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“พรรคพลงัประชารัฐ (พปชร.) ปะทะ พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.)” 
 

เรียน  บรรณาธกิารบริหาร/บรรณาธิการข่าว/หัวหน้าข่าว 
ศูนย์ส ำรวจควำมคิดเห็น  “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิ ตพัฒนบริหำรศำสตร์  (นิด้ำ) เปิ ดเผยผลส ำรวจของประชำชน  เร่ือง  

“พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ปะทะ พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.)” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำง วนัท่ี 23-25 มกรำคม 2566 จำกประชำชนท่ีมีอำย ุ 
18 ปีขึ้ นไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดับกำรศึกษำ อำชีพ และรำยได้ทั่วประเทศ รวมทั้ งส้ิน จ ำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่ำง เก่ียวกับกำรแข่งขัน 
ทำงกำรเมืองระหว่ำง รองนำยกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ จำกพรรคพลังประชำรัฐ (พปชร.) กับ นำยกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์  
จนัทร์โอชำ จำกพรรครวมไทยสร้ำงชำติ (รทสช.) กำรส ำรวจอำศยักำรสุ่มตวัอย่ำงโดยใชค้วำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอย่ำงหลกั 
(Master Sample) ของ “นิด้ำโพล” สุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธีแบบง่ำย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศัพท์  
โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ ร้อยละ 97.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมรู้สึกของประชำชนต่อกำรแข่งขนัทำงกำรเมืองระหว่ำง รองนำยกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ    
จำกพรรคพลังประชำรัฐ กับนำยกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ จำกพรรครวมไทยสร้ำงชำติ พบว่ำ ตัวอย่ำง ร้อยละ 46.56  ระบุว่ำ  
พลเอกประวิตร กับ พลเอกประยุทธ์ ไม่ได้แตกกัน  เป็นเพียงแค่กำรแข่งขันทำงกำรเมือง รองลงมำ ร้อยละ 28.93 ระบุว่ำ กำรเมืองไม่มี 
มิตรแท้และศรัตรูท่ีถำวร ร้อยละ 20.53 ระบุว่ำ เป็นสีสันทำงกำรเมืองในระบอบประชำธิปไตย  ร้อยละ 12.52 ระบุว่ำ พลเอกประยุทธ์  
เป็นอิสระมำกขึ้นในกำรตัดสินใจทำงกำรเมืองและกำรบริหำรประเทศ ร้อยละ 10.76 ระบุว่ำ กำรแข่งขนักันจะท ำให้ทั้งสองพรรคได้ ส.ส. 
รวมกันแล้วน้อยกว่าจ ำนวน ส.ส. พรรคพลังประชำรัฐ ในกำรเลือกตั้ งปี 2562 ร้อยละ 9.01 ระบุว่ำ พลเอกประวิตร กับ พลเอกประยุทธ์  
แตกกันอย่างแน่นอน ร้อยละ 8.78 ระบุว่ำ พลเอกประวิตร และ พรรคพลังประชารัฐ เป็นอิสระมำกขึ้น สามารถร่วมรัฐบาลกับฝ่ังไหนก็ได้ 
หลงักำรเลือกตั้ง ร้อยละ 6.56 ระบุว่ำ กำรแข่งขันกันจะท ำให้ทั้ งสองพรรคได้ ส.ส. รวมกันแล้วมากกว่าจ ำนวน ส.ส. พรรคพลังประชำรัฐ  
ในกำรเลือกตั้ งปี  2562 ร้อยละ 6.34 ระบุ ว่ำ ผู ้ท่ี เคยสนับสนุน  พลเอกประยุทธ์ แต่ไม่ชอบ  พรรคพลังประชำรัฐ จะกลับมาสนับสนุน  
พลเอกประยทุธ์มำกขึ้น และร้อยละ 3.05 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ   

