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คำนำ 

 
รายงานผลการติดตามผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน จาก

วิทยาลัยชุมชน ประจำปการศึกษา 2562 เลมนี้ เปนการประมวลผลขอมูลการติดตามผูสำเร็จการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน จากวิทยาลัยชุมชน โดยเปนการเก็บรวบรวมขอมูลของผูสำเร็จ
การศึกษาในประเด็นเก่ียวกับขอมูลพ้ืนฐาน ขอมูลภาวะการมีงานทำและการศึกษาตอ ขอมูลการประกอบ
อาชีพ ขอมูลคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ซ่ึงเปนการแสดงถึงขอมูลในภาพรวมท้ังเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพดานการจัดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ประจำปการศึกษา 2562 
ของวิทยาลัยชุมชน 

การดำเนินการครั้งนี้  สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอขอบคุณผูอำนวยการและบุคลากร 
ท่ีรับผิดชอบงานของวิทยาลัยชุมชนท่ีใหความรวมมือในการดำเนินการเก็บรวบรวม ตรวจสอบและบันทึก
ขอมูลผลการติดตามผูสำเร็จการศึกษา ในปการศึกษา 2562 ในครั้งนี้ และหวังวารายงานฉบับนี้จะเปน
ประโยชนในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนใหสอดคลองกับความตองการ
ของผูเรียนและชุมชนในปตอ ๆ ไป 

 
 

                                                            สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
มีนาคม 2564 

 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



  
 

การติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ประจำปการศึกษา 2562 ข 

 

บทสรุป 
 

การติดตามผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน จากวิทยาลัยชุมชน            
ปการศึกษา 2562 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน 
โดยเปนการติดตามผลในประเด็นเก่ียวกับขอมูลพ้ืนฐาน ขอมูลภาวะการมีงานทำและการศึกษาตอ ขอมูล
การประกอบอาชีพ ขอมูลคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถ่ี 
รอยละ คาเฉลี่ย )X( และนำเสนอขอมูลในรูปแบบของตารางและแผนภูมิประกอบการบรรยาย ซ่ึง

สามารถสรุปผลไดดังนี้ 
 

สรุปผล 
 ในการติดตามผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ท่ีจบการศึกษาใน     
ปการศึกษา 2562 ครั้งนี้มีจำนวนผูตอบแบบสอบถาม 157 คน ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูสำเร็จการศึกษา  

- ขอมูลดานเช้ือชาติ พบวา ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดเปนเชื้อชาติไทย 
- ขอมูลดานสัญชาติ พบวา ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดมีสัญชาติไทย 
- ขอมูลดานศาสนา พบวา ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดนับถือศาสนาพุทธ 
- ขอมูลดานเพศ พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 76.43 และเพศชาย รอยละ 23.57 
- ขอมูลดานอายุ พบวา ผูสำเร็จการศึกษา สวนใหญมีอายุเฉลี่ย 38 ป โดยมีอายุนอยท่ีสุด

เทากับ 22 ป และอายุมากท่ีสุด 93 ป 
- ขอมูลดานสถานภาพสมรส  พบวา สวนใหญมีสถานภาพสมรส รอยละ 50 รองลงมา

คือ โสด รอยละ 38.51 เและหมาย รอยละ 6.76 ตามลำดับ 
- ขอมูลดานสาขาวิชา พบวา สวนใหญจบการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน 

สาขาวิชาการดูแลสุขภาพวิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รอยละ 33.14 รองลงมาคือสาขาวิชาการ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ รอยละ 22.67 และการบริหารจัดการกลุมสัจจะสะสมทรัพยเพ่ือ
พัฒนาคุณธรรมครบวงจรของชีวิตรอยละ 11.05 ตามลำดับ 

- ขอมูลดานผลการเรียน พบวา ผูสำเร็จการศึกษามีคาคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยรวม 

(GPAX�) เทากับ 3.66 โดยคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.00 และคาเฉลี่ยต่ำสุด เทากับ 2.16 
 

ตอนท่ี 2 ขอมูลภาวะการมีงานทำและการศึกษาตอ ของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน 

พบวา มีผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน จากวิทยาลัยชุมชนท่ี
ตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 169 คน คิดเปนรอยละ 98.26 ของผู ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน สามารถนำความรูไปพัฒนางานและศึกษา
ตอ ปการศึกษา 2562 รอยละ 69.82 จำแนกเปน ผูท่ีมีงานทำและไมไดศึกษาตอ จำนวน 112 คน คิดเปน
รอยละ 66.27 ผูมีงานทำและศึกษาตอ จำนวน 6 คน คิดเปนรอยละ 3.55 สวนผูเปนท่ียังไมมีงานทำและ
ไมไดศึกษาตอ จำนวน 48 คน คิดเปนรอยละ 28.40 ยังไมเคยมีงานทำ จำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.78 
ตามลำดับ 
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ตอนท่ี 3 ขอมูลภายหลังสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
กรณี ผูท่ีทำงานแลวหรือเปล่ียนงานใหม 

- ขอมูลดานประเภทงานท่ีทำ พบวา สวนใหญประกอบอาชีพดำเนินธุรกิจอิสระ/เจาของ
กิจการ รอยละ 75.96 รองลงมาคือพนักงานบริษัท/องคกรธุรกิจเอกชน รอยละ 13.46 และขาราชการ/
เจาหนาท่ีหนวยงานของรัฐ รอยละ 6.73 ตามลำดับ 

- ขอมูลดานระยะเวลาในการไดงานใหม พบวา สวนใหญเปนงานเดิมกอนมาศึกษาหรือได
งานทำระหวางศึกษา รอยละ 91.51 รองลงมาคือหางานไดกอนจบการศึกษา หรือไดงานทันทีหลังจบ
การศึกษา รอยละ 6.60 และไดงานใหมภายใน 1-2 เดือน รอยละ 1.89 ตามลำดับ 

- ขอมูลดานการทำงานตรงกับสาขาท่ีจบ พบวา สวนใหญทำงานตรงกับสาขาท่ีสำเร็จ
การศึกษา รอยละ 67.59 สวนทำงานไมตรงสาขาวิชา รอยละ 67.59 

- ขอมูลดานการประยุกตใชความรู พบวา สวนใหญนำความรูท่ีเรียนมาประยุกตใชใน
ระดับมากท่ีสุด รอยละ 47.22 รองลงมาคือระดับมาก รอยละ 38.89 และระดับปานกลาง รอยละ 13.89 
ตามลำดับ 

 

 ตอนท่ี 4 ขอมูลหลังสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน กรณีผูท่ียัง
ไมไดทำงาน (กลุมผูสำเร็จการศึกษาท่ียังวางงานหรือไมไดอยูในระหวางการศึกษาตอ) 

- ขอมูลดานสาเหตุท่ียังไมไดทำงาน พบวา สาเหตุท่ียังไมไดทำงานสวนใหญ คือ ตองการ
ประกอบอาชีพอิสระและอ่ืนๆ รอยละ 42.86 เทากัน สวนยังไมประสงคทำงาน รอยละ 14.29 

- ขอมูลดานปญหาในการหางานทำ พบวา สวนใหญไมมีปญหาในการหางานทำ รอยละ 
91.67 สวนท่ีตอบวาอ่ืนๆ รอยละ 8.33 

- ขอมูลดานการพัฒนาทักษะเพ่ิมเติม พบวา ตองการพัฒนาหลักสูตรภาษาตางประเทศ, 
Blogger หรือ Youtuber, การนำเสนอ, การทำอาหาร ขนม การแปรรูป, ภาวะผูนำ บุคลิกภาพ 

 
 ตอนท่ี 5 ขอมูลหลังสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน กรณี           
ผูท่ีตองการศึกษาตอ/หรือกำลังศึกษาตอ  

- ขอมูลดานความตองการศึกษาตอ พบวา สวนใหญไมตองการศึกษาตอ รอยละ 85.61 
สวนตองการศึกษาตอมีจำนวน รอยละ 14.39 

- ขอมูลดานระดับการศึกษาท่ีศึกษาตอ พบวา สวนใหญตองการศึกษาตอในระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต รอยละ 36.84 รองลงมาคือปริญญาตรี ปริญญาโท รอยละ 26.32 เทากัน และ
อนุปริญญา อ่ืนๆ รอยละ 5.26 เทากัน 

 
 ตอนท่ี 6 คุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน  

- ขอมูลดานรายไดเฉล่ียกอนและหลังสำเร็จการศึกษา พบวา ผูสำเร็จการศึกษามีรายไดกอน
สำเร็จการศึกษาในภาพรวมโดยเฉลี่ย 14,483 บาท และหลังจากสำเร็จการศึกษาแลวมีรายไดเฉลี่ย      
ตอเดือน 13,980 บาท รวมเฉลี่ยลดลง ประมาณรอยละ -3.48 

- ขอมูลดานงานท่ีทำเปนงานเดิมหรืองานใหม พบวา งานท่ีทำสวนใหญเปนงานเดิม รอยละ 
84.48 สวนงานใหม มีรอยละ 15.52 
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- ขอมูลตามความกาวหนาของงานใหม พบวา ผูสำเร็จการศึกษาสวนใหญกาวหนาข้ึน
โดยสามารถบริหารจัดการปญหาการเงินในครอบครัวไดดีข้ึน รอยละ 60 และกาวหนาในงานประจำ เชน 
เงินเดือนเพ่ิมข้ึน ตำแหนงงานสูงข้ึน, สามารถสรางงานในชุมชนเปนรายไดเสริม รอยละ 20 เทากัน 

- ขอมูลดานการยายท่ีอยู พบวา สวนใหญไมยาย อยูท่ีเดิมหลังจากสำเร็จการศึกษา    
รอยละ 97.93 รองลงมาคือ ต่ำกวา 1 ป แลวตองยาย รอยละ 1.38 และ 2 ป ข้ึนไปแลวตองยาย รอยละ 
0.69 

- ขอมูลดานความความภาคภูมิใจท่ีสำเร็จการศึกษา (ตอบไดมากวา 1 ชอ) พบวา ความ
ภาคภูมิใจสวนใหญคือมีเพ่ือนและสังคมท่ีกวางข้ึน รอยละ 78.87 รองลงมาคือสรางชื่อเสียงใหกับวิทยาลัย
หรือชุมชน รอยละ 54.23 และมีสวนรวม/ทำประโยชนใหชุมชน รอยละ 28.87 ตามลำดับ 

- ขอมูลคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน พบวา คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนสวนใหญคือสามารถประกอบ
อาชีพอิสระได รอยละ 46.79 รองลงมาคือ สามารถชวยเหลือ/แบงเบาภาระใหครอบครัว รอยละ 37.61 
และไดงานทำ/มีตำแหนงงานท่ีดีข้ึน รอยละ 10.09 ตามลำดับ 
 
