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ถามเฉพาะ
ผูมีอายุ 

15 ปขึ้นไป

ความเกี่ยวพัน เพศ อายุ สถานภาพ
กับหัวหนาครัวเรือน สมรส

บันทึกรหัส บันทึกรหัส ( บันทึก     บันทึกรหัส
หัวหนาครัวเรือน.……..…1 ชาย…....1  อายุเต็มป  โสด………...1

 ภรรยาหรือสามี....……….2  หญิง…..2  ถาต่ํากวา  สมรส……...2

บุตรที่ยังไมสมรส.…….…3 1 ป  มาย………...3

บุตรที่สมรสแลว....….….4 บันทึก  หยา……...…4

บุตรเขย บุตรสะใภ……..5  " 00 " )  แยกกันอยู..5
บุตรของบุตร..........….…6  เคยสมรส
พอ แม พอตา แมยาย…7   แตไมทราบ
ญาติอ่ืน ๆ  ..........….….8   สถานภาพ..6

ผูอาศัย และคนรับใช…..9

สมาชิกครัวเรือนพิเศษ…0 

F1 F2 F3 F4 F5 F6

      หมายเหตุ :

ตอนท่ี 1  ลักษณะท่ัวไปของสมาชิกในครัวเรือน

ถามทุกคนในครัวเรือน

ช่ือ-นามสกุลลําดับที่

33 35 36 37 39

2 ตัวอยางการเขียนตัวเลข    I   2  3  4  5    7  8    0



ถามเฉพาะ ถามเฉพาะ ผูบันทึก ผูบันทึก ผูบันทึก
ผูที่มีอายุ ผูท่ีจบ รหัส 2 รหัส 2 รหัส 1
15 - 30 ป "มหาวิทยาลัย"  ในสดมภ F10 ในสดมภ F11 ในสดมภ F12

"ฝกหัดครู" "ถึงแมวา…ชื่อ… "…ชื่อ… มีงาน/ " … ชื่อ …
" ...ช่ือ… (สายวิชา ไมไดทํางานระหวาง ธุรกิจ/กิจการ หยุดทํางาน
กําลัง       บันทึก ช้ัน ป และประกาศนียบัตร หรือปริญญาที่สําเร็จ การศึกษา) 7 วันกอนวันสัมภาษณ ท่ีจะกลับไปทํา มานานเทาใด"

เรียนอยู   มาโดยละเอียด หรือ ยังไดรับคาจาง/ หรือไม"
หรือไม"       ถากําลังเรียนมหาวิทยาลัย ฝกหัดครู (สายวิชาการศึกษา "อาชีวศึกษา" เงินเดือนหรือ (ผูชวยธุรกิจฯ

  หรือ อาชีวศึกษา ใหบันทึก ระดับการศึกษาสูงสุด สาขาวิชา ในสดมภ F8 ผลประโยชนอ่ืน ๆ ใหถือวาไมมีงาน/

 บันทึกรหัส   คณะ หรือแผนกกอนเขาเรียนและชื่อสถาบันที่กําลังเรียน หรือผลกําไรจากงาน ธุรกิจหรือกิจการ
 เรียน…….1       ถาจบมหาวิทยาลัย ฝกหัดครู (สายวิชาการศึกษา) หรือ หรือธุรกิจในระหวาง ที่จะกลับไปทํา
 ไมเรียน…2   อาชีวศึกษา ใหบันทึกสาขาวิชา คณะหรือแผนกและ จํานวนป ท่ีไมไดทํางานหรือไม" ใหบันทึกรหัส 2)

  ชื่อสถาบันที่เรียนจบ ของ บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส
      ถาไมเคยเรียน บันทึก "ไมเคย" หลักสูตร  ทํางาน….……...1   ไดรับ..……...……..1  มี…...….…….1 นอยกวา/เทากับ
      ถาจบมหาวิทยาลัย    ฝกหัดครู (สายวิชาการศึกษา) หรือ (ขามไปถามอาชีพ (ขามไปถามอาชีพ (ถามตอไป)    2 เดือน………1

