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คํานํา 

 
รายงานผลการติดตามผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จาก

วิทยาลัยชุมชน ประจําปการศึกษา 2560 เลมนี้ เปนการประมวลผลขอมูลการติดตามผูสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยชุมชน 2 จังหวัด คือ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
และวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี จํานวนท้ังสิ้น 307 คน คิดเปนรอยละ 100 ของผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมด 
จํานวน 307 คน โดยเปนการเก็บรวบรวมขอมูลของผูสําเร็จการศึกษาในประเด็นเก่ียวกับขอมูลพ้ืนฐาน 
ขอมูลภาวะการมีงานทําและการศึกษาตอ ขอมูลการประกอบอาชีพ ขอมูลคุณภาพการจัดการศึกษาของ
วิทยาลัยชุมชน ซ่ึงเปนการแสดงถึงขอมูลในภาพรวมท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพดานการจัดหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจําปการศึกษา 2560 ของวิทยาลัยชุมชน 

การดําเนินการครั้งนี้  สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอขอบคุณผู อํานวยการ และบุคลากร 
ท่ีรับผิดชอบงานของวิทยาลัยชุมชนท่ีใหความรวมมือในการดําเนินการเก็บรวบรวม ตรวจสอบและบันทึก
ขอมูลผลการติดตามผูสําเร็จการศึกษา ในปการศึกษา 2560 ในครั้งนี้ และหวังวารายงานฉบับนี้จะเปน
ประโยชนในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนใหสอดคลองกับความตองการ
ของผูเรียนและชุมชนในปตอ ๆ ไป 

 
 

                                                            สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
กันยายน 2561 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

การติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจําปการศึกษา 2560 ข 

 

 

บทสรุป 
 

การติดตามผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยชุมชน            
ปการศึกษา 2560 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) จากวิทยาลัยชุมชน 2 แหง คือ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร และวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี โดยเปน
การติดตามผลในประเด็นเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐาน ขอมูลภาวะการมีงานทําและการศึกษาตอ ขอมูล
การประกอบอาชีพ ขอมูลคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถ่ี 
รอยละ คาเฉลี่ย )X( และนําเสนอขอมูลในรูปแบบของตารางและแผนภูมิประกอบการบรรยาย ซ่ึง
สามารถสรุปผลไดดังนี้ 

 

สรุปผล 
 ในการติดตามผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยชุมชน     
2 แหง ท่ีจบการศึกษาในปการศึกษา 2560 ครั้งนี้มีจํานวนผูตอบแบบสอบถาม 307 คน คิดเปนรอยละ 100 
ของผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมด ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูสําเร็จการศึกษา  
- ขอมูลพ้ืนฐานดานเพศ พบวา สวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 57.65 และเพศหญิง รอยละ 42.35 
- ขอมูลดานอายุ พบวา ผูสําเร็จการศึกษา สวนใหญมีอายุเฉลี่ย 23 ป โดยมีอายุนอยท่ีสุด 

20 ป และอายุมากท่ีสุด 43 ป 
- ขอมูลดานสถานภาพสมรส  พบวา สวนใหญมีสถานภาพโสด จํานวน 307 คน คิดเปนรอยละ 100.00  
- ขอมูลดานผลการเรียน พบวา ผูสําเร็จการศึกษามีคาคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยรวม 

(GPAX�) เทากับ 2.94 โดยคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 3.88 และคาเฉลี่ยต่ําสุด เทากับ 2.01 
- ขอมูลดานสาขาวิชา พบวา ผูสําเร็จการศึกษาเรียนสาขาวิชาการบัญชีมากท่ีสุด รอยละ 

27.36 รองลงมาคือคอมพิวเตอรธุรกิจและเทคนิคเครื่องกล รอยละ 25.41 ไฟฟา รอยละ 19.54 
อิเล็กทรอนิกส รอยละ 1.30 และเครื่องกล รอยละ 0.98 ตามลําดับ 

    
ตอนท่ี 2 ขอมูลภาวะการมีงานทําและการศึกษาตอ ของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
พบวา มีผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยชุมชนท่ีตอบ

แบบสอบถามขอนี้ จํานวน 307 คน คิดเปนรอยละ 100 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด ผูสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สามารถการนําความรูไปพัฒนางานและศึกษาตอ             
ปการศึกษา 2560 รอยละ 82.08 โดยสามารถจําแนกไดดังนี ้

- ผูท่ีไมมีงานทํากอนการศึกษา มีงานทําหลังจบการศึกษา รอยละ 34.85  
- ผูท่ีไมมีงานทํากอนการศึกษา มีงานทําหลังจบการศึกษาและกําลังศึกษาตอ รอยละ 

17.26 
- ผูท่ีมีงานทํากอนจบการศึกษา อยูในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา รอยละ 10.75 
- ผูท่ีมีงานทํากอนจบการศึกษาเปลี่ยนสายงานหลังจบการศึกษา รอยละ 2.87 
- ผูท่ีมีงานทํากอนจบการศึกษา อยูในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา เลื่อนระดับ รอยละ 

0.65  
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- ผูท่ียังไมไดทํางาน และกําลังศึกษาตอ รอยละ 18.24  
ตอนท่ี 3 ขอมูลภายหลังสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) กรณี  

ผูท่ีทํางานแลว จํานวน 196 คน (กรณีผูท่ีทํางานแลว หรือเปล่ียนงานใหม) 
- ขอมูลดานการประกอบอาชีพ พบวา สวนใหญประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/องคกร

ธุรกิจ รอยละ 46.61 รองลงมารัฐวิสาหกิจ รอยละ 17.80 ขาราชการ/เจาหนาท่ีหนวยงาน รอยละ 16.95 
ดําเนินธุรกิจอิสระ/เจาของกิจการ รอยละ 15.25 และอ่ืนๆ รอยละ 3.39 ตามลําดับ 

- ขอมูลตําแหนงงานท่ีทํา พบวา สวนใหญเปนเจาหนาท่ีบัญชี รอยละ 40 พนักงานบริษัท 
รอยละ 26.67 สวนเจาหนาท่ีพนักงานคุมเครื่องบรรจุ ชางไฟฟา พนักงานในรานคา เจาหนาท่ีเก็บรายได 
และทําไร รอยละ 6.67 เทากัน 

- ขอมูลดานความสามารถพิเศษ พบวา สวนใหญมีความสามารถพิเศษในดานการใช
คอมพิวเตอรมากท่ีสุด รอยละ 31.85 รองลงมาไดแก ดานกีฬา รอยละ 26.11 นาฎศิลป/ดนตรีขับรอง 
รอยละ 13.38 กิจกรรมสันทนาการ รอยละ 12.10 ภาษาตางประเทศ รอยละ10.19 และศิลปะ รอยละ 
6.37 ตามลําดับ 

- ขอมูลดานความพอใจในงานท่ีทํา พบวา สวนใหญพอใจในงานท่ีทําจํานวน 68 คน คิด
เปนรอยละ 72.34 และไมพอใจท้ังหมด รอยละ 27.66 โดยผูท่ีไมพอใจสวนใหญใหเหตุผลวางานท่ีทํานั้น
คาตอบแทนตํ่าและขาดความม่ันคง รอยละ 12.77 เทากัน และไมไดใชความรูท่ีเรียนมา รอยละ 2.13 
ตามลําดับ   

- ขอมูลดานระยะเวลาในการไดงานทํา พบวา สวนใหญไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา   
1 - 2 เดือนรอยละ 53.13 รองลงมาไดงานทําไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา 3 - 6 เดือนรอยละ 39.58 
และ ไดงานทําทันทีหรือกอนจบ รอยละ 7.29 ตามลําดับ   

- ขอมูลดานการทํางานตรงกับสาขาท่ีจบ พบวา การทํางานตรงกับสาขาท่ีจบการศึกษา 
รอยละ 52.17 และไมตรงสาขา รอยละ 47.83 โดยถือวาไมแตกตางกัน และคิดโดยเฉลี่ยเปน 50%     

- ขอมูลดานการประยุกตใชความรู พบวา สวนใหญนําความรูท่ีเรียนมาประยุกตใชใน
ระดับมาก คิดเปนรอยละ 40.86 รองลงมาคือระดับนอย คิดเปนรอยละ 31.18 ระดับปานกลาง คิดเปน
รอยละ 24.73 และระดับมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 3.23 ตามลําดับ   

 

 ตอนท่ี 4 ขอมูลหลังสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) กรณีผู
ท่ียังไมไดทํางาน จํานวน 111 คน (ผูท่ียังไมไดทํางาน และกําลังศึกษาตอ รวมกับ ผูท่ียังไมเคยมีงานทํา ) 

- ขอมูลดานเหตุท่ียังไมทํางาน พบวา สวนใหญมีสาเหตุมาจาก ยังไมประสงคทํางาน รอยละ 
67.44 รองลงมารอฟงคําตอบจากหนวยงาน รอยละ 16.28 หางานทําไมได รอยละ 9.30 ติดเกณฑทหาร 
รอยละ 6.98 ตามลําดับ 

- ขอมูลดานปญหาในการหางานทํา พบวา ไมมีปญหาในการหางานทําหลังสําเร็จรอยละ 
63.64 รองลงมาคือหางานท่ีถูกใจไมได รอยละ 20 ไมทราบแหลงงาน รอยละ 7.27 และตองสอบจึงไม
อยากสมัคร รอยละ 3.64 ขาดคนสนับสนุน ขาดคนหรือเงินคํ้าประกัน สอบเขาไมได รอยละ 1.82 เทากัน  

 ตอนท่ี 5 ขอมูลหลังสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) กรณีผูท่ี
ตองการศึกษาตอ/หรือกําลังศึกษาตอ จํานวน 104 คน  

- ขอมูลดานระดับการศึกษาท่ีศึกษาตอ พบวา สวนใหญตองการศึกษาตอระดับปริญญาตรี 
รอยละ 66.99 รองลงมาไดแกระดับอนุปริญญา รอยละ 30.10 และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
รอยละ 2.91 
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- ขอมูลดานสาขาท่ีศึกษาตอ พบวา สวนใหญตองการเรียนตอในสาขาเดิมและสาขาใหม 
รอยละ 50 เทากัน โดยท่ีสาขาเดิมท่ีตองการศึกษาตอสวนใหญคือการบัญชี รอยละ 46.15 รองลงมาคือ
ไฟฟา รอยละ 30.77 เครื่องกล รอยละ 15.38 และคอมพิวเตอรธุรกิจ รอยละ 7.69  

- ขอมูลดานประเภทสถาบันท่ีศึกษาตอ พบวา สวนใหญตองการศึกษาตอในสถาบันของ
รัฐบาลรอยละ 64 รองลงมาคือสถาบันเอกชน รอยละ 36  

- ขอมูลดานสาเหตุท่ีศึกษาตอ (ตอบไดมากวา 1 ขอ) พบวา สวนใหญตอบวางานท่ี
ตองการตองใชวุฒิสูงกวาปริญญาตรี รอยละ 67 รองลงมาเปนความตองการของบิดามารดา รอยละ 64 
ไดรับทุนศึกษาตอ รอยละ 7 ตามลําดับ   
 ตอนท่ี 6 คุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน  

