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คาํนํา 
 

 สํานักงานสถิติแห่งชาติ     ได้ดําเนินการโครงการสํารวจการมีการใช้เครื�องมือ/อุปกรณ์เทคโนโลยี

สารสนเทศทั�วประเทศ ขึ �นเป็นครั �งแรกใน พ.ศ. 2544 ครั �งที� 2 ใน พ.ศ. 2546 ต่อมาได้เปลี�ยนชื�อเป็นโครงการ

สํารวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร (ครัวเรือน) และได้ทําการสํารวจเป็นประจําทุกปี จากนั �นการสํารวจ          

ในปี พ.ศ. 2551 ได้เปลี�ยนชื�อเป็น โครงการสํารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารในครัวเรือน 

(สทค.) ซึ�งโครงการสํารวจดงักล่าวได้จัดทําทุกปี เพื�อสนองความต้องการใช้ข้อมูลสถิติด้าน ICT ทั �งหน่วยงาน

ภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน ดงันั �นในการผลิตข้อมลูให้ทนัสมยัตรงกบัความต้องการของผู้ ใช้ทกุปี จึงได้มีการ

ปรับปรุงรายการข้อถามของแบบสอบถามจากผู้ ที�มคีวามรู้ ความเชี�ยวชาญ ทั �งข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นต่างๆเพื�อ

มาใช้ในการปรับปรุงแบบสอบถามให้ได้ประโยชน์สงูสดุ ในการดําเนินการสํารวจในปี พ.ศ. 2558  จะทําการสํารวจ

ในไตรมาส 1 (มกราคม – มีนาคม)  พ.ศ. 2558   พร้อมกบัการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. 2558 

 คู่มือการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลและบรรณาธิกรลงรหัสโครงการสํารวจการมีการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารในครัวเรือน ได้มีการแก้ไขปรับปรุงทุกปี เพื�อจะได้เป็นคู่มือที�สามารถตอบข้อ

สงสัยให้ชัดเจนสอดคล้องกับรายการข้อถามที�ได้มีการปรับปรุงแก้ไข ทั �งในด้านหลักการและวิธีการ แนวคิด        

คํานิยาม หลกัเกณฑ์ในการปฏิบัติงานและการบันทึกแบบสํารวจ เพื�อเป็นคู่มือให้กบัผู้ปฏิบตัิงานสนามได้ศึกษา

และทําความเข้าใจกับรายละเอียดก่อนออกปฏิบัติงานสนามต่อไปประกอบด้วย บททั�วไป คํานิยาม การบันทึก

แบบสอบถามการตรวจสอบการบนัทึกแบบสอบถาม ซึ�งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิงานสนาม และการ

ตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูโครงการดงักลา่ว 
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บทที� 1  
บททั�วไป 

1.1 ความเป็นมา 

  สํานกังานสถิติแห่งชาติ  ได้ดําเนินการสํารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารใน

ครัวเรือนครั �งแรก พ.ศ. 2554 และตั �งแต ่พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา ได้ทําการสํารวจตอ่เนื�องเป็นประจําทุกปีโดยผนวก

แบบสอบถามกับการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร แต่เนื�องจากมีความต้องการใช้ข้อมูลเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื�อสารมากขึ �น จึงได้เพิ�มรายละเอียดของข้อถามตามความต้องการของผู้ ใช้และได้            

แยกแบบสอบถามออกจากการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร ตั �งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา สําหรับการสํารวจ

ครั �งนี �ได้ดําเนินการสํารวจในไตรมาส 1 (มกราคม – มีนาคม) พ.ศ. 2558 

1.2 วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพื�อทราบจํานวนประชากรที�ใช้คอมพิวเตอร์  ใช้อินเทอร์เน็ต และการมีการใช้โทรศพัท์มือถือ 

 2.2 เพื�อทราบจํานวนครัวเรือนที�มีอปุกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารในประเภทต่าง ๆ คือ

เครื�องโทรศพัท์พื �นฐาน เครื�องคอมพิวเตอร์ เครื�องโทรสาร และการเชื�อมตอ่อินเทอร์เน็ตในครัวเรือน  

 2.3 เพื�อทราบรายละเอียดของการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และโทรศพัท์มือถือของประชากร เช่น

สถานที�ใช้ กิจกรรมในการใช้ ความถี�ในการใช้ งบประมาณที�ต้องการซื �อ เป็นต้น  

1.3 ประโยชน์ที�ได้รับจากการสาํรวจ 

                     3.1 ทําให้ทราบถงึความก้าวหน้าในการใช้เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และโทรศพัท์มอืถือ

ของประชากร 

 3.2 ทําให้ทราบจํานวนอปุกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารที�มีในครัวเรือน ตลอดจน

รายละเอียดในการใช้อปุกรณ์ต่าง ๆ 

 3.3 สามารถนําไปเป็นดัชนีชี �วัดถึงความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร    

ของประเทศ 

         3.4 ข้อมลูที�ได้สามารถนําไปใช้ในการกําหนดนโยบาย วางแผนพฒันาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื�อสาร ทั �งในส่วนของการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการ

กระจายความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารให้กบัประชาชนอย่างทั�วถงึ 

1.4 ขอบข่ายและคุ้มรวม 

  ประชากรที�อยู่ในคุ้มรวมของการสํารวจ ได้แก่ บุคคลผู้อาศยัอยู่ในครัวเรือนส่วนบุคคลและครัวเรือน

กลุม่บคุคลประเภทครัวเรือนคนงาน ทั �งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลทั�วประเทศ 
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  ครัวเรือนที�เข้าข่ายการแจงนบัในการสํารวจครั �งนี � คือ ครัวเรือนส่วนบุคคลและครัวเรือนกลุ่มบุคคล

ประเภทครัวเรือนคนงานที�ตกเป็นตวัอย่าง ซึ�งมีรายชื�อปรากฏในบญัชีรายชื�อครัวเรือนตวัอย่างของโครงการสํารวจ

ภาวะการทํางานของประชากรที�จะทําการสํารวจในไตรมาส 1 (เดือนมกราคม กมุภาพนัธ์ มีนาคม) พ.ศ. 2558 

  บุคคลที�เข้าข่ายการแจงนบั  คือ  สมาชิกที�อาศยัอยู่ในครัวเรือนส่วนบุคคลตวัอย่างและครัวเรือนกลุ่ม

บคุคลประเภทครัวเรือนคนงานที�มีอายตุั �งแต ่ 6  ปีขึ �นไป  

  หมายเหตุ กรณีสมาชิกในครัวเรือนที�เป็นทหารประจําการไม่ว่าจะปฏิบตัิงานในแผนกใดก็ตาม

จะไม่เข้าข่ายการแจงนับ และให้บันทึกเฉพาะยศ และชื�อ – นามสกุล เป็นลําดบัสุดท้ายของสมาชิกในครัวเรือน  

และยตุิการสมัภาษณ์ โดยไม่นับเป็นสมาชกิของครัวเรือน 

1.5 แผนการสุ่มตัวอย่างและการดาํเนินการสาํรวจ 

  แผนแบบการสุ่มตวัอย่างที�ใช้เป็นแบบ Stratified Two Stage Sampling โดยมีกทม. และจงัหวดั   

เป็นสตราตัม (Stratum) ซึ�งมีทั �งสิ �น 77 สตราตัม และในแต่ละสตราตัม (จังหวดั) ได้แบ่งออกเป็น 2 สตราตัมย่อย   

ตามลกัษณะการปกครองคือในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล โดยมีเขตแจงนบั (EA) เป็นหน่วยตวัอย่างขั �นที�หนึ�ง 

ครัวเรือนส่วนบุคคลและสมาชิกในครัวเรือนกลุ่มบุคคลเป็นหน่วยตวัอย่างขั �นที�สอง โดยกําหนดให้เลือกครัวเรือน

สว่นบคุคลตวัอย่างจํานวน 16 ครัวเรือนตอ่ EA (ครัวเรือนตวัอย่าง 2 ชุด ๆ ละ 8 ครัวเรือน) สําหรับในเขตเทศบาล 

และ 12 ครัวเรือนต่อ EA (ครัวเรือนตวัอย่าง 2 ชุด ๆ ละ 6 ครัวเรือน) สําหรับนอกเขตเทศบาล โดยใช้ครัวเรือน

ตวัอย่างชุดเดียวกับโครงการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร ไตรมาส 1 มกราคม – มีนาคม 2558 ได้

จํานวนครัวเรือนตัวอย่างทั �งสิ �น 83,880 ครัวเรือน (5,970 EA ตัวอย่าง)  

1.6 ข้อมูลที� เก็บรวบรวม 

  สําหรับแบบสอบถามที�จะใช้ในการสัมภาษณ์ และบันทึกรายละเอียดของบุคคลที�อยู่ในข่ายการ

สํารวจโครงการนี � ประกอบด้วยข้อถามหลกั 7 ตอน ได้แก ่

                  หน้าปก    (สถานที�ตั �งของครัวเรือน) 

  ตอนที�  1 ลักษณะทั�วไปของสมาชิกในครัวเรือน 

  ตอนที�  2 การศึกษา 

  ตอนที�  3 การทํางาน 

  ตอนที�  4 การใช้คอมพิวเตอร์ 

  ตอนที�  5 การใช้อินเทอร์เน็ต 

                  ตอนที�  6   การมีโทรศัพท์มือถือ 

  ตอนที�  7   การมีการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีในครัวเรือน 

1.7 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การสํารวจครั �งนี �ใช้วิธีส่งเจ้าหน้าที�ของสํานักงานสถิติแห่งชาติออกไปสัมภาษณ์สมาชิกที�มีอายุ

ตั �งแต่ 6 ปีขึ �นไปทุกคนที�อาศัยอยู่ในครัวเรือนส่วนบุคคลตัวอย่างและครัวเรือนกลุ่มบุคคลประเภทครัวเรือน 

คนงาน 
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1.8 การประมวลผลข้อมูล 

 แบบสอบถามที�บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วของทุกจังหวัด จะถูกส่งมายังสํานักงานสถิติแห่งชาติ

ในส่วนกลางเพื�อทําการบรรณาธิกร และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน  และความแนบนัยอย่างละเอียด

จากนั �นจะทําการบันทึกข้อมูล และทําการบรรณาธิกรด้วยเครื�องคอมพิวเตอร์อีกครั �งเพื�อตรวจสอบ และแก้ไข

ข้อมูลจนถูกต้องครบถ้วนก่อนการประมวลผลในรูปตารางสถิติ 

1.9 คาบเวลาในการปฏิบัติงาน 

     - ขั �นการเตรียมงานและการวางแผน  ส.ค. – ธ.ค. 2557 

      - ขั �นการเก็บรวบรวมข้อมูล   ม.ค. – มี.ค. 2558 

      - ขั �นการประมวลผล     เม.ย.– พ.ย. 2558 

      - ขั �นการนําเสนอผล      ก.ย. – ธ.ค. 2558 

2.0 การเสนอผล 

 จัดทํารายงานผลการสํารวจในระดับ จังหวัด ภาค และทั�วประเทศ      

 

 

   

  

 

                    
 
   
    



บทที� 2 

บทนิยาม 
 บทนิยามมีความสําคญัมากสําหรับผู้ปฏิบตัิงาน เพราะคํานิยามนั �นเป็นความหมายของศพัท์ต่าง ๆที�

ใช้ในข้อถามของแบบสอบถามนี � ถ้าผู้ปฏิบัติงานเข้าใจคํานิยามหรือความหมายของศพัท์นี � จะเข้าใจความหมาย

ของข้อถามได้และสามารถบนัทกึแบบสอบถามนี �ได้อย่างถกูต้อง ตลอดจนอธิบายให้ผู้ตอบสมัภาษณ์เข้าใจ ได้อย่าง

ถกูต้อง ดงันั �นจงึควรศกึษาและทําความเข้าใจกบัคํานิยามนี �ให้ชดัเจนก่อนปฏิบตัิงาน  

1. อุปกรณ์เทคโนโลยี 

  อปุกรณ์เทคโนโลยีในที�นี � หมายถงึ คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ตั �งโต๊ะ, คอมพิวเตอร์พกพา, Tablet  

โทรศัพท์มือถือ (แบบ Smart Phone หรือแบบ Feature Phone) 

2. คอมพวิเตอร์ (Computer) 

 คอมพิวเตอร์ คือ “เครื� องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทําหน้าที� เหมือนสมองกลใช้สําหรับ                

แก้ปัญหาต่างๆ ที�ง่ายและซบัซ้อนโดยวิธีทางคณิตศาสตร์” คอมพิวเตอร์จงึเป็นเครื�องจกัรอิเลก็ทรอนิกส์ที�ถกูสร้างขึ �น

เพื�อใช้งานแทนมนุษย์ในด้านการคิดคํานวณ และสามารถจําข้อมลูทั �งตวัเลขและตวัอกัษรเพื�อเรียกใช้งานในครั �ง

ต่อไป นอกจากนี �ยังจัดการกับสญัลกัษณ์ได้ด้วยความเร็วสูงโดยปฏิบัติขั �นตอนของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ยงัมี           

ความสามารถในด้านต่างๆ อีกมาก เช่น การเปรียบเทียบทางตรรกศาสตร์ การรับส่งข้อมูล การจัดเก็บข้อมลู     

ในตวัเครื�อง และสามารถประมวลผลจากข้อมลูตา่งๆ ได้ 

 รูปแบบของคอมพิวเตอร์ที�เห็นอยู่ในปัจจบุนัมีหลายรุ่นและหลายบริษัทเป็นผู้ผลิต  จงึอาจมีรูปร่างหรือ

ลกัษณะแตกตา่งกนัไป  แตส่ว่นใหญ่ที�ใช้ คือ 

 2.1 คอมพวิเตอร์ตั �งโต๊ะ: คอมพิวเตอร์ที�ออกแบบมาเพื�อใช้งานบนโต๊ะ ที�ใช้ตามบ้านหรือสํานกังาน

ทั�วไป เช่น คอมพิวเตอร์สว่นบคุคล เป็นต้น 
 

 
 

  2.2 คอมพวิเตอร์พกพา: คอมพิวเตอร์ที�สามารถพกพาได้ แบ่งได้ดงันี � 

   1) Laptop/Notebook เป็นเครื�องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที�มีขนาดเล็กลง นํ �าหนักเบา 

เคลื�อนย้ายสะดวก ประหยัดพลังงาน มีแบตเตอรี� เป็นแหล่งพลังงานเสริมเพื�อสะดวกในการใช้งานในสถานที�        

ไมส่ะดวกจะใช้ไฟบ้าน 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%8A%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88
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   2) Netbook เป็นการปรับเครื�อง Laptop/Notebook ให้มีขนาดเล็ก นํ �าหนักเบาขึ �น 

ประหยดัพลงังาน พกพาสะดวก ทําให้สามารถใช้งานขณะเคลื�อนที�ได้ ต่างจาก Laptop/Notebook ที�เคลื�อนย้าย

สะดวก แต่ขณะใช้งานเครื�องจะวางอยู่กับที� Netbook จึงมีขนาดเล็กกว่า Laptop/Notebook ข้อเด่นของ

เครื�องแบบนี �คือ การใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สาย เช่น Acer เรียกชื�อว่า Aspire ONE, Asus เรียกชื�อว่า EeePC,     

HP เรียกชื�อวา่ Mini-Note, Lenovo เรียกชื�อวา่ IdeaPad, SVOA เรียกชื�อวา่ I-buddy เป็นต้น 
 

 
 

 

 

 

   2.3 Tablet: มีขนาดเลก็กวา่ Laptop/Notebook สว่นใหญ่ไมม่ี keyboard ใช้การสมัผสัหน้าจอเพื�อ

ป้อนข้อมลู เช่น Apple ม ีiPad, Samsung ม ีGalaxy Tab เป็นต้น 
 

 

 
 

  

3. โทรศัพท์มือถือ 

   โทรศพัท์มือถือ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ โทรศพัท์มือถือแบบ Feature Phone และโทรศพัท์มือถือแบบ 

Smart Phone 

  3.1 โทรศัพท์มือถือแบบ Feature Phone คือ โทรศัพท์ที�มีความสามารถในระดับพื �นฐาน 

เช่น การรับสาย โทรออก รับ-สง่ข้อความ เป็นต้น  

 3.2 โทรศัพท์มือถือแบบ Smart Phone คือ โทรศพัท์มือถือที�มีระบบปฏิบัติการ เช่น Android,  

iOS (iPhone), Windows Mobile, RIM (BlackBerry) เป็นต้น สามารถใช้ application ต่างๆ ได้ เช่น ใช้  web 

browser   ท่องอินเทอร์เน็ต,   รับ-สง่อีเมล์,   SocialNetwork   (เช่น   Facebook, Twitter,  GooglePlus,  LINE,  Instagram)  เป็นต้น 
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4. อินเทอร์เน็ต (Internet) 

 อินเทอร์เน็ต (Internet) คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดยักษ์ที�เชื�อมต่อกันทั�วโลก  โดยมีมาตรฐาน

รับส่งข้อมลูระหว่างกันเป็นหนึ�งเดียว  ซึ�งคอมพิวเตอร์แต่ละเครื�องสามารถรับส่งข้อมลูในรูปแบบต่างๆ ได้หลาย

รูปแบบ เช่น ตวัอกัษร ภาพกราฟิก และเสียงได้  รวมทั �งสามารถหาข้อมลูจากที�ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ในยุคสงัคม

ข่าวสารข้อมูล   ทุกวันนี �การสื�อสารรูปแบบต่างๆ ถูกพัฒนาขึ �นให้คนเราสื�อสารถึงกันง่ายและสะดวกที�สุด          

การสื�อสารถงึกนัด้วยคําพดูผ่านทางโทรศพัท์ย่อมไม่เพียงพออีกต่อไป เมื�อเราต้องการมากกว่านั �น เช่น ภาพ เสียง 

และข้อความตัวอักษร รวมทั �งข้อมูลคอมพิวเตอร์  ซึ�งอินเทอร์เน็ตสามารถเข้ามาตอบสนองได้ในจุดนี �เมื�อเรา

เชื�อมตอ่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

  บริการต่างๆ ของอินเทอร์เน็ต 

 ไปรษณีย์อเิล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail หรือ E-mail) เป็นบริการบนอินเทอร์เน็ตที�มีคนนิยมใช้

กันมาก คือ การส่งจดหมายทางคอมพิวเตอร์ถึงผู้ ที�มีบัญชีอินเทอร์เน็ตด้วยกัน ไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลคนละ       

ซีกโลกจดหมายก็จะไปถงึอย่างสะดวกรวดเร็วและง่ายดายโปรแกรมที�ใช้ในการรับ-ส่งจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์นั �นมี

หลายโปรแกรมด้วยกนั แล้วแต่จะเลือกใช้ตามความชอบหรือความถนดั ปัจจุบันบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ผ่าน Web-Based Mail ได้รับความนิยมอย่างมาก จึงมีหลายบริษัทเปิดให้บริการฟรีอีเมล์ เช่น hotmail.com, 

yahoo.com, gmail.com เป็นต้น 

 World Wide Web (WWW) เป็นบริการที�ต้องใช้โปรแกรม Web Browser เช่น Internet Explorer, 

Firefox, Google Chrome เป็นต้น เพื�อเปิดดขู้อมลูจากเวบ็ไซต์ (Website) หรือโฮมเพจ (Homepage) จะได้ข้อมลู

ในลกัษณะเป็นตัวอักษร ภาพ เสียง และภาพเคลื�อนไหว ในลักษณะสื�อผสม รวมทั �งการสั�งประมวลผล และ

ตอบสนองแบบอินเทอร์แอ็กทีฟ (Interactive) บริการนี �ได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว จนนํามาใช้งานอย่าง

หลากหลาย เช่น ชมภาพยนตร์ ฟังเพลงออนไลน์ เล่นเกม ค้นข้อมูล ประมวลผลข้อมูลทางธุรกิจ ทําข้อสอบ        

การสง่อีเมล์ ติดตอ่ซื �อขาย ชําระเงินด้วยบตัรเครดิต หรือสง่โปสการ์ด เป็นต้น  

 FTP (File Transfer Protocol) คือ บริการที�ใช้ในการโอนย้าย file หรือข้อมลูจากคอมพิวเตอร์หนึ�ง

ไปยังอีกคอมพิวเตอร์หนึ�งในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ถ้าเครื�องนั �นๆ ต่อเข้ากับระบบที�เป็นอินเทอร์เน็ตก็สามารถ

โอนย้ายข้อมลูกนัได้ เครื�องคอมพิวเตอร์บางที�นั �นจะทําหน้าที�เป็นศูนย์รวมของข้อมลูต่างๆ เช่น รูปภาพ ข้อความ 

บทความ คูม่ือ และโปรแกรมตา่งๆ ที�เป็น Freeware หรือ Shareware และเปิดให้เข้าไปโอนย้ายมาได้ฟรี 

http://www.hotmail.com/
http://mail.yahoo.com/
http://www.thaimail.com/
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 Telnet เป็นบริการที�ช่วยให้เราสามารถเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อื�น เสมือนไปนั�งใช้เครื�องคอมพิวเตอร์

ของที�นั�น โปรแกรมที�ช่วยให้ใช้บริการนี �ได้คือโปรแกรม NCSA Telnet เมื�อเปิดโปรแกรมแล้วให้พิมพ์คําสั�ง Telnet 

แล้วให้พิมพ์ที�อยู่ของแหล่งข้อมูลนั �นก็จะสามารถเข้าสู่ระบบข้อมูลนั �น เสมือนไปนั�งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของ

เครื�องๆ นั �นเลยทีเดยีว 

 Usenet / News groups เป็นบริการที�ช่วยให้เข้าสูข่่าวสารข้อมลูของกลุม่สนทนาแลกเปลี�ยนปัญหา 

ข้อสงสยัข่าวสารตา่งๆ กลุม่เหลา่นี �จะมีสารพดักลุม่ตามความสนใจ 

 บริการโทรศัพท์ เป็นการบริการโทรศัพท์จากคอมพิวเตอร์ไปยังเครื� องรับโทรศัพท์ที� บ้าน 

(PC2Phone) และได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะมีอตัราค่าโทรศพัท์ถูกกว่า และผู้ ให้บริการบางรายยงัมีบริการ 

PC2Fax สําหรับส่ง Fax จากเครื�องคอมพิวเตอร์ไปเครื�องรับ Fax ที�สํานกังาน โดยชําระค่าบริการแบบ Pre-Paid 

และใช้บริการจนกวา่เงินที�จ่ายไว้จะหมด แตถ้่าโทรจากคอมพิวเตอร์ไปยงัคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งานได้ฟรี เพราะ

มีโปรแกรมหลายตวัที�มีความสามารถนี � และฟรีเช่นกนั เช่น skype.com เป็นต้น 

5. การใช้เครื�องคอมพวิเตอร์ 

 การใช้เครื�องคอมพิวเตอร์ หมายถึง การได้เคยใช้เครื�องคอมพิวเตอร์แบบตั �งโต๊ะ (PC), คอมพิวเตอร์

แบบพกพา (Laptop/Notebook, Netbook), แบบ Tablet (เช่น iPad, Galaxy Tab) 

6. การมีโทรศัพท์มือถือ 

 การมีโทรศัพท์มือถือ หมายถึง การมีโทรศัพท์มือถือไว้ในครอบครอง และสามารถใช้งานได้ใน         

วนัสมัภาษณ์ อาจเป็นของที�ขอยืมมา ผู้อื�นซื �อให้ใช้ นําของที�ทํางานมาใช้ จะเป็นโทรศพัท์มือถือรุ่นใดหรือระบบใดก็ได้  

  ไม่รวม เครื�องโทรศพัท์พีซีที 

7. จาํนวนเครื�องโทรศัพท์มือถือ 

 จํานวนโทรศพัท์มือถือ หมายถึง จํานวนเครื�องโทรศพัท์มือถือที�สมาชิกในครัวเรือนมีไว้ครอบครอง 

รวมทั �งเครื�องเปลา่ ที�สามารถใช้งานได้ในวนัสมัภาษณ์ อาจเป็นของที�ขอยืมมา ผู้อื�นซื �อให้ใช้ นําของที�ทํางานมาใช้ 

จะเป็นโทรศพัท์มือถือรุ่นใดก็ได้  

  ไม่รวม เครื�องโทรศพัท์พีซีที เครื�องโทรศพัท์มือถือที�เสียใช้งานไม่ได้ เครื�องที�อยู่ระหว่างซ่อม  หรือ

เครื�องที�ถกูระงบัการใช้โดยไมส่ามารถใช้โทรติดตอ่ได้ 

8. จาํนวนเครื�องโทรศัพท์พื �นฐานในครัวเรือน 

 จํานวนเครื� องโทรศัพท์พื �นฐานในครัวเรือน หมายถึง จํานวนเลขหมายโทรศัพท์พื �นฐานที�มีไว้

ครอบครองในครัวเรือนนั �นๆ และสามารถใช้งานได้ในวนัสมัภาษณ์ 

 ไม่รวม เครื�องพ่วง หรือเครื�องที�ถกูระงบัการใช้โดยไมส่ามารถใช้โทรติดตอ่ได้ 

http://www.skype.com/download/skype/windows/downloading.html


 8

9. จาํนวนเครื�องโทรสารในครัวเรือน 

 จํานวนเครื�องโทรสารในครัวเรือน หมายถงึ จํานวนเครื�องโทรสารที�มีไว้ในครอบครองในครัวเรือนนั �นๆ  

และสามารถใช้งานได้ในวนัสมัภาษณ์ ซึ�งไมจํ่าเป็นต้องเป็นของสมาชิกในครัวเรือน  อาจเป็นของที�ยืมมา  ผู้อื�นซื �อให้ใช้  

นําของที�ทํางานมาใช้   ฯลฯ (รวมเครื�อง printer ที� fax ได้) 

 ไม่รวม เครื�องโทรสารที�เสียใช้งานไมไ่ด้  และเครื�องที�อยูร่ะหวา่งซอ่ม 

10. จาํนวนเครื�องคอมพวิเตอร์ในครัวเรือน 

 จํานวนเครื�องคอมพิวเตอร์ในครัวเรือน หมายถึง จํานวนเครื�องคอมพิวเตอร์ที�มีไว้ครอบครองใน

ครัวเรือนนั �นๆ และสามารถใช้งานได้ในวันสัมภาษณ์  ซึ�งไม่จําเป็นต้องเป็นของสมาชิกในครัวเรือน อาจเป็นของ          

ที� ยืมมา  ผู้ อื�นซื �อให้ใช้  นําของที� ทํางานมาใช้  ฯลฯ เฉพาะคอมพิวเตอร์  แบบตั �งโต๊ะ (PC), แบบพกพา 

(Laptop/Notebook, Netbook), แบบ Tablet (เช่น iPad, Galaxy Tab) 

 ไม่รวม เครื�องคอมพิวเตอร์ที�เสียใช้งานไม่ได้  และเครื�องที�อยู่ระหว่างซ่อม และเครื�องคอมพิวเตอร์   

ที�ใช้ในธุรกิจ เช่น เครื�องที�ให้บริการในร้านอินเทอร์เน็ต 

11. การเชื�อมต่ออินเทอร์เน็ต 

 การเชื�อมต่ออินเทอร์เน็ต หมายถึง การเชื�อมต่ออินเทอร์เน็ตกับอุปกรณ์เทคโนโลยีใดๆ เช่น 

คอมพิวเตอร์แบบตั �งโต๊ะ(PC), คอมพิวเตอร์แบบพกพา(Laptop/Notebook, Netbook)  Tablet (เช่น iPad, Galaxy 

Tab) โทรศพัท์มือถือ  เป็นต้น ที�มีไว้ครอบครองในครัวเรือนนั �นๆ  โดยไม่คํานึงว่าสิทธิการใช้อินเทอร์เน็ต ได้มาโดย

วิธีใด เช่น เสียเงินสมัครเป็นสมาชิกกับผู้ ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือได้รับสิทธิต่อเข้าอินเทอร์เน็ตผ่านระบบของ

สถาบนัการศกึษา หรือจากที�ทํางาน เป็นต้น 

 



บทที� 3 

การบันทกึแบบสอบถาม 

3.1  วัตถุประสงค์ 

  แบบสํารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารในครัวเรือน เพื�อใช้ใน            

การสัมภาษณ์ และบันทึกรายละเอียดของบุคคลในครัวเรือนที�อยู่ในข่ายการสํารวจ ซึ�งเป็นครัวเรือน

ตวัอย่างเดียวกบัครัวเรือน สรง. ประกอบด้วย 7 ตอน คือ 

  หน้าปก แบบ สทค. 

 ตอนที� 1 ลกัษณะทั�วไปของสมาชิกในครัวเรือน (T1 – T6) 

 ตอนที� 2 การศกึษา (T7 – T8) 

 ตอนที� 3 การทํางาน (T9 – T13) 

 ตอนที� 4 การใช้คอมพิวเตอร์ (T14 – T26) 

 ตอนที� 5 การใช้อินเทอร์เน็ต  (T27 – T71) 

 ตอนที� 6 การมีโทรศพัท์มือถือ  (T72 – T81) 

 ตอนที� 7 การมีการใช้อปุกรณ์เทคโนโลยีในครัวเรือน (T82 – T106) 
 

3.2  หลักเกณฑ์ในการบันทกึแบบสอบถาม 

1.การบนัทกึคําตอบสว่นใหญ่บนัทกึเป็นรหสัคําตอบซึ�งมีรายละเอียดของรหสัตา่งๆไว้ที�หวัสดมภ์ 

ให้บนัทกึรหสัไว้ใน    โดยมิให้ส่วนใดส่วนหนึ�งของตวัเลขติดเส้นกรอบ    และถ้าต้องบนัทึกตวัเลข

ลงใน            ให้บนัทกึตวัเลขชิดขวา 

2.ทุกสดมภ์จะต้องบันทึกคําตอบตามเงื�อนไขที�กําหนดไว้ ถ้าสดมภ์ใดไม่เข้าข่ายที�ต้องถาม ให้

ปล่อยว่างไว้ 

 3.สมาชิกคนที� 1 ของครัวเรือน (หวัหน้าครัวเรือน) ต้องบนัทกึข้อมลูไปจนจบแบบสอบถาม (T1-T106) 

สว่นสมาชิกในครัวเรือนตั �งแตค่นที� 2 เป็นต้นไป บนัทกึข้อมลูถงึสดมภ์ T81 

 4.สดมภ์ที�เข้าข่ายและมีการบันทึกรหัสหรือจํานวนใน       ที�กําหนดให้ ถ้าคําตอบที�ได้รับมีไม่

ครบตามจํานวน           ที�กําหนดไว้  ให้บันทึกรหสัหรือจํานวนนั �นชิดขวามือ ส่วน        ที�เหลือไม่ต้องเติม      

0 ข้างหน้าให้ปลอ่ยวา่งไว้เช่น สดมภ์เรื�องรายได้ม ี        ให้บนัทกึ 6 ช่อง แตม่ีรายได้เดือนละ 3,000 บาท ให้

บนัทกึ                                   เป็นต้น 

  

5.เมื�อรายละเอียดที�จะต้องบนัทกึในสดมภ์นั �น ไมเ่ข้าข่ายที�จะต้องบนัทกึให้ปลอ่ยวา่งไว้ 

6.สดมภ์ใดที�ต้องบนัทกึถ้าได้รับคําตอบวา่ ไมท่ราบ ให้บนัทกึรหสั 9 ให้ครบตามที�         กําหนดไว้ 

3   0 0 0 
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3.3 วิธีการบันทกึแบบสอบถาม 

ข้อ 1. – ข้อ 5. สถานที�ตั �งของครัวเรือน 

 บนัทกึสถานที�ตั �งของครัวเรือน โดยคดัลอกรายชื�อครัวเรือนตวัอย่างจากแบบ สรง.2 และบนัทกึ

ทกุครัวเรือน ซึ�งได้แก ่

1. ภาค ..... จงัหวดั ..... 

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

3. บ้านเลขที� ..... ถนน ..... ตรอก/ซอย ..... 

4. ในเขตเทศบาล EA ………………..                      

       นอกเขตเทศบาล EA ….. หมูที่� ..... ชื�อหมูบ้่าน ..... VIL. 

