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ผลสาํรวจเรื่อง “ผู้ปกครองคิดอยา่งไร กบัเปิดเทอมใหม่ในสถานการณ์ท่ีมีการแพรร่ะบาดของCOVID-19” 

 

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วจิยัมหาวทิยาลยักรุงเทพสํารวจความคดิเห็นประชาชนเรื่อง “ผู้ปกครอง

คิดอย่างไร กับเปิดเทอมใหม่ในสถานการณ์ท่ีมีการแพร่ระบาดของCOVID-19” โดยเก็บข้อมูลจาก

ประชาชนทัว่ประเทศ ทีม่บุีตรหลานเรยีนอยู่ในระดบัชัน้ อนุบาล - มธัยมศกึษา จาํนวน 1,043 คน พบว่า 

รปูแบบการเรียนการสอนของบุตร-หลาน ในเทอมใหม่น้ีนัน้ ผู้ปกครองร้อยละ 26.0 ระบุว่า 

เรียนออนไลน์ท่ีบ้าน 100%  รองลงมารอ้ยละ 18.4 ระบุว่าไปเรยีนทีโ่รงเรยีนตามปกต ิและรอ้ยละ 11.3 ระบุว่า

เรยีนออนไลน์ ผสมผสานกบัใบงาน โดยรอ้ยละ 30.1 ระบุว่ายงัไม่แน่ใจ เพราะโรงเรยีนยงัไม่ไดแ้จง้ 

เม่ือถามว่า “อยากให้บุตรหลานไปเรียนท่ีโรงเรียนในช่วงสถานการณ์ท่ีมีการแพร่ระบาด

ของ COVID-19 หรือไม่” พบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ร้อยละ 71.1 ระบุว่าไม่อยากให้ไป ขณะที่รอ้ยละ 28.9 

ระบุว่าอยากใหไ้ป 

ทัง้น้ีเร่ืองท่ีผู้ปกครองส่วนใหญ่กงัวลกบัการท่ีบุตรหลานต้องไปเรียนท่ีโรงเรียนในช่วงน้ีคือ 

กลวัเดก็คนอ่ืนๆ ติดเชื้อจากคนในครอบครวัแล้วมาแพร่ในโรงเรียน ร้อยละ 88.6 รองลงมาคอื บุตรหลาน

ยงัเล็กอยู่ ไม่สามารถดูแลและป้องกันตัวเองได้เหมือนเด็กโต ร้อยละ 49.1 และครู อาจารย์ ยงัฉีดวคัซีนไม่

ครอบคลุมทุกพืน้ที ่รอ้ยละ 45.4  

สว่นเร่ืองท่ีผู้ปกครองส่วนใหญ่กงัวลกบัการท่ีบุตรหลานต้องเรียนออนไลน์/เรียนตามใบงาน

ท่ีบ้านในช่วงน้ีคือ คณุภาพการเรียนไม่ดี ได้ความรู้ไม่เตม็ท่ีเท่าท่ีโรงเรียน ร้อยละ 81.2 รองลงมาคอื เดก็

ไม่มีสมาธิในการเรียน โดยเฉพาะชัน้ อนุบาล-ประถม ร้อยละ 66.4 และไม่มีเวลาดู บุตร-หลาน ช่วงเรียน

ออนไลน์/เรยีนทีบ่า้น รอ้ยละ 36.2  

สาํหรบัทางเลือกท่ีดีท่ีสุดเก่ียวกบัการเรียนของบุตรหลานในสถานการณ์เช่นน้ี คือ เล่ือน

การเปิดเทอมไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ร้อยละ 39.0 รองลงมาคอื ใหผู้ป้กครองเลอืกไดว้่าจะเรยีน

ออนไลน์หรอืให้ไปโรงเรยีน ร้อยละ 26.3 และถ่ายทอดสดการสอนออนไลน์ให้เรียนไปพร้อมกับเพื่อนที่ไป

โรงเรยีน รอ้ยละ 17.9 

โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

เรียน  บรรณาธิการขา่วหน้า 1/ ข่าวการเมือง/ข่าวสงัคม 

เรื่อง   ผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชน    (รวม 5 หน้า) 
 

       

 ผู้ปกครองร้อยละ 71.1 ระบุเปิดเทอมใหม่น้ีไม่อยากให้บุตรหลานไปเรียนท่ีโรงเรียนในช่วง

