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 พ่อแม่ ผูป้กครอง ส่วนใหญ่ร้อยละ 50.2  ระบวุ่ามีความเครียดเร่ืองค่าใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมของ
บตุรหลานอยู่ในระดบัปานกลาง ร้อยละ 52.6 ระบวุ่าสภาพทางการเงินในช่วงน้ี มีปัญหาพอๆ กบัปีท่ีแล้ว โดย
ร้อยละ 50.6 ระบุว่ามีค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวนัเพ่ิมมากข้ึน ท าให้การเงินติดขดั ขณะท่ีร้อยละ 58.4 ระบุว่า
เตรียมเงินส าหรบัค่าใช้จ่ายเร่ืองการเรียนของบุตรหลานไว้แล้ว  
 ส่วนเร่ืองท่ีอยากให้ภาครฐัส่งเสริม/ช่วยเหลือด้านการศึกษามากท่ีสุด คือ อยากให้เพ่ิมเงิน
ช่วยเหลือค่าอปุกรณ์การเรียนและชุดนักเรียน และช่วยค่าเทอมบางส่วนส าหรบัโรงเรียนเอกชน 
  

 
ผลส ารวจเร่ือง “วดัระดบัความเครียดของผู้ปกครอง ช่วงใกล้เปิดเทอม”  

 กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วจิยัมหาวิทยาลยักรุงเทพ ด าเนินการส ารวจความคดิเห็นเรื่อง “วดัระดบั

ความเครียดของผู้ปกครอง ช่วงใกล้เปิดเทอม” โดยเก็บข้อมูลจากผู้ปกครองที่มบีุตรหลานเรยีนอยู่ใน

ระดบัชัน้อนุบาล – มธัยมศึกษา ทัง้สงักดัโรงเรยีนรฐับาลและโรงเรยีนเอกชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ

ปรมิณฑล รวมทัง้สิน้ 1,149 คน พบว่า 

 พ่อแม่ ผู้ปกครอง ส่วนใหญ่ร้อยละ 50.2 ระบุว่าช่วงใกล้เปิดเทอมของบุตรหลานในปีน้ีมี

ความเครียดเร่ืองค่าใช้จ่ายอยู่ใน ระดบัปานกลาง รองลงมารอ้ยละ 17.8 ระบุว่าเครยีดมาก และรอ้ยละ 15.9 

ระบุว่าเครยีดน้อย 

 ส าหรบัปัญหาหลกัท่ีผูป้กครองพบเจอในช่วงใกล้เปิดเทอมปีน้ีร้อยละ 50.6 ระบุว่า มีค่าใช้จ่าย

ในชีวิตประจ าวนัเพ่ิมมากขึ้น ท าให้การเงินติดขดั รองลงมารอ้ยละ 41.1 ระบุว่าสนิคา้เกี่ยวกบัการเรยีนแพง

ขึน้และรอ้ยละ 38.1  ระบุว่าเงนิช่วยเหลอืทีไ่ดจ้ากรฐัไมส่อดคลอ้งกบัค่าใชจ้่ายจรงิ  

 ทัง้น้ีผู้ปกครองส่วนใหญ่ร้อยละ 58.4 ระบุว่าเตรียมเงินค่าใช้จ่ายเร่ืองการศึกษาของบุตร/

หลานในช่วงเปิดเทอมปีน้ี โดยการแบ่งเงินไว้ส าหรบัค่าใช้จ่ายส่วนน้ีอยู่แล้ว รองลงมารอ้ยละ 42.2 ระบุว่า

ใชเ้งนิประหยดักว่าช่วงปกต ิเพื่อมเีงนิพอกบัค่าใชจ้า่ย และรอ้ยละ 17.9 ระบุว่า รอเงนิเดอืนออก  

 เมื่อให้เปรียบเทียบกบัปีท่ีแล้วสภาพการเงิน/ปัญหาในช่วงเปิดเทอมเป็นอย่างไรผู้ปกครอง

ส่วนใหญ่ร้อยละ 52.6 ระบุว่าพอๆ กบัปีท่ีแล้ว รองลงมารอ้ยละ 40.1 ระบุว่าแย่กว่าปีที่แลว้ และรอ้ยละ 7.3 

ระบุว่า ดกีว่าปีทีแ่ลว้ 

 เร่ืองท่ีอยากให้ภาครฐัส่งเสริม/ช่วยเหลือด้านการศึกษามากท่ีสุด นัน้ ร้อยละ 38.9 ระบุว่า 

อยากให้เพ่ิมเงินช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การเรียนและชุดนักเรียน รองลงมารอ้ยละ 15.7 ระบุว่าช่วยให้ค่า

