
Báo cáo khảo sát - Tháng 12 năm 2013 

KHẢO SÁT VỀ CÁC SÂN BÓNG ĐÁ MINI 
CỎ NHÂN TẠO TẠI TP.HCM 



Thông tin nghiên cứu 

2 

 Thời gian khảo sát  : 18.12.2013 – 22.12.2013 

 Tổng mẫu  : 941 

 Khu vực nghiên cứu : Tp. Hồ Chí Minh 

 Đối tượng nghiên cứu  

 Nam, 16 tuổi trở lên 

 Hiện đang sinh sống tại Tp.HCM 

 Chơi đá bóng ít nhất 1 lần trên 1 tháng 

 Mục tiêu nghiên cứu  

 Tìm hiểu về thói quen đá bóng tại các sân cỏ nhân tạo của nam giới tại Tp.HCM 

 Khảo sát ý định trong tương lai của nhóm không thường xuyên chơi đá bóng tại các sân mini 



Thông tin đáp viên 

33.2 

33.4 

33.3 

Tuổi 

18 - 24 tuổi (n=313) 

25 - 29 tuổi (n=314) 

30 - 39 tuổi (n=314) 
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58.1 

35.7 

5.1 
1.1 

Độc thân Đã kết hôn Đã đính hôn Đã li thân / li dị 

Tình trạng hôn nhân 

6.9 
10.7 

39.8 

30.3 

9.3 
3.0 

Mỗi ngày 4 - 5 lần / 
tuần 

2 -  3 lần / 
tuần 

1 lần / tuần 2 - 3 lần / 
tháng 

1 lần / 
tháng 

Mức độ thường xuyên chơi đá bóng 

100.0 61.2 56.6 36.8 23.5 

Bóng đá Cầu lông Bơi lội Bóng chuyền Tennis

Các môn thể thao thường chơi 

ĐVT: % 



BÁO CÁO CHI TIẾT 
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1. Thói quen đá bóng (N=941) 

2. Nhóm đá bóng thường xuyên tại các sân bóng mini cỏ nhân tạo (n=834) 

3. Nhóm không đá bóng thường xuyên tại các sân bóng mini cỏ nhân tạo (n=107) 



89.2 

67.6 

29.1 
26.0 

21.9 

0.3 

Bạn bè Đồng nghiệp Hàng xóm Thành viên trong hội 
bóng đá 

Người thân trong gia 
đình 

Người khác 
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Phần lớn cho biết họ thường chơi bóng đá với ‘Bạn bè’ (89.2%) hay ‘Đồng nghiệp’ 

(67.6%).  

Q. Bạn thường chơi đá bóng cùng ai? [MA] (n=941) 

THÓI QUEN ĐÁ BÓNG 

ĐVT: % 



6 

Nhóm từ 25 – 39 tuổi có xu hướng chơi đá bóng cùng ‘Đồng nghiệp’ cao hơn so với 

nhóm từ 18 – 24 tuổi. 

Q. Bạn thường chơi đá bóng cùng ai? [MA] (n=941) 

THÓI QUEN ĐÁ BÓNG 

97.4 

44.8 

23.8 

26.7 

29.0 

0.8 

Bạn bè 

Đồng nghiệp 

Người thân trong gia đình 

Thành viên trong hội bóng đá 

Hàng xóm

Người khác 

90.0 

73.9 

22.7 

25.6 

32.7 

0.0 

80.1 

84.0 

19.2 

25.6 

25.6 

0.0 

18 - 24 tuổi (n=313) 25 - 29 tuổi (n=314) 30 - 39 tuổi (n=314) 

ĐVT: % 
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‘Các sân bóng đá cỏ nhân tạo Mini’ là địa điểm tụ tập đá bóng phổ biến nhất tại Tp.Hồ 

Chí Minh, chiếm 88.7%. 

THÓI QUEN ĐÁ BÓNG 

88.7 26.1 24.4 19.6 18 17.8 9.1 
5.9 

0.5 

Sân bóng đá cỏ 
nhân tạo (Mini) 

Bãi đất trống / 
cỏ gần nhà 

Sân bóng đá cát
(Mini)

Sân bóng đá cỏ 
lớn 

Nhà thi đấu 
TDTT (trong 

nhà) 

Sân bóng đá 
trong trường học 

Sân bóng đá cát 
lớn 

Sân vận động 
chuyên nghiệp 

Địa điểm khác 

Q. Bạn thường đá bóng ở đâu? [MA] (n=941) 

ĐVT: % 



1. Thời điểm đến sân 

2. Thức uống khi đá bóng tại sân 

3. Giá thuê sân 

4. Các sân thường đá 

5. Lý do chọn đá tại các sân trên 

6. Điểm chưa hài lòng với các sân bóng mini 
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NHÓM ĐÁ BÓNG THƯỜNG XUYÊN TẠI CÁC SÂN 

BÓNG ĐÁ CỎ NHÂN TẠO MINI (n=834) 
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Cuối tuần, các bạn nam thường đến sân chủ yếu từ 6 – 10 giờ sáng và 6 – 8 giờ tối. 

