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ภาคผนวก

แบบสอบถามสําหรับการวิจัย

 เรื่อง

ทัศนะตอขาวสารทางการเมืองจากหนังสือพิมพกับการมีสวนรวม
ทางการเมืองของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและประชาชน

ใน 3  จังหวัดชายแดนภาคใต

โดย
                                             คิวซิค  คิม

นักศึกษาปริญญาโท  สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

2543
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                                                                                                                       1        2        3
                                                                                                                                

แบบสอบถาม เรื่อง
             ทัศนะตอขาวสารทางการเมืองจากหนังสือพิมพกับการมีสวนรวมทางการเมือง
ของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต

คําชี้แจง
              1. แบบสอบถามนี้ประกอบดวยรายละเอียด 4 สวน ดังนี้
                 สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
                 สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับขาวสารทางการเมืองจากหนังสือพิมพ
                 สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนะตอขาวสารทางการเมือง
                 สวนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมือง
              2. กอนที่ทานจะตอบแบบสอบถามนี้ โปรดทําความเขาใจคําถามใหชัดเจนเพื่อจะไดคํา
ตอบที่ตรงกับความคิดของทานมากที่สุด
              3. โปรดตอบคําถามจากแบบสอบถามใหครบทุกขอ

                                                          ขอขอบพระคุณอยางสูงที่ใหความรวมมือ

                                                                        (นายคิวซิค  คิม)
                                                    นักศึกษาปริญญาโท  สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
                                                       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตปตตานี
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แบบสอบถาม เรื่อง

             ทัศนะตอขาวสารทางการเมืองจากหนังสือพิมพกับการมีสวนรวมทางการเมือง
ของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและประชาชนใน 3จังหวัดชายแดนภาคใต

สวนที่ 1  รายละเอียดทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง  กรุณาเติมขอความลงใน ........ และขีดเครื่องหมาย √ ลงใน    ที่ตรงกับความเปนจริง

1. สถานที่อาศัยของผูอาน                                                                          ชองนี้สําหรับผูวิจัย
               ชื่อหมูบาน.........................ตําบล...........................                      4 

อําเภอ.................................. จังหวัด ......................................                    5 

2. เพศ
                  ชาย
                  หญิง                                                                                     6 

3. ปจจุบันทานมีอายุ .......................ป                                                          7   8  9 

4. การศึกษาขั้นสูงสุด
                  ป. 4
                  ประถมศึกษา
                  มัธยมตน
                  มัธยมปลาย
                  อนุปริญญาหรือเทียบเทา
                  ปริญญาตรีหรือสูงกวา
                  อ่ืนๆ (ระบุ).................................                                          10 
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5. ทานใชภาษาในการสื่อสาร
                  มลายูถิ่น
                  ภาษาไทย
                  มลายูถิ่นและภาษาไทย
                  อ่ืนๆ (ระบุ).............................                                               11 

6. ทานเปนสมาชิก อบต. หรือไม
                  ใช
                  ไม                                                                                        12 

7. ทานประกอบอาชีพ
                  ขาราชการ
                  คาขาย
                  เกษตรกรรม
                  นักเรียนนักศึกษา
                  แมบาน
                  พนักงานบริษัท
                  อ่ืนๆ (ระบุ).............................                                               13 

8. ทานมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน (รายไดเฉลี่ยของคนในครอบครัวสามารถ
คํานวณไดจากรายไดทั้งหมดในรอบปจากสมาชิกทุกคนในครอบครัว
หารดวยจํานวน สมาชิกครอบครัว)
                  0 - 4,999 บาท/ คน/ป
                  5,000 - 14,999  บาท/คน/ป
                 15,000 - 37,499  บาท/คน/ป
                  37,500  บาท/คน/ป ข้ึนไป
                  อ่ืนๆ (ระบุ).............................                                                14 
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สวนที่ 2 การรับขาวสารทางการเมืองจากหนังสือพิมพ

