
 
โนตบุค...หนี้เพื่อการศึกษา คุมคาหรือไม 

 
วตัถุประสงคของการสํารวจ 

   จากการที่สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.) มีแนวคดิใหนสิิต  นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
ทุกคนมีคอมพิวเตอรโนตบุคประจําตัว เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนของนิสติ นักศึกษา ศนูยวจิัยกรุงเทพ
โพลล ตระหนักถึงความสนใจของนิสิต นักศึกษาตอแนวคิดดังกลาว จึงไดทําการสํารวจโพลลในประเด็น 
ที่นาสนใจ ดังนี้ 

- ขอมูลเกีย่วกับการรับทราบขาวแนวคิดใหนิสิต  นักศึกษามหาวิทยาลยัทุกคน  
       มีคอมพิวเตอรโนตบุคประจําตัว 
- ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิม่ประสิทธิภาพการเรยีนของนิสิต นักศึกษาหากมีโนตบุคประจําตัวใหใช 
- ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหสินเชื่อเงินผอน และภาระการผอนโนตบุคของนิสิต นักศกึษา 
- ความคิดเห็นเกี่ยวกับความกงัวลเรื่องอนัตรายจากการพกพาโนตบุค และคณุภาพของโนตบุค 
       ท่ีจะนํามาเขารวมโครงการ 

 
ระเบียบวธิกีารสํารวจ 
            การสุมตวัอยาง 

           การสํารวจใชวิธีสุมตวัอยางสัมภาษณนิสิต นักศึกษาระดบัปรญิญาตรี จากสถาบันอุดมศึกษา   
 ของรัฐ และเอกชนในกรุงเทพมหานคร  ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน  793 คน 

  ความคลาดเคลือ่น  (Margin  of  Error) 
               ในการประมาณการขนาดตัวอยางใชความคลาดเคลื่อน  +5%  ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95%  
วธิีเก็บรวบรวมขอมูล 

    การเก็บขอมูลใชแบบสอบถาม และสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายที่สุมได  
    ในเรื่อง “ โนตบุค...หนี้เพื่อการศกึษา คุมคาหรอืไม ” 

ระยะเวลาในการเก็บขอมลู  :    21 - 22 กรกฎาคม 2547   
วันที่เผยแพรผลการสํารวจ   :   24  กรกฎาคม  2547 
โดย  ศูนยวจิัยกรุงเทพโพลล  มหาวิทยาลยักรุงเทพ   
โทร. 0-2350-3500 ตอ 1776   http://research.bu.ac.th 
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ผลการสํารวจ 
 

1. การเก็บรวบรวมขอมูลใชวธิกีารสํารวจภาคสนามจากนสิิต นักศึกษาสถาบันอุดมศกึษาของรัฐ และเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร จํานวน 793  คน  เปนชายรอยละ 46.5  เปนหญิงรอยละ  53.1  

ระดับการศกึษาปจจุบนัของกลุมตัวอยาง ปรญิญาตรีช้ันป 1 รอยละ 21.8  ช้ันป 2 รอยละ 20.7 
     ช้ันป 3 รอยละ 27.1 ช้ันป 4 รอยละ 29.4  และสูงกวาชั้นป 4 รอยละ 1.0   

  สาขาวิชาของกลุมตวัอยาง สาขาวิชาสังคมศาสตร รอยละ 81.7  สาขาวิชาวิทยาศาสตร รอยละ 18.3 
   สถาบันการศึกษาของกลุมตวัอยาง มหาวิทยาลยัรัฐ รอยละ 49.8 มหาวิทยาลยัเอกชน รอยละ 50.2  
2. การสํารวจครัง้นี้พบวากลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 61.9 ระบวุาไมทราบขาวเรื่องทีส่ํานักงานคณะกรรมการ 
 การอุดมศกึษา (สกอ.) มแีนวคิดใหนิสติ นักศึกษาทกุคนมคีอมพวิเตอรโนตบุคประจําตวั  รอยละ 38.1 ระบวุาทราบ  
3. จากคําถามวาหากมีโนตบุคประจําตัว จะสงผลตอประสิทธิภาพการเรียนของนิสิต/นักศึกษาอยางไร  กลุมตัวอยาง 

