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คํานํา
สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้เริ่มดําเนินการจัดทําการสํารวจการใช้เวลาของประชากรเป็นครั้ง
แรกในปี 2544 ซึ่งได้สํารวจไปพร้อมกับการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร ในเดือนสิงหาคม 2544
สํารวจครั้งที่ 2 ในเดือนสิงหาคม 2547 และสํารวจครั้งที่ 3 ในเดือนสิงหาคม 2552 สําหรับการสํารวจครั้งนี้
เป็นการสํารวจครั้งที่ 4 เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนกรกฎาคม 2557 - มิถุนายน 2558 โดยใช้ครัวเรือน
ตัวอย่างเดียวกับการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรเดือนกรกฎาคม 2557 - มิถุนายน 2558 แต่เลือก
ตัวอย่างเพียงครัวเรือนละ 1 คนเท่านั้น ๆ
การสํารวจการใช้เวลาของประชากรได้จัดทําขึ้น เพื่อต้องการให้ทราบถึงลักษณะของการใช้
เวลาในการทํากิจกรรมต่าง ๆ ของประชากร ภายใน 1 วัน หรือ 24 ชั่วโมง สําหรับกิจกรรมต่าง ๆ ได้ใช้
มาตรฐาน การจัดจําแนกการใช้เวลาตามสากล ซึ่งจัดทําโดยกลุ่มมาตรฐาน สํานักนโยบายและวิชาการสถิติ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ และข้อมูลการสํารวจการใช้เวลาของประชากรจะเป็นตัวสะท้อนให้ทั้งภาครัฐและ
เอกชนได้ทราบถึงแนวทางการดํารงชีวิตและพฤติกรรมต่าง ๆ ของประชาชนในการทํากิจกรรมในแต่ละวัน
ซึ่งข้อมูลที่ได้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมการทํากิจกรรมให้แก่ประชาชน
ได้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพเศรษฐกิ จ และสัง คมได้ อ ย่ า งชั ด เจน และก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ การดํ า รง
ชีวิตประจําวัน เพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้นึ ต่อไป
คู่ มื อ การปฏิ บัติ ง านสนาม โครงการสํ า รวจการใช้ เ วลาของประชากรฉบั บ นี้ป ระกอบด้ ว ย
บททั่วไป หลักและวิธีการปฏิบัติงานทั่วไป บทนิยาม รวมทั้งวิธีการบันทึกแบบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานสนาม จึงควรศึกษาและทําความเข้าใจกับรายละเอียดของ คู่มือการปฏิบัติงานสนามควบคู่ไปกับ
แบบสํารวจ ก่อนออกปฏิบัติงานสนามหรื อนําคู่มือไปด้วยกันเพื่อจะได้ใ ช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา
ในขณะปฏิบัติงานสนามได้ทันทีเมื่อพบข้อสงสัย แต่ในกรณีที่ประสบปัญหาที่นอกเหนือคําอธิบายไว้ในคู่มือ
การปฏิบัติงานสนามให้บันทึกปัญหาเหล่านั้นไว้แล้วนํามาปรึกษากับผู้บังคับบัญชาต่อไป

กลุ่มสถิตแิ รงงาน
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กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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บทที่ 1
บททั่วไป
1.1 ความเป็นมา
จากการประชุมว่าด้วยเรื่องสตรีระดับโลก ครั้งที่ 4 ที่จัดขึ้น ณ กรุงปักกิ่ง เมื่อ พ.ศ. 2538
ได้มีการกําหนดแผนปฏิบัติการที่เน้นให้เห็นถึงความจําเป็นที่แต่ละประเทศจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี ่ย วกับ รูป แบบการทํ า งานของประชากรให้ช ัด เจนขึ ้น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ที่เ กี่ ย วกั บ การใช้ เ วลา
เริ่ ม จากความสนใจสภาพความเป็ น อยู่ ข องประชากรตลอดจนสภาพของสั ง คมที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป
ในประเทศที่พัฒนาแล้วได้จัดทําการสํารวจการใช้เวลามาตั้งแต่ พ.ศ. 2503 โดยทําการสํารวจเกี่ยวกับสภาพ
การดํารงชีวิตของประชากรในกลุ่มผู้ทํางาน และศึกษาเกี่ยวกับเวลาว่างที่ทําให้ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
การสํารวจเช่นนั้นจึงได้มุ่งไปในเรื่องการจัดสรรเวลาของประชากรที่เกี่ยวกับการทํางานที่มีรายได้ การทํางาน
บ้านและงานที่เกี่ยวกับการดูแลสมาชิกในครัวเรือน รวมทั้งมุ่งประเด็นไปที่บทบาทของผู้หญิงที่ทํางานใน
ครัวเรือน ประเทศที่กําลังพัฒนาการศึกษาเกี่ยวกับการใช้เวลาได้มีการศึกษาเพียงบางเรื่องและเฉพาะพื้นที่
โดยไม่ได้ครอบคลุมการใช้เวลาตลอด 24 ชั่วโมง และวัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ของการจัดทําเพื่อปรับปรุงการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากการใช้เวลาทํางานที่ไม่มีรายได้ เนื่องจากเล็งเห็นว่าการสํารวจนี้จะเป็นเครื่องมือสําคัญ
ที่จะนํามาใช้ในการปรับปรุงการคํานวณและการหาค่าของงานที่มีรายได้และไม่มีรายได้ นอกจากนี้ยังทําให้
มองเห็นบทบาทของผู้หญิงที่ทํางานในบ้านและนอกบ้านด้วย
สําหรั บประเทศไทย สํ านัก งานสถิ ติแ ห่ งชาติ ได้จัด ทําการสํารวจขึ้ นเป็นครั้ งแรกในเดื อ น
สิงหาคม พ.ศ. 2544 โดยได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญขององค์การสหประชาชาติมาให้คําแนะนําใน
การออกแบบข้อถาม และระเบียบวิธีการเลือกตัวอย่างเบื้องต้น พร้อมทั้งแนะนําการจําแนกกิจกรรมการใช้
เวลาของประเทศไทย และสอดคล้องกับการจําแนกรหัสขององค์การสหประชาชาติ (UN) การสํารวจครั้งที่ 2
ได้ดําเนินการในเดือนสิงหาคม 2547 การสํารวจครั้งที่ 3 ได้ดําเนินการในเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2552 และ
การสํารวจครั้งที่ 4 ได้ดําเนินการเดือนกรกฎาคม 2557 - มิถุนายน 2558

1.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เวลาทํากิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจําวันของ
ประชากร ตลอดจนความแตกต่างของการใช้เวลาของชายและหญิง
2 เพื่อ ศึก ษาความแตกต่า งของการใช้เ วลาของกลุ่ม ที่ทํา กิจ กรรมทางเศรษฐกิจ และ
กิจกรรมที่ไม่ใช่ทางเศรษฐกิจ
3. เพื่อนําข้อมูลการใช้เวลาของผูท้ ํางานที่มรี ายได้ ไม่มรี ายได้ และผูท้ ํางานบ้าน มาใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงการคํานวณระบบบัญชีประชาชาติให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
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1.3 ประโยชน์
ภาครัฐ :
1. กําหนดนโยบายเรื่องการใช้เวลาของประชากร และกําหนดนโยบายความเสมอภาคเท่า
เทียมกันระหว่างชายหญิง
2. ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมที่ เ หมาะสมกั บ ประชาชน อาทิ เ ช่ น การจั ด หาอาชี พ
การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นต้น
3.เพื่ อ ให้ ป ระชาชนใช้ เ วลาทํ า กิ จ กรรมนั้ น ๆ ได้ อ ย่ า งคุ้ ม ค่ า และเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด
ต่อการดํารงชีวิตประจําวัน ส่งผลให้รายได้มวลรวมของประเทศดีขึ้น
ภาคเอกชน :
กําหนดแผนงานและตัดสินใจในเรื่องการลงทุน การผลิตสินค้าบริการ และการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ให้ตรงกับพฤติกรรมความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
ภาคประชาชน :
ได้ รั บ การพั ฒ นา สนั บ สนุ น จากทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชนในการจั ด กิ จ กรรมต่ า งๆ
เช่น การจ้างงาน การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน การดูแลสุขภาพ การออกกําลังกาย และการประกอบ
กิจกรรมร่วมกันในสังคมที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของประชาชน เพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

1.4 ขอบข่ายและคุ้มรวม
ประชากรที่อยู่ในคุ้มรวมของการสํารวจครั้งนี้ ได้แก่ บุคคลผู้อาศัยอยู่ในครัวเรือนส่วนบุคคลทั่ว
ประเทศ ไม่รวมครัวเรือนพิเศษ ครัวเรือนสถาบัน และครัวเรือนชาวต่างประเทศที่ทํางานในสถานทูตหรือ
องค์การระหว่างประเทศที่มีเอกสิทธิ์ทางการทูต
สําหรับครัวเรือนที่เข้าข่ายการแจงนับในการสํารวจโครงการนี้ ใช้ครัวเรือนส่วนบุคคลตัวอย่างชุด
เดียวกับการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนกรกฎาคม 2557 - มิถุนายน 2558 ซึ่งจะมีรายชื่อ
ปรากฏในแบบรายชื่อครัวเรือนตัวอย่าง (แบบ สรง.2 เดือนกรกฎาคม 2557 - มิถุนายน 2558)
สําหรับบุคคลที่เข้าข่ายการแจงนับ ได้แก่ ผู้ที่เป็นสมาชิกในครัวเรือนส่วนบุคคลตัวอย่างเฉพาะ
ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป
กรณีที่สมาชิกในครัวเรือนเป็นทหารประจําการไม่ว่าจะปฏิบัติงานในแผนกใดก็ตามจะไม่เข้า
ข่ายการแจงนับเช่นเดียวกับการแจงนับของการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร
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1.5 ประเภทของแบบสอบถาม สวป.
1. แบบ สวป.1
1.1 ใช้ในการสรุปผลการแจงนับ จํานวนสมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปของครัวเรือน
ส่วนบุคคลตัวอย่างที่ได้ในแต่ละชุมรุมอาคาร/หมู่บ้านตัวอย่าง
1.2 ใช้ในการกําหนดวันทีอ่ ้างอิงของข้อมูลในแบบ สวป.2 ที่ได้ทอดแบบไว้ให้กับสมาชิก
ของครัวเรือนที่เข้าข่ายการแจงนับและที่สัมภาษณ์ไม่ได้
2. แบบ สวป.2
ใช้ ใ นการแจงนั บรายบุ ค คลตั วอย่ าง เพื่ อ บั นทึ กข้ อ มู ล พื้ น ฐาน และข้อ มู ล รายละเอีย ด
เกี่ยวกับการทํากิจกรรมของสมาชิกในครัวเรือนที่เข้าข่ายการแจงนับ รวมทั้งใช้คัดลอกการนัดหมายและ
รายงานผลการรับแบบ สวป.2 จากแบบ สวป.3
3. แบบ สวป.3
เป็ น แบบสํ า หรั บ ให้ พ นั ก งานแจงนั บ บั น ทึ ก วั น และเวลาที่ ทํ า การนั ด หมาย และ
รายงานผลการรับแบบ สวป.2 ที่ทอดแบบไว้ให้สมาชิกที่ตกเป็นตัวอย่างของครัวเรือนที่ยังสัมภาษณ์ไม่ได้
4. แบบสุ่มสมาชิกตัวอย่าง
เป็นแบบที่ใช้สําหรับเลือกสมาชิกที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไปในแต่ละครัวเรือนตัวอย่าง ครัวเรือนละ
1 คน เพื่อทําการแจงนับด้วยแบบ สวป. 2
.

5. ซองบรรจุแบบ
ใช้สําหรับส่งแบบ สวป.1 สวป.2 หรือ สวป.3 และแบบสุ่มสมาชิตัวอย่าง ที่ตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลแล้ว เพื่อส่งเข้ามายังส่วนกลาง

บทที่ 2
หลักและวิธีการปฏิบัติงานทั่วไป
2.1 หลักการพิจารณาครัวเรือนที่ใช้ในโครงการ สวป.
เนื่องจากการสํารวจการใช้เวลาของประชากร ได้กําหนดให้ปฏิบัติงานสนามพร้อมกับโครงการ
สํารวจการทํางานของประชากร (สรง.) เดือนกรกฎาคม 2557 - มิถุนายน 2558 และใช้ครัวเรือนส่วนบุคคล
ตัวอย่างชุดเดียวกันกับโครงการ สรง. เมื่อพนักงานแจงนับได้ทําการแจงนับครัวเรือนส่วนบุคคลในแต่ละ
ชุมรุมอาคารหรือหมู่บ้านตัวอย่างลงในแบบ สรง.3 เสร็จแล้ว ต่อจากนั้นพนักงานจะต้องปฏิบัติงานแจงนับ
แบบ สวป.2
แบบ สวป.2 เป็นแบบที่ใช้แจงนับสมาชิกของครัวเรือนส่วนบุคคลตัวอย่าง เฉพาะผู้ที่มีอายุ 6
ปีขึ้นไปที่ตกเป็นตัวอย่าง ครัวเรือนละ 1 คน (ที่ได้จากแบบสุ่มสมาชิกตัวอย่าง) ก่อนที่พนักงานจะแจงนับ
สมาชิกที่เป็นตัวอย่างลงในแบบ สวป.2 ให้พิจารณาเฉพาะครัวเรือนส่วนบุคคลตัวอย่างที่แจงนับจากแบบ
สรง.3 ดังนี้
ในเขตเทศบาล แบ่งเขตการปฏิบัติงานเป็นชุมรุมอาคาร ในชุมรุมอาคารหนึ่งๆ จะกําหนด
ครัวเรือนส่วนบุคคลตัวอย่าง 16 ครัวเรือน ตามจํานวนครัวเรือนส่วนบุคคลตัวอย่างที่มีปรากฏอยู่ในแบบ
สรง.2
นอกเขตเทศบาล แบ่งเขตการปฏิบัติงานออกเป็นหมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านจะกําหนดครัวเรือน
ส่วนบุคคลตัวอย่างไว้ 12 ครัวเรือน ตามจํานวนครัวเรือนส่วนบุคคลตัวอย่างที่มีปรากฏอยู่ในแบบ สรง.2
การพิจารณาครัวเรือน ให้ปฏิบัติดังนี้
1. ลําดับที่ของครัวเรือนในแบบ สวป.2 ทุกครัวเรือน จะต้องตรงกับลําดับที่ครัวเรือนส่วน
บุคคลตัวอย่างทุกครัวเรือนทีม่ ีในแบบสรง.3
2. เมื่อแจงนับแบบ สรง.3 เสร็จแล้ว และพนักงานแจงนับ พบว่า ครัวเรือนส่วนบุคคลที่เข้าข่าย
การสํารวจกลายเป็นครัวเรือนกลุ่มบุคคล ไม่ตอ้ งแจงนับครัวเรือนนั้นในแบบ สวป.2 แต่ให้ส่งแบบ สวป.3
รวมมาในซองส่งแบบ พร้อมทั้งให้หมายเหตุไว้ที่ด้านล่างของแบบว่าครัวเรือนส่วนบุคคลได้กลายเป็นครัวเรือน
กลุ่มบุคคล (ไม่ตอ้ งส่งแบบ สวป.2)
3. เมื่อแจงนับแบบ สรง.3 เสร็จแล้ว และพนักงานแจงนับ พบว่า ครัวเรือนส่วนบุคคลตาม
รายชื่อที่กําหนดให้กลายเป็นครัวเรือนชาวต่างประเทศที่ทํางานองค์การระหว่างประเทศและมีเอกสิทธิ
ทางการฑูต ซึ่งไม่เข้าข่ายการแจงนับ ให้ยกเลิกและไม่ต้องแจงนับในแบบ สวป.2 แต่ให้ส่งแบบ สวป.3 รวม
มาในซองส่งแบบ พร้อมทั้งให้หมายเหตุไว้ที่ด้านล่างของแบบว่าครัวเรือนส่วนบุคคลได้กลายเป็นครัวเรือน
ชาวต่างประเทศที่มีเอกสิทธิทางการฑูต (ไม่ต้องส่งแบบ สวป.2)
4. เมื่อแจงนับแบบ สรง.3 เสร็จแล้ว และพบว่าครัวเรือนส่วนบุคคล ไม่สามารถแจงนับได้ด้วย
สาเหตุใดๆ ก็ตาม จะต้องส่งแบบ สวป.3 รวมมาในซองส่งแบบ พร้อมบันทึกรายละเอียดและผลการแจงนับด้วย
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5. พนักงานแจงนับจะต้องไม่แจงนับครัวเรือนกลุ่มบุคคล ที่ปรากฏในแบบ สรง. 2 แม้ว่า
ครัวเรือนกลุ่มบุคคลนั้นได้กลายเป็นครัวเรือนส่วนบุคคลไม่ว่ากรณีใดๆ