- ขอมูลดานรายไดเฉล่ียกอนและหลังสําเร็จการศึกษา พบวา ผูสําเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
อุทัยธานีมีอัตราของรายไดเฉลี่ยตอเดือนเพ่ิมข้ึน วิทยาลัยชุมชนพิจิตรไมมีผูตอบแบบสอบถามขอนี้ โดย
ผูสําเร็จการศึกษามีรายไดกอนสําเร็จการศึกษาโดยเฉลี่ยตอเดือน 9,316 บาท และหลังจากสําเร็จ
การศึกษาแลวมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,491 บาท รวมเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนประมาณรอยละ 12.61 

- ขอมูลดานงานท่ีทํา พบวา สวนใหญเปนงานเดิม รอยละ 68.75 และเปนงานใหม รอยละ 
31.25  

- ขอมูลดานความกาวหนาในอาชีพ พบวา มีความกาวหนาในอาชีพ จํานวน 28 คน คิดเปน   
รอยละ 100.00  

- ขอมูลดานการยายท่ีอยู พบวา สวนใหญไมยาย รอยละ 54.43 รองลงมาต่ํากวา 1 ป
แลวตองยาย รอยละ 29.11 ระยเวลา 2 ป แลวตองยาย รอยละ 15.19 และ 1 – 2 ปแลวตองยาย รอยละ 
1.27 ตามลําดับ   

- ขอมูลดานความความภาคภูมิใจท่ีสําเร็จการศึกษา พบวา สวนใหญมีความภาคภูมิใจ 
ในดานการมีเพ่ือนและสังคมท่ีกวางข้ึน รอยละ 45.08 รองลงมาคือการมีสวนรวม/ทําประโยชนใหชุมชน 
คิดเปนรอยละ 37.70  ไดรับการยกยองหรือไดรับรางวัลจาการทําประโยชนโอกาสตางๆ คิดเปนรอยละ 
15.98 และสรางชื่อเสียงใหกับวิทยาลัยหรือชุมชน รอยละ 1.23 ตามลําดับ 

- ขอมูลดานคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน พบวา สวนใหญสามารถชวยเหลือ/แบงเบาภาระให
ครอบครัว รอยละ 39.04 รองลงมาคือ สามารถประกอบอาชีพอิสระได รอยละ 30.82 มีรายได/สวัสดิการ
ท่ีดีข้ึน และไดงานทํา/มีตําแหนงงานท่ีดีข้ึน รอยละ 15.07 เทากัน  
 

 ตอนท่ี 7 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
- ขอมูลดานความรูท่ีจะเอ้ือประโยชนตอการนําไปใช พบวา สวนใหญระบุวาความรูท่ีจะ

เอ้ือประโยชนตอการประกอบอาชีพมากท่ีสุดคือการฝกปฏิบัติงาน รอยละ 60.51 รองลงมาคือ ความรูดาน
อินเทอรเน็ต รอยละ 38.77 และภาษาจีน รอยละ 32.61 ตามลําดับ 
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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. ตามภารกิจวิทยาลัยการอาชีพ
เดิมท่ีวิทยาลัยชุมชนท้ังสองแหงไดรับโอน พรอมท้ังดําเนินงานภารกิจวิทยาลัยชุมชนควบคูกันไป  
 ดังนั้น สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงไดดําเนินการติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยเริ่มดําเนินการในปการศึกษา 2560 โดยใหผูสําเร็จการศึกษาจาก
วิทยาลัยชุมชน 2 แหง คือวิทยาลัยชุมชนพิจิตรและอุทัยธานี บันทึกขอมูลในแบบฟอรมการติดตาม
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยชุมชน ท่ีสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนไดรวมกันจัดทําข้ึน โดยมีการจัดเก็บขอมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือเชื่อมโยงการศึกษาและ
การมีงานทํา (ระบบติดตามภาวะการมีงานทํา) เชื่อมโยงฐานขอมูลผูสําเร็จการศึกษาจากระบบวิทยาลัยชุมชน
อิเล็กทรอนิกส (e-Community College) ดานงานทะเบียนวัดผล และประเมินผลการศึกษา ทําให
วิทยาลัยชุมชนท้ังสองแหงสามารถจัดเก็บขอมูลลงในระบบและประมวลผลไดอยางมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน  
 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยชุมชน 
ปการศึกษา 2560 เก่ียวกับสถานภาพการประกอบอาชีพ การนําความรูและทักษะท่ีไดรับไปใชประโยชน
ในการประกอบอาชีพ การพัฒนางาน หรือการศึกษาตอ 
 

ขอบเขตการดําเนินงาน 
1. ขอบเขตของผูใหขอมูล 

กลุมประชากรท่ีใชในการศึกษา เปนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ประจําปการศึกษา 2560 ท่ีผานการอนุมัติจากสภาวิทยาลัยชุมชนในปการศึกษา 2560 
จํานวน 307 คน ดังแสดงในตารางท่ี 1  
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ตารางท่ี 1  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ท่ีผานการอนุมัติผูสําเร็จ
การศึกษาจากการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน ประจําปการศึกษา 2560 

 

วิทยาลัยชมุชน 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) 

ท่ีสภาวิทยาลัยชุมชนอนุมัติผูสําเร็จการศึกษา 
รวม ภาคเรียนท่ี 1/2560 ภาคเรียนท่ี 2/2560 ภาคฤดูรอน 

รวม 307 51 222 34 
1. พิจิตร 197 - 197 - 
2. อุทัยธานี 110 51 25 34 

 

2. ขอบเขตของเนื้อหา 
เปนการติดตามผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)          

ปการศึกษา 2560 โดยติดตามผล ในประเด็นเก่ียวกับ 
 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 ตอนท่ี 2 ขอมูลภาวะการมีงานทําและการศึกษาตอ ของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   
 ตอนท่ี 3 ขอมูลภายหลังสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
กรณีผูท่ีทํางานแลว 
 ตอนท่ี 4 ขอมูลภายหลังสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
กรณี ผูท่ียังไมไดทํางาน 
 ตอนท่ี 5 ขอมูลภายหลังสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
กรณี ผูท่ีตองการศึกษาตอ/หรือกําลังศึกษาตอ 
 ตอนท่ี 6 คุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน 
 ตอนท่ี 7 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ  

3. ขอบเขตระยะเวลาการเก็บรวบรวมขอมูล 
เปนการติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ประจําปการศึกษา 2560 
4. ขอบเขตพ้ืนท่ีการเก็บรวบรวมขอมูล 

วิทยาลัยชุมชน 2 จังหวัด ประกอบดวย วิทยาลัยชุมชนพิจิตร และวิทยาลัยชุมชน
อุทัยธานี  

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ไดขอมูลสารสนเทศเชิงคุณภาพดานการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชัน้สูง (ปวส.) ในภาพรวมของวิทยาลัยชุมชน 2 แหง ในปการศึกษา 2560 
2. ไดขอมูลเชิงคุณภาพดานผลผลิตของวิทยาลัยชุมชน เพ่ือใช เปนแนวทางในการ

ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน 
3. ผูบริหาร และหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถนําขอมูลสารสนเทศจากผลการติดตาม

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัยชุมชนไปใชประโยชนในการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การเปดสอนในสาขาวิชาตาง ๆ และสามารถนําขอมูลมา
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ใชในการวางแผนจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนใหมีประสิทธิภาพ มีคุณลักษณะตรงตามความตองการ
ของตลาดแรงงานและสังคม 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
ผูสําเร็จการศึกษา หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

จากวิทยาลัยชุมชนในปการศึกษา 2560 
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 

การศึกษาตอ หมายถึง กลุมผูสําเร็จการศึกษาท่ีศึกษาตอเพียงอยางเดียวโดยมิไดทํางาน  
และกลุมผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีงานทําและศึกษาตอควบคูกันไป 

งานเดิม หมายถึง กลุมผูสาํเร็จการศึกษาไดเขาทํางานในสายอาชีพนั้นๆ มาแลวระยะหนึ่ง
กอนท่ีเขามาศึกษาในวิทยาลัยชุมชน หรือกอนท่ีจะสําเร็จการศึกษา 

งานใหม หมายถึง กลุมผูสําเร็จการศึกษาไดเขาทํางานในสายอาชีพนั้นๆ ภายหลังจาก
สําเร็จการศึกษาใหม ๆ  

การนําความรูและทักษะไปใชประโยชน หมายถึง การขยายผลและนําความรูท่ีไดจาก
การศึกษามาใช เพ่ือใหเกิดประโยชนในการจัดการเรียนรู และเพ่ิมทักษะและความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน การวางแผน การแกปญหา การตัดสินใจ การวัดและการประเมิน ซ่ึงมีรูปแบบตาง ๆ ในการนํา
ความรูไปใชกับทองถ่ินท่ีอยูอาศัยของตน 
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บทที่ 2 
วิธีดําเนินการ 

 
 การดําเนินการติดตามผูสําเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัยชุมชน 
ประจําปการศึกษา 2560 มีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 

1. สถาบันวิทยาลัยชุมชนกําหนดปฏิทิน แนวปฏิบัติ การรายงานผลการดําเนินงานตามพันธกิจ
วิทยาลัยชุมชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 พรอมท้ังออกแบบแบบสอบถามสําหรับการเก็บรวบรวม
ขอมูลผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจําปการศึกษา 2560 และแจง
ใหวิทยาลัยชุมชนทราบและถือเปนแนวปฏิบัติ 
 2. วิทยาลัยชุมชนท่ีมีผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ท้ัง   
2 แหง มอบหมายคณะทํางานเก็บรวบรวมขอมูลผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) โดยใชแบบสอบถามท่ีกําหนด และบันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการเชื่อมโยงการศึกษาและ
การมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 30 กันยายน 2561 
 3. สถาบันวิทยาลัยชุมชนตรวจสอบความถูกตอง สมบูรณของขอมูลผลการติดตามผูสําเร็จ
การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในระบบสารสนเทศเพ่ือการเชื่อมโยงการศึกษา
และการมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชน ประมวล และวิเคราะหขอมูล 
 4. สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดทําสรุปและรายงานผลการติดตามผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัยชุมชน ในภาพรวมประจําปการศึกษา 2560 และ
เผยแพรใหแกบุคลากรท้ังในระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชน และวิทยาลัยชุมชนนําไปใชประโยชนในสวนท่ี
เก่ียวของตอไป 
 

ประชากรท่ีใหขอมูล 
การติดตามผูสําเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปการศึกษา 2560 

เปนการรวบรวมขอมูลจากผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปการศึกษา 
2560 จากวิทยาลัยชุมชน 2 แหง จํานวน 307 คน  
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
1. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  
 เปนแบบสอบถามการติดตามผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) ของวิทยาลัยชุมชน แบงขอคําถามออกเปน 5 สวน ประกอบดวย 
  ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) 
 ตอนท่ี 2 ขอมูลภาวะการมีงานทําและการศึกษาตอ ของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   
 ตอนท่ี 3 ขอมูลภายหลังสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
กรณีผูท่ีทํางานแลว 
 ตอนท่ี 4 ขอมูลภายหลังสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
กรณีผูท่ียังไมไดทํางาน 
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 ตอนท่ี 5 ขอมูลภายหลังสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
กรณี(ผูท่ีตองการศึกษาตอ/หรือกําลังศึกษาตอ) 
 ตอนท่ี 6 คุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน 
 ตอนท่ี 7 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ  
  

