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    การสํารวจการอานหนงัสือและการเขารวมกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ของประชากร พ.ศ. 2548

ตัวอยางแบบสอบถาม



ตอนท่ี 1 ลักษณะทั่วไปของสมาชกิในครัวเรือน

ความเกี่ยวพัน เพศ อายุ  "ปจจุบัน…..(ช่ือ)…..อยูบานนี้
กับหัวหนาครัวเรือน ถามผูมีอายุ "….(ช่ือ).…จบการศกึษาสูงสุด  กับใคร?"

6 - 30 ป  ระดบัใด?"
บนัทกึรหสั   บันทกึรหสั บนัทกึอายุ        บนัทกึรหสั        บนัทึกรหสั 

ลําดับที่ ช่ือ-นามสกุล  หวัหนาครวัเรอืน.……1  ชาย….….1 เตม็ป  "…..(ช่ือ)…..กําลัง ไมเคยเรยีน.……….…......….1  อยูคนเดียว……………………………1 
 ภรรยาหรอืสาม.ี...…..2  หญิง…...2  เรยีนอยูหรอืไม" กอนประถมศกึษา.….....…..2  คูสมรส…………………………………2 
 บตุรทียั่งไมสมรส.…..3 ถาต่ํากวา  ประถมศึกษา……..........…..3  พอ/แม…………………………………3 
 บตุรทีส่มรสแลว…….4 1 ป        บนัทึกรหสั มัธยมศึกษาตอนตน......….4  พอ………………………………………4 
 บตุรเขย บตุรสะใภ…5 บนัทกึ "0"  กําลังเรียน………..1 มัธยมศึกษาตอนปลาย  แม………………….……………………5 
 บตุรของบตุร.….….…6  ไมเรยีน…………...2     สายสามัญ….……...……..5  พ่ี/นอง……………………….…………6 
 พอ แม    สายอาชีพ…….…….……..6  ลูก……………..…………….…………7 
   ของคูสมรส….……..7 ปวส. ปวท. อนปุรญิญา…...7  อ่ืนๆ (ระบ)ุ………………….………..8 
 ญาตอ่ืิน ๆ  ......…….8 ปรญิญาตร…ี.…...….......….8
ผูอาศัย สูงกวาปรญิญาตร.ี.….....….9

    และคนรบัใช………9  อ่ืน ๆ (ระบ)ุ....….......….…10

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8

ถามทุกคน ถามผูที่มีอายุตั้งแต 6 ปข้ึนไป

การศึกษา

I
2 31

REC_NO
ตัวอยางการเขียนตัวเลข I    2   3       5        7   8        0

37 3929 32 33 34 36



สถานภาพ ภาวะการทํางาน
สมรส "….(ชื่อ).…ทํางานอะไร?"

บนัทกึรหัส
    บนัทกึรหัส        บนัทกึรหัส 
โสด……….….1 ขาราชการ/   อาน
สมรส………..2   พนักงานรฐัวิสาหกิจ..…..1
มาย………….3 พนักงาน
หยา………….4   ลกูจางเอกชน...…........…2
แยกกันอยู...5 คาขาย/
เคยสมรส   ประกอบธุรกิจสวนตัว….3
 แตไมทราบ เกษตรกร..….......…..….....4   
 สถานภาพ...6 รับจางทั่วไป/กรรมกร.…...5

นักเรียน/นักศึกษา...….…..6 หนงัสือพิมพ นติยสาร  วารสาร / นวนยิาย / ตําราเรยีน ตํารา/หนงัสือ อานจาก อ่ืนๆ (ระบุ)
แมบาน/  เอกสาร การตูน / ตามหลักสูตร ที่เกี่ยวกับ อินเทอรเนต็ เชน  ซีดี
  ไมไดประกอบอาชีพ.……7  ประเภท หนังสอื ความรู เปนตน
อ่ืน ๆ (ระบ)ุ…..…...…….…8  อ่ืนๆท่ีออก อานเลน (ไมรวมตํารา

 เปนประจํา ตาง ๆ เรยีนตาม
หลักสูตร)

ชั่วโมง นาที
F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20

ถามเฉพาะผูท่ีบันทึกรหัส 2 - 6

  "ตามปกต…ิ..(ชื่อ)…..อานหนังสือประเภทตางๆ ตอไปนี้  หรอืไม?"

