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ตอนที่ 1  ลักษณะทั่วไปของสมาชิกในครัวเรือน
ถามเฉพาะ ถามเฉพาะ
ผูมีอายุ ผูมีอายุ 

15 ปขึ้นไป 15 - 30 ป

ความเกี่ยวพัน เพศ อายุ สถานภาพ " ...ชื่อ…
กับหัวหนาครัวเรือน สมรส กําลังเรียน

อยูหรือไม"
บันทึกรหัส บันทึกรหัส ( บันทึก     บันทึกรหัส

 หัวหนาครัวเรือน.……..….1  ชาย…....1  อายุเต็มป  โสด………….1   บันทึกรหัส
 ภรรยาหรือสามี....………..2  หญิง…..2  ถาตํ่ากวา  สมรส……….2  เรียน…...…..1
 บุตรท่ียังไมสมรส.…….….3 1 ป  มาย………….3  ไมเรียน…....2
 บุตรท่ีสมรสแลว....….…..4 บันทึก  หยา……...….4
 บุตรเขย บุตรสะใภ……...5  " 00 " )  แยกกันอยู...5
 บุตรของบุตร..........….….6  เคยสมรส
 พอ แม พอตา แมยาย….7   แตไมทราบ
 ญาติอื่น ๆ  ..........….…..8   สถานภาพ...6
 ผูอาศัย และคนรับใช…...9
 สมาชิกครัวเรือนพิเศษ….0 

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7

      หมายเหตุ :

ถามทุกคนในครัวเรือน

ชื่อ-นามสกุลลําดับท่ี

32 34 35 36 38

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

39



 ตอนที่ 1  ลักษณะทั่วไปของสมาชิกในครัวเรือน

ถามเฉพาะ ถามเฉพาะผูมีอายุตั้งแต 15 ปข้ึนไป
ผูท่ีจบ

"มหาวิทยาลัย"
"ฝกหัดครู" อาชีพหลัก อุตสาหกรรมหลัก
(สายวิชาการ

         บันทึก ชั้น ป และประกาศนียบัตร ศึกษา) " …(ชื่อ)… ทํางานอะไร" "กิจการท่ี …(ชื่อ)… ทํางานอยูนั้น
  หรือปริญญาท่ีสําเร็จมาโดยละเอียด หรือ เปนกิจการประเภทใด"
         ถากําลังเรียนมหาวิทยาลัย ฝกหัดครู "อาชีวศึกษา"
  (สายวิชาการศึกษา) หรือ อาชีวศึกษา ในสดมภ B8 ถาทํางาน บันทึกอาชีพหรือ บันทึกประเภทของกิจการ
  ใหบันทึก ระดับการศึกษาสูงสุดกอนเขาเรียน ลักษณะงานท่ีทําสวนใหญและ หรือรายละเอียดของกิจการ
  และชื่อสถาบันท่ีกําลังเรียน ตําแหนงหนาท่ีการงานโดยละเอียด ใหชัดเจน
         ถาจบมหาวิทยาลัย ฝกหัดครู 
  (สายวิชาการศึกษา) หรือ อาชีวศึกษา จํานวนป ถาไมไดทํางาน บันทึก
  ใหบันทึก ชื่อสถาบันท่ีเรียนจบ ของหลักสูตร " ไมทํา "  และขามไปถามสดมภ B12
         ถาไมเคยเรียน บันทึก "ไมเคยเรียน"
         ถาจบการศึกษา  มหาวิทยาลัย  ฝกหัดครู 
  (สายวิชาการศึกษา) อาชีวศึกษา ใหถามตอไป  
        ถาจบอยางอื่นขามไปถามสดมภ B10

B8 B9 B10 B11

ถามเฉพาะผูมีอายุตั้งแต 15 ปข้ึนไป
ในระหวาง 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ

40

" ...ชื่อ...จบการศึกษาสูงสุดชั้นใด "

42 46
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ตอนที่ 2  การรับงานมาทําท่ีบาน (ถามผูมีอายุต้ังแต 15 ปขึ้นไป)
งานที่รับมาทําท่ีบานหรือนอกสถานประกอบการ

