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1
Please name the ISSP module which the documentation refers to (e.g., “Health and Health
Care / ISSP2011”):
Social Networks and Social Resources / ISSP 2017
Please name your country:

SEX - Sex of respondent
National Language
Question no.
and text
Codes/
Categories

#1 เพศ

Interviewer
Instruction
Translation
Note
Note

ขอให้ผูส้ ัมภาษณ์ใช้วิธีสังเกตและกรอกข้อมูล

English Translation

ail

#1 SEX

) ชาย
) หญิง

1) Male

Th

2) Female

20
17

-

an
d

Thailand

Please collect by interview observation
and code the answer

Construction/Recoding:

è SEX

Country Variable Codes (in translation)

1. Male
2. Female
9. No answer

IS

SP

If #1 = 1
If #1 = 2
Else

Documentation for ISSP background variables, ISSP 2014 onwards © GESIS
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BIRTH – Year of birth

This question can be asked as an alternative to asking about AGE. If BIRTH is not asked
directly, it must be computed by DATEYR ‘year of interview’ minus AGE ‘age of
respondent’.

National Language

English Translation

#2.1 ปี เกิด พ.ศ. ......

#2.1 Year of birth (B.E.)

ระบุปีเกิด _ _ _ _

Write year of birth _ _ _ _

Interviewer
Instruction

กรุณาสอบถามปี พ.ศ. เกิด หรือ สอบถามอายุ
จากนันให้ คํานวณหาปี เกิดแทน

Please ask year of birth (B.E.) or ask
about the age and then calculate to year
of birth.

Translation
Note
Note

-

ail

an
d

Question no.
and text
Codes/
Categories

Th

Data file will be computed from B.E. to A.D. by minus 543

Construction/Recoding: (list lowest, highest, and ‘missing’ codes only, replace terms in
[square brackets] with real numbers)
èBIRTH

Construction
Codes

20
17

Country Variable Codes/Construction Rules

[

]

[

]

9999. No answer

IS

SP

Optional: Recoding Syntax
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AGE - Age of respondent

This question can be asked as an alternative to asking about BIRTH. If AGE is not asked
directly, it must be computed by DATEYR ‘year of interview’ minus BIRTH ‘year of
birth’.

National Language

English Translation

#2.2 ท่านอายุกีปี

#2.2 How old are you?

ระบุอายุ _ _ _ _

Write age _ _ _ _

Interviewer
Instruction

กรุณาสอบถามอายุ
ใช้ วิธีการคํานวณจากปี เกิดในข้ อ #2.1

Translation
Note
Note

-

Please ask about the age or calculate
from year of birth (#2.1)

ail

หรือ

an
d

Question no.
and text
Codes/
Categories

Th

-

Construction/Recoding: (list lowest, highest, and ‘missing’ codes only, replace terms in
[square brackets] with real numbers)
èAGE

Construction
Codes

20
17

Country Variable Codes/Construction Rules

[ ]
[ ]
999. No answer

IS

SP

Optional: Recoding Syntax
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EDUCYRS - Education I: years of schooling
National Language

English Translation

#3 จํานวนปี ทีศึกษาอย่างเป็ นทางการ

#3 Year of full-time formal schooling

ระบุจาํ นวนปี การศึกษา ____ ปี

Write the number of education years
____ years

Interviewer
Instruction

-ถามจํานวนปี ทีศึกษาอย่างเป็ นทางการ

- Ask the respondents how many years
of full-time formal schooling (or
equivalent) including the primary
school, the secondary school, the
vocational school, the university, fulltime training, but not include repeated
years.
- In case of the respondents are
currently in education, please count the
number of years they have completed so
far.

Translation
Note
Note

-

ail

Th

(และเทียบเท่า) รวมถึง
การศึกษาระดับประถมและระดับมัธยมทังหมด
มหาวิทยาลัย
และการศึกษาหลังจากจบมัธยมศึกษาอืนๆ
การอบรมวิชาชีพเต็มเวลา
แต่ไม่รวมการเรี ยนซําชัน
ในกรณี ทีท่านกําลังศึกษาอยู่
ให้นบั จํานวนปี ทีท่านสําเร็ จในปัจจุบนั

an
d

Question no.
and text
Codes/
Categories

-

20
17

Filter Variable(s) and Conditions:

Country Variable Codes/Construction Rules
If (#3 = 0)

SP

If (#3 = 1 and #3 = …)
If (#3 = …..)
If (#3 = 98)
Else

è EDUCYRS
0. No formal schooling, no years at
school
1. One year
…
98. Don’t know
99. No answer

IS

Optional: Recoding Syntax
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nat_DEGR - Country-specific highest completed degree of education
National Language

#4 The highest level of education

) ไม่ได้ เรียนอย่างเป็ นทางการ
) ไม่จบระดับประถมศึกษา
) ระดับประถมศึกษา
) ระดับมัธยมต้ น (หรือ เทียบเท่า)

1) Informal education
2) Not finish the primary school
3) Primary school

-

6) Upper secondary school

7) Not finish the undergraduate
8) Lower level tertiary
9) Upper level tertiary
10) Other

98) Don’t know

Ask the respondents what the highest
levels of education are.

Filter Variable(s) and Conditions:

Construction/Recoding:

Country Variable Codes/Construction Rules

SP

If (#3 = 0 and #4 = 1)
If (#4 = 2)
If (#4 = 3)
If (#4 = 4)

IS

If (#4 = 5)
If (#4 = 6)
If (#4 = 7)
If (#4 = 8)
If (#4 = 9)
If (#4 = 10)
If (#4 = 98)
Else

(or

an
d

school

ail

) ระดับอาชีวะ (ปวท. / ปวส.)
) ระดับมัธยมปลาย
) กําลังศึกษาระดับปริญญาตรี
) ระดับปริญญาตรี
) สูงกว่าระดับปริญญาตรี
) อืนๆ
) ไม่ทราบ
ถามระดับการศึกษาสู งสุ ดของผูต้ อบ

4) Lower secondary
equivalent)
5) Vocational school

Th

Interviewer
Instruction
Translation
Note
Note

#4 ระดับการศึกษาสูงสุด

20
17

Question no.
and text
Codes/
Categories

English Translation

è nat_DEGR
1) Informal education
2) Not finish the primary school
3) Primary school
4) Lower secondary school (or
equivalent)
5) Vocational school
6) Upper secondary school
7) Not finish the undergraduate
8) Lower level tertiary
9) Upper level tertiary
10) Other
98) Don’t know
99. No answer

Optional: Recoding Syntax
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DEGREE – R: Education II: categories
National Language
Question no.
and text
Codes/
Categories

Computed from nat_DEGR (#4)

Interviewer
Instruction
Translation
Note
Note

-

English Translation
Computed from nat_DEGR (#4)

-

an
d

-

Construction/Recoding:
If (#4 = 1 and #4 = 2)
If (#4 = 3)
If (#4 = 4)

20
17

If (#4 = 6)
If (#4 = 7)

If (#4 = 5 and #4 = 8)
If (#4 = 9)
Else

èDEGREE

0. No formal education
1. Primary school
2. Lower secondary (secondary
completed does not allow entry to
university: obligatory school)
3. Upper secondary (programs that
allow entry to university)
4. Post secondary, non-tertiary (other
upper secondary programs toward
labour market or technical formation)
5. Lower level tertiary, first stage (also
technical schools at a tertiary level)
6. Upper level tertiary (Master, Dr.)
9. No answer

Th

Country Variable Codes/Construction Rules

ail

Filter Variable(s) and Conditions:

IS

SP

Optional: Recoding Syntax
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WORK – Currently, formerly, or never in paid work
National Language

Interviewer
Instruction
Translation
Note

#5 The currently working status

) ทํางานทีได้ รับค่าจ้ าง
)
ไม่ได้ ทํางานทีได้ รับค่าจ้ าง
แต่เคยทํางานในอดีต
) ไม่เคยทํางานทีได้ รับค่าจ้ างมาก่อน

1) Currently in paid work
2) Currently not in paid work, pay work
in the past
3) Never in paid work

คําว่า “งานทีได้รับค่าจ้าง” เช่น ลูกจ้าง ธุ รกิจส่ วนตัว หรื อ กิจการของครอบครัว ต้องทํางานอย่างน้อย 1 ชม.
ต่อสัปดาห์ ถ้าผูต้ อบไม่ได้ทาํ งานทีได้รับค่าจ้างเป็ นการชัวคราว เนืองจากการเจ็บป่ วยชัวคราว การลาเพือเลียงดูบุตร
และการนัดหยุดงาน เป็ นต้น กรุ ณาอ้างถึงการทํางานในสถานการณ์ปกติ
‘Work’ means doing income-producing work as an employee, self-employee, or
working for your own business, for at least 1 hour per week.
If the respondents are temporarily not working for pay because of temporary
illness/ parental leave/vacation/strike etc. please refer to the normal situation.

Filter Variable(s) and Conditions:

Th

ail

Note

#5 สถานการณ์การทํางานในปั จจุบน
ั

an
d

Question no.
and text
Codes/
Categories

English Translation

20
17

Construction/Recoding:
Country Variable Codes/Construction Rules
If (#5 = 1)
If (#5 = 2)
If (#5 = 3)
Else

èWORK
1. Currently in paid work
2. Currently not in paid work, paid work
in the past
3. Never had a paid work
9. No answer

IS

SP

Optional: Recoding Syntax
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WRKHRS – Hours worked weekly
National Language

Codes/
Categories
Interviewer
Instruction

กีชัวโมงต่อสัปดาห์
ระบุ ___ ชัวโมงต่อสัปดาห์

#6 Haw many hours on average do you
usually work for a pay in a week?
Write ____ hours per week

ถามจํานวนชัวโมงการทํางานโดยเฉลียต่อสัปดา Ask the respondents about the average
work hour per week, including any
ห์ และนับรวมการทํางานนอกเวลา
regular overtime.
ถ้ าผู้ ตอบทํ า งานมากกว่ า 1 แห่ ง หรื อ ถ้ าเป็ นทั งลู ก จ้ าง และทํ า งานในธุ ร กิ จ ของตั ว เอง
ก รุ ณ า นั บ จํ า น ว น ชั ว โ ม ง ก า ร ทํ า ง า น ทั ง ห ม ด ที ทํ า เ ข้ า ด้ ว ย กั น
ถ้ าผู้ ตอบไม่ ไ ด้ ทํ า งานที ได้ รั บ ค่ า จ้ างเป็ นการชั วคราว เนื องจากการเจ็ บ ป่ วยชั วคราว
การลาเพือเลียงดูบุตร และการนัดหยุดงาน เป็ นต้ น กรุณาอ้ างถึงการทํางานในสถานการณ์ปกติ

ail

Translation
Note

#6 ท่านทํางานทีได้ รับค่าจ้ างโดยเฉลีย

an
d

Question no.
and text

English Translation

If the respondents work for more than one employer, or if they are both employed
and self-employed, please refer to the main job. If the respondents are temporarily
not working for pay because of temporary illness/ parental leave/vacation/strike
etc. please refer to the normal situation.

