
คูมือการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูล 

การสํารวจการยายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561 

(ผนวกกับแบบ สรง. ไตรมาสที่ 4/2561 ตอนที่6) 
 

  

1. ความเปนมา 

สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดเริ่มสํารวจการยายถ่ินของประชากรขึ้นเปนครั้งแรก เมื่อ พ.ศ.2517               

โดยเปนการสํารวจการยายเขากรุงเทพมหานคร ตอมาระหวาง พ.ศ. 2526-2533 สํารวจการยายเขาปริมณฑล

ของกรุงเทพมหานครและเมืองหลักของภาคตางๆ และตั้งแต พ.ศ.2535 เร่ือยมาจนกระทั่งปจจุบันเปนการสํารวจการ

ยายถ่ินของประชากรทั้งประเทศ 

2. วัตถุประสงคและประโยชน 

เพื่ อรวบรวมข อมูลที่ สํ าคัญ เก่ียว กับการย ายถิ่ น ของประชากร เพื่ อ ให มี ข อมูล สถิ ติ ใน 

เรื่องดังกลาว ใชประกอบในการกําหนดนโยบาย และจัดทําแผนเก่ียวกับการกระจายตัวและการตั้งถิ่นฐานของ

ประชากรในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตลอดจนใชเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนาโครงการตางๆ 

และแกไขปญหาที่เกิดจากการยายถิ่นของประชากร 

3. ขอบขายและคุมรวม 

ประชากรที่อยู ในขอบขายและคุมรวมการสํารวจครั้งนี้  คือ บุคคลท่ีอาศัยอยู ในครัวเรือน 

สวนบุคคล และครัวเรือนกลุมบุคคล ทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลท่ัวประเทศ ยกเวน ครัวเรอืนสถาบัน

และครัวเรือนชาวตางประเทศที่ทํางานในสถานทูตหรือองคการระหวางประเทศ ท่ีมีเอกสิทธทางการทูต 

4. วิธกีารเก็บรวบรวมขอมูล 

การสํารวจไดดําเนินการสํารวจพรอมกันทั่วประเทศ ในระหวางวันที่ 1 - 12 ของเดือนตุลาคม 

พฤศจิกายน และธันวาคม พ.ศ. 2561  ซึ่งผนวกขอถามไปกับแบบสํารวจภาวะการทํางานของประชากร ไตรมาสท่ี 4 

พ.ศ. 2561 ตอนที่ 6 สําหรับวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลใชการสัมภาษณหัวหนาครัวเรือน หรือสมาชิกในครัวเรือน

ตัวอยาง 

5.  การเสนอผล 

รายงานผลฉบับสมบูรณ (ระดับภาคและทั่วราชอาณาจักร) 

รายงานผลตารางระดับจังหวัด 
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6. นิยาม / คําจํากัดความ 

การยายถิ่น  หมายถึง  การยายสถานที่อยูอาศัยจากเทศบาล/อบต.หนึ่ง หรือจากตางประเทศ ซึ่ง

เปนที่อยูอาศัยครั้งสุดทาย มายังอีกเทศบาล/อบต.หนึ่ง  ซึ่งเปนที่อยูอาศัยในปจจุบันที่กําลังถูกสัมภาษณ ระหวาง 

1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 

การเปลี่ยนเขตเทศบาล/อบต. หรือ การยกระดับฐานะของสุขาภิบาล หรือการขยายเขตหรือแยก

หมูบาน หรือในกรณีพื้นที่ ซ่ึงเดิมเปนพื้นที่ของจังหวัดหนึ่ง แตปจจุบันถูกจัดตั้งข้ึนเปนจังหวัดใหมตาม

ประกาศราชกิจจานุเบกษา โดยที่บุคคลหรือครัวเรือนนั้นยังอยูประจําในที่เดิม และการยายสถานที่อยูอาศัย

ภายในกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยาไมนับวาเปนการยายถิ่น 

ผูยายถิ่นระหวางจังหวัด  หมายถึง ผูซึ่งจังหวัดที่เคยอยูครั้งสุดทายกอนยาย ตางกับจังหวัดท่ีอยู

ในขณะสํารวจ 

ผูยายถ่ินระหวางภาค หมายถึง  ผูซึ่งภาคที่เคยอยูครั้งสุดทายกอนยาย ตางกับภาคที่อยูในขณะ

สํารวจ 

เขตเทศบาล  ประกอบดวย 
-  เขตเทศบาล หมายถึง ทองถิ่นซึ่งไดมีพระราชกฤษฎีกาออกตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

2496 จัดตั้งข้ึนเปนเทศบาล และพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. 2542 จัดตั้งเปน

เทศบาล โดยกําหนดเขตพื้นที่ของเทศบาลนั้นไวดวย  

-  กรุงเทพมหานคร  หมายถึง  ทองถ่ินซึ่งไดกําหนดไวตาม พระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 โดยกําหนดเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนั้นไวดวย 

-  เมืองพัทยา  หมายถึง  ทองถ่ินซึ่งไดกําหนดไวตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมือง

พัทยา พ.ศ. 2521 โดยกําหนดเขตพื้นท่ีของเมืองพัทยานั้นไวดวย 

-  อบต.  หมายถึง  พื้นที่ภายนอกเขตเทศบาลทั้งหมด 
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7.  การบันทึกการแจงนับ 

 

ตอนที่ 6 การยายถิ่นของประชากร (สดมภ F46-F84) 

สดมภ F46 – F48   “…(ช่ือ)…มีช่ืออยูในทะเบียนบานน้ีหรือไม” 

วัตถุประสงค   เพ่ือทราบจํานวนประชากรที่อาศัยอยูจริงตามทะเบียนบาน และประชากรแฝง   

เงื่อนไข  ขอถามน้ีถามทุกคน 

การบันทึก  ในการบันทึกมีหลักการบันทึก  ดังน้ี 

  -  ใหบันทึกคําตอบ รหัส 1 – 5 ลงใน    

ลักษณะการมีชื่ออยูในทะเบียนบาน รหัส หมายเหตุ 

ถามีช่ืออยูในทะเบียนบานที่พกัอาศยัหลังนี้ 1 ขามไปถามสดมภ F49 

ถามีช่ืออยูในทะเบียนบานทีอ่ื่น   

-  แตในจังหวัดนี ้ 2 ขามไปถามสดมภ F49 

-  และในจังหวัดอ่ืน 3 ถามตอไป 

ถาไมมีชือ่อยูในทะเบียนบานในประเทศไทย  

  แตมีในประเทศอื่น 

4 ขามไปถามสดมภ F48 

ถาไมมีชือ่อยูในทะเบียนบานที่ใดเลย 5 ขามไปถามสดมภ F49 

สดมภ F49 – F50 “…(ช่ือ)…มีภูมิลําเนาอยูที่ใด” (ตอบไดเพียง 1 สดมภ) 

วัตถุประสงค   เพื่อทราบขอมูลเกี่ยวกับภูมิลําเนาของประชากร  

   ภูมิลําเนา หมายถึง สถานท่ีที่ครอบครัวเดิมของประชากรต้ังถิ่นฐานอยู 

เงื่อนไข  ขอถามน้ีถามทุกคน 

การบันทกึ   ในการบันทึกมีหลักการบันทึก โดยใหบันทึกคําตอบเปนขอความคือ ระบุชื่อจังหวัด/ 

  ประเทศ ที่ครอบครัวเดิมตั้งถ่ินฐานอยู ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1.   บันทึกในสดมภ F49 เพียงสดมภเดียว ถามีภูมิลําเนาอยูในประเทศไทยใหบันทึก       

รหัสจังหวัดที่ครอบครัวเดิมตั้งถิ่นฐานอยู โดยบันทึกรหัสในสดมภ F49  ถาไม

ทราบจังหวัด ใหบันทึก “รหัส 97” สวนสดมภ F50 ใหปลอยวางไว 

2.   บันทึกในสดมภ F50 เพียงสดมภเดียว ถามีภูมิลําเนาอยูตางประเทศใหบันทึก             

รหัสประเทศที่ครอบครัวเดิมตั้งถิ่นฐานอยู โดยบันทึกรหัสในสดมภ F50  ถาไม

ทราบชื่อประเทศ ใหบันทึก “รหัส 97” สวนสดมภ F49 ใหปลอยวางไว 

3.   เมื่อบันทึกรหัส จังหวัด/ประเทศที่เปนภูมิลําเนาเสร็จแลวใหถามสดมภตอไป 
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สดมภ F51   “ลักษณะการครอบครองที่อยูอาศยั” 

วัตถุประสงค  เพ่ือทราบลักษณะการครอบครองที่อยูอาศัยของคนในครัวเรือน   

เงื่อนไข ขอถามน้ีถามเฉพาะผูท่ีบันทกึรหัส 1 ใน F3 (เปนหัวหนาครัวเรือน) 

