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คำนำ 
 

รายงานผลการสำรวจขอมูลนักศึกษาแรกเขาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ของ 
วิทยาลัยชุมชน 2 จังหวัด ประกอบดวย วิทยาลัยชุมชนพิจิตรและอุทัยธานี ณ ภาคการศึกษาท่ี 1            
ปการศึกษา 2563 นำเสนอขอมูลในรูปแบบตาราง ขอมูลตัวเลข และแผนภูมิ เปรียบเทียบความสัมพันธของ
ขอมูลท่ีเก่ียวของกัน โดยไดดำเนินการสำรวจขอมูลนักศึกษาแรกเขาของวิทยาลัยชุมชน หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ณ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 ใน 5 ประเด็นหลัก ประกอบดวย 
ประเด็นท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานของนักศึกษาแรกเขาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ณ ภาคการศึกษาท่ี 1 
ปการศึกษา 2563 ไดแกขอมูลดานเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ สถานภาพสมรสและสาขาวิชาท่ีเรียน 
ประเด็นท่ี 2 ขอมูลการออกกลางคัน (กรณีท่ีเคยศึกษาท่ีวิทยาลัยชุมชนมากอน) ประเด็นท่ี 3 ประวัติ
การศึกษาท่ีผานมา ประกอบดวยขอมูลดานระยะเวลาท่ีสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม วุฒิการศึกษาเดิม 
ประเด็นท่ี 4 ภาวะการมีงานทำและการประกอบอาชีพ ประกอบดวยขอมูลการมีงานทำ อาชีพและรายได 
และประเด็นท่ี 5 ความตองการศึกษาตอหลังสำเร็จการศึกษาท่ีวิทยาลัยชุมชน ซ่ึงหวังเปนอยางยิ่งวา 
รายงานฉบับนี้จะมีประโยชนกับวิทยาลัยชุมชนและบุคคลท่ีเก่ียวของไดใชเปนขอมูลประกอบการวาง
แผนการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน รวมท้ังการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน การบริหาร
จัดการ และการกำหนดนโยบาย/แนวทางการสงเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนใหมี
ประสิทธิภาพ สอดคลองกับปญหาความตองการและความพึงพอใจของผูรับบริการตอไป  

 
 
 

 สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ธันวาคม 2563 
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บทสรุป 
 

การสำรวจขอมูลเก่ียวกับนักศึกษาแรกเขาของวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ณ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 เปนการสำรวจจากวิทยาลัยชุมชน 2 แหง คือ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
และอุทัยธานี จำนวน 720 คน  ผลการสำรวจแบงออกเปน 5 ประเด็นหลัก ประกอบดวย ขอมูลพ้ืนฐาน 
ขอมูลการออกกลางคัน (กรณีท่ีเคยศึกษาท่ีวิทยาลัยชุมชนมากอน) ประวัติการศึกษาท่ีผานมา ภาวะการมี
งานทำและการประกอบอาชีพของนักศึกษา และความตองการศึกษาตอหลังสำเร็จการศึกษาท่ีวิทยาลัยชุมชน 

วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย  โดยนำเสนอขอมูลดวยรูป ตาราง และแผนภูมิ  
 

สรุปผลการสำรวจ 5 สวนดังนี้ 
สวนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานของนักศึกษาแรกเขา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ณ ภาค

การศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 ประกอบดวยขอมูลเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ สถานภาพสมรสและ
สาขาวิชาท่ีเรียน พบวา 

• ดานเช้ือชาต ิพบวา นักศึกษาแรกเขาท้ังหมดเปนเชื้อชาติไทย  

• ดานสัญชาต ิพบวา นักศึกษาแรกเขาท้ังหมดเปนสัญชาติไทย 

• ดานศาสนา พบวา นักศึกษาแรกเขาท้ังหมดนับถือศาสนาพุทธ 

• ดานเพศ พบวา สวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 71.12 สวนเพศหญิง รอยละ 28.88 

• ดานอายุ พบวา อายุเฉลี่ยของนักศึกษาคือ 16 ป โดยมีนักศึกษาอายุนอยท่ีสุด 14 ป เปน
ผูสมัครเขาศึกษาของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร สวนอายุมากท่ีสุด 36 ป เปนผูสมัครเขาศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
อุทัยธานี 

• ดานสถานภาพสมรส พบวา นักศึกษาแรกเขามีสถานภาพโสดท้ังหมด 

• ดานสาขาวิชาท่ีสมัคร พบวา สาขาท่ีมีผูสมัครเรียนมากท่ีสุดคือ สาขาชางยนต รอยละ 
45.50 รองลงมาคือสาขาชางไฟฟากำลัง รอยละ 20.65 และสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ รอยละ 15.84 
ตามลำดับ 

 
สวนท่ี 2 ขอมูลการออกกลางคัน (กรณีท่ีเคยศึกษาท่ีวิทยาลัยชุมชนมากอน) 

• ดานประวัติ ท่ี เคยศึกษาระดับปริญญามากอน พบวา นักศึกษาแรกเขาท่ีตอบ
แบบสอบถามขอนีทุ้กคนไมเคยศึกษาตอในระดับอุดมศึกษามากอน 

 
สวนท่ี 3 ประวัติการศึกษาท่ีผานมา ประกอบดวยขอมูลดานสถานศึกษาท่ีเคยศึกษาตอใน

ระดับอุดมศึกษา ระยะเวลาท่ีสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม วุฒิการศึกษาเดิม  

• ดานระยะเวลาท่ีสำเร็จการศึกษา พบวา นักศึกษาแรกเขาสวนใหญสำเร็จการศึกษาไมถึงป 
หรือเรียนตอทันที รอยละ 95.89 รองลงมาคือ 1-10 ป รอยละ 4.11 

• ดานวุฒิการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามขอนี้ทุกคนจบการศึกษาระดับอ่ืน ๆ ท่ี
เทียบเทา ม. 6 (นอกเหนือจาก กศน.)  

