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การติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา 2559 ก 
 

ค าน า 

 
รายงานผลการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาจากวิทยาลัยชุมชน ประจ าปี

การศึกษา 2559 เล่มนี้ เป็นการประมวลผลข้อมูลการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาจาก
วิทยาลัยชุมชน 20จังหวัด ประกอบด้วย วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ตาก พิจิตร บุรีรัมย์ มุกดาหาร 
หนองบัวล าภู สระแก้วอุทัยธานี ระนอง นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สตูล สมุทรสาคร ยโสธร พังงา ตราด 
แพร่ สงขลา และน่าน จ านวนทั้งสิ้น 3,433 คน คิดเป็นร้อยละ 99.16 ของผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 
จ านวน 3,427 คน โดยเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ส าเร็จการศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐาน 
ข้อมูลภาวะการมีงานท า ข้อมูลการประกอบอาชีพ ข้อมูลด้านการน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ และข้อมูล
ด้านการศึกษาต่อ ซึ่งเป็นการแสดงถึงข้อมูลในภาพรวมทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพด้านการจัดหลักสูตร
อนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน 

การด าเนินการครั้ งนี้  สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอขอบคุณผู้อ านวยการ และบุคลากร 
ที่รับผิดชอบงานของวิทยาลัยชุมชนที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินการเก็บรวบรวม ตรวจสอบและบันทึก
ข้อมูลผลการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2559 ในครั้งนี้ และหวังว่ารายงานฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียนและชุมชนในปีต่อ ๆ ไป 

 
 

                                                            สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
พฤศจิกายน 2560 
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การติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา 2559 ข 
 

 
บทสรุป 

 

การติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาจากวิทยาลัยชุมชน ปีการศึกษา 2559 ครั้งนี้ 
มีวัตถุประสงคเ์พ่ือติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง ประกอบด้วย 
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ตาก พิจิตร บุรีรัมย์ มุกดาหาร หนองบัวล าภู สระแก้ว อุทัยธานี ระนอง 
นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สตูล สมุทรสาคร ยโสธร พังงา ตราด แพร่ สงขลา และน่าน โดยเป็นการติดตาม
ผลในประเด็นเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ส าเร็จการศึกษา สถานภาพการประกอบอาชีพ รวมทั้งการน า
ความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ การพัฒนางาน หรือการศึกษาต่อ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย )X( และน าเสนอข้อมูลในรูปแบบของตารางและแผนภูมิประกอบการ
บรรยาย ซึ่งสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

 

สรุปผล 
 ในการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาจากวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง ที่จบการศึกษา
ในปีการศึกษา 2559 ครั้งนี้มีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 3,433 คน คิดเป็นร้อยละ 99.16 ของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด จ านวน 3,427 คน (เฉพาะผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ที่ผ่านการ
อนุมัติจากสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2560) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ส าเร็จการศึกษา  
- ข้อมูลพ้ืนฐานด้านเพศ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 73.31 และเพศชาย ร้อยละ 26.69 
- ข้อมูลด้านอายุ พบว่า ผู้ส าเร็จการศึกษา ส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ย 31 ปี โดยมีอายุน้อยที่สุด

เท่ากับ 20 ปี และอายุมากที่สุด 70 ปี 
- ข้อมูลด้านสถานภาพ  พบว่า ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 2,328 คน และน้อยที่สุดคือหย่า

ร้าง จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 1.13  
- ข้อมูลด้านการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่จบการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชา

การศึกษาปฐมวัย ร้อยละ 33.11 รองลงมาได้แก่สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ร้อยละ 28.17 สาขา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ร้อยละ 14.81  สาขาสาธารณสุขชุมชน ร้อยละ 11.99 และสาขาการจัดการทั่วไป เป็นร้อย
ละ 7.05 ตามล าดับ 

- ข้อมูลด้านผลการเรียน พบว่า ผู้ส าเร็จการศึกษามีค่าคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) 
เท่ากับ 3.15 โดยค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.00 และค่าเฉลี่ยต่ าสุด เท่ากับ 2.00   

    
ตอนที่ 2 ข้อมูลภาวะการมีงานท าและการศึกษาต่อ ของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา  
พบว่า มีผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาจากวิทยาลัยชุมชนที่ตอบแบบสอบถามข้อนี้ จ านวน 

3,341 คน คิดเป็นร้อยละ 97.04 ของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด จ านวน 3,443 คน ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร
อนุปริญญาสามารถการน าความรู้ไปพัฒนางานและศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2559  ร้อยละ 76.68 โดยสามารถ
จ าแนกได้ดังนี้ 

