เรียน บรรณาธิการข่าวหน้ า 1/ ข่าวสังคม/การเมือง
เรือ่ ง ผลสํารวจความคิดเห็นประชาชน
(รวม 5หน้ า)

ผลสํารวจเรือ่ ง “พ่อแม่ยคุ ใหม่วางแผนอย่างไรเมื่อใกล้เปิ ดเทอม”
เปิ ดเทอมนี้ พ่อแม่ยุคใหม่ร้อยละ 66.8 ระบุว่าการส่ งลูกไปเรียนพิ เศษเพิ่ มมีความจําเป็ นมาก
สําหรับระบบการศึกษาไทยในปัจจุบนั โดยร้อยละ 40.8 มีการวางแผนให้ลูกเรียนด้านภาษาที่ 3 เพิ่ มเติ ม
เช่น ภาษาจีนและญี่ปนุ่ ทัง้ นี้ ร้อยละ 47.8 สนับสนุนให้ลูกเรียนเสริ มในสิ่ งที่เค้าชอบ ส่วนค่าใช้จ่ายสําหรับ
การศึกษาของลูกนัน้ ร้อยละ 70.6 ระบุว่า มีการจัดสรรเงิ นสําหรับการศึกษาของลูกโดยเฉพาะไว้แล้ว
ส่วนเรื่องที่ต้องการในรัฐบาลสนับสนุนมากที่สดุ คือ สร้างหลักสูตรทางเลือกที่ หลากหลายเหมาะ
กับศักยภาพของเด็ก และ ให้ครูสอนเต็มที่จะได้ไม่ต้องให้ลกู ไปเรียนพิ เศษเพิ่ ม
ช่วงเปิ ดเทอมของโรงเรียนต่างๆ พ่อแม่ผปู้ กครองต้องเตรียมการวางแผนในด้านการศึกษาแก่บุตร
หลานสําหรับปี การศึกษาใหม่ กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วจิ ยั มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงดําเนิ นการสํารวจความ
คิดเห็นเรื่อง “พ่ อแม่ยุคใหม่วางแผนอย่างไรเมื่อใกล้เปิ ดเทอม” โดยเก็บข้อมูลจากพ่อแม่ ผู้ปกครองที่มี
ลูกหลานศึกษาอยู่ในระดับชัน้ อนุ บาล-มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครและปริมณฑล รวม
ทัง้ สิน้ 1,175 คน มีผลสํารวจดังนี้
เมื่อถามว่าระบบการศึกษาไทยในปัจจุบนั มีความจําเป็ นเพียงใดที่ต้องส่งบุตรหลานไปเรียน
พิ เศษ พ่อแม่ส่วนใหญ่ร้อยละ 66.8 ระบุว่า จําเป็ นมาก รองลงมาร้อยละ 20.4 ระบุว่าจําเป็ นน้อย และมีเพียง
ร้อยละ 12.8 ระบุวา่ ไม่จาํ เป็ นเลย
ส่วนการวางแผนเพื่อเพิ่ มทักษะและความสามารถให้กบั ลูกๆ ในเทอมใหม่นี้ ส่วนใหญ่ร้อยละ
40.8 จะเน้ นด้านภาษาที่ 3 เช่ น ภาษาจีนภาษาญี่ปุ่น รองลงมาร้อยละ 38.0 เน้นด้านกีฬา และร้อยละ 23.6
เน้นด้านดนตรี/ร้องเพลง/นาฏศิลป์
โดยวิ ธีการสนับสนุนเพื่อเพิ่ มทักษะความสามารถให้แก่ลูกๆ พ่อแม่ส่วนใหญ่ร้อยละ 47.8 ให้
ลูกเรียนเสริ มในสิ่ งที่ เค้าชอบไม่บงั คับหรือกําหนดให้ลูก รองลงมาร้อยละ 46.5 กําหนดให้ลูกไปเรียนเพื่อ
สร้างทักษะเฉพาะเช่น ดนตรี กีฬา คณิต ศิลปะ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ และร้อยละ 37.8 ให้ลูกเรียนพิเศษ
ด้านวิชาการในวันธรรมดาและวันเสาร์-อาทิตย์
ด้านค่าเรียนพิ เศษเพื่อเสริ มทักษะความสามารถให้แก่ลกู ๆ ด้านต่างๆ ในปัจจุบนั ร้อยละ 49.9
ระบุว่า ราคาพอดีแล้ว รองลงมาร้อยละ 29.0 ระบุว่าราคาสูงแต่พอรับได้ และร้อยละ 5.3 ระบุว่า ราคาสูงมาก
จนไม่สามารถรับได้
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สําหรับการจัดเตรียมค่าใช้จ่ายสําหรับแผนการศึกษาของลูกๆ ส่วนใหญ่ร้อยละ 70.6 ระบุว่ามี
การจัดสรรเงิ นไว้สาํ หรับการศึกษาของลูกโดยเฉพาะ รองลงมาร้อยละ 31.7 ระบุว่านําเงินเก็บออมออกมาใช้
และร้อยละ 10.5 ระบุวา่ หยิบยืมจากญาติเพือ่ นกรณีหมุนเงินไม่ทนั
ทัง้ นี้ เรื่องที่ ต้องการการสนั บสนุนด้านการศึกษาจากรัฐบาลมากที่ สุดร้อยละ 17.7 คือสร้าง
