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    ผลสาํรวจเร่ือง  “ผลงานทีมนักกีฬาไทย ในการสู้ศึกอินชอนเกมส”์ 

 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เน่ืองดว้ยวนัที ่19 กนัยายน - 4 ตุลาคม 2557  เป็นช่วงเวลาจดัการแขง่ขนักฬีาเอเชยีนเกมส ์ครัง้ที ่17 
ทีเ่มอืงอนิชอน ประเทศเกาหลใีต้ ซึ่งประเทศไทยไดส้่งนักกฬีาเขา้ร่วมแข่งขนัหลายประเภทดว้ยกนั ศนูยวิ์จยั
มหาวิทยาลยักรงุเทพ (กรงุเทพโพลล)์  จงึไดส้าํรวจความคดิเหน็ในหวัขอ้ “ผลงานทมีนกักฬีาไทย ในการสูศ้กึ
อนิชอนเกมส”์ โดยเกบ็ขอ้มลูจากประชาชนทัว่ประเทศ จาํนวน 1,213 คน พบวา่ 

 

คนไทยส่วนใหญ่ ร้อยละ 59.4 ได้ติดตามชมถ่ายทอดสดกีฬาเอเชียนเกมส ์ รองลงมารอ้ยละ 18.9 
ไมไ่ดช้มถ่ายทอดสดแต่ตดิตามผลการแขง่ขนัจากชอ่งทางต่างๆ ขณะทีร่อ้ยละ 21.8 ไมไ่ดต้ดิตามการแขง่ขนั  

 

โดยกีฬาท่ีคนไทยคอยลุ้นผลและส่งกําลงัใจเชียร์ให้มากท่ีสุด คือ กีฬาฟุตบอลชาย คิดเป็น     
ร้อยละ 38.8 รองลงมาคอื วอลเล่ยบ์อลหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 37.8 และตะกรอ้ คดิเป็นรอ้ยละ 9.4 

 

ส่วนกีฬาท่ีโชวผ์ลงานได้ประทบัใจคนไทยมากท่ีสุดคือ วอลเล่ยบ์อลหญิง คิดเป็นร้อยละ 34.2 
รองลงมาคอืฟุตบอลชาย คดิเป็นรอ้ยละ 28.3 และตะกรอ้ คดิเป็นรอ้ยละ 16.4 

 

สาํหรบักีฬาท่ีคนไทยรู้สึกเสียดายท่ีพลาดเหรียญทองมากท่ีสุดคือ ฟุตบอลชาย คิดเป็นร้อยละ 
57.6 รองลงมาคอื วอลเล่ยบ์อลหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 31.9 และแบดมนิตนั คดิเป็นรอ้ยละ 5.9 

 

เม่ือถามถึงความพึงพอใจในภาพรวมของผลงานทีมนักกีฬาไทยท่ีไปแข่งขนักีฬาท่ีอินชอนเกมส ์
พบว่า คนไทยมากถึงร้อยละ 93.9 มีความพึงพอใจ  และมเีพยีงรอ้ยละ 4.9 เทา่นัน้ทีไ่มพ่งึพอใจ ทีเ่หลอืรอ้ยละ 
1.2 ไมแ่น่ใจ  

 

ส่วนประเดน็การทําหน้าท่ีในภาพรวมของกรรมการผู้ตดัสิน ในการแข่งขนักีฬาครัง้น้ี คนไทย
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 58.9 เห็นว่ามีการตดัสินเข้าข้างประเทศเจ้าภาพจนน่าเกลียด รองลงมารอ้ยละ 30.2   
เหน็ว่าตดัสนิเขา้ขา้งเจา้ภาพแต่พอรบัได ้และมเีพยีงรอ้ยละ 6.9 เท่านัน้ ทีเ่หน็ว่าเป็นกลางไปตามเกมส ์ ทีเ่หลอื

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/  ข่าวสงัคม 

เรือ่ง   ผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชนทัว่ประเทศ  (รวม 6หน้า) 

คนไทย 93.9% พอใจผลงานทีมนักกีฬาไทย ในการสู้ศึกอินชอนเกมส ์  
โดยประทบัใจวอลเล่ยบ์อลหญิง ฟตุบอลชาย ตะกร้อ มากท่ีสดุ 

58.9% เหน็ว่ากรรมการตดัสินเข้าข้างประเทศเจ้าภาพจนน่าเกลียด 
57.8%  ระบผุลกีฬาไม่ตามเป้าเพราะ ขาดงบฯ พฒันากีฬา ทัง้สนามซ้อมและอปุกรณ์ทนัสมยั 
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รอ้ยละ 4.0 ไมแ่น่ใจ 
 

นอกจากน้ีคนไทยมากถึงร้อยละ 84.6 ยงัเหน็ว่าฝีมือและมาตรฐานของนักกีฬาไทยในปัจจบุนัดี
ขึ้นกว่าอดีตท่ีผ่านมา ส่วนรอ้ยละ 8.9 เหน็ว่าฝีมอืและมาตรฐานเท่าเดมิ และรอ้ยละ 4.4 เหน็ว่าแย่กว่าเดมิ ที่
เหลอืรอ้ยละ 2.1 ไมแ่น่ใจ 

