ภาคผนวก ช
แบบสอบถาม
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แบบสอบถามการศึกษาวิจยั ระดับปริ ญญาเอก
เรื่ อง
การมีสว่ นร่วมทางการเมืองกับการต่อต้ านเผด็จการ:
อิทธิพลของความเคร่งศาสนาและค่านิยมแบบประชาธิปไตย
ของอาจารย์และนักศึกษาไทยในมหาวิทยาลัยของรัฐ
เรี ยน อาจารย์ นิสติ และนักศึกษา
การศึกษาวิจยั เรื่ องนี ้มีจดุ มุง่ หมายเพื่อ ทราบถึงอิทธิพลของความเคร่งศาสนากับค่านิยม
แบบประชาธิปไตยที่ฝังลึกอยูภ่ ายในจิตใจของอาจารย์ นิสติ นักศึกษา ต่อ การมีสว่ นร่วมทางการ
เมืองและการต่อต้ านเผด็จการ โดยประสงค์จะทราบความรู้สกึ ความคิดเห็นและพฤติกรรม
บางอย่าง ต่อประเด็นในแบบสอบถาม คําตอบต่างๆจะนํามาสรุปเป็ นผลวิเคราะห์โดยรวม ไม่มีผล
ใดๆต่อผู้ตอบแบบสอบถาม และ คําตอบรายบุคคลจะเก็บเป็ นความลับทางวิชาการอย่างเคร่งครัด
ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่กรุณาให้ ความร่วมมือ และ เสียสละเวลาอันมีคา่
มาริษ คุณากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
คําชี ้แจงแบบสอบถาม
คําถามแบ่งเป็ น 3 ส่วน ส่วนที่1 เป็ นข้ อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 เป็ นความรู้สกึ ความเห็น
หรื อแนวปฏิบตั ิ ให้ ตอบคําถามเป็ นระดับของความเห็นตังแต่
้ 0 – 10 โดย 0 หมายถึง ไม่เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง 1 – 4 เป็ นระดับความเห็นเรี ยงลําดับค่อนข้ างน้ อย 5 หมายถึง เฉยๆ (ค่ากลาง) 6 – 9 เป็ น
ระดับความเห็นเรี ยงลําดับค่อนข้ างมาก และ 10 หมายถึง เห็นด้ วยอย่างยิ่ง ส่วนที่ 3 เป็ น
พฤติกรรมหรื อแนวปฏิบตั ิ โดยให้ เลือกตอบเป็ นข้ อเลือก

ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลส่วนบุคคล โปรดกรอกรายละเอียดคุณสมบัติสว่ นตัวของท่าน
เพศ ( ) ชาย
( ) หญิง
ปั จจุบนั อายุ..........ปี .......เดือน นับถือศาสนา ( )พุทธ ( ) อิสลาม ( ) อื่นๆ
(ระบุ)........................
สถานภาพปั จจุบนั ในมหาวิทยาลัยเป็ น ( ) อาจารย์ ( ) นักศึกษา
หากเป็ นนักศึกษา อยูช่ นปี
ั ้ ที่ ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4
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คณะวิชาที่สงั กัด .....................................................................

