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แบบสำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนเกีย่ วกับบทบำทของรัฐบำล ปี พ.ศ. 2560
สวัสดีครับ (ค่ะ) ผม (ดิฉัน) มาจาก สถาบันพระปกเกล้า พวกเรากาลังทาการศึกษาความคิดเห็นของ
ประชาชนเกี่ยวกับบทบาทของรัฐบาล ซึ่งในที่นี้หมายถึง รัฐบาลในภาพรวม วัตถุประสงค์เพื่อนาข้อมูลไปใช้ในทาง
วิชาการสาหรับการพัฒนาคุณภาพประชาธิปไตยไทยให้ดียิ่งขึ้น การศึกษาครั้งนี้จะสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็น
ตัวแทนของประชาชนส่วนใหญ่ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยเราจะไม่ทาการบันทึกชื่อหรือข้อมูลบ่งชี้ใดๆ เกี่ยวกับท่าน
ในแบบสอบถาม ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมของในการตอบแบบสอบถามของท่านจะเป็นไปด้วยความสมัครใจ ท่าน
สามารถยุติการสัมภาษณ์เมื่อใดก็ได้ ท่านเต็มใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการสารวจหรือไม่ครับ/คะ? ขอขอบคุณอีก
ครั้ง ต่อไป เราจะเริ่มการสัมภาษณ์แล้วนะครับ / คะ

…………………………………………………..
ตอนที่ 1 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับบทบำทของรัฐบำล
คำชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย x ลงในช่อง

ให้ครบถ้วนสมบูรณ์

1. โดยทั่วไปแล้ว ประชาชนควรทาตามกฎหมายโดย
ปราศจากข้อยกเว้น หรือ มีข้อยกเว้น ได้ว่าประชาชน
ควรทาตามความรู้สึกของตัวเอง แม้จะเป็นการทาผิด
กฎหมายก็ตาม

1) ทาตามกฎหมายโดยปราศจากข้อยกเว้น
2) ทาตามความรู้สึกของตัวเอง
8) ไม่สามารถเลือกได้

2. มีหลายวิธีที่ประชาชน หรือ องค์กรต่างๆ สามารถประท้วงเพื่อต่อต้านการกระทาของรัฐบาลซึ่งพวกเขา
คัดค้านอย่างมาก กรุณาแสดงให้เห็นว่าท่านคิดว่าควรได้รับอนุญาต หรือไม่ควรได้รับอนุญาต ในแต่ละกิจกรรม
ควรได้รับ
อาจจะ อาจจะ ไม่ควรได้รับ
ไม่
กิจกรรม
อนุญาตอย่าง ได้รับ
ไม่ได้รับ อนุญาตอย่าง สามารถ
(แสดงบัตรคำ A)
แน่นอน
(1)

อนุญาต
(2)

อนุญาต
(3)

แน่นอน
(4)

เลือกได้
(8)

2.1 จัดให้มีประชุมสาธารณะเพื่อประท้วงรัฐบาล
2.2 จัดให้มีการเดินขบวนประท้วง
3. บางคนอาจถูกคนส่วนใหญ่มองว่าเป็นคนหัวรุนแรง และมีความต้องการที่จะล้มล้างรัฐบาลโดยการปฏิวัติ
ท่านคิดว่าคนเหล่านั้นควรจะได้รับอนุญาตให้ทาสิ่งใด
ควรได้รับ
อาจจะ อาจจะ ไม่ควรได้รับ
ไม่
กิจกรรม
อนุญาตอย่าง ได้รับ
ไม่ได้รับ อนุญาตอย่าง สามารถ
(แสดงบัตรคำ A)
แน่นอน
(1)

อนุญาต
(2)

อนุญาต
(3)

แน่นอน
(4)

เลือกได้
(8)

3.1 จัดประชุมสาธารณะเพื่อแสดงความคิดเห็น
ของพวกเขา
1
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ควรได้รับ
อนุญาตอย่าง
แน่นอน
(1)

กิจกรรม

อาจจะ
ได้รับ
อนุญาต
(2)

อาจจะ
ไม่ได้รับ
อนุญาต
(3)

ไม่ควรได้รับ
ไม่
อนุญาตอย่าง สามารถ
แน่นอน
เลือกได้
(4)
(8)

3.2 ตีพิมพ์หนังสือเพื่อแสดงความคิดเห็นของ
พวกเขา
4. ถ้าระบบความยุติธรรมทั้งหมดมีความผิดพลาด ท่าน
คิดว่าอะไรเป็นสิ่งทีแ่ ย่มาก

1) การลงโทษคนบริสุทธิ์
2) การปล่อยให้คนผิดเป็นอิสระ
8) ไม่สามารถเลือกได้

5. ต่อไปนี้ จะเป็นสิ่งที่รัฐบาลน่าจะต้องทาเพื่อระบบเศรษฐกิจ ท่านคิดว่า การกระทาใดที่ท่านเห็นด้วย และ
การกระทาใดที่ท่านไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย เห็นด้วย
เฉยๆ
ไม่เห็น ไม่เห็นด้วย ไม่สามารถ
กำรกระทำของรัฐบำล
อย่างยิ่ง
ด้วย
อย่างยิ่ง
เลือกได้
(แสดงบัตรคำ B)
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(8)

1) ปรับลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลลง
2) จัดหาเงินทุนของรัฐบาลสาหรับโครงการ

ต่างๆ เพื่อสร้างอาชีพใหม่ๆ
3) ลดกฎระเบียบของรัฐบาลในการทาธุรกิจ
4) สนับสนุนอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
และเทคโนโลยีใหม่ๆ
5) สนับสนุนให้มีการลดลงของอุตสาหกรรม
เพื่อปกป้องอาชีพในประเทศ (เช่น การนาเข้า
สินค้าจากต่างประเทศ)
6) ลดสัปดาห์การทางานเพื่อสร้างอาชีพมากขึ้น

6. ในรายการต่อไปนี้ เป็นการใช้จ่ายของรัฐบาลในด้านต่างๆ กรุณาระบุว่า ค่าใช้จ่ายในประเด็นเหล่านี้ของ
รัฐบาลควรมำกขึ้น หรือน้อยลง
ใช้จ่ายให้ ใช้จ่ายให้ ใช้จ่ายให้ ใช้จ่ายให้
ใช้จ่ายให้ ไม่สามารถ
ประเด็นกำรใช้จ่ำยของรัฐบำล
มากขึ้นมาก มากขึ้น เท่าเดิม น้อยลง น้อยลงมาก
เลือกได้
(แสดงบัตรคำ C)
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(8)

1) ด้านสิ่งแวดล้อม
2) ด้านสุขภาพ
3) ด้านตารวจและการบังคับใช้กฎหมาย
4) ด้านการศึกษา
5) ด้านการทหารและการป้องกัน
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ประเด็นกำรใช้จ่ำยของรัฐบำล

ใช้จ่ายให้
มากขึ้นมาก
(1)

ใช้จ่ายให้
มากขึ้น
(2)

ใช้จ่ายให้ ใช้จ่ายให้
เท่าเดิม น้อยลง
(3)
(4)

ใช้จ่ายให้
น้อยลงมาก
(5)

ไม่สามารถ
เลือกได้
(8)

6) ด้านเงินบานาญชราภาพ
7) ด้านเงินชดเชยการว่างงาน
8) ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

7. โดยภาพรวม ท่านคิดว่าการดาเนินการต่อไปนี้ควรเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลหรือไม่
ควรเป็นอย่าง อาจจะควร อาจจะไม่
ไม่ควรเป็น
คำถำม
แน่นอน
เป็น
ควรเป็น อย่างแน่นอน
(แสดงบัตรคำ D)
(1)

(2)

(3)

(4)

ไม่สามารถ
เลือกได้
(8)

1) จัดหางานสาหรับทุกคนทีต่ ้องการ
2) ควบคุมราคาสินค้า
3) จัดหาการดูแลสุขภาพสาหรับผู้

เจ็บป่วย
4) จัดหาที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐาน
เหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุ
5) ให้การช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรม
หากเขาต้องการที่จะเติบโตขึ้น
6) จัดหาที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐาน
เหมาะสมสาหรับผู้ว่างงาน
7) ลดความแตกต่างของรายได้ระหว่าง
คนรวยและคนจน
8) ให้การช่วยเหลือด้านการเงินแก่
นักเรียนระดับมหาวิทยาลัยทีม่ าจาก
ครอบครัวที่มีรายได้ต่า
9) จัดหาบ้านที่เหมาะสมสาหรับคนมี่ไม่
สามารถหาได้
10) กาหนดกฎหมายที่เข้มงวดสาหรับ
อุตสาหกรรมเพื่อให้มีการทาลาย
ธรรมชาติน้อยลง
11) ส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่าง
ชายและหญิง
3
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8. คนเรามีความคิดเห็นที่ต่างกันไป ท่านคิดว่าใครควรจะเป็น เจ้าภาพหลักในการจัดหาการบริการต่างๆ
ต่อไปนี้ในประเทศไทย
1) รัฐบาล
4) องค์กรทางศาสนา
8.1 กำรดูแล
2) บริษัทเอกชน/องค์กรแสวงหาผลกาไร
5) ครอบครัว / ญาติ หรือเพื่อน
สุขภำพสำหรับ
3) องค์กรไม่แสวงหาผลกาไร/องค์กรการกุศล
8) ไม่สามารถเลือก
ผู้เจ็บป่วย
8.2 กำรดูแล
ผู้สูงอำยุ

1) รัฐบาล
2) บริษัทเอกชน/องค์กรแสวงหาผลกาไร
3) องค์กรไม่แสวงหาผลกาไร/องค์กรการกุศล

