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คำนำ 
 

รายงานผลการสำรวจขอมูลนักศึกษาแรกเขาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ของวิทยาลัย
ชุมชน ณ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 ฉบับนี้ เปนขอมูลท่ีสำรวจชวงเดือนมิถุนายน – กันยายน  
พ.ศ. 2563 โดยนำเสนอขอมูลในรูปแบบตาราง ขอมูลตัวเลข และแผนภูมิ เปรียบเทียบความสัมพันธ 
ของขอมูลท่ีเก่ียวของกัน โดยไดดำเนินการสำรวจขอมูลนักศึกษาแรกเขาของวิทยาลัยชุมชน หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 ใน 5 ประเด็นหลัก ประกอบดวย 
ประเด็นท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานของนักศึกษาแรกเขาหลักสูตรอนุปริญญา ณ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 
2563 ไดแกขอมูลดานเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ สถานภาพสมรสและสาขาวิชาท่ีเรียน ประเด็นท่ี 
2 ขอมูลการออกกลางคัน (กรณีท่ีเคยศึกษาท่ีวิทยาลัยชุมชนมากอน) ประเด็นท่ี 3 ประวัติการศึกษาท่ีผาน
มา ประกอบดวยขอมูลดานระยะเวลาท่ีสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม วุฒิการศึกษาเดิม ประเด็นท่ี 4 
ภาวะการมีงานทำและการประกอบอาชีพ ประกอบดวยขอมูลการมีงานทำ อาชีพและรายได และประเด็นท่ี 
5 ความตองการศึกษาตอหลังสำเร็จการศึกษาท่ีวิทยาลัยชุมชน ซ่ึงหวังเปนอยางยิ่งวา รายงานฉบับนี้จะมี
ประโยชนกับวิทยาลัยชุมชนและบุคคลท่ีเก่ียวของไดใชเปนขอมูลประกอบการวางแผนการจัดการศึกษาของ
วิทยาลัยชุมชน รวมท้ังการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน การบริหารจัดการ และการกำหนด
นโยบาย/แนวทางการสงเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ
ปญหาความตองการและความพึงพอใจของผูรับบริการตอไป  

 
 
 

 สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
มีนาคม 2563 
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บทสรุป 
 

การสำรวจขอมูลเก่ียวกับนักศึกษาแรกเขาของวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน 
ณ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 ผลการสำรวจแบงออกเปน 5 ประเด็นหลัก ประกอบดวย ขอมูล
พ้ืนฐาน ขอมูลการออกกลางคัน (กรณีท่ีเคยศึกษาท่ีวิทยาลัยชุมชนมากอน) ประวัติการศึกษาท่ีผานมา 
ภาวะการมีงานทำและการประกอบอาชีพของนักศึกษา และความตองการศึกษาตอหลังสำเร็จการศึกษาท่ี

วิทยาลัยชุมชน วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย  โดยนำเสนอขอมูลดวยรูป ตาราง 
และแผนภมิู  

 

สรุปผลการสำรวจ 5 สวนดังนี้ 
สวนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานของนักศึกษาแรกเขาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ ภาค

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

• ดานเช้ือชาต ิพบวา นักศึกษาแรกเขาท้ังหมดเปนเชื้อชาติไทย 

• ดานสัญชาต ิพบวา นักศึกษาแรกเขาท้ังหมดเปนสัญชาติไทย 

• ดานศาสนา พบวา นักศึกษาแรกเขาสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม รอยละ 54.24 
รองลงมาคือ ศาสนาพุทธ รอยละ 45.76 คน 

• ดานเพศ พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 89.83 สวนเพศชาย รอยละ 10.17 

• ดานอายุ พบวา อายุเฉลี่ยของนักศึกษาคือ 56 ป โดยมีนักศึกษาอายุนอยท่ีสุด 20 ป สวน
อายุมากท่ีสุด 87 ป  

• ดานสถานภาพสมรส พบวา นักศึกษาแรกเขาสวนใหญมีสถานภาพสมรสมากท่ีสุด รอยละ 
72.88 รองลงมาคือ มีสถานภาพโสด รอยละ 16.95 และสถานภาพหมาย รอยละ 8.47 ตามลำดับ 

• ดานสาขาวิชาท่ีสมัคร พบวา สาขาท่ีมีผูสมัครเรียนมากท่ีสุดคือ สาขาผูดูแลผูสูงอายุ    
รอยละ 59.32 รองลงมาคือสาขาการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอาย ุรอยละ 40.68 

 
สวนท่ี 2 ขอมูลการออกกลางคัน (กรณีท่ีเคยศึกษาท่ีวิทยาลัยชุมชนมากอน) 

• ดานประวัติ ท่ีเคยศึกษาระดับปริญญามากอน พบวา สวนใหญไมเคยศึกษาตอใน

ระดับอุดมศึกษามากอน รอยละ 87.93 โดยมีผูท่ีตอบวาเคยศึกษาตอระดับอุดมศึกษามากอนนั้น จำแนก

เปน ระดับอนุปริญญา รอยละ 6.90 ระดับปริญญาตรี รอยละ 5.17 

• ดานชวงป พ.ศ. ท่ีเคยศึกษาระดับอนุปริญญาในวิทยาลัยชุมชนมากอน พบวา 
ทุกคนศึกษาระดับอนุปริญญาท่ีวิทยาลัยชุมชน ชวงป พ.ศ. 2550 – 2555 

• ดานวิทยาลัยชุมชนท่ีเคยศึกษา จากจำนวนนักศึกษาแรกเขา หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิทยาลัยชุมชน ณ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ มีจำนวน 4 คน คิดเปน 
รอยละ 100 ของผูตอบแบบสอบถามท่ีเคยศึกษาระดับอนุปริญญามากอน จำนวน 4 คน พบวา ทุกคนเคย
เรียนในวิทยาลัยชุมชนสงขลามากอน 

• ดานสาขาวิชาท่ีเคยสมัครเขาเรียนในวิทยาลัยชุมชน พบวา สาขาวิชาท่ีเคยสมัครเขาเรียน
ในวิทยาลัยชุมชนสวนใหญ คือการปกครองทองถ่ิน จำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 75 รองลงมาคือ        
การศึกษาปฐมวัย จำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 25  
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• ดานระยะเวลาท่ีออกกลางคัน พบวา สวนใหญหยุดเรียนไปมากกวา 3 ป จำนวน 3 คน คิด
เปนรอยละ 75 รองลงมาคือ หยุดเรียนไป 2-3 ป คิดเปนรอยละ 25 

• ดานสาเหตุท่ีหยุดเรียนกลางคัน พบวา สาเหตุท่ีหยุดเรียนกลางคัน สวนใหญมีปญหาเรื่อง
การทำงาน จำนวน 2 คน คิดเปนรอยละ 100 

• ดานเหตุผลท่ีกลับมาเรียนวิทยาลัยชุมชนอีกครั้ง พบวา เหตุผลสวนใหญท่ีตัดสินใจกลับมา
สมัครเรียนท่ีวิทยาลัยชุมชนอีกครั้ง คือ จบการศึกษาจากท่ีอ่ืนแลวตองการเรียนเพ่ิม รอยละ 100 รองลงมา
คือ ตองการวุฒิการศึกษาเพ่ือการทำงาน รอยละ 75 ตามลำดับ 

 
สวนท่ี 3 ประวัติการศึกษาท่ีผานมา ประกอบดวยขอมูลดานสถานศึกษาท่ีเคยศึกษาตอใน

ระดับอุดมศึกษา ระยะเวลาท่ีสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม วุฒิการศึกษาเดิม  

• ดานสถานศึกษาท่ีเคยเรียนในระดับอนุปริญญา พบวา ท้ังหมดเคยศึกษาระดับอนุปริญญาท่ี
วิทยาลัยชุมชนสงขลา 

• ดานสถานศึกษาท่ีเคยเรียนในระดับปริญญาตรี พบวา เคยศึกษาระดับปริญญาตรีท่ี
มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ปตตานี และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน    
รอยละ 33.33 เทากัน 

