
 
คนกรุงคิดอยางไรกับนโยบายเอดส 

วตัถุประสงคของการสํารวจ 
             เนื่องจากจะมกีารประชุมเอดสนานาชาติ ครั้งท่ี 15 ข้ึนในประเทศไทย เพ่ือขานรับการประชุมครั้งนี้ ศูนยวิจัย 
กรุงเทพโพลล จึงไดจดัทําโพลล ที่รวบรวมความคิดเห็นของคนกรุงท่ีมีตอนโยบายเกี่ยวกับโรคเอดส ในประเดน็ตาง ๆ  
ตอไปนี ้

- ความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการเพิ่มสิทธปิระโยชนการรับยาตานไวรสัเอดสในโครงการประกันสงัคม  
- ความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการเพิ่มสิทธปิระโยชนการรับยาตานไวรสัเอดสในโครงการ 30 บาท 
 รักษาทุกโรค   
- ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการใหนักเรยีน นักศึกษาเปนเอดสพริตตีใ้นการแจกถุงยางอนามัย 

 
ระเบียบวธิกีารสํารวจ 
            การสุมตวัอยาง 
                         การสํารวจ ใชวิธีสุมตวัอยางประชากรท่ีมอีายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป ที่อาศัยอยูในเขตปกครองของ 
                 กรงุเทพมหานคร ใชวธิีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling)  กลาวคือ  

ข้ันแรก     แบงเขตปกครองกรุงเทพมหานครเปน เขตชั้นใน ช้ันกลาง และชั้นนอก หลังจากนัน้ 
 สุมเขตปกครองในแตละชั้น ไดเขตตาง ๆ จาํนวน 30 เขต ดังนี ้

พระนคร  ปอมปราบฯ  ดุสิต  พญาไท  ปทุมวัน  บางรัก  สาทร  พระโขนง  ราชเทว ี  
ดินแดง  คลองเตย หวยขวาง  บึงกุม  ลาดพราว  บางกะป  บางพลัด  บางซ่ือ   
บางกอกนอย  บางเขน  วัฒนา  สะพานสูง  จตุจักร ดอนเมือง  ภาษีเจรญิ  คลองสาน   
ทุงคร ุ บางแค  หนองแขม  มีนบุร ี บางบอน 

 ข้ันที่สอง   จากแตละเขตที่สุมได  สุมถนน  ซอย และที่อยูอาศัย 
                        ข้ันท่ีสาม   สุมประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณ  ไดตัวอยางท้ังสิ้นจํานวน 1,195 คน 
    ความคลาดเคลือ่น  (Margin  of  Error) 
               ในการประมาณการขนาดตัวอยางใชความคลาดเคลื่อน  +5%  ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95%  
วธิีเก็บรวบรวมขอมูล 

   การเก็บขอมลูใชแบบสอบถาม และสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายท่ีสุมได  
   ในเรื่อง “ คนกรุงคิดอยางไรกับนโยบายเอดส ” 

ระยะเวลาในการเก็บขอมลู  :    7 กรกฎาคม 2547   วันที่เผยแพรผลการสํารวจ   :   8  กรกฎาคม  2547 
โดย  ศูนยวจิัยกรุงเทพโพลล  มหาวิทยาลยักรุงเทพ โทร. 0-2350-3500 ตอ 1776   http://research.bu.ac.th 
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ผลการสํารวจ 

 
1. การเก็บรวบรวมขอมูลใชวธิกีารสํารวจภาคสนาม จากประชากรในกรงุเทพมหานคร ท่ีมีอายุตั้งแต 18 ปข้ึนไป   
 จํานวน  1,195  คน  รอยละ 49.9  เปนชาย  และรอยละ  50.1 เปนหญิง  

กลุมตวัอยางรอยละ 27.9  มีอายุระหวาง 18-25 ป  รอยละ 26.2  มีอายุระหวาง 26-35 ป    
     รอยละ 23.9  มีอายุระหวาง 36-45 ป  และรอยละ 21.9  มีอายุ 45 ปข้ึนไป  
  ระดับการศึกษาของกลุมตวัอยางรอยละ 10.5  ระดับประถมศึกษา รอยละ 23.2  ระดับมัธยมศกึษา  

