
 

 

สถานที่ตั้งของครัวเรือน     
1. ภาค……………………………………………………………จงัหวัด………………………….………….………………

2. อําเภอ / เขต…………………………………………………ตําบล / แขวง………….…………………………………

3. บานเลขที่………………………ถนน…………………… ตรอก / ซอย………………………………………………

4. ในเขตเทศบาล   ED……………………………………

นอกเขตเทศบาล ED……………หมูท่ี…………………

5. ลําดับท่ีชุมรุมอาคาร / หมูบานตัวอยาง………………………………………………………………………………

6. เดือน……………………………………………………………พ.ศ. 2554

7. ลําดับท่ีครัวเรือนตัวอยาง…………………………………

ประเภท (สวนบุคคล.....1  พิเศษ(ระบุ)………………………2)

8. จํานวนสมาชิกในครัวเรือน   ข้ันแจงนบั…………………………………………………คน

9. ผลการแจงนับครัวเรือนตวัอยางนี้ (บนัทกึรหัส)

รหัส รหัส

ขั้นนับจด ขั้นแจงนับ ขั้นแจงนับ

1. เปนครัวเรือนตัวอยาง 1. เปนครัวเรือนตัวอยาง ไปสามครั้งไมพบ
   1.1 มีครัวเรือนอาศัยอยู  แจงนับได 11     ผูตอบสัมภาษณ 21

 รื้อถอน ไฟไหม 12 ไมใหความรวมมือ 22
 เปนบานวาง 13 หาบานไมพบ 23

2. ไมเปนครัวเรือนตัวอยาง  แจงนับได 14 2. อื่น ๆ (ระบุ) ………………………………………. 24
    (ครัวเรือนใหมอยูแทน
    ครัวเรือนเดิมที่เปนตัวอยาง)

                                         
                                                    

ตาํแหนง…………………………….………

ไดขอมลู ไมไดขอมลู

                   การสํารวจสภาวะทางสงัคมและวฒันธรรม พ.ศ. 2554

BLK…………………………………………………………

ช่ือหมูบาน……………………………….…………………

(………………………..……………..……....………)
ลายมือชื่อ……………………………………………………ผูตรวจ

ขั้นนับจด

ชุดที…่…ในจํานวน……....ชุดของครัวเรือนน้ี

ชื่อตัว - ชื่อสกุล………………………………………… ชื่อตัว - ชื่อสกุล…………………………………………
แจงนับวันท่ี………...เดือน…………..……...….พ.ศ. 2554 บรรณาธิกรและลงรหัสวันท่ี………..เดือน………………..พ.ศ. 2554

พนักงานแจงนับ พนักงานบรรณาธิกรและลงรหัส

ลับ

  REG   CWT     

      TMB     AMP 

8-11

EDAREA

12-13BLK_VIL

14-17PSU_NO

18-21MONTH_YR

22-23
HH_NO

25-26MEMBERS

1-3

4-7

27-28ENUM

(แบบแจงนับสสว.)

 TYPE
24

5

 
 
 
 
 
 



 

 

เพศ อายุ

 พุทธ...................... 1
ลําดับที่ บันทึกรหัส บันทึก

 ชาย……...….1 อายุเต็มป อิสลาม.................... 2
 หญิง…….....2

(ถาต่ํากวา 1 ป คริตส...................
บันทึก "0" ชิดขวา)    นิกายคาทอลิก..... 3

   นิกายอ่ืน ๆ......... 4
(ขามไปถาม F13)
ศาสนาอ่ืน ๆ............ 5
ไมมีศาสนา.............. 6
(ขามไปถาม F19)

บิดา มารดา คูสมรส

A1 A4 A5 F1 F2 F3 F4

ใหยุติการสัมภาษณ)

ตอนที่ 1 ลักษณะท่ัวไปของสมาชิกในครัวเรือน

(ถามทุกคน)

(ขามไปถาม F9)

(ถาอายุต่ํากวา 13 ป 

(ถามตอไป)

"…(ชื่อ)…นับถอืบันทึกลําดับท่ี
ศาสนาใด"

บันทึกรหัส

คัดลอกมาจาก สยป.54

ใหบันทึกรหัส "95")

ของบิดา/มารดา/คูสมรส ของ...(ชื่อ)...จากสดมภ A1

(ถาบิดา/มารดา/คูสมรส ไมอยูในครัวเรือนนี้

42 REC_NO 31

32 34 36

ตัวอยางการเขียนตัวเลข 2 3 5 07 8

3829



 

