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  ผลสํารวจเร่ือง  “คอบอลไทยกบัฟุตบอลยูโร 2016”  

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

เน่ืองในวนัที ่10 มิถุนายนทีจ่ะถึงนีจ้ะมีการแข่งขนัฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป “ยูโร 2016” กรุงเทพโพลล์โดย
ศูนย์วจัิยมหาวทิยาลยักรุงเทพ จึงได้ดําเนินการสํารวจความคดิเห็น เร่ือง “คอบอลไทยกบัฟุตบอลยูโร 2016” โดยเกบ็ข้อมูล
จากแฟนบอลทีต่ิดตามข่าวสารฟุตบอลจํานวนทั้งส้ิน 1,126 คน พบว่า  

 

แฟนบอลส่วนใหญ่ร้อยละ 94.5 จะติดตามรับชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโร 2016 ในจาํนวนน้ี ร้อยละ 65.4 จะ
ติดตามชมบางคู่เฉพาะทีมเชียร์ และทีมใหญ่ๆ รองลงมาร้อยละ 29.1 จะติดตามชมทุกคู่ท่ีสามารถดูได ้ขณะท่ีร้อยละ 5.5  จะไม่
ติดตามชมเพราะตอ้งเรียน/ทาํงาน 

 

 สําหรับทมีทีแ่ฟนบอลไทยส่วนใหญ่เชียร์มากทีสุ่ดในฟุตบอลยูโร 2016 พบว่าอนัดบัแรกคอื ทมีชาตอิงักฤษ  
(ร้อยละ 28.5) รองลงมาคือ ทีมชาติเยอรมนั (ร้อยละ 26.6) ทีมชาติสเปน (ร้อยละ 14.9) ทีมชาติฝร่ังเศสเจา้ภาพ (ร้อยละ 14.5)  
และทีมชาติอิตาลี (ร้อยละ 7.2) 
 

 ส่วนทมีทีแ่ฟนบอลไทยคาดว่าจะได้แชมป์ฟุตบอลยูโร 2016 คอื ทมีชาติเยอรมัน (ร้อยละ 33.7) รองลงมาคือ ทีมชาติ
ฝร่ังเศสเจา้ภาพ (ร้อยละ 19.6) ทีมชาติองักฤษ (ร้อยละ 17.7) ทีมชาติสเปน (ร้อยละ 16.8) และทีมชาติอิตาลี (ร้อยละ 6.3) 
 

 ด้านกจิกรรมทีค่าดว่าจะทาํในระหว่างการชมฟุตบอลยูโร 2016 คอื กนิขนมขบเขีย้ว (ร้อยละ 45.7) รองลงมาคือ  
ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์เหลา้/เบียร์ (ร้อยละ 38.8) ด่ืมนํ้าอดัลม (ร้อยละ 30.5) ด่ืมกาแฟ (ร้อยละ 15.6) และสูบบุหร่ี  
(ร้อยละ 12.8) 
 
 เม่ือถามว่าคดิว่าจะมีการเส่ียงโชคหรือเล่นพนันในช่วงการแข่งขันฟุตบอลยูโร 2016 หรือไม่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 55.5 
ไม่คดิว่าจะมี ขณะท่ีร้อยละ 44.5 คิดวา่จะมี โดยในจาํนวนน้ีร้อยละ 69.6 ระบุวา่ จะส่งไปรษณียบตัร / กิจกรรมทายผลอ่ืนๆ 
รองลงมาร้อยละ 45.9 จะเล่นพนนักบัโตะ๊บอล / เล่นพนนัผา่นช่องทางออนไลน์ และร้อยละ 35.5 จะเล่นเดิมพนักบัเพื่อนๆ 
 

 

เรียน บรรณาธิการข่าวหน้า 1/ สังคม/ กฬีา 
เร่ือง  ผลสํารวจความคดิเห็นประชาชนในพืน้ทีก่รุงเทพฯ  (รวม 5 หน้า) 

แฟนบอลไทย 95.4% รอชมถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโร 2016 เชียร์องักฤษมากทีสุ่ด  แต่ยกเยอรมนัเตง็แชมป์ 
44.5% เตรียมเส่ียงโชคในช่วงยูโร 2016 เกอืบคร่ึงจะใช้วธีิแทงพนันฟุตบอล 

