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บทที่ 1
บททั่วไป
1. ความเปนมา
ประเทศไทยใหความสํ า คั ญ กั บ การสงเสริ ม การอานและการเรี ย นรู มาเปนระยะ
เวลานาน มีทั้งหนวยงานทั้ งภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมเกี่ยวกับหนังสือและการรณรงค*สงเสริม
การอาน รัฐบาลมีการกําหนดนโยบายดานการอานอยางตอเนื่อง จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบั บ ที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) ไดใหความสํ าคัญ กั บการสงเสริมการอานและการเรีย นรู
อยางเปนรูปธรรม และเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2552 คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหการสงเสริมการอานเปน
วาระแหงชาติ โดยกํ าหนดใหวันที่ 2 เมษายนของทุ กป> เปนวั นรักการอาน และในป> 2552 - 2561
เปนทศวรรษแหงการอานของประเทศ รวมทั้งใหมีคณะกรรมการสงเสริมการอานเพื่อสรางสังคมแหง
การเรี ย นรู ตลอดชี วิ ต ตลอดจนกรุ ง เทพมหานครไดรั บ เลื อ กเปนเมื อ งหนั ง สื อ โลกป> 2556
จากองค*การยูเนสโก (UNESCO) รวมกับสมาพันธ*ผูจัดพิมพ*นานาชาติ สมาพันธ*ผูจัดจําหนายหนังสือ
นานาชาติ และองค*กรที่เกี่ยวของ ดังนั้น จึงมีความจําเปนตองการทราบขอมูลสถิติเกี่ยวกับพฤติกรรม
การอานของประชากร สําหรับนําไปใชกําหนดทิศทางและมาตรการตาง ๆ ของหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่ อ ใหมี ข อมู ล ประกอบการจั ด ทํ า และประเมิ น นโยบายดั งกลาว สํ า นั ก งานสถิ ติ
แหงชาติไดจัดทําโครงการสํารวจการอานของประชากรขึ้นครั้งแรกในป> 2546 และไดจัดทําตอเนื่องใน
ป> 2548 2551 2554 2556 และ 2558 สําหรับ การสํารวจ ป> 2561 นี้นั บเปนครั้งที่ 7 เพื่ อใหมี
ขอมู ล สํ า หรั บ ใชพั ฒ นาและสงเสริ ม ใหประชาชนรั ก การอาน ตลอดจนติ ด ตามประเมิ น ผล
การดําเนินงานเรื่องดังกลาว ซึ่งมีความจําเปนและสําคัญยิ่ง เนื่องจากการอานทําใหผูอานมีความรอบรู
เปนการเพิ่มพูนศักยภาพในการดําเนินชีวิต และการทํางาน สามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต จึงนับเปน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย*ที่สําคัญอยางหนึ่ง ซึ่งสงผลตอการพัฒนาประเทศโดยตรง
2. วัตถุประสงค
เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลดังตอไปนี้
2.1 จํานวนผูอานและไมอาน พรอมทั้งลักษณะทางประชากร
2.2 รายละเอียดเกี่ยวกับการอาน เชน ประเภทหนังสือที่อาน ความถี่ในการอาน
เวลาที่ใชอานเฉลี่ยตอวัน สถานที่ที่อาน เปนตน
2.3 ความคิดเห็นในเรื่องของวิธีการจูงใจใหประชาชนรักการอาน
3. ประโยชน
3.1 เพื่อใหมีขอมูลสถิติพื้นฐานเรื่องการอานของประชากร
3.2 เพื่อใหหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ นําขอมูลไปใชกําหนดนโยบาย
และสงเสริมการอานใหมากขึ้น และเหมาะสม เชน
• ทําการรณรงค*หรือจัดการสงเสริมการอานในรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุมวัย
• จัดหาหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส*ที่มีเนื้อหาสาระสอดคลองกับความตองการ
ของประชาชน
• จัดหาสถานที่อานใหแพรหลายและเพียงพอกับประชาชนในทองที่ตาง ๆ
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4. ขอบข"ายของการสํารวจ
ขอบขายของการสํ ารวจนี้ คื อ ครั วเรื อนส" วนบุ คคล ทั้ งในเขตเทศบาลและนอกเขต
เทศบาลทั่ วประเทศ ยกเว( น ครัวเรือนชาวตางประเทศที่ ทํางานในสถานทู ต หรือองค* การระหวาง
ประเทศที่มีเอกสิทธิ์ทางการทูต
ครัวเรือนที่เข(าข"ายการแจงนับ คือ ครัวเรือนสวนบุคคลตัวอยาง ซึ่งมีรายชื่อปรากฏ
ในบัญชีรายชื่อครัวเรือนตัวอยาง ของสํารวจการอานของประชากร พ.ศ. 2561 (สอป.61)
บุ ค คลที่ เข( าข" า ยการแจงนั บ คื อ บุ คคลผู อาศั ย อยูในครัว เรือนสวนบุ คคลตั ว อยาง
(รวม ทหารประจําการที่เปนสมาชิกในครัวเรือนดวย)
5. ระเบียบวิธีและการดําเนินการสํารวจ
การสํารวจนี้เปนการสํารวจดวยตัวอยาง (Sample Survey Method) โดยใชแผนการ
สุ มตัว อยางแบบ Stratified Two-Stage Sampling โดยมีจ ัง หวัด เปนสตราตัม (Stratum) ซึ ่ง มี
ทั ้งสิ ้น 77 สตราตั ม และในแตละสตราตั ม (จั ง หวั ด ) ไดแบงออกเปน 2 สตราตั ม ยอยตาม
ลั ก ษณะการปกครอง คือ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล โดยมีเขตแจงนับ (EA) เปนตัวอยาง
ขั้นที่ ห นึ่ ง ครัวเรือนสวนบุ คคลเปนตั วอยางขั้น ที่ส อง ซึ่งมีจํานวนครัวเรือนตั วอยางทั้งสิ้น 55,920
ครัวเรือน
การเก็ บรวบรวมข( อมู ล โดยใหเจาหนาที่ ของสํานั กงานสถิติ แหงชาติ ไปสัมภาษณ*
สมาชิกของครัวเรือนตัวอยาง ในเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน พ.ศ. 2561
6. คาบเวลาปฏิบัติงาน (สถจ. บจ.)
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของ สถจ. และ สบจ.
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บทที่ 2
หลักและวิธีการปฏิบตั งิ านทั่วไป
1. การเลือกและจัดเตรียมบัญชีครัวเรือนตัวอย$าง สอป.61 และหลักการแจงนับครัวเรือน
การสํารวจการอานของประชากร พ.ศ. 2561 (สอป.61) ดําเนินการปฏิบัติงานสนาม
เดือนพฤษภาคม และมิถุนายน 2561 พนักงานแจงนับจะต,องทําการแจงนับครัวเรือนส$วนบุคคล
ในแตละเขตแจงนั บ (EA) ตั ว อยาง ตามบั ญ ชี ร ายชื่ อ ครั ว เรื อ นตั ว อย$ า งของโครงการ สอป.61
โดยกําหนดให,ครัวเรือนตัวอย$าง สอป.61 คือ ครัวเรือนส$วนบุคคลที่มีลําดับที่ถัดไป 2 ลําดับ จาก
ครัวเรือนตัวอย$าง สรง. ในแบบสุ$มครัวเรือนตัวอย$าง สรง. เดือนพฤษภาคม (ชุด B และ C) และ
เดือนมิถุนายน (ชุด B และ C)
บัญชีรายชื่อครัวเรือนตัวอย$างของ สอป.61 ได,แบงตามเขตการปกครอง ดังนี้
- ในเขตเทศบาล แบงเขตการปฏิบัติงานเป6นเขตแจงนับ (EA) ในแตละเขตแจงนั บ
จะมีครัวเรือนตัวอยาง 16 ครัวเรือน (ครัวเรือนตัวอยาง 2 ชุด ชุดละ 8 ครัวเรือน) ที่ต,องทําการแจงนับ
- นอกเขตเทศบาล แบงเขตการปฏิบัติงานเป6นเขตแจงนับ (EA) ในแตละเขตแจงนับ
จะมีครัวเรือนตัวอยาง 12 ครัวเรือน (ครัวเรือนตัวอยาง 2 ชุด ชุดละ 6 ครัวเรือน) ที่ต,องทําการแจงนับ
การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข8อมูล ให8พนักงานแจงนับยึดถือเขตการปกครอง ที่ระบุ
ในบัญชีรายชื่อเขตแจงนับตัวอย$าง
ในการแจงนั บ ขอให, พ นั กงานแจงนั บ พยายามเข, า พบและสั ม ภาษณ: ส มาชิ กทุ กคน
ในครัวเรือน เพื่อให,สามารถตอบข,อถามที่เป6นความคิดเห็น และข,อถามรายละเอียดเชิงลึกได,ครบถ,วน
การแจงนับครัวเรือนส$วนบุคคลตัวอย$าง ให,ปฏิบัติดังนี้
1) พนั ก งานแจงนั บ จะต, อ งแจงนั บ ครั ว เรื อ นสวนบุ ค คลตั ว อยาง ตามรายชื่ อ ที่
กําหนดให, โดยยึดตามชื่อและนามสกุลของหัวหน,าครัวเรือนตัวอยางเป6นลําดับแรก แล,วจึงพิจารณา
บ,านเลขที่เป6นลําดับตอไป
2) กรณี ค รั ว เรื อ นตั ว อยางเป6 น ครั ว เรื อ นกลุ$ ม บุ ค คล ซึ่ งไมเข, า ขายการแจงนั บ
ให,บันทึกผลการแจงนับครัวเรือนตัวอยางนี้ รหัส “24” พร,อมทั้งระบุวา “เป6นครัวเรือนกลุมบุคคล”
3) กรณี ครัวเรือนตัวอยางเป6น ครัวเรือนชาวต$างประเทศที่ ทํางานในสถานทู ตหรือ
องค;การระหว$างประเทศที่มีเอกสิทธิ์ทางการทูต ซึ่งไมเข,าขายการแจงนับ ให,บันทึกผลการแจงนับ
ครัวเรือนตัวอยางนี้ รหัส “24” พร,อมทั้งระบุวา “เป6นครัวเรือนชาวตางชาติที่มีเอกสิทธิ์ทางการทูต”
4) กรณีครัว เรือนตัว อยาง ไม$สามารถแจงนับ ให,บัน ทึก ผลการแจงนับ ตามรหัส
ที่เหมาะสม หรือกรณีนอกเหนือจากที่กําหนด บันทึก รหัส “24” และระบุสาเหตุที่แจงนับไมได,ด,วย
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2. หลักทั่วไปในการบันทึกแบบสอบถาม (สอป.)
เนื่องจากแบบสอบถามของโครงการสํารวจการอานของประชากร พ.ศ. 2561 (สอป.61)
ได,ออกแบบสําหรับการบันทึกข,อมูลโดยใช,เครื่องแท็บเล็ตในการเก็บรวบรวมข,อมูล ดังนั้นการบันทึก
ข,อมูลต,องปฏิบัติตามคูมือการใช,โปรแกรมการบันทึกแบบ สอป.61
3. หลักทั่วไปในการปฏิบัติงานสนาม
3.1 พนักงานแจงนับ
3.1.1 ก$อนปฏิบัติงานสนาม
- เชื่อมตออินเทอร:เน็ตด,วย SIM Card หรือ Wi-Fi เพื่อรับสงข,อมูลระหวางเครื่องแมขาย
กับเครื่องแท็บเล็ต
- เลือกไอคอน โปรแกรมโครงการสํารวจการอานของประชากร พ.ศ. 2561 เพื่อเข,า สู
ระบบการใช,งานด,วยชื่อผู,ใช,งาน และรหัสผานของพนักงานแจงนับ
3.1.2 เริ่มปฏิบัติงานสนาม
- นําเครื่องแท็บเล็ตพร,อมอุปกรณ: (เชน แบตเตอรี่สํารอง สายชาร:จ ฯลฯ) ใสกระเปRาเพื่อ
เตรียมปฏิบัติงาน
- ตรวจดู “ชื่อพนักงานแจงนับ และเขตแจงนับ” ที่แสดงบนหน,าจอ ให,ตรงตามที่ได,รับ
มอบหมาย
- ให,เปSดอุปกรณ: GPS เพื่อเก็บตําแหนงพิกัดของครัวเรือนที่ไปสัมภาษณ:
- สัมภาษณ: และเก็ บรวบรวมข, อมู ลตามแบบสอบถามด,วยเครื่องแท็ บเล็ ต เมื่อสถานะของ
แบตเตอรี่ แท็ บเล็ ตลดลงมาเหลื อที่ ระดั บ 15% ให, ชาร: จแบตเตอรี่จากแบตเตอรี่สํ ารอง
หรือเสียบผานสายชาร:จ
- เมื ่อ สัม ภาษณ:เ สร็จ เรีย บร,อ ยแล,ว พนัก งานแจงนับ ต,อ งตรวจอุป กรณ:ใ ห,ค รบถ,ว น
กอนออกจากครัวเรือนนั้น
3.1.3 การจัดส$งข8อมูลที่เก็บรวบรวมได8 ไปยังเครื่องแม$ข$าย (Server)
- ตรวจสอบวามี การเชื่ อมตออิ น เทอร:เน็ ต ด, ว ย SIM Card หรื อ Wi-Fi เพื่ อ รั บ สงข, อมู ล
ระหวางเครื่องแมขายกับเครื่องแท็บเล็ต
- ไปที่เมนูหลัก เลือก “สงข,อมูล”
- เลือก เขตแจงนับ และ ข,อมูลที่ต,องการสงไปให,เจ,าหน,าที่วิชาการอนุมัติ และ กดปุWม
อัพโหลดข,อมูล
- ให,สังเกตการสงข,อมูล ถ,าสําเร็จจะขึ้นสถานะอัพโหลดวา “สมบูรณ:” ถ,าไมสําเร็จ จะขึ้น
สถานะการอัพโหลดวา “ไมสมบูรณ:” ให,ทํา การสงใหม หรือตรวจสอบการเชื่อมตอ
อินเทอร:เน็ตอีกครั้ง เพื่อให,แนใจวามีสัญญาณอินเทอร:เน็ตในบริเวณที่ต,องการสงข,อมูล
3.1.4 เมื่อเสร็จสิ้นการสัมภาษณ;ในแต$ละวัน
- ให,พนักงานแจงนับปSดเครื่อง (Shut down)
- ชาร:จแบตเตอรี่เครื่องแท็บเล็ต และแบตเตอรี่สํารองให,เรียบร,อย เพื่อเตรียมความพร,อม
ในการทํางานวันตอไป
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3.2 เจ8าหน8าที่วิชาการ
3.2.1 ต,องทําการตรวจสอบข,อมูลแบบสอบถามบนเว็บไซต:ให,เรียบร,อยกอนทําการอนุมัติ
3.2.2 กรณี ตรวจสอบข,อมู ลแล,ว พบวา ข8อมูลไม$สมบู รณ; ให8กดปุEม “ไม$ ยืนยัน” และแจ,ง
พนักงานแจงนับเพื่อนําไปแก,ไขให,ถูกต,องสมบูรณ:ตอไป
3.2.3 กรณี ตรวจสอบข,อมูลแล,ว พบวา ข8อมูลสมบูรณ; เรียบร,อยแล,ว ให8กดปุEม “ยืน ยัน ”
การนําสงข,อมูลเข,าสวนกลาง
3.2.4 กรณี สวนกลางมีข,อสงสัยหรือพบวาข,อมูลไมสมบูรณ: จะแจ,งกลับไปที่เจ,าหน,าที่วิชาการ
ซึ่งเจ,าหน, าที่ วิ ชาการต,องแจ, งให, พนั กงานแจงนั บกลั บไปแก,ไข แล, วนํ าสงตามขั ้น ตอน
อีกครั้งหนึ่ง
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บทที่ 3
บทนิยาม
บทนิยามมีความสําคัญมากสําหรับผูปฏิบัติงาน เพราะอธิบายความหมายของศัพท!ต"าง ๆ
ที่ใชในแบบสอบถามนี้ ซึ่งจะช"วยใหพนักงานแจงนับเขาใจความหมายและวัตถุประสงค!ของขอถาม
ทํ าใหสามารถบั น ทึ กแบบสอบถามและอธิบ ายใหผู ตอบสั มภาษณ! เขาใจไดอย" างถู กตอง ดั งนั้ น จึ ง
ควรศึกษาและทําความเขาใจกับคํานิยามนี้ใหชัดเจนก"อนปฏิบัติงานสนาม
1. ครัวเรือน
หมายถึ ง บุ ค คลคนเดี ย วหรื อ หลายคนซึ่ งอาศั ย เป5 น ประจํ าในบานหรื อสถานที่ อ ยู"
เดียวกัน ทั้งนี้ไม"คํานึงว"าบุคคลนั้นจะมีความสัมพันธ!ฉันญาติพี่นองหรือไม"ก็ตาม
สถานที่อยู"แห"งหนึ่งหรือในบานเลขที่หนึ่ง อาจประกอบดวยครัวเรือนเดียว หรือหลาย
ครั ว เรื อ นก็ ได หรื อ ครั ว เรื อ นหนึ่ ง อาจมี ส มาชิ ก อาศั ย อยู" ในบานหลายหลั ง หรื อ หลายหองก็ ได
แต"จะตองอยู"บริเวณหรือรั้วเดียวกัน หรือหองติดกัน
2. ครัวเรือนสวนบุคคล
หมายถึง ครัวเรือนของบุคคลทั่วไป ซึ่งอาจประกอบดวยบุคคลคนเดียวหรือหลายคน
อาศัยอยู"ในบานหรือที่อยู"อาศัยเดียวกัน จัดหาหรือใชสิ่งอุปโภค บริโภค อันจําเป5นแก"การครองชีพ
ร"วมกัน โดยบุคคลเหล"านี้อาจเป5นญาติหรือไม"เป5นญาติก็ได เช"น ครัวเรือนที่อาศัยอยู"คนเดียว หรือ
ครัวเรือนที่มี พ"อ แม" ลูก อาศัยอยู"
หมายเหตุ :
1) ครัวเรือนที่อาศัยอยู"ในหองพักทั่วไป/อพาร!ทเมนท!/คอนโด/แมนชั่น/หองชุดอื่น ๆ
ใหนับแต"ละหองเป5นครัวเรือนส"วนบุคคล 1 ครัวเรือน
2) ครัวเรือนที่ มีบ านพั ก/หองพั กส"วนตัวในสถาบั น/โรงงาน เช" น บานพั ก/หองพั ก
แพทย! หรือพยาบาลในโรงพยาบาล บานพั กอาจารย! ใหญ" ในโรงเรียน บานพั กภารโรงในโรงเรีย น
บานพักผูจัดการโรงงาน บานพักมัคนายกในวัด บานพักนายทหารในกรม/กอง ใหนับ แต"ละบาน/หอง
เป5นครัวเรือนส"วนบุคคล 1 ครัวเรือน
3. สถานภาพสมรส
หมายถึง ความผูกพันระหว"างชายกับหญิงในการเป5นสามีภรรยา โดยแบ"งเป5นดังนี้
3.1 โสด
ไดแก" ผูที่ยังไม"เคยสมรส
3.2 สมรส
ไดแก" ผูที่อยู"ร"วมกันฉันสามีภรรยา ไม"ว"าจะจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย
หรื อ ไม" ก็ ต าม และแมว" า ระหว" า งไปสํ า รวจสามี ภ รรยาจะไม" ไดอยู" ด วยกั น แต" ยั งมี ค วามสั ม พั น ธ!
ฉันสามีภรรยา เช"น สามีไปทํางานต"างจังหวัดหรือต"างประเทศ
3.3 มาย
ไดแก" ผูที่คู"สมรสไดตายไปแลวและขณะนี้ยังไม"ไดสมรสใหม"
3.4 หยา
ไดแก" สามีภรรยาที่หย"ากันโดยถูกตองตามกฎหมาย
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3.5 แยกกันอยู
ไดแก" ผูที่ มิไดอยู"ร"ว มกั น ฉัน สามี ภ รรยาแลว แต" ยังไม" ไดหย" ากัน ตามกฎหมาย
รวมทั้งผูที่ไม"ไดสมรสอย"างถูกตองตามกฎหมาย แต"ไม"ไดอยู"ร"วมกันฉันสามีภรรยาแลว
3.6 เคยสมรสแตไมทราบสถานภาพ
ไดแก" ผูที่ สมรสแต" ไม" ทราบสถานภาพในป? จ จุ บั น สํ าหรั บ “แม" ชี” ใหใชหลั ก
ปฏิบัติเช"นเดียวกับบุคคลธรรมดา
4. อาชีพ
หมายถึง ประเภทหรือชนิด ของงานที่ บุคคลนั้ นทํ าอยู" เพื่ อใหสอดคลองกับ การจั ด
ประเภทอาชีพชุดใหม" ตองบั นทึ กทั้งชนิดของอาชีพ/หนาที่ การงาน ระดับความชํานาญ ตลอดจน
ตํ า แหน" ง หนาที่ ใ หชั ด เจน เพื่ อ ใหสามารถจั ด แยกประเภทอาชี พ ตามการจั ด ประเภทอาชี พ
มาตรฐานสากลไดถูกตอง เช"น ผูว"าราชการจังหวัด อธิบดี ผูอํานวยการโรงเรียนเอกชน ผูจัดการฝDายผลิต
นั ก เคมี ฟF สิ ก ส! นั ก ออกแบบระบบงานคอมพิ ว เตอร! วิ ศ วกรเครื่ อ งกลการเกษตร ครู ป ระจํ า ชั้ น
ประถมศึกษา เกษตรกรปลูกขาว เกษตรกรปลูกไมยืนตน เป5นตน
5. อุตสาหกรรม
หมายถึง ประเภทหรื อ ชนิ ด ของกิ จ การทางเศรษฐกิ จ ที่ บุ ค คลนั้ น ทํ า งานอยู" เช" น
โรงงานผลิตอาหารสําเร็จรูป โรงงานผลิตน้ํามันจากพืช บริษัทขายรถยนต! รานขายปลีกอาหารและ
เครื่องดื่ม การปลูกขาว การเลี้ยงปลาน้ําจืด เป5นตน
ถาสถานที่ ที่ทํางานเป5 น ส"วนราชการหรือรัฐวิส าหกิ จ ใหบั นทึ กชื่อส" วนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ เช"น สํานักงานสถิติแห" งชาติ กรมการคาภายใน บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) บริษัท
ไปรษณี ย! ไทย การรถไฟแห" ง ประเทศไทย การทางพิ เศษแห" ง ประเทศไทย การเคหะแห" ง ชาติ
การประปานครหลวง เป5นตน
6. สถานภาพการทํางาน
หมายถึ ง สถานะของบุ ค คลที่ ทํ า งานในสถานที่ ที่ ทํ า งานหรื อ ธุ ร กิ จ แบ" งออกเป5 น
5 ประเภท คือ
6.1 นายจ,าง
หมายถึง ผูประกอบธุรกิจของตนเองหรือประกอบธุรกิจร"วมกับหุนส"วน ตั้งแต"
1 คนขึ้นไป โดยมีประเภทของงานเป5น “งานส"วนตัว” และมีการจางบุคคลตั้งแต" 1 คนขึ้นไป เพื่อมา
ทํางานใหกับธุรกิจของตนเองในฐานะ “ลูกจาง” โดยเป5นการจางงานบนพื้นฐานของความต"อเนื่อง
(หุนส"วนอาจจะเป5นหรือไม"เป5นสมาชิกของครอบครัวหรือครัวเรือนก็ได)
นายจางในที่นี้ไม"ไดหมายถึง ผูที่จางคนงานทํางานบาน ซึ่งไม"เกี่ยวของกับธุรกิจ
เช"น ผูที่จางคนมาทํางานในบาน ทําความสะอาด ซักผา เป5นตน
6.2 ผู,ประกอบธุรกิจของตนเอง
หมายถึง ผูประกอบธุรกิจของตนเองหรือประกอบธุรกิจร"วมกับหุนส"วนตั้งแต"
1 คนขึ้นไป โดยมีประเภทงานเป5น “งานส"วนตัว” และไม"มีการจาง “ลูกจาง” ที่เป5นการจางงานบน
พื้นฐานของความต"อเนื่องเพื่อมาทํางานใหในระหว"างคาบเวลาอางอิง แต"สามารถจาง “ลูกจางที่ไม"ใช"
การจางงานอย"างต"อเนื่อง” (หุนส"วนอาจจะเป5นหรือไม"เป5นสมาชิกของครอบครัวหรือครัวเรือนก็ได)
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6.3 ผู,ชวยธุรกิจของครัวเรือน
หมายถึง ผูที่ทํา “งานส"วนตัว” ในธุรกิจที่ดําเนินงานโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ!
กันโดยไม"ไดรับค"าจาง และไม"อยู"ในฐานะของหุนส"วน เนื่องจากระดับของความรับผิดชอบที่มีต"อธุรกิจ
ไม"อยู"ในระดับของความเป5นผูนํา ทั้งในแง"ของเวลาการทํางานหรือปIจจัยอื่น ๆ ในกรณีของผูที่ทํางาน
โดยไม"ไดรับค"าจางในธุรกิจที่ดําเนินงานโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ!กัน อาจจะอาศัยอยู"ในครัวเรือน
เดียวกันหรือไม"ก็ได
6.4 ลูกจ,าง
หมายถึง คนทํ างานที่ มีประเภทงานเป5 น “งานที่ ไดรั บค" าจาง” เป5 นผู ที่ มี สั ญญาจาง
และเป5นการทํางานที่ไดรับค"าตอบแทน ซึ่งเป5นสัญญาที่ทําแลวและยังคงมีผลต"อเนื่องต"อไป หรือมีการ
ต"อสัญญากับนายจางคนเดิมบนพื้นฐานของความต"อเนื่อง โดยที่
- สัญญาจางอาจอยู"ในรูปของหนังสือหรือดวยวาจาระบุชัดเจน หรือเป5นที่เขาใจ
โดยปริยาย
- ค"าตอบแทนอาจอยู"ในรูปของค"าจางและเงินเดือน ค"าคอมมิชชั่น ค"าตอบแทน
คิดเป5นรายชิ้น เงินโบนัส หรือเป5นค"าตอบแทนที่ไม"ไดอยู"ในรูปของตัวเงิน เช"น อาหาร ที่อยู"อาศัย หรือ
มีการฝKกอบรม เป5นตน
- คําว"า “บนพื้นฐานของความต"อเนื่อง” หมายถึง ระยะเวลาการจางงานตาม
สภาวะการณ!ของประเทศ
ลูกจางแบ"งออกเป5น 3 ประเภท คือ
1. ลู กจางรั ฐ บาล หมายถึ ง ขาราชการ พนั ก งานเทศบาล พนั กงานองค! การ
บริหารส"วนจังหวัด เจาหนาที่องค!การระหว"างประเทศ ตลอดจนลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว
ของรัฐบาล
2. ลูกจางรัฐวิสาหกิจ หมายถึง ผูที่ทํางานใหกับหน"วยงานรัฐวิสาหกิจ
3. ลูกจางเอกชน หมายถึง ผูที่ทํางานใหกับเอกชน หรือธุรกิจของเอกชน รวมทั้ง
ผูที่รับจางทํางานบาน เช"น ซักรีดเสื้อผา เลี้ยงเด็ก ทํากับขาว ทําความสะอาดบาน
6.5 สมาชิกของการรวมกลุมผู,ผลิต
หมายถึง ผูที่ทํา “งานส"วนตัว” โดยร"วมกันทําการผลิตสินคาและบริการ โดย
สมาชิกแต"ละคนมีส" วนร"วมเท"าเที ยมกัน กับสมาชิกคนอื่น ๆ ในการตัดสินใจดานการผลิต การขาย
การลงทุน และการจัดสรรรายไดใหกับสมาชิก (“ลูกจาง” ของการรวมกลุ"มผูผลิตไม"จัดจําแนกไวใน
กลุ"มนี้)
6.6 ผู,ไมสามารถจําแนกสถานภาพการทํางานได,
หมายถึง บุคคลที่ไม"มีขอมูลเพียงพอ และ/หรือบุคคลที่ไม"สามารถจําแนกไวใน
กลุ"มอื่นได
7. การอาน
หมายถึง การอ" า นหนั งสื อ หรื อ บทความทุ ก ประเภท นอกเวลาเรี ย น/นอกเวลา
ทํางาน/ช"วงเวลาพัก ทั้งที่เป5นรูปเล"ม/เอกสาร หรือการอ"านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส!ทั้งที่มีการเชื่อมต"อ
และไม"เชื่อมต"ออินเทอร!เน็ต
รวมถึง การอ"านผ"านสื่อสังคมออนไลน! (เช"น Facebook Line Instagram Twitter ฯลฯ)
SMS E-mail ฯลฯ
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ไมรวม การอ" า นขอความที่ เป5 น การสนทนา/ติ ด ต" อ สื่ อ สาร ส" ว นบุ ค คลหรื อ หนาที่
การงาน
7.1 การอานของเด็กเล็ก (อายุต่ํากวา 6 ป6)
หมายถึง การอ"านดวยตนเอง หรือผูใหญ"อ"านใหฟ?งก็ได
ตัวอยางการอาน เช"น
- นองพิม (อายุ 6 เดือน) ปกติแม"อ"านนิทานใหฟ?งก"อนนอนทุกวัน
- นองกอง (อายุ 3 ปf ) พ" อจะอ" า นนิ ท านใหฟ? ง พรอมกั บ ชี้ ช วนใหนองกองดู
รูปวาดประกอบในนิทานจากแท็บเล็ตทุกวันหยุดเสาร!-อาทิตย!
- นองแจง (อายุ 5 ปf) ปกติอ"านหนังสือการ!ตูนและหนังสือเรียนช"วงตอนเย็น
หลังเลิกเรียนอาทิตย!ละ 3 วัน
หมายเหตุ : สําหรับการอ"านของเด็กเล็กจะมีขอถามที่เกี่ยวกับการอ"าน ในเวลาเรียน ดวย
7.2 การอานของประชากร (อายุตั้งแต 6 ป6ขึ้นไป)
ตัวอยางการอาน เช"น
- ปIาเล็กขายของชํา ปกติอ"านนิตยสารช"วงที่ไม"มีลูกคามาซื้อของ
- นายเกาทํางานบริษัท ปกติอ"านหนังสือพิมพ!ทางอินเทอร!เน็ตช"วงหยุดพักจาก
การทํางาน และอ"านหนังสืออ"านเล"นในวันหยุดเสาร!-อาทิตย!
- นิดคนหาขอมูลเพื่อทํารายงานส"งอาจารย! โดยหลังเลิกเรียนนิดไดสืบคนและ
อ" า นเนื้ อ หาที่ เกี่ ย วของจากทางอิ น เทอร! เน็ ต รวมทั้ งอ" านหนั งสื อที่ ยื มจาก
หองสมุดดวย
- แกว ปกติอ"านเกร็ดความรูทั่วไปใน Facebook ทุกวัน วันละ 30 นาที
- นายนพ ปกติอ"านขอความข"าวจาก SMS ทุกวัน
8. สื่ออิเล็กทรอนิกส:
หมายถึง สื่อที่ใชอุปกรณ!อิเล็กทรอนิกส!ในการเขาถึงเนื้อหา
ชองทางหรือวิธีการเข,าถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส: ไดแก"
- เชื่ อ มต" อ อิ น เทอร! เ น็ ต (อ" า นแบบออนไลน! ) : เว็ บ ไซต! สื่ อ สั ง คมออนไลน!
E-mail และ Application
- ไม"เชื่อมต"ออินเทอร!เน็ต (อ"านแบบออฟไลน!) : CD/DVD Application และ
อื่น ๆ (เช"น ตูประชาสัมพันธ! SMS ฯลฯ)
อุ ปกรณ: อิ เล็ กทรอนิ กส: เช" น เครื่ องคอมพิ ว เตอร!ตั้ งโตm ะและพกพา เครื่ องแท็ บ เล็ ต
Smart phone หรือ E-book reader เป5นตน
9. หนังสือพิมพ:
หมายถึง สิ่ งพิ ม พ! ที่ ออกเป5 น ระยะ ๆ อย" า งสม่ํ าเสมอ มี เนื้ อ หาส" ว นใหญ" เป5 น เรื่ อ ง
เกี่ยวกับข"าวและสถานการณ!ป?จจุบัน มักจะออกเป5นรายวัน แต"อาจออกเป5นราย 2 วัน 5 วัน 7 วัน
10 วัน หรืออื่น ๆ ก็ได แต"ไม"ทิ้งช"วงนานเกินไป ไม"เย็บเล"ม และไม"มีปก
ขนาดของหนังสือพิมพ! มีขนาดไม"แน"นอน ส"วนใหญ"มีขนาดประมาณ 40 X 55 ซม.
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10. นิตยสาร
หมายถึง สิ่งพิมพ!ที่ออกเป5นระยะ ๆ อย"างสม่ําเสมอ ส"วนใหญ"จะออกเป5นรายสัปดาห!
รายป?กษ! หรือรายเดือน มักจะมีขนาดเล็กกว"าหนังสือพิมพ! มีปก เย็บเล"ม มีการจัดหนา โดยใชสีสัน
และรูปภาพสวยงามพิถีพิถันกว"าหนังสือพิมพ! เนื้อหาอาจเกี่ยวกับข"าวสาร ความรู สารคดี นวนิยาย
หรืออื่น ๆ
11. วารสาร/เอกสารประเภทอื่น ๆ ที่ออกเป@นประจํา
หมายถึง สิ่งพิมพ!ที่ออกเป5นประจํา แต"มีรูปร"างลักษณะที่ไม"สามารถจัดประเภทเป5น
หนั งสื อ พิ มพ! ห รือ นิ ต ยสารได วารสารส" ว นใหญ" มัก จะมี เนื้ อหาทางวิ ช าการ แต" อาจมี ว ารสารบาง
ประเภทที่เนนในเรื่องข"าวและความคิดเห็น แต"ไม"มีการตกแต"งรูปเล"มเหมือนนิตยสาร
วารสาร ส"วนใหญ"จะมีคําว"า “วารสาร” นําหนาชื่อหนังสือ และเนื้อหาจะหนักกว"า
นิตยสาร ตัวอย"างหนังสือวารสาร เช"น วารสารขาราชการ วารสารที่ดิน วารสารบริหารธุรกิจ เป5นตน
ส"วนเอกสารประเภทอื่ น ๆ ที่ ออกเป@ น ประจํ า อาจออกมาในลักษณะของแผ"น พั บ
แผ"นปลิว จุลสาร (Bulletin) จดหมายข"าว (Newsletter) หรืออื่น ๆ ส"วนใหญ"จะจัดทําโดยสถาบัน
หรือองค!การต"าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค!เพื่อการประชาสัมพันธ!หรือส"งเสริมกิจกรรมของหน"วยงานนั้น
โดยเฉพาะ เช" น สารสถิ ติ สารผู ใหญ" ข" า วสารการเกษตร ข" า วสารการบิ น พาณิ ช ย! จุ ล สาร
การท"องเที่ยว จุลสารดาวเทียม จดหมายข"าวไทย คดีศึกษา เป5นตน
12. นวนิยาย/การ:ตูน/หนังสืออานเลนตาง ๆ
หมายถึง สิ่งพิมพ!ที่มักออกไม"มีระยะเวลาที่แน"นอน มุ"งใหอ"านเพื่อความเพลิดเพลินใจ
เช"น หนังสือนวนิยาย นิทาน การ!ตูน เป5นตน
หนังสือนวนิยายหรือเรื่องอ"านเล"นต"าง ๆ ในที่นี้ตองพิมพ!เป5นเล"ม ไม"ใช"นวนิยายหรือ
เรื่ อ งอ" า นเล" น ที่ พิ ม พ! เ ป5 น ตอน ๆ ในหนั ง สื อ ประเภทอื่ น ตั ว อย" า งของหนั ง สื อ นวนิ ย าย เช" น
บุพเพสันนิวาส เพชรพระอุมา ค"าของคน คู"กรรม เป5นตน
หนังสือการ!ตูน เช"น ขายหัวเราะ และการ!ตูนญี่ปุDน เป5นตน
13. แบบเรี ยน/ตํ าราเรี ยนตามหลั กสู ตร หรื อหนั งสื อ/เอกสาร/คู มื อที่ อ านเพิ่ มเติ มเพื่ อการเรี ยน
หรือสอบ
หมายถึง สิ่งพิมพ! หนังสือ หรือตําราที่โรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษา
กําหนดใหใชในการเรียนการสอนตามหลักสูตร รวมทั้ง หนังสือ เอกสาร หรือคู"มือที่ใชอ"านเพิ่มเติม
เพื่อการเรียนหรือสอบดวย เช"น คู"มือเตรียมสอบ หนังสือแนวขอสอบ และหนังสือประกอบการเรียน
พิเศษ เป5นตน
14. ตํารา/หนังสือ/เอกสาร/บทความที่ให,ความรู,ตาง ๆ /ความรู,ทั่วไป
หมายถึง สิ่ งพิ ม พ! ห รื อ เอกสารที่ มุ" งใหความรู ต" า ง ๆ แก" ผู อ" า นเป5 น ประการสํ า คั ญ
ส"วนใหญ"มักจะออกในลักษณะของหนังสือ (Book) มีการเย็บเล"ม ไมรวมแบบเรียน/ตําราเรียนตาม
หลักสูตร หรือเอกสาร/หนังสือ/คูมือที่อานเพิ่มเติมเพื่อการเรียนหรือสอบ
ตํารา หนังสือ เอกสาร หรือบทความที่ใหความรูต"าง ๆ /ความรูทั่วไป ในที่นี้ตองใชใน
วัตถุประสงค!อ"านเพื่อใหมีความรูทั่ว ๆ ไป เพื่อเสริมความรู ไมใชมุงเพื่อการเรียนหรือสอบ
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15. หนังสือ/เอกสาร/บทความเกี่ยวกับคําสอนทางศาสนา
หมายถึง หนั งสื อ/เอกสาร/บทความที่ นํ าเสนอ เรื่องเกี่ยวกั บหลักหรือคําสอนทาง
ศาสนา หลักการปฏิบัติทางศาสนา ประวัติบุคคลสําคัญทางศาสนา เรื่องเล"าทางศาสนา ความเชื่อทาง
ศาสนา และบทสวดมนต!
16. หนังสืออิเล็กทรอนิกส: หรือ E-book (Electronic book)
หมายถึง หนั ง สื อ ที่ ส รางขึ้ น ดวยโปรแกรมคอมพิ ว เตอร! มี ลั ก ษณะเป5 น เอกสาร
อิเล็กทรอนิ กส! โดยปกติมักจะเป5น แฟI มขอมูล ที่ สามารถอ"านเอกสารผ"านทางหนาจอคอมพิ วเตอร!
ทั้งในระบบออฟไลน! และออนไลน! คุณลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส!สามารถเชื่อมโยงจุดไปยัง
ส"วนต"าง ๆ ของหนังสือ เว็บไซต!ต"าง ๆ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ!และโตตอบกับผูเรียนได นอกจากนั้น
หนังสืออิเล็กทรอนิกส!สามารถแทรกภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว แบบทดสอบ และสามารถสั่งพิมพ!
เอกสารที่ตองการออกทางเครื่องพิมพ!ได อีกประการหนึ่งที่สําคัญก็คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส!สามารถ
ปรับปรุงใหทันสมัยไดตลอดเวลา ซึ่งคุณสมบัติเหล"านี้จะไม"มีในหนังสือธรรมดาทั่วไป
17. ขาว
หมายถึง การรายงานเหตุ การณ! ป? จ จุ บั น หรื อข" าวสารที่ น" าสนใจ เพื่ อใหประชาชน
ไดรับทราบข"าวสารที่เสนอ โดยลักษณะของข"าวนั้นจะตองเป5นขอมูล ขอเท็จจริงหรือเรื่องราวใหม" ๆ
และทั น ต" อเวลา โดยเฉพาะอย" างยิ่งในทั ศนะของผูรั บ สาร ทั้ งนี้ ต องไม" มีการแสดงความคิ ด เห็ น ใน
การเสนอข"าว
ข" า วอาจจํ า แนกเป5 น ข" า วที่ น" า สนใจทั่ ว ๆ ไปในประเทศ ข" า วต" า งประเทศและ
ข"าวระหว"างประเทศ ข"าวและความเคลื่อนไหวในวงการกีฬา ความเคลื่อนไหวในวงการธุรกิจบันเทิง
และข"าวประเภทอื่น ๆ
17.1 ขาวที่นาสนใจทั่วไปในประเทศ
หมายถึง การเสนอเหตุการณ!ป?จจุบันหรือเรื่องราวที่น"าสนใจภายในประเทศ
ส"วนใหญ"มักมีลักษณะตื่นเตนเราใจ คนทั่วไปนิยมอ"าน เช"น ข"าวหนา 1 ข"าวอาชญากรรม ข"าวเรื่อง
อื้อฉาวต"าง ๆ ข"าวอุบัติเหตุ ข"าววินาศกรรม ภัยธรรมชาติ เป5นตน
17.2 ขาวในประเทศด,านการเมือง
หมายถึง ข" า วในประเทศที่ มุ" งเสนอใหประชาชนไดรั บ ทราบข" า วสารความ
เคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง รวมทั้งนโยบายการดําเนินงานและชี้แจงของส"วนราชการ
17.3 ขาวในประเทศด,านเศรษฐกิจ
หมายถึง ข" าวในประเทศที่ มุ" งเสนอใหประชาชนไดรั บ ทราบข" าวสาร ความ
เคลื่อนไหวเกี่ยวกับเศรษฐกิจ และการประกอบอาชีพต"าง ๆ รวมทั้งการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของ
ธุรกิจการคาโดยส"วนรวม
17.4 ขาวในประเทศด,านสังคมและวัฒนธรรม
หมายถึง ข" า วในประเทศที่ มุ" งเสนอใหประชาชนไดรั บ ทราบข" าวสาร ความ
เคลื่อนไหวเกี่ยวกับศาสนา จริยศึกษา เด็ก สตรีและแม"บาน สุขภาพอนามัย ศิลปะ วัฒนธรรม และ
ประวัติศาสตร!
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17.5 ขาวตางประเทศและขาวระหวางประเทศ
หมายถึง เหตุการณ!หรือเรื่องราวที่อาจเกิดขึ้นในต"างประเทศหรือในประเทศไทย
ที่ มี ค วามเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ ประเทศต" า ง ๆ หลาย ๆ ประเทศ ซึ่ งแสดงใหเห็ น ความเคลื่ อ นไหว และ
ความสัมพั นธ!ของประเทศต"าง ๆ รวมถึงเหตุการณ! หรือเรื่องราวที่ เกิดขึ้นระหว"างเขตแดนไทยและ
เขตแดนประเทศใกลเคียง
17.6 ขาวและความเคลื่อนไหวในวงการกีฬา
หมายถึง ข" า วหรื อ เรื่ อ งราวที่ เกี่ ย วกั บ การแข" งขั น กี ฬ า ความเคลื่ อ นไหวใน
วงการกีฬา เช"น ข"าวเตรียมการแข"งขันกีฬา ผลการแข"งขันกีฬา บุคคลในวงการกีฬา เป5นตน
17.7 ความเคลื่อนไหวในวงการธุรกิจบันเทิง
หมายถึง เรื่องราวและข"าวสารต"าง ๆ ที่เกี่ยวกับวงการบันเทิง ส"วนมากจะจัดไว
ในหนาหนึ่งหนาใดโดยเฉพาะ อาจมีเรื่องเกี่ยวกับภาพยนตร! โทรทัศน! ดนตรี ละคร และการแสดงต"าง ๆ
17.8 ขาวประเภทอื่น ๆ
หมายถึง ข"าวอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากข"าวที่กล"าวมาแลว เช"น ข"าวเด็ก ข"าวบุคคล
การพยากรณ!อากาศ ข"าวซุบซิบสังคม ผลการออกสลากกินแบ"งรัฐบาล เป5นตน ยกเวนข"าวความเคลื่อนไหว
ในวงการธุรกิจการคา และอุตสาหกรรม
18. สารคดีหรือความรู,ทั่วไป
หมายถึง เนื้อหาที่เกี่ยวกับความรูหรือสารคดี โดยมีจุดประสงค!ใหผูอ"านไดรับความรู
ในเรื่อ งต"า ง ๆ ไดแก" ความรู เกี่ย วกับ การเมือ ง การปกครอง การดํา เนิน งานของรัฐ เศรษฐกิจ
การประกอบอาชีพ ศิล ปะ วัฒ นธรรม ประวัต ิศ าสตร! รวมทั ้งเรื่ องที่ เกี่ ย วของกั บ เด็ ก สตรี และ
แม"บาน
18.1 เกี่ยวกับการเมือง การปกครองและการดําเนินงานของรัฐ
หมายถึง บทความที่มีการแถลงเกี่ยวกับนโยบาย การดําเนินงาน หรือชี้แจง
งานของหน"วยราชการ กระทรวง กรมต"าง ๆ
18.2 เกี่ยวกับเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ
หมายถึง บทความที่นําเสนอ โดยมีเนื้อหาสาระที่ใหความรูอันจะนําไปใชให
เกิดประโยชน! ต"อการประกอบอาชีพได เช"น บทความที่ แนะนําเกี่ยวกับ การทําการเกษตร แนะนํ า
วิธีการปลูก ตลอดจนการดูแลบํารุงรักษา การใชยาปราบศัตรูพืช การใชปุxย เป5นตน
18.3 ศิลปะ วัฒนธรรม และประวัติศาตร:
หมายถึง บทความที่ใหความรูเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตที่สําคัญ ๆ ซึ่งถูกบันทึก
ไวเป5นประวัติศาสตร! ตลอดจนบทความที่ใหความรูเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีที่สืบทอด
กันมา
18.4 สําหรับเด็ก สตรี และแมบ,าน
หมายถึง บทความที่ ใ หความรู เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งของเด็ ก สตรี แม" บ านหรื อ
ครอบครัว
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19. บันเทิง
หมายถึง เนื้อหามีจุดมุ"งหมายใหผูอ"านไดรับความเพลิดเพลิน แบ"งออกเป5น 2 ประเภท
คือ
19.1 แสดงด,วยภาพ ไดแก" ภาพเขียน หรือภาพถ"าย เช"น การ!ตูนสําหรับเด็ก ภาพลอ
ทางการเมือง เป5นตน
19.2 บรรยายด,วยข,อเขียน ไดแก" เรื่องสนุก ๆ เช"น นวนิยาย เรื่องแปลก เรื่องสั้น เป5นตน
20. ความรู,ด,านสุขภาพ
หมายถึง เนื้อหาที่เกี่ยวกับความรูทางดานการส"งเสริมสุขภาพ การปIองกันโรค
การรักษาโรค และการฟyzนฟูสภาพ เช"น การรักษาสุขภาพอนามัย การใชยา การแนะนําใหรูจักการ
ปIองกันโรคภัยไขเจ็บต"าง ๆ ตลอดจนการบําบัดรักษา เป5นตน
21. ความรู,ด,านอาชีพ
หมายถึง เนื้ อ หาความรู ที่ เกี่ ย วของกั บ การทํ า กิ จ กรรม การทํ า งาน การประกอบ
การใด ๆ ที่ ก"อใหเกิ ด ผลผลิ ต และรายได เป5 น งานที่ สุ จ ริ ต ไม" ผิ ด ศี ล ธรรม เป5 น ที่ ย อมรับ ของสั งคม
โดยอาศัยแรงงาน ความรู ทักษะ อุปกรณ! เครื่องมือ วิธีการต"าง ๆ กันไป
22. ความรู,หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับรัชกาลที่ 9
หมายถึง เนื้อหาความรูเกี่ยวกับปรัชญาที่ชี้แนวทางการดํารงอยู"และปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต"ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหาร
ประเทศ ใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันต"อโลกยุคโลกาภิวัตน! ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดํารัสแก"พสกนิกรชาวไทย
มาโดยตลอดตั้ งแต" ปf พ.ศ.2517 และภายหลั งวิ ก ฤติ เศรษฐกิ จ พ.ศ.2540 ไดทรงเนนย้ํ า เป5 น แนว
ทางการแกไขเพื่อใหรอดพน และสามารถดํารงอยู"ไดอย"างมั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตน!
และความเปลี่ยนแปลงต"าง ๆ
ความรูดานอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวกับ รัช กาลที่ 9 เช"น ความรูเกี่ ยวกั บโครงการพระราชดํ าริ
ศูนย!ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เป5นตน
23. คําสอนทางศาสนา/อานบทสวดมนต:
หมายถึง เนื้อหาที่ นําเสนอเรื่องเกี่ยวกับหลักหรือคําสอนทางศาสนา หลักการปฏิบั ติ
ทางศาสนา ประวัติบุคคลสําคัญทางศาสนา เรื่องเล"าทางศาสนา ความเชื่อทางศาสนา และบทสวดมนต!
24. ความคิดเห็นหรือวิเคราะห:
หมายถึง บทความ บทบรรณาธิ การ หรื อขอเขี ย นแบบอื่ น ๆ ที่ แ สดงทั ศ นะหรื อ
ความคิดเห็น ตลอดจนการวิเคราะห!วิจารณ!ในเรื่องต"าง ๆ เช"น แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมือง
การปกครอง และการดําเนินงานของรัฐ เศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ ศาสนา จริยศึกษา สุขภาพ
อนามัย ศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร! รวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวของกับเด็ก สตรีและแม"บาน นอกจากนี้
ยังรวมถึงบทความที่เสนอความคิดเห็น วิพากษ! วิจารณ!เกี่ยวกับเรื่องทั่ว ๆ ไป เช"น การพยากรณ!ชีวิต
การวิเคราะห!ข"าวและเหตุการณ!ต"างประเทศ การวิเคราะห!และวิจารณ!ข"าวแบบชาวบาน เป5นตน
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24.1 เกี่ยวกับการเมือง การปกครอง และการดําเนินงานของรัฐ
หมายถึง บทความที่มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง
หรือการบริหารงานของประเทศ
24.2 เกี่ยวกับเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ
หมายถึง บทความที่มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิต การจําหน"าย
การบริโภคใชสอยสิ่งต"าง ๆ ของชุมชน
24.3 เกี่ยวกับสุขภาพและอนามัย
หมายถึง บทความที่ มี ก ารวิ เคราะห! ห รื อ แสดงความคิ ด เห็ น ในเรื่ อ งต" า ง ๆ
เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
24.4 ศิลปะ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร:
หมายถึง บทความที่ มี ก ารแสดงความคิ ด เห็ น หรื อ วิ เ คราะห! เ กี่ ย วศิ ล ปะ
วัฒนธรรม และประวัติศาสตร!
24.5 สําหรับเด็ก สตรี และแมบ,าน
หมายถึง บทความที่ มี ก ารแสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งราวต" า ง ๆ ที่
เกี่ยวของกับเด็ก สตรี แม"บาน หรือครอบครัว
24.6 พยากรณ:ชีวิต
หมายถึง บทความที่ มีการวิเคราะห! พยากรณ! ชีวิต ตามราศี วัน เดือน ปf เกิ ด
(ดูดวง)
25. โฆษณา
หมายถึง เนื้อหาที่เกี่ยวของกับธุรกิจการคา อุตสาหกรรม รวมถึงข"าวเพื่อการเผยแพร"
และการประชาสั ม พั น ธ! (Publicity and public relations) และเนื้ อ หาที่ เป5 น ประกาศสรรพคุ ณ
คุณภาพ หรือคุณประโยชน!ของสินคาและบริการ (Advertisements)
26. ห,องสมุดโรงเรียน/สถานศึกษา
เป5นหองสมุดที่ตั้งอยู"ในโรงเรียน/สถานศึกษา ทําหนาที่ส"งเสริมการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรโดยการจัดรวบรวมหนังสือและสื่อความรูอื่น ๆ ในหมวดวิชาต"าง ๆ ตามหลักสูตรช"วยเหลือ
ในการคนควาวิจัยของอาจารย!และนักศึกษา ส"งเสริมพัฒนาการทางวิชาการของอาจารย!และนักศึกษา
โดยจัดใหมีแหล"งความรู และช"วยจัดทําบรรณานุกรมและดัชนีสําหรับคาหาเรื่องราวที่ตองการ แนะนํา
นักศึกษาในการใชหนังสืออางอิงบัตรรายการ และคู"มือสําหรับคนเรื่อง
27. ห,องสมุดแหงชาติ
เป5 น หองสมุ ด ที่ ใหญ" ที่ สุ ด ในประเทศ ดํ า เนิ น การโดยรั ฐ บาล ทํ า หนาที่ ห ลั ก คื อ
รวบรวมหนังสือ สิ่งพิมพ! และสื่อความรูทุกอย"างที่ผลิตขึ้นในประเทศ และทุกอย"างที่เกี่ยวกับประเทศ
ไม"ว"าจะจัดพิมพ!ในประเทศใด ภาษาใด ทั้งนี้เป5นการอนุรักษ!สื่อความรูซึ่งเป5นทรัพย!สินทางป?ญญาของ
ชาติมิใหสูญไป และใหมีไวใชในอนาคต นอกจากรวบรวมสิ่งพิมพ!ในประเทศแลว ก็มีหนาที่รวบรวม
หนั งสือที่มีคุณค" า ซึ่งพิ มพ! ในประเทศอื่น ไวเพื่อการคนควาอางอิง ตลอดจนทํ าหนาที่ เป5น ศูน ย!รวม
บรรณานุกรมต"าง ๆ และจัดทําบรรณานุกรมแห"งชาติออกเผยแพร"ใหทราบทั่วกันว"ามีหนังสืออะไรบาง
ที่ผลิตขึ้นในประเทศ หองสมุดแห"งชาติจึงเป5นแหล"งใหบริการทางความรูแก"คนทั้งประเทศ ช"วยเหลือ
การคนควา วิจัย ตอบคําถาม และใหคําแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับหนังสือ

16
28. ห,องสมุดประชาชน
เช"นเดียวกับหองสมุดแห"งชาติ หองสมุดประชาชนดําเนินการโดยรัฐ อาจจะเป5นรัฐบาลกลาง
รั ฐ บาลทองถิ่ น หรื อ เทศบาล แลวแต" ร ะบบการปกครองของแต" ล ะประเทศตามความหมายเดิ ม
หองสมุดประชาชนเป5นหองสมุดที่ประชาชนตองการใหมีในชุมชน หรือเมืองที่เขาอาศัยอยู" ประชาชน
จะสนับสนุนโดยยินยอมใหรัฐบาลจ"ายเงินรายไดจากภาษีต"าง ๆ ในการจัดตั้งและดําเนินการ หองสมุด
ประเภทนี้เป5นบริการของรัฐ จึงมิไดเรียกค"าตอบแทน เช"น ค"าบํารุงหองสมุด หรือค"าเช"าหนังสือ ทั้งนี้
เพราะถือว"าประชาชนไดบํารุงแลวโดยการเสียภาษีรายไดใหแก"ประเทศ หนาที่ของหองสมุดประชาชน
ก็คือ ใหบริการหนั งสือเพื่ อการศึกษาตลอดชีวิต บริการข"าวสารความเคลื่อนไหวทางวิชาการและ
เหตุ การณ! ต" าง ๆ ที่ ป ระชาชนควรทราบ ส" งเสริมนิ สัย รั กการอ" าน และการรู จั กใชเวลาว"างใหเป5 น
ประโยชน! ใหข"าวสารขอมูลที่จําเป5นตองใชในการปฏิบัติงานและการพัฒนาดานต"าง ๆ ของแต"ละคน
และสังคม
29. ห,องสมุดอิเล็กทรอนิกส: (E-library)
หมายถึง แหล"งความรูที่บันทึกขอมูลไวในเครื่องคอมพิวเตอร!แม"ข"าย และใหบริการ
สารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส! หรือผ"านเครือข"ายอินเทอร!เน็ต
หองสมุดอิเล็กทรอนิกส! สามารถใชอินเทอร!เน็ตในการคนหาหนังสือ และขอมูลต"าง ๆ
การดาวน! โ หลดขอมู ล หนั ง สื อ บางแห" ง สามารถพั ฒ นาใหสั่ งยื ม หนั ง สื อ ทางอิ น เทอร! เน็ ต ไดดวย
หองสมุ ด อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส! นี้ จะช" ว ยใหผู ใชสามารถคนหาขอมู ล ไดสะดวก รวดเร็ ว ไม" จํ า กั ด เวลา
ไม"เสียเวลาในการเดินทาง
ห,องสมุดอิเล็กทรอนิกส: มี 2 ประเภท คือ
1. หองสมุ ด อิ เล็ กทรอนิ ก ส! ที่ ใหบริ การยื ม หนั งสื อและเขาไปอ" า นหนั งสื อ ผ" า นทาง
อินเทอร!เน็ตไดตลอดเวลา 24 ชั่วโมง และสามารถเขาไปอ"านหนังสือเดียวกันไดพรอมกันหลายคน
2. หองสมุ ด อิ เล็กทรอนิ กส! ที่ใหบริการยื มหนั งสื อผ" านทางอิ น เทอร!เน็ ต และเขาไป
ดาวน!โหลดไฟล!หนังสือมาไวที่เครื่องคอมพิวเตอร!ของผูยืม โดยมีกําหนดจํานวนวันที่สามารถอ"านไฟล!
หนังสือนั้นได (ประมาณ 7–10 วัน) ถาเกินวันที่กําหนดจะไม"สามารถอ"านไฟล!หนังสือนั้นได ขอจํากัด
คือ สามารถยืมหรืออ"านไฟล!หนังสือไฟล!เดียวกันไดทีละ 1 คนเท"านั้น
30. ลักษณะของที่อยูอาศัย
หมายถึง ที่อยู"อาศัยซึ่งจําแนกไดตามวัสดุที่ใชในการก"อสรางที่อยู"อาศัยเป5นส"วนใหญ"
โดยแยกออกเป5น
30.1 ตึก
หมายถึง สิ่ ง ปลู ก สรางซึ่ ง ใชคอนกรี ต คอนกรี ต บลm อ ก คอนกรี ต อั ด แผ" น
อิฐฉาบปูน หรืออิฐไม"ไดฉาบปูน
30.2 ไม,
หมายถึง บานที่ใชวัสดุที่เป5นไมเนื้อแข็งในการก"อสรางเป5นส"วนใหญ" เช"น ไมสัก
ไมยาง ไมเต็ง ไมตะแบก ไมแดง เป5นตน
30.3 ครึ่งตึกครึ่งไม,
หมายถึง บานชั้น ล" างเป5 น อิฐ ฉาบปู น หรือคอนกรีต ส" วนชั้ น บนเป5 น ไม หรื อ
ส"วนหนึ่งเป5นตึกอีกส"วนหนึ่งเป5นไม รวมทั้งบานที่ชั้นล"างเป5นตึก ดานบนใชฝาเซลโลกรีต (ปูนซีเมนต!
ผสมกับเสนใยไมเนื้ออ"อน)
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30.4 ใช,วัสดุไมถาวรในท,องถิ่น
หมายถึง บานที่ใชวัสดุไม"ถาวรในการก"อสรางทั้งหมดหรือส"วนใหญ" ไดแก" วัสดุ
ที่หาไดตามทองถิ่น เช"น แฝก ใบตองตึง ไมไผ" ไมรวก เป5นตน
30.5 ใช,วัสดุใช,แล,ว
หมายถึง บานที่ประกอบมาจากวัสดุที่ใชงานอย"างอื่นมาแลวมาปะติดปะต"อกัน
เป5นบาน เช"น เศษไม สังกะสีใชแลว หีบ ลัง เป5นตน
30.6 อื่น ๆ ที่ไม"อาจจําแนกไดตามประเภทต"าง ๆ ที่กล"าวมาแลว
31. สถานภาพการครอบครองที่อยูอาศัย
หมายถึง กรรมสิทธิ์ในที่อยู"อาศัยของครัวเรือน โดยการเป5นเจาของ เช"าซื้อ เช"า หรือ
อยู"โดยไม"เสียค"าเช"า เพราะเป5นส"วนหนึ่งของค"าจางแรงงานหรือเจาของใหอยู"เปล"า ดังนี้
31.1 เจ,าของ
หมายถึง สมาชิ กในครั ว เรื อนนั้ น มี ก รรมสิ ท ธิ์ ในที่ อยู" อ าศั ย โดยถู กตองตาม
กฎหมาย ดังนี้
(1) มีการผอนชําระ ผูซื้อไดทําสัญญาจํานองไวกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน
เพื่ อ กู เงิ น มาชํ า ระค" า ที่ อ ยู" อาศั ย ใหกั บ ผู ขาย โดยมี ที่ อ ยู" อาศั ย นั้ น เป5 น หลั กประกั น ในการชํ า ระหนี้
แลวผูซื้อผ"อนชําระแก"ธนาคารหรือสถาบันการเงินเป5นงวด ๆ และยังอยู"ในระหว"างการผ"อนชําระ
(2) ไมมีการผอนชําระ อาจจะกูหรือไม"ก็ได แต"ขณะนี้ไม"มีหนี้สินที่ตองชําระแลว
31.2 เชาซื้อ
หมายถึง การซื้อที่ อยู"อาศัยโดยผูเช"าซื้อผ"อนชําระเป5นงวดๆ จนครบกําหนด
ตามเงื่อนไขของสั ญ ญาเช" าซื้ อ เมื่ อชํ าระเงิน ครบตามเงื่อนไขจึ งจะไดกรรมสิ ทธิ์ในที่ อยู"อาศั ย เช" น
การเช"าซื้อที่อยู"อาศัย กับการเคหะแห"งชาติ หรือการทําสัญญาเช"าซื้อกับผูขาย โดยกําหนดเงื่อนไขว"า
เมื่อชําระค"าเช"าครบตามจํานวนเงินดาวน! ทางผูขายหรือเจาของโครงการจะโอนกรรมสิทธิ์ใหทันที
เป5นตน
31.3 เชา
หมายถึง สมาชิกในครัวเรือนนั้นอยู"อาศัยโดยไม"ไดเป5นเจาของหรือเช"าซื้อ และ
ตองเสียค"าตอบแทนใหแก"เจาของที่อยู"อาศัยเป5นค"าเช"า
31.4 อยูโดยไมเสียคาเชา
(1) เปนสวนหนึ่ งของคาจางแรงงาน ไดแก" บานพั กขาราชการ บานพั กยาม
บานพั ก ในโรงงาน บานพั ก ครู หรื อ บริ ษั ท เอกชนเช" า เพื่ อ ใหขาราชการหรื อ พนั ก งานอยู" อ าศั ย
รวม ที่อยู"อาศัยในสํานักงาน อาคาร
(2) ใหอยูเปลา หมายถึง การอยู" ณ ที่อยู"อาศัยแห"งนั้นโดยไม"ตองจ"ายค"าเช"าหรือ
ค"าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น เช"น อยู"กับพ"อแม" ญาติ เพื่อน เป5นตน
32. การเป@นเจ,าของเครื่องใช,ในครัวเรือน
หมายถึง สมาชิ กคนใดคนหนึ่ งเป5 น เจาของเครื่ อ งใชต" า ง ๆ ณ วั น สั ม ภาษณ! และ
เครื่องใชดั งกล"าวตองสามารถใชงานได (ไม"รวมเครื่องใชที่มีไวขาย มี คนเอามาซ"อมหรือเครื่องใชที่
ขอยืมจากครัวเรือนอื่น)
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บทที่ 4
การบันทึกแบบ สอป.61 ดวยเครื่องแท็บเล็ต
แบบสอบถาม สํารวจการอานของประชากร พ.ศ. 2561 (แบบ สอป.61) ในเครื่องแท็บเล็ต
ใช'บันทึกรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับการอานของบุคคลทุกคนในครัวเรือนสวนบุคคลตัวอยาง
แบบ สอป.61 ประกอบด'วย
หน'าปก สถานที่ตั้งของครัวเรือน และผลการแจงนับครัวเรือน
ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของสมาชิกในครัวเรือน
ตอนที่ 2 การอานของเด็กเล็ก
ตอนที่ 3 การอานของประชากร (นอกเวลาเรียน/นอกเวลาทํางาน/ชวงเวลาพัก)
ตอนที่ 4 ลักษณะของครัวเรือน
สํารวจการอ!านของประชากร พ.ศ. 2561 (สอป.61)
แจงนับเฉพาะครัวเรือนส!วนบุคคลเท!านั้น
(ให'แจงนับสมาชิกทุกคนในครัวเรือนตัวอยาง รวมทหารประจําการที่เป9นสมาชิกในครัวเรือนนั้นด'วย)
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การบันทึกหนาปกแบบ สอป.61
สถานที่ตั้งของครัวเรือน เดือนที่สัมภาษณ4 ลําดับที่ครัวเรือนส!วนบุคคลตัวอย!าง
ให' เลื อกรายละเอียดของสถานที่ตั้งของครัวเรือนตัวอยาง เดือนที่สัมภาษณ; ลําดับ ที่
ครัวเรือนสวนบุคคลตัวอยาง ในการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข'อมูล โครงการ สอป.61
ระบุสถานที่ตั้งของครัวเรือน
ให'บันทึกพิกัด GPS หรือ บันทึกภาพถายของสถานที่ตั้งของครัวเรือนตัวอยาง
ผลการแจงนับครัวเรือนตัวอย!างนี้
บันทึกผลการแจงนับครัวเรือนตัวอยาง ดังตอไปนี้
1. ถ'าครัวเรือนตัวอยางนี้ แจงนับรายละเอียดได ให' บั น ทึกรหัส “11” หรือ “14”
ตามลักษณะการแจงนับได'
2. ถ'าครัวเรือนตัวอยางนี้ แจงนับรายละเอียดไม!ได ให'บันทึกรหัส “12 – 13” หรือ
“21 – 24” ตามลักษณะการแจงนับไมได'
3. ถ'าบั นทึกรหั ส “24” (อื่น ๆ (ระบุ )…) ให' บัน ทึกเหตุผ ลที่แจงนับไมได' เชน “เป9 น
ครัวเรือนกลุมตัวอยาง” หรือ “เป9นครัวเรือนชาวตางชาติที่มีเอกสิทธิ์ทางการทูต”
เป9นต'น
ครัวเรือนนี้มีหนังสือ หนังสือนิทาน หรือหนังสือภาพสําหรับเด็ก ซึ่งเป9นของเด็กอายุต่ํากว!า 6 ป:
ที่เป9นสมาชิกในครัวเรือนนี้ จํานวนทั้งสิ้น……เล!ม (ไมรวม หนังสือเรียนที่สถานศึกษากําหนด)
- บันทึกจํานวนหนังสือ หนังสือนิทาน หรือหนังสือภาพสําหรับเด็ก ซึ่งเป9นของเด็กอายุ
ต่ํากวา 6 ปJที่เป9นสมาชิกในครัวเรือนนี้ (ไมรวม สมุดภาพ สมุดระบายสี หนังสือคัดลายมือ และหนังสือ
แบบเรียน ก.ไก)
เชน ครัว เรื อนนี้ มีเด็ ก อายุ ต่ํ า กวา 6 ปJ จํ านวน 2 คน คื อ น' องนิ ด และน' องเกง
นองนิดมีหนังสือ หนังสือนิทาน หรือหนังสือภาพสําหรับเด็ก (ซึ่งไมใชหนังสือเรียนที่โรงเรียนกําหนด)
จํานวน 10 เล!ม และนองเก!งมีหนังสือดังกลาวจํานวน 5 เล!ม นอกจากนี้ยังมีหนังสือสําหรับเด็กอีก
3 เล!มที่ใชอ!านร!วมกัน ดังนี้สรุปได'วา ครัวเรือนนี้มีหนังสือดังกล!าว จํานวน 18 เล!ม ให'บันทึก “18”
- ถ'า ไม!มี หนังสือดังกล!าว หรือครัวเรือนนี้ไม!มีเด็กอายุต่ํากว!า 6 ป: ให'บันทึก “0”
- ถ'า ตั้งแต! 98 เล!มขึ้นไป ให'บันทึก “98”
- ถ'า ไม!ทราบจํานวนหนังสือดังกล!าวที่แน!นอน ให'พนักงานแจงนับพยายามสอบถาม
จํานวนโดยประมาณ และบันทึกจํานวนตามที่ผู'ตอบสัมภาษณ;ตอบ
- ถ'า ไม!ทราบจริง ๆ ว!ามีหรือไม!มี ให'บันทึกรหัส “99” (ไมทราบ)
ภาษาที่ใชพูดประจําระหว!างสมาชิกในครัวเรือน
บันทึกภาษาที่ใช'พูดประจําระหวางสมาชิกในครัวเรือน
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ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของสมาชิกในครัวเรือน
ถามทุกคน
R1
R2
R3
R4
R5
R6

ลําดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ความเกี่ยวพันกับหัวหน'าครัวเรือน
เพศ
อายุ
ศาสนา
ไมใช (R5 < 6)

อายุตั้งแต 6 ปJขึ้นไป
(R5 ≥ 6)
ใช
R7 สถานภาพการศึกษา (กําลังเรียนอยูหรือไม)
R8 ชั้นการศึกษาสูงสุดที่จบ
R9-R10 การอานหนังสือออก (ภาษาไทย ภาษาอื่น)
ผู'อานหนังสือออก
(R9=2 หรือ R10=2-8)

ไมใช

ใช
R11 ความถี่ในการอานสิ่งพิมพ;หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส;
R12 ความสามารถในการอาน
R13-R14 การเขียนหนังสือได' (ภาษาไทย ภาษาอื่น)
ผู'เขียนหนังสือได'
(R13=2 หรือ R14=2-8)

ไมใช

ใช
R15 ความถี่ในการเขียนหนังสือหรือพิมพ;ข'อความ
R16 ความสามารถในการเขียน

B

A
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B
R17 การคิดคํานวณได'
ผู'คิดคํานวณได'
(R17 = 2)
ใช

ไมใช

R18 ความถี่ในการคิดคํานวณ
R19 ความสามารถในการคิดคํานวณ
อายุตั้งแต 13 ปJขึ้นไป
(R5 ≥ 13)
ใช

ไมใช (R5 < 13)

R20 สถานภาพสมรส
อายุตั้งแต 15 ปJขึ้นไป
(R5 ≥ 15)
ใช

ไมใช (R5 < 15)

R21 อาชีพ

ผู'ที่ทํางาน หรือไมทราบ
(R21 = 0110 - 9970, 9999)

ไมใช

ใช
R22 อุตสาหกรรม
R23 สถานภาพการทํางาน

A
Response บันทึกรายละเอียดทีละคน

ครบสมาชิกทุกคนในครัวเรือน
ครบ

ตอนที่ 2 การอานของเด็กเล็ก

ไมครบ

ถามสมาชิกในครัวเรือน
คนตอไป
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ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของสมาชิกในครัวเรือน
(R1 – R23)
เพื่ อ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะพื้ น ฐานของประชากร ได' แ ก ความเกี่ ย วพั น กั บ หั ว หน' า
ครัวเรือน เพศ อายุ ศาสนา การศึกษา ความสามารถในการอาน เขียน และคํานวณ สถานภาพสมรส
อาชีพ อุตสาหกรรม และสถานภาพการทํางาน
R1 – R6 ถามรายละเอียดของสมาชิกทุกคนในครัวเรือน
R1 ลําดับที่
หลักการบันทึก
- ให' บันทึกลําดับที่ของสมาชิกทุกคนในครัวเรือน โดยเริ่มจากหั วหน'าครัวเรือนเป9 น
ลําดั บ ที่ 1 แล' วตามด' วยสมาชิ กคนอื่ น ๆ ตามความเกี่ ย วพั น กั บ หั วหน' าครัวเรือน
(ดูรายละเอียดการเรียงลําดับใน R3)
- ให'ตรวจสอบวา ห'ามบันทึกลําดับที่ ซ้ํากัน หรือ ขาดหาย หากบันทึกลําดับที่ผิด ก็ให'
แก'ไขลําดับที่ให'ถูกต'อง
R2 ชื่อ - นามสกุล
หลักการบันทึก
- บัน ทึก ชื ่อ และนามสกุล ของสมาชิก ในครัว เรือ น พร'อ มทั ้ง คํ า นํ า หน'า ชื ่อ ยศ
ฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักดิ์ (ถ'ามี) เชน นาย นาง น.ส. ด.ญ. ร.ต.อ. ม.ร.ว. เป9นต'น
สํา หรับ บุต รเลี้ย ง หรือ บุต รบุญ ธรรม ให'ร ะบุไว'ภ ายในวงเล็บ ตอจากชื่อ เชน
นายศิลปZ เที่ยงตรง (บุตรบุญธรรม)
- บันทึก ชื่อและนามสกุลของสมาชิกในครัวเรือน ให'ครบทุกคน
R3 ความเกี่ยวพันกับหัวหนาครัวเรือน
ครัวเรือนสวนบุคคลทุกครัวเรือน จะต'องมีหัวหน'าครัวเรือน (รหัส 1) เพียงคนเดียวและ
สมาชิกทุกคนในครัวเรือนต'องมีความเกี่ยวพันกับหัวหน'าครัวเรือนอยางใดอยางหนึ่ง (รหัส 2-10)
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หลักการบันทึก
- บันทึกความเกี่ยวพันกับหัวหน'าครัวเรือนลงใน R3 ดังนี้
ความเกี่ยวพันกับหัวหนาครัวเรือน (R3)
หัวหน'าครัวเรือน
ภรรยาหรือสามี
บุตรที่ยังไมสมรส (รวมบุตรเลี้ยงและบุตรบุญธรรม)
บุตรที่สมรสแล'ว (รวมบุตรเลีย้ งและบุตรบุญธรรม)
บุตรเขย บุตรสะใภ'
บุตรของบุตร
พอ แม พอแมของคูสมรส
ปู[ ยา ตา ยาย
ญาติอื่น ๆ
ผู'อาศัย และคนรับใช'

รหัส
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

หมายเหตุ

- เรียงลําดับตามอายุจากมากไปน'อย
- เรียงลําดับตามอายุจากมากไปน'อย

การตรวจสอบความสอดคลองในการบันทึกขอมูล (Error หรือ Warning)
- Error: โปรดตรวจสอบคํ าตอบ (R3 หั วหน'าครัวเรือน ต'องเป9 นสมาชิกลําดับ ที่ 01
(R1))
R4 เพศ
หลักการบันทึก
- บันทึกเพศของผู'ตอบสัมภาษณ;
R5 อายุ
หลักการบันทึก
- บันทึกอายุเต็มป:บริบูรณ4 นับถึงวันคล'ายวันเกิดครั้งสุดท'ายกอนวันสัมภาษณ;
- ถ'า อายุต่ํากว!า 1 ป: บันทึก “0”
- ถ'า อายุ 1 - 119 ป: บันทึก อายุ (ปJ)
- ถ'า อายุตั้งแต! 120 ป:ขึ้นไป บันทึก “120”
- ถ'า ไม!ทราบอายุ ให'ถามเดือน ปJเกิด แล'วดูจากตารางเทียบอายุ
- ถ'า ไม!ทราบเดือน ป:เกิด ให'ถามอายุโดยประมาณ แล'วบันทึกอายุตามที่ตอบ
การตรวจสอบความสอดคลองในการบันทึกขอมูล (Error หรือ Warning)
- Warning: (R5 อายุน'อยกวา 12 ปJ แต R3 เป9นหัวหน'าครัวเรือน)
R6 ศาสนา
หลักการบันทึก
- บันทึกศาสนาของผู'ตอบสัมภาษณ;
ถ'า อายุต่ํากว!า 6 ป:
ให'ข'ามไปถาม ตอนที่ 2
ถ'า อายุต้งั แต! 6 ป:ขึ้นไป ให'ถามตอไป
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R7 – R19 ถามผูที่มีอายุตั้งแต! 6 ป:ขึ้นไป
R7 “...(ชื่อ)...กําลังเรียนอยู! หรือไม!”
[ถามผู'ที่มีอายุตั้งแต 6 ปJขึ้นไป (R5 ≥ 6)]
หลักการบันทึก
- บันทึกสถานภาพการศึกษา (ในปeจจุบัน) ของผู'ตอบสัมภาษณ;
- ถ' า อยู! ในช! ว งปS ด เทอม หรือ พึ่ งเรี ยนจบและกํ า ลั งสอบเขาเรี ยนต! อ ให' บั น ทึ ก
“กําลังเรียน”
R8 “…(ชื่อ)…จบการศึกษาสูงสุดชั้นใด”
[ถามผู'ที่มีอายุตั้งแต 6 ปJขึ้นไป (R5 ≥ 6)]
โดยใหถามทั้งผูที่กําลังเรียน และไม!ไดกําลังเรียน ในปUจจุบัน
ชั ้น การศึก ษาสูงสุด ที ่จ บ หมายถึง ชั ้น หรือ ป:ที ่ส อบไล!ไดเป9น ครั ้งสุด ทาย (ไม!ร วม
วิชาชีพระยะสั้นที่ไมมีวิชาสามัญสอน เชน ตัดผม ตัดเสื้อ ซอมวิทยุ เป9นต'น) นับถึงวันกอนวันสัมภาษณ;
หลักการบันทึก : ชั้นการศึกษาสูงสุดที่จบ
- ถ'า ไม!เคยเรียน หรือ ไม!จบชั้นใดเลย ให'บันทึก “ไมเคยเรียน”
- ถ'า เคยเรียน ให'บันทึก “เรียน ระบุชั้นการศึกษาที่จบ”
- ถ'า ไม!ทราบว!าเคยเรียนหรือไม! ให'บันทึก “ไมทราบ”
ถา บันทึก “เรียน ระบุชั้นการศึกษาที่จบ” ใหบันทึกต!อไป ดังนี้
1) ชั้นการศึกษาสูงสุดที่จบ อยูในระดับใด
2) ประเภท
3) ชั้นปJสูงสุดที่จบ
เพื่อใช'ในการสืบค'นหา รหัสชั้นการศึกษาสูงสุดที่จบ
1) ชั้นการศึกษาสูงสุดที่จบ อยู!ในระดับใด
[ถามผู'ที่บันทึก “เรียน ระบุชั้นการศึกษาที่จบ”]
หลักการบันทึก
- บั น ทึ กระดั บการศึ กษาของ ชั้ น การศึ ก ษาสู งสุ ด ที่ จบ เพื่ อเลื อกหมวดหมู ระดั บ
การศึกษา กอนจะบันทึก ประเภทการศึกษา และชั้นการศึกษาสูงสุดที่จบ
ตัวอยางการบันทึก เชน
จบชั้น ม.2 ให'บันทึก “ระดับมัธยมศึกษาตอนต'น”
จบชั้น ม.3 ให'บันทึก “ระดับมัธยมศึกษาตอนต'น”
จบชั้น ปวส. ปJ 1 ให'บันทึก “ระดับสูงกวามัธยมศึกษาตอนปลาย (อนุปริญญา)”
จบชั้น ปริญญาตรี ปJ 4 ให'บันทึก “ระดับปริญญาตรี” เป9นต'น
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- คําตอบ “การศึ กษาอื่นๆ” ได' แก หลั กสู ตรที่ ไมได' วุฒิ การศึกษา หรือ การศึกษาที่
เทียบระดับไมได' หรือ เรียนแตไมทราบระดับการศึกษา
2) ประเภท
[ถามผู'ที่บันทึก “เรียน ระบุชั้นการศึกษาที่จบ”]
หลักการบันทึก
- บันทึกประเภทของการศึกษา เพื่อเลือกหมูยอย ประเภทการศึกษา กอนจะบันทึก
ชั้นการศึกษาสูงสุดที่จบ
- ประเภทของการศึกษา เชน สามัญศึกษา อาชีวศึกษา การศึกษาทางศาสนา เป9นต'น
3) ชั้นป:สูงสุดที่จบ
[ถามผู'ที่บันทึก “เรียน ระบุชั้นการศึกษาที่จบ”]
หลักการบันทึก
- บันทึกชั้นป:สูงสุดที่จบ
ตัวอยางการบันทึก เชน
จบชั้น ม.2 ให'บันทึก “312 – มัธยมศึกษาปJที่ 2”
จบชั้น ม.3 ให'บันทึก “310 – ผู'สําเร็จหลักสูตร (มัธยมศึกษาตอนต'น)”
จบชั้น ปวส. ปJ 1 ให'บันทึก “521 – ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปJที่ 1”
จบชั้น ปริญ ญาตรี ปJ 4 สําหรับหลักสูตร 4 ปJ ให' บันทึก “610 – ผู' สําเร็จหลักสูตร
(ปริญญาตรี)” เป9นต'น
หมายเหตุ : ชั้นการศึกษาสูงสุด
- ปริญญาตรีที่มีหลักสูตร 4 ป: การบันทึกชั้นหรือปJสูงสุดที่เรียนจบจะต'องไมเกินปJ 3
ปริญญาตรี ถึงแม'วาจะเข'าเรียนหรือผานการเรียนมาแล'วเกินกวา 3 ปJก็ตาม ถ'าจบการศึกษาปริญญาตรี
ปJ 4 (หลักสูตร 4 ปJ) ให'บันทึก ผู'สําเร็จหลักสูตร (ปริญญาตรี)
- ผูที่จบการศึกษาจากต!างประเทศ ให'เทียบกับชั้นการศึกษาของไทย
- ผูที่ไดรับประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร ถ'าได'รับในระดับเดียวกันหลายปริญญา
ให'บันทึกเพียงปริญญาเดียว ถ'าได'รับหลายปริญญาและหลายระดับ ให'บันทึกปริญญาระดับสูงสุด
- การเรี ยนอื่ น ๆ เชน ผู' ที่ เรีย นทางศาสนาอยางเดี ย ว (เรี ย นกั บ พระหรื อเรีย นใน
โรงเรี ย นปอเนาะอยางเดี ย ว โดยไมมี วิช าสามั ญ รวมอยู ด' วย) หรือเรีย นภาษาที่ ส ถาบั น สอนภาษา
ซึ่งเทียบชั้นไมได' เป9นต'น
ความสามารถในการอ!าน การเขียน และการคํานวณ (R9 – R19)
ให'พนักงานแจงนับพยายามสอบถามจากผู'ตอบสัมภาษณ;คนนั้น เพื่อให'คําตอบ
ถูกต'องตรงตามความเป9นจริง แตถ'าไมพบผู'ตอบสัมภาษณ; ก็ให'สอบถามจากสมาชิกคนอื่นใน
ครัวเรือนที่ทราบข'อมูลเหลานี้
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ความสามารถใน “การอ!าน” (R9 - R12)
R9 – R10 “ปUจจุบัน...(ชื่อ)...อ!านหนังสือออกหรือไม!” (รวมทั้ง ภาษาเบลลดวย)
[ถามผู'ที่มีอายุตั้งแต 6 ปJขึ้นไป (R5 ≥ 6)]
R9

ภาษาไทย

R10

ภาษาอื่น
การอ!านหนังสือออก คือ อยางน'อยต'องสามารถอานหนังสือประโยคงาย ๆ ได'อยางเข'าใจ
หลักการบันทึก
- บันทึกการอานหนังสือออกของผู'ตอบสัมภาษณ;
- ถ'าอ!านภาษาอื่นออกไดมากกว!า 1 ภาษา ให'บันทึกภาษาอื่นที่อานได'ดีที่สุดใน R10 ให'
พนักงานแจงนับพยายามถามให'ได'คําตอบ เนื่องจาก R9-R10 ไม!มีคําตอบ “ไม!ทราบ”
การอ!านหนังสือ
การอ!านหนังสือ
รหัส
รหัส
หมายเหตุ
ภาษาอื่นออก (R10)
ภาษาไทยออก (R9)
ไมได'
1 ไมได'
1 - ถ'า R9=1 และ R10=1
ได'
2 ได'
ให'ข'ามไปถาม R13
ภาษามาเลย;/ยาวี 2
ภาษาจีน
3 - ถ'า R9=2 หรือ
ภาษาอังกฤษ
4
R10=2-8
ภาษาพมา
5
ให'ถาม R11 และ R12
ภาษาเขมร/สวย
6
ภาษาลาว
7
ภาษาอื่น ๆ (ระบุ) 8

