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ถามเฉพาะ
ผูมีอายุ 

15 ปข้ึนไป

ความเกี่ยวพัน เพศ อายุ สถานภาพ
กับหัวหนาครัวเรือน สมรส

บันทึกรหัส บันทึกรหัส ( บันทึกอายุเต็มป     บันทึกรหัส

 หัวหนาครัวเรือน.……..…1  ชาย…......1  ถา ตํ่ากวา 1 ป  โสด………...1

 ภรรยาหรือสามี....……….2  หญิง…....2 บันทึก " 00 " )  สมรส……...2

 บุตรท่ียังไมสมรส .…….…3  มาย………...3

 บุตรท่ีสมรสแลว....….….4  หยา……...…4

 บุตรเขย บุตรสะใภ……..5  แยกกันอยู..5

 บุตรของบุตร..........….…6  เคยสมรส

 พอ แม พอตา แมยาย…7   แตไมทราบ

 ญาติอื่น ๆ  ..........….….8   สถานภาพ..6

 ผูอาศัย และคนรับใช…..9

 สมาชิกครัวเรือนพิเศษ…0 

F1 F2 F3 F4 F5 F6

      หมายเหตุ :

ตอนที่ 1  ลักษณะท่ัวไปของสมาชิกในครัวเรอืน

ถามทุกคนในครัวเรือน

ชื่อ-นามสกุลลําดับท่ี

33 35 36 37 39

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

ผูมีอายุ 6-14 ป

ขามไปถามตอนที่ 7

ผูมีอายุ 15 ปขึ้นไป

ถามตอไป

ผูมีอายุต่ํากวา 6 ป

ยุติการสัมภาษณ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ผูบันทึก ผูบันทึก
" ... (ชื่อ) … ขณะนี้  ... (ชื่อ) ...จบการศึกษาสูงสุดระดับใด  "ผึกหัดครู" (สายวิชาการ) หรือ รหัส 2 รหัส 2
กําลังเรียนชั้นใด"  "อาชีว ศึกษา" ในสดมภ F8  ในสดมภ F11 ในสดมภ F12

    บันทึก ช้ัน ป และประกาศนียบัตร หรือ " ... (ช่ือ) … การศึกษา "ถึงแมว า …(ช่ือ) … "… (ช่ือ) …
 ปริญญาที่สําเร็จ   มาโดยละเอียด สูงสุดที่ สําเร็จอยูใน ไมไดทํางานระหวาง มีงาน/ธุรกิจ

บันทึก ช้ัน ป สถาบัน สายวิชาใด" 7 วันกอนวันสัมภาษณ กิจการที่ จะกลับ
ท่ีกําลงัเรยีนโดยละเอียด     ถาจบมหาวิทยาลัย ฝกหัดครู ยังไดรับคาจาง/ ไปทํา หรือไม"

 (สายวิชาการศึกษา) หรืออาชี วศึกษา ใหบันทึก จํานวนป เงินเดือนหรือ (ผูช วย ธุรกิ จฯ

 สาขาวิชา คณะหรือแผนกและชื่อสถาบันที่เรียนจบ ของ ผลประโยชนอื่น  ๆ ใหถือวาไม มีงาน/

หลักสูตร หรือผลกําไรจากงาน ธุรกิจหรื อกิจการ

  ถาไม เรียน   บันทึก     ถาไมเคยเรียน บนัทกึ "ไมเคย" หรือธุรกิจในระหว าง ท่ีจะกลับไปทํา

 "ไม เรียน" ที่ไมไดทํางานหรือไม" ให บันทึกรหัส 2)

    ถาจบมหาวิทยาลัย    ฝกหัดครู     บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส

 (สายวิชาการศึกษา) หรืออาชี วศึกษา ถามตอไป  สายวิชาการ (สามัญ)....1  ทํางาน….……...1   ไดรับ..……...……..1  มี…...….…….1

 สายอาชีวศึกษา.........2 (ขามไปถามอาชีพ (ขามไปถามอาชีพ (ถามตอไป)

