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2. การจัดทาข้อมูลในรูปแบบของอนุกรมเวลาและบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม Excel โดยไม่ต้องมีช่อง
ของปี พ.ศ. เพื่อใช้วิเคราะห์ในแบบ GRETL ตามตัวอย่างดังนี้
ข้อมูลรายปี
หน่วย : พันคน
ปี

ผู้มีงานทาทั้งหมด

2544
2545
2546
2547
2458
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559

32,104,249
33,060,866
33,841,023
34,728,811
35,257,173
35,685,529
36,249,444
37,016,612
37,706,321
38,037,343
38,464,667
38,939,130
38,906,889
38,077,429
38,016,169
37,692,651

ภาคเกษตร

13,611,844
14,041,824
13,880,091
13,633,868
13,616,971
14,057,444
14,306,011
14,699,116
14,692,545
14,546,874
14,883,101
15,432,799
15,406,945
12,451,420
12,271,911
11,746,615

อุตสาหกรรม
การผลิต

4,926,924
5,052,367
5,298,723
5,476,140
5,587,889
5,504,135
5,619,229
5,453,267
5,373,905
5,349,608
5,301,367
5,393,154
5,435,253
6,397,839
6,453,604
6,288,506

การก่อสร้าง

1,645,189
1,786,582
1,880,682
2,080,356
2,129,392
2,150,744
2,148,732
2,214,037
2,302,963
2,356,152
2,371,895
2,482,958
2,542,589
2,337,530
2,281,756
2,352,140

การขายส่ง
การขายปลีกฯ

ภาคบริการ

4,687,607 7,068,555
4,945,575 7,085,943
5,199,184 7,422,050
5,540,308 7,866,929
6,303,271 8,156,781
5,513,601 8,115,266
5,574,405 8,373,985
5,754,274 8,691,587
6,047,628 9,108,614
6,236,290 9,373,319
6,037,023 9,809,340
5,995,043 9,517,158
6,007,824 9,395,610
6,193,094 10,362,567
6,175,791 10,687,507
6,331,421 10,826,102

ข้อมูลรายไตรมาส
หน่วย : พันคน
ปี
2555

2556

2557

ไตรมาส

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

ผู้มีงานทา
ทั้งหมด

38,008,372
38,582,934
39,578,344
39,586,870
38,516,372
38,911,762
39,112,400
39,087,021
37,811,637
37,815,026
38,420,993
38,262,059

ภาคเกษตร

อุตสาหกรรมการ
ผลิต

13,723,568
15,014,962
16,663,524
16,329,142
13,886,175
15,096,086
16,384,877
16,260,640
11,987,129
12,391,003
13,516207
13,036,545

5,579,667
5,453,239
5,284,068
5,245,642
5,644,439
5,392,000
5,413,808
5,290,764
6,428,563
6,344,394
6,326,883
6,474,004
78

การก่อสร้าง

2,680,618
2,599,123
2,339,892
2,352,198
2,840,784
2,745,376
2,265,342
2,318,852
2,420,874
2,388,240
2,114,931
2,152,764

การขายส่ง
การขายปลีกฯ

ภาคบริการ

6,117,023 9,789,043
5,975,946 9,428,256
5,807,649 9,375,853
6,079,555 9,475,478
6,325,132 9,716,313
6,113,686 9,459,484
5,735,561 9,159,662
5,856,915 9,246,980
6,376,305 10,465,190
6157228 10392830
6124,339 10191374
6,081,614 10,400674

ปี
2558

2559

ไตรมาส

1
2
3
4
1
2
3
4

ผู้มีงานทา
ทั้งหมด

37,611,521
37,751,751
38,330,419
38,370,985
37,684,243
37,393,472
38,263,172
37,429,716

ภาคเกษตร

อุตสาหกรรมการ
ผลิต

11,463,703
11,677,522
13,005,716
12,940,701
11,154,463
10,956,242
12,705,997
11,746,615

