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คำนำ 

 
รายงานผลการติดตามผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จาก

วิทยาลัยชุมชน ประจำปการศึกษา 2561 เลมนี้ เปนการประมวลผลขอมูลการติดตามผูสำเร็จการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากวิทยาลัยชุมชน 2 จังหวัด คือ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร และ
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี จำนวนท้ังสิ้น 272 คน คิดเปนรอยละ 99.63 ของผูสำเร็จการศึกษาท้ังหมด 
จำนวน 273 คน โดยเปนการเก็บรวบรวมขอมูลของผูสำเร็จการศึกษาในประเด็นเก่ียวกับขอมูลพ้ืนฐาน 
ขอมูลภาวะการมีงานทำและการศึกษาตอ ขอมูลการประกอบอาชีพ ขอมูลคุณภาพการจัดการศึกษาของ
วิทยาลัยชุมชน ซ่ึงเปนการแสดงถึงขอมูลในภาพรวมท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพดานการจัดหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปการศึกษา 2561 ของวิทยาลัยชุมชน 

การดำเนินการครั้งนี้  สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอขอบคุณผูอำนวยการและบุคลากร 
ท่ีรับผิดชอบงานของวิทยาลัยชุมชนท่ีใหความรวมมือในการดำเนินการเก็บรวบรวม ตรวจสอบและบันทึก
ขอมูลผลการติดตามผูสำเร็จการศึกษา ในปการศึกษา 2561 ในครั้งนี้ และหวังวารายงานฉบับนี้จะเปน
ประโยชนในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนใหสอดคลองกับความตองการ
ของผูเรียนและชุมชนในปตอ ๆ ไป 

 
 

                                                            สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
พฤศจิกายน 2562 

 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



  
 

การติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปการศึกษา 2561 ข 

 

บทสรุป 
 

การติดตามผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากวิทยาลัยชุมชน            
ปการศึกษา 2561 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) จากวิทยาลัยชุมชน 2 แหง คือ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร และวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี โดยเปน       
การติดตามผลในประเด็น เกี่ยวกับขอมูลพื้นฐาน ขอมูลภาวะการมีงานทำและการศึกษาตอ 
ขอมูลการประกอบอาชีพ ขอมูลคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน วิเคราะหขอมูลโดยใช
คาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย )X( และนำเสนอขอมูลในรูปแบบของตารางและแผนภูมิประกอบการบรรยาย 

ซ่ึงสามารถสรุปผลไดดังนี้ 
 

สรุปผล 
 ในการติดตามผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากวิทยาลัยชุมชน     
2 แหง ท่ีจบการศึกษาในปการศึกษา 2561 ครั้งนี้มีจำนวนผูตอบแบบสอบถาม 272 คน คิดเปนรอยละ 
99.63 ของผูสำเร็จการศึกษาท้ังหมด ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูสำเร็จการศึกษา  
- ขอมูลดานเช้ือชาติ พบวา ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดมีเชื้อชาติไทย 
- ขอมูลดานสัญชาติ พบวา ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดมีสัญชาติไทย 
- ขอมูลดานศาสนา พบวา ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดนับถือศาสนาพุทธ 
- ขอมูลดานเพศ พบวา สวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 54.04 และเพศหญิง รอยละ 45.96 
- ขอมูลดานอายุ พบวา ผูสำเร็จการศึกษา สวนใหญมีอายุเฉลี่ย 19 ป โดยมีอายุนอยท่ีสุด 

17 ป และอายุมากท่ีสุด 25 ป 
- ขอมูลดานสถานภาพสมรส  พบวา ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดมีสถานภาพโสดท้ังหมด 
- ขอมูลดานภูมิลำเนา พบวา สวนใหญมีภูมิลำเนาอยูในจังหวัดท่ีมีวิทยาลัยชุมชนตั้งอยู 
- ขอมูลดานสถานะการเกณฑทหารปจจุบัน พบวา สวนใหญอยูในชวงผอนผันเกณฑทหาร 

หรือไดรับการยกเวน หรือผานการเกณฑทหารแลว รอยละ 89.17 และอยูในระหวางการเปนทหารเกณฑ 
รอยละ 10.83   

- ขอมูลดานสถานะการเปนนักบวชปจจุบัน พบวา สวนใหญไมไดเปนนักบวช รอยละ 
97.48 และอยูในระหวางการเปนนักบวช ระยะเวลาถึงกำหนดลาสิกขา นอยกวา 3 เดือน รอยละ 2.52 

- ขอมูลดานสาขาวิชา พบวา สวนใหญจบการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ รอยละ 29.04 รองลงมาคือสาขาวิชาเครื่องยนต ละ 27.94 และการบญัชี 
รอยละ 23.53 ตามลำดับ 

- ขอมูลดานผลการเรียน พบวา ผูสำเร็จการศึกษามีคาคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยรวม 

(GPA𝑋𝑋�) เทากับ 2.84 โดยคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 3.67 และคาเฉลี่ยต่ำสุด เทากับ 2.05 
 

ตอนท่ี 2 ขอมูลภาวะการมีงานทำและการศึกษาตอ ของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)   

พบวา มีผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากวิทยาลัยชุมชนท่ี
ตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 264 คน คิดเปนรอยละ 90.76 ของผู ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สามารถการนำความรูไปพัฒนา
งานและศึกษาตอ   ปการศึกษา 2561 รอยละ 86.36 โดยสามารถจำแนกไดดังนี้ 
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- ผูท่ีมีงานทำกอนจบการศึกษา อยูในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา รอยละ 0.38        
- ผูท่ีมีงานทำกอนจบการศึกษา อยูในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา เลื่อนระดับ รอยละ 0.38 
- ผูท่ีมีงานทำหลังจากจบการศึกษา รอยละ 23.48 
- ผูท่ีมีงานทำหลังจบการศึกษาและกำลังศึกษาตอ รอยละ 11.36  
- ผูท่ียังไมไดทำงานและกำลังศึกษาตอ รอยละ 50.76 
- ผูท่ียังไมไดทำงานและไมไดศึกษาตอ รอยละ 13.64 

 
ตอนท่ี 3 ขอมูลภายหลังสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กรณีผูท่ี

ทำงานแลว (กลุมผูสำเร็จการศึกษาท่ีมีงานทำเพียงอยางเดียว รวมกับกลุมผูสำเร็จการศึกษาที่มีงานทำ
และศึกษาตอควบคูกัน) 

- ขอมูลดานประเภทงานท่ีทำ พบวา สวนใหญประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/องคกร
ธุรกิจเอกชน รอยละ 60.71 รองลงมาดำเนินธุรกิจอิสระ/เจาของกิจการ รอยละ 23.21 และขาราชการ/
เจาหนาท่ีหนวยงานของรัฐ รอยละ 10.71 ตามลำดับ 

- ขอมูลดานความสามารถพิเศษ พบวา สวนใหญมีความสามารถพิเศษในดานกีฬา    
มากท่ีสุด รอยละ 43.94 รองลงมาคือดานการใชคอมพิวเตอร รอยละ 31.82 และดานศิลปะ รอยละ 
13.64 ตามลำดับ 

- ขอมูลดานประเภทของตำแหนงงานท่ีทำ พบวา สวนใหญเปนการผลิต รอยละ 22.41 
รองลงมาคือกิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย รอยละ 13.79 และการขายสงและการขายปลีก   
การซอมยานยนตและจักรยานยนต รอยละ 10.34 ตามลำดับ 

- ขอมูลดานความพอใจในงานท่ีทำ พบวา สวนใหญพอใจในงานท่ีทำ รอยละ 96.83 
และไมพอใจมีรอยละ 3.17 โดยผูท่ีไมพอใจใหเหตุผลวาไมไดใชความรูท่ีเรียนมาและอ่ืนๆ รอยละ 1.59 
เทากัน ตามลำดับ 

- ขอมูลดานระยะเวลาในการไดงานใหม พบวา สวนใหญไดงานทำหลังจากสำเร็จการศึกษา
แลว 3 – 6 เดือน รอยละ 45.90 รองลงมาคือหางานไดกอนจบการศึกษา หรือไดงานทันทีหลังจบ
การศึกษา รอยละ 31.15 และไดงานใหมภายใน 1-2 เดือน รอยละ 22.95 ตามลำดับ 

- ขอมูลดานการทำงานตรงกับสาขาท่ีจบ พบวา สวนใหญทำงานตรงกับสาขาท่ีสำเร็จ
การศึกษา รอยละ 63.08 และไมตรงสาขา รอยละ 36.92 

- ขอมูลดานการประยุกตใชความรู พบวา สวนใหญนำความรูท่ีเรียนมาประยุกตใชใน
ระดับมาก รอยละ 48.44 รองลงมาคือระดับปานกลาง รอยละ 32.81 และระดับมากท่ีสุด รอยละ 17.19 
ตามลำดับ 

 

 ตอนท่ี 4 ขอมูลหลังสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กรณีผูท่ียัง
ไมไดทำงาน (กลุมผูสำเร็จการศึกษาท่ียังวางงานหรือไมไดอยูในระหวางการศึกษาตอ) 

- ขอมูลดานสาเหตุท่ียังไมไดทำงาน พบวา สวนใหญมีสาเหตุมาจากยังไมประสงคทำงาน 
รอยละ 39.29 รองลงมาคือรอฟงคำตอบจากหนวยงาน รอยละ 32.14 และหางานทำไมได รอยละ 17.86 
ตามลำดับ 

- ขอมูลดานปญหาในการหางานทำ พบวา ไมมีปญหาในการหางานทำ รอยละ 80 
รองลงมาคือหางานท่ีถูกใจไมได รอยละ 14.29 และไมทราบแหลงงาน รอยละ 5.71 ตามลำดับ 
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- ขอมูลดานความตองการทำงานในหรือตางประเทศ พบวา ทุกคนตองการทำงานใน
ประเทศ จำนวน 28 คน คิดเปนรอยละ 100 

- ขอมูลดานตำแหนงท่ีตองการทำงาน พบวา ตองการทำงานในตำแหนงวิศวกรไฟฟา 
จำนวน 4 คน คิดเปนรอยละ 100 

- ขอมูลหลักสูตรท่ีตองการพัฒนาทักษะ พบวา หลักสูตรท่ีตองการพัฒนาทักษะมากท่ีสุด
คือไฟฟากำลัง รอยละ 42.86 รองลงมาคือไฟฟา รอยละ 28.57 และชางอุตสาหกรรมและการบัญชี รอยละ 
14.29 ตามลำดับ 

- ขอมูลความยินยอมเปดเผยขอมูลแกนายจาง/สถานประกอบการ เพ่ือพิจารณาบรรจุงาน 
พบวา สวนใหญไมยินยอมเปดเผยขอมูล รอยละ 66.67 รองลงมายินยอมเปดเผยขอมูลตอนายจาง       
ทุกประเภท รอยละ 23.33 และยินยอมเปดเผยขอมูลยกเวนนายจางประเภทจางเหมาแรงงาน ยินยอม
เปดเผยขอมุลยกเวนนายจางประเภทขายประกัน/ขายตรง และยินยอมเปดเผยขอมูลยกเวนนายจาง
ประเภทจางเหมาแรงงาน และประเภทขายประกัน/ขายตรง รอยละ 3.33 เทากัน ตามลำดับ 
 
 ตอนท่ี 5 ขอมูลหลังสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กรณีผูท่ี
ตองการศึกษาตอ/หรือกำลังศึกษาตอ  

- ขอมูลดานความตองการศึกษาตอ พบวา สวนใหญตองการศึกษาตอ รอยละ 97.37 
สวนไมตองการมีรอยละ 2.63 

- ขอมูลดานระดับการศึกษาท่ีศึกษาตอ พบวา สวนใหญตองการศึกษาตอระดับปริญญาโท 
รอยละ 50.69 รองลงมาคือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอยละ 40.97 และมีผูท่ีตองการ
ศึกษาตอในระดับปริญญาตรี รอยละ 8.33 ตามลำดับ 

- ขอมูลดานสาขาท่ีตองการศึกษาตอ พบวา สวนใหญตองการเรียนตอในสาขาเดิม รอย
ละ 88.36 และมีผูท่ีตองการเปลี่ยนสาขา รอยละ 11.64 ตามลำดับ 

- ขอมูลสาขาวิชาใหมท่ีตองการศึกษาตอ พบวา สวนใหญตองการศึกษาตอในสาขาวิชา
ชางไฟฟากำลังและยานยนต รอยละ 22.22 เทากัน รองลงมาคือสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต รัฐศาสตร 
โลจิสติกส วิทยาการคอมพิวเตอร และวิศวกรรมคอมพิวเตอร รอยละ 11.11 

- ขอมูลดานประเภทสถาบัน ท่ีศึกษาตอ  พบวา สวนใหญ ตองการศึกษาตอใน
สถาบันการศึกษาของรัฐบาล รอยละ 98.64  รองลงมาคือสถาบันการศึกษาของเอกชน รอยละ 1.36 
ตามลำดับ   

- ขอมูลดานสาเหตุท่ีศึกษาตอ พบวา สวนใหญตอบวาเปนความตองการของตนเอง รอย
ละ 84.67 รองลงมาคือเปนความตองการของบิดา/มารดา รอยละ 13.87 และงานท่ีตองการใชวุฒิสูงกวา
ปริญญาตรี ไดรับทุนศึกษาตอ รอยละ 0.73 เทากัน 

- ขอมูลดานปญหาในการศึกษาตอ พบวา สวนใหญไมมีปญหาในการศึกษาตอ รอยละ 
93.71 รองลงมาคือขาดแคลนเงินทุน รอยละ 6.29 

 
 ตอนท่ี 6 คุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน  

- ขอมูลดานรายไดเฉล่ียกอนและหลังสำเร็จการศึกษา พบวา ผูสำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
พิจิตรมีอัตราของรายไดเฉลี่ยตอเดือนเพ่ิมข้ึน วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีไมตอบแบบสอบถามขอนี้ โดย
ผูสำเร็จการศึกษามีรายไดกอนสำเร็จการศึกษาในภาพรวมโดยเฉลี่ย 2,675 บาท และหลังจากสำเร็จ
การศึกษาแลวมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 11,300 บาท รวมเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนประมาณรอยละ 322.41 
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- ขอมูลดานงานท่ีทำ พบวา สวนใหญเปนงานเดิม รอยละ 87.93 และเปนงานใหม     
รอยละ 12.07 

- ขอมูลดานความกาวหนาของงานใหม พบวา สวนใหญมีความกาวหนาในอาชีพ รอยละ 
83.33 สวนไมกาวหนา รอยละ 16.67 

- ขอมูลดานการยายท่ีอยู พบวา สวนใหญตอบวาต่ำกวา 1 ปแลวตองยาย รอยละ 47.95 
รองลงมาคือไมยาย รอยละ 46.58 และ 2 ปข้ึนไปแลวตองยาย รอยละ 5.48 ตามลำดับ 

- ขอมูลดานความความภาคภูมิใจท่ีสำเร็จการศึกษา พบวา สวนใหญมีความภาคภูมิใจใน
ดานการมีเพ่ือนและสังคมท่ีกวางข้ึน รอยละ 74.67 รองลงมา คือการมีสวนรวม/ทำประโยชนใหชุมชน รอยละ 
32 และสรางชื่อเสียงใหกับวิทยาลัยหรือชุมชน รอยละ 8 ตามลำดับ 

- ขอมูลดานคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน พบวา สวนใหญมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนในดานไดงานทำ/มี
ตำแหนงงานท่ีดีข้ึน รอยละ 38.57 รองลงมาคือสามารถชวยเหลือ/แบงเบาภาระใหครอบครัว รอยละ 
31.43 และมีรายได/สวัสดิการท่ีดีข้ึน รอยละ 17.14 ตามลำดับ 
 

 ตอนท่ี 7 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
- ขอมูลดานความรูท่ีจะเอ้ือประโยชนตอการนำไปใช พบวา สวนใหญระบุวาความรูท่ีจะ

เอ้ือประโยชนตอการประกอบอาชีพมากท่ีสุดคือการฝกปฏิบัติงานจริง รอยละ 57.69 รองลงมาคือ
ภาษาอังกฤษ รอยละ 32.48 และการใชงานอินเทอรเน็ต รอยละ 25.64 ตามลำดับ 

- ขอมูลดานขอเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเรียน พบวา มีขอเสนอแนะ
วาตองการอุปกรณทางการศึกษา จำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 100 

- ขอมูลดานขอเสนอแนะการเรียนการสอน พบวา มีขอเสนอแนะวาควรมีอุปกรณท่ี
ทันสมัยและควรสอนพรอมลงมือปฏิบัติ จำนวน 1 คน เทากัน คิดเปนรอยละ 50 

- ขอมูลดานขอเสนอแนะกิจกรรมพัฒนาการศึกษา พบวา มีขอเสนอแนะวาควรมีการ   
ดูงานนอกสถานท่ี จำนวน 27 คน คิดเปนรอยละ 100 
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บทที่ 1 
บทนำ 

หลักการและเหตุผล 
  

ตามนโยบายของรัฐบาลท่ีแถลงตอรัฐสภาเม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2544 ดานการศึกษา ขอ 4 
“จัดใหมีวิทยาลัยชุมชนโดยเฉพาะในจังหวัดท่ียังขาดแคลนสถาบันอุดมศึกษา” ซ่ึงวิทยาลัยชุมชนพิจิตร
และอุทัยธานีไดรับการจัดตั้งข้ึนเม่ือวันท่ี 17 เมษายน 2545 และเปนเพียงสองแหงท่ีจัดการศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยวิทยาลัยชุมชนพิจิตรไดรับ
โอนมาจากวิทยาลัยการอาชีพโพทะเล สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
โอนมาจากวิทยาลัยการอาชีพบานไร สังกัดคณะกรรมการอาชีวศึกษา เม่ือวิทยาลัยการอาชีพท้ังสองแหง
โอนมาเปนวิทยาลัยชุมชน จึงมีความจำเปนท่ีตองดำเนินงาน ปวช./ปวส. ตามภารกิจวิทยาลัยการอาชีพเดิมท่ี
วิทยาลัยชุมชนท้ังสองแหงไดรับโอน พรอมท้ังดำเนินงานภารกิจวิทยาลัยชุมชนควบคูกันไป  
 ดังนั้น สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงไดดำเนินการติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยเริ่มดำเนินการในปการศึกษา 2561 โดยใหผูสำเร็จการศึกษาจาก
วิทยาลัยชุมชน 2 แหง คือวิทยาลัยชุมชนพิจิตรและอุทัยธานี บันทึกขอมูลในแบบฟอรมการติดตามผูสำเร็จ
การศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากวิทยาลัยชุมชน ท่ีสถาบันวิทยาลัยชุมชนได
รวมกันจัดทำข้ึน โดยมีการจัดเก็บขอมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือเชื่อมโยงการศึกษาและการมีงานทำ 
(ระบบติดตามภาวะการมีงานทำ) เชื่อมโยงฐานขอมูลผูสำเร็จการศึกษาจากระบบวิทยาลัยชุมชน
อิเล็กทรอนิกส (e-Community College) ดานงานทะเบียนวัดผล และประเมินผลการศึกษา ทำให
วิทยาลัยชุมชนท้ังสองแหงสามารถจัดเก็บขอมูลลงในระบบและประมวลผลไดอยางมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน  
 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากวิทยาลัยชุมชน         
ปการศึกษา 2561 เก่ียวกับสถานภาพการประกอบอาชีพ การนำความรูและทักษะท่ีไดรับไปใชประโยชน
ในการประกอบอาชีพ การพัฒนางาน หรือการศึกษาตอ 
 
ขอบเขตการดำเนินงาน 

1. ขอบเขตของผูใหขอมูล 
กลุมประชากรท่ีใชในการศึกษา เปนผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ประจำปการศึกษา 2561 ท่ีผานการอนุมัติจากสภาวิทยาลัยชุมชนในปการศึกษา 2561 จำนวน 
272 คน  
 
ขอบเขตของเนื้อหา 

เปนการติดตามผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปการศึกษา 
2561 โดยติดตามผล ในประเด็นเก่ียวกับ 
 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 ตอนท่ี 2 ขอมูลภาวะการมีงานทำและการศึกษาตอ ของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   
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 ตอนท่ี 3 ขอมูลภายหลังสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กรณี  
ผูท่ีทำงานแลว 
 ตอนท่ี 4 ขอมูลภายหลังสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กรณี  
ผูท่ียังไมไดทำงาน 
 ตอนท่ี 5 ขอมูลภายหลังสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กรณี  
ผูท่ีตองการศึกษาตอ/หรือกำลังศึกษาตอ 
 ตอนท่ี 6 คุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน 
 ตอนท่ี 7 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ  

2. ขอบเขตระยะเวลาการเก็บรวบรวมขอมูล 
เปนการติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำป

การศึกษา 2561 
3. ขอบเขตพ้ืนท่ีการเก็บรวบรวมขอมูล 

วิทยาลัยชุมชน 2 จังหวัด ประกอบดวย วิทยาลัยชุมชนพิจิตร และวิทยาลัยชุมชน
อุทัยธานี  

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ไดขอมูลสารสนเทศเชิงคุณภาพดานการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ในภาพรวมของวิทยาลัยชุมชน 2 แหง ในปการศึกษา 2561 
2. ไดขอมูลเชิงคุณภาพดานผลผลิตของวิทยาลัยชุมชน เพ่ือใช เปนแนวทางในการ

ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน 
3. ผูบริหาร และหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถนำขอมูลสารสนเทศจากผลการติดตาม

ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของวิทยาลัยชุมชนไปใชประโยชนในการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การเปดสอนในสาขาวิชาตาง ๆ และสามารถนำขอมูลมา
ใชในการวางแผนจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนใหมีประสิทธิภาพ มีคุณลักษณะตรงตามความ
ตองการของตลาดแรงงานและสังคม 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
ผูสำเร็จการศึกษา หมายถึง ผูสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จาก

วิทยาลัยชุมชนในปการศึกษา 2561 
การประกอบอาชีพ การพัฒนางานและการศึกษาตอ หมายถึง ผูสำเร็จการศึกษา 3 กลุม  

คือ กลุมผูท่ีมีงานทำแลว กลุมผูท่ียังมิไดทำงาน และกลุมผูท่ีกำลังศึกษาตอ 
การประกอบอาชีพ หมายถึง กลุมผูสำเร็จการศึกษาท่ีมีงานทำแลว และกลุมผูสำเร็จ

การศึกษาท่ีมีงานทำและศึกษาตอควบคูกันไป ซ่ึงเปนภาระหนาท่ีการงานของผูสำเร็จการศึกษาจาก
วิทยาลัยชุมชนท่ีไดกระทำเพ่ือการเลี้ยงชีพท่ีทำใหเกิดรายได ประกอบดวย ความรูความสามารถทางดาน
วิชาการ วิชาชีพ และคุณสมบัติของตนเอง ไดแก ความซ่ือสัตย ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความขยัน
ขันแข็ง กลาคิดกลาทำ ความอดทน  ความมีมนุษยสัมพันธและความสามารถในการทำงานรวมกับผูอ่ืน 

การพัฒนางาน หมายถึง กลุมผูสำเร็จการศึกษาท่ีมีงานทำแลว และกลุมผูสำเร็จการศึกษาท่ีมี
งานทำและศึกษาตอควบคูกันไป โดยมีการนำความรูไปใชในการทำงาน มีการประกอบอาชีพ เพ่ือใหเกิด
รายได มีความกาวหนาในการทำงาน สามารถพัฒนาตนเองใหเขากับวิทยาการสมัยใหม และทำงาน
รวมกับผูอ่ืนได 
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การศึกษาตอ หมายถึง กลุมผูสำเร็จการศึกษาท่ีศึกษาตอเพียงอยางเดียวโดยมิไดทำงาน  
และกลุมผูสำเร็จการศึกษาท่ีมีงานทำและศึกษาตอควบคูกันไป 

งานเดิม หมายถึง กลุมผูสำเร็จการศึกษาไดเขาทำงานในสายอาชีพนั้นๆ มาแลวระยะหนึ่ง
กอนท่ีเขามาศึกษาในวิทยาลัยชุมชน หรือกอนท่ีจะสำเร็จการศึกษา 

งานใหม หมายถึง กลุมผูสำเร็จการศึกษาไดเขาทำงานในสายอาชีพนั้นๆ ภายหลังจาก
สำเร็จการศึกษาใหม ๆ  

การนำความรูและทักษะไปใชประโยชน หมายถึง การขยายผลและนำความรูที่ไดจาก
การศึกษามาใช เพ่ือใหเกิดประโยชนในการจัดการเรียนรู และเพ่ิมทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงาน  
การวางแผน การแกปญหา การตัดสินใจ การวัดและการประเมิน ซึ่งมีรูปแบบตาง ๆ ในการนำ
ความรูไปใชกับทองถ่ินท่ีอยูอาศัยของตน 
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ผลการดำเนินการจัดหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนที่ผานมา 
ตารางท่ี 1 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของวิทยาลัยชุมชน ตั้งแตปการศึกษา 2548 – 2561 
 

 
ท่ีมา : ขอมูลปการศึกษา 2548 - 2560 จากวิทยาลัยชุมชนพิจิตรและอุทัยธานี ณ วันท่ี 12 มิถุนายน 2562 
* ขอมูลจากระบบภาวะการมีงานทำ ณ วันท่ี 18 ตุลาคม 2562 

 

 

 

รวม 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561* แนวโนม

รวม 3,202 204 202 157 320 304 78 303 286 10 313 267 243 243 273

1.พิจิตร 2,592 127 139 111 256 246 18 257 253 10 272 225 214 221 243

2.อุทัยธานี 610 77 63 46 64 58 60 46 33 -  41 42 29 22 30

วิทยาลัย

ชุมชน

ปการศึกษา
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บทที่ 2 
วิธีดำเนินการ 

 

 การดำเนินการติดตามผูสำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของวิทยาลัยชุมชน 
ประจำปการศึกษา 2561 มีข้ันตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. สถาบันวิทยาลัยชุมชนกำหนดปฏิทิน แนวปฏิบัติ การรายงานผลการดำเนินงานตาม   
พันธกิจวิทยาลัยชุมชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 พรอมท้ังออกแบบแบบสอบถามสำหรับการเก็บ
รวบรวมขอมูลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปการศึกษา 2561 และแจง
ใหวิทยาลัยชุมชนทราบและถือเปนแนวปฏิบัติ 
 2. วิทยาลัยชุมชนท่ีมีผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ท้ัง 2 แหง 
มอบหมายคณะทำงานเก็บรวบรวมขอมูลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยใช
แบบสอบถามท่ีกำหนด และบันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการเชื่อมโยงการศึกษาและการมีงานทำ
ของผูสำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนใหแลวเสรจ็ภายในวันท่ี 31 ตุลาคม 2562 
 3. สถาบันวิทยาลัยชุมชนตรวจสอบความถูกตอง สมบูรณของขอมูลผลการติดตามผูสำเร็จ
การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในระบบสารสนเทศเพ่ือการเชื่อมโยงการศึกษาและการ
มีงานทำของผูสำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชน ประมวล และวิเคราะหขอมูล 
 4. สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดทำสรุปและรายงานผลการติดตามผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของวิทยาลัยชุมชน ในภาพรวมประจำปการศึกษา 2561 และเผยแพร
ใหแกบุคลากรท้ังในระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชน และวิทยาลัยชุมชนนำไปใชประโยชนในสวนท่ีเก่ียวของ
ตอไป 
 

ประชากรท่ีใหขอมูล 
 การติดตามผูสำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปการศึกษา 2561 เปนการ
รวบรวมขอมูลจากผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปการศึกษา 2561 จาก
วิทยาลัยชุมชน 2 แหง จำนวน 273 คน  
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
1. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  
 เปนแบบสอบถามการติดตามผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ของวิทยาลัยชุมชน แบงขอคำถามออกเปน 5 สวน ประกอบดวย 
  ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 ตอนท่ี 2 ขอมูลภาวะการมีงานทำและการศึกษาตอ ของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   
 ตอนท่ี 3 ขอมูลภายหลังสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กรณี  
ผูท่ีทำงานแลว 
 ตอนท่ี 4 ขอมูลภายหลังสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กรณี  
ผูท่ียังไมไดทำงาน 
 ตอนท่ี 5 ขอมูลภายหลังสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กรณี 
(ผูท่ีตองการศึกษาตอ/หรือกำลังศึกษาตอ) 
 ตอนท่ี 6 คุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน 
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 ตอนท่ี 7 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ  
 2. การเก็บรวบรวมขอมูล  
  วิทยาลัยชุมชนดำเนินการจัดเก็บขอมูลจากผูสำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ในปการศึกษา 2561 รวมจำนวนท้ังสิ้น 273 คน  
 
ตารางท่ี 2 ผลการติดตามผูสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปการศึกษา 2561 
 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผูสำเร็จจาก
ระบบภาวะการมี

งานทำ (1) 

จำนวนผูตอบ
แบบสอบถาม
ท้ังหมด (2) 

ผลตาง 
(1)-(2) 

รอยละ หมายเหตุ 

รวม                   273               272         1  99.63   

1. พิจิตร 243 242 1 99.59 นักศึกษาเสียชีวิต 1 คน 

2. อุทัยธานี 30 30 0 100.00   
ขอมูล ณ วันท่ี 18 ตุลาคม 2562 

 
การวิเคราะหขอมูล   

วิเคราะหขอมูลโดยใชการแจกแจงความถ่ี และสถิติพ้ืนฐาน คือ คารอยละ และคาเฉลี่ย )X(  

นำเสนอขอมูลดวยตารางและกราฟ 
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บทที่ 3 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การติดตามผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ครั้งนี้เปน
การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงสำรวจจากผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ประจำปการศึกษา 2561 จากวิทยาลัยชุมชน จำนวน 2 แหง ไดแก วิทยาลัยชุมชนพิจิตร และวิทยาลัยชุมชน
อุทัยธานี โดยแบงการนำเสนอผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 7 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 ตอนท่ี 2 ขอมูลภาวะการมีงานทำและการศึกษาตอ ของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   
 ตอนท่ี 3 ขอมูลภายหลังสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กรณี  
ผูท่ีทำงานแลว 
 ตอนท่ี 4 ขอมูลภายหลังสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กรณี  
ผูท่ียังไมไดทำงาน 
 ตอนท่ี 5 ขอมูลภายหลังสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กรณี  
ผูท่ีตองการศึกษาตอ/หรือกำลังศึกษาตอ 
 ตอนท่ี 6 คุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน 
     ตอนท่ี 7 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 
 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูสำเร็จการศึกษา 
 

ตารางท่ี 3  จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของ
วิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2561 จำแนกตามเชื้อชาติ 

 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ท้ังหมด 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม
ขอนี้ (คน) 

เชื้อชาติ 

ไทย 

รวม 272 272 272 

รอยละ (%) 100.00 100.00 

1. พิจิตร 242 242 242 

2. อุทัยธานี 30 30 30 

 
จากตารางท่ี 3 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากวิทยาลัยชุมชนท่ี

ตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 272 คน คิดเปนรอยละ 100 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด จำนวน 272 คน 
พบวา ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดมีเชื้อชาติไทย 
 
 



 

การติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปการศึกษา 2561 8 

 

ตารางท่ี 4  จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของ
วิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2561 จำแนกตามสัญชาติ 

 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ท้ังหมด 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม
ขอนี้ (คน) 

สัญชาติ 

ไทย 

รวม 272 272 272 

รอยละ (%) 100.00 100.00 

1. พิจิตร 242 242 242 

2. อุทัยธานี 30 30 30 

 
จากตารางท่ี 4 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากวิทยาลัย

ชุมชนท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 272 คน คิดเปนรอยละ 100 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
จำนวน 272 คน พบวา ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดมีสัญชาติไทย 
 
ตารางท่ี 5  จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของ

วิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2561 จำแนกตามศาสนา 
 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ท้ังหมด 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 
ขอนี้ (คน) 

ศาสนา 

พุทธ 

รวม 272 272 272 

รอยละ (%) 100.00 100.00 

1. พิจิตร 242 242 242 

2. อุทัยธานี 30 30 30 

 
จากตารางท่ี 5 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากวิทยาลัยชุมชนท่ี

ตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 272 คน คิดเปนรอยละ 100  ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด จำนวน 272 คน 
พบวา ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดนับถือศาสนาพุทธ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

การติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปการศึกษา 2561 9 

 

ตารางท่ี 6  จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของ
วิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2561 จำแนกตามเพศ 

 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ท้ังหมด 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

เพศ 

ชาย หญิง 

รวม 272 272 147 125 

รอยละ (%) 100.00 54.04 45.96 

1. พิจิตร 242 242 127 115 

2. อุทัยธานี 30 30 20 10 

 
จากตารางท่ี 6 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากวิทยาลัย

ชุมชนท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 272 คน คิดเปนรอยละ 100 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
จำนวน 272 คน พบวา สวนใหญเปนเพศชาย จำนวน 147 คิดเปนรอยละ 54.04 และเพศหญิง จำนวน 
125 คน คิดเปนรอยละ 45.96 
 
แผนภูมิท่ี 1 รอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของวิทยาลัยชุมชน     

ปการศึกษา 2561 จำแนกตามเพศ 
 

 
 
 
 
 
 

ชาย

54.04%

หญิง

45.96%



 

การติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปการศึกษา 2561 10 

 

ตารางท่ี 7  จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของ
วิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2561 จำแนกตามอาย ุ

 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ท้ังหมด 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้
อายุเฉลี่ย อายุสูงสุด อายุต่ำสุด 

รวม 272 272 19 25         17  

1.พิจิตร 242 242 19 25 17 

2.อุทัยธานี 30 30 19 20 18 

 
จากตารางท่ี 7 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากวิทยาลัยชุมชนท่ี

ตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 272 คน คิดเปนรอยละ 100 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด พบวา มีอายุเฉลี่ย 
19 ป โดยมีอายุนอยท่ีสุดเทากับ 17 ป และอายุมากท่ีสุด 25 ป 
 
แผนภูมิท่ี 2 รอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของวิทยาลัย

ชุมชนปการศึกษา 2561 จำแนกตามอายุ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

19

25

17 

อายเุฉลี่ย

อายสุงูสดุ

อายตุํ่าสดุ



 

การติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปการศึกษา 2561 11 

 

ตารางท่ี 8 จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) ของวิทยาลัยชุมชน 
ปการศึกษา 2561 จำแนกตามสถานภาพสมรส 

 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ท้ังหมด 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

สถานภาพ
สมรส 

โสด 

รวม 272 272 272 

รอยละ (%) 100.00 100.00 

1.พิจิตร 242 242 242 

2.อุทัยธานี 30 30 30 

 
จากตารางท่ี 8 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากวิทยาลัยชุมชน

ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 272 คน คิดเปนรอยละ 100 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด พบวา มี
สถานภาพโสดท้ังหมด 
 

ตารางท่ี 9  จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของ
วิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2561 จำแนกตามภูมิลำเนา 
 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ท้ังหมด 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

ภูมิลำเนา 

นครราชสีมา นครสวรรค พิจิตร เพชรบูรณ อุทัยธาน ี

รวม 272 272 1 7 185 11 29 

รอยละ (%)         100.00  0.37 2.57 68.01 4.04 10.66 

1.พิจิตร 242 242 1 7 185 11 - 

2.อุทัยธานี 30 30 - - - - 29 

 
จากตารางท่ี 9 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากวิทยาลัยชุมชน

ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 272 คน คิดเปนรอยละ 100 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด พบวา 
ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สวนใหญมีภูมิลำเนาอยูในจังหวัดท่ีมีวิทยาลัยชุมชน
ตั้งอยู 

 
 
 
 
 
 
    



 

การติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปการศึกษา 2561 12 

 

แผนภูมิท่ี 3 รอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของวิทยาลัยชุมชน   
ปการศึกษา 2561 จำแนกตามภูมิลำเนา 

 

 
 
ตารางท่ี 10  จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของ

วิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2561 จำแนกตามสถานะการเกณฑทหารปจจุบัน (เฉพาะเพศชาย)  
 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

(เพศชาย) 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

สถานการณเกณฑทหารปจจบัุน 

1.อยูในชวงผอนผัน
เกณฑทหาร หรือไดรับ
การยกเวน หรือผาน
การเกณฑทหารแลว 

2.อยูใน
ระหวางการ
เปนทหาร

เกณฑ 

รวม 147 120 107 13 

รอยละ (%)          81.63  89.17 10.83 

1.พิจิตร 127 120 107 13 

2.อุทัยธานี 20 - - - 

 
จากตารางท่ี 10 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากวิทยาลัยชุมชน

ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 120 คน คิดเปนรอยละ 81.63 ของผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเพศชาย 
พบวา ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สวนใหญอยูในชวงผอนผันเกณฑทหาร 
หรือไดรับการยกเวน หรือผานการเกณฑทหารแลว จำนวน 107 คน คิดเปนรอยละ 89.17 และอยูใน
ระหวางการเปนทหารเกณฑ จำนวน 13 คน คิดเปนรอยละ 10.83   

    
 

0.37

2.57

68.01

4.04

10.66

นครราชสมีา

นครสวรรค์

พิจิตร

เพชรบรูณ์

อทุยัธานี

รอ้ยละ



 

การติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปการศึกษา 2561 13 

 

แผนภูมิท่ี 4 รอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของวิทยาลัยชุมชน   
ปการศึกษา 2561 สถานะการเกณฑทหารปจจุบัน (เฉพาะเพศชาย) 

 

 
 
 
ตารางท่ี 11  จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของ

วิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2561 จำแนกตามสถานะการเปนนักบวชปจจุบัน 
 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ท้ังหมด 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

สถานะการเปนนักบวชปจจุบัน 

ไมไดเปน
นักบวช 

อยูในระหวางการเปนนักบวช 
ระยะเวลาถึงกำหนดลาสกิขา 

นอยกวา 3 เดือน 

รวม 272 119 116 3 

รอยละ (%)               43.75  97.48 2.52 

1.พิจิตร 242 119 116 3 

2.อุทัยธานี 30 - - - 

 
จากตารางท่ี 11 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากวิทยาลัยชุมชน

ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 119 คน คิดเปนรอยละ 43.75 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด พบวา 
ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สวนใหญไมไดเปนนักบวช จำนวน 116 คน คิด
เปนรอยละ 97.48 และอยูในระหวางการเปนนักบวช ระยะเวลาถึงกำหนดลาสิกขา นอยกวา 3 เดือน 
จำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 2.52  

    
 
 

1.อยู่ในช่วงผ่อนผัน

เกณฑท์หาร หรือ

ได้รับการยกเว้น หรือ

ผ่านการเกณฑท์หาร

แล้ว, 89.17%

2.อยู่ในระหว่างการ

เป็นทหารเกณฑ,์ 

10.83%



 

การติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปการศึกษา 2561 14 

 

แผนภูมิท่ี 5 รอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของวิทยาลัยชุมชน   
ปการศึกษา 2561 จำแนกตามสถานะการเปนนักบวชปจจุบัน 

 

 
 
ตารางท่ี 12  จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของวิทยาลัย

ชุมชน ปการศึกษา 2561 จำแนกตามสาขาวิชา 
 

วิทยาลัย
ชุมชน 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ท้ังหมด 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

สาขาวิชา 

1.
คอ

มพิ
วเ

ตอ
รธ

ุรก
ิจ 

2.
ชา

งย
นต

 

3.
กา

รบั
ญ

ชี 

4.
ชา

งไ
ฟ

ฟ
าก

ำล
ัง 

5.
ชา

งอิ
เล

็กท
รอ

นิก
ส 

6.
ชา

งเ
ชื่อ

มโ
ลห

ะ 

รวม 272 272 79 76 64 31 15 7 

รอยละ (%)       100.00   29.04   27.94   23.53   11.40    5.51     2.57  

1.พิจิตร 242 242 75 64 56 25 15 7 

2.อุทัยธานี 30 30 4 12 8 6 - - 

 
จากตารางท่ี 12 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากวิทยาลัย

ชุมชนท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 272 คน คิดเปนรอยละ 100 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
พบวา สวนใหญจบการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ จำนวน 
79 คน คิดเปน รอยละ 29.04 รองลงมาคือสาขาวิชาเครื่องยนต จำนวน 76 คน คิดเปนรอยละ 27.94 
และการบัญชี จำนวน 64 คน คิดเปนรอยละ 23.53 ตามลำดับ  
 
 

ไม่ได้เป็นนักบวช

97.48%

อยู่ในระหว่างการเป็น

นักบวช ระยะเวลาถึง

กาํหนดลาสิกขา น้อย

กว่า 3 เดือน

2.52%



 

การติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปการศึกษา 2561 15 

 

แผนภูมิท่ี 6 รอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของวิทยาลัยชุมชน     
ปการศึกษา 2561 จำแนกตามสาขาวิชา 

 

 

 
 

 

ตารางท่ี 13  จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของ

วิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2561 จำแนกตามระดบัคะแนนเฉลีย่รวม (GPAX�) 
 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ท้ังหมด 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

GPA 
เฉลี่ย 

GPA 
สูงสุด 

GPA 
ต่ำสุด 

รวม 272 272 2.84 3.67 2.05 

1.พิจิตร 242 242 2.79 3.67 2.05 

2.อุทัยธานี 30 30 2.90 3.39 2.34 

 
จากตารางท่ี 13 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) จากวิทยาลัยชุมชน

ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 272 คน คิดเปนรอยละ 100 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด พบวา 

ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีคาคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX�) 
เทากับ 2.84 โดยคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 3.67 และคาเฉลี่ยต่ำสุด เทากับ 2.05  

   
 
 
 
 
 

29.04 

27.94 

23.53 

11.40 

5.51 

2.57 

1.คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ

2.ช่างยนต์

3.การบญัชี

4.ช่างไฟฟ้ากาํลงั

5.ช่างอิเลก็ทรอนิกส์

6.ช่างเชื่อมโลหะ

รอ้ยละ



 

การติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปการศึกษา 2561 16 

 

แผนภูมิท่ี 7 รอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของวิทยาลัยชุมชน   

ปการศึกษา 2561 จำแนกตามระดบัคะแนนเฉลี่ยรวม (GPAX�) 
 

 
 

2.84

3.67

2.05

GPA เฉลี่ย

GPA สงูสดุ

GPA ตํ่าสดุ



การติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปการศึกษา 2561 17 

 

ตอนท่ี 2 ขอมูลภาวะการมีงานทำและการศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 
ตารางท่ี 14 สถิติการนำความรูไปพัฒนางานและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของวิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2561 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 ผูสำเร็จการศึกษานำความรูท่ีไดไปพัฒนางาน หรือศึกษาตอ  

 1 2 3 4 5 
(1) + (2) + (3) 

+ (4) + (5) 
6 

วิทยาลัย
ชุมชน 

จำนวนผูตอบ
แบบสอบถาม

ท้ังหมด 

จำนวนผูตอบ
แบบสอบถาม

ขอนี ้

ไมมีงานทำกอน
การศึกษา มีงาน

ทำหลังจบ
การศึกษา  

ไมมีงานทำกอน
การศึกษา มีงาน

ทำหลังจบ
การศึกษาและ
กำลังศึกษาตอ 

มีงานทำกอนจบ
การศึกษา อยูใน
สายงานเดิมหลัง

จบการศึกษา 

มีงานทำกอนจบ
การศึกษา อยูใน
สายงานเดิมหลัง

จบการศึกษา 
เลื่อนระดับ 

ยังไมไดทำงาน 
และกำลังศึกษา

ตอ  

สรุปการนำ
ความรูไปพัฒนา

งาน 
ยังไมเคยมีงานทำ  

      จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

  272 264 62 23.48 30 11.36 1 0.38 1 0.38 134 50.76 228 86.36 36 13.64 

1.พิจิตร 242 234 62 26.50 30 12.82 - 0.00 1 0.43 115 49.15 208 88.89 26 11.11 

2.อุทัยธานี 30 30 - 0.00 - 0.00 1 3.33 - 0.00 19 63.33 20 66.67 10 33.33 

 
จากตารางท่ี 14 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากวิทยาลัยชุมชนท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 264 คน คิดเปนรอยละ 

90.76 ของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สามารถการนำความรูไปพัฒนางานและศึกษาตอ   
ปการศึกษา 2561 รอยละ 86.36 โดยสามารถจำแนกไดวาผูท่ีมีงานทำกอนจบการศึกษา อยูในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา จำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.38       
ผูท่ีมีงานทำกอนจบการศึกษา อยูในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา เลื่อนระดับ จำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.38 ผูท่ีมีงานทำหลังจากจบการศึกษา จำนวน 62 คน 
คิดเปนรอยละ 23.48 ผูท่ีมีงานทำหลังจบการศึกษาและกำลังศึกษาตอ จำนวน 30 คน คิดเปนรอยละ 11.36 ผูท่ียังไมไดทำงานและกำลังศึกษาตอ จำนวน 134 คน    
คิดเปนรอยละ 50.76 และมีผูท่ียังไมไดทำงานและไมไดศึกษาตอ จำนวน 36 คน คิดเปนรอยละ 13.64 



 

การติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปการศึกษา 2561 18 

 

แผนภูมิท่ี 8 รอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของวิทยาลัยชุมชน       
ปการศึกษา 2561 จำแนกตามการนำความรูไปพัฒนางานและศึกษาตอ 
 

 
 

ตอนท่ี 3 ขอมูลภายหลังสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กรณีผูท่ีทำงานแลว 
(กลุมผูสำเร็จการศึกษาท่ีมีงานทำเพียงอยางเดียว รวมกับกลุมผูสำเร็จการศึกษาที่มีงานทำและ
ศึกษาตอควบคูกัน) 

 

ตารางท่ี 15 จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของวิทยาลัย
ชุมชน  ปการศึกษา 2561 จำแนกตามประเภทงานท่ีทำ  
 

วิทยาลัย
ชุมชน 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 
(เฉพาะผูท่ี
ทำงานแลว) 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

ประเภทงานท่ีทำ 

1.พนักงาน
บริษัท/องคกร
ธุรกิจเอกชน 

2.ดำเนินธุรกิจ
อิสระ/เจาของ

กิจการ 

3.ขาราชการ /
เจาหนาท่ี

หนวยงานของรัฐ 
4.รับจาง 

5.
รัฐวิสาหกิจ 

รวม 94 56 34 13 6 2 1 

รอยละ (%)          59.57  60.71 23.21 10.71 3.57 1.79 

1.พิจิตร 93 56 34 13 6 2 1 

2.อุทัยธานี 1 - - - - - - 

 
จากตารางท่ี 15 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากวิทยาลัยชุมชน

ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 56 คน คิดเปนรอยละ 59.57 ของผูตอบแบบสอบถามท่ีทำงานแลว จำนวน 
94 คน พบวา สวนใหญประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/องคกรธุรกิจเอกชน จำนวน 34 คน คิดเปนรอยละ 
60.71 รองลงมาดำเนินธุรกิจอิสระ/เจาของกิจการ จำนวน 13 คน คิดเปนรอยละ 23.21 และขาราชการ/
เจาหนาท่ีหนวยงานของรัฐ จำนวน 6 คน คิดเปนรอยละ 10.71 ตามลำดับ 

23.48

11.36

13.64

50.76

0.38

0.38

1.ไม่มีงานทาํก่อนการศกึษา มีงานทาํหลงัจบการศกึษา 

2.ไม่มีงานทาํก่อนการศกึษา มีงานทาํหลงัจบการศกึษาและกาํลงั

ศกึษาต่อ

3.ยงัไม่เคยมีงานทาํ 

4.ยงัไม่ไดท้าํงาน และกาํลงัศกึษาต่อ 

5.มีงานทาํก่อนจบการศกึษา อยู่ในสายงานเดิมหลงัจบการศกึษา

6.มีงานทาํก่อนจบการศกึษา อยู่ในสายงานเดิมหลงัจบการศกึษา 

เลื่อนระดบั

รอ้ยละ



 

การติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปการศึกษา 2561 19 

 

แผนภูมิท่ี 9 รอยละของผู สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของวิทยาลัยชุมชน           
ปการศึกษา 2561 จำแนกตามประเภทงานท่ีทำ 

 

 
 
