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ผลสาํรวจเรื่อง “ผู้ปกครองพร้อมไหม กบัการเปิดเรียน On Site เตม็รปูแบบ” 

กรุงเทพโพลล์ โดยมหาวทิยาลยักรุงเทพ สํารวจความเหน็ประชาชนเรื่อง “ผู้ปกครองพร้อมไหม กบั

การเปิดเรียน On Site เตม็รปูแบบ” โดยเกบ็ขอ้มลูจากผูท้ีม่บุีตรหลานเรยีนอยู่ในระดบัชัน้อนุบาล-มธัยมศกึษา

ตอนปลายทัว่ประเทศ จาํนวน 1,026 คน เมื่อวนัที ่9-12 พฤษภาคม ทีผ่่านมาพบว่า 
 

เปิดเทอมใหม่น้ี จะเปิดเรียน On Site เตม็รปูแบบ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ร้อยละ 88.1 ระบุว่าอยาก

ให้บุตร หลานไปเรียนท่ีโรงเรียน โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 93.9 ให้เหตุผลว่าเด็กได้ความรู้และมีคุณภาพ

ดีกว่าเรียนออนไลน์ รองลงมาร้อยละ 79.5 ให้เหตุผลว่าเดก็จะได้พบปะเพื่อน ทํากจิกรรมการเรยีนรู้ร่วมกัน 

และร้อยละ 61.1 ให้เหตุผลว่าเรยีนออนไลน์เด็กไม่มสีมาธิในการเรยีนโดยเฉพาะชัน้อนุบาล-ประถม ขณะท่ี    

ร้อยละ 11.9 ระบุว่าไม่อยากให้ไป โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 64.8 ให้เหตุผลว่าผู้สมัผสัเส่ียงสูงแต่ฉีดวคัซีน

ครบและไม่มีอาการ สามารถไปเรียนได้ รองลงมารอ้ยละ 52.5 ใหเ้หตุผลว่าบุตร หลานยงัเลก็อยู่ ไม่สามารถ

ดูแลและป้องกนัตวัเองไดเ้หมอืนเดก็โต และรอ้ยละ 40.2 ใหเ้หตุผลว่าสดัส่วนการฉีดวคัซนีในเดก็ทัง้เขม็พืน้ฐาน

และเขม็กระตุน้ยงัไม่ถงึ 70% 
 

ส่วนความมัน่ใจท่ีมีต่อโรงเรียนของบุตร หลานว่าจะปฏิบติัตามมาตรการเปิดเรียน On Site 

ปลอดภยั อยู่ได้กบัโควิด-19ในสถานศึกษาได้ นัน้ พบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่ร้อยละ 74.5 ระบุว่ามีความ

มัน่ใจค่อนข้างมากถึงมากท่ีสุด ขณะทีร่อ้ยละ 25.5 ระบุว่ามคีวามมัน่ใจค่อนขา้งน้อยถงึน้อยทีสุ่ด 
 

ทัง้น้ีเม่ือถามว่า บุตร หลานของท่านได้รบัการฉีดวคัซีนป้องกนัโควิด-19 แล้วหรือยงั ผู้ปกครอง

ส่วนใหญ่ร้อยละ 56.5 ระบุว่าได้รบัการฉีดแล้ว 2 เขม็ รองลงมาร้อยละ 17.8 ระบุว่าได้รบัการฉีดแล้ว 1 เขม็ 

และรอ้ยละ 10.1 ระบุว่าฉีดกระตุน้เขม็ที ่3 แลว้ ขณะท่ีร้อยละ 15.6 ระบุว่ายงัไม่ได้ฉีด 
                     

โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

 

  

เรียน  บรรณาธิการขา่วหน้า 1/ ข่าวการเมือง/ข่าวสงัคม 

เรื่อง   ผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชน    (รวม 4 หน้า) 
 

       

