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 ตอนที่ 2 การศึกษา

ถามเฉพาะ ถามเฉพาะผูมีอายุ 

ผูมีอายุ 6 ปขึ้นไป

15 ปขึ้นไป

ความเกี่ยวพัน เพศ อายุ สถานภาพ "...(ช่ือ)..ขณะน้ี

กับหัวหนาครัวเรือน สมรส กําลังเรียนชั้นใด"

บันทึกรหัส บันทึกรหัส ( บันทึก     บันทึกรหัส

 หัวหนาครัวเรือน.……….…1  ชาย……....1  อายุเต็มป  โสด…………….1 ถาไมเรียน บันทึก

 ภรรยาหรือสามี........…….2  หญิง……..2  ถาต่ํากวา  สมรส……….…2 "ไมเรียน"

 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 T7

      หมายเหตุ :

ตอนที่ 1  ลักษณะทั่วไปของสมาชิกในครัวเรือน

ถามทุกคนในครัวเรือน

ลําดับท่ี ชื่อ-นามสกุล

33 35 36 37 39

ตัวอยางการเขียนตัวเลข    I   2  3  4  5  6  7  8  9  02

40



 ตอนที่ 2 การศึกษา

"ระหวาง ผูไมไดทํางาน

12 เดือน กอน บันทึกรหัส 2 ในT9

"...(ช่ือ)...จบการศึกษาสูงสุดระดับใด" วันสัมภาษณ  "เหตุผลท่ี..(ช่ือ)..

…(ช่ือ)… ไมไดทํางาน"

บันทึก ช้ัน ป และประกาศนียบัตร ไดทํางาน "… (ช่ือ) … ทํางานอะไร" "กิจกรรมหลักท่ี… (ช่ือ) … "… (ช่ือ) ...ทํางาน

 หรือปริญญาที่สําเร็จ มาโดยละเอียด หรือไม"  ทําอยูเปนกิจกรรม ในฐานะอะไร " บันทึกรหัส

    ถาจบมหาวิทยาลัย หรือผลิตอะไร"  ทํางานบาน……….1

 ฝกหัดครู หรืออาชีวศึกษา บันทึกรหัส บันทึกรหัส  เรียนหนังสือ…….2

ใหบันทึก สาขาวิชา คณะ  ทํางาน……...1 ใหบันทึกอาชีพและ (ใหบันทึกประเภทของ  นายจาง.....…........1  ยังเด็กหรือชรา….3

หรือแผนก และชื่อ (ถามตอไป) ตําแหนงหนาที่การงาน กิจการลักษณะงาน  ประกอบธุรกิจสวนตัว  ปวย พิการ

 สถาบันท่ีเรียนจบ  ไมไดทํางาน..2 ใหชัดเจน)     โดยไมมีลูกจาง..2      จนไมสามารถ

(ขามไปถาม  ชวยธุรกิจครัวเรือน      ทํางานได…...4

ถาไมเคยเรียน บันทึก "ไมเคย" สดมภ T13)      ไมไดรับคาจาง..3  พักผอน..………..5

 ลูกจางรัฐบาล.........4  หางานทําไมได….6

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

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

     การรวมกลุม..........7

(ขามไปสดมภ T14) (ถามตอไป)

T8 T9 T10 T11 T12 T13

ตอนที่ 3  การทํางาน ถามเฉพาะผูมีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป

ถามเฉพาะผูมีอายุ 6 ปขึ้นไป ผูท่ีทํางาน บันทึกรหัส 1 ใน T9

อาชีพ อุตสาหกรรม สถานภาพการทํางาน

32

ระดับการศึกษา สาขาวิชา

46 48 57 5843 49 53



7 วันกอนวันสัมภาษณ

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

คอมพิวเตอร ใชคอมพิวเตอร ใชคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร ในการใชคอมพิวเตอร 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 ชม. - 2 ชม……....3

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

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

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

 บานเพื่อน/คนรูจัก/ญาติ…..6 (บันทึกรหัสได 2 ขอ    มากกวา 5 ชม. - 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  การใชคอมพิวเตอร (ถามเฉพาะผูที่มีอายุ 6 ปขึ้นไป)

 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ

59 6160 62 65 66

4

อันดับ 1 อันดับ 2

63 64

อันดับ 1 อันดับ 2



7 วันกอนวันสัมภาษณ

"…(ช่ือ)… "…(ช่ือ)…สวนใหญใช "…(ช่ือ)…ชวงเวลาใดที่ "…(ช่ือ)…เสียคาใชจาย "…(ช่ือ)…มีความถี่ "…(ช่ือ)...ใชเวลาในการใช

เคยใช อินเทอรเน็ตจากแหลงใด" สวนใหญใชอินเทอรเน็ต" ในการใชอินเทอรเน็ต ในการใชอินเทอรเน็ต 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 ชม. - 2 ชม……….3

