
 
ภาคผนวก ข 
แบบสอบถาม 

 

สถานท่ีตั้งของครัวเรือน      

1. ภาค��������������������� จังหวัด��������������������   

2. อําเภอ / เขต�����������������ตําบล / แขวง�����������������  

3. บ้านเลขที่��������ถนน��������ตรอก / ซอย�����������������  

4. ในเขตเทศบาล   EA����......................................................�����������   

นอกเขตเทศบาล EA�����หมู่ที่�����ช่ือหมู่บ้าน�����������������   

5. ลําดับที่ EA ตัวอย่าง���.....��������.������������..�����....�..   

6. ชุด EA ตัวอย่าง�����������.����ชุดครัวเรือนตัวอย่าง����������.�.

เดือน���������������������พ.ศ. 2557

7. ลําดับที่ครัวเรือนตัวอย่าง�������.....�������ประเภทส่วนบุคคล

8. จํานวนสมาชิกในครัวเรือน   ข้ันแจงนบั������������������คน

9. จํานวนสมาชิกในครัวเรือน   ข้ันนบัจด������������������คน

10. ผลการแจงนับครัวเรือนตัวอย่างน้ี (บันทึกรหัส)
รหัส รหัส

ข้ันนับจด ข้ันแจงนับ ข้ันแจงนับ

1. เป็นครัวเรือนตัวอย่าง  1. เป็นครัวเรือนตัวอย่าง ไปสามคร้ังไม่พบ
   1.1 มีครัวเรือนอาศัยอยู่  แจงนับได้ 11      ผู้ตอบสัมภาษณ์ 21

ร้ือถอน ไฟไหม้ 12 ไม่ให้ความร่วมมือ 22
เป็นบ้านว่าง 13 หาบ้านไม่พบ 23

2. ไม่เป็นครัวเรือนตัวอย่าง  แจงนับได้ 14 อ่ืนๆ (ระบุ)............... 24
(ครัวเรือนใหม่อยู่แทน
ครัวเรือนเดิมที่เป็นตัวอย่าง)

                                         

ข้ันนับจด

ลายมือช่ือ��������������������ผู้ตรวจ
(���������..�����..��....���)

ตําแหน่ง�����������.���

          การสํารวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2557

ได้ข้อมูล ไม่ได้ข้อมูล

ชุดท่ี��ในจํานวน��....ชุดของครัวเรือนนี้

แจงนับวันที�่��...เดือน����..��...�.พ.ศ. 2557

บรรณาธิกรและลงรหัสวันที�่��..เดือน������..พ.ศ. 2557
พนักงานแจงนับ

พนักงานบรรณาธกิรและลงรหัส

ลบั
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ต.ค.
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อายุ

ลําดับท่ี ช่ือ - นามสกุล
บันทึกอายุเต็มปี

หัวหน้าครัวเรือน� 1 ชาย�..... 1 พุทธ................... 1

ภรรยาหรือสามี��2 หญิง��. 2 ถ้าตํ่ากว่า 1 ปี อิสลาม................ 2

บุตรที่ยัง บันทึก "0" คริสต์

     ไม่สมรส......... 3 ชิดขวา    นิกายคาทอลิก... 3

บุตรที่สมรสแล้ว��4    นิกายอ่ืน ๆ....... 4

บุตรเขย/ พราหมณ์-ฮินดู..... 5

     บุตรสะใภ้��. 5 ซิกข์.................... 6

บุตรของบุตร�..... 6 ศาสนาอ่ืน ๆ......... 7

พ่อ แม่/พ่อแม่ของ ไม่มีศาสนา........... 8

     คู่สมรส��....�7

ปู่ ย่า ตา ยาย....... 8

ญาติอ่ืนๆ����.. 9

ผู้อาศัย คนรับใช้� 10

บิดา มารดา คู่สมรส

A1 A2 A5 A6 A7 A8

   

   

   

   

   

A3

(ถ้าบิดา/มารดา/คู่สมรส 

A4

บันทึกรหัส 

ไม่อยู่ในครัวเรือนนี้

A9

ตอนที่ 1  ลักษณะทั่วไปของสมาชิกในครัวเรือน  

บันทึกลําดับท่ี

ของบิดา/มารดา/คู่สมรส 

          บันทึกรหัส           บันทึกรหัส 

หัวหน้าครัวเรือน

(ถามทุกคน) 
"�(ชื่อ)�นับถือ
ศาสนาใด"

ของ�(ช่ือ)� 

ความเกี่ยวพันกับ เพศ

จากสดมภ์ A1

ให้บันทึกรหัส "95")

33 35 37 38 41 43 45 47



 
 

 

อาชีพ อุตสาหกรรม

".�(ช่ือ).�ขณะน้ี "ระหว่าง 12 เดือนท่ีแล้ว "กิจกรรมหลักท่ี�.(ช่ือ).�
กําลังเรียนช้ันใด" �.(ช่ือ).�ทํางานอะไร" ทําอยู่เป็นกิจกรรม

หรือผลิตอะไร"
บันทึก ช้ัน ปี สถาบัน
ท่ีกําลังเรยีน นายจ้าง............................. 1

โดยละเอียด ไม่เคยเรียน�........... 1 โสด����........ 1 ถ้า  ทํางาน บันทึกประเภทของกิจการ ผู้ประกอบธุรกิจของตนเอง.... 2

ก่อนประถมศึกษา�.. 2 สมรส��.�..�� 2 บันทึกอาชีพ หรือลักษณะของงาน ผู้ช่วยธุรกิจของครัวเรือน........ 3

ถ้า ไม่เรียน บันทึก ประถมศึกษา�........ 3 ม่าย������... 3 หรือตําแหน่งหน้าที่การงาน ให้ชัดเจน ลูกจ้างรัฐบาล...................... 4

