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ถามเฉพาะ

ผูมีอายุ 

15 ปขึ้นไป

ความเกี่ยวพัน เพศ อายุ สถานภาพ

กับหัวหนาครัวเรือน สมรส

บันทึกรหัส บันทึกรหัส ( บันทึก     บันทึกรหัส

 หัวหนาครัวเรือน.………….…1  ชาย……....1  อายุเต็มป  โสด…………….1

 ภรรยาหรือสามี....……..…….2  หญิง……..2  ถาต่ํากวา  สมรส……….…2

 บุตรที่ยังไมสมรส.…….……..3 1 ป  มาย……….…...3

 บุตรที่สมรสแลว....……….....4 บันทึก  หยา………...….4

 บุตรเขย บุตรสะใภ……..…...5  " 00 " )  แยกกันอยู…...5

 บุตรของบุตร.......………....…6  เคยสมรส

 พอ แม พอตา แมยาย…..….7   แตไมทราบ

 ญาติอ่ืน ๆ  ..........….…..…..8   สถานภาพ…...6

 ผูอาศัย และคนรับใช…..…...9

 สมาชิกครัวเรือนพิเศษ..…….0 

T1 T2 T3 T4 T5 T6

      หมายเหตุ :

ตอนที่ 1  ลักษณะทั่วไปของสมาชิกในครัวเรือน

ถามทุกคนในครัวเรือน

ลําดับท่ี ชื่อ-นามสกุล

33 35 36 37 39
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ถามเฉพาะ "ระหวาง ผูไมไดทํางาน

ผูที่มีอายุ 12 เดือน กอน บันทึกรหัส 2 ในT9

6 - 30 ป วันสัมภาษณ  "เหตุผลท่ี..(ช่ือ)..

…(ช่ือ)… ไมไดทํางาน"

"…(ช่ือ)… ไดทํางาน "… (ช่ือ) … ทํางานอะไร" "กิจกรรมหลักท่ี… (ช่ือ) … "… (ช่ือ) ...ทํางาน

กําลังเรียน     บันทึก ชั้น ป และประกาศนียบัตร หรือไม"  ทําอยูเปนกิจกรรม ในฐานะอะไร " บันทึกรหัส

อยูหรือไม"  หรือปริญญาที่สําเร็จ มาโดยละเอียด หรือผลิตอะไร"  ทํางานบาน……….1

     ถากําลังเรียนมหาวิทยาลัย บันทึกรหัส บันทึกรหัส  เรียนหนังสือ…….2

 ฝกหัดครู (สายวิชาการศึกษา) หรือ  ทํางาน……...1 ใหบันทึกอาชีพและ (ใหบันทึกประเภทของ  นายจาง........….......1  ยังเด็กหรือชรา….3

 บันทึกรหัส  อาชีวศึกษาใหบันทึก ระดับการศึกษา (ถามตอไป) ตําแหนงหนาที่การงาน กิจการลักษณะงาน  ประกอบธุรกิจสวนตัว  ปวย พิการ

 เรียน……1  สูงสุด สาขาวิชา คณะ หรือแผนกกอน  ไมไดทํางาน.2 ใหชัดเจน)      โดยไมมีลูกจาง..2      จนไมสามารถ

 ไมเรียน..2  เขาเรียนและชื่อสถาบันที่กําลังเรียน (ขามไปถาม  ชวยธุรกิจครัวเรือน      ทํางานได…...4

    ถาจบมหาวิทยาลัย ฝกหัดครู สดมภ T13)      ไมไดรับคาจาง...3  พักผอน..………..5

 (สาขาวิชาการศึกษา) หรืออาชีวศึกษา  ลูกจางรัฐบาล..........4  หางานทําไมได….6

 ใหบันทึกสาขาวิชา คณะหรือแผนก  ลูกจางรัฐวิสาหกิจ....5  อ่ืน ๆ (ระบุ)…….7

 และชื่อสถาบันที่เรียนจบ (ถามตอไป) (ถามตอไป)  ลูกจางเอกชน..........6  

    ถาไมเคยเรียน บันทึก "ไมเคย"  การรวมกลุม.....…...7

(ขามไปสดมภ T14) (ถามตอไป)

