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เรียน  บรรณาธิการขาวหนา 1/ สังคม/ กีฬา              รวม  5 หนา 
 

ผลสํารวจเรื่อง  
คอบอลกับทศิทางการเปลี่ยนแปลงของวงการฟุตบอลไทย 

 

คอบอลกวา 80% อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในวงการฟุตบอลไทย   83% อยากไดบิ๊กกรองเปนนายก
สมาคมฯ คนใหม  แต 64% เชื่อไมวาใครเปนนายกสมาคมฯ บอลไทยก็ยังไปบอลโลกไมได  ซ้ํา 63% บอก
เหรียญทองซีเกมสปนี้ก็ไมนาจะได 
 

ดวยวันท่ี 17  ตุลาคมท่ีจะถึงนี้เปนวันเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทย ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึงไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เร่ือง “คอบอลกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของวงการฟุตบอลไทย” พบวา แฟนบอลไทยรอยละ 52.6 เห็นวา ปจจุบัน
วงการฟุตบอลไทย ท้ังฟุตบอลทีมชาติและฟุตบอลลีก มีการพัฒนาไปในทิศทางท่ีดีขึ้น ขณะที่รอยละ 33.1 เห็นวา
เหมือนเดิม ย่ําอยูกับที่ และรอยละ 14.3 เห็นวา แยลงกวาเดิม   

 

 แตเมื่อถามวามาตรฐานฟุตบอลทีมชาติไทยในปจจุบันจะยังคงเปนอันดับ 1 ในอาเซียนไดอีกนานหรือไม  
รอยละ 69.2 กลับเห็นวาคงโดน เพื่อนบานแซงหนาอีกไมนาน  มีเพยีงรอยละ 30.8 ที่เห็นวาคงยังเปนที่ 1 ในอาเซยีนได
อีกนาน และเมื่อถามตอวาฟุตบอลทีมชาติไทยชุดซีเกมส จะสามารถควาเหรียญทองซีเกมสคร้ังท่ี 27 ท่ีพมาในเดือน
ธันวาคมนี้ไดหรือไม รอยละ 57.3  บอกวาคงผานรอบแรกไปไดแตไมถึงเหรียญทอง ขณะที่รอยละ 36.5 บอกวาจะได
เหรียญทอง ที่เหลือรอยละ 6.2 บอกวานาจะตกรอบแรกเหมือน 2 คร้ังที่ผานมา 

 

 สําหรับการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทย ในวันท่ี 17 ตุลาคมท่ีจะถึงนี้   แฟนฟตุบอลมากถึง
รอยละ 69.1 ทราบวาจะมีการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลฯ  ขณะที่รอยละ 30.9 บอกวาไมทราบ  และเมื่อถามถึงความ
เชื่อม่ันตอการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยวาจะเปนไปอยางยตุิธรรม โปรงใสหรอืไม  แฟนบอลไทย
รอยละ 71.7 มีความเชื่อม่ันนอยถึงนอยท่ีสดุ ขณะที่รอยละ 28.3 มีความเชื่อมั่นมากถึงมากที่สุด 
 

 และเม่ือถามวา “คิดเห็นอยางไรตอการเลือกตั้ง นายกสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยคนใหม” รอยละ 80.7 
บอกวาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง อยากเปลี่ยนคนใหม ขณะที่รอยละ 11.6  บอกวาใครก็ไดคงเหมือนๆกัน และรอยละ 
7.7 เห็นวาคนเดิมก็ดีอยูแลวผลงานใชได จะไดสานงานตอเนื่อง       
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ดานความเห็นตอการพาทีมชาติไทยผานเขาไปเลนรอบสุดทายฟุตบอลโลกไมวาจะไดใครเปน นายกฯ สมาคม
ฟุตบอลไทยคนใหม  แฟนบอลมากถึงรอยละ 64.1 เห็นวายังไงก็ไมมีทางเปนไปได ขณะที่ รอยละ 35.9 เห็นวานาจะทําได 
  

สุดทายเมื่อถามวา “หากมีสิทธ์ิเลือกนายกสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทย ทานจะเลือกใคร” รอยละ 83.0 เลือก 
นายวิรัช ชาญพาณิชย ขณะที่รอยละ 17.0 เลือกนายวรวีร มะกูด ี  
 

รายละเอียดดังตอไปนี ้
 
1. วงการฟุตบอลไทย ท้ังฟุตบอลทีมชาติและฟุตบอลลีก มีการพัฒนาไปในทิศทางใดในปจจุบัน 
 

พัฒนาดีขึ้น รอยละ 52.6 
เหมือนเดิม ย่ําอยูกับที่  รอยละ 33.1 
แยลงกวาเดิม รอยละ 14.3 

 
2. ความคิดเหน็ตอมาตรฐานฟุตบอลทีมชาตไิทยในปจจุบัน จะยังคงเปนอันดับ 1 ในอาเซียนไดอีกนานหรือไม 
 