 

 ตอนท่ี 7 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
- ขอมูลดานความรูท่ีจะเอ้ือประโยชนตอการนำไปใช (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) พบวา 

สวนใหญระบุวาความรูท่ีจะเอ้ือประโยชนตอการประกอบอาชีพมากท่ีสุดคือการฝกปฏิบัติงานจริง รอยละ 
59.52 รองลงมาคือคอมพิวเตอร รอยละ 42.86 และการใชอินเทอรเน็ต รอยละ 34.92 ตามลำดับ 

- ขอมูลดานขอเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรและสาขาวิชาท่ี เรียน พบวา ไม มี
ขอเสนอแนะ 

- ขอมูลดานขอเสนอแนะการเรียนการสอน พบวา ควรเนนฝกปฏิบัติ ควรมีเจาของภาษา
มาสอน 

- ขอมูลดานขอเสนอแนะกิจกรรมพัฒนาการศึกษา พบวา ควรจัดกิจกรรมใหสอดคลอง
กับสถานการณปจจุบัน 
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บทที่ 1 
บทนำ 

หลักการและเหตุผล 
  

 ตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชุน วาดวยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน 
พุทธศักราช 2561 ซ่ึงเปนระเบียบสำหรับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ต้ังแตป
การศึกษา 2561 เปนตนไป กลาวถึงปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตรวา มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความเขาใจ 
ทักษะ อาชีพ และคุณธรรม จริยธรรม ท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ หรือสอดคลองกับความ
ตองการหรือลักษณะเฉพาะของทองถ่ินและชุมชน เปนหลักสูตรท่ีพัฒนาและดำเนินการท้ังระบบโดยวิทยาลัยชุมชน 
 ดังนั้น  สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงไดดำเนินการติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยเริ่มดำเนินการในปการศึกษา 2562 โดยใหผูสำเร็จการศึกษาจาก
วิทยาลัยชุมชน บันทึกขอมูลในแบบฟอรมการติดตามผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน จากวิทยาลัยชุมชน ท่ีสถาบันวิทยาลัยชุมชนไดรวมกันจัดทำข้ึน โดยมีการจัดเก็บขอมูลในระบบ
สารสนเทศเพ่ือเชื่อมโยงการศึกษาและการมีงานทำ (ระบบติดตามภาวะการมีงานทำ) เชื่อมโยงฐานขอมูลผูสำเร็จ
การศึกษาจากระบบวิทยาลัยชุมชนอิเล็กทรอนิกส (e-Community College) ดานงานทะเบียนวัดผล และ
ประเมินผลการศึกษา ทำใหวิทยาลัยชุมชนท้ังสองแหงสามารถจัดเก็บขอมูลลงในระบบและประมวลผลไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน จากวิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 
2562 เก่ียวกับสถานภาพการประกอบอาชีพ การนำความรูและทักษะท่ีไดรับไปใชประโยชนในการประกอบอาชีพ 
การพัฒนางาน หรือการศึกษาตอ 
 
ขอบเขตการดำเนินงาน 

1. ขอบเขตของผูใหขอมูล 
กลุมประชากรท่ีใชในการศึกษา เปนผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน 

ประจำปการศึกษา 2562 ท่ีสำเร็จการศึกษา จำนวน 183 คน  
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ตารางท่ี 1  จำนวนผูสำเร็จการศึกษาและผูตอบแบบสอบถามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ของ
วิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2562 

 

วิทยาลัยชุมชน 
(1) จำนวนนักศึกษา/สำเร็จจาก
รายงานประจำป 2562 สถาบัน

วิทยาลัยชุมชน* 

จำนวนผูตอบ
แบบสอบถามท้ังหมด* 

รวม                      183                       172  

1.มุกดาหาร 60 57 

2.หนองบัวลำภ ู 17 17 

3.สระแกว 7 7 

4.ระนอง 23 16 

5.ยโสธร 17 17 

6.ตราด 59 58 

ขอมูล ณ วันท่ี 9 กุมภาพันธ 2564  

 
จากตารางท่ี 1 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน จากวิทยาลัยชุมชนท่ีตอบ

แบบสอบถามท้ังหมด จำนวน 172 คน คิดเปนรอยละ 93.99 ของผูสำเร็จการศึกษาท้ังหมด จำนวน 183 คน  
 
ขอบเขตของเนื้อหา 

เปนการติดตามผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2562 โดย
ติดตามผล ในประเด็นเก่ียวกับ 
 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน 
 ตอนท่ี  2 ขอ มูลภาวะการมีงานทำและการศึกษาตอ ของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน   
 ตอนท่ี 3 ขอมูลภายหลังสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน กรณีผูท่ีทำงานแลว
หรือเปลี่ยนงานใหม 
 ตอนท่ี 4 ขอมูลภายหลังสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน กรณีผูท่ียังไมได
ทำงาน 
 ตอนท่ี 5 ขอมูลภายหลังสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน กรณีผูท่ี
ตองการศึกษาตอ/หรือกำลังศึกษาตอ 
 ตอนท่ี 6 คุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน 
 ตอนท่ี 7 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ  

2. ขอบเขตระยะเวลาการเก็บรวบรวมขอมูล 
เปนการติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ประจำปการศึกษา 

2562 
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3. ขอบเขตพ้ืนท่ีการเก็บรวบรวมขอมูล 
วิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัด ประกอบดวย วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร หนองบัวลำภู สระแกว ระนอง 

ยโสธร และตราด 
 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ไดขอมูลสารสนเทศเชิงคุณภาพดานการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ใน

ภาพรวมของวิทยาลัยชุมชน ในปการศึกษา 2562 
2. ไดขอมูลเชิงคุณภาพดานผลผลิตของวิทยาลัยชุมชน เพ่ือใชเปนแนวทางในการดำเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน 
3. ผูบริหาร และหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถนำขอมูลสารสนเทศจากผลการติดตามผูสำเร็จ

การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน ของวิทยาลัยชุมชนไปใชประโยชนในการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การเปดสอนในสาขาวิชาตาง ๆ และสามารถนำขอมูลมาใชในการวางแผนจัด
การศึกษาของวิทยาลัยชุมชนใหมีประสิทธิภาพ มีคุณลักษณะตรงตามความตองการของตลาดแรงงานและ
สังคม 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
ผูสำเร็จการศึกษา หมายถึง ผูสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน จากวิทยาลัย

ชุมชนในปการศึกษา 2562 
การประกอบอาชีพ การพัฒนางานและการศึกษาตอ หมายถึง ผูสำเร็จการศึกษา 3 กลุม  

คือ กลุมผูท่ีมีงานทำแลว กลุมผูท่ียังมิไดทำงาน และกลุมผูท่ีกำลังศึกษาตอ 
การประกอบอาชีพ หมายถึง กลุมผูสำเร็จการศึกษาท่ีมีงานทำแลว และกลุมผูสำเร็จการศึกษาท่ีมี

งานทำและศึกษาตอควบคูกันไป ซ่ึงเปนภาระหนาท่ีการงานของผูสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนท่ีไดกระทำ
เพ่ือการเลี้ยงชีพท่ีทำใหเกิดรายได ประกอบดวย ความรูความสามารถทางดานวิชาการ วิชาชีพ และคุณสมบัติของ
ตนเอง ไดแก ความซ่ือสัตย ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความขยันขันแข็ง กลาคิดกลาทำ ความอดทน  ความมี
มนุษยสัมพันธและความสามารถในการทำงานรวมกับผูอ่ืน 

การพัฒนางาน หมายถึง กลุมผูสำเร็จการศึกษาท่ีมีงานทำแลว และกลุมผูสำเร็จการศึกษาท่ีมีงานทำ
และศึกษาตอควบคูกันไป โดยมีการนำความรูไปใชในการทำงาน มีการประกอบอาชีพ เพ่ือใหเกิดรายได มี
ความกาวหนาในการทำงาน สามารถพัฒนาตนเองใหเขากับวิทยาการสมัยใหม และทำงานรวมกับผูอ่ืนได 

การศึกษาตอ หมายถึง กลุมผูสำเร็จการศึกษาท่ีศึกษาตอเพียงอยางเดียวโดยมิไดทำงาน  
และกลุมผูสำเร็จการศึกษาท่ีมีงานทำและศึกษาตอควบคูกันไป 

งานเดิม หมายถึง กลุมผูสำเร็จการศึกษาไดเขาทำงานในสายอาชีพนั้นๆ มาแลวระยะหนึ่งกอนที่
เขามาศึกษาในวิทยาลัยชุมชน หรือกอนท่ีจะสำเร็จการศึกษา 

งานใหม หมายถึง กลุมผูสำเร็จการศึกษาไดเขาทำงานในสายอาชีพนั้นๆ ภายหลังจากสำเร็จ
การศึกษาใหม ๆ  

การนำความรูและทักษะไปใชประโยชน หมายถึง การขยายผลและนำความรูท่ีไดจากการศึกษา
มาใช  เพ่ื อให เกิดประโยชน ในการจัดการเรียนรู  และเพ่ิ มทักษะและความสามารถในการปฏิ บั ติ งาน  
การวางแผน การแกปญหา การตัดสินใจ การวัดและการประเมิน ซึ่งมีรูปแบบตาง ๆ ในการนำความรูไปใช
กับทองถ่ินท่ีอยูอาศัยของตน 
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บทที่ 2 
วิธีดำเนินการ 

 

 การดำเนินการติดตามผูสำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ของวิทยาลัยชุมชน ประจำป
การศึกษา 2562 มีข้ันตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. สถาบันวิทยาลัยชุมชนกำหนดปฏิทิน แนวปฏิบัติ การรายงานผลการดำเนินงานตามพันธกิจ
วิทยาลัยชุมชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 พรอมท้ังออกแบบแบบสอบถามสำหรับการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ประจำปการศึกษา 2562 และแจงใหวิทยาลัยชุมชนทราบ
และถือเปนแนวปฏิบัติ 
 2. วิทยาลัยชุมชนท่ีมีผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน มอบหมาย
คณะทำงานเก็บรวบรวมขอมูลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน โดยใชแบบสอบถามท่ี
กำหนด และบันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการเชื่อมโยงการศึกษาและการมีงานทำของผูสำเร็จการศึกษา
วิทยาลัยชุมชนใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 31 ตุลาคม 2563 
 3. สถาบันวิทยาลัยชุมชนตรวจสอบความถูกตอง สมบูรณของขอมูลผลการติดตามผูสำเร็จการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ในระบบสารสนเทศเพ่ือการเชื่อมโยงการศึกษาและการมีงานทำของ
ผูสำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชน ประมวล และวิเคราะหขอมูล 
 4. สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดทำสรุปและรายงานผลการติดตามผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ของวิทยาลัยชุมชน ในภาพรวมประจำปการศึกษา 2562 และเผยแพรใหแก
บุคลากรท้ังในระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชน และวิทยาลัยชุมชนนำไปใชประโยชนในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
 

