
คู่มือการใช้งาน 
โปรแกรมระบบบันทึกข้อมูลสําหรับพนักงานสัมภาษณ์บนแท็บเล็ต 

(MICS6TH Interviewer’s System) 
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กองสถิติสังคม 
และ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 



10 ข้อควรทราบเกี่ยวกับโปรแกรมบันทึกข้อมูล (Quick Start) 
1. การเตรียมความพร้อมของระบบ 

1.1 แท็บเล็ต Acer รุ่น IConia W1-811 พร้อม Windows 8.1 ลิขสิทธิ์ (ติดตั้งมากับเครื่องแล้ว) 
1.2 โปรแกรม CSPro 6.3 

 
2. การติดตั้งระบบ 
โปรแกรมบันทึกข้อมูลสําหรับพนักงานสัมภาษณ์ต้องติดตั้งที่ “C:\MICS6TH” 
3. ส่วนประกอบของระบบ 
ในโฟลเดอร์ MICS6TH มีโฟลเดอร์ย่อยจํานวน 19 โฟลเดอร์ ดังนี้ 
1) โฟลเดอร์ Accepted 
2) โฟลเดอร์ Applications: มีโฟลเดอร์ย่อยจํานวน 7 โฟลเดอร์ ดังนี้ 
 2.1) โฟลเดอร์ Central: ใช้เก็บโปรแกรมผู้ใช้งานสําหรับพนักงานส่วนกลาง 
 2.2) โฟลเดอร์ Common: ใช้สําหรับเก็บไฟล์การตั้งค่าโปรแกรม 
 2.3) โฟลเดอร์ Dicts: ใช้สําหรับเก็บ Data Dictionary ของโปรแกรม 
 2.4) โฟลเดอร์ Entry: ใช้สําหรับเก็บโปรแกรมแบบสอบถาม 
 2.5) โฟลเดอร์ Export:  
 2.6) โฟลเดอร์ Interviewer: ใช้เก็บโปรแกรมผู้ใช้งานสําหรับพนักงานสัมภาษณ์ 
 2.7) โฟลเดอร์ Supervisor: ใช้เก็บโปรแกรมผู้ใช้งานสําหรับผู้ควบคุมงานสนาม 
3) โฟลเดอร์ Arrived :  
4) โฟลเดอร์ Closed : 
5) โฟลเดอร์ Data: ใช้สําหรับเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามต่าง ๆ ได้แก่ ครัวเรือน ผู้หญิง ผู้ชาย 
เด็กอายุ 5-14 ปี และเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี เริ่มต้นระบบครั้งแรกจะเป็นโฟลเดอร์ว่างเปล่า หลังจากปฏิบัติงาน
สนามแล้ว 
ระบบจะสร้างไฟล์เหล่านี้ 
Hxxxxyyy 
Wxxxxyyy 
Mxxxxyyy 
Cxxxxyyy  
Fxxxxyyy 
โดยที่ xxxx หมายถึง ลําดับที่ของ EA ตัวอย่าง และ yyy หมายถึง รหัสประจําตัวของ 
พนักงานสัมภาษณ์ เช่น H0285123 หมายถึง EA ตัวอย่างลําดับที่ 0285 และพนักงานสัมภาษณ์รหัส 123 