T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13

 ตอนที่ 2  การศึกษา ตอนที่ 3  การทํางาน ถามเฉพาะผูมีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป

      ถามเฉพาะผูมีอายุ      

ตั้งแต 6 ปข้ึนไป

ผูมีงานทํา บันทึกรหัส 1 ใน T9

อาชีพ อุตสาหกรรม สถานภาพการทํางาน

ระดับการศึกษา สาขาวิชา

"…(ช่ือ)...จบการศึกษาสูงสุดชั้น

40 43 45 46 50 54 5541
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7 วันกอนวันสัมภาษณ

"…(ช่ือ)…เคยใช "…(ช่ือ)…สวนใหญ "…(ช่ือ)…สวนใหญ "…(ช่ือ)…สวนใหญใช "…(ช่ือ)…สวนใหญใช "…(ช่ือ)...ใชเวลาในการ

คอมพิวเตอร ใชคอมพิวเตอร ใชคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร คอมพิวเตอรโดยเฉลี่ย ใชคอมพิวเตอรตอวัน

หรือไม" ประเภทใด" จากแหลงใด" เพ่ือกิจกรรมใด" มากนอยเพียงใด" มากนอยเพียงใด"

บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส

 ใช……….....…….1  แบบตั้งโตะ…….…..1  ที่บาน…………………………...1   ทํางาน…………………..…….1   5-7 วันใน 1 สัปดาห……..1   ไมไดใช..........….….…..……..1

(ถามตอไป)  แบบกระเปาหิ้ว..….2  ที่ทํางาน………………………..2   การเรียน………………..…...2   1-4 วันใน 1 สัปดาห..…...2   นอยกวาหรือเทากับ 1 ช.ม....2

 ไมใช………...…..2   สถานศึกษา…………………...3   เพื่อหาความรู.........…….…3   1-3 วันใน 1 เดือน….....…3   มากกวา 1 - 2 ชม…………....3

(ขามไปถาม  รานอินเทอรเน็ต……………..4   บันเทิง..............….……..…4   1-11 วันใน 1 ป....…....…4   มากกวา 2 - 3 ชม...……….…4

สดมภ T20)  ศูนยบริการสารสนเทศ   เพื่อทองอินเทอรเน็ต.…..…5   มากกวา 3 - 4 ชม...…….……5

     เพื่อประชาชน……...…...5   อ่ืนๆ (ระบุ)…......…....….…6   มากกวา 4 - 5 ชม...……….…6

 บานเพื่อน/คนรูจัก/ญาติ…...6 (บันทึกรหัสได 2 ขอ    มากกวา 5 - 6 ชม...……….…7

 อ่ืนๆ (ระบุ)…………………...7 โดยเรียงความสําคัญ)   6 ชม.ข้ึนไป...….....……........8

(บันทึกรหัสได 2 ขอ   

โดยเรียงความสําคัญ)

(ถามตอไป) (ถามตอไป) (ถามตอไป) (ถามตอไป) (ถามตอไป)

T14 T15 T16 T17 T18 T19

ตอนที่ 4  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ขอมูลการใชคอมพิวเตอรถามเฉพาะผูที่มีอายุ 6 ปขึ้นไป)

 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ

56 5857 59 62 63

อันดับ 1 อันดับ 2

60 61

อันดับ 1 อันดับ 2
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7 วันกอนวันสัมภาษณ

"…(ช่ือ)… "…(ช่ือ)…สวนใหญใช "…(ช่ือ)…ชวงเวลาใด "…(ช่ือ)…เสียใชจาย "…(ช่ือ)…สวนใหญ "…(ช่ือ)...ใชเวลากับการใช

เคยใช อินเทอรเน็ตจากแหลงใด" ท่ีใชอินเทอรเน็ต" ในการใชอินเทอรเน็ต ใชอินเทอรเน็ตโดยเฉลี่ย อินเทอรเน็ตตอวัน

