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 เปิดเทอมน้ี พ่อแม่ยุคใหม่ร้อยละ 66.8 ระบุว่าการส่งลูกไปเรียนพิเศษเพ่ิมมีความจาํเป็นมาก 
สาํหรบัระบบการศึกษาไทยในปัจจบุนั โดยร้อยละ 40.8 มีการวางแผนให้ลูกเรียนด้านภาษาท่ี 3 เพ่ิมเติม 
เช่น ภาษาจีนและญ่ีปุ่ น ทัง้น้ี ร้อยละ 47.8 สนับสนุนให้ลูกเรียนเสริมในส่ิงท่ีเค้าชอบ ส่วนค่าใช้จ่ายสาํหรบั
การศึกษาของลกูนัน้ร้อยละ 70.6 ระบวุ่า มีการจดัสรรเงินสาํหรบัการศึกษาของลกูโดยเฉพาะไว้แล้ว  
 ส่วนเร่ืองท่ีต้องการในรฐับาลสนับสนุนมากท่ีสดุคือ สร้างหลกัสตูรทางเลือกท่ีหลากหลายเหมาะ
กบัศกัยภาพของเดก็ และ ให้ครสูอนเตม็ท่ีจะได้ไม่ต้องให้ลกูไปเรียนพิเศษเพ่ิม 

 
ผลสาํรวจเร่ือง “พ่อแม่ยคุใหม่วางแผนอย่างไรเม่ือใกล้เปิดเทอม”  

  

  

 ช่วงเปิดเทอมของโรงเรยีนต่างๆ พ่อแม่ผูป้กครองต้องเตรยีมการวางแผนในดา้นการศกึษาแก่บุตร

หลานสําหรบัปีการศึกษาใหม่ กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วจิยัมหาวิทยาลยักรุงเทพ จึงดําเนินการสํารวจความ

คดิเห็นเรื่อง “พ่อแม่ยุคใหม่วางแผนอย่างไรเมื่อใกล้เปิดเทอม” โดยเก็บข้อมูลจากพ่อแม่ ผู้ปกครองที่มี

ลูกหลานศกึษาอยู่ในระดบัชัน้ อนุบาล-มธัยมศกึษาหรอืเทยีบเท่า ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑล รวม

ทัง้สิน้1,175 คน มผีลสาํรวจดงัน้ี 

 เม่ือถามว่าระบบการศึกษาไทยในปัจจุบนัมีความจาํเป็นเพียงใดท่ีต้องส่งบุตรหลานไปเรียน

พิเศษ พ่อแม่ส่วนใหญ่ร้อยละ 66.8 ระบุว่า จาํเป็นมาก รองลงมารอ้ยละ 20.4 ระบุว่าจาํเป็นน้อย และมเีพยีง

รอ้ยละ 12.8 ระบุวา่ไมจ่าํเป็นเลย 

 ส่วนการวางแผนเพ่ือเพ่ิมทกัษะและความสามารถให้กบัลูกๆ ในเทอมใหม่น้ี ส่วนใหญ่ร้อยละ 

40.8 จะเน้นด้านภาษาท่ี3  เช่น ภาษาจีนภาษาญ่ีปุ่ น รองลงมารอ้ยละ 38.0 เน้นดา้นกฬีา และรอ้ยละ 23.6 

เน้นดา้นดนตร/ีรอ้งเพลง/นาฏศลิป์ 

 โดยวิธีการสนับสนุนเพ่ือเพ่ิมทกัษะความสามารถให้แก่ลูกๆ พ่อแม่ส่วนใหญ่ร้อยละ 47.8 ให้

ลูกเรียนเสริมในส่ิงท่ีเค้าชอบไม่บงัคบัหรือกาํหนดให้ลูก รองลงมารอ้ยละ 46.5 กําหนดใหลู้กไปเรยีนเพื่อ

สรา้งทกัษะเฉพาะเช่น ดนตร ีกฬีา คณิต ศลิปะ ภาษาจนี ภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ และรอ้ยละ 37.8 ใหลู้กเรยีนพเิศษ

ดา้นวชิาการในวนัธรรมดาและวนัเสาร-์อาทติย ์  

 ด้านค่าเรียนพิเศษเพ่ือเสริมทกัษะความสามารถให้แก่ลกูๆ ด้านต่างๆ ในปัจจบุนัร้อยละ 49.9 

ระบุว่า ราคาพอดีแล้ว รองลงมารอ้ยละ 29.0 ระบุว่าราคาสงูแต่พอรบัได ้และรอ้ยละ 5.3 ระบุว่า ราคาสงูมาก

จนไมส่ามารถรบัได ้ 

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/  ข่าวสงัคม/การเมือง 

เรือ่ง   ผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชน  (รวม 5หน้า) 
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 สาํหรบัการจดัเตรียมค่าใช้จ่ายสาํหรบัแผนการศึกษาของลูกๆ ส่วนใหญ่ร้อยละ 70.6 ระบุว่ามี

