
 

 

        
 

 
 
 
 
 

ในช่วงก่อนเปิดเทอมใหญ่เดือนพฤษภาคมของทุกปี เป็นช่วงท่ีผู้ปกครองใช้จ่ายด้านการศกึษาส าหรับบุตร
หลาน ทัง้ค่าเทอม และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองอื่นๆ เช่น การซือ้สินค้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการศึกษา การเรียนกวดวิชา 
การเรียนเสริมทกัษะ เป็นต้น ท่ีก่อให้เกิดเมด็เงินสะพดัสูธุ่รกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการศกึษา 

ส าหรับในช่วงเปิดเทอมใหญ่เดือนพฤษภาคม 2560 นี ้ผู้ปกครองส่วนใหญ่ยังไม่ปรับลดค่าใช้จ่ายด้าน
การศึกษาของบุตรหลาน ส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับการศึกษาสามารถเร่งท าการตลาด เพ่ือ
กระตุ้นการใช้จ่ายจากผู้ปกครอง 

ผลโพลล์ชี ้ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่กังวลเก่ียวกับสภาพคล่องในช่วงเปิดเทอมใหญ่ปี 2560 
โดยยังไม่ปรับลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของบุตรหลาน 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ส ารวจพฤติกรรมผู้ ปกครองท่ีมีบุตรหลานท่ีก าลังศึกษาตัง้แต่ระดับอนุบาลถึง
มธัยมศกึษา ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในช่วงเปิดเทอมใหญ่ปี 2560 จ านวน 500 คน ครอบคลมุสาขาอาชีพ
หลกั และระดบัรายได้ ระหวา่งวนัท่ี 17-28 เมษายน 2560 ผลส ารวจที่ส าคญัมีดงันี ้

 

 

 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ส ารวจพฤติกรรมผู้ปกครองในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในช่วงเปิดเทอมใหญ่ปี 2560 ผล
ส ารวจ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มองว่า เศรษฐกิจอยู่ในภาวะทรงตวัถึงดีขึน้ ประกอบกับค่าใช้จ่ายด้าน
การศกึษาของบตุรหลานเป็นคา่ใช้จ่ายท่ีสามารถวางแผนหรือคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ส่งผลให้กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่ร้อยละ 62 ไมก่งัวลเก่ียวกบัสภาพคลอ่งทางการเงินในช่วงเปิดเทอมใหญ่ปี 2560 

 นอกจากนี ้กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่ยงัไมป่รับลดคา่ใช้จ่ายด้านการศกึษาของบุตรหลาน เมื่อเทียบกบัในช่วงเปิด
เทอมใหญ่ของปีท่ีผ่านมา โดยแหล่งท่ีมาของงบประมาณเพ่ือใช้จ่ายของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 80 มา
จากเงินเก็บออม สะท้อนถงึการเตรียมความพร้อมด้านการเงินของผู้ปกครองไว้ลว่งหน้า 

 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ในช่วงเปิดเทอมใหญ่ปี 2560 ผู้ปกครองในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
น่าจะใช้จ่ายด้านการศึกษาส าหรับบุตรหลานคิดเป็นเม็ดเงินสะพัด 27,000 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 
4 เม่ือเทยีบกับในช่วงเปิดเทอมใหญ่ปี 2559 โดยการใช้จ่ายด้านคา่เทอม และค่าเรียนกวดวิชา หนุนให้เม็ด
เงินคา่ใช้จ่ายด้านการศกึษาโดยรวมยงัสามารถขยายตวั เมื่อเทียบกบัในช่วงเปิดเทอมใหญ่ปี 2559 

 

คาดเปิดเทอมใหญปี่’ 60 ผูป้กครองในกรุงเทพฯ  

ใชจ้า่ยสะพดั 27,000 ลา้นบาท ขยายตวัรอ้ยละ 4 
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2 CURRENT ISSUE 

ที่มา : โพลล์ศนูย์วิจยักสิกรไทย 

 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่กังวลเก่ียวกับสภาพคล่องทางการเงนิในช่วงเปิดเทอมใหญ่ปี 2560 