อินเทอรเน็ต ตอเดือนเทาใด" มากนอยเพียงใด" มากนอยเพียงใด"

หรือไม" บันทึกรหัส

บันทึกรหัส  ที่บาน......…….………..…….1 บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส

 ใช.…...…...….1  ที่ทํางาน....……..……..…....2  08.01-12.00 น.……..…...1  ไมเสียคาใชจาย........…..1  5-7 วันใน 1 สัปดาห........1  ไมไดใช...….…....…….………..1

(ถามตอไป)  สถานศึกษา......…..…..…...3  12.01-16.00 น………...…2   ต่ํากวา 100 บาท..........2  1-4 วันใน 1 สัปดาห........2  นอยกวาหรือเทากับ 1 ช.ม....2

 ไมใช..…….….2  รานอินเทอรเน็ต....…….….4  16.01-20.00 น………...…3   100-199 บาท.............3  1-3 วันใน 1 เดือน...........3  มากกวา 1 - 2 ชม…………….3

(ขามไปถาม  ศูนยบริการสารสนเทศ  20.01-24.00 น………..….4   200-299 บาท.....…......4  1-11 วันใน 1 ป...........….4  มากกวา 2 - 3 ชม...………….4

สดมภ T32)    เพื่อประชาชน……..……..5  24.01-04.00 น………...…5   300-399 บาท......….....5  มากกวา 3 - 4 ชม...…….……5

 บานเพื่อน/คนรูจัก/ญาติ....6  04.01-08.00 น….…….…..6   400-499 บาท…...........6  มากกวา 4 - 5 ชม...…….……6

 โทรศัพทมือถือ…..…….…..7  ใชทั้งวัน…………………..…7   500 บาทข้ึนไป.............7  มากกวา 5 - 6 ชม...……….…7

 อ่ืนๆ (ระบุ)……………….….8 (บันทึกรหัสได 2 ขอ   6 ชม.ข้ึนไป...…......……....….8

(บันทึกรหัสได 2 ขอ  โดยเรียงความสําคัญ)

โดยเรียงความสําคัญ)

(ถามตอไป) (ถามตอไป) (ถามตอไป) (ถามตอไป) (ถามตอไป)

T20 T21 T22 T23 T24 T25

ตอนที่ 4  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ขอมูลการใชอินเทอรเน็ตถามเฉพาะผูที่มีอายุ 6 ปขึ้นไป)

12 เดือนกอนวันสัมภาษณ

64 65 70 716966 67 68

อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 1 อันดับ 2
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"…(ช่ือ)…สวนใหญใช "…(ช่ือ)…เคยจอง บันทึกรหัส 4 ใน T27

อินเทอรเน็ต หรือซื้อสินคาทาง "สินคาประเภทใดที่…(ช่ือ)…เคยจอง "…(ช่ือ)…เสียคาใชจาย "…(ช่ือ)…ใชวิธีใด "เหตุผลท่ี…(ช่ือ)…

เพ่ือกิจกรรมใด" อินเทอรเน็ตหรือไม" หรือซื้อทางอินเทอรเน็ตเปนสวนใหญ" ในการซื้อสินคาทาง ในการชําระคาสินคา ไมเคยสั่งซื้อสินคา

บันทึกรหัส อินเทอรเน็ตตอปเทาใด" ทางอินเทอรเน็ต" ทางอินเทอรเน็ต"

 รับ-สงอีเมล………….….1

 เลนเกมส………………..2 บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส

 คนหาขอมูล  เคย :-  เครื่องแตงกาย เครื่องประดับ.………...01 ต่ํากวา 500 บาท…....1 บัตรเครดิต/  ข้ันตอนการสั่งซื้อยุงยาก..1

     ติดตามขาวสาร…...3    เวบไซตไทย……..1  หนังสือ…………..…….……....….....…...02 500-999 บาท....…….2     บัตรเดบิต………..1  ไมเห็นสินคาจริง..…….....2