 

สวนท่ี 4 ภาวะการมีงานทำและการประกอบอาชีพ ประกอบดวยขอมูลการมีงานทำ อาชีพและรายได 

• ดานภาวะการมีงานทำ พบวา ผูตอบแบบสอบถามขอนี้ทุกคนไมมีงานทำ 
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   สวนท่ี 5 ความตองการศกึษาตอหลังสำเร็จการศึกษาท่ีวิทยาลัยชุมชน 

• ดานความตองการศึกษาตอ พบวา นักศึกษาแรกเขาสวนใหญยังไมตัดสินใจ 59.72 
รองลงมาคือ ตองการศึกษาตอ รอยละ 28.71 และไมศึกษาตอ รอยละ 11.54 ตามลำดับ 

 

   ขอเสนอแนะเพ่ือใหวิทยาลัยชุมชนดำเนินการปรับปรุง/แกไข/พัฒนา/สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนหรือกิจกรรม – ไมมี - 
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บทที ่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 สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงไดดำเนินการสำรวจขอมูลนักศึกษาแรกเขา หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยเริ่มดำเนินการในปการศึกษา 2563 โดยใหวิทยาลัยชุมชน 2 แหง คือ
วิทยาลัยชุมชนพิจิตรและอุทัยธานี บันทึกขอมูลในแบบฟอรมรายงานขอมูลนักศึกษาแรกเขาของวิทยาลัยชุมชน 
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากวิทยาลัยชุมชน ท่ีสถาบันวิทยาลัยชุมชนไดรวมกัน
จัดทำข้ึน โดยมีการจัดเก็บขอมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือเชื่อมโยงการศึกษาและการมีงานทำ (ระบบ
ติดตามภาวะการมีงานทำ) เชื่อมโยงฐานขอมูลผูสำเร็จการศึกษาจากระบบวิทยาลัยชุมชนอิเล็กทรอนิกส 
(e-Community College) ดานงานทะเบียนวัดผล และประเมินผลการศึกษา ทำใหวิทยาลัยชุมชนท้ังสอง
แหงสามารถจัดเก็บขอมูลลงในระบบและประมวลผลไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
 

วัตถุประสงค 
เพ่ือสำรวจขอมูลนักศึกษาแรกเขาของวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ณ 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 ใน 5 ประเด็น ไดแก ขอมูลพ้ืนฐานของนักศึกษาแรกเขา ขอมูลการ
ออกกลางคัน ประวัติการศึกษาท่ีผานมา ภาวะการมีงานทำและการประกอบอาชีพ และความตองการ
ศึกษาตอหลังสำเร็จการศึกษาท่ีวิทยาลัยชุมชน 

 

ขอบเขตการดำเนินงาน 
1. ขอบเขตผูใหขอมูล 
 เปนการสำรวจขอมูลนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ท่ีเขาใหมของ

วิทยาลัยชุมชน 2 แหง คือ วิทยาลัยชุมชนพิจิตรและอุทัยธานี ณ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 
จำนวน 720 คน   

2. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล คือแบบสอบถามขอมูลนักศึกษาแรกเขาของวิทยาลัยชุมชน
ประจำภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 ท่ีกำหนดใหวิทยาลัยชุมชนทุกแหงบันทึกขอมูลแบบสอบถาม 
เขาสูระบบสารสนเทศเพ่ือการเชื่อมโยงการศึกษาและการมีงานทำของผูสำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชน 
ซ่ึงแบงขอคำถามออกเปน 5 สวน ตามตัวแปรดังนี ้

สวนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานของนักศึกษาแรกเขา ประกอบดวยขอมูลเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ 
อายุ สถานภาพสมรสและสาขาวิชาท่ีเรียน 

สวนท่ี 2 ขอมูลการออกกลางคัน (กรณีท่ีเคยศึกษาท่ีวิทยาลัยชุมชนมากอน) 
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สวนท่ี 3 ประวัติการศึกษาท่ีผานมา ประกอบดวยขอมูลดานระยะเวลาท่ีสำเร็จการศึกษาจาก
สถานศึกษาเดิม  

สวนท่ี 4 ภาวะการมีงานทำและการประกอบอาชีพ ประกอบดวยขอมูลการมีงานทำ อาชีพและรายได 
สวนท่ี 5 ความตองการศึกษาตอหลังสำเร็จการศึกษาท่ีวิทยาลยัชุมชน 
3. ขอบเขตระยะเวลาในการเก็บขอมูล ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 (ตั้งแตเดือน

มิถุนายน - กันยายน 2563) 
4. ขอบเขตพ้ืนท่ี วิทยาลัยชุมชน 2 จังหวัด ประกอบดวย วิทยาลัยชุมชนพิจิตรและอุทัยธานี  

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ไดขอมูลสารสนเทศของนักศึกษานักศึกษาแรกเขา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ณ 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 
2.  ผูบริหารและหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถนำขอมูลสารสนเทศนักศึกษาแรกเขา หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ณ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 ไปใชประโยชนในการวาง
แผนการจัดการศึกษาตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน การบริหารจัดการและการกำหนด
นโยบาย แนวทางการสงเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ
พันธกิจของวิทยาลัยชุมชน เพ่ือแกไขปญหา ใหตรงตามความตองการและความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตอไป 
 