"ไม่เรยีน" มัธยมศึกษาตอนต้น... 4 หย่า����........ 4 ที่มีช่ัวโมงการทํางานสูงสุด ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ................ 5

มัธยมศึกษาตอนปลาย แยกกันอยู่���.. 5 (ถามต่อไป) ลูกจ้างเอกชน...................... 6

    สายสามัญ�........ 5 เคยสมรสแต่ไม่ทราบ สมาชิกของ

    สายอาชีพ�......... 6    สถานภาพ....... 6    การรวมกลุ่มผู้ผลิต............. 7

ปวส./ปวท./ ถ้า  ไม่ทํางาน ผู้ที่ไม่สามารถจําแนกสถานภาพ

     อนุปริญญา......... 7 บันทึก  "ไม่ทํา"    การทํางานได้................... 8

ปริญญาตรี.............. 8 (ข้ามไปถาม A16)

สูงกว่าปริญญาตรี..... 9

อ่ืนๆ (ระบุ).............. 10

A10 A13 A14

      

      

      

      

      

A15

ในฐานะอะไร"

A12A11

          บันทึกรหัส 

3

ตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป

สูงสุดระดับใด"

สถานภาพสมรส

ถามอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
สถานภาพการทํางาน

ถามอายุ

ตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป
"�.(ช่ือ)�.ทํางาน

ถามอายุ

"�.(ช่ือ)�.
จบการศึกษา

ตอนที่ 1  ลักษณะทั่วไปของสมาชิกในครัวเรือน  (ต่อ)

             บันทึกรหัส 

                      บันทึกรหัส 

51 53 54 58 6348
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ทุกวัน/เกือบทุกวัน (5 - 7 วัน/สัปดาห์)............................................... 1

เฉพาะบางวันในแต่ละสัปดาห์ (1 - 4 วัน/สัปดาห์)................................ 2

เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์..................................................................... 3

เฉพาะวันพระ................................................................................ 4

เฉพาะช่วงเข้าพรรษา....................................................................... 5

เฉพาะวันสําคัญทางพุทธศาสนา........................................................ 6

เฉพาะวันประเพณี เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์ วันสารทไทย.................. 7

นาน ๆ  คร้ัง.................................................................................... 8

อ่ืน ๆ (ระบุ เช่น วันสําคัญเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นต้น)......... 9

ไม่เคย�........................................................................................ 10

สวดมนต์ ตักบาตร ฟังเทศน์/ รักษาศีล 5 ทําสมาธิ บรรพชา/
ฟังธรรม/ (ครบทุกข้อ) อุปสมบท

ดูรายการธรรมะ/

อ่านหนังสือธรรมะ

A16 A17 A18 A19 A20 A21

ถามเฉพาะผู้นับถือศาสนาพุทธ (บันทึกรหัส 1 ใน A9) 

ตอนที่ 2  ศาสนา (ถามเฉพาะผู้ที่มีอายุต้ังแต่ 13 ปีข้ึนไป)

                 บันทึกรหัส

A22

 "ในรอบปีท่ีแล้ว โดยปกติ.�(ช่ือ).�ได้ทํากิจทางศาสนาต่อไปน้ีบ่อยครั้งแค่ไหน"

อุบาสก

ชีพราหมณ์/
บวชศีลจาริณี/

64 66 72 7468 70 76



 
 

 

A26 คนรู้จัก/เพ่ือน/ญาติ

A27 โทรทัศน์ สุขภาพร่างกายแข็งแรง/

A28 ป้ายประกาศ/แผ่นพับ    ปราศจากโรคภัย

A29 อินเทอร์เน็ต/ออนไลน์    และมีอายุยืนยาว............ 1

ช่วยให้มีสติ/ปัญญา���.�......... 1 A30 วิทยุ ความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ/

จิตต้ังม่ันเป็นสมาธิ...��.�.......... 2 A31 อ่ืน ๆ (ระบุ).......    การงาน/การศึกษา.......... 2

เป็นสิริมงคล���.���............. 3            ความรัก/การใช้ชีวิตคู่.......... 3

จิตใจอ่อนโยนมีเมตตา���.�..... 4 สวด���.�.. 1 วัด/สํานักสงฆ์� 1 โชคลาภ/รํ่ารวยเงินทอง/

เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย............... 5 บ้าน................ 2 ได้รับ.................................... 1    ถูกหวย......................... 4

ทําให้มีสุขภาพดี......................... 6 ไม่ได้สวด ...... 2 อ่ืน ๆ (ระบุ)...... 3 ไม่ได้รับ................................. 2 ครอบครัวมีความสุข

เกิดความศรัทธาและเล่ือมใส ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ.................... 3    ความเจริญ..................... 5

    ในพระพุทธศาสนา................. 7 ประเทศชาติสงบสุข........... 6

อ่ืน ๆ (ระบุ).............................. 8 อ่ืน ๆ (ระบุ)...................... 7

ไม่ได้อธิษฐาน/ขอพร........... 8

A26 A27 A28 A29 A30 A31

5

ตอนที่ 2  ศาสนา (ถามเฉพาะผู้ที่มีอายุต้ังแต่ 13 ปีข้ึนไป)  (ต่อ) 
ถามเฉพาะผู้นับถือศาสนาพุทธ 

(บันทึกรหัส 1 ใน A9 และตอบด้วยตนเอง) 
(ถามเฉพาะ A16  บันทึกรหัส 1-9)

"การสวดมนต์ ครั้งน้ี....(ช่ือ)....ตั้งใจ

ถามเฉพาะผู้นับถือศาสนาพุทธ (บันทึกรหัส 1 ใน A9 และตอบด้วยตนเอง) 
การสวดมนต์ข้ามปีในวันท่ี 31 ธ.ค. 2556 - 1 ม.ค. 2557

"ในการสวดมนต์ข้ามปี

A25

ในครั้งน้ีท่ีไหน"

ข้ามปีในครั้งน้ี

A23

ในชีวิตประจําวันอย่างไร

มากท่ีสุด"

A24

(ในช่วงเวลาใด

ได้สวดมนต์

บ่าย) หรือไม่"

"ในช่วงปีใหม่

(ข้ามไปถาม A43)

(โดยท่ัวไป) มีประโยชน์

                           บันทึกรหัส

(ถามต่อไป)

....(ช่ือ)....