6) โฟลเดอร์ Delegated :  
7) โฟลเดอร์ Finalized :  
8) โฟลเดอร์ Fldck :  
9) โฟลเดอร์ GPS :  
10) โฟลเดอร์ Preparation :  
11) โฟลเดอร์ Receive :  
12) โฟลเดอร์ Reference: ไฟล์อ้างอิงที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น EA ตัวอย่าง ครัวเรือน 
ตัวอย่าง รายชื่อสมาชิกในทีม 
13) โฟลเดอร์ SPSS :  
14) โฟลเดอร์ Sync :  
15) โฟลเดอร์ Tasks : 
16) โฟลเดอร์ Temp : สําหรับเก็บไฟล์ชั่วคราวของระบบ 
17) โฟลเดอร์ Update:  
18) โฟลเดอร์ Utils : 
19) โฟลเดอร์ Work: เริ่มต้นระบบครั้งแรกจะเป็นโฟลเดอร์ว่างเปล่า ใช้สําหรับเก็บไฟล์การ 
มอบหมายงาน 
4. การรับ-ส่งข้อมูลระหว่างแท็บเล็ต 
เครื่องต้นทาง  เครื่องปลายทาง  วัตถุประสงค์  วิธีการ 
ผู้ควบคุมงานสนาม  พนักงานสัมภาษณ์  เพ่ือมอบหมายงาน  บลูทูธ 
พนักงานสัมภาษณ์  ผู้ควบคุมงาสนาม  เพ่ือส่งข้อมูลที่สัมภาษณ์แล้ว  บลูทูธ 

พนักงานสัมภาษณ์  
พนักงานสัมภาษณ์
อ่ืน 

เพ่ือแบ่งปันข้อมูลครัวเรือนของ
ตนเอง ให้พนักงานฯ อื่น ช่วย
สัมภาษณ์แบบสอบถาม
รายบุคคล 

บลูทูธ 

 
 
6. การใช้งานโปรแกรมในแนวตั้ง 
เนื่องจากโปรแกรมบันทึกข้อมูลได้ถูกออกแบบให้เหมาะสมกับจอภาพในแนวตั้ง ดังนั้น ควรล็อค 
หน้าจอ ให้อยู่ในแนวตั้ง เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาในการแสดงผล 



                          
 
7. การตั้งค่าวันที่และเวลา 
 โปรดตั้งค่าวันที่ รวมทั้งเวลาของเครื่องที่ใช้ปฏิบัติงานให้เป็จปัจจุบัน มิฉะนั้น อาจเกิดข้อความแจ้งเตือน
และทําให้โปรแกรมไม่สามารถใช้งานได้ 

 
 

8. การสร้างเมนูลัด (Short cut) สําหรับเรียกใช้โปรแกรม 
 เข้าไปที่ “C:\MICS6TH\Applications\Interviewer” จะพบกับไฟล์ดังนี้ 

 
 ให้สร้างเมนูลัดสําหรับไฟล์ชื่อ “InterviewerMenu.pff” ซึ่งจะมีสัญลักษณ์เป็นสัญญาณไฟจราจร โดย
การคลิกค้างที่ไฟล์ดังกล่าว จะมีเมนูขึ้นมาให้เลือก “Send to” แล้วตามด้วย “Desktop (create short cut)” 



 
9. รูปแบบของการบันทึกข้อมูล 
ในโปรแกรมบันทึกข้อมูลของพนักงานสัมภาษณ์ มีรูปแบบการบันทึกข้อมูล 5 รูปแบบ ดังนี้ 
1) List box เป็นกล่องที่แสดงรายการขึ้นมาเพ่ือให้พนักงานสัมภาษณ์เลือก ให้คลิกไปที่ 
รายการที่ต้องการเพียง 1 รายการ (รายการที่ถูกเลือกจะปรากฏเป็นแถบ) จากนั้นให้คลิก 
เครื่องหมายถูกเพ่ือยืนยัน โปรแกรมจะดําเนินการให้ต่อไป 

 
 

2) Number pad เป็นแป้นพิมพ์สําหรับกรอกข้อมูลที่เป็นตัวเลข สามารถกรอกได้ 2 วิธี คือ 
- กรอกตัวเลขให้ครบจํานวนหลัก (หากตัวเลขท่ีจะกรอกมีจํานวนหลักน้อยกว่าช่องท่ีจะ 



กรอก ให้เติมเลขศูนย์ข้างหน้าให้ครบ) โปรแกรมจึงจะดําเนินการให้ต่อไป เช่น หมายเลข 
EA มี 4 หลัก หากต้องการกรอกหมายเลข 550 ต้องกรอกเป็น 0550 จึงจะไปข้อถัดไปได้ 
- กรอกตัวเลข แล้วตามด้วยการคลิกปุ่ม Enter (ไม่จําเป็นต้องเติมเลขศูนย์ข้างหน้าให้ครบ) 
เช่น กรอกหมายเลข EA 0001 แล้วตามด้วยปุ่ม Enter ก็จะไปข้อถัดไปได 