การตรวจสอบความสอดคลองในการบันทึกขอมูล (Error หรือ Warning) เมื่อบันทึก
ทั้ง R9 และ R10 เสร็จเรียบรอยแลว
- Warning: โปรดตรวจสอบคําตอบ (จบสูงกวาระดับประถมศึกษา แต R9 และ R10
อานหนังสือไมออก)
R11 – R12 ถามผูอ!านออก (R9=2 หรือ R10=2-8)
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R11 “ตามปกติ ...(ชื่ อ )...ไดอ! า นสิ่ ง พิ ม พ4 หรื อ สื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส4 (เช! น หนั ง สื อ นิ ต ยสาร
หนังสือพิมพ4 ขอความบนโทรศัพท4มือถือ ปYายโฆษณา ฉลากยา ฯลฯ) บางหรือไม!”
[ถามผู'อานออก (R9=2 หรือ R10=2-8)]
วัตถุประสงค4 เพื่อต'องการทราบถึงความถี่ในการอานสิ่งพิมพ;หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส;ใน
ชวงเวลาใดก็ได' (รวมทั้งในช!วงเวลาเรียนหรือเวลาทํางานดวย) ทั้งนี้เพื่อประกอบการประเมิน
ความสามารถในการอานของผู'ตอบสัมภาษณ;
หลักการบันทึก
- บันทึกความถี่ในการอานสิ่งพิมพ;หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส;
ความถี่ในการอ!านสิ่งพิมพ4 หรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส4 (R11)
ไมอาน
อาน
ทุกวัน
สัปดาห;ละ 4-6 วัน
สัปดาห;ละ 2-3 วัน
สัปดาห;ละ 1 วัน
นาน ๆ ครั้ง
ไมทราบ
R12

รหัส

หมายเหตุ

1
2
3
4
5
6
9

ความถี่ในการอาน
สิ่งพิมพ;หรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส;
ในชวงเวลาใดก็ได'
(รวมทั้งเวลาเรียน หรือ
เวลาทํางานดวย)

“...(ชื่อ)...คิดว!าสามารถอ!านได (ในชีวิตประจําวัน) ในระดับใด”
[ถามผู'อานออก (R9=2 หรือ R10=2-8)]
หลักการบันทึก
- บันทึกความสามารถในการอาน

ความสามารถใน “การเขียน” (R13-R16)
R13 – R14 “ปUจจุบัน...(ชื่อ)...เขียนหนังสือไดหรือไม!” (รวมทั้ง ภาษาเบลลดวย)
[ถามผู'ที่มีอายุตั้งแต 6 ปJขึ้นไป (R5 ≥ 6)]
R13

ภาษาไทย

R14

ภาษาอื่น

การเขียนหนังสือได คือ อยางน'อยต'องสามารถเขียนหนังสือประโยคงาย ๆ ได' และ
เข'าใจความหมายด'วย
หลักการบันทึก
- บันทึกการเขียนหนังสือได'
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- ถ'าเขียนภาษาอื่นไดมากกว!า 1 ภาษา ให'บันทึกภาษาอื่นที่เขียนได'ดีที่สุด ลงใน R14
ให'พนักงานแจงนับ พยายามถามให'ได'คําตอบ เนื่องจาก R13 - R14 ไม!มีคําตอบ
“ไม!ทราบ”
การเขียนหนังสือ
การเขียนหนังสือ
รหัส
ภาษไทยได (R13)
ภาษาอื่นได (R14)
ไมได'
1 ไมได'
ได'
2 ได'
ภาษามาเลย;/ยาวี
ภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาพมา
ภาษาเขมร/สวย
ภาษาลาว
ภาษาอื่น ๆ (ระบุ)

รหัส

หมายเหตุ

1

- ถ'า R13=1 และ R14=1
ให'ข'ามไปถาม R17

2
3
4
5
6
7
8

- ถ'า R13=2 หรือ
R14=2-8
ให'ถาม R15 และ R16

การตรวจสอบความสอดคลองในการบั น ทึ ก ขอมู ล (Error หรื อ Warning) เมื่ อ
บันทึกทั้ง R13 และ R14 เสร็จเรียบรอยแลว
- Warning: โปรดตรวจสอบคํ าตอบ (R8 จบสู งกวาระดั บประถมศึ กษา แต R13 และ
R14 เขียนหนังสือไมได')
- Error: โปรดตรวจสอบคํ าตอบ (R13 เขี ยนหนั งสื อได' แต R9 อานหนั งสื อ ไมออก)
(เฉพาะ R13 เท!านั้น)
- Error: โปรดตรวจสอบคํ าตอบ (R14 เขียนหนั งสือได' แต R10 อานหนั งสือไมออก)
(เฉพาะ R14 เท!านั้น)
R15 – R16 ถามผูเขียนหนังสือได (R13=2 หรือ R14=2-8)
R15

“ตามปกติ...(ชื่อ)...ไดเขียนหนั งสื อ หรือพิ มพ4 ขอความ (เช!น เขียนดวยปากกา/ดิน สอ
พิมพ4ขอความในโทรศัพท4มือถือ/คอมพิวเตอร4 ฯลฯ) บางหรือไม!”
[ถามผู'เขียนหนังสือได' (R13=2 หรือ R14=2-8)]
วัตถุประสงค4 เพื่อต'องการทราบถึงความถี่ในการเขียนหนังสือหรือพิมพ;ข'อความใน
ชวงเวลาใดก็ได' (รวมทั้งในช!วงเวลาเรียนหรือเวลาทํางานดวย) ทั้งนี้เพื่อประกอบการประเมิน
ความสามารถในการเขียนของผู'ตอบสัมภาษณ;

30
หลักการบันทึก
- บันทึกความถี่ในการเขียนหนังสือหรือพิมพ;ข'อความ
ความถี่ในการเขียนหนังสือ
รหัส
หรือพิมพ4ขอความ (R15)
ไมเขียน
1
เขียน
ทุกวัน
2
สัปดาห;ละ 4-6 วัน
3
สัปดาห;ละ 2-3 วัน
4
สัปดาห;ละ 1 วัน
5
นาน ๆ ครั้ง
6
ไมทราบ
9
R16

หมายเหตุ
การเขียนหนังสือ
หรือพิมพ;ข'อความ
ในชวงเวลาใดก็ได'
(รวมทั้งเวลาเรียนหรือ
เวลาทํางานดวย)

“...(ชื่อ)...คิดว!าสามารถเขียนได (ในชีวิตประจําวัน) ในระดับใด”
[ถามผู'เขียนหนังสือได' (R13=2 หรือ R14=2-8)]
หลักการบันทึก
- บันทึกความสามารถในการเขียน

ความสามารถใน “การคํานวณ” (R17- R19)
R17

“ปUจจุบัน...(ชื่อ)...คิดคํานวณได หรือไม!”
[ถามผู'ที่มีอายุตั้งแต 6 ปJขึ้นไป (R5 ≥ 6)]
หลักการบันทึก
- บันทึกการคิดคํานวณได'ของผู'ตอบสัมภาษณ;
- ให'พนักงานแจงนับพยายามถามให'ได'คําตอบ เนื่องจาก R17 ไม!มีคําตอบ “ไม!ทราบ”
การคิดคํานวณได (R17)
ไมได'
ได'

รหัส
1
2

หมายเหตุ
- ข'ามไปถาม R20
- ถามตอไป

การตรวจสอบความสอดคลองในการบันทึกขอมูล (Error หรือ Warning)
- Warning: โปรดตรวจสอบคําตอบ (R8 จบสูงกวาระดับประถมศึกษา แต R17 คํานวณ
ไมได')
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R18

“ตามปกติ...(ชื่อ)...ไดคิดคํานวณตัวเลข (เช!น ราคาสินคา ค!าจาง เงินเดือน ภาษี อธิบาย
การบาน การคํานวณใหลูก/หลาน ฯลฯ) บางหรือไม!”
[ถามผู'คิดคํานวณได' (R17=2)]

วัตถุประสงค4 เพื่อต'องการทราบถึงความถี่ในการคิดคํานวณในชวงเวลาใดก็ได' (รวมทั้ง
ในช!วงเวลาเรียนหรือเวลาทํางานดวย) ทั้งนี้เพื่อประกอบการประเมินความสามารถในการคํานวณของ
ผู'ตอบสัมภาษณ;
หลักการบันทึก
- บันทึกความถี่ในการคิดคํานวณ
ความถี่ในการคิดคํานวณ (R18)
ไมได'คิดคํานวณ
คิดคํานวณ
ทุกวัน
สัปดาห;ละ 4-6 วัน
สัปดาห;ละ 2-3 วัน
สัปดาห;ละ 1 วัน
นาน ๆ ครั้ง
ไมทราบ
R19

รหัส
1

หมายเหตุ

2
3
4
5
6
9

ความถี่ในการคิดคํานวณ
ในชวงเวลาใดก็ได'
(รวมทั้งเวลาเรียน
หรือเวลาทํางานดวย)

“...(ชื่อ)...คิดว!าสามารถคํานวณตัวเลข (ในชีวิตประจําวัน) ไดในระดับใด”
[ถามผู'คิดคํานวณได' (R17=2)]
หลักการบันทึก
- บันทึกความสามารถในการคิดคํานวณ

R20

สถานภาพสมรส (ถามผูที่มีอายุตั้งแต! 13 ป:ขึ้นไป)
หลักการบันทึก
- บันทึกสถานภาพสมรส
การตรวจสอบความสอดคลองในการบันทึกขอมูล (Error หรือ Warning)
- Error: โปรดตรวจสอบคําตอบ (R3 ความเกี่ยวพันกับหัวหน'าครัวเรือน ไมสอดคล'องกับ
R20 สถานภาพสมรส)
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การทํางานในระหว!าง 12 เดือนก!อนวันสัมภาษณ4 (R21 – R23)
R21 – R23 ถามผูที่มีอายุตั้งแต! 15 ป:ขึ้นไป
R21

อาชีพ “ในระหว!าง 12 เดือนก!อนวันสัมภาษณ4…(ชื่อ)…ทํางานอะไร”
[ถามผู'ที่มีอายุตั้งแต 15 ปJขึ้นไป (R5 ≥ 15)]
อาชีพ หมายถึง ประเภทหรือชนิดของงานที่ผู'นั้นใช'เวลาทําเป9นสวนใหญ ระหวาง 12 เดือน
กอนวันสัมภาษณ; ถ'าทํางานหลายอาชีพและมีรายได'ทุกอาชีพ ให'พิจารณาอาชีพ ดังนี้
1. อาชีพที่ใช'เวลาทํางานมากกวา
2. ถ'าใช'เวลาเทากัน ให'ถืออาชีพที่ให'รายได'มากกวา
3. ถ'าใช'เวลาและมีรายได'เทากัน ให'ผู'ตอบสัมภาษณ;เลือกมาเพียง 1 อาชีพ
4. ถ'าผู'ตอบสัมภาษณ;ตอบไมได' ให'เลือกอาชีพที่ทํามานานที่สุด
หลักการบันทึก
- ถ'า ทํางาน ทราบอาชีพที่ทํา แล'ว
- สามารถลงรหัสตามหลักมาตรฐานอาชีพได ให'บันทึก “ทํางาน-ทราบอาชีพที่ทํา
(สามารถลงรหัสได')”
- ไม! สามารถลงรหั สตามหลั กมาตรฐานอาชี พได ในขณะสั มภาษณ4 ให' บั นทึ ก
“ทํ า งาน-ทราบอาชี พ ที่ ทํ า (ไมสามารถลงรหั ส ได' ระบุ อ าชี พ โดยละเอี ย ด)”
พร'อมทั้ง ระบุอาชีพ โดยละเอีย ด ในกรณีนี้พ นัก งานแจงนับ จะตองบัน ทึก
รหัสอาชีพในภายหลัง ก!อนส!งงานใหเจาหนาที่วิชาการดวย
- ถ'า ทํางาน-จําแนกอาชีพไม!ได หรือไม!ทราบอาชีพ ให'บันทึก “ผู'ปฏิบัติงานที่จัด
จําแนกอาชีพไมได' หรือทํางานไมทราบอาชีพ”
- ถ'า ไม!ไดทํางาน ให'บันทึก “ไมทํา” แลวบันทึก response จากนั้นใหขามไปถาม
ตอนที่ 3
- ถ'า ไม!ทราบว!าทํางานหรือไม! ให'บันทึก “ไมทราบ”
R22

อุตสาหกรรม “กิจกรรมหลักที่…(ชื่อ)…ทําอยู!เป9นกิจกรรมหรือผลิตอะไร”
อุตสาหกรรม หมายถึง ประเภทของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ได'ดําเนินการ โดยสถาน
ประกอบการ หรือประเภทของธุรกิจที่บุคคลนั้นทํางานอยู
หลักการบันทึก
- ถ'า ทราบกิจกรรมหลัก แล'ว
- สามารถลงรหัสอุตสาหกรรมได ให'บันทึก “ทราบกิจกรรมหลัก (สามารถลง
รหัสได')”
- ไม! ส ามารถลงรหั ส อุ ต สาหกรรมได ในขณะสั ม ภาษณ4 ให' บั น ทึ ก “ทราบ
กิจกรรมหลัก (ไมสามารถลงรหัสได' ระบุกิจกรรมหลักโดยละเอียด)” พร'อมทั้ง
ระบุกิจกรรมหลักโดยละเอียด ในกรณีนี้พนักงานแจงนับจะตองบันทึกรหัส
อุตสาหกรรมในภายหลัง ก!อนส!งงานใหเจาหนาที่วิชาการดวย
- ถ'า ไม!ทราบ ให'บันทึก “ไม!ทราบ”
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- ให'บันทึกประเภทของกิจการหรือลักษณะกิจกรรมของสถานที่ทํางาน หรือธุรกิจให'
ชั ด เจน และสอดคล' อ งกั บ อาชี พ ที่ บั น ทึ ก ใน R21 ของบุ ค คลนั้ น โดยมี แ นวทาง
การบันทึกประเภทกิจการ เพื่อให'สามารถจัดประเภทกิจการ ตามมาตรฐานสากล
ได'ดังนี้
ประเภทกิจการ

บันทึก

1. ประเภทเกษตรกรรม ประมง ปbาไม
ใหระบุ ชนิดพืชที่ปลูก ชนิดสัตว;ที่เลี้ยง
ชนิดสัตว;น้ํา การบริการทางเกษตร
การปลูกป[า การเก็บของป[า
2. ประเภทการผลิต ทําโรงงาน
1) ผลิตสินคา
ใหระบุ ชนิดสินค'า และวัตถุดิบที่ใช'
วัตถุประสงค; (ถามี)
2) ผลิตอะไหล)รถยนต
ใหระบุ ชนิดของอะไหล
3) ผลิตชิ้นส)วนอิเล็กทรอนิกส
ใหระบุ ชนิดที่ผลิต
4) ผลิตเครื่องจักร
ใหระบุ ชนิดของเครื่องจักร
3. ประเภทการขายสินคา
1) ขายส)งสินคา
ใหระบุ เป9นตัวแทน นายหน'า
และชนิดสินค'า
2) ขายปลีกสินคา
ใหระบุ ชนิดสินค'า และสถานที่/
วิธีขาย สินค'ามือสอง (ถาขาย)
3) กรณีรานอาหาร
ใหระบุ มีที่นั่งทาน หรือ
ให'ซื้อกลับบ'าน
4. ประเภทโรงเรียน สถาบันการศึกษา
1) ในระบบ
ใหระบุ ระดับชั้นการศึกษา
2) นอกระบบ
ใหระบุ วิชาที่เปkดสอน
5. ประเภทหน! วยงานราชการ รัฐ วิส าหกิ จ
ใหระบุ ชื่อหน!วยงาน

เชน การทํานาข'าว การเลี้ยงวัว การทําสวนส'มโอ
การทําไรข'าวโพดเลี้ยงสัตว; การปลูกต'นสัก การเพาะเห็ดฟาง
ทําฟาร;มจระเข' การเพาะเลี้ยงหอยมุก รับจ'างเกี่ยวข'าว
รับจ'างกรีดยาง การปลูกป[า การเก็บของป[า เป9นต'น

6. ประเภทบริการ
ใหระบุ ประเภทบริการ
7. ประเภทสํานักพิมพ4
ใหระบุ ชนิดของเนื้อหาที่จัดพิมพ;

เชน โรงงานผลิตลูกชิ้นหมู โรงงานผลิตเฟอร;นิเจอร;ไม'
โรงงานผลิตน้ํามันถั่วเหลือง บริษัทผลิตรองเท'าหนัง
บริษัทผลิตเตาอบใช'ในครัวเรือน/อุตสาหกรรม เป9นต'น
เชน บริษัทผลิตยางรถยนต; โรงงานผลิตแบตเตอรี่
ร'านทํากระจกรถยนต; ร'านประดับยนต; เป9นต'น
เชน ผลิตหลอดภาพโทรทัศน; ผลิตโมเด็ม ผลิตตัว IC
ผลิตทรานซิสเตอร; เป9นต'น
เชน เครื่องกลึง เครื่องสีข'าว เครื่องทํากระดาษ เครื่องสูบน้ํา
เครื่องคัดแยกไข เป9นต'น
เชน นายหน'าขายที่ดิน ตัวแทนขายเครื่องสําอาง ร'านขายสงเสื้อผ'า
บริษัทขายสงยา ร'านขายสงเครื่องประดับ เป9นต'น
เชน ร'านขายปลีกหนังสือ ร'านขายปลีกเครื่องประดับ
ขายของเลนทางอินเทอร;เน็ต ขายเสื้อผ'ามือสอง
ขายอาหารทางไปรษณีย; แผงลอยขายพวงมาลัย เป9นต'น
เชน ร'านขายอาหารตามสั่ง (มีที่นั่งทาน)
แผงลอยขายขนม (ใสถุง) เป9นต'น
เชน โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัย เป9นต'น
เชน โรงเรียนสอนขับรถ โรงเรียนสอนดนตรี โรงเรียนสอนตัดเสื้อ
สถาบันกวดวิชาภาษาอังกฤษ เป9นต'น
เชน กรมการค'าภายใน บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) สํานักงาน
สรรพากรเขต สํ านั ก งานสหกรณ; จั งหวั ด การไฟฟl าสวน
ภูมิภาค เป9นต'น
เชน ร'านบริการอินเทอร;เน็ต ร'านบริการถายเอกสาร ร'านตัดผม
ร'านบริการนวดผอนคลาย ร'านซอมโทรทัศน; บริการนวดสปา
บริการอาบอบนวด บริการนวดผอนคลาย เป9นต'น
เชน สํานักพิมพ;ตําราเรียน สํานักพิมพ;นิตยสาร
สํานักพิมพ;หนังสือพิมพ; ร'านพิมพ;การ;ดตาง ๆ เป9นต'น
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ประเภทกิจการ

บันทึก

8. ประเภทบริษัทประกัน
เชน บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัย
ใหระบุ ประเภทประกัน
เป9นต'น
9. ประเภทสถานสงเคราะห4 ศู น ย4 ดู แ ล เชน บ'านพักคนชรา สถานสงเคราะห;เด็กพิการ
ศูนย4รับเลี้ยง
สถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน ศูนย;สงเคราะห;และฝnกอาชีพ
ใหระบุ มีที่พักอาศัยหรือไม
เป9นต'น

ขอสังเกต
การประกอบธุรกิจในบานของตนเอง เชน ร'านตัดเสื้อ ดูหมอ ซอมวิทยุ รับจ'างซักผ'าที่บ'าน
ของตนเอง ให'ถือวาบ'านนั้นเป9นสถานที่ทําธุรกิจ ให'บันทึกกิจการตามที่ทํา เชน นายขาว เปkดร'านซอม
วิทยุและโทรทัศน;ขึ้นที่บ'าน ให'บันทึก “การซอมวิทยุโทรทัศน;”
กรณีที่บุคคลนั้นไม!มีสํานักงานแห!งหนึ่งแห!งใดโดยเฉพาะหรือไม!มีสถานที่ประกอบกิจการ
เป9นหลักแหล!ง ใหบันทึก ประเภทของกิจการนั้น เชน นายดํา มีอาชีพเป9น ชางไม' มีใครมาจ'างก็
ไปทํา ให'บันทึก “ชางไม'” นายแดง ขับรถแท็กซี่รับจ'าง ให'บันทึก “การขับรถแท็กซี่” เป9นต'น
ผู'รับจ'างทํางานในบ'านเรือนเอกชน เช!น คนรับใช ใหบันทึกกิจการนั้นเป9น “ลูกจาง
ในครัวเรือนส!วนบุคคล”
R23

สถานภาพการทํางาน “…(ชื่อ)…ทํางานในฐานะอะไร”
หลักการบันทึก
- บันทึกสถานภาพการทํางาน ให'ตรงกับอาชีพที่บันทึกใน R21
- การบันทึกสถานภาพการทํางานของลูกจ'าง ถ'าทราบแนชัดวาโรงงานใดหรือสถาน
ประกอบการธุรกิจใดที่เป9นรัฐวิสาหกิจ ให'บันทึก “ลูกจ'างรัฐวิสาหกิจ”
- สําหรับผู'ที่มีอาชีพรับจ'างแบกหาม รับจ'างขนของ (อาจมีรถเข็นเป9นของตนเองด'วย)
หรือ งานอื่นที่เกี่ยวกับการใช'แรงงานทั่วไป โดยไมมีนายจ'างที่แนนอนเป9นประจํา
สุดแตจะมีใครมาจ'างเป9นคราว ๆ ไปนั้น ให'บันทึก “ผู'ประกอบธุรกิจของตนเอง”
- ถ'า ไม!ทราบ ให'บันทึก “ไม!ทราบ”
- เมื่อบันทึก R23 เสร็จเรียบรอยแลว ใหขามไปถามตอนที่ 3

Response “ผูตอบสัมภาษณ4”
วัตถุประสงค4 เพื่อใช'ในการประมาณความนาเชื่อถือของข'อมูลที่ได'รับจากการตอบ
สัมภาษณ;
หลักการบันทึก
- ให' พ นั กงานสั มภาษณ; บั น ทึ กรหั ส เอง โดยบั น ทึ ก ให' ต รงกั บ ลํ าดั บ ที่ ของบุ คคลนั้ น
วาบุคคลนั้นตอบสัมภาษณ;เอง หรือบุคคลอื่นตอบแทน
- ในครัวเรือนหนึ่ง ๆ จะต'องมีผู'บันทึก “ตอบเอง” อยางน'อย 1 คน

35

ตอนที่ 2 การอ!านของเด็กเล็ก
(ถามผูที่มีอายุต่ํากว!า 6 ป:) (R5 < 6)
R5 ≥ 6

ตรวจสอบอายุที่บันทึกใน (R5)

ตอนที่ 3 การอานของประชากร

R5 < 6
R24 การอานของเด็กเล็กในเวลาเรียน
(รวมครูอานให'ฟeงด'วย)

R25 การอานของเด็กเล็ก
นอกเวลาเรียน
(รวมผู'ใหญอานให'ฟeงด'วย)
ไมอาน และไมมี
ผู'ใหญอานให'ฟeง
(R25 = 1)

เด็กเล็กอานเอง
(R25 = 2)

ผู'ใหญอานให'ฟeง
(R25 = 3-4)
R26 ผู'ใหญที่เป9นคนหลักในการอาน
ให'เด็กเล็กฟeง
R27-R28 เหตุผลทีผ่ ู'ใหญอาน
ให'เด็กเล็กฟeง

R44-R46 สาเหตุหลักที่เด็กเล็กไมอาน
และไมมีผู'ใหญอานให'ฟeง

R29 ความถี่ในการอานของเด็กเล็ก
R30 ประเภทสื่อที่อานของเด็กเล็ก

อานจากสื่อทั้งสองประเภท
(R30 = 3)
ใช
ตอนที่ 4 ลักษณะของครัวเรือน

R31 ประเภทสื่อที่เด็กเล็กอานมากที่สุด

D

ไมใช หรือไมทราบ (R30 = 1-2, 9)
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D
R32 สถานที่ใช'อานของเด็กเล็ก
R33-R34 เวลาที่ใช'ในการอานของเด็กเล็กเฉลี่ยตอวัน
R35 แหลงที่มาของหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส; ที่เด็กเล็กอาน
R36 การยืมหรือไปอานหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส;ของเด็กเล็ก
ที่ห'องสมุดหรือแหลงเรียนรู'ในชุมชน

หนังสือหรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส;ที่อาน
ได'ยืมหรือไปอานที่หอ' งสมุด
หรือแหลงเรียนรู'ในชุมชน
(R36 = 2-9)

ไมใช (R36 = 1)

ใช
R37 ความถี่ในการยืมหรือไปอานหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส;
ของเด็กเล็กที่ห'องสมุด หรือแหลงเรียนรู'ในชุมชน
R38 การซื้อหนังสืออื่น เฉพาะที่เป9นรูปเลมหนังสือให'เด็กเล็ก
และผู'เลือกหนังสือ ในรอบ 12 เดือนที่แล'ว

ซื้อหนังสืออื่น
เฉพาะที่เป9นรูปเลมหนังสือ
ให'เด็กเล็ก ในรอบ 12 เดือนที่แล'ว
(R38 = 2-3)

ไมใช หรือไมทราบ (R38 = 1, 9)

ใช
R39 จํานวนหนังสืออื่นฯ ที่ซื้อให'เด็กเล็ก ในรอบ 12 เดือนที่แล'ว
R40 คาใช'จายในการซื้อหนังสืออื่นฯ ให'เด็กเล็ก ในรอบ 12 เดือนที่แล'ว

R41-R43 พฤติกรรมของเด็กเล็กทีเ่ ปลี่ยนแปลงหลังจากการอาน

ตอนที่ 4 ลักษณะของครัวเรือน
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ตอนที่ 2 การอ!านของเด็กเล็ก
(ถามผูที่มอี ายุต่ํากว!า 6 ป:)
R24 – R46
เพื่อศึกษาลักษณะการอานของเด็กเล็กที่จะเติบโตเป9นกําลังสําคัญของประเทศตอไปใน
อนาคต เนื่อ งจากการอานหนัง สือ ที่ดีมีคุณ ภาพจะสงเสริม ให'ท รัพ ยากรมนุษ ย;มีศักยภาพและ
คุณภาพ
การสํารวจนี้ ศึก ษาเฉพาะพฤติ กรรมการอ! านของเด็ กเล็กในเวลาเรียน (R24) และ
นอกเวลาเรียน (R25-R46) เพราะตองการทราบถึงนิสัยรักการอ!าน และการปลูกฝUงใหเด็กเล็กรัก
การอ!าน ทั้งในช!วงเวลาเรียนและในช!วงเวลาอื่นนอกเหนือจากที่จําเป9นตองอ!านในเวลาเรียน
ข'อถามชุด นี้จะถามเกี่ยวกั บการอานของเด็กเล็ก เหตุผลที่ ผู'ใหญอานให'ฟeง ความถี่ใน
การอาน สื่ อที่ อาน ระยะเวลาที่ ใช' ในการอาน แหลงที่ มาของหนั งสื อหรือสื่ ออิ เล็ กทรอนิ กส; ที่อาน
การยืม/ไปอานหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส;ที่ห'องสมุดหรือแหลงเรียนรู'ในชุมชน คาใช'จายในการซื้อ
หนังสืออื่นเฉพาะที่เป9นรูปเลมหนังสือ พฤติกรรมของเด็กเล็กที่เปลี่ยนแปลงหลังจากอาน ซึ่งข'อมูลที่ได'
สามารถนําไปรณรงค;หรือสงเสริมการอานในเด็กเล็กตอไป
การอ!านของเด็กเล็ก (อายุต่ํากว!า 6 ป:) ในที่นี้หมายถึง การอ!านหนังสือหรือ
บทความทุ ก ประเภท ดวยตนเอง หรือผู ใหญ! อ!านใหฟU ง ในช!วงนอกเวลาเรียน ทั้ งที่ เป9 น
รู ป เลม/เอกสาร หรื อ การอานทางสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส; ทั้ ง ที่ มี ก ารเชื่ อ มตอและไมเชื่ อ มตอ
อินเทอร;เน็ต (ยกเวนขอถาม R24 ที่มีการอ!านหนังสือหรือบทความทุกประเภท หรือครูอ!าน
ใหฟUง ในช!วงเวลาเรียน)
รวมถึง การอานผานสื่อสังคมออนไลน; (เชน Facebook Line Instragram Twitter ฯลฯ)
SMS E-mail ฯลฯ
ไม!รวม การอานข'อความที่เป9นการติดตอสื่อสารสวนบุคคล
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ตอนที่ 2 การอ!านของเด็กเล็ก
(ถามผูที่มีอายุต่ํากว!า 6 ป:)
(R24 – R46)
R24

“ตามปกติ ...(ชื่ อ)...ไดอ! า นหรือ มี ค รู อ!า นหนั งสื อ หรื ออ! า นจากสื่ ออิ เล็ ก ทรอนิ ก ส4 ใหฟU ง
(ในเวลาเรียน) หรือไม!”

