เรียน บรรณาธิ การข่าวหน้ า 1/ ข่าวการเมือง/ข่าวสังคม
เรื่อง ผลสํารวจความคิ ดเห็นประชาชน (รวม 4 หน้ า)
ผลสํารวจเรื่อง “ผู้ปกครองพร้อมไหม กับการเปิ ดเรียน On Site เต็มรูปแบบ”
เปิ ดเทอมใหม่นี้ผ้ปู กครองส่วนใหญ่ร้อยละ 88.1 ระบุว่าอยากให้บุตร หลาน ไปเรียน On Site
ที่โรงเรียน โดยร้อยละ 93.9 ให้เหตุผลว่าเด็กได้ความรู้และมีคณ
ุ ภาพดีกว่าเรียนออนไลน์
ทัง้ นี้ ส่ วนใหญ่ ร้ อ ยละ 74.5 ระบุ ว่ามี ค วามมันใจค่
่
อ นข้ างมากถึ ง มากที่ สุ ด ว่า โรงเรีย นจะ
ปฏิ บตั ิ ตามมาตรการเปิ ดเรียน On Site ปลอดภัย อยู่ได้กบั โควิ ด-19 ในสถานศึกษาได้
ส่วนการฉี ดวัคซี นโควิ ด-19 ของบุตร หลาน นัน้ ส่วนใหญ่ร้อยละ 56.5 ระบุว่าได้รบั การฉี ด
แล้ว 2 เข็ม
กรุงเทพโพลล์ โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สํารวจความเห็นประชาชนเรื่อง “ผู้ปกครองพร้อมไหม กับ
การเปิ ดเรียน On Site เต็มรูปแบบ” โดยเก็บข้อมูลจากผูท้ ม่ี บี ุตรหลานเรียนอยู่ในระดับชัน้ อนุ บาล-มัธยมศึกษา
ตอนปลายทัวประเทศ
่
จํานวน 1,026 คน เมื่อวันที่ 9-12 พฤษภาคม ทีผ่ ่านมาพบว่า
เปิ ดเทอมใหม่นี้ จะเปิ ดเรียน On Site เต็มรูปแบบ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ร้อยละ 88.1 ระบุว่าอยาก
ให้ บุตร หลานไปเรียนที่ โรงเรีย น โดยส่ วนใหญ่ ร้อยละ 93.9 ให้ เหตุผลว่าเด็กได้ความรู้และมีคุณ ภาพ
ดีกว่าเรียนออนไลน์ รองลงมาร้อยละ 79.5 ให้เหตุผลว่าเด็กจะได้พบปะเพื่อน ทํากิจกรรมการเรียนรู้ร่ว มกัน
และร้อยละ 61.1 ให้เหตุผลว่าเรียนออนไลน์ เ ด็กไม่ มสี มาธิใ นการเรียนโดยเฉพาะชัน้ อนุ บาล-ประถม ขณะที่
ร้อยละ 11.9 ระบุว่าไม่อยากให้ ไป โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 64.8 ให้เหตุผลว่าผู้สมั ผัสเสี่ ยงสูงแต่ ฉีดวัค ซี น
ครบและไม่มีอาการ สามารถไปเรียนได้ รองลงมาร้อยละ 52.5 ให้เหตุผลว่าบุตร หลานยังเล็กอยู่ ไม่สามารถ
ดูแลและป้ องกันตัวเองได้เหมือนเด็กโต และร้อยละ 40.2 ให้เหตุผลว่าสัดส่วนการฉีดวัคซีนในเด็กทัง้ เข็มพืน้ ฐาน
และเข็มกระตุน้ ยังไม่ถงึ 70%
ส่ วนความมันใจที
่
่ มีต่อ โรงเรี ย นของบุต ร หลานว่ าจะปฏิ บตั ิ ตามมาตรการเปิ ดเรี ย น On Site
ปลอดภัย อยู่ได้กบั โควิ ด-19ในสถานศึกษาได้ นัน้ พบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่ร้อยละ 74.5 ระบุว่ามีความ
มันใจค่
่
อนข้างมากถึงมากที่สุด ขณะทีร่ อ้ ยละ 25.5 ระบุว่ามีความมันใจค่
่ อนข้างน้อยถึงน้อยทีส่ ุด
ทัง้ นี้ เมื่อถามว่า บุตร หลานของท่านได้รบั การฉี ดวัคซี นป้ องกันโควิ ด-19 แล้วหรือยัง ผู้ปกครอง
ส่วนใหญ่ร้อยละ 56.5 ระบุว่าได้รบั การฉี ดแล้ว 2 เข็ม รองลงมาร้อยละ 17.8 ระบุว่าได้รบั การฉีดแล้ว 1 เข็ม
และร้อยละ 10.1 ระบุว่าฉีดกระตุน้ เข็มที่ 3 แล้ว ขณะที่ร้อยละ 15.6 ระบุว่ายังไม่ได้ฉีด
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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1. เปิ ดเทอมใหม่นี้ จะเปิ ดเรียน On Site เต็มรูปแบบ ท่านอยากให้บุตร หลานของท่านไปเรียนที่โรงเรียน
หรือไม่
อยากให้ไป
ร้อยละ 88.1
โดยให้เหตุผล 5 อันดับแรก ว่า (เลือกตอบได้มากกว่า 1 เหตุผล)
- เด็กได้ความรู้และมีคณ
ุ ภาพดีกว่าเรียนออนไลน์
- เด็กจะได้พบปะเพือ่ น ทํากิจกรรมการเรียนรูร้ ่วมกัน
- เรียนออนไลน์เด็กไม่มสี มาธิในการเรียน โดยเฉพาะชัน้ อนุบาล-ประถม
- บุตร หลานได้รบั วัคซีนแล้ว น่าจะปลอดภัยในระดับหนึ่ง
- ไม่มเี วลาดู บุตร-หลาน ช่วงเรียนออนไลน์/เรียนทีบ่ า้ น

