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ผลสํารวจเร่ือง 
 

ภาวะการเงินของผูปกครองในชวงใกลเปดเทอม ปการศึกษา 2556 
 

ผูปกครองรอยละ 72.4 บอกวาคาใชจายเรื่องการเรียนของบุตรเพิ่มจากเทอมกอนๆ  
รอยละ 55.6 กังวลวาจะมีปญหาเงินไมพอกับคาใชจายในชวงเปดเทอม 

สวนนโยบายเรียนฟรี 15 ป อยากใหปรับเพิ่มเงินชวยเหลือคาชดุนักเรียนและอุปกรณการเรียนให
สอดคลองตามความเปนจริง  

 
 ชวงใกลเปดเทอม นับเปนชวงเวลาที่แทบทุกครอบครัวตางมีภาระคาใชจายเกี่ยวกับ เร่ืองการศึกษาของ
บุตร ไมวาจะเปน คาเทอม คาหนังสือ คาชุดนักเรียน ตลอดจนคาอุปกรณการเรียนตางๆ ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึงไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นเรื่อง “ภาวะการเงินของผูปกครองในชวงใกลเปด
เทอม ปการศึกษา 2556” โดยเก็บขอมูลจากผูปกครองที่มีบุตรเรียนอยูในระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษา ทั้งสังกัด
โรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียนเอกชน ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวมทั้งสิ้น 1,192 คน เม่ือวันที่   26 -29 
เมษายน ที่ผานมา สรุปผลไดดังน้ี 
  

1. คาใชจายในเรื่องการเรียนของบุตรในเทอมนี้เมื่อเทียบกับปที่ผานๆ มา  พบวา  
 

 - มีคาใชจายเพิ่มข้ึน   รอยละ 72.4 
 - มีคาใชจายเทาเดิม   รอยละ 23.9 
 - มีคาใชจายลดลง   รอยละ 3.7 
 

2. ความเครียดหรือกังวลวาจะมีปญหาเงินไมพอกับคาใชจายในชวงเปดเทอมของบุตร พบวา 
  

 - เครียดและกังวล   รอยละ 55.6 
 - ไมเครียดและไมกังวลเลย  รอยละ  44.4 
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3.  เหตุผลหลักที่ทําใหเครียดเรื่องปญหาเงินไมพอกับคาใชจายในชวงเปดเทอม คือ  
     (ถามเฉพาะผูที่ตอบวาเครียดและกังวล โดยตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 

 - มีคาใชจายในชีวิตประจําวันเพิ่มมากขึ้น  รอยละ 84.8 
 - สินคาเกี่ยวกับการเรียนแพงขึ้น   รอยละ 71.7 
 - รายได / รายรับลดลง     รอยละ 45.0 
 - เงินที่รัฐบาลชวยเหลือไมเพียงพอ   รอยละ 45.0 
 - คาเทอม/คาบํารุงโรงเรียนเพ่ิมขึ้น   รอยละ 28.7 
 - มีจํานวนบุตรที่ตองเขาเรียนเพ่ิมขึ้น   รอยละ 11.7 
 - อ่ืนๆ อาทิ หาเงินคนเดียว ตกงาน เปนตน  รอยละ 5.0   
 
4.  วิธีการที่ผูปกครองใชในการแกปญหาเงินไมพอกับคาใชจาย คือ  
     (ถามเฉพาะผูที่ตอบวาเครียดและกังวล โดยตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 

 - ทํางานเพิ่มข้ึน       รอยละ 37.9 
 - ลดปริมาณการซื้อเสื้อผา / อุปกรณตางๆ ลงจากที่ตั้งใจไว รอยละ  37.0 
 - นําเงินที่สะสมไวออกมาใช     รอยละ 34.0  
 - ใชเสื้อผา /อุปกรณการเรียนของปที่แลว   รอยละ 32.6 
 - ขอยืมเงินจากญาติ/ พ่ีนอง /เพ่ือน    รอยละ  31.4  
 - กูเงินนอกระบบ      รอยละ  26.9    
 - จํานําทรัพยสิน      รอยละ 18.5 
 - ขายของมีคา (เชน ทอง เพชร เครื่องประดับตางๆ ฯลฯ) รอยละ  7.7 
 - อ่ืนๆ อาทิ ยายโรงเรียนที่มีคาเลาเรียนถูกกวา กูเงินที่ทํางาน รอยละ  4.7 
         ใชจายประหยัดขึ้น  เปนตน 
 

5. เมื่อถามถึงความพึงพอใจในการสนับสนุนดานการศึกษาในปจจุบันของรัฐบาล พบวา 
  

 - กลุมตัวอยางใหคะแนนความพึงพอใจอยูที่ 6.30   คะแนน จาก คะแนนเต็ม 10 คะแนน 
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6. สิ่งที่ควรปรับปรุงมากที่สุด 5 อันดับแรก เก่ียวกับนโยบายเรียนฟรี 15 ป คือ  
    (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
 