70.6% ไม่เช่ือรัฐปราบพนันบอลช่วงยูโรได้   55.8% เห็นด้วยหากเปิดร้านพนันบอลแบบถูกกฎหมาย 
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 ทั้งนีเ้ม่ือถามว่าคดิว่าหน่วยงานภาครัฐจะสามารถควบคุมและปราบปรามการเล่นการพนันในช่วงฟุตบอลยูโร 
2016 ได้หรือไม่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 70.6 คดิว่าทาํไม่ได้  ขณะท่ีร้อยละ 15.3 คิดวา่ทาํได ้และร้อยละ 14.1 ไม่แน่ใจ 
 
 สุดท้ายเม่ือถามว่าเห็นด้วยหรือไม่กบัการเปิดร้านแทงพนันฟุตบอลแบบถูกกฎหมายอย่างเช่นในต่างประเทศ ส่วน
ใหญ่ร้อยละ 55.8 บอกว่าเห็นด้วย ขณะท่ีร้อยละ 35.7 บอกวา่ไม่เห็นดว้ย และร้อยละ 8.5 ไม่แน่ใจ 
 
โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ขอ้คาํถามดงัต่อไปน้ี  
 

1. การติดตามรับชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโร 2016 
 

จะติดตามชม 
 โดย ติดตามชมบางคู่เฉพาะทีมเชียร์ และทีมใหญ่ๆ  ร้อยละ 65.4 
  ติดตามชมทุกคู่ท่ีสามารถดูได ้     ร้อยละ 29.1 

ร้อยละ 94.5 

จะไม่ติดตามชมเพราะตอ้งเรียน ทาํงาน ร้อยละ 5.5 
 
2. ทมีชาติทีแ่ฟนบอลไทยเชียร์มากทีสุ่ดในฟุตบอลยูโร 2016 (5 อนัดบัแรก) 

 
องักฤษ ร้อยละ 28.5 
เยอรมนั  ร้อยละ 26.6 
สเปน ร้อยละ 14.9 
ฝร่ังเศส (เจา้ภาพ) ร้อยละ 14.5 
อิตาลี ร้อยละ 7.2 

 
3. ทมีชาติทีแ่ฟนบอลไทยคาดว่าจะได้แชมป์ฟุตบอลยูโร 2016 (5 อนัดับแรก) 

 

เยอรมัน ร้อยละ 33.7 
ฝร่ังเศส (เจา้ภาพ) ร้อยละ 19.6 
องักฤษ ร้อยละ 17.7 
สเปน ร้อยละ 16.8 
อิตาลี ร้อยละ 6.3 
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4. กจิกรรมทีค่าดว่าจะทาํในระหว่างการชมฟุตบอลยูโร 2016 
   (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  

กนิขนมขบเขีย้ว ร้อยละ 45.7 
ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์เหลา้/เบียร์ ร้อยละ 38.8 
ด่ืมนํ้าอดัลม   ร้อยละ 30.5 
ด่ืมกาแฟ ร้อยละ 15.6 
สูบบุหร่ี    ร้อยละ 12.8 
เชียร์ตามสถานบนัเทิง ผบั บาร์ ร้อยละ 12.8 
สัง่อาหารมากินเช่น พิซซ่า KFC ร้อยละ 11.4 
กินบะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูป ร้อยละ 7.7 
อ่ืนๆ เช่น กินผลไม ้ด่ืมนํ้าผลไม ้ ร้อยละ 5.8 

 
5. ขอ้คาํถาม “คดิว่าจะมีการเส่ียงโชคหรือเล่นพนัน  ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลยูโร 2016 หรือไม่  ” 
 

ไม่คดิว่าจะมี  ร้อยละ 55.5 
คิดวา่จะมี   
    โดย            ส่งไปรษณียบตัร / กิจกรรมทายผลอ่ืนๆ  ร้อยละ 69.6 
(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) เล่นพนนักบัโตะ๊บอล / เล่นพนนัผา่นช่องทางออนไลน ์ร้อยละ 45.9 
   เล่นเดิมพนักบัเพ่ือน    ร้อยละ 35.5 