 

ทุกวัน/เกือบทุกวัน (5 - 7 วัน/สัปดาห)............................................. 1
เฉพาะบางวันในแตละสัปดาห (1 - 4 วัน/สัปดาห)............................. 2 บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส
เฉพาะวันเสาร-อาทิตย..................................................................... 3  ทํา  ถือ  เคย………………………1  บริจาค………………...…1
เฉพาะวันพระ.................................................................................. 4    ทุกวันครบ 5 คร้ัง……1    ครบทั้งเดือน……..…1  ไมเคย…...…………… 2  ไมบริจาค…………………2
เฉพาะชวงเขาพรรษา........................................................................ 5    ทุกวันแตไมครบ    ไมครบทั้งเดือน...……2  ไมมีเงินเก็บ/
เฉพาะวันสําคัญทางพุทธศาสนา........................................................ 6         5 คร้ัง.……………2  ไมถือ……………………3    มีเงินเก็บไมถึง……… 3
เฉพาะวันประเพณี เชน วันปใหม วันสงกรานต  วันสารทไทย............ 7    เปนบางวัน (ครบ 5 คร้ัง
นาน ๆ คร้ัง..................................................................................... 8         หรือไมก็ได)…… 3
อ่ืน ๆ (ระบุ).................................................................................... 9  ไมทํา...……………………4
ไมเคย….......................................................................................... 10

สวดมนต ตักบาตร รักษาศีล 5

(ครบทุกขอ)

F5 F6 F7

ตอนที่  2  ศาสนา

 "ในรอบปท่ีแลว โดยปกติ…(ช่ือ)…

บันทึกรหัส

(เม่ือถาม F9 - F12 แลวใหขามไปถาม F15)

"ในรอบปท่ีแลว

...(ช่ือ)...ไดทําละหมาด 

หรือไม"

"ในรอบปที่แลว

ไดทํากิจทางศาสนาตอไปนี้บอยคร้ังแคไหน"

ถามเฉพาะผูที่นับถือศาสนาอิสลาม (บันทึกรหัส 2 ใน F4)ถามเฉพาะผูนับถือศาสนาพุทธ (บันทึกรหัส 1 ใน F4)

(เม่ือถาม F5 - F8 แลวใหขามไปถาม F15)
มีมูลคาเทากับทองคํา

คนมุสลมิที่มีเงินเก็บ

 ซะกาต หมายถึง

เงินบริจาครายป

ที่เปนขอบังคับสําหรับ

F8

ตั้งแต 5 บาทขึ้นไปทําสมาธิ

F12F9 F10 F11

3

47 48 49 5039 41 43 45

(ถามเฉพาะผูที่มีอายุต้ังแต 13 ปขึ้นไป)

"ในชวงเดือน

รอมดอนที่แลว

...(ช่ือ)...ถือศีลอด

หรือไม"

"...(ช่ือ)...เคยไป

ทําพิธีฮัจย

ที่นครเมกกะ

หรือไม"

...(ช่ือ)...บริจาค

ซะกาตหรือไม"



 

 

บันทึกรหัส บันทึกรหัส
บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส  ไมเครงเลย………0  ไมปฏิบัติเลย…………0

 ไป  สวด  จําเปน….……..………1  ทุกครั้ง...………….…………....... 1 1 1
    ทุกสัปดาห……………………………1      ประจํา.……..………………………1  ไมจําเปน.………..……2  แทบทุกครั้ง…………..……………2 2 2
    ไมทุกสัปดาห……………………… 2      ไมประจํา...…………………………2  ไมแนใจ..………..……3  เปนบางครั้ง………………….….…3 3 3
 ไมไป.……..………………………………3  ไมสวด.………..……..…………………3  นอยครั้งมาก………….……………4 4 4

 ไมเคยใชหลักศาสนา………….…5 5 5
 ไมมีปญหาชีวิต 6 6
      หรือปญหาการงาน…………6 7 7

8 8
9 9

 เครงมากที่สุด… 10  ปฏิบัติมากที่สุด…… 10

"ในรอบปทีแ่ลว โดยปกติ

…(ชื่อ)…ไปโบสถบอยแคไหน"

"ในรอบปทีแ่ลว โดยปกติ

…(ชื่อ)…ไดสวดมนตหรือไม"

ตอนที่  2 ศาสนา (ตอ)

F18F13 F14 F16 F17F15

55 5751 52 53 54

4

(ถามเฉพาะผูท่ีมีอายต้ัุงแต 13 ปข้ึนไป)