สถานการณ์ท่ีมีการแพร่ระบาดของ COVID-19  

ทัง้น้ีร้อยละ  88.6 ระบุว่าหากต้องไปเรียนท่ีโรงเรียนในช่วงน้ีกงัวลว่าเดก็คนอ่ืนๆ ติดเชื้อ

จากคนในครอบครวัแล้วมาแพร่ในโรงเรียน ส่วนร้อยละ  81.2 ระบุว่าหากต้องเรียนออนไลน์ กงัวล

ว่าคณุภาพการเรียนไม่ดี ได้ความรู้ไม่เตม็ท่ีเท่าท่ีโรงเรียน 

โดยร้อยละ 39.0 เสนอว่าทางออกท่ีดีท่ีสุดคือการเลื่อนเปิดเทอมไปก่อนจนกว่าสถานการณ์

จะดีขึ้น  
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1. รปูแบบการเรียนการสอนของบุตร-หลาน ในเทอมใหม่น้ีเป็นอย่างไร  

 

เรียนออนไลน์ท่ีบ้าน 100% ร้อยละ 26.0 

ไปเรยีนทีโ่รงเรยีนตามปกต ิ ร้อยละ 18.4 

เรยีนออนไลน์ ผสมผสานกบัใบงาน ร้อยละ 11.3 

ไปเรยีนทีโ่รงเรยีน สลบักบัเรยีนออนไลน์ทีบ่า้น ร้อยละ 8.0 

ครเูอาใบงานมาใหท้ีบ่า้น/ผูป้กครองมารบัใบงานทีโ่รงเรยีน ร้อยละ 6.2 

ไม่แน่ใจ เพราะโรงเรยีนยงัไม่ไดแ้จง้ ร้อยละ 30.1 

 

2. อยากให้บุตรหลานไปเรียนท่ีโรงเรียนในช่วงสถานการณ์ท่ีมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 หรือไม่ 

 

ไม่อยากให้ไปโรงเรียน ร้อยละ 71.1 

อยากใหไ้ปโรงเรยีน รอ้ยละ 28.9 

  

3. กงัวลเร่ืองใดบ้างท่ีบุตรหลานต้องไปเรียนท่ีโรงเรียนในช่วงน้ีคือ (ตอบได้มากกว่า 1ข้อ) 

 

กลวัเดก็คนอ่ืนๆ ติดเชื้อจากคนในครอบครวัแล้วมาแพร่ในโรงเรียน ร้อยละ 88.6 

บุตรยงัเลก็อยู่ ไม่สามารถดูแลและป้องกนัตวัเองไดเ้หมอืนเดก็โต รอ้ยละ 49.1 

คร ูอาจารย ์ยงัฉีดวคัซนีไม่ครอบคลุมทุกพืน้ที ่ รอ้ยละ 45.4 

ไม่มัน่ใจมาตรการป้องกนัโควดิ-19 ในสถานศกึษาทีบุ่ตรหลานเรยีนอยู่   รอ้ยละ 41.0 

อยู่ในจงัหวดัพืน้ทีเ่สีย่งสงู  รอ้ยละ 32.5 

การใชบ้รกิารรถสาธารณะ รถโรงเรยีน เสีย่งต่อการตดิเชือ้ รอ้ยละ 27.2 

 

4. กงัวลเร่ืองใดบ้างท่ีบุตรหลานต้องเรียนออนไลน์/เรียนตามใบงานท่ีบ้านในช่วงน้ี (ตอบได้มากกว่า 1ข้อ) 

คณุภาพการเรียนไม่ดี ได้ความรู้ไม่เตม็ท่ีเท่าท่ีโรงเรียน ร้อยละ 81.2 

เดก็ไม่มสีมาธใินการเรยีน โดยเฉพาะชัน้ อนุบาล-ประถม รอ้ยละ 66.4 

ไม่มเีวลาด ูบุตร-หลาน ช่วงเรยีนออนไลน์/เรยีนทีบ่า้น รอ้ยละ 36.2 

อุปกรณ์ไม่เอือ้/ไม่เพยีงพอเช่น อนิเทอรเ์น็ต โน้ตบุ๊ก แทบ็เลต็ รอ้ยละ 30.6 

เดก็เกดิความเครยีดเพราะต้องจอ้งจอคอมฯเป็นเวลานานหลายวชิา รอ้ยละ 24.6 

วุ่นวายมบุีตรหลายคนและเวลาเรยีนออนไลน์ตรงกนั    รอ้ยละ 16.5 
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5. ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดเก่ียวกบัการเรียนของบุตรหลานในสถานการณ์เช่นน้ีคือ 

