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 ผูป้กครอง 78.3% มีปัญหาขาดสภาพคล่องช่วงใกล้เปิดเทอมเพราะมีค่าใช้จ่ายในชีวิตประจาํวนั
เพ่ิมขึน้ และ 50.9%  โอดครวญว่าเงินช่วยเหลือท่ีได้จากรฐัไม่สอดคล้องกบัค่าใช้จ่ายจริง 
 โดยผูป้กครอง 59.5% ระบวุ่าปีน้ีได้เตรียมแบง่เงินเพ่ือการเรียนของลกูไว้อยู่แล้ว บางส่วนรอ
เงินเดือนออกและขอหยิบยืมจากญาติ  
 ทัง้น้ีวอนภาครฐัเพ่ิมเงินช่วยเหลือค่าชดุนักเรียนและอปุกรณ์การเรียน และช่วยเหลือค่าเทอม
ให้ครอบคลมุ รวมทัง้ขอให้โรงเรียนลดค่ากิจกรรมลงบา้ง 

 
ผลสาํรวจเร่ือง“เปิดเทอมใหม่...ผูป้กครองรบัมืออย่างไร”  

  

 กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วจิยัมหาวทิยาลยักรุงเทพ ดําเนินการสํารวจความคดิเหน็เรื่อง “เปิดเทอม

ใหม่...ผู้ปกครองรบัมืออย่างไร” โดยเก็บขอ้มูลจากผู้ปกครองที่มบุีตรหลานเรยีนอยู่ในระดบัชัน้อนุบาล – 

มธัยมศกึษา ทัง้สงักดัโรงเรยีนรฐับาลและโรงเรยีนเอกชน ในพืน้ที่กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล รวมทัง้สิ้น 

1,204 คน พบวา่ 

 ปัญหาหลกัท่ีผู้ปกครองพบเจอในช่วงใกล้เปิดเทอมปีน้ีร้อยละ 78.3 ระบุว่า มีภาระค่าใช้จ่าย

ในชีวิตประจาํวนัเพ่ิมมากขึ้นทาํให้ขาดสภาพคล่อง รองลงมารอ้ยละ 50.9 คอื เงนิช่วยเหลอืทีไ่ดจ้ากรฐัไม่

สอดคลอ้งกบัคา่ใชจ้า่ยจรงิ และรอ้ยละ 47.8 คอื สนิคา้เกีย่วกบัการเรยีนแพงขึน้ 

 ทัง้น้ีเงินท่ีเตรียมไว้สําหรบัค่าใช้จ่ายเรื่องการศึกษาของบุตร/หลานในช่วงเปิดเทอมปีน้ี

ผูป้กครองร้อยละ 59.5 ระบวุ่ามาจากเงินท่ีแบง่ไว้สาํหรบัค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอยู่แล้ว รองลงมารอ้ยละ 

30.1 ระบุวา่ มาจากเงนิเดอืนเดอืนล่าสดุ และรอ้ยละ 18.7 ระบุวา่ ขอยมืเงนิจากญาต/ิ พีน้่อง/ เพือ่น  

 ส่วนภาพรวมการซ้ือเสื้อผา้รองเท้าและอปุกรณ์การเรียนต่างๆ ในปีน้ี ผูป้กครองร้อยละ 49.1 

ระบุว่าซ้ือจาํนวนมากกว่าปีท่ีแล้ว รองลงมาร้อยละ 31.1 ระบุว่าซื้อเท่าเดิม และร้อยละ 19.8 ระบุว่า ซื้อ

จาํนวนน้อยกวา่ปีทีแ่ลว้ 

 สาํหรบัเร่ืองท่ีอยากให้รฐับาลมีสวสัดิการช่วยเหลือด้านการศึกษาเพ่ิมเติมแก่บุตร/หลานมาก

ท่ีสุด ร้อยละ 35.3คืออยากให้รฐัเพ่ิมเงินช่วยเหลือค่าชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนรองลงมารอ้ยละ 

20.5 ระบุวา่ อยากใหร้ฐัชว่ยเหลอืเรือ่งคา่เทอมใหค้รอบคลุมหรอืลดค่าเทอมและใหโ้รงเรยีนลดค่ากจิกรรมลงบา้ง 

และรอ้ยละ 9.8 ระบุวา่ อยากใหม้กีารเรยีนฟรจีรงิๆโดยผูป้กครองไมต่อ้งจา่ยเพิม่ 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/  ข่าวสงัคม/การเมือง 

เรือ่ง   ผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชน  (รวม 5 หน้า) 
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 โดยภาพรวมปีน้ีผูป้กครองให้คะแนนความพึงพอใจการปฏิรปูด้านการศึกษาของรฐับาล อยู่ท่ี

