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ປື້ມຄູມື (MetaData) 

ຖານຂ້ມູນການສາຫຼວດພົນລະເມືອງແລະ ທີ່ຢູອາໃສ ຄັ້ງທີ III ປ ີ2005 

 

 ການສາງຖານຂ້ມູນສາຫລັບແຂວງແລະ ເມືອງແມນນາໃຊໂປຣແກຣມ Microsoft Access. 
1. ຕາຕະລາງແລະ ຕົວແປຂອງຖານຂ້ມູນ 

1.1. ໂຄງສາງຂອງຖານຂ້ມູນ 
 ຕາຕະລາງທີ່ສາຄັນຂອງຖານຂ້ມູນປະກອບມີ 2 ຕາຕະລາງ, ນອກນັ້ນເປນັຕາຕະລາງລະຫັດຕົວເລກແລະ 

ຄາອະທິບາຍລະຫັດຄາຖາມ. 
ລ/
ດ 

ຊື່ຕາຕະລາງ ເນື້ອໃນຂ້ມູນທີ່ບັນຈຸໃນຕາຕະລາງ ຄາຖາມ 

1 HOUSEHOLDS 

ຂ້ມູນໜາປົກແບບສອບຖາມ, ຂ້ມູນຄົວເຮອືນພາກ ກ, ຂ້ມູນການ
ຕາຍໃນຄົວເຮອືນພາກ ສ, ຂ້ມູນການຍົກຍາຍໄປ-ມາໃນຄົວ
ເຮອືນພາກ ຊ, ຂ້ມູນຄົນພິການໃນຄົວເຮືອນພາກ ຍ ແລະ ຂ້ມູນ
ຄຸນລັກສະນະຄົວເຮືອນພາກ ດ 

ຄາຖາມຢູໜາປົກ, ຄາຖາມ
ພາກ ກ, ຄາຖາມ 21-34 

2 RESPONDENTS 

ຂ້ມູນຄົວເຮອືນພາກ ກ, ຂ້ມູນສະມາຊິກໃນຄົວເຮອືນພາກ ຂ, ຂ້
ມູນສະມາຊິກໃນຄົວເຮອືນພາກ ຄ ສາຫລັບຄົນອາຍຸ 6 ປ,ີ ຂ້ມູນ
ສະມາຊິກໃນຄົວເຮອືນພາກ ງ ສາຫລັບຄົນອາຍຸ 10 ປີ, ຂ້ມູນ
ສະມາຊິກໃນຄົວເຮອືນພາກ ຈ ສາຫລັບແມຍິງອາຍຸ 15-49 ປ,ີ  

ຄາຖາມພາກ ກ, ຄາຖາມ 1-
20 

ຕາຕະລາງລະຫັດຕົວເລກແລະ ຄາອະທິບາຍລະຫັດຄາຖາມ 

No ຊື່ຕາຕະລາງ ເນື້ອໃນຂ້ມູນທີ່ບັນຈຸໃນຕາຕະລາງ 

1 C_B02_Relationship ລະຫັດ ແລະຄາອະທິບາຍລະຫັດຄາຖາມສາຍພົວພັນຫວົໜາຄົວເຮອືນ 

2 C_B03_Sex ລະຫັດ ແລະຄາອະທິບາຍລະຫັດຄາຖາມເພດ 

3 C_B05_Country ລະຫັດ ແລະຄາອະທິບາຍລະຫັດຄາຖາມປະເທດ 

4 C_B06_Country ລະຫັດ ແລະຄາອະທິບາຍລະຫັດຄາຖາມປະເທດ 

5 C_B07_Cityzenship ລະຫັດ ແລະຄາອະທິບາຍລະຫັດຄາຖາມສັນຊາດ 

6 C_B08_Ethnic ລະຫັດ ແລະຄາອະທິບາຍລະຫັດຄາຖາມຊົນເຜົ່າ 

7 C_B09_Married ລະຫັດ ແລະຄາອະທິບາຍລະຫັດຄາຖາມສະພາບສົມລົດ 

8 C_B10_Religion ລະຫັດ ແລະຄາອະທິບາຍລະຫັດຄາຖາມສາດສະໜາ 

9 C_C11_Literacy ລະຫັດ ແລະຄາອະທິບາຍລະຫັດຄາຖາມຮູໜັງສື 

10 C_C12_School ລະຫັດ ແລະຄາອະທິບາຍລະຫັດຄາຖາມເຂົ້າໂຮງຮຽນ 

11 C_C13_Educational ລະຫັດ ແລະຄາອະທິບາຍລະຫັດຄາຖາມຫອງຮຽນ 
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No ຊື່ຕາຕະລາງ ເນື້ອໃນຂ້ມູນທີ່ບັນຈຸໃນຕາຕະລາງ 