ประชากรท่ีใหขอมูล 
 การติดตามผูสำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2562 เปนการรวบรวม
ขอมูลจากผูสำเร็จท่ีการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2562 ท่ีสำเร็จการศึกษา 
จำนวน 183 คน  
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
1. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  
 เปนแบบสอบถามการติดตามผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ของ

วิทยาลัยชุมชน แบงขอคำถามออกเปน 5 สวน ประกอบดวย 
  ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบตัรวิทยาลัยชุมชน 
 ตอนท่ี  2 ขอมูลภาวะการมีงานทำและการศึกษาตอ ของผู สำเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน   
 ตอนท่ี 3 ขอมูลภายหลังสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน กรณีผูท่ีทำงานแลว
หรือเปลี่ยนงานใหม 
 ตอนท่ี 4 ขอมูลภายหลังสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน กรณีผูท่ียังไมได
ทำงาน 
 ตอนท่ี 5 ขอมูลภายหลังสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน กรณีผูท่ี
ตองการศึกษาตอ/หรือกำลังศึกษาตอ 
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 ตอนท่ี 6 คุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน 
 ตอนท่ี 7 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ  
 2. การเก็บรวบรวมขอมูล  
  วิทยาลัยชุมชนดำเนินการจัดเก็บขอมูลจากผูสำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชนท่ี
ตอบแบบสอบถาม ในปการศึกษา 2562 จำนวน 183 คน  
 
การวิเคราะหขอมูล   

วิเคราะหขอมูลโดยใชการแจกแจงความถ่ี และสถิติพ้ืนฐาน คือ คารอยละ และคาเฉลี่ย )X(  นำเสนอ

ขอมูลดวยตารางและกราฟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  
 

การติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ประจำปการศึกษา 2562 6 

 

บทที่ 3 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การติดตามผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ครั้งนี้เปนการเก็บรวบรวม
ขอมูลเชิงสำรวจจากผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ประจำปการศึกษา 2562 จาก
วิทยาลัยชุมชน ไดแก วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร หนองบัวลำภู สระแกว ระนอง ยโสธร และตราด โดยแบงการนำเสนอ
ผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 7 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน 
 ตอนท่ี  2 ขอมูลภาวะการมีงานทำและการศึกษาตอ ของผู สำเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน 
 ตอนท่ี 3 ขอมูลภายหลังสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน กรณีผูท่ีทำงาน
แลวหรือเปลี่ยนงานใหม 
 ตอนท่ี 4 ขอมูลภายหลังสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน กรณีผูท่ียังไมได
ทำงาน 
 ตอนท่ี 5 ขอมูลภายหลังสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน กรณีผูท่ี
ตองการศึกษาตอ/หรือกำลังศึกษาตอ 
 ตอนท่ี 6 คุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน 
     ตอนท่ี 7 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูสำเร็จการศึกษา 
 

ตารางท่ี 2  จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ของวิทยาลัยชุมชน 
ปการศึกษา 2562 จำแนกตามเชื้อชาติ 

 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ท้ังหมด 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

เชื้อชาติ 

ไทย 

รวม 172 157 157 

รอยละ (%) 91.28 100.00 

1.มุกดาหาร 57 57          57  

2.หนองบัวลำภ ู 17 17          17  

3.สระแกว 7 7            7  

4.ระนอง 16 1            1  

5.ยโสธร 17 17          17  

6.ตราด 58 58          58  
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จากตารางท่ี 2 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน จากวิทยาลัยชุมชนท่ีตอบ
แบบสอบถามขอนี้ จำนวน 157 คน คิดเปนรอยละ 91.28 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด จำนวน 172 คน 
พบวา ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดเปนเชื้อชาติไทย 
ตารางท่ี 3  จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ของวิทยาลัยชุมชน 

ปการศึกษา 2562 จำแนกตามสัญชาติ 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ท้ังหมด 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

สัญชาติ 

ไทย 

รวม 172 157 157 

รอยละ (%) 91.28 100.00 

1.มุกดาหาร 57 57          57  

2.หนองบัวลำภ ู 17 17          17  

3.สระแกว 7 7            7  

4.ระนอง 16 1            1  

5.ยโสธร 17 17          17  

6.ตราด 58 58          58  

จากตารางท่ี 3 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน จากวิทยาลัยชุมชนท่ีตอบ
แบบสอบถามขอนี้ จำนวน 157 คน คิดเปนรอยละ 91.28 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด จำนวน 172 คน 
พบวา ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดมีสัญชาติไทย 
 
ตารางท่ี 4 จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ของวิทยาลัยชุมชน 

ปการศึกษา 2562 จำแนกตามศาสนา 
 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ท้ังหมด 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

ศาสนา 

พุทธ 

รวม 172 157 157 

รอยละ (%) 91.28 100.00 

1.มุกดาหาร 57 57          57  

2.หนองบัวลำภ ู 17 17          17  

3.สระแกว 7 7            7  

4.ระนอง 16 1            1  

5.ยโสธร 17 17          17  

6.ตราด 58 58          58  



  
 

การติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ประจำปการศึกษา 2562 8 

 

ชาย

23.57%

หญิง

76.43%

เพศ

จากตารางท่ี 4 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน จากวิทยาลัยชุมชนท่ีตอบ
แบบสอบถามขอนี้ จำนวน 157 คน คิดเปนรอยละ 91.28 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด จำนวน 172 คน 
พบวา ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดนับถือศาสนาพุทธ 

 
ตารางท่ี 5 จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ของวิทยาลัยชุมชน 

ปการศึกษา 2562 จำแนกตามเพศ 
 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ท้ังหมด 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

เพศ 

ชาย หญิง 

รวม 172 157 37 120 

รอยละ (%) 91.28 23.57 76.43 

1.มุกดาหาร 57               57          7        50  

2.หนองบัวลำภ ู 17               17        17          -  

3.สระแกว 7                7           -          7  

4.ระนอง 16                1           -          1  

5.ยโสธร 17               17          7        10  

6.ตราด 58               58          6        52  

 
จากตารางท่ี 5 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบตัรสถาบันวิทยาลัยชุมชน จากวิทยาลัยชุมชนท่ี

ตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 157 คน คิดเปนรอยละ 91.28 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด จำนวน 172 คน 
พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 120 คิดเปนรอยละ 76.43 และเพศชาย จำนวน 37 คน คิดเปน รอยละ 
23.57 
 
แผนภูมิท่ี 1 รอยละของผูสำเร็จการศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิทยาลัยชุมชน ของวิทยาลัย
ชุมชน ปการศึกษา 2562 
จำแนกตามเพศ 
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ตารางท่ี 6 จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ของวิทยาลัยชุมชน 
ปการศึกษา 2562 จำแนกตามอาย ุ

 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ท้ังหมด 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้
อายุเฉลี่ย อายุสูงสุด อายุต่ำสุด 

รวม 172 147 38 93         22  

1.มุกดาหาร 57                  57           53           67           39  

2.หนองบัวลำภ ู 17                  17           32           42           25  

3.สระแกว 7                    7           41           62           36  

4.ระนอง 16                     -             -             -             -  

5.ยโสธร 17                    8           38  49           22  

6.ตราด 58                  58           64           93           36  

 
จากตารางท่ี 6 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรนวิทยาลัยชุมชน จากวิทยาลัยชุมชนท่ี

ตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 147 คน คิดเปนรอยละ 85.47 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด พบวา มีอายุเฉลี่ย 
38 ป โดยมีอายุนอยท่ีสุดเทากับ 22 ป และอายุมากท่ีสุด 93 ป 
 
แผนภูมิท่ี 2 รอยละของผูสำเรจ็การศึกษาหลักสูตรประกาศนยีบัตรนวิทยาลัยชุมชน ของวิทยาลยัชุมชน ปการศึกษา 

2562 จำแนกตามอายุ 
 

 
 

 
 

38

93

22 

อายเุฉลี่ย

อายสุงูสดุ

อายตุํ่าสดุ

อาย ุ(ปี)

อายุ



  
 

การติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ประจำปการศึกษา 2562 10 

 

ตารางท่ี 7 จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ของวิทยาลัยชุมชน        
ปการศึกษา 2562 จำแนกตามสถานภาพสมรส 

 

วิทยาลัยชุมชน 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ท้ังหมด 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

สถานภาพสมรส 

สมรส โสด หมาย หยาราง 

รวม 172 148 74 57 10 7 

รอยละ (%) 86.05 50.00 38.51 6.76 4.73 

1.มุกดาหาร 57               57          22          28           2           5  

2.หนองบัวลำภ ู 17               17           2          14            -           1  

3.สระแกว 7                  -            -            -            -            -  

4.ระนอง 16                 1            -           1            -            -  

5.ยโสธร 17               17          10           7            -            -  

6.ตราด 58               56          40           7           8           1  

 
จากตารางท่ี 7 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน จากวิทยาลัยชุมชนท่ีตอบ

แบบสอบถามขอนี้ จำนวน 148 คน คิดเปนรอยละ 86.05 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด พบวา สวนใหญมี
สถานภาพสมรส จำนวน 74 คน คิดเปนรอยละ 50 รองลงมาคือ โสด จำนวน 57 คน คิดเปนรอยละ 38.51 เและ
หมาย จำนวน 10 คน คิดเปนรอยละ 6.76 ตามลำดับ 
 
แผนภูมิท่ี 3 รอยละของผูสำเรจ็การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลยัชุมชน ของวิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 

2562 จำแนกตามสถานภาพสมรส 
 

 
 

50.00

38.51

6.76

4.73

สมรส

โสด

หมา้ย

หย่ารา้ง

รอ้ยละ

สถานภาพสมรส
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ตารางท่ี 8  จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ของวิทยาลัยชุมชน 
ปการศึกษา 2562 จำแนกตามสาขาวิชา 

 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผูตอบ
แบบสอบถาม

ท้ังหมด 

จำนวนผูตอบ
แบบสอบถาม

ขอนี ้

สาขาวิชา 

1.
กา

รดู
แล

สุข
ภา

พ
วิถ

ีธร
รม

ตา
มแ

นว
เศ

รษ
ฐก

ิจพ
อเ

พี
ยง
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รส
งเ

สริ
มแ

ละ
พั

ฒ
นา

คุณ
ภา

พ
ชีวิ

ตผู
สูง

อา
ยุ 

3.
กา

รบ
ริห

าร
จัด

กา
รก

ลุม
สัจ

จะ
สะ

สม
ทรั

พ
ยเ

พื่
อ

พั
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นา
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รม
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ีวิต
 