 
เปิดเทอมใหม่น้ีผู้ปกครองส่วนใหญ่ร้อยละ 88.1 ระบุว่าอยากให้บุตร หลาน ไปเรียน On Site 

ท่ีโรงเรียน โดยร้อยละ 93.9 ให้เหตุผลว่าเดก็ได้ความรู้และมีคณุภาพดีกว่าเรียนออนไลน์  

ทัง้น้ีส่วนใหญ่ร้อยละ 74.5 ระบุว่ามีความมัน่ใจค่อนข้างมากถึงมากท่ีสุดว่าโรงเรียนจะ

ปฏิบติัตามมาตรการเปิดเรียน On Site ปลอดภยั อยู่ได้กบัโควิด-19 ในสถานศึกษาได้ 

ส่วนการฉีดวคัซีนโควิด-19 ของบุตร หลาน นัน้ ส่วนใหญ่ร้อยละ 56.5 ระบุว่าได้รบัการฉีด

แล้ว 2 เขม็ 
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1. เปิดเทอมใหม่น้ี จะเปิดเรียน On Site เตม็รปูแบบ ท่านอยากให้บุตร หลานของท่านไปเรียนท่ีโรงเรียน

หรือไม่ 
 

อยากให้ไป ร้อยละ 88.1 

  โดยใหเ้หตุผล 5 อนัดบัแรก ว่า (เลอืกตอบไดม้ากกว่า 1 เหตุผล) 

- เดก็ได้ความรู้และมีคณุภาพดีกว่าเรียนออนไลน์ ร้อยละ 93.9 

- เดก็จะไดพ้บปะเพือ่น ทาํกจิกรรมการเรยีนรูร่้วมกนั รอ้ยละ 79.5 

- เรยีนออนไลน์เดก็ไม่มสีมาธใินการเรยีน โดยเฉพาะชัน้อนุบาล-ประถม รอ้ยละ 61.1 

- บุตร หลานไดร้บัวคัซนีแลว้ น่าจะปลอดภยัในระดบัหน่ึง รอ้ยละ 59.7 

- ไม่มเีวลาด ูบุตร-หลาน ช่วงเรยีนออนไลน์/เรยีนทีบ่า้น รอ้ยละ 37.9 
 

 

ไม่อยากใหไ้ป รอ้ยละ 11.9 

 โดยใหเ้หตุผล 5 อนัดบัแรก ว่า (เลอืกตอบไดม้ากกว่า 1 เหตุผล) 

- ผู้สมัผสัเส่ียงสูงแต่ฉีดวคัซีนครบและไม่มีอาการ สามารถไปเรียนได้ ร้อยละ 64.8 

- บุตร หลานยงัเลก็อยู ่ไม่สามารถดแูลและป้องกนัตวัเองไดเ้หมอืนเดก็โต รอ้ยละ 52.5 

- สดัสว่นการฉีดวคัซนีในเดก็ทัง้เขม็พืน้ฐานและเขม็กระตุน้ยงัไม่ถงึ 70% รอ้ยละ 40.2 

- บุตร-หลานยงัไม่ไดฉ้ีดวคัซนี หรอืยงัฉีดไม่ครบโดส รอ้ยละ 31.1 

- การใชบ้รกิารรถสาธารณะ รถโรงเรยีน เสีย่งต่อการตดิเชือ้ รอ้ยละ 26.2  
 

2. ท่านมัน่ใจเพียงใดว่าโรงเรียนของบุตร หลานท่านจะปฏิบติัตามมาตรการเปิดเรียน On Site ปลอดภยั 

อยู่ได้กบัโควิด-19ในสถานศึกษา 
 

มัน่ใจค่อนข้างมากถึงมากท่ีสุด ร้อยละ 74.5 

   (โดยแบ่งเป็น มัน่ใจค่อนข้างมาก ร้อยละ 62.4  และมัน่ใจมากท่ีสุด ร้อยละ 12.1) 

