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บทท่ี  1 
บทท่ัวไป 

 

1. ความเป�นมา  

ประเทศไทยให�ความสําคัญกับการส�งเสริมการอ�านและการเรียนรู�มาเป�นระยะ
เวลานาน มีท้ังหน�วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมเก่ียวกับหนังสือและการรณรงค*ส�งเสริม 
การอ�าน รัฐบาลมีการกําหนดนโยบายด�านการอ�านอย�างต�อเนื่อง จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห�งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) ได�ให�ความสําคัญกับการส�งเสริมการอ�านและการเรียนรู�
อย�างเป�นรูปธรรม และเม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม 2552 คณะรัฐมนตรีได�มีมติให�การส�งเสริมการอ�านเป�น
วาระแห�งชาติ โดยกําหนดให�วันท่ี 2 เมษายนของทุกป>เป�นวันรักการอ�าน และในป> 2552 - 2561  
เป�นทศวรรษแห�งการอ�านของประเทศ รวมท้ังให�มีคณะกรรมการส�งเสริมการอ�านเพ่ือสร�างสังคมแห�ง 
การเรียนรู�ตลอดชีวิต ตลอดจนกรุงเทพมหานครได�รับ เลือกเป�น เมืองหนั งสือโลกป>  2556  
จากองค*การยูเนสโก (UNESCO) ร�วมกับสมาพันธ*ผู�จัดพิมพ*นานาชาติ สมาพันธ*ผู�จัดจําหน�ายหนังสือ
นานาชาติ และองค*กรท่ีเก่ียวข�อง ดังนั้น จึงมีความจําเป�นต�องการทราบข�อมูลสถิติเก่ียวกับพฤติกรรม
การอ�านของประชากร สําหรับนําไปใช�กําหนดทิศทางและมาตรการต�าง ๆ ของหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง  

เพ่ือให�มีข�อมูลประกอบการจัดทําและประเมินนโยบายดังกล�าว สํานักงานสถิติ
แห�งชาติได�จัดทําโครงการสํารวจการอ�านของประชากรข้ึนครั้งแรกในป> 2546 และได�จัดทําต�อเนื่องใน
ป> 2548  2551  2554  2556 และ 2558  สําหรับการสํารวจ ป> 2561 นี้นับเป�นครั้งท่ี 7 เพ่ือให�มี
ข�อมูลสําหรับใช� พัฒนาและส�งเสริมให�ประชาชนรักการอ�าน ตลอดจนติดตามประเมินผล 
การดําเนินงานเรื่องดังกล�าว ซ่ึงมีความจําเป�นและสําคัญยิ่ง เนื่องจากการอ�านทําให�ผู�อ�านมีความรอบรู� 
เป�นการเพ่ิมพูนศักยภาพในการดําเนินชีวิต และการทํางาน สามารถเรียนรู�ได�ตลอดชีวิต จึงนับเป�น 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย*ท่ีสําคัญอย�างหนึ่ง ซ่ึงส�งผลต�อการพัฒนาประเทศโดยตรง  

2. วัตถุประสงค� 

เพ่ือเก็บรวบรวมข�อมูลดังต�อไปนี้ 
2.1  จํานวนผู�อ�านและไม�อ�าน พร�อมท้ังลักษณะทางประชากร 
2.2  รายละเอียดเก่ียวกับการอ�าน เช�น ประเภทหนังสือท่ีอ�าน ความถ่ีในการอ�าน 
     เวลาท่ีใช�อ�านเฉลี่ยต�อวัน สถานท่ีท่ีอ�าน เป�นต�น   
2.3  ความคิดเห็นในเรื่องของวิธีการจูงใจให�ประชาชนรักการอ�าน 

3. ประโยชน� 
3.1  เพ่ือให�มีข�อมูลสถิติพ้ืนฐานเรื่องการอ�านของประชากร 
3.2  เพ่ือให�หน�วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวข�อง นําข�อมูลไปใช�กําหนดนโยบาย

และส�งเสริมการอ�านให�มากข้ึน และเหมาะสม เช�น 
 • ทําการรณรงค*หรือจัดการส�งเสริมการอ�านในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับกลุ�มวัย 

 •   จัดหาหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส*ท่ีมีเนื้อหาสาระสอดคล�องกับความต�องการ
ของประชาชน 

 •   จัดหาสถานท่ีอ�านให�แพร�หลายและเพียงพอกับประชาชนในท�องท่ีต�าง ๆ 
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4. ขอบข"ายของการสํารวจ 

ขอบข�ายของการสํารวจนี้  คือ ครัวเรือนส"วนบุคคล ท้ังในเขตเทศบาลและนอกเขต
เทศบาลท่ัวประเทศ ยกเว(น ครัวเรือนชาวต�างประเทศท่ีทํางานในสถานทูต หรือองค*การระหว�าง
ประเทศท่ีมีเอกสิทธิ์ทางการทูต   

ครัวเรือนท่ีเข(าข"ายการแจงนับ คือ ครัวเรือนส�วนบุคคลตัวอย�าง ซ่ึงมีรายชื่อปรากฏ
ในบัญชีรายชื่อครัวเรือนตัวอย�าง ของสํารวจการอ�านของประชากร พ.ศ. 2561 (สอป.61) 

บุคคลท่ีเข(าข"ายการแจงนับ คือ บุคคลผู�อาศัยอยู�ในครัวเรือนส�วนบุคคลตัวอย�าง  
(รวม ทหารประจําการท่ีเป�นสมาชิกในครัวเรือนด�วย) 

5. ระเบียบวิธีและการดําเนินการสํารวจ 

การสํารวจนี้เป�นการสํารวจด�วยตัวอย�าง (Sample Survey Method) โดยใช�แผนการ
สุ�มตัวอย�างแบบ Stratified Two-Stage Sampling โดยมีจังหวัดเป�นสตราตัม (Stratum) ซึ ่งมี
ทั้งสิ ้น 77 สตราตัม และในแต�ละสตราตัม (จังหวัด) ได�แบ�งออกเป�น 2 สตราตัมย�อยตาม
ลักษณะการปกครอง คือ ในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล โดยมีเขตแจงนับ (EA) เป�นตัวอย�าง
ข้ันท่ีหนึ่ง ครัวเรือนส�วนบุคคลเป�นตัวอย�างข้ันท่ีสอง ซ่ึงมีจํานวนครัวเรือนตัวอย�างท้ังสิ้น 55,920 
ครัวเรือน 

การเก็บรวบรวมข(อมูล โดยให�เจ�าหน�าท่ีของสํานักงานสถิติแห�งชาติ ไปสัมภาษณ*
สมาชิกของครัวเรือนตัวอย�าง ในเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน พ.ศ. 2561 

6. คาบเวลาปฏิบัติงาน (สถจ. บจ.) 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
ของ สถจ. และ สบจ. 

คาบเวลาปฏิบัติงาน 

ข(อมูล พ.ค. 61 ข(อมูล มิ.ย. 61 

เก็บรวบรวมข�อมูล 1 - 31 พ.ค. 61 1 - 30 มิ.ย. 61 

ตรวจสอบข�อมูล 15 พ.ค. – 15 มิ.ย. 61 15 มิ.ย. – 15 ก.ค. 61 

ส�งข�อมูลให�ส�วนกลาง  15 พ.ค. – 15 มิ.ย. 61 15 มิ.ย. – 15 ก.ค. 61 

7. เครื่องมือท่ีใช(ในการเก็บรวบรวมข(อมูล 

เก็บรวบรวมข�อมูล สอป. 61 ด�วยเครื่องแท็บเล็ต 
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บทท่ี  2 
หลักและวิธีการปฏิบัตงิานท่ัวไป 

 

1. การเลือกและจัดเตรียมบัญชีครัวเรือนตัวอย$าง สอป.61 และหลักการแจงนับครัวเรือน    

 การสํารวจการอ	านของประชากร พ.ศ. 2561 (สอป.61) ดําเนินการปฏิบัติงานสนาม 
เดือนพฤษภาคม และมิถุนายน 2561 พนักงานแจงนับจะต,องทําการแจงนับครัวเรือนส$วนบุคคล  
ในแต	ละเขตแจงนับ (EA) ตัวอย	าง ตามบัญชีรายช่ือครัวเรือนตัวอย$างของโครงการ สอป.61  
โดยกําหนดให,ครัวเรือนตัวอย$าง สอป.61 คือ ครัวเรือนส$วนบุคคลท่ีมีลําดับท่ีถัดไป 2 ลําดับ จาก
ครัวเรือนตัวอย$าง สรง. ในแบบสุ$มครัวเรือนตัวอย$าง สรง. เดือนพฤษภาคม (ชุด B และ C) และ
เดือนมิถุนายน (ชุด B และ C) 

 บัญชีรายช่ือครัวเรือนตัวอย$างของ สอป.61 ได,แบ	งตามเขตการปกครอง ดังนี้ 
 - ในเขตเทศบาล แบ	งเขตการปฏิบัติงานเป6นเขตแจงนับ (EA) ในแต	ละเขตแจงนับ  
จะมีครัวเรือนตัวอย	าง 16 ครัวเรือน (ครัวเรือนตัวอย	าง 2 ชุด ชุดละ 8 ครัวเรือน) ท่ีต,องทําการแจงนับ  
 - นอกเขตเทศบาล แบ	งเขตการปฏิบัติงานเป6นเขตแจงนับ (EA) ในแต	ละเขตแจงนับ 
จะมีครัวเรือนตัวอย	าง 12 ครัวเรือน (ครัวเรือนตัวอย	าง 2 ชุด ชุดละ 6 ครัวเรือน) ท่ีต,องทําการแจงนับ 

 การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข8อมูล ให8พนักงานแจงนับยึดถือเขตการปกครอง ท่ีระบุ
ในบัญชีรายช่ือเขตแจงนับตัวอย$าง  

 ในการแจงนับขอให,พนักงานแจงนับพยายามเข,าพบและสัมภาษณ:สมาชิกทุกคน 
ในครัวเรือน เพ่ือให,สามารถตอบข,อถามท่ีเป6นความคิดเห็น และข,อถามรายละเอียดเชิงลึกได,ครบถ,วน 
 

การแจงนับครัวเรือนส$วนบุคคลตัวอย$าง  ให,ปฏิบัติดังนี้ 

 1) พนักงานแจงนับจะต,องแจงนับครัวเรือนส	วนบุคคลตัวอย	าง ตามรายชื่อท่ี
กําหนดให, โดยยึดตามชื่อและนามสกุลของหัวหน,าครัวเรือนตัวอย	างเป6นลําดับแรก แล,วจึงพิจารณา
บ,านเลขท่ีเป6นลําดับต	อไป 
 2)  กรณีครัวเรือนตัวอย	างเป6น ครัวเรือนกลุ$มบุคคล ซ่ึงไม	เข,าข	ายการแจงนับ  
ให,บันทึกผลการแจงนับครัวเรือนตัวอย	างนี้ รหัส “24” พร,อมท้ังระบุว	า “เป6นครัวเรือนกลุ	มบุคคล”  
 3) กรณีครัวเรือนตัวอย	างเป6น ครัวเรือนชาวต$างประเทศท่ีทํางานในสถานทูตหรือ
องค;การระหว$างประเทศท่ีมีเอกสิทธิ์ทางการทูต ซ่ึงไม	เข,าข	ายการแจงนับ ให,บันทึกผลการแจงนับ
ครัวเรือนตัวอย	างนี้ รหัส “24” พร,อมท้ังระบุว	า “เป6นครัวเรือนชาวต	างชาติท่ีมีเอกสิทธิ์ทางการทูต”  

 4) กรณีครัวเรือนตัวอย	าง ไม$สามารถแจงนับ ให,บันทึกผลการแจงนับตามรหัส 
ท่ีเหมาะสม หรือกรณีนอกเหนือจากท่ีกําหนด บันทึก รหัส “24” และระบุสาเหตุท่ีแจงนับไม	ได,ด,วย 

 

 



 4

2. หลักท่ัวไปในการบันทึกแบบสอบถาม (สอป.) 

 เนื่องจากแบบสอบถามของโครงการสํารวจการอ	านของประชากร พ.ศ. 2561 (สอป.61) 
ได,ออกแบบสําหรับการบันทึกข,อมูลโดยใช,เครื่องแท็บเล็ตในการเก็บรวบรวมข,อมูล ดังนั้นการบันทึก
ข,อมูลต,องปฏิบัติตามคู	มือการใช,โปรแกรมการบันทึกแบบ สอป.61  

3. หลักท่ัวไปในการปฏิบัติงานสนาม 

3.1 พนักงานแจงนับ 

3.1.1 ก$อนปฏิบัติงานสนาม 

 - เชื่อมต	ออินเทอร:เน็ตด,วย SIM Card หรือ Wi-Fi เพื่อรับส	งข,อมูลระหว	างเครื่องแม	ข	าย
กับเครื่องแท็บเล็ต 

- เลือกไอคอน โปรแกรมโครงการสํารวจการอ	านของประชากร พ.ศ. 2561 เพื่อเข,าสู	
ระบบการใช,งานด,วยชื่อผู,ใช,งาน และรหัสผ	านของพนักงานแจงนับ 

3.1.2 เริ่มปฏิบัติงานสนาม 

 - นําเครื่องแท็บเล็ตพร,อมอุปกรณ: (เช	น แบตเตอรี่สํารอง สายชาร:จ ฯลฯ) ใส	กระเปRาเพ่ือ
เตรียมปฏิบัติงาน 

 - ตรวจดู “ชื่อพนักงานแจงนับ และเขตแจงนับ” ที่แสดงบนหน,าจอ ให,ตรงตามที่ได,รับ
มอบหมาย 

 - ให,เปSดอุปกรณ: GPS เพ่ือเก็บตําแหน	งพิกัดของครัวเรือนท่ีไปสัมภาษณ:  
- สัมภาษณ:และเก็บรวบรวมข,อมูลตามแบบสอบถามด,วยเครื่องแท็บเล็ต เม่ือสถานะของ

แบตเตอรี่แท็บเล็ตลดลงมาเหลือท่ีระดับ 15% ให,ชาร:จแบตเตอรี่จากแบตเตอรี่สํารอง  
หรือเสียบผ	านสายชาร:จ 

 - เมื ่อสัมภาษณ:เสร็จเรียบร,อยแล,ว พนักงานแจงนับต,องตรวจอุปกรณ:ให,ครบถ,วน  
ก	อนออกจากครัวเรือนนั้น 

3.1.3 การจัดส$งข8อมูลท่ีเก็บรวบรวมได8 ไปยังเครื่องแม$ข$าย (Server) 

 - ตรวจสอบว	ามีการเชื่อมต	ออินเทอร:เน็ตด,วย SIM Card หรือ Wi-Fi เพ่ือรับส	งข,อมูล
ระหว	างเครื่องแม	ข	ายกับเครื่องแท็บเล็ต 

 - ไปท่ีเมนูหลัก เลือก “ส	งข,อมูล” 
 - เลือก เขตแจงนับ และ ข,อมูลที่ต,องการส	งไปให,เจ,าหน,าที่วิชาการอนุมัติ และ กดปุWม 

อัพโหลดข,อมูล 
 - ให,สังเกตการส	งข,อมูล ถ,าสําเร็จจะข้ึนสถานะอัพโหลดว	า “สมบูรณ:” ถ,าไม	สําเร็จ จะข้ึน

สถานะการอัพโหลดว	า “ไม	สมบูรณ:” ให,ทําการส	งใหม	 หรือตรวจสอบการเชื่อมต	อ 
อินเทอร:เน็ตอีกครั้ง เพ่ือให,แน	ใจว	ามีสัญญาณอินเทอร:เน็ตในบริเวณท่ีต,องการส	งข,อมูล 

3.1.4 เม่ือเสร็จส้ินการสัมภาษณ;ในแต$ละวัน 

 - ให,พนักงานแจงนับปSดเครื่อง (Shut down) 
 - ชาร:จแบตเตอรี่เครื่องแท็บเล็ต และแบตเตอรี่สํารองให,เรียบร,อย เพ่ือเตรียมความพร,อม

ในการทํางานวันต	อไป 
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3.2 เจ8าหน8าท่ีวิชาการ 

3.2.1 ต,องทําการตรวจสอบข,อมูลแบบสอบถามบนเว็บไซต:ให,เรียบร,อยก	อนทําการอนุมัติ 
3.2.2 กรณีตรวจสอบข,อมูลแล,ว พบว	า ข8อมูลไม$สมบูรณ; ให8กดปุEม “ไม$ยืนยัน” และแจ,ง

พนักงานแจงนับเพ่ือนําไปแก,ไขให,ถูกต,องสมบูรณ:ต	อไป 
3.2.3 กรณีตรวจสอบข,อมูลแล,ว พบว	า ข8อมูลสมบูรณ;เรียบร,อยแล,ว ให8กดปุEม “ยืนยัน” 

การนําส	งข,อมูลเข,าส	วนกลาง 
3.2.4 กรณีส	วนกลางมีข,อสงสัยหรือพบว	าข,อมูลไม	สมบูรณ: จะแจ,งกลับไปท่ีเจ,าหน,าท่ีวิชาการ 

ซ่ึงเจ,าหน,าท่ีวิชาการต,องแจ,งให,พนักงานแจงนับกลับไปแก,ไข แล,วนําส	งตามขั้นตอน 
อีกครั้งหนึ่ง 
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 บทนิยามมีความสําคัญมากสําหรับผู�ปฏิบัติงาน เพราะอธิบายความหมายของศัพท!ต"าง ๆ   
ท่ีใช�ในแบบสอบถามนี้ ซ่ึงจะช"วยให�พนักงานแจงนับเข�าใจความหมายและวัตถุประสงค!ของข�อถาม  
ทําให�สามารถบันทึกแบบสอบถามและอธิบายให�ผู�ตอบสัมภาษณ!เข�าใจได�อย"างถูกต�อง ดังนั้นจึง 
ควรศึกษาและทําความเข�าใจกับคํานิยามนี้ให�ชัดเจนก"อนปฏิบัติงานสนาม 

1. ครัวเรือน 
 หมายถึง บุคคลคนเดียวหรือหลายคนซ่ึงอาศัยเป5นประจําในบ�านหรือสถานท่ีอยู"
เดียวกัน ท้ังนี้ไม"คํานึงว"าบุคคลนั้นจะมีความสัมพันธ!ฉันญาติพ่ีน�องหรือไม"ก็ตาม 
 สถานท่ีอยู"แห"งหนึ่งหรือในบ�านเลขท่ีหนึ่ง อาจประกอบด�วยครัวเรือนเดียว หรือหลาย
ครัวเรือนก็ได� หรือครัวเรือนหนึ่งอาจมีสมาชิกอาศัยอยู"ในบ�านหลายหลัง หรือหลายห�องก็ได�  
แต"จะต�องอยู"บริเวณหรือรั้วเดียวกัน หรือห�องติดกัน 

2. ครัวเรือนส�วนบุคคล 
 หมายถึง ครัวเรือนของบุคคลท่ัวไป ซ่ึงอาจประกอบด�วยบุคคลคนเดียวหรือหลายคน
อาศัยอยู"ในบ�านหรือท่ีอยู"อาศัยเดียวกัน จัดหาหรือใช�สิ่งอุปโภค บริโภค อันจําเป5นแก"การครองชีพ
ร"วมกัน โดยบุคคลเหล"านี้อาจเป5นญาติหรือไม"เป5นญาติก็ได� เช"น ครัวเรือนท่ีอาศัยอยู"คนเดียว หรือ
ครัวเรือนท่ีมี พ"อ แม" ลูก อาศัยอยู" 
 หมายเหตุ :  
 1) ครัวเรือนท่ีอาศัยอยู"ในห�องพักท่ัวไป/อพาร!ทเม�นท!/คอนโด/แมนชั่น/ห�องชุดอ่ืน ๆ 
ให�นับแต"ละห�องเป5นครัวเรือนส"วนบุคคล 1 ครัวเรือน  
 2) ครัวเรือนท่ีมีบ�านพัก/ห�องพักส"วนตัวในสถาบัน/โรงงาน เช"น บ�านพัก/ห�องพัก
แพทย! หรือพยาบาลในโรงพยาบาล บ�านพักอาจารย!ใหญ"ในโรงเรียน บ�านพักภารโรงในโรงเรียน 
บ�านพักผู�จัดการโรงงาน บ�านพักมัคนายกในวัด บ�านพักนายทหารในกรม/กอง ให�นับ แต"ละบ�าน/ห�อง 
เป5นครัวเรือนส"วนบุคคล 1 ครัวเรือน 

3. สถานภาพสมรส 
 หมายถึง ความผูกพันระหว"างชายกับหญิงในการเป5นสามีภรรยา โดยแบ"งเป5นดังนี้ 
 3.1 โสด  
  ได�แก" ผู�ท่ียังไม"เคยสมรส 
 3.2  สมรส 
  ได�แก" ผู�ท่ีอยู"ร"วมกันฉันสามีภรรยา ไม"ว"าจะจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย
หรือไม"ก็ตาม และแม�ว"าระหว"างไปสํารวจสามีภรรยาจะไม"ได�อยู"ด�วยกัน แต"ยังมีความสัมพันธ! 
ฉันสามีภรรยา เช"น สามีไปทํางานต"างจังหวัดหรือต"างประเทศ 
 3.3  ม�าย  
  ได�แก" ผู�ท่ีคู"สมรสได�ตายไปแล�วและขณะนี้ยังไม"ได�สมรสใหม" 
 3.4  หย�า  
  ได�แก" สามีภรรยาท่ีหย"ากันโดยถูกต�องตามกฎหมาย 

บทท่ี  3 
บทนิยาม 
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 3.5  แยกกันอยู�  
  ได�แก" ผู�ท่ีมิได�อยู"ร"วมกันฉันสามีภรรยาแล�ว แต"ยังไม"ได�หย"ากันตามกฎหมาย
รวมท้ังผู�ท่ีไม"ได�สมรสอย"างถูกต�องตามกฎหมาย แต"ไม"ได�อยู"ร"วมกันฉันสามีภรรยาแล�ว 
 3.6  เคยสมรสแต�ไม�ทราบสถานภาพ  
  ได�แก" ผู�ท่ีสมรสแต"ไม"ทราบสถานภาพในป?จจุบัน สําหรับ “แม"ชี” ให�ใช�หลัก
ปฏิบัติเช"นเดียวกับบุคคลธรรมดา 

4. อาชีพ 
 หมายถึง ประเภทหรือชนิดของงานท่ีบุคคลนั้นทําอยู" เพ่ือให�สอดคล�องกับการจัด
ประเภทอาชีพชุดใหม" ต�องบันทึกท้ังชนิดของอาชีพ/หน�าท่ีการงาน ระดับความชํานาญ ตลอดจน
ตําแหน"งหน�าท่ีให�ชัดเจน เพ่ือให�สามารถจัดแยกประเภทอาชีพตามการจัดประเภทอาชีพ
มาตรฐานสากลได�ถูกต�อง เช"น ผู�ว"าราชการจังหวัด อธิบดี ผู�อํานวยการโรงเรียนเอกชน ผู�จัดการฝDายผลิต
นักเคมีฟFสิกส! นักออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร! วิศวกรเครื่องกลการเกษตร ครูประจําชั้น
ประถมศึกษา เกษตรกรปลูกข�าว เกษตรกรปลูกไม�ยืนต�น เป5นต�น 

5. อุตสาหกรรม 
 หมายถึง ประเภทหรือชนิดของกิจการทางเศรษฐกิจท่ีบุคคลนั้นทํางานอยู" เช"น 
โรงงานผลิตอาหารสําเร็จรูป โรงงานผลิตน้ํามันจากพืช บริษัทขายรถยนต! ร�านขายปลีกอาหารและ
เครื่องด่ืม การปลูกข�าว การเลี้ยงปลาน้ําจืด เป5นต�น 
 ถ�าสถานท่ีท่ีทํางานเป5นส"วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ให�บันทึกชื่อส"วนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ เช"น สํานักงานสถิติแห"งชาติ กรมการค�าภายใน บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) บริษัท 
ไปรษณีย!ไทย การรถไฟแห"งประเทศไทย การทางพิเศษแห"งประเทศไทย การเคหะแห"งชาติ  
การประปานครหลวง เป5นต�น 

6. สถานภาพการทํางาน 
 หมายถึง สถานะของบุคคลท่ีทํางานในสถานท่ีท่ีทํางานหรือธุรกิจ แบ"งออกเป5น  
5 ประเภท คือ 
 6.1 นายจ,าง  
  หมายถึง ผู�ประกอบธุรกิจของตนเองหรือประกอบธุรกิจร"วมกับหุ�นส"วน ต้ังแต" 
1 คนข้ึนไป โดยมีประเภทของงานเป5น “งานส"วนตัว” และมีการจ�างบุคคลต้ังแต" 1 คนข้ึนไป เพ่ือมา
ทํางานให�กับธุรกิจของตนเองในฐานะ “ลูกจ�าง” โดยเป5นการจ�างงานบนพ้ืนฐานของความต"อเนื่อง 
(หุ�นส"วนอาจจะเป5นหรือไม"เป5นสมาชิกของครอบครัวหรือครัวเรือนก็ได�) 
 นายจ�างในท่ีนี้ไม"ได�หมายถึง ผู�ท่ีจ�างคนงานทํางานบ�าน ซ่ึงไม"เก่ียวข�องกับธุรกิจ 
เช"น ผู�ท่ีจ�างคนมาทํางานในบ�าน ทําความสะอาด ซักผ�า เป5นต�น 
 6.2 ผู,ประกอบธุรกิจของตนเอง  
  หมายถึง ผู�ประกอบธุรกิจของตนเองหรือประกอบธุรกิจร"วมกับหุ�นส"วนต้ังแต"  
1 คนข้ึนไป โดยมีประเภทงานเป5น “งานส"วนตัว” และไม"มีการจ�าง “ลูกจ�าง” ท่ีเป5นการจ�างงานบน
พ้ืนฐานของความต"อเนื่องเพ่ือมาทํางานให�ในระหว"างคาบเวลาอ�างอิง แต"สามารถจ�าง “ลูกจ�างท่ีไม"ใช" 
การจ�างงานอย"างต"อเนื่อง” (หุ�นส"วนอาจจะเป5นหรือไม"เป5นสมาชิกของครอบครัวหรือครัวเรือนก็ได�) 
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 6.3 ผู,ช�วยธุรกิจของครัวเรือน  
  หมายถึง ผู�ท่ีทํา “งานส"วนตัว” ในธุรกิจท่ีดําเนินงานโดยบุคคลท่ีมีความสัมพันธ!
กันโดยไม"ได�รับค"าจ�าง และไม"อยู"ในฐานะของหุ�นส"วน เนื่องจากระดับของความรับผิดชอบท่ีมีต"อธุรกิจ
ไม"อยู"ในระดับของความเป5นผู�นํา ท้ังในแง"ของเวลาการทํางานหรือปIจจัยอ่ืน ๆ ในกรณีของผู�ท่ีทํางาน
โดยไม"ได�รับค"าจ�างในธุรกิจท่ีดําเนินงานโดยบุคคลท่ีมีความสัมพันธ!กัน อาจจะอาศัยอยู"ในครัวเรือน
เดียวกันหรือไม"ก็ได� 
 6.4 ลูกจ,าง 
  หมายถึง คนทํางานท่ีมีประเภทงานเป5น “งานท่ีได�รับค"าจ�าง” เป5นผู� ท่ีมีสัญญาจ�าง 
และเป5นการทํางานท่ีได�รับค"าตอบแทน ซ่ึงเป5นสัญญาท่ีทําแล�วและยังคงมีผลต"อเนื่องต"อไป หรือมีการ
ต"อสัญญากับนายจ�างคนเดิมบนพ้ืนฐานของความต"อเนื่อง โดยท่ี 
  - สัญญาจ�างอาจอยู"ในรูปของหนังสือหรือด�วยวาจาระบุชัดเจน หรือเป5นท่ีเข�าใจ
โดยปริยาย 
  - ค"าตอบแทนอาจอยู"ในรูปของค"าจ�างและเงินเดือน ค"าคอมมิชชั่น ค"าตอบแทน 
คิดเป5นรายชิ้น เงินโบนัส หรือเป5นค"าตอบแทนท่ีไม"ได�อยู"ในรูปของตัวเงิน เช"น อาหาร ท่ีอยู"อาศัย หรือ
มีการฝKกอบรม เป5นต�น 
  - คําว"า “บนพ้ืนฐานของความต"อเนื่อง” หมายถึง ระยะเวลาการจ�างงานตาม
สภาวะการณ!ของประเทศ 
 ลูกจ�างแบ"งออกเป5น 3 ประเภท คือ 
 1. ลูกจ�างรัฐบาล หมายถึง ข�าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานองค!การ
บริหารส"วนจังหวัด เจ�าหน�าท่ีองค!การระหว"างประเทศ ตลอดจนลูกจ�างประจํา และลูกจ�างชั่วคราว
ของรัฐบาล 
  2. ลูกจ�างรัฐวิสาหกิจ หมายถึง ผู�ท่ีทํางานให�กับหน"วยงานรัฐวิสาหกิจ 
 3. ลูกจ�างเอกชน หมายถึง ผู�ท่ีทํางานให�กับเอกชน หรือธุรกิจของเอกชน รวมท้ัง 
ผู�ท่ีรับจ�างทํางานบ�าน เช"น ซักรีดเสื้อผ�า เลี้ยงเด็ก ทํากับข�าว ทําความสะอาดบ�าน 
 6.5 สมาชิกของการรวมกลุ�มผู,ผลิต  
  หมายถึง ผู�ท่ีทํา “งานส"วนตัว” โดยร"วมกันทําการผลิตสินค�าและบริการ โดย
สมาชิกแต"ละคนมีส"วนร"วมเท"าเทียมกันกับสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในการตัดสินใจด�านการผลิต การขาย  
การลงทุน และการจัดสรรรายได�ให�กับสมาชิก (“ลูกจ�าง” ของการรวมกลุ"มผู�ผลิตไม"จัดจําแนกไว�ใน
กลุ"มนี้) 
 6.6  ผู,ไม�สามารถจําแนกสถานภาพการทํางานได,  
  หมายถึง บุคคลท่ีไม"มีข�อมูลเพียงพอ และ/หรือบุคคลท่ีไม"สามารถจําแนกไว�ใน
กลุ"มอ่ืนได� 

