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ตอนที่ 2 การศึกษา

ถามเฉพาะผูที่มีอายุ 

6 ปข้ึนไป

อายุ "...(ช่ือ)...ขณะน้ี

กําลังเรียนชั้นใด"

 หัวหนาครัวเรือน………………… 1 ( บันทึก บันทึก ช้ัน ป สถาบัน

 ภรรยาหรือสามี…………………… 2  ชาย…………1  อายุเต็มป  โสด…………………1 ที่กําลังเรียนโดยละเอียด

 บุตรที่ยังไมสมรส………………… 3  หญิง……… 2  ถาต่ํากวา  สมรส………………2

 บุตรที่สมรสแลว………………… 4 1 ป  มาย…………………3 ถาไมเรียน บันทึก

 บุตรเขย บุตรสะใภ……………… 5 บันทึก  หยา…………………4 "ไมเรียน"

 บุตรของบุตร…………………… 6  " 00 " )  แยกกันอยู……… 5

 พอ แม พอตา แมยาย  เคยสมรส

    ปู ยา ตา ยาย………………… 7  แตไมทราบ

่

ลําดับท่ี ชื่อตัว-ชื่อสกุล

ตอนที่ 1  ลักษณะทั่วไปของสมาชิกในครัวเรือน

ถามทุกคนในครัวเรือน

ถามเฉพาะ

ผูที่มีอายุ 

15 ปข้ึนไป

ความเกี่ยวพัน

กับหัวหนาครัวเรือน

บันทึกรหัส

เพศ

บันทึกรหัส

สถานภาพ

สมรส

    บันทึกรหัส

ตัวอยางการเขียนตัวเลข    I   2  3  4 5 6 7  8 9 0

 ญาติอ่ืน ๆ………………………… 8 สถานภาพ…………6

 ผูอาศัย และคนรับใช…………… 9

 สมาชิกครัวเรือนกลุมบุคคล……0

T1 T2 T5 T7T3 T4 T6

33 35 37 4036 39



 ตอนที่ 2 การศึกษา (ตอ)

"...(ช่ือ)...จบการศึกษาสูงสุดระดับใด"

บันทึก ช้ัน ป และประกาศนียบัตร "…(ช่ือ)… "กิจกรรมหลักท่ี…(ช่ือ)…

 หรือปริญญาที่สําเร็จ โดยละเอียด ทํางานอะไร" ทําอยูเปนกิจกรรม

    ถาจบมหาวิทยาลัย หรือผลิตอะไร"  ทํางานบาน………… 1

 ฝกหัดครู หรืออาชีวศึกษา  นายจาง…………………… 1  เรียนหนังสือ……… 2

ใหบันทึก สาขาวิชา  ทํางาน…………1 ใหบันทึกอาชีพและ (ใหบันทึกประเภทของกิจการ  ประกอบธุรกิจสวนตัว  รอฤดูกาล……………3

คณะ หรือแผนก ตําแหนงหนาที่การงาน ลักษณะงานใหชัดเจน)     โดยไมมีลูกจาง……… 2  ยังเด็กหรือชรา…… 4

 และชื่อสถาบันท่ีเรียนจบ  ไมไดทํางาน…2  ชวยธุรกิจครัวเรือน  ปวย พิการ ฯลฯ

   โดยไมไดรับคาจาง…… 3      จนไมสามารถ

ถาไมเคยเรียน บันทึก "ไมเคย"  ลูกจางรัฐบาล………………4      ทํางานได……… 5

 ลูกจางรัฐวิสาหกิจ……… 5  พักผอน………………6

ถามเฉพาะผูที่มีอายุ 6 ปข้ึนไป
"ระหวาง

ผูที่ทํางาน บันทึกรหัส 1 ใน T9
ผูไมไดทํางาน

12 เดือน กอน บันทึกรหัส 2 ใน T9

ตอนที่ 3  การทํางาน (ถามเฉพาะผูที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป)

อุตสาหกรรม

บันทึกรหัส

(ถามตอไป)

(ขามไปถาม

 "เหตุผลท่ี...(ช่ือ)…

ไมไดทํางาน"

ไดทํางาน "…(ช่ือ)...ทํางาน

วันสัมภาษณ

อาชีพ สถานภาพการทํางาน

…(ช่ือ)…

หรือไม" ในฐานะอะไร "

บันทึกรหัส

สดมภ T13)

บันทึกรหัส

2

ลูกจางเอกชน………………6 เกษียณการทํางาน. 7

 ผูรับจางทํางานหลายเจา…7  อ่ืน ๆ (ระบุ)…………8

    

T8 T10 T11 T13T12T9

ระดับการศึกษา สาขาวิชา
การรวมกลุม.........…....…8

(ขามไปสดมภ T14)

48 5943 49 585346



(1) คอมพิวเตอรตั้งโตะ (PC)

(2) คอมพิวเตอรพกพา (1)   ทํางาน

(Notebook) (2)   เรียน

(3) Tablet (เชน iPad, (3)   อานหนังสือ/หาความรู (e-Book)

Galaxy Tab) (4)   เลนเกม  ใชทุกวัน………… 1

(5)   บันเทิง  อยางนอยสัปดาห

(6)   ใชงานอินเทอรเน็ต    ละครั้ง............ 2

(7)   อ่ืน ๆ (ระบุ).....................  อยางนอยเดือน

   ละครั้ง............ 3

"…(ช่ือ)…เคยใช

 ถา  " ใช "      บันทึกรหัส     " 1 "