"...(ชื่อ)...เห็นวา

หลักคาํสอนทาง

ศาสนาเปนสิ่งจําเปน

สําหรบัการดําเนิน

ชวิีตหรือไม"

"ในรอบปทีแ่ลว โดยปกตเิมือ่

...(ชื่อ)...ประสบปญหาชีวิต

หรือปญหาการงานไดใช

หลักคาํสอนทางศาสนา

เปนแนวทางการแกปญหา

เหลานั้นมากนอยแคไหน"

"...(ชื่อ)...คดิวา

ตนเองเครง

ศาสนา

ระดบัใด"

"ในรอบปทีแ่ลว

...(ชื่อ)...ไดปฏบิตัิ

ตามหลักคาํสอนทาง

ศาสนาในระดบัใด"

(สเกล 0-10)(สเกล 0-10)

ถามเฉพาะผูทีนั่บถือศาสนาคริสต (บนัทกึรหัส 3 หรือ 4 ใน F4) ตอบดวยตนเอง



 

 

"…(ช่ือ)…ยอมรับพฤติกรรมเหลานี้ไดมากนอยเพียงใด"

รับได......................................................................... 1
รับไมคอยได.............................................................. 2
รับไมไดเลย............................................................... 3
เฉยๆ/ไมมีความเห็น................................................... 4

พูดภาษา ใสเส้ือสายเดี่ยว แสดงพฤติกรรม  แสดงออก  ชายมี  หญิงมี ชายหญิง ผูชาย ผูหญิง ชาย หญิง ชายหญิงมี

ไทยคํา เกาะอกเปดหนาทอง ไมสุภาพในที่สาธารณะ  พฤติกรรม  เพศสัมพันธ  เพศสัมพันธ อยูดวยกัน ทําตัว ทําตัว รักรวมเพศ รักรวมเพศ เพศสัมพันธ

ฝร่ังคํา นุงกางเกงเอวต่ํา/ เชน สงเสียงดัง  ทางเพศ  กอนแตงงาน  กอนแตงงาน โดยไม เปนผูหญิง เปนผูชาย กอนอายุ 15 ป

ขาส้ันมาก ใชวาจาไมสุภาพ  อยางเปดเผย  แตงงาน

F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27 F28 F29 F30

ตอนที่  3  การยอมรับพฤติกรรมทางสังคม  (ตอบดวยตนเอง)

     บันทึกรหัส

5

59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

(ถามเฉพาะผูที่มีอายุตั้งแต 13 ปขึ้นไป)

69 70



 

 

ทํา
     ทุกคร้ังที่มโีอกาส………………………………………………………………… 1
     สวนใหญ……………………………………………………………………………2
     บางครั้ง………………………………………………………………………………3
     นอยครั้ง………………………………………………………………………………4
ไมทํา…………………………………………………………………………………………5
ไมมโีอกาสที่จะทํา……………………………………………………………………… 6

ใหความชวยเหลือ ตอบแทน ยอมรับผิด ใหโอกาสผูอ่ืน ยกโทษ แซงคิว ทิ้งขยะ ใฝหาความรู

คนที่ตองการความชวยเหลือ ผูมีพระคุณ และขอโทษในความผิดที่ทํา กอนตัวคุณเอง และใหอภัยอยางจริงใจ ในที่สาธารณะ เพ่ิมเติม

แมไมใชญาติ หรือชวยเหลือเรา หรือมีสวนรับผิดชอบ ตอผูที่สํานึกผิด

F31 F32 F33 F34 F35 F36 F37 F38

ตอนที่ 4 คุณธรรม - จริยธรรม  (ตอบดวยตนเอง)

"ในรอบปท่ีแลว..(ชื่อ).. ไดทําส่ิงตอไปนี้บอยครั้งเพียงใด"

                บันทึกรหัส

72 7371 74 75

(ถามเฉพาะผูท่ีมีอายุต้ังแต 13 ปข้ึนไป)

6

76 77 78  
 
 
 
 
 



 

 

         บันทึกรหัส
  ทํา  สุขภาพแยมาก…… 0  ไมมีความสุขเลย… 0  เพียงพอ…………… 1
     ทุกครั้งที่มีโอกาส……………………… 1 1 1  ไมเพียงพอ………… 2
     สวนใหญ…………………………………2 2 2  อยูคนเดียว…………3
     บางครั้ง……………………………………3  เขารวม  ทํา 3 3
     นอยครั้ง……………………………………4     ประจํา………………………………1     ประจํา……………… 1 4 4
  ไมทํา……………………………………………5     บางครั้ง……………………………2     บางครั้ง………………2 5 5
  ไมมีโอกาสที่จะทํา………………………… 6  ไมไดเขารวม…………………………3  ไมไดทํา…………………3 6 6

