
 
ประเทศไทยไดหรือเสีย ในการซื้อหุนทีมฟุตบอล 

 
วตัถุประสงคของการสํารวจ 

การสํารวจครัง้นี้  เพ่ือตองการทราบความคิดเห็นของคนกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับกรณีที่ พ.ต.ท.ทกัษิณ  ชินวัตร  
นายกรัฐมนตร ีจะซื้อหุนสโมสรฟุตบอลลเิวอรพูล   ในประเด็นดังนี้     
 •  เห็นดวยหรือไมที่ทางรัฐบาลจะซื้อหุนสโมสรฟุตบอลลเิวอรพลู 
 •  ควรใชเงินหรือระดมทุนจากวิธีใด ถาหากตองซื้อหุนสโมสรฟุตบอลลเิวอรพูล 
 •  ความเห็นในประเดน็ตาง ๆ กับผลที่จะเกิดขึ้นหากประเทศไทยไดซือ้หุนสโมสรลเิวอรพูล 
 •  จะเกดิผลดหีรือผลเสียตอประเทศไทยและคนไทยในระยะยาว 
 •  ความสนใจที่จะซื้อสลากพิเศษเพื่อระดมทุนซื้อหุนสโมสรฟุตบอลลเิวอรพลูของกลุมตวัอยาง 

 
ระเบียบวธิกีารสํารวจ 
            การสุมตวัอยาง 
                         การสํารวจ ใชวิธีสุมตัวอยางประชากรที่มอีายุตั้งแต 18 ปข้ึนไป ที่มีการศึกษาตั้งแตระดับ ปวช.  ปวส.   
            อนุปรญิญา และปรญิญาตรีขึ้นไป  ที่อาศัยอยูในเขตปกครองของกรุงเทพมหานคร   ท้ังสิ้นจํานวน  872  คน 
            ความคลาดเคลื่อน  (Margin  of  Error) 
             ในการประมาณการขนาดตัวอยางใชความคลาดเคลื่อน  +5%  ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  
 
วธิีเก็บรวบรวมขอมลู 
             การเกบ็ขอมูลใชแบบสอบถาม และสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายที่สุมได ในเรื่อง 
“ประเทศไทยไดหรือเสีย  ในการซือ้หุนทมีฟุตบอล” 
ระยะเวลาในการเก็บขอมลู  :   25  พฤษภาคม  2547 
วันที่เผยแพรผลการสํารวจ   :  26  พฤษภาคม  2547 
โดย  ศูนยวจิัยกรุงเทพโพลล  มหาวิทยาลยักรุงเทพ     
โทร. 0-2350-3500 ตอ 1776   http://research.bu.ac.th 
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ผลการสํารวจ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูลใชวธิกีารสํารวจภาคสนาม จากประชากรในกรงุเทพมหานคร ท่ีมีอายุตั้งแต  
18 ปข้ึนไป  และมกีารศกึษาไมต่ํากวาระดบั ปวช.  จํานวน  872   คน    รอยละ 50.3  เปนชาย    และรอยละ 49.7 
เปนหญิง  

กลุมตัวอยางรอยละ 25.9 มีอายุระหวาง 18-25 ป      รอยละ 34.1 มีอายุระหวาง 26-35 ป    
      รอยละ 27.9 มีอายุระหวาง 36-45 ป     และรอยละ 12.2 มีอายุ 45 ปข้ึนไป  
  กลุมตัวอยางรอยละ 46.3  มีการศกึษาระดบัปวช. ถึงระดบัปวส./อนุปรญิญา     รอยละ 53.7  มีการ 
      ศึกษาระดบัปรญิญาตรีข้ึนไป  

  อาชีพของกลุมตัวอยางรอยละ 11.4 รับราชการ     รอยละ 16.4  พนักงานรัฐวิสาหกิจ     รอยละ 41.4   
พนักงานบรษิทัเอกชน      รอยละ 14.6  เจาของกิจการ      รอยละ 2.4  รับจางทั่วไป     รอยละ 3.1  คาขาย  
รอยละ 8.1  นักศึกษา       รอยละ 1.8   พอบาน/แมบาน   และอ่ืน ๆ รอยละ 0.8  

