
1 Household A12

ตัวแปร ค ำอธิบำย ค่ำของตัวแปร

hhid รหัสครัวเรือน ระบุรหัสครัวเรือนกลุ่มตัวอย่าง

br1a สมาชิกครัวเรือนทุกคนรวมกัน กู้ยืมธนาคาร สหกรณ์ฯ ระบุจ านวน

กองทุนหมู่บ้านจ านวนก่ีรายการ

br1b สมาชิกครัวเรือนทุกคนรวมกัน กู้ยืมญาติพ่ีน้อง จ านวนก่ีรายการ ระบุจ านวน

br1c สมาชิกครัวเรือนทุกคนรวมกัน กู้ยืมเงินกู้นอกระบบ จ านวนก่ีรายการ ระบุจ านวน

br1d สมาชิกครัวเรือนทุกคนรวมกัน เบิกเงินค่าจ้างล่วงหน้า จ านวนก่ีรายการ ระบุจ านวน

br1e สมาชิกครัวเรือนทุกคนรวมกัน ซ้ือสินค้าเงินผ่อน/น าส่ิงของไปจ าน า ระบุจ านวน

จ านวนก่ีรายการ

br1 รวมท้ังส้ิน ระบุจ านวนรวมท้ังส้ิน

br2_1 ระบุ Borrowing ID ของการกู้ยืมรายการน้ี ระบุรหัสเจ้าหน้ี (B1)

br3_1 ระบุช่ือ Member ID ของสมาชิกครัวเรือนท่ีเป็นเจ้าหน้ี ระบุรหัสสมาชิกครัวเรือน (H…)

br4a_1 ระบุประเภทเจ้าหน้ี (ดู Code) 1- เพ่ือนบ้าน

3- ญาติ

5- ธ.ก.ส.

7- ธ.ออมสิน

9- ธนาคารอาคารสงเคราะห์

11- ธนาคารพาณิชย์

13- สหกรณ์การเกษตร

15- กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต

17- กลุ่มแม่บ้าน

19- กองทุนหมู่บ้าน

21- ธนาคารข้าว

23- ผู้ให้กู้

25- เจ้าของร้านค้า

27- เจ้าของปัจจัยการผลิต

29- เจ้าของท่ีดิน

31- ผู้รับซ้ือผลผลิต

33- อ่ืน ๆ
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ตัวแปร ค ำอธิบำย ค่ำของตัวแปร

br5_1 ระบุเดือนท่ีลูกหน้ีกู้ยืม (เช่น ม.ค.) ระบุเดือน (ตัวเลข)

br6_1 ระบุปี ค.ศ. ท่ีลูกหน้ีกู้ยืม ระบุปี ค.ศ. (ตัวเลข)

br7_1 การกู้ยืมรายการน้ีจัดเป็นประเภทใด 1- ซ้ือเช่ือ/ผ่อนรถ,มอเตอร์ไซค์

3- ซ้ือเช่ือ/ผ่อนบ้าน,คอนโด

หรือส่ิงปลูกสร้างอ่ืน ๆ

5- ซ้ือเช่ือ/ผ่อนท่ีดิน

7- ซ้ือเช่ืออ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่รถ,

มอเตอร์ไซค์, ส่ิงปลูกสร้าง, 

หรือท่ีดิน

9- กู้ยืมเงิน/ส่ิงของ ท่ีไม่ใช่

การซ้ือเช่ือ

11- ขอเบิกเงินค่าจ้าง

จากนายจ้างล่วงหน้า

13- อ่ืน ๆ (ระบุใน br7a_1)

br7a_1 อ่ืน ๆ ระบุประเภทการกู้ยืม

br8_1 ระบุจ านวนเงิน หรือ มูลค่าส่ิงของท่ีกู้ยืม ณ วันเร่ิมต้น ระบุมูลค่า

br8a_1 ปัจจุบัน หน้ีรายการน้ีมีมูลค่าคงเหลือเท่าไหร่ ระบุมูลค่า

br8b_1 มูลค่าน้ีรวมดอกเบ้ียหรือไม่ 1- ใช่

3- ไม่ใช่

br9_1 กู้ยืมเงินมาเพ่ืออะไร A- ซ้ือเคร่ืองจักร อุปกรณ์

ส าหรับท าไร่ท านา

B- ซ้ือปุ๋ย ยาฆ่าแมลงและก าจัด

วัชพืช เมล็ดพันธ์ุ

C- ซ้ือปศุสัตว์

D- ซ้ือท่ีดิน

E- ซ้ือบ้าน หรือสร้างบ้าน

F- ให้ผู้อ่ืนกู้ยืมต่อ

G- เพ่ือใช้จ่ายในงานพิธีต่าง ๆ 

เช่น งานบวช งานศพ
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br9_1 กู้ยืมเงินมาเพ่ืออะไร H- เพ่ือการบริโภค