การบันทึก ในการบันทึกมีหลักการบันทึก  ดังนี้ 

 -  ใหบันทึกคําตอบ รหัส 1 – 7 ลงใน    

ลักษณะการครอบครองที่อยูอาศัย รหัส หมายเหตุ 

เปนเจาของ มีภาระการผอนชาํระ 1  

เปนเจาของ ไมมภีาระการผอนชําระ 2  

เชาซื้อ 3  

เชา 4 ถามตอไป 

อยูโดยไมเสียคาเชา เพราะเปนสวนหนึ่งของคาจาง 5  

อยูโดยไมเสียคาเชา เพราะใหอยูเปลา 6  

อื่นๆ (ระบุ).................................................... 7  
 

สดมภ F52 – F53 “…(ช่ือ)…มีสถานทีเกิดอยูที่ใด  (ตอบไดเพียง 1 สดมภ) 

วัตถุประสงค   เพื่อทราบขอมูลเกี่ยวกับการเกิด  

เงื่อนไข  ขอถามน้ีถามทุกคน 

การบันทึก   ในการบันทึกมีหลักการบันทึก มีรายละเอียดดังนี้ 

-  ใหบันทึกคําตอบ รหัส 1 – 2 ลงใน    

สดมภ F54    “…(ชื่อ)…มีสัญชาติอะไร  (ตอบไดเพียง 1 สดมภ) 

วัตถุประสงค   เพื่อทราบขอมูลเกี่ยวกับสัญชาติ  

เงื่อนไข  ขอถามน้ีถามทุกคน 

การบันทึก   ในการบันทึกมีหลักการบันทึก มีรายละเอียดดังนี้ 

-  ใหบันทึกรหัสสัญชาติ (ดูไดจากเอกสารรหัสสัญชาติ) ลงใน    

-  ถาไมมีสัญชาต ิใหบันทึก “รหัส 998”  

สดมภ F55    ปจจุบัน “…(ช่ือ)…” กําลังเรียนหนงัสือหรือไม  (ตอบไดเพียง 1 สดมภ) 

วัตถุประสงค   เพื่อทราบขอมูลเกี่ยวกับการเรียนหนังสือ  

เงื่อนไข  ขอถามน้ีถามทุกคน 

การบันทึก   ในการบันทึกมีหลักการบันทึก มีรายละเอียดดังนี้ 

-  ใหบันทึกคําตอบ รหัส 1 – 2 ลงใน    
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สดมภ F56 – F57 “…(ช่ือ)…สถานที่เรียนในปจจุบันอยูที่ไหน” (ตอบไดเพียง 1 สดมภ) 

วัตถุประสงค  เพ่ือทราบจํานวนประชากรแฝงที่เขามาเรียนหนังสือในแตละจังหวัด  

เงื่อนไข  ขอถามน้ีถามทุกคนที่บันทึกรหัส 1 ในสดมภ F55 

การบันทึก   ในการบันทึกมีหลักการบันทึก โดยใหบันทึกคําตอบเปนขอความคือ ระบุชื่อจังหวัด/ 

  ประเทศ ที่กําลังเรยีนในปจจุบัน ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

1. บันทึกในสดมภ F56 เพียงสดมภเดียว ถาสถานที่กําลังเรียนปจจุบันอยูในประเทศไทย

ใหบันทึกรหัสจังหวัดที่กําลังเรียนอยู โดยบันทึกรหัสในสดมภ F56   

-  ถาไมทราบจังหวัด ใหบันทึก “รหัส 97” สวนสดมภ F57 ใหปลอยวางไว 

2.  บันทึกในสดมภ  F57 เพียงสดมภเดียว ถาสถานที่กําลังเรียนปจจุบันอยู ใน

ตางประเทศ ใหบันทึกรหัสประเทศท่ีกําลังเรียนอยู โดยบันทึกรหัสในสดมภ F57   

     -  ถาไมทราบประเทศ  ใหบันทึก “รหัส 97” สวนสดมภ F56 ใหปลอยวางไว 

3.  เมื่อบันทึกรหัส จังหวัด/ประเทศที่กําลังเรียนในปจจุบัน เสร็จแลวใหถามสดมภตอไป 

สดมภ F58 – F59 “…(ช่ือ)…สถานทีทํางานในปจจุบันอยูที่ไหน” (ตอบไดเพียง 1 สดมภ) 

วัตถุประสงค   เพื่อทราบจํานวนประชากรแฝงที่เขามาทํางานในแตละจังหวัด  

เงื่อนไข  ขอถามน้ีถามเฉพาะผูท่ีบันทึกรหัส 1 ใน F11, F12, F13 

การบันทึก   ในการบันทึกมีหลักการบันทึก โดยใหบันทึกคําตอบเปนขอความคือ ระบุชื่อจังหวัด/ 

  ประเทศ ที่ทํางานในปจจุบัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. บันทึกในสดมภ F58 เพียงสดมภเดียว ถาสถานที่ทํางานในปจจุบันอยูในประเทศไทย

ใหบันทึกรหัสจังหวัดทีส่ถานที่ทํางานนั้นอยู โดยบันทึกรหัสในสดมภ F58   

-  ถาไมทราบจังหวัด ใหบันทึก “รหัส 97” สวนสดมภ F59 ใหปลอยวางไว 

2.  บันทึกในสดมภ  F59 เพี ยงสดมภ เดียว ถาสถานที่ ทํ างานในปจจุบันอยู ใน

ตางประเทศใหบันทึกรหัสประเทศที่สถานที่ทํางานนั้นอยู โดยบันทึกรหัสในสดมภ 

F59   

    -  ถาไมทราบประเทศ ใหบันทึก “รหัส 97” สวนสดมภ F58 ใหปลอยวางไว 

3.  เมื่อบันทึกรหัส จังหวัด/ประเทศที่เปนสถานที่ทํางานในปจจุบันเสร็จแลวใหถามสดมภ

ตอไป 

สดมภ F60    สถานที่ทํางาน / สถานศึกษาของทาน ตั้งอยูที่ใด  (ตอบไดเพียง 1 สดมภ) 

วัตถุประสงค               เพื่อใหทราบทิศทางการเดินทาง (commuting direction) วามีการเดนิทางเปนแบบใด 

                                ไดแก เมืองสูเมือง เมืองสูชนบท ชนบทสูเมือง และชนบทสูชนบท  

                                ซึ่งสามารถนําขอมูลนี้ไปใชในการเสนอการจัดสรรบริการรถสาธารณะ 

เงื่อนไข  ขอถามน้ีถามเฉพาะผูท่ีบันทกึรหัส 1 ใน F55 หรือบันทึกรหัส 1 ใน F11, F12, F13 

การบันทึก   ในการบันทึกมีหลักการบันทึก มีรายละเอียดดังนี้ 

-  ใหบันทึกคําตอบ รหัส 1 – 3 ลงใน    
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สดมภ F61   “โดยปกติ...(ช่ือ)...ใชเวลาเดินทางไป-กลับจากบานถึงสถานที่เรียน / สถานที่ทํางาน  

นานเทาไร” 

วัตถุประสงค เพื่อทราบจํานวนชั่วโมงท่ีใชในการเดินทางไป-กลับสถานท่ีเรียน / สถานที่ทํางาน 

เงื่อนไข ขอถามนี้ถามเฉพาะผูที่บันทึกรหัส 1 ใน F55 หรือบันทึกรหัส 1 ใน F11, F12, F13 

หมายเหต ุ หากบุคคลนั้นทั้งทํางานและเรียนหนังสืออยู ใหเคาเลือกจํานวนชั่วโมงในการเดินทางหลัก  

  (เชน หากเคาทาํงานประจําตัง้แต 8.30 – 16.00 น. และเรียนหนังสือดวยหลังเลิกงาน   

ใหถามจํานวนชั่วโมงในการเดนิทางไป-กลับทํางาน 

หากเคาทํางานเรียนหนังสือตั้งแต 8.30 – 16.00 น. และทํางานดวยหลังเลิกเรียน 

ใหถามจํานวนชั่วโมงในการเดนิทางไป-กลับเรียนหนังสือ) 

การบันทึก ในการบันทึกมีหลักการบันทึก  ดังนี้ - ใหบันทึกคําตอบเปนรหัสลงใน  

  

     

สดมภ F62   “ระยะทางระหวางที่พักและสถานที่ทํางาน/สถานศึกษาของทานหางกันเทาไร (กิโลเมตร)” 

วัตถุประสงค      เปนหนึ่งในองคประกอบของการศึกษาเก่ียวกับ commuting patterns  เพื่อนํามาใชศึกษา 