 เพื่อชมหรือซื้อสินคา….4    เวบไซต  อุปกรณเทคโนโลยี ส่ือสาร ถายภาพ...03 1,000-2,999 บาท…..3 อินเทอรเน็ต  กลัวถูกหลอกลวง…….....3

 ดาวนโหลดตางๆ………5        ตางประเทศ..2  เครื่องใชไฟฟา เครื่องเสียง……....…….04 3,000-5,999 บาท.….4     แบงคกิ้ง……...….2  ราคาแพงกวาหนาราน.....4

 หองสนทนาอาน/    ทั้ง 2 เวบไซต…..3  อาหาร เครื่องดื่ม สินคาดานสุขภาพ.…05 6,000-9,999 บาท.….5 เงินสด……..……….….3  กลัวสินคาสูญหาย

    แสดงความคิดเห็น..6 (ถามตอไป)  บันเทิง เครื่องกีฬา เครื่องเขียน…….….06 10,000-14,999 บาท..6 โอนเงินผานธนาคาร..4      ระหวางสง……….…...5

 ธุรกรรมทางการเงิน…..7  ไมเคย………………4  ของใชในบาน สํานักงาน..…………...….07 15,000-19,999 บาท..7 ธนาณัติ/ไปรษณีย..…5  ตองรอสินคา.....………....6

 การศึกษาผานทางnet..8 (ขามไปถาม  ส่ังจองบริการตางๆ…......…......….…...08 20,000 บาทข้ึนไป.....8 อ่ืนๆ (ระบุ)……….…..6  ความปลอดภัยของ

 อ่ืนๆ (ระบุ)….…….……0 สดมภ T31)  ของเลน เกมส ของขวัญ.…...……….….09      ขอมูลสวนตัวและ

(บันทึกรหัสได 2 ขอ   ซอฟแวรตางๆ……………………………..10       บัตรเครดิต…………..7

โดยเรียงความสําคัญ)  อ่ืนๆ (ระบุ).........……........…....……….11 (ถามตอไป) (ขามไปถาม T32)  อ่ืนๆ (ระบุ)...........…...…8

(ถามตอไป) (ถามตอไป) (ถามตอไป)

T26 T27 T28 T29 T30 T31

ตอนที่ 4  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ขอมูลการใชอินเทอรเน็ตถามเฉพาะผูที่มีอายุ 6 ปขึ้นไป)

ระหวาง 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ

บันทึกรหัส 1-3 ใน T27

72 75 7773 74 78 79

อันดับ 1 อันดับ 2
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"ในวันสัมภาษณ บันทึกรหัส 2 ใน T32

…(ช่ือ)…มีโทรศัพท "ในวันสัมภาษณ "…(ช่ือ)…ใชบริการ "…(ช่ือ)…เสียคาใชจาย "ระหวาง 1 เดือน "เหตุผลใดที่…(ช่ือ)…

มือถือใชหรือไม" …(ช่ือ)…มีโทรศัพท โทรศัพทมือถือระบบใด" การใชโทรศัพทมือถือ กอนวันสัมภาษณ…(ช่ือ)… ไมมีโทรศัพทมือถือ"

มือถือจํานวน เฉลี่ยตอเดือนเทาใด" เคยใชบริการอื่นผานทาง

กี่เครื่อง" โทรศัพทมือถือหรือไม"

บันทึกรหัส บันทึกจํานวน บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส

 มี……………...…….1 "เครื่องโทรศัพท  เสียคาบริการรายเดือน..…..1 ต่ํากวา 300 บาท......….1 เคย :-  ไมมีความจําเปน..........…1

(ถามตอไป) มือถือ"  ระบบเติมเงิน...............…..2 300-599 บาท…......….2     สงขอความ รูปภาพ…..…...1  เครื่องแพง……...........….2

 ไมมี…………...…...2  ใชทั้ง 2 ระบบ.……........….3 600-899 บาท……........3     โหลดเพลง รูปภาพ...……...2  คาบริการแพง...........…..3