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/  ข่าวสงัคม/การเมือง 

เร่ือง   ผลส ารวจความคิดเหน็ประชาชน       (รวม 5 หน้า) 
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เทอมโรงเรยีนเอกชนถูกลง/ช่วยอุดหนุนเงนิบางส่วน/ ลดค่ากจิกรรมลง และรอ้ยละ 9.9 ใหคุ้ณครเูอาใจใส่ในการ

สอนมากกว่านี้ เดก็จะไดไ้มต่อ้งเรยีนพเิศษเพิม่ 
  

 โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 

1. ความเห็นต่อค่าใช้จ่ายในช่วงใกล้เปิดเทอมของบุตรหลานในปีน้ีท าให้เกิดความเครียดมากน้อย

เพียงใด 

มากทีสุ่ด รอ้ยละ 5.3 
มาก  รอ้ยละ 17.8 
ปานกลาง ร้อยละ 50.2 
น้อย รอ้ยละ 15.9 
น้อยทีสุ่ด   รอ้ยละ 10.8 

 

2. ปัญหาหลกัท่ีผูป้กครองพบเจอในช่วงใกล้เปิดเทอมปีน้ี (ตอบไดม้ากกว่า 1 ค าตอบ)  

มีค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวนัเพ่ิมมากขึ้น ท าให้การเงินติดขดั ร้อยละ 50.6 
สนิคา้เกีย่วกบัการเรยีนแพงขึน้ รอ้ยละ 41.1 
เงนิช่วยเหลอืทีไ่ดจ้ากรฐัไมส่อดคลอ้งกบัค่าใชจ้า่ยจรงิ  รอ้ยละ 38.1 
รายได ้/ รายรบัลดลง /งานลดลง รอ้ยละ 29.3 
โรงเรยีนมคี่าเทอม/ค่าบ ารุง/ค่ากจิกรรม เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 28.5 
จา่ยค่าเรยีนพเิศษเสรมิของลกูเพิม่ขึน้  รอ้ยละ 26.8 
มจี านวนบุตรเขา้เรยีนเพิม่ขึน้/ชุดนกัเรยีนเปลีย่นแบบฟอรม์ใหม่ รอ้ยละ 24.7 

 

3. ผูป้กครองเตรียมเงินค่าใช้จ่ายเร่ืองการศึกษาของบุตร/หลานในช่วงเปิดเทอมปีน้ีจาก........ 

   (ตอบไดม้ากกว่า 1 ค าตอบ) 

มีเงินท่ีแบ่งไว้ส าหรบัค่าใช้จ่ายส่วนน้ีอยู่แล้ว  ร้อยละ 58.4 
ใชเ้งนิประหยดักว่าช่วงปกต ิเพื่อมเีงนิพอกบัค่าใชจ้า่ย รอ้ยละ 42.2 
รอเงนิเดอืนล่าสุดออก  รอ้ยละ 17.9 
ขอยมืเงนิจากญาต/ิ พีน้่อง / เพื่อน ก่อน  รอ้ยละ 11.9 
จ าน าทรพัยส์นิ เช่น ทอง ทวี ีฯลฯ รอ้ยละ 8.2 
กูเ้งนินอกระบบ  รอ้ยละ 6.8 
รดูบตัรเครดติ เพราะสามารถผ่อน/จา่ยเดอืนถดัไปได ้  รอ้ยละ 6.7 
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4.  หากเปรียบเทียบกบัปีท่ีแล้วสภาพการเงิน/ปัญหาในช่วงเปิดเทอมเป็นอย่างไร  
 

แยก่ว่าปีทีแ่ลว้  รอ้ยละ 40.1 
พอๆกบัปีท่ีแล้ว  ร้อยละ 52.6 
ดกีว่าปีทีแ่ลว้ รอ้ยละ 7.3 

 

5. เร่ืองท่ีอยากให้ภาครฐัส่งเสริม/ช่วยเหลือด้านการศึกษามากท่ีสดุ 5 อนัดบัแรก 

    (เป็นค าถามปลายเปิดใหผู้ต้อบระบุเอง) 
 

อยากให้เพ่ิมเงินช่วยเหลือค่าอปุกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน ให้
สอดคล้องกบัความเป็นจริง เพราะปัจจบุนัซ้ือได้ชุดเดียว 