Th

Note

20
17

Filter Variable(s) and Conditions:
Ask WRKHRS (#6) if WORK (#5) = 1 (currently in paid work) or WORK (#5) = 9 (No
answer)

Country Variable Codes/Construction Rules

SP

If ((#5 = 1 or #5 = 9) and (#6 = 1))
If ((#5 = 1 or #5 = 9) and (#6 = …))
If ((#5 = 1 or #5 = 9) and (#6 = 96))
If ((#5 = 1 or #5 = 9) and (#6 = 98))
Else
If (#5 = 2 or #5 = 3)

èWRKHRS
1. One hour
…
96. 96 hours and more
98. Don’t know
99. No answer
00. NAP (Code 2 or 3 in WORK)

IS

Optional: Recoding Syntax
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EMPREL – Employment relationship
National Language

Interviewer
Instruction

ําธรุกจิสว่นตวั หรือ
ทาํงานในกิจการของครอบครวั
1) Employee
) เป็ นลูกจ้ าง
2) Self-employed without employees
) ทําธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลกู จ้ าง
3) Self-employed with employees
) ทําธุรกิจส่วนตัวโดยมีลกู จ้ าง
4) Work for own family’s business
) ทํางานในกิจการของครอบครัว
ถามข้ อ #7 ถ้ า ผู้ต อบทํ า งานได้ รับ ค่า จ้ า ง หรื อ Ask #7 if the respondents work for a
paid or currently not in paid work, paid
ตอบว่า ไม่เคยทํางานทีได้ รับค่ าจ้ างในปั จจุบ ัน work in the past
แต่เคยทํางานในอดีต
- ถ้ าผู้ ตอบทํ า งานมากกว่ า 1 แห่ ง หรื อ เป็ นทั งลู ก จ้ างและทํ า งานในธุ ร กิ จ ของตั ว เอง
กรุ ณ าอ้ างถึ ง เฉพาะงานหลัก เท่ า นั น ถ้ าผู้ ตอบเกษี ย ณอายุ แ ล้ ว หรื อ ไม่ ไ ด้ ทํ า งานในปั จ จุบั น
กรุ ณาอ้ า งถึ ง การทํ า งานหลัก ครังล่ า สุด ถ้ า ผู้ต อบไม่ ไ ด้ ทํ า งานที ได้ รั บ ค่ า จ้ า งเป็ นการชัวคราว
เนื องจากการเจ็ บ ป่ วยชั วคราว การลาเพื อเลี ยงดู บุ ต ร และการนั ด หยุ ด งาน เป็ นต้ น
กรุณาอ้ างถึงการทํางานในสถานการณ์ปกติ
- คําว่า ‘ทําธุรกิจส่วนตัว ’ รวมถึง อาชีพอิสระ ผู้เชียวชาญอิสระ และการทํางานของผู้ตอบอืนๆ
ทีมีบญ
ั ชีเป็ นของตนเอง

20
17

Th

Translation
Note

#7 Are you an employee, self-employed
or work for own family’s business?

an
d

Codes/
Categories

#7 ท่านทํางาน คยทํางานเป็ นลกูจ้ าง /

ail

Question no.
and text

English Translation

Note

If the respondents work for more than one employer, or if they are both employed
and self-employed, please refer to the main job. If the respondents are temporarily
not working for pay because of temporary illness/ parental leave/vacation/strike
etc. please refer to the normal situation.
‘Employee’ includes freelancers, independent professionals and other respondents
working on their own account.

IS

SP

Filter Variable(s) and Conditions:
Ask EMPREL (#7) if WORK (#5) = 1 (currently in paid work) or WORK (#5) = 2
(currently not in paid work, paid work in the past) or WORK (#5) = 9 (No answer)

Country Variable Codes/Construction Rules

If ((#5 = 1 or #5 = 2 or #5 = 9) and (#7 = 1))
If ((#5 = 1 or #5 = 2 or #5 = 9) and (#7 = 2))
If ((#5 = 1 or #5 = 2 or #5 = 9) and (#7 = 3))
If ((#5 = 1 or #5 = 2 or #5 = 9) and (#7 = 4))
Else
If (#5 = 3)

èEMPREL
1. Employee
2. Self-employed without employees
3. Self-employed with employees
4. Working for own family’s business
9. No answer
0. NAP (Code 3 in WORK)

Optional: Recoding Syntax

Documentation for ISSP background variables, ISSP 2014 onwards © GESIS

IS

SP

20
17

Th

ail

an
d

10
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NEMPLOY - Self employed: how many employees
National Language
Question no.
and text

#8 ถ้ าท่านทําธุรกิจส่วนตัวโดยมีลกู จ้ าง

Codes/
Categories

ระบุจํานวนลูกจ้ าง ___ คน

Interviewer
Instruction

ถ้ าผู้ตอบทําธุรกิจส่วนตัวโดยมีลกู จ้ าง
ให้ ถามจํานวนลูกจ้ าง
โดยไม่รวมตัวผู้ตอบทีเป็ นเจ้ าของธุรกิจส่วนตัว

Translation
Note
Note

-

English Translation
#8 If you self-employed with
employees, how many employees in do
you have?
Write the number of employees ___
persons

If the respondents self-employed with
employees, please ask the number of
employees, exclude the respondent.

an
d

โปรดระบุจํานวนลูกจ้ าง …………. คน

ail

-

20
17

Th

Filter Variable(s) and Conditions:
Ask NEMPLOY (#8) if WORK (#5) = 1 (currently in paid work) or WORK (#5) = 2
(currently not in paid work, paid work in the past) or WORK (#5) = 9 (No answer)
Ask NEMPLOY (#8) if EMPREL (#7) = 3 (Self-employed with employees) or EMPREL
(#7) = 9 (No answer)

Country Variable Codes/Construction Rules

èNEMPLOY

SP

If ((#5 = 1 or #5 = 2 or #5 = 9) and (#7 = 3 or #7 = 9) 1. 1 employee
and (#8 = 1))
If ((#5 = 1 or #5 = 2 or #5 = 9) and (#7 =3 or #7 = 9) …
and (#8 = …))
If ((#5 = 1 or #5 = 2 or #5 = 9) and (#7 = 3 or #7 = 9)
9995. 9995 employees or more
and (#8 = 995))
Else
9999. No answer
If (#7 = 1 or #7 = 2 or #7 = 4 or #7 = 0)
0000. NAP (Code 1, 2, 4, 0 in
EMPREL)

IS

Optional: Recoding Syntax
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WRKSUP - Supervise other employees
National Language
Question no. #9 ท่านเคยควบคุมดูแลลูกจ้ างคนอืนๆ หรือไม่
and text
Codes/
1) เคย
Categories

) ไม่เคย

English Translation
#9 Do you supervise other employees?
1) Yes
2) No

Interviewer
Instruction

ถ้ าผู้ตอบกําลังทํางาน หรื อ เคยทํางานในอดีต
ให้ ถามต่อว่า เคยควบคุมดูแลลูกจ้ างคนอืนหรื อไม่

Translation
Note

คําว่า
“การควบคุมดูแล”
หมายถึง
การตรวจติดตามในฐานะของผูน้ าํ
และรับผิดชอบการทํางานของคนอืน
- ถ้าผูต้ อบทํางานมากกว่า 1 แห่ง หรื อเป็ นทังลูกจ้างและทํางานในธุรกิจของตัวเอง
กรุ ณาอ้างถึงเฉพาะงานหลักเท่านัน
- ถ้าผูต้ อบเกษียณอายุแล้ว หรื อไม่ได้ทาํ งานในปัจจุบนั กรุ ณาอ้างถึงการทํางานหลักครังล่าสุ ด

Note

‘Supervision’ is to be understood as a leadership function of monitoring and being
responsible for the work of others
If the respondents work for more than one employer, or if they are both employed
and self-employed, please refer to the main job.
If the respondents are retired or not currently working, please refer to the last main
job.

20
17

Th

ail

an
d

If the respondents currently in paid
work or worked in the past, please ask
that they supervised other employees?

Filter Variable(s) and Conditions:
Ask WRKSUP (#9) if WORK (#5) = 1 (currently in paid work) or WORK (#5) = 2
(currently not in paid work, paid work in the past) or WORK (#5) = 9 (No answer)

Construction/Recoding:

SP

Country Variable Codes/Construction Rules

IS

If ((#5 = 1 or #5 = 2 or #5 = 9) and (#9 = 1))
If ((#5 = 1 or #5 = 2 or #5 = 9) and (#9 = 2))
Else
If (#5 = 3)

èWRKSUP
1. Yes
2. No
9. No answer
0. NAP (Code 3 in WORK)

Optional: Recoding Syntax

Documentation for ISSP background variables, ISSP 2014 onwards © GESIS

13
NSUP – Number of other employees supervised
National Language
Question no. #10 จํานวนลูกจ้ างทีท่านดูแล
and text
Codes/
โปรดระบุจํานวนลูกจ้ าง __ คน
Categories

English Translation
#10 Number of other employees
supervised
Write the number ___ persons

Interviewer
Instruction

ถ้ าเคยควบคุมดูแลลูกจ้ าง
ให้ ระบุจํานวนของลูกจ้ างทีผู้ตอบดูแล

Translation
Note

คําว่า
“การควบคุมดูแล”
และรับผิดชอบการทํางานของคนอืน

Note

‘Supervision’ is to be understood as a leadership function of monitoring and being
responsible for the work of others

การตรวจติดตามในฐานะของผูน้ าํ

ail

หมายถึง

an
d

If the respondents supervised other
employees, ask for the number of the
employees.

