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ISSP 2019 – Social Inequality V
Questionnaire

แบบสำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนเกี่ยวกับควำมไม่เท่ำเทียมทำงสังคม

แบบสอบถามชุดที่

แบบสำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนเกีย่ วกับควำมไม่เท่ำเทียมทำงสังคม
สวั ส ดี ครั บ (ค่ะ) ผม (ดิ ฉัน ) มาจาก สถาบั น พระปกเกล้า พวกเราก าลัง ท าการศึก ษาความคิด เห็ น ของ
ประชาชนเกี่ ยวกับความไม่เท่าเทียมทางสังคม วัตถุประสงค์ เพื่อนาข้อมูลไปใช้ในทางวิชาการสาหรับการพัฒ นา
คุณภาพประชาธิปไตยไทยให้ดียิ่งขึ้น การศึกษาครั้งนี้จะสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชาชนส่วนใหญ่ที่
มีอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยเราจะไม่ทาการบันทึกชื่อหรือข้อมูลบ่งชี้ใด ๆ เกี่ยวกับท่านในแบบสอบถาม ทั้งนี้ การมีส่วนร่วม
ของในการตอบแบบสอบถามของท่านจะเป็นไปด้วยความสมัครใจ ท่านสามารถยุติการสัมภาษณ์เมื่อใดก็ได้ ท่านเต็ม
ใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการสารวจหรือไม่ครับ/คะ? ขอขอบคุณอีกครั้ง ต่อไป เราจะเริ่มการสัมภาษณ์แล้วนะครับ /
คะ

…………………………………………………..
ตอนที่ 1 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมไม่เท่ำเทียมทำงสังคม
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมำย x ลงในช่อง

และ/หรือ เขียนคำตอบ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์

1. (Q1) โปรดระบุถึงระดับความจาเป็น/สาคัญของเรื่องต่าง ๆ โดยตอบเพียงข้อละ 1 ช่อง ตามที่ท่านคิดว่า มี
ความสาคัญที่ส่งผลต่อความก้าวหน้าในชีวิตของท่าน
(แสดงบัตรคา A)
ระดับควำมสำคัญ จำเป็น/ จำเป็น/ ค่อนข้ำง ไม่ค่อย ไม่จำเป็น/
ไม่
สำคัญ
สำคัญ จำเป็น/ จำเป็น/ ไม่สำคัญ สำมำรถ
เลย
อย่ำงยิ่ง
มำก
สำคัญ
สำคัญ
ระบุได้
ประเด็นควำมสำคัญ
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(8)
1. กำรมำจำกครอบครัวที่มงั่ คั่ง
2. กำรมีพ่อแม่ที่มีกำรศึกษำดี
3. กำรที่ตนเองมีกำรศึกษำดี
4. กำรทำงำนหนัก
5. กำรได้รู้จักคนทีใ่ ช่สำหรับเรำ
6. กำรมีสำยสัมพันธ์ทำงกำรเมือง
7. กำรให้สินบน
8. เชื้อชำติ/ชำติพันธุ์ของแต่ละคน
9. กำรนับถือศำสนำของแต่ละคน
10. กำรเกิดเป็นชำยหรือหญิง
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2. (Q2) ท่านคิดว่า ผู้ที่ประกอบอาชีพในแต่ละข้อต่อไปนี้ “มีรำยได้ที่แท้จริงต่อเดือน ก่อนหักภำษีแล้ว”
ประมาณเท่าใด โปรดระบุตัวเลขลงในช่องว่าง
อำชีพ

รำยได้/เดือน

ไม่ทรำบ/
ไม่ตอบ (9)

1. แพทย์ทั่วไป
2. ประธำนกรรมกำรของบริษัทเอกชนขนำดใหญ่ระดับประเทศ
3. ผู้ช่วยขำยของตำมร้ำนค้ำ
4. คนงำนไร้ฝีมือตำมโรงงำน
5. รัฐมนตรีประจำกระทรวง
3. (Q3) ตามความเป็นจริงแล้ว ท่านคิดว่า ผู้ที่ประกอบอาชีพในแต่ละข้อต่อไปนี้ “ควรได้รับรำยได้ต่อเดือน ก่อน
หักภำษีแล้ว” ประมาณเท่าใด โปรดระบุตัวเลขลงในช่องว่าง
อำชีพ

รำยได้/เดือน

ไม่ทรำบ/
ไม่ตอบ (9)

1. แพทย์ทั่วไป
2. ประธำนกรรมกำรของบริษัทเอกชนขนำดใหญ่ระดับประเทศ
3. ผู้ช่วยขำยของตำมร้ำนค้ำ
4. คนงำนที่ไม่มีทักษะตำมโรงงำน
5. รัฐมนตรีประจำกระทรวง
4. (Q4) ท่านเห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย กับข้อความต่อไปนี้ในระดับใด
ทั้งเห็นด้วย
ระดับควำมเห็น เห็นด้วย
ประเด็นคำถำม

อย่ำงยิ่ง
(1)

เห็นด้วย
(2)

(แสดงบัตรคา B)

ไม่เห็นด้วย
และ
ไม่เห็นด้วย
อย่ำงยิ่ง
ไม่เห็นด้วย
(4)
(5)
(3)

ไม่
สำมำรถ
ระบุได้
(8)

1. ในประเทศไทย มีควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงรำยได้อย่ำงมำก
2. กำรลดควำมแตกต่ำงของรำยได้
ระหว่ำงผู้ที่มีรำยได้มำกและผู้ที่มี
รำยได้น้อย ถือเป็นควำมรับผิดชอบ
ของรัฐบำล
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ระดับควำมเห็น
ประเด็นคำถำม

เห็นด้วย
อย่ำงยิ่ง
(1)

เห็นด้วย
(2)

ทั้งเห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
และ
ไม่เห็นด้วย
อย่ำงยิ่ง
ไม่เห็นด้วย
(4)
(5)
(3)

ไม่
สำมำรถ
ระบุได้
(8)

