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การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเสนอเปนเจาภาพ 

จัดการแขงขันกีฬาโอลิมปก ในป ค.ศ. 2016 ( พ.ศ. 2559 ) 
 

1.  ความเปนมาและวัตถปุระสงค 

 ตามที่รัฐบาล (พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี) มีแนวคิดที่จะใหประเทศไทยเสนอตัวเปน
เจาภาพจัดการแขงขันกีฬาโอลิมปก ในป ค.ศ. 2016 ( พ.ศ. 2559 ) และคณะรัฐมนตรีไดมอบหมายให
นายสุวัจน ลิปตพัลลภ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผูกํากับดูแลงานดานการกีฬา เปนประธานคณะกรรมการ
เตรียมการเสนอใหประเทศไทยเปนเจาภาพจัดการแขงขันฯ  ซึ่งในการนี้ ประธานคณะกรรมการฯ ไดมอบหมายให
สํานักงานสถิติแหงชาติ ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน   เพ่ือรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความพรอม
ของประเทศไทยในการที่จะเปนเจาภาพจัดการแขงขันฯ    จังหวัด/เมืองที่มีความพรอมหรือความเหมาะสมใน
การจัดการแขงขัน   และความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับผลดี ผลเสีย หรือประโยชนที่ประเทศไทยจะไดรับ 
ในการเปนเจาภาพฯ  ตลอดจนขอเสนอแนะตาง ๆ เพ่ือเปนขอมูลใหรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปใช
ประกอบการวางแผน  ตัดสินใจเกี่ยวกับการเสนอเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาโอลิมปกตอไป 

2.  คุมรวม 

ประชาชนที่มีอายุ   18   ปขึ้นไป ทั่วประเทศ 

3.  ระเบียบวธิีการสาํรวจ 

 ในแตละภาคเลือกชุมรุมอาคาร/หมูบานตัวอยาง จํานวนรวมทั้งสิ้น 580 ชุมรุมอาคาร/หมูบานตัวอยาง  
ในแตละชุมรุมอาคาร/หมูบานตัวอยาง สุมเลือก 10 ครัวเรือนตัวอยาง  และในแตละครัวเรือนตัวอยางเลือก
สมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป ครัวเรือนละ 1 คน  มีประชากรที่ถูกเลือกเปนตัวอยางทั้งสิ้น  5,800  คน 

4.  วิธกีารเกบ็รวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูล ใชวิธีสงเจาหนาที่ของสํานักงานสถิติแหงชาติ ไปทําการสัมภาษณสมาชิก      
ในครัวเรือนตัวอยางที่มีอายุ  18  ปขึ้นไป   ครัวเรือนละ  1  คน   โดยใหกระจายตามเพศ  อายุ   และ
สถานภาพการทํางาน  
           ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูลต้ังแตวันที่  7 – 15  ตุลาคม  2547    

5.  การเสนอผล  
เสนอผลการสํารวจในระดับกรุงเทพมหานคร  ภาค และทั่วประเทศ  ในรูปของรอยละ 
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6.  สรปุผลการสาํรวจ 

 6.1 การทราบวาประเทศไทยเสนอเปนเจาภาพจัดการแขงขันกฬีาโอลิมปก  

 

 

 

 

 

 

 

 

  ผลสํารวจเกี่ยวกับการรับทราบขาวสารที่นายกรัฐมนตรี มีแนวคิดที่จะใหประเทศไทยเสนอตัวเปน
เจาภาพจัดการแขงขนักีฬาโอลิมปก ในป ค.ศ. 2016 ( พ.ศ. 2559 ) พบวา  ประชาชนในทกุภาคสวนใหญ
มากกวาครึ่งหนึ่ง คือรอยละ 63.1 ระบวุาทราบ   และรอยละ 36.9 ระบุวายังไมทราบ  โดยภาคเหนือ มีสัดสวน
ของผูที่ระบุวาทราบสูงกวาภาคอื่น คือ รอยละ 67.2   รองลงมาคือ กรุงเทพมหานคร และ ภาคกลาง มีสัดสวน
ไมแตกตางกนั ประมาณรอยละ 64  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต รอยละ 60.9 และ 59.2  ตามลําดับ 

