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แบบสอบถาม
เรื่อง:ปัจจัยอันมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศึกษาเฉพาะผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ ๑
*********************
คาชี้แจง
แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เขตเลือกตั้งที่ ๑
ส าหรั บ เป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการศึ ก ษาในการจั ด ท าสารนิ พ นธ์ ร ะดั บ ปริ ญ ญาโท สาขารั ฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัญฑิต มหาลัยวิทยาลัยสยาม และข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามจะถูกนาไปใช้
ประโยชน์ทางการวิจัยเพื่อการศึกษาและจัดทารายงานเท่านั้น ผู้วิจัยจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จาก
ท่านในการตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริงและขอขอบคุณทุกท่านที่ได้กรุณา
สละเวลาในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
คาชี้แจงโปรดตอบคาถาม โดยเขียนข้อความ และใส่เครื่องหมายใน�หรือเติมคาลงในช่องว่างให้สมบูรณ์
๑. ท่านมีอายุ
๑) �ระหว่าง ๑๘ – ๓๐ปี
๒)�ระหว่าง ๓๑ – ๔๐ ปี
๓) �ระหว่าง ๔๑ – ๕๐ ปี
๔)�๕๑ ปี ขึ้นไป
๒.รายได้ของท่านโดยประมาณต่อเดือน
๑) � ระหว่าง ๕,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ บาท
๒) �ระหว่าง ๑๐,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐
บาท
๓) �ระหว่าง ๑๕,๐๐๑ – ๒๕,๐๐๐ บาท
๔) �มากกว่า ๒๕,๐๐๐ บาท
๓. ท่านมีระดับการศึกษาสูงสุด
๑) �ต่ากว่าประถมศึกษา
๒)� ประถมศึกษา
๓)�มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
๔) � อนุปริญญาหรือ เทียบเท่า๕)�ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า๖)� สูงกว่าปริญญาตรี
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ส่วนที่ ๒ข้อมูลในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
คาชี้แจงโปรดใส่เครื่องหมายใน�และเขียนข้อความลงในช่องว่างให้สมบูรณ์
๔. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (สท.) ทุกครั้ง ท่านไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือไม่
๑)�ไม่ไปเลือกตั้งทุกครั้ง
๒)�ไปเลือกตั้งบางครั้ง
๓)�ไปเลือกตั้งทุกครั้ง
๕. ท่า นไปใช้ สิทธิเลือกตั้งสมาชิ กสภาเทศบาล เนื่องจากมีก ฎหมาย ระเบียบที่เกี่ ยวข้องกับการ
เลือกตั้งกาหนดให้มีหน้าที่ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ใช่หรือไม่
๑) �ไม่ใช่

๒) �ใช่

๖. ท่านตัดสินใจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อโอกาสในภายภาคหน้าหวังที่จะลง
สมัครรับเลือกตั้งในท้องถิ่น ใช่หรือไม่
๑) �ไม่ใช่

๒) �ใช่

ส่วนที่ ๓ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนในการใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
คาชีแจง โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับความรู้สึกของท่านมากที่สุด
ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารมีส่วนร่วมในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
๗. ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองในระดับต่าง ๆ
๑) �น้อย
๒) � ปานกลาง ๓) �มาก
๘. ท่านได้ติดตามข่าวสารการเมืองท้องถิ่นจากสื่อมวลชน (ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ)อยู่ในระดับ
ใด
๑) �น้อย
๒) � ปานกลาง ๓) �มาก
๙.เมื่อท่านได้รับความเดือดร้อนอันเนื่องจากการดาเนินการหรือละเว้นการดาเนินการของเทศบาล
ท่านเคยนาเสนอปัญหาของท่านด้วยตัวท่านเองต่อเทศบาลอยู่ในระดับใด
๑) �น้อย
๒) � ปานกลาง ๓) �มาก
๑๐. ท่านได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องการเมืองหรือเคยถูกชักชวนหรือชักชวนผู้อื่นสนทนาใน
เรื่องการเมืองเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในระดับใด
๑) �น้อย
๒) � ปานกลาง ๓) �มาก
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ด้านต้นทุนค่าใช้จ่าย มีส่วนร่วมในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
๑๑. การไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในแต่ละครั้ง ท่านมีความรู้สึกว่าต้องลงทุนลงแรง
หรือต้องรับภาระต่าง ๆ
๑) �น้อย
๒) � ปานกลาง ๓) �มาก
๑๒. การไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในแต่ละครั้ง ทาให้ท่านต้องเสียค่าใช้จ่าย
๑) �น้อย
๒) � ปานกลาง ๓) �มาก
๑๓. การไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในแต่ละครั้ง ทาให้ท่านต้องเสียเวลา
๑) �น้อย
๒) � ปานกลาง ๓) �มาก
๑๔. ท่านคิดที่จะไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เพราะสถานที่ลงคะแนนไม่มีความสะดวก
ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
๑) �น้อย
๒) � ปานกลาง ๓) �มาก
ด้านการติดต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีส่วนร่วมในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
๑๕. ท่านเป็นบุคคลที่ได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๑) �น้อย
๒) � ปานกลาง ๓) �มาก
๑๖. ท่านเป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงานของรัฐให้เป็นผู้แทนในระดับชุมชน
๑) �ไม่ใช่ ๒) �ใช่
๑๗. ท่านจะนึกถึงหน่วยงานของรัฐเสมอเมื่อท่านประสบปัญหา
๑) �น้อย
๒) � ปานกลาง ๓) �มาก
๑๘. ท่านเป็นบุคคลที่มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาเทศบาล
๑) �ไม่ใช่ ๒) �ใช่
ส่วนที่ ๔ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
๑. ปัญหาและอุปสรรคในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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๒. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

***********************