การจดัสรรเงินไว้สาํหรบัการศึกษาของลูกโดยเฉพาะ รองลงมารอ้ยละ 31.7 ระบุว่านําเงนิเกบ็ออมออกมาใช ้

และรอ้ยละ 10.5 ระบุวา่หยบิยมืจากญาตเิพือ่นกรณหีมนุเงนิไมท่นั 

 ทัง้น้ีเรื่องท่ีต้องการการสนับสนุนด้านการศึกษาจากรฐับาลมากท่ีสุดร้อยละ 17.7 คือสร้าง

หลกัสตูรทางเลือกท่ีหลากหลายเหมาะกบัศกัยภาพของเดก็รองลงมารอ้ยละ 17.5 คอืใหค้รสูอนเตม็ทีจ่ะได้

ไมต่อ้งไปเรยีนพเิศษเพิม่ และรอ้ยละ 15.9 ใหพ้ฒันาครใูหม้เีทคนิคการสอนโดยยดึนกัเรยีนเป็นหลกั 
  

 โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

1. ระบบการศึกษาไทยมีความจาํเป็นต้องส่งลกูๆ ไปเรียนพิเศษหรือไม่เพียงใด 

จาํเป็นมาก ร้อยละ 66.8 
จาํเป็นน้อย รอ้ยละ 20.4 

ไมจ่าํเป็นเลย รอ้ยละ 12.8 

 
2. วางแผนเพ่ือเพ่ิมทกัษะ/ความสามารถด้านการศึกษาให้ลกูๆ ในด้าน... (ตอบไดม้ากกวา่ 1คาํตอบ) 

ภาษาท่ี3  เช่น ภาษาจีนภาษาญ่ีปุ่ นเป็นต้น ร้อยละ 40.8 

กฬีา  รอ้ยละ 38.0 

ดนตร/ีรอ้งเพลง/นาฏศลิป์ รอ้ยละ 23.6 

การเขา้สงัคม/ทาํกจิกรรม/จติอาสา/EQ รอ้ยละ 20.1 

ศลิปะ  รอ้ยละ 18.0 

วชิาการเพือ่สอบเขา้สถาบนัการศกึษาชัน้นํา รอ้ยละ 18.0 

ภาษาเพือ่เรยีนต่อหลกัสตูรอนิเตอร/์ต่างประเทศ รอ้ยละ 12.0 

ไมไ่ดเ้น้นทกัษะดา้นใดเป็นพเิศษใหเ้รยีนตามแผนการเรยีนปกต ิ รอ้ยละ 16.8 

 
3.  ส่ิงท่ีได้ทาํและสนับสนุนเพ่ือเพ่ิมทกัษะความสามารถให้แก่ลกูๆ คือ….(ตอบไดม้ากกวา่1คาํตอบ) 

ให้ลกูเรียนเสริมในส่ิงท่ีเค้าชอบไม่บงัคบัหรือกาํหนดให้ลกู ร้อยละ 47.8 

สรา้งทกัษะเฉพาะใหก้บัลกูเชน่ ดนตร ีกฬีา คณติ ศลิปะ ภาษาจนี ญีปุ่น่ ฯลฯ รอ้ยละ 46.5 

ใหเ้รยีนพเิศษวนัธรรมดาและวนัเสาร-์อาทติย ์  รอ้ยละ 37.8 

เตรยีมวางแผนระยะยาวเลอืกสถาบนัการศกึษาตัง้แต่อนุบาล- มหาวทิยาลยั รอ้ยละ 30.8 

พาลกูไปรว่มกจิกรรมต่างๆเขา้คา่ยเพือ่สรา้งประสบการณ์ รอ้ยละ 19.5 

ไมไ่ดส้นบัสนุน/เพิม่ทกัษะดา้นใดเพิม่เตมิจากทีเ่รยีนในโรงเรยีนเลย รอ้ยละ 12.5 
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4. ราคาหรือค่าใช้จ่ายการเรียนพิเศษเพ่ือเพ่ิมทกัษะความสามารถให้แก่ลกูๆในปัจจบุนัเป็นอย่างไร 

ราคาพอดีแล้ว ร้อยละ 49.9 

ราคาสงูแต่พอรบัได ้ รอ้ยละ 29.0 

ราคาสงูมากจนไมส่ามารถรบัได ้ รอ้ยละ 5.3 

ไมไ่ดใ้หเ้รยีนพเิศษเพราะไมจ่าํเป็น รอ้ยละ 15.8 

 
5. การจดัเตรียมค่าใช้จ่ายสาํหรบัแผนการศึกษาของลกูๆ(ตอบไดม้ากกวา่ 1 คาํตอบ) 

