
 
มุมมองการปราบปรามเลนพนันฟุตบอลในสายตาคนกรุง 

 
วตัถุประสงคของการสํารวจ 

การสํารวจครัง้นี้  เพ่ือตองการทราบความคิดเห็นของเยาวชนและกลุมคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับ 
มุมมองการปราบปรามการเลนพนันฟุตบอลในประเดน็ดงันี้     
             •  การตดิตามชมการถายทอดฟุตบอลยโูร 2004 

• วัตถุประสงคของการชมการถายทอดฟุตบอลยโูร 
• ผลกระทบจากการชมฟตุบอลที่มีตอการเรยีน และ การทํางาน 
• อาชีพที่กลุมตวัอยางคิดวามกีารเลนพนันฟุตบอลมากทีสุ่ด   
• ความเขมงวด/จริงจงัในมาตรการปราบปรามการพนันฟตุบอล 
• ความคิดเห็นตอมาตรการลงโทษผูบริหารโรงเรียน หากปลอยปละละเลยใหนักเรียนเลนพนันฟตุบอล 

 
ระเบียบวธิีการสํารวจ 
          การสํารวจ ใชวธิีสุมตัวอยางประชากรกลุมนักเรยีน นักศกึษา และกลุมคนทํางาน ที่อาศัยอยูในเขตปกครองของ 
กรุงเทพมหานคร โดยใชวธิีการสุมตัวอยางจากสถานศึกษาตาง ๆ  และสถานทีร่าชการ  บริษัท  หาง   ไดตัวอยาง
ทั้งส้ินจํานวน  1,191 คน 
ความคลาดเคลือ่น  (Margin  of  Error) 
            ในการประมาณการขนาดตัวอยางใชความคลาดเคลื่อน  +5%  ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  
วธิีเก็บรวบรวมขอมลู 
             การเกบ็ขอมูลใชแบบสอบถาม และสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายที่สุมได ในเรื่อง 
“มุมมองการปราบปรามเลนพนันฟตุบอลในสายตาคนกรงุ” 
ระยะเวลาในการเก็บขอมลู  :   17  มิถุนายน  2547 
วันที่เผยแพรผลการสํารวจ   :  18  มิถุนายน  2547 
โดย  ศูนยวจิัยกรุงเทพโพลล  มหาวิทยาลยักรุงเทพ     
โทร. 0-2350-3500 ตอ 1776   http://research.bu.ac.th 
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 ผลการสํารวจ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูลใชวธิกีารสํารวจภาคสนาม จากประชากรในกรงุเทพมหานคร ที่มีเปนนักเรยีน 
       นักศึกษา และกลุมคนทํางาน   จํานวนรวม  1,191  คน    รอยละ 56.5  เปนชาย    และรอยละ 43.5 เปนหญิง  

กลุมตวัอยางรอยละ 9.2  มีอายุต่ํากวา 18 ป   รอยละ 61.0 มีอายุระหวาง 18-25 ป      รอยละ 19.3 
       มีอายุระหวาง 26-35 ป     รอยละ 7.0 มีอายุระหวาง 36-45 ป     และรอยละ 3.4 มีอายุ 45 ปข้ึนไป  
    อาชีพของกลุมตัวอยาง  รอยละ 49.6  เปนนักเรียน / นักศึกษา   รอยละ 49.6 เปนกลุมคนทํางาน  
       ซึ่งประกอบดวย รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ พนักงานบริษัทเอกชน        
1. กลุมนกัเรียน / นักศึกษาสวนใหญ รอยละ 78.0 ระบุวา ท่ีผานมาติดตามชมการถายทอดฟุตบอลยโูร 2004  เปน

บางคู   รอยละ 22.0  ติดตามชมทุกคู      เชนเดียวกับกลุมคนทํางาน รอยละ 76.2 ติดตามชมเปนบางคู    ในขณะ
ที่อีกรอยละ 23.8  ติดตามชมการถายทอดทุกคู    