ตาราง 1  รอยละของประชาชน  จําแนกตามการทราบวาประเทศไทยเสนอตัวเปนเจาภาพจัดการแขงขนั 
                กีฬาโอลิมปก ในป ค.ศ. 2016 ( พ.ศ. 2559 )   เปนรายภาค 

ภาค การทราบวาประเทศไทยเสนอตัว 
เปนเจาภาพจดัการแขงขัน  

กีฬาโอลิมปก  

ทั่ว
ประเทศ กรุงเทพ-

มหานคร 
กลาง   

(ยกเวน กทม.) เหนือ ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ใต 

 รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

       ทราบ 63.1 64.5 64.1 67.2 60.9 59.2 

       ไมทราบ 36.9 35.5 35.9 32.8 39.1 40.8 
       

 

 

แผนภูมิ  1  รอยละของประชาชน  จําแนกตามการทราบวาประเทศไทยเสนอตัวเปนเจาภาพจัดการ 
                   แขงขนักีฬาโอลมิปก ในป ค.ศ. 2016 ( พ.ศ. 2559 )    

ทราบ 

ไมทราบ  
63.1% 

36.9% 
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6.2 ความคิดเห็นตอความพรอมของประเทศไทยที่จะเปนเจาภาพจดัการแขงขัน  

 

 

 

 

 

 

  เมื่อสอบถามเกี่ยวกบัความพรอมของประเทศไทยที่จะเปนเจาภาพจัดการแขงขนักฬีาโอลิมปก พบวา
มีประชาชนถึงรอยละ 82.7 ระบุวาประเทศไทยมีความพรอมที่จะเปนเจาภาพฯ  และรอยละ 17.3 ระบวุา      
ยังไมพรอม    เมื่อพิจารณาเปนรายภาค พบวา ประชาชนสวนใหญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคเหนือ 
ภาคกลาง และภาคใต ระบุวาประเทศไทยมีความพรอมที่จะเปนเจาภาพในสัดสวนที่คอนขางสูง กลาวคือ 
ประมาณรอยละ  81 - 88  ยกเวนกรุงเทพมหานคร รอยละ 67.1  

ตาราง 2  รอยละของประชาชน  จําแนกตามความคิดเห็นตอความพรอมของประเทศไทยที่จะเปนเจาภาพ 
                จัดการแขงขันกีฬาโอลิมปก ในป ค.ศ. 2016 ( พ.ศ. 2559 )   เปนรายภาค 

ภาค ความคิดเห็นตอความพรอมของ
ประเทศไทยที่จะเปนเจาภาพ        
จัดการแขงขันกีฬาโอลิมปก 

ทั่ว
ประเทศ กรุงเทพ-

มหานคร 
กลาง   

(ยกเวน กทม.) เหนือ 
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ใต 

 รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

       พรอม 82.7 67.1 82.9 85.5 88.0 80.8 

       ไมพรอม 17.3 32.9 17.1 14.5 12.0 19.2 
       

 
 
 

แผนภูมิ  2  รอยละของประชาชน  จําแนกตามความคิดเห็นตอความพรอมของประเทศไทยที่จะเปน 
                    เจาภาพจัดการแขงขันกีฬาโอลิมปก ในป ค.ศ. 2016 ( พ.ศ. 2559 )    

