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  ผลสํารวจเร่ือง  “คอบอลไทยกบัฟุตบอลโลก 2018” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วจัิยมหาวทิยาลยักรุงเทพ  ได้ดําเนินการสํารวจความคดิเห็นประชาชน เร่ือง “คอบอลไทยกบั

ฟุตบอลโลก 2018” โดยเกบ็ข้อมูลจากประชาชนในพืน้ทีก่รุงเทพฯ และปริมณฑล จํานวนทั้งส้ิน 1,206 คน พบว่า คอบอลไทย
ร้อยละ 97.3 จะติดตามชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2018 ทีป่ระเทศรัสเซีย โดยในจาํนวนน้ี  ร้อยละ 66.0 คาดวา่จะ
ติดตามชมบางคู่เฉพาะทีมท่ีเชียร์ และทีมใหญ่ๆ และร้อยละ 31.3 คาดวา่จะติดตามชมทุกคู่ท่ีสามารถดูได ้ขณะท่ีร้อยละ 2.7 
จะไม่ติดตามชมเพราะไม่มีเวลา ตอ้งเรียน ตอ้งทาํงาน  

 

สําหรับทมีชาติทีค่นไทยเชียร์มากทีสุ่ดในฟุตบอลโลก 2018 อนัดับแรกคอื เยอรมนี (ร้อยละ 24.5) รองลงมาคือ 
บราซิล (ร้อยละ 18.7) องักฤษ (ร้อยละ 18.6) สเปน (ร้อยละ 10.8) และอาร์เจนตินา (ร้อยละ8.9) 

 

ส่วนทมีชาติทีค่ดิว่าจะเป็นเต็งแชมป์ฟุตบอลโลก 2018 อนัดับแรกคอื เยอรมนี (ร้อยละ 32.0) รองลงมาคือ บราซิล 
(ร้อยละ 22.6) สเปน (ร้อยละ 13.0) อาร์เจนตินา (ร้อยละ 8.0) และฝร่ังเศส (ร้อยละ 7.6) 

 

เม่ือถามว่าท่านจะเส่ียงทายผลบอลหรือพนันผลบอลหรือไม่  ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 ส่วนใหญ่ร้อยละ 
51.6 คาดว่าจะเส่ียงทายผลบอลหรือพนันผลบอล โดยในจํานวนนี ้ร้อยละ 36.3 จะส่งไปรษณยีบัตร / กจิกรรมทายผลอืน่ๆ  
รองลงมาคอื ร้อยละ 16.2 จะเดิมพนัเล่นกบัเพือ่นๆ ร้อยละ 6.6 จะเล่นพนันผ่านช่องทางออนไลน์ และร้อยละ 3.7 จะเล่นพนัน
ผ่านโต๊ะบอล ขณะท่ีร้อยละ 48.4 ไม่คิดวา่จะมีการเส่ียงทายผลบอลหรือพนนัผลบอล 

 

เม่ือแยกพจิารณาเฉพาะผู้ทีจ่ะเล่นพนันผ่านช่องทางออนไลน์ (ร้อยละ 6.6) พบว่า อยู่ในกลุ่มลูกจ้างเอกชนมากทีสุ่ด 
คดิเป็นร้อยละ 2.7 รองลงมาเป็นกลุ่มนักเรียน/นักศึกษา คดิเป็นร้อยละ 1.2 และกลุ่มคา้ขาย / ทาํงานส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 1.1 

 

และเมื่อแยกพจิารณาเฉพาะผู้ทีจ่ะเล่นพนันผ่านโต๊ะบอล (ร้อยละ 3.7) พบว่า อยู่ในกลุ่มลูกจ้างเอกชนและกลุ่มค้าขาย/
ทาํงานส่วนตัวมากทีสุ่ด คดิเป็นร้อยละ 1.3 เท่ากนั รองลงมาคือกลุ่มเจา้ของกิจการ คิดเป็นร้อยละ 0.6 

 

คอบอลไทย 97.3 % รอชมถ่ายทอดสดบอลโลก 2018  
คอบอลไทยเชียร์ทมีชาตเิยอรมนีมากทีสุ่ด พร้อมยกให้เป็นเตง็แชมป์บอลโลก 2018 

93.0% เช่ือสถานการณ์การพนันบอลในช่วงบอลโลก 2018 จะมค่ีอนข้างมากถงึมากทีสุ่ด 
77.7% เช่ือหน่วยงานภาครัฐไม่สามารถควบคุมและปราบปรามการเล่นพนันในช่วงบอลโลกได้ 

เรียน บรรณาธิการข่าวหน้า 1/ กฬีา/ สังคม/  เศรษฐกจิ 
เร่ือง  ผลสํารวจความคดิเห็นในพืน้ที ่กทม. และปริมณฑล (รวม 6 หน้า) 
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 นอกจากนีเ้ม่ือถามว่าสถานการณ์การพนันฟุตบอลในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 จะมีมากน้อยเพยีงใด 
ส่วนใหญ่ร้อยละ 93.0 เห็นว่าจะมีค่อนข้างมากถึงมากทีสุ่ด ขณะท่ีร้อยละ 7.0 เห็นวา่จะมีค่อนขา้งนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด 
 