 
 
หมายเหตุ การกรอกรายการที่มีจุดทศนิยม เช่น น้ําหนัก ต้องคลิกที่ปุ่มจุด (.) ด้วย 
 
3) Radio button เป็นกล่องที่แสดงรายการขึ้นมาเพ่ือให้พนักงานสัมภาษณ์เลือก ให้คลิกไปที่ 
จุดสีขาวหน้าคําตอบที่ต้องการเพียง 1 รายการ โปรแกรมจะดําเนินการให้ต่อไป (ไม่มีการ 
ยืนยันคําตอบโดยคลิกเครื่องหมายถูก ซึ่งจะแตกต่างจาก List box) 

 
 
4) Text box เป็นกล่องเพื่อให้กรอกข้อความผ่านคีย์บอร์ดเสมือน (ต้องเรียกคีย์บอร์ดเสมือน 
จากมุมล่างด้านขวาของจอภาพขึ้นมาก่อน) เมื่อกรอกข้อความเสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม Enter ที่ 
คีย์บอร์ดเสมือน หรือคลิกปุ่ม ที่แถบเมนูลัดด้านบน เพื่อไปยังข้อถัดไป หรืออาจคลิก 
เลือกข้อถัดไปด้วยตนเอง 



 
 
5) Check box เป็นกล่องท่ีแสดงรายการขึ้นมาเพื่อให้พนักงานสัมภาษณ์เลือก โดยสามารถ 
เลือกคําตอบได้มากกว่า 1 รายการ โดยการคลิกที่กล่องสี่เหลี่ยมหน้ารายการจะปรากฏ 
เครื่องหมายถูกข้ึนมา เม่ือคําตอบเสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ดเสมือน หรือคลิกปุ่ม 
ที่แถบเมนูลัดด้านบน เพื่อไปยังข้อถัดไป หรืออาจคลิกเลือกข้อถัดไปด้วยตนเอง 

 
 
10. แถบเมนูลัด 
เมื่อเข้าสู่แบบสอบถามต่าง ๆ จะมีแถบเมนูลัดปรากฏขึ้นที่ด้านบน ซึ่งมีทั้งสิ้น 7 ปุ่ม ดังนี้ 

1)  ใช้เลื่อนเคอร์เซอรไ์ปข้อถามก่อนหน้านี้ 

2)  ใช้เลื่อนเคอร์เซอร์ไปข้อถามถัดไป (หากเป็นแบบสอบถามท่ียังไม่เคยสัมภาษณ์ 
เลย จะเลื่อนไปได้เพียง 1 ข้อถามนับจากข้อถามปัจจุบัน)  

3)  ใช้เลื่อนเคอร์เซอร์ไปข้อถามสุดท้ายที่เคยทําไว้ (หากเป็นแบบสอบถามที่เคยสัมภาษณ์ 
เสร็จแล้ว จะจบแบบสอบถามแล้วกลับไปยังหน้า Assigned Households)  

4)  ใช้กรอกหมายเหตุหรือโน้ตของข้อถามปัจจุบัน (พนักงานสัมภาษณ์สามารถ 
เพิ่มหมายเหตุสําหรับข้อถามในแบบสอบถามได้ทุกข้อ) 

5)  ใช้เปลี่ยนภาษาระหว่างไทย-อังกฤษ 



 
 

6)  ใช้เปิดเครื่องคิดเลข 

 
 

7)  ใช้เลือกตอนอ่ืน ๆ ของแบบสอบถาม 



 
 
 
 
 
 
 

