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ผลส ำรวจเร่ือง “คนไทยคิดอย่ำงไรกบัโอกำสในกำรเป็นเจ้ำของธุรกจิ หลงัสถำนกำรณ์โควดิ-19 คลีค่ลำย (คร้ังที ่3)” 

 
 

 
 กรุงเทพโพลล์ร่วมกับคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ส ารวจ
ความเห็นประชาชนเร่ือง “คนไทยคิดอย่ำงไรกบัโอกำสในกำรเป็นเจ้ำของธุรกจิ หลงัสถำนกำรณ์โควิด-19 คลี่คลำย 
(คร้ังที ่3)”โดยเก็บขอ้มูลจากประชาชนทัว่ประเทศ จ านวน 1,121 คน พบวา่ 

 

 จำกกำรส ำรวจควำมเห็นเกี่ยวกับจิตวิญญำณของกำรเป็นผู้ประกอบกำร (เจ้ำของธุรกิจ) คร้ังที่ 3 โดยได้ท ำ
กำรเปรียบเทียบกับกำรส ำรวจคร้ังที่ 2 (ช่วงเดือน มี.ค. 2565) ในประเด็นต่ำงๆ พบว่ำ ประชำชนเห็นโอกำสหรือ
ควำมพร้อมส ำหรับกำรริเร่ิมธุรกิจในอนำคตมำกทีสุ่ด คิดเป็นร้อยละ 57.7 (โดยเพิม่ขึน้จำกกำรส ำรวจคร้ังที ่2 ร้อย
ละ 11.7) รองลงมาคือ มีความตั้งใจท่ีจะประกอบธุรกิจ ในอนาคตขา้งหน้า คิดเป็นร้อยละ 53.1 (เพิ่มข้ึนร้อยละ 
10.8) และเห็นวา่ตนเองมีความรู้ความสามารถรวมถึงทกัษะและประสบการณ์ท่ีจ าเป็นในการท่ีจะเร่ิมท าธุรกิจใหม่ 
คิดเป็นร้อยละ 51.7 (เพิ่มข้ึนร้อยละ 11.8) ขณะที่เห็นว่ำไม่อยำกลงทุนท ำธุรกิจเพรำะกลัวควำมล้มเหลว คิดเป็น
ร้อยละ 64.2 (เพิม่ขึน้ ร้อยละ 1.9)  

 
 ทั้งนีส้ำเหตุทีไ่ม่กล้ำเร่ิมต้นธุรกจิของตัวเองมำกทีสุ่ดคือ ไม่มีเงินทุนมำกพอ คิดเป็นร้อยละ 46.1 รองลงมาคือ 
กลวัลม้เหลว กลวัขาดทุน คิดเป็นร้อยละ 42.5 น ้ามนัเช้ือเพลิงต่างๆ ราคาสูงข้ึน คิดเป็นร้อยละ 40.6 กลวัท าแลว้เกิด
สถานการณ์ไม่คาดฝัน เช่น โรคระบาด ภยัธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 33.9 และคิดว่างานท่ีท าอยู่ม ัน่คงแลว้ เล้ียง
ตวัเองไดแ้ลว้ คิดเป็นร้อยละ 31.7       

  

เรียน  บรรณำธิกำรข่ำวหน้ำ 1/ ข่ำวกำรเมือง/ข่ำวสังคม 

เร่ือง   ผลส ำรวจควำมคดิเห็นประชำชน  (รวม 5 หน้ำ) 
 

เร่ือง   ผลส ำรวจควำมคิดเหน็ประชำชน  (รวม 5 

หน้ำ) 

ประชำชนเห็นโอกำสส ำหรับกำรริเร่ิมธุรกิจในอนำคตเพิ่มขึ้น หลังสถำนกำรณ์โควิด-19 คลี่คลำย จำก
กำรส ำรวจช่วง มี.ค. 2565 จำก ร้อยละ 46.0 เพิม่เป็นร้อยละ 57.7  

 