  ไมอาน..…………..…………….……..……..…………1

        ทุกวัน……………..………………………………2

หรือทุกสดมภ

 กีช่ั่วโมง/นาที?"

        สปัดาหละ 4 - 6  วัน….……………………..3
        สปัดาหละ 2 - 3  วัน…………………………4
        สปัดาหละ 1  วัน………………...……………5
        นาน ๆ ครั้ง……………………………………..6

ถาสดมภ F11 - F18 ทุกสดมภ  บนัทกึรหัส "1"  ไมอาน  ใหขามไปถาม F23

ใหบนัทกึจํานวนช่ัวโมง/นาที  โดยประมาณ

ถามผูท่ีมีอายุ              
ต้ังแต 15 ปข้ึนไป

ตอนที่  2  การอานหนังสือของประชากร

ถามผูท่ีมีอายุต้ังแต 6 ปขึ้นไป
ในสดมภ F11 - F18 สดมภใดสดมภหนึ่ง

 "ตามปกต…ิ…….....(ชื่อ)……...….ใชเวลา
 อานหนังสือประเภทตางๆโดยเฉลี่ยวันละ

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

30 2
ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไป

ของสมาชิกในครัวเรือน (ตอ)

52



ในสดมภ F11 - 
มภหนึ่งหรือทุกสดมภ "สาเหตหุลักที…่..(ชื่อ)…..ไมอานหนังสือ?" "ถา….(ชื่อ)….
 "ตามปกติ "ตามปกต…ิ..(ชื่อ)…. คดิจะอาน
 ….(ช่ือ)….ชอบ อานหนังสือสถานทีใ่ด หนังสือทาน
 เน้ือหาสาระ มากที่สุด?" ชอบอานเนื้อหา
 ประเภทใด บนัทกึรหัส      บนัทกึรหัส สาระประเภทใด
 มากทีสุ่ด?" หองสมุด / อานหนังสอืไมออก……………………………1 มากที่สุด?"

บนัทกึรหัส   หองสมุดเคลือ่นที.่..1 ไมมีเงินซื้อหนังสอื..............…..……………2
ขาว......….…..….1 บาน………….......…...2 หนังสอืราคาแพงเกินไป.…....……….……..3 บันทึกรหัส 
สารคด/ี ทีท่ํางาน..…….………..3 หาหนังสอือานยาก...…………..…………….4 ขาว................…1
   ความรูทัว่ไป..2 สถานศึกษา........……4 ไมชอบอาน หรอืไมสนใจ.…………..……..5 สารคด/ี 
ความคิดเหน็/ สถานทีร่าชการ………5 ไมมีเวลาอาน………………...………….....…6  ความรูทั่วไป…2
  วิเคราะห……...3 สถานทีเ่อกชน สายตาไมดี..…………………..…..…………..7 ความคิดเหน็/ 
บนัเทงิ…………..4   เชน รานคา.…..……6 ชอบฟงวิทยุ...…………………….……………8  วิเคราะห..……3
ธุรกิจ/ ทีอ่านหนังสอื ดูทวีี.....……………...…..………...…………..9 บนัเทิง..............4
  โฆษณา….……5    ประจําหมูบาน / อ่ืน ๆ (ระบ)ุ...…………………...….……….10 ธุรกิจ/โฆษณา…5
อ่ืนๆ (ระบ)ุ…....6    ชุมชน......…………7 อ่ืน ๆ   (ระบ)ุ...6

อานระหวางโดยสาร
   รถ เรอื ฯลฯ.……..8 คําตอบที ่1 คําตอบที ่2 คําตอบที ่3

F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27 F28 F29

ถามผูท่ีมีอายุต้ังแต 6 ปขึ้นไป

ตอนที่  2  การอานหนังสือของประชากร (ตอ)

บนัทกึรหสัไดมากกวา 1 คําตอบ

ในสดมภ F11 - F18 ทุกสดมภ   "หากทานตองการสงเสรมิใหประชาชนรักการอานหนังสือ…..(ชื่อ)…..คดิวาควรมี
   การจูงใจดวยวิธใีด?"  บนัทกึรหสัไดมากกวา 1 คําตอบ

