รหัสแบบ

แผนที่

I

ลับ

I

ชุดที่……..จํานวน………ชุดของครัวเรือนนี้

การสํารวจภาวะการทํางานของประชากร
สรง. 3
(แบบแจงนับ)

ไตรมาสที่ 1 (ม.ค. - มี.ค.) 2550
REG

CWT

1. ภาค................................................................. จังหวัด.................................................…

1-3
TMB

AMP

2. อําเภอ/เขต................................................. ตําบล/แขวง........................................…....…
3. บานเลขที่....................... ถนน.................................... ตรอก/ซอย...................................
4. ในเขตเทศบาล ED......................................BLK....................................................… AREA
นอกเขตเทศบาล ED..................หมูที่.................. ชื่อหมูบาน................................….…
5. ลําดับที่ชุมรุมอาคาร/หมูบานตัวอยาง..............................................................................… PSU_NO
6. Rotation Group………………………………..
ชุดครัวเรือนตัวอยาง............…..…
ROTA_GR
เดือน…………………………………………………
พ.ศ...............................…..…...…
MONTH_YR
7. ลําดับที่ครัวเรือนตัวอยาง................. ประเภท ( สวนบุคคล.....1 พิเศษ(ระบุ)....... 2 ) HH_NO
8. จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ขั้นแจงนับ.................................................................... คน

4-7

ขั้นนับจด
1. เปนครัวเรือนตัวอยาง

รหัส
ขั้นแจงนับ

1.1 มีครัวเรือนอาศัยอยู

แจงนับได
รื้อถอน ไฟไหม
เปนบานวาง
1.2 เปนบานวาง
เปนบานวาง
มีครัวเรือน (แจงนับได)
2. ไมเปนครัวเรือนตัวอยาง แจงนับได
(ครัวเรือนใหมอยูแทน
ครัวเรือนเดิมที่เปนตัวอยาง)

ไมไดขอมูล

12-13

BLK_VIL

14-17
SAMSET

TYPE

27-28

LISTING

29-30

รหัส

ENUM

21
22
23

24

แจงนับวันที่.......…..เดือน.........................พ.ศ..............…

บรรณาธิกรและลงรหัสวันที่..…........เดือน..........…….....พ.ศ..........

ชื่อตัว - ชื่อสกุล..............................................…
พนักงานแจงนับ

ชื่อตัว - ชื่อสกุล..................................................…
พนักงานบรรณาธิกรและลงรหัส

ลายมือชื่อ..........................................................ผูตรวจ
(...................................................................)
ตําแหนง......................................................

24-26

MEMBERS

ขั้นนับจด
ขั้นแจงนับ
1. เปนครัวเรือนตัวอยาง ไปสามครั้งไมพบ
ผูตอบสัมภาษณ
11
ไมใหความรวมมือ
12
หาบานไมพบ
13
14
15
16 2. อื่น ๆ (ระบุ) ……………………………………….

18-19
20-23

9. จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ขั้นนับจด...................................................................... คน
10. ชื่อผูตอบสัมภาษณ......................................................... เปนสมาชิกลําดับที่...............…
11. ผลการแจงนับครัวเรือนตัวอยางนี้ (บันทึกรหัส)
ไดขอมูล

8-11

ED

31-32

2

ตัวอยางการเขียนตัวเลข

I 2 3

4

5

6

7 8

9

0

ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของสมาชิกในครัวเรือน
ถามเฉพาะ
ผูมีอายุ
15 ปขึ้นไป

ถามทุกคนในครัวเรือน

ความเกี่ยวพัน
กับหัวหนาครัวเรือน

ลําดับที่

ชื่อ-นามสกุล

เพศ

อายุ

บันทึกรหัส บันทึกรหัส ( บันทึก
หัวหนาครัวเรือน.……..…1 ชาย…....1 อายุเต็มป
ภรรยาหรือสามี....……….2 หญิง…..2 ถาต่าํ กวา
บุตรที่ยังไมสมรส.…….…3
1 ป
บุตรที่สมรสแลว....….….4
บันทึก
บุตรเขย บุตรสะใภ……..5
" 00 " )
บุตรของบุตร..........….…6
พอ แม พอตา แมยาย…7
ญาติอื่น ๆ ..........….….8
ผูอาศัย และคนรับใช…..9

สถานภาพ
สมรส
บันทึกรหัส
โสด………...1
สมรส……...2
มาย………...3
หยา……...…4
แยกกันอยู..5
เคยสมรส
แตไมทราบ
สถานภาพ..6