6,505,552
6,533,859
6,365,411
6,409,593
6,360,429
6,420,732
6,243,044
6,288,506

การก่อสร้าง

2,467,479
2,446,854
2,165,352
2,047,340
2,610,362
2,579,904
2,167,481
2,352,140

การขายส่ง
การขายปลีกฯ

ภาคบริการ

6,212,598
6,278,254
6,111,277
6,101,036
6,392,628
6,365,049
6,349,608
6,331,421

10819186
10688,629
10513810
10728403
11,031,077
10,934897
10,025,287
10826102

การประมาณการโดยใช้เวลา (T) เป็นตัวแปร
3. นาข้อมูลมาพล็อตกราฟ ดูว่าลักษณะของข้อมูล มีความเป็นฤดูกาล หรือแนวโน้มหรือไม่ มากน้อย
เพียงไร เพื่อจะมาเลือกวิธีการประมาณการซึ่งมีเทคนิค ดังนี้
(1) วิธีค่าเฉลี่ย (Average Methods) ใช้วิธีค่าเฉลี่ย เมื่อข้อมูลมีเสถียรภาพ ไม่มีการเปลี่ยนของ
ข้อมูลมากนัก โดยขณะที่เพิ่มข้อมูลใหม่เข้าไปในค่าเฉลี่ยจะต้องตัดข้อมูลตัวแรกสุดในอดีตออกไปเพื่อให้จานวน
ของข้อมูลเท่าเดิม และแบบจาลองค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ไม่เหมาะสมสาหรับใช้ในการพยากรณ์ข้อมูลที่มีแนว โน้มและ
ฤดูกาล
(2) วิธีการปรับเรียบ (Exponential Smoothing) แบบจาลอง Exponential smoothing เป็น
วิธีที่นาน้าหนักของข้อมูลในอดีตมาถ่วงน้าหนักซึ่งมีความเหมาะสมกับข้อมูลที่ไม่มีแนวโน้ม และวิธีดังกล่าวจะ
อาศัยการเฉลี่ย (smoothing) ข้อมูลในอดีตของอนุกรมในทางลดลง (Exponential) โดยข้อมูลจะถูกถ่วงน้าหนัก
มากถ้าเป็นข้อมูลปัจจุบันน้าหนักที่ถ่วงจะลดลงตามอายุของข้อมูล
วิธีการปรับเรียบ (Exponential Smoothing) มี 2 ลักษณะ ดังนี้
1. การปรับเรียบด้วยการปรับแนวโน้มตามวิธีของ Holt (Exponential smoothing Adjusted for
Trend : Holt’s Method)
สาหรับข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยจะมีการปรับเรียบ โดย Exponential ในบาง
สถานการณ์ ข้อมูลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ดังนั้นจุดเด่นของเทคนิค Holt คือ มีความคล่องตัวในการเลือกอัตราระดับ
และแนวโน้ มอยู่ในช่วงนั้น สาหรับแบบจาลองของ Holt มี 3 สมการ (1) การประมาณอนุกรม Exponential
smoothing หรือระดับปัจจุบัน (2) การประมาณการแนวโน้ม (3) การพยากรณ์ช่วงเวลา p ในอนาคต
2. การปรับเรียบด้วยการปรับแนวโน้มและฤดูกาลตามวิธีของ Winters (Exponential smoothing
Adjusted for Trend and Seasonal Variation: Winter’s Model) กรณีแบบจาลองมีฤดูกาลเข้ามาเกี่ยวข้อง
นั้นการใช้วิธีการตามแบบของ Holt อาจจะทาให้เกิดข้อผิดพลาดได้ เพื่อลดความผิดพลาดในการพยากรณ์โดยการ
สร้างแบบจาลองแบบใหม่ เพิ่มสมการใหม่เข้าไปเพื่อประมาณการฤดูกาล โดยจะเน้นดัชนีฤดูกาล
3. การวิเคราะห์สมการถดถอย (Regression Analysis)
การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์การถดถอยในอนุกรมเวลาจะใช้ตัวแปรหุ่น (Dummy) แทนผลจาก
แนวโน้มและฤดูกาล โดยมีรูปแบบเป็นสมการเชิงเส้นได้ดังนี้
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Yˆt