ถามเฉพาะผูท่ีบันทึกรหัส 2 - 6 ถามเฉพาะผูที่บันทึกรหัส 1 ขอมูลความคิดเห็น

56 6762

4

54 55 58 60 63 65

บนัทกึรหัส บนัทกึรหัส 
หนังสือควรมีราคาถูกลง...........…........…..1 จัดใหมีหองสมุดเคล่ือนที.่........….…....11
 สามารถหาซื้อไดงาย…...................…….….2 จัดใหมีหองสมุดของรัฐบาลใน
 หนังสือควรมีเนื้อหาสาระนาสนใจ.....….....3 ศูนยการคา…………….....…...........…12
 รูปเลมกะทัดรัด / ปกสวยงามนาอาน / จัดใหมีมุมอานหนังสือในศูนยการคา....13

มีรูปภาพประกอบ.…..…........……...4  จัดมหกรรมหนังสือโดยเนน
 ควรใชภาษางาย ๆ ทุกคนสามารถเขาใจ...5 กิจกรรมเพื่อใหเด็ก
 มีการรณรงค / ประชาสัมพันธชักจูงใจ รักการอานหนังสือ.....……………....…14
 ใหคนอานหนังสือมากข้ึน........….…6 จัดนิทรรศการ /
 สงเสริมใหพอแมปลูกฝงใหเด็กรักการ สัปดาหหนังสือบอย ๆ………………...15

อานหนังสือ...….......…......………….7 สงเสริมโครงการแลกเปลี่ยนหนังสือ..…16
 จัดโครงการรณรงครวมกันอานหนังสือ สงเสริมธุรกิจใหเชาหนังสือหรือ

ทั้งครอบครัว..…....…………………...8 ขายหนังสือมือสองมากขึ้น.….……….17
 โรงเรียนควรมีมาตรการใหนักเรียนได สงเสริมการอานหนังสือจาก

อานหนังสือนอกเวลาอยางจริงจงั...9    อินเทอรเน็ตโดยลดคาเชาลง….……..18
ควรมีหองสมุดประจําหมูบาน อ่ืน ๆ (ระบุ).......................….........….19
        / ชุมชน..……………..………….……10



ถามทกุคน
".....…(ช่ือ)….…
นับถือศาสนาใด?" ถามเฉพาะผูทีบ่นัทกึ

 "โดยปกต…ิ..(ช่ือ)…..เคยประกอบกิจทางศาสนา  "….(ช่ือ)…ไดฟงเทศน/ ถามเฉพาะผูบันทกึ "…..(ช่ือ)…..อานหนังสือ "…..(ช่ือ)…..เคยบวช รหัส 2 - 5 ใน F39

  ตอไปนี้บางหรอืไม?"  ฟงธรรม/ดรูายการ รหัส  2 - 5 ใน F36 ธรรมะหรือไม?" ภิกษุ/เณร/ชี หรอืไม?"  "สาเหตทุี…่....(ช่ือ)..….. 
บันทกึรหัส  ธรรมะบางหรอืไม?" "…..(ช่ือ)…..ฟงเทศน/  บวชเปน ภกิษุ/เณร/ชี?" 

ไมมีศาสนา..…..1 ฟงธรรม/ดรูายการ
(ขามไปถาม F51)  เคย ธรรมะจากทีใ่ด?"
พุทธ...…..……….2 บนัทกึรหัส บนัทกึรหัส บนัทกึรหัส บันทกึรหัส บนัทึกรหัส 

(ถามตอไป) ไมเคย………….….……1 วิทยุ………………….1 ไมเคยอาน……...……1 ไมเคยบวช………....1  บวชตามประเพณ…ี……1
อิสลาม………..…3 (ขามไปถาม F38) โทรทศัน……………2 อาน (ขามไปถาม F41)  เลื่อมใสใน
(ขามไปถาม F46) เคย เทป/ซีดีธรรมะ……3 อานเปนประจํา…….2 เคยบวช    พระพุทธศาสนา….….2
ครสิต………..….4  ทุกวัน…….……………2 วัด……………………4 อานเปนบางครั้ง…..3    บวชชี………….…2  บวชภาคฤดูรอน.…..…..3
(ขามไปถาม F49)  วันเสาร/อาทติย……..3 สํานักปฏิบตัธิรรม..5    เณร…………..….3  บวชหนาไฟ....…………..4
อ่ืนๆ (ระบุ)....…5  วันพระ…………….….4 หอกระจายขาว……6    ภิกษุ……..…...…4  บวชเพื่อแกบน..………..5
(ขามไปถาม F51)  อ่ืนๆ (ระบ)ุ……...…..5 อ่ืนๆ (ระบ)ุ……...…7    เณร - ภิกษ…ุ….5  อ่ืนๆ (ระบุ)………..…….6

