
  

   
 
  

   ผลสํารวจเรื่อง 
ภาพสะทอนวงการฟตุบอลไทยในสายตาแฟนบอล 

 
ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) เปดเผยผลสํารวจเรื่อง ภาพสะทอนวงการฟตุบอลไทยในสายตาแฟน

บอล พบวา แฟนบอลสวนใหญอยากเห็นการพัฒนาเปลี่ยนแปลงในดานทักษะและความเปนมืออาชีพของนักเตะมากที่สุด  และ
คิดวาการใหผูเลนตางชาติลงสนามได 5 คนเปนผลดตีอการพัฒนาลีกฟตุบอลไทย เพราะทําใหนักเตะไทยตองพัฒนาฝเทาเพื่อ
แขงขนักับนักเตะตางชาติ พรอมเชื่อวาทีมเมืองทองหนองจอก ยูไนเตด็ จะควาแชมปไทยพรีเมียรลีก 2010 นอกจากนี้ยังเชื่อวา
ทีมชาตไิทยจะไมมีทางไดไปแขงขนัฟตุบอลโลก ท้ังนี้ การสํารวจดังกลาวเก็บขอมูลจากกลุมประชาชนอายุ 15 ปขึน้ไปในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่สนใจติดตามขาวการแขงขนัฟุตบอล จํานวน 930 คน เม่ือวันท่ี 4-8 มีนาคม ท่ีผานมา ดัง
รายละเอียดดังตอไปนี ้

 
1. ความตั้งใจที่จะติดตามชมการแขงขันฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก 2010 

 
จะติดตามชม รอยละ  73.8 
 
จะไมติดตามชม รอยละ   26.2 

เนื่องจาก ไมสนใจฟุตบอลลีกของไทย รอยละ  12.0 
  ไมมีเวลา เพราะตองเรียน/ทํางาน รอยละ  14.2   

 
2. สิ่งท่ีอยากเห็นการพัฒนาเปลี่ยนแปลงมากที่สุด เพื่อยกระดับมาตรฐานฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก 2010 (5 อันดับแรก) คือ   

ดานทักษะและความเปนมืออาชีพของนักฟุตบอล  รอยละ  40.4 
ดานมารยาทการเชียรของแฟนบอล   รอยละ  24.0 
ดานระบบการรักษาความปลอดภัยในสนามฟุตบอล รอยละ  16.6 
ดานมาตรฐานการตัดสินของกรรมการและผูกํากับเสน รอยละ    9.7 
ดานการประชาสัมพันธและการถายทอดสด  รอยละ    9.3 
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3. ความคิดเห็นตอการใหผูเลนตางชาติลงสนาม 5 คนวาจะสงผลดีหรือผลเสียตอการพัฒนาลีกฟุตบอลไทย 

คิดวาเปนผลดี รอยละ  72.6 
เนื่องจาก ทําใหนักเตะไทยตองพัฒนาฝเทามากขึ้น เพื่อแขงขันกับนักเตะตางชาติ    รอยละ  40.6 

ทําใหนักเตะไทยรูถึงความเปนมืออาชีพของนักเตะตางชาติ        รอยละ  18.4  
   ทําใหฟุตบอลมีความสนุกขึ้น เรียกผูชมไดมากขึ้น                        รอยละ  13.6  
คิดวาเปนผลเสีย รอยละ  27.4 
 เนื่องจาก ทําใหนักเตะไทยเสียโอกาสในการลงเลนเพื่อพัฒนาฝเทา         รอยละ  19.8 
   ทําใหทีมชาติไทยขาดนักเตะที่มีคุณภาพ           รอยละ    5.4 
   ทําใหนักเตะไทยเสียโอกาสในการสรางรายได          รอยละ    2.2 
  

4. ความคิดเห็นตอสโมสรในศึกฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก ท่ีคาดวานาจะไดเปนแชมปในฤดูกาลนี้ คือ 
เมืองทองหนองจอก ยูไนเต็ด    รอยละ   48.4    
ชลบุรี เอฟซี      รอยละ   22.3 
บางกอกกลาส เอฟซี     รอยละ   20.8 
อ่ืนๆ อาทิ บุรีรัมย-การไฟฟาฯ   การทาเรือไทย เอฟซี รอยละ     8.5 

