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ผลสาํรวจเรื่อง “ คนไทยคิดอย่างไรกบัโอกาสในการเป็นเจ้าของธรุกิจ ในยคุโควิด-19 (ครัง้ท่ี2)” 
 

 

 กรุงเทพโพลล์ร่วมกบัคณะการสร้างเจ้าของธุรกจิและการบรหิารกจิการ มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

สํารวจความเหน็ประชาชนเรื่อง “คนไทยคิดอย่างไรกบัโอกาสในการเป็นเจ้าของธุรกิจ ในยุคโควิด-19 

(ครัง้ท่ี 2)” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทัว่ประเทศ จํานวน 1,154 คน เมื่อวนัที่ 15-21 กุมภาพนัธ์ 2565 

พบว่า 
 

จากการสาํรวจความเห็นเก่ียวกบัจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ (เจ้าของธุรกิจ) 

ครัง้ท่ี 2 โดยได้ทาํการเปรียบเทียบกบัการสาํรวจครัง้ท่ี 1 (ช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค. 2564) ในประเดน็ต่างๆ 

พบว่าประชาชนเหน็โอกาสหรือความพร้อมสาํหรบัการริเร่ิมธุรกิจในอนาคต ร้อยละ 46.0 (โดยลดลง

จากการสํารวจครัง้ท่ี 1 ร้อยละ 4.3) รองลงมาเห็นว่าตนเองมีความตัง้ใจที่จะประกอบธุรกิจ ในอนาคต

ขา้งหน้า รอ้ยละ 42.3 (ลดลง รอ้ยละ 2.0) เหน็ว่าตนเองมคีวามรูค้วามสามารถรวมถงึทกัษะและประสบการณ์

ที่จําเป็นในการที่จะเริม่ทําธุรกจิใหม่ ร้อยละ 39.9 (ลดลงร้อยละ 7.7) เหน็ว่าตนเองรู้จกัผูป้ระกอบการหรอืมี

เครอืข่ายทีส่ามารถสนับสนุนในการรเิริม่ธุรกจิ (ลดลงรอ้ยละ 4.2) และคดิว่าการเริม่ต้นธุรกจิใหม่เป็นสิง่ทีง่า่ย

ในสถานการณ์ขณะน้ี (ลดลงรอ้ยละ 2.3)  ขณะท่ีเหน็ว่าไม่อยากลงทุนทาํธรุกิจเพราะกลวัความล้มเหลว

ร้อยละ 62.3 (เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 1.5)  

         ทัง้น้ีสาเหตุท่ีไม่กล้าเร่ิมต้นธุรกิจของตวัเองมากท่ีสุดคือ กลวัว่าทาํแล้วเกิดสถานการณ์

ไม่คาดฝัน เช่น โรคระบาด ภยัธรรมชาติ ร้อยละ 44.2 รองลงมาคอื ไม่มเีงนิทุนมากพอ รอ้ยละ 43.8 และ

กลวัลม้เหลว กลวัขาดทุน รอ้ยละ 35.4   

  

 โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

เรียน  บรรณาธิการขา่วหน้า 1/ ข่าวการเมือง/ข่าวสงัคม 

เรื่อง   ผลสาํรวจความคิดเหน็ประชาชน    (รวม 4 หน้า) 
 

       

 
ประชาชนเห็นโอกาสสําหรบัการริเร่ิมธุรกิจในอนาคตลดลงจากการสํารวจช่วงปลายปี 

2564 จาก ร้อยละ 50.3 เหลือร้อยละ 46.0  

ขณะท่ีระบุว่าไม่อยากลงทุนทาํธุรกิจเพราะกลวัความล้มเหลว มีสดัส่วนเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 

60.8 เป็นร้อยละ 62.3  

ทัง้น้ีเหตุผลหลกัท่ีไม่กล้าเร่ิมต้นธุรกิจของตวัเองคือ กลวัว่าทําแล้วจะเกิดสถานการณ์ไม่

คาดฝัน เช่น โรคระบาด และภยัธรรมชาติ 
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1. ประเดน็คาํถามเก่ียวกบัจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ (เจ้าของธรุกิจ) 

คาํถาม 

ครัง้ท่ี 2 

(มี.ค.65) 

ครัง้ท่ี 1 

(ธ.ค.64) 

เพ่ิมขึ้น/

ลดลง 

ร้อยละ  ร้อยละ ร้อยละ 

ท่านเหน็โอกาสหรือความพร้อมสาํหรบัการริเร่ิมธรุกิจในอนาคต 46.0 50.3 -4.3 

ท่านมคีวามตัง้ใจทีจ่ะประกอบธุรกจิ ในอนาคตขา้งหน้า 42.3 44.3 -2.0 

ตวัท่านมคีวามรูค้วามสามารถรวมถงึทกัษะและประสบการณ์ทีจ่ําเป็นใน

การทีจ่ะเริม่ทาํธุรกจิใหม่ 

39.9 47.6 -7.7 

รูจ้กัผูป้ระกอบการหรอืมเีครอืขา่ยทีส่ามารถสนบัสนุนในการรเิริม่ธุรกจิ 37.5 41.7 -4.2 