ขอจำกัดในการนำขอมูลไปใช 
เนื่องจากเปนการเก็บขอมูลจากแบบสำรวจของนักศึกษาแรกเขาท่ีลงทะเบียนในระบบบริการ

การศึกษาวิทยาลัยชุมชน ดานงานทะเบียน วัดผลและประเมินผลนักศึกษา ซึ่งเปนการรับขอมูล ณ 
วันท่ี 18 ตุลาคม 2563 
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บทที ่2 
วิธีดำเนินการ 

 

การดำเนินการสำรวจขอมูลนักศึกษาแรกเขาของวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ณ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 ดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. ทบทวนแบบสอบถามขอมูลนักศึกษาแรกเขา ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2562 ท่ีผานมา    

เพ่ือใหขอคำถามใหสมบูรณ 

2. สรางแบบสอบถามขอมูลนักศึกษาแรกเขา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ณ 

ภาคการศึกษาท่ี 1 การศึกษา 2563 ลงในระบบสารสนเทศเพ่ือการเชื่อมโยงการศึกษาและการมีงานทำ

ของผูสำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชน  

3. สถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการแจงปฏิทิน แนวปฏิบัติและแบบฟอรมการรายงานขอมูล 

ประจำปการศึกษา 2563 พรอมท้ังแจงหนังสือ ใหวิทยาลัยชุมชนดำเนินการสำรวจนักศึกษาแรกเขา0ของ

วิทยาลัยชุมชน ประจำปการศึกษา 25063 ในชวงเดือนมิถุนายน – กันยายน และบันทึกผลการสำรวจลงใน

ระบบสารสนเทศฯ ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 31 ตุลาคม 2563  

4. สถาบันวิทยาลัยชุมชนตรวจสอบความถูกตอง สมบูรณของขอมูลท่ีบันทึกผานระบบ

สารสนเทศฯ 

5. สถาบันว ิทยาลัยชุมชนวิเคราะหข อมูลโดยใชการแจกแจงความถ่ี และคารอยละ  

และคาเฉลี่ย )X(  และจัดทำสรุปรายงานผลการสำรวจขอมูลนักศึกษาแรกเขาหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) ภาคการศึกษาท่ี 1 การศึกษา 2563 

6. สถาบันวิทยาลัยชุมชนนำเสนอรายงานผลการสำรวจตอวิทยาลัยชุมชน และจัดทำ

เอกสารเผยแพรใหแกบุคลากรท้ังในระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชน และวิทยาลัยชุมชนนำไปใชประโยชน

ในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
 

ประชากรท่ีใหขอมูล 
เปนการสำรวจขอมูลนักศึกษาแรกเขาของวิทยาลัยชุมชน ณ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 

2563 ท่ีลงทะเบียนเขาศึกษาในหลกัสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของวิทยาลัยชุมชน 2 แหง 
จำนวนท้ังสิ้น 720 คน  
  

การเก็บรวบรวมขอมูล 
1. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือระบบสารสนเทศเพ่ือการเชื่อมโยงการศึกษาและ 

การมีงานทำของผูสำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชน ซ่ึงแบงขอคำถามออกเปน 5 ประเด็น ตามตวัแปรดังนี้ 
1.1 ขอมูลพ้ืนฐานของนักศึกษาแรกเขา 

ประกอบดวยขอมูลดาน เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อาย ุสถานภาพ และสาขาวิชาท่ีเรียน 
1.2 ขอมูลการออกกลางคัน (กรณีท่ีเคยศึกษาท่ีวิทยาลัยชุมชนมากอน) 
1.3 ประวัติการศึกษาท่ีผานมา 

ประกอบดวยขอมูลดาน ระยะเวลาท่ีสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม วุฒิการศึกษาเดิม
และเคยศึกษาตอในระดับอุดมศึกษามากอนหรือไม 
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1.4 ภาวะการมีงานทำและการประกอบอาชีพ ประกอบดวยขอมูลดาน ภาวะการมีงานทำ 
อาชีพ รายได  

1.5 ความตองการศึกษาตอหลังสำเร็จการศึกษาท่ีวิทยาลัยชุมชน 
 

2. ประชากรท่ีศึกษา 
 วิทยาลัยชุมชนดำเนินการสำรวจขอมูลนักศึกษาแรกเขา ณ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 

2563 รวมจำนวนท้ังสิ้น 720 คน 
 

ตารางท่ี 1 ผลการสำรวจขอมูลนักศึกษาแรกเขาของวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ณ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 ของวิทยาลยัชุมชน 2 แหง 

 

วิทยาลัยชุมชน  

 จำนวนน.ศ.
แรกเขา* 

1/2562 (1) 
  

 จำนวนน.ศแรก
เขา 

ท่ีตอบ 
แบบสอบถาม* (2)  

 รอยละ 
(%)  

 ผลตาง 
(1) - (2)   หมายเหตุ  

 รวม            720                   644       89.44           76  

1.พิจิตร 507 506 99.80 1   

2.อุทัยธานี 213 138 64.79 75   
 

 

* ขอมลูการสำรวจนักศึกษาแรกเขาจากระบบสารสนเทศและการมงีานทำ ของวิทยาลัยชุมชน ณ วันท่ี 18 ตุลาคม 2563 
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บทที ่3 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
การเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ เปนการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงสำรวจนักศึกษาแรกเขา ณ       

ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 ท่ีลงทะเบียนเขาศึกษาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ของวิทยาลัยชุมชน 2 แหง ไดแก วิทยาลัยชุมชนพิจิตรและอุทัยธานี โดยแบงการนำเสนอผลการ
วิเคราะห ขอมูลออกเปน 5 สวน ดังนี้  

สวนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานของนักศึกษาแรกเขา ประกอบดวยขอมูลเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ 
อายุ สถานภาพสมรส และสาขาวิชาท่ีเรียน 

สวนท่ี 2 ขอมูลการออกกลางคัน (กรณีท่ีเคยศึกษาท่ีวิทยาลัยชุมชนมากอน) 
สวนท่ี 3 ประวัติการศึกษาท่ีผานมา ประกอบดวยขอมูลดานระยะเวลาท่ีสำเร็จการศึกษาจาก

สถานศึกษาเดิม วุฒิการศึกษาเดิม   
สวนท่ี 4 ภาวะการมีงานทำและการประกอบอาชีพ ประกอบดวยขอมูลการมีงานทำ อาชีพและ

รายได 
สวนท่ี 5 ความตองการศึกษาตอหลังสำเร็จการศึกษาท่ีวิทยาลัยชุมชน 
  

สวน ท่ี  1 ขอมูลพ้ืนฐานของนักศึกษาแรกเขาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ณ            
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 ประกอบดวยขอมูลเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส และสาขาวิชาท่ีเรียน    

 
ตารางท่ี 2 จำนวนและรอยละของนักศึกษาแรกเขา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ณ        

ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 ของวิทยาลัยชุมชน จำแนกตามเชื้อชาติ 
 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ท้ังหมด 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม

ขอนี ้

เชื้อชาติ 

ไทย 

รวม 644 644 644 

รอยละ (%) 100.00 100.00 

1. พิจิตร 506 506 506 
2. อุทัยธานี 138 138 138 

 
 

จากตารางที่ 2 นักศึกษาแรกเขา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ณ ภาคการศึกษาท่ี 1 
ปการศึกษา 2563 ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ มีจำนวน 644 คน คิดเปนรอยละ 100 ของผูตอบแบบสอบถาม
ท้ังหมด จำนวน 644 คน พบวา ท้ังหมดเปนเชื้อชาติไทย  
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ตารางท่ี 3 จำนวนและรอยละของนักศึกษาแรกเขา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ณ ภาค
การศึกษาท่ี 1 การศึกษา 2563 ของวิทยาลัยชุมชน จำแนกตามสัญชาติ 

 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ท้ังหมด 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม

ขอนี ้

สัญชาติ 

ไทย 

รวม 644 644 644 

รอยละ (%) 100.00 100.00 

1. พิจิตร 506 506 506 
2. อุทัยธานี 138 138 138 

 
จากตารางท่ี 3 นักศึกษาแรกเขา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ณ ภาคการศึกษาท่ี 1 

ปการศึกษา 2563 ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้  มีจำนวน 644 คน คิดเปนรอยละ 100 ของผูตอบ
แบบสอบถามท้ังหมด จำนวน 644 คน พบวา ท้ังหมดเปนสัญชาติไทย  
 
ตารางท่ี 4 จำนวนและรอยละของนักศึกษาแรกเขา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ณ        

ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 ของวิทยาลัยชุมชน จำแนกตามศาสนา 
 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ท้ังหมด 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม

ขอนี ้

ศาสนา 

พุทธ 

รวม 644 644 644 

รอยละ (%) 100.00 100.00 

1. พิจิตร 506 506 506 
2. อุทัยธานี 138 138 138 

 
จากตารางท่ี 4 นักศึกษาแรกเขา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ณ ภาคการศึกษาท่ี 1 

ปการศึกษา 2563 ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้  มีจำนวน 644 คน คิดเปนรอยละ 100 ของผูตอบ
แบบสอบถามท้ังหมด จำนวน 644 คน พบวา ท้ังหมดนับถือศาสนาพุทธ จำนวน 644 คน คิดเปนรอยละ 100  

 

ตารางท่ี 5 จำนวนและรอยละของนักศึกษาแรกเขา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ณ ภาค
การศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 ของวิทยาลัยชุมชน จำแนกตามเพศ 

 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ท้ังหมด 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม

ขอนี ้

เพศ 

ชาย หญิง 

รวม 644 644 458 186 

รอยละ (%) 100.00 71.12 28.88 

1.พิจิตร 506 506 354 152 
2.อุทัยธานี 138 138 104 34 



รายงานขอมูลนักศึกษาแรกเขาของวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) | 1/2563 7 

 

 

จากตารางที่ 5 นักศึกษาแรกเขา หลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ณ ภาคการศึกษาท่ี 1 
ปการศึกษา 2563 ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ มีจำนวน 644 คน พบวา สวนใหญเปนเพศชาย จำนวน 458 คน 
คิดเปนรอยละ 71.12 สวนเพศหญิงมีจำนวน 186 คน คิดเปนรอยละ 28.88 

 

แผนภูมิท่ี 1 เปรียบเทียบรอยละของนักศึกษาแรกเขาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
ณ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 ของวิทยาลยัชุมชน จำแนกตามเพศ 

 

  
 
ตารางท่ี 6 จำนวนและรอยละของนักศึกษาแรกเขา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ณ        

ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 ของวิทยาลัยชุมชน จำแนกตามอายุเฉลี่ย สูงสุด และ
ต่ำสุด 

 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ท้ังหมด 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม

ขอนี ้

อายุเฉลี่ย (ป) 

อายุเฉลี่ย 
อายุนอย

ท่ีสุด 
อายุมาก 

ท่ีสุด 

  644 644 16 14 36 

1. พิจิตร 506 506 15.88 14 22 
2. อุทัยธานี 138 138 16.33 15 36 

 

