
1 
 

 

 
           

 
 
 
 

 

“6 พรรคกบัโอกาสได้เป็นรัฐบาล” 
 

              เรียน  บรรณาธิการบริหาร/บรรณาธิการข่าว/หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิดำ้) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “6 พรรคกับโอกาส  
ได้เป็นรัฐบาล” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัท่ี 7-9 ธนัวำคม 2565 จำกประชำชนท่ีมีอำย ุ18 ปีขึ้นไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ อำชีพ และรำยได ้
ทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,310 หน่วยตวัอย่ำง เก่ียวกบั 6 พรรคกบัโอกำสไดเ้ป็นรัฐบำล กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอย่ำงโดยใชค้วำมน่ำจะเป็น
จำกบัญชีรำยช่ือฐำนข้อมูลตัวอย่ำงหลัก (Master Sample) ของ “นิด้ำโพล” สุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธีแบบง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูล 
ดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัท ์โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ ร้อยละ 97.0 

 จำกกำรส ำรวจเม่ือให้ประชำชนวิเครำะห์ถึงโอกำสท่ีพรรคกำรเมือง ทั้ง 6 พรรค ซ่ึงก ำลงัมีกระแสข่ำวกำรไหลเขำ้-ออก ของนกักำรเมือง 
จะไดเ้ป็นรัฐบำล ภำยหลงักำรเลือกตั้งสมยัหนำ้ พบว่ำ 

1. พรรคเพ่ือไทย (นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว/น.ส.แพทองธาร ชินวัตร) ตัวอย่ำง ร้อยละ 40.38 ระบุว่ำ โอกำสได้เป็นรัฐบำลค่อนขำ้งมำก 
รองลงมำ ร้อยละ 32.44 ระบุ ว่ำ ได้เป็นรัฐบำลแน่นอน ร้อยละ 16.88 ระบุว่ำ โอกำสได้เป็นรัฐบำลค่อนข้ำงน้อย  ร้อยละ 8.24 ระบุว่ำ  
ไม่ไดเ้ป็นรัฐบำลแน่นอน และร้อยละ 2.06 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

2. พรรคก้าวไกล (นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์) ตวัอย่ำง ร้อยละ 31.45 ระบุว่ำ โอกำสไดเ้ป็นรัฐบำลค่อนขำ้งน้อย รองลงมำ ร้อยละ 30.23 
ระบุว่ำ โอกำสไดเ้ป็นรัฐบำลค่อนขำ้งมำก ร้อยละ 23.66 ระบุว่ำ ไม่ไดเ้ป็นรัฐบำลแน่นอน ร้อยละ 11.00 ระบุว่ำ ไดเ้ป็นรัฐบำลแน่นอน และร้อยละ 
3.66 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  

3. พรรคพลังประชารัฐ (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ตวัอย่ำง ร้อยละ 33.51 ระบุว่ำ ไม่ไดเ้ป็นรัฐบำลแน่นอน รองลงมำ ร้อยละ 32.60 
ระบุว่ำ โอกำสไดเ้ป็นรัฐบำลค่อนขำ้งน้อย ร้อยละ 20.38 ระบุว่ำ โอกำสไดเ้ป็นรัฐบำลค่อนขำ้งมำก ร้อยละ 10.76 ระบุว่ำ ไดเ้ป็นรัฐบำลแน่นอน 
และร้อยละ 2.75 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  

4. พรรครวมไทยสร้างชาติ (นายพีระพันธ์ุ สาลีรัฐวิภาค/พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ตวัอย่ำง ร้อยละ 43.12 ระบุว่ำ ไม่ไดเ้ป็นรัฐบำล
แน่นอน รองลงมำ ร้อยละ 31.45 ระบุว่ำ โอกำสไดเ้ป็นรัฐบำลค่อนขำ้งนอ้ย ร้อยละ 15.73 ระบุว่ำ โอกำสไดเ้ป็นรัฐบำลค่อนขำ้งมำก ร้อยละ 5.73 
ระบุว่ำ ไดเ้ป็นรัฐบำลแน่นอน และร้อยละ 3.97 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

5. พรรคภูมิใจไทย (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ตวัอย่ำง ร้อยละ 39.16 ระบุว่ำ โอกำสไดเ้ป็นรัฐบำลค่อนขำ้งน้อย รองลงมำ ร้อยละ 30.84 
ระบุว่ำ ไม่ไดเ้ป็นรัฐบำลแน่นอน ร้อยละ 21.60 ระบุว่ำ โอกำสไดเ้ป็นรัฐบำลค่อนขำ้งมำก ร้อยละ 4.96 ระบุว่ำ ไดเ้ป็นรัฐบำลแน่นอน และร้อยละ 
3.44 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  

6. พรรคประชาธิปัตย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ตวัอย่ำง ร้อยละ 40.69 ระบุว่ำ โอกำสไดเ้ป็นรัฐบำลค่อนขำ้งน้อย รองลงมำ ร้อยละ 
38.93 ระบุว่ำ ไม่ได้เป็นรัฐบำลแน่นอน ร้อยละ 13.20 ระบุว่ำ โอกำสได้เป็นรัฐบำลค่อนขำ้งมำก ร้อยละ 4.58 ระบุว่ำ ได้เป็นรัฐบำลแน่นอน  
และร้อยละ 2.60 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ  

ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกระแสข่ำวขอ้ตกลงกำรจดัตั้งรัฐบำลร่วมกนัระหว่ำงพรรคพลงัประชำรัฐกบัพรรคเพื่อไทย 
ภำยหลังกำรเลือกตั้ งสมัยหน้ำ พบว่ำ ตัวอย่ำง ร้อยละ 45.65 ระบุว่ำ ไม่เช่ือเลย เพรำะ เป็นเพียงแค่กระแสข่ำวลือ โอกำสเป็นไปได้ยำก 
เน่ืองจำกอุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองแตกต่ำงกนั รองลงมำ ร้อยละ 29.24 ระบุว่ำ ไม่ค่อยเช่ือ เพรำะ ทั้งสองพรรคต่ำงตอ้งกำรจดัตั้งรัฐบำลภำยใต ้
กำรน ำของตนเองจึงไม่น่ำจะร่วมกันจัดตั้งรัฐบำลได้ ร้อยละ 16.64 ระบุว่ำ ค่อนข้างเช่ือ เพรำะ กำรเมืองเป็นเร่ืองของกำรหำผลประโยชน์  
จึงมีควำมเป็นไปไดท่ี้ทั้งสองพรรคจะตกลงจดัตั้งรัฐบำลร่วมกนั ร้อยละ 5.19 ระบุว่ำ เช่ือมาก เพรำะ หวัหนำ้พรรคพลงัประชำรัฐกบัพรรคเพื่อไทย
เคยมีควำมสัมพนัธ์กนัในอดีต จึงอำจมีกำรหำรือเพื่อตกลงเร่ืองผลประโยชน์หำกไดเ้ป็นรัฐบำลร่วมกนั และร้อยละ 3.28 ระบุว่ำ ไม่ตอบ/ไม่แน่ใจ 

เม่ือพิจำรณำลักษณะทั่วไปของตัวอย่ำง พบว่ำ ตัวอย่ำง ร้อยละ 8.55 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 18.55 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ            
ร้อยละ 18.01 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคกลำง ร้อยละ 33.44 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 7.71 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคตะวนัออก และร้อยละ 
13.74 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้ตวัอยำ่ง ร้อยละ 48.09 เป็นเพศชำย และร้อยละ 51.91 เป็นเพศหญิง  

 

 

วันอาทิตย์ท่ี 11 ธันวาคม พ.ศ. 2565 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ โทรศพัท ์02 -727- 3594-6 

http://www.nidapoll.nida.ac.th  http://www.twitter.com/nidapoll  และ http://www.facebook.com/nidapoll 
E-mail: nida_poll@nida.ac.th 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 
ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถือ 081-667-7766 
 

http://www.nidapoll.nida.ac.th/
http://www.twitter.com/nidapollfc
mailto:nida_poll@nida.ac.th
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ตวัอย่ำง ร้อยละ 12.90 มีอำยุ 18-25 ปี ร้อยละ 17.79 มีอำยุ 26-35 ปี ร้อยละ 18.93 มีอำยุ 36-45 ปี ร้อยละ 26.64 มีอำยุ 46-59 ปี และร้อยละ 
23.74 มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป ตวัอย่ำง ร้อยละ 95.27 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.74 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.84 นบัถือศำสนำคริสต์ และอื่น ๆ 
และร้อยละ 0.15 ไม่ระบุศำสนำ  

ตวัอย่ำง ร้อยละ 32.67 สถำนภำพโสด ร้อยละ 64.12 สมรส และร้อยละ 3.21 หมำ้ย หย่ำร้ำง แยกกนัอยู่ ตวัอย่ำง ร้อยละ 25.42 จบกำรศึกษำ
ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 35.42 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 6.34 จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 28.55       
จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และร้อยละ 4.27 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 

ตวัอย่ำง ร้อยละ 10.84 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 13.59 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน ร้อยละ 23.66
ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 12.44 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.12 ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 
19.01 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน ร้อยละ 5.19 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 0.15 ไม่ระบุอำชีพ  

ตัวอย่ำง ร้อยละ 20.84 ไม่ มีรำยได้ ร้อยละ 21.07 รำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่ เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 26.87 รำยได้เฉล่ียต่ อเดือน  
10,001-20,000 บำท ร้อยละ 10.84 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บำท ร้อยละ 5.11 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บำท ร้อยละ 3.51  
รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทขึ้นไป และร้อยละ 11.76 ไม่ระบุรำยได ้ 
 
1. ท่านวิเคราะห์ว่าพรรคการเมืองใดใน 6 พรรค ที่ก าลังมีกระแสข่าวการไหลเข้า-ออก ของนักการเมือง จะมีโอกาสได้เป็นรัฐบาล  
ภายหลังการเลือกตั้งสมัยหน้า 

