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  ผลสํารวจเร่ือง  “ความคาดหวงัของแฟนบอลต่อนายกสมาคมฟุตบอลคนใหม่กบัการพาบอลไทยไปบอลโลก”  

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

เน่ืองในวนัที ่11 กมุภาพพนัธ์ทีจ่ะถึงนีจ้ะมีการเลอืกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย กรุงเทพโพลล์โดย
ศูนย์วจัิยมหาวทิยาลยักรุงเทพ จึงได้ดําเนินการสํารวจความคดิเห็น เร่ือง “ความคาดหวงัของแฟนบอลต่อนายกสมาคม
ฟุตบอลคนใหม่กบัการพาบอลไทยไปบอลโลก” โดยเกบ็ข้อมูลจากแฟนบอลทีต่ิดตามข่าวสารฟุตบอลไทยจํานวนทั้งส้ิน 1,112 
คน เม่ือวนัที ่6 - 8  กมุภาพนัธ์ทีผ่่านมา พบว่า  

 

แฟนบอลร้อยละ 92.6 เห็นว่าปัจจุบันกระแสบอลไทยคกึคกัขึน้มากคนไทยติดตามเพิม่ขึน้ ขณะท่ีร้อยละ 6.6 เห็นวา่ยงั
ทรงๆ เหมือนเดิม มีเพียงร้อยละ 0.8 ท่ีเห็นวา่ไม่ค่อยคึกคกัคนไทยติดตามลดลง 

 

เม่ือถามว่าปัจจุบันทมีฟุตบอลไทยเป็นอย่างไร  เม่ือเทยีบกบัอดีตทีผ่่านมา ส่วนใหญ่ร้อยละ 93.8 เห็นว่ามีการ
พฒันาขึน้ ขณะท่ีร้อยละ 5.8 เห็นวา่ยงัคงย ํา่อยูก่บัท่ี มีเพยีงร้อยละ 0.4 ท่ีเห็นวา่แยล่งกวา่เดิม  
 

สําหรับปัจจัยทีจ่ะช่วยทาํให้ทมีฟุตบอลไทยมีโอกาสได้ไปบอลโลกมากขึน้ในความเห็นของแฟนบอลพบว่าอนัดับแรก 
คอื ความเข็มแข็งของลกีฟุตบอลในประเทศ (ร้อยละ 64.5) รองลงมาคือ การเปล่ียนแปลงการบริหารงานของสมาคมฟุตบอล 
(ร้อยละ 55.5) และการพฒันาศกัยภาพโคช้ ผูฝึ้กสอน (ร้อยละ 47.7) 
 

 ทั้งนีเ้ม่ือถามต่อว่าปัจจุบันทมีชาตไิทยมีศักยภาพพอทีจ่ะไปเล่นฟุตบอลโลกหรือไม่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 51.5 คดิว่ามี
ศักยภาพพอ ขณะท่ีร้อยละ 48.5 คิดวา่ยงัไม่มีศกัยภาพ  
 

 ด้านการติดตามการเลอืกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลคนใหม่ แทน นายวระวร์ี มะกดูี ในวนัที ่11 ก.พ. 59 ทีจ่ะถึงนีพ้บว่า 
แฟนบอลส่วนใหญ่ร้อยละ 72.8 มีการติดตามการเลอืกตั้ง ขณะท่ีร้อยละ 27.2 ไม่ไดมี้การติดตาม 

  

สําหรับความเช่ือม่ันต่อความโปร่งใสในการเลอืกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในคร้ังนีพ้บว่า ส่วนใหญ่
ร้อยละ 66.0 มีความเช่ือม่ันค่อนข้างน้อยถึงน้อยทีสุ่ด ขณะท่ีร้อยละ 34.0 มีความเช่ือมัน่ค่อนขา้งมากถึงมากท่ีสุด 
  

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

แฟนบอล 72.8% ตดิตามการเลอืกตั้ง นายกฯ บอลคนใหม่  
42.6% เชียร์ พล.ต.อ.สมยศ น่ัง นายกฯ บอล  66% กลวัการเลอืกตั้งไม่โปร่งใส 