  อาชีวศึกษา ถามตอไป สดมภ F23) สดมภ F23)  ไมมี….…..….2 มากกวา 2 เดือน..2

      ถาจบการศึกษาระดับอ่ืน ขามไปถามสดมภ F10  ไมทํางาน…..….2   ไมไดรับ..…….......2 (ขามไปถาม (ขามไปถามอาชีพ
(ถามตอไป) (ถามตอไป) สดมภ F14) สดมภ F23)

F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13

 ตอนท่ี 2  การศึกษา ตอนท่ี 3 การทํางาน ถามเฉพาะผูมีอายุต้ังแต 15 ปข้ึนไป

ถามเฉพาะผูมีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป

40 43 47 48 49 50

" ...ช่ือ...จบการศึกษาสูงสุดช้ันใด "

" ระหวาง 7 วัน
กอนวันสัมภาษณ
...ชื่อ...ไดทํางาน
ท่ีกอใหเกิดรายได/

เงินเดือน/
คาจาง/ผลกําไร
/ผลตอบแทน
หรือไดทํางาน

ในฐานะชวยธุรกิจ
ของครัวเรือน
โดยไมไดรับ

คาจางหรือไม "

2 3

ระดับการศึกษา สาขาวิชา

41



ผูบันทึก ผูหางานทําระหวาง 7 วัน ผูบันทึก ผูไมพรอมทํางาน ผูพรอมทํางาน
รหัส 2 กอนวันสัมภาษณ รหัส 2 หรือ 3 รหัส 2 รหัส 1

 ในสดมภ F12 รหัส 1 ในสดมภ F14 ในสดมภ F14 ในสดมภ F16 ในสดมภ F16
"กอนวันสัมภาษณ " … (ชื่อ) …ไดหางานทํา/ " ระหวาง 7 วัน " เหตุผลที่ … (ชื่อ) … "ทําไม … (ชื่อ) … " … (ชื่อ) … "… (ชื่อ) …

… (ชื่อ) … สมัครงาน อยางไร " กอนวันสัมภาษณ ไมพรอมทํางาน" จึงไมหางานทํา" หางาน/พรอมทํางาน เคยทํางาน
ไดหางานทํา/ (บันทึกวิธีการที่ใชมากที่สุด) … (ชื่อ) …พรอม มานานเทาใด "  มากอนหรือไม"
สมัครงาน บันทึกรหัส ทํางานหรือไม" บันทึกรหัส บันทึกรหัส

บางหรือไม "  อานหนังสือพิมพ/นิตยสาร……1  ทํางานบาน…..…….…….1  เช่ือวาหางานทําไมได…..1 บันทึกรหัส บันทึกรหัส
 วิทยุ/โทรทัศน……………………2 บันทึกรหัส  เรียนหนังสือ….………….2  หามาแลวแตหาไมได….2  ต่ํากวา 1  เดือน..…..1   เคย…..…….….1

บันทึกรหัส  เพื่อน/ญาติหางานให…………..3  พรอม………….1  รอฤดูกาล………………..3  ไมทราบวาจะไปหางาน    1 - 2.9  เดือน……2 (ถามตอไป)

หาใน 7 วัน…….1  หา/สมัครงานที่หนวยจัดหางาน…4 (ขามไปถาม  ยังเด็กหรือชรา………….4     อยางไร…………….….3    3 - 5.9  เดือน……3   ไมเคย………...2

(ถามตอไป)  หา/สมัครงานที่หนวยงาน สดมภ F18)  ปวย  พิการ ฯลฯ  ไมสามารถหางานที่    6 - 8.9  เดือน……4 (ขามไปถามตอนที่ 6)
หาใน 8-30 วัน..2   โดยตรง………………………….5  ไมพรอม…...…2      จนไมสามารถ     เหมาะสมได………….4    9 - 11.9 เดือน……5

ไมหางานทํา…….3  สงจดหมายสมัครงาน (ถามตอไป)      ทํางานได…….………5  ดินฟาอากาศไม  ตั้งแต  12 เดือน……6