จากตารางท่ี 6 นักศึกษาแรกเขา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ณ ภาคการศึกษาท่ี 1 
ปการศึกษา 2563 ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ มีจำนวน 644 คน พบวา อายุเฉลี่ยของนักศึกษาคือ 16 ป 
โดยมีนักศึกษาอายุนอยท่ีสุด 14 ป เปนผูสมัครเขาศึกษาของวทิยาลัยชุมชนพิจติร สวนอายุมากท่ีสุด 36 ป 
เปนผูสมัครเขาศึกษาของวทิยาลัยชุมชนอุทัยธานี 

 
 
 
 



รายงานขอมูลนักศึกษาแรกเขาของวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) | 1/2563 8 

 

แผนภูมิท่ี 2 เปรียบเทียบรอยละของนักศึกษาแรกเขา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ณ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 ของวิทยาลัยชุมชน จำแนกตามอายุเฉลี่ย สงูสุด และต่ำสุด 

 

 
 

ตารางท่ี 7 จำนวนและรอยละของนักศึกษาแรกเขา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ณ ภาค
การศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 ของวิทยาลยัชุมชน จำแนกตามสถานภาพสมรส 

 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม

ท้ังหมด 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม
ขอนี้ (คน) 

สถานภาพสมรส 

โสด 

รวม 644 644 644 
รอยละ (%) 100.00 100.00 

1.พิจิตร 506 506 506 
2.อุทัยธานี 138 138 138 

 

จากตารางที่ 7 นักศึกษาแรกเขา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ณ ภาคการศึกษาท่ี 1 
ปการศึกษา 2563 ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ มีจำนวน 644 คน คิดเปนรอยละ 100 ของผูตอบแบบสอบถาม
ท้ังหมด จำนวน 644 คน พบวา ท้ังหมดมีสถานภาพโสด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานขอมูลนักศึกษาแรกเขาของวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) | 1/2563 9 

 

ตารางท่ี 8 จำนวนและรอยละของนักศึกษาแรกเขา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ณ ภาค
การศึกษาท่ี 1  ปการศึกษา 2563 ของวิทยาลัยชมุชน จำแนกตามสาขาท่ีสมัครเรียน 

 

วิทยาลัย
ชุมชน 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม

ท้ังหมด 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม
ขอนี้ (คน) 

สาขาวิชา 

1.
ชา

งย
นต

 

2.
ชา

งไ
ฟ

ฟ
าก

ำล
ัง 

3.
คอ

มพิ
วเ

ตอ
รธ

ุรก
ิจ 

4.
กา

รบั
ญ

ชี 

5.
ชา

งอิ
เล

็กท
รอ

นิก
ส 

6.
ชา

งเ
ชื่อ

มโ
ลห

ะ 

รวม 644 644 293 133 102 70 24 22 
รอยละ (%) 100.00 45.50 20.65 15.84 10.87 3.73 3.42 

1.พิจิตร 506 506   216      91    102      51    24    22  
2.อุทัยธานี 138 138     77      42        -      19       -     -  

 

จากตารางท่ี 8 นักศึกษาแรกเขา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ณ ภาคการศึกษาท่ี 1 
ปการศึกษา 2563 ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้  มีจำนวน 506 คน คิดเปนรอยละ 100 ของผูตอบ
แบบสอบถามท้ังหมด จำนวน 506 คน พบวา สาขาท่ีมีผูสมัครเรียนมากท่ีสุดคือ สาขาชางยนต จำนวน 
293 คน คิดเปนรอยละ 45.50 รองลงมาคือสาขาชางไฟฟากำลงั จำนวน 133 คน คิดเปนรอยละ 20.65 และ
สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ จำนวน 102 คน คิดเปนรอยละ 15.84 ตามลำดับ 

 
แผนภมิูท่ี 3 เปรียบเทียบรอยละของนักศึกษาแรกเขา หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ณ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 ของวิทยาลยัชุมชน จำแนกตามสาขาท่ีสมัครเรียน 
 



รายงานขอมูลนักศึกษาแรกเขาของวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) | 1/2563 10 

 

สวนท่ี 2 ขอมูลการออกกลางคัน (กรณีท่ีเคยศึกษาท่ีวิทยาลัยชุมชนมากอน) 
ตารางท่ี 9 จำนวนและรอยละของนักศึกษาแรกเขา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ณ ภาค

การศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 ของวิทยาลัยชุมชน จำแนกวาเคยเรียนอุดมศึกษามากอน
หรือไม  

 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ท้ังหมด 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

เคยศึกษาตอ
ระดับอุดมศึกษา
มากอนหรือไม 

ไมเคย  
รวม 644 641 641  

รอยละ (%) 99.53 100.00  

1.พิจิตร 506 505 505  

2.อุทัยธานี 138 136 136  

 
จากตารางท่ี 9 นักศึกษาแรกเขา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ณ ภาคการศึกษาท่ี 1 

ปการศึกษา 2563 ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้  มีจำนวน 641 คน คิดเปนรอยละ 99.53 ของผูตอบ
แบบสอบถามท้ังหมด จำนวน 644 คน พบวา ผูตอบแบบสอบถามขอนี้ ทุกคนไมเคยศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษามากอน  

 

สวน ท่ี  3  ประวัติการศึกษาท่ีผานมา ประกอบดวยขอมูลด านสถานศึกษาท่ี เคยศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษา ระยะเวลาท่ีสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม วุฒิการศึกษาเดิม  

 
ตารางท่ี 10 จำนวนและรอยละของนักศึกษาแรกเขา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ณ ภาค

การศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 ของวิทยาลัยชุมชน จำแนกตามระยะเวลาท่ีจบการศึกษาเดิม 
 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ท้ังหมด 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเดิม (ม.6 หรือเทียบเทา) มาแลวกี่ป 