ครูเป9นผู'ที่มีบทบาทที่สําคัญที่สงผลตอการเรียนรู'ของเด็กเล็กที่มีอายุตั้งแตแรกเกิดจนถึง
5 ปJ (5 ปJ 11 เดือน 29 วัน) ดังนี้
- เป9นผูส!งเสริมพัฒนาทางร!างกาย เชน จัดกิจกรรมที่ให'เด็กได'พัฒนาความแข็งแรงของ
กล'ามเนื้อใหญ การประสานสัมพันธ;ของกล'ามเนื้อเล็ก การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย การรักษาความ
ปลอดภัยของตนเองและผู'อื่นในกิจวัตรประจําวัน
- เป9 น ผู ส! งเสริม พั ฒ นาการดานอารมณ4 แ ละจิ ต ใจ เชน จั ด กิ จ กรรมให' เด็ กได' ชื่ น ชม
สร'างสรรค; สิ่งสวยงาม ให' เด็ กได'เลนอยางอิส ระ เลนเป9 น กลุม เลนในห' องเรียนและนอกห' องเรียน
ร'องเพลง เลนเครื่องดนตรีงาย ๆ มีปฏิกิริยาโต'ตอบกับเสียงดนตรี และมีคุณธรรมจริยธรรม
- เป9นผูส!งเสริมพัฒนาการดานสังคม เชน จัดกิจกรรมให'เด็กเกิดการเรียนรู'ทางสังคม
การปฏิ บั ติ กิ จ วั ต รประจํ า วั น ของตน การเลน การทํ า งานรวมกั บ ผู' อื่ น การแก' ปe ญ หาในการเลน
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเคารพความคิดเห็นของผู'อื่น การปฏิบัติตามวัฒนธรรมท'องถิ่น
- เป9 น ผู ส! ง เสริ ม พั ฒ นาการดานสติ ปU ญ ญา เชน จั ด กิ จ กรรมให' เ ด็ ก รู' จั ก การคิ ด
การสังเกต การจําแนก การเปรียบเทียบจํานวน มิติสัมพันธ; เวลา และการให'เด็กรู'จักใช'ภาษาแสดง
ความรู'สึกด'วยคําพูด การพูดกับผู'อื่น การอธิบายเรื่องราว การอานในหลายรูปแบบผานประสบการณ;
ที่สื่อความหมายตอเด็ก อานภาพหรือสัญลักษณ;จากหนังสือนิทาน/เรื่องราวที่สนใจ
- เป9นผูสรางเสริมสมาธิ เชน จัดกิจกรรมให'เด็กได'มีสมาธิในการทํากิจกรรมตาง ๆ เชน
กิจกรรมสร'างสรรค; การร'อยลูกปeด การวาดภาพสีน้ํา สีเทียน กิจกรรมเลนอิสระตามมุมตาง ๆ
หลักการบันทึก
- ให'บันทึกการอานของเด็กเล็ก (รวมครูอานให'ฟeงด'วย)
การอ!านของเด็กเล็กในเวลาเรียน (R24)
เด็กกําลังเรียน
ไมอาน และไมมีครูอานให'ฟeง
เด็กอานเอง
ครูอานให'ฟeง
เด็กอานเอง และครูอานให'ฟeง
เด็กยังไมเข'าเรียน
ไมทราบ

รหัส
1
2
3
4
5
9

หมายเหตุ

ถามตอไป
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R25

“ตามปกติ...(ชื่อ)...ไดอ!านหรือมีผูใหญ!อ!านหนังสือ หรืออ!านจากสื่ออิเล็กทรอนิกส4 ใหฟUง
(นอกเวลาเรียน) หรือไม!”

ผูใหญ! ในที่นี้หมายถึง ผู'ที่มีอายุ 15 ปJขึ้นไป อาจอยูในครัวเรือนเดียวกัน หรือครัวเรือน
อื่นก็ได' เชน พอ แม พี่ ญาติ เพื่อนบ'าน พี่เลี้ยงเด็ก เป9นต'น
หลักการบันทึก
- ให'บันทึกการอานของเด็กเล็ก (รวมผู'ใหญอานให'ฟeงด'วย)
- ให' พนั กงานแจงนับ พยายามสอบถามใหไดคํ าตอบ เนื่องจากเป9น คําถามที่ สําคั ญ
ซึ่งจะนําไปสูการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับอานหรือไมอานของเด็กเล็กตอไป
การอ!านของเด็กเล็กนอกเวลาเรียน (R25)
ไมอาน และไมมีผู'ใหญอานให'ฟeง
อาน
เด็กอานเอง
ผู'ใหญอานให'ฟeง
เด็กอานเอง และผู'ใหญอานให'ฟeง

รหัส

หมายเหตุ

1

- ข'ามไปถาม R44

2
3
4

- ข'ามไปถาม R29
ถามตอไป

R26 – R28 ถามเด็กที่มีผูใหญ!อ!านใหฟUง (R25 = 3-4)
R26

“ตามปกติ ผูใหญ!ที่อ!านหนังสือ หรืออ!านจากสื่ออิเล็กทรอนิกส4 ให...(ชื่อ)...ฟUงคือใคร”
[ถามเด็กที่มีผู'ใหญอานให'ฟeงนอกเวลาเรียน (R25 = 3-4)]
หลักการบันทึก
- ให'บันทึกผู'ใหญที่เป9นคนหลักในการอานให'เด็กเล็กฟeง
- ถ'าปกติมีผูใหญ!มากกว!า 1 คน อ!านใหเด็กเล็กฟUง ให'บันทึกผู'ใหญที่เป9นคนหลักใน
การอานให'เด็กเล็กฟeง โดยพิจารณาจากผู'ที่ใช'เวลาอานให'เด็กเล็กฟeงมากที่สุด ถ'าใช'
เวลาเทากันให'ผู'ตอบสัมภาษณ;เลือกมา 1 คน
ตัวอย!าง • ปกติ ด.ญ. แก'ว (อายุ 5 ปJ) มีผู'ใหญอานให'ฟeง 3 คน คือ
1) แมอานนิทานให'ฟeง สัปดาห;ละ 3 วัน วันละ 30 นาที (รวมสัปดาห;ละ
1 ชั่วโมงครึ่ง)
2) พี่เลี้ยงเด็กอานหนังสือสําหรับเด็กให'ฟeงสัปดาห;ละ 5 วัน วันละ 10 นาที
(รวมสัปดาห;ละ 50 นาที) และ
3) น'าอานหนังสืออิเล็กทรอนิกส;ให'ฟeงนาน ๆ ครั้ง เดือนละ 1 – 2 ครั้ง
รวม 20 นาที
ดังนั้น ผู'ใหญที่เป9นคนหลักในการอานหนังสือให'เด็กเล็กฟeง คือ แม!
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R27 – R28 “เหตุผลที่ผูใหญ!อ!านหนังสือ หรืออ!านจากสื่ออิเล็กทรอนิกส4 ให...(ชื่อ)...ฟUง”
[ถามเด็กที่มีผู'ใหญอานให'ฟeงนอกเวลาเรียน (R25 = 3-4)]
R27

ลําดับที่ 1

R28

ลําดับที่ 2
หลักการบันทึก
- ให'บันทึกเหตุผลที่ผู'ใหญอานให'เด็กเล็กฟeง ตามลําดับความสําคัญได'ไม!เกิน 2 ลําดับ
- บันทึกคําตอบที่ สําคัญเป9นลําดับที่ 1 ลงใน R27
- บันทึกคําตอบที่ สําคัญเป9นลําดับที่ 2 ลงใน R28
- ถ'า มีคําตอบเพียงลําดับเดียว ให'บันทึกคําตอบลําดับที่ 1 ลงใน R27 และ ไมต'อง
บันทึกคําตอบในลําดับที่ 2 ลงใน R28
- ถ'า ไม!ทราบ ให'บันทึก “ไมทราบ” ใน R27 และข'ามไปถาม R29
การตรวจสอบความสอดคลองในการบันทึกขอมูล (Error หรือ Warning)
- Error: โปรดตรวจสอบคําตอบ (R27 ลําดับ ที่ 1 และ R28 ลําดับ ที่ 2 ไมควรตอบ
ซ้ํากัน (เฉพาะ R28 ท!านั้น)

R29 – R43 ถามเด็กที่อ!านเอง หรือผูใหญ!อ!านใหฟUงนอกเวลาเรียน (R25 = 2-4)
R29 “ตามปกติ...(ชื่อ)...ไดอ!าน หรือมีผูใหญ!อ!านหนังสือ หรืออ!านจากสื่ออิเล็กทรอนิกส4 ใหฟUง
บ!อยแค!ไหน”
[ถามเด็กที่อานเอง หรือผู'ใหญอานให'ฟeงนอกเวลาเรียน (R25 = 2-4)]
หลักการบันทึก
- ให'บันทึกความถี่ในการอานของเด็กเล็ก
- ความถี่ในการอ!านของเด็กเล็ก ให'พิจารณารวมกันทั้งที่เด็กอ!านเอง และผูใหญ!ทุกคน
ที่อ!านใหเด็กฟUง
- นาน ๆ ครั้ง หมายถึง นานเกินกวาสัปดาห;ละ 1 วัน
ตัวอย!าง • ด.ญ.จิ๊บ (อายุ 5 ปJ) อานหนังสือเองวันเสาร;-อาทิตย; แมอานให'ฟeง
วันจันทร; – อังคาร พี่เลี้ยงอานให'ฟeงวันพุธ-ศุกร; ดังนั้น ความถี่
ในการอานหนังสือของ ด.ญ.จิ๊บ คือ ทุกวัน
• ด.ช. สิงห; (อายุ 3 ปJ) พี่อานเรื่องสั้นจากอินเทอร;เน็ตให'ฟeงสัปดาห;ละ 2 วัน
ปlาข'างบ'านอานหนังสือให'ฟeงสัปดาห;ละ 1 วัน ดังนั้น ความถี่ในการอาน
ของด.ช. สิงห; คือ สัปดาห;ละ 3 วัน
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R30 “ตามปกติ...(ชื่อ)...ไดอ!าน หรือมีผูใหญ!อ!านใหฟUงจากรูปเล!มหนังสือ/เอกสาร หรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส4 หรือไม!”
[ถามเด็กที่อานเอง หรือผู'ใหญอานให'ฟeงนอกเวลาเรียน (R25 = 2-4)]
หลักการบันทึก
- ให'บันทึกประเภทสื่อที่อานของเด็กเล็ก
ประเภทสื่อที่อ!านของเด็กเล็ก (R29)

รหัส

อานจากรูปเลมหนังสือ/
เอกสารอยางเดียว
อานจากสื่ออิเล็กทรอนิกส;อยางเดียว
อานจากทั้งสองประเภท
ไมทราบ

หมายเหตุ

1
ข'ามไปถาม R32
2
3
9

- ถามตอไป
- ข'ามไปถาม R32

R31 “ส!วนใหญ!...(ชื่อ)...ไดอ!าน หรือมีผูใหญ!อ!านใหฟUงจากรูปเล!มหนังสือ/เอกสาร หรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส4 ประเภทใดมากที่สุด”
[ถามผู'ที่บันทึก R30 = 3]
หลักการบันทึก
- ให'บันทึกประเภทสื่อที่เด็กเล็กอานมากที่สุด
R32 “ตามปกติ...(ชื่อ)...อ!าน หรือมีผูใหญ!อ!านหนังสือ หรืออ!านจากสื่ออิเล็กทรอนิกส4ใหฟUง
ในสถานที่ใด”
[ถามเด็กที่อานเอง หรือผู'ใหญอานให'ฟeงนอกเวลาเรียน (R25 = 2-4)]
หลักการบันทึก
- ให'บันทึกสถานที่ที่เด็กเล็กอานมากที่สุด
R33 – R34 “ตามปกติ...(ชื่อ)...ใชเวลาอ!าน หรือผูใหญ!อ!านหนังสือ หรืออ!านจากสื่ออิเล็กทรอนิกส4
ใหฟUง โดยเฉลี่ยวันละกี่ชั่วโมง หรือนาที”
[ถามเด็กที่อานเอง หรือผู'ใหญอานให'ฟeงนอกเวลาเรียน (R25 = 2-4)]
การนับเวลาที่อ!าน ให'นับเวลาอานตามปกติ เชน ตามปกติอานหนังสือหรืออานจาก
สื่ออิเล็กทรอนิกส;เฉลี่ยวันละ 1 ชั่วโมง 30 นาที เทานั้น มีนาน ๆ ครั้งที่อานหลาย ๆ ชั่วโมงติดตอกัน
กรณีเชนนี้ให'นับเวลาที่อานปกติ คือ เฉลี่ยวันละ 1 ชั่วโมง 30 นาที
ถ'า ไม!อ!านทุกวัน ให'พิจารณาวาตามปกติอานหนังสือหรืออานจากสื่ออิเล็กทรอนิกส;
สัปดาห;ละกี่ชั่วโมง/นาที หรือเดือนละกี่ชั่วโมง แล'วจึงมาหาเวลาอานเฉลี่ยตอวัน เชน ตามปกติอาน
สัปดาห;ละ 3 ชั่วโมงครึ่ง ถือวาใช'เวลาอานเฉลี่ย 30 นาทีตอวัน
วิธีคํานวณ : 3 ชั่วโมงครึ่งตอสัปดาห; = (3 ชั่วโมง x 60 นาที) + 30 นาที = 210 นาที
เวลาอานเฉลี่ยตอวัน = (210 นาที) / (7 วัน) = 30 นาทีตอวัน
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การนับเวลาที่อ!าน ใหพิจารณารวมกัน ทั้งที่เด็กเล็กอ!านเอง และผูใหญอ!านใหเด็กฟUง
ตัวอย!าง • ด.ช.บดิ น ทร; (อายุ 4 ปJ ) ตามปกติ แ มอานหนั ง สื อ ให' ฟe ง สั ป ดาห; ล ะ
3 ชั่วโมง และพออานจากสื่ออิเล็กทรอนิกส;ให'ฟeงสัปดาห; ละ 4 ชั่วโมง
ดังนั้น เวลาที่อานเฉลี่ยตอวันของ ด.ช.บดินทร; คือ เฉลี่ยวันละ 1 ชั่วโมง
หลักการบันทึก
- ให'บันทึก จํานวนชั่วโมง ที่อานเฉลี่ยต!อวัน “0 - 24” ใน R33
กรณี อ!านนอยกว!า 1 ชั่วโมง ให'บันทึกจํานวนชั่วโมง เป9น “0”
- บันทึก จํานวนนาที ที่อาน “0 – 59” ใน R34
กรณี อ!านเป9นชั่วโมงเต็มโดยไม!มีเศษเป9นนาที ให'บันทึกจํานวนนาที เป9น “0”
- ถ'า ไม!ทราบ ให'บันทึก “99” ใน R33 และ R34
ชั่วโมง

นาที

R33

R34

อ!าน 30 นาทีต!อวัน

0

30

อ!าน 1 ชั่วโมงต!อวัน

1

0

อ!าน 1 ชั่วโมง 15 นาทีต!อวัน

1

15

ไม!ทราบเวลาที่ใชการอ!าน

99

99

ตัวอย!างการบันทึก

การตรวจสอบความสอดคลองในการบั น ทึ ก ขอมู ล (Error หรื อ Warning) เมื่ อ
บันทึกทั้ง R33 และ R34 เสร็จเรียบรอยแลว
- Error: โปรดตรวจสอบคําตอบ [(R33 และ R34 ควรใช'เวลาอานมากกวา 0 ชั่วโมง
และ 0 นาที กรุณาตรวจสอบ)
- Warning: โปรดตรวจสอบคํ า ตอบ (R33 และ R34 ใช' เวลาอานน' อ ยกวา 5 นาที
กรุณาตรวจสอบ)
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R35

“ตามปกติ หนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส4 ที่...(ชื่อ)...อ!าน หรือผูใหญ!อ!านใหฟUง ไดจากที่ใด”
[ถามเด็กที่อานเอง หรือผู'ใหญอานให'ฟeงนอกเวลาเรียน (R25 = 2-4)]
วิธีบันทึกแบบ
- ให'บันทึกแหลงที่มาของหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส;
แหล!งที่มาของหนังสือหรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส4 (R35)
ยืมหรือไปอานของห'องสมุด/
แหลงเรียนรู'ในชุมชน
ยืม/ได'/แลกเปลี่ยนจากเพื่อน
หรือคนรู'จัก

หมายเหตุ

1
2

ได'รับแจกจากหนวยงานตาง ๆ
ซื้อจากร'านหนังสือ
ซื้อจากงานแสดงหนังสือ

3
4
5

จากอินเทอร;เน็ต (โดยรวม การพิมพ;

6

อื่น ๆ (ระบุ)
ไมทราบ

7
9

จากอินเทอร;เน็ตออกมาอานด'วย)

R36

รหัส

- รวมถึง งานที่หนวยงานของภาครัฐและ
เอกชนจัดงานแสดงหนังสือหรือขายหนังสือ
เชน งานสัปดาห;หนังสือแหงชาติ
งานรณรงค;สงเสริมการอาน เป9นต'น

“ตามปกติ หนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส4 ที่...(ชื่อ)...อ!านหรือผูใหญ!อ!านใหฟUง ไดยืมหรือ
ไปอ!านที่หองสมุด หรือแหล!งเรียนรูในชุมชน หรือไม!” (รวม ผู'ใหญยืมให')
[ถามเด็กที่อานเอง หรือผู'ใหญอานให'ฟeงนอกเวลาเรียน (R25 = 2-4)]

วัตถุประสงค4 เพื่อทราบถึงการใช'บริการห'องสมุดหรือแหลงเรียนรู'ในชุมชน เพื่อการอาน
ของเด็กเล็ก ประกอบด'วย
1. การยื ม หนั งสื อหรื อ สื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส; จากห' อ งสมุ ด หรื อ แหลงเรี ย นรู' ในชุ ม ชน
เพื่อการอานของเด็กเล็ก รวมทั้งเด็กยืมเอง และผู'ใหญยืมให'
2. การไปอานหนั งสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส; จากห'องสมุ ดหรือแหลงเรียนรู'ในชุมชน
รวมทั้งเด็กไปอานเอง และผู'ใหญไปอานให'เด็กฟeงที่ห'องสมุดหรือแหลงเรียนรู'ในชุมชนด'วย โดยหนังสือ
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส;ที่อานนั้น อาจเป9นของห'องสมุดหรือแหลงเรียนรู'ในชุมชนหรือไมก็ได'
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หลักการบันทึก
- ให'บันทึกการยืมหรือไปอานหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส;ของเด็กเล็กที่ห'องสมุดหรือ
แหลงเรียนรู'ในชุมชน
- ถ'าปกติยืมหรือไปอ!านหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส4 ที่หองสมุดหรือแหล!งเรียนรู
ในชุ ม ชน มากกว! า 1 ประเภท ให' พิ จ ารณาเลื อ กบั น ทึ ก การยื ม หรื อ ไปอานที่
ห'องสมุดหรือแหลงเรียนรู'ในชุมชน ประเภทที่มากที่สุด
- ให' พ นั ก งานแจงนั บ พยายามสอบถาม ใหไดคํ า ตอบ เนื่ อ งจากไมมี คํ า ตอบ
“ไมทราบ”
ตัวอย!าง • ปกติ แม ของ ด.ช.กัณฑ; ยืมหนังสือนิทานจากห'องสมุดเอกชนใกล'บ'าน
เพื่ออานให' ด.ช.กัณฑ; ฟeงกอนนอน ให'บันทึก “ห'องสมุดเอกชน”
• ปกติ ด.ญ.นนท; ยืมซีดีการ;ตูนและหนังสือภาพจากห'องสมุดโรงเรียน
เพื่ อ ดู เ องหรื อ ให' พี่ ส าวอานให' ฟe ง ให' บั น ทึ ก “ห' อ งสมุ ด โรงเรี ย น/
สถานศึกษา”
• ปกติ ด.ช.กบ ไปดูสมุดภาพกับเพื่อน ๆ ที่ห'องสมุดโรงเรียนสัปดาห;ละ
2 วัน และพอยืมหนังสือวรรณกรรมสําหรับเด็กที่ห'องสมุดประชาชน
สั ป ดาห; ล ะ 1 วั น เพื่ อ อานให' ด.ช.กบ ฟe ง ให' บั น ทึ ก “ห' อ งสมุ ด
โรงเรียน/สถานศึกษา”
การยืมหรือไปอ!านหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส4
ของเด็กเล็กที่หองสมุดหรือแหล!งเรียนรูในชุมชน (R36)
ไมยืม/ไมอานที่ห'องสมุด/แหลงเรียนรู'ในชุมชน
ยืม/อานจาก
ห'องสมุดโรงเรียน/สถานศึกษา
ห'องสมุดแหงชาติ/ประชาชน
ห'องสมุด/ที่อานหนังสือชุมชน/แหลงเรียนรู'ในชุมชน
ห'องสมุดหนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ห'องสมุดของเอกชน
ห'องสมุดเคลื่อนที่
ห'องสมุดอิเล็กทรอนิกส;
ห'องสมุดอื่น ๆ (ระบุ)

รหัส
1
2
3
4
5
6
7
8
9

หมายเหตุ
- ข'ามไปถาม R38

ถามตอไป

การตรวจสอบความสอดคลองในการบันทึกขอมูล (Error หรือ Warning)
- Error: โปรดตรวจสอบคํ า ตอบ (R35 ตอบวายื ม หรื อ ไปอานฯ ของห' อ งสมุ ด /
แหลงเรียนรู'ในชุมชน ขัดแย'งกับ R36 ตอบวาไมยืมหรือไมไปอานฯ)
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R37

“ตามปกติ หนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส4 ที่...(ชื่อ)...อ!าน หรือผูใหญ!อ!านใหฟUง ไดยืมหรือ
ไปอ!านที่หองสมุด หรือแหล!งเรียนรูในชุมชน โดยเฉลี่ยบ!อยแค!ไหน”
[ถามผู'ที่บันทึก R36 = 2-9]
หลักการบันทึก
- ให' บันทึกความถี่ในการยืมหรือไปอานหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิ กส;ของเด็กเล็กที่
ห'องสมุดหรือแหลงเรียนรู'ในชุมชน
- ความถี่ในการยืมหรือไปอ!านหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส4ที่หองสมุด หรือแหล!ง
เรียนรู ให'พิจารณารวมกันทั้งการยืม (รวมผู'ใหญยืมให'ด'วย) และการไปอานหนังสือ
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส;ที่ห'องสมุดหรือแหลงเรียนรู'ในชุมชน
ตัวอย!าง ปกติ ด.ช.กบ ไปดูสมุดภาพกับเพื่อน ๆ ที่ห'องสมุดโรงเรียนสัปดาห;ละ
2 วัน พี่ช ายยืมซีดีห นังสื อนิทานจากห'องสมุดเอกชนสัป ดาห; ละ 1 วัน
และพอยื ม วรรณกรรมเด็ ก ที่ ห' อ งสมุ ด ประชาชนสั ป ดาห; ล ะ 1 วั น
เพื่ อ อานให' ด.ช.กบ ฟe ง ดั งนั้ น ความถี่ ในการยื ม หรือ ไปอานหนั งสื อ
ที่ ห' องสมุ ด ของ ด.ช.กบ คื อ สั ป ดาห; ล ะ 4 วั น ให' บั น ทึ ก “สั ป ดาห; ล ะ
4 - 6 วัน”
R38 – R40 การซื้ อ หนั ง สื อ อื่ น เฉพาะที่ เป9 น รู ป เล! ม หนั ง สื อ (นอกเหนื อจากหนั งสื อเรี ยนที่
สถานศึกษากําหนด) สําหรับเด็ก ในรอบ 12 เดือนที่แลว
(ไมรวม สมุดภาพ สมุดระบายสี สมุดคัดลายมือ และหนังสือแบบเรียน ก.ไก))
“การซื้อหนังสืออื่นใหเด็กเล็ก ผูซื้ออาจเป9นสมาชิกในครัวเรือนหรือไม!ก็ได”

R38

“ในรอบ 12 เดื อนที่ แ ลว มี การซื้ อหนั งสืออื่น เฉพาะที่ เป9 น รูปเล!มหนั งสื อ ให...(ชื่ อ)...
หรือไม! และส!วนใหญ!ใครเป9นผูเลือกหนังสือ”
[ถามเด็กที่อานหนังสือเอง หรือผู'ใหญอานให'ฟeงนอกเวลาเรียน (R25 = 2-4)]
หนังสืออื่น หมายถึง หนังสือที่นอกเหนือจากหนังสือเรียนที่สถานศึกษากําหนด ไมรวม
สมุดภาพ สมุดระบายสี สมุดคัดลายมือ และหนังสือแบบเรียน ก.ไก แตถ'า
สมุดดังกลาวเป9นเรื่องเลาหรือนิทาน ให'ถือวาเป9นหนังสืออื่นด'วย
หลักการบันทึก
- ให'บันทึกการซื้อหนังสืออื่นเฉพาะที่เป9นรูปเลมหนังสือให'เด็กเล็ก และผู'เลือกหนังสือ
การซื้อหนังสืออื่นฯ และ
ผูเลือกหนังสือ (R38)
ไมซื้อ
ซื้อ สวนใหญ
เด็กเลือกเอง
ผู'ใหญเลือกให'
ไมทราบ

รหัส
1
2
3
9

หมายเหตุ
- ข'ามไปถาม R41
ถามตอไป
- ข'ามไปถาม R41
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R39 – R40 ถามผูที่บันทึก R38 = 2-3
R39

“ในรอบ 12 เดือนที่แลว ไดซื้อหนังสืออื่น เฉพาะที่เป9นรูปเล!มหนังสือ ให...(ชื่อ)...กี่เล!ม”
[ถามผู'ที่บันทึก R38 = 2-3]
หลักการบันทึก
- บันทึกจํานวนหนังสืออื่นเฉพาะที่เป9นรูปเลมหนังสือที่ซื้อในรอบ 12 เดือนที่แล'ว
- ถ' าซื้ อหนั งสื ออื่ น ฯ มาจํ า นวนหนึ่ ง เพื่ อ ใหเด็ ก เล็ ก มากกว! า 1 คนในครั วเรือ นนี้
อ! า นร! ว มกั น หรื อ แบ! งกั น อ! า น ให' บั น ทึ ก จํ า นวนหนั งสื อ อื่ น ฯ ที่ ซื้ อ แบงเฉลี่ ย ให'
เด็ กเล็ กเหลานั้ น ทุ ก คน เชน ครัว เรื อนนี้ มีเด็ กเล็ ก 2 คน ในรอบ 12 เดื อนที่ แล' ว
มีแมและปlาข'างบ'าน ซื้อหนังสืออื่นฯ ให'เด็กเล็กทั้งสองคนอานรวมกัน จํานวนทั้งสิ้น
20 เลม ดังนั้น ให'บันทึก “10” ลงในข'อมูลของเด็กเล็กดังกลาวทั้งสองคน
- ถ'า 1 – 97 เล!ม ให'บันทึก จํานวนเลม
- ถ'า ตั้งแต! 98 เล!มขึ้นไป ให'บันทึก “98”
- ถ'า ไม!ทราบ ให'พยายามถามจํานวนหนังสืออื่นฯ ที่ซื้อเฉลี่ยตอปJโดยประมาณ แตถ'า
ไมทราบจริง ๆ ให'บันทึก “99”

R40

“ในรอบ 12 เดือนที่แลว มีค!าใชจ!ายสําหรับซื้อหนังสืออื่น เฉพาะที่เป9นรูปเล!มหนังสือ ให
...(ชื่อ)...เท!าไร (บาท)”
[ถามผู'ที่บันทึก R38 = 2-3]