ถวาย

สงัฆทาน
F30 F31 F32 F33 F34 F35 F36 F37 F38 F39 F40

   อ่ืนๆ (ระบุ)………….……………………………8

   วันเสาร - อาทิตย……………………………….3
   วันพระ……………….……………………………4
   ชวงเขาพรรษา……………………………………5
   วันมาฆบชูา / วิสาขบชูา /

บนัทกึรหัส  

สวดมนต รักษาศีล ทําสมาธิ
ตักบาตร

ทําทาน

 ไมเคย………………………………………………..1

   ทกุวัน………………………………………………2

      อาสาฬหบชูา.….…………………..…………6
   วันประเพณ…ี…...………………………………7

ถามผูทีม่อีายุตัง้แต 10 ปข้ึนไป

ตอนที่ 3  ศาสนาและความเชื่อ

ถามเฉพาะผูนับถือศาสนาพุทธ (บนัทกึรหัส 2 ใน F30)
ในรอบปที่แลว

69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

50 3



 "โดยปกตเิมื่อพบพระสงฆนอกวัด
"…....(ชื่อ)…....ไดไปวัดเพื่อปฏบิตัิ "…..(ชื่อ)…..สวนใหญไปวัด  …..(ช่ือ)…..ไดไหวพระหรอืไม?" "ในสัปดาหทีแ่ลว….(ชื่อ)….  "ในสัปดาหทีแ่ลว…(ชื่อ)…  "….(ชื่อ)…เคยไปทําพิธี
กจิทางศาสนาบางหรือไม?" กบัใคร?" ไดทําละหมาดหรอืไม?" ไปมสัยดิ/สุเหราหรอืไม?"  ฮัจยทีน่ครเมกกะหรือไม?"

บนัทกึรหัส 
บนัทกึรหัส บนัทกึรหัส  ไมไหว บันทึกรหัส บนัทกึรหัส บนัทกึรหัส 

 ไมไป….....……..………..…………….1  ครอบครวั  เพราะ ไมทํา………..…..…...…...1 ไมไป…………………..….1  ไมเคย..………………….....1
    (คนในบาน)..……………1    ไมศรทัธา…………………………….1 ทํา..………..…..……........2 ไป  เคย

 ไป  ญาต ิ(พี ่นอง ปู ยา    ไมเคยปฏิบตั…ิ….…….……….…..2    ทกุวัน…………………2     1 ครัง้……………………2
   ตา ยาย)…………..………2    พระไมสํารวม………….……………3    วันศุกร……………….3     2 ครัง้……………….…..3

   สวดมนต……….………...….…….2  เพื่อน………...………………3    กลวัเจอพระปลอม………………..4    อ่ืนๆ (ระบ)ุ………….4     3 ครัง้……………………4
   ตกับาตร…….…………………..….3  คูรกั…………………………..4    ไดยิน/ฟงวาพระไมดี…..…………5     4 ครัง้ข้ึนไป…………….5
   ถวายสงัฆทาน……………………..4  คนเดียว……………………..5  ไหว     อ่ืนๆ (ระบ)ุ………….....6
   รกัษาศีล…..……………..………...5  อ่ืนๆ (ระบ)ุ….………………6  เพราะ (ขามไปถาม F51)
   ทําสมาธิ……..…………..…………6    เปนตวัแทนของพระพทุธเจา……6
   ฟงเทศน/ฟงธรรม………….……7    ไดรบัการสอน…..….………………7
   อ่ืนๆ (ระบ)ุ…………..……………8    อ่ืนๆ (ระบ)ุ…..……….…………….8

(ขามไปถาม F51)
คําตอบที่ 1 คําตอบที่ 2 คําตอบที่ 3

F41 F42 F43 F44 F45 F46 F47 F48

   บนัทกึรหสัไดมากกวา 1 คําตอบ

(ขามไปถาม F45)