ส ำหรับเหตุผลหลกัทีไ่ม่กล้ำเร่ิมต้นธุรกจิของตัวเองคือ ยงัไม่มีเงินทุนมำกพอ 
 

ส่วนใหญ่ร้อยละ 63.2 เช่ือหลังสถำนกำรณ์โควิด-19 คลี่คลำย จะท ำให้คนอยำกเร่ิมต้นธุรกิจใหม่
ค่อนข้ำงมำกถึงมำกทีสุ่ด 
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  สุดท้ำยเม่ือถำมควำมเห็นต่อสถำนกำรณ์โควิด 19 คลี่คลำยจะท ำให้อยำกเร่ิมต้นธุรกิจใหม่มำกน้อยเพียงใด 

ส่วนใหญ่ร้อยละ 63.2 ท ำให้อยำกเร่ิมต้นธุรกิจใหม่ค่อนข้ำงมำกถึงมำกที่สุด ขณะท่ีร้อยละ 36.8 ท าให้อยากเร่ิมตน้

ธุรกิจใหม่ค่อนขา้งนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด 

 โดยมีรำยละเอยีดดังต่อไปนี้ 
 

1. ประเด็นค ำถำมเกีย่วกบัจิตวญิญำณของกำรเป็นผู้ประกอบกำร (เจ้ำของธุรกจิ) 
 

ค ำถำม 
ส ำรวจ 
(ม.ิย.65) 

ส ำรวจ 
(มี.ค.65) 

เพิม่ขึน้/
ลดลง 

ร้อยละ  ร้อยละ ร้อยละ 

ท่ำนเห็นโอกำสหรือควำมพร้อมส ำหรับกำรริเร่ิมธุรกจิในอนำคต 57.7 46.0 +11.7 
ท่านมีความตั้งใจท่ีจะประกอบธุรกิจ ในอนาคตขา้งหนา้ 53.1 42.3 +10.8 
ตวัท่านมีความรู้ความสามารถรวมถึงทกัษะและประสบการณ์ท่ีจ าเป็นใน
การท่ีจะเร่ิมท าธุรกิจใหม่ 

51.7 39.9 +11.8 

รู้จกัผูป้ระกอบการหรือมีเครือข่ายท่ีสามารถสนบัสนุนในการริเร่ิมธุรกิจ 44.4 37.5 +6.9 
คิดวา่การเร่ิมตน้ธุรกิจใหม่เป็นส่ิงท่ีง่ายในสถานการณ์ขณะน้ี 16.1 9.2 +6.9 
ไม่อยำกลงทุนท ำธุรกจิเพรำะกลวัควำมล้มเหลว 64.2 62.3 +1.9 

 
2. สำเหตุที่ท่ำนไม่กล้ำเร่ิมต้นธุรกจิของตัวท่ำนเอง (เลือกตอบได้มำกกว่ำ1 ข้อ) 
 

ไม่มีเงินทุนมำกพอ ร้อยละ 46.1 
กลวัลม้เหลว กลวัขาดทุน ร้อยละ 42.5 
น ้ามนัเช้ือเพลิงต่างๆ ราคาสูงข้ึน ร้อยละ 40.6 
กลวัท าแลว้เกิดสถานการณ์ไม่คาดฝัน เช่น โรคระบาด ภยัธรรมชาติ ร้อยละ 33.9 
คิดวา่งานท่ีท าอยูม่ ัน่คงแลว้ เล้ียงตวัเองไดแ้ลว้      ร้อยละ 31.7 
หากไม่ส าเร็จกลวัคนในครอบครัวจะเดือดร้อน แบกภาระหน้ีร่วมกนั ร้อยละ 27.1 
ขาดความรู้ ความเช่ียวชาญในการท าธุรกิจ ร้อยละ 27.1 
ไม่รู้วา่ตวัเองจะท าธุรกิจอะไรดี ร้อยละ 22.5 
คิดวา่สายเกินไปท่ีจะเร่ิมตน้ใหม่ ร้อยละ 16.3 
กลวัการเร่ิมตน้วา่จะท าไม่ได ้ ร้อยละ 11.8 
อ่ืนๆ อาทิ เศรษฐกิจไม่ดี สุขภาพไม่ดี คนไม่มีก าลงัซ้ือ ฯลฯ ร้อยละ 8.3 
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3. ควำมเห็นต่อสถำนกำรณ์โควดิ 19 คลีค่ลำยจะท ำให้อยำกเร่ิมต้นธุรกจิใหม่มำกน้อยเพยีงใด 
 