ไมพรอม  
พรอม 
82.7% 17.3% 
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 6.3 ความคิดเห็นตอการเสนอตัวเปนเจาภาพจัดการแขงขันกฬีาโอลมิปก  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการที่ประเทศไทยจะเสนอตัวเปนเจาภาพจัดการแขงขัน
กีฬาโอลิมปก พบวา โดยรวมแลวมีประชาชน ถึงรอยละ 89.8 ระบุวาเห็นดวย  มีเพียงรอยละ 10.2  ที่ระบุวา    
ไมเห็นดวย  เมื่อพิจารณารายภาค พบวา ประชาชนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เห็นดวยในสดัสวนที่สูงกวา
ทุกภาค รอยละ 93.6   ภาคเหนือ รอยละ 92.3   ภาคกลาง   ภาคใต  และกรุงเทพมหานคร รอยละ  89.8  88.0  
และ 78.7 ตามลําดับ   ทั้งนี้ผูที่เหน็ดวยสวนใหญระบุวาจะเปนการชวยสงเสริมการทองเที่ยว รอยละ 66.5  
ประชาสัมพันธประเทศไทยใหเปนที่รูจกัมากขึน้  รอยละ 48.6   วงการกฬีาของไทยจะไดมกีารพฒันา รอยละ 22.8   
และไดชมการแขงขันกีฬาระดับประเทศ รอยละ 6.7  เปนตน    สวนผูที่ไมเห็นดวยระบุเหตุผล  เชน  ใชงบประมาณ
ในการลงทนุมากเกินไป   ไมมีความพรอมในการจัดการแขงขัน  เปนตน   

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ  3  รอยละของประชาชน จําแนกตามความคดิเห็นตอการเสนอตัวเปนเจาภาพจัดการแขงขนั 
                   กีฬาโอลิมปก ในป ค.ศ. 2016 ( พ.ศ. 2559 ) 

หมายเหตุ  :  1/  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 

เหตุผลที่เห็นดวย  1/  รอยละ 

1.  สงเสริมการทองเที่ยว 
2.  เปนการประชาสัมพันธประเทศไทย 
3.  การกีฬาของไทยจะไดมีการพัฒนา 
4.  ไดชมการแขงขันกีฬาระดับประเทศ 
5.  มีความพรอมที่จะจัดได 

66.5   
48.6 
22.8 
  6.7 
  5.8 

เห็นดวย 

89.8 % 
10.2 % 

ไมเห็นดวย 
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ตาราง 3   รอยละของประชาชน  จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับการที่ประเทศไทยจะเสนอตัวเปนเจาภาพ 
  จัดการแขงขนักีฬาโอลิมปก ในป ค.ศ. 2016 ( พ.ศ. 2559 )  เปนรายภาค   

ภาค 
  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสนอตัว      

เปนเจาภาพจดัการแขงขันกฬีาโอลิมปก 
ทั่ว

ประเทศ กรุงเทพ-
มหานคร 

กลาง   
(ยกเวน กทม.) เหนือ 

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ใต 

 รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

       เห็นดวย 89.8 78.7 89.8 92.3 93.6 88.0 
       ไมเห็นดวย 10.2 21.3 10.2 7.7 6.4 12.0 

  เหตุผลที่เห็นดวย             

      ชวยสงเสริมการทองเที่ยว 66.5 62.7 64.7 69.9 67.8 64.5 

      เปนการประชาสัมพันธประเทศไทย 48.6 42.1 49.8 48.4 48.9 52.2 

      การกีฬาของไทยจะไดมีการพัฒนา 22.8 18.1 25.6 23.9 23.3 18.9 

      ไดชมการแขงขันกีฬาระดับประเทศ 6.7 8.6 6.3 5.2 7.9 5.0 

      ประเทศไทยมีความพรอมที่จะจัดได 5.8 10.0 4.1 4.9 6.3 5.1 

      อื่น ๆ 4.9 2.5 4.9 7.3 4.5 4.9 
              

หมายเหตุ  :  1/  ตอบไดมากกวา  1  คําตอบ 

  จากการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเสนอตัวเปนเจาภาพจัดการแขงขนักีฬาโอลมิปก
ตามลักษณะทางประชากร/สังคม พบวา ทั้งชายและหญิงเห็นดวยกับการที่ประเทศไทยจะเสนอตัวเปนเจาภาพฯ 
ในสัดสวนไมแตกตางกัน  กลาวคือประมาณรอยละ 90   และไมเหน็ดวยประมาณ รอยละ 10    เมื่อพิจารณา
ตามกลุมอายุ พบวา ประชาชนในทุกกลุมอายุสวนใหญเกนิกวา รอยละ 87 ระบุวาเหน็ดวย    สวนกลุมอายุ 40 – 49 ป 
ระบุวาไมเห็นดวยในสัดสวนที่สูงกวากลุมอายุอ่ืน ๆ คือรอยละ 13.1   สําหรับสถานภาพการทาํงานในทุกกลุม
สวนใหญเห็นดวยเกินกวา รอยละ 85   ทั้งนี้พนักงาน/ลูกจางเอกชนไมเห็นดวย  ในสัดสวนที่สูงกวากลุมอ่ืน ๆ 
คือประมาณ รอยละ 15    

