บัตรคําประกอบแบบสอบถาม
หลังการเลือกตั้ง ส.ส.
(3 ก.ค.2554)
แสดงบัตรคํา A ข้ อ 4 - 13
ใช้ จ่ายมากขึน้ มาก
ใช้ จ่ายมากขึน้
ใช้ จ่ายเท่ าเดิม
ใช้ จ่ายน้ อยลง
ใช้ จ่ายน้ อยลงมาก

1
2
3
4
5

แสดงบัตรคํา B ข้ อ 29.1 – 29.12, 30.1 – 30.16
ไม่ ชอบอย่ างมาก
0

1

2

ชอบอย่ างมาก
3

4

5

6

7

8

9

10

แสดงบัตรคํา C ข้ อ 31.1 – 31.12, 32, 32.1 – 32.15
ฝ่ ายซ้ าย
0

ฝ่ ายขวา
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

แสดงบัตรคํา D ข้ อ 49 – 55, 66 - 69
ไม่ เห็นด้ วยเลย
ไม่ ค่อยเห็นด้ วย
ค่ อนข้ างเห็นด้ วย
เห็นด้ วยอย่ างยิง่

1
2
3
4

แสดงบัตรคํา E ข้ อ 61
ไม่ สําคัญเลย
0

1

สํ าคัญทีส่ ุ ด
2

3

4

5

6

7

8

9

10

แสดงบัตรคํา F ข้ อ 62
ไม่ มเี ลย
0

มีอย่ างมาก
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

แสดงบัตรคํา G ข้ อ 70
ไม่ เชื่อมั่นเลย
ไม่ ค่อยเชื่อมัน่
ค่ อนข้ างเชื่อมัน่
เชื่อมัน่ มาก

1
2
3
4

ภาคผนวก 1 รหัสอาชีพ
รหัส
อาชีพ
กองทัพ
เจ้ าหน้ าทีท่ หารกองกําลังติดอาวุธ
011. เจ้าหน้าที่ทหารกองกําลังติดอาวุธ
เจ้ าหน้ าทีท่ หารกองกําลังไม่ ติดอาวุธ
021. เจ้าหน้าที่ทหารกองกําลังไม่ติดอาวุธ
กองกําลังติดอาวุธอืน่ ๆ
031. กองกําลังติดอาวุธอื่นๆ
ผู้จัดการ
ผู้บริหารหัวหน้ า, เจ้ าหน้ าที่อาวุโสและสภานิติบัญญัติ
111. เจ้าหน้าที่อาวุโสและสภานิติบญั ญัติ
112. กรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริ หารสูงสุ ด
ผู้จัดการฝ่ ายบริหารและการพาณิชย์
121. ผูจ้ ดั การด้านการบริ การและการจัดการทางธุรกิจ
122. ผูจ้ ดั การด้านการขาย, การตลาดและการพัฒนา
ผู้จัดการด้ านการผลิตและการบริการเฉพาะทาง
131. ผูจ้ ดั การด้านการผลิตในภาคเกษตรป่ าไม้และการประมง
132. ผูจ้ ดั การด้านการผลิต, การทําเหมืองแร่ , การก่อสร้างและการจัดจําหน่าย
133. ผูจ้ ดั การด้านการบริ การเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
134. ผูจ้ ดั การด้านการบริ การวิชาชีพ
ผู้จัดการด้ านการบริการ, การค้ าปลีกและการบริการอืน่ ๆ
141. ผูจ้ ดั การโรงแรมและร้านอาหาร
142. ผูจ้ ดั การค้าปลีกและค้าส่ ง
143. ผูจ้ ดั การด้านการบริ การอื่นๆ
ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ผู้เชี่ยวชาญด้ านวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรม
211 ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ทางกายภาพและพื้นพิภพ
212. นักคณิ ตศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ประกันภัย และนักสถิติ
213. ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ
214. ผูเ้ ชียวชาญทางด้านวิศวกรรม (ไม่รวมเทคโนโลยีไฟฟ้ า)

215.
216

วิศวกรเทคโนโลยีทางไฟฟ้ า
สถาปนิก, นักวางแผนการสํารวจและนักออกแบบ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้ านสุ ขภาพ
221. แพทย์
222. ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการพยาบาล และผดุงครรภ์
223. ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านแพทย์โบราณและแพทย์ทางเลือก
224. ผูป้ ฏิบตั ิติงานทางการแพทย์
225. สัตวแพทย์
226. ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านสุ ขภาพอื่นๆ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้ านการสอน
231. อาจารย์มหาวิทยาลัยและการศึกษาขั้นสูง
232. อาจารย์ระดับอาชีวศึกษา
233. อาจารย์ระดับชั้นมัธยม
234. อาจารย์ระดับชั้นประถมและอนุบาล
235. ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการเรี ยนการสอนอื่นๆ
ผู้เชี่ยวชาญด้ านธุรกิจและการบริหารจัดการ
241 ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการเงิน
242 ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการบริ หาร
243 ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการขายการตลาดและการประชาสัมพันธ์
ผู้เชี่ยวชาญด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
251 นักพัฒนาและวิเคราะห์ซอฟต์แวร์และการประยุกต์ใช้
252 ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านฐานข้อมูลและเครื อข่าย
ผู้เชี่ยวชาญด้ านกฎหมาย สังคมและวัฒนธรรม
261 นักกฎหมาย
262 บรรณารักษ์ ผูเ้ ก็บเอกสารสําคัญ, และภัณฑารักษ์
263 ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสังคมและศาสนา
264 ผูเ้ ขียนนักข่าวและนักภาษาศาสตร์
265 ศิลปิ นที่แสดงและเขียนผลงาน
ช่ างเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญด้ านการสมาคม
วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญด้ านการเชื่อมโยง
311 ช่างเทคนิคทางวิทยาศาสตร์กายภาพและวิศวกรรม