12 C_C13_LevelEduation ລະຫັດ ແລະຄາອະທິບາຍລະຫັດຄາຖາມຊັ້ນຮຽນ 

13 C_C14_LevelEduc ລະຫັດ ແລະຄາອະທິບາຍລະຫັດຄາຖາມວິຊາສະເພາະສູງສຸດ 

14 C_D15_MainActi ລະຫັດ ແລະຄາອະທິບາຍລະຫັດຄາຖາມກິດຈະກາ 

15 C_D16_Acti ລະຫັດ ແລະຄາອະທິບາຍລະຫັດຄາຖາມຂະແໜງເສດຖະກິດ 

16 C_District ລະຫັດ ແລະລາຍຄາອະທິບາຍລະຫັດຄາຖາມເມືອງ 

17 C_G22-23_From ລະຫັດ ແລະຄາອະທິບາຍລະຫັດຄາຖາມສະຖານທຍີົກຍາຍມາຈາກແລະ ຍາຍໄປ 

18 C_H24b_DisableType ລະຫັດ ແລະຄາອະທິບາຍລະຫັດຄາຖາມປະເພດຄົນພກິານ 

19 C_H24c_Cause ລະຫັດ ແລະຄາອະທິບາຍລະຫັດຄາຖາມສາຍເຫດຄວາມພິການ 

20 C_I25_Household ລະຫັດ ແລະຄາອະທິບາຍລະຫັດຄາຖາມກາມະສິດເຮືອນ 

21 C_I26_Roof ລະຫັດ ແລະຄາອະທິບາຍລະຫັດຄາຖາມປະເພດວັດສະດຸຫລັງຄາເຮືອນ 

22 C_I27_Wall ລະຫັດ ແລະຄາອະທິບາຍລະຫັດຄາຖາມປະເພດວັດສະດຸຝາເຮືອນ 

23 C_I28_Floor ລະຫັດ ແລະຄາອະທິບາຍລະຫັດຄາຖາມປະເພດວັດສະດຸພື້ນເຮືອນ 

24 C_I29_Electric ລະຫັດ ແລະຄາອະທິບາຍລະຫັດຄາຖາມປະເພດຂອງການນາໃຊໄຟຟາ 

25 C_I31_Water ລະຫັດ ແລະຄາອະທິບາຍລະຫັດຄາຖາມແຫລງທີ່ມາຂອງການນາໃຊນ້າ 

26 C_I31_WaterEdit ລະຫັດ ແລະຄາອະທິບາຍລະຫັດຄາຖາມແຫລງທີ່ມາຂອງການນາໃຊນ້າຕາມໄລຍະທາງ 

27 C_I32_Toilet ລະຫັດ ແລະຄາອະທິບາຍລະຫັດຄາຖາມປະເພດຂອງຫອງນ້າ 

28 C_I33_Energy ລະຫັດ ແລະຄາອະທິບາຍລະຫັດຄາຖາມແຫລງທີ່ມາຂອງການນາໃຊເຊື້ອເພີງ 

29 C_Provinces ລະຫັດ ແລະຄາອະທິບາຍລະຫັດຄາຖາມແຂວງ 

30 C_Villages ຂ້ມູນລະຫັດແລະ ຄາອະທິບາຍລະຫັດຄາຖາມບານ 

31 C_VillageType ລະຫັດ ແລະຄາອະທິບາຍລະຫັດຄາຖາມປະເພດບານ 
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ຮູບຂາງລມຸນີສ້ະແດງເຖງີການພົວພັນຂອງບັນດາຕາຕະລາງຫລັກຂອງຖານຂ້ມູນ 
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1.2. ຊື່ຕົວແປ (Variables or Fields) ແລະຄາອະທິບາຍ 