ไมถึงป หรือเรียนตอทันที 1 - 10 ป 

รวม 644 219 210 9 

รอยละ (%) 34.01 95.89 4.11 

1.พิจิตร 506 213                                   204                                       9  

2.อุทัยธานี 138 6                                      6                                        -    

 
จากตารางท่ี 10 นักศึกษาแรกเขา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ณ ภาคการศึกษาท่ี 1 

ปการศึกษา 2563 ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้  มีจำนวน 219 คน คิดเปนรอยละ 34.01 ของผูตอบ
แบบสอบถามท้ังหมด จำนวน 644 คน พบวา สวนใหญสำเร็จการศึกษาไมถึงป หรือเรียนตอทันที จำนวน 
210 คน คิดเปนรอยละ 95.89 รองลงมาคือ 1-10 ป จำนวน 9 คน คิดเปนรอยละ 4.11  

 
 
 

 



รายงานขอมูลนักศึกษาแรกเขาของวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) | 1/2563 11 

 

แผนภูมิท่ี 4 เปรียบเทียบรอยละของนักศึกษาแรกเขา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ณ 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 ของวิทยาลัยชุมชน จำแนกตามระยะเวลาท่ีจบการศึกษาเดมิ 

 

 
 

ตารางท่ี 11 จำนวนและรอยละของนักศึกษาแรกเขา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ณ ภาค
การศึกษาท่ี 1  ปการศึกษา 2563 ของวิทยาลัยชุมชน จำแนกตามวุฒิศึกษาท่ีจบ 

 

วิทยาลัย
ชุมชน 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ท้ังหมด 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม

ขอนี ้

วุฒิการศึกษา 

3.อ่ืนๆ ท่ี
เทียบเทา ม. 6 
(นอกเหนือจาก 

กศน.) 

รวม 644 212 212 

รอยละ (%) 32.92 100.00 

1.พิจิตร 506            212               212  
2.อุทัยธานี 138                -                   -  

 
จากตารางท่ี 11 นักศึกษาแรกเขา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ณ ภาคการศึกษาท่ี 1 

ปการศึกษา 2563 ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ มีจำนวน 212 คน คิดเปนรอยละ 32.92 ของผูตอบ
แบบสอบถามท้ังหมด จำนวน 644 คน พบวา ผูตอบแบบสอบถามขอนี้ทุกคนจบการศึกษาระดับอ่ืน ๆ ท่ี
เทียบเทา ม. 6 (นอกเหนือจาก กศน.) จำนวน 212 คน คิดเปนรอยละ 100  

 
 

 
 
 
 
 
 



รายงานขอมูลนักศึกษาแรกเขาของวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) | 1/2563 12 

 

สวนท่ี 4 การมีงานทำและการประกอบอาชีพ ประกอบดวยขอมูลการมีงานทำ อาชีพและรายได 
 
ตารางท่ี 12 จำนวนและรอยละของนักศึกษาแรกเขา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ณ ภาค

การศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 ของวิทยาลัยชุมชน จำแนกตามภาวะการมีงานทำ 
 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม

ท้ังหมด 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม

ขอนี้  

มีงานทำ ไมมีงานทำ 

จำนวน 
รอย
ละ 

จำนวน รอยละ 

รวม 644 638 0 0.00 638 100.00 
1. แมฮองสอน 506 501         -        -  501 78.53 
2. พิจิตร 138 137         -        -  137 27.35 

 
จากตารางท่ี 12 นักศึกษาแรกเขา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ณ ภาคการศึกษาท่ี 1 

ปการศึกษา 2563 ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้  มีจำนวน 638 คน คิดเปนรอยละ 99.07 ของผูตอบ
แบบสอบถามท้ังหมด จำนวน 644 คน พบวา ผูตอบแบบสอบถามขอนี้ท้ังหมดไมมีงานทำ จำนวน 638 
คน คิดเปนรอยละ 100 

 

สวนท่ี 5 ความตองการศึกษาตอหลังสำเร็จการศึกษาท่ีวิทยาลัยชุมชน 
 
ตารางท่ี 13 จำนวนและรอยละของนักศึกษาแรกเขา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ณ       

ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 ของวิทยาลัยชุมชน จำแนกตามความตองการศึกษาตอ 
 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ท้ังหมด 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

ความตองการศึกษาตอ 

ศึกษาตอ ไมศึกษาตอ 
ยังไม

ตัดสินใจ 

รวม 644 641 184 74 383 

รอยละ (%) 99.53 28.71 11.54 59.75 

 1. แมฮองสอน              506              503        112              74       317  

 2. พิจิตร              138              138          72                -         66  

 
จากตารางท่ี 13 นักศึกษาแรกเขา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ณ ภาคการศึกษาท่ี 1 

ปการศึกษา 2563  ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้  มีจำนวน 641 คน คิดเปนรอยละ 99.53 ของผูตอบ
แบบสอบถามท้ังหมด จำนวน 644 คน พบวา สวนใหญยังไมตัดสินใจ จำนวน 383 คน คิดเปนรอยละ 
59.72 รองลงมาคือ ตองการศึกษาตอ จำนวน 184 คน คิดเปนรอยละ 28.71 และไมศึกษาตอ จำนวน     
74 คน คิดเปนรอยละ 11.54 ตามลำดับ 
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แผนภมิูท่ี 5 เปรียบเทียบรอยละของนักศึกษาแรกเขา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ณ 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 ของวิทยาลยัชมุชน จำแนกตามความตองการศึกษาตอ 
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บทท่ี 4 
บทสรุป และขอเสนอแนะ 