ส่ วนที่ 2 ความรู้สึก หรือ ความเห็น
โปรดทําเครื่ องหมาย
ในช่องหมายเลขที่ตรงกับระดับความรู้สกึ ความเห็นหรื อแนว
ปฏิบตั ขิ องท่านตามที่เป็ นจริงที่สดุ สําหรับตัวท่าน ในประเด็นข้ อมูลต่างๆ 4 หมวด ดังนี ้
หมวดที่ 1 ข้ อมูลเกี่ยวกับศาสนา
รายการคําถาม
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. ท่านเชื่อเรื่ องดูดวงชะตา ราศี
2. ท่านเชื่อเรื่ องกรรมดีกรรมชัว่ การเกิดใหม่ ชีวิตหลังความตาย
3. ฐานะของบุคคลเป็ นผลกรรมแต่ปางก่อน
4. การปฏิบตั ติ ามหลักการของศาสนาสําคัญกว่าเรื่ องอื่นทังหมด
้
5. การดํารงชีวิตทังหมดของท่
้
านมีพื ้นฐานบนหลักการศาสนา
6. แม้ ถกู ต่อต้ านก็จะไม่ละทิ ้งความศรัทธาทางศาสนา
7. ท่านไปวัดเพื่อร่วมพิธีกรรมทางศาสนาตามประเพณีเท่านัน้
8. การไปวัดบ่อยทําให้ เป็ นที่น่าเชื่อถือและไว้ วางใจได้ ของผู้อื่น
9. ท่านไปวัดด้ วยเหตุผลทางศาสนา
10. ท่านชอบไปร่วมกิจกรรมทางศาสนา เพื่อให้ ร้ ูจกั คนมากขึ ้น
11. ท่านไปสวดมนต์ ที่ ศาสนสถาน หรื อ วัด เนื่องจากมีเพื่อนมาก
12. ท่านชอบการสวดมนต์ร่วมกันเป็ นหมูค่ ณะ
13. ท่านสวดมนต์เพื่อให้ ได้ รับความคุ้มครองจากสิง่ ศักดิส์ ทิ ธ์
14. ท่านสวดมนต์ด้วยความศรัทธาทางศาสนา
15. แม้ ทา่ นไปวัดด้ วยความตังใจ
้ แต่ก็ด้วยเหตุผลทางสังคม
16. ท่านไปวัดสมํ่าเสมอโดยไม่มีข้อยกเว้ น
17. ท่านไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาด้ วยความศรัทธาอย่างยิง่
18. ท่านไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาสมํ่าเสมอ แม้ ไม่มีเพื่อน
19. ท่านชอบสวดมนต์เป็ นส่วนตัว
20. ท่านชอบฝึ กสมาธิเป็ นส่วนตัว
21. ไม่วา่ ท่านจะไปวัดหรื อไม่ ท่านคิดว่าท่านเคร่งศาสนา
22. ปั จจุบนั ท่านเคร่งศาสนามากขึ ้นกว่าเดิม
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23. ศาสนาสําคัญต่อการดํารงชีวิตประจําวันของท่านอย่างมาก
หมวดที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ กับบุคคลอื่น
รายการคําถาม
1. ท่านรู้จกั เพื่อนบ้ านของท่านน้ อยมาก
2. ปกติท่านไม่ชอบสังสรรค์กบั ผู้อื่นๆ
3. อยูค่ นเดียวมีความสงบสุขทางใจดีกว่าอยูร่ ่วมกับผู้อื่น
4. ท่านชอบอยูอ่ ย่างอิสระ ไม่พงึ่ พาใคร
5. ท่านชอบความเป็ นส่วนตัวที่จะไม่ถกู รบกวนจากผู้อื่น
6. ท่านไม่ชอบปรับตัวให้ เข้ ากับคนรอบข้ าง
7. การต้ องปรับตัวเสมอเป็ นสิง่ ที่น่าเบื่อหน่ายสําหรับท่าน
8. คนที่มีแนวความคิดไม่ตรงกันไม่ควรสนทนากัน
9. เมื่อโต้ เถียง ท่านจะหาเหตุผลยืนยันว่าฝ่ ายตรงข้ ามผิดให้ ได้
10. ท่านชอบอยูร่ ่วมเฉพาะกับกลุม่ ที่มีอะไรที่คล้ ายๆกัน
11. ศาสนาที่ท่านนับถือมีหลักการและคําสอนดีกว่าศาสนาอื่น
12. ท่านชอบเข้ าร่วมเป็ นส่วนหนึง่ ของความขัดแย้ งเสมอ
13. ชัยชนะจากการโต้ แย้ งน่ายกย่อง แม้ อาจมีผลให้ ฝ่ายแพ้ เสียใจ