7. การอ�าน 

 หมายถึง การอ"านหนังสือหรือบทความทุกประเภท นอกเวลาเรียน/นอกเวลา
ทํางาน/ช"วงเวลาพัก ท้ังท่ีเป5นรูปเล"ม/เอกสาร หรือการอ"านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส!ท้ังท่ีมีการเชื่อมต"อ
และไม"เชื่อมต"ออินเทอร!เน็ต  

รวมถึง การอ"านผ"านสื่อสังคมออนไลน! (เช"น Facebook Line Instagram Twitter ฯลฯ) 
SMS  E-mail ฯลฯ  
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ไม�รวม  การอ"านข�อความท่ีเป5นการสนทนา/ติดต"อสื่อสาร ส"วนบุคคลหรือหน�าท่ี 
การงาน 

 7.1  การอ�านของเด็กเล็ก (อายุต่ํากว�า 6 ป6)  

 หมายถึง การอ"านด�วยตนเอง หรือผู�ใหญ"อ"านให�ฟ?งก็ได� 

 ตัวอย�างการอ�าน เช"น 
  - น�องพิม (อายุ 6 เดือน) ปกติแม"อ"านนิทานให�ฟ?งก"อนนอนทุกวัน 
  - น�องก�อง (อายุ 3 ปf) พ"อจะอ"านนิทานให�ฟ?ง พร�อมกับชี้ชวนให�น�องก�องดู 

รูปวาดประกอบในนิทานจากแท็บเล็ตทุกวันหยุดเสาร!-อาทิตย! 
  - น�องแจง (อายุ 5 ปf) ปกติอ"านหนังสือการ!ตูนและหนังสือเรียนช"วงตอนเย็น

หลังเลิกเรียนอาทิตย!ละ 3 วัน 
 หมายเหตุ : สําหรับการอ"านของเด็กเล็กจะมีข�อถามท่ีเก่ียวกับการอ"าน ในเวลาเรียน ด�วย 

 7.2  การอ�านของประชากร (อายุตั้งแต� 6 ป6ข้ึนไป)  

 ตัวอย�างการอ�าน เช"น 
  - ปIาเล็กขายของชํา ปกติอ"านนิตยสารช"วงท่ีไม"มีลูกค�ามาซ้ือของ 
  - นายเก�าทํางานบริษัท ปกติอ"านหนังสือพิมพ!ทางอินเทอร!เน็ตช"วงหยุดพักจาก

การทํางาน และอ"านหนังสืออ"านเล"นในวันหยุดเสาร!-อาทิตย! 
  - นิดค�นหาข�อมูลเพ่ือทํารายงานส"งอาจารย! โดยหลังเลิกเรียนนิดได�สืบค�นและ

อ"านเนื้อหาท่ีเก่ียวข�องจากทางอินเทอร!เน็ต รวมท้ังอ"านหนังสือท่ียืมจาก
ห�องสมุดด�วย 

  - แก�ว ปกติอ"านเกร็ดความรู�ท่ัวไปใน Facebook ทุกวัน วันละ 30 นาที 
  - นายนพ ปกติอ"านข�อความข"าวจาก SMS ทุกวัน  

8. ส่ืออิเล็กทรอนิกส:  

หมายถึง สื่อท่ีใช�อุปกรณ!อิเล็กทรอนิกส!ในการเข�าถึงเนื้อหา   
ช�องทางหรือวิธีการเข,าถึงส่ืออิเล็กทรอนิกส: ได�แก"  

- เชื่อมต"ออินเทอร!เน็ต (อ"านแบบออนไลน!) : เว็บไซต! สื่อสังคมออนไลน!   
E-mail  และ Application 

- ไม"เชื่อมต"ออินเทอร!เน็ต (อ"านแบบออฟไลน!) : CD/DVD  Application และ
อ่ืน ๆ (เช"น ตู�ประชาสัมพันธ! SMS ฯลฯ)   

อุปกรณ:อิเล็กทรอนิกส: เช"น เครื่องคอมพิวเตอร!ต้ังโตmะและพกพา เครื่องแท็บเล็ต
Smart phone หรือ E-book reader เป5นต�น 

9. หนังสือพิมพ:  

 หมายถึง สิ่งพิมพ!ท่ีออกเป5นระยะ ๆ อย"างสมํ่าเสมอ มีเนื้อหาส"วนใหญ"เป5นเรื่อง
เก่ียวกับข"าวและสถานการณ!ป?จจุบัน  มักจะออกเป5นรายวัน แต"อาจออกเป5นราย 2 วัน 5 วัน 7 วัน 
10 วัน หรืออ่ืน ๆ ก็ได� แต"ไม"ท้ิงช"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!ท่ีออกเป5นระยะ ๆ อย"างสมํ่าเสมอ ส"วนใหญ"จะออกเป5นรายสัปดาห! 
รายป?กษ! หรือรายเดือน มักจะมีขนาดเล็กกว"าหนังสือพิมพ! มีปก เย็บเล"ม มีการจัดหน�า โดยใช�สีสัน 
และรูปภาพสวยงามพิถีพิถันกว"าหนังสือพิมพ! เนื้อหาอาจเก่ียวกับข"าวสาร ความรู� สารคดี นวนิยาย 
หรืออ่ืน ๆ  

11. วารสาร/เอกสารประเภทอ่ืน ๆ ท่ีออกเป@นประจํา 

 หมายถึง สิ่งพิมพ!ท่ีออกเป5นประจํา  แต"มีรูปร"างลักษณะท่ีไม"สามารถจัดประเภทเป5น
หนังสือพิมพ!หรือนิตยสารได� วารสารส"วนใหญ"มักจะมีเนื้อหาทางวิชาการ แต"อาจมีวารสารบาง
ประเภทท่ีเน�นในเรื่องข"าวและความคิดเห็น แต"ไม"มีการตกแต"งรูปเล"มเหมือนนิตยสาร 
 วารสาร ส"วนใหญ"จะมีคําว"า “วารสาร” นําหน�าชื่อหนังสือ และเนื้อหาจะหนักกว"า
นิตยสาร ตัวอย"างหนังสือวารสาร เช"น วารสารข�าราชการ วารสารท่ีดิน วารสารบริหารธุรกิจ เป5นต�น 
 ส"วนเอกสารประเภทอ่ืน ๆ ท่ีออกเป@นประจํา อาจออกมาในลักษณะของแผ"นพับ 
แผ"นปลิว จุลสาร (Bulletin) จดหมายข"าว (Newsletter) หรืออ่ืน ๆ ส"วนใหญ"จะจัดทําโดยสถาบัน
หรือองค!การต"าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค!เพ่ือการประชาสัมพันธ!หรือส"งเสริมกิจกรรมของหน"วยงานนั้น
โดยเฉพาะ เช"น  สารสถิติ  สารผู� ใหญ"  ข"าวสารการเกษตร ข"าวสารการบินพาณิชย!  จุลสาร 
การท"องเท่ียว จุลสารดาวเทียม จดหมายข"าวไทย คดีศึกษา เป5นต�น 

12. นวนิยาย/การ:ตูน/หนังสืออ�านเล�นต�าง ๆ  

  หมายถึง สิ่งพิมพ!ท่ีมักออกไม"มีระยะเวลาท่ีแน"นอน มุ"งให�อ"านเพ่ือความเพลิดเพลินใจ 
เช"น หนังสือนวนิยาย นิทาน การ!ตูน เป5นต�น 
  หนังสือนวนิยายหรือเรื่องอ"านเล"นต"าง ๆ ในท่ีนี้ต�องพิมพ!เป5นเล"ม  ไม"ใช"นวนิยายหรือ
เรื่องอ"านเล"น ท่ี พิมพ! เป5นตอน ๆ ในหนังสือประเภทอ่ืน ตัวอย"างของหนังสือนวนิยาย เช"น 
บุพเพสันนิวาส เพชรพระอุมา ค"าของคน คู"กรรม เป5นต�น 
  หนังสือการ!ตูน เช"น ขายหัวเราะ และการ!ตูนญ่ีปุDน เป5นต�น 

13. แบบเรียน/ตําราเรียนตามหลักสูตร หรือหนังสือ/เอกสาร/คู� มือท่ีอ�านเพ่ิมเติมเพ่ือการเรียน 
หรือสอบ 

 หมายถึง สิ่งพิมพ! หนังสือ หรือตําราท่ีโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษา
กําหนดให�ใช�ในการเรียนการสอนตามหลักสูตร รวมท้ัง หนังสือ เอกสาร หรือคู"มือท่ีใช�อ"านเพ่ิมเติม 
เพ่ือการเรียนหรือสอบด�วย เช"น คู"มือเตรียมสอบ หนังสือแนวข�อสอบ และหนังสือประกอบการเรียน
พิเศษ เป5นต�น 

14. ตํารา/หนังสือ/เอกสาร/บทความท่ีให,ความรู,ต�าง ๆ /ความรู,ท่ัวไป 

 หมายถึง สิ่งพิมพ!หรือเอกสารท่ีมุ"งให�ความรู�ต"าง ๆ แก"ผู�อ"านเป5นประการสําคัญ  
ส"วนใหญ"มักจะออกในลักษณะของหนังสือ (Book) มีการเย็บเล"ม ไม�รวมแบบเรียน/ตําราเรียนตาม
หลักสูตร หรือเอกสาร/หนังสือ/คู�มือท่ีอ�านเพ่ิมเติมเพ่ือการเรียนหรือสอบ 

 ตํารา หนังสือ เอกสาร หรือบทความท่ีให�ความรู�ต"าง ๆ /ความรู�ท่ัวไป ในท่ีนี้ต�องใช�ใน
วัตถุประสงค!อ"านเพ่ือให�มีความรู�ท่ัว ๆ ไป เพ่ือเสริมความรู� ไม�ใช�มุ�งเพ่ือการเรียนหรือสอบ 
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15. หนังสือ/เอกสาร/บทความเก่ียวกับคําสอนทางศาสนา   

  หมายถึง หนังสือ/เอกสาร/บทความท่ีนําเสนอ เรื่องเก่ียวกับหลักหรือคําสอนทาง
ศาสนา หลักการปฏิบัติทางศาสนา ประวัติบุคคลสําคัญทางศาสนา เรื่องเล"าทางศาสนา ความเชื่อทาง
ศาสนา และบทสวดมนต! 

16. หนังสืออิเล็กทรอนิกส: หรือ E-book (Electronic book) 

  หมายถึง หนังสือท่ีสร�างข้ึนด�วยโปรแกรมคอมพิวเตอร! มีลักษณะเป5นเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส! โดยปกติมักจะเป5นแฟIมข�อมูลท่ีสามารถอ"านเอกสารผ"านทางหน�าจอคอมพิวเตอร!  
ท้ังในระบบออฟไลน! และออนไลน! คุณลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส!สามารถเชื่อมโยงจุดไปยัง
ส"วนต"าง ๆ ของหนังสือ เว็บไซต!ต"าง ๆ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ!และโต�ตอบกับผู�เรียนได� นอกจากนั้น
หนังสืออิเล็กทรอนิกส!สามารถแทรกภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว แบบทดสอบ และสามารถสั่งพิมพ!
เอกสารท่ีต�องการออกทางเครื่องพิมพ!ได� อีกประการหนึ่งท่ีสําคัญก็คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส!สามารถ
ปรับปรุงให�ทันสมัยได�ตลอดเวลา ซ่ึงคุณสมบัติเหล"านี้จะไม"มีในหนังสือธรรมดาท่ัวไป 

17. ข�าว 
  หมายถึง การรายงานเหตุการณ!ป?จจุบันหรือข"าวสารท่ีน"าสนใจ เพ่ือให�ประชาชน
ได�รับทราบข"าวสารท่ีเสนอ โดยลักษณะของข"าวนั้นจะต�องเป5นข�อมูล ข�อเท็จจริงหรือเรื่องราวใหม" ๆ 
และทันต"อเวลา โดยเฉพาะอย"างยิ่งในทัศนะของผู�รับสาร ท้ังนี้ต�องไม"มีการแสดงความคิดเห็นใน 
การเสนอข"าว 
  ข"าวอาจจําแนกเป5น ข"าวท่ีน"าสนใจท่ัว ๆ ไปในประเทศ ข"าวต"างประเทศและ 
ข"าวระหว"างประเทศ ข"าวและความเคลื่อนไหวในวงการกีฬา ความเคลื่อนไหวในวงการธุรกิจบันเทิง 
และข"าวประเภทอ่ืน ๆ 
  17.1 ข�าวท่ีน�าสนใจท่ัวไปในประเทศ 
   หมายถึง การเสนอเหตุการณ!ป?จจุบันหรือเรื่องราวท่ีน"าสนใจภายในประเทศ 
ส"วนใหญ"มักมีลักษณะต่ืนเต�นเร�าใจ คนท่ัวไปนิยมอ"าน เช"น ข"าวหน�า 1 ข"าวอาชญากรรม ข"าวเรื่อง
อ้ือฉาวต"าง ๆ ข"าวอุบัติเหตุ ข"าววินาศกรรม ภัยธรรมชาติ เป5นต�น 
  17.2 ข�าวในประเทศด,านการเมือง 
 หมายถึง ข"าวในประเทศท่ีมุ"งเสนอให�ประชาชนได�รับทราบข"าวสารความ
เคลื่อนไหวเก่ียวกับการเมือง การปกครอง รวมท้ังนโยบายการดําเนินงานและชี้แจงของส"วนราชการ 
 17.3 ข�าวในประเทศด,านเศรษฐกิจ 
 หมายถึง ข"าวในประเทศท่ี มุ" งเสนอให�ประชาชนได�รับทราบข"าวสาร ความ
เคลื่อนไหวเก่ียวกับเศรษฐกิจ และการประกอบอาชีพต"าง ๆ รวมท้ังการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของ
ธุรกิจการค�าโดยส"วนรวม 
 17.4 ข�าวในประเทศด,านสังคมและวัฒนธรรม 
 หมายถึง ข"าวในประเทศท่ีมุ"งเสนอให�ประชาชนได�รับทราบข"าวสาร ความ
เคลื่อนไหวเก่ียวกับศาสนา จริยศึกษา เด็ก สตรีและแม"บ�าน สุขภาพอนามัย ศิลปะ วัฒนธรรม และ
ประวัติศาสตร! 
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 17.5 ข�าวต�างประเทศและข�าวระหว�างประเทศ 
 หมายถึง เหตุการณ!หรือเรื่องราวท่ีอาจเกิดข้ึนในต"างประเทศหรือในประเทศไทย
ท่ีมีความเก่ียวเนื่องกับประเทศต"าง ๆ หลาย ๆ ประเทศ ซ่ึงแสดงให�เห็นความเคลื่อนไหว และ
ความสัมพันธ!ของประเทศต"าง ๆ รวมถึงเหตุการณ!หรือเรื่องราวท่ีเกิดข้ึนระหว"างเขตแดนไทยและ 
เขตแดนประเทศใกล�เคียง 
 17.6 ข�าวและความเคล่ือนไหวในวงการกีฬา 
 หมายถึง ข"าวหรือเรื่องราวท่ีเก่ียวกับการแข"งขันกีฬา ความเคลื่อนไหวใน
วงการกีฬา เช"น ข"าวเตรียมการแข"งขันกีฬา  ผลการแข"งขันกีฬา  บุคคลในวงการกีฬา เป5นต�น 
 17.7 ความเคล่ือนไหวในวงการธุรกิจบันเทิง 
 หมายถึง เรื่องราวและข"าวสารต"าง ๆ ท่ีเก่ียวกับวงการบันเทิง ส"วนมากจะจัดไว�
ในหน�าหนึ่งหน�าใดโดยเฉพาะ  อาจมีเรื่องเก่ียวกับภาพยนตร! โทรทัศน! ดนตรี ละคร และการแสดงต"าง ๆ 
 17.8 ข�าวประเภทอ่ืน ๆ 
 หมายถึง ข"าวอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากข"าวท่ีกล"าวมาแล�ว เช"น ข"าวเด็ก ข"าวบุคคล  
การพยากรณ!อากาศ ข"าวซุบซิบสังคม ผลการออกสลากกินแบ"งรัฐบาล เป5นต�น ยกเว�นข"าวความเคลื่อนไหว
ในวงการธุรกิจการค�า และอุตสาหกรรม 

18. สารคดีหรือความรู,ท่ัวไป 

 หมายถึง เนื้อหาท่ีเก่ียวกับความรู�หรือสารคดี  โดยมีจุดประสงค!ให�ผู�อ"านได�รับความรู�
ในเรื่องต"าง ๆ  ได�แก" ความรู�เกี่ยวกับการเมือง การปกครอง การดําเนินงานของรัฐ เศรษฐกิจ
การประกอบอาชีพ ศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร! รวมทั้งเรื่องท่ีเก่ียวข�องกับเด็ก สตรี และ
แม"บ�าน 
 18.1 เก่ียวกับการเมือง การปกครองและการดําเนินงานของรัฐ 
 หมายถึง บทความท่ีมีการแถลงเก่ียวกับนโยบาย การดําเนินงาน หรือชี้แจง
งานของหน"วยราชการ กระทรวง กรมต"าง ๆ 
 18.2 เก่ียวกับเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ 
 หมายถึง บทความท่ีนําเสนอ โดยมีเนื้อหาสาระท่ีให�ความรู�อันจะนําไปใช�ให�
เกิดประโยชน!ต"อการประกอบอาชีพได� เช"น บทความท่ีแนะนําเก่ียวกับการทําการเกษตร แนะนํา
วิธีการปลูก ตลอดจนการดูแลบํารุงรักษา การใช�ยาปราบศัตรูพืช การใช�ปุxย เป5นต�น  
 18.3 ศิลปะ วัฒนธรรม และประวัติศาตร: 
 หมายถึง บทความท่ีให�ความรู�เก่ียวกับเรื่องราวในอดีตท่ีสําคัญ ๆ ซ่ึงถูกบันทึก
ไว�เป5นประวัติศาสตร! ตลอดจนบทความท่ีให�ความรู�เก่ียวกับศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีท่ีสืบทอด
กันมา 
 18.4 สําหรับเด็ก สตรี และแม�บ,าน 
 หมายถึง บทความท่ีให�ความรู� เก่ียวกับเรื่องของเด็ก สตรี  แม"บ�านหรือ
ครอบครัว 
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19. บันเทิง 

 หมายถึง เนื้อหามีจุดมุ"งหมายให�ผู�อ"านได�รับความเพลิดเพลิน แบ"งออกเป5น 2 ประเภท 
คือ 
 19.1 แสดงด,วยภาพ ได�แก" ภาพเขียน หรือภาพถ"าย เช"น การ!ตูนสําหรับเด็ก ภาพล�อ
ทางการเมือง เป5นต�น 
 19.2  บรรยายด,วยข,อเขียน ได�แก" เรื่องสนุก ๆ เช"น นวนิยาย เรื่องแปลก เรื่องสั้น เป5นต�น 

20. ความรู,ด,านสุขภาพ 
 หมายถึง เนื้อหาท่ีเก่ียวกับความรู�ทางด�านการส"งเสริมสุขภาพ การปIองกันโรค 
การรักษาโรค และการฟyzนฟูสภาพ เช"น การรักษาสุขภาพอนามัย การใช�ยา การแนะนําให�รู�จักการ
ปIองกันโรคภัยไข�เจ็บต"าง ๆ ตลอดจนการบําบัดรักษา เป5นต�น 

21. ความรู,ด,านอาชีพ 
  หมายถึง เนื้อหาความรู�ท่ีเก่ียวข�องกับการทํากิจกรรม การทํางาน การประกอบ 
การใด ๆ ท่ีก"อให�เกิดผลผลิตและรายได� เป5นงานท่ีสุจริต ไม"ผิดศีลธรรม เป5นท่ียอมรับของสังคม  
โดยอาศัยแรงงาน ความรู� ทักษะ อุปกรณ! เครื่องมือ วิธีการต"าง ๆ กันไป 

22. ความรู,หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับรัชกาลท่ี 9 

  หมายถึง เนื้อหาความรู�เก่ียวกับปรัชญาท่ีชี้แนวทางการดํารงอยู"และปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับ ต้ังแต"ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหาร
ประเทศ ให�ดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให�ก�าวทันต"อโลกยุคโลกา- 
ภิวัตน! ท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดํารัสแก"พสกนิกรชาวไทย
มาโดยตลอดต้ังแต"ปf พ.ศ.2517 และภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจ พ.ศ.2540 ได�ทรงเน�นย้ําเป5นแนว
ทางการแก�ไขเพ่ือให�รอดพ�น และสามารถดํารงอยู"ได�อย"างม่ันคงและยั่งยืนภายใต�กระแสโลกาภิวัตน! 
และความเปลี่ยนแปลงต"าง ๆ 

  ความรู�ด�านอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับรัชกาลท่ี 9 เช"น ความรู�เก่ียวกับโครงการพระราชดําริ  
ศูนย!ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เป5นต�น 

23. คําสอนทางศาสนา/อ�านบทสวดมนต: 

 หมายถึง เนื้อหาท่ีนําเสนอเรื่องเก่ียวกับหลักหรือคําสอนทางศาสนา หลักการปฏิบัติ
ทางศาสนา ประวัติบุคคลสําคัญทางศาสนา เรื่องเล"าทางศาสนา ความเชื่อทางศาสนา และบทสวดมนต! 

24. ความคิดเห็นหรือวิเคราะห: 

  หมายถึง บทความ บทบรรณาธิการ หรือข�อเขียนแบบอ่ืน ๆ ท่ีแสดงทัศนะหรือ 
ความคิดเห็น ตลอดจนการวิเคราะห!วิจารณ!ในเรื่องต"าง ๆ เช"น แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการเมือง 
การปกครอง และการดําเนินงานของรัฐ  เศรษฐกิจ  การประกอบอาชีพ  ศาสนา จริยศึกษา สุขภาพ
อนามัย ศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร! รวมท้ังเรื่องท่ีเก่ียวข�องกับเด็ก สตรีและแม"บ�าน นอกจากนี้
ยังรวมถึงบทความท่ีเสนอความคิดเห็น วิพากษ! วิจารณ!เก่ียวกับเรื่องท่ัว ๆ ไป เช"น การพยากรณ!ชีวิต 
การวิเคราะห!ข"าวและเหตุการณ!ต"างประเทศ การวิเคราะห!และวิจารณ!ข"าวแบบชาวบ�าน เป5นต�น 
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 24.1 เก่ียวกับการเมือง การปกครอง และการดําเนินงานของรัฐ 
  หมายถึง บทความท่ีมีการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการเมือง การปกครอง 
หรือการบริหารงานของประเทศ 
 24.2 เก่ียวกับเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ 
 หมายถึง บทความท่ีมีการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการผลิต  การจําหน"าย 
การบริโภคใช�สอยสิ่งต"าง ๆ ของชุมชน 
 24.3 เก่ียวกับสุขภาพและอนามัย 
 หมายถึง บทความท่ีมีการวิเคราะห!หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต"าง ๆ 
เก่ียวกับสุขภาพอนามัย 
 24.4 ศิลปะ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร: 
 หมายถึง บทความท่ีมีการแสดงความคิดเห็นหรือวิ เคราะห! เก่ียวศิลปะ 
วัฒนธรรม และประวัติศาสตร! 
 24.5 สําหรับเด็ก สตรี และแม�บ,าน 
 หมายถึง บทความท่ีมีการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องราวต"าง ๆ ท่ี
เก่ียวข�องกับเด็ก สตรี แม"บ�าน หรือครอบครัว 
 24.6 พยากรณ:ชีวิต 
 หมายถึง บทความท่ีมีการวิเคราะห!พยากรณ!ชีวิตตามราศี วัน เดือน ปf เกิด  
(ดูดวง) 

25. โฆษณา 

 หมายถึง เนื้อหาท่ีเก่ียวข�องกับธุรกิจการค�า อุตสาหกรรม รวมถึงข"าวเพ่ือการเผยแพร" 
และการประชาสัมพันธ! (Publicity and public relations) และเนื้อหาท่ีเป5นประกาศสรรพคุณ 
คุณภาพ หรือคุณประโยชน!ของสินค�าและบริการ (Advertisements) 

26. ห,องสมุดโรงเรียน/สถานศึกษา 

 เป5นห�องสมุดท่ีต้ังอยู"ในโรงเรียน/สถานศึกษา ทําหน�าท่ีส"งเสริมการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรโดยการจัดรวบรวมหนังสือและสื่อความรู�อ่ืน ๆ ในหมวดวิชาต"าง ๆ ตามหลักสูตรช"วยเหลือ
ในการค�นคว�าวิจัยของอาจารย!และนักศึกษา ส"งเสริมพัฒนาการทางวิชาการของอาจารย!และนักศึกษา
โดยจัดให�มีแหล"งความรู� และช"วยจัดทําบรรณานุกรมและดัชนีสําหรับค�าหาเรื่องราวท่ีต�องการ แนะนํา
นักศึกษาในการใช�หนังสืออ�างอิงบัตรรายการ และคู"มือสําหรับค�นเรื่อง 

27. ห,องสมุดแห�งชาติ 

 เป5นห�องสมุดท่ีใหญ" ท่ีสุดในประเทศ ดําเนินการโดยรัฐบาล ทําหน�าท่ีหลักคือ 
รวบรวมหนังสือ สิ่งพิมพ! และสื่อความรู�ทุกอย"างท่ีผลิตข้ึนในประเทศ และทุกอย"างท่ีเก่ียวกับประเทศ 
ไม"ว"าจะจัดพิมพ!ในประเทศใด ภาษาใด ท้ังนี้เป5นการอนุรักษ!สื่อความรู�ซ่ึงเป5นทรัพย!สินทางป?ญญาของ
ชาติมิให�สูญไป และให�มีไว�ใช�ในอนาคต นอกจากรวบรวมสิ่งพิมพ!ในประเทศแล�ว ก็มีหน�าท่ีรวบรวม
หนังสือท่ีมีคุณค"า ซ่ึงพิมพ!ในประเทศอ่ืนไว�เพ่ือการค�นคว�าอ�างอิง ตลอดจนทําหน�าท่ีเป5นศูนย!รวม
บรรณานุกรมต"าง ๆ และจัดทําบรรณานุกรมแห"งชาติออกเผยแพร"ให�ทราบท่ัวกันว"ามีหนังสืออะไรบ�าง
ท่ีผลิตข้ึนในประเทศ ห�องสมุดแห"งชาติจึงเป5นแหล"งให�บริการทางความรู�แก"คนท้ังประเทศ ช"วยเหลือ
การค�นคว�า วิจัย ตอบคําถาม และให�คําแนะนําปรึกษาเก่ียวกับหนังสือ 
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28. ห,องสมุดประชาชน 

 เช"นเดียวกับห�องสมุดแห"งชาติ ห�องสมุดประชาชนดําเนินการโดยรัฐ อาจจะเป5นรัฐบาลกลาง 
รัฐบาลท�องถ่ินหรือเทศบาล แล�วแต"ระบบการปกครองของแต"ละประเทศตามความหมายเดิม 
ห�องสมุดประชาชนเป5นห�องสมุดท่ีประชาชนต�องการให�มีในชุมชน หรือเมืองท่ีเขาอาศัยอยู" ประชาชน
จะสนับสนุนโดยยินยอมให�รัฐบาลจ"ายเงินรายได�จากภาษีต"าง ๆ ในการจัดต้ังและดําเนินการ ห�องสมุด
ประเภทนี้เป5นบริการของรัฐ  จึงมิได�เรียกค"าตอบแทน เช"น ค"าบํารุงห�องสมุด หรือค"าเช"าหนังสือ ท้ังนี้
เพราะถือว"าประชาชนได�บํารุงแล�วโดยการเสียภาษีรายได�ให�แก"ประเทศ หน�าท่ีของห�องสมุดประชาชน
ก็คือ ให�บริการหนังสือเพ่ือการศึกษาตลอดชีวิต บริการข"าวสารความเคลื่อนไหวทางวิชาการและ
เหตุการณ!ต"าง ๆ ท่ีประชาชนควรทราบ ส"งเสริมนิสัยรักการอ"าน และการรู�จักใช�เวลาว"างให�เป5น
ประโยชน! ให�ข"าวสารข�อมูลท่ีจําเป5นต�องใช�ในการปฏิบัติงานและการพัฒนาด�านต"าง ๆ ของแต"ละคน
และสังคม 

29. ห,องสมุดอิเล็กทรอนิกส: (E-library) 

  หมายถึง แหล"งความรู�ท่ีบันทึกข�อมูลไว�ในเครื่องคอมพิวเตอร!แม"ข"าย และให�บริการ
สารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส! หรือผ"านเครือข"ายอินเทอร!เน็ต 
  ห�องสมุดอิเล็กทรอนิกส! สามารถใช�อินเทอร!เน็ตในการค�นหาหนังสือ และข�อมูลต"าง ๆ 
การดาวน!โหลดข�อมูลหนังสือ บางแห"งสามารถพัฒนาให�สั่งยืมหนังสือทางอินเทอร!เน็ตได�ด�วย 
ห�องสมุดอิเล็กทรอนิกส!นี้  จะช"วยให�ผู�ใช�สามารถค�นหาข�อมูลได�สะดวก รวดเร็ว ไม"จํากัดเวลา  
ไม"เสียเวลาในการเดินทาง 
  ห,องสมุดอิเล็กทรอนิกส: มี 2 ประเภท คือ 
  1. ห�องสมุดอิเล็กทรอนิกส!ท่ีให�บริการยืมหนังสือและเข�าไปอ"านหนังสือผ"านทาง
อินเทอร!เน็ตได�ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง และสามารถเข�าไปอ"านหนังสือเดียวกันได�พร�อมกันหลายคน 
  2. ห�องสมุดอิเล็กทรอนิกส!ท่ีให�บริการยืมหนังสือผ"านทางอินเทอร!เน็ต และเข�าไป
ดาวน!โหลดไฟล!หนังสือมาไว�ท่ีเครื่องคอมพิวเตอร!ของผู�ยืม โดยมีกําหนดจํานวนวันท่ีสามารถอ"านไฟล!
หนังสือนั้นได� (ประมาณ 7–10 วัน) ถ�าเกินวันท่ีกําหนดจะไม"สามารถอ"านไฟล!หนังสือนั้นได� ข�อจํากัด
คือ สามารถยืมหรืออ"านไฟล!หนังสือไฟล!เดียวกันได�ทีละ 1 คนเท"านั้น 