(บันทึกรหัส 2,3   ตามที่ตาง ๆ ……………………6  พักผอน……………....….6      เอ้ืออํานวย…………..5 (ถามตอไป)

ขามไปถาม  อ่ืน ๆ (ระบุ)………………..…….7  อ่ืน ๆ (ระบุ)……………..7  อ่ืน ๆ (ระบุ)………….….6

สดมภ F16) (ขามไปถาม สดมภ F19) (ขามไปถามตอนที่ 6) (ถามตอไป)

F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20

ตอนที่ 3  การทํางาน ถามเฉพาะผูมีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป (ตอ)

ผูหางานทํา/พรอมทํางาน ระหวาง
 7 วันกอนวันสัมภาษณ (ผูวางงาน) 
รหัส 1 ในสดมภ F14  หรือ  F16

51 55 575352 54 56

4



"สาเหตุที่ … (ชื่อ) … " … (ชื่อ) … "… (ชื่อ) … ทํางานอะไร" " กิจกรรมหลักที่… (ชื่อ) …ทําอยู "… (ชื่อ) ...ทํางานในฐานะอะไร "

ออกจากงาน/หยุดทํางาน ออกจากงาน/ เปนกิจกรรมหรือผลิตอะไร " บันทึกรหัส

ครั้งสุดทาย" หยุดทํางาน ผูบันทึกรหัส 1 ในสดมภ F10  นายจาง......…………………………………….1

บันทึกรหัส ครั้งสุดทาย ใหบันทึกอาชีพและตําแหนง  ประกอบธุรกิจสวนตัวโดยไมมีลูกจาง……2

เลิก/หยุดกิจการ..…….1 มานานเทาใด" หนาที่การงานที่มีช่ัวโมงทํางาน  ชวยธุรกิจครัวเรือนโดยไมไดรับคาจาง….3

ถูกใหออก…………..….2 บันทึกรหัส สูงสุดใน 7 วันกอนวันสัมภาษณ (ใหบันทึกประเภทของกิจการ  ลูกจางรัฐบาล…………………………….……4

หมดสัญญาจาง……….3   ต่ํากวา 1 เดือน...1 ผูบันทึกรหัส 1 ในสดมภ F11 ลักษณะงานใหชัดเจน)  ลูกจางรัฐวิสาหกิจ…………….………...…..5

ถูกลดคาจางหรือ   1 - 2.9  เดือน...2 ผูบันทึกรหัส 1 หรือ 2 ใน F13  ลูกจางเอกชน…..……………………………..6

    สวัสดิการ……….…4   3 - 5.9  เดือน...3 ใหบันทึกอาชีพปกติ  การรวมกลุม….……………………………….7

ไมพอใจคาตอบแทน...5   6 - 8.9  เดือน...4 ผูบันทึกรหัส 1 ในสดมภ F20 ( ถาบันทึกรหัส 1 หรือ 6 ถามตอไป )

งานเดิมเสร็จส้ิน…..…..6   9 - 11.9 เดือน..5 ใหบันทึกอาชีพที่ทําครั้งสุดทาย (บันทึกรหัส 2, 3, 4, 5, 7 ขามไปถามสดมภ F27

อ่ืน ๆ ระบุ………….....7  ตั้งแต 12 เดือน..6 (ถามตอไป) ยกเวน ผูบันทึกรหัส 1 ในสดมภ F20

(ถามตอไป) (ถามตอไป) ขามไปถามตอนที่ 6)

F21 F22 F23 F24 F25

รหัส 1 ในสดมภ F20

ตอนที่ 3  การทํางาน ถามเฉพาะผูมีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป (ตอ)

ผูเคยทํางานมากอน ผูมีงานทําหรือเคยทํางานมากอน  รหัส 1 ในสดมภ  F10, F11, F20 รหัส 1 หรือ 2 ในสดมภ F13

สถานภาพการทํางานอุตสาหกรรมอาชีพ

58 59 60 64 68

53



"กิจการ  … (ชื่อ) … "ในระหวาง 7 วันกอนวันสัมภาษณ …(ชื่อ…
ทําอยูหรือทําครั้งสุดทาย ยังมีเวลาเหลือพอที่จะทํางานเพ่ิมและ

