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    ผลสาํรวจเร่ือง  “สภาพคล่องทางการเงินของผูป้กครองในช่วงเปิดเทอม” 

 
              

 
 
 
 
 
 
 

 

 ช่วงใกลเ้ปิดเทอม นับเป็นช่วงเวลาทีแ่ทบทุกครอบครวัต่างมภีาระค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัเรื่องการศกึษา

ของบุตร ไมว่่าจะเป็น ค่าเทอม ค่าหนงัสอื ค่าชุดนกัเรยีน ตลอดจนค่าอุปกรณ์การเรยีนต่างๆ กรุงเทพโพลลโ์ดย

ศูนย์วิจยัมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงได้ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นเรื่อง “สภาพคล่องทางการเงินของ

ผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอม” โดยเก็บข้อมูลจากผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเรียนอยู่ในระดับชัน้อนุบาล – 

มธัยมศกึษา ทัง้สงักดัโรงเรยีนรฐับาลและโรงเรยีนเอกชน ในพืน้ที่กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล รวมทัง้สิ้น 

1,183 คน พบวา่ 

 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ร้อยละ 70.8 ระบุว่าปีน้ีมีค่าใช้จ่ายในเร่ืองการเรียนของบุตรเพ่ิมขึ้นเม่ือ

เทียบกบัปีท่ีแล้ว รองลงมารอ้ยละ 25.2 ระบุว่ามคี่าใชจ้่ายเท่าเดมิ และมเีพยีงรอ้ยละ 4.0 เท่านัน้ที่ระบุว่ามี

ค่าใช้จ่ายลดลง โดยงบประมาณท่ีเตรียมไว้สาํหรบัซ้ืออุปกรณ์เก่ียวกบัการเรียนให้ลูกเฉล่ียประมาณ 

4,000 บาท ต่อคน (ไม่รวมค่าเทอม) 

 สําหรบัในช่วงเปิดเทอมน้ีพบว่า ผู้ปกครองร้อยละ 53.0 ระบุว่าไม่มีปัญหาเงินไม่พอกบั

ค่าใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอม เน่ืองจากได้แบ่งเงินสาํหรบัค่าใช้จ่ายส่วนน้ีไว้อยู่แล้ว ขณะทีผู่ป้กครองรอ้ยละ 

47.0 ระบุว่ามปีญัหาเงนิไมพ่อกบัค่าใชจ้่าย เน่ืองจากค่าใชจ้่ายประจาํวนัเพิม่ขึน้และสนิคา้เกีย่วกบัการเรยีนแพง

ขึน้  

 ส่วนวิธีการแก้ปัญหาเงินไม่พอกบัค่าใช้จ่ายนัน้ ผูป้กครองรอ้ยละ 16.1 ใชว้ธิขีอยมืเงนิจากญาต/ิ พี่

น้อง /เพื่อน รองลงมารอ้ยละ 15.0 ใชว้ธิใีหลู้กใชเ้สือ้ผา้ /อุปกรณ์การเรยีนของปีทีแ่ลว้ไปก่อน และรอ้ยละ 12.7 

ใชว้ธิลีดปรมิาณการซือ้เสือ้ผา้ / อุปกรณ์ต่างๆ    

 สําหรบัความเหน็ต่อโครงการเรยีนฟร ี15 ปี ของภาครฐั ผู้ปกครองร้อยละ 32.0 ระบุว่าช่วยแบ่ง

เบาภาระค่าใช้จ่ายได้ค่อนข้างมาก ขณะที ่รอ้ยละ 30.5 ระบุวา่ ชว่ยไมค่อ่ยได ้

 เมื่อถามต่อถงึประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากโครงการเรยีนฟร ี15 ปี พบว่า ผู้ปกครองร้อยละ 35.2 ระบุว่า

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/  ข่าวสงัคม 

เรือ่ง   ผลสาํรวจความคิดเหน็ของผูป้กครอง        (รวม 5 หน้า) 

ผูป้กครองกว่า 70 % ระบคุ่าใช้จ่ายเร่ืองการเรียนของลกูเพ่ิมขึน้กว่าปีท่ีผา่นมา 
ปีน้ีเตรียมเงินไว้ซ้ืออปุกรณ์การเรียน เสื้อผา้ กระเป๋า รองเท้า ประมาณ 4,000 บาทต่อคน 

47% ยอมรบัมีปัญหาเงินไม่พอค่าใช้จ่ายของลกูในช่วงเปิดเทอม ต้องหยิบยืมเงิน ให้ลกูใช้ชดุเก่าไปก่อน 
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ได้ประโยชน์ค่อนข้างมาก ขณะทีร่อ้ยละ 29.8 ระบุวา่ไมค่อ่ยไดป้ระโยชน์ 

 สุดทา้ยเมื่อถามถงึความพงึพอใจต่อการเรยีนการสอนของโรงเรยีนที่สมัผสัไดจ้ากลูกพบว่า รอ้ยละ 