พรรคการเมือง 

โอกาสที่จะได้เป็นรัฐบาล ภายหลังการเลือกตั้งสมัยหน้า 

รวม 
ได้เป็น
รัฐบาล
แน่นอน 

โอกาสได้
เป็นรัฐบาล
ค่อนข้างมาก 

โอกาสได้
เป็นรัฐบาล
ค่อนข้าง
น้อย 

ไม่ได้เป็น
รัฐบาล
แน่นอน 

ไม่ทราบ/
ไม่ตอบ/ 
ไม่สนใจ 

1. พรรคเพื่อไทย (นพ.ชลน่ำน ศรีแกว้/น.ส.แพทองธำร ชินวตัร) 32.44 40.38 16.88 8.24 2.06 100.00 
2. พรรคกำ้วไกล (นำยพิธำ ล้ิมเจริญรัตน์) 11.00 30.23 31.45 23.66 3.66 100.00 
3. พรรคพลงัประชำรัฐ (พลเอกประวิตร วงษสุ์วรรณ) 10.76 20.38 32.60 33.51 2.75 100.00 
4. พรรครวมไทยสร้ำงชำติ (นำยพีระพนัธ์ุ สำลีรัฐวิภำค/ 
พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชำ)  

5.73 15.73 31.45 43.12 3.97 100.00 

5. พรรคภูมิใจไทย (นำยอนุทิน ชำญวีรกูล) 4.96 21.60 39.16 30.84 3.44 100.00 
6. พรรคประชำธิปัตย ์(นำยจุรินทร์ ลกัษณวิศิษฏ)์ 4.58 13.20 40.69 38.93 2.60 100.00 
 
2. ท่านเช่ือหรือไม่กับกระแสข่าวข้อตกลงการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันระหว่างพรรคพลังประชารัฐกับพรรคเพ่ือไทย ภายหลังการเลือกตั้งสมัยหน้า 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อกระแสข่าวข้อตกลงการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกัน 
ระหว่างพรรคพลังประชารัฐกับพรรคเพ่ือไทย ภายหลังการเลือกตั้งสมัยหน้า 

ร้อยละ 

ไม่เช่ือเลย เพรำะ เป็นเพียงแค่กระแสข่ำวลือ โอกำสเป็นไปไดย้ำกเน่ืองจำกอุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองแตกต่ำงกนั 45.65 
ไม่ค่อยเช่ือ เพรำะ ทั้งสองพรรคตำ่งตอ้งกำรจดัตั้งรัฐบำลภำยใตก้ำรน ำของตนเองจึงไม่น่ำจะร่วมกนัจดัตั้งรัฐบำลได ้ 29.24 
ค่อนข้างเช่ือ เพรำะ กำรเมืองเป็นเร่ืองของกำรหำผลประโยชน์ จึงมีควำมเป็นไปไดท่ี้ทั้งสองพรรคจะตกลงร่วมกนัจดัตั้งรัฐบำล 16.64 
เช่ือมาก เพรำะ หวัหนำ้พรรคพลงัประชำรัฐกบัพรรคเพื่อไทยเคยมีควำมสัมพนัธ์กนัในอดีต จึงอำจมีกำรหำรือเพื่อตกลงเร่ือง

ผลประโยชนห์ำกไดเ้ป็นรัฐบำลร่วมกนั  5.19 

ไม่ตอบ/ไม่แน่ใจ 3.28 
รวม 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 

 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 112 8.55 
ภำคเหนือ 243 18.55 
ภำคกลำง 236 18.01 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 438 33.44 
ภำคตะวนัออก 101 7.71 
ภำคใต ้ 180 13.74 

รวม 1,310 100.00 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 630 48.09 
หญิง 680 51.91 

รวม 1,310 100.00 
 
ตารางที ่3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18-25 ปี 169 12.90 
26-35 ปี 233 17.79 
36-45 ปี 248 18.93 
46-59 ปี 349 26.64 
60 ปีขึ้นไป 311 23.74 

รวม 1,310 100.00 
 
ตารางที่ 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,248 95.27 
อิสลำม 49 3.74 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 11 0.84 
ไม่ระบ ุ 2 0.15 

รวม 1,310 100.00 
 
ตารางท่ี 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 428 32.67 
สมรส 840 64.12 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 42 3.21 

รวม 1,310 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที่ 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 333 25.42 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 464 35.42 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 83 6.34 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 374 28.55 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 56 4.27 

รวม 1,310 100.00 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลกั 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลกูจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 142 10.84 
พนกังำนเอกชน 178 13.59 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 310 23.66 
เกษตรกร/ประมง 163 12.44 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 198 15.12 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 249 19.01 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 68 5.19 
ไม่ระบ ุ 2 0.15 

รวม 1,310 100.00 
 
ตารางที ่8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 273 20.84 
ไม่เกิน 10,000 บำท 276 21.07 
10,001-20,000 บำท 352 26.87 
20,001-30,000 บำท 142 10.84 
30,001-40,000 บำท 67 5.11 
40,001 บำทขึ้นไป 46 3.51 
ไม่ระบ ุ 154 11.76 

รวม 1,310 100.00 
 

 
 


