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“ศึกบอลโลก 2018” 
              เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 

 ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน                
เร่ือง “ศึกบอลโลก 2018” ท ำกำรส ำรวจระหวำ่งวนัท่ี 5 – 6 มิถุนำยน 2561 โดยสอบถำมควำมคิดเห็นจำกประชำชนทัว่ประเทศ กระจำยทุกภูมิภำค 
ระดบักำรศึกษำ และอำชีพ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 2,001 หน่วยตวัอยำ่ง เก่ียวกบัศึกฟุตบอลโลก 2018 ท่ีจะจดัข้ึนในระหวำ่งวนัท่ี 14 มิถุนำยน –         
15 กรกฎำคม 2561 โดยมีประเทศรัสเซียเป็นเจำ้ภำพ กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอยำ่งดว้ยควำมน่ำจะเป็น จำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอยำ่งหลกั 
(Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” ดว้ยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random  Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตำมภูมิภำค จำกนั้นในแต่ละภูมิภำค         
สุ่มตวัอยำ่งดว้ยวธีิแบบอยำ่งง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวธีิกำรสมัภำษณ์ทำงโทรศพัท ์โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงกำรติดตำมชมฟุตบอลโลก 2018 ท่ีจะจดัข้ึนท่ีประเทศรัสเซีย พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 46.63     
ระบุวำ่ ติดตำมเป็นคร้ังครำว รองลงมำ ร้อยละ 43.08 ระบุวำ่ ไม่ติดตำม และร้อยละ 10.29 ระบุวำ่ ติดตำมสม ่ำเสมอ  

ส ำหรับทีมฟตุบอลท่ีช่ืนชอบมำกท่ีสุดในกำรแข่งขนัฟตุบอลโลก 2018 พบวำ่ ผูท่ี้ติดตำมชมกำรแข่งขนัฟตุบอลโลก ส่วนใหญ่ ร้อยละ 
22.56 ระบุวำ่ ช่ืนชอบทีมชำติเยอรมนี รองลงมำ ร้อยละ 19.49 ระบุว่ำ ช่ืนชอบทีมชำติบรำซิล ร้อยละ 15.36 ระบุว่ำ ช่ืนชอบทีมชำติองักฤษ    
ร้อยละ 8.17 ระบุวำ่ ช่ืนชอบทีมชำติสเปน ร้อยละ 4.57 ระบุวำ่ ช่ืนชอบทีมชำติฝร่ังเศส ร้อยละ 4.04 ระบุวำ่ ช่ืนชอบทีมชำติอำร์เจนตินำ ร้อยละ 
3.60 ระบุวำ่ ช่ืนชอบทีมชำติโปรตุเกส ร้อยละ 1.93 ระบุวำ่ ช่ืนชอบทีมชำติญ่ีปุ่น ร้อยละ 1.32 ระบุวำ่ ช่ืนชอบทีมชำติรัสเซีย และร้อยละ 2.11 
ระบุอ่ืน ๆ ได้แก่ เบลเยียม เกำหลีใต ้สวีเดน เม็กซิโก โปแลนด์ อียิปต์ ไอซ์แลนด์ อุรุกวยั โมร็อกโก สวิตเซอร์แลนด์  ออสเตรเลีย เปรู               
และร้อยละ 16.86 ระบุวำ่ ไม่มีทีมใดท่ีช่ืนชอบเป็นพิเศษ/เฉย ๆ 
 ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมถึงทีมฟุตบอลท่ีคิดว่ำจะไดเ้ป็นแชมป์ฟุตบอลโลก 2018 พบว่ำ ผูท่ี้ติดตำมชมกำรแข่งขนัฟุตบอลโลก ส่วนใหญ่    
ร้อยละ 27.22 ระบุวำ่ เป็นทีมชำติเยอรมนี รองลงมำ ร้อยละ 25.02 ระบุวำ่ เป็นทีมชำติบรำซิล ร้อยละ 9.39 ระบุวำ่ เป็นทีมชำติสเปน ร้อยละ 7.46 
ระบุวำ่ เป็นทีมชำติองักฤษ ร้อยละ 5.27 ระบุวำ่ เป็นทีมชำติฝร่ังเศส ร้อยละ 3.60 ระบุวำ่ เป็นทีมชำติอำร์เจนตินำ ร้อยละ 3.51 ระบุวำ่ เป็นทีม
ชำติโปรตุเกส ร้อยละ 2.46 ระบุว่ำ เป็นทีมชำติรัสเซีย ร้อยละ 2.81 ระบุอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ญ่ีปุ่น เบลเยียม อิหร่ำน เกำหลีใต ้โปแลนด์ เม็กซิโก 
ซำอุดีอำระเบีย อียปิต ์ไอซ์แลนด ์เปรู และร้อยละ 13.26 ระบุวำ่ ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำงร้อยละ 8.55 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ตวัอย่ำงร้อยละ 26.59 มีภูมิล ำเนำอยู่
ปริมณฑลและภำคกลำง ร้อยละ 18.04 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 32.43 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 14.39               
มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้ตวัอยำ่ง ร้อยละ 59.37 เป็นเพศชำย และร้อยละ 40.63 เป็นเพศหญิง ตวัอยำ่งร้อยละ 7.65 มีอำยไุม่เกิน 25 ปี ร้อยละ 16.69     
มีอำย ุ26 – 35 ปี ร้อยละ 23.74 มีอำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 30.68 มีอำยุ 46 – 59 ปี ร้อยละ 19.84 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป และร้อยละ 1.40 ไม่ระบุอำย ุ
ตวัอย่ำงร้อยละ 92.50 นับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.35 นับถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.55 นับถือศำสนำคริสต์ /ฮินดู/ซิกข์/ยิว/ไม่นับถือ       
ศำสนำใด ๆ และร้อยละ 3.60 ไม่ระบุศำสนำ  

