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คนไทย ณ วันนี้ ต้องเผชิญกับปัญหารุมเร้าต่าง ๆ มากมาย ทั้งปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยาวนาน                 
ทำให้ประชาชนต้องแบกรับภาระมากขึ้น อีกทั้งการแก้ปัญหาของรัฐบาลที่ประชาชนยังไม่ค่อยเชื่อมั่นต่อการบริหารงานเท่าใดนัก เพ่ือสะท้อน
ความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล”มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,047 คน 
(สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2565 สรุปผลได้ ดังนี้ 

1. “5 เร่ือง” ทีป่ระชาชนหนักใจมากที่สุด ณ วันนี้ 
อันดับ 1 ของแพง น้ำมันแพง ค่าครองชีพสูง       89.73% 
อันดับ 2 เศรษฐกิจย่ำแย่          87.43% 
อันดับ 3 การบริหารงานของรัฐบาล        73.70% 
อันดับ 4 โควิด-19      71.21% 
อันดับ 5 พฤติกรรมของนักการเมือง            70.44% 

 
 

            2. ประชาชนรู้สึกหนกัใจกับปัญหาต่าง ๆ ในระดับใด 
                ค่อนข้างหนักใจ 56.73%           หนักใจมาก 38.78%          ไม่ค่อยหนักใจ 4.01%         ไม่หนักใจ 0.48%        

3. “สาเหตุ” ทีท่ำใหป้ระชาชนหนักใจ 
อันดับ 1 ทุกอย่างขึ้นราคา  80.97% 
อันดับ 2 การแก้ปัญหาของรัฐบาล         57.10% 
อันดับ 3 เงินไม่พอใช้       47.25% 
อันดับ 4 มีหนี้สนิ 45.22% 
อันดับ 5 มีมิจฉาชีพ หลอกลวงมากขึ้น  43.38% 

 
 
 
 

4. “วิธีรับมือ” ปัญหาท่ีประชาชนหนักใจ 
อันดับ 1 ต้ังสติ อดทน ใหก้ำลังใจตัวเอง       76.14% 
อันดับ 2 ยอมรับสภาพ ทำใจ ปลง        58.00% 
อันดับ 3 พยายามนึกถึงครอบครัว คนที่เรารัก         57.23% 
อันดับ 4 หาวิธีการแก้ปัญหาด้วยตัวเอง         56.06% 
อันดับ 5 พูด ระบาย ให้คนอื่นฟัง 38.12% 

 
 
 

5. ประชาชนอยากให้รัฐบาลดำเนินการอย่างไร  
อันดับ 1 รับฟังความคิดเห็น ช่วยเหลือประชาชนให้มากขึน้         75.77% 
อันดับ 2 สนใจชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมากกว่าเล่นเกมการเมือง 71.61% 
อันดับ 3 มีมาตรการลดค่าน้ำมัน ลดค่าครองชีพ ลดค่าน้ำค่าไฟ            66.57% 
อันดับ 4 เร่งออกมาตรการช่วยเร่ืองค่าใช้จ่าย เช่น คนละคร่ึง 63.11% 
อันดับ 5 ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19            56.28% 

 
 
 

6. ในภาพรวม รายได้ของประชาชน ณ วันนี้ เพียงพอกับรายจ่ายหรือไม่ 
อันดับ 1 ไม่พอใช้และมีหนีส้ิน 41.26% 
อันดับ 2 พอใช้แต่ไม่มีเงินเหลือเก็บ          30.37% 
อันดับ 3 ไม่พอใช้แต่ไม่มีหนี้สิน         16.81% 
อันดับ 4 พอใช้และมีเงินเหลือเก็บ      11.56% 

 
 

 *หมายเหตุ   ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ) 
 

ความหนักใจของคนไทย ณ วันนี้ 

โพล : ความหนักใจของคนไทย ณ วันนี้ 
               (จำนวน 2 แผ่น) 
*ส่งข่าววนัอาทิตย์ท่ี 27 มีนาคม 2565 