รอยละ 47.0 ระบวุาจะสงผลใหประสิทธิภาพการเรียนดีข้ึน  โดยใหเหตุผลวาโนตบุคจะชวยใหคนควาหาขอมูล
เพิ่มเติมไดรวดเรว็ สะดวกตอการทํารายงาน  ประหยัดกระดาษ  รอบรูขาวสถานการณตาง ๆ และสามารถเก็บ
ขอมูลท่ีนาสนใจไวทํารายงานได รอยละ 14.1 ระบวุาไมมีผลตอประสิทธภาพการเรยีน  รอยละ 11.2  ระบวุา 
ประสิทธภาพการเรยีนจะแยลง  เนื่องจากอาจจะใชโนตบุคเพื่อเลนเกมส หรือใชเพ่ือสนทนาทางอินเตอรเน็ต  
ซ่ึงจะทําใหเสียเวลา  เสียการเรียน  และรอยละ 27.6 ระบุวาไมแนใจ 

4. เมื่อสอบถามวาเห็นดวยหรือไม กับการใหสินเชื่อเงินผอนแกนิสิต นักศึกษาเพื่อนําไปซื้อโนตบุค  กลุมตวัอยาง 
 รอยละ 44.9  ระบวุาเห็นดวย  รอยละ 40.1 ไมเห็นดวย  และรอยละ 15.0  ไมมีความเห็น   
5.  สําหรับคําถามวานิสิต นกัศึกษา /  ครอบครัว สามารถรับภาระการผอนชําระคาโนตบุคเทอมละ 2,000 – 3,000 บาท 

ไดหรือไม  กลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 66.8 ระบวุาได  รอยละ 15.8 ไมได  และรอยละ 17.4 ไมแนใจ 
6.   สวนคําถามวากังวลเกี่ยวกับอันตรายทีจ่ะเกดิขึ้นจากการพกพาโนตบุคหรือไม  กลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 51.2   
 ระบวุากังวล และรอยละ 48.8 ระบวุาไมกงัวล  
7.   เม่ือถามวามั่นใจในคุณภาพของโนตบุคที่จะนํามาเขาโครงการนี้หรือไม กลุมตวัอยางรอยละ  5.7 ระบุวามั่นใจมาก   
 รอยละ 28.8 ระบุวาคอนขางม่ันใจ  รอยละ 50.1 ระบวุาไมคอยม่ันใจ  และรอยละ 15.5 ระบวุาไมมัน่ใจ  
8.  สําหรับคําถามที่วาคิดวาใครไดรับประโยชนมากท่ีสุดจากแนวคิดเรื่องใหนิสิต นักศกึษามโีนตบุคประจําตัว  

กลุมตวัอยางรอยละ 44.4 ระบุวานิสิต นักศึกษา  รองลงมารอยละ 26.4 ระบวุารัฐบาล  รอยละ 17.4 ระบุวา
บริษัทเอกชนเจาของเครื่องโนตบุค  รอยละ 4.2 ระบวุาสํานักงานคณะกรรมการอดุมศึกษา (สกอ.)  และรอยละ  
2.8 ระบวุามหาวิทยาลัย 
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9. สวนคําถามสรุปวาเห็นดวยกบัแนวคดิใหนสิิต นักศึกษามโีนตบุคประจาํตัวหรือไม  กลุมตัวอยางรอยละ 42.4   
ระบวุาเห็นดวย  เพราะทําใหทันสมัย  ความรูกวางไกล  และสะดวกตอการคนหาขอมูลประกอบการทํารายงาน 
รอยละ 36.1 ระบุวาไมเห็นดวย เพราะทําใหเพิ่มภาระคาใชจายทั้งของผูปกครอง และตัวเอง อีกทั้งมหาวิทยาลยั 
ก็มีคอมพิวเตอรใหใชอยูแลว  และรอยละ 21.6 ไมมีความเห็น 