จดัสรรเงินไว้สาํหรบัการศึกษาของลกูโดยเฉพาะ ร้อยละ 70.6 

นําเงนิทีเ่กบ็ออมออกมาใช ้  รอ้ยละ 31.7 

หยบิยมืจากญาตเิพือ่นกรณหีมนุเงนิไมท่นั รอ้ยละ 10.5 

กูธ้นาคาร/รดูบตัรเครดติ รอ้ยละ 3.1 

กูน้อกระบบกรณหีมนุเงนิไมท่นั รอ้ยละ 2.8 

อื่นๆ เชน่ รายไดจ้าการทาํงาน เงนิโบนสั เป็นตน้ รอ้ยละ 1.2 

 
6. เร่ืองท่ีต้องการการสนับสนุนด้านการศึกษาจากรฐับาลมากท่ีสดุ 

สร้างหลกัสตูรทางเลือกท่ีหลากหลายเหมาะกบัศกัยภาพของเดก็ ร้อยละ 17.7 

ใหค้รสูอนเตม็ทีจ่ะไดไ้มต่อ้งไปเรยีนพเิศษเพิม่ รอ้ยละ 17.5 

พฒันาครใูหม้เีทคนิคการสอนโดยยดึนกัเรยีนเป็นหลกั รอ้ยละ 15.9 

พฒันาหลกัสตูรการศกึษาใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะของเดก็GEN Z รอ้ยละ 14.6 

ปรบัระบบ/ลดการแขง่ขนัการสอบคดัเลอืกเขา้ม.1 ม.4 และมหาวทิยาลยั รอ้ยละ 12.0 

ใหทุ้นการศกึษาสาํหรบัเดก็เรยีนดแีต่ยากจน รอ้ยละ 11.0 

สนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยใหค้รอบคลุม  รอ้ยละ 10.2 

อื่นๆ  เชน่ ใหม้าตรฐานการสอนเทา่กนัทกุโรงเรยีน พฒันาทกัษะดา้นการ
ดาํเนินชวีติ เป็นตน้ 

รอ้ยละ 1.1 
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รายละเอียดในการสาํรวจ 
 

วตัถปุระสงคใ์นการสาํรวจ 

 เพื่อสอบถามความคิดเห็นของพ่อแม่ผู้ปกครองในยุคใหม่ เกี่ยวกับการวางแผนการศึกษาและการ
สนับสนุนเพื่อเสริมทกัษะความสามารถให้กับลูกหลานที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาล-มธัยมศึกษาหรือ
เทยีบเทา่ ในชว่งเปิดเทอมปีการศกึษาใหมต่ลอดจนความเหน็ต่อคา่เรยีนพเิศษเพื่อเสรมิทกัษะความสามารถและ
เรื่องทีต่้องการการสนับสนุนดา้นการศกึษาจากรฐับาลทัง้น้ีเพื่อเป็นประโยชน์ต่อระบบการศกึษาและสงัคมไทย
โดยรวม 

 

ระเบียบวิธีการสาํรวจ 

 การสาํรวจใชก้ารสุม่ตวัอยา่งพอ่แมผู่ป้กครองทีม่ลีูกเหลาน เรยีนอยู่ในระดบัชัน้อนุบาล-มธัยมศกึษาหรอื
เทยีบเท่า ทัง้ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล โดยสุม่ประชากรเป้าหมายทีจ่ะสมัภาษณ์อยา่งเป็นระบบ ได้
กลุ่มตวัอยา่งทัง้สิน้ 1,175 คน 

 
ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 
 ในการประมาณการขนาดตวัอยา่งมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
 
วิธีการรวบรวมข้อมลู 

 ใชก้ารสมัภาษณ์แบบพบตวั (Face-to-face Interview) เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูเป็นแบบสอบถาม 

ทีม่โีครงสรา้งแน่นอน ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลอืกตอบ (Check List Nominal) จากนัน้คณะนกัวจิยัไดนํ้า

แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบรูณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 

 
ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมลู :  8-11พฤษภาคม 2561 
วนัท่ีเผยแพร่ผลสาํรวจ :12 พฤษภาคม 2561 
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ข้อมลูประชากรศาสตร ์

 จาํนวน ร้อยละ
อาย ุ   
  20-30 ปี 117 10.0 
  31-40 ปี 441 37.5 
  41-50 ปี 472 40.2 
  51 - 60 ปี  125 10.6 
  61 ปีขึน้ไป 20 1.7 

รวม 1,175 100.0 
การศึกษา   
 ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี 748 63.6 
 ปรญิญาตร ี 372 31.7 
 สงูกวา่ปรญิญาตร ี 55 4.7 

รวม 1,175 100.0 
อาชีพ   
 ขา้ราชการ / รฐัวสิาหกจิ 156 13.3 
 พนกังาน / ลกูจา้งบรษิทัเอกชน 353 30.1 
 คา้ขาย / ประกอบอาชพีสว่นตวั 462 39.3 
  เจา้ของกจิการ 71 6.0 
 ทาํงานใหค้รอบครวั 22 1.9 
 พอ่บา้น / แมบ่า้น / เกษยีณอาย ุ 107 9.1 
 วา่งงาน /รอฤดกูาล / รวมกลุ่ม 4 0.3 

รวม 1,175 100.0 
 

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 
 
 


