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เรียน  บรรณาธิการขาวหนา 1/ กีฬา/ สังคม       รวม  5 หนา 
ผลสํารวจเรื่อง  

คอบอลไทยกับฟุตบอลโลก 2014 
 

คอบอลไทย 98.5% รอชมถายทอดสดบอลโลก 2014  โดย 27.7% เชียรบราซิลมากท่ีสุด และ 41.4%  
ยกบราซิลเต็งแชมป  เผยกิจกรรมระหวางชมบอลโลก 38.2%  กินขนมขบเขี้ยว 27.1% ด่ืมเหลา เบียร  
เกือบ 1 ใน 5 รอเลนพนันในชวงบอลโลก 

 

อีก 7 วันก็จะถึงการแขงขันฟุตบอลโลก 2014 ท่ีประเทศบราซิล ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) 
จึงไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวไทยในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเรื่อง “คอบอลไทย
กับฟุตบอลโลก 2014” ไดกลุมตัวอยางท้ังส้ินจํานวน 1,129 คน พบวา แฟนบอลไทยรอยละ 98.5 จะติดตามชมการ
ถายทอดสดฟตุบอลโลก 2014 โดยรอยละ 57.0 จะติดตามชมเปนบางคู/ เฉพาะทีมท่ีเชียร และทีมใหญๆ รองลงมา 
รอยละ 41.5 จะติดตามชมทุกคูท่ีสามารถดูได   มีเพยีงรอยละ 1.5 ท่ีจะไมติดตามชมเพราะตองเรียน ทํางาน 
 

เม่ือถามวา “ทานจะทําอยางไร เม่ือฟุตบอลโลก 2014 ท้ัง 64 แมตช จะถายทอดสดผานฟรีทีวีแค 22 แมตช” 
สวนใหญรอยละ 53.3 บอกวาจะดูแคทางฟรีทีวีท่ีถายทอดสด ขณะท่ีรอยละ 21.7 จะดูผานทางอินเทอรเน็ต และรอยละ 
9.3 จะไปดูตามรานอาหาร / ผับ บาร / ลานกิจกรรมถายทอดสด 

 

สําหรับทีมชาติท่ีแฟนบอลไทยเชียรมากท่ีสุดในฟตุบอลโลก 2014 คือ บราซิล (รอยละ 27.7) รองลงมาคือ สเปน 
(รอยละ 16.9) และอังกฤษ (รอยละ 16.5) เม่ือถามตอวาทีมใดท่ีคาดวาจะไดแชมปฟตุบอลโลก 2014 รอยละ 41.4 บอกวา 
บราซิล รองลงมาคือ สเปน (รอยละ 18.9) และเยอรมนั (รอยละ 16.3) 

 

 สวนกิจกรรมท่ีคิดวาจะทํามากท่ีสุดในการชมการแขงขันฟุตบอลโลก 2014 คือ กินขนมขบเขี้ยว  
(รอยละ 38.2) รองลงมาคือ ดื่มเหลา หรือ เบียร (รอยละ 27.1) สงไปรษณยีบัตร / กิจกรรมทายผลอ่ืนๆ (รอยละ 21.4)  
ดื่มน้ําอัดลม (รอยละ 20.9) และเลนพนันกับโตะบอลหรือกับ เพื่อน (รอยละ 18.2) 

 

 เม่ือถามแฟนบอลวาจะเลนพนันฟตุบอล ในชวงการแขงขนัฟตุบอลโลก 2014 หรือไม สวนใหญรอยละ 81.5 จะไม
เลน ขณะท่ีรอยละ 18.5 คาดวาจะเลน  ในจาํนวนนี้รอยละ 7.8 จะเลนเดิมพันกบัเพือ่น ขณะท่ีรอยละ 7.5 จะเลนกับโตะบอล 
/ ผานชองทางออนไลน และรอยละ 3.2 จะเลนท้ัง 2 แบบ เม่ือพิจารณาเฉพาะกลุมผูท่ีระบุวาจะเลนพนนัฟตุบอลพบวา เปน
กลุมเยาวชนอายุ 18 - 25 ป มากท่ีสุด (รอยละ 6.1) รองลงมาคือ  กลุมอายุ 26-35 ป (รอยละ 5.8) กลุมอาย ุ36-45 ป  
(รอยละ 3.8) และกลุมอายุ 46 ปข้ึนไป (รอยละ 2.8) โดยจํานวนเงนิท่ีคาดวาจะเลนตอคร้ังมากท่ีสุดคือ ไมเกิน 100 บาท  
(รอยละ 30.5) รองลงมาคือ 101-500 บาท (รอยละ 28.3) 501-1,000 บาท (รอยละ 21.2) และ 1,000 บาทข้ึนไป (รอยละ 20.0) 
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สุดทายเม่ือถามถึงสาเหตุท่ีทําใหทีมบอลชายไทย ยงัไมไดไปบอลโลก แฟนบอลใหความเห็นวา ฟุตบอลไทยไม
มีความเปนมืออาชีพ ไมพัฒนา ทัศนคติแย ไมมีความสามัคคี (รอยละ 30.1) รองลงมา คือปญหาภายในสมาคมฟตุบอล
แหงประเทศไทย นายกฯสมาคม การคอรรัปช่ัน (รอยละ 28.2) และศักยภาพของนักกีฬาฟุตบอล ทักษะ เทคนิค รูปราง 
(รอยละ 19.3) 

