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การสํารวจการใชเวลาของประชากร  พ.ศ. 2547
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หัวหนาครัวเรือน.……1     บุตรที่สมรสแลว....…4     พอ แม พอตา แมยาย…...7

ภรรยาหรือสามี..…….2     บุตรเขย บุตรสะใภ…5     ญาติอื่น ๆ  .......……....….8
บุตรที่ยังไมสมรส.…..3     บุตรของบุตร.....….…6     ผูอาศัย และคนรับใช……..9

12. เพศ  ชาย………......1  หญิง….……...2 34 21. รหัสวันที่ไดกําหนดใหบันทึก (บันทึกตามวัน ดานบนของแบบ) 53
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       การไดรับแบบ เหตุผลที่ไมไดรับแบบในการนัดครั้งที่ 2
       การนัด บันทึกรหัส
    รับแบบ สวป.2 วัน/เวลา   ไดรับแบบ และแบบสมบูรณ……………………1 ไมพบสมาชิก…………………...…….1
     ที่ทอดแบบไว ที่นัดรับแบบ สวป.2 ที่ทอดไว   ไดรับแบบ และสัมภาษณเพิ่ม……………………2 ไมใหความรวมมือ……………...……2
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( รหัส 1, 2 ใหยุติการบันทึก อื่นๆ(ระบุ)……………...……..……….4

      ครั้งที่ 1  วันที่………..…ส.ค. 2547 เวลา…………….…………..น.  รหัส 3 ใหบันทึกตอในการนัดครั้งที่ 2 ) 57
      ครั้งที่ 2  วันที่………..…ส.ค. 2547 เวลา…………….…………..น.  รหัส  3  ใหบันทึกเหตุผลที่ไมไดรับแบบ) 58 59
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   รอฤดูกาล…………..…….3      หางานทําไมได………………….………..….…..7 
  ยังเด็กหรือชรา….………..4      อื่นๆ (ระบุ)………………………...……….…...8

AP2 REASON

   ทํางานบาน…………..…….1     ปวย พิการ จนไมสามารถทํางานได………...5  
  เรียนหนังสือ…………….…2     พักผอน……………………..….……..……...….6

บันทึกรหัส



       ตอนที่ 1 การใชเวลาในการทํากิจกรรมตาง ๆ  ใน 1 วัน (24 ชั่วโมง)
       วันที่กําหนดใหบันทึกในแบบนี้ คือ (วงกลมรอบตัวเลขเพียง 1 วัน)                  1.  จันทร     2.  อังคาร     3.  พุธ     4.  พฤหัสบดี     5.   ศุกร     6.  เสาร     7.   อาทิตย

          กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง "สิ่งที่ทานทํานี้ "ทานไดทําสิ่งนี้เพื่ออะไร" "ทานไดทําสิ่งนี้ที่ไหน" "ทานไดทําสิ่งนี้รวมกับใคร"
" ในวันที่กําหนดให  ทานไดทําอะไรบาง " "ขณะที่ทานทํากิจกรรมหลัก  ไดทําอะไรอีกบาง" กอใหเกิด บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส

   ถาทํา  รายได ตนเอง……………………….0 ที่ครัวเรือนนี้…………….1 ทําคนเดียว……………….…..0
  - ใหบันทึกกิจกรรมที่ทํา   เรียงตามลําดับกอนหลัง - ใหบันทึกกิจกรรมที่ทําในแตละชวงเวลา  เรียง หรือไม" สมาชิกในครัวเรือนนี้…….1 ที่ครัวเรือนอื่น………….2 สมาชิกในครัวเรือนนี้……….1
 ตั้งแตเวลา 0.00 น. ถึง 24.00 น.และกา   ใน ตามลําดับกอนหลัง ตั้งแตเวลา 0.00 น. ถึง 24.00 น. สมาชิกในครัวเรือนอื่น.…2 สถานที่ทํางาน สมาชิกในครัวเรือนอื่น….….2
           ตรงกับเวลาที่เริ่มตนทํากิจกรรม และกา  ใน           ตรงกับเวลาที่เริ่มตนทํา สมาชิกในครัวเรือนนี้และ   (ถาทํางานนอกบาน)...3 สมาชิกในครัวเรือนนี้และ

