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ผลสํารวจเรื่อง  แฟนบอลคิดอยางไรกับการพัฒนาฟุตบอลสปอนเซอรไทยพรีเมียรลีก 
 

ดวยวันท่ี 12 กุมภาพันธท่ีจะถึงนี้เปนวนัเปดฟุตบอลสปอนเซอรไทยพรีเมียรลีก  ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)  จึงไดสํารวจความคิดเห็นประชาชนอายุ 15 ปขึ้นไปในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  ท่ี
ติดตามการแขงขันในฤดูกาล 2010 ท่ีผานมา จํานวนทั้งสิน้ 1,136 คน พบวา 
 
 แฟนบอลรอยละ 47.4 เห็นวาภาพรวมของฟุตบอลไทยพรีเมียรลีกฤดูกาล 2010 ท่ีผานมามีการพัฒนา
คอนขางนอย โดยดานที่แฟนบอลเห็นวามีการพัฒนามากที่สุดอันดับแรกไดแก ดานการประชาสมัพันธและการ
ถายทอดสด (รอยละ 15.0) รองลงมาคือ โปรแกรมและรูปแบบจัดการแขงขันของบริษทัไทยพรีเมียรลีก (รอยละ 8.8)  และ
มาตรฐานของสนามฟุตบอล (รอยละ 8.6) สวนดานที่แฟนบอลเห็นวายงัไมพฒันาเลยอันดับแรกไดแก มารยาทของ
แฟนบอล (รอยละ 37.9) รองลงมาคือ ระบบรักษาความปลอดภยัในสนามและการควบคุมแฟนบอล (รอยละ 31.1) 
และมาตรฐานการตัดสินของผูตัดสนิและผูชวยผูตัดสิน (รอยละ 11.3) สําหรับการติดตามชมการถายทอดสดฟตุบอล
ไทยพรีเมียรลีกฤดูกาล 2011 พบวา รอยละ 81.4 จะติดตาม มีเพียงรอยละ 18.6 ท่ีจะไมติดตาม  
 

เม่ือถามถึงความเชื่อม่ันตอระบบรักษาความปลอดภัยในสนามฟุตบอลของฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก 2011 
พบวา แฟนบอลสวนใหญรอยละ 79.3 เชื่อม่ันคอนขางนอยถึงไมเชื่อม่ันเลย  เม่ือสอบถามวาเหตุการณแฟนบอลตีกัน
เม่ือปท่ีผานมา มีผลทําใหไมอยากไปชมฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก 2011 ท่ีสนามหรือไม ปรากฎวาแฟนบอลรอยละ 71.9 
ระบุวามีผล  มีเพียงรอยละ 28.1 ท่ีระบุวาไมมีผล สวนความเห็นของแฟนบอลตอสาเหตุหลักท่ีทําใหแฟนบอลตีกัน
อันดับแรกพบวา นักเตะไมมีน้ําใจนักกีฬา ไมรูแพรูชนะ ไมรับฟงคําตัดสิน (รอยละ 40.5) รองลงมาคือ การยั่วยุจาก
กองเชียรแตละฝาย (รอยละ 23.5) และการดื่มสุรา ของมึนเมา (รอยละ 16.6) ขณะท่ีสิ่งท่ีควรทําเปนอันดับแรกเพื่อ
แกปญหาแฟนบอลตีกันไดแก จัดหาเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยในสนามใหเพียงพอ (รอยละ 22.7) หามแฟนบอลนํา
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเขาไปในสนามแขงขัน (รอยละ 19.4) และแยกพื้นท่ีกองเชียรออกจากกันใหชัดเจน (รอยละ 17.6) 

 
         (ยังมีตอ) 
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แฟนบอลสวนใหญรอยละ 56.5 เห็นวาการทีน่ักการเมืองเขามามีบทบาทในฟุตบอลไทยพรีเมียรลีกจะสงผลดี
ตอการพฒันาฟุตบอลลีกของไทย โดยใหเหตุผลวาจะทําใหฟุตบอลลีกพัฒนาเร็วขึ้น มีเงินทุนสนับสนุนจํานวนมากมา
พัฒนาทีมฟตุบอล พัฒนาสนาม และชวยในเรื่องการประชาสัมพันธใหคนรูจักฟุตบอลไทยพรีเมียรลีกมากขึ้น สวน
เร่ืองการเปดโตะพนันบอลแบบถูกกฎหมายนั้น แฟนบอลสวนใหญ รอยละ 58.6 เชื่อวาจะไมชวยใหฟุตบอลไทย
พรีเมียรลีกพฒันาไดอยางรวดเร็วเหมือนกับพรีเมียรลีกขององักฤษ  ในขณะที่รอยละ 41.4  เชื่อวาจะชวยได โดยใน
จํานวนนีม้ากกวา 1 ใน 3 เปนกลุมเยาวชนอายุ 15-25 ป  