2. ในสวนของวัตถุประสงคของการชมการถายทอดฟุตบอลยโูร น้ัน ทั้งกลุมนกัเรียน/นักศึกษา และกลุม
คนทํางานสวนใหญ ตดิตามชมการถายทอดฟุตบอลยโูรเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน รอยละ 45.9 และ  
รอยละ 38.7    และเพราะชอบกีฬาฟุตบอล รอยละ 12.2 และ รอยละ15.7   ในขณะที่ในกลุมคนทํางาน รอยละ6.5  
ระบวุา ติดตามชมเพื่อพนันฟุตบอล  

3. เมื่อสอบถามวา จากการชมการถายทอดฟุตบอลยโูรครั้งนี ้มีผลกระทบตอการเรยีนหนงัสือ หรือการทํางาน 
หรือไม นั้น  

กลุมตวัอยางทีเ่ปนนักเรยีน / นักศึกษา ระบวุา  ไมมผีลกระทบ  รอยละ 69.2    มีผลกระทบ รอยละ 30.8 
 โดยผลกระทบที่เกิดมากทีสุ่ด คือ ตื่นสายไปเรียนไมทัน รอยละ 33.5     พักผอนนอย งวงนอน  
 รอยละ 30.8    ไมตั้งใจเรยีน รอยละ 26.4  และอื่น ๆ รอยละ 9.3 

  กลุมคนทํางาน  ระบุวา ไมมีผลกระทบ รอยละ 55.3   มผีลกระทบ รอยละ 44.7 
  โดยผลกระทบที่เกิดมากทีสุ่ด คือ ทํางานสาย รอยละ 63.4   พักผอนนอย งวงนอน รอยละ 14.2 
  เสียสุขภาพ รอยละ 10.4  และอืน่ ๆ รอยละ 12.0 

4. กลุมนกัเรียน / นักศึกษา รอยละ 53.5  ระบวุา มีเพ่ือนหรอืคนรูจกัเลนพนันฟุตบอลยโูรในครั้งนี้   สวนอีกรอย
ละ 46.5  ระบวุา ไมมี    ในขณะทีก่ลุมคนทํางาน รอยละ 68.3 ระบวุา มีเพ่ือนหรือคนรูจกัเลนพนนัฟุตบอล   
รอยละ 31.7 ระบุวา ไมม ี

5. อาชีพท่ีกลุมนกัเรยีน / นักศกึษา คิดวามีการเลนพนันฟุตบอลยูโรมากทีสุ่ด คือ   นักเรยีน / นักศึกษา รอยละ 
72.8    รองลงมาคือ รับจางท่ัวไป รอยละ 8.8    พนักงานบรษิัทเอกชน รอยละ 7.1 
อาชีพท่ีกลุมคนทํางาน คิดวามีการเลนพนนัฟุตบอลยโูรมากที่สุด คือ นักเรียน / นักศึกษา รอยละ 32.8 
รองลงมา คือ พนักงานบรษิทัเอกชน รอยละ 25.5   รับจางท่ัวไป รอยละ 14.7 
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6. กลุมนกัเรียน/นักศึกษา รอยละ 59.2  และกลุมคนทํางาน รอยละ 56.7  มีความเห็นตรงกนั คือ  มาตรการ
ปราบปรามการเลนพนันฟุตบอลยโูรยังไมจริงจงั   ในขณะทีน่ักเรียน / นักศึกษา อีกรอยละ 19.9 และกลุม
คนทํางาน รอยละ 32.5  เห็นวา จริงจังแลว   

7. กลุมนกัเรียน/นักศึกษา รอยละ 59.2  และกลุมคนทํางาน รอยละ 65.2  คิดวา รัฐบาลจะไมสามารถแกไขหรือ
ปราบปรามการเลนพนันฟุตบอลได     สวนนักเรยีน/นกัศึกษา อีกรอยละ 17.4 และกลุมคนทํางาน รอยละ 21.3  
คิดวา รัฐบาลจะสามารถแกไขได 

8. สําหรับการรณรงคเขมงวดในการปราบปราบพนนัฟุตบอลนั้น กลุมนกัเรยีน/นักศกึษา รอยละ 62.4 และกลุม
คนทํางาน รอยละ 64.0   มีความเห็นวา ควรมีการรณรงคใหเขมงวดกวดขันตลอดเวลา    กลุมนกัเรียน/นกัศึกษา 
รอยละ 24.4 และกลุมคนทํางาน รอยละ 23.8  เห็นวา ควรเขมงวดเฉพาะชวงฤดกูาลแขงขันเทานั้น 