4) องค์กรทางศาสนา
5) ครอบครัว / ญาติ หรือเพื่อน
8) ไม่สามารถเลือก

8.3 กำรศึกษำใน
โรงเรียนของเด็ก

1) รัฐบาล
2) บริษัทเอกชน/องค์กรแสวงหาผลกาไร
3) องค์กรไม่แสวงหาผลกาไร/องค์กรการกุศล

4) องค์กรทางศาสนา
5) ครอบครัว / ญาติ หรือเพื่อน
8) ไม่สามารถเลือก

9. ต่อไปนี้เป็น บุคคลและหน่วยงานซึ่งสามารถมีอิทธิพลต่อการทางานของรัฐบาล
กรุณำอ่ำนทั้งหมดและเขียนตัวอักษรในกล่องข้ำงล่ำง ในข้อที่ท่านคิดว่ามีอิทธิพลต่อการทางานของรัฐบาล
ในประเทศไทย มากที่สุดอันดับที่ 1 และ อันดับที่ 2 (แสดงบัตรคำ E)
A. สื่อสารมวลชน
B. สหภาพการค้า
C. ธุรกิจ ธนาคาร อุตสาหกรรม

E. ทหาร/กองทัพ
F. การก่ออาชญากรรม
G. ประชาชนที่เลือกพรรคการเมือง
เป็นรัฐบาล

I. ข้าราชการและองค์กรอาสาสมัคร
J. องค์กรระหว่างประเทศ
K. ไม่สามารถเลือกได้

D. องค์กร/หน่วยงานทางศาสนา H. ประชาชนทั่วไป
บุคคลและหน่วยงานที่มีอิทธิพลมากที่สุดอันดับแรก
บุคคลและหน่วยงานที่มีอิทธิพลมากเป็นอันดับสอง

(ระบุตัวอักษร A – K)

10. ต่อไปนี้ เป็นประเด็นเกี่ยวกับการมีผลกระทบต่อนโยบายในประเทศไทย อยากทราบว่าข้อไหนใกล้เคียงกับ
ความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
1) นโยบายในประเทศไทยขึ้นอยู่กับ “อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในเศรษฐกิจโลก” มำกกว่ำ “ใครที่อยู่ในรัฐบาล”
2) นโยบายในประเทศไทยขึ้นอยู่กับว่า “ใครที่อยู่ในรัฐบาล” มำกกว่ำ “อะไรกาลังเกิดขึ้นในเศรษฐกิจโลก”
8) ไม่สามารถเลือกได้
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ต่อไปนี้เป็นคำถำมเกี่ยวกับเสรีภำพและควำมปลอดภัยของประชำชน
11. ท่านคิดว่ารัฐบาลของประเทศไทยควรมี หรือ ไม่ควรมีสิทธิในการดาเนินการต่อไปนี้
ควรมีสิทธิ
อาจจะควร อาจจะไม่ ไม่ควรมีสิทธิ ไม่สามารถ
คำถำม
แน่นอน
มีสิทธิ
ควรมีสิทธิ
แน่นอน
เลือกได้
(แสดงบัตรคำ F)
(1)

(2)

(3)

(4)

(8)

1) คอยใช้วีดิโอตรวจตราระแวดระวัง

ประชาชนในพื้นที่สาธารณะ
2) คอยติดตามสอดส่องการส่งอีเมล์
และข้อมูลอื่นๆ ทีม่ ีการแลกเปลี่ยน
ทางอินเทอร์เน็ต
12. ในส่วนนี้ มีมาตรวัด 0 ถึง 10 โดย 0 หมายถึง “ข้อมูลของรัฐบาลทั้งหมดควรเปิดเผยต่อสาธารณชน แม้ว่า
จะเป็นการเสี่ยงต่อความปลอดภัยของสาธารณะ” และ 10 หมายถึง “ความปลอดภัยของสาธารณะควรมาเป็น
อันดับแรก แม้จะหมายถึงการจากัดการเข้าถึงข้อมูลของรัฐบาล” ท่านคิดว่า ท่ำนจะวำงตัวเองอยู่ในระดับ
ไหน (แสดงบัตรคำ G)
ข้อมูลของรัฐบาลทั้งหมดควรเปิดเผยต่อสาธารณชน
แม้ ว่ า จะเป็ น การเสี่ ย งต่ อ ความปลอดภั ย ของ
สาธารณะ

00

01

02

03

04

ความปลอดภัยของสาธารณะควรมาเป็น ไม่สามารถ
อันดับแรก แม้จะหมายถึงการจากัดการ เลือกได้
เข้าถึงข้อมูลของรัฐบาล

05

06

07

08

09

10
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13. บางคนคิดว่ารัฐบาลควรจะมีสิทธิในการใช้มาตรการบางอย่างในกำรรักษำควำมปลอดภัยของชำติ ซึ่งบาง
คนอาจไม่เห็นด้วย ท่านคิดว่ารัฐบาลไทยควรจะมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิในการดาเนินการต่อไปนี้
ควรมีสิทธิ อาจจะควร อาจจะไม่ ไม่ควรมีสิทธิ ไม่สามารถ
คำถำม
แน่นอน
มีสิทธิ
ควรมีสิทธิ
แน่นอน
เลือกได้
(แสดงบัตรคำ F)
(1)