9. โดยปรกติทานรับรูขาวสารทั่วๆไปในชีวิตประจําวันจากไหนบาง
     (ใหเขียนตัวเลข 1. 2. 3. 4. ไวตามลําดับจากรับรูมากไปหารับรูนอย)
                  โทรทัศน                                                                               15 
                  วิทยุ                                                                                     16  
                  หนังสือพิมพรายวัน                                                               17  
                  นิตยสาร                                                                               18 

10. ทานเลือกหนังสือพิมพใดอานเปนประจํา (หากทานอานมากกวา
1 ฉบับก็ใหเลือกจนครบตามจํานวนที่ทานอานจริงโดยเติมดวยตัวเลข
1 - 5 ไวหนาหนังสือพิมพที่ทานเลือกอาน)
                       สวนที่ 1                         สวนที่ 2
                                                                                                                19     24 
                                                                                                                20     25 
                                                                                                                21     26 
                                                                                                                22 
                                                                                                                23 

11. ทานอานหนังสือพิมพรายวันวันละกี่ฉบับ
                  4 ฉบับข้ึนไป
                  3 ฉบับ
                  2 ฉบับ
                  1 ฉบับ
                  ไมอานเลย                                                                            27 

 มติชน
 เดลินิวส
 ไทยรัฐ
 ขาวสด
 ไทใต

  ไทยโพสต
 แนวหนา
 ผูจัดการ
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12. ทานอานหนังสือพิมพรายวันบอยเพียงใด
                  อานทุกวัน
                  อานบอยแตไมทุกวัน
                  อานสัปดาหละ 1 - 2 คร้ัง
                  อานนาน ๆครั้ง
                  ไมอานเลย                                                                             28 
13. ทานใชเวลาอานหนังสือพิมพ วันละเทาไร
                  วันละมากกวา 2 ชั่วโมง
                  วันละ 1 - 2 ชั่วโมง
                  วันละ 15 นาที ถึง 1 ชั่วโมง
                  วันละ นอยกวา 15 นาที                                                         29 

14. เมื่อทานอานหนังสือพิมพ  ทานสนใจเนื้อหาของขาวสารทาง
การเมืองมากนอยเพียงใด
                  สนใจมากที่สุด
                  สนใจมาก
                  สนใจปานกลาง
                  สนใจนอย
                  ไมสนใจเลย                                                                          30 

15. เมื่อทานอานหนังสือพิมพ  ไดความรูความเขาใจขาวสารทางการเมือง
มากนอยเพียงใด
                  ไดความรูความเขาใจมากที่สุด
                  ไดความรูความเขาใจมาก
                  ไดความรูความเขาใจปานกลาง
                  ไดความรูความเขาใจนอย
                  ไมรูหรือไมเขาใจเลย                                                              31 



206

สวนที่ 3  ทัศนะตอขาวสารทางการเมืองจากหนังสือพิมพ
              โปรดกาเครื่องหมาย √ ลงในชองวางเพียงชองเดียวที่ตรงกับความเปนจริงและตรงกับ
ความคิดเห็นของทาน (โปรดตอบใหครบทุกขอ)