• ดานระยะเวลาท่ีสำเร็จการศึกษา พบวา นักศึกษาแรกเขาสวนใหญสำเร็จการศึกษาจาก
สถาบันเดิมมามากกวา 20 ป จำนวน 27 คน คิดเปนรอยละ 64.29 รองลงมาคือ 1-10 ป, 11-20 ป จำนวน 
7 คน คิดเปนรอยละ 16.67 และไมถึงป หรือเรียนตอทันที จำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2.38 ตามลำดับ 

• ดานวุฒิการศึกษา พบวา นักศึกษาแรกเขาสวนใหญจบการศึกษานอกระบบ (กศน. 
เทียบเทา ม.6) จำนวน 7 คน คิดเปนรอยละ 46.67 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6), ระดับ
อนุปริญญาหรือสูงกวา จำนวน 4 คน คิดเปนรอยละ 26.67 

 

สวนท่ี 4 ภาวะการมีงานทำและการประกอบอาชีพ ประกอบดวยขอมูลการมีงานทำ อาชีพและ
รายได 

• ดานภาวะการมีงานทำ พบวา นักศึกษาแรกเขาสวนใหญมีงานทำ รอยละ 80 และไมมี  
งานทำ รอยละ 20 

• ดานจังหวัดท่ีทำงาน พบวา สวนใหญทำงานในจังหวัดท่ีมีวิทยาลัยชุมชนสงขลา 

• ดานการประกอบอาชีพ พบวา นักศึกษาแรกเขาสวนใหญมีอาชีพเกษตรกร รอยละ 71.43 
รองลงมาคือรับจาง ละ 23.81 และขาราชการ/เจาหนาท่ีหนวยงานของรัฐ, คาขาย/ธุรกิจสวนตัว/เจาของ
กิจการ รอยละ 2.38 เทากัน 

• ดานรายไดเฉล่ียตอเดือน พบวา นักศึกษาแรกเขาสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 13,344 บาท 
โดยท่ีรายไดมากท่ีสุดคือ 38,000 บาท และนอยท่ีสุด 4,500 บาท 

 

   สวนท่ี 5 ความตองการศึกษาตอหลังสำเร็จการศึกษาท่ีวิทยาลัยชุมชน 

• ดานความตองการศึกษาตอ พบวา นักศึกษาแรกเขาสวนใหญยังไมตัดสินใจศึกษาตอ   

รอยละ 74.55 และไมตองการศึกษาตอ รอยละ 25.45 ตามลำดับ 

• ขอเสนอแนะเพ่ือใหวิทยาลัยชุมชนดำเนินการปรับปรุง / แกไข / พัฒนา / สนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรม ไมมี 
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ภาคผนวก  26 
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บทที ่1 
บทนำ 

 

หลักการและเหตุผล 
 

 วิทยาลัยชุมชนดำเนินงานตามเจตนารมณแหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีมุงพัฒนาสังคมแหงการเรียนรูใหคนไทยไดรับโอกาส       
เทาเทียมกันท่ีจะเรียนรูและฝกอบรมไดตลอดชีวิต โดยมีกฎหมายรองรับการดำเนินงาน คือ พระราชบัญญัติ
วิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 มาตรา 8 เพ่ือประโยชนในการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาท่ีต่ำกวาปริญญา ให
สถาบันเปนสถานศึกษาซ่ึงจัดการศึกษาโดยวิทยาลัยชุมชนมีวัตถุประสงคเพ่ือใหการศึกษา วิจัย ใหบริการ     
ทางวิชาการ ทำนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือสรางความเขมแข็ง  
ของทองถ่ินและชุมชน การพัฒนาท่ียั่งยืน เสริมสรางศักยภาพบุคคล ตอบสนองและสอดคลองตอความตองการ 
และการประกอบอาชีพของทองถ่ินและชุมชนซ่ึงนําไปสูการพัฒนาประเทศ มาตรา 9 (1) การสรางโอกาสและ
การเขาถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีต่ำกวาปริญญาและการเรียนรู ตลอดชีวิตของประชาชน ดวย
กระบวนการ   จัดการศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลาย สามารถเขาถึงผูเรียนในชุมชนไดอยางท่ัวถึงและ (2) การ
ตอบสนองตอความตองการของทองถ่ินและชุมชนในเรื่องการศึกษา การฝกอบรม ดานวิชาการหรือดานวิชาชีพ 
ซ่ึงภายใตพระราชบัญญัติตามมาตรา 8 และ 9 ดังกลาววิทยาลัยชุมชนตองจัดระบบเครือขายในการบริหารจัด
การศึกษาโดยมุงเนนการจัดการศึกษาและการฝกอบรมในหลักสูตรท่ีหลากหลายและมีความยืดหยุน เพ่ือให
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิตและการเชื่อมโยงความรูดานวิชาการและการใช
ทรัพยากรระหวางวิทยาลัยชุมชน หนวยจัดการศึกษา และหนวยงานอ่ืนท้ังภาครัฐและเอกชน 
 

ภายใตหลักการดำเนินงานดังกลาว สถาบันวิทยาลัยชุมชนไดเล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดทำขอมูล
สารสนเทศของผูรับบริการของวิทยาลัยชุมชนวามีชองทางการเขาถึงการศึกษามากนอยเพียงใด ครอบคลุม 
ถึงกลุมเปาหมายท่ีพลาดโอกาสทางการศึกษาไดหรือไม โดยไดดำเนินการสำรวจขอมูลนักศึกษาท่ีเขาเรียน 
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ใน 5 ประเด็น ไดแก ขอมูลพ้ืนฐานของนักศึกษาแรกเขา ภาวะการมีงาน
ทำและการประกอบอาชีพ การเขาศึกษาในวิทยาลัยชุมชน ประวัติการศึกษาท่ีผานมา และความตองการศึกษาตอ
หลังสำเร็จการศึกษาท่ีวิทยาลัยชุมชน เพ่ือใหวิทยาลัยชุมชนไดใชเปนขอมูลประกอบการวางแผนการจัดการศึกษา
ของวิทยาลัยชุมชน รวมท้ังการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการ และการกำหนด
นโยบาย/แนวทางการสงเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ
ปญหา  

 

การสำรวจขอมูลนักศึกษาแรกเขาของวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรอนุปริญญา ณ ภาคการศึกษาท่ี 1  
ปการศึกษา 2563 ของวิทยาลัยชุมชนท้ัง 20 แหง ในครั้งนี้สถาบันวิทยาลัยชุมชนใชรูปแบบการจัดเก็บ 
และบันทึกขอมูลใหอยูในระบบสารสนเทศเพ่ือเชื่อมโยงการศึกษาและการมีงานทำ (ระบบติดตาม
ภาวะการมีงานทำ) มาใช โดยมีมหาวิทยาลัยบูรพาเปนผูพัฒนาใหมีการเชื่อมโยงฐานขอมูลผูสำเร็จ
การศึกษาจากระบบวิทยาลัยชุมชนอิเล็กทรอนิกส (e-Community College) ดานงานทะเบียนวัดผล 
และประเมินผลการศึกษา ซ่ึงเปนการบันทึกขอมูลผานระบบ Web-based ท่ีวิทยาลัยชุมชนท่ัวประเทศ
สามารถจัดเก็บขอมูลลงระบบและประมวลผลไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
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วัตถุประสงค 
เพ่ือสำรวจขอมูลนักศึกษาแรกเขาของวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 ใน 5 ประเด็น ไดแก ขอมูลพ้ืนฐานของนักศึกษาแรกเขา ขอมูลการ
ออกกลางคัน ประวัติการศึกษาท่ีผานมา ภาวะการมีงานทำและการประกอบอาชีพ และความตองการศึกษา
ตอหลังสำเร็จการศึกษาท่ีวิทยาลัยชุมชน 

 

ขอบเขตการดำเนินงาน 
1. ขอบเขตผูใหขอมูล 
 เปนการสำรวจขอมูลนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชนท่ีเขาใหมของ

วิทยาลัยชุมชน 20 แหง ณ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 จำนวน 61 คน   
2. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล คือแบบสอบถามขอมูลนักศึกษาแรกเขาของวิทยาลัยชุมชน

ประจำภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 ท่ีกำหนดใหวิทยาลัยชุมชนทุกแหงบันทึกขอมูลแบบสอบถาม 
เขาสูระบบสารสนเทศเพ่ือการเชื่อมโยงการศึกษาและการมีงานทำของผูสำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชน 
ซ่ึงแบงขอคำถามออกเปน 5 สวน ตามตัวแปรดังนี้ 

สวนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานของนักศึกษาแรกเขา ประกอบดวยขอมูลเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ 
อายุ สถานภาพสมรสและสาขาวิชาท่ีเรียน 

สวนท่ี 2 ขอมูลการออกกลางคัน (กรณีท่ีเคยศึกษาท่ีวิทยาลัยชุมชนมากอน) 
สวนท่ี 3 ประวัติการศึกษาท่ีผานมา ประกอบดวยขอมูลดานระยะเวลาท่ีสำเร็จการศึกษาจาก

สถานศึกษาเดิม  
สวนท่ี 4 ภาวะการมีงานทำและการประกอบอาชีพ ประกอบดวยขอมูลการมีงานทำ อาชพีและรายได 
สวนท่ี 5 ความตองการศึกษาตอหลังสำเร็จการศึกษาท่ีวิทยาลัยชุมชน 
3. ขอบเขตระยะเวลาในการเก็บขอมูล ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 (ตั้งแตเดือน

มิถุนายน - กันยายน 2563) 
4. ขอบเขตพ้ืนท่ี วิทยาลัยชุมชน 20 จังหวัด ประกอบดวย วิทยาลัยชุมชนแมฮองสอน พิจิตร 

ตาก บุรีรัมย มุกดาหาร หนองบัวลำภู สระแกว อุทัยธานี ระนอง นราธิวาส ยะลา ปตตานี สตูล 
สมุทรสาคร ยโสธร พังงา ตราด แพร สงขลา และนาน 
 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ไดขอมูลสารสนเทศของนักศึกษานักศึกษาแรกเขา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลยัชุมชน ณ ภาค

การศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 
2.  ผูบริหารและหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถนำขอมูลสารสนเทศนักศึกษาแรกเขา หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 ไปใชประโยชนในการวาง
แผนการจัดการศึกษาตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน การบริหารจัดการและการกำหนด
นโยบาย แนวทางการสงเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนใหมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ
พันธกิจของวิทยาลัยชุมชน เพ่ือแกไขปญหา ใหตรงตามความตองการและความพึงพอใจของผูรับบริการ
ตอไป 
 

ขอจำกัดในการนำขอมูลไปใช 
เนื่องจากเปนการเก็บขอมูลจากแบบสำรวจของนักศึกษาแรกเขาท่ีลงทะเบียนในระบบบริการ

การศึกษาวิทยาลัยชุมชน ดานงานทะเบียน วัดผลและประเมินผลนักศึกษา ซึ่งเปนการรับขอมูล ณ 
วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 
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บทที ่2 
วิธีดำเนินการ 

 

การดำเนินการสำรวจขอมูลนักศึกษาแรกเขาของวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิทยาลัยชุมชน ณ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 ดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. ทบทวนแบบสอบถามขอมูลนักศึกษาแรกเขา ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 ท่ีผานมา    

เพ่ือใหขอคำถามใหสมบูรณ 

2. สรางแบบสอบถามขอมูลนักศึกษาแรกเขาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน 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

วิทยาลัยชุมชน ภาคการศึกษาท่ี 1 การศึกษา 2563 

6. สถาบันวิทยาลัยชุมชนนำเสนอรายงานผลการสำรวจตอวิทยาลัยชุมชน และจัดทำ

เอกสารเผยแพรใหแกบุคลากรท้ังในระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชน และวิทยาลัยชุมชนนำไปใชประโยชน

ในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
 

ประชากรท่ีใหขอมูล 
เปนการสำรวจขอมูลนักศึกษาแรกเขาของวิทยาลัยชุมชน ณ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 

2563 ท่ีลงทะเบียนเขาศึกษาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน จำนวนท้ังสิ้น  
61 คน  
  

การเก็บรวบรวมขอมูล 
1. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือระบบสารสนเทศเพ่ือการเชื่อมโยงการศึกษาและ 

การมีงานทำของผูสำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชน ซ่ึงแบงขอคำถามออกเปน 5 ประเด็น ตามตัวแปรดังนี้ 
1.1 ขอมูลพ้ืนฐานของนักศึกษาแรกเขา 

ประกอบดวยขอมูลดาน เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ 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 59 คน คิดเปนรอยละ 96.72 ของนักศึกษาเขาใหมท้ังหมด จำนวน 61 คน 
 

ตารางท่ี 1 ผลการสำรวจขอมูลนักศึกษาแรกเขาของวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563  

 

วิทยาลัยชุมชน  

 จำนวนน.ศ.
แรกเขา* 

1/2561 (1) 
  

 จำนวนน.ศ.แรกเขา 
ท่ีตอบ 

แบบสอบถาม* (2)  

 รอยละ 
(%)  

 ผลตาง 
(1) - (2)  

 
 รวม              61                     59     96.72             2   

1.ตราด 24 24 100.00 0  

2.สงขลา 37 35 94.59 2  

 
 

* ขอมูลการสำรวจนักศึกษาแรกเขาจากระบบสารสนเทศและการมงีานทำ ของวิทยาลัยชุมชน ณ วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 
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บทที ่3 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
การเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ เปนการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงสำรวจนักศึกษาแรกเขา ณ       

ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 ท่ีลงทะเบียนเขาศึกษาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิทยาลัย
ชุมชน โดยแบงการนำเสนอผลการวิเคราะห 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 อาชีพและรายได 
สวนท่ี 5 ความตองการศึกษาตอหลังสำเร็จการศึกษาท่ีวิทยาลัยชุมชน 
  

สวนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานของนักศึกษาแรกเขาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ ภาค
การศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 ประกอบดวยขอมูลเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส และสาขาวิชาท่ีเรียน    

 
ตารางท่ี 2 จำนวนและรอยละของนักศึกษาแรกเขา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ ภาค

การศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 ของวิทยาลัยชุมชน จำแนกตามเชื้อชาติ 
 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ท้ังหมด 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม

ขอนี ้

เชื้อชาติ 

ไทย 

รวม 59 59 59 

รอยละ (%) 100.00 100.00 

1.ตราด 24 24 24 
2.สงขลา 35 35 35 

 

จากตารางที่ 2 นักศึกษาแรกเขา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ ภาคการศึกษาท่ี 1 
ปการศึกษา 2563 ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้  มีจำนวน 59 คน คิดเปนรอยละ 100 ของผูตอบ
แบบสอบถามท้ังหมด จำนวน 59 คน พบวา ท้ังหมดเปนเชื้อชาติไทย 
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ตารางท่ี 3 จำนวนและรอยละของนักศึกษาแรกเขา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ ภาค
การศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 ของวิทยาลัยชุมชน จำแนกตามสัญชาติ 

 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ท้ังหมด 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม

ขอนี ้

สัญชาติ 

ไทย 

รวม 59 59 59 

รอยละ (%) 100.00 100.00 

1.ตราด 24 24 24 
2.สงขลา 35 35 35 

 
จากตารางท่ี 3 นักศึกษาแรกเขา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ ภาคการศึกษาท่ี 1 

ปการศึกษา 2563 ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้  มีจำนวน 59 คน คิดเปนรอยละ 100 ของผูตอบ
แบบสอบถามท้ังหมด จำนวน 59 คน พบวา ท้ังหมดเปนสัญชาติไทย 

 

 
ตารางท่ี 4 จำนวนและรอยละของนักศึกษาแรกเขา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ ภาค

การศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 ของวิทยาลัยชุมชน จำแนกตามศาสนา 
 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ท้ังหมด 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม

ขอนี ้

ศาสนา 

พุทธ อิสลาม 

รวม 59 59 27 32 

รอยละ (%) 100.00 45.76 54.24 

1.ตราด 24 24            24                -  
2.สงขลา 35 35              3             32  

 
จากตารางที่ 4 นักศึกษาแรกเขา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยลัยชุมชน ณ ภาคการศึกษาท่ี 1  