ถามเฉพาะผูนับถือศาสนาอิสลาม 
(บันทกึรหัส 3 ใน F30)

ถามเฉพาะผูนับถือศาสนาพุทธ (บันทึกรหัส 2 ใน F30)
ในรอบเดอืนทีแ่ลว

ตอนที่ 3  ศาสนาและความเชื่อ (ตอ)
ถามผูมีอายุตั้งแต 10 ปข้ึนไป

80 81 82 83 84 85 86 87
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  "โดยปกติ……..(ช่ือ)……..   "โดยปกติ……(ช่ือ)…….ได "ในรอบปที่แลว…..(ช่ือ)…..ไดใชจายเงินเกี่ยวกับกิจกรรมตอไปนี้มากนอยเพียงใด?"
  ไปโบสถสัปดาหละก่ีครั้ง?"   สวดภาวนาเปนประจํา                                   
     หรือไม?"

ใหบันทึกจํานวนเงินเปนบาท  
บันทึกรหัส บันทึกรหัส ถาไมมีคาใชจายบันทึก "0"  

 ไมไป…….………………..…1  ไมสวด…………………….…1 มากกวา 99,998 บาท  บันทึก 99,998 บาท
 ไป  สวด…………………...….….2
     1 คร้ัง….………………2 (ถามตอไป)
     2 คร้ัง…...…………….3
     3 คร้ัง…….……………4
     4 คร้ังขึ้นไป……….….5
     อื่นๆ (ระบุ)…………...6

คาใชจายเก่ียวกับกิจทางศาสนา เชน เงินบริจาค / ส่ิงของเพื่อสาธารณกุศล
 ดอกไม ธูปเทียน คาทําบุญ ฯลฯ

F49 F50 F51 F52

ตอนที่ 3 ศาสนาและความเชื่อ (ตอ)

ถามเฉพาะผูนับถอืศาสนาคริสต
(บันทึกรหัส 4 ใน F30)

ถามทุกศาสนา
ถามผูมีอายตุั้งแต 10 ปขึ้นไป

88 89 90 95

70



        บันทึกรหัส 

ทําดีไดดี  ทําช่ัวไดช่ัว ตายแลวเกิดใหม นรก  สวรรค สวรรคในอก นรกในใจ กรรมมีจริง ทําบุญจะไดข้ึนสวรรค ทําบุญกับพระ/ผูทรงศีล
(ชาตินี้  ชาติหนา) ไดบุญมากที่สุด

F53 F54 F55 F56 F57 F58 F59

         เชื่อนอย………………………….…………………………………………….2
         เชื่อปานกลาง………………………………………..………………………..3
         เชื่อมาก………………………………………………….……………………..4

ตอนที่ 3 ศาสนาและความเชื่อ  (ตอ)

ถามผูที่มีอายุตั้งแต 10 ปขึ้นไป

"…………….…(ช่ือ)……..………มีความเช่ือในเรื่องเหลานี้บางหรือไม?"

         ไมเชื่อ.……………………………..…….…………………………………….1

100

8

101 102 103 104 105 106



บันทึกรหสั
อบรมบุตรหลานใหรูจกั

ไมควรรับเอาวัฒนธรรมตางชาติท่ีขดัตอ

พดูภาษาไทย ใสเสื้อสายเด่ียว  แสดงพฤติกรรม การแสดงออกทางเพศ มีเพศสมัพนัธ
ปนภาษาตางประเทศ เกาะอก  เปดหนาทอง ไมสุภาพในที่สาธารณะ อยางเปดเผย กอนแตงงาน

นุงกางเกงเอวต่ํา เชน  สงเสยีงดัง 
ใชวาจาไมสุภาพ คําตอบที่ 1 คําตอบท่ี 2 คําตอบท่ี 3

F60 F61 F62 F63 F64 F65 F66 F67

      ขนบธรรมเนียม  ประเพณไีทย  มาใชในการดํารงชวีิต………..6
อืน่ๆ (ระบุ).…………………………….….…….………………………………7

 ใหความรวมมือในการแตงกายดวยผาไทย กนิอยูแบบไทยๆ...……..5

          ไมทําลาย…………………..……………....…..…………..1
          ทําลาย…..……………….……………….…….……...…...2       ขนบธรรมเนียม  ประเพณไีทย.…….….….………………………..1

ใหความรูเร่ืองภมูปิญญาทองถิน่………..…..……………………………...2

 สงเสริมใหมรีะเบียบวินัยและรักชาติ…….……….………………………..4

ถามผูท่ีมีอายต้ัุงแต 10 ปขึน้ไป

ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเก่ียวกบัวัฒนธรรมไทย

"………..(ชือ่)……….คิดวาพฤติกรรมตอไปนี้เปนการทําลายวัฒนธรรมไทยหรือไม?"