                      รวมกับระยะเวลาที่ใชในการเดินทางวาสอดคลองกันหรือไม 

                      เชน หากระยะทางไมไกลมาก แตใชเวลาในการเดินทางมาก บงชี้ใหเห็นถึงความไมคลองตัวของ 

                      สภาพการจราจร  นอกจากนี้ยังสามารถนําไปใชในการวางแผนผังเมือง เกี่ยวกับการสรางแหลง 

                      ที่อยูอาศัยใหม เพื่อลดระยะทางและเวลาของการเดินทาง 

เงื่อนไข ขอถามนี้ถามเฉพาะผูที่บันทึกรหัส 1 ใน F55 หรือบันทึกรหัส 1 ใน F11, F12, F13 

การบันทึก ในการบันทึกมีหลักการบันทึก  ดังนี้ - ใหบันทึกคําตอบเปนรหัสลงใน  

  

   

 

 

 

 

 

ชั่วโมง นาที 

กิโลเมตร เมตร 
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สดมภ F63   “คาใชจายตอเดือน สําหรับการเดินทางไปสถานที่เรียน / สถานที่ทํางาน ประมาณเทาใด” 

วัตถุประสงค เพื่อทราบวาคาใชจายการเดินทางไปสถานที่เรียน / สถานท่ีทํางาน ประมาณเทาใด 

เงื่อนไข ขอถามนี้ถามเฉพาะผูที่บันทึกรหัส 1 ใน F55 หรือบันทึกรหัส 1 ใน F11, F12, F13 

หมายเหตุ หากบุคคลนั้นทั้งทํางานและเรียนหนังสืออยู ใหเคาเลือกคาใชจายตอเดือนของกิจกรรมหลัก  

  (เชน หากเคาทาํงานประจําตัง้แต 8.30 – 16.00 น. และเรียนหนังสือดวยหลังเลิกงาน   

ใหถามจํานวนคาใชจายตอเดือนสําหรับการเดินทางไปทํางาน 

หากเคาทํางานเรียนหนังสือตั้งแต 8.30 – 16.00 น. และทํางานดวยหลังเลิกเรียน 

ใหถามจํานวนคาใชจายตอเดือนสําหรับการเดนิทางไปเรียนหนังสือ) 

การบันทึก ในการบันทึกมีหลักการบันทึก  ดังนี้ - ใหบันทึกคําตอบเปนรหัสลงใน  

สดมภ F64   “ยานพาหนะหลักที่ ...(ชื่อ)... ใชในการเดินทางไปสถานที่เรียน / สถานที่ทํางาน” 

วัตถุประสงค  เพ่ือทราบลักษณะการเดินทางท้ังไปทํางานและเรียน 

เงื่อนไข ขอถามน้ีถามเฉพาะผูท่ีบันทกึรหัส 1 ใน F55 หรือบันทึกรหัส 1 ใน F11, F12, F13 

การบันทึก ในการบันทึกมีหลักการบันทึก  ดังนี้ 

 -  ใหบันทึกคําตอบ รหัส 01 – 15 ลงใน    

ยานพาหนะหลัก รหัส หมายเหตุ 

รถยนตสวนบคุคล เดินทางคนเดียว 1  

รถยนตสวนบคุคล มีเพื่อนรวมทาง 2  

รถโดยสารประจําทาง 3  

รถไฟ 4  

รถไฟฟา BTS 5  

รถไฟใตดิน MRT 6 ถามตอไป 

รถรับ-สง พนักงาน/นักเรียน 7  

รถ Taxi 8  

เรือ 9  

รถจักรยานยนตสวนบุคคล 10  

รถจักรยานยนตรับจาง 11  

รถจักรยาน 12  

เดิน 13  

ทํางานที่บาน 14  

อื่นๆ (ระบุ) .......................................... 15  
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  0     0   0     0 

  0      0   0      0 

  0       0   0     0 

 

สดมภ F65  “…(ช่ือ)...อยูในเทศบาล/อบต.นี้ ตั้งแตเมื่อใด” 

วัตถุประสงค เพ่ือบันทึก เดือน และ พ.ศ. ที่บุคคลนั้นอาศยัอยูในครัวเรือนน้ี 

เงื่อนไข  ขอถามน้ีถามทุกคน 

การบันทึก ในการบันทึกมีหลักการบันทึก ดังนี้ 

 1.  ในกรณีที่บุคคลนั้น ยายมาอยูเทศบาล/อบต.น้ี กอน 1 ต.ค.2560 หรือ หลัง 30 ก.ย.2561 ให

บันทึก รหัส 00 ในชองเดือน และ พ.ศ. 

ตัวอยางที่ 1 เด็กชาย นิล ยายเขามาอยูเทศบาลนี้ เมื่อ 1 ม.ค.2560 ใหบันทึกดังนี้ 

         เดือน                                           พ.ศ. 

 

 

ตัวอยางที่ 2  นายสมชาย ยายเขามาอยูหมูบานนี้ เมื่อ 1 ต.ค.2561 ใหบันทึกดังนี ้

         เดือน                                          พ.ศ. 

 

 

 2. ในกรณีท่ีบุคคลนั้น อยูที่เทศบาล/อบต.น้ี ตั้งแตเกิด ใหบันทึกรหัส 00 ในชองเดือน และ พ.ศ. 

ตัวอยางที่ 3 เด็กหญิง รกัเรียน เกิดเมื่อ 1 ธ.ค.2556 และอยูที่น่ีตั้งแตเกิด ใหบันทึกดังนี้ 

        เดือน                                           พ.ศ. 

 

 

 3. ในกรณีที่บุคคลน้ัน ยายมาอยูเทศบาล/ อบต.น้ี ในชวงที่กําหนด คือ 1 ต.ค.2560 ถึง 30 

ก.ย. 2561 ใหบันทึก เดือน และ พ.ศ. ดังน้ี 

3.1  บันทึกเดือนเปนตัวเลข ลงในชองเดือน  สดมภ 272 – 273 โดยบันทึก 

     ชิดขวา ดังนี้ 

มกราคม   บันทึก 01     กุมภาพันธ  บันทึก 02     มีนาคม  บันทึก 03  

เมษายน  บันทึก 04     พฤษภาคม  บันทึก 05     มิถุนายน บันทึก 06 

กรกฎาคม  บันทึก 07     สิงหาคม  บันทึก 08     กันยายน  บันทึก 09 

ตุลาคม  บันทึก 10    พฤศจิกายน  บันทึก 11   ธันวาคม  บันทึก 12 
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  1     0 

  0     7   6     1 

  6      0 

3.2 บันทึก พ.ศ. เปนตัวเลขโดยใชสองหลักหลังของ พ.ศ. ลงในชอง พ.ศ.   สดมภ                  

274 - 275 เชน 

พ.ศ. 2560  บันทึก 60 

พ.ศ. 2561  บันทึก 61 

ตัวอยางที่ 5 นางดวงใจ ยายเขามาอยูเทศบาล/อบต. นี้เมื่อ 1 ต.ค.2560 ใหบันทึกดังนี ้

       เดือน                                          พ.ศ. 

 

 

ตัวอยางที่ 6 นายทรงพล ยายเขามาอยูเทศบาล/อบต. นี้เมื่อ 1 ก.ค.2561 ใหบนัทึกดังนี้       

      เดือน                                            พ.ศ. 

 

 

4. การบันทึกขอถามขอนี้ มีความสําคัญมาก เพราะ เป นการจํ าแนกบุคคลออกเปน  

2 ประเภท คือ ผูยายถิ่น และ ผูไมยายถิ่น ซึ่งจะมีผลตอการถามหรือไมถามในสดมภตอไป 

ดังน้ันขอถามนี้เปนขอถามท่ีตองการคําตอบ จะตองไมมีคําตอบ “ไมทราบ” 

 

     เมื่อบันทึกเดือน และ พ.ศ. ของบุคคลในครัวเรือนแลว ใหดําเนินการตอไป  ดงันี้ 

 ผูยายถิ่น คือ ผูที่บันทึก เดือน และ พ.ศ. ดังนี้ 1060, 1160, 1260, 0161, 0261, 0361, 0461, 0561,  

0661, 0761, 0861, 0961  ใหถามสดมภตอไป 

 ผูไมยายถิ่น คือ ผูที่บันทึก เดือน และ พ.ศ. เปน 0000 และ ยุติการสัมภาษณ 
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สดมภ F66 – F67 “สถานที่อยูสุดทายของ...(ชื่อ)...กอนยายมาอยูเทศบาล/อบต. นี้” (ตอบไดเพียง 1 สดมภ) 

วัตถุประสงค เพื่อทราบสถานที่ตนทางของการยายถ่ินวากอนยายเขามาอยูในเทศบาล/อบต.นี้ ครั้งสุดทาย