1. กรณีท่ีทางรฐับาลจะซื้อหุนสโมสรฟตุบอลลิเวอรพลู น้ัน กลุมตวัอยางรอยละ 55.6  เห็นดวยทางรฐับาลจะซื้อ
หุนสโมสรฟตุบอลลิเวอรพลู    รอยละ 28.4  ไมเห็นดวย  และอีกรอยละ 15.9   ไมมีความเห็น 

2. ถามีการซือ้หุนสโมสรฟุตบอลลิเวอรพลู กลุมตัวอยางสวนใหญ รอยละ 43.8  ตองการให พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวตัร 
ซื้อหุนสโมสรฟุตบอลนี้ โดยใชเงินสวนตวั       รอยละ 24.9 ใหจําหนายสลากพิเศษพรอมสิทธิ์ซ้ือหุน   
รอยละ 19.7 ซื้อโดยบรษิัทเอกชน   และรอยละ 11.6 ใหระดมทุนจากประชาชนดวยวธิีอ่ืน 

3. กลุมตวัอยางรอยละ 43.7   คิดวากรณีท่ีมีขาวการทาบทามซื้อหุนสโมสรลิเวอรพูล เปนความจงใจ ท่ีเกิดขึ้น 
ในชวงการอภปิรายไมไววางใจ 8 รัฐมนตร ี     รอยละ 26.9  คิดวา เปนความบังเอญิ     และอีกรอยละ 29.4 
ไมมีความเห็น 

4. กลุมตวัอยางไดใหความเห็นในประเด็นตาง ๆ หากประเทศไทยไดถือหุนสโมสรฟุตบอลลิเวอรพูล ดังนี้  
• กลุมตวัอยางรอยละ 67.1  เห็นดวยวา จะทําใหเยาวชนไทยหันมาสนใจเลนกีฬาฟตุบอลมากขึ้น 

ในขณะทีร่อยละ 19.8 ไมเห็นดวย  และรอยละ 13.1 ไมมีความเห็น 
• กลุมตวัอยางรอยละ 59.7  เห็นดวยวา จะทําใหเกิดการพนนัฟุตบอลมากขึ้น   รอยละ 24.2 ไมเห็นดวย 

และรอยละ 15.8 ไมมีความเห็น 
• กลุมตวัอยางรอยละ 51.9 เห็นดวยวา เปนการพัฒนาทักษะนักฟุตบอลไทย    รอยละ 29.5 ไมเห็นดวย  

และรอยละ 18.6 ไมมีความเห็น 
• กลุมตวัอยางรอยละ 37.5 เห็นดวยวา มีความเสี่ยงตอการขาดทุน  เนื่องจากเปนกีฬาที่มีการเปลีย่นแปลง

ตัวผูเลนบอยครั้ง     รอยละ 33.4 ไมเห็นดวย  และรอยละ 28.7 ไมมีความเห็น 
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5. หากมกีารซือ้หุนสโมสรฟตุบอลลิเวอรพลู คิดวาจะเปนผลดีหรอืผลเสยีตอประเทศไทยและคนไทยในระยะยาว
อยางไร นั้น  กลุมตวัอยางท่ีคดิวาจะเกิดผลดีและผลดอียางมาก รวมรอยละ 48.9   ที่คิดวาจะเกิดผลเสยีและ 
ผลเสียอยางมาก รวมรอยละ 23.5      และไมแนใจ รอยละ 27.6 

6. หากมกีารระดมทุนเพื่อซื้อหุนสโมสรฟุตบอลลิเวอรพลู โดยการจดัทําสลากชุดพิเศษออกจาํหนายนัน้  
กลุมตวัอยางรอยละ 41.6  ระบุวา ไมจะซือ้สลากชุดพิเศษนี้     รอยละ 30.8  ระบุวาจะซ้ือ  และอีกรอยละ 27.5 
ไมแนใจ 
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ตารางแสดงการประมวลผลขอมลู 
 