 

รายละเอียดดังตอไปนี ้
 

1. การติดตามรับชมการถายทอดสดฟุตบอลโลก 2014 
 

จะติดตามชม 
 โดย ติดตามชมบางคูเฉพาะทีมเชียร และทีมใหญๆ  รอยละ 57.0 
   ติดตามชมทุกคูท่ีสามารถดูได      รอยละ 41.5

รอยละ 98.5 

จะไมติดตามชมเพราะตองเรียน ทํางาน รอยละ 1.5 
 

2. ทานจะทําอยางไร เม่ือฟุตบอลโลก 2014 ท้ัง 64 แมตช จะถายทอดสดผานฟรีทีวีแค 22 แมตช 
 

จะดูแคทางฟรีทีวีท่ีถายทอดสด       รอยละ 53.3
จะดูผานทางอินเทอรเน็ต  รอยละ 21.7
จะไปดูตามรานอาหาร / ผับ บาร / ลานกิจกรรมถายทอดสด รอยละ 9.3
มีกลองบอลโลกของ RS อยูแลว รอยละ 8.2
จะซ้ือกลองบอลโลกของ RS   รอยละ 7.5

 

3. ทีมชาติท่ีแฟนบอลไทยเชียรมากท่ีสุดในฟุตบอลโลก 2014 (5 อันดบัแรก) 
 

บราซิล (เจาภาพ)   รอยละ 27.7
สเปน รอยละ 16.9
อังกฤษ รอยละ 16.5
เยอรมัน  รอยละ 15.0
อารเจนตินา รอยละ 7.3

 

4. ทีมชาติท่ีแฟนบอลไทยคาดวาจะไดแชมปฟุตบอลโลก 2014  (5 อันดับแรก) 
 

บราซิล (เจาภาพ)   รอยละ 41.4
สเปน รอยละ 18.9
เยอรมัน  รอยละ 16.3
อารเจนตินา รอยละ 7.1
อังกฤษ รอยละ 5.6
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5. กิจกรรมท่ีคิดวาจะทําในการชมการแขงขันฟตุบอลโลก 2014 
   (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  

กินขนมขบเขีย้ว รอยละ 38.2 
ดื่มเหลา/เบียร รอยละ 27.1 
สงไปรษณียบัตร / กิจกรรมทายผลอ่ืนๆ รอยละ 21.4 
ดื่มน้ําอัดลม     รอยละ 20.9 
เลนพนันกับโตะบอลหรือกบัเพื่อน รอยละ 18.2 
ส่ังอาหารฟาสตฟูดมากนิ  รอยละ 10.6 
สูบบุหร่ี   รอยละ 8.0 
กินบะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป รอยละ 6.8 
ดื่มกาแฟ รอยละ 6.4 

 

6.   การเลนพนันฟตุบอล ในชวงการแขงขันฟตุบอลโลก 2014  
 

คาดวาจะเลน 
 โดย เลนเดิมพันกับเพ่ือน   รอยละ 7.8 
  เลนกับโตะบอล / ผานชองทางออนไลน  รอยละ 7.5 
  เลนท้ัง 2 แบบ    รอยละ 3.2 
ท้ังน้ี เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุมผูท่ีระบุวาจะเลนพนันฟุตบอลรอยละ 18.5  พบวา 