Riêng với các ngày trong tuần, tỷ lệ đến sân thấp hơn, tập trung từ 6 – 8 giờ tối. 

1. Thời điểm đến sân 

Q. Bạn thường đá bóng vào thời gian nào? [Matrix MA] (n=834) 

Ngày thường Thứ bảy / Chủ nhật 

Tôi không đá vào các ngày này 25.1 5.6

6h sáng - trước 10h sáng 10.3 33.7

10h sáng - trước 2h chiều 4.1 8.6

2h chiều - trước 6h tối 12.6 28.4

6h tối - trước 8h tối 55.8 49.2

8h tối - trước 12h tối 17.7 17.5

0

10

20

30

40

50

60

70

*6h tối – trước 8h tối 

*6h sáng – trước 10h sáng 

*6h tối – trước 8h tối 

ĐVT: % 



10 

‘Trà đá’ là thức uống phổ biến nhất của các cầu thủ tại các sân bóng đá mini. 

Loại nước thường uống Tỷ lệ 

Trà đá 56.2 

Nước suối (chai nhỏ) 48.2 

Đá chanh / Chanh muối 41.0 

Nước tăng lực 38.3 

Nước suối (bình lớn - 20L) 36.0 

Loại nước thường uống Tỷ lệ 

Trà xanh đóng chai 29.0 

Nước ngọt 20.4 

Nước ép trái cây / Sinh tố 12.5 

Bia các loại 6.9 

Các loại thức uống khác 1.4 

Top  
5 

Q. Bạn thường uống các loại nước nào khi đi đá bóng? [MA] (n=834) 

2. Thức uống khi đá bóng tại sân 

ĐVT: % 
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Mức giá thuê sân trung bình cho một đội 5 người là 100.000 – 200.000 VND / giờ cho 

các ngày trong tuần và 200.001 – 300.000 VND / giờ cho Thứ 7 và Chủ nhật. 

3. Giá thuê sân 

Ngày thường Thứ bảy / Chủ nhật 

Tôi không đá vào các ngày này 20.3 3.0

Dưới 100.000VND 17.2 12.7

100.000VND - 200.000VND 29.1 20.1

200.001VND - 300.000VND 25.3 35.6

300.001VND - 500.000VND 6.7 23.1

500.001VND - 700.000VND 1.5 4.4

Trên 700.000VND 0.0 1.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

Q. Bạn thường trả bao nhiêu tiền cho 1 tiếng đá tại sân cỏ nhân tạo (Mini) dành cho 5 - 7 người? [SA Cate] (n=834) 

*200.001 – 300.000 VND / giờ  

*100.000 – 200 VND / giờ  

ĐVT: % 
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Quận Tân Bình được lựa chọn là địa điểm tập hợp các sân bóng cỏ nhân tạo mini 

được nhiều người đến chơi nhất (18.23%). 

4. Các sân thường đá 

18.2 11.6 11.5 11.0 10.7 

Tân Bình Gò Vấp Thủ Đức Bình Thạnh Quận 10 

Q.  Bạn thường đá banh ở khu vực nào và cho biết tên sân bóng cỏ nhân tạo bạn thường đá? [MA] (n=834) 

ĐVT: % 
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Trong đó, 1/4 cho biết họ thường xuyên đá tại sân ‘Chảo Lửa’, Cộng Hòa. 

25.0 8.6 7.9 7.2 6.6 6.6 5.3 5.3 3.3 3.3 

Chảo Lửa A2 Quân khu 7 367 Hoàng
Hoa Thám

917 A41 Cộng Hòa Huỳnh Tấn Tấn Trường Thăng Long

Quận Tân Bình 
(n=152) 

Sân Chảo Lửa SCSC 

12 - Sân 5 người 

11 - Sân 7 người 

1 - Sân 11 người 

4. Các sân thường đá 

Q.  Bạn thường đá banh ở khu vực nào và cho biết tên sân bóng cỏ nhân tạo bạn thường đá? [MA] (n=834) 

ĐVT: % 
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Tại khu vực Gò Vấp và Thủ Đức, nhiều thành viên trong hội đá bóng thường đá tại sân 

‘Thống Nhất’ và ‘Nhà thiếu nhi Thủ Đức’. 

Quận Gò Vấp 

(n=97) 

24.7 

6.2 

5.2 

5.2 

8.2 

4.1 

4.1 

Thống Nhất 

Đạt Đức 

An Hội 

Cây Trâm

Nguyễn Oanh 

Gia Định 

Phương Nam 

17.7 

7.3 

6.3 

6.3 

5.2 

5.2 

4.2 

Nhà thiếu nhi Thủ Đức 

KTX ĐHQG

CĐCN Thủ Đức 

SaKe

Lạch Tray 

Vườn Mai 

Linh Trung

Quận Thủ Đức 

(n=96) 

4. Các sân thường đá 

Q.  Bạn thường đá banh ở khu vực nào và cho biết tên sân bóng cỏ nhân tạo bạn thường đá? [MA] (n=834) 

ĐVT: % 
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Tại khu vực Bình Thạnh, sân ‘D3’ được nhiều người chọn đá, và tương tự với sân ‘Phú 

Thọ’ tại khu vực Quận 10. 

Q.  Bạn thường đá banh ở khu vực nào và cho biết tên sân bóng cỏ nhân tạo bạn thường đá? [MA] (n=834) 

26.1 

13.0 

7.6 

7.6 

5.4 

4.3 

4.3 

D3

Thanh Đa

Chu Văn An

Thành Phát

Phương Nam 

Thiên Trường 

Nơ Trang Long 

Quận Bình Thạnh 

(n=92) 

37.1 

20.2 

9.0 

9.0 

7.9 

4.5 

3.4 

Phú Thọ 

Kỳ Hòa 

Thống Nhất 

Thành Thái

Mùa Vàng

Tiểu Ngư 

Lê Đại Hành 

Quận 10 

(n=89) 

4. Các sân thường đá 

ĐVT: % 
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Khi lựa chọn sân đá bóng, phần lớn người chơi quan tâm nhiều đến ‘Giá thuê sân’, 

‘Địa điểm’ và ‘Chất lượng mặt sân’. 

68.4 Giá thành hợp lý 

65.5 Địa điểm gần nhà / công ty 

54.1 Mặt sân tốt 

Q. Vui lòng cho biết lý do bạn chọn đá tại các sân trên? [MA] (n=834) 

5. Lý do chọn đá tại các sân trên 

ĐVT: % 
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Ngoài ra, sân có đầy đủ ‘Hệ thống đèn chiếu sáng vào buổi tối’ cũng là một trong các 

yếu tố quan trọng để nhiều người cân nhắc. 

52.7 33.2 29.8 26.8 22.6 19.8 18.4 

Có đèn chiếu sáng 
vào buổi tối 

Có nhiều sân trống 
để thuê 

Không cần đặt tiền 
cọc trước 

Nhà vệ sinh sạch sẽ Có căn tin phục vụ 
ăn uống 

Có nhân viên dọn vệ 
sinh sân thường 

xuyên 

Có chỗ ngồi cho cổ 
động viên 

Q. Vui lòng cho biết lý do bạn chọn đá tại các sân trên? [MA] (n=834) 

5. Lý do chọn đá tại các sân trên 

ĐVT: % 



18 Q. Vui lòng cho biết các điểm bạn chưa hài lòng với các sân bóng cỏ nhân tạo hiện tại?[FA] (n=834) 

Nhóm chưa hài lòng với các sân bóng mini hiện tại cho biết: ‘Chất lượng mặt sân’ , 

‘Giá thuê sân’ và ‘Chất lượng phục vụ’ là các điểm hạn chế cần được ưu tiên cải thiện. 

Chất lượng mặt sân kém 

32.2 

Giá thuê sân mắc 

29.5 

Chất lượng phục vụ chưa tốt 

19.2 

Không có 
điểm nào 
không hài 

lòng 
27.6% 

Tôi không 
hài lòng 

về: 
72.4% 

n=640 

6. Điểm chưa hài lòng với các sân bóng mini 

ĐVT: % 
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Một số người chơi cũng than phiền về ‘Chất lượng cỏ nhân tạo’ và ‘Hệ thống chiếu 

sáng vào buổi tối’ làm ảnh hưởng đến các trận đá bóng của họ. 