ตารางท่ี 16 จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของวิทยาลัย

ชุมชน      ปการศึกษา 2561 จำแนกตามความสามารถพิเศษ 
 

วิทยาลัย
ชุมชน 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 
(เฉพาะผูท่ี
ทำงานแลว) 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

ความสามารถพิเศษ 

1.ดานกีฬา 
2.ดานการใช
คอมพิวเตอร 

3.ดานศิลปะ 
4.ดานนาฎ
ศิลป/ดนตรี

ขับรอง 

5.ดาน
กิจกรรม

สันทนาการ 
6.อ่ืนๆ 

รวม 94 66 29 21 9 3 2 2 

รอยละ (%)         70.21  43.94 31.82 13.64 4.55 3.03 3.03 

1.พิจิตร 93 66 29 21 9 3 2 2 

2.อุทัยธานี 1 - - - - - - - 

 
จากตารางท่ี 16 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากวิทยาลัยชุมชน

ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 66 คน คิดเปนรอยละ 70.21 ของผูตอบแบบสอบถามท่ีทำงานแลว จำนวน 
94 คน พบวา สวนใหญมีความสามารถพิเศษในดานกีฬามากท่ีสุด จำนวน 29 คน คิดเปนรอยละ 43.94 
รองลงมาคือดานการใชคอมพิวเตอร จำนวน 21 คน คิดเปนรอยละ 31.82 และดานศิลปะ จำนวน 9 คน    
คิดเปนรอยละ 13.64 ตามลำดับ 
 
 
 

60.71

23.21

10.71

3.57

1.79

1.พนกังานบริษัท/องคก์รธุรกิจเอกชน

2.ดาํเนินธุรกิจอิสระ/เจา้ของกิจการ

3.ขา้ราชการ /เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานของรฐั

4.รบัจา้ง

5.รฐัวิสาหกิจ

รอ้ยละ



 

การติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปการศึกษา 2561 20 

 

แผนภูมิท่ี 10 รอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของวิทยาลัยชุมชน       
ปการศึกษา 2561 จำแนกตามความสามารถพิเศษ 

 

 
 

43.94

31.82

13.64

4.55

3.03

3.03

1.ดา้นกีฬา

2.ดา้นการใชค้อมพิวเตอร์

3.ดา้นศิลปะ

4.ดา้นนาฎศิลป/ดนตรีขบัรอ้ง

5.ดา้นกิจกรรมสนัทนาการ

6.อื่นๆ

รอ้ยละ
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ตารางท่ี 17 จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของวิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2561 จำแนกตามประเภทของ
ตำแหนงงานท่ีทำ 

 

วิทยาลัย
ชุมชน 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 
(เฉพาะผูท่ี
ทำงานแลว) 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

ประเภทของตำแหนงงาน 

1.
กา

รผ
ลิต

 

2.
กิจ

กร
รม

ทา
งก

าร
เงิ

นแ
ละ

กา
รป

ระ
กัน

ภัย
 

3.
กา

รข
าย

สง
แล

ะก
าร

ขา
ยป

ลีก
กา

รซ
อม

ยา
น

ยน
ตแ

ละ
จกั

รย
าน

ยน
ต 

4.
กิจ

กร
รม

วิช
าช

ีพ
 วิ

ทย
าศ

าส
ตร

แล
ะ

กิจ
กร

รม
ทา

งวิ
ชา

กา
ร 

5.
กิจ

กร
รม

กา
รบ

ริก
าร

ดา
นอื่

น 
ๆ 

6.
ขอ

มูล
ขา

วส
าร

แล
ะก

าร
สื่อ

สา
ร 

7.
เก

ษต
รก

รร
ม 

กา
รป

าไ
มแ

ละ
กา

รป
ระ

มง
 

8.
กา

รก
อส

รา
ง 

9.
ที่พั

กแ
รม

แล
ะบ

ริก
าร

ดา
นอ

าห
าร

 

10
.ก

าร
ขน

สง
แล

ะส
ถา

นที่
เก

็บส
นิค

า 

11
.ก

าร
ศึก

ษา
 

12
.ไฟ

ฟ
า 

กา
ซ 

ไอ
น้ำ

แล
ะร

ะบ
บก

าร
ปรั

บ
อา

กา
ศ 

13
.ก

ิจก
รร

มด
าน

สขุ
ภา

พ
แล

ะง
าน

สัง
คม

สง
เค

รา
ะห

 

รวม 94 58 13 8 6 6 6 4 3 3 3 2 2 1 1 

รอยละ (%)         61.70   22.41   13.79  10.34  10.34  10.34  6.90  5.17   5.17   5.17  3.45   3.45   1.72   1.72  

1.พิจิตร 93 58 13 8 6 6 6 4 3 3 3 2 2 1 1 

2.อุทัยธานี 1 - - - - - - - - - - - - - - 

 
จากตารางท่ี 17 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากวิทยาลัยชุมชนท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 58 คน คิดเปน

รอยละ 61.70 ของผูตอบแบบสอบถามท่ีทำงานแลว จำนวน 94 คน พบวา ประเภทของตำแหนงงานท่ีทำสวนใหญเปนการผลิต จำนวน 13 คน คิดเปนรอยละ 
22.41 รองลงมาคือกิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย จำนวน 8 คน คิดเปนรอยละ 13.79 และการขายสงและการขายปลีกการซอมยานยนตและ
จักรยานยนต จำนวน 6 คน คิดเปนรอยละ 10.34 ตามลำดับ 



 

การติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปการศึกษา 2561 22 

 

 

แผนภูมิท่ี 11 รอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของวิทยาลัยชุมชน        
ปการศึกษา 2561 จำแนกตามประเภทของตำแหนงงานท่ีทำ 

 

 

 
 

 

ตารางท่ี 18 จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของวิทยาลัยชุมชน 
ปการศึกษา 2561 จำแนกตามความพึงพอใจตองานท่ีทำ 
 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

(เฉพาะผูท่ีทำงานแลว) 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้
พอใจ 

ไมพอใจ เพราะ 

ไมไดใชความรูท่ี
เรียนมา 

อ่ืนๆ 

รวม 94 63 61 1 1 

รอยละ (%)         67.02  96.83 1.59 1.59 

1.พิจิตร 93 63 61 1 1 

2.อุทัยธานี 1 - - - - 

 
จากตารางท่ี 18 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากวิทยาลัยชุมชน

ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 63 คน คิดเปนรอยละ 67.02 ของผูตอบแบบสอบถามท่ีทำงานแลว จำนวน 
94 คน พบวา สวนใหญพอใจในงานท่ีทำจำนวน 61 คน คิดเปนรอยละ 96.83 และไมพอใจมีจำนวน 2 คน 
คิดเปนรอยละ 3.17 โดยผูท่ีไมพอใจใหเหตุผลวาไมไดใชความรูท่ีเรียนมา จำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.59 
และอ่ืนๆ จำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.59 ตามลำดับ 

 
 

22.41 
13.79 

10.34 
10.34 
10.34 

6.90 
5.17 
5.17 
5.17 

3.45 
3.45 

1.72 
1.72 

1.การผลติ

2.กิจกรรมทางการเงินและการประกนัภยั

3.การขายสง่และการขายปลกีการซ่อมยานยนตแ์ละจกัรยานยนต์

4.กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตรแ์ละกิจกรรมทางวิชาการ

5.กิจกรรมการบริการดา้นอื่น ๆ

6.ขอ้มลูข่าวสารและการสื่อสาร

7.เกษตรกรรม การป่าไมแ้ละการประมง

8.การก่อสรา้ง

9.ท่ีพกัแรมและบริการดา้นอาหาร

10.การขนสง่และสถานท่ีเก็บสนิคา้

11.การศกึษา

12.ไฟฟ้า ก๊าซ ไอนํา้และระบบการปรบัอากาศ

13.กิจกรรมดา้นสขุภาพและงานสงัคมสงเคราะห์

รอ้ยละ



 

การติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปการศึกษา 2561 23 

 

ตารางท่ี 19 จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของวิทยาลัยชุมชน 
ปการศึกษา 2561 จำแนกตามระยะเวลาท่ีไดงานใหม 
 

วิทยาลัยชุมชน 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

(เฉพาะผูท่ีทำงาน
แลว) 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

ระยะเวลาไดงานใหม 

หางานไดกอนจบ
การศึกษา หรือได
งานทันทีหลังจบ

การศึกษา 

ไดงาน
ใหม

ภายใน 1 
– 2 เดือน 

ไดงาน
ใหม

ภายใน 3 
– 6 เดือน 

รวม 94 61 19 14 28 

รอยละ (%)            64.89  31.15 22.95 45.90 

1.พิจิตร 93 61 19 14 28 

2.อุทัยธานี 1 - - - - 

 
จากตารางท่ี 19 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากวิทยาลัยชุมชนท่ี

ตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 61 คน คิดเปนรอยละ 64.89 ของผูตอบแบบสอบถามท่ีทำงานแลว จำนวน 94 คน 
พบวา สวนใหญไดงานทำหลังจากสำเร็จการศึกษาแลว 3 – 6 เดือน จำนวน 28 คน คิดเปนรอยละ 45.90 
รองลงมาคือหางานไดกอนจบการศึกษา หรือไดงานทันทีหลังจบการศึกษา จำนวน 19 คน คิดเปนรอยละ 
31.15 และไดงานใหมภายใน 1-2 เดือน จำนวน 14 คน คิดเปนรอยละ 22.95 ตามลำดับ 
 

แผนภูมิท่ี 12  รอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของวิทยาลัยชุมชน  
ปการศึกษา 2561 จำแนกตามระยะเวลาท่ีไดงานใหม 

 

 
 

31.15

22.95

45.90

หางานไดก้่อนจบการศกึษา หรือไดง้านทนัทีหลงัจบการศกึษา

ไดง้านใหม่ภายใน 1 – 2 เดือน

ไดง้านใหม่ภายใน 3 – 6 เดือน

รอ้ยละ
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ตารางท่ี 20 จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของวิทยาลัยชุมชน 
ปการศึกษา 2561 จำแนกตามลักษณะงานท่ีทำตรงกับสาขาท่ีสำเร็จการศึกษา  

 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

(เฉพาะผูท่ีทำงานแลว) 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

งานท่ีตรงสาขา 

ตรง ไมตรง 

รวม 94 65 41 24 

รอยละ (%)                69.15  63.08 36.92 

1.พิจิตร 93 65 41 24 

2.อุทัยธานี 1 - - - 

 

จากตารางท่ี 20 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากวิทยาลัยชุมชนท่ี
ตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 65 คน คิดเปนรอยละ 69.15 ของผูตอบแบบสอบถามท่ีทำงานแลว จำนวน 94 คน 
พบวา สวนใหญทำงานตรงกับสาขาท่ีสำเร็จการศึกษา จำนวน 41 คน คิดเปนรอยละ 63.08 และไมตรงสาขา 
จำนวน 24 คน คิดเปนรอยละ 36.92 
 
แผนภูมิท่ี 13  รอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของวิทยาลัยชุมชน       

ปการศึกษา 2561 จำแนกตามลักษณะงานท่ีทำตรงกับสาขาท่ีสำเร็จการศึกษา 
 

 
 

 
 
 
 

ตรง

63.08%

ไม่ตรง

36.92%



 

การติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปการศึกษา 2561 25 

 

ตารางท่ี 21 จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของวิทยาลัยชุมชน 
ปการศึกษา 2561 จำแนกตามการนำความรูท่ีเรียนมาประยุกตใชกับการทำงาน 

 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

(เฉพาะผูท่ีทำงานแลว) 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

นำความรูท่ีเรียนมาประยุกตใช 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย 

รวม 94 64 11 31 21 1 

รอยละ (%)               68.09  17.19 48.44 32.81 1.56 

1.พิจิตร 93 64 11 31 21 1 

2.อุทัยธานี 1 - - - - - 

 
จากตารางท่ี 21 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากวิทยาลัยชุมชน

ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 64 คน คิดเปนรอยละ 68.09 ของผูตอบแบบสอบถามท่ีทำงานแลว จำนวน 
94 คน พบวา สวนใหญนำความรูท่ีเรียนมาประยุกตใชในระดับมาก จำนวน 31 คน คิดเปนรอยละ 48.44 
รองลงมาคือระดับปานกลาง จำนวน 21 คน คิดเปนรอยละ 32.81 และระดับมากท่ีสุด จำนวน 11 คน      
คิดเปนรอยละ 17.19 ตามลำดับ 

  
 

แผนภูมิท่ี 14 รอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของวิทยาลัยชุมชน  
ปการศึกษา 2561 จำแนกตามการนำความรูท่ีเรียนมาประยุกตใชกับการทำงาน 

 

 
 

 
 

17.19

48.44

32.81

1.56

มากท่ีสดุ

มาก

ปานกลาง

นอ้ย

รอ้ยละ



 

การติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปการศึกษา 2561 26 

 

ตอนท่ี 4 ขอมูลภายหลังสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กรณีผูท่ียังไมไดทำงาน 
(กลุมผูสำเร็จการศึกษาท่ียังวางงานหรือไมไดอยูในระหวางการศึกษาตอ) 
 

ตารางท่ี 22 จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของวิทยาลัยชุมชน 
ปการศึกษา 2561 จำแนกตามสาเหตุท่ียังไมไดทำงาน 

 

วิทยาลัยชุมชน 

จำนวนผูตอบ 
     แบบสอบถาม     

(ผูท่ียังไมไดทำงานและ
ไมศึกษาตอ) 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

สาเหตุท่ียังไมไดทำงาน 

1.ยังไม
ประสงค
ทำงาน 

2.รอฟง
คำตอบจาก
หนวยงาน 

3.หางาน
ทำไมได 

4.ตองการ
ประกอบ
อาชีพ
อิสระ 

5.อ่ืนๆ 

รวม 36 28 11 9 5 1 2 

รอยละ (%)         77.78  39.29 32.14 17.86 3.57 7.14 

1.พิจิตร 26 18 9 1 5 1 2 

2.อุทัยธานี 10 10 2 8 - - - 

 
 

จากตารางท่ี 22 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากวิทยาลัยชุมชน
ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 28 คน คิดเปนรอยละ 77.78 ของผูตอบแบบสอบถามท่ียังไมไดทำงาน 
จำนวน 36 คน พบวา สวนใหญมีสาเหตุมาจากยังไมประสงคทำงาน จำนวน 11 คน คิดเปนรอยละ 39.29 
รองลงมาคือรอฟงคำตอบจากหนวยงาน จำนวน 9 คน คิดเปนรอยละ 32.14 และหางานทำไมได จำนวน 5 คน 
คิดเปนรอยละ 17.86 ตามลำดับ 

 
แผนภูมิท่ี 15 รอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของวิทยาลัยชุมชน       

ปการศึกษา 2561 จำแนกตามสาเหตุท่ียังไมไดทำงาน 

 

 
 

39.29

32.14

17.86

3.57

7.14

1.ยงัไม่ประสงคท์าํงาน

2.รอฟังคาํตอบจากหน่วยงาน

3.หางานทาํไม่ได้

4.ตอ้งการประกอบอาชีพอิสระ

5.อื่นๆ

รอ้ยละ



 

การติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปการศึกษา 2561 27 

 

ตารางท่ี 23 จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของวิทยาลัยชุมชน 
ปการศึกษา 2561 จำแนกตามปญหาในการหางานทำหลงัสำเร็จการศึกษา 

 

วิทยาลัยชุมชน 

จำนวนผูตอบ 
     แบบสอบถาม     
(ผูท่ียังไมไดทำงาน
และไมศึกษาตอ) 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

ปญหาในการหางานทำ 

1.ไมมี
ปญหา 

2.หางานท่ี
ถูกใจไมได 

3.ไมทราบ
แหลงงาน 

4.ขาดทักษะดาน
คอมพิวเตอร 

รวม 36 35 28 5 2 1 

รอยละ (%)          97.22  80.00 14.29 5.71 2.86 

1.พิจิตร 26 26 22 4 - - 

2.อุทัยธานี 10 9 6 1 2 1 

 

