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จากกระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ล้วนส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด ารงชีวิตของประชาชน ท าให้
คนในยุคนี้จ าเป็นต้องปรับตัวและพัฒนาตนเองอยู่เสมอด้วยวิธีการเพ่ิมเติมทักษะใหม่ๆ เพ่ือใช้ทั้งในแง่การท างานและใช้ชีวิต เพ่ือสะท้อน
ความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี สิ่งที่คนไทย 
“อยากเรียนรู”้ ในปี 2020 จ านวนทั้งสิ้น 1,089 คน (ส ารวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2563 สรุปผลได้ ดังนี้ 
            

    1.  “5 เร่ือง” ทีค่นไทยสนใจอยากเรียนรู้เพ่ิมเติม คือ 

อันดับ 1 เทคโนโลย ี 65.63% 
อันดับ 2 การดูแลสุขภาพ        60.11% 
อันดับ 3 ความรู้ในการหารายได้   51.47% 
อันดับ 4 การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า/การเอาตัวรอด       47.79% 
อันดับ 5 ภาษา 43.29% 

 

            2. ณ วันนี้ คนไทยต้องการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม เพ่ืออะไร 

อันดับ 1 เพ่ือการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น                  66.82% 
อันดับ 2 เพ่ือความทันสมัย 52.59% 
อันดับ 3 เพ่ือการท างานที่ดีขึ้น 50.74% 
อันดับ 4 เพ่ือประกอบอาชีพ 46.40% 
อันดับ 5 เพ่ือหารายได้เพ่ิมเติม 45.66% 

 

           3.  รูปแบบ/วิธีการเรียนรู้ท่ีสนใจ คือ 

อันดับ 1 เรียนจากยูทูปเป็นตอนๆ        68.81% 
อันดับ 2 เรียนออนไลน์                     61.09% 
อันดับ 3 ฝึกปฏิบัติ/ลงมือท า               51.06% 

 

     4. ประเภทหน่วยงานจัดฝึกอบรมที่สนใจ คือ 

อันดับ 1 สถาบันการศึกษาท่ีฝึกอาชีพ            58.36% 
อันดับ 2 ภาครัฐ 55.04% 
อันดับ 3 ภาคเอกชน            46.07% 

 

     5.  ระยะเวลาฝึกอบรมที่เหมาะสม คือ  

อันดับ 1 ประมาณ 1 วัน        37.33% 
อันดับ 2 ประมาณ 2 วัน      22.36% 
อันดับ 3 ประมาณคร่ึงวัน        21.98% 
อันดับ 4 มากกว่า 2 วัน     18.33% 

 

     6.  อัตราค่าใช้จ่ายทีเ่หมาะสม /ยินดีจะจ่าย คือ 

อันดับ 1 ประมาณ 1,000 บาท       68.41% 
อันดับ 2 ประมาณ 2,000 บาท       24.27% 
อันดับ 3 ประมาณ 3,000 บาท       7.32% 

         *หมายเหตุ   ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงค านวณในแต่ละข้อ) 
 

 

สิ่งทีค่นไทย “อยากเรียนรู้” ในปี 2020 
 

โพล : สิ่งที่คนไทย “อยากเรียนรู”้ ในปี 2020 
             (จ านวน 2 แผ่น) 
*ส่งข่าววนัอาทิตย์ท่ี 29 พฤศจิกายน 2563 

ฝ่ายข่าวหน้า 1/สังคม/การศึกษา 
ประธานสวนดุสิตโพล ดร.ณัฐพล แย้มฉิม 

โทร. 02-2445210/ โทรสาร 02-2445600 
http://www.suandusitpoll.dusit.ac.th 

 
 
 
 
 

http://www.suandusitpoll.dusit.ac.th/


 

           
 
         
                                        

 