14. คนเลวในสังคมควรถูกกําจัดให้ หมดไปไม่วา่ ด้ วยวิธีการใด
15. ท่านจะทําทุกอย่างเพื่อให้ ประสบความสําเร็จมากกว่าผู้อื่น
หมวดที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับค่ านิยมประชาธิปไตย
1. ท่านจะไม่ทําสิง่ ที่ผิดจากความตังใจของตนเองอย่
้
างเด็จขาด
2. แม้ มีเหตุผลแต่ขดั กับความชอบก็ต้องทําตามที่ชอบก่อน
3. ท่านเชื่อว่าทุกคนยึดถือในคํามัน่ สัญญา
4. การยอมรับความสําเร็ จของผู้อื่น สําคัญสําหรับท่านมาก
5. บุคคลต้ องมีความรับผิดชอบต่อสิง่ ที่ได้ กระทํา แม้ ถกู บังคับ
6. แม้ ไม่เต็มใจท่านยังคงยอมรับผิดร่วมกับผู้อื่นในกลุม่ เดียวกัน
7. บุคคลควรรํ่ ารวยได้ โดยไม่มีขีดจํากัด
8. บุคคลสามารถประสบความสําเร็จได้ อย่างไม่มีขีดจํากัดตาม
ความสามารถของตนเอง
9. การดักฟั งโทรศัพท์เป็ นสิง่ ที่ยอมรับไม่ได้

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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10. เสรี ภาพในการพูดและแสดงความคิดเห็นเป็ นสิง่ สําคัญมาก
11. การควบคุมเสรี ภาพของบุคคล เป็ นสิง่ ที่ยอมรับไม่ได้
12. รัฐไม่ควรขัดขวางการแสดงออกแม้ อาจก่อให้ เกิดความรุนแรง
13. เมื่อไม่พอใจรัฐบาล ท่านกล้ าแสดงความไม่พอใจให้ สาธารณะชนได้
รับรู้โดยตรง
14. เสรี ภาพโดยไม่ถกู ครอบงําจากผู้ใดเป็ นสิง่ ที่มีคณ
ุ ค่า
15. ในที่สาธารณะ แม้ เป็ นเด็กก็ควรมีสทิ ธิ เสรี ภาพเท่าเทียมผู้ใหญ่
16. แม้ ความแข็งแรงจําเป็ น ผู้ชายก็ไม่มีสทิ ธิได้ งานก่อนผู้หญิง
17. ความพิการไม่ควรเป็ นเหตุให้ ได้ งานโดยไม่ต้องแข่งขัน
18. ควรมีสทิ ธิเสมอภาคเท่ากันทุกคน แม้ เกิดมาไม่เท่ากันแต่ต้น
19. ควรเปิ ดโอกาสให้ ผ้ หู ญิงทํางานนอกบ้ านอย่างเสมอภาค
20. การเมืองไม่ควรเป็ นเรื่ องของผู้ได้ รับการศึกษาสูงเท่านัน้
21. ไม่ควรได้ รับการยกเว้ นแม้ กระทําคุณความดีมากกว่าผู้อื่น
22. ไม่ควรมีขีดจํากัดด้ านความสําเร็จหรือความรํ่ ารวยของบุคคล
23. การแก่งแย่งและแข่งขันเพื่อความสําเร็ จ จําเป็ นในโลกเสรี
24. แม้ เกิดในตระกูลสูง ก็ไม่ควรยกย่องให้ เป็ นพิเศษกว่าผู้อื่น
25. คนส่วนใหญ่ไว้ วางใจได้ ไม่โกงแม้ มีโอกาส
26. ท่านกล้ าพอที่จะบอกเรื่องส่วนตัวของท่านกับผู้อนิ่
27. แม้ ไม่ระวังตัว ท่านคิดว่าคนอื่นก็จะไม่ฉวยโอกาสจากท่าน
28. นักการเมืองส่วนใหญ่มองประโยชน์ของประชาชนเป็ นหลัก
29. นักการเมืองทําประโยชน์เพื่อสังคมโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชงั
30. ท่านเชื่อมัน่ ว่ารัฐบาลจะทําประโยชน์เพื่อประชาชนเสมอ
31. ท่านชอบพึง่ ตนเองมากกว่าผู้อื่น
32. การตัดสินใจใดๆ ท่านมีความเชื่อมัน่ ในตนเองเสมอ
33. ความเป็ นตัวของตัวเองสําคัญมากสําหรับท่าน
34. ท่านไม่ชอบให้ ใครมาครอบงําความคิด
35. ท่านจะต่อต้ านผู้ที่ขดั ขวางการแสดงออกของท่านทันที