30. ลักษณะของท่ีอยู�อาศัย 
 หมายถึง ท่ีอยู"อาศัยซ่ึงจําแนกได�ตามวัสดุท่ีใช�ในการก"อสร�างท่ีอยู"อาศัยเป5นส"วนใหญ"
โดยแยกออกเป5น 
 30.1 ตึก  
  หมายถึง สิ่งปลูกสร�างซ่ึงใช�คอนกรีต คอนกรีตบลmอก คอนกรีตอัดแผ"น  
อิฐฉาบปูน หรืออิฐไม"ได�ฉาบปูน 
 30.2 ไม,  
  หมายถึง บ�านท่ีใช�วัสดุท่ีเป5นไม�เนื้อแข็งในการก"อสร�างเป5นส"วนใหญ" เช"น ไม�สัก 
ไม�ยาง ไม�เต็ง ไม�ตะแบก ไม�แดง เป5นต�น 
 30.3 ครึ่งตึกครึ่งไม,  
  หมายถึง บ�านชั้นล"างเป5นอิฐฉาบปูน หรือคอนกรีต ส"วนชั้นบนเป5นไม� หรือ 
ส"วนหนึ่งเป5นตึกอีกส"วนหนึ่งเป5นไม� รวมท้ังบ�านท่ีชั้นล"างเป5นตึก ด�านบนใช�ฝาเซลโลกรีต (ปูนซีเมนต!
ผสมกับเส�นใยไม�เนื้ออ"อน) 
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 30.4 ใช,วัสดุไม�ถาวรในท,องถ่ิน  
  หมายถึง บ�านท่ีใช�วัสดุไม"ถาวรในการก"อสร�างท้ังหมดหรือส"วนใหญ" ได�แก" วัสดุ
ท่ีหาได�ตามท�องถ่ิน เช"น แฝก ใบตองตึง ไม�ไผ" ไม�รวก เป5นต�น 
 30.5 ใช,วัสดุใช,แล,ว  
  หมายถึง บ�านท่ีประกอบมาจากวัสดุท่ีใช�งานอย"างอ่ืนมาแล�วมาปะติดปะต"อกัน
เป5นบ�าน เช"น เศษไม� สังกะสีใช�แล�ว หีบ ลัง เป5นต�น 
 30.6 อ่ืน ๆ ท่ีไม"อาจจําแนกได�ตามประเภทต"าง ๆ ท่ีกล"าวมาแล�ว 

31. สถานภาพการครอบครองท่ีอยู�อาศัย 
 หมายถึง กรรมสิทธิ์ในท่ีอยู"อาศัยของครัวเรือน โดยการเป5นเจ�าของ เช"าซ้ือ เช"า หรือ
อยู"โดยไม"เสียค"าเช"า เพราะเป5นส"วนหนึ่งของค"าจ�างแรงงานหรือเจ�าของให�อยู"เปล"า ดังนี้ 
 31.1 เจ,าของ  
  หมายถึง สมาชิกในครัวเรือนนั้นมีกรรมสิทธิ์ในท่ีอยู"อาศัย โดยถูกต�องตาม
กฎหมาย ดังนี้ 
 (1) มีการผ�อนชําระ ผู�ซ้ือได�ทําสัญญาจํานองไว�กับธนาคารหรือสถาบันการเงิน 
เพ่ือกู�เงินมาชําระค"าท่ีอยู"อาศัยให�กับผู�ขาย โดยมีท่ีอยู"อาศัยนั้นเป5นหลักประกันในการชําระหนี้  
แล�วผู�ซ้ือผ"อนชําระแก"ธนาคารหรือสถาบันการเงินเป5นงวด ๆ  และยังอยู"ในระหว"างการผ"อนชําระ 
 (2) ไม�มีการผ�อนชําระ อาจจะกู�หรือไม"ก็ได� แต"ขณะนี้ไม"มีหนี้สินท่ีต�องชําระแล�ว 
 31.2 เช�าซ้ือ  
  หมายถึง การซ้ือท่ีอยู"อาศัยโดยผู�เช"าซ้ือผ"อนชําระเป5นงวดๆ จนครบกําหนด
ตามเง่ือนไขของสัญญาเช"าซ้ือ เม่ือชําระเงินครบตามเง่ือนไขจึงจะได�กรรมสิทธิ์ในท่ีอยู"อาศัย เช"น  
การเช"าซ้ือท่ีอยู"อาศัย กับการเคหะแห"งชาติ หรือการทําสัญญาเช"าซ้ือกับผู�ขาย โดยกําหนดเง่ือนไขว"า 
เม่ือชําระค"าเช"าครบตามจํานวนเงินดาวน! ทางผู�ขายหรือเจ�าของโครงการจะโอนกรรมสิทธิ์ให�ทันที 
เป5นต�น 
 31.3 เช�า  
  หมายถึง สมาชิกในครัวเรือนนั้นอยู"อาศัยโดยไม"ได�เป5นเจ�าของหรือเช"าซ้ือ และ
ต�องเสียค"าตอบแทนให�แก"เจ�าของท่ีอยู"อาศัยเป5นค"าเช"า 
 31.4 อยู�โดยไม�เสียค�าเช�า 
 (1) เป�นส�วนหนึ่งของค�าจ�างแรงงาน ได�แก" บ�านพักข�าราชการ บ�านพักยาม 
บ�านพักในโรงงาน บ�านพักครู หรือบริษัทเอกชนเช"า เพ่ือให�ข�าราชการหรือพนักงานอยู"อาศัย  
รวม ท่ีอยู"อาศัยในสํานักงาน อาคาร 
 (2) ให�อยู�เปล�า หมายถึง การอยู" ณ ท่ีอยู"อาศัยแห"งนั้นโดยไม"ต�องจ"ายค"าเช"าหรือ 
ค"าตอบแทนใด ๆ ท้ังสิ้น เช"น อยู"กับพ"อแม" ญาติ เพ่ือน เป5นต�น 

32. การเป@นเจ,าของเครื่องใช,ในครัวเรือน 
 หมายถึง สมาชิกคนใดคนหนึ่งเป5นเจ�าของเครื่องใช�ต"าง ๆ ณ วันสัมภาษณ! และ
เครื่องใช�ดังกล"าวต�องสามารถใช�งานได� (ไม"รวมเครื่องใช�ท่ีมีไว�ขาย มีคนเอามาซ"อมหรือเครื่องใช�ท่ี 
ขอยืมจากครัวเรือนอ่ืน) 
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บทท่ี  4 
การบันทึกแบบ สอป.61 ด�วยเคร่ืองแท็บเล็ต 

 

 

 แบบสอบถาม สํารวจการอ�านของประชากร พ.ศ. 2561 (แบบ สอป.61) ในเครื่องแท็บเล็ต 
ใช'บันทึกรายละเอียดต�าง ๆ เก่ียวกับการอ�านของบุคคลทุกคนในครัวเรือนส�วนบุคคลตัวอย�าง  

 แบบ สอป.61 ประกอบด'วย 

 หน'าปก สถานท่ีตั้งของครัวเรือน และผลการแจงนับครัวเรือน 
 ตอนท่ี 1   ลักษณะท่ัวไปของสมาชิกในครัวเรือน 
 ตอนท่ี 2 การอ�านของเด็กเล็ก 

ตอนท่ี 3 การอ�านของประชากร (นอกเวลาเรียน/นอกเวลาทํางาน/ช�วงเวลาพัก) 
 ตอนท่ี 4 ลักษณะของครัวเรือน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํารวจการอ!านของประชากร พ.ศ. 2561  (สอป.61)  

แจงนับเฉพาะครัวเรือนส!วนบุคคลเท!านั้น 
 

(ให'แจงนับสมาชิกทุกคนในครัวเรือนตัวอย�าง  รวมทหารประจําการท่ีเป9นสมาชิกในครัวเรือนนั้นด'วย) 
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สถานท่ีตั้งของครัวเรือน เดือนท่ีสัมภาษณ4 ลําดับท่ีครัวเรือนส!วนบุคคลตัวอย!าง  

ให'เลือกรายละเอียดของสถานท่ีต้ังของครัวเรือนตัวอย�าง เดือนท่ีสัมภาษณ;  ลําดับท่ี
ครัวเรือนส�วนบุคคลตัวอย�าง ในการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข'อมูล โครงการ สอป.61 

ระบุสถานท่ีตั้งของครัวเรือน  

ให'บันทึกพิกัด GPS หรือ บันทึกภาพถ�ายของสถานท่ีตั้งของครัวเรือนตัวอย�าง 

ผลการแจงนับครัวเรือนตัวอย!างนี้   

บันทึกผลการแจงนับครัวเรือนตัวอย�าง ดังต�อไปนี้ 
 1. ถ'าครัวเรือนตัวอย�างนี้ แจงนับรายละเอียดได� ให'บันทึกรหัส “11” หรือ “14”  
  ตามลักษณะการแจงนับได' 
 2. ถ'าครัวเรือนตัวอย�างนี้ แจงนับรายละเอียดไม!ได� ให'บันทึกรหัส “12 – 13” หรือ 
  “21 – 24”   ตามลักษณะการแจงนับไม�ได' 
 3. ถ'าบันทึกรหัส “24” (อ่ืน ๆ (ระบุ)…) ให'บันทึกเหตุผลท่ีแจงนับไม�ได' เช�น “เป9น

ครัวเรือนกลุ�มตัวอย�าง” หรือ “เป9นครัวเรือนชาวต�างชาติท่ีมีเอกสิทธิ์ทางการทูต” 
เป9นต'น 

ครัวเรือนนี้มีหนังสือ หนังสือนิทาน หรือหนังสือภาพสําหรับเด็ก ซ่ึงเป9นของเด็กอายุต่ํากว!า 6 ป:  
ท่ีเป9นสมาชิกในครัวเรือนนี้  จํานวนท้ังส้ิน……เล!ม (ไม�รวม หนังสือเรียนท่ีสถานศึกษากําหนด)    

-  บันทึกจํานวนหนังสือ หนังสือนิทาน หรือหนังสือภาพสําหรับเด็ก ซ่ึงเป9นของเด็กอายุ
ตํ่ากว�า 6 ปJท่ีเป9นสมาชิกในครัวเรือนนี้ (ไม�รวม สมุดภาพ สมุดระบายสี หนังสือคัดลายมือ และหนังสือ
แบบเรียน ก.ไก�) 

เช�น   ครัวเรือนนี้มีเด็กอายุตํ่ากว�า 6 ปJ จํานวน 2 คน คือ น'องนิด และน'องเก�ง  
น�องนิดมีหนังสือ หนังสือนิทาน หรือหนังสือภาพสําหรับเด็ก (ซ่ึงไม�ใช�หนังสือเรียนท่ีโรงเรียนกําหนด) 
จํานวน 10 เล!ม และน�องเก!งมีหนังสือดังกล�าวจํานวน 5 เล!ม นอกจากนี้ยังมีหนังสือสําหรับเด็กอีก  
3 เล!มท่ีใช�อ!านร!วมกัน ดังนี้สรุปได'ว�า 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!มข้ึนไป ให'บันทึก “98”  
-  ถ'า ไม!ทราบจํานวนหนังสือดังกล!าวท่ีแน!นอน ให'พนักงานแจงนับพยายามสอบถาม

จํานวนโดยประมาณ และบันทึกจํานวนตามท่ีผู'ตอบสัมภาษณ;ตอบ 
-  ถ'า ไม!ทราบจริง ๆ ว!ามีหรือไม!มี  ให'บันทึกรหัส “99” (ไม�ทราบ) 

ภาษาท่ีใช�พูดประจําระหว!างสมาชิกในครัวเรือน 

บันทึกภาษาท่ีใช'พูดประจําระหว�างสมาชิกในครัวเรือน 

การบันทึกหน�าปกแบบ  สอป.61 
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ใช� 

R7   สถานภาพการศึกษา (กําลังเรียนอยู�หรือไม�) 
R8   ช้ันการศึกษาสูงสุดท่ีจบ 
R9-R10   การอ�านหนังสือออก (ภาษาไทย ภาษาอ่ืน) 

 อายุตั้งแต� 6 ปJข้ึนไป 
(R5 ≥ 6)  

ไม�ใช� (R5 < 6) 
 

R1   ลําดับท่ี 
R2   ช่ือ - นามสกุล 
R3   ความเก่ียวพันกับหัวหน'าครวัเรือน 
R4   เพศ  
R5   อายุ 
R6   ศาสนา  
 

ถามทุกคน 

A 
 

ใช� 

 
ผู'อ�านหนังสือออก 

 

ไม�ใช� 
 (R9=2 หรือ R10=2-8) 

 

R11   ความถ่ีในการอ�านสิ่งพิมพ;หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส; 
R12   ความสามารถในการอ�าน 

R13-R14   การเขียนหนังสือได' (ภาษาไทย ภาษาอ่ืน) 

ใช� 

 ผู'เขียนหนังสือได' 
 

ไม�ใช� 

(R13=2 หรือ R14=2-8) 
 

R15   ความถ่ีในการเขียนหนังสือหรือพิมพ;ข'อความ 
R16   ความสามารถในการเขียน 

B 
 

ตอนท่ี 1 ลักษณะท่ัวไปของสมาชิกในครัวเรือน 
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ไม�ใช� (R5 < 15) 
 

ไม�ใช� (R5 < 13) 
 

ใช� 

R17   การคิดคํานวณได' 

ใช� 

 
ผู'คิดคํานวณได' 

(R17 = 2) 

ไม�ใช� 
 

R18   ความถ่ีในการคิดคํานวณ 
R19   ความสามารถในการคิดคํานวณ 

ใช� 

 อายุตั้งแต� 13 ปJข้ึนไป 
(R5 ≥ 13) 

R20   สถานภาพสมรส 

ใช� 

 

R21   อาชีพ 

อายุตั้งแต� 15 ปJข้ึนไป 
(R5 ≥ 15) 

 
ไม�ใช� 

 

ผู'ท่ีทํางาน หรือไม�ทราบ 
(R21 = 0110 - 9970, 9999) 

 

R22   อุตสาหกรรม 
R23   สถานภาพการทํางาน 

B 
 

Response บันทึกรายละเอียดทีละคน 

 ครบสมาชิกทุกคนในครัวเรือน 

ครบ 

A 
 

ถามสมาชิกในครัวเรือน
คนต�อไป 

ไม�ครบ 

ตอนท่ี 2 การอ�านของเด็กเล็ก 
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เพ่ือศึกษาเก่ียวกับลักษณะพ้ืนฐานของประชากร ได'แก� ความเก่ียวพันกับหัวหน'า
ครัวเรือน เพศ อายุ ศาสนา การศึกษา ความสามารถในการอ�าน เขียน และคํานวณ สถานภาพสมรส 
อาชีพ อุตสาหกรรม และสถานภาพการทํางาน 

    

R1  ลําดับท่ี 

หลักการบันทึก 
- ให'บันทึกลําดับท่ีของสมาชิกทุกคนในครัวเรือน โดยเริ่มจากหัวหน'าครัวเรือนเป9น

ลําดับท่ี 1 แล'วตามด'วยสมาชิกคนอ่ืน ๆ ตามความเก่ียวพันกับหัวหน'าครัวเรือน  
(ดูรายละเอียดการเรียงลําดับใน R3)  

- ให'ตรวจสอบว�า ห'ามบันทึกลําดับท่ี ซํ้ากัน หรือ ขาดหาย หากบันทึกลําดับท่ีผิด ก็ให'
แก'ไขลําดับท่ีให'ถูกต'อง 

R2  ช่ือ - นามสกุล 

หลักการบันทึก 
- บันทึก ชื ่อและนามสกุลของสมาชิกในครัวเรือน พร'อมทั ้งคํานําหน'าชื ่อ ยศ 

ฐานันดรศักดิ์ บรรดาศักด์ิ (ถ'ามี) เช�น นาย นาง น.ส. ด.ญ. ร.ต.อ. ม.ร.ว. เป9นต'น 
สําหรับบุตรเลี้ยง  หรือบุตรบุญธรรม  ให'ระบุไว'ภายในวงเล็บต�อจากชื่อ  เช�น   
นายศิลปZ เท่ียงตรง (บุตรบุญธรรม) 

 - บันทึก ชื่อและนามสกุลของสมาชิกในครัวเรือน ให'ครบทุกคน 

R3  ความเก่ียวพันกับหัวหน�าครัวเรือน 
ครัวเรือนส�วนบุคคลทุกครัวเรือน จะต'องมีหัวหน'าครัวเรือน (รหัส 1) เพียงคนเดียวและ

สมาชิกทุกคนในครัวเรือนต'องมีความเก่ียวพันกับหัวหน'าครัวเรือนอย�างใดอย�างหนึ่ง (รหัส 2-10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนท่ี 1  ลักษณะท่ัวไปของสมาชิกในครัวเรือน    
(R1 – R23) 

R1 – R6 ถามรายละเอียดของสมาชิกทุกคนในครัวเรือน 
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หลักการบันทึก 
- บันทึกความเก่ียวพันกับหัวหน'าครัวเรือนลงใน R3  ดังนี้ 

ความเก่ียวพันกับหัวหน�าครัวเรือน (R3) รหัส หมายเหตุ 
หัวหน'าครัวเรือน 1  
ภรรยาหรือสามี 2  
บุตรท่ียังไม�สมรส (รวมบุตรเลี้ยงและบุตรบุญธรรม) 3 - เรียงลําดับตามอายุจากมากไปน'อย 
บุตรท่ีสมรสแล'ว (รวมบุตรเลีย้งและบุตรบุญธรรม) 4 - เรียงลําดับตามอายุจากมากไปน'อย 
บุตรเขย บุตรสะใภ' 5  
บุตรของบุตร 6  
พ�อ แม� พ�อแม�ของคู�สมรส 7  
ปู[ ยา ตา ยาย 8  
ญาติอ่ืน ๆ 9 

 
 
 ผู'อาศัย และคนรับใช' 

 
10  

การตรวจสอบความสอดคล�องในการบันทึกข�อมูล (Error หรือ Warning) 
- Error: โปรดตรวจสอบคําตอบ (R3 หัวหน'าครัวเรือน ต'องเป9นสมาชิกลําดับท่ี 01 

(R1))  

R4  เพศ 

หลักการบันทึก 
- บันทึกเพศของผู'ตอบสัมภาษณ; 

R5  อายุ 

หลักการบันทึก 
- บันทึกอายุเต็มป:บริบูรณ4 นับถึงวันคล'ายวันเกิดครั้งสุดท'ายก�อนวันสัมภาษณ; 
- ถ'า อายุต่ํากว!า 1 ป: บันทึก “0”    
- ถ'า อายุ 1 - 119 ป: บันทึก อายุ (ปJ)    
- ถ'า อายุตั้งแต! 120 ป:ข้ึนไป บันทึก “120”    
- ถ'า ไม!ทราบอายุ ให'ถามเดือน ปJเกิด แล'วดูจากตารางเทียบอายุ 
- ถ'า ไม!ทราบเดือน ป:เกิด ให'ถามอายุโดยประมาณ แล'วบันทึกอายุตามท่ีตอบ 

การตรวจสอบความสอดคล�องในการบันทึกข�อมูล (Error หรือ Warning) 
- Warning: (R5 อายุน'อยกว�า 12 ปJ แต� R3 เป9นหัวหน'าครัวเรือน)  

R6  ศาสนา 

หลักการบันทึก 
- บันทึกศาสนาของผู'ตอบสัมภาษณ; 

 
 

 

ถ'า  อายุต่ํากว!า 6 ป:         ให'ข'ามไปถาม ตอนท่ี 2 
ถ'า  อายุตั้งแต! 6 ป:ข้ึนไป    ให'ถามต�อไป 
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R7  “...(ช่ือ)...กําลังเรียนอยู! หรือไม!” 
  [ถามผู'ท่ีมีอายุต้ังแต� 6 ปJข้ึนไป (R5 ≥ 6)] 

หลักการบันทึก 
- บันทึกสถานภาพการศึกษา (ในปeจจุบัน) ของผู'ตอบสัมภาษณ;  
- ถ'า อยู!ในช!วงปSดเทอม หรือ พ่ึงเรียนจบและกําลังสอบเข�าเรียนต!อ ให'บันทึก 

“กําลังเรียน”  

R8 “…(ช่ือ)…จบการศึกษาสูงสุดช้ันใด”   

  [ถามผู'ท่ีมีอายุต้ังแต� 6 ปJข้ึนไป (R5 ≥ 6)]  

โดยให�ถามท้ังผู�ท่ีกําลังเรียน และไม!ได�กําลังเรียน ในปUจจุบัน 

ชั้นการศึกษาสูงสุดที่จบ หมายถึง ชั ้นหรือป:ที ่สอบไล!ได�เป9นครั ้งสุดท�าย (ไม!รวม
วิชาชีพระยะสั้นท่ีไม�มีวิชาสามัญสอน เช�น ตัดผม ตัดเสื้อ ซ�อมวิทยุ เป9นต'น) นับถึงวันก�อนวันสัมภาษณ; 

หลักการบันทึก : ช้ันการศึกษาสูงสุดท่ีจบ 
- ถ'า ไม!เคยเรียน หรือ ไม!จบช้ันใดเลย  ให'บันทึก  “ไม�เคยเรียน”  
- ถ'า เคยเรียน  ให'บันทึก “เรียน ระบุชั้นการศึกษาท่ีจบ” 
- ถ'า ไม!ทราบว!าเคยเรียนหรือไม!  ให'บันทึก  “ไม�ทราบ” 

 
 

 
 
 

 

 

1) ช้ันการศึกษาสูงสุดท่ีจบ อยู!ในระดับใด 

  [ถามผู'ท่ีบันทึก “เรียน ระบุชั้นการศึกษาท่ีจบ”] 

หลักการบันทึก 
- บันทึกระดับการศึกษาของ ช้ันการศึกษาสูงสุดท่ีจบ เพ่ือเลือกหมวดหมู� ระดับ

การศึกษา ก�อนจะบันทึก ประเภทการศึกษา และชั้นการศึกษาสูงสุดท่ีจบ  
ตัวอย�างการบันทึก เช�น 
จบชั้น ม.2 ให'บันทึก “ระดับมัธยมศึกษาตอนต'น”  
จบชั้น ม.3 ให'บันทึก “ระดับมัธยมศึกษาตอนต'น”  
จบชั้น ปวส. ปJ 1 ให'บันทึก “ระดับสูงกว�ามัธยมศึกษาตอนปลาย (อนุปริญญา)” 
จบชั้น ปริญญาตรี ปJ 4 ให'บันทึก “ระดับปริญญาตรี” เป9นต'น 

R7 – R19 ถามผู�ท่ีมีอายุตั้งแต! 6 ป:ข้ึนไป 

ถ�า บันทึก “เรียน ระบุช้ันการศึกษาท่ีจบ” ให�บันทึกต!อไป ดังนี้ 
1) ชั้นการศึกษาสูงสุดท่ีจบ อยู�ในระดับใด 
2) ประเภท 
3) ชั้นปJสูงสุดท่ีจบ 
เพ่ือใช'ในการสืบค'นหา รหัสชั้นการศึกษาสูงสุดท่ีจบ 
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- คําตอบ “การศึกษาอ่ืนๆ” ได'แก� หลักสูตรท่ีไม�ได'วุฒิการศึกษา หรือ การศึกษาท่ี
เทียบระดับไม�ได' หรือ เรียนแต�ไม�ทราบระดับการศึกษา 

2) ประเภท 

  [ถามผู'ท่ีบันทึก “เรียน ระบุชั้นการศึกษาท่ีจบ”] 

หลักการบันทึก 
- บันทึกประเภทของการศึกษา เพ่ือเลือกหมู�ย�อย ประเภทการศึกษา ก�อนจะบันทึก 

ชั้นการศึกษาสูงสุดท่ีจบ  
- ประเภทของการศึกษา เช�น สามัญศึกษา อาชีวศึกษา การศึกษาทางศาสนา เป9นต'น 

3) ช้ันป:สูงสุดท่ีจบ 

  [ถามผู'ท่ีบันทึก “เรียน ระบุชั้นการศึกษาท่ีจบ”] 

หลักการบันทึก 
- บันทึกช้ันป:สูงสุดท่ีจบ  

ตัวอย�างการบันทึก เช�น 
จบชั้น ม.2 ให'บันทึก “312 – มัธยมศึกษาปJท่ี 2”  
จบชั้น ม.3 ให'บันทึก “310 – ผู'สําเร็จหลักสูตร (มัธยมศึกษาตอนต'น)”  
จบชั้น ปวส. ปJ 1 ให'บันทึก “521 – ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปJท่ี 1” 
จบชั้น ปริญญาตรี ปJ 4 สําหรับหลักสูตร 4 ปJ ให'บันทึก “610 – ผู'สําเร็จหลักสูตร 
(ปริญญาตรี)” เป9นต'น 

หมายเหตุ : ช้ันการศึกษาสูงสุด 

-  ปริญญาตรีท่ีมีหลักสูตร 4 ป: การบันทึกชั้นหรือปJสูงสุดท่ีเรียนจบจะต'องไม�เกินปJ 3 
ปริญญาตรี ถึงแม'ว�าจะเข'าเรียนหรือผ�านการเรียนมาแล'วเกินกว�า 3 ปJก็ตาม ถ'าจบการศึกษาปริญญาตรี 
ปJ 4 (หลักสูตร 4 ปJ) ให'บันทึก ผู'สําเร็จหลักสูตร (ปริญญาตรี) 

- ผู�ท่ีจบการศึกษาจากต!างประเทศ ให'เทียบกับชั้นการศึกษาของไทย  
- ผู�ท่ีได�รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร ถ'าได'รับในระดับเดียวกันหลายปริญญา 

ให'บันทึกเพียงปริญญาเดียว ถ'าได'รับหลายปริญญาและหลายระดับ ให'บันทึกปริญญาระดับสูงสุด 
- การเรียนอ่ืน ๆ  เช�น ผู'ท่ีเรียนทางศาสนาอย�างเดียว (เรียนกับพระหรือเรียนใน

โรงเรียนปอเนาะอย�างเดียว โดยไม�มีวิชาสามัญรวมอยู�ด'วย) หรือเรียนภาษาท่ีสถาบันสอนภาษา  
ซ่ึงเทียบชั้นไม�ได' เป9นต'น  
 
 
 
 
 
 

 

ความสามารถในการอ!าน การเขียน และการคํานวณ (R9 – R19) 
ให'พนักงานแจงนับพยายามสอบถามจากผู'ตอบสัมภาษณ;คนนั้น เพ่ือให'คําตอบ

ถูกต'องตรงตามความเป9นจริง แต�ถ'าไม�พบผู'ตอบสัมภาษณ; ก็ให'สอบถามจากสมาชิกคนอ่ืนใน
ครัวเรือนท่ีทราบข'อมูลเหล�านี้ 
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ความสามารถใน “การอ!าน” (R9 - R12) 

R9 – R10 “ปUจจุบัน...(ช่ือ)...อ!านหนังสือออกหรือไม!” (รวมท้ัง ภาษาเบลล�ด�วย) 

[ถามผู'ท่ีมีอายุต้ังแต� 6 ปJข้ึนไป (R5 ≥ 6)] 

R9     ภาษาไทย 

R10  ภาษาอ่ืน 

การอ!านหนังสือออก คือ อย�างน'อยต'องสามารถอ�านหนังสือประโยคง�าย ๆ ได'อย�างเข'าใจ 

หลักการบันทึก 
- บันทึกการอ�านหนังสือออกของผู'ตอบสัมภาษณ;  
- ถ'าอ!านภาษาอ่ืนออกได�มากกว!า 1 ภาษา ให'บันทึกภาษาอ่ืนท่ีอ�านได'ดีท่ีสุดใน R10 ให'

พนักงานแจงนับพยายามถามให'ได'คําตอบ เนื่องจาก R9-R10  ไม!มีคําตอบ “ไม!ทราบ” 

การอ!านหนังสือ  
ภาษาไทยออก (R9) 

รหัส 
การอ!านหนังสือ 

ภาษาอ่ืนออก (R10) 
รหัส หมายเหตุ 

ไม�ได' 1 ไม�ได' 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 
      ภาษาพม�า 5   ให'ถาม R11 และ R12 
      ภาษาเขมร/ส�วย 6  
      ภาษาลาว 7  
      ภาษาอ่ืน ๆ (ระบุ) 8  

การตรวจสอบความสอดคล�องในการบันทึกข�อมูล (Error หรือ Warning) เม่ือบันทึก
ท้ัง R9 และ R10 เสร็จเรียบร�อยแล�ว 

- Warning: โปรดตรวจสอบคําตอบ (จบสูงกว�าระดับประถมศึกษา แต� R9 และ R10 
อ�านหนังสือไม�ออก)  

 
 

 

 

 

 

R11 – R12 ถามผู�อ!านออก (R9=2 หรือ R10=2-8) 
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R11  “ตามปกติ...(ช่ือ)...ได�อ!านส่ิงพิมพ4 หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส4 (เช!น หนังสือ นิตยสาร 
หนังสือพิมพ4 ข�อความบนโทรศัพท4มือถือ ปYายโฆษณา ฉลากยา ฯลฯ) บ�างหรือไม!”   