สรุปผลการส ารวจ : สิง่ที่คนไทย “อยากเรียนรู”้ ในปี 2020 
 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง สิ่งที่คนไทยอยากเรียนรู้ในปี 2020 กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 1,089 คน ส ารวจระหว่างวันที่ 23 – 26 พฤศจิกายน 2563 พบว่า คนไทยอยากเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยี ร้อยละ 
65.63 รองลงมาคือ การดูแลสุขภาพ ร้อยละ 60.11 สาเหตุที่อยากเรียนรู้เพิ่มเติมเพราะเพ่ือให้ใช้ชีวิตได้ดีขึ้น ร้อยละ 66.82 
ทันสมัย ร้อยละ 52.59 โดยอยากเรียนรู้ผ่านยูทูปเป็นตอน ๆ ร้อยละ 68.81 หน่วยงานจัดอบรมที่สนใจคือ สถาบันการศึกษาที่
ฝึกอาชีพ ร้อยละ 58.36 ควรอบรมประมาณ 1 วัน ร้อยละ 37.33 ค่าใช้จ่ายประมาณ 1,000 บาท  
 ปี 2020 ก าลังจะผ่านไป คนไทยจึงอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพ่ิมข้ึนเพ่ือพร้อมรับสถานการณ์ในปี 2021 ทักษะทางด้าน
เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่สนใจมากที่สุด รองลงมาคือเรื่องสุขภาพซึ่งก็สอดรับกับสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังคงแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ 
นอกจากนี้ยังสนใจความรู้เกี่ยวกับการหารายได้ การแก้ปัญหาต่าง ๆ รวมถึงภาษาที่สองและสาม สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยพร้อม
จะพัฒนาตนเองเพ่ือเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้ก้าวทันโลก ทันสมัย สร้างรายได้ และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นเอง  

 
นางสาวพรพรรณ บัวทอง 

นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
โทร 086-3766533 

 
 
จากผลการส ารวจของสวนดุสิตโพล เห็นได้ว่าคนไทยรับรู้ได้ถึงความเปลี่ ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วซึ่ง มี

ผลกระทบโดยตรงต่อวิถีการด าเนินชีวิต เป็นสาเหตุให้คนไทยต้องตื่นตัวที่จะเรียนรู้ให้เท่าทันในเทคโนโลยีใหม่ อีกประเด็น                   
ที่สนใจอยากเรียนรู้คือ เรื่องสุขภาพ เห็นได้จากกิจกรรมเพ่ือสุขภาพเป็นที่นิยมมากขึ้น ทั้งการวิ่ง ฟิตเนส โยคะ หรือแม้กระทั่ง
มวยไทย คนไทยจึงสนใจการเรียนรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพอย่างถูกวิธีตามช่วงวัย รวมถึงโภชนาการอาหารที่เหมาะสม                  
โดยรูปแบบการเรียนรู้เป็นรูปแบบใหม่ คือ เรียนจาก Application YouTube ซึ่งมีอยู่อย่างมากมาย   

แต่จากผลส ารวจสะท้อนให้เห็นว่าเนื้อหาใน Youtube ถ้าผลิตจากสถาบันการศึกษาที่เชี่ยวชาญและได้รับการยอมรับ
จะได้รับความนิยมมากขึ้น ส่วนการอบรมในรูปแบบเดิม คนไทยยังไว้วางใจที่จะมาอบรมที่สถาบันการศึกษา โดยระยะเวลา                   
ในการอบรมขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่จะมาอบรม ส่วนค่าอบรมขึ้นอยู่กับความคุ้มค่าระหว่างเงินที่จ่ายกับสิ่งที่จะได้กลับมาเพ่ือพัฒนาให้
มีชีวิตที่ดีข้ึน 

ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม 
                                                                             ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
                               โทร 089-1434749 

 

ฝ่ายข่าวหน้า 1/สังคม/การศึกษา 

ประธานสวนดุสิตโพล ดร.ณัฐพล แย้มฉิม 

โทร. 02-2445210/ โทรสาร 02-2445600 
http://www.suandusitpoll.dusit.ac.th 

 
 
 
 
 

โพล : สิ่งที่คนไทย “อยากเรียนรู”้ ในปี 2020 
                (แผ่น 2) 
*ส่งข่าววันอาทิตย์ท่ี 29 พฤศจิกายน 2563 

http://www.suandusitpoll.dusit.ac.th/