2. การเก็บรวบรวมขอมูล  
  วิทยาลัยชุมชนดําเนินการจัดเก็บขอมูลจากผูสําเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง (ปวส.) ในปการศึกษา 2560 รวมจํานวนท้ังสิ้น 242 คน  
 

การวิเคราะหขอมูล   
วิเคราะหขอมูลโดยใชการแจกแจงความถ่ี และสถิติพ้ืนฐาน คือ คารอยละ และคาเฉลี่ย )X(  

นําเสนอขอมูลดวยตารางและกราฟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจําปการศึกษา 2560       6 

 

บทที่ 3 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การติดตามผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ครั้งนี้
เปนการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงสํารวจจากผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ประจําปการศึกษา 2560 จากวิทยาลัยชุมชน จํานวน 2 แหง ไดแก วิทยาลัยชุมชนพิจิตร และ
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี โดยแบงการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 7 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 ตอนท่ี 2 ขอมูลภาวะการมีงานทําและการศึกษาตอ ของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   
 ตอนท่ี 3 ขอมูลภายหลังสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
กรณีผูท่ีทํางานแลว 
 ตอนท่ี 4 ขอมูลภายหลังสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
กรณีผูท่ียังไมไดทํางาน 
 ตอนท่ี 5 ขอมูลภายหลังสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
กรณีผูท่ีตองการศึกษาตอ/หรือกําลังศึกษาตอ 
 ตอนท่ี 6 คุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน 
     ตอนท่ี 7 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูสําเร็จการศึกษา 
ตารางท่ี 2  จํานวนและรอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของ

วิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2560 จําแนกตามเพศ 
 

วิทยาลัย
ชุมชน 

จํานวนผูตอบ 
แบบสอบถาม

ท้ังหมด 

จํานวนผูตอบ 
แบบสอบถามขอนี้ 

เพศ  

ชาย หญิง 

รวม 307 307 177 130 

รอยละ (%) 100.00 57.65 42.35 
1.พิจิตร 197 197 120 77 
2.อุทัยธานี 110 110 57 53 

 

จากตารางท่ี 2 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จาก
วิทยาลัยชุมชนท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ จํานวน 307 คน คิดเปนรอยละ 100 ของผูตอบแบบสอบถาม
ท้ังหมด พบวา สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 177  คิดเปนรอยละ 57.65 และเพศหญิง จํานวน 130 คน 
คิดเปนรอยละ 42.35 
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แผนภูมิท่ี 1 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัยชมุชน
ปการศึกษา 2560 จําแนกตามเพศ 

 

  
 

ตารางท่ี 3  จํานวนและรอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของ
วิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2560 จําแนกตามอายุ 

 

วิทยาลัยชุมชน จํานวนผูตอบ 
แบบสอบถามท้ังหมด 

จํานวนผูตอบ 
แบบสอบถามขอนี้ 

อายุ
เฉล่ีย 

อายุ
สูงสุด 

อายุต่ําสุด 

รวม 307 307 23.16 43         20  
1.พิจิตร 197 197  21.06         27  20 
2.อุทัยธานี 110 110   25.25         43  20 

 

จากตารางท่ี 3 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จาก
วิทยาลัยชุมชนท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ จํานวน 307 คน คิดเปนรอยละ 100 ของผูตอบแบบสอบถาม
ท้ังหมด พบวา มีอายุเฉลี่ย 23 ป โดยมีอายุนอยท่ีสุดเทากับ 20 ป และอายุมากท่ีสุด 43 ป 
 

แผนภูมิท่ี 2 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัยชุมชน
ปการศึกษา 2560 จําแนกตามอายุ 
 

  
 
 

ชาย
57.65%

หญิง
42.35%

อายุเฉลี่ย
อายุสูงสุด

อายุต่ําสุด

23.16

43

20 

รอยละ(%) 

อายุ (ป) 



 

การติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจําปการศึกษา 2560       8 

 

ตารางท่ี 4 จํานวนและรอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของ
วิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2560 จําแนกตามสถานภาพสมรส 
 

วิทยาลัย
ชุมชน 

จํานวนผูตอบ 
แบบสอบถาม

ท้ังหมด 

จํานวนผูตอบ 
แบบสอบถามขอนี้ 

สถานภาพ
สมรส 

โสด สมรส 
รวม 307 307 307 0 

รอยละ (%) 100 100 0 
1.พิจิตร 197 197 197 0 
2.อุทัยธานี 110 110 110 0 

 

จากตารางท่ี 4 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จาก
วิทยาลัยชุมชนท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ จํานวน 307 คน คิดเปนรอยละ 100 ของผูตอบแบบสอบถาม
ท้ังหมด พบวา สวนใหญมีสถานภาพโสด จํานวน 307 คน คิดเปนรอยละ 100 
 

แผนภูมิท่ี 3 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัยชุมชน
ป การศึกษา 2560 จําแนกตามสถานภาพสมรส 

 

0.00
100.00

โสด สมรส

สถานภาพสมรส

100.00
0.00



การติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจําปการศึกษา 2560 9 

 

ตารางท่ี 5  จํานวนและรอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของ
วิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2560 จําแนกตามสาขาวิชา 
 

วิทยาลัย
ชุมชน 

  
  

จํานวนผูตอบ 
แบบสอบถาม

ท้ังหมด 

จํานวนผูตอบ 
แบบสอบถาม

ขอนี ้

สาขาวิชา 

การบัญช ี
คอมพิวเตอร

ธุรกิจ 
เทคนิค

เคร่ืองกล 
เคร่ืองกล ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส 

รวม 307 307 84 78 78 3 60 4 
รอยละ (%)      100.00  27.36         25.41         25.41        0.98  19.54          1.30  

1.พิจิตร 197 197 38 64 58 0 33 4 
2.อุทัยธานี 110 110 46 14 20 3 27 0 

 

จากตารางท่ี 5 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จาก
วิทยาลัยชุมชนท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ จํานวน 307 คน คิดเปนรอยละ 100 ของผูตอบแบบสอบถาม
ท้ังหมด พบวา สวนใหญจบการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี 
จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 27.36 รองลงมาไดแกสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจและสาขาวิชาเทคนิค
เครื่องกล จํานวน 78 คน เทากัน คิดเปนรอยละ 25.41 สาขาไฟฟา จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 19.54 
สาขาอิเล็กทรอนิกส จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.30 และสาขาเครื่องกล จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 
0.98 ตามลําดับ 
 

แผนภูมิท่ี 4 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัยชุมชน
ปการศึกษา 2560 จําแนกตามสาขาวิชา 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

27.36 

25.41 

25.41 

0.98 

19.54 

1.30 

การบัญชี

คอมพิวเตอรธุรกิจ

เทคนิคเครื่องกล

เครื่องกล

ไฟฟา

อิเล็กทรอนิกส รอยละ (%) 



 

การติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจําปการศึกษา 2560 10 

 

ตารางท่ี 6  จํานวนและรอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของ

วิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2560 จําแนกตามระดับคะแนนเฉลี่ยรวม (GPAX�) 
 

วิทยาลัยชุมชน 
จํานวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ท้ังหมด 

จํานวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี้ 
เฉล่ีย สูงสุด ต่ําสุด 

รวม 307 307 2.94 3.88 2.01 
1.พิจิตร 197 197 2.86 3.72 2.25 
2.อุทัยธานี 110 110 3.02 3.88 2.01 

 

จากตารางท่ี 6 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จาก
วิทยาลัยชุมชนท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ จํานวน 307 คน คิดเปนรอยละ 100 ของผูตอบแบบสอบถาม
ท้ังหมด พบวา ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีคาคะแนนผลการเรียน

เฉลี่ยรวม (GPAX�) เทากับ 2.94 โดยคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 3.88 และคาเฉลี่ยต่ําสุด เทากับ 2.01 
    

แผนภูมิท่ี 5 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัย

ชุมชนปการศึกษา 2560 จําแนกตามระดับคะแนนเฉลี่ยรวม (GPAX�) 
 

 
เฉลี่ย สูงสุด ต่ําสุด

2.94
3.88

2.01

ระดับคะแนน GPA 



การติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจําปการศึกษา 2560 11 

 

ตอนท่ี 2 ขอมูลภาวะการมีงานทําและการศึกษาตอ ของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
 

ตารางท่ี 7 แสดงสถิติการนําความรูไปพัฒนางานและศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 
2560 

 

วิทยาลัย 
ชุมชน 

  
  
  
  

จํานวนผูตอบ 
แบบสอบถาม

ท้ังหมด 
  
  
  
  

จํานวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอ
น้ี100.00% 

  
  

ผูสําเร็จการศึกษานําความรูท่ีไดไปพัฒนางาน หรือศึกษาตอ   

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
(1) + (2) + (3) + 
(4) + (5) + (6) 

(7) 

ไมมีงานทํากอน
การศึกษา มีงาน

ทําหลังจบ
การศึกษา  

ไมมีงานทํากอน
การศึกษา มีงาน

ทําหลังจบ
การศึกษาและ
กําลังศึกษาตอ 

มีงานทํากอนจบ
การศึกษา อยูใน
สายงานเดิมหลัง
จบการศึกษา 

มีงานทํากอนจบ
การศึกษาเปล่ียน
สายงานหลังจบ

การศึกษา 

มีงานทํากอนจบ
การศึกษา อยูใน
สายงานเดิมหลัง
จบการศึกษา 
เล่ือนระดับ 

ยังไมไดทํางาน และ
กําลังศึกษาตอ  

สรุปการนําความรู
ไปพัฒนางานฯ  

ยังไมเคยมีงานทํา  

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

  307 307 107 34.85 53 17.26 33 10.75 1 0.33 2 0.65 56 18.24 252 82.08 55 17.92 

1.พิจิตร 197 197 91 46.19 46 23.35 1 0.51 1 0.51 0 0.00 48 24.37 187 94.92 10 5.08 

2.อุทัยธานี 110 110 16 14.55 7 6.36 32 29.09 0 0.00 2 1.82 8 7.27 65 59.09 45 40.91 
 

จากตารางท่ี 7 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยชุมชนท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ จํานวน 307 คน คิดเปนรอยละ 
100.00 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สามารถการนําความรูไปพัฒนางานและศึกษาตอ            
ปการศึกษา 2560  รอยละ 82.08  

- โดยสามารถจําแนกไดวาผูท่ีไมมีงานทํากอนการศึกษา มีงานทําหลังจบการศึกษา จํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 34.85 ผูท่ีไมมีงานทํากอน
การศึกษา มีงานทําหลังจบการศึกษาและกําลังศึกษาตอ จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 17.26 ผูท่ีมีงานทํากอนจบการศึกษา อยูในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา 
จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 10.75 ผูท่ีมีงานทํากอนจบการศึกษาเปลี่ยนสายงานหลังจบการศึกษา จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.33 ผูท่ีมีงานทํากอนจบการศึกษา 
อยูในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา เลื่อนระดับ จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.65 และผูท่ียังไมไดทํางานและกําลังศึกษาตอ จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 18.24 