3. รัฐบำลควรจัดให้มีมำตรฐำนที่ดี
ในเรื่องควำมเป็นอยู่ แก่ผู้ที่ไม่มีงำน
ทำ
4. กำรลดควำมแตกต่ำงของรำยได้
ระหว่ำงลูกจ้ำงที่ได้รับเงินเดือนมำก
และลูกจ้ำงที่ได้รับเงินเดือนน้อย ถือ
เป็นควำมรับผิดชอบของ
บริษัทเอกชนแต่ละแห่ง
5. (Q5) ท่านคิดว่า ตามรายชื่อที่กาหนด ใครควรจะมีความรับผิดชอบ “มากที่สุด” ในการลดความแตกต่างของ
รายได้ระหว่างผู้ที่มีรายได้มากและผู้ที่มีรายได้น้อย (โปรดทาเครื่องหมาย X ในช่อง เพื่อเลือกข้อที่เหมาะสม
เพียงคาตอบเดียว)
ผู้ที่ควรรับผิดชอบ
1.บริษัทเอกชนแต่ละแห่ง
2.รัฐบาล
3.สหภาพแรงงาน
4.ผู้ที่มีรายได้มาก
5.ผู้ที่มีรายได้นอ้ ย
6.ไม่มีความจาเป็นที่จะต้องลดความแตกต่าง
ระหว่างรายได้
8.ไม่สามารถระบุได้
6. (Q6) ท่านเห็นด้วยกับข้อความนี้มากน้อยเพียงใด “นักกำรเมืองส่วนใหญ่ของ [ประเทศไทย] ไม่สนใจเกี่ยวกับ
กำรลดควำมแตกต่ำงของรำยได้ ระหว่ำงผู้ที่มีรำยได้มำกและผู้ที่มีรำยได้น้อย” (โปรดทาเครื่องหมาย X เพื่อ
เลือกข้อที่เหมาะสมเพียงคาตอบเดียว)
(แสดงบัตรคา B)
เห็นด้วย
อย่ำงยิ่ง
(1)

เห็นด้วย
(2)

ทั้งเห็นด้วยและ
ไม่เห็นด้วย
(3)

ไม่เห็นด้วย
(4)

ไม่เห็นด้วย
อย่ำงยิ่ง
(5)

ไม่สำมำรถ
ระบุได้
(8)
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7. (Q7) ท่านคิดว่า รัฐบาลใน [ประเทศไทย] ในปัจจุบัน ประสบความสาเร็จมากน้อยเพียงใดในการลดความ
แตกต่างของรายได้ระหว่างผู้ที่มีรายได้มากและผู้ที่มีรายได้น้อย (โปรดทาเครื่องหมาย X เพื่อเลือกข้อที่เหมาะสม
เพียงคาตอบเดียว)
(แสดงบัตรคา C)
ประสบ
ควำมสำเร็จ
อย่ำงยิ่ง
(1)

ประสบ
ควำมสำเร็จ
ค่อนข้ำงมำก
(2)

ทั้งประสบ
ควำมสำเร็จ
และ
ไม่ประสบ
ควำมสำเร็จ
(3)

ประสบ
ควำมสำเร็จ
ค่อนข้ำงน้อย
(4)

ไม่ประสบ
ควำมสำเร็จ
อย่ำงยิ่ง
(5)

ไม่สำมำรถ
ระบุได้
(8)

8. (Q8a) ท่านคิดว่า ผู้ที่มีรายได้มากควรจะต้องมีการจ่ายภาษีมากกว่า หรือ จ่ายเท่ากัน หรือ จ่ายน้อยกว่า
ผู้ที่มีรายได้น้อย (โปรดทาเครื่องหมาย X เพื่อเลือกข้อที่เหมาะสมเพียงคาตอบเดียว) (แสดงบัตรคา D)
จ่ำยมำกกว่ำ
มำก
(1)

จ่ำยมำกกว่ำ
(2)

จ่ำยเท่ำกัน
(3)

จ่ำยน้อยกว่ำ
(4)

จ่ำยน้อยกว่ำ
มำก
(5)

ไม่สำมำรถ
ระบุได้
(8)

9. (Q8b) โดยทั่วไปแล้ว ณ ปัจจุบัน ท่านคิดว่า อัตราภาษีสาหรับผู้มีรายได้มากของ [ประเทศไทย] เป็นอย่างไร
(โปรดทาเครื่องหมาย X เพื่อเลือกข้อที่เหมาะสมเพียงคาตอบเดียว)
(แสดงบัตรคา E)
มีอัตรำภำษี
สูงมำกเกินไป
(1)

มีอัตรำภำษี
สูงมำก
(2)

มีอัตรำภำษี
เหมำะสม
(3)

มีอัตรำภำษี
น้อยมำก
(4)

มีอัตรำภำษี
น้อยมำกเกินไป
(5)

ไม่สำมำรถ
ระบุได้
(8)

10. (Q9a) ท่านคิดว่า มีความเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรม / ถูกหรือผิด ทีผ่ ู้มีรายได้มากสามารถซื้อการบริการดูแล
สุขภาพได้ดีกว่าผู้มีรายได้น้อย (โปรดทาเครือ่ งหมาย X เพือ่ เลือกข้อที่เหมาะสมเพียงคาตอบเดียว)
(แสดงบัตรคา F)
มีควำมเป็นธรรม
อย่ำงยิ่ง/เป็นเรื่องที่
ถูกต้องอย่ำงยิ่ง
(1)

ค่อนข้ำงเป็น
ธรรม/เป็นเรื่องที่
ค่อนข้ำงถูกต้อง
(2)

ทั้งเป็นธรรมและ
ไม่เป็นธรรม/
รู้สึกปนๆกัน
ระหว่ำงถูกต้องกับ
ไม่ถูกต้อง
(3)

ค่อนข้ำงไม่เป็น
ธรรม/เป็นเรื่องที่
ค่อนข้ำง
ไม่ถูกต้อง
(4)

ไม่มีควำมเป็น
ธรรมอย่ำงยิ่ง/เป็น
เรื่องที่ไม่ถูกต้อง
อย่ำงยิ่ง
(5)

ไม่สำมำรถ
ระบุได้
(8)
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แบบสำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนเกี่ยวกับควำมไม่เท่ำเทียมทำงสังคม

11. (Q9b) ท่านคิดว่า มีความเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรม / ถูกหรือผิด ที่ผู้มีรายได้มากสามารถ “ซื้อการบริการด้าน
การศึกษาแก่บุตรหลาน” ได้ดีกว่าผู้ที่มีรายได้น้อย (โปรดทาเครื่องหมาย X เพื่อเลือกข้อที่เหมาะสมเพียงคาตอบ
เดียว)
(แสดงบัตรคา F)
มีควำมเป็นธรรม
อย่ำงยิ่ง/เป็นเรื่องที่
ถูกต้องอย่ำงยิ่ง
(1)

ค่อนข้ำงเป็น
ธรรม/เป็นเรื่องที่
ค่อนข้ำงถูกต้อง
(2)

ทั้งเป็นธรรมและ
ไม่เป็นธรรม/
รู้สึกปนๆกัน
ระหว่ำงถูกต้องกับ
ไม่ถูกต้อง
(3)

ค่อนข้ำงไม่เป็น
ธรรม/เป็นเรื่องที่
ค่อนข้ำง
ไม่ถูกต้อง
(4)

ไม่มีควำมเป็น
ธรรมอย่ำงยิ่ง/เป็น
เรื่องที่ไม่ถูกต้อง
อย่ำงยิ่ง
(5)

ไม่สำมำรถ
ระบุได้
(8)