รอยละ 15.3  ระดับปวช. รอยละ 9.9 ระดับปวส./อนุปริญญา  รอยละ 37.7  ระดับปริญญาตรี  และรอยละ 3.3 
     สูงกวาปรญิญาตรี     

 อาชีพของกลุมตัวอยางรอยละ 23.6  นักศกึษา  รอยละ 23.0 พนักงานบริษัทเอกชน  รอยละ 16.8   
 คาขาย  รอยละ 9.6  เจาของกิจการ  รอยละ 7.7 รับจางทัว่ไป  รอยละ 6.8  พอบาน/แมบาน  รอยละ 6.6  
 พนังงานรัฐวิสาหกิจ และรอยละ 5.2 รับราชการ   
2. เมื่อถามวาสถานการณโรคเอดสในประเทศไทยปจจุบันเปนอยางไร เมือ่เทียบกับ 2 – 3 ป ที่ผานมา  กลุมตวัอยาง 
 รอยละ 22.1 ระบุวารุนแรงมากขึ้นกวาเดิม  รอยละ  37.5 ระบวุาเหมือนเดิม  รอยละ 35.9 ระบวุาลดนอยลง   
 และรอยละ 4.5 ระบวุาไมมคีวามเห็น 
3. สําหรับคําถามวาปจจุบัน คนกลุมใดเปนกลุมเสี่ยงตอการติดเชื้อโรคเอดส  กลุมตัวอยางรอยละ 29.5  ระบุวา 
 กลุมวัยรุน  รองลงมารอยละ 27.1 ระบวุากลุมขายบริการทางเพศ  รอยละ 17.4 ระบุวากลุมใชบรกิารทางเพศ   
 รอยละ 5.9 ระบุวากลุมใชแรงงาน  รอยละ 4.4 ระบุวากลุมสําสอนทางเพศ  และรอยละ 3.4 กลุมติดยาเสพติด 
4. สวนคําถามวาเห็นดวยหรือไม กับการเพิ่มสิทธิประโยชนแกผูประกันตนท่ีติดเชื้อเอดส โดยการจายยาตานไวรัส 

เอดสตั้งแตวนัที่ 1 สิงหาคมนี้  กลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ  74.3  ระบุวาเห็นดวย  รอยละ 18.2 ระบุวาไมเห็นดวย 
 และรอยละ 7.4 ระบวุาไมมคีวามเห็น 
5. กรณีคําถามวาการจายยาตานไวรัสเอดสไมเกินรายละ  5,000 บาทตอเดือน สวนเกินผูประกันตนตองรับภาระเอง   
 กลุมตวัอยางสวนใหญรอยละ 53.1 ระบวุาเห็นดวย  รอยละ 33.8 ระบุวาไมเห็นดวย  และรอยละ 13.1 ระบวุา 
 ไมมีความเห็น 
6. เมื่อถามวาเห็นดวยหรือไม กบันโยบายของรัฐบาลทักษิณที่จะใหการจายยาตานไวรัสเอดสรวมอยูในคาใชจาย 
 โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค กลุมตัวอยางรอยละ 67.6 ระบวุาเห็นดวย  รอยละ 23.1 ระบุวาไมเหน็ดวย   
 และรอยละ 9.3 ระบวุาไมมคีวามเห็น 
7.   สวนคําถามวาเห็นดวยหรือไมที่กระทรวงศึกษาธกิารใหนักเรียน นักศึกษามาทําหนาที่เปนเอดสพรติตี ้เพื่อเดนิ 

แจกถุงยางอนามัยในหางสรรพสินคา  กลุมตัวอยางรอยละ 38.2 ระบุวาเห็นดวย  รอยละ 51.8 ระบวุาไมเห็นดวย   
     และรอยละ 10.0 ระบุวาไมมคีวามเห็น 
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ตารางแสดงการประมวลผลขอมลู 
              ตารางที่ 1:  ขอมลูประชากรศาสตร 