(ขามไปถาม  อ่ืนๆ (ระบุ)……..….......…..4 900-1,199 บาท…........4     เลนเกมสตางๆ……...…..….3  ใชไมเปน…...……...........4

สดมภ T37) 1,200-1,499 บาท….....5     ทองอินเทอรเน็ต…….……...4  ใชรวมกันในครัวเรือน…..5

1,500-1,799 บาท.…....6     รับ-สงอีเมล……….………....5  อ่ืนๆ (ระบุ….......…...…..6

1,800-1,999 บาท….....7     อ่ืนๆ (ระบุ)……….....……...6

2,000-2,499 บาท….....8 (ถา "เคย" บันทึกรหัสได 2 ขอ (ถามตอนที่ 5 ตอไป)

(ถามตอไป) (ถามตอไป) 2,500 บาทข้ึนไป….......0 โดยเรียงความสําคัญ)

ไมเคย…………….…..…..……….7

(ถามตอไป) (ขามไปถามตอนที่ 5)

T32 T33 T34 T35 T36 T37

ตอนที่  4  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ขอมูลการมีโทรศัพทมือถือถามเฉพาะผูที่มีอายุ 6 ปขึ้นไป)

ระหวาง 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ

บันทึกรหัส 1 ใน T32

อันดับ 1 อันดับ 2

80 81 83 85 868482
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"ครัวเรือนของทาน ครัวเรือนที่มีโทรศัพทพ้ืนฐาน "ครัวเรือนของทานมีเครื่อง ครัวเรือนที่ไมมีคอมพิวเตอร

มีโทรศัพทพ้ืนฐาน คอมพิวเตอรดังตอไปนี้หรือไม" บันทึก "00" ใน T41 และ T42

หรือไม" "ครัวเรือนของทานเสียคา "ครัวเรือนของทานมี "เหตุผลใดที่ครัวเรือน "ครัวเรือนของทาน

โทรศัพทเฉล่ียตอเดือนเทาใด" เครื่องโทรสารหรือไม" ของทานไมมี มีโครงการจะซื้อเครื่อง

 เครื่องคอมพิวเตอร" คอมพิวเตอรหรือไม"

บันทึกจํานวน บันทึกรหัส บันทึกจํานวน บันทึกจํานวน บันทึกจํานวน

เครื่องโทรศัพท  ต่ํากวา 300 บาท….…........1 เครื่อง เครื่อง เครื่อง บันทึกรหัส บันทึกรหัส

 300-599 บาท…………….….2 โทรสาร คอมพิวเตอร คอมพิวเตอร  ไมมีความจําเปน....…....1   มี :-

 600-899 บาท…...........…..3  ราคาแพง……….…....….2    ภายใน 1 ป…...…...1

ถาไมมี  900-1,199 บาท.....……..….4 ถาไมมี ถาไมมี ถาไมมี  สามารถใชจากที่อ่ืนได...3    ภายใน 2 ป...........2

บันทึก " 0 "  1,200-1,499 บาท..........….5 บันทึก " 0 " บันทึก " 00 " บันทึก " 00 "  ใชไมเปน….….…...….…4    ยังไมระบุเวลา.…....3

(ขามไปถามสดมภ T41 )  1,500-1,799 บาท.….......…6  ควบคุมการใชของ   ไมมี...…............…..4

  1,800-1,999 บาท….......….7      บุตรหลานไมได……5 (ขามไปถามสดมภ T51)

 2,000-2,499 บาท.....…...…8  อ่ืนๆ (ระบุ)……….….….6

 2,500 บาทข้ึนไป.....…….....0 (ถามตอไป) (ถามตอไป) (ถามตอไป)

(ถามตอไป)  

T38 T39 T40 T41 T42 T43 T44

บันทึก "1" ขึ้นไป ใน T38

แบบตั้งโตะ แบบกระเปาห้ิว

ตอนที่  5  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ขอมูลครัวเรือน)

(ถามเฉพาะหัวหนาครัวเรือนหรือผูท่ีสามารถใหคําตอบไดในครัวเรือนสวนบุคคล และครัวเรือนพิเศษ) 