มีคนทํางานก่ีคน" ตองการจะทํางานเพ่ิมหรือไม"
บันทึกรหัส บันทึกรหัส

    1 -  4   คน………………1   มีเวลาและตองการทํางานเพิ่ม…….…………………….1 

    5 -  9   คน………………2 (ถามตอไป)

  10 - 19   คน………………3   มี/ไมมีและไมตองการทํางานเพิ่ม……………………….2

  20 - 49   คน………………4 (ผูมีสถานภาพการทํางานเปนรหัส 4, 5 หรือ 6 
  50 - 99   คน………………5  ในสดมภ F25  ขามไปถามสดมภ F34

 100 - 199 คน...……………6 รหัส 1, 2, 3  หรือ 7  ขามไปถามตอนที่ 6)
 200   คนข้ึนไป……………..7

(ผูบันทึกรหัส 1 ในสดมภ F20

ขามไปถามตอนที่ 6)

F26 F27 F28 F29 F30

ตอนที่ 3  การทํางาน ถามเฉพาะผูมีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป (ตอ)

69 70 72 74

ผูมีงานทํา/เคยทํางานท่ีมี
รหัส 1, 6 ในสดมภ F25

76

ตอนที่ 4  ความตองการจะทํางานเพ่ิมใน
ระหวาง 7 วันกอนวันสัมภาษณ



ถาไมมีให
บันทึก "00"

"จํานวนชั่วโมงทํางานในระหวาง 7 วันกอนวันสัมภาษณ"
(ผูบันทึกรหัส 1 ในสดมภ F10 ใหบันทึกจํานวนช่ัวโมงทํางานจริง
ในระหวาง 7 วันกอนวันสัมภาษณ  โดยรวมช่ัวโมงทํางานลวงเวลา

คอฟฟเบรค ไมรวมเวลาพักอาหารกลางวัน
ผูบันทึกรหัส 1  ในสดมภ F11  รหัส 1 หรือ 2 ในสดมภ F13

ใหบันทึก " 00 " ท้ัง 3 สดมภ)

จํานวนชั่วโมงทํางานจริง
ของอาชีพ

ที่บันทึกใน  F23

จํานวนชั่วโมงทํางานจริง
ของอาชีพอ่ืนทุกอาชีพ
ที่ทําในระหวาง 7 วัน
กอนวันสัมภาษณ

จํานวนชั่วโมง
ทํางานทั้งส้ิน
 (F27 + F28)

ผูมีงานทํา รหัส 1  ในสดมภ F10,  F11
รหัส 1 หรือ 2 ในสดมภ F13

ผูมีงานทํา รหัส 1  ในสดมภ F10,  F11
รหัส 1 หรือ 2 ในสดมภ F13



"…(ชื่อ)… "…(ชื่อ)… "ทําไม …(ชื่อ)… ไมไดทํางานเพิ่ม" "งานที่ …(ชื่อ)… ทําอยู

 ตองการทํางาน ไดหา บันทึกรหัส ไดรับคาจางในประเภทใด"

เพิ่มขึ้นสัปดาหละ งานทํา/   เคร่ืองจักร/อุปกรณ บันทึกรหัส
ก่ีชั่วโมง" ติดตอ   ในการปฏิบัติงานเสีย……….…......….1    เปนตัวเงิน :-

สมัครงาน   ลดกําลังการผลิต/ลดเวลาทํางาน…..2        รายช่ัวโมง………..1 "คาจางที่ไดรับนั้นไดรับก่ีบาท "คาจางที่ไดรับประมาณ
เพิ่มบาง   อยูระหวางการประทวง…………....….3        รายวัน…………….2 ตอชั่วโมงหรือตอวัน เดือนละเทาไร"
หรือไม"   หางานทํา/เชื่อวาหางานทําเพิ่มไมได..4        รายสัปดาห….…..3 หรือตอสัปดาห"