2.2

หลักการแจงนับสมาชิกรายบุคคลในแบบ สวป.2

เมื่ อ พนั ก งานได้ ทํ า การแจงนั บ สมาชิ ก ทุ ก คนของครั ว เรื อ นส่ ว นบุ ค คลตั ว อย่ า งแต่ ล ะ
ครัวเรือนลงในแบบ สรง.3 แล้ว ให้พนักงานแจงนับทําการสุ่มสมาชิกตัวอย่าง เฉพาะผู้ที่มีอายุตั้งแต่
6 ปีขึ้นไปที่มีปรากฏในแบบ สรง.3 มาเพียงครัวเรือนละ 1 คนเท่านั้น แล้วจึงบันทึกข้อมูลลงในแบบ สวป.2
โดยที่แบบ สวป.2 จํานวน 1 แบบ ใช้แจงนับสมาชิกได้เพียง 1 คนเท่านั้น
สําหรับการแจงนับสมาชิกรายบุคคลในแบบ สวป.2 ให้ปฏิบัติดังนี้
1. ครัวเรือนส่วนบุคคลใดที่แจงนับได้ตามแบบ สรง.3 พนักงานแจงนับจะต้องสัมภาษณ์
เฉพาะสมาชิกของครัวเรือนนั้นที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปที่ตกเป็นตัวอย่าง ลงในแบบ สวป.2 เพื่อให้ได้ข้อมูล
รายละเอียดที่ถูกต้องของสมาชิกในครัวเรือนนั้น โดยยึดลําดับที่สมาชิกของครัวเรือน ตามแบบสุ่มสมาชิก
ตัวอย่าง และคัดลอกชื่อ-นามสกุลของสมาชิกที่ตกเป็นตัวอย่างให้ตรงกับสดมภ์ F2 ของแบบ สรง.3 ด้วย
2. กรณีที่สมาชิกในครัวเรือนที่เข้าข่ายต้องแจงนับ ไม่อยู่ในครัวเรือนในวันที่พนักงานแจงนับได้
ออกไปปฏิบัติงาน พนักงานแจงนับจะต้องมอบแบบ สวป.2 พร้อมทั้งอธิบายวิธีการบันทึกให้กับสมาชิกของ
ครัวเรือนนั้น และให้สมาชิกคนนั้นได้ไปช่วยอธิบายให้กับสมาชิกที่ไม่อยู่ในครัวเรือนทราบ เพื่อที่จะสามารถ
บันทึกรายละเอียดในแบบ สวป.2 ได้ถูกต้องด้วยตนเอง (ในทางปฏิบัติควรอธิบายให้กับสมาชิกของครัวเรือน
ที่ได้รับฝากแบบ สวป.2 ไว้ เพื่อเป็นผู้อธิบายให้กับสมาชิกที่ไม่อยู่ในครัวเรือนทราบต่อไป)

2.3 การปฏิบัติงานเพื่อการแจงนับรายละเอียดของสมาชิกรายบุคคลในแบบ สวป.2
ในการปฏิบัติงานเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้เวลาของประชากรอายุตั้งแต่ 6
ให้พนักงานแจงนับสมาชิกที่ตกเป็นตัวอย่างลงในแบบ สวป.2 โดยมีวิธีการปฏิบัติงาน ดังนี้

ปีขึ้นไป

1. วิธสี ัมภาษณ์
.

เป็ นวิ ธี หลักในการรวบรวมข้อมูล โดยให้ พนั กงานแจงนับสั มภาษณ์ สมาชิ กที่ตกเป็ นตัวอย่ าง
ในครัวเรือนส่วนบุคคลตัวอย่างเป็นรายบุคคล (ครัวเรือนละ 1 คน) ลงในแบบ สวป.2 หลังจากที่แจงนับ
สมาชิกทุกคนในแบบ สรง.3 เสร็จแล้ว ในการปฏิบัติงานกําหนดให้ปฏิบัติงานพร้อมกับโครงการสํารวจ
ภาวะการทํางานของประชากร ในระหว่างวันที่ 1- 12 ของเดือนกรกฎาคม 2557 ถึงมิถุนายน 2558
1.1 การกําหนดวันอ้างอิง หรือ วันที่กําหนดให้บันทึกในแบบ สวป.2 เมื่อพนักงานแจงนับ
ได้สัมภาษณ์สมาชิกที่เข้าข่ายของครัวเรือนนั้น วันอ้างอิงที่กําหนดไว้ในแบบ สวป.2 จะต้องเป็นวันก่อนวัน
สัมภาษณ์ 1 วัน เพื่อใช้ในการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการทํากิจกรรม
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1.2 สําหรับสมาชิกที่สัมภาษณ์ได้ ให้พนักงานแจงนับปฏิบัติดังนี้
1.2.1ให้บันทึกที่หน้าปกของแบบ สวป.2 โดยให้คัดลอกข้อมูลบางส่วนจากแบบสรง.3
แบบสุ่มสมาชิกตัวอย่าง และสัมภาษณ์เพิ่มเติม พร้อมทั้งกําหนดวันอ้างอิงที่ให้
บันทึกในแบบ สวป.2 ตามข้อ 1.1
1.2.2 ให้สัมภาษณ์และบันทึกรายละเอียด ในตอนที่ 1 - 3 ของแบบ สวป.2
2. วิธีทอดแบบ
วิ ธี นี้ จ ะใช้ เ มื่ อ พนั ก งานแจงนั บ ได้ ไ ปสั ม ภาษณ์ ส มาชิ ก ที่ เ ข้ า ข่ า ยในครั ว เรื อ นส่ ว นบุ ค คล
ตัวอย่าง แต่ไม่พบผู้ตอบสัมภาษณ์ ให้พนักงานแจงนับมอบแบบ สวป.2 เพื่อให้ผู้ตอบได้กรอกรายละเอียดได้
ด้วยตนเอง ในการทอดแบบ สวป.2 กําหนดให้พนักงานแจงนับกลับไปติดตามรับแบบ สวป.2 ที่ทอดไว้ ให้
เสร็จสิ้นภายในวันที่ 20 ของเดือนกรกฎาคม 2557 ถึงมิถุนายน 2558 โดยกําหนดให้ติดตามแบบ 2 ครั้ง
2.1 การกําหนดวันอ้างอิง หรือ วันที่กําหนดให้บันทึกในแบบ สวป.2 เมื่อ
พนัก งานแจงนับ ได้ทอดแบบ สวป.2
ให้พ นัก งานแจงนับ กํา หนดวัน อ้า งอิง โดยให้ป ฏิบัติต ามคู่มือ
การบันทึกแบบ สวป.1 ซึ่งวันอ้างอิงที่กําหนดให้ควรมีการกระจายจํานวนวันให้มีความใกล้เคียงกันใน
แต่ละระดับชุมรุมอาคาร/หมู่บ้านตัวอย่าง เพื่อให้ได้วันและกิจกรรมที่หลากหลายขึ้น
2.2 กรณีทสี่ ัมภาษณ์สมาชิกตัวอย่างในครัวเรือนยังไม่ได้ (ทอดแบบ) สําหรับสมาชิก
ตัวอย่างทีส่ ัมภาษณ์ไม่ได้ ให้พนักงานแจงนับ ใช้แบบ สวป.2 , และสวป.3 ดังนี้
2.2.1 แบบ สวป.2 ให้พนักงานแจงนับบันทึกที่หน้าปกของแบบ สวป.2 โดยให้
คั ด ลอกข้ อ มู ล บางส่ ว นจากแบบ สรง.3
แบบสุ่ ม สมาชิ ก ตั ว อย่ า ง
และสอบถามข้อมูลเพิ่ม พร้อมทั้งให้กําหนดวันอ้างอิงที่ให้บันทึกในแบบ
สวป.2 ตามข้อ 2.1
2.2.2 แบบ สวป.3 ให้พนักงานแจงนับใช้บันทึกวันและเวลาที่ทําการนัดหมาย
และรายงานผลการรับแบบ สวป.2 ที่ได้ทอดไว้ให้กับสมาชิกตัวอย่างใน
ครัวเรือนที่สัมภาษณ์ไม่ได้ในตารางที่กําหนดให้ (ดูวิธีการนัดหมายในแบบ
สวป.3 เพื่อรับแบบ สวป.2 ในข้อ 2.4) พร้อมทั้งให้คัดลอกข้อมูลจาก
แบบ สวป.2 ที่จะทอดไว้ตาม ข้อ 2.2.1
การใช้แบบ สวป.3 ให้ใช้แบบ 1 แบบ ต่อสมาชิกที่ยังสัมภาษณ์ไม่ได้ 1 คน
2.2.3 เมื่อพนักงานแจงนับได้บันทึกหน้าปกแบบ สวป.2 และแบบ สวป.3
เสร็จแล้ว ให้พนักงานแจงนับ ส่งมอบเฉพาะแบบ สวป.2 ให้กับหัวหน้า
ครัวเรือ น หรื อ สมาชิก ในครัวเรือ นพร้ อมทั้ งอธิบ ายวิ ธี ก ารบั น ทึก แบบ
สวป.2 เพื่อให้สมาชิกตัวอย่างที่ไม่สามารถสัมภาษณ์ได้ในวันนั้น สามารถ
บันทึกรายละเอียดได้ถูกต้องด้วยตนเอง
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2.2.4 การติดตามรับแบบ สวป.2 ที่ทอดไว้
- ถ้าได้รับแบบ สวป.2
ตามนัด ให้พนักงานแจงนับคัดลอกจาก
ตารางที่กําหนดในแบบ สวป.3 (การนัดหมายและรายงานผลการรับแบบ
สวป.2) ลงในแบบ สวป.2 เสร็จแล้วให้พนักงานส่งเฉพาะแบบ สวป.2
มาในซองส่งแบบด้วย
- ถ้าไม่ ได้ รับแบบ สวป.2
แม้ พนั กงานจะได้พยามยามติ ดตามถึง
2
ครั้ง และระยะเวลาการติดตามได้สิ้นสุดลงแล้ว ให้พนักงาน
ส่งแบบ สวป.3 ที่มีบันทึกข้อมูลการนัดหมายและรายงานผลการรับ
แบบ สวป.2 ถึง 2 ครั้งแล้ว มาในซองส่งแบบด้วย
2.3 กรณีมีผู้อาศัยในครัวเรือน แต่ในวันสัมภาษณ์ไม่พบผู้ตอบสัมภาษณ์ท้งั ครัวเรือน
ถ้าสามารถฝากแบบ สวป. ไว้กับเพื่อนบ้านได้ให้ปฏิบัติดังนี้
2.3.1 แบบ สวป.2, สวป.3 อย่างละ 1 แบบ ต่อ 1 ครัวเรือน บันทึกในส่วนของ
ที่ตั้งครัวเรือน และปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3
2.3.2 การติดตามรับแบบ สวป.2 ที่ทอดไว้
- ถ้าพบผู้ตอบสัมภาษณ์ ให้สัมภาษณ์คนที่เข้าข่าย
- ถ้าไม่พบผู้ตอบสัมภาษณ์ ไม่ได้รับแบบ สวป.2 คืน ให้ส่งแบบ สวป.3
ของครัวเรือนนั้นเพียง 1 แบบ
2.4 กรณีมีผู้อาศัยในครัวเรือน แต่ไม่มีผู้มีอายุ 6 ปีขึ้นไป ให้ส่งแบบ สวป.3 1 แบบ
ในข้อ 9 บันทึกจํานวน 0 คน พร้อมระบุหมายเหตุมาด้วย
2.5 กรณีสัม ภาษณ์ค รัว เรือ นนั้น ไม่ไ ด้ เช่น เป็น บ้า นว่า ง รื้อ ถอน ไฟไหม้ ให้ส่ง
แบบ สวป.3 จํานวน 1 แบบ พร้อมระบุหมายเหตุมาด้วย

2.4 วิธีการนัดหมายในแบบ สวป.3 เพื่อรับแบบ สวป.2 ให้ปฏิบัติดังนี้
เมื่อพนักงานแจงนับไปสัมภาษณ์และไม่พบผู้ตอบ และได้ทอดแบบ สวป.2 ไว้ ให้พนักงานแจง
นับบันทึกรายละเอียดลงในแบบ สวป.3 ให้ตรงกับหน้าปกของแบบ สวป.2 ที่ทอดไว้ แล้วจึงบันทึกการนัด
หมายและรายงานผลการรับแบบ สวป.2 ในตารางที่กําหนดให้ในแบบ สวป.3 ดังนี้
1. การนัดครั้งที่ 1 ให้พนักงานแจงนับบันทึกวันที่……...และเวลา…….....ที่กําหนดว่าจะ
กลับไปรับแบบ สวป.2 ที่ทอดไว้ โดยให้บันทึกในบรรทัดที่ตรงกับการนัดครั้งที่ 1
2. เมื่อพนักงานแจงนับกลับไปติดตามรับแบบ สวป.2
2.1 ถ้าได้รับแบบ สวป.2 จากการนัดครั้งที่ 1 ให้รายงานผลการได้รับแบบสวป.2 โดยกา
ที่กําหนดให้ตรงกับการนัดครั้งที่ 1 และยุติการบันทึกในตาราง
“ ” ลงใน
นี้ แล้วจึงคัดลอกการนัดหมายและรายงานผลการได้รับแบบจาก แบบ สวป.3 ลง
ในแบบ สวป.2 ที่ได้รับนั้น
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2.2 ถ้าไม่ได้รับ แบบ สวป.2 จากการนัดครั้งที่ 1 ให้รายงานผลการไม่ได้รับแบบ
ที่กําหนดให้แล้วให้นัดใหม่ (ครั้งที่ 2) ในแบบ
สวป.2 โดยกา “ ” ลงใน
สวป.3 เดิมที่ได้ทําการนัดไว้ในครั้งที่ 1 แล้ว
3. การนัดครั้งที่ 2 ให้พนักงานแจงนับบันทึกวันที่…………. และเวลา….….ที่กําหนดว่าจะ
กลับไปรับแบบ สวป.2 ที่ทอดไว้ โดยให้บันทึกในบรรทัดที่ตรงกับการนัดครั้งที่ 2
4. เมื่อพนักงานแจงนับกลับไปติดตามรับแบบ สวป.2
4.1 ถ้าได้รับ แบบ สวป. 2 จากการนัดครั้งที่ 2 ให้รายงานผลการได้รับแบบ สวป.2
ลงใน
ที่กําหนดให้ ตรงกับการนัดครั้งที่ 2 และยุติการบันทึกในตารางนี้
แล้วจึงคัดลอกการนัดหมาย และรายงานผลการได้รับแบบที่มีการนัดครั้งที่ 1
และการนัดครั้งที่ 2 จากแบบ สวป.3 ลงในแบบ สวป.2 ที่ได้รับนั้น
4.2 ถ้าไม่ได้รับ แบบ สวป.2 จากการนัดครั้งที่ 2 ให้บันทึกต่อในเหตุผลที่ไม่ได้รับแบบ
สวป.2 ในการนัดครั้งที่ 2 ลงในแบบ สวป.3 เดิมทีไ่ ด้ทาํ การนัดไว้ในครัง้ ที่ 1 และครัง้
ที่ 2 แล้ว
5. เมื่อไม่ได้รับแบบ สวป.2 หลังจากที่ทําการนัดหมายถึง 2 ครั้งแล้ว ขอให้พนักงานแจงนับส่ง
เฉพาะแบบ สวป.3 ที่มีการนัดหมายและรายงานผลนั้นรวมมาในซองส่งแบบ พร้อมทั้งให้
พนั ก งานแจงนั บ ลงลายมื อ ชื่ อ ให้ เ รี ย บร้ อ ย และเมื่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ส ถิ ติ จั ง หวั ด หรื อ
หัวหน้างานปฏิบัติการสถิตไิ ด้ตรวจสอบแบบ สวป.3 นั้นแล้วให้ลงลายมือชื่อไว้ด้วย
หมายเหตุ