5. ลําดบัที� EA ตวัอย่าง ............................. PSU_NO 

โปรดตรวจสอบรหสัและรายละเอียดของสถานที�ตั �งให้ถกูต้องตรงกนั 

ข้อ 6. -  ข้อ 7. ชุด EA ตัวอย่าง ...... ชุดครัวเรือนตัวอย่าง ................  EA_SET      SAMSET 

   เดือน ........... พ.ศ. ................ MONTH_ YR    

   บนัทกึ ชดุ EA ตวัอย่าง โดยคดัลอกรายชื�อครัวเรือนตวัอย่างจากแบบสรง.2 ลงใน EA_SET 

    บนัทกึชดุครัวเรือนตวัอย่างจากแบบ สรง.2 ลงใน SAMSET 

  บนัทกึ เดือน และ พ.ศ.  ที�ทําการสมัภาษณ์ลงใน 

 บนัทกึครัวเรือนลําดบัที�ให้ตรงกบัสดมภ์ 1 ของแบบ สรง.2 และบนัทกึลงใน       HH_NO  

และวงรอบรหสัประเภทครัวเรือน ครัวเรือนสว่นบคุคล ให้วงกลมรอบเลข 1 ครัวเรือนกลุม่บคุคล 

ให้ระบปุระเภทครัวเรือนและวงรอบรหสั 2 ทั �งบนัทกึรหสัลงใน  TYPE  

ข้อ 8. จาํนวนสมาชกิในครัวเรือน ขั �นแจงนับ .......... คน 

 บนัทกึจํานวนสมาชิกในครัวเรือนที�แจงนบัได้ ลงใน   MEMBERS               โดยจํานวนสมาชิกของ 

ครัวเรือนที�แจงนับได้จะต้องตรงกับลําดบัที�ส ุดท้ายของครัวเรือนของสดมภ์ T1 โดยบันทึกหลงัจาก

สมัภาษณ์สมาชิกในครัวเรือนเสร็จแล้ว 

ข้อ 9. จาํนวนสมาชกิในครัวเรือน ขั �นนับจด ................ คน 

 บนัทกึจํานวนสมาชิกในครัวเรือนที�นบัจดได้ โดยใช้จํานวนสมาชิก ในสดมภ์ 8 จากแบบสรง.2 

บนัทกึรหสัลงใน  LISTING            หากนบัจดไมไ่ด้ให้ปลอ่ยวา่งไว้ ถ้าสมาชิกมีจํานวนตั �งแต ่98 คนขึ �นไปให้

บนัทกึ “ 98” 

ยกเว้น กรณีนบัจดไมไ่ด้ แตข่ั �นการแจงนบัสามารถแจงนบัได้ ให้บนัทกึ “0” เช่น LISTING 

ข้อ 10. ชื�อผู้ตอบสัมภาษณ์ 

 บนัทกึชื�อผู้ตอบสมัภาษณ์ ถ้าในกรณีที�มีผู้ช่วยกนัตอบสมัภาษณ์มากกว่า 1 คน ให้บนัทึกชื�อผู้ ที�

ตอบสมัภาษณ์ที�สามารถให้ข้อมลูมากที�สดุ บนัทกึรหสัลงใน   WHO                   โดยบนัทกึ “1” เป็นสมาชิกใน 

ครัวเรือน “ 2 “ ไมเ่ป็นสมาชิกในครัวเรือน 

 

 

         REG   CWT

           AMP      TMB

 

        AREA                  EA        

 

  

 

 

 

0  
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ข้อ 11. ผลการแจงนับครัวเรือนตัวอย่างนี � (บันทกึรหสั) 

 บนัทกึรหสัการแจงนบัครัวเรือนตวัอย่างนี �ลงใน ENUM                     ดงัตอ่ไปนี � 

ได้ข้อมูล  ไม่ได้ข้อมูล  

ขั �นนับจด ขั �นแจงนับ รหสั ขั �นนับจด ขั �นแจงนับ รหสั 

1.เป็นครัวเรือนตัวอย่าง   1.เป็นครัวเรือน ไปสามครั �งไมพ่บ  

  1.1 มีครัวเรือนอาศยัอยู ่ แจงนบัได้ 11    ตัวอย่าง ผู้ตอบสมัภาษณ์ 21 

 รื �อถอน ไฟไหม้ 12  ไมใ่ห้ความร่วมมือ 22 

 เป็นบ้านวา่ง 13  หาบ้านไมพ่บ 23 

2.ไม่เป็นครัวเรือนตัวอย่าง แจงนบัได้ 14  อื�น ๆ ( ระบ)ุ ...... 24 

(ครัวเรือนใหมอ่ยูแ่ทน      

ครัวเรือนเดิมที�เป็นตวัอยา่ง      

      

 

หมายเหตุ การบนัทกึ จํานวนสมาชิกในครัวเรือนขั �นแจงนบั และขั �นนบัจดใน    MEMBER                   และ 

   LISTING                        ให้พิจารณาจากผลการแจงนบัครัวเรือนตวัอย่างใน   ENUM                           ดงันี � 

   1. ครัวเรือนที�แจงนบัได้ถ้ารหสัใน   ENUM                   คือรหสั 11 หรือ 14 จะต้องบนัทกึรหสัใน 

   MEMBER                          และ  LISTING                               

  2. ครัวเรือนที� แจงนบัไมไ่ด้ ถ้ารหสัใน    ENUM                        คือรหสั 12 หรือ 13 หรือ 21 หรือ 22 

หรือ 23 หรือ 24 จะไมม่ีการบนัทกึรหสัใน   MEMBERS                และ  LISTING                โดยให้ปลอ่ยวา่งไว้ 

             เมื�อพนกังานแจงนบัสมัภาษณ์เสร็จแล้ว ให้ลงวนัที� เดือน และ พ.ศ. ที�แจงนบั และลงลายมือชื�อ

ของพนกังานแจงนบัให้เรียบร้อย พร้อมทั �งลงลายมือชื�อของผ้◌ูตรวจแบบสอบถามด้วย 

การบันทกึรหสัพนักงาน 

 ให้บันทกึ ชื�อ – สกลุ และ รหสัพนกังานแจงนบั ใน ID–CODE 1                                     

              ชื�อ – สกลุ และ รหสัผู้ตรวจ ใน ID–CODE 2                                    

โดยทั �ง 2 ตวัแปร ให้บนัทกึเหมือน สรง. ดงันี � 

ID-CODE 1 บนัทกึ  รหสัจงัหวดัในสดมภ์ 170-171 

                               รหสั ระดบัการทํางานของเจ้าหน้าที� มี 4 ระดบั ดงันี � 

                                    1. เจ้าหน้าที�สถิติสว่นกลาง 

                                    2. สถิติจงัหวดั 

                                    3. เจ้าหน้าที�วิชาการ 

                                    4. พนกังานแจงนบั 

                 

 

                 

  

 

 

   

 

  

  

  

    

 

 

 

 

ให้บนัทกึรหสัในสดมภ์ที� 172 
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                              รหสั ตําแหน่งของเจ้าหน้าที�ปฏิบตัิงาน 

                                    1. ข้าราชการ 

                                     2. พนกังานราชการ 

                                     3. ลกูจ้าง 

                                     4. ผู้ รับจ้างเหมาบริการ 

รหสั การเรียงลําดบัของเจ้าหน้าที�ปฏิบตัิงาน ตั �งแต ่001 ซึ�งทางจงัหวดักําหนดเอง             

(ให้บนัทกึรหสัในสดมภ์ที� 174-176) 

ID-CODE 2 บนัทกึ  รหสัจงัหวดัในสดมภ์ 177-178 

                               รหสั ระดบัการทํางานของเจ้าหน้าที� มี 4 ระดบั ดงันี � 

                                    1. เจ้าหน้าที�สถิติสว่นกลาง 

                                    2. สถิติจงัหวดั 

                                    3. เจ้าหน้าที�วิชาการ 

                                    4. พนกังานแจงนบั 

                              รหสั ตําแหน่งของเจ้าหน้าที�ปฏิบตัิงาน 

                                    1. ข้าราชการ 

                                     2. พนกังานราชการ 

                                     3. ลกูจ้าง 

                                     4. ผู้ รับจ้างเหมาบริการ 

รหสั การเรียงลําดบัของเจ้าหน้าที�ปฏิบตัิงาน ตั �งแต ่001 ซึ�งทางจงัหวดักําหนดเอง             

(ให้บนัทกึรหสัในสดมภ์ที� 181-183) 

ตัวอย่าง : การกําหนดรหสัให้กับพนักงานแจงนบัของ สถิติจังหวดั แม่ฮ่องสอน ซึ�งมีพนักงานแจงนับ      

ที�มีตําแหน่งเป็นพนกังานราชการ 3 คน และได้รับพนกังานราชการเข้ามาเพิ�ม ต่อมามีข้าราชการเข้า    

มาบรรจใุหม ่ได้รับมอบหมายให้ ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของพนกังานแจงนบั เพื�อช่วยข้าราชการอีก

ท่านหนึ�ง 

                   รหสัของสถิติจงัหวดัแมฮ่่องสอน คือ 5821001 

                   รหสัของเจ้าหน้าที�วิชาการ คือ          5831002 

                    รหสัของพนกังานแจงนบัได้เป็น       5842004 

 

 

 

 

 

ให้บนัทกึรหสัในสดมภ์ที� 173 

ให้บนัทกึรหสัในสดมภ์ที� 179 

ให้บนัทกึรหสัในสดมภ์ที� 180 
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วัตถุประสงค์ 

   ข้อถามตอนที� 1 ต้องการทราบลกัษณะทั�วไปของสมาชิกในครัวเรือน เช่น ชื�อตวั – ชื�อสกุล 

ความเกี�ยวพนักบัหวัหน้าครัวเรือน เพศ อาย ุสถานภาพสมรส สําหรับใช้เป็นข้อมลูพื �นฐานในการอธิบาย

คณุลกัษณะตา่งๆ ของผู้ ใช้คอมพิวเตอร์  อินเทอร์เน็ต  โทรศพัท์มือถือและโทรศพัท์พื �นฐาน 

สดมภ์ T1   “ลําดับที�” 

  ให้เรียงลําดบัที�สมาชิกในครัวเรือน แล้วบันทึกลําดับที�ของสมาชิก ตั �งแต่ 1, 2 … จนถึง 

สมาชิกคนสุดท้ายลงใน                  เรียงลําดบัที �ของสมาชิกในครัวเรือน ให้เรียงลําดบัตาม            

ความเกี�ยวพนักบัหวัหน้าครัวเรือน (ดรูายละเอียดการเรียงลําดบั ในสดมภ์ T3) 

สดมภ์ T2 “ชื�อตัว – ชื�อสกุล” 

 บนัทกึ ชื�อตวั และชื�อสกลุของสมาชิกในครัวเรือน พร้อมทั �งคํานําหน้าชื�อ ยศ ฐานนัดรศกัดิ� 

บรรดาศกัดิ� (ถ้าม)ี เช่น นาย นาง ด.ญ. ร.ต.อ. ม.ร.ว. เป็นต้น สําหรับบุตรเลี �ยงหรือบุตรบุญธรรมให้ระบุไว้ 

ภายในวงเลบ็ตอ่จากชื�อ เช่น  นายศิลป์  เที�ยงตรง (บตุรบญุธรรม) 

 

สดมภ์ T3 “ความเกี�ยวพันกับหวัหน้าครัวเรือน” 

 บนัทกึรหสัความเกี�ยวพนั กบัหวัหน้าครัวเรือนลงใน 
             

ความเกี�ยวพนักบัหวัหน้าครัวเรือน รหัส หมายเหตุ 

หวัหน้าครัวเรือน 

ภรรยา หรือ สามี 

บตุรที�ยงัไมไ่ด้สมรส (รวมบตุรเลี �ยงและบตุรบญุธรรม) 

บตุรสมรสแล้ว (รวมบตุรเลี �ยงและบตุรบญุธรรม) 

บตุรเขยหรือบตุรสะใภ้ 

บตุรของบตุร 

พอ่ แม ่พอ่ตา แมย่าย ปู่  ยา่ ตา ยาย 

ญาติอื�นๆ 

ผู้อาศยัและคนรับใช้ 

สมาชิกครัวเรือนกลุม่บคุคล 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

0 

- เฉพาะครัวเรือนสว่นบคุคล 

 

- เรียงลาํดบัตามอายมุากไปน้อย 

- เรียงลาํดบัตามอายมุากไปน้อย และ                     

 

ตอนที� 1 ลักษณะทั�วไปของสมาชิกในครัวเรือน (สดมภ์ T1 – T6) 

ถามสมาชิกทกุคนในครัวเรือน 

33 

35 

เรียงเป็นรายครอบครัว 
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  ครัวเรือนส่วนบุคคล จะต้องมีหวัหน้าครัวเรือน (รหสั 01) และ ทุกคนในครัวเรือนจะต้องมี

ความสมัพนัธ์กบัหวัหน้าครัวเรือนอย่างใดอย่างหนึ�ง (รหสั 02-99)  ส่วนครัวเรือนกลุ่มบุคคลไม่มีหวัหน้า

ครัวเรือนความสมัพันธ์ของสมาชิกทุกคน ให้บันทึกรหัส 0 การสมัภาษณ์สดมภ์ T2 และ T3 ให้

สมัภาษณ์ และจดบนัทกึไปพร้อมๆ กนัจนครบทกุคนในครัวเรือน 

สดมภ์ T4 “เพศ” 

 บนัทกึรหสัเพศลงใน                   
 

เพศ รหัส หมายเหตุ 

ชาย 

หญิง 

1 

2 

 

 
สดมภ์ T5  “อายุ” 

 บนัทกึอายเุตม็ปีบริบรูณ์ นบัตั �งแต ่วนั เดือน ปีเกิด จนถงึวนัก่อนวนัสมัภาษณ์ใน               

โดยถ้าอายุตํ�ากว่า 1 ปี บันทึก “ 00 “ ถ้าอายุตั �งแต่ 98 ปีขึ �นไป บันทึก “98” ถ้าไม่ทราบอายุให้ถาม   

เดือนปีเกิด แล้วดจูากตารางเทียบอาย ุถ้าไมท่ราบ เดือนปีเกิด ให้ถามอายโุดยประมาณ แล้วบนัทกึอายุ

ตามที�ตอบ 

สดมภ์ T6  “สถานภาพสมรส” 

 ถามเฉพาะผู้มีอาย ุ15 ปีขึ �นไป บนัทกึรหสั สถานภาพสมรสลงใน              

 

เพศ รหัส หมายเหตุ 

โสด 

สมรส 

มา่ย 

หยา่ 

แยกกนัอยู ่

เคยสมรสแตไ่มท่ราบสถานภาพ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 

 

 สถานภาพสมรส หมายถงึ ความผกูพนัระหวา่งชายกบั หญิง ในการเป็นสามี ภรรยา แบ่งได้ดงันี � 

 โสด  ได้แก่ ผู้ ที�ยงัไมเ่คยสมรส 

  สมรส ได้แก่ ผู้ ที�อยู่ ร่วมกันฉันท์สามีภรรยา ไม่ว่าจะได้ทําการสมรสกันถูกต้องตาม

กฎหมายหรือไม่ก็ตาม และแม้ว่าระหว่างไปสัมภาษณ์สามีภรรยาจะไม่ได้อยู่ ด้วยกัน แต่ยังมี

ความสมัพนัธ์ฉนัท์สามีภรรยา เช่น สามีไปทํางานตา่งจงัหวดั หรือไปทํางานตา่งประเทศ เป็นต้น 

 ม่าย  ได้แก่ ผู้ ที�คูส่มรสได้ตายไปแล้ว และขณะนี �ยงัไมไ่ด้สมรสใหม ่

36 

37 

39 
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 หย่า  ได้แก่ สามีภรรยาที�หย่ากนัโดย ถกูต้องตามกฎหมายแล้ว 

 แยกกันอยู่ ได้แก่ ผู้ ที�มิได้อยู่ร่วมกนัฉนัท์สามีภรรยาแล้ว แต่ยงัไม่ได้หย่ากนัตามกฎหมาย 

รวมทั �งผู้ ที�ไมไ่ด้สมรสอย่างถกูต้องตามกฎหมาย แตไ่มไ่ด้อยู่ร่วมกนัฉนัท์สามีภรรยาแล้ว 

 เคยสมรสแต่ไม่ทราบสถานภาพ ได้แก่ ผู้ ที�สมรส แตไ่มท่ราบวา่สถานภาพใดแน่ 

 (สําหรับ “ช”ี ให้ใช้หลกัปฏิบตัิเช่นเดียวกบั บคุคลธรรมดา) 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์ 

 ข้อถามตอนที� 2 ต้องการทราบระดับการศึกษาของประชากรอายุตั �งแต่ 6 ปีขึ �นไปว่ากําลัง

เรียนชั �นใด วตัถุประสงค์เพื�อทราบว่าระดบัการศึกษามีส่วนในการพัฒนาในการใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่

มากน้อยเพียงใด 

สดมภ์ T7  “… ชื�อ … ขณะนี �กาํลังเรียนชั �นใด” ถามเฉพาะผู้ที�มีอายุ 6 ปีขึ �นไป 

 บนัทกึรหสัการเรียนลงใน                

 การเรียน  หมายถึง  การเรียน การสอน  ประเภทของการศกึษา สายสามญัศกึษา อาชีวศกึษา 

และการศกึษาทางศาสนาทั �งในเวลาปกติและนอกเวลาปกติ รวมถึงอาชีวศกึษาระยะสั �นให้บนัทึก  ชั �น ปี  

และสถาบนั ที�กําลงัเรียน เป็นข้อความต่างๆ โดยละเอียด เพื�อสะดวกตอ่การบนัทึกรหสัการศกึษาตาม

มาตรฐานการจัดจําแนกการศึกษาที�จัดทําโดย กลุ่มมาตรฐานสถิติ สํานักนโยบายและวิชาการสถิต ิ        

ซึ�งสามารถแยกพิจารณาการบนัทกึได้ดงันี � 

1) ถ้ากําลงัเรียน ให้บนัทึก ชั �นหรือปีที� กําลงัเรียนอยู่ โดยบนัทึกชั �นหรือปีในขณะที�กําลงั

เรียนอยู่ เช่น ประถมศกึษาปีที� 3 ประถมศกึษาปีที� 6 นกัธรรมตรี (พุทธศกึษา) ประถมศกึษาปีที� 1 

(อิสลามศกึษา) ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที� 1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั �นสงู (ปวส.) ปีที� 1   

ปริญญาตรีปีที� 2 (นิติศาสตร์) เป็นต้น 

2) ถ้าไมเ่รียน ให้บนัทกึ ไม่เรียน แล้วให้บนัทกึรหสั “001” 

หมายเหตุ : การเรียนปอเนาะ ถ้ามีการเรียนวิชาสามัญรวมอยู่ ด้วยถือว่าเรียน              

แตถ้่าเรียนเกี�ยวกบัศาสนาอยา่งเดียวถือว่าไมเ่รียน 

ตอนที� 2 การศึกษา (สดมภ์ T7 – T8) 
ถามเฉพาะผู้ที�มีอายุ 6 ปีขึ �นไป 

40 



 16

 สําหรับการสํารวจที�ตรงกบัระยะเวลาปิดภาคเรียนภาคปลาย  ให้ถามว่าในภาคเรียนใหม่

จะเรียนหรือไม่  ถ้าจะเรียนให้ถือว่าเรียน  แล้วบนัทึกการศกึษาตามแนวทาง เช่นเดียวกบัข้างต้น แต่ถ้า 

จะไมเ่รียนให้ถือวา่ไมเ่รียน 

สดมภ์ T8  “…ชื�อ…จบการศึกษาสูงสุดระดับใด” ถามเฉพาะผู้ที�มีอายุ 6 ปีขึ �นไป 
 (หลักเกณฑ์ในการบันทกึแบบเหมือน สรง. ทุกประการ) 
 

 ให้บนัทกึระดบัการศกึษาสงูสดุ พร้อมทั �งบนัทกึรหสัลงใน                     
          

(ถ้าไมเ่คยเรียน ให้บนัทกึ “ไม่เคย” แล้วให้บนัทกึรหสั “000” ลงใน                            แล้วใน                   

ให้ปลอ่ยวา่งไว้)  

หมายเหตุ  การบนัทกึรหสัการศกึษาสงูสดุในสดมภ์ T8 จะเป็นรหสัการศกึษาที�สําเร็จในแตล่ะระดบั 

และประเภทการศกึษาตามมาตรฐานการจดัจําแนกการศกึษา  

 

 
 

วัตถุประสงค์ 

 ข้อถามในตอนที� 3 ต้องการทราบสถานภาพการทํางานของประชากร ที�มีอายุตั �งแต่ 15 ปีขึ �น

ไป ว่าเป็นกําลังแรงงานหรือไม่ สําหรับผู้ ที�มีงานทําก็จะทราบถึง อาชีพ อุตสาหกรรม และสถานภาพ    

การทํางานในระหวา่ง 12 เดือน ก่อนวนัสมัภาษณ์ 

สดมภ์ T9  “ระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ ... (ชื�อ) ... ได้ทาํงานหรือไม่” 

 บนัทกึรหสัการทํางานลงใน              

 

การทาํงาน รหัส หมายเหตุ 

ทํางาน 

ไมไ่ด้ทํางาน 

1 

2 

 ถาม T10 – T12 

 ข้ามไปถาม T13 

 ผู้ที�ทาํงาน หมายถงึ ผู้ ที�ในระหวา่ง 12 เดือนก่อนวนัสมัภาษณ์ได้ทํางานตั �งแต ่1 ชั�วโมงขึ �นไป ดงันี � 

1. ผู้ ที� ทํางานซึ�งได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน รายสัปดาห์ รายวัน รายชิ �น หรือเหมาจ่าย 

ค่าตอบแทนได้รับจากการทํางานอาจจะเป็นเงินหรือสิ�งของ เช่น อาหาร เสื �อผ้า ที�อยู่อาศัยและ             

ของใช้ตา่งๆ ก็ได้ 

2. ผู้ ที �ทํางานเพื�อผลกําไรหรือหวงัว่าจะได้รับผลกําไรหรือส่วนแบ่งเป็นค่าตอบแทน  

ถึงแม้ว่าในระหว่าง 12 เดือนก่อนวนัสมัภาษณ์ยังไม่ได้ผลกําไร รวมถึงผู้ประกอบวิชาชีพที�ใช้เวลาอยู่ใน

สถานประกอบธุรกิจ หรือบริการนั �น แตย่งัไมม่ีผู้มาติดตอ่ธุรกิจหรือบริการก็ตาม 

43 46 

  ระดับการศึกษา     สาขาวิชา 

43 46 

ตอนที� 3 การทาํงาน (สดมภ์ T9 – T13) 

ถามเฉพาะผู้ที�มีอายุ 15 ปีขึ �นไป 

48 
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3. ผู้ ทํางานให้กับธุรกิจของสมาชิกในครัวเรือน โดยไม่ได้รับค่าจ้าง ผลกําไร หรือ

ผลตอบแทนแตอ่ย่างใด 

 สําหรับ ผู้ฝึกงาน ให้พิจารณา ดงันี � 

1. การฝึกงานที�เกี�ยวกบัการเรียน ถือวา่ ไม่ได้ทาํงาน (ถงึแม้จะได้รับสิ�งตอบแทนก็ตาม) 

2. การฝึกงานที�ไม่เกี�ยวกับการเรียน ถ้ามีข้อตกลงเกี�ยวกับสิ�งตอบแทน ถือว่า ทํางาน    

ถ้าไมม่ีข้อตกลงเกี�ยวกบัสิ�งตอบแทนหรือไมไ่ด้รับสิ�งตอบแทน ถือวา่ ไม่ได้ทาํงาน 

สดมภ์ T10-T12 ให้ถามเฉพาะผู้ที�บันทกึรหสั 1 ใน T9 

สดมภ์ T10 “... (ชื�อ)... ทาํงานอะไร”   

                (หลักเกณฑ์ในการบันทกึแบบเหมือน สรง. ทุกประการ)   
 สําหรับผู้บันทึกรหัส 1 ในสดมภ์ T9 ให้บันทึกอาชีพและตําแหน่งหน้าที�การงานที�ทําระหว่าง      

12 เดือน ก่อนวนัสมัภาษณ์ พร้อมทั �งบนัทกึรหสัลงใน 
                                        

 ถ้าในกรณีที� 12 เดือนก่อนวนัสมัภาษณ์ ทํางานมากกว่า 1 อาชีพ ให้บันทึกอาชีพที�ใช้เวลาทํา         

มากที�สดุ  แต่ถ้าใช้เวลาทํางานเท่าๆ กัน ให้พิจารณาที�รายได้ แต่ถ้ายงัเท่ากันอีก  ให้ผู้ตอบสมัภาษณ์เลือก

บันทึกมาเพียง 1 อาชีพ 

สดมภ์ T11 “กจิกรรมหลักที� ... (ชื�อ) ... ทาํอยู่เป็นกจิกรรมหรือ ผลิตอะไร”  

 (หลักเกณฑ์ในการบันทกึแบบเหมือน สรง. ทุกประการ) 

 สําหรับผู้บนัทกึรหสั 1 ในสดมภ์ T9 ให้บนัทกึประเภทอตุสาหกรรมของสถานที�ทํางาน หรือ

ธุรกิจให้ชัดเจน พร้อมทั �งบันทึกรหัสลงใน                               โดยอุตสาหกรรมที�บันทึกจะต้อง

สอดคล้องกับอาชีพในสดมภ์ T10 

สดมภ์ T12  “...... (ชื�อ) ... ทาํงานในฐานะอะไร” 

 บันทึกรหัสสถานภาพการทํางานลงใน             และต้องสอดคล้องกับอาชีพ และ

อตุสาหกรรม 
 

สถานภาพการทาํงาน รหัส หมายเหตุ 

นายจ้าง 

ประกอบธุรกิจสว่นตวั โดยไมม่ีลกูจ้าง 

ช่วยธุรกิจครัวเรือนโดย ไมไ่ด้รับคา่จ้าง 

ลกูจ้างรัฐบาล 

ลกูจ้างรัฐวิสาหกิจ 

ลกูจ้างเอกชน 

ผู้ รับจ้างทํางานหลายเจ้า 

การรวมกลุม่ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

 
 

 

ข้ามไปถาม  T14 – T16 

49 

53 

58 
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ถามเฉพาะผู้ที�บันทกึรหสั 2 ใน T9 

สดมภ์ T13 “เหตุผลที� ... (ชื�อ) ...ไม่ได้ทาํงาน” 

 บนัทกึรหสัเหตผุลที�ไมทํ่างานลงใน  

          

เหตุผลที�ไม่ได้ทาํงาน รหสั หมายเหตุ 

ทํางานบ้าน 

เรียนหนงัสอื 

รอฤดกูาล 

ยงัเด็กหรือชรา 

ป่วย พิการ จนไมส่ามารถทํางานได้ 

พกัผอ่น 

เกษียณการทํางาน 

อื�นๆ (ระบ)ุ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

 

 

  

  

ทาํงานบ้าน  หมายถึง  งานบริการสมาชิกในครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง  เช่น ทําความ

สะอาดบ้าน  หงุหาอาหารให้กบัสมาชิกในครัวเรือน พึงระวงัครัวเรือนที�มีผู้ตอบทํางานบ้านหลายคนด้วย

เพราะสาเหตทีุ�แท้จริงของบางคนอาจเป็นอย่างอื�นได้ 

 เรียนหนังสือ  หมายถึง ผู้ ที�เรียนชั �นสามญั มหาวิทยาลยั ผึกหัดครู อาชีวศึกษา ไม่รวม

อาชีวศึกษาระยะสั �นที�มีหลกัสตูรไม่เกิน 1 ปี ผู้ ที�ศกึษาอาชีวศึกษาระยะสั �น ให้อยู่ในสาเหตุอื�น (รหสั 8)

และระบวุา่เรียนอาชีวศกึษาระยะสั �น 

 รอฤดูกาล  หมายถงึ ผู้ ที�ไมไ่ด้ทํางาน หรือไมไ่ด้เข้าข่ายเป็นผู้ ที�ปกติมีงานประจํา (ผู้ ที�ไม่ได้

ทํางานในระหว่าง 7 วนัก่อนวนัสมัภาษณ์ และไม่ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน หรือหวงัผลกําไร

จากงานหรือธุรกิจในระหวา่งที�ไมไ่ด้ทํางานและไมม่ีงานหรือธุรกิจที�จะกลบัไปทํา) ไมห่างาน และไมพ่ร้อม

ทํางานเพราะวา่จะรอฤดกูาล 

 ตัวอย่าง  เช่น นายบุญ  นาดี เมื�อ 3 เดือนที�แล้วทํานาในที�นาของตนเองในระหว่าง 7 วนั

ก่อนวนัสมัภาษณ์ไมไ่ด้ทํางาน ไมห่างานทํา และไมพ่ร้อมทํางาน เพราะเขารอจะลงมือทํานาในเดือนหน้า 

 ยังเดก็ ชรา  ผู้ ที�จะตอบวา่ยงัเดก็ได้จะต้องมีอายตุํ�ากวา่ 18 ปี ผู้ ที�จะตอบว่าชราได้จะต้อง

มีอายุเกิน 60 ปี สําหรับผู้ ที�มีอายุในระหว่าง 18 – 60 ปี จะตอบเหตุผลนี �ไม่ได้ แต่ถ้าผู้ ที�มีอายุเกิน 60 ปี 

ถ้ามีเหตผุลเป็นอย่างอื�น ก็ให้บนัทกึรหสัตามคําตอบ 

 ป่วย พิการ  จนไม่สามารถทํางานได้  หมายถึง  ผู้ ที�ป่วย พิการ หรือด้วย เหตใุดเหตหุนึ�ง

จนไมส่ามารถทํางานได้ 

 พักผ่อน  หมายถงึ  ผู้ ที�อยากอยู่เฉย ไมต้่องการทํางานแตอ่ย่างใด 

 เกษียณการทาํงาน  หมายถึง  ผู้ ที�เคยประกอบอาชีพหรือเป็นพนกังานองค์กรข้าราชการ 

หรือลกูจ้างที�ออกจากงานประจําที�ทําอยู่ เนื�องจากถึงเกณฑ์เกษียณการทํางานหรือต้องการเกษียณก่อน

กําหนดก็ตาม 

59 

ถามตอ่ไป 
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 อื�นๆ  (ระบุ) ... นอกเหนือจากสาเหตุดังกล่าวข้างต้น ให้ระบุสาเหตุที�ไม่พร้อมที�จะ  

ทํางานมาด้วย เช่น เรียนอาชีวศกึษาระยะสั �น เป็นต้น 

  

 

 

 

 

วัตถุประสงค์สดมภ์ T14-T16: เพื�อต้องการทราบ จํานวนประชากรที�ใช้อุปกรณ์ด้าน ICT เช่น 

                            คอมพิวเตอร์ตั �งโต๊ะ คอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) Tablet (เช่น iPad,Galaxy Tab)  

                    

สดมภ์ T14 “... ชื�อ... เคยใช้คอมพวิเตอร์ตั �งโต๊ะ หรือไม่” 
 

คอมพวิเตอร์ตั �งโต๊ะ รหัส หมายเหตุ 

ใช้ 

ไมใ่ช้ 

1 

0 

 

      

วิธีบันทกึข้อมูล: 

1.บนัทกึรหสั  1 หรือ  0  เพียงรหสัเดียว  ลงใน  

2.ถ้าบนัทกึรหสั 1 (ใช้)  ต้อง มี การบนัทกึใน T17 -  T26 

สดมภ์ T15 “... ชื�อ... เคยใช้คอมพวิเตอร์พกพา (Notebook) หรือไม่” 
 

คอมพวิเตอร์พกพา (Notebook) รหัส หมายเหตุ 

ใช้ 

ไมใ่ช้ 

1 

0 

 

      

วิธีบันทกึข้อมูล: 

1.บนัทกึรหสั  1 หรือ  0  เพียงรหสัเดียว  ลงใน   

2.ถ้าบนัทกึรหสั 1 (ใช้)  ต้อง มี การบนัทกึใน T17 -  T26 

สดมภ์ T16 “... ชื�อ... เคยใช้ Tablet (เช่น iPad, Galaxy Tab) หรือไม่” 
 

Tablet (เช่น iPad, Galaxy Tab) รหัส หมายเหตุ 

ใช้ 

ไมใ่ช้ 

1 

0 

 

      

 

ตอนที� 4 การใช้คอมพวิเตอร์ (สดมภ์ T14 – T26) 

ถามเฉพาะผู้ที�มีอายุ 6 ปีขึ �นไป ระหว่าง 3 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ 

     ถามตอ่ไป 

     ถามตอ่ไป 

     ถามตอ่ไป 

 
60 

 
61 
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หมายเหตุ  กรณีที�สดมภ์ T14 - T16 บนัทกึรหสั “ 0 ” ให้ข้ามไปถามสดมภ์ T27 

วิธีบันทกึข้อมูล: 

1.บนัทกึรหสั  1 หรือ  0  เพียงรหสัเดียว  ลงใน 

2.ถ้าบนัทกึรหสั 1 (ใช้)  ต้อง มี การบนัทกึใน T17 -  T26  

 
  
 
 

 
สดมภ์ T17 – T26 ให้ถามเฉพาะผู้บันทกึรหสั 1 ใน T14 หรือ T15 หรือ T16  

สดมภ์ T17 “... ชื�อ ...ส่วนใหญ่ใช้คอมพวิเตอร์จาก สถานที�ใด” 
 