12. (Q10) คนบางคนจะมีความรู้สึก “โกรธ” เกี่ยวกับความแตกต่างด้านความมั่งคั่งระหว่างคนรวยและคนจน
ในขณะที่คนอื่น ๆ อาจไม่ได้รู้สึกเช่นนั้น ท่านมีความรู้สึกเป็นอย่างไร หากนึกถึงความแตกต่างระหว่างคนจนกับคน
รวยใน[ประเทศไทย]ของเรา (โปรดทาเครื่องหมาย X เพื่อเลือกข้อที่เหมาะสมเพียงคาตอบเดียว)
(แสดงบัตรคา G)
ไม่มีควำมรู้สึกโกรธใด ๆ
ทั้งสิ้น (0)

0

1

รู้สึกโกรธมำก
เป็นอย่ำงยิ่ง (10)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ไม่สำมำรถ
ระบุได้ (98)

98

13. (Q11) เมื่อหันไปมองในต่างประเทศ ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่าง ๆ ต่อไปนี้ในระดับใด (โปรดทาเครื่องหมาย
X เพื่อเลือกข้อที่เหมาะสมเพียงคาตอบเดียว)
(แสดงบัตรคา B)
ระดับควำมเห็น
ประเด็นคำถำม

เห็นด้วย
อย่ำงยิ่ง
(1)

เห็นด้วย
(2)

ทั้งเห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
และ
ไม่เห็นด้วย
อย่ำงยิ่ง
ไม่เห็นด้วย
(4)
(5)
(3)

ไม่
สำมำรถ
ระบุได้
(8)

1. ในปัจจุบันมีควำมแตกต่ำงทำง
เศรษฐกิจเป็นอย่ำงมำก ระหว่ำง
ประเทศที่ร่ำรวยและประเทศที่
ยำกจน
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ระดับควำมเห็น
ประเด็นคำถำม

เห็นด้วย
อย่ำงยิ่ง
(1)

เห็นด้วย
(2)

ทั้งเห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
และ
ไม่เห็นด้วย
อย่ำงยิ่ง
ไม่เห็นด้วย
(4)
(5)
(3)

ไม่
สำมำรถ
ระบุได้
(8)

2. คนที่อยูใ่ นประเทศทีร่ ่ำรวยควร
ให้กำรสนับสนุนภำษีเพิ่มเติมเพื่อ
ช่วยเหลือคนในประเทศยำกจน
3. คนที่อยูใ่ นประเทศทีย่ ำกจนควร
ได้รับอนุญำตให้ทำงำนในประเทศที่
ร่ำรวยได้
14. (Q12) ในทุกประเทศ มีความแตกต่างหรือแม้กระทั่งความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม ทางสังคมที่แตกต่างกัน ตาม
ความเห็นของท่าน สาหรับ[ประเทศไทย] มีความขัดแย้งในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้ อยู่ในระดับใด (โปรดทาเครื่องหมาย
X เพื่อเลือกข้อที่เหมาะสมเพียงคาตอบเดียว)
(แสดงบัตรคา H)
ระดับควำมเห็น
มีควำมขัดแย้งระหว่ำง...
1. คนจน และ คนรวย

มีควำม
มีควำมขัดแย้ง
ขัดแย้งรุนแรง
ค่อนข้ำงรุนแรง
อย่ำงยิ่ง
(2)
(1)

มีควำม
ขัดแย้ง
ไม่รุนแรง
(3)

ไม่มีควำม
ขัดแย้ง
(4)

ไม่
สำมำรถ
ระบุได้
(8)

2. ชนชั้นแรงงำน และ ชนชัน้ กลำง
3. ผู้อยู่ระดับบริหำรจัดกำร และ คนงำน
4. วัยรุ่น และ ผู้สูงอำยุ
5. ผู้ที่เกิดใน[ประเทศไทย]และผู้ที่มำจำก
ประเทศอื่นซึง่ มำทำงำนใน[ประเทศไทย]
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15. (Q13a) ในสังคมของเรามีกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งกลุ่มที่อยู่ในระดับบนของสังคม (ชนชั้นบน) และกลุ่มที่อยู่ในระดับ
ล่างของสังคม (ชนชั้นล่าง) จากระดับสังคมที่กาหนดให้นี้ ซึ่งเรียงจากบนลงล่าง ท่านคิดว่า ตัวท่านอยู่ในกลุ่มใด
ของสังคม (โปรดทาเครื่องหมาย X เพื่อเลือกข้อที่เหมาะสมเพียงคาตอบเดียว)
(แสดงบัตรคา I)
ชนชั้นบน

10
9
8
7
6
5
4
3
2

ชนชั้นล่ำง

1

16. (Q13b) และหากให้ท่านนึกถึงครอบครัวที่ท่านเติบโตมา ท่านคิดว่า ครอบครัวของท่านจัดอยู่ในระดับใด
(โปรดทาเครื่องหมาย X เพื่อเลือกข้อที่เหมาะสมเพียงคาตอบเดียว)
(แสดงบัตรคา I)
ชนชั้นบน

10
9
8
7
6
5
4
3
2

ชนชั้นล่ำง

1
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17. (Q13c) และหากให้ท่านคิดถึงภาพอนาคตจากวันนี้ไปอีก 10 ปีข้างหน้า ในเวลานั้น ท่านคิดว่า ตัวท่านจะอยู่
ในกลุ่มสังคมระดับใด (โปรดทาเครื่องหมาย X เพื่อเลือกข้อที่เหมาะสมเพียงคาตอบเดียว)
(แสดงบัตรคา I)
ชนชั้นบน

10
9
8
7
6
5
4
3
2

ชนชั้นล่ำง

1
 ไม่สามารถระบุได้ (98)

18. (Q14) ท่านคิดว่า ประเด็นต่อไปนีม้ ีความสาคัญมากน้อยเพียงใดในการนามาพิจารณาเพื่อกาหนดว่าคนเราควร
มีรายได้เท่าใด (โปรดทำเครื่องหมำย X เพื่อเลือกข้อที่เหมำะสมเพียงคำตอบเดียว)
(แสดงบัตรคา J)
ระดับควำมสำคัญ
ประเด็นปัจจัยที่
ควรใช้ในกำรตัดสินใจ
ว่ำจะจ่ำยเท่ำใด
1. ภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ที่ต้องให้กับงำน
2. จำนวนปีทใี่ ช้ในกำรศึกษำและ
อบรม
3. กำรมีบุตรที่ต้องดูแล

สำคัญ
อย่ำงยิ่ง
(1)

สำคัญ
มำก
(2)

ค่อนข้ำง
สำคัญ
(3)

สำคัญ
น้อย
(4)

ไม่
ไม่สำคัญ
สำมำรถ
เลย
ระบุได้
(5)
(8)

4. เขำหรือเธอทำงำนได้ดีเพียงใด
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19. (Q15) จากแผนภาพซึ่งแสดงถึงความแตกต่างของสังคม 5 รูปแบบ ขอให้ท่านพิจารณาคาอธิบายและแผนภาพ
นี้ จากนั้น ขอให้พิจารณาว่า รูปแบบใดที่สามารถอธิบายลักษณะสังคมของ [ประเทศไทย] ได้ดีที่สุด ตามคาถาม
ย่อยแต่ละข้อ
(แสดงบัตรคา
K)
ชนชั้นบน
ชนชั้นกลำง
ชนชั้นล่ำง