ถากิจกรรมไมตอเนื่องใหบันทึกเวลาที่ทําเสร็จดวย บันทึกรหัส   สมาชิกในครัวเรือนอื่น..3 ที่สาธารณะ..…………….4    สมาชิกในครัวเรือนอื่น….3
เวลา เวลา   ใช……..……....1   ชุมชน………………….…….4 รานคา/สถานบริการ/ สมาชิกในชุมชน……………...4

  ไมใช…………..2 การทํางาน…….….…..…...5    สถานบันเทิง…………5 เพื่อนรวมงาน………………...5
การศึกษา/สังคม/วัฒนธรรม สถานศึกษา/ที่เรียน…...6 เพื่อน/เพื่อนบาน………….….6

  - ถา 1 กิจกรรม ใชเวลาทํามากกวา 1 ชวงเวลา (รายไดที่ไดรับ   /ศาสนา……….……….….6 สถานที่ทางวัฒนธรรม/ อื่น ๆ……...…………………...7
 ใหบันทึกกิจกรรมในบรรทัดตรงกับเวลาที่เริ่มทํา อาจเปนเงินสด เพลิดเพลิน/การใชเวลาวาง...7    ศาสนา/กีฬา…..…….7
 และ         จนถึงเวลาที่เริ่มทํากิจกรรมใหม หรือสิ่งของ) อื่น ๆ ……….…..…...….….8 อื่น ๆ……….…………….8
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     ถาไมทํา   ไมตองบันทึกในชวงเวลานั้น

 - ถาในชวงเวลา 10 นาที ทานไดทํากิจกรรม 
มากกวา 1 อยางใชเวลาตอเนื่องกันใหบันทึก
 กิจกรรมที่ใชเวลามากที่สุด 

 - ถาในชวงเวลา 10 นาที ทานไดทํากิจกรรม

- ถา 1 กิจกรรม ใชเวลาทํามากกวา 1 ชวงเวลา
มากกวา 1 อยางใหบันทึกกิจกรรมที่ใชเวลามากที่สุด 

ใหบันทึกกิจกรรมในบรรทัดตรงกับเวลาที่เริ่มทํา
และ         จนถึงเวลาที่ทํากิจกรรมเสร็จ

61 - 64 65             67 6968R1 :
68 6961 - 64R2 : 65             67

70 71
70 71



ตอนที่  2  การประเมินคาจางสําหรับผูที่ทํางานบานดวยตนเอง ในวันที่กําหนดให      (ไมรวมผูรับจางทํางานบาน)
           

ใหบันทึก "จํานวนเงนิ" ลงบน…………………………..ในขอ 1 และ ขอ 2

ขอ 1  ทานคิดวาทานตองการจะไดรับเงินเปนคาจางเทาไร  เมื่อทานตองใชเวลาทํางานบานของทานดวยตนเอง

ขอ 2  ถาทานไมทํางานบานดวยตัวของทานเอง และตองการจางใหผูอื่นมาทําแทนทาน  ทานคิดวาทานอยากจายเงินเปนคาจางใหผูอื่นประมาณเทาไร

ขอถามทั้ง 2 ขอนี้เปนการประเมินคาจางของการทํางานบาน ซึ่งหมายถึง งานที่ทานทําในครัวเรือนของทาน เชน การหุงขาว ลางจาน จัดสํารับอาหาร ซักผา 
รีดผาซอมแซมเสื้อผา  การชําระคาใชบริการตางๆของครัวเรือน  ( คาน้ํา คาไฟ คาโทรศัพท ฯลฯ )  การซอมแซมบาน  รวมทั้งสิ่งของเครื่องใชภายในบาน 
การทําความสะอาดบานหรือบริเวณบาน การดูแลสัตวเลี้ยงในบาน เปนตน   ไมรวม การจับจายซื้อของเพื่อใชในครัวเรือนและการดูแลสมาชิกในครัวเรือน

เนื่องจากงานบานถือเปนกิจกรรมที่สําคัญอยางหนึ่งที่ทําในครัวเรือนโดยไมไดรับคาจาง และในวันหนึ่งๆ คนสวนใหญไมวาชายหรือหญิงไดใชเวลาไปกับการ
ทํางานบานดวยตนเอง ดังนั้นในทางเศรษฐกิจ การคํานวนมูลคาของผลผลิตที่ไดจากการทํางานบานของชายและหญิงในแตละครัวเรือนสามารถนํามาใชเปน
ประโยชนในการเปรียบเทียบกับมูลคาผลผลิตที่ไดโดยรวมของประเทศได