 
สําหรับทีมท่ีแฟนบอลคาดวาจะควาแชมปฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก ฤดูกาล 2011 อันดบัแรกไดแก ทีมเมือง

ทองหนองจอก ยูไนเต็ด (รอยละ 30.9) รองลงมาคือ ทีมชลบุรีเอฟซี (รอยละ 27.6)  ทีมบุรีรัมย พีอีเอ (รอยละ 18.2) 
ทีมบางกอกกลาสเอฟซี (รอยละ 7.4)  และทีมการทาเรือ เอฟซี (รอยละ 7.4) ตามลําดบั 

 
ท้ังนี้ เม่ือสอบถามความเห็นเรื่องการเปล่ียนแปลงนายกสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทย วาจะสามารถชวย

พัฒนาวงการฟุตบอลไทยใหดีขึ้นไดหรือไม  แฟนบอลรอยละ 45.7 ระบุวาไมแนใจ  ขณะที่รอยละ 35.4 เชื่อวาได 
และรอยละ 18.9 เชื่อวาไมได   
 
 

โปรดพิจารณารายละเอียดดังตอไปนี ้
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1. การพัฒนาในแตละดานของฟุตบอลสปอนเซอรไทยพรีเมียรลีกฤดูกาล 2010 ท่ีผานมา พบวา 
 

มีการพัฒนา 
ดาน มาก 

(รอยละ) 
คอนขางมาก 

(รอยละ) 
คอนขางนอย 

(รอยละ) 
ไมพัฒนาเลย 

(รอยละ) 

ทักษะ  มารยาท  และความเปนมืออาชีพของนักฟุตบอล 6.0 30.8 52.4 10.8 
มาตรฐานของสนามฟุตบอล 8.6 40.3 44.6 6.5 
มาตรฐานการตัดสินของผูตัดสินและผูชวยผูตัดสิน 4.2 30.0 54.5 11.3 
มารยาทของแฟนบอล 2.8 13.0 46.3 37.9 
การประชาสัมพันธและการถายทอดสด 15.0 42.1 37.1 5.8 
ระบบรักษาความปลอดภัยในสนามและการควบคุมแฟนบอล    2.5 8.9 57.5 31.1 
โปรแกรมและรูปแบบจัดการแขงขันของบริษัทไทยพรีเมียรลีก 8.8 44.7 39.6 6.9 

ภาพรวมเฉลี่ย 6.8 30.0 47.4 15.8 
 
2. การติดตามชมถายทอดสดฟุตบอลสปอนเซอรไทยพรีเมียรลีก 2011 พบวา 
 

ติดตามชมการถายทอดสด  โดย    รอยละ 81.4 
 ติดตามชมทุกอาทิตย รอยละ 21.1  
 ติดตามชมเฉพาะคูใหญๆ เจอกนั    รอยละ 28.7  
 ติดตามชมเฉพาะทีมใหญๆ ลงแขง   รอยละ 15.2  
 ติดตามชมเฉพาะทีมท่ีเชียร รอยละ 16.4  
ไมติดตามชมการถายทอดสด โดยใหเหตผุลวา  รอยละ 18.6 
 ติดตามเฉพาะขาว ผลการแขงขัน ทางทีวี นสพ. อินเทอรเน็ต         รอยละ 16.7  
 ฟุตบอลลีกไทยยังไมมีการพัฒนา ยังไมไดมาตรฐาน ดูไมสนุก รอยละ 1.7  
 ไมมีเวลา ตองทํางาน รอยละ 0.2  

 
3. ความเชื่อม่ันตอระบบรักษาความปลอดภัยในสนามฟตุบอลของฟตุบอลสปอนเซอรไทยพรีเมียรลีก 2011 พบวา  