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

93.9
79.5
61.1
59.7
37.9

ไม่อยากให้ไป
ร้อยละ 11.9
โดยให้เหตุผล 5 อันดับแรก ว่า (เลือกตอบได้มากกว่า 1 เหตุผล)
- ผู้สมั ผัสเสี่ยงสูงแต่ฉีดวัคซีนครบและไม่มีอาการ สามารถไปเรียนได้ ร้อยละ 64.8
- บุตร หลานยังเล็กอยู่ ไม่สามารถดูแลและป้ องกันตัวเองได้เหมือนเด็กโต
ร้อยละ 52.5
- สัดส่วนการฉีดวัคซีนในเด็กทัง้ เข็มพืน้ ฐานและเข็มกระตุน้ ยังไม่ถงึ 70%
ร้อยละ 40.2
- บุตร-หลานยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือยังฉีดไม่ครบโดส
ร้อยละ 31.1
- การใช้บริการรถสาธารณะ รถโรงเรียน เสีย่ งต่อการติดเชือ้
ร้อยละ 26.2
2. ท่านมันใจเพี
่
ยงใดว่าโรงเรียนของบุตร หลานท่านจะปฏิ บตั ิ ตามมาตรการเปิ ดเรียน On Site ปลอดภัย
อยู่ได้กบั โควิ ด-19ในสถานศึกษา
มันใจค่
่
อนข้างมากถึงมากที่สุด
ร้อยละ 74.5
(โดยแบ่งเป็ น มันใจค่
่
อนข้างมาก ร้อยละ 62.4 และมันใจมากที
่
่สุด ร้อยละ 12.1)
มันใจค่
่ อนข้างน้อยถึงน้อยทีส่ ุด
ร้อยละ 25.5
(โดยแบ่งเป็ น มันใจค่
่ อนข้างน้อย ร้อยละ 24.1 และมันใจน้
่ อยทีส่ ุด ร้อยละ 1.4)
3. บุตร หลานของท่านได้รบั การฉี ดวัคซีนป้ องกันโควิ ด-19 แล้วหรือยัง
ฉี ดแล้ว 2 เข็ม
ฉีดแล้ว 1 เข็ม
ฉีดกระตุน้ เข็มที่ 3 แล้ว

ร้อยละ 56.5
ร้อยละ 17.8
ร้อยละ 10.1

ยังไม่ได้ฉีด

ร้อยละ 15.6

2

รายละเอียดในการสํารวจ
วัตถุประสงค์ในการสํารวจ
เพื่อ สอบถามความคิด เห็นของประชาชนเกี่ยวกับเรื่อ งการเปิ ด เทอมแบบ On Site เต็มรูปแบบในปี
การศึกษา 2565 ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ ความต้องการให้บุตร หลานไปเรียน On Site ความเชื่อมันต่
่ อโรงเรียน
จะปฏิบตั ิตามมาตรการเปิ ดเรียน On Site ปลอดภัย อยู่ได้กบั โควิด-19 ในสถานศึกษา และการได้รบั การฉีด
วัคซีนป้ องกันโควิด-19 ของบุตรหลาน ทัง้ นี้เพื่อสะท้อ นมุ มมองความคิด เห็นของประชาชนให้สงั คมและผู้ท่ี
เกีย่ วข้องได้รบั ทราบ
ประชากรที่สนใจศึกษา
การสํารวจใช้การสุ่มตัวอย่างผูท้ ม่ี บี ุตร หลานเรียนอยู่ในระดับชัน้ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย จากทุก
ภูมภิ าคทัวประเทศ
่
โดยการสุ่มสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธกี ารสุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย (Simple Random Sampling) แล้ว ใช้ว ิธีก ารถ่ ว งนํ้ าหนัก ด้ว ยข้อ มูล ประชากรศาสตร์จ ากฐานข้อ มู ล
ทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error)
การประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน ± 4 ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95%
วิ ธีการรวบรวมข้อมูล
ใช้ ก ารสัม ภาษณ์ ท างโทรศั พ ท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่อ งมือ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ ข้อ มู ล เป็ น
แบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่ นอนประกอบด้วยข้อคํ าถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนัน้ จึงนํ า
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : 9-12 พฤษภาคม 2565
วันที่เผยแพร่ผลการสํารวจ : 14 พฤษภาคม 2565
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ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
จํานวน

ร้อยละ

รวม

486
540
1,026

47.4
52.6
100.00

รวม

57
185
337
253
194
1,026

5.6
18.0
32.8
24.7
18.9
100.00

653
291
82
1,026

63.6
28.4
8.0
100.00

141
209
424
48
179
8
17
1,026

13.7
20.4
41.3
4.7
17.4
0.8
1.7
100.00

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
18 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
61 ปี ขน้ึ ไป
การศึกษา
ตํ่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
อาชีพ
ลูกจ้างรัฐบาล
ลูกจ้างเอกชน
ค้าขาย/ ทํางานส่วนตัว/ เกษตรกร
เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
พ่อบ้าน/ แม่บา้ น/เกษียณอายุ
นักเรียน/นักศึกษา
ว่างงาน
รวม

กรุงเทพโพลล์ 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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