ผ ล ส า ร ว จ ด้ า น มุ ม ม อ ง ต่ อ
สถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทย
ในช่วงเปิดเทอมใหญ่ปี 2560 พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 70 มองว่า 
เศรษฐกจิอยู่ในภาวะทรงตัวถงึดีขึน้ เม่ือ
เทียบกับในช่วงเปิดเทอมใหญ่ของปีที่
ผ่านมา  และอีกร้อยละ 30  มองว่า 
เศรษฐกิจแย่ลง 

ทัง้นี ้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อย
ละ 62 ไม่กังวลเกี่ยวกับสภาพคล่องทาง
การเงนิในช่วงเปิดเทอมใหญ่ปี 2560 ใน
จ านวนนี ้ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการ
เรียนเสริมทักษะ (เช่น ดนตรี กีฬา) การท า
กิจกรรมพิเศษในโรงเรียน รวมถึงการเรียน
กวดวิชาเพ่ิมเติมเป็นพิเศษ เมื่อเทียบกับ

ในช่วงเปิดเทอมใหญ่ของปีท่ีผ่านมา 

ในขณะที่ กลุ่มตัวอย่างอีกร้อยละ 
38  กั งวล เกี่ ยวกับสภาพคล่องทาง
การเงินในช่วงเปิดเทอมใหญ่ปี 2560 
โดยส่วนใหญ่ปรับตวัด้วยการลดค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินชีวิตประจ าวนั หารายได้เสริม
เพ่ิม รวมถึงหาซื อ้สินค้าท่ีเ ก่ียวเน่ืองกับ
การศึกษา อย่างชุดนักเรียน หนังสือ และ
อปุกรณ์การเรียน ราคาประหยดั 

 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ยังไม่ปรับลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของบุตรหลานในช่วงเปิดเทอม
ใหญ่ปี 2560 โดยแหล่งท่ีมาของงบประมาณเพื่อใช้จ่ายส่วนใหญ่มาจากเงนิเก็บออม 

ในช่วงเปิดเทอมใหญ่ปี 2560 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีบุตรหลานท่ียงัศกึษาอยู่โรงเรียนเดิมส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่าย
ด้านค่าเทอม และค่ากิจกรรมพิเศษในโรงเรียนคงท่ี เมื่อเทียบกับในช่วงเปิดเทอมใหญ่ของปีท่ีผ่านมา ในขณะท่ี 
กลุม่ตวัอย่างท่ีมีบตุรหลานท่ีเลื่อนระดบัชัน้ จากอนบุาลไปสูป่ระถมศกึษา จากประถมศกึษาไปสู่มธัยมศกึษา หรือ
ย้ายโรงเรียนใหม ่มีค่าใช้จ่ายด้านค่าเทอม และค่ากิจกรรมพิเศษในโรงเรียนเพ่ิมขึน้ เมื่อเทียบกบัในช่วงเปิดเทอม
ใหญ่ของปีท่ีผ่านมา 
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ทัง้นี ้กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่
ไม่ปรับลดค่าชุดนักเรียน หนังสือ 
และอปุกรณ์การเรียน ค่าเรียนกวด
วิชา ค่าเ รียนเสริมทักษะ  ( เช่น 
ดนตรี กีฬา) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
(เช่น รถรับ-สง่) เม่ือเทียบกบัในช่วง
เปิดเทอมใหญ่ของปีท่ีผ่านมา 

ส าหรับแหล่งที่ มาของ
งบประมาณเพื่ อใ ช้จ่ายด้าน
การศึกษาของบุตรหลานในช่วง
เปิดเทอมใหญ่ปี 2560 นัน้ กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 80 
ระบุว่า มาจากเงินเก็บออม 
รองลงมาเป็นการยืมญาติหรือ
เพ่ือนร้อยละ 46 

ในขณะท่ี  การใ ช้บริการ
สถาบันทางการเงิน เช่น การกู้ ยืม
เงินก้อนจากสถาบันการเงิน การใช้บัตรกดเงินสด การใช้บริการโรงรับจ าน า การผ่อนช าระบัตรเครดิต เป็นต้น 
ได้รับความนิยมจากผู้ปกครองรองลงมา 