คาจางที่ทานตองการไดรับ ………………………………………………….. บาทตอวนั

คาจางที่ทานอยากจายใหผูอื่น ……………………………………………….. บาทตอวนั
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          กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง "สิ่งที่ทานทํานี้ "ทานไดทําสิ่งนี้เพื่ออะไร" "ทานไดทําสิ่งนี้ที่ไหน" "ทานไดทําสิ่งนี้รวมกับใคร"
" ในวันที่กําหนดให  ทานไดทําอะไรบาง " "ขณะที่ทานทํากิจกรรมหลัก  ไดทําอะไรอีกบาง" กอใหเกิด บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส

   ถาทํา  รายได ตนเอง……………………….0 ที่ครัวเรือนนี้…………….1 ทําคนเดียว……………….…..0
  - ใหบันทึกกิจกรรมที่ทํา   เรียงตามลําดับกอนหลัง - ใหบันทึกกิจกรรมที่ทําในแตละชวงเวลา  เรียง หรือไม" สมาชิกในครัวเรือนนี้…….1 ที่ครัวเรือนอื่น………….2 สมาชิกในครัวเรือนนี้……….1
 ตั้งแตเวลา 0.00 น. ถึง 24.00 น.และกา   ใน ตามลําดับกอนหลัง ตั้งแตเวลา 0.00 น. ถึง 24.00 น. สมาชิกในครัวเรือนอื่น.…2 สถานที่ทํางาน สมาชิกในครัวเรือนอื่น….….2
           ตรงกับเวลาที่เริ่มตนทํากิจกรรม และกา  ใน           ตรงกับเวลาที่เริ่มตนทํา สมาชิกในครัวเรือนนี้และ   (ถาทํางานนอกบาน)...3 สมาชิกในครัวเรือนนี้และ

ถากิจกรรมไมตอเนื่องใหบันทึกเวลาที่ทําเสร็จดวย บันทึกรหัส   สมาชิกในครัวเรือนอื่น..3 ที่สาธารณะ..…………….4    สมาชิกในครัวเรือนอื่น….3
เวลา เวลา   ใช……..……....1   ชุมชน………………….…….4 รานคา/สถานบริการ/ สมาชิกในชุมชน……………...4

  ไมใช…………..2 การทํางาน…….….…..…...5    สถานบันเทิง…………5 เพื่อนรวมงาน………………...5
การศึกษา/สังคม/วัฒนธรรม สถานศึกษา/ที่เรียน…...6 เพื่อน/เพื่อนบาน………….….6

  - ถา 1 กิจกรรม ใชเวลาทํามากกวา 1 ชวงเวลา (รายไดที่ไดรับ   /ศาสนา……….……….….6 สถานที่ทางวัฒนธรรม/ อื่น ๆ……...…………………...7
 ใหบันทึกกิจกรรมในบรรทัดตรงกับเวลาที่เริ่มทํา อาจเปนเงินสด เพลิดเพลิน/การใชเวลาวาง...7    ศาสนา/กีฬา…..…….7
 และ         จนถึงเวลาที่เริ่มทํากิจกรรมใหม หรือสิ่งของ) อื่น ๆ ……….…..…...….….8 อื่น ๆ……….…………….8

A1 A2 B1 B2    A3        B3       A4            B4 A5             B5 A6              B6

22.50 22.50

23.00 23.00

23.10 23.10

23.20 23.20

23.30 23.30

23.40 23.40

23.50 23.50

24.00 24.00

หลัก รอง หลัก รอง หลัก รอง หลัก รอง
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     ถาไมทํา   ไมตองบันทึกในชวงเวลานั้น

 - ถาในชวงเวลา 10 นาที ทานไดทํากิจกรรม 
มากกวา 1 อยางใชเวลาตอเนื่องกันใหบันทึก
 กิจกรรมที่ใชเวลามากที่สุด 

Record no.

60
1

Record no.