ก็ได้ เช่น เช้า 

      บันทึกรหัส

ท่ีผ่านมา

ของ....(ช่ือ)....
ขอพรเรื่องใด มากท่ีสุด"

 บันทึกรหัส

รหัสคําตอบสดมภ์ A26 -  A31

จะอธิษฐาน/

การสวดมนต์ข้ามปีในวันท่ี

31 ธ.ค. 2556 - 1 ม.ค. 2557

สวดมนต์ข้ามปี

        บันทึกรหัส

"....(ช่ือ)�.

"....(ช่ือ)....ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับ
การสวดมนต์ข้ามปีครั้งน้ีจากแหล่งใดบ้าง"

A32
(ข้ามไปถาม A43)

                     บันทึกรหัส 

878281 83 85 868479 8078
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ทํา ถือ เคย���1 บริจาค�����1

   ทุกวันครบ  ครบทั้งเดือน��.1 ไม่เคย�.2 ไม่บริจาค��� 2

    5 คร้ัง......... 1  ไม่ครบทั้งเดือน... 2 ไม่มีเงินเก็บ/มีเงิน

   ทุกวันแต่ไม่ครบ ไม่ถือ����...... 3    เก็บไม่ถึง�� 3

    5 คร้ัง......... 2

   เป็นบางวัน         บันทึกรหัส      บันทึกรหัส      บันทึกรหัส      บันทึกรหัส     บันทึกรหัส     บันทึกรหัส 

    ครบ 5 คร้ัง ไป สวด ปฏิบัติ ไป ปฏิบัติ ปฏิบัติ

    หรือไม่ก็ได้.. 3    ทุกสัปดาห์��1     ประจํา.��1     ประจํา��1     ประจํา��1   ประจํา�� 1   ประจํา�� 1

ไม่ทํา...���� 4    ไม่ทุกสัปดาห์�2     ไม่ประจํา.. 2     ไม่ประจํา�2     ไม่ประจํา�2   ไม่ประจํา�2   ไม่ประจํา�2

ไม่ไป.��..���3 ไม่สวด.���.3 ไม่ปฏิบัติ.�� 3 ไม่ไป.��..��3 ไม่ปฏิบัติ.��3 ไม่ปฏิบัติ.��3

หรือไม่"

ตอนที่ 2  ศาสนา (ถามเฉพาะผู้ที่มีอายุต้ังแต่ 13 ปีข้ึนไป)  (ต่อ) 

ข้ึนไป

 ซะกาต หมายถึง

(เมื่อถาม A33 - A36 แล้วให้ข้ามไปถาม A43)

(บันทึกรหัส 6 ใน A9) (บันทึกรหัส 5 ใน A9)

ภาวนา

 (บันทึกรหัส 3 หรือ 4 ใน A9)

...(ช่ือ)...

ท่ีแล้ว ท่ีแล้ว

โดยปกติ

...(ช่ือ)...
โดยปกติ

บําเพ็ญกุศล 

ศาสนาซิกข์ 

...(ช่ือ)...
ได้ปฏิบัติ

A41 A42

ถามเฉพาะผู้นับถือ

"ในรอบปี "ในรอบปี

ได้สวดมนต์

ตามหลัก

...(ช่ือ)...ถือศีลอด

ศาสนวินัย

 4 ประการ

หรือไม่"

หรือไม่"

ได้สวดมนต์

        บันทึกรหัส
หรือไม่"

ได้สวดมนต์ไปโบสถ์

ที่มีเงินเก็บมีมูลค่า

เท่ากับทองคํา

บันทึกรหัส          บันทึกรหัส       บันทึกรหัส

"ในรอบปีท่ีแล้ว

หรือไม่"

หรือไม่"

"...(ช่ือ)...

ได้ทําละหมาด 

เงินบริจาครายปี

ต้ังแต่ 5 บาท

รอมฎอนท่ีแล้ว

 หรือไม่"

...(ช่ือ)... ...(ช่ือ)...
บริจาคซะกาตพิธีฮัจย์ท่ี

สําหรับคนมุสลิม

ถามเฉพาะผู้นับถือศาสนาอิสลาม (บันทึกรหัส 2 ใน A9)

นครเมกกะ หรือไม่"

"ในรอบปีท่ีแล้ว "ในช่วง

ที่เป็นข้อบังคับ

A36A35A33 A34

เคยไปทํา

นมัสการ 
...(ช่ือ)...ได้ไป

"ในรอบปี

...(ช่ือ)...

บ่อยแค่ไหน"

ถามเฉพาะผู้นับถือ

"ในรอบปี

ถามเฉพาะผู้นับถือ

ท่ีแล้ว

...(ช่ือ)...

