
 
 
  

ผลสํารวจเรื่อง 
 

ภาวะการเงินของผูปกครองในชวงเปดเทอม 
 

   ชวงใกลเปดเทอม นับเปนชวงเวลาที่แทบทุกครอบครัวตางมีภาระคาใชจายเพิ่มสูงขึ้น ผูปกครองสวน
ใหญตองเรงหาเงินเพ่ือนําไปเปนคาใชจายในเรื่องการศึกษาของบุตร ไมวาจะเปน คาเทอม คาหนังสือ คาชุดนักเรียน 
ตลอดจนคาอุปกรณการเรียนตางๆ ประกอบกับในปน้ีเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ทําใหหลายๆ ครอบครัวประสบ
ปญหาทางการเงินอยางหลีกเลี่ยงไมได ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึงไดดําเนินการสํารวจความ
คิดเห็นเรื่อง “ภาวะการเงินของผูปกครองในชวงเปดเทอม” โดยเก็บขอมูลจากผูปกครองที่มีบุตรเรียนอยูใน
ระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 1,073 คน เปนเพศชายรอยละ 47.5 และเพศ
หญิงรอยละ 52.5 เม่ือวันที่ 28 -29 เมษายน ที่ผานมา สรุปผลไดดังน้ี 

  
1. คาใชจายในเร่ืองการเรียนของบุตรในเทอมนี้เมื่อเทียบกับปที่แลว พบวา   
  

- มีคาใชจายเพิ่มข้ึน   รอยละ 44.2 
- มีคาใชจายลดลง   รอยละ  31.6 
- มีคาใชจายเทาเดิม   รอยละ  24.2 

        
2. การประสบปญหาเงินไมพอกับคาใชจายในชวงเปดเทอม 
 

  - ประสบปญหา    รอยละ 53.5 
                          (โดยในจํานวนนี้ระบุวาเพ่ิงจะประสบปญหาในเทอมนี้รอยละ 21.7 และเคยประสบปญหามากอนหนานี้รอยละ 31.8 ) 
  - ไมประสบปญหา   รอยละ  46.5 
 

3.  สาเหตุหลักของปญหาเงินไมพอกับคาใชจายในชวงเปดเทอม คือ (เฉพาะผูที่ตอบวาประสบปญหา 
โดยตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  
- รายไดลดลง      รอยละ 32.0 

 - อุปกรณการเรียนมีราคาแพงขึ้น   รอยละ 19.8 
 - คาเทอมแพงขึ้น     รอยละ 11.6 
 - มีจํานวนบุตรที่ตองเขาศึกษาเพิ่มขึ้น   รอยละ  7.1 
 - ตกงาน      รอยละ  4.4 
 - อ่ืนๆ อาทิ เศรษฐกิจไมดี มีรายไดเพียงคนเดียว ฯลฯ รอยละ  5.1 
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4.  วิธีการที่ผูปกครองใชในการแกปญหาเงินไมพอกับคาใชจาย คือ (เฉพาะผูที่ตอบวาประสบปญหา  
     โดยตอบไดมากกวา1ขอ) 
 

- ขอยืมเงินจากญาติ / เพื่อน / คนรูจัก  รอยละ 18.2 
- นําเงินที่เก็บสะสมไวออกมาใช   รอยละ 16.1 
- กูเงินนอกระบบ    รอยละ 12.3 
- ใชเสื้อผา อุปกรณการเรียนของปที่แลว  รอยละ 11.6 
- หารายไดเสริมนอกจากอาชีพหลัก  รอยละ 11.5 
- จํานําทรัพยสิน     รอยละ 10.6 
- นําของมีคาออกมาขาย    รอยละ  5.4 
- กูเงินจากธนาคาร    รอยละ  3.1 
- ยายบุตรมาเรียนโรงเรียนรฐับาล หรือ  
  โรงเรียนที่มีคาเลาเรียนถูกกวา   รอยละ  2.5 
- ใหบุตรทํางานหารายไดพิเศษ   รอยละ  2.4 
- อ่ืนๆ อาทิ ประหยัดคาใชจายดานอ่ืน  
  ใหบุตรลาออกจากโรงเรียน และ 
  ขอชําระคาเทอมเปนงวดๆ เปนตน  รอยละ  2.6      
  