การใช้งานโปรแกรมบันทึกข้อมูลสําหรับพนักงานสมัภาษณ์ 
 
การเข้าสู่ ระบบบันทึกข้อมูล 
ให้ดับเบิ้ลคลิกไอคอน InterviewerMenu ที่สร้างไว้แล้วบนหน้าจอ Desktop เพ่ือเริ่มต้นการทํางาน 
โปรแกรมบันทึกข้อมูลของพนักงานสัมภาษณ์ 



 
รูปแสดงหน้าจอ Desktop ของแท็บเล็ต 

เมื่อเข้าสู่โปรแกรม ในหน้าแรกจะแสดงข้อความ “Welcome to MICS-6 Thailand 2019 
Interviewer menu” และรหัสและชื่อพนักงานสัมภาษณ์  พร้อมกับช่องสําหรับเลือก EA (Cluster 
number) ดังรูป 

ไอคอน 
InterviewerMenu 

 
 



 
รูปแสดงหน้าจอหลักของ Interviewer Menu 

 

 เมื่อระบุ EA (Cluster number) กดปุ่ม  เพ่ือเรียก Option menu 

รหัสและชื่อพนักงานสัมภาษณ์ 

ช่องใส่ EA (Cluster number) 



 
รูปแสดง Option menu  

 
 Option menu จะมีเมนูต่าง ๆ ดังนี้ 

1. งาน ใช้เปิดหน้าต่างดูงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้ควบคุมงานสนาม และเข้าสู่แบบสอบถามต่าง ๆ 
(เข้าครั้งแรกจะไม่มีแบบสอบถามแสดง เมื่อได้รับมอบหมายงานจากผู้ควบคุมงานสนาม 
(Supervisor) จึงมีแบบสอบถามแสดงให้เห็น) 



2. แลกเปลี่ยนข้อมูล ใช้สําหรับเลือกผู้ควบคุมงานสนามเพ่ือรับมอบหมายงาน และส่งงาน หรือเลือก
พนักงานสัมภาษณ์อ่ืน เพ่ือแบ่งงานให้ช่วยสัมภาษณ์ 

3. จบการทํางาน ใช้สําหรับปิดโปรแกรม 
4. ปุ่มย้อนกลับ ใช้สําหรับปิด Option menu เพ่ือเปลี่ยน EA ใหม ่

 
การรับมอบมายงานจะผู้ควบคุมงานสนาม และการแบ่งงานให้พนักงานสัมภาษณ์อื่น 
1. หน้า Option menu กดเมนู แลกเปลี่ยนข้อมูล จะแสดงรายชื่อผู้ควบคุมงานสนาม และพนักงาน

สัมภาษณ์ที่อยู่ในทีมเดียวกันขึ้นมา ดังรูป 

 
รูปแสดงรายชื่อผู้ควบคุมงานสนาม และพนักงานสัมภาษณ์ในทีม 

 
2. เลือกผู้ควบคุมงานสนาม หรือพนักงานสัมภาษณ์ที่ต้องงานแบ่งงานให้จะแสดงหน้าต่างดังรูป 



 
รูปแสดงหน้าต่างแลกเปลี่ยนข้อมูล  

 
เมื่ออีกฝ่ายทําตามขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้น จะแสดงหน้าต่างการรับ (Recived) หรือ ส่ง (Sent) งาน และแสดง
รายชื่อผู้ที่แลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยตามจํานวนงานที่ได้รับ/ส่ง ดังรูป เมื่อแลกเปลี่ยนขู้มูลสําเร็จและโปรแกรมจะปิด
หน้าต่างการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยอัตโนมัติเพื่อกลับสู่ Option menu 

แสดงช่ือผู้ที่ต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูล 



 
รูปแสดงหน้าต่างแลกเปลี่ยนข้อมูล  

 
 

การเข้าสู่แบบสอบถามต่าง ๆ  
1. หน้า Option menu กดเมนู งาน หน้าต่างรายการแบบสอบถามจะแสดงขึ้นมา ในแต่แบบสอบถาม