    ถาจบการศึกษาระดับอื่น  ขามไปถามสดมภ F11  สายวิชาการศึกษา......3 สดมภ F24) สดมภ F24)  ไมมี….…..….2

 ไมทํางาน…..….2   ไมไดรับ..…….......2 (ขามไปถาม

(ถามตอไป) (ถามตอไป) สดมภ F15)

F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13

ตอนที่ 2  การศึกษา  ถามเฉพาะผูมีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป

55

" ระหวาง 7 วัน
กอนวันสัมภาษณ

. .. (ช่ือ) ...
ไดทํางานที่

กอใหเกิดรายได/
เงินเดือน/

คาจาง/ผลกําไร
/ผลตอบแทน
หรือไดทํางาน

ในฐานะชวยธุรกิจ
ของครัวเรือน
โดยไมไดรับ

คาจางหรือไม "

ระดับการศึกษา สาขาวิชา

ผูมีอายุตั้งแต 15 ปข้ึนไป
ตอนท่ี 3  การทํางาน   ถามเฉพาะ

2 3

53 5443 46 5240

ถามเฉพาะผู ท่ีจบ "มหาวิทยาลัย"

 



 

ตอนที่ 3  การทํางาน ถามเฉพาะผูมีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป (ตอ)
ผูบันทึก ผูบัน ทึก ผูหางานทําระหวาง 7 วัน ผูบันทึก ผูไมพรอมทํางาน ผูพรอมทํางาน

รหัส 1 รหัส 2 กอนวันสัมภาษณ รหัส 2 หรือ 3 รหัส 2 รหัส 1
ในสดมภ F13  ในสดมภ F13 รหัส 1 ในสดมภ F15 ในสดมภ F15 ในสดมภ F17 ในสดมภ F17

" … ชือ่ … "กอนวันสัมภาษณ " … (ช่ือ) …ไดหางานทํา/ " ระหวาง 7 วัน " เหตุผลที่ … (ช่ือ) … "ทําไม … ( ช่ือ) … " … (ช่ือ) … "… (ช่ือ) …
หยุดทํางาน … (ช่ือ) … สมัครงาน อยางไร " กอนวันสัมภาษณ ไมพรอมทํางาน" จึงไมหางานทํา" หางาน/พรอมทํางาน เคยทํางาน

มานานเทาใด" ไดหางานทํา/ (บันทึกวิธีการที่ใชมากที่สุด) … (ช่ือ) …พรอม มานานเทาใด  " มากอนหรือไม"
สมัครงาน บันทึกรหัส ทํางานหรือไม" บันทึกรหัส บันทึกรหัส

บางหรือไม "  เชื่อว าหางานทําไมได. .. .1 บันทึกรหัส บันทึกรหัส

บันทึกรหัส  หามาแลวแตหาไมได. ..2  ต่ํากว า 1  เดือน..….1   เคย…..….…1

บันทึกรหัส  พรอม………….1  ไมทราบว าจะไปหางาน    1 - 2.9  เดือน. .…2 (ถามตอไป)

หาใน 7 วัน…….1 (ขามไปถาม     อย างไร………….…..3    3 - 5.9  เดือน. .…3   ไมเคย.…....2

บันทึกรหัส (ถามตอไป) สดมภ F19)  ไมสามารถหางานที่    6 - 8.9  เดือน. .. ..4 (ขามไปถาม

นอยกว า/เทากับ หาใน 8-30 วัน..2  ไมพรอม…...…2     เหมาะสมได………..4    9 - 11.9 เดือน.. ..5 ตอนที่ 6)

   2 เดือน………1 ไมหางานทํา..….3 (ถามตอไป)  ดินฟาอากาศไม  ตั้งแต  12 เดือน.. ..6

มากกวา 2 เดือน ..2 (บันทึกรหัส 2,3      เอ้ืออํานวย………...5 (ถามตอไป)

(ขามไปถามอาชีพ ขามไปถาม  อ่ืน ๆ (ระบุ)………….…6

สดมภ F24) สดมภ F17) (ขามไปถาม สดมภ F20) (ขามไปถามตอนที ่6) (ถามตอไป)