สมาชิกครัวเรือนพิเศษ…0
F1

33

F2

F3

F4

35

หมายเหตุ :

36

F5

37

F6

39

2
ตอนที่ 3 การทํางาน ถามเฉพาะ

ตอนที่ 2 การศึกษา ถามเฉพาะผูมีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป
" ... (ชื่อ) … ขณะนี้
กําลังเรียนชั้นใด"

... (ชื่อ) ...จบการศึกษาสูงสุดระดับใด

3

ผูมีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป

ผูบันทึก
ผูบันทึก
ถามเฉพาะผูที่จบ "มหาวิทยาลัย" " ระหวาง 7 วัน
"ผึกหัดครู" (สายวิชาการ) หรือ กอนวันสัมภาษณ
รหัส 2
รหัส 2
... (ชื่อ) ...
"อาชีวศึกษา" ในสดมภ F8
ในสดมภ F11 ในสดมภ F12

" ... (ชื่อ) … การศึกษา ไดทํางานที่ "ถึงแมวา …(ชื่อ) … "… (ชื่อ) …
กอใหเกิดรายได/
ปริญญาที่สําเร็จ มาโดยละเอียด
สูงสุดที่สําเร็จอยูใน
ไมไดทํางานระหวาง มีงาน/ธุรกิจ
เงินเดือน/
7 วันกอนวันสัมภาษณ กิจการที่จะกลับ
บันทึก ชั้น ป สถาบัน
สายวิชาใด"
คาจาง/ผลกําไร
ที่กําลังเรียนโดยละเอียด ถาจบมหาวิทยาลัย ฝกหัดครู
ยังไดรับคาจาง/ ไปทํา หรือไม"
/ผลตอบแทน
(สายวิชาการศึกษา) หรืออาชีวศึกษา ใหบันทึก
(ผูชวยธุรกิจฯ
เงินเดือนหรือ
จํานวนป
หรือไดทํางาน
สาขาวิชา คณะหรือแผนกและชื่อสถาบันที่เรียนจบ ของ
ในฐานะชวยธุรกิจ ผลประโยชนอื่น ๆ ใหถือวาไมมีงาน/
หลักสูตร
ของครัวเรือน หรือผลกําไรจากงาน ธุรกิจหรือกิจการ
โดยไมไดรับ หรือธุรกิจในระหวาง ที่จะกลับไปทํา
ถาไมเรียน บันทึก
ถาไมเคยเรียน บันทึก "ไมเคย"
คาจางหรือไม " ที่ไมไดทํางานหรือไม" ใหบันทึกรหัส 2)
"ไมเรียน"
ถาจบมหาวิทยาลัย ฝกหัดครู
บันทึกรหัส
บันทึกรหัส
บันทึกรหัส บันทึกรหัส
(สายวิชาการศึกษา) หรืออาชีวศึกษา ถามตอไป
สายวิชาการ (สามัญ)....1 ทํางาน….……...1 ไดรับ..……...……..1 มี…...….…….1
สายอาชีวศึกษา.........2 (ขามไปถามอาชีพ (ขามไปถามอาชีพ
(ถามตอไป)
สดมภ F24)
ไมมี….…..….2
สายวิชาการศึกษา......3 สดมภ F24)
ถาจบการศึกษาระดับอื่น ขามไปถามสดมภ F11
ไมทํางาน…..….2 ไมไดรับ..…….......2 (ขามไปถาม
บันทึก ชั้น ป และประกาศนียบัตร หรือ

ระดับการศึกษา
F7

40

สาขาวิชา
F8

43

F9

46

F10

52

(ถามตอไป)

(ถามตอไป)

สดมภ F15)

F11

F12

F13

53

54

55

4

ตอนที่ 3 การทํางาน ถามเฉพาะผูมีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป (ตอ)
ผูบันทึก

ผูบันทึก

ผูหางานทําระหวาง 7 วัน

ผูบันทึก

ผูไมพรอมทํางาน

ผูพรอมทํางาน

ผูหางานทํา/พรอมทํางาน ระหวาง

รหัส 1

รหัส 2

กอนวันสัมภาษณ

รหัส 2 หรือ 3

รหัส 2

รหัส 1

7 วันกอนวันสัมภาษณ (ผูวางงาน)