(2)

(3)

(4)

(8)

1) รวบรวมข้อมูลของทุกคนเกี่ยวกับกำร
อำศัยอยู่ในประเทศไทย โดยที่พวกเขาไม่รู้
2) รวบรวมข้อมูลของทุกคนเกี่ยวกับกำร
อำศัยอยู่ในประเทศอื่นๆ โดยที่พวกเขาไม่รู้

5

แบบสอบถามชุดที่

แบบสำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนเกี่ยวกับบทบำทของรัฐบำล ปี พ.ศ. 2560

14. ถ้ารัฐบาลสงสัยว่าจะมีการก่อการร้ายเกิดขึ้น ท่านคิดว่าเจ้าหน้า ของรัฐที่มีสิทธิที่จะดาเนินการต่อไปนี้
หรือไม่
ควรมีสิทธิ อาจจะควร อาจจะไม่ ไม่ควรมีสิทธิ ไม่สามารถ
คำถำม
แน่นอน
มีสิทธิ
ควรมีสิทธิ
แน่นอน
เลือกได้
(แสดงบัตรคำ F)
(1)

(2)

(3)

(4)

(8)

1) กักตัวผู้อื่นเป็นระยะเวลานานเท่าที่
ต้องการ โดยปราศจากการนาตัวมา
พิจารณาคดี
2) ดักฟังการสนทนาทางโทรศัพท์ของผู้อื่น
3) หยุดและค้นหาบุคคลตามท้องถนนโดย
วิธีการสุ่ม

ต่อไปนี้ เป็นคำถำมเกี่ยวกับกำรเมือง
15. ท่านมีความสนใจเรื่องการเมืองมากน้อยแค่ไหน
1) สนใจมาก
4) ไม่สนใจมาก
2) สนใจพอสมควร
5) ไม่สนใจเลย
3) ค่อนข้างสนใจ
8) ไม่สามารถเลือก
16. กรุณาเลือกคาตอบในแต่ละข้อว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไร
เห็นด้วย
เห็น
เฉยๆ
คำถำม
อย่างยิ่ง
ด้วย
(แสดงบัตรคำ B)
(1)

(2)

(3)

ไม่เห็น
ด้วย
(4)

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
(5)

ไม่สามารถ
เลือกได้
(8)

1) ประชาชนอย่างฉัน ไม่มีความเห็นใดๆ

เกี่ยวกับสิ่งที่รัฐบาลทา
2) ฉันรู้สึกว่าฉันมีความเข้าใจค่อนข้างดี

ถึงความสาคัญของประเด็นทางการเมือง
ที่ประเทศประสบอยู่
3) คนที่พวกเราเลือกให้เป็น

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพยายามที่จะ
รักษาสัญญาทีใ่ ห้ไว้ระหว่างการเลือกตั้ง
4) ข้าราชการส่วนใหญ่สามารถไว้วางใจ

ได้ในการทาอะไรก็ตาม ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุด
สาหรับประเทศ
6
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17. โดยทั่วไป ท่านจะอธิบายภาษีในประเทศไทยในปัจจุบันว่าอย่างไร
สูงเกินไป สูงมาก
พอดี
คำถำม
มาก
(แสดงบัตรคำ H)
(1)

(2)

ต่า
มาก
(4)

(3)

ต่ามาก
เกินไป
(5)

ไม่สามารถ
เลือกได้
(8)

เกือบจะ
ไม่เคย

ไม่สามารถ
เลือกได้

(4)

(8)

17.1 อั น ดั บ แรก ส าหรั บ คนที่ มี ร ำยได้ สู ง

ท่านคิดว่าภาษี....
17.2 อันดับต่อไป สาหรับคนที่มรี ำยได้ปำน

กลำง ท่านคิดว่าภาษี...
17.3 สุดท้าย สาหรับคนที่มรี ำยได้ต่ำ ท่าน
คิดว่าภาษี...
คำถำม

เกือบ
ตลอดเวลา

บ่อยครั้ง

บางครั้ง

(2)

(3)

(1)

18. กล่าวโดยทั่วไป ท่านคิดว่าหน่วยงานที่ทาหน้าที่ด้านภาษีในประเทศไทยมีการดาเนินการเหล่านี้บ่อยแค่ไหน
18.1 ทาให้แน่ใจว่าประชาชนจ่ายภาษี
ของพวกเขา
18.2 ปฏิบัติต่อทุกคนให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย โดยไม่คานึงถึงว่าเป็นบุคคลที่
ติดต่อด้วยหรือมีตาแหน่งในสังคม
19. กล่าวโดยทั่วไป ท่านคิดว่าบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ในประเทศไทยมีการดาเนินการเหล่านี้บ่อยแค่ไหน
19.1 ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
19.2 พยายามที่จะหลีกเลี่ยงการเสียภาษี
ของบริษัท
คำถำม