4.
เท

คโ
นโ

ลยี
สา

รส
นเ

ทศ
แล

ะ
กา

รส
ื่อส

าร
 

5.
ฝก

อบ
รม

มัค
คุเ

ทศ
กทั่

วไ
ป

นำ
เที่

ยว
ให

นัก
ทอ

งเ
ที่ย

ว 

6.
เก

ษต
รอิ

นท
รีย

 

7.
ผูป

ระ
กอ

บก
าร

ธุร
กิจ

ชุม
ชน

ดา
นเ

ทค
โน

โล
ยีส

าร
สน

เท
ศ 

8.
ผูป

ระ
กอ

บก
าร

อา
หา

รว
าง

แล
ะเ

ครื่
อง

ดื่ม
 

รวม 172 172 57 39 19 17 16 10 7 7 

รอยละ (%)       100.00   33.14    22.67             11.05   9.88        9.30   5.81   4.07     4.07  

1.มุกดาหาร 57 57      57           -  - - - - - - 

2.หนองบัวลำภ ู 17 17 - - - 17  - - - - 

3.สระแกว 7 7 - - - - - - - 7 

4.ระนอง 16 16 - - - -          16  - - - 

5.ยโสธร 17 17 - - - - -     10       7          -  

6.ตราด 58 58        -        39                  19  - - - - - 

 
จากตารางท่ี 8 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน จากวิทยาลัยชุมชนท่ีตอบ

แบบสอบถามขอนี้ จำนวน 172 คน คิดเปนรอยละ 100 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด พบวา สวนใหญจบ
การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน สาขาวิชาการดูแลสุขภาพวิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
จำนวน 57 คน คิดเปน รอยละ 33.14 รองลงมาคือสาขาวิชาการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ จำนวน 
39 คน คิดเปนรอยละ 22.67 และการบริหารจัดการกลุมสัจจะสะสมทรัพยเพ่ือพัฒนาคุณธรรมครบวงจรของชีวิต
จำนวน 19 คน คิดเปนรอยละ 11.05 ตามลำดับ  
 
แผนภูมิท่ี 4 รอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ของวิทยาลัยชุมชน ป

การศึกษา 2562 จำแนกตามสาขาวิชา 
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ตารางท่ี 9  จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ของวิทยาลัยชุมชน 

ปการศึกษา 2562 จำแนกตามระดบัคะแนนเฉลี่ยรวม (GPAX�) 
 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ท้ังหมด 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

เกรด
เฉลี่ย 

เกรด
สูงสุด 

เกรด
ต่ำสุด 

รวม 172 157 3.66 4.00 2.16 

1.มุกดาหาร 57 57 3.84 4.00 3.20 

2.หนองบัวลำภ ู 17 17 3.37 3.75 2.83 

3.สระแกว 7 7 3.85 4.00 3.66 

4.ระนอง 16 1 4.00 4.00 4.00 

5.ยโสธร 17 17 3.58 4.00 3.05 

6.ตราด 58 58 3.29 3.83 2.16 

 
จากตารางท่ี 9 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน จากวิทยาลัยชุมชนท่ีตอบ

แบบสอบถามขอนี้ จำนวน 157 คน คิดเปนรอยละ 91.28 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด พบวา ผูสำเร็จ

การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีคาคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX�) เทากับ 
3.66 โดยคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.00 และคาเฉลี่ยต่ำสุด เทากับ 2.16 

   

33.14 

22.67 

11.05 

9.88 

9.30 

5.81 

4.07 

4.07 

1.การดแูลสขุภาพวิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

2.การสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตผูส้งูอายุ

3.การบริหารจดัการกลุม่สจัจะสะสมทรพัยเ์พื่อพฒันาคณุธรรมครบ…

4.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5.ฝึกอบรมมคัคเุทศกท์ั่วไปนาํเท่ียวใหน้กัท่องเท่ียว

6.เกษตรอินทรีย์

7.ผูป้ระกอบการธุรกิจชมุชนดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ

8.ผูป้ระกอบการอาหารว่างและเครื่องด่ืม

รอ้ยละ

สาขาวิชา
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แผนภูมิท่ี 5 รอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ของวิทยาลัยชุมชน            

ปการศึกษา 2562 จำแนกตามระดับคะแนนเฉลี่ยรวม (GPAX�) 
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2.16

เกรดเฉลี่ย

เกรดสงูสดุ

เกรดตํ่าสดุ

GPA



  
 

การติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ประจำปการศึกษา 2562 14 

 

ตอนท่ี 2 ขอมูลภาวะการมีงานทำและการศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน 
 
ตารางท่ี 10 สถิติการนำความรูไปพัฒนางานและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัย

ชุมชน ของวิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2562 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

สถานภาพการทำงานปจจุบัน 

ยังไมมีงานทำ 
และไมได
ศึกษาตอ 

มีงานทำ และ
ไมไดศึกษาตอ 

ยังไมเคยมี
งานทำ 

มีงานทำ และ
ศึกษาตอ 

รวม 172 169 48 112 3 6 

รอยละ (%)         98.26  28.40 66.27 1.78 3.55 

1.มุกดาหาร 57 55              4                44               1             6  

2.หนองบัวลำภ ู 17 17            16                 1                -                -    

3.สระแกว 7 6              -                   6                -                -    

4.ระนอง 16 16              6                 9               1              -    

5.ยโสธร 17 17              -                  16               1              -    

6.ตราด 58 58            22                36                -                -    

 
จากตารางท่ี 10 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน จากวิทยาลัยชุมชนท่ี

ตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 169 คน คิดเปนรอยละ 98.26 ของผู ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ผู สำเร็จ
การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน สามารถนำความรูไปพัฒนางานและศึกษาตอ ปการศึกษา 
2562 รอยละ 69.82 จำแนกเปน ผูท่ีมีงานทำและไมไดศึกษาตอ จำนวน 112 คน คิดเปนรอยละ 66.27 ผูมีงานทำ
และศึกษาตอ จำนวน 6 คน คิดเปนรอยละ 3.55 สวนผูเปนท่ียังไมมีงานทำและไมไดศึกษาตอ จำนวน 48 คน คิด
เปนรอยละ 28.40 ยังไมเคยมีงานทำ จำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.78 ตามลำดับ 
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75.96

13.46

6.73

3.85

1.ดาํเนินธุรกิจอิสระ/เจา้ของ

กิจการ

2.พนกังานบริษัท/องคก์ร

ธุรกิจเอกชน

3.ขา้ราชการ /เจา้หนา้ท่ี

หน่วยงานของรฐั

8.อื่นๆ

รอ้ยละ

ประเภทงานท่ีทาํ

ตอนท่ี 3 ขอมูลภายหลังสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน กรณีผูท่ีทำงานแลวหรือ
เปล่ียนงานใหม 

 

ตารางท่ี 11 จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ของวิทยาลัยชุมชน   
ปการศึกษา 2562 จำแนกตามประเภทงานท่ีทำ  
 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

(ผูมีงานทำแลว) 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

ประเภทงานท่ีทำ 

1.
ดำ

เน
ินธ

ุรก
ิจอิ

สร
ะ/

เจ
าข

อง
กิจ

กา
ร 

2.
พ

นัก
งา

นบ
ริษ

ัท/
อง

คก
ร

ธุร
กิจ

เอ
กช

น 

3.
ขา

รา
ชก

าร
 /

เจ
าห

นา
ที่

หน
วย

งา
นข

อง
รัฐ

 

8.
อื่น

ๆ 

รวม 172 104 79 14 7 4 

รอยละ (%)          60.47  75.96 13.46 6.73 3.85 

1.มุกดาหาร 57 41           39              2               -             -  

2.หนองบัวลำภ ู 17 1             -              1               -             -  

3.สระแกว 7 6             -               -              6             -  

4.ระนอง 16 16           10              2               -            4  

5.ยโสธร 17 16             6              9              1             -  

6.ตราด 58 24           24               -  -                            -  

 
จากตารางท่ี 11 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน จากวิทยาลัยชุมชนท่ี

ตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 104 คน คิดเปนรอยละ 60.47 ของผูตอบแบบสอบถามท่ีทำงานแลว จำนวน 172 คน 
พบวา สวนใหญประกอบอาชีพดำเนินธุรกิจอิสระ/เจาของกิจการ จำนวน 79 คน คิดเปนรอยละ 75.96 รองลงมา
คือพนักงานบริษัท/องคกรธุรกิจเอกชน จำนวน 14 คน คิดเปนรอยละ 13.46 และขาราชการ/เจาหนาท่ีหนวยงาน
ของรัฐ จำนวน 7 คน คิดเปนรอยละ 6.73 ตามลำดับ 

 
แผนภูมิท่ี 6 รอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ของ
วิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2562 
จำแนกตามประเภทงานท่ีทำ 
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6.60

1.89

91.51

หางานไดก้่อนจบการศกึษา หรือไดง้านทนัทีหลงัจบ

การศกึษา

ไดง้านใหม่ภายใน 1 – 2 เดือน

เป็นงานเดิมก่อนมาศกึษาหรือไดง้านทาํระหว่างศกึษา

รอ้ยละ

ระยะเวลาไดง้านใหม่

ตารางท่ี 12 จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ของวิทยาลัยชุมชน 
ปการศึกษา 2562 จำแนกตามระยะเวลาท่ีไดงานใหม 
 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

(ผูมีงานทำแลว) 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

ระยะเวลาไดงานใหม 

หางานไดกอนจบ
การศึกษา หรือได
งานทันทีหลังจบ

การศึกษา 

ไดงานใหม
ภายใน 1 – 2 

เดือน 

เปนงานเดิมกอนมา
ศึกษาหรือไดงานทำ

ระหวางศึกษา 

รวม 118 106 7 2 97 

รอยละ (%)               89.83  6.60 1.89 91.51 

1.มุกดาหาร 50 44             3               -             41  

2.หนองบัวลำภ ู 1 1              -               -              1  

3.สระแกว 6 7              -               -              7  

4.ระนอง 9 14             4              2              8  

5.ยโสธร 16 16              -               -             16  

6.ตราด 36 24              -               -             24  

 
จากตารางท่ี 12 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน จากวิทยาลัยชุมชนท่ี

ตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 106 คน คิดเปนรอยละ 89.83 ของผูตอบแบบสอบถามท่ีทำงานแลว จำนวน 118 คน 
พบวา สวนใหญเปนงานเดิมกอนมาศึกษาหรือไดงานทำระหวางศึกษา จำนวน 97 คน คิดเปนรอยละ 91.51 
รองลงมาคือหางานไดกอนจบการศึกษา หรือไดงานทันทีหลังจบการศึกษา จำนวน 7 คน คิดเปนรอยละ 6.60 และ
ไดงานใหมภายใน 1-2 เดือน จำนวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.89 ตามลำดับ 