เลื่อนการเปิดเทอมไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ร้อยละ 39.0 

ใหผู้ป้กครองเลอืกไดว้่าจะเรยีนออนไลน์หรอืใหไ้ปโรงเรยีน รอ้ยละ 26.3 

ถ่ายทอดสดการสอนออนไลน์ใหเ้รยีนไปพรอ้มกบัเพือ่นทีไ่ปโรงเรยีน รอ้ยละ 17.9 

สนบัสนุนใหม้หีลกัสตูรการเรยีน แบบ homeschool มากขึน้ รอ้ยละ 9.5 

พืน้ทีไ่หนไม่เสีย่งควรเปิดเรยีนตามปกต ิ รอ้ยละ 4.6 

อื่นๆ อาท ิผลดักนัไปเรยีนทีล่ะครึง่หอ้ง ควรจดัระบบการเรยีนใหเ้ป็นแบบ

เดยีวกนัทัง้หมด ฯลฯ 

รอ้ยละ 2.7 

 

 

 

 



 

  

 

4 

รายละเอียดในการสาํรวจ 

 

วตัถปุระสงคใ์นการสาํรวจ 

  เพื่อสอบถามความคดิเหน็ของประชาชนที่มบุีตร - หลาน เรยีนอยู่ในชัน้อนุบาล - มธัยมศกึษา เกี่ยวกบั

ความเหน็ในเรื่องการเปิดเทอมใหม่ในช่วงสถานการณ์ที่ยงัมกีารแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในด้านความ

กงัวลต่อการให้บุตรหลานไปเรยีนที่โรงเรยีน และความกงัวลต่อการเรยีนออนไลน์ ตลอดจนทางเลอืกทีด่ทีี่สุด

เกี่ยวกบัการเรยีนในช่วงสถานการณ์เช่นน้ี ทัง้น้ีเพื่อสะทอ้นมุมมองความคดิเหน็ของประชาชนให้สงัคมและผู้ที่

เกีย่วขอ้งไดร้บัทราบ  

 

ประชากรท่ีสนใจศึกษา 

การสํารวจใช้การสุ่มตวัอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทัว่ประเทศ ที่มีบุตร - หลาน เรยีนอยู่ในชัน้

อนุบาล - มธัยมศึกษา โดยการสุ่มสมัภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวธิีการสุ่ม

ตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ําหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จาก

ฐานขอ้มลูทะเบยีนราษฎรข์องกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 

ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

การประมาณการขนาดตวัอย่างมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 4 ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 

 

วิธีการรวบรวมข้อมูล 

ใช้การสัมภาษณ์ ทางโทรศัพท์  (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ ใช้ ในการเก็บข้อมูลเป็น

แบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอนประกอบด้วยข้อคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั ้นจึงนํา

แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 
 

 

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   :  7-9 มถิุนายน 2564 
 

วนัท่ีเผยแพร่ผลการสาํรวจ   :  12 มถิุนายน 2564 
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ตารางข้อมูลประชากรศาสตร ์

 จาํนวน ร้อยละ 
เพศ    

            ชาย 469 45.0 

            หญงิ 574 55.0 

รวม 1,043 100.0 

อายุ   

            18 – 30 ปี 57 5.4 

            31 – 40 ปี 174 16.7 

            41 – 50 ปี 361 34.6 

   51 – 60 ปี 251 24.1 

            61 ปีขึน้ไป  200 19.2 

รวม 1,043 100.0 

การศึกษา   

            ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี 649 62.2 

            ปรญิญาตร ี 298 28.6 

            สงูกว่าปรญิญาตร ี 96 9.2 

รวม 1,043 100.0 

อาชีพ   

 ลูกจา้งรฐับาล 132 12.7 

 ลูกจา้งเอกชน 208 19.9 

 คา้ขาย/ ทาํงานสว่นตวั/ เกษตรกร 423 40.5 

 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง 51 4.9 

 ทาํงานใหค้รอบครวั 4 0.4 

 พอ่บา้น/ แม่บา้น/เกษยีณอายุ 195 18.7 

 ว่างงาน  30 2.9 

รวม 1,043 100.0 
 

 

ศนูยวิ์จยัมหาวิทยาลยักรงุเทพ (กรงุเทพโพลล)์  โทร. 02-407-3888 ต่อ 2897,2898 

E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th 

Twitter: http://twitter.com/bangkok_poll 
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