แทบ มีจานวน มีบ้าง ค่อนข้าง
จะไม่มี น้อย บางส่วน มาก
(1)

(2)

(3)

(4)

เกือบ
ทั้งหมด

ไม่สามารถ
เลือกได้

(5)

(8)

20. ในความคิดของท่าน มีนักการเมืองใน
ประเทศไทยมากน้อยแค่ไหนที่เกี่ยวข้อง
กับการทุจริต
21. ในความคิดของท่าน มีเจ้าหน้าที่ของ
รัฐในประเทศไทยมากน้อยแค่ไหนที่
เกี่ยวข้องกับการทุจริต
7
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22. ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ท่านหรือสมาชิกครอบครัวพบเห็นพนักงานของรัฐเรียกร้องในสิ่งที่ต้องการ หรือ ร้อง
ขอการรับสินบน หรือเอื้อให้มีการบริการตอบแทนหรือไม่
1) ไม่เคยเลย
2) แทบจะไม่เคย

3) มีบ้าง บางครั้ง
4) ค่อนข้างบ่อย

5) บ่อยมาก
8) ไม่สามารถเลือก

23. ท่านคิดว่ารัฐบาลของประเทศไทยประสบความสาเร็จแค่ไหนในประเด็นต่อไปนี้
ประสบ
ค่อนข้าง
เฉยๆ
ค่อนข้างไม่
คำถำม
ความสาเร็จ
มาก
(1)

ประสบ
ความสาเร็จ
(2)

(3)

ประสบ
ความสาเร็จ
(4)

ไม่ประสบ
ความ
สาเร็จเลย
(5)

ไม่
สามารถ
เลือกได้
(8)

1) การจัดให้มีการดูแลสุขภาพ
สาหรับคนเจ็บป่วย
2) การจัดหาทีอ่ ยู่อาศัยที่มี
มาตรฐานเหมาะสมสาหรับ
ผู้สูงอายุ
3) การจัดการภัยคุกคามต่อ
ความปลอดภัยของประเทศไทย
ตอนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐำนของผู้ตอบแบบสอบถำม
1. เพศ
2.1 ปีเกิด พ.ศ. ___
3. จำนวนปีทศี่ ึกษำ

(1) ชาย
(2) หญิง
2.2 (หมายความว่า อายุ ................................ ปี)
................................ ปี
0) ไม่ได้ศึกษาอย่างเป็นทางการ

ระบุจ ำนวนที่ศึก ษำอย่ำ งเป็ นทำงกำร (และเที ย บเท่ ำ) รวมถึ ง กำรศึก ษำระดั บ ประถมและระดั บมั ธ ยมทั้ งหมด
มหำวิทยำลัย และกำรศึกษำหลังจำกจบมัธยมศึกษำอื่นๆ กำรอบรมวิชำชีพเต็มเวลำ แต่ไม่รวมกำรเรียนซ้ำชั้น ในกรณี
ที่ท่ำนกำลังศึกษำอยู่ ให้นับจำนวนปีที่ท่ำนสำเร็จในปัจจุบัน

4. ระดับกำรศึกษำสูงสุด
1) ไม่ได้เรียนอย่างเป็นทางการ
2) ไม่จบระดับประถมศึกษา
3) ระดับประถมศึกษา
4) ระดับมัธยมต้น หรือเทียบเท่า
5) ระดับอาชีวะ (ปวท./ปวส.)
6) ระดับมัธยมศึกษาปลาย

7) กาลังศึกษาระดับปริญญาตรี
8) ระดับปริญญาตรี
9) สูงกว่าระดับปริญญาตรี
10) อื่นๆ (โปรดระบุ)___________
98) ไม่ทราบ
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5. สถำนกำรณ์ทำงำนในปัจจุบัน

แบบสอบถามชุดที่

(1) ทางานที่ได้รับค่าจ้าง -> ถามต่อข้อ 6
(2) ไม่ได้ทางานที่ได้รับค่าจ้าง แต่เคยทางานในอดีต -> ถามต่อข้อ 7
(3) ไม่เคยทางานที่ได้รับค่าจ้างมาก่อน -> ถามต่อข้อ 14

6. ท่านทางานที่ได้รับค่าจ้างโดยเฉลี่ย กี่ชั่วโมงต่อสัปดำห์ รวมถึงการทางานนอกเวลา
(ถ้าท่านทางานมากกว่า 1 แห่ง หรือถ้าท่านเป็นทั้งลูกจ้าง และทางานในธุรกิจของตัวเอง กรุณานับจานวนชั่วโมงการทางาน
ทั้งหมดที่ทาเข้าด้วยกัน) โดยเฉลี่ย ฉันทางาน ___________ชั่วโมงต่อสัปดาห์ นับรวมการทางานนอกเวลา