50.4 พอใจค่อนข้างมาก ขณะทีร่อ้ยละ 12.3 ไมค่อ่ยพอใจ 

 โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
 

1. ค่าใช้จ่ายในเร่ืองการเรียนของบตุรในปีน้ีเม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา   
 

 มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึน้   ร้อยละ 70.8 

 มคีา่ใชจ้า่ยเทา่เดมิ   รอ้ยละ 25.2 

 มคีา่ใชจ้า่ยลดลง   รอ้ยละ 4.0 
 

2. การเตรียมเงินสาํหรบัซ้ืออปุกรณ์การเรียน ชดุนักเรียน รองเท้า กระเป๋านักเรียน ฯลฯ (ไม่รวมค่าเทอม) 

    ต่อบตุร 1 คน เฉล่ียเป็นเงินประมาณ 4,000 บาท  
 

3. มีปัญหาเงินไม่พอกบัค่าใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมของบตุรหรือไม่ 
  

 ไม่มีปัญหา    ร้อยละ  53.0 

  โดยให้เหตผุลว่า  

   - แบง่เงินสาํหรบัค่าใช้จ่ายส่วนน้ีไว้อยู่แล้ว ร้อยละ 26.4 

   - รายไดเ้พยีงพอกบัคา่ใชจ้า่ยในชว่งเปิดเทอม รอ้ยละ 18.2 

   - ไดร้บัเงนิชว่ยเหลอืจากรฐั   รอ้ยละ 7.6 

   - อื่นฯ อาท ิเจา้นายออกให ้ไมไ่ดซ้ือ้ ใชข้องเก่า รอ้ยละ 0.8 
  

 มีปัญหา    ร้อยละ 47.0 

  โดยให้เหตผุลว่า 

   - มีค่าใช้จ่ายในชีวิตประจาํวนัเพ่ิมมากขึน้  ร้อยละ 16.5 

   - สนิคา้เกีย่วกบัการเรยีนแพงขึน้    รอ้ยละ 11.8 

   - รายได ้/ รายรบัลดลง     รอ้ยละ 8.6 

   - โรงเรยีนมคีา่เทอม/คา่บาํรงุ/คา่กจิกรรมเพิม่ขึน้  รอ้ยละ 5.2 

   - เงนิชว่ยเหลอืจากรฐับาลเบกิไดล้่าชา้   รอ้ยละ 2.2 

   - อื่นๆ อาท ิตกงาน จาํนวนบุตรเขา้เรยีนเพิม่ขึน้  รอ้ยละ 2.7 
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4.  วิธีการท่ีผูป้กครองใช้ในการแก้ปัญหาเงินไม่พอกบัค่าใช้จ่าย คอื (ถามเฉพาะผูท้ีต่อบวา่มปีญัหา)  
 

 ขอยืมเงินจากญาติ/ พ่ีน้อง /เพ่ือน    ร้อยละ 16.1 

 ใชเ้สือ้ผา้ /อุปกรณ์การเรยีนของปีทีแ่ลว้ ไปก่อน   รอ้ยละ 15.0 

 ลดปรมิาณการซือ้เสือ้ผา้ / อุปกรณ์ต่างๆ   รอ้ยละ 12.7 

 ทาํงานพเิศษ/โอทเีพิม่ขึน้     รอ้ยละ 9.3 

 กูเ้งนินอกระบบ      รอ้ยละ 8.3 

 จาํนําทรพัยส์นิ       รอ้ยละ 6.5 

 ผอ่น/เลื่อนการจา่ยคา่เทอมกบัโรงเรยีน    รอ้ยละ 5.8 

 อื่นๆ อาท ิขายของมคีา่ กูธ้นาคาร/ใชบ้ตัรเครดติ  รอ้ยละ 3.3 
 

5. ความเหน็ต่อโครงการเรียนฟรี 15 ปี ของภาครฐัเพ่ือช่วยแบง่เบาภาระค่าใช้จ่ายของผูป้กครอง 

 ชว่ยไดม้าก    รอ้ยละ 22.0 

 ช่วยได้ค่อนข้างมาก   ร้อยละ 32.0 

 ชว่ยไมค่อ่ยได ้   รอ้ยละ 30.5 

 ชว่ยไมไ่ดเ้ลย    รอ้ยละ 15.5 
 

6. ความเหน็ต่อประโยชน์ท่ีได้รบัจากโครงการเรียนฟรี 15 ปี ของภาครฐั 

 ไดป้ระโยชน์มาก   รอ้ยละ 20.6 

 ได้ประโยชน์ค่อนข้างมาก  ร้อยละ 35.2 

 ไมค่อ่ยไดป้ระโยชน์   รอ้ยละ 29.8 

 ไมไ่ดป้ระโยชน์เลย   รอ้ยละ 14.4 
 

7. ความพึงพอใจต่อคณุภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนท่ีสมัผสัได้จากลกูๆ คือ 