วัตถุประสงค4 เพื่อทราบคาใช'จายในการซื้อหนังสืออื่นเฉพาะที่เป9น รูป เลมหนังสือให'
เด็กเล็ก ที่เพิ่มเติมจากคาใช'จายสําหรับซื้อหนังสือเรียนที่สถานศึกษากําหนดให'ใช'ในการเรียนการสอน
ตามหลักสูตร
ค!าใชจ!ายในการซื้อหนังสืออื่นเฉพาะที่เป9นรูปเล!มหนังสือ ใหเด็กเล็ก หมายถึง สมาชิกในครัวเรือน
รวมทั้งผู'ที่ไมได'เป9นสมาชิกในครัวเรือน เสียคาใช'จายในการซื้อหนังสืออื่นเฉพาะที่เป9นรูปเลมหนังสือ (ยกเวน
หนังสือเรียนที่สถานศึกษากําหนด) ให'เด็กเล็กคนนี้
(ไมรวม สมุดภาพ สมุดระบายสี สมุดคัดลายมือ และหนังสือแบบเรียน ก.ไก)
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หลักการบันทึก
- บัน ทึกคาใช' จายในการซื้อหนังสืออื่ นเฉพาะที่ เป9น รูปเลมหนั งสือในรอบ 12 เดือน
ที่แล'ว โดยมีหนวยเป9นบาท
- ถ'าซื้อหนั งสืออื่ นฯ มาจํานวนหนึ่ ง เพื่ อใหเด็ก เล็ก มากกว!า 1 คนในครัวเรือนนี้
อ!านร!วมกัน/แบ!งกันอ!าน ให'บันทึกคาใช'จายในการซื้อหนังสืออื่นฯ แบงเฉลี่ยให'
เด็กเล็กเหลานั้นทุกคน เชน ครัวเรือนที่มีเด็กเล็ก 2 คน ในรอบ 12 เดือนที่แล'ว มีแม
และปl า ข' างบ' า น ซื้ อ หนั งสื อ ให' เด็ ก เล็ กทั้ งสองคนอานรวมกั น จํ า นวนเงิ น ทั้ งสิ้ น
1,200 บาท ดังนั้น ให'บันทึก “600” ลงในข'อมูลของเด็กเล็กดังกลาวทั้งสองคน
- ถ'า 1 – 9,997 บาท ให'บันทึก จํานวนเงิน (บาท)
- ถ'า ตั้งแต! 9,998 บาทขึ้นไป ให'บันทึก “9998”
- ถ' า ไม! ท ราบ ให' พ ยายามถามคาใช' จ ายสํ า หรั บ ซื้ อ หนั ง สื อ อื่ น ฯ เฉลี่ ย ตอปJ
โดยประมาณ แตถ'าไมทราบจริง ๆ ให'บันทึก “9999”
หมายเหตุของ R38 – R40
- ถ'า R38 = 2-3 (ซื้อ) แล'ว R39 และ R40 จะต'องมีการบันทึก (ห'ามปลอยวาง)
R41 – R43 “ในรอบ 12 เดือนที่แลว...(ชื่อ)...มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย!างไร หลังจากการอ!าน
หรือผูใหญ!อ!านหนังสือ หรืออ!านจากสื่ออิเล็กทรอนิกส4 ใหฟUง”
[ถามเด็กที่อานเอง หรือมีผู'ใหญอานให'ฟeงนอกเวลาเรียน (R25 = 2-4)]
R41

ลําดับที่ 1

R42

ลําดับที่ 2

R43

ลําดับที่ 3
หลักการบันทึก
- ให' บั น ทึ ก พฤติ ก รรมของเด็ ก เล็ ก ที่ เ ปลี่ ย นแปลงหลั ง จากการอาน ตามลํ า ดั บ
ความสําคัญได'ไม!เกิน 3 ลําดับ
- บันทึกคําตอบที่ สําคัญเป9นลําดับที่ 1 ลงใน R41
- บันทึกคําตอบที่ สําคัญเป9นลําดับที่ 2 ลงใน R42
- บันทึกคําตอบที่ สําคัญเป9นลําดับที่ 3 ลงใน R43
- ถ'า ตอบนอยกว!า 3 ลําดับ ให'บันทึกคําตอบให'ตรงกับลําดับที่ดังกลาว สวนลําดับ
ที่เหลือไมต'องบันทึกคําตอบ แล'วให'ยุติการสัมภาษณ;สําหรับข'อมูลของเด็กเล็กคนนี้
- ถ'า ไม!ทราบ ให'บันทึก “ไมทราบ” ใน R41 เทานั้น แล'วให'ยุติการสัมภาษณ;สําหรับ
ข'อมูลของเด็กเล็กคนนี้
- เมื่อบันทึก R39 – R41 เสร็จเรียบร'อยแล'ว ให'ยุติการสัมภาษณ;สําหรับข'อมูลของ
เด็กเล็กคนนี้
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การตรวจสอบความสอดคลองในการบันทึกขอมูล (Error หรือ Warning)
- Error: โปรดตรวจสอบคําตอบ (R41 ลํ าดับ ที่ 1 และ R42 ลําดั บ ที่ 2 ไมควรตอบ
ซ้ํากัน) (เฉพาะ R42)
- Error: โปรดตรวจสอบคํ า ตอบ (R41-R43 ลํ า ดั บ ที่ 1 - 3 ไมควรตอบซ้ํ า กั น )
(เฉพาะ R43)
R44 – R46 ถามเด็กที่ไม!อ!าน และไม!มีผูใหญ!อ!านใหฟUงนอกเวลาเรียน (R25 = 1)
R44 – R46 “สาเหตุหลักที่...(ชื่อ)...ไม!อ!าน และไม!มีผูใหญ!อ!านใหฟUง”
[ถามเด็กที่ไมอาน และไมมีผู'ใหญอานให'ฟeงนอกเวลาเรียน (R25 = 1)]
R44

สาเหตุที่ไม!อ!านของเด็ก

R45

สาเหตุที่ผูใหญ!ไม!อ!านใหเด็กฟUง ลําดับที่ 1

R46

สาเหตุที่ผูใหญ!ไม!อ!านใหเด็กฟUง ลําดับที่ 2

ผู'ใหญ (ตอบได'ไมเกิน 2 ลําดับ)

หลักการบันทึก
- ให'บันทึกสาเหตุหลักที่เด็กเล็กไมอาน ลงใน R44
ถ'า ไม!ทราบ สาเหตุหลักที่เด็กเล็กไมอาน ให'บันทึก “ไมทราบ” ลงใน R44
- ให'บันทึกสาเหตุหลักที่ผู'ใหญไมอานให'เด็กฟeง ลงใน R45 - R46
ตามลําดับความสําคัญได' ไม!เกิน 2 ลําดับ
• บันทึกคําตอบที่ สําคัญเป9นลําดับที่ 1 ลงใน R45
• บันทึกคําตอบที่ สําคัญเป9นลําดับที่ 2 ลงใน R46
• ถ' า ตอบเพี ยงลํ า ดั บ ที่ 1 ให' บั น ทึ ก คํ า ตอบลงใน R45 สวน R46 ไมต' อ ง
บันทึกคําตอบ แล'วให'ยุติการสัมภาษณ;สําหรับข'อมูลของเด็กเล็กคนนี้
• ถ' า ไม! ทราบ ให' บั น ทึ ก “ไมทราบ” ลงใน R45 แล' ว ให'ย ุต ิก ารสัม ภาษณ;
สําหรับข'อมูลของเด็กเล็กคนนี้
- เมื่อบันทึก R44 – R46 เสร็จเรียบร'อยแล'ว ให'ยุติการสัมภาษณ;สําหรับข'อมูลของ
เด็กเล็กคนนี้
การตรวจสอบความสอดคลองในการบันทึกขอมูล (Error หรือ Warning)
- Error: โปรดตรวจสอบคําตอบ (R44 สาเหตุห ลักที่เด็กเล็กไมอาน ไมควรตอบวา
เด็กเล็กไมมีเวลาอาน)
- Error: โปรดตรวจสอบคําตอบ (R45 ลํ าดับ ที่ 1 และ R46 ลําดั บ ที่ 2 ไมควรตอบ
ซ้ํากัน)
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ตอนที่ 3 การอ!านของประชากร
(ถามผูที่มีอายุตั้งแต! 6 ป:ขึ้นไป) (R5 ≥ 6)
R5 < 6
ตรวจสอบอายุที่บันทึกใน (R5)
R5 ≥ 6
R47
การอานหนังสือพิมพ;
และความถี่ในการอาน

L

ไมอาน หรือ
ไมทราบ (R47 = 1, 9)

อาน (R47 = 2-6)
R48 ความถี่ในการอานหนังสือพิมพ; จากรูปเลมหนังสือ/เอกสาร
R49
ความถี่ในการอานหนังสือพิมพ;
จากสื่ออิเล็กทรอนิกส;

ไมอาน หรือ
ไมทราบ (R49 = 1, 9)

อาน (R49 = 2-6)
R50 ชองทางหรือวิธีการเข'าถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส;ที่อานหนังสือพิมพ;
ไมอาน หรือ
ไมทราบ (R51 = 1, 9)

R51
การอานนิตยสาร
และความถี่ในการอาน

อาน (R51 = 2-6)
R52 ความถี่ในการอานนิตยสาร จากรูปเลมหนังสือ/เอกสาร
R53
ความถี่ในการอานนิตยสาร
จากสื่ออิเล็กทรอนิกส;

ไมอาน หรือ
ไมทราบ (R53 = 1, 9)

อาน (R53 = 2-6)
R54 ชองทางหรือวิธีการเข'าถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส;ที่อานนิตยสาร

F
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R55
การอานวารสาร/เอกสาร
ประเภทอื่น ๆ ที่ออกเป9นประจํา
และความถี่ในการอาน

ไมอาน หรือไมทราบ (R55 = 1, 9)

อาน (R55 = 2-6)
R56 ความถี่ในการอานวารสารฯ จากรูปเลมหนังสือ/เอกสาร
ไมอาน หรือ
ไมทราบ (R57 = 1, 9)

R57
ความถี่ในการอานวารสารฯ
จากสื่ออิเล็กทรอนิกส;

อาน (R57 = 2-6)
R58 ชองทางหรือวิธีการเข'าถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส;ที่อานวารสารฯ

R59
การอานนวนิยาย/การ;ตูน/
หนังสืออานเลนตาง ๆ
และความถี่ในการอาน

ไมอาน หรือ
ไมทราบ (R59 = 1, 9)

อาน (R59= 2-6)
R60 ความถี่ในการอานนวนิยาย/การ;ตูน/หนังสืออานเลนตาง ๆ
จากรูปเลมหนังสือ/เอกสาร
R61
ความถี่ในการอานนวนิยาย/
การ;ตูน/หนังสืออานเลนตาง ๆ
จากสื่ออิเล็กทรอนิกส;

ไมอาน หรือ
ไมทราบ (R61 = 1, 9)

อาน (R61= 2-6)
R62 ชองทางหรือวิธีการเข'าถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส;ที่อานนวนิยาย/
การ;ตูน/หนังสืออานเลนตาง ๆ

G
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R63
การอานแบบเรียน/ตําราเรียน
ตามหลักสูตรฯ
และความถี่ในการอาน

ไมอาน หรือ
ไมทราบ (R63 = 1, 9)

อาน (R63 = 2-6)
R64 ความถี่ในการอานแบบเรียน/ตําราเรียนตามหลักสูตรฯ
จากรูปเลมหนังสือ/เอกสาร
R65
ความถี่ในการอานแบบเรียน/
ตําราเรียนตามหลักสูตรฯ
จากสื่ออิเล็กทรอนิกส;

ไมอาน หรือ
ไมทราบ (R65 = 1, 9)

อาน (R65 = 2-6)
R66 ชองทางหรือวิธีการเข'าถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส;ที่อานแบบเรียน/
ตําราเรียนตามหลักสูตรฯ
R67
การอานตํารา/หนังสือ/เอกสาร/
บทความที่ให'ความรูต' าง ๆ/ความรู'ทั่วไป
และความถี่ในการอาน

ไมอาน หรือ
ไมทราบ (R67 = 1, 9)

อาน (R67= 2-6)
R68 ความถี่ในการอานตํารา/หนังสือ/เอกสาร/บทความที่ให'ความรูต' าง ๆ/
ความรู'ทั่วไป จากรูปเลมหนังสือ/เอกสาร
R69
ความถี่ในการการอานตํารา/
หนังสือ/เอกสาร/บทความที่ให'ความรู'ตาง ๆ/
ความรู'ทั่วไปจากสื่ออิเล็กทรอนิกส;
อาน (R69= 2-6)
R70 ชองทางหรือวิธีการเข'าถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส;ที่อานตํารา/
หนังสือ/เอกสาร/บทความที่ให'ความรู'ตางๆ/ความรู'ทั่วไป

H

ไมอาน หรือ
ไมทราบ (R69 = 1, 9)
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R71
การอานหนังสือ/เอกสาร/
บทความเกี่ยวกับคําสอนทางศาสนา
และความถี่ในการอาน

ไมอาน หรือ
ไมทราบ (R71 = 1, 9)

อาน (R71 = 2-6)
R72 ความถี่ในการอานหนังสือ/เอกสาร/บทความเกีย่ วกับ
คําสอนทางศาสนา จากรูปเลมหนังสือ/เอกสาร

R73
ความถี่ในการอานหนังสือ/เอกสาร/
บทความเกี่ยวกับคําสอนทางศาสนา
จากสื่ออิเล็กทรอนิกส;

ไมอาน หรือ
ไมทราบ (R73 = 1, 9)

อาน (R73 = 2-6)
R74 ชองทางหรือวิธีการเข'าถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส;ที่อานหนังสือ/
เอกสาร/บทความเกี่ยวกับคําสอนทางศาสนา

R75
การอานข'อความใน
สื่อสังคมออนไลน;/SMS/E-mail
และความถี่ในการอาน

ไมอาน หรือ
ไมทราบ (R75 = 1, 9)

อาน (R75= 2-6)
R76 ชองทางหรือวิธีการเข'าถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส;ที่อานข'อความใน
สื่อสังคมออนไลน;/SMS/E-mail

I
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อานหนังสือ
(R47, R51, R55,…..,R75
มีอยางน'อย 1 ข'อ หรือทุกข'อ
บันทึกรหัส 2-6)

ไมใช
(ทุกข'อบันทึกรหัส 1)

ใช
R77
การอานหนังสืออิเล็กทรอนิกส; (E-book)
R78
ความถี่ในการอาน รวมทั้งหมด
R79-R80 เวลาที่ใช'ในการอานของประชากรเฉลีย่ ตอวัน
R81-R82 ประเภทเนื้อหาสาระที่ชอบอาน
R83-R84 สถานที่อาน

ไมทราบ
(ทุกข'อบันทึกรหัส 9)

R101-R102
สาเหตุหลัก
ที่ไมอาน

R85 การยืมหรืออานหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส;
ที่ห'องสมุด หรือแหลงเรียนรูใ' นชุมชน

ยืมหรืออานหนังสือ
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส;ที่ห'องสมุด
หรือแหลงเรียนรู'ในชุมชน
(R85 = 2-9)
ใช

ไมใช
อานไมออก
(R101=1 หรือ R102=1)
ไมใช (R85 = 1)
ใช
R103 สาเหตุ
ที่อานไมออก

R86 ความถี่ในการยืมหรืออานหนังสือ
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส;ที่ห'องสมุด
หรือแหลงเรียนรู'ในชุมชน
R87-R88 เหตุผลที่อาน
R89-R90 แรงจูงใจในการอาน

J

K
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J

R91 การซื้อหนังสืออื่นเฉพาะที่เป9นรูปเลมหนังสือ
ในรอบ 12 เดือนที่แล'ว

ซื้อหนังสืออื่น
เฉพาะที่เป9นรูปเลมหนังสือ
ในรอบ 12 เดือนที่แล'ว
(R91 = 2)

ไมใช หรือไมทราบ (R91 = 1, 9)

ใช
R92 คาใช'จายในการซื้อหนังสืออื่นฯ ในรอบ 12 เดือนที่แล'ว

R93-R94 คาใช'จายในการซื้อนิตยสาร หรือหนังสือพิมพ;
เฉพาะที่เป9นรูปเลมหนังสือ ในรอบ 12 เดือนที่แล'ว
R95-R97 คาใช'จายอื่น ๆ สําหรับการอาน
ในรอบ 12 เดือนที่แล'ว

R98-R100 ประโยชน;ที่ได'รับจากการอาน
ในรอบ 12 เดือนที่แล'ว

K
R104-R105 ข'อเสนอแนะวิธีการรณรงค;ให'คนรักการอาน

ตอนที่ 4 ลักษณะของครัวเรือน
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ตอนที่ 3 การอ!านของประชากร
(ถามผูที่มีอายุตั้งแต! 6 ป:ขึ้นไป)
R47 – R105
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการอานของประชากรอายุตั้งแต 6 ปJขึ้นไป เนื่องจากการอานทําให'
ผู'อานมีความรอบรู' เป9 นการเพิ่ มพูน ศักยภาพในการดําเนิน ชีวิต และการทํางาน สามารถเรียนรู'ได'
ตลอดชี วิ ต และเป9 น การเรี ย นรู' ที่ ยั่ งยื น จึ งนั บ เป9 น การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย; ที่ สํ า คั ญ อยางหนึ่ ง
ซึ่งสงผลตอการพัฒนาประเทศโดยตรง
การสํารวจนี้ ศึกษาเฉพาะพฤติกรรมการอ!านของประชากร เฉพาะนอกเวลาเรียน
นอกเวลาทํ า งาน หรื อ ช! ว งเวลาพั ก เพราะตองการทราบถึ งนิ สั ยรั ก การอ! า น ในช! วงเวลาอื่ น
นอกเหนือจากที่จําเป9นตองอ!านในเวลาเรียนหรือทํางาน
ข'อถามชุดนี้จะถามเกี่ยวกับการอานของประชากร ได'แก ประเภทหนังสือหรือบทความ
ที่ อ าน ความถี่ ในการอาน สื่ อ ที่ อ าน ระยะเวลาที่ ใช' ในการอาน เนื้ อ หาสาระที่ อ าน สถานที่ อาน
การยืม/ไปอานฯ ที่ห'องสมุดหรือแหลงเรียนรู'ในชุมชน เหตุผลที่อาน แรงจูงใจในการอาน คาใช'จายใน
การซื้อหนังสืออื่น นิตยสาร และหนังสือพิมพ;เฉพาะที่เป9นรูปเลมหนังสือ คาใช'จายในการอานอื่น ๆ
ประโยชน;ที่ได'รับจากการอาน รวมทั้งข'อเสนอแนะวิธีการรณรงค;สงเสริมให'รักการอาน ซึ่งข'อมูลที่ได'
จะเป9นประโยชน;ตอภาครัฐและเอกชนที่จะนําไปรณรงค;หรือสงเสริมการอานได'ตรงตามความต'องการ
ของประชากรตอไป
การอ!านหนังสือ หมายถึง การอานหนังสือหรือบทความทุกประเภท
นอกเวลาเรียน/นอกเวลาทํางาน/ช!วงเวลาพัก
ทั้งที่เป9นรูปเลม/เอกสาร หรือการอานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส;
ทั้งที่มีการเชื่อมตอ และไมเชื่อมตออินเทอร;เน็ต
รวมถึง การอานผานสื่อสังคมออนไลน; (เชน Facebook Line Instragram Twitter ฯลฯ)
SMS E-mail ฯลฯ
ไม!รวม การอานข'อความที่เป9นการสนทนาหรือติดตอสื่อสาร สวนบุคคลหรือหน'าที่การงาน
สื่ออิเล็กทรอนิกส4 หมายถึง สื่อที่ใช'อุปกรณ;อิเล็กทรอนิกส;ในการเข'าถึงเนื้อหา
ช!องทางหรือวิธีการเขาถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส4ที่อ!าน ได'แก
- เชื่อมตออินเทอร;เน็ต : Web site สื่อสังคมออนไลน; E-mail และ
Application
- ไมเชื่อมตออินเทอร;เน็ต : CD/DVD Application และอื่น ๆ (เชน
ตู'ประชาสัมพันธ; SMS ฯลฯ)
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ประเภทหนังสือหรือบทความ มีดังนี้
R47 – R50 หนังสือพิมพ;
R51 – R54 นิตยสาร
R55 – R58 วารสาร/เอกสารประเภทอื่นๆ ที่ออกเป9นประจํา
R59 – R62 นวนิยาย/การ;ตูน/หนังสืออานเลนตางๆ
R63 – R66 แบบเรี ย น/ตํ าราเรี ย นตามหลั ก สู ต ร หรื อหนั งสื อ /เอกสาร/คู มื อที่ อ าน
เพิ่มเติมเพื่อการเรียนหรือสอบ
R67 – R70 ตํารา/หนังสือ/เอกสาร/บทความที่ให'ความรู'ตางๆ /ความรู'ทั่วไป
R71 – R74 หนังสือ/เอกสาร/บทความเกี่ยวกับคําสอนทางศาสนา
R75 – R76 ข'อความในสื่อสังคมออนไลน;/SMS/E-mail
ให' พ นั ก งานแจงนั บ พยายามสอบถามความถี่ ในการอ! า น (R47, R51, R55, R59,
R63, R67, R71 และ R75) ใหไดคํ า ตอบ เนื่ อ งจากเป9 น คํ า ถามที่ สํ า คั ญ นํ า ไปสู การสอบถาม
รายละเอียดเกี่ยวกับอานหรือไมอานของประชากรตอไป
Flow คําถามของการอ!านหนังสือหรือบทความ ในแต!ละประเภท
R47 – R50 หนังสือพิมพ4
R47 ความถี่ในการอ!านรวม (สื่อทุกประเภท)

อาน (R47 = 2-6)

ไมอาน หรือ ไมทราบ
(R47 = 1, 9)

R48 ความถี่ในการอ!าน จากรูปเล!มหนังสือ/เอกสาร
R49 ความถี่ในการอ!าน จากสื่ออิเล็กทรอนิกส4

ไมอาน หรือ ไมทราบ
(R49 = 1, 9)

อาน (R49 = 2-6)
R51 ประเภท
สื่ออิเล็กทรอนิกส4ที่อ!าน

ประเภทหนังสือหรือบทความ
ประเภทต!อไป
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R47 – R50 หนังสือพิมพ4
R47

ความถี่ในการอ!านรวม (สื่อทุกประเภท)
“ตามปกติ...(ชื่อ)...อ!านหนังสือพิมพ4 ทั้งที่เป9นรูปเล!มหนังสือ/เอกสาร หรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส4 หรือไม! บ!อยแค!ไหน” (รวมสื่อทุกประเภท)
หลักการบันทึก
- ให'บันทึกความถี่ในการอานรวม (สื่อทุกประเภท)
ความถี่ในการอ!านรวม
(สื่อทุกประเภท) (R47)
ไมอาน
อาน
ทุกวัน
สัปดาห;ละ 4 - 6 วัน
สัปดาห;ละ 2 - 3 วัน
สัปดาห;ละ 1 วัน
นาน ๆ ครั้ง
ไมทราบ

รหัส
1
2
3
4
5
6
9

หมายเหตุ
- ข'ามไปถาม R51

ถามตอไป
- ข'ามไปถาม R51

การตรวจสอบความสอดคลองในการบันทึกขอมูล (Error หรือ Warning)
- Error: โปรดตรวจสอบคําตอบ (R9 และ R10 อานไมออกทั้ง 2 ภาษา ขัดแย'งกับ
R47 ตอบวาอาน หรือไมทราบ)
R48

ความถี่ในการอ!าน จากรูปเล!มหนังสือ/เอกสาร
“ตามปกติ...(ชื่อ)...อ!านหนังสือพิมพ4 จากรูปเล!มหนังสือ/เอกสาร หรือไม! บ!อยแค!ไหน”
[ถามผู'ที่บันทึก R47 = 2-6 (ผู'อานหนังสือพิมพ; รวมสื่อทุกประเภท)]
หลักการบันทึก
- ให'บันทึกความถี่ในการอาน จากรูปเลมหนังสือ/เอกสาร
ความถี่ในการอ!าน
จากรูปเล!มหนังสือ/เอกสาร (R48)
ไมอาน
อาน
ทุกวัน
สัปดาห;ละ 4 - 6 วัน
สัปดาห;ละ 2 - 3 วัน
สัปดาห;ละ 1 วัน
นาน ๆ ครั้ง
ไมทราบ

รหัส
1
2
3
4
5
6
9

หมายเหตุ
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R49

ความถี่ในการอ!าน จากสื่ออิเล็กทรอนิกส4
“ตามปกติ...(ชื่อ)...อ!านหนังสือพิมพ4 จากสื่ออิเล็กทรอนิกส4หรือไม! บ!อยแค!ไหน”
[ถามผู'ที่บันทึก R47 = 2-6 (ผู'อานหนังสือพิมพ; รวมสื่อทุกประเภท)]
หลักการบันทึก
- ให'บันทึกความถี่ในการอาน จากสื่ออิเล็กทรอนิกส;
ความถี่ในการอ!าน
จากสื่ออิเล็กทรอนิกส4 (R49)
ไมอาน
อาน
ทุกวัน
สัปดาห;ละ 4 - 6 วัน
สัปดาห;ละ 2 - 3 วัน
สัปดาห;ละ 1 วัน
นาน ๆ ครั้ง
ไมทราบ

รหัส
1
2
3
4
5
6
9

หมายเหตุ
- ข'ามไปถาม R51

ถามตอไป

- ข'ามไปถาม R51

การตรวจสอบความสอดคลองในการบันทึกขอมูล (Error หรือ Warning)
- Error: โปรดตรวจสอบคําตอบ (R47 อาน แล'ว R48 และ R49 ต'องตอบวาอานอยาง
น'อย 1 สื่อ)
- Error : โปรดตรวจสอบคําตอบ (R47 ความถี่ในการอานรวมสื่อทุกประเภท ไมควรมี
ความถี่น'อยกวา R48 การอานจากรูปเลมหนังสือ/เอกสาร)
- Error : โปรดตรวจสอบคําตอบ (R47 ความถี่ในการอานรวมสื่อทุกประเภท ไมควรมี
ความถี่น'อยกวา R49 การอานจากรูปเลมหนังสือ/เอกสาร)
- Error: โปรดตรวจสอบคําตอบ (R47 ตอบไมทราบวาอานหรือไม ไมสอดคล'องกับ
R48 หรือ R49 ที่ตอบวาอาน กรุราตรวจสอบ)
- Error: โปรดตรวจสอบคําตอบ (R9 และ R10 อานไมออกทั้ ง 2 ภาษา ขัดแย'งกับ R47
ตอบวาอาน หรือไมทราบ)
R50

ประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส4ที่อ!าน
“ตามปกติ...(ชื่อ)...อ!านหนังสือพิมพ4 จากสื่ออิเล็กทรอนิกส4ใด มากที่สุด”
[ถามผู'ที่บันทึก R49 = 2-6 (ผู'อานหนังสือพิมพ; จากสื่ออิเล็กทรอนิกส;)]
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หลักการบันทึก
- ให'บันทึกประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส;ที่อาน
ประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส4ที่อ!าน (R50)
เชื่อมตออินเทอร;เน็ต
Web site
สื่อสังคมออนไลน; (เชน Facebook, Line, instragram, Twitter ฯลฯ)
E-mail
Application
ไมเชื่อมตออินเทอร;เน็ต
CD/DVD
Application
อื่น ๆ (เชน ตู'ประชาสัมพันธ;, SMS ฯลฯ)
ไมทราบ
R51 – R54 นิตยสาร
R51
R52
R53
R54

ความถี่ในการอานรวม (สื่อทุกประเภท)
ความถี่ในการอาน จากรูปเลมหนังสือ/เอกสาร
ความถี่ในการอาน จากสื่ออิเล็กทรอนิกส;
ประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส;ที่อาน

วิธีการบันทึกเหมือนกับ R47
วิธีการบันทึกเหมือนกับ R48
วิธีการบันทึกเหมือนกับ R49
วิธีการบันทึกเหมือนกับ R50

R55 – R58 วารสาร/เอกสารประเภทอื่นๆ ที่ออกเป9นประจํา
(เช!น จุลสาร จม.ข!าว แผ!นพับ แผ!นปลิว ฯลฯ)
R55
R56
R57
R58