1.2.1. ຕາຕະລາງຂ້ມູນໜາປົກແບບສອບຖາມແລະ ຄາຖາມກຽວກັບຄົວເຮອືນ  (HOUSEHOLDS) 
Field Name ຄວາມໝາຍຂອງ Field Name ຄາຖາມ ແລະລະຫັດ 

HHNR ລະຫັດເອກະລກັຄົວເຮືອນ ແຂວງ, ເມືອງ, ບານ, ເລກທີເຂດ
ສາຫລວດ, ເລກທີຄົວເຮືອນ 

VillageID ລະຫັດບານ  

VillageType ລະຫັດປະເພດບານ  

HHNo ລະຫັດຄົວເຮືອນ  

HHTYPECODE ລະຫັດປະເພດຄວົເຮືອນ  

F21A ຄົວເຮອືນມີຄົນຕາຍ 12 ເດອືນຜານມາ  

F21B_1 ແຖວທ ີ1 ຜູທີ່ເສຍຊີວິດແມນເພດໃດ  

F21B_2 ແຖວທ ີ2 ຜູທີ່ເສຍຊີວິດແມນເພດໃດ  

F21B_3 ແຖວທ ີ3 ຜູທີ່ເສຍຊີວິດແມນເພດໃດ  

F21B_4 ແຖວທ ີ4 ຜູທີ່ເສຍຊີວິດແມນເພດໃດ  

F21B_5 ແຖວທ ີ5 ຜູທີ່ເສຍຊີວິດແມນເພດໃດ  

F21C_1 ແຖວທ ີ1 ໃນເວລາເສຍຊີວິດນັ້ນ ຜູຕາຍມີອາຍຸຈັກປີ  

F21C_2 ແຖວທ ີ2 ໃນເວລາເສຍຊີວິດນັ້ນ ຜູຕາຍມີອາຍຸຈັກປີ  

F21C_3 ແຖວທ ີ3 ໃນເວລາເສຍຊີວິດນັ້ນ ຜູຕາຍມີອາຍຸຈັກປີ  

F21C_4 ແຖວທ ີ4 ໃນເວລາເສຍຊີວິດນັ້ນ ຜູຕາຍມີອາຍຸຈັກປີ  

F21C_5 ແຖວທ ີ5 ໃນເວລາເສຍຊີວິດນັ້ນ ຜູຕາຍມີອາຍຸຈັກປີ  

F21D_1 
ແຖວທ ີ1 ສາລັບແມຍິງອາຍຸ 15-49 ປີ ທີ່ເສຍຊີວິດ 
ຕາຍຍອນຖພືາ ຫລ ືອອກລູກ ຫລື ຕາຍພາຍໃນ 42 
ມື້ຫລັງຈາກອອກລູກ 

 

F21D_2 
ແຖວທ ີ2 ສํາລັບແມຍິງອາຍຸ 15-49 ປີ ທີ່ເສຍ
ຊີວິດ ຕາຍຍອນຖພືາ ຫລ ືອອກລູກ ຫລື ຕາຍພາຍໃນ 
42 ມື້ຫລັງຈາກອອກລູກ 

 

F21D_3 
ແຖວທ ີ3 ສํາລັບແມຍິງອາຍຸ 15-49 ປີ ທີ່ເສຍ
ຊີວິດ ຕາຍຍອນຖພືາ ຫລ ືອອກລູກ ຫລື ຕາຍພາຍໃນ 
42 ມື້ຫລັງຈາກອອກລູກ 

 

F21D_4 
ແຖວທ ີ4 ສํາລັບແມຍິງອາຍຸ 15-49 ປີ ທີ່ເສຍ
ຊີວິດ ຕາຍຍອນຖພືາ ຫລ ືອອກລູກ ຫລື ຕາຍພາຍໃນ 
42 ມື້ຫລັງຈາກອອກລູກ 
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Field Name ຄວາມໝາຍຂອງ Field Name ຄາຖາມ ແລະລະຫັດ 

F21D_5 
ແຖວທ ີ5 ສํາລັບແມຍິງອາຍຸ 15-49 ປີ ທີ່ເສຍ
ຊີວິດ ຕາຍຍອນຖພືາ ຫລ ືອອກລູກ ຫລື ຕາຍພາຍໃນ 
42 ມື້ຫລັງຈາກອອກລູກ 

 