5.60 คะแนนจากคะแนนเตม็10 คะแนนซึง่ลดลงจากปีทีแ่ลว้0.11 คะแนน 

 โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
 

1. ปัญหาหลกัท่ีผูป้กครองพบเจอในช่วงใกล้เปิดเทอมปีน้ี(ตอบไดม้ากกวา่ 1 คาํตอบ) 
 

มีค่าใช้จ่ายในชีวิตประจาํวนัเพ่ิมมากขึน้ทาํให้ขาดสภาพคล่อง ร้อยละ 78.3 

เงนิชว่ยเหลอืทีไ่ดจ้ากรฐัไมส่อดคลอ้งกบัคา่ใชจ้า่ยจรงิ รอ้ยละ 50.9 

สนิคา้เกีย่วกบัการเรยีนแพงขึน้ รอ้ยละ 47.8 

รายได/้ รายรบัลดลง ไมพ่อคา่ใชจ้า่ยของบุตร หลาน รอ้ยละ 39.9 

โรงเรยีนมคีา่เทอม/คา่บาํรงุ/คา่กจิกรรม เพิม่ขึน้  รอ้ยละ 32.8 

เงนิชว่ยเหลอืจากรฐัเบกิไดล้่าชา้   รอ้ยละ 13.3 

มจีาํนวนบุตรทีต่อ้งเขา้เรยีนเพิม่ขึน้  รอ้ยละ 7.7 

  
 

2. เงินท่ีเตรียมไว้สาํหรบัค่าใช้จ่ายเร่ืองการศึกษาของบตุร/หลานในช่วงเปิดเทอมปีน้ีได้มาจาก........ 

(ตอบไดม้ากกวา่ 1 คาํตอบ) 
  

มีเงินท่ีแบง่ไว้สาํหรบัค่าใช้จ่ายส่วนน้ีอยู่แล้ว ร้อยละ 59.5 

รอเงนิเดอืนเดอืนล่าสดุ รอ้ยละ 30.1 

ขอยมืเงนิจากญาต/ิ พีน้่อง/ เพือ่น รอ้ยละ 18.7 

กูเ้งนินอกระบบ  รอ้ยละ 8.8 

จาํนําทรพัยส์นิ รอ้ยละ 8.1 

รดูบตัรเครดติ  รอ้ยละ 3.8 

อื่นๆอาท ิกู ้ธกส. กูส้หกรณ์ ขายทอง เป็นตน้ รอ้ยละ 2.1 

  

3.  ภาพรวมการซ้ือเสื้อผา้รองเท้าและอปุกรณ์การเรียนต่างๆในปีน้ีเปรียบเทียบกบัปีท่ีแล้ว  
 

ซ้ือจาํนวนมากกว่าปีท่ีแล้ว ร้อยละ 49.1 

ซือ้เทา่เดมิ  รอ้ยละ 31.1 

ซือ้จาํนวนน้อยกวา่ปีทีแ่ลว้  รอ้ยละ 19.8 
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4. เรื่องท่ีอยากให้รฐับาลมีสวสัดิการช่วยเหลือด้านการศึกษาเพ่ิมเติมแก่บุตร/หลานมากท่ีสดุ 5 อนัดบัแรก

(เป็นคาํถามปลายเปิดใหผู้ต้อบระบุเอง) 
 

อยากให้เพ่ิมเงินช่วยเหลือค่าชดุนักเรียนและอปุกรณ์การ

เรียน เช่นจากเดิม 300 บาท เพ่ิมเป็น 500 บาท เป็นต้น 

ร้อยละ 35.3 

อยากให้ช่วยเหลอืค่าเทอมให้ครอบคลุมหรอืลดค่าเทอมและให้

โรงเรยีนลดคา่กจิกรรมลงบา้ง 

รอ้ยละ 20.5 

อยากใหม้กีารเรยีนฟรจีรงิๆ ผูป้กครองไมต่อ้งจา่ยเพิม่ รอ้ยละ 9.8 

อยากใหม้ทีุนเรยีนฟรกีบันกัเรยีนทีม่ฐีานะยากจนและทุนเรยีนด ี รอ้ยละ 8.5 

อุปกรณ์การเรียนบางอย่างควรให้ฟรีและเพียงพอกับจํานวน

นกัเรยีน เชน่ หนงัสอืเรยีน เครือ่งเขยีน เป็นตน้ 

รอ้ยละ 6.7 

 
5. ความพึงพอใจในการปฏิรปูด้านการศึกษาจากรฐับาลปัจจบุนั 

 คะแนนความพงึพอใจอยูท่ี ่5.60 คะแนนจากคะแนนเตม็ 10 คะแนน ลดลงจากปีทีแ่ลว้ 0.11 คะแนน  
 