แผนภำพ A
แผนภำพ B
แผนภำพ C
แผนภำพ D
ชนชั้นนาซึ่งอยู่บนสุด
มีลักษณะคล้าย
มีลักษณะคล้าย
เป็นสังคมซึ่งคน
มีจานวนไม่มากนัก
ปีระมิด
ปิระมิด
ส่วนใหญ่เป็นชนชั้น
ชนชั้นกลางมีจานวน โดยมีจานวนชนชั้น แต่ประชาชนที่ฐานล่างสุด
กลาง
น้อยที่สุด และคน
นาน้อย มีชนชั้น
มีจานวนน้อยกว่า เมื่อ
ส่วนใหญ่เป็นฐาน ซึ่ง กลางมากกว่า และมี
เทียบกับชนชั้นกลาง
มีจานวนมากกว่าสอง คนฐานล่างมากที่สุด
กลุ่มอย่างมาก

แผนภำพ E
ส่วนใหญ่เป็นชน
ชั้นนาซึ่งอยู่ทาง
ปลายยอด
มีเพียงคนส่วน
น้อยที่อยู่ที่
ฐานล่าง

19a. แผนภาพใด มีลักษณะใกล้เคียงกับสภาพของ [ประเทศไทย]ในปัจจุบันมากทีส่ ุด
แผนภำพ A (1)

แผนภำพ B (2)

แผนภำพ C (3)

แผนภำพ D (4)

แผนภำพ E (5)

ไม่สำมำรถระบุได้ (8)

แผนภำพ E (5)

ไม่สำมำรถระบุได้ (8)

19b [ประเทศไทย] ควรมีลักษณะตามแผนภาพใด ซึ่งท่านพอใจ
แผนภำพ A (1)

แผนภำพ B (2)

แผนภำพ C (3)

แผนภำพ D (4)

20. (Q16) ท่านคิดว่า การกระจายรายได้ของ [ประเทศไทย] มีความเป็นธรรม หรือไม่เป็นธรรมเพียงใด
เป็นธรรม
อย่ำงยิ่ง (1)

เป็นธรรม (2)

ไม่เป็นธรรม (3)

ไม่เป็นธรรม
อย่ำงยิ่ง (4)

ไม่สำมำรถระบุได้
(8)
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21. (Q17a) เมื่อท่านออกไปข้างนอกบ้าน บ่อยครั้งเพียงใดที่ท่านต้องติดต่อหรือสื่อสารกับคนซึ่ง “มีฐำนะด้อยกว่ำ
ท่านมาก” (เช่น ตามท้องถนน รถสาธารณะ ตามร้านค้า เพื่อนบ้านในชุมชน หรือที่ทางานของท่าน)
(แสดงบัตรคา L)
ไม่เคย
(1)

น้อยกว่ำ
1 ครั้ง
ต่อเดือน
(2)

1 ครั้ง
ต่อเดือน
(3)

หลำยครั้ง
ต่อเดือน
(4)

1 ครั้ง
ต่ออำทิตย์
(5)

หลำยครั้ง
ต่ออำทิตย์
(6)

ทุกวัน
(7)

ไม่สำมำรถ
ระบุได้
(8)

22. (Q17b) เมื่อท่านออกไปข้างนอกบ้าน บ่อยครั้งเพียงใดที่ท่านต้องติดต่อหรือสื่อสารกับคนซึ่ง “มีฐำนะดีกว่ำ
ท่านมาก” (เช่น ตามท้องถนน รถสาธารณะ ตามร้านค้า เพื่อนบ้านในชุมชน หรือที่ทางานของท่าน)
(แสดงบัตรคา L)
ไม่เคย
(1)

น้อยกว่ำ
1 ครั้ง
ต่อเดือน
(2)

1 ครั้ง
ต่อเดือน
(3)

หลำยครั้ง
ต่อเดือน
(4)

1 ครั้ง
ต่ออำทิตย์
(5)

หลำยครั้ง
ต่ออำทิตย์
(6)

ทุกวัน
(7)

ไม่สำมำรถ
ระบุได้
(8)

23. (Q18a) เมื่อคิดถึงรายได้ในครัวเรือนของท่าน โดยรวมถึงแหล่งรายได้ทั้งหมดของสมาชิกทุกคนในบ้านแล้ว
ท่านคิดว่ามีความยากลาบากเพียงใดในการจ่ายเงินสาหรับค่าใช้จ่ายที่จาเป็นปกติ (โปรดทำเครื่องหมำย X
เพื่อเลือกข้อที่เหมำะสมเพียงคำตอบเดียว)
(แสดงบัตรคา M)
ยำกลำบำก
เป็นอย่ำงยิ่ง
(1)

ค่อนข้ำง
ยำกลำบำก
(2)

ทั้งยำกลำบำกและ
ไม่ยำกลำบำก
(3)

ไม่ค่อย
ยำกลำบำก
(4)

ไม่ยำกลำบำก
เลย
(5)

ไม่สำมำรถ
ระบุได้
(8)

24. (Q18b) ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ท่านคิดว่ามีความยาก หรือ ง่าย เพียงใดในการมีรายได้เพียงพอใช้จ่าย หรือ
จ่ายค่าใช้จ่ายที่จาเป็น (โปรดทำเครื่องหมำย X เพื่อเลือกข้อที่เหมำะสมเพียงคำตอบเดียว)
(แสดงบัตรคา M)
ยำกลำบำก
เป็นอย่ำงยิ่ง
(1)

ค่อนข้ำง
ยำกลำบำก
(2)

ทั้งยำกลำบำกและ
ไม่ยำกลำบำก
(3)

ไม่ค่อย
ยำกลำบำก
(4)

ไม่ยำกลำบำก
เลย
(5)

ไม่สำมำรถ
ระบุได้
(8)
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25. (Q18c) บ่อยครั้งเพียงใดที่ท่านหรือสมาชิกในครอบครัวต้องอดอาหาร เพราะมีเงินไม่เพียงพอต่อค่าอาหาร
(อดมื้อกินมื้อ)
(แสดงบัตรคา L)
ไม่เคย
(1)

น้อยกว่ำ
1 ครั้ง
ต่อเดือน
(2)

1 ครั้ง
ต่อเดือน
(3)

หลำยครั้งต่อ
เดือน
(4)

1 ครั้ง
ต่ออำทิตย์
(5)

หลำยครั้งต่อ
อำทิตย์
(6)

ทุกวัน
(7)

ไม่สำมำรถ
ระบุได้
(8)

26. (Q19) หากกล่าวโดยทั่วไป ท่านจะสามารถบอกว่า คนทั่วไปไว้ใจได้ หรือ เราต้องระมัดระวังในการติดต่อกับ
เขา (โปรดทำเครื่องหมำย X เพื่อเลือกข้อที่เหมำะสมเพียงคำตอบเดียว)
คนทั่วไปส่วนใหญ่
ไว้ใจได้เสมอ
(1)