- ผู้ที่ท างานเพียงอย่างเดียว ร้อยละ 53.73  
- ผู้ที่ท างานแล้วและก าลังศึกษาต่อ ร้อยละ 14.34  
- ผู้ที่ก าลังศึกษาต่อ ร้อยละ 8.62  
- ผู้ที่ยังไม่ได้ท างานและไม่ได้ศึกษาต่อ ร้อยละ 23.32  
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ละ 7.05 ตามล าดับ 

- ข้อมูลด้านผลการเรียน พบว่า ผู้ส าเร็จการศึกษามีค่าคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) 
เท่ากับ 3.15 โดยค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.00 และค่าเฉลี่ยต่ าสุด เท่ากับ 2.00   

    
ตอนที่ 2 ข้อมูลภาวะการมีงานท าและการศึกษาต่อ ของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา  
พบว่า มีผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาจากวิทยาลัยชุมชนที่ตอบแบบสอบถามข้อนี้ จ านวน 

3,341 คน คิดเป็นร้อยละ 97.04 ของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด จ านวน 3,443 คน ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร
อนุปริญญาสามารถการน าความรู้ไปพัฒนางานและศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2559  ร้อยละ 76.68 โดยสามารถ
จ าแนกได้ดังนี้ 

- ผู้ที่ท างานเพียงอย่างเดียว ร้อยละ 53.73  
- ผู้ที่ท างานแล้วและก าลังศึกษาต่อ ร้อยละ 14.34  
- ผู้ที่ก าลังศึกษาต่อ ร้อยละ 8.62  
- ผู้ที่ยังไม่ได้ท างานและไม่ได้ศึกษาต่อ ร้อยละ 23.32  

ข
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ตอนที่ 3 ข้อมูลภายหลังส าเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา กรณีผู้ที่ท างานแล้ว จ านวน 2,274 คน 
(กรณีผู้ที่ท างานแล้ว รวมกับ ผู้ที่ท างานแล้วและก าลังศึกษาต่อ) 

- ข้อมูลด้านการประกอบอาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 46.39 
รองลงมาประกอบอาชีพรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 30.46 และน้อยที่สุดได้แกพ่นักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 0.19 

- ข้อมูลด้านความสามารถพิเศษ พบว่า ส่วนใหญ่มีความสามารถพิเศษในด้านการ 
ใช้คอมพิวเตอร์มากที่สุด ร้อยละ 35.25 รองลงมาได้แก่ ด้านกีฬา ร้อยละ 26.41 และกิจกรรมสันทนาการ 
ร้อยละ19.84 ตามล าดับ 

- ข้อมูลด้านความพอใจในงานที่ท า พบว่า ส่วนใหญ่พอใจในงานที่ท าจ านวน 1,999 คน คิดเป็น
ร้อยละ 98.11 และไม่พอใจทั้งหมด  ร้อยละ 10.40 โดยผู้ที่ไม่พอใจส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่างานที่ท านั้นขาดความ
มั่นคง ร้อยละ 3.23 รองลงมาได้ค่าตอบแทนต่ า ร้อยละ 2.73 และขาดความก้าวหน้า ร้อยละ 2.69 ตามล าดับ   

- ข้อมูลด้านลักษณะการได้งานท า พบว่า ส่วนใหญ่งานเดิม/ได้งานท าระหว่างศึกษา  
ร้อยละ 73.00 รองลงมาได้งานท าทันที หรือก่อนจบการศึกษา ร้อยละ 15.54 และ ได้งานท าหลังส าเร็จ
การศึกษา 1 - 2 เดือน ร้อยละ 4.65 ตามล าดับ   

- ข้อมูลด้านการท างานตรงกับสาขาที่จบ พบว่า การท างานตรงกับสาขาท่ีจบการศึกษาฯ  
ร้อยละ 51.66 และไม่ตรงสาขา ร้อยละ 48.34 โดยถือว่าไม่แตกต่างกัน และคิดโดยเฉลี่ยเป็น 50%     

- ข้อมูลด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ พบว่า ส่วนใหญ่น าความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ใน
ระดับมากท่ีสุด จ านวน 796 คน คิดเป็นร้อยละ 36.10 รองลงมาคือระดับมาก จ านวน 820 คน คิดเป็นร้อยละ 
37.19 และระดับปานกลาง จ านวน 437 คน คิดเป็นร้อยละ 19.82 ตามล าดับ   

 

 ตอนที่ 4 ข้อมูลหลังส าเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา กรณีผู้ที่ยังไม่ได้ท างาน จ านวน 1,067 คน 
(ผู้ที่ก าลังศึกษาต่อเพียงอย่างเดียว รวมกับ ผู้ที่ยังไม่ได้ท างานและไม่ได้ศึกษาต่อ) 

- ข้อมูลด้านเหตุที่ยังไม่ท างาน พบว่า ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจาก ยังหางานท าไม่ได้ ร้อยละ 
51.59 รองลงมายังไม่ประสงค์ท างาน ร้อยละ 42.31 และรอฟังค าตอบจากหน่วยงาน ร้อยละ  6.10 ตามล าดับ   