 ปี 2559 
(คะแนน) 

ปี2560 

(คะแนน) 

เพ่ิมขึน้/

ลดลง 

ความพึงพอใจในการปฏิรปูด้านการศึกษา 5.71 5.60 - 0.11 
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รายละเอียดในการสาํรวจ 
 

วตัถปุระสงคใ์นการสาํรวจ 

 เพือ่สอบถามความคดิเหน็ของผูป้กครองทีม่บุีตรเรยีนในระดบัชัน้อนุบาล – มธัยมศกึษา เกีย่วกบัปญัหา

หลกัทีพ่อเจอในช่วงใกลเ้ปิดเทอม การเตรยีมเงนิเพื่อใชจ้่ายในช่วงใกลเ้ปิดเทอม ปรมิาณการซือ้สนิคา้เกีย่วกบั

การศึกษา เรื่องที่ต้องการให้รฐับาลมีสวสัดิการเพิ่มเติมด้านการศึกษา รวมถึงความเห็นที่มีต่อการปฏิรูป

การศกึษาของรฐับาลชุดปจัจุบนั ทัง้น้ีเพือ่ใหส้งัคมและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบและนําขอ้มลูไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 

 

ระเบียบวิธีการสาํรวจ 

 การสาํรวจใชก้ารสุม่ตวัอยา่งผูป้กครองทีม่บุีตรเรยีนในระดบัชัน้อนุบาล – มธัยมศกึษา ทีอ่าศยัอยูใ่นเขต

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ด้วยการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน(Multi-Stage Sampling)โดยสุ่มเขตการ

ปกครองทัง้เขตชัน้นอก ชัน้กลาง และชัน้ใน ไดแ้ก่ เขตดอนเมอืง ดนิแดง ดุสติ ทววีฒันา ทุ่งครุ บางเขน บางซื่อ 

บางนา บางรกั บงึกุ่ม ปทุมวนั พญาไท พระนคร ภาษเีจรญิ ราชเทว ีราษฎรบ์ูรณะ ลาดกระบงั สวนหลวง และ

สาทร และปรมิณฑลไดแ้ก่ปทุมธานี นนทบุร ีและสมุทรปราการ จากนัน้จงึสุ่มถนน และประชากรเป้าหมายทีจ่ะ

สมัภาษณ์อยา่งเป็นระบบ ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทัง้สิน้ 1,204 คน 

 

ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

 ในการประมาณการขนาดตวัอยา่งมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 

 
วิธีการรวบรวมข้อมลู 

 ใชก้ารสมัภาษณ์แบบพบตวั (Face-to-face Interview) เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูเป็นแบบสอบถาม 

ทีม่โีครงสรา้งแน่นอน ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลอืกตอบ (Check List Nominal) จากนัน้คณะนกัวจิยัไดนํ้า

แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบรูณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 

 

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมลู :  28 เมษายน – 2พฤษภาคม 2560 

วนัท่ีเผยแพร่ผลสาํรวจ :6พฤษภาคม 2560 
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ข้อมลูประชากรศาสตร ์

 จาํนวน ร้อยละ 

อาย ุ   

  25-30 ปี 152 12.6 
  31-40 ปี 480 39.9 

  41-50 ปี 432 35.9 
  51 ปีขึน้ไป 140 11.6 

รวม 1,204 100.0 
การศึกษา   
 ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี 887 73.7 
 ปรญิญาตร ี 278 23.1 
 สงูกวา่ปรญิญาตร ี 39 3.2 

รวม 1,204 100.0 
อาชีพ   
 ขา้ราชการ/ รฐัวสิาหกจิ 110 9.1 
 พนกังาน/ ลกูจา้งบรษิทัเอกชน 367 30.5 
 คา้ขาย/ ประกอบอาชพีสว่นตวั 509 42.3 
  เจา้ของกจิการ 53 4.4 
 ทาํงานใหค้รอบครวั 9 0.7 
 พอ่บา้น/ แมบ่า้น/ เกษยีณอาย ุ 150 12.5 
 วา่งงาน /รอฤดกูาล/ รวมกลุ่ม 6 0.5 

รวม 1,204 100.0 
ประเภทของโรงเรียนท่ีบตุรศึกษาอยู่   
 โรงเรยีนรฐับาล 777 64.5 
 โรงเรยีนเอกชน 351 29.2 
 โรงเรยีนรฐับาลและเอกชน 76 6.3 

รวม 1,204 100.0 
 

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

Twitter :http://twitter.com/bangkok_poll 
 


