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ผลสํารวจเร่ือง  “ภาวะคาใชจายของผูปกครองในชวงเปดเทอม ปการศึกษา 2555” 
 

   ชวงใกลเปดเทอม นับเปนชวงเวลาที่แทบทุกครอบครัวตางมีภาระคาใชจายเพิ่มสูงขึ้น ผูปกครองสวน
ใหญตองเรงหาเงินเพ่ือนําไปเปนคาใชจายในเร่ืองการศึกษาของบุตร ไมวาจะเปน คาเทอม คาหนังสือ คาชุด
นักเรียน ตลอดจนคาอุปกรณการเรียนตางๆ ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึงไดดําเนินการ
สํารวจความคิดเห็นเรื่อง “ภาวะคาใชจายของผูปกครองในชวงเปดเทอม ปการศึกษา 2555” โดยเก็บขอมูล
จากผูปกครองที่มีบุตรเรียนอยูในระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวม
ทั้งสิ้น 1,083 คน พบวา  

 

 ในเทอมนี้ผูปกครองรอยละ 50.8 ไมประสบปญหาเงินไมพอกับคาใชจายดานการเรียนของลูก 
ในขณะที่รอยละ 49.2 ระบุวาประสบปญหา โดยสาเหตุหลักของปญหาดังกลาวเกิดจาก อุปกรณการเรียน
ราคาแพงขึ้น (รอยละ 40.0) รองลงมาคือ รายรับลดลง (รอยละ 26.3) และคาเทอมแพงขึ้น (รอยละ 16.6) สําหรับ
วิธีการที่ผูปกครองใชแกปญหามากที่สุดคือ นําเงินที่สะสมไวออกมาใช (รอยละ 19.8) รองลงมาคือ ขอยืม
เงินจากญาติ พ่ีนองและเพ่ือน (รอยละ 19.1) และใหลูกใชเสื้อผาและอุปกรณการเรียนของปที่แลว (รอยละ  18.5)  

 

 สวนคาใชจายที่จะใหลูกไปโรงเรียนในเทอมนี้เมื่อเทียบกับเทอมที่แลวพบวา ผูปกครองรอยละ 
56.1 ระบบวา “จะใหเทาเดิม”   รอยละ 43.2 ระบุวา “จะใหเพ่ิมขึ้น” (โดยระบุวาใหเพ่ิมขึ้นจากเดิมเฉล่ีย รอยละ 39.4) 
ที่เหลือรอยละ 0.7 ระบุวา “จะใหลดลง”  

 

สําหรับเรื่องที่ผูปกครองรูสึกเปนกังวลเกี่ยวกับลูกมากที่สุดในเทอมใหมน้ี คือ ความปลอดภัย
จากการเดินทาง (รอยละ 23.5) รองลงมาคือ การคบเพื่อนไมดี (รอยละ 22.2) และวิชาการที่ลูกๆ เรียนจะไดไม
เต็มที่ (รอยละ 17.2) นอกจากนี้ผูปกครองสวนใหญคิดเปนรอยละ 75.9 ไดรับรูเร่ืองการใชชีวิต/การเรียนการ
สอนในโรงเรียนจากลูกวาโรงเรียนสอนใหลูกเปนทั้งคนดีและคนเกง ขณะที่รอยละ 11.0 เนนเปนคนดี
มากกวาเรียนเกง และรอยละ 5.5 เนนเรียนเกงมากกวาเปนคนดี  

 

เม่ือถามถึงประโยชนจากนโยบายทางการศึกษาของรัฐบาลผูปกครองระบุวา “นโยบายเรียนฟรี 15 ป”  
มีประโยชนคอนขางมากรอย 33.5  และมีประโยชนมากรอยละ 31.8 ในขณะที่ระบุวา มีประโยชนคอนขาง
นอยรอยละ 20.1 และไมมีประโยชนเลยรอยละ 14.6  สวน “นโยบายการแจกแท็บเลต (Tablet)” ผูปกครอง
ระบุวา มีประโยชนคอนขางมากรอยละ 31.9 และมีประโยชนมากรอยละ 21.9 ในขณะที่ระบุวา มีประโยชน
คอนขางนอยรอยละ 23.3 และไมมีประโยชนเลยรอยละ 22.9 
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สําหรับเรื่องที่อยากบอกกับผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดระบบการศึกษาของประเทศไทยมาก
ที่สุดคือ ใหเนนการเรียนการสอนใหมากขึ้นลดกิจกรรมตางๆ ลงบางรอยละ 21.6 รองลงมาคือใหคุณครูเอา
ใจใสเด็กนักเรียนและ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพรอยละ 14.2 และใหรัฐเพ่ิมงบประมาณชวยเหลือดานอุปกรณการ
เรียนรอยละ 9.0 