F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21

ผูหางานทํา/พรอมทํางาน  ระหวาง
7 วันกอนวันสัมภาษณ (ผูวางงาน) 
รหัส  1 ในสดมภ F15  หรือ  F17

61 6359 60 62

4

57 5856

อานหนังสือพิมพ /นิตยสาร…..1

เพ่ือน/ญาติหางานให……...... .3

วิทยุ/โทรทัศน….……………....2

หา/สมัครงานที่ หนวยจัดหางาน ..4

หา/สมคัรงานที่หนวยงาน

โดยตรง……………………..5

สงจดหมายสมัครงาน

ตามทีต่ าง ๆ ……………….6

ทาง Internet…........ ...... ......7

อ่ืน ๆ (ระบุ)……………..………8

ทํางานบาน…..…..…..1

 ยังเดก็หรือชรา…......4

 รอฤดูกาล…………....3

 เรียนหนังสือ….……..2

 ปวย  พิการ ฯลฯ

     ทํางานได…………5

 พักผอน……………....6

  อ่ืน ๆ (ระบุ)………....8

 เกีษยณการทํางาน....7

 



 

"สาเหตุที่ … (ช่ือ) … " … (ช่ือ) … "… (ช่ือ) … ทํางานอะไร" " กิจกรรมหลักที่… (ช่ือ) …ทําอยู "… (ช่ือ) ...ทํางานในฐานะอะไร "

ออกจากงาน/หยุดทํางาน ออกจากงาน/ เปนกิจกรรมหรือผลิตอะไร " บันทกึรหัส

คร้ังสุดทาย" หยุดทํางาน         ผูบันทึกรหัส 1 ในสดมภ F11  นายจาง... ...…………………………………….1

บันทึกรหัส คร้ังสุดทาย    ใหบันทึกอาชีพและตําแหนงหนาที่  ประกอบธุรกิจสวนตัวโดยไมมีลูกจาง……2

เลิก/หยุดกิจการ..…….1 มานานเทาใด"    การงานที่มี ช่ัวโมงทํางานสูงสุดใน  ชวยธุรกิจครัวเรือนโดยไมไดรับคาจาง….3

ถูกใหออก…………..….2 บันทึกรหัส    7 วันกอนวัน สัมภาษณ (ใหบันทึกประเภทของกจิการ  ลูกจางรัฐบาล…………………………….……4

หมดสัญญาจาง……….3   ต่ํากวา 1 เดือน...1         ผูบันทึกรหัส 1 ในสดมภ F12 ลักษณะงานใหชัดเจน)  ลูกจางรัฐวิสาหกิจ…………….………...…..5

ถูกลดคาจางหรือ   1 - 2.9  เดือน...2         ผูบันทึกรหัส 1 หรือ 2 ใน F14  ลูกจางเอกชน…..……………………………..6

    สวัสดิการ……….…4   3 - 5.9  เดือน...3    ใหบันทึกอาชีพปกติ  การรวมกลุม….……………………………….7

ไมพอใจค าตอบแทน ...5   6 - 8.9  เดือน...4         ผูบันทึกรหัส 1 ในสดมภ F21 ( ถาบันทกึรหัส 1 หรือ 6 ถามตอไป )
งานเดิมเสร็จส้ิน…..…..6   9 - 11.9 เดือน ..5    ใหบันทึกอาชีพที่ทําคร้ังสุดทาย (บันทึกรหัส 2, 3, 4, 5, 7 ขามไปถาม

อ่ืน ๆ ระบุ………….....7  ตั้งแต 12 เดือน..6 (ถามตอไป) สดมภ F28  ยกเวน ผูบนัทึกรหสั 1

(ถามตอไป) (ถามตอไป) ในสดมภ F21 ขามไปถามตอนที ่6)

F22 F23 F24 F25 F26

รหัส 1 ในสดมภ F21

ตอนที่ 3  การทํางาน ถามเฉพาะผูมีอายุต้ังแต 15 ปขึ้นไป (ตอ)