"ในรอบปี

โดยปกติ

ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูศาสนาคริสต์

ท่ีแล้ว

"ในรอบปี
ท่ีแล้ว

ณ เทวสถานหรือไม่"

ท่ีแล้ว

โดยปกติ

A39 A40A37
        

A38

92 93 94 9588 89 90 91 96 97



 
 

 

ไม่เช่ือเลย������0 ไม่ปฏิบัติเลย�����0

1 1

2 2

3 3

จําเป็น�.��..����1 ทุกคร้ัง...����.��1 4 4

ไม่จําเป็น.������2 แทบทุกคร้ัง����.. 2 5 5

ไม่แน่ใจ..���..���3 เป็นบางคร้ัง�����3 6 6

น้อยคร้ังมาก����. 4 7 7

ไม่เคยใช้หลักศาสนา�5 8 8

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับกิจ เงินบริจาค / ไม่มีปัญหาชีวิตหรือ 9 9

ทางศาสนา เช่น ดอกไม้  ส่ิงของเพื่อสาธารณกุศล      ปัญหาการงาน��6 เช่ือมากที่สุด�����10 ปฏิบัติมากที่สุด��� 10

ธูปเทียน ค่าทําบุญ ฯลฯ
A43 A44

โดยปกติเม่ือ

             บันทึกรหัส             บันทึกรหัส

ตอนที่ 2  ศาสนา (ถามเฉพาะผู้ที่มีอายุต้ังแต่ 13 ปีข้ึนไป บันทึกรหัส 1-7 ใน A9)  (ต่อ) 

ตนเองเช่ือตาม

ทางศาสนา

หลักคําสอน ...(ช่ือ)...ประสบ

ถ้ามากกว่า 99, 998 บาท  บันทึก "99998"

(คะแนน 0 - 10)

            บันทึกรหัส

A45

ตอบด้วยตนเองถามทุกศาสนา

เกี่ยวกับกิจกรรมต่อไปน้ีมากน้อยเพียงใด"

ระดับใด"
ในระดับใด"

ให้บันทึกจํานวนเงินเป็นบาท

ปัญหาทางด้านการงาน

ถ้าไม่มีค่าใช้จ่ายบันทึก "0"

หรือไม่" เป็นแนวทางการ

มากน้อยแค่ไหน"

ทางศาสนา

แก้ปัญหาเหล่าน้ัน

ดําเนินชีวิต

"...(ช่ือ)...
เห็นว่า

7

ได้ใช้หลักคําสอน

"ในรอบปีท่ีแล้ว

ทางศาสนาปัญหาชีวิตหรือ

สําหรับการ

หลักศาสนา

เป็นสิ่งจําเป็น

            บันทึกรหัส

(คะแนน 0 - 10)

"ในรอบปีท่ีแล้ว...(ช่ือ)...ได้ใช้จ่ายเงิน

A46 A48A47

...(ช่ือ)...ได้ปฏิบัติ
ตามหลักคําสอน

"ในรอบปีท่ีแล้ว "...(ช่ือ)...คิดว่า

98 109 110 112103 108
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รบัได้..................................................................... 1

รบัไม่ค่อยได้........................................................... 2
รบัไม่ได้เลย.............................................................3
เฉยๆ/ไม่มีความเห็น................................................ 4

พูดภาษา ใส่เสื้อสายเด่ียว แสดงพฤติกรรม แสดงออก ชายมี หญิงมี ชายหญิง ผู้ชาย ผู้หญิง ชาย หญิง ชายหญิงมี

ไทยคํา เกาะอก ไม่สุภาพ พฤติกรรม เพศสัมพันธ์ เพศสัมพันธ์ อยู่ด้วยกัน ทําตัว ทําตัว รักร่วมเพศ รักร่วมเพศ เพศสัมพันธ์

ฝรั่งคํา เปิดหน้าท้อง ในที่สาธารณะ ทางเพศ ก่อนแต่งงาน ก่อนแต่งงาน โดยไม่ เป็นผู้หญิง เป็นผู้ชาย ก่อนอายุ

นุ่งกางเกงเอวตํ่า/ เช่น ส่งเสียงดัง อย่างเปิดเผย แต่งงาน  15 ปี

ขาสั้นมาก ใช้วาจาไม่สุภาพ

A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60

ตอนที่  3  การยอมรับพฤติกรรมทางสังคม  (ตอบด้วยตนเอง)
(ถามเฉพาะผู้ท่ีมีอายุตั้งแต่ 13 ปีข้ึนไป)

 บันทึกรหัส

"�.(ชื่อ)�.ยอมรับพฤติกรรมเหล่าน้ีได้มากน้อยเพียงใด"

114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
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        ทํา
                  ทุกครัง้ท่ีมีโอกาส�������������������������1

                  ส่วนใหญ่�����������������������������2

                  บางครัง้������������������������������3

                  น้อยครัง้�����������������������������4

                  ไม่ทํา�������������������������������5

        ไม่มีโอกาสท่ีจะทํา�����������������������������6

ให้ความช่วยเหลือ ตอบแทน ยอมรับผิด ให้โอกาสผู้อ่ืน ยกโทษ ข้ามถนนโดย แซงคิว ท้ิงขยะ การกตัญญูกตเวที

คนท่ีต้องการ ผู้มีพระคุณ และขอโทษ ก่อนตัวคุณเอง และให้อภัย ใช้สะพานลอย ในที่สาธารณะ ทดแทนคุณ

ความช่วยเหลือ หรือ ในความผิดที่ทํา หรือ อย่างจริงใจ หรือ ต่อพ่อแม่

แม้ไม่ใช่ญาติ ช่วยเหลือเรา มีส่วนรับผิดชอบ ข้ามทางม้าลาย

A61 A62 A63 A64 A65 A66 A67 A68 A69

ตอนที่ 4  คุณธรรม - จริยธรรม  (ตอบด้วยตนเอง)
(ถามเฉพาะผู้ท่ีมีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป)