I25 ຖານະອາໃສຢູເຮອືນຫລັງນ້ີຄືແນວໃດ  

I26 ວັດສະດຸກ່ສາງຫລັງຄາເຮອືນແມນຫຍງັ  

I27 ວັດສະດຸກ່ສາງຝາເຮອືນແມນຫຍງັ  

I28 ວັດສະດຸກ່ສາງພື້ນເຮອືນແມນຫຍງັ  

I29 ເຮອືນຫລັງນ້ີມີໄຟຟາໃຊບ່  

I30A ເນື້ອທີ່ຂອງເຮືອນທັງຫມົດມີເທົ່າໃດ  

I30B ເນື້ອທີ່ຢູອາໃສຕົວຈິງມີເທົ່າໃດ  

I31 ນ້າເພື່ອດື່ມ ແລະຄົວກິນ  

I32 ສວມ(ວິດ)ຖາຍຕົ້ນຕທີ່ຄົວເຮືອນໃຊແມນປະເພດໃດ  

I33 ພະລັງງານທີ່ໃຊເພື່ອຄວົກິນ  

I34A ຄົວເຮອືນນີ້ມີດນິກະສິກາເປັນຂອງຕົນເອງບ  

I34B 
ເນື້ອທີ່ດິນກະສກິາທີ່ເປັນກາມະ 
ສິດຂອງຄວົເຮອືນ  

1.2.2. ຕາຕະລາງຂ້ມູນ  (RESPONDENTS) 
Field Name ຄວາມໝາຍຂອງ Field Name ຄາຖາມ ແລະລະຫັດ 

RESP_ID ລະຫັດແບບສອບຖາມ  

HhNR ລະຫັດເອກະລກັຄົວເຮືອນ  

Pers_No ລະຫັດເອກະລກັບຸກຄົນ (Q1)  

B2 ສາຍພົວພັນຫວົໜາຄົວເຮືອນ (Q2)  

B3 ເພດ (Q3)  

B4 ອາຍຸ (Q4)  

B5 ສະຖານທີ່ເກີດ (Q5)  

B6 ສະຖານທີ່ອາໃສໄລຍະສາຫລວດ 01-03-1995 (Q6)  

B7 ສັນຊາດ (Q7)  

B8 ຊົນເຜົ່າ (Q8)  

B9 ສະພາບສມົລດົ (Q9)  

B10 ສາສະໜາ (Q10)  

C11 ສາມາດອານແລະ ຂຽນພາສາລາວໄດບ (Q11)  
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Field Name ຄວາມໝາຍຂອງ Field Name ຄາຖາມ ແລະລະຫັດ 

C12 ເຄຍີເຂົ້າໂຮງຮຽນບ (Q12)   

C13 ລະດັບການສກຶສາສູງສຸດ (Q13)  

C14 ລະດັບວິຊາສະເພາະສູງສຸດ (Q14)  

D15 ກິດຈະກາຕົ້ນຕ 12 ເດອືນຜານມາ (Q15)  

D16 ອາຊີບຕົ້ນຕ 12 ເດືອນຜານມາ (Q16)  

D17 ຂະແໜງເສດຖະກິດຕົ້ນຕ 12 ເດືອນຜານມາ (Q17)  

E18A ເຄຍີເກີດລກູມີຊີວິດບ (Q18A)  

E18B_M ຈານວນລູກຢູນາເພດຊາຍ (Q18B_M)  

E18B_F ຈານວນລູກຢູນາເພດຍິງ (Q18B_F)  

E18C_M ຈານວນລູກຢູບອນອື່ນເພດຊາຍ (Q18C_M)  

E18C_F ຈານວນລູກຢູບອນອື່ນເພດຍິງ (Q18C_F)  

E18D_M ຈານວນລູກໄດຕາຍເພດຊາຍ (Q18D_M)  

E18D_F ຈານວນລູກໄດຕາຍເພດຍງິ (Q18D_F)  

E19 ອາຍຸຈັກປີເວລາເກີດລູກຜູທາອິດ (Q19)  

E20_M ຈານວນເດກັຊາຍທີ່ເກີດໃນ 12 ເດືອນຜານມາ (Q19_M)  

E20_F ຈານວນເດກັຍິງທີ່ເກີດໃນ 12 ເດອືນຜານມາ (Q19_F)  

 


