แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคาถาม 4 + 6 ข้อ

สำหรับประชำชน

ของนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2560
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ย. 2560 เป็นต้นไป
**************
วันที่.........เดือน............................พ.ศ...........
ชื่อ/สกุล..........................................................................เลขประจาตัวประชาชน..........................................................อายุ...........ปี
เพศ...................อาชีพ........................................................การศึกษา..........................................หมายเลขโทรศัพท์.........................
ที่อยู.่ ........................................................................................อาเภอ/เขต..........................................จังหวัด...................................
ข้อ 1

ท่านคิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไป จะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่
1) ได้

ข้อ 2

2) ไม่ได้

หากไม่ได้จะทาอย่างไร (จงแสดงความคิดเห็น)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ข้อ 3

3.1) การเลือกตั้งเป็นส่วนสาคัญส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย
1) ใช่

2) ไม่ใช่

3.2) แต่ การเลือกตั้งอย่างเดียวไม่คานึงถึงเรื่องอนาคตของประเทศ และเรื่องอื่นๆ ยกตัวอย่างเช่น ประเทศชาติจะมี
ยุทธศาสตร์และการปฏิรูปหรือไม่ ฯลฯ ท่านคิดว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง
1) ถูกต้อง
ข้อ 4

2) ไม่ถูกต้อง

4.1) ท่านคิดว่ากลุ่มนักการเมือง ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในทุกกรณี ควรจะมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งอีกหรือไม่
1) ควร

2) ไม่ควร

4.2) หากเข้ามาได้อีก แล้วจะให้ใครแก้ไข (จงแสดงความคิดเห็น)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

+

4.3) แล้วควรแก้ไขด้วยวิธีอะไร (จงแสดงความคิดเห็น)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ข้อ 5

-25.1 เราจาเป็นต้องมี พรรคการเมืองใหม่ๆ หรือ นักการเมืองใหม่ๆ ที่มีคุณภาพ ไว้ให้ประชาชนได้ใช้พิจารณาในการ
เลือกตั้งครั้งต่อไปบ้าง หรือไม่ ?
1) ต้องมี
2) ไม่ต้องมี
5.2 การมีแต่ พรรคการเมืองเดิมๆ หรือ นักการเมืองหน้าเดิมๆ แล้วยังได้เป็นรัฐบาล จะทาให้ประเทศชาติ
เกิดการปฏิรูป และทางานได้อย่างต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์ชาติ ได้หรือไม่ ?
1) ไม่สามารถทาได้
2) สามารถทาได้

ข้อ 6

การที่ คสช. จะสนับสนุน พรรคการเมืองใด หรือ บุคคลใด ภายใต้ขอบเขตตามกฎหมาย ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของ คสช.
ใช่หรือไม่ ?
1) ใช่
2) ไม่ใช่