หลักสูตรทางเลือกที่หลากหลายเหมาะกับศักยภาพของเด็กรองลงมาร้อยละ 17.5 คือให้ครูสอนเต็มทีจ่ ะได้
ไม่ตอ้ งไปเรียนพิเศษเพิม่ และร้อยละ 15.9 ให้พฒ
ั นาครูให้มเี ทคนิคการสอนโดยยึดนักเรียนเป็ นหลัก
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ระบบการศึกษาไทยมีความจําเป็ นต้องส่งลูกๆ ไปเรียนพิ เศษหรือไม่เพียงใด
จําเป็ นมาก
ร้อยละ 66.8
จําเป็ นน้อย
ร้อยละ 20.4
ไม่จาํ เป็ นเลย
ร้อยละ 12.8
2. วางแผนเพื่อเพิ่ มทักษะ/ความสามารถด้านการศึกษาให้ลกู ๆ ในด้าน... (ตอบได้มากกว่า 1คําตอบ)
ร้อยละ 40.8
ภาษาที่3 เช่น ภาษาจีนภาษาญี่ปนเป็
ุ่ นต้น
กีฬา
ร้อยละ 38.0
ร้อยละ 23.6
ดนตรี/ร้องเพลง/นาฏศิลป์
ร้อยละ 20.1
การเข้าสังคม/ทํากิจกรรม/จิตอาสา/EQ
ศิลปะ
ร้อยละ 18.0
ร้อยละ 18.0
วิชาการเพือ่ สอบเข้าสถาบันการศึกษาชัน้ นํา
ภาษาเพือ่ เรียนต่อหลักสูตรอินเตอร์/ต่างประเทศ
ร้อยละ 12.0
ไม่ได้เน้นทักษะด้านใดเป็ นพิเศษให้เรียนตามแผนการเรียนปกติ
ร้อยละ 16.8
3. สิ่ งที่ได้ทาํ และสนับสนุนเพื่อเพิ่ มทักษะความสามารถให้แก่ลกู ๆ คือ….(ตอบได้มากกว่า1คําตอบ)
ร้อยละ 47.8
ให้ลกู เรียนเสริ มในสิ่ งที่เค้าชอบไม่บงั คับหรือกําหนดให้ลกู
สร้างทักษะเฉพาะให้กบั ลูกเช่น ดนตรี กีฬา คณิต ศิลปะ ภาษาจีน ญีป่ นุ่ ฯลฯ
ร้อยละ 46.5
ให้เรียนพิเศษวันธรรมดาและวันเสาร์-อาทิตย์
ร้อยละ 37.8
เตรียมวางแผนระยะยาวเลือกสถาบันการศึกษาตัง้ แต่อนุบาล- มหาวิทยาลัย
ร้อยละ 30.8
พาลูกไปร่วมกิจกรรมต่างๆเข้าค่ายเพือ่ สร้างประสบการณ์
ร้อยละ 19.5
ไม่ได้สนับสนุน/เพิม่ ทักษะด้านใดเพิม่ เติมจากทีเ่ รียนในโรงเรียนเลย
ร้อยละ 12.5
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4. ราคาหรือค่าใช้จ่ายการเรียนพิ เศษเพื่อเพิ่ มทักษะความสามารถให้แก่ลกู ๆในปัจจุบนั เป็ นอย่างไร
ราคาพอดีแล้ว
ร้อยละ 49.9
ราคาสูงแต่พอรับได้
ร้อยละ 29.0
ราคาสูงมากจนไม่สามารถรับได้
ร้อยละ 5.3
ไม่ได้ให้เรียนพิเศษเพราะไม่จาํ เป็ น
ร้อยละ 15.8
5. การจัดเตรียมค่าใช้จ่ายสําหรับแผนการศึกษาของลูกๆ(ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ)
จัดสรรเงิ นไว้สาํ หรับการศึกษาของลูกโดยเฉพาะ
ร้อยละ
นําเงินทีเ่ ก็บออมออกมาใช้
ร้อยละ
หยิบยืมจากญาติเพือ่ นกรณีหมุนเงินไม่ทนั
ร้อยละ
กูธ้ นาคาร/รูดบัตรเครดิต
ร้อยละ
กูน้ อกระบบกรณีหมุนเงินไม่ทนั
ร้อยละ
อื่นๆ เช่น รายได้จาการทํางาน เงินโบนัส เป็ นต้น
ร้อยละ
6. เรื่องที่ต้องการการสนับสนุนด้านการศึกษาจากรัฐบาลมากที่สดุ
สร้างหลักสูตรทางเลือกที่หลากหลายเหมาะกับศักยภาพของเด็ก
ให้ครูสอนเต็มทีจ่ ะได้ไม่ตอ้ งไปเรียนพิเศษเพิม่
พัฒนาครูให้มเี ทคนิคการสอนโดยยึดนักเรียนเป็ นหลัก
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้เหมาะสมกับลักษณะของเด็กGEN Z
ปรับระบบ/ลดการแข่งขันการสอบคัดเลือกเข้าม.1 ม.4 และมหาวิทยาลัย
ให้ทุนการศึกษาสําหรับเด็กเรียนดีแต่ยากจน
สนับสนุ นค่าใช้จา่ ยให้ครอบคลุม
อื่นๆ เช่น ให้มาตรฐานการสอนเท่ากันทุกโรงเรียน พัฒนาทักษะด้านการ
ดําเนินชีวติ เป็ นต้น
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ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