5. สิ่งที่ตองการใหรัฐบาลชวยเหลือเก่ียวกับคาใชจายในการเรียนของบุตร คือ 
   

- ใหทุกคนเรียนฟรีจนจบมธัยมปลาย   รอยละ 49.3 
  - จัดตั้งกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษาสําหรับนักเรียนมัธยม รอยละ 15.9 
  - เพ่ิมทุนการศึกษาใหมากขึ้น    รอยละ 15.4 
  - ชวยเหลือเรื่องคาอุปกรณการเรียน   รอยละ 15.2  
  - อ่ืนๆ อาทิ ควบคุมคาใชจายของโรงเรียนเอกชน 
            ยกเลิกคาแปะเจ๊ียะ ใหเรียนฟรีจนจบปริญญาตรี  เปนตน รอยละ 4.2 
 
6. ความคิดเห็นตอความคุมคาระหวางความรูและประโยชนจากการเรียนที่บุตรไดรับกับคาใชจาย 
    ที่เสียไป  
   

- คิดวาคุมคา  รอยละ 62.5 
  - คิดวาไมคุมคา  รอยละ  8.9 
  - ไมแนใจ  รอยละ  28.6 

 
 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)   โทร. 02-350-3500 ตอ 1770-6 
E-mail: research@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 
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รายละเอียดในการสํารวจ 

 
 

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
  เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของผูปกครองที่มีบุตรเรียนในระดับชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาในประเด็นตอไปน้ี 

1. เปรียบเทียบคาใชจายในเรื่องคาเลาเรียนของบุตรในเทอมนี้กับที่ผานมา 
2. การประสบปญหาเงินไมพอกับคาใชจายในชวงเปดเทอม 
3. สาเหตุของปญหาเงินไมพอกับคาใชจายในชวงเปดเทอม 
4. วิธีการแกปญหา 
5. สิ่งที่ตองการใหรัฐบาลชวยเหลือเกี่ยวกับคาใชจายในการเรียนของบุตร 
6. เปรียบเทียบความคุมคาระหวางความรูและประโยชนจากการเรียนที่บุตรไดรับกับคาใชจายที่เสียไป  

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

 การสํารวจใชการสุมตัวอยางผูปกครองที่มีบุตรเรียนในระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษา ที่อาศัยอยูในเขต
กรุงเทพมหานคร ดวยการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยสุมเขตการปกครองทั้งเขต
ชั้นนอก ชั้นกลาง และช้ันใน จํานวน 30 เขต ไดแก เขตคลองเตย คลองสาน ดอนเมือง ดินแดง ดุสิต ตลิ่งชัน ทุงครุ 
บางกอกนอย บางกะป บางเขน บางคอแหลม บางคอแหลม บางซื่อ บางพลัด บางรัก ปทุมวัน ประเวศ  ปอมปราบ-
ศัตรูพาย พญาไท พระโขนง พระนคร ภาษีเจริญ มีนบุรี ราชเทวี ราษฎรบูรณะ ลาดพราว สวนหลวง สาทร หนอง-
จอก และหลักสี่ จากนั้นจึงสุมถนน และประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณอยางเปนระบบ ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 
1,073 คน เปนเพศชายรอยละ 47.5 และเพศหญิงรอยละ 52.5 

       
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตวัอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 4% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 

 วิธีการรวบรวมขอมูล  
     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถาม 

ที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal)   และคําถามปลายเปด  
(Open Form) จากนั้นคณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูล 
และประมวลผล 

   
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  28 - 29 เมษายน 2552 

 
     วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :  6 พฤษภาคม 2552 
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ขอมูลประชากรศาสตร 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
            ชาย 510 47.5 
            หญิง 563 52.5 

รวม 1,073 100.0 
อายุ   
            ต่ํากวา 25 ป 102 9.5 
            26 ป – 35 ป 303 28.2 
            36 ป – 45 ป 464 43.2 
            46 ปขึ้นไป 204 19.1 

รวม 1,073 100.0 
การศึกษา   
               ต่ํากวาปริญญาตรี 724 67.5 
            ปริญญาตรี 301 28.1 
            สูงกวาปริญญาตรี 48 4.4 

รวม 1,073 100.0 
อาชีพ   
            ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ 110 10.3 
            พนักงาน / ลูกจางบริษัทเอกชน 211 19.7 
            คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 394 36.7 
            รับจางทั่วไป 221 20.6 
            พอบาน / แมบาน / เกษียณอายุ 110 10.3 
            อ่ืนๆ เชน อาชีพอิสระ วางงาน 27 2.4 

รวม 1,073 100.00 
ประเภทของโรงเรียนทีบ่ตุรศึกษาอยู   
             โรงเรียนรัฐบาล 666 62.1 
             โรงเรียนเอกชน 378 35.2 
             โรงเรียนรัฐบาลและเอกชน 29 2.7 

รวม 1,073 100.00 
 

 
 