 

 ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 

1. การประสบปญหาเงินไมพอกับคาใชจายในชวงเปดเทอม 
 

- ไมประสบปญหา   รอยละ 50.8 
 

  - ประสบปญหา    รอยละ 49.2 
 

2. สาเหตุหลักของปญหาเงินไมพอกับคาใชจายในชวงเปดเทอม คือ (เฉพาะผูที่ตอบวาประสบปญหา) 
  
  - อุปกรณการเรียนราคาแพงขึ้น  รอยละ 40.0 

- รายรับลดลง     รอยละ 26.3 
- คาเทอมแพงขึ้น    รอยละ 16.6 
- มีจํานวนบุตรที่ตองเขาเรียนเพ่ิมขึ้น  รอยละ 6.9         

 -  อ่ืนๆ อาทิ เศรษฐกิจแย มีคาใชจายสูง   รอยละ 10.2 
       หาเงินไมทัน ตกงาน ฯลฯ  
 

3. วิธีการที่ผูปกครองใชในการแกปญหาเงินไมพอกับคาใชจาย คือ (เฉพาะผูที่ตอบวาประสบปญหา) 
 

     -  นําเงินที่สะสมไวออกมาใช     รอยละ 19.8 
   - ขอยืมเงินจากญาติ/ พ่ีนอง / เพ่ือน   รอยละ 19.1 
   - ใชเสื้อผา / อุปกรณการเรียนของปที่แลว   รอยละ  18.5 

- หารายไดเสริมนอกจากอาชีพหลัก         รอยละ 11.6 
- กูเงินนอกระบบ     รอยละ  11.3 
- จํานําทรัพยสิน       รอยละ 8.3 
- กูเงินจากธนาคาร      รอยละ 5.3 

    - นําของมีคามาขาย     รอยละ 3.4 
     -  อ่ืนๆ อาทิ ประหยดัคาใชจาย ขอทุนการศึกษา ฯลฯ  รอยละ 2.7 
 

4. คาใชจายตอวันที่จะใหลูกไปโรงเรียนในเทอมนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับเทอมที่แลว คือ 
    

- เทาเดิม  รอยละ 56.1 
- ใหเพ่ิมขึ้น   รอยละ 43.2  
  (โดยระบุวาใหเพ่ิมขึ้นจากเดิมเฉล่ีย รอยละ 39.4)  

                          - ใหลดลง  รอยละ 0.7 
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5. เปดเทอมนี้ เร่ืองที่ผูปกครองเปนกังวลเกี่ยวกับลูกมากที่สุด คือ  
- ความปลอดภัยจากการเดินทาง      รอยละ 23.5 
- การคบเพื่อนไมดี       รอยละ 22.2 
- วิชาการที่ลูกๆ เรียนจะไดไมเต็มที่     รอยละ 17.2 
- ยาเสพติด      รอยละ 14.3 
- คาใชจายที่ใหลูกไปโรงเรียน    รอยละ 12.9 
- อ่ืนๆ อาทิ ลูกไมชอบไปโรงเรียน ลูกติดเกมส  รอยละ 9.9 

               กลัวลูกสอบไมผาน ฯลฯ 
 

6. จากที่ไดรับรูเร่ืองการใชชีวติ/การเรยีนการสอนในโรงเรียนจากลูก ผูปกครองคิดวาโรงเรียนสอนใหลูกเปน
คนแบบใด พบวา 

       - เนนเรียนเกงมากกวาเปนคนดี   รอยละ 5.5 
  - เนนเปนคนดีมากกวาเรียนเกง   รอยละ 11.0 
  - เนนทั้ง 2 อยางพอๆกัน    รอยละ 75.9 
  - ไมทราบ     รอยละ 7.6 

 

7. ประโยชนที่ไดจากนโยบายเรียนฟร ี15 ป ผูปกครองมีความเห็นวา  
    - มีประโยชนมาก    รอยละ 31.8    

  - มีประโยชนคอนขางมาก   รอยละ 33.5 
  - มีประโยชนคอนขางนอย    รอยละ 20.1 
  - ไมมีประโยชนเลย      รอยละ 14.6 

 

8. ประโยชนที่ไดจากนโยบายการแจก แท็บเลต (Tablet ) ผูปกครองมีความเห็นวา 
  - มีประโยชนมาก    รอยละ 21.9 
  - มีประโยชนคอนขางมาก   รอยละ 31.9 
  - มีประโยชนคอนขางนอย    รอยละ 23.3 
  - ไมมีประโยชนเลย    รอยละ  22.9 

