
ข้อมูลเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต

ดร. วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดร. วิชสิณี วิบุลผลประเสริฐ ทีดีอาร์ไอ
คุณ ณัฐสิฏ รักษ์เกียรติวงศ์ ทีดีอาร์ไอ



อยากได.้..การศึกษา
ที่ดีและมีคุณภาพ
แต่...นักเรียนไทย 47% 
สอบไม่ผ่านเกณฑ์วิชาวิทย์

ฯ PISA (2015)

อยากได้...ทักษะตรง
กับความต้องการของตลาด 

แต่...ผูจ้บอาชวีะ และ 
ป.ตร ี เกนิครึง่มีทกัษะ

ไม่ตรงกับความ
ต้องการ

อยากม.ี..สุขภาพที่
แข็งแรง ไม่เจ็บป่วย
ไม่ตายโดยไม่จ าเป็น 
แต่... ผู้หญิงจ านวนหนึ่งต้อง
เสียชีวิตด้วยเหตุที่เกี่ยวกับ
การตั้งครรภ์ และผู้ชายจ านวน
มากต้องตายด้วยอุบัติเหตุบน

ท้องถนน



เก็ บ

ข้อมูล เป็นกุญแจส าคัญที่จะช่วย
เราปรับปรุงคุณภาพบริการสาธารณะเหล่านี้ 



วัยเด็ก... 
ใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษา



PISA

ที่มา: PISA OECD

เด็กไทยยังโตไม่ดี 
เพราะคุณภาพการศึกษาแย่ 



6

ปัญหา: ผู้ปกครองไม่รู้โรงเรียนดีอยู่ที่ไหน –
โรงเรียนแย่ไม่ปรับตัว



ที่มา: กลุ่มสาระสนเทศ สพฐ.



รายได้ครอบครัวการศึกษาพ่อแม่

ข้อมูล: 
ฐานะครอบครวั 
– การศกึษาพอ่
แม่ - รายได้
ครอบครวั

ข้อมูล: 
เทียบกับ
ปีก่อน

เปิด
เชื่อม

ข้อมูล: 
เทียบกับ

คะแนนเฉลีย่ของ 
รร. ที่มีนักเรยีน
ฐานะใกลเ้คยีงกนั 



ที่มา: Elacqua

นร. ชิลีมีผลคะแนน PISA
 วิชาวิทย์แซง นร. ไทย

นร.็ชิลีมผีลคะแนน็PISA
วชิาวทิยแ์ซง็นร.็ไทย



แต่จะจัดการเรียนร่วมอย่างไร
เพื่อมิให้นักเรียนประสบ
ความล าบากในการเดินทาง ?

ทางออกหนึ่งคือการจัดการเรียนร่วม
กรณีแกง่จนัทนโ์มเดล

ที่มา: สทศ.

ปัญหา: รร. เล็กขาดแคลนครู 
ท าอย่างไรดี? 



สถานการณ:์
•ครู 1,300 คน ดูแลนกัเรยีน 1,500 ห้อง
•โรงเรยีนมคีรไูมค่รบชั้น 135 แห่ง
“ถ้า”จัดการเรยีนร่วมระหวา่งโรงเรยีนเลก็ภายในรศัม ี10 กม:
•ครู 1,300 คน ดูแลนกัเรยีนเพยีง 521 ห้อง
•ปัญหาครไูมค่รบชั้นจะหมดไป
•ไม่มปีญัหาความยากล าบากในการเดนิทาง
เปิด ข้อมลูใหชุ้มชนมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจ

ตัวอย่างเขตพื้นที่
การศึกษา

ในอุบลราชธานี

ท่ีมา:TDRI (2015)
World Bank (2015)

มี รร. เล็ก 210 แห่ง,
ในจ านวนนี้ มีครูไม่ครบชั้น

135 แห่ง 



สรุปการใช้ข้อมูล
เพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษา



ใชข้้อมูลเพื่อเพิ่มโอกาสในการท างาน



ผู้จบจบอาชีวศึกษาและ ป. ตรีมีทักษะไม่ตรงกับ
ความต้องการนายจ้าง ...

