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ผลส ารวจเร่ือง “ คนไทยคิดอย่างไรกบัโอกาสในการเป็นเจ้าของธรุกิจ ในยคุโควิด-19” 
 

 
 กรุงเทพโพลล์ร่วมกบัคณะการสรา้งเจา้ของธุรกจิและการบรหิารกจิการ มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

ส ารวจความเหน็ประชาชนเรื่อง “คนไทยคิดอย่างไรกบัโอกาสในการเป็นเจ้าของธรุกิจ ในยุคโควิด-19 ” 
โดยเกบ็ขอ้มลูจากประชาชนทัว่ประเทศ จ านวน 1,180 คน  พบว่า 

 
  เมื่อถามค าถามเก่ียวกบัจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ(เจ้าของธุรกิจ) พบว่า 

ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 50.3 ระบุว่าเห็นโอกาสหรือความพร้อมส าหรบัการริเร่ิมธุรกิจในอนาคต 

รองลงมารอ้ยละ 47.6 ระบุว่าตนเองมคีวามรูค้วามสามารถรวมถงึทกัษะและประสบการณ์ทีจ่ าเป็นในการทีจ่ะ

เริม่ท าธุรกจิใหม ่และรอ้ยละ 44.3 ระบุว่าตนเองมคีวามตัง้ใจทีจ่ะประกอบธุรกจิ ในอนาคตขา้งหน้า  

  อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่ร้อยละ 88.5 ระบุว่าการเร่ิมต้นธุรกิจใหม่ไม่ใช่เร่ืองง่ายใน

สถานการณ์ขณะน้ี รองลงมารอ้ยละ 60.8 ระบุว่าไม่อยากลงทุนท าธุรกจิเพราะกลวัความลม้เหลว และรอ้ยละ 

58.0 ระบุว่าตนเองไมรู่จ้กัผูป้ระกอบการหรอืมเีครอืข่ายทีส่ามารถสนบัสนุนในการรเิริม่ธุรกจิ 

  ทัง้น้ีเม่ือถามถึงสาเหตุท่ีไม่กล้าเร่ิมต้นธรุกิจของตวัเอง พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 46.9 ระบุ

ว่าไม่มีเงินทุนมากพอ รองลงมารอ้ยละ 44.8 ระบุว่ากลวัท าแลว้เกดิสถานการณ์ไม่คาดฝนั เช่น โรคระบาด 

ภยัธรรมชาต ิและรอ้ยละ 36.7 ระบุว่ากลวัลม้เหลว กลวัขาดทุน 

  

 โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

เรียน  บรรณาธิการข่าวหน้า 1/ ข่าวการเมือง/ข่าวสงัคม 

เร่ือง   ผลส ารวจความคิดเหน็ประชาชน    (รวม 4 หน้า) 
 

ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 50.3 ระบวุ่า เหน็โอกาสส าหรบัการริเร่ิมธรุกิจในอนาคต 
แต่ร้อยละ 88.5 ยงัเหน็ว่าการเร่ิมต้นธรุกิจใหม่ไม่ใช่เร่ืองง่ายในสถานการณ์ขณะน้ี 

ทัง้น้ียอมรบัว่าเหตท่ีุไม่กล้าเร่ิมต้นธรุกิจของตวัเองเพราะไม่มีเงินทุนมากพอ กลวัท าไปแล้ว
เกิดสถานการณ์ไม่คาดฝัน เช่น โรคระบาด และ กลวัล้มเหลว กลวัขาดทุน 
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1. ประเดน็ค าถามเก่ียวกบัจิตวิญญาณของการเป็นผูป้ระกอบการ (เจ้าของธรุกิจ) 

ค าถาม 
ใช่ 

(ร้อยละ) 
ไม่ใช่ 

(ร้อยละ) 
ท่านเหน็โอกาสหรือความพร้อมส าหรบัการริเร่ิมธรุกิจในอนาคตใช่
หรือไม่ 

50.3 49.7 

ตวัท่านมคีวามรูค้วามสามารถรวมถงึทกัษะและประสบการณ์ทีจ่ าเป็นในการที่
จะเริม่ท าธุรกจิใหมใ่ช่หรอืไม่ 

47.6 52.4 

ท่านมคีวามตัง้ใจทีจ่ะประกอบธุรกจิ ในอนาคตขา้งหน้าใช่หรอืไม่ 44.3 55.7 
รูจ้กัผูป้ระกอบการหรอืมเีครอืขา่ยทีส่ามารถสนบัสนุนในการรเิริม่ธุรกจิใช่
หรอืไม่ 

41.7 58.3 

คดิว่าการเริม่ตน้ธุรกจิใหมเ่ป็นสิง่ทีง่่ายในสถานการณ์ขณะน้ีใช่หรอืไม่ 11.5 88.5 
ไม่อยากลงทุนท าธรุกิจเพราะกลวัความล้มเหลวใช่หรือไม่ 60.8 39.2 