(98) ไม่ทราบ
ในคำถำมต่อไป เป็นกำรลงรำยละเอียดเกี่ยวกับสถำนกำรณ์กำรทำงำนของท่ำน ถ้าท่านทางานมากกว่า 1
แห่ง หรือเป็นทั้งลูกจ้างและทางานในธุรกิจของตัวเอง กรุณาอ้างถึงเฉพาะงานหลักเท่านั้น ถ้าท่านเกษียณอายุแล้ว
หรือไม่ได้ทางานในปัจจุบัน กรุณาอ้างถึงการทางานหลักครั้งล่าสุด

7. ท่านทางาน/เคยทางานเป็นลูกจ้าง ทาธุรกิจส่วนตัว หรือ ทางานในกิจการของครอบครัว
(1) เป็นลูกจ้าง
(3) ทาธุรกิจส่วนตัวโดยมีลูกจ้าง
(2) ทาธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง
(4) ทางานในกิจการของครอบครัว
8. ถ้าท่านทาธุรกิจส่วนตัวโดยมีลูกจ้าง

โปรดระบุจานวนลูกจ้าง …………………………………….. คน

9. ท่านเคยควบคุมดูแลลูกจ้างคนอื่นๆ หรือไม่
(1) เคย ---> ถามต่อข้อ 10
(2) ไม่เคย
10. จานวนลูกจ้างที่ท่านดูแล

โปรดระบุจานวนลูกจ้าง …………………………………….. คน

11. ท่านทางานให้องค์กรที่แสวงหาผลกาไร หรือองค์กรที่ไม่แสวงหากาไร
(1) องค์กรที่แสวงหาผลกาไร
(8) ไม่ทราบ
(2) องค์กรที่ไม่แสวงหากาไร
12. ท่านทางานให้รัฐบาลหรือบริษัทเอกชน
(1) หน่วยงานของรัฐบาล
(2) บริษัทเอกชน