20
17

Construction/Recoding:

Th

Filter Variable(s) and Conditions:
Ask NSUP (#10) if WRKSUP (#9) = 1 (yes) or WRKSUP (#9) = 9 (No answer)

Country Variable Codes/Construction Rules
If ((#9 = 1 or #9 = 9) and (#10 = 1))
If ((#9 = 1 or #9 = 9) and (#10 = …))
If ((#9 = 1 or #9 = 9) and (#10 = 9995))
Else
If (#9 = 2 or #9 = 0)

èNSUP
1. 1 employee
…
9995. 9995 employees or more
9999. No answer
0000. NAP. (Code 2, 0 in WRKSUP)

IS

SP

Optional: Recoding Syntax
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TYPORG1 – Type of organisation, for-profit/non-profit
National Language

Codes/
Categories

Interviewer
Instruction

#11 ท่านทํางานให้ องค์ กรทีแสวงหาผลกําไร
หรือองค์กรทีไม่แสวงหากําไร
) องค์กรทีแสวงหาผลกําไร
) องค์กรทีไม่แสวงหาผลกําไร
) ไม่ทราบ
- เลือกเพียง 1 ข้ อเท่านัน / ไม่ต้องอ่าน
“ไม่ทราบ”

#11 Do you work for-profit
organization or non-profit organization?

) For-Profit organization
2) Non-profit organization
8) Don’t know
- Choose only one answer / Don’t read
‘don’t know’

an
d

Question no.
and text

English Translation

- ถ้ าผู้ตอบทํางานมากกว่า 1 แห่ง หรือเป็ นทังลูกจ้ างและทํางานในธุรกิจของตัวเอง
กรุณาอ้ างถึงเฉพาะงานหลักเท่านัน
- ถ้ าผู้ตอบเกษี ยณอายุแล้ ว หรือไม่ได้ ทํางานในปั จจุบนั กรุณาอ้ างถึงการทํางานหลักครังล่าสุด

Note

If the respondents work for more than one employer, or if they are both employed
and self-employed, please refer to the main job.
If the respondents are retired or not currently working, please refer to the last main
job.

Th

ail

Translation
Note

20
17

Filter Variable(s) and Conditions:
Ask TYPORG1 (#11) if WORK (#5) = 1 (currently in paid work) or WORK (#5) = 2
(currently not in paid work, paid work in the past) or WORK (#5) = 9 (No answer)

Construction/Recoding:

Country Variable Codes/Construction Rules

1. For-profit organisation
2. Non-profit organisation
8. Don’t know
9. No answer
0. NAP (Code 3 in WORK)

IS

SP

If ((#5 = 1 or #5 = 2 or #5 = 9) and (#11 = 1))
If ((#5 = 1 or #5 = 2 or #5 = 9) and (#11 = 2))
If ((#5 = 1 or #5 = 2 or #5 = 9) and (#11 = 8))
Else
If (#5 = 3)

èTYPORG1

Optional: Recoding Syntax
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TYPORG2 – Type of organisation, public/private
National Language

Codes/
Categories

Interviewer
Instruction

#11
ท่านทํางานให้ หน่วยงานของรัฐบาลหรือบริษัทเ
อกชน
) หน่วยงานของรัฐบาล
) บริษัทเอกชน
) ไม่ทราบ
- เลือกเพียง 1 ข้ อเท่านัน / ไม่ต้องอ่าน
“ไม่ทราบ”

#11 Do you work for Public or private
organization?

) Public employee
2) Private employee
8) Don’t know

an
d

Question no.
and text

English Translation

- Choose only one answer / Don’t read
‘don’t know’

- ถ้ าผู้ตอบทํางานมากกว่า 1 แห่ง หรือเป็ นทังลูกจ้ างและทํางานในธุรกิจของตัวเอง
กรุณาอ้ างถึงเฉพาะงานหลักเท่านัน
- ถ้ าผู้ตอบเกษี ยณอายุแล้ ว หรือไม่ได้ ทํางานในปั จจุบนั กรุณาอ้ างถึงการทํางานหลักครังล่าสุด

Note

If the respondents work for more than one employer, or if they are both employed
and self-employed, please refer to the main job.
If the respondents are retired or not currently working, please refer to the last main
job.

20
17

Th

ail

Translation
Note

Filter Variable(s) and Conditions:
Ask TYPORG2 (#11) if WORK (#5) = 1 (currently in paid work) or WORK (#5) = 2
(currently not in paid work, paid work in the past) or WORK (#5) = 9 (No answer)

Construction/Recoding:

Country Variable Codes/Construction Rules

IS

SP

If ((#5 = 1 or #5 = 2 or #5 = 9) and (#12 = 1))
If ((#5 = 1 or #5 = 2 or #5 = 9) and (#12 = 2))
If ((#5 = 1 or #5 = 2 or #5 = 9) and (#12 = 8))
Else
If (#5 = 3)

èTYPORG2
1. Public employer
2. Private employer
8. Don’t know
9. No answer
0. NAP (Code 3 in WORK)

Optional: Recoding Syntax
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ISCO08 - Occupation ISCO 2008

Please give the text of the source question(s) on the respondent’s occupation used in your
field questionnaire. If ISCO08-codes are not coded directly from the responses, but derived
from a country-specific occupation coding scheme, please provide a table of
correspondence between country-specific and ISCO08 codes attached as a separate file.
Also when you derive ISCO08 from another ISCO scheme, such as ISCO88, ISCO-COM
(a variant developed for the European Union (EU)), or ISCO88-CIS developed by the
Statistical Committee of the Commonwealth of Independent States, please document the
source code and provide a correspondence list.

an
d

Please do not enter standard ISCO08 codes here, but report any deviations. However,
please note that country-specific codes, which are not part of the ISCO coding scheme
cannot be accepted!

ail

Occupations should be coded on the 4-digit level of ISCO08. Occupational area 0 (Armed
Forces occupations) needs some special attention. Since the ISCO variable is numeric, 4digit codes starting with zero, such as 0110 will usually appear as 110 in the data file. It is
therefore suggested that the only valid 3-digit codes in the data file are those armed forces
occupations 110, 210 and 310.

Th

In some special cases information concerning the occupation may be insufficient for 4digit coding. Instead of coding these cases as [9998] “inadequately described” use 3-digit
coding. In those very special cases where 3-digit coding is applied, fill in a zero for the
missing digit. Example: code 131 is coded as 1310.

IS

Interviewer
Instruction

English Translation

#13 อาชีพของท่าน

#13 What is your occupation?

รหัสจาก ISCO08

Code from ISCO08

SP

Question no.
and text
Codes/
Categories
deviating from
ISCO08

20
17

National Language

กรุณาสอบถามและเขียนรายละเอียดของอาชีพ
กิจกรรมทีทําส่วนใหญ่และประเภทการทํางานห
ลั ก ข อ ง บ ริ ษั ท
จากนันจึ ง ใส่รหัสอาชี พ ตามภาคผนวกที ให้ ไ ว้
(ตัวเลข ตัว)

Please write and describe the
respondents’ occupation, the main
activities do most of the time, and the
main function of the respondents’
workplace? Then, code 4-digit follows
the ISCO08.

ISCO08 (ILO)

o

Translation
Note
Note
Use of ISCO

Use ISC08 (ILO)
Please specify any other source code

Documentation for ISSP background variables, ISSP 2014 onwards © GESIS
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Filter Variable(s) and Conditions:
Ask ISCO08 (#13) if WORK (#5) = 1 (currently in paid work) or WORK (#5) = 2
(currently not in paid work, paid work in the past) or WORK (#5) = 9 (No answer)

Construction/Recoding:
Country Variable Codes/
Construction Rules

0110. (ISCO08 unit codes)
…
9629. (ISCO08 unit codes)
9998. Don’t know; inadequately
described

ail

If ((#5 = 1 or #5 = 2 or #5 = 9) and (#13 = 0110))
If ((#5 = 1 or #5 = 2 or #5 = 9) and (#13 = …))
If ((#5 = 1 or #5 = 2 or #5 = 9) and (#13 = 9629))
If ((#5 = 1 or #5 = 2 or #5 = 9) and (#13 = 9998))

an
d

è ISCO08

9999. No answer
0000. NAP (Code 3 in WORK)

IS

SP

20
17

Optional: Recoding Syntax

Th

Else
If (#5 = 3)
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MAINSTAT – Main status
National Language

Interviewer
Instruction
Translation
Note

1) In paid work
2) Unemployment and looking for a job
3) in Education

an
d

4) Apprentice or trainee
5) Permanently sick or disabled
6) Retired

7) Domestic work

8) In compulsory military service or
community service
9) Other
Ask every respondents

ถ้าผูต้ อบไม่ได้ทาํ งานเป็ นการชัวคราว
เนืองจากการเจ็บป่ วยชัวคราว
และการนัดหยุดงาน เป็ นต้น กรุ ณาอ้างถึงสถานการณ์ทาํ งานในสภาวะปกติ

การลาเพือเลียงดูบุตร

If the respondents are temporarily not working for pay because of temporary
illness/ parental leave/vacation/strike etc. please refer to the normal situation.

20
17

Note

) อืนๆ (โปรดระบุ)___________
สอบถามทุกคน

#14 Which of the following best
describe your current situation?

ail

Codes/
Categories

# ข้อไหนต่อไปนี
ทีตรงกับสถานการณ์ปัจจุบนั ของท่านมากทีสุ ด
(1ทํางานทีได้รับค่าจ้าง
(2ไม่ได้ทาํ งานและกําลังหางานอยู่
(3กําลังศึกษา
(4ผูฝ้ ึ กงาน
(5ผูป้ ่ วยถาวร หรื อ ผูพ้ ิการ
) เกษียณอายุ
) ทํางานบ้าน ดูแลบ้าน เด็ก หรื อคนอืนๆ
) การเกณฑ์ทหาร หรื อ การบริ การชุมชน

Th

Question no.
and text

English Translation

Filter Variable(s) and Conditions:
Construction/Recoding:

Country Variable Codes/Construction Rules

IS

SP

If (#14 = 1)
If (#14 = 2)
If (#14 = 3)
If (#14 = 4)
If (#14 = 5)
If (#14 = 6)
If (#14 = 7)
If (#14 = 8)
If (#14 = 9)
Else

èMAINSTAT
1. In paid work
2. Unemployed and looking for a job
3. In education
4. Apprentice or trainee
5. Permanently sick or disabled
6. Retired
7. Domestic work
8. In compulsory military service or
community service
9. Other
99. No answer

Optional: Recoding Syntax
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PARTLIV – Living in steady partnership
National Language
Question no.
and text

English Translation

# ่ า น มี คู่ ส ม ร ส ห รื อ คู่ ส ม ร ส 1 5
แ ต่ ไ ม่ ไ ด้ จ ด ท ะ เ บี ย น ห รื อ ไ ม่ แ ล ะ ถ้ า ใ ช่
ท่านได้ ร่วมอยู่ในครัวเรือนบ้ านเดยีวกนัหรือไม่/
) ใช่ มีคู่สมรส และอยู่ในบ้ านเดียวกัน

Codes/
Categories

)

Yes, have partner and live in the

same household
2) Yes, have a partner, don’t live in the
same household
3) No partner

an
d

) ใช่ มีคู่สมรส แต่ไม่ได้ อยู่ในบ้ านเดียวกัน
) ไม่ใช่ ยังไม่มีค่สู มรส
) ปฏิเสธทีจะตอบ

4) Refused

ail

-

Filter Variable(s) and Conditions:
-

Th

Interviewer
Instruction
Translation
Note
Note

#15 Do you have a spouse or a steady
partner. If yes, do you share the same
household?