78.6% เช่ือการเปลีย่นนายกฯ บอลคนใหม่จะพาไทยไปบอลโลกได้ 
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โดยแฟนบอลร้อยละ 42.6 อยากได้ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพนัธ์ุม่วง เป็นนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยคน
ใหม่มากทีสุ่ด รองลงมาคือ ดร.ชาญวิทย ์ผลชีวิน (ร้อยละ 28.2) และนายวนสัธนา (ธวชัชยั) สจัจกลุ (ร้อยละ 23.8) 
 

 สุดท้ายเม่ือถามว่าการเปลีย่นแปลงนายกสมาคมฟุตบอลในคร้ังนี ้ จะช่วยเพิม่โอกาสให้ฟุตบอลไทยได้ไปฟุตบอล
โลกหรือไม่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 78.6 คดิว่าจะช่วยเพิม่โอกาสได้ ขณะท่ีร้อยละ 21.4 คิดวา่เหมือนเดิมไม่ไดช่้วยอะไร 
 
โดยมีรายละเอียดตามประเดน็ขอ้คาํถามดงัต่อไปน้ี  
 
1. กระแสบอลไทยในปัจจุบันเป็นอย่างไร 
 

คกึคกัขึน้มาก คนไทยติดตามเพิม่ขึน้ ร้อยละ 92.6 
ยงัทรงๆ เหมือนเดิม  ร้อยละ 6.6 
ไม่ค่อยคึกคกั คนไทยติดตามลดลง ร้อยละ 0.8 

 
2. ปัจจุบันทมีฟุตบอลไทยเป็นอย่างไร  เม่ือเทยีบกบัอดีตทีผ่่านมา 
 

มีการพฒันาขึน้  ร้อยละ 93.8 
ยงัคงย ํา่อยูก่บัท่ี ร้อยละ 5.8 
แยล่งกวา่เดิม ร้อยละ 0.4 

       

3. ความคดิเห็นเกีย่วกบัปัจจัยทีจ่ะช่วยทาํให้ทมีฟุตบอลไทยมีโอกาสได้ไปบอลโลกมากขึน้ 
     (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 

ความเข็มแข็งของลกีฟุตบอลในประเทศ    ร้อยละ 64.5 
การเปล่ียนแปลงการบริหารงานของสมาคมฟุตบอล     ร้อยละ 55.5 
การพฒันาศกัยภาพโคช้ ผูฝึ้กสอน  ร้อยละ 47.7 
การมีนกัเตะไทยในลีกต่างชาติ ร้อยละ 30.0 
การเปล่ียนเป้าหมายใหไ้กลกวา่ท่ี 1 ของอาเซียน ร้อยละ 27.1 

 
4. ขอ้คาํถาม “คดิว่าปัจจุบันทมีชาตไิทยมีศักยภาพพอทีจ่ะไปเล่นฟุตบอลโลกหรือไม่” 
 

คดิว่ามีศักยภาพพอ ร้อยละ 51.5 
คิดวา่ยงัไม่มีศกัยภาพพอ ร้อยละ 48.5 
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5. การติดตามการเลอืกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลคนใหม่ แทนที ่นายวระวร์ี มะกดูี ในวนัที ่11 ก.พ. 59 ทีจ่ะถึงนี ้
 

ติดตาม ร้อยละ 72.8 
ไม่ติดตาม ร้อยละ 27.2 

 
6. ความเช่ือม่ันต่อความโปร่งใสในการเลอืกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในคร้ังนี ้
      

เช่ือมัน่ค่อนขา้งมากถึงมากท่ีสุด 
(โดยแบ่งเป็นเช่ือมัน่ค่อนขา้งมากร้อยละ 30.1 และเช่ือมัน่มากท่ีสุดร้อยละ 3.9) 

ร้อยละ 34.0 

เช่ือม่ันค่อนข้างน้อยถึงน้อยทีสุ่ด 
(โดยแบ่งเป็นเช่ือม่ันค่อนข้างน้อยร้อยละ 51.1 และเช่ือม่ันน้อยทีสุ่ดร้อยละ 14.9) 

ร้อยละ 66.0 

 
7. ขอ้คาํถาม “อยากได้ใครเป็นนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนใหม่” 
 

พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพนัธ์ุม่วง ร้อยละ 42.6 
ดร.ชาญวิทย ์ผลชีวิน ร้อยละ 28.2 
นายวนสัธนา (ธวชัชยั) สจัจกลุ  ร้อยละ 23.8 
นายณฏัฐพล ทีปสุวรรณ ร้อยละ 3.4 
นายพินิจ สะสินิน ร้อยละ 1.2 
พ.ต.ท.ชยัทรัพย ์ธรัช ฤทธ์ิเตม็ ร้อยละ 0.8 

 
8. ขอ้คาํถาม “คดิว่าการเปลีย่นแปลงนายกสมาคมฟุตบอลในคร้ังนี ้ จะช่วยเพิม่โอกาสให้ฟุตบอลไทยได้ไปฟุตบอลโลก
หรือไม่” 

 
คดิว่าจะช่วยเพิม่โอกาส ร้อยละ 78.6 
คิดวา่เหมือนเดิมไม่ไดช่้วยอะไร ร้อยละ 21.4 

 
 

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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รายละเอยีดในการสํารวจ 
วตัถุประสงค์ 

- เพื่อสะทอ้นความเห็นของแฟนบอลต่อทีมฟุตบอลไทยกบัการไปฟุตบอลโลก 
- เพื่อสะทอ้นการติดตามการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลคนใหม่ในวนัท่ี 11 ก.พ. 59 ท่ีจะถึงน้ี  

 
ระเบียบวธีิการสํารวจ 

 การสาํรวจใชก้ารสุ่มตวัอยา่งประชาชนอาย ุ18 ปีข้ึนไปในทุกสาขาอาชีพ ท่ีมีทะเบียนบา้นและอาศยัในเขต
กรุงเทพมหานคร จาํนวน 19 เขต จากทั้งหมด 50 เขต แบ่งเป็นเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ไดแ้ก่ คลองเตย  จตุจกัร 
จอมทอง ดอนเมือง ดินแดง  ทุ่งครุ ธนบุรี บางกะปิ บางขนุเทียน บางเขน บางคอแหลม บางแค ปทุมวนั พระนคร  
ภาษีเจริญ ยานาวา ลาดกระบงั วงัทองหลาง และสาทร ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) 
จากนั้นใชว้ิธีเกบ็ขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์แบบพบตวั ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ินจาํนวน 1,112 คน เป็นชายร้อยละ 87.2 และหญิง
ร้อยละ 12.8 

       
 ความคลาดเคลือ่น (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3% ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
 

 วธีิการรวบรวมข้อมูล  
     ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามท่ีมีโครงสร้างแน่นอน 

ประกอบดว้ยขอ้คาํถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นคณะนกัวิจยัไดน้าํแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบ
ความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทึกขอ้มูลและประมวลผล 

 
  

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   :  5 – 7 กมุภาพนัธ์ 2559 
 

     วนัทีเ่ผยแพร่ผลสํารวจ      :   9 กมุภาพนัธ์ 2559 
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ข้อมูลประชากรศาสตร์ 
 

                     จํานวน ร้อยละ 

เพศ    
            ชาย 970 87.2 
            หญิง 142 12.8 

รวม 1,112 100.0 

อายุ   
            18 ปี - 30 ปี 559 50.4 
            31 ปี – 40 ปี 266 23.9 
            41 ปี – 50 ปี 184 16.5 
            51 ปี - 60 ปี 76 6.8 
 61 ปี ข้ึนไป 27 2.4 

รวม 1,112 100.0 

การศึกษา   
            ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 688 61.9 
            ปริญญาตรี 376 33.8 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 48 4.3 
                                 รวม 1,112 100.0 

อาชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 125 11.2 
 ลูกจา้งเอกชน     401 36.0 
 คา้ขาย/ ทาํงานส่วนตวั/ เกษตรกร    231 20.8 
 เจา้ของกิจการ/ นายจา้ง   44 4.0 
 ทาํงานใหค้รอบครัว   22 2.0 
 พอ่บา้น/ แม่บา้น/ เกษียณอาย ุ 23 2.1 
 นกัเรียน/ นกัศึกษา   244 21.9 
 วา่งงาน/ รอฤดูกาล/ รวมกลุ่ม 22 2.0 

รวม 1,112 100.0 
 