คนทั่วไป
พอจะไว้ใจได้
(2)

เรำควรระมัดระวังในกำร
ติดต่อกับผู้คน
(3)

เรำควรระมัดระวัง
ตัวอย่ำงมำกในกำร
ติดต่อกับผู้คน
(4)

ไม่สำมำรถระบุได้
(8)

27. (Q20a) เมื่อตอนที่ท่านอายุ [15] ปี “บิดาของท่าน” ทางานเป็นลูกจ้าง, ทาธุรกิจเอง หรือ ทางานในธุรกิจ
ครอบครัว ถ้าบิดาของท่านไม่ได้ทางานที่มีรายได้ในช่วงนั้น กรุณาระบุว่า งานสุดท้ายของเขา ในช่วงที่ผู้ถูก
สัมภำษณ์อำยุ [15] ปี คืออะไร (โปรดทำเครื่องหมำย X เพื่อเลือกข้อที่เหมำะสมเพียงคำตอบเดียว)
เป็นลูกจ้ำง
(1)

อำชีพอิสระ/
ทำธุรกิจเอง
โดยไม่มี
ลูกจ้ำง
(2)

อำชีพอิสระ/
ทำธุรกิจเอง
โดยมีลูกจ้ำง
(3)

ทำงำนให้กับ
ไม่เคยทำงำน
ธุรกิจของ
ที่ได้รับค่ำจ้ำง
ครอบครัว
(5)
(4)

ไม่รู้จักบิดำ
(6)

ไม่สำมำรถ
ระบุได้
(8)

28. (Q20b) เมื่อตอนที่ท่านอายุ [15] ปี “มารดาของท่าน” ทางานเป็นลูกจ้าง, ทาธุรกิจเอง หรือ ทางานในธุรกิจ
ครอบครัว ถ้ามารดาของท่านไม่ได้ทางานที่มีรายได้ในช่วงนั้น กรุณาระบุว่า งานสุดท้ายของเขาในช่วงที่ผู้ถูก
สัมภำษณ์อำยุ [15] ปี คืออะไร (โปรดทำเครื่องหมำย X เพื่อเลือกข้อที่เหมำะสมเพียงคำตอบเดียว)
เป็นลูกจ้ำง
(1)

อำชีพอิสระ/
ทำธุรกิจเอง
โดยไม่มี
ลูกจ้ำง
(2)

อำชีพอิสระ/
ทำธุรกิจเอง
โดยมีลูกจ้ำง
(3)

ทำงำนให้กับ
ไม่เคยทำงำน ไม่รู้จักมำรดำ
ธุรกิจของ
ที่ได้รับค่ำจ้ำง
ครอบครัว
(6)
(5)
(4)

ไม่สำมำรถ
ระบุได้
(8)
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แบบสอบถามชุดที่

ตามรายการที่ปรากฏอยู่นี้ คือ ลักษณะของงานประเภทต่าง ๆ โปรดระบุประเภทของงานที่บิดาและมารดาของ
ท่านทา เมื่อตอนที่ท่านอายุ [15] ปี หากในช่วงเวลานั้นบิดาหรือมารดาของท่านไม่ได้ทางานที่มีรายได้ กรุณาระบุ
ว่า งานสุดท้ายของเขาในช่วงที่ผู้ถูกสัมภำษณ์อำยุ [15] ปี คืออะไร (โปรดทำเครื่องหมำย X เพื่อเลือกข้อที่
เหมำะสมสำหรับพ่อและแม่คนละ 1 คำตอบ)
ลักษณะของงำน

33a. (Q25a) 33b. (Q25b)
อำชีพ
อำชีพ
ของบิดำ
ของมำรดำ

(01) งานที่เป็นวิชาชีพ และงานด้านเทคนิค เช่น แพทย์ ครู วิศวกร สถาปนิก
นักบัญชี พยาบาล เป็นต้น
(02) งานบริหารระดับสูง เช่น นายธนาคาร ผู้บริหารในธุรกิจขนาดใหญ่
ผู้บริหารระดับสูงในองค์กรรัฐ พนักงานของสหภาพ เป็นต้น
(03) งานด้านธุรการ เช่น เลขานุการ เสมียน ผู้จัดการสานักงาน ข้าราชการ
คนทาบัญชี เป็นต้น
(04) งานด้านการขาย เช่น ผู้จัดการฝ่ายขาย เจ้าของร้านค้า ผู้ช่วยผู้จดั การ
ร้านค้า พนักงานขายประกัน พนักงานจัดซื้อ
(05) งานด้านบริการ เช่น เจ้าของร้านอาหาร เจ้าหน้าที่ตารวจ บริกร ช่างตัด
ผม นักการภารโรง
(06) แรงงานที่ใช้ทักษะวิชาชีพ เช่น หัวหน้าคนงาน ช่างยนต์ ช่างพิมพ์ ช่างตัด
เย็บ ผู้ผลิตแท่นพิมพ์ ช่างไฟฟ้า
(07) แรงงานที่ใช้ทักษะปานกลาง เช่น ช่างปูน พนักงานขับรถ คนงานใน
โรงงานบรรจุอาหารกระป๋อง ช่างไม้ ช่างโลหะแผ่น พนักงานธนาคาร
(08) แรงงานที่ไม่จาเป็นต้องมีทักษะ เช่น แรงงานรับจ้างทั่วไป แรงงานรับจ้าง
ตามโรงงาน พนักงานยกกระเป๋า พนักงานทาความสะอาด
(09) แรงงานในฟาร์ม เช่น คนงานในฟาร์ม คนขับรถแทร็คเตอร์
(10) เจ้าของ/ผู้จัดการฟาร์ม
(95) บิดา/มารดาไม่เคยทางานที่ได้รับค่าจ้าง
(96) ไม่รจู้ ักบิดา/มารดา
29a. (Q21a) เมื่อตอนที่ท่านอายุ [15] ปี “บิดาของท่าน” ทางานประเภทใด/อาชีพหลักที่บิดาของท่านทาคืออะไร
ถ้าบิดาของท่านไม่ได้ทางานที่มีรายได้ในช่วงนั้น กรุณาระบุว่า งานสุดท้ายของเขาในช่วงนั้น คืออะไร
..............................................................................................................................................................................
29b. (Q21b) เมื่อตอนที่ท่านอายุ [15] ปี “มารดาของท่าน” ทางานประเภทใด/อาชีพหลักที่มารดาของท่านทาคือ
อะไร ถ้ามารดาของท่านไม่ได้ทางานที่มีรายได้ในช่วงนั้น กรุณาระบุว่า งานสุดท้ายของเขาในช่วงนั้น คืออะไร
..............................................................................................................................................................................
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30. (Q22) ผู้คนส่วนใหญ่มองตนเองว่าเป็นสมาชิกของชนชั้นใดชนชั้นหนึ่งในสังคม โปรดบอกว่า ท่านจัดตัวเองอยู่
ในชนชั้นใดของสังคม
ชนชั้น
ต่ำกว่ำชน
ชนชั้น
สูงกว่ำชน
ชนชั้นสูง
ชนชั้นล่ำง
คนทำงำน ชั้นกลำง
กลำง
ชั้นกลำง
(1)
(6)
(2)
(3)
(4)
(5)