(บันทึกจํานวน บันทึกรหัส   เจ็บปวย…………..….……….…….……5        รายเดือน…...…...4

เปนช่ัวโมง)  หา…….1   ดินฟาอากาศไมอํานวย………..….…..6        อ่ืน ๆ (ระบุ)……..5 (บันทึกจํานวนชิดขวา) (บันทึกจํานวนชิดขวา)
 ไมหา…2    อื่น ๆ (ระบุ).………….…..……….…..7        ไมทราบ…………..6

(ถามตอไป) (ถามตอไป) (ผูมีสถานภาพการทํางานเปนรหัส 4, 5    ไมเปนตัวเงิน………...7 (ถามตอไป) (ถามตอไป)

 หรือ 6 ในสดมภ F25  ถามตอไป (ถาตอบรหัส 1-3  ถามตอไป

รหัส 1, 2, 3 หรือ 7 ขามไปถามตอนท่ี 6) รหัส 4-7 ขามไปถามสดมภ F36)

F31 F32 F33 F34 F35 F36

ตอนที่ 5  รายไดของลูกจางตอนที่ 4 ความตองการจะทํางานเพิ่มในระหวาง
 7 วัน กอนวันสัมภาษณ (ตอ)

คาจาง
ผูมีงานทําที่มีสถานภาพการทํางานเปนลูกจางทุกประเภท

ผูที่บันทึกรหัส 1 ในสดมภ F10, F11 รหัส 1 หรือ 2 ในสดมภ F13
และมีสถานภาพการทํางานเปนรหัส 4 หรือ 5 หรือ 6 ในสดมภ F25
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ผูมีงานทํา รหัส 1  ในสดมภ F10,  
F11 รหัส 1 หรือ 2 ในสดมภ F13

สําหรับผูบันทึกรหัส 1, 2, 
3 

สําหรับผูบันทึกรหัส 
1-7 

ผูมีงานทําท่ีมีเวลาและตองการทํางานเพิ่ม
รหัส 1 ในสดมภ F30



"…(ชื่อ)… "…(ชื่อ)… "ทําไม …(ชื่อ)… ไมไดทํางานเพิ่ม" "งานที่ …(ชื่อ)… ทําอยู

 ตองการทํางาน ไดหา บันทึกรหัส ไดรับคาจางในประเภทใด"

เพิ่มขึ้นสัปดาหละ งานทํา/   เคร่ืองจักร/อุปกรณ บันทึกรหัส
ก่ีชั่วโมง" ติดตอ   ในการปฏิบัติงานเสีย……….…......….1    เปนตัวเงิน :-

สมัครงาน   ลดกําลังการผลิต/ลดเวลาทํางาน…..2        รายช่ัวโมง………..1 "คาจางที่ไดรับนั้นไดรับก่ีบาท "คาจางที่ไดรับประมาณ
เพิ่มบาง   อยูระหวางการประทวง…………....….3        รายวัน…………….2 ตอชั่วโมงหรือตอวัน เดือนละเทาไร"
หรือไม"   หางานทํา/เชื่อวาหางานทําเพิ่มไมได..4        รายสัปดาห….…..3 หรือตอสัปดาห"

(บันทึกจํานวน บันทึกรหัส   เจ็บปวย…………..….……….…….……5        รายเดือน…...…...4

เปนช่ัวโมง)  หา…….1   ดินฟาอากาศไมอํานวย………..….…..6        อ่ืน ๆ (ระบุ)……..5 (บันทึกจํานวนชิดขวา) (บันทึกจํานวนชิดขวา)
 ไมหา…2    อื่น ๆ (ระบุ).………….…..……….…..7        ไมทราบ…………..6

(ถามตอไป) (ถามตอไป) (ผูมีสถานภาพการทํางานเปนรหัส 4, 5    ไมเปนตัวเงิน………...7 (ถามตอไป) (ถามตอไป)

 หรือ 6 ในสดมภ F25  ถามตอไป (ถาตอบรหัส 1-3  ถามตอไป

รหัส 1, 2, 3 หรือ 7 ขามไปถามตอนท่ี 6) รหัส 4-7 ขามไปถามสดมภ F36)