เพ่ือกิจกรรมดังตอไปน้ีหรือไม"

"…(ช่ือ)…ใชคอมพิวเตอรจากแหลงใด ดังตอไปน้ี"คอมพิวเตอรเหลาน้ีหรือไม"

ตอนที่ 4  การใชคอมพิวเตอร (ถามเฉพาะผูที่มีอายุ 6 ปขึ้นไป)

"…(ช่ือ)…ใชคอมพิวเตอร

ระหวาง 3  เดือนกอนวันสัมภาษณ

บันทึกรหัส 1 ใน T14 หรือ T15 หรือ T16 

  " ไมใช "    บันทึกรหัส     " 0 "

ใหบันทึกรหัสกิจกรรมที่ใชคอมพิวเตอรทุกขอ

บันทึกรหัส

"(ช่ือ)…มีความถี่ใน

การใชคอมพิวเตอร

มากนอยเพียงใด"

(กรณี  T14 - T16 บันทึก

รหัส " 0 " ใหขามไปถาม

 ใหบันทึกรหัสคอมพิวเตอร

ที่เคยใชทุกขอ

ถา " ใช " บันทึกรหัส "1"

 " ไมใช " บันทึกรหัส "0"

(1) ที่บาน/ที่พักอาศัย

(3) สถานศึกษา

(4) รานอินเทอรเน็ต

(5) ศูนยบริการสารสนเทศเพื่อประชาชน/หองสมุด/

    ศูนยการเรียนรู ICT ชุมชน

(6) บานเพื่อน/คนรูจัก/ญาติ

(7) สถานที่ใหบริการอ่ืน ๆ เชน วัด สถานีอนามัย อบต. ฯลฯ

(8) ตามสถานที่ตาง ๆ ผานคอมพิวเตอรพกพา Notebook, Tablet

(9) อ่ืน ๆ (ระบุ).........................

(2) ที่ทํางาน

ใหบันทึกรหัสแหลงที่ใชคอมพิวเตอรทุกขอ

ถา " ใช "    บันทึกรหัส     " 1 "

ไ ใ  ั ึ ั

T14 T15 T16 T26 T27 T28 T29 T30 T31 T32 T33

ขอที่ (1) - (7)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)(1) (2) (3)

ขอที่ (1) - (3)

สดมภ T35)

(7)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25

ขอที่ (1) - (9)

   " ไมใช "  บันทึกรหัส    " 0 "

60 72 7963



"…(ช่ือ)...ใชเวลาในการใชคอมพิวเตอรตอวัน

ความเร็วสูง (ตั้งแต 256 Kbps ขึ้นไป)  :-

 -broadband แบบ ADSL, SDSL, VDSL ……………………… 1

 ใช……………………............................... 1  -broadband แบบอื่น (Cable modem, leased line, 

  นอยกวาหรือเทากับ 1 ชม.……………………………… 1      ดาวเทียม, การเช่ือมเคเบิลใยแกวนําแสง (FTTX),

  มากกวา 1 ชม. - 2 ชม………………………………… 2  ไมใช :-     Fixed Wireless,WiMAX)…………………………………………2

  มากกวา 2 ชม. - 3 ชม…….…………………………… 3    ใชไมเปน.…......…………………………… 2  -แบบไรสายเคล่ือนที่ (ผานโทรศัพทมือถือ 3G ข้ึนไป

  มากกวา 3 ชม. - 4 ชม………………………………… 4    ไมมีความจําเปน/ไมสนใจ/เสียเวลา.… 3      เชน  WCDMA, EV-DO)………………………………………… 3

  มากกวา 4 ชม. - 5 ชม………………………………… 5    คาบริการแพง.……………..……………… 4  ความเร็วต่ํา (ต่ํากวา 256 Kbps ลงมา)  :-

  มากกวา 5 ชม. - 6 ชม…….…………………………… 6    ไมมีอุปกรณ/อุปกรณมีราคาแพง.…… 5  -เช่ือมตอกับ Modem โดยใชสายโทรศัพท, ISDN……………… 4

  มากกวา 6 ชม..………….……………………………… 7    ไมมีโครงขาย network..................... 6 -แบบไรสายเคล่ือนที่ (ผานโทรศัพทมือถือ 2G, 2.5G  

"…(ช่ือ)…สวนใหญใชอินเทอรเน็ตความเร็วประเภทใด "

บันทึกรหัส 1 ใน T14 หรือ T15 หรือ T16 

มากนอยเพียงใด"

"…(ช่ือ)…เคยใช

อินเทอรเน็ตใน

 ตอนที่ 5  การใชอินเทอรเน็ต  ถามเฉพาะผูที่มีอายุ 6 ปขึ้นไป)

สถานที่ตางๆ หรือไม"

ระหวาง 3 เดือนกอนวันสัมภาษณ

(ถามตอไป)

ตอนท่ี 4 การใชคอมพิวเตอร  

(ถามเฉพาะผูท่ีมีอายุ 6 ป 

ข้ึนไป) (ตอ)

บันทึกรหัส บันทึกรหัส

บันทึกรหัส

3

   กลัวถูกละเมิดขอมูลสวนบุคคล......... 7       เชน GSM, CDMA, GPRS)………………………………………5

   อ่ืนๆ (ระบุ)………..…………....………… 8  -ไมแนใจวาใชประเภทใด…………………………………….............. 6