20
17

Construction/Recoding:

Country Variable Codes/Construction Rules
If (#15 = 1)
If (#15 = 2)

1. Yes, have partner; live in same household
2. Yes, have partner; don’t live in same
household
3. No partner
7. Refused
9. No answer

SP

If (#15 = 3)
If (#15 = 7)
Else

èPARTLIV

IS

Optional: Recoding Syntax
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SPWORK – Spouse, partner: currently, formerly or never in paid work
National Language

Codes/
Categories

คู่สมรสของท่านทํางานทีได้รับค่าจ้างในปัจจุบนั
หรื อไม่
) ทํางานทีได้ รับค่าจ้ าง
)
ไม่ได้ ทํางานทีได้ รับค่าจ้ าง
แต่เคยทํางานในอดีต
) ไม่เคยทํางานทีได้ รับค่าจ้ างมาก่อน

#16 Is your spouse currently working
status?

1) Currently in paid work
2) Currently not in paid work, pay work
in the past
3) Never in paid work

คําว่า “งานทีได้รับค่าจ้าง” เช่น ลูกจ้าง ธุ รกิจส่ วนตัว หรื อ กิจการของครอบครัว ต้องทํางานอย่างน้อย 1 ชม.
ต่อสัปดาห์
ถ้าคู่สมรสของผูต้ อบไม่ได้ทาํ งานทีได้รับค่าจ้างเป็ นการชัวคราว
เนืองจากการเจ็บป่ วยชัวคราว
การลาเพือเลียงดูบุตร และการนัดหยุดงาน เป็ นต้น กรุ ณาอ้างถึงการทํางานในสถานการณ์ปกติ

ail

Interviewer
Instruction
Translation
Note

#

an
d

Question no.
and text

English Translation

‘Work’ means doing income-producing work as an employee, self-employee, or
working for your own business, for at least 1 hour per week.
If the spouse’s respondents are temporarily not working for pay because of
temporary illness/ parental leave/vacation/strike etc. please refer to the normal
situation.

Th

Note

20
17

Filter Variable(s) and Conditions:
Ask SPWORK (#16) if PARTLIV (#15 = 1 or #15 = 2, have a partner or #15 = 9)
Construction/Recoding:

Country Variable Codes/Construction Rules
If ((#15 = 1 or #15 = 2 or #15 = 9) and #16 = 1)
If ((#15 = 1 or #15 = 2 or #15 = 9) and #16 = 2)

1. Currently in paid work
2. Currently not in paid work, paid work in the
past
3. Never had paid work
9. No answer
0. NAP (Code 3 or 7 in PARTLIV)

IS

SP

If ((#15 = 1 or #15 = 2 or #15 = 9) and #16 = 3)
Else
If (#15 = 3 or #15 = 7)

èSPWORK

Optional: Recoding Syntax
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SPWRKHRS – Spouse, partner: hours worked weekly
National Language

Codes/
Categories
Interviewer
Instruction

คู่สมรสของท่านทํางานทีได้ รับค่าจ้ างโดยเฉลีย
กีชัวโมงต่อสัปดาห์
ระบุ ___ ชัวโมงต่อสัปดาห์

#6 How many hours on average do your
spouse usually work for a pay in a
week?
Write ____ hours per week

ถามจํานวนชัวโมงการทํางานโดยเฉลียต่อสัปดา Ask the respondents about the average
work hour per week, including any
ห์ และนับรวมการทํางานนอกเวลา
regular overtime.
ถ้ าคู่สมรสของผู้ตอบทํางานมากกว่า 1 แห่ง หรื อถ้ าเป็ นทังลูกจ้ าง และทํางานในธุรกิจของตัวเอง
ก รุ ณ า นั บ จํ า น ว น ชั ว โ ม ง ก า ร ทํ า ง า น ทั ง ห ม ด ที ทํ า เ ข้ า ด้ ว ย กั น
ถ้ า คู่ส มรสของผู้ตอบไม่ ได้ ทํ างานทีได้ รับ ค่า จ้ างเป็ นการชัวคราว เนืองจากการเจ็บ ป่ วยชัวคราว
การลาเพือเลียงดูบุตร และการนัดหยุดงาน เป็ นต้ น กรุณาอ้ างถึงการทํางานในสถานการณ์ปกติ

ail

Translation
Note

#

an
d

Question no.
and text

English Translation

If the spouse’s respondents work for more than one employer, or if they are both
employed and self-employed, please refer to the main job. If the spouse’s
respondents are temporarily not working for pay because of temporary illness/
parental leave/vacation/strike etc. please refer to the normal situation.

Th

Note

20
17

Filter Variable(s) and Conditions:
Ask SPWRKHRS (#17) if SPWORK (#16) = 1 (currently in paid work) or WORK (#16) =
9 (No answer)

Construction/Recoding:

Country Variable Codes/Construction Rules

IS

SP

If ((#16 = 1 or #5 = 9) and (#17 = 1))
If ((#16 = 1 or #5 = 9) and (#17 = …))
If ((#16 = 1 or #5 = 9) and (#17 = 96))
If ((#16 = 1 or #5 = 9) and (#17 = 98))
Else
If (#16 = 0 or #16 = 2 or #16 = 3)

èSPWRKHRS

1. 1 hour
…
96. 96 hours or more
98. Don’t know
99. No answer
00. NAP (Code 0, 2 or 3 in SPWORK)

Optional: Recoding Syntax
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SPEMPREL – Spouse, partner: employment relationship
National Language

20
17

Translation
Note

an
d

Interviewer
Instruction

#18 Are your spouse an employee, self-

คู่สมรสของท่านทํางาน คยทาํงานเป็ นลกูจ้ าง / employed or work for own family’s
business?
าํธรุกจิสว่นตวั หรือ
ทาํงานในกิจการของครอบครวั
1) Employee
) เป็ นลูกจ้ าง
2) Self-employed without employees
) ทําธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลกู จ้ าง
3) Self-employed with employees
) ทําธุรกิจส่วนตัวโดยมีลกู จ้ าง
4) Work for own family’s business
) ทํางานในกิจการของครอบครัว
ถ
า
ม
ข้
อ
#18 Ask #18 if the spouse’s respondents
work for a paid or currently not in paid
ถ้ า คู่ สมรสของผู้ต อบทํ างานได้ รับ ค่า จ้ า ง หรื อ work, paid work in the past
ตอบว่า ไม่เคยทํางานทีได้ รับค่ าจ้ างในปั จจุบ ัน
แต่เคยทํางานในอดีต
- ถ้ าคู่สมรสของผู้ตอบทํางานมากกว่า 1 แห่ง หรื อเป็ นทังลูกจ้ างและทํางานในธุรกิจของตัว เอง
กรุ ณาอ้ า งถึ ง เฉพาะงานหลัก เท่ า นัน ถ้ า เขา/เธอเกษี ย ณอายุ แ ล้ ว หรื อ ไม่ ได้ ทํ า งานในปั จ จุบัน
กรุ ณาอ้ า งถึ ง การทํ างานหลัก ครั งล่า สุด ถ้ า เขา/เธอไม่ ไ ด้ ทํ า งานทีได้ รับค่ า จ้ า งเป็ นการชั วคราว
เนื องจากการเจ็ บ ป่ วยชั วคราว การลาเพื อเลี ยงดู บุ ต ร และการนั ด หยุ ด งาน เป็ นต้ น
กรุณาอ้ างถึงการทํางานในสถานการณ์ปกติ
- คําว่า ‘ทําธุรกิจส่วนตัว ’ รวมถึง อาชีพอิสระ ผู้เชียวชาญอิสระ และการทํางานของผู้ตอบอืนๆ
ทีมีบญ
ั ชีเป็ นของตนเอง

ail

Codes/
Categories

#18

Th

Question no.
and text

English Translation

If the spouse’s respondents work for more than one employer, or if he/she is both
employed and self-employed, please refer to the main job. If he/she is temporarily
not working for pay because of temporary illness/ parental leave/vacation/strike
etc. please refer to the normal situation.
‘Employee’ includes freelancers, independent professionals and other respondents
working on their own account.

SP

Note

IS

Filter Variable(s) and Conditions:
Ask SPEMPREL (#18) if SPWORK (#16) = 1 (Employee ) or SPWORK (#16) = 2
(currently not in paid work, paid work in the past) or SPWORK (#16) = 9 (No answer)
Construction/Recoding:
Country Variable Codes/Construction Rules
If ((#16 = 1 or #16 = 2 or #16 = 9) and (#18 = 1))
If ((#16 = 1 or #16 = 2 or #16 = 9) and (#18 = 2))
If ((#16 = 1 or #16 = 2 or #16 = 9) and (#18 = 3))
If ((#16 = 1 or #16 = 2 or #16 = 9) and (#18 = 4))
Else
If (#16 = 0 or #16 = 3)

èSPEMPREL
1. Employee
2. Self-employed without employees
3. Self-employed with employees
4. Working for own family’s business
9. No answer
0. NAP (Code 0, 3 in SPWORK)
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IS

SP

20
17

Th

ail

an
d

Optional: Recoding Syntax
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SPWRKSUP – Spouse, partner: supervise other employees
National Language
Question no. #19
and text
คู่สมรสของท่านเคยควบคุมดูแลลูกจ้ างคนอืนๆ

English Translation
#19 Do your spouse supervise other
employees?

หรือไม่
1) เคย
) ไม่เคย

1) Yes

Interviewer
Instruction

ถ้ าคู่สมรสของผู้ตอบกําลังทํางาน หรื อ
เคยทํางานในอดีต ให้ ถามต่อว่า
เคยควบคุมดูแลลูกจ้ างคนอืนหรื อไม่

If the spouse’s respondents currently in
paid work or worked in the past, please
ask that he/she supervised other
employees?