31. (Q23) ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่าง ๆ ต่อไปนี้ในระดับใด (โปรดทำเครื่องหมำย X เพื่อเลือกข้อที่เหมำะสม
เพียงคำตอบเดียว)
(แสดงบัตรคา B)
ทั้งเห็นด้วย
ระดับควำมเห็น เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย ไม่สำมำรถ
ประเด็นคำถำม
a. ผู้ใช้แรงงำนยินดีเพิ่มทักษะและ
คุณวุฒิ หำกทำแล้วได้รับเงินเพิ่ม
b. ในกำรสร้ำงควำมเจริญของ
ประเทศไทย จำเป็นจะต้องมีควำม
แตกต่ำงกันมำกของรำยได้
c. ควำมไม่เท่ำเทียมกันยังคงมีอยู่
อย่ำงต่อเนื่อง เป็นเพรำะมันเป็น
ประโยชน์กับคนรวยและผูม้ ีอำนำจ
d. ควำมไม่เท่ำเทียมกันที่ยังคงอยู่
อย่ำงต่อเนื่อง เป็นเพรำะคนทั่ว ๆ
ไปไม่ร่วมมือกันที่จะกำจัดมันออกไป

อย่ำงยิ่ง
(1)

เห็นด้วย
(2)

และ
ไม่เห็นด้วย
(3)

ไม่เห็นด้วย
(4)

อย่ำงยิ่ง
(5)

ระบุได้
(8)

32. (Q24) ท่านคิดว่าความแตกต่างในเรื่องความมั่งคั่งระหว่างประเทศที่ร่ารวยและประเทศที่ยากจนมีความเป็น
ธรรมในระดับใด (โปรดทำเครื่องหมำย X เพื่อเลือกข้อที่เหมำะสมเพียงคำตอบเดียว)
เป็นธรรม
อย่ำงยิ่ง
(1)

เป็นธรรม
(2)

ไม่เป็นธรรม
(3)

ไม่เป็นธรรม
อย่ำงยิ่ง
(4)

ไม่สำมำรถระบุได้

(8)

13

แบบสอบถามชุดที่

แบบสำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนเกี่ยวกับควำมไม่เท่ำเทียมทำงสังคม

ตามรายการที่ปรากฏอยู่นี้ คือ ลักษณะของงานประเภทต่าง ๆ โปรดระบุลักษณะงานที่ท่าน/สามี -ภรรยา/คู่สมรส
ทาอยู่ในปัจจุบัน หากปัจจุบันไม่ได้ทางาน กรุณาระบุว่า งานสุดท้ายในช่วงนั้น คืออะไร (โปรดทาเครื่องหมาย X
เพื่อเลือกข้อที่เหมาะสมสาหรับตัวท่านและคู่สมรส (หรือแฟน) คนละ 1 คาตอบ)

ลักษณะของงำน

34a. (Q26a)
อำชีพ
ของท่ำน/
อำชีพสุดท้ำย

34b. (Q26b)
อำชีพ
ของสำมี/
ภรรยำ/คู่สมรส/
อำชีพสุดท้ำย

(01) งานที่เป็นวิชาชีพ และงานด้านเทคนิค เช่น แพทย์ ครู วิศวกร
สถาปนิก นักบัญชี พยาบาล เป็นต้น
(02) งานบริหารระดับสูง เช่น นายธนาคาร ผู้บริหารในธุรกิจขนาดใหญ่
ผู้บริหารระดับสูงในองค์กรรัฐ พนักงานของสหภาพ เป็นต้น
(03) งานด้านธุรการ เช่น เลขานุการ เสมียน ผู้จัดการสานักงาน ข้าราชการ
คนทาบัญชี เป็นต้น
(04) งานด้านการขาย เช่น ผู้จัดการฝ่ายขาย เจ้าของร้านค้า ผู้ช่วยผู้จดั การ
ร้านค้า พนักงานขายประกัน พนักงานจัดซื้อ
(05) งานด้านบริการ เช่น เจ้าของร้านอาหาร เจ้าหน้าที่ตารวจ บริกร ช่าง
ตัดผม นักการภารโรง
(06) แรงงานที่ใช้ทักษะวิชาชีพ เช่น หัวหน้าคนงาน ช่างยนต์ ช่างพิมพ์ ช่าง
ตัดเย็บ ผู้ผลิตแท่นพิมพ์ ช่างไฟฟ้า เกษตรกร
(07) แรงงานที่ใช้ทักษะปานกลาง เช่น ช่างปูน พนักงานขับรถ คนงานใน
โรงงานบรรจุอาหารกระป๋อง ช่างไม้ ช่างโลหะแผ่น พนักงานธนาคาร
(08) แรงงานที่ไม่จาเป็นต้องมีทักษะ เช่น แรงงานรับจ้างทั่วไป แรงงาน
รับจ้างตามโรงงาน พนักงานยกกระเป๋า พนักงานทาความสะอาด
(09) แรงงานในฟาร์ม เช่น คนงานในฟาร์ม คนขับรถแทร็คเตอร์
(10) เจ้าของ/ผู้จัดการฟาร์ม
(95) ฉัน/สามี-ภรรยา/คู่สมรสไม่เคยทางานที่ได้รับค่าจ้าง
(96) ไม่มีสามี/ภรรยา/คู่สมรส
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ตอนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐำนของผู้ตอบแบบสอบถำม
1. เพศ
(1) ชาย

(2) หญิง

2.1 ปีเกิด พ.ศ. _________ 2.2 (หมายความว่า อายุ ................... ปี)
3. จำนวนปีทเี่ คยศึกษำเล่ำเรียน

................................ ปี
0) ไม่เคยศึกษาในระบบโรงเรียน

ระบุจำนวนปีที่เข้ำรับศึกษำในระบบ (และเทียบเท่ำ) ซึ่งหมำยรวมถึง กำรศึกษำระดับประถมศึกษำ
มัธยมศึกษำ มหำวิทยำลัย และกำรศึกษำหลังจำกจบมัธยมศึกษำอื่น ๆ กำรอบรมวิชำชีพเต็มเวลำ แต่
ไม่รวมกำรเรียนซ้ำชั้น ในกรณีที่ท่ำนกำลังศึกษำอยู่ ให้นับจำนวนปีที่ท่ำนสำเร็จในปัจจุบัน

4. ระดับกำรศึกษำสูงสุด
1) ไม่ได้เรียนอย่างเป็นทางการ

7) กาลังศึกษาระดับปริญญาตรี

2) ไม่จบระดับประถมศึกษา

8) ระดับปริญญาตรี

3) ระดับประถมศึกษา

9) สูงกว่าระดับปริญญาตรี

4) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

10) อื่น ๆ (โปรดระบุ)___________

5) ระดับอาชีวะ (ปวช./ปวส.)