 

แผนภูมิท่ี 7 รอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ของวิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 
2562 จำแนกตามระยะเวลาท่ีไดงานใหม 
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ตารางท่ี 13 จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ของวิทยาลัยชุมชน 
ปการศึกษา 2562 จำแนกตามลักษณะงานท่ีทำตรงกับสาขาท่ีสำเร็จการศึกษา  

 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

(ผูมีงานทำแลว) 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

งานท่ีทำตรงสาขา 

ตรง ไมตรง 

รวม 118 108 73 35 

รอยละ (%)               91.53  67.59 32.41 

1.มุกดาหาร 50 46          39            7  

2.หนองบัวลำภ ู 1 1           1             -  

3.สระแกว 6 7            -            7  

4.ระนอง 9 14           8            6  

5.ยโสธร 16 16          15            1  

6.ตราด 36 24          10           14  

 

จากตารางท่ี 13 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน จากวิทยาลัยชุมชนท่ี
ตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 108 คน คิดเปนรอยละ 91.53 ของผูตอบแบบสอบถามท่ีทำงานแลว จำนวน 118 คน 
พบวา สวนใหญทำงานตรงกับสาขาท่ีสำเร็จการศึกษา จำนวน 73 คน คิดเปนรอยละ 67.59 สวนทำงานไมตรง
สาขาวิชาจำนวน 35 คน คิดเปนรอยละ 67.59 
 
แผนภูมิท่ี 8 รอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ของวิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 

2562 จำแนกตามลักษณะงานท่ีทำตรงกับสาขาท่ีสำเร็จการศึกษา 
 

 
 

 

ตรง

67.59%

ไม่ตรง

32.41%

งานท่ีทาํตรงสาขา



  
 

การติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ประจำปการศึกษา 2562 18 

 

ตารางท่ี 14 จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ของวิทยาลัยชุมชน     
ปการศึกษา 2562 จำแนกตามการนำความรูท่ีเรียนมาประยุกตใชกับการทำงาน 

 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

(ผูมีงานทำแลว) 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

นำความรูท่ีเรียนมาประยุกตใช 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง 

รวม 118 108 51 42 15 

รอยละ (%)               91.53  47.22 38.89 13.89 

1.มุกดาหาร 50                    46           26           16            4  

2.หนองบัวลำภ ู 1                     1            1             -               -    

3.สระแกว 6                     7             -               -              7  

4.ระนอง 9                    14            7            4            3  

5.ยโสธร 16                    16           14            2             -    

6.ตราด 36                    24            3           20            1  

 
จากตารางท่ี 14 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน จากวิทยาลัยชุมชนท่ีตอบ

แบบสอบถามขอนี้ จำนวน 108 คน คิดเปนรอยละ 91.53 ของผูตอบแบบสอบถามท่ีทำงานแลว จำนวน 118 คน 
พบวา สวนใหญนำความรูท่ีเรียนมาประยุกตใชในระดับมากท่ีสุด จำนวน 51 คน คิดเปนรอยละ 47.22 รองลงมาคือ
ระดับมาก จำนวน 42 คน คิดเปนรอยละ 38.89 และระดับปานกลาง จำนวน 15 คน คิดเปนรอยละ 13.89 
ตามลำดับ 

  

แผนภูมิท่ี 9 รอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ของวิทยาลัยชุมชน          ป
การศึกษา 2562 จำแนกตามการนำความรูท่ีเรียนมาประยุกตใชกับการทำงาน 

 

 

 

47.22

38.89

13.89

มากท่ีสดุ

มาก

ปานกลาง

รอ้ยละ

นาํความรูท่ี้เรยีนมาประยกุตใ์ช้
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ตอนท่ี 4 ขอมูลภายหลังสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน กรณีผูท่ียังไมไดทำงาน  
(กลุมผูสำเร็จการศึกษาท่ียังวางงานหรือไมไดอยูในระหวางการศึกษาตอ) 

 

ตารางท่ี 15 จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ของวิทยาลัยชุมชน     
ปการศึกษา 2562 จำแนกตามสาเหตุท่ียังไมไดทำงาน 

 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผูตอบ 

     แบบสอบถาม     
(ผูท่ียังไมไดทำงาน) 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

สาเหตุท่ียังไมไดทำงาน 

1.
ยัง

ไม
ปร

ะส
งค


ทำ

งา
น 

2.
ตอ

งก
าร

ปร
ะก

อบ
อา

ชีพ
อิส

ระ
 

อื่น
ๆ 

รวม 51 7 1 3 3 

รอยละ (%)          13.73  14.29 42.86 42.86 

1.มุกดาหาร                        5                  1  - -        1  

2.หนองบัวลำภ ู                      16  - - - - 

3.สระแกว - - - - - 

4.ระนอง 7                 5          -         3         2  

5.ยโสธร 1                 1         1          -          -  

6.ตราด 22 - - - - 

  
จากตารางท่ี 15 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน จากวิทยาลัยชุมชนท่ีตอบ

แบบสอบถามขอนี้ จำนวน 7 คน คิดเปนรอยละ 13.73 ของผูตอบแบบสอบถาม จำนวน 51 คน พบวา สาเหตุท่ียัง
ไมไดทำงานสวนใหญ คือ ตองการประกอบอาชีพอิสระและอ่ืนๆ จำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 42.86 เทากัน สวนยัง
ไมประสงคทำงาน มีจำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 14.29  
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ตารางท่ี 16 จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ของวิทยาลัยชุมชน     
ปการศึกษา 2562 จำแนกตามปญหาในการหางานทำ 

 

วิทยาลัยชุมชน 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 
(ผูท่ียังไมได

ทำงาน) 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

ปญหาในการหางานทำ 

1.
ไม

มีป
ญ

หา
 

11
.อื่

นๆ
 

รวม 51 12 11 1 

รอยละ (%)           23.53  91.67 8.33 

1.มุกดาหาร                   5                  1              1             -  

2.หนองบัวลำภ ู                 16                   -              -             -  

3.สระแกว                    -                     -              -             -  

4.ระนอง 7                10              9             1  

5.ยโสธร 1                 1              1             -  

6.ตราด 22                  -              -             -  

  
จากตารางท่ี 16 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน จากวิทยาลัยชุมชนท่ี

ตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 12 คน คิดเปนรอยละ 23.53 ของผูตอบแบบสอบถาม จำนวน 51 คน พบวา  
สวนใหญไมมีปญหาในการหางานทำ จำนวน 11 คน คิดเปนรอยละ 91.67 สวนท่ีตอบวาอ่ืนๆ มีจำนวน 1 คน   
คิดเปนรอยละ 8.33 
 
 ดานตองการพัฒนาทักษะเพ่ิมเติม ผูตอบแบบสอบถามตอบวา ตองการพัฒนาหลักสูตร
ภาษาตางประเทศ, Blogger หรือ Youtuber, การนำเสนอ, การทำอาหาร ขนม การแปรรูป, ภาวะผูนำ บุคลิกภาพ 
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ตอนท่ี 5 ขอมูลภายหลังสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน กรณีผูท่ีตองการศึกษาตอ/หรือ
กำลังศึกษาตอ  

 
ตารางท่ี 17 จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ของวิทยาลัยชุมชน   ป

การศึกษา 2562 จำแนกตามความตองการศึกษาตอ 

 

วิทยาลัยชุมชน 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ท้ังหมด 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

ความตองการท่ีจะศึกษาตอ 

ไมตองการ ตองการ 

รวม 172 139 119 20 

รอยละ (%)         80.81  85.61 14.39 

1.มุกดาหาร 57              42           25              17  

2.หนองบัวลำภ ู 17 - - -  

3.สระแกว 7                7            7                -  

4.ระนอง 16              15           13                2  

5.ยโสธร 17              17           16                1  

6.ตราด 58              58           58                -  

 
จากตารางท่ี 17 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน จากวิทยาลัยชุมชนท่ี

ตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 139 คน คิดเปนรอยละ 80.81 ของผูตอบแบบสอบถาม จำนวน 172 คน พบวา 
สวนใหญไมตองการศึกษาตอ จำนวน 119 คน คิดเปนรอยละ 85.61 สวนตองการศึกษาตอมีจำนวน 20 คน     
คิดเปนรอยละ 14.39  
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ตารางท่ี 18 จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ของวิทยาลัยชุมชน ป
การศึกษา 2562 จำแนกตามระดับการศึกษาท่ีตองการศึกษาตอ 

 

วิทยาลัยชุมชน 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 
(ผูท่ีตองการ
ศึกษาตอ) 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

ตองการเรียนระดับใด 

1.
อน

ุปริ
ญ

ญ
า 

2.
ปริ

ญ
ญ

าต
รี 

3.
ปร

ะก
าศ

นีย
บัต

รบั
ณ

ฑ
ิต 

4.
ปริ

ญ
ญ

าโ
ท 

อื่น
ๆ 

รวม 20 19 1 5 7 5 1 

รอยละ (%)         95.00  5.26 26.32 36.84 26.32 5.26 

1.มุกดาหาร              17               18      1        4        7        5      1  

2.หนองบัวลำภ ู - - - - - - - 

3.สระแกว - - - - - - - 

4.ระนอง                2  - - - - - - 

5.ยโสธร               1                 1       -        1        -        -       -  

6.ตราด - - - - - - - 

 

จากตารางท่ี 18 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน จากวิทยาลัยชุมชนท่ี
ตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 19 คน คิดเปนรอยละ 95 ของผูตอบแบบสอบถามท่ีตองการศึกษาตอ/หรือกำลัง
ศึกษาตอ จำนวน 20 คน พบวา สวนใหญตองการศึกษาตอในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน 7 คน คิดเปน
รอยละ 36.84 รองลงมาคือปริญญาตรี ปริญญาโท จำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 26.32 เทากัน และอนุปริญญา 
อ่ืนๆ จำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 5.26 เทากัน 
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ตอนท่ี 6 คุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน  
 

ตารางท่ี 19 จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ของวิทยาลัยชุมชน     
ปการศึกษา 2562 เปรียบเทียบรายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูสำเร็จการศึกษากอนสำเร็จการศึกษา กับ
หลังจากสำเร็จการศึกษาแลว 

 

วิทยาลัยชุมชน  

 จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 
(เฉพาะผูท่ีมี
งานทำแลว)  

 จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี้ กอน
สำเร็จ

การศึกษา  

 จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี้ หลัง
สำเร็จ

การศึกษา  

 เปรียบเทียบรายไดเฉลี่ย / เดือน  

 อัตราการเพ่ิมของ
รายได (%)   กอนสำเร็จ

การศึกษา  
 หลังสำเร็จ
การศึกษา  

รวม 82 42 42 
14,483 13,980 - 3.48  

รอยละ (%)           51.22            51.22  

1.มุกดาหาร 50 22 22                17,900                 18,809                       5.08  

