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“เคร่ืองแบบนักเรียน จะเอาอย่างไร?” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิดำ้) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “เคร่ืองแบบนักเรียน 
จะเอาอย่างไร?” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 7 – 8 ธันวำคม 2563 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 15 ปีขึ้นไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ และอำชีพ  
ทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,332 หน่วยตวัอย่ำง เก่ียวกบัขอ้เสนอของกลุ่มนักเรียนเลวท่ีให้ยกเลิกกำรบงัคบัใส่เคร่ืองแบบนักเรียนไปโรงเรียน 
กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอย่ำงโดยใช ้ ควำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอย่ำงหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” สุ่มตวัอยำ่งดว้ยวิธี
แบบง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัทโ์ดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 97.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อเคร่ืองแบบนักเรียน พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 78.15 ระบุว่ำ เพื่อส่งเสริมควำมมี
ระเบียบวินัย รองลงมำ ร้อยละ 24.47 ระบุว่ำ เป็นกำรบ่งบอกถึงสถำนศึกษำของนักเรียน ร้อยละ 7.96 ระบุว่ำ เป็นกำรป้องกนักำรแอบอำ้งเป็น
นักเรียน ร้อยละ 7.88 ระบุว่ำ เพื่อควำมปลอดภยัของนักเรียน ร้อยละ 6.31 ระบุว่ำ ท ำให้ผูป้กครองประหยดั ร้อยละ 4.58 ระบุว่ำ เป็นควำม
ภำคภูมิใจของนกัเรียน / ผูป้กครอง ร้อยละ 4.28 ระบุว่ำ เพ่ิมภำระดำ้นกำรเงินให้ผูป้กครอง ร้อยละ 3.83 ระบุว่ำ เป็นกำรจ ำกดัเสรีภำพของนกัเรียน 
ร้อยละ 1.35 ระบุว่ำ ไม่สำมำรถน ำไปใชไ้ดใ้นทุก ๆ โอกำส ร้อยละ 1.13 ระบุว่ำ เป็นกำรแบ่งชนชั้นระหว่ำงโรงเรียน ร้อยละ 0.98 ระบุว่ำ เฉย ๆ/
ไม่ตอบ/ไม่สนใจ ร้อยละ 0.75 ระบุว่ำ ท ำให้นกัเรียนไม่ปลอดภยั และร้อยละ 0.60 ระบุว่ำ เป็นเคร่ืองหมำยของกำรกดขี่ / อ ำนำจนิยม 

ด้ำนควำมคิดเห็นต่อข้อเสนอของกลุ่มนักเรียนเลวท่ีให้ยกเลิกกำรบังคับใส่เคร่ืองแบบนักเรียนไปโรงเรียน  พบว่ำ ส่วนใหญ่                
ร้อยละ 69.67 ระบุว่ำ กำรบงัคบัให้ใส่เคร่ืองแบบนักเรียนไปโรงเรียนควรมีต่อไป รองลงมำ ร้อยละ 12.09 ระบุว่ำ ในรอบสัปดำห์ควรอนุญำตให้
ใส่ชุดอื่น ๆ (ชุดไพรเวต) ไปโรงเรียนได้บ้ำง ร้อยละ 7.06 ระบุว่ำ ควรให้เร่ืองกำรใส่เคร่ืองแบบนักเรียนอยู่ในดุลยพินิจของผูบ้ริหำรแต่ละ
โรงเรียน ร้อยละ 5.10 ระบุว่ำ สมควรให้นกัเรียนไดมี้อิสระท่ีจะเลือกว่ำจะใส่เคร่ืองแบบนกัเรียนไปโรงเรียนหรือไม่ ร้อยละ 3.23 ระบุว่ำ ควรให้
เร่ืองกำรใส่เคร่ืองแบบนกัเรียนเป็นไปตำมประชำมติของนกัเรียนในแต่ละโรงเรียน ร้อยละ 2.40 ระบุว่ำ สมควรยกเลิกกำรใส่เคร่ืองแบบนกัเรียน
ไปโรงเรียน และร้อยละ 0.45 ระบุว่ำ เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

ซ่ึงเม่ือถำมถึงจ ำนวนวนัจำกผูท่ี้ระบุว่ำในรอบสัปดำห์ควรอนุญำตให้ใส่ชุดอื่น ๆ (ชุดไพรเวต) ไปโรงเรียนไดบ้ำ้ง พบว่ำ ส่วนใหญ่  
ร้อยละ 50.93 ระบุว่ำ 1 วนัต่อสัปดำห์ รองลงมำ ร้อยละ 37.27 ระบุว่ำ 2 วนัต่อสัปดำห์ ร้อยละ 9.94 ระบุว่ำ 3 วนัต่อสัปดำห์ และร้อยละ 1.86  
ระบุว่ำ 4 วนัต่อสัปดำห์    

ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรชุมนุมของกลุ่มนกัเรียนเลว พบว่ำ ร้อยละ 7.66 ระบุว่ำ เห็นดว้ยมาก เพรำะ เป็นสิทธิ
ส่วนบุคคล ทุกคนมีสิทธิเสรีภำพในกำรแสดงออกทำงควำมคิด  ร้อยละ 13.51 ระบุว่ำ ค่อนข้างเห็นดว้ย เพรำะ เป็นสิทธิของกลุ่มนกัเรียนท่ีจะ
เรียกร้องหรือแสดงควำมคิดเห็น ร้อยละ 21.10 ระบุว่ำ ไม่ค่อยเห็นดว้ย เพรำะ เป็นกำรกระท ำท่ีไม่เหมำะสม เน่ืองจำกหน้ำท่ีหลกัของนกัเรียนคือ
กำรเรียนหนงัสือไม่ใช่ออกมำชุมนุมประทว้ง ร้อยละ 51.50 ระบุว่ำ ไม่เห็นดว้ยเลย เพรำะ เป็นกำรกระท ำท่ีไม่เหมำะสมอยำ่งย่ิง ควรใชเ้วลำทุ่มเท
ให้กบักำรเรียนจะดีกว่ำ และร้อยละ 6.23 ระบุว่ำ เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ     

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำงร้อยละ 8.78 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.83 มีภูมิล ำเนำอยู่ปริมณฑลและ
ภำคกลำง ร้อยละ 18.47 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 33.41 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.51 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคใต ้
ตวัอยำ่งร้อยละ 49.25 เป็นเพศชำย และร้อยละ 50.75 เป็นเพศหญิง  

ตวัอย่ำงร้อยละ 7.21 มีอำยุไม่เกิน 25 ปี ร้อยละ 15.17 มีอำยุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 22.22 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 33.78 มีอำยุ 46 – 59 ปี     
และร้อยละ 21.62 มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป ตวัอยำ่งร้อยละ 96.10 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 2.55 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.60 นบัถือศำสนำคริสต ์
และอื่น ๆ และร้อยละ 0.75 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอย่ำงร้อยละ 19.89 สถำนภำพโสด ร้อยละ 75.83 สมรสแลว้ ร้อยละ 3.53 หมำ้ย หย่ำร้ำง แยกกนัอยู ่
และร้อยละ 0.75 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

ตัวอย่ำงร้อยละ 28.38 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 35.06 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 7.81                         
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 23.50 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 4.20 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 
และร้อยละ 1.05 ไมร่ะบุกำรศึกษำ  

 
 

วันอาทิตย์ท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ โทรศพัท ์02 -727- 3594-6  โทรสำร 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 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 

ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” 
โทรศัพท์ มือถือ 081-667-7766 

 

http://www.nidapoll.nida.ac.th/
http://www.twitter.com/nidapollfc
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ตวัอย่ำงร้อยละ 9.98 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 14.94 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน ร้อยละ 20.88

ประกอบอำชีพเจ้ำของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 15.24 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 14.79 ประกอบอำชีพรับจำ้งทั่วไป/ผูใ้ช้แรงงำน      
ร้อยละ 19.82 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน ร้อยละ 3.15 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 1.20 ไม่ระบุอำชีพ  

ตัวอย่ำงร้อยละ 19.97 ไม่ มีรำยได้ ร้อยละ 23.35 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 25.38 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน         
10,001 – 20,000 บำท ร้อยละ 11.41 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 6.68 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท                           
ร้อยละ 6.23 มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทขึ้นไป และร้อยละ 6.98 ไม่ระบุรำยได ้

 
1. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับเคร่ืองแบบนักเรียน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

ความคิดเห็นของประชาชนต่อเคร่ืองแบบนักเรียน ร้อยละ 
เพื่อส่งเสริมควำมมีระเบียบวินยั 78.15 
เป็นกำรบ่งบอกถึงสถำนศึกษำของนกัเรียน 24.47 
เป็นกำรป้องกนักำรแอบอำ้งเป็นนกัเรียน  7.96 
เพื่อควำมปลอดภยัของนกัเรียน 7.88 
ท ำให้ผูป้กครองประหยดั 6.31 
เป็นควำมภำคภูมิใจของนกัเรียน / ผูป้กครอง 4.58 
เพ่ิมภำระดำ้นกำรเงินให้ผูป้กครอง  4.28 
เป็นกำรจ ำกดัเสรีภำพของนกัเรียน 3.83 
ไม่สำมำรถน ำไปใชไ้ดใ้นทุก ๆ โอกำส 1.35 
เป็นกำรแบ่งชนชั้นระหว่ำงโรงเรียน 1.13 
เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.98 
ท ำให้นกัเรียนไม่ปลอดภยั 0.75 
เป็นเคร่ืองหมำยของกำรกดขี่ / อ ำนำจนิยม  0.60 