อาศยัอยูที่ใด 

เงื่อนไข ขอถามนี้ถามเฉพาะบุคคลที่ยายถิ่นเขามาอยูในเทศบาล/อบต.นี้ ในชวง 12 เดือนกอนคาบ

การปฏิบัติงานสนาม (1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561) เทานั้น 

การบันทึก ในการบันทึกมีหลักการบันทึก โดยใหบันทึก รหัสจังหวัด/ประเทศ สุดทายกอนยายเขามาอยู

เทศบาล/อบต.น้ี ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

1. บันทึกในสดมภ F66 เพียงสดมภเดียวถาเปนการยายภายในประเทศ ใหบันทึกรหัสจังหวัดสุดทาย

กอนยายมาอยูเทศบาล/อบต.นี้ ซึ่งอาจเปนจังหวัดเดียวกับท่ีอยูในปจจุบันก็ได (เพราะเปนการ

ยายขามเขตเทศบาล/อบต.ของจังหวัดน้ี) โดยบันทึกรหัสจังหวัดในสดมภ F66 ถาไมทราบ

จังหวัดตนทาง ใหบันทึก “รหัส 97” สวนสดมภ F67 ใหปลอยวางไว 

2. บันทึกในสดมภ F67 เพียงสดมภเดียวถายายมาจากตางประเทศ ใหบันทึกรหัสประเทศ

สุดทายกอนยายมาอยูเทศบาล/อบต.นี้ โดยบันทึกรหัสประเทศในสดมภ F67 ถาไมทราบ

ประเทศตนทาง ใหบันทึก “รหัส 97” สวนสดมภ F66 ใหปลอยวางไว 

3. เมื่อบันทึกรหัสจังหวัด/ประเทศที่ยายมาเสร็จแลวใหถามสดมภตอไป 

สดมภ F68      “…(ช่ือ)…ยายมาจากที่ใด” 

วัตถุประสงค เพื่อทราบประเภทของการยายถิ่น   

เงื่อนไข ขอถามนี้ถามเฉพาะบุคคลที่ยายถิ่นเขามาอยูในเทศบาล/อบต.นี้ ในชวง 12 เดือนกอนคาบ

การปฏิบัติงานสนาม (1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561) และเปนผูยายถิ่นภายในประเทศเทานั้น 

การบันทึก ในการบันทึกมีหลักการบันทึก  ดังนี้ 

 -  ใหบันทึกคําตอบเปนรหัสลงใน    

ลักษณะการยาย รหัส 

ยายมาจากในเขตเทศบาล 1 

      ตัวอยาง นาย A ยายจากเทศบาล ก มายัง เทศบาล ข 

                 นาย B ยายจากเทศบาล ก มายัง อบต. ค 
 

ยายมาจากอบต.  2 

     ตัวอยาง นาย A ยายจากอบต. ก มายัง เทศบาล ข  

                นาย B ยายจากอบต. ก มายัง อบต. ค  
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สดมภ F69      “…(ช่ือ) ...ยายมารูปแบบใด” 

วัตถุประสงค เพ่ือดูรูปแบบของการยายถิ่น 

เงื่อนไข ขอถามนี้ถามเฉพาะบุคคลท่ียายถิ่นเขามาอยูในเทศบาล/อบต.นี้ ในชวง 12 เดือน กอนคาบ

การปฏิบัติงานสนาม (1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561) เทานั้น 

การบันทึก ในการบันทึกมีหลักการบันทึก  ดังนี้ 

 -  ใหบันทึกคําตอบเปนรหัสลงใน     

รูปแบบการยาย บันทึกรหัส หมายเหตุ 

ยายมาทั้งครัวเรือน 1  

ยายมาบางสวนของครัวเรือน 2  

ยายมาคนเดียว 3  

สดมภ F70-F72 “เม่ือ…(ช่ือ)…ยายมาอยูเทศบาล/อบต.นี้ ยังมีบุคคลในครอบครัวของทานอาศัยอยูที่อื่น 

 หรือไม” 

สดมภ F70  สามี/ ภรรยา หมายถึง บุคคลในสดมภนี้ตองเปน สามีหรือภรรยา 

สดมภ F71  พอ/ แม หมายถึง บุคคลในสดมภนี้ตองเปน พอหรือแม 

สดมภ F72  บุตร หมายถึง บุคคลในสดมภนี้ตองเปนบุตร (รวมบุตรที่ใหกําเนดิ บุตรเลี้ยง บุตรบุญธรรม) 

วัตถุประสงค เพื่อตองการทราบวามีบุคคลดังกลาว (F70 – F72) อาศัยอยูที่อ่ืนหรือไม 

เงื่อนไข ขอถามนี้ถามเฉพาะบุคคลที่ยายถิ่นเขามาอยูในเทศบาล/อบต.นี้ ในชวง 12 เดือนกอนคาบ

การปฏิบัติงานสนาม (1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561)  

การบันทึก ในการบันทึกมีหลักการบันทึก  ดังนี้ 

1. ใหบันทึกคําตอบเปนรหัสลงใน   ในแตละสดมภ 

2. ถาบุคคลเหลานี้ (สามี/ภรรยา พอ/แม หรือบุตร) อาศัยอยูที่อ่ืน ใหบันทึกรหัส 1 ใหตรงกับ

ตําแหนงของบุคคลเหลาน้ัน 

3. ถาบุคคลเหลานี้ (สามี/ภรรยา พอ/แม หรือบุตร) ไมไดอาศัยอยูที่อื่น แตวามาอาศัยอยู

ดวยกันในครัวเรือนปจจุบัน ใหบันทึกรหัส 2 ใหตรงกับตําแหนงของบุคคลเหลานั้น  

4. ถาไมมีบุคคลเหลานี้ (สามี/ภรรยา พอ/แม หรือบุตร) เหลืออยูเลย (เชนกรณี โสด จะไมมี

สามี/ภรรยา  หรือกรณี สามี/ภรรยา พอ/แม หรือบุตรเสียชีวิตแลว เปนตน) ใหบันทึกรหัส 3 

ใหตรงกับตําแหนงของบุคคลเหลาน้ัน 

 

 

 

ถามตอไป  
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มีบุคคลที่อาศัยอยูที่อื่น บันทึกรหัส หมายเหตุ 

1.  ถา สามี อาศัยอยูที่อื่น 

    ถา ภรรยา อาศยัอยูที่อ่ืน                   

    ถา พอ อาศัยอยูที่อื่น หรือ  แม อาศยัอยูที่อ่ืน 

    ถา บุตร คนใดคนหนึ่ง อาศยัอยูที่อื่น          

2. ถา สามี อาศยัอยูดวยกันกับ...(ชื่อ)...ในครัวเรือนปจจุบัน 

    ถา ภรรยา อาศยัอยูดวยกันกับ...(ชื่อ)...ในครัวเรือนปจจุบัน 

    ถา พอ อาศัยอยูดวยกันกับ...(ชื่อ)...ในครัวเรือนปจจุบัน หรือ  

        แม อาศัยอยูดวยกันกับ...(ชื่อ)...ในครัวเรอืนปจจุบัน 

        (ถา พอหรือแม มีคนใดคนหนึ่งอาศยัอยูดวยกันกับ...(ชื่อ)...ในครัวเรือน 

        ปจจุบัน อีกคนอาศัยอยูที่อ่ืน ใหยึดบุคคลที่อาศัยอยูที่อื่นเปนหลัก) 

    ถา บุตร มาอาศัยอยูดวยกันในครัวเรือนปจจุบัน 

    (ถามีบุตรตั้งแต 2 คนข้ึนไป เชน มีบุตร 2 คน คนแรกอาศัยอยูดวยกันกับ 

     ...(ชื่อ)...ที่อยูในครัวเรือนปจจุบันคนที่สองอาศัยอยูท่ีอื่น ใหยึดบุคคลที่อาศัย 

     อยูที่อื่นเปนหลัก) 

F70 = 1 

F70 = 1 

F71 = 1 

F72 = 1 

F70 = 2 

F70 = 2 

F71 = 2 

F71 = 2 

 

 

F72 = 2 

 

 

3. ไมมีบุคคลนั้นอยูเลย เชน ถา ไมมี สามี เลย 

    ถา ไมมี ภรรยา เลย 

    ถา ไมมี พอ และ แม เลย  

    (แตถามี พอหรือแม คนใดคนหนึ่ง ใหกลับไปพิจารณาการบันทึก 

     รหัสท่ี 1 กับ 2 ) 

    ถา ไมมี บุตร เลย 

 

F70 = 3 

F70 = 3 

F71 = 3 

 

 

F72 = 3 

 