 

สาํหรบัสาเหตุสาํคญัท่ีทาํให้ฝีมือหรือมาตรฐานของนักกีฬาไทยหลายๆ ประเภท ผลงานไม่เข้า
เป้า พลาดโอกาสได้เหรียญรางวลัตามท่ีคาดไว้ ร้อยละ 57.8 เหน็ว่าเกิดจากขาดงบประมาณในการ
พฒันากีฬา เช่น จ้างโค้ช สนามซ้อม อปุกรณ์กีฬาท่ีทนัสมยั รองลงมารอ้ยละ 46.0 เกดิจากปญัหาภายในของ
สมาคมกฬีาต่างๆ เช่น การคอรร์ปัชัน่ เดก็เสน้ และรอ้ยละ 36.3 เท่ากนั ทีเ่หน็ว่าเกดิจากขาดแคลนหรอืขาดการ
สรา้งนกักฬีารุน่ใหมม่าเสรมิทพั และ ขาดวทิยาศาสตรก์ารกฬีาทีด่เีพือ่เพิม่สมรรถนะใหก้บันกักฬีา 

  
ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 
 

1. การติดตามชมการแข่งขนัของทพันักกีฬาไทย ในการแข่งขนักีฬาเอเชียนเกมสท่ี์เกาหลีใต้ 
 

ติดตามชมถ่ายทอดสด     ร้อยละ 59.4 

ไมไ่ดช้มถ่ายทอดสด แต่ตดิตามผลการแขง่ขนั   รอ้ยละ 18.9 

ไมไ่ดต้ดิตาม /ไมรู่ว้า่มแีขง่กฬีาดงักล่าว รอ้ยละ 21.8 

 
2. ประเภทกีฬาท่ีประชาชนติดตามลุ้นผลและส่งกาํลงัใจเชียรม์ากท่ีสดุ  

 

ฟตุบอลชาย    ร้อยละ 38.8 

วอลเลย่บ์อลหญงิ         รอ้ยละ 37.8 

ตะกรอ้ รอ้ยละ 9.4 

มวยสากลสมคัรเล่น รอ้ยละ 4.6 

เทควนัโด รอ้ยละ 2.9 

ยกน้ําหนกั รอ้ยละ 1.1 

จกัรยาน รอ้ยละ 0.9 

เทนนิส รอ้ยละ 0.7 

แบดมนิตนั รอ้ยละ 0.7 

กรฑีา  รอ้ยละ 0.6 

อื่นๆ อาท ิยงิปืน โบวล์ิง่ กอลฟ์ ฯลฯ รอ้ยละ 2.5 
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3. กีฬาท่ีโชวผ์ลงานได้ประทบัใจประชาชนมากท่ีสดุ 
 

วอลเล่ยบ์อลหญิง         ร้อยละ 34.2 

ฟุตบอลชาย    รอ้ยละ 28.3 

ตะกรอ้ รอ้ยละ 16.4 

จกัรยาน รอ้ยละ 6.2 

เทควนัโด รอ้ยละ 4.3 

มวยสากลสมคัรเล่น รอ้ยละ 3.2 

ยกน้ําหนกั รอ้ยละ 1.8 

เทนนิส รอ้ยละ 1.6 

แบดมนิตนั รอ้ยละ 1.0 

กรฑีา  รอ้ยละ 0.5 

อื่นๆ อาท ิยงิปืน โบวล์ิง่ กอลฟ์ ฯลฯ รอ้ยละ 2.5 
 

 

 4. ประเภทกีฬาท่ีประชาชนเสียดายจากการพลาดเหรียญทองมากท่ีสดุ 
 

ฟตุบอลชาย    ร้อยละ 57.6 

วอลเลย่บ์อลหญงิ         รอ้ยละ 31.9 

แบดมนิตนั รอ้ยละ 5.9 

ยกน้ําหนกั รอ้ยละ 3.1 

กรฑีา  รอ้ยละ 1.5 

 
5. ความพึงพอใจในภาพรวมของผลงานทีมนักกีฬาไทยในการแข่งขนักีฬาเอเชียนเกมสค์รัง้น้ี 
 

พอใจ ร้อยละ 93.9 

ไมพ่อใจ รอ้ยละ 4.9 

ไมแ่น่ใจ รอ้ยละ 1.2 

 
6. ความเหน็ต่อการทาํหน้าท่ีในภาพรวมของกรรมการผูต้ดัสิน ในการแข่งขนักีฬาครัง้น้ี 
 

ตดัสินเข้าข้างเจ้าภาพจนน่าเกลียด ร้อยละ 58.9 

ตดัสนิเขา้ขา้งเจา้ภาพแต่พอรบัได ้    รอ้ยละ 30.2 

เป็นกลางไปตามเกมส ์  รอ้ยละ 6.9 

ไมแ่น่ใจ/ไมรู่ ้ รอ้ยละ 4.0 
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7. โดยภาพรวมแล้ว ฝีมือหรือมาตรฐานของนักกีฬาไทยในปัจจบุนัเป็นอย่างไรเม่ือเทียบกบัอดีตท่ีผา่นมา 
 