ผูเคยทํางานมากอน
ผูมีงานทําหรือเคยทํางานมากอน  รหัส 1 ในสดมภ  F11, F12, F21 รหัส 1 หรือ 2 ในสดมภ F14

สถานภาพการทํางานอุตสาหกรรมอาชีพ

64 65 66 70 74

53

 



 

"กิจการ  … (ชื่อ) …

ทําอยูหรือทําครั้งสุดทาย
มีคนทํางานกี่คน"

บันทึกรหัส

     1 -  4   คน……………….…1

     5 -  9   คน……………….…2 จํานวนชั่ วโมงทํางานจริงของอาชีพ จํานวนชั่วโมงทํางานจริง จํานวนชั่วโมงทํางานท้ังสิ้น
   10 - 19   คน……………….…3 ท่ีบันทึกใน   F24 ของอาชีพอื่นทุกอาชีพท่ีทําใน  (F28 + F29)
   20 - 49   คน……………….…4 ระหวาง 7 วัน กอนวันสัมภาษณ
   50 - 99   คน……………….…5

  100 - 199 คน...……………….6

  200   คนข้ึนไป………………..7 ถาไม มีให

(ผูบันทกึรหัส 1 ในสดมภ F21 บันทึก "0" ชองขวาสุด  
ขามไปถามตอนที่ 6)

F27 F28 F29 F30

ตอนที่ 3  การทํางาน ถามเฉพาะผูมีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป (ตอ)

ผูมีงานทํา รหัส 1  ในสดมภ F11,  F12  รหัส 1 หรือ 2 ในสดมภ F14

โดยรวมชั่วโมงทํางานลวงเวลา คอฟฟเบรค ไมรวมเวลาพักอาหารกลางวัน
ผูบันทึกรหัส 1  ในสดมภ F12  รหัส 1 หรือ 2 ในสดมภ F14  ใหบันทึก "0" ชองขวาสุดท้ัง 3 สดมภ)

(ผูบันทึกรหัส 1 ในสดมภ F11 ใหบันทึกจํานวนชั่วโมงทํางานจริงในระหวาง 7 วันกอนวันสมัภาษณ 
"จํานวนช่ัวโมงทํางานในระหวาง 7 วันกอนวันสัมภาษณ"

75 76 78 80

ผูมีงานทํา/เคยทํางานที่มี
รหัส 1, 6 ในสดมภ F26

6

 
 



 

"ในระหวาง 7 วันกอนวันสัมภาษณ "… (ช่ือ) … ตองการทํางาน "… (ช่ือ) …ไดหางานทํา/ "ทําไม … (ช่ือ) … ไมไดทํางานเพ่ิม"

… (ช่ือ) …  ยังมีเวลาเหลือพอที่ จะทํางานเพ่ิม เพ่ิมข้ึนสัปดาหละกี่ช่ัวโมง" ติดตอสมัครงานเพ่ิมบางหรือไม" บันทึกรหัส

และตองการจะทํางานเพ่ิมหรอืไม"   เครือ่งจักร/อุปกรณในการปฏิบัติงานเสีย..….1

  ลดกําลงัการผลิต/ลดเวลาทํางาน..………..…..2

  อยูระหวางการประทวง…………………….…….3

บันทึกรหัส บันทึกรหัส   หางานทํา/เช่ือวาหางานทําเพิ่มไมได…………..4

   มีเวลาและตองการทํางานเพิ่ม..…………...1 (บันทึกจํานวนเปนช่ัวโมง)    หา………………...…………………1   เจ็บปวย…………..….……………………….…….5

(ถามตอไป)    ไมหา…………….………………….2   ดินฟาอากาศไมอํานวย………..…….…………..6

   มี/ไมมีและไมตองการทํา งานเพิ่ม………...2 (ถามตอไป) (ถามตอไป)   ขาดเงินทุน / แหลงเงินกู.……..…….………….7

(ผูมีสถานภาพการทํางานเปนรหัส 4, 5, หรือ 6    อ่ืน ๆ (ระบุ).……………...……………....……..8