ของผูวาจางท่ีบันทึกในสดมภ B13
อาชีพในการรับงาน อุตสาหกรรมในการรับงาน ประเภทของผูรับงาน

" งานที่ ...(ชื่อ)… รับมาทํา "กิจการที่ ...(ชื่อ)... รับงานมาทํา
ที่บานหรือนอกสถานประกอบการ เปนกิจการประเภทใด" บันทึกรหัส บันทึกรหัส
ของผูวาจางสวนใหญเปนงานอะไร"  ทําโดยลําพัง…………...1   เจาของกิจการ......….………..1

 ทํารวมกับ  องคกร/กลุม/สหกรณ………2
    - คนในครัวเรือน….2  หนวยงานราชการ/

ใหบันทึกงานที่ทําสวนใหญ บันทึกประเภทของกิจการ     - คนนอกครัวเรือน.3     รัฐวิสาหกิจ..…...………….3
หรือประเภทหรือชนิดของ หรือรายละเอียดของกิจการ  ทํารวมกับคนในและ  ผูรับชวงงาน..........…..……..4
งานที่รับมาทําโดยละเอียด หรือลักษณะงานที่รับมาทําใหชัดเจน     นอกครัวเรือน……..4  ผูรับงานในครัวเรือน………..5

บันทึกรหัส  ชวยผูรับงานที่อยูใน  ผูรับงานนอกครัวเรือน……..6
 รับงานมาทํา…...1    ครัวเรือนเดียวกัน...5  หัวหนากลุม…….…….……...7

(ถามตอไป) หัวหนากลุม  องคกรพิเศษ……….………...8
 ไมรับงานมาทํา..2    - ผูรับงาน……….….6  อ่ืน ๆ (ระบุ)……….………….0

(ตอบรหัส 2    - ผูรับชวง.…….……7
ยุติการสัมภาษณ) ไมไดทําดวยตนเองแต

   สงงานใหผูอื่นทํา….8 (ถามตอไป)

B12 B13 B14 B15 B16

ถามเฉพาะผูบันทึกรหัส 1  ในสดมภ B12

"…(ชื่อ)... รับงานมาจากใคร"

4

51 5550

"ในระหวาง
12 เดือนกอน
วันสัมภาษณ 

 …(ชื่อ)…
รับงานมาทํา

ที่บาน
หรือนอกสถาน
ประกอบการ
ของผูวาจาง
หรือไม"

"…(ชื่อ)…รับงาน
มาทํารวมกับใคร"

59 60



ตอนที่ 2  การรับงานมาทําท่ีบาน (ถามผูมีอายุต้ังแต 15 ปขึ้นไป)
งานที่รับมาทําท่ีบานหรือนอกสถานประกอบการ

ของผูวาจางท่ีบันทึกในสดมภ B13
ถามเฉพาะ " …(ชื่อ)… รับงาน " ...(ชื่อ)… ไดรับ "ในระหวาง 12 เดือน

ผูบันทึกรหัส 3-4 มาทํามากที่สุด เครื่องมือ เครื่องใช กอนวันสัมภาษณ
และ 7-8 ใน B15 เดือนอะไร" อุปกรณหรือ ...(ชื่อ)... ไดรับ

"โดยปกติ "โดยปกติ ...(ชื่อ)… " ...(ชื่อ)… มีลูกจาง วัสดุจากงาน  "ใครเปนผูกําหนด คาตอบแทนตามที่ตกลง
...(ชื่อ)…  ใชสถานที่ใดทํางาน" หรือคนงานทํางาน บันทึกรหัส ที่รับมาทําหรือไม" คาตอบแทนในงาน จากทุกงานที่รับมาทํา

ทํางานเฉลี่ย ที่รับมาหรือไม"  มกราคม………01 (ไมรวมวัตถุดิบหลัก) ที่รับมาทํา " หรือไม"
วันละกี่ชั่วโมง"  กุมภาพันธ……02 บันทึกรหัส บันทึกรหัส

