
  

   
 
  

   ผลสํารวจเรื่อง 
กิจกรรมการเชียรฟุตบอลโลก 2010 ของแฟนบอลชาวไทย 

 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) เปดเผยผลสํารวจประชาชนอายุ 15 ปขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลที่สนใจกีฬาฟตุบอล จํานวน 1,119  พบวา รอยละ 95.4 สนใจติดตามรับชมการถายทอดสดการแขงขนัฟุตบอล
โลก โดยคาดวาทีมท่ีจะไดเปนแชมปฟุตบอลโลก 2010 คือ บราซิล  

 

สวนกิจกรรมที่จะทําควบคูไปกับการชมฟตุบอลโลก อันดับแรกคือการกินขนมขบเขีย้ว (รอยละ 26.7)  รองลงมาคือ
การแทงพนนัฟุตบอล (รอยละ 25.6) โดยในจํานวนนี้เปนกลุมเยาวชนถึง 1 ใน 4  ขณะที่จํานวนเงนิท่ีคาดวาจะใชในการแทง
พนันฟตุบอลอยูในชวง 101-1,000 บาท ตอคร้ัง   

 
เม่ือสอบถามถึงความเห็นเรื่องการเปดโตะพนันบอลแบบถูกกฎหมาย พบวา รอยละ 44.6  เห็นดวยกับการเปดโตะพนัน

บอลแบบถูกกฎหมาย  
 

สําหรับความรูสึกตอทีมชาติไทยที่ยังไมเคยไดไปรวมแขงขันฟุตบอลโลก รอยละ 36.7 ระบุวา รูสึกเฉยๆ ปลง ไมเคย
คาดหวังอยูแลว ขณะท่ีรอยละ 33.1 อยากใหมีการพัฒนาทักษะ ความเปนมืออาชีพ สรีระของนักฟุตบอล รวมไปถึงพัฒนา 
สมาคมฟุตบอล ผูบริหาร ผูฝกสอนและผูจัดการทีมชาติไทยใหมีมาตรฐานดีขึ้น 
 

ดังรายละเอยีดดังตอไปนี ้
 

1. ความตั้งใจที่จะติดตามชมการถายทอดสดการแขงขันฟุตบอลโลก 2010 
จะติดตามชม รอยละ  95.4 
 โดย  ติดตามชมทุกคู    รอยละ  22.3 
  ติดตามชมเฉพาะทีมที่เชียร  รอยละ  36.3 
  ติดตามชมเฉพาะคูดังๆ หรือคูบิ๊กแมตช รอยละ  36.8 
 
จะไมติดตามชม รอยละ  4.6   

(เนื่องจาก ไมมีเวลาเพราะ ตองทํางานและเรียนหนังสือ) 
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2. ทีมชาติท่ีคาดวาจะเปนแชมปฟุตบอลโลก 2010 (5 ดับแรก) คือ 

บราซิล    รอยละ  26.0 
สเปน    รอยละ  19.2 
อังกฤษ    รอยละ  18.1 
อารเจนตินา    รอยละ   9.8 
อิตาลี    รอยละ   9.1 
 

3. กิจกรรมที่จะทําควบคูไปกับการชมฟุตบอลโลก 2010 (5 อันดับแรก) คือ   
กินขนมขบเขีย้ว      รอยละ  26.7 
แทงพนันฟุตบอล      รอยละ  25.6 
ดื่มน้ําอัดลม / น้ําผลไม     รอยละ  19.0 
ดื่มเหลา / เบยีร      รอยละ  18.3 
เลนพนันกับเพื่อน เชน เล้ียงขาว เล้ียงเหลา เบียร น้ําอัดลม รอยละ  10.4 
 

  ท้ังนี ้เม่ือพิจารณาเฉพาะกลุมผูท่ีระบุวาจะแทงพนันฟตุบอลควบคูไปกับการชมฟตุบอลโลก พบวา 
  เปนผูที่มีอายุ 15-25 ป   รอยละ 26.9 

       26-35 ป   รอยละ 29.7 
              36-45 ป   รอยละ 24.3 
              46 ปขึ้นไป   รอยละ 19.1 