ข้อ 7

7.1 สิ่งที่ คสช. และรัฐบาลนี้ ได้ดาเนินการไปในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา ประชาชนมองเห็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติ
บ้าง หรือไม่ ?
1) มองเห็นแล้ว
2) มองเห็นบ้าง
3) ยังมองไม่เห็น
7.2 ท่านเห็นด้วยกับรัฐบาล ที่ได้แก้ไขปัญหาที่หมักหมมมาเป็นเวลานาน ด้วยการรื้อใหม่ ทาใหม่ และ
การวางแผนงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน มีทั้งระยะสั้น-กลาง-ยาว สาหรับใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ หรือไม่ ?
1) เห็นด้วย กับการแก้ไขของรัฐบาล
2) ไม่เห็นด้วย กับการแก้ไขของรัฐบาล
7.3 ท่านเห็นด้วยกับการ ให้มียุทธศาสตร์ชาติ และมีแผนปฏิรูปประเทศ เพื่อให้การเมืองไทยในอนาคต มีธรรมาภิบาล
และเกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาประเทศชาติ หรือไม่ ?
1) เห็นด้วย กับการมียุทธศาสตร์ชาติและการมีแผนปฏิรูปประเทศ เพื่อให้การเมืองไทยในอนาคต
มีธรรมาภิบาล และเกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาประเทศชาติ
2) ไม่เห็นด้วย กับการมียุทธศาสตร์ชาติและการมีแผนปฏิรูปประเทศ เพื่อให้การเมืองไทยในอนาคต
มีธรรมาภิบาล และเกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาประเทศชาติ
7.4 ท่านเห็นด้วยกับ การทางานของทุกรัฐบาล ทีต่ ้องคานึงถึงภาพรวมทั้งประเทศ คนทั้งประเทศ ทุกจังหวัด มิใช่
ทาแต่ตามนโยบายพรรคที่ได้หาเสียงไว้ หรือดูแลเฉพาะพื้นที่ ฐานเสียงที่สนับสนุนเท่านั้น แต่จะต้องทางานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ให้เกิดความต่อเนื่องด้วย เห็นด้วยหรือไม่ ?
1) เห็นด้วย ว่าทุกรัฐบาลต้องทางาน โดยคานึงถึงภาพรวมทั้งประเทศ และทางานตามยุทธศาสตร์ชาติ
2) ไม่เห็นด้วย ว่าทุกรัฐบาลต้องทางาน โดยคานึงถึงภาพรวมทั้งประเทศ และทางานตามยุทธศาสตร์ชาติ

ข้อ 8

การเอาแนวทางจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในอดีต มาเปรียบเทียบกับการจัดตั้งรัฐบาลในวันนี้ เป็นสิ่งที่ถูกต้อง
ทั้งหมดหรือไม่? เพราะสถานการณ์บ้านเมืองก่อนหน้าที่ คสช. และรัฐบาลนี้จะเข้ามา เราได้พบเห็นแต่ความขัดแย้ง
ความรุนแรง การแบ่งแยกประชาชนเป็นกลุ่มๆ เพื่อมาสนับสนุนทางการเมือง ใช่หรือไม่ ?
1) เปรียบเทียบแนวทางการจัดตั้งรัฐบาลกันไม่ได้ เพราะ คสช. และรัฐบาลนี้ เข้ามาในขณะที่บ้านเมืองมี
แต่ความขัดแย้ง ความรุนแรง และการแบ่งแยกประชาชนเป็นกลุ่มๆ
2) เปรียบเทียบแนวทางการจัดตั้งรัฐบาลกันได้ เพราะ คสช. และรัฐบาลนี้ ไม่ได้เข้ามาในขณะที่บ้านเมือง
มีแต่ความขัดแย้ง ความรุนแรง และการแบ่งแยกประชาชนเป็นกลุ่มๆ

-3ข้อ 9

รัฐบาล และการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยที่ผ่านมาของไทย ได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ
มีธรรมาภิบาล และมีการพัฒนาประเทศที่มีความต่อเนื่อง ชัดเจนเพียงพอ หรือไม่ ?
1) ไม่ชัดเจน เพราะ รัฐบาล และการเมืองที่ผ่านมาไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีธรรมาภิบาล
2) ชัดเจน เพราะ รัฐบาล และการเมืองที่ผ่านมามีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล

ข้อ 10 เหตุใดพรรคการเมือง นักการเมือง จึงออกมาเคลื่อนไหว ด้อยค่า ต่อ คสช. , รัฐบาล , นายกรัฐมนตรี โดยบิดเบือน
ข้อเท็จจริงในการทางานของ คสช. , รัฐบาล , นายกรัฐมนตรี ในช่วงนี้อย่างมากผิดปกติ เป็นเพราะอะไร ?
(จงแสดงความคิดเห็น)
1)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**อานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ อยากให้ทุกคนที่เป็นคนไทยได้เป็นผู้พิจารณาตัดสินใจ**

ลงชื่อ
(

ผู้ตอบแบบสอบถาม
)

