
  

   
 
 
 

ผลสํารวจเรื่อง 
ความคิดเห็นของคนกรุงเทพฯ ตอมาตรการปองกันโรคไขหวัด 2009 

 
  จากการที่ประเทศไทยประสบปญหาการแพรระบาดของโรคไขหวัดใหญ 2009 แลวลุกลามขยายวงจน
สงผลใหไทยกลายเปนประเทศที่มีจํานวนผูติดเชื้อมากที่สุดในทวีปเอเชีย และเปนอันดับ 6 ของโลก สรางความ
วิตกกังวลใหกับประชาชนในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะอยางยิ่งกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีจํานวนผูติดเชื้อและเสียชีวิตสูง
ที่สุดในประเทศ ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึงไดดําเนินการสํารวจ “ความคิดเห็นของ
คนกรุงเทพฯ ตอมาตรการปองกันโรคไขหวัด 2009” ขึ้น โดยเก็บขอมูลจากประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร 
อายุ 18 ปขึ้นไป ในทุกสาขาอาชีพ จํานวนทั้งสิ้น 1,018 คน เม่ือวันที่ 16-18 กรกฎาคมที่ผานมา สรุปผลไดดังน้ี 
 

1. ความพึงพอใจตอมาตรการรับมือกับโรคไขหวัด 2009 ที่ผานมาของรัฐบาลและหนวยงาน 
ที่เก่ียวของ  พบวา 

 
- พอใจ   รอยละ 49.5 
 
- ไมพอใจ รอยละ  50.5 
  โดยกลุมที่ไมพอใจใหเหตุผลวา รัฐบาลไมมีมาตรการปองกันการแพรระบาดที่จริงจังชัดเจน  จํานวน

ผูปวยและผูเสียชีวิตเพ่ิมขึ้นทุกวัน ปดบังความจริง และขอมูลขาวสารไมทั่วถึง 
  

2.  ความชัดเจนและเพียงพอของการไดรับทราบขอมูลความรูเร่ืองโรคไขหวัด 2009  
 
- ไดรับทราบขอมูลความรูที่ชัดเจนเพียงพอแลว  รอยละ 46.9 
 

  - ยังไมไดรับทราบขอมูลความรูที่ชัดเจนเพียงพอ รอยละ 53.1 

    โดยเรื่องที่ตองการรูใหชัดเจนมากขึ้น คือ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  - ลักษณะอาการและความรุนแรงของโรค รอยละ 15.9 
          - ขั้นตอนการรักษาที่ถูกตอง   รอยละ 14.8 
  - สิ่งที่ตองปฏิบัติเม่ือสงสัยวาปวยเปนโรค  รอยละ 13.6 
  - วิธีปองกันตนเองไมใหติดเชื้อ   รอยละ 12.4 
  - ตัวเลขสถิติผูปวยและเสียชีวิต   รอยละ 6.9 
  - อ่ืนๆ อาทิ คาใชจายในการตรวจรักษา และประสิทธิภาพของวัคซีน ฯลฯ รอยละ 1.2 
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3. สิ่งที่เปนหวงและกังวลมากที่สุดเก่ียวกับการแพรระบาดของโรคไขหวัด 2009 ในประเทศไทย คือ  
 

- หวงความปลอดภัยของชีวิต..........................................................................รอยละ 47.9 
- ผลกระทบเรื่องการเรียน อาชีพการงาน และการใชชีวิตประจําวัน........................รอยละ 21.4 
- ผลกระทบตอเศรษฐกิจและการทองเที่ยว........................................................รอยละ 9.6 

                             ผลสํารวจในขอน้ีแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาประชาชนเปนหวงเรื่องความปลอดภัยในชีวิต  
                       มากกวาผลกระทบตอเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 

- คุณภาพและมาตรฐานในการตรวจรักษาโรคของสถานพยาบาลตางๆ....................รอยละ 9.2 
- การฉวยโอกาสทุจริตคอรรัปชันเงินงบประมาณโครงการรับมือกับ 
  โรคไขหวัด 2009............................................................................................รอยละ 6.1 
- การปกปดตัวเลขขอมูลความจริง......................................................................รอยละ 4.3 
- อ่ืนๆ อาทิ ความปลอดภัยของเด็กๆ ฯลฯ...........................................................รอยละ 1.5 