 ผู้ปกครองจัดสรรค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของบุตรหลานอยู่ในล าดับต้นๆ สะท้อนการให้
ความส าคัญกับการศึกษาของบุตรหลาน 

หากพิจารณาการจัดสรรค่าใช้จ่าย และการเก็บออมโดยเฉลี่ย จากรายได้ในแต่ละเดือน พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างจดัสรรค่าใช้จ่ายในการด าเนินชีวิตประจ าวนัสงูท่ีสดุ คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 39 ของรายได้ในแต่ละเดือน 
รองลงมาเป็นค่าใช้จ่ายด้านการศกึษาของบุตรหลาน คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 18 ของรายได้ในแต่ละเดือน และ
อนัดบัสามเป็นการช าระหนีส้ิน คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 9 ของรายได้ในแต่ละเดือน ทัง้นี ้การจดัสรรค่าใช้จ่ายด้าน
การศึกษาของบุตรหลานให้อยู่ในล าดบัต้นๆ ดงักล่าว สะท้อนว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักับการศึกษาของ
บตุรหลาน โดยยงัมองวา่คา่ใช้จ่ายด้านการศกึษาของบตุรหลานเป็นคา่ใช้จ่ายท่ีจ าเป็น 

ในส่วนของการเลือกโรงเรียนส าหรับบุตรหลานนัน้ กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัการเลือกโรงเรียนท่ีมี
ความเข้มข้นทางวิชาการและหลกัสูตรการเรียนการสอน เป็นอนัดบัแรก รองลงมา เป็นการเลือกโรงเรียนท่ีการ
เดินทางสะดวก และการเลือกโรงเรียนท่ีค่าเทอมและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องไม่สูงนัก ตามล าดับ ทัง้นี ้การให้
ความส าคญักับการเลือกโรงเรียนท่ีมีความเข้มข้นทางวิชาการและหลกัสูตรการเรียนการสอนเป็นอนัดบัแรก มี
ความสอดคล้องกบัภาพการสมคัรสอบแข่งขนัเข้าโรงเรียนกลุม่ดงักลา่ว ท่ีมีอตัราการแข่งขนัในระดบัสงูในทกุๆ ปี 
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4 CURRENT ISSUE 

 
ที่มา : โพลล์ศนูย์วิจยักสิกรไทย 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า จากมุมมองของผู้ปกครองส่วนใหญ่ที่ยังมองว่าสถานการณ์เศรษฐกิจ
ของประเทศไทยอยู่ในภาวะทรงตัวถึงดีขึน้ เม่ือเทียบกับในช่วงเปิดเทอมใหญ่ของปีที่ผ่านมา ประกอบ
กับค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของบุตรหลานเป็นค่าใช้จ่ายที่สามารถวางแผนหรือคาดการณ์ได้ล่วงหน้า 
ส่งผลให้ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่กังวลเกี่ยวกับสภาพคล่องทางการเงินในช่วงเปิดเทอมใหญ่ปี 2560 โดย
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ยงัไม่ปรับลดค่าใช้จ่ายด้านการศกึษาของบุตรหลาน รวมถึงส่วนใหญ่ยังใช้จ่ายจากเงินเก็บ
ออม สะท้อนถงึการเตรียมความพร้อมด้านการเงินของผู้ปกครองไว้ลว่งหน้า 