=

T

= การประมาณแนวโน้ม

Si

= ตัวแปรหุ่นแทนการประมาณฤดูกาล

b0  b1T  b2 S1  b2 S2  ...  bn Sn

การประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของสมการ ใช้วิธีกาลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Square:
OLS) เพื่อให้ผลบวกของค่าคลาดเคลื่อนกาลังสองมีค่าน้อยที่สุด
4. วิธี Box-Jenkins ด้วยแบบจาลอง ARIMA การพยากรณ์ด้วยวิธี Box-Jenkins ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย
Box and Jenkins (1976) จะอาศัยแบบจาลอง ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)
ที่เป็นข้อมูลอนุกรมเวลาตัวแปรเดียวในอดีตจนกระทั่งปัจจุบัน เพื่อพยากรณ์ข้อมูลในอนาคต โดยจะ
ครอบคลุมผลลัพธ์ที่รวมเอาอนุกรมเวลาที่เป็นฤดูกาลรวมถึงกระบวนการหรือระบบที่ไม่นิ่งด้วย
(non
stationary process (ARIMA))
ตัวอย่างการประมาณการที่มีปัจจัยเวลาเป็นตัวแปร
ข้อมูลผู้มีงานทา รายปี ใช้วิธีของ Holt (เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว และคณะ, 2560)
หน่วย : ล้านคน
41

Tempt
Tempt_Holt

40

39

38

37

36

35

34

33

32
2002

2004

2006

2008
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2010

2012

2014

2016

ปี
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

ผู้มีงานทา
32,104,249
33,060,866
33,841,023
34,728,811
35,257,173
35,685,529
36,249,444
37,016,612
37,706,321
38,037,342
38,464,667
38,939,130
38,906,889
38,077,429
38,016,169
37,692,651

หน่วย : ล้านคน
ค่าประมาณการโดยวิธีของ Holt
32,306,602
32,969,255
33,662,140
34,386,572
35,170,279
35,879,989
36,499,459
37,094,761
37,739,280
38,396,366
38,944,863
39,442,601
39,918,253
40,211,197
40,103,406
39,946,957
39,672,758

ข้อมูลผู้มีงานทา ภาคบริการ รายปี ใช้วิธีของ Holt
หน่วย : ล้านคน
11

Tservice
Tservice_Holt

10.5

10

9.5

9

8.5

8

7.5

7
2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

หน่วย : ล้านคน
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ปี
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

ผู้มีงานทา ภาคบริการ
7,068,555
7,085,943
7,422,050
7,866,928
8,156,781
8,115,266
8,373,984
8,691,587
9,108,614
9,373,318
9,809,340
9,517,158
9,395,610
10,362,567
10,687,507
10,826,102

ค่าประมาณการโดยวิธีของ Holt
7,025,593
7,267,565
7,449,601
7,677,032
7,975,394
8,276,645
8,470,225
8,680,459
8,923,237
9,223,852
9,518,177
9,863,746
10,007,592
10,053,461
10,384,929
10,723,516
11,005,183

ข้อมูลผู้มีงานทา รายไตรมาส ใช้วิธีของ Winter
หน่วย : ล้านคน
40

1.04

EempT (left)
EempT_W_trend (left)
EempT_W_seas (right)

39

1.03

38

1.02

37

1.01

36

1

35

0.99

34

0.98

33

0.97

32

0.96

31

0.95

30

0.94
2002

2004

2006

2008

2010

82

2012

2014

2016

2018

ปี
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ไตรมาส
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3

ผู้มีงานทา
35,252,651
35,750,521
37,121,937
36,872,665
35,820,072
36,859,823
37,836,559
37,549,994
36,502,814
37,699,342
38,371,526
38,251,602
37,434,313
37,514,980
38,691,582
38,508,495
37,647,146
38,024,110
39,317,236
38,870,175
38,008,372
38,582,934
39,578,344
39,586,870
38,516,372
38,911,762
39,112,400
39,087,021
37,811,637
37,815,026
38,420,993
38,262,059
37,611,521
37,751,751
38,330,419
83