ปการศึกษา 2563 ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้  มีจำนวน 59 คน คิดเปนรอยละ 100 ของผูตอบ
แบบสอบถามท้ังหมด จำนวน 59 คน พบวา สวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม จำนวน 32 คน คิดเปนรอยละ 
54.24 รองลงมาคือ ศาสนาพุทธ จำนวน 27 คน คิดเปนรอยละ 45.76 
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แผนภูมิท่ี 1 เปรียบเทียบรอยละของนักศึกษาแรกเขา หลักสตูรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน 
ณ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 ของวิทยาลัยชุมชน จำแนกตามศาสนา 

 

 
 
ตารางท่ี 5 จำนวนและรอยละของนักศึกษาแรกเขา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ ภาค

การศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 ของวิทยาลัยชุมชน จำแนกตามเพศ 
 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ท้ังหมด 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม

ขอนี ้

เพศ 

ชาย หญิง 

รวม 59 59 6 53 

รอยละ (%) 100.00 10.17 89.83 

1.ตราด 24 24 5 19 
2.สงขลา 35 35 1 34 

 
จากตารางที่ 5 นักศึกษาแรกเขา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ ภาคการศึกษาท่ี 1 

ปการศึกษา 2563 ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ มีจำนวน 59 คน พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 53 คน 
คิดเปนรอยละ 89.83 สวนเพศชายมีจำนวน 6 คน คิดเปนรอยละ 10.17 
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แผนภูมิท่ี 2 เปรียบเทียบรอยละของนักศึกษาแรกเขา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน 
ณ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 ของวิทยาลัยชุมชน จำแนกตามเพศ 

 

  
 
ตารางท่ี 6 จำนวนและรอยละของนักศึกษาแรกเขา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ        

ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 ของวิทยาลัยชุมชน จำแนกตามอายุเฉลี่ย สูงสุด และ
ต่ำสุด 

 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ท้ังหมด 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม

ขอนี ้

อายุเฉลี่ย (ป) 

อายุเฉลี่ย 
อายุนอย

ท่ีสุด 
อายุมาก 

ท่ีสุด 

  59 59 56 20 87 

1.ตราด 24 24 69 59 87 
2.สงขลา 35 35 44 20 64 

 
จากตารางที่ 6 นักศึกษาแรกเขา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ ภาคการศึกษาท่ี 1 

ปการศึกษา 2563 ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ มีจำนวน 59 คน พบวา อายุเฉลี่ยของนักศึกษาคือ 56 ป โดย
มีนักศึกษาอายุนอยท่ีสุด 20 ป สวนอายุมากท่ีสุด 87 ป  
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แผนภูมิท่ี 3 เปรียบเทียบรอยละของนักศึกษาแรกเขา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน 
ณ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 จำแนกตามอายุเฉลี่ย สูงสุด และต่ำสุด 

 

 
 
 

ตารางท่ี 7 จำนวนและรอยละของนักศึกษาแรกเขา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ ภาค
การศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 จำแนกตามสถานภาพสมรส 

 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม

ท้ังหมด 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม
ขอนี้ (คน) 

สถานภาพสมรส 

สมรส โสด หมาย หยาราง 

รวม 59 59 43 10 5 1 
รอยละ (%) 100.00 72.88 16.95 8.47 1.69 

1.ตราด 24               24       17         2         5         -  
2.สงขลา 35               35       26         8         -        1  

 

จากตารางที่ 7 นักศึกษาแรกเขา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ ภาคการศึกษาท่ี 1 
ปการศึกษา 2563 ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ มีจำนวน 59 คน คิดเปนรอยละ 100 ของผูตอบแบบสอบถาม
ท้ังหมด จำนวน 59 คน พบวา มีสถานภาพสมรสมากท่ีสุด จำนวน 43 คน คิดเปนรอยละ 72.88 รองลงมา
คือ มีสถานภาพโสด จำนวน 10 คน คิดเปนรอยละ 16.95 และสถานภาพหมาย จำนวน 5 คน คิดเปน 
รอยละ 8.47 ตามลำดับ 
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แผนภูมิท่ี 4 เปรียบเทียบรอยละของนักศึกษาแรกเขา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน 
ณ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 จำแนกตามสถานภาพสมรส 
 

 
 

ตารางท่ี 8 จำนวนและรอยละของนักศึกษาแรกเขาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ ภาค
การศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 ของวิทยาลัยชุมชน จำแนกตามสาขาท่ีสมัครเรียน 

 

วิทยาลัย
ชุมชน 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม

ท้ังหมด 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม
ขอนี้ (คน) 

สาขาวิชา 

การสงเสริม
และพัฒนา
คุณภาพ

ชีวิต
ผูสูงอายุ 

ผูดูแล
ผูสูงอายุ 

รวม 59 59 24 35 
รอยละ (%) 100.00 40.68 59.32 

1.ตราด 24              24              24           -  
2.สงขลา 35              35                -         35  

 

จากตารางท่ี 8 นักศึกษาแรกเขา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ ภาคการศึกษาท่ี 1 
ปการศึกษา 2563 ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้  มีจำนวน 59 คน คิดเปนรอยละ 100 ของผูตอบ
แบบสอบถามท้ังหมด จำนวน 59 คน พบวา สาขาท่ีมีผูสมัครเรียนมากท่ีสุดคือ สาขาผูดูแลผูสูงอายุ 
จำนวน 35 คน คิดเปนรอยละ 59.32 รองลงมาคือสาขาการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ จำนวน 
24 คน คิดเปนรอยละ 40.68  
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แผนภูมิท่ี 5 เปรียบเทียบรอยละของนักศึกษาแรกเขาหลักสตูรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 จำแนกตามสาขาท่ีสมัครเรียน 

 

 
 
สวนท่ี 2 ขอมูลการออกกลางคัน (กรณีท่ีเคยศึกษาท่ีวิทยาลัยชุมชนมากอน) 
ตารางท่ี 9 จำนวนและรอยละของนักศึกษาแรกเขา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมขน ณ ภาค

การศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 ของวิทยาลัยชุมชน จำแนกวาเคยเรียนอุดมศึกษามากอน
หรือไม  

 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ท้ังหมด 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

เคยศึกษาตอระดับอุดมศึกษามากอนหรือไม 

เคยเรียน 
ไมเคย 

อนุปริญญา ปริญญาตรี 

รวม 59 58 4 3 51 

รอยละ (%) 98.31 6.90 5.17 87.93 

1.ตราด 24                 24                -                -             24  

2.สงขลา 35                 34               4               3             27  

 
จากตารางท่ี 9 นักศึกษาแรกเขา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ ภาคการศึกษาท่ี 1 

ปการศึกษา 2563 ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้  มีจำนวน 58 คน คิดเปนรอยละ 98.31 ของผูตอบ
แบบสอบถามท้ังหมด จำนวน 59 คน พบวา สวนใหญไมเคยศึกษาตอในระดับอุดมศึกษามากอน จำนวน  
51 คน คิดเปนรอยละ 87.93 โดยมีผูท่ีตอบวาเคยศึกษาตอระดับอุดมศึกษามากอนนั้น จำแนกเปน ระดับ
อนุปริญญา จำนวน 4 คน คิดเปนรอยละ 6.90 ระดับปริญญาตรี จำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 5.17 
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แผนภูมิท่ี 6  เปรียบเทียบรอยละของนักศึกษาแรกเขาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน 
ณ ภาคการศึกษา ท่ี 1 ปการศึกษา 2563 จำแนกวาเคยเรียนอุดมศึกษามากอนหรือไม 
 

 
 
ตารางท่ี 10 จำนวนและรอยละของนักศึกษาแรกเขา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ ภาค

การศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 จำนวนผูท่ีเคยศึกษาระดับอนุปริญญาท่ีวิทยาลัยชุมชน จำแนก
ชวงป พ.ศ. (เฉพาะผูท่ีเคยศึกษาระดับอนุปริญญามากอน จำนวน 4 คน) 

 

วิทยาลัยชุมชน 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 
(ท่ีเคยเรียน
อนุปริญญา) 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

จำนวนผูท่ีเคยศึกษา
ระดับอนุปริญญาท่ี

วิทยาลัยชุมชน 
จำแนกชวงป พ.ศ. 

