
 

 

 

 

 

 

 

“เรียนออนไลน์” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 

 ศูนยส์ํารวจความคิดเห็น “นิดา้โพล” สถาบนับัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) เปิดเผยผลสํารวจของประชาชน เร่ือง “เรียนออนไลน์”       

ทาํการสํารวจระหว่างวนัท่ี 18 – 21 พฤษภาคม 2563 จากประชาชนท่ีมีอายุ 18 ปีข้ึนไป กระจายทุกภูมิภาค ระดบัการศึกษา และอาชีพทัว่ประเทศ         

รวมทั้งส้ิน จาํนวน 1,256 หน่วยตวัอยา่ง เกี่ยวกบัการเรียนการสอนออนไลน์สาํหรับการศึกษาระดบัอนุบาล ประถมศึกษา และมธัยมศึกษา การสาํรวจ

อาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายช่ือฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่าง ดว้ยวิธีแบบง่าย 

(Simple Random Sampling) เกบ็ขอ้มูลดว้ยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศพัทโ์ดยกาํหนดค่าความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95.0 

จากการสาํรวจเม่ือถามถึงการมีบุตรหรือเป็นผูป้กครองนกัเรียนท่ีกาํลงัเรียนหนังสือในระดบัอนุบาล ประถมศึกษา หรือมธัยมศึกษา                 

ในประเทศไทย พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 52.87 ระบุว่า มีบุตรหรือเป็นผูป้กครองนักเรียนท่ีกาํลังเรียนหนังสือ ขณะท่ี ร้อยละ 47.13 ระบุว่า             

ไม่มีบุตรหรือเป็นผูป้กครองนกัเรียนท่ีกาํลงัเรียนหนงัสือ 

ซ่ึงผูท่ี้ระบุว่ามีบุตรหรือเป็นผูป้กครองนกัเรียนท่ีกาํลงัเรียนหนงัสือในระดบัอนุบาล ประถมศึกษา หรือมธัยมศึกษา ในประเทศไทย พบว่า 

ส่วนใหญ่ ร้อยละ 53.61 ระบุว่า มีบุตรหรือเป็นผู ้ปกครองนักเรียนท่ีกาํลงัเรียนหนังสือในระดับประถมศึกษา รองลงมา ร้อยละ 29.37 ระบุว่า             

ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 27.26 ระบุว่า ระดบัอนุบาล และร้อยละ 14.91 ระบุว่า ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 

และเม่ือถามผู ้ท่ีมีบุตรหรือเป็นผูป้กครองนักเรียนท่ีกาํลงัเรียนหนังสือในระดบัอนุบาล ประถมศึกษา หรือมธัยมศึกษา ในประเทศไทย           

ถึงบุตรหลานศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนหรือของรัฐบาล พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 81.48 ระบุว่า เป็นสถานศึกษาของรัฐบาล ขณะท่ี ร้อยละ 23.19 

ระบุว่า เป็นสถานศึกษาของเอกชน  

ดา้นความคิดเห็นของประชาชนต่อคาํสั่งให้เปิดเทอมสาํหรับการศึกษาระดบัอนุบาล ประถมศึกษา และมธัยมศึกษา ในวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 

พบว่า ร้อยละ 51.51 ระบุว่า เห็นด้วยมาก เพราะ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด – 19 คงหมดแลว้ และโรงเรียนควรมีมาตรการป้องกัน

อย่างเข้มงวด เด็ก ๆ ควรจะสวมหน้ากากอนามัยไปเรียนทุกคร้ัง ร้อยละ 28.27 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย เพราะ ช่วงระยะเวลาท่ีจะเปิดเรียน               

น่าจะปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด – 19 แลว้ และอยากให้เปิดทีละชั้นเรียนหรือผลัดกนัเปิดของแต่ละชั้นเรียนเพื่อความปลอดภัย

สาํหรับเด็ก ร้อยละ 9.87 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นดว้ย เพราะ อยากให้เปิดเร็วข้ึนกว่าน้ี เน่ืองจากการปิดเทอมนานทาํให้พฒันาการเดก็ชา้ลง และจะทาํให้

ไม่อยากไปโรงเรียน ร้อยละ 8.28 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย เพราะ อยากให้เปิดเรียนเป็นวนัท่ี 16 มิถุนายน 2563 เน่ืองจาก วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563             

นานเกินไป และบางพื้นท่ีกป็ลอดภยัจากการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด – 19 แลว้ และร้อยละ 2.07 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่ทราบ/ไม่สนใจ   