หน่วย : ล้านคน
ค่าประมาณการโดยวิธีของ Winter
35,395,284
35,915,913
37,270,553
37,059,506
35,974,972
36,925,928
38,018,291
37,749,166
36,675,772
37,800,131
38,585,755
38,428,181
37,557,717
37,830,546
38,882,498
38,682,486
37,782,955
38,183,333
39,438,159
39,050,041
38,156,017
38,697,588
39,744,260
39,675,648
38,655,121
39,070,298
39,422,850
39,285,495
38,000,351
38,022,380
38,555,559
38,373,429
37,591,607
37,759,323
38,355,666

ปี

ไตรมาส
4
1
2
3
4
1
2
3
4

2016

2017

ผู้มีงานทา
38,370,985
37,684,243
37,393,472
38,263,172
37,429,716
37,443,202

ค่าประมาณการโดยวิธีของ Winter
38,374,658
37,662,529
37,465,697
38,259,009
37,577,503
37,376,349
37,177,499
37,948,709
37,530,590

ข้อมูลผู้มีงานทา ภาคบริการ รายไตรมาส ใช้วิธีของ Winter
หน่วย : ล้านคน
11.5

1.08

Tservice (left)
Tservice_W_trend (left)
Tservice_W_seas (right)

11

1.07

10.5

1.06

10

1.05

9.5

1.04

9

1.03

8.5

1.02

8

1.01

7.5

1

7

0.99

6.5

0.98
2002

2004

2006

2008

2010
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2012

2014

2016

2018

ปี
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ไตรมาส
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3

ผู้มีงานทา ภาคบริการ
8,328,796
8,273,810
8,362,591
8,530,741
8,706,459
8,780,022
8,692,974
8,586,894
9,113,333
9,060,422
9,042,269
9,218,433
9,634,356
9,312,746
9,411,975
9,134,197
9,857,439
9,765,105
9,815,855
9,798,962
9,789,043
9,428,256
9,375,853
9,475,478
9,716,313
9,459,484
9,159,662
9,246,980
10,465,190
10,392,830
10,191,574
10,400,674
10,819,186
10,688,629
10,513,810
85

หน่วย : ล้านคน
ค่าประมาณการโดยวิธีของ Winter
8,361,604
8,333,142
8,385,456
8,530,866
8,729,666
8,804,479
8,753,401
8,680,090
9,124,815
9,104,636
9,087,778
9,238,931
9,674,655
9,417,894
9,478,808
9,266,486
9,901,179
9,794,273
9,862,282
9,840,771
9,965,577
9,592,241
9,503,746
9,527,902
9,762,021
9,505,109
9,258,842
9,304,834
10,328,886
10,297,990
10,176,143
10,415,278
10,948,210
10,772,110
10,577,712

ปี
2016

2017

ไตรมาส
4
1
2
3
4
1
2
3
4

ผู้มีงานทา ภาคบริการ
10,728,403
11,031,077
10,934,897
10,625,387
10,816,102
11,225,607

ค่าประมาณการโดยวิธีของ Winter
10,784829,
11,157,593
11,027,056
10,723,703
10,915,705
11,309,300
11,225,825
10,953,905
11,152,098

ตัวอย่างการประมาณการที่มีปัจจัยเดียวหรือมี1 ตัวแปร คือ GDP (เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว และคณะ, 2560)
การประมาณค่าผู้มีงานทา
year

Total
employment

2002

33,060.9

5,769,577

0

1

2003
2004
2005

33,841.0
34,728.8
35,257.2

6,184,367
6,575,764
6,853,714

0
0
0

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

35,685.5
36,249.5
37,016.6
37,706.3
38,037.3
38,456.9
38,950.1
38,216.6
38,077.4
38,016.2

7,204,259
7,599,260
7,735,169
7,664,821
8,254,507
8,330,855
8,954,328
9,220,135
9,321,733
9,641,002
9,808,116

0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1

Total GDP

EmpProjection

variable

0

33,358.00

Total
GDP

2
3
4

0
0
0

33,941.79 dummy
34,525.32 trend
35,107.61 Dummy-

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

0
0
0
0
0
0
0
12
13
14
15
16
17
18
19

Dummy trend

86

dummytrend

35,590.70
36,274.27
36,855.01
37,433.50
38,019.20
38,599.29
39,185.36
38,204.04
38,102.62
38,003.58
37,902.89

Coef.