312
313
314
315

ผูบ้ งั คับบัญชาการทําเหมืองแร่ การโรงงานและการก่อสร้าง
ช่างเทคนิคการควบคุมกระบวนการ
ผูเ้ ชี่ยวชาญทางเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์กายภาพและที่เกี่ยวข้อง
ช่างเทคนิคและผูค้ วบคุมเรื อและเครื่ องบิน
ผู้เชี่ยวชาญทีเ่ กีย่ วข้ องกับสุ ขภาพ
321. ช่างเทคนิคทางการแพทย์และยา
322 ผูเ้ ชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลและผดุงครรภ์
323 ผูเ้ ชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับแพทย์แผนโบราณและแพทย์ทางเลือก
324 ช่างเทคนิคและผูช้ ่วยสัตวแพทย์
325 ผูเ้ ชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับสุ ขภาพด้านอื่น ๆ
ผู้เชี่ยวชาญทีเ่ กีย่ วข้ องกับธุรกิจและบริหารจัดการ
331. ผูเ้ ชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการเงินและคณิ ตศาสตร์
332 ตัวแทนการขาย การซื้อและตัวแทนและนายหน้า
333 ตัวแทนด้านการบริ การธุรกิจ
334. เลขานุการผูบ้ ริ หารและเฉพาะทาง
335 ผูเ้ ชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการกํากับดูแลของภาครัฐ
ผู้เชี่ยวชาญทีเ่ กีย่ วข้ องกับกฎหมายสังคม วัฒนธรรมและด้ านอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
341 ผูเ้ ชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย สังคมและศาสนา
342 ผูท้ ี่ทาํ งานในศูนย์ออกกําลังกายและการกีฬา
343 ผูเ้ ชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ วัฒนธรรมและการทําอาหาร
ช่ างเทคนิคด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
351. ช่างเทคนิคฝ่ ายสนับสนุนผูใ้ ช้งานและการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
352. ช่างโทรคมนาคมและการกระจายเสี ยง
แรงงานการสนับสนุนด้ านงานเสมียน
เสมียนทัว่ ไปและพนักงานพิมพ์ดีด
411 เสมียนสํานักงานทัว่ ไป
412 เลขานุการ (ทัว่ ไป)
413. พนักงานพิมพ์ดีด
เสมียนทีใ่ ห้ บริการลูกค้ า
421. เสมียนที่ทาํ หน้าที่รับ-ฝากเงิน เก็บเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
422. ผูท้ ี่ทาํ งานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของลูกค้า

ภาคผนวก 2 รหัสจังหวัด
ภาค

จังหวัด

รหัส

ภาค

จังหวัด

รหัส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร

21

กรุงเทพมหานคร

กรุ งเทพมหานคร

1

ภาคเหนือ

จังหวัดเชียงราย

2

จังหวัดสุ รินทร์

22

จังหวัดเชียงใหม่

3

จังหวัดอํานาจเจริ ญ

23

จังหวัดตาก

4

จังหวัดอุดรธานี

24

จังหวัดนครสวรรค์

5

จังหวัดอุบลราชธานี

25

จังหวัดพิจิตร

6

จังหวัดฉะเชิงเทรา

26

จังหวัดแพร่

7

จังหวัดชลบุรี

27

จังหวัดลําปาง

8

จังหวัดปราจีนบุรี

28

จังหวัดลําพูน

9

จังหวัดพระนครศรี อยุธยา

29

จังหวัดอุทยั ธานี

10

จังหวัดเพชรบุรี

30

จังหวัดกาฬสิ นธุ์

11

จังหวัดราชบุรี

31

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

12

จังหวัดสมุทรสาคร

32

จังหวัดชัยภูมิ

13

จังหวัดสิ งห์บุรี

33

จังหวัดนครพนม

14

จังหวัดสุ พรรณบุรี

34

จังหวัดนครราชสี มา

15

จังหวัดตรัง

35

จังหวัดบุรีรัมย์

16

จังหวัดนครศรี ธรรมราช

36

จังหวัดมหาสารคาม

17

จังหวัดนราธิวาส

37

จังหวัดร้อยเอ็ด

18

จังหวัดสงขลา

38

จังหวัดเลย

19

จังหวัดสตูล

39

จังหวัดศรี สะเกษ

20

จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี

40

จังหวัดพัทลุง

41

ภาคกลางและปริมณฑล

ภาคใต้