จากตารางท่ี 23 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากวิทยาลัยชุมชนท่ี
ตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 35 คน คิดเปนรอยละ 97.22 ของผูตอบแบบสอบถามท่ียังไมไดทำงาน 
จำนวน 36 คน พบวา ไมมีปญหาในการหางานทำ จำนวน 28 คน คิดเปนรอยละ 80 รองลงมาคือหางานท่ี
ถูกใจไมได จำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 14.29 และไมทราบแหลงงาน จำนวน 2 คน คิดเปนรอยละ 5.71 
ตามลำดับ  
 

แผนภูมิท่ี 16 รอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) .ของวิทยาลัยชุมชน  
ปการศึกษา 2561 จำแนกตามปญหาในการหางานทำหลังสำเร็จการศึกษา 

 

 
 
 
 

80.00

14.29

5.71

2.86

1.ไม่มีปัญหา

2.หางานท่ีถกูใจไม่ได้

3.ไม่ทราบแหลง่งาน

4.ขาดทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์

รอ้ยละ



 

การติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปการศึกษา 2561 28 

 

ตารางท่ี 24 จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของวิทยาลัยชุมชน 
ปการศึกษา 2561 จำแนกตามความตองการทำงานในหรือตางประเทศ 

 

วิทยาลัยชุมชน 

จำนวนผูตอบ 
     แบบสอบถาม     
(ผูท่ียังไมไดทำงาน
และไมศึกษาตอ) 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

ตองการทำงาน 

ในประเทศ ตางประเทศ 

รวม 36 28 28 0 

รอยละ (%)         77.78  100.00 0.00 

1.พิจิตร 26 21 21 - 

2.อุทัยธานี 10 7 7 - 

 

จากตารางท่ี 24 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากวิทยาลัยชุมชนท่ี
ตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 28 คน คิดเปนรอยละ 77.78 ของผูตอบแบบสอบถามท่ียังไมไดทำงาน จำนวน 36 คน 
พบวา ทุกคนตองการทำงานในประเทศ จำนวน 28 คน คิดเปนรอยละ 100  
 

ตารางท่ี 25 จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของวิทยาลัยชุมชน 
ปการศึกษา 2561 จำแนกตามตำแหนงท่ีตองการทำงาน 

 

วิทยาลัยชุมชน 

จำนวนผูตอบ 
     แบบสอบถาม     
(ผูท่ียังไมไดทำงาน
และไมศึกษาตอ) 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

ตำแหนงท่ีตองการ
ทำงาน 

วิศวกรไฟฟา 

รวม 36 4 4 

รอยละ (%)          11.11  100.00 

1.พิจิตร 26 4 4 

2.อุทัยธานี 10 - - 

 

จากตารางท่ี 25 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากวิทยาลัยชุมชนท่ี
ตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 4 คน คิดเปนรอยละ 11.11 ของผูตอบแบบสอบถามท่ียังไมไดทำงาน จำนวน 
36 คน พบวา ตองการทำงานในตำแหนงวิศวกรไฟฟา จำนวน 4 คน คิดเปนรอยละ 100  
 
 
 
 

 



 

การติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปการศึกษา 2561 29 

 

ตารางท่ี 26 จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของวิทยาลัยชุมชน 
ปการศึกษา 2561 จำแนกตามหลักสูตรท่ีตองการพัฒนาทักษะ 

 

วิทยาลัยชุมชน 

จำนวนผูตอบ 
     แบบสอบถาม     
(ผูท่ียังไมไดทำงาน
และไมศึกษาตอ) 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

หลักสูตรท่ีตองการพัฒนาทักษะ 

1.ไฟฟา
กำลัง 

2.ไฟฟา 
3.ขาง

อุตสาหกรรม 
4.การ
บัญช ี

รวม 36 7 3 2 1 1 

รอยละ (%)             19.44  42.86 28.57 14.29 14.29 

1.พิจิตร 26 7 3 2 1 1 

2.อุทัยธานี 10 - - - - - 

 

จากตารางท่ี 26 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากวิทยาลัยชุมชน
ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 7 คน คิดเปนรอยละ 19.44 ของผูตอบแบบสอบถามท่ียังไมไดทำงาน 
จำนวน 36 คน พบวา หลักสูตรท่ีตองการพัฒนาทักษะมากท่ีสุดคือไฟฟากำลัง จำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 
42.86 รองลงมาคือไฟฟา จำนวน 2 คน คิดเปนรอยละ 28.57 และชางอุตสาหกรรมและการบัญชี จำนวน 1 คน 
คิดเปนรอยละ 14.29 ตามลำดับ  
 

แผนภูมิท่ี 17 รอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) .ของวิทยาลัยชุมชน  
ปการศึกษา 2561 จำแนกตามหลักสูตรท่ีตองการพัฒนาทักษะ 

 

 
 

 
 

42.86

28.57

14.29

14.29

1.ไฟฟ้ากาํลงั

2.ไฟฟ้า

3.ข่างอตุสาหกรรม

4.การบญัชี

รอ้ยละ



 

การติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปการศึกษา 2561 30 

 

ตารางท่ี 27 จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของวิทยาลัยชุมชน 
ปการศึกษา 2561 จำแนกตามความยินยอมเปดเผยขอมูลแกนายจาง/สถานประกอบการ เพ่ือ
พิจารณาบรรจุงาน 

 

วิทยาลัยชุมชน 

จำนวนผูตอบ 
 แบบสอบถาม     
(ผูท่ียังไมได

ทำงานและไม
ศึกษาตอ) 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

ความประสงคเปดเผยขอมูลเพ่ือบรรจุงาน 

1.
ไม

ยิน
ยอ

มเ
ปด

เผ
ยข

อม
ูล 

2.
ยิน

ยอ
มเ

ปด
เผ
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อม

ูลต
อน

าย
จา

งทุ
กป

ระ
เภ

ท 

3.
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ยอ
มเ

ปด
เผ

ยข
อม

ูลย
กเ

วน
นา

ยจ
าง

ปร
ะเ

ภท
จา

งเ
หม

าแ
รง

งา
น 

4.
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มเ
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อม

ูลย
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รง

งา
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แล
ะป
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เภ
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าย

ปร
ะก

ัน/
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ย
ตร

ง 

รวม 36 30 20 7 1 1 1 

รอยละ (%)         83.33  66.67 23.33 3.33 3.33 3.33 

1.พิจิตร 26 20 11 7 - 1 1 

2.อุทัยธานี 10 10 9 - 1 - - 

 

จากตารางท่ี 27 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากวิทยาลัยชุมชนท่ี
ตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 30 คน คิดเปนรอยละ 83.33 ของผูตอบแบบสอบถามท่ียังไมไดทำงาน 
จำนวน 36 คน พบวา สวนใหญไมยินยอมเปดเผยขอมูล จำนวน 20 คน คิดเปนรอยละ 66.67 รองลงมา
ยินยอมเปดเผยขอมูลตอนายจางทุกประเภท จำนวน 7 คน คิดเปนรอยละ 23.33 และยินยอมเปดเผยขอมูล
ยกเวนนายจางประเภทจางเหมาแรงงาน ยินยอมเปดเผยขอมุลยกเวนนายจางประเภทขายประกัน/ขายตรง 
และยินยอมเปดเผยขอมูลยกเวนนายจางประเภทจางเหมาแรงงาน และประเภทขายประกัน/ขายตรง จำนวน 
1 รายเทากัน คิดเปนรอยละ 3.33 ตามลำดับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปการศึกษา 2561 31 

 

แผนภูมิท่ี 18 รอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) .ของวิทยาลัยชุมชน  
ปการศึกษา 2561 จำแนกตามความยินยอมเปดเผยขอมูลแกนายจาง/สถานประกอบการ เพ่ือ
พิจารณาบรรจุงาน 

 

 
 

ตอนท่ี 5 ขอมูลภายหลังสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) กรณีผูท่ีตองการศึกษาตอ/
หรือกำลังศึกษาตอ  

 
ตารางท่ี 28 จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ของวิทยาลัยชุมชน 

ปการศึกษา 2561 จำแนกตามความตองการศึกษาตอ 

 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผูตอบ
แบบสอบถาม

ท้ังหมด 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

ตองการศึกษาตอ 

ไมตองการ ตองการ 

รวม 272 152 4 148 

รอยละ (%)               55.88  2.63 97.37 

1.พิจิตร 242 134 4 130 

2.อุทัยธานี 30 18 - 18 

 
จากตารางท่ี 28 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) จากวิทยาลัยชุมชนท่ี

ตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 152 คน คิดเปนรอยละ 55.88 ของผูตอบแบบสอบถาม จำนวน 272 คน 
พบวา สวนใหญตองการศึกษาตอ จำนวน 148  คิดเปนรอยละ 97.37 สวนไมตองการมีจำนวน 4 คน คิดเปน
รอยละ 2.63 

66.67

23.33

3.33

3.33

3.33

1.ไม่ยินยอมเปิดเผยขอ้มลู

2.ยินยอมเปิดเผยขอ้มลูต่อนายจา้งทกุประเภท

3.ยินยอมเปิดเผยขอ้มลูยกเวน้นายจา้งประเภทจา้งเหมาแรงงาน

4.ยินยอมเปิดเผยขอ้มลูยกเวน้นายจา้งประเภทขายประกนั/ขายตรง

5.ยินยอมเปิดเผยขอ้มลูยกเวน้นายจา้งประเภทจา้งเหมาแรงงาน และ

ประเภทขายประกนั/ขายตรง

รอ้ยละ



 

การติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปการศึกษา 2561 32 

 

แผนภูมิท่ี 19 รอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ของวิทยาลัยชุมชน  
ปการศึกษา 2561 จำแนกตามความตองการศึกษาตอ 

 

 
 

 

ตารางท่ี 29 จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ของวิทยาลัยชุมชน 
ปการศึกษา 2561 จำแนกตามระดับการศึกษาท่ีตองการศึกษาตอ 

 

วิทยาลัยชุมชน 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม
(ผูท่ีตองการ
ศึกษาตอ) 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

ตองการเรียนระดับใด 

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชัน้สูง 

ปริญญาตรี 
ปริญญา

โท 

รวม 148 144 59 12 73 

รอยละ (%)            97.30  40.97 8.33 50.69 

1.พิจิตร 130 127 45 9 73 

2.อุทัยธานี 18 17 14 3 - 

 

จากตารางท่ี 29 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) จากวิทยาลัยชุมชนท่ี
ตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 144 คน คิดเปนรอยละ 97.30 ของผูตอบแบบสอบถามท่ีตองการศึกษาตอ/
หรือกำลังศึกษาตอ จำนวน 148 คน พบวา สวนใหญตองการศึกษาตอระดับปริญญาโท จำนวน 73 คน คิด
เปนรอยละ 50.69 รองลงมาคือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 59 คน คิดเปนรอยละ 
40.97 และมีผูท่ีตองการศึกษาตอในระดับปริญญาตรี จำนวน 12 คน คิดเปนรอยละ 8.33 ตามลำดับ 
 
 
 

ไม่ต้องการ

2.63%

ต้องการ

97.37%



 

การติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปการศึกษา 2561 33 

 

แผนภูมิท่ี 20 รอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ของวิทยาลัยชุมชน  
ปการศึกษา 2561 จำแนกตามระดับการศึกษาท่ีตองการศึกษาตอ 

 

 
 

 
ตารางท่ี 30 จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ของวิทยาลัยชุมชน 

ปการศึกษา 2561 จำแนกตามสาขาท่ีตองการศึกษาตอ 

 

วิทยาลัย
ชุมชน 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม
(ผูท่ีตองการ
ศึกษาตอ) 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

สาขาท่ีศึกษาตอ 

สาขาเดิม สาขาใหม 

รวม 148 146 129 17 

รอยละ (%)         98.65  88.36 11.64 

1.พิจิตร 130 129 114 15 

2.อุทัยธานี 18 17 15 2 

 
จากตารางท่ี 30 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) จากวิทยาลัยชุมชนท่ี

ตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 146 คน คิดเปนรอยละ 98.65 ของผูตอบแบบสอบถามท่ีศึกษาตอ จำนวน 
148 คน พบวา สวนใหญตองการเรียนตอในสาขาเดิม จำนวน 129 คิดเปนรอยละ 88.36 และมีผูท่ีตองการ
เปลี่ยนสาขา จำนวน 17 คน คิดเปนรอยละ 11.64 ตามลำดับ 

 
 
 
 
 

 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชัน้สูง

40.97%

ปริญญาตรี

8.33%

ปริญญาโท

50.69%



 

การติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปการศึกษา 2561 34 

 

แผนภูมิท่ี 21 รอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ของวิทยาลัยชุมชน        
ปการศึกษา 2561 จำแนกตามสาขาท่ีตองการศึกษาตอ 

  

 
 

 
ตารางท่ี 31 จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ของวิทยาลัยชุมชน  

ปการศึกษา 2561 จำแนกตามประเภทของสาขาวิชาใหมท่ีตองการศึกษาตอ/กำลังศึกษาตอ 

 
 

วิทยาลัย
ชุมชน 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม
(ผูท่ีตองการ
ศึกษาตอ

สาขาใหม) 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

สาขาท่ีตองการศึกษาตอ/กำลังศึกษาตอ สาขาใหม 

1.
ชา

งไ
ฟ

ฟ
าก

ำล
ัง 

2.
ยา

นย
นต

 

3.
เท

คโ
นโ

ลยี
ยา

นย
นต

 

4.
รัฐ

ศา
สต

ร 

5.
โล

จิส
ติก

ส 

6.
วิท

ยา
กา

ร
คอ

มพิ
วเ

ตอ
ร 

7.
วิศ

วก
รร

ม
คอ

มพิ
วเ

ตอ
ร 

รวม 17 9 2 2 1 1 1 1 1 

รอยละ (%)         52.94  22.22 22.22 11.11 11.11 11.11 11.11 11.11 

1.พิจิตร 15 9 2 2 1 1 1 1 1 

2.อุทัยธานี 2 - - - - - - - - 

 
จากตารางท่ี 31 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) จากวิทยาลัยชุมชนท่ี

ตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 9 คน คิดเปนรอยละ 52.94 ของผูตอบแบบสอบถามท่ีศึกษาตอ จำนวน 17 คน 
พบวา สวนใหญตองการศึกษาตอในสาขาวิชาชางไฟฟากำลังและยานยนต จำนวน 2 รายเทากัน คิดเปนรอยละ 
22.22 รองลงมาคือสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต รัฐศาสตร โลจิสติกส วิทยาการคอมพิวเตอร และวิศวกรรม
คอมพิวเตอร จำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 11.11 

สาขาเดิม

88.36%

สาขาใหม่

11.64%



 

การติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปการศึกษา 2561 35 

 

แผนภูมิท่ี 22 รอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ของวิทยาลัยชุมชน  
ปการศึกษา 2561 จำแนกตามประเภทของสาขาวิชาใหมท่ีตองการศึกษาตอ/กำลังศึกษาตอ 

 

 
 
ตารางท่ี 32 จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ของวิทยาลัยชุมชน 

ปการศึกษา 2561 จำแนกตามประเภทของสถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัยท่ีกำลังศึกษาตอ หรือ
ตองการศึกษาตอ 

 

วิทยาลัย
ชุมชน 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม
(ผูท่ีตองการ
ศึกษาตอ) 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

สถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัย
ท่ีกำลังศึกษาตอ 

รัฐบาล เอกชน 

รวม 148 147 145 2 

รอยละ (%)         99.32  98.64 1.36 

1.พิจิตร 130 129 127 2 

2.อุทัยธานี 18 18 18 - 

 
จากตารางท่ี 32 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) จากวิทยาลัยชุมชนท่ี

ตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน  147 คน คิดเปนรอยละ 99.32 ของผูตอบแบบสอบถามท่ีศึกษาตอ จำนวน 
148 พบวา สวนใหญตองการศึกษาตอในสถาบันการศึกษาของรฐับาล จำนวน 145 คน คิดเปนรอยละ 98.64  
รองลงมาคือสถาบันการศึกษาของเอกชน จำนวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.36 ตามลำดับ   

 
 

22.22

22.22

11.11

11.11

11.11

11.11

11.11

1.ช่างไฟฟ้ากาํลงั

2.ยานยนต์

3.เทคโนโลยียานยนต์

4.รฐัศาสตร์

5.โลจิสติกส์

6.วิทยาการคอมพิวเตอร์

7.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

รอ้ยละ



 

การติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปการศึกษา 2561 36 

 