[ถามผู'อ�านออก (R9=2 หรือ R10=2-8)] 

 วัตถุประสงค4 เพ่ือต'องการทราบถึงความถ่ีในการอ�านสิ่งพิมพ;หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส;ใน
ช�วงเวลาใดก็ได' (รวมทั้งในช!วงเวลาเรียนหรือเวลาทํางานด�วย) ทั้งนี้เพื่อประกอบการประเมิน
ความสามารถในการอ�านของผู'ตอบสัมภาษณ; 

หลักการบันทึก 
- บันทึกความถ่ีในการอ�านสิ่งพิมพ;หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส; 

ความถ่ีในการอ!านส่ิงพิมพ4 หรือ 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส4 (R11) 

รหัส หมายเหตุ 

ไม�อ�าน 1     
อ�าน     ความถ่ีในการอ�าน 
     ทุกวัน 2    สิ่งพิมพ;หรือ 
     สัปดาห;ละ 4-6 วัน 3    สื่ออิเล็กทรอนิกส; 
     สัปดาห;ละ 2-3 วัน 4    ในช�วงเวลาใดก็ได' 
     สัปดาห;ละ 1 วัน 5    (รวมท้ังเวลาเรียน หรือ 
     นาน ๆ ครั้ง 6    เวลาทํางานด�วย) 
ไม�ทราบ 9  

R12    “...(ช่ือ)...คิดว!าสามารถอ!านได� (ในชีวิตประจําวัน) ในระดับใด”   

  [ถามผู'อ�านออก (R9=2 หรือ R10=2-8)] 

หลักการบันทึก 
- บันทึกความสามารถในการอ�าน  

ความสามารถใน “การเขียน” (R13-R16) 

R13 – R14 “ปUจจุบัน...(ช่ือ)...เขียนหนังสือได�หรือไม!” (รวมท้ัง ภาษาเบลล�ด�วย) 
[ถามผู'ท่ีมีอายุต้ังแต� 6 ปJข้ึนไป (R5 ≥ 6)] 

R13  ภาษาไทย 

R14    ภาษาอ่ืน 

การเขียนหนังสือได� คือ อย�างน'อยต'องสามารถเขียนหนังสือประโยคง�าย ๆ ได' และ
เข'าใจความหมายด'วย 

หลักการบันทึก 
- บันทึกการเขียนหนังสือได' 
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- ถ'าเขียนภาษาอ่ืนได�มากกว!า 1 ภาษา ให'บันทึกภาษาอ่ืนท่ีเขียนได'ดีท่ีสุด ลงใน R14 
ให'พนักงานแจงนับพยายามถามให'ได'คําตอบ เนื่องจาก R13 - R14 ไม!มีคําตอบ 
“ไม!ทราบ” 

การเขียนหนังสือ 
ภาษไทยได� (R13) 

รหัส 
การเขียนหนังสือ 
ภาษาอ่ืนได� (R14) 

รหัส หมายเหตุ 

ไม�ได' 1 ไม�ได' 1 - ถ'า R13=1 และ R14=1 
ได' 2 ได'    ให'ข'ามไปถาม R17 
     ภาษามาเลย;/ยาวี 2  
     ภาษาจีน 3 - ถ'า R13=2 หรือ 
     ภาษาอังกฤษ 4   R14=2-8 
     ภาษาพม�า 5   ให'ถาม R15 และ R16 
     ภาษาเขมร/ส�วย 6    
     ภาษาลาว 7  
     ภาษาอ่ืน ๆ (ระบุ) 8  

การตรวจสอบความสอดคล�องในการบันทึกข�อมูล (Error หรือ Warning) เม่ือ
บันทึกท้ัง R13 และ R14 เสร็จเรียบร�อยแล�ว 

- Warning: โปรดตรวจสอบคําตอบ (R8 จบสูงกว�าระดับประถมศึกษา แต� R13 และ 
R14 เขียนหนังสือไม�ได')  

- Error: โปรดตรวจสอบคําตอบ (R13 เขียนหนังสือได' แต� R9 อ�านหนังสือไม�ออก) 
(เฉพาะ R13 เท!านั้น) 

- Error: โปรดตรวจสอบคําตอบ (R14 เขียนหนังสือได' แต� R10 อ�านหนังสือไม�ออก) 
(เฉพาะ R14 เท!านั้น) 

 
 
 

R15 “ตามปกติ...(ช่ือ)...ได�เขียนหนังสือ หรือพิมพ4ข�อความ (เช!น เขียนด�วยปากกา/ดินสอ 
พิมพ4ข�อความในโทรศัพท4มือถือ/คอมพิวเตอร4 ฯลฯ) บ�างหรือไม!”   

[ถามผู'เขียนหนังสือได' (R13=2 หรือ R14=2-8)] 
 วัตถุประสงค4 เพ่ือต'องการทราบถึงความถี่ในการเขียนหนังสือหรือพิมพ;ข'อความใน
ช�วงเวลาใดก็ได' (รวมทั้งในช!วงเวลาเรียนหรือเวลาทํางานด�วย) ทั้งนี้เพื่อประกอบการประเมิน
ความสามารถในการเขียนของผู'ตอบสัมภาษณ; 
 
 
 
 
 
 
 

R15 – R16 ถามผู�เขียนหนังสือได� (R13=2 หรือ R14=2-8) 
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หลักการบันทึก 
- บันทึกความถ่ีในการเขียนหนังสือหรือพิมพ;ข'อความ  

ความถ่ีในการเขียนหนังสือ 
หรือพิมพ4ข�อความ (R15) 

รหัส หมายเหตุ 

ไม�เขียน 1  
เขียน     การเขียนหนังสือ 
     ทุกวัน 2    หรือพิมพ;ข'อความ 
     สัปดาห;ละ 4-6 วัน 3    ในช�วงเวลาใดก็ได' 
     สัปดาห;ละ 2-3 วัน 4    (รวมท้ังเวลาเรียนหรือ 
     สัปดาห;ละ 1 วัน 5    เวลาทํางานด�วย) 
     นาน ๆ ครั้ง 6     
ไม�ทราบ 9  

R16  “...(ช่ือ)...คิดว!าสามารถเขียนได� (ในชีวิตประจําวัน) ในระดับใด”   

[ถามผู'เขียนหนังสือได' (R13=2 หรือ R14=2-8)] 

หลักการบันทึก 
- บันทึกความสามารถในการเขียน 

ความสามารถใน “การคํานวณ” (R17- R19) 

R17     “ปUจจุบัน...(ช่ือ)...คิดคํานวณได� หรือไม!”  

[ถามผู'ท่ีมีอายุต้ังแต� 6 ปJข้ึนไป (R5 ≥ 6)] 

หลักการบันทึก 
- บันทึกการคิดคํานวณได'ของผู'ตอบสัมภาษณ; 
- ให'พนักงานแจงนับพยายามถามให'ได'คําตอบ เนื่องจาก R17 ไม!มีคําตอบ “ไม!ทราบ” 

การคิดคํานวณได� (R17) รหัส หมายเหตุ 

ไม�ได' 1 - ข'ามไปถาม R20 
ได' 2 - ถามต�อไป 

การตรวจสอบความสอดคล�องในการบันทึกข�อมูล (Error หรือ Warning)  
- Warning: โปรดตรวจสอบคําตอบ (R8 จบสูงกว�าระดับประถมศึกษา แต� R17 คํานวณ

ไม�ได')  
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R18 “ตามปกติ...(ช่ือ)...ได�คิดคํานวณตัวเลข (เช!น ราคาสินค�า ค!าจ�าง เงินเดือน ภาษี อธิบาย
การบ�าน การคํานวณให�ลูก/หลาน ฯลฯ) บ�างหรือไม!”   

[ถามผู'คิดคํานวณได' (R17=2)] 

วัตถุประสงค4 เพ่ือต'องการทราบถึงความถ่ีในการคิดคํานวณในช�วงเวลาใดก็ได' (รวมท้ัง
ในช!วงเวลาเรียนหรือเวลาทํางานด�วย) ท้ังนี้เพ่ือประกอบการประเมินความสามารถในการคํานวณของ
ผู'ตอบสัมภาษณ; 

หลักการบันทึก 
- บันทึกความถ่ีในการคิดคํานวณ  

ความถ่ีในการคิดคํานวณ (R18) รหัส หมายเหตุ 
ไม�ได'คิดคํานวณ 1  
คิดคํานวณ      
     ทุกวัน 2    ความถ่ีในการคิดคํานวณ 
     สัปดาห;ละ 4-6 วัน 3    ในช�วงเวลาใดก็ได' 
     สัปดาห;ละ 2-3 วัน 4    (รวมท้ังเวลาเรียน 
     สัปดาห;ละ 1 วัน 5    หรือเวลาทํางานด�วย) 
     นาน ๆ ครั้ง 6  
ไม�ทราบ 9  

R19    “...(ช่ือ)...คิดว!าสามารถคํานวณตัวเลข (ในชีวิตประจําวัน) ได�ในระดับใด”   

[ถามผู'คิดคํานวณได' (R17=2)] 

หลักการบันทึก 
- บันทึกความสามารถในการคิดคํานวณ  

R20    สถานภาพสมรส (ถามผู�ท่ีมีอายุตั้งแต! 13 ป:ข้ึนไป) 

หลักการบันทึก 
- บันทึกสถานภาพสมรส 

การตรวจสอบความสอดคล�องในการบันทึกข�อมูล (Error หรือ Warning)  
- Error: โปรดตรวจสอบคําตอบ (R3 ความเก่ียวพันกับหัวหน'าครัวเรือน ไม�สอดคล'องกับ 

R20 สถานภาพสมรส)  
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การทํางานในระหว!าง 12 เดือนก!อนวันสัมภาษณ4 (R21 – R23) 
 
 

R21  อาชีพ “ในระหว!าง 12 เดือนก!อนวันสัมภาษณ4…(ช่ือ)…ทํางานอะไร” 
[ถามผู'ท่ีมีอายุต้ังแต� 15 ปJข้ึนไป (R5 ≥ 15)] 

อาชีพ หมายถึง ประเภทหรือชนิดของงานท่ีผู'นั้นใช'เวลาทําเป9นส�วนใหญ� ระหว�าง 12 เดือน
ก�อนวันสัมภาษณ; ถ'าทํางานหลายอาชีพและมีรายได'ทุกอาชีพ ให'พิจารณาอาชีพ ดังนี้ 
  1. อาชีพท่ีใช'เวลาทํางานมากกว�า 

2. ถ'าใช'เวลาเท�ากัน ให'ถืออาชีพท่ีให'รายได'มากกว�า 
3. ถ'าใช'เวลาและมีรายได'เท�ากัน ให'ผู'ตอบสัมภาษณ;เลือกมาเพียง 1 อาชีพ 
4. ถ'าผู'ตอบสัมภาษณ;ตอบไม�ได' ให'เลือกอาชีพท่ีทํามานานท่ีสุด 

หลักการบันทึก 
- ถ'า ทํางาน ทราบอาชีพท่ีทํา แล'ว 

- สามารถลงรหัสตามหลักมาตรฐานอาชีพได�  ให'บันทึก “ทํางาน-ทราบอาชีพท่ีทํา 
(สามารถลงรหัสได')”  

- ไม!สามารถลงรหัสตามหลักมาตรฐานอาชีพได� ในขณะสัมภาษณ4  ให'บันทึก 
“ทํางาน-ทราบอาชีพท่ีทํา (ไม�สามารถลงรหัสได' ระบุอาชีพโดยละเอียด)” 
พร'อมทั้ง ระบุอาชีพโดยละเอียด ในกรณีนี้พนักงานแจงนับจะต�องบันทึก
รหัสอาชีพในภายหลัง ก!อนส!งงานให�เจ�าหน�าท่ีวิชาการด�วย 

- ถ'า ทํางาน-จําแนกอาชีพไม!ได� หรือไม!ทราบอาชีพ  ให'บันทึก “ผู'ปฏิบัติงานท่ีจัด
จําแนกอาชีพไม�ได' หรือทํางานไม�ทราบอาชีพ” 

- ถ'า ไม!ได�ทํางาน ให'บันทึก “ไม�ทํา” แล�วบันทึก response จากนั้นให�ข�ามไปถาม 
ตอนท่ี 3 

- ถ'า ไม!ทราบว!าทํางานหรือไม!  ให'บันทึก “ไม�ทราบ”  

R22  อุตสาหกรรม “กิจกรรมหลักท่ี…(ช่ือ)…ทําอยู!เป9นกิจกรรมหรือผลิตอะไร” 

อุตสาหกรรม หมายถึง ประเภทของกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีได'ดําเนินการ โดยสถาน
ประกอบการ หรือประเภทของธุรกิจท่ีบุคคลนั้นทํางานอยู�  

หลักการบันทึก 
- ถ'า ทราบกิจกรรมหลัก  แล'ว 

-  สามารถลงรหัสอุตสาหกรรมได�  ให'บันทึก “ทราบกิจกรรมหลัก (สามารถลง
รหัสได')”  

- ไม!สามารถลงรหัสอุตสาหกรรมได� ในขณะสัมภาษณ4  ให'บันทึก “ทราบ
กิจกรรมหลัก (ไม�สามารถลงรหัสได' ระบุกิจกรรมหลักโดยละเอียด)” พร'อมทั้ง 
ระบุกิจกรรมหลักโดยละเอียด ในกรณีนี้พนักงานแจงนับจะต�องบันทึกรหัส
อุตสาหกรรมในภายหลัง ก!อนส!งงานให�เจ�าหน�าท่ีวิชาการด�วย 

- ถ'า ไม!ทราบ  ให'บันทึก  “ไม!ทราบ” 

R21 – R23 ถามผู�ท่ีมีอายุตั้งแต! 15 ป:ข้ึนไป    
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- ให'บันทึกประเภทของกิจการหรือลักษณะกิจกรรมของสถานท่ีทํางาน หรือธุรกิจให'
ชัดเจน และสอดคล'องกับอาชีพท่ีบันทึกใน R21 ของบุคคลนั้น โดยมีแนวทาง 
การบันทึกประเภทกิจการ เพ่ือให'สามารถจัดประเภทกิจการ ตามมาตรฐานสากล 
ได'ดังนี้ 

ประเภทกิจการ บันทึก 
1. ประเภทเกษตรกรรม ประมง ปbาไม� 

ให�ระบุ ชนิดพืชที่ปลูก  ชนิดสัตว;ที่เลี้ยง  
 ชนิดสัตว;น้ํา การบริการทางเกษตร  
 การปลูกป[า  การเก็บของป[า 

เช�น การทํานาข'าว  การเลี้ยงวัว  การทําสวนส'มโอ  
     การทําไร�ข'าวโพดเลี้ยงสัตว; การปลูกต'นสัก การเพาะเห็ดฟาง  
     ทําฟาร;มจระเข'  การเพาะเลี้ยงหอยมุก  รับจ'างเก่ียวข'าว  
     รับจ'างกรีดยาง  การปลูกป[า  การเก็บของป[า เป9นต'น 

2. ประเภทการผลิต  ทําโรงงาน 
1)  ผลิตสินค�า  
     ให�ระบุ  ชนิดสินค'า  และวัตถุดิบที่ใช' 
               วัตถุประสงค; (ถ�ามี)  
2)  ผลิตอะไหล)รถยนต�  
     ให�ระบุ   ชนิดของอะไหล� 
3)  ผลิตชิ้นส)วนอิเล็กทรอนิกส�  
     ให�ระบุ   ชนิดที่ผลิต 
4)  ผลิตเคร่ืองจักร  
     ให�ระบุ   ชนิดของเคร่ืองจักร 

 
เช�น โรงงานผลิตลูกชิ้นหมู   โรงงานผลิตเฟอร;นิเจอร;ไม'     
      โรงงานผลิตน้ํามันถ่ัวเหลือง   บริษัทผลิตรองเท'าหนัง  
      บริษัทผลิตเตาอบใช'ในครัวเรือน/อุตสาหกรรม  เป9นต'น 
เช�น  บริษัทผลิตยางรถยนต;  โรงงานผลิตแบตเตอร่ี  
       ร'านทํากระจกรถยนต;   ร'านประดับยนต;  เป9นต'น 
เช�น  ผลิตหลอดภาพโทรทัศน;    ผลิตโมเด็ม    ผลิตตัว IC  
       ผลิตทรานซิสเตอร;  เป9นต'น 
เช�น  เคร่ืองกลึง เคร่ืองสีข'าว เคร่ืองทํากระดาษ เคร่ืองสูบน้ํา  
       เคร่ืองคัดแยกไข� เป9นต'น 

 

3. ประเภทการขายสินค�า 
1)  ขายส)งสินค�า 
     ให�ระบุ   เป9นตัวแทน  นายหน'า  
                และชนิดสินค'า 
2)  ขายปลีกสินค�า  
     ให�ระบุ  ชนิดสินค'า  และสถานที่/ 
                วิธีขาย สินค'ามือสอง (ถ�าขาย) 

 
เช�น นายหน'าขายที่ดิน ตัวแทนขายเคร่ืองสําอาง ร'านขายส�งเสื้อผ'า  
     บริษัทขายส�งยา ร'านขายส�งเคร่ืองประดับ เป9นต'น 
 
เช�น ร'านขายปลีกหนังสือ ร'านขายปลีกเคร่ืองประดับ  
     ขายของเล�นทางอินเทอร;เน็ต ขายเสื้อผ'ามือสอง  
     ขายอาหารทางไปรษณีย; แผงลอยขายพวงมาลัย เป9นต'น 

 
 
 

3)  กรณีร�านอาหาร  
     ให�ระบุ   มีที่นั่งทาน หรือ 
                 ให'ซื้อกลับบ'าน 

 
เช�น  ร'านขายอาหารตามสั่ง (มีที่นั่งทาน)  

แผงลอยขายขนม (ใส�ถุง)  เป9นต'น 
4. ประเภทโรงเรียน    สถาบันการศึกษา 

1)  ในระบบ  
     ให�ระบุ   ระดับชั้นการศึกษา 
2)  นอกระบบ  
     ให�ระบุ   วิชาที่เปkดสอน 

 
เช�น   โรงเรียนอนุบาล  โรงเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนอาชีวศึกษา  
        มหาวิทยาลัย เป9นต'น 
เช�น   โรงเรียนสอนขับรถ  โรงเรียนสอนดนตรี  โรงเรียนสอนตัดเสื้อ  
        สถาบันกวดวิชาภาษาอังกฤษ  เป9นต'น 

5. ประเภทหน!วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
ให�ระบุ  ชื่อหน!วยงาน 

เช�น   กรมการค'าภายใน  บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  สํานักงาน
 สรรพากรเขต สํานักงานสหกรณ;จังหวัด การไฟฟlาส�วน
 ภูมิภาค  เป9นต'น 

6. ประเภทบริการ  
ให�ระบุ  ประเภทบริการ 

เช�น   ร'านบริการอินเทอร;เน็ต ร'านบริการถ�ายเอกสาร ร'านตัดผม   
        ร'านบริการนวดผ�อนคลาย  ร'านซ�อมโทรทัศน;  บริการนวดสปา  
        บริการอาบอบนวด บริการนวดผ�อนคลาย เป9นต'น 

7. ประเภทสํานักพิมพ4 
ให�ระบุ   ชนิดของเนื้อหาที่จัดพิมพ; 

เช�น   สํานักพิมพ;ตําราเรียน  สํานักพิมพ;นิตยสาร  
        สํานักพิมพ;หนังสือพิมพ;  ร'านพิมพ;การ;ดต�าง ๆ   เป9นต'น 
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ประเภทกิจการ บันทึก 
8. ประเภทบริษัทประกัน 

ให�ระบุ   ประเภทประกัน 
เช�น   บริษัทประกันชีวิต    บริษัทประกันภัย    บริษัทประกันวินาศภัย  
        เป9นต'น 

9. ประเภทสถานสงเคราะห4   ศูนย4ดูแล  
ศูนย4รับเลี้ยง  
ให�ระบุ   มีที่พักอาศัยหรือไม� 

เช�น   บ'านพักคนชรา    สถานสงเคราะห;เด็กพิการ  
        สถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน   ศูนย;สงเคราะห;และฝnกอาชีพ  
        เป9นต'น 

ข�อสังเกต 
 - การประกอบธุรกิจในบ�านของตนเอง เช�น ร'านตัดเสื้อ ดูหมอ ซ�อมวิทยุ รับจ'างซักผ'าท่ีบ'าน

ของตนเอง ให'ถือว�าบ'านนั้นเป9นสถานท่ีทําธุรกิจ ให'บันทึกกิจการตามท่ีทํา เช�น นายขาว เปkดร'านซ�อม
วิทยุและโทรทัศน;ข้ึนท่ีบ'าน ให'บันทึก “การซ�อมวิทยุโทรทัศน;” 

 - กรณีท่ีบุคคลนั้นไม!มีสํานักงานแห!งหนึ่งแห!งใดโดยเฉพาะหรือไม!มีสถานที่ประกอบกิจการ
เป9นหลักแหล!ง ให�บันทึกประเภทของกิจการนั้น เช�น นายดํา มีอาชีพเป9นช�างไม' มีใครมาจ'างก็
ไปทํา ให'บันทึก “ช�างไม'” นายแดง ขับรถแท็กซ่ีรับจ'าง ให'บันทึก “การขับรถแท็กซ่ี” เป9นต'น 
 - ผู'รับจ'างทํางานในบ'านเรือนเอกชน เช!น คนรับใช� ให�บันทึกกิจการนั้นเป9น “ลูกจ�าง
ในครัวเรือนส!วนบุคคล” 

R23  สถานภาพการทํางาน “…(ช่ือ)…ทํางานในฐานะอะไร” 
 หลักการบันทึก 

- บันทึกสถานภาพการทํางาน ให'ตรงกับอาชีพท่ีบันทึกใน R21 
- การบันทึกสถานภาพการทํางานของลูกจ'าง ถ'าทราบแน�ชัดว�าโรงงานใดหรือสถาน

ประกอบการธุรกิจใดท่ีเป9นรัฐวิสาหกิจ ให'บันทึก “ลูกจ'างรัฐวิสาหกิจ” 
- สําหรับผู'ท่ีมีอาชีพรับจ'างแบกหาม รับจ'างขนของ (อาจมีรถเข็นเป9นของตนเองด'วย) 

หรือ งานอ่ืนท่ีเก่ียวกับการใช'แรงงานท่ัวไป โดยไม�มีนายจ'างท่ีแน�นอนเป9นประจํา 
สุดแต�จะมีใครมาจ'างเป9นคราว ๆ ไปนั้น ให'บันทึก “ผู'ประกอบธุรกิจของตนเอง” 

- ถ'า ไม!ทราบ  ให'บันทึก “ไม!ทราบ” 
- เม่ือบันทึก R23 เสร็จเรียบร�อยแล�ว ให�ข�ามไปถามตอนท่ี 3 

Response “ผู�ตอบสัมภาษณ4” 

วัตถุประสงค4 เพ่ือใช'ในการประมาณความน�าเชื่อถือของข'อมูลท่ีได'รับจากการตอบ
สัมภาษณ; 

 หลักการบันทึก 
- ให'พนักงานสัมภาษณ;บันทึกรหัสเอง โดยบันทึกให'ตรงกับลําดับท่ีของบุคคลนั้น  

ว�าบุคคลนั้นตอบสัมภาษณ;เอง หรือบุคคลอ่ืนตอบแทน 
- ในครัวเรือนหนึ่ง ๆ จะต'องมีผู'บันทึก “ตอบเอง” อย�างน'อย 1 คน 
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R5 ≥ 6 

ไม�ใช� หรือไม�ทราบ (R30 = 1-2, 9) 
 

ใช� 
 

R29 ความถ่ีในการอ�านของเด็กเลก็ 
R30 ประเภทสื่อท่ีอ�านของเด็กเลก็ 
 

R44-R46 สาเหตุหลักท่ีเด็กเล็กไม�อ�าน 
             และไม�มผีู'ใหญ�อ�านให'ฟeง 

R26 ผู'ใหญ�ท่ีเป9นคนหลักในการอ�าน 
       ให'เด็กเล็กฟeง 
R27-R28 เหตุผลท่ีผู'ใหญ�อ�าน 
             ให'เด็กเล็กฟeง 

ตอนท่ี 2 การอ!านของเด็กเล็ก 
(ถามผู�ท่ีมีอายุต่ํากว!า 6 ป:)  (R5 < 6) 

 อ�านจากสื่อท้ังสองประเภท 
(R30 = 3) 

 

 

R31 ประเภทสื่อท่ีเด็กเล็กอ�านมากท่ีสุด 
 

R24 การอ�านของเด็กเล็กในเวลาเรียน 
       (รวมครูอ�านให'ฟeงด'วย) 

ไม�อ�าน และไม�มี
ผู'ใหญ�อ�านให'ฟeง 
(R25 = 1) 

เด็กเล็กอ�านเอง 
(R25 = 2) 

ผู'ใหญ�อ�านให'ฟeง 
(R25 = 3-4) 

 ตรวจสอบอายุท่ีบันทึกใน (R5) 

R5 < 6 
 

D 
 

R25 การอ�านของเด็กเล็ก
นอกเวลาเรยีน 

(รวมผู'ใหญ�อ�านให'ฟeงด'วย) 
 

ตอนท่ี 3 การอ�านของประชากร 

ตอนท่ี 4 ลักษณะของครัวเรือน 
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ใช� 

ไม�ใช� (R36 = 1) 
 

 

 

 หนังสือหรือ 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส;ที่อ�าน 

ได'ยืมหรือไปอ�านที่ห'องสมุด 
หรือแหล�งเรียนรู'ในชุมชน 

(R36 = 2-9) 
 

ไม�ใช� หรือไม�ทราบ (R38 = 1, 9) 

R39 จํานวนหนังสืออ่ืนฯ ท่ีซื้อให'เด็กเล็ก ในรอบ 12 เดือนท่ีแล'ว 
R40 ค�าใช'จ�ายในการซ้ือหนังสืออ่ืนฯ ให'เด็กเล็ก ในรอบ 12 เดือนท่ีแล'ว 

 

R37 ความถ่ีในการยืมหรือไปอ�านหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส; 
       ของเด็กเล็กท่ีห'องสมุด หรือแหล�งเรียนรู'ในชุมชน 

 

ซ้ือหนังสืออ่ืน  
เฉพาะท่ีเป9นรูปเล�มหนังสือ 

ให'เด็กเล็ก ในรอบ 12 เดือนท่ีแล'ว 
(R38 = 2-3) 

R41-R43 พฤติกรรมของเด็กเล็กท่ีเปลี่ยนแปลงหลังจากการอ�าน  

 R32   สถานท่ีใช'อ�านของเด็กเล็ก 
 R33-R34 เวลาท่ีใช'ในการอ�านของเด็กเล็กเฉลี่ยต�อวัน 
 R35   แหล�งท่ีมาของหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส; ท่ีเด็กเล็กอ�าน  

 R36   การยืมหรือไปอ�านหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส;ของเด็กเล็ก 
         ท่ีห'องสมุดหรือแหล�งเรียนรู'ในชุมชน 
 

D 
 

ใช� 

R38 การซ้ือหนังสืออ่ืน เฉพาะท่ีเป9นรูปเล�มหนังสือให'เด็กเล็ก  
       และผู'เลือกหนังสือ ในรอบ 12 เดือนท่ีแล'ว 

ตอนท่ี 4 ลักษณะของครัวเรือน 
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เพ่ือศึกษาลักษณะการอ�านของเด็กเล็กท่ีจะเติบโตเป9นกําลังสําคัญของประเทศต�อไปใน

อนาคต  เนื่องจากการอ�านหนังสือที่ดีมีคุณภาพจะส�งเสริมให'ทรัพยากรมนุษย;มีศักยภาพและ

คุณภาพ  

การสํารวจนี้ศึกษาเฉพาะพฤติกรรมการอ!านของเด็กเล็กในเวลาเรียน (R24) และ 

นอกเวลาเรียน (R25-R46) เพราะต�องการทราบถึงนิสัยรักการอ!าน และการปลูกฝUงให�เด็กเล็กรัก

การอ!าน ท้ังในช!วงเวลาเรียนและในช!วงเวลาอ่ืนนอกเหนือจากท่ีจําเป9นต�องอ!านในเวลาเรียน 

ข'อถามชุดนี้จะถามเก่ียวกับการอ�านของเด็กเล็ก เหตุผลท่ีผู'ใหญ�อ�านให'ฟeง ความถ่ีใน 

การอ�าน สื่อท่ีอ�าน ระยะเวลาท่ีใช'ในการอ�าน แหล�งท่ีมาของหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส;ท่ีอ�าน  

การยืม/ไปอ�านหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส;ท่ีห'องสมุดหรือแหล�งเรียนรู'ในชุมชน ค�าใช'จ�ายในการซ้ือ

หนังสืออ่ืนเฉพาะท่ีเป9นรูปเล�มหนังสือ พฤติกรรมของเด็กเล็กท่ีเปลี่ยนแปลงหลังจากอ�าน ซ่ึงข'อมูลท่ีได'

สามารถนําไปรณรงค;หรือส�งเสริมการอ�านในเด็กเล็กต�อไป 

 
 
 
 

 

ตอนท่ี 2  การอ!านของเด็กเล็ก 
 (ถามผู�ท่ีมอีายุต่ํากว!า 6 ป:)  

R24 – R46 
 

 การอ!านของเด็กเล็ก (อายุต่ํากว!า 6 ป:)  ในท่ีนี้หมายถึง การอ!านหนังสือหรือ
บทความทุกประเภท ด�วยตนเอง หรือผู�ใหญ!อ!านให�ฟUง ในช!วงนอกเวลาเรียน ท้ังท่ีเป9น
รูปเล�ม/เอกสาร หรือการอ�านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส; ท้ังท่ีมีการเชื่อมต�อและไม�เชื่อมต�อ
อินเทอร;เน็ต (ยกเว�นข�อถาม R24 ท่ีมีการอ!านหนังสือหรือบทความทุกประเภท หรือครูอ!าน
ให�ฟUง ในช!วงเวลาเรียน) 

รวมถึง การอ�านผ�านสื่อสังคมออนไลน; (เช�น Facebook  Line  Instragram  Twitter ฯลฯ) 
SMS  E-mail  ฯลฯ  

ไม!รวม การอ�านข'อความท่ีเป9นการติดต�อสื่อสารส�วนบุคคล 
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R24  “ตามปกติ...(ช่ือ)...ได�อ!านหรือมีครูอ!านหนังสือ หรืออ!านจากส่ืออิเล็กทรอนิกส4ให�ฟUง  
(ในเวลาเรียน) หรือไม!” 