ฝ่ายข่าวหน้า 1/เศรษฐกิจ/สังคม 
ประธานสวนดุสิตโพล ดร.ณัฐพล แย้มฉิม 

โทร. 02-2445210/ โทรสาร 02-2445600 
http://www.suandusitpoll.dusit.ac.th 
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สรุปผลการสำรวจ : ความหนักใจของคนไทย ณ วันนี้ 
 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี ความหนักใจของคนไทย ณ วันนี้ 
กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,047 คน สำรวจระหว่างวันที ่ 22-24 มีนาคม 2565 พบว่า เรื ่องที่ประชาชนหนักใจมากที ่สุด                 
อันดับ 1 คือ ของแพง น้ำมันแพง ค่าครองชีพสูง ร้อยละ 89.73  โดยรู้สึกค่อนข้างหนักใจกับปัญหาต่าง ๆ ร้อยละ 56.73 
และหนักใจมาก ร้อยละ 38.78 สาเหตุที่ทำให้หนักใจ คือ ทุกอย่างขึ้นราคา ร้อยละ 80.97 รองลงมาคือ การแก้ปัญหาของ
รัฐบาล ร้อยละ 57.10 ทั้งนี้ประชาชนรับมือกับปัญหาด้วยการตั้งสติ อดทน ให้กำลังใจตัวเอง ร้อยละ 76.14 โดยอยากให้
รัฐบาลรับฟังความคิดเห็น ช่วยเหลือประชาชนให้มากขึ้น ร้อยละ 75.77 ในภาพรวมรายได้ของประชาชน ณ วันนี้ไม่พอใช้
และมีหนี้สิน ร้อยละ 41.26 
 จากผลโพล พบว่า ประชาชน ณ วันนี้มีเงินไม่พอใช้และมีหนี้สิน หรือถึงมีพอใช้ก็ไม่มีเงินเหลือเก็บ ผนวกกับ
สถานการณ์โควิด-19 ที ่ลากยาวก็ยิ ่งทำให้ลำบากมากขึ้น นอกจากจะหนักใจเรื ่องของแพงแล้วยังหนักใจเรื ่องการ
บริหารงานของรัฐบาลอีกด้วย ส่วนนี้สะท้อนให้เห็นว่าการแก้ปัญหาของรัฐบาลถึงจะมาถูกทางแต่ก็ยังไม่ถูกใจประชาชน 
รัฐบาลซึ่งเป็นความหวังของประชาชนจึงควรรับฟังและแก้ปัญหาให้เร็วยิ่งขึ้น   

 
          นางสาวพรพรรณ บัวทอง 

 นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
โทร 086-3766533 

 
 
 

จากผลสำรวจสะท้อนให้เห็นว่า ประชาชนให้ความสำคัญกับปัญหาเศรษฐกิจอย่างมาก และต้องการให้รัฐบาลแก้ไข
ปัญหานี้อย่างจริงจัง รวดเร็ว ในฐานะที่ตนเป็นทั้งอาจารย์ ผู้ประกอบการและประชาชนเห็นว่ารัฐบาลควรแก้ปัญหา                        
ให้ตรงจุด โดยเชิญผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่เข้าใจอย่างถ่องแท้เข้ามาช่วย ฟังเสียงประชาชนอย่างจริงใจ เข้าถึง
แหล่งข้อมูลที่เป็นจริง  ทางรัฐบาลนั้นเชื่อว่าขณะนี้ค่อนข้างทำงานหนักเพราะเจอสถานการณ์วิกฤติต่าง ๆ เข้ามาอย่าง
ต่อเนื่อง เรียกว่า ความวัวไม่ทันหาย ความวุ่นวายอย่างอื่นก็เข้ามาแทรกตลอดเวลา ข้อสังเกตจากผลโพลอีกประการหนึ่ง
ในเรื่องวิธีรับมือปัญหาหนักใจ คือ การตั้งสติ ยอมรับ ปลง นั้น อาจารย์เห็นว่าไม่ควรท้อ อย่ามองว่าเป็นปัญหา ยิ่งเป็น
ผู้ประกอบการต้องไม่กลัว กล้าที่จะเผชิญกับปัญหาแล้วหาทางออกอย่างมีสติ ไม่ว่าจะฐานะใด ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนั้นดีที่สดุ 
เพราะจะมองเห็นปัญหาก่อนเพื่อการแก้ไขท่ีรวดเร็วและตรงจุด 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์นาถ ทนันชัย 

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรการจัดการบัณฑิต  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

โพล : ความหนักใจของคนไทย ณ วันนี้ 
                 (แผ่น 2) 
*ส่งข่าววันอาทิตย์ท่ี 27 มีนาคม 2565 

ฝ่ายข่าวหน้า 1/เศรษฐกิจ/สังคม 
ประธานสวนดุสิตโพล ดร.ณัฐพล แย้มฉิม 

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