"ในรอบปีท่ีแล้ว....(ชื่อ).... ได้ทําสิ่งต่อไปน้ีบ่อยคร้ังเพียงใด"

           บันทึกรหัส

126 127 128 129 130 131 133 134132
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    ทํา

         ทุกคร้ังที่มีโอกาส������������������1

         ส่วนใหญ่����������������������2

         บางคร้ัง�����������������������3 ทํา  สุขภาพแย่มาก��� 0  ไม่มีความสุขเลย���0

         น้อยคร้ัง���������������������� 4     ประจํา�����1 1 1

    ไม่ทํา��������������������������5     บางคร้ัง�����2 2 2

    ไม่มีโอกาสที่จะทํา������������������� 6 ทราบ ไม่ได้ทํา������ 3 3 3

    เข้าร่วมประจํา�����1 4 4

    เข้าร่วมบางคร้ัง���� 2 5 5

    ไม่ได้เข้าร่วม������3 6 6

ยืนตรง นําแนวคิดหลัก ใช้จ่ายเงิน ไม่ทราบว่ามีกิจกรรม 7 7

เคารพธงชาติ เศรษฐกิจพอเพียง ฟุ่มเฟือย (เช่น    ในชุมชน��������4 8 8

ทุกครั้งเม่ือได้ยิน มาปรับใช้ใน ของใช้, เสื้อผ้า, ไม่มีกิจกรรมในชุมชน���5 9 9

เสียงเพลงชาติ ชีวิตประจําวัน  อาหารแพงๆ  สุขภาพดีมาก����10  สุขมากที่สุด����� 10

ในที่สาธารณะ  ฯลฯ)

A70 A71 A72

ตอนที่ 5  สุขภาพกาย/ใจ 
(ตอบด้วยตนเอง)

"�.(ชื่อ).�ได้เข้าร่วม
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์

".�(ชื่อ)�.
ได้บริจาคทรัพย์/ อยู่ในระดับใด" อยู่ในระดับใด"

"ปัจจุบัน�.(ชื่อ).� "ปัจจุบัน.�(ชื่อ)�.

กิจกรรมรณรงค์

 เช่น ปลูกป่า 
ช่วยคนเดือดร้อน 

ตอนที่ 4  คุณธรรม - จริยธรรม (ตอบด้วยตนเอง) (ต่อ)
(ถามเฉพาะผู้ท่ีมีอายุตั้งแต่ 13 ปีข้ึนไป)

ในรอบปีท่ีแล้ว
"ในรอบปีท่ีแล้ว�.(ช่ือ).�ได้ทําสิ่งต่อไปน้ี

                   บันทึกรหัส

เก็บ

บ้างหรือไม่"

ออมเงิน

(คะแนน 0-10) (คะแนน 0-10)
วัสดุอุปกรณ์/อาหาร 

หรือไม่

A73 A74 A75 A76 A77

ต่อต้านยาเสพติด 

มีสุขภาพกาย มีความสุขบ่อยครั้งเพียงใด"

บันทึกรหัส

(ถามเฉพาะผู้ท่ีมีอายุตั้งแต่ 13 ปีข้ึนไป)

           บันทึกรหัส               บันทึกรหัส               บันทึกรหัส

ต่อชุมชน/หมู่บ้าน

135 136 137 138 139 140 141 143
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       เห็นด้วย�����..������������������1

       ไม่เห็นด้วย.���....���..��������������2

       ไม่แน่ใจ�..�..�..�������������������3

รู้จักโลกดี เป็นผู้ที่มี สามารถเป็น สามารถทํา เป็นผู้ถ่ายทอด  มักเป็นคน  มักเป็น  ควรไปอยู่ที่อื่น อายุ 60-79 ปี อายุ 80 ปีข้ึนไป เอาใจยาก

เพราะผ่าน ประสบการณ์ ตัวอย่างที่ดี ประโยชน์ให้แก่ วัฒนธรรม  ตามโลกไม่ทัน  คนน่าเบื่อ  เช่น บ้านพัก มักเป็นภาระ มักเป็นภาระ

ชีวิตมามาก ที่เป็นประโยชน์ แก่รุ่นลูกหลาน ครอบครัวและ ขนบธรรมเนียม  คนชรา แก่บุตรหลาน แก่บุตรหลาน

แก่คนรุ่นหลัง สังคมได้ ประเพณี หรอืครอบครัว หรือครอบครัว

A78 A79 A80 A81 A82 A83 A84 A85 A86 A87 A88

ตอนที่ 6  การตระหนกัและเห็นคุณค่าผู้สูงอายุ (ตอบด้วยตนเอง)
(ถามเฉพาะผู้ท่ีมีอายุตั้งแต่ 13 ปีข้ึนไป)

".�(ชื่อ)�.เห็นด้วยกับข้อความเก่ียวกับผู้สูงอายุต่อไปน้ีหรือไม่"

 บันทึกรหัส

145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155
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                   บันทึกรหัส
                          มี
             ทําประจํา����������.........��������1

      ทําบางครัง้...................................................... 2
                       3

เที่ยวเตร่ เที่ยวกลางคืน เล่นการพนัน  ตู้สลอต นอนดึก ต่ืนสาย เล่นเกมส์ ส่ือสารทางอินเตอร์เน็ต

(ผับ,สถานเริงรมย์ ฯลฯ) หวย บอล เช่น ทวิสเตอร์/ไลน์/

เว็บบอร์ด/อินสตาแกรม

เฟซบุ๊ก เป็นต้น

A89 A90 A91 A92 A93 A94

ตอนที่ 7  ค่านยิมของวัยรุ่นไทย
(ถามเฉพาะผู้ท่ีมีอายุตั้งแต่ 13 - 24 ปี)

ไม่มี.......................................................................