ค่อนข้ำงมำกถึงมำกทีสุ่ด ร้อยละ 63.2 
   (โดยแบ่งเป็น ค่อนขา้งมาก ร้อยละ 45.6 และมากท่ีสุด ร้อยละ 17.6) 

ค่อนขา้งนอ้ยถึงนอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 36.8 
   (โดยแบ่งเป็น ค่อนขา้งนอ้ย ร้อยละ 32.8 และนอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 4.0) 

 

กรุงเทพโพลล์  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 

 

  

http://bangkokpoll.bu.ac.th/
http://twitter.com/bangkok_poll
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รำยละเอยีดในกำรส ำรวจ 

 
วตัถุประสงค์ในกำรส ำรวจ 
  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกบัจิตวิญญาณความเป็นผูป้ระกอบการหรือเจา้ของธุรกิจของ
คนไทย คร้ังท่ี 3  ในประเด็นต่างๆ รวมถึงเหตุผลท่ีท าให้ไม่กลา้เร่ิมธุรกิจเป็นของตนเอง ทั้งน้ีเพื่อสะทอ้นมุมมอง
ความคิดเห็นของประชาชนใหส้ังคมและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บทราบ  

 
ประชำกรทีส่นใจศึกษำ 

การส ารวจใช้การสุ่มตวัอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทัว่ประเทศ โดยการสุ่มสัมภาษณ์ทางโทรศพัท์จาก
ฐานขอ้มูลของกรุงเทพโพลล์ ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) แลว้ใชว้ิธีการถ่วงน ้ าหนกั
ดว้ยขอ้มูลประชากรศาสตร์จากฐานขอ้มูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 
ควำมคลำดเคล่ือน (Margin of Error) 

การประมาณการขนาดตวัอยา่งมีขอบเขตของความคลาดเคล่ือน   3 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 
 
วธีิกำรรวบรวมข้อมูล 

ใชก้ารสัมภาษณ์ทางโทรศพัท ์(Enumeration by telephone) โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถามท่ี
มีโครงสร้างแน่นอนประกอบด้วยขอ้ค าถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นจึงน าแบบสอบถามทุกชุดมา
ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทึกขอ้มูลและประมวลผล 

 
 

ระยะเวลำในกำรเกบ็ข้อมูล   :  30 พฤษภาคม-2 มิถุนายน 2565 
 

วนัทีเ่ผยแพร่ผลกำรส ำรวจ   :  11 มิถุนายน 2565 
 



 

  

 

5 

ตำรำงข้อมูลประชำกรศำสตร์ 

 จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ    
            ชาย 578 51.6 
            หญิง 543 48.4 

รวม 1,121 100.0 

อำยุ   
            18 – 30 ปี 85 7.6 
            31 – 40 ปี 163 14.5 
            41 – 50 ปี 266 23.7 
            51 – 60 ปี 303 27.0 
            61 ปีข้ึนไป  304 27.2 

รวม 1,121 100.0 

กำรศึกษำ   
            ต  ่ากวา่ปริญญาตรี 701 62.5 
            ปริญญาตรี 332 29.6 
            สูงกวา่ปริญญาตรี 88 7.9 

รวม 1,121 100.0 

อำชีพ   
 ลูกจา้งรัฐบาล 115 10.3 
 ลูกจา้งเอกชน 206 18.4 
 คา้ขาย/ ท างานส่วนตวั/ เกษตรกร 485 43.2 
 เจา้ของกิจการ/ นายจา้ง 88 7.9 
         ท างานใหค้รอบครัว 2 0.2 
 พอ่บา้น/ แม่บา้น/เกษียณอาย ุ 192 17.1 
 นกัเรียน/นกัศึกษา 8 0.7 
 วา่งงาน  25 2.2 

รวม 1,121 100.0 
 

 