ตวัอยำ่งร้อยละ 22.69 ระบุวำ่สถำนภำพโสด ร้อยละ 69.57 สมรสแลว้ ร้อยละ 3.95 หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่และร้อยละ 3.80 ไม่ระบุ
สถำนภำพกำรสมรส ตวัอยำ่งร้อยละ 28.14 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ ร้อยละ 28.14 จบกำรศึกษำมธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 
8.05 จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 24.99 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 6.25 จบกำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรีหรือ
เทียบเท่ำ และร้อยละ 4.45 ไม่ระบุกำรศึกษำ  

ตวัอย่ำงร้อยละ 11.99 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 11.74 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 
21.74 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 15.34 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.44 ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป/      
ผูใ้ช้แรงงำน ร้อยละ 16.24 เป็นพ่อบ้ำน/แม่บ้ำน/เกษียณอำยุ/ว่ำงงำน ร้อยละ 2.70 เป็นนักเรียน/นักศึกษำ และร้อยละ 4.80 ไม่ระบุอำชีพ    
ตวัอย่ำงร้อยละ 13.39 ไม่มีรำยได้ ร้อยละ 22.19 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 24.64 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001 –             
20,000 บำท ร้อยละ 10.99 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 6.25 มีรำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 –  40,000 บำท ร้อยละ 9.05               
มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 13.49 ไม่ระบุรำยได ้
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1. ท่านคดิว่าจะตดิตามชมฟุตบอลโลก 2018 ทีจ่ะจดัขึน้ทีป่ระเทศรัสเซีย และจะเร่ิมการแข่งขันในวนัที ่14 มถุินายน  

ถึงวนัที ่15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 นีห้รือไม่ 
การตดิตามชมฟุตบอลโลก 2018 ทีจ่ะจดัขึน้ทีป่ระเทศรัสเซีย ร้อยละ 

ติดตำมเป็นคร้ังครำว 46.63 
ไม่ติดตำม 43.08 
ติดตำมสม ่ำเสมอ 10.29 

รวม 100.00 
 

2. ท่านช่ืนชอบทมีฟุตบอลชาตใิดมากทีสุ่ดในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 (จากจ านวนผู้ทีต่ดิตามชมการแข่งขนัฟุตบอลโลก  n = 1,139) 
ทมีฟุตบอลทีช่ื่นชอบมากทีสุ่ดในการแข่งขนัฟุตบอลโลก 2018 ร้อยละ 