I- เพ่ือจ่ายค่าเล่าเรียน

J- เพ่ือจ่ายค่ารักษาพยาบาล

K- ท าสัญญาใหม่ (Refinance)

L- อ่ืน ๆ (ระบุใน br9a_1)

br9a_1 อ่ืน ๆ ระบุเหตุผลการกู้ยืม

br10_1 ระบุมูลค่าของส่ิงของ (ถ้าต้องซ้ือของน้ีเป็นเงินสด ต้องจ่ายเงินสดก่ีบาท) ระบุมูลค่า

br11_1 สมาชิกครัวเรือนท่ีเป็นลูกหน้ีได้ดาวน์เงินสดหรือจ่ายสดส่วนหน่ึงของ 1- ใช่ ลูกหน้ีมีการดาวน์เงินสด

มูลค่าของท่ีซ้ือเช่ือรายการน้ีใช่หรือไม่ หรือจ่ายเงินสดส่วนหน่ึงของมูลค่า

3- ไม่ใช่ ลูกหน้ีซ้ือเช่ือเต็มมูลค่า 

ไม่ได้ดาวน์เงินสดหรือจ่ายสดส่วน

หน่ึงของมูลค่า

br12_1 ดาวน์เงินไปก่ีบาท ระบุมูลค่า

br13_1 ครัวเรือนใช้อะไรเป็นหลักประกันในการกู้ยืมคร้ังน้ี 1- ใช้

3- ไม่ใช้

br14_1 ใช้ทรัพย์สินอะไรบ้างค้ าประกัน (บันทึกทุกข้อท่ีเป็นค าตอบ) A- ใช้ท่ีดินค้ าประกันโดย

สมาชิกครัวเรือนยังใช้ท่ีดินน้ันอยู่

B- ใช้ท่ีดินค้ าประกันโดย

ให้เจ้าหน้ีใช้ท่ีดินแปลงน้ัน

C- ใช้บ้าน/ตึก/อาคาร/

ห้องชุด/ค้ าประกัน

D- ใช้บัญชีธนาคาร/เงินออม

ค้ าประกัน

E- ใช้รถ/จักรยานยนต์ค้ าประกัน

F- ใช้พืชท่ียังไม่ได้เก็บเก่ียว

G- ใช้ผู้ค้ าประกัน 1 คน

H- ใช้ผู้ค้ าประกันหลายคน

I- อ่ืน ๆ (ระบุใน br14a_1)

br14a_1 อ่ืน ๆ ระบุทรัพย์สิน
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br15_1 ต้องช าระหน้ีคืนให้หมดภายในระยะเวลาก่ีวันนับจากวันท่ีเร่ิมกู้ยืม ระบุจ านวนวัน

(ถ้าไม่ก าหนดให้กรอก "NA")

br16_1 เจ้าหน้ีก าหนดการผ่อนคืนเงินกู้เป็นงวด ๆ ท้ังหมดก่ีงวด ระบุจ านวนงวด

 (ถ้าไม่ก าหนดงวดให้กรอก "NA" และข้ามไปข้อ BR19)

br17_1 ระบุความถ่ีของแต่ละงวด (หน่วยเป็นวัน) เช่น ถ้าปีละงวด ระบุความถ่ีของแต่ละงวด 

ให้กรอก "365" (หน่วยเป็นวัน)

br18_1 ระบุจ านวนเงิน/ส่ิงของท่ีต้องผ่อนคืนในแต่ละงวด ระบุมูลค่า

br19_1 เจ้าหน้ีคิดอัตราดอกเบ้ียเท่าไหร่ ระบุอัตราดอกเบ้ีย

br20_1 ระบุความถ่ีในการคิดอัตราดอกเบ้ีย  (หน่วยเป็นวัน) เช่น ระบุความถ่ีในการคิด

ถ้าคิดดอกเบ้ียทุกเดือน ก็ให้กรอก "30" อัตราดอกเบ้ีย (หน่วยเป็นวัน)

br21_1 เจ้าหน้ีก าหนดว่าต้องจ่ายการกู้ยืมเป็นอะไร 1- เงิน

3- ส่ิงของ

br22_1 ระบุช่ือส่ิงของท่ีต้องคืน ระบุช่ือส่ิงของ

br23_1 ระบุปริมาณ ระบุปริมาณ

br24_1 ระบุหน่วยของปริมาณ ระบุหน่วยของปริมาณ

br25_1 ถ้าคุณไม่สามารถจ่ายคืนเงินให้แก่เจ้าหน้ีได้ ท่านคิดว่าผลท่ีตามมา A- ไม่มีอะไรเกิดข้ึน