T35 T36

(ขามไปถามสดมภ T79)

T34

80 81 82



(1) บาน/ที่พักอาศัย

(2) ที่ทํางาน (1) คอมพิวเตอรตั้งโตะ (PC)

(3) สถานศึกษา (2) คอมพิวเตอรพกพา (Notebook)

(4) รานอินเทอรเน็ต (3) Tablet เชน iPad, Galaxy Tab 08.00 - 11.59 น.……1   ไมเสียคาใชจาย……1

(5) ศูนยบริการสารสนเทศเพื่อประชาชน/หองสมุด/ศูนยการ (4) โทรศัพทมือถือแบบ Smart Phone 12.00 - 15.59 น.……2   ต่ํากวา 200 บาท…2

เรียนรู ICT ชุมชน (5) โทรศัพทมือถือแบบ Feature Phone 16.00 - 19.59 น.……3   200-399 บาท…… 3

(6) บานเพื่อน/คนรูจัก/ญาติ (6) อ่ืน ๆ เชน Smart TV. 20.00 - 23.59 น.……4   400-599 บาท…… 4

(7) สถานที่ใหบริการอ่ืน ๆ เชน วัด สถานีอนามัย อบต. ฯลฯ 24.00 - 03.59 น.……5   600-799 บาท…… 5

(8) ผานโทรศัพทมือถือ/คอมพิวเตอรพกพา เชน Notebook, Tablet 04.00 - 07.59 น.……6   800-999 บาท…… 6

(9) อ่ืน ๆ ระบุ..................... ใชทั้งวัน……………… 7  1,000-1,499 บาท…7

 1,500 บาทข้ึนไป… 8

ใหบันทึกรหัสแหลงที่ใชอินเตอรเน็ตทุกขอ ถา  " ใช "    บันทึกรหัส   " 1 "

    " ไมใช "  บันทึกรหัส   " 0 "

(บันทึกรหัสได 2 ขอ  

โดยเรียงความสําคัญ)

ตอนที่ 5 การใชอินเทอรเน็ต (ถามเฉพาะผูที่มีอายุ 6 ปขึ้นไป)   (ตอ)

"…(ช่ือ)…ใชอุปกรณเทคโนโลยีใด

ระหวาง 3 เดือนกอนวันสัมภาษณ

"…(ช่ือ)…ใชอินเทอรเน็ตจากแหลงใด ดังตอไปน้ี" "…(ช่ือ)…สวนใหญ "…(ช่ือ)…เสียคาใช

บันทึกรหัส

ตอเดือนเทาใด"

อินเทอรเน็ต

ในการเขาถึงอินเทอรเน็ต"

ใหบันทึกรหัสอุปกรณเทคโนโลยีที่ใชเขาถึง

ใชอินเทอรเน็ต จายในการใช

ในชวงเวลาใด"

บันทึกรหัส

ถา      " ใช "    บันทึกรหัส   " 1 "

" ไมใช " บันทึกรหัส " 0 "

อินเทอรเน็ตทุกขอ

T37 T38 T39 T40 T41 T42 T43 T44 T45 T46 T47 T48 T49 T50 T51 T52 T53

ขอที่ (1) - (9)

" ไมใช "  บันทึกรหัส   " 0 "

ขอที่ (1) - (6)

อันดับ 1 อันดับ 2

(1) (2) (3) (4) (9) (1) (3) (4) (5) (6)(8)(5) (6) (7) (2)

83 92 98 10099



"…(ช่ือ)…มีความถี่

 ในการใชอินเทอรเน็ต

บันทึกรหัส

  ใชทุกวัน…………… 1  นอยกวาหรือ

  อยางนอยสัปดาห    เทากับ 1 ชม.……… 1

    ละครั้ง…………… 2  มากกวา

  อยางนอยเดือน    1 ชม. - 2 ชม.……… 2 บันทึกรหัส

    ละครั้ง…………… 3  มากกวา เคย..................1

   2 ชม. - 3 ชม.……… 3 (ถามตอไป)

 มากกวา  ไมเคย............ 2

   3 ชม. - 4 ชม.……… 4 (ขามไปถาม

 มากกวา สดมภ T78)

   4 ชม. - 5 ชม.……… 5

มากกวา

สินคาและ

บริการทาง

บันทึกรหัส

ตอนที่ 5 การใชอินเทอรเน็ต (ถามเฉพาะผูที่มีอายุ 6 ปขึ้นไป)   (ตอ)

"..(ช่ือ)..ใชอินเทอรเน็ตเพ่ือกิจกรรมดังตอไปน้ีหรือไม" "…(ช่ือ)…เคย"…(ช่ือ)...ใชเวลา

 มากนอยเพียงใด" ตอวันมากนอยเพียงใด"

ในการใชอินเทอรเน็ต

ระหวาง 3 เดือนกอนวันสัมภาษณ

อินเตอรเน็ต

หรือไม "

จองหรือซื้อ(1) รับ-สงอีเมล

(2) คนหาขอมูลเกี่ยวกับสินคา/บริการ

(3) ส่ังจอง/ส่ังซื้อสินคา และบริการผานระบบออนไลน

(4) ทําธรุกิจหรือเสนอขายสินคา/บริการ

(5) คนหาขอมูลเกี่ยวกับสินคา/บริการดานสุขภาพ

(6) คนหาขอมูลของภาครัฐ

(7) ติดตอ/รับสง ดาวนโหลดเอกสาร/ทําธุรกรรมกับหนวยงานภาครัฐ

(8) ติดตามขาวสาร/อานหรือดาวนโหลด นสพ. นิตยสาร (e-book)