สถานที�ใช้คอมพิวเตอร์ รหัส หมายเหตุ 

ที�บ้าน/ที�พกัอาศยั 

ที�ทํางาน 

สถานศกึษา 

ร้านอินเทอร์เน็ต 

ศนูย์บริการสารสนเทศประชาชน/ห้องสมดุ/ศนูย์การ

เรียนรู้ ICT ชมุชน 

บ้านเพื�อน/คนรู้จกั/ญาต ิ

สถานที�ให้บริการอื�น ๆ เช่น วดั, สถานีอนามยั           

   อบต. ฯลฯ 

ตามสถานที�ตา่งๆ ผา่นคอมพิวเตอร์พกพา 

  (Notebook,) Tablet  

อื�นๆ (ระบ)ุ 

1 

2 

3 

4 

 

5 

6 

 

7 

 

8 

0 

 

 

 

 
 

       (ระบไุด้ 2 ข้อโดยเรียงความสําคญั) 

                         ถามตอ่ไป 

วัตถุประสงค์ : เพื�อต้องการทราบถงึ ลําดบัความสําคญัของสถานที�ใช้คอมพิวเตอร์ของประชากร 

วิธีบันทกึข้อมูล: 

1.บนัทกึเฉพาะผู้ตอบรหสั 1 ใน  T14  หรือ T15 หรือ T16  

2.บนัทกึรหสั  0,1 - 8  เพียงรหสัเดียว 

3.สามารถระบคุําตอบได้ ไมเ่กิน 2 ข้อ คือ ระบคุวามสําคญัอนัดบัหนึ�ง ลงใน          และ 

   ระบคุวามสําคญัอนัดบัที�สองลงใน  

                    4.กรณีที�ระบคุําตอบเพียงคําตอบเดียว ให้บนัทกึที�          สว่นที�          ให้ปลอ่ยวา่งไว้ 

                    5.กรณีไมม่ีการบนัทกึมา ให้บนัทกึรหสั 9 ที�         สว่นที�          ให้ปลอ่ยวา่งไว้ 

 

 

 
62 

 
63  

64 
 

63
 

64 

 
63 

 
64 
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คาํอธิบาย 

 ศูนย์บริการสารสนเทศเพื�อประชาชน/ห้องสมุด คือ สถานที�ให้บริการสารสนเทศและ         

การสื �อสารชุมชน (เทเลเซนเตอร์) ซึ�งขณะนี �ตั �งอยู่ในหลาย ๆ จังหวดั ทั �งนี �รวมถึงห้องสมุดสาธารณะ หรือ

ห้องสมดุประชาชนที�ให้บริการเกี�ยวกบัสารสนเทศด้วย 

 ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน คือ สถานที�ให้บริการสารสนเทศและการสื�อสารในบริเวณ

ชุมชนและศาสนิกสถานเพื�อให้เกิดกิจกรรมหลากหลาย อนัเป็นแหล่งการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน

ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   
     

วัตถุประสงค์สดมภ์ T18-T24: เพื�อต้องการทราบกิจกรรมของประชากรในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น เพื�อ 

                    ทํางาน เรียน อา่นหนงัสือ/หาความรู้ (e-Book) เล่นเกม บนัเทิง  ใช้งานอินเทอร์เน็ต และเพื�อ 

                    กิจกรรมอื�นๆ 

สดมภ์ T18 “... ชื�อ... ใช้คอมพวิเตอร์เพื�อทาํงาน หรือไม่” 
 

ทาํงาน รหัส หมายเหตุ 

ใช้ 

ไมใ่ช้ 

1 

0 

 

      

วิธีบันทกึข้อมูล: 

        1.บนัทกึเฉพาะผู้ตอบรหสั 1 ใน  T14  หรือ T15 หรือ T16  

  2.บนัทกึรหสั  1 หรือ  0  เพียงรหสัเดียว  ลงใน   

สดมภ์ T19 “... ชื�อ... ใช้คอมพวิเตอร์เพื�อเรียน หรือไม่” 
 

เรียน รหัส หมายเหตุ 

ใช้ 

ไมใ่ช้ 

1 

0 

 

      

วิธีบันทกึข้อมูล: 

             1.บนัทกึเฉพาะผู้ตอบรหสั 1 ใน  T14  หรือ T15 หรือ T16  

  2.บนัทกึรหสั  1 หรือ  0  เพียงรหสัเดียว  ลงใน   

คาํอธิบาย 

  เรียน เช่น การทํารายงาน การทําวิทยานิพนธ์ เป็นต้น 

สดมภ์ T20 “... ชื�อ... ใช้คอมพวิเตอร์เพื�ออ่านหนังสือ/หาความรู้ (e-Book) หรือไม่” 
 

อ่านหนังสือ/หาความรู้ (e-Book) รหัส หมายเหตุ 

ใช้ 

ไมใ่ช้ 

1 

0 

 

      

     ถามตอ่ไป 

     ถามตอ่ไป 

     ถามตอ่ไป 

 
65 

 
66 
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วิธีบันทกึข้อมูล: 

           1.บนัทกึเฉพาะผู้ตอบรหสั 1 ใน  T14  หรือ T15 หรือ T16  

                  2.บนัทกึรหสั  1 หรือ  0  เพียงรหสัเดียว  ลงใน   

คาํอธิบาย 

 อ่านหนังสือ/หาความรู้ (e-Book) เช่น การหาความรู้จากสื�อที�อยู่ในรูปแบบของ CD-ROM 

ตา่งๆ โดยใช้วิธีการอา่นผ่านทางเครื�องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

 
สดมภ์ T21 “... ชื�อ... ใช้คอมพวิเตอร์เพื�อเล่นเกม หรือไม่” 
 

เล่นเกม รหัส หมายเหตุ 

ใช้ 

ไมใ่ช้ 

1 

0 

 

      

วิธีบันทกึข้อมูล: 

              1.บนัทกึเฉพาะผู้ตอบรหสั 1 ใน  T14  หรือ T15 หรือ T16  

  2.บนัทกึรหสั  1 หรือ  0  เพียงรหสัเดียว  ลงใน   

คาํอธิบาย 

 เล่นเกม เช่น การเลน่จากแผ่น CD ตา่งๆ เป็นต้น 

สดมภ์ T22 “... ชื�อ... ใช้คอมพวิเตอร์เพื�อบันเทงิ หรือไม่” 
 

บันเทิง รหัส หมายเหตุ 

ใช้ 

ไมใ่ช้ 

1 

0 

 

      

วิธีบันทกึข้อมูล: 

           1.บนัทกึเฉพาะผู้ตอบรหสั 1 ใน  T14  หรือ T15 หรือ T16  

  2.บนัทกึรหสั  1 หรือ  0  เพียงรหสัเดียว  ลงใน 

คาํอธิบาย 

 บันเทงิ เช่น การดหูนงั ฟังเพลง จากแผ่น CD ตา่ง ๆ เป็นต้น 

สดมภ์ T23 “... ชื�อ... ใช้คอมพวิเตอร์เพื�อใช้งานอนิเทอร์เน็ต หรือไม่” 
 

ท่องอินเทอร์เน็ต รหัส หมายเหตุ 

ใช้ 

ไมใ่ช้ 

1 

0 

 

      

     ถามตอ่ไป 

     ถามตอ่ไป 

     ถามตอ่ไป 

 
67 

 
68 

 
69 
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วิธีบันทกึข้อมูล: 

              1.บนัทกึเฉพาะผู้ตอบรหสั 1 ใน  T14  หรือ T15 หรือ T16  

  2.บนัทกึรหสั  1 หรือ  0  เพียงรหสัเดียว  ลงใน  

คาํอธิบาย 

 ใช้งานอนิเทอร์เน็ต คือ การใช้คอมพิวเตอร์เพื�อเข้าสูอ่ินเทอร์เน็ต 

 

สดมภ์ T24 “... ชื�อ... ใช้คอมพวิเตอร์เพื�อกจิกรรมอื�นๆ หรือไม่” 
 

กิจกรรมอื�นๆ รหัส หมายเหตุ 

ใช้ 

ไมใ่ช้ 

1 

0 

 

      

วิธีบันทกึข้อมูล: 

              1.บนัทกึเฉพาะผู้ตอบรหสั 1 ใน  T14  หรือ T15 หรือ T16  

  2.บนัทกึรหสั  1 หรือ  0  เพียงรหสัเดียว  ลงใน  

วัตถุประสงค์สดมภ์ T25-26 : เพื�อต้องการทราบความถี�และเวลาในการใช้คอมพิวเตอร์ของ 

                  ประชากร 

สดมภ์ T25 “...ชื�อ...มีความถี�ในการใช้คอมพวิเตอร์มากน้อยเพียงใด 
 

        ความถี�ในการใช้คอมพวิเตอร์ รหัส หมายเหตุ 

ใช้ทกุวนั 

อยา่งน้อยสปัดาห์ละครั �ง 

อยา่งน้อยเดอืนละครั �ง 

1 

2 

3 

 

      

 

วิธีบันทกึข้อมูล: 

1.บนัทกึเฉพาะผู้ตอบรหสั 1 ใน  T14 หรือ T15 หรือ T16  

2.บนัทกึรหสั  1 - 3  เพียงรหสัเดียว ลงใน 

 3.กรณีไมม่ีการบนัทกึมา  ให้บนัทกึรหสั  9 

 
 
 
 
 
 

     ถามตอ่ไป 

 
70 

 
71 

 
72 

     ถามตอ่ไป 
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สดมภ์ T26 “...ชื�อ...ใช้เวลาในการใช้คอมพวิเตอร์ต่อวันมากน้อยเพยีงใด”  
          

ใช้เวลาในการใช้คอมพวิเตอร์ต่อวนั รหัส หมายเหตุ 

น้อยกวา่หรือเทา่กบั 1 ชม. 

มากกวา่ 1 ชม. - 2 ชม. 

มากกวา่ 2 ชม. - 3 ชม. 

มากกวา่ 3 ชม. - 4 ชม. 

มากกวา่ 4 ชม. - 5 ชม. 

มากกวา่ 5 ชม. - 6 ชม. 

มากกวา่ 6 ชม. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

 

 

 

ถามตอ่ไป 

วิธีบันทกึข้อมูล: 

1.บนัทกึเฉพาะผู้ตอบรหสั 1 ใน  T14  หรือ T15 หรือ T16  

                    2.บนัทกึรหสั  1 - 7  เพียงรหสัเดียว ลงใน 

3.กรณีไมม่ีการบนัทกึมา  ให้บนัทกึรหสั  9 

 
 
 
 
 

 

สดมภ์ T27 “... ชื�อ ... เคยใช้อนิเทอร์เน็ตตามสถานที�ต่างๆ หรือไม่” 
 

การใช้อนิเทอร์เน็ต รหัส หมายเหตุ 

ใช้ 

ไมใ่ช้  

     ใช้ไมเ่ป็น 

     ไมม่ีความจําเป็น 

     คา่บริการแพง 

     ไมม่ีอปุกรณ์ 

     ไมม่ีโครงขา่ย (network) 

     อื�นๆ (ระบ)ุ 

1 

 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

          ถามตอ่ไป 

          

 

 

                ข้ามไปถาม T72 

วัตถุประสงค์ : เพื�อต้องการทราบ จํานวนประชากรที�ใช้อินเทอร์เน็ต 

 

ตอนที� 5 การใช้อินเทอร์เน็ต (สดมภ์ T27 – T71) 

ถามเฉพาะผู้ที�มีอายุ 6 ปีขึ �นไป ระหว่าง 3 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ 

 
73 
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วิธีบันทกึข้อมูล: 

  1.บนัทกึรหสั  1 – 7  เพียงรหสัเดียว  ใน        

 2.ถ้าบนัทกึรหสั 1 (ใช้)  ต้อง มี การบนัทกึใน T28 -  T67 

 3.ถ้าบนัทกึรหสั  2 - 7 (ไมใ่ช้)ให้ข้ามไปบนัทกึในสดมภ์ T72 และ ต้อง ไม่มี การบนัทกึใน T28- T71 

สดมภ์ T28 “...ชื�อ...ส่วนใหญ่ใช้อนิเทอร์เน็ตความเร็วประเภทใด" 
 

ประเภทความเร็วอนิเทอร์เน็ต รหัส หมายเหตุ 

ความเร็วสูง (ตั �งแต่ 256 Kbps ขึ �นไป)  
- broadband แบบ ADSL, SDSL, VDSL 

- broadband แบบอื�น(Cable modem, 

leased line, ดาวเทียม, การเชื�อมเคเบิล      

ใยแก้วนําแสง, Fixed Wireless, WiMAX) 

- แบบไร้สายเคลื�อนที� (เทคโนโลยีโทรศพัท์มือถือ 

3G ขึ �นไป เช่น  WCDMA, EV-DO) 

ความเร็วตํ�า (ตํ�ากว่า 256 Kbps ลงมา)  
- เชื�อมตอ่กบั Modem โดยใช้สายโทรศพัท์, 

ISDN 

- แบบไร้สายเคลื�อนที� (เทคโนโลยีโทรศพัท์มือถือ 

2G, 2.5G เช่น GSM, CDMA, GPRS ) 

ไมแ่นใ่จวา่ใช้ประเภทใด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถามตอ่ไป 

วัตถุประสงค์ : เพื�อต้องการทราบประชากรสว่นใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วประเภทใด 

วิธีบันทกึข้อมูล: 

1. บนัทกึเฉพาะผู้ตอบรหสั 1 ใน  T27  เท่านั �น 

2.  บนัทกึรหสั  1 - 6  เพียงรหสัเดียว ลงใน  

 3.  กรณีไมม่ีการบนัทกึมา  ให้บนัทกึรหสั 9               
 

คาํอธิบาย 

  อนิเทอร์เน็ตความเร็วสูง (High Speed Internet หรือ Broadband Internet) คือ เทคโนโลยี

การรับ-ส่งข้อมูลที�เร็วขึ �นโดยใช้เทคนิค WideBand ซึ�งเมื�อมี Bandwidth มากก็จะสามารถส่งข้อมูล    

ผ่านออกไปในปริมาณที�มากขึ �นสําหรับการรับส่งข้อมูล เช่น เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที�มีความเร็วตั �งแต ่   

256 Kbps ขึ �นไป 

74 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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  xDSL( Digital Subscriber Line) หมายถงึ เทคโนโลยีโมเดม็ที�เป็นสื�อสญัญาณดิจิตอล 

ความเร็วสงู โดยใช้เทคนิคการเข้ารหสัสญัญาณข้อมลู (Modulation) ในย่านความถี�ที�สงูโดยมีเทคโนโลยี

ในตระกลู DSL (เช่น SDSL, ADSL,VDSL เป็นต้น) 

  ไวแม็กซ์ (WiMAX) เป็นเทคโนโลยีบนบรอดแบนด์แบบไร้สาย มีอัตราความเร็ว              

ในการรับสง่ข้อมลูได้สงูสดุถงึ75 เมกกะบิตตอ่วินาที (Mbps) มีระยะรัศมีทําการที� 31 ไมล์ หรือประมาณ 

48 กิโลเมตร ไวแม็กซ์ (WiMAX)  โดยนํามาใช้เป็นโพรโทคอลสําหรับการส่งสญัญาณเสียงรวมทั �งสื�อ      

ในรูปแบบอื�นๆ ผ่านอินเทอร์เนต็ (voice-over-internet-protocol) แทนการสง่สญัญาณผ่านสายทองแดง 

เทคโนโลยี WiMax จะช่วยให้การติดต่อระยะไกลๆ เป็นเทคโนโลยีที�มีประสิทธิภาพสูง อีกทั �งยังรองรับ

เครือข่ายแบบไร้สายที�กว้างขวางสําหรับการใช้งานอินเตอร์เนต็ความเร็วสงู  

  บริการอินเตอร์เน็ตผ่านดาวเทียม (Satellite Internet) เป็นบริการอินเทอร์เน็ต 

ความเร็วสูงอีกประเภทหนึ�ง ซึ�งในปัจจุบันใช้การส่งผ่านดาวเทียมแบบทางเดียว (One way) คือ            

จะมีการสง่สญัญาณมายงัผู้ ใช้ (download) ด้วยความเร็วสงูในระดบัเมกะบิตตอ่วินาที  

  แบบไร้สายเคลื�อนที�ความเร็วสูง (เทคโนโลยีมือถือ 3G ขึ �นไป) เป็นเทคโนโลยี          

ในด้านความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูล โดยเน้นการเชื�อมต่อแบบไร้สายด้วยความเร็วสูง ทําให้สามารถ           

ใช้บริการ Multimedia ได้อย่างสมบูรณ์แบบ และมีประสิทธิภาพแบบมากยิ�งขึ �น เช่น การรับ-ส่ง 

File ขนาดใหญ่, การใช้บริการ Video Conference, Download เพลง, ดู TV ในลักษณะแบบ 

Streaming เป็นต้น 

  อินเทอร์เน็ตความเร็วตํ�า (Narrowband, MODEM) คือ การใช้โมเด็มเชื�อมต่อผ่าน

สายโทรศพัท์ธรรมดา (dial – up connection) ซึ�งเวลาที�ใช้งานอยู่จะไม่สามารถใช้สายโทรศพัท์ได้ 

  บริการอินเทอร์เน็ตผ่าน ISDN (Integrated Service Digital Network) เป็น             

การเชื�อมต่อสายโทรศพัท์ระบบใหม่ที�รับส่งสญัญาณเป็นดิจิตอลทั �งหมด อุปกรณ์และชุมสายโทรศพัท์     

จะเป็นอปุกรณ์ที�สนบัสนนุระบบของ ISDN โดยเฉพาะ ไมว่่าจะเป็นเครื�องโทรศพัท์ และโมเด็มสําหรับ ISDN 

องค์ประกอบของการตอ่อินเทอร์เน็ตด้วยระบบโทรศพัท์ ISDN 

1. Network Terminal (NT) เป็นอปุกรณ์ที�ใช้ต่อจากชุมสาย ISDN เข้ากบัอปุกรณ์

ดิจิตอลของ ISDN โดยเฉพาะ เช่น เครื�องโทรศพัท์ดิจิตอล เครื�องแฟกซ์ดิจิตอล 

2. Terminal adapter (TA) เป็นอปุกรณ์แปลงสญัญาณเพื�อใช้ตอ่ NT เข้ากบัอปุกรณ์ที�ใช้กบั

โทรศพัท์บ้านระบบเดิม และทําหน้าที�เป็น ISDN modem ที�ความเร็ว 64-128 Kbps 

3. ISDN card เป็นการ์ดที�ต้องเสียบในแผงวงจรหลกัในคอมพิวเตอร์เพื�อต่อกบั NT

โดยตรง ในกรณีที�ไมใ่ช้ Terminal adapter 

4. ผู้ ให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านคู่สาย ISDN (ISDN ISP) เช่น KSC, Internet 

Thailand, Lox Info, JI-Net ฯลฯ ซึ�งผู้ ใ ห้บริการอินเทอร์เน็ตเหล่านี �จะทํา

การเช่าคู่สาย ISDN กับองค์การโทรศัพท์ (บริษัท ทศท. คอร์ปอเรชั�น จํากัด 

มหาชน ) 



 27

 แบบไร้สายเคลื�อนที�เทคโนโลยีมือถือ 2.5G เป็นการสื�อสารไร้สายที�ได้รับการพัฒนา 

ต่อยอดมาจากเทคโนโลยีในระดับ 2G สามารถให้บริการรับส่งข้อมูลแบบแพคเกจที�ความเร็วระดับ      

20–40 Kbps สําหรับเทคโนโลยี 2.5G ที�มีใช้อยู่ตอนนี �ก็คือ GPRS (General Packet Radio Service)  

 แบบไร้สายเคลื�อนที� เทคโนโลยีมือถือ 2G เป็นการรับ-ส่งข้อมูลต่างๆและติดต่อ

เชื�อมโยงได้อย่างมีประสิทธิภาพๆ จนเกิดการกําหนดเส้นทางการเชื�อมกับสถานีฐาน หรือที�เรียกว่า     

cell site และก่อให้เกิดระบบ GSM (Global System for Mobilization) สามารถเข้ารหสัสญัญาณเสียง 

โดยบีบอดัสญัญาณเสียงในรูปแบบดิจิตอล  

สดมภ์ T29 “...ชื�อ...เคยใช้ ICT ฟรี Wi-Fi หรือไม่” 
 

ใช้ ICT ฟรี Wi-Fi รหัส หมายเหตุ 

เคย 

ไมเ่คย 

1 

2 

 

      

วัตถุประสงค์สดมภ์ T29 : เพื�อต้องการทราบประชากรที�เคยใช้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสงู  

ด้วยเทคโนโลยี Wi-Fi โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในที�สาธารณะตามจุดที�กําหนด โดยการสมคัร

ลงทะเบียนจะได้รับอีเมล์ชื�อผู้ ใช้ และรหสัผ่านเพื�อที�จะเข้าไปใช้อินเทอร์เน็ต Free Wi-Fi 

วิธีบันทกึข้อมูล: 

1.บนัทกึเฉพาะผู้ตอบรหสั 1 ใน  T27  เท่านั �น 

2.บนัทกึรหสั  1 หรือ 2  เพียงรหสัเดียว  ลงใน 

วัตถุประสงค์สดมภ์ T30-T38 : เพื�อต้องการทราบแหลง่ที�ใช้อินเทอร์เน็ตของประชากร เชน่ ใช้ที�บ้าน/ที� 

                    พกัอาศยั ที�ทํางาน สถานศกึษา ร้านอินเทอร์เน็ต ศนูย์บริการสารสนเทศเพื�อประชาชน/ 

                    ห้องสมดุ/ศนูย์การเรียนรู้ ICT ชมุชน บ้านเพื�อน/คนรู้จกั/ญาติ  ตามสถานที�ให้บริการอื�น ๆ   

                    เช่น วดั สถานีอนามยั อบต.ฯลฯ ผ่านโทรศพัท์มือถือ/คอมพิวเตอร์พกพา (Notebook,Tablet) 

                      ตามสถานทีอื�น ๆ                 

สดมภ์ T30 “...ชื�อ...ใช้อนิเทอร์เน็ตจากที�บ้าน/ที�พักอาศัย หรือไม่” 
 

ที�บ้าน/ที�พกัอาศัย รหัส หมายเหตุ 

ใช้ 

ไมใ่ช้ 

1 

0 

 

      

วิธีบันทกึข้อมูล: 

1.บนัทกึเฉพาะผู้ตอบรหสั 1 ใน  T27  เท่านั �น 

2.บนัทกึรหสั  1 หรือ 0  เพียงรหสัเดียว  ลงใน 

 

     ถามตอ่ไป 

     ถามตอ่ไป 

 
76 
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สดมภ์ T31 “...ชื�อ...ใช้อนิเทอร์เน็ตจากที�ทาํงาน หรือไม่” 
 

ที�ทาํงาน รหัส หมายเหตุ 

ใช้ 

ไมใ่ช้ 

1 

0 

 

      

วิธีบันทกึข้อมูล: 

1.บนัทกึเฉพาะผู้ตอบรหสั 1 ใน  T27  เท่านั �น 

2.บนัทกึรหสั  1 หรือ 0  เพียงรหสัเดียว  ลงใน 

สดมภ์ T32 “...ชื�อ...ใช้อนิเทอร์เน็ตจากสถานศึกษา หรือไม่” 

สถานศึกษา รหัส หมายเหตุ 

ใช้ 

ไมใ่ช้ 

1 

0 

 

      

วิธีบันทกึข้อมูล: 

1.บนัทกึเฉพาะผู้ตอบรหสั 1 ใน  T27  เท่านั �น 

2.บนัทกึรหสั  1 หรือ 0  เพียงรหสัเดียว  ลงใน 

สดมภ์ T33 “...ชื�อ...ใช้อนิเทอร์เน็ตจากร้านอนิเทอร์เน็ต หรือไม่” 

ร้านอินเทอร์เน็ต รหัส หมายเหตุ 

ใช้ 

ไมใ่ช้ 

1 

0 

 

      

วิธีบันทกึข้อมูล: 

1.บนัทกึเฉพาะผู้ตอบรหสั 1 ใน  T27  เท่านั �น 

2.บนัทกึรหสั  1 หรือ 0  เพียงรหสัเดียว  ลงใน 

สดมภ์  T34  “...ชื�อ...ใช้อินเทอร์เน็ตจากศูนย์บริการสารสนเทศเพื�อประชาชน/ห้องสมุด/  
ศูนย์การ เรียนรู้ ICT ชุมชน หรือไม่”                  

ศูนย์บริการสารสนเทศเพื�อประชาชน/ห้องสมุด/ 

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน 

รหัส หมายเหตุ 

ใช้ 

ไมใ่ช้ 

1 

0 

 

      

 

     ถามตอ่ไป 

     ถามตอ่ไป 

     ถามตอ่ไป 

     ถามตอ่ไป 
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วิธีบันทกึข้อมูล: 

1.บนัทกึเฉพาะผู้ตอบรหสั 1 ใน  T27  เท่านั �น 

2.บนัทกึรหสั  1 หรือ 0  เพียงรหสัเดียว  ลงใน 

สดมภ์ T35 “...ชื�อ...ใช้อนิเทอร์เน็ตจากบ้านเพื�อน/คนรู้จัก/ญาต ิหรือไม่” 

 

บ้านเพื�อน/คนรู้จกั/ญาต ิ รหัส หมายเหตุ 

ใช้ 

ไมใ่ช้ 

1 

0 

 

      

วิธีบันทกึข้อมูล: 

1.บนัทกึเฉพาะผู้ตอบรหสั 1 ใน  T27  เท่านั �น 

2.บนัทกึรหสั  1 หรือ 0  เพียงรหสัเดียว  ลงใน 

สดมภ์T36    “....ชื�อ...ใช้อนิเทอร์เน็ตตามสถานที�ให้บริการอื�นๆเช่น วัด สถานีอนามัย อบต. ฯลฯ 
หรือไม่” 

 

ตามสถานที�ต่างๆที�ให้บริการอื�นๆเช่น 

  วัด สถานีอนามัย อบต.  ฯลฯ  

รหัส หมายเหตุ 

ใช้ 

ไมใ่ช้ 

1 

0 

 

      

วิธีบันทกึข้อมูล: 

1. บนัทกึเฉพาะผู้ตอบรหสั 1 ใน  T27  เท่านั �น 

2. บนัทกึรหสั  1 หรือ 0  เพียงรหสัเดียว  ลงใน 

 

สดมภ์ T37 “...ชื�อ...ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือ/คอมพิวเตอร์พกพาเช่น Notebook, 
Tablet  หรือไม่” 

 

 ผ่านโทรศัพท์มอืถอื/คอมพิวเตอร์พกพา 
เช่น Notebook,Tablet        

รหัส หมายเหตุ 

ใช้ 

ไมใ่ช้ 

1 

0 

 

      

วิธีบันทกึข้อมูล: 

1.บนัทกึเฉพาะผู้ตอบรหสั 1 ใน  T27  เท่านั �น 

     ถามตอ่ไป 

     ถามตอ่ไป 

     ถามตอ่ไป 
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2.บนัทกึรหสั  1 หรือ 0  เพียงรหสัเดียว  ลงใน 

คาํอธิบาย การใช้อินเทอร์เน็ตตามสถานที�ตา่งๆ ผ่านโทรศพัท์มือถือทั �งแบบ Feature Phone และแบบ 

Smart Phone ก็ได้ โดยใช้บริการ EDGE/GPRS, 3G ซึ�งเป็นการใช้ซิมของโทรศพัท์มือถือโดยตรงใน    

การเข้าถงึอินเทอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์พกพา เช่น Notebook,Tablet โดยใช้บริการ WiFi ‘hotspot’ ตาม

สถานที�ตา่งๆ เช่น ห้างสรรพสนิค้า, โรงแรม, สนามบิน เป็นต้น หรือใช้คอมพิวเตอร์พกพา (เช่น Tablet, 

Notebook)เชื�อมตอ่อินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายโทรศพัท์เคลื�อนที� 

สดมภ์ T38 “...ชื�อ...ใช้อนิเทอร์เน็ตตามที�อื�นๆ ระบุ หรือไม่” 
 

อื�น ๆ ระบุ        รหัส หมายเหตุ 

ใช้ 

ไมใ่ช้ 

1 

0 

 

      

วิธีบันทกึข้อมูล: 

1.บนัทกึเฉพาะผู้ตอบรหสั 1 ใน  T27  เท่านั �น 

2.บนัทกึรหสั  1 หรือ 0  เพียงรหสัเดียว  ลงใน 

วัตถุประสงค์สดมภ์ T39-T44: เพื�อต้องการทราบจํานวนประชากรที�เข้าถึงอินเทอร์เน็ตโดยใช้ผ่าน 

            อปุกรณ์ด้าน ICT เช่น คอมพิวเตอร์ตั �งโต๊ะ คอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) Tablet (เช่น iPad, 

            Galaxy Tab)โทรศพัท์มือถือแบบ Smart Phone โทรศพัท์มือถือแบบ Feature Phone และ                          

             อื�นๆแบบ Smart TV 

สดมภ์ T39 “...ชื�อ...ใช้คอมพวิเตอร์ตั �งโต๊ะในการเข้าถงึอินเทอร์เน็ตหรือไม่” 
 

คอมพวิเตอร์ตั �งโต๊ะ รหัส หมายเหตุ 

ใช้ 

ไม่ใช้ 

1 

0 

 

 

วิธีบันทกึข้อมูล: 

1.บนัทกึเฉพาะผู้ตอบรหสั 1 ใน T27 เท่านั �น 

2.บนัทกึรหสั  1 หรือ 0  เพียงรหสัเดียว  ลงใน 

สดมภ์ T40 “... ชื�อ...ใช้คอมพวิเตอร์พกพา (Notebook) ในการเข้าถงึอนิเทอร์เน็ตหรือไม่” 
 

คอมพวิเตอร์พกพา (Notebook) รหัส หมายเหตุ 

ใช้ 

ไม่ใช้ 

1 

0 

 

      

 

     ถามตอ่ไป 

     ถามตอ่ไป 

     ถามตอ่ไป 

 
85 

 
86 

 
84 



 31

วิธีบันทกึข้อมูล: 

1. บนัทกึเฉพาะผู้ตอบรหสั 1 ใน T27 เท่านั �น 

2. บนัทกึรหสั  1 หรือ 0  เพียงรหสัเดียว  ลงใน 

 

สดมภ์ T41 “... ชื�อ...ใช้ Tablet (เช่น iPad, Galaxy Tab) ในการเข้าถงึอนิเทอร์เน็ตหรือไม่” 
 

Tablet (เช่น iPad, Galaxy Tab) รหัส หมายเหตุ 

ใช้ 

ไม่ใช้ 

1 

0 

 

      

วิธีบันทกึข้อมูล: 

1.บนัทกึเฉพาะผู้ตอบรหสั 1 ใน T27 เท่านั �น 

2.บนัทกึรหสั  1 หรือ 0  เพียงรหสัเดียว  ลงใน 

 

สดมภ์ T42 “... ชื�อ...ใช้โทรศัพท์มือถือแบบ Smart Phone ในการเข้าถงึอนิเทอร์เน็ตหรือไม่” 
 

โทรศัพท์มือถอืแบบ Smart Phone รหัส หมายเหตุ 

ใช้ 

ไมใ่ช้ 

1 

0 

 

      

 

วิธีบันทกึข้อมูล: 

1.บนัทกึเฉพาะผู้ตอบรหสั 1 ใน T27 เท่านั �น 

2.บนัทกึรหสั  1 หรือ 0  เพียงรหสัเดียว  ลงใน 

สดมภ์ T43 “... ชื�อ...ใช้โทรศัพท์มือถือแบบ Featuer Phone ในการเข้าถงึอนิเทอร์เน็ตหรือไม่” 
            

โทรศัพท์มือถอืแบบ Feature Phone รหัส หมายเหตุ 

ใช้ 

ไมใ่ช้ 

1 

0 

 

      

วิธีบันทกึข้อมูล: 

1.บนัทกึเฉพาะผู้ตอบรหสั 1 ใน T27 เท่านั �น 

2.บนัทกึรหสั  1 หรือ 0  เพียงรหสัเดียว  ลงใน 

 

 

     ถามตอ่ไป 

     ถามตอ่ไป 
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     ถามตอ่ไป 
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สดมภ์ T44 “... ชื�อ...ใช้อุปกรณ์อื�นๆ เช่น Smart TV.  ในการเข้าถงึอนิเทอร์เน็ตหรือไม่” 
 

อื�น ๆ เช่น Smart TV. รหัส หมายเหตุ 

ใช้ 

ไมใ่ช้ 

1 

0 

 

      

 
วิธีบันทกึข้อมูล: 

1.บนัทกึเฉพาะผู้ตอบรหสั 1 ใน  T27  เท่านั �น 

2.บนัทกึรหสั  1 หรือ 0  เพียงรหสัเดียว  ลงใน 

 

สดมภ์ T45 “...ชื�อ...ส่วนใหญ่ใช้อนิเทอร์เน็ตในช่วงเวลาใด” 
      

ช่วงเวลาที�ใช้อนิเทอร์เน็ต รหัส หมายเหตุ 

08.00 – 11.59 น. 