36. กลุม่ ของท่านไม่มีอิทธิพลต่อการเลือกหรื อตัดสินใจของท่าน
37. หัวหน้ าไม่ควรถามคําถามที่เป็ นเรื่ องส่วนตัวของลูกน้ อง
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38. ท่านชอบความเป็ นส่วนตัว
39. ไม่วา่ จะเกิดอะไรขึ ้นก็ต้องมีการเลือกตัง้
40. ในทางการเมือง ท่านจะไม่ยอมรับคนดีที่ไม่ผา่ นการเลือกตัง้
41. กฎหมายทุกฉบับต้ องผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎร
42. คําสัง่ จากการรัฐประหารที่มีผล จะต้ องได้ รับการอนุมตั จิ ากสภาที่มา
จากการเลือกตังอี
้ กครัง้ หนึง่
43. แม้ ไม่มีกฎหมายบังคับ ท่านยังคงไปลงคะแนนเสียงเลือกตัง้
44. แม้ ขาดรายได้ บางส่วน ท่านยังคงไปเลือกตังอย่
้ างแน่นอน
45. ไม่วา่ จําเป็ นอย่างไร ท่านก็ต้องไปลงคะแนนเสียงเลือกตัง้
46. กองทัพต้ องอยูใ่ ต้ การสัง่ การจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตัง้
47. ท่านชอบคําถามที่มีคาํ ตอบถูกต้ องหลายคําตอบให้ เลือก
48. ท่านชอบฟั งและศึกษาแนวคิดใหม่ๆ
49. ท่านชอบการสร้ างสรรค์แนวคิดหรื อสิง่ ใหม่ที่ตา่ งจากเดิม
50. แม้ มีความคิดเห็นแตกต่างกันมากในสังคม แต่ก็เป็ นสิง่ ดี
51. ไม่วา่ ความคิดเห็นหรื อความเชื่อทางการเมืองของบุคคลหนึง่ จะเป็ น
เช่นไร เขาควรได้ รับโอกาสที่จะแสดงออกมา
52. ความคิดเห็นที่แตกต่าง มักนําไปสูก่ ารสร้ างสรรค์สงิ่ ที่ดีกว่า
53. บุคคลพร้ อมเป็ นมิตรกับผู้อื่นเสมอ แม้ มีความคิดแตกต่าง
หมวดที่ 4 ข้ อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมประชาธิปไตย
1. ท่านสนทนาการเมืองกับผู้อื่นบ่อยมาก
2. เมื่อมีการต่อสู้ทางการเมือง ท่านจะเลือกข้ างใดข้ างหนึง่
3. ท่านอุทิศเวลามากเพื่อติดตามข่าวสารการเมือง
4. ท่านชอบร่วมกิจกรรมทางการเมืองทุกระดับ
5. ท่านชอบการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอย่างเปิ ดเผย
6. ท่านชอบให้ มีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นทางการเมืองใน
สถาบันการศึกษา
7. ท่านชอบการวิจารณ์และแลกเปลี่ยนความคิดทางการเมือง
8. แม้ อาจเกิดความขัดแย้ ง ท่านยังคงชอบถกเถียงปั ญหาการเมือง
9. ในทางการเมือง แม้ เป็ นคนดีแต่ไม่ผา่ นการเลือกตัง้ ท่านก็จะขัดขวาง
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ไม่ให้ เป็ นผู้นําทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
10. ท่านจะร่วมขัดขวางรัฐบาลที่แต่งตังจากคณะรั
้
ฐประหาร
11. ท่านจะร่วมขัดขวางไม่ให้ ทหารครอบงําอํานาจทางการเมือง
12. ท่านจะต่อต้ านทันที เมื่อมีผ้ พู ยายามครอบงําความคิดของท่าน
13. ท่านจะร่วมต่อต้ านไม่ให้ เกิดผู้นําที่มีอํานาจเด็ดขาดเหนือผู้อื่น
14. พลเมืองทุกคน ทุกระดับชัน้ แม้ มีการศึกษาน้ อยก็ควรมีสว่ นร่วมใน
การกําหนดนโยบายของรัฐ