 
2. สาเหตท่ีุท่านไม่กล้าเร่ิมต้นธรุกิจของตวัท่านเอง (สามารถเลือกตอบได้มากกว่า1 ข้อ) 
 

ไม่มีเงินทุนมากพอ ร้อยละ 46.9 
กลวัท าแลว้เกดิสถานการณ์ไมค่าดฝนั เช่น โรคระบาด ภยัธรรมชาต ิ รอ้ยละ 44.8 
กลวัลม้เหลว กลวัขาดทุน รอ้ยละ 36.7 
คดิว่างานทีท่ าอยูม่ ัน่คงแลว้ เลีย้งตวัเองไดแ้ลว้ รอ้ยละ 33.8 
หากไมส่ าเรจ็กลวัคนในครอบครวัจะเดอืดรอ้น ตอ้งแบกภาระหนี้รว่มกนั รอ้ยละ 31.5 
ขาดความรู ้ความเชีย่วชาญในการท าธุรกจิ รอ้ยละ 30.4 
ไมรู่ว้่าตวัเองจะท าธุรกจิอะไรด ี รอ้ยละ 21.7 
คดิว่าสายเกนิไปทีจ่ะเริม่ตน้ใหม่ รอ้ยละ 18.5 
กลวัการเริม่ต้นว่าจะท าไมไ่ด ้ รอ้ยละ 12.4 
อื่นๆ อาท ิสุขภาพไมด่ ีเศรษฐกจิไมค่่อยด ีคนไมม่กี าลงัซือ้ ฯลฯ รอ้ยละ 11.9 
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รายละเอียดในการส ารวจ 

 
วตัถปุระสงคใ์นการส ารวจ 
  เพื่อสอบถามความคดิเหน็ของประชาชนเกี่ยวกบัจติวญิญาณความเป็นผูป้ระกอบการหรอืเจา้ของธุรกจิ
ของคนไทย ในประเด็นต่างๆ รวมถึงเหตุผลที่ท าให้ไม่กล้าเริม่ธุรกจิเป็นของตนเอง ทัง้นี้เพื่อสะท้อนมุมมอง
ความคดิเหน็ของประชาชนใหส้งัคมและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบ  

 
ประชากรท่ีสนใจศึกษา 

การส ารวจใชก้ารสุ่มตวัอยา่งจากประชาชนทุกภูมภิาคทัว่ประเทศ โดยการสุ่มสมัภาษณ์ทางโทรศพัทจ์าก
ฐานขอ้มลูของกรุงเทพโพลล ์ดว้ยวธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) แลว้ใชว้ธิกีารถ่วง
น ้าหนกัดว้ยขอ้มลูประชากรศาสตรจ์ากฐานขอ้มลูทะเบยีนราษฎรข์องกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 
ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

การประมาณการขนาดตวัอยา่งมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน   3 ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
 
วิธีการรวบรวมข้อมลู 

ใช้การสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็น
แบบสอบถามที่มโีครงสรา้งแน่นอนประกอบด้วยขอ้ค าถามแบบเลอืกตอบ (Check List Nominal) จากนัน้จงึน า
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 

 
 

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมลู   :  8-11 พฤศจกิายน 2564 
 

วนัท่ีเผยแพร่ผลการส ารวจ   :  4 ธนัวาคม 2564 
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ตารางข้อมูลประชากรศาสตร ์

 จ านวน ร้อยละ 
เพศ    
            ชาย 597 50.6 
            หญงิ 583 49.4 

รวม 1,180 100.0 
อายุ   
            18 – 30 ปี 103 8.7 
            31 – 40 ปี 170 14.4 
            41 – 50 ปี 290 24.6 
   51 – 60 ปี 324 27.5 
            61 ปีขึน้ไป  293 24.8 

รวม 1,180 100.0 
การศึกษา   
            ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 696 59.0 
            ปรญิญาตร ี 371 31.4 
            สงูกว่าปรญิญาตร ี 113 9.6 

รวม 1,180 100.0 
อาชีพ   
 ลกูจา้งรฐับาล 146 12.4 
 ลกูจา้งเอกชน 234 19.8 
 คา้ขาย/ ท างานส่วนตวั/ เกษตรกร 464 39.3 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง 80 6.8 
         ท างานใหค้รอบครวั 1 0.1 
 พ่อบา้น/ แมบ่า้น/เกษยีณอาย ุ 201 17.0 
 นกัเรยีน/นกัศกึษา 21 1.8 
 ว่างงาน  33 2.8 

รวม 1,180 100.0 
 
 

กรงุเทพโพลล ์ โทร. 02-407-3888 ต่อ 2897,2898 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th 

Twitter: http://twitter.com/bangkok_poll 
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