"โดยปกติ�(ชื่อ)�ได้มีพฤติกรรมต่อไปน้ีหรือไม่"

156 157 158 159 160 161
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                   บันทึกรหัส
มี
      ทําประจํา����������.........��������1

      ทําบางครัง้...................................................... 2
3

อ่านหนังสือ ทํางานบ้าน/ เล่นกีฬา เล่นดนตรี/ร้องเพลง เข้าร่วมกิจกรรม เข้าใช้บริการใน

ช่วยเหลือกิจการของ หรือออกกําลังกาย ทางสังคม/เสริมสร้าง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ/
ครอบครัว ความรู้ อุทยานประวัติศาสตร์/

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน/

แหล่งเรียนรู้

ทางวัฒนธรรม

A95 A96 A97 A98 A99 A100

ตอนที่ 7  ค่านยิมของวัยรุ่นไทย (ต่อ)
(ถามเฉพาะผู้ท่ีมีอายุตั้งแต่ 13 - 24 ปี)

ไม่มี.......................................................................

"โดยปกติ�(ชื่อ)�ได้มีพฤติกรรมต่อไปน้ีหรือไม่"

162 163 164 165 166 167
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                         บันทึกรหัส

เป็นประจํา�..����������������..�...���1

บางครัง้�������............................................... 2

นาน ๆ ครัง้��������....................................... 3

ไม่ทําเลย��������........................................... 4

แสดงออกถึงความรัก นําหลักคําสอน ใช้เวลาทํากิจกรรม ใช้เวลาทํากิจกรรม พูดคุยปรึกษาหารือ มีความรู้สึกขัดแย้ง

ความเข้าใจ ทางศาสนา หรือ พร้อมหน้ากันในบ้าน ร่วมกันนอกบ้าน หรือตัดสินใจร่วมกัน ไม่พอใจ ไม่ชอบใจ
ความเอ้ืออาทร  คุณธรรมมาใช้ กับสมาชิกครอบครัว กับสมาชิกครอบครัว ด้วยเหตุผลในเร่ือง ใช้ความรุนแรง

ความสนใจเอาใจใส่ กับสมาชิกครอบครัว อย่างมีความสุข อย่างมีความสุข สําคัญของครอบครัว ในการแก้ปัญหา

กับสมาชิกครอบครัว (เช่น รับผิดชอบ  (เช่น รับประทาน (เช่น ไปเล่นกีฬา (เช่น วางแผนลดค่าใช้จ่าย ของครอบครัว

 (เช่น บอกรัก โอบกอด ต่อหน้าที่ในครอบครัว อาหารร่วมกัน ไปเที่ยวพักผ่อน ของครอบครัว (เช่น พูดจาทําร้ายจิตใจ

ไต่ถามทุกข์สุข เป็นต้น) ซ่ือสัตย์ ขยัน ช่วยกันทํางานบ้าน หย่อนใจ  ไปเย่ียม แก้ปัญหาลูกติดสาร ใช้คําพูดที่หยาบคาย

กตัญญูรู้คุณ เป็นต้น) ทํางานอดิเรก ญาติพ่ีน้องด้วยกัน เสพติด  เป็นต้น) แสดงอารมณ์โกรธ

ดูรายการโทรทัศน์  เป็นต้น) ทําร้ายร่างกาย เป็นต้น)

เป็นต้น)

A101 A102 A103 A104 A105 A106

"โดยปกติ...(ชื่อ)...ได้แสดงออกหรือมีการกระทําเหล่าน้ี บ่อยแค่ไหน"

ตอนที่ 8  ความสัมพนัธ์กับสมาชิกในครัวเรือน
(ถามทุกคนและตอบด้วยตนเอง)

168 169 170 171 172 173
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                   บันทึกรหัส                                   

         เป็นประจํา�..����...........................................  ตอบเอง............. 1 1

         บางครัง้..................................................................  ผู้อื่นตอบแทน..... 2 2

         นาน ๆ ครัง้........................................................... 3

         ไม่ทําเลย................................................................ 4

ทําหน้าที่ตามบทบาท เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ

หรือความรับผิดชอบ ครอบครัวร่วมกับ  ให้ยืมส่ิงของเคร่ืองใช้�.......................              B1 (col.177)
ของตนเองในครอบครัว สมาชิกครอบครัว

(เช่น  พ่อแม่อบรมเล้ียงดู (เช่น เข้าค่ายครอบครัว/  ให้อาหารหรือส่ิงของเคร่ืองใช้...............              B2 (col.178)
บุตรหลานให้เป็นคนดี เวทีครอบครัว/

มีศีลธรรม เข้าร่วมโครงการสายใยรัก/  ช่วยดูแลบ้าน/ทรัพย์สินหรือคนในบ้าน�             B3 (col.179)
ผู้สูงอายุได้รับการ เข้าฝึกอบรมแกนนําเด็ก  

ดูแลเอาใจใส่จาก เยาวชน หรือครอบครัว)

บุตรหลาน เป็นต้น)

A107 A108 Response

โดยปกติครัวเรือนของท่านและเพ่ือนบ้าน

                บันทึกรหัส

                นาน ๆ ครัง้����..........................����....�

                ไม่ทําเลย�................................................���

ตอนท่ี 8  ความสัมพันธ์กับสมาชิกในครัวเรือน (ต่อ) 
(ถามทุกคนและตอบด้วยตนเอง)
"โดยปกติ...(ชื่อ)...ได้แสดงออก

หรือมีการกระทําเหล่าน้ี บ่อยแค่ไหน"

          บันทึกรหัส

ตอนท่ี 9  ความสัมพันธ์กับเพ่ือนบ้าน
(ถามหัวหน้าครัวเรือน)