0.000010927

6,617.89
579.26
-681.78

trend
const

32,715.70

year

GDP growth

4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลตลาดแรงงานด้วย STATA
ข้อมูล สถิติต่าง ๆ ถือเป็นกุญแจสาคัญที่จะนาไปสู่การวิเคราะห์ตลาดแรงงาน ยิ่งมีข้อมูลในปริมาณมากยิ่ง
นาไปสู่การวิเคราะห์ตลาดแรงงานที่แม่นยาและมีความน่าเชื่อถือ แต่ปัญหาที่ตามมาคือวิธีการคานวณเพื่อให้ได้มา
ซึ่งค่าสถิติที่ถูกต้องและเหมาะสม สาหรับใช้ในการวิเคราะห์ เป็นวิธีการที่ยุ่งยาก โดยเฉพาะกับข้อมูลที่มีขนาดใหญ่
ดังนั้น โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติจึงถูกพัฒนาและนามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีปริมาณมากยุ่งยากและ
ซับซ้อนหลากหลายโปรแกรมด้วยกัน STATA ก็เป็นโปรแกรมทางสถิติ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี และใช้กันอย่าง
แพร่หลาย เป็นโปรแกรมที่มีศักยภาพสูงครอบคลุมในด้านการจัดการข้อมูล ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลรายสถิติชั้นสูง
ด้านการนาเสนอข้อมูล และด้านการจัดการผลลัพธ์ รวมถึงมีระบบการทางานที่ง่ายต่อการเรียนรู้และการใช้งาน
(เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว และคณะ, 2560)
โปรแกรม STATA สามารถจัดการข้อมูล เพื่อให้ได้มาซึ่งค่าสถิติต่าง ๆ ที่นักวิเคราะห์ต้องการใช้งาน
หลากหลายรูปแบบ ดังนี้
 Statistics
- สถิติขั้นพื้นฐาน
- สถิติตัวแปรพหุ เช่น Factor Analysis, Logistic Regression เป็นต้น
- Modern Statistics เช่น Meta analysis, Bootstrap เป็นต้น
- Generate Data
 Graphics โปรแกรมสามารถวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบกราฟต่าง ๆ

 Data Management
- แก้ไข missing ที่เกิดขึ้นจากการนาเข้าข้อมูล (ค่า missing มักเป็นปัญหาสาหรับการวิเคราะห์
อยู่เสมอ หากไม่แก้ไข missing ที่เกิดขึ้นจากทาให้ค่าสถิติที่ได้ผิดเพี้ยน ซึ่งทาให้เกิดการวิเคราะห์
ที่คาดเคลื่อน)
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4.3 การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม STATA
ขั้นตอนการใช้โปรแกรม STATA เบื้องต้น
1. การเปิดโปรแกรม
1.1 กดเลือกโปรแกรมบนหน้า Destop

1.2 กดเปิดไฟล์โปรแกรมStataMP.exe ใน Folder STATA14 (กรณี window64 bit ให้ใช้ตัวที่มีเลข 64)
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2. การนาเข้าข้อมูล
2.1 นาเข้า ไฟล์ นามสกุล .dta (Stata Data) กด File > Open>เลือกไฟล์ที่ต้องการ> Open
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2.2 นาเข้าไฟล์ .xlsx(Microsoft Excel) กด File> Import > excel spreadsheet >Browse >เลือก
ไฟล์ที่ต้องการ > Import first row as variable name > OK

***กรณีนี้จะมีข้อจากัดด้านข้อมูลที่มีขนาดใหญ่จะไม่สามารถเปิดได้ ให้ใช้วิธีถัดไป****
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2.3 นาเข้าไฟล์ .csv(CSV comma delimited) กด File> Import > text data (delimited, csv) > Browse
>เลือกไฟล์ที่ต้องการ > OK
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3. โครงสร้างของโปรแกรม

6.
1.