(9) หางาน หรือสมัครงานผานระบบออนไลน

(10) ดาวนโหลด รูปภาพ/หนัง/วีดีโอ/เพลง/เกมส เลนเกมส ดูหนัง ฟงเพลง วิทยุ ฯลฯ

(11) ดาวนโหลดซอฟตแวร ฯลฯ

(12) การสนทนาผาน Blog Web 2.0/chat/instant message, Discussion ออนไลน

(13) ใช Social Network เชน Facebook, Twitter, GooglePlus, LINE, Instagram เปนตน

(14) ศึกษาเรียนรูผาน Internet

(15) โทรศัพทผาน Internet (VoIP) เชน โทรผาน Skpye, iTalk, Video call ผาน Webcam เปนตน

(16) ทําธรุกรรมเกี่ยวกับการเงิน (Internet Banking, Mobile Banking) 

(18) อ่ืน ๆ (ระบุ)...........

ใ  ั ึ ั ิ ี่ใ 

4

(17) อัพโหลดขอมูล รูปภาพ/ภาพถาย วีดีโอ เพลง Software ฯลฯ เพื่อการแบงบัน (share) บนเว็บไซต

 มากกวา

   5 ชม. - 6 ชม.……… 6

 มากกวา 6 ชม ข้ึนไป 7

T56 T57 T58 T59 T60 T61 T62 T63 T64 T65 T66 T67 T68 T69 T70 T71 T72 T73T55 T74T54

                      

ขอที่ (1) - (18)

ใหบันทึกรหัสของกิจกรรมทีใช

ถา " ใช "    บันทึกรหัส     " 1 "

" ไมใช "  บันทึกรหัส    " 0 "

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)(7) (16) (17) (18)

101 102 103 121



"สินคาและบริการประเภทใดที่สวนใหญ

…(ชื่อ)…เคยจองหรือซ้ือทางอินเทอรเน็ต"

                                                      แบบออนไลน :-

 ชําระเงินผานระบบ 

 e-banking/Mobile banking...... 01

 ต่ํากวา 500 บาท....... 1  ชําระเงินผาน ATM...................... 02

 500-999 บาท........... 2  ชําระเงินผานบัตรเครดิต................ 03  มี………………………… 1

 1,000-2,999 บาท...... 3   ชําระเงินผานผูใหบริการกลาง…………… 04

 3,000-5,999 บาท...... 4  ชําระเงินผานระบบ  ไมมี :-

 6,000-9,999 บาท...... 5        Mobile Payment............... 05   ไมมีความจําเปน………2

 10,000-14,999 บาท.. 6 แบบออฟไลน :-   เคร่ืองแพง…………… 3

 15,000-19,999 บาท.. 7  โอนเงินผานบัญชีธนาคาร.............. 06   คาบริการแพง………… 4

 20,000 บาทขึ้นไป...... 8  ชําระกับพนักงานโดยตรง.............. 07   ใชไมเปน……………… 5

 โอนเงินทางไปรษณีย..................... 08   ไมมีเครือขาย………… 6

 ผานตัวกลางการเงิน...................... 09   สัญญานไมชัดเจน…… 7
 อื่นๆ (ระบุ...ท้ังออนไลน/ออฟไลน) 10   อื่นๆ (ระบุ)………..… 8

ในการซ้ือสินคาและ

บันทึกรหัส 1 ใน T74

"ในวันสัมภาษณ

บริการทางอินเทอรเน็ต โทรศัพทมือถือ

…(ช่ือ)…มี

บันทึกรหัส 2 ใน T74

ใชหรือไม"

"เหตุผลที่…(ชื่อ)…

บันทึกรหัส

บันทึกรหัส

ตอนที่ 5 การใชอินเทอรเน็ต (ถามเฉพาะผูที่มีอายุ 6 ปขึ้นไป)  

ระหวาง 3 เดือนกอนวันสัมภาษณ

"…(ชื่อ)…เสียคาใชจาย

ตอปเทาใด"

(ถามตอไป)

 เคร่ืองแตงกาย เคร่ืองประดับ

หนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ

 อุปกรณการสื่อสาร 

เคร่ืองใชไฟฟา และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส

 คอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอร

 อาหาร เคร่ืองดื่ม สินคาดานสุขภาพ

 เพลง ภาพยนตร สินคาบันเทิงอื่นๆ

 ของใชในบาน สํานักงาน....

 จองตั๋วออนไลน (ต๋ัวเคร่ืองบิน,คอนเสิรต,หนัง)………... 

สั่งจองบริการตางๆ (แพคเกจทองเที่ยว 

เกม...........................................................................

ซอฟตแวรตางๆ.........................................................

 ของเลน ของขวัญ

 เคร่ืองแตงกาย เคร่ืองประดับ.....................................

หนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ...................................

 อุปกรณการสื่อสาร (โทรศัพทมือถือ)...........................

เคร่ืองใชไฟฟา และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส..................

 คอมพิวเตอรและอุปกรณคอมพิวเตอร........................

 อาหาร เคร่ืองดื่ม สินคาดานสุขภาพ...........................

 เพลง ภาพยนตร สินคาบันเทิงอื่นๆ............................

 ของใชในบาน สํานักงาน............................................