 

9. เร่ืองที่อยากบอกกับผูที่มีสวนเก่ียวของกับการจัดระบบการศึกษาของประเทศไทยมากที่สุด 5 อันดับแรก  
คือ (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง)   

 

              - ใหเนนการเรียนการสอนใหมากขึ้นลดกิจกรรมตางๆลงบาง  รอยละ 21.6 
   - ใหคุณครูเอาใจใสเด็กนักเรียนและ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  รอยละ 14.2 

- ใหรัฐเพ่ิมงบประมาณดานอุปกรณการเรียนจากโครงการเรียนฟรี 15 ป  รอยละ 9.0 
   - ใหการเรียนการสอนของโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน   รอยละ 8.5 

มีมาตรฐานเดยีวกัน 
  - ใหสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนการสอน  รอยละ 7.5 
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รายละเอียดในการสํารวจ 

 
วัตถุประสงคในการสํารวจ 

เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของผูปกครองที่อาศัยอยูในกรุงเทพฯและปริมณฑลที่มีบุตรเรียนใน
ระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษา เกี่ยวกับภาวะคาใชจายในชวงเปดเทอม สาเหตุและวิธีการแกปญหาในกรณีที่
เงินไมพอกับคาใชจาย ความกังวลเม่ือลูกเปดเทอม ตลอดจนประโยชนจากนโยบายทางดานการศึกษาของ
รัฐบาลและเรื่องที่ตองการบอกกับผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการวางระบบการศึกษา ทั้งน้ีเพ่ือสะทอนมุมมองความ
คิดเห็นของประชาชนใหสังคมและผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ และนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศตอไป 

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

การสํารวจใชการสุมตัวอยางผูปกครองที่มีบุตรเรียนในระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษา ที่อาศัยอยูใน
เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดย
สุมจากเขตการปกครองทั้งเขตชั้นใน ชั้นกลางและชั้นนอก ไดแกเขตคลองเตย ดินแดง ดุสิต ตลิ่งชัน บางกอก
นอย บางกะป บางขุนเทียน บางเขน บางคอแหลม บางนา บางพลัด บางรัก บึงกุม ปทุมวัน ประเวศ ปอม
ปราบ พญาไท พระนคร ภาษีเจริญ มีนบุรี ราชเทวี ราษฏรบูรณะ ลาดกระบัง สวนหลวง สะพานสูง สาทร และ
หลักสี่ สวนปริมณฑลไดแก นนทบุรี ปทุมธานีและสมุทรปราการ จากนั้นจึงสุมถนน และประชากรเปาหมายที่
จะสัมภาษณอยางเปนระบบ ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,083 คน เปนเพศชายรอยละ 47.0 และเพศหญิงรอยละ 
53.0 

 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 4% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล 

ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปน
แบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคําถาม
ปลายเปดใหผูตอบระบุคําตอบเองโดยอิสระ (Open Form) และไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความ
ถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  9-11 พฤษภาคม 2555 

      
วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :   14 พฤษภาคม 2555 
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ขอมูลประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 
 

 จํานวน (คน)  รอยละ 
เพศ    
                       ชาย 509 47.0 
                       หญิง 574 53.0 

รวม 1,083 100.0 
อายุ    
                      18 - 25 ป 33 3.0 
                      26 - 35 ป 282 26.1 
                      36 - 45 ป 508 47.0 
                      46 ปขึ้นไป 260 23.9 

รวม 1,083 100.0 
การศึกษา   
 ต่ํากวาปริญญาตร ี 861 79.6 
 ปริญญาตรี 200 18.5 
 สูงกวาปริญญาตร ี 22 1.9 

รวม 1,083 100.0 
อาชีพ   
     ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 122 11.3 
     พนักงาน / ลูกจาง บริษัทเอกชน 212 19.7 
     คาขาย / ประกอบอาชพีสวนตวั 358 33.0 
     รับจางทั่วไป 247 22.9 
     พอบาน แมบาน เกษียณอายุ 117 10.8 
     อ่ืนๆ อาทิ อาชีพอิสระ วางงาน เปนตน 27 2.3 

รวม 1,083 100.0 
สังกัดโรงเรียน   
           โรงเรียนรัฐบาล 759 70.1 
  โรงเรียนเอกชน 324 29.9 

รวม 1,083 100.00 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)  โทร. 02-350-3500 ตอ 1770, 1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th  

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 
 
       