คดิว่าการเริม่ตน้ธุรกจิใหม่เป็นสิง่ทีง่่ายในสถานการณ์ขณะน้ี 9.2 11.5 -2.3 

ไม่อยากลงทุนทาํธรุกิจเพราะกลวัความล้มเหลว 62.3 60.8 +1.5 

 

2. สาเหตุท่ีท่านไม่กล้าเร่ิมต้นธุรกิจของตวัท่านเอง (สามารถเลือกตอบได้มากกว่า1 ข้อ) 
 

กลวัทาํแล้วเกิดสถานการณ์ไม่คาดฝัน เช่น เกิดโรคระบาด ภยัธรรมชาติ ร้อยละ 44.2 

ไม่มเีงนิทุนมากพอ รอ้ยละ 43.8 

กลวัลม้เหลว กลวัขาดทุน รอ้ยละ 35.4 

ขาดความรู ้ความเชีย่วชาญในการทาํธุรกจิ รอ้ยละ 35.1 

คดิว่างานทีท่ําอยู่มัน่คงแลว้ เลีย้งตวัเองไดแ้ลว้ รอ้ยละ 33.9 

หากไม่สําเรจ็กลวัคนในครอบครวัจะเดอืดรอ้น ตอ้งแบกภาระหน้ีร่วมกนั รอ้ยละ 25.9 

คดิว่าสายเกนิไปทีจ่ะเริม่ตน้ใหม่ รอ้ยละ 23.3 

ไม่รูว้่าตวัเองจะทาํธุรกจิอะไรด ี รอ้ยละ 21.5 

กลวัการเริม่ต้นว่าจะทําไม่ได ้ รอ้ยละ 11.9 

อื่นๆ อาท ิสุขภาพไม่ด ีคนไม่มกีําลงัซือ้ ฯลฯ รอ้ยละ 4.1 

 

 

  

 

 



 

  

 

3 

รายละเอียดในการสาํรวจ 

 

วตัถปุระสงคใ์นการสาํรวจ 

  เพือ่สอบถามความคดิเหน็ของประชาชนเกี่ยวกบัจติวญิญาณความเป็นผูป้ระกอบการหรอืเจา้ของธุรกิจ

ของคนไทย ครัง้ที่ 2  ในประเดน็ต่างๆ รวมถงึเหตุผลที่ทําให้ไม่กล้าเริม่ธุรกจิเป็นของตนเอง ทัง้น้ีเพื่อสะท้อน

มุมมองความคดิเหน็ของประชาชนใหส้งัคมและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบ  

 

ประชากรท่ีสนใจศึกษา 

การสาํรวจใชก้ารสุ่มตวัอย่างจากประชาชนทุกภูมภิาคทัว่ประเทศ โดยการสุม่สมัภาษณ์ทางโทรศพัท์จาก

ฐานขอ้มูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) แล้วใช้วธิกีารถ่วง

น้ําหนกัดว้ยขอ้มลูประชากรศาสตรจ์ากฐานขอ้มลูทะเบยีนราษฎรข์องกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 

ความคลาดเคล่ือน (Margin of Error) 

การประมาณการขนาดตวัอย่างมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3 ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 

 

วิธีการรวบรวมข้อมูล 

ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็น

แบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอนประกอบด้วยข้อคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนัน้จึงนํา

แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 
 

 

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล   :  15-21 กุมภาพนัธ ์2565 
 

วนัท่ีเผยแพร่ผลการสาํรวจ   :  5 มนีาคม 2565 
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ตารางข้อมูลประชากรศาสตร ์

 จาํนวน ร้อยละ 
เพศ    

            ชาย 599 51.9 

            หญงิ 555 48.1 

รวม  1,154  100.0 

อายุ   

            18 – 30 ปี 93 8.1 

            31 – 40 ปี 148 12.8 

            41 – 50 ปี 311 26.9 

   51 – 60 ปี 321 27.8 

            61 ปีขึน้ไป  281 24.4 

รวม  1,154  100.0 

การศึกษา   

            ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี 682 59.1 

            ปรญิญาตร ี 363 31.5 

            สงูกว่าปรญิญาตร ี 109 9.4 

รวม  1,154  100.0 

อาชีพ   

 ลูกจา้งรฐับาล 156 13.5 

 ลูกจา้งเอกชน 232 20.1 

 คา้ขาย/ ทาํงานสว่นตวั/ เกษตรกร 455 39.4 

 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง 50 4.3 

         ทาํงานใหค้รอบครวั 4 0.4 

 พอ่บา้น/ แม่บา้น/เกษยีณอายุ 210 18.2 

 นกัเรยีน/นกัศกึษา 16 1.4 

 ว่างงาน  31 2.7 

รวม  1,154  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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