 
การสำรวจขอมูลเก่ียวกับนักศึกษาแรกเขาของวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ณ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 เปนการสำรวจจากวิทยาลัยชุมชน 2 แหง คือ วิทยาลัยชุมชน
พิจิตรและอุทัยธานี จำนวน 720 คน  ผลการสำรวจแบงออกเปน 5 ประเด็นหลัก ประกอบดวย ขอมูล
พ้ืนฐาน ขอมูลการออกกลางคัน (กรณีท่ีเคยศึกษาท่ีวิทยาลัยชุมชนมากอน) ประวัติการศึกษาท่ีผานมา 
ภาวะการมีงานทำและการประกอบอาชีพของนักศึกษา และความตองการศึกษาตอหลังสำเร็จการศึกษาท่ี

วิทยาลัยชุมชน วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย  โดยนำเสนอขอมูลดวยรูป ตาราง 
และแผนภูมิ  
 

 

สรุปผลการสำรวจ 5 สวนดังนี้ 
 สวนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานของนักศึกษาแรกเขา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ณ ภาค
การศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 ประกอบดวยขอมูลเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
และสาขาวิชาท่ีเรียน 

• ดานเช้ือชาติ พบวา ท้ังหมดเปนเชื้อชาติไทย 

• ดานสัญชาติ พบวา ท้ังหมดเปนสัญชาติไทย 

• ดานศาสนา พบวา ท้ังหมดนับถือศาสนาพุทธ 

• ดานเพศ พบวา นักศึกษาแรกเขาสวนใหญเปนเพศชาย จำนวน 458 คน คิดเปน
รอยละ 71.12 สวนเพศหญิงมีจำนวน 186 คน คิดเปนรอยละ 28.88 

• ดานอายุ พบวา นักศึกษาแรกเขามีอายุเฉลี่ยของนักศึกษาคือ 16 ป โดยมี
นักศึกษาอายุนอยท่ีสุด 14 ป เปนผูสมัครเขาศึกษาของวิทยาลัยชุมชนพิจิตร สวนอายุมากท่ีสุด 36 ป เปน
ผูสมัครเขาศึกษาของวทิยาลัยชุมชนอุทัยธานี 

• ดานสถานภาพสมรส พบวา นักศึกษาแรกเขาท้ังหมดมีสถานภาพโสด 

• ดานสาขาวิชาท่ีสมัคร พบวา สาขาท่ีมีผูสมัครเรียนมากท่ีสุดคือ สาขาชางยนต 
จำนวน 293 คน คิดเปนรอยละ 45.50 รองลงมาคือสาขาชางไฟฟากำลัง จำนวน 133 คน คิดเปนรอยละ 
20.65 และสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ จำนวน 102 คน คิดเปนรอยละ 15.84 ตามลำดับ 
 

สวนท่ี 2 ขอมูลการออกกลางคัน (กรณีท่ีเคยศึกษาท่ีวิทยาลัยชุมชนมากอน) 

• ดานประวัติท่ีเคยศึกษาระดับปริญญามากอน พบวา ผูตอบแบบสอบถามขอนี้
ทุกคนไมเคยศึกษาตอในระดับอุดมศึกษามากอน 

 

สวนท่ี 3 ประวัติการศึกษาท่ีผานมา ประกอบดวยขอมูลดานสถานศึกษาท่ีเคยศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษา ระยะเวลาท่ีสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม วุฒิการศึกษาเดิม  

• ดานระยะเวลาท่ีสำเร็จการศึกษา พบวา นักศึกษาแรกเขาสวนใหญสำเร็จ
การศึกษาไมถึงป หรือเรียนตอทันที จำนวน 210 คน คิดเปนรอยละ 95.89 รองลงมาคือ 1-10 ป จำนวน  
9 คน คิดเปนรอยละ 4.11 

• ดานวุฒิการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามขอนี้ทุกคนจบการศึกษาระดับ   
อ่ืน ๆ ท่ีเทียบเทา ม. 6 (นอกเหนือจาก กศน.) จำนวน 212 คน คิดเปนรอยละ 100 
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สวนท่ี 4 ภาวะการมีงานทำและการประกอบอาชีพ ประกอบดวยขอมูลการมีงานทำ อาชีพและรายได 

• ดานภาวะการมีงานทำ พบวา ผูตอบแบบสอบถามขอนี้ท้ังหมดไมมีงานทำ 
 

สวนท่ี 5 ความตองการศกึษาตอหลังสำเร็จการศึกษาท่ีวิทยาลัยชุมชน 

• ดานความตองการศึกษาตอ พบวา นักศึกษาแรกเขาสวนใหญยังไมตัดสินใจ 
จำนวน 383 คน คิดเปนรอยละ 59.72 รองลงมาคือ ตองการศึกษาตอ จำนวน 184 คน คิดเปนรอยละ 
28.71 และไมศึกษาตอ จำนวน 74 คน คิดเปนรอยละ 11.54 ตามลำดับ 

 
 ขอเสนอแนะเพ่ือใหวิทยาลัยชุมชนดำเนินการปรับปรุง/แกไข/พัฒนา/สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนหรือกิจกรรม - ไมมี - 
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ภาคผนวก 
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 แบบฟอรมรายงานขอมูลนกัศึกษาแรกเขาของวิทยาลัยชุมชน........................... 
 ประจำภาคการศึกษา ที่ 1/25…. 