คิดวายังเปนที่ 1 ในอาเซียนไดอีกนาน รอยละ 30.8 
คิดวาอีกไมนานคงโดน เพื่อนบานแซงหนา รอยละ 69.2 

 
3. ความคิดเหน็ตอฟตุบอลทีมชาตไิทยชดุซีเกมส จะสามารถควาเหรียญทองซีเกมสคร้ังท่ี 27 ท่ีพมาในเดือนธนัวาคมนี้
ไดหรือไม 
 

คิดวาจะไดเหรียญทอง รอยละ 36.5 
คิดวาคงผานรอบแรกไปไดแตไมถึงเหรียญทอง        รอยละ 57.3 
คิดวาตกรอบแรกเหมือน 2 คร้ังที่ผานมา รอยละ 6.2 

 
4. การรับทราบวาจะมีการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทย ในวันท่ี 17 ตุลาคมนี้    
 

ทราบ รอยละ 69.1 
ไมทราบ รอยละ 30.9 
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5. ความเชื่อม่ันตอการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยวาจะเปนไปอยางยตุิธรรม โปรงใส 
 

มากถึงมากที่สุด 
(โดยแบงเปนมากที่สุดรอยละ 2.0 และมากรอยละ 26.3) 

รอยละ 28.3 

 

นอยถึงนอยท่ีสุด 
(โดยแบงเปนนอยรอยละ 47.5 และนอยที่สุดรอยละ 24.2) 

 

รอยละ 
 

71.7 

 
6. ความเห็นตอขอคําถามที่วา “คิดเห็นอยางไรตอการเลือกตั้ง นายกสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยคนใหม” 
 

อยากเห็นการเปลี่ยนแปลง อยากเปลี่ยนคนใหม  รอยละ 80.7 
เห็นวาคนเดิมก็ดีอยูแลวผลงานใชได จะไดสานงานตอเนื่อง       รอยละ 7.7 
เห็นวาใครก็ได คงเหมือนๆกัน รอยละ 11.6 

 
7. ความเห็นตอการพาทีมชาติไทยผานเขาไปเลนรอบสุดทายฟุตบอลโลกไมวาจะไดใครเปน นายกฯ สมาคมฟุตบอลไทยคนใหม 
 

คิดวานาจะทําได  รอยละ 35.9 
คิดวายังไงก็ไมมีทางเปนไปได รอยละ 64.1 

 
8. ความเห็นตอขอคําถามที่วา “หากมีสิทธ์ิเลือกนายกสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทย ทานจะเลือกใคร” 
    

นายวิรัช ชาญพาณิชย  รอยละ 83.0 
นายวรวีร มะกดูี  รอยละ   17.0 
 

 
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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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
1. เพื่อสะทอนความเห็นตอพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงในวงการฟุตบอลไทย 
2. เพื่อสะทอนความเห็นตอการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทย 

 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปในทุกสาขาอาชีพ ในพืน้ที่กรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล จากสนามกฬีาและลานกีฬาตางๆ ทั้งสิ้น 9 แหง ไดแก ลานกีฬาใตสะพานพระราม 8 สนามกีฬาการ
ทาเรือ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติคลองหก สนามกฬีาเฉลิมพระเกียรติบางมด สนามกีฬาไทยญี่ปุน-ดินแดง  
สนามกีฬาธูปะเตมีย สนามกีฬาสมุทรปราการ สนามกฬีาแหงประเทศไทย (กกท.) และสนามศุภชลาศัย ดวยวิธีการ
สุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จากนั้นใชวิธีเกบ็ขอมูลโดยการสัมภาษณแบบพบตัว ได
กลุมตัวอยางทัง้สิ้นจํานวน 699 คน เปนชายรอยละ 90.6 และหญิงรอยละ 9.4 

 

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

 

วิธีการรวบรวมขอมูล  
ใชการสัมภาษณแบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน  

ซ่ึงเปนขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นคณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบ
ความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :   10 - 13 ตุลาคม 2556 
       
        วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :   15 ตุลาคม 2556 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
 ชาย 633 90.6 
 หญิง 66 9.4 

รวม 699 100.0 
อายุ    
 18 – 25 ป 276 39.5 
 26 – 35 ป 207 29.6 
  36 – 45 ป 131 18.7 
  46 ปขึ้นไป 85 12.2 

รวม 699 100.0 
การศึกษา   
 ต่ํากวาปริญญาตรี 324 46.3 
 ปริญญาตรี 320 45.8 
 สูงกวาปริญญาตรี 55 7.9 

รวม 699 100.0 
อาชีพ   
 ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 102 14.6 
 พนักงาน / ลูกจาง บริษัทเอกชน 228 32.6 
 คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 69 9.9 
 เจาของกิจการ 30 4.3 
 รับจางทั่วไป 63 9.0 
 พอบาน แมบาน เกษยีณอาย ุ 19 2.7 
 นักศึกษา 176 25.2 
 อ่ืนๆ อาทิ อาชีพอิสระ วางงาน เปนตน 12 1.7 

รวม 699 100.0 
 
 