ในข้อ 2.1 หรือ ข้อ 4.1 เมื่อได้คัดลอกการนัดหมายและรายงานผลจากแบบ สวป.3 ลงแบบ
สวป.2 แล้วให้รวบรวมแบบ สวป.2 เพื่อทําการตรวจสอบต่อไป สําหรับการบันทึกรหัสใน
ตารางนัดหมายและรายงานผลในแบบ สวป.2 ให้ดูรายละเอียดการบันทึกในบทที่ 4

บทที่ 3
บทนิยาม
บทนิยามมีความสําคัญมากสําหรับผู้ปฏิบัติงาน เพราะคํานิยามนั้นเป็นความหมายของศัพท์ต่างๆ
ที่ ใ ช้ ใ นข้ อ ถามของแบบสอบถามนี้ ถ้ า ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านเข้ า ใจคํ า นิ ย ามหรื อ ความหมายของศั พ ท์ นี้
จะเข้าใจความหมายของข้อถามได้ และสามารถบันทึกแบบสอบถามนี้ได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนอธิบายให้
ผู้ ต อบสั ม ภาษณ์ เ ข้ า ใจได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งด้ ว ย ดั ง นั้ น จึ ง ควรศึ ก ษาและทํ า ความเข้ า ใจกั บ คํ า นิ ย ามนี้
ให้ชัดเจนก่อนการปฏิบัติงาน

3.1 กิจกรรม
หมายถึง การทําอะไรก็ตามที่บุคคลหนึ่งได้ใช้เวลาในการทําสิ่งนั้น โดยไม่คํานึงว่าได้รับประโยชน์
หรือผลตอบแทนใดๆ จากการทําสิ่งนั้นหรือไม่ รวมถึงการหยุดพักหรือการไม่ได้ทําอะไรเลย
ในบางช่วงเวลาบุคคลอาจทํากิจกรรมหลายอย่างไปพร้อมๆ กัน ในการสํารวจได้แบ่งกิจกรรมเป็น
2 ประเภท คือ
1. กิจกรรมหลัก
- ถ้าในช่วงเวลาหนึ่งทํากิจกรรมเดียว กิจกรรมที่ทํานั้นถือเป็นกิจกรรมหลัก
- ถ้าในช่วงเวลาหนึ่งทํากิจกรรมหลายอย่างพร้อมกัน กิจกรรมหลักจะหมายถึง กิจกรรมที่
ผู้ตอบสัมภาษณ์ต้องการทํามากที่สุด
2. กิจกรรมรอง หมายถึง กิจกรรมที่ทําในช่วงเวลาเดียวกับการทํากิจกรรมหลัก ซึ่งผู้ตอบ
สัมภาษณ์ต้องการทํารองจากกิจกรรมหลัก หรือให้ความสําคัญน้อยกว่ากิจกรรมหลัก

3.2 รายได้
หมายถึง เงินเดือน ค่าจ้าง ผลกําไรอื่นที่ได้รับจากการทํากิจกรรมดังต่อไปนี้
1. รายได้จากกิจกรรมที่ทําแล้วได้ค่าตอบแทนเป็นเงินหรือสิ่งของเช่น อาหาร เสื้อผ้า ของใช้ต่างๆ
เป็นต้น ค่าตอบแทนที่เป็นเงิน อาจจ่ายเป็นรายเดือน รายสัปดาห์ รายวันหรือรายชิ้นก็ได้
2. รายได้จากกิจกรรมที่ทําแล้วได้ผลกําไร หรือหวังที่จะได้รับผลกําไรหรือส่วนแบ่งเป็น
ค่าตอบแทน
3. รายได้จากกิจกรรมที่ทําให้กับธุรกิจของสมาชิกในครัวเรือน ถึงแม้ผู้ช่วยธุรกิจของสมาชิก
ในครัวเรือนจะไม่ได้รับค่าจ้างหรือผลกําไรตอบแทนอย่างใด
ผู้ มี ร ายได้ จ าก ดอกเบี้ย ธนาคาร พั น ธบั ต ร เงิ น ปั น ผลบริ ษั ท เงิ น บํ า นาญ หรือ ผู้ มี ร ายได้ จ าก
ดอกเบี้ ย เงิ น กู้ ค่ า เช่ า สิ น ทรั พ ย์ โดยไม่ ไ ด้ ทํ า ในรู ป ของธุ ร กิ จ และไม่ ไ ด้ มี อ าชี พ อย่ า งอื่ น อี ก ถื อ ว่ า
ไม่มีรายได้ แต่ผู้ที่มีรายได้จากดอกเบี้ยเงินกู้ หรือให้เช่าสินทรัพย์โดยทําในรูปธุรกิจ ให้ถือว่า มีรายได้

3.3 ชุมชน
หมายถึ ง คนที่ อ ยู่ ร วมกั น เป็ น กลุ่ ม ในเขตหนึ่ ง ๆ ซึ่ ง มี ค วามเป็ น อยู่ ขนบธรรมเนี ย มประเพณี
การดํ าเนิ นชีวิต และมีความต้ องการคล้ ายคลึงกัน หรืออย่างเดี ยวกั น เช่ น กลุ่มคนในหมู่บ้าน ในตําบล
เดียวกัน เป็นต้น (ตามนิยามของกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย)
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3.4 วันอ้างอิงที่กําหนดให้บันทึกในแบบ สวป.2
หมายถึง ระยะเวลา 1 วัน หรือ 24 ชั่วโมง
การสัมภาษณ์ วันอ้างอิงที่กําหนดให้บันทึกในแบบ สวป.2 จะเป็นวัน (จันทร์-อาทิตย์)
ก่อนวันสัมภาษณ์ 1 วัน เช่น ไปสัมภาษณ์วันอาทิตย์ วันอ้างอิงที่กําหนดให้บันทึกในแบบนี้คือ วันเสาร์
การทอดแบบ วันอ้างอิงที่กําหนดให้บันทึกในแบบ สวป.2 จะเป็นวัน (จันทร์-อาทิตย์ )
ที่พนักงานแจงนับจะต้องกําหนดไว้ในแบบ สวป.1 (ดูคู่มือการบันทึกแบบ สวป.1) ในบทที่ 5

3.5 งาน
หมายถึง งานที่ทําเพื่อก่อให้เกิดรายได้หรือเกิดผลผลิต ได้แก่ การทํางานเป็นลูกจ้างเอกชน
ลูกจ้างรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศ การประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรม วิชาชีพ และ
การประกอบการเกษตร รวมการทํางานช่วยธุรกิจในครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง
ผู้มีรายได้จาก ดอกเบี้ยธนาคาร พันธบัตร เงินปันผลบริษัท เงินบํานาญ และไม่ได้มีอาชีพ
อย่างอื่นอีก ถือว่าผู้นั้น ไม่ได้ทํางาน
แต่ผู้ที่มีรายได้จากดอกเบี้ยเงินกู้หรือให้เช่าสินทรัพย์ โดยทําในรูปธุรกิจให้ ถือว่าผู้นั้น
ทํางาน

3.6 ผู้มีงานทํา
ได้แก่ผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และในระหว่าง 7 วันก่อนวันสัมภาษณ์มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
1. ในระหว่าง 7 วันก่อนวันสัมภาษณ์ ได้ทํางานตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป
2. ในระหว่าง 7 วันก่อนวันสัมภาษณ์ไม่ได้ทํางาน หรือทํางานน้อยกว่า 1 ชั่วโมง แต่เป็นผู้
ที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (ซึ่งจะถือว่าเป็น ผู้ที่ปกติมีงานประจํา)
ก. ยังได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง หรือผลประโยชน์อื่นๆ หรือผลกําไรจากงานหรือธุรกิจใน
ระหว่างที่ไม่ได้ทํางาน
ข. ไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง หรือผลประโยชน์อื่นๆ หรือผลกําไรจากงานหรือธุรกิจ
ในระหว่างที่ไม่ได้ทํางาน แต่ยงั มีงานหรือธุรกิจที่จะกลับไปทํา

3.7 ผู้ไม่มีงานทํา (ผู้ว่างงาน)
ได้แก่ ผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และในระหว่าง 7 วันก่อนวันสัมภาษณ์มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
1. ไม่ได้ทํางานและไม่มีงานประจํา แต่ได้หางาน สมัครงานหรือรอการบรรจุ ในระหว่าง
30 วันก่อนวันสัมภาษณ์
2. ไม่ได้ทํางานและไม่มีงานประจํา และไม่ได้หางานทําในระหว่าง 30 วันก่อนวันสัมภาษณ์
แต่พร้อมที่จะทํางานในสัปดาห์แห่งการสํารวจ
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3.8 อาชีพ
หมายถึง ประเภทหรือชนิดของงานที่ผู้นั้นทําอยู่ ซึ่งก่อให้เกิดรายได้หรือเกิดผลผลิต ได้แก่ ครู
วิศวกร ตํารวจ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล นักหนังสือพิมพ์ นักมวย ทํานาข้าว ทําสวนเงาะ ทําไร่ข้าวโพด
รับจ้างกรีดยาง ขับแท็กซี่ ภารโรง เป็นต้น
3.9 อุตสาหกรรม
หมายถึง ประเภทของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ได้ดําเนินการโดยสถานประกอบการที่บุคคลนั้น
กําลังทํางานอยู่ หรือประเภทของธุรกิจ ซึ่งบุคคลนั้นได้ดําเนินการอยู่ ถ้าบุคคลหนึ่งมีอาชีพมากกว่าหนึ่งอย่าง
ให้บันทึกอุตสาหกรรมตามอาชีพที่บันทึกไว้
3.10 สถานภาพการทํางาน
หมายถึง สถานะของบุคคลที่ทํางานในสถานที่ที่ทํางานหรือธุรกิจ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ
1. นายจ้าง หมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจของตนเองเพื่อหวังผลกําไรหรือส่วนแบ่งและได้จ้าง
บุคคลอื่นมาทํางานในธุรกิจในฐานะลูกจ้าง
2. ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง หมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจของตนเองโดยลําพัง
ผู้ เ ดี ย ว หรื อ อาจมี บุ ค คลอื่ น มาร่ ว มกิ จ การด้ ว ยเพื่ อ หวั ง ผลกํ า ไร หรื อ ส่ ว นแบ่ ง และไม่ ไ ด้ จ้ า งลู ก จ้ า ง
แต่อาจมีสมาชิกในครัวเรือนหรือผู้ฝึกงานมาช่วยทํางานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนอย่างอื่นสําหรับ
งานที่ทํา
3. ช่วยธุรกิจในครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หมายถึง ผู้ที่ช่วยทํางานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง
ในไร่นาเกษตร หรือในธุรกิจของสมาชิกในครัวเรือน
4. ลูกจ้าง
หมายถึง ผู้ที่ทํางานโดยได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน รายสัปดาห์ รายวัน
รายชิ้น หรือเหมาจ่าย ค่าตอบแทนที่ได้รับจากการทํางาน อาจจะเป็นเงิน หรือสิ่งของก็ได้
ลูกจ้างแบ่งออกเป็น 3 ประเภท
ก. ลูกจ้างรัฐบาล หมายถึง ข้าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานองค์การบริหาร
ส่ วนจั งหวั ด เจ้ าหน้ าที่ องค์ การระหว่ างประเทศ ตลอดจนลู กจ้ างประจํ าและ
ชั่วคราวของรัฐบาล
ข. ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ หมายถึง ผู้ที่ทํางานให้รัฐวิสาหกิจ
ค. ลูกจ้างเอกชน หมายถึง ผู้ที่ทํางานให้กับเอกชน หรือธุรกิจของเอกชน รวมทั้งผู้ที่
รับจ้างทํางานบ้าน เช่น ซักรีดเสื้อผ้า เลี้ยงเด็ก ทํากับข้าว ทําความสะอาดบ้าน เป็น
ต้น
5. การรวมกลุ่ม หมายถึง กลุ่มคนที่มาร่วมกันทํางานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพึ่งตนเอง และ
ช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น สมาชิ ก แต่ ล ะคนมี ค วามเท่ า เที ย มกั น ในการกํ า หนดการทํ า งานทุ ก ขั้ น ตอน
ไม่ ว่ าจะเป็ นการลงทุ น การขาย งานอื่ นๆ ของกิ จการที่ ทํา ตลอดจนการแบ่ งรายได้ ให้ แก่ สมาชิ กตามที่
ตกลงกัน (การรวมกลุ่มดังกล่าวอาจจดทะเบียนจัดตั้งในรูปสหกรณ์หรือไม่ก็ได้)

บทที่ 4
การบันทึกแบบ สวป.2 (แบบรายบุคคล)
การปฏิบัติงานเก็บรวมรวบข้อมูล ของการสํารวจการใช้เวลาของประชากร พ.ศ. 2557
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล รายละเอี ย ดของสมาชิ ก ในครั ว เรื อ นที่ เ ข้ า ข่ า ยในการใช้ เ วลา
ทํากิจกรรมต่างๆ ใน 1 วัน (ตามวันที่กําหนดให้) การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีสัมภาษณ์เป็นวิธีหลัก
เมื่อพนักงานได้แจงนับสมาชิกในครัวเรือนส่วนบุคคลในแบบ สรง.3 (แบบแจงนับ) เสร็จแล้ว จะต้อง
สัมภาษณ์สมาชิกของครัวเรือนนั้น เฉพาะผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปที่ตกเป็นตัวอย่างครัวเรือนละ 1 คนโดย
ใช้ แ บบ สวป.2
และในกรณี ที่ พนั กงานแจงนั บไม่ สามารถสัม ภาษณ์ไ ด้ เช่น ไปแล้ว ไม่พ บผู ้ต อบ
ให้พนักงานแจงนับมอบแบบ สวป.2 ไว้ เพื่อให้ผู้ตอบเป็นผู้บันทึกเองพร้อมทั้งอธิบายวิธีการบันทึกแบบให้กับ
หัวหน้าครัวเรือนหรือสมาชิกในครัวเรือนที่อยู่ เพื่ออธิบายต่อกับสมาชิกที่ได้ทอดแบบไว้