(8) ไม่ทราบ
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แบบสอบถามชุดที่

13. อำชีพของท่ำน
13.1 อาชีพของท่าน (เช่น ชื่อหรือตาแหน่งของอาชีพหลัก) กรุณาเขียนรายละเอียดให้ชัดเจนเท่าที่ทาได้
..............................................................................................................................รหัส .........................(4 หลัก)
13.2 กิจกรรมที่ท่านทาส่วนใหญ่ในอาชีพหลักของท่าน กรุณาเขียนรายละเอียดให้ชัดเจนเท่าที่ทาได้
..............................................................................................................................................................................
13.3 บริษัท/องค์กรที่ท่านทางานด้วยนั้น หลักๆ ทาหรือดาเนินการเกี่ยวกับอะไร เช่น ประเภทของการผลิต /
หน้าที่ในสถานที่ทางานของท่าน กรุณาเขียนรายละเอียดให้ชัดเจนเท่าที่ทาได้
..............................................................................................................................................................................
14. ข้อไหนต่อไปนี้ ที่ตรงกับสถานการณ์ปัจจุบันของท่านมากที่สุด
1) ทางานที่ได้รับค่าจ้าง
6) เกษียณอายุ
2) ไม่ได้ทางานและกาลังหางานอยู่
7) ทางานบ้าน ดูแลบ้าน เด็ก หรือคนอื่นๆ
3) กาลังศึกษา
8) การเกณฑ์ทหาร หรือ การบริการชุมชน
4) ผู้ฝึกงาน
9) อื่นๆ (โปรดระบุ)___________
5) ผู้ป่วยถาวร หรือ ผู้พิการ
15. ท่านมีคู่ส มรส หรือ คู่สมรส แต่ไม่ได้จดทะเบียน หรือไม่ และถ้าใช่ ท่านได้ร่วมอยู่ในครัวเรือน/บ้าน
เดียวกันหรือไม่
(1) ใช่ มีคสู่ มรส และอยู่ในบ้านเดียวกัน -> ถามต่อข้อ 16
(2) ใช่ มีคสู่ มรส แต่ไม่ได้อยู่ในบ้านเดียวกัน -> ถามต่อข้อ 16
(3) ไม่ใช่ ยังไม่มีคู่สมรส -> ถามต่อข้อ 22
(7) ปฏิเสธที่จะตอบ
ในส่วนต่อไป เป็นสถำนกำรณ์ของคู่สมรสของท่ำน
ด้านของการทางาน หมายถึง งานที่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น การเป็นลูกจ้าง ทาธุรกิจส่วนตัว หรือ ทางานใน
กิจการของครอบครัว อย่างน้อย 1 ชม./สัปดาห์ ถ้าเขา/เธอไม่ได้ทางานเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการเจ็บป่วย
ชั่วคราว การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร และการนัดหยุดงาน เป็นต้น กรุณาอ้างถึงสถานการณ์ทางานในสภาวะปกติ
16. คู่สมรสของท่านทางานที่ได้รับค่าจ้างในปัจจุบันหรือไม่
(1) ทางานที่ได้รับค่าจ้าง -> ถามต่อข้อ 17
(2) ไม่ได้ทางานที่ได้รับค่าจ้าง แต่เคยทางานในอดีต -> ถามต่อข้อ 18
(3) ไม่เคยทางานที่ได้รับค่าจ้างมาก่อน -> ถามต่อข้อ 21
(98) ไม่ทราบ
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17. คู่สมรสของท่านทางานที่ได้รับค่าจ้างโดยเฉลี่ย กี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวมถึงการทางานนอกเวลา
โดยเฉลี่ย เขา/เธอทางาน ___________________ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ นับรวมการทางานนอกเวลา
ในคำถำมต่อไป เป็นกำรลงรำยละเอียดเกี่ยวกับสถำนกำรณ์กำรทำงำนของคู่สมรสของท่ำน
ถ้าเขา/เธอทางานมากกว่า 1 แห่ง หรือเป็นทั้งลูกจ้างและทางานในธุรกิจของตัวเอง กรุณาอ้างถึงเฉพาะงาน
หลักเท่านั้น ถ้าเขา/เธอเกษียณอายุแล้ว หรือไม่ได้ทางานในปัจจุบัน กรุณาอ้างถึงการทางานหลักครั้งล่าสุด
18. คู่สมรสของท่านทางาน/เคยทางานเป็นลูกจ้าง ทาธุรกิจส่วนตัว หรือ ทางานในกิจการของครอบครัว
(1) เป็นลูกจ้าง
(3) ทาธุรกิจส่วนตัวโดยมีลูกจ้าง
(2) ทาธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง
(4) ทางานในกิจการของครอบครัว
19. คูส่ มรสของท่านเคยควบคุมดูแลลูกจ้างคนอื่นๆ หรือไม่
(1) เคย
(2) ไม่เคย
(8) ไม่ทราบ
20. อำชีพของคู่สมรส
20.1 อาชีพของคู่สมรส (เช่น ชื่อหรือตาแหน่งของอาชีพหลัก) กรุณาเขียนรายละเอียดให้ชัดเจนเท่าที่ทาได้
..............................................................................................................................รหัส .........................(4 หลัก)
20.2 กิจกรรมที่คู่สมรสทาส่วนใหญ่ในอาชีพหลักของคู่สมรส กรุณาเขียนรายละเอียดให้ชัดเจนเท่าที่ทาได้
..............................................................................................................................................................................
20.3 บริษัท/องค์กรที่คู่สมรสทางานด้วยนั้น หลักๆ ทาหรือดาเนินการเกี่ยวกับอะไร เช่น ประเภทของการผลิต
/หน้าที่ในสถานที่ทางานของท่าน กรุณาเขียนรายละเอียดให้ชัดเจนเท่าที่ทาได้
..............................................................................................................................................................................
21. ข้อไหนต่อไปนี้ ที่ตรงกับสถานการณ์ปัจจุบันของคู่สมรสท่านมากที่สุด
1) ทางานที่ได้รับค่าจ้าง
6) เกษียณอายุ
2) ไม่ได้ทางานและกาลังหางานอยู่
7) ทางานบ้าน ดูแลบ้าน เด็ก หรือคนอื่นๆ
3) กาลังศึกษา
8) การเกณฑ์ทหาร หรือ การบริการชุมชน
4) ผู้ฝึกงาน
9) อื่นๆ (โปรดระบุ)___________
5) ผู้ป่วยถาวร หรือ ผู้พิการ
(ถำมทุกคน)
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22. ท่านเป็นหรือเคยเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานหรือองค์กรที่ใกล้เคียงหรือไม่ ถ้าใช่ การเป็นสมาชิกนั้นยัง
เป็นอยู่ในปัจจุบัน หรือเคยเป็นในอดีตเท่านั้น
(1) เป็นสมาชิก ในปัจจุบัน
(2) เคยเป็นสมาชิก แต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้ว
(3) ไม่เคยเป็นสมาชิกเลย
(7) ปฏิเสธที่จะตอบ
23. ท่านนับถือศาสนาใด
0) ไม่ได้นับถือศาสนา
1) นิกายคาทอลิก
2) นิกายโปรเตสแตนต์
3) นิกายออร์โธดอกซ์
4) ศาสนาคริสต์ นิกายอื่นๆ
5) ยิว

6) อิสลาม
7) พุทธ
8) ฮินดู
9) ศาสนาในอาเซียนอื่นๆ (เช่น ขงจื้อ เต๋า)
10) อื่นๆ (โปรดระบุ)___________