เยอรมนี 22.56 
บรำซิล 19.49 
องักฤษ 15.36 
สเปน 8.17 
ฝร่ังเศส 4.57 
อำร์เจนตินำ 4.04 
โปรตุเกส 3.60 
ญ่ีปุ่น 1.93 
รัสเซีย 1.32 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ เบลเยยีม เกำหลีใต ้สวเีดน เมก็ซิโก โปแลนด ์อียปิต ์ไอซ์แลนด ์อุรุกวยั โมร็อกโก สวติเซอร์แลนด ์

ออสเตรเลีย เปรู 
2.11 

ไม่มีทีมใดท่ีช่ืนชอบเป็นพิเศษ/เฉย ๆ 16.86 
รวม 100.00 

 
3. ท่านคดิว่า ทมีใดจะได้เป็นแชมป์ฟุตบอลโลก 2018 (จากจ านวนผู้ทีต่ดิตามชมการแข่งขันฟุตบอลโลก  n = 1,139) 

ทมีฟุตบอลทีค่ดิว่าจะได้เป็นแชมป์ฟุตบอลโลก 2018   ร้อยละ 
เยอรมนี 27.22 
บรำซิล 25.02 
สเปน 9.39 
องักฤษ 7.46 
ฝร่ังเศส 5.27 
อำร์เจนตินำ 3.60 
โปรตุเกส 3.51 
รัสเซีย 2.46 
อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ญ่ีปุ่น เบลเยยีม อิหร่ำน เกำหลีใต ้โปแลนด ์เมก็ซิโก ซำอุดีอำระเบีย อียปิต ์ไอซ์แลนด ์เปรู 2.81 
ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ 13.26 

รวม 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง 

 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมภิาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ  171 8.55 
ปริมณฑลและภำคกลำง  532 26.59 
ภำคเหนือ 361 18.04 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 649 32.43 
ภำคใต ้ 288 14.39 

รวม 2,001 100.00 
 
ตารางที ่2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 1,188 59.37 
หญิง 813 40.63 
เพศทำงเลือก - - 

รวม 2,001 100.00 
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 25 ปี 153 7.65 
26 – 35 ปี  334 16.69 
36 – 45  ปี 475 23.74 
46 – 59  ปี 614 30.68 
60 ปีข้ึนไป 397 19.84 
ไม่ระบุ 28 1.40 

รวม 2,001 100.00 
 
ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 1,851 92.50 
อิสลำม 67 3.35 
คริสต/์ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 11 0.55 
ไม่ระบุ 72 3.60 

รวม 2,001 100.00 
 
ตารางที ่5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 454 22.69 
สมรส 1,392 69.57 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
 
 
 

79 3.95 
ไม่ระบุ 76 3.80 

รวม 2,001 100.00 
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ลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที ่6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกวำ่ 563 28.14 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 563 28.14 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 161 8.05 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 500 24.99 
สูงกวำ่ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 125 6.25 
ไม่ระบุ 89 4.45 

รวม 2,001 100.00 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวสิำหกิจ 240 11.99 
พนกังำนเอกชน 235 11.74 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 435 21.74 
เกษตรกร/ประมง 307 15.34 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 309 15.44 
พอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุวำ่งงำน 325 16.24 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 54 2.70 
พนกังำนองคก์รอิสระท่ีไม่แสวงหำก ำไร - - 
ไม่ระบุ 96 4.80 

รวม 2,001 100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 268 13.39 
ไม่เกิน 10,000 444 22.19 
10,001 – 20,000 493 24.64 
20,001 – 30,000 220 10.99 
30,001 –  40,000 125 6.25 
40,001 ข้ึนไป 181 9.05 
ไม่ระบุ 270 13.49 

รวม 2,001 100.00 
 
  

 