ในสดมภ F15

ในสดมภ F17

ในสดมภ F17

รหัส 1 ในสดมภ F15 หรือ F17

ในสดมภ F13 ในสดมภ F13 รหัส 1 ในสดมภ F15
" … ชื่อ … "กอนวันสัมภาษณ " … (ชื่อ) …ไดหางานทํา/
… (ชื่อ) …
สมัครงาน อยางไร "
หยุดทํางาน
มานานเทาใด" ไดหางานทํา/ (บันทึกวิธีการที่ใชมากที่สุด)
สมัครงาน

" ระหวาง 7 วัน " เหตุผลที่ … (ชื่อ) … "ทําไม … (ชื่อ) …
กอนวันสัมภาษณ ไมพรอมทํางาน"
… (ชื่อ) …พรอม

บันทึกรหัส ทํางานหรือไม"

"… (ชื่อ) …

หางาน/พรอมทํางาน เคยทํางาน
มานานเทาใด " มากอนหรือไม"

บันทึกรหัส

บันทึกรหัส

ทํางานบาน…..…..…..1 เชื่อวาหางานทําไมได....1

บางหรือไม " อานหนังสือพิมพ/นิตยสาร…..1
วิทยุ/โทรทัศน….……………....2

จึงไมหางานทํา"

" … (ชื่อ) …

บันทึกรหัส

บันทึกรหัส

บันทึกรหัส เรียนหนังสือ….……..2 หามาแลวแตหาไมได...2 ต่ํากวา 1 เดือน..….1 เคย…..….…1

บันทึกรหัส เพื่อน/ญาติหางานให…….......3 พรอม………….1 รอฤดูกาล…………....3 ไมทราบวาจะไปหางาน 1 - 2.9 เดือน..…2 (ถามตอไป)
หาใน 7 วัน…….1 หา/สมัครงานที่หนวยจัดหางาน..4 (ขามไปถาม ยังเด็กหรือชรา…......4 อยางไร………….…..3 3 - 5.9 เดือน..…3 ไมเคย.…....2
สดมภ F19) ปวย พิการ ฯลฯ
ไมสามารถหางานที่
6 - 8.9 เดือน.....4 (ขามไปถาม
บันทึกรหัส (ถามตอไป) หา/สมัครงานที่หนวยงาน
จนไมสามารถ
นอยกวา/เทากับ หาใน 8-30 วัน..2 โดยตรง……………………......5 ไมพรอม…...…2
เหมาะสมได………..4 9 - 11.9 เดือน....5 ตอนที่ 6)
(ถามตอไป)
ทํางานได…………5 ดินฟาอากาศไม
2 เดือน………1 ไมหางานทํา..….3 สงจดหมายสมัครงาน
ตั้งแต 12 เดือน....6
พักผอน……………....6
(ถามตอไป)
มากกวา 2 เดือน..2 (บันทึกรหัส 2,3 ตามที่ตาง ๆ …………………..6
เอื้ออํานวย………...5
(ขามไปถามอาชีพ
ขามไปถาม อื่น ๆ (ระบุ)……………..……...7
อื่น ๆ (ระบุ)………....7 อื่น ๆ (ระบุ)………….…6
สดมภ F24)

สดมภ F17)

(ขามไปถาม สดมภ F20)

F14

F15

F16

56

57

F17

58

59

(ขามไปถามตอนที่ 6)

(ถามตอไป)

F18

F19

60

F20

61

F21

62

63
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5

ตอนที่ 3 การทํางาน ถามเฉพาะผูมีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป (ตอ)
ผูมีงานทําหรือเคยทํางานมากอน รหัส 1 ในสดมภ F11, F12, F21 รหัส 1 หรือ 2 ในสดมภ F14
ผูเคยทํางานมากอน
รหัส 1 ในสดมภ F21
อาชีพ

อุตสาหกรรม

สถานภาพการทํางาน

"… (ชื่อ) … ทํางานอะไร"

" กิจกรรมหลักที่… (ชื่อ) …ทําอยู

"… (ชื่อ) ...ทํางานในฐานะอะไร "

"สาเหตุที่ … (ชื่อ) …

" … (ชื่อ) …

ออกจากงาน/หยุดทํางาน

ออกจากงาน/

ครั้งสุดทาย"

หยุดทํางาน

ผูบันทึกรหัส 1 ในสดมภ F11

นายจาง......…………………………………….1

ครั้งสุดทาย

ใหบันทึกอาชีพและตําแหนงหนาที่

ประกอบธุรกิจสวนตัวโดยไมมีลูกจาง……2

เลิก/หยุดกิจการ..…….1
ถูกใหออก…………..….2
หมดสัญญาจาง……….3
ถูกลดคาจางหรือ
สวัสดิการ……….…4
ไมพอใจคาตอบแทน...5
งานเดิมเสร็จสิ้น…..…..6
อื่น ๆ ระบุ………….....7