  เปนผูท่ีมีอายุ 18-25 ป  รอยละ 6.1 
       26-35 ป  รอยละ 5.8  

              36-45 ป  รอยละ 3.8   
                        46 ปข้ึนไป  รอยละ 2.8

รอยละ 18.5 

ไม เลนพนันอยูแลว รอยละ 81.5 
 

7. จํานวนเงินท่ีคาดวาจะเลนพนันฟุตบอลประมาณก่ีบาทตอคร้ัง 
   (เปนคําถามปลายเปดถามเฉพาะผูท่ีคาดวาจะเลนพนัน) 
    

ไมเกิน 100 บาท รอยละ 30.5 
101-500 บาท รอยละ 28.3
501-1,000 บาท รอยละ 21.2
มากกวา 1,000 บาท  รอยละ 20.0 
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8. สาเหตุท่ีทําใหทีมบอลชายไทย ยังไมไดไปบอลโลก  

   (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
 

ฟุตบอลไทยไมมีความเปนมืออาชีพ ไมพัฒนา ทัศนคติแย ไมมีความสามัคคี  รอยละ 30.1 
ปญหาภายในสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทย นายกฯสมาคม การคอรรัปช่ัน รอยละ 28.2 
ศักยภาพของนักกีฬาฟุตบอล ทักษะ เทคนิค รูปราง รอยละ 19.3 
ระบบเสนสาย การอุปถัมภ ขาดระเบียบ การฝกซอม รอยละ 16.1 
การควบคุมอารมณ ใจรอน การทะเลาะวิวาทในสนาม ไมมีน้ําใจนักกีฬา รอยละ 3.5 
การขาดผูฝกสอนท่ีมีฝมือ มีประสบการณในระดับชาติ รอยละ 2.8 

 

รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
1. เพื่อตองการทราบถึงการติดตามการถายทอดสดฟุตบอลโลก 2014 
2. เพื่อสะทอนถึงทีมท่ีเชียรและทีมท่ีคาดวาจะควาแชมปฟุตบอลโลก 2014 
3. เพื่อตองการทราบถึงกิจกรรมท่ีทําในชวงฟุตบอลโลก 2014 

 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากประชาชนอายุ 18 ปข้ึนไปในทุกสาขาอาชีพ ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล จากสนามกีฬาและลานกีฬาตางๆ ท้ังส้ิน 12 แหง ไดแก ลานกีฬาใตสะพานพระราม 8  ลานกีฬาใตสะพาน
สาทร สนามกีฬาการทาเรือ สนามกีฬาคลองจั่น สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติบางมด สนามกีฬาไทยญ่ีปุน-ดินแดง 
สนามกีฬาธูปะเตมีย สนามกีฬาสมุทรปราการ สนามกีฬาแหงประเทศไทย (กกท.) สนามศุภชลาศัย สนามเอสซีจี 
สเตเดี้ยม และศูนยเยาวชนทวีวัฒนา ดวยวธีิการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน (Multi-Stage Sampling) จากนั้นใชวธีิ
เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแบบพบตัว ไดกลุมตัวอยางท้ังส้ินจํานวน 1,129  คน เปนชายรอยละ 91.9 และหญิง 
รอยละ 8.1 

 

 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3% ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% 
 

วิธีการรวบรวมขอมูล  
ใชการสัมภาษณแบบพบตัว โดยเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามท่ีมีโครงสรางแนนอน  

ซ่ึงเปนขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคําถามแบบปลายเปด (Open Ended) จากนั้นคณะ
นักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :   30 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2557 
       

        วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :   5 มิถุนายน 2557 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ   
 ชาย 1,038 91.9 
 หญิง 91 8.1 

รวม 1,129 100.0 
อายุ    
 18 – 25 ป 371 32.8 
 26 – 35 ป 353 31.3 
  36 – 45 ป 231 20.5 
  46 ปข้ึนไป 174 15.4 

รวม 1,129 100.0 
การศึกษา   
 ตํ่ากวาปริญญาตรี 562 49.8 
 ปริญญาตรี 490 43.4 
 สูงกวาปริญญาตรี 77 6.8 

รวม 1,129 100.0 
อาชีพ   
 ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 165 14.6 
 พนักงาน / ลูกจาง บริษัทเอกชน 402 35.6 
 คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 151 13.4 
 เจาของกิจการ 37 3.3 
 รับจางท่ัวไป 125 11.1 
 พอบาน แมบาน เกษยีณอายุ 15 1.3 
 นักศึกษา 197 17.4 
 อ่ืนๆ อาทิ อาชีพอิสระ วางงาน เปนตน 37 3.3 

รวม 1,129 100.0 
 

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 
 


