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เรียน  บรรณาธิการขาวหนา 1/ กีฬา/ สังคม / การเมือง     รวม 5 หนา 
 

ผลสํารวจเรื่อง  
อารมณแฟนบอลหลังจบรอบแรกฟุตบอลโลก 2014 

 

แฟนบอล  80% ไดชมถายทอดสดการแขงขันฟุตบอลโลก 2014 รอบแรก  บอกยกเลิกเคอรฟว ทําให
บรรยากาศการชมบอลโลกคึกคักมากขึ้น ชี้สเปนตกรอบทําแฟนบอลผิดหวังมากท่ีสุด  แต 76% บอกมี
ความสุขและคุมคาท่ีไดดูบอลครบ 64 แมตช   โดยกวา 80% ชี้บอลโลกชวยคลายเครียดทางการเมืองไดมาก 

 

หลังจากจบการแขงขันรอบแรกฟุตบอลโลก 2014 ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึงได
ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวไทยในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครเร่ือง “อารมณแฟนบอลหลังจบรอบ
แรกฟุตบอลโลก 2014” ไดกลุมตัวอยางท้ังส้ินจํานวน 1,140 คน พบวา  

 

แฟนบอลรอยละ 80.0 ไดติดตามชมถายทอดสดการแขงขันฟุตบอลโลก 2014 รอบแรกท่ีผานมา ในจํานวนนี้รอย
ละ 33.1 บอกวาชมเฉพาะทีมใหญ/ทีมเต็ง  รองลงมารอยละ 23.7 ชมเกือบทุกคูทุกวัน และรอยละ 23.2 ชมเฉพาะทีมท่ี
เชียร สวนผูท่ีติดตามเฉพาะขาวผลการแขงขัน/ไมชมการถายทอดสด เนื่องจากตองทํางานหรือเรียนมีจํานวนรอยละ 20.0 

 

เม่ือถามวาหลังจาก คสช. ประกาศยกเลิกเคอรฟวบรรยากาศการชมถายทอดสดฟุตบอลโลก คึกคักเพิม่ขึ้นจากเดิม
มากนอยเพียงใด รอยละ 79.6 เห็นวาคึกคักเพิ่มขึ้นมากถึงมากท่ีสุด ขณะที่รอยละ 20.4 เห็นวาคึกคักเพิ่มข้ึนนอยถึง 
นอยท่ีสุด 

 

เม่ือถามตอกวาการตกรอบแรกของทีมชาติใดท่ีทําใหรูสึกผิดหวังหรือเสียใจมากท่ีสุด รอยละ 46.6 บอกวาการ
ตกรอบของทีมชาติสเปน รองลงมารอยละ 35.5 บอกวาอังกฤษตกรอบ และรอยละ 13.1 บอกวา อิตาลีตกรอบ 
นอกจากนี้เม่ือถามวาทีมชาตใิดจะไดแชมปฟุตบอลโลก 2014 หลังจากผานรอบแรก  แฟนบอลรอยละ 38.7 คาดวา 
บราซิลจะไดแชมป รองลงมาคือ เยอรมัน (รอยละ 23.6) และฮอลแลนด (รอยละ 20.1)   

 

สําหรับความเห็นตอการเลนพนันฟตุบอล ภายหลัง คสช. ส่ังหามเลนการพนันท่ีผดิกฎหมายทุกประเภท แฟน
บอลสวนใหญรอยละ 57.1 เห็นวายังมีการเลนพนันเหมือนเดิม ขณะท่ีรอยละ 42.9 เหน็วามีการเลนพนันนอยลง 

 

 เม่ือถามถึงความสุขท่ีแฟนบอลและคนไทยไดรับจากการชมถายทอดสดฟุตบอลโลก ผานฟรีทีวีท้ัง 64 แมตช 
คุมคาหรือไมกับงบประมาณ 427 ลานบาทท่ีจายไป รอยละ 76.3 บอกวาคุมคา ขณะท่ีรอยละ 23.7 บอกวาไมคุมคา 
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 สุดทายเม่ือถามวาฟุตบอลโลกท่ีกําลังแขงขนัอยู  ชวยผอนคลายความตงึเครียดจากบรรยากาศทางการเมือง
ในชวงกอนหนานี้ไดมากนอยเพียงใด รอยละ 82.1 บอกวาชวยไดมาก ขณะท่ีรอยละ 11.8 บอกวาชวยไดนอย             
และรอยละ 6.1 บอกวาชวยไมไดเลย ยังเครียดเหมือนเดิม 
 

รายละเอียดดังตอไปนี ้
 

1. การติดตามรับชมถายทอดสดการแขงขนัฟุตบอลโลก 2014 รอบแรกท่ีผานมา  
 

ชมการถายทอดสด    
 โดย ชมเกือบทุกคูทุกวัน   รอยละ 23.7  
  ชมเฉพาะทีมใหญ / ทีมเต็ง    รอยละ 33.1  
  ชมเฉพาะทีมท่ีเชียร   รอยละ 23.2 

รอยละ 80.0 

ติดตามเฉพาะขาวผลการแขงขัน / ไมชมการถายทอดสดเพราะตองทํางานหรือเรียน รอยละ 20.0 
 

2. หลังจาก คสช. ประกาศยกเลิกเคอรฟว บรรยากาศการชมถายทอดสดฟตุบอลโลก คึกคักเพิ่มขึน้จากเดิมมากนอยเพียงใด 
 