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

คำช้ีแจง วิทยาลัยชุมชนมีความประสงคจะเก็บรวบรวมขอมูลนักศึกษาเพ่ือนำไปใชในการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและ
สนับสนุนการเรยีนของนักศกึษา ซึ่งมีความสำคัญยิง่ในระบบการจดัการศึกษารูปแบบวิทยาลัยชุมชน  จึงขอใหนักศึกษากรอกขอมูล
ตามความเปนจริงอยางละเอียดท่ีสุดเทาท่ีจะใหได 
 

ขอมูลผูตอบ 
 

รหัสนักศึกษา 
 
หลักสตูร        [1] อนุปริญญา     [2] ประกาศนียบัตร   [3] ปวส.  [4] ปวช. 
 

ตอนท่ี 1 ประวัติการศึกษาท่ีผานมา 
 

1. กอนเขาศึกษาในวิทยาลัยชุมชน ทานเคยศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาท่ีใดมากอนหรือไม 
   [1] เคยศึกษาตอระดับอนุปรญิญา*  ช่ือสถานศึกษา................................................. 
   [2] เคยศึกษาตอระดับปรญิญาตร ี  ช่ือสถานศึกษา................................................. 
   [3] เคยศึกษาตอสูงกวาระดบัปริญญาตรี  ช่ือสถานศึกษา................................................. 
   [4] ไมเคย 
(*จากขอ 1[1] หากทานเคยศึกษาระดับอนุปริญญาในวิทยาลัยชุมชนมากอน กรุณาตอบขอ 1.1 – 1.6  

หากไมเคย ใหขามไปตอบขอ 2.) 
1.1 ทานเคยสมัครเขาเรียนเมื่อป พ.ศ. ใด............................................................................................. 
1.2 ทานเคยสมัครเขาเรียนท่ีวิทยาลยัชุมชนใด .................................................................................... 
1.3 ทานเคยสมัครเขาเรียนสาขาวิชาใด................................................................................................. 
1.4 ทานหยุดเรียนไปเปนระยะเวลานานเทาใด 
  [1] นอยกวา 1 ป       [2] 1 – 2 ป  
  [3] 2 – 3 ป            [4] มากกวา 3 ป    

1.5 ทานหยุดเรียนกลางคันไปเพราะสาเหตุใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  [1] ปญหาเรื่องการจดัเวลามาเรียน   [2] ปญหาครอบครัว 
  [3] ปญหาเรื่องการทำงาน    [4] ปญหาเรื่องการเดินทาง 
  [5] ตองการเปลี่ยนท่ีเรียน    [6] ปญหาเรื่องการเรียนในวิทยาลัยชุมชน 
  [7] อ่ืน ๆ (ระบุ)..........................   

1.6 เหตุใดทานจึงตดัสินใจกลับมาสมัครเรียนท่ีวิทยาลัยชุมชนอีกครั้ง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  [1] จัดสรรเวลาได     [2] ครอบครัวแนะนำ 
  [3] ตองการวุฒิการศึกษาเพ่ือการทำงาน   [4] ยายท่ีอยูมาใกลวิทยาลยัชุมชนมากข้ึน 
  [5] จบการศึกษาจากท่ีอ่ืนแลว ตองการเรียนเพ่ิม  
  [6] อ่ืน ๆ (ระบุ)..........................   

2. ทานสำเรจ็การศึกษาจากสถานศึกษาเดิม (ม.6 หรือเทียบเทา) มาแลวก่ีป 
  [1] ไมถึงป หรือเรียนตอทันที     [2] 1 – 10 ป  
  [3] 11 – 20 ป            [4] มากกวา 20 ป    

3. วุฒิการศึกษาท่ีจบ  
  [1] มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)     [2]  การศึกษานอกระบบ (กศน. เทียบเทา ม.6) 
  [3] อ่ืนๆ ท่ีเทียบเทา ม. 6 (นอกเหนือจาก กศน.)   [4]  อนุปริญญ าหรือสูงกวา 

เครื่องมือ C4 
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ตอนท่ี 2 ภาวะการมีงานทำและการประกอบอาชีพของนักศึกษา 
 

4. ขณะน้ีทานมีงานทำหรือไม   [1]  ม ี   [2]  ไมม ี  
(*จากขอ 4[1] หากทานมีงาทำ กรุณาตอบขอ 4.1 – 4.3 หากไมมี 4[2] ใหขามไปตอบตอนท่ี 3) 
4.1 สถานท่ีทำงาน......................................อำเภอ..............................................จังหวัด.............................. 

 รหัสไปรษณีย..............................................................โทรศัพท........................................ 
4.2 อาชีพ  
  [1] เกษตรกร      [2] ประมง      [3] ขาราชการ / เจาหนาท่ีหนวยงานของรฐั 

  [4] รัฐวิสาหกิจ    [5] พนักงานบริษัท / องคกรธุรกิจเอกชน  
  [6] คาขาย/ธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ    [7] รับจาง  
  [8] พนักงานองคการตางประเทศ/ระหวางประเทศ   [9] อ่ืนๆ (ระบุ)......... 

4.3 ทานมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน………………………………………บาท (ระบุตัวเลขเทาน้ัน) 
 

ตอนท่ี 3  ความตองการในการศึกษาตอ 
 

5. เมื่อทานสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนแลว  ทานตองการศึกษาตอหรือไม 
   [1] ศึกษาตอ (ระบุสถานศึกษาท่ีตองการเรียน)...................................................................... 
   [2] ไมศึกษาตอ (ระบุเหตผุล).................................................................................................. 
   [3] ยังไมตัดสินใจ  

6. ขอเสนอแนะเพ่ือใหวิทยาลยัชุมชนดำเนินการปรับปรุง / แกไข / พัฒนา / สนับสนุนการจัดการเรียน 
การสอนหรือกิจกรรม 

 .......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................... 

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