แผนภูมิท่ี 23 รอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ของวิทยาลัยชุมชน  
ปการศึกษา 2561 จำแนกตามประเภทของสถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัยท่ีกำลังศึกษาตอ 

หรือตองการศึกษาตอ 
 

 
 
 
ตารางท่ี 33 จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ของวิทยาลัยชุมชน 

ปการศึกษา 2561 จำแนกตามเหตุผลท่ีทำใหตัดสินใจศึกษาตอ  
 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผูตอบ 

แบบสอบถาม(ผูท่ี
ตองการศึกษาตอ) 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

เหตุผลท่ีทำใหทานตัดสินใจศึกษาตอ 

1.เปนความ
ตองการของ

ตนเอง 

2.เปนความ
ตองการของบิดา/

มารดา 

3.งานท่ี
ตองการตอง
ใชวุฒิสูงกวา
ปริญญาตรี 

4.ไดรับทุน
ศึกษาตอ 

รวม 148 137 116 19 1 1 

รอยละ (%)             92.57  84.67 13.87 0.73 0.73 

1.พิจิตร 130 119 116 3 - - 

2.อุทัยธานี 18 18 - 16 1 1 

 
จากตารางท่ี 33 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) จากวิทยาลัยชุมชนท่ี

ตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 137 คน คิดเปนรอยละ 92.57 ของผูตอบแบบสอบถามท่ีตองการศึกษาตอ/
หรือกำลังศึกษาตอ จำนวน 148 คน พบวา สวนใหญตอบวาเปนความตองการของตนเอง จำนวน 116 คน  
คิดเปนรอยละ 84.67 รองลงมาคือเปนความตองการของบิดา/มารดา จำนวน 19 คน คิดเปนรอยละ 13.87 
และงานท่ีตองการใชวุฒิสูงกวาปริญญาตรี ไดรับทุนศึกษาตอ จำนวน 1 คนเทากัน คิดเปนรอยละ 0.73  

 

รัฐบาล

98.64%

เอกชน

1.36%



 

การติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปการศึกษา 2561 37 

 

แผนภูมิท่ี 24 รอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ของวิทยาลัยชุมชน  
ปการศึกษา 2561 จำแนกตามเหตุผลท่ีทำใหตัดสินใจศึกษาตอ 

 
  

 
 
ตารางท่ี 34 จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ของวิทยาลัยชุมชน 

ปการศึกษา 2561 จำแนกตามปญหาในการศึกษาตอ  
 

วิทยาลัยชุมชน 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม
(ผูท่ีตองการ
ศึกษาตอ) 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 
ขอนี้ (ตอบได

มากกวา 1 ขอ) 

ปญหาในการศึกษาตอ 

ไมมีปญหา ขาดแคลนเงินทุน 

รวม 148 143 134 9 

รอยละ (%)             96.62  93.71 6.29 

1.พิจิตร 130 125 116 9 

2.อุทัยธานี 18 18 18 - 

 
จากตารางท่ี 34 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) จากวิทยาลัยชุมชนท่ี

ตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 143 คน คิดเปนรอยละ 9262 ของผูตอบแบบสอบถามท่ีตองการศึกษาตอ/
หรือกำลังศึกษาตอ จำนวน 148 คน พบวา สวนใหญไมมีปญหาในการศึกษาตอ จำนวน 134 คน คิดเปน  
รอยละ 93.71 รองลงมาคือขาดแคลนเงินทุน จำนวน 9 คน คิดเปนรอยละ 6.29  

 
 

 

84.67

13.87

0.73

0.73

1.เป็นความตอ้งการของตนเอง

2.เป็นความตอ้งการของบดิา/มารดา

3.งานท่ีตอ้งการตอ้งใชว้ฒิุสงูกว่าปริญญาตรี

4.ไดร้บัทนุศกึษาต่อ

รอ้ยละ

 



 

การติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปการศึกษา 2561 38 

 

แผนภูมิท่ี 25 รอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ของวิทยาลัยชุมชน  
ปการศึกษา 2561 จำแนกตามเหตุผลท่ีทำใหตัดสินใจศึกษาตอ 

 

 
 
ตอนท่ี 6 คุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน  
 

ตารางท่ี 35 จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ของวิทยาลัยชุมชน 
ปการศึกษา 2561 เปรียบเทียบรายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูสำเร็จการศึกษากอนสำเร็จการศึกษา 

กับหลังจากสำเร็จการศึกษาแลว 
 

วิทยาลัย
ชุมชน 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 
(เฉพาะผูท่ี
ทำงานแลว) 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

เปรียบเทียบรายไดเฉลี่ย / เดือน 

อัตราการเพ่ิม
ของรายได (%) กอนสำเร็จ

การศึกษา 
หลังจากสำเร็จ

การศึกษา 

รวม 94 68 
2,675 11,300           322.41  

รอยละ (%)         72.34  

1.พิจิตร 93 68            2,675               11,300             322.41  

2.อุทัยธานี 1 -  -   -   -  

 
 

จากตารางท่ี 35 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) จากวิทยาลัยชุมชนท่ี
ตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 68 คน คิดเปนรอยละ 72.34 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด จำนวน 94 คน 
พบวา ผูสำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนพิจิตรมีอัตราของรายไดเฉลี่ยตอเดือนเพ่ิมข้ึน วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
ไมตอบแบบสอบถามขอนี้ โดยผูสำเร็จการศึกษามีรายไดกอนสำเร็จการศึกษาในภาพรวมโดยเฉลี่ย 2,675 
บาท และหลังจากสำเร็จการศึกษาแลวมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 11,300 บาท รวมเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนประมาณรอยละ 
322.41 

 

93.71

6.29

ไม่มีปัญหา

ขาดแคลนเงินทนุ

รอ้ยละ
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แผนภูมิท่ี 26 เปรียบเทียบรายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช) ของวิทยาลัยชุมชนปการศึกษา 2561 กอนสำเร็จการศึกษา และหลังจากสำเร็จ
การศึกษา 

 

 
 

 
ตารางท่ี 36 จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ของวิทยาลัยชุมชน 

ปการศึกษา 2561 จำแนกตามงานท่ีทำเปนงานเดิมหรืองานใหม 
 

วิทยาลัย
ชุมชน 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

(เฉพาะผูท่ีทำงาน
แลว) 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

งานท่ีทำเปนงานเดิม
หรืองานใหม 

งานเดิม งานใหม 

รวม 94 58 51 7 

รอยละ (%)               61.70  87.93 12.07 

1.พิจิตร 93 58 51 7 

2.อุทัยธานี 1 - - - 

 
จากตารางท่ี 36 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) จากวิทยาลัยชุมชนท่ี

ตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 58 คน คิดเปนรอย 61.70 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด จำนวน 94 คน 
พบวา สวนใหญเปนงานเดิม จำนวน 51 คน คิดเปนรอยละ 87.93 และเปนงานใหม จำนวน 7 คน คิดเปน
รอยละ 12.07 

 
 
  

2,675

11,300

ก่อนสาํเร็จการศกึษา

หลงัจากสาํเร็จการศกึษา

รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน (บาท)
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แผนภูมิท่ี 27 รอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ของวิทยาลัยชุมชน       
ปการศึกษา 2561 จำแนกตามงานท่ีทำเปนงานเดิมหรืองานใหม 

 

 
 
 

ตารางท่ี 37 จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ของวิทยาลัยชุมชน 
ปการศึกษา 2561 จำแนกตามความกาวหนาของงานใหม 

 

วิทยาลัย
ชุมชน 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

(เฉพาะผูท่ีทำงาน
แลว) 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

ความกาวหนา 

กาวหนา 
ไม

กาวหนา 

รวม 7 6 5 1 

รอยละ (%)           85.71  83.33 16.67 

1.พิจิตร 7 6 5 1 

2.อุทัยธานี - - - - 

 
 

จากตารางท่ี 37 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) จากวิทยาลัยชุมชนท่ี
ตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 6 คน คิดเปนรอยละ 85.71 ของผูตอบแบบสอบถามท่ีไดงานทำใหม จำนวน 
7 คน พบวา สวนใหญมีความกาวหนาในอาชีพ จำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 83.33 สวนไมกาวหนา จำนวน 
1 คน คิดเปนรอยละ 16.67 

 
 

งานเดิม

87.93%

งานใหม่

12.07%
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แผนภูมิท่ี 28 รอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ของวิทยาลัยชุมชน  
ปการศึกษา 2561 จำแนกตามความกาวหนาของงานใหม 

 

 
 

ตารางท่ี 38 จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ของวิทยาลัยชุมชน 
ปการศึกษา 2561 จำแนกตามระยะเวลาการยายถ่ินฐานไปทำงาน และการยังคงอยูในชุมชน 

 

วิทยาลัยชุมชน 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

(เฉพาะผูท่ีทำงาน
แลว) 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

อยูท่ีเดิมหลังจากสำเร็จการศึกษา 

ต่ำกวา 1 ป 
แลวตอง

ยาย 

2 ปขึ้นไป 
แลวตอง

ยาย 
ไมยาย 

รวม 94 73 35 4 34 

รอยละ (%)         77.66  47.95 5.48 46.58 

1.พิจิตร 93 73 35 4 34 

2.อุทัยธานี 1 - - - - 

 
จากตารางท่ี 38 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) จากวิทยาลัยชุมชนท่ี

ตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 73 คน คิดเปนรอยละ 77.66 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด จำนวน 94 คน 
พบวา สวนใหญตอบวาต่ำกวา 1 ปแลวตองยาย จำนวน 35 คน คิดเปนรอยละ 47.95 รองลงมาคือไมยาย 
จำนวน 34 คน คิดเปนรอยละ 46.58 และ 2 ปข้ึนไปแลวตองยาย จำนวน 4 คน คิดเปนรอยละ 5.48 
ตามลำดับ  

 
 

 

ก้าวหน้า

83.33%

ไม่ก้าวหน้า

16.67%
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แผนภูมิท่ี 29 รอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ของวิทยาลัยชุมชน  
ปการศึกษา 2561 จำแนกตามระยะเวลาการยายถ่ินฐานไปทำงาน และการยังคงอยูในชุมชน 

 

 

 
 

 

 
ตารางท่ี 39 จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ของวิทยาลัยชุมชน 

ปการศึกษา 2561 จำแนกตามความภาคภูมิใจภายหลังจากสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน  
 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ท้ังหมด 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 
ขอนี้ (ตอบได
มากกวา 1 

ขอ) 

ความภาคภูมิใจหลังจบจากวิทยาลัยชุมชน 

1.มีเพ่ือนและ
สังคมท่ีกวางขึ้น 

2.มีสวนรวม/
ทำประโยชน

ใหชุมชน 

3.สราง
ชื่อเสียงใหกับ
วิทยาลัย หรือ

ชุมชน 

4.ไดรับการยกยอง 
หรือไดรับรางวัลจาก

การทำประโยชน
โอกาสตางๆ 

รวม 272 75 56 24 6 3 

รอยละ (%)          27.57  74.67 32.00 8.00 4.00 

1.พิจิตร 242 75 56 24 6 3 

2.อุทัยธานี 30 - - - - - 

 
จากตารางท่ี 39 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) จากวิทยาลัยชุมชนท่ีตอบ

แบบสอบถามขอนี้ จำนวน 75 คน คิดเปนรอยละ 27.57 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดจำนวน 272 คน (ตอบได
มากกวา 1 ขอ) พบวา สวนใหญมีความภาคภูมิใจในดานการมีเพ่ือนและสังคมท่ีกวางข้ึน จำนวน 56 คน คิดเปน
รอยละ 74.67 รองลงมา คือการมีสวนรวม/ทำประโยชนใหชุมชน จำนวน 24 คน คิดเปนรอยละ 32 และสราง
ชื่อเสียงใหกับวิทยาลัยหรือชุมชน จำนวน 6 คน คิดเปนรอยละ 8 ตามลำดับ 

 

47.95

5.48

46.58

ตํ่ากว่า 1 ปี แลว้ตอ้งยา้ย

2 ปีขึน้ไป แลว้ตอ้งยา้ย

ไม่ยา้ย

รอ้ยละ
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แผนภูมิท่ี 30 รอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ของวิทยาลัยชุมชน  
ปการศึกษา 2561 จำแนกตามภาคภูมิใจภายหลังจากสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน 

(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  

 
 

 

 
ตารางท่ี 40 จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ของวิทยาลัยชุมชน 

ปการศึกษา 2561 จำแนกตามคุณภาพชีวิตภายหลังจากสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน  
 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

คุณภาพชีวิต 

1.ไดงานทำ/
มีตำแหนง
งานท่ีดีขึ้น 

2.สามารถ
ชวยเหลือ 
/ แบงเบา
ภาระให

ครอบครัว 

3.มีรายได/
สวัสดิการท่ี

ดีขึ้น 

4.สามารถ
ประกอบอาชีพ

อิสระได 

รวม 272 70 27 22 12 9 

รอยละ (%)               25.74  38.57 31.43 17.14 12.86 

1.พิจิตร 242 70 27 22 12 9 

2.อุทัยธานี 30 - - - - - 

 

จากตารางท่ี 40 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) จากวิทยาลัยชุมชนท่ี
ตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 70 คน คิดเปนรอยละ 25.74 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด จำนวน 272 คน 
พบวา สวนใหญมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนในดานไดงานทำ/มีตำแหนงงานท่ีดีข้ึน จำนวน 27 คน คิดเปนรอยละ 
38.57 รองลงมาคือสามารถชวยเหลือ/แบงเบาภาระใหครอบครัว จำนวน 22 คน คิดเปนรอยละ 31.43 และมี
รายได/สวัสดิการท่ีดีข้ึน จำนวน 12 คน คิดเปนรอยละ 17.14 ตามลำดับ 
 

74.67

32.00

8.00

4.00

1.มีเพื่อนและสงัคมท่ีกวา้งขึน้

2.มีสว่นร่วม/ทาํประโยชนใ์หช้มุชน

3.สรา้งชื่อเสยีงใหก้บัวิทยาลยั หรือชมุชน

4.ไดร้บัการยกย่อง หรือไดร้บัรางวลัจากการทาํประโยชนโ์อกาสต่างๆ

รอ้ยละ
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แผนภูมิท่ี 31 รอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ของวิทยาลัยชุมชน  
ปการศึกษา 2561 จำแนกตามคุณภาพชีวิตภายหลังจากสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน 

 
  

38.57

31.43

17.14

12.86

1.ไดง้านทาํ/มีตาํแหน่งงานท่ีดีขึน้

2.สามารถช่วยเหลอื / แบง่เบาภาระใหค้รอบครวั

3.มีรายได/้สวสัดิการท่ีดีขึน้

4.สามารถประกอบอาชีพอิสระได้

รอ้ยละ



 

การติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปการศึกษา 2561 45 

 

ตอนท่ี 7 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 

ตารางท่ี 41 จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ของวิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2561 จำแนกตามความรูท่ี
จะเอ้ือประโยชนตอการประกอบอาชีพไดมากยิ่งข้ึน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 

วิทยาลัย
ชุมชน 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 
ขอนี้ (ตอบได

มากกวา 1 ขอ) 

ความรูท่ีจะเอ้ือประโยชนตอการประกอบอาชีพ 

1.การฝก
ปฏิบัติงาน

จริง 

2.
ภาษาอังกฤษ 

3.การใชงาน
อินเทอรเน็ต 

4.
คอมพิวเตอร 

5.บัญช ี
6.เทคนิค
การวิจัย 

7.ภาษา
ใน

อาเซียน 

8.
ภาษาจีน 

9.อ่ืนๆ 

รวม 272 234 135 76 60 46 25 19 16 12 27 

รอยละ (%)            86.03  57.69 32.48 25.64 19.66 10.68 8.12 6.84 5.13 11.54 

1.พิจิตร 242 206 112 64 55 40 21 15 16 12 27 

2.อุทัยธานี 30 28 23 12 5 6 4 4 - - - 
 
 