บันทึกรหัส  มีนาคม……….03  ผูรับงาน………………….….1  ไดรับ
 บาน……….……….....….1 บันทึกรหัส  เมษายน………04 บันทึกรหัส  ผูวาจาง…………..………….2        - ครบ…..…………..1
 บริเวณบาน……......…..2   ไมมี......…...…….1  พฤษภาคม……05 ไดรับบางสวน…...1  หัวหนากลุม………………...3 (ถามตอไป)

บันทึก  ศูนยรวมชุมชนหรือ   มี 1-2 คน.……...2  มิถุนายน………06 ไดรับทั้งหมด..…..2  ฝายสงเสริมฯ        - ไมครบ (ระบุ)…..2
จํานวนชั่วโมง      สถานที่ใกลเคียง....3   มี 3-5 คน.………3  กรกฎาคม…….07 ไมไดรับ…….……..3      - ภาครัฐ…...…………..4 (ใหระบุสาเหตุที่ไดรับไมครบ

ทํางาน  สถานที่ผูวาจางจัดให...4   มี 6-9 คน….…...4  สิงหาคม………08 (ถามตอไป)      - ภาคเอกชน…………..5 แลวถามตอไป)
เฉลี่ยตอวนั  บริเวณที่ขององคกร/   มี 10 คนข้ึนไป…5  กันยายน………09  ตกลงรวมกัน……………….6  ไมไดรับเลย (ระบุ).……..3

     กลุม/สหกรณ….....5  ตุลาคม………..10  อ่ืน ๆ (ระบุ)…………….….7 (ใหระบุสาเหตุที่ไมไดรับแลว
 อื่น ๆ (ระบุ)..…....…....6 (ถามตอไป)  พฤศจิกายน….11 (ถาตอบรหัส 1 - 7 ถามตอไป) ขามไปถามสดมภ B26)

 ธันวาคม………12  ไมมีคาตอบแทน…………..8
(ขามไปถามสดมภ B20) (ถามตอไป) (ขามไปถาม B26)

B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23

ผูกําหนดคาตอบแทนถามเฉพาะผูบันทึกรหัส 1-6 ใน B15

6765 68 69

5
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ตอนที่ 2  การรับงานมาทําที่บาน (ตอ) ตอนที่ 3  สวัสดิการและความคุมครอง

"ในระหวาง 12 เดือนกอนวันสัมภาษณ "คาตอบแทนที่ไดรับ ในระหวาง 12 เดือน "….(ช่ือ).… ไดรับสวัสดิการ
 ...(ชื่อ)… ไดรับคาตอบแทนทั้งหมด ใน B24 เปน กอนวันสัมภาษณ หรือความคุมครองทางสังคม
จากงานที่รับมาทําทุกประเภทเทาไร" รายไดหลักหรือ ….(ช่ือ).… รับงาน จากงานที่รับมาทําหรือไม"

รายไดรอง มาทําทุกประเภท " ...(ช่ือ)… ไดรับสวัสดิการ
ของครัวเรือน" เปนเวลากี่เดือน" หรือความคุมครอง

ทางสังคมจากใคร"

บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส
บันทึกจํานวนคาตอบแทนรวมทั้งหมด  รายไดหลัก………...1    ต่ํากวา 1 เดือน..1  ไดรับ : -  ผูวาจาง..………………………...1
จากทุกงานที่รับมาทําที่บานและให  รายไดรอง………....2    1 - 1.9 เดือน….2       สินเช่ือ……….........…….1  หนวยงานรัฐบาล……………...2
รวมคาตอบแทนที่ยังไมไดรับมาดวย (ถามตอไป)    2 - 3.9 เดือน.…3       การรักษาพยาบาล.…….2  องคกรเอกชน...……………….3

โดยคาตอบแทนทั้งหมดยังไมหักคาใชจาย    4 - 5.9 เดือน….4       การศึกษาของบุตร.…….3  การรวมกลุม.…………………..4
(รายไดทั้งป)    6 - 8.9 เดือน….5       การฌาปนกิจ........…….4  รัฐบาลและผูวาจาง…………...5