ครูเป9นผู'ท่ีมีบทบาทท่ีสําคัญท่ีส�งผลต�อการเรียนรู'ของเด็กเล็กท่ีมีอายุต้ังแต�แรกเกิดจนถึง 
5 ปJ (5 ปJ 11 เดือน 29 วัน) ดังนี้ 

- เป9นผู�ส!งเสริมพัฒนาทางร!างกาย เช�น จัดกิจกรรมท่ีให'เด็กได'พัฒนาความแข็งแรงของ
กล'ามเนื้อใหญ� การประสานสัมพันธ;ของกล'ามเนื้อเล็ก การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย การรักษาความ
ปลอดภัยของตนเองและผู'อ่ืนในกิจวัตรประจําวัน 

- เป9นผู�ส!งเสริมพัฒนาการด�านอารมณ4และจิตใจ เช�น จัดกิจกรรมให'เด็กได'ชื่นชม
สร'างสรรค;สิ่งสวยงาม ให'เด็กได'เล�นอย�างอิสระ เล�นเป9นกลุ�ม เล�นในห'องเรียนและนอกห'องเรียน  
ร'องเพลง เล�นเครื่องดนตรีง�าย ๆ มีปฏิกิริยาโต'ตอบกับเสียงดนตรี และมีคุณธรรมจริยธรรม 

- เป9นผู�ส!งเสริมพัฒนาการด�านสังคม เช�น จัดกิจกรรมให'เด็กเกิดการเรียนรู'ทางสังคม 
การปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของตน การเล�น การทํางานร�วมกับผู' อ่ืน การแก'ปeญหาในการเล�น  
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเคารพความคิดเห็นของผู'อ่ืน การปฏิบัติตามวัฒนธรรมท'องถ่ิน 

- เป9นผู�ส!งเสริมพัฒนาการด�านสติปUญญา เช�น จัดกิจกรรมให' เด็กรู'จักการคิด  
การสังเกต การจําแนก การเปรียบเทียบจํานวน มิติสัมพันธ; เวลา และการให'เด็กรู'จักใช'ภาษาแสดง
ความรู'สึกด'วยคําพูด การพูดกับผู'อ่ืน การอธิบายเรื่องราว การอ�านในหลายรูปแบบผ�านประสบการณ;
ท่ีสื่อความหมายต�อเด็ก อ�านภาพหรือสัญลักษณ;จากหนังสือนิทาน/เรื่องราวท่ีสนใจ 

- เป9นผู�สร�างเสริมสมาธิ เช�น จัดกิจกรรมให'เด็กได'มีสมาธิในการทํากิจกรรมต�าง ๆ เช�น 
กิจกรรมสร'างสรรค; การร'อยลูกปeด การวาดภาพสีน้ํา สีเทียน กิจกรรมเล�นอิสระตามมุมต�าง ๆ 

 หลักการบันทึก 
- ให'บันทึกการอ�านของเด็กเล็ก (รวมครูอ�านให'ฟeงด'วย)  

การอ!านของเด็กเล็กในเวลาเรียน (R24) รหัส หมายเหตุ 

เด็กกําลังเรียน   
ไม�อ�าน และไม�มีครูอ�านให'ฟeง 1  
เด็กอ�านเอง 2 
ครูอ�านให'ฟeง 3  
เด็กอ�านเอง และครูอ�านให'ฟeง 4  

เด็กยังไม�เข'าเรียน 5  
ไม�ทราบ 9  

 ตอนท่ี 2  การอ!านของเด็กเล็ก 
(ถามผู�ท่ีมีอายุต่ํากว!า 6 ป:) 

(R24 – R46) 

    ถามต�อไป 
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R25  “ตามปกติ...(ช่ือ)...ได�อ!านหรือมีผู�ใหญ!อ!านหนังสือ หรืออ!านจากส่ืออิเล็กทรอนิกส4 ให�ฟUง 
(นอกเวลาเรียน) หรือไม!” 

ผู�ใหญ! ในท่ีนี้หมายถึง ผู'ท่ีมีอายุ 15 ปJข้ึนไป อาจอยู�ในครัวเรือนเดียวกัน หรือครัวเรือน
อ่ืนก็ได' เช�น พ�อ  แม�  พ่ี  ญาติ  เพ่ือนบ'าน  พ่ีเลี้ยงเด็ก เป9นต'น 

 หลักการบันทึก 
- ให'บันทึกการอ�านของเด็กเล็ก (รวมผู'ใหญ�อ�านให'ฟeงด'วย)  
- ให'พนักงานแจงนับ พยายามสอบถามให�ได�คําตอบ เนื่องจากเป9นคําถามท่ีสําคัญ  

ซ่ึงจะนําไปสู�การสอบถามรายละเอียดเก่ียวกับอ�านหรือไม�อ�านของเด็กเล็กต�อไป 

การอ!านของเด็กเล็กนอกเวลาเรียน (R25) รหัส หมายเหตุ 

ไม�อ�าน และไม�มีผู'ใหญ�อ�านให'ฟeง 1 - ข'ามไปถาม R44 
อ�าน     
      เด็กอ�านเอง 2 - ข'ามไปถาม R29 
      ผู'ใหญ�อ�านให'ฟeง 
 

3 
       เด็กอ�านเอง และผู'ใหญ�อ�านให'ฟeง 4    

 
 

R26 “ตามปกติ ผู�ใหญ!ท่ีอ!านหนังสือ หรืออ!านจากส่ืออิเล็กทรอนิกส4 ให�...(ช่ือ)...ฟUงคือใคร” 

[ถามเด็กท่ีมีผู'ใหญ�อ�านให'ฟeงนอกเวลาเรียน (R25 = 3-4)] 

 หลักการบันทึก 
- ให'บันทึกผู'ใหญ�ท่ีเป9นคนหลักในการอ�านให'เด็กเล็กฟeง  
- ถ'าปกติมีผู�ใหญ!มากกว!า 1 คน อ!านให�เด็กเล็กฟUง ให'บันทึกผู'ใหญ�ท่ีเป9นคนหลักใน

การอ�านให'เด็กเล็กฟeง  โดยพิจารณาจากผู'ท่ีใช'เวลาอ�านให'เด็กเล็กฟeงมากท่ีสุด ถ'าใช'
เวลาเท�ากันให'ผู'ตอบสัมภาษณ;เลือกมา 1 คน 

ตัวอย!าง  • ปกติ ด.ญ. แก'ว (อายุ 5 ปJ) มีผู'ใหญ�อ�านให'ฟeง 3 คน คือ  
            1)  แม�อ�านนิทานให'ฟeง สัปดาห;ละ 3 วัน วันละ 30 นาที (รวมสัปดาห;ละ 

1 ชั่วโมงครึ่ง) 
 2)   พ่ีเลี้ยงเด็กอ�านหนังสือสําหรับเด็กให'ฟeงสัปดาห;ละ 5 วัน วันละ 10 นาที 

   (รวมสัปดาห;ละ 50 นาที)  และ 
3)  น'าอ�านหนังสืออิเล็กทรอนิกส;ให'ฟeงนาน ๆ ครั้ง เดือนละ 1 – 2 ครั้ง    

    รวม 20 นาที  
ดังนั้น ผู'ใหญ�ท่ีเป9นคนหลักในการอ�านหนังสือให'เด็กเล็กฟeง คือ แม!  

 

 

 

R26 – R28 ถามเด็กท่ีมีผู�ใหญ!อ!านให�ฟUง (R25 = 3-4) 

    ถามต�อไป 
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R27 – R28 “เหตุผลท่ีผู�ใหญ!อ!านหนังสือ หรืออ!านจากส่ืออิเล็กทรอนิกส4 ให�...(ช่ือ)...ฟUง” 

[ถามเด็กท่ีมีผู'ใหญ�อ�านให'ฟeงนอกเวลาเรียน (R25 = 3-4)] 

R27 ลําดับท่ี 1 

R28 ลําดับท่ี 2 
 หลักการบันทึก 

- ให'บันทึกเหตุผลท่ีผู'ใหญ�อ�านให'เด็กเล็กฟeง ตามลําดับความสําคัญได'ไม!เกิน 2 ลําดับ 
- บันทึกคําตอบท่ี สําคัญเป9นลําดับท่ี 1  ลงใน R27 
- บันทึกคําตอบท่ี สําคัญเป9นลําดับท่ี 2  ลงใน R28 
- ถ'า มีคําตอบเพียงลําดับเดียว ให'บันทึกคําตอบลําดับท่ี 1 ลงใน R27 และ ไม�ต'อง

บันทึกคําตอบในลําดับท่ี 2 ลงใน R28 
- ถ'า ไม!ทราบ  ให'บันทึก “ไม�ทราบ” ใน R27 และข'ามไปถาม R29 

การตรวจสอบความสอดคล�องในการบันทึกข�อมูล (Error หรือ Warning)  
- Error: โปรดตรวจสอบคําตอบ (R27 ลําดับท่ี 1 และ R28 ลําดับท่ี 2 ไม�ควรตอบ 

ซํ้ากัน (เฉพาะ R28 ท!านั้น) 

 

 

R29     “ตามปกติ...(ช่ือ)...ได�อ!าน หรือมีผู�ใหญ!อ!านหนังสือ หรืออ!านจากส่ืออิเล็กทรอนิกส4 ให�ฟUง
บ!อยแค!ไหน” 

 [ถามเด็กท่ีอ�านเอง หรือผู'ใหญ�อ�านให'ฟeงนอกเวลาเรียน (R25 = 2-4)] 

 หลักการบันทึก 
- ให'บันทึกความถ่ีในการอ�านของเด็กเล็ก  
- ความถ่ีในการอ!านของเด็กเล็ก ให'พิจารณารวมกันท้ังท่ีเด็กอ!านเอง และผู�ใหญ!ทุกคน

ท่ีอ!านให�เด็กฟUง 
- นาน ๆ ครั้ง หมายถึง นานเกินกว�าสัปดาห;ละ 1 วัน 
ตัวอย!าง   • ด.ญ.จิ๊บ (อายุ 5 ปJ) อ�านหนังสือเองวันเสาร;-อาทิตย; แม�อ�านให'ฟeง 

 วันจันทร; – อังคาร พ่ีเลี้ยงอ�านให'ฟeงวันพุธ-ศุกร; ดังนั้น ความถ่ี 
ในการอ�านหนังสือของ ด.ญ.จิ๊บ คือ ทุกวัน  

• ด.ช. สิงห; (อายุ 3 ปJ) พ่ีอ�านเรื่องสั้นจากอินเทอร;เน็ตให'ฟeงสัปดาห;ละ 2 วัน 
ปlาข'างบ'านอ�านหนังสือให'ฟeงสัปดาห;ละ 1 วัน ดังนั้น ความถ่ีในการอ�าน
ของด.ช. สิงห; คือ สัปดาห;ละ 3 วัน  

 
 
 
 
 

R29 – R43   ถามเด็กท่ีอ!านเอง หรือผู�ใหญ!อ!านให�ฟUงนอกเวลาเรียน (R25 = 2-4) 
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R30     “ตามปกติ...(ช่ือ)...ได�อ!าน หรือมีผู�ใหญ!อ!านให�ฟUงจากรูปเล!มหนังสือ/เอกสาร หรือ 
 ส่ืออิเล็กทรอนิกส4 หรือไม!” 

 [ถามเด็กท่ีอ�านเอง หรือผู'ใหญ�อ�านให'ฟeงนอกเวลาเรียน (R25 = 2-4)] 

 หลักการบันทึก 
 - ให'บันทึกประเภทสื่อท่ีอ�านของเด็กเล็ก  

ประเภทส่ือท่ีอ!านของเด็กเล็ก (R29) รหัส หมายเหตุ 

อ�านจากรูปเล�มหนังสือ/ 1   

    เอกสารอย�างเดียว     ข'ามไปถาม R32 
 อ�านจากสื่ออิเล็กทรอนิกส;อย�างเดียว    2  

อ�านจากท้ังสองประเภท  3 - ถามต�อไป 
 ไม�ทราบ 9 - ข'ามไปถาม R32 
 

R31    “ส!วนใหญ!...(ช่ือ)...ได�อ!าน หรือมีผู�ใหญ!อ!านให�ฟUงจากรูปเล!มหนังสือ/เอกสาร หรือ 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส4 ประเภทใดมากท่ีสุด” 

 [ถามผู'ท่ีบันทึก R30 = 3] 

 หลักการบันทึก 
 - ให'บันทึกประเภทสื่อท่ีเด็กเล็กอ�านมากท่ีสุด 

R32   “ตามปกติ...(ช่ือ)...อ!าน หรือมีผู�ใหญ!อ!านหนังสือ หรืออ!านจากส่ืออิเล็กทรอนิกส4ให�ฟUง  
ในสถานท่ีใด” 

 [ถามเด็กท่ีอ�านเอง หรือผู'ใหญ�อ�านให'ฟeงนอกเวลาเรียน (R25 = 2-4)] 

 หลักการบันทึก 
 - ให'บันทึกสถานท่ีท่ีเด็กเล็กอ�านมากท่ีสุด 

R33 – R34 “ตามปกติ...(ช่ือ)...ใช�เวลาอ!าน หรือผู�ใหญ!อ!านหนังสือ หรืออ!านจากส่ืออิเล็กทรอนิกส4 
ให�ฟUง โดยเฉล่ียวันละก่ีช่ัวโมง หรือนาที”   

 [ถามเด็กท่ีอ�านเอง หรือผู'ใหญ�อ�านให'ฟeงนอกเวลาเรียน (R25 = 2-4)] 

การนับเวลาที่อ!าน ให'นับเวลาอ�านตามปกติ เช�น ตามปกติอ�านหนังสือหรืออ�านจาก
สื่ออิเล็กทรอนิกส;เฉลี่ยวันละ 1 ชั่วโมง 30 นาที เท�านั้น มีนาน ๆ ครั้งท่ีอ�านหลาย ๆ ชั่วโมงติดต�อกัน  
กรณีเช�นนี้ให'นับเวลาท่ีอ�านปกติ คือ เฉลี่ยวันละ 1 ชั่วโมง 30 นาที 

ถ'า ไม!อ!านทุกวัน  ให'พิจารณาว�าตามปกติอ�านหนังสือหรืออ�านจากสื่ออิเล็กทรอนิกส;
สัปดาห;ละก่ีชั่วโมง/นาที หรือเดือนละก่ีชั่วโมง แล'วจึงมาหาเวลาอ�านเฉลี่ยต�อวัน เช�น ตามปกติอ�าน
สัปดาห;ละ 3 ชั่วโมงครึ่ง  ถือว�าใช'เวลาอ�านเฉลี่ย 30 นาทีต�อวัน 

วิธีคํานวณ : 3 ชั่วโมงครึ่งต�อสัปดาห; = (3 ชั่วโมง x 60 นาที) + 30 นาที = 210 นาที 
    เวลาอ�านเฉลี่ยต�อวัน = (210 นาที) / (7 วัน) = 30 นาทีต�อวัน 
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 ตัวอย!าง   • ด.ช.บดินทร; (อายุ 4 ปJ) ตามปกติแม�อ�านหนังสือให'ฟeงสัปดาห;ละ  

3 ชั่วโมง และพ�ออ�านจากสื่ออิเล็กทรอนิกส;ให'ฟeงสัปดาห;ละ 4 ชั่วโมง 
ดังนั้น เวลาท่ีอ�านเฉลี่ยต�อวันของ ด.ช.บดินทร; คือ เฉลี่ยวันละ 1 ชั่วโมง 

 หลักการบันทึก 
 - ให'บันทึก จํานวนช่ัวโมง ท่ีอ�านเฉล่ียต!อวัน “0 - 24” ใน R33  

กรณี อ!านน�อยกว!า 1 ช่ัวโมง ให'บันทึกจํานวนชั่วโมง เป9น “0” 
 - บันทึก จํานวนนาที ท่ีอ�าน “0 – 59” ใน R34  

  กรณี อ!านเป9นช่ัวโมงเต็มโดยไม!มีเศษเป9นนาที ให'บันทึกจํานวนนาที เป9น “0” 
- ถ'า ไม!ทราบ  ให'บันทึก “99” ใน R33 และ R34 

ตัวอย!างการบันทึก 
ช่ัวโมง นาที 

R33 R34 

อ!าน 30 นาทีต!อวัน 0 30 

อ!าน 1 ช่ัวโมงต!อวัน 1 0 

อ!าน 1 ช่ัวโมง 15 นาทีต!อวัน 1 15 

ไม!ทราบเวลาท่ีใช�การอ!าน 99 99 

การตรวจสอบความสอดคล�องในการบันทึกข�อมูล (Error หรือ Warning) เม่ือ
บันทึกท้ัง R33 และ R34 เสร็จเรียบร�อยแล�ว 

- Error: โปรดตรวจสอบคําตอบ [(R33 และ R34 ควรใช'เวลาอ�านมากกว�า 0 ชั่วโมง 
และ 0 นาที กรุณาตรวจสอบ)  

- Warning: โปรดตรวจสอบคําตอบ (R33 และ R34 ใช'เวลาอ�านน'อยกว�า 5 นาที 
กรุณาตรวจสอบ)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การนับเวลาท่ีอ!าน  ให�พิจารณารวมกัน ท้ังท่ีเด็กเล็กอ!านเอง และผู�ใหญอ!านให�เด็กฟUง 
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R35    “ตามปกติ หนังสือหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส4 ท่ี...(ช่ือ)...อ!าน หรือผู�ใหญ!อ!านให�ฟUง ได�จากท่ีใด”   

 [ถามเด็กท่ีอ�านเอง หรือผู'ใหญ�อ�านให'ฟeงนอกเวลาเรียน (R25 = 2-4)] 

 วิธีบันทึกแบบ 
- ให'บันทึกแหล�งท่ีมาของหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส;  

แหล!งท่ีมาของหนังสือหรือ 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส4 (R35) รหัส หมายเหตุ 

ยืมหรือไปอ�านของห'องสมุด/ 1  

     แหล�งเรียนรู'ในชุมชน   

ยืม/ได'/แลกเปลี่ยนจากเพ่ือน      2  

     หรือคนรู'จัก   

ได'รับแจกจากหน�วยงานต�าง ๆ 3  

ซ้ือจากร'านหนังสือ 4  
ซ้ือจากงานแสดงหนังสือ 5 - รวมถึง งานท่ีหน�วยงานของภาครัฐและ 

เอกชนจัดงานแสดงหนังสือหรือขายหนังสือ 
เช�น งานสัปดาห;หนังสือแห�งชาติ   
งานรณรงค;ส�งเสริมการอ�าน เป9นต'น 

จากอินเทอร;เน็ต (โดยรวม การพิมพ; 6  
     จากอินเทอร;เน็ตออกมาอ�านด'วย)   

อ่ืน ๆ (ระบุ) 7  

ไม�ทราบ 9  

R36    “ตามปกติ หนังสือหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส4 ท่ี...(ช่ือ)...อ!านหรือผู�ใหญ!อ!านให�ฟUง ได�ยืมหรือ
ไปอ!านท่ีห�องสมุด หรือแหล!งเรียนรู�ในชุมชน หรือไม!” (รวม ผู'ใหญ�ยืมให') 

 [ถามเด็กท่ีอ�านเอง หรือผู'ใหญ�อ�านให'ฟeงนอกเวลาเรียน (R25 = 2-4)] 

 วัตถุประสงค4  เพ่ือทราบถึงการใช'บริการห'องสมุดหรือแหล�งเรียนรู'ในชุมชน เพ่ือการอ�าน
ของเด็กเล็ก ประกอบด'วย   

1.  การยืมหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส; จากห'องสมุดหรือแหล�งเรียนรู'ในชุมชน  
เพ่ือการอ�านของเด็กเล็ก รวมท้ังเด็กยืมเอง และผู'ใหญ�ยืมให' 

2.  การไปอ�านหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส; จากห'องสมุดหรือแหล�งเรียนรู'ในชุมชน 
รวมท้ังเด็กไปอ�านเอง และผู'ใหญ�ไปอ�านให'เด็กฟeงท่ีห'องสมุดหรือแหล�งเรียนรู'ในชุมชนด'วย โดยหนังสือ
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส;ท่ีอ�านนั้น อาจเป9นของห'องสมุดหรือแหล�งเรียนรู'ในชุมชนหรือไม�ก็ได'    
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 หลักการบันทึก 

- ให'บันทึกการยืมหรือไปอ�านหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส;ของเด็กเล็กท่ีห'องสมุดหรือ
แหล�งเรียนรู'ในชุมชน  

- ถ'าปกติยืมหรือไปอ!านหนังสือหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส4 ท่ีห�องสมุดหรือแหล!งเรียนรู�
ในชุมชน มากกว!า 1 ประเภท ให'พิจารณาเลือกบันทึกการยืมหรือไปอ�านท่ี
ห'องสมุดหรือแหล�งเรียนรู'ในชุมชน ประเภทท่ีมากท่ีสุด 

- ให'พนักงานแจงนับ พยายามสอบถาม ให�ได�คําตอบ เนื่องจากไม� มีคําตอบ  
“ไม�ทราบ” 

ตัวอย!าง  • ปกติ แม� ของ ด.ช.กัณฑ; ยืมหนังสือนิทานจากห'องสมุดเอกชนใกล'บ'าน
เพ่ืออ�านให' ด.ช.กัณฑ; ฟeงก�อนนอน ให'บันทึก “ห'องสมุดเอกชน” 

  • ปกติ ด.ญ.นนท; ยืมซีดีการ;ตูนและหนังสือภาพจากห'องสมุดโรงเรียน 
เพ่ือดูเองหรือให' พ่ีสาวอ�านให'ฟeง ให' บันทึก “ห'องสมุดโรงเรียน/
สถานศึกษา” 

• ปกติ ด.ช.กบ ไปดูสมุดภาพกับเพ่ือน ๆ ท่ีห'องสมุดโรงเรียนสัปดาห;ละ  
2 วัน และพ�อยืมหนังสือวรรณกรรมสําหรับเด็กท่ีห'องสมุดประชาชน
สัปดาห;ละ 1 วัน เพ่ืออ�านให'  ด.ช.กบ ฟeง ให' บันทึก “ห'องสมุด
โรงเรียน/สถานศึกษา”   

การยืมหรือไปอ!านหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส4 
ของเด็กเล็กที่ห�องสมุดหรือแหล!งเรียนรู�ในชุมชน (R36) 

รหัส หมายเหตุ 

ไม�ยืม/ไม�อ�านที่ห'องสมุด/แหล�งเรียนรู'ในชุมชน 1 - ข'ามไปถาม R38 
ยืม/อ�านจาก   
      ห'องสมุดโรงเรียน/สถานศึกษา 2  
      ห'องสมุดแห�งชาติ/ประชาชน 3      
      ห'องสมุด/ที่อ�านหนังสือชุมชน/แหล�งเรียนรู'ในชุมชน 4           
      ห'องสมุดหน�วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ 5      ถามต�อไป 
      ห'องสมุดของเอกชน 6          
      ห'องสมุดเคลื่อนที่ 7        
      ห'องสมุดอิเล็กทรอนิกส; 8  
      ห'องสมุดอ่ืน ๆ (ระบุ) 9  

การตรวจสอบความสอดคล�องในการบันทึกข�อมูล (Error หรือ Warning)  
- Error: โปรดตรวจสอบคําตอบ (R35 ตอบว�ายืมหรือไปอ�านฯ ของห'องสมุด/ 

แหล�งเรียนรู'ในชุมชน ขัดแย'งกับ R36 ตอบว�าไม�ยืมหรือไม�ไปอ�านฯ) 
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R37  “ตามปกติ หนังสือหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส4 ท่ี...(ช่ือ)...อ!าน หรือผู�ใหญ!อ!านให�ฟUง ได�ยืมหรือ
ไปอ!านท่ีห�องสมุด หรือแหล!งเรียนรู�ในชุมชน โดยเฉล่ียบ!อยแค!ไหน” 

 [ถามผู'ท่ีบันทึก R36 = 2-9] 

 หลักการบันทึก 
- ให'บันทึกความถ่ีในการยืมหรือไปอ�านหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส;ของเด็กเล็กท่ี

ห'องสมุดหรือแหล�งเรียนรู'ในชุมชน 
- ความถ่ีในการยืมหรือไปอ!านหนังสือหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส4ท่ีห�องสมุด หรือแหล!ง

เรียนรู� ให'พิจารณารวมกันท้ังการยืม (รวมผู'ใหญ�ยืมให'ด'วย) และการไปอ�านหนังสือ
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส;ท่ีห'องสมุดหรือแหล�งเรียนรู'ในชุมชน 

 ตัวอย!าง   ปกติ ด.ช.กบ ไปดูสมุดภาพกับเพ่ือน ๆ ท่ีห'องสมุดโรงเรียนสัปดาห;ละ  
2 วัน พ่ีชายยืมซีดีหนังสือนิทานจากห'องสมุดเอกชนสัปดาห;ละ 1 วัน 
และพ�อยืมวรรณกรรมเด็กท่ีห'องสมุดประชาชนสัปดาห;ละ 1 วัน  
เพ่ืออ�านให' ด.ช.กบ ฟeง ดังนั้น ความถ่ีในการยืมหรือไปอ�านหนังสือ 
ท่ีห'องสมุดของ ด.ช.กบ คือ สัปดาห;ละ 4 วัน ให'บันทึก “สัปดาห;ละ  
4 - 6 วัน” 

 

 

 

 

R38  “ในรอบ 12 เดือนท่ีแล�ว มีการซ้ือหนังสืออ่ืน เฉพาะท่ีเป9นรูปเล!มหนังสือ ให�...(ช่ือ)...
หรือไม! และส!วนใหญ!ใครเป9นผู�เลือกหนังสือ” 

 [ถามเด็กท่ีอ�านหนังสือเอง หรือผู'ใหญ�อ�านให'ฟeงนอกเวลาเรียน (R25 = 2-4)] 

หนังสืออ่ืน หมายถึง หนังสือท่ีนอกเหนือจากหนังสือเรียนท่ีสถานศึกษากําหนด ไม�รวม 
สมุดภาพ สมุดระบายสี สมุดคัดลายมือ และหนังสือแบบเรียน ก.ไก� แต�ถ'า
สมุดดังกล�าวเป9นเรื่องเล�าหรือนิทาน ให'ถือว�าเป9นหนังสืออ่ืนด'วย 

 หลักการบันทึก 
- ให'บันทึกการซ้ือหนังสืออ่ืนเฉพาะท่ีเป9นรูปเล�มหนังสือให'เด็กเล็ก และผู'เลือกหนังสือ 

การซ้ือหนังสืออ่ืนฯ และ 
ผู�เลือกหนังสือ (R38) 

รหัส หมายเหตุ 

ไม�ซ้ือ 1 - ข'ามไปถาม R41 
ซ้ือ ส�วนใหญ�   
          เด็กเลือกเอง    2      

      ถามต�อไป 
          ผู'ใหญ�เลือกให'  3 

 ไม�ทราบ 9 - ข'ามไปถาม R41 

R38 – R40 การซ้ือหนังสืออ่ืน เฉพาะท่ีเป9นรูปเล!มหนังสือ (นอกเหนือจากหนังสือเรียนท่ี
สถานศึกษากําหนด) สําหรับเด็ก ในรอบ 12 เดือนท่ีแล�ว   
(ไม�รวม สมุดภาพ สมุดระบายสี สมุดคัดลายมือ และหนังสือแบบเรียน ก.ไก)) 

“การซ้ือหนังสืออ่ืนให�เด็กเล็ก ผู�ซ้ืออาจเป9นสมาชิกในครัวเรือนหรือไม!ก็ได�” 
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ค!าใช�จ!ายในการซ้ือหนังสืออ่ืนเฉพาะท่ีเป9นรูปเล!มหนังสือ ให�เด็กเล็ก  หมายถึง สมาชิกในครัวเรือน 
รวมท้ังผู'ท่ีไม�ได'เป9นสมาชิกในครัวเรือน เสียค�าใช'จ�ายในการซ้ือหนังสืออ่ืนเฉพาะท่ีเป9นรูปเล�มหนังสือ (ยกเว�น
หนังสือเรียนท่ีสถานศึกษากําหนด) ให'เด็กเล็กคนนี้ 

(ไม�รวม สมุดภาพ สมุดระบายสี สมุดคัดลายมือ และหนังสือแบบเรียน ก.ไก�) 

 
 

R39  “ในรอบ 12 เดือนท่ีแล�ว ได�ซ้ือหนังสืออ่ืน เฉพาะท่ีเป9นรูปเล!มหนังสือ ให�...(ช่ือ)...ก่ีเล!ม” 

 [ถามผู'ท่ีบันทึก R38 = 2-3] 

หลักการบันทึก 
- บันทึกจํานวนหนังสืออ่ืนเฉพาะท่ีเป9นรูปเล�มหนังสือท่ีซ้ือในรอบ 12 เดือนท่ีแล'ว  
- ถ'าซ้ือหนังสืออ่ืนฯ มาจํานวนหนึ่ง เพ่ือให�เด็กเล็กมากกว!า 1 คนในครัวเรือนนี้      

อ!านร!วมกันหรือแบ!งกันอ!าน  ให'บันทึกจํานวนหนังสืออ่ืนฯ ท่ีซ้ือแบ�งเฉลี่ยให' 
เด็กเล็กเหล�านั้นทุกคน เช�น ครัวเรือนนี้มีเด็กเล็ก 2 คน ในรอบ 12 เดือนท่ีแล'ว  
มีแม�และปlาข'างบ'าน ซ้ือหนังสืออ่ืนฯ ให'เด็กเล็กท้ังสองคนอ�านร�วมกัน จํานวนท้ังสิ้น 
20 เล�ม ดังนั้น ให'บันทึก “10” ลงในข'อมูลของเด็กเล็กดังกล�าวท้ังสองคน 

- ถ'า 1 – 97 เล!ม ให'บันทึก จํานวนเล�ม 
- ถ'า ตั้งแต! 98 เล!มข้ึนไป ให'บันทึก “98” 
- ถ'า ไม!ทราบ ให'พยายามถามจํานวนหนังสืออ่ืนฯ ท่ีซ้ือเฉลี่ยต�อปJโดยประมาณ  แต�ถ'า

ไม�ทราบจริง ๆ ให'บันทึก “99” 

R40  “ในรอบ 12 เดือนท่ีแล�ว มีค!าใช�จ!ายสําหรับซ้ือหนังสืออ่ืน เฉพาะท่ีเป9นรูปเล!มหนังสือ ให�
...(ช่ือ)...เท!าไร (บาท)” 