ร้อยละ 38.9 

ช่วยใหค้่าเทอมโรงเรยีนเอกชนถูกลง/ช่วยอุดหนุนเงนิบางส่วน/ ลดค่า
กจิกรรม 

รอ้ยละ 15.7 

ใหคุ้ณครเูอาใจใส่ในการสอนมากกว่านี้ เดก็จะไดไ้มต่อ้งเรยีนพเิศษเพิม่ รอ้ยละ 9.9 
ใหม้อบทุนการศกึษาใหเ้ดก็เรยีนด ีเดก็ยากจน รอ้ยละ 9.4 
อยากใหม้กีารเรยีนฟรจีรงิๆ จนจบปรญิญาตร ี รอ้ยละ 5.8 
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รายละเอียดในการส ารวจ 
 

วตัถปุระสงคใ์นการส ารวจ 

 เพื่อสอบถามความคดิเห็นของผู้ปกครองที่มบีุตร หลาน เรยีนอยู่ในระดบัชัน้อนุบาล – มธัยมศึกษา 

เกี่ยวกบั ระดบัความเครยีดในช่วงใกลเ้ปิดเทอม ปญัหาหลกัทีพ่อเจอในช่วงใกลเ้ปิดเทอม การเตรยีมเงนิเพื่อใช้

จ่ายในช่วงใกล้เปิดเทอม และการเปรยีบเทียบสภาพการเงนิกับปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกัน รวมถึงเรื่องที่

ตอ้งการใหร้ฐับาลส่งเสรมิหรอืช่วยเหลอืดา้นการศกึษาเพิม่เติม ทัง้นี้เพื่อใหส้งัคมและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบและ

น าขอ้มลูไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 

 

ระเบียบวิธีการส ารวจ 

  การส ารวจใชก้ารสุ่มตวัอยา่งผูป้กครองทีม่บีุตรเรยีนในระดบัชัน้อนุบาล – มธัยมศกึษา ทีอ่าศยัอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ด้วยการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage Sampling) โดยสุ่มเขตการ

ปกครองทัง้เขตชัน้นอก ชัน้กลาง และชัน้ใน ไดแ้ก่ เขตจอมทอง ดอนเมอืง ดนิแดง บางกอกน้อย บางกะปิ บาง

ขุนเทยีน บางเขน บางคอแหลม บางแค บางนา บางรกั บึงกุ่ม ปทุมวนั ประเวศ พญาไท พระนคร ภาษีเจรญิ 

มนีบุร ีราษฎรบ์รูณะ วงัทองหลาง และหลกัสี ่ส่วนปรมิณฑลไดแ้ก่ปทุมธานีและสมุทรปราการ จากนัน้จงึสุ่มถนน 

และประชากรเป้าหมายทีจ่ะสมัภาษณ์อย่างเป็นระบบ ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทัง้สิน้ 1,149 คน  

       

 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

      ในการประมาณการขนาดตวัอยา่งมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน   3 ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95 

 

 วิธีการรวบรวมข้อมลู  

      ใชก้ารสมัภาษณ์แบบพบตวั (Face-to-face Interview) เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูเป็นแบบสอบถาม 

ทีม่โีครงสรา้งแน่นอน ประกอบดว้ยขอ้ค าถามแบบเลอืกตอบ (Check List Nominal) และค าถามปลายเปิด(Open 

Ended) ผู้ตอบสามารถตอบได้เองโดยอิสระ จากนัน้คณะนักวจิยัได้น าแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความ

ถูกตอ้งสมบรูณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 

 

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมลู   :  3 - 8  พฤษภาคม 2562 

วนัท่ีเผยแพร่ผลส ารวจ      :  11 พฤษภาคม 2562 
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ข้อมลูประชากรศาสตร ์

 จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
  ชาย 402 35.0 
  หญงิ 747 65.0 

รวม 1,149 100.0 
อาย ุ   
  25-30 ปี 120 10.4 
  31-40 ปี 452 39.3 
  41-50 ปี 404 35.2 
  51 ปีขึน้ไป 173 15.1 

รวม 1,149 100.0 
การศึกษา   
             ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 779 67.8 
             ปรญิญาตร ี 310 27.0 
             สงูกว่าปรญิญาตร ี 60 5.2 

รวม 1,149 100.0 
อาชีพ   
             ขา้ราชการ / รฐัวสิาหกจิ 106 9.2 
             พนกังาน / ลกูจา้งบรษิทัเอกชน 378 32.9 
             คา้ขาย / ประกอบอาชพีส่วนตวั 468 40.7 
   เจา้ของกจิการ 38 3.3 
             ท างานใหค้รอบครวั 9 0.8 
             พ่อบา้น / แมบ่า้น / เกษยีณอายุ 143 12.5 
             ว่างงาน /รอฤดกูาล / รวมกลุ่ม 7 0.6 

รวม 1,149 100.0 
 

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 
 

http://bangkokpoll.bu.ac.th/
http://twitter.com/bangkok_poll

