
 
             เปดเทอมใหมกับภาระคาใชจายดานการเรียน 

 
วตัถุประสงคของการสํารวจ    

เพื่อทราบขอมลูความคิดเห็นของผูปกครองที่มีลูกเรยีนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
เกี่ยวกับ  

• การประสบปญหาดานการเงินในชวงเปดเทอม 
• แหลงที่มาของเงินที่นํามาเปนคาเลาเรยีนลกูในเทอมใหมนี้ 
• คาใชจายดานการเรยีนในสวนท่ีผูปกครองเห็นวาถกูเรียกเก็บในราคาที่สูงเกินความจําเปน 
• ความมั่นใจในคุณภาพการศกึษาของลกูเปรียบเทียบกับจาํนวนเงินคาเลาเรยีนท่ีผูปกครองตองจาย 
• ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาคุณภาพการศกึษาของเดก็ไทย 
  

ระเบียบวธิีการสํารวจ 
                การสุมตวัอยาง 
  การสํารวจใชวิธีสุมตวัอยางประชากรที่มีลูกเรยีนในระดับประถมศกึษาและมธัยมศกึษา ท่ีอาศัยอยูในเขต
กรุงเทพมหานคร  ไดตวัอยางท้ังสิ้นจํานวน  1,209  คน    เปนชายรอยละ 41.6    หญิงรอยละ 58.4   
   กลุมตวัอยางรอยละ 13.9  มอีาชีพรับราชการ    รอยละ 9.5  พนักงานรัฐวิสาหกิจ     รอยละ 17.2 รับจางท่ัวไป 
รอยละ 24.7  คาขาย/ธรุกจิสวนตวั      รอยละ 18.5 พนักงาน/ลกูจางบรษิัทเอกชน      รอยละ 13.5 พอบาน/แมบาน    
และรอยละ 2.7  อาชีพอ่ืน ๆ 
  กลุมตวัอยางมลีูกกําลังศกึษาอยูในโรงเรียนอยูในโรงเรียนรัฐบาลรอยละ 54.8  โรงเรียนเอกชนรอยละ 43.0  และ
ทั้งโรงเรียนรฐับาลและโรงเรยีนเอกชนรอยละ 2.2 
              ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
 ในการประมาณการขนาดตวัอยางใชความคลาดเคลื่อน ± 4 % ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% 

วธิีเก็บรวบรวมขอมลู 
การเก็บขอมูลใชแบบสอบถาม และสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายที่สุมได  
ในเรื่อง  “เปดเทอมใหมกับภาระคาใชจายดานการเรียน” 
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              ระยะเวลาในการเกบ็ขอมลู   :    29 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2548 
              วันที่เผยแพรผลการสํารวจ   :   4  พฤษภาคม  2548   
              โดย  ศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   โทร. 0-2350-3500 ตอ 1776      

http://research.bu.ac.th/poll/poll_list.php 
 
ผลการสํารวจ 
 

 1. การสํารวจพบวา มผีูปกครองรอยละ 34.7 ที่ประสบปญหาเงินไมพอจายเปนคาเลาเรยีนของลกูในเทอมใหมนี้ 
สวนอีกรอยละ 65.3 ระบุวาไมประสบปญหา 
 2. แหลงที่มาของเงินที่ผูปกครองนํามาจายเปนคาเลาเรยีนลูกในเทอมนี้ รอยละ 40.8 นาํมาจากเงินเกบ็สะสม     
รอยละ 30.6 มาจากเงินเดือน/คาจาง/รายไดงวดสุดทายที่เพิ่งไดรับ      รอยละ 7.2 ยืมจากคนใกลชิด      
 รอยละ 6.3 มาจากโรงรับจํานํา     รอยละ 5.5 มาจากเงินกูนอกระบบ      รอยละ 5.1 ถอนเงินสดจากบัตรเครดิต      และ
รอยละ 4.5 มาจากเงินกูในระบบ เชนธนาคาร สหกรณ   

3. ผูปกครองรอยละ 51.0 มีความเห็นวาทกุวันนีพ้อแมตองแบกรับภาระคาใชจายเรื่องคาเลาเรียนของลูกมาก
เกินไป โดยคาใชจายในสวนที่ผูปกครองเห็นวามีการเรยีกเก็บเปนจํานวนเงินท่ีสูงเกนิความจําเปน ไดแก คาหนังสอืและ
อุปกรณการเรยีน (รอยละ 21.1)     คากิจกรรมเสริม (รอยละ 18.4)     คาบํารุงโรงเรยีน (แปะเจี๊ยะ) (รอยละ 16.4)    
คาเรียนพิเศษ (รอยละ 14.0)    คาธรรมเนียมการเรยีน (คาเทอม) (รอยละ 12.8)     คาเครื่องแบบนกัเรียน(รอยละ 9.4)       
คารถรับสง (รอยละ 4.9)      คาอาหาร (รอยละ 2.8)      และคาประกันอบัุติเหตุ (รอยละ 0.2)   
 4. ผูปกครองสวนใหญ (รอยละ 56.3) ไมมั่นใจวาการเรยีกเก็บเงินคาเลาเรยีนเรียนที่สูงขึ้นจะทําใหลกูไดรับ
การศกึษาที่มีคุณภาพดีข้ึนตามไปดวย   มีเพียงรอยละ 43.7 ที่มั่นใจ 