 

การติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจําปการศึกษา 2560 12 

 

แผนภูมิท่ี 6 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัยชุมชน 
ปการศึกษา 2560 จําแนกตามการนําความรูไปพัฒนางานและศึกษาตอ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

ไมมีงาน
ทํากอน

การศึกษา 
มีงานทํา
หลังจบ

การศึกษา 

ไมมีงาน
ทํากอน

การศึกษา 
มีงานทํา
หลังจบ

การศึกษา
และกําลัง
ศึกษาตอ

มีงานทํา
กอนจบ

การศึกษา 
อยูในสาย
งานเดิม
หลังจบ

การศึกษา

มีงานทํา
กอนจบ

การศึกษา
เปลี่ยน
สายงาน
หลังจบ

การศึกษา

มีงานทํา
กอนจบ

การศึกษา 
อยูในสาย
งานเดิม
หลังจบ

การศึกษา 
เลื่อน
ระดับ

ยังไมได
ทํางาน 

และกําลัง
ศึกษาตอ 

ยังไมเคย
มีงานทํา 

สถานภาพการทํางานปจจุบัน 34.85 17.26 10.75 0.33 0.65 18.24 17.92

รอยละ (%) 



 

การติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจําปการศึกษา 2560 13 

 

ตอนท่ี 3 ขอมูลภายหลังสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) กรณีผูท่ีทํางานแลว 
จํานวน 196 คน (จากตารางท่ี 7 กรณีผูท่ีไมมีงานทํากอนการศึกษา มีงานทําหลังจบการศึกษา (1) รวม
กับ ผูท่ีไมมีงานทํากอนการศึกษา มีงานทําหลังจบการศึกษาและกําลังศึกษาตอ (2) รวมกับ ผูท่ีมีงาน
ทํากอนจบการศึกษา อยูในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา (3) รวมกับ ผูท่ีมีงานทํากอนจบการศึกษา
เปลี่ยนสายงานหลังจบการศึกษา (4) และรวมกับผูท่ีมีงานทํากอนจบการศึกษา อยูในสายงานเดิมหลัง
จบการศึกษา เลื่อนระดับ (5)) 

 

ตารางท่ี 8 จํานวนและรอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัย
ชุมชน ปการศึกษา 2560 จําแนกตามประเภทงานท่ีทํา  

 

วิทยาลัย
ชุมชน 

จํานวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

จํานวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

ประเภทงานท่ีทํา 

ขาราชการ/
เจาหนาท่ี

หนวยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ พนักงาน
บริษัท/องคกร
ธุรกิจเอกชน 

ดําเนินธุรกิจ
อิสระ/
เจาของ
กิจการ 

อ่ืนๆ 

รวม 196 118 20 21 55 18 4 
รอยละ (%) 60.20  16.95 17.80 46.61 15.25 3.39 
1.พิจิตร 139 93 12 21 44 16 0 
2.อุทัยธานี 57 25 8 0 11 2 4 

 

จากตารางท่ี 8 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยชุมชน
ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 60.20 ของผูตอบแบบสอบถามท่ีทํางานแลว 
จํานวน 196 คน พบวา สวนใหญประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/องคกรธุรกิจเอกชน จํานวน 55 คน คิดเปน
รอยละ 46.61 รองลงมาคือรัฐวิสาหกิจ จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 17.80 ขาราชการ/เจาหนาท่ีหนวยงาน
ของรัฐ จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 16.95 ดําเนินธุรกิจอิสระ/เจาของ จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 
15.25 และอ่ืนๆ 4 คน คิดเปนรอยละ 3.39 ตามลําดับ 
 

แผนภูมิท่ี 7 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัยชุมชน
ปการศึกษา 2560 จําแนกตามประเภทงานท่ีทํา 
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ขาราชการ/เจาหนาท่ีหนวยงานของรัฐ

รัฐวิสาหกิจ
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ดําเนินธุรกิจอิสระ/เจาของกิจการ

อ่ืนๆ รอยละ (%) 



 

การติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจําปการศึกษา 2560 14 

 

ตารางท่ี 9 จํานวนและรอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของ
วิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2560 จําแนกตามความสามารถพิเศษ 
 

วิทยาลัย
ชุมชน 

จํานวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 
(ผูมีงานทําแลว 

หรือเปลี่ยน 
งานใหม) 

จํานวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

ความสามารถพิเศษ 

ภาษา 
ตางประเทศ 

การใช
คอมพิวเตอร 

กิจกรรม
สันทนาการ 

ศิลปะ กีฬา 
นาฎศิลป/

ดนตรี 
ขับรอง 

รวม 196 157 16 50 19 10 41 21 
รอยละ (%)        80.10  10.19 31.85 12.10 6.37 26.11 13.38 

2.พิจิตร 139 136 2 46 17 10 41 20 
8.อุทัยธานี 57 21 14 4 2 0 0 1 

 
จากตารางท่ี 9 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยชุมชน

ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ จํานวน 157 คน คิดเปนรอยละ 80.10 ของผูตอบแบบสอบถามท่ีทํางานแลว 
จํานวน 196 คน พบวา สวนใหญมีความสามารถพิเศษในดานการใชคอมพิวเตอรมากท่ีสุด จํานวน 50 คน คิด
เปนรอยละ 31.85 รองลงมาไดแก ดานกีฬา จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 26.11 นาฎศิลป/ดนตรีขับรอง 
จํานวน 21 คน คิดเปน รอยละ 13.38 กิจกรรมสันทนาการ จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 12.10 และ
ภาษาตางประเทศ จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 10.19 และนอยท่ีสุดคือดานศิลปะ จํานวน 10 คน คิดเปน
รอยละ 6.37 ตามลําดับ 
 
แผนภูมิท่ี 8 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัยชุมชน 

ปการศึกษา 2560 จําแนกตามความสามารถพิเศษ 
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การติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจําปการศึกษา 2560 15 

 

ตารางท่ี 10 จํานวนและรอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของ
วิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2560 จําแนกตามตําแหนงงานท่ีทํา 

 

วิทยาลัย
ชุมชน 

จํานวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 
(ผูมีงานทําแลว 
หรือเปลี่ยนงาน

ใหม) 

จํานวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี้ (ผูมีงานทํา
แลว หรือเปลี่ยน

งานใหม) 

ชื่อตําแหนงงานท่ีทํา 

เจาหนาท่ี
พนักงาน
คุมเคร่ือง

บรรจ ุ

ชางไฟฟา 
เจาหนาท่ี

บัญช ี
พนักงาน
ในรานคา 

เจาหนาท่ี
เก็บ

รายได 
ทําไร 

พนักงาน
บริษัท 

รวม 196 15 1 1 6 1 1 1 4 
รอยละ (%)         7.65  6.67 6.67 40.00 6.67 6.67 6.67 26.67 
2.พิจิตร 139 0 0 0 0 0 0 0 0 
8.อุทัยธานี 57 15 1 1 6 1 1 1 4 

 
จากตารางท่ี 10 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยชุมชน

ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 7.65 ของผูตอบแบบสอบถามท่ีทํางานแลว จํานวน 
196 คน พบวา ตําแหนงงานท่ีทําสวนใหญคือเจาหนาท่ีบัญชี จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 40.0 รองลงมาเปน
พนักงานบริษัท จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 26.67 และเจาหนาท่ีพนักงานคุมเครื่องบรรจุ ชางไฟฟา 
พนักงานในรานคา เจาหนาท่ีเก็บรายได ทําไร จํานวน 1 คนเทากัน คิดเปนรอยละ 6.67 
 
แผนภูมิท่ี 9 รอยละของผูสาํเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัย

ชุมชนปการศึกษา 2560 จําแนกตาม ตําแหนงงานท่ีทํา 
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การติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจําปการศึกษา 2560 16 

 

ตารางท่ี 11 จํานวนและรอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของ
วิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2560 จําแนกตามความพึงพอใจตองานท่ีทํา 

 
วิทยาลัยชุมชน จํานวนผูตอบ 

แบบสอบถาม 
(เฉพาะท่ีทํางานแลว) 

จํานวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

พอใจ ไมพอใจ เพราะ 

ไมไดใชความรู
ท่ีเรียนมา 

คาตอบแทน
ตํ่า 

ขาดความ
มั่นคง 

รวม 196 94 68 2 12 12 
รอยละ (%)         47.96  72.34 2.13 12.77 12.77 
1.พิจิตร 139 51 39 2 7 3 
2.อุทัยธานี 57 43 29 0 5 9 

 
จากตารางท่ี 11 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยชุมชน

ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 47.69 ของผูตอบแบบสอบถามท่ีทํางานแลว จํานวน 
196 คน พบวา สวนใหญพอใจในงานท่ีทําจํานวน  68 คน คิดเปนรอยละ 72.34 และไมพอใจท้ังหมด จํานวน  
26 คน คิดเปนรอยละ 27.66  โดยผูท่ีไมพอใจสวนใหญใหเหตุผลวางานท่ีทํานั้นคาตอบแทนต่ําและขาดความ
ม่ันคง จํานวน 12 คน เทากัน คิดเปนรอยละ 12.77 เทากัน รองลงมาไดแก ไมไดใชความรูท่ีเรียนมา จํานวน 
2 คน คิดเปนรอยละ 2.13 

  
แผนภูมิท่ี 10 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัยชุมชน

ปการศึกษา 2560 จําแนกตาม ความพึงพอใจตองานท่ีทํา 
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การติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจําปการศึกษา 2560 17 

 

ตารางท่ี 12 จํานวนและรอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของ
วิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2560 จําแนกตามระยะเวลาท่ีไดงานทํา 

 

วิทยาลัย
ชุมชน 

จํานวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

(ผูมีงานทําแลว หรือ
เปลี่ยนงานใหม) 

จํานวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

ระยะเวลาไดงานใหม 

ไดทันที หรือ
กอนจบ 

1 - 2 
เดือน 

3 - 6 
เดือน 

รวม 196 96 7 51 38 
รอยละ (%)           48.98  7.29 53.13 39.58 

1.พิจิตร 139 51 3 31 17 
2.อุทัยธานี 57 45 4 20 21 

 
จากตารางท่ี 12 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยชุมชน

ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 48.98 ของผูตอบแบบสอบถามท่ีทํางานแลว จํานวน
196 คน พบวา สวนใหญไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษาแลว 1 - 2 เดือน จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 53.13 
รองลงมาคือไดงานทําหลังจากสําเร็จการศึกษาแลว 3 – 6 เดือน จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 39.58 และได
งานทําทันทีหรือกอนสําเร็จการศึกษา จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 7.29 ตามลําดับ   
  
แผนภูมิท่ี 11  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัยชุมชน

ปการศึกษา 2560 จําแนกตามระยะเวลาท่ีไดงานทํา 
 

 
 
 
  
 

 

ไดทันที หรือกอนจบ 1 - 2 เดือน 3 - 6 เดือน
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การติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจําปการศึกษา 2560 18 