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

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

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

 โทรศัพทมือถือ…..…….…...7  ใชทั้งวัน…………………..…7   500 บาทข้ึนไป.............7  มากกวา 5 ชม.  - 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 5  การใชอินเทอรเน็ต (ถามเฉพาะผูที่มีอายุ 6 ปขึ้นไป)

12 เดือนกอนวันสัมภาษณ

67 68 73 747269

5

70 71

อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 1 อันดับ 2



"..(ช่ือ)..สวนใหญใชอิน "…(ช่ือ)…เคยจอง บันทึกรหัส 4 ใน T27

เทอรเน็ตเพ่ือกิจกรรมใด" หรือซื้อสินคาทาง "…(ช่ือ)…สินคาประเภทใดที่สวนใหญ "…(ช่ือ)…เสียคาใชจาย "…(ช่ือ)…ใชวิธีใด "เหตุผลท่ี…(ช่ือ)…

บันทึกรหัส อินเทอรเน็ตหรือไม" เคยจองหรือซื้อทางอินเทอรเน็ต" ในการซื้อสินคาทางอิน ในการชําระคาสินคา ไมเคยจองหรือซื้อสินคา

 รับ-สงอีเมล.....................1 เทอรเน็ตตอปเทาใด" ทางอินเทอรเน็ต" ทางอินเทอรเน็ต"

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

 คนหาขอมูล บันทึกรหัส  เครื่องแตงกาย เครื่องประดับ.………...01 บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส

     ติดตามขาวสาร....…...3  เคย :-  หนังสือ…………..…….……....….....…...02 ต่ํากวา 500 บาท….....1 บัตรเครดิต/  ข้ันตอนการสั่งซื้อยุงยาก.1

 ชม/จอง/ซ้ือสินคา/บริการ...4    เวบไซตไทย……..1  อุปกรณเทคโนโลยี ส่ือสาร ถายภาพ...03 500-999 บาท....……..2     บัตรเดบิต………..1  ไมเห็นสินคาจริง..…......2

 ดาวนโหลดตางๆ…….....…5    เวบไซต  เครื่องใชไฟฟา เครื่องเสียง……....…….04 1,000-2,999 บาท…...3 อินเทอรเน็ต  กลัวถูกหลอกลวง……....3

 หองสนทนาอาน/        ตางประเทศ..2  อาหาร เครื่องด่ืม สินคาดานสุขภาพ.…05 3,000-5,999 บาท...…4     แบงคกิ้ง……...….2  ราคาแพงกวาหนาราน....4

    แสดงความคิดเห็น.......6    ทั้ง 2 เวบไซต…..3  บันเทิง เครื่องกีฬา เครื่องเขียน…….….06 6,000-9,999 บาท.…..5 เงินสด……..……….….3  กลัวสินคาสูญหาย

 การศึกษาผานทางnet......7 (ถามตอไป)  ของใชในบาน สํานักงาน..…………...….07 10,000-14,999 บาท...6 โอนเงินผานธนาคาร..4      ระหวางสง…….…....5

 โทรศัพทระหวางประเทศ..8  ไมเคย………………4  ส่ังจองบริการตางๆ…......…......….…...08 15,000-19,999 บาท...7 ธนาณัติ/ไปรษณีย..…5  ตองรอสินคา.....…….....6

 อ่ืนๆ (ระบุ)….……......……0 (ขามไปถาม  ของเลน ของขวัญ.…............……….….09 20,000 บาทข้ึนไป......8 อ่ืนๆ (ระบุ)……….…..6  ความปลอดภัยของ

(บันทึกรหัสได 2 ขอ  สดมภ T31)  ซอฟแวรตางๆ……………………………..10      ขอมูลสวนตัวและ

โดยเรียงความสําคัญ)  คอมพิวเตอรเกมส………………………..11       บัตรเครดิต….….…..7

(ถามตอไป)  อ่ืนๆ (ระบุ)..........…….......…....……….12 (ถามตอไป) (ขามไปถาม T32)  อ่ืนๆ (ระบุ)...............…8

(ถามตอไป) (ถามตอไป)

T26 T27 T28 T29 T30 T31

ตอนที่ 5 การใชอินเทอรเน็ต (ถามเฉพาะผูที่มีอายุ 6 ปขึ้นไป)

ระหวาง 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ

บันทึกรหัส 1-3 ใน T27
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"ในวันสัมภาษณ บันทึกรหัส 2 ใน T32

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

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

กี่เครื่อง" เฉลี่ยตอเดือนเทาใด" เคยใชบริการอื่นผานทาง

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 (จํานวนเลขหมาย)  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 7 ตอไป)

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

ไมเคย…………….…..…..……….7

(ถามตอไป) (ขามไปถามตอนที่ 7)

