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ผลส ำรวจเร่ือง “คนไทยคิดอย่ำงไรกบัโอกำสในกำรเป็นเจ้ำของธรุกิจ หลงัสถำนกำรณ์โควิด-19 คล่ีคลำย 

(ครัง้ท่ี 4)” 

 
  

กรุงเทพโพลล์ร่วมกบัคณะการสร้างเจ้าของธุรกจิและการบรหิารกจิการ มหาวทิยาลยักรุงเทพ ส ารวจ
ความเหน็ประชาชนเรื่อง “คนไทยคิดอย่ำงไรกบัโอกำสในกำรเป็นเจ้ำของธรุกิจ หลงัสถำนกำรณ์โควิด- 
19 คล่ีคลำย (ครัง้ท่ี 4)”โดยเกบ็ขอ้มลูจากประชาชนทัว่ประเทศ จ านวน 1,184 คน พบว่า 

 

 จำกกำรส ำรวจควำมเหน็เก่ียวกบัจิตวิญญำณของกำรเป็นผู้ประกอบกำร (เจ้ำของธรุกิจ) ครัง้ท่ี 4
โดยได้ท ำกำรเปรียบเทียบกบักำรส ำรวจครัง้ท่ี 3 (ช่วงเดือน มิ.ย. 2565) ในประเด็นต่ำงๆ พบว่ำ มี
ควำมตัง้ใจท่ีจะประกอบธรุกิจ ในอนำคตข้ำงหน้ำมำกท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 56.6 (โดยเพ่ิมขึ้นจำกกำร
ส ำรวจครัง้ท่ี 3 ร้อยละ 3.5) รองลงมาคอื เห็นโอกาสหรอืความพรอ้มส าหรบัการรเิริม่ธุรกจิในอนาคตมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 55.7 (ลดลงร้อยละ 2.0) และเห็นว่าตนเองมคีวามรู้ความสามารถรวมถึงทกัษะและ
ประสบการณ์ที่จ าเป็นในการที่จะเริม่ท าธุรกจิใหม่ คดิเป็นรอ้ยละ 50.4 (ลดลงรอ้ยละ 1.3) ขณะท่ีเหน็ว่ำไม่
อยำกลงทุนท ำธรุกิจเพรำะกลวัควำมล้มเหลว คิดเป็นร้อยละ 68.8 (เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 4.6)  

 

 ทัง้น้ีสำเหตท่ีุไม่กล้ำเร่ิมต้นธรุกิจของตวัเองมำกท่ีสดุคือ ไม่มีเงินทุนมำกพอ คิดเป็นร้อยละ 47.6
รองลงมาคอื น ้ามนัเชือ้เพลงิต่างๆ ราคาสูงขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 46.0 กลวัล้มเหลว กลวัขาดทุน คดิเป็นรอ้ยละ 
41.4 ปัญหาเงนิเฟ้อในปัจจุบนั คดิเป็นรอ้ยละ 35.7 และกลวัท าแลว้เกดิสถานการณ์ไม่คาดฝัน เช่น โรคระบาด 
ภยัธรรมชาต ิคดิเป็นรอ้ยละ 33.5  

  

  สุดท้ำยเม่ือถำมควำมเห็นต่อสถำนกำรณ์โควิด-19 คล่ีคลำยจะท ำให้อยำกเร่ิมต้นธุรกิจใหม่มำก

น้อยเพียงใด ส่วนใหญ่ร้อยละ 60.5 ท ำให้อยำกเร่ิมต้นธุรกิจใหม่ค่อนข้ำงมำกถึงมำกท่ีสุด ขณะที่รอ้ยละ 

39.5 ท าใหอ้ยากเริม่ตน้ธุรกจิใหมค่่อนขา้งน้อยถงึน้อยทีสุ่ด 

โดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

เรียน  บรรณำธิกำรข่ำวหน้ำ 1/ ข่ำวกำรเมือง/ข่ำวสงัคม 

เร่ือง   ผลส ำรวจควำมคิดเหน็ประชำชน  (รวม 5 หน้ำ) 
 

เร่ือง   ผลส ำรวจควำมคิดเหน็ประชำชน  (รวม 5 

หน้ำ) 