 

ตารางท่ี 13 จํานวนและรอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของ
วิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2560 จําแนกตามลักษณะงานท่ีทําตรงกับสาขาท่ีสําเร็จการศึกษา  
 
วิทยาลัยชุมชน จํานวนผูตอบ 

แบบสอบถาม 
(ผูมีงานทําแลว หรือ

เปลี่ยนงานใหม) 

จํานวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

งานท่ีตรงสาขา 

ตรง ไมตรง 

รวม 196 92 48 44 
รอยละ (%)          46.94  52.17 47.83 

1.พิจิตร 139 48 23 25 
2.อุทัยธานี 57 44 25 19 

 
จากตารางท่ี 13 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยชุมชน

ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 46.94 ของผูตอบแบบสอบถามท่ีทํางานแลว จํานวน 
196 คน พบวา สวนใหญทํางานตรงกับสาขาท่ีสําเร็จการศึกษา จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 52.17 และไม
ตรงสาขา จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 47.83   
 
แผนภูมิท่ี 12  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัยชุมชน

ปการศึกษา 2560 จําแนกตามลักษณะงานท่ีทําตรงกับสาขาท่ีสําเร็จการศึกษา 
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การติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจําปการศึกษา 2560 19 

 

ตารางท่ี 14 จํานวนและรอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของ
วิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2560 จําแนกตามการนําความรูท่ีเรียนมาประยุกตใชกับการทํางาน 

 

วิทยาลัย
ชุมชน 

จํานวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

(ผูมีงานทําแลว หรือ
เปลี่ยนงานใหม) 

จํานวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

นําความรูท่ีเรียนมาประยุกตใช 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย 

รวม 196 93 3 38 23 29 
รอยละ (%)             47.45  3.23 40.86 24.73 31.18 

1.พิจิตร 139 49 0 19 17 13 
2.อุทัยธานี 57 44 3 19 6 16 

 
จากตารางท่ี 14 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยชุมชน

ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ จํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 47.45 ของผูตอบแบบสอบถามท่ีทํางานแลว จํานวน 
196 คน พบวา สวนใหญนําความรูท่ีเรียนมาประยุกตใชในระดับมาก จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 40.86 
รองลงมาคือระดับนอย จํานวน 29 คน คิดเปน รอยละ 31.18 ระดับปานกลาง จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 
24.73 และระดับมากท่ีสุด จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 3.23 ตามลําดับ   
 
แผนภูมิท่ี 13 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัยชุมชน

ปการศึกษา 2560 จําแนกตามการนําความรูท่ีเรียนมาประยุกตใชกับการทํางาน 
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การติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจําปการศึกษา 2560 20 

 

ตอนท่ี 4 ขอมูลภายหลังสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) กรณีผูท่ียังไมได
ทํางาน จํานวน 111 คน (จากตารางท่ี 17 ผูท่ียังไมไดทํางาน และกําลังศึกษาตอ (5)  รวมกับ ผูท่ียังไมเคยมี
งานทํา (7)) 
 
ตารางท่ี 15 จํานวนและรอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของ

วิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2560 จําแนกตามสาเหตุท่ียังไมไดทํางาน 
 
วิทยาลัย
ชุมชน 

จํานวนผูตอบ 
    แบบสอบถาม      

(ผูท่ียังไมไดทํางาน) 

จํานวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

สาเหตุท่ียังไมไดทํางาน 
ยังไมประสงค

ทํางาน 
รอฟงคําตอบ
จากหนวยงาน 

หางาน
ทําไมได 

ติดเกณฑ
ทหาร 

รวม 111 43 29 7 4 3 
รอยละ (%)             38.74  67.44 16.28 9.30 6.98 

1.พิจิตร 58 8 7 1 0 0 
2.อุทัยธานี 53 35 22 6 4 3 

 
จากตารางท่ี 15 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยชุมชน

ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 38.74 ของผูตอบแบบสอบถามท่ียังไมไดทํางาน 
จํานวน 111 คน พบวา สวนใหญมีสาเหตุมาจากยังไมประสงคทํางาน จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 67.44 
สวนรอฟงคําตอบจากหนวยงาน มีจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 16.28 หางานทําไมได จํานวน 4 คน คิดเปน
รอยละ 9.30 และติดเกณฑทหาร จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 6.98 ตามลําดับ 
 
แผนภูมิท่ี 14 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัยชุมชน

ปการศึกษา 2560 จําแนกตามสาเหตุท่ียังไมไดทํางาน 
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การติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจําปการศึกษา 2560 21 

 

ตารางท่ี 16 จํานวนและรอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของ
วิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2560 จําแนกตามปญหาในการหางานทําหลังสําเร็จการศึกษา 
 

วิทยาลัย
ชุมชน 

จํานวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 
(ผูท่ียังไมได

ทํางาน) 

จํานวน
ผูตอบ 

แบบสอบ
ถาม 
ขอนี ้

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

ไมมี
ปญหา 

ไมทราบ
แหลง
งาน 

หางาน
ท่ีถูกใจ
ไมได 

ตองสอบจึง
ไมอยาก
สมัคร 

ขาดคน
สนับสนุน 

ขาดคน
หรือเงิน

คํ้าประกัน 

สอบเขา
ทํางาน
ไมได 

รวม 111 55 35 4 11 2 1 1 1 
รอยละ (%)     49.55  63.64 7.27 20.00 3.64 1.82 1.82 1.82 

1.พิจิตร 58 9 8 0 0 0 0 0 1 
2.อุทัยธานี 53 46 27 4 11 2 1 1 0 

 
จากตารางท่ี 16 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยชุมชน

ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 49.55 ของผูตอบแบบสอบถามท่ียังไมไดทํางาน 
จํานวน 111 คน พบวาสวนใหญไมมีปญหาในการหางานทํา จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 63.64 รองลงมา
คือ หางานท่ีถูกใจไมได จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 20 ไมทราบแหลงงาน 4 คน คิดเปนรอยละ 7.27 ตอง
สอบจึงไมอยากสมัคร จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 3.64 และขาดคนสนับสนุน ขาดคนหรือเงินคํ้าประกัน 
สอบเขาทํางานไมได จํานวน 1 คนเทากัน คิดเปนรอยละ 1.82 ตามลําดับ  
 
แผนภูมิท่ี 15 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  .ของวิทยาลัยชุมชน

ปการศึกษา 2560 จําแนกตามปญหาในการหางานทําหลังสําเร็จการศึกษา 
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การติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจําปการศึกษา 2560 22 

 

ตอนท่ี 5 ขอมูลภายหลังสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) กรณีผูท่ีตองการ
ศึกษาตอ/หรือกําลังศึกษาตอ จํานวน 104 คน  

 
ตารางท่ี 17 จํานวนและรอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของ

วิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2560 จําแนกตามความท่ีตองการศึกษาตอ 
 
วิทยาลัยชุมชน จํานวนผูตอบ 

แบบสอบถาม  
จํานวนผูตอบ 

แบบสอบถามขอนี ้
ความตองการท่ีจะศึกษาตอ 
ไมตองการ ตองการ 

รวม 307 106 2 104 
รอยละ (%)             34.53  1.89 98.11 

1.พิจิตร 197 91 0 91 
2.อุทัยธานี 110 15 2 13 

 
จากตารางท่ี 17 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยชุมชน

ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ จํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 34.53 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด จํานวน 
307 คน พบวา สวนใหญตองการศึกษาตอ จํานวน 104  คิดเปนรอยละ 98.11 สวนไมตองการมีจํานวน 2 คน 
คิดเปนรอยละ 1.89 

 
แผนภูมิท่ี 16 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัยชุมชน

ปการศึกษา 2560 จําแนกตามความท่ีตองการศึกษาตอ 
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การติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจําปการศึกษา 2560 23 

 

ตารางท่ี 18 จํานวนและรอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของ
วิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2560 จําแนกตามระดับการศึกษาท่ีตองการศึกษาตอ 
 

วิทยาลัยชุมชน 

จํานวนผูตอบ 
แบบสอบถาม (ผูท่ี
ตองการศึกษาตอ/
หรือกําลังศึกษาตอ) 

จํานวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

ตองการเรียนระดับใด 

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชัน้สูง 

อนุปริญญา ปริญญาตรี 

รวม 104 103 3 31 69 
รอยละ (%) 99.04  2.91 30.10 66.99 

1.พิจิตร 91 90 1 31 58 
2.อุทัยธานี 13 13 2 0 11 

 
จากตารางท่ี 18 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยชุมชน

ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 99.04 ของผูตอบแบบสอบถามท่ีตองการศึกษาตอ/
หรือกําลังศึกษาตอ จํานวน 104 คน พบวา สวนใหญตองการศึกษาตอระดับปริญญาตรี จํานวน 69  คิดเปน
รอยละ 66.99 รองลงมาไดแกอนุปริญญา จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 30.10 และประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 2.91 ตามลําดับ 

 
แผนภูมิท่ี 17 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัยชุมชน

ปการศึกษา 2560 จําแนกตามระดับการศึกษาท่ีตองการศึกษาตอ 
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การติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจําปการศึกษา 2560 24 

 

ตารางท่ี 19 จํานวนและรอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของ
วิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2560 จําแนกตามสาขาท่ีตองการศึกษาตอ 

 

วิทยาลัย
ชุมชน 

จํานวนผูตอบ 
แบบสอบถาม (ผูท่ีตองการ

ศึกษาตอ/หรือกําลังศึกษาตอ) 

จํานวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

สาขาท่ีศึกษาตอ 

สาขาเดิม สาขาใหม 

รวม 104 74 37 37 
รอยละ (%)          71.15  50.00 50.00 

1.พิจิตร 91 61 24 37 
2.อุทัยธานี 13 13 13 0 

 

จากตารางท่ี 18 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  จากวิทยาลัยชุมชน
ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 71.15 ของผูตอบแบบสอบถามท่ีศึกษาตอ จํานวน 
104 คน พบวา สวนใหญตองการเรียนตอในสาขาเดิมและสาขาใหมจํานวนเทากัน คือ 37 คน คิดเปนรอยละ 
50 เทากัน 
 

แผนภูมิท่ี 18 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัยชุมชน
ปการศึกษา 2560 จาํแนกตามสาขาท่ีตองการศึกษาตอ 

  

  
 

ตารางท่ี 20 จํานวนและรอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ของ
วิทยาลัยชุมชน  ปการศึกษา 2560 จําแนกตามประเภทของสาขาวิชาเดิมท่ีตองการศึกษาตอ/
กําลังศึกษาตอ 

 

วิทยาลัยชุมชน 

จํานวนผูตอบ 
แบบสอบถาม (ผูท่ี

ตองการศึกษาตอ/หรือ
กําลังศึกษาตอ สาขาเดิม) 

จํานวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

สาขาท่ีตองการศึกษาตอ/กําลังศึกษาตอ สาขาเดิม 

ไฟฟา การบัญช ี
คอมพิวเตอร

ธุรกิจ 
เคร่ืองกล 

รวม 37 26 8 12 2 4 
รอยละ (%)       70.27 30.77 46.15 7.69 15.38 

1.พิจิตร 24 13 4 6 1 2 
2.อุทัยธานี 13 13 4 6 1 2 

จากตารางท่ี 20 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  จากวิทยาลัยชุมชน
ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 70.27 ของผูตอบแบบสอบถามท่ีตองการศึกษาตอ/