- ข้อมูลด้านปัญหาในการหางานท า พบว่า ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาในการหางานท าหลังส าเร็จ
การศึกษา 585 คิดเป็นร้อยละ 76.77 และมีผู้ที่มีปัญหาในการหางานท าทั้งหมด ร้อยละ 23.22โดยจ าแนก
ปัญหาได้ว่า ส่วนใหญ่ ไม่ทราบแหล่งงาน ร้อยละ 7.48 รองลงมาคือหางานที่ถูกใจไม่ได้ ร้อยละ 5.64 และ
ขาดคนสนับสนุน ร้อยละ 3.81 ตามล าดับ 
 

 ตอนที่ 5 ข้อมูลหลังส าเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา กรณีผู้ที่ศึกษาต่อ จ านวน 767 คน 
(ผู้ที่ท างานแล้วและก าลังศึกษาต่อ  รวมกับ ผู้ที่ก าลังศึกษาต่อเพียงอย่างเดียว) 

- ข้อมูลด้านระดับการศึกษาที่ศึกษาต่อ พบว่า ส่วนใหญ่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญา
ตรีร้อยละ 97.89 รองลงมาได้แก่วุฒิปริญญาโท ร้อยละ 1.18 มีผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปวส.และ
อนุปริญญา เท่ากันร้อยละ 0.26   

- ข้อมูลด้านสาขาที่ศึกษาต่อ พบว่า ส่วนใหญ่ต้องการเรียนต่อในสาขาเดิม คิดเป็นร้อยละ 
90.74 และมีผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสาขาเพียง ร้อยละ 9.26 เท่านั้น   

- ข้อมูลด้านประเภทสถาบันที่ศึกษาต่อ พบว่า ส่วนใหญ่ต้องการศึกษาต่อในสถาบันของรัฐบาลร้อย
ละ 94.65 รองลงมาคือสถาบันเอกชน ร้อยละ 5.22 และมีผู้ต้องการศึกษาต่อต่างประเทศร้อยละ 0.13 ตามล าดับ   

- ข้อมูลด้านสาเหตุที่ศึกษาต่อ พบว่า ส่วนใหญ่ได้รับทุนศึกษาต่อ ร้อยละ 62.70 รองลงมา
เป็นความต้องการ ของบิดามารดา ร้อยละ 33.33ตามล าดับ   

ค
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 ตอนที่ 6 คุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน  
- ข้อมูลด้านรายได้เฉลี่ยก่อนและหลังส าเร็จการศึกษา พบว่า ผู้ส าเร็จการศึกษามีอัตรา 

ของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเพ่ิมขึ้นทุกวิทยาลัย ยกเว้นวิทยาลัยชุมชนแพร่ เพราะไม่มีข้อมูลการส ารวจ โดยผู้ส าเร็จ
การศึกษามีรายได้ก่อนส าเร็จการศึกษาในภาพรวมโดยเฉลี่ย 10,073.13 บาท และหลังจากส าเร็จการศึกษา
แล้วมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 11,238.34 บาท รวมเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 11.65  

ส าหรับวิทยาลัยชุมชนที่มีอัตราการเพ่ิมของรายได้สูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ วิทยาลัยชุมชน
หนองบัวล าภู เพ่ิมขึ้นมากที่สุด ร้อยละ 26.43 รองลงมาได้แก่วิทยาลัยชุมชนพังงา เพ่ิมขึ้นร้อยละ 22.4 
ปัตตานี เพ่ิมข้ึน   ร้อยละ 18.99 และสมุทรสาคร เพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.57 ตามล าดับ   

- ข้อมูลด้านงานที่ท า พบว่า ส่วนใหญ่เป็นงานเดิมที่ท าอยู่แล้ว ร้อยละ 73.00 รองลงมาคือ 
ได้งานท าทันทีหรือก่อนจบการศึกษา ร้อยละ 15.54 และได้งานภายใน 1 - 2 เดือน ร้อยละ 4.65 ตามล าดับ   

- ข้อมูลด้านความก้าวหน้าในอาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่เป็น  มีความก้าวหน้าในอาชีพ จ านวน 
1,559 คน คิดเป็นร้อยละ 89.03 และอีกร้อยละ 10.97 ระบุว่าไม่มีความก้าวหน้า  

- ข้อมูลด้านการย้ายที่อยู่ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นต้องย้ายที่อยู่เพ่ือหางานท า ร้อยละ 89.54 
รองลงมา 2 ปีขึ้นไปแล้วต้องย้าย ร้อยละ 5.30 ตามล าดับ   