98) ไม่ทราบ

6) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
5. สถำนกำรณ์ทำงำนในปัจจุบัน

(1) ทางานที่ได้รับค่าจ้าง -> ถามต่อข้อ 6
(2) ไม่ได้ทางานที่ได้รับค่าจ้าง แต่เคยทางานในอดีต -> ถามต่อข้อ 7
(3) ไม่เคยทางานที่ได้รับค่าจ้างมาก่อน -> ถามต่อข้อ 13

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

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

7. ท่านทางาน/เคยทางานเป็นลูกจ้าง ทาธุรกิจส่วนตัว หรือ ทางานในกิจการของครอบครัว
(1) เป็นลูกจ้าง
(4) ทาธุรกิจส่วนตัวโดยมีลูกจ้าง 10 คน หรือมากกว่า
(2) ทาธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง
(5) ทางานในกิจการของครอบครัว
(3) ทาธุรกิจส่วนตัวโดยมีลูกจ้าง 1-9 คน
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8. ท่านเคยควบคุมดูแลลูกจ้างคนอื่น ๆ หรือไม่
(1) เคย ---> ถามต่อข้อ 9
(2) ไม่เคย ---> ถามต่อข้อ 10
9. จานวนลูกจ้างที่ท่านดูแล

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

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

(8) ไม่ทราบ

12. อำชีพของท่ำน
12.1 อาชีพของท่าน (เช่น ชื่อหรือตาแหน่งของอาชีพหลัก) กรุณาเขียนรายละเอียดให้ชัดเจนเท่าที่ทาได้
..............................................................................................................................รหัส .........................(4 หลัก)
12.2 กิจกรรมที่ท่านทาส่วนใหญ่ในอาชีพหลักของท่าน กรุณาเขียนรายละเอียดให้ชัดเจนเท่าที่ทาได้
..............................................................................................................................................................................
12.3 บริษัท/องค์กรที่ท่านทางานด้วยนั้น หลักๆ ทาหรือดาเนินการเกี่ยวกับอะไร เช่น ประเภทของการผลิต /
หน้าที่ในสถานที่ทางานของท่าน กรุณาเขียนรายละเอียดให้ชัดเจนเท่าที่ทาได้
..............................................................................................................................................................................
13. ข้อไหนต่อไปนี้ ที่ตรงกับสถานการณ์ปัจจุบันของท่านมากที่สุด
1) ทางานที่ได้รับค่าจ้าง
6) เกษียณอายุ
2) ไม่ได้ทางานและกาลังหางานอยู่
7) ทางานบ้าน ดูแลบ้าน เด็ก หรือคนอื่น ๆ
3) กาลังศึกษา
8) การเกณฑ์ทหาร หรือ การบริการชุมชน
4) ผู้ฝึกงาน
9) อื่น ๆ (โปรดระบุ)___________
5) ผู้ป่วยถาวร หรือ ผู้พิการ
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14. ท่านมีคู่สมรส หรือ คู่สมรสที่ไม่ได้จดทะเบียน หรือไม่ และถ้าใช่ ท่านได้ร่วมอยู่ในครัวเรือน/บ้านเดียวกัน
หรือไม่
(1) ใช่ มีคสู่ มรส และอยู่ในบ้านเดียวกัน -> ถามต่อข้อ 15
(2) ใช่ มีคสู่ มรส แต่ไม่ได้อยู่ในบ้านเดียวกัน -> ถามต่อข้อ 17
(3) ไม่ใช่ ยังไม่มีคู่สมรส -> ถามต่อข้อ 21
(7) ปฏิเสธที่จะตอบ
ในส่วนต่อไป เป็นสถำนกำรณ์ของคู่สมรสของท่ำน
ด้านของการทางาน หมายถึง งานที่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น การเป็นลูกจ้าง ทาธุรกิจส่วนตัว หรือ ทางานในกิจการ
ของครอบครัว อย่างน้อย 1 ชม./สัปดาห์ ถ้าเขา/เธอไม่ได้ทางานเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการเจ็บป่วยชั่วคราว
การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร และการนัดหยุดงาน เป็นต้น กรุณาอ้างถึงสถานการณ์ทางานในสภาวะปกติ
15. คู่สมรสของท่านทางานที่ได้รับค่าจ้างในปัจจุบันหรือไม่
(1) ทางานที่ได้รับค่าจ้าง -> ถามต่อข้อ 16
(2) ไม่ได้ทางานที่ได้รับค่าจ้าง แต่เคยทางานในอดีต -> ถามต่อข้อ 17
(3) ไม่เคยทางานที่ได้รับค่าจ้างมาก่อน -> ถามต่อข้อ 20
(98) ไม่ทราบ
16. คู่สมรสของท่านทางานที่ได้รับค่าจ้างโดยเฉลี่ย กี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวมถึงการทางานนอกเวลา
โดยเฉลี่ย เขา/เธอทางาน ___________________ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ นับรวมการทางานนอกเวลา
ในคำถำมต่อไป เป็นกำรลงรำยละเอียดเกี่ยวกับสถำนกำรณ์กำรทำงำนของคู่สมรสของท่ำน
ถ้าเขา/เธอทางานมากกว่า 1 แห่ง หรือเป็นทั้งลูกจ้างและทางานในธุรกิจของตัวเอง กรุณาอ้างถึงเฉพาะงานหลัก
เท่านั้น ถ้าเขา/เธอเกษียณอายุแล้ว หรือไม่ได้ทางานในปัจจุบัน กรุณาอ้างถึงการทางานหลักครั้งล่าสุด
17. คู่สมรสของท่านทางาน/เคยทางานเป็นลูกจ้าง ทาธุรกิจส่วนตัว หรือ ทางานในกิจการของครอบครัว
(1) เป็นลูกจ้าง
(2) ทาธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง

(3) ทาธุรกิจส่วนตัวโดยมีลูกจ้าง 1 ถึง 9 คน
(4) ทาธุรกิจส่วนตัวโดยมีลูกจ้าง 10 คนหรือมากกว่า
(5) ทางานในกิจการของครอบครัว