2.
7.

4.

3.

5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

คือ ตัวแปรทั้งหมดประกอบด้วยอะไรบ้าง
คือ จอแสดงผลการวิเคราะห์
คือ ช่องใส่คาสั่งการวิเคราะห์แบบคาสั่งเดียวต่อครั้ง
คือ ช่องแสดงข้อมูลรายละเอียดของตัวแปรแต่ละตัว
คือ ช่องแสดงรายละเอียดของข้อมูลทั้งหมด
คือ Do file editor เป็นเครื่องมือในการเขียนคาสั่งโดยสามารถ เขียนทีละหลายคาสั่งและสั่งให้
ประมวลผลพร้อมกันได้
7. คือ ช่องแสดงประวัติการทางาน
4. แถบเมนูโปรแกรม STATA

แถบเมนูที่สาคัญสาหรับการใช้งานได้แก่ แถบเมนู Do file editor เป็นเครื่องมือในการเขียนคาสั่ง
โดยสามารถเขียนทีละหลายคาสั่งและสั่งให้ประมวลผลพร้อมกันได้
92

5. การใช้แถบเมนู Do file editor

5.1 สามารถพิมพ์คาสั่งได้เป็นชุดเมื่อทาการพิมพ์คาสั่งเสร็จสิ้นแล้วต้องการทาการประมวลผล ให้ทาการ
แถบดาคาสั่งที่ต้องการประมวลผล จากนั้น กดปุุม Execute selection
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5.2 การบันทึก Do file กด File> Save as โดยทาการบันทึกให้หน้า Do File Editor

***** ทั้งนี้ แนะนาให้เซฟเพียง Do file โดยไม่ต้องบันทึก Data เนื่องจากข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลง
จากคาสั่งที่สั่งไปเท่านั้น ดังนั้น เพื่อ ปูองกันความสับสน ในการกลับมาใช้งานครั้งต่อไป ให้ Run คาสั่งใหม่ทั้งหมด
ทุกครั้ง******
6. ลักษณะข้อมูลทีน่ าเข้า
ข้อมูลที่เก็บได้จากแบบสอบถามจะต้องบันทึกด้วยโปรแกรม EXCEL และกาหนดค่าของตัวแปรในทุก
หัวข้อจึงจะสามารถนาเข้าข้อมูลเพื่อทาการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม STATA
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7. คาสั่งเบื้องต้น
7.1 การสร้างตัวแปรใหม่โดยการจัดกลุ่มตัวแปร โดยเปลี่ยนจากตัวแปรต่อเนื่องเป็นตัวแปรกลุ่ม สามารถ
ใช้คาสั่ง gen และ replace
ตัวอย่าง ผู้วิเคราะห์ต้องการจัดกลุ่มตัวแปรการศึกษา (re_ed) ผู้วิเคราะห์จาเป็นต้องกาหนดชื่อตัวแปร
ใหม่ขึ้นมาเพื่อใช้ในการจัดกลุ่มของตัวแปรการศึกษา มีวิธีการดังนี้
1. กาหนดให้จัดกลุ่มตัวแปรด้านการศึกษาใหม่จากเดิม re_ed เป็น edu ให้ใช้คาสั่ง ดังนี้
1.1 กาหนดตัวแปรใหม่ ชื่อ edu
gen ตามด้วยชื่อตัวแปรใหม่
1.2 แทนค่าเพื่อกาหนดกลุ่มให้กับตัวแปรต่อเนื่องใหม่ จุดประสงค์เพื่อจัดสร้างตัวแปรใหม่ภายใต้
เงื่อนไขที่กาหนด โดยใช้คาสั่ง
replace ชื่อตัวแปรใหม่ = ค่าที่ต้องการให้เป็น if ชื่อตัวแปรพร้อมเงื่อนไข
ตัวอย่าง การสร้างตัวแปร ใหม่ edu โดยที่กาหนดให้ edu มีทั้งหมด 11 กลุ่ม ภายใต้เงื่อนไข
รวมตัวแปร re_ed ตามลักษณะโครงสร้างตัวแปรใหม่ edu 11 กลุ่ม ที่เราต้องการ
gen edu = 0
replace edu =1 if re_ed==1
replace edu =2 if re_ed==2
replace edu =3 if re_ed==3
replace edu =4 if re_ed==4
replace edu =5 if re_ed>=5&re_ed<=7
replace edu=6 if re_ed>=8&re_ed<=10
replace edu=7 if re_ed>=11&re_ed<=13
replace edu =8 if re_ed==14
replace edu =9 if re_ed==15
replace edu =10 if re_ed==16
replace edu =11 if re_ed==17
replace edu= . if edu==0
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7.2 ความถี่ และสัดส่วนของตัวแปร
สามารถใช้คาสั่ง tab เพื่อดูความความถี่ และสัดส่วนของตัวแปรในรูปแบบตารางภายใต้การกาหนด
เงื่อนไข
tab ชื่อตัวแปร [aw=ชื่อตัวแปรที่เป็นค่าถ่วงน้าหนัก] if ชื่อตัวแปรเงื่อนไขพร้อมช่วง
ตัวอย่าง ต้องการ ดูความถี่ของประชากร ในแต่ละระดับ การศึกษา ภายใต้เงื่อนไข เฉพาะที่อยู่ ใน
ภาคอุตสาหกรรมการเกษตร และเพศชายเท่านั้น
ให้ใช้คาสั่ง tab edu [aw=weight] if industry ==1 & sex==1