Translation
Note

คําว่า
“การควบคุมดูแล”
หมายถึง
การตรวจติดตามในฐานะของผูน้ าํ
และรับผิดชอบการทํางานของคนอืน
- ถ้าคู่สมรสของผูต้ อบทํางานมากกว่า 1 แห่ง หรื อเป็ นทังลูกจ้างและทํางานในธุรกิจของตัวเอง
กรุ ณาอ้างถึงเฉพาะงานหลักเท่านัน ถ้าสมรสของเกษียณอายุแล้ว หรื อไม่ได้ทาํ งานในปัจจุบนั
กรุ ณาอ้างถึงการทํางานหลักครังล่าสุ ด

Note

‘Supervision’ is to be understood as a leadership function of monitoring and being
responsible for the work of others
If the spouse’s respondents work for more than one employer, or if he/she is both
employed and self-employed, please refer to the main job.
If he/she is retired or not currently working, please refer to the last main job.

an
d

2) No

20
17

Th

ail

Codes/
Categories

Filter Variable(s) and Conditions:
Ask SPWRKSUP (#19) if SPWORK (#16) = 1 (currently in paid work) or WORK (#16) =
2 (currently not in paid work, paid work in the past) or WORK (#16) = 9 (No answer)

SP

Construction/Recoding:
Country Variable Codes/Construction Rules

IS

If ((#16 = 1 or #16 = 2 or #16 = 9) and (#19 = 1))
If ((#16 = 1 or #16 = 2 or #16 = 9) and (#19 = 2))
Else
If (#16 = 0 or #16 = 3)

èSPWRKSUP
1. Yes
2. No
9. No answer
0. NAP (Code 0, 3 in SPWORK)

Optional: Recoding Syntax
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SPISCO08 – Spouse, partner: occupation ISCO 2008

Please give the text of the source question(s) on the respondent’s spouse occupation used
in your field questionnaire. If ISCO08-codes are not coded directly from the responses, but
derived from a country-specific occupation coding scheme, please provide a table of
correspondence between country-specific and ISCO08 codes attached as a separate file.
Also when you derive ISCO08 from another ISCO scheme, such as ISCO88, ISCO-COM
(a variant developed for the European Union (EU)), or ISCO88-CIS developed by the
Statistical Committee of the Commonwealth of Independent States, please document the
source code and provide a correspondence list.

an
d

Please do not enter standard ISCO08 codes here, but report any deviations. However,
please note that country-specific codes, which are not part of the ISCO coding scheme
cannot be accepted!

ail

Occupations should be coded on the 4-digit level of ISCO08. Occupational area 0 (Armed
Forces occupations) needs some special attention. Since the ISCO variable is numeric, 4digit codes starting with zero, such as 0110 will usually appear as 110 in the data file. It is
therefore suggested that the only valid 3-digit codes in the data file are those armed forces
occupations 110, 210 and 310.

Th

In some special cases information concerning the occupation may be insufficient for 4digit coding. Instead of coding these cases as [9998] “inadequately described” use 3-digit
coding. In those very special cases where 3-digit coding is applied, fill in a zero for the
missing digit. Example: code 131 is coded as 1310.

#

อาชีพของคู่สมรส

รหัสจาก ISCO08

SP

Question no.
and text
Codes/
Categories
deviating from
ISCO08

20
17

National Language

IS

Interviewer
Instruction

English Translation
#20 What is your spouse’s occupation?
Code from ISCO08

กรุณาสอบถามและเขียนรายละเอียดของอาชีพ
คู่ ส ม ร ส ข อ ง ผู้ ต อ บ
กิจกรรมทีทําส่วนใหญ่และประเภทการทํางานห
ลั ก ข อ ง บ ริ ษั ท
จากนันจึ ง ใส่รหัสอาชี พ ตามภาคผนวกที ให้ ไ ว้
(ตัวเลข ตัว)

Please write and describe the
respondents’ occupation, the main
activities do most of the time, and the
main function of the spouse’s
respondent’s workplace? Then, code 4digit follows the ISCO08.

ISCO08 (ILO)

o

Translation
Note
Note
Use of ISCO

Use ISC08 (ILO)
Please specify any other source code
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Filter Variable(s) and Conditions:
Ask SPISCO08 (#20) if SPWORK (#16) = 1 (currently in paid work) or SPWORK (#16) =
2 (currently not in paid work, paid work in the past) or SPWORK (#16) = 9 (No answer)
Construction/Recoding:
Country Variable Codes/
Construction Rules

è SPISCO08

ail

Else
If (#16 = 0 or #16 = 3)

0110. (ISCO08 unit codes)
…
9629. (ISCO08 unit codes)
9998. Don’t know; inadequately
described
9999. No answer
0000. NAP (Code 0, 3 in SPWORK)

an
d

If ((#16 = 1 or #16 = 2 or #16 = 9) and (#20 = 0110))
If ((#16 = 1 or #16 = 2 or #16 = 9) and (#20 = …))
If ((#16 = 1 or #16 = 2 or #16 = 9) and (#20 = 9629))
If ((#16 = 1 or #16 = 2 or #16 = 9) and (#20 = 9998))

IS

SP

20
17

Th

Optional: Recoding Syntax
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SPMAINST – Spouse, partner: main status
National Language

Interviewer
Instruction
Translation
Note

1) In paid work
2) Unemployment and looking for a job
3) in Education

an
d

4) Apprentice or trainee

5) Permanently sick or disabled
6) Retired

7) Domestic work

8) In compulsory military service or
community service
9) Other
Ask every respondents

ถ้าคู่สมรสของผูต้ อบไม่ได้ทาํ งานเป็ นการชัวคราว
เนืองจากการเจ็บป่ วยชัวคราว
การลาเพือเลียงดูบุตร และการนัดหยุดงาน เป็ นต้น กรุ ณาอ้างถึงสถานการณ์ทาํ งานในสภาวะปกติ
If the spouses’ respondents are temporarily not working for pay because of
temporary illness/ parental leave/vacation/strike etc. please refer to the normal
situation.

20
17

Note

) อืนๆ (โปรดระบุ)___________
สอบถามทุกคน

#21 Which of the following best
describe your spouse current situation?

ail

Codes/
Categories

# ข้อไหนต่อไปนี
ทีตรงกับสถานการณ์ปัจจุบนั ของคู่สมรสท่านมา
กทีสุ ด
(1ทํางานทีได้รับค่าจ้าง
(2ไม่ได้ทาํ งานและกําลังหางานอยู่
(3กําลังศึกษา
(4ผูฝ้ ึ กงาน
(5ผูป้ ่ วยถาวร หรื อ ผูพ้ ิการ
) เกษียณอายุ
) ทํางานบ้าน ดูแลบ้าน เด็ก หรื อคนอืนๆ
) การเกณฑ์ทหาร หรื อ การบริ การชุมชน

Th

Question no.
and text

English Translation

Filter Variable(s) and Conditions:
Ask SPMAINSTAT (#21) if PARTLIV (#15 = 1 or #15 = 2, have a partner or #15 = 9)
Construction/Recoding:

SP

Country Variable Codes/Construction Rules

IS

If ((#15 = 1 or #15 = 2 or #15 = 9) and (#14 = 1))
If ((#15 = 1 or #15 = 2 or #15 = 9) and (#14 = 2))
If ((#15 = 1 or #15 = 2 or #15 = 9) and (#14 = 3))
If ((#15 = 1 or #15 = 2 or #15 = 9) and (#14 = 4))
If ((#15 = 1 or #15 = 2 or #15 = 9) and (#14 = 5))
If ((#15 = 1 or #15 = 2 or #15 = 9) and (#14 = 6))
If ((#15 = 1 or #15 = 2 or #15 = 9) and (#14 = 7))
If ((#15 = 1 or #15 = 2 or #15 = 9) and (#14 = 8))
If ((#15 = 1 or #15 = 2 or #15 = 9) and (#14 = 9))
Else
If (#15 = 3 or #15 = 7)

èSPMAINST
1. In paid work
2. Unemployed and looking for a job
3. In education
4. Apprentice or trainee
5. Permanently sick or disabled
6. Retired
7. Domestic work
8. In compulsory military service or
community service
9. Other
99. No answer
00. NAP (Code 3 or 7 in PARTLIV)

Optional: Recoding Syntax
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SP

20
17

Th

ail

an
d
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UNION – Trade union membership
National Language

Interviewer
Instructions
Translation
Note
Note

2) Yes, in the past
3) No, never
4) Refused

-

Construction/Recoding:

Th

Filter Variable(s) and Conditions:

20
17

Country Variable Codes/Construction Rules
If (#22 = 1)
If (#22 = 2)
If (#22 = 3)
If (#22 = 7)
Else

1) Yes, currently

ail

Codes/
Categories

ค์กรทีใกล้ เคียงหรื อไม่ ถ้ าใช่
การเป็ นสมาชิกนันยังเป็ นอยู่ หรื อเคยเป็ นในอดีต
) เป็ นสมาชิก ในปั จจุบนั
) เคยเป็ นสมาชิก แต่ตอนนี ไม่ได้ เป็ นแล้ ว
) ไม่เคยเป็ นสมาชิกเลย
) ปฏิเสธทีจะตอบ

#22 Are you or have been a member of
a trade union or similar organization?

an
d

Question no. #22
and text
ท่านเป็ นหรื อเคยเป็ นสมาชิกของสหภาพแรงงานหรื ออง

English Translation

èUNION

1. Yes, currently
2. Yes, previously but not currently
3. No, never
7. Refused
9. No answer

IS

SP

Optional: Recoding Syntax
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nat_RELIG – Country-specific religious affiliation
National Language

#23 Which regions do you belong to?