12.00 – 15.59 น. 

16.00 – 19.59 น. 

20.00 – 23.59 น. 

24.00 – 03.59 น. 

04.00 – 07.59 น. 

ใช้ทั �งวนั 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

 
      (ระบไุด้ 2 ข้อโดยเรียงความสาํคญั) 

                      ถามตอ่ไป 

วัตถุประสงค์ : เพื�อต้องการทราบช่วงเวลาที�ใช้อินเทอร์เน็ตของประชากร 

วิธีบันทกึข้อมูล: 

1. บนัทกึเฉพาะผู้ตอบรหสั 1 ใน T27 เท่านั �น 

2. บนัทกึรหสั  1 - 7 เพียงรหสัเดียว 

3. สามารถระบคุําตอบได้ ไมเ่กิน 2 ข้อ คือระบคุวามสําคญัอนัดบัที�หนึ�งลงใน        และระบุ

ความสําคญัอนัดบัที�สองลงใน 

4. กรณีที�ระบคุําตอบเพียงคําตอบเดียวให้บนัทกึที�            สว่นที�          ให้ปลอ่ยวา่งไว้ 
 

5. กรณีไมม่ีการบนัทกึมา  ให้บนัทกึรหสั  9  ที�              สว่นที�          ให้ปลอ่ยวา่งไว้ 

หมายเหตุ แหลง่และช่วงเวลาที�ใช้อินเทอร์เน็ตต้องสอดคล้องกนั เช่น ถ้าบนัทกึแหลง่ที�ใช้อินเทอร์เน็ต 

คือ ที�บ้าน/ที�พกัอาศยั ฉะนั �นเวลาที�ใช้ต้องเป็นเวลาการใช้อินเทอร์เน็ตที�บ้าน/ที�พกัอาศยัด้วย 

 

 

     ถามตอ่ไป 
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สดมภ์ T46 “...ชื�อ...เสียค่าใช้จ่ายในการใช้อนิเทอร์เน็ตต่อเดือน เท่าใด” 

 

ค่าใช้จ่ายการใช้อินเทอร์เน็ต ต่อเดือน รหัส หมายเหตุ 

ไม่เสียคา่ใช้จ่าย 

ตํ�ากวา่ 200 บาท 

200 – 399 บาท 

400 – 599 บาท 

600 – 799 บาท 

800 – 999 บาท 

1,000 – 1,499 บาท 

1,500 บาทขึ �นไป 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์ : เพื�อต้องการทราบว่าประชากรเสียคา่ใช้จ่ายสําหรับการใช้อนิเทอร์เน็ตตอ่เดือน 

วิธีบันทกึข้อมูล: 

1.บนัทกึเฉพาะผู้ตอบรหสั 1 ใน  T27  เท่านั �น 

2.บนัทกึรหสั  1 - 8  เพียงรหสัเดียว ลงใน 

3.กรณีไมม่ีการบนัทกึมา  ให้บนัทกึรหสั  9 

วัตถุประสงค์สดมภ์ T47-T48 : เพื�อต้องการทราบความถี� และระยะเวลาตอ่วนัในการใช้อินเทอร์เน็ต 

                     ของประชากร 

สดมภ์ T47 “...ชื�อ...มีความถี�ในการใช้อนิเทอร์เน็ตมากน้อยเพียงใด” 

ความถี�ในการใช้อนิเทอร์เน็ต รหัส หมายเหตุ 

ใช้ทกุวนั 

อยา่งน้อยสปัดาห์ละครั �ง 

อยา่งน้อยเดอืนละครั �ง 

1 

2 

3 

 

      

วิธีบันทกึข้อมูล: 

1.บนัทกึเฉพาะผู้ตอบรหสั 1 ใน  T27  เท่านั �น 

2.บนัทกึรหสั  1 - 3  เพียงรหสัเดียว ลงใน 

3.กรณีไมม่ีการบนัทกึมา  ให้บนัทกึรหสั  9 

 
 

 

  ถามตอ่ไป 
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สดมภ์ T48 “...ชื�อ...ใช้เวลาในการใช้อนิเทอร์เน็ตต่อวันมากน้อยเพียงใด” (อย่างน้อยสัปดาห์ละครั�ง) 
 

ใช้เวลาในการใช้อินเทอร์เน็ต ต่อวัน รหัส หมายเหตุ 

น้อยกว่าหรือเท่ากบั 1 ชม. 

มากกวา่ 1 ชม. –  2 ชม. 

มากกวา่ 2 ชม. –  3 ชม. 

มากกวา่ 3 ชม. –  4 ชม. 

มากกวา่ 4 ชม. –  5 ชม. 

มากกวา่ 5 ชม. –  6 ชม. 

มากกวา่ 6 ชม. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

 

 

 

                 ถามตอ่ไป 

วิธีบันทกึข้อมูล: 

1.บนัทกึเฉพาะผู้ตอบรหสั 1 ใน  T27  เท่านั �น 

2.บนัทกึรหสั  1 - 7  เพียงรหสัเดียว ลงใน 

3.กรณีไมม่ีการบนัทกึมา  ให้บนัทกึรหสั  9 

วัตถุประสงค์สดมภ์ T49-T66 : เพื�อต้องการทราบกิจกรรมของประชากรในการใช้อนิเทอร์เน็ต เช่น  

รับ-สง่อีเมล์  ค้นหาข้อมลูเกี�ยวกบัสินค้า/บริการ  สั�งจอง/สั�งซื �อสินค้า และบริการผ่าน

ระบบออนไลน์ ทําธุรกิจหรือเสนอขายสินค้า/บริการ ค้นหาข้อมลูเกี�ยวกบัสินค้า/บริการ

ด้านสขุภาพ ค้นหาข้อมลูของภาครัฐ  ติดตอ่/รับสง่ ดาวน์โหลดเอกสาร/ทําธุรกรรมกบั

หน่วยงานภาครัฐ ติดตามข่าวสาร/อา่นหรือดาวน์โหลด นสพ. นิตยสาร (e-book)     

หางาน หรือสมคัรงานผ่านระบบออนไลน์ ดาวน์โหลด รูปภาพ/หนงั/วีดีโอ/เพลง/เกมส์ 

เลน่เกมส์ ดหูนงั ฟังเพลง วิทย ุฯลฯ ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ การสนทนาผ่าน (Blog Web 

2.0/chat/instant message,Discussion ออนไลน์) ใช้ Social Network (Facebook, 

Twitter, GooglePlus LINE ,Instagram เป็นต้น) ศกึษาเรียนรู้ผ่าน Internet โทรศพัท์

ผ่าน Internet (VoIP) เช่น โทรผ่าน Skpye,iTalk, Video call ผ่าน Webcam เป็นต้น

ทําธุรกรรมเกี�ยวกบัการเงิน (Internet Banking) อพัโหลดข้อมลู รูปภาพ/ภาพถ่าย 

วีดีโอ เพลง Software ฯลฯ เพื�อการแบ่งปัน (share) บนเวบ็ไซด์ และอื�น ๆ 

 
สดมภ์ T49 “...ชื�อ...ใช้อนิเทอร์เน็ตเพื�อรับ-ส่งอีเมล์ หรือไม่” 
 

รับ-ส่งอีเมล์ รหัส หมายเหตุ 

ใช้ 

ไมใ่ช้ 

1 

0 

 

      

 

     ถามตอ่ไป 
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วิธีบันทกึข้อมูล: 

1.บนัทกึเฉพาะผู้ตอบรหสั 1 ใน  T27  เท่านั �น 

2.บนัทกึรหสั  1 หรือ 0  เพียงรหสัเดียว  ลงใน  

 
สดมภ์ T50 “...ชื�อ...ใช้อนิเทอร์เน็ตเพื�อค้นหาข้อมูลเกี�ยวกับสินค้า/บริการ หรือไม่” 
 

ค้นหาข้อมูลเกี�ยวกับสินค้า/บริการ รหัส หมายเหตุ 

ใช้ 

ไมใ่ช้ 

1 

0 

 

      

วิธีบันทกึข้อมูล: 

1.บนัทกึเฉพาะผู้ตอบรหสั 1 ใน  T27  เท่านั �น 

2.บนัทกึรหสั  1 หรือ 0  เพียงรหสัเดียว  ลงใน  

สดมภ์ T51 “...ชื�อ...ใช้อนิเทอร์เน็ตเพื�อสั� งจอง/สั� งซื �อสินค้า และบริการ หรือไม่” 
 

สั�งจอง/สั�งซื �อสินค้า และบริการ รหัส หมายเหตุ 

ใช้ 

ไมใ่ช้ 

1 

0 

 

      

วิธีบันทกึข้อมูล: 

1.บนัทกึเฉพาะผู้ตอบรหสั 1 ใน  T27  เท่านั �น 

2.บนัทกึรหสั  1 หรือ 0  เพียงรหสัเดียว  ลงใน  

สดมภ์ T52 “...ชื�อ...ใช้อนิเทอร์เน็ตเพื�อทาํธุรกจิหรือเสนอขายสินค้า/บริการ หรือไม่” 
 

ทาํธุรกิจหรือเสนอขายสนิค้า/บริการ รหัส หมายเหตุ 

ใช้ 

ไมใ่ช้ 

1 

0 

 

      

วิธีบันทกึข้อมูล: 

1.บนัทกึเฉพาะผู้ตอบรหสั 1 ใน  T27  เท่านั �น 

2.บนัทกึรหสั  1 หรือ 0  เพียงรหสัเดียว  ลงใน  

 

สดมภ์ T53 “...ชื�อ...ใช้อนิเทอร์เน็ตเพื�อค้นหาข้อมูลเกี�ยวกับสินค้า/บริการด้านสุขภาพ หรือไม่” 
 

ค้นหาข้อมูลเกี�ยวกับสินค้า/บริการด้านสุขภาพ รหัส หมายเหตุ 

ใช้ 

ไมใ่ช้ 

1 

0 

 

      

     ถามตอ่ไป 

     ถามตอ่ไป 

     ถามตอ่ไป 

     ถามตอ่ไป 
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วิธีบันทกึข้อมูล: 

1. บนัทกึเฉพาะผู้ตอบรหสั 1 ใน  T27  เท่านั �น 

2. บนัทกึรหสั  1 หรือ 0  เพียงรหสัเดียว  ลงใน 

 

สดมภ์ T54 “...ชื�อ...ใช้อนิเทอร์เน็ตเพื�อค้นหาข้อมูลของภาครัฐ หรือไม่” 
 

ค้นหาข้อมูลของภาครัฐ รหัส หมายเหตุ 

ใช้ 

ไมใ่ช้ 

1 

0 

 

      

วิธีบันทกึข้อมูล: 

1.บนัทกึเฉพาะผู้ตอบรหสั 1 ใน  T27  เท่านั �น 

2.บนัทกึรหสั  1 หรือ 0  เพียงรหสัเดียว  ลงใน  

 

สดมภ์ T55 “...ชื� อ...ใช้อินเทอร์เน็ตเพื�อติดต่อ/รับส่ง ดาวน์โหลดเอกสาร/ทําธุรกรรมกับ
หน่วยงานภาครัฐ หรือไม่” 

 

ติดต่อ/รับส่ง ดาวน์โหลดเอกสาร/ทาํธุรกรรม
กับหน่วยงานภาครัฐ 

รหัส หมายเหตุ 

ใช้ 

ไมใ่ช้ 

1 

0 

 

      

 
วิธีบันทกึข้อมูล: 

                    1.บนัทกึเฉพาะผู้ตอบรหสั 1 ใน  T27  เท่านั �น 

             2.บนัทกึรหสั  1 หรือ 0  เพียงรหสัเดียว  ลงใน  

สดมภ์ T56 “...ชื�อ...ใช้อนิเทอร์เน็ตเพื�อตดิตามข่าวสาร/อ่านหรือดาวน์โหลด นสพ. นิตยสาร        

(e-book) หรือไม่” 
 

ติดตามข่าวสาร/อ่านหรือดาวน์โหลด นสพ. 
นิตยสาร (e-book) 

รหัส หมายเหตุ 

ใช้ 

ไมใ่ช้ 

1 

0 

 

      

วิธีบันทกึข้อมูล: 

1.บนัทกึเฉพาะผู้ตอบรหสั 1 ใน  T27  เท่านั �น 

2.บนัทกึรหสั  1 หรือ 0  เพียงรหสัเดียว  ลงใน  

     ถามตอ่ไป 

     ถามตอ่ไป 

     ถามตอ่ไป 
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สดมภ์ T57 “...ชื�อ...ใช้อนิเทอร์เน็ตเพื�อหางาน หรือสมัครงาน หรือไม่” 
 

หางาน หรือสมคัรงาน รหัส หมายเหตุ 

ใช้ 

ไมใ่ช้ 

1 

0 

 

      

วิธีบันทกึข้อมูล: 

1.บนัทกึเฉพาะผู้ตอบรหสั 1 ใน  T27  เท่านั �น 

2.บนัทกึรหสั  1 หรือ 0  เพียงรหสัเดียว  ลงใน  

 

สดมภ์ T58 “...ชื�อ...ใช้อนิเทอร์เน็ตเพื�อดาวน์โหลด รูปภาพ หนัง วีดีโอ เพลง เกมส์ เล่นเกมส์  
ดูหนัง ฟังเพลง วิทยุ ฯลฯ หรือไม่ ’’ 

 

ดาวน์โหลด รูปภาพ หนัง วดีีโอ เพลง
เกมส์ เล่นเกมส์ ดหูนัง ฟังเพลง วิทย ุ

รหัส หมายเหตุ 

ใช้ 

ไมใ่ช้ 

1 

0 

 

      

วิธีบันทกึข้อมูล: 

1.บนัทกึเฉพาะผู้ตอบรหสั 1 ใน  T27  เท่านั �น 

2.บนัทกึรหสั  1 หรือ 0  เพียงรหสัเดียว  ลงใน  

 
สดมภ์ T59 “...ชื�อ...ใช้อนิเทอร์เน็ตเพื�อดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ ฯลฯ หรือไม่” 
 

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ ฯลฯ รหัส หมายเหตุ 

ใช้ 

ไมใ่ช้ 

1 

0 

 

      

วิธีบันทกึข้อมูล: 

1.บนัทกึเฉพาะผู้ตอบรหสั 1 ใน  T27  เท่านั �น 

2.บนัทกึรหสั  1 หรือ 0  เพียงรหสัเดียว  ลงใน  

 

 

 

     ถามตอ่ไป 

     ถามตอ่ไป 

     ถามตอ่ไป 
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สดมภ์ T60 “...ชื� อ...ใช้อินเทอร์เน็ตเพื� อสนทนา (Blog Web 2.0/chat/instant message, 
Discussion ออนไลน์) หรือไม่” 

 

ห้องสนทนา (Blog Web 2.0/chat/   
instant message Discussion ออนไลน์) 

รหัส หมายเหตุ 

ใช้ 

ไมใ่ช้ 

1 

0 

 

      

วิธีบันทกึข้อมูล: 

1. บนัทกึเฉพาะผู้ตอบรหสั 1 ใน  T27  เท่านั �น 

2. บนัทกึรหสั  1 หรือ 0  เพียงรหสัเดียว  ลงใน  

สดมภ์ T61 “...ชื�อ...ใช้อินเทอร์เน็ตเพื�อ Social Network เช่น (Facebook, Twitter, GooglePlus, 
LINE, Instagram เป็นต้น) หรือไม่” 

Social Network (Facebook, Twitter,  
GooglePlus ,LINE ,Instagram เป็นต้น) 

รหัส หมายเหตุ 

ใช้ 

ไมใ่ช้ 

1 

0 

 

      

วิธีบันทกึข้อมูล: 

1.บนัทกึเฉพาะผู้ตอบรหสั 1 ใน  T27  เท่านั �น 

2.บนัทกึรหสั  1 หรือ 0  เพียงรหสัเดียว  ลงใน 

สดมภ์ T62 “...ชื�อ...ใช้อนิเทอร์เน็ตเพื�อศึกษาเรียนรู้ผ่าน Internet หรือไม่” 
 

ศึกษาเรียนรู้ผ่าน Internet รหัส หมายเหตุ 

ใช้ 

ไมใ่ช้ 

1 

0 

 

      

วิธีบันทกึข้อมูล: 

1.บนัทกึเฉพาะผู้ตอบรหสั 1 ใน  T27  เท่านั �น 

2.บนัทกึรหสั  1 หรือ 0  เพียงรหสัเดียว  ลงใน  

สดมภ์ T63 “...ชื�อ...ใช้อนิเทอร์เน็ตเพื�อโทรศัพท์ผ่าน Internet (VoIP) เช่น โทรผ่าน Skpye, iTalk, 
                Video call ผ่าน Webcam หรือไม่” 
 

โทรศัพท์ผ่าน Internet (VoIP)เช่น โทรผ่าน
Skpye,iTalk,Video call ผ่าน Webcam 

รหัส หมายเหตุ 

ใช้ 

ไมใ่ช้ 

1 

0 

 

      

     ถามตอ่ไป 

     ถามตอ่ไป 

     ถามตอ่ไป 

     ถามตอ่ไป 
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วิธีบันทกึข้อมูล: 

1.บนัทกึเฉพาะผู้ตอบรหสั 1 ใน  T27  เท่านั �น 

2.บนัทกึรหสั  1 หรือ 0  เพียงรหสัเดียว  ลงใน  

 

สดมภ์ T64 “...ชื�อ...ใช้อนิเทอร์เน็ตเพื�อทาํธุรกรรมเกี�ยวกับการเงนิ (Internet Banking) หรือไม่” 
 

ทาํธุรกรรมเกี�ยวกับการเงนิ (Internet Banking) รหสั หมายเหตุ 

ใช้ 

ไมใ่ช้ 

1 

0 

 

      

วิธีบันทกึข้อมูล: 

1.บนัทกึเฉพาะผู้ตอบรหสั 1 ใน  T27  เท่านั �น 

2.บนัทกึรหสั  1 หรือ 0  เพียงรหสัเดียว  ลงใน  

สดมภ์ T65 “...ชื�อ...ใช้อนิเทอร์เน็ตเพื�ออัพโหลดข้อมูล รูปภาพ/ภาพถ่าย วีดีโอ เพลง Software ฯลฯ 

                 เพื�อการแบ่งปัน(share) บนเว็บไซด์  หรือไม่” 

อัพโหลดข้อมูล รูปถ่าย วีดีโอ เพลง Software
ฯลฯ เพื�อการแบ่งปัน (share) บนเว็บไซด์ 

รหัส หมายเหตุ 

ใช้ 

ไมใ่ช้ 

1 

0 

 

      

วิธีบันทกึข้อมูล: 

             1.บนัทกึเฉพาะผู้ตอบรหสั 1 ใน  T27  เท่านั �น 

             2.บนัทกึรหสั  1 หรือ 0  เพียงรหสัเดียว  ลงใน  

 

สดมภ์ T66 “...ชื�อ...ใช้อนิเทอร์เน็ตเพื�อกจิกรรมอื�นๆ(ระบุ) หรือไม่” 

กิจกรรมอื�น ๆ (ระบุ) รหัส หมายเหตุ 

ใช้ 

ไมใ่ช้ 

1 

0 

 

      

วิธีบันทกึข้อมูล: 

             1.บนัทกึเฉพาะผู้ตอบรหสั 1 ใน  T27  เท่านั �น 

             2.บนัทกึรหสั  1 หรือ 0  เพียงรหสัเดียว  ลงใน  

 

 

 

     ถามตอ่ไป 

     ถามตอ่ไป 
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114 

     ถามตอ่ไป 
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กจิกรรมที�ใช้อินเทอร์เน็ต 

  รับ – ส่งอีเมล์ คือ การติดต่อสื�อสารกันผ่านทางอินเทอร์เน็ต ในรูปแบบของจดหมาย

อิเลก็ทรอนิกส์ 

 ค้นหาข้อมูลเกี�ยวกับสินค้า/บริการ คือ การเข้าอินเทอร์เน็ตเพื�อค้นหาข้อมลูเกี�ยวกบั

สินค้า/บริการต่างๆ 

  สั� งจอง/สั� งซื �อสินค้า และบริการผ่านระบบออนไลน์ ได้แก่ การซื �อขายสินค้าหรือ การจอง

บริการต่างๆ ทางผ่านทางอินเทอร์เน็ต (E – commerce) อาจเป็นการซื �อขายกันเองโดยตรงหรือผ่านทาง  

Website  ที�ให้บริการซื �อขายสินค้าซึ�งอาจเป็นสินค้าใหมห่รือสินค้ามือสองก็ได้ 

 ทําธุรกิจหรือเสนอขายสินค้า/บริการ เป็นการจัดตั �งร้านค้าที�เรียกว่าโฮมเพจหรือ        

เวบ็เพจบนอินเทอร์เน็ตเพื�อเสนอขายสินค้า/บริการทางอินเทอร์เน็ต 

  ค้นหาข้อมูลเกี�ยวกับสินค้า/บริการด้านสุขภาพ คือ การเข้าอินเทอร์เน็ตเพื�อค้นหา

ข้อมลูเกี�ยวกบัสินค้า/บริการต่างด้านสขุภาพ เช่น อาหารเสริม โภชนาการ การออกกําลงักาย เป็นต้น 

 ค้นหาข้อมูลของภาครัฐ คือ การเข้าอินเทอร์เน็ตเพื�อค้นหาข้อมลู ข่าวสารต่างๆ ของ

หน่วยงานภาครัฐ 

  ติดต่อ/รับส่ง ดาวน์โหลดเอกสาร/ทาํธุรกรรมกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น การยื�นแบบ

เสียภาษี การดาวน์โหลดแบบฟอร์มของหน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น 

  ต ิดตามข่าวสาร/อ่านหรือดาวน์โหลด นสพ. นิตยสาร (e-book) ค ือ การเข้า

อินเทอร์เน็ตเพื�อค้นหาข้อมลูไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ เช่น เพื�อการทํางาน เพื�อการศกึษา หรือเพื�อใช้ งการอ่ านหนังสื อพิมพ์ อ่านบทความตาม Website เพื�อติดตามข่าวสารต่างๆ  

                  หางาน หรือสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ คือการสมคัรงานในยุคนี �ส่วนใหญ่เป็นการ

สมคัรผ่านเว็บไซต์ของบริษัทโดยตรงหรือผ่านทางเว็บไซต์หางาน สมคัรงานออนไลน์ เพราะเป็นสื�อและ

เครื�องมือที�สะดวกทั �งบริษัทหาคนและผู้สมคัรงาน ยิ�งถ้าต้องการหาผู้สมคัรงานด้าน IT ด้วยแล้วการ

ประกาศหาคนทํางานผ่าน สมคัรงานออนไลน์ เป็นวิธีที�แน่นอนที�สดุวิธีหนึ�งเลยค่ะ เพราะตรงกลุ่มผู้สมคัรงาน

เป้าหมายที�มีทกัษะไอที นอกจากนี �ระบบหรือแอพลิเคชั�นในเว็บไซต์หางาน (job portal) ยงัมีเครื�องมือช่วยใน

การแยกแยะคณุสมบตัิ resume ตามที�บริษัทต้องการอีกด้วย ทําให้การคดัเลือกเบื �องต้นง่ายและเร็วขึ �น   

   ดาวน์โหลด รูปภาพ  หนัง  วีดีโอ เพลง ดูหนัง ฟังเพลง วิทยุ คือ การดหูนงั          

ฟังเพลง วิทยุ  และวีดีโอ ผ่านทาง Website ต่างๆ ดาวน์โหลดหนงั เพลง จาก Website ที�ให้บริการ โดย

ให้ดาวน์โหลดฟรี หรืออาจเสียค่าบริการตามเงื�อนไขที�ทาง Website กําหนด  

 เล่นเกม/ดาวน์โหลดเกม คือ การเข้าอินเทอร์เน็ตเพื�อไปเลน่เกมผ่านทาง  Website ตา่งๆ 

ดาวน์โหลดเกมตา่ง ๆ จาก Website ที�ให้บริการ โดยให้ดาวน์โหลดฟรี หรืออาจเสียค่าบริการตามเงื�อนไข

ที�ทาง Website กําหนด   

  ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ คือ การดาวน์โหลดซอฟแวร์ต่าง ๆ จาก Website ที�ให้บริการ โดยให้

ดาวน์โหลดฟรี หรืออาจเสียค่าบริการ ตามเงื�อนไขที�ทาง Website กําหนด 
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  ห้องสนทนา (Blog Web 2.0) เป็นรูปแบบเว็บไซต์ประเภทหนึ�ง ซึ�งถูกเขียนขึ �นโดย

เรียงลําดบัตามเวลาในการเขียน ซึ�งจะแสดงข้อมลูที�เขียนล่าสดุไว้แรกสดุ โดยปกติจะประกอบด้วย 

ข้อความ ภาพ ลิงค์ ซึ�งบางครั �ง จะรวมสื�อต่าง ๆ ไม่ว่าเพลง หรือวิดีโอในหลายรูปแบบได้ โดยจะเปิดให้      

ผู้ เข้ามาอ่านข้อมูล สามารถแสดงความคิดเห็นต่อท้ายข้อความที�เจ้าของเป็นคนเขียน ซึ�งทําให้ผู้ เขียน

สามารถได้ผลตอบกลบัโดยทนัที  

  การสนทนา (Chat/instant message) คือ การคยุกนัของคนสองคนหรือมากกว่า     

ผ่านทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ �งโปรแกรมของผู้ ที�คยุกนัอยู่นั �น เชื�อมต่อสื �อสารกนัโดยผ่านทาง

อินเทอร์เน็ต หรือระบบเครือข่าย การคยุกนัอาจจะเป็นเพียงแค่การพิมพ์ด้วยแป้นพิมพ์ แสดงผลโดย

หน้าจอคอมพิวเตอร์โต้ตอบกนั หรืออาจจะเป็นการคยุกนัผ่านไมโครโฟน และเสียงออกที�ลําโพงของ   

อีกฝ่ายก็ได้ เช่น ICQ, MSN Messenger เป็นต้น 

           Social Network คือ สังคมออนไลน์ที�จะช่วยให้หาเพื�อนบนโลกอินเทอร์เน็ตได้ง่ายๆ 

สามารถที�จะสร้างพื �นที�สว่นตวัขึ �นมา เพื�อแนะนําตวัเอง เขียนและอธิบายความสนใจ และกิจการที�ได้ทํา 

และเชื�อมโยงกับความสนใจและกิจกรรมของผู้ อื�น เช่น Facebook, Twitter, GooglePlus, LINE, 

Instagram เป็นต้น 

  ศึกษาเรียนรู้ผ่านอนิเทอร์เน็ต (E – Learning) คือ ระบบการศกึษาออนไลน์เป็นรูปแบบ

ของการเรียนการสอนที�ใช้อินเทอร์เน็ตและ Website เป็นช่องทางหลกัในการติดต่อระหว่างผู้ เรียนและ

ผู้สอน เช่น การดาวน์โหลดบทเรียนผ่านทาง Website  

  โทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต (VoIP) เช่น โทรผ่าน Skpye, iTalk, Video call  ผ่าน

Webcam คือ เป็นบริการโทรศพัท์ในประเทศและระหว่างประเทศผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตราคา

ประหยัด และถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ ใช้บริการสามารถโทรศพัท์ ไปยังหมายเลขโทรศพัท์พื �นฐานและ

โทรศพัท์มือถือ ทั �งภายในและต่างประเทศในราคาถูก  

                  Skype เป็นโปรแกรมที�ทําหน้าที�เป็นโทรศพัท์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือใช้คอมพิวเตอร์

เเทนโทรศพัท์ โดยลกัษณะการทํางานของโปรแกรมจะเป็นในลกัษณะจากเครื�องคอมพิวเตอร์โทรไปยัง

เครื�องคอมพิวเตอร์ด้วยกนั หรือจากเครื�องคอมพิวเตอร์โทรไปยงัเครื�องโทรศพัท์บ้าน หรือโทรศพัท์มือถือ 

โดยการทํางานของโปรแกรม Skype ไม่เพียงเเค่ใช้โทรหากันได้อย่างเดียว ยังมีฟังก์ชั�นอื�นๆอีก เช่น 

สามารถรับส่งไฟล์  ใช้เป็นโปรแกรมแชท (chat) หากันได้ และสามารถทําการแชท (chat) ในระบบที

สามารถพดูคยุเห็นหน้าคูส่นทนา                       

Webcam เป็นอุปกรณ์เสริมชนิดหนึ�งของคอมพิวเตอร์ ที�สามารถจับภาพเคลื�อนไหวใน  

การใช้งานได้ โดยภาพจะไปปรากฏบนหน้าจอมอนิเตอร์ และยงัสามารถสง่ภาพเคลื�อนไหวผ่านเครือข่าย

เพื�อให้อีกฝั�งที�สนทนาด้วยได้เห็นภาพ ใช้งานง่ายและมีความสะดวกมากยิ�งขึ �น  
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ธุรกรรมเกี�ยวกับการเงิน (Internet Banking) คือ ธนาคารอินเทอร์เน็ต หรือ i-Banking 

เป็นการให้บริการทําธุรกรรมทางธนาคาร ทําได้ทุกที� ทุกเวลาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เช่น สอบถามยอด   

โอนเงิน ชําระค่าสาธารณูปโภค บริการเช็ค พิมพ์รายการเดินบญัชี ดรูายการใช้จ่ายย้อนหลงั ฯลฯ     โดยผู้

ที�สนใจใช้บริการต้องมีบญัชีกบัธนาคารก่อนจึงสมคัรใช้บริการผ่านทาง Website ของธนาคาร เพื�อรับ 

Username และ Password ในการเข้าใช้งาน 

สดมภ์ T67 “...ชื�อ...เคยจองหรือซื �อสินค้าและบริการทางอนิเทอร์เน็ต หรือไม่” 

 

จองซื �อสินค้าบริการทางอินเทอร์เน็ต รหัส หมายเหตุ 

เคย 

ไมเ่คย             

 

1 

2 

 

            ถามตอ่ไป 

                      ข้ามไปถาม T71 

 

 

วัตถุประสงค์: เพื�อต้องการทราบจํานวนประชากรที�ใช้อินเทอร์เน็ตเพื�อจองหรือซื �อสินค้า และบริการ 

วิธีบันทกึข้อมูล: 

1.บนัทกึเฉพาะผู้ตอบรหสั 1 ใน  T27  เท่านั �น 

              2.บนัทกึรหสั  1 - 2 ได้เพียงรหสัเดียว  ลงใน  

                    3.ถ้าบนัทกึรหสั 1  (เคย)  ต้อง มี การบนัทกึใน T68 – T70 

                   4.ถ้าบนัทกึรหสั  2 (ไมเ่คย)  ต้อง ไม่มี การบนัทกึใน T68 – T70 แตต้่องมีการบนัทกึใน  T71 

 

สดมภ์ T68-T70 ให้ถามเฉพาะผู้บันทกึรหสั 1 ใน T67 
 

วัตถุประสงค์สดมภ์ T68-T70 : เพื�อต้องการทราบประเภทของสินค้าและบริการที�ประชาชน เคยจองหรือซื �อ

สินค้าทางอินเทอร์เน็ต  ตลอดจนคา่ใช้จ่ายในการซื �อสินค้าหรือบริการ  วิธีการชําระค่าสินค้า

และบริการที�สั�งซื �อทางอินเทอร์เน็ต 
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สดมภ์ T68 “สินค้าและบริการประเภทใดที�ส่วนใหญ่...ชื�อ...เคยจองหรือซื �อทางอนิเทอร์เน็ต” 
 

ประเภทสินค้าและบริการที�เคยจอง 
หรือซื �อทางอนิเทอร์เน็ต 

รหัส หมายเหตุ 

เครื�องแตง่กาย เครื�องประดบั 

หนงัสอื นิตยสาร หนงัสอืพิมพ์ 

อปุกรณ์สื�อสาร (โทรศพัท์มือถือ) 

เครื�องใช้ไฟฟ้าและอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส ์

คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ 

อาหาร เครื�องดื�ม สนิค้าด้านสขุภาพ 

เพลง ภาพยนตร์ สนิค้าบนัเทิงอื�นๆ 

ของใช้ในบ้าน สาํนกังาน 

จองตั�วออนไลน์ (ตั�วเครื�องบิน คอนเสร์ิต หนงั) 

สั�งจองบริการตา่งๆ (แพคเกจทอ่งเที�ยว โรงแรม) 

ของเลน่ ของขวญั 

ซอฟแวร์ตา่งๆ 

เกม 

เครื�องกีฬา เครื�องเขียน 

อื�นๆ (ระบ)ุ เช่น gift voucher 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 

 

              

 

         
          

     

     (ระบไุด้ 2 ข้อ โดยเรียงความสาํคญั)   

