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“พรรคการเมืองขนาดเลก็และการควบรวม” 
 

เรียน  บรรณาธกิารบริหาร/บรรณาธิการข่าว/หัวหน้าข่าว 
ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (นิดำ้) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชน เร่ือง “พรรคการเมือง

ขนาดเล็กและการควบรวม” ท ำกำรส ำรวจระหว่ำง วนัท่ี 9-12 มกรำคม 2566 จำกประชำชนท่ีมีอำยุ 18 ปีขึ้นไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ  
และอำชีพทัว่ประเทศ รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 1,310 หน่วยตวัอย่ำง เก่ียวกบัพรรคกำรเมืองขนำดเล็กและกำรควบรวมพรรคกำรเมือง กำรส ำรวจอำศยั 
กำรสุ่มตวัอย่ำงโดยใช้ควำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอย่ำงหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” สุ่มตวัอย่ำงดว้ยวิธีแบบง่ำย  
(Simple Random Sampling) เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัท์ โดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ ร้อยละ 97.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรตัดสินใจของพรรคกำรเมืองขนำดเล็ก ในกำรเลือกตั้งท่ีจะเกิดขึ้นในปีน้ี 
ภำยใตก้ติกำบัตร 2 ใบ พบว่ำ ตัวอย่ำง ร้อยละ 46.26 ระบุว่ำ ควรเดินหน้ำต่อด้วยกำรไปควบรวมกบัพรรคกำรเมืองอื่น  รองลงมำ ร้อยละ 37.56  
ระบุว่ำ ควรเดินหน้ำต่อไปในนำมพรรคกำรเมืองเดิม  ร้อยละ 15.34 ระบุว่ำ ควรยุติบทบำททำงกำรเมือง  และร้อยละ 0.84 ระบุว่ำ ไม่ตอบ/ 
ไม่สนใจ  

เม่ือถำมผูท่ี้ระบุว่ำ ควรเดินหน้ำต่อดว้ยกำรไปควบรวมกบัพรรคกำรเมืองอื่น (จ ำนวน 606 หน่วยตวัอย่ำง) เก่ียวขนำดของพรรคกำรเมือง 
ท่ีควรไปควบรวม พบว่ำ ตวัอย่ำง ร้อยละ 61.55 ระบุว่ำ ควรไปควบรวมกบัพรรคกำรเมืองท่ีมีแนวโน้มจะเป็นพรรคขนำดใหญ่ รองลงมำ ร้อยละ 
27.39 ระบุว่ำ ควรไปควบรวมกับพรรคกำรเมืองท่ีมีแนวโน้มจะเป็นพรรคขนำดกลำง และร้อยละ 11.06 ระบุว่ำ ควรไปควบรวมกับพรรค
กำรเมืองท่ีมีขนำดเลก็เหมือนกนั       

ส ำหรับควำมคิดเห็นของประชำชนต่อกำรควบรวมทำงกำรเมืองระหว่ำงคุณกรณ์ จำติกวณิช กบั คุณสุวจัน์ ลิปตพลัลภ จนกลำยมำเป็น
พรรคชำติพัฒนำกล้ำ พบว่ำ ตัวอย่ำง ร้อยละ 46.87 ระบุว่ำ เป็นกำรควบรวมท่ีเหมำะสมมำก  รองลงมำ ร้อยละ 30.99 ระบุว่ำ กำรควบรวม 
ท ำให้มีโอกำสได้จ ำนวน  ส.ส. เพ่ิมขึ้นในกำรเลือกตั้งท่ีจะเกิดขึ้นปีน้ี ร้อยละ 19.39 ระบุว่ำ เป็นกำรควบรวมชั่วครำว เฉพำะกำรเลือกตั้ง 
ท่ีจะเกิดขึ้ นปีน้ี  ร้อยละ 14.50 ระบุว่ำ เป็นกำรควบรวมท่ีไม่เหมำะสมเลย  ร้อยละ 9.31 ระบุว่ำ กำรควบรวมจะไม่ส่งผลใด ๆ  ต่อโอกำส 
กำรไดจ้ ำนวน ส.ส. เพ่ิมขึ้นในกำรเลือกตั้งท่ีจะเกิดขึ้นปีน้ี ร้อยละ 5.80 ระบุว่ำ เป็นกำรควบรวมท่ีคุณกรณ์ จำติกวณิช ไดป้ระโยชน์มำกกว่ำ  
ร้อยละ 5.34 ระบุว่ำ เป็นกำรควบรวมท่ีคุณสุวจัน์  ลิปตพลัลภ ได้ประโยชน์มำกกว่ำ ร้อยละ 4.43 ระบุว่ำ รู้สึกเสียดำยท่ีคุณกรณ์ จำติกวณิช  
ลำออกจำกพรรคกลำ้ ร้อยละ 3.44 ระบุว่ำ รู้สึกเสียดำยท่ีจะไม่มีพรรคชำติพฒันำในกำรเลือกตั้งท่ีจะเกิดขึ้น และร้อยละ 3.21 ระบุว่ำ ไม่ตอบ/ 
ไม่สนใจ 