ตัวอยางที่ 1 นางสาวมาลี  รักเกิด อายุ 23 ป  สถานภาพโสด ปจจุบันไดเขามาอยูอาศัยในกทม.คนเดียว  

                   ตั้งแต 1 มิถุนายน พ.ศ.2561 เพื่อศึกษาตอในระดับปริญญาโท และสถานที่สุดทายกอนยายมา 

                   อาศัยอยูในกทม. ไดยายมาจากในเขตเทศบาล จ.เพชรบูรณ สําหรับพอกับแมของนางสาวมาลี 

                 นั้นไดอาศัยอยู ท่ี อ่ืน นางสาวมาลีไม เคยมีสามีและบุตรมากอน สามารถบันทึกรหัสไดดังนี้  

                 (พรอมดูแบบ สยป.60 ประกอบ) 

 วิเคราะหโจทยตัวอยางที่ 1 เพื่อบันทึกสดมภ F70 – F72 ของนางสาวมาลี 

1.  นางสาวมาลีเขามาอยูอาศัยในกทม.ตั้งแต 1 มิถุนายน พ.ศ.2561 ดังน้ันนางสาวมาลีจึง 

                                  เขาขายเปนผูยายถิ่น (1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561) 

2.  นางสาวมาลีไมเคยมีสามีมากอน ดังน้ันสดมภ F70 ตองบันทึกรหัส 3 

3.  พอกับแมของนางสาวมาลีอาศยัอยูที่อื่น ดังนั้นสดมภ F71 ตองบันทกึรหัส 1 

4.  นางสาวมาลีไมเคยมีบุตรมากอน ดังนั้นสดมภ F72 ตองบันทึกรหัส 3  

ถามตอไป 

ขามไปถาม F74 
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การบันทึกลําดับที่ของนางสาวมาลี รักเกิด 

 

 

 

ตัวอยางที่ 2 นายยินดี ม่ันคง อายุ 37 ป สถานภาพสมรส เคยทํางานและอาศัยอยูที่ประเทศสหรัฐอเมริกา  

                โดยมีภรรยา บุตร พอและแมของนายยินดี ไปอาศัยอยูดวยกันเปนระยะเวลา 15 ป ปจจุบัน 

                นายยินดีไดยายเขามาอยูอาศัยในจังหวัดปทุมธานีซึ่งเปนภูมิลําเนาเดิมพรอมกับภรรยา คือ  

                นางปรารถนา มั่นคง ตั้ งแต  1 ธ ันวาคม พ.ศ.2560 สําหรับพอกับแมของนายยินดีนั้นได 

                เสียชีวิตเม่ือ 3 ปที่ ผานมา สวนพอกับแมของนางปรารถนาไดอาศัยอยูที่ อ่ืน นายยินดี กับ 

                  นางปรารถนาไดมีบุตร 1 คนและบุตรนั้นกําลังศึกษาตออยูที่ประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถบันทึก 

                  รหัสไดดังนี ้(พรอมดูแบบ สยป.61 ประกอบ) 

 วิเคราะหโจทยตัวอยางที่ 2 เพื่อบันทึกสดมภ F70 – F72 ของนายยินดี มั่นคง 

1.  นายยินดี เขามาอยูอาศัยในจังหวัดปทุมธานีตั้งแต 1 ธันวาคม พ.ศ.2560 ดังนั้น 

                              นายยินดีจึงเขาขายเปนผูยายถิ่น (1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561) 

2.  นายยินดีเขามาอยูอาศัยในจังหวัดปทุมธานีพรอมกับภรรยา ดังนั้นสดมภ F70 ตองบันทึก 

                                  รหัส 2 

3.  พอกับแมของนายยินดเีสียชีวิตเม่ือ 3 ปที่ผานมา ดังนั้นสดมภ F71 ตองบันทึกรหัส 3 

4.  บุตรของนายยินดีกํ าลังศึกษาตออยู ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา แสดงวาบุตรของ 

                              นายยินดียังอาศัยอยูในครัวเรือนเดิม ดังน้ันสดมภ F72 ตองบันทึกรหัส 1 

 วิเคราะหโจทยตัวอยางที่ 2 เพื่อบันทึกสดมภ F70 – F72 ของนางปรารถนา มั่นคง 

1.  นางปรารถนาเขามาอยูอาศัยในจังหวัดปทุมธานีตั้งแต 1 ธันวาคม พ.ศ.2560 ดังนั้น 

                             นางปรารถนาจึงเขาขายเปนผูยายถิ่น (1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561) 

2.  นางปรารถนาเขามาอยูอาศัยในจังหวัดปทุมธานีพรอมกับสามี ดังนั้นสดมภ F70  

                             ตองบันทึกรหัส 2 

3.  พอกับแมของนางปรารถนาไดอาศยัอยูที่อื่น ดังนั้นสดมภ F71 ตองบันทึกรหัส 1 

4.  บุตรของนางปรารถนากําลังศึกษาตออยูที่ประเทศสหรัฐอเมริกา แสดงวาบุตรของ 

                             นางปรารถนายังอาศัยอยูในครัวเรือนเดิม ดังนั้นสดมภ F72 ตองบันทึกรหัส 1 

 

 

 

0 6 6 1 6 7   1 3 3 1 3 

F65 F66 F67 F68 F69 F70 F71 F72 

เดือน พ.ศ. เพชรบูรณ 
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การบันทึกลําดับที่ของนายยินดี มั่นคง 

 

 

 

 

 

การบันทึกลําดับที่ของนางปรารถนา มั่นคง 

 

 

 

 

สดมภ F73 “…(ชื่อ)…มีบุตรที่อายุต่ํากวา 15 ปที่ยังอาศัยอยูในครัวเรือนเดิมหรือครัวเรือนอื่นกี่คน” 

วัตถุประสงค เพ่ือทราบจํานวนบุตร (รวมบุตรที่ใหกําเนิด บุตรเลี้ยง และบุตรบุญธรรม) ที่อายุตํ่ากวา 15 ป 

 ของผูยายถิ่นท่ีไมไดอยูรวมกันทั้งครัวเรือน 

เงื่อนไข ขอถามนี้ถามเฉพาะบุคคลที่ยายถิ่นเขามาอยูในเทศบาล/อบต.นี้ ในชวง 12 เดือนกอนคาบ

การปฏิบัติงานสนาม (1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561) และผูบันทึกคําตอบเปน รหัส 1 ใน F72 

เทานั้น 

การบันทึก ในการบันทึกมีหลักการบันทึก  ดังนี้ 

1. ใหบันทึกจํานวนบุตร (รวมบุตรที ่ใหกําเนิด บุตรเลี้ยง และบุตรบุญธรรม) ที ่มีอายุต่ํา

กวา 15 ป ที่ยังอาศัยอยูในครัวเรือนเดิมหรือครัวเรือนอ่ืนลงใน     

2. ถาไมมีจํานวนบุตรที่อายุต่ํากวา 15 ป ใหบันทึก “0” 

3. ถามีจํานวนบุตรที่มีอายุต่ํากวา 15 ป ต้ังแต 8 คนข้ึนไป ใหบันทึก “8” 

หมายเหตุ ถายายถิ่นมาทั้งสามีและภรรยา ใหนับจํานวนบุตรและบันทึกลงใน  ทั้งสาม ี

             และภรรยา  

ตัวอยางที่ 3 นายมานะ มากมี อายุ 40 ป สถานภาพสมรส เขามาอยู อาศัยในกทม.พรอมกับภรรยาคือ 

                 นางสมศรี มากมี ตั้งแต 1 กันยายน พ.ศ.2561 เพื่อเขามารักษาตัวที่โรงพยาบาลรามาและ 

                 สถานที่สุดทายกอนยายมาอาศัยอยูในกทม. ไดยายมาจากในเขตเทศบาล จังหวัดชัยภูมิ สวน 

                 พอกับแมของนายมานะและบุตรท่ีเกิดจากนายมานะกับนางสมศรีอีก 2 คน ซึ่งมีอายุ 19 ป  

                 และ 13 ป ตามลําดับนั้นไดอาศัยอยูที่ อ่ืน สําหรับพอของนางสมศรีไดเสียชีวิตแลวแตแมของ 

                 นางสมศรียังมีชีวิตอยูและไดอาศัยอยูที่ อ่ืน สามารถบันทึกรหัสไดดังนี้ (พรอมดูแบบสยป.61  

                 ประกอบ) 

1 2 6 0   6 9   2 2 3 1 

F65 F66 F67 F68 F69 F70 F71 F72 

เดือน พ.ศ. สหรัฐอเมริกา 

1 2 6 0   6 9   2 2 1 1 

F65 F66 F67 F68 F69 F70 F71 F72 

เดือน พ.ศ. สหรัฐอเมริกา 
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 วิเคราะหโจทยตัวอยางที่ 3 เพื่อบันทึกสดมภ F70 – F73 ของนายมานะ 