60
2

 - ถาในชวงเวลา 10 นาที ทานไดทํากิจกรรม

- ถา 1 กิจกรรม ใชเวลาทํามากกวา 1 ชวงเวลา
มากกวา 1 อยางใหบันทึกกิจกรรมที่ใชเวลามากที่สุด 

ใหบันทึกกิจกรรมในบรรทัดตรงกับเวลาที่เริ่มทํา
และ         จนถึงเวลาที่ทํากิจกรรมเสร็จ



          กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง "สิ่งที่ทานทํานี้ "ทานไดทําสิ่งนี้เพื่ออะไร" "ทานไดทําสิ่งนี้ที่ไหน" "ทานไดทําสิ่งนี้รวมกับใคร"
" ในวันที่กําหนดให  ทานไดทําอะไรบาง " "ขณะที่ทานทํากิจกรรมหลัก  ไดทําอะไรอีกบาง" กอใหเกิด บันทึกรหัส บันทึกรหัส บันทึกรหัส

   ถาทํา  รายได ตนเอง……………………….0 ที่ครัวเรือนนี้…………….1 ทําคนเดียว……………….…..0
  - ใหบันทึกกิจกรรมที่ทํา   เรียงตามลําดับกอนหลัง - ใหบันทึกกิจกรรมที่ทําในแตละชวงเวลา  เรียง หรือไม" สมาชิกในครัวเรือนนี้…….1 ที่ครัวเรือนอื่น………….2 สมาชิกในครัวเรือนนี้……….1
 ตั้งแตเวลา 0.00 น. ถึง 24.00 น.และกา   ใน ตามลําดับกอนหลัง ตั้งแตเวลา 0.00 น. ถึง 24.00 น. สมาชิกในครัวเรือนอื่น.…2 สถานที่ทํางาน สมาชิกในครัวเรือนอื่น….….2
           ตรงกับเวลาที่เริ่มตนทํากิจกรรม และกา  ใน           ตรงกับเวลาที่เริ่มตนทํา สมาชิกในครัวเรือนนี้และ   (ถาทํางานนอกบาน)...3 สมาชิกในครัวเรือนนี้และ

ถากิจกรรมไมตอเนื่องใหบันทึกเวลาที่ทําเสร็จดวย บันทึกรหัส   สมาชิกในครัวเรือนอื่น..3 ที่สาธารณะ..…………….4    สมาชิกในครัวเรือนอื่น….3
เวลา เวลา   ใช……..……....1   ชุมชน………………….…….4 รานคา/สถานบริการ/ สมาชิกในชุมชน……………...4

  ไมใช…………..2 การทํางาน…….….…..…...5    สถานบันเทิง…………5 เพื่อนรวมงาน………………...5
การศึกษา/สังคม/วัฒนธรรม สถานศึกษา/ที่เรียน…...6 เพื่อน/เพื่อนบาน………….….6

  - ถา 1 กิจกรรม ใชเวลาทํามากกวา 1 ชวงเวลา (รายไดที่ไดรับ   /ศาสนา……….……….….6 สถานที่ทางวัฒนธรรม/ อื่น ๆ……...…………………...7
 ใหบันทึกกิจกรรมในบรรทัดตรงกับเวลาที่เริ่มทํา อาจเปนเงินสด เพลิดเพลิน/การใชเวลาวาง...7    ศาสนา/กีฬา…..…….7
 และ         จนถึงเวลาที่เริ่มทํากิจกรรมใหม หรือสิ่งของ) อื่น ๆ ……….…..…...….….8 อื่น ๆ……….…………….8

A1 A2 B1 B2    A3        B3       A4            B4 A5             B5 A6              B6

3.40 3.40

3.50 3.50

4.00 4.00

4.10 4.10

4.20 4.20

4.30 4.30

4.40 4.40

4.50 4.50

หลัก รอง หลัก รอง หลัก รอง หลัก รอง

     ถาไมทํา   ไมตองบันทึกในชวงเวลานั้น

 - ถาในชวงเวลา 10 นาที ทานไดทํากิจกรรม 
มากกวา 1 อยางใชเวลาตอเนื่องกันใหบันทึก
 กิจกรรมที่ใชเวลามากที่สุด 

 - ถาในชวงเวลา 10 นาที ทานไดทํากิจกรรม

- ถา 1 กิจกรรม ใชเวลาทํามากกวา 1 ชวงเวลา
มากกวา 1 อยางใหบันทึกกิจกรรมที่ใชเวลามากที่สุด 

ใหบันทึกกิจกรรมในบรรทัดตรงกับเวลาที่เริ่มทํา
และ         จนถึงเวลาที่ทํากิจกรรมเสร็จ

4
Record no.

60
1

Record no.

60
2 2
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