ท้ำยท่ีสุดเม่ือถำมถึงควำมคิดเห็นของประชำชนต่อข่ำวแนวโน้มกำรควบรวมทำงกำรเมืองระหว่ำงพรรคไทยสร้ำงไทย น ำโดย 
คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยรุำพนัธ์ุ  กบั พรรคสร้ำงอนำคตไทย น ำโดย ดร.สมคิด จำตุศรีพิทกัษ ์พบว่ำ ตวัอยำ่ง ร้อยละ 50.15 ระบุว่ำ เป็นกำรควบรวม
ท่ีเหมำะสมมำก รองลงมำ ร้อยละ 31.76 ระบุว่ำ กำรควบรวมท ำให้มีโอกำสไดจ้ ำนวน ส.ส. เพ่ิมขึ้นในกำรเลือกตั้งท่ีจะเกิดขึ้นปีน้ี ร้อยละ 20.08 
ระบุว่ำ เป็นกำรควบรวมชั่วครำว เฉพำะกำรเลือกตั้งท่ีจะเกิดขึ้นปีน้ี ร้อยละ 14.35 ระบุว่ำ เป็นกำรควบรวมท่ีไม่เหมำะสมเลย ร้อยละ 10.76  
ระบุว่ำ เป็นกำรควบรวมท่ีพรรคไทยสร้ำงไทย และ คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยุรำพนัธ์ุ ได้ประโยชน์มำกกว่ำ ร้อยละ 8.32 ระบุว่ำ กำรควบรวม 
จะไม่ส่งผลใด ๆ  ต่อโอกำสกำรได้จ ำนวน ส.ส. เพ่ิมขึ้ นในกำรเลือกตั้ งท่ีจะเกิดขึ้ นปีน้ี  ร้อยละ 4.50 ระบุว่ำ รู้สึกเสียดำยท่ีอำจจะไม่มี 
พรรคไทยสร้ำงไทย ในกำรเลือกตั้งท่ีจะเกิดขึ้น ร้อยละ 3.66 ระบุว่ำ เป็นกำรควบรวมท่ีพรรคสร้ำงอนำคตไทย และ ดร.สมคิด จำตุศรีพิทกัษ ์ 
ไดป้ระโยชน์มำกกว่ำ ร้อยละ 1.76 ระบุว่ำ รู้สึกเสียดำยท่ีอำจจะไม่มีพรรคสร้ำงอนำคตไทยในกำรเลือกตั้งท่ีจะเกิดขึ้น และร้อยละ 2.82 ระบุว่ำ  
ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

 

วันอาทิตย์ท่ี 15 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 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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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 96.18 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.36 นบัถือศำสนำอิสลำม และร้อยละ 0.46 นบัถือศำสนำ
คริสต ์และอืน่ ๆ  

ตัวอย่ำง ร้อยละ 32.44 สถำนภำพโสด ร้อยละ 65.12 สมรส และร้อยละ 2.44 หม้ำย หย่ำร้ำง แยกกันอยู่ ตัวอย่ำง ร้อยละ 24.20  
จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 33.82 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 6.87 จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ  
ร้อยละ 30.30 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และร้อยละ 4.81 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 

ตวัอย่ำง ร้อยละ 10.38 ประกอบอำชีพขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 16.03 ประกอบอำชีพพนกังำนเอกชน ร้อยละ 20.31
ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 13.89 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 13.21 ประกอบอำชีพรับจ้ำงทั่วไป/ผูใ้ช้แรงงำน     
ร้อยละ 20.61 เป็นพอ่บำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน และร้อยละ 5.57 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ  

ตัวอย่ำง ร้อยละ 22.29 ไม่มีรำยได้ ร้อยละ 20.84 รำยได้เฉล่ียต่อเดือนไม่ เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 25.50 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน  
10,001-20,000 บำท ร้อยละ 10.61 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บำท ร้อยละ 3.36 รำยได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001-40,000 บำท ร้อยละ 4.58  
รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 บำทขึ้นไป และร้อยละ 12.82 ไม่ระบุรำยได ้

 

1. ท่านคิดว่าพรรคการเมืองขนาดเล็ก ควรตัดสินใจอย่างไร ในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึน้ในปีนีภ้ายใต้กติกาบัตร 2 ใบ  
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการตัดสินใจของพรรคการเมืองขนาดเล็ก  

ในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึน้ในปีนีภ้ายใต้กติกาบัตร 2 ใบ 
ร้อยละ 

ควรเดินหน้าต่อด้วยการไปควบรวมกับพรรคการเมืองอ่ืน 46.26 
ขนาดของพรรคการเมืองที่ควรไปควบรวม (จ านวน 606 หน่วยตวัอย่าง)  

- ควรไปควบรวมกับพรรคการเมืองท่ีมีแนวโน้มจะเป็นพรรคขนาดใหญ่ 61.55 
- ควรไปควบรวมกับพรรคการเมืองท่ีมีแนวโน้มจะเป็นพรรคขนาดกลาง 27.39 
- ควรไปควบรวมกับพรรคการเมืองท่ีมีขนาดเลก็เหมือนกัน 11.06 