                     ถามตอ่ไป 

วิธีบันทกึข้อมูล: 

1.บนัทกึเฉพาะผู้ตอบรหสั  1  ใน T67  เท่านั �น 

2.บนัทกึรหสั  01 - 15  เพียงรหสัเดียว  โดยบนัทกึตวัเลขชิดขวา 

3.สามารถระบคุําตอบได้ไมเ่กิน  2 ข้อ คือระบคุวามสําคญัอนัดบัที�หนึ�งลงใน 

  และระบคุวามสําคญัอนัดบัที�สองลงใน  

4.กรณีที�ระบคุําตอบเพียงคําตอบเดียวให้บนัทกึที�                 สว่นที�                 ให้ปลอ่ยวา่งไว้ 

5.กรณีไมม่ีการบนัทกึมา  ให้บนัทกึรหสั  99  ที�                 สว่นที�               ให้ปลอ่ยวา่งไว้ 

ประเภทสินค้าซื �อทางอนิเทอร์เน็ต 

  เครื�องแต่งกาย เครื�องประดับ เช่น เสื �อผ้า กระเป๋า รองเท้า แว่นตา นาฬิกา รวมสินค้าประเภท  

จิวเวอรี� เป็นต้น 

  หนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ คือ หนงัสอื นิตยสาร หนงัสอืพิมพ์ทกุประเภท 

  อุปกรณ์สื�อสาร (โทรศัพท์มือถือ) คือ โทรศพัท์มือถือทกุประเภท และอปุกรณ์ต่างๆที�เกี�ยวข้อง 

เป็นต้น 
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116 118 

116 118 
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 เครื� องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คือ สินค้าที�เป็นเครื�องใช้ไฟฟ้าทุกประเภท        

กล้องถ่ายรูป กล้องดิจิตอล กล้องวิดีโอ และอปุกรณ์ตา่งๆ ที�เกี�ยวข้อง เป็นต้น 

  คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ คือ เครื�องคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์ และ

อปุกรณ์ตา่งๆ ที�เกี�ยวข้อง เป็นต้น 

  อาหาร เครื� องดื� ม สินค้าด้านสุขภาพ คือ อาหารและเครื�องดื�มทุกประเภท เช่น อาหาร          

พวกดิลเิวอรี�ตา่งๆ สรุา ไวน์ รวมสนิค้าประเภทยา และอาหารเสริม เป็นต้น 

  เพลง ภาพยนตร์ สินค้าบันเทิงอื�นๆ คือ ซีดี วิซีดี ดีวีดี เพลงหรือภาพยนตร์ เครื�องดนตรี และ

อปุกรณ์ตา่งๆ ที�เกี�ยวข้อง เป็นต้น 

  ของใช้ในบ้าน สาํนักงาน คือ สนิค้าประเภทตกแตง่บ้านและสาํนกังาน เครื�องเฟอร์นเิจอร์

เครื�องครัว เป็นต้น 

  จองตั�วออนไลน์ คือ การจองตั �ว/บตัรผ่านทางอินเทอร์เน็ต เช่น จองตั �วเครื�องบิน บตัรชม

คอนเสิร์ต บตัรชมกีฬา บตัรชมภาพยนตร์ เป็นต้น 

  สั� งจองบริการต่างๆ คือ การจองบริการต่างๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต เช่น แพคเกจท่องเที�ยว จอง

โรงแรม  ร้านอาหาร  สปา  เป็นต้น 

  ของเล่น ของขวัญ คือ สินค้าประเภทของเล่นหรือของใช้สาํหรับเด็ก รวมของขวัญ          

ของชําร่วยตา่งๆ เช่น การ์ดอวยพร ดอกไม้ ตุ๊กตา เป็นต้น 

  ซอฟแวร์ต่างๆ คือ การสั�งซื �อซอฟแวร์โปรแกรมตา่งๆ ผา่นทางอินเทอร์เน็ต และเมื�อชําระเงิน

เรียบร้อยแล้ว สามารถดาวน์โหลดใช้ได้เลย 

  เกม  คอื  อปุกรณ์หรือแผน่เกมตา่ง ๆ  ที�ใช้เลน่กบัเครื�องคอมพิวเตอร์ หรือกบัเครื�องเลน่เกม (Playstation) 

  เครื�องกีฬา เครื�องเขียน คือ เครื�องกีฬา เครื�องออกกําลงักาย เครื�องเขียน และอปุกรณ์ตา่งๆ ที�

เกี�ยวข้อง เป็นต้น 

สดมภ์ T69 “.... ชื�อ ... เสียค่าใช้จ่ายในการซื �อสินค้าและบริการทางอนิเทอร์เน็ตต่อปี เท่าใด” 

ค่าใช้จ่ายในการซื �อสนิค้าและบริการ 
ทางอนิเทอร์เน็ต 

รหัส หมายเหตุ 

ตํ�ากวา่ 500 บาท 

500 – 999 บาท 

1,000 – 2,999 บาท 

3,000 – 5,999 บาท 

6,000 – 9,999 บาท 

10,000 – 14,999 บาท 

15,000 – 19,999 บาท 

20,000 บาทขึ �นไป 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

 

 

ถามตอ่ไป 

วิธีบันทกึข้อมูล: 

1.บนัทกึเฉพาะผู้ตอบรหสั  1 ใน T67  เท่านั �น 

              2.บนัทกึรหสั  1 - 8 ได้เพียงรหสัเดียว  ลงใน  

3.กรณีไมม่ีการบนัทกึมา  ให้บนัทกึรหสั  9  
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สดมภ์ T70 “...ชื�อ...ใช้วิธีใดในการชาํระค่าสินค้าและบริการที�สั� งซื �อทางอนิเทอร์เน็ต” 

การชาํระค่าสินค้าและบริการ 
ที�สั�งซื �อทางอินเทอร์เน็ต 

รหัส หมายเหตุ 

แบบออนไลน์  

       ชําระเงินผา่นระบบ e-banking/ATM 

       ชําระเงินผา่นบตัรเครดิต 

       ชําระเงินผา่นผู้ให้บริการกลาง    

       ชําระเงินผา่นระบบ Mobile Payment 

แบบออฟไลน์  

       โอนเงินผา่นบญัชีธนาคาร 

       ชําระกบัพนกังานโดยตรง 

       โอนเงินทางไปรษณีย์ 

       ผา่นตวักลางการเงิน 

       อื�นๆ(ทั �งออนไลน์/ออฟไลน์) 

 

1 

2 

3 

4 

 

5 

6 

7 

8 

0 

  

               

 

 

 

 

วิธีบันทกึข้อมูล: 

1.บนัทกึเฉพาะผู้ตอบรหสั  1  ใน T67  เท่านั �น 

2.บนัทกึรหสั  0 ,1 – 8 เพียงรหสัเดียว 

3.สามารถระบคุําตอบได้ไมเ่กิน 2 ข้อ คือระบคุวามสําคญัอนัดบัที�หนึ�งลงใน        และระบุ

ความสําคญัอนัดบัที�สองลงใน 

4.กรณีที�ระบคุําตอบเพียงคําตอบเดียวให้บนัทกึที�           สว่นที�            ให้ปลอ่ยวา่งไว้  

                     5.กรณีไมม่ีการบนัทกึมา  ให้บนัทกึรหสั  9 ที�           สว่นที�            ให้ปลอ่ยวา่งไว้  

คาํอธิบาย  ธนาคารอเิล็กทรอนิกส์ (e-banking) เป็นการให้บริการทําธุรกรรมทางธนาคารทําได้ทกุที�

ทกุเวลาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เช่น สอบถามยอด โอนเงิน ชําระคา่สาธารณปูโภค บริการเช็ค พิมพ์รายการ 

เดินบญัชี ดรูายการใช้จ่ายย้อนหลงั ฯลฯ โดยผู้ ที�สนใจใช้บริการต้องมีบญัชีกบัธนาคารก่อนจึงสมคัรใช้

บริการผ่านทาง Website ของธนาคารเพื�อรับ Username และ Password ในการเข้าใช้งาน 

   ATM คือ บัตรที�ใช้แทนเงินสดในการชําระค่าสินค้าและบริการได้ โดยหักจากบัญชีเงิน

ฝากธนาคารของเรา ไมไ่ด้ยืมเงินจากธนาคารมาใช้ก่อน   

  บัตรเครดิต คือ บัตรที�ใช้แทนเงินสดในการชําระค่าสินค้าและบริการได้ โดยการหักเงิน

ผ่านบตัรเครดิต เป็นการยืมเงินจากธนาคารมาใช้ก่อนแตไ่มเ่กินวงเงินที�ธนาคารกําหนด และทางธนาคาร

จะเรียกเก็บจากผู้ซื �อภายหลงั  

ถามตอ่ไป 
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  ผู้ให้บริการกลาง คือ กระเป๋าเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ที�น่าเชื�อถือ เอาไว้ใช้ชําระเงิน, รับเงิน 

และโอนเงิน ให้กบัเวบ็ไซต์ที�มีการรับชําระ และรับเงินผ่านผู้ให้บริการกลาง เชน่ Paysbuy, True Money เป็นต้น 

  Mobile Payment เป็นบริการรับชําระเงินผ่านทางโทรศพัท์มอืถือ ที�อํานวยความสะดวกให้

ผู้ ใช้โทรศพัท์มือถือซื �อสินค้าหรือบริการและสั�งโอนเงินเพื�อชําระเงินให้กับร้านค้า หรือสั�งชําระเงินตาม    

ใบเรียกเก็บเงินคา่สินค้าและบริการให้กบัร้านค้า 

  ตัวกลางการเงนิ เป็นบริการรับชําระเงินแทน (Payment Service Provider) หมายความว่า 

บริการรับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ทั �งหมด หรือบางส่วนแทนเจ้าหนี � สําหรับค่าสินค้า ค่าบริการ 

ค่าใช้จ่าย หรือหนี �อื�นใดของผู้ ชําระเงิน ซึ�งเมื�อเป็นตัวแทนรับชําระเงินแล้วมีภาระต้องเก็บรักษา

มลูคา่หรือจํานวนเงินที�รับชําระ เพื�อสง่มอบให้แก่เจ้าหนี �ตามเวลาที�ได้มีการตกลงกนั ระหวา่งผู้ ให้บริการ

รับชําระเงินแทนและเจ้าหนี � ทั �งนี �ตามวัตถุประสงค์ของผู้ ชําระเงินซึ�งจ่ายเงิน เช่น การให้บริการของ

บริษัท Counter Service 

สดมภ์ T71 ให้ถามเฉพาะผู้บันทกึรหสั 2 ใน T67 

สดมภ์ T71 “เหตุผลที�...ชื�อ...ไม่เคยจองหรือซื �อสินค้าและบริการทางอนิเทอร์เน็ต” 
 

เหตุผลที�ไม่เคยจองหรือซื �อสนิค้าและ 
บริการทางอนิเทอร์เน็ต 

รหัส หมายเหตุ 

ขั �นตอนการสั�งซื �อยุง่ยาก 

ไมเ่ห็นสนิค้าจริง 

กลวัถกูหลอกลวง 

ราคาแพงกวา่หน้าร้าน 

กลวัสนิค้าสญูหายระหวา่งสง่ 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

                            

 

ต้องรอสนิค้า 

ความปลอดภยัของข้อมลูสว่นตวัและบตัรเครดิต

ไมแ่นใ่จ Website จดทะเบียนถกูต้องตาม   

        กฎหมายหรือไม ่

อื�นๆ (ระบ)ุ 

6 

7 

 

8 

0 

 

วัตถุประสงค์ : เพื�อต้องการทราบจํานวนประชากรที�ไมเ่คยจองหรือซื �อสินค้า และบริการทางอินเทอร์เน็ต   

วิธีบันทกึข้อมูล: 

1.บนัทกึเฉพาะผู้ตอบรหสั 2 ใน T67 เท่านั �น 

              2.บนัทกึรหสั  0,1 - 8 ได้เพียงรหสัเดียว  ลงใน  

3.กรณีไมม่ีการบนัทกึมา  ให้บนัทกึรหสั  9 

ถามตอ่ไป 
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วัตถุประสงค์ : เพื�อต้องการทราบ จาํนวนประชากรที�ใช้โทรศัพท์มือถือตลอดจนรายละเอียดในการใช้ 

สดมภ์ T72 “ในวันสัมภาษณ์...ชื�อ...มีโทรศัพท์มือถือใช้ หรือไม่” 

 

มีโทรศัพท์มือถอื รหัส หมายเหตุ 

มี 

ไมม่ี 

      ไมม่ีความจําเป็น 

      เครื�องแพง 

      คา่บริการแพง 

      ใช้ไมเ่ป็น 

       ไมม่ีเครือขา่ย 

       สญัญาณไมช่ดัเจน 

       อื�นๆ (ระบ)ุ 

1 

 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

                  ถามตอ่ไป  

 

 

 

 

            ข้ามไปถาม T81                 

 

วัตถุประสงค์ : เพื�อทราบจํานวนประชากรที�มีโทรศพัท์มือถือใช้ และเหตผุลที�ไมม่ีโทรศพัท์มือถือใช้ 

วิธีบันทกึข้อมูล: 

1.บนัทกึรหสั  1 -  8 เพียงรหสัเดียวลงใน            

2.ถ้าบนัทกึรหสั 1 (ม)ี  ต้อง มี การบนัทกึใน T73 – T80  

3.ถ้าบนัทกึรหสั  2–8 (ไมม่)ี ต้อง ไม่มี การบนัทกึใน T73 – T80 แตต้่อง มี การบนัทกึใน T81 

4.กรณีไมม่ีการบนัทกึจํานวนเครื�องมา ให้บนัทกึรหสั “9”ลงใน              

สดมภ์ T73 – T80 ให้ถามเฉพาะผู้บันทกึรหสั 1 ใน T72 

สดมภ์ T73 “...ชื�อ...มีโทรศัพท์มือถือจาํนวนกี�เครื�อง” 

วัตถุประสงค์ : เพื�อต้องการทราบ จํานวนเครื�องโทรศพัท์มือถือ 

วิธีบันทกึข้อมูล: 

1.บนัทกึเฉพาะผู้ตอบรหสั 1 ใน T72   เท่านั �น 

2.บนัทกึจํานวนเครื�องโทรศพัท์มือถือ Feature Phoneที�มีลงใน            สว่นที�  

   ให้บนัทกึจํานวนเครื�องโทรศพัท์มือถือ Smart Phone  

ตอนที� 6 การมีโทรศัพท์มือถือ (สดมภ์ T72 – T81) 

ถามเฉพาะผู้ที�มีอายุ 6 ปีขึ �นไป 
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3.ถ้ามีจํานวนเครื�องโทรศพัท์มือถือเกิน 8 ให้บนัทกึ “8” ลงใน                      

4.กรณีไมม่จํีานวนเครื�องโทรศพัท์ ให้บนัทกึรหสั “0”ลงใน               และ 

สดมภ์ T74  “...ชื�อ... ชาํระค่าบริการโทรศัพท์มือถือแบบใด” 
      

ชาํระค่าบริการโทรศัพท์มอืถอืที�ใช้ รหัส หมายเหตุ 

เสยีคา่บริการรายเดือน 

ระบบเติมเงิน 

ใช้ทั �ง 2 ระบบ 

อื�นๆ (ระบ)ุ 

1 

2 

3 

4 

           
           

            ถามตอ่ไป 

 

วัตถุประสงค์ : เพื�อต้องการทราบ วิธีการชําระคา่บริการโทรศพัท์มือถือของประชากร 

วิธีบันทกึข้อมูล: 

1.บนัทกึเฉพาะผู้ตอบรหสั 1 ใน T72   เท่านั �น 

              2.บนัทกึรหสั  1 - 4 ได้เพียงรหสัเดียว  ลงใน  

                    3.กรณีไมม่ีการบนัทกึมา  ให้บนัทกึรหสั  9  

สดมภ์ T75 “...ชื�อ... เสียค่าใช้จ่ายการใช้โทรศัพท์มือถือเฉลี�ยต่อเดือน เท่าใด” 
 

ค่าใช้จ่ายการใช้โทรศัพท์มอืถอื 
เฉลี�ยต่อเดือน 

รหัส หมายเหตุ 

ไมเ่สยีคา่ใช้จ่าย 

ตํ�ากวา่ 300 บาท 

300 – 599 บาท 

600 – 899 บาท 

900 – 1,199 บาท 

1,200 – 1,499 บาท 

1,500 – 1,999 บาท 

2,000 – 2,499 บาท 

2,500 บาทขึ �นไป 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

0 

 

 

 
                ถามตอ่ไป 

วัตถุประสงค์ : เพื�อต้องการทราบ คา่ใช้จ่ายการใช้โทรศพัท์มือถือเฉลี�ยตอ่เดือนของประชากร 

วิธีบันทกึข้อมูล: 

1.บนัทกึเฉพาะผู้ตอบรหสั 1 ใน T72  เท่านั �น 

              2.บนัทกึรหสั  0 - 8 ได้เพียงรหสัเดียว  ลงใน  

3.กรณีไมม่ีการบนัทกึมา  ให้บนัทกึรหสั  9 
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วัตถุประสงค์สดมภ์ T76-T80 : เพื�อต้องการทราบ จํานวนประชากรที�ใช้บริการต่าง ๆ ผ่านโทรศพัท์มือถือ 

เช่น sms data (internet) Mobile Banking การใช้ฟังก์ชนับนโทรศพัท์มือถือ และอื�น ๆ 

สดมภ์ T76 “ระหว่าง 3 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์...ชื�อ...ใช้บริการ sms ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ 
หรือไม่” 

 

sms รหัส หมายเหตุ 

ใช้ 

ไมใ่ช้ 

1 

0 

 

      

วิธีบันทกึข้อมูล: 

1.บนัทกึเฉพาะผู้ตอบรหสั 1 ใน T72  เท่านั �น 

              2.บนัทกึรหสั  0 - 1 ได้เพียงรหสัเดียว  ลงใน  

คาํอธิบาย 

SMS   ย่อมาจากคําวา่ Short Message Service หรือเป็นบริการสง่ข้อความสั �นๆ ลกัษณะการใช้งานจะ

คล้ายกับการส่งอีเมลล์    แต่จะสามารถส่งข้อความได้ไม่เกิน 160 ตัวอักษรผ่านทางโทรศัพท์มือถือ 

จุดเด่นของบริการ SMS คือ สามารถส่งไปยงัผู้ รับโดยไม่ต้องกงัวลว่าพื �นที�ของผู้ รับจะมีสญัญาณหรือไม ่

ในขณะนั �น หากทางปลายทางไม่มีสญัญาณระบบ SMS นี �จะเก็บข้อมลูไว้จนกว่าปลายทางมีสญัญาณ

ทางระบบจึงจะทําการส่งข้อมลูไปใน ทนัที นอกจากนี �แล้ว SMS ยงัสามารถส่งข้อความที�ได้รับมาต่อไป

ยังหมายเลขอื�นๆได้อย่างไม่จํากัดอีก และยงัมีการคิดค้นวิธีการส่งข้อความรูปแบบใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็น

การใช้สญัลกัษณ์ต่าง ๆ ที�อยู่ในเครื�อง มาทําเป็นตวัการ์ตนู หน้าคนที�แสดงอารมณ์ต่าง ๆ (Emoticon )         

และเริ�มมีการใช้ “คําย่อ” เพื�อเป็นการประหยดัเนื �อที�ในการสง่ SMS (SMS Abbreviation) ที�สง่ได้เพียง  

160 ตวัอกัษร ตอ่การสง่ 1 ครั �ง จนเป็นที�นิยมกบัผู้ใช้มือถือทั�วไป 

การใช้งาน MMS แต่ถ้าหากเป็นโทรศัพท์เคลื�อนที�แบบเดิมที�สนับสนุนเพียงการส่งข้อความ SMS 

ข้อความที�ได้รับจากโทรศพัท์เคลื�อนที� MMS จะเป็นเพียงตวัอกัษร และ URL โดย URL นี �สามารถเข้าได้

ทั �ง WAP และ WEB โดยถ้าโทรศพัท์ที�ใช้เป็น WAP ก็สามารถเข้าไปที� URL ดงักล่าวเพื�อดภูาพที�มีคนส่ง

มาให้ได้ทนัที สําหรับเทคโนโลยี MMS ได้ผ่านช่องทาง WAP หรือ GPRS ซึ�งเป็นเครือข่ายความเร็วสงูทํา

ให้สง่ข้อความประเภทมลัติมีเดียถงึกนัได้ เร็วมากยิ�งขึ �น 

 

 

 

 

 

 

     ถามตอ่ไป 
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สดมภ์ T77 “ระหว่าง 3 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์...ชื�อ...ใช้บริการdata (internet เช่น mms, e-mail, 
social media) ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ หรือไม่” 

 

Data (internet) รหัส หมายเหตุ 

ใช้ 

ไมใ่ช้ 

1 

0 

 

      

วิธีบันทกึข้อมูล: 

1.บนัทกึเฉพาะผู้ตอบรหสั 1 ใน T72  เท่านั �น 

              2.บนัทกึรหสั  0 - 1 ได้เพียงรหสัเดียว  ลงใน  

Data (internet) เป็นการใช้โทรศพัท์มือถือ mms e-mail ดหูนงั ฟังเพลง เลน่เกม social network social media   

สดมภ์ T78 “ระหว่าง 3 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์...ชื�อ...ใช้บริการ Mobile Banking ผ่านทาง
โทรศัพท์มือถือ หรือไม่” 

 

Mobile Banking รหัส หมายเหตุ 

ใช้ 

ไมใ่ช้ 

1 

0 

 

      

วิธีบันทกึข้อมูล: 

1.บนัทกึเฉพาะผู้ตอบรหสั 1 ใน T72  เท่านั �น 

              2.บนัทกึรหสั  0 - 1 ได้เพียงรหสัเดียว  ลงใน  

คาํอธิบาย 

mobile banking เป็นการใช้โทรศพัท์มือถือ ทําธุรกรรมผ่านทางโทรศพัท์มือถือ 

สดมภ์ T79 “ระหว่าง 3 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์...ชื� อ...ใช้บริการฟังก์ชั� นบนโทรศัพท์มือถือ     
ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ หรือไม่” 

 

 

การใช้ฟังก์ชั�นบนโทรศัพท์มือถอื รหัส หมายเหตุ 

ใช้ 

ไมใ่ช้ 

1 

0 

 

      

วิธีบันทกึข้อมูล: 

1.บนัทกึเฉพาะผู้ตอบรหสั 1 ใน T72  เท่านั �น 

              2.บนัทกึรหสั  0 - 1 ได้เพียงรหสัเดียว  ลงใน  

ฟังก์ชันบนโทรศัพท์มือถือ เป็นการใช้โทรศพัท์มือถือ คิดเลข นาฬิกาปลกุ เลน่เกม   

     ถามตอ่ไป 

     ถามตอ่ไป 

     ถามตอ่ไป 
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สดมภ์ T80 “ระหว่าง 3 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์...ชื�อ...ใช้บริการอื�นๆ(ระบุ) ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ 
หรือไม่” 

 

อื�นๆ รหัส หมายเหตุ 

ใช้ 

ไมใ่ช้ 

1 

0 

 

      

วิธีบันทกึข้อมูล: 

1.บนัทกึเฉพาะผู้ตอบรหสั 1 ใน T72  เท่านั �น 

              2.บนัทกึรหสั  0 - 1 ได้เพียงรหสัเดียว  ลงใน  

สดมภ์ T81 ให้ถามทั �งผู้ที�มีโทรศัพท์มือถือและไม่มีโทรศัพท์มือถือ ใน T72 

สดมภ์ T81   “ภายใน 1 ปี...(ชื�อ)...ต้องการมี/ซื �อโทรศัพท์มือถือ(เพิ�มเตมิ) หรือไม่” 
 

 

ภายใน 1 ปีต้องการม/ีซื �อโทรศัพท์มือ 
(เพิ�มเติม) หรือไม่ 

รหัส หมายเหตุ 

ต้องการ 

       โทรศพัท์มือถือแบบ Smart Phone  

       โทรศพัท์มือถือแบบ Feature Phone 

ไมต้่องการ 

 

1 

2 

3 

 

วัตถุประสงค์ : เพื�อต้องการทราบ จํานวนประชากรที�ต้องการมี/ซื �อโทรศพัท์มือถือ เพิ�มภายใน 1 ปี 

วิธีบันทกึข้อมูล: 

              1.บนัทกึรหสั  1 - 3 ได้เพียงรหสัเดียว  ลงใน  

2.กรณีไมม่ีการบนัทกึมา  ให้บนัทกึรหสั  9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ถามตอ่ไป 

ถามตอ่ไป 
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วัตถุประสงค์ : เพื�อต้องการทราบ จํานวนครัวเรือนมีอุปกรณ์ทางด้าน ICT เช่น คอมพิวเตอร์  

                       โทรศัพท์พื �นฐาน เครื�องแฟกซ์ การเชื�อมต่ออนิเทอร์เน็ต ตลอดจนรายละเอยีดในการใช้ 

สดมภ์ T82 “ครัวเรือนของท่านมีโทรศัพท์พื �นฐานจาํนวนกี�เลขหมาย”  

วัตถุประสงค์ : เพื�อต้องการทราบ จํานวนครัวเรือนที�มีหมายเลขโทรศพัท์พื �นฐาน 

วิธีบันทกึข้อมูล: 

1.บนัทกึจํานวนเลขหมายโทรศพัท์พื �นฐานที�มีในครัวเรือนลงใน          โดยบนัทกึเป็นเลข 1 หลกั 

2.ถ้ามีจํานวนโทรศพัท์เกิน 8 เครื�อง ให้บนัทกึ “8” 

3.ถ้าไมม่ีเครื�องโทรศพัท์ให้บนัทกึ “0” 

4.กรณีบนัทกึรหสั 0 (ไมม่)ี   ต้อง ไม่มี การบนัทกึใน T83 – T85  แตต้่องมีการบนัทกึใน T86 

สดมภ์ T83 – T85 ให้ถามเฉพาะครัวเรือนที�มีโทรศัพท์พื �นฐาน บันทกึรหัส 1 ขึ �นไปใน T82 
สดมภ์ T83 “ครัวเรือนของท่านเสียค่าโทรศัพท์พื �นฐานเฉลี�ยต่อเดือนเท่าใด (ไม่รวม    ค่า Internet)” 
   

 

ค่าใช้จ่ายโทรศัพท์พื �นฐานเฉลี�ยต่อเดือน รหัส หมายเหตุ 

ตํ�ากวา่ 300 บาท 

300 – 599 บาท 

600 – 899 บาท 

900 – 1,199 บาท 

1,200 – 1,499 บาท 

1,500 – 1,799 บาท 

1,800 – 1,999 บาท 

2,000 – 2,499 บาท 

2,500 บาทขึ �นไป 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

0 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์ : เพื�อต้องการทราบวา่ ครัวเรือนเสียคา่ใช้จ่ายโทรศพัท์พื �นฐานเฉลี�ยตอ่เดือนเท่าใด 

วิธีบันทกึข้อมูล: 

1.บนัทกึเฉพาะผู้ตอบรหสั 1 ขึ �นไปใน T82   เท่านั �น 

              2.บนัทกึรหสั  0,1 - 8 ได้เพียงรหสัเดียว  ลงใน  

                    3.กรณีไมม่ีการบนัทกึมา  ให้บนัทกึรหสั  9  

 

ตอนที� 7 การมีการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีในครัวเรือน (สดมภ์ T82 – T106) 

ถามเฉพาะหัวหน้าครัวเรือนหรือผู้ที�สามารถให้คาํตอบได้ในครัวเรือนส่วนบุคคล และครัวเรือนกลุ่มบุคคล 

ถามตอ่ไป 
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สดมภ์ T84 “ครัวเรือนของท่านมีเหตุผลใดที�ใช้โทรศัพท์พื �นฐาน” 

เหตุผลที�ใช้โทรศัพท์พื �นฐาน รหัส หมายเหตุ 

มีไว้รับสาย 

ใช้โทรภายในเขตพื �นที�(โทรภายในเขตนครหลวง                                                     

หรือโทรภายในจงัหวดัเดียวกนั 

ใช้โทรทางไกลภายในประเทศ (ระหวา่งจงัหวดั 

กบัเขตนครหลวง 

โทรทางไกลระหวา่งประเทศ 

เชื�อมตอ่อินเทอร์เนต็ 

รับ-สง่แฟกซ ์

อื�นๆ ระบ ุ

1 

 

2 

 

3 

4 

5 

6 

7 

 

วัตถุประสงค์ : เพื�อต้องการทราบ เหตผุลที�ใช้โทรศพัท์พื �นฐาน   ของครัวเรือน 

วิธีบันทกึข้อมูล: 

1.บนัทกึเฉพาะผู้ตอบรหสั 1 ขึ �นไปใน T82   เท่านั �น 

2.บนัทกึรหสั  1 – 7 เพียงรหสัเดียว ลงใน 

3.สามารถระบคุําตอบได้ไมเ่กิน 2 ข้อ คือระบคุวามสําคญัอนัดบัที�หนึ�งลงใน        และระบุ

ความสําคญัอนัดบัที�สองลงใน 

4.กรณีที�ระบคุําตอบเพียงคําตอบเดียวให้บนัทกึที�           สว่นที�            ให้ปลอ่ยวา่งไว้  

5.กรณีไมม่ีการบนัทกึมา  ให้บนัทกึรหสั  9 ที�           สว่นที�            ให้ปลอ่ยวา่งไว้  

คาํอธิบาย 

เขตนครหลวง คือ กรุงเทพฯ นนทบรีุ ปทมุธานี สมทุรปราการ 

โทรภายในเขตพื �นที� เป็นการโทรภายในเขตนครหลวงหรือโทรภายในจงัหวดัเดียวกนั 

ใช้โทรทางไกลภายในประเทศ เป็นการโทร ระหวา่งจงัหวดักบัเขตนครหลวง 

สดมภ์ T85 “ครัวเรือนของท่านมีเครื�องโทรสารหรือไม่ 

วัตถุประสงค์ : เพื�อต้องการทราบ จํานวนเครื�องโทรสารในครัวเรือน 

วิธีบันทกึข้อมูล: 

1.บนัทกึเฉพาะผู้ตอบรหสั 1  ขึ �นไปใน T82  เท่านั �น 

2.บนัทกึจํานวนเครื�องโทรสารที�มีในครัวเรือนลงใน          โดยบนัทกึเป็นเลข 1 หลกั 

3.ถ้าไมม่ีเครื�องโทรสารให้บนัทกึ  “0”  

4.ถ้ามีจํานวนโทรสารเกิน 8 เครื�องให้บนัทกึ “8” 

หมายเหตุ   เครื�องโทรสารในที�นี �รวมถงึเครื�องปริ�นเตอร์ หรืออปุกรณ์ที�สามารถรับ-สง่โทรสารได้  

              ถามตอ่ไป 

 
140 
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138 

 
139 



 54

สดมภ์ T86 ถามทั �งครัวเรือนที�มี/ไม่มีโทรศัพท์พื �นฐาน ใน T82 

สดมภ์ T86 “ในอนาคต  ครัวเรือนของท่านต้องการยกเลิก/ตดิตั �งโทรศัพท์พื �นฐาน (เพิ�มเตมิ) 
                หรือไม่” 

 

 ครัวเรือนของท่านต้องการยกเลิก/ตดิตั �ง
โทรศัพท์พื �นฐาน หรือไม่ 

รหัส หมายเหตุ 

ต้องการยกเลกิ 

ไมต้่องการยกเลกิ 

ต้องการติดตั �ง(เพิ�มเตมิ)  

      ภายใน 6 เดือน 

      ภายใน 1 ปี 

      ภายใน 2 ปี 

      ยงัไมร่ะบเุวลา 

ไมต้่องการติดตั �งเพิ�มเติม 

1 

2 

 

3 

4 

5 

6 

7 

        
 

 

 

 

 ถามตอ่ไป 

วัตถุประสงค์ : เพื�อต้องการทราบ จํานวนครัวเรือนที�ต้องการยกเลิก/ติดตั �งโทรศพัท์พื �นฐาน 

วิธีบันทกึข้อมูล: 

1.บนัทกึรหสั  1 – 7 เพียงรหสัเดียว ลงใน 

2.กรณีไมม่ีการบนัทกึมา ให้บนัทกึรหสั 9 

สดมภ์ T87 “ครัวเรือนของท่านมีเครื�องคอมพวิเตอร์ตั �งโต๊ะหรือไม่” 

วัตถุประสงค์ : เพื�อต้องการทราบจํานวนครัวเรือนที�มีเครื�องคอมพิวเตอร์ตั �งโต๊ะ 

วิธีบันทกึข้อมูล: 

1.บนัทกึจํานวนเครื�องคอมพิวเตอร์แบบตั �งโต๊ะที�มีในครัวเรือนลงใน              โดยบนัทกึตวัเลข   

   ชิดขวา โดยบนัทกึรหสัตั �งแต ่01-30 

2.ถ้าไมม่จํีานวนเครื�องคอมพิวเตอร์ให้บนัทกึ “00” 