0) ไม่ได้ นบั ถือศาสนา
1) นิกายคาทอลิก
2) นิกายโปรเตสแตนต์
3) นิกายออร์ โธดอกซ์
4) ศาสนาคริ สต์ นิกายอืนๆ
) ยิว
) อิสลาม
7) พุทธ
) ฮินดู
9) ศาสนาในอาเซียนอืนๆ (เช่น ขงจือ เต๋า)
) อืนๆ (โปรดระบ)ุ___________

0) No religion

) Protestant
) Orthodox
5) Jewish
6) Islamic

an
d

) Other Christain

7) Buddhist
8) Hindu

ail

-

1) Catholic

9) Other Asian Religions
10) Other Religions

Th

Interviewer
Instruction
Translation
Note
Note

#23 ท่านนับถือศาสนาใด

-

20
17

Question no.
and text
Codes/
Categories

English Translation

Filter Variable(s) and Conditions:
Construction/Recoding:

Country Variable Codes/Construction Rules

IS

SP

If (#23 = 0)
If (#23 = 1)
If (#23 = 2)
If (#23 = 3)
If (#23 = 4)
If (#23 = 5)
If (#23 = 6)
If (#23 = 7)
If (#23 = 8)
If (#23 = 9)
If (#23 = 10)
Else

è nat_RELIG
0. No religion
1. Catholic
3. Protestant
4. Orthodox
5. Jewish
6. Islamic
7. Buddhist
8. Hindu
9. Other Asian Religions
10. Other Religions
997. Refused
999. No answer

Optional: Recoding Syntax
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RELIGGRP- Groups of religious affiliations
National Language

RELIGGRP

0) ไม่ได้ นบั ถือศาสนา
1) นิกายคาทอลิก
2) นิกายโปรเตสแตนต์
3) นิกายออร์ โธดอกซ์
4) ศาสนาคริ สต์ นิกายอืนๆ
) ยิว
) อิสลาม
7) พุทธ
) ฮินดู
9) ศาสนาในอาเซียนอืนๆ (เช่น ขงจือ เต๋า)
) อืนๆ (โปรดระบ)ุ___________
-

0) No religion

คําตอบเดียวกับ #23 nat_RELIG

1) Catholic
) Protestant
) Orthodox
5) Jewish
6) Islamic

an
d

) Other Christain

7) Buddhist

ail

8) Hindu

9) Other Asian Religions
10) Other Religions

The same answer with #23 nat_RELIG

20
17

Interviewer
Instruction
Translation
Note
Note

RELIGGRP

Th

Question no.
and text
Codes/
Categories

English Translation

Filter Variable(s) and Conditions:
Compute from nat_RELIG (#23)
Construction/Recoding:

Country Variable Codes/Construction Rules

IS

SP

If (#23 = 0) and (#RELIGGPP = 0)
If (#23 = 1) and (#RELIGGPP = 1)
If (#23 = 2) and (#RELIGGPP = 2)
If (#23 = 3) and (#RELIGGPP = 3)
If (#23 = 4) and (#RELIGGPP = 4)
If (#23 = 5) and (#RELIGGPP = 5)
If (#23 = 6) and (#RELIGGPP = 6)
If (#23 = 7) and (#RELIGGPP = 7)
If (#23 = 8) and (#RELIGGPP = 8)
If (#23 = 9) and (#RELIGGPP = 9)
If (#23 = 10) and (#RELIGGPP = 10)
If (#23 = 97)
If (#23 = 98)
Else

è RELIGGRP
0.No religion
1. Catholic
2. Protestant
3. Orthodox
4. Other Christian
5. Jewish
6. Islamic
7. Buddhist
8. Hindu
9. Other Asian religions
10. Other religions
97. Refused
98. Information insufficient
99. No answer

Optional: Recoding Syntax
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ATTEND – Attendance of religious services
National Language

Interviewer
Instruction
Translation
Note
Note

-

1) Several times a week or more often
2) Once a week

an
d

3) 2 or 3 times a month
4) Once a month

5) Several times a year
6) Once a year

7) Less frequently than once a year

ail

งานศพ
ท่านเข้ าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาบ่อยแค่ไหน
1) หลายครังต่อสัปดาห์ หรือมากกว่านัน
2) สัปดาห์ละครัง
3) 2-3 ครังต่อเดือน
4) เดือนละครัง
5) หลายครังต่อปี
6) ปี ละครัง
7) น้ อยกว่าปี ละครัง
8) ไม่เคยเลย
97) ปฏิเสธทีจะตอบ
98) ไม่ทราบ
ถามทุกคน

#24 Apart from such special occasion as
wedding, funerals, how often do you
attend religious services?

8) Never

97) Refused

98) Don’t know

Th

Codes/
Categories

#24 นอกจากโอกาสพิเศษ เช่น งานแต่งงาน

20
17

Question no.
and text

English Translation

Ask every respondent

Filter Variable(s) and Conditions:

Construction/Recoding:

Country Variable Codes/Construction Rules

IS

SP

If (#24 = 1)
If (#24 = 2)
If (#24 = 3)
If (#24 = 4)
If (#24 = 5)
If (#24 = 6)
If (#24 = 7)
If (#24 = 8)
If (#24 = 97)
If (#24 = 98)
Else

è ATTEND
1. Several times a week or more often
2. Once a week
3. 2 or 3 times a month
4. Once a month
5. Several times a year
6. Once a year
7. Less frequently than once a year
8. Never
97. Refused
98. Don’t know
99. No answer

Optional: Recoding Syntax
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TOPBOT

- Top-Bottom self-placement

National Language

Interviewer
Instruction
Translation
Note
Note

ถาม และให้ ใช้ บตั รคําประกอบ #I
-

ail

) Bottom
)
)
)
)
)
)
)
)
) Top

Th

) ตําแหน่งตําสุด
)
)
)
)
)
)
)
)
) ตําแหน่งสูงสุด

Codes/
Categories

#25 In our society, there are groups
which tend to be towards the top to the
bottom. Where would you place
yourself on this scale?

an
d

#25 ในสังคมของพวกเรา
มีกลุ่มคนทีมีแนวโน้ มไปสู่ตําแหน่งสูงขึน
และกลุ่มทีมีแนวโน้ มไปสู่ตําแหน่งทีตําลง ต่อไปนี
เป็ นมาตรวัดจากตําแหน่งทีสูงสุด
ถึงตําแหน่งทีตําสุด
ท่านจะวางตัวท่านเองในระดับไหน

Ask and use a showcard #I

20
17

Question no.
and text

English Translation

Filter Variable(s) and Conditions:
-

SP

Construction/Recoding:
Country Variable Codes/Construction Rules

IS

If (#25 = 1)
If (#25 = 2)
If (#25 = 3)
If (#25 = 4)
If (#25 = 5)
If (#25 = 6)
If (#25 = 7)
If (#25 = 8)
If (#25 = 9)
If (#25 = 10)
If (#25 = 98)
Else

è TOPBOT
1. Lowest, Bottom
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. Highest, Top
98. Don’t know
99. No answer

Optional: Recoding Syntax
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VOTE_LE - Did respondent vote in last general election?

#
บางคนไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตังด้ วยเหตุผล
ใดเหตุผลหนึง ท่านได้ ไปลงคะแนนเสียงเลือกตัง
ส ครังลา่สดุ .ส.ในวันที 2557 กมุภาพนัธ์ 2
หรือไม่
) ไปเลือกตัง
) ไม่ไปเลือกตัง
) ยังไม่มีสิทธิในการเลือกตังครังล่าสุด
) ปฏิเสธทีจะตอบ

Interviewer
Instruction
Translation
Note
Note

1) Yes
2) No

0) Not eligible to vote in last election
7) Refused

ail

Codes/
Categories

-

20
17

Filter Variable(s) and Conditions:

Th

Question no.
and text

English Translation
#26 Did you vote in the last national
election, February 2, 2014?

an
d

National Language

Ask nat_PRTY (#27) if VOTE_LE (#26) = 1 (yes) or VOTE_LE (#26) = 9
Ask nat_ETHN1 (#28) if VOTE_LE (#26) = 0 (yes) or VOTE_LE (#26) = 2

Construction/Recoding:

è VOTE_LE
0. Not eligible to vote at last election
1. Yes
2. No
7. Refused
9. No answer

IS

SP

Country Variable Codes/Construction Rules
If (#26 = 0)
If (#26 = 1)
If (#26 = 2)
If (#26 = 7)
Else

Optional: Recoding Syntax
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nat_PRTY - Country specific party voted for in last general election
National Language

Interviewer
Instruction

-

20
17

Translation
Note
Note

#27 Which political party did you vote
for?

1) Chartthaipattana Party
2) Democrat Party
3) Pheu Thai Party

an
d

ย้ อนกลับไปในการเลือกตังครังล่าสุดในเดือนกุม
ภาพันธ์ 2557
ทา่นลงคะแนนเสยีงให้ พรรคการเมอืงใด
) พรรคชาติไทยพัฒนา
) พรรคประชาธิปัตย์
) พรรคเพือไทย
) พรรคเพือแผ่นดิน
) พรรคภูมิใจไทย
) อืนๆ
) บัตรเสีย
) ปฏิเสธทีจะตอบ
การเลือกตังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ครังที
เมือวันที กุมภาพันธ์

4) Pheu Pandin Party
5) Bhumjaithai Party
6) Others

96) Invalid ballot

ail

Codes/
Categories

#27

) Refused

The 27th Thai
February 2, 2014

national

Th

Question no.
and text

English Translation

Filter Variable(s) and Conditions:
Ask nat_PRTY (#27) if VOTE_LE (#26) = 1 (yes) or VOTE_LE (#26) = 9
Construction/Recoding:

Country Variable Codes/Construction Rules

IS

SP

If ((#26 = 1 or #26 = 9) and (#27 = 1))
If ((#26 = 1 or #26 = 9) and (#27 = 2))
If ((#26 = 1 or #26 = 9) and (#27 = 3))
If ((#26 = 1 or #26 = 9) and (#27 = 4))
If ((#26 = 1 or #26 = 9) and (#27 = 5))
If ((#26 = 1 or #26 = 9) and (#27 = 6))
If ((#26 = 1 or #26 = 9) and (#27 = 96))
If ((#26 = 1 or #26 = 9) and (#27 = 97))
Else
If (#26 = 0 or#26 = 2 or #26 = 7)

è nat_PRTY
1. Chartthaipattana Party
2. Democrat Party
3. Pheu Thai Party
4. Puea Pandin Party
5. Bhumjaithai Party
6. Others
96. Invalid ballot
97. Refused
99. No answer
0. NAP (0, 2, 7 in VOTE_LE)

Optional: Recoding Syntax
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election,

36
PARTY_LR - Party voted for in last general election: left-right scale
National Language
Question no. PARTY_LR
and text
Codes/
) ฝ่ ายซ้ ายสุด (คอมมิวนิสต์)
Categories
) ฝ่ ายซ้ าย / ซ้ ายค่อนมาทางกลาง

English Translation
PARTY_LR
1) Far left (communist)
2) Left / centre left

) กลาง / พรรคอิสระ
) ฝ่ ายขวา / พรรคอนุรักษ์ นิยม
) ฝ่ ายขวาสุด
) อืนๆ
) บัตรเสีย
) ปฏิเสธทีจะตอบ

3) Centre / liberal
4) Right / conservative
6) Other

an
d

5) Far Right
96) Invalid ballot
97) Refused

Interviewer
Instructions
Translation
Note

-

Note

Use the answer from nat_PRTY (#27) and should be derived by expert judgment
into the scheme above.