 

 

1/ 
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ตาราง 4   รอยละของประชาชน  จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสนอตัวเปนเจาภาพจัดการแขงขัน 
                  กีฬาโอลิมปกในป ค.ศ. 2016 ( พ.ศ. 2559 )  และลกัษณะทางประชากร/สังคม 

  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสนอตัวเปนเจาภาพ
จัดการแขงขันกีฬาโอลิมปก ลักษณะทางประชากรและสังคม       รวม 

เห็นดวย ไมเห็นดวย 

รวม 100.0 89.8 10.2 

ชาย 100.0 89.5 10.5 
หญิง 100.0 90.0 10.0 

อายุ 100.0 89.8 10.2 

18 -29 ป 100.0 91.7 8.3 
30 - 39 ป 100.0 90.7 9.3 
40 - 49 ป 100.0 86.9 13.1 
50 - 59 ป 100.0 89.9 10.1 
60 ปขึ้นไป 100.0 90.0 10.0 

สถานภาพการทํางาน 100.0 89.8 10.2 

ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 100.0 89.6 10.4 
พนักงาน/ลูกจางเอกชน 100.0 85.2 14.8 
คาขาย/ประกอบธุรกิจสวนตัว 100.0 88.7 11.3 
เกษตรกร 100.0 93.0 7.0 

รับจางทั่วไป/กรรมกร 100.0 90.9 9.1 
นักเรียน/นักศึกษา 100.0 93.1 6.9 
แมบาน/ไมไดประกอบอาชีพ 100.0 86.9 13.1 

       

 6.4 จังหวัดที่ประชาชนเห็นวามีความพรอม/เหมาะสมในการจัดการแขงขัน 

  สําหรับจังหวัดที่มีความพรอมหรือเหมาะสมในการจัดการแขงขนักีฬาโอลิมปก ในความคิดเห็นของ
ประชาชน ระบุวาควรเปนกรุงเทพมหานคร รอยละ 36.7   เชียงใหม รอยละ 33.5   และอืน่ ๆ เชน นครราชสีมา 
ขอนแกน  สงขลา ฯลฯ รอยละ 29.8  
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ตาราง 5   รอยละของประชาชน  จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับจังหวัดทีม่ีความพรอมหรือเหมาะสม 
 ในการจัดการแขงขันกีฬาโอลิมปก ในป ค.ศ. 2016 ( พ.ศ. 2559 )   เปนรายภาค 

ภาค 
จังหวัดที่มีความพรอม/

เหมาะสมในการจัดการแขงขนั 
ทั่ว

ประเทศ  กรุงเทพ-
มหานคร 

กลาง   
(ยกเวน กทม.) เหนือ ตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
ใต 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

กรุงเทพมหานคร 36.7 54.7 35.7 25.1 36.7 36.2 

เชียงใหม 33.5 26.1 32.4 59.5 26.1 24.4 

อื่น ๆ  เชน  นครราชสีมา       

    ขอนแกน   สงขลา ฯลฯ 29.8 19.2 31.9 15.4 37.2 39.4 
              

 
 6.5 ความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับผลดี ผลเสยี หรอืประโยชนทีป่ระเทศไทยจะไดรับ 
  ในการจัดการแขงขนักฬีาโอลิมปก 

  จากการสํารวจ พบวา ในทุกภาคสวนใหญมีประชาชนประมาณครึง่หนึ่ง คือ รอยละ 53.9 ระบุวา
เขาใจเกี่ยวกับผลดี ผลเสีย หรือประโยชนที่ประเทศไทยจะไดรับในการเปนเจาภาพจัดการแขงขนักีฬาโอลิมปก 
ผูที่ระบุวาไมคอยเขาใจ มีรอยละ 36.3  และผูที่ระบุวาไมเขาใจมีเพียง รอยละ 9.8  ทั้งนี้ประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร มีสัดสวนของผูที่เขาใจถึงผลดี ผลเสีย หรือประโยชนที่จะไดรับสูงกวาทกุภาค รอยละ 56.7 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต  และภาคเหนือ  มีสัดสวนไมแตกตางกนัประมาณรอยละ 52 - 54     