2550-2555 

รวม 4 3 3 

รอยละ (%) 75.00 100.00 

1.ตราด                   -                    -                          -  

2.สงขลา                  4                   3                         3  

 
จากตารางท่ี 10 นักศึกษาแรกเขา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยขุมชน ณ ภาคการศึกษาท่ี 1 

ปการศึกษา 2563 ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ มีจำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 75 ของผูตอบแบบสอบถาม
ท้ังหมด จำนวน 4 คน พบวา ทุกคนศึกษาระดับอนุปริญญาท่ีวิทยาลัยชุมชน ชวงป พ.ศ. 2550 – 2555 
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ตารางท่ี 11 จำนวนและรอยละของนักศึกษาแรกเขา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยขุมชน ณ ภาค
การศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 จำแนกตาม เคยศึกษาระดับอนุปริญญาในวิทยาลัยชุมชนใด 
(เฉพาะผูท่ีเคยศึกษาระดับอนุปริญญามากอน จำนวน 4 คน) 

 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

(ท่ีเคยเรียนอนุปริญญา) 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

เคยศึกษาระดับ
อนุปริญญาในวิทยาลัย

ชุมชนใด 

วิทยาลัยชุมชนสงขลา 

รวม 4 4 4 

รอยละ (%) 100.00 100.00 

1.ตราด                             -                    -                               -  

2.สงขลา                            4                   4                              4  

 
จากตารางท่ี 11 นักศึกษาแรกเขา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลยัชุมชน ณ ภาคการศึกษาท่ี 1 

ปการศึกษา 2563 ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ มีจำนวน 4 คน คิดเปนรอยละ 100 ของผูตอบแบบสอบถามท่ี
เคยศึกษาระดับอนุปริญญามากอน จำนวน 4 คน พบวา ทุกคนเคยเรียนในวิทยาลัยชุมชนสงขลามากอน 
 
ตารางท่ี 12 จำนวนและรอยละของนักศึกษาแรกเขา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ      

ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 จำแนกตามการเคยสมัครเขาเรียนสาขาวิชาใน
วิทยาลัยชุมชน (เฉพาะผูท่ีเคยศึกษาระดับอนุปริญญาในวิทยาลัยชุมชนมากอน จำนวน 4 คน) 

 

วิทยาลัย
ชุมชน 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 
(ท่ีเคยเรียน

วิทยาลัยชุมชน
มากอน) 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม
ขอนี้ (คน) 

สาขาวิชา 

1.
กา

รป
กค

รอ
ง

ทอ
งถ

ิ่น 

2.
กา

รศึ
กษ

าป
ฐม

วัย
 

รวม 4 4 3 1 
รอยละ (%) 100.00 75.00 25.00 

1.ตราด                  -                 -          -          -  

2.สงขลา                  4                 4         3         1  

 
จากตารางท่ี 12 นักศึกษาแรกเขา หลักสูตรประกาศนียบตัรวิทยาลัยชุมชน ณ ภาคการศึกษาท่ี 1 

ปการศึกษา 2563 ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ มีจำนวน 4 คน คิดเปนรอยละ 100 ของผูตอบแบบสอบถาม
ท่ีเคยศึกษาระดับอนุปริญญาในวิทยาลัยชุมชนมากอน จำนวน 4 คน พบวา สาขาวิชาท่ีเคยสมัครเขาเรียน
ในวิทยาลัยชุมชนสวนใหญคือการปกครองทองถ่ิน จำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 75 รองลงมาคือ        
การศึกษาปฐมวัย จำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 25  
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ตารางท่ี 13 จำนวนและรอยละของนักศึกษาแรกเขา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ ภาค
การศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 จำแนกตามระยะเวลาท่ีหยุดเรียนไป (เฉพาะผูท่ีเคยศึกษา
ระดับอนุปริญญาในวิทยาลัยชุมชนมากอน จำนวน 4 คน) 

 

วิทยาลัยชุมชน 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

(ท่ีเคยเรียนวิทยาลัย
ชุมชนมากอน) 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

ระยะเวลาท่ีหยุด
เรียนไป 

2 - 3 ป 
มากกวา 

3 ป 

รวม 4 4 1 3 
รอยละ (%) 100.00 25.00 75.00 

1.ตราด                           -                  -           -           -  

2.สงขลา                           4                  4          1         3  

 
จากตารางท่ี 13 นักศึกษาแรกเขา หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ ภาคการศึกษาท่ี 1 

ปการศึกษา 2563 ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ มีจำนวน 4 คน คิดเปนรอยละ 100 ของผูตอบแบบสอบถาม
ท่ีเคยศึกษาระดับอนุปริญญาท่ีเคยเรียนในวิทยาลัยชุมชนมากอน จำนวน 4 คน พบวา สวนใหญหยุดเรียน
ไปมากกวา 3 ป จำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 75 รองลงมาคือ หยุดเรียนไป 2-3 ป คิดเปนรอยละ 25 

 
ตารางท่ี 14 จำนวนและรอยละของนักศึกษาแรกเขา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ ภาค

การศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 จำแนกตามสาเหตุท่ีหยุดเรียนกลางคัน (เฉพาะผูท่ีเคย
ศึกษาระดับอนุปริญญาในวิทยาลัยชุมชนมากอน จำนวน 4 คน) 

 

วิทยาลัยชุมชน 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 
(ท่ีเคยเรียน

วิทยาลัยชุมชน
มากอน) 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 
ขอนี้ (ตอบได

มากกวา 1 ขอ) 

สาเหตุท่ีหยุดเรียน
กลางคัน 

ปญหาเร่ืองการทำงาน 

รวม 4 2 2 

รอยละ (%) 50.00 100.00 
1.ตราด                   -                      -                                -  

2.สงขลา                  4  2 2 

 
จากตารางท่ี 14 นักศึกษาแรกเขา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ ภาคการศึกษาท่ี 1 

ปการศึกษา 2563 ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 2 คน คิดเปนรอยละ 50 ของผูตอบแบบสอบถามท่ี
เคยศึกษาระดับอนุปริญญาในวิทยาลัยชุมชนมากอน จำนวน 4 คน พบวา สาเหตุท่ีหยุดเรียนกลางคัน 
สวนใหญมีปญหาเรื่องการทำงาน จำนวน 2 คน คิดเปนรอยละ 100 
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ตารางท่ี 15 จำนวนและรอยละของนักศึกษาแรกเขา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยขุมชน ณ ภาค
การศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 จำแนกตามเหตุผลท่ีตัดสินใจกลับมาสมัครเรียนท่ีวิทยาลัยชุมชน
อีกครั้ง (เฉพาะผูท่ีเคยศึกษาระดับอนุปริญญาในวิทยาลัยชุมชนมากอน จำนวน 4 คน) 

 

วิทยาลัยชุมชน 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 
(ท่ีเคยเรียน

วิทยาลัยชุมชน
มากอน) 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 
ขอนี้ (ตอบได

มากกวา 1 ขอ) 

เหตุผลท่ีกลับมาเรียนท่ีวิทยาลัยชุมชนอีกคร้ัง 

1.ตองการวุฒิ
การศึกษาเพ่ือการ

ทำงาน 

2.จบการศึกษาจากท่ี
อ่ืน ตองการเรียนเพ่ิม 

รวม 4 4 3 4 
รอยละ (%) 100.00 75.00 100.00 

1.ตราด                   -                     -                          -                           -  

2.สงขลา                  4                    4                         3                           4  

 
จากตารางท่ี 15 นักศึกษาแรกเขา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ ภาคการศึกษาท่ี 1 

ปการศึกษา 2563 ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 4 คน คิดเปนรอยละ 100 ของผูตอบแบบสอบถามท่ี
เคยศึกษาระดับอนุปริญญาในวิทยาลัยชุมชนมากอน จำนวน 4 คน พบวา เหตุผลสวนใหญท่ีตัดสินใจ
กลับมาสมัครเรียนท่ีวิทยาลัยชุมชนอีกครั้ง คือ จบการศึกษาจากท่ีอ่ืนแลวตองการเรียนเพ่ิม จำนวน 4 คน 
คิดเปนรอยละ 100 รองลงมาคือ ตองการวุฒิการศึกษาเพ่ือการทำงาน จำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 75 
ตามลำดับ 
 
