เรียน กองบรรณาธิการข่าว

จานวน 2 หน้า

สานักวิจยั ซู เปอร์โพล มูลนิธิ สถาบันวิจยั ความสุขชุมชนและความเป็ นผูน้ า
เปิ ดเผยผลสารวจ เรือ่ ง

ผลประมาณการ จานวนคนตั้งใจเล่นทายพนันบอลโลก และวงเงินสะพัด
ดร.นพดล กรรณิ ก า ผู้ อ านวยการ ส านั ก วิ จั ย ซู เ ปอร์ โ พล (SUPER POLL) มู ล นิ ธิ สถาบั น วิ จั ย
ความสุขชุมชนและความเป็ นผู้นา เปิ ดเผยผลสารวจ เรื่อง ผลประมาณการ จานวนคนตั้งใจเล่นทายพนันบอล
โลก และวงเงินสะพัด กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จานวนทั้งสิ้น 1,189 ตัวอย่าง โดยดาเนิน
โครงการระหว่าง วันที่ 1 - 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา พบว่า
ส่วนใหญ่หรือร้ อยละ 88.5 ตั้งใจจะติดตามการแข่งขันฟุ ตบอลโลกครั้ งนี้ ในขณะที่ร้อยละ 11.5 ไม่
ติดตาม เมื่อสอบถามถึงประสบการณ์เคยเล่นทายพนันบอลที่ผ่านมา ผลการประมาณการจานวนคนเคยเล่ น
ทายพนันบอล พบว่า มีจานวนกว่า 13 ล้ านคน คือมีจานวน 13,065,633 คน และอายุเฉลี่ ยเล่นทายพนัน
บอลครั้งแรกอยู่ท่ี 17 ปี ซึ่งเป็ นกลุ่มเยาวชน และอายุน้อยที่สดุ อยู่ท่ี 8 ขวบ ที่เริ่มเล่นทายพนันบอล
ที่น่าพิจารณาคือ ผลประมาณการจานวนคนที่ต้ังใจจะเล่นทายพนันบอลโลก ครั้งนี้ พบว่า จะมีกว่า 5
ล้ านคน คือมีจานวน 5,764,250 คน มีวงเงินเฉลี่ย 8,920 บาท และวงเงินคาดสะพัด กว่า 5 หมื่นล้ านบาท
คือมีจานวน 51,417,111,829 บาท
เมื่อถามว่าแหล่งที่ต้ังใจจะเล่นทายพนันบอล คือแหล่งไหน พบว่า ร้ อยละ 53.2 ของคนที่ต้งั ใจจะเล่น
ระบุ เล่นผ่านทางเว็บไซต์ และร้ อยละ 46.8 เล่นผ่านทางแหล่งอื่นๆ ในย่าน ห้ วยขวาง ลาดพร้ าว ท่านา้ นนท์
สะพานควาย ดินแดง อนุสาวรีย์ชัย พระราม 2 ทุ่งครุ บางแค ฝั่งธน พระประแดง เอกมัย ทองหล่อ ศรีราชา
เยาวราช รัชดา รามคาแหง บางกะปิ คู้บอน คลองเตย หัวเมืองใหญ่ และชายแดน เป็ นต้ น
ที่น่าคิด คือ ส่วนใหญ่ หรื อร้ อยละ 61.2 เชื่อมั่นน้ อย ถึง ไม่เชื่อมั่นเลย ต่อการปราบปรามโต๊ะพนัน
บอล ในขณะที่ร้อยละ 27.1 เชื่อมั่นปานกลาง และร้ อยละ 11.7 เชื่อมั่นมากถึงมากที่สดุ
ตารางที่ 1 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างทีร่ ะบุ ตั้งใจจะติดตาม การแข่งขันฟุตบอลโลก
ลาดับที่
ความตั้งใจจะติดตาม
ร้อยละ
1
ติดตาม
88.5
2
ไม่ติดตาม
11.5
รวมทั้งสิ้น
100.0
ตารางที่ 2 ผลประมาณการจานวนคน เคยเล่นทายพนันบอล
จานวนคน
อายุเฉลีย่ เล่นครั้งแรก
ผลประมาณการ
จานวนคนที่เคยเล่นทายพนันบอล 13,065,633
17 ปี

1

อายุนอ้ ยสุด
8 ขวบ

ตารางที่ 3 ผลประมาณการจานวนคน ทีต่ ้ งั ใจจะเล่นทายพนันบอลโลก ครั้งนี้ วงเงินเฉลีย่ จะเล่นทาย
และวงเงินสะพัด
วงเงินคาดสะพัด
ผลประมาณการ
จานวนคน
วงเงินเฉลีย่
(บาท)
จานวนคนที่ต้งั ใจจะเล่นทายพนันบอลโลก
5,764,250
8,920 บาท
51,417,111,829
ตารางที่ 4 แสดงแหล่งทีต่ ้ งั ใจจะเล่นทายพนันบอล
ลาดับที่
แหล่งที่จะเล่นทายพนันบอล
1
เล่นทางเว็บไซต์
เล่นผ่านช่องทางอื่นๆ ในย่าน ห้ วยขวาง ลาดพร้ าว ท่านา้ นนท์
สะพานควาย ดินแดง อนุสาวรีย์ชัย พระราม 2 ทุ่งครุ บางแค
2
ฝั่งธน พระประแดง เอกมัย ทองหล่อ ศรีราชา เยาวราช รัชดา
รามคาแหง บางกะปิ คู้บอน คลองเตย หัวเมืองใหญ่ และ
ชายแดน เป็ นต้ น
รวมทั้งสิ้น

ร้อยละ
53.2

46.8

100.0

ตารางที่ 5 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่าง ทีเ่ ชื่อมันต่
่ อการปราบปรามโต๊ะพนันบอล
ลาดับที่
ความเชื่อมัน่
ร้อยละ
1
เชื่อมั่น มาก ถึง มากที่สดุ
11.7
2
เชื่อมั่นปานกลาง
27.1
3
เชื่อมั่นน้ อย ถึง ไม่เชื่อมั่นเลย
61.2
รวมทั้งสิ้น
100.0
ซูเปอร์โพล (SUPER POLL) โทร 02.051.5928 หรือ 02.064.5928 www.superpollthailand.net
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