สั่งจองบริการตางๆ (แพคเกจทองเที่ยว โรงแรม)........

 ของเลน ของขวัญ.......................................................

ตอนที่ 6 การมีโทรศัพท

มือถือ (ถามเฉพาะ

ผูท่ีมีอายุ 6 ป ข้ึนไป)

01

08

02

03

04

05

06

07

11

12

13

10

09

"…(ช่ือ)…ใชวิธีในการชําระคาสินคา

และบริการที่สั่งซื้อทางอินเทอรเน็ต"

บันทึกรหัส

ขั้นตอนการสั่งซ้ือ/การชําระ

บันทึกรหัส

ยุงยาก/ซับซอน……………… 01

ไมเคยจองหรือซื้อสินคาและ

บริการทางอินเทอรเน็ต"

กลัวถกูหลอกลวง/จายเงิน

กลัวสินคาสูญหายระหวางสง...05

ไมเห็นสินคาจริง/ไมไดสัมผัส

/ไมไดลองกอนซ้ือ........…… 02

ไมไดรับสินคา................... 03

ราคาแพงกวาหนาราน........... 04

ตองรอสินคานาน.................. 06

ความปลอดภยัของขอมลู

สวนตัวและบัตรเครดิต...... 07

ไมแนใจวา Website 

จดทะเบียนถกูตองตาม

กฏหมายหรือไม.............. 08

ไมทราบวิธีการสั่งซ้ือสินคา

คาจัดสงสินคาแพง............... 10

ออนไลน........................ 09

ไมมีสินคาท่ีตองการ 11 อนๆ (ระบุ...ทงออนไลน/ออฟไลน) 10   อนๆ (ระบุ)………..… 8

 (บันทึกรหัสได 2 ขอ โดยเรียงความสําคัญ)

T75

(ขามไปถามสดมภ T88)

T78             T79T76 T77

อันดับ 1 อันดับ 2

 อื่น ๆ (ระบุ)...............................................................

 เคร่ืองกีฬา เคร่ืองเขียน...............................................

อันดับ 1 อันดับ 2

14

15
(บันทึกรหัสได 2 ขอ โดยเรียง

ความสําคัญ) 

อันดับ 2อันดับ 1

ไมมสนคาทตองการ.............. 11

ชอบเดินชอ็ปปงมากกวา........

ไมไดสอบถาม/พูดคยุกับ

ผูขายโดยตรง................... 13

อื่น ๆ (ระบุ).......................... 14

122 131126124 127 129 133



" ระหวาง 3 เดือนกอน

"…(ชื่อ)…มี วันสัมภาษณ"..(ช่ือ)..ใชบริการ

โทรศัพทมือถือ อื่นผานทางโทรศัพทมือถือ"

ที่ใชงานจํานวน     "ภายใน 1 ป   ตอบเอง…..........…............ 1

ก่ีเครื่อง"   สมาชิกในครัวเรือน

(1) sms       ตอบแทน.................... 2

(2) data (internet เชน mms,   สมาชิกนอกครัวเรือน

 เสียคาบริการ    e-mail, social media เปนตน)       ตอบแทน.................... 3

บันทึก    รายเดือน………… 1 ไมเสียคาใชจาย .............. 1 (3) Mobile Banking

"จํานวนเคร่ือง  ระบบเติมเงิน……… 2 ตํ่ากวา 300 บาท………… 2 (4) การใชฟงกชันบนโทรศัพทมือถือ ตองการ :-

โทรศัพทมือถือ"  ใชท้ัง 2 ระบบ....... 3 300-599 บาท……………… 3 (5) อื่น ๆ (ระบุ)........... โทรศัพทมือถือแบบ

 อื่น ๆ (ระบุ)......... 4 600-899 บาท……………… 4   Smart Phone……… 1

900-1,199 บาท…………… 5 โทรศัพทมือถือแบบ

1,200-1,499 บาท………… 6 ใหบันทึกรหัสของบริการที่ใชทุกขอ  Feature Phone…… 2

1,500-1,999 บาท………… 7 ถา  " ใช "    บันทึกรหัส  " 1 " ไมตองการ……………… 3

2,000-2,499 บาท………… 8     " ไมใช "  บันทึกรหัส   " 0 "

2,500 บาทขึ้นไป………… 0

"ใครเปนผูตอบสัมภาษณ"

ตอนที่ 6 การมีโทรศัพทมือถือ (ถามเฉพาะผูท่ีมีอายุ 6 ป ข้ึนไป) (ตอ)
ถามทั้งผูท่ีมีและไมมีบันทึกรหัส 1 ใน T79

ใน T79

โทรศัพทมือถือใช

…(ช่ือ)…ตองการมี/
มือถือแบบใด"

"…(ชื่อ)…ชําระคา "…(ชื่อ)…เสียคา

บันทึกรหัส

ใชจายการใช บันทึกรหัส

บันทึกรหัส

โทรศัพทมือถือ

ซ้ือโทรศัพทมือถือ 
เฉล่ียตอเดือนเทาใด"

บริการโทรศัพท

(เพิ่มเติม) หรือไม"

(ถามตอนที่ 7 ตอไป)

บันทึกรหัส

ถามเฉพาะผูท่ีมี

อายุ 6 ป ขึ้นไป

2,500 บาทขนไป………… 0

T80 T83 T84 T85 T86 T87 ResponseT88T81 T82

ขอท่ี (1) - (5)