สวน ท่ี  3  ประวัติการศึกษาท่ีผานมา ประกอบดวยขอมูลด านสถานศึกษาท่ี เคยศึกษาตอใน

ระดับอุดมศึกษา ระยะเวลาท่ีสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม วุฒิการศึกษาเดิม  
 
ตารางท่ี 16 จำนวนและรอยละของนักศึกษาแรกเขา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ      

ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 ของวิทยาลัยชุมชน จำแนกวาเคยเรียนในระดับอนุปริญญา 
ท่ีไหน (เฉพาะผูท่ีเคยศึกษาระดับอนุปริญญามากอน จำนวน 4 คน) 

 

วิทยาลัยชุมชน 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 
(ท่ีเคยเรียน
อนุปริญญา) 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

เคยศึกษาระดับ
อนุปริญญาท่ีไหน 

วิทยาลัยชุมชนสงขลา 

รวม 4 4 4 

รอยละ (%) 100.00 100.00 

1.ตราด               -                -                            -  

2.สงขลา                4                4                            4  
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จากตารางท่ี 16 นักศึกษาแรกเขา หลักสูตรประกาศนียบตัรวิทยาลัยชุมชน ณ ภาคการศึกษาท่ี 1 
ปการศึกษา 2563 ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ มีจำนวน 4 คน คิดเปนรอยละ 100 ของผูตอบแบบสอบถามท่ี
เคยศึกษาระดับอนุปริญญามากอน จำนวน 4 คน พบวา ท้ังหมดเคยศึกษาระดับอนุปริญญาท่ีวิทยาลัยชุมชน
สงขลา 
 
ตารางท่ี 17 จำนวนและรอยละของนักศึกษาแรกเขา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ ภาค

การศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 จำแนกวาเคยศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีไหน (เฉพาะผูท่ีเคย
ศึกษาระดับปริญญาตรีมากอน จำนวน 3 คน) 

 

วิทยาลัย
ชุมชน 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 
(ท่ีเคยเรียน
ปริญญาตรี) 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

เคยศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีไหน 

มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ปตตาน ี

มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรม

มาธิราช 

รวม 3 3 1 1 1 

รอยละ (%) 100.00 33.33 33.33 33.33 

1.ตราด                -                 -                -                           -                    -  

2.สงขลา                3                  3               1                           1                   1  

 
จากตารางท่ี 17 นักศึกษาแรกเขา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ ภาคการศึกษาท่ี 1 

ปการศึกษา 2563  ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ มีจำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 100 ของผูตอบแบบสอบถาม
ท้ั งห ม ด  จ ำ น ว น  3  ค น  พ บ ว า  เค ย ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี ท่ี ม ห า วิ ท ย า ลั ย ทั ก ษิ ณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ปตตานี และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 
33.33 เทากัน 
 
ตารางท่ี 18 จำนวนและรอยละของนักศึกษาแรกเขา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ ภาค

การศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 จำแนกตามระยะเวลาท่ีจบการศึกษาเดิม 
 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ท้ังหมด 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเดิม (ม.6 หรือเทียบเทา) มาแลวกี่ป 

ไมถึงป หรือ
เรียนตอทันที 

1 - 10 ป 11 - 20 ป มากกวา 20 ป 

รวม 59 42 1 7 7 27 

รอยละ (%) 71.19 2.38 16.67 16.67 64.29 

1.ตราด 24                 24                    1               -               -                  23  

2.สงขลา 35                 18                     -               7               7                    4  

 
จากตารางที่ 18 นักศึกษาแรกเขา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ ภาคการศึกษาท่ี 

1 ปการศึกษา 2563 ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ มีจำนวน 42 คน คิดเปนรอยละ 71.19 ของผูตอบ
แบบสอบถามท้ังหมด จำนวน 59 คน พบวา สวนใหญสำเร็จการศึกษาจากสถาบันเดิมมามากกวา 20 ป 
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จำนวน 27 คน คิดเปนรอยละ 64.29 รองลงมาคือ 1-10 ป, 11-20 ป จำนวน 7 คน คิดเปนรอยละ 
16.67 และไมถึงป หรือเรียนตอทันที จำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2.38 ตามลำดับ 

 
แผนภูมิท่ี 7 เปรียบเทียบรอยละของนักศึกษาแรกเขา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 จำแนกตามระยะเวลาท่ีจบการศึกษาเดิม 
 

 
 

ตารางท่ี 19 จำนวนและรอยละของนักศึกษาแรกเขา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ ภาค
การศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 จำแนกตามวุฒิศึกษาท่ีจบ 

 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ท้ังหมด 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม

ขอนี ้

วุฒิการศึกษา 

1.
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

(ม.6) 

2.การศึกษา
นอกระบบ 

(กศน. 
เทียบเทา ม.6) 

3.อนุปริญญา
หรือสูงกวา 

รวม 59 15 4 7 4 

รอยละ (%) 25.42 26.67 46.67 26.67 

1.ตราด 24               1                 1                    -                     -  

2.สงขลา 35             14                 3                    7                    4  

 
จากตารางท่ี 19 นักศึกษาแรกเขา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ ภาคการศึกษาท่ี 1 

ปการศึกษา 2563 ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้  มีจำนวน 15 คน คิดเปนรอยละ 25.42 ของผูตอบ
แบบสอบถามท้ังหมด จำนวน 59 คน พบวา สวนใหญจบการศึกษานอกระบบ (กศน. เทียบเทา ม.6) 
จำนวน 7 คน คิดเปนรอยละ 46.67 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ,ระดับอนุปริญญา
หรือสูงกวา จำนวน 4 คน คิดเปนรอยละ 26.67  
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แผนภูมิท่ี 8 เปรียบเทียบรอยละของนักศึกษาแรกเขา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 จำแนกตามวุฒิการศึกษาท่ีจบ 

 

 
 

สวนท่ี 4 การมีงานทำและการประกอบอาชีพ ประกอบดวยขอมูลการมีงานทำ อาชีพและรายได 
 
ตารางท่ี 20 จำนวนและรอยละของนักศึกษาแรกเขา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ ภาค

การศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 จำแนกตามภาวะการมีงานทำ 
 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม

ท้ังหมด 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม

ขอนี้  

มงีานทำ ไมมีงานทำ 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

รวม 59 55 44 80.00 11 20.00 

1.ตราด              24               24      19      79         5      21  

2.สงขลา              35               31      25      81         6      19  

 
จากตารางท่ี 20 นักศึกษาแรกเขา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ ภาคการศึกษาท่ี 1 

ปการศึกษา 2563 ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้  มีจำนวน 55 คน คิดเปนรอยละ 93.22 ของผูตอบ
แบบสอบถามท้ังหมด จำนวน 59 คน พบวา นักศึกษาสวนใหญมีงานทำ จำนวน 44 คน คิดเปนรอยละ 
80 และไมมีงานทำ จำนวน 11 คน คิดเปนรอยละ 20  
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แผนภูมิท่ี 9 จำนวนนักศึกษาแรกเขา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ ภาคการศึกษาท่ี 1 
ปการศึกษา 2563 จำแนกตามภาวะการมีงานทำ 

 

 
 
ตารางท่ี 21 จำนวนนักศึกษาแรกเขา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ ภาคการศึกษาท่ี 1     

ปการศึกษา 2563 จำแนกตามจังหวัดท่ีทำงาน (เฉพาะผูท่ีมีงานทำ จำนวน 44 คน) 
 

วิทยาลัย
ชุมชน 

จำนวน 
ผูตอบ

แบบสอบถาม 
ท่ีมีงานทำ 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

จังหวัดท่ีทำงาน 

สงขลา 

รวม 44 25 25 

รอยละ (%) 56.82 100.00 

1.ตราด                19                  -                          -  

2.สงขลา                25                25                        25  

 
จากตารางท่ี 21 จำนวนนักศึกษาแรกเขา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ ภาค

การศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 จำแนกตามจังหวัดท่ีทำงาน ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ มีจำนวน 25 คน 
คิดเปน รอยละ 56.82 ของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีงานทำแลว จำนวน 44 คน พบวา สวนใหญทำงานใน
จังหวดัท่ีมีวิทยาลัยชุมชนสงขลา  
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ตารางท่ี 22 จำนวนและรอยละของนักศึกษาแรกเขา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ ภาค
การศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 ของวิทยาลัยชุมชน จำแนกตามอาชีพ (เฉพาะผูท่ีมีงานทำ 
จำนวน 44 คน) 

 

วิทยาลัย
ชุมชน 

จำนวน 
ผูตอบแบบสอบถาม 

ท่ีมีงานทำ 

จำนวน 
ผูตอบ

แบบสอบถามขอนี ้

อาชีพ 

1.
เก

ษต
รก

ร 

2.
รับ

จา
ง 

3.
ขา

รา
ชก

าร
/เ

จา
หน

าที่
หน

วย
งา

นข
อง

รัฐ
 

4.
คา

ขา
ย/

ธุร
กิจ

สว
นตั

ว/
เจ

าข
อง

กิจ
กา

ร 

รวม 44 42 30 10 1 1 

รอยละ (%) 95.45 71.43 23.81 2.38 2.38 

1.ตราด                         19  18    17        -            1          -  

2.สงขลา                         25  24    13      10             -         1  

 
จากตารางท่ี 22 นักศึกษาแรกเขา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ ภาคการศึกษาท่ี 

1 ปการศึกษา 2563 ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ มีจำนวน 42 คน คิดเปนรอยละ 95.45 ของผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีงานทำแลว จำนวน 44 คน พบวา สวนใหญมีอาชีพเกษตรกร จำนวน 30 คน คิดเปน
รอยละ 71.43 รองลงมาคือรับจาง จำนวน 10 คน คิดเปนรอยละ 23.81 และขาราชการ/เจาหนาท่ี
หนวยงานของรัฐ, คาขาย/ธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ จำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2.38 เทากัน 

 

แผนภูมิท่ี 10 เปรียบเทียบรอยละของนักศึกษาแรกเขา หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 จำแนกตามอาชีพ 
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ตารางท่ี 23 จำนวนและรอยละของนักศึกษาแรกเขา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ ภาค
การศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 จำแนกตามชวงรายได (เฉพาะผูท่ีมีงานทำ จำนวน 44 คน) 

 

วิทยาลัยชุมชน 

จำนวน 
ผูตอบ 

แบบสอบถาม 
(ท่ีมีงานทำ) 

จำนวน 
ผูตอบ 

แบบสอบ 
ถามขอนี ้

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

รายได
เฉลี่ยตอ
เดือน 

รายได
นอยท่ีสุด 

รายไดมาก
ท่ีสุด 

รวม 44 39 13,344 4,500 38,000 

รอยละ (%) 88.64 34,216 11,538 97,436 
1.ตราด                 19           14      3,464      1,500        8,000  

2.สงขลา                 25           25      9,880      3,000      30,000  

 
จากตารางท่ี 23 นักศึกษาแรกเขา หลักสูตรประกาศนียบตัรวิทยาลัยชุมชน ณ ภาคการศึกษาท่ี 1 

ปการศึกษา 2563 ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้  มีจำนวน 39 คน คิดเปนรอยละ 88.64 ของผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีงานทำแลว จำนวน 44 คน พบวา สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 13,344 บาท โดยท่ี
รายไดมากท่ีสุดคือ 38,000 บาท และนอยท่ีสุด 4,500 บาท 

 
แผนภูมิท่ี 11 เปรียบเทียบรอยละของนักศึกษาแรกเขา หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 จำแนกตามชวงรายได 
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สวนท่ี 5 ความตองการศึกษาตอหลังสำเร็จการศึกษาท่ีวิทยาลัยชุมชน 
 
ตารางท่ี 24 จำนวนและรอยละของนักศึกษาแรกเขา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ ภาค

การศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 จำแนกตามความตองการศึกษาตอ 
 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ท้ังหมด 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

ความตองการศึกษาตอ 

ไมศึกษาตอ 
ยังไม

ตัดสินใจ 

รวม 59 55 14 41 

รอยละ (%) 93.22 25.45 74.55 

1.ตราด               24  24 7 17 

2.สงขลา               35  31 7 24 

 
จากตารางท่ี 24 นักศึกษาแรกเขา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ ภาคการศึกษาท่ี 1 

ปการศึกษา 2563 ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้  มีจำนวน 55 คน คิดเปนรอยละ 93.22 ของผูตอบ
แบบสอบถามท้ังหมด จำนวน 59 คน พบวา สวนใหญยังไมตัดสินใจศึกษาตอ จำนวน 41 คน คิดเปน  
รอยละ 74.55 และไมตองการศึกษาตอ จำนวน 14 คน คิดเปนรอยละ 25.45 ตามลำดับ 

 

แผนภูมิท่ี 12 เปรียบเทียบรอยละของนักศึกษาแรกเขา หลักสูตรประกาศนียบตัรวิทยาลัยชุมชน ณ 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 จำแนกตามความตองการศึกษาตอ 
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บทท่ี 4 
บทสรุป และขอเสนอแนะ 

 
 การสำรวจขอมูลเก่ียวกับนักศึกษาแรกเขาของวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลยัชุมชน 
ณ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2564 ผูตอบแบบสำรวจในครั้งนี้ คือนักศึกษาแรกเขาของวิทยาลัยชุมชน 
หลักสูตรอนุปริญญา ณ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2564 จำนวน 61 คน มีผูตอบแบบสำรวจ จำนวน 59 คน 
คิดเปนรอยละ 96.72 ของผูตอบสำรวจท้ังหมดผลการสำรวจแบงออกเปน 5 ประเด็นหลัก ประกอบดวย ขอมูล
พ้ืนฐานของนักศึกษา ขอมูลการออกกลางคัน (กรณีท่ีเคยศึกษาท่ีวิทยาลัยชุมชนมากอน) ประวัติการศึกษาท่ี
ผานมา ภาวะการมีงานทำและการประกอบอาชีพ และความตองการศึกษาตอหลังสำเร็จการศึกษาท่ีวิทยาลัย
ชุมชน วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย )X(  โดยนำเสนอขอมูลขอมูลดวยรูป ตาราง และ

แผนภูมิ 

 

สรุปผลการสำรวจ 5 สวนดังนี้ 
 สวนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานของนักศึกษาแรกเขาหลักสูตรอนุปริญญา ณ ภาคการศึกษาท่ี 1 ป
การศึกษา 2563 ประกอบดวยขอมูลเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ สถานภาพสมรส และสาขาวิชาท่ีเรียน 

• ดานเช้ือชาติ พบวา ท้ังหมดเปนเชื้อชาติไทย 

• ดานสัญชาติ พบวา ท้ังหมดเปนสัญชาติไทย 

• ดานศาสนา พบวา สวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม จำนวน 32 คน คิดเปนรอยละ 
54.24 รองลงมาคือ ศาสนาพุทธ จำนวน 27 คน คิดเปนรอยละ 45.76 

• ดานเพศ พบวา นักศึกษาแรกเขาสวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 53 คน คิดเปนรอยละ 
89.83 สวนเพศชายมีจำนวน 6 คน คิดเปนรอยละ 10.17 

• ดานอายุ พบวา นักศึกษาแรกเขามีอายุเฉลี่ยของนักศึกษาคือ 56 ป โดยมีนักศึกษา
อายนุอยท่ีสุด 20 ป สวนอายุมากท่ีสุด 87 ป 

• ดานสถานภาพสมรส พบวา นักศึกษาแรกเขามีสถานภาพสมรสมากท่ีสุด จำนวน 43 
คน คิดเปนรอยละ 72.88 รองลงมาคือ มีสถานภาพโสด จำนวน 10 คน คิดเปนรอยละ 16.95 และสถานภาพ
หมาย จำนวน 5 คน คิดเปน รอยละ 8.47 ตามลำดับ 