 พอใจมาก    รอ้ยละ 36.7 

 พอใจค่อนข้างมาก   ร้อยละ 50.4 

 ไมค่อ่ยพอใจ    รอ้ยละ 12.3 

 ไมพ่อใจเลย    รอ้ยละ 0.6 
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รายละเอียดในการสาํรวจ 
 

วตัถปุระสงคใ์นการสาํรวจ 

 เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีบุตรเรียนในระดบัชัน้อนุบาล – มธัยมศึกษา เกี่ยวกับ

คา่ใชจ้า่ยในเรือ่งคา่เล่าเรยีนของบุตรในเทอมน้ีเทยีบกบัปีทีผ่า่นมา ปญัหาเงนิไมพ่อกบัคา่ใชจ้า่ยในช่วงเปิดเทอม 

ตลอดจนสาเหตุและวธิแีกป้ญัหา รวมถงึความเหน็ต่อการสนบัสนุนดา้นการศกึษาของภาครฐั และความพงึพอใจ

ทีม่ต่ีอคุณภาพการเรยีนการสอนของโรงเรยีน ทัง้น้ีเพื่อใหส้งัคมและผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งไดร้บัทราบและนําขอ้มูลไปใช้

ประโยชน์ต่อไป 

 

ระเบียบวิธีการสาํรวจ 

  การสาํรวจใชก้ารสุม่ตวัอยา่งผูป้กครองทีม่บุีตรเรยีนในระดบัชัน้อนุบาล – มธัยมศกึษา ทีอ่าศยัอยูใ่นเขต

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ดว้ยการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage Sampling) โดยสุ่มเขตการ

ปกครองทัง้เขตชัน้นอก ชัน้กลาง และชัน้ใน ไดแ้ก่ เขตดนิแดง ดุสติ ทุ่งครุ บางขุนเทยีน บางเขน บางซื่อ บาง

บอน บางพลดั บางรกั บงึกุ่ม ปทุมวนั ประเวศ ป้อมปราบฯ พญาไท พระนคร ภาษเีจรญิ มนีบุร ีราชเทว ีราษฎร์

บูรณะ สวนหลวง และสาทร สําหรบัปรมิณฑล ไดแ้ก่ ปทุมธานี นนทบุร ีและสมุทรปราการ จากนัน้จงึสุ่มถนน 

และประชากรเป้าหมายทีจ่ะสมัภาษณ์อยา่งเป็นระบบ ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทัง้สิน้ 1,183 คน  

       

 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

      ในการประมาณการขนาดตวัอยา่งมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน   3% ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 

 
 วิธีการรวบรวมข้อมลู  

      ใชก้ารสมัภาษณ์แบบพบตวั (Face-to-face Interview) เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูเป็นแบบสอบถาม 

ทีม่โีครงสรา้งแน่นอน ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลอืกตอบ (Check List Nominal)   และคาํถามปลายเปิด  

(Open Ended) จากนัน้คณะนักวจิยัไดนํ้าแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทกึ

ขอ้มลูและประมวลผล 

 

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมลู   :  30 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2558 

วนัท่ีเผยแพร่ผลสาํรวจ      :  8 พฤษภาคม 2558 
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ข้อมลูประชากรศาสตร ์

 จาํนวน ร้อยละ 
อาย ุ   
            20 ปี - 30 ปี 172 14.5 
            31 ปี - 40 ปี 484 40.9 
            41 ปี - 50 ปี 451 38.1 
            51 ปี - 60 ปี 76 6.5 

รวม 1,183 100.0 
การศึกษา   
               ตํา่กว่าปริญญาตรี 877 74.1 
            ปรญิญาตร ี 270 22.8 
            สงูกวา่ปรญิญาตร ี 36 3.1 

รวม 1,183 100.0 
อาชีพ   
            ขา้ราชการ / รฐัวสิาหกจิ 108 9.1 
            พนกังาน / ลกูจา้งบรษิทัเอกชน 406 34.3 
            คา้ขาย / ประกอบอาชพีสว่นตวั 468 39.6 
   เจา้ของกจิการ 44 3.7 
            ทาํงานใหค้รอบครวั 10 0.8 
            พอ่บา้น / แมบ่า้น / เกษยีณอาย ุ 142 12.0 
            วา่งงาน /รอฤดกูาล / รวมกลุ่ม 5 0.5 

รวม 1,183 100.00 
ประเภทของโรงเรียนท่ีบตุรศึกษาอยู่   
             โรงเรยีนรฐับาล 753 63.7 
             โรงเรยีนเอกชน 352 29.8 
             โรงเรยีนรฐับาลและเอกชน 78 6.5 

รวม 1,183 100.00 
 
 

ศนูยวิ์จยัมหาวิทยาลยักรงุเทพ (กรงุเทพโพลล)์  โทร. 02-350-3500 ต่อ 1770, 1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th  
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Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 
 
 