ควรเดินหน้าต่อไปในนามพรรคการเมืองเดิม 37.56 
ควรยุติบทบาททางการเมือง 15.34 
ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.84 

รวม 100.00 
 
2. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับการควบรวมทางการเมืองระหว่างคุณกรณ์ จาติกวณิช กบั คุณสุวัจน์ ลิปตพลัลภ จนกลายมาเป็น
พรรคชาติพฒันากล้า (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการควบรวมทางการเมือง 
ระหว่างคุณกรณ์ จาติกวณิช กับ คุณสุวัจน์ ลิปตพลัลภ จนกลายมาเป็นพรรคชาติพฒันากล้า 

ร้อยละ 

เป็นกำรควบรวมท่ีเหมำะสมมำก 46.87 
กำรควบรวมท ำให้มีโอกำสไดจ้ ำนวน ส.ส. เพ่ิมขึ้นในกำรเลือกตั้งท่ีจะเกิดขึ้นปีน้ี 30.99 
เป็นกำรควบรวมชัว่ครำว เฉพำะกำรเลือกตั้งท่ีจะเกิดขึ้นปีน้ี 19.39 
เป็นกำรควบรวมท่ีไม่เหมำะสมเลย 14.50 
กำรควบรวมจะไม่ส่งผลใด ๆ ต่อโอกำสกำรไดจ้ ำนวน ส.ส. เพ่ิมขึ้นในกำรเลือกตั้งท่ีจะเกิดขึ้นปีน้ี 9.31 
เป็นกำรควบรวมท่ีคุณกรณ์ จำติกวณิช ไดป้ระโยชน์มำกกว่ำ 5.80 
เป็นกำรควบรวมท่ีคุณสุวจัน์ ลิปตพลัลภ ไดป้ระโยชน์มำกกว่ำ 5.34 
รู้สึกเสียดำยท่ีคุณกรณ์ จำติกวณิช ลำออกจำกพรรคกลำ้ 4.43 
รู้สึกเสียดำยท่ีจะไม่มีพรรคชำติพฒันำในกำรเลือกตั้งท่ีจะเกิดขึ้น 3.44 
ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 3.21 
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3. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวแนวโน้มการควบรวมทางการเมืองระหว่างพรรคไทยสร้างไทย น าโดยคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพนัธ์ุ    
    กับ พรรคสร้างอนาคตไทย น าโดย ดร.สมคิด จาตุศรีพทัิกษ์ (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อข่าวแนวโน้มการควบรวมทางการเมือง 
ระหว่างพรรคไทยสร้างไทย กบั พรรคสร้างอนาคตไทย  

ร้อยละ 

เป็นกำรควบรวมท่ีเหมำะสมมำก 50.15 
กำรควบรวมท ำให้มีโอกำสไดจ้ ำนวน ส.ส. เพ่ิมขึ้นในกำรเลือกตั้งท่ีจะเกิดขึ้นปีน้ี 31.76 
เป็นกำรควบรวมชัว่ครำวเฉพำะกำรเลือกตั้งท่ีจะเกิดขึ้นปีน้ี 20.08 
เป็นกำรควบรวมท่ีไม่เหมำะสมเลย 14.35 
เป็นกำรควบรวมท่ีพรรคไทยสร้ำงไทย และ คุณหญิงสุดำรัตน์ เกยรุำพนัธ์ุ ไดป้ระโยชน์มำกกว่ำ 10.76 
กำรควบรวมจะไม่ส่งผลใด ๆ ต่อโอกำสกำรไดจ้ ำนวน ส.ส. เพ่ิมขึ้นในกำรเลือกตั้งท่ีจะเกิดขึ้นปีน้ี 8.32 
รู้สึกเสียดำยท่ีอำจจะไม่มีพรรคไทยสร้ำงไทยในกำรเลือกตั้งท่ีจะเกิดขึ้น 4.50 
เป็นกำรควบรวมท่ีพรรคสร้ำงอนำคตไทย และ ดร.สมคิด จำตุศรีพทิกัษ ์ไดป้ระโยชน์มำกกว่ำ 3.66 
รู้สึกเสียดำยท่ีอำจจะไม่มีพรรคสร้ำงอนำคตไทยในกำรเลือกตั้งท่ีจะเกิดขึ้น 1.76 
ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 2.82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 
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 1,260 96.18 
อิสลำม 44 3.36 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยิว/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 6 0.46 

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

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 425 32.44 
สมรส 853 65.12 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่ 32 2.44 

รวม 1,310 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที่ 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 317 24.20 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 443 33.82 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 90 6.87 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 397 30.30 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 63 4.81 

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

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 136 10.38 
พนกังำนเอกชน 210 16.03 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 266 20.31 
เกษตรกร/ประมง 182 13.89 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 173 13.21 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 270 20.61 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 73 5.57 

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

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 292 22.29 
ไม่เกิน 10,000 บำท 273 20.84 
10,001-20,000 บำท 334 25.50 
20,001-30,000 บำท 139 10.61 
30,001-40,000 บำท 44 3.36 
40,001 บำทขึ้นไป 60 4.58 
ไม่ระบ ุ 168 12.82 

รวม 1,310 100.00 
 

 
 

 
 