ทัง้นี ้การจดัสรรค่าใช้จ่ายด้านการศกึษาของบุตรหลานให้อยู่ในล าดบัต้นๆ เมื่อเทียบกบัค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
สะท้อนวา่กลุม่ตวัอย่างให้ความส าคญักบัการศกึษาของบุตรหลาน โดยผู้ปกครองส่วนใหญ่ยงัเลือกให้บุตรหลาน
ศกึษาในโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียง โดยเฉพาะอย่างย่ิง โรงเรียนท่ีมีความเข้มข้นทางวิชาการและหลกัสตูรการเรียนการ
สอน อีกทัง้การจราจรท่ีติดขดั ยงัสง่ผลให้ความสะดวกในการเดินทางกลายเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัในการเลือก
โรงเรียนส าหรับบุตรหลาน แม้ว่าบางโรงเรียนจะมีค่าแรกเข้า ค่าเทอม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีอยู่ในระดบัสูงกว่า
โรงเรียนทัว่ไป แตผู่้ปกครองกลุม่ท่ีมีรายได้สงู และกลุม่ท่ีมีรายได้ปานกลางท่ีเตรียมความพร้อมด้านการเงินไว้แล้ว 
ยงันิยมเลือกให้บตุรหลานศกึษาในโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียง ในพืน้ท่ีใจกลางเมือง ท่ีมีความสะดวกในการเดินทาง 

 

คาดเปิดเทอมใหญ่ปี’ 60 ผู้ปกครองในกรุงเทพฯ ใช้จ่ายเม็ดเงนิสะพัด 27,000 ล้านบาท 
ผู้ประกอบการธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับการศึกษา ยังคงตรึงราคาสินค้าและบริการ 

 คาดเปิดเทอมใหญ่ปี’ 60 ผู้ปกครองในกรุงเทพฯ ใช้จ่ายเม็ดเงินสะพัด 27,000 ล้านบาท 
ขยายตัวร้อยละ 4 

ผู้ปกครองส่วนใหญ่ยังไม่ปรับลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของบุตรหลานในช่วงเปิดเทอมใหญ่ปี 2560 
รวมถงึสว่นใหญ่ยงัเตรียมความพร้อมด้านการเงินไว้ลว่งหน้า ประกอบกบัทางเลือกในการเข้าถงึแหล่งเงินทุนอย่าง
หลากหลาย เช่น สถาบันการเงินท่ีแข่งขันกันปล่อยสินเช่ือส่วนบุคคล โรงรับจ าน าท่ีคิดอัตราดอกเบีย้ส าหรับ
ผู้ปกครอง นักเรียน และนักศึกษา ในระดับต ่า เป็นต้น น่าจะส่งผลให้ผู้ปกครองกลุ่มท่ีมีข้อจ ากัดด้านการเงิน
สามารถประคับประคองการใช้จ่ายด้านการศึกษาส าหรับบุตรหลานได้  และส่งผลให้เม็ดเงินการใช้จ่ายด้าน
การศกึษาส าหรับบตุรหลานในช่วงเปิดเทอมใหญ่ปี 2560 ยงัสามารถขยายตวั เมื่อเทียบกบัในช่วงเปิดเทอมใหญ่
ของปีท่ีผ่านมา 
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ปัจจัยที่ให้ความส าคัญ
ในการเลือกโรงเรียนส าหรับบุตรหลาน

                                

                                    

ค่าเทอมและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องไม่สูงนัก

สภาพแวดล้อมของโรงเรียนมีความเหมาะสม

กิจกรรมของโรงเรียนมีความหลากหลาย  



  

 

5 CURRENT ISSUE 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ในช่วง
เปิดเทอมใหญ่ปี  2560 ผู้ปกครองใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล น่าจะใช้จ่ายด้าน
การศึกษาส าหรับบุตรหลานคดิเป็นเม็ดเงิน
สะพัด 27,000 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 4 
เม่ือเทยีบกับในช่วงเปิดเทอมใหญ่ปี 2559 

ในจ านวนนี ้แบ่งเป็นค่าเทอม 12,900 
ล้านบาท ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมจากค่าเทอม (เช่น 
ค่าบ ารุงการศึกษา) 4,500 ล้านบาท ค่า
กิจกรรมพิเศษในโรงเรียน 4,200 ล้านบาท 
และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ (เช่น คา่ชดุนกัเรียน หนงัสือ 
และอปุกรณ์การเรียน คา่เรียนกวดวิชา คา่เรียนเสริมทกัษะ คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ) 5,400 ล้านบาท 