จากตารางท่ี 41 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) จากวิทยาลัยชุมชนท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 234 คน  
คิดเปนรอยละ 86.03 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด จำนวน 272 คน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) พบวา สวนใหญระบุวาความรูท่ีจะเอ้ือประโยชนตอการ
ประกอบอาชีพมากท่ีสุดคือการฝกปฏิบัติงานจริง จำนวน 135 คน คิดเปนรอยละ 57.69 รองลงมาคือภาษาอังกฤษ จำนวน 76 คน คิดเปนรอยละ 32.48 
และการใชงานอินเทอรเน็ต จำนวน 60 คน คิดเปนรอยละ 25.64 ตามลำดับ 
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แผนภูมิท่ี 32 รอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ของวิทยาลัยชุมชนปการศึกษา 2561 
จำแนกตามความรูท่ีจะเอ้ือประโยชนตอการประกอบอาชีพไดมากยิ่งข้ึน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 

 
 
 

ตารางท่ี 42 จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ของวิทยาลัยชุมชน 
ปการศึกษา 2561 จำแนกตามขอเสนอแนะเก่ียวกับหลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเรียน  
 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

ขอเสนอแนะ
หลักสูตรและ

สาขาวิชาท่ีเรียน 

ตองการอุปกรณทาง
การศึกษา 

รวม 272 5 5 

รอยละ (%)           1.84  100.00 

1.พิจิตร 242 5 5 

2.อุทัยธานี 30 - - 

 

จากตารางท่ี 42 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) จากวิทยาลัยชุมชนท่ีตอบ
แบบสอบถามขอนี้ จำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.84 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด จำนวน 272 คน พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามมีขอเสนอแนะวาตองการอุปกรณทางการศึกษา จำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 100 
 

 

57.69

32.48

25.64

19.66

10.68

8.12

6.84

5.13

11.54

1.การฝึกปฏิบติังานจริง

2.ภาษาองักฤษ

3.การใชง้านอินเทอรเ์น็ต

4.คอมพิวเตอร์

5.บญัชี

6.เทคนิคการวิจยั

7.ภาษาในอาเซียน

8.ภาษาจีน

9.อื่นๆ

รอ้ยละ
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ตารางท่ี 43 จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ของวิทยาลัยชุมชน       
ปการศึกษา 2561 จำแนกตามขอเสนอแนะเก่ียวกับการเรียนการสอน  
 

วิทยาลัย
ชุมชน 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

ขอเสนอแนะการเรียนการสอน 

ควรมี
อุปกรณท่ี
ทันสมัย 

ควรสอนพรอม
ลงมือปฏิบัติ 

รวม 272 2 1 1 

รอยละ (%)           0.74  50.00 50.00 

1.พิจิตร 242 2 1 1 

2.อุทัยธานี 30 - - - 

 

จากตารางท่ี 43 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) จากวิทยาลัยชุมชนท่ีตอบ
แบบสอบถามขอนี้ จำนวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.74 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด จำนวน 272 คน พบวา มี
ขอเสนอแนะวาควรมีอุปกรณท่ีทันสมัยและควรสอนพรอมลงมือปฏิบัติ จำนวน 1 คน เทากัน คิดเปนรอยละ 50 

 

ตารางท่ี 44 จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ของวิทยาลัยชุมชน 
ปการศึกษา 2561 จำแนกตามขอเสนอแนะกิจกรรมพัฒนาการศึกษา  
 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

ขอเสนอแนะ
กิจกรรมพัฒนา

การศึกษา 

ควรมีการดูงานนอก
สถานท่ี 

รวม 272 27 27 

รอยละ (%)           9.93  100.00 

1.พิจิตร 242 27 27 

2.อุทัยธานี 30 - - 

 

จากตารางท่ี 44 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) จากวิทยาลัยชุมชนท่ีตอบ
แบบสอบถามขอนี้ จำนวน 27 คน คิดเปนรอยละ 9.93 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด จำนวน 272 คน พบวา มี
ขอเสนอแนะวาควรมีการดูงานนอกสถานท่ี จำนวน 27 คน คิดเปนรอยละ 100 
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บทที่ 4 
สรุปผล และขอเสนอแนะ 

 

 การติดตามผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) จากวิทยาลัยชุมชน 2 แหง คือ
วิทยาลัยชุมชนพิจิตรและอุทัยธานี ท่ีจบการศึกษาในปการศึกษา 2561 สามารถสรุปผลในภาพรวม และมีเสนอแนะ 
ดังนี้ 
 

สรุปผล 
 ในการติดตามผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) จากวิทยาลัยชุมชน 2 แหง คือ
วิทยาลัยชุมชนพิจิตรและอุทัยธานี ท่ีจบการศึกษาในปการศึกษา 2561 ครั้งนี้มีจำนวนผูตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น 
272 คน คิดเปนรอยละ 99.63 ของผูสำเร็จการศึกษาท้ังหมด ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูสำเร็จการศึกษา  
- ขอมูลดานเช้ือชาติ พบวา ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดมีเชื้อชาติไทย 
- ขอมูลดานสัญชาติ พบวา ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดมีสัญชาติไทย 
- ขอมูลดานศาสนา พบวา ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดนับถือศาสนาพุทธ 
- ขอมูลพ้ืนฐานดานเพศ พบวา สวนใหญเปนเพศชาย จำนวน 147 คิดเปนรอยละ 54.04 และ

เพศหญิง จำนวน 125 คน คิดเปนรอยละ 45.96 
- ขอมูลดานอายุ พบวา ผูสำเร็จการศึกษา สวนใหญมีอายุเฉลี่ย 19 ป โดยมีอายุนอยท่ีสุดเทากับ 

17 ป และอายุมากท่ีสุด 25 ป 
- ขอมูลดานสถานภาพสมรส  พบวา มีสถานภาพโสดท้ังหมด 
- ขอมูลดานภูมิลำเนา พบวา สวนใหญมีภูมิลำเนาอยูในจังหวัดท่ีมีวิทยาลัยชุมชนตั้งอยู 
- ขอมูลดานสถานะการเกณฑทหารปจจุบัน (เฉพาะเพศชาย) พบวา สวนใหญอยูในชวงผอนผัน

เกณฑทหาร หรือไดรับการยกเวน หรือผานการเกณฑทหารแลว จำนวน 107 คน คิดเปนรอยละ 89.17 และอยูใน
ระหวางการเปนทหารเกณฑ จำนวน 13 คน คิดเปนรอยละ 10.83  

- ขอมูลดานสถานะการเปนนักบวชปจจุบัน พบวา สวนใหญไมไดเปนนักบวช จำนวน 116 คน 
คิดเปนรอยละ 97.48 และอยูในระหวางการเปนนักบวช ระยะเวลาถึงกำหนดลาสิกขา นอยกวา 3 เดือน จำนวน  
3 คน คิดเปนรอยละ 2.52  

- ขอมูลดานสาขาวิชา พบวา สวนใหญจบการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ จำนวน 79 คน คิดเปน รอยละ 29.04 รองลงมาคือสาขาวิชาเครื่องยนต จำนวน    
76 คน คิดเปนรอยละ 27.94 และการบัญชี จำนวน 64 คน คิดเปนรอยละ 23.53 ตามลำดับ 

- ขอมูลดานผลการเรียน พบวา ผูสำเร็จการศึกษามีคาคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX�) 
เทากับ 2.84 โดยคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 3.67 และคาเฉลี่ยต่ำสุด เทากับ 2.05 

    

ตอนท่ี 2 ขอมูลภาวะการมีงานทำและการศึกษาตอ ของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

พบวา มีผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากวิทยาลัยชุมชนท่ีตอบ
แบบสอบถามขอนี้ จำนวน 264 คน คิดเปนรอยละ 90.76 ของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด ผูสำเร็จการศึกษา
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หลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สามารถการนำความรูไปพัฒนางานและศึกษาตอ   ป
การศึกษา 2561 รอยละ 86.36 โดยสามารถจำแนกไดดังนี ้

- ผูท่ีมีงานทำกอนจบการศึกษา อยูในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา จำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.38 
- ผูท่ีมีงานทำกอนจบการศึกษา อยูในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา เลื่อนระดับ จำนวน 1 คน   

คิดเปนรอยละ 0.38 
- ผูท่ีมีงานทำหลังจากจบการศึกษา จำนวน 62 คน คิดเปนรอยละ 23.48 
- ผูท่ีมีงานทำหลังจบการศึกษาและกำลังศึกษาตอ จำนวน 30 คน คิดเปนรอยละ 11.36  
- ผูท่ียังไมไดทำงานและกำลังศึกษาตอ จำนวน 134 คน    คิดเปนรอยละ 50.76  
- มีผูท่ียังไมไดทำงานและไมไดศึกษาตอ จำนวน 36 คน คิดเปนรอยละ 13.64 
 
ตอนท่ี 3 ขอมูลภายหลังสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กรณีผูท่ีทำงานแลว 

(กลุมผูสำเร็จการศึกษาท่ีมีงานทำเพียงอยางเดียว รวมกับกลุมผูสำเร็จการศึกษาท่ีมีงานทำและศึกษาตอควบคูกัน) 
- ขอมูลดานประเภทงานท่ีทำ พบวา สวนใหญประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/องคกรธุรกิจเอกชน 

จำนวน 34 คน คิดเปนรอยละ 60.71 รองลงมาดำเนินธุรกิจอิสระ/เจาของกิจการ จำนวน 13 คน คิดเปนรอยละ 
23.21 และขาราชการ/เจาหนาท่ีหนวยงานของรัฐ จำนวน 6 คน คิดเปนรอยละ 10.71 ตามลำดับ 

- ขอมูลดานความสามารถพิเศษ พบวา สวนใหญมีความสามารถพิเศษในดานกีฬามากท่ีสุด 
จำนวน 29 คน คิดเปนรอยละ 43.94 รองลงมาคือดานการใชคอมพิวเตอร จำนวน 21 คน คิดเปนรอยละ 31.82 
และดานศิลปะ จำนวน 9 คน คิดเปนรอยละ 13.64 ตามลำดับ 

- ขอมูลดานประเภทตำแหนงงานท่ีทำ พบวา ประเภทของตำแหนงงานท่ีทำสวนใหญเปนการผลิต 
จำนวน 13 คน คิดเปนรอยละ 22.41 รองลงมาคือกิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย จำนวน 8 คน คิดเปน
รอยละ 13.79 และการขายสงและการขายปลีกการซอมยานยนตและจักรยานยนต จำนวน 6 คน คิดเปนรอยละ 
10.34 ตามลำดับ 

- ขอมูลดานความพึงพอใจตองานท่ีทำ พบวา สวนใหญพอใจในงานท่ีทำจำนวน 61 คน คิดเปน
รอยละ 96.83 และไมพอใจมีจำนวน 2 คน คิดเปนรอยละ 3.17 โดยผูท่ีไมพอใจใหเหตุผลวาไมไดใชความรูท่ีเรียนมา 
จำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.59 และอ่ืนๆ จำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.59 ตามลำดับ 

- ขอมูลดานระยะเวลาในการไดงานใหม พบวา สวนใหญไดงานทำหลังจากสำเร็จการศึกษาแลว 
3 – 6 เดือน จำนวน 28 คน คิดเปนรอยละ 45.90 รองลงมาคือหางานไดกอนจบการศึกษา หรือไดงานทันทีหลัง
จบการศึกษา จำนวน 19 คน คิดเปนรอยละ 31.15 และไดงานใหมภายใน 1-2 เดือน จำนวน 14 คน คิดเปน  
รอยละ 22.95 ตามลำดับ 

- ขอมูลดานการทำงานตรงกับสาขาท่ีจบ พบวา สวนใหญทำงานตรงกับสาขาท่ีสำเร็จการศึกษา 
จำนวน 41 คน คิดเปนรอยละ 63.08 และไมตรงสาขา จำนวน 24 คน คิดเปนรอยละ 36.92 

- ขอมูลดานการประยุกตใชความรู พบวา สวนใหญนำความรูท่ีเรียนมาประยุกตใชในระดับมาก 
จำนวน 31 คน คิดเปนรอยละ 48.44 รองลงมาคือระดับปานกลาง จำนวน 21 คน คิดเปนรอยละ 32.81 และ
ระดับมากท่ีสุด จำนวน 11 คน คิดเปนรอยละ 17.19 ตามลำดับ 
 
 ตอนท่ี 4 ขอมูลภายหลังสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กรณีผูท่ียัง
ไมไดทำงาน (กลุมผูสำเร็จการศึกษาท่ียังวางงานหรือไมไดอยูในระหวางการศึกษาตอ) 
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- ขอมูลดานสาเหตุท่ียังไมไดทำงาน พบวา สวนใหญมีสาเหตุมาจากยังไมประสงคทำงาน จำนวน 
11 คน คิดเปนรอยละ 39.29 รองลงมาคือรอฟงคำตอบจากหนวยงาน จำนวน 9 คน คิดเปนรอยละ 32.14 และ
หางานทำไมได จำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 17.86 ตามลำดับ 

- ขอมูลดานปญหาในการหางานทำ พบวา ไมมีปญหาในการหางานทำ จำนวน 28 คน คิดเปนรอย
ละ 80 รองลงมาคือหางานท่ีถูกใจไมได จำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 14.29 และไมทราบแหลงงาน จำนวน 2 คน 
คิดเปนรอยละ 5.71 ตามลำดับ 

- ขอมูลดานความตองการทำงานในหรือตางประเทศ พบวา ทุกคนตองการทำงานในประเทศ 
จำนวน 28 คน คิดเปนรอยละ 100 

- ขอมูลดานตำแหนงท่ีตองการทำงาน พบวา ตองการทำงานในตำแหนงวิศวกรไฟฟา จำนวน 4 คน 
คิดเปนรอยละ 100 

- ขอมูลดานหลักสูตรท่ีตองการพัฒนาทักษะ พบวา หลักสูตรท่ีตองการพัฒนาทักษะมากท่ีสุดคือ
ไฟฟากำลัง จำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 42.86 รองลงมาคือไฟฟา จำนวน 2 คน คิดเปนรอยละ 28.57 และ   
ชางอุตสาหกรรมและการบัญชี จำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 14.29 ตามลำดับ 

- ขอมูลดานความยินยอมเปดเผยขอมูลแกนายจาง/สถานประกอบการ เพ่ือพิจารณาบรรจุงาน 
พบวา สวนใหญไมยินยอมเปดเผยขอมูล จำนวน 20 คน คิดเปนรอยละ 66.67 รองลงมายินยอมเปดเผยขอมูลตอ
นายจางทุกประเภท จำนวน 7 คน คิดเปนรอยละ 23.33 และยินยอมเปดเผยขอมูลยกเวนนายจางประเภทจาง
เหมาแรงงาน ยินยอมเปดเผยขอมุลยกเวนนายจางประเภทขายประกัน/ขายตรง และยินยอมเปดเผยขอมูลยกเวน
นายจางประเภทจางเหมาแรงงาน และประเภทขายประกัน/ขายตรง จำนวน 1 รายเทากัน คิดเปนรอยละ 3.33 
ตามลำดับ 
 
  ตอนท่ี 5 ขอมูลภายหลังสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กรณีผูท่ีตองการ
ศึกษาตอ  

- ขอมูลดานความตองการศึกษาตอ พบวา สวนใหญตองการศึกษาตอ จำนวน 148  คิดเปนรอยละ 
97.37 สวนไมตองการมีจำนวน 4 คน คิดเปนรอยละ 2.63 

- ขอมูลดานระดับการศึกษาท่ีศึกษาตอ พบวา สวนใหญตองการศึกษาตอระดับปริญญาโท 
จำนวน 73 คน คิดเปนรอยละ 50.69 รองลงมาคือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 59 คน   
คิดเปนรอยละ 40.97 และมีผู ท่ีตองการศึกษาตอในระดับปริญญาตรี จำนวน 12 คน คิดเปนรอยละ 8.33 
ตามลำดับ 

- ขอมูลดานสาขาท่ีศึกษาตอ พบวา สวนใหญตองการเรียนตอในสาขาเดิม จำนวน 129 คิดเปน
รอยละ 88.36 และมีผูท่ีตองการเปลี่ยนสาขา จำนวน 17 คน คิดเปนรอยละ 11.64 ตามลำดับ 

- ขอมูลดานสาขาใหมท่ีตองการศึกษาตอ พบวา สวนใหญตองการศึกษาตอในสาขาวิชาชางไฟฟา
กำลังและยานยนต จำนวน 2 รายเทากัน คิดเปนรอยละ 22.22 รองลงมาคือสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต รัฐศาสตร 
โลจิสติกส วิทยาการคอมพิวเตอร และวิศวกรรมคอมพิวเตอร จำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 11.11 