24%

76% ท างานไม่ตรงสาขา 

ท างานตรงสาขา 

สัดส่วนผู้จบอาชีวศึกษาและปริญญาตรี
สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ท างานตรงสาขา



... แต่การส ารวจความต้องการแรงงานปัจจุบันมีจุดอ่อน

ต้นทุนสูง และการเก็บ
ข้อมูลใช้เวลานาน

มักไม่ได้ข้อมูลจริง เพราะ
ขึ้นกับความสมัครใจ
ผู้ตอบแบบส ารวจ

การจ าแนกข้อมูลล้าสมัย

ไม่ได้ข้อมูลทักษะที่
นายจ้างต้องการ



การส ารวจปัจจุบันบอกได้เพียง
ความต้องการรายสาขาอาชีพ







ข้อได้เปรียบเมื่อเทียบกับการใช้แบบสอบถาม

-มีต้นทุนการจัดเก็บ
ข้อมูลต่ า และเก็บ
ข้อมูล ได้แบบ
real-time

- ได้ข้อมูล
ความต้องการ
ทักษะ

- ได้ข้อมูลจริง
- สามารถจ าแนก
สาขาอาชีพใหม่ๆ 
ได้ตลอดเวลา



www.jobsdb.com
www.jobthai.com
www.jobbkk.com
www.jobthaiweb.com
www.thaibestjobs.com

รวบรวมประกาศ
หางาน

จ านวน 100,000 
ตัวอยา่ง

สุ่มประกาศหางาน
จ านวน 10,000 ตัวอยา่ง

พจนานุกรมทักษะงาน 
จ านวนค าศพัท์ 2,000 ค า

เปรียบเทียบประกาศหางาน
กับค าในพจนานุกรมทกัษะงาน



แปลงข้อมูล
ข้อความ

เป็นข้อมูลที่มี
โครงสร้าง 

(structured data)



ตัวอย่างผลการวิเคราะห์อาชีพ 
Software Developer/Web Programmer



ประสบการณ์

ระดับการศึกษา

ไม่ต้องการ
ประสบการณ์

ต้องการประสบการณ์88%

22%

25%

75%

ต ่ากว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรีขึ้นไป



• ภาคการศกึษาตอ้งให้ความส าคัญกบัทกัษะภาษาอังกฤษ 
เพราะมคีวามส าคัญตอ่การท างาน

• หลักสูตรการสอนบางแหง่ยงัไมส่อนทกัษะ
ที่สถานประกอบการตอ้งการ เช่น ภาษา .Net

• คุณสมบตัสิ าคัญประสบการณ์ท างานภาคการศกึษา
ควรให้ความส าคัญกบั สหกจิศกึษาและระบบทวิภาคี



การใช้ข้อมูลจากประกาศหางานออนไลน์
มาปรับภาคการศึกษาจะช่วยให้ผู้จบ
การศึกษาได้ท างานดี รายได้ดี ส่งผลให้
คุณภาพชีวิตดีขึ้น

การวิเคราะห์ข้อมูลประกาศ
หางานออนไลน์สามารถบอก
ความต้องการทักษะได้จริง

ภาคการศึกษาสามารถน าข้อมูล
จากการวิเคราะห์ข้อมูลประกาศ

หางานออนไลน์ไปปรับการเรียนการสอนได้

หน่วยงานภาครัฐควารปรับวิธี
การเก็บข้อมูลความต้องการทักษะ 
ให้เน้นไปที่แหล่งข้อมูลจริงมากขึ้น

สรุป



ทุกช่วงวัย: 
ใช้ข้อมูลเพื่อลดโอกาสเจ็บป่วย
และเสียชีวิตโดยไม่จ าเป็น



น.พ.ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ 
ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 3

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากัด (มหาชน)



การเชื่อมโยงข้อมูลขนาดใหญ่
จากหลายแหล่ง



ภาคใต้

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

กทม. 
ปริมณฑล

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ตัวเลขนานาประเทศจาก http://www.thelancet.com/action/showFullTextImages?pii=S0140-6736%2816%2931470-2

อัตราส่วนการตาย
ของมารดา ต่อ
การเกิดมีชีพ 
100,000 คน

การเกิดมีชีพ 100,000 คน
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แก้ปัญหาได้ตรงจุด

การเชื่อมและวิเคราะห์ข้อมูล ช่วยให้เรา...

วางแผนป้องกันการเจ็บป่วยและ
จัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัด

เห็นสถานการณ์และ
ขนาดของปัญหาที่แท้จริง 



สรุป

วัยเด็กอยากได.้..
การศึกษา

ที่ดีและมีคุณภาพ
วัยท างานอยากได้...
โอกาสท างานที่ดี

ตลอดชีวิต
อยากไดร้บับริการ
สุขภาพทีด่ ีมีความ
ปลอดภยัในชวีติและ

ทรัพยส์นิ



ข้อมูลช่วยให้เรา
• รู้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นตามจริง และทันเวลา
• แก้ปัญหาได้ตรงจุด
• เพิ่มความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของสังคม

เก็ บ

การ เก็บ เชื่อม เปิด วิเคราะห์ ข้อมูล เป็นกุญแจส าคัญใน
การปรับปรุงบริการสาธารณะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

สรุป

ความเป็นส่วนตัวของบุคคลไว้นั้น ต้องอาศัยการก ากับดูแลที่เหมาะสมจากภาครัฐ



ข้อมูลเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต


