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ผลสํารวจเรื่อง  
คอบอลไทยกับการแขงขนัฟุตบอลยูโร 2012 

 

แฟนบอลไทย 30.9% เชียรสเปน และทุกๆ 1 ใน 4 คนคิดจะเลนพนันฟุตบอล  นอกจากนี้ คอบอลเกอืบครึ่ง
เชื่อการดูบอลจะสงผลกระทบตอการเรียนและการทํางาน 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) เปดเผยผลสํารวจเรื่อง “คอบอลไทยกับการแขงขนัฟุตบอลยูโร 
2012” โดยเก็บขอมูลจากประชาชนอายุ 15 ปขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่สนใจกีฬาฟตุบอล จํานวน 
1,133  ตัวอยาง พบวา แฟนบอลรอยละ 89.9 จะติดตามรับชมการถายทอดสดฟุตบอลยูโร 2012 มีเพียงรอยละ 10.1 ที่จะ
ไมติดตามรับชม 

 

โดยทีมชาติสเปนเปนทีมท่ีแฟนบอลชาวไทยเชียรมากท่ีสุด (รอยละ 30.9) รองลงมาคือ อังกฤษ (รอยละ 23.7) 
และเยอรมัน (รอยละ 19.9) ตามลําดับ  ท้ังนี้เม่ือถามตอวาเรื่องท่ีอาจทําใหช็อคความรูสึกแฟนบอลมากที่สุดในการแขงขัน
ฟุตบอลยูโร 2012 คือ  แชมปเกาสเปน ตกรอบแรก (รอยละ 34.9) รองลงมาคือ อังกฤษตกรอบแรก (รอยละ 24.2) และ ทีม
รองบอนไดแชมป (รอยละ 18.8) 

 

 สวนกิจกรรมที่แฟนบอลคิดวาจะทํามากที่สุด ขณะชมฟุตบอลยูโร 2012 พบวา รอยละ 37.2 จะกินขนมขบ
เคี้ยว รอยละ 23.8 จะดื่มน้ําอัดลม น้ําผลไม  และรอยละ 22.8 จะดื่มเหลา/เบียร ขณะที่รอยละ 19.0 ไมมีกิจกรรม 
รับชมอยางเดียว 
 

เม่ือถามความเห็นตอการเลนพนันฟุตบอล ในชวงการแขงขันยูโร 2012 พบวา กลุมตัวอยางรอยละ 27.5 คิดวา
จะเลน  ในจํานวนนี้เปนกลุมเยาวชนมากที่สุด  โดยจํานวนเงินท่ีคาดวาจะเลนพนันฟุตบอลในแตละคร้ังพบวาอยู
ในชวง 101 -500 บาท (รอยละ 32.2)  51-100 บาท (รอยละ 22.1)  และ 501-1,000 บาท (รอยละ 16.4) ขณะที่ รอยละ 
72.5 ไมเลนพนันอยูแลว 

 

เม่ือถามถึงการรับชมการถายทอดสดฟุตบอลยูโร 2012 จะมีผลกระทบตอการเรียนหรือการทํางานหรือไม (โดย
ผลกระทบอาจทําใหไปเรียนหรือทํางานไดไมเต็มท่ี มีอาการงวง แอบหลับ  หรือมีการลาหยุด / ไปสาย) รอยละ 48.8 ระบุวา
ไมมีผลกระทบ ขณะท่ีรอยละ 48.6 ระบุวามีผลกระทบ โดยในจํานวนนี้เปนกลุมนักเรียน/นักศึกษามากที่สุด (รอยละ 15.3) 
รองลงมาคือ พนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน (รอยละ 14.1) และคาขาย/ประกอบอาชีพสวนตัว (รอยละ 8.2) 
 

รายละเอียดดังตอไปนี้ 
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1.  การติดตามรับชมการถายทอดสดฟุตบอลยูโร 2012 
 

ติดตามรับชม 
    โดย  ติดตามชมทุกคู    รอยละ 20.6 
 ติดตามเฉพาะทีมใหญและทีมท่ีเชียร  รอยละ 49.9 
 ติดตามเฉพาะบิ๊กแมตชทีมใหญเจอกัน รอยละ 13.6 
 ติดตามเฉพาะรอบลึกๆ   รอยละ  5.8 
 

รอยละ 89.9 

ไมติดตามรับชม  รอยละ 10.1 
 

2.  ทานเชียรทีมใดในจํานวน 16 ทีมสุดทายฟุตบอลยูโร 2012 (5 อันดับแรก) 
 

สเปน รอยละ 30.9 
อังกฤษ รอยละ 23.7 
เยอรมัน รอยละ 19.9 
เนเธอรแลนด รอยละ 9.3 
โปรตุเกส รอยละ 4.8 

 
3. เร่ืองท่ีอาจทําใหช็อคความรูสึกแฟนบอล ในการแขงขันฟุตบอลยูโร 2012 
 

แชมปเกาสเปน ตกรอบแรก รอยละ 34.9 
อังกฤษ ตกรอบแรก  รอยละ 24.2 
ทีมรองบอนไดแชมป    รอยละ 18.8 
เยอรมัน ตกรอบแรก  รอยละ 12.0 
อิตาลี ตกรอบแรก รอยละ 5.6 
ฮอลแลนด ตกรอบแรก รอยละ 4.5 

 

4. กิจกรรมที่คิดวาจะทําขณะชมฟุตบอลยูโร 2012 (5 อันดับแรก) 
    (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 

กินขนมขบเขี้ยว รอยละ 37.2 
ดื่มน้ําอัดลม น้ําผลไม รอยละ 23.8 
ดื่มเหลา/เบียร รอยละ 22.8 
นัดกันไปดูบอลที่บานเพื่อน รอยละ 18.4 
เลนพนันกับเพื่อนหรือกับโตะบอล รอยละ 13.9 
ไมมีกิจกรรม รับชมอยางเดียว รอยละ 19.0 
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5. ความเห็นตอการเลนพนันฟุตบอล ในชวงการแขงขันยโูร 2012 พบวา 
 

คิดวาจะเลน 
ท้ังนี้ เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุมผูท่ีระบุวาจะเลนพนันฟุตบอล พบวา 

  เปนผูที่มีอายุ 15-25 ป  รอยละ 10.1 
       26-35 ป  รอยละ   8.9 

              36-45 ป  รอยละ   5.6 
              46 ปขึ้นไป  รอยละ   2.9 

รอยละ 27.5 

ไมเลนพนันอยูแลว รอยละ 72.5 

 
6. จํานวนเงินท่ีคาดวาจะเลนพนันฟุตบอลในแตละคร้ัง พบวา 
   (ถามเฉพาะผูท่ีคาดวาจะเลนพนันฟุตบอล) 
 

ไมเกิน 50 บาท รอยละ 14.8 
51-100 บาท รอยละ 22.1 
101-500 บาท รอยละ 32.2 
501-1,000 บาท รอยละ 16.4 
1,001-5000 บาท รอยละ 8.2 
5,001-10,000 บาท รอยละ 2.5 
10,000 บาทขึ้นไป รอยละ 3.8 

 
7.  ความคิดเหน็ตอการรับชมการถายทอดสดฟุตบอลยโูร 2012 จะมีผลกระทบตอการเรียนหรือการทํางานหรือไม  
    โดยผลกระทบอาจทําใหไปเรียนหรือทํางานไดไมเต็มที่ มีอาการงวง แอบหลับ  หรือมีการลาหยุด / ไปสาย 
     (ถามเฉพาะผูท่ีติดตามรับชมการถายทอดสด) 

 

มีผลกระทบ  
    ในจํานวนนี้ 5 อันดับแรกอยูในกลุม    นักเรียน / นักศึกษา   รอยละ 15.3 
           พนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน  รอยละ 14.1 
                        คาขาย/ประกอบอาชีพสวนตัว  รอยละ   8.2 
                        ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  รอยละ   7.4 
                        รับจางทั่วไป    รอยละ   3.6 

รอยละ 48.6 

ไมมีผลกระทบ รอยละ 48.8 
อยูบานเฉยๆ         รอยละ 2.6 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากประชาชนอายุ 15 ปขึ้นไป ในเขตกรุงเทพมหานคร ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบ

หลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยสุมจากเขตการปกครองทั้งเขตชั้นใน ช้ันกลาง และชั้นนอก ไดแก  
เขตคลองเตย คลองสามวา ดินแดง ดุสิต ทุงครุ บางกอกนอย บางกะป บางเขน บางคอแหลม บางซื่อ บางนา บางบอน
บางพลัด บางรัก ปทุมวัน ประเวศ พญาไท พระนคร ภาษีเจริญ มีนบุรี ราชเทวี สวนหลวง สะพานสูง สาทร สายไหม 
หลักสี่ และปริมณฑล 3 จังหวัด ไดแก นนทบุรี ปรทุมธานี สมุทรปราการ จากนั้นจึงสุมถนน และประชากรเปาหมาย
ที่จะสัมภาษณอยางเปนระบบ ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,133 คน เปนเพศชายรอยละ 88.4 และเพศหญิงรอยละ 11.6 

 
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน 
โดยเปนขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal)  และขอคําถามปลายเปด จากนั้นคณะนักวิจัยไดนํา
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :   31 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2555 

      
วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :   6 มิถุนายน 2555 

 
 
 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)  โทร. 02-350-3500 ตอ 1770, 1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th  

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ    

ชาย 1,002 88.4 
หญิง 131 11.6 

รวม 1,133 100.0 
อายุ   
            15 ป – 25 ป 470 41.4 
            26 ป – 35 ป 342 30.2 
            36 ป – 45 ป 199 17.6 
            46 ปขึ้นไป 122 10.8 

รวม 1,133 100.0 
การศึกษา   

ต่ํากวาปริญญาตรี 735 64.8 
ปริญญาตรี 368 32.5 
สูงกวาปริญญาตรี 30 2.7 

รวม 1,133 100.0 
อาชีพ   
     ขาราชการ / พนักงานรฐัวสิาหกิจ 77 6.8 
     พนักงาน / ลูกจาง บริษัทเอกชน 340 30.0 
     คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 215 19.0 
     รับจางทั่วไป 170 15.0 
     พอบาน แมบาน เกษยีณอายุ 13 1.1 
     นักเรียน / นักศึกษา 308 27.2 
     อ่ืนๆ อาทิ  อาชีพอิสระ วางงาน เปนตน 10 0.9 

รวม 1,133 100.0 
 
 
 