ดำ้นควำมคิดเห็นของประชำชนต่อจ ำนวน ส.ส. ระหว่ำง พรรคพลงัประชำรัฐ และ พรรครวมไทยสร้ำงชำติ ภำยหลงักำรเลือกตั้ง 
คร้ังหน้ำ พบว่ำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 42.75 ระบุว่ำ ทั้งสองพรรค จะไดจ้ ำนวน ส.ส. เท่ำ ๆ กนั  รองลงมำ ร้อยละ 25.73 ระบุว่ำ พรรคพลังประชารัฐ  
ของพลเอกประวิตร จะไดจ้ ำนวน ส.ส. มำกกว่ำ ร้อยละ 24.73 ระบุว่ำ พรรครวมไทยสร้างชาติ ของพลเอกประยุทธ์ จะไดจ้ ำนวน ส.ส. มำกกว่ำ 
และร้อยละ 6.79 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ   

ทำ้ยท่ีสุดเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อควำมเป็นไปได้ท่ี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ และพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชำ    
จะจบัมือกนัในกำรจดัตั้งรัฐบำล ภำยหลงักำรเลือกตั้งสมยัหน้ำ พบว่ำ ตวัอยำ่ง ร้อยละ 38.40 ระบุว่ำ เป็นไปไดม้าก รองลงมำ ร้อยละ 30.07 ระบุว่ำ 
ค่อนข้างเป็นไปได้ ร้อยละ 18.32 ระบุว่ำ เป็นไปไม่ได้เลย ร้อยละ 11.76 ระบุว่ำ ไม่ค่อยเป็นไปได้ และร้อยละ 1.45 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/       
ไม่สนใจ 

เม่ือพิจำรณำลกัษณะทั่วไปของตัวอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 8.55 มีภูมิล ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 18.55 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคกลำง            
ร้อยละ 18.01 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 33.44 มีภูมิล ำเนำอยู่ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 13.74 มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคใต ้และร้อยละ 7.71    
มีภูมิล ำเนำอยูภ่ำคตะวนัออก ตวัอยำ่ง ร้อยละ 48.09 เป็นเพศชำย และร้อยละ 51.91 เป็นเพศหญิง  

ตัวอย่ำง 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 96.34 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.43 นบัถือศำสนำอิสลำม และร้อยละ 0.23 นบัถือศำสนำ
คริสต ์และอืน่ ๆ  

 

วันอาทิตย์ท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2566 
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 มือถอื 081-667-7766 

 

http://www.nidapoll.nida.ac.th/
http://www.twitter.com/nidapollfc
mailto:nida_poll@nida.ac.th
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ตัวอย่ำง ร้อยละ 33.13 สถำนภำพโสด ร้อยละ 62.98 สมรส และร้อยละ 3.89 หม้ำย หย่ำร้ำง แยกกันอยู่ ตัวอย่ำง ร้อยละ 28.70  
จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 32.37 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 8.17 จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ  
ร้อยละ 27.02 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และร้อยละ 3.74 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 

ตวัอย่ำง ร้อยละ 8.24 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 14.12 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน ร้อยละ 21.30
ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 14.58 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 14.50 ประกอบอำชีพรับจ้ำงทั่วไป/ผูใ้ช้แรงงำน      
ร้อยละ 21.15 เป็นพอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน และร้อยละ 6.11 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ  

ตัวอย่ำง ร้อยละ 23.59 ไม่มีรำยได้ ร้อยละ 22.14 รำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่ เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 27.56 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน  
10,001-20,000 บำท ร้อยละ 9.54 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บำท ร้อยละ 4.81 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บำท ร้อยละ 4.35  
รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทขึ้นไป และร้อยละ 8.01 ไม่ระบุรำยได ้

 

1. ท่านรู้สึกอย่างไรกับการแข่งขันทางการเมืองระหว่าง รองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ จากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)                 
กับนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จากพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)  

ความรู้สึกของประชาชนต่อการแข่งขันทางการเมืองระหว่าง รองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ  
จากพรรคพลังประชารัฐ กับนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จากพรรครวมไทยสร้างชาติ  