 ในสดมภ F26  ขามไปถามสดมภ F35 (ผูมีสถานภาพการทํางานเปนรหัส 4, 5, หรือ 6

รหสั 1 ขามไปถามสดมภ F48  ในสดมภ F26  ถามตอไป 

รหัส 2, 3  หรือ 7  ขามไปถามตอนที่ 6) รหสั 1 ขามไปถามสดมภ F48

รหัส  2, 3  หรือ 7 ขามไปถามตอนที่ 6)

F31 F32 F33 F34

ตอนที่ 4  ความตองการจะทํางานเพ่ิมในระหวาง 7 วันกอนวันสัมภาษณ

ผู มีงานทํา รหัส 1  ในสดมภ F11,  F12  รหัส 1 หรือ 2 ในสดมภ F14

ผูมีงานทําทีม่ีเวลาและตองการทํางานเพ่ิม รหัส 1 ในสดมภ F31

82 868583

7



 

"งานท่ี… (ชื่อ) … ทําอยูไดรับ
คาจ างในประเภทใด"

บันทึกรหัส

   เปนตัวเงิน :-

       รายชั่วโมง………………………………1 "คาจางที่ไดรับน้ันไดรับก่ีบาท "คาจางที่ได รับประมาณเดือนละเทาไร"
       รายวัน…………………………………..2 ตอช่ัวโมงหรือตอวันหรือตอสัปดาห"
       รายสัปดาห…………………………....3

       รายเดือน....………………………..….4 (บันทึกจํานวนชิดขวา) (บันทึกจํานวนชิดขวา)

       อ่ืน ๆ (ระบุ)…………………………...5

       ไมทราบ………………………………...6 (ถามตอไป) (ถามตอไป)

   ไมเปนตัวเงิน……………………...……….7

(ถาตอบรหัส 1-3 ถามตอไป

รหสั 4-7 ขามไปถามสดมภ F37)

F35 F36 F37

สําหรับผูบันทึกรหัส 1, 2, 3 ในสดมภ F35 สําหรับผูบันทึกรหัส 1-7 ในสดมภ F35

ตอนที่ 5  รายไดของลูกจาง

ผูมีงานทําที่มีสถานภาพการทํางานเปนลูกจางทกุประเภท
คาจาง

ผูที่บันทึกรหัส 1 ในสดมภ F11, F12 รหัส 1 หรือ  2 ในสดมภ F14 และมีสถานภาพการทํางานเปนรหัส 4 หรือ  5 หรือ 6 ในสดมภ F26

87 88

8

93

 



 

โบนัส คาลวงเวลาเดือนละ เงินอ่ืน ๆ เดือนละ

(รวมเงินค าอาหาร  เสื้อผา  หรือเค ร่ืองแตงกายอ่ืน ๆ

คาทิป  คาที่อยูอาศัย  คาพาหนะ เปนตน)

F38 F39 F40

ตอนที่ 5  รายไดของลูกจาง (ตอ)

ผูมีงานทําที่มีสถานภาพการทํางานเปนลูกจางทุกประเภท
ผลประโยชนตอบแทนอื่น ๆ ท่ีเปนตัวเงิน

ผูที่บนัทึกรหัส 1 ในสดมภ F11, F12  รหัส 1 หรือ 2 ในสดมภ F14 และมีสถานภาพการทํางานเปนรหัส 4 หรือ 5 หรือ 6 ในสดมภ F26

99

"ระหวาง 30 วันกอนวันสัมภาษณ
 … (ชื่อ) …นอกจากคาจ างท่ีไดรับแลว

ยังไดรับโบนัสหรือไม"
( ถาได รับบันทึก จํานวนเงิน ชิดขวา
ถาไมไดรับบันทึก "0" ชองขวาสุด  )

"ระหวาง 30 วันกอนวันสัมภาษณ … (ชื่อ) ... นอกจากคาจางท่ีไดรับแลว
ยังไดรับรายไดหรือผลประโยชนอื่นท่ี เปนตัวเงิน หรือไม"