จะเป็นอย่างไร (บันทึกทุกข้อท่ีเป็นค าตอบ) D- เจ้าหน้ียึดหลักทรัพย์

B- ไม่สามารถท่ีจะกู้จาก

เจ้าหน้ีรายน้ีได้อีก

E- จะถูกกดดันโดยกลุ่ม/ชุมชน 

(Social Pressure)

C- ไม่สามารถท่ีจะกู้จากเจ้าหน้ี

รายน้ีและรายอ่ืนๆ ได้อีก

F- เกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิต

และทรัพย์สิน

G- อ่ืน ๆ ระบุในข้อ br25a_1

br25a_1 อ่ืน ๆ ระบุหากไม่ช าระจะเกิดอะไรข้ึน
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br2a_2, ระบุ Borrowing ID ของการกู้ยืมรายการน้ี ระบุรหัสเจ้าหน้ี (B2, B...)

br2a_...

↓

br25a_2,

br25a_...

br26 สมาชิกครัวเรือนเคยคิดท่ีจะกู้ยืมเงินจากธนาคาร ยืมญาติพ่ีน้อง 1- เคย

เงินกู้นอกระบบ เบิกเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือ ซ้ือสินค้าเงินผ่อน หรือไม่ 3- ไม่เคย (ข้ามไปข้อ br27)

br26a เพราะเหตุใดจึงไม่กู้ ระบุเหตุผลท่ีไม่กู้

br27 สมาชิกครัวเรือนเคยขอย่ืนกู้แต่ถูกปฏิเสธจ านวนก่ีรายการ ระบุจ านวน

(ถ้าไม่มีให้กรอก "0")

br28a1 ระบุ Member ID ของสมาชิกครัวเรือนท่ีขอกู้ยืม ระบุรหัสสมาชิกครัวเรือน (H…)

br28b1 การกู้ยืมรายการน้ีจัดเป็นประเภทใด 1- ซ้ือเช่ือ/ผ่อนรถ,มอเตอร์ไซค์

3- ซ้ือเช่ือ/ผ่อนบ้าน,คอนโด,

หรือส่ิงปลูกสร้างอ่ืน ๆ

5- ซ้ือเช่ือ/ผ่อนท่ีดิน

7- ซ้ือเช่ืออ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่รถ,

มอเตอร์ไซค์, ส่ิงปลูกสร้าง, 

หรือท่ีดิน

9- กู้ยืมเงิน/ส่ิงของ ท่ีไม่ใช่

การซ้ือเช่ือ

11- ขอบัตรเครดิต/บัตรเงินด่วน/

บัตรเงินสด

13- ขอวงเงินเบิกเกินบัญชี

15- ขอเบิกเงินค่าจ้างจากนายจ้าง

ล่วงหน้า

17- อ่ืน ๆ (ระบุใน br28ba1)

br28ba1 อ่ืน ๆ ระบุประเภทการกู้ยืม
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br28ca1 ระบุประเภทบุคคล/องค์กรท่ีปฏิเสธการกู้ยืม (ดู code) 1- เพ่ือนบ้าน

3- ญาติ

5- ธ.ก.ส.

7- ธ.ออมสิน

9- ธนาคารอาคารสงเคราะห์

11- ธนาคารพาณิชย์

13- สหกรณ์การเกษตร

15- กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต

17- กลุ่มแม่บ้าน

19- กองทุนหมู่บ้าน

21- ธนาคารข้าว

23- ผู้ให้กู้

25- เจ้าของร้านค้า

27- เจ้าของปัจจัยการผลิต

29- เจ้าของท่ีดิน

31- ผู้รับซ้ือผลผลิต

33- อ่ืน ๆ

br28e1 โปรดระบุเหตุผลท่ีถูกปฏิเสธ (อธิบายอย่างละเอียด) ระบุเหตุผลท่ีถูกปฏิเสธ

br28a2, ระบุ Member ID ของสมาชิกครัวเรือนท่ีขอกู้ยืม ระบุรหัสสมาชิกครัวเรือน (H…)

br28a…

↓

br28e2,

br28e…

ln2_1 ระบุ Lend ID ของการกู้ยืมรายการน้ี ระบุรหัสลูกหน้ี (L…)

ln3_1 ระบุ Member ID ของสมาชิกครัวเรือนท่ีเป็นเจ้าหน้ี ระบุรหัสสมาชิกครัวเรือน (H…)

ln4a_1 ระบุประเภทลูกหน้ี (ดูcode) 1- เพ่ือนบ้าน

3- ญาติ

5- ธ.ก.ส.

