
  

   
 
  

   ผลสํารวจเรื่อง 
ไทยแลนดพรีเมียรลีก กับความหวังพัฒนาฟุตบอลไทยไปบอลโลก 

 
องคประกอบสําคัญของการพัฒนากีฬาฟุตบอลไทยไปสูการแขงขันฟุตบอลโลกคือฟุตบอลลีกอาชีพ ซ่ึงการ

แขงขันฟุตบอลไทยแลนดพรีเมียรลีกที่กําลังจะเสร็จสิ้นไปน้ีไดตั้งเปาหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานวงการฟุตบอล
ของไทยใหเปนมืออาชีพมากยิ่งขึ้นเพ่ือหวังพัฒนาทีมฟุตบอลไทยไปสูฟุตบอลโลก ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึงไดดําเนินการสํารวจเรื่อง “ไทยแลนดพรีเมียรลีก กับความหวังพัฒนาฟุตบอล
ไทยไปบอลโลก” ขึ้นเพ่ือสะทอนความคิดเห็นและความเชื่อม่ันของแฟนฟุตบอลชาวไทยที่มีตอวงการฟุตบอลไทย 
โดยเก็บขอมูลจากกลุมประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่สนใจติดตามขาวการ
แขงขันฟุตบอล จํานวน 426 คน เม่ือวันที่ 1-4 ตุลาคมที่ผานมา สรุปผลไดดังน้ี 

 
1. การติดตามการแขงขันกีฬาฟุตบอลไทยแลนดพรีเมียรลีก  
  

ติดตามชม     รอยละ  94.4 
(สวนใหญรับชมจากสื่อ โทรทัศน รองลงมาคือ หนังสือพิมพ อินเทอรเน็ต วิทยุ และไปชมที่สนามแขงขนั ตามลําดับ) 

ไมไดติดตามชม     รอยละ   5.6    
 
2. ความสนใจติดตามชมการถายทอดสดศึกฟุตบอลไทยแลนดพรีเมียรลีกถามีการถายทอดสดใน
ฤดูกาลหนา  

 
จะติดตามชม     รอยละ  95.8 

(โดยในจํานวนนี้ตั้งใจวาจะติดตามชมทุกแมตชรอยละ 25.6 และจะตดิตามชมบางแมตชรอยละ 70.2) 
 
จะไมติดตามชม     รอยละ   4.2 

(เน่ืองจาก ไมสนใจทีมฟุตบอลไทย รองลงมาคือ ไมมีเวลาเนื่องจากตองทํางาน) 
 

3. สโมสรในศึกฟุตบอลไทยแลนดพรีเมียรลีกที่มีผลงานนาชื่นชมมากที่สุด 3 อันดับแรก  
   (ถามเฉพาะผูที่ติดตามชม) คือ   

อันดับ 1  ชลบุรี เอฟซี   รอยละ  30.8 
 

อันดับ 2  เมืองทองฯ ยูไนเต็ด   รอยละ  28.7  
 

อันดับ 3  บางกอกกลาส เอฟซี   รอยละ  13.4 
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4. สิ่งที่ควรแกไข / พัฒนามากที่สุดเพื่อยกมาตรฐานฟุตบอลไทยแลนดพรีเมียรลีก (5 อันดับแรก) คือ 

  
อันดับ 1  มาตรฐานการตัดสินของกรรมการ / ไลนแมน รอยละ  22.6    
อันดับ 2  ทักษะ และความเปนมืออาชีพของนักเตะ  รอยละ  16.0 
อันดับ 3  มารยาทแฟนบอล กองเชียร    รอยละ  12.6 

  อันดับ 4  มาตรฐานของสนามฟุตบอล    รอยละ  12.3 
  อันดับ 5  การประชาสัมพันธ การถายทอดสด   รอยละ  10.0 
 