สาขาเดิม
50%

สาขาใหม
50%

รอยละ (%) 



 

การติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจําปการศึกษา 2560 25 

 

หรือกําลังศึกษาตอ สาขาเดิม จํานวน 37 คน พบวา สวนใหญตองการศึกษาตอในสาขาการบัญชี จํานวน 12 
คน คิดเปนรอยละ 46.15 รองลงมาคือสาขาไฟฟา จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 30.77 สาขาเครื่องกล 
จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 15.38 และสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 7.69 
ตามลําดับ 
 

แผนภูมิท่ี 19 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ของวิทยาลัยชุมชน
ปการศึกษา 2560  จําแนกตามประเภทของสาขาวิชาเดิมท่ีตองการศึกษาตอ/กําลังศึกษาตอ 

 

   
ตารางท่ี 21 จํานวนและรอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ของ

วิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2560 จําแนกตามประเภทของสถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัยท่ี
กําลังศึกษาตอ หรือตองการศึกษาตอ 

 
วิทยาลัย
ชุมชน 

จํานวนผูตอบ 
แบบสอบถาม (ผูท่ี
ตองการศึกษาตอ/
หรือกําลังศึกษาตอ) 

จํานวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี้ 

สถาบันการศึกษา/
มหาวิทยาลัยท่ีกําลังศึกษาตอ 

รัฐบาล เอกชน 

รวม 104 100 64 36 
รอยละ (%) 96.15 64 36 

1.พิจิตร 91 87 51 36 
2.อุทัยธานี 13 13 13 0 

จากตารางท่ี 21 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  จากวิทยาลัยชุมชน
ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ จํานวน  100 คน คิดเปนรอยละ 96.15 ของผูตอบแบบสอบถามท่ีศึกษาตอ จํานวน 

ไฟฟา 30.77%

การบัญชี 46.15%

คอมพิวเตอรธุรกิจ
7.69%

เคร่ืองกล 15.38%
รอยละ (%) 



 

การติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจําปการศึกษา 2560 26 

 

104 พบวา สวนใหญตองการศึกษาตอในสถาบันของรัฐบาล จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 64  รองลงมาคือ
สถาบันเอกชน จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 36 ตามลําดับ   
 

แผนภูมิท่ี 20 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ของวิทยาลัยชุมชน
ปการศึกษา 2560 จําแนกตามประเภทของสถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัยท่ีกําลังศึกษาตอ 
หรือตองการศึกษาตอ 

 

   

ตารางท่ี 22 จํานวนและรอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ของ
วิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2560 จําแนกตามเหตุผลท่ีทําใหตัดสินใจศึกษาตอ  (ตอบไดมากกวา 
1 ขอ) 

 
 

วิทยาลัยชุมชน จํานวนผูตอบ 
แบบสอบถาม (ผูท่ี

ตองการศึกษาตอ/หรือ
กําลังศึกษาตอ) 

จํานวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 
ขอนี้ (ตอบได

มากกวา 1 ขอ) 

เหตุผลท่ีทําใหทานตัดสินใจศึกษาตอ 

 ความตองการ
บิดามารดา 

งานท่ีตองการตอง
ใชวุฒิสูงกวา
ปริญญาตรี 

ไดรับทุนศึกษาตอ 

รวม 104 100 64 67 7 
รอยละ (%) 96.15 64.00 67.00 7.00 

1.พิจิตร 91 87 52 65 7 
2.อุทัยธานี 13 13 12 2 0 

 

จากตารางท่ี 21 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  จากวิทยาลัยชุมชน
ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 96.15 ของผูตอบแบบสอบถามท่ีตองการศึกษาตอ/
หรือกําลังศึกษาตอ จํานวน 104 คน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  พบวา สวนใหญตอบวางานท่ีตองการตองใชวุฒิ
สูงกวาปริญญาตรี 67 คน คิดเปนรอยละ 67 รองลงมาเปนความตองการของบิดามารดา จํานวน 64 คน คิด
เปนรอยละ 64 และไดรับทุนศึกษาตอ จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 7 ตามลําดับ   
 
 

รัฐบาล

เอกชน

64.00

36.00
รัฐบาล

เอกชน

รอยละ (%) 



 

การติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจําปการศึกษา 2560 27 

 

แผนภูมิท่ี 21 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ของวิทยาลัยชุมชน
ปการศึกษา 2560 จําแนกตามเหตุผลท่ีทําใหตัดสินใจศึกษาตอ  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  

 
 

ตอนท่ี 6 คุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน  
 

ตารางท่ี 23 จํานวนและรอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของ
วิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2560 เปรียบเทียบรายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูสําเร็จการศึกษากอน
สําเร็จการศึกษา กับหลังจากสําเร็จการศึกษาแลว 
 

วิทยาลัยชุมชน 
จํานวนผูตอบ 

แบบสอบถาม (เฉพาะ
ผูท่ีมีงานทําแลว) 

จํานวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

เปรียบเทียบรายไดเฉลี่ย / 
เดือน อัตราการเพ่ิม

ของรายได 
(%) 

กอนสําเร็จ
การศึกษา 

หลังจาก
สําเร็จ

การศึกษา 
รวม 196 25 

9,316 10,491 12.61 
รอยละ (%)           12.76  

1.พิจิตร 139 - - - - 
2.อุทัยธานี 57             25  9,316 10,491            12.61 

 

จากตารางท่ี 23 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยชุมชน
ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 12.76 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด จํานวน 196 คน 
พบวา ผูสําเร็จการศึกษามีอัตราของรายไดเฉลี่ยตอเดือนเพ่ิมข้ึน วิทยาลัยชุมชนพิจิตรไมตอบแบบสอบถามขอนี ้
โดยผูสําเร็จการศึกษามีรายไดกอนสําเร็จการศึกษาในภาพรวมโดยเฉลี่ย 9,316 บาท และหลังจากสําเร็จ
การศึกษาแลวมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,491 บาท รวมเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนประมาณรอยละ 12.61 

 
 
 
 
 

ความตองการบิดา
มารดา

งานท่ีตองการตองใชวุฒิ
สูงกวาปริญญาตรี

ไดรับทุนศึกษาตอ

เหตุผลท่ีทําใหทานตัดสินใจศึกษาตอ 64.00 67.00 7.00

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00 

รอยละ (%) 



 

การติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจําปการศึกษา 2560 28 

 

แผนภูมิท่ี 22 เปรียบเทียบรายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ของวิทยาลัยชุมชนปการศึกษา 2560 กอนสําเร็จการศึกษา และหลังจากสําเร็จ
การศึกษา 

 

  
 
ตารางท่ี 24 จํานวนและรอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของ

วิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2560 จําแนกตามงานท่ีทําเปนงานเดิมหรืองานใหม 
 

วิทยาลัย
ชุมชน 

จํานวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

(ท่ีไดงานทําแลว) 

จํานวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

งานท่ีทําเปนงานเดิมหรืองานใหม 

งานเดิม งานใหม 

รวม 196 80 55 25 
รอยละ (%) 40.82 68.75 31.25 

1.พิจิตร 139 17 10 7 
2.อุทัยธานี 57 63 45 18 

 

จากตารางท่ี 24 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยชุมชน
ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 40.82 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด จํานวน 196 คน 
พบวา สวนใหญเปนงานเดิม จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 68.75 และเปนงานใหม จํานวน 55 คน คิดเปน
รอยละ 31.25 

  

แผนภูมิท่ี 23 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ของวิทยาลัยชุมชน
ปการศึกษา 2560 จําแนกตามงานท่ีทําเปนงานเดิมหรืองานใหม 

 

 

9,316

10,491

8,500

9,000

9,500

10,000

10,500

11,000

กอนสําเร็จการศึกษา หลังจากสําเร็จการศึกษา

งานเดิม 68.75%

งานใหม 31.25%

รอยละ (%)

รายไดเฉลี่ยตอเดือน (บาท) 



 

การติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจําปการศึกษา 2560 29 

 

ตารางท่ี 25 จํานวนและรอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของ
วิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2560 ท่ีไดทํางานแลว จํานวน 196 คน จําแนกตามความกาวหนา
ของงาน 

 

วิทยาลัยชุมชน จํานวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

(ท่ีไดงานทําแลว) 

จํานวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

ความกาวหนา 

กาวหนา ไมกาวหนา 

รวม 196 28 28 0 
รอยละ (%)          14.29  100.00 0.00 

1.พิจิตร 139 3 3 0 
2.อุทัยธานี 57 25 25 0 

 

จากตารางท่ี 24 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยชุมชน
ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 14.29 ของผูตอบแบบสอบถามท่ีไดงานทําแลว 
จํานวน 196 คน พบวา สวนใหญมีความกาวหนาในอาชีพ จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 100 
 

แผนภูมิท่ี 24 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ของวิทยาลัย
ชุมชนปการศึกษา 2560 จําแนกตามความกาวหนาของงาน 

 

 
 

ตารางท่ี 26 จํานวนและรอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ของ
วิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2560 จําแนกตามระยะเวลาการยายถ่ินฐานไปทํางาน และการยังคง
อยูในชุมชน 

 

วิทยาลัย
ชุมชน 

จํานวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

จํานวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

อยูท่ีเดิมหลังจากสําเร็จการศึกษา 
ตํ่ากวา 1 
ป แลว
ตองยาย 

1 – 2 ป 
แลวตอง

ยาย 

2 ปขึ้นไป 
แลวตอง

ยาย 
ไมยาย 

รวม 307 79 23 1 12 43 
รอยละ (%) 25.73 29.11 1.27 15.19 54.43 

1.พิจิตร 197 55 0 1 12 42 
2.อุทัยธานี 110 24 23 0 0 1 

กาวหนา
100%

ไมกาวหนา
0%

รอยละ (%)



 

การติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจําปการศึกษา 2560 30 

 

จากตารางท่ี 26 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยชุมชน
ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 25.73 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด จํานวน 307 คน 
พบวา สวนใหญไมยาย จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 54.43 รองลงมาคือ ต่ํากวา 1 ปแลวตองยาย จํานวน 
23 คน คิดเปนรอยละ 29.11 ระยะเวลา 2 ปข้ึนไปแลวตองยาย จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 15.17 และ  
1-2 ปแลวตองยาย จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.27 ตามลําดับ   
 

แผนภูมิท่ี 25 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ของวิทยาลัยชุมชน
ปการศึกษา 2560 จําแนกตามระยะเวลาการยายถ่ินฐานไปทํางาน และการยังคงอยูในชุมชน 

 

 
 

ตารางท่ี 27 จํานวนและรอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของ
วิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2560 จําแนกตามความภาคภูมิใจภายหลังจากสําเร็จการศึกษาจาก
วิทยาลัยชุมชน  

 

วิทยาลัย
ชุมชน 

จํานวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ท้ังหมด  

จํานวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 
ขอนี้ (ตอบได

มากกวา 1 ขอ) 