 
4. ความเชื่อมั่นวารัฐบาลและหนวยงานที่เก่ียวของจะสามารถรับมือกับการแพรระบาดของโรค

ไขหวัด 2009 ไมใหลุกลามจนถึงข้ันตองปดประเทศ  
  

- เชื่อม่ัน  รอยละ 36.6 
  (โดยแบงเปนเชื่อม่ันมากรอยละ 9.5  เชื่อม่ันคอนขางมากรอยละ 27.1) 
 
- ไมเชื่อมั่น รอยละ 63.4 
  (โดยแบงเปนไมเชื่อม่ันเลยรอยละ 14.3 และไมคอยเชื่อม่ันรอยละ 49.1) 

  
5. สิ่งที่ประชาชนตองการใหรัฐบาลและหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการโดยเรงดวนเพื่อรับมือกับ

โรคไขหวัด 2009 ในขณะน้ี คือ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 

 - เพิ่มมาตรการปองกันการแพรระบาดใหจริงจังชัดเจนข้ึน  รอยละ 64.9 
 - เรงจัดหาวัคซีนปองกันโรคใหเพียงพอ     รอยละ 60.1 
 - ใหบริการรักษาฟรีกับผูปวยโรคไขหวัด 2009 ทุกคน   รอยละ 55.3 
 - ประสานการทํางานของหนวยงานที่เกี่ยวของใหไปในทิศทางเดียวกัน รอยละ 37.3 
 - อ่ืนๆ อาทิ เปดสายดวนใหคําปรึกษาเรื่องโรคไขหวัดใหญ 2009  
              และไมปดบังขอเท็จจริง       รอยละ 3.1  
 
 
 
 
 
 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)   โทร. 02-350-3500 ตอ 1770-6 
E-mail: research@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 
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รายละเอียดในการสํารวจ 

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

 การสํารวจใชการสุมตัวอยางประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไป ทุกสาขาอาชพี ที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร ดวย
วิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยสุมเขตการปกครองทั้งเขตชั้นนอก ชั้นกลาง และ
ชั้นใน จํานวนทั้งสิ้น 27 เขต ไดแก เขตจตุจักร ดอนเมือง ดินแดง ดุสิต ทววีัฒนา ทุงครุ บางเขน บางคอแหลม 
บางซื่อ บางนา บางพลัด บางรัก บึงกุม ปทุมวัน ประเวศ ปอมปราบฯ พญาไท พระนคร ภาษีเจริญ ราชเทวี 
ราษฏรบูรณะ ลาดพราว สวนหลวง สะพานสูง สาทร สายไหม และหลักสี่   จากนั้นจึงสุมประชากรเปาหมายที่จะ
สัมภาษณอยางเปนระบบ และใชวธิีเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแบบพบตวั ไดกลุมตัวอยางทัง้สิ้น 1,018 คน เปน
เพศชายรอยละ 51.1  และเพศหญิงรอยละ 48.9 

       
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 4% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 

 วิธีการรวบรวมขอมูล  
     ใชการสัมภาษณ เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอ

คําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal)   และคําถามปลายเปด (Open Form) จากนั้นคณะนักวิจัยไดนํา
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  16 – 18 กรกฎาคม 2552 
 

     วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :  19 กรกฎาคม  2552 
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ขอมูลประชากรศาสตร 

 
 จํานวน รอยละ 
เพศ    

ชาย 520 51.1 
หญิง 498 48.9 
รวม 1,018 100.0 

อายุ   
18 - 25 ป 265 26.0 
26 – 35 ป 271 26.6 
36 – 45 ป 251 24.7 
46 ป ขึ้นไป 231 22.7 

                             รวม 1,018 100.0 
การศึกษา   

ต่ํากวาปริญญาตรี 718 70.6 
ปริญญาตรี 270 26.5 
สูงกวาปริญญาตรี 30 2.9 

                                     รวม 1,018 100.0 
อาชีพ   
                ขาราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 69 6.8 
                พนักงาน / ลูกจางบริษัทเอกชน 232 22.8 
                คาขาย / อาชีพสวนตัว 330 32.4 
                รับจางทั่วไป 174 17.1 
                พอบาน / แมบาน / เกษียณอายุ 75 7.4 
                อ่ืนๆ อาทิ นักศึกษา อาชีพอิสระ 138 13.5 
                                รวม 1,018 100.0 

 
 
 
 
 