4.1

วัตถุประสงค์

เพื่อใช้บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้เวลาในการทํากิจกรรมต่างๆ ของสมาชิกในครัวเรือน
ส่วนบุคคลเฉพาะผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ที่ตกเป็นตัวอย่าง ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องมีปรากฏในแบบแจงนับ
สรง.3
สําหรับแบบ สวป.2 ประกอบด้วยส่วนที่เป็นหน้าปก ข้อถามที่เกี่ยวกับการใช้เวลาของ
ประชากร 2 ตอน และความคิดเห็น 1 ตอน ดังนี้
หน้าปก แบบ สวป.2 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปและการนัดหมาย
ตอนที่ 1 การใช้เวลาในการทํากิจกรรมต่างๆ ใน 1 วัน ( 24 ชั่วโมง )
ตอนที่ 2 การประเมินค่าจ้างสําหรับผู้ที่ทํางานบ้านด้วยตนเอง ในวันที่กําหนดให้ (ไม่รวม
ผู้รับจ้างทํางานบ้าน)
ตอนที่ 3 ความคิดเห็น

4.2

หลักเกณฑ์ในการบันทึกแบบ สวป.2
1. แบบ สวป.2 ใช้บันทึกรายละเอียดของสมาชิกที่ตกเป็นตัวอย่างในครัวเรือนได้ 1 คน ต่อ
1 แบบเท่านั้น
2. คําตอบที่บันทึกในแบบ สวป.2 นี้ จะบันทึกเป็นรหัส หรือบันทึกเป็นข้อความหรือบันทึก
เป็นตัวเลข แล้วแต่กรณี
สําหรับคําตอบที่เป็นรหัส จะมีรายละเอียดของรหัสให้ไว้ที่หัวสดมภ์ ให้บันทึกรหัสที่เป็น
คําตอบที่มีความสําคัญมากที่สุด เพียงรหัสเดียว ตามที่กําหนด ให้ชัดเจนเพื่อให้การ
บันทึกข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้อง
กรณีที่ต้องบันทึกคําตอบเป็นข้อความ ให้บันทึกคําตอบที่มีความสําคัญมากที่สุดเพียง
คําตอบเดียว
สําหรับคําตอบที่เป็นตัวเลข ให้บันทึกตัวเลขให้ชัดเจน
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3. การบั น ทึ กแบบ สวป.2
ให้ บั นทึ กทุ กสดมภ์ จะต้ องไม่ มี สดมภ์ ใดปล่ อยว่ างไว้
ยกเว้น กรณีไม่เข้าข่ายต้องบันทึก หรือตอนที่ 2 การประเมินค่าจ้างสําหรับผู้ที่ทํางาน
บ้านด้วยตนเอง (ผู้ที่รับจ้างทํางานบ้านไม่ต้องบันทึกมา)
4. กิจ กรรมที่ ทํ า ต้ อ งใช้ เวลาตั้ ง แต่ 5 นาที ขึ้ น ไป เพราะใน 1 ช่ วง (บรรทั ด) แบ่ งเวลา
ออกเป็น 10 นาที ถ้าภายใน 10 นาที่ทํากิจกรรมมากกว่า 1 กิจกรรม ให้บันทึกกิจกรรม
ที่ทําตั้งแต่ 5 นาทีขึ้นไป ถ้าใช้เวลาเท่ากัน ให้ผู้ตอบเลือกกิจกรรมที่สําคัญที่สุดที่ตั้งใจทํา
5. การบันทึกรหัสกิจกรรมการใช้เวลาให้บันทึกที่สํานักงานสถิติจังหวัด
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วิธีการบันทึกแบบ สวป.2
การบันทึกหน้าปกแบบ สวป.2
รหัสแบบ

รหัสแบบ

บันทึกรหัสแบบเป็นเลข 5 หลัก โดยคัดลอกจากรหัสที่อยู่บนหน้าปกลงใน
ที่อยู่มุมขวาของแบบสอบถามหน้าที่ 1, 3, 5, 7, 9 และ 21 รหัสแบบต้องเป็นเลขเดียวกันทุกหน้า

วันที่อ้างอิงให้บันทึกในแบบนี้
ให้วงกลมรอบตัวเลขเพียง 1 วัน ตามวัน (จันทร์-อาทิตย์) ซึ่งเป็นวันก่อนวันสัมภาษณ์
1 วัน หรือเป็นวันที่ได้กําหนดไว้ในแบบ สวป.1 แบบสรุปผลการแจงนับจํานวนสมาชิกอายุตั้งแต่ 6
ปีขึ้นไป ที่ทําการแจงนับจําแนกตามวันอ้างอิงของข้อมูล
ข้อ 1- ข้อ 5 สถานที่ตั้งของครัวเรือน
บันทึกสถานที่ตั้งของครัวเรือน ซึ่งได้แก่ ภาค… จังหวัด… อําเภอ/เขต… ตําบล/แขวง
บ้านเลขที่ …ถนน … ตรอก/ซอย … ในเขตเทศบาล ARE… EA… นอกเขตเทศบาล EA ….. หมู่ที่ ...
ชื่อหมู่บ้าน …ลําดับที่ EA ตัวอย่าง …โดยคัดลอกให้ตรงกับแบบ สรง.3 ข้อ 1- ข้อ 5 และบันทึกทุก
ครัวเรือน
REG CWT

บันทึกรหัสภาค …….. จังหวัด …...…...
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บันทึกรหัสอําเภอ/เขต ……... ตําบล/แขวง …..…..

AMP

บันทึกรหัสในเขตเทศบาล EA………………………

AREA

นอกเขตเทศบาล EA …..หมู่ที่ … ชื่อหมู่บ้าน ……
ลําดับที่ EA ตัวอย่าง..…….

TMB

4-7
8 -11

EA
VIL

PSU_NO

ข้อ 6 ชุด EA ตัวอย่าง …….. ชุดครัวเรือนตัวอย่าง……..
ให้บันทึก EA_SET และชุดครัวเรือนตัวอย่างลงใน EA_SET
18
5 7 20-23
SAMSET
19 เดือน.....พ.ศ. 2557... MONTH_YR
โดยคัดลอกให้ตรงกับแบบสรง.3 ข้อ 6

12 - 13
14 - 17
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ข้อ 7 ลําดับที่ครัวเรือนตัวอย่าง … ประเภทส่วนบุคคล
บั น ทึ ก ลํ า ดั บ ที่ ข องครั ว เรื อ นส่ ว นบุ ค คลตั ว อย่ า งโดยคั ด ลอกให้ ต รงกั บ แบบสรง.3
24 – 25 TYPE 1 26
ข้อ 7 และคัดลอกลําดับที่ลงใน HH_NO
ข้อ 8 ผลการแจงนับครัวเรือนตัวอย่างนี้
ให้บันทึกรหัสผลการแจงนับครัวเรือนตัวอย่างนี้ลงใน ENUM
โดยคัดลอกให้ตรงกับแบบ สรง.3 ข้อ 11
รหัส

ได้ข้อมูล
ขั้นนับจด
1. เป็นครัวเรือนตัวอย่าง
1.1 มีครัวเรือนอาศัยอยู่

2. ไม่เป็นครัวเรือนตัวอย่าง
(ครัวเรือนใหม่อยู่แทน
ครัวเรือนเดิมที่เป็นตัวอย่าง)

ขั้นแจงนับ
แจงนับได้
รื้อถอน ไฟไหม้
เป็นบ้านว่าง

11
12
13

แจงนับได้

14

27 - 28
ไม่ได้ข้อมูล

รหัส

ขั้นนับจด

ขั้นแจงนับ

1. เป็นครัวเรือนตัวอย่าง

ไปสามครั้งไม่พบ
ผู้ตอบสัมภาษณ์
ไม่ให้ความร่วมมือ
หาบ้านไม่พบ

2. อื่น ๆ (ระบุ) ….…….

ข้อ 9 จํานวนสมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป
บันทึกจํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉพาะผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปในขั้นแจงนับ โดยนับ
จํานวนสมาชิกจากแบบสุ่มสมาชิกตัวอย่าง หรือตรวจสอบกับแบบ สรง.3 (เฉพาะผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 6
29 - 30
ปีขึ้นไป ในสดมภ์ F5) แล้วบันทึกจํานวนลงใน MEM_10
ข้อ 10 สมาชิกลําดับที่ ของผู้มีอายุ 6 ปีขึ้นไปในครัวเรือนนี้ (ชื่อ – นามสกุล)
บันทึกลําดับที่ของสมาชิกให้ตรงกับแบบสุ่มสมาชิกตัวอย่าง และคัดลอกชื่อและนามสกุล
ของสมาชิกในครัวเรือนนี้เฉพาะผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ให้ตรงกับแบบ สรง.3 สดมภ์ F2
31 - 32
ตามลําดับ แล้วบันทึกลําดับที่ของสมาชิกลงใน MEMB_ NO
ในการเรียงลําดับที่ของสมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ให้เรียงลําดับตามแบบ
สุ่มสมาชิกตัวอย่าง (ดูรายละเอียดจากแบบสุ่มสมาชิกตัวอย่าง ในภาคผนวก)

21
22
23
24
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ข้อ 11 ความเกี่ยวพันกับหัวหน้าครัวเรือน
บันทึกความเกี่ยวพันกับหัวหน้าครัวเรือนลงใน

RELATION

ความเกี่ยวพันกับหัวหน้าครัวเรือน
หัวหน้าครัวเรือน
ภรรยาหรือสามี
บุตรที่ยังไม่สมรส (รวมบุตรเลี้ยง บุตรบุญธรรม)
บุตรที่สมรสแล้ว (รวมบุตรเลี้ยง บุตรบุญธรรม)
บุตรเขย บุตรสะใภ้
บุตรของบุตร
พ่อ แม่ พ่อตา แม่ยาย (รวมทั้ง ปู่ ย่า ตา ยาย)
ญาติอื่นๆ
ผู้อาศัย และคนรับใช้
ข้อ 12 เพศ
บันทึกรหัส 1 หรือ 2 เพียงรหัสเดียวลงใน

SEX

33

รหัส
1
2
3
4
5
6
7
8
9

หมายเหตุ

34

เพศ
ชาย
หญิง

รหัส
1
2

ข้อ 13 อายุ ……… ปี
บันทึกอายุเต็มปีบริบูรณ์นับตั้งแต่ วัน เดือน ปีเกิดครั้งสุดท้าย จนถึงก่อนวันสัมภาษณ์ลงใน
AGE
35 – 36
ข้อ 14 สถานภาพสมรส (ถามเฉพาะผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป)
บันทึกรหัสสถานภาพสมรส (รหัส 1 – 6) ลงใน
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
ม่าย
หย่า
แยกกันอยู่
เคยสมรสแต่ไม่ทราบสถานภาพ

MARITAL

37
รหัส
1
2
3
4
5
6
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สถานภาพสมรส หมายถึง ความผูกพันระหว่างชายกับหญิงในการเป็นสามีภรรยา แบ่งได้
ดังนี้
โสด ได้แก่ ผู้ที่ยังไม่เคยสมรส
สมรส ได้แก่ ผู้ที่อยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยา ไม่ว่าจะได้ทําการสมรสกันถูกต้องตามกฎหมาย
หรือไม่ก็ตาม และแม้ว่าระหว่างไปสัมภาษณ์สามีภรรยาจะไม่ได้อยู่ด้วยกัน แต่ยังมีความสัมพันธ์ฉันท์
สามีภรรยา เช่น สามีไปทํางานต่างจังหวัดหรือไปทํางานต่างประเทศ เป็นต้น
ม่าย ได้แก่ ผู้ที่คู่สมรสได้ตายไปแล้ว และขณะนี้ยังไม่ได้สมรสใหม่
หย่า ได้แก่ สามีภรรยาที่หย่ากันโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว
แยกกันอยู่ ได้แก่ ผู้ที่มิได้อยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยาแล้ว แต่ยังไม่ได้หย่ากันตามกฎหมาย
รวมทั้งผู้ที่ไม่ได้สมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่ไม่ได้อยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยาแล้ว
เคยสมรสแต่ไม่ทราบสถานภาพ ได้แก่ ผู้ที่สมรสแต่ไม่ทราบว่ามีสถานภาพใดแน่
ข้อ 15 ขณะนี้กําลังเรียนชั้นใด (ถามเฉพาะผู้มีอายุ 6 ปีขึ้นไป)
บันทึกรหัส ชั้นที่กําลังเรียน ลงใน
GRADE
38-40
การเรียน หมายถึง การเรียน การสอน ประเภทของการศึกษาสายสามัญศึกษา อาชีวศึกษา
และการศึกษาทางศาสนา ทั้งในเวลาปกติและนอกเวลาปกติ รวมถึงอาชีวศึกษาระยะสั้น
ให้บันทึก ชั้น ปีและสถาบันที่กําลังเรียน เป็นข้อความต่าง ๆ โดยละเอียด เพื่อสะดวกต่อการ
บั น ทึ กรหั สการศึ กษาตามมาตรฐานการจั ด จํ าแนกการศึ กษา ที่ จั ดทํ าโดย กลุ่ มมาตรฐานสถิ ติ
สํานักนโยบายและวิชาการสถิติ ซึ่งสามารถแยกพิจารณาการบันทึกได้ ดังนี้
1) ถ้ากําลังเรียน ให้บันทึก ชั้นหรือปีที่กําลังเรียนอยู่ โดยบันทึกชั้นหรือปีในขณะที่กําลัง
เรียนอยู่เช่น ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 นักธรรมตรี (พุทธศึกษา) ประถมศึกษาปีที่ 1
(อิ ส ลามศึ ก ษา) ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) ปี ที่ 1 ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.)
ชั้นปีที่ 1 ปริญญาตรี ปีที่ 2 (นิติศาสตร์) เป็นต้น
2) ถ้ า เรี ย นสํ า เร็ จ แล้ ว ให้ บั น ทึ ก วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาและสถาบั น ที่ จ บ เช่ น จบปริ ญ ญาตรี
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น
3) ถ้าไม่เรียน ให้บันทึก ไม่เรียน
ข้อ 16 นับถือศาสนา
บันทึกรหัส 1 – 4 เพียงรหัสเดียว ลงใน
ศาสนาที่นบั ถือ
พุทธ
คริสต์
อิสลาม
อื่น ๆ (ระบุ )
ไม่เข้าข่าย

RELIGION

41
รหัส
1
2
3
4
blank
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ข้อ 17 ระหว่าง 7 วันก่อนวันสัมภาษณ์มีงานทําหรือไม่ (ถามเฉพาะผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป)
หมายถึง การเป็นผู้มีงานทําในระหว่าง 7 วันก่อนวันสัมภาษณ์ (เปรียบเทียบกับ สรง.
หมายถึง ผู้บันทึก 1 ใน F11 หรือ F12 หรือ F13) บันทึกรหัส 1 หรือ 2 ลงใน
EMP
42
การมีงานทํา
รหัส
หมายเหตุ
มีงานทํา
1
- ถามต่อข้อ 18
ไม่มีงานทํา
2
- ข้ามไปถามข้อ 19
ข้อ 18 ถ้ามีง านทํา ให้ บั นทึ ก อาชี พ อุ ต สาหกรรม สถานภาพการทํ างาน และรู ป แบบของ
องค์กร
(ถามเฉพาะผู้บันทึกรหัส 1 ในข้อ17) ให้บันทึกอาชีพอุตสาหกรรม และสถานภาพ
การทํางาน พร้อมบันทึกรหัส
อาชีพ ……………………………...…………..……… OCCUP
43 - 46
อุตสาหกรรม ………………..…………………………. INDUS
47 – 50
สถานภาพการทํางาน บันทึกรหัส 1 – 7 เพียงรหัสเดียวลงใน STATUS
51
สถานภาพการทํางาน

รหัส

นายจ้าง
ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง
ช่วยธุรกิจครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง
ลูกจ้างรัฐบาล
ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ
ลูกจ้างเอกชน
ผู้รับจ้างทํางานหลายเจ้า
การรวมกลุ่ม