F31 F32 F33 F34 F35 F36

ตอนที่ 5  รายไดของลูกจางตอนที่ 4 ความตองการจะทํางานเพิ่มในระหวาง
 7 วัน กอนวันสัมภาษณ (ตอ)

คาจาง
ผูมีงานทําที่มีสถานภาพการทํางานเปนลูกจางทุกประเภท

ผูที่บันทึกรหัส 1 ในสดมภ F10, F11 รหัส 1 หรือ 2 ในสดมภ F13
และมีสถานภาพการทํางานเปนรหัส 4 หรือ 5 หรือ 6 ในสดมภ F25

7

77 79 80 81 82 87

ผูมีงานทํา รหัส 1  ในสดมภ F10,  
F11 รหัส 1 หรือ 2 ในสดมภ F13

สําหรับผูบันทึกรหัส 1, 2, 
3 

สําหรับผูบันทึกรหัส 
1-7 

ผูมีงานทําท่ีมีเวลาและตองการทํางานเพิ่ม
รหัส 1 ในสดมภ F30



โบนัสปละ คาลวงเวลาเดือนละ เงินอื่น ๆ เดือนละ
 (ในรอบ 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ) (ระหวาง 30 วันกอนวันสัมภาษณ) (ระหวาง 30 วันกอนวันสัมภาษณ)

(รวมเงินคาอาหาร  เส้ือผา  หรือเคร่ืองแตงกายอ่ืน ๆ

คาทิป  คาท่ีอยูอาศัย  คาพาหนะ เปนตน)

F37 F38 F39

ตอนที่ 5  รายไดของลูกจาง (ตอ)

ผูมีงานทําท่ีมีสถานภาพการทํางานเปนลูกจางทุกประเภท
ผลประโยชนตอบแทนอื่น ๆ ท่ีเปนตัวเงิน

ผูท่ีบันทึกรหัส 1 ในสดมภ F10, F11  รหัส 1 หรือ 2 ในสดมภ F13 และมีสถานภาพการทํางานเปนรหัส 4 หรือ 5 หรือ 6 ในสดมภ F25

92

"ระหวาง 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ
 … (ช่ือ) …นอกจากคาจางที่ไดรับแลว

ยังไดรับโบนัสหรือไม"
( ถาไดรับบันทึก จํานวนเงิน ชิดขวา
ถาไมไดรับบันทึก "0" ชองขวาสุด )

"ระหวาง 30 วันกอนวันสัมภาษณ … (ช่ือ) ... นอกจากคาจางที่ไดรับแลว
ยังไดรับรายไดหรือผลประโยชนอ่ืนที ่เปนตัวเงิน หรือไม"

( ถาไดรับบันทึก จํานวนเงิน   ถาไมไดรับบันทึก "0" ชองขวาสุด )
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"เปนสมาชิก

คนสุดทาย

ของครัวเรือน

หรือไม"

" อาหาร " " เส้ือผา หรือ " ท่ีอยูอาศัย "  " อ่ืน ๆ "
เครื่องแตงกายอ่ืน ๆ " บันทึกรหัส

 ไมเปน…….0

 เปน………..1

F40 F41 F42 F43 F44

ตอนที่ 5  รายไดของลูกจาง (ตอ)

ผูมีงานทําที่มีสถานภาพการทํางานเปนลูกจางทุกประเภท
ผลประโยชนตอบแทนอื่น ๆ ท่ีไมเปนตัวเงิน

ผูที่บันทึกรหัส 1 ในสดมภ F10, F11 รหัส 1 หรือ 2 ในสดมภ F13 และมีสถานภาพการทํางานเปนรหัส 4 หรือ 5 หรือ 6 ในสดมภ F25

"ในระหวาง 30 วันกอนวันสัมภาษณ … (ชื่อ) .... นอกจากคาจางท่ีไดรับแลว
ยังไดรับรายไดหรือผลประโยชนอ่ืนท่ี ไมเปนตัวเงิน หรือไม"

(ใหประมาณเปนจํานวนเงิน)
( ถาไดรับบันทึก จํานวนเงิน   ถาไมไดรับบันทึก "0" ชองขวาสุด )
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