 จํานวน รอยละ 
เพศ :   
            ชาย 596 49.9 
            หญิง 599 50.1 
อายุ :   
            18 – 25 ป 334 27.9 
            26 – 35 ป 313 26.2 
            36 – 45 ป 286 23.9 
            45 ปข้ึนไป 262 21.9 
 การศกึษา:   
            ประถมศึกษา   126 10.5 
            มัธยมศึกษา 277 23.2 
            ปวช.       183 15.3 
            ปวส./อนุปรญิญา 118 9.9 
            ปรญิญาตร ี 451 37.7 
            สูงกวาปรญิญาตร ี 40 3.3 
 อาชีพ :   
            นักศึกษา 282 23.6 
            พนักงานบรษิัทเอกชน 275 23.0 
            คาขาย 201 16.8 
            เจาของกิจการ 115 9.6 
            รับจางท่ัวไป 92 7.7 
            พอบาน/แมบาน 81 6.8 
            รัฐวิสาหกิจ 79 6.6 
            รับราชการ        62 5.2 
            อ่ืน ๆ         8 0.7 
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ตารางที่ 2: ทานคิดวาสถานการณโรคเอดสในประเทศไทยปจจุบันเปนอยางไร เมื่อเทียบกับ 2 – 3 ป ท่ีผานมา   

 จํานวน รอยละ 
รุนแรงมากขึ้นกวาเดิม 264 22.1 
เหมือนเดิม 448 37.5 
ลดนอยลง   429 35.9 
ไมมีความเห็น 54 4.5 

 
ตารางที่ 3:  ทานคิดวาปจจบุัน คนกลุมใดเปนกลุมเสี่ยงตอการติดเชื้อโรคเอดส 

 จํานวน รอยละ 
กลุมวัยรุน 353 29.5 
กลุมขายบรกิารทางเพศ 324 27.1 
กลุมใชบรกิารทางเพศ 208 17.4 
กลุมใชแรงงาน 71 5.9 
กลุมสําสอนทางเพศ 52 4.4 
กลุมติดยาเสพติด 41 3.4 
กลุมอ่ืน ๆ  146 12.3 

 
  ตารางที่ 4:  ทานเห็นดวยหรอืไม กับการเพิม่สิทธิประโยชนแกผูประกนัตนทีต่ิดเชือ้เอดส  
        โดยการจายยาตานไวรัสเอดสตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคมนี้ 

 จํานวน รอยละ 
เห็นดวย  888 74.3 
ไมเห็นดวย   218 18.2 
ไมมีความเห็น 89 7.4 

 
ตารางที่ 5:  ทานเห็นดวยหรอืไม กรณกีารจายยาตานไวรัสเอดสไมเกนิรายละ  5,000 บาทตอเดอืน  

     สวนเกินผูประกันตนตองรับภาระเอง 
 จํานวน รอยละ 

เห็นดวย  635 53.1 
ไมเห็นดวย   404 33.8 
ไมมีความเห็น 156 13.1 
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 ตารางที่ 6:  ทานเห็นดวยหรอืไม กับนโยบายของรัฐบาลทักษิณทีจ่ะใหการจายยาตานไวรัสเอดส 
       รวมอยูในคาใชจายโครงการ 30 บาทรกัษาทุกโรค 

 จํานวน รอยละ 
เห็นดวย  808 67.6 
ไมเห็นดวย   276 23.1 
ไมมีความเห็น 111 9.3 

   
  ตารางที่ 7:  ทานเห็นดวยหรอืไมท่ีกระทรวงศึกษาธิการใหนักเรียน นักศึกษามาทําหนาที่เปน 
                                 เอดสพริตตี้ เพือ่เดินแจกถุงยางอนามัยในหางสรรพสินคา 

 จํานวน รอยละ 
เห็นดวย  457 38.2 
ไมเห็นดวย   619 51.8 
ไมมีความเห็น 119 10.0 

 
 
  
  
  
  
  
 