ความภาคภูมิใจ 

มีเพ่ือนและสังคม
ท่ีกวางขึ้น 

สรางชื่อเสียงใหกับ
วิทยาลัย หรือชุมชน 

มีสวนรวม/ทํา
ประโยชนใหชุมชน 

ไดรับการยกยอง 
หรือไดรับรางวัลจาก

การทําประโยชน
โอกาสตางๆ 

รวม 307 244 110 3 92 39 
รอยละ (%)              79.48  45.08 1.23 37.70 15.98 

1.พิจิตร 197 219 87 3 90 39 
2.อุทัยธานี 110 25 23 0 2 0 

 
จากตารางท่ี 27 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยชุมชน

ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ จํานวน 244 คน คิดเปนรอยละ 79.48 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด จํานวน 
307 คน พบวา สวนใหญมีความภาคภูมิใจในดานการมีเพ่ือนและสังคมท่ีกวางข้ึน จํานวน 110 คน คิดเปน
รอยละ 45.08 รองลงมาคือการมีสวนรวม/ทําประโยชนใหชุมชน จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 37.70 ไดรับ
การยกยอง หรือไดรับรางวัลจากการทําประโยชนโอกาสตางๆ จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 15.98 และสราง
ชื่อเสียงใหกับวิทยาลัยหรือชุมชน จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.23 ตามลําดับ 
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การติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจําปการศึกษา 2560 31 

 

แผนภูมิท่ี 26 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ของวิทยาลัยชุมชน
ปการศึกษา 2560 จําแนกตามภาคภูมิใจภายหลังจากสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน (ตอบ
ไดมากกวา 1 ขอ) 

 

 
 

ตารางท่ี 28 จํานวนและรอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของ
วิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2560 จําแนกตามคุณภาพชีวิตภายหลังจากสําเร็จการศึกษาจาก
วิทยาลัยชุมชน  

 

วิทยาลัยชุมชน 
จํานวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

จํานวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี้ 

คุณภาพชีวิต 

ไดงานทํา/
มีตําแหนง
งานท่ีดีขึ้น 

มีรายได/
สวัสดิการ

ท่ีดีขึ้น 

สามารถ
ประกอบอาชีพ

อิสระได 

สามารถ
ชวยเหลือ / แบง

เบาภาระให
ครอบครัว 

รวม 307 146 22 22 45 57 
รอยละ (%)             47.56  15.07 15.07 30.82 39.04 

1.พิจิตร 197 128 7 21 44 56 
2.อุทัยธานี 110 18 15 1 1 1 

 
จากตารางท่ี 28 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยชุมชน

ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ จํานวน 146 คน คิดเปนรอยละ 47.56 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด จํานวน 307 คน 
พบวา สวนใหญสามารถชวยเหลือ / แบงเบาภาระใหครอบครัว จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 39.04 รองลงมาคือ
สามารถประกอบอาชีพอิสระได จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 30.82 มีรายได/สวัสดิการท่ีดีข้ึน จํานวน 22 คน คิด
เปนรอยละ 15.07 และไดงานทํา/มีตําแหนงงานท่ีดีข้ึน จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 15.07 ตามลําดับ 
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วิทยาลัย หรือ

ชุมชน

มีสวนรวม/ทํา
ประโยชนใหชุมชน

ไดรับการยกยอง 
หรือไดรับรางวัล

จากการทํา
ประโยชนโอกาส

ตางๆ

ความภาคภูมิใจ 45.08 1.23 37.70 15.98

รอยละ (%) 



 

การติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจําปการศึกษา 2560 32 

 

แผนภูมิท่ี 27 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ของวิทยาลัยชุมชน
ปการศึกษา 2560 จําแนกตามคุณภาพชีวิตภายหลังจากสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน 
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การติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจําปการศึกษา 2560 33 

 

ตอนท่ี 7 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 
ตารางท่ี 29 จํานวนและรอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ของวิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2560 จําแนกตาม

ความรูท่ีจะเอ้ือประโยชนตอการประกอบอาชีพไดมากยิ่งข้ึน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  
 

วิทยาลัย
ชุมชน 

จํานวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

จํานวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 
ขอนี้ (ตอบได

มากกวา 1 ขอ) 

ความรูท่ีจะเอ้ือประโยชนตอการประกอบอาชีพ 

ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร บัญช ี อินเทอรเน็ต 
การฝก

ปฏิบัติงาน 
เทคนิค
การวิจัย 

ภาษาจีน 
ภาษาใน
อาเซียน 

รวม 307 276 49 47 17 107 167 79 90 64 
รอยละ (%)            89.90  17.75 17.03 6.16 38.77 60.51 28.62 32.61 23.19 

1.พิจิตร 197 197 26 24 6 88 102 73 86 63 
2.อุทัยธานี 110 79 23 23 11 19 65 6 4 1 

 
จากตารางท่ี 29 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยชุมชนท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ รอยละ 

89.90 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด จํานวน 307 คน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) พบวา สวนใหญระบุวาความรูท่ีจะเอ้ือประโยชนตอการประกอบอาชีพ
มากท่ีสุดคือการฝกปฏิบัติงาน จํานวน 167 คน คิดเปนรอยละ 60.51 รองลงคืออินเทอรเน็ต จํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 38.77 และภาษาจีน 90 คน คิด
เปนรอยละ 32.61 ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 



 

การติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจําปการศึกษา 2560 34 

 

แผนภูมิท่ี 27 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ของวิทยาลัยชุมชนปการศึกษา 2560 จําแนกตามความรู
ท่ีจะเอ้ือประโยชนตอการประกอบอาชีพไดมากยิ่งข้ึน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
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การติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจําปการศึกษา 2560 35 

บทที่ 4 
สรุปผล และขอเสนอแนะ 

 

 การติดตามผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยชุมชน 2 แหง 
คือวิทยาลัยชุมชนพิจิตรและอุทัยธานี ท่ีจบการศึกษาในปการศึกษา 2560 สามารถสรุปผลในภาพรวม และมี
ขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 
สรุปผล 
 ในการติดตามผูสําเร็จการศึกษาหลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยชุมชน 2 แหง 
คือวิทยาลัยชุมชนพิจิตรและอุทัยธานี ท่ีจบการศึกษาในปการศึกษา 2560 ครั้งนี้มีจํานวนผูตอบแบบสอบถาม
ท้ังสิ้น 307 คน คิดเปนรอยละ 100 ของผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมด ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูสําเร็จการศึกษา 

- ขอมูลพ้ืนฐานดานเพศ พบวา สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 177 คน คิดเปนรอยละ 57.65  
และเพศหญิง จํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 42.35 

- ขอมูลดานอายุ พบวา ผูสําเร็จการศึกษา สวนใหญมีอายุเฉลี่ย 23 ป โดยมีอายุนอยท่ีสุดเทากับ 20 ป 
และอายุมากท่ีสุด 43 ป 

- ขอมูลดานสถานภาพสมรส  พบวา สวนใหญมีสถานภาพโสด จํานวน 307 คน คิดเปนรอยละ 100 
- ขอมูลดานการศึกษา พบวา สวนใหญจบการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

สาขาการบัญชี จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 27.36 รองลงมาไดแกสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกลและคอมพิวเตอร 
จํานวน 78 คนเทากัน คิดเปนรอยละ 25.41 สาขาไฟฟา จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 19.54 สาขาอิเล็กทรอนิกส 
จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.30 สาขาเครือ่งกล จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.98 ตามลําดับ 

ขอมูลดานผลการเรียน พบวา ผูสําเร็จการศึกษามีคาคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX�) เทากับ 
2.94 โดยคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 3.88 และคาเฉลี่ยต่ําสุด เทากับ 2.01 

       
ตอนท่ี 2 ขอมูลภาวะการมีงานทําและการศึกษาตอ ของผู สําเร็จการศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
พบวา มีผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยชุมชนท่ีตอบ

แบบสอบถามขอนี้ จํานวน 307 คน คิดเปนรอยละ 100.00 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด ผูสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สามารถการนําความรูไปพัฒนางานและศึกษาตอ ป
การศึกษา 2560 รอยละ 82.08 โดยสามารถจําแนกไดดังนี ้

- ไมมีงานทํากอนการศึกษา มีงานทําหลังจบการศึกษา จํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 34.85 
- ไมมีงานทํากอนการศึกษา มีงานทําหลังจบการศึกษาและกําลังศึกษาตอ จํานวน 53 คน คิดเปน

รอยละ 17.26 
- ผูท่ีมีงานทํากอนจบการศึกษา อยูในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 10.75 
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- ผูท่ีมีงานทํากอนจบการศึกษาเปลี่ยนสายงานหลังจบการศึกษา จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.33 
- ผูท่ีมีงานทํากอนจบการศึกษา อยูในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา เลื่อนระดับ จํานวน 2 คน คิด

เปนรอยละ 0.65 
- ผูท่ีมีงานทําหลังจบการศึกษาและกําลังศึกษาตอ จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 18.24 
  
ตอนท่ี 3 ขอมูลภายหลังสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) กรณีผูท่ีทํางาน

แลว จํานวน 196 คน (จากตารางท่ี 7 กรณีผูท่ีไมมีงานทํากอนการศึกษา มีงานทําหลังจบการศึกษา (1) รวมกับ  
ผูท่ีไมมีงานทํากอนการศึกษา มีงานทําหลังจบการศึกษาและกําลังศึกษาตอ (2) รวมกับ ผูท่ีมีงานทํากอนจบ
การศึกษา อยูในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา (3) รวมกับ ผูท่ีมีงานทํากอนจบการศึกษาเปล่ียนสายงานหลัง
จบการศึกษา (4) และรวมกับผูท่ีมีงานทํากอนจบการศึกษา อยูในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา เล่ือนระดับ 
(5)) 

- ขอมูลดานการประกอบอาชีพ พบวา สวนใหญประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/องคกรธุรกิจเอกชน 
จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 46.61 รองลงมาคือรัฐวิสาหกิจ กิจการ จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 17.80 
ขาราชการ/เจาหนาท่ีหนวยงานของรัฐ จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 16.95 ดําเนินธุรกิจอิสระ/เจาของ จํานวน 
18 คน คิดเปนรอยละ 15.25 และอ่ืนๆ 4 คน คิดเปนรอยละ 3.39 ตามลําดับ 

- ขอมูลดานความสามารถพิเศษ พบวา สวนใหญมีความสามารถพิเศษในดานการใชคอมพิวเตอร
มากท่ีสุด จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 31.85 รองลงมาไดแก ดานกีฬา จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 26.11 
นาฎศิลป/ดนตรีขับรอง จํานวน 21 คน คิดเปน รอยละ 13.38 กิจกรรมสันทนาการ จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 
12.10 และภาษาตางประเทศ จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 10.19 และนอยท่ีสุดคือดานศิลปะ จํานวน 10 คน 
คิดเปนรอยละ 6.37 ตามลําดับ 