ความถี่ในการอานรวม (สื่อทุกประเภท)
ความถี่ในการอาน จากรูปเลมหนังสือ/เอกสาร
ความถี่ในการอาน จากสื่ออิเล็กทรอนิกส;
ประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส;ที่อาน

วิธีการบันทึกเหมือนกับ R47
วิธีการบันทึกเหมือนกับ R48
วิธีการบันทึกเหมือนกับ R49
วิธีการบันทึกเหมือนกับ R50

R59 – R62 นวนิยาย/การ4ตูน/หนังสืออ!านเล!นต!าง ๆ
R59
R60
R61
R62

ความถี่ในการอานรวม (สื่อทุกประเภท)
ความถี่ในการอาน จากรูปเลมหนังสือ/เอกสาร
ความถี่ในการอาน จากสื่ออิเล็กทรอนิกส;
ประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส;ที่อาน

วิธีการบันทึกเหมือนกับ R47
วิธีการบันทึกเหมือนกับ R48
วิธีการบันทึกเหมือนกับ R49
วิธีการบันทึกเหมือนกับ R50

รหัส
1
2
3
4
5
6
7
9
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R63 – R66 แบบเรียน/ตําราเรียนตามหลักสูตร หรือหนังสือ/เอกสาร/คู!มือที่อ!านเพิ่มเติม
เพื่อการเรียนหรือสอบ
R63
R64
R65
R66

ความถี่ในการอานรวม (สื่อทุกประเภท)
ความถี่ในการอาน จากรูปเลมหนังสือ/เอกสาร
ความถี่ในการอาน จากสื่ออิเล็กทรอนิกส;
ประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส;ที่อาน

วิธีการบันทึกเหมือนกับ R47
วิธีการบันทึกเหมือนกับ R48
วิธีการบันทึกเหมือนกับ R49
วิธีการบันทึกเหมือนกับ R50

R67 – R70 ตํารา/หนังสือ/บทความที่ใหความรูต!าง ๆ/ความรูทั่วไป
R67
R68
R69
R70

ความถี่ในการอานรวม (สื่อทุกประเภท)
ความถี่ในการอาน จากรูปเลมหนังสือ/เอกสาร
ความถี่ในการอาน จากสื่ออิเล็กทรอนิกส;
ประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส;ที่อาน

วิธีการบันทึกเหมือนกับ R47
วิธีการบันทึกเหมือนกับ R48
วิธีการบันทึกเหมือนกับ R49
วิธีการบันทึกเหมือนกับ R50

R71 – R74 หนังสือ/เอกสาร/บทความเกี่ยวกับคําสอนทางศาสนา
R71
R72
R73
R74

ความถี่ในการอานรวม (สื่อทุกประเภท)
ความถี่ในการอาน จากรูปเลมหนังสือ/เอกสาร
ความถี่ในการอาน จากสื่ออิเล็กทรอนิกส;
ประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส;ที่อาน

วิธีการบันทึกเหมือนกับ R47
วิธีการบันทึกเหมือนกับ R48
วิธีการบันทึกเหมือนกับ R49
วิธีการบันทึกเหมือนกับ R50

R75 – R76 ขอความในสื่อสังคมออนไลน4/SMS/E-mail
(เชน ข'อความขาว/บันเทิง/คติสอนใจ/ความเคลื่อนไหวของบุคคลที่มีชื่อเสียง ฯลฯ)
R75

ความถี่ในการอ!าน
“ตามปกติ...(ชื่อ)...อ!า นขอความในสื่อสังคมออนไลน4/SMS/E-mail (เช!น ขอความข!าว/
บันเทิง/คติสอนใจ/ความเคลื่อนไหวของบุคคลที่มีชื่อเสียง ฯลฯ) หรือไม! บ!อยแค!ไหน”
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หลักการบันทึก
- ให'บันทึกความถี่ในการอานข'อความในสื่อสังคมออนไลน;/SMS/E-mail
ความถี่ในการอ!านขอความ
รหัส
หมายเหตุ
สื่อสังคมออนไลน4/SMS/E-mail (R75)
ไมอาน
1 - ถ'าเป9นผู'ที่อานอยางน'อย 1 สือ่
ข'ามไปถาม R77
ถ'าเป9นผูไ' มอานหรือไมทราบใน
ทุก ๆ สื่อ ข'ามไปถาม R101

อาน
ทุกวัน
สัปดาห;ละ 4 - 6 วัน
สัปดาห;ละ 2 - 3 วัน
สัปดาห;ละ 1 วัน
นาน ๆ ครั้ง
ไมทราบ

R76

2
3
4
5
6
9

ถามตอไป

- ถ'าเป9นผู'ที่อานอยางน'อย 1 สือ่
ข'ามไปถาม R77
ถ'าเป9นผูไ' มอานหรือไมทราบใน
ทุก ๆ สื่อ ข'ามไปถาม R101

ประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส4ที่อ!าน
“ตามปกติ...(ชื่อ)...อ!านขอความในสื่อสังคมออนไลน4/SMS/E-mail จากสื่อใด มากที่สุด”
[ถามผู'ที่บันทึก R75 = 2-6 ผู'อานข'อความในสื่อสังคมออนไลน;/SMS/E-mail)]
หลักการบันทึก
- ให'บันทึกประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส;ที่อาน
ประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส4ที่อ!าน (R76)
สื่อสังคมออนไลน; (เชน Facebook, Line, instragram, Twitter ฯลฯ)
E-mail
SMS
ไมทราบ

รหัส
1
2
3
9
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Flow คําถามของตอนที่ 3 (ต!อ)
R47, R51, R55, R59, R63, R67, R71, R75

อ!าน

ไม!อ!าน

ไม!ทราบ

บันทึกรหัส 2-6
ในสดมภ4ใดสดมภ4หนึ่ง
หรือทุกสดมภ4

บันทึกรหัส 1 ทุกสดมภ4 หรือ
อาจจะมีรหัส 9 บางสดมภ4
ดวยก็ได

บันทึกรหัส 9
ทุกสดมภ4

R77-R100

R101-R102

รายละเอียดของการอ!าน
รวมทั้งหมด

สาเหตุหลักทีไ่ ม!อ!าน

อ!านหนังสือไม!ออก

สาเหตุอื่นที่เหลือ

(R101 = 1 หรือ
R102 = 1)

(R101 และ R102 = 2-16)
หรือไม!ทราบ (R98 = 99)

R103 สาเหตุที่อ!านไม!ออก

R104 - R105
ขอเสนอแนะวิธีการรณรงค4ให
คนรักการอ!าน
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R77 – R100 ถามผูที่อ!าน (บันทึกรหัส 2-6 ใน R47, R51, R55, R59, R63, R67, R71, R75
สดมภ4ใดสดมภ4หนึ่ง หรือทุกสดมภ4)
R77

“ตามปกติ...(ชื่อ)...อ!านหนังสือที่สรางขึ้นดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร4ที่มีลักษณะเป9น
หนังสืออิเล็กทรอนิกส4 หรือ E-book (Electronic books) หรือไม!”
[ถามผู' ที่ อาน (บั นทึ กรหั ส 2-6 ใน R47, R51, R55, R59, R63, R67, R71, R75 สดมภ; ใด
สดมภ;หนึ่ง หรือทุกสดมภ;)]
หลักการบันทึก
- ให'บันทึกการอานหนังสืออิเล็กทรอนิกส; หรือ E-book

R78

“ตามปกติ ...(ชื่ อ )...อ! า นหนั งสื อ หรื อ อ! า นจากสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส4 (รวมที่ อ! า นทั้ ง หมด)
บ!อยแค!ไหน”
[ถามผู' ที่ อาน (บั นทึ กรหั ส 2-6 ใน R47, R51, R55, R59, R63, R67, R71, R75 สดมภ; ใด
สดมภ;หนึ่ง หรือทุกสดมภ;)]
หลักการบันทึก
- ให'บันทึกความถี่ในการอาน รวมทั้งหมด
การตรวจสอบความสอดคลองในการบันทึกขอมูล (Error หรือ Warning)
- Error: โปรดตรวจสอบคํ า ตอบ (R47, R51, R55, R59, R63, R67, R71 และ R75
ความถี่ในการอานของแตละประเภทหนังสือ ห'ามมีความถี่มากกวา R78 การอาน
รวมทั้งหมด)

R79 – R80 “ตามปกติ...(ชื่อ)...ใชเวลาอ!านหนังสือ หรืออ!านจากสื่ออิเล็กทรอนิกส4 (รวมที่อ!าน
ทั้งหมด) โดยเฉลี่ยวันละกี่ชั่วโมง หรือนาที”
การนับเวลาที่อ!าน ให'นับเวลาอานตามปกติ เชน ตามปกติอานหนังสือหรืออานจาก
สื่ออิเล็กทรอนิกส; เฉลี่ยวันละ 1 ชั่วโมง 30 นาที เทานั้น มีนาน ๆ ครั้งที่อานหลาย ๆ ชั่วโมงติดตอกัน
กรณีเชนนี้ให'นับเวลาที่อานปกติ คือ เฉลี่ยวันละ 1 ชั่วโมง 30 นาที
ถ'า ไม!อ!านทุกวัน ให'พิจารณาวาตามปกติอานหนังสือหรืออานจากสื่ออิเล็กทรอนิกส;
สั ป ดาห; ล ะกี่ ชั่ ว โมง/นาที หรื อ เดื อ นละกี่ ชั่ ว โมง แล' ว จึ งมาหาเวลาอานหนั งสื อ เฉลี่ ย ตอวั น เชน
ตามปกติอานสัปดาห;ละ 3 ชั่วโมงครึ่ง ถือวา ใช'เวลาอานเฉลี่ย 30 นาทีตอวัน
วิธีคํานวณ : 3 ชั่วโมงครึ่งตอสัปดาห; = (3 ชั่วโมง x 60 นาที) + 30 นาที = 210 นาที
เวลาอานเฉลี่ยตอวัน = (210 นาที) / (7 วัน) = 30 นาทีตอวัน
หลักการบันทึก
- ให'บันทึก จํานวนชั่วโมง ที่อานเฉลี่ยต!อวัน “0 - 24” ใน R79
กรณี อ!านนอยกว!า 1 ชั่วโมง ให'บันทึกจํานวนชั่วโมง เป9น “0”
- บันทึก จํานวนนาที ที่อาน “0 – 59” ใน R80
กรณี อ!านเป9นชั่วโมงเต็มโดยไม!มีเศษเป9นนาที ให'บันทึกจํานวนนาที เป9น “0”
- ถ'า ไม!ทราบ ให'บันทึก “99” ใน R79 และ R80
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ชั่วโมง

นาที

R79

R80

อ!าน 30 นาทีต!อวัน

0

30

อ!าน 1 ชั่วโมงต!อวัน

1

0

อ!าน 1 ชั่วโมง 15 นาทีต!อวัน

1

15

ไม!ทราบเวลาที่ใชการอ!าน

99

99

ตัวอย!างการบันทึก

การตรวจสอบความสอดคลองในการบันทึกขอมูล (Error หรือ Warning) เมื่อบันทึก
ทั้ง R79 และ R80 เสร็จเรียบรอยแลว
- Error: โปรดตรวจสอบคําตอบ (R79 และ R80 ควรใช'เวลาอานมากกวา 0 ชั่วโมง
และ 0 นาที กรุณาตรวจสอบ)
- Warning: โปรดตรวจสอบคํ า ตอบ (R79 และ R80 ใช' เวลาอานน' อ ยกวา 5 นาที
กรุณาตรวจสอบ)
R81 – R82 “ตามปกติ...(ชื่อ)...ชอบอ!านเนื้อหาสาระประเภทใด”
[ถามผู' ที่ อาน (บั นทึ กรหั ส 2-6 ใน R47, R51, R55, R59, R63, R67, R71, R75 สดมภ; ใด
สดมภ;หนึ่ง หรือทุกสดมภ;)]
R81 ลําดับที่ 1
R82 ลําดับที่ 2
หลักการบันทึก
- บันทึกประเภทเนื้อหาสาระที่ชอบอาน ตามลําดับความสําคัญได' ไม!เกิน 2 ลําดับ
- บันทึกคําตอบที่ สําคัญเป9นลําดับที่ 1 ลงใน R81
- บันทึกคําตอบที่ สําคัญเป9นลําดับที่ 2 ลงใน R82
- ถ'า ตอบเพียงลําดับที่ 1 ให'บันทึกคําตอบลําดับที่ 1 ลงใน R81 สวน R82 ไมต'อง
บันทึกคําตอบ
- ถ'า ไม!ทราบ ให'บันทึก “ไมทราบ” ลงใน R81 และข'ามไปถาม R83
การตรวจสอบความสอดคลองในการบันทึกขอมูล (Error หรือ Warning)
- Error: โปรดตรวจสอบคําตอบ (R81 ลําดับที่ 1 และ R82 ลําดับที่ 2 ไมควรตอบ
ซ้ํากัน)
R83 – R84 “ตามปกติ...(ชื่อ)...อ!านหนังสือ หรืออ!านจากสื่ออิเล็กทรอนิกส4ในสถานที่ใด”
[ถามผู' ที่ อาน (บั นทึ กรหั ส 2-6 ใน R47, R51, R55, R59, R63, R67, R71, R75 สดมภ; ใด
สดมภ;หนึ่ง หรือทุกสดมภ;)]
R83 ลําดับที่ 1
R84 ลําดับที่ 2
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หลักการบันทึก
- บันทึกสถานที่อาน ตามลําดับความสําคัญได' ไม!เกิน 2 ลําดับ
- บันทึกคําตอบที่ สําคัญเป9นลําดับที่ 1 ลงใน R83
- บันทึกคําตอบที่ สําคัญเป9นลําดับที่ 2 ลงใน R84
- ถ'า ตอบเพียงลําดับที่ 1 ให'บันทึกคําตอบลําดับที่ 1 ลงใน R83 สวน R84 ไมต'อง
บันทึกคําตอบ
- ถ'าสถานที่ อ!าน 1 แห! ง ตรงกับคําตอบไดมากกว!า 1 คําตอบ ให'พิจารณา ตั้งแต
คําตอบที่ 1 – 10 (รหัส 1 – 10) ตามลําดับ ถ'าพบวาตรงกับคําตอบใดเป9นคําตอบแรก
ให'บันทึกคําตอบนั้น
ตัวอย!าง
• นายสมพงษ; ทํ างานที่ สํานั กงานสถิติแหงชาติ ชอบอานหนังสือในห'องสมุ ด
ของสํานักงานสถิติแหงชาติ ให'บันทึก “ห'องสมุด/ห'องสมุดเคลื่อนที่ (รหัส 1)”
• นางพิมพ; ทํางานที่สํานักงานสถิติแหงชาติ ชอบอานหนังสือที่ทํางาน (สสช.)
ให'บันทึก “ที่ทํางาน (รหัส 3)”
• นายนั ท ชอบไปอานหนังสือที่ห' องสมุ ดของมหาวิทยาลั ยรามคําแหง ให' บั นทึ ก
“ห'องสมุด/ห'องสมุดเคลื่อนที่ (รหัส 1)”
- ถ'า ไม!ทราบ ให'บันทึก “ไมทราบ” ลงใน R83 และข'ามไปถาม R85
การตรวจสอบความสอดคลองในการบันทึกขอมูล (Error หรือ Warning)
- Error: โปรดตรวจสอบคําตอบ (R83 ลํ าดับ ที่ 1 และ R84 ลําดั บ ที่ 2 ไมควรตอบ
ซ้ํากัน) (เฉพาะ R84)
- Warning: โปรดตรวจสอบคําตอบ (R83 หรือ R84 สถานที่ อานเป9นที่ ทํางาน แล'ว
R5 ควรมีอายุ ≥ 15 ปJ)
- Error: โปรดตรวจสอบคําตอบ (R83 หรือ R84 สถานที่อานเป9นที่ทํางาน แล'ว R21
ควรเป9นผู'ที่ทํางาน)
R85

“ตามปกติ...(ชื่อ)...ยืมหรืออ!านหนังสือ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส4ที่หองสมุด หรือแหล!งเรียนรู
ในชุมชนหรือไม!”
[ถามผู' ที่ อาน (บั นทึ กรหั ส 2-6 ใน R47, R51, R55, R59, R63, R67, R71, R75 สดมภ; ใด
สดมภ;หนึ่ง หรือทุกสดมภ;)]

วัต ถุ ประสงค4 เพื่ อทราบถึงการใช' บ ริการห' องสมุ ด เพื่ อการอานของประชากร (อายุ
ตั้งแต 6 ปJขึ้นไป) เฉพาะใช'บริการห'องสมุดด'วยตนเองเทานั้น ประกอบด'วย
1. การยืมหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส; จากห'องสมุดหรือแหลงเรียนรู'ในชุมชน
2. การไปอานหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส; ที่ห'องสมุดหรือแหลงเรียนรู'ในชุมชน โดย
หนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส;ที่อานนั้นอาจเป9นของห'องสมุดหรือแหลงเรียนรู'ในชุมชน หรือไมก็ได'
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หลักการบันทึก
- บันทึกการยืมหรืออานหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส; ที่ห'องสมุดหรือแหลงเรียนรู'ใน
ชุมชน
- ถ'าปกติยืมหรืออ!านหนังสือ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส4ที่หองสมุดหรือแหล!งเรียนรูใน
ชุมชน มากกว!า 1 ประเภท ให'พิจารณาเลือกบันทึกการยืมหรืออานที่ห'องสมุดหรือ
แหลงเรียนรู'ในชุมชน ประเภทที่มากที่สุด
ตัวอย!าง

ปกตินายชิดไปอานหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส;เพื่อทบทวนการเรียนที่
ห' อ งสมุ ด ของมหาวิ ท ยาลั ย สั ป ดาห; ล ะ 3 วั น และไปยื ม หนั ง สื อ ที่
ห'องสมุดประชาชนอีกสัปดาห;ละ 1 วันในวันหยุดสุดสัปดาห; ให'บันทึก
“ยืม/อานจากห'องสมุดโรงเรียน/สถานศึกษา”
- ให' พ นั ก งานแจงนั บ พยายามสอบถาม ใหไดคํ า ตอบ เนื่ อ งจากไมมี คํ า ตอบ
“ไมทราบ”
การยืมหรืออ!านหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส4
รหัส
หมายเหตุ
ที่หองสมุดหรือแหล!งเรียนรูในชมชน (R85)
ไมยืม/ไมอานที่ห'องสมุด/แหลงเรียนรู'ในชุมชน 1 - ข'ามไปถาม R87
ยืม/อานจาก
ห'องสมุดโรงเรียน/สถานศึกษา
2
ห'องสมุดแหงชาติ/ประชาชน
3
ห'องสมุด/ที่อานหนังสือชุมชน/
4
แหลงเรียนรู'ในชุมชน
ห'องสมุดหนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
5
ถามตอไป
ห'องสมุดของเอกชน
6
7
ห'องสมุดเคลื่อนที่
ห'องสมุดอิเล็กทรอนิกส;
8
ห'องสมุดอื่น ๆ (ระบุ)
9
การตรวจสอบความสอดคลองในการบันทึกขอมูล (Error หรือ Warning)
- Error: โปรดตรวจสอบคําตอบ (R83 หรือ R84 สถานที่อานเป9นห'องสมุด/ห'องสมุด
เคลื่อนที่ R85 ต'องมีการยืม/อานที่ห'องสมุดฯ)
- Warning: โปรดตรวจสอบคําตอบ (R83 หรือ R84 สถานที่ อานเป9 นที่อานหนังสื อ
ประจํ า หมู บ' า น/ชุ ม ชน/แหลงเรี ย นรู' ในชุ ม ชน แล' ว R85 ควรมี ก ารยื ม /อานที่
ห'องสมุด/ที่อานหนังสือชุมชน/แหลงเรียนรู'ในชุมชน)
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R86

“ตามปกติ...(ชื่อ)...ยืมหรืออ!านหนังสือ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส4ที่หองสมุด หรือแหล!งเรียนรู
ในชุมชน โดยเฉลี่ยบ!อยแค!ไหน”
[ถามผู'ที่บันทึก R85 = 2-9]
หลักการบันทึก
- บั น ทึ ก ความถี่ ในการยื ม หรื อ อานหนั ง สื อ หรื อ สื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส; ที่ ห' อ งสมุ ด หรื อ
แหลงเรียนรู'ในชุมชน
- ความถี่ ในการยื ม หรื ออานฯ ที่ ห' อ งสมุ ด หรื อ แหลงเรี ย นรู' ในชุ ม ชน ให' พิ จ ารณา
รวมกันทั้ งที่ ตนเองยืมและไปอ!านหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส4 ที่ห' องสมุดหรือ
แหลงเรียนรู'ในชุมชน
ตัวอย!าง

ปกตินายชิดไปอานหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส;เพื่อทบทวนการเรียน
ที่ ห' อ งสมุ ด ของมหาวิ ท ยาลั ย สั ป ดาห; ล ะ 3 วั น และไปยื ม หนั งสื อ ที่
ห'องสมุดประชาชนอีกสัปดาห;ละ 1 วัน ในวันหยุดสุดสัปดาห; ดังนั้น
ความถี่ในการยืมหรืออาน ฯ ที่ ห' องสมุ ดของนายชิด คื อ สั ปดาห; ละ 4 วั น
ให'บันทึก “สัปดาห;ละ 4 – 6 วัน”

R87 – R88 “ทําไม...(ชื่อ)...จึงอ!านหนังสือหรืออ!านจากสื่ออิเล็กทรอนิกส4”
[ถามผู' ที่อาน (บั นทึ กรหั ส 2-6 ใน R47, R51, R55, R59, R63, R67, R71, R75 สดมภ; ใด
สดมภ;หนึ่ง หรือทุกสดมภ;)]
R87 ลําดับที่ 1
R88 ลําดับที่ 2
หลักการบันทึก
- บันทึกเหตุผลที่อาน ตามลําดับความสําคัญได' ไม!เกิน 2 ลําดับ
- บันทึกคําตอบที่ สําคัญเป9นลําดับที่ 1 ลงใน R87
- บันทึกคําตอบที่ สําคัญเป9นลําดับที่ 2 ลงใน R88
- ถ'า ตอบเพียงลําดับที่ 1 ให'บันทึกคําตอบลําดับที่ 1 ลงใน R87 สวน R88 ไมต'อง
บันทึกคําตอบ
- ให'พนักงานแจงนับ พยายามสอบถาม ใหไดคําตอบอย!างนอยที่สุด 1 คําตอบ
เนื่องจาก ไมมีคําตอบ “ไมทราบ”
การตรวจสอบความสอดคลองในการบันทึกขอมูล (Error หรือ Warning)
- Error: โปรดตรวจสอบคําตอบ (R87 ลําดั บ ที่ 1 และ R88 ลําดับ ที่ 2 ไมควรตอบ
ซ้ํากัน) (เฉพาะ R88)
- Warning: โปรดตรวจสอบคําตอบ (R87 หรือ R88 เหตุผลที่อานเพื่อหน'าที่การงาน
แล'ว R5 ควรมีอายุ ≥ 15 ปJ)
- Warning: โปรดตรวจสอบคําตอบ (R87 หรือ R88 เหตุผลที่อานเพื่อหน'าที่การงาน
แล'ว R21 ควรเป9นผู'ที่ทํางาน)
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R89 – R90 “แรงจูงใจที่ทําให...(ชื่อ)...อ!านหนังสือ หรืออ!านจากสื่ออิเล็กทรอนิกส4”
[ถามผู' ที่อาน (บั นทึ กรหั ส 2-6 ใน R47, R51, R55, R59, R63, R67, R71, R75 สดมภ; ใด
สดมภ;หนึ่ง หรือทุกสดมภ;)]
R89 ลําดับที่ 1
R90 ลําดับที่ 2
วั ต ถุ ป ระสงค4 เพื่ อต' องการศึ ก ษาวาผู' ที่ อาน (หนั งสื อ หรือ สื่ ออิ เล็ ก ทรอนิ ก ส; ) ได' รั บ
แรงจูงใจหรือได'รับอิทธิพลมาจากใครหรือแหลงใด จะได'นําไปประกอบการวางแผนรณรงค;สงเสริมให'
คนรักการอาน ให'สามารถเข'าถึงกลุมเปlาหมายได'อยางมีประสิทธิภาพ
หลักการบันทึก
- บันทึกแรงจูงใจในการอาน ตามลําดับความสําคัญได' ไม!เกิน 2 ลําดับ
- บันทึกคําตอบที่ สําคัญเป9นลําดับที่ 1 ลงใน R89
- บันทึกคําตอบที่ สําคัญเป9นลําดับที่ 2 ลงใน R90
- ถ'า ตอบเพียงลําดับที่ 1 ให'บันทึกคําตอบลําดับที่ 1 ลงใน R89 สวน R90 ไมต'อง
บันทึกคําตอบ
- ถ'า ไม!ทราบ ให'บันทึก “ไมทราบ” ใน R89 และข'ามไปถาม R91
แรงจูงใจในการอ!าน (R89 – R90)

รหัส

พอ แม ครอบครัวสงเสริมให'รักการอาน
ครู อาจารย; สงเสริมให'รักการอาน
มีเพื่อนรักการอาน
บุคคลที่มีชื่อเสียง เชน พระสงฆ; นักการเมือง
ศิลปkน ดารา นักกีฬา ฯลฯ
ได'รับการรณรงค;ให'รักการอาน
ตนเองรักการอานเอง

1
2
3
4

อื่น ๆ (ระบุ)
ไมทราบ

7
9

5
6

หมายเหตุ

- รวมเพื่อนรวมงาน และเพื่อนบ'านด'วย

- ไมได'รับแรงจูงใจ หรืออิทธิพลมาจาก
บุคคลหรือแหลงใดเลยนอกจากตนเอง
เชน ตนเองตั้งใจอานหนังสือเอง
เพื่อการเรียน/การทํางาน/ความก'าวหน'า
ในอาชีพ (โดยไมได'รับแรงจูงใจ หรือ อิทธิพล
จากบุคคล/แหลงอื่น)

- เฉพาะ R89 เทานั้น

การตรวจสอบความสอดคลองในการบันทึกขอมูล (Error หรือ Warning)
- Error: โปรดตรวจสอบคําตอบ (R89 ลําดับ ที่ 1 และ R90 ลําดับ ที่ 2 ไมควรตอบ
ซ้ํากัน) (เฉพาะ R90)
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R91 – R92 ค!าใชจ!ายในการซื้อหนังสืออื่น เฉพาะที่เป9นรูปเล!มหนังสือ (นอกเหนือจากหนังสือ
เรียนที่สถานศึกษากําหนด) ในรอบ 12 เดือนที่แลว
(รวม ตนเองและผู'อื่นซื้อให'ด'วย)
การซื้อหนังสืออื่นของประชากร (อายุตั้งแต! 6 ป:ขึ้นไป) รวม ตนเองซื้อเอง และ
ผู'อื่น (ซึ่งอาจเป9นสมาชิกในครัวเรือนหรือไมก็ได') ซื้อให'ด'วย
หนังสืออื่น รวม

เอกสาร หนังสือ หรือคูมือที่ซื้อมาอานเพิ่มเติมจากที่สถานศึกษากําหนดให'ใช'
ในการเรียนการสอนตามหลักสูตรด'วย เชน คูมือการเตรียมสอบ หนังสือแนว
ข'อสอบ และหนังสือประกอบการเรียนพิเศษ เป9นต'น

ไม!รวม นิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ4
R91

“ในรอบ 12 เดือนที่แลว มีการซื้อหนั งสืออื่น เฉพาะที่เป9 นรูปเล!มหนังสือของ...(ชื่อ)...
หรือไม!”
[ถามผู' ที่ อาน (บั นทึ กรหั ส 2-6 ใน R47, R51, R55, R59, R63, R67, R71, R75 สดมภ; ใด
สดมภ;หนึ่ง หรือทุกสดมภ;)]
หนังสืออื่น หมายถึง หนังสือที่นอกเหนือจากหนังสือเรียนที่สถานศึกษากําหนด ไมรวม
นิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ;
หลักการบันทึก
- บันทึกการซื้อหนังสืออื่น เฉพาะที่เป9นรูปเลมหนังสือ ในรอบ 12 เดือนที่แล'ว
- ถ'า ยืมอ!าน ถือวา ไมซื้อ
การซื้อหนังสืออื่น ฯ (R91)
ไมซื้อ
ซื้อ
ไมทราบ