ครัวเรือนจะแสดงลําดับที่ครัวเรือน ที่อยู่ และชื่อหัวหน้าครัวเรือน ดังรูป 

แสดงจํานวนข้อมูลที่รับ/ส่ง 



 
รูปแสดงรายการแบบสอบถาม 

 
2. กดเลือกแบบสอบถามที่ต้องการจะแสดงเมนูดังรูป เลือก Start household interview เพ่ือเข้าสู่

แบบสอบถาม 

รายการแบบสอบถาม 



 
รูปแสดงเมนูเข้าสู่แบบสอบถาม 

 
3. เมื่อเข้าสู่แบบสอบถามจะแสดงหน้าจอการบันทึกข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ 

- ส่วนแสดงรายละเอียดข้อถาม 
- ส่วนแสดงรายการข้อความแบบสอบถาม 

กดเพื่อเข้าสู่แบบสอบถาม 



 
รูปแสดงหน้าต่างบันทึกแบบสอบถาม 

 
 

4. ขออนุญาตเพ่ือเริ่มการสัมภาษณ์ 

ส่วนที่ 1 
แสดง

รายละเอียด
ข้อถาม 

ส่วนที่ 2 
แสดงรายการ

ข้อความ
แบบสอบถาม 

เมนูลัด 



5. ตรวจสอบข้อมูลของครัวเรือนที่ระบบแสดงขึ้นมา ว่าเป็นครัวเรือนที่กําลังจะเข้าไปสัมภาษณ์ 

หรือไม่ จากนั้นให้กดปุ่ม  เพ่ือเข้าสู่แบบสอบถามสําหรับครัวเรือนต่อไป 
หมายเหตุ : หากชื่อหัวหน้าครัวเรือนผิดสามารถแก้ไขในหน้านี้ได้ 

 
รูปแสดงช่ือหัวหน้าครัวเรือน และท่ีอยู่ 

 
6. เมื่อสัมภาษณ์แบบเสร็จระบบจะกลับสู่หน้าต่างรายการแบบสอบถาม ซึ่งจะมีแบบสอบถามบุคคลเพ่ิม

เข้ามา ดังรูป 
 

7. เลือกแบบสอบถามบุคคลเพื่อสัมภาษณ์ 
 

 
 
 
 
 
 

การแบ่งปันข้อมูลครัวเรือนให้พนักงานสัมภาษณ์อ่ืน 
1. หน้า Option menu กดเมนู งาน หน้าต่างรายการแบบสอบถามจะแสดงขึ้นมา กดเลือก

แบบสอบถามที่ต้องการ จะมีเมนูแสดง กดเลือก Delegate to another interviewer ดังรูป 



 
รูปแสดงการแบ่งปันแบบสอบถาม 

 
2. กดเลือกชื่อผู้ที่ต้องการมอบหมาย 



 
รูปแสดงการเลือกผู้รับการแบ่งปันแบบสอบถาม 

 
 

เมื่อเลือกผู้รับการแบ่งปันแบบสอบถามแล้วโปรแกรมจะกลับคืนสู่หน้า งาน แบบสอบถามท่ีมีการแบ่งปัน
แล้วพ้ืนหลังสีขาวจะหายไป ดังรูป 



 
รูปแสดงแบบสอบถามที่มีการแบ่งปันสําเร็จ 

 
 

3. ทําตามขั้นตอนการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
4. เมื่อต้องการยกเลิกการแบ่งปันแบบสอบถาม กดที่แบบสอบถามที่ได้ดําเนินการแบ่งปันแล้ว จะมีเมนู

แสดง กดเมน ูUndelegate ดังรูป 



 
รูปแสดงการยกเลิกแบ่งปันแบบสอบถาม 

  
เมื่อยกเลิกการแบ่งปันแบบสอบถามแล้วโปรแกรมจะกลับคืนสู่หน้า งาน แบบสอบถามที่ยกเลิกการแบ่งปันแล้วจะ
มีพ้ืนหลังเป็นสีขาวดังเดิม ดังรูป 



 
รูปแสดงการยกเลิกแบ่งปันแบบสอบถามสําเร็จ 