มานานเทาใด"
บันทึกรหัส
ต่ํากวา 1 เดือน...1
1 - 2.9 เดือน...2
3 - 5.9 เดือน...3
6 - 8.9 เดือน...4
9 - 11.9 เดือน..5
ตั้งแต 12 เดือน..6

การงานที่มีชั่วโมงทํางานสูงสุดใน
7 วันกอนวันสัมภาษณ
ผูบันทึกรหัส 1 ในสดมภ F12
ผูบันทึกรหัส 1 หรือ 2 ใน F14
ใหบันทึกอาชีพปกติ
ผูบันทึกรหัส 1 ในสดมภ F21
ใหบันทึกอาชีพที่ทําครั้งสุดทาย

ชวยธุรกิจครัวเรือนโดยไมไดรับคาจาง….3

(ถามตอไป)

(ถามตอไป)

F22

F23

บันทึกรหัส

64

เปนกิจกรรมหรือผลิตอะไร "

(ใหบันทึกประเภทของกิจการ
ลักษณะงานใหชัดเจน)

ลูกจางรัฐบาล…………………………….……4
ลูกจางรัฐวิสาหกิจ…………….………...…..5
ลูกจางเอกชน…..……………………………..6
การรวมกลุม….……………………………….7

( ถาบันทึกรหัส 1 หรือ 6 ถามตอไป )
(บันทึกรหัส 2, 3, 4, 5, 7 ขามไปถาม

(ถามตอไป)

สดมภ F28 ยกเวน ผูบันทึกรหัส 1
ในสดมภ F21 ขามไปถามตอนที่ 6)

F24

65

บันทึกรหัส

66

F25

70

F26

74

6

ตอนที่ 3 การทํางาน ถามเฉพาะผูมีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป (ตอ)
ผูมีงานทํา/เคยทํางานที่มี
รหัส 1, 6 ในสดมภ F26

ผูมีงานทํา รหัส 1 ในสดมภ F11, F12 รหัส 1 หรือ 2 ในสดมภ F14

"กิจการ … (ชื่อ) …

"จํานวนชั่วโมงทํางานในระหวาง 7 วันกอนวันสัมภาษณ"

ทําอยูหรือทําครั้งสุดทาย

(ผูบันทึกรหัส 1 ในสดมภ F11 ใหบันทึกจํานวนชั่วโมงทํางานจริงในระหวาง 7 วันกอนวันสัมภาษณ

มีคนทํางานกี่คน"

โดยรวมชั่วโมงทํางานลวงเวลา คอฟฟเบรค ไมรวมเวลาพักอาหารกลางวัน

บันทึกรหัส

ผูบันทึกรหัส 1 ในสดมภ F12 รหัส 1 หรือ 2 ในสดมภ F14 ใหบันทึก "0" ชองขวาสุดทั้ง 3 สดมภ)

1 - 4 คน……………….…1
5 - 9 คน……………….…2

จํานวนชั่วโมงทํางานจริงของอาชีพ

จํานวนชั่วโมงทํางานจริง

จํานวนชั่วโมงทํางานทั้งสิ้น

10 - 19 คน……………….…3

ที่บันทึกใน F24

ของอาชีพอื่นทุกอาชีพที่ทําใน
ระหวาง 7 วัน กอนวันสัมภาษณ

(F28 + F29)

20 - 49 คน……………….…4
50 - 99 คน……………….…5
100 - 199 คน...……………….6
200 คนขึ้นไป………………..7

ถาไมมีให
บันทึก "0" ชองขวาสุด

(ผูบันทึกรหัส 1 ในสดมภ F21
ขามไปถามตอนที่ 6)

F27

F28

75

F29

76

F30

78

80

7

ตอนที่ 4 ความตองการจะทํางานเพิ่มในระหวาง 7 วันกอนวันสัมภาษณ
ผูมีงานทํา รหัส 1 ในสดมภ F11, F12 รหัส 1 หรือ 2 ในสดมภ F14
ผูมีงานทําที่มีเวลาและตองการทํางานเพิ่ม รหัส 1 ในสดมภ F31
"ในระหวาง 7 วันกอนวันสัมภาษณ