ดีขึน้กว่าเดิม ร้อยละ 84.6 

เหมอืนเดมิ  รอ้ยละ 8.9 

แยก่วา่เดมิ  รอ้ยละ 4.4 

ไมแ่น่ใจ รอ้ยละ 2.1 

 
8. สาเหตสุาํคญัท่ีทาํให้ฝีมือหรือมาตรฐานของนักกีฬาไทยหลายๆประเภท ไม่เข้าเป้า พลาดโอกาสได้

เหรียญรางวลัตามท่ีคาดไว้ 
 

ขาดงบประมาณในการพฒันากีฬา เช่น จ้างโค้ช สนามซ้อม อปุกรณ์กีฬาท่ีทนัสมยั  ร้อยละ 57.8 

ปญัหาภายในของสมาคมกฬีาต่างๆ เชน่ การคอรร์ปัชัน่ เดก็เสน้ รอ้ยละ 46.0 

ขาดแคลนหรอืขาดการสรา้งนกักฬีารุน่ใหมม่าเสรมิทพั รอ้ยละ 36.3 

ขาดวทิยาศาสตรก์ารกฬีาทีด่เีพือ่เพิม่สมรรถนะใหก้บันกักฬีา รอ้ยละ 36.3 

เป็นทีต่วันกักฬีาเองทีฝึ่กซอ้มไมด่/ีไมม่สีมาธขิณะแขง่ รอ้ยละ 35.0 

ขาดโคช้ทีด่ ีมปีระสบการณ์ เชีย่วชาญในการแกเ้กม รอ้ยละ 32.9 

ปญัหาการเมอืงในประเทศทีผ่า่นมา ทาํใหก้ระทบวงการกฬีา  รอ้ยละ 30.1 
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รายละเอียดในการสาํรวจ 
 

วตัถปุระสงคใ์นการสาํรวจ 
      เพื่อสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลงานของทีมนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬา

เอเชีย่นเกมสท์ีป่ระเทศเกาหลใีต ้ในประเดน็ต่างๆ รวมถงึความเหน็เกีย่วกบัวงการกฬีาของประเทศไทย เพื่อ
สะทอ้นมุมมองของประชาชนใหส้งัคมและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบและนําไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจ
ดาํเนินงานต่างๆ ต่อไป  

 
ประชากรท่ีสนใจศึกษา 

     การสํารวจใช้การสุ่มตวัอย่างจากประชาชนทุกภูมภิาคทัว่ประเทศ ที่มอีายุ 18 ปี ขึน้ไป โดยการสุ่ม
สมัภาษณ์ทางโทรศพัท์จากฐานขอ้มูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบ Simple Random 
Sampling แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ําหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของ        
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
       
 ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน   3% ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
 
วิธีการรวบรวมข้อมลู  

ใช้การสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์ โดยเครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถามที่มโีครงสร้าง
แน่นอน ประกอบดว้ยขอ้คําถามแบบเลอืกตอบ (Check List Nominal) และไดนํ้าแบบสอบถามทุกชุดมา
ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบรูณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 

 
ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมลู   :  2 – 3 ตุลาคม 2557 

      
วนัท่ีเผยแพร่ผลสาํรวจ       :   4 ตุลาคม 2557 
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ข้อมลูประชากรศาสตร ์
 

 จาํนวน ร้อยละ 
เพศ    
            ชาย 637 52.5 
            หญงิ 576 47.5 

รวม 1,213 100.0 

อาย ุ   
            18 ปี - 30 ปี 199 16.4 
            31 ปี – 40 ปี 303 25.0 
            41 ปี – 50 ปี 327 26.9 
            51 ปี - 60 ปี 255 21.0 
            61 ปี ขึน้ไป 129 10.7 

รวม 1,213 100.0 
การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี 780 64.3 
            ปรญิญาตร ี 340 28.0 
            สงูกวา่ปรญิญาตร ี 93 7.7 
                                 รวม 1,213 100.0 

อาชีพ   
 ลกูจา้งรฐับาล 170 14.0 
 ลกูจา้งเอกชน     285 23.5 
 คา้ขาย/ ทาํงานสว่นตวั/ เกษตรกร    466 38.5 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง   74 6.1 
 ทาํงานใหค้รอบครวั   3 0.2 
 พอ่บา้น/ แมบ่า้น/ เกษยีณอาย ุ 154 12.7 
 นกัเรยีน/ นกัศกึษา   46 3.8 
 วา่งงาน/ รอฤดกูาล/ รวมกลุ่ม 15 1.2 

รวม 1,213 100.0 
 
 

ศนูยวิ์จยัมหาวิทยาลยักรงุเทพ (กรงุเทพโพลล)์  โทร. 02-350-3500 ต่อ 1770, 1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th  

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 