• ดานสาขาวิชาท่ีสมัคร พบวา สาขาท่ีมีผูสมัครเรียนมากท่ีสุดคือ สาขาผูดูแลผูสูงอายุ 
จำนวน 35 คน คิดเปนรอยละ 59.32 รองลงมาคือสาขาการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ จำนวน      
24 คน คิดเปนรอยละ 40.68 
 

สวนท่ี 2 ขอมูลการออกกลางคัน (กรณีท่ีเคยศึกษาท่ีวิทยาลัยชุมชนมากอน) 

• ดานประวัติท่ีเคยศึกษาระดับปริญญามากอน พบวา นักศึกษาแรกเขาสวนใหญไม
เคยศึกษาตอในระดับอุดมศึกษามากอน จำนวน  51 คน คิดเปนรอยละ 87.93 โดยมีผูท่ีตอบวาเคยศึกษาตอ
ระดับอุดมศึกษามากอนนั้น จำแนกเปน ระดับอนุปริญญา จำนวน 4 คน คิดเปนรอยละ 6.90 ระดับปรญิญาตรี 
จำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 5.17 

• ด านช วงป  พ.ศ. ท่ี เคยศึ กษาระดั บอนุ ปริญญาในวิทยาลั ยชุ มชนมาก อน 
จากจำนวนนักศึกษาแรกเขาท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้  มีจำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 75 ของผูตอบ
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แบบสอบถามท้ังหมด จำนวน 4 คน พบวา ทุกคนศึกษาระดับอนุปริญญาท่ีวิทยาลัยชุมชน ชวงป พ.ศ. 2550 – 
2555 

• ดานวิทยาลัยชุมชนท่ีเคยศึกษา พบวา ทุกคนเคยเรียนในวิทยาลัยชุมชนสงขลามากอน 

• ดานสาขาวิชาท่ีเคยศึกษาในวิทยาลัยชุมชน พบวา พบวา สาขาวิชาท่ีเคยสมัครเขา
เรียนในวิทยาลัยชุมชนสวนใหญคือการปกครองทองถ่ิน จำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 75 รองลงมาคือ        
การศึกษาปฐมวัย จำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 25 

• ดานระยะเวลาท่ีออกกลางคัน พบวา สวนใหญหยุดเรียนไปมากกวา 3 ป จำนวน 3 
คน คิดเปนรอยละ 75 รองลงมาคือ หยุดเรียนไป 2-3 ป คิดเปนรอยละ 25 

 

• ดานสาเหตุท่ีหยุดเรียนกลางคัน พบวา สาเหตุท่ีหยุดเรียนกลางคัน สวนใหญมีปญหา
เรื่องการทำงาน จำนวน 2 คน คิดเปนรอยละ 100 

 
สวนท่ี 3 ประวัติการศึกษาท่ีผานมา ประกอบดวยขอมูลดานสถานศึกษาท่ีเคยศึกษาตอใน

ระดับอุดมศึกษา ระยะเวลาท่ีสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม วุฒิการศึกษาเดิม  
 

• ดานเหตุผลท่ีกลับมาเรียนท่ีวิทยาลัยชุมชนอีกครั้ง พบวา เหตุผลสวนใหญท่ีตัดสินใจ
กลับมาสมัครเรียนท่ีวิทยาลัยชุมชนอีกครั้ง คือ จบการศึกษาจากท่ีอ่ืนแลวตองการเรียนเพ่ิม จำนวน 4 คน คิด
เปนรอยละ 100 รองลงมาคือ ตองการวุฒิการศึกษาเพ่ือการทำงาน จำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 75 
ตามลำดับ 

• ดานสถานศึกษาท่ีเคยเรียนในระดับอนุปริญญา พบวา ท้ังหมดเคยศึกษาระดับอนุปริญญา
ท่ีวิทยาลัยชุมชนสงขลา 

• ดานสถานศึกษาท่ีเคยเรียนตอในระดับปริญญาตรี นักศึกษาแรกเขา หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563  ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ มีจำนวน 3 
คน คิดเปนรอยละ 100 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด จำนวน 3 คน พบวา เคยศึกษาระดับปริญญาตรีท่ี
มหาวิทยาลัยทักษิณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ปตตานี และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน 1 คน 
คิดเปนรอยละ 33.33 เทากัน 

• ดานระยะเวลาท่ีสำเร็จการศึกษา พบวา นักศึกษาแรกเขาสวนใหญสำเร็จการศึกษา
จากสถาบันเดิมมามากกวา 20 ป จำนวน 27 คน คิดเปนรอยละ 64.29 รองลงมาคือ 1-10 ป, 11-20 ป 
จำนวน 7 คน คิดเปนรอยละ 16.67 และไมถึงป หรือเรียนตอทันที จำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2.38 
ตามลำดับ 

• ดานวุฒิการศึกษา พบวา นักศึกษาแรกเขาสวนใหญจบการศึกษานอกระบบ (กศน. 
เทียบเทา ม.6) จำนวน 7 คน คิดเปนรอยละ 46.67 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ,ระดับ
อนุปริญญาหรือสูงกวา จำนวน 4 คน คิดเปนรอยละ 26.67 

 

สวนท่ี 4 ภาวะการมีงานทำและการประกอบอาชีพ ประกอบดวยขอมูลการมีงานทำ อาชีพและรายได 

• ดานภาวะการมีงานทำ พบวา นักศึกษาสวนใหญมีงานทำ จำนวน 44 คน คิดเปน 
รอยละ 80 และไมมีงานทำ จำนวน 11 คน คิดเปนรอยละ 20 

• ดานจังหวัดท่ีทำงาน พบวา สวนใหญทำงานในจังหวัดท่ีมีวิทยาลัยชุมชนสงขลา 
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• ดานการประกอบอาชีพ พบวา สวนใหญมีอาชีพเกษตรกร จำนวน 30 คน คิดเปนรอย
ละ 71.43 รองลงมาคือรับจาง จำนวน 10 คน คิดเปนรอยละ 23.81 และขาราชการ/เจาหนาท่ีหนวยงานของ
รัฐ, คาขาย/ธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ จำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2.38 เทากัน 

• ดานรายไดเฉล่ียตอเดือน พบวา นักศึกษาแรกเขาสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
13,344 บาท โดยท่ีรายไดมากท่ีสุดคือ 38,000 บาท และนอยท่ีสุด 4,500 บาท 
 

สวนท่ี 5 ความตองการศึกษาตอหลังสำเร็จการศึกษาท่ีวิทยาลัยชุมชน 

• ดานความตองการศึกษาตอ พบวา นักศึกษาแรกเขาสวนใหญยังไมตัดสินใจศึกษาตอ 
จำนวน 41 คน คิดเปนรอยละ 74.55 และไมตองการศึกษาตอ จำนวน 14 คน คิดเปนรอยละ 25.45 ตามลำดับ 

• ขอเสนอแนะเพ่ือใหวิทยาลัยชุมชนดำเนินการปรับปรุง/แกไข/พัฒนา/สนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรม ไมมี 
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ภาคผนวก 
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      แบบฟอรมรายงานขอมูลนักศึกษาแรกเขาของวิทยาลัยชุมชน........................... 
 ประจำภาคการศึกษา ที่ 1/25…. 

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

คำช้ีแจง วิทยาลัยชุมชนมีความประสงคจะเก็บรวบรวมขอมูลนักศึกษาเพื่อนำไปใชในการวางแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาและสนับสนุนการเรียนของนักศึกษา ซ่ึงมีความสำคัญย่ิงในระบบการจัดการศึกษารูปแบบ
วิทยาลัยชุมชน  จึงขอใหนักศึกษากรอกขอมูลตามความเปนจริงอยางละเอียดท่ีสุดเทาท่ีจะใหได 
 

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 ทานเคยสมัครเขาเรียนท่ีวิทยาลัยชุมชนใด .................................................................................... 
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 



รายงานขอมูลนักศึกษาแรกเขาของวิทยาลัยชุมชน หลักสตูรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน | 1/2563 28 

 

ตอนท่ี 2 ภาวะการมีงานทำและการประกอบอาชีพของนักศึกษา 
 

4. ขณะน้ีทานมีงานทำหรือไม   [1]  ม ี   [2]  ไมมี   
(*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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