18. คูส่ มรสของท่านเคยควบคุมดูแลลูกจ้างคนอื่น ๆ หรือไม่
(1) เคย
(2) ไม่เคย
(8) ไม่ทราบ
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19. อำชีพของคู่สมรส
19.1 อาชีพของคู่สมรส (เช่น ชื่อหรือตาแหน่งของอาชีพหลัก) กรุณาเขียนรายละเอียดให้ชัดเจนเท่าที่ทาได้
..............................................................................................................................รหัส .........................(4 หลัก)
19.2 กิจกรรมที่คู่สมรสทาส่วนใหญ่ในอาชีพหลักของคู่สมรส กรุณาเขียนรายละเอียดให้ชัดเจนเท่าที่ทาได้
..............................................................................................................................................................................
19.3 บริษัท/องค์กรที่คู่สมรสทางานด้วยนั้น หลักๆ ทาหรือดาเนินการเกี่ยวกับอะไร เช่น ประเภทของการผลิต /
หน้าที่ในสถานที่ทางานของท่าน กรุณาเขียนรายละเอียดให้ชัดเจนเท่าที่ทาได้
..............................................................................................................................................................................
20. ข้อใดต่อไปนี้ ที่ตรงกับสถานการณ์ปัจจุบันของคู่สมรสท่านมากที่สุด
1) ทางานที่ได้รับค่าจ้าง
6) เกษียณอายุ
2) ไม่ได้ทางานและกาลังหางานอยู่
7) ทางานบ้าน ดูแลบ้าน เด็ก หรือคนอื่น ๆ
3) กาลังศึกษา
8) การเกณฑ์ทหาร หรือ การบริการชุมชน
4) ผู้ฝึกงาน
9) อื่น ๆ (โปรดระบุ)___________
5) ผู้ป่วยถาวร หรือ ผู้พิการ
(ถำมทุกคน)
21. ท่านเป็นหรือเคยเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานหรือองค์กรที่ใกล้เคียงหรือไม่ ถ้าใช่ การเป็นสมาชิกนั้นยัง
เป็นอยู่ในปัจจุบัน หรือเคยเป็นในอดีตเท่านั้น
(1) เป็นสมาชิก ในปัจจุบัน
(2) เคยเป็นสมาชิก แต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้ว
(3) ไม่เคยเป็นสมาชิกเลย
(7) ปฏิเสธที่จะตอบ
22. ท่านนับถือศาสนาใด
0) ไม่ได้นับถือศาสนา
1) นิกายคาทอลิก
2) นิกายโปรเตสแตนต์
3) นิกายออร์โธดอกซ์
4) ศาสนาคริสต์ นิกายอื่น ๆ
5) ยิว

6) อิสลาม
7) พุทธ
8) ฮินดู
9) ศาสนาในอาเซียนอื่น ๆ (เช่น ขงจื้อ เต๋า)
10) อื่น ๆ (โปรดระบุ)___________
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23. นอกจากโอกาสพิเศษ เช่น งานแต่งงาน งานศพ ท่านเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาบ่อยแค่ไหน (แสดงบัตรคา N)
1) หลายครั้งต่อสัปดาห์ หรือมากกว่านั้น
6) ปีละครั้ง
2) สัปดาห์ละครั้ง
7) น้อยกว่าปีละครั้ง
3) 2-3 ครั้งต่อเดือน
8) ไม่เคยเลย
4) เดือนละครั้ง
97) ปฏิเสธที่จะตอบ
5) หลายครั้งต่อปี
98) ไม่ทราบ
24. ในสังคมของพวกเรา มีกลุ่มคนที่มีแนวโน้มไปสู่ตาแหน่งสู งขึ้น และกลุ่มที่มีแนวโน้มไปสู่ ตาแหน่งที่ต่าลง
ต่อไปนี้ เป็นมาตรวัดจากตาแหน่งที่สูงสุด ถึงตาแหน่งที่ต่าสุด ท่ำนจะวำงตัวท่ำนเองในระดับใด
(แสดงบัตรคำ O)
ตาแหน่งต่าสุด
ตาแหน่งสูงสุด
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10





















25. บางคนไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง ท่านได้ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งล่าสุด
ในวันที่ 24 มีนำคม 2562 หรือไม่
(1) ไปเลือกตั้ง
-> ถามต่อข้อ 26
(2) ไม่ไปเลือกตั้ง
-> ถามต่อข้อ 27
(0) ยังไม่มีสิทธิในการเลือกตั้งครั้งสุดท้าย -> ถามต่อข้อ 27
(7) ปฏิเสธที่จะตอบ (ไม่อ่านออกเสียง)
26. ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดในเดือนมีนำคม 2562 ท่านลงคะแนนเสียงให้พรรคการเมืองใด
1) พรรคเพื่อไทย
7) พรรคชาติไทยพัฒนา
2) พรรคพลังประชารัฐ
8) พรรคประชาชาติ
3) พรรคอนาคตใหม่
9) พรรคเศรษฐกิจใหม่
4) พรรคประชาธิปัตย์
10) อื่น ๆ (โปรดระบุ _____________________)
5) พรรคภูมิใจไทย
96) บัตรเสีย
6) พรรคเสรีรวมไทย
97) ปฏิเสธที่จะตอบ (ไม่อ่านออกเสียง)
27. กรุณาระบุกลุ่มชาติพันธุ์ที่ตรงกับท่านมากที่สุด เลือกเพียง 1 หรือ 2 กลุ่มเท่านั้น
1) ไทย
5) มอญ
2) จีน
6) ลาว
3) มลายู
7. ชนเผ่า (ระบุ)_____________
4) อินเดีย
8. อื่น ๆ (ระบุ)_____________
97) ปฏิเสธที่จะตอบ
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28 - 30 รวมตัวท่านและเด็ก ๆ แล้ว ในบ้านของท่านมีสมาชิกกี่คน
จานวน (คน)
28. ผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไป
29. เด็กอายุระหว่าง 6-17 ปี
30. เด็กอายุตั้งแต่ 5 ปีลงไป
31 คิดเป็นสมำชิกทั้งหมดคน

(96) ไม่ใช่บ้านส่วนตัว
(1) อยู่เพียงคนเดียว

32. ก่อนการหักภาษีและรายการลดหย่อนอื่น ๆ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนทั้งหมดของท่ำนคือเท่าไหร่
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของฉันเท่ากับ ........................................................................ บาท
(0) ไม่มีรายได้
(97) ปฏิเสธที่จะตอบ
(98) ไม่ทราบ
ถ้าท่านอยู่คนเดียวในบ้าน -> ถามต่อข้อ 34
33. ก่อนการหักภาษีและรายการลดหย่อนอื่น ๆ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนทั้งหมดของครัวเรือนท่ำนคือเท่าไหร่
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนเท่ากับ ............................................................... บาท
(0) ไม่มีรายได้
(97) ปฏิเสธที่จะตอบ
(98) ไม่ทราบ
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 โดยไม่
แต่งงาน / 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
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38. ภาค ..................................... รหัสภาค ............................................ (ตามภาคผนวกในคู่มือ)
ตาบล ...................................... จังหวัด ................................... รหัสจังหวัด ................ (ตามภาคผนวกในคู่มือ)
39. วันที่สัมภาษณ์ 2562/............/............
(เดือน / วันที)่
ระยะเวลาที่สัมภาษณ์ ........................ ชั่วโมง ……………. นาที
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