5. เมื่อถามถึงความพึงพอใจตอการปฏิบัตหินาที่ของกระทรวงศึกษาธกิารในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของ
เด็กไทยในระดับประถมศกึษาและมธัยมศกึษา พบวา มีผูปกครองที่พึงพอใจและไมพึงพอใจการปฏิบัติหนาท่ีของ
กระทรวงศกึษาธิการในจํานวนที่ใกลเคียงกัน คือพอใจรอยละ 50.2    และไมพอใจรอยละ 49.8 

นอกจากนีผู้ปกครองไดฝากขอเรียกรองถึงกระทรวงศกึษาธิการ 2 เรื่อง คือ ใหเรงรัดการออกหนังสอืแบบเรยีนให
ทันกําหนดเปดเทอม เนื่องจากที่ผานมาเดก็นักเรยีนไดรบัหนังสือเรียนลาชาซึ่งสงผลใหการเรียนการสอนไมมี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร   นอกจากนี้ยังเรียกรองวาอยาปรบัหลักสูตรและแผนการเรยีนบอยเกนิไปจนสรางความสบัสนแก
นักเรียน ครู และผูปกครอง  
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ตารางแสดงการประมวลผลขอมลู 
 

          ตารางที่ 1:  ขอมลูประชากรศาสตร 
 จํานวน รอยละ 

เพศ :   
            ชาย 503 41.6 
            หญิง 706 58.4 
 อาชีพ :   
            รับราชการ  168 13.9 
            รัฐวิสาหกิจ 114 9.5 
            รับจางท่ัวไป 208 17.2 
            คาขาย/ธรุกิจสวนตวั 299 24.7 
            พนักงาน/ลกูจางบรษิัทเอกชน 224 18.5 
            พอบาน /แมบาน/เกษียณอาย ุ 164 13.5 
            อ่ืน ๆ 32 2.7 
ประเภทของโรงเรียนท่ีลกูศกึษาอยู :   
            โรงเรียนรัฐบาล 663 54.8 
            โรงเรียนเอกชน 520 43.0  
             ทั้งรัฐบาลและเอกชน 26 2.2 

 
ตารางที่ 2:   ทานประสบปญหาเรื่องมีเงินไมพอจายเปนคาเลาเรยีนของลกูในเทอมนี้หรอืไม 

 จํานวน รอยละ 
ประสบปญหา 420 34.7 
ไมประสบปญหา 789 65.3 
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  ตารางที่ 3:  เงินที่นํามาจายเปนคาเลาเรียนของลกูในเทอมใหมนี้ทานนาํมาจากแหลงใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 จํานวน รอยละ 

เงินเก็บสะสม 701 40.8 
เงินเดือน/คาจาง/รายได งวดสุดทายที่เพ่ิงไดรับ 527 30.6 
ยืมจากคนใกลชิด 123 7.2 
โรงรับจํานํา 108 6.3 
 เงินกูนอกระบบ 95 5.5 
ถอนเงินสดจากบัตรเครดิต 89 5.1 
เงินกูในระบบ เชน ธนาคาร สหกรณ 77 4.5 

 
  ตารางที่ 4:  ทานคิดวาทุกวนันี้พอแมตองรับภาระเรือ่งคาเลาเรียนของลูกมากเกินไปหรือไม 

 จํานวน รอยละ 
มากเกินไป 616 51.0 
ไมมากเกนิไป 593 49.0 

 
              ตารางที่ 5:   คาเลาเรียนในสวนใดท่ีทานคิดวามกีารเรียกเก็บจากผูปกครองในราคาที่สูงเกนิความจําเปน  
         (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 จํานวน รอยละ 
คาหนังสือและอุปกรณการเรยีน 522 21.1 
 คากิจกรรมเสริม 454 18.4 
คาบํารุงโรงเรยีน (แปะเจี๊ยะ) 404 16.4 
คาเรียนพิเศษ 346 14.0 
คาธรรมเนียมการเรยีน (คาเทอม) 316 12.8 
คาเครื่องแบบนักเรียน 231 9.4 
คารถรับสง 121 4.9 
คาอาหาร 69 2.8 
คาประกันอุบตัิเหตุ 4 0.2 
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  ตารางที่ 6:  ทานมั่นใจหรือไมวาการเรียกเก็บเงินคาเลาเรยีนท่ีสูงขึ้นจะทําใหลกูไดรับการศกึษาที่มีคณุภาพดีขึ้น 
                                 ตามไปดวย 

 จํานวน รอยละ 
มั่นใจ 529 43.7 
ไมม่ันใจ 680 56.3 

  
ตารางที่ 7:  ความพึงพอใจตอการปฏิบัติหนาท่ีของกระทรวงศึกษาธกิารในการพัฒนาคุณภาพการศกึษาของ  

เด็กไทยในระดับประถมศึกษาและมธัยมศึกษา 
 จํานวน รอยละ 

พอใจ 607 50.2 
ไมพอใจ 602 49.8 

 