 
 

ตารางแสดงการประมวลผลขอมลู 
 

              ตารางที่ 1:  ขอมลูประชากรศาสตร 
 จํานวน รอยละ 

เพศ :   
            ชาย 369 46.5 
            หญิง 424 53.5 
 กําลังศกึษา:   
            ช้ันป 1 173 21.8 
            ช้ันป 2 164 20.7 
            ช้ันป 3     215 27.1 
            ช้ันป 4 233 29.4 
            สูงกวาชั้นป 4 8 1.0 
 สาขาวิชา :   
            สังคมศาสตร 648 81.7 
           วิทยาศาสตร  145 18.3 
 สถาบันท่ีศึกษา :   
            มหาวิทยาลยัรัฐบาล 395 49.8 
            มหาวิทยาลยัเอกชน 398 50.2 

 
 ตารางที่ 2: ทานทราบขาวเรือ่งที่สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) มแีนวคิดใหนิสติ  
       นักศึกษาทุกคนมคีอมพวิเตอรโนตบุคประจาํตวัหรอืไม 

 จํานวน รอยละ 
ทราบ  302 38.1 
ไมทราบ 491 61.9 
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  ตารางที่ 3: ทานคิดวา หากมโีนตบุคประจาํตวั จะสงผลตอประสิทธิภาพการเรียนของนิสิต/นกัศกึษาอยางไร 
  จํานวน รอยละ 

ดีขึ้น 373 47.0 
เหมือนเดิม 112 14.1 
แยลง 89 11.2 
ไมแนใจ 219 27.6 

 
  ตารางที่ 4: ทานเห็นดวยหรอืไม กับการใหสินเชื่อเงินผอนแกนิสิต นักศึกษาในการซื้อโนตบุค 

 จํานวน รอยละ 
เห็นดวย 356 44.9 
ไมเห็นดวย 318 40.1 
ไมมีความเห็น 119 15.0 

 
ตารางที่ 5:  ทาน / ครอบครวั สามารถรับภาระการผอนชําระคาโนตบุคเทอมละ 2,000 – 3,000 บาทไดหรอืไม 

 จํานวน รอยละ 
ได 530 66.8 
ไมได 125 15.8 
ไมแนใจ 138 17.4 

  
 ตารางที่ 6: ทานกังวลเกีย่วกบัอันตรายทีจ่ะเกดิขึ้นจากการพกพาโนตบุคหรอืไม 

 จํานวน รอยละ 
กังวล  406 51.2 
ไมกังวล  387 48.8 

   
  ตารางที่ 7: ทานมั่นใจในคุณภาพของโนตบุคท่ีจะนํามาเขาโครงการนีห้รอืไม 

 จํานวน รอยละ 
มั่นใจมาก  45 5.7 
คอนขางมั่นใจ   228 28.8 
ไมคอยมั่นใจ   397 50.1 
ไมมั่นใจเลย 123 15.5 
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  ตารางที่ 8: ทานคิดวาใครไดรับประโยชนมากท่ีสุดจากแนวคิดเรื่องใหนิสิต นกัศกึษามีโนตบุคประจําตวั 
 จํานวน รอยละ 

นิสิต นกัศึกษา 352 44.4 
รัฐบาล 209 26.4 
บริษัทเอกชนเจาของเครื่องโนตบุค 138 17.4 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 33 4.2 
มหาวิทยาลยั 22 2.8 
อ่ืน ๆ  39 4.9 

.   
  ตารางที่ 9: สรปุแลวทานเห็นดวยกับแนวคดิใหนิสิต นักศกึษามีโนตบุคประจําตวัหรอืไม 

 จํานวน รอยละ 
เห็นดวย 336 42.4 
ไมเห็นดวย 286 36.1 
ไมมีความเห็น 171 21.6 

 
 