มากถึงมากท่ีสุด 
(โดยแบงเปนมากที่สุดรอยละ 18.5 และมากรอยละ 61.1) 

รอยละ 79.6 

 

นอยถึงนอยท่ีสุด 
(โดยแบงเปนนอยรอยละ 18.6และนอยท่ีสุดรอยละ 1.8) 

 

รอยละ 
 

20.4 

 
3. การตกรอบแรกฟุตบอลโลกของทีมชาติใดท่ีทําใหรูสึกผิดหวังหรือเสียใจมากท่ีสุด 
 

สเปนตกรอบ   รอยละ 46.6
อังกฤษตกรอบ รอยละ 35.5
อิตาลีตกรอบ รอยละ 13.1
โปรตุเกสตกรอบ รอยละ 4.8

 
4. หลังจากผานรอบแรกฟุตบอลโลก 2014 ทีมชาติใดท่ีคาดวาจะไดแชมป (5 อันดับแรก) 
   

บราซิล  รอยละ 38.7
เยอรมัน รอยละ 23.6
ฮอลแลนด  รอยละ 20.1
อารเจนตินา รอยละ 10.3
ฝร่ังเศส รอยละ 3.8
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5.  การเลนพนันฟุตบอลเปนอยางไร หลังจากท่ี คสช. ส่ังหามเลนการพนันท่ีผดิกฎหมายทุกประเภท 
 

เห็นวามีการเลนพนันเหมือนเดิม รอยละ 57.1
เห็นวามีการเลนพนันนอยลง รอยละ 42.9

 
6. ความสุขท่ีทานและคนไทยไดรับจากการชมถายทอดสดฟุตบอลโลก ผานฟรีทีวีท้ัง 64 แมตช คุมคาหรือไมกับ
งบประมาณ 427 ลานบาทท่ีจายไป 
    

คุมคา    รอยละ 76.3 
ไมคุมคา รอยละ 23.7

 

7. ฟุตบอลโลกท่ีกําลังแขงขันอยู  ชวยผอนคลายความตึงเครียดจากบรรยากาศทางการเมืองในชวงกอนหนานี้ไดมาก
นอยเพียงใด 
 

ชวยไดมาก รอยละ 82.1 
ชวยไดนอย รอยละ 11.8 
ชวยไมไดเลย ยังเครียดเหมือนเดิม รอยละ 6.1 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
1. เพื่อทราบถึงสัดสวนผูรับชมการถายทอดสดฟุตบอลโลก 2014 รอบแรกท่ีผานมา 
2. เพื่อสะทอนอารมณและความรูสึกของแฟนบอลตอการแขงฟุตบอลโลก 2014 และทีมท่ีคาดวาจะเปน

แชมป หลังผานการแขงขันรอบแรก 
3. เพื่อตองการทราบถึงการเลนการพนันฟุตบอลในชวงฟุตบอลโลก 2014 หลังยกเลิกเคอรฟว 
4. เพื่อสะทอนความคุมคาท่ีไดรับจากชมการถายทอดสดฟุตบอลโลกท้ัง 64 แมตช  

 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากแฟนบอลอายุ 18 ปข้ึนไปที่มีการติดตามรับชมฟุตบอลโลก 2014 จากทุกสาขา

อาชีพ ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 20 เขต จาก 50 เขต ท้ังเขตช้ันใน ช้ันกลาง และช้ันนอก ไดแก คลองเตย ดิน
แดง ดุสิต ตล่ิงชัน บางกะป บางเขน บางคอแหลม บางนา บางบอน บางพลัด บางรัก บึงกุม ปทุมวัน ปอมปราบ พญา
ไท  ภาษีเจริญ มีนบุรี ราชเทวี ราษฎรบูรณะ และสะพานสูง ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน (Multi-Stage 
Sampling) จากนั้นใชวิธีเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแบบพบตัว ไดกลุมตัวอยางท้ังส้ินจํานวน 1,140 คน เปนชายรอย
ละ 88.6 และหญิงรอยละ 11.4 

 

 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3% ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% 
 

วิธีการรวบรวมขอมูล  
ใชการสัมภาษณแบบพบตัว โดยเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามท่ีมีโครงสรางแนนอน  

ซ่ึงเปนขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นคณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบ
ความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :   25 - 27 มิถุนายน 2557 
       

        วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :   28 มิถุนายน 2557 



 

 5

ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ   
 ชาย 1,010 88.6 
 หญิง 130 11.4 

รวม 1,140 100.0 
อายุ    
 18 – 25 ป 300 26.3 
 26 – 35 ป 310 27.2 
  36 – 45 ป 282 24.7 
  46 ปข้ึนไป 248 21.8 

รวม 1,140 100.0 
การศึกษา   
 ตํ่ากวาปริญญาตรี 710 62.3 
 ปริญญาตรี 377 33.1 
 สูงกวาปริญญาตรี 53 4.6 

รวม 1,140 100.0 
อาชีพ   
 ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 130 11.4 
 พนักงาน / ลูกจาง บริษัทเอกชน 332 29.1 
 คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 246 21.7 
 เจาของกิจการ 16 1.4 
 รับจางท่ัวไป 235 20.6 
 พอบาน แมบาน เกษยีณอายุ 22 1.9 
 นักศึกษา 137 12.0 
 อ่ืนๆ อาทิ อาชีพอิสระ วางงาน เปนตน 22 1.9 

รวม 1,140 100.0 
 

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 
 