 
2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับข้อเสนอของกลุ่มนักเรียนเลวท่ีให้ยกเลิกการบังคับใส่เคร่ืองแบบนักเรียนไปโรงเรียน(เลือกตอบเพยีงข้อเดียว) 

ความคิดเห็นต่อข้อเสนอของกลุ่มนักเรียนเลวท่ีให้ยกเลิกการบังคับใส่เคร่ืองแบบนักเรียนไปโรงเรียน ร้อยละ 
กำรบงัคบัใหใ้ส่เคร่ืองแบบนกัเรียนไปโรงเรียนควรมีต่อไป 69.67 
ในรอบสัปดำหค์วรอนุญำตให้ใส่ชุดอื่น ๆ (ชุดไพรเวต) ไปโรงเรียนไดบ้ำ้ง 12.09 

จ านวนวันต่อสัปดาห์ในการอนุญาตให้ใส่ชุดอื่น ๆ (ชุดไพรเวต) ไปโรงเรียน  
1 วันต่อสัปดาห์ 50.93 
2 วันต่อสัปดาห์ 37.27 
3 วันต่อสัปดาห์ 9.94 
4 วันต่อสัปดาห์ 1.86 

ควรใหเ้ร่ืองกำรใส่เคร่ืองแบบนกัเรียนอยูใ่นดุลยพินิจของผูบ้ริหำรแต่ละโรงเรียน 7.06 
สมควรให้นกัเรียนไดมี้อิสระท่ีจะเลือกว่ำจะใส่เคร่ืองแบบนกัเรียนไปโรงเรียนหรือไม่ 5.10 
ควรใหเ้ร่ืองกำรใส่เคร่ืองแบบนกัเรียนเป็นไปตำมประชำมติของนกัเรียนในแต่ละโรงเรียน 3.23 
สมควรยกเลิกกำรใส่เคร่ืองแบบนกัเรียนไปโรงเรียน 2.40 
เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.45 

รวม 100.00 
 
3. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการชุมนุมของกลุ่มนักเรียนเลว 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการชุมนุมของกลุ่มนกัเรียนเลว ร้อยละ 
เห็นดว้ยมาก เพรำะ เป็นสิทธิส่วนบุคคล ทุกคนมีสิทธิเสรีภำพในกำรแสดงออกทำงควำมคิด 7.66 
ค่อนข้างเห็นดว้ย เพรำะ เป็นสิทธิของกลุ่มนกัเรียนท่ีจะเรียกร้องหรือแสดงควำมคิดเห็น 13.51 
ไม่ค่อยเห็นดว้ย เพรำะ เป็นกำรกระท ำท่ีไม่เหมำะสม เน่ืองจำกหนำ้ท่ีหลกัของนกัเรียนคือกำรเรียนหนงัสือ 

ไม่ใช่ออกมำชุมนุมประทว้ง 
21.10 

ไม่เห็นดว้ยเลย เพรำะ เป็นกำรกระท ำท่ีไม่เหมำะสมอยำ่งย่ิง ควรใชเ้วลำทุ่มเทให้กบักำรเรียนจะดีกว่ำ 51.50 
เฉย ๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 6.23 

รวม 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 

 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 117 8.78 
ปริมณฑลและภำคกลำง 344 25.83 
ภำคเหนือ 246 18.47 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 445 33.41 
ภำคใต ้ 180 13.51 

รวม 1,332 100.00 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 656 49.25 
หญิง 676 50.75 

รวม 1,332 100.00 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 25 ปี 96 7.21 
26 – 35 ปี 202 15.17 
36 – 45 ปี 296 22.22 
46 – 59 ปี 450 33.78 
60 ปี ขึ้นไป 288 21.62 

รวม 1,332 100.00 
 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,280 96.10 
อิสลำม 34 2.55 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 8 0.60 
ไม่ระบ ุ 10 0.75 

รวม 1,332 100.00 
 

ตารางที่ 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 265 19.89 
สมรส 1,010 75.83 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 47 3.53 
ไม่ระบ ุ 10 0.75 

รวม 1,332 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางท่ี 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 378 28.38 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 467 35.06 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 104 7.81 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 313 23.50 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 56 4.20 
ไม่ระบ ุ 14 1.05 

รวม 1,332 100.00 
 
ตารางที่ 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 133 9.98 
พนกังำนเอกชน 199 14.94 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 278 20.88 
เกษตรกร/ประมง 203 15.24 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 197 14.79 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 264 19.82 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 42 3.15 
ไม่ระบ ุ 16 1.20 

รวม 1,332 100.00 
 
ตารางที่ 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 266 19.97 
ไม่เกิน 10,000 บำท 311 23.35 
10,001 – 20,000 บำท 338 25.38 
20,001 – 30,000 บำท 152 11.41 
30,001 – 40,000 บำท 89 6.68 
40,001 บำทขึ้นไป 83 6.23 
ไม่ระบ ุ 93 6.98 

รวม 1,332 100.00 
 
 