1
2
3
4
5
6
7
8

หมายเหตุ : รหัสอาชีพ อุตสาหกรรม สถานภาพการทํางาน จะต้องตรงกับ สรง. สดมภ์
F24 F25 และ F26 เฉพาะผู้ที่บันทึกรหัส 1 ใน F11 หรือ F12 หรือ F13 เท่านั้น
รูปแบบองค์กร..............บันทึกรหัส 1 หรือ 2 เพียงรหัสเดียวลงใน FORM
รูปแบบองค์กร
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจํากัด บริษัทจํากัด บริษัท
มหาชนจํากัด องค์การที่ไม่แสวงหากําไร หน่วยงานรัฐบาล และ
รัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจของครัวเรือนที่ไม่เป็นนิติบุคคล

52
รหัส
1

2
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ข้อ 19 เหตุผลที่ไม่ได้ทํางาน (ถามเฉพาะผู้บันทึกรหัส 2 ในข้อ 17)
บันทึกรหัส 1 – 9 เพียงรหัสเดียวลงใน
RE-UN
53
เหตุผลทีไ่ ม่ได้ทํางาน

รหัส

ทํางานบ้าน
เรียนหนังสือ
รอฤดูกาล
ยังเด็กหรือชรา
ป่วย พิการ จนไม่สามารถทํางานได้
พักผ่อน
เกษียณการทํางาน
อื่นๆ (ระบุ)

1
2
3
4
5
6
7
8

ทํ า งานบ้า น หมายถึง งานบริก ารสมาชิก ในครัว เรือ นโดยไม่ไ ด้ร ับ ค่า จ้า ง เช่น
ทําความสะอาดบ้าน หุงหาอาหารให้กับสมาชิกในครัวเรือน พึงระวังครัวเรือนที่มี ผู้ตอบทํางานบ้าน
หลายคนด้วย เพราะสาเหตุที่แท้จริงของบางคนอาจเป็นอย่างอื่นได้
เรี ยนหนั ง สื อ
หมายถึ ง ผู้ ที่ เรีย นชั้ นสามั ญ มหาวิท ยาลั ย ฝึ กหัด ครู อาชี วศึ กษา
ไม่รวมอาชีวศึกษาระยะสั้นที่มีหลักสูตรไม่เกิน 1 ปี ผู้ที่ศึกษาอาชีวศึกษาระยะสั้น ให้อยู่ในสาเหตุ
อื่น (รหัส 8) และระบุว่าเรียนอาชีวศึกษาระยะสั้น
รอฤดูกาล หมายถึง ผู้ที่ไม่ได้ทํางาน หรือไม่ได้เข้าข่ายเป็นผู้ที่ปกติมีงานประจํา (ผู้ที่ไม่ได้
ทํางานในระหว่าง 7 วันก่อนวันสัมภาษณ์ และไม่ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนหรือหวังผล
กําไรจากงานหรือธุรกิจในระหว่างที่ไม่ได้ทํางานและไม่มีงานหรือธุรกิจที่จะกลับไปทํา) ไม่หางาน
และไม่พร้อมทํางานเพราะว่าจะรอฤดูกาล
ตัวอย่าง เช่น นายบุญ นาดี เมื่อ 3 เดือนที่แล้วทํานาในที่นาของตนเอง ในระหว่าง 7 วัน
ก่อนวันสัมภาษณ์ไม่ได้ทํางาน ไม่หางานทํา และไม่พร้อมทํางาน เพราะเขารอจะลงมือทํานาใน
เดือนหน้า
ยังเด็ก ชรา ผู้ที่จะตอบว่ายังเด็กได้จะต้องมีอายุต่ํากว่า 18 ปี ผู้ที่จะตอบว่าชราได้จะต้องมี
อายุเกิน 60 ปี สําหรับผู้ที่มีอายุในระหว่าง 18 - 60 ปี จะตอบเหตุผลนี้ไม่ได้ แต่ถ้าผู้ที่มีอายุเกิน 60
ปี ถ้ามีเหตุผลเป็นอย่างอื่น ก็ให้บันทึกรหัสตามคําตอบ
ป่วย พิการ จนไม่สามารถทํางานได้ หมายถึง ผู้ที่ป่วย พิการ หรือด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง
จนไม่สามารถทํางานได้
พักผ่อน หมายถึง ผู้ที่อยากอยู่เฉยๆ ไม่ต้องการทํางานแต่อย่างใด
เกษียณการทํางาน หมายถึง ผู้ที่เคยประกอบอาชีพหรือเป็นพนักงานองค์กร ข้าราชการ
หรือลูกจ้างที่ออกจากงานประจําที่ทําอยู่ เนื่องจากถึงเกณฑ์เกษียณการทํางาน
อื่นๆ (ระบุ) นอกเหนือจากสาเหตุดังกล่าวข้างต้น ให้ระบุสาเหตุที่ไม่พร้อมที่จะทํางานมา
ด้วย เช่น เรียนอาชีวศึกษาระยะสั้น เป็นต้น
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ข้อ 20 รหัสวันที่ท่านบันทึกการใช้เวลาทํากิจกรรม (บันทึกตามวันด้านบนของแบบ สวป.2)
ให้บันทึกรหัส 1 – 7 ตามวันที่ได้
ด้านบนของแบบลงใน DAY
54
วันที่กําหนด
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
ข้อ 21 วันที่บันทึกท่านได้ทํากิจกรรมตามปกติหรือไม่
บันทึกรหัส 1 หรือ 2 เพียงรหัสเดียวลงใน U_DAY
วันที่บนั ทึก
ทํา
ไม่ทํา

รหัส
1
2
3
4
5
6
7
55
รหัส
1
2

ในช่วง 7 วัน ประชากรบางกลุ่มจะมีกิจกรรมไม่เหมือนกันทุกวัน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่ทาํ งาน
ในสถานประกอบการจะมีวันทํางานและวันหยุดทีแ่ น่นอน การทํากิจกรรมในวันทํางานและวันหยุด
ย่อมจะแตกต่างกัน
ข้อถามที่ถามทุกคนว่าในวันที่กําหนดให้ได้ทาํ กิจกรรมตามปกติหรือไม่ ไม่ว่า
บุคคลนั้นจะเป็นผู้มีงานทําหรือไม่กต็ าม เช่น
1. ผู้ที่เป็นนักเรียน ในช่วงเวลาสัมภาษณ์ เป็นช่วงเวลาเปิดเทอม ปกติใช้เวลา
ส่วนใหญ่ไปเรียนหนังสือ ถ้าไปสัมภาษณ์แล้ววันนั้นไม่ได้ไปเรียนหนังสือถือว่า
ไม่ได้ทํากิจกรรมตามปกติ
2. ผู้ที่เป็นแม่บ้าน ปกติใช้เวลาส่วนใหญ่ทํางานบ้านทุกวัน ถ้าไปสัมภาษณ์พบว่า
ไม่สบายนอนพักเกือบทั้งวันถือว่า ไม่ได้ทํากิจกรรมตามปกติ
3. ผู้มีงานทําในระหว่าง 7 วัน ก่อนวันสัมภาษณ์
- ผู้มีงานอาชีพเดียว เช่น รับราชการ ไปสัมภาษณ์พบว่าในวันที่กําหนด
ไม่ได้ไปทํางาน ไม่ว่าจะลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อน หรือเป็นวันหยุดราชการ
ถือว่า ไม่ได้ทํากิจกรรมตามปกติ
- ผู้ทํางานหลายอาชีพ ให้พิจารณากิจกรรมของอาชีพหลัก เช่น รับราชการ
ตอนเย็นไปขายของทีต่ ลาดนัด ถ้าในวันที่กาํ หนดให้
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อาชีพหลัก
ไปทํางานราชการ
ไปทํางานราชการ
วันหยุด/ลาพักผ่อนไม่ไปทํางาน

อาชีพรอง
ไปขายของ
ฝนตกไม่ได้ขายของ
ไปขายของ

ข้อ 22 ผู้ตอบสัมภาษณ์
บันทึกรหัส 1 หรือ 2 เพียงรหัสเดียวลงใน RESPON
ผู้ตอบสัมภาษณ์

ข้อ 21 บันทึกรหัส
1
1
2
56
รหัส
1
2

เจ้าตัวตอบเอง
สมาชิกในครัวเรือนตอบแทน

ใช้ในการประมาณความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้รับจากการตอบสัมภาษณ์
ข้อ 23 วิธกี ารเก็บข้อมูลบุคคลนี้
บันทึกรหัส 1 หรือ 2 เพียงรหัสเดียวลงใน

METHO

57

วิธกี ารเก็บข้อมูล

รหัส

หมายเหตุ

วิธีสัมภาษณ์
วิธีทอดแบบ

1
2

- ข้ามไปถามตอนที่ 1
- ให้บันทึกต่อในตารางนัดหมายและรายงาน
ผลการรับแบบ สวป.2

วิธีทอดแบบ (รหัส 2) จะบันทึกเมื่อพนักงานแจงนับไปสัมภาษณ์ แต่ไม่พบผู้ตอบ และได้ทอดแบบ
สวป.2 ไว้ โดยให้นัดหมายและรายงานผลการรับแบบ สวป.2 นั้นลงในตารางที่กําหนดให้
การบันทึกในตารางนัดหมายและรายงานผลการรับแบบ สวป.2
(ให้บันทึกโดยการคัดลอกจากแบบ สวป.3 เท่านั้น)
นัดครั้งที่ 1 (เฉพาะเมื่อบันทึกรหัส 2 ในข้อ 23)
ให้บันทึกวันที่………… และเวลา ………… เพื่อนัดหมายที่จะกลับไปรับแบบ สวป.2 ที่ทอดไว้ และให้
บันทึกรหัส 1-3 เพียงรหัสเดียวลงใน AP1
58
การได้รบั แบบ
ได้รับแบบ และแบบสมบูรณ์
ได้รับแบบ และสัมภาษณ์เพิ่ม
ไม่ได้รับแบบ

รหัส
1
2
3

หมายเหตุ
ให้ข้ามไปบันทึกในตอนที่ 1 และ 2
ให้บันทึกต่อไปใน การนัดครั้งที่ 2
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ได้รับแบบ และแบบสมบูรณ์ หมายถึง ได้รับแบบ สวป. 2 ตามที่นัดไว้ ครั้งที่ 1 และแบบ สวป.2 นัน้
มีบันทึกมาครบถ้วนทุกสดมภ์
ได้รับแบบ และสัมภาษณ์เพิ่ม หมายถึง ได้รับแบบ สวป. 2 ตามที่นัดไว้ ครั้งที่ 1 แต่พนักงานแจง
นับได้สัมภาษณ์เพิ่ม เนื่องจากแบบ สวป. 2 ที่ได้มายังไม่ถูกต้องครบถ้วนทุกสดมภ์
ไม่ได้รับแบบ หมายถึง ไม่ได้รับแบบ สวป. 2 ตามที่นัดไว้ครั้งที่ 1 พนักงานแจงนับต้องนัดหมายอีก
ในครั้งที่ 2 เพื่อตามรับแบบ สวป.2 นั้น
นัดครั้งที่ 2 (เฉพาะเมื่อบันทึกรหัส 3 ใน AP1

58)

ให้บันทึกวันที่ ….และเวลา….เพื่อนัดหมายที่จะกลับไปรับแบบ สวป.2 ที่ทอดไว้ และให้บันทึกรหัส
1-3 เพียงรหัสเดียวลงใน AP2
59
การได้รบั แบบ
ได้รับแบบ และแบบสมบูรณ์
ได้รับแบบ และสัมภาษณ์เพิ่ม
ไม่ได้รับแบบ

รหัส
1
2
3

หมายเหตุ
ให้ข้ามไปบันทึกในตอนที่ 1 และ 2
ให้บันทึกต่อในเหตุผลที่ไม่ได้รับแบบ
ในการนัดครั้งที่ 2

ได้รับแบบ และแบบสมบูรณ์ หมายถึง ได้รับแบบ สวป.2 ตามที่ได้นัดไว้ครั้งที่ 2 และแบบ สวป.2
นั้นมีบันทึกมาครบถ้วนทุกสดมภ์
ได้รับแบบ และสัมภาษณ์เพิ่ม หมายถึง ได้รับแบบ สวป.2 ตามที่ได้นัดไว้ครั้งที่ 2 และพนักงานแจง
นับได้สัมภาษณ์เพิ่ม เนื่องจากแบบ สวป.2 ที่ได้มายังไม่ถูกต้องครบถ้วนทุกสดมภ์
ไม่ได้รับแบบ หมายถึง ไม่ได้รับแบบ สวป.2 ตามที่นัดไว้ ครั้งที่ 2 และให้บันทึกต่อในเหตุผลทีไ่ ม่ได้
รับแบบในการนัดครั้งที่ 2
เหตุผลที่ไม่ได้รับแบบในการนัดครั้งที่ 2 (เฉพาะเมื่อบันทึกรหัส 3 ใน AP2
59)
บันทึกรหัส 1-4 เพียงรหัสเดียว ลงใน REASON
60
เหตุผลทีไ่ ม่ได้รับแบบในการนัดครัง้ ที่ 2
ไม่พบสมาชิก
ไม่ให้ความร่วมมือ
สมาชิกย้ายออก
อื่น ๆ (ระบุ)

รหัส
1
2
3
4

หมายเหตุ
ให้ส่งแบบ สวป.2
เข้าส่วนกลาง

เมื่อพนักงานแจงนับสัมภาษณ์เสร็จแล้วให้ลงวันที่แจงนับ และลงลายมือชื่อของพนักงานแจงนับให้
เรียบร้อย พร้อมทั้งลงลายมือชื่อของพนักงานบรรณาธิกรและลงรหัสด้วยและเมื่อผู้รับผิดชอบต่อโครงการนี้ได้
ตรวจสอบแบบ สวป.2 แล้ว ให้ลงลายมือชื่อด้วย
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ตอนที่ 1 การใช้เวลาในการทํากิจกรรมต่างๆ ใน 1 วัน (24 ชั่วโมง)
ข้อถามตอนที่ 1 ต้องการทราบข้อมูลของสมาชิกที่ตกเป็นตัวอย่างในครัวเรือน เฉพาะผูท้ ี่มอี ายุตงั้ แต่ 6
ปีขึ้นไป ได้ใช้เวลาทํากิจกรรมต่างๆ ใน 1 วัน ได้แก่ ช่วงเวลาที่ทําสิ่งนั้น สิ่งที่ทํา ทําแล้วก่อให้เกิดรายได้
หรือไม่ สิ่งที่ทํานั้นเป็นการทําเพื่ออะไร ทําที่ไหน และทําร่วมกับใคร ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จะช่วยในการอธิบายให้
เห็นถึงรูปแบบการใช้เวลาที่แตกต่างกันของชายและหญิง การทํางานที่ก่อให้เกิดรายได้ และการทํางานบ้าน
เป็นต้น
ในการสํารวจให้บันทึกกิจกรรมหลักและกิจกรรมรอง เนื่องจากในบางช่วงเวลาคนเราจะทํากิจกรรม
ไปพร้อมๆ กันมากกว่า 1 อย่าง เช่น ฟังวิทยุขณะขับรถไปทํางาน อ่านหนังสือขณะรอพบแพทย์ขณะทาน
อาหารเย็นดูโทรทัศน์และพูดคุยกับสมาชิกในครัวเรือน เป็นต้น ในการบันทึกต้องแยกให้ได้ว่าสิ่งใดเป็น
กิจกรรมหลักหรือกิจกรรมรอง (ดูบทนิยาม)
ที่ด้านบนสุดของแบบ ให้พนักงานแจงนับวงกลมรอบตัวเลขเพียง 1 วัน ให้ตรงกับวัน ที่ได้วงกลมไว้ที่
หน้าปกของแบบ สวป.2