96

7.3 การดู สัดส่วนของตัวแปร 1ในรูปแบบตารางจาแนกตามกลุ่มของตัวแปร 2 โดยภายใต้การกาหนด
เงื่อนไข ใช้คาสั่ง
tabชื่อตัวแปร1 ชื่อตัวแปร2 [aw=ชื่อตัวแปรที่เป็นค่าถ่วงน้าหนัก] if ชื่อตัวแปรเงื่อนไข
พร้อมช่วง, row หรือ col nof
** nof หมายถึง no frequency**

ตัวอย่าง การดูสัดส่วนของประชากรที่อยู่ ในแต่ละภาคอุตสาหกรรมจาแนกตามร ะดับ การศึกษาภายใต้
เงื่อนไข เป็นผู้มีงานทาและอยู่ในแต่ภาคอุตสาหกรรม
ให้ใช้คาสั่ง tab industry edu [aw=weight] if lbf==1 ,row nof
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7.4 การวิเคราะห์การกระจายของข้อมูลแต่ละตัวแปร ในรูปแบบแผนภาพ
kdensity ชื่อตัวแปร if ชื่อตัวแปรเงื่อนไขพร้อมช่วง
ตัวอย่าง คาสั่ง kdensity approx คือ ดูการกระจายของข้อมูลรายได้ของประชากร

7.5 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติในรูปแบบตาราง ภายใต้เงื่อนไข และจาแนกตามตัวแปรใด
tabstatชื่อตัวแปร [aw=ชื่อตัวแปรที่เป็นค่าถ่วงน้าหนัก] if ชื่อตัวแปรเงื่อนไขพร้อมช่วง,
statistics( mean min max อื่นๆ) by(ชื่อตัวแปร)
ตัวอย่าง ดูค่าเฉลี่ยและค่าสูงสุด ของรายได้ ภายใต้เงื่อนไขเป็นผู้ชายเท่านั้น โดยให้แสดงผล
จาแนกตามระดับรายได้ ใช้คาสั่ง tabstat approx [aw=weight] if sex==1 , statistics(min mean max)
by(edu)
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8. การคัดลอกตารางใน STATA เพื่อใช้คานวณและเปรียบเทียบค่าของตัวแปรใน Excel
8.1 ลากเมาส์คลุมดาตารางที่ต้องการคัดลอก
8.2 คลิกเมาส์ขาว เลือก EDIT_COPY_TABLE

8.3 คลิกเลือก วาง ในไฟล์ Excel จะได้ข้อมูลตัวเลขที่สามารถคานวณอัตราร้อยละ และสามารถทา
กราฟเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลได้
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