 
5. คะแนนความพึงพอใจตอศักยภาพในดานตางๆ เพื่อพัฒนาฟุตบอลทีมชาติไทย พบวาไดคะแนนเฉลี่ย 5.74 จากคะแนนเต็ม   
    10 คะแนน โดยคะแนนความพึงพอใจในดานการสนับสนุนใหกําลังใจจากแฟนบอลโดยการไปเชียรท่ีสนามไดคะแนน   
    สูงสุดคือ 6.79 คะแนน ขณะที่ดานทักษะความสามารถและการควบคุมอารมณของนักเตะไดคะแนนต่ําสุดคือ 4.99 คะแนน 
 ดานการสนับสนุนใหกําลังใจจากแฟนบอลโดยการไปเชียรท่ีสนาม มีคะแนนเฉลี่ย  6.79 
 ดานการพัฒนามาตรฐานฟุตบอลลีก    มีคะแนนเฉลี่ย  5.86 
 ดานความสามารถและผลงานของโคชและผูจัดการทีม  มีคะแนนเฉลี่ย  5.85 
 ดานการพัฒนาฟุตบอลในระดับรากหญาและเยาวชน  มีคะแนนเฉลี่ย  5.48 
 ดานระบบการบริหารจัดการของสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทย มีคะแนนเฉลี่ย  5.47 

ดานทกัษะความสามารถและการควบคุมอารมณของนักเตะ  มีคะแนนเฉลี่ย  4.99 
 

6. ความเชื่อม่ันวาฟุตบอลทีมชาติไทยจะสามารถไปแขงขันฟุตบอลโลกได 
เชื่อวามีโอกาสเปนไปได      รอยละ  49.1 

  โดยสวนใหญคิดวาจะไดไปภายในระยะเวลา มากกวา 20 ปขึ้นไป รอยละ  18.9 
        ภายใน 12 ถึง 16 ป รอยละ  16.5 

ภายใน 4  ถึง 8 ป  รอยละ  13.7 
เชื่อวาไมมีทางเปนไปได     รอยละ  50.9 

 
ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)   โทร. 02-350-3500 ตอ 1770-6 

E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 
Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 



 3

รายละเอียดในการสํารวจ 
 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
การสํารวจใชการสุมตัวอยางประชาชนอายุ 15 ปขึ้นไปในทุกสาขาอาชีพ ในเขตกรงุเทพมหานคร จํานวน 28 เขต 

จาก 50 เขต ทัง้เขตชั้นใน ช้ันกลาง และชัน้นอก ไดแก คลองเตย คลองสาน จตุจกัร จอมทอง ดอนเมือง ดินแดง บางกอก
นอย บางกอกใหญ บางกะป บางคอแหลม บางซื่อ บางนา บางบอน บางรัก บึงกุม ประเวศ พญาไท พระนคร ภาษเีจรญิ  
มีนบุรี ราชเทวี ลาดกระบัง ลาดพราว วงัทองหลาง สวนหลวง สะพานสูง สาทร และหนองแขม และจังหวัดในเขต
ปริมณฑลรวม 3 จังหวดั ไดแก  นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-
Stage Sampling) จากนั้นใชวธีิเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแบบพบตัว ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 930 คน เปนชาย 

       รอยละ 89.4 และหญิงรอยละ 10.6 
 

 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 4% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 

 วิธีการรวบรวมขอมูล  
     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน 

ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และขอคําถามปลายเปด จากนั้นคณะนักวิจัยไดนํา
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  4 - 8 มีนาคม 2553 
 
วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :  18    มีนาคม 2553 
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ขอมูลประชากรศาสตร 

 
 จํานวน รอยละ 
เพศ    
     ชาย 831 89.4 
     หญิง 99 10.6 

รวม 930 100.0 
อายุ    
     15 - 25 ป 300 32.2 
     26 - 35 ป 299 32.2 
     36 - 45 ป 199 21.4 
     46 ปขึ้นไป 132 14.2 

รวม 930 100.0 
การศึกษา   
     ต่ํากวาปรญิญาตรี 575 61.8 
     ปริญญาตรี 316 34.0 
     สูงกวาปรญิญาตรี  39 4.2 

รวม 930 100.0 
อาชีพ   
     ขาราชการ / พนักงานรฐัวสิาหกิจ 55 5.9 
     พนักงาน / ลูกจาง บริษัทเอกชน 327 35.2 
     คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 208 22.4 
     รับจางทั่วไป 162 17.4 
     พอบาน แมบาน เกษยีณอายุ 16 1.7 
     อ่ืนๆ อาทิ นักศึกษา อาชพีอิสระ วางงาน เปนตน 162 17.4 

รวม 930 100.0 
 