เชื่อมั่นคอนขางมากถึงเชื่อมั่นมาก   รอยละ 20.7 
(โดยแบงเปน เชื่อมั่นมาก รอยละ 3.3 และเชื่อมั่นคอนขางมาก รอยละ 17.4)   
เชื่อม่ันคอนขางนอยถงึไมเชือ่ม่ันเลย รอยละ  79.3 
(โดยแบงเปน เชื่อมั่นคอนขางนอย รอยละ 59.7 และไมเช่ือมั่นเลย รอยละ 19.6)   
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4. เหตุการณแฟนบอลตีกันเมื่อปท่ีผานมา มีผลทําใหทานไมอยากไปชมฟุตบอลสปอนเซอรไทยพรีเมียรลีก 2011  
    ณ สนามฟตุบอล หรือไม  

มีผล รอยละ 71.9 
ไมมีผล   รอยละ 28.1 

 
5. ความคดิเห็นตอสาเหตุหลักท่ีทําใหแฟนบอลตีกัน พบวา  

นักเตะไมมีน้ําใจนักกีฬา ไมรูแพรูชนะ ไมรับฟงคาํตดัสนิ รอยละ 40.5 
การยั่วยุจากกองเชียรแตละฝาย รอยละ 23.5 
การดื่มสุรา ของมึนเมา รอยละ 16.6 
การทําหนาที่ของผูตัดสินและผูชวยผูตัดสินไมไดมาตรฐาน    รอยละ 15.1 
การติดสินบนผูตัดสินเพื่อล็อคผลการแขงขัน รอยละ 4.3 

 
6. สิ่งท่ีควรทําเปนอันดับแรกเพื่อแกปญหาแฟนบอลตีกัน พบวา  

จัดหาเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยในสนามใหเพียงพอ รอยละ 22.7 
หามแฟนบอลนําเครื่องดื่มแอลกอฮอลเขาไปในสนามแขงขัน              รอยละ 19.4 
แยกพื้นที่กองเชียรออกจากกนัใหชัดเจน รอยละ 17.6 
ใหอํานาจตํารวจในการดแูลความสงบเรียบรอยในสนามฟุตบอล รอยละ 13.7 
ทีมเจาบานตองดูแลรับผิดชอบความปลอดภัย ความสงบของแฟนบอลตัวเอง      รอยละ 12.5 
ยกระดับการตดัสินของผูตัดสินและผูชวยผูตดัสิน รอยละ 10.8 
ปรับปรุงสนามแขงขันใหไดมาตรฐาน มทีางเขาทางออกที่สะดวก ไมแคบเกินไป รอยละ 3.3 

 
7. การที่นักการเมืองเขามามีบทบาทในฟตุบอลสปอนเซอรไทยพรีเมียรลีก สงผลดีหรือผลเสียมากกวากันในการ 
    พัฒนาฟุตบอลลีก  

สงผลดีมากกวา                               รอยละ  56.5 
(โดยใหเหตุผลวา จะทําใหฟุตบอลลีกพัฒนาเร็วข้ึน มีเงินทุนสนับสนุนจํานวนมากมาพัฒนา
ทีมฟุตบอล พัฒนาสนาม และชวยในเรื่องการประชาสัมพันธใหคนรูจักฟุตบอลไทยพรีเมียร
ลีกมากขึ้น) 

  

สงผลเสียมากกวา                             รอยละ 43.5 
(โดยใหเหตุผลวา อาจมีการใชอิทธิพล ทําใหมีผลตอผูตัดสิน ผูเลนฝายตรงขาม สงผลกระทบ
ตอผลการแขงขัน และมีผลประโยชนเขามาเกี่ยวของ) 
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8. การเปดโตะพนันบอลแบบถูกกฎหมาย จะชวยใหฟุตบอลสปอนเซอรไทยพรีเมียรลีก พัฒนาไดอยางรวดเร็ว
เหมือนพรีเมียรลีกในอังกฤษหรือไม  
เชื่อวาชวยได                    รอยละ  41.4 
(โดยใหเหตุผลวา สามารถนํารายไดมหาศาลมาพัฒนาฟุตบอลไทยพรีเมียรลกีได  
และทําใหคนสนใจติดตามฟุตบอลไทยพรีเมยีรลีกมากขึ้น)  
 