R92

รหัส
หมายเหตุ
1 - ข'ามไปถาม R93
2 - ถามตอไป
9 - ข'ามไปถาม R93

“ในรอบ 12 เดือนที่แลว มีค!าใชจ!ายในการซื้อหนังสืออื่น เฉพาะที่เป9นรูปเล!มหนังสือของ
...(ชื่อ)...เท!าไร (บาท)”
[ถามผู'ที่บันทึก R91 = 2]

วั ต ถุ ป ระสงค4 เพื่ อทราบคาใช' จ ายในการซื้ อหนั งสื ออื่ น เฉพาะที่ เป9 นรูปเลมหนั งสื อ
เพิ่ ม เติ ม จากคาใช' จ ายสํ า หรั บ หนั งสื อ เรี ย นที่ ส ถานศึ ก ษากํ า หนดให' ใช' ในการเรี ย นการสอนตาม
หลักสูตร แต!ไม!รวมค!านิตยสาร วารสาร และหนังสือพิมพ4
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หลักการบันทึก
- บันทึก คาใช'จายในการซื้อหนังสืออื่นเฉพาะที่เป9นรูปเลมหนังสือในรอบ 12 เดือน
ที่แล'ว โดยมีหนวยเป9นบาท
- ถ'า 1 – 9,997 บาท ให'บันทึก จํานวนเงิน (บาท)
- ถ'า ตั้งแต! 9,998 บาทขึ้นไป ให'บันทึก “9998”
- ถ' า ไม! ท ราบ ให' พ ยายามถามคาใช' จ ายสํ า หรั บ ซื้ อ หนั ง สื อ อื่ น ฯ เฉลี่ ย ตอปJ
โดยประมาณ แตถ'าไมทราบจริง ๆ ให'บันทึก “9999”
- ถ'ามีสมาชิกในครัวเรือนซื้อหนังสืออื่นมา แลวมีสมาชิกคนอื่นในครัวเรือนอ!านดวย
ให'บันทึกคาใช'จายในการซื้อหนังสืออื่นลงในข'อมูลของผู'ซื้อ สวนข'อมูลของสมาชิก
คนอื่นที่มารวมอานด'วย ไมต'องบันทึกคาใช'จายในสวนนี้ เพราะถือวาสมาชิกคนอื่น
เป9นผู'ขอยืมอาน
ตัวอย!าง - ถ'านางสมใจ เป9นผู'ซื้อหนังสือนิยาย แล'วสมาชิกภายในบ'านอานหนังสือ
นิยายนั้นด'วย ให'บันทึกคาหนังสือนิยายที่นางสมใจซื้อ ลงในข'อมูลของ
นางสมใจ สวนข' อ มู ล ของสมาชิ ก อื่ น ในครัว เรื อนที่ อ านหนั งสื อนิ ย าย
นั้นด'วย ไมต'องบันทึกคาใช'จายในสวนนี้
- ในรอบ 12 เดื อ นที่ แ ล' ว นายนพเสี ย เงิ น ซื้ อ หนั งสื อ คู มื อ เตรี ย มสอบ
ภาษาอังกฤษ 600 บาท ซื้อหนังสือในงานสัปดาห;หนังสือ 1,000 บาท
ลุงซื้อหนังสือให'อาน 200 บาท ดังนั้นคาใช'จายในการซื้อหนังสืออื่นของ
นายนพ คือ 1,800 บาท
หมายเหตุของ R91 – R92
- ถ'า R91 = 2 (ซื้อ) แล'ว R92 จะต'องมีการบันทึก (ห'ามปลอยวาง)
R93 – R94 “ในรอบ 12 เดือนที่แลว มีค!าใชจ!ายในการซื้อนิตยสาร หรือหนังสือพิมพ4 เฉพาะที่
เป9นรูปเล!ม ของ...(ชื่อ)...เท!าไร (บาท)” (รวม ตนเองและผู'อื่นซื้อให'ด'วย)
[ถามผู' ที่ อาน (บั นทึ กรหั ส 2-6 ใน R47, R51, R55, R59, R63, R67, R71, R75 สดมภ; ใด
สดมภ;หนึ่ง หรือทุกสดมภ;)]
R93 นิตยสาร
R94 หนังสือพิมพ4
หลักการบันทึก
- บันทึก คาใช'จายในการซื้อ นิตยสาร เฉพาะที่เป9นรูปเลมหนังสือในรอบ 12 เดือนที่
แล'ว ลงใน R93 โดยมีหน!วยเป9นบาท
- บั น ทึ ก คาใช' จ ายในการซื้ อ หนั ง สื อ พิ ม พ4 เฉพาะที่ เป9 น รู ป เลมหนั ง สื อ ในรอบ
12 เดือนที่แล'ว ลงใน R94 โดยมีหน!วยเป9นบาท เศษเป9นสตางค;ตัดทิ้ง
- ถ'า ไม!เสียค!าใชจ!าย ให'บันทึก “0”
- ถ'า 1 – 9,997 บาท ให'บันทึก จํานวนเงิน (บาท)
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- ถ'า ตั้งแต! 9,998 บาทขึ้นไป ให'บันทึก “9998”
- ถ'า ไม!ทราบ ให'พยายามถามคาใช'จายสําหรับในการซื้อ เฉลี่ยตอปJโดยประมาณ แต
ถ'าไมทราบจริง ๆ ให'บันทึก “9999”
R95 – R97 “ในรอบ 12 เดือนที่แลวมีค!าใชจ!ายอื่น ๆ ในการอ!านของ...(ชื่อ)...เท!าไร (บาท)”
(รวม ตนเองและผู'อื่นซื้อให'ด'วย)
[ถามผู' ที่อาน (บั นทึ กรหั ส 2-6 ใน R47, R51, R55, R59, R63, R67, R71, R75 สดมภ; ใด
สดมภ;หนึ่ง หรือทุกสดมภ;)]
ค!าใชจ!ายอื่น ๆ ประกอบด'วย
- หนังสืออิเล็กทรอนิกส4 (E-book) (รวมค!าสมาชิกรายเดือน)
- สื่ออิเล็กทรอนิกส4อื่น (ไม!รวม E-book)/อินเทอร4เน็ตสําหรับ
การอ!าน (เชน หนังสือ/นิตยสาร/บทความ ที่เป9นอิเล็กทรอนิกส4
เป9นต'น)
- ค!าใชจ!ายอื่น ๆ (เชน คาเชาหนังสือ คาห'องสมุด เป9นต'น)
คาใช'จายอื่น ๆ ในการอาน รวม ตนเองและผูอื่นจ!ายใหดวย
R95 หนังสืออิเล็กทรอนิกส4 (E-book) (รวมค!าสมาชิกรายเดือน)
R96 สื่ออิเล็กทรอนิกส4อื่น (ไม!รวม E-book)/อินเทอร4เน็ตสําหรับการอ!าน
R97 ค!าใชจ!ายอื่น ๆ (เชน คาเชาหนังสือ คาห'องสมุด เป9นต'น)
หลักการบันทึก
- บันทึก ค!าใชจ!ายในการอ!านจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส4 (E-book) (รวมค!าสมาชิก
รายเดือน) ลงใน R95 โดยมีหนวยเป9นบาท
- บั น ทึ ก ค! า ใชจ! า ยในการอ! า นจากสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส4 อื่ น (ไม! ร วม E-book)/
อินเทอร4เน็ตสําหรับการอ!าน ลงใน R96 โดยมีหนวยเป9นบาท
- บันทึก ค!าใชจ!ายอื่นๆ สําหรับการอ!าน ลงใน R97 โดยมีหนวยเป9นบาท
- ถ'า ไม!เสียค!าใชจ!าย ให'บันทึก “0”
- ถ'า 1 – 9,997 บาท ให'บันทึก จํานวนเงิน (บาท)
- ถ'า ตั้งแต! 9,998 บาทขึ้นไป ให'บันทึก “9998”
- ถ' า ไม! ท ราบ ให' พ ยายามถามคาใช' จ ายสํ า หรั บ การอานดั ง กลาว เฉลี่ ย ตอปJ
โดยประมาณ แตถ'าไมทราบจริง ๆ ให'บันทึก “9999”
R98 – R100 “ในรอบ 12 เดือนที่แลว...(ชื่อ)...ไดรับประโยชน4จากการอ!านอย!างไร”
[ถามผู' ที่ อาน (บั นทึ กรหั ส 2-6 ใน R47, R51, R55, R59, R63, R67, R71, R75 สดมภ; ใด
สดมภ;หนึ่ง หรือทุกสดมภ;)]
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R98

ลําดับที่ 1

R99

ลําดับที่ 2

R100 ลําดับที่ 3
หลักการบันทึก
- ให'บันทึกประโยชน;ที่ได'รับจากการอาน ตามลําดับความสําคัญได'ไม!เกิน 3 ลําดับ
- บันทึกคําตอบที่ สําคัญเป9นลําดับที่ 1 ลงใน R98
- บันทึกคําตอบที่ สําคัญเป9นลําดับที่ 2 ลงใน R99
- บันทึกคําตอบที่ สําคัญเป9นลําดับที่ 3 ลงใน R100
- ถ'า ตอบนอยกว!า 3 ลําดับ ให'บันทึกคําตอบให'ตรงกับลําดับที่ดังกลาว สวนลําดับ
ที่เหลือ ไมต'องบันทึกคําตอบ
- ถ'า ไม!ทราบ ให'บันทึก “ไมทราบ” ใน R98 เทานั้น แล'วให'ข'ามไปถาม R104
- เมื่อบันทึก R98 – R100 เรียบร'อยแล'ว ให'ข'ามไปถาม R104
การตรวจสอบความสอดคลองในการบันทึกขอมูล (Error หรือ Warning)
- Error: โปรดตรวจสอบคํ าตอบ (R98 ลําดับ ที่ 1 และ R99 ลําดับ ที่ 2 ไมควรตอบ
ซ้ํากัน) (เฉพาะ R99)
- Error: โปรดตรวจสอบคําตอบ (R98-R100 ลําดับที่ 1 - 3 ไมควรตอบซ้ํากัน)
R101 – R102 ผูที่ไม!อ!าน (สดมภ4 R47, R51, R55, R59, R63, R67, R71, R75 = 1 ทุกสดมภ4
หรืออาจจะมี 9 บางสดมภ4ก็ได)

R101 – R102 “สาเหตุหลักที่...(ชื่อ)...ไม!อ!าน”
[ถามผู' ที่ ไมอาน (สดมภ; R47, R51, R55, R59, R63, R67, R71, R75 = 1 ทุ ก สดมภ;
หรืออาจจะมี 9 บางสดมภ;ก็ได')]
R101 ลําดับที่ 1
R102 ลําดับที่ 2
หลักการบันทึก
- บันทึกสาเหตุหลักที่ไมอาน ตามลําดับความสําคัญได' ไม!เกิน 2 ลําดับ
- บันทึกคําตอบที่ สําคัญเป9นลําดับที่ 1 ลงใน R101
- บันทึกคําตอบที่ สําคัญเป9นลําดับที่ 2 ลงใน R102
- ถ'า ตอบเพี ยงลําดั บที่ 1 ให' บั นทึ กคํ าตอบลําดับ ที่ 1 ลงใน R101 สวน R102 ไม
ต'องบันทึกคําตอบ
- ถ'า ไม!ทราบ ให'บันทึก “ไมทราบ” ใน R101 เทานั้น แล'วให'ข'ามไปถาม R104
- ถ' า R101 หรื อ R102 ตอบวา “อานไมออก” (R101 = 1 หรื อ R102 = 1) ให' ไปถาม
R103 ถ'าบันทึกนอกเหนือจากนี้ ให'ข'ามไปถาม R104
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การตรวจสอบความสอดคลองในการบันทึกขอมูล (Error หรือ Warning)
- Error: โปรดตรวจสอบคํา ตอบ (R101 ลํา ดับ ที่ 1 และ R102 ลํา ดับ ที่ 2 ไมควร
ตอบซ้ํากัน) (เฉพาะ R102)
- Error: โปรดตรวจสอบคํ า ตอบ (R101 หรือ R102 สาเหตุที ่ไ มอานเพราะอาน
ไมออก แตตอบใน R9 หรือ R10 วาอานหนังสือออก กรุณาตรวจสอบ)
R103 “สาเหตุที่...(ชื่อ)...อ!านหนังสือไม!ออก”
[ถามผู'ที่อานไมออก (R101 = 1 หรือ R102 = 1)]
หลักการบันทึก
- บันทึกสาเหตุที่อานหนังสือไมออก
R104 – R105 “...(ชื่อ)...คิดว!าควรรณรงค4อย!างไร เพื่อส!งเสริมใหคนรักการอ!าน”
[ถามผู'ที่มีอายุตั้งแต 6 ปJขึ้นไป (ทั้งผู'ที่อานและผู'ที่ไมอาน)]
R104 ลําดับที่ 1
R105 ลําดับที่ 2
 พยายามใหผูตอบสัมภาษณ4ตอบดวยตนเอง เนื่องจากเป9นคําถามที่เกี่ยวกับ

ความคิดเห็นของแต!ละบุคคล
 ใหพนักงานแจงนับถามผูตอบสัมภาษณ4 แต!ถาผูตอบสัมภาษณ4ไม!รูจะตอบอย!างไร
ค!อยใหพนักงานแจงนับอ!านคําตอบใหผูสัมภาษณ4ฟUง
-

หลักการบันทึก
บันทึกข'อเสนอแนะวิธีการรณรงค;ให'คนรักการอาน ตามลําดับความสําคัญได' ไม!เกิน
2 ลําดับ
บันทึกคําตอบที่ สําคัญเป9นลําดับที่ 1 ลงใน R104
บันทึกคําตอบที่ สําคัญเป9นลําดับที่ 2 ลงใน R105
ถ'า ตอบเพียงลําดับที่ 1 ให'บันทึกคําตอบลําดับที่ 1 ลงใน R104 สวน R105 ไมต'อง
บันทึกคําตอบ
ถ'า ไม!ทราบ ให'บันทึก “ไมทราบ” ใน R104 เทานั้น แล'วให'ยุติการสัมภาษณ;สําหรับ
ข'อมูลของสมาชิกในครัวเรือนคนนี้
เมื่อบันทึก R104 - R105 เสร็จเรียบร'อยแล'ว ให'ยุติการสัมภาษณ;สําหรับข'อมูลของ
สมาชิกในครัวเรือนคนนี้

การตรวจสอบความสอดคลองในการบันทึกขอมูล (Error หรือ Warning)
- Error: โปรดตรวจสอบคําตอบ (R104 ลําดับที่ 1 และ R105 ลําดับที่ 2 ไมควรตอบ
ซ้ํากัน) (เฉพาะ R105)
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ตอนที่ 4 ลักษณะของครัวเรือน
R1 <> 1
ตรวจสอบลําดับที่ (R1)
R1 = 1
HC1 ประเภทที่อยูอาศัย
HC2 ลักษณะที่อยูอาศัย
HC3 สถานภาพการครอบครองทีอ่ ยูอาศัย
HC4-HC5 จํานวนห'อง
HC6 ไฟฟlาภายในที่อยูอาศัย
HC7 เชื้อเพลิงที่ใช'ในการปรุงอาหาร
HC8 น้ําดืม่
HC9 น้ําใช'
HC10-HC11 วิธีกําจัดขยะภายในครัวเรือน
HC12 การใช'ส'วม
HC13-HC18 การเป9นเจ'าของยานพาหนะ
HC19-HC42 การเป9นเจ'าของสิ่งตางๆ

ยุติการสัมภาษณ4
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ตอนที่ 4 ลักษณะของครัวเรือน
HC1 – HC42
วัตถุประสงค4
เพื่อต'องการทราบเกี่ยวกับลักษณะของที่อยูอาศัย สถานภาพการครอบครองที่อยูอาศัย/ที่ดิน
ประเภทของส'วม การมีของใช'ในครัวเรือน เพื่อใช'ในการคํานวณหาคาดัชนีความมั่งคั่ง (Wealth Index)
ในการสอบถามให'พนักงานสอบถามหัวหน'าครัวเรือนหรือสมาชิกในครัวเรือนคนใดคนหนึ่ง
เกี่ยวกับลักษณะตาง ๆ ของที่อยูอาศัย
HC1 ประเภทที่อยู!อาศัย
หลักการบันทึก
- ถ'าได'รับคําตอบนอกเหนือจากที่ได'กําหนดไว' ให'บันทึก “อื่น ๆ (ระบุ)” แล'วบันทึก
รายละเอียด
HC2 ลักษณะของที่อยู!อาศัย
หลักการบันทึก
- ถ'าได'รับคําตอบนอกเหนือจากที่ได'กําหนดไว' ให'บันทึก “อื่น ๆ (ระบุ)” แล'วบันทึก
รายละเอียด
การตรวจสอบความสอดคลองในการบันทึกขอมูล (Error หรือ Warning)
- Warning: โปรดตรวจสอบคําตอบ (HC1 ที่อยูอาศัยไมสอดคล'องกับ HC2 ลักษณะ
ที่อยูอาศัย กรุณาตรวจสอบ)
HC3 สถานภาพการครอบครองที่อยู!อาศัย
หลักการบันทึก
- ถ'าได'รับคําตอบนอกเหนือจากที่ได'กําหนดไว' ให'บันทึก “อื่น ๆ (ระบุ)” แล'วบันทึก
รายละเอียด
HC4 – HC5 จํานวนหอง
หอง หมายถึง พื้นที่ในบ'านที่ล'อมกั้นด'วยฝา กําแพง ชั้น ฉาก หรือตู'อยางน'อย 3 ด'าน
แยกเป9นสัดสวนตางหากจากห'องอื่น หรือบริเวณอื่นในบ'าน ชั้นหรือตู'ที่นํามากั้นเป9นฝาห'องนั้นควรมี
ความสูง 1.80 เมตร โดยประมาณ
ห'อง ในการสํารวจครั้งนี้ไมนับรวมทางเดิน ห'องเก็บของ ห'องน้ํา ห'องส'วม ระเบียง หรือ
ห'องที่ครัวเรือนใช'เป9นสํานักงานหรือประกอบธุรกิจ แตถ'าห'องนั้นใช'เป9นที่ หลับนอนของสมาชิกใน
ครัวเรือน ให'นับรวมด'วย
หองที่ใชนอน หมายถึง ห' องที่มีไว'เพื่อใช'นอนโดยเฉพาะ ถึงแม'ในระหวางคาบเวลาที่
สํารวจ จะไมมีสมาชิกในครัวเรือนนอนในห'องนั้นเลย ก็ยังถือวาห'องนั้นเป9นห'องนอน รวมทั้งห'องที่
ไมได' มี เ จตนาไว' เ ป9 น ห' อ งนอน แตสมาชิ ก ในครั ว เรื อ นนั้ น ใช' เ ป9 น ที่ น อนด' ว ย เชน ห' อ งรั บ แขก
ห'องเก็บของ เป9นต'น
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หลักการบันทึก
- ให'บันทึกจํานวนห'องทั้งหมด ลงใน H4
- ให'บันทึกจํานวนห'องที่ใช'นอน ลงใน H5
- ถ'าภายในบ'านมีห'องเพียง 1 ห'อง โดยใช'ทํากิจกรรมตาง ๆ ของสมาชิกในครัวเรือน
และใช'เป9นห'องนอนด'วย ให'บันทึกดังนี้ ห'องทั้งหมด (H4) บันทึก 1 และห'องที่ใช'นอน
(H5) บันทึก 1
- ถ'าจํานวนห'องทั้งหมดหรือห'องที่ใช'นอนมีตั้งแต 8 ห'องขึ้นไป ให'บันทึก “8”
การตรวจสอบความสอดคลองในการบันทึกขอมูล (Error หรือ Warning)
- Error: โปรดตรวจสอบคําตอบ (HC5 จํานวนห'องนอนไมควรมากกวา HC4 จํานวนห'อง
ที่อยูอาศัยทั้งหมด)
HC6 ไฟฟYาภายในที่อยู!อาศัย
ไฟฟl าที่ใช'ภ ายในครัวเรือน ให'รวมถึงไฟฟl าที่ต อจากแบตเตอรี่และเครื่องกําเนิ ดไฟฟl า
อื่น ๆ ด'วย
หลักการบันทึก
- ให'บันทึกคําตอบของผู'ตอบสัมภาษณ;
HC7 เชื้อเพลิงที่ใชในการปรุงอาหาร (ส!วนใหญ!)
หลักการบันทึก
- ให'บันทึกคําตอบของผู'ตอบสัมภาษณ;
HC8 น้ําดื่ม (บันทึกประเภทที่ใชเป9นส!วนใหญ!)
น้ําดื่มบรรจุขวด หมายถึง น้ําที่ถือวาผานการฆาเชื้อโรค อาจโดยการกลั่นหรือการทําให'
บริสุทธิ์โดยวิธีใดก็ตาม ที่วางจําหนายทั่วไปตามท'องตลาด รวมทั้งตู'น้ําดื่มหยอดเหรียญ
น้ําประปา หมายถึง น้ําประปาที่ผานกรรมวิธีการทําน้ําประปาที่ถูกต'องตามสุขลักษณะ
ที่ตอทอเข'ามาใช'ภายในครัวเรือน
น้ํ าบาดาล หมายถึ ง น้ํ าบาดาลที่ เอกชนขุ ดขึ้ นแล' วสู บขึ้ นไปเก็ บกั กไว' และครัวเรื อนได'
ตอทอเข'ามาใช'ในบ'าน เชนน้ําบาดาลตามหมูบ'านจัดสรรตาง ๆ
น้ําบ!อ หมายถึง น้ําบอหรือน้ําบาดาลที่ได'จากการขุดลงไปในพื้นดินจนถึงพื้นน้ําแล'ว
กออิฐ ถือปูน หรือสูบน้ําขึ้นมาใช'
น้ําจากแม!น้ํ าลํ าธารหรือคลอง หมายถึง น้ํ าจากแหลงน้ํ าธรรมชาติ เชน ห' วย หนอง
คลอง บึง และแมน้ําลําธารตาง ๆ
หลักการบันทึก
- ถ'าได'รับคําตอบนอกเหนือจากที่ได'กําหนดไว' ให'บันทึก “อื่น ๆ (ระบุ)” แล'วบันทึก
รายละเอียด
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HC9 น้ําใช (บันทึกประเภทที่ใชเป9นส!วนใหญ!)
หลักการบันทึก
- ถ'าได'รับคําตอบนอกเหนือจากที่ได'กําหนดไว' ให'บันทึก “อื่น ๆ (ระบุ)” แล'วบันทึก
รายละเอียด
การตรวจสอบความสอดคลองในการบันทึกขอมูล (Error หรือ Warning)
- Error: โปรดตรวจสอบคํา ตอบ (น้ําใช'ไมควรเป9 นน้ํ าดื่ มบรรจุขวด/ตู'น้ํ าดื่มหยอด
เหรียญ กรุณาตรวจสอบ)
HC10-HC11 วิธีกําจัดขยะภายในครัวเรือน
หลักการบันทึก
- ถ'าได'รับคําตอบนอกเหนือจากที่ได'กําหนดไว' ให'บันทึก “อื่น ๆ (ระบุ)” แล'วบันทึก
รายละเอียด
การตรวจสอบความสอดคลองในการบันทึกขอมูล (Error หรือ Warning)
- Error: โปรดตรวจสอบคํา ตอบ (HC10 ลําดับ ที่ 1 และ HC11 ลํ าดั บที่ 2 ไมควร
ตอบซ้ํากัน) (เฉพาะ HC11)
HC12 การใชสวม
หลักการบันทึก
- ถ' า ส' ว มที่ ใช' มี 2 ประเภท ให' พ นั ก งานแจงนั บ สอบถามถึ งประเภทของส' ว มที่ ใช'
เป9นสวนใหญในครัวเรือน
HC13–HC18 ครัวเรือนเป9นเจาของยานพาหนะต!อไปนี้ หรือไม!?
HC19–HC42 สมาชิกในครัวเรือนคนใดคนหนึ่งเป9นเจาของสิ่งต!างๆ ดังต!อไปนี้หรือไม!?
สิ่งของที่ครัวเรือนเป9นเจาของ หมายถึง สิ่งของที่สมาชิกในครัวเรือนคนใดคนหนึ่ง
เป9นเจ'าของ โดยใช'เฉพาะในครัวเรือนหรือใช'รวมกับธุรกิจด'วย
หลักการบันทึก
- ให'บันทึกการเป9นเจ'าของในสิ่งตาง ๆ ที่มีในครัวเรือน ใน H13 - H42
หมายเหตุ
1. ถ' า สมาชิ กในครั ว เรื อนกํ าลั งผอนชํ า ระสิ่ งของที่ ซื้ อมาใช' สํ าหรั บ ครั ว เรื อนเป9 น
งวด ๆ เชน โทรทั ศ น; ตู' เย็ น โทรศั พ ท; เคลื่ อ นที่ ในกรณี นี้ กรรมสิ ท ธิ์ ต กเป9 น
ของสมาชิกในครัวเรือน (ผู'ซื้อ) ทันทีที่มีการซื้อขาย ให'ถือวา เป9นเจ'าของ
2. ถ' า สมาชิ ก ในครั ว เรื อ นกํ า ลั ง ผอนชํ า ระเป9 น งวด ๆ โดยมี สั ญ ญาเชาซื้ อ เชน
การเชาซื้ อ รถยนต; รถจั ก รยานยนต; ในกรณี นี้ เมื่ อ ชํ า ระเงิ น ครบจึ ง จะได'
กรรมสิทธิ์ ดังนั้นให'ถือวา ไมเป9นเจ'าของ
3. สิ่งของที่ใช'เฉพาะในธุรกิจโดยที่ไมได'ใช'ในครัวเรือนจะไมถือวาเป9นเจ'าของ
4. สิ่ งของที่มีอยู เสีย และตั้ งใจซอมเพื่ อนํ ากลับ มาใช' งานอีก ให' ถือวาเป9 น เจ'าของ
ถ'าไมคิดจะซอมเพื่อนํามาใช'งานอีกให'ถือวา ไมเป9นเจ'าของ
5. สิ่งของตางๆ ที่ผู'อื่นให'ยืมมาใช'ในครัวเรือนจะถือวาไมเป9นเจ'าของ

การสํารวจการอานของประชากร พ.ศ. 2561
ตารางเทียบอายุ
จอ
2561
0
2549
12
2537
24
2525
36
2513
48
2501
60
2489
72
2477
84
2465
96

ระกา
2560
1
2548
13
2536
25
2524
37
2512
49
2500
61
2488
73
2476
85
2464
97

วอก
2559
2
2547
14
2535
26
2523
38
2511
50
2499
62
2487
74
2475
86
2463
98

มะแม มะเมีย
2558 2557
3
4
2546 2545
15
16
2534 2533
27
28
2522 2521
39
40
2510 2509
51
52
2498 2497
63
64
2486 2485
75
76
2474 2473
87
88
2462 2461
99
100

มะเส็ง มะโรง
2556 2555
5
6
2544 2543
17
18
2532 2531
29
30
2520 2519
41
42
2508 2507
53
54
2496 2495
65
66
2484 2483
77
78
2472 2471
89
90
2460 2459
101 102

เถาะ
2554
7
2542
19
2530
31
2518
43
2506
55
2494
67
2482
79
2470
91
2458
103

ขาล
2553
8
2541
20
2529
32
2517
44
2505
56
2493
68
2481
80
2469
92
2457
104

ฉลู
2552
9
2540
21
2528
33
2516
45
2504
57
2492
69
2480
81
2468
93
2456
105

ชวด
2551
10
2539
22
2527
34
2515
46
2503
58
2491
70
2479
82
2467
94
2455
106

หมายเหตุ : 1. กรณีไปสัมภาษณ กอน วันที่และเดือนเกิด ให(เอาอายุในตารางเทียบอายุนี้ลบด(วย 1
2. กรณีไปสัมภาษณ ตรงกับหรือหลัง วันที่และเดือนเกิด ให(ใช(อายุในตารางเทียบอายุนี้
3. กรณี ไมทราบเดือนเกิด ให(ใช(อายุในตารางเทียบอายุนี้

กุน
2550
11
2538
23
2526
35
2514
47
2502
59
2490
71
2478
83
2466
95
2454
107