7- ธ.ออมสิน
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ln4a_1 ระบุประเภทลูกหน้ี (ดูcode) 9- ธนาคารอาคารสงเคราะห์

11- ธนาคารพาณิชย์

13- สหกรณ์การเกษตร

15- กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต

17- กลุ่มแม่บ้าน

19- กองทุนหมู่บ้าน

21- ธนาคารข้าว

23- ผู้ให้กู้

25- เจ้าของร้านค้า

27- เจ้าของปัจจัยการผลิต

29- เจ้าของท่ีดิน

31- ผู้รับซ้ือผลผลิต

33- อ่ืน ๆ

ln5_1 ระบุเดือนท่ีลูกหน้ีกู้ยืม (เช่น ม.ค.) ระบุเดือน (ตัวเลข)

ln6_1 ระบุปี ค.ศ. ท่ีลูกหน้ีกู้ยืม ระบุปี ค.ศ. (ตัวเลข)

ln7_1 การกู้ยืมรายการน้ีจัดเป็นประเภทใด 1- ขายเช่ือ/ผ่อนรถ,มอเตอร์ไซค์

3- ขายเช่ือ/ผ่อนบ้าน,คอนโด,

หรือส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ

5- ขายเช่ือ/ผ่อนท่ีดิน

7- ขายเช่ืออ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่รถ,

มอเตอร์ไซค์, ส่ิงปลูกสร้าง, 

หรือท่ีดิน

9- ให้กู้ยืมเงิน/ส่ิงของ ท่ีไม่ใช่การ

ขายเช่ือ 

11- ให้ลูกจ้างเบิกเงินค่าจ้าง

ล่วงหน้า

13- อ่ืนๆ (ระบุใน ln7a_1)

ln7a_1 อ่ืน ๆ ระบุประเภทการกู้ยืม
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ln8_1 ระบุจ านวนเงิน หรือ มูลค่าส่ิงของท่ีกู้ยืม  ณ วันเร่ิมต้น ระบุมูลค่า

ln8a_1 ปัจจุบัน หน้ีรายการน้ีมีมูลค่าคงเหลือเท่าไหร่ ระบุมูลค่า

ln8b_1 มูลค่าน้ีรวมดอกเบ้ียหรือไม่ 1- ใช่

3- ไม่ใช่

ln9_1 ลูกหน้ีกู้ยืมเงินมาเพ่ืออะไร A- ซ้ือเคร่ืองจักร อุปกรณ์ ส าหรับ

ท าไร่ท านา

B- ซ้ือปุ๋ย ยาฆ่าแมลงและก าจัด

วัชพืช เมล็ดพันธ์ุ

C- ซ้ือปศุสัตว์

D- ซ้ือท่ีดิน

E- ซ้ือบ้าน หรือ สร้างบ้าน

F- ให้ผู้อ่ืนกู้ยืมต่อ

G- เพ่ือใช้จ่ายในงานพิธีต่างๆ เช่น 

งานบวช งานศพ

H- เพ่ือการบริโภค

I- เพ่ือจ่ายค่าเล่าเรียน

J- เพ่ือจ่ายค่ารักษาพยาบาล

K- อ่ืน ๆ (ระบุในช่อง ln9a_1)

ln9a_1 อ่ืน ๆ ระบุเหตุผลการกู้ยืม

ln10_1 ระบุมูลค่าของส่ิงของท่ีซ้ือเช่ือ ระบุมูลค่า

(ถ้าต้องซ้ือของน้ีเป็นเงินสด ต้องจ่ายเงินสดก่ีบาท)

ln11_1 ลูกหน้ีได้ดาวน์เงินสดหรือจ่ายสดส่วนหน่ึงของมูลค่าของท่ีซ้ือเช่ือ 1- ใช่ ลูกหน้ีมีการดาวน์เงินสด