ตาราง 6   รอยละของประชาชน  จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเขาใจผลดี ผลเสยี หรือประโยชน 
 ที่ประเทศไทยจะไดรับในการเปนเจาภาพจัดการแขงขนักีฬาโอลิมปก  เปนรายภาค 

ภาค 
ความเขาใจเกีย่วกับผลดี ผลเสีย 

หรือประโยชนที่ประเทศไทยจะไดรับ 
ทั่ว

ประเทศ  กรุงเทพ-
มหานคร 

   กลาง   
(ยกเวน กทม.) เหนือ 

 ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ใต 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

เขาใจ 53.9 56.7 52.8 54.5 52.9 54.9 
ไมคอยเขาใจ 36.3 31.4 37.9 36.2 36.8 37.7 
ไมเขาใจ 9.8 11.9 9.3 9.3 10.3 7.4 
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 6.6 ขอเสนอแนะ 

  สําหรับขอเสนอแนะตาง ๆ มีประชาชนเพียง รอยละ 28.0  ไดใหขอเสนอแนะที่สําคัญคือ  อยากให
ทุกฝายรวมมือกันในการดําเนินการเพื่อเตรียมความพรอมถึงรอยละ 12.6  ควรปรับปรุงกีฬาของไทยใหมี
มาตรฐาน รอยละ 8.2  ควรประชาสัมพันธใหประชาชนเขาใจผลดี ผลเสียของการเปนเจาภาพ รอยละ 4.3   เปนตน 

ตาราง 7   รอยละของประชาชน  จําแนกตามขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะ รอยละ 

รวม 100.0 

แสดงความคิดเห็น   1/  28.0 

ทุกฝายควรรวมมือกันในการดําเนินการเพื่อเตรียมความพรอม 12.6 

ควรปรับปรุงกีฬาของไทยใหมีมาตรฐาน 8.2 

ควรประชาสัมพันธใหประชาชนเขาใจผลดี ผลเสียของการเปนเจาภาพ 4.3 

ควรจัดที่จังหวัดใหญ ๆ 3.6 

ควรปรับปรุงระบบขนสงมวลชนใหคลองตัวกวานี้ 2.2 

อื่น ๆ 4.6 
ไมแสดงความคิดเห็น 72.0 

หมายเหตุ   :    1/   ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางสถิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญตาราง 
    หนา 

ตาราง  1   รอยละของประชาชนผูตอบสัมภาษณ  จําแนกตามลักษณะทางประชากรและสังคม  
เปนรายภาค    
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ตาราง  2   รอยละของประชาชน  จําแนกตามการทราบวาประเทศไทยเสนอตัวเปนเจาภาพจัดการ
แขงขันกีฬาโอลิมปก ในป ค.ศ. 2016  (พ.ศ. 2559)  และลักษณะทางประชากร/สังคม 

 
12 

ตาราง  3 รอยละของประชาชน  จําแนกตามความคิดเห็นตอความพรอมของประเทศไทยที่จะเปน
เจาภาพจัดการแขงขนักีฬาโอลิมปก ในป ค.ศ. 2016 (พ.ศ. 2559)   และลักษณะทาง
ประชากร/สังคม 
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ตาราง  4   รอยละของประชาชน  จําแนกตามความคิดเห็นตอการเสนอตัวเปนเจาภาพจัดการ

แขงขันกีฬาโอลิมปก ในป ค.ศ. 2016 (พ.ศ. 2559)  และลักษณะทางประชากร/สังคม 
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ตาราง  5   รอยละของประชาชน  จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกบัความเขาใจผลดี ผลเสีย หรือ

ประโยชนที่ประเทศไทยจะไดรับในการเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาโอลิมปก ในป 
ค.ศ. 2016 (พ.ศ. 2559)  และลักษณะทางประชากร/สังคม 
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