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A2 - 1

ค ำถำมตอ่ไปนีเ้ก่ียวกบังำนที่ก่อให้เกิดรำยได้แก่สมำชิกครัวเรือนแตล่ะรำย ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ให้นบัรวมงำนที่เลิกท ำไปแล้วด้วย

ตาราง 1

สว่นที่ 1 อำชีพเกษตรกรรม ปศสุตัว์ และธรุกิจที่ไม่เก่ียวข้องกบักำรเกษตร

สว่นที่ 2 อำชีพอ่ืนๆที่นอกเหนือจำกเกษตรกรรม ปศสุตัว์ และธรุกิจที่ไม่เก่ียวข้องกบักำรเกษตร

อาชีพหลัก หมำยถึง อำชีพที่ท ำรำยได้สงูสดุในชว่ง 12 เดือนที่ผ่ำนมำ นอกเหนือจำกกำรท ำเกษตรกรรม ปศสุตัว์ และธรุกิจที่ไม่เก่ียวข้องกบักำรเกษตร

อาชีพรอง หมำยถึง อำชีพที่ท ำรำยได้สงูสดุในชว่ง 12 เดือนที่ผ่ำนมำ รองจำกอำชีพหลกั นอกเหนือจำกกำรท ำเกษตรกรรม ปศสุตัว์ และธรุกิจที่ไม่เก่ียวข้องกบักำรเกษตร

ตