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        ท่ามกลางความวิตกกังวลและความหนักใจของประชาชนที่มีในบ้านเมือง ณ วันนี้ ทั้งในเรื่องของการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และปัญหารุมเร้าอีกหลากหลายรูปแบบที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ความ
คิดเห็นของประชาชนจึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่มีผลกระทบและควรเร่งแก้ไข เพื่อสะท้อนความคิดเห็น
ของประชาชน  “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศที่มีต่อ “การเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม ณ วันนี้” จ านวนทั้งสิ้น 1,727 คน (ส ารวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 25-28 สิงหาคม 2563 สรุปผลได้ 
ดังนี้ 
 

           1. “5 อันดับ” ความวิตกกังวลของประชาชนที่มีต่อ “การเมือง” ณ วันนี้ 
อันดับ 1 การสร้างความขัดแย้งแตกแยกทางการเมือง 75.80% 
อันดับ 2 การซื้อเรือด าน้ า 66.24% 
อันดับ 3 การคุกคามต่อประชาชน 59.81% 
อันดับ 4 การชุมนุมประท้วง 58.89% 
อันดับ 5 การแก้ไขรัฐธรรมนูญ                                   54.37% 

          

2. “5 อันดับ” ความวิตกกังวลของประชาชนที่มีต่อ “เศรษฐกิจ” ณ วันนี้ 
อันดับ 1 หนี้สินของประชาชน 80.78% 
อันดับ 2 สินค้าแพง      76.78% 
อันดับ 3 การว่างงาน            74.64% 
อันดับ 4 การส่งออกติดลบ                  67.52% 
อันดับ 5 การกินอยู่ยุคโควิด-19            67.34% 

 

3. “5 อันดับ” ความวิตกกังวลของประชาชนที่มีต่อ “สังคม” ณ วันนี้ 
อันดับ 1 การทุจริตคอรร์ัปชนั                                          83.56% 
อันดับ 2 สุขภาพอนามัย (โควิด-19) 64.16% 
อันดับ 3 การบูลลี่ (เหยียด/กลั่นแกล้ง/ข่มเหงรังแก) 62.02% 
อันดับ 4 กระบวนการยุติธรรม (คดีบอส ) 61.96% 
อันดับ 5 น้ าท่วม 55.88% 

 *หมายเหตุ   ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เร่ือง (ค่าร้อยละจึงค านวณในแต่ละข้อ) 
 

 
           
 
 

ความวิตกกังวลของประชาชน ต่อ “การเมือง เศรษฐกิจ สังคม” ณ วันนี ้
 

โพล : ความวิตกกังวลต่อ“การเมือง เศรษฐกิจ     
          สังคม” ณ วันนี้ (จ านวน 2 แผ่น) 

*ส่งข่าววนัอาทิตย์ท่ี 30 สิงหาคม 2563 

ฝ่ายข่าวหน้า 1/การเมือง/เศรษฐกิจ/สังคม 
ประธานสวนดุสิตโพล ดร.ณัฐพล แย้มฉิม 

โทร. 02-2445210/ โทรสาร 02-2445600 
http://www.suandusitpoll.dusit.ac.th 
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สรุปผลการส ารวจ : ความวิตกกังวลของประชาชนต่อการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ณ วันน้ี 
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “ความวิตกกังวลของประชาชน                  

ต่อการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ณ วันนี้” กลุ่มตัวอย่าง 1,727 คน ส ารวจวันที่ 25 - 28 สิงหาคม 2563 พบว่า “ด้านการเมือง” วิตก
กังวลเรื่องความขัดแย้งแตกแยก ร้อยละ 75.80 การซื้อเรือด าน้ า ร้อยละ 66.24 “ด้านเศรษฐกิจ” วิตกกังวลเรื่องหนี้สิน ร้อยละ 
80.78 สินค้าแพง ร้อยละ 76.78 และ “ด้านสังคม” วิตกกังวลเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน ร้อยละ 83.56 สุขภาพอนามัย (โควิด-19)
ร้อยละ 64.16 จากสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองทั้งในและนอกสภา ส่งผลให้ประชาชนเกิดความวิตกกังวลเรื่องการเมืองถึง
ร้อยละ 75.80 ย่ิงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากระแสการอนุมัติซื้อเรือด าน้ าท่ามกลางปัญหาเศรษฐกิจที่ GDP  ติดลบจนกระทบต่อปาก
ท้องของประชาชน ยิ่งท าให้ประชาชนกังวลมากขึ้น ต้องการให้รัฐบาลรับฟังและแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนก่อน เพราะคน
กังวลเรื่องหนี้สิน ร้อยละ 80.78 สินค้าแพง ร้อยละ 76.78 การว่างงานร้อยละ 74.64 และในด้านสังคมประชาชนกังวลเรื่องการ
ทุจริตถึงร้อยละ 83.56 ซึ่งกังวลมากกว่าเรื่องโควิด-19 เกือบร้อยละ 20 เลยทีเดียว (กังวลเรื่องโควิด-19 ร้อยละ 64.16)   

โดย นางสาวพรพรรณ บัวทอง 
นักวิจัย สวนดสุิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

โทร 086-3766533 
 
 

จากผลการส ารวจของสวนดุสิตโพลในเรื่องความวิตกกังวลของประชาชนต่อการเมือง เศรษฐกิจ สังคม แสดงให้เห็นถึง 
“อาการน่าเป็นห่วง” และ “ปัญหารุมเร้า” ของรัฐบาล ข้อกังวลของประชาชนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะส่งผลต่อความกังวลในอีกเรื่อง
หนึ่งเสมอ ไม่ว่าจะเป็นความกังวลในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน ข้อขัดแย้งทางการเมือง การซื้อเรือด าน้ า ฯลฯ ยิ่งหันมามองตัวเลข
ความกังวลในด้านเศรษฐกิจยิ่งตอกย้ าความเป็นเรื่องเดียวกันในความรู้สึกของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นความกังวลในด้านหนี้สิน 
สินค้าราคาแพง และปัญหาการว่างงาน กล่าวโดยง่ายคือ ที่บ้านปากท้องยังไม่อิ่ม เจ้าหนี้ทวงหนี้อยู่หน้าบ้านแต่ผู้น าครอบครัวยัง
เอาเงินไปใช้จ่ายเพื่อการอื่น ความรู้สึกท้อแท้สิ้นหวัง และต าหนิถึงความไม่มีประสิทธิภาพของผู้น าย่ิงตามมา   

ตัวเลขจากผลส ารวจย้ าเตือนให้รัฐบาลควรออกมายอมรับความจริงเพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหาอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม 
ผลส ารวจสะท้อนเสียงของประชาชนว่า “ต้องการการเปลี่ยนแปลง” ทั้งนี้ปัญหาต่างๆ ไม่เคยอยู่น่ิง มีแต่จะพอกพูนทับทวีขึ้นเรื่อยๆ 
และความรู้สึกของประชาชนก็เป็นเสียงสะท้อนของ “วิกฤตศรัทธาต่อรัฐบาล” อย่ารอให้ความวิตกกังวลก่อตัวและสะสมเป็น
เชื้อเพลิงรอวันให้จุดติดอย่างทุกวันนี้ หากรัฐบาล “ไวต่อความรู้สึกวิตกกังวลของประชาชน” ขยับให้เห็นอย่างรวดเร็วและชัดเจน
ถึงความจริงใจในการแก้ไขปัญหาต่างๆ สื่อสารด้วยความจริงใจ เพื่อให้ประชาชนได้มีความหวังในการเห็นการช าระสะสางข้อวิตก
กังวล เชื่อแน่ว่าประชาชนจะเข้าใจและยังไม่ถึงทางตันในอนาคตของรัฐบาลอย่างแน่นอน 

       โดย ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร 
                                                                   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสมัพันธ ์

                          ประธานหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ (ธรุกิจจีน-อาเซียน) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
โทร 098-2946916 

 
 

 โพล : ความวิตกกังวลต่อ“การเมือง เศรษฐกิจ     
         สังคม” ณ วันนี้ (แผ่น 2) 

*ส่งข่าววันอาทิตย์ท่ี 30 สิงหาคม 2563 

ฝ่ายข่าวหน้า 1/การเมือง/เศรษฐกิจ/สังคม 
ประธานสวนดุสิตโพล ดร.ณัฐพล แย้มฉิม 

โทร. 02-2445210/ โทรสาร 02-2445600 
http://www.suandusitpoll.dusit.ac.th 
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