1.  นายมานะเขามาอยูอาศัยในกทม.ตั้งแต 1 กันยายน พ.ศ.2561 ดังนั้นนายมานะ 

                              จึงเขาขายเปนผูยายถิ่น (1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561) 

2.  นายมานะเขามาอยูอาศัยในกทม.พรอมกับภรรยา ดังนั้นสดมภ F70 ตองบันทึกรหัส 2 

3.  พอกับแมของนายมานะไดอาศัยอยูที่อื่น ดังนั้นสดมภ F71 ตองบันทึกรหัส 1 

4.  บุตรของนายมานะไดอาศยัอยูที่อ่ืน ดังนั้นสดมภ F72 ตองบันทึกรหัส 1 

5.  บุตรของนายมานะที่มีอายุต่ํากวา 15 ปที่ไดอาศัยอยูที่ อ่ืน มีทั้งหมด 1 คน คือบุตรที่ 

                           มีอายุ 13 ป ดังนั้นสดมภ F73 ตองบันทึกจํานวนบุตรเทากับ 1 

 วิเคราะหโจทยตัวอยางที่ 3 เพื่อบันทึกสดมภ F70 – F73 ของนางสมศรี 

1.  นางสมศรีเขามาอยูอาศัยในกทม.ตั้งแต 1 กันยายน พ.ศ.2561 ดังนั้นนางสมศรีจึง 

                           เขาขายเปนผูยายถิ่น (1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561) 

2.  นางสมศรีเขามาอยูอาศยัในกทม.พรอมกับสามี ดังนั้นสดมภ F70 ตองบันทึกรหัส 2 

3.  พอของนางสมศรีไดเสียชี วิตแลวแตแมของนางสมศรียังมีชี วิตอยูและไดอาศัยอยูได 

                           อาศัยอยูที่อื่น ดังนั้นสดมภ F71 ตองบันทึกรหัส 1 

4.  บุตรของนางสมศรไีดอาศยัอยูที่อ่ืน ดังนั้นสดมภ F72 ตองบันทึกรหัส 1 

5.  บุตรของนางสมศรีที่มีอายุต่ํากวา 15 ปที่ไดอาศัยอยูท่ีอื่นมีท้ังหมด 1 คน คือบุตรที่ 

                           มีอายุ 13 ป ดังนั้นสดมภ F73 ตองบันทึกจํานวนบุตรเทากับ 1 

การบันทึกลําดับที่ของนายมานะ  มากมี  

 

 

 

การบันทึกลําดับที่ของนางสมศรี  มากมี  

 

 

 

 

 

 

0 9 6 1 3 6   1 2 2 1 1 

F65 F66 F67 F68 F69 F70 F71 F72 

เดือน พ.ศ. ชัยภูมิ 
F73 

1 

0 9 6 1 3 6   1 2 2 1 1 

F65 F66 F67 F68 F69 F70 F71 F72 

เดือน พ.ศ. ชัยภูมิ 

F73 

1 
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สดมภ F74    “สาเหตุหลักที่…(ชื่อ)…ยายมาอยูในเทศบาล/อบต.นี้” 

วัตถุประสงค เพื่อทราบสาเหตุหลัก ซึ่งทําใหตัดสินใจยายถิ่น 

เงื่อนไข ขอถามนี้ถามเฉพาะบุคคลที่ยายถิ่นเขามาอยูในเทศบาล/อบต.นี้ ในชวง 12 เดือนกอนคาบ

การปฏิบัติงานสนาม (1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561) เทานั้น 

การบันทึก ในการบันทึกมีหลักการบันทึก  ดังนี้ 

 -  ใหบันทึกคําตอบเปนรหัสลงใน    

สาเหต ุ บันทึกรหัส หมายเหตุ 

  หางานทาํ 1  

  ตองการเปลี่ยนงาน 2  

  ตองการรายไดเพิ่มขึ้น 3  

  หนาท่ีการงาน 4  

  ศึกษาตอ 5  

  ยายที่อยูอาศยั 6  

  กลับภูมิลําเนา 7  

  ติดตามคนในครอบครัว 8  

  ทํากิจการครอบครัว 9  

  รักษาตวั 10  

  ขาดคนดูแล 11  

  เพื่อดูแลผูอื่น 12  

  อ่ืน ๆ (ระบุ)... 13  

 

 หางานทํา หมายถึง ผูยายถิ่นยายเขามาเพื่อหางานทําเนื่องจากวางงาน ซึ่งอาจจะเปนผูไมเคย

ทํางานมากอนหรือเคยทํางานมากอนแตวางงานเนื่องจากงานเดิมเสร็จสิ้น วางงานตามฤดูกาล หรือ

วางงานเพราะสาเหตุอ่ืน ๆ 

 ตองการเปลี่ยนงาน หมายถึง ผูยายถ่ินยายเขามาเพราะตองการเปลี่ยนงาน ดวยสาเหตุไดหลาย

ประการ เชน ตองการเปลี่ยนนายจาง ตองการเปลี่ยนสถานที่ทํางาน ตองการเปลี่ยนงานเพราะงานท่ีทํา

เสี่ยงอันตรายเกินไป เปนตน 

 

 

ขามไปถาม F76 

ขามไปถาม F76 

ถามตอไป  
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 ตองการรายไดเพิ่มขึ้น หมายถึง ผูยายถิ่นที่ยายเขามาเพราะตองการรายไดหรือผลตอบแทนมาก

กวาเดิม 

หนาที่การงาน หมายถึง ผูยายถิ่น ซึ่งอาจเคยมีหรือไมมีงานทํามากอนก็ได แลวยายเขามาอยู

เทศบาล/อบต.นี้ เพื่อมาทํางาน เชน ไดรับการบรรจุที่นี่ หรือถูกสั่งใหยายมาประจําที่นี่ โดยการยายนี้ 

งานที่ทําอาจเปนงานชนิดเดียวกันหรือตางชนิดก็ไดแตตองเปนนายจางเดิม เชน ขาราชการถูกสั่งใหยาย

จากสวนกลางออกในประจําในภูมิภาค เปนตน 

ศึกษาตอ หมายถึง การยายมาเพื่อเรียนหนังสือ รวมทั้ งการฝกอาชีพดวย เชน นักเรียน 

ยายมาจากหมูบานเพื่อมาเรียนหนังสือในตัวเมือง เปนตน 

ยายที่อยูอาศัย หมายถึง ผูท่ียายมาอยูที่เทศบาล/อบต.นี้ เพราะไดซื้อหรือเชาบานท่ีสรางอยูใน

เทศบาล/อบต.นี้ ที่ดินถูกเวนคืน ถูกไลที่ เปนตน 

กลับภูมิลําเนา หมายถึง ผูยายถ่ินไดยายกลับมายังที่ซึ่งเปนภูมิลําเนาเดิม หรือเปนบานเกิด (จังหวัด

ท่ีเกิด) หรือสถานที่ซึ่งบรรพบุรุษไดเคยอาศัยและตั้งรกรากอยู เชน นาย ก. มีภูมิลําเนาอยูท่ีนครพนม แต

เนื่องจากการทํางานจึงตองไปอยูประจําที่กรุงเทพฯ เมื่อนาย ก. ลาออกจึงไดยายกลับมาอยูที่นครพนม 

เปนตน  

ติดตามคนในครอบครัว หมายถึง ผู ยายถ่ินไดย ายติดตามบุคคลในครอบครัวของตนมา     

ซึ่งอาจเปน สามี ภรรยา บิดา มารดา บุตร เปนตน ทั้งนี้ใหรวมถึงการยายเพื่อแตงงานดวย 

ทํากิจการครอบครัว หมายถึง ผูยายถิ่นยายมาเพื่อทํากิจการของครอบครัว โดยอาจเปน

ผูบริหารเอง หรือมาชวยกิจการก็ได 

รักษาตัว หมายถึง คนปวยที่ยายมาเพื่อรักษาตัวหรือพักฟน เชน ผูปวยยายมารักษาตัวอยูที่

กรุงเทพฯ หรือผูปวยยายไปพักฟนที่ชายทะเล เปนตน 

ขาดคนดูแล หมายถึง บุคคลนี้เปนผูซึ่งไมสามารถดูแลตนเองได เนื่องจาก ชรามาก หรือยังเด็ก 

ปวยหรือพิการ จึงตองยายมาอาศัยในครัวเรือนนี้เพื่อใหบุคคลในครัวเรือนนี้ดูแล เชน ตายายมาอยูกับหลาน เพื่อให

หลานดูแล เปนตน 

เพื่อดูแลผูอื่น หมายถึง บุคคลนี้ยายเขามาอยูในครัวเรือนนี้ เพื่อดูแลบุคคลในครัวเรือนนี้ ซึ่งไม