สดมภ์ A1– A6 ถามและบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมหลัก
สดมภ์ B1– B6 ถามและบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมรอง

สดมภ์ A1
วัตถุประสงค์
การบันทึก
สดมภ์ A2
วัตถุประสงค์

การบันทึก

สดมภ์ A1 และ A2 เป็นการบันทึกเวลาและสิ่งที่ทําเป็นกิจกรรมหลัก
“เวลา” (กิจกรรมหลัก)
เริ่มตั้งแต่ 0.00 น. ถึง 24.00 น. แบ่งเวลาเป็นช่วงละ 10 นาที
เพื่อต้องการทราบว่าท่านได้ทํากิจกรรมหลักในช่วงเวลาไหนบ้างและใช้เวลาในการทํา
กิจกรรมหลักแต่ละกิจกรรมนานเท่าใด
เป็นการบันทึกเวลาเริ่มต้นทํากิจกรรมหลักต่างๆ ในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง โดยให้  ใน
ที่ตรงกับเวลาเมื่อเริ่มต้นทํากิจกรรมใหม่ทุกครั้ง
“ในวันที่กําหนดให้ ท่านได้ทําอะไรบ้าง” (กิจกรรมหลัก)
เพื่อต้องการทราบว่าใน 1 วัน หรือ 24 ชั่วโมง ท่านทําอะไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ํา
แต่งตัว การทํางาน การประกอบอาหาร การซ่อมแซมบ้าน การดูแลเด็กที่เป็นสมาชิกใน
ครั ว เรื อ น การเป็ น อาสาสมั ค รช่ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย การไปโรงเรี ย น การเล่ น เกมส์
การทานอาหาร รวมทั้งไม่ได้ทํากิจกรรมใดๆ เลย เป็นต้น
1. ให้บันทึกกิจกรรมที่ทําเรียงตามลําดับก่อนหลัง ตั้งแต่เวลา 0.00 น. ถึง 24.00 น.
ของวันที่กําหนดให้ โดยให้บันทึกในบรรทัดที่ได้  ไว้ในสดมภ์ A1
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2. ช่วงเวลาที่กําหนดให้เป็นช่วง 10 นาที ถ้าใน 1 ช่วงเวลา (10 นาที) ท่านได้ทํากิจกรรมหลัก
มากกว่า 1 อย่างโดยมีเวลาต่อเนื่องกัน ให้บันทึกกิจกรรมที่ใช้เวลามากที่สุด
3. ถ้า 1 กิจกรรมใช้เวลามากกว่า 1 ช่วงเวลา ให้บันทึกกิจกรรมในบรรทัดตรงกับเวลา
ที่เริ่มทําและ จนถึงบรรทัดก่อนเวลาที่เริ่มทํากิจกรรมใหม่
สดมภ์ B1
วัตถุประสงค์
การบันทึก

สดมภ์ B2
วัตถุประสงค์
การบันทึก

“เวลา” (กิจกรรมรอง)
เริ่มตั้งแต่ 0.00 น. ถึง 24.00 น. แบ่งเวลาเป็นช่วงละ 10 นาที
เพื่อต้องการทราบว่าขณะทํากิจกรรมหลัก ท่านได้ทํากิจกรรมอื่นพร้อมกับกิจกรรมหลัก
ในช่วงเวลาใดบ้าง และใช้เวลาในการทํากิจกรรมรองแต่ละกิจกรรมนานเท่าใด
เป็นการบันทึกเวลาเริ่มต้นทํากิจกรรมรอง ในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง โดย
ที่ตรงกับเวลา
- ถ้าได้ทํากิจกรรมรองแต่ละกิจกรรมในเวลาต่อเนื่องกันให้  ใน
เมื่อเริ่มต้นทํากิจกรรมใหม่ทุกครั้ง
ที่ตรงกับเวลา
- ถ้าได้ทํากิจกรรมรองแต่ละกิจกรรมในเวลาไม่ต่อเนื่องกันให้  ใน
เมื่อเริ่มต้นทํากิจกรรม และเวลาที่ทํากิจกรรมเสร็จ
“ขณะที่ท่านทํากิจกรรมหลักได้ทําอะไรอีกบ้าง” (กิจกรรมรอง)
เพื่อต้องการทราบว่าใน 24 ชั่วโมง ขณะที่ท่านทํากิจกรรมหลักได้ทํากิจกรรมรองอะไรบ้าง
1. ให้บันทึกกิจกรรมที่ทําในแต่ละช่วงเวลาเรียงตามลําดับก่อนหลัง ตั้งแต่เวลา 0.00 น.
ถึง 24.00 น. โดยให้บันทึกในบรรทัดที่ได้  ไว้ในสดมภ์ B1
2. ถ้าในช่วงเวลา 10 นาที ท่านได้ทํากิจกรรมรองมากกว่า 1 อย่าง ให้บันทึกกิจกรรมที่
ใช้เวลามากที่สุด
3. ถ้า 1 กิจกรรมใช้เวลามากกว่า 1 ช่วงเวลา และทํากิจกรรมอื่นในเวลาต่อเนื่องกันให้
บันทึกกิจกรรมในบรรทัดตรงกับเวลาที่เริ่มทําและ จนถึงบรรทัดก่อนเวลาที่เริ่มทํา
กิจกรรมใหม่
4. ถ้า 1 กิจกรรมใช้เ วลามากกว่า 1 ช่วงเวลา และทํา กิจกรรมอื่น อีกในเวลาที่ไม่
ต่อ เนื่องกัน ให้บันทึกกิจกรรมในบรรทัดตรงกับเวลาที่เริ่มทําและ จนถึงเวลาที่ทํา
(ใหับันทึกรหัสกิจกรรมการใช้เวลาใน
กิจกรรมนั้นเสร็จ ซึ่งมี  ในสดมภ์ B1
บรรทัดที่ทํากิจกรรมรองเสร็จด้วย)

การบันทึกกิจกรรม / สิ่งที่ทําในสดมภ์ A2 และ B2
1. ให้เรียงลําดับของกิจกรรมหรือสิ่งที่สมาชิกในครัวเรือนนี้ได้ทํา ตลอดช่วงเวลา 24 ชั่วโมง ในวัน
(จันทร์-อาทิตย์) ที่กําหนดให้ ตั้งแต่เวลา 0.00 น. ถึง 24.00 น. โดยบันทึกกิจกรรมที่ทําเรียงตามเวลา
ที่กําหนดให้
2. ในการบันทึก ให้บันทึกกิจกรรมที่ได้ทําแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาของวันนั้น
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3. ในแต่ละบรรทัดของสดมภ์ A2 และ B2 จะใช้บันทึกกิจกรรมที่ทําหรือสิ่งที่ทําได้เพียงกิจกรรมเดียว
เท่านั้น ถ้าผู้ตอบสัมภาษณ์ได้ทํากิจกรรมมากกว่า 1 กิจกรรมในเวลาเดียวกัน พนักงานแจงนับ
จะต้องบันทึกกิจกรรมที่ผู้ตอบต้องการทํามากที่สุด ในสดมภ์ A2 และบันทึกกิจกรรมทีต่ อ้ งการทํารอง
ลงไปในสดมภ์ B2 เช่น ขณะทําอาหาร ได้ดูโทรทัศน์ไปด้วย ให้พนักงานบันทึก “ ทําอาหาร “
(กิจกรรมหลัก) ในสดมภ์ A2 และบันทึก “ดูโทรทัศน์” (กิจกรรมรอง) ในสดมภ์ B2
4. ผู้ที่ทํางานราชการ / รัฐวิสาหกิจ ให้บันทึกกิจกรรม / สิ่งที่ทําว่า ทํางาน พร้อมทั้งระบุหน่วยงานที่ทํา
ด้วย โดยไม่ต้องบอกรายละเอียดของสิ่งที่ได้ทํา เช่น นักวิชาการสถิติ สํานักงานสถิติแห่งชาติ รปภ.ที่
ไปรษณีย์ เป็นต้น
5. ผู้ที่ทํางานบริษัท ร้านค้า หรือธุรกิจต่างๆ ให้บันทึกกิจกรรมที่ทําพร้อมทั้งให้ระบุหน่วยงาน หรือ
บริษัทที่ทําด้วย เช่น รับซื้อข้าวที่โรงสี ไสไม้ที่บริษัทค้าไม้ เป็นต้น
6. สําหรับกิจกรรมที่เป็นการผลิต การบริการ การแปรรูปผลผลิตและการก่อสร้าง ซ่อมแซม ที่ทําโดย
ครัวเรือน ให้บันทึกสิ่งที่ทําให้ชัดเจน พร้อมทั้งระบุด้วยว่าทําสิ่งนั้นเพื่อไว้ใช้ หรือไว้ขาย หรือไว้กิน
เช่น เลี้ยงปลาไว้กิน ปลูกข้าวไว้ขาย ทําปุ๋ยไว้ขาย ทําด้ามจอบไว้ใช้ สานตะกร้าไว้ขาย ทําปลาร้าไว้กิน
ทําแชมพูจากพืชสมุนไพรไว้ขาย เดินเร่ขายอาหารบนรถไฟ ขายผลไม้รถเข็น ต่อเติมบ้านตัวเองรับจ้าง
ก่อสร้าง เป็นต้น
สําหรับผู้ช่วยธุรกิจของครัวเรือนให้ระบุว่าช่วยทําสิ่งนั้นด้วย เช่น ช่วยขายก๋วยเตี๋ยวใน
ร้าน ช่วยซ่อมมอเตอร์ไซด์ในร้าน เป็นต้น
7. การทํากิจกรรมให้กับสมาชิกในครัวเรือนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ที่เป็นเด็ก ผู้ป่วย ผู้พิการ หรือผู้สูงอายุ
ให้บันทึกกิจกรรมที่ทําให้ละเอียดชัดเจน เพื่อที่จะได้ทราบว่าเป็นการทําสิ่งนั้นให้กับผู้ใด โดยให้ระบุไว้
ในวงเล็บท้ายกิจกรรมที่บันทึก เช่น รีดผ้าให้พี่ (แขนหัก) อาบน้ําให้แม่ (ชรา) หรือป้อนข้าวให้ลูก
(ป่วย) เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการจําแนกรหัสของกิจกรรมการใช้เวลาของประชากรได้ถูกต้อง
8. การดูแล / จัดการ / จัดหาซื้อสิ่งของเพื่อใช้ในครัวเรือน เช่น ทําความสะอาดบ้าน ซ่อมประตูบ้าน ซัก
ผ้า ซ่อมแซมเสื้อผ้า ทําอาหาร จัดโต๊ะอาหาร ชําระค่าโทรศัพท์ อาบน้ําให้สุนัข รวมทั้งซื้อสิ่งของต่าง
ๆ เพื่อใช้ในครัวเรือน เช่น ซื้อผ้ามาตัดเสื้อให้ลูกใส่ เป็นต้น
9. การให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนและครัวเรือนอื่น เช่น เป็นอาสาสมัครช่วยเหลือน้าํ ท่วม ขุดลอกคลอง
ของหมู่บ้าน ช่วยทําอาหารในงานฉลองชุมชน ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์ของชุมชน ช่วยเฝ้า
บ้านให้เพื่อนบ้าน ช่วยซ่อมท่อประปาให้บ้านของเพื่อน เป็นต้น
10. กิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษาเรียนรู้ เช่น เรียนพิเศษ ค้นคว้า วิจัยเพื่อใช้ในการเรียน ทําการบ้าน เข้า
ร่วมสัมมนาทางวิชาการ นั่งเรียนในห้องเรียน เป็นต้น
การอ่านหนังสือ ดูโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ฟังวิทยุเพื่อการศึกษา หรือการรับรู้ข่าวสารจาก
คอมพิวเตอร์ ถ้าเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการศึกษาเรียนรู้ให้บันทึกให้ชัดเจน เช่น อ่านหนังสือเรียน
ดูรายการสอนภาษาอังกฤษ มสธ. เรียนทางไกล กศน. ลงทะเบียนวิชาเรียนทางอินเตอร์เน็ต
เรียนภาษาญี่ปุ่นทางวิทยุ เป็นต้น
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11. กิจกรรมที่ทําเพื่อสังคม วัฒนธรรม และเพื่อความเพลิดเพลิน ให้บันทึกกิจกรรมที่ทํา เช่น สังสรรค์
งานเลี้ยงที่บ้านเพื่อน ทําสังฆทานที่วัด เล่นดนตรี เข้าชมกีฬา เชียร์กีฬา เล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
12. การดูแล/เอาใจใส่ตนเอง เช่น อาบน้ํา แต่งตัว ทานอาหาร ทําฟัน กินยา นอนพัก สูบบุหรี่ เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้ตอบ ตอบว่าไม่ได้ทํากิจกรรมอะไรหรืออยู่เฉย ๆ ให้บันทึก “พักผ่อน” หรือ“การผ่อนคลาย”
13. การเดินทางเพื่อทํากิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจําวัน เช่น โดยสารรถประจําทางไปโรงเรียน
การขั บ รถไปทํ างาน การนั่ ง ซ้ อ นท้ ายรถมอเตอร์ ไ ซด์ กลั บจากตลาด การนั่ ง รถรั บ จ้ างไปหาหมอ
เดินทางไปทําบุญที่วัด เป็นต้น
ข้อสังเกต เมื่อมีการบันทึกเดินทางไป ต้องมีการบันทึกเดินทางกลับด้วย เช่น ในช่วงเช้าบันทึก
เดินทางไปโรงเรียน ตอนเย็นบันทึกเดินทางกลับบ้าน
14. การรอคอยเพื่อทํากิจกรรมต่างๆ ให้นับเวลารวมในกิจกรรมนั้นๆ เช่น รอรถประจําทางเพื่อเดินทางไป
ทํางาน ให้รวมเป็นเวลาเดินทาง เข้าคิวรอเพื่อพบแพทย์ ให้รวมเป็นเวลาพบแพทย์ เป็นต้น
15. ในขณะเดินทางได้ทํากิจกรรมอื่นด้วย ให้บันทึกการเดินทางเป็นกิจกรรมหลัก เช่น ขณะนั่งรถประจํา
ทางไปทํางานได้โทรศัพท์คุยกับเพื่อน ให้บันทึก “นั่งรถประจําทางไปทํางาน”
ในสดมภ์ A2
“โทรศัพท์คุยกับเพื่อน” ในสดมภ์ B2 เป็นต้น
16. การนั่งพักผ่อน การอยู่เฉยๆ ไม่ได้ทําอะไรหรือ การนอนหลับ ถือเป็นกิจกรรมหลักจะไม่มีการทํา
กิจกรรมอื่นในเวลาเดียวกัน ดังนั้นจะมีการบันทึกเฉพาะในสดมภ์ A2 ยกเว้น การทํากิจกรรมดังกล่าว
ในขณะเดินทางให้การเดินทางเป็นกิจกรรมหลัก เช่น นอนหลับขณะเดินทางโดยรถไฟไปต่างจังหวัด
ให้บันทึก “การเดินทางไปต่างจังหวัด” ในสดมภ์ A2 และบันทึก “นอนหลับ” ในสดมภ์ B2 เป็นต้น
17. การบันทึกกิจกรรมที่ทําหรือสิ่งที่ทํา ให้พนักงานแจงนับสอบถามให้ละเอียดมากที่สุด เพื่อประโยชน์
ในการจําแนกกิจกรรมที่ทําให้ถูกต้องตามรหัสการจําแนกกิจกรรมการใช้เวลาของ ประชากร
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ตัวอย่างของการบันทึกกิจกรรม / สิ่งที่ทําในสดมภ์ A2 และ B2
A2