20
17

Filter Variable(s) and Conditions:
-

(#27)

Th

ail

ใช้ ข้อมูลจาก
nat_PRTY
และให้ ผ้ เู ชียวชาญด้ านพรรคการเมืองเป็ นผู้ตัดสินว่าพรรคการเมืองนันจัดอยู่ในรูปแบบใด

Construction/Recoding:

Country Variable Codes/Construction Rules

IS

SP

If ((#26 = 1 or #26 = 9) and (#27 = 3))
If ((#26 = 1 or #26 = 9) and (#27 = 1 or #27 = 2 or #27=
4 or #27 = 5))
If ((#26 = 1 or #26 = 9) and (#27 = 96))
If ((#26 = 1 or #26 = 9) and (#27 = 97))
Else
If ((#26 = 0 or #26 = 2 or #26 = 7)

è PARTY_LR
1. Far left (communist, etc.)
2. Left / centre left
3. Centre / liberal
4. Right / conservative
5. Far right (fascist, etc.)
6. Other
7. No party affiliation
96. Invalid ballot
97. Refused
98. Insufficient information to code into
scheme
99. No answer
0. NAP (0, 2, 7 in VOTE_LE)

Optional: Recoding Syntax
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nat_ETHN1 – Country-specific: ethnic group 1
National Language
#28. กรุณาระบุกลุ่มชาติพันธุ์ทีตรงกับท่านมากทีสุด

#28 Please indicates which ethnic group
you consider yourself to belong to?
) Thai

) ไทย
2) Chinese
) จีน
3) Melayu
) มลายู
4) Indian
) อินเดีย
5) Mon
) มอญ
6) Laos
) ลาว
7) Tribes, specify
) ชนเผ่า ระบุ
8) Other, specify
) อืนๆ ระบุ
97) Refused
) ปฏิเสธทีจะตอบ
98) Don’t know
) ไม่ทราบ
Ask the ethnic of respondents
ถามชาติพนั ธุ์ของผู้ตอบ
answers at maximum.
สามารถตอบได้ มากทีสุด ชาติพันธุ์
ถ้ าผู้ตอบมีชาติพนั ธุ์มากกว่า กลุม่ ชาติพนั ธุ์ ให้ ใส่ไว้ ใน กลุม่ ชาติพนั ธุ์ที (nat_ETHN2)

Filter Variable(s) and Conditions:

-

for 2

If the respondents are belong to 2 ethnic groups, please code the other one answer
in nat_ETHN2

20
17

Translation
Note
Note

Th

Interviewer
Instruction

ail

an
d

Question no.
and text
Codes/
Categories

English Translation

Construction/Recoding:

Country Variable Codes/Construction Rules

IS

SP

If (#28 = 1)
If (#28 = 2)
If (#28 = 3)
If (#28 = 4)
If (#28 = 5)
If (#28 = 6)
If (#28 = 7)
If (#28 = 8)
If (#28 = 97)
If (#28 = 98)
Else

è ETHN1
1. Thai
2. Chinese
3. Melayu
4. Indian
5. Mon
6. Laos
7. Tribes, specify
8. Other, specify
97. Refused
98. Don’t know
99. No answer

Others: Karen, Khmer, Nyaw, Miao, Thai Song Dam, Burmese, Puen, Phutai, Kuy
Optional: Recoding Syntax
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nat_ETHN2 – Country-specific: ethnic group 2
National Language
Question no.
and text

#nat_ETHN2
กรุณาระบุกลุ่มชาติพันธุ์ทีตรงกับท่านมากทีสุด

Codes/
Categories

) ไทย
) จีน
) มลายู
) อินเดีย
) มอญ
) ลาว
) ชนเผ่า ระบุ
) อืนๆ ระบุ
) ปฏิเสธทีจะตอบ
) ไม่ทราบ
ระบุ กลุม่ ชาติพนั ธุ์

#ETHN2 Please indicates which ethnic
group you consider yourself to belong
to?
) Thai
2) Chinese
3) Melayu

5) Mon
6) Laos

an
d

4) Indian

7) Tribes, specify

ail

8) Other, specify
97) Refused

98) Don’t know

Th

Write the ethnic of respondents

ถ้ าผู้ตอบมีชาติพนั ธุ์มากกว่า กลุม่ ชาติพนั ธุ์ ให้ ใส่ไว้ ใน กลุม่ ชาติพนั ธุ์ที (nat_ETHN2)
If the respondents are belong to 2 ethnic groups, please code the other one answer
in nat_ETHN2

20
17

Interviewer
Instruction
Translation
Note
Note

English Translation

Filter Variable(s) and Conditions:
Code in nat_ETHN2 if nat_ETHN1 (#28) has 2 answers
Construction/Recoding:

IS

SP

Country Variable Codes/Construction Rules
If (#ETHN2 = 1)
If (#ETHN2 = 2)
If (#ETHN2 = 3)
If (#ETHN2 = 4)
If (#ETHN2 = 5)
If (#ETHN2 = 6)
If (#ETHN2 = 7)
If (#ETHN2 = 8)
If (#ETHN2 = 97)
If (#ETHN2 = 98)
Else

ènat_ETHN2
1. Thai
2. Chinese
3. Melayu
4. Indian
5. Mon
6. Laos
7. Tribes, specify
8. Other, specify
97. Refused
98. Don’t know
99. No answer

Optional: Recoding Syntax
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HOMPOP - How many persons in household
National Language

Codes/
Categories

Interviewer
Instruction

#HOMPOP รวมตัวท่านและเด็กๆ แล้ ว
ในบ้ านของท่านมีสมาชิกกีคน
) ไม่ใช่บ้านส่วนตัว
) อยู่เพียงคนเดียวในบ้ าน
...
สอบถามจํานวนผู้ทีอาศัยในบ้ าน
โดยคําตอบในข้ อ + + ต้ องเท่ากัน

#HOMPOP How many persons in your
household?
) Not a private household
01) One person (only respondent)
…
Ask the number of people in the
respondent’s household, the answers
have equal with the number of children
and adult (#29 - #31)

an
d

Question no.
and text

English Translation

- หากผู้ตอบ อยู่คนเดียวในบ้ าน ให้ ตอบ (1)
- หากผู้ตอบ ไม่ได้ อาศัยในบ้ านส่วนตัว เช่น อาศัยในบ้ านพักคนงาน ให้ ตอบ (0)
- จํานวนของผู้ใหญ่ หรือ เด็ก ในข้ อ 29 + 30 + 31 ต้ องเท่ากับจํานวนสมาชิกทังหมด
- บุคคลทีออกจากบ้ านชัวคราว แต่คาดหวังว่าจะกลับมาอยู่ทีบ้ าน เช่น ออกไปศึกษาต่อ
ทํางานทีอืน และบุคคลทีอาศัยอยู่ชวคราวที
ั
อาศัยในบ้ านในช่วงทีทําการสํารวจ

Note

- If there is only the respondent in the household, code 01
- If it doesn’t the private household, code 00
- The number of people in the respondent’s household, the answers have equal
with the number of children and adult (#29 - #31)
- Include who is temporarily away but expects to come back and who is
temporarily staying within the household.

20
17

Th

ail

Translation
Note

Filter Variable(s) and Conditions:

Country Variable Codes/Construction Rules

SP

If (#HOMPOP = 00)
If (#HOMPOP = 01)
If (#HOMPOP = …)
Else

è HOMPOP
00. Not a private household
01. One person (only respondent)
…
99. No answer

IS

Optional: Recoding Syntax
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HHCHILDR - How many children in household
National Language
Question no.
and text
Codes/
Categories

#30 จํานวนเด็กทีมีอายุระหว่าง

Interviewer
Instruction
Translation
Note
Note

-

–

English Translation

ปี

ระบุจาํ นวน _ _ _ _
) ไม่มีเด็กอายุระหว่าง - ปี ในบ้ าน

#30 The number of children between 6 17 years of age
Write the number _ _ _ _
00) No children

an
d

อายุของเด็ก ยึดตามเกณฑ์ การเข้ าเรียนระดับประถมศึกษาของประเทศไทย คือ อายุ ปี –

Age of children bases on the primary school starts in Thailand, 6 – 17 years of age

ail

Filter Variable(s) and Conditions:

Construction/Recoding: (list lowest, highest, and ‘missing’ codes only, replace terms in
[square brackets] with real numbers.)

20
17

If (#HHCHILDR = 00)
If (#HHCHILDR = 01)
If (#HHCHILDR = …)
If (#HOMPOP = 0)
Else

è HHCHILDR

Th

Country Variable Codes/Construction Rules

00. No children
01. One child
…
96. NAP (Code 0 in HOMPOP)
99. No answer

IS

SP

Optional: Recoding Syntax
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HHTODD - How many toddlers in household
National Language

ปี ลงไป

English Translation

Question no.
and text
Codes/
Categories

#31 จํานวนเด็กทีมีอายุ

Interviewer
Instruction
Translation
Note

-

Note

Age of children are between 1 year of age and 5 years of age (before start the
primary school in Thailand, 6 years of age)

#31 The number of children at 5 years
of age and below
Write the number _ _ _ _

ระบุจาํ นวน _ _ _ _
) ไม่มีเด็กอายุตํากว่า ปี ลงไป

00) No toddlers

an
d

อายุของเด็ก ระหว่าง ปี ถึง อายุตามเกณฑ์การเข้ าเรียนระดับประถมศึกษาของประเทศไทย คือ
อายุ ปี

ail

Filter Variable(s) and Conditions:
-

Th

Construction/Recoding: (list lowest, highest, and ‘missing’ codes only, replace terms in
[square brackets] with real numbers.)
Country Variable Codes/Construction Rules

20
17

If (#HHTODD = 00)
If (#HHTODD = 01)
If (#HHTODD = …)
If (#HOMPOP = 0)
Else

è HHTODD

00. No toddlers
01. One toddler
…
96. NAP (Code 0 in HOMPOP)
99: No answer

IS

SP

Optional: Recoding Syntax
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nat_RINC – Country-specific: personal income
National Language

English Translation

#32 ก่อนการหักภาษี และรายการลดหย่อ นอืนๆ
รายได้ เฉลียต่อเดือนทังหมดของท่านคือเท่าไหร่

#32 Before taxes and other reductions,
what on average is your own total
monthly income?