  9 - 12  เดือน….6      อ่ืน ๆ (ระบุ).........……..5  องคกรเอกชนและผูวาจาง…..6
(ถาตอบรหัส 1-5 ถามตอไป)  อ่ืน ๆ (ระบุ)…………………….7

(ถามตอไป) (ถามตอไป) ไมไดรับ…….........…………...6 (ถามตอไป)
(ขามไปถามสดมภ B29)

B24 B25 B26 B27 B28

76 7870 79

6

77

ถามเฉพาะผูบันทึก
รหัส 1-5 ใน B27



ตอนที่ 3 สวัสดิการและความคุมครอง (ตอ) ตอนที่ 4  การรวมกลุมของผูรับงานมาทําท่ีบาน

ถามเฉพาะผูบันทึก

ถามผูบันทึก ถามผูบันทึก "...(ชื่อ)… เปนสมาชิก รหัส 1-5 ใน B32 รหัส 6 ใน B32
"...(ช่ือ)… รหัส 1 ใน B29 รหัส 2 ใน B29 องคกร/กลุม/สหกรณ ผลิตภัณฑหลัก "...(ชื่อ)… ตองการ
ตองการ "...(ช่ือ)… สามารถ "ทําไม ...(ชื่อ)... ท่ีมีการดําเนินการ (อุตสาหกรรมหลักของกลุม) เปนสมาชิกของ
เขารวม จายเงินสมทบเขา จึงไมตองการเขารวม เก่ียวกับการผลิต/ "องคกร/กลุม/สหกรณท่ี ...(ชื่อ)... องคกร/กลุม/
ในระบบ กองทุนประกันสังคม ในระบบประกันสังคม" ประกอบสินคา หรือไม" เปนสมาชิกอยูนั้นสวนใหญผลิตหรือ สหกรณท่ีมีการ

ประกันสังคม ไดเดือนละเทาใด" (ใหบันทึกเหตุผล ประกอบสินคาประเภทใด" ดําเนินการเกี่ยว
หรือไม" (บาท) ท่ีสําคัญท่ีสุด) บันทึกรหัส กับการผลิต/
บันทึกรหัส บันทึกรหัส               บันทึกรหัส  เปน (มีสมาชิกทั้งหมดกี่คน) :- บันทึกรายละเอียดของสินคาท่ีผลิต ประกอบสินคา

 ตองการ……1   ตํ่ากวา 50.....…..1  ไมมีเงินจายสมทบ...….1     ไมเกิน 4 คน………….1 หรือประกอบเปนสวนใหญใหชัดเจน หรือไม"
(ถามตอไป)       50-99…..…..2  ประโยชนทดแทน     5-9 คน………………...2

   100-149…..…...3      ไมนาสนใจ.........…2     10-25 คน……………..3 บันทึกรหัส
 ไมตองการ..2    150-199…..…...4  มีเงินออมเพียงพอแลว..3     26-50 คน……………..4   ตองการ…………...1

(ขามไปถาม    200-299…..…...5  มีประกันกับ     51 คน ขึ้นไป…………5 (ถามตอไป)
สดมภ B31)    300-399.…..…..6      บริษัทเอกชนแลว…4 (ถาตอบรหัส 1-5 ถามตอไป)   ไมตองการ………..2

   400-499.…..…..7  ไดรับสวัสดิการแลว.....5  ไมเปน……………………...6 (ขามไปถามสดมภ B36)
   500  ขึ้นไป…….8  รายไดไมแนนอน......…6 (ขามไปถามสดมภ B34)
(ขามไปถามสดมภ B32)  อื่น ๆ (ระบุ)...........…..7

B29 B30 B31 B32 B33 B34

83 84 88

7

80 8281

ความตองการเขารวมในระบบการประกันสังคม
(ถามผูมีอายุ 15 - 60 ป)