 
4.  จํานวนเงินตอคร้ังท่ีคาดวาจะใชเลนพนันในชวงฟุตบอลโลก 2010 (ถามเฉพาะผูที่คิดวาจะเลนพนันฟุตบอล) คือ   

  20-100 บาท   รอยละ   39.0 
 101-1,000 บาท   รอยละ   43.3 
1,001-10,000 บาท   รอยละ   13.6 
10,001 บาทขึ้นไป   รอยละ     4.1  

  
5.  ความเห็นตอการเปดโตะพนันบอลแบบถูกกฎหมาย 

เห็นดวย    รอยละ  44.6  
ไมเห็นดวย    รอยละ  37.6  
ไมออกความเห็น   รอยละ  17.8 
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6.  ความรูสึกตอทีมชาติไทยท่ียังไมเคยไดไปรวมแขงขันฟุตบอลโลก (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง)  

รอยละ  36.7  รูสึกเฉยๆ ชินแลว ปลง ไมเคยคาดหวังอยูแลว  
รอยละ  33.1  อยากใหทีมชาติไทยมีการพัฒนาทักษะ ความเปนมืออาชีพ และสรีระ ของนักฟุตบอล  

รวมไปถึงพัฒนา สมาคมฟุตบอล ผูบริหาร ผูฝกสอนและผูจัดการทีม 
รอยละ  13.5  รูสึกผิดหวัง เสียใจ ที่ทีมชาติไทยไมเคยไดไปบอลโลก 
รอยละ   9.7  สมควรแลวที่ไมเคยไดไป  ยังไงก็ไมมีวันไดไป 
รอยละ   7.0  เซ็ง เบื่อ ไมอยากติดตามแลว 
 
 
 

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 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
การสํารวจใชการสุมตัวอยางประชาชนอายุ 15 ปขึ้นไปในทุกสาขาอาชีพ ในเขตกรงุเทพมหานคร จํานวน 24 เขต 

จาก 50 เขต ทั้งเขตชั้นใน ช้ันกลาง และชั้นนอก ไดแก คลองเตย ดอนเมือง ดินแดง ดุสิต ทวีวฒันา ทุงครุ บางกอกนอย 
บางกอกใหญ  บางเขน บางคอแหลม บางพลัด  บางนา บางบอน บางรัก บึงกุม พระนคร ภาษเีจริญ มีนบรีุ ยานนาวา  
ราชเทวี สวนหลวง สาทร หนองจอก และหวยขวาง และจงัหวัดในเขตปริมณฑลรวม 3 จังหวัด ไดแก  นนทบุรี 
สมุทรปราการ และปทุมธานี ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จากนัน้ใชวิธีเก็บขอมูล
โดยการสัมภาษณแบบพบตวั ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 1,119 คน เปนชายรอยละ 71.3 และหญงิรอยละ 28.7 

 
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 

 วิธีการรวบรวมขอมูล  
     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน 

ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และขอคําถามปลายเปด จากนั้นคณะนักวิจัยไดนํา
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  27 - 30 พฤษภาคม 2553 
 
วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :  4 มิถุนายน 2553 
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ขอมูลประชากรศาสตร 

 
 จํานวน รอยละ 
เพศ    
     ชาย 798 71.3 
     หญิง 321 28.7 

รวม 1,119 100.0 
อายุ    
     15 - 25 ป 301 26.9 
     26 - 35 ป 333 29.8 
     36 - 45 ป 272 24.3 
     46 ปขึ้นไป 213 19.0 

รวม 1,119 100.0 
การศึกษา   
     ต่ํากวาปรญิญาตรี 690 61.6 
     ปริญญาตรี 359 32.1 
     สูงกวาปรญิญาตรี 56 5.0 
    ไมระบุการศึกษา 14 1.3 

รวม 1,119 100.0 
อาชีพ   
     ขาราชการ / พนักงานรฐัวสิาหกิจ 84  7.5 
     พนักงาน / ลูกจาง บริษัทเอกชน 358 32.1 
     คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 279 24.9 
     รับจางทั่วไป 195 17.4 
     พอบาน แมบาน เกษยีณอายุ 37 3.3 
     อ่ืนๆ อาทิ นักศึกษา อาชพีอิสระ วางงาน เปนตน 166 14.8 

รวม 1,119 100.0 
 