24. นอกจากโอกาสพิเศษ เช่น งานแต่งงาน งานศพ ท่านเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาบ่อยแค่ไหน
1) หลายครั้งต่อสัปดาห์ หรือมากกว่านั้น
6) ปีละครั้ง
2) สัปดาห์ละครั้ง
7) น้อยกว่าปีละครั้ง
3) 2-3 ครั้งต่อเดือน
8) ไม่เคยเลย
4) เดือนละครั้ง
97) ปฏิเสธที่จะตอบ
5) หลายครั้งต่อปี
98) ไม่ทราบ
25. ในสังคมของพวกเรา มีกลุ่มคนที่มีแนวโน้มไปสู่ตาแหน่งสู งขึ้น และกลุ่มที่มีแนวโน้มไปสู่ ตาแหน่งที่ต่าลง
ต่อไปนี้ เป็นมาตรวัดจากตาแหน่งที่สูงสุด ถึงตาแหน่งที่ต่าสุด ท่ำนจะวำงตัวท่ำนเองในระดับไหน
(แสดงบัตรคำ I)
ตาแหน่งต่าสุด
ตาแหน่งสูงสุด
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10





















26. บางคนไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง ท่านได้ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ส.ส. ครั้ง
ล่าสุด ในวันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2557 หรือไม่
(1) ไปเลือกตั้ง
-> ถามต่อข้อ 27
(2) ไม่ไปเลือกตั้ง
-> ถามต่อข้อ 28
(0) ยังไม่มสี ิทธิในการเลือกตั้งครั้งสุดท้าย -> ถามต่อข้อ 28
(7) ปฏิเสธที่จะตอบ (ไม่อ่านออกเสียง)
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27. ย้อนกลับไปในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ท่านลงคะแนนเสียงให้พรรคการเมืองใด
1) พรรคชาติไทยพัฒนา
5) พรรคภูมิใจไทย
2) พรรคประชาธิปัตย์
6) อื่น ๆ (โปรดระบุ _____________________)
3) พรรคเพื่อไทย
96) บัตรเสีย
4) พรรคเพื่อแผ่นดิน
97) ปฏิเสธที่จะตอบ (ไม่อ่านออกเสียง)
28. กรุณาระบุกลุ่มชาติพันธุ์ที่ตรงกับท่านมากที่สุด เลือกเพียง 1 หรือ 2 กลุ่มเท่านั้น
1) ไทย
5) มอญ
2) จีน
6) ลาว
3) มลายู
7. ชนเผ่า (ระบุ)_____________
4) อินเดีย
8. อื่นๆ (ระบุ)_____________
97) ปฏิเสธที่จะตอบ
29 - 31 รวมตัวท่านและเด็กๆ แล้ว ในบ้านของท่านมีสมาชิกกี่คน
จานวน (คน)
29. ผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไป
30. เด็กอายุระหว่าง 6-17 ปี
31. เด็กอายุตั้งแต่ 5 ปีลงไป
คิดเป็นสมำชิกทั้งหมดกี่คน

(0) ไม่ใช่บ้านส่วนตัว
(1) อยู่เพียงคนเดียว

32. ก่อนการหักภาษีและรายการลดหย่อนอื่นๆ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนทั้งหมดของท่ำนคือเท่าไหร่
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของฉันเท่ากับ ........................................................................ บาท
(0) ไม่มีรายได้
(97) ปฏิเสธที่จะตอบ
(98) ไม่ทราบ
ถ้าท่านอยู่คนเดียวในบ้าน -> ถามต่อข้อ 34
33. ก่อนการหักภาษีและรายการลดหย่อนอื่นๆ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนทั้งหมดของครัวเรือนท่ำนคือเท่าไหร่
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนเท่ากับ ............................................................... บาท
(0) ไม่มีรายได้
(97) ปฏิเสธที่จะตอบ
(98) ไม่ทราบ
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34. สถานภาพสมรสตามกฎหมายของท่านคืออะไร
1) สมรสแล้ว
2) อยู่ด้วยกัน โดยไม่ได้แต่งงาน
3) แยกกั น อยู่ กั บ คู่ ส มรส (แต่ ยั ง คง
สถานภาพสมรสตามกฎหมาย)

4) หย่าจากคู่สมรส/แยกกันอยู่
5) หม้าย/บุคคลที่อยู่ด้วยกันเสียชีวิต
6) ไม่เคยแต่งงาน/ไม่เคยอยู่ด้วยกัน โดย
ไม่แต่งงาน / โสด
7) ปฏิเสธที่จะตอบ

35. บิดาของท่านเกิดในประเทศใด

โปรดระบุประเทศ............................................................
(97) ปฏิเสธที่จะตอบ

36. มารดาของท่านเกิดในประเทศใด

โปรดระบุประเทศ............................................................
(97) ปฏิเสธที่จะตอบ

37. พื้นที่อาศัยของท่านมีลักษณะเป็นแบบใด
1) เมืองใหญ่
2) ชานเมือง หรือ พื้นที่รอบนอกของเมืองใหญ่
3) เมืองเล็ก หรือ เขตเมือง

4) หมู่บ้าน ชุมชน
5) ไร่ หรือบ้านในชนบท

38. ภาค ..................................... รหัส ............................................
39. วันที่สัมภาษณ์ 2560/........./............ (เดือน / วันที)่
------------------------------------------------
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