 - ควรเพิ่มเงินชวยเหลือคาชุดนักเรียน รองเทานักเรียน  รอยละ 32.5  
            และอุปกรณการเรียน ใหสอดคลองตามความเปนจริง 
 - ใหคํานึงถึงคุณภาพการเรียนการสอนของครู อาจารย ควบคูไปดวย รอยละ 26.4 
 - ควรจะใหเรียนฟรีจริงๆ ไมควรเรียกเก็บคาใชจายจิปาถะอ่ืนๆ ตามมา รอยละ 15.5 
 - ใหเนนเรื่องการสอนภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนโดยไมคิดเงินเพ่ิม รอยละ 5.1 
 - ดีอยูแลวและเห็นควรใหทาํตอไปอยางตอเน่ือง    รอยละ 4.4 
 

7. เร่ืองที่ผูปกครองกังวลมากที่สุดในชวงเปดเทอมใหมที่จะมาถึงน้ี คือ 
 

 - คุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน  รอยละ 27.5 
 - คาใชจายที่ใหลูกไปโรงเรียนแตละวัน   รอยละ 23.1 
 - ความปลอดภัยในการเดินทางของลูก   รอยละ 19.9 
 - ปญหารถติด      รอยละ 17.5 
 - ลูกไมอยากไปโรงเรียน    รอยละ 3.0   
 - ไมมีเรื่องที่ตองกังวล      รอยละ 8.8 

 
 
 

รายละเอียดในการสํารวจ 
 
วัตถุประสงคในการสํารวจ 
 เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของผูปกครองที่มีบุตรเรียนในระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษา เกี่ยวกับ
คาใชจายในเรื่องคาเลาเรียนของบุตรในเทอมนี้เทียบกับที่ผานมา ความเครียดเรื่องปญหาเงินไมพอกับคาใชจาย
ในชวงเปดเทอม ตลอดจนสาเหตุและวิธีแกปญหา รวมถึงความพึงพอใจในการสนับสนุนดานการศึกษาของภาครัฐ 
เรื่องที่นโยบายเรียนฟรี 15 ป ที่ควรปรับปรุง และเรื่องที่กังวลในชวงเปดเทอมใหมน้ี ทั้งน้ีเพ่ือใหสังคมและผูที่
เกี่ยวของไดรับทราบและนําขอมูลไปใชประโยชนตอไป 
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ระเบียบวิธีการสํารวจ 
  การสํารวจใชการสุมตัวอยางผูปกครองที่มีบุตรเรียนในระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษา ที่อาศัยอยูในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดวยการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยสุมเขตการปกครอง
ทั้งเขตชั้นนอก ชั้นกลาง และชั้นใน ไดแก เขตคลองเตย คลองสามวา ดอนเมือง ดินแดง ดุสิต ตลิ่งชัน ทุงครุ 
บางเขน บางคอแหลม บางซื่อ บางนา บางพลัด บางรัก บึงกุม ปทุมวัน ประเวศ  ปอมปราบฯ  พญาไท พระนคร 
ภาษีเจริญ ราชเทวี ราษฎรบูรณะ สวนหลวง สะพานสูง สาทร หนองแขม และหลักสี่ และปริมณฑล ไดแก 
ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ จากนั้นจึงสุมถนน และประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณอยางเปนระบบ ได
กลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,192 คน เปนเพศชายรอยละ 32.0 และเพศหญิงรอยละ 68.0 
       
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
      ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 
 วิธีการรวบรวมขอมูล  
      ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถาม 
ที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal)   และคําถามปลายเปด  
(Open Form) จากนั้นคณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูล 
และประมวลผล 
 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  26 – 29 เมษายน 2556 
 
     วันที่เผยแพรผลสํารวจ      :  2 พฤษภาคม 2556 

 
 

ขอมูลประชากรศาสตร 
 จํานวน รอยละ 
เพศ    
            ชาย 382 32.0 
            หญิง 810 68.0 

รวม 1,192 100.0 
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 จํานวน รอยละ 
อายุ   
            ต่ํากวา 25 ป 31 2.6 
            26 ป – 35 ป 295 24.7 
            36 ป – 45 ป 560 47.0 
            46 ปขึ้นไป 306 25.7 

รวม 1,192 100.0 
การศึกษา   
               ต่ํากวาปริญญาตรี 932 78.2 
            ปริญญาตรี 233 19.5 
            สูงกวาปริญญาตรี 27 2.3 

รวม 1,192 100.0 
อาชีพ   
            ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ 80 6.7 
            พนักงาน / ลูกจางบริษัทเอกชน 209 17.5 
            คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 492 41.3 
            รับจางทั่วไป 234 19.6 
            พอบาน / แมบาน / เกษียณอายุ 145 12.2 
            อ่ืนๆ เชน อาชีพอิสระ วางงาน 32 2.7 

รวม 1,192 100.00 
ประเภทของโรงเรียนทีบ่ตุรศึกษาอยู   
             โรงเรียนรัฐบาล 793 66.5 
             โรงเรียนเอกชน 344 28.9 
             โรงเรียนรัฐบาลและเอกชน 55 4.6 

รวม 1,192 100.00 
 
 

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 
 