"… (ชื่อ) … ตองการทํางาน

"… (ชื่อ) …ไดหางานทํา/

… (ชื่อ) … ยังมีเวลาเหลือพอที่จะทํางานเพิ่ม

เพิ่มขึ้นสัปดาหละกี่ชั่วโมง"

ติดตอสมัครงานเพิ่มบางหรือไม"

"ทําไม … (ชื่อ) … ไมไดทํางานเพิ่ม"

บันทึกรหัส

และตองการจะทํางานเพิ่มหรือไม"

บันทึกรหัส
มีเวลาและตองการทํางานเพิ่ม..…………...1

(บันทึกจํานวนเปนชั่วโมง)

(ถามตอไป)

มี/ไมมีและไมตองการทํางานเพิ่ม………...2

(ถามตอไป)

(ผูมีสถานภาพการทํางานเปนรหัส 4, 5, หรือ 6

เครื่องจักร/อุปกรณในการปฏิบัติงานเสีย..….1
ลดกําลังการผลิต/ลดเวลาทํางาน..………..….2
บันทึกรหัส อยูระหวางการประทวง…………………….…….3
หา………………...…………………1 หางานทํา/เชื่อวาหางานทําเพิ่มไมได…………..4
ไมหา…………….………………….2 เจ็บปวย…………..….……………………….…….5
(ถามตอไป)
ดินฟาอากาศไมอํานวย………..…….…………..6
อื่น ๆ (ระบุ).……………...……………....……..7

ในสดมภ F26 ขามไปถามสดมภ F35

(ผูมีสถานภาพการทํางานเปนรหัส 4, 5, หรือ 6

รหัส 1, 2, 3 หรือ 7 ขามไปถามตอนที่ 6)

ในสดมภ F26 ถามตอไป
รหัส 1, 2, 3 หรือ 7 ขามไปถามตอนที่ 6)

F31

F32

82

F33

83

F34

85

86

8

ตอนที่ 5 รายไดของลูกจาง
คาจาง
ผูมีงานทําที่มีสถานภาพการทํางานเปนลูกจางทุกประเภท
ผูที่บันทึกรหัส 1 ในสดมภ F11, F12 รหัส 1 หรือ 2 ในสดมภ F14 และมีสถานภาพการทํางานเปนรหัส 4 หรือ 5 หรือ 6 ในสดมภ F26
"งานที่… (ชื่อ) … ทําอยูไดรับ
สําหรับผูบันทึกรหัส 1, 2, 3 ในสดมภ F35
สําหรับผูบันทึกรหัส 1-7 ในสดมภ F35
คาจางในประเภทใด"
บันทึกรหัส
เปนตัวเงิน :รายชั่วโมง………………………………1

"คาจางที่ไดรับนั้นไดรับกี่บาท

รายวัน…………………………………..2

ตอชั่วโมงหรือตอวันหรือตอสัปดาห"

"คาจางที่ไดรับประมาณเดือนละเทาไร"

รายสัปดาห…………………………....3
รายเดือน....………………………..….4

(บันทึกจํานวนชิดขวา)

(บันทึกจํานวนชิดขวา)

(ถามตอไป)

(ถามตอไป)

F36

F37

อื่น ๆ (ระบุ)…………………………...5
ไมทราบ………………………………...6
ไมเปนตัวเงิน……………………...……….7
(ถาตอบรหัส 1-3 ถามตอไป
รหัส 4-7 ขามไปถามสดมภ F37)

F35

87

88

93

9

ตอนที่ 5 รายไดของลูกจาง (ตอ)
ผลประโยชนตอบแทนอื่น ๆ ที่เปนตัวเงิน
ผูมีงานทําที่มีสถานภาพการทํางานเปนลูกจางทุกประเภท
ผูที่บันทึกรหัส 1 ในสดมภ F11, F12 รหัส 1 หรือ 2 ในสดมภ F14 และมีสถานภาพการทํางานเปนรหัส 4 หรือ 5 หรือ 6 ในสดมภ F26
"ระหวาง 30 วันกอนวันสัมภาษณ
… (ชื่อ) …นอกจากคาจางที่ไดรับแลว
ยังไดรับโบนัสหรือไม"
( ถาไดรับบันทึก จํานวนเงิน ชิดขวา
ถาไมไดรับบันทึก "0" ชองขวาสุด )

โบนัส

"ระหวาง 30 วันกอนวันสัมภาษณ … (ชื่อ) ... นอกจากคาจางที่ไดรับแลว
ยังไดรับรายไดหรือผลประโยชนอื่นที่ เปนตัวเงิน หรือไม"
( ถาไดรับบันทึก จํานวนเงิน ถาไมไดรับบันทึก "0" ชองขวาสุด )