- ขอมูลดานประเภทสถาบันท่ีศึกษาตอ พบวา สวนใหญตองการศึกษาตอในสถาบันการศึกษาของ
รัฐบาล จำนวน 145 คน คิดเปนรอยละ 98.64  รองลงมาคือสถาบันการศึกษาของเอกชน จำนวน 2 คน คิดเปน
รอยละ 1.36 ตามลำดับ   
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- ขอมูลดานสาเหตุท่ีศึกษาตอ พบวา สวนใหญตอบวาเปนความตองการของตนเอง จำนวน 116 
คน  คิดเปนรอยละ 84.67 รองลงมาคือเปนความตองการของบิดา/มารดา จำนวน 19 คน คิดเปนรอยละ 13.87 
และงานท่ีตองการใชวุฒิสูงกวาปริญญาตรี ไดรับทุนศึกษาตอ จำนวน 1 คนเทากัน คิดเปนรอยละ 0.73 

- ขอมูลดานปญหาในการศึกษาตอ พบวา สวนใหญไมมีปญหาในการศึกษาตอ จำนวน 134 คน 
คิดเปนรอยละ 93.71 รองลงมาคือขาดแคลนเงินทุน จำนวน 9 คน คิดเปนรอยละ 6.29 

 
 ตอนท่ี 6 คุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน  

- ขอมูลดานรายไดเฉล่ียกอนและหลังสำเร็จการศึกษา พบวา ผูสำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
พิจิตรมีอัตราของรายไดเฉลี่ยตอเดือนเพ่ิมข้ึน วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานีไมตอบแบบสอบถามขอนี้ โดยผูสำเร็จ
การศึกษามีรายไดกอนสำเร็จการศึกษาในภาพรวมโดยเฉลี่ย 2,675 บาท และหลังจากสำเร็จการศึกษาแลวมีรายได
เฉลี่ยตอเดือน 11,300 บาท รวมเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนประมาณรอยละ 322.41 

- ขอมูลดานงานท่ีทำ พบวา สวนใหญเปนงานเดิม จำนวน 51 คน คิดเปนรอยละ 87.93 และเปน
งานใหม จำนวน 7 คน คิดเปนรอยละ 12.07 

- ขอมูลดานความกาวหนาของงานใหม พบวา สวนใหญมีความกาวหนาในอาชีพ จำนวน 5 คน 
คิดเปนรอยละ 83.33 สวนไมกาวหนา จำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 16.67 

- ขอมูลดานการยายท่ีอยู พบวา สวนใหญตอบวาต่ำกวา 1 ปแลวตองยาย จำนวน 35 คน คิดเปน
รอยละ 47.95 รองลงมาคือไมยาย จำนวน 34 คน คิดเปนรอยละ 46.58 และ 2 ปข้ึนไปแลวตองยาย จำนวน     
4 คน คิดเปนรอยละ 5.48 ตามลำดับ 

- ขอมูลดานความความภาคภูมิใจท่ีสำเร็จการศึกษา พบวา สวนใหญมีความภาคภูมิใจในดานการ
มีเพ่ือนและสังคมท่ีกวางข้ึน จำนวน 56 คน คิดเปนรอยละ 74.67 รองลงมา คือการมีสวนรวม/ทำประโยชนใหชุมชน 
จำนวน 24 คน คิดเปนรอยละ 32 และสรางชื่อเสียงใหกับวิทยาลัยหรือชุมชน จำนวน 6 คน คิดเปนรอยละ 8 
ตามลำดับ 

- ขอมูลดานคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน พบวา สวนใหญมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนในดานไดงานทำ/มีตำแหนงงาน
ท่ีดีข้ึน จำนวน 27 คน คิดเปนรอยละ 38.57 รองลงมาคือสามารถชวยเหลือ/แบงเบาภาระใหครอบครัว จำนวน 
22 คน คิดเปนรอยละ 31.43 และมีรายได/สวัสดิการท่ีดีข้ึน จำนวน 12 คน คิดเปนรอยละ 17.14 ตามลำดับ 

 

 ตอนท่ี 7 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
- ขอมูลดานความรูท่ีจะเอ้ือประโยชนตอการนำไปใช พบวา สวนใหญระบุวาความรูท่ีจะเอ้ือ

ประโยชนตอการประกอบอาชีพมากท่ีสุดคือการฝกปฏิบัติงานจริง จำนวน 135 คน คิดเปนรอยละ 57.69 
รองลงมาคือภาษาอังกฤษ จำนวน 76 คน คิดเปนรอยละ 32.48 และการใชงานอินเทอรเน็ต จำนวน 60 คน คิด
เปนรอยละ 25.64 ตามลำดับ 

- ขอมูลดานขอเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเรียน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมี
ขอเสนอแนะวาตองการอุปกรณทางการศึกษา จำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 100 

- ขอมูลดานขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนการสอน พบวา มีขอเสนอแนะวาควรมีอุปกรณท่ี
ทันสมัยและควรสอนพรอมลงมือปฏิบัติ จำนวน 1 คน เทากัน คิดเปนรอยละ 50 

- ขอมูลดานขอเสนอแนะกิจกรรมพัฒนาการศึกษา พบวา มีขอเสนอแนะวาควรมีการดูงานนอก
สถานท่ี จำนวน 27 คน คิดเปนรอยละ 100 
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ภาคผนวก 
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  แบบฟอรมการติดตามผลผูสำเร็จหลักสูตรอนุปริญญา ปวส. และ ปวช. /ประกาศนียบัตร 
  ปการศึกษา ....... ของวิทยาลัยชุมชน...........................  

********************************************************************************** 
 

คำชีแ้จง โปรดกรอกขอความลงในชองวาง และหรือทำเครื่องหมาย ลงใน  หนาคำตอบท่ีตรงตามความเปนจริง 
ขอมูลผูตอบ 
 
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)........................................................สกุล………………………………………………….……………. 

รหัสนักศึกษา 

หลักสูตร        [1] อนุปริญญา     [2] ประกาศนียบัตร     [3] ปวช./ปวส.  

 
ตอนท่ี 1 ภาวะการมีงานทำและการศึกษาตอ 

 

1. สถานภาพการทำงานปจจุบัน        

  [1]   ไมมีงานทำกอนการศึกษา มีงานทำหลังจบการศึกษา   
  [2]   ไมมีงานทำกอนการศึกษา มีงานทำหลังจบการศึกษาและกำลังศึกษาตอ 
  [3]   ยังไมเคยมีงานทำ (ขามไปตอบตอนท่ี 3)  
  [4]   ยังไมไดทำงาน และกำลังศึกษาตอ (ขามไปตอบตอนท่ี 4)  
  [5]   มีงานทำกอนจบการศึกษา อยูในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา 
  [6]   มีงานทำกอนจบการศึกษา เปลี่ยนสายงานหลังจบการศึกษา 
  [7]   มีงานทำกอนจบการศึกษา อยูในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา เลื่อนระดับ  

 
ตอนท่ี 2 การทำงาน (สำหรับผูมีงานทำแลว หรือเปลี่ยนงานใหม) 

 

2. ประเภทงานท่ีทำ 

  [1]   ขาราชการ /เจาหนาท่ีหนวยงานของรัฐ 
  [2]   รัฐวิสาหกิจ 
  [3]   พนักงานบริษัท/องคกรธุรกิจเอกชน 

  [4]   ดำเนินธุรกิจอิสระ/เจาของกิจการ 
  [5]   พนักงานองคการตางประเทศ/ระหวางประเทศ 
  [6]   อ่ืนๆ (ระบุขอความเพ่ิมเติม).............. 

3. ความสามารถพิเศษ 

  [1]   ดานภาษาตางประเทศ 
  [2]   ดานการใชคอมพิวเตอร 
  [3]   ดานกิจกรรมสันทนาการ 
  [4]   ดานศิลปะ 

  [5]   ดานกีฬา 
  [6]   ดานนาฎศิลป/ดนตรีขับรอง 
  [7]   อ่ืนๆ (ระบุขอความเพ่ิมเติม).......... 

4. ช่ือตำแหนงงานท่ีทำ (ระบุ)  ................................................................................................................................................ 

5. สถานท่ีทำงานปจจุบัน ช่ือหนวยงาน..........................................................................เลขท่ี......................หมูท่ี................... 

ช่ืออาคาร(ช้ัน)/นิคม ช่ือสถานท่ี....................................................................................................ตรอก/ซอย.......................  
ถนน..........................................................ตำบล/แขวง................................ อำเภอ/เขต....................................................... 
จังหวัด.............................................................. รหสัไปรษณีย.............................. โทรศัพท................................................. 
โทรศัพทมือถือ.................................................... โทรสาร……………………………… อีเมล....................................................... 
 

เครื่องมือ C6 
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6. ทานมีความพึงพอใจ หรือไมพอใจตองานท่ีทำอยางไร 

  [1]   พอใจ      [2]   ไมพอใจ ระบบงานไมด ี
  [3]   ไมพอใจ ผูรวมงานไมด ี    [4]   ไมพอใจ ไมไดใชความรูท่ีเรียนมา 
  [5]   ไมพอใจ คาตอบแทนต่ำ    [6]   ไมพอใจ ขาดความมั่นคง 

   [7]   ไมพอใจ ขาดความกาวหนา    [8]   อ่ืนๆ (ระบุขอความเพ่ิมเติม)..........  

7. ทานไดงานใหมหลังจากสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเปนระยะเวลานานเทาใด 

  [1]   ไดงานใหมทันที หรือกอนสำเร็จการศึกษา 
  [2]   ไดงานใหมภายใน 1 – 2 เดือน 
  [3]   ไดงานใหมภายใน 3 – 6 เดือน 
  [4]   ไดงานใหมภายใน 7 - 9 เดือน 
  [5]   ไดงานใหมภายใน 10 - 12 เดือน 

  [6]   ไดงานใหม มากกวา 1 ป 
  [7]   เปนงานเดิมกอนมาศึกษาหรือ 

ไดงานทำระหวางศึกษา 

8. ลักษณะงานท่ีทำตรงกับสาขาท่ีทานไดสำเรจ็การศึกษาหรือไม 

   [1]   ตรง    [2]   ไมตรง 

9. นำความรูท่ีเรียนมาประยุกตใชกับการทำงาน 

  [1]  มากท่ีสุด   [2] มาก  [3] ปานกลาง          [4] นอย        [5] นอยท่ีสุด 
 
ตอนท่ี 3 การทำงาน (สำหรับผูท่ียังไมไดทำงาน) 

 

10. สาเหตุท่ียังไมไดทำงาน โปรดระบุสาเหตุท่ีสำคญัท่ีสุด 1 ขอ ตอไปน้ี 

  [1]   ยังไมประสงคทำงาน 
  [2]   รอฟงคำตอบจากหนวยงาน 

  [3]   หางานทำไมได 
  [4]   อ่ืนๆ (ระบุขอความเพ่ิมเติม)..........  

11. ทานมีปญหาในการหางานทำหลังสำเรจ็การศึกษาหรือไม อยางไร 

  [1]   ไมมีปญหา 
  [2]   ไมทราบแหลงงาน 
  [3]   หางานท่ีถูกใจไมได 
  [4]   ตองสอบจึงไมอยากสมคัร 
  [5]   ขาดคนสนับสนุน 

  [6]   ขาดคนหรือเงินค้ำประกัน 
  [7]   หนวยงานไมตองการ 
  [8]   เงินเดือนนอย 
  [9]   สอบเขาทำงานไมได 
  [10]   อ่ืนๆ (ระบุขอความเพ่ิมเติม)........ 

 
ตอนท่ี 4 การศึกษาตอ (สำหรับผูท่ีทานตองการศึกษาตอ / หรือกำลังศึกษาตอ) 
 

12. ทานมีความตองการท่ีจะศึกษาตอหรือไม 

  [1]   ไมตองการ   [2]   ตองการ 
หากตองการ ทานตองการศึกษาตอในระดับใด/หรือกำลังศึกษาในระดับใด 
  [1]   ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
  [2]   อนุปรญิญา 
  [3]   ปริญญาตร ี
  [4]   ประกาศนียบัตรบัณฑติ 

  [5]   ปริญญาโท 
  [6]   ประกาศนียบัตรบัณฑติช้ันสูง 
  [7]   ปริญญาเอก 
  [8]   ประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรเฉพาะ 

13. สาขาท่ีตองการศึกษาตอ/กำลังศึกษาตอ เปนสาขาเดิมหรือไม 

  [1]   สาขาวิชาเดิม 
 

  [2]   สาขาวิชาใหม 
 

 



 

การติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปการศึกษา 2561 55 

 

14. ประเภทของสถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัยท่ีทานกำลังศึกษาตอ 

  [1]   รัฐบาล    [2] เอกชน     [3]   ตางประเทศ

15. เหตุผลท่ีทำใหทานตัดสินใจศึกษาตอ  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  [1]   เปนความตองการของบิดา/มารดา 
  [2]   งานท่ีตองการตองใชวุฒิสูงกวา ปริญญาตร ี

  [3]   ไดรับทุนศึกษาตอ 
  [4]   อ่ืนๆ (ระบุขอความเพ่ิมเติม).......... 

 
ตอนท่ี 5 คุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน   
 

16. เงินเดือนหรือรายไดเฉลี่ยตอเดือน  

  [1]   กอนสำเร็จการศึกษา มรีายไดเฉลี่ยตอเดือน จำนวน............................... บาท (ระบุตัวเลขเทาน้ัน)   
  [2]   หลังจากสำเร็จการศึกษา มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน จำนวน.......................... บาท (ระบุตัวเลขเทาน้ัน) 

17. งานท่ีทานทำเปนงานเดิมหรืองานใหม 

  [1]   งานเดิม     [2]   งานใหม 

18. หากเปนงานใหม ทานมีความกาวหนามากข้ึนหรือไม 

  [1] กาวหนา เชน (เงินเดือนเพ่ิมข้ึน ตำแหนงงานสูงข้ึน)     [2]   ไมกาวหนา 

19. หลังจากสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน ทานยังคงพำนักอาศัยในพ้ืนท่ีเดิมของทานเปนระยะเวลานานเทาใด  

  [1]   ต่ำกวา 1 ป แลวตองยาย  
  [2]   1 – 2 ป แลวตองยาย 

 [3]   2 ปข้ึนไป  
 [4]   ไมยาย 

20. ความภาคภูมิใจของทาน ภายหลังจากสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 [1] ทำใหมีเพ่ือนและสังคมท่ีกวางข้ึน เชน เครือขายการทำงาน   [2] การสรางช่ือเสียงใหกับวิทยาลัย หรือชุมชน 
  [3] การมสีวนรวม/ทำประโยชนใหชุมชน           [4] ไดรับการยกยอง หรือไดรับรางวัลจากการทำประโยชนโอกาสตางๆ  

1. ภายหลังท่ีสำเรจ็การศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน ทานมีคณุภาพชีวิตท่ีดีข้ึนอยางไร 

 [1]  ไดงานทำ/มีตำแหนงงานท่ีดีข้ึน    [3]  สามารถประกอบอาชีพอิสระได 
 [2]  มีรายได/สวัสดิการท่ีดีข้ึน    [4]  สามารถชวยเหลือ / แบงเบาภาระใหครอบครัว 

 
ตอนท่ี 6 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 

2. ทานคิดวาในหลักสูตรของวิทยาลยัชุมชน ควรเสรมิความรูเรื่องใดท่ีจะเอ้ือประโยชนตอการประกอบอาชีพของทานไดมาก

ยิ่งข้ึน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)      

  [1]  ภาษาอังกฤษ     [2] คอมพิวเตอร   [3] บัญชี   [4]   การใชงานอินเทอรเน็ต 
  [5] การฝกปฏิบัติงานจริง    [6] เทคนิคการวิจัย   [7] ภาษาจีน   [8]   ภาษาในอาเซียน 
  [9] อ่ืนๆ ระบุ............... 

3. ขอเสนอแนะเก่ียวกับหลักสูตร ………………………………………......................................................................… 

4. ขอเสนอแนะเก่ียวกับการเรียนการสอน.........................................................………………………………………... 

5. ขอเสนอแนะเก่ียวกับกิจกรรมพัฒนาการศึกษา....……………………………………………………………………………… 

6. วันท่ีตอบแบบสอบถาม ......................../......................../...........................  

 



 

 
 
 
 


