
 
การประชุมเอดสโลกกับมุมมองของคนกรุง 

 
วตัถุประสงคของการสํารวจ 

             เพียงอีก 1 วัน จะถึงการประชุมเอดสโลกครั้งที่ 15  ระหวางวนัที่ 11 – 16 กรกฎาคม 2547 ณ ศูนยการประชุม 
อิมแพค เมืองทองธานี การประชุมเอดสโลกครั้งนี้จะมผีูเขารวมประชุมระดับผูนําประเทศ ผูนําองคกร และผูมีช่ือเสียง 
มารวมประชุมกันจํานวนมาก  ศูนยวิจยักรงุเทพโพลล ตระหนกัถึงความสนใจของประชาชนกรุงเทพฯ ตอสถานการณ 
เอดสในประเทศไทย จึงไดทําการสํารวจโพลลในประเด็นที่นาสนใจ ดังนี ้

- ความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับ และการใหโอกาสตอคนติดเชื้อโรคเอดสของคนในสังคม 
- ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาสําคัญเกีย่วกับเอดสที่ควรจะแกไข 
- ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดประชุมเอดสโลก ครั้งท่ี 15  

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 “ การประชุมเอดสโลกกับมุมมองของคนกรุง ” 

ระยะเวลาในการเก็บขอมลู  :    7 กรกฎาคม 2547  วันที่เผยแพรผลการสํารวจ   :   10  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.   คําถามทราบหรือไมวาประเทศไทยเปนเจาภาพในการประชุมเอดสโลกครั้งที่ 15  กลุมตวัอยางสวนใหญรอยละ  

68.5 ระบุวาทราบ  รอยละ 31.5 ระบุวาไมทราบ 
3. คิดวาชวงการประชุมเอดสโลก โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดนนทบรุีหยุดการเรยีนการสอน  
 จะลดปญหาการจราจรตดิขัดไดหรือไม  กลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 53.0  ระบวุาได  รอยละ 23.8 ระบวุาไมได   
 และรอยละ 23.2 ระบุวาไมแนใจ   
4.  สําหรับคําถามความมัน่ใจในการรกัษาความปลอดภยัของผูเขารวมประชุมเอดสโลก  กลุมตัวอยางสวนใหญ 
 รอยละ  55.7 ระบวุามั่นใจ  รอยละ 23.9 ระบุวาไมมั่นใจ  และรอยละ 20.3 ระบุวาไมมีความเห็น 
5.   เม่ือถามวาจะรังเกยีจหรือไม  ถาเพื่อนรวมงานของทานเปนผูติดเชื้อเอดส (แตยังไมแสดงอาการ)  กลุมตัวอยาง 
 มีถึงรอยละ 68.5 ระบุวาไมรงัเกียจ  แสดงวาคนกรุงเทพฯ เปดใจกวางใหคนติดเชื้อเอดสอยูรวมในสังคมได  
6. คําถามถาทราบวาพนกังานในองคกรตดิเชือ้เอดส ผูบริหารองคกรควรทําอยางไรกับพนักงานคนนัน้  กลุมตัวอยาง 

รอยละ 16.0 ระบุวาใหออกจากงาน  มีถึงรอยละ 59.5 ระบุวาใหทํางานตอได  และรอยละ  24.5 ระบุวาไมมี
ความเห็น 

7. สําหรับคําถามวาในสังคมปจจุบัน ยอมรับและใหโอกาสกบัคนติดเชื้อโรคเอดสอยางไร  กลุมตวัอยางรอยละ 38.9  
 ระบวุายอมรับ และใหโอกาสเพิ่มขึ้น  รอยละ 48.1 ระบวุายอมรบั และใหโอกาสเหมอืนเดิม  และรอยละ 13.0  
 ระบวุายอมรับ และใหโอกาสนอยลง 
8. สวนคําถามคิดวาปจจุบนันี้ ปญหาสําคัญที่ตองแกไขเรื่องโรคเอดสคืออะไร กลุมตวัอยางสวนใหญรอยละ 62.0 ระบุ

วาการปองกนัการแพรระบาดของเชื้อเอดส  และรอยละ 38.0 ระบวุาการยอมรับผูติดเชื้อเอดสใหอยูรวมกับผูอ่ืนใน
สังคม 
 ปจจุบันปญหาเรือ่งการปองกันการแพรระบาดของเชือ้เอดสไมใชปญหาสําคัญ  แตปญหาสําคญัขณะนี้คอื  
จะทําอยางไรใหคนไทยยอมรับคนตดิเชือ้เอดสใหสามารถดํารงชวีิตอยูไดตามปกติเหมือนคนทัว่ไป โดยไมถูก 
ต้ังขอรังเกยีจจากคนในสังคม 
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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 

 
ตารางที่ 2: ทานทราบหรอืไมวาประเทศไทยเปนเจาภาพในการประชมุเอดสโลกครัง้ที่ 15  
                  (วันที่ 11 – 16 กรกฎาคม 2547) 

 จํานวน รอยละ 
ทราบ  819 68.5 
ไมทราบ 376 31.5 
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   ตารางที่ 3: ทานคิดวาชวงการประชุมเอดสโลก โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดนนทบรุ ี
         หยุดการเรยีนการสอน จะลดปญหาการจราจรติดขัดไดหรือไม 

  จํานวน รอยละ 
ได  633 53.0 
ไมได 285 23.8 
ไมแนใจ 277 23.2 

 
  ตารางที่ 4: ทานมั่นใจในการรกัษาความปลอดภัยของผูเขารวมประชุมเอดสโลกหรอืไม 

 จํานวน รอยละ 
มั่นใจ  666 55.7 
ไมมั่นใจ   286 23.9 
ไมมีความเห็น 243 20.3 

 
ตารางที่ 5:  ทานจะรังเกียจหรอืไม  ถาเพือ่นรวมงานของทานเปนผูตดิเชื้อเอดส (แตยังไมแสดงอาการ) 

 จํานวน รอยละ 
รังเกยีจ  164 13.7 
ไมรังเกยีจ   819 68.5 
ไมมีความเห็น 212 17.7 

  
 ตารางที่ 6: ถาทราบวาพนกังานในองคกรติดเชื้อเอดส ผูบริหารองคกรควรทําอยางไรกบัพนกังานคนนั้น 

 จํานวน รอยละ 
ใหออกจากงาน  191 16.0 
ใหทํางานตอได  711 59.5 
ไมมีความเห็น 293 24.5 

   
  ตารางที่ 7: ทานคิดวาในสังคมปจจุบัน ยอมรับและใหโอกาสกับคนตดิเชื้อโรคเอดสอยางไร 

 จํานวน รอยละ 
ยอมรับ และใหโอกาสเพ่ิมขึน้  465 38.9 
ยอมรับ และใหโอกาสเหมือนเดิม  575 48.1 
ยอมรับ และใหโอกาสนอยลง 155 13.0 

   
  ตารางที่ 8: ทานคิดวาปจจุบนันี้ ปญหาสําคัญที่ตองแกไขเรือ่งโรคเอดสคืออะไร 

 จํานวน รอยละ 
การปองกันการแพรระบาดของเชื้อเอดส   741 62.0 
การยอมรับผูตดิเชื้อเอดสใหอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคม 454 38.0 

.   