ทา้ยท่ีสุดเม่ือถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการเรียนการสอนออนไลน์สําหรับการศึกษาระดบัอนุบาล ประถมศึกษา และ

มธัยมศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 46.90 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยในทุกระดับ เพราะ เดก็มีความพร้อมดา้นอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ไม่เท่ากนั 

โดยเฉพาะเด็กต่างจังหวดั และบางครอบครัวผู ้ปกครองไม่มีเวลาคอยดูแลหรือให้คาํแนะนาํระหว่างเรียนออนไลน์ รองลงมา ร้อยละ 29.86            

ระบุว่า เห็นด้วยในบางระดับ ร้อยละ 22.05 ระบุว่า เห็นด้วยในทุกระดับ เพราะ เด็กจะได้พัฒนาความรู้ระหว่างรอเปิดเทอม ไดท้บทวน

เน้ือหาวิชาท่ีเรียน และทาํใหป้ลอดภยัจากการแพร่ระบาดโควิด – 19 และร้อยละ 1.19 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่ทราบ/ไม่สนใจ 

ซ่ึงผูท่ี้ระบุว่า เห็นดว้ยในการสอนออนไลน์บางระดบั พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 63.47 ระบุว่า ควรสอนออนไลน์ในระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เพราะ มีวุฒิภาวะท่ีสามารถควบคุมตวัเองให้อยู่ในการเรียนได ้และมีความรับผิดชอบและความสามารถในการใชอุ้ปกรณ์ส่ือสาร ส่ือออนไลน์ไดดี้ 

รองลงมา ร้อยละ 60.80 ระบุว่า ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น เพราะ เด็กมีความรับผิดชอบ มีสมาธิ ในการเรียนดว้ยตวัเองไดดี้ และสามารถเรียนรู้

เทคโนโลยีไดอ้ย่างรวดเร็ว ร้อยละ 21.33 ระบุว่าเป็น ระดับประถมศึกษา เพราะ ควรจัดให้มีการเรียนการสอนออนไลน์ตั้ งแต่ประถมศึกษา           

เป็นตน้ไป เน่ืองจากเดก็จะมีความเขา้ใจมากกว่าระดบัอนุบาล และร้อยละ 10.40 ระบุว่าเป็น ระดบัอนุบาล เพราะ ช่วงเวลาน้ีเด็กอยูใ่นความดูแล

ของผูป้กครองสามารถเรียนออนไลน์ได ้  

เม่ือพิจารณาลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง พบว่า ตวัอย่างร้อยละ 8.84 มีภูมิลาํเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.80 มีภูมิลาํเนาอยูป่ริมณฑล     

และภาคกลาง ร้อยละ 18.23 มีภูมิลาํเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 33.68 มีภูมิลาํเนาอยู่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.45 มีภูมิลาํเนาอยู่

ภาคใต ้ตวัอยา่งร้อยละ 48.57 เป็นเพศชาย และร้อยละ 51.43 เป็นเพศหญิง  

 

วันอาทิตย์ท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

 ศูนยส์าํรวจความคิดเห็น “นิดา้โพล” สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ โทรศพัท ์02 -727- 3594-6  โทรสาร 02 -727- 3595 

http://www.nidapoll.nida.ac.th  http://www.twitter.com/nidapoll  และ http://www.facebook.com/nidapoll 

E-mail : nida_poll@nida.ac.th / nidapoll.nida@hotmail.co.th  

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 

ผู้อํานวยการศูนย์สํารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถือ 081-667-7766 
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ตวัอย่างร้อยละ 8.36 มีอาย ุ18 – 25 ปี ร้อยละ 17.12 มีอายุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 22.93 มีอายุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 32.16 มีอายุ 46 – 59 ปี     

และร้อยละ 19.43 มีอาย ุ60 ปีข้ึนไป ตวัอยา่งร้อยละ 94.03 นบัถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 3.26 นบัถอืศาสนาอิสลาม ร้อยละ 1.12 นบัถือศาสนาคริสต์ 

และอื่น ๆ  และร้อยละ 1.59 ไม่ระบุศาสนา ตวัอยา่งร้อยละ 20.86 สถานภาพโสด ร้อยละ 74.44 สมรสแลว้ ร้อยละ 2.63 หมา้ย หยา่ร้าง แยกกนัอยู่ 

และร้อยละ 2.07 ไม่ระบุสถานภาพการสมรส  

ตัวอย่างร้อยละ 29.94 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือตํ่ากว่า ร้อยละ 32.80 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 7.01                 

จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 23.25 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 4.93 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

และร้อยละ 2.07 ไม่ระบุการศึกษา ตวัอย่างร้อยละ 9.55 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 14.73 ประกอบอาชีพ

พนกังานเอกชน ร้อยละ 19.98 ประกอบอาชีพเจา้ของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 13.14 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 19.51 ประกอบอาชีพ

รับจา้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงาน ร้อยละ 17.36 เป็นพ่อบา้น/แม่บา้น/เกษียณอาย/ุว่างงาน ร้อยละ 3.74 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา และร้อยละ 1.99 ไม่ระบุอาชีพ  

ตัวอย่างร้อยละ 18.55 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 25.96 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 24.52 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน         

10,001 – 20,000 บาท  ร้อยละ 8.68 มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท ร้อยละ 5.18 มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดือน 30,001 –  40,000 บาท                 

ร้อยละ 5.49 มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทข้ึนไป และร้อยละ 11.62 ไม่ระบุรายได ้

 

1. ท่านมีบุตรหรือเป็นผู้ปกครองนักเรียนที่กําลังเรียนหนังสือในระดับอนุบาล ประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษา ในประเทศไทยหรือไม่                      

(ทั้งโรงเรียนรัฐและเอกชน) 

การมีบุตรหรือเป็นผู้ปกครองนักเรียนที่กําลังเรียนหนังสือในระดับอนุบาล ประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษา ในประเทศไทย ร้อยละ 

มีบุตรหรือเป็นผู้ปกครองนักเรียนที่กําลังเรียนหนังสือ 52.87 

ระดับช้ันที่เรียน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

- ระดบัประถมศึกษา 53.61 

- ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น 29.37 

- ระดบัอนุบาล 27.26 

- ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 14.91 

สถานศึกษาที่เรียน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

- สถานศึกษาของรัฐบาล 81.48 

- สถานศึกษาของเอกชน 23.19 

ไม่มีบุตรหรือเป็นผู้ปกครองนักเรียนที่กําลังเรียนหนังสือ 47.13 

รวม 100.00 

 

2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับคาํส่ังให้เปิดเทอมสําหรับการศึกษาระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 

ความคดิเห็นของประชาชนต่อคําส่ังให้เปิดเทอมสําหรับการศึกษาระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  

ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 
ร้อยละ 

เห็นดว้ยมาก เพราะ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด – 19 คงหมดแลว้ และโรงเรียนควรมีมาตรการป้องกนั                  

อยา่งเขม้งวด เดก็ ๆ ควรจะสวมหนา้กากอนามยัไปเรียนทุกคร้ัง 

51.51 

ค่อนข้างเห็นดว้ย เพราะ ช่วงระยะเวลาท่ีจะเปิดเรียนน่าจะปลอดภยัจากการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด – 19 แลว้ 

และอยากใหเ้ปิดทีละชั้นเรียนหรือผลดักนัเปิดของแต่ละชั้นเรียนเพื่อความปลอดภยัสาํหรับเดก็ 

28.27 

ไม่ค่อยเห็นดว้ย เพราะ อยากใหเ้ปิดเร็วข้ึนกวา่น้ี เน่ืองจากการปิดเทอมนานทาํใหพ้ฒันาการเดก็ชา้ลง  

และจะทาํใหไ้ม่อยากไปโรงเรียน 

9.87 

ไม่เห็นด้วยเลย เพราะ อยากใหเ้ปิดเรียนเป็นวนัท่ี 16 มิถุนายน 2563 เน่ืองจาก วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 นานเกินไป  

และบางพื้นท่ีกป็ลอดภยัจากการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด – 19 แลว้ 

8.28 

ไม่ตอบ/ไม่ทราบ/ไม่สนใจ 2.07 

รวม 100.00 
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3. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการเรียนการสอนออนไลน์สําหรับการศึกษาระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

ความคดิเห็นของประชาชนต่อการเรียนการสอนออนไลน์สําหรับการศึกษาระดบัอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ร้อยละ 

ไม่เห็นด้วยในทุกระดับ เพราะ เดก็มีความพร้อมดา้นอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ไม่เท่ากนั โดยเฉพาะเดก็ต่างจงัหวดั  

และบางครอบครัวผูป้กครองไม่มีเวลาคอยดูแลหรือใหค้าํแนะนาํระหว่างเรียนออนไลน ์ 

46.90 

เห็นด้วยในบางระดับ 

ระดับการศึกษาที่ควรสอนออนไลน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