2.หนองบัวลำภ ู 1                  -                    -   -    -   - 

3.สระแกว 6                  -                    -   -    -   - 

4.ระนอง 9 10 10                13,200                 10,500  - 20.45  

5.ยโสธร 16 10 10                12,350                 12,630                       2.27  

6.ตราด 36 24 36                10,875                 12,028                      10.60  

 

จากตารางท่ี 19 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน จากวิทยาลัยชุมชนท่ีตอบ
แบบสอบถามขอนี้ จำนวน 42 คน คิดเปนรอยละ 51.22 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด จำนวน 82 คน พบวา 
ผูสำเร็จการศึกษามีรายไดกอนสำเร็จการศึกษาในภาพรวมโดยเฉลี่ย 14,483 บาท และหลังจากสำเร็จการศึกษา
แลวมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 13,980 บาท รวมเฉลี่ยลดลง ประมาณรอยละ -3.48 
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ตารางท่ี 20 จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ของวิทยาลัยชุมชน     
ปการศึกษา 2562 จำแนกตามงานเดิมหรืองานใหม 

  

วิทยาลัยชุมชน 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 
(ท่ีไดงานทำ

แลว) 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

งานท่ีทำเปนงานเดิม
หรืองานใหม 

งานเดิม งานใหม 

รวม 118 116 98 18 

รอยละ (%)         98.31  84.48 15.52 

1.มุกดาหาร 50              43           43             -  

2.หนองบัวลำภ ู 1 - - - 

3.สระแกว 6                6            6             -  

4.ระนอง 9              15           10            5  

5.ยโสธร 16              16           15            1  

6.ตราด 36              36           24           12  

 
จากตารางท่ี 20 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน จากวิทยาลัยชุมชนท่ี

ตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 116 คน คิดเปนรอยละ 98.31 ของผูตอบแบบสอบถาม จำนวน 118 คน พบวา 
งานท่ีทำสวนใหญเปนงานเดิม จำนวน 98 คน คิดเปนรอยละ 84.48 สวนงานใหม มีจำนวน 18 คน คิดเปนรอยละ 
15.52  
 
แผนภูมิท่ี 10 รอยละของผู สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ของวิทยาลัยชุมชน      

ปการศึกษา 2562 จำแนกตามงานเดิมหรืองานใหม 
 

 

งานเดิม

84.48%

งานใหม่

15.52%

งานเดิมหรอืงานใหม่
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ตารางท่ี 21 จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ของวิทยาลัยชุมชน     
ปการศึกษา 2562 จำแนกตามความกาวหนาของงานใหม 

 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 
(ท่ีไดงานใหม) 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

ความกาวหนา 

กาวหนาในงาน
ประจำ เชน 

เงินเดือนเพ่ิมขึ้น 
ตำแหนงงานสูงขึ้น 

สามารถสราง
งานในชุมชน 
เปนรายได

เสริม 

สามารถบริหาร
จัดการปญหา

การเงินใน
ครอบครัวไดดีขึ้น 

รวม 18 5 1 1 3 

รอยละ (%)         27.78  20.00 20.00 60.00 

1.มุกดาหาร - - - - - 

2.หนองบัวลำภ ู - - - - - 

3.สระแกว - - - - - 

4.ระนอง                   5                 4                       1                  1                   2  

5.ยโสธร                   1                 1  - -                  1  

6.ตราด                  12  - - - - 

 
จากตารางท่ี 21 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน จากวิทยาลัยชุมชนท่ี

ตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 27.78 ของผูตอบแบบสอบถามท่ีไดงานใหม จำนวน 18 คน 
พบวา สวนใหญกาวหนาข้ึนโดยสามารถบริหารจัดการปญหาการเงินในครอบครัวไดดีข้ึน จำนวน 3 คน คิดเปน
รอยละ 60 และกาวหนาในงานประจำ เชน เงินเดือนเพ่ิมข้ึน ตำแหนงงานสูงข้ึน, สามารถสรางงานในชุมชนเปน
รายไดเสริม จำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 20 เทากัน 
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ตารางท่ี 22 จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ของวิทยาลัยชุมชน     
ปการศึกษา 2562 จำแนกตามการอยูท่ีเดิมหลังจากสำเร็จการศึกษา 

 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม

ท้ังหมด 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

อยูท่ีเดิมหลังจากสำเร็จการศึกษา 

ต่ำกวา 1 
ป แลวตอง

ยาย 

2 ปขึ้นไป 
แลวตอง

ยาย 
ไมยาย 

รวม 172 145 2 1 142 

รอยละ (%)         84.30  1.38 0.69 97.93 

1.มุกดาหาร 57              47              1             1            45  

2.หนองบัวลำภ ู 17                -              -              -              -  

3.สระแกว 7               7              -              -             7  

4.ระนอง 16              16              -              -            16  

5.ยโสธร 17              17              1              -            16  

6.ตราด 58              58              -              -            58  

 
จากตารางท่ี 22 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน จากวิทยาลัยชุมชนท่ีตอบ

แบบสอบถามขอนี้ จำนวน 145 คน คิดเปนรอยละ 84.30 ของผูตอบแบบสอบถาม จำนวน 172 คน พบวา      
สวนใหญไมยาย อยูท่ีเดิมหลังจากสำเร็จการศึกษา จำนวน 142 คน คิดเปนรอยละ 97.93 รองลงมาคือ ต่ำกวา 1 ป 
แลวตองยาย จำนวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.38 และ 2 ป ข้ึนไปแลวตองยาย จำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.69 
 
แผนภูมิท่ี 11 รอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ของวิทยาลัยชุมชน            

ปการศึกษา 2562 จำแนกตามการอยูท่ีเดิมหลังจากสำเร็จการศึกษา 

 

1.38

0.69

97.93

ตํ่ากว่า 1 ปี แลว้ตอ้งยา้ย

2 ปีขึน้ไป แลว้ตอ้งยา้ย

ไม่ยา้ย

รอ้ยละ

ระยะเวลาในการอยูท่ี่เดิมหลงัจากสาํเรจ็การศกึษา



  
 

การติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ประจำปการศึกษา 2562 27 

 

ตารางท่ี 23 จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ของวิทยาลัยชุมชน     
ปการศึกษา 2562 จำแนกตามความภาคภูมิใจหลังจากสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน (ตอบได
มากกวา 1 ขอ) 

 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ท้ังหมด  

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 
ขอนี้ (ตอบได

มากกวา 1 ขอ) 

ความภาคภูมิใจ 

1.มีเพ่ือนและสังคม
ท่ีกวางขึ้น 

2.มีสวนรวม/ทำ
ประโยชนให

ชุมชน 

3.สรางชื่อเสียง
ใหกับวิทยาลัย 

หรือชุมชน 

4.ไดรับการยกยอง 
หรือไดรับรางวัลจาก

การทำประโยชน
โอกาสตางๆ 

รวม 172 142 112 41 77 25 

รอยละ (%)               82.56  78.87 28.87 54.23 17.61 

1.มุกดาหาร 57                    49                       25                    6                   39                            4  

2.หนองบัวลำภ ู 17 - - - - - 

3.สระแกว 7                      7                         7                    4                    7                            4  

4.ระนอง 16                    11                       11                    6                    8                            2  

5.ยโสธร 17                    17                       17                   11                    7                           11  

6.ตราด 58                    58                       52                   14                   16                            4  

 
จากตารางท่ี 23 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน จากวิทยาลัยชุมชนท่ี

ตอบแบบสอบถามขอนี้ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) จำนวน 142 คน คิดเปนรอยละ 82.56 ของผูตอบแบบสอบถาม 
จำนวน 172 คน พบวา ความภาคภูมิใจสวนใหญคือมีเพ่ือนและสังคมท่ีกวางข้ึน จำนวน 112 คน คิดเปนรอยละ 
78.87 รองลงมาคือสรางชื่อเสียงใหกับวิทยาลัยหรือชุมชน จำนวน 77 คน คิดเปนรอยละ 54.23 และมีสวนรวม/
ทำประโยชนใหชุมชน จำนวน 41 คน คิดเปนรอยละ 28.87 ตามลำดับ 
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แผนภูมิท่ี 12 รอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ของวิทยาลัยชุมชน            
ปการศึกษา 2562 จำแนกตามความภาคภูมิใจหลังจากสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

78.87

28.87

54.23

17.61

1.มีเพื่อนและสงัคมท่ีกวา้งขึน้

2.มีสว่นร่วม/ทาํประโยชนใ์หช้มุชน

3.สรา้งชื่อเสยีงใหก้บัวิทยาลยั หรือชมุชน

4.ไดร้บัการยกย่อง หรือไดร้บัรางวลัจากการทาํประโยชนโ์อกาสต่างๆ

รอ้ยละ

ความภมูิใจ



  
 

การติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ประจำปการศึกษา 2562 29 

 

ตารางท่ี 24 จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ของวิทยาลัยชุมชน 
ปการศึกษา 2562 จำแนกตามคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม

ท้ังหมด 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

คุณภาพชีวิต 

1.สามารถ
ประกอบ

อาชีพอิสระ
ได 

2.สามารถ
ชวยเหลือ / 

แบงเบา
ภาระให

ครอบครัว 

3.ไดงาน
ทำ/มี

ตำแหนง
งานท่ีดีขึ้น 

4.มีรายได/
สวัสดิการท่ีดี

ขึ้น 

รวม 172 109 51 41 11 6 

รอยละ (%)               63.37  46.79 37.61 10.09 5.50 

1.มุกดาหาร 57                    46             12              31               1                   2  

2.หนองบัวลำภ ู 17                      -               -                 -               -                   -  

3.สระแกว 7                     7               7                 -               -                   -  

4.ระนอง 16                    12               9                1               1                   1  

5.ยโสธร 17                     9               -                 -               9                   -  

6.ตราด 58                    35             23                9               -                   3  

 
จากตารางท่ี 24 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน จากวิทยาลัยชุมชนท่ี

ตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 109 คน คิดเปนรอยละ 63.37 ของผูตอบแบบสอบถาม จำนวน 172 คน พบวา 
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนสวนใหญคือสามารถประกอบอาชีพอิสระได จำนวน 51 คน คิดเปนรอยละ 46.79 รองลงมาคือ 
สามารถชวยเหลือ/แบงเบาภาระใหครอบครัว จำนวน 41 คน คิดเปนรอยละ 37.61 และไดงานทำ/มีตำแหนงงาน
ท่ีดีข้ึน จำนวน 11 คน คิดเปนรอยละ 10.09 ตามลำดับ 
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แผนภูมิท่ี 13 รอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ของวิทยาลัยชุมชน            
ปการศึกษา 2562 จำแนกตามคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46.79