( ถาไดรับบัน ทึก  จํานวนเงิน   ถาไมไดรับบันทึก "0" ชองขวาสุด )

9
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"เปนสมาชิก

คนสุดทาย

ของครัวเ รือน

หรือไม"

" อาหาร " " เส้ือผา หรือ " ที่อยูอาศัย "  " อ่ืน ๆ "
เคร่ืองแตงกายอ่ืน ๆ " บันทึกรหัส

 ไมเปน…….0

 เปน………..1

F41 F42 F43 F44 F45

ตอนที่ 5  รายไดของลูกจาง (ตอ)

ผูมีงานทําที่มีสถานภาพการทํางานเปนลูกจางทุกประเภท
ผลประโยชนตอบแทนอืน่ ๆ ท่ีไม เปนตัวเงิน

ผูท่ี บันทึกรหัส 1 ในสดมภ F11, F12 รหัส 1 หรือ 2 ในสดมภ F14 และมีสถานภาพการทํางานเปนรหัส 4 หรือ 5 หรือ 6 ในสดมภ F26

"ในระหวาง 30 วันกอนวันสัมภาษณ … (ช่ือ) .... นอกจากคาจางที่ไดรับแลว
ยงัไดรับรายไดหรือผลประโยชนอ่ืนที่ ไมเปนตัวเงิน หรือไม"

(ใหประมาณเปนจํานวนเงิน)
( ถาไดรับบันทึก จํานวนเงิน   ถาไมไดรับบัน ทึก  "0" ชองขวาสุด )

114 135120 125 130
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"… (ชื่อ) … ตองการทํางานอะไร" "… (ชื่อ) … ตองการความชวยเหลือ "… (ชือ่) …. ตองการพัฒนา "… (ชื่อ) ...ตองการไดรับการ
(บันทึกงานที่ตองการมากที่สุด) จากภาครัฐอยางไร" ขดีความสามารถ พัฒนาขีดความสามารถ

บันทึกรหัส (บันทึกความตองการฯ มากที่สุด) ในดานใดดานหน่ึงหรือไม" ในหลักสูตรใด/เรื่องใด /ดานใด"
บันทึกรหัส

 ไมตองการ……………………………….00

 ตองการ :-

     หางานใหทําภายในจังหวัด………01

     หางานใหทําภายในภูมิภาค……..02 (บันทึกช่ือหลักสูตร

     หางานใหทํานอกจังหวัดและ ที่ตองการไดรับการพัฒนามากที่สุด)

         นอกภูมิภาค……………………03

     หางานใหทําในตา งประเทศ……..04 บันทึกรหัส

     พัฒนาฝมือแรงงาน……………....05   ตองการ…………………..1

     ใหขอมูลขาวสารตลาดแรงงาน ...06 (ถามตอไป)

     ทุนประกอบอาชีพอิสระ………….07   ไมตองการ……………...2 ( ถามตอไป)

     สนับสนุนอาชีพการเกษตร……...08 (ขามไปถามตอนที่ 7)

     เงินชวยเหลือคาเลาเรียนบุตร…..09

     อ่ืน ๆ  (ระบุ )………………………...10

( ถามตอไป) ( ถามตอไป)

F46 F47 F48 F49

ตอนท่ี 6 การหางานทําและความตองการพัฒนาขีดความสามารถ

ผูหางานทําหรือผู ท่ีพรอมทํางานรหัส 1 ในสดมภ F15 หรือ F17 ถามเฉพาะผู ท่ีมีอายต้ัุงแต 15 ปขึ้นไป