5. ความคิดเห็นเรื่องความเหมาะสมสําหรับการใหมิสเตอรไบรอัน ร็อบสันคุมทีมชาติไทย  
 

เห็นวาเหมาะสม   รอยละ  56.3 
เห็นวาไมเหมาะสม   รอยละ  12.9  

(โดยกลุมที่คิดวาไมเหมาะสมเห็นวาคนที่เหมาะสมที่จะคุมทีมชาติไทยนาจะเปนคนไทย โดยสวนใหญคิดวา 
นาจะเปน ชาญวิทย ผลชีวิน รองลงมาคือ ปยะพงษ ผิวออน) 

ไมทราบ    รอยละ  30.8 
 
6. ความเชื่อมั่นวาฟุตบอลทีมชาติไทยจะสามารถพัฒนาไปสูบอลโลกได 

 
เชื่อวาได    รอยละ  66.2    

(โดยในจํานวนนี้สวนใหญเชื่อวาจะไดไปภายในเวลา 12 ป  ซึ่งตรงกับฟุตบอลโลกป 2022) 
ไมเชื่อวาจะได    รอยละ  33.8 

 
7. ความคิดเห็นตอเรื่องการเปดโตะใหเลนพนันฟุตบอลแบบถูกกฎหมาย  

 
เห็นดวย    รอยละ  54.5 

(โดยในจํานวนนี้สวนใหญเห็นวารัฐบาลควรนําเงินกําไรที่ไดไปใชพัฒนาวงการฟุตบอลไทยรอยละ 24.2 รองลงมาคือ 
ใชพัฒนาวงการกีฬารอยละ 15.9 และใชพัฒนาประเทศรอยละ 14.4) 

ไมเห็นดวย    รอยละ  34.5 
ไมแนใจ     รอยละ  11.0 

 
 
 
 
 
 
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)   โทร. 02-350-3500 ตอ 1770-6 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 
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รายละเอียดในการสํารวจ 

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 
การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากกลุมประชาชนที่สนใจในกีฬาฟุตบอล อายุ 18 ปขึ้นไป ในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล จากสนามกีฬาและลานกฬีาตางๆ ทั้งสิน้ 15 แหง ไดแก สนามกีฬาการทาเรือ สนามกีฬาเฉลมิ 
พระเกียรตบิางมด สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติคลองหก สนามกีฬาสมุทรปราการ สนามศุภชลาศัย สนามธันเดอรโดม  
เมืองทองธานี สนามกีฬาไทยญี่ปุน-ดินแดง สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วิทยาเขตรังสติ) สนามกีฬาคลองจั่น 
สนามกีฬาแหงประเทศไทย (กกท.) สนามฟุตซอลวิทยาลัยดุสิตธานี ลานกีฬาใตสะพานพระราม 8 ลานกีฬาตะวันนา
พลาซา สวนสมเด็จสราญราษฎรมณีรมย และสนามฟุตซอลเขตบึงกุม ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบเปนระบบ ไดกลุม
ตัวอยางทั้งสิน้ 426 คน 
       

ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 5% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 

  
วิธีการรวบรวมขอมูล  

     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน 
ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคําถามปลายเปด (Open Form) จากนั้นคณะ
นักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

   
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  1 – 4 ตุลาคม 2552 

      
วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :  7 ตุลาคม 2552 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
     ชาย 396 93.0 
     หญิง  30  7.0 

รวม 426 100.0 
อายุ    
     18 - 25 ป 204 47.9 
     26 - 35 ป 142 33.3 
     36 - 45 ป  58 13.6 
     46 ปขึ้นไป  22  5.2 

รวม 426 100.0 
การศึกษา   
     ต่ํากวาปริญญาตรี 244 57.3 
     ปริญญาตรี 162 38.0 
     สูงกวาปริญญาตรี  20  4.7 

รวม 426 100.0 
อาชีพ   
     ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ   36  8.5 
     พนักงาน / ลูกจาง บริษัทเอกชน  154 36.1 
     คาขาย / ประกอบอาชพีสวนตวั   60 14.1 
     รับจางทั่วไป   31  7.3 
     พอบาน แมบาน เกษียณอายุ   4  0.9 
     อ่ืนๆ อาทิ นักศึกษา อาชีพอิสระ วางงาน เปนตน 141 33.1 

รวม 426 100.0 
 