70.6
31.7
10.5
3.1
2.8
1.2

17.7
17.5
15.9
14.6
12.0
11.0
10.2
1.1

รายละเอียดในการสํารวจ
วัตถุประสงค์ในการสํารวจ
เพื่อ สอบถามความคิดเห็น ของพ่อ แม่ผู้ป กครองในยุค ใหม่ เกี่ย วกับ การวางแผนการศึก ษาและการ
สนั บ สนุ น เพื่อ เสริม ทัก ษะความสามารถให้ก ับ ลู ก หลานที่กํ า ลัง ศึก ษาอยู่ใ นระดับ อนุ บ าล-มัธ ยมศึก ษาหรือ
เทียบเท่า ในช่วงเปิดเทอมปี การศึกษาใหม่ตลอดจนความเห็นต่อค่าเรียนพิเศษเพื่อเสริมทักษะความสามารถและ
เรื่องทีต่ ้องการการสนับสนุ นด้านการศึกษาจากรัฐบาลทัง้ นี้เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อระบบการศึกษาและสังคมไทย
โดยรวม
ระเบียบวิ ธีการสํารวจ
การสํารวจใช้การสุม่ ตัวอย่างพ่อแม่ผปู้ กครองทีม่ ลี ูกเหลาน เรียนอยู่ในระดับชัน้ อนุ บาล-มัธยมศึกษาหรือ
เทียบเท่า ทัง้ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสุม่ ประชากรเป้าหมายทีจ่ ะสัมภาษณ์อย่างเป็ นระบบ ได้
กลุ่มตัวอย่างทัง้ สิน้ 1,175 คน
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error)
ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน 3% ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95%
วิ ธีการรวบรวมข้อมูล
ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว (Face-to-face Interview) เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม
ทีม่ โี ครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนัน้ คณะนักวิจยั ได้นํา
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : 8-11พฤษภาคม 2561
วันที่เผยแพร่ผลสํารวจ:12 พฤษภาคม 2561
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ข้อมูลประชากรศาสตร์
จํานวน

ร้อยละ

117
441
472
125
20
1,175

10.0
37.5
40.2
10.6
1.7
100.0

748
372
55
1,175

63.6
31.7
4.7
100.0

156
353
462
71
22
107
4
1,175

13.3
30.1
39.3
6.0
1.9
9.1
0.3
100.0

อายุ
20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51 - 60 ปี
61 ปีขน้ึ ไป
รวม
การศึกษา
ตํ่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
อาชีพ
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
พนักงาน / ลูกจ้างบริษทั เอกชน
ค้าขาย / ประกอบอาชีพส่วนตัว
เจ้าของกิจการ
ทํางานให้ครอบครัว
พ่อบ้าน / แม่บา้ น / เกษียณอายุ
ว่างงาน /รอฤดูกาล / รวมกลุ่ม
รวม

ศูนย์วิจยั มหาวิ ทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) 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
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