(1) (2) (3) (4) (5)

 Feature 

Phone

 Smart 

Phone

134 135 136 137 143 144138



"ครัวเรือนของทาน

มีโทรศัพทพ้ืนฐาน

จํานวนกี่เลขหมาย" "ครัวเรือนของ

ทานมีเครื่อง

โทรสารหรือไม"

บันทึกจํานวน

เลขหมายโทรศัพท    มีไวรับสาย…………………………………………………… 1 บันทึกจํานวน

พื้นฐาน    ใชโทรภายในเขตพื้นที่ ......................................... 2 เครื่องโทรสาร

 ไมเกิน 150 บาท…………… 01    ใชโทรทางไกลภายในประเทศ .............................. 3  ตองการยกเลิก..................... 1

ถาไมมี บันทึก " 0 "  151-299 บาท…………………02    ใชโทรทางไกลระหวางประเทศ………...……………… 4 ถาไมมี  ไมตองการยกเลิก.................. 2

(ขามไปถามสดมภ T93)  300-599 บาท…………………03    เช่ือมตออินเทอรเน็ต……..……….……………………… 5 บันทึก " 0 "  ตองการติดตั้งเพ่ิมเติม

 600-899 บาท…………………04    รับ-สงแฟกซ………………………………………………… 6     ภายใน 6 เดือน……………… 3

 900-1,199 บาท………………05    อ่ืนๆ (ระบุ) ……………….………………………………… 7 (ถามตอไป)     ภายใน 1 ป…………………… 4

 1,200-1,499 บาท……………06     ภายใน 2 ป…………………… 5

 1,500-1,799 บาท……………07     ยังไมระบุเวลา………………… 6

 1,800-1,999 บาท……………08  ไมตองการติตตั้งเพ่ิมเติม........ 7

ตอนที่  7  การมีการใชอุปกรณเทคโนโลยีในครัวเรือน   

(ถามเฉพาะหัวหนาครัวเรือนหรือผูท่ีสามารถใหคําตอบไดในครัวเรือนสวนบุคคล) 

ครัวเรือนท่ีมีโทรศัพทพ้ืนฐานบันทึก "1 ข้ึนไป" ใน T89 ถามครัวเรือนทั้งที่มีหรือ

"ครัวเรือนของทานเสียคา

โทรศัพทพ้ืนฐาน

ในอนาคต ครัวเรือนโทรศัพทพ้ืนฐาน"

ไมมีโทรศัพทพื้นฐาน

(เพ่ิมเติม) หรือไม "

เฉลี่ยตอเดือนเทาใด"

 (บันทึกรหัสได 2 ขอ โดยเรียงความสําคัญ)

บันทึกรหัส

ติดต้ังโทรศัพทพ้ืนฐาน

(ไมรวมคา Internet)

บันทึกรหัส

ของทานตองการยกเลิก/

"ครัวเรือนของทานมีเหตุผลใดที่ใช

บันทึกรหัส

 2,000-2,499 บาท……………09

 2,500 บาทข้ึนไป…………… 10

T89 T92 T93T91T90

อันดับ 1 อันดับ 2

148146145 149 151150



คอมพิวเตอร คอมพิวเตอร

แบบตั้งโตะ แบบพกพา 

(PC) (Notebook)

บันทึกจํานวน บันทึกจํานวน บันทึกจํานวน

เครื่อง เครื่อง เครื่อง Tablet ไมมีความจําเปน………………………1

คอมพิวเตอร คอมพิวเตอร ราคาแพง…………………………………2   มี :-

ตั้งโตะ พกพา สามารถใชจากที่อ่ืนได……………… 3      ภายใน 1 ป…………………… 1

ใชไมเปน…………………………………4      ภายใน 2 ป…………………… 2

ควบคุมการใชของ      ยังไมระบุเวลา………………… 3

ถาไมมี ถาไมมี ถาไมมี   บุตรหลานไมได………………………5   ไมมี………………………………… 4

บันทึก " 00 " บันทึก " 00 " บันทึก " 00 " ใชผานอุปกรณอ่ืน…………………… 6

อ่ืนๆ (ระบุ)………………………………7

ตอนที่  7  การมีการใชอุปกรณเทคโนโลยีในครัวเรือน (ตอ)   

"เหตุผลท่ีครัวเรือน

ของทานไมมีคอมพิวเตอร"

"ครัวเรือนของทานมี

โครงการจะซื้อ

คอมพิวเตอร หรือไม"

"ครัวเรือนของทานมีคอมพิวเตอรดังตอไปน้ีหรือไม"

(ถามตอไป)

ครัวเรือนที่ไมมีคอมพิวเตอร

(เฉพาะครัวเรือนที่บันทึก " 00 " ใน T94 - T96)

บันทึกรหัส

บันทึกรหัส

Tablet

(ถามเฉพาะหัวหนาครัวเรือนหรือผูท่ีสามารถใหคําตอบไดในครัวเรือนสวนบุคคล) 

T94 T95 T96 T97 T98

156154152 158 159



ขอ (1)  ซื้อฮารดแวร (เชื่อมตอโดยอุปกรณ

ขอ (2)  ซื้อซอฟแวร เทคโนโลยีใดๆ ก็ได 

ขอ (3)  ซื้ออุปกรณและบริการที่เกี่ยวของ   เชน คอมพิวเตอร, Tablet,

 โทรศัพทมือถือ เปนตน)