ร้อยละ 44.5 

 
6. ขอ้คาํถาม “คดิว่าหน่วยงานภาครัฐจะสามารถควบคุมและปราบปรามการเล่นการพนันในช่วงฟุตบอลยูโร 2016 ได้
หรือไม่” 
 

คิดวา่ทาํได ้ ร้อยละ 15.3 
คดิว่าทาํไม่ได้   ร้อยละ 70.6 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 14.1 

 
7. ขอ้คาํถาม “เห็นด้วยหรือไม่กบัการเปิดร้านแทงพนันฟุตบอลแบบถูกกฎหมายอย่างเช่นในต่างประเทศ” 

 

เห็นด้วย  ร้อยละ 55.8 
ไม่เห็นดว้ย   ร้อยละ 35.7 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 8.5 
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รายละเอยีดในการสํารวจ 
วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อตอ้งการทราบถึงการติดตามการถ่ายทอดสดฟุตบอลยโูร 2016 
2. เพื่อสะทอ้นถึงทีมท่ีเชียร์และทีมท่ีคาดวา่จะควา้แชมป์ฟุตบอลยโูร 2016 
3. เพื่อตอ้งการทราบถึงกิจกรรมท่ีทาํในระหวา่งชมฟุตบอลยโูร 2016 
4. เพื่อสะทอ้นความเห็นต่อภาครัฐในการควบคุมและปราบปรามการเล่นการพนนัในช่วงฟุตบอลยโูร 2016 
5. เพื่อสะทอ้นความเห็นต่อการเปิดร้านแทงพนนัฟุตบอลแบบถูกกฎหมาย 

 
ระเบียบวธีิการสํารวจ 

 การสาํรวจใชก้ารสุ่มตวัอยา่งประชาชนอาย ุ18 ปีข้ึนไปในทุกสาขาอาชีพ ท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 23 เขต 
จากทั้งหมด 50 เขต แบ่งเป็นเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ไดแ้ก่ คลองเตย  คลองสานจตุจกัร ดอนเมือง ดินแดง  ทุ่งครุ 
บางกอกนอ้ย บางกะปิ บางขนุเทียน บางเขน บางนา บางรัก ปทุมวนั ประเวศ  พระนคร ภาษีเจริญ ราชเทวี ราษฎร์บูรณะ 
ลาดกระบงั วงัทองหลาง สวนหลวง สะพานสูง และสาทร ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage    
Sampling) จากนั้นใชว้ิธีเกบ็ขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์แบบพบตวั ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ินจาํนวน 1,126 คน เป็นชายร้อยละ 90.2
และหญิง ร้อยละ 9.8 

       
 ความคลาดเคลือ่น (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3% ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 

 วธีิการรวบรวมข้อมูล  
     ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามท่ีมีโครงสร้างแน่นอน 

ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นคณะนกัวิจยัไดน้าํแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบ
ความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทึกขอ้มูลและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   :  27 – 31 พฤษภาคม 2559 
 

     วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :   4 มิถุนายน 2559 
  

ศูนย์วจิยัมหาวทิยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)  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    Facebook : https://facebook.com/bangkokpoll
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ข้อมูลประชากรศาสตร์ 
 

                     จํานวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 1,016 90.2 
            หญิง 110 9.8 

รวม 1,126 100.0 

อายุ   
            18 ปี - 30 ปี 291 25.7 
            31 ปี – 40 ปี 262 23.3 
            41 ปี – 50 ปี 236 21.0 
            51 ปี - 60 ปี 201 17.9 
 61 ปี ข้ึนไป 136 12.1 

รวม 1,126 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 783 69.6 
            ปริญญาตรี 300 26.6 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 43 3.8 
                                 รวม 1,126 100.0 

อาชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 143 12.7 
 ลูกจา้งเอกชน     365 32.4 
 คา้ขาย/ ทาํงานส่วนตวั/ เกษตรกร    381 33.9 
 เจา้ของกิจการ/ นายจา้ง   52 4.6 
 ทาํงานใหค้รอบครัว   11 1.0 
 พอ่บา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 94 8.3 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   62 5.5 
 วา่งงาน/ รอฤดูกาล/ รวมกลุ่ม 18 1.6 

รวม 1,126 100.0 
 