 ใชสนิคาไทย…..………………..………….…..………………………………..3

"………....…….(ชือ่)……...…...….คิดวาคนไทยควรรักษาวัฒนธรรมไทย
 อยางไร?"

บันทึกรหัสไดมากกวา 1 คําตอบ

บันทึกรหสั  

32 33 34 35 36 37 38 39

90 52
31
REC_NO



ตอนที่ 5 คุณธรรม

                 บันทึกรหัส      

ความมีระเบียบวินัย
และเคารพกฎหมาย

F68 F69 F70 F71 F72 F73 F74 F75

          มีปานกลาง………………………………………………………………………………………3
          มีมาก.…………………………………………………………………………………………….4

     "………..(ชือ่)……….คิดวาคนไทยสมัยนี้ยังมีคุณธรรมในเรื่องตางๆ ตอไปนี้มากนอยเพยีงใด?"

ถามผูที่มีอายตุั้งแต 10 ปขึน้ไป

          ไมมี…………………………..………………………………………...………………………..1
          มีนอย…………………….………………………………………………………………………2

ความเมตตา  กรุณาความอดทนอดกลัน้ความขยันหมั่นเพยีรความกตัญกูตเวที ความเอื้อเฟอเผ่ือแผ การยอมรับผิด ความซื่อสัตย สจุริต

40 41 42 43 44 45 46 47
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บันทึกรหสั

F76 F77 F78 F79 F80 F81 F82 F83 F84 F85

ชอบอิสระ ชอบเท่ียวเตร

         เห็นดวยปานกลาง…………………………………………...….…………………………..3
         เห็นดวยมาก…………………………………………………….…………………………….4

ชอบเลนการพนัน    
ตูสลอต  หวย  บอล

ชอบสรางสรรคชอบตามใจ
ตนเอง

ชอบเลยีนแบบ ชอบอยูในโลก   
ของตนเอง

ชอบนอนดึกตื่นสาย

ตอนที่ 6 คานิยมของวัยรุนไทย

ถามผูที่มีอายุตั้งแต 10 ปขึ้นไป

         ไมเห็นดวย…………………………..…….…………………………….……………………1
         เห็นดวยนอย…………………………………………..……….…………………………….2

       "………..…..(ช่ือ)………..….เหน็ดวยหรือไมวาวัยรุนไทยในปจจุบัน  มีคานิยมเหลานี้"

เช่ือมั่นในตนเองชอบชวยเหลอืผูอ่ืน 
หรือ ชอบทําประโยชน

ใหกับสงัคม

110 6

49 50 52 54 55 56 5748 51 53



บนัทกึรหัส 
 ตอบเอง………………1
 ผูอ่ืนตอบแทน….…..2

F86 F87 F88 F89 F90 F91 F92 F93 F94

ผูตอบสัมภาษณ
ตอนที่ 6 คานิยมของวัยรุนไทย (ตอ)

"………..…..(ชื่อ)………..….เห็นดวยหรือไมวาวัยรุนไทยในปจจุบัน  มคีานิยมเหลาน้ี"  

ถามผูทีม่อีายุตัง้แต 10 ปขึ้นไป

ไมมสัีมมาคาราวะ ไมรูจักรับผดิชอบ ไมสนใจการเรยีน ไมรูจักประหยดั  
และออม

ตดิอินเทอรเน็ต/  
ตดิเกมส

                      บนัทกึรหัส            

ติดมอืถอื/โทรศพัทคล่ังไคลดารา/นักรองรกัตนเอง      
มากกวาผูอื่น

             ไมเหน็ดวย…………………………………..…………………..……1
             เหน็ดวยนอย…………………………………………………….……2
             เหน็ดวยปานกลาง………………………...…………………………3
             เหน็ดวยมาก……………….………………..………………………..4

58 64 65 6659 60 61 62 63
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