  

เชื่อวาชวยไมได                รอยละ  58.6 
(โดยใหเหตุผลวา ประเทศไทยยังมีการบริหารจัดการที่ไมเปนระบบ ไมโปรงใส มีการ
ทุจริต ไมเหมือนอยางประเทศอังกฤษ และจะทําใหมีการลมบอล ล็อคผลการแขงขัน 
ติดสินบนผูตัดสิน) 

  

 
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุมผูที่เชื่อวาการเปดโตะพนนับอลแบบถูกกฎหมาย จะชวยใหฟุตบอล
สปอนเซอรไทยพรีเมียรลีก พัฒนาไดอยางรวดเร็วเหมือนพรีเมียรลีกในอังกฤษ พบวา 

      
เปนผูที่มีอายุ 15-25 ป รอยละ 38.7 
26-35 ป  รอยละ 36.0 
36 ปขึ้นไป  รอยละ 25.3 

 
9. ทีมท่ีจะควาแชมปฟตุบอลสปอนเซอรไทยพรีเมียรลีก 2011 (5 อันดับแรก) ไดแก  
 

เมืองทองหนองจอก ยูไนเตด็ รอยละ 30.9 
ชลบุรีเอฟซี รอยละ 27.6 
บุรีรัมย พีอีเอ รอยละ 18.2 
บางกอกกลาสเอฟซี รอยละ 7.4 
การทาเรือ เอฟซี  รอยละ 7.4 

 
10. ความคดิเหน็ตอการเปลีย่นแปลงนายกสมาคมฟตุบอลแหงประเทศไทย จะสามารถชวยพัฒนาวงการฟตุบอลไทยได

หรือไม   
เชื่อวาได รอยละ 35.4 
เชื่อวาไมได รอยละ 18.9 
ไมแนใจ รอยละ 45.7 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
      

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
การสํารวจใชการสุมตัวอยางประชาชนอายุ 15 ปขึ้นไปในทุกสาขาอาชีพ ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 27 

เขต จาก 50 เขต ทั้งเขตชั้นใน ช้ันกลาง และชั้นนอก ไดแก คลองเตย คลองสาน จตุจักร ดอนเมือง ดินแดง ทุงครุ 
ธนบุรี บางกอกนอย บางกะป บางซื่อ บางนา บางบอน บางพลัด บึงกุม ปทุมวัน ประเวศ พระนคร ภาษีเจรญิ  
มีนบุรี ยานาวา ลาดกระบัง สวนหลวง สาทร สายไหม หนองแขม หนองจอก และหลักสี่ และจังหวัดในเขต
ปริมณฑลรวม 3 จังหวดั ไดแก  นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน 
(Multi-Stage Sampling) จากนั้นใชวิธีเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแบบพบตัว ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 
1,136 คน เปนชายรอยละ 91.9 และหญิงรอยละ 8.1  

 
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

ใชการสัมภาษณแบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน โดย
เปนขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุคําตอบเอง จากนั้นคณะ
นักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

   
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :   4 - 6 กุมภาพันธ 2554 

      
วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :    10  กุมภาพันธ 2554 

 
 
 

 
ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)   โทร. 02-350-3500 ตอ 1770, 1776 

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

 จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ    

ชาย 1,044 91.9 
หญิง 92 8.1 

รวม 1,136 100.0 
อายุ    
 15 - 25 ป 436 38.4 
 26 - 35 ป 389 34.2 
 36 ปขึ้นไป 311 27.4 

รวม 1,136 100.0 
การศึกษา   
 ต่ํากวาปริญญาตรี 658 57.9 
 ปริญญาตรี 416 36.6 
 สูงกวาปริญญาตรี 45 4.0 
 ไมระบุการศึกษา 17 1.5 

รวม 1,136 100.0 
อาชีพ   
 ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 107 9.4 
 พนักงาน / ลูกจาง บริษัทเอกชน 380 33.5 
 คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 208 18.3 
 รับจางทั่วไป 154 13.6 
 พอบาน แมบาน เกษยีณอาย ุ 16 1.4 
 อ่ืนๆ อาทิ นักศึกษา อาชีพอิสระ วางงาน เปนตน 264 23.2 
 ไมระบุอาชีพ 7 0.6 

รวม 1,136 100.0 
 
 
 