- ขอมูลดานตําแหนงงานท่ีทํา พบวา ตําแหนงงานท่ีทําสวนใหญคือเจาหนาท่ีบัญชี จํานวน 6 คน 
คิดเปนรอยละ 40 รองลงมาคือพนักงานบริษัท จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 26.67 เจาหนาท่ีพนักงานคุมเครื่อง
บรรจุ ชางไฟฟา พนักงานในรานคา เจาหนาท่ีเก็บรายได ทําไร จํานวน 1 คนเทากัน คิดเปนรอยละ 6.67 

- ขอมูลดานความพอใจในงานท่ีทํา พบวา สวนใหญพอใจในงานท่ีทําจํานวน  68 คน คิดเปนรอยละ 
72.34 และไมพอใจท้ังหมด จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 27.67 โดยผูท่ีไมพอใจสวนใหญใหเหตุผลวางานท่ีทํานั้น
คาตอบแทนตํ่าและขาดความม่ันคง จํานวน 12 คน เทากัน คิดเปนรอยละ 12.77 เทากัน รองลงมาไดแก ไมไดใช
ความรูท่ีเรียนมา จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 2.13 

- ขอมูลดานระยะเวลาในการไดงานทํา พบวา สวนใหญไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษาแลว 1 - 2 
เดือน จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 53.13 รองลงมาคือไดงานทําหลังจากสําเร็จการศึกษาแลว 3 – 6 เดือน 
จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 39.58 และไดงานทําทันทีหรือกอนสําเร็จการศึกษา จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 
7.29 ตามลําดับ   

- ขอมูลดานการทํางานตรงกับสาขาท่ีจบ พบวา สวนใหญทํางานตรงกับสาขาท่ีสําเร็จการศึกษา 
จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 52.17 และไมตรงสาขา จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 47.83  โดยถือวาไม
แตกตางกัน และคิดโดยเฉลี่ยเปน 50% 
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- ขอมูลดานการประยุกตใชความรู พบวา สวนใหญนําความรูท่ีเรียนมาประยุกตใชในระดับมาก 
จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 40.86 รองลงมาคือระดับนอย จํานวน 29 คน คิดเปน รอยละ 31.18 ระดับปานกลาง 
จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 24.73 และระดับมากท่ีสุด จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 3.23 ตามลําดับ   
 ตอนท่ี 4 ขอมูลภายหลังสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) กรณีผูท่ียัง
ไมไดทํางาน จํานวน 111 คน (ผูท่ียังไมไดทํางาน และกําลังศึกษาตอ รวมกับ ผูท่ียังไมเคยมีงานทํา) 

- ขอมูลดานเหตุท่ียังไมทํางาน พบวา สวนใหญมีสาเหตุมาจากยังไมประสงคทํางาน จํานวน 29 คน 
คิดเปนรอยละ 67.44 สวนรอฟงคําตอบจากหนวยงาน จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 16.28 หางานทําไมได 
จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 9.30 และติดเกณฑทหาร จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 6.98 ตามลําดับ 

- ขอมูลดานปญหาในการหางานทํา พบวาไมมีปญหาในการหางานทํา จํานวน 35 คน คิดเปน
รอยละ 63.64 รองลงมาคือ หางานท่ีถูกใจไมได จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 20 ไมทราบแหลงงาน 4 คน คิดเปน
รอยละ 7.27 ตองสอบจึงไมอยากสมัคร จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 3.64 และขาดคนสนับสนุน ขาดคนหรือเงิน
คํ้าประกัน สอบเขาทํางานไมได จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.82 ตามลําดับ  

 
  ตอนท่ี 5 ขอมูลภายหลังสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) กรณีผูท่ี
ตองการศึกษาตอ/หรือกําลังศึกษาตอ จํานวน 104 คน  

- ขอมูลดานความท่ีตองการศึกษาตอ พบวา สวนใหญตองการศึกษาตอ จํานวน 104 คิดเปน
รอยละ 98.11 สวนไมตองการศึกษาตอมีจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.89 

- ขอมูลดานระดับการศึกษาท่ีศึกษาตอ พบวา สวนใหญตองการศึกษาตอระดับปริญญาตรี จํานวน 
69  คิดเปนรอยละ 66.99 รองลงมาไดแกอนุปริญญา จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 30.10 และประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 2.91 ตามลําดับ 

- ขอมูลดานสาขาท่ีศึกษาตอ พบวา สวนใหญตองการเรียนตอในสาขาเดิมและสาขาใหมจํานวน
เทากัน คือ 37 คน คิดเปนรอยละ 50 เทากัน 

- ขอมูลดานสาขาเดิมท่ีตองการศึกษาตอ/กําลังศึกษาตอ พบวา สวนใหญตองการศึกษาตอใน
สาขาการบัญชี จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 46.15 รองลงมาคือสาขาไฟฟา จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 30.77 
สาขาเครื่องกล จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 15.38 และสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 
7.69 ตามลําดับ 

- ขอมูลดานประเภทสถาบันท่ีศึกษาตอ พบวา สวนใหญตองการศึกษาตอในสถาบันของรัฐบาล 
จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 64  รองลงมาคือสถาบันเอกชน จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 36 ตามลําดับ   

- ขอมูลดานสาเหตุท่ีศึกษาตอ พบวา สวนใหญตอบวางานท่ีตองการตองใชวุฒิสูงกวาปริญญาตรี
จํานวน 67 คน เทากัน คิดเปนรอยละ 67 รองลงมาคือเปนความตองการของบิดามารดา จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 
64 และไดรับทุนศึกษาตอ จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 7 ตามลําดับ   

 
 ตอนท่ี 6 คุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน  

ขอมูลดานรายไดเฉล่ียกอนและหลังสําเร็จการศึกษา พบวา ผูสําเร็จการศึกษามีอัตราของรายได
เฉลี่ยตอเดือนเพ่ิมข้ึน วิทยาลัยชุมชนพิจิตรไมตอบแบบสอบถามขอนี้ โดยผูสําเร็จการศึกษามีรายไดกอนสําเร็จ
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การศึกษาในภาพรวมโดยเฉลี่ย 9,316 บาท และหลังจากสําเร็จการศึกษาแลวมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,491 บาท 
รวมเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนประมาณรอยละ 12.61 

- ขอมูลดานงานท่ีทํา พบวา สวนใหญเปนงานเดิม จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 68.75 และเปน
งานใหม จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 31.25 

- ขอมูลดานความกาวหนาในอาชีพ พบวา สวนใหญมีความกาวหนาในอาชีพ จํานวน 28 คน คิด
เปนรอยละ 100 

- ขอมูลดานการยายท่ีอยู พบวา สวนใหญไมยาย จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 54.43 รองลงมา
คือ ต่ํากวา 1 ปแลวตองยาย จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 29.11 สวน 2 ปข้ึนไปแลวตองยาย จํานวน 12 คน 
คิดเปนรอยละ 15.19 และ 1-2 ปแลวตองยาย จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.27 ตามลําดับ   

- ขอมูลดานความความภาคภูมิใจท่ีสําเร็จการศึกษา พบวา สวนใหญมีความภาคภูมิใจในดานการมี
เพ่ือนและสังคมท่ีกวางข้ึน จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 45.08 รองลงมาคือการมีสวนรวม/ทําประโยชนให
ชุมชน จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 37.70 ไดรับการยกยอง หรือไดรับรางวัลจากการทําประโยชนโอกาสตางๆ 
จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 15.98 และสรางชื่อเสียงใหกับวิทยาลัยหรือชุมชน จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 
1.23 ตามลําดับ 

- ขอมูลดานคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน พบวา สวนใหญมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนในดานสามารถชวยเหลือ / 
แบงเบาภาระใหครอบครัว จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 39.04 รองลงมาคือ สามารถประกอบอาชีพอิสระได 
จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 30.82 รองลงมาคือ มีรายได/สวัสดิการท่ีดีข้ึน และไดงานทํา/มีตําแหนงงานท่ีดีข้ึน 
จํานวน 22 คน เทากัน คิดเปนรอยละ 15.07 

 
 ตอนท่ี 7 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

ขอมูลดานความรู ท่ีจะเอ้ือประโยชนตอการนําไปใช พบวา สวนใหญระบุวาความรู ท่ีจะเอ้ือ
ประโยชนตอการประกอบอาชีพมากท่ีสุดคือการฝกปฏิบัติงาน จํานวน 167 คน คิดเปนรอยละ 60.51 รองลงคือ
อินเทอรเน็ต จํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 38.77 และภาษาจีน 90 คน คิดเปนรอยละ 32.61 ตามลําดับ 
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  แบบฟอรมการติดตามผลผูสําเร็จหลักสูตรอนุปริญญา ปวส. และ ปวช. /ประกาศนียบัตร 
  ปการศึกษา ....... ของวิทยาลัยชุมชน...........................  
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คําชี้แจง 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) 

 

1. ประเภทงานท่ีทํา 

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

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

2. ความสามารถพิเศษ 

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

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

3. ช่ือตําแหนงงานท่ีทํา (ระบุ)  ................................................................................................................................................ 

4. 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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5. 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)..........  

6. 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 

7. ลักษณะงานท่ีทําตรงกับสาขาท่ีทานไดสาํเรจ็การศึกษาหรือไม 

   [1]   ตรง    [2]   ไมตรง 

8. นําความรูท่ีเรียนมาประยุกตใชกับการทํางาน 

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

 

9. สาเหตุท่ียังไมไดทํางาน โปรดระบุสาเหตุท่ีสําคญัท่ีสุด 1 ขอ ตอไปน้ี 

  [1]   ยังไมประสงคทํางาน 
  [2]   รอฟงคําตอบจากหนวยงาน 

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

10. 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) 
 

11. ทานมีความตองการท่ีจะศึกษาตอหรือไม 

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

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

12. สาขาท่ีตองการศึกษาตอ/กําลังศึกษาตอ เปนสาขาเดิมหรือไม 

  [1]   สาขาวิชาเดิม 
 
 

  [2]   สาขาวิชาใหม 
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13. ประเภทของสถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัยท่ีทานกําลังศึกษาตอ 

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

14. เหตุผลท่ีทําใหทานตัดสินใจศึกษาตอ  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  [1]   เปนความตองการของบิดา/มารดา 
  [2]   งานท่ีตองการตองใชวุฒิสูงกวา ปริญญาตร ี

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

 
ตอนท่ี 5 คุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน   
 

15. เงินเดือนหรือรายไดเฉลี่ยตอเดือน  

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

16. งานท่ีทานทําเปนงานเดิมหรืองานใหม 

  [1]   งานเดิม     [2]   งานใหม 

17. หากเปนงานใหม ทานมีความกาวหนามากข้ึนหรือไม 

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

18. หลังจากสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน ทานยังคงพํานักอาศัยในพ้ืนท่ีเดิมของทานเปนระยะเวลานานเทาใด  

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

 [3]   2 ปข้ึนไป  
 [4]   ไมยาย 

19. ความภาคภูมิใจของทาน ภายหลังจากสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

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

1. ภายหลังท่ีสําเรจ็การศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน ทานมีคณุภาพชีวิตท่ีดีข้ึนอยางไร 

 [1]  ไดงานทํา/มีตาํแหนงงานท่ีดีข้ึน    [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 ......................../......................../...........................  



 

 