9. เมื่อสอบถามวา หากจะปราบปรามการเลนพนันฟุตบอลอยางจริงจังควรจะตองปราบปรามที่ใครนัน้   
กลุมนกัเรียน/นักศึกษา รอยละ 50.5  และกลุมคนทํางานรอยละ 51.9  เห็นวา ควรจะปราบปรามเจามือรับพนัน
บอล    กลุมนกัเรยีน/นักศกึษา รอยละ 28.8  กลุมคนทํางาน รอยละ 28.4 คิดวาควรจะปราบปรามผูเลนพนัน
บอล    กลุมนกัเรยีน/นักศกึษา รอยละ 16.8  กลุมคนทํางาน รอยละ 14.9  คิดวาควรจะปราบปรามคนเดินโพย 

10. สําหรับมาตรการลงโทษผูบรหิารโรงเรียนหากมีการปลอยปละละเลยใหนักเรยีนเลนพนันฟุตบอล นั้น 
กลุมนกัเรียน/นักศึกษา  รอยละ 38.2  ไมเห็นดวย   และรอยละ 35.2 เห็นดวย และอีกรอยละ 26.6 ไมมีความเห็น 
กลุมคนทํางาน รอยละ 48.0  ไมเห็นดวย   และรอยละ 31.9 เห็นดวย และอีกรอยละ 20.2 ไมมีความเห็น 
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ตารางแสดงการประมวลผลขอมลู 
 

                   ขอมลูประชากรศาสตร 
 จํานวน รอยละ 

เพศ :   
            ชาย 672 56.5 
            หญิง 519 43.5 
อายุ :   
            อายุต่ํากวา 18 ป 110 9.2 
            18 – 25 ป 727 61.0 
            26 – 35 ป 230 19.3 
            36 – 45 ป 83 7.0 
            45 ปข้ึนไป 41 3.4 
 อาชีพ :   
            รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ /    
                     พนักงานบรษิทัเอกชน      

 600 50.4 

            นักเรียน  นักศกึษา 591 49.6 
 

  ตารางที่ 1:  ท่ีผานมาทานตดิตามชมการถายทอดฟตุบอลยูโร 2004 เพียงใด 
 

 
ตารางที่ 2: ทานชมการถายทอดฟุตบอลยูโรเพือ่วัตถุประสงคอะไร  

 
 
 
 
 
 

 
   

นักเรียน / นักศึกษา คนทํางาน  
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ทุกคู 130 22.0 143 23.8 
บางคู 461 78.0 457 76.2 

นักเรียน / นักศึกษา  
จํานวน รอยละ 

สนุกสนาน เพลิดเพลิน 271 45.9 
ชอบฟุตบอล ชอบกีฬา 72 12.2 
ไมมีอะไรจะทาํ , ดูเลน ๆ 52 8.8 
ตามกระแส ตามเพื่อน 48 8.1 
ติดตาม สนใจนักฟุตบอล 37 6.3 
อ่ืน ๆ 111 18.7 
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  ตารางที่ 3: ชมการถายทอดฟตุบอลยูโรแลว มีผลกระทบกบัการเรียน หรอื การทํางานหรอืไม  

 
 

 
 

 
   สําหรับผูท่ีระบุวา การชมการถายทอดฟุตบอลยูโรมผีลกระทบตอการเรียน หรอื การทํางานนั้น  

   ผลกระทบทีเ่กิดขึน้จากการชมการถายทอดฟุตบอลยูโร  มีดังนี ้
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

คนทํางาน  
จํานวน รอยละ 

สนุกสนาน เพลิดเพลิน 232 38.7 
ชอบฟุตบอล ชอบกีฬา 94 15.7 
ตามกระแส ตามเพื่อน 69 11.5 
เชียรทีมที่ชอบ 51 8.5 
 พนันฟุตบอล 39 6.5 
อ่ืน ๆ 115 19.1 