37.61

10.09

5.50

1.สามารถประกอบอาชีพอิสระได้

2.สามารถช่วยเหลอื / แบง่เบาภาระใหค้รอบครวั

3.ไดง้านทาํ/มีตาํแหน่งงานท่ีดีขึน้

4.มีรายได/้สวสัดิการท่ีดีขึน้

รอ้ยละ

คณุภาพชีวิต
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ตอนท่ี 7 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 

ตารางท่ี 25 จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ของวิทยาลัยชุมชน 
ปการศึกษา 2562 จำแนกตามความรูท่ีจะเอ้ือประโยชนตอการประกอบอาชีพไดมากยิ่งข้ึน (ตอบได
มากกวา 1 ขอ) 

 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม

ท้ังหมด 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 
ขอนี้ (ตอบได

มากกวา 1 ขอ) 

ความรูท่ีจะเอ้ือประโยชนตอการประกอบอาชีพ 
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5.
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รฝ
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ฏิบั
ติง
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จริ

ง 

6.
เท

คน
ิคก

าร
วิจ

ัย 

7.
ภา

ษา
จีน

 

8.
ภา

ษา
ใน

อา
เซี

ยน
 

9.
อื่น

ๆ 

รวม 172 126 39 54 33 44 75 16 5 12 10 

รอยละ (%)           73.26  30.95 42.86 26.19 34.92 59.52 12.70 3.97 9.52 7.94 

1.มุกดาหาร 57                55        12        17         6        11        34        13          -         5        10  

2.หนองบัวลำภ ู 17                  1         1          -          -          -          -          -          -          -          -  

3.สระแกว 7                  7         3         7          -         7         7          -          -         1          -  

4.ระนอง 16                13         8         6          -         8         5          -         5         4          -  

5.ยโสธร 17                16        12        10         8         7        10         3          -         2          -  

6.ตราด 58                34         3        14        19        11        19          -          -          -          -  

 

จากตารางท่ี 25 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน จากวิทยาลัยชุมชนท่ีตอบ
แบบสอบถามขอนี้ จำนวน 126 คน คิดเปนรอยละ 73.26 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด จำนวน 172 คน (ตอบ
ไดมากกวา 1 ขอ) พบวา สวนใหญระบุวาความรูท่ีจะเอ้ือประโยชนตอการประกอบอาชีพมากท่ีสุดคือการฝก
ปฏิบัติงานจริง จำนวน 75 คน คิดเปนรอยละ 59.52 รองลงมาคือคอมพิวเตอร จำนวน 54 คน คิดเปนรอยละ 
42.86 และการใชอินเทอรเน็ต จำนวน 44 คน คิดเปนรอยละ 34.92 ตามลำดับ 
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แผนภูมิท่ี 14 รอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ของวิทยาลัยชุมชน            
ปการศึกษา 2562 จำแนกตามความรูท่ีจะเอ้ือประโยชนตอการประกอบอาชีพไดมากยิ่งข้ึน (ตอบได
มากกวา 1 ขอ) 

 

 
 
 

 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2562 ไมมีขอเสนอแนะเก่ียวกับ

หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเรียน สวนขอเสนอแนะเก่ียวกับการเรียนการสอน คือควรเนนฝกปฏิบัติ ควรมีเจาของ

ภาษามาสอน และมีขอขอเสนอแนะเก่ียวกับกิจกรรมพัฒนาการศึกษาไววา ควรจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับ

สถานการณปจจุบัน 

 

30.95

42.86

26.19

34.92

59.52

12.70

3.97

9.52

7.94

1.ภาษาองักฤษ

2.คอมพิวเตอร์

3.บญัชี

4.การใชอ้ินเทอรเ์น็ต

5.การฝึกปฏิบติังานจริง

6.เทคนิคการวิจยั

7.ภาษาจีน

8.ภาษาในอาเซียน

9.อื่นๆ

รอ้ยละ

ความรูท่ี้จะเอือ้ประโยชนต์อ่การประกอบอาชีพ
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บทที่ 4 
สรุปผล และขอเสนอแนะ 

 

 การติดตามผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน จากวิทยาลัยชุมชน ท่ีจบ
การศึกษาในปการศึกษา 2562 สามารถสรุปผลในภาพรวม และมีเสนอแนะ ดังนี้ 
 

สรุปผล 
 ในการติดตามผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ท่ีจบการศึกษาในปการศึกษา 
2562 ครั้งนี้มีจำนวนผูตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น 172 คน ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูสำเร็จการศึกษา  
- ขอมูลดานเช้ือชาติ พบวา ตอบแบบสอบถามท้ังหมดเปนเชื้อชาติไทย 
- ขอมูลดานสัญชาติ พบวา ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดมีสัญชาติไทย 
- ขอมูลดานศาสนา พบวา ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดนับถือศาสนาพุทธ 
- ขอมูลพ้ืนฐานดานเพศ พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 120 คิดเปนรอยละ 76.43 และ

เพศชาย จำนวน 37 คน คิดเปน รอยละ 23.57 
- ขอมูลดานอายุ พบวา ผูสำเร็จการศึกษา สวนใหญมีอายุเฉลี่ย 38 ป โดยมีอายุนอยท่ีสุดเทากับ 

22 ป และอายุมากท่ีสุด 93 ป 
- ขอมูลดานสถานภาพสมรส  พบวา สวนใหญมีสถานภาพสมรส จำนวน 74 คน คิดเปนรอยละ 

50 รองลงมาคือ โสด จำนวน 57 คน คิดเปนรอยละ 38.51 เและหมาย จำนวน 10 คน คิดเปนรอยละ 6.76 
ตามลำดับ 

- ขอมูลดานสาขาวิชา พบวา สวนใหญจบการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน 
สาขาวิชาการดูแลสุขภาพวิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน 57 คน คิดเปน รอยละ 33.14 รองลงมาคือ
สาขาวิชาการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ จำนวน 39 คน คิดเปนรอยละ 22.67 และการบริหาร
จัดการกลุมสัจจะสะสมทรัพยเพ่ือพัฒนาคุณธรรมครบวงจรของชีวิตจำนวน 19 คน คิดเปนรอยละ 11.05 
ตามลำดับ 

- ขอมูลดานผลการเรียน พบวา ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

มีคาคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX�) เทากับ 3.66 โดยคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 4.00 และคาเฉลี่ยต่ำสุด เทากับ 
2.16 

      

ตอนท่ี 2 ขอมูลภาวะการมีงานทำและการศึกษาตอ ของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน 

พบวา มีผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน จากวิทยาลัยชุมชนท่ีตอบ
แบบสอบถามขอนี้ จำนวน 169 คน คิดเปนรอยละ 98.26 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด ผูสำเร็จการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน สามารถนำความรูไปพัฒนางานและศึกษาตอ ปการศึกษา 2562 รอยละ 
69.82 จำแนกเปน ผูท่ีมีงานทำและไมไดศึกษาตอ จำนวน 112 คน คิดเปนรอยละ 66.27 ผูมีงานทำและศึกษาตอ 
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จำนวน 6 คน คิดเปนรอยละ 3.55 สวนผูเปนท่ียังไมมีงานทำและไมไดศึกษาตอ จำนวน 48 คน คิดเปนรอยละ 
28.40 ยังไมเคยมีงานทำ จำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.78 ตามลำดับ 

ตอนท่ี 3 ขอมูลภายหลังสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน กรณีผูท่ี
ทำงานแลวหรือเปล่ียนงานใหม 

- ขอมูลดานประเภทงานท่ีทำ พบวา สวนใหญประกอบอาชีพดำเนินธุรกิจอิสระ/เจาของกิจการ 
จำนวน 79 คน คิดเปนรอยละ 75.96 รองลงมาคือพนักงานบริษัท/องคกรธุรกิจเอกชน จำนวน 14 คน คิดเปนรอย
ละ 13.46 และขาราชการ/เจาหนาท่ีหนวยงานของรัฐ จำนวน 7 คน คิดเปนรอยละ 6.73 ตามลำดับ 

- ขอมูลดานระยะเวลาในการไดงานใหม พบวา สวนใหญเปนงานเดิมกอนมาศึกษาหรือไดงานทำ
ระหวางศึกษา จำนวน 97 คน คิดเปนรอยละ 91.51 รองลงมาคือหางานไดกอนจบการศึกษา หรือไดงานทันทีหลัง
จบการศึกษา จำนวน 7 คน คิดเปนรอยละ 6.60 และไดงานใหมภายใน 1-2 เดือน จำนวน 2 คน คิดเปนรอยละ 
1.89 ตามลำดับ 

- ขอมูลดานการทำงานตรงกับสาขาท่ีจบ พบวา สวนใหญเปนงานเดิมกอนมาศึกษาหรือไดงานทำ
ระหวางศึกษา จำนวน 97 คน คิดเปนรอยละ 91.51 รองลงมาคือหางานไดกอนจบการศึกษา หรือไดงานทันทีหลัง
จบการศึกษา จำนวน 7 คน คิดเปนรอยละ 6.60 และไดงานใหมภายใน 1-2 เดือน จำนวน 2 คน คิดเปนรอยละ 
1.89 ตามลำดับ 

- ขอมูลดานการประยุกตใชความรู พบวา สวนใหญนำความรูท่ีเรียนมาประยุกตใชในระดับมากท่ีสุด 
จำนวน 51 คน คิดเปนรอยละ 47.22 รองลงมาคือระดับมาก จำนวน 42 คน คิดเปนรอยละ 38.89 และระดับปาน
กลาง จำนวน 15 คน คิดเปนรอยละ 13.89 ตามลำดับ 
 
 ตอนท่ี 4 ขอมูลภายหลังสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน กรณี  
ผูท่ียังไมไดทำงาน (กลุมผูสำเร็จการศึกษาท่ียังวางงานหรือไมไดอยูในระหวางการศึกษาตอ) 

- ขอมูลดานสาเหตุท่ียังไมไดทำงาน พบวา สาเหตุท่ียังไมไดทำงานสวนใหญ คือ ตองการประกอบ
อาชีพอิสระและอ่ืนๆ จำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 42.86 เทากัน สวนยังไมประสงคทำงาน มีจำนวน 1 คน คิดเปน
รอยละ 14.29 

- ขอมูลดานปญหาในการหางานทำ พบวา สวนใหญไมมีปญหาในการหางานทำ จำนวน 11 คน 
คิดเปนรอยละ 91.67 สวนท่ีตอบวาอ่ืนๆ มีจำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 8.33 

- ขอมูลดานตองการทักษะเพ่ิมเติม พบวา ตองการพัฒนาหลักสูตรภาษาตางประเทศ, Blogger 

หรือ Youtuber, การนำเสนอ, การทำอาหาร ขนม การแปรรูป, ภาวะผูนำ บุคลิกภาพ 
 
  ตอนท่ี 5 ขอมูลภายหลังสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยานลัยชุมชน กรณีผูท่ีตองการ
ศึกษาตอ  