ประชำชนมีควำมตัง้ใจท่ีจะประกอบธรุกิจ ในอนำคตข้ำงหน้ำเพ่ิมขึ้น หลงัสถำนกำรณ์โควิด-
19 คล่ีคลำย จำกกำรส ำรวจช่วง มิ.ย. 2565 โดยเพ่ิมขึ้นจำกร้อยละ 53.1 เป็นร้อยละ 56.6  

 

ส ำหรบัเหตผุลหลกัท่ีไม่กล้ำเร่ิมต้นธรุกิจของตวัเองคือ ยงัไม่มีเงินทุนมำกพอ 
 

ส่วนใหญ่ร้อยละ 60.5 เช่ือหลงัสถำนกำรณ์โควิด-19คล่ีคลำย จะท ำให้คนอยำกเร่ิมต้นธรุกิจ
ใหม่ค่อนข้ำงมำกถึงมำกท่ีสดุ 
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1. ประเดน็ค ำถำมเก่ียวกบัจิตวิญญำณของกำรเป็นผูป้ระกอบกำร (เจ้ำของธรุกิจ) 
 

ค ำถำม 
ส ำรวจ 
(ก.ย.65) 

ส ำรวจ 
(มิ.ย.65) 

เพ่ิมขึ้น/
ลดลง 

ร้อยละ  ร้อยละ ร้อยละ 
ท่ำนมีควำมตัง้ใจท่ีจะประกอบธรุกิจ ในอนำคตข้ำงหน้ำ 56.6 53.1 +3.5 
ท่านเหน็โอกาสหรอืความพรอ้มส าหรบัการรเิริม่ธุรกจิในอนาคต 55.7 57.7 -2.0 
ตวัท่านมคีวามรูค้วามสามารถรวมถงึทกัษะและประสบการณ์ที่
จ าเป็นในการทีจ่ะเริม่ท าธุรกจิใหม่ 

50.4 51.7 -1.3 

รูจ้กัผูป้ระกอบการหรอืมเีครอืขา่ยทีส่ามารถสนบัสนุนในการรเิริม่
ธุรกจิ 

45.6 44.4 +1.2 

คดิว่าการเริม่ตน้ธุรกจิใหมเ่ป็นสิง่ทีง่่ายในสถานการณ์ขณะน้ี 16.3 16.1 +0.2 
ไม่อยำกลงทุนท ำธรุกิจเพรำะกลวัควำมล้มเหลว 68.8 64.2 +4.6 

 
2. สำเหตท่ีุท่ำนไม่กล้ำเร่ิมต้นธรุกิจของตวัท่ำนเอง (เลือกตอบได้มำกกว่ำ1 ข้อ) 
 

ไม่มีเงินทุนมำกพอ ร้อยละ 47.6 
น ้ามนัเชือ้เพลงิต่างๆ ราคาสงูขึน้ รอ้ยละ 46.0 
กลวัลม้เหลว กลวัขาดทุน รอ้ยละ 41.4 
ปัญหาเงนิเฟ้อในปัจจบุนั รอ้ยละ  35.7 
กลวัท าแลว้เกดิสถานการณ์ไมค่าดฝัน เช่น โรคระบาด ภยัธรรมชาติ รอ้ยละ 33.5 
คดิว่างานทีท่ าอยูม่ ัน่คงแลว้ เลีย้งตวัเองไดแ้ลว้      รอ้ยละ 29.7 
ขาดความรู ้ความเชีย่วชาญในการท าธุรกจิ รอ้ยละ 28.9 
การขึน้ดอกเบีย้นโยบายของแบงคช์าต ิ รอ้ยละ 28.1 
หากไมส่ าเรจ็กลวัคนในครอบครวัจะเดอืดรอ้น แบกภาระหน้ีรว่มกนั รอ้ยละ 25.6 
ไมรู่ว้่าตวัเองจะท าธุรกจิอะไรด ี รอ้ยละ 20.1 
คดิว่าสายเกนิไปทีจ่ะเริม่ตน้ใหม่ รอ้ยละ 19.4 
กลวัการเริม่ต้นว่าจะท าไมไ่ด ้ รอ้ยละ 11.1 
อื่นๆ อาท ิเศรษฐกจิไมด่ ีสุขภาพไมด่ ีการเมอืงไมน่ิ่ง ฯลฯ รอ้ยละ 6.0 
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3. ควำมเหน็ต่อสถำนกำรณ์โควิด-19คล่ีคลำยจะท ำให้อยำกเร่ิมต้นธรุกิจใหม่มำกน้อยเพียงใด 
 

ค่อนข้ำงมำกถึงมำกท่ีสดุ ร้อยละ 60.5 
   (โดยแบ่งเป็น ค่อนขา้งมาก รอ้ยละ 46.7 และมากทีสุ่ด รอ้ยละ 13.8) 

ค่อนขา้งน้อยถงึน้อยทีสุ่ด รอ้ยละ 39.5 
   (โดยแบ่งเป็น ค่อนขา้งน้อย รอ้ยละ 32.9 และน้อยทีสุ่ด รอ้ยละ 6.6) 
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รำยละเอียดในกำรส ำรวจ 

 
วตัถปุระสงคใ์นกำรส ำรวจ 
  เพื่อสอบถามความคดิเหน็ของประชาชนเกี่ยวกบัจติวญิญาณความเป็นผูป้ระกอบการหรอืเจา้ของธุรกจิ
ของคนไทย ครัง้ที่ 4  ในประเดน็ต่างๆ รวมถงึเหตุผลที่ท าให้ไม่กล้าเริม่ธุรกจิเป็นของตนเอง ทัง้นี้เพื่อสะท้อน
มมุมองความคดิเหน็ของประชาชนใหส้งัคมและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบ  

 
ประชำกรท่ีสนใจศึกษำ 

การส ารวจใชก้ารสุ่มตวัอยา่งจากประชาชนทุกภมูภิาคทัว่ประเทศ โดยการสุ่มสมัภาษณ์ทางโทรศพัทจ์าก
ฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) แล้วใช้วธิกีารถ่วง
น ้าหนกัดว้ยขอ้มลูประชากรศาสตรจ์ากฐานขอ้มลูทะเบยีนราษฎรข์องกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 
ควำมคลำดเคล่ือน (Margin of Error) 

การประมาณการขนาดตวัอยา่งมขีอบเขตของความคลาดเคลื่อน   3 ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
 
วิธีกำรรวบรวมข้อมลู 

ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็น
แบบสอบถามที่มโีครงสร้างแน่นอนประกอบด้วยข้อค าถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนัน้จึงน า
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนบนัทกึขอ้มลูและประมวลผล 

 
 
ระยะเวลำในกำรเกบ็ข้อมลู   :  1- 8 กนัยายน 2565 
 
วนัท่ีเผยแพร่ผลกำรส ำรวจ   :  13 กนัยายน 2565 
 



 

  

 

5 

ตำรำงข้อมูลประชำกรศำสตร ์

 จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ    
            ชาย 644 54.4 
            หญงิ 540 45.6 

รวม 1,184 100.0 
อำยุ   
            18 – 30 ปี 116 9.8 
            31 – 40 ปี 170 14.4 
            41 – 50 ปี 323 27.3 
            51 – 60 ปี 306 25.8 
            61 ปีขึน้ไป  269 22.7 

รวม 1,184 100.0 
กำรศึกษำ   
            ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 702 59.3 
            ปรญิญาตร ี 370 31.2 
            สงูกว่าปรญิญาตร ี 112 9.5 

รวม 1,184 100.0 
อำชีพ   
 ลกูจา้งรฐับาล 141 11.9 
 ลกูจา้งเอกชน 239 20.2 
 คา้ขาย/ ท างานส่วนตวั/ เกษตรกร 491 41.5 
 เจา้ของกจิการ/ นายจา้ง 88 7.4 
         ท างานใหค้รอบครวั 1 0.1 
 พ่อบา้น/ แมบ่า้น/เกษยีณอายุ 180 15.2 
 นกัเรยีน/นกัศกึษา 17 1.4 
 ว่างงาน  27 2.3 

รวม 1,184 100.0 
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