นักเรียน / นักศึกษา คนทํางาน  
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

 มี 182 30.8 268 44.7 
ไมมีผลกระทบ 409 69.2 332 55.3 

นักเรียน / นักศึกษา  
จํานวน รอยละ 

 ตื่นสาย ไปเรยีนไมทัน 61 33.5 
 พักผอนนอย งวงนอน 56 30.8 
ไมตั้งใจเรยีน 48 26.4 
อ่ืน ๆ 17 9.3 

คนทํางาน  
จํานวน รอยละ 

 ทํางานสาย 170 63.4 
 พักผอนนอย งวงนอน 38 14.2 
เสียสุขภาพ 28 10.4 
อ่ืน ๆ 32 12.0 
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ตารางที่ 4 : ทานมีเพื่อนหรอืคนรูจกัเลนพนันฟตุบอลยูโรหรอืไม 
 

 
 
 
 

  ตารางที่ 5 : ทานคิดวาอาชพีอะไรท่ีเลนพนนัฟุตบอลยูโรมากที่สุด 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
  ตารางที่ 6: ทานคิดวามาตรการปราบปรามเลนพนนัฟตุบอลยูโรทําอยางจริงจังหรอืไม 

 
 
 
  
 
 

  ตารางที่ 7 : ทานคิดวารฐับาลจะแกไขหรือปราบปรามเลนพนันฟุตบอลยูโรไดหรอืไม 
 

 
 
 
 

 

นักเรียน / นักศึกษา คนทํางาน  
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

 มี 316 53.5 410 68.3 
ไมมี 275 46.5 190 31.7 

นักเรียน / นักศึกษา คนทํางาน  
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

 ขาราชการ 9 1.5 42 7.0 
พนักงานรัฐวสิาหกิจ 14 2.4 35 5.8 
พนักงานบรษิทัเอกชน 42 7.1 153 25.5 
เจาของกิจการ 6 1.0 13 2.2 
รับจางทัว่ไป 52 8.8 88 14.7 
คาขาย 24 4.1 62 10.3 
นักเรียน นักศกึษา 430 72.8 197 32.8 
พอบาน แมบาน 1 0.2 3 0.5 
อ่ืน ๆ 13 2.2 7 1.2 

นักเรียน / นักศึกษา คนทํางาน  
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

 จริงจงั 118 19.9 195 32.5 
ไมจริงจัง 350 59.2 340 56.7 
ไมมีความเห็น 123 20.8 65 10.8 

นักเรียน / นักศึกษา คนทํางาน  
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

 ได 103 17.4 128 21.3 
ไมได 350 59.2 391 65.2 
ไมมีความเห็น 138 23.4 81 13.5 
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ตารางที่ 8 : ทานคิดวาควรจะมีการรณรงคเขมงวดกวดขนัในการปราบปรามเลนพนนัฟุตบอลชวงใด 
 
  
 
 
 
 

 
  ตารางที่ 9 : ทานคิดวาถาปราบปรามเลนพนันฟตุบอลกนัอยางจริงจังควรจะปราบปรามใคร 

 
 
 
 
 
 
 

 
  ตารางที่ 10 : ทานเห็นดวยหรอืไมกับ มาตรการลงโทษผูบริหารโรงเรยีนหากมีการปลอยปละละเลยให 
                                   นักเรียนเลนพนันฟตุบอล 

 
 

 
 

นักเรียน / นักศึกษา คนทํางาน  
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ชวงฤดูกาลแขงขัน 144 24.4 143 23.8 
ตลอดเวลา 369 62.4 384 64.0 
ไมมีความเห็น 78 13.2 73 12.2 

นักเรียน / นักศึกษา คนทํางาน  
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

 ผูเลนพนัน 253 28.8 229 28.4 
เจามือรับพนนั 444 50.5 419 51.9 
คนเดินโพย 148 16.8 120 14.9 
อ่ืน ๆ 34 3.9 39 4.8 

นักเรียน / นักศึกษา คนทํางาน  
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

 เห็นดวย 208 35.2 191 31.9 
ไมเห็นดวย 226 38.2 288 48.0 
ไมมีความเห็น 157 26.6 121 20.2 