ผู้ที่ทํางานในสํานักงาน

- อาบน้ํา แต่งตัว
- นั่งรถประจําทางไปทํางาน
- ทานอาหารเช้าที่ห้องอาหาร
- นักวิชาการสถิติ สํานักงานสถิติแห่งชาติ
- ดื่มกาแฟ
- นักวิชาการสถิติ สํานักงานสถิติแห่งชาติ
- ทานอาหารกลางวันที่โรงอาหาร
- เดินทางไปประชุม
- ประชุมที่กระทรวงสาธารณสุข
- ดื่มกาแฟ
- ประชุมที่กระทรวงสาธารณสุข
- เดินทางไปโรงพยาบาล
- ทําฟัน
- นั่งแท็กซี่ไปวัด
- ร่วมงานเผาศพ
- โดยสารรถของเพื่อนกลับบ้าน
- ทานอาหารค่ําที่บ้าน
- อาบน้ํา แต่งตัว
- ดูโทรทัศน์
- นอน

B2
- ฟังวิทยุ
- ดูโทรทัศน์
- พักเบรค
- พักเที่ยง
- พักเบรค

- พูดคุยกับเพื่อน
- พูดคุยกับเพื่อน
- พูดคุยกับเพื่อน
- ดูโทรทัศน์
- พูดคุยกับสมาชิกในครัวเรือน

หมายเหตุ : ผู้ทํางานในสํานักงาน (ประเภทหลัก 01)
สํ า หรั บ ผู้ ทํ า งานในสํ านั ก งาน ถ้ า มี ก ารทํ า กิ จ กรรม พั ก เบรคหรื อ พั ก กลางวั น /พั ก เที่ ย ง
ให้ บั น ทึ กกิ จ กรรมที่ ทํ าจริ ง เช่ น ช่ วงพั กเบรค ทานกาแฟ ให้ บั นทึ ก “ทานกาแฟ” เป็ น กิ จกรรมหลั ก
เป็ น กิ จกรรมรอง หรื อช่ วงพั กกลางวั น ทานอาหารกลางวั น ให้ บั นทึ ก
และบั นทึ ก “พั กเบรค”
“ทานอาหารกลางวัน” เป็นกิจกรรมหลัก และบันทึก “พักกลางวัน/พักเที่ยง” เป็นกิจกรรมรอง เป็นต้น
เพื่อให้ได้เวลาของการพักเบรค หรือพักกลางวัน/พักเที่ยง มีการบันทึกมาด้วย
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A2

ผู้ที่ทํางานบ้าน

- อาบน้ํา แต่งตัว
- ทานกาแฟ
- เตรียมอาหารเช้า
- ทานอาหารเช้า
- แต่งตัวให้ลูกไปเรียนหนังสือ
- ซักผ้า ตากผ้า
- อาบน้ํา แต่งตัว
- นั่งรถโดยสารไปห้างสรรพสินค้า
- ทานอาหารกลางวันที่ร้าน
- พูดคุยกับเพื่อน
- เดินซื้อของใช้ในห้างฯ
- นั่งรถโดยสารไปรับลูก
- นั่งรถโดยสารกลับบ้าน
- สอนการบ้านให้ลูก
- ทานอาหารเย็น
- ดูโทรทัศน์
- สวดมนต์ไหว้พระ
- นอน

A2
- อาบน้ํา แต่งตัว
- รดน้ําผักไว้เพื่อขาย
- ทํากับข้าว
- กินข้าวเช้า
- ให้อาหารสัตว์เลี้ยง
- ใส่ปุ๋ย,พรวนดินที่แปลงผัก
- กินข้าวเที่ยง
- นอนพัก
- ทําด้ามจอบไว้ใช้
- รดน้ําผักไว้เพื่อขาย
- ดื่มเหล้าสังสรรค์กับเพื่อน
- ฟังวิทยุ
- นอน

B2

- ฟังวิทยุ
- ดูโทรทัศน์
- ดูโทรทัศน์
- พูดคุยกับลูก
- คุยกับเพื่อนบ้าน

- พูดคุยกับลูก
- พูดคุยกับสมาชิกในครัวเรือน

ผู้ที่ทํางานในไร่นา / สวน
- ดูโทรทัศน์
- ดูโทรทัศน์
- พูดคุยกับสมาชิกในครัวเรือน

B2
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ผู้ทกี่ ําลังเรียน / ศึกษา

A2
- อาบน้ํา แต่งตัว
- นั่งรถโดยสารไปโรงเรียน
- ทานอาหารเช้าในรถ
- เรียนหนังสือ
- ทานอาหารกลางวัน
- เล่นกับเพื่อนที่สนาม
- เข้าเรียน
- พักบ่าย (กินขนม)
- ทําการบ้านที่โรงเรียน
- เล่นฟุตบอล
- นั่งรถโดยสารกลับบ้าน
- อาบน้ําแต่งตัว
- ทําการบ้าน อ่านหนังสือ
- นอน

B2

- พูดคุยกับแม่
- ฟังวิทยุ
- พูดคุยกับเพื่อน

- พูดคุยกับเพื่อน
- พูดคุยกับแม่

สดมภ์ A3, B3 – A6, B6 บันทึกรหัสลงใน
ให้ตรงกับกิจกรรมหลักและกิจกรรมรอง
โดยสดมภ์ชุด A เป็นข้อถามของกิจกรรมหลักและสดมภ์ชุด B เป็นข้อถาม
ของกิจกรรมรอง
สดมภ์ A3, B3 “กิจกรรมที่ท่านทํานี้ก่อให้เกิดรายได้หรือไม่”
วัตถุประสงค์
การบันทึก

เพื่อต้องการทราบว่ามีกิจกรรมใดบ้างที่ท่านทําแล้วก่อให้เกิดรายได้หรือไม่ก่อให้เกิด
รายได้ เพื่อที่จะสามารถจําแนกความแตกต่างของกิจกรรมเหล่านั้นได้ชัดเจน
- A3 บันทึกรหัส 1 หรือ 2 เพียงรหัสเดียวลงใน หลัก ที่กําหนดไว้ให้ตรงกับบรรทัดของ
กิจกรรมหลักที่ได้บันทึกไว้ในสดมภ์ A2
รอง
- B3 บันทึกรหัส 1 หรือ 2 เพียงรหัสเดียวลงใน
ที่กําหนดไว้ให้ตรงกับบรรทัดของ
กิจกรรมรองที่ได้บันทึกไว้ในสดมภ์ B2
ก่อให้เกิดรายได้
ใช่
ไม่ใช่

รหัส
1
2

สดมภ์ A4, B4 “ท่านได้ทํากิจกรรมนี้เพื่อ”
วัตถุประสงค์
การบันทึก

เพื่อทราบว่ากิจกรรมที่ทําหรือสิ่งที่ทํานั้น ท่านมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการ
ทํางานเพื่ออะไร/เพื่อใคร หรือเมื่อท่านทําสิ่งนั้นแล้วได้ประโยชน์โดยตรงแก่ผู้ใด
หลัก
- A4 บันทึกรหัส 0 - 8 เพียงรหัสเดียวลงใน
ที่กําหนดไว้ให้ตรงกับบรรทัดของ
กิจกรรมหลักที่ได้บันทึกไว้ในสดมภ์ A2
รอง
ที่กําหนดไว้ให้ตรงกับบรรทัดของ
- B4 บันทึกรหัส 0 - 8 เพียงรหัสเดียว ลงใน
กิจกรรมรองที่ได้บันทึกไว้ในสดมภ์ B2 ดังนี้

4-18

ทํากิจกรรมนีเ้ พื่ออะไร/เพื่อใคร
ตนเอง
สมาชิกในครัวเรือนนี้
สมาชิกในครัวเรือนอื่น
สมาชิกในครัวเรือนนี้ และสมาชิกในครัวเรือนอื่น
ชุมชน
การทํางาน
การศึกษา / สังคม / วัฒนธรรม / ศาสนา
ความเพลิดเพลิน / การใช้เวลาว่าง
อื่น ๆ

รหัส
0
1
2
3
4
5
6
7
8

รหัส 0 ตนเอง หมายถึง การทํากิจกรรมนั้นเป็นการทําเพื่อตัวของผู้ทําเองเพียงคนเดียว เช่น การกิน
การดื่ม การไปหาหมอเมื่อเจ็บป่วย การนั่งสวดมนต์ การอาบน้ํา การแต่งตัว การนอน เป็นต้น รวมทั้ง
การได้รับการดูแลและการบริการจากผู้อื่น เช่น การนวดแผนโบราณ การไปตัดผมที่ร้านตัดผม เป็นต้น
รหัส 1 สมาชิกในครัวเรือนนี้ หมายถึง การทํากิจกรรมนั้นเพื่อสมาชิกคนใดคนหนึ่งหรือเพื่อ
สมาชิกทุกคนที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนนี้ ตัวอย่างเช่น การจับจ่ายซื้อของเพื่อใช้ในครัวเรือน การประกอบ
อาหาร การซักผ้า รีดผ้า ซ่อมแซมบ้าน ตัวอย่างเช่น นางพรเป็นสมาชิกของครัวเรือนนี้ตั้งใจช่วยนางสายซึง่
เป็นคนรับใช้ประกอบอาหาร นางพรจะทํากิจกรรมนี้เพื่อ “สมาชิกในครัวเรือน” และนางสายทํากิจกรรมนี้เพื่อ
“การทํางาน”
รหัส 2 สมาชิกในครัวเรือนอื่น หมายถึง การทํากิจกรรมนั้นเพื่อสมาชิกคนใดคนหนึ่งหรือเพื่อ
สมาชิกทุกคนของครัวเรือนอื่น (ครัวเรือนอื่น เช่น ครัวเรือนของญาติ เพื่อน / เพื่อนบ้าน เป็นต้น)
รหัส 3 สมาชิกในครัวเรือนนี้ และสมาชิกในครัวเรือนอื่น หมายถึง การทํากิจกรรมนั้นเพื่อ
สมาชิกคนใดคนหนึ่งหรือเพื่อสมาชิกทุกคนที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนนี้และเพื่อสมาชิกคนใดคนหนึ่งหรือเพื่อ
สมาชิกทุกคนของครัวเรือนอื่น
รหัส 4 ชุมชน หมายถึง การทํากิจกรรมนั้นเพื่อประโยชน์ของสมาชิกที่อาศัยอยู่ในชุมชน (ไม่จํากัด
ว่าจะเป็นชุมชนไหน) และเป็นการทําให้กับชุมชนโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆ ชุมชนต้องประกอบด้วย
ครัวเรือนที่มีมากกว่า 1 ครัวเรือนขึ้นไป การทํากิจกรรมเพื่อประโยชน์ของชุมชน เช่น การเป็นอาสาสมัคร
ของชุมชน การมีส่วนร่วมกับสมาคมต่างๆ ในชุมชน การร่วมงานปีใหม่ของหมู่บ้านจัดสรร เป็นต้น
รหัส 5 การทํางาน หมายถึง การทํากิจกรรมนั้นเพื่อก่อให้เกิดรายได้หรือส่วนแบ่งผลกําไร หรือ
หวังว่าจะได้รับผลกําไร หรือเป็นการทําเพื่อช่วยธุรกิจในครัวเรือนโดยไม่ได้รับรายได้ใดๆ ได้แก่ การทํางานใน
หน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างร้าน ร้านค้าต่างๆ หรือการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่มีพื้นที่ถือ
ครองขนาดใหญ่ เช่น การทําฟาร์มโคนม การทําแปลงผักขาย เป็นต้น
รหัส 6 การศึกษา/สังคม/วัฒนธรรม/ศาสนา หมายถึง การทํากิจกรรมนั้นเพื่อได้ความรู้ หรือ
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนไม่ว่าจะเป็นการเรียนในระบบ นอกระบบ รวมถึงการฝึกอบรมหรือสัมมนา

4-19

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวกับงานที่ทําด้วย กิจกรรมที่ทําเพื่อการเรียนรู้ การทํากิจกรรมนั้นเพื่อให้เกิดความ
สบายใจทั้งผู้ทําและผู้ที่ร่วมทํา ได้แก่ การพบปะสังสรรค์ระหว่างเพื่อนฝูง งานแสดงนิทรรศการ ทั้งนี้ให้
รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวกับทางวัฒนธรรมและทางศาสนา เช่น การไปร่วมงานแต่งงาน งานวันเกิด การไปวัด
โบสถ์ หรือมัสยิดเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ
รหัส 7 เพลินเพลิด / การใช้เวลาว่าง หมายถึง การทํากิจกรรมนั้นเพื่อความเพลิดเพลินหรือเพื่อ
การใช้เวลาว่าง เช่น การเข้าชมงานศิลปะ เล่นดนตรี เล่นเกมส์ การทํางานอดิเรกต่างๆ เช่น ปลูกต้นไม้ สะสม
แสตมป์ เป็นต้น
รหัส 8 อื่น ๆ หมายถึง การทํากิจกรรมเพื่อสิ่งที่ต้องการอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว เช่น
การให้อาหารสัตว์เลี้ยงเพื่อการดูแลสัตว์ เป็นต้น
สดมภ์ A5, B5 “ท่านได้ทํากิจกรรมนี้ที่ไหน”
วัตถุประสงค์
การบันทึก

เพื่อทราบว่าท่านได้ทํากิจกรรมนี้หรือสิ่งนี้ที่ไหน เพื่อให้เห็นความแตกต่างของกิจกรรมที่
ได้ทําในสถานที่แตกต่างกัน
หลัก
- บันทึกรหัส 0 - 8 เพียงรหัสเดียว ลงใน
ที่กําหนดให้ในสดมภ์ A5 ให้ตรงกับบรรทัด
กิจกรรมหลักที่ได้บันทึกไว้ในสดมภ์ A2
รอง
- บันทึกรหัส 0 - 8 เพียงรหัสเดียว ลงใน
ที่กําหนดให้ในสดมภ์ B5 ให้ตรงกับบรรทัด
กิจกรรมรองที่ได้บันทึกไว้ในสดมภ์ B2 ดังนี้
ทํากิจกรรมนีท้ ี่ไหน
ที่ครัวเรือนนี้
ที่ครัวเรือนอื่น
สถานที่ทํางาน (ถ้าทํางานนอกบ้าน)
ที่สาธารณะ (ถนน สวนสาธารณะ ฯลฯ)
ร้านค้า / สถานบริการ / สถานบันเทิง
สถานศึกษา / ที่เรียน
สถานที่ใช้เวลาทางวัฒนธรรม / ศาสนา / กีฬา
ยานพาหนะ
อื่น ๆ