29.86 

- ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย เพราะ มวีุฒิภาวะท่ีสามารถควบคุมตวัเองให้อยู่ในการเรียนได้ และมคีวามรับผิดชอบ 

                                               ความสามารถในการใช้อุปกรณ์ส่ือสาร ส่ือออนไลน์ได้ด ี 

63.47 

- ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น เพราะ เดก็มคีวามรับผิดชอบ มสีมาธิ ในการเรียนด้วยตวัเองได้ด ีและสามารถเรียนรู้

เทคโนโลยไีด้อย่างรวดเร็ว  

60.80 

- ระดบัประถมศึกษา เพราะ ควรจัดให้มกีารเรียนการสอนออนไลน์ตัง้แต่ประถมศึกษาเป็นต้นไป เน่ืองจากเดก็       

จะมคีวามเข้าใจมากกว่าระดบัอนุบาล  

21.33 

- ระดบัอนุบาล เพราะ ช่วงเวลานีเ้ดก็อยู่ในความดแูลของผู้ปกครองสามารถเรียนออนไลน์ได้  10.40 

เห็นด้วยในทุกระดับ เพราะ เดก็จะไดพ้ฒันาความรู้ระหว่างรอเปิดเทอม ไดท้บทวนเน้ือหาวิชาท่ีเรียน  

และทาํใหป้ลอดภยัจากการแพร่ระบาดโควิด – 19 

22.05 

ไม่ตอบ/ไม่ทราบ/ไม่สนใจ 1.19 

รวม 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 
 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามภูมิภาค       

ภูมิภาค จํานวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 111 8.84 

ปริมณฑลและภาคกลาง 324 25.80 

ภาคเหนือ 229 18.23 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 423 33.68 

ภาคใต ้ 169 13.45 

รวม 1,256 100.00 

 

ตารางที่ 2 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน ร้อยละ 

ชาย 610 48.57 

หญิง 646 51.43 

รวม 1,256 100.00 

 

ตารางที ่3 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 

อายุ จํานวน ร้อยละ 

18 – 25 ปี 105 8.36 

26 – 35 ปี 215 17.12 

36 – 45 ปี 288 22.93 

46 – 59 ปี 404 32.16 

60 ปี ข้ึนไป 244 19.43 

ไม่ระบุ – – 

รวม 1,256 100.00 

 

ตารางที่ 4 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามศาสนา 

ศาสนา จํานวน ร้อยละ 

พุทธ 1,181 94.03 

อิสลาม 41 3.26 

คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศาสนาใด ๆ 14 1.12 

ไม่ระบุ 20 1.59 

รวม 1,256 100.00 

 

ตารางที ่5 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จํานวน ร้อยละ 

โสด 262 20.86 

สมรส 935 74.44 

หมา้ย หยา่ร้าง แยกกนัอยู ่ 33 2.63 

ไม่ระบุ 26 2.07 

รวม 1,256 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที่ 6 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จํานวน ร้อยละ 

ประถมศกึษาหรือตํ่ากว่า 376 29.94 

มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า 412 32.80 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 88 7.01 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 292 23.25 

สูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 62 4.93 

ไม่ระบุ 26 2.07 

รวม 1,256 100.00 

 

ตารางที่ 7 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จํานวน ร้อยละ 

ขา้ราชการ/ลูกจา้ง/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 120 9.55 

พนกังานเอกชน 185 14.73 

เจา้ของธุรกิจ/อาชีพอิสระ 251 19.98 

เกษตรกร/ประมง 165 13.14 

รับจา้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงาน 245 19.51 

พ่อบา้น/แม่บา้น/เกษียณอาย/ุว่างงาน 218 17.36 

นกัเรียน/นกัศึกษา 47 3.74 

พนกังานองคก์รอสิระท่ีไม่แสวงหากาํไร – – 

ไม่ระบุ 25 1.99 

รวม 1,256 100.00 

 

ตารางที ่8 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน จํานวน ร้อยละ 

ไม่มีรายได ้ 233 18.55 

ไม่เกนิ 10,000 บาท 326 25.96 

10,001 – 20,000 บาท 308 24.52 

20,001 – 30,000 บาท 109 8.68 

30,001 – 40,000 บาท 65 5.18 

40,001 บาทข้ึนไป 69 5.49 

ไม่ระบุ 146 11.62 

รวม 1,256 100.00 
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