ทัง้นี ้นักเรียนใหม่ท่ีเข้าสู่ระบบการศึกษามีส่วนหนุนให้การใช้จ่ายด้านค่าเทอมเพ่ิมขึน้ ประกอบกับ
ผู้ปกครองยงัคงให้ความส าคญักบัการเรียนกวดวิชา จึงหนุนให้เม็ดเงินค่าใช้จ่ายด้านการศกึษาส าหรับบุตรหลาน
ของผู้ปกครองในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในช่วงเปิดเทอมใหญ่ปี 2560 โดยรวมยงัสามารถขยายตวั เมื่อเทียบกบั
ในช่วงเปิดเทอมใหญ่ปี 2559 

 ผู้ประกอบการธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองกับการศึกษา ทัง้ผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายสินค้า โรงเรียนกวด
วิชา และโรงเรียนเสริมทักษะ ยังคงตรึงราคาสินค้าและบริการ 

นอกจากค่าเทอม ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมจากค่าเทอม และค่ากิจกรรมพิเศษในโรงเรียน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายท่ี
ผู้ปกครองจ าเป็นต้องจ่ายให้กบัทางโรงเรียนแล้ว ผู้ปกครองยงัมีการใช้จ่ายด้านอื่นๆ เช่น การซือ้สินค้าท่ีเก่ียวเน่ือง
กับการศึกษา การเรียนกวดวิชา การเรียนเสริมทักษะ เป็นต้น ท่ีก่อให้เกิดเม็ดเงินสะพัดสู่ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับ
การศึกษา ทัง้นี ้ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ในช่วงก่อนเปิดเทอมใหญ่ปี 2560 นี ้ผู้ประกอบการธุรกิจที่
เกี่ยวเน่ืองกับการศึกษา ทัง้ผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายสินค้า โรงเรียนกวดวิชา และโรงเรียนเสริมทักษะ 
ยังคงตรึงราคาสินค้าและบริการอย่างต่อเน่ืองจากในปีที่ผ่านมา เพื่อยังคงรักษาฐานลูกค้าไว้ และช่วงชิง
เม็ดเงนิการใช้จ่ายด้านการศึกษาส าหรับบุตรหลานที่สะพัดในช่วงก่อนเปิดเทอมใหญ่ 

โดยผู้ผลิตและจดัจ าหน่ายสินค้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการศึกษา อย่างชุดนกัเรียน กระเป๋า ถุงเท้า และรองเท้า 
แบรนด์ต่างๆ มุ่งจดัโปรโมชั่นร่วมกบัพนัธมิตรผู้ ค้าปลีก และผู้ ให้บริการบตัรเครดิต ควบคู่ไปกบัการรุกขายสินค้า
ผ่านช่องทางออนไลน์ ทัง้การขายสินค้าโดยตรงผ่านช่องทางออนไลน์ของตนเอง และการขายสินค้าผ่านช่องทาง
ของผู้ประกอบการค้าปลีก อย่างสอดคล้องกบัพฤติกรรมการซือ้สินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้ปกครองยคุใหม่ 

อีกทัง้บทบาทของเทคโนโลยี ท่ีมีส่วนช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของนกัเรียน ยงัส่งผลให้ผู้ผลิตสื่อการเรียนการ
สอน อย่างหนังสือ และอุปกรณ์การเรียนต่างๆ หันมาพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ๆ เช่น สื่อ
มลัติมีเดีย e-Learning เป็นต้น 

* ค านวณเฉพาะคา่เทอมของโรงเรียนเอกชนทัว่ไป และโรงเรียนนานาชาติ 
ที่มา : ศนูย์วิจยักสิกรไทย 
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6 CURRENT ISSUE 

ส าหรับโรงเรียนกวดวิชา ซึง่เป็นบริการด้านการศกึษาท่ีผู้ปกครองให้ความส าคญัไม่น้อยไปกว่าการเรียนใน
ระบบการศกึษา เผชิญภาวะการแข่งขันอย่างรุนแรงในระยะท่ีผ่านมาจากการเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการราย
ใหม่ๆ  สง่ผลให้โรงเรียนกวดวิชาสว่นใหญ่ปรับกลยุทธ์ด้วยการน าสื่อออนไลน์มาเป็นเคร่ืองมือในการอ านวยความ
สะดวกส าหรับนักเรียนมากขึน้ ทัง้การสมคัร การจองเวลาเรียน การจดัตารางเรียน รวมถึงการเพ่ิมทางเลือก ทัง้
การเรียนในห้องเรียน และการเรียนสว่นตวั ผ่านทางเวบ็ไซต์และแอพพลิเคชัน่ 