 นอยกวา 2,000 บาท............ 1   เลน................................. 1

 2,000 - 4,999 บาท............. 2   ไมเลน………………………… 2

 นอยกวา 2,000 บาท .. 1     ไมไดซื้อ………………6  5,000 - 9,999 บาท............. 3

 2,000 - 4,999 บาท. .. 2     ไมแนใจวาซื้อ………7  10,000 - 14,999 บาท......... 4 เขาถึงและมีการเช่ือมตอ……… 1

 5,000 - 9,999 บาท. .. 3  15,000 บาทข้ึนไป............... 5

 10,000 - 14,999 บาท .. 4  ไมไดซื้อ.............................. 6 เขาถึงแตไมเช่ือมตอ............. 2

้ ไ ไ ใ ้ ไ

 

บันทึกรหัส

(ถามตอไป)

หรือ Instagram

 ภายในบานหรือไม"

บันทึกรหัส

"ระหวาง 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ

ครัวเรือนทานเสียคาใชจาย

ในการซื้ออุปกรณสื่อสาร

ครัวเรือนของทาน

สามารถเขาถึงและมีการ

เชื่อมตออินเทอรเน็ตหรือไม"

เลน Facebook หรือ Line

"สมาชิกในครัวเรือนของทาน

ใหบันทึกรหัสคาใชจายที่ซ้ืออุปกรณเทคโนโลยีขางตน บันทึกรหัส

หรือ Whats App 

และบริการท่ีเกี่ยวของเทาใด"

  บันทึกรหัส   บันทึกรหัส 

ตอนที่  7  การมีการใชอุปกรณเทคโนโลยีในครัวเรือน    (ตอ)

(ถามเฉพาะหัวหนาครัวเรือนหรือผูท่ีสามารถใหคําตอบไดในครัวเรือนสวนบุคคล) 

ระหวาง 12 เดือนกอนวันสัมภาษณครัวเรือนทานเสียคาใชจายใน

การซ้ืออุปกรณเทคโนโลยีเหลานี้เทาใด"

 15,000 บาทข้ึนไป.... .. 5 ไมแนใจวาซื้อ...................... 7 ไมสามารถเขาถึง……………… 3

  ขอที่ (1)   ขอที่ (2)   ขอที่ (3)

T100 T101

(ขามไปถามสดมภ T113)

T99 T104T102 T103

160 161 162 165164163



ความเร็วสูง (ตั้งแต 256 Kbps ขึ้นไป)  :-

(1) คอมพิวเตอรตั้งโตะ (PC)  -broadband แบบ ADSL, SDSL, VDSL ………………1

(2) คอมพิวเตอรพกพา  -broadband แบบอื่น (Cable modem, leased line,

 (Notebook) บันทึกรหัส    ดาวเทียม, การเช่ือมเคเบิลใยแกวนําแสง (FTTX),  ไมมีความจําเปนตองใช……………1

(3) Tablet เชน iPad,  ใชแพคเกจรายชั่วโมง,  ไมเสียคาใชจาย……… 1   Fixed Wireless, WiMAX)………………………………2  คาบริการ/คาอุปกรณแพง......... 2

 Galaxy Tab    รายวัน…………………… 1  ต่ํากวา 200 บาท…… 2  -แบบไรสายเคล่ือนที่ (ผานโทรศัพทมือถือ 3G ข้ึนไป  สามารถใชจากที่อ่ืนได…………… 3

(4) โทรศัพทมือถือ  เสียคาบริการรายเดือน… 2  200-399 บาท………… 3     เชน WCDMA, EV-DO)…………………………………3  ไมมีความรู/ทักษะ ในการใช…… 4

(5) อ่ืน ๆ เชน Smart TV  ใชแพคเกจตามปริมาณ  400-599 บาท………… 4 ความเร็วต่ํา (ต่ํากวา 256 Kbps ลงมา)  :-

  การใชงาน (MB, GB)… 3  600-799 บาท………… 5  -เช่ือมตอกับ Modem โดยใชสายโทรศัพท, ISDN…… 4

 ใชหลายวิธี………………… 4  800-999 บาท………… 6  -แบบไรสายเคล่ือนที่ (ผานโทรศัพทมือถือ 2G, 2.5G  

่

(ถามเฉพาะหัวหนาครัวเรือนหรือผูท่ีสามารถใหคําตอบไดในครัวเรือนสวนบุคคล) 

ถามเฉพาะครัวเรือนท่ีบันทึกรหัส 1 ใน T104

ถา  "ใช"  บันทึก  "1"

ใ

ใหบันทึกรหัสอุปกรณทุกขอ

ตอนที่  7  การมีการใชอุปกรณเทคโนโลยีในครัวเรือน   (ตอ)    

"ครัวเรือนของทานใช

อุปกรณเทคโนโลยีใดใน

การเขาถึงอินเทอรเน็ต"

ถามเฉพาะครัวเรือนที่บันทึก

"ครัวเรือนของทาน รหัส 2 หรือ 3 ใน T104"ความเร็วของอินเทอรเน็ตท่ีใชในครัวเรือนของทาน""ระหวาง 12 เดือนกอน

วันสัมภาษณครัวเรือนเลือกใชบริการแพคเกจ  (ไมไดเชื่อมตออินเทอรเน็ต)

ไมเชื่อมตออินเทอรเน็ต"

"เหตุผลที่ครัวเรือนของทาน

บันทึกรหัส

บันทึกรหัส

ในการใชอินเทอรเน็ต

เฉลี่ยตอเดือนเทาใด"