สดมภ์ T88 “ครัวเรือนของท่านมีเครื�องคอมพวิเตอร์พกพา (Notebook) หรือไม่” 

วัตถุประสงค์ : เพื�อต้องการทราบจํานวนครัวเรือนที�มีเครื�องเครื�องคอมพิวเตอร์พกพา  

วิธีบันทกึข้อมูล: 

1.บนัทกึจํานวนเครื�องคอมพิวเตอร์แบบพกพาที�มีในครัวเรือนลงใน              โดยบนัทกึตวัเลข   

   ชิดขวา โดยบนัทกึรหสัตั �งแต ่01-30 

2.ถ้าไมม่จํีานวนเครื�องคอมพิวเตอร์พกพาให้บนัทกึ “00” 

 

142 

144 
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สดมภ์ T89 “ครัวเรือนของท่านมีเครื�อง Tablet หรือไม่” 

วัตถุประสงค์ : เพื�อต้องการทราบจํานวนครัวเรือนที�มีเครื�อง Tablet 

วิธีบันทกึข้อมูล: 

1.บนัทกึจํานวนเครื�องคอมพิวเตอร์แบบTabletที�มีในครัวเรือนลงใน              โดยบนัทกึตวัเลข   

   ชิดขวา โดยบนัทกึรหสัตั �งแต ่01-30 

2.ถ้าไมม่จํีานวนเครื�อง Tablet ให้บนัทกึ “00” 

 

สดมภ์ T90 – T91 ให้ถามเฉพาะครัวเรือนที�บันทกึรหัส “00” ใน T87 และ T88 และ T89  

สดมภ์ T90  “เหตุผลที�ครัวเรือนของท่านไม่มีอุปกรณ์เทคโนโลยี” 
 

เหตุผลที�ครัวเรือนของท่านไม่มีอุปกรณ์เทคโนโลย ี รหัส หมายเหตุ 

ไมม่ีความจําเป็น 

ราคาแพง 

สามารถใช้จากที�อื�นได้ 

ใช้ไมเ่ป็น 

ควบคมุการใช้ของบตุรหลานไมไ่ด้ 

อื�นๆ (ระบ)ุ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์ : เพื�อต้องการทราบ เหตผุลของครัวเรือนที�ไมม่ีอปุกรณ์เทคโนโลยี 

วิธีบันทกึข้อมูล: 

1.บนัทกึเฉพาะผู้ตอบรหสั 00  ใน  T87 – T89 

2.บนัทกึรหสั  1 – 6 เพียงรหสัเดียว ลงใน 

3.กรณีไมม่ีการบนัทกึมา ให้บนัทกึรหสั 9 

สดมภ์ T91 “ครัวเรือนของท่านมีโครงการจะซื �ออุปกรณ์เทคโนโลยีหรือไม่” 
 

โครงการจะซื �ออุปกรณ์เทคโนโลย ี รหัส หมายเหตุ 

มี 

      ภายใน 1 ปี 

      ภายใน 2 ปี 

      ยงัไมร่ะบเุวลา 

ไมม่ี 

 

1 

2 

3 

4 

           

               

           

                

วัตถุประสงค์ : เพื�อต้องการทราบ จํานวนครัวเรือนที�มโีครงการซื �ออปุกรณ์เทคโนโลยี 

 

 ถามตอ่ไป 

ถามต่อไป 

146 

 
148 
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วิธีบันทกึข้อมูล: 

1.บนัทกึเฉพาะผู้ตอบรหสั 00  ใน  T87 – T89 

2.บนัทกึรหสั  1 – 4 เพียงรหสัเดียว ลงใน 

3.กรณีไมม่ีการบนัทกึมา ให้บนัทกึรหสั 9 

 

วัตถุประสงค์สดมภ์ T92 – T94 : เพื�อต้องการทราบค่าใช้จ่ายในการซื �อฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และการ

ซื �อบริการที�เกี�ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีของครัวเรือน 

 

สดมภ์ T92 “ระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ ครัวเรือนของท่านเสียค่าใช้จ่ายในการซื �อ
ฮาร์ดแวร์เท่าใด”  

ค่าใช้จ่ายในการซื �อฮาร์ดแวร์ รหัส หมายเหตุ 

น้อยกวา่ 2,000 บาท 

2,000 – 4,999 บาท 

5,000 – 9,999 บาท 

10,000 – 14,999 บาท 

15,000 บาทขึ �นไป 

ไมไ่ด้ซี �อ 

ไมแ่นใ่จวา่ซื �อ 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

 

 

              

       ถามตอ่ไป     

 

วิธีบันทกึข้อมูล: 

1.บนัทกึรหสั  1 – 7 เพียงรหสัเดียว ลงใน 

2.กรณีไมม่ีการบนัทกึมา ให้บนัทกึรหสั 9 

คาํอธิบาย 

 ฮาร์ดแวร์ หมายถึง อปุกรณ์ต่างๆ ที�ประกอบขึ �นเป็นเครื�องคอมพิวเตอร์  มีลกัษณะเป็น

โครงร่างสามารถมองเห็นด้วยตาและสัมผัสได้ (รูปธรรม) เช่น จอภาพ คีย์บอร์ด เครื�องพิมพ์ เมาส์       

(ในที�นี �รวมถงึ เครื�องสแกนเนอร์  เอ็กซ์เทอร์นอลไดรฟ์   เฟลชไดรฟ์   แผ่น CD/DVD) เป็นต้น  
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สดมภ์ T93 “ระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ ครัวเรือนของท่านเสียค่าใช้จ่ายในการซื �อ
ซอฟต์แวร์เท่าใด”  

 

 

ค่าใช้จ่ายในการซื �อซอฟต์แวร์ รหัส หมายเหตุ 

น้อยกวา่ 2,000 บาท 

2,000 – 4,999 บาท 

5,000 – 9,999 บาท 

10,000 – 14,999 บาท 

15,000 บาทขึ �นไป 

ไมไ่ด้ซื �อ 

ไมแ่นใ่จวา่ซื �อ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

 

 

              

          ถามตอ่ไป 

         
 

 
 
วิธีบันทกึข้อมูล: 

1.บนัทกึรหสั  1 – 7 เพียงรหสัเดียว ลงใน 

2.กรณีไมม่ีการบนัทกึมา ให้บนัทกึรหสั 9 

คาํอธิบาย 

 ซอฟต์แวร์ หมายถึง ส่วนที�มนุษย์สมัผสัไม่ได้โดยตรง (นามธรรม) เป็นโปรแกรมหรือ

ชุดคําสั �งที�ถ ูกเขียนขึ �นเพื�อสั�งให้เครื�องคอมพิวเตอร์ทํางาน ซอฟต์แวร์จึงเป็นเหมือนตัวเชื�อมระหว่าง

ผู้ ใช้เครื�องคอมพิวเตอร์และเครื�องคอมพิวเตอร์ ถ้าไม่มีซอฟต์แวร์เราก็ไม่สามารถใช้เครื�องคอมพิวเตอร์    

ทําอะไรได้เลย 

สดมภ์ T94 “ระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ ครัวเรือนของท่านเสียค่าใช้จ่ายในการซื �อ

บริการที�เกี�ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีเท่าใด” 

 

ค่าใช้จ่ายในการซื �อบริการที�เกี�ยวข้อง รหัส หมายเหตุ 

น้อยกว่า 2,000 บาท 

2,000 – 4,999 บาท 

5,000 – 9,999 บาท 

10,000 – 14,999 บาท 

15,000 บาทขึ �นไป 

ไม่ได้ซื �อ 

ไม่แน่ใจวา่ซื �อ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

 

 

              

          ข้ามไปถาม T95  
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วิธีบันทกึข้อมูล: 

1.บนัทกึรหสั  1 – 7 เพียงรหสัเดียว ลงใน 

2.กรณีไมม่ีการบนัทกึมา ให้บนัทกึรหสั 9 

คาํอธิบาย บริการที�เกี�ยวข้อง เช่น บํารุงรักษาเครื�องคอมพิวเตอร์ ต่อระบบเน็ตเวิร์ก เป็นต้น 

 

สดมภ์ T95 “ระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ ครัวเรือนของท่านเสียค่าใช้จ่ายในการซื �อ
อุปกรณ์สื�อสารและบริการที�เกี�ยวข้องเท่าใด”  
 

ค่าใช้จ่ายในการซื �ออุปกรณ์สื�อสารและ
บริการที�เกี�ยวข้อง 

รหัส หมายเหตุ 

น้อยกวา่ 2,000 บาท 

2,000 – 4,999 บาท 

5,000 – 9,999 บาท 

10,000 – 14,999 บาท 

15,000 บาทขึ �นไป 

ไมไ่ด้ซื �อ 

ไมแ่นใ่จวา่ซื �อ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

 

 

              

            ถามตอ่ไป 

         

              

 

วัตถุประสงค์ : เพื�อต้องการทราบค่าใช้จ่ายในการซื �ออปุกรณ์สื�อสารและบริการที�เกี�ยวข้องของครัวเรือน 

วิธีบันทกึข้อมูล: 

1.บนัทกึรหสั  1 – 7 เพียงรหสัเดียว ลงใน 

2.กรณีไมม่ีการบนัทกึมา ให้บนัทกึรหสั 9 

คาํอธิบาย  

                 อุปกรณ์สื�อสารและบริการที�เกี�ยวข้อง หมายถึง โทรศพัท์มือถือแบบ Feature Phone, 

โทรศพัท์มือถือแบบ Smart Phone, modem และอปุกรณ์/บริการที�เกี�ยวข้องกบัการสื�อสาร 

สดมภ์ T96 “สมาชิกในครัวเรือนของท่านสามารถเล่น Facebook หรือ Line หรือ What App 

หรือ Instagram ภายในบ้านได้ หรือไม่”  

สมาชิกในครัวของท่านสามารถเล่น 
Facebook หรือ Line หรือ What App

หรือ Instagram ภายในบ้าน 

รหัส หมายเหตุ 

เลน่ได้ 

เลน่ไมไ่ด้ 

1 

2 

 

      

 

1.บนัทกึรหสั 1 หรือ 2 เพียงรหสัเดียว ลงใน 

 
153 
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     ถามตอ่ไป 
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สดมภ์ T97 “ครัวเรือนของท่านสามารถเข้าถึงและเชื�อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือไม่” (เชื�อมต่อโดย

อปุกรณ์ใดๆ ก็ได้ เช่น คอมพิวเตอร์, Tablet, โทรศพัท์มือถือ เป็นต้น) 
 

การเข้าถงึและเชื�อมต่ออินเทอร์เน็ต รหัส หมายเหตุ 

เข้าถงึเชื�อมตอ่ 

เข้าถงึไมเ่ชื�อมตอ่ 

ไมส่ามารถเข้าถึง 

1 

2    

3                  

ข้ามไปถาม T101 

 

วัตถุประสงค์ : เพื�อต้องการทราบ จํานวนครัวเรือนที�เชื�อมต่ออินเทอร์เน็ต 

วิธีบันทกึข้อมูล: 

1.บนัทกึรหสั  1 – 3 เพียงรหสัเดียว ลงใน 

2.กรณีไมม่ีการบนัทกึมา ให้บนัทกึรหสั 9 

คาํอธิบาย 

  เข้าถึงเชื�อมต่อ หมายถึง การที�บริเวณพื �นที�ที�อยู่อาศยัมีสญัญาณที�สามารถเข้าถึง

อินเทอร์เน็ตได้ และได้ทําการเชื�อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วย 

  เข้าถึงไม่เชื� อมต่อ หมายถึง การที�บริเวณพื �นที� ที�อยู่อาศัยมีโครงข่าย Network 

สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ แต่ครัวเรือนไม่ได้เชื�อมต่ออินเทอร์เน็ต 

  ไม่สามารถเข้าถึง หมายถึง การที�บริเวณพื �นที�ที �อยู่อาศยัไม่โครงข่าย Network ที�

สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ 

สดมภ์ T98 – T100 ให้ถามเฉพาะครัวเรือนที�บันทกึรหัส 1 ใน T97 

สดมภ์ T98 “ครัวเรือนของท่านใช้วิธีชาํระค่าใช้จ่ายอนิเทอร์เน็ตอย่างไร” 
  

 

วิธีชาํระค่าใช้จ่ายอนิเทอร์เน็ต รหัส หมายเหตุ 

ใช้แพคเกจรายชั�วโมง 

เสยีคา่บริการรายเดือน 

ใช้แพคเกจตามปริมาณการใช้งาน (MB, GB) 

ใช้หลายวิธี 

อื�นๆ (ระบ)ุ 

1 

2 

3                   

4 

5 

 
 

   

            
 

วัตถุประสงค์ : เพื�อต้องการทราบ วิธีการชําระคา่ใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตของครัวเรือน 

วิธีบันทกึข้อมูล: 

1.บนัทกึเฉพาะผู้ตอบรหสั 1 ใน  T97 

ถามตอ่ไป 
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2.บนัทกึรหสั  1 – 5 เพียงรหสัเดียว ลงใน 

3.กรณีไมม่ีการบนัทกึมา ให้บนัทกึรหสั 9 

สดมภ์ T99 “ระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ ครัวเรือนของท่านมีค่าใช้จ่ายในการใช้
อนิเทอร์เน็ตเฉลี�ยต่อเดือนเท่าใด” 

 
 

ค่าใช้จ่ายเฉลี�ยต่อเดือนในการใช้อินเทอร์เน็ต รหัส หมายเหตุ 

ไมเ่สยีคา่ใช้จ่าย 

ตํ�ากวา่ 200 บาท 

200 – 399 บาท 

400 – 599 บาท 

600 – 799 บาท 

800 – 999 บาท 

1,000 -1,499 บาท 

1,500 บาทขึ �นไป 

1 

2 

3        

4 

5 

6 

7 

8 

 

 

               

             

 ถามตอ่ไป 

วัตถุประสงค์ : เพื�อต้องการทราบ คา่ใช้จ่ายในการในการใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี�ยตอ่เดือนของครัวเรือน  

วิธีบันทกึข้อมูล: 

1.บนัทกึเฉพาะผู้ตอบรหสั 1 ใน  T97 

2.บนัทกึรหสั  1 – 8 เพียงรหสัเดียว ลงใน 

3.กรณีไมม่ีการบนัทกึมา ให้บนัทกึรหสั 9 

สดมภ์ T100 “ความเร็วของอนิเทอร์เน็ตที�ใช้ในครัวเรือนของท่าน” 
 

ความเร็วในการใช้อนิเทอร์เน็ต รหสั หมายเหตุ 

ความเร็วสูง (ตั �งแต่ 256 Kbps ขึ �นไป)  
  - broadband แบบ ADSL, SDSL, VDSL  

  - broadband  แบบอื�น (Cable modem, leased line,  

     ดาวเทียม, การเชื�อมเคเบิลใย แก้วนําแสง, 

     Fixed Wireless, WiMAX)  

  -แบบไร้สายเคลื�อนที�(เทคโนโลยีโทรศพัท์มือถือ 3G  ขึ �นไป 

    เช่น  WCDMA, EV-DO) 

ความเร็วตํ�า (ตํ�ากว่า 256 Kbps ลงมา)  
  - เชื�อมตอ่กบั Modem โดยใช้สายโทรศพัท์, ISDN 

   -แบบไร้สายเคลื�อนที�(เทคโนโลยีโทรศพัท์มือถือ 

    2G, 2.5G เช่น GSM, CDMA, GPRS) 

ไมแ่นใ่จวา่ใช้ประเภทใด 

 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

6 

 

 

 

 

 

ข้ามไปถามสดมภ์ T103 
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วัตถุประสงค์ : เพื�อต้องการทราบ ประเภทความเร็วอินเทอร์เน็ตที�ใช้ในครัวเรือน 

วิธีบันทกึข้อมูล: 

1.บนัทกึเฉพาะผู้ตอบรหสั 1 ใน  T97 

2.บนัทกึรหสั  1 – 6 เพียงรหสัเดียว ลงใน 

3.กรณีไมม่ีการบนัทกึมา ให้บนัทกึรหสั 9 

                    4.ข้ามไปถามสดมภ์ T103 

คาํอธิบาย    

1. อินเทอร์เน็ตความเร็วตํ�า (Narrowband, MODEM) คือ การใช้โมเด็มเชื�อมต่อผ่านสายโทรศพัท์                 

ธรรมดา (dial – up connection) ซึ�งเวลาที�ใช้งานอยู่จะไมส่ามารถใช้สายโทรศพัท์ได้ 

2. อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (High Speed Internet หรือ Broadband Internet) คือ เทคโนโลยี          

การรับ-สง่ข้อมลูที�เร็วขึ �นโดยใช้เทคนิค WideBand ซึ�งเมื�อมี Bandwidthมากก็จะสามารถสง่ข้อมลู

ผ่านออกไปในปริมาณที�มากขึ �นสําหรับการรับสง่ข้อมลู เช่น เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที�มีความเร็วตั �งแต่ 

256 Kbps ขึ �นไป 

3. WiFi (Wireless Fidelity) เป็นเทคโนโลยีสื�อสารแบบไร้สายซึ�งขณะนี �ได้รับความนิยมอย่างยิ�ง ไม่ว่า

จะเป็นโรงเรียน มหาวิทยาลยั อพาร์ตเมนท์ คอนโดมิเนียม สนามบิน โรงแรม โรงพยาบาล หรือ

แม้แตร้่านกาแฟ ร้านอาหารบางแห่งก็นิยมที�จะติดตั �งคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อม Wireless Access Point 

หรือที�เรียกว่า Hot Spot ไว้ให้บริการแก่ลูกค้า ซึ�งเทคโนโลยีนี �ประหยัดกว่าอินเทอร์เน็ตคาเฟ่              

ที�ใช้ Lan แบบเดิม เพราะไมต้่องลงทนุในการซื �อและบํารุงรักษาหรืออพัเกรด โดย WiFi นั �นจะทํางานใน

รูปแบบเดียวกบับรอดแบนด์ คือเปิดเครื�องปุ๊ บ จะลิงค์เข้าอินเทอร์เน็ตโดยอตัโนมตัิ แต่ทํางานได้เร็ว

กว่า และไม่ต้องมีสายโยงเข้าโมเด็ม ใช้คลื�นเชื�อมแทน 

4. GPRS (General Packet Radio Service) เป็นวิวฒันาการของการสื�อสารข้อมลูไร้สายแบบ 

Packet Switching คือ การแบ่งข้อมลูออกเป็นส่วนเล็กๆ ที�เรียกว่า Packet ซึ�งมีความสามารถ     

ในการส่งผ่านข้อมลูโครงข่ายได้ดีกว่าแบบเดิม ทําให้สามารถตรวจสอบความผิดพลาดในการส่ง   

และยงัช่วยเพิ�มอตัราการส่งข้อมลูสงูขึ �นอีกด้วย เทคโนโลยี GPRS นี �สร้างขึ �นมาเพื�อช่วยให้สามารถ

ทําธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านโทรศพัท์เคลื�อนที�ได้ง่ายและสะดวกขึ �น จุดเด่นของระบบนี �คือ มีการเชื�อมต่อ

ระบบอินเทอร์เน็ตตลอดเวลา (Always On) โดยไมเ่สียค่าบริการ และยงัสามารถโทรออกและรับสาย

เข้าได้ในขณะที�เชื�อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ การเสียค่าบริการจะคิดต่อเมื �อมีการรับหรือส่งข้อมลู 

(Download หรือ Upload) เท่านั �น โดยคิดตามขนาดข้อมลู ไม่ได้คิดตามเวลาการเชื�อมต่อ

อินเทอร์เน็ต (Airtime) เหมือนเมื�อก่อน จึงทําให้ประหยดัค่าบริการได้มาก นอกจากนี � Notebook    

ก็สามารถเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดาย และยงัสามารถรับข้อมลูข่าวสารในรูปแบบของ 

Video ไม่ว่าจะเป็นรายการข่าว ละคร กีฬา ข้อมลูการจราจร ซึ�งจะทําให้ผู้ ใช้ทนัต่อเหตกุารณ์ในโลก 
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5. EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution) คือ เทคโนโลยีในการรับ – ส่งข้อมลูด้วย

เครือข่ายไร้สายความเร็วสงูถึง 236 Kbps ซึ �งสงูกว่าการส่งด้วยเครือข่าย GPRS ถึง 4 เท่า      

นบัเป็นก้าวแรกสู่เทคโนโลยี 3G ช่วยให้คณุรับประโยชน์จากข้อมลู (Applications / Contents)      

บนโทรศพัท์มือถือได้มากกว่าและรวดเร็วกว ่า ทั �งการเข้า WAP และ WEB รับส่ง MMS, 

Video/Audio Streaming และ Interactive Gaming ได้อย่างราบรื�นไม่ติดขดั 

6. บริการอินเทอร์เน็ตผ่าน ISDN (Integrated Service Digital Network) เป็นการเชื�อมต่อ

สายโทรศพัท์ ระบบใหม่ที�รับส่งสญัญาณเป็นดิจิตอลทั �งหมด อุปกรณ์และชุมสายโทรศพัท์จะเป็น

อปุกรณ์ที�สนบัสนนุระบบของ ISDN โดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นเครื�องโทรศพัท์ และโมเด็มสําหรับ ISDN 

องค์ประกอบของการตอ่ อินเทอร์เน็ตด้วยระบบโทรศพัท์ ISDN 

1. Network Terminal (NT) เป็นอปุกรณ์ที�ใช้ต่อจากชุมสาย ISDN เข้ากบัอปุกรณ์ดิจิตอล

ของ ISDN โดยเฉพาะ เช่น เครื�องโทรศพัท์ดิจิตอล เครื�องแฟกซ์ดิจิตอล 

2. Terminal adapter (TA) เป็นอปุกรณ์แปลงสญัญาณเพื�อใช้ต่อ NT เข้ากบัอปุกรณ์ที�ใช้กบั

โทรศพัท์บ้าน ระบบเดิม และทําหน้าที�เป็น ISDN modem ที�ความเร็ว 64-128 Kbps 

3. ISDN card เป็นการ์ดที�ต้องเสียบในแผงวงจรหลกัในคอมพิวเตอร์เพื�อตอ่กบั NT โดยตรง      

ในกรณีที�ไมใ่ช้ Terminal adapter 

4. ผู้ ให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านคู่สาย ISDN (ISDN ISP) เช่น KSC, Internet 

Thailand, Lox Info, JI-Net ฯลฯ ซึ�งผู้ ใ ห้บริการอินเทอร์เน็ตเหล่านี �จะทําการเช่าคู่สาย 

ISDN กับองค์การโทรศัพท์ (บริษัท ทศท. คอร์ปอเรชั�น จํากดั มหาชน) 

7. บริการอนิเทอร์เน็ตผ่านเคเบลิโมเดม็ (Cable Modem) เป็นการเชื�อมตอ่อินเทอร์เน็ตด้วยความเร็ว

สูงโดยไม่ใช้สายโทรศัพท์ แต่อาศัยเครือข่ายของผู้ ให้บริการเคเบิลทีวี ความเร็วของการใช้           

เคเบิลโมเด็มในการเชื�อมต่ออินเทอร์เน็ตจะทําให้ความเร็วสูงถึง 2/10 Mbps นั �น คือ ความเร็ว          

ในการอพัโหลด ที� 2 Mbps และความเร็วในการดาวน์โหลดที� 10 Mbps แต่ปัจจุบนัยงัเปิดให้บริการ

อยู่ที� 64/256 Kbps องค์ประกอบของการเชื�อมตอ่อินเทอร์เน็ตด้วยเคเบิลโมเดม็ 

1. ต้องมีการเดินสายเคเบิลจากผู้ให้บริการเคเบิลมาถงึบ้าน ซึ�งเป็นสายโคแอกเชียล (Coaxial) 

2. ตวัแยกสญัญาณ (Splitter) ทําหน้าที�แยกสญัญาณคอมพิวเตอร์ผ่านเคเบิลโมเดม็ 

3. Cable modem ทําหน้าที�แปลงสญัญาณ 

4. ผู้ ให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านเคเบิลโมเด็ม ในปัจจุบัน มีเพียงบริษัทเดียว คือ บริษัท เอเชีย     

มลัติมีเดีย  ในเครือเดียวกบั บริษัท เทเลคอมเอเชีย ผู้ ให้บริการ Asia Net 

8. บริการอินเทอร์เน็ตผ่านระบบโทรศัพท์ ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Loop) 

ADSL เป็นการเชื�อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านสายโทรศัพท์แบบเดิม แต่ใช้การส่งด้วยความถี�สูงกว่า

ระบบโทรศพัท์แบบเดิม ชุมสายโทรศัพท์ที�ให้บริการหมายเลข ADSL จะมีการติดตั �งอุปกรณ์ คือ  

SL Access Module  เพื�อทําการแยกสญัญาณความถี�สงูนี �ออกจากระบบโทรศพัท์เดิม และลดัเข้าเชื�อมต่อ
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กบัอินเทอร์เน็ตโดยตรงส่วนผู้ ใช้บริการอินเทอร์เน็ตจะต้องมี ADSL Modem ที�เชื�อมต่อกบัคอมพิวเตอร์ 

ความเร็วในการเชื�อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน  ADSL และที� 128/256 Kbps (อัพโหลดที� 128 Kbps 

และดาวน์โหลดที� 256 Kbps) ทั �งนี �ขึ �นอยู่กับการเลือกใช้บริการ องค์ประกอบของการเชื�อมต่อ

อินเทอร์เน็ตด้วย ADSL 

1. ADSL modem ทําหน้าที�ในการแปลงสญัญาณ 

2. Splitter ทําหน้าที�แยกสญัญาณความถี�สงูของ ADSL จากสญัญาณโทรศพัท์แบบธรรมดา 

3. ผู้ ให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่าน ADSL ประกอบด้วย Asia Net, Loxinfo, KSC,           

CS Internet, Anet, Samart, JI-Net 

9. บริการอินเตอร์เน็ตผ่านดาวเทียม (Satellite Internet) เป็นบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสงูอีก

ประเภทหนึ�ง ซึ�งในปัจจบุนัใช้การสง่ผ่านดาวเทียมแบบทางเดียว (One way) คือ จะมีการส่งสญัญาณ

มายงัผู้ ใช้ (download) ด้วยความเร็วสงูในระดบัเมกะบิตตอ่วินาที  

10. DSL ย่อมาจาก Digital Subscriber Line หมายถึง เทคโนโลยีโมเด็มที�ใช้คู่สายทองแดงธรรมดา 

ปรับให้กลายเป็นสื�อสญัญาณดิจิตอลความเร็วสูง โดยมีการเข้ารหสัสญัญาณข้อมูล (Modulation)    

ในย่านความถี�ที�สูงกว่าการใช้งานโทรศพัท์โดยทั�วไป ทําให้สามารถรับ-ส่งข้อมลูได้ในขณะที�ใช้งาน

โทรศพัท์ สําหรับเทคโนโลยีในตระกลู DSL อยู่หลายประเภท เช่น  

ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line ใช้สายร่วมกบัสายโทรศพัท์ แต่ใช้คลื�น

ความถี�ที�มากกว่าเสียง จึงสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต ในขณะเดียวกบัการพูดคยุโทรศพัท์ได้ ADSL 

จึงเป็นเทคโนโลยีที�ผู้ ให้บริการเลือกใช้มากที�สุด เพราะมีความเร็วสูง และระยะทางที�ทํางานได้

คอ่นข้างไกล ซึ�งเหมาะสม ที�จะนํามาประยกุต์ใช้งาน ในปัจจบุนัมากที�สดุ  

SDSL: Symmetric Digital Subscriber Line เป็น HDSL แบบหนึ�งที�ใช้คู่สายเคเบิลเดียว      

เป็นเทคโนโลยีที�ปรับอัตราการรับส่งข้อมูล และเช่นเดียวกับ HDSL ที�ไม่สามารถใช้ร่วมกับ

สายโทรศพัท์ระบบอนาลอกได้  

VDSL: Very high bit rate Digital Subscriber Line เป็นการใช้จดุเชื�อมต่อใยแก้วนําแสง

ที�อยู่ใกล้ลกูค้ามากที�สดุ ซึ�งจะมีอตัราการรับสง่ข้อมลูสงูถงึ 52 Mbps โดยใช้คู่สายทองแดงที�มีอยู่แล้ว      

ไม่ต้องเปลี�ยนอปุกรณ์ให้เป็นใยแก้วนําแสงแต่อย่างใด และ VDSL ก็เหมือนกบั ADSL ที�สามารถใช้

ร่วมกบัสายโทรศพัท์ได้  
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สดมภ์ T101 ถามเฉพาะครัวเรือนที�บันทกึรหสั 2 หรือ 3 ใน T97 

สดมภ์ T101 “เหตุผลที�ครัวเรือนของท่านไม่ได้เชื�อมต่ออนิเทอร์เน็ต” 
    

 

เหตุผลที�ครัวเรือนของท่านไม่เชื�อมต่อ
อินเทอร์เน็ต 

รหัส หมายเหตุ 

ไมม่ีความจําเป็นต้องใช้ 

คา่บริการ/คา่อปุกรณ์แพง 

สามารถใช้จากที�อื�นได้ 

ไมม่ีความรู้/ทกัษะ ในการใช้ 

ไมม่ีเวลาที�จะใช้ 

ควบคมุการใช้ของบตุรหลานไมไ่ด้ 

ไมม่ีบริการอินเทอร์เน็ตในพื �นที� 

อื�นๆ (ระบ)ุ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

 

 

 

 

 

 

              

วัตถุประสงค์ : เพื�อต้องการทราบเหตผุลของครัวเรือนที�ไมเ่ชื�อมตอ่อินเทอร์เน็ต 

วิธีบันทกึข้อมูล: 

1.บนัทกึเฉพาะผู้ตอบรหสั 2 หรือ 3  ใน  T97 

2.บนัทกึรหสั  1 – 8 เพียงรหสัเดียว ลงใน 

3.กรณีไมม่ีการบนัทกึมา ให้บนัทกึรหสั 9 

คาํอธิบาย 

  ไม่มีสายโทรศัพท์ คือ ครัวเรือนไม่ได้ใช้บริการโทรศพัท์พื �นฐาน หรือในพื �นที�ที�อยู่

อาศยัการให้บริการโทรศพัท์พื �นฐานยงัเข้าไมถ่งึ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ถามตอ่ไป 
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สดมภ์ T102 ถามเฉพาะครัวเรือนที�บันทึกรหัส 2 หรือ 3 ใน T97 (ครัวเรือนที�ไม่ได้เชื�อมต่อ

อินเทอร์เน็ต)  

สดมภ์ T102 “ในอนาคตครัวเรือนของท่านต้องการเชื�อมต่ออนิเทอร์เน็ตหรือไม่” 

 

ความต้องการเชื�อมต่ออนิเทอร์เน็ต รหัส หมายเหตุ 

ต้องการ 

        ภายใน 1 ปี 

        ภายใน 2 ปี 

ยงัไมร่ะบเุวลา 

ไมต้่องการ 

ยงัไมแ่นใ่จ 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

       
 

 

 

 

วัตถุประสงค์ : เพื�อต้องการทราบ จํานวนครัวเรือนที�ต้องการเชื�อมตอ่อินเทอร์เน็ตในอนาคต 

วิธีบันทกึข้อมูล: 

1.บนัทกึเฉพาะผู้ตอบรหสั 2 หรือ 3 ใน  T102 

2.บนัทกึรหสั  1 – 5 เพียงรหสัเดียว ลงใน 

3.กรณีไมม่ีการบนัทกึมา ให้บนัทกึรหสั 9 

 

สดมภ์ T103 ถามครัวเรือนที�บันทกึรหัส 1 หรือ 2 หรือ 3 ใน T97 (ครัวเรือนที�เชื�อมต่อ/ไม่
เชื�อมต่ออินเทอร์เน็ต ใน T97) 

สดมภ์ T103 “ครัวเรือนของท่านต้องการเชื�อมต่ออนิเทอร์เน็ตความเร็วสูง (เพิ�มขึ �น) หรือไม่” 
 

เชื�อมต่ออนิเทอร์เน็ตความเร็วสูง รหัส หมายเหตุ 

ต้องการ 

     6 Mbps 

     7  Mbps 

     8  Mbps 

     9 – 10  Mbps 

     11 – 15 Mbps 

     มากกวา่ 15 Mbps 

ไมต้่องการ 

อื�นๆ(ระบ)ุ 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

วัตถุประสงค์ : เพื�อต้องการทราบ จํานวนครัวเรือนที�ต้องการเชื�อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสงูเพิ�มเติม 

ถามตอ่ไป  

ถามตอ่ไป 
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ถามตอ่ไป 

วิธีบันทกึข้อมูล: 

1.บนัทกึรหสั  1 – 8 เพียงรหสัเดียว ลงใน 

2.กรณีไมม่ีการบนัทกึมา ให้บนัทกึรหสั 9 

สดมภ์ T104 “ครัวเรือนของท่านต้องการให้ภาครัฐเข้ามาป้องกันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื�อสารอย่างไร” 