สามารถดูแลตนเองได เนื่องจาก ชรามาก ยังเด็ก ปวยหรือพิ การ จึงไมสามารถดูแลตนเองได  

เชน ยายยายมาอยูในครัวเรือนลูก  เพื่อดูแลหลาน เปนตน 

อ่ืน ๆ (ระบุ) หมายถึง เหตุผลอ่ืน ๆ นอกเหนือจากเหตุผลขางตน ใหระบุใหชัดเจน 
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สดมภ F75 “…(ชื่อ)…ยายถื่นมาเพื่อดูแลใคร/ใหใครดูแลเปนหลัก” 

วัตถุประสงค เพื่อทราบบุคคลที่ผูยายถิ่นตองไปดูแลหรือใหบุคคลน้ันดูแลผูยายถิ่น 

เงื่อนไข ขอถามนี้ถามเฉพาะบุคคลที่ยายถิ่นเขามาอยูในเทศบาล/อบต.นี้ ในชวง 12 เดือนกอนคาบการ

ปฏิบัติงานสนาม (1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561) และผูบันทึกคําตอบเปน รหัส 11 หรือ 12 ใน 

F74 เทานั้น 

การบันทึก ในการบันทึกมีหลักการบันทึก  ดังนี้ 

- ใหบันทึกคําตอบเปนรหัสลงใน   

  

บุคคลที่ตองดูแล/ใหบุคคลนั้นดูแล บันทึกรหัส หมายเหตุ 

  สามี/ภรรยา 1  

  บุตร 2  

  พอ/แม 3  

  ญาต ิ 4                

  อ่ืนๆ (ระบ)ุ... 5  

 

 

สดมภ F76 “ในชวง 12 เดือน กอนวันสัมภาษณ…(ช่ือ)…ยายถิ่นมาแลวกี่ครั้ง”  

  (รวมการยายในครั้งนี้ดวย) 

วัตถุประสงค เพื่อทราบจํานวนครั้งท่ียายถิ่นในชวง 12 เดือน กอนวันสัมภาษณ 

เงื่อนไข ขอถามนี้ถามเฉพาะบุคคลที่ยายถิ่นเขามาอยูในเทศบาล/อบต.นี้ ในชวง 12 เดือนกอนคาบ

การปฏิบัติงานสนาม (1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561) เทานั้น 

การบันทึก ในการบันทึกมีหลักการบันทึก  ดังนี้ 

1. ใหบันทึกคําตอบเปนรหัสลงใน    

จํานวนคร้ังที่ยายถิ่น บันทึกรหัส หมายเหตุ 

1 ครั้ง 1  

2 ครั้ง 2 

3 ครั้ง 3  

4 ครั้ง 4  

5 ครั้ง 5  

มากกวา 5 ครั้ง 6  

วัฏจักรการยายถิ่น (สดมภ F76) 

ถามสดมภตอไป 

ถามสดมภตอไป 
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สดมภ F77      “…ชื่อ…คิดวาจะอยูในเทศบาล/อบต.นี้ นานเทาใด” 

วัตถุประสงค เพื่อทราบระยะเวลาที่คาดวาจะอยู ณ. เทศบาล/อบต.น้ี 

เงื่อนไข ขอถามนี้ถามเฉพาะบุคคลที่ยายถิ่นเขามาอยูในเทศบาล/อบต.นี้ ในชวง 12 เดือนกอนคาบ

การปฏิบัติงานสนาม (1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561) เทานั้น  

การบันทึก ในการบันทึกมีหลักการบันทึก  ดังนี้ - ใหบันทึกคําตอบเปนรหัสลงใน    

ระยะเวลาที่คิดจะอยูในเทศบาล/อบต.นี้ บันทึกรหัส หมายเหตุ 

  ต่ํากวา 3 เดือน 1  

  3-5.9 เดือน 2  

  6-11.9 เดือน 3  

  12-23.9 เดือน 4  

  ตั้งแต 24 เดือนข้ึนไป 5  

  คิดจะอยูตลอดไป 6  

ต่ํากวา 3 เดือน หมายถึง คิดวาจะอาศัยอยูในเทศบาล/อบต.นี้ ไมถึง 3 เดือน 

3-5.9 เดือน หมายถึง คิดวาจะอาศัยอยูในเทศบาล/อบต.นี้ ตั้งแต 3 เดือนขึ้นไป 

                        แตไมถึง 6 เดือน 

6-11.9 เดือน หมายถึง คิดวาจะอาศัยอยูในเทศบาล/อบต.นี้ ตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป      

                           แตไมถึง 12 เดือน 

12-23.9 เดือน หมายถึง คิดวาจะอาศัยอยูในเทศบาล/อบต.น้ี ตั้งแต 12 เดือนขึ้นไป  

                            แตไมถึง 24 เดือน 

ตั้งแต 24  เดือนขึ้นไป หมายถึง คดิวาจะอาศัยอยูในเทศบาล/อบต.นี้ ตั้งแต 24 เดือนข้ึนไป  

คิดจะอยูตลอดไป  หมายถึง คิดวาจะอาศัยอยูในเทศบาล/อบต.นี้ตลอดไป (ไมคิดท่ีจะ 

                                ยายไปที่ไหนอีก) 

 

 

ขามไปถาม F79 

แนวโนมการยายถิ่นในอนาคต (สดมภ F77 ถึง สดมภ F78)  

ถามสดมภตอไป 
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สดมภ F78     “สาเหตุหลักที่…ชื่อ…คิดจะยายออกจากเทศบาล/อบต.นี้” 

วัตถุประสงค เพื่อทราบถึงสาเหตุที่ทําใหผูยายถิ่น คิดจะยายตอไปอีก 

เงื่อนไข ขอถามนี้ถามเฉพาะบุคคลที่ยายถิ่นเขามาอยูในเทศบาล/อบต.นี้ ในชวง 12 เดือนกอนคาบ

การปฏิบัติงานสนาม (1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561) และผูบันทึกคําตอบเปนรหัส 1 - 5 ใน 

F77 เทานั้น 

การบันทึก ในการบันทึกมีหลักการบันทึก  ดังนี้ 

 -  ใหบันทึกคําตอบเปนรหัสลงใน    

เหตุผล บันทึกรหัส หมายเหตุ 

  หางานทาํ 1  

  ตองการเปลี่ยนงาน 2  

  ตองการรายไดเพิ่มขึ้น 3  

  หนาที่การงาน 4  

  ศึกษาตอ 5  

  ยายที่อยูอาศัย 6  

  กลับภูมิลําเนา 7  

  ติดตามคนในครอบครัว 8  

  ทํากิจการครอบครัว 9  

  รักษาตวั 10  

  ขาดคนดูแล 11  

  เพื่อดูแลผูอื่น 12  

  อื่น ๆ (ระบุ)… 13  

2. ดูความหมาย “สาเหตุหลักการยายถิ่น” ในสดมภ F74  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถามสดมภตอไป 



 

 

21 

ถาสดมภ F79 บันทึกรหัส 1 - 3  ใหถามตอ F80 

แตถาสดมภ F79 บันทึกรหัส 4  ใหขามไปถาม F82 

 

 

สดมภ F79    “นับตั้งแตยายมาอยูเทศบาล/อบต.น้ี ...(ช่ือ)...ไดรับเงินหรือสิ่งของจากที่อื่นบางหรือไม”  

วัตถุประสงค เพ่ือศึกษาการรับเงินหรือสิ่งของจากบุคคลอ่ืน นับตั้งแตยายมาอยูเทศบาล/อบต.นี้ 

การรับเงินและสิ่งของ หมายถึง การรับดวยวิธีการตางๆ ในทุกวิถีทางที่ทําได เชน รับทาง

ไปรษณีย ไปรับดวยตัวเอง ญาติหรือคนรูจักนํามาให หรือการที่ผูใหมาใหดวยตัวเอง เปนตน 

นอกจากนี้ สิ่งของที่รบัจะเปนอะไรก็ได เชน เสื้อผา อาหาร เครื่องใชในชีวิตประจําวัน เปนตน 

เงื่อนไข  ขอถามนี้ถามเฉพาะบุคคลที่ยายถ่ินเขามาอยูในเทศบาล/อบต.นี้ ในชวง 12 เดือน กอนคาบ

การปฏิบัติงานสนาม (1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561) เทานั้น 

การบันทึก ในการบันทึกมีหลักการบันทึก  ดังนี้ 

-   ใหบันทึกคําตอบเปนรหัสลงใน    

คุณลักษณะ บันทึกรหัส หมายเหตุ 

รับเฉพาะเงิน 1  

รับเฉพาะสิ่งของ 2  

รับทั้งเงินและสิ่งของ 3  

ไมไดรับ 4  

 