ส่วนเมื่อถามว่าหน่วยงานภาครัฐจะสามารถควบคุมและปราบปรามการเล่นการพนันในช่วงฟุตบอลโลก 2018  ได้
หรือไม่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 77.7 คดิว่าทาํไม่ได้ ขณะท่ีร้อยละ 10.9 คิดวา่ทาํได ้ส่วนร้อยละ 11.4 ไม่แน่ใจ 

 

สุดท้ายเม่ือถามถึงความหวงัทีอ่ยากเห็นจากวงการฟุตบอลไทยพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 64.4 อยากเห็นการพฒันา
ฟุตบอลระดับรากหญ้า เยาวชน รองลงมาคือ ร้อยละ 49.5 อยากเห็นการบริหารวงการฟุตบอลไทยดีกวา่น้ี พฒันาเพิ่มข้ึน และ
ร้อยละ 48.2 อยากเห็นมาตรฐานฟุตบอลลีกไทย แบบในต่างประเทศ 

 

โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ขอ้คาํถาม ดงัต่อไปน้ี 
 

1. การติดตามรับชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2018 ที่ประเทศรัสเซีย 
 

จะติดตามชม ร้อยละ 97.3 
 โดย คาดว่าจะติดตามชมบางคู่เฉพาะทมีทีเ่ชียร์ และทมีใหญ่ๆ  ร้อยละ 66.0   
  คาดว่าจะติดตามชมทุกคู่ทีส่ามารถดูได้   ร้อยละ 31.3   
จะไม่ติดตามชมเพราะไม่มีเวลา ตอ้งเรียน ตอ้งทาํงาน ร้อยละ 2.7 

 
2. ทมีชาติทีเ่ชียร์ในฟุตบอลโลก 2018 (5 อนัดบัแรก) 
    

เยอรมัน  ร้อยละ 24.5 
บราซิล ร้อยละ 18.7 
องักฤษ ร้อยละ 18.6 
สเปน ร้อยละ 10.8 
อาร์เจนตินา ร้อยละ 8.9 

 
3. ทมีชาติทีค่ดิว่าจะเป็นเต็งแชมป์ฟุตบอลโลก 2018  (5 อนัดบัแรก)    
  

เยอรมัน  ร้อยละ 32.0 
บราซิล ร้อยละ 22.6 
สเปน ร้อยละ 13.0 
อาร์เจนตินา ร้อยละ 8.0 
ฝร่ังเศส ร้อยละ 7.6 
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4. ขอ้คาํถาม “ท่านจะเส่ียงทายผลบอลหรือพนันผลบอลในทางใดบ้าง  ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018”  
   

คาดว่าจะเส่ียงทายผลบอลหรือพนันผลบอล  ร้อยละ 51.6 
  โดย  (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)    
      ส่งไปรษณียบตัร / กิจกรรมทายผลอ่ืนๆ   ร้อยละ 36.3  
       เดิมพนัเล่นกบัเพ่ือนๆ ร้อยละ 16.2  
       เล่นพนนัผา่นช่องทางออนไลน ์ ร้อยละ 6.6  
      เล่นพนนัผา่นโตะ๊บอล  ร้อยละ 3.7  
ไม่คิดวา่จะมีการเส่ียงทายผลบอลหรือพนนัผลบอล    ร้อยละ 48.4 

 

 พจิารณาเฉพาะกลุ่มทีเ่ล่นพนันช่องทางออนไลน์พบว่า 
 

อาชีพ 
พนนัผา่นช่องทางออนไลน ์

(ร้อยละ) 
ลูกจา้งเอกชน 2.7 
นกัเรียน/นกัศึกษา 1.2 
คา้ขาย / ทาํงานส่วนตวั 1.1 
ลูกจา้งรัฐบาล 0.7 
เจา้ของกิจการ 0.5 
ทาํงานครอบครัว 0.2 
พอ่บา้น/แม่บา้น/เกษียณอาย ุ 0.1 
วา่งงาน 0.1 

  

 พจิารณาเฉพาะกลุ่มทีเ่ล่นพนันผ่านโต๊ะบอลพบว่า 
 

อาชีพ 
พนนัผา่นโตะ๊บอล 

(ร้อยละ) 
ลูกจา้งเอกชน 1.3 
คา้ขาย / ทาํงานส่วนตวั 1.3 
เจา้ของกิจการ 0.6 
ลูกจา้งรัฐบาล 0.2 
นกัเรียน/นกัศึกษา 0.2 
วา่งงาน 0.1 
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5. ข้อคาํถาม “คดิว่าสถานการณ์การพนันฟุตบอลในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 จะมีมากน้อยเพยีงใด” 
   

ค่อนข้างมากถึงมากทีสุ่ด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนข้างมากร้อยละ 44.6  และมากทีสุ่ดร้อยละ 48.4) 

ร้อยละ 93.0 

ค่อนขา้งนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด 
(โดยแบ่งเป็นค่อนขา้งนอ้ยร้อยละ 6.3  และนอ้ยท่ีสุดร้อยละ 0.7) 