18.4 13.2 11.4 8.7 8.6 8.5 4.9 4.8 4.8 4.7 

Chất lượng cỏ 
nhân tạo kém 

Nhà vệ sinh 
dơ 

Ánh sáng vào 
buổi tối còn 

yếu 

Chưa có mái 
che 

Thiếu sân 
bóng 

Diện tích sân 
nhỏ 

Banh không 
đạt chuẩn 

An ninh chưa 
tốt 

Khó đặt sân Hệ thống bao 
quanh kém 
chất lượng 

Q. Vui lòng cho biết lý do bạn chọn đá tại các sân trên? [MA] (n=834) 

6. Điểm chưa hài lòng với các sân bóng mini 

ĐVT: % 



1. Lý do không thường đá bóng tại sân mini 

2. Ý định đến các sân mini trong thời gian tới 

3. Mức giá thuê sân sẵn sàng chi trả 
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NHÓM KHÔNG ĐÁ BÓNG THƯỜNG XUYÊN TẠI CÁC 

SÂN BÓNG MINI CỎ NHÂN TẠO (n=107) 
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‘Địa điểm’ và ‘Giá thuê sân’ là hai yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất đến mức độ thường 

xuyên đá bóng tại các sân bóng cỏ nhân tạo. 

1. Lý do không thường đá bóng tại sân mini 

Lý do 

Địa điểm không gần nơi tôi sinh 
sống / làm việc 

Giá thuê sân đắt 

Đã quen đá tại các sân / nhà 
thi đấu hiện tại 

Khó đặt chỗ / sân 

Không quen đá trên 
cỏ nhân tạo 

(38.5) 

(36.0) 

(31.7) (29.2) 

(20.5) 

Q. Vui lòng cho biết lý do bạn không thường đá bóng tại các sân bóng đá cỏ nhân tạo (mini)? [MA] (n=107) 

ĐVT: % 
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Khảo sát cho thấy một dấu hiệu khả quan cho các sân bóng cỏ nhân tạo Mini khi có 

đến 72.4% đáp viên có ý định đến đây thường xuyên hơn trong thời gian sắp tới. 

2. Ý định đến các sân mini trong thời gian tới 

28.9 

43.5 

14.1 

11.7 

1.9 

Chắc chắn sẽ đến ít thường xuyên hơn 

Có thể sẽ đến ít thường xuyên hơn 

Không thay đổi 

Có thể sẽ đến thường xuyên hơn 

Chắc chắn sẽ đến thường xuyên hơn 

Q.Vui lòng cho biết ý định đến các sân bóng đá cỏ nhân tạo (mini) của bạn trong thời gian tới? [SA] (n=107) 

ĐVT: % 



23 Q. Nếu đá tại sân cỏ nhân tạo Mini trong thời gian tới, bạn sẵn sàng chi bao nhiêu tiền cho 1 tiếng đá? [MA] (n=107) 

Mức giá thuê sân trung bình cho một đội 5 người mà nhóm này sẵn sàng chi cho ngày 

trong tuần là 186,041 VND / giờ, và cho các ngày cuối tuần là 236,803 VND / giờ. 

3. Mức giá thuê sân sẵn sàng chi trả 

90.6 

57.5 

Ngày thường (n=96) Thứ bảy / Chủ nhật 
(n=61) 

n=107 

 186.041 VNĐ / giờ 

 236.803 VNĐ / giờ 

Mức giá thuê sân trung bình  

(Average) 

ĐVT: % 



MỌI CHI TIẾT, XIN LIÊN HỆ: 

 
Công ty TNHH W&S 

» Địa chỉ: Tầng 10, 40 Phạm Ngọc Thạch, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh 

» Điện thoại: 84 – 8 - 38 223 215     Fax: 84 – 8 – 38 223 216 

» Email: info@vinaresearch.jp 

» Website: http://vinaresearch.jp 

 

Bản quyền báo cáo này thuộc quyền sở hữu Công ty TNHH W&S. Tất cả kết quả (phân tích, kết 

luận, dữ liệu, bảng biểu và biểu đồ) trong báo cáo khảo sát này có thể sử dụng công khai, nhưng 

phải ghi rõ nguồn trích dẫn từ Công ty TNHH W&S (bao gồm cả website của Công ty: 

http://vinaresearch.jp). 

mailto:info@vinaresearch.jp
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