87 88 90 9289 94 95
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"คอมพิวเตอรในครัวเรือน "คอมพิวเตอรในครัวเรือน

ของทานมีโปรแกรม ของทานไดเชื่อมตอ "ครัวเรือนของทาน "ประเภทของ "คาใชจายการใชอินเทอรเน็ต

ปองกันไวรัสหรือไม" อินเทอรเน็ตหรือไม" ใชรูปแบบใดในการ การใชอินเทอรเน็ต ในครัวเรือนของทาน

เขาสูอินเทอรเน็ต" ในครัวเรือนของทาน" เฉล่ียตอเดือนเทาใด"

บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส

 มี……………………..…….....1  เช่ือมตอ......................…...1  ใชแพคเกจรายชั่วโมง…........1  ความเร็วสูง (broadband)……..….1  ไมเสียคาใชจาย...............…....1

 ไมมี……………....…...…....2 (ถามตอไป)  เสียคาบริการรายเดือน.....….2  ความเร็วต่ํา (narrowband)..…..…2  ต่ํากวา 100 บาท..............…...2

 ไมแนใจวามีหรือไม.…......3  ไมไดเช่ือมตอ......….........…2  ใชบริการของ ทศท..............3  ไมแนใจวาใชประเภทใด................3  100-199 บาท..................…...3

(ขามไปถามสดมภ T50 )  ใชหลายวิธี.................……...4  อ่ืนๆ (ระบุ)…………...…..….…….…4  200-299 บาท..................…...4

 อ่ืนๆ (ระบุ)…….......…….…..5  300-399 บาท................……...5

    400-499 บาท...….............…...6

 500 บาทข้ึนไป.......................7

(ถามตอไป) (ถามตอไป) (ถามตอไป) (ขามไปถามสดมภ T51 )

T45 T46 T47 T48 T49

 

บันทึกรหัส 1 ใน T46

ตอนที่  5  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ขอมูลครัวเรือน)

(ถามเฉพาะหัวหนาครัวเรือนหรือผูท่ีสามารถใหคําตอบไดในครัวเรือนสวนบุคคล และครัวเรือนพิเศษ) 

ครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอร บันทึก "01" ขึ้นไปใน T 41 หรือ T 42

98 10096 97 99
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ครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอร บันทึก "01" ขึ้นไป "ครัวเรือนของทานมีรายไดเฉล่ียตอเดือนเทาใด"

 ใน T41 หรือ T42 และบันทึกรหัส 2 ใน T46

"เหตุผลที่ครัวเรือนของทานไมเชื่อมตออินเทอรเน็ต"

บันทึกรหัส บันทึกรหัส

       ไมมีความจําเปน……...........................................…………...……....…....1        ต่ํากวา 5,000 บาท.................................................................…..1

       คาบริการแพง……...........................................……………....…...…...….2        5,000-9,999 บาท..................................................................…..2

       สามารถใชจากที่อ่ืนได……...................................................….....…….3        10,000-14,999 บาท...…..............................................................3

       ใชไมเปน..…………………....................................................……...…….4        15,000-19,999 บาท….................................................................4

       ไมมีเวลาที่จะใช……….................................................……….....……...5        20,000-24,999 บาท….................................................................5

       ควบคุมการใชของบุตรหลานไมได......................................................6        25,000-29,999 บาท...........................................................…...…6

       ไมมีสายโทรศัพท..…….…...................................................…..…....…7        30,000-34,999 บาท….................................................................7

       อ่ืนๆ (ระบุ)…….………..................................................…..…...….…...8        35,000-39,999 บาท.…................................................................8

(ถามตอไป)        40,000 บาทข้ึนไป….................................................................….0

T50 T51

ตอนที่  5  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ขอมูลครัวเรือน)

(ถามเฉพาะหัวหนาครัวเรือนหรือผูที่สามารถใหคําตอบไดในครัวเรือนสวนบุคคล และครัวเรือนพิเศษ) 

101 102