172 174 175

II

งานดานการเกษตรและการเลี้ยงสัตว…………..01

งานดานการค า/ธุรกิจ (พาณิชยกรรม )…………02

ศิลปหัตถกรรม……………………………………...03

อาหารและโภชนาการ………………………………04

งานกอสราง…………………………………………..05

ช างซอมบํารงุอุปกรณการเกษตร………………..06

ช างเครื่องยนต……………………………………....07

ช างไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส………………………….08

ช างตัดเย็บเสื้อผา…………………………………...09

ช างเสรมิสวย/ตัดผม……………………………….10

งานดานคอมพิวเตอร………………………………11

งานเสมียน/เจ าหนาที่สํานักงาน.…………………12

งานบริการ…………………………………………….13

พนักงานขาย...............................………….....14

งานขับรถยนต ...............................………......15

อ่ืน ๆ (ระบุ)................................……...........16

170



 

ตอนท่ี 7  วิทยุและโทรทัศน

ถามเฉพาะครัวเรือนสวนบุคคล
(ถามเฉพาะผู ท่ีมีอายต้ัุงแต 6 ปขึน้ไป)

" ตามปกติ … (ชื่อ) … ฟงวิทยุ / ถามเฉพาะผูที่ฟงวิทยุ ถามเฉพาะผูชมโทรทัศน
ชมโทรทัศน หรือไม " "ตามปกติ …(ชื่อ)…ฟงวิทยแุละ "ตามปกติ …(ชื่อ)…ชมโทรทัศนและ

บันทึกรหัส ฟงขาวทางวิทยุชวงเวลาใด" ชมขาวทางโทรทัศนชวงเวลาใด"
 ไมฟง / ไมชม.. ............ ... ............1 (บันทึกรหัสไมเกิน 2 รหัส) (บันทึกรหัสไมเกิน 2 รหัส)

 ฟง / ชม (ประเภทใดมากที่สุด)            บันทึกรหัส             บันทึกรหัส

   ขาว....... ... ......... ... ... ......... ... ....2           ฟง           ชม

   สารคดี / ความรูทั่วไป...... ... ....3                 หลังเทีย่งคืน (00.01-04.00 น.)... ... ... ..... 1                 หลังเที่ยงคืน (00.01-04.00 น. ). ... .......... 1

   ความคิดเห็น / วิเคราะห. .........4                 เชา (04.01-10.00 น.)..….......….......... ... 2                 เชา (04.01-10.00 น.)..…... ... .…..... ... ..... 2

   บันเทิง.. ... ............ ... ............ ... ..5                 กลางวนั (10.01-13.00 น.)....... ... ... ....... .3                 กลางวัน (10.01-13.00 น.)... ............ ... ... 3

   รายการเพ่ือการศกึษา.......... ... ..6                 บาย (13.01-16.00 น. ). ... ............ ... ....... .4                 บาย (13.01-16.00 น.)...... ... ... ......... ... ... 4

   ธุรกิจ / โฆษณา. ... .......... .........7                 เย็น (16.01-20.00 น. )..…......…..... ........ 5                 เย็น (16.01-20.00 น.)..….... ..….......... ... 5

(ถาบันทึกรหัส 1 ใน F50 ไมตองถาม                 กลางคนื (20.01-24.00 น.).…... ... ...……. 6                 กลางคืน (20.01-24.00 น.).…........ .……. 6

   ในสดมภ F52-F59)                 ตนชั่วโมง / รายการ ... ......... ... ............ ... 7                 ตนชั่วโมง / รายการ..... ... ............ ... ....... 7

(ถาบันทึกรหัส 1 ใน F51 ไมตองถาม           ไมฟง (สําหรับผูที่ไมฟงข าวทางวิทยุ)..........8           ไมชม (สําหรับผูที่ไมชมข าวทางโทรทัศน)... 8

   ในสดมภ F60-F67)

ชวงเวลาที่ฟง ชวงเวลาที่ฟ งขาว ชวงเวลาที่ชม ชวงเวลาที่ชมขาว
 จันทร  - ศุกร เสาร  - อาทิตย  จันทร - ศุกร เสาร - อาทิตย  จันทร - ศกุร เสาร - อาทติย  จันทร  - ศุกร เสาร - อาทิตย

F50 F51 F52-F53 F54-F55 F56-F57 F58-F59 F60-F61 F62-F63 F64-F65 F66-F67

วิทยุ โทรทัศน

180 181

I2

 คํา ตอบ  1
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