คาลวงเวลาเดือนละ

เงินอื่น ๆ เดือนละ

(รวมเงินคาอาหาร เสื้อผา หรือเครื่องแตงกายอื่น ๆ
คาทิป คาที่อยูอาศัย คาพาหนะ เปนตน)

F38

98

F39

103

F40

108

I0

ตอนที่ 5 รายไดของลูกจาง (ตอ)
ผลประโยชนตอบแทนอื่น ๆ ที่ไมเปนตัวเงิน
ผูมีงานทําที่มีสถานภาพการทํางานเปนลูกจางทุกประเภท
ผูที่บันทึกรหัส 1 ในสดมภ F11, F12 รหัส 1 หรือ 2 ในสดมภ F14 และมีสถานภาพการทํางานเปนรหัส 4 หรือ 5 หรือ 6 ในสดมภ F26

"ในระหวาง 30 วันกอนวันสัมภาษณ … (ชื่อ) .... นอกจากคาจางที่ไดรับแลว

"เปนสมาชิก

ยังไดรับรายไดหรือผลประโยชนอื่นที่ ไมเปนตัวเงิน หรือไม"
(ใหประมาณเปนจํานวนเงิน)

คนสุดทาย
ของครัวเรือน

( ถาไดรับบันทึก จํานวนเงิน ถาไมไดรับบันทึก "0" ชองขวาสุด )

หรือไม"

" อาหาร "

" เสื้อผา หรือ
เครื่องแตงกายอื่น ๆ "

" ที่อยูอาศัย "

" อื่น ๆ "
บันทึกรหัส
ไมเปน…….0
เปน………..1

F41

113

F42

118

F43

123

F44

128

F45

133

II

ตอนที่ 6 การหางานทําและความตองการพัฒนาขีดความสามารถ
ผูหางานทําหรือผูที่พรอมทํางานรหัส 1 ในสดมภ F15 หรือ F17

ถามเฉพาะผูที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป

"… (ชื่อ) … ตองการทํางานอะไร"

"… (ชื่อ) … ตองการความชวยเหลือ

"… (ชื่อ) …. ตองการพัฒนา

"… (ชื่อ) ...ตองการไดรับการ

(บันทึกงานที่ตองการมากที่สุด)

จากภาครัฐอยางไร"

ขีดความสามารถ

พัฒนาขีดความสามารถ

ในดานใดดานหนึ่งหรือไม"
บันทึกรหัส (บันทึกความตองการฯ มากที่สุด)
งานดานการเกษตรและการเลี้ยงสัตว…………..01
บันทึกรหัส
งานดานการคา/ธุรกิจ (พาณิชยกรรม)…………02 ไมตองการ……………………………….00
ศิลปหัตถกรรม……………………………………...03 ตองการ :อาหารและโภชนาการ………………………………04
หางานใหทําภายในจังหวัด………01
งานกอสราง…………………………………………..05
หางานใหทําภายในภูมิภาค……..02
ชางซอมบํารุงอุปกรณการเกษตร………………..06
หางานใหทํานอกจังหวัดและ
นอกภูมิภาค……………………03
ชางเครื่องยนต……………………………………....07
ชางไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส………………………….08
หางานใหทําในตางประเทศ……..04
บันทึกรหัส
ชางตัดเย็บเสื้อผา…………………………………...09
พัฒนาฝมือแรงงาน……………....05 ตองการ………………………1
(ถามตอไป)
ชางเสริมสวย/ตัดผม……………………………….10
ใหขอมูลขาวสารตลาดแรงงาน...06
งานดานคอมพิวเตอร………………………………11
ทุนประกอบอาชีพอิสระ………….07 ไมตองการ…………………..2
งานเสมียน/พนักงาน……………………………….12
สนับสนุนอาชีพการเกษตร……...08
(ยุติการสัมภาษณ)
งานบริการ…………………………………………….13
เงินชวยเหลือคาเลาเรียนบุตร…..09
อื่น ๆ (ระบุ)………………………………………….14
อื่น ๆ (ระบุ)………………………...10
( ถามตอไป)

( ถามตอไป)

F46

F47

170

F48

172

ในหลักสูตรใด/เรื่องใด/ดานใด"

(บันทึกชื่อหลักสูตร
ที่ตองการไดรับการพัฒนามากที่สุด)

F49

174

175