รายการน้ีใช่หรือไม่ หรือจ่ายเงินสดส่วนหน่ึงของมูลค่า

3- ไม่ใช่ ลูกหน้ีซ้ือเช่ือเต็มมูลค่า

ไม่ได้ดาวน์เงินสดหรือจ่ายสดส่วน

หน่ึงของมูลค่า

ln12_1 ดาวน์เงินไปก่ีบาท ระบุมูลค่า

ln13_1 ลูกหน้ีใช้อะไรเป็นหลักประกันในการกู้ยืมคร้ังน้ี 1- ใช้

3- ไม่ใช้
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ln14_1 ใช้อะไรเป็นหลักค้ าประกันในการกู้ยืม (บันทึกทุกข้อท่ีเป็นค าตอบ) A- ใช้ท่ีดินค้ าประกันโดยลูกหน้ียัง

ใช้ท่ีดินน้ันอยู่

B- ใช้ท่ีดินค้ าประกันโดยให้

สมาชิกครัวเรือนใช้ท่ีดินแปลงน้ัน

C- ใช้บ้าน/ตึก/อาคาร/ห้องชุด

ค้ าประกัน

D- ใช้บัญชีธนาคาร/เงินออม

ค้ าประกัน

E- ใช้รถ/จักรยานยนต์ค้ าประกัน

F- ใช้พืชท่ียังไม่ได้เก็บเก่ียว

G- ใช้ผู้ค้ าประกัน 1 คน

H- ใช้ผู้ค้ าประกันหลายคน

I- อ่ืน ๆ (ระบุใน ln14a_1)

ln14a_1 อ่ืน ๆ ระบุทรัพย์สิน

ln15_1 ต้องช าระหน้ีคืนให้หมดภายในระยะเวลาก่ีวันนับจากวันท่ีเร่ิมให้กู้ยืม ระบุจ านวนวัน

(ถ้าไม่ก าหนดให้กรอก "NA")

ln16_1 ครัวเรือนก าหนดการผ่อนคืนเงินกู้เป็นงวด ๆ ท้ังหมดก่ีงวด ระบุจ านวนงวด

(ถ้าไม่ก าหนดงวดให้กรอก "NA" และข้ามไปข้อ LN19)

ln17_1 ระบุความถ่ีของแต่ละงวด (หน่วยเป็นวัน) เช่น ถ้าปีละงวด ระบุความถ่ีแต่ละงวด (เป็นวัน) 

ให้กรอก "365"

ln18_1 ระบุจ านวนเงิน/ส่ิงของท่ีต้องผ่อนคืนในแต่ละงวด ระบุมูลค่า

ln19_1 ครัวเรือนคิดอัตราดอกเบ้ียเท่าไหร่ ระบุอัตราดอกเบ้ีย

ln20_1 ระบุความถ่ีในการคิดอัตราดอกเบ้ีย  (หน่วยเป็นวัน) เช่น ระบุความถ่ีในการคิด

ถ้าคิดดอกเบ้ียทุกเดือน ก็ให้กรอก "30" อัตราดอกเบ้ีย  (หน่วยเป็นวัน)

ln21_1 ครัวเรือนก าหนดว่าต้องจ่ายการกู้ยืมเป็นอะไร 1- เงิน

3- ส่ิงของ

ln22_1 ระบุช่ือส่ิงของท่ีต้องคืน ระบุช่ือส่ิงของ

ln23_1 ระบุปริมาณ ระบุปริมาณ

ln24_1 ระบุหน่วยของปริมาณ ระบุหน่วยของปริมาณ
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ln25_1 ถ้าลูกหน้ีไม่สามารถจ่ายคืนเงินให้แก่สมาชิกครัวเรือนได้ ท่านคิดว่า A- ไม่มีอะไรเกิดข้ึน

ผลท่ีตามมาจะเป็นอย่างไร (บันทึกทุกข้อท่ีเป็นค าตอบ) B- ไม่สามารถท่ีจะกู้จากครัวเรือน

ได้อีก

C- ไม่สามารถท่ีจะกู้จากเจ้าหน้ี

รายน้ีและรายอ่ืนๆ ได้อีก

D- ครัวเรือนยึดหลักทรัพย์

E- จะถูกกดดันโดยกลุ่ม/ชุมชน 

(Social Pressure)

F- เกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิต

และทรัพย์สิน

G- อ่ืน ๆ ระบุในข้อ ln25a_1

ln25a_1 อ่ืน ๆ ระบุหากไม่ช าระจะเกิดอะไรข้ึน

ln2_2, ระบุ Lend ID ของการกู้ยืมรายการน้ี ระบุรหัสลูกหน้ี (L2, L…)

ln2_...

↓

ln25a_2,

ln25a_...

ln26 บันทึกผู้สัมภาษณ์ ระบุบันทึกผู้สัมภาษณ์