- ข้อมูลด้านความความภาคภูมิใจที่ส าเร็จการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่มีความภาคภูมิใจ 
ในด้านการมีเพ่ือนและสังคมที่กว้างขึ้น ร้อยละ 43.91 รองลงมา คือการมีส่วนร่วม/ท าประโยชน์ให้ชุมชน 
คิดเป็นร้อยละ 34.53 ตามล าดับ 

- ข้อมูลด้านคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พบว่า ส่วนใหญ่ได้งานท า/มีต าแหน่งงานที่ดีขึ้น คิดเป็น 
ร้อยละ 754 รองลงมา สามารถช่วยเหลือ/แบ่งเบาภาระให้ครอบครัว ร้อยละ 33.29 และมีรายได้/สวัสดิการที่ดีขึ้น 
ร้อยละ 16.41 ตามล าดับ  
 

 ตอนที่ 7 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
- ข้อมูลด้านความรู้ที่จะเอ้ือประโยชน์ต่อการน าไปใช้ พบว่า ส่วนใหญ่ระบุว่าความรู้ที่จะ

เอ้ือประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพมากที่สุดคือ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ โดยมีผู้เลือกตอบ ร้อยละ 23.35 
รองลงมาได้แกก่ารฝึกปฏิบัติ ร้อยละ 22.79 และภาษาอังกฤษ ร้อยละ 19.22 ตามล าดับ   
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 ตอนที่ 6 คุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน  
- ข้อมูลด้านรายได้เฉลี่ยก่อนและหลังส าเร็จการศึกษา พบว่า ผู้ส าเร็จการศึกษามีอัตรา 

ของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเพ่ิมขึ้นทุกวิทยาลัย ยกเว้นวิทยาลัยชุมชนแพร่ เพราะไม่มีข้อมูลการส ารวจ โดยผู้ส าเร็จ
การศึกษามีรายได้ก่อนส าเร็จการศึกษาในภาพรวมโดยเฉลี่ย 10,073.13 บาท และหลังจากส าเร็จการศึกษา
แล้วมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 11,238.34 บาท รวมเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 11.65  

ส าหรับวิทยาลัยชุมชนที่มีอัตราการเพ่ิมของรายได้สูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ วิทยาลัยชุมชน
หนองบัวล าภู เพ่ิมขึ้นมากที่สุด ร้อยละ 26.43 รองลงมาได้แก่วิทยาลัยชุมชนพังงา เพ่ิมขึ้นร้อยละ 22.4 
ปัตตานี เพ่ิมข้ึน   ร้อยละ 18.99 และสมุทรสาคร เพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.57 ตามล าดับ   

- ข้อมูลด้านงานที่ท า พบว่า ส่วนใหญ่เป็นงานเดิมที่ท าอยู่แล้ว ร้อยละ 73.00 รองลงมาคือ 
ได้งานท าทันทีหรือก่อนจบการศึกษา ร้อยละ 15.54 และได้งานภายใน 1 - 2 เดือน ร้อยละ 4.65 ตามล าดับ   

- ข้อมูลด้านความก้าวหน้าในอาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่เป็น  มีความก้าวหน้าในอาชีพ จ านวน 
1,559 คน คิดเป็นร้อยละ 89.03 และอีกร้อยละ 10.97 ระบุว่าไม่มีความก้าวหน้า  

- ข้อมูลด้านการย้ายที่อยู่ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นต้องย้ายที่อยู่เพ่ือหางานท า ร้อยละ 89.54 
รองลงมา 2 ปีขึ้นไปแล้วต้องย้าย ร้อยละ 5.30 ตามล าดับ   

- ข้อมูลด้านความความภาคภูมิใจที่ส าเร็จการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่มีความภาคภูมิใจ 
ในด้านการมีเพ่ือนและสังคมที่กว้างขึ้น ร้อยละ 43.91 รองลงมา คือการมีส่วนร่วม/ท าประโยชน์ให้ชุมชน 
คิดเป็นร้อยละ 34.53 ตามล าดับ 

- ข้อมูลด้านคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พบว่า ส่วนใหญ่ได้งานท า/มีต าแหน่งงานที่ดีขึ้น คิดเป็น 
ร้อยละ 754 รองลงมา สามารถช่วยเหลือ/แบ่งเบาภาระให้ครอบครัว ร้อยละ 33.29 และมีรายได้/สวัสดิการที่ดีขึ้น 
ร้อยละ 16.41 ตามล าดับ  
 

 ตอนที่ 7 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
- ข้อมูลด้านความรู้ที่จะเอ้ือประโยชน์ต่อการน าไปใช้ พบว่า ส่วนใหญ่ระบุว่าความรู้ที่จะ

เอ้ือประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพมากที่สุดคือ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ โดยมีผู้เลือกตอบ ร้อยละ 23.35 
รองลงมาได้แกก่ารฝึกปฏิบัติ ร้อยละ 22.79 และภาษาอังกฤษ ร้อยละ 19.22 ตามล าดับ   
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