อินเทอรเน็ตในลักษณะใด" ของทาน มีคาใชจาย

บันทึก

ควบคุมการใชของ

  ตามความตองการ (ความเร็ว).. 5

มีบริการอินเทอรเน็ตแตไมตรง

บุตรหลานไมได............…..... 6

 อ่ืนๆ (ระบุ)…………………5  1,000-1,499 บาท…… 7    เชน GSM, CDMA, GPRS)…………………………… 5

 1,500 บาทข้ึนไป…… 8  -ไมแนใจวาใชประเภทใด…………………………………….. 6  อ่ืนๆ (ระบุ).......................... 8

(1) (2) (3) (4) (5)

T105 T106 T107 T108 T109

 

 "ไมใช"  บันทึก  "0"

T113

(ถามตอไป)( ขามไปถามสดมภ T115)

T111T110 T112

ขอที่ (1) - (5)

ไมมีบริการอินเทอรเน็ตในพื้นที่.. 7

ุ

171 173172 174166



 มีมาตรการปองกันการเจาะระบบขอมูลคอมพิวเตอร…… 01 ต่ํากวา 5,000 บาท……… 01  55,000-59,999 บาท…… 12

 ควบคุม website ที่ลามกอนาจาร……………………………02 5,000-9,999 บาท…………02  60,000-64,999 บาท…… 13

 การเผยแพรขอความ เสียง ภาพ ตัดตอ บันทึกรหัส 10,000-14,999 บาท…… 03  65,000-69,999 บาท…… 14

        ดัดแปลงภาพที่ทําใหผูอ่ืนเสียชื่อเสียง……………… 03   จัดตั้งศูนยการเรียนรู 15,000-19,999 บาท…… 04  70,000-74,999 บาท…… 15

 การเผยแพร Spam mail หรือไวรัส………………………… 04       ICT ชุมชน........... 1 20,000-24,999 บาท…… 05  75,000-79,999 บาท…… 16

 ควบคุมการจดทะเบียนโทรศัพทมือถือ………………………05   ฮารดแวรราคาถูก........ 2 25,000-29,999 บาท…… 06  80,000-84,999 บาท…… 17

ตองการ :-  ควบคุมผูใหบริการรานอินเทอรเน็ต/เกมออนไลน…………06   ซอฟแวรราคาถูก......... 3 30,000-34,999 บาท…… 07  85,000-89,999 บาท…… 18

  ตองการ :-    6 Mbps.………… 1  ความปลอดภัยในการใชบริการพาณิชย   อินเทอรเน็ตราคาถูก... 4 35,000-39,999 บาท…… 08  90,000-94,999 บาท…… 19

    ภายใน 1 ป…… 1    7 Mbps.………… 2          อิเล็กทรอนิกส (e-Commerce)………………………07   คาโทรศัพทมือถือ 40,000-44,999 บาท…… 09  95,000-99,999 บาท…… 20

้

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารอยางไร"

                    บันทึกรหัส บันทึกรหัส

"ครัวเรือนของทาน

การใหภาครัฐเขามา

ถามเฉพาะครัวเรือน

ตอนที่  7  การมีการใชอุปกรณเทคโนโลยีในครัวเรือน   (ตอ)

(ถามเฉพาะหัวหนาครัวเรือนหรือผูท่ีสามารถใหคําตอบไดในครัวเรือนสวนบุคคล) 

"ครัวเรือนของทานตองการใหภาครัฐเขามาดูแลถามครัวเรือน "ครัวเรือนของทานตอง "ระหวาง 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ

ครัวเรือนของทานมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนเทาใด"

ชวยเหลือในการเขาถึง

ตออินเทอรเน็ต)

ไมเชื่อมตอ T104 (ไมไดเชื่อม

รหัส 2 หรือ 3 ใน

อินเทอรเน็ต

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางไร"ท้ังท่ีเชื่อมตอ/

บันทึกรหัส

(เพิ่มขึ้น)หรือไม"

บันทึกรหัส

อินเทอรเน็ต

หรือไม"

ตองการเชื่อมตอ

"ในอนาคต 

ครัวเรือนของ

เชื่อมตอ

ทานตองการ

ความเร็วสูง

อินเทอรเน็ต

บันทึกรหัส

    ภายใน 2 ป…… 2    8 Mbps.………… 3  มีหนวยงานหรือศูนยควบคุมผูใหบริการ…………………… 08       ราคาถูก................ 5 45,000-49,999 บาท…… 10  100,000 บาทขึ้นไป………21

  ยังไมระบุเวลา…… 3    9-10 Mbps.…… 4  มีหนวยงานหรือศูนยรับเร่ืองรองเรียนผูใหบริการ…………09   มี Free wifi ใน 50,000-54,999 บาท…… 11

  ไมตองการ………… 4   11-15 Mbps.…… 5  อ่ืนๆ (ระบุ)………………………………………………………… 10      สถานที่สาธารณะ.... 6

  ยังไมแนใจ………… 5 มากกวา 15 Mbps…6  อ่ืนๆ (ระบุ)……………… 7

(ถามตอไป)  ไมตองการ ………… 7

 อ่ืนๆ (ระบุ)………… 8

T117 T118

(บันทึกรหัสได 2 ขอ โดยเรียงความสําคัญ)

T116T115T114

อันดับ 1 อันดับ 2

175 176 177 181 182179