Codes/
Categories

ระบุรายได้ เ ฉลียต่อ เดื อนของท่ านเท่า กับ .. .. .
บาท

Write the average monthly income …
baht

Interviewer
Instruction

ระบุรายได้ เฉลียต่อเดือนของผู้ตอบ
ก่อนการหักภาษี และรายการลดหย่อนอืนๆ

Write the total monthly income on
average before taxes and other
reductions

Translation
Note
Note

-

an
d

Question no.
and text

ail

Please enter name of the currency: Baht

Th

Filter Variable(s) and Conditions:

20
17

Construction/Recoding: (If the income information is collected by asking for income
classes or brackets, please code class midpoints in local currency and report classes offered
to respondents. If asking for individual amounts, list lowest, highest, and ‘missing’ codes
only)
Country Variable Codes/Construction Rules

Lowest
Highest
000000. No income
999997. Refused
999998. Don’t know
999999. No answer

SP

If (#32 = ….)
If (#32 = ….)
If (#32 = 000000)
If (#32 = 999997)
If (#32 = 999998)
Else

ènat_RINC

IS

Optional: Recoding Syntax
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nat_INC – Country-specific: household income
National Language

English Translation

#33 ก่อนการหักภาษี และรายการลดหย่อ นอืนๆ
รายได้ เฉลียต่อเดือนทังหมดของครัวเรื อนท่านคื
อเท่าไหร่

#33 Before taxes and other reductions,
what on average is your own total
monthly income of yours household?

Codes/
Categories

ระบุรายได้ เฉลียต่อเดือนของครัวเรื อนท่านเท่ากั
บ บาท .....

Write the average monthly income of
yours household … baht

Interviewer
Instruction

ระบุรายได้ เฉลียต่อเดือนของครัวเรือนผู้ตอบ
ก่อนการหักภาษี และรายการลดหย่อนอืนๆ

Write the household’s total monthly
income on average before taxes and
other reductions

Translation
Note
Note

-

ail

an
d

Question no.
and text

Please enter name of the currency:Baht

Th

Filter Variable(s) and Conditions:
Ask nat_INC if HOMPOP > 1 or HOMPOP = 99

20
17

Construction/Recoding: (If the income information is collected by asking for income
classes or brackets, please code class midpoints in local currency and report classes offered
to respondents. If asking for individual amounts, list lowest, highest, and ‘missing’ codes
only)
Country Variable Codes/Construction Rules

Lowest
Highest
000000. No income
999997. Refused
999998. Don’t know
999999. No answer

IS

SP

If ((HOMPOP > 1 or HOMPOP = 99) and (#33 = ….))
If ((HOMPOP > 1 or HOMPOP = 99) and (#33 = ….))
If ((HOMPOP > 1 or HOMPOP = 99) and (#32 =
000000))
If ((HOMPOP > 1 or HOMPOP = 99) and (#32 =
999997)
If ((HOMPOP > 1 or HOMPOP = 99) and (#32 =
999998))
Else

ènat_INC

Optional: Recoding Syntax
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MARITAL – Legal partnership status
National Language

#34 What is your current marital status?

สมรสแลว้ (1
อยดู่ว้ยกนั โดยไมไ่ดแ้ตง่งาน (2
(3แยกกันอยูก่ บั คู่สมรส
(แตย่งัคงสถานภาพสมรสตามกฎหมาย)
แยกกนัอย/ู่ หยา่จากคสู่มรส (
(5หม้ายบคุคลทอี ยดู่ว้ยกนัเสี ยชวีติ/
(6ไม่เคยแต่งงาน มเ่คยอยดู่ว้ยกนั /
โสด / โดยไมแ่ต่งงาน
(7ปฏิเสธทีจะตอบ

1) Married

-

Construction/Recoding:

If (#34 = 4)

SP

If (#34 = 5)
If (#34 = 6)

20
17

Country Variable Codes/Construction Rules
If (#34 = 1)
If (#34 = 2)
If (#34 = 3)

2) Civil partnership
3) Separated from spouse/civil partner
(still legally married/a civil partnership)

an
d

4) Divorce / separated
5) Widowed / died

6) Never married / never in a civil
partnership
7) Refused

ail

Interviewer
Instruction
Translation
Note
Note

#34 สถานภาพสมรสของท่านคืออะไร

Th

Question no.
and text
Codes/
Categories

English Translation

1. Married
2. Civil partnership
3. Separated from spouse/civil partner
(still legally married/still legally in a
civil partnership)
4. Divorced from spouse/legally
separated from civil partner
5. Widowed/civil partner died
6. Never married/never in a civil
partnership
7. Refused
9. No answer

IS

If (#34 = 7)
Else

è Marital

Optional: Recoding Syntax
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F_BORN – Father’s country of birth
National Language

English Translation
#35 In which country was your father
born?
Write the country name

Question no.
and text
Codes/
Categories

#35 บิดาของท่านเกิดในประเทศใด

Interviewer
Instruction

ถามประเทศทีบิดาของผู้ตอบเกิด และนํามาลงรหัส ตาม Ask the country where the respondent’s

Translation
Note
Note

-

ระบุประเทศ
) ปฏิเสธทีจะตอบ

97) Refused

father was born and write the country
code, as in ISO3166-1

an
d

ISO3166-1

-

Construction/Recoding:

IS

SP

20
17

Optional: Recoding Syntax

èF_BORN
…
97. Refused
99. No answer

Th

Country Variable Codes/Construction Rules
If (#35 = ….)
If (#35 = 97)
Else

ail

Filter Variable(s) and Conditions:
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M_BORN – Mother’s country of birth
National Language
Question no.
and text
Codes/
Categories

#36 มารดาของท่านเกิดในประเทศใด

Interviewer
Instruction

ถามประเทศทีมารดาของผู้ตอบเกิด และนํามาลงรหัส
ตาม ISO3166-1

Translation
Note
Note

-

ระบุประเทศ
) ปฏิเสธทีจะตอบ

English Translation
#36 In which country was your mother
born?
Write the country name
97) Refused

an
d

Ask the country where the respondent’s
mother was born and write the country
code, as in ISO3166-1

-

Construction/Recoding:

IS

SP

20
17

Optional: Recoding Syntax

èM_BORN
…
97. Refused
99. No answer

Th

Country Variable Codes/Construction Rules
If (#36 = ….)
If (#36 = 97)
Else

ail

Filter Variable(s) and Conditions:
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URBRURAL – Place of living: urban - rural
National Language

พืนทีอาศัยของท่านมีลกั ษณะเป็ นแบบใด

) เมืองใหญ่
) ชานเมือง หรือ พืนทีรอบนอกของเมืองใหญ่
) เมืองเล็ก หรือ เขตเมือง
) หมู่บ้าน หรือ ชุมชน
) ไร่ หรือ บ้ านในชนบท

2) The suburbs or outskirts of a big city
3) A town or a small city
4) A country village
5) A farm or home in the country

-

Construction/Recoding:

Th

Filter Variable(s) and Conditions:
-

20
17

Country Variable Codes/Construction Rules
If (#37 = 1)
If (#37 = 2)
If (#37 = 3)
If (#37 = 4)
If (#37 = 5)
Else

#37 Would you describe the place
where you live as…
1) A big city

an
d

Interviewer
Instruction
Translation
Note
Note

#

ail

Question no.
and text
Codes/
Categories

English Translation

è URBRURAL

1. A big city
2. The suburbs or outskirts of a big city
3. A town or a small city
4. A country village
5. A farm or home in the country
9. No answer

IS

SP

Optional: Recoding Syntax

Documentation for ISSP background variables, ISSP 2014 onwards © GESIS

48
nat_REG – Country specific: region
National Language

#38 The region where the respondent
live
) Bangkok

) กรุงเทพมหานคร
2) ภาคเหนือ

) North

) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
) ภาคกลาง
) ภาคใต้
ระบุภูมิภาคของผู้ตอบ และลงรหัส

3) Northeast
4) Central
5) South

Write the region’s code

-

Th

Filter Variable(s) and Conditions:

Construction/Recoding:

an
d

Interviewer
Instruction
Translation
Note
Note

#38 ภูมิภาคทีอาศัยของผู้ตอบ

ail

Question no.
and text
Codes/
Categories

English Translation

Country Variable Codes/Construction Rules

If (#38 = 2)
If (#38 = 3)
If (#38 = 4)
If (#38 = 5)
Else

20
17

If (#38 = 1)

è nat_REG

1. Bangkok
2. North
3. Northeast
4. Central
5. South
9999. No answer

IS

SP

Optional: Recoding Syntax
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SUBSCASE – Case substitution flag
National Language

English Translation

Question no.
and text
Codes/
Categories

-

-

0) ไม่ใช้ กลุม
่ ตัวอย่างสํารอง

0) NAP, no substitution in this survey

Interviewer
Instruction
Translation
Note
Note

-

an
d

-

Construction/Recoding:
If (SUBCASE = 0)
If (SUBCASE = 1)
If (SUBCASE = 2)

è SUBSCASE

0. NAP, no substitution in this survey
1. Case from original sample
2. Case substituted

Th

Country Variable Codes/Construction Rules

ail

Filter Variable(s) and Conditions:
-

IS

SP

20
17

Optional: Recoding Syntax
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WEIGHT – Weighting factor

Design weight to
adjust for unequal
selection probabilities
Weight to adjust for
non-response bias

No

[x]

Yes

[ ]

No

[ x]

an
d

Please report on whether you calculate any weighting variables. If you adjust for nonresponse bias, please enter the variable(s) on which the sample’s distribution(s) is (are)
adjusted to the population distribution(s). Please, also report if you apply any kind of
rescaling.

[ ] ® please specify variables used
for calculation of weight

ail

Yes

Note

[ ] ® please specify target population
represented by sum of all case weights

Th

No

20
17

Are the final weights
rescaled to net sample
size (thus weighted
sample
size=unweighted
sample size)?

Yes

[ ]

Construction/Recoding:

SP

Country Variable Codes/Construction Rules

1. No weighting

IS

1. No weighting

è WEIGHT
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MODE – Administrative mode of data-collection
Note

Face-to-face interviews were used in this survey

Construction/Recoding:
è Mode

Country Variable Codes/Construction Rules
10. สัมภาษณ์ตวั ต่อตัว และใช้ ปากกา, ไม่สามารถเห็นได้

10. F2f/PAPI, no visuals

-

11. F2f/PAPI, visuals

an
d

12. F2f/PAPI, respondent reading
questionnaire
13. F2f/PAPI, interpreter or translator
– no visuals
14. F2f/PAPI, interpreter or translator
– visuals
20. CAPI, no visuals

-

ail

-

21. CAPI, visuals

Th

-

20
17

-

IS

-

SP

-

22. CAPI, respondent reading
questionnaire (paper or on monitor)
23. CAPI, interpreter or translator – no
visuals
24. CAPI, interpreter or translator –
visuals
30. SC, arrives with interviewer,
interviewer attending
31. SC, arrives with interviewer,
drops-off, picks up later
32. SC, arrives with interviewer, drops
off, mailed back by R
33. SC, mailed to, completed by R and
hold for pick up
34. SC, mailed to, mailed back by R
40. CASI, self-completion, computerassisted
41. Self-completion, web questionnaire
52. CAPI, phone
60. CATI, computer assisted telephone
interview
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