 [ถามผู'ท่ีบันทึก R38 = 2-3] 

วัตถุประสงค4  เพ่ือทราบค�าใช'จ�ายในการซ้ือหนังสืออ่ืนเฉพาะที่เป9นรูปเล�มหนังสือให'
เด็กเล็ก ท่ีเพ่ิมเติมจากค�าใช'จ�ายสําหรับซ้ือหนังสือเรียนท่ีสถานศึกษากําหนดให'ใช'ในการเรียนการสอน
ตามหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R39 – R40   ถามผู�ท่ีบันทึก R38 = 2-3 
 



 

 

47 

 

หลักการบันทึก 
- บันทึกค�าใช'จ�ายในการซ้ือหนังสืออ่ืนเฉพาะท่ีเป9นรูปเล�มหนังสือในรอบ 12 เดือน 

ท่ีแล'ว โดยมีหน�วยเป9นบาท 
- ถ'าซ้ือหนังสืออ่ืนฯ มาจํานวนหนึ่ง เพ่ือให�เด็กเล็กมากกว!า 1 คนในครัวเรือนนี้

อ!านร!วมกัน/แบ!งกันอ!าน  ให'บันทึกค�าใช'จ�ายในการซ้ือหนังสืออ่ืนฯ แบ�งเฉลี่ยให' 
เด็กเล็กเหล�านั้นทุกคน เช�น ครัวเรือนท่ีมีเด็กเล็ก 2 คน ในรอบ 12 เดือนท่ีแล'ว มีแม�
และปlาข'างบ'าน ซ้ือหนังสือ ให'เด็กเล็กท้ังสองคนอ�านร�วมกัน จํานวนเงินท้ังสิ้น 
1,200 บาท ดังนั้น ให'บันทึก “600” ลงในข'อมูลของเด็กเล็กดังกล�าวท้ังสองคน   

- ถ'า 1 – 9,997 บาท  ให'บันทึก จํานวนเงิน (บาท) 
- ถ'า ตั้งแต! 9,998 บาทข้ึนไป  ให'บันทึก “9998” 
- ถ'า ไม!ทราบ  ให'พยายามถามค� าใช'จ� ายสํ าหรับ ซ้ือหนั งสือ อ่ืนฯ เฉลี่ ยต�อปJ

โดยประมาณ  แต�ถ'าไม�ทราบจริง ๆ ให'บันทึก “9999” 
 

 
 
 

R41 – R43 “ในรอบ 12 เดือนท่ีแล�ว...(ช่ือ)...มีพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงอย!างไร หลังจากการอ!าน
หรือผู�ใหญ!อ!านหนังสือ หรืออ!านจากส่ืออิเล็กทรอนิกส4 ให�ฟUง” 

[ถามเด็กท่ีอ�านเอง หรือมีผู'ใหญ�อ�านให'ฟeงนอกเวลาเรียน (R25 = 2-4)] 

R41 ลําดับท่ี 1 

R42 ลําดับท่ี 2 

R43 ลําดับท่ี 3 

 หลักการบันทึก 
- ให' บันทึกพฤติกรรมของเด็กเล็กท่ี เปลี่ยนแปลงหลังจากการอ�าน ตามลําดับ 

ความสําคัญได'ไม!เกิน 3 ลําดับ 
- บันทึกคําตอบท่ี สําคัญเป9นลําดับท่ี 1  ลงใน R41 
- บันทึกคําตอบท่ี สําคัญเป9นลําดับท่ี 2  ลงใน R42 
- บันทึกคําตอบท่ี สําคัญเป9นลําดับท่ี 3  ลงใน R43 
- ถ'า ตอบน�อยกว!า 3 ลําดับ  ให'บันทึกคําตอบให'ตรงกับลําดับที่ดังกล�าว ส�วนลําดับ

ท่ีเหลือไม�ต'องบันทึกคําตอบ แล'วให'ยุติการสัมภาษณ;สําหรับข'อมูลของเด็กเล็กคนนี้ 
- ถ'า ไม!ทราบ ให'บันทึก “ไม�ทราบ” ใน R41 เท�านั้น แล'วให'ยุติการสัมภาษณ;สําหรับ

ข'อมูลของเด็กเล็กคนนี้ 
- เมื่อบันทึก R39 – R41 เสร็จเรียบร'อยแล'ว ให'ยุติการสัมภาษณ;สําหรับข'อมูลของ

เด็กเล็กคนนี้ 

 

 

หมายเหตุของ R38 – R40  
- ถ'า  R38 = 2-3 (ซ้ือ)  แล'ว R39 และ R40 จะต'องมีการบันทึก (ห'ามปล�อยว�าง) 
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ผู'ใหญ� (ตอบได'ไม�เกิน 2 ลําดับ) 

การตรวจสอบความสอดคล�องในการบันทึกข�อมูล (Error หรือ Warning)  
- Error: โปรดตรวจสอบคําตอบ (R41 ลําดับท่ี 1 และ R42 ลําดับท่ี 2 ไม�ควรตอบ 

ซํ้ากัน) (เฉพาะ R42) 
- Error: โปรดตรวจสอบคําตอบ (R41-R43 ลําดับ ท่ี  1 - 3 ไม�ควรตอบซํ้ากัน)  

(เฉพาะ R43) 

 
 

R44 – R46 “สาเหตุหลักท่ี...(ช่ือ)...ไม!อ!าน และไม!มีผู�ใหญ!อ!านให�ฟUง” 

 [ถามเด็กท่ีไม�อ�าน และไม�มีผู'ใหญ�อ�านให'ฟeงนอกเวลาเรียน (R25 = 1)] 

R44  สาเหตุท่ีไม!อ!านของเด็ก 

R45  สาเหตุท่ีผู�ใหญ!ไม!อ!านให�เด็กฟUง   ลําดับท่ี 1   

R46  สาเหตุท่ีผู�ใหญ!ไม!อ!านให�เด็กฟUง   ลําดับท่ี 2   

 หลักการบันทึก 
- ให'บันทึกสาเหตุหลักท่ีเด็กเล็กไม�อ�าน ลงใน R44 

ถ'า ไม!ทราบ สาเหตุหลักท่ีเด็กเล็กไม�อ�าน ให'บันทึก “ไม�ทราบ” ลงใน R44 
- ให'บันทึกสาเหตุหลักท่ีผู'ใหญ�ไม�อ�านให'เด็กฟeง ลงใน R45 - R46 

ตามลําดับความสําคัญได' ไม!เกิน 2 ลําดับ 
           •  บันทึกคําตอบท่ี สําคัญเป9นลําดับท่ี 1 ลงใน R45 
            •   บันทึกคําตอบท่ี สําคัญเป9นลําดับท่ี 2 ลงใน R46 
            •   ถ'า ตอบเพียงลําดับท่ี 1 ให'บันทึกคําตอบลงใน R45 ส�วน R46 ไม�ต'อง

บันทึกคําตอบ แล'วให'ยุติการสัมภาษณ;สําหรับข'อมูลของเด็กเล็กคนนี้ 
           • ถ'า ไม!ทราบ ให' บันทึก “ไม�ทราบ” ลงใน R45 แล'วให 'ย ุต ิการส ัมภาษณ;

สําหรับข'อมูลของเด็กเล็กคนนี้ 
- เมื่อบันทึก R44 – R46 เสร็จเรียบร'อยแล'ว ให'ยุติการสัมภาษณ;สําหรับข'อมูลของ

เด็กเล็กคนนี้ 

การตรวจสอบความสอดคล�องในการบันทึกข�อมูล (Error หรือ Warning)  
- Error: โปรดตรวจสอบคําตอบ (R44 สาเหตุหลักที่เด็กเล็กไม�อ�าน ไม�ควรตอบว�า

เด็กเล็กไม�มีเวลาอ�าน) 
- Error: โปรดตรวจสอบคําตอบ (R45 ลําดับท่ี 1 และ R46 ลําดับท่ี 2 ไม�ควรตอบ 

ซํ้ากัน) 
 

  
 
 
 
 

R44 – R46   ถามเด็กท่ีไม!อ!าน และไม!มีผู�ใหญ!อ!านให�ฟUงนอกเวลาเรียน (R25 = 1) 
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ไม�อ�าน หรือ 
ไม�ทราบ (R51 = 1, 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ�าน (R47 = 2-6) 

ไม�อ�าน หรือ 
ไม�ทราบ (R47 = 1, 9) 

ไม�อ�าน หรือ 
ไม�ทราบ (R49 = 1, 9) 

ตอนท่ี 3 การอ!านของประชากร 
(ถามผู�ท่ีมีอายุตั้งแต! 6 ป:ข้ึนไป) (R5 ≥ 6) 

R48 ความถ่ีในการอ�านหนังสือพิมพ; จากรูปเล�มหนังสือ/เอกสาร 

 

R47   
การอ�านหนังสือพิมพ;  
และความถ่ีในการอ�าน 

 

 
R49  

ความถ่ีในการอ�านหนังสือพิมพ;  
จากสื่ออิเล็กทรอนิกส; 

 

R50 ช�องทางหรือวิธีการเข'าถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส;ท่ีอ�านหนังสือพิมพ;  

 
R51 

การอ�านนิตยสาร 

และความถ่ีในการอ�าน 

 

อ�าน (R53 = 2-6) 

ไม�อ�าน หรือ 
ไม�ทราบ (R53 = 1, 9) 

อ�าน (R49 = 2-6) 

R52 ความถ่ีในการอ�านนิตยสาร จากรูปเล�มหนังสือ/เอกสาร 

R54 ช�องทางหรือวิธีการเข'าถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส;ท่ีอ�านนิตยสาร  

F 

อ�าน (R51 = 2-6) 

R5 ≥ 6 

L 
 

R5 < 6 
 

 ตรวจสอบอายุท่ีบันทึกใน (R5) 

 

R53  
ความถ่ีในการอ�านนิตยสาร 

จากสื่ออิเล็กทรอนิกส; 
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ไม�อ�าน หรือ 
ไม�ทราบ (R59 = 1, 9) 

 

อ�าน (R59= 2-6) 

อ�าน (R57 = 2-6) 

อ�าน (R55 = 2-6) 
 

อ�าน (R61= 2-6) 

ไม�อ�าน หรือ 
ไม�ทราบ (R61 = 1, 9) 

 

ไม�อ�าน หรือไม�ทราบ (R55 = 1, 9) 
 

 

R56 ความถ่ีในการอ�านวารสารฯ จากรูปเล�มหนังสือ/เอกสาร 

R55   
การอ�านวารสาร/เอกสาร 

ประเภทอ่ืน ๆ ท่ีออกเป9นประจํา 

และความถ่ีในการอ�าน 

 

R58 ช�องทางหรือวิธีการเข'าถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส;ท่ีอ�านวารสารฯ  

 

R59 

การอ�านนวนิยาย/การ;ตูน/ 

หนังสืออ�านเล�นต�าง ๆ 

และความถ่ีในการอ�าน 

 

R60 ความถ่ีในการอ�านนวนิยาย/การ;ตูน/หนังสืออ�านเล�นต�าง ๆ 
           จากรูปเล�มหนังสือ/เอกสาร 

 

R61  
ความถ่ีในการอ�านนวนิยาย/ 

การ;ตูน/หนังสืออ�านเล�นต�าง ๆ 

จากสื่ออิเล็กทรอนิกส; 
 

R62 ช�องทางหรือวิธีการเข'าถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส;ท่ีอ�านนวนิยาย/  
การ;ตูน/หนังสืออ�านเล�นต�าง ๆ 

G 

 
R57  

ความถ่ีในการอ�านวารสารฯ 
จากสื่ออิเล็กทรอนิกส; 

 

ไม�อ�าน หรือ 
ไม�ทราบ (R57 = 1, 9) 

F 
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อ�าน (R67= 2-6) 

อ�าน (R63 = 2-6) 
 

อ�าน (R65 = 2-6) 

อ�าน (R69= 2-6) 

ไม�อ�าน หรือ 
ไม�ทราบ (R69 = 1, 9) 

ไม�อ�าน หรือ 
ไม�ทราบ (R67 = 1, 9) 

 

ไม�อ�าน หรือ 
ไม�ทราบ (R65 = 1, 9) 

 

ไม�อ�าน หรือ  
ไม�ทราบ (R63 = 1, 9)  

R64 ความถ่ีในการอ�านแบบเรียน/ตําราเรยีนตามหลักสูตรฯ 
               จากรูปเล�มหนังสือ/เอกสาร 

R63   
การอ�านแบบเรยีน/ตําราเรียน 

ตามหลักสูตรฯ 
และความถ่ีในการอ�าน 

 

R66 ช�องทางหรือวิธีการเข'าถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส;ท่ีอ�านแบบเรียน/ 
       ตําราเรียนตามหลักสูตรฯ 

 

R67 

การอ�านตํารา/หนังสือ/เอกสาร/ 

บทความท่ีให'ความรู'ต�าง ๆ/ความรู'ท่ัวไป 

และความถ่ีในการอ�าน 

 

R68 ความถ่ีในการอ�านตํารา/หนังสือ/เอกสาร/บทความท่ีให'ความรู'ต�าง ๆ/  
       ความรู'ท่ัวไป จากรูปเล�มหนังสือ/เอกสาร 

 

R69 
ความถ่ีในการการอ�านตํารา/ 

หนังสือ/เอกสาร/บทความท่ีให'ความรู'ต�าง ๆ/ 
ความรู'ท่ัวไปจากสื่ออิเล็กทรอนิกส; 

 

R70 ช�องทางหรือวิธีการเข'าถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส;ท่ีอ�านตาํรา/  
       หนังสือ/เอกสาร/บทความท่ีให'ความรู'ต�างๆ/ความรู'ท่ัวไป 

H 

 

R65 

ความถ่ีในการอ�านแบบเรียน/  
ตําราเรียนตามหลักสตูรฯ 

จากสื่ออิเล็กทรอนิกส; 
 

G 
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ไม�อ�าน หรือ 
ไม�ทราบ (R73 = 1, 9) 

 

ไม�อ�าน หรือ 
ไม�ทราบ (R75 = 1, 9) 

 

ไม�อ�าน หรือ 
ไม�ทราบ (R71 = 1, 9) 

 

อ�าน (R71 = 2-6) 
 

 

R72 ความถ่ีในการอ�านหนังสือ/เอกสาร/บทความเก่ียวกับ 

       คําสอนทางศาสนา จากรูปเล�มหนังสือ/เอกสาร 

R71   
การอ�านหนังสือ/เอกสาร/ 

บทความเก่ียวกับคําสอนทางศาสนา 

และความถ่ีในการอ�าน 

 

R74 ช�องทางหรือวิธีการเข'าถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส;ท่ีอ�านหนังสือ/ 
        เอกสาร/บทความเก่ียวกับคําสอนทางศาสนา 
 

 

R75 

การอ�านข'อความใน 

สื่อสังคมออนไลน;/SMS/E-mail 
และความถ่ีในการอ�าน 

 

R76 ช�องทางหรือวิธีการเข'าถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส;ท่ีอ�านข'อความใน 

       สื่อสังคมออนไลน;/SMS/E-mail 
 

I 

 

R73  
ความถ่ีในการอ�านหนังสือ/เอกสาร/ 

บทความเก่ียวกับคําสอนทางศาสนา 
จากสื่ออิเล็กทรอนิกส; 

 

อ�าน (R73 = 2-6) 

อ�าน (R75= 2-6) 

H 
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ไม�ใช� (R85 = 1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม�ทราบ 
(ทุกข'อบันทึกรหัส 9) 

 

ไม�ใช� 
(ทุกข'อบันทึกรหัส 1) 

ใช� 

ไม�ใช� 
 

 

R77         การอ�านหนังสืออิเล็กทรอนิกส; (E-book) 
R78         ความถ่ีในการอ�าน รวมท้ังหมด 
R79-R80   เวลาท่ีใช'ในการอ�านของประชากรเฉลีย่ต�อวัน 
R81-R82   ประเภทเน้ือหาสาระท่ีชอบอ�าน 
R83-R84   สถานท่ีอ�าน 

R101-R102 
 สาเหตหุลัก 

ท่ีไม�อ�าน 

ใช� 

R87-R88 เหตุผลท่ีอ�าน 
R89-R90 แรงจูงใจในการอ�าน 

R103 สาเหตุ 
ท่ีอ�านไม�ออก 

 

R85 การยืมหรืออ�านหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส; 
       ท่ีห'องสมุด หรือแหล�งเรียนรู'ในชุมชน 

ยืมหรืออ�านหนังสือ  
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส;ท่ีห'องสมุด 

หรือแหล�งเรียนรู'ในชุมชน 
(R85 = 2-9) 

R86 ความถ่ีในการยืมหรืออ�านหนังสือ 
       หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส;ท่ีห'องสมุด  
       หรือแหล�งเรียนรู'ในชุมชน 

I 

 
อ�านหนังสือ 

(R47, R51, R55,…..,R75 
มีอย�างน'อย 1 ข'อ หรือทุกข'อ 

บันทึกรหัส 2-6)   

J 

(R101=1 หรือ R102=1) 

ใช� 

อ�านไม�ออก 

K 
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ไม�ใช� หรือไม�ทราบ (R91 = 1, 9)  
ซ้ือหนังสืออ่ืน 

 เฉพาะท่ีเป9นรูปเล�มหนังสือ 
ในรอบ 12 เดือนท่ีแล'ว 

(R91 = 2) 

R92 ค�าใช'จ�ายในการซ้ือหนังสืออ่ืนฯ ในรอบ 12 เดือนท่ีแล'ว 

R93-R94 ค�าใช'จ�ายในการซ้ือนิตยสาร หรือหนังสือพิมพ;
เฉพาะท่ีเป9นรูปเล�มหนังสือ ในรอบ 12 เดือนท่ีแล'ว 

R95-R97 ค�าใช'จ�ายอ่ืน ๆ สําหรบัการอ�าน  
ในรอบ 12 เดือนท่ีแล'ว 

R98-R100 ประโยชน;ท่ีได'รับจากการอ�าน 
 ในรอบ 12 เดือนท่ีแล'ว 

R104-R105 ข'อเสนอแนะวิธีการรณรงค;ให'คนรักการอ�าน 

J 

R91 การซ้ือหนังสืออ่ืนเฉพาะท่ีเป9นรูปเล�มหนังสือ 
ในรอบ 12 เดือนท่ีแล'ว 

ใช� 

K 
 

ตอนท่ี 4 ลักษณะของครัวเรือน 
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เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการอ�านของประชากรอายุตั้งแต� 6 ปJข้ึนไป  เนื่องจากการอ�านทําให'
ผู'อ�านมีความรอบรู' เป9นการเพ่ิมพูนศักยภาพในการดําเนินชีวิต และการทํางาน สามารถเรียนรู'ได'
ตลอดชีวิตและเป9นการเรียนรู'ท่ียั่งยืน จึงนับเป9นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย;ท่ีสําคัญอย�างหนึ่ง  
ซ่ึงส�งผลต�อการพัฒนาประเทศโดยตรง 

การสํารวจนี้ศึกษาเฉพาะพฤติกรรมการอ!านของประชากร เฉพาะนอกเวลาเรียน  
นอกเวลาทํางาน หรือช!วงเวลาพัก เพราะต�องการทราบถึงนิสัยรักการอ!าน ในช!วงเวลาอ่ืน
นอกเหนือจากท่ีจําเป9นต�องอ!านในเวลาเรียนหรือทํางาน 

ข'อถามชุดนี้จะถามเก่ียวกับการอ�านของประชากร ได'แก� ประเภทหนังสือหรือบทความ
ท่ีอ�าน ความถ่ีในการอ�าน สื่อท่ีอ�าน ระยะเวลาท่ีใช'ในการอ�าน เนื้อหาสาระท่ีอ�าน สถานท่ีอ�าน  
การยืม/ไปอ�านฯ ท่ีห'องสมุดหรือแหล�งเรียนรู'ในชุมชน เหตุผลท่ีอ�าน แรงจูงใจในการอ�าน ค�าใช'จ�ายใน
การซ้ือหนังสืออ่ืน นิตยสาร และหนังสือพิมพ;เฉพาะท่ีเป9นรูปเล�มหนังสือ ค�าใช'จ�ายในการอ�านอ่ืน ๆ  
ประโยชน;ท่ีได'รับจากการอ�าน รวมท้ังข'อเสนอแนะวิธีการรณรงค;ส�งเสริมให'รักการอ�าน ซ่ึงข'อมูลท่ีได'
จะเป9นประโยชน;ต�อภาครัฐและเอกชนท่ีจะนําไปรณรงค;หรือส�งเสริมการอ�านได'ตรงตามความต'องการ
ของประชากรต�อไป 

 
 
 
 

  

ส่ืออิเล็กทรอนิกส4  หมายถึง  สื่อท่ีใช'อุปกรณ;อิเล็กทรอนิกส;ในการเข'าถึงเนื้อหา 

ช!องทางหรือวิธีการเข�าถึงส่ืออิเล็กทรอนิกส4ท่ีอ!าน  ได'แก�   
- เชื่อมต�ออินเทอร;เน็ต : Web site  สื่อสังคมออนไลน;  E-mail และ 

Application 
- ไม�เชื่อมต�ออินเทอร;เน็ต : CD/DVD  Application และอ่ืน ๆ (เช�น  

ตู'ประชาสัมพันธ;  SMS ฯลฯ)  

ตอนท่ี 3  การอ!านของประชากร 
(ถามผู�ท่ีมีอายุตั้งแต! 6 ป:ข้ึนไป) 

R47 – R105 

 

การอ!านหนังสือ หมายถึง การอ�านหนังสือหรือบทความทุกประเภท  
นอกเวลาเรียน/นอกเวลาทํางาน/ช!วงเวลาพัก  
ท้ังท่ีเป9นรูปเล�ม/เอกสาร หรือการอ�านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส; 
ท้ังท่ีมีการเชื่อมต�อ และไม�เชื่อมต�ออินเทอร;เน็ต 

รวมถึง การอ�านผ�านสื่อสังคมออนไลน; (เช�น Facebook Line Instragram Twitter ฯลฯ) 
SMS E-mail ฯลฯ 

ไม!รวม การอ�านข'อความท่ีเป9นการสนทนาหรือติดต�อสื่อสาร ส�วนบุคคลหรือหน'าท่ีการงาน 
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ประเภทหนังสือหรือบทความ  มีดังนี้ 
R47 – R50 หนังสือพิมพ; 
R51 – R54 นิตยสาร 
R55 – R58 วารสาร/เอกสารประเภทอ่ืนๆ ท่ีออกเป9นประจํา  
R59 – R62 นวนิยาย/การ;ตูน/หนังสืออ�านเล�นต�างๆ  
R63 – R66 แบบเรียน/ตําราเรียนตามหลักสูตร หรือหนังสือ/เอกสาร/คู�มือท่ีอ�าน

เพ่ิมเติมเพ่ือการเรียนหรือสอบ 
R67 – R70 ตํารา/หนังสือ/เอกสาร/บทความท่ีให'ความรู'ต�างๆ /ความรู'ท่ัวไป 
R71 – R74 หนังสือ/เอกสาร/บทความเก่ียวกับคําสอนทางศาสนา 
R75 – R76 ข'อความในสื่อสังคมออนไลน;/SMS/E-mail 

ให'พนักงานแจงนับ พยายามสอบถามความถ่ีในการอ!าน (R47, R51, R55, R59, 
R63, R67, R71 และ R75) ให�ได�คําตอบ เนื่องจากเป9นคําถามท่ีสําคัญ นําไปสู�การสอบถาม
รายละเอียดเก่ียวกับอ�านหรือไม�อ�านของประชากรต�อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R47 – R50   หนังสือพิมพ4 

R47 ความถี่ในการอ!านรวม (สื่อทุกประเภท) 

ไม�อ�าน หรือ ไม�ทราบ 
(R47 = 1, 9) 

อ�าน (R47 = 2-6) 

R48 ความถี่ในการอ!าน จากรูปเล!มหนังสือ/เอกสาร 

R49 ความถี่ในการอ!าน จากสื่ออิเล็กทรอนิกส4 

อ�าน (R49 = 2-6) 

R51 ประเภท 
สื่ออิเล็กทรอนิกส4ที่อ!าน 

ไม�อ�าน หรือ ไม�ทราบ 
(R49 = 1, 9) 

ประเภทหนังสือหรือบทความ
ประเภทต!อไป 

Flow คําถามของการอ!านหนังสือหรือบทความ ในแต!ละประเภท 
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R47 – R50 หนังสือพิมพ4     

R47 ความถ่ีในการอ!านรวม (ส่ือทุกประเภท)  
“ตามปกติ...(ช่ือ)...อ!านหนังสือพิมพ4 ท้ังท่ีเป9นรูปเล!มหนังสือ/เอกสาร หรือ 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส4 หรือไม! บ!อยแค!ไหน”  (รวมส่ือทุกประเภท)      

 หลักการบันทึก 
- ให'บันทึกความถ่ีในการอ�านรวม (สื่อทุกประเภท)  

ความถ่ีในการอ!านรวม 
(ส่ือทุกประเภท) (R47) 

รหัส หมายเหตุ 

ไม�อ�าน 1 - ข'ามไปถาม R51 
อ�าน   
       ทุกวัน 2  
       สัปดาห;ละ 4 - 6 วัน 3  
       สัปดาห;ละ 2 - 3 วัน    4     ถามต�อไป 
       สัปดาห;ละ 1 วัน  5  
       นาน ๆ ครั้ง 6  
ไม�ทราบ 9 - ข'ามไปถาม R51 

การตรวจสอบความสอดคล�องในการบันทึกข�อมูล (Error หรือ Warning)  
- Error: โปรดตรวจสอบคําตอบ (R9 และ R10 อ�านไม�ออกทั้ง 2 ภาษา ขัดแย'งกับ 

R47 ตอบว�าอ�าน หรือไม�ทราบ) 

R48 ความถ่ีในการอ!าน จากรูปเล!มหนังสือ/เอกสาร 

“ตามปกติ...(ช่ือ)...อ!านหนังสือพิมพ4 จากรูปเล!มหนังสือ/เอกสาร หรือไม! บ!อยแค!ไหน” 

[ถามผู'ท่ีบันทึก R47 = 2-6 (ผู'อ�านหนังสือพิมพ; รวมสื่อทุกประเภท)] 

 หลักการบันทึก 
- ให'บันทึกความถ่ีในการอ�าน จากรูปเล�มหนังสือ/เอกสาร  

ความถ่ีในการอ!าน  
 จากรูปเล!มหนังสือ/เอกสาร (R48) 

รหัส หมายเหตุ 

ไม�อ�าน 1  
อ�าน   
       ทุกวัน 2  
       สัปดาห;ละ 4 - 6 วัน 3  
       สัปดาห;ละ 2 - 3 วัน    4  
       สัปดาห;ละ 1 วัน  5  
       นาน ๆ ครั้ง 6  
ไม�ทราบ 9  
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R49 ความถ่ีในการอ!าน จากส่ืออิเล็กทรอนิกส4 

“ตามปกติ...(ช่ือ)...อ!านหนังสือพิมพ4 จากส่ืออิเล็กทรอนิกส4หรือไม! บ!อยแค!ไหน” 

[ถามผู'ท่ีบันทึก R47 = 2-6 (ผู'อ�านหนังสือพิมพ; รวมสื่อทุกประเภท)] 

 หลักการบันทึก 
- ให'บันทึกความถ่ีในการอ�าน จากสื่ออิเล็กทรอนิกส;  

ความถ่ีในการอ!าน  
 จากส่ืออิเล็กทรอนิกส4 (R49) 

รหัส หมายเหตุ 

ไม�อ�าน 1 - ข'ามไปถาม R51 
อ�าน   
       ทุกวัน 2  
       สัปดาห;ละ 4 - 6 วัน 3  
       สัปดาห;ละ 2 - 3 วัน    4     ถามต�อไป 
       สัปดาห;ละ 1 วัน  5  
       นาน ๆ ครั้ง 6  
ไม�ทราบ 9 - ข'ามไปถาม R51 

การตรวจสอบความสอดคล�องในการบันทึกข�อมูล (Error หรือ Warning)  
- Error: โปรดตรวจสอบคําตอบ (R47 อ�าน แล'ว R48 และ R49 ต'องตอบว�าอ�านอย�าง

น'อย 1 สื่อ) 
- Error : โปรดตรวจสอบคําตอบ (R47 ความถ่ีในการอ�านรวมสื่อทุกประเภท ไม�ควรมี

ความถ่ีน'อยกว�า R48 การอ�านจากรูปเล�มหนังสือ/เอกสาร) 
- Error : โปรดตรวจสอบคําตอบ (R47 ความถ่ีในการอ�านรวมสื่อทุกประเภท ไม�ควรมี

ความถ่ีน'อยกว�า R49 การอ�านจากรูปเล�มหนังสือ/เอกสาร) 
- Error: โปรดตรวจสอบคําตอบ (R47 ตอบไม�ทราบว�าอ�านหรือไม� ไม�สอดคล'องกับ 

R48 หรือ R49 ท่ีตอบว�าอ�าน กรุราตรวจสอบ) 
- Error: โปรดตรวจสอบคําตอบ (R9 และ R10 อ�านไม�ออกท้ัง 2 ภาษา ขัดแย'งกับ R47 

ตอบว�าอ�าน หรือไม�ทราบ) 

R50 ประเภทส่ืออิเล็กทรอนิกส4ท่ีอ!าน 

“ตามปกติ...(ช่ือ)...อ!านหนังสือพิมพ4 จากส่ืออิเล็กทรอนิกส4ใด มากท่ีสุด” 

[ถามผู'ท่ีบันทึก R49 = 2-6 (ผู'อ�านหนังสือพิมพ; จากสื่ออิเล็กทรอนิกส;)] 
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 หลักการบันทึก 
- ให'บันทึกประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส;ท่ีอ�าน 

ประเภทส่ืออิเล็กทรอนิกส4ท่ีอ!าน (R50) รหัส 

เชื่อมต�ออินเทอร;เน็ต  
Web site 1 
สื่อสังคมออนไลน; (เช�น Facebook, Line, instragram, Twitter ฯลฯ) 2 
E-mail 3 
Application 4 