 

ความต้องการให้ภาครัฐเข้ามาควบคุมดูแล   รหัส หมายเหตุ 

มาตรการป้องกนัการเจาะระบบข้อมลูคอมพิวเตอร์ 

ควบคมุ website ที�ลามกอนาจาร 

การเผยแพร่ข้อความ เสียง ภาพ ตดัตอ่ ดดัแปลงภาพที�ทําให้ผู้อื�นเสียชื�อเสยีง 

การเผยแพร่ Spam mail หรือไวรัส 

ควบคมุการจดทะเบียนโทรศพัท์มือถือ  

ควบคมุผู้ให้บริการร้านอินเทอร์เน็ต/เกมออนไลน์ 

ความปลอดภยัในการใช้บริการพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ (e-Commerce) 

มีหนว่ยงานหรือศนูย์ควบคมุผู้ให้บริการ 

มีหนว่ยงานหรือศนูย์รับเรื�องร้องเรียนผู้ให้บริการ 

อื�น ๆ (ระบ)ุ 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วัตถุประสงค์ : เพื�อต้องการทราบ จํานวนครัวเรือนที�ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาป้องกนั/ควบคมุดแูลทางด้าน ICT 

วิธีบันทกึข้อมูล: 

1.บนัทกึรหสั  01 - 10  เพียงรหสัเดียว  โดยบนัทกึตวัเลขชิดขวา 

2.สามารถระบคุําตอบได้ไมเ่กิน  2 ข้อ คือระบคุวามสําคญัอนัดบัที�หนึ�งลงใน 

  และระบคุวามสําคญัอนัดบัที�สองลงใน  

                 3.กรณีที�ระบคุําตอบเพียงคําตอบเดียวให้บนัทกึที�                 สว่นที�                 ให้ปลอ่ย 

                    วา่งไว้  

                  4.กรณีไมม่ีการบนัทกึมา  ให้บนัทกึรหสั  99  ที�                 สว่นที�               ให้ปลอ่ยวา่งไว้ 

คาํอธิบาย    

  พาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce) หรือ อี-คอมเมิร์ช (E-commerce) 

โดยทั�วไป หมายถึง การทําธุรกรรมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ในทุก ๆ ช่องทางที�เป็นอิเล็กทรอนิกส์ เช่น   

การซื �อขายสินค้าและบริการ การโฆษณาผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นโทรศพัท์ โทรทัศน์ วิทยุ 

หรือแม้แต่อินเทอร์เน็ต เป็นต้น โดยมีวตัถุประสงค์ เพื�อลดค่าใช้จ่ายและเพิ�มประสิทธิภาพขององค์กร 

162 

164 

162 164 

162 164 
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    สําหรับการสํารวจครั �งนี � จะใช้ความหมายทางแคบ ซึ �งหมายถึง การสั�งซื �อสั �งจอง 

สินค้าและบริการที�ผ่านทางอินเทอร์เน็ตเท่านั �น ส่วนการชําระเงินหรือการจัดส่งจะทําผ่านทางออนไลน์

(Online) หรือออฟไลน์ (Offline) ตวัอย่าง การชําระเงินออนไลน์   ได้แก่  ชําระเงินบตัรเครดิต (Payment  

Gateway) ชําระเงินผ่านระบบ e-Banking (รวม  Internet Banking, ATM, Telephon Banking)  

ชําระเงินผ่านผู้ ให้บริการ (เช่น Paysbuy, Thai e-pay, Paypal เป็นต้น ชําระเงินผ่านระบบ Mobile(เช่น 

m-Pay, True Money เป็นต้น) ระบบโอนเงินผ่าน EDI หรือ Financial Electronic Data Interchange 

การชําระเงินผ่านออฟไลน์  ได้แก่ ชําระกบัพนกังานโดยตรง โอนเงินผ่านบญัชีธนาคาร โอนเงินทาง

ไปรษณีย์ ผ่านตวักลางการเงิน เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส เป็นต้น 

สดมภ์ T105 “ครัวเรือนของท่านต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือในการเข้าถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื�อสารอย่างไร” 

 
ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือในการเข้าถงึ

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 
รหัส หมายเหตุ 

จดัตั �งศนูย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน 

ฮาร์ดแวร์ราคาถกู 

ซอฟต์แวร์ราคาถกู 

อินเทอร์เน็ตราคาถกู (Broadband, Wireless, WiMAX) 

ค่าโทรศพัท์มือถือราคาถกู 

อื�นๆ (ระบ)ุ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

วัตถุประสงค์ : เพื�อต้องการทราบ จํานวนครัวเรือนที�ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือ ในการเข้าถงึด้าน ICT 

วิธีบันทกึข้อมูล: 

1.บนัทกึรหสั  1 – 6 เพียงรหสัเดียว ลงใน 

2.กรณีไมม่ีการบนัทกึมา ให้บนัทกึรหสั 9 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ถามตอ่ไป 
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สดมภ์ T167 “ระหว่าง 12 เดือนก่อนวันสัมภาษณ์ครัวเรือนของท่านมีรายได้เฉลี�ยต่อเดือนเท่าใด” 

รายได้เฉลี�ยต่อเดือนของครัวเรือน รหสั         หมายเหตุ 

ตํ�ากวา่ 5,000 บาท 01  

5,000 - 9,999 บาท 02  

10,000 – 14,999 บาท 03  

15,000 – 19,999 บาท 04  

20,000 – 24,999 บาท  05  

25,000 – 29,999 บาท 06  

30,000 – 34,999 บาท 07  

35,000 – 39,999 บาท 08  

40,000 – 44,999 บาท 09  

45,000 – 49,999 บาท 10  

50,000 – 54,999 บาท 11  

55,000 – 59,999 บาท 12  

60,000 – 64,999 บาท 13  

65,999 – 69,999 บาท 14  

70,000 – 74,999 บาท 15  

75,000 – 79,999 บาท 16  

80,000 – 84,999 บาท 17  

85,000 – 89,999 บาท 18  

90,000 – 94,999 บาท 18  

95,000 – 99,999 บาท 20  

100,000 บาทขึ �นไป 21  

วัตถุประสงค์ : เพื�อต้องการทราบรายได้เฉลี�ยของครัวเรือน 

วิธีบันทกึข้อมูล: 

1.บนัทกึรหสั  01 - 21 เพียงรหสัเดียว  โดยบนัทกึตวัเลขชิดขวา ลงใน 

                     2.กรณีไมม่ีการบนัทกึมา  ให้บนัทกึรหสั  99  ที�  
167 

167 



บทที� 4 
การตรวจสอบและการบันทกึแบบสอบถาม 

 

4.1  จุดมุ่งหมายของการตรวจสอบการบันทกึแบบสอบถาม 

 1. เพื�อตรวจสอบความถกูต้อง และ ครบถ้วนของการบนัทกึแบบ 

 2. เพื�อตรวจสอบความแนบนยัของแบบ 

 3. เพื�อแก้ไขและลงรหสัสําหรับข้อถามที�มีการบนัทกึบกพร่องและคลาดเคลื�อน 
 

4.2  ข้อเสนอแนะในการตรวจสอบการบันทกึแบบสอบถาม 

 1. แบบสอบถาม สทค. ประกอบด้วยข้อถามหลายตอน แต่ละตอนแบ่งตามลกัษณะหรือเรื�องที�

ต้องการศกึษาโดยข้อถามมีความเชื�อมโยงหรือสมัพนัธ์กนัทั �งภายในเรื�องหรือตอนเดียวกนั และมีความสมัพนัธ์

ระหวา่ง ข้อถามในแต่ละตอนอีกด้วย  ดงันั �นควรพยายามทําความเข้าใจในลกัษณะเหตผุล และความสมัพนัธ์

ของข้อถามทกุๆ ตอนให้ดีก่อนปฏิบตัิงาน โดยการศกึษาจากแบบสอบถามพร้อมกบัคู่มือการปฏิบตัิงานสนาม

ให้เข้าใจก่อนที�จะอา่นคูม่ือการบรรณาธิกรและลงรหสั 

 2. ในกรณีที� เกิดความสงสัยหรือไม่แน่ใจให้อ่านคู่มือนี � เพื�อประกอบการตัดสินใจในการ

บรรณาธิกรและลงรหสั หากไมส่ามารถตดัสินใจได้หรือไมแ่น่ใจให้ปรึกษาสถิติจงัหวดัหรือผู้ ได้รับมอบหมายให้

ควบคมุดแูลการปฏิบตัิงานนี � 

 3. ในกรณีที�ไมม่ีการบนัทกึหรือเว้นวา่งไว้ในข้อถามที�ต้องบนัทกึไมส่ามารถแก้ไขข้อความหรือรหสั         

ที�บนัทึกไม่ถูกต้อง ให้ปรึกษาสถิติจังหวดัหรือผู้ ได้รับมอบหมายให้ควบคมุดแูลการปฏิบตัิงานนี � เพื�อพิจารณา

ดําเนินการตอ่ไป สถิติจงัหวดัหรือผู้ ที�ได้รับมอบหมายอาจสอบถามจากพนกังานแจงนบัเพื�อหาข้อมลูที�ถูกต้อง

แล้วแก้ไขข้อมลูที�ถกูต้องลงในแบบแจงนบัหรือหากจําเป็นต้องออกไปแจงนบัใหม่   ในกรณีที�ได้พยายามอย่าง

ที�สดุแล้วก็ยงัไม่สามารถได้ข้อมลูถูกต้องครบถ้วน  ให้บันทึกเหตผุลที�ไม่สามารถเก็บข้อมลูได้ไว้บนเส้นประซึ�งอยู่

ด้านลา่งของแบบ 

 4. โปรดตรวจสอบการบรรณาธิกรและลงรหัสด้วยความระมดัระวงั  เพราะท่านเป็นผู้ตรวจสอบ

ความสมบรูณ์และความถูกต้องของ การบนัทึกแบบสํารวจข้อผิดพลาดจากงานของท่านจะทําให้งานขั �นต่อไป

ผิดพลาดตามไปด้วยและจะสง่ผลกระทบตอ่การนําเสนอข้อมลูด้วย 

 5. ในกรณีที�พนักงานแจงนับต้องทําหน้าที�บรรณาธิกรและลงรหัสด้วย ไม่ควรเป็นพนักงานแจงนับ               

ที�แจงนบัแบบสอบถามที�ทําการตรวจสอบหรือบรรณาธิกรและลงรหสัอยู่นั �น 



 1. ภาค............................................................. จงัหวดั............................................................
 1-3

 2. อาํเภอ/เขต................................................. ตาํบล/แขวง.....................................................  4-7

 3. บา้นเลขที�....................... ถนน.................................... ตรอก/ซอย......................................

 4. ในเขตเทศบาล      EA......................................................................................................  8-11

    นอกเขตเทศบาล    EA..................หมู่ที�.................. ชื�อหมู่บา้น.........................................  12-13

 5. ลาํดบัที� EA ตวัอย่าง...........................................................................................................  14-17

 6. ชดุที� EA ตวัอย่าง............................................ชดุครวัเรอืนตวัอย่าง.................................... 18-19

    เดือน.............................................................. พ.ศ.................................................... 20-23

 7. ลาํดบัที�ครวัเรอืนตวัอย่าง………..…..ประเภท ( สว่นบคุคล........1  กลุ่มบคุคล(ระบ)ุ........2 ) 24-26

ชดุที�……..จาํนวน………ชดุของครวัเรอืนนี�

HH_NO

REG       CWT

PSU_NO

TYPE

สาํรวจการมีการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารในครวัเรอืน พ.ศ. 2558 

ไตรมาส 1 (มกราคม - มีนาคม  2558)

I
 แผ่นที�

I

MONTH_YR

EA_SET

AMP TMB

EAAREA

VIL

5 82558

(แบบแจงนบั)

สทค.

ลบั
รหสัแบบ

SAMSET

(คดัลอกจาก สรง.3)

การตรวจสอบ
และการบันทึกแบบเบื้องตน

รหัสบันทึกใหถูกตอง

สถานที่ต้ัง
บันทึกชัดเจน ถกูตอง และ

ตรงตามความเปนจริง
(ตามบัญชีตัวอยาง)

 7. ลาํดบัที�ครวัเรอืนตวัอย่าง………..…..ประเภท ( สว่นบคุคล........1  กลุ่มบคุคล(ระบ)ุ........2 ) 24-26

 8. จาํนวนสมาชิกในครวัเรอืน ขั�นแจงนับ.................................................................................. คน               27-28

 9. จาํนวนสมาชิกในครวัเรอืน ขั�นนับจด.................................................................................... คน      29-30

10. ชื�อผูต้อบสมัภาษณ์................................................................เป็นสมาชิกในครวัเรอืน.............1      

ไม่เป็นสมาชิกในครวัเรอืน.........2 169

11. ผลการแจงนับครวัเรอืนตวัอย่างนี�   (บนัทกึรหสั)         

รหสั รหสั 31-32

ขั�นนบัจด ขั�นแจงนบั ขั�นนบัจด ขั�นแจงนบั

1. เป็นครวัเรอืนตวัอย่าง   เป็นครวัเรอืนตวัอย่าง  ไปสามครั�งไมพ่บ

   1.1 มคีรวัเรือนอาศยัอยู่  แจงนบัได…้……………… 11 21
 รื�อถอน ไฟไหม…้………… 12 22
 เป็นบา้นวา่ง…………………13 23

 2. ไม่เป็นครวัเรอืนตวัอย่าง  แจงนบัได…้……………… 14 24
 (ครวัเรือนใหมอ่ยู่แทน

   ครวัเรือนเดมิที�เป็นตวัอย่าง)

      บรรณาธกิรและลงรหสัวนัที�..…........เดอืน…….........พ.ศ...........       

ไดข้อ้มูล ไม่ไดข้อ้มูล

แจงนบัวนัที�.......…..เดอืน.........................พ.ศ..............…

       ผูต้อบสมัภาษณ…์………......
 ไมใ่หค้วามร่วมมอื…………………..
 หาบา้นไมพ่บ..................................
 อื�น ๆ (ระบ)ุ.........................................

HH_NO TYPE

MEMBERS

LISTING

ENUM

2558 2558

WHO

 ชื�อตวั - ชื�อสกลุ............................................................ รหสัพนกังานแจงนบั

 ชื�อตวั - ชื�อสกลุ.............................................................รหสัผูต้รวจ

170-176

177-183

ID_CODE 1

ID_CODE 2

ลงชื่อดวย



ตอนที� 2 การศึกษา

ถามเฉพาะผูท้ี�มีอาย ุ

6 ปีขึ�นไป

อายุ "...(ชื�อ)...ขณะนี�

กาํลงัเรยีนชั�นใด"

 หวัหนา้ครวัเรือน………………… 1 ( บนัทกึ บนัทกึ ช ั�น ปี สถาบนั

 ภรรยาหรือสาม…ี………………… 2  ชาย……………………1  อายุเต็มปี  โสด……………………1 ที�กาํลงัเรียนโดยละเอยีด

 บตุรที�ยงัไมส่มรส……………………3  หญงิ……………………2  ถา้ตํ �ากวา่  สมรส……………………2

 บตุรที�สมรสแลว้……………………4 1 ปี  มา่ย……………………3 ถา้ไมเ่รียน บนัทกึ

 บตุรเขย บตุรสะใภ…้…………………5 บนัทกึ  หย่า……………………4 "ไม่เรียน"

 บตุรของบตุร…………………… 6  " 00 " )  แยกกนัอยู่……………………5

 พ่อ แม ่พ่อตา แมย่าย  เคยสมรส

    ปู่ ย่า ตา ยาย……………………7  แต่ไมท่ราบ

 ญาตอิื�น ๆ………………………… 8  สถานภาพ……………………6

ความเกี�ยวพนั

กบัหวัหนา้ครวัเรอืน

บนัทกึรหสั

เพศ

บนัทกึรหสั

สถานภาพ

สมรส

    บนัทกึรหสั

ตอนที� 1  ลกัษณะทั �วไปของสมาชิกในครวัเรอืน

ถามทกุคนในครวัเรอืน
ถามเฉพาะ

ผูท้ี�มีอาย ุ

15 ปีขึ�นไป

ลาํดบัที� ชื�อตวั-ชื�อสกลุ

2 ตวัอยา่งการเขียนตวัเลข    I   2  3  4 5 6 7  8 9 0

 ญาตอิื�น ๆ………………………… 8  สถานภาพ……………………6

 ผูอ้าศยั และคนรบัใช…้…………………9

 สมาชกิครวัเรือนกลุม่บคุคล……………………0

T1 T2 T5 T7T4 T6T3

สดมภ T1-T5
บันทึกทกุคนในครัวเรือน บันทึก

อายุ
ต้ังแต 
15 ปขึ้น
ไป

บันทึกอายุ 
ต้ังแต 6 ป

ขึ้นไป
ถาไมเรียน

บันทึก
001

33 35 37 4036 39



 ตอนที� 2 การศึกษา (ต่อ)

"...(ชื�อ)...จบการศึกษาสูงสุดระดบัใด"

บนัทกึ ชั�น ปี และประกาศนียบตัร "…(ชื�อ)… "กจิกรรมหลกัที�…(ชื�อ)…

 หรอืปรญิญาที�สาํเรจ็ โดยละเอยีด ทาํงานอะไร" ทาํอยู่เป็นกจิกรรม

    ถา้จบมหาวทิยาลยั หรอืผลติอะไร"  ทาํงานบา้น……………………1

 ฝึกหดัครู หรืออาชีวศึกษา  นายจา้ง…………………… 1  เรียนหนงัสอื……………………2

ใหบ้นัทกึ สาขาวชิา  ทาํงาน………………1 ใหบ้นัทกึอาชพีและ (ใหบ้นัทกึประเภทของกจิการ  ประกอบธุรกิจสว่นตวั  รอฤดูกาล……………………3

คณะ หรือแผนก ตาํแหน่งหนา้ที�การงาน ลกัษณะงานใหช้ดัเจน)     โดยไมม่ลูีกจา้ง………………2  ยงัเดก็หรือชรา……………………4

 และชื�อสถาบนัที�เรียนจบ  ไมไ่ดท้าํงาน………………2  ช่วยธุรกิจครวัเรือน  ป่วย พกิาร ฯลฯ

   โดยไมไ่ดร้บัค่าจา้ง………3      จนไมส่ามารถ

ถา้ไม่เคยเรียน บนัทกึ "ไม่เคย"  ลูกจา้งรฐับาล………………4      ทาํงานได…้…………………5

 ลูกจา้งรฐัวสิาหกิจ………………5  พกัผ่อน……………………6

 ลูกจา้งเอกชน………………6  เกษยีณการทาํงาน..............................7

บนัทกึรหสัหรอืไม"่ ในฐานะอะไร "

บนัทกึรหสั

วนัสมัภาษณ์
อาชีพ สถานภาพการทํางาน

…(ชื�อ)…

สดมภ ์T13)

ตอนที� 3  การทาํงาน (ถามเฉพาะผูท้ี�มีอาย ุ15 ปีขึ�นไป)

อตุสาหกรรม

บนัทกึรหสั

(ถามต่อไป)

(ขา้มไปถาม

 "เหตผุลที�...(ชื�อ)…

ไม่ไดท้าํงาน"

ไดท้าํงาน "…(ชื�อ)...ทาํงาน

ถามเฉพาะผูท้ี�มีอาย ุ6 ปีขึ�นไป
"ระหว่าง

ผูท้ี�ทาํงาน บนัทึกรหสั 1 ใน T9
ผูไ้ม่ไดท้าํงาน

12 เดอืน ก่อน บนัทกึรหสั 2 ใน T9

32

 ลูกจา้งเอกชน………………6  เกษยีณการทาํงาน..............................7

 ผูร้บัจา้งทาํงานหลายเจา้………………7  อื�น ๆ (ระบ)ุ……………………8

    

T8 T10 T11 T12T9 T13

ระดบัการศึกษา สาขาวิชา
การรวมกลุม่.........…....…8

(ขา้มไปสดมภ ์T14)

ไมมี
การศึกษา

บันทึก
000

ถา สดมภ T9=1 ตองบันทกึสดมภ T10-T12

ถา สดมภ T9=2 ขามไปถามสดมภ T13

48 5943 49 585346



"…(ชื�อ)…มคีวามถี�

(1) คอมพวิเตอรต์ ั�งโตะ๊

(2) คอมพวิเตอรพ์กพา    ที�บา้น/ที�พกัอาศยั………………………………………………………1 (1)   ทาํงาน

(Notebook)    ที�ทาํงาน……………………………….………………………………………………2 (2)   เรียน

(3) Tablet (เช่น iPad,    สถานศึกษา……………………………………… 3 (3)   อ่านหนงัสอื/หาความรู ้(e-Book)

Galaxy Tab)    รา้นอนิเทอรเ์น็ต………………...……………………………………………………4 (4)   เลน่เกม   ใชท้กุวนั…………………………………………1

   ศูนยบ์ริการสารสนเทศประชาชน/หอ้งสมดุ/ (5)   บนัเทงิ   อย่างนอ้ย…………………………………………2

       ศูนยก์ารเรียนรู ้ICT ชมุชน...........................................................................................5 (6)   ใชง้านอนิเทอรเ์น็ต     สปัดาหล์ะครั�ง

   บา้นเพื�อน/คนรูจ้กั/ญาต…ิ…………………………………………………………6 (7)   อื�น ๆ .....................   อย่างนอ้ย…………………………………………3

   สถานที�ใหบ้ริการอื�น ๆ เช่น วดั     เดอืนละครั�ง

       สถานีอนามยั, อบต. ฯลฯ..........................................................................7

   ตามสถานที�ต่างๆ ผ่านคอมพวิเตอรพ์กพา

ในการใชค้อมพวิเตอร ์

มากนอ้ยเพยีงใด"

ใหบ้นัทึกรหสักจิกรรมที�ใชค้อมพิวเตอรท์กุขอ้

บนัทกึรหสั

 ถา้  " ใช ้"      บนัทกึรหสั     " 1 "

    " ไม่ใช ้"     บนัทกึรหสั     " 0 "

"…(ชื�อ)…สว่นใหญ่ใชค้อมพวิเตอรจ์ากสถานที�ใด"เทคโนโลยเีหล่านี� หรอืไม"่

ตอนที� 4  การใชค้อมพวิเตอร ์(ถามเฉพาะผูท้ี�มีอาย ุ6 ปีขึ�นไป)

"…(ชื�อ)…ใชค้อมพวิเตอร ์

"…(ชื�อ)…เคยใชอ้ปุกรณ์

ระหวา่ง 3  เดือนกอ่นวนัสมัภาษณ์

บนัทกึรหสั 1 ใน T14 หรอื T15 หรอื T16 

บนัทกึรหสั เพื�อกจิกรรมต่อไปนี� หรอืไม"่

4

(กรณี  T14 - T16 บนัทึก

รหสั " 0 " ใหข้า้มไปถาม

    ใหบ้นัทึกรหสัอปุกรณ์

   เทคโนโลยีที�เคยใชท้กุขอ้

ถา้ " ใช ้" บนัทกึรหสั " 1 "

 " ไม่ใช ้" บนัทกึรหสั " 0 "

   ตามสถานที�ต่างๆ ผ่านคอมพวิเตอรพ์กพา

      Notebook, Tablet…..………………………...……..........……………………………8

  อื�นๆ (ระบ)ุ……......................................... 0

T14 T15 T16 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24

(บนัทกึรหสัได ้2 ขอ้ โดยเรียงความสาํคญั)

    " ไม่ใช ้"     บนัทกึรหสั     " 0 "

T17 T25

ขอ้ที� (1) - (7)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

อนัดบั 1 อนัดบั 2

(1) (2) (3)

ขอ้ที� (1) - (3)

รหสั " 0 " ใหข้า้มไปถาม

สดมภ ์T27)

(7)

สดมภ T18 -T24 ถา ใชบันทกึรหัส 1 
                          ถาไมใชบันทึกรหัส 0

ถา สดมภ T14-T16 ตอบรหัส 1 อยางนอย 1 สดมภ ตองบนัทึกสดมภ T17-

T26

แตถา สดมภ T14-T16 ตอบรหัส 0 ทุกสดมภ ใหขามไปถามสดมภ T27

สดมภ T14 -T16 ถา ใชบันทกึรหัส 1 
                          ถาไมใชบันทึกรหัส 0

60 6564 7263



"…(ชื�อ)...ใชเ้วลาในการใชค้อมพวิเตอรต์่อวนั

ความเร็วสูง (ต ั�งแต่ 256 Kbps ขึ�นไป)  :-

   -broadband แบบ ADSL, SDSL, VDSL ……………………………………… 1

 ใช…้…………………..................................1   -broadband แบบอื�น(Cable modem, leased line,

  นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 1 ชม.…………………………………………1  ดาวเทยีม, การเชื�อมเคเบลิใยแกว้นาํแสง,

  มากกวา่ 1 ชม. - 2 ชม…………………………………………2  ไมใ่ช ้:-    Fixed Wireless,WiMAX)…………………………………………………………………………2   เคย.………………………………1

  มากกวา่ 2 ชม. - 3 ชม…….……………………………………3     ใชไ้มเ่ป็น.………………………………2     -แบบไรส้ายเคลื�อนที� (เทคโนโลยโีทรศพัทม์อืถอื 3G  ไมเ่คย.………………………………2

  มากกวา่ 3 ชม. - 4 ชม…………………………………………4     ไมม่คีวามจาํเป็น.………………………………3   ขึ�นไป เช่น  WCDMA, EV-DO)………………………………………………3

  มากกวา่ 4 ชม. - 5 ชม…………………………………………5     ค่าบริการแพง.………………………………4  ความเร็วตํ �า (ตํ �ากว่า 256 Kbps ลงมา)  :-

  มากกวา่ 5 ชม. - 6 ชม…….……………………………………6     ไมม่อีปุกรณ.์………………………………5  -เชื�อมต่อกบั Modem โดยใชส้ายโทรศพัท,์ ISDN………………………4

  มากกวา่ 6 ชม..………….………………………………… 7     ไมม่โีครงขา่ย   -แบบไรส้ายเคลื�อนที� (เทคโนโลยโีทรศพัทม์อืถอื  

(ถามต่อไป)

 ตอนที� 5  การใชอ้นิเทอรเ์น็ต  ถามเฉพาะผูท้ี�มีอาย ุ6 ปีขึ�นไป)

ICT ฟร ีWi-Fi

สถานที�ต่างๆ หรอืไม"่

ระหวา่ง 3 เดือนกอ่นวนัสมัภาษณ์

"…(ชื�อ)…สว่นใหญ่ใชอ้นิเทอรเ์น็ตความเรว็ประเภทใด "

บนัทึกรหสั 1 ใน T14 หรือ T15 หรือ T16 

มากนอ้ยเพยีงใด"

"…(ชื�อ)…เคยใช้

อนิเทอรเ์น็ตใน

หรือไม่"

"…(ชื�อ)…เคยใช ้

5

ตอนที� 4 การใชค้อมพวิเตอร ์ 

(ถามเฉพาะผูท้ี�มีอายุ 6 ปี 

ขึ�นไป) (ต่อ)

บนัทกึรหสั บนัทกึรหสั

บนัทกึรหสั

บนัทกึรหสั

3

  มากกวา่ 6 ชม..………….………………………………… 7     ไมม่โีครงขา่ย   -แบบไรส้ายเคลื�อนที� (เทคโนโลยโีทรศพัทม์อืถอื  

         network...............6    2G, 2.5G เช่น GSM, CDMA, GPRS)……………………………………………………………5

    อื�นๆ (ระบ)ุ………………………………7  ไมแ่น่ใจวา่ใชป้ระเภทใด……………………………………...............6

(ขา้มไปถามสดมภ ์T72)

T26 T27 T28 T29

ถา สดมภ T27 ตอบรหัส 1 ตองบันทึกสดมภ          

T28-T67

แตถา สดมภ T27 ตอบรหัส 2-7  ใหขามไป           

ถามสดมภ T 72

73 74 7675



(1) บา้น/ที�พกัอาศยั

(2) ที�ทาํงาน (1) คอมพวิเตอรต์ ั�งโตะ๊

(3) สถานศึกษา (2) คอมพวิเตอรพ์กพา (Notebook)

(4) รา้นอนิเทอรเ์น็ต (3) Tablet เช่น iPad, Galaxy Tab  08.00 - 11.59 น.………………………………1   ไมเ่สยีค่าใชจ่้าย………………………………1

(5) ศูนยบ์ริการสารสนเทศเพื�อประชาชน/หอ้งสมดุ/ศูนยก์าร (4) โทรศพัทม์อืถอืแบบ Smart Phone  12.00 - 15.59 น.………………………………2   ตํ �ากวา่ 200 บาท………………………………2

เรียนรู ้ICT ชมุชน (5) โทรศพัทม์อืถอืแบบ Feature Phone  16.00 - 19.59 น.………………………………3   200-399 บาท………………………………3

(6) บา้นเพื�อน/คนรูจ้กั/ญาติ (6) อื�น ๆ เช่น Smart TV.  20.00 - 23.59 น.………………………………4   400-599 บาท………………………………4

(7) สถานที�ใหบ้ริการอื�น ๆ เช่น วดั สถานีอนามยั อบต. ฯลฯ  24.00 - 03.59 น.………………………………5   600-799 บาท………………………………5

(8) ผ่านโทรศพัทม์อืถอื/คอมพวิเตอรพ์กพา เช่น Notebook, Tablet  04.00 - 07.59 น.………………………………6   800-999 บาท………………………………6

(9) อื�น ๆ ระบ.ุ....................  ใชท้ ั�งวนั………………………………7  1,000-1,499 บาท………………………………7

 1,500 บาทขึ�นไป………………………………8

ใหบ้นัทึกรหสัแหล่งที�ใชอ้นิเตอรเ์น็ตทุกขอ้
ถา้      " ใช ้"    บนัทกึรหสั   " 1 "

" ไมใ่ช ้"  บนัทกึรหสั   " 0 "

อนิเทอรเ์น็ตทุกขอ้

อนิเทอรเ์น็ต

ในการเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ต"

ใหบ้นัทึกรหสัอปุกรณ์เทคโนโลยทีี�ใชเ้ขา้ถงึ

ใชอ้นิเทอรเ์น็ต จ่ายในการใช้

ในช่วงเวลาใด"

บนัทกึรหสั

ต่อเดอืนเท่าใด"

ตอนที� 5 การใชอ้นิเทอรเ์น็ต (ถามเฉพาะผูท้ี�มีอาย ุ6 ปีขึ�นไป)   (ต่อ)

"…(ชื�อ)…ใชอ้ปุกรณ์เทคโนโลยใีด

ระหวา่ง 3 เดือนกอ่นวนัสมัภาษณ์
"…(ชื�อ)…ใชอ้นิเทอรเ์น็ตจากแหล่งใด ดงัต่อไปนี� " "…(ชื�อ)…สว่นใหญ่ "…(ชื�อ)…เสยีค่าใช้

บนัทกึรหสั

 ถา้  " ใช ้"    บนัทกึรหสั   " 1 "
     " ไม่ใช ้"  บนัทกึรหสั   " 0 "

(บนัทกึรหสัได ้2 ขอ้  

โดยเรียงความสาํคญั)

6

T30 T31 T32 T33 T34 T35 T36 T37 T38 T39 T40 T41 T42 T43 T44

ขอ้ที� (1) - (9)

" ไมใ่ช ้"  บนัทกึรหสั   " 0 "

ขอ้ที� (1) - (6)

T45 T46

อนัดบั 1 อนัดบั 2

(1) (2) (3) (4) (9) (1) (3) (4) (5) (6)(8)(5) (6) (7) (2)

สดมภ T30 -T44 ถา ใชบันทกึรหัส 1 
                          ถาไมใชบันทึกรหัส 0

77 86 92 9493



"…(ชื�อ)…มคีวามถี�

 ในการใชอ้นิเทอรเ์น็ต

บนัทกึรหสั

  ใชท้กุวนั…………………………………………1  นอ้ยกวา่หรือ

  อย่างนอ้ย…………………………………………2    เท่ากบั 1 ชม.………………………………1

    สปัดาหล์ะครั�ง  มากกวา่

  อย่างนอ้ย…………………………………………3    1 ชม. - 2 ชม.……………………………… 2 บนัทกึรหสั

    เดอืนละครั�ง  มากกวา่  เคย..........................1

   2 ชม. - 3 ชม.……………………………… 3 (ถามต่อไป)

 มากกวา่   ไม่เคย......................2

   3 ชม. - 4 ชม.………………………………4 (ขา้มไปถาม

 มากกวา่ สดมภ ์T71)

   4 ชม. - 5 ชม.………………………………5

 มากกวา่

จองหรอืซื�อ

อนิเตอรเ์น็ต

หรอืไม่ "

ต่อวนัมากนอ้ยเพยีงใด"