 ไมมีกิจกรรมในชุมชน………………4 7 7
 ไมทราบวามีกิจกรรมในชุมชน……5 8 8

ใชจายเงินฟุมเฟอย 9 9
(เชน ของใช,เส้ือผา,   สุขภาพดีมาก…… 10 10
อาหารแพงๆ ฯลฯ)

F39

บันทึกรหัส

F40

เก็บออมเงิน

บันทึกรหัส บันทึกรหัส

F41 F42

บันทึกรหัสบันทึกรหัส

ตอนที่ 5 สุขภาพกาย/ใจ  (ตอบดวยตนเอง)

F45F43 F44

  สุขมากที่สุด………

ตอนที่ 4 คุณธรรม - จริยธรรม (ตอบดวยตนเอง) (ตอ)

ในรอบปท่ีแลว

79 8180 82

7

(ถามเฉพาะผูที่มีอายุตั้งแต 13 ปข้ึนไป)

"…(ชื่อ)...ไดเขารวมกจิกรรม

ท่ีเปนประโยชนตอชุมชน/

หมูบาน

เชน  ปลูกปา  ชวยคนเดือดรอน

กิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติด

บางหรอืไม"

"…(ชื่อ)...ได

บริจาคทรัพย/

วสัดุอุปกรณ/อาหาร

เพื่อชวยผูเดือดรอน

บางหรอืไม"

8783 85

(ถามเฉพาะผูที่มีอายุตั้งแต 13 ปข้ึนไป)
"ปจจุบัน…(ชื่อ)… 

มีสุขภาพกาย

อยูในระดับใด"

"ปจจุบัน…(ชื่อ)… 

มีความสุข

อยูในระดับใด"

"ปจจุบัน…(ชื่อ)… 

คิดวาคนใน

ครอบครัว

ใหเวลาแกกนั

มากเพียงพอ

หรือไม"
(สเกล 0-10) (สเกล 0-10)

"ในการดํารงชีวติทุกวนันี้

...ชื่อ...มีพฤติกรรมเหลานี้

บอยเพียงใด"



 

 

เห็นดวย……………..…………………………………1
ไมเห็นดวย.………....………..………………………2
ไมแนใจ…..…..…..……………………………………3

ผูสูงอายุ ผูสูงอายุ ผูสูงอายุ ผูสูงอายุสามารถ ผูสูงอายุ ผูสูงอายุ  ผูสูงอายุ  ผูสูงอายุ ผูสูงอายุ ผูสูงอายุ ผูสูงอายุ

รูจักโลกดี เปนผูที่มี สามารถเปน ทําประโยชน เปนผูถายทอด  มักเปนคน  มักเปน  ควรไปอยูที่อ่ืน (60-79 ป) (80 ปข้ึนไป) เอาใจยาก

เพราะผาน ประสบการณ ตัวอยางที่ดี ใหแกครอบครัว วัฒนธรรม  ตามโลก  คนนาเบื่อ  เชน มักเปนภาระ มักเปนภาระ

ชีวิตมามาก ที่เปนประโยชน แกรุนลูกหลาน และสังคมได ขนบธรรมเนียม ไมทัน บานพักคนชรา แกบุตรหลาน แกบุตรหลาน

แกคนรุนหลัง ประเพณี หรือครอบครัว หรือครอบครัว

F46 F47 F48 F49 F50 F51 F52 F53 F54 F55 F56

ตอนที่ 6 การตระหนักและเห็นคุณคาผูสูงอาย ุ(ตอบดวยตนเอง)

…(ชื่อ)…เห็นดวยกับขอความตอไปน้ีหรือไม"

     บันทึกรหัส

8

93 94 95 96 9788 89 90 91 92

(ถามเฉพาะผูทีม่อีายุตัง้แต 13 ปขึ้นไป)

98



 

 

       มี
           ทําประจํา…………………………………………………………………1
           ทําบางครั้ง……………………………………………………………… 2
       ไมมี…………………………………………………………………………… 3