ได้ทํากิจกรรมระหว่างกันบ้างหรือไม่

ผู้ตอบสัมภาษณ์

                เป็นประจํา�..����........������������

                บางครัง้�����.........��..........................�..�

176

1

2

3

4

174 175
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   1.  ลักษณะของท่ีอยู่อาศัย                                                         6.  การใช้ส้วม (บันทึกประเภทท่ีใช้เป็นส่วนใหญ่)

          ตึก��..������������������������...  = 1           ส้วมแบบน่ังห้อยเท้า����������������  = 1

          ไม้����������������������������  = 2           ส้วมแบบน่ังยอง������������������  = 2

          ครึง่ตึกครึง่ไม้����������������������  = 3           ส้วมแบบน่ังห้อยเท้า และส้วมแบบน่ังยอง����  = 3

          ใช้วัสดุไม่ถาวรในท้องถ่ิน����������������� = 4           ส้วมหลุม/  ส้วมถัง/ ส้วมถ่ายลงแม่นํ้าลําคลอง

          ใช้วัสดุใช้แล้ว เช่น หีบ ลัง��������������  = 5                   หรอื ส้วมลักษณะอื่น ๆ  โดยมีห้องกั้น�   = 4

          อื่น ๆ  (ระบุ)����������������������� = 6           ไม่มีส้วม����������������������  = 5

 

   2.   สถานภาพการครอบครองท่ีอยู่อาศัย                                         7.  นํ้าดื่ม  (บันทึกประเภทท่ีใช้เป็นส่วนใหญ่) 

          เป็นเจ้าของบ้าน มีภาระผ่อนชําระ...............................  = 1  8.  นํ้าใช้   (บันทึกประเภทท่ีใช้เป็นส่วนใหญ่)

          เป็นเจ้าของบ้าน ไม่มีภาระผ่อนชําระ...........................  = 2           นํ้าประปา.......................................................   = 1

          เช่าซื้อ.....................................................................  = 3           นํ้าประปาผ่านการบําบัด (ต้ม/ กรอง)................   = 2

          เช่า..........................................................................  = 4           นํ้าบาดาล.......................................................   = 3

          อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า เพราะเป็นส่วนหน่ึงของค่าจ้าง.......  = 5           นํ้าบ่อ.............................................................   = 4

          อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า เพราะให้อยู่เปล่า..........................  = 6           นํ้าจากแม่นํ้า/ลําธาร/คลอง/นํ้าตก/ภูเขา...........   = 5

          อื่นๆ (ระบุ)..............................................................  = 7           นํ้าฝน.............................................................   = 6

          นํ้าดื่มบรรจุขวด/ตู้นํ้าดื่มหยอดเหรยีญ������  = 7

   3.   สถานภาพการครอบครองท่ีดิน                                             อื่น ๆ �������������.���������   = 8

          (ถามเฉพาะ H2 บันทึกรหัส 1-3)

          เป็นเจ้าของ..............................................................  = 1 9. สมาชิกในครัวเรือนคนใดคนหน่ึงเป็นเจ้าของสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปน้ีหรือไม่?

          เช่าซื้อท่ีดิน..............................................................  = 2      ถ้า  "ไม่เป็นเจ้าของ"  บันทึกรหัส  "0"

          เช่า..........................................................................  = 3          "เป็นเจ้าของ"  บันทึกรหัส  "1"

          ไม่เสียค่าเช่าท่ีดิน......................................................  = 4            โทรทัศน์...................�������.�������  

          อื่นๆ (ระบุ)..............................................................  = 5            เครือ่งเล่นวิดีโอ / วีซีดี / ดีวีดี���������  

           โทรศัพท์มือถือ������������������  

   4.   จํานวนห้อง            เครือ่งคอมพิวเตอร ์.............����������  

          ห้องท้ังหมด (ไม่นับห้องนํ้า  ห้องส้วม)�����.......�            ตู้เย็น�����������������������  

          ห้องท่ีใช้นอน����������������.........��            ไมโครเวฟ / เตาอบ���������������  

           เครือ่งซักผ้า�������������������  

   5.   ไฟฟ้าภายในท่ีอยู่อาศัย            เครือ่งปรบัอากาศ����������������  

          (รวมไฟฟ้าท่ีต่อจากแบตเตอร่ีและเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าอื่น ๆ)            รถยนต์ส่วนบุคคล  / รถปิกอัพ / รถตู้�����  

          มี����������������������������� = 1            รถจักรยานยนต์���������������.

          ไม่มี���������������������������� = 0            รถแทรกเตอร ์4 ล้อ���������������  

           รถไถ 2 ล้อ (รถไถเดินตาม)�������.��

ตอนที่ 10 ลักษณะของครัวเรือน

(ข้ามไปข้อ 4)

ให้บันทึกรหัสลงใน
 H1 (col.35)

 H2 (col.36)

 H3 (col.37)

 H4 (col.38)

 H5 (col.39)

 H6 (col.40)

  H7 (col.41)

  H8 (col.42)

  H9 (col.43)

H10 (col.44)

H11 (col.45)

H12 (col.46)

H13 (col.47)

H14 (col.48)

H15 (col.49)

H16 (col.50)

H17 (col.51)

H18 (col.52)

H19 (col.53)

H20 (col.54)

H21 (col.55)
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A2 ชือ่........................ชือ่........................ชือ่........................ชือ่.....................
1.  เม่ือมองทุกดานของชีวิตรวมกัน ทานมีความสุขระดับใด M1 178-179