                                                       เห็นดวย  เห็นดวย   ไมแนใจ     ไมเคย     ไมเคย    สําหรับ
                    ขอความ                         มาก                                   เห็นดวย   เห็นดวย   ผูวิจัย
                                                                                                      มาก
  16. ขาวสารทางการเมืองเปนเรื่อง                                                                             32 
  ที่แสดงการทะเลาะกันและ
  ความขัดแยงกันของพรรคการเมือง
  ตาง ๆหรือบรรดานักการเมือง
  17. ขาวสารทางการเมืองเปนเรื่อง                                                                             33 
  ผลประโยชนของผูมีอิทธิพลในดาน
  สังคมและเศรษฐกิจ
  18. ขาวสารทางการเมืองเปนเรื่อง                                                                             34
  ไกลตัวจากชาวบาน
  19. ขาวสารทางการเมืองเปนเรื่อง                                                                             35 
  ที่ทําใหกลุมประชาคมมีความแตก
  แยกกันมากขึ้น
  20. ขาวสารทางการเมืองเปนเรื่อง                                                                             36 
  ที่มาจากระดับพื้นผิวของ
  องคกรการเมืองตาง ๆ มากกวา
  เร่ืองที่อยูเบื้องหลังซึ่งประชาชน
  อยากรูอยากเห็น
  21. ขาวสารทางการเมืองเปนเรื่อง                                                                             37 
  ที่จะเสริมความรูการเมืองทําให
  ประชาชนเขาใจระบบ
  ประชาธิปไตยซึ่งเปนประกอบดวย
  สภาผูแทนราษฎรและรัฐสภา
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                                                       เห็นดวย   เห็นดวย   ไมแนใจ   ไมเคย      ไมเคย    สําหรับ
                      ขอความ                       มาก                                   เห็นดวย   เห็นดวย   ผูวิจัย
                                                                                                     มาก
  22. ขาวสารทางการเมืองทําให                                                                                  38 
  ประชาชนตื่นตัวตอการมีสวนรวม
  ทางการเมืองทั้งระดับชาติและ
  ระดับทองถิ่น
  23. ขาวสารทางการเมืองชวย                                                                                    39 
  พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจทั้ง
  สวนภูมิภาคและสวนกลาง
  24. ขาวสารทางการเมืองควบคุม                                                                               40 
  ดูแลการทํางานฝายรัฐบาลและ
  ฝายคานใหทํางานหนาที่อยาง
  ถูกตอง
  25. ขาวสารทางการเมืองกระตุนให                                                                            41 
  ประชาชนมีแรงจูงใจทางการเมือง
  มากกวามีความรูสึกความเบื่อ
  หนาย
  26. ขาวสารทางการเมืองทําให                                                                                  42 
 ประชาชนเห็นความสําคัญของ
  อิสรภาพและเสรีภาพมากกวา
  สังคมนิยมหรือเผด็จการ
  27. ขาวสารทางการเมืองทําให                                                                                  43 
  ประชาชนรักษาความสงบ
  เรียบรอยของสภาวะปจจุบัน
  มากกวากระตุนใหสังคมและ
  การเมืองเกิดการเปลี่ยนแปลง
  มากขึ้น
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สวนที่ 4  พฤติกรรมการมีสวนรวมทางการเมือง
              โปรดกาเครื่องหมาย √ ลงในชองวางเพียงชองเดียวที่ตรงกับความเปนจริงวา ทานมี
พฤติกรรมตอไปนี้อยางไร (โปรดตอบใหครบทุกขอ)

                                                           ขอขอบพระคุณอยางสูงที่ใหความรวมมือ

                          ขอความ                               กระทํา     กระทํานานๆครั้ง  ไมกระทํา   สําหรับ
                                                                   เปนประจํา     หรือบางครั้ง         เลย        ผูวิจัย
  28. การไปใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง                                                                        44 

  29. การชักชวนผูอ่ืนสนทนาเรื่องทาง                                                                        45 
  การเมือง
  30. การเขารวมการอภิปรายเกี่ยวกับ                                                                        46 
  ปญหาการเมือง  เศรษฐกิจหรือสังคมของ
  กลุมตางๆที่จัดขึ้นทั่วไป
  31. การติดตามเหตุการณทางการเมืองที่                                                                  47 
  สําคัญ
  32. การใหขอมูลหรือความรูเกี่ยวกับ                                                                        48 
  การเมืองแกบุคคลทั่วไปในสังคม
  33. การติดตอหรือเรียกรองขอความชวย                                                                   49 

่

                                         ขอความ                                               เขา        ไมเขา    สําหรับ
                                                                                                                               ผูวิจัย
  34. การเขารวมกลุมรณรงคหาเสียงเลือกตั้งใหแกฝายใดฝาย                                     50 
      หนึ่ง
  35. การเขารวมประทวงหรือแสดงออกเพื่อตอตานสิ่งที่                                              51 

้