ตอนที่ 4 การรวมกลุมของผูรับงานมาทําที่บาน (ตอ) ตอนที่ 5  อื่น ๆ 

ถามเฉพาะผูบันทึก "เคยไดรับการฝกอบรม "ปญหาที่ ...(ชื่อ)… พบใน "ในการรับงานมาทําที่บาน
รหัส 1 ใน B34 รหัส 2 ใน B34 เกี่ยวกับความรูและ การรับงานมาทําที่บาน" ...(ชื่อ)… ตองการ

" เหตุใด ....(ชื่อ)…. จึงตองการ " เหตุใด ...(ชื่อ)…. เพิ่มทักษะสําหรับงานที่ บันทึกรหัส ความชวยเหลืออะไรบาง"
เปนสมาชิกของ องคกร/กลุม/ จึงไมตองการ  เปนสมาชิก ...(ชื่อ)... รับมาทําที่บาน คาตอบแทน……………………01
สหกรณที่มีการดําเนินการ ขององคกร/กลุม/สหกรณที่มี หรือไม" สถานที่ทํางานคับแคบ………02 บันทึกรหัส

เกี่ยวกับการผลิต/ประกอบสินคา" การดําเนินการเกี่ยวกับการผลิต/ บันทึกรหัส งานขาดความตอเนื่อง.……..03   การฝกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ 
ประกอบสินคา"  เคย (ใครเปนผูฝกอบรมให) :- ไมมีเงินทุน…………………….04       และพัฒนาฝมือ.………..…1

บันทึกรหัส บันทึกรหัส    หนวยงานราชการ/ ช่ัวโมงทํางานมากเกินไป……05   การสนับสนุนใหจัดตั้งกลุม
  ทําใหมีงานทําสม่ําเสมอ……………..1   พอใจกับรายไดที่ไดรับ…………1        รัฐวิสาหกิจ....….…1  ความไมปลอดภัยจากการทํางาน : -       ผูรับงานมาทําที่บาน………2
  ไดคาตอบแทนที่เหมาะสม………….2   คิดวาไมมีความแตกตาง    กลุม/องคกร/สหกรณ     สารเคมี…………………….06   แนะนําความรู ดูแลสุขภาพ.…3
  ทําใหมีรายไดมากขึ้น...…….………..3       เรื่องรายได…………………..2        ที่เปนสมาชิกอยู….2     อิริยาบถในการทํางาน….07   คุมครองเร่ืองคาตอบแทน…...4
  ตองการใหหนวยงาน   สามารถหางานเอง    กลุม/องคกร/     เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ…...08   หางานมาใหทําอยางตอเนื่อง..5
      ที่เกี่ยวของดูแล……………….….4       ไดสม่ําเสมอ………………....3        สหกรณอ่ืน ๆ…….3     ฝุนละออง…………………09   ดานเงินทุน……………………...6
  ตองการตัวแทนดูแลผลประโยชน..5   ไมมีความรูเรื่องการรวมกลุม…4    ผูวาจาง…………………4     สายตา……………………..10   ดานเคร่ืองมืออุปกรณ………..7
  งานที่ทําตองมีผูทํางานจํานวนมาก..6   ไมทราบวามีการรวมกลุม……..5    ผูรับงานคนอื่นๆ……..5     การไดยิน…….……………11   อ่ืน ๆ (ระบุ)….......…………….8
  ไดรับสวัสดิการหรือ   ไมมีเวลารวมกิจกรรม………….6    อ่ืนๆ (ระบุ)…………….6 อ่ืน ๆ (ระบุ)...…………………12   ไมตองการความชวยเหลือ…..0
      บริการทางสังคม………………...7   อ่ืน ๆ (ระบุ)……………………….7  ไมเคย………………….…..7  ไมมีปญหา…………….……….00
  อ่ืน ๆ (ระบุ)……………………………8 ตอบได 2 คําตอบ ตอบได 2 คําตอบ ตอบได 2 คําตอบ

B35 B36 B37 B38 B39

92 989591 93 979089

8

คําตอบที่ 1 คําตอบที่ 2 คําตอบที่ 1 คําตอบที่ 2 คําตอบที่ 1 คําตอบที่ 2