 

 

 
 

สดมภ F80   “สวนใหญ…(ชื่อ)…ไดรับเงิน/สิ่งของจากใคร” 

วัตถุประสงค เพื่อทราบถึงความผูกพันของผูยายถิ่นที่มีตอบุคคล ซึ่งอยูในแหลงอ่ืน 

เงื่อนไข ขอถามนี้ถามเฉพาะบุคคลที่ยายถิ่นเขามาอยูในเทศบาล/อบต.นี้ ในชวง 12 เดือนกอนคาบการ

ปฏิบัติงานสนาม (1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561) และผูบันทึกคําตอบเปนรหัส 1 - 3 ใน F79 

เทานั้น 

การบันทึก ในการบันทึกมีหลักการบันทึก  ดังนี้ 

 -  ใหบันทึกคําตอบเปนรหัสลงใน    

บุคคลผูรับเงิน/สิ่งของ บันทึกรหัส หมายเหตุ 

  บิดา/มารดา 1  

  สามี/ภรรยา 2  

  บุตร 3  

  ญาติอ่ืน ๆ 4  

  บุคคลอ่ืนท่ีไมใชญาติ 5  

การรับเงิน/สิ่งของ ของผูยายถิ่น (สดมภ F79 ถึงสดมภ F81) 

ถามสดมภตอไป 

ถามสดมภตอไป 

ขามไปถาม F82 



 

 

22
สดมภ F81   “สวนใหญ…(ช่ือ)…ใชเงินที่ไดรับไปในดานใด” 

วัตถุประสงค เพื่อทราบวาเงินถูกนําไปใชจายในเรื่องใดบาง 

เงื่อนไข ขอถามนี้ถามเฉพาะบุคคลที่ยายถิ่นเขามาอยูในเทศบาล/อบต.นี้ ในชวง 12 เดือนกอนคาบการ

ปฏิบัติงานสนาม (1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561) และผูบันทึกคําตอบเปนรหัส 1, 3 ใน F79

เทานั้น 

การบันทึก ในการบันทึกมีหลักการบันทึก  ดังนี้ 

 -  ใหบันทึกคําตอบเปนรหัสลงใน    

การใชเงิน บันทึกรหัส หมายเหตุ 

เพื่อลงทุนทําธุรกิจ 

     เชน ลงทุนการเกษตร ซื้อเครื่องมือการเกษตร  

     ลงทุนนอกภาคการเกษตร ฯลฯ 

1  

เพื่อเปนคาใชจายในชีวิตประจําวัน    

     เชน คาอาหาร คาเสื้อผา คาสาธารณูปโภค ฯลฯ 

2 

 

 

เพื่อเปนทนุการศึกษา 

     เชน คาเครื่องแตงกายนักเรียน นักศึกษา 

     คาวัสดุครุภัณฑในการศึกษา ฯลฯ 

3  

เพื่อใชหนี้สนิ (ของตนเองหรือครอบครัว) 4  

เพื่อกิจกรรมดานสังคม 

     เชน รวมทําบุญขึ้นบานใหม งานแตงงาน งานศพ  

          เย่ียมไข ฯลฯ 

5 

 

 

 

อ่ืน ๆ (ระบุ )… 

     เชน ซื้อบาน ซื้อที่ดิน ซ้ือรถ สรางบาน  

     ปรับปรุงบาน เงินออม บริจาคตางๆ ฯลฯ 

6 

 

 

ไมทราบ 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถามสดมภตอไป 
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ถาสดมภ F82 บันทึกรหัส 1 - 3  ใหถามตอ F83  

แตถาสดมภ F82 บันทึกรหัส 4  ใหยุติการสัมภาษณ 

 

 

สดมภ F82    “นับตั้งแตยายมาอยูเทศบาล/อบต.นี้ ...(ชื่อ)...สงเงินหรือส่ิงของไปที่อื่นหรือไม”  

วัตถุประสงค เพ่ือศึกษาการสงเงินหรือสิ่งของใหกับบุคคลอื่น นับต้ังแตยายมาอยูเทศบาล/อบต.นี้ 

การสงเงินและสิ่งของ หมายถึง การสงดวยวิธีการตางๆ ในทุกวิถีทางที่ทําได เชน สงทาง

ไปรษณีย นําไปใหดวยตัวเอง ฝากญาติหรือคนรูจักไปให หรือการที่ผูรับมารับดวยตัวเอง เปนตน 

นอกจากนี้ สิ่งของที่สงจะเปนอะไรก็ได เชน เสื้อผา อาหาร เครื่องใชในชีวิตประจําวัน เปนตน 

เงื่อนไข  ขอถามนี้ถามเฉพาะบุคคลที่ยายถ่ินเขามาอยูในเทศบาล/อบต.นี้ ในชวง 12 เดือน กอนคาบ

การปฏิบัติงานสนาม (1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561) เทานั้น 

การบันทึก ในการบันทึกมีหลักการบันทึก  ดังนี้ - ใหบันทึกคําตอบเปนรหัสลงใน   

คุณลักษณะ บันทึกรหัส หมายเหตุ 

สงเฉพาะเงิน 1  

สงเฉพาะสิ่งของ 2             

สงทั้งเงนิและสิ่งของ 3  

ไมไดสง 4  

  

 

 

 

สดมภ F83      “สวนใหญ…(ชื่อ)…สงเงิน/สิ่งของเพื่อใหใคร” 

วัตถุประสงค เพื่อทราบถึงความผูกพันของผูยายถิ่นที่มีตอบุคคลซึ่งอยูในแหลงอื่น 

เงื่อนไข ขอถามนี้ถามเฉพาะบุคคลที่ยายถิ่นเขามาอยูในเทศบาล/อบต.นี้ ในชวง 12 เดือนกอนคาบการ

ปฏิบัติงานสนาม (1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561) และผูบันทึกคาํตอบเปนรหัส 1, 2, 3 ใน F82 

เทานั้น 

การบันทึก ในการบันทึกมีหลักการบันทึก  ดังนี้ 

 -  ใหบันทึกคําตอบเปนรหัสลงใน    

บุคคลผูรับเงิน/สิ่งของ บันทึกรหัส หมายเหต ุ

  บิดา/มารดา 1  

  สามี/ภรรยา 2  

  บุตร 3  

  ญาติอ่ืน ๆ 4  

  บุคคลอ่ืนที่ไมใชญาติ 5  

การสงเงิน/สิ่งของ ของผูยายถิ่น (สดมภ F82 ถึงสดมภ F84)  

ถามสดมภตอไป 

ยุติการสัมภาษณ 

ถามสดมภตอไป 
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สดมภ F84 “…(ชื่อ)…ทราบหรือไมวา เงินที่สงไปนั้น สวนใหญถูกใชไปในดานใด” 

วัตถุประสงค เพื่อทราบวาเงินถูกนําไปใชจายในเรื่องใดบาง 

เงื่อนไข ขอถามนี้ถามเฉพาะบุคคลที่ยายถิ่นเขามาอยูในเทศบาล/อบต.นี้ ในชวง 12 เดือนกอนคาบ

การปฏิบัติงานสนาม (1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561) และผูบันทึกคําตอบเปนรหัส 1, 3 ใน 

F82 เทานั้น 

การบันทึก ในการบันทึกมีหลักการบันทึก  ดังนี้ - ใหบันทึกคําตอบเปนรหัสลงใน    

การใชเงิน บันทึกรหัส หมายเหตุ 

เพื่อลงทุนทําธุรกิจ 

     เชน ลงทุนการเกษตร ซื้อเครื่องมือการเกษตร 

          ลงทุนนอกภาคการเกษตร ฯลฯ 

1  

เพื่อเปนคาใชจายในชีวิตประจําวัน 

     เชน คาอาหาร คาเสื้อผา คาสาธารณูปโภค ฯลฯ 

2  

เพื่อเปนทนุการศึกษา 

     เชน คาเครื่องแตงกายนักเรียน นักศึกษา 

     คาวัสดคุรุภัณฑในการศึกษา ฯลฯ 

3  

เพื่อใชหนี้สนิ (ของตนเองหรือครอบครัว) 4  

เพื่อกิจกรรมดานสังคม 

     เชน รวมทําบุญขึ้นบานใหม งานแตงงาน งานศพ  

         เย่ียมไข ฯลฯ 

5 

 

 

 

อ่ืน ๆ (ระบุ )… 

     เชน ซื้อบาน ซื้อที่ดิน ซ้ือรถ สรางบาน  

     ปรับปรุงบาน เงินออม บริจาคตางๆ ฯลฯ 

6 

 

 

ไมทราบ 9  

 

ยุติการสัมภาษณ 