- ขอมูลดานความตองการศึกษาตอ พบวา สวนใหญไมตองการศึกษาตอ จำนวน 119 คน คิดเปน
รอยละ 85.61 สวนตองการศึกษาตอมีจำนวน 20 คน คิดเปนรอยละ 14.39 

- ขอ มูลด านระดับการศึกษาท่ีศึกษาตอ  พบวา ส วน ใหญ ต องการศึกษาตอ ในระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน 7 คน คิดเปนรอยละ 36.84 รองลงมาคือปริญญาตรี ปริญญาโท จำนวน 5 คน คิด
เปนรอยละ 26.32 เทากัน และอนุปริญญา อ่ืนๆ จำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 5.26 เทากัน 
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 ตอนท่ี 6 คุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน  
- ขอมูลดานรายไดเฉล่ียกอนและหลังสำเร็จการศึกษา พบวา ผูสำเร็จการศึกษามีรายไดกอน

สำเร็จการศึกษาในภาพรวมโดยเฉลี่ย 14,483 บาท และหลังจากสำเร็จการศึกษาแลวมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
13,980 บาท รวมเฉลี่ยลดลง ประมาณรอยละ -3.48 

- ขอมูลดานงานท่ีทำเปนงานเดิมหรืองานใหม พบวา งานท่ีทำสวนใหญเปนงานเดิม จำนวน 98 
คน คิดเปนรอยละ 84.48 สวนงานใหม มีจำนวน 18 คน คิดเปนรอยละ 15.52 

- ขอมูลดานความกาวหนาในงานใหม พบวา สวนใหญกาวหนาข้ึนโดยสามารถบริหารจัดการ
ปญหาการเงินในครอบครัวไดดีข้ึน จำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 60 และกาวหนาในงานประจำ เชน เงินเดือน
เพ่ิมข้ึน ตำแหนงงานสูงข้ึน, สามารถสรางงานในชุมชนเปนรายไดเสริม จำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 20 เทากัน 

- ขอมูลดานการยายท่ีอยู พบวา สวนใหญไมยาย อยูท่ีเดิมหลังจากสำเร็จการศึกษา จำนวน 142 
คน คิดเปนรอยละ 97.93 รองลงมาคือ ต่ำกวา 1 ป แลวตองยาย จำนวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.38 และ 2 ป ข้ึน
ไปแลวตองยาย จำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.69 

- ขอมูลดานความความภาคภูมิใจท่ีสำเร็จการศึกษา พบวา ความภาคภูมิใจสวนใหญคือมีเพ่ือน
และสังคมท่ีกวางข้ึน จำนวน 112 คน คิดเปนรอยละ 78.87 รองลงมาคือสรางชื่อเสียงใหกับวิทยาลัยหรือชุมชน 
จำนวน 77 คน คิดเปนรอยละ 54.23 และมีสวนรวม/ทำประโยชนใหชุมชน จำนวน 41 คน คิดเปนรอยละ 28.87 
ตามลำดับ 

- ขอมูลดานคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน พบวา คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนสวนใหญคือสามารถประกอบอาชีพ
อิสระได จำนวน 51 คน คิดเปนรอยละ 46.79 รองลงมาคือ สามารถชวยเหลือ/แบงเบาภาระใหครอบครัว จำนวน 
41 คน คิดเปนรอยละ 37.61 และไดงานทำ/มีตำแหนงงานท่ีดี ข้ึน จำนวน 11 คน คิดเปนรอยละ 10.09 
ตามลำดับ 
 ตอนท่ี 7 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

ขอมูลดานความรู ท่ีจะเอ้ือประโยชนตอการนำไปใช พบวา สวนใหญระบุวาความรู ท่ีจะเอ้ือ
ประโยชนตอการประกอบอาชีพมากท่ีสุดคือการฝกปฏิบัติงานจริง จำนวน 75 คน คิดเปนรอยละ 59.52 รองลงมา
คือคอมพิวเตอร จำนวน 54 คน คิดเปนรอยละ 42.86 และการใชอินเทอรเน็ต จำนวน 44 คน คิดเปนรอยละ 
34.92 ตามลำดับ 

- ขอมูลดานขอเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเรียน พบวา ไมมีขอเสนอแนะ 
- ขอมูลดานขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนการสอน พบวา ควรเนนฝกปฏิบัติ ควรมีเจาของ

ภาษามาสอน 
- ขอมูลดานขอเสนอแนะกิจกรรมพัฒนาการศึกษา พบวา ควรจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับ

สถานการณปจจุบัน 
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ภาคผนวก 
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แบบฟอรมการติดตามผลผูสำเร็จหลักสูตรประกาศนยีบัตร 

  ปการศึกษา ............. ของวิทยาลัยชุมชน...........................  
********************************************************************************** 

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

รหัสนักศึกษา 

ภูมิลำเนาอยู : จังหวัด .......................................................................................... 

 
ตอนท่ี 1 ภาวะการมีงานทำและการศึกษาตอ 

 
1. สถานภาพการทำงานปจจุบัน (เลอืกตอบไดเพียง 1 สถานะ)        

  [1]   ยังไมมีงานทำ และไมไดศึกษาตอ 
  [2]   มีงานทำ และไมไดศึกษาตอ 
  [3]   ยังไมมีงานทำ และศึกษาตอ 
  [4]   มีงานทำ และศึกษาตอ 

 
ตอนท่ี 2 การทำงาน (สำหรับผูมีงานทำแลว หรือเปลี่ยนงานใหม) 

 
2. ประเภทงานท่ีทำ 

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

  [4]   อาชีพอิสระ/เจาของกิจการ 
  [5]   อ่ืนๆ (ระบุขอความเพ่ิมเติม)............ 

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

4. สถานท่ีทำงานปจจุบัน ช่ือหนวยงาน.......................................................................... 

5. ทานไดงานใหมหลังจากสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเปนระยะเวลานานเทาใด 

  [1]   หางานไดกอนจบการศกึษา หรือไดงานทันทีหลังจบการศกึษา 
  [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]   เปนงานเดิมกอนมาศึกษาหรือไดงานทำระหวางศึกษา 

 
 

6. ลักษณะงานท่ีทำตรงกับสาขาท่ีทานไดสำเรจ็การศึกษาหรือไม 

   [1]   ตรง    [2]   ไมตรง 
7. นำความรูท่ีเรียนมาประยุกตใชกับการทำงาน 

  [1]  มากท่ีสุด   [2] มาก  [3] ปานกลาง          [4] นอย        [5] นอยท่ีสุด 
 
 
 

เครื่องมือ C6.2 
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ตอนท่ี 3 การทำงาน (สำหรับผูท่ียังไมไดทำงาน) 
 

8. สาเหตุท่ียังไมไดทำงาน โปรดระบุสาเหตุท่ีสำคญัท่ีสุด 1 ขอ ตอไปน้ี 

  [1]   ยังไมประสงคทำงาน 
  [2]   รอฟงคำตอบจากหนวยงาน 

  [3]   หางานทำไมได 
  [4]   ตองการประกอบอาชีพอิสระ 

   [5]   อ่ืนๆ (ระบุขอความเพ่ิมเติม)..................................  
9. ทานมีปญหาในการหางานทำหลังสำเรจ็การศึกษาหรือไม อยางไร  

   [1]   ไมมีปญหา   [2]   มีปญหา   
  [3]   อ่ืนๆ (ระบุขอความเพ่ิมเติม).................................................................................................. 

10.  ความตองการพัฒนาทักษะเพ่ิมเตมิ หลักสตูร......................................................................................... 

 
ตอนท่ี 4 การศึกษาตอ (สำหรับผูท่ีทานตองการศึกษาตอ / หรือกำลังศึกษาตอ) 
 

11. ทานมีความตองการท่ีจะศึกษาตอหรือไม 

  [1]   ตองการ   [2] ไมตองการ (ขามไปตอบตอนท่ี 5) 
หากตองการ ทานตองการศึกษาตอในระดับใด/หรือกำลังศึกษาในระดับใด 
  [1]   อนุปริญญา    [2]   ปริญญาตร ี
  [3]   ประกาศนียบัตรบัณฑติ   [4]   (ระบุ).............................................. 

 
ตอนท่ี 5 คุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน   
 

12. เงินเดือนหรือรายไดเฉลี่ยตอเดือน  

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

13. งานท่ีทานทำเปนงานเดิมหรืองานใหม 

  [1]   งานเดิม     [2]   งานใหม 
14. หากเปนงานใหม ทานมีความกาวหนามากข้ึนหรือไม 

  [1] กาวหนาในงานประจำ เชน (เงินเดือนเพ่ิมข้ึน ตำแหนงงานสูงข้ึน)   [2]   ไมกาวหนา 
  [3] สามารถสรางงานในชุมชน เปนรายไดเสรมิ 
  [4] สามารถบรหิารจดัการปญหาการเงินในครอบครัวไดดีข้ึน 

15. หลังจากสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน ทานยังคงพำนักอาศัยในพ้ืนท่ีเดิมของทานเปนระยะเวลานานเทาใด  

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

 [3]   2 ปข้ึนไป  
 [4]   ไมยาย 

16. ความภาคภูมิใจของทาน ภายหลังจากสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 [1] ทำใหมีเพ่ือนและสังคมท่ีกวางข้ึน เชน เครือขายการทำงาน   [2] การสรางช่ือเสียงใหกับวิทยาลยั หรือชุมชน 

 [3] การมสีวนรวม/ทำประโยชนใหชุมชน           [4] ไดรับการยกยอง หรือไดรับรางวัลจากการทำประโยชนโอกาสตางๆ   
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17. ภายหลังท่ีสำเรจ็การศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน ทานมีคณุภาพชีวิตท่ีดีข้ึนอยางไร 

 [1]   ไดงานทำ / มีตำแหนงงานท่ีดีข้ึน  [3]   สามารถประกอบอาชีพอิสระได 

 [2]   มีรายได / สวัสดิการท่ีดข้ึีน   [4]   สามารถชวยเหลือ / แบงเบาภาระใหครอบครัว 
 
ตอนท่ี 6 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 

18. 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......................................................................................................................... 

19. ขอเสนอแนะเก่ียวกับหลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเรยีน  

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

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

......................................................................................................................................................................................  
20. ขอเสนอแนะเก่ียวกับการเรียนการสอน

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

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

.......................................................................................................................………………………………………... 

21. ขอเสนอแนะเก่ียวกับกิจกรรมพัฒนาการศึกษา....……………………………………………………………………………… 

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

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

.......................................................................................................................................………………………………………... 
22. วันท่ีตอบแบบสอบถาม ......................../......................../...........................  

 
 
 
 

 