ไม�เชื่อมต�ออินเทอร;เน็ต  
CD/DVD 5 
Application 6 

      อ่ืน ๆ (เช�น ตู'ประชาสัมพันธ;, SMS ฯลฯ) 7 
ไม�ทราบ 9 

R51 – R54 นิตยสาร     

R51 ความถ่ีในการอ�านรวม (สื่อทุกประเภท) วิธีการบันทึกเหมือนกับ R47 
R52 ความถ่ีในการอ�าน จากรูปเล�มหนังสือ/เอกสาร วิธีการบันทึกเหมือนกับ R48 
R53 ความถ่ีในการอ�าน จากสื่ออิเล็กทรอนิกส; วิธีการบันทึกเหมือนกับ R49 
R54 ประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส;ท่ีอ�าน วิธีการบันทึกเหมือนกับ R50 
 
R55 – R58 วารสาร/เอกสารประเภทอ่ืนๆ ท่ีออกเป9นประจํา  

(เช!น จุลสาร จม.ข!าว แผ!นพับ แผ!นปลิว ฯลฯ) 

R55 ความถ่ีในการอ�านรวม (สื่อทุกประเภท) วิธีการบันทึกเหมือนกับ R47 
R56 ความถ่ีในการอ�าน จากรูปเล�มหนังสือ/เอกสาร วิธีการบันทึกเหมือนกับ R48 
R57 ความถ่ีในการอ�าน จากสื่ออิเล็กทรอนิกส; วิธีการบันทึกเหมือนกับ R49 
R58 ประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส;ท่ีอ�าน วิธีการบันทึกเหมือนกับ R50 
 
R59 – R62 นวนิยาย/การ4ตูน/หนังสืออ!านเล!นต!าง ๆ  

R59 ความถ่ีในการอ�านรวม (สื่อทุกประเภท) วิธีการบันทึกเหมือนกับ R47 
R60 ความถ่ีในการอ�าน จากรูปเล�มหนังสือ/เอกสาร วิธีการบันทึกเหมือนกับ R48 
R61 ความถ่ีในการอ�าน จากสื่ออิเล็กทรอนิกส; วิธีการบันทึกเหมือนกับ R49 
R62 ประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส;ท่ีอ�าน วิธีการบันทึกเหมือนกับ R50 
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R63 – R66 แบบเรียน/ตําราเรียนตามหลักสูตร หรือหนังสือ/เอกสาร/คู!มือท่ีอ!านเพ่ิมเติม 
เพ่ือการเรียนหรือสอบ  

R63 ความถ่ีในการอ�านรวม (สื่อทุกประเภท) วิธีการบันทึกเหมือนกับ R47 
R64 ความถ่ีในการอ�าน จากรูปเล�มหนังสือ/เอกสาร วิธีการบันทึกเหมือนกับ R48 
R65 ความถ่ีในการอ�าน จากสื่ออิเล็กทรอนิกส; วิธีการบันทึกเหมือนกับ R49 
R66 ประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส;ท่ีอ�าน วิธีการบันทึกเหมือนกับ R50 
 
R67 – R70 ตํารา/หนังสือ/บทความท่ีให�ความรู�ต!าง ๆ/ความรู�ท่ัวไป  

R67 ความถ่ีในการอ�านรวม (สื่อทุกประเภท) วิธีการบันทึกเหมือนกับ R47 
R68 ความถ่ีในการอ�าน จากรูปเล�มหนังสือ/เอกสาร วิธีการบันทึกเหมือนกับ R48 
R69 ความถ่ีในการอ�าน จากสื่ออิเล็กทรอนิกส; วิธีการบันทึกเหมือนกับ R49 
R70 ประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส;ท่ีอ�าน วิธีการบันทึกเหมือนกับ R50 
 
R71 – R74 หนังสือ/เอกสาร/บทความเก่ียวกับคําสอนทางศาสนา   

R71 ความถ่ีในการอ�านรวม (สื่อทุกประเภท) วิธีการบันทึกเหมือนกับ R47 
R72 ความถ่ีในการอ�าน จากรูปเล�มหนังสือ/เอกสาร วิธีการบันทึกเหมือนกับ R48 
R73 ความถ่ีในการอ�าน จากสื่ออิเล็กทรอนิกส; วิธีการบันทึกเหมือนกับ R49 
R74 ประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส;ท่ีอ�าน วิธีการบันทึกเหมือนกับ R50 
 
R75 – R76   ข�อความในส่ือสังคมออนไลน4/SMS/E-mail  

(เช�น ข'อความข�าว/บันเทิง/คติสอนใจ/ความเคลื่อนไหวของบุคคลท่ีมีชื่อเสียง ฯลฯ) 

R75 ความถ่ีในการอ!าน  

“ตามปกติ...(ช่ือ)...อ!านข�อความในส่ือสังคมออนไลน4/SMS/E-mail (เช!น ข�อความข!าว/
บันเทิง/คติสอนใจ/ความเคล่ือนไหวของบุคคลท่ีมีช่ือเสียง ฯลฯ) หรือไม! บ!อยแค!ไหน”   
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หลักการบันทึก 
- ให'บันทึกความถ่ีในการอ�านข'อความในสื่อสังคมออนไลน;/SMS/E-mail 

ความถ่ีในการอ!านข�อความ 
 ส่ือสังคมออนไลน4/SMS/E-mail (R75) 

รหัส หมายเหตุ 

ไม�อ�าน 1 - ถ'าเป9นผู'ที่อ�านอย�างน'อย 1 สือ่ 
ข'ามไปถาม R77  
ถ'าเป9นผู'ไม�อ�านหรือไม�ทราบใน 
ทุก ๆ สื่อ ข'ามไปถาม R101 

อ�าน   
       ทุกวัน 2  

       สัปดาห;ละ 4 - 6 วัน 3  
       สัปดาห;ละ 2 - 3 วัน    4      ถามต�อไป 
       สัปดาห;ละ 1 วัน  5  
       นาน ๆ ครั้ง 6  
ไม�ทราบ 9 - ถ'าเป9นผู'ที่อ�านอย�างน'อย 1 สือ่ 

ข'ามไปถาม R77  
ถ'าเป9นผู'ไม�อ�านหรือไม�ทราบใน 
ทุก ๆ สื่อ ข'ามไปถาม R101 

 

R76 ประเภทส่ืออิเล็กทรอนิกส4ท่ีอ!าน 

“ตามปกติ...(ช่ือ)...อ!านข�อความในส่ือสังคมออนไลน4/SMS/E-mail จากส่ือใด มากท่ีสุด”                  

[ถามผู'ท่ีบันทึก R75 = 2-6 ผู'อ�านข'อความในสื่อสังคมออนไลน;/SMS/E-mail)] 

 หลักการบันทึก 
- ให'บันทึกประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส;ท่ีอ�าน 

ประเภทส่ืออิเล็กทรอนิกส4ท่ีอ!าน (R76) รหัส 

สื่อสังคมออนไลน; (เช�น Facebook, Line, instragram, Twitter ฯลฯ)   1 
E-mail 2 
SMS              3 
ไม�ทราบ             9 
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R47, R51, R55, R59, R63, R67, R71, R75 

ไม!อ!าน  ไม!ทราบ อ!าน 

บันทึกรหัส 1 ทุกสดมภ4 หรือ
อาจจะมีรหัส 9 บางสดมภ4

ด�วยก็ได� 

บันทึกรหัส 2-6 
ในสดมภ4ใดสดมภ4หน่ึง  

หรือทุกสดมภ4 

 บันทึกรหัส 9  
ทุกสดมภ4 

R77-R100 

รายละเอียดของการอ!าน 
รวมทั้งหมด 

R101-R102 
สาเหตุหลักทีไ่ม!อ!าน  

R104 - R105 

ข�อเสนอแนะวิธีการรณรงค4ให�
คนรักการอ!าน 

อ!านหนังสือไม!ออก 
(R101 = 1 หรือ 

R102 = 1) 

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

R103 สาเหตุที่อ!านไม!ออก  

Flow คําถามของตอนท่ี 3 (ต!อ) 
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R77     “ตามปกติ...(ช่ือ)...อ!านหนังสือท่ีสร�างข้ึนด�วยโปรแกรมคอมพิวเตอร4ท่ีมีลักษณะเป9น
หนังสืออิเล็กทรอนิกส4 หรือ E-book (Electronic books) หรือไม!” 

[ถามผู' ท่ีอ�าน (บันทึกรหัส 2-6 ใน R47, R51, R55, R59, R63, R67, R71, R75 สดมภ;ใด
สดมภ;หนึ่ง หรือทุกสดมภ;)] 

 หลักการบันทึก 
- ให'บันทึกการอ�านหนังสืออิเล็กทรอนิกส; หรือ E-book 

R78 “ตามปกติ...(ช่ือ)...อ!านหนังสือหรืออ!านจากส่ืออิเล็กทรอนิกส4 (รวมท่ีอ!านท้ังหมด)  
บ!อยแค!ไหน”                  

[ถามผู' ท่ีอ�าน (บันทึกรหัส 2-6 ใน R47, R51, R55, R59, R63, R67, R71, R75 สดมภ;ใด
สดมภ;หนึ่ง หรือทุกสดมภ;)] 

 หลักการบันทึก 
- ให'บันทึกความถ่ีในการอ�าน รวมท้ังหมด  

การตรวจสอบความสอดคล�องในการบันทึกข�อมูล (Error หรือ Warning)  
- Error: โปรดตรวจสอบคําตอบ (R47, R51, R55, R59, R63, R67, R71 และ R75

ความถ่ีในการอ�านของแต�ละประเภทหนังสือ ห'ามมีความถ่ีมากกว�า R78 การอ�าน
รวมท้ังหมด) 

R79 – R80 “ตามปกติ...(ช่ือ)...ใช�เวลาอ!านหนังสือ หรืออ!านจากส่ืออิเล็กทรอนิกส4 (รวมท่ีอ!าน
ท้ังหมด) โดยเฉล่ียวันละก่ีช่ัวโมง หรือนาที” 

 การนับเวลาท่ีอ!าน ให'นับเวลาอ�านตามปกติ  เช�น ตามปกติอ�านหนังสือหรืออ�านจาก
สื่ออิเล็กทรอนิกส; เฉลี่ยวันละ 1 ชั่วโมง 30 นาที เท�านั้น มีนาน ๆ ครั้งท่ีอ�านหลาย ๆ ชั่วโมงติดต�อกัน  
กรณีเช�นนี้ให'นับเวลาท่ีอ�านปกติ คือ เฉลี่ยวันละ 1 ชั่วโมง 30 นาที 

 ถ'า ไม!อ!านทุกวัน   ให'พิจารณาว�าตามปกติอ�านหนังสือหรืออ�านจากสื่ออิเล็กทรอนิกส; 
สัปดาห;ละก่ีชั่วโมง/นาที หรือเดือนละก่ีชั่วโมง แล'วจึงมาหาเวลาอ�านหนังสือเฉลี่ยต�อวัน  เช�น 
ตามปกติอ�านสัปดาห;ละ 3 ชั่วโมงครึ่ง ถือว�า ใช'เวลาอ�านเฉลี่ย 30 นาทีต�อวัน 

วิธีคํานวณ : 3 ชั่วโมงครึ่งต�อสัปดาห; = (3 ชั่วโมง x 60 นาที) + 30 นาที = 210 นาที 
    เวลาอ�านเฉลี่ยต�อวัน = (210 นาที) / (7 วัน) = 30 นาทีต�อวัน 
 หลักการบันทึก 

 - ให'บันทึก จํานวนช่ัวโมง ท่ีอ�านเฉล่ียต!อวัน “0 - 24” ใน R79   
กรณี อ!านน�อยกว!า 1 ช่ัวโมง ให'บันทึกจํานวนชั่วโมง เป9น “0” 

 - บันทึก จํานวนนาที ท่ีอ�าน “0 – 59” ใน R80  
  กรณี อ!านเป9นช่ัวโมงเต็มโดยไม!มีเศษเป9นนาที ให'บันทึกจํานวนนาที เป9น “0” 

- ถ'า ไม!ทราบ  ให'บันทึก “99” ใน R79 และ R80  

R77 – R100  ถามผู�ท่ีอ!าน (บันทึกรหัส 2-6 ใน R47, R51, R55, R59, R63, R67, R71, R75 
สดมภ4ใดสดมภ4หนึ่ง หรือทุกสดมภ4) 



 

 

64 

 

ตัวอย!างการบันทึก 
ช่ัวโมง นาที 

R79 R80 

อ!าน 30 นาทีต!อวัน 0 30 

อ!าน 1 ช่ัวโมงต!อวัน 1 0 

อ!าน 1 ช่ัวโมง 15 นาทีต!อวัน 1 15 

ไม!ทราบเวลาท่ีใช�การอ!าน 99 99 

การตรวจสอบความสอดคล�องในการบันทึกข�อมูล (Error หรือ Warning) เม่ือบันทึก
ท้ัง R79 และ R80 เสร็จเรียบร�อยแล�ว 

- Error: โปรดตรวจสอบคําตอบ (R79 และ R80 ควรใช'เวลาอ�านมากกว�า 0 ชั่วโมง 
และ 0 นาที กรุณาตรวจสอบ)  

- Warning: โปรดตรวจสอบคําตอบ (R79 และ R80 ใช'เวลาอ�านน'อยกว�า 5 นาที 
กรุณาตรวจสอบ) 

R81 – R82 “ตามปกติ...(ช่ือ)...ชอบอ!านเนื้อหาสาระประเภทใด”  

[ถามผู' ท่ีอ�าน (บันทึกรหัส 2-6 ใน R47, R51, R55, R59, R63, R67, R71, R75 สดมภ;ใด
สดมภ;หนึ่ง หรือทุกสดมภ;)]   

R81   ลําดับท่ี 1 

R82   ลําดับท่ี 2 

 หลักการบันทึก 
- บันทึกประเภทเนื้อหาสาระท่ีชอบอ�าน ตามลําดับความสําคัญได' ไม!เกิน 2 ลําดับ 
- บันทึกคําตอบท่ี สําคัญเป9นลําดับท่ี 1  ลงใน R81 
- บันทึกคําตอบท่ี สําคัญเป9นลําดับท่ี 2  ลงใน R82 
- ถ'า ตอบเพียงลําดับท่ี 1  ให'บันทึกคําตอบลําดับท่ี 1 ลงใน R81 ส�วน R82 ไม�ต'อง

บันทึกคําตอบ 
- ถ'า ไม!ทราบ ให'บันทึก “ไม�ทราบ” ลงใน R81 และข'ามไปถาม R83 

การตรวจสอบความสอดคล�องในการบันทึกข�อมูล (Error หรือ Warning) 
- Error: โปรดตรวจสอบคําตอบ (R81 ลําดับท่ี 1 และ R82 ลําดับท่ี 2 ไม�ควรตอบ 

ซํ้ากัน) 
R83 – R84 “ตามปกติ...(ช่ือ)...อ!านหนังสือ หรืออ!านจากส่ืออิเล็กทรอนิกส4ในสถานท่ีใด”  

[ถามผู' ท่ีอ�าน (บันทึกรหัส 2-6 ใน R47, R51, R55, R59, R63, R67, R71, R75 สดมภ;ใด
สดมภ;หนึ่ง หรือทุกสดมภ;)]   

R83 ลําดับท่ี 1 

R84 ลําดับท่ี 2 
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 หลักการบันทึก 
- บันทึกสถานท่ีอ�าน ตามลําดับความสําคัญได' ไม!เกิน 2 ลําดับ 
- บันทึกคําตอบท่ี สําคัญเป9นลําดับท่ี 1  ลงใน R83 
- บันทึกคําตอบท่ี สําคัญเป9นลําดับท่ี 2  ลงใน R84 
- ถ'า ตอบเพียงลําดับท่ี 1  ให'บันทึกคําตอบลําดับท่ี 1 ลงใน R83 ส�วน R84 ไม�ต'อง

บันทึกคําตอบ 
- ถ'าสถานท่ีอ!าน 1 แห!ง ตรงกับคําตอบได�มากกว!า 1 คําตอบ  ให'พิจารณา ต้ังแต� 

คําตอบท่ี 1 – 10 (รหัส 1 – 10) ตามลําดับ  ถ'าพบว�าตรงกับคําตอบใดเป9นคําตอบแรก 
ให'บันทึกคําตอบนั้น    

ตัวอย!าง 
 •  นายสมพงษ; ทํางานท่ีสํานักงานสถิติแห�งชาติ ชอบอ�านหนังสือในห'องสมุด
  ของสํานักงานสถิติแห�งชาติ ให'บันทึก “ห'องสมุด/ห'องสมุดเคลื่อนท่ี (รหัส 1)” 
 •  นางพิมพ; ทํางานท่ีสํานักงานสถิติแห�งชาติ ชอบอ�านหนังสือท่ีทํางาน (สสช.) 
     ให'บันทึก “ท่ีทํางาน (รหัส 3)” 
 •  นายนัท ชอบไปอ�านหนังสือท่ีห'องสมุดของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ให'บันทึก
  “ห'องสมุด/ห'องสมุดเคลื่อนท่ี (รหัส 1)” 

- ถ'า ไม!ทราบ ให'บันทึก “ไม�ทราบ” ลงใน R83 และข'ามไปถาม R85 

การตรวจสอบความสอดคล�องในการบันทึกข�อมูล (Error หรือ Warning)  
- Error: โปรดตรวจสอบคําตอบ (R83 ลําดับท่ี 1 และ R84 ลําดับท่ี 2 ไม�ควรตอบ 

ซํ้ากัน) (เฉพาะ R84) 
- Warning: โปรดตรวจสอบคําตอบ (R83 หรือ R84 สถานท่ีอ�านเป9นท่ีทํางาน แล'ว 

R5 ควรมีอายุ ≥ 15 ปJ) 
- Error: โปรดตรวจสอบคําตอบ (R83 หรือ R84 สถานท่ีอ�านเป9นท่ีทํางาน แล'ว R21 

ควรเป9นผู'ท่ีทํางาน) 

R85  “ตามปกติ...(ช่ือ)...ยืมหรืออ!านหนังสือ หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส4ท่ีห�องสมุด หรือแหล!งเรียนรู�
ในชุมชนหรือไม!”  

[ถามผู' ท่ีอ�าน (บันทึกรหัส 2-6 ใน R47, R51, R55, R59, R63, R67, R71, R75 สดมภ;ใด
สดมภ;หนึ่ง หรือทุกสดมภ;)]   

วัตถุประสงค4   เพ่ือทราบถึงการใช'บริการห'องสมุดเพ่ือการอ�านของประชากร (อายุ
ต้ังแต� 6 ปJข้ึนไป) เฉพาะใช'บริการห'องสมุดด'วยตนเองเท�านั้น  ประกอบด'วย 

1.  การยืมหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส; จากห'องสมุดหรือแหล�งเรียนรู'ในชุมชน 
    2. การไปอ�านหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส; ท่ีห'องสมุดหรือแหล�งเรียนรู'ในชุมชน โดย

หนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส;ท่ีอ�านนั้นอาจเป9นของห'องสมุดหรือแหล�งเรียนรู'ในชุมชน หรือไม�ก็ได' 
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 หลักการบันทึก 
- บันทึกการยืมหรืออ�านหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส; ท่ีห'องสมุดหรือแหล�งเรียนรู'ใน

ชุมชน  
- ถ'าปกติยืมหรืออ!านหนังสือ หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส4ท่ีห�องสมุดหรือแหล!งเรียนรู�ใน

ชุมชน มากกว!า 1 ประเภท ให'พิจารณาเลือกบันทึกการยืมหรืออ�านท่ีห'องสมุดหรือ
แหล�งเรียนรู'ในชุมชน ประเภทท่ีมากท่ีสุด 

ตัวอย!าง ปกตินายชิดไปอ�านหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส;เพ่ือทบทวนการเรียนท่ี
ห'องสมุดของมหาวิทยาลัยสัปดาห;ละ 3 วัน  และไปยืมหนังสือท่ี
ห'องสมุดประชาชนอีกสัปดาห;ละ 1 วันในวันหยุดสุดสัปดาห;  ให'บันทึก 
“ยืม/อ�านจากห'องสมุดโรงเรียน/สถานศึกษา” 

- ให'พนักงานแจงนับ พยายามสอบถาม ให� ได�คําตอบ  เนื่องจากไม� มีคําตอบ  
“ไม�ทราบ” 

การยืมหรืออ!านหนังสือหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส4
ท่ีห�องสมุดหรือแหล!งเรียนรู�ในชมชน (R85) 

รหัส หมายเหตุ 

ไม�ยืม/ไม�อ�านท่ีห'องสมุด/แหล�งเรียนรู'ในชุมชน 1 - ข'ามไปถาม R87 
ยืม/อ�านจาก   
      ห'องสมุดโรงเรียน/สถานศึกษา 2  
      ห'องสมุดแห�งชาติ/ประชาชน 
 

3  
      ห'องสมุด/ท่ีอ�านหนังสือชุมชน/ 4  
            แหล�งเรียนรู'ในชุมชน          
      ห'องสมุดหน�วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ 5      ถามต�อไป 
      ห'องสมุดของเอกชน 6  
      ห'องสมุดเคลื่อนท่ี 7 

 
 

      ห'องสมุดอิเล็กทรอนิกส; 8  
      ห'องสมุดอ่ืน ๆ (ระบุ) 9  

การตรวจสอบความสอดคล�องในการบันทึกข�อมูล (Error หรือ Warning)  
- Error: โปรดตรวจสอบคําตอบ (R83 หรือ R84 สถานท่ีอ�านเป9นห'องสมุด/ห'องสมุด

เคลื่อนท่ี R85 ต'องมีการยืม/อ�านท่ีห'องสมุดฯ)  
- Warning: โปรดตรวจสอบคําตอบ (R83 หรือ R84 สถานท่ีอ�านเป9นท่ีอ�านหนังสือ

ประจําหมู�บ'าน/ชุมชน/แหล�งเรียนรู'ในชุมชน แล'ว R85 ควรมีการยืม/อ�านท่ี
ห'องสมุด/ท่ีอ�านหนังสือชุมชน/แหล�งเรียนรู'ในชุมชน) 
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R86  “ตามปกติ...(ช่ือ)...ยืมหรืออ!านหนังสือ หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส4ท่ีห�องสมุด หรือแหล!งเรียนรู�
ในชุมชน โดยเฉล่ียบ!อยแค!ไหน”  

[ถามผู'ท่ีบันทึก R85 = 2-9] 

 หลักการบันทึก 
- บันทึกความถ่ีในการยืมหรืออ�านหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส;ท่ีห'องสมุดหรือ 

แหล�งเรียนรู'ในชุมชน  
- ความถ่ีในการยืมหรืออ�านฯ ท่ีห'องสมุดหรือแหล�งเรียนรู'ในชุมชน  ให'พิจารณา

รวมกันท้ังท่ีตนเองยืมและไปอ!านหนังสือหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส4 ท่ีห'องสมุดหรือ
แหล�งเรียนรู'ในชุมชน  

ตัวอย!าง    ปกตินายชิดไปอ�านหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส;เพ่ือทบทวนการเรียน
ท่ีห'องสมุดของมหาวิทยาลัยสัปดาห;ละ 3 วัน และไปยืมหนังสือท่ี
ห'องสมุดประชาชนอีกสัปดาห;ละ 1 วัน ในวันหยุดสุดสัปดาห;  ดังนั้น 
ความถ่ีในการยืมหรืออ�าน ฯ ท่ีห'องสมุดของนายชิด คือ สัปดาห;ละ 4 วัน  
ให'บันทึก “สัปดาห;ละ 4 – 6 วัน”  

R87 – R88 “ทําไม...(ช่ือ)...จึงอ!านหนังสือหรืออ!านจากส่ืออิเล็กทรอนิกส4”  

[ถามผู'ท่ีอ�าน (บันทึกรหัส 2-6 ใน R47, R51, R55, R59, R63, R67, R71, R75 สดมภ;ใด
สดมภ;หนึ่ง หรือทุกสดมภ;)]   

R87   ลําดับท่ี 1 

R88   ลําดับท่ี 2 

 หลักการบันทึก 
- บันทึกเหตุผลท่ีอ�าน ตามลําดับความสําคัญได' ไม!เกิน 2 ลําดับ 
- บันทึกคําตอบท่ี สําคัญเป9นลําดับท่ี 1  ลงใน R87 
- บันทึกคําตอบท่ี สําคัญเป9นลําดับท่ี 2  ลงใน R88 
- ถ'า ตอบเพียงลําดับท่ี 1  ให'บันทึกคําตอบลําดับท่ี 1 ลงใน R87 ส�วน R88 ไม�ต'อง

บันทึกคําตอบ 
- ให'พนักงานแจงนับ พยายามสอบถาม ให�ได�คําตอบอย!างน�อยท่ีสุด 1 คําตอบ  

เนื่องจาก ไม�มีคําตอบ “ไม�ทราบ” 

การตรวจสอบความสอดคล�องในการบันทึกข�อมูล (Error หรือ Warning)  
- Error: โปรดตรวจสอบคําตอบ (R87 ลําดับท่ี 1 และ R88 ลําดับท่ี 2 ไม�ควรตอบ 

ซํ้ากัน) (เฉพาะ R88) 
- Warning: โปรดตรวจสอบคําตอบ (R87 หรือ R88 เหตุผลท่ีอ�านเพ่ือหน'าท่ีการงาน 

แล'ว R5 ควรมีอายุ ≥ 15 ปJ) 
- Warning: โปรดตรวจสอบคําตอบ (R87 หรือ R88 เหตุผลท่ีอ�านเพ่ือหน'าท่ีการงาน 

แล'ว R21 ควรเป9นผู'ท่ีทํางาน) 
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R89 – R90 “แรงจูงใจท่ีทําให�...(ช่ือ)...อ!านหนังสือ หรืออ!านจากส่ืออิเล็กทรอนิกส4”  

[ถามผู'ท่ีอ�าน (บันทึกรหัส 2-6 ใน R47, R51, R55, R59, R63, R67, R71, R75 สดมภ;ใด
สดมภ;หนึ่ง หรือทุกสดมภ;)]   

R89 ลําดับท่ี 1 

R90 ลําดับท่ี 2 

 วัตถุประสงค4  เพ่ือต'องการศึกษาว�าผู'ท่ีอ�าน (หนังสือ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส;) ได'รับ
แรงจูงใจหรือได'รับอิทธิพลมาจากใครหรือแหล�งใด จะได'นําไปประกอบการวางแผนรณรงค;ส�งเสริมให'
คนรักการอ�าน ให'สามารถเข'าถึงกลุ�มเปlาหมายได'อย�างมีประสิทธิภาพ 

 หลักการบันทึก 
- บันทึกแรงจูงใจในการอ�าน ตามลําดับความสําคัญได' ไม!เกิน 2 ลําดับ 
- บันทึกคําตอบท่ี สําคัญเป9นลําดับท่ี 1  ลงใน R89 
- บันทึกคําตอบท่ี สําคัญเป9นลําดับท่ี 2  ลงใน R90 
- ถ'า ตอบเพียงลําดับท่ี 1  ให'บันทึกคําตอบลําดับท่ี 1 ลงใน R89 ส�วน R90 ไม�ต'อง

บันทึกคําตอบ  
- ถ'า ไม!ทราบ  ให'บันทึก “ไม�ทราบ” ใน R89 และข'ามไปถาม R91  

แรงจูงใจในการอ!าน (R89 – R90) รหัส หมายเหตุ 

พ�อ แม� ครอบครัวส�งเสริมให'รักการอ�าน 1  
ครู อาจารย; ส�งเสริมให'รักการอ�าน 2  
มีเพ่ือนรักการอ�าน 3 - รวมเพื่อนร�วมงาน และเพื่อนบ'านด'วย 
บุคคลท่ีมีชื่อเสียง เช�น พระสงฆ; นักการเมือง 4  
     ศิลปkน ดารา นักกีฬา ฯลฯ   
ได'รับการรณรงค;ให'รักการอ�าน 5  
ตนเองรักการอ�านเอง 6 - ไม�ได'รับแรงจูงใจ หรืออิทธิพลมาจาก 

    บุคคลหรือแหล�งใดเลยนอกจากตนเอง 

    เช�น ตนเองตั้งใจอ�านหนังสือเอง 

    เพ่ือการเรียน/การทํางาน/ความก'าวหน'า 

    ในอาชีพ (โดยไม�ได'รับแรงจูงใจ หรือ อิทธิพล 

    จากบุคคล/แหล�งอ่ืน) 
อ่ืน ๆ (ระบุ) 7  
ไม�ทราบ 9 - เฉพาะ R89 เท�านั้น 

การตรวจสอบความสอดคล�องในการบันทึกข�อมูล (Error หรือ Warning)  
- Error: โปรดตรวจสอบคําตอบ (R89 ลําดับท่ี 1 และ R90 ลําดับท่ี 2 ไม�ควรตอบ 

ซํ้ากัน) (เฉพาะ R90) 
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 การซ้ือหนังสืออ่ืนของประชากร (อายุตั้งแต! 6 ป:ข้ึนไป) รวม ตนเองซ้ือเอง และ 
ผู'อ่ืน (ซ่ึงอาจเป9นสมาชิกในครัวเรือนหรือไม�ก็ได') ซ้ือให'ด'วย  

หนังสืออ่ืน รวม  เอกสาร หนังสือ หรือคู�มือท่ีซ้ือมาอ�านเพ่ิมเติมจากท่ีสถานศึกษากําหนดให'ใช'
ในการเรียนการสอนตามหลักสูตรด'วย เช�น คู�มือการเตรียมสอบ หนังสือแนว
ข'อสอบ และหนังสือประกอบการเรียนพิเศษ  เป9นต'น      

ไม!รวม นิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ4 

 
  R91 – R92 ค!าใช�จ!ายในการซ้ือหนังสืออ่ืน เฉพาะท่ีเป9นรูปเล!มหนังสือ (นอกเหนือจากหนังสือ

เรียนท่ีสถานศึกษากําหนด) ในรอบ 12 เดือนท่ีแล�ว 
                   (รวม ตนเองและผู'อ่ืนซ้ือให'ด'วย) 
 
 
 
 
 

 

 

 

R91    “ในรอบ 12 เดือนท่ีแล�ว มีการซ้ือหนังสืออ่ืน เฉพาะท่ีเป9นรูปเล!มหนังสือของ...(ช่ือ)... 
หรือไม!”  