ร้อยละ 

พลเอกประวิตร กบั พลเอกประยทุธ์ ไม่ได้แตกกัน เป็นเพียงแค่กำรแข่งขนัทำงกำรเมือง 46.56 
กำรเมืองไมมี่มิตรแทแ้ละศรัตรูท่ีถำวร 28.93 
เป็นสีสันทำงกำรเมืองในระบอบประชำธิปไตย 20.53 
พลเอกประยุทธ์ เป็นอิสระมำกขึ้นในกำรตดัสินใจทำงกำรเมืองและกำรบริหำรประเทศ 12.52 
กำรแข่งขนักนัจะท ำใหท้ั้งสองพรรคได ้ส.ส. รวมกนัแลว้น้อยกว่าจ ำนวน ส.ส. พรรคพลงัประชำรัฐ ในกำรเลือกตั้งปี 2562 10.76 
พลเอกประวิตร กบั พลเอกประยทุธ์ แตกกนัอย่างแน่นอน 9.01 
พลเอกประวิตร และ พรรคพลังประชารัฐ เป็นอิสระมำกขึ้น สามารถร่วมรัฐบาลกบัฝ่ังไหนก็ได้หลงักำรเลือกตั้ง 8.78 
กำรแข่งขนักนัจะท ำใหท้ั้งสองพรรคได ้ส.ส. รวมกนัแลว้มากกว่าจ ำนวน ส.ส. พรรคพลงัประชำรัฐ ในกำรเลือกตั้งปี 2562 6.56 
ผูท่ี้เคยสนบัสนุน พลเอกประยทุธ์ แต่ไม่ชอบ พรรคพลงัประชำรัฐ จะกลับมาสนับสนุน พลเอกประยทุธ์มำกขึ้น 6.34 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 3.05 

 
2. ท่านคิดว่าภายหลังการเลือกตั้งคร้ังหน้า พปชร. ของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ และ รทสช. ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พรรคใดจะได้
จ านวน ส.ส. มากกว่ากัน 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อจ านวน ส.ส.  
ระหว่าง พรรคพลังประชารัฐ และ พรรครวมไทยสร้างชาติ ภายหลังการเลือกตั้งคร้ังหน้า  

ร้อยละ 

ทั้งสองพรรค จะไดจ้ ำนวน ส.ส. เท่ำ ๆ กนั 42.75 
พรรคพลงัประชารัฐ ของพลเอกประวิตร จะไดจ้ ำนวน ส.ส. มำกกว่ำ 25.73 
พรรครวมไทยสร้างชาติ ของพลเอกประยุทธ์ จะไดจ้ ำนวน ส.ส. มำกกว่ำ 24.73 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 6.79 

รวม 100.00 
 
3. ท่านคิดว่าเป็นไปได้แค่ไหนที่ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ และ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จะจับมือกนัในการจัดตั้งรัฐบาล  
ภายหลังการเลือกตั้งสมัยหน้า 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อความเป็นไปได้ที่ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ และพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  
จะจับมือกันในการจัดตั้งรัฐบาล ภายหลังการเลือกตั้งสมัยหน้า 

ร้อยละ 

เป็นไปไดม้าก 38.40 
ค่อนข้างเป็นไปได ้ 30.07 
เป็นไปไม่ได้เลย 18.32 
ไม่ค่อยเป็นไปได ้ 11.76 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 1.45 

รวม 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 

 

ตารางที ่1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมภิาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

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

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 
 
ตารางที ่4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,262 96.34 
อิสลำม 45 3.43 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 3 0.23 

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

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 434 33.13 
สมรส 825 62.98 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 51 3.89 

รวม 1,310 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที่ 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 376 28.70 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 424 32.37 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 107 8.17 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 354 27.02 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 49 3.74 

รวม 1,310 100.00 
 
ตารางที ่7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 108 8.24 
พนกังำนเอกชน 185 14.12 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 279 21.30 
เกษตรกร/ประมง 191 14.58 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 190 14.50 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 277 21.15 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 80 6.11 

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

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 309 23.59 
ไม่เกิน 10,000 บำท 290 22.14 
10,001-20,000 บำท 361 27.56 
20,001-30,000 บำท 125 9.54 
30,001-40,000 บำท 63 4.81 
40,001 บำทขึ้นไป 57 4.35 
ไม่ระบ ุ 105 8.01 

รวม 1,310 100.00 
 

 
 

 
 


