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สรุ ปผลการสารวจหาดใหญ่ โพล HATYAI POLL
เรื่อง “ ภาระค่ าใช้ จ่ายของผู้ปกครองในช่ วงเปิ ดเทอม”

หาดใหญ่ โพล โดยสานักวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สารวจความคิ ดเห็ น ของ
ประชาชนเกี่ ยวกับภาระค่าใช้จ่ายของผูป้ กครองในช่วงเปิ ดเทอม กลุ่มตัวอย่างในการสารวจครั้งนี้ เป็ น
ประชาชนในจังหวัดสงขลา จานวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ระหว่างวันที่ 10-14 พฤษภาคม 2561 ผลการสารวจสรุ ปได้ดงั นี้
สถานภาพของกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ 63.25) ช่วงอายุ 31-40 ปี (ร้อยละ 37.50) รองลงมา
ช่ วงอายุ 21-30 ปี (ร้ อยละ 30.25) และช่ วงอายุ 41-50 ปี (ร้ อยละ 16.50) ตามลาดับ ส่ วนใหญ่ มีอาชี พ
พนัก งานบริ ษ ทั /ลู ก จ้า ง (ร้ อ ยละ 26.00) รองลงมา ประกอบอาชี พ กิ จ การส่ ว นตัว /ค้า ขาย อาชี พ
ข้าราชการ/พนักงานรั ฐวิสาหกิ จ และอาชี พรั บ จ้างทัว่ ไป คิดเป็ นร้ อยละ 24.75 19.50 และ 13.25
ตามลาดับ
สรุ ปผลการสารวจ
รองศาสตราจารย์ ทัศนี ย์ ประธาน ผู้ช่วยอธิ การบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิ ดเผย
ผลการสารวจหาดใหญ่ โพล พบว่ า ประชาชนส่ วนใหญ่ มีรายได้ เฉลี่ยต่ อ เดือนต่ อครั วเรื อน ประมาณ
31,764 บาท และมีรายจ่ ายประมาณ 17,794 บาท แต่ ยงั ได้ รับผลกระทบจากปัญหาค่ าครองชี พในระดับ
ปานกลางถึ งมาก (ร้ อ ยละ 83.00) และมีสมาชิ ก เรี ยนระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา มากที่สุ ด (ร้ อ ยละ 36.00)
รองลงมา เป็ นระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 33.25) และระดับอุดมศึกษา (ร้อยละ 30.00) ตามลาดับ

ซึ่ง

เมื่อสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบในช่ วงการเปิ ดเรี ยนของบุ ตรหลาน พบว่ า ประชาชนร้ อยละ 54.00
ไม่ ได้ รับผลกระทบในช่ วงการเปิ ดเรียนของบุตรหลาน และร้ อยละ 46.00 ได้ รับผลกระทบในช่ วงการเปิ ด
เรียนของบุตรหลาน
ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ย วกับ ค่ า เล่ า เรี ยนเพราะมี ก ารเพิ่ ม ขึ้น มากที่สุ ด (ร้ อ ยละ 40.00) รองลงมา คื อ
ค่ าใช้ จ่ายเกีย่ วกับหนังสื อ/อุปกรณ์ การเรียน (ร้ อยละ 30.25) และค่ าใช้ จ่ายเกี่ยวกับค่ าชุ ดนักเรี ยน (ร้ อยละ
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28.00) ตามลาดับ เมื่ อพิจารณาค่าใช้จ่ายที่ เพิ่มขึ้ นต่อนักเรี ยน 1 คน พบว่า ค่าใช้จ่ายที่ เพิ่มส่ วนใหญ่
เป็ นค่าเล่าเรี ยนเพิ่มขึ้นคนละ 1,500 บาท รองลงมา คือ ค่าหนังสื อและอุปกรณ์ การเรี ยนเพิ่มขึ้นเฉลี่ ย
คนละ 700 บาท และค่าชุดนักเรี ยนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย คนละ 600 บาท
ส่ วนความคิดเห็นเกี่ยวกับหนี้สินของครัวเรื อน พบว่า ประชาชนร้อยละ 37.24 ไม่มีหนี้ สิน และ
ประชาชนส่ วนใหญ่ มีหนี้สิน (ร้ อยละ 62.76) โดยมีหนี้ สินมากที่สุดไม่ เกิน 10,000 บาท (ร้ อยละ 28.13)
รองลงมา มีหนี้สิน 10,000-50,000 บาท (ร้ อยละ 23.96) และมีหนี้สิน 50,000-100,000 บาท (ร้ อยละ
9.38) ตามลาดับ หนี้สินส่ วนใหญ่ เป็ นหนี้จากการใช้ จ่ายในชี วิตประจ าวัน มากที่สุด (ร้ อยละ 53.78)
รองลงมา เป็ นหนีเ้ พือ่ การศึกษา/ค่ าเทอมของบุตรหลาน (ร้ อยละ 47.48) และหนี้สิ้นจากการซื้อบ้ าน/ซื้อ
รถ (ร้ อยละ 34.87) ตามลาดับ ประชาชนส่ วนใหญ่ ใช้ การกู้ยืมเงินผ่ านธนาคาร/สหกรณ์ มากที่สุด (ร้ อย
ละ 54.39) รองลงมา คือ สถานธนานุ บาล (โรงรั บจานา) (ร้ อยละ 35.56) และบัตรเครดิต/อิออน/เฟิ ร์ ส
ช้อยส์ (ร้อยละ 28.03) ตามลาดับ
ประชาชนส่ วนใหญ่ร้อยละ 55.93 ไม่รู้ขอ้ มูลว่าสถานธนานุ บาลมี การให้กู้ดอกเบี้ยต่ าเพื่อช่ วย
ประชาชนในช่ วงเปิ ดเทอม โดยประชาชนส่ วนใหญ่ร้อยละ 73.29 ใช้บริ การสถานธนานุ บาล (โรงรั บ
จานา) มีเพียงร้อยละ 26.71 ที่ไปใช้บริ การสถานธนานุบาล (โรงรับจานา)
ส่ วนวิธีเตรี ยมการสู่ สภาพการใช้ เงินในช่ วงเปิ ดภาคเรี ยน พบว่ า ประชาชนร้ อยละ 48.64 เห็น
ว่ าวิธีการลดค่ าใช้ จ่ายที่ไม่ จาเป็ นในชี วิตประจาวัน สามารถแก้ ปัญหาค่ าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการเรี ยนในช่ วง
เปิ ดเทอมได้ มากที่สุด รองลงมา คือ ประกอบอาชี พเสริ มเพื่อเพิ่มรายได้ (ร้ อยละ 24.83) และนาเงิน
สะสมมาช่ วยบรรเทาภาวะค่ าครองชี พทีส่ ู งขึน้ (ร้ อยละ 17.69) ส่ วนสิ่ งทีต่ ้ องการให้ รัฐบาลช่ วยแก้ ปัญหา
การศึ กษา พบว่ า ประชาชนร้ อยละ 57.69 เห็นว่ าค่ าเล่ าเรี ยนแพงในทุกระดับเป็ นปั ญหาที่รัฐบาลควร
แก้ ปัญหาการศึกษา มากที่สุด รองลงมา ผูป้ กครองต้องจ่ายเงินในการศึกษาต่อ (ร้อยละ 20.00) และเด็ก
ประถมศึกษาอ่านหนังสื อไม่ออกเพิ่มขึ้น/คะแนนโอเน็ตของนักเรี ยนสอบตกในทุกรายวิชาหลัก ร้อยละ
7.69 เท่ากัน