T32 T33 T34 T35 T36 T37

ตอนที่ 6 การมีโทรศัพทมือถือ (ถามเฉพาะผูที่มีอายุ 6 ปขึ้นไป)

บันทึกรหัส 1 ใน T32

อันดับ 1 อันดับ 2

83 84 86 88 898785
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"ครัวเรือนของทาน ถามทั้งครัวเรือนที่มีโทรศัพท "ครัวเรือนของทานมีเคร่ือง

มีโทรศัพทพ้ืนฐาน และไมมีโทรศัพทใน T38 คอมพิวเตอรดังตอไปน้ีหรือไม"

หรือไม" "ครัวเรือนของทานเสียคา "ครัวเรือนของทานมี "ภายใน 12 เดือนขางหนา 

โทรศัพทเฉลี่ยตอเดือนเทาใด" เครื่องโทรสารหรือไม" ครัวเรือนของทานตองการ

 ติดต้ังโทรศัพทพ้ืนฐาน 

บันทึกจํานวน บันทึกรหัส บันทึกจํานวน (เพ่ิมเติม) หรือไม" บันทึกจํานวน บันทึกจํานวน

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

(จํานวนเลขหมาย)  300-599 บาท…………….…...2 โทรสาร บันทึกรหัส คอมพิวเตอร คอมพิวเตอร

 600-899 บาท…...........…....3 ตองการ..........................1

ถาไมมี  900-1,199 บาท.....……..…...4 ถาไมมี ไมตองการ......................2 ถาไมมี ถาไมมี

บันทึก " 0 "  1,200-1,499 บาท..........…...5 บันทึก " 0 " บันทึก " 00 " บันทึก " 00 "

(ขามไปถาม T41)  1,500-1,799 บาท.….......…..6

  1,800-1,999 บาท….......…...7

 2,000-2,499 บาท.....…...…..8

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

(ถามตอไป)

T38 T39 T40 T41 T42 T43

บันทึก "1 ข้ึนไป" ใน T38

แบบตั้งโตะ แบบกระเปาหิ้ว

ตอนที่  7  การมีการใชอุปกรณเทคโนโลยีในครัวเรือน

(ถามเฉพาะหัวหนาครัวเรือนหรือผูท่ีสามารถใหคําตอบไดในครัวเรือนสวนบุคคล และครัวเรือนพิเศษ) 

ครัวเรือนที่มีโทรศัพทพื้นฐาน

8
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"เหตุผลท่ีครัวเรือน "ครัวเรือนของทาน "ใน 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ "คอมพิวเตอรในครัวเรือน "คอมพิวเตอรในครัวเรือน

ของทานไมมี มีโครงการจะซื้อเครื่อง ครัวเรือนของทานมีการซื้ออุปกรณ ของทานมีโปรแกรม ของทานไดเชื่อมตอ

เครื่องคอมพิวเตอร" คอมพิวเตอรหรือไม" เกี่ยวกับคอมพิวเตอรหรือไม" ปองกันไวรัสหรือไม" อินเทอรเน็ตหรือไม"

บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส

 ไมมีความจําเปน....................................1   มี :-  ซื้อฮารดแวร..............................1 มี.................................1  เช่ือมตอ.......................1

 ราคาแพง..............................................2    ภายใน 1 ป.....................1  ซื้อซอฟแวรโปรแกรมตางๆ.........2 ไมมี.............................2 (ถามตอไป)

 สามารถใชจากที่อ่ืนได...........................3    ภายใน 2 ป.....................2  ซื้อซอฟแวรเกมสตางๆ...............3 ไมแนใจวามีหรือไม......3  ไมไดเช่ือมตอ.............…2

 ใชไมเปน...............................................4    ยังไมระบุเวลา.…..............3  ซื้อทั้งฮารดแวรและซอฟแวร.......4 (ขามไปถามสดมภ T53)

 ควบคุมการใชของบุตรหลานไมได..........5   ไมมี...…............................4  ไมไดซื้อทั้ง 2 อยาง....................5

 อ่ืนๆ (ระบุ)............................................6 (ขามไปถามสดมภ T56)  ไมแนใจวามีการซื้อ

   ทั้ง 2 อยางหรือไม...................6

(ถามตอไป) (ถามตอไป) (ถามตอไป)

 

T44 T45 T46 T47 T48

ตอนที่  7  การมีการใชอุปกรณเทคโนโลยีในครัวเรือน

บันทึก "00" ใน T42 และ T43 ใน T42 หรือ T43

(ถามเฉพาะหัวหนาครัวเรือนหรือผูท่ีสามารถใหคําตอบไดในครัวเรือนสวนบุคคล และครัวเรือนพิเศษ) 

ครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอร บันทึก "01 ข้ึนไป"ครัวเรือนที่ไมมีคอมพิวเตอร
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"ครัวเรือนของทาน "คาใชจายการใชอินเทอรเน็ต "ในครัวเรือนของทานมีวิธีปองกัน "ความเร็วของ

ใชวิธีชําระคาใชจาย ในครัวเรือนของทาน ไมใหเด็ก (อายุไมเกิน 15 ป) เขาถึง อินเทอรเน็ตท่ีใช

อินเทอรเน็ตอยางไร" เฉลี่ยตอเดือนเทาใด" website ท่ีไมเหมาะสมหรือไม" ในครัวเรือนของทาน"

บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส

  ใชแพคเกจรายชั่วโมง......................1    ไมเสียคาใชจาย........................1  มีโดยใชโปรแกรมในการ  ความเร็วสูง(broadband)……………..…....1

  เสียคาบริการรายเดือน....................2    ต่ํากวา 200 บาท......................2    block website.………………………....1  ความเร็วต่ํา(narrowband)………............2

  ใชบริการของทีโอที.........................3      200-399 บาท..................…...3  มีโดยการควบคุมจากผูใหญ..................2 (ขามไปถามสดมภ T54)

  ใชหลายวิธี.....................................4      400-599 บาท........................4  ใชทั้ง 2 วิธีในการปองกัน......................3  ไมแนใจวาใชประเภทใด.........................3

  อ่ืนๆ (ระบุ)....................................5      600-799 บาท..…...................5  ไมมีการปองกัน....................................4 อ่ืนๆ (ระบุ)…………....………...…….....…..4

     800-999 บาท........................6  ไมมีเด็กในครัวเรือน.............................5

   1,000-1,499 บาท.....................7

   1,500 บาทข้ึนไป.......................8 (ผูที่ตอบรหัส 1,3,4 ขามไปถาม

 สดมภ T56)

(ถามตอไป) (ถามตอไป) (ถามตอไป)

T49 T50 T51 T52

ตอนที่  7  การมีการใชอุปกรณเทคโนโลยีในครัวเรือน

(ถามเฉพาะหัวหนาครัวเรือนหรือผูที่สามารถใหคําตอบไดในครัวเรือนสวนบุคคล และครัวเรือนพิเศษ) 

เฉพาะผูบันทึกรหัส 1 ใน T48
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ถามเฉพาะผูตอบรหัส 2 ถามเฉพาะผูตอบรหัส 2 ถามเฉพาะครัวเรือนที่บันทึก "ครัวเรือนของทานมีรายได

ใน T48 (อินเทอรเน็ตความเร็วต่ํา)  รหัส 1, 2, 3 ใน T53 เฉลี่ยตอเดือนเทาใด"

"ภายใน 12 เดือนขางหนา ใน T52 และตอบรหัส 1 "เหตุผลท่ีครัวเรือนของทานไมเชื่อมตออินเทอรเน็ต"

ครัวเรือนของทานตองการ  (ตองการ) ใน T53

เชื่อมตออินเทอรเน็ตหรือไม" "ครัวเรือนของทานตองการ บันทึกรหัส บันทึกรหัส

เชื่อมตออินเทอรเน็ต   ไมมีความจําเปนตองใช................................…........1   ต่ํากวา 5,000 บาท...............................1

บันทึกรหัส ความเร็วสูงหรือไม"   คาบริการแพง……....................................…...….....2   5,000-9,999 บาท................................2

ตองการ.........................1   สามารถใชจากที่อ่ืนได……............................……....3   10,000-14,999 บาท............................3

(ถามตอไป) บันทึกรหัส   ใชไมเปน..………………….............................…….....4   15,000-19,999 บาท….........................4

ไมตองการ.....................2 ตองการ........................1   ไมมีเวลาที่จะใช………..................................….......5   20,000-24,999 บาท….........................5

ยังไมแนใจ......................3 ไมตองการ.....................2   ควบคุมการใชของบุตรหลานไมได..........................6   25,000-29,999 บาท............................6

(ผูที่ตอบรหัส 2,3 ขามไปถาม ยังไมแนใจ......................3   ไมมีสายโทรศัพท..……...................…..................…7   30,000-34,999 บาท….........................7

สดมภ T55 )   อ่ืนๆ (ระบุ)…….……...….........................…..….......8   35,000-39,999 บาท.…........................8

 - สําหรับผูตอบรหัส 2 ในT52   40,000 บาทข้ึนไป….............................0

    ใหขามไปถามสดมภ T56

(ถามตอไป)

T53 T54 T55 T56

ตอนที่  7  การมีการใชอุปกรณเทคโนโลยีในครัวเรือน

(ถามเฉพาะหัวหนาครัวเรือนหรือผูที่สามารถใหคําตอบไดในครัวเรือนสวนบุคคล และครัวเรือนพิเศษ) 
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