นอกจากนี ้โรงเรียนกวดวิชาบางรายยงัมีการสร้างความร่วมมือจดัคอร์สเรียนร่วมกบัโรงเรียนกวดวิชาราย
อื่นๆ ท่ีมีความเช่ียวชาญในการสอนแต่ละวิชาท่ีแตกต่างกัน รวมถึงยงัมีการออกแบบหลกัสูตรการเรียนการสอน
ใหม่ๆ  อย่างหลกัสตูรติวสอบเข้าสถาบนัช่ือดงัอย่างเฉพาะเจาะจง 

ทัง้นี ้จากผลส ารวจ ท่ีพบว่า ค่านิยมของผู้ปกครองส่วนใหญ่ยังเลือกให้บุตรหลานศึกษาในโรงเรียนท่ีมี
ความเข้มข้นทางวิชาการและหลกัสตูรการเรียนการสอน ท่ีมีอตัราการแข่งขนัสมคัรสอบเข้าในระดบัสงู จึงส่งผลให้
ในช่วงเปิดเทอมใหญ่ปี 2560 ผู้ปกครองยังคงให้บุตรหลานเรียนพิเศษเพ่ิมเติมในโรงเรียนกวดวิชา เพ่ือเพ่ิม
ศกัยภาพทางด้านวิชาการ และเพ่ิมความสามารถในการสอบแข่งขนัส าหรับบตุรหลาน 

ในสว่นของโรงเรียนเสริมทกัษะ เช่น ดนตรี กีฬา เป็นต้น ยงัคงมีโอกาสในการเจาะตลาดผู้ปกครองกลุ่มท่ีไม่
มีข้อจ ากัดด้านการเงิน ซึ่งยงัคงให้ความส าคญักับการเรียนเสริมทักษะอื่นๆ นอกจากการเรียนทางด้านวิชาการ 
เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพส าหรับบตุรหลาน สอดคล้องกบัผลส ารวจ ท่ีพบว่า ในช่วงเปิดเทอมใหญ่ปี 2560 ผู้ปกครองท่ีไม่
กังวลเก่ียวกับสภาพคล่องทางการเงินให้ความส าคัญกับการเรียนเสริมทักษะเพ่ิมเติมเป็นพิเศษ เมื่อเทียบกับ
ในช่วงเปิดเทอมใหญ่ของปีท่ีผ่านมา ในขณะท่ี โรงเรียนสอนวิชาชีพ เช่น สอนท าอาหาร สอนเทคนิคด้าน
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ก็ยงัคงได้รับความสนใจจากผู้ปกครองท่ีต้องการให้บตุรหลานพฒันาทกัษะสายอาชีพเช่นกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------- 
Disclaimer 
 รายงานวิจยัฉบบันีจ้ดัท าเพ่ือเผยแพร่ทัว่ไป โดยจดัท าขึน้จากแหลง่ข้อมลูต่างๆ ท่ีน่าเช่ือถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถกูต้อง ความน่าเช่ือถือ หรือความ
สมบรูณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อ่ืนใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อมลูได้ตลอดเวลาโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า ทัง้นีผู้้ ใช้ข้อมลูต้องใช้ความ
ระมดัระวงัในการใช้ข้อมลูต่างๆ ด้วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทัง้สิน้ บริษัทฯ จะไมรั่บผิดตอ่ผู้ ใช้หรือบคุคลใดในความเสียหายใดจากการใช้
ข้อมลูดงักลา่ว ข้อมลูในรายงานฉบบันีจ้ึงไมถื่อวา่เป็นการให้ความเห็นหรือค าแนะน าในการตดัสินใจทางธุรกิจ แต่อยา่งใดทัง้สิน้ 


