รายงานผลการสารวจ
ภาวะการมีงานทาของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
รุ่นปีการศึกษา 2557 – 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง เป็นมหาวิทยาลัยท้องถิ่นของจงหวัดลาปาง ทาหน้าที่ผลิตบัณฑิต
ระดับ อุดมศึกษาและระดับบั ณฑิตศึกษาในหลากหลายสาขาอาชีพ เพื่อสนองตอบความต้องการ
กาลั งคนของสั งคมและประเทศชาติ โดยมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ กับประชาสั งคม ส่ งเสริม
เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางสังคมให้เกิดความก้าวหน้าอย่าง
มั่นคง ทันต่อยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ และเกิดคุณภาพชีวิตของสังคมไทยดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การวิจัยในโครงการเพื่อสารวจภาวะการมีงานทาของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี 2559 มีรายละเอียดและขั้นตอนในการดาเนินงานเพื่อให้
ได้มาซึ่งข้อมูลแบบสารวจสาหรับการวิเคราะห์หาสารสนเทศ โดยผู้วิจัยสรุปตามลาดับหัวข้อดังนี้ คือ
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และ การวิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศ

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากร ที่ใช้ในการวิจัย คือ บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เข้ารับปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลาปาง ประจาปี 2558 ที่มาลงทะเบียนรายงานตัวบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและ
ตอบแบบสารวจรวมจานวนทั้งสิ้น 1,292 คน จากจานวนที่จบการศึกษาทั้งสิ้น 1,430 คน (ข้อมูล ณ
วันที่ 26 ธันวาคม 2558) แสดงบัณฑิตที่จบการศึกษาตามวุฒิของดังนี้
1) หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.)
จานวน
324 คน
2) หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.)
จานวน
100 คน
3) หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.)
จานวน
260 คน
4) หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต (นต.บ)
จานวน
21
คน
5) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
จานวน
140 คน
6) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
จานวน
83
คน
7) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
จานวน
15
คน
8) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
จานวน
92
คน
9) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
จานวน
44
คน
10) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
จานวน
324 คน
11) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
จานวน
27
คน
ส่วนบัณฑิตระดับปริญญาโทที่เข้ารับปริญญาบัตรและตอบแบบสารวจจานวน 30 คน จาก
จานวนทั้งสิ้น 67 คน ซึ่งแสดงมหาบัณฑิตที่จบการศึกษาตามวุฒิของดังนี้

1)
2)
3)
4)

ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ว.ม.)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

9
14
15
29

คน
คน
คน
คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและจัดเก็บข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 3 ระยะ คือ
1) แบบส ารวจภาวะการงานท างานของบั ณ ฑิ ต จากส านั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาประจาปี 2557
2) แบบสารวจภาวะการมีงานทาของบัณฑิตที่ผ่านการวิเคราะห์ ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก
สถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
3) ระบบการส ารวจภาวะการมี ง านท าของบั ณ ฑิ ต ประจ าปี 2558 บนเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ตของสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยระบบถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้
สามารถจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ โดยผ่านระบบเครือข่ายสาธารณะของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ดาเนินการ 2 รูปแบบ ได้แก่
1) บัณฑิตกรอกแบบสารวจภาวะการมีงานทาของบัณฑิต ประจาปี 2558 จากบัณฑิตที่
รายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทางอินเทอร์เน็ตในช่วงวันที่ 6 ตุลาคม 2559- 6 มกราคม
2560 โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศดูแลและให้คาปรึกษาการใช้
ระบบ
2) บัณฑิตที่มารายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรด้วยตนเองเพิ่มเติมได้เข้ากรอก
ข้อมู ล ภาวะการมีงานทาของบั ณฑิต ในระบบส ารวจภาวะการมีงานทาของบัณฑิตตัว ตนเอง บน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ณ อาคาร 39 ศูนย์คอมพิวเตอร์ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในช่วงวันที่ 6 ตุลาคม 2559- 6 มกราคม 2560
จากนั้นนาข้อมูลที่จัดเก็บในฐานข้อมูลระบบสารวจภาวะการมีงานทาของบัณฑิต ของ
บัณฑิตที่มารับปริญญาบัตร ประจาปี 2559 มาวิเคราะห์ สรุปผล และหาค่าสถิติแสดงสารสนเทศบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยทันทีม่ ีการบันทึกข้อมูลของบัณฑิตแต่ละคน

รายงานผลภาวะการมีงานทาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง รุ่นปีการศึกษา 2557 – 2558
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปางมีข้อมูลเกี่ยวกับภาวะการหางานทาของบัณฑิต ที่จบการศึกษาใน
ปีการศึกษา 2558 เพื่อใช้ในการรายงานผลการบริหารการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมทั้งมี
ข้อมูลประกอบการบริหารจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษาในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1) มีข้อมูลประกอบการกาหนดทิศทางการผลิตกาลังคน เพื่อเป็นแนวทางในการวาง
แผนการผลิตบัณฑิตให้กับมหาวิทยาลัย
2) มีข้อมูลประกอบการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
3) มีข้อมูลประกอบการจัดทาแนวทางการจัดการศึกษาให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
มีแนวทางในการจัดทาข้อมูลแนะแนวการศึกษาต่อระดั บอุดมศึกษาให้กับนักศึกษา และมีแนวทางใน
การจัดทาข้อมูลแนะแนวการประกอบอาชีพให้กับบัณฑิต

การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ
วิเคราะห์จากแบบสารวจภาวะการหางานทาของบัณฑิตที่ผ่านการตรวจสอบในระดับหนึ่ง
และรวบรวม/จั ด เก็ บ ลงในระบบส ารวจภาวะการมีง านทาของบั ณ ฑิต ที่ ถูก พั ฒ นาโดยสาขาวิ ช า
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ และศูนย์คอมพิ วเตอร์ พร้อมทั้งนาเสนอผลการวิ เ คราะห์ จ ากค่ า สถิ ติ และค่ า
ร้อยละ โดยข้อมูลสารสนเทศทีน่ าเสนอผลการวิเคราะห์ จัดแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ภาพรวมผลสารวจภาวะการมีงานทาของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด
1.1 ภาวะการมีงานทาของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
1.2 ภาวะการมีงานทาของบัณฑิตระดับปริญญาตรีจาแนกตามคณะ
1.3 ภาวะการมีงานทาของบัณฑิตระดับปริญญาตรีจาแนกตามสาขาวิชา
ตอนที่ 2 ภาพรวมผลสารวจภาวะการมีงานทาของบัณฑิตระดับปริญญาโททั้งหมด
2.1 ภาวะการมีงานทาของบัณฑิตระดับปริญญาโท
2.2 ภาวะการมีงานทาของบัณฑิตระดับปริญญาโทจาแนกตามหลักสูตร
ตอนที่ 3 ข้อมูลสนับสนุนการจัดการศึกษา

นิยามศัพท์เฉพาะ
ผู้สาเร็จการศึกษา หมายถึง ผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลาปาง ประจาปีการศึกษา 2558 ที่ขึ้นทะเบียนเป็นบัณฑิตจานวนทั้งสิ้น 1,430 คน และมารายงาน
ตัวเข้าฝึกซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร จานวน 1,292 คน และผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ประจาปีการศึกษา 2558 ที่ขึ้นทะเบียนเป็นบัณฑิตจานวน
ทั้งสิ้น 67 คน และมารายงานตัวเข้าฝึกซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร จานวน 30 คน
ภาวะการมีงานทา หมายถึง สถานภาพของผู้สาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี
หลังจากจบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
รายงานผลภาวะการมีงานทาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง รุ่นปีการศึกษา 2557 – 2558
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ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของสาขาวิชา คณะวิชา และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ภูมิภาค หมายถึง ขอบเขตของภูมิภาคครอบคลุมจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้
1) กรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล ได้ แ ก่ จั ง หวั ด กรุ ง เทพมหานคร นนทบุ รี
ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร รวม 6 จังหวัด
2) ภาคกลาง ได้ แ ก่ จั ง หวั ด ชั ย นาท ลพบุ รี สระบุ รี สิ ง ห์ บุ รี อ่ า งทอง
พระนครศรีอยุธยา รวม 6 จังหวัด
3) ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลาปาง ลาพูน ตาก นครสวรรค์
น่าน พิจิตร พิษณุโลก กาแพงเพชร พะเยา เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน สุโขทัย อุทัยธานี และ
อุตรดิตถ์ รวม 17 จังหวัด
4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม
นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย
อุดรธานี อุบลราชธานี ยโสธร อานาจเจริญ และหนองบัวลาภู รวม 19 จังหวัด
5) ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี
พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี รวม 14 จังหวัด
6) ภาคตะวัน ออก ได้แ ก่ จังหวั ดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุ รี ตราด นครนายก
ปราจีนบุรี ระยอง และสระแก้ว รวม 8 จังหวัด
7) ภาคตะวั น ตก ได้ แ ก่ จั ง หวั ด กาญจนบุ รี ประจวบคี รี ขั น ธ์ เพชรบุ รี ราชบุ รี
สมุทรสงคราม และสุพรรณบุรี รวม 6 จังหวัด

ตอนที่ 1 ภาพรวมผลสารวจภาวะการมีงานทาของบัณฑิตของระดับปริญญาตรี
1.1 ภาวะการมีงานทาของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีผู้สาเร็จ
การศึกษาประจาปี 2558 รวมเป็นจานวนทั้งสิ้น 1,430 คน ซึ่งในจานวนนี้มีบัณฑิตให้ความร่วมมือใน
การตอบแบบสารวจจานวน 1,292 คน คิดเป็นร้อยละ 90.35 ของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
(ข้อมูล ณ วันที่ 6 มกราคม 2560) ซึ่งจากผลการสารวจสามารถจาแนกเป็นประเด็นให้เกิดความ
ชัดเจนได้ดังนี้
1) ผลการสารวจจานวนผู้กรอกแบบสอบถามจาแนกตามเพศ
จากผลการสารวจภาวะการมีงานทาของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ประจาปี 2558
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง สรุปได้ว่า บัณฑิตที่ตอบแบบสารวจสามารถจาแนกเป็นเพศหญิง 975
คน คิดเป็นร้อยละ 75.46 และเพศชาย 317 คน คิดเป็นร้อยละ 24.54 ของจานวนผู้ตอบแบบสารวจ
ทั้งหมดดังตารางที่ 1.1 และรูปที่ 1.1

รายงานผลภาวะการมีงานทาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง รุ่นปีการศึกษา 2557 – 2558
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