เท่ียวเตร นอนดึก เลนการพนัน เที่ยวกลางคืน เลนเกมส ส่ือสารทาง อานหนังสือ ทํางานบาน/ เลนกีฬา เลนดนตรี/ เขารวมกิจกรรม

ต่ืนสาย ตูสลอต (ผับ,สถาน คอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต ชวยเหลือ รองเพลง ทางสังคม/

หวย บอล เริงรมย ฯลฯ) เชน ทวิตเตอร กิจการของ เสริมสรางความรู

Facebook / Web board ครอบครัว
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"โดยปกติ…(ชื่อ)…ไดมีพฤติกรรมตอไปนี้หรือไม"

ตอนที่ 7 คานิยมของวัยรุนไทย

    บันทึกรหัส
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(ถามเฉพาะผูทีม่อีายุตัง้แต 13 - 24 ป)
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รูสึกพึงพอใจ รูสึกสบายใจ รูสึกเบื่อหนาย  รูสึกผิดหวัง  รูสึกวา สามารถทําใจยอมรับได มั่นใจวาจะสามารถ มั่นใจที่จะ

ในชีวิต  ทอแทกับการ  ในตัวเอง  ชีวิตมีแต สําหรับปญหาที่ยากจะแกไข ควบคุมอารมณได เผชิญเหตุการณ

 ดําเนินชีวิต  ความทุกข (เมื่อมีปญหา) เมื่อมีเหตุการณคับขัน รายแรงที่เกิดข้ึน

 ประจําวัน หรือรายแรงเกิดข้ึน ในชีวิต
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                        บันทึกรหัส

ตอนที่  8 สุขภาพจิตคนไทย (ตอบดวยตนเอง)

"ในชวง 1 เดอืนทีผ่านมาจนถึงปจจุบนั…(ชื่อ)…ไดสํารวจตวัเอง

และประเมนิเหตกุารณ อาการ ความคดิเห็นและความรูสึกของทานวาอยูในระดบัใด"
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(ถามเฉพาะผูทีม่อีายตุัง้แต 15 ปขึ้นไป)
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รูสึก รูสึกเปนสุข ใหความชวยเหลือ  รูสึกภูมิใจ  รูสึกมั่นคง เมื่อปวยหนัก สมาชิก มีเพื่อนหรือ

เห็นอกเห็นใจ ในการชวยเหลือ  แกผูอ่ืน  ในตนเอง  ปลอดภัยเมื่ออยู เช่ือวาครอบครัว ในครอบครัว  คนอื่นๆในสังคม

เมื่อผูอ่ืนมีทุกข ผูอ่ืนที่มีปญหา  เมื่อมีโอกาส  ในครอบครัว จะดูแลเปนอยางดี มีความรักและ  คอยชวยเหลือ

ผูกพันตอกัน  ในยามที่ตองการ

F76 F77 F78 F79 F80 F81 F82 F83

ตอนที่  8 สุขภาพจิตคนไทย (ตอ)  (ตอบดวยตนเอง)

"ในชวง 1 เดือนท่ีผานมาจนถึงปจจุบัน…(ชื่อ)…ไดสํารวจตัวเอง

และประเมินเหตุการณ อาการ ความคิดเห็นและความรูสึกของทานวาอยูในระดับใด"

            บันทึกรหัส

118 123 124

(ถามเฉพาะผูท่ีมีอายุต้ังแต 15 ปข้ึนไป)
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 มั่นใจวาชุมชน  รูสึกมั่นคง มีหนวยงาน เมื่อเดือดรอนมี

 ที่อาศัยอยู  ปลอดภัยใน สาธารณสุข หนวยงานในชุมชน

 มีความ  ทรัพยสินเมื่อ ใกลบาน ชวยเหลือ(เชน วดั

 ปลอดภัย  อยูในชุมชนนี้ มูลนิธิ ชมรม ฯลฯ)

F84 F85 F86 F87

ผูตอบสัมภาษณ

F88

ตอนที่ 9 ขอถามครัวเรือน

บันทึกรหัส

2. โดยปกติ ครวัเรอืนของทานและเพื่อนบานไดทํากิจกรรม

 ความสัมพันธในครัวเรือนและความสัมพันธกับเพื่อนบาน

ใหบันทึกรหัสลงใน

ระหวางกันบางหรอืไม

 1.โดยปกติ สมาชิกในครวัเรอืนไดทํากิจกรรมเหลาน้ี พรอมหนากันบอยแคไหน
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(ถามเฉพาะผูที่มีอายุตั้งแต 15 ปข้ึนไป)
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