[ถามผู' ท่ีอ�าน (บันทึกรหัส 2-6 ใน R47, R51, R55, R59, R63, R67, R71, R75 สดมภ;ใด
สดมภ;หนึ่ง หรือทุกสดมภ;)]   

หนังสืออ่ืน หมายถึง หนังสือท่ีนอกเหนือจากหนังสือเรียนท่ีสถานศึกษากําหนด ไม�รวม 
นิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ; 

หลักการบันทึก 
- บันทึกการซ้ือหนังสืออ่ืน เฉพาะท่ีเป9นรูปเล�มหนังสือ ในรอบ 12 เดือนท่ีแล'ว  
- ถ'า ยืมอ!าน ถือว�า ไม�ซ้ือ 

การซ้ือหนังสืออ่ืน ฯ (R91) รหัส หมายเหตุ 

ไม�ซ้ือ 1 - ข'ามไปถาม R93 
ซ้ือ 2 - ถามต�อไป 
ไม�ทราบ 9 - ข'ามไปถาม R93 

R92 “ในรอบ 12 เดือนท่ีแล�ว มีค!าใช�จ!ายในการซ้ือหนังสืออ่ืน เฉพาะท่ีเป9นรูปเล!มหนังสือของ
...(ช่ือ)...เท!าไร (บาท)”  

[ถามผู'ท่ีบันทึก R91 = 2] 

วัตถุประสงค4   เพ่ือทราบค�าใช'จ�ายในการซ้ือหนังสืออ่ืน เฉพาะท่ีเป9นรูปเล�มหนังสือ 
เพ่ิมเติมจากค�าใช'จ�ายสําหรับหนังสือเรียนท่ีสถานศึกษากําหนดให'ใช'ในการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร แต!ไม!รวมค!านิตยสาร วารสาร และหนังสือพิมพ4 
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 หลักการบันทึก 
- บันทึก ค�าใช'จ�ายในการซ้ือหนังสืออ่ืนเฉพาะท่ีเป9นรูปเล�มหนังสือในรอบ 12 เดือน 

ท่ีแล'ว โดยมีหน�วยเป9นบาท  
- ถ'า 1 – 9,997 บาท  ให'บันทึก จํานวนเงิน (บาท) 
- ถ'า ตั้งแต! 9,998 บาทข้ึนไป  ให'บันทึก “9998” 
- ถ'า ไม!ทราบ  ให'พยายามถามค� าใช'จ� ายสํ าหรับ ซ้ือหนั งสือ อ่ืนฯ เฉลี่ ยต�อปJ

โดยประมาณ แต�ถ'าไม�ทราบจริง ๆ ให'บันทึก “9999” 
- ถ'ามีสมาชิกในครัวเรือนซ้ือหนังสืออ่ืนมา แล�วมีสมาชิกคนอ่ืนในครัวเรือนอ!านด�วย  

ให'บันทึกค�าใช'จ�ายในการซ้ือหนังสืออ่ืนลงในข'อมูลของผู'ซ้ือ ส�วนข'อมูลของสมาชิก
คนอ่ืนท่ีมาร�วมอ�านด'วย ไม�ต'องบันทึกค�าใช'จ�ายในส�วนนี้  เพราะถือว�าสมาชิกคนอ่ืน
เป9นผู'ขอยืมอ�าน 
ตัวอย!าง  - ถ'านางสมใจ เป9นผู'ซ้ือหนังสือนิยาย แล'วสมาชิกภายในบ'านอ�านหนังสือ

นิยายนั้นด'วย ให'บันทึกค�าหนังสือนิยายท่ีนางสมใจซ้ือ ลงในข'อมูลของ
นางสมใจ ส�วนข'อมูลของสมาชิกอ่ืนในครัวเรือนท่ีอ�านหนังสือนิยาย 
นั้นด'วย ไม�ต'องบันทึกค�าใช'จ�ายในส�วนนี้ 

- ในรอบ 12 เดือนท่ีแล'ว นายนพเสียเงินซ้ือหนังสือคู�มือเตรียมสอบ
ภาษาอังกฤษ 600 บาท ซ้ือหนังสือในงานสัปดาห;หนังสือ 1,000 บาท  
ลุงซ้ือหนังสือให'อ�าน 200 บาท  ดังนั้นค�าใช'จ�ายในการซ้ือหนังสืออ่ืนของ
นายนพ คือ 1,800 บาท  

 
 
 

 

R93 – R94 “ในรอบ 12 เดือนท่ีแล�ว มีค!าใช�จ!ายในการซ้ือนิตยสาร หรือหนังสือพิมพ4 เฉพาะท่ี
เป9นรูปเล!ม ของ...(ช่ือ)...เท!าไร (บาท)” (รวม ตนเองและผู'อ่ืนซ้ือให'ด'วย) 

[ถามผู' ท่ีอ�าน (บันทึกรหัส 2-6 ใน R47, R51, R55, R59, R63, R67, R71, R75 สดมภ;ใด
สดมภ;หนึ่ง หรือทุกสดมภ;)]   

R93 นิตยสาร 

R94 หนังสือพิมพ4 

 หลักการบันทึก 
- บันทึก ค�าใช'จ�ายในการซ้ือ นิตยสาร เฉพาะท่ีเป9นรูปเล�มหนังสือในรอบ 12 เดือนท่ี

แล'ว ลงใน R93 โดยมีหน!วยเป9นบาท  
- บันทึก ค�าใช'จ�ายในการซ้ือ หนังสือพิมพ4  เฉพาะท่ีเป9นรูปเล�มหนังสือในรอบ  

12 เดือนท่ีแล'ว ลงใน R94 โดยมีหน!วยเป9นบาท เศษเป9นสตางค;ตัดท้ิง 
- ถ'า ไม!เสียค!าใช�จ!าย  ให'บันทึก “0”  
- ถ'า 1 – 9,997 บาท  ให'บันทึก จํานวนเงิน (บาท) 

หมายเหตุของ R91 – R92 
- ถ'า  R91 = 2 (ซ้ือ)  แล'ว R92 จะต'องมีการบันทึก (ห'ามปล�อยว�าง) 
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ค!าใช�จ!ายอ่ืน ๆ  ประกอบด'วย   
-  หนังสืออิเล็กทรอนิกส4 (E-book) (รวมค!าสมาชิกรายเดือน) 
- ส่ืออิเล็กทรอนิกส4อ่ืน (ไม!รวม E-book)/อินเทอร4เน็ตสําหรับ

การอ!าน (เช�น หนังสือ/นิตยสาร/บทความ ท่ีเป9นอิเล็กทรอนิกส4 
เป9นต'น)  

- ค!าใช�จ!ายอ่ืน ๆ (เช�น ค�าเช�าหนังสือ ค�าห'องสมุด เป9นต'น) 
 

ค�าใช'จ�ายอ่ืน ๆ ในการอ�าน  รวม ตนเองและผู�อ่ืนจ!ายให�ด�วย 
 

- ถ'า ตั้งแต! 9,998 บาทข้ึนไป  ให'บันทึก “9998” 
- ถ'า ไม!ทราบ ให'พยายามถามค�าใช'จ�ายสําหรับในการซ้ือ เฉลี่ยต�อปJโดยประมาณ แต�

ถ'าไม�ทราบจริง ๆ ให'บันทึก “9999” 

R95 – R97 “ในรอบ 12 เดือนท่ีแล�วมีค!าใช�จ!ายอ่ืน ๆ ในการอ!านของ...(ช่ือ)...เท!าไร (บาท)” 
(รวม ตนเองและผู'อ่ืนซ้ือให'ด'วย) 

[ถามผู'ท่ีอ�าน (บันทึกรหัส 2-6 ใน R47, R51, R55, R59, R63, R67, R71, R75 สดมภ;ใด
สดมภ;หนึ่ง หรือทุกสดมภ;)]   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

R95 หนังสืออิเล็กทรอนิกส4 (E-book) (รวมค!าสมาชิกรายเดือน)  

R96 ส่ืออิเล็กทรอนิกส4อ่ืน (ไม!รวม E-book)/อินเทอร4เน็ตสําหรับการอ!าน  

R97 ค!าใช�จ!ายอ่ืน ๆ (เช�น ค�าเช�าหนังสือ ค�าห'องสมุด เป9นต'น) 

 หลักการบันทึก 
- บันทึก ค!าใช�จ!ายในการอ!านจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส4 (E-book) (รวมค!าสมาชิก

รายเดือน) ลงใน R95 โดยมีหน�วยเป9นบาท 
- บันทึก ค!าใช�จ!ายในการอ!านจากส่ืออิเล็กทรอนิกส4 อ่ืน (ไม!รวม E-book)/

อินเทอร4เน็ตสําหรับการอ!าน ลงใน R96 โดยมีหน�วยเป9นบาท  
- บันทึก ค!าใช�จ!ายอ่ืนๆ สําหรับการอ!าน ลงใน R97 โดยมีหน�วยเป9นบาท  
- ถ'า ไม!เสียค!าใช�จ!าย  ให'บันทึก “0”  
- ถ'า 1 – 9,997 บาท  ให'บันทึก จํานวนเงิน (บาท) 
- ถ'า ตั้งแต! 9,998 บาทข้ึนไป  ให'บันทึก “9998” 
- ถ'า ไม!ทราบ  ให'พยายามถามค�าใช'จ�ายสําหรับการอ�านดังกล�าว เฉลี่ยต�อปJ

โดยประมาณ แต�ถ'าไม�ทราบจริง ๆ  ให'บันทึก “9999” 

R98 – R100 “ในรอบ 12 เดือนท่ีแล�ว...(ช่ือ)...ได�รับประโยชน4จากการอ!านอย!างไร” 

[ถามผู' ท่ีอ�าน (บันทึกรหัส 2-6 ใน R47, R51, R55, R59, R63, R67, R71, R75 สดมภ;ใด
สดมภ;หนึ่ง หรือทุกสดมภ;)]    
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R98 ลําดับท่ี 1 

R99 ลําดับท่ี 2 

R100 ลําดับท่ี 3 

 หลักการบันทึก 
- ให'บันทึกประโยชน;ท่ีได'รับจากการอ�าน ตามลําดับความสําคัญได'ไม!เกิน 3 ลําดับ 
- บันทึกคําตอบท่ี สําคัญเป9นลําดับท่ี 1  ลงใน R98 
- บันทึกคําตอบท่ี สําคัญเป9นลําดับท่ี 2  ลงใน R99 
- บันทึกคําตอบท่ี สําคัญเป9นลําดับท่ี 3  ลงใน R100 
- ถ'า ตอบน�อยกว!า 3 ลําดับ  ให'บันทึกคําตอบให'ตรงกับลําดับที่ดังกล�าว ส�วนลําดับ

ท่ีเหลือ ไม�ต'องบันทึกคําตอบ 
- ถ'า ไม!ทราบ  ให'บันทึก “ไม�ทราบ” ใน R98 เท�านั้น แล'วให'ข'ามไปถาม R104 
- เม่ือบันทึก R98 – R100 เรียบร'อยแล'ว ให'ข'ามไปถาม R104 

การตรวจสอบความสอดคล�องในการบันทึกข�อมูล (Error หรือ Warning)  
- Error: โปรดตรวจสอบคําตอบ (R98 ลําดับท่ี 1 และ R99 ลําดับท่ี 2 ไม�ควรตอบ 

ซํ้ากัน) (เฉพาะ R99) 
- Error: โปรดตรวจสอบคําตอบ (R98-R100 ลําดับท่ี 1 - 3 ไม�ควรตอบซํ้ากัน)  

 
 

 

R101 – R102 “สาเหตุหลักท่ี...(ช่ือ)...ไม!อ!าน” 

[ถามผู' ท่ี ไม�อ�าน (สดมภ; R47, R51, R55, R59, R63, R67, R71, R75 = 1 ทุกสดมภ; 
หรืออาจจะมี 9 บางสดมภ;ก็ได')]   

R101   ลําดับท่ี 1   

R102   ลําดับท่ี 2 

 หลักการบันทึก 
- บันทึกสาเหตุหลักท่ีไม�อ�าน ตามลําดับความสําคัญได' ไม!เกิน 2 ลําดับ 

- บันทึกคําตอบท่ี สําคัญเป9นลําดับท่ี 1  ลงใน R101 
- บันทึกคําตอบท่ี สําคัญเป9นลําดับท่ี 2  ลงใน R102 
- ถ'า ตอบเพียงลําดับท่ี 1  ให'บันทึกคําตอบลําดับท่ี 1 ลงใน R101 ส�วน R102 ไม�

ต'องบันทึกคําตอบ 
- ถ'า ไม!ทราบ  ให'บันทึก “ไม�ทราบ” ใน R101 เท�านั้น แล'วให'ข'ามไปถาม R104  
- ถ'า R101 หรือ R102 ตอบว�า “อ�านไม�ออก” (R101 = 1 หรือ R102 = 1) ให'ไปถาม 

R103 ถ'าบันทึกนอกเหนือจากนี้ ให'ข'ามไปถาม R104 
 
 

R101 – R102 ผู�ท่ีไม!อ!าน (สดมภ4 R47, R51, R55, R59, R63, R67, R71, R75 = 1 ทุกสดมภ4  
หรืออาจจะมี 9 บางสดมภ4ก็ได�) 
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การตรวจสอบความสอดคล�องในการบันทึกข�อมูล (Error หรือ Warning)  
- Error: โปรดตรวจสอบคําตอบ (R101 ลําดับที่ 1 และ R102 ลําดับที่ 2 ไม�ควร

ตอบซํ้ากัน) (เฉพาะ R102) 
- Error: โปรดตรวจสอบคําตอบ (R101 หรือ R102 สาเหตุที ่ไม�อ�านเพราะอ�าน 

ไม�ออก แต�ตอบใน R9 หรือ R10 ว�าอ�านหนังสือออก กรุณาตรวจสอบ) 

R103  “สาเหตุท่ี...(ช่ือ)...อ!านหนังสือไม!ออก” 

 [ถามผู'ท่ีอ�านไม�ออก (R101 = 1 หรือ R102 = 1)] 

 หลักการบันทึก 
- บันทึกสาเหตุท่ีอ�านหนังสือไม�ออก  

R104 – R105 “...(ช่ือ)...คิดว!าควรรณรงค4อย!างไร เพ่ือส!งเสริมให�คนรักการอ!าน” 

 [ถามผู'ท่ีมีอายุตั้งแต� 6 ปJข้ึนไป (ท้ังผู'ท่ีอ�านและผู'ท่ีไม�อ�าน)] 

R104 ลําดับท่ี 1 

R105 ลําดับท่ี 2 

 

 

 

  หลักการบันทึก 
- บันทึกข'อเสนอแนะวิธีการรณรงค;ให'คนรักการอ�าน ตามลําดับความสําคัญได' ไม!เกิน 

2 ลําดับ 
- บันทึกคําตอบท่ี สําคัญเป9นลําดับท่ี 1  ลงใน R104 
- บันทึกคําตอบท่ี สําคัญเป9นลําดับท่ี 2  ลงใน R105 
- ถ'า ตอบเพียงลําดับท่ี 1  ให'บันทึกคําตอบลําดับท่ี 1 ลงใน R104 ส�วน R105 ไม�ต'อง

บันทึกคําตอบ 
- ถ'า ไม!ทราบ  ให'บันทึก “ไม�ทราบ” ใน R104 เท�านั้น แล'วให'ยุติการสัมภาษณ;สําหรับ

ข'อมูลของสมาชิกในครัวเรือนคนนี้ 
- เม่ือบันทึก R104 - R105 เสร็จเรียบร'อยแล'ว ให'ยุติการสัมภาษณ;สําหรับข'อมูลของ

สมาชิกในครัวเรือนคนนี้ 

การตรวจสอบความสอดคล�องในการบันทึกข�อมูล (Error หรือ Warning)  
- Error: โปรดตรวจสอบคําตอบ (R104 ลําดับท่ี 1 และ R105 ลําดับท่ี 2 ไม�ควรตอบ

ซํ้ากัน) (เฉพาะ R105) 
 
 

 

 

 พยายามให�ผู�ตอบสัมภาษณ4ตอบด�วยตนเอง เนื่องจากเป9นคําถามท่ีเก่ียวกับ 
ความคิดเห็นของแต!ละบุคคล  

 ให�พนักงานแจงนับถามผู�ตอบสัมภาษณ4 แต!ถ�าผู�ตอบสัมภาษณ4ไม!รู�จะตอบอย!างไร  
ค!อยให�พนักงานแจงนับอ!านคําตอบให�ผู�สัมภาษณ4ฟUง  
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HC1 ประเภทท่ีอยู�อาศัย 
HC2 ลักษณะท่ีอยู�อาศัย 
HC3 สถานภาพการครอบครองท่ีอยู�อาศัย 
HC4-HC5 จํานวนห'อง 
HC6 ไฟฟlาภายในท่ีอยู�อาศัย 
HC7 เช้ือเพลิงท่ีใช'ในการปรุงอาหาร 
HC8 นํ้าดืม่ 
HC9 นํ้าใช' 
HC10-HC11 วิธีกําจัดขยะภายในครัวเรือน 
HC12 การใช'ส'วม 
HC13-HC18 การเป9นเจ'าของยานพาหนะ 
HC19-HC42 การเป9นเจ'าของสิ่งต�างๆ 

ตอนท่ี 4 ลักษณะของครัวเรือน 

ยุติการสัมภาษณ4 

 ตรวจสอบลําดับท่ี (R1) 

R1 = 1 

R1 <> 1 
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วัตถุประสงค4 

 เพ่ือต'องการทราบเก่ียวกับลักษณะของท่ีอยู�อาศัย สถานภาพการครอบครองท่ีอยู�อาศัย/ท่ีดิน 
ประเภทของส'วม การมีของใช'ในครัวเรือน เพ่ือใช'ในการคํานวณหาค�าดัชนีความม่ังค่ัง  (Wealth Index) 
 ในการสอบถามให'พนักงานสอบถามหัวหน'าครัวเรือนหรือสมาชิกในครัวเรือนคนใดคนหนึ่ง
เก่ียวกับลักษณะต�าง ๆ ของท่ีอยู�อาศัย 

HC1 ประเภทท่ีอยู!อาศัย 

หลักการบันทึก 
- ถ'าได'รับคําตอบนอกเหนือจากท่ีได'กําหนดไว' ให'บันทึก “อ่ืน ๆ (ระบุ)” แล'วบันทึก

รายละเอียด 

HC2 ลักษณะของท่ีอยู!อาศัย  

หลักการบันทึก 
- ถ'าได'รับคําตอบนอกเหนือจากท่ีได'กําหนดไว' ให'บันทึก “อ่ืน ๆ (ระบุ)” แล'วบันทึก

รายละเอียด 

การตรวจสอบความสอดคล�องในการบันทึกข�อมูล (Error หรือ Warning)  
- Warning: โปรดตรวจสอบคําตอบ (HC1 ท่ีอยู�อาศัยไม�สอดคล'องกับ HC2 ลักษณะ 

ท่ีอยู�อาศัย กรุณาตรวจสอบ) 

HC3 สถานภาพการครอบครองท่ีอยู!อาศัย  

หลักการบันทึก 
- ถ'าได'รับคําตอบนอกเหนือจากท่ีได'กําหนดไว' ให'บันทึก “อ่ืน ๆ (ระบุ)” แล'วบันทึก

รายละเอียด 

HC4 – HC5  จํานวนห�อง 

ห�อง หมายถึง พ้ืนท่ีในบ'านท่ีล'อมก้ันด'วยฝา กําแพง ชั้น ฉาก หรือตู'อย�างน'อย 3 ด'าน 
แยกเป9นสัดส�วนต�างหากจากห'องอ่ืน หรือบริเวณอ่ืนในบ'าน ชั้นหรือตู'ท่ีนํามาก้ันเป9นฝาห'องนั้นควรมี
ความสูง 1.80 เมตร โดยประมาณ 

ห'อง ในการสํารวจครั้งนี้ไม�นับรวมทางเดิน ห'องเก็บของ ห'องน้ํา ห'องส'วม ระเบียง หรือ
ห'องท่ีครัวเรือนใช'เป9นสํานักงานหรือประกอบธุรกิจ แต�ถ'าห'องนั้นใช'เป9นท่ีหลับนอนของสมาชิกใน
ครัวเรือน ให'นับรวมด'วย 

ห�องท่ีใช�นอน หมายถึง ห'องท่ีมีไว'เพ่ือใช'นอนโดยเฉพาะ ถึงแม'ในระหว�างคาบเวลาท่ี
สํารวจ จะไม�มีสมาชิกในครัวเรือนนอนในห'องนั้นเลย ก็ยังถือว�าห'องนั้นเป9นห'องนอน รวมท้ังห'องท่ี
ไม�ได' มีเจตนาไว'เป9นห'องนอน แต�สมาชิกในครัวเรือนนั้นใช'เป9นท่ีนอนด'วย เช�น ห'องรับแขก  
ห'องเก็บของ เป9นต'น 

ตอนท่ี 4  ลักษณะของครัวเรือน 
HC1 – HC42 
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หลักการบันทึก 
 - ให'บันทึกจํานวนห'องท้ังหมด ลงใน H4   
 - ให'บันทึกจํานวนห'องท่ีใช'นอน ลงใน H5  

- ถ'าภายในบ'านมีห'องเพียง 1 ห'อง โดยใช'ทํากิจกรรมต�าง ๆ ของสมาชิกในครัวเรือน
และใช'เป9นห'องนอนด'วย ให'บันทึกดังนี้ ห'องท้ังหมด (H4) บันทึก 1 และห'องท่ีใช'นอน 
(H5) บันทึก 1 

- ถ'าจํานวนห'องท้ังหมดหรือห'องท่ีใช'นอนมีตั้งแต� 8 ห'องข้ึนไป ให'บันทึก “8” 

การตรวจสอบความสอดคล�องในการบันทึกข�อมูล (Error หรือ Warning)  
 - Error: โปรดตรวจสอบคําตอบ (HC5 จํานวนห'องนอนไม�ควรมากกว�า HC4 จํานวนห'อง

ท่ีอยู�อาศัยท้ังหมด)  

HC6 ไฟฟYาภายในท่ีอยู!อาศัย 
ไฟฟlาท่ีใช'ภายในครัวเรือน ให'รวมถึงไฟฟlาท่ีต�อจากแบตเตอรี่และเครื่องกําเนิดไฟฟlา 
อ่ืน ๆ ด'วย 

หลักการบันทึก 
- ให'บันทึกคําตอบของผู'ตอบสัมภาษณ; 

HC7 เช้ือเพลิงท่ีใช�ในการปรุงอาหาร (ส!วนใหญ!) 

หลักการบันทึก 
- ให'บันทึกคําตอบของผู'ตอบสัมภาษณ; 

HC8 น้ําดื่ม (บันทึกประเภทท่ีใช�เป9นส!วนใหญ!) 

 น้ําดื่มบรรจุขวด หมายถึง น้ําท่ีถือว�าผ�านการฆ�าเชื้อโรค อาจโดยการกลั่นหรือการทําให'
บริสุทธิ์โดยวิธีใดก็ตาม ท่ีวางจําหน�ายท่ัวไปตามท'องตลาด รวมท้ังตู'น้ําด่ืมหยอดเหรียญ   
 น้ําประปา หมายถึง น้ําประปาท่ีผ�านกรรมวิธีการทําน้ําประปาท่ีถูกต'องตามสุขลักษณะ 
ท่ีต�อท�อเข'ามาใช'ภายในครัวเรือน 
 น้ําบาดาล  หมายถึง  น้ําบาดาลท่ีเอกชนขุดข้ึนแล'วสูบข้ึนไปเก็บกักไว' และครัวเรือนได' 
ต�อท�อเข'ามาใช'ในบ'าน เช�นน้ําบาดาลตามหมู�บ'านจัดสรรต�าง ๆ 
 น้ําบ!อ  หมายถึง  น้ําบ�อหรือน้ําบาดาลท่ีได'จากการขุดลงไปในพ้ืนดินจนถึงพ้ืนน้ําแล'ว 
ก�ออิฐ ถือปูน หรือสูบน้ําข้ึนมาใช'             
 น้ําจากแม!น้ําลําธารหรือคลอง หมายถึง น้ําจากแหล�งน้ําธรรมชาติ เช�น ห'วย หนอง  
คลอง  บึง  และแม�น้ําลําธารต�าง ๆ 

 หลักการบันทึก 
- ถ'าได'รับคําตอบนอกเหนือจากท่ีได'กําหนดไว' ให'บันทึก “อ่ืน ๆ (ระบุ)” แล'วบันทึก

รายละเอียด 
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HC9 น้ําใช� (บันทึกประเภทท่ีใช�เป9นส!วนใหญ!) 

 หลักการบันทึก 
- ถ'าได'รับคําตอบนอกเหนือจากท่ีได'กําหนดไว' ให'บันทึก “อ่ืน ๆ (ระบุ)” แล'วบันทึก

รายละเอียด 

การตรวจสอบความสอดคล�องในการบันทึกข�อมูล (Error หรือ Warning)  
 - Error: โปรดตรวจสอบคําตอบ (น้ําใช'ไม�ควรเป9นน้ําด่ืมบรรจุขวด/ตู'น้ําด่ืมหยอด

เหรียญ กรุณาตรวจสอบ)  

HC10-HC11 วิธีกําจัดขยะภายในครัวเรือน 

หลักการบันทึก 
- ถ'าได'รับคําตอบนอกเหนือจากท่ีได'กําหนดไว' ให'บันทึก “อ่ืน ๆ (ระบุ)” แล'วบันทึก

รายละเอียด 

การตรวจสอบความสอดคล�องในการบันทึกข�อมูล (Error หรือ Warning)  
- Error: โปรดตรวจสอบคําตอบ (HC10 ลําดับท่ี 1 และ HC11 ลําดับท่ี 2 ไม�ควร

ตอบซํ้ากัน) (เฉพาะ HC11) 

HC12 การใช�ส�วม  

หลักการบันทึก 
- ถ'าส'วมท่ีใช'มี 2 ประเภท ให'พนักงานแจงนับสอบถามถึงประเภทของส'วมท่ีใช' 

เป9นส�วนใหญ�ในครัวเรือน 

HC13–HC18 ครัวเรือนเป9นเจ�าของยานพาหนะต!อไปนี้ หรือไม!? 

HC19–HC42 สมาชิกในครัวเรือนคนใดคนหนึ่งเป9นเจ�าของส่ิงต!างๆ ดังต!อไปนี้หรือไม!? 

 ส่ิงของท่ีครัวเรือนเป9นเจ�าของ หมายถึง สิ่งของท่ีสมาชิกในครัวเรือนคนใดคนหนึ่ง
เป9นเจ'าของ โดยใช'เฉพาะในครัวเรือนหรือใช'ร�วมกับธุรกิจด'วย  

 หลักการบันทึก 
- ให'บันทึกการเป9นเจ'าของในสิ่งต�าง ๆ ท่ีมีในครัวเรือน ใน H13 - H42 
หมายเหตุ 
 1. ถ'าสมาชิกในครัวเรือนกําลังผ�อนชําระสิ่งของท่ีซ้ือมาใช'สําหรับครัวเรือนเป9น 

   งวด ๆ เช�น โทรทัศน; ตู' เย็น โทรศัพท;เคลื่อนท่ี ในกรณีนี้  กรรมสิทธิ์ตกเป9น 
   ของสมาชิกในครัวเรือน (ผู'ซ้ือ) ทันทีท่ีมีการซ้ือขาย ให'ถือว�า เป9นเจ'าของ 

 2. ถ'าสมาชิกในครัวเรือนกําลังผ�อนชําระเป9นงวด ๆ โดยมีสัญญาเช�าซ้ือ เช�น   
   การเช�าซ้ือรถยนต; รถจักรยานยนต; ในกรณีนี้  เม่ือชําระเงินครบจึงจะได'  
   กรรมสิทธิ์ ดังนั้นให'ถือว�า ไม�เป9นเจ'าของ 
3. สิ่งของท่ีใช'เฉพาะในธุรกิจโดยท่ีไม�ได'ใช'ในครัวเรือนจะไม�ถือว�าเป9นเจ'าของ 
4. สิ่งของท่ีมีอยู�เสีย และต้ังใจซ�อมเพ่ือนํากลับมาใช'งานอีก ให'ถือว�าเป9นเจ'าของ 
   ถ'าไม�คิดจะซ�อมเพ่ือนํามาใช'งานอีกให'ถือว�า ไม�เป9นเจ'าของ 
5. สิ่งของต�างๆ ท่ีผู'อ่ืนให'ยืมมาใช'ในครัวเรือนจะถือว�าไม�เป9นเจ'าของ 



จอ ระกา วอก มะแม มะเมีย มะเส็ง มะโรง เถาะ ขาล ฉลู ชวด กุน

2561 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 2553 2552 2551 2550

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2549 2548 2547 2546 2545 2544 2543 2542 2541 2540 2539 2538

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

2537 2536 2535 2534 2533 2532 2531 2530 2529 2528 2527 2526

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

2525 2524 2523 2522 2521 2520 2519 2518 2517 2516 2515 2514

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

2513 2512 2511 2510 2509 2508 2507 2506 2505 2504 2503 2502

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

2501 2500 2499 2498 2497 2496 2495 2494 2493 2492 2491 2490

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

2489 2488 2487 2486 2485 2484 2483 2482 2481 2480 2479 2478

72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

2477 2476 2475 2474 2473 2472 2471 2470 2469 2468 2467 2466

84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

2465 2464 2463 2462 2461 2460 2459 2458 2457 2456 2455 2454

96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107

หมายเหต ุ: 1. กรณีไปสัมภาษณ� ก�อน วันที่และเดือนเกิด ให(เอาอายุในตารางเทียบอายุนี้ลบด(วย 1
               2. กรณีไปสัมภาษณ� ตรงกับหรือหลัง วันท่ีและเดือนเกิด ให(ใช(อายุในตารางเทียบอายุนี้
               3. กรณี ไม�ทราบเดอืนเกิด ให(ใช(อายุในตารางเทียบอายุนี้

การสํารวจการอ�านของประชากร พ.ศ. 2561

ตารางเทียบอายุ
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