                   ขอมลูประชากรศาสตร 
 จํานวน รอยละ 

เพศ :   
            ชาย 439 50.3 
            หญิง 433 49.7 
อายุ :   
            18 – 25 ป 226 25.9 
            26 – 35 ป 297 34.1 
            36 – 45 ป 243 27.9 
            45 ปข้ึนไป 106 12.2 
 การศกึษา:   
            ปวช. - ปวส./อนุปรญิญา 404 46.3 
            ปรญิญาตรีข้ึนไป 468 53.7 
 อาชีพ :   
            รับราชการ        99 11.4 
            รัฐวิสาหกิจ 143 16.4 
            พนักงานบรษิัทเอกชน 361 41.4 
            เจาของกิจการ 127 14.6 
            รับจางทั่วไป 21 2.4 
            คาขาย 27 3.1 
            นักศึกษา 71 8.1 
            พอบาน/แมบาน 16 1.8 
            อ่ืน ๆ         7 0.8 
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ตารางที่ 1: ทานเห็นดวยหรอืไม ท่ีทางรัฐบาลจะซื้อหุนสโมสรฟตุบอลลิเวอรพลู 
 จํานวน รอยละ 

เห็นดวย 485 55.6 
ไมเห็นดวย 248 28.4 
ไมมีความเห็น 139 15.9 

 
 

ตารางที่ 2:  ถามีการซื้อหุนสโมสรฟุตบอล  ทานตองการให พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ซ้ือหุนสโมสรฟุตบอลนี้  ในลักษณะใด 
 จํานวน รอยละ 

ใชเงินสวนตัว 382 43.8 
ขายสลากพิเศษพรอมหุน 217 24.9 
ซื้อโดยบริษัทเอกชน 172 19.7 
ระดมทุนจากประชาชน 101 11.6 

 
 

         ตารางที่ 3: ทานคิดวากรณีขาวการทาบทามซื้อหุนสโมสรฟุตบอลลิเวอรพูล  เปนความบังเอิญหรือจงใจที่เกิดขึ้นในชวง 
                           การอภิปรายไมไววางใจ 8 รัฐมนตรี 

 จํานวน รอยละ 
บังเอิญ 235 26.9 
จงใจ 381 43.7 
ไมมีความเห็น 256 29.4 

 
 

ตารางที่ 4 : หากประเทศไทยไดถือหุนสโมสรฟุตบอลลิเวอรพูล  ทานมีความเห็นอยางไรในประเด็นตาง ๆ ตอไปนี้  
 เห็นดวย ไมเห็นดวย ไมมีความเห็น 
ทําใหเยาวชนไทยหันมาสนใจเลนกีฬาฟุตบอลมากขึ้น 67.1 19.8 13.1 
ทําใหเกิดการพนันฟุตบอลมากขึ้น 59.7 24.2 15.8 
พัฒนาทักษะนักฟุตบอลไทย 51.9 29.5 18.6 
เสี่ยงตอการขาดทุน (มีการเปลี่ยนแปลงตัวผูเลนบอยคร้ัง) 37.5 33.4 28.7 
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ตารางที่ 5: หากมีการซื้อหุนสโมสรฟุตบอลลเิวอรพูล ทานคิดวาจะเปนผลดีหรือผลเสียตอประเทศไทยและคนไทย 
    ในระยะยาวอยางไร  

 จํานวน รอยละ 
เกิดผลดีอยางมาก 75 8.6 
เกิดผลด ี 351 40.3 
เกิดผลเสีย 137 15.7 
เกิดผลเสียอยางมาก 68 7.8 
ไมแนใจ 241 27.6 

 
 

ตารางที่ 6: หากมีการระดมทนุซื้อหุนสโมสรลิเวอรพูล โดยจําหนายสลากพิเศษ ทานจะซื้อสลากนี้หรือไม   
 จํานวน รอยละ 

ซื้อ 269 30.8 
ไมซ้ือ 363 41.6 
ไมแนใจ 240 27.5 

 
  

 
 