ในการใชอ้นิเทอรเ์น็ต

ตอนที� 5 การใชอ้นิเทอรเ์น็ต (ถามเฉพาะผูท้ี�มีอาย ุ6 ปีขึ�นไป)   (ต่อ)

 "..(ชื�อ)..ใชอ้นิเทอรเ์น็ตเพื�อกจิกรรมใด ดงัต่อไปนี� "

ระหวา่ง 3 เดือนกอ่นวนัสมัภาษณ์
"…(ชื�อ)…เคย"…(ชื�อ)...ใชเ้วลา

สนิคา้และ

บรกิารทาง

บนัทกึรหสั

 มากนอ้ยเพยีงใด"

(1) รบั-ส่งอเีมล์
(2) คน้หาขอ้มลูเกี�ยวกบัสนิคา้/บริการ
(3) ส ั �งจอง/ส ั �งซื�อสนิคา้ และบริการผ่านระบบออนไลน์
(4) ทาํธุรกจิหรือเสนอขายสนิคา้/บริการ
(5) คน้หาขอ้มลูเกี�ยวกบัสนิคา้/บริการดา้นสุขภาพ
(6) คน้หาขอ้มลูของภาครฐั
(7) ตดิต่อ/รบัส่ง ดาวนโ์หลดเอกสาร/ทาํธุรกรรมกบัหน่วยงานภาครฐั
(8) ตดิตามขา่วสาร/อ่านหรือดาวนโ์หลด นสพ. นิตยสาร (e-book)
(9) หางาน หรือสมคัรงานผา่นระบบออนไลน์
(10) ดาวนโ์หลด รูปภาพ/หนงั/วดีโีอ/เพลง/เกมส ์เลน่เกมส ์ดูหนงั ฟงัเพลง วทิยุ ฯลฯ
(11) ดาวนโ์หลดซอฟตแ์วร ์ฯลฯ
(12) การสนทนาผา่น Blog Web 2.0/chat/instant message, Discussion ออนไลน์
(13) ใช ้Social Network เช่น Facebook, Twitter, GooglePlus, LINE, Instagram เป็นตน้
(14) ศึกษาเรียนรูผ้่าน Internet
(15) โทรศพัทผ์่าน Internet (VoIP) เช่น โทรผ่าน Skpye, iTalk, Video call ผ่าน Webcam เป็นตน้
(16) ทาํธุรกรรมเกี�ยวกบัการเงนิ (Internet Banking) 

(18) อื�น ๆ (ระบ)ุ...........
ใหบ้นัทึกรหสัของกจิกรรมที�ใช้
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(17) อพัโหลดขอ้มลู รูปภาพ/ภาพถ่าย วดีโีอ เพลง Software ฯลฯ เพื�อการแบ่งบนั (share) บนเวบ็ไซต์

 มากกวา่

   5 ชม. - 6 ชม.………………………………6

 มากกวา่ 6 ชม.………………………………7

T49 T50 T51 T52 T53 T54 T55 T56 T57 T58 T59 T60 T61 T62 T63 T64 T65 T66T47

                                                                                                                       mm

T48 T67

ขอ้ที� (1) - (18)

ใหบ้นัทึกรหสัของกจิกรรมที�ใช้
ถา้ " ใช ้"    บนัทกึรหสั     " 1 "

 " ไม่ใช ้"  บนัทกึรหสั    " 0 "

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

สดมภ T49 -T66 ถา ใชบันทกึรหัส 1 
                          ถาไมใชบันทึกรหัส 0

95 96 97 115



"สนิคา้และบรกิารประเภทใดที�สว่นใหญ่

…(ชื�อ)…เคยจองหรอืซื�อทางอนิเทอรเ์น็ต"

                                                      

แบบออนไลน์ :-

  ชาํระเงนิผ่านระบบ  ข ั�นตอนการส ั �งซื�อยุ่งยาก………………………………………1

 ตํ �ากว่า 500 บาท...............................................1          e-banking/ATM...............................................1  ไมเ่หน็สนิคา้จริง……………………………………………………2
 500-999 บาท...............................................2   ชาํระเงนิผ่านบตัรเครดติ...............................................2  กลวัถูกหลอกลวง…………………………………………………3  ม…ี……………………………………………………1

 1,000-2,999 บาท...............................................3   ชาํระเงนิผ่านผูใ้หบ้ริการกลาง…………………………3  ราคาแพงกวา่หนา้รา้น…………………………………………4

 3,000-5,999 บาท...............................................4   ชาํระเงนิผ่านระบบ  กลวัสนิคา้สูญหาย  ไมม่ ี:-

 6,000-9,999 บาท...............................................5         Mobile Payment............................................4    ระหวา่งส่ง…………………………………………5   ไมม่คีวามจาํเป็น………………………2
 10,000-14,999 บาท...............................................6 แบบออฟไลน์ :-  ตอ้งรอสนิคา้………………………………………………………6   เครื�องแพง……………………………3

 15,000-19,999 บาท...............................................7   โอนเงนิผ่านบญัชธีนาคาร...............................................5  ความปลอดภยัของขอ้มลู   ค่าบริการแพง…………………………4

 20,000 บาทขึ�นไป...............................................8   ชาํระกบัพนกังานโดยตรง...............................................6    ส่วนตวัและบตัรเครดติ………………………………………………………7   ใชไ้มเ่ป็น……………………………………………………………………………………5

  โอนเงนิทางไปรษณีย.์..............................................7  ไมแ่น่ใจ Website   ไมม่เีครือขา่ย………………6

  ผ่านตวักลางการเงนิ.......................................8    จดทะเบยีนถูกตอ้ง   สญัญานไมช่ดัเจน…………………………7

(ถามต่อไป)

ตอนที� 5 การใชอ้นิเทอรเ์น็ต (ถามเฉพาะผูท้ี�มีอาย ุ6 ปีขึ�นไป)  

ระหว่าง 3 เดือนก่อนวนัสมัภาษณ์

"…(ชื�อ)…เสยีค่าใชจ้า่ยใน

ต่อปีเท่าใด"

"เหตผุลที�…(ชื�อ)…

บนัทกึรหสั
บนัทกึรหสั

บนัทกึรหสั ใชห้รือไม่"

ทางอนิเทอรเ์น็ต บรกิารทางอนิเทอรเ์น็ต" โทรศพัทมื์อถอื

บนัทึกรหสั 2 ใน T67

การซื�อสินคา้และบริการ ไม่เคยจองหรอืซื�อสนิคา้และ

บนัทกึรหสั 1 ใน T67
"ในวนัสมัภาษณ์

…(ชื�อ)…มี

 เครื�องแต่งกาย เครื�องประดบั
หนงัสอื นิตยสาร หนงัสอืพมิพ์

 อปุกรณ์การสื�อสาร 

เครื�องใชไ้ฟฟ้า และอปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์
 คอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์คอมพวิเตอร์

 อาหาร เครื�องดื�ม สนิคา้ดา้นสุขภาพ
 เพลง ภาพยนตร ์สนิคา้บนัเทงิอื�นๆ
 ของใชใ้นบา้น สาํนกังาน....
 จองต ั �วออนไลน ์(ต ั �วเครื�องบนิ,คอนเสริต์,หนงั)………... 
ส ั �งจองบริการต่างๆ (แพคเกจท่องเที�ยว 

ซอฟตแ์วรต่์างๆ..........................................................
 ของเลน่ ของขวญั

8

 เครื�องแต่งกาย เครื�องประดบั......................................
หนงัสอื นิตยสาร หนงัสอืพมิพ.์..................................

 อปุกรณ์การสื�อสาร (โทรศพัทม์อืถอื)...........................

เครื�องใชไ้ฟฟ้า และอปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกส.์.................
 คอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์คอมพวิเตอร.์.......................

 อาหาร เครื�องดื�ม สนิคา้ดา้นสุขภาพ...........................
 เพลง ภาพยนตร ์สนิคา้บนัเทงิอื�นๆ............................
 ของใชใ้นบา้น สาํนกังาน............................................

ส ั �งจองบริการต่างๆ (แพคเกจท่องเที�ยว โรงแรม)........
 ของเลน่ ของขวญั........................................................

บนัทกึ

ตอนที� 6 การมีโทรศพัท์

มือถอื (ถามเฉพาะ

ผูท้ี�มีอายุ 6 ปี ขึ�นไป)

01

08

02

03

04
05

06
07

11
12

10

09

"…(ชื�อ)…ใชว้ิธีในการชําระค่าสนิคา้

และบรกิารที�ส ั �งซื�อทาง

อนิเทอรเ์น็ต"
บนัทกึรหสั

  ผ่านตวักลางการเงนิ.......................................8    จดทะเบยีนถูกตอ้ง   สญัญานไมช่ดัเจน…………………………7

  อื�นๆ (ท ั�งออนไลน/์ออฟไลน)์.......................................0     ตามกฏหมายหรือไม…่…………………………8   อื�นๆ (ระบ)ุ………..…………………8

 อื�นๆ (ระบ)ุ………………….……………………0

 (บนัทกึรหสัได ้2 ขอ้ โดยเรียงความสาํคญั) 
T68 T70T69

(ขา้มไปถามสดมภ ์T81)

T71             T72

อนัดบั 1 อนัดบั 2

 อื�น ๆ (ระบ)ุ...............................................................

 เครื�องกฬีา เครื�องเขยีน...............................................
เกม.............................................................................
ซอฟตแ์วรต่์างๆ..........................................................

อนัดบั 1 อนัดบั 2

13

14
15 (บนัทึกรหสัได ้2 ขอ้ โดยเรยีง

ความสาํคญั) 

อนัดบั 2อนัดบั 1

ถาบันทึกสดมภ T67=1 ตองบันทกีสดมภ T68-T70

ถาบันทึกสดมภ T67=2 ใหขามไปถามสดมภ T71

92
116 123120118 121 122 124



 " ระหว่าง 3 เดือนกอ่น

"…(ชื�อ)…มี วนัสมัภาษณ์"..(ชื�อ)..ใชบ้ริการ

โทรศพัทม์อืถอื อื�นผ่านทางโทรศพัทมื์อถอื"

ที�ใชง้านจาํนวน      "ภายใน 1 ปี

กี�เครื�อง"  ตอบเอง….......………1

(1) sms  ผูอ้ื�นตอบแทน.......................2

(2) data (internet เช่น mms, 

 เสยีค่าบริการ     e-mail, social media เป็นตน้)

บนัทกึ    รายเดอืน………………………………………………………1 ไมเ่สยีค่าใชจ่้าย ..................  1 (3) Mobile Banking

"จาํนวนเครื�อง  ระบบเตมิเงนิ………………………………………………………2  ตํ �ากวา่ 300 บาท………………………………………………………2 (4) การใชฟ้งักช์นับนโทรศพัทม์อืถอื ตอ้งการ :-

โทรศพัทม์อืถอื"  ใชท้ ั�ง 2 ระบบ.......................3  300-599 บาท………………………………………………………3 (5) อื�น ๆ (ระบ)ุ...........  โทรศพัทม์อืถอืแบบ

 อื�น ๆ (ระบ)ุ.........................4  600-899 บาท………………………………………………………4    Smart Phone………………………………………………………1

 900-1,199 บาท………………………………………………………5  โทรศพัทม์อืถอืแบบ

 1,200-1,499 บาท………………………………………………………6 ใหบ้นัทกึรหสัของบริการที�ใชท้กุขอ้   Feature Phone………………………………………………………2

 1,500-1,999 บาท………………………………………………………7  ถา้  " ใช ้"    บนัทกึรหสั  " 1 " ไม่ตอ้งการ………………………………………………………3

 2,000-2,499 บาท………………………………………………………8      " ไม่ใช ้"  บนัทกึรหสั   " 0 "

บนัทกึรหสั (ถามตอนที� 7 ต่อไป)

บนัทกึรหสั

ผูต้อบสมัภาษณ์

บนัทกึรหสั

บนัทกึรหสั

ซื �อโทรศัพท์มือถือ 

โทรศพัทม์อืถอื

(เพิ�มเตมิ) หรือไม่"

เฉลี�ยต่อเดอืนเท่าใด"

บรกิารโทรศพัท์ ใชจ้่ายการใช้

…(ชื�อ)…ต้องการมี/

มอืถอืแบบใด"

"…(ชื�อ)…ชําระค่า "…(ชื�อ)…เสยีค่า

ตอนที� 6 การมีโทรศัพท์มือถือ (ถามเฉพาะผู้ที�มีอายุ 6 ปี ขึ �นไป) (ต่อ)

ถามท ั�งผูท้ี�มีและไม่มีบนัทกึรหสั 1 ใน T72

ใน T72

โทรศพัทมื์อถอืใช้

9

ถามเฉพาะผูท้ี�มี

อาย ุ6 ปี ขึ�นไป

 2,000-2,499 บาท………………………………………………………8      " ไม่ใช ้"  บนัทกึรหสั   " 0 "

 2,500 บาทขึ�นไป………………………………………………………0

T73 T76 T77 T78 T79 T80T74 T75 ResponseT81

9393

ขอ้ที� (1) - (5)

(1) (2) (3) (4) (5)

 

 Feature 

Phone
 Smart 

Phone

สดมภ T76 -T80 ถา ใชบันทกึรหัส 1 
                          ถาไมใชบันทึกรหัส 0

ถา สดมภ T72 ตอบรหัส 1 ตองบันทึกสดมภ T73-T81

แตถา สดมภ T72 ตอบรหัส 2-8  ใหขามไป ถามสดมภ T81

125 126 127 128 134 135129



"ครวัเรอืนของท่าน

มโีทรศพัทพ์ื�นฐาน
จาํนวนกี�เลขหมาย" "ครวัเรอืนของ

ท่านมเีครื�อง
โทรสารหรอืไม"่

บนัทกึจาํนวน
เลขหมายโทรศพัท์    มไีวร้บัสาย……………………………………………………………1 บนัทกึจาํนวน

พื�นฐาน    ใชโ้ทรภายในเขตพื�นที� .................................... 2 เครื�องโทรสาร

 ตํ �ากวา่ 300 บาท……………………………………………………………1    ใชโ้ทรทางไกลภายในประเทศ .......................... 3  ตอ้งการยกเลกิ..................... 1

ถา้ไมม่ ีบนัทกึ " 0 "  300-599 บาท……………………………………………………………2    โทรทางไกลระหวา่งประเทศ…………………………………………4 ถา้ไมม่ี  ไมต่อ้งการยกเลกิ.................. 2

(ขา้มไปถามสดมภ ์T86)  600-899 บาท……………………………………………………………3    เชื�อมต่ออนิเทอรเ์น็ต……………………………………… 5 บนัทกึ " 0 "  ตอ้งการติดต ั�งเพิ�มเติม

 900-1,199 บาท……………………………………………………………4    รบั-ส่งแฟกซ…์…………………………………………………6     ภายใน 6 เดอืน………………………………………………………3

 1,200-1,499 บาท……………………………………………………………5    อื�นๆ ระบ…ุ………………………………………………… 7 (ถามต่อไป)     ภายใน 1 ปี………………………………………………………4

 1,500-1,799 บาท……………………………………………………………6     ภายใน 2 ปี………………………………………………………5

 1,800-1,999 บาท……………………………………………………………7     ยงัไมร่ะบุเวลา………………………………………………………6

 2,000-2,499 บาท……………………………………………………………8  ไมต่อ้งการติตตั�งเพิ�มเติม...................................7

 2,500 บาทขึ�นไป……………………………………………………………0

"ครวัเรอืนของท่านมเีหตผุลใดที�ใช้

บนัทกึรหสั

ไม่มีโทรศพัทพ์ื�นฐาน

ของท่านตอ้งการยกเลกิ/

(ไม่รวมค่า Internet)

บนัทกึรหสั

(เพิ�มเตมิ) หรอืไม่ "
เฉลี�ยต่อเดอืนเท่าใด"

 (บนัทึกรหสัได ้2 ขอ้ โดยเรียงความสาํคญั) 

บนัทกึรหสั

ตดิตั�งโทรศพัทพ์ื�นฐาน

"ครวัเรอืนของท่านเสยีค่า
โทรศพัทพ์ื�นฐาน

ในอนาคต ครวัเรอืนโทรศพัทพ์ื�นฐาน"

ตอนที�  7  การมีการใชอ้ปุกรณ์เทคโนโลยใีนครวัเรอืน   

(ถามเฉพาะหวัหนา้ครวัเรือนหรือผูท้ี�สามารถใหค้าํตอบไดใ้นครวัเรือนสว่นบคุคล และครวัเรือนกลุม่บคุคล) 
ครวัเรอืนที�มโีทรศพัทพ์ื�นฐานบนัทกึ "1 ขึ�นไป" ใน T82 ถามครวัเรือนทั�งที�มีหรือ

10

 2,500 บาทขึ�นไป……………………………………………………………0

T82 T85T83 T86T84

9393

อนัดบั 1 อนัดบั 2

ถา สดมภ T82 ตอบรหัส 1-8 ตองบันทึกสดมภ T83-T86

แตถา สดมภ T82 ตอบรหัส 0  ใหขามไป ถามสดมภ T86

138137136 139 141140



คอมพวิเตอร์ คอมพวิเตอร์
แบบตั�งโตะ๊ แบบพกพา 

(Notebook)

บนัทกึจาํนวน บนัทกึจาํนวน บนัทกึจาํนวน

เครื�อง เครื�อง เครื�อง Tablet  ไมม่คีวามจาํเป็น…………………………………………1

คอมพวิเตอร์ คอมพวิเตอร์  ราคาแพง………………………………………………………2   ม ี:-

ต ั�งโตะ๊ พกพา  สามารถใชจ้ากที�อื�นได…้……………………………………………………3      ภายใน 1 ปี………………………………………………………1

 ใชไ้มเ่ป็น………………………………………………………4      ภายใน 2 ปี………………………………………………………2

 ควบคุมการใชข้อง      ยงัไมร่ะบเุวลา………………………………………………………3

ถา้ไมม่ี ถา้ไมม่ี ถา้ไมม่ี    บตุรหลานไมไ่ด…้……………………………………………………5   ไมม่…ี……………………………………………………4

บนัทกึ " 00 " บนัทกึ " 00 " บนัทกึ " 00 "  อื�นๆ (ระบ)ุ………………………………………………………6

Tablet

(ถามเฉพาะหวัหนา้ครวัเรือนหรือผูท้ี�สามารถใหค้าํตอบไดใ้นครวัเรือนสว่นบคุคล และครวัเรือนกลุม่บคุคล) 

(ถามต่อไป)

ครวัเรือนที�ไม่มีอปุกรณ์เทคโนโลยี

เฉพาะครวัเรือนที�บนัทึก " 00 " ใน T87 - T89

บนัทกึรหสั

หรือไม่"

บนัทกึรหสั

ตอนที�  7  การมีการใชอ้ปุกรณ์เทคโนโลยใีนครวัเรอืน (ต่อ)   

"เหตผุลที�ครวัเรอืน
ของท่านไม่มี

"ครวัเรือนของท่านมี

โครงการจะซื�อ

อปุกรณ์เทคโนโลยีอปุกรณ์เทคโนโลย"ี

"ครวัเรอืนของท่านมีอปุกรณ์เทคโนโลยีดงัต่อไปนี� หรอืไม่"
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T87 T88 T89 T90 T91

ถา สดมภ T87 - T89 = 00  ตองบันทกึ สดมภ T90- T91

ถา สดมภ T87-T89 บันทึกรหัสต้ังแต 01 อยางนอย 1 สดมภ ให

ขามไปถามสดมภ T92-T97

146144142 148 149



ขอ้ (1)  ซื�อฮารด์แวร์ (เชื�อมต่อโดยอปุกรณ์

ขอ้ (2)  ซื�อซอฟแวร์ เทคโนโลยใีดๆ ก็ได ้

ขอ้ (3)  ซื�อบริการที�เกี�ยวขอ้ง    เช่น คอมพิวเตอร,์ Tablet,

 โทรศพัทมื์อถอื เป็นตน้)

 นอ้ยกว่า 2,000 บาท............................1 เลน่ได.้......................................1

 2,000 - 4,999 บาท....................................2 เลน่ไมไ่ด…้………………………………………2

 นอ้ยกวา่ 2,000 บาท ....011     ไมไ่ดซ้ื�อ…………………………6  5,000 - 9,999 บาท............................3

 2,000 - 4,999 บาท........................................022     ไมแ่น่ใจวา่ซื�อ……………7  10,000 - 14,999 บาท...............................4 เขา้ถงึเชื�อมต่อ………………………………1

 5,000 - 9,999 บาท................................033  15,000 บาทขึ�นไป..................................5

 10,000 - 14,999 บาท ....044  ไม่ไดซ้ื�อ.........................................6 เขา้ถงึไมเ่ชื�อมต่อ.......................................2

 15,000 บาทขึ�นไป......................................055  ไม่แน่ใจวา่ซื�อ................................................7 ไมส่ามารถเขา้ถงึ…………………………………………3

ตอนที�  7  การมีการใชอ้ปุกรณ์เทคโนโลยใีนครวัเรอืน    (ต่อ)
(ถามเฉพาะหวัหนา้ครวัเรือนหรือผูท้ี�สามารถใหค้าํตอบไดใ้นครวัเรือนสว่นบคุคล และครวัเรือนกลุม่บคุคล) 

ระหว่าง 12 เดือนกอ่นวนัสมัภาษณ์ครวัเรือนท่านเสยีค่าใชจ้า่ยใน

การซื�ออปุกรณ์เทคโนโลยีเหลา่นี� เท่าใด"

และบรกิารที�เกี�ยวขอ้งเท่าใด"

  บนัทกึรหสั   บนัทกึรหสั 

ใหบ้นัทึกรหสัค่าใชจ้า่ยที�ซื�ออปุกรณ์เทคโนโลยีขา้งตน้ บนัทกึรหสั

หรอื Line หรอื Whats App 

"ระหว่าง 12 เดือนกอ่นวนัสมัภาษณ์

ครวัเรอืนท่านเสยีค่าใชจ้่าย

ในการซื�ออปุกรณ์สื�อสาร

ครวัเรอืนของท่าน

สามารถเขา้ถงึและเชื�อมต่อ

อนิเทอรเ์น็ตหรอืไม"่

สามารถเล่น Facebook 

"สมาชิกในครวัเรอืนของท่าน

หรอื Instagram ภายใน

บา้นนี� ไดห้รอืไม"่

บนัทกึรหสั

 

บนัทกึรหสั

(ถามต่อไป)
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 15,000 บาทขึ�นไป......................................055  ไมแ่น่ใจวา่ซื�อ................................................7 ไมส่ามารถเขา้ถงึ…………………………………………3

  ขอ้ที� (1)   ขอ้ที� (2)   ขอ้ที� (3)

T93 T94 T95 T96 T97T92

(ขา้มไปถามสดมภ ์T101)

สดมภ T92 - T96 ใหถามทุกครัวเรือน
ตัวอยาง

150 151 152 155154153



ความเร็วสูง (ต ั�งแต่ 256 Kbps ขึ�นไป)  :-

   -broadband แบบ ADSL, SDSL, VDSL ……………………………………… 1

  -broadband แบบอื�น(Cable modem, leased line,

บนัทกึรหสั  ดาวเทยีม, การเชื�อมเคเบลิใยแกว้นาํแสง, ไมม่คีวามจาํเป็นตอ้งใช…้…………………………………………1

  ใชแ้พคเกจรายช ั �วโมง…………………………………………1   ไมเ่สยีค่าใชจ่้าย…………………………………………1    Fixed Wireless,WiMAX)…………………………………………………………………………2 ค่าบริการ/ค่าอปุกรณ์แพง........................2

  เสยีค่าบริการรายเดอืน…………………………………………2    ตํ �ากวา่ 200 บาท…………………………………………2     -แบบไรส้ายเคลื�อนที� (เทคโนโลยโีทรศพัทม์อืถอื 3G สามารถใชจ้ากที�อื�นได…้…………………………………………3

  ใชแ้พคเกจตามปริมาณ    200-399 บาท…………………………………………3   ขึ�นไป เช่น  WCDMA, EV-DO)………………………………………………3 ไมม่คีวามรู/้ทกัษะ ในการใช…้……………………………………………………………4

    การใชง้าน (MB, GB)…………………………………………3    400-599 บาท…………………………………………4  ความเร็วตํ �า (ตํ �ากว่า 256 Kbps ลงมา)  :- ไมม่เีวลาที�จะใช…้……………………………………………………5

  ใชห้ลายวธิี…………………………………………4    600-799 บาท…………………………………………5  -เชื�อมต่อกบั Modem โดยใชส้ายโทรศพัท,์ ISDN………………………4 ควบคุมการใชข้อง

  อื�นๆ (ระบ)ุ…………………………………………5    800-999 บาท…………………………………………6    -แบบไรส้ายเคลื�อนที� (เทคโนโลยโีทรศพัทม์อืถอื      บตุรหลานไมไ่ด…้………………………………6

   1,000-1,499 บาท…………………………………………7    2G, 2.5G เช่น GSM, CDMA, GPRS)……………………………………………………………5 ไมม่บีริการอนิเทอรเ์น็ตในพื�นที�.......................7

ถามเฉพาะครวัเรือนที�บนัทึก

"เหตผุลที�ครวัเรือนของท่าน

ถามเฉพาะผูต้อบรหสั 1 ใน T97

บนัทกึรหสั

ใชว้ิธีชําระค่าใชจ้่าย

บนัทกึรหสั

ในการใชอ้นิเทอรเ์น็ต

เฉลี�ยต่อเดอืนเท่าใด"

อนิเทอรเ์น็ตอย่างไร" ของท่าน มคี่าใชจ้่าย

 (ไม่ไดเ้ชื�อมต่ออนิเทอรเ์น็ต)

ไม่เชื�อมต่ออนิเทอรเ์น็ต"

(ถามเฉพาะหวัหนา้ครวัเรือนหรือผูท้ี�สามารถใหค้าํตอบไดใ้นครวัเรือนสว่นบคุคล และครวัเรือนกลุม่บคุคล) 

ตอนที�  7  การมีการใชอ้ปุกรณ์เทคโนโลยใีนครวัเรอืน   (ต่อ)    

รหสั 2 หรือ 3 ใน T97"ความเรว็ของอนิเทอรเ์น็ตที�ใชใ้นครวัเรอืนของท่าน""ระหว่าง 12 เดอืนก่อน

วนัสมัภาษณ์ครวัเรอืน

"ครวัเรอืนของท่าน
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บนัทกึรหสั

   1,000-1,499 บาท…………………………………………7    2G, 2.5G เช่น GSM, CDMA, GPRS)……………………………………………………………5 ไมม่บีริการอนิเทอรเ์น็ตในพื�นที�.......................7

   1,500 บาทขึ�นไป…………………………………………8  ไมแ่น่ใจวา่ใชป้ระเภทใด……………………………………...............6 อื�นๆ (ระบ)ุ.......................... 8

 

T99 T100 T101

(ถามต่อไป)

T98

( ขา้มไปถามสดมภ ์T103)

ถา สดมภ T97ตอบรหัส 2-3  แลวขาม

ไปถามสดมภ T101-T102

ถา สดมภ T97 ตอบรหัส 1 ตองบันทึกสดมภ T98 - T100

156 158157 159





 มมีาตรการป้องกนัการเจาะระบบขอ้มลูคอมพวิเตอร…์……………………………………………………………………01 ตํ �ากวา่ 5,000 บาท……………………………………………………………………01  55,000-59,999 บาท……………………………………………………………………12

 ควบคุม website ที�ลามกอนาจาร…………………………………………………………………02 5,000-9,999 บาท……………………………………………………………………02  60,000-64,999 บาท……………………………………………………………………13

 การเผยแพร่ขอ้ความ เสยีง ภาพ ตดัต่อ 10,000-14,999 บาท……………………………………………………………………03  65,000-69,999 บาท……………………………………………………………………14

        ดดัแปลงภาพที�ทาํใหผู้อ้ื�นเสยีชื�อเสยีง…………………………………………03  จดัต ั�งศูนยก์ารเรียนรู ้ 15,000-19,999 บาท……………………………………………………………………04  70,000-74,999 บาท……………………………………………………………………15

 การเผยแพร่ Spam mail หรือไวรสั………………………………………………………04     ICT ชุมชน.......................................................1 20,000-24,999 บาท……………………………………………………………………05  75,000-79,999 บาท……………………………………………………………………16

 ควบคุมการจดทะเบยีนโทรศพัทม์อืถอื………………………………………………………………05  ฮารด์แวรร์าคาถูก.................................... 2 25,000-29,999 บาท……………………………………………………………………06  80,000-84,999 บาท……………………………………………………………………17

ตอ้งการ :-  ควบคุมผูใ้หบ้ริการรา้นอนิเทอรเ์น็ต/เกมออนไลน…์…………………………………………………06  ซอฟแวรร์าคาถูก.................................................................3 30,000-34,999 บาท……………………………………………………………………07  85,000-89,999 บาท……………………………………………………………………18

  ตอ้งการ :-      6 M…………………………………………………….1  ความปลอดภยัในการใชบ้ริการพาณิชย์  อนิเทอรเ์น็ตราคาถูก 35,000-39,999 บาท……………………………………………………………………08  90,000-94,999 บาท……………………………………………………………………19

    ภายใน 1 ปี………………………………………………………1      7 M…………………………………………………….2          อเิลก็ทรอนิกส ์(e-Commerce)……………………………………………………07   (Broadband,wireless, 40,000-44,999 บาท……………………………………………………………………09  95,000-99,999 บาท……………………………………………………………………20

    ภายใน 2 ปี………………………………………………………2      8 M…………………………………………………….3  มหีน่วยงานหรือศูนยค์วบคุมผูใ้หบ้ริการ……………………………………………08   WiMAX)..........................4 45,000-49,999 บาท……………………………………………………………………10  100,000 บาทขึ�นไป……………………………………………………………………21

ตอ้งการเชื�อมต่อ

"ในอนาคต 

ครวัเรือนของ

เชื�อมต่อ

ท่านตอ้งการ

ความเร็วสูง

อนิเทอรเ์น็ต

บนัทกึรหสั

(เพิ�มขึ�น)หรือไม่"

บนัทกึรหสั

อนิเทอรเ์น็ต

หรือไม่"

รหสั 2 หรือ 3 ใน

อนิเทอรเ์น็ต

ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสารอย่างไร"ทั�งที�เชื�อมต่อ/

บนัทกึรหสั

ช่วยเหลอืในการเขา้ถงึ

ต่ออนิเทอรเ์น็ต)

ไม่เชื�อมต่อ T97 (ไม่ไดเ้ชื�อม

"ครวัเรอืนของท่าน

การใหภ้าครฐัเขา้มา

ถามเฉพาะครวัเรือน

ตอนที�  7  การมีการใชอ้ปุกรณ์เทคโนโลยใีนครวัเรอืน   (ต่อ)

(ถามเฉพาะหวัหนา้ครวัเรือนหรือผูท้ี�สามารถใหค้าํตอบไดใ้นครวัเรือนสว่นบคุคล และครวัเรือนกลุม่บคุคล) 

"ครวัเรอืนของท่านตอ้งการใหภ้าครฐัเขา้มาป้องกนัถามครวัเรอืน "ครวัเรือนของท่านตอ้ง "ระหว่าง 12 เดอืนก่อนวนัสมัภาษณ์

ครวัเรอืนของท่านมรีายไดเ้ฉลี�ยต่อเดอืนเท่าใด"

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื�อสารอย่างไร"

                       บนัทกึรหสั บนัทกึรหสั

บนัทกึรหสั
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    ภายใน 2 ปี………………………………………………………2      8 M…………………………………………………….3  มหีน่วยงานหรือศูนยค์วบคุมผูใ้หบ้ริการ……………………………………………08   WiMAX)..........................4 45,000-49,999 บาท……………………………………………………………………10  100,000 บาทขึ�นไป……………………………………………………………………21

  ยงัไมร่ะบุเวลา………………………………………………………3      9-10 M………………………………………………..4  มหีน่วยงานหรือศูนยร์บัเรื�องรอ้งเรียนผูใ้หบ้ริการ……………………………………………09  ค่าโทรศพัทม์อืถอื 50,000-54,999 บาท……………………………………………………………………11

  ไมต่อ้งการ…………………………………………………4     11-15 M……………………………………………….5  อื�นๆ (ระบ)ุ…………………………………………………………………………………………………………………10     ราคาถูก...............................................................5

  ยงัไมแ่น่ใจ…………………………………………………5 มากกวา่ 15 M………………………………………6  อื�นๆ (ระบ)ุ…………………………………………………………………6

(ถามต่อไป)  ไมต่อ้งการ ………………………………………7

 อื�นๆ (ระบุ)…………………………………………………………………8

T102

(บนัทึกรหสัได ้2 ขอ้ โดยเรยีงความสาํคญั)

T104T103 T105 T106

อนัดบั 1 อนัดบั 2

สดมภ T103-T106 ใหถามทุกครัวเรือนตัวอยาง

160 161 162 166 167164
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