ร้อยละ 7.0 

6. ขอ้คาํถาม “คดิว่าหน่วยงานภาครัฐจะสามารถควบคุมและปราบปรามการเล่นการพนันในช่วงฟุตบอลโลก 2018  ได้
หรือไม่” 
 

คดิว่าทาํไม่ได้   ร้อยละ 77.7 
คิดวา่ทาํได ้ ร้อยละ 10.9 
ไม่แน่ใจ ร้อยละ 11.4 

 
7. ความหวงัทีอ่ยากเห็นจากวงการฟุตบอลไทย 
    (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 

อยากเห็นการพฒันาฟุตบอลระดับรากหญ้า เยาวชน ร้อยละ 64.4 
อยากเห็นการบริหารวงการฟุตบอลไทยดีกวา่น้ี พฒันาเพิ่มข้ึน ร้อยละ 49.5 
อยากเห็นมาตรฐานฟุตบอลลีกไทย แบบในต่างประเทศ ร้อยละ 48.2 
อยากเห็นทีมชาติไทยไดไ้ปบอลโลกโดยเร็ว  ร้อยละ 43.3 
อยากเห็นนกัเตะเก่งๆ แบบ ชนาธิป ธีรศิลป์ ธีรทร ร้อยละ 25.9 
อยากเห็นการอดัฉีด เงินสนบัสนุนมากข้ึน ในวงการฟุตบอลไทย ร้อยละ 21.9 

 

 

ศูนย์วจัิยมหาวทิยาลยักรุงเทพ (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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รายละเอยีดการสํารวจ 

 
วตัถุประสงค์การสํารวจ 

1) เพื่อตอ้งการทราบถึงการติดตามรับชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2018 ท่ีประเทศรัสเซีย 
2) เพื่อตอ้งการทราบถึงทีมชาติท่ีเชียร์และทีมท่ีคาดวา่จะไดแ้ชมป์ในฟุตบอลโลก 2018 
3) เพื่อตอ้งการทราบถึงการเส่ียงทายผลบอลหรือพนนัผลบอลในช่วงการแข่งขนัฟุตบอลโลก 2018 
4) เพื่อสะทอ้นถึงสถานการณ์การพนนัฟุตบอลในช่วงการแข่งขนัฟุตบอลโลก 2018 จะมีมากนอ้ยเพียงใด 
5) เพื่อสะทอ้นความเห็นต่อหน่วยงานภาครัฐจะสามารถควบคุมและปราบปรามการเล่นการพนนัในช่วงฟุตบอล

โลก 2018  ได ้
6) เพื่อสะทอ้นความหวงัท่ีอยากเห็นจากวงการฟุตบอลไทย 

 
ประชากรทีส่นใจศึกษา 

    การสาํรวจใชก้ารสุ่มตวัอย่างประชาชนอาย ุ18 ปีข้ึนไปในทุกสาขาอาชีพ ท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 17
เขต จากทั้งหมด 50 เขต แบ่งเป็นเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ไดแ้ก่  คลองเตย  จตุจกัร จอมทอง ดินแดง  ทุ่งครุ บางกะปิ  
บางขุนเทียน บางเขน บางแค บางนา บางบอน ปทุมวนั พระโขนง  ราชเทวี ลาดกระบงั วงัทองหลาง หนองแขม และ
ปริมณฑล 3 จงัหวดั ไดแ้ก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage    
Sampling) จากนั้นใชว้ิธีเกบ็ขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์แบบพบตวั ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ินจาํนวน 1,206 คน เป็นชายร้อยละ 92.4
และหญิงร้อยละ 7.6 

 
 ความคลาดเคลือ่น (Margin of Error) 

     การประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3% ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 
วธีิการรวบรวมข้อมูล  

 
ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามท่ีมีโครงสร้างแน่นอน 

ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นคณะนกัวิจยัไดน้าํแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบ
ความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทึกขอ้มูลและประมวลผล 

 
 

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   :  31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2561 
      

วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :  9 มิถุนายน 2561 
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ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 
 

 จํานวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 1,114 92.4 
            หญิง 92 7.6 

รวม 1,206 100.0 

อายุ   
            18 ปี - 30 ปี 393 32.6 
            31 ปี - 40 ปี 335 27.8 
            41 ปี - 50 ปี 281 23.3 
            51 ปี - 60 ปี 141 11.7 
 61 ปี ข้ึนไป 56 4.6 

รวม 1,206 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 715 59.3 
            ปริญญาตรี 435 36.1 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 56 4.6 
                                 รวม 1,206 100.0 

อาชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 154 12.8 
 ลูกจา้งเอกชน     476 39.5 
 คา้ขาย/ ทาํงานส่วนตวั 309 25.6 
 เจา้ของกิจการ/ นายจา้ง   60 5.0 
 ทาํงานใหค้รอบครัว 13 1.1 
 พอ่บา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 44 3.6 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   134 11.1 
 วา่งงาน 16 1.3 

รวม 1,206 100.0 
 

 