มัน่ใจค่อนขา้งน้อยถงึน้อยทีสุ่ด รอ้ยละ 25.5 

   (โดยแบ่งเป็น มัน่ใจค่อนขา้งน้อย รอ้ยละ 24.1 และมัน่ใจน้อยทีสุ่ด รอ้ยละ 1.4) 

 

3. บุตร หลานของท่านได้รบัการฉีดวคัซีนป้องกนัโควิด-19 แล้วหรือยงั 
 

ฉีดแล้ว 2 เขม็ ร้อยละ 56.5 

ฉีดแลว้ 1 เขม็ รอ้ยละ 17.8 

ฉีดกระตุน้เขม็ที ่3 แลว้ รอ้ยละ 10.1 
   

ยงัไม่ไดฉ้ีด รอ้ยละ 15.6 
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รายละเอียดในการสาํรวจ 

 

วตัถปุระสงคใ์นการสาํรวจ 

  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับเรื่องการเปิดเทอมแบบ On Site เต็มรูปแบบในปี

การศกึษา 2565 ในประเดน็ต่างๆ ไดแ้ก่ ความต้องการใหบุ้ตร หลานไปเรยีน On Site ความเชื่อมัน่ต่อโรงเรยีน

จะปฏิบตัิตามมาตรการเปิดเรยีน On Site ปลอดภยั อยู่ได้กบัโควดิ-19 ในสถานศึกษา และการได้รบัการฉีด

วคัซีนป้องกนัโควิด-19 ของบุตรหลาน ทัง้น้ีเพื่อสะท้อนมุมมองความคดิเห็นของประชาชนให้สงัคมและผู้ที่

เกีย่วขอ้งไดร้บัทราบ  

 

ประชากรท่ีสนใจศึกษา 

การสํารวจใชก้ารสุ่มตวัอย่างผูท้ีม่บุีตร หลานเรยีนอยู่ในระดบัชัน้อนุบาล-มธัยมศกึษาตอนปลาย จากทุก

ภูมภิาคทัว่ประเทศ โดยการสุ่มสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์จากฐานขอ้มูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวธิกีารสุ่มตวัอย่าง

แบบง่าย (Simple Random Sampling) แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ําหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูล

ทะเบยีนราษฎรข์องกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 

ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

การประมาณการขนาดตวัอย่างมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 4 ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 

 

วิธีการรวบรวมข้อมูล 

ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็น

แบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอนประกอบด้วยข้อคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนัน้จึงนํา

แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 
 

 

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   :  9-12  พฤษภาคม 2565 
 

วนัท่ีเผยแพร่ผลการสาํรวจ   :  14 พฤษภาคม 2565 
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ตารางข้อมูลประชากรศาสตร ์

 จาํนวน ร้อยละ 
เพศ    

            ชาย 486 47.4 

            หญงิ 540 52.6 

รวม 1,026 100.00 

อายุ   

            18 – 30 ปี 57 5.6 

            31 – 40 ปี 185 18.0 

            41 – 50 ปี 337 32.8 

   51 – 60 ปี 253 24.7 

            61 ปีขึน้ไป  194 18.9 

รวม 1,026 100.00 

การศึกษา   

            ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี 653 63.6 

            ปรญิญาตร ี 291 28.4 

            สงูกว่าปรญิญาตร ี 82 8.0 

รวม 1,026 100.00 

อาชีพ   

 ลูกจา้งรฐับาล 141 13.7 

 ลูกจา้งเอกชน 209 20.4 

 คา้ขาย/ ทาํงานสว่นตวั/ เกษตรกร 424 41.3 

 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง 48 4.7 

 พอ่บา้น/ แม่บา้น/เกษยีณอายุ 179 17.4 

 นกัเรยีน/นกัศกึษา 8 0.8 

 ว่างงาน  17 1.7 

รวม 1,026 100.00 
 

 

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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