รหัส
0
1
2
3
4
5
6
7
8

รหัส 0 ที่ครัวเรือนนี้ หมายถึง สถานที่ที่ผู้ทํากิจกรรมได้ทํากิจกรรมในครัวเรือนซึ่งผู้ทําต้องเป็น
สมาชิกของครัวเรือนนี้ด้วย
รหัส 1 ที่ครัวเรือนอื่น หมายถึง สถานที่ที่ผู้ทํากิจกรรมได้ทํากิจกรรมในครัวเรือนซึ่งผู้ทําไม่ได้เป็น
สมาชิกของครัวเรือนนี้ (ครัวเรือนอื่น เช่น ครัวเรือนของญาติ เพื่อน / เพื่อนบ้าน เป็นต้น)
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รหัส 2 สถานที่ทํางาน (ถ้าทํางานนอกบ้าน) หมายถึง สถานที่ที่ใช้เพื่อการทํางานของผู้ที่ทํา
กิจกรรม เช่น นาง ก. ทํางานที่ธนาคาร สถานที่ทํางานของนาง ก. ให้บันทึกรหัส 2 เป็นต้น
รหัส 3 ที่สาธารณะ (ถนน สวนสาธารณะ บนทางเท้า ฯลฯ) หมายถึง สถานที่ที่ผู้ทํากิจกรรมได้ใช้
เป็ น ที่ สํ า หรั บ ทํ า กิ จ กรรมอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง เช่ น เดิ น ไปทํ า งานบนถนน วิ่ ง แข่ ง มาราธอนบนถนน
การวิ่งออกกําลังกายในสวนสาธารณะ เป็นต้น หรื อเป็นที่สํา หรับประกอบการค้าประเภทหาบเร่ หรือ
แผงลอย เช่น เดินขายล็อตเตอรรี่บนถนน รถเร่ขายของตามบ้าน เป็นต้น
สําหรับผู้ขับขี่ยานพาหนะ เช่น รถยนต์ จักรยานยนต์ จักรยาน เป็นต้น ให้บันทึกรหัส 3 เช่น ถีบ
สามล้อรับจ้าง ขับขี่รถจักรยานยนต์ไปทํางาน
รหัส 4 ร้านค้า / สถานบริการ / สถานบันเทิง หมายถึง สถานที่ที่ผู้ทํากิจกรรมได้มาใช้
บริการ ทางด้านธุรกิจบันเทิงต่าง ๆ เช่น ธนาคาร โรงพยาบาล โรงแรม คลินิก ปั๊มน้ํามัน ร้านค้า ภัตตาคาร
ไนท์คลับ โรงภาพยนตร์ เป็นต้น
ตัวอย่างของกิจกรรมที่ทําในสถานที่นี้ เช่น การฝากเงินที่ธนาคาร การทานอาหารที่ร้านอาหาร การ
นัดสังสรรค์ที่สถานบันเทิง การดูภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ เป็นต้น
รหัส 5 สถานศึกษา / ที่เรียน หมายถึง สถานที่ที่ผู้ทํากิจกรรมได้มาทํากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งใน
สถานศึกษาหรือที่เรียนนั้น เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงเรียนกวดวิชา บ้านที่สอนกวดวิชา เป็นต้น
รหัส 6 สถานที่ใช้เวลาทางวัฒนธรรม / ศาสนา / กีฬา หมายถึง สถานที่ที่ผู้ทํากิจกรรมได้ใช้เวลา
เพื่อการทํากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ในสถานที่ที่เกี่ยวกับ
- ทางวัฒนธรรม เช่น ชมภาพวาดที่ศูนย์วัฒนธรรม แสดงละครที่โรงละคร เป็นต้น
- ทางศาสนา เช่น ไปร่วมงานแต่งงานเพื่อนที่โบสถ์ ฟังเทศน์ที่วัด เป็นต้น
- ทางกีฬา เช่น ดูการแข่งขันฟุตบอลที่สนามกีฬา ออกกําลังกายที่สโมสร เป็นต้น
รหัส 7 ยานพาหนะ หมายถึง การเดินทางโดยยานพาหนะทุกประเภท เช่น เดินทางไปทํางานโดย
รถยนต์ประจําทาง
รหัส 8 อื่น ๆ หมายถึง สถานที่อื่น ๆ นอกเหนือจากสถานที่ต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้ว
หมายเหตุ ถ้ากิจกรรมนั้นทําในครัวเรือนที่อยู่อาศัย หรือบริเวณที่อยู่อาศัยของผู้ทํากิจกรรมเอง
ให้บันทึกรหัสโดยพิจารณาจากกิจกรรมที่ทําในสถานที่นั้น เช่น
- สอนกวดวิชาที่โรงเรียนกวดวิชา ซึ่งอยู่ชั้นล่างของครัวเรือนที่เป็นที่อยู่อาศัยของผู้ทํา
กิจกรรม ให้บันทึกรหัส 5 (สถานศึกษา/ที่เรียน)
- รับจ้างตัดผมที่เปิดอยู่ชั้นล่างของครัวเรือนที่เป็นที่อยู่อาศัยของผู้ทํากิจกรรมเอง
ให้บันทึกรหัส 4 (ร้านค้า/สถานบริการ/สถานบันเทิง)
ยกเว้น การปลูกพืชสวนครัว ในบริเวณครัวเรือนที่เป็นที่ อยู่อาศัยของผู้ทํากิจกรรมให้
บันทึกรหัส 0 (ที่ครัวเรือนนี้)
แต่สําหรับผู้ที่ทําการเกษตรที่ไม่ได้อยู่ในบริเวณครัวเรือนที่ผู้ทํากิจกรรมอยู่ให้
บันทึก รหัส 8 และให้ระบุว่าเป็น สวนผลไม้ หรือ ไร่ข้าวโพด เป็นต้น
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สดมภ์ A6, B6 “ท่านได้ทํากิจกรรมนี้ร่วมกับใคร”
วัตถุประสงค์
การบันทึก

เพื่อทราบว่ามีผู้ใดบ้างที่มีวัตถุประสงค์หรือมีความตั้งใจในการทํากิจกรรมนั้น สิ่งนั้น
ร่วมกัน โดยไม่ได้คํานึงว่าผู้ที่ได้มาทําสิ่งนั้นร่วมกันจะทํากิจกรรมนั้น “เพื่ออะไร”
หลัก
- บันทึก 0 - 7 เพียงรหัสเดียว ลงใน
ที่กําหนดให้ในสดมภ์ A6 ให้ตรงกับบรรทัด
ของกิจกรรมหลักที่ได้บันทึกไว้ในสดมภ์
A2
รอง
- บันทึก 0 - 7 เพียงรหัสเดียว ลงใน
ที่กําหนดให้ในสดมภ์ B6 ให้ตรงกับบรรทัด
ของกิจกรรมรองที่ได้บันทึกไว้ในสดมภ์ B2 ดังนี้
ทํากิจกรรมนี้รว่ มกับใคร
ทําคนเดียว
สมาชิกในครัวเรือนนี้
สมาชิกในครัวเรือนอื่น
สมาชิกในครัวเรือนนี้ และสมาชิกในครัวเรือนอื่น
สมาชิกในชุมชน
เพื่อนร่วมงาน
อื่น ๆ

รหัส
0
1
2
3
4
5
6

รหัส 0 ทําคนเดียว หมายถึง การทํากิจกรรมที่ผู้ทํามีความตั้งใจในการทําสิ่งนั้นเพียงคน
เดียวโดยที่ไม่มีผู้ใดตั้งใจร่วมทําด้วย เช่น การขึ้นรถเมล์ ถ้าผู้ทําตั้งใจที่จะขึ้นรถไปตามลําพัง ถือว่าเป็นการ
ทําเพียงคนเดียว แม้จะมีผู้อื่นขึ้นไปด้วยก็ตาม
รหัส 1 สมาชิกในครัวเรือนนี้ หมายถึง การทํากิจกรรมที่ผู้ทําได้ตั้งใจทําสิ่งนั้นร่วมกับ
สมาชิกคนใดคนหนึ่งหรือทุกคนของครัวเรือนนี้ และผู้ทําต้องเป็นสมาชิกของครัวเรือนนี้ด้วย เป็นต้น
รหัส 2 สมาชิกในครัวเรือนอื่น หมายถึง การทํากิจกรรมที่ผู้ทําได้ตั้งใจทําสิ่งนั้นร่วมกับ
สมาชิกคนใดคนหนึ่งหรือทุกคนของครัวเรือนอื่น
รหัส 3 สมาชิกในครัวเรือนนี้ และสมาชิกในครัวเรือนอื่น หมายถึง การทํากิจกรรมที่ผู้ทํา
ได้ตั้งใจทําสิ่งนั้นร่วมกับสมาชิกคนใดคนหนึ่งหรือทุกคนของครัวเรือนที่ผู้ทําเป็นสมาชิกอยู่ โดยมีสมาชิกใน
ครัวเรือนอื่นตั้งใจมาร่วมทําด้วย
รหัส 4 สมาชิกในชุมชน หมายถึง การทํากิจกรรมที่ผู้ทําได้ตั้งใจทําสิ่งนั้นร่วมกับสมาชิกใน
ชุมชน เช่น นายแดงกับน้องชายและสมาชิกในชุมชนได้ตั้งใจไปช่วยกันขุดลอกคลอง เป็นต้น
รหัส 5 เพื่อนร่วมงาน หมายถึง การทํากิจกรรมที่ผู้ทําได้ตั้งใจทําสิ่งนั้นร่วมกับเพื่อนที่
ทํางาน
รหัส 6 อื่น ๆ
หมายถึง การทํากิจกรรมที่ผู้ทําได้ตั้งใจทําสิ่งนั้นร่วมกับบุคคลอื่น ๆ
นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว
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ตอนที่ 2 การประเมินค่าจ้างสําหรับผู้ที่ทํางานบ้านด้วยตนเอง
ในวันที่กําหนดให้ (ไม่รวมผู้รับจ้างทํางานบ้าน)
วัตถุประสงค์
ข้อถามตอนที่ 2 ต้องการทราบจํานวนเงินค่าจ้างโดยประมาณ (บาท) ของผู้ที่ทํางานบ้านด้วยตนเองไม่
ว่าชายหรือหญิง ในวันที่อ้างอิงให้บันทึกในแบบ สวป.2 โดยพิจารณาจากคําตอบของผู้ตอบ คือ ค่าจ้างที่อยาก
จ่ายให้ผู้อื่นเมื่อต้องการจ้างผู้อื่นมาทํางานบ้านแทน เนื่องจากงานบ้านเป็นกิจกรรมที่สําคัญอย่างหนึ่งที่ทํา
ในครัวเรือน และคนส่วนใหญ่ใช้เวลาทํางานบ้านของตนเองโดยไม่ได้รับค่าจ้าง มูลค่าของงานบ้านที่ได้ถือ
เป็นผลผลิตที่ได้จากครัวเรือน (Household Production) ที่ไม่สามารถหาได้จากการสํารวจแหล่งอื่น และ
ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์เพื่อนําไปปรับปรุงการคํานวณในระบบบัญชีประชาชาติให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
เนื่องจากงานบ้านถือเป็นกิจกรรมที่สําคัญอย่างหนึ่งที่ทําในครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง และในวัน
หนึ่งๆ คนส่วนใหญ่ไม่ว่าชายหรือหญิงได้ใช้เวลาไปกับการทํางานบ้านด้วยตนเอง ดังนั้นในทางเศรษฐกิจ การ
คํานวณมูลค่าของผลผลิตที่ได้จากการทํางานบ้านของชายและหญิงในแต่ละครัวเรือนสามารถนํามาใช้เป็น
ประโยชน์ในการเปรียบเทียบกับมูลค่าผลผลิตที่ได้โดยรวมของประเทศได้
ถ้าท่านไม่ทํางานบ้านด้วยตัวท่านเอง และต้องการจ้างให้ผู้อื่นมาทําแทน ท่านคิดว่าท่านอยาก
จ่ายเงินเป็นค่าจ้างให้ผู้อื่นประมาณเท่าไร
ถามสมาชิ กในครัวเรือนที่มี อายุตั้ งแต่ 6
ปีขึ้ นไปที่ตกเป็ นตั วอย่าง ซึ่งต้องให้เวลาส่ วนหนึ่ ง
ในการทํางานบ้าน ในวันที่อ้างอิงให้บันทึกในแบบ สวป.2 สําหรับผู้ที่รับจ้างทํางานบ้านไม่ต้องสอบถาม เสร็จ
แล้วให้บันทึกจํานวนเงิน (บาท) ลงบนเส้นประ……….…………………….. ภายในกรอบสี่เหลี่ยมของข้อนี้
ค่าจ้างที่ท่านอยากจ่าย........................…………………… บาทต่อวัน
งานบ้าน หมายถึง งานที่ทําในครัวเรือนของตนเอง โดยไม่ได้รับค่าจ้าง เช่น การหุงข้าว ล้างจาน จัด
สํ า รั บ อาหาร ซั ก รี ด ซ่ อ มแซมเสื้ อ ผ้ า การซ่ อ มแซมบ้ า น รวมทั้ ง ซ่ อ มแซมสิ่ ง ของเครื่ อ งใช้ ภ ายในบ้ า น
ทําความสะอาดบ้านหรือบริเวณบ้าน การชําระค่าใช้บริการต่างๆ ภายในบ้าน (ค่าน้ํา ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์)
และการดูแลสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน เป็นต้น ไม่รวม การจับจ่ายซื้อของเพื่อใช้ในครัวเรือน และการดูแล
สมาชิกในครัวเรือน
ผู้รับจ้างทํางานบ้าน หมายถึง ลูกจ้างเอกชนที่มารับจ้างทํางานบ้าน
ข้อสังเกต ในวันที่อ้างอิงให้
A2/B2
มีกิจกรรมการทํางานบ้านของตนเอง
มีกิจกรรมการทํางานบ้านของตนเอง
ไม่มีกิจกรรมการทํางานบ้านของตนเอง

A3/B3
รหัส 1
รหัส 2
-

หมายเหตุ
ไม่ตอ้ งถามตอนที่ 2
ต้องถามตอนที่ 2
ไม่ตอ้ งถามตอนที่ 2
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หมายเหตุ : กิจกรรมการทํางานบ้าน อยู่ในรหัส
ประเภทหลัก 06 การให้บริการในครัวเรือนของตนเองโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน
เฉพาะ หมู่ 06111-06116 เท่านั้น
หมู่ 06111
การจัดการด้านอาหาร
06112 การทําความสะอาดและการดูแลรักษาทีอ่ ยูอ่ าศัยและบริเวณโดยรอบ
06113 การตกแต่ง การบํารุงรักษา และการซ่อมแซมเล็กๆ น้อยๆ ด้วยตนเอง
06114 การดูแลสิ่งทอและรองเท้า
06115
การจัดการครัวเรือน
06116
การดูแลสัตว์เลี้ยง

ตอนที่ 3 ความคิดเห็น
วัตถุประสงค์
เพื่อทราบถึงความคิดเห็นของผู้ที่ตกเป็นตัวอย่างหรือสมาชิกที่อยู่ในครัวเรือนนี้ที่สามารถให้ความ
คิดเห็นในตอนนี้ได้ ว่าประชาชนในกลุ่มวัยต่างๆ ใช้เวลาทํากิจกรรม ที่น่าสนใจ อาทิเช่น การมีเวลาทํา
กิจกรรมร่วมกับสมาชิกในครอบครัว การเรียนหนังสือ การอ่านหนังสือ การเล่นเกมส์ การทํางาน การสังสรรค์
การออกกําลังกาย การดูแลสุขภาพ การเดินทาง เป็นต้น เมื่อเทียบกับปีที่แล้วเป็นอย่างไร เพื่อให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องนําข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนจัดกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับกลุ่มวัยต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดํารงชีวิตประจําวัน เพื่อนําไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน
โดยจําแนกกลุ่มวัยต่างๆ ดังนี้
 วัยเด็ก อายุ 6-14 ปี
 วัยรุ่น อายุ 15-18 ปี
 วัยแรงงาน อายุ 19-60 ปี
 วัยสูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป
โดยจะสอบถามความคิดเห็นของผู้ที่ตกเป็นตัวอย่างหรือสมาชิกที่อยู่ในครัวเรือนนี้ที่สามารถให้ความ
คิดเห็นในตอนนี้ได้ว่า โดยภาพรวมแล้วประชาชนในแต่ละกลุ่มวัยมีการทํากิจกรรมต่างๆ เป็นอย่างไรบ้างเมือ่
เทียบกับปีที่แล้ว
การบันทึก
บันทึกรหัส 1 หรือ 2 หรือ 3 เพียงรหัสเดียวลงใน
ที่กําหนดไว้ให้ตรงกับบรรทัด
ของกิจกรรมนั้นๆ
การใช้เวลาทํากิจกรรม
น้อยลง
เท่าเดิม
มากขึ้น

รหัส
1
2
3