1.  ทานรูสึกพึงพอใจในชีวิต M2 180

2.  ทานรูสึกสบายใจ M3 181

3.  ทานรูสึกภูมิใจในตนเอง M4 182

4.  ทานรูสึกเบื่อหนายทอแทกับการดําเนินชีวิตประจําวัน M5 183

5.  ทานรูสึกผิดหวังในตนเอง M6 184

6.  ทานรูสึกวาชีวิตของทานมีแตความทุกข M7 185
 ทานสามารถทําใจยอมรับไดสําหรับปญหา
     ที่ยากจะแกไข (เม่ือมีปญหา)
 ทานม่ันใจวาจะสามารถควบคุมอารมณไดเม่ือมี
     เหตุการณคับขันหรือรายแรงเกิดขึ้น

9.  ทานม่ันใจที่จะเผชิญกับเหตุการณรายแรงที่เกิดขึ้นในชีวิต M10 188

10  ทานรูสึกเห็นอกเห็นใจเม่ือผูอื่นมีทุกข M11 189

11.  ทานรูสึกเปนสุขในการชวยเหลือผูอื่นที่มีปญหา M12 190

12.  ทานใหความชวยเหลือแกผูอื่นเม่ือมีโอกาส M13 191

13.  ทานรูสึกม่ันคงปลอดภัยเม่ืออยูในครอบครัว M14 192

14.  หากทานปวยหนัก ทานเชื่อวาครอบครัวจะดูแลทานเปนอยางดี M15 193

15.  สมาชิกในครอบครัวมีความรักและผูกพันตอกัน M16 194

  ใหบันทึกรหัส " 0 - 3 "  ใน            ใหตรงกับคําตอบท่ีไดรับ

       (ถามเฉพาะผูที่มีอายุตั้งแต 15 ป ขึ้นไป และตอบดวยตนเอง)

ก. ขอคําถามภาพรวมความสุข

  ใหบันทึกรหัส " 0 - 10 "  ใน                  ใหตรงกับคําตอบท่ีไดรับ

(ไมมีความสุขเลย = 0       ! มีความสุขมากท่ีสุด = 10)

8.

      แบบสํารวจสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย พ.ศ.2557 

M9

M8 186

187

ลําดับที่ (ใหคัดลอกจาก สสว.57  สดมภ A1)

ชื่อ (ใหคัดลอกจาก สสว.57 สดมภ A2)

  ไมเลย  =  0     เล็กนอย  =  1     มาก  =  2     มากท่ีสุด  = 3     

ข. ขอคําถามสุขภาพจิตฉบับส้ัน 15 ขอ

7.

"ในชวง 1 เดือน ท่ีผานมาจนถึงปจจุบัน�(ช่ือ)...ไดสํารวจตัวเอง และประเมินเหตุการณ  อาการ  ความคิดเห็น 
และความรูสึกของทานวาอยูระดับใด"

ลบั
สสว.57

คดัลอก Iden จากแบบ สสว.57 ชดุที่�....ในจาํนวน�..ชดุของครวัเรือนน้ี

31

ENUM
18

EA_SET

19

SAMSET

1

REG CWT

4

AMP TMB

8

AREA

9

EA

12

BLK_VIL PSU_NO

14 20

MONTH_YR
75

HH_NO

24

26

TYPE
1

MEMBERS

27

LISTING

29

1 0
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A2 ชือ่........................ชือ่........................ชือ่........................ชือ่.....................
1.  ทานมีรายไดที่ดีเพียงพอในรอบปที่ผานมา M17 195

1.  ทานพอใจกับสุขภาพของตนเอง M18 196

2.  งานที่ทานทํามีความม่ันคง (ถามเฉพาะผูมีงานทํา) M19 197

3.  ทานตองการมีงานทํา (ถามเฉพาะผูไมมีงานทํา) M20 198

 ทานมีเพื่อนหรือคนอื่น ๆ ในสังคมคอยชวยเหลือทาน
      ในยามที่ตองการ

5.  ทานมีความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนบาน M22 200

6.  ทานรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของชุมชนที่อาศัยอยูนี้ M23 201

 ทานม่ันใจวาชุมชนที่ทานอาศัยอยูมีความปลอดภัย
     สําหรับทานและครอบครัว

 ทานพอใจกับส่ิงแวดลอมในชุมชนของทาน
     เชน อากาศ น้ํา ขยะ

9.  ทานสามารถใชบริการสุขภาพที่ไวใจไดใกลบาน M26 204

 ทานพอใจในการจัดสรรเวลาของตนเองสําหรับการทํางาน
     ชีวิตสวนตัว และครอบครัว

11.  ทานมีเวลาพักผอนและดูแลตัวเองอยางเพียงพอ M28 206

12.  ทานสามารถพูดคุยเรื่องการเมืองไดในชุมชน M29 207

13.  ชีวิตของทานมีความสุขมากขึ้น M30 208

14.  ชุมชนของทานมีความสุขมากขึ้น M31 209

15.  คนในสังคมไทยมีความสุขมากขึ้น M32 210

  ใหบันทึกรหัส " 0 - 3 "  ใน            ใหตรงกับคําตอบท่ีไดรับ
  ไมเลย  =  0     เล็กนอย  =  1     มาก  =  2     มากท่ีสุด  = 3     

205

8. M25 203

10.

ค. ขอคําถามเรื่องรายได

M21

M27

199

  ใหบันทึกรหัส " 0 - 3 "  ใน            ใหตรงกับคําตอบท่ีไดรับ

ง. ขอคําถามปจจัยความสุข ในชวง 1 เดือนท่ีผานมาจนถึงปจจุบัน

202

  ไมเลย  =  0     เล็กนอย  =  1     มาก  =  2     มากท่ีสุด  = 3     

M247.

4.

ลําดับที่ (ใหคัดลอกจาก สสว.57  สดมภ A1)

ชื่อ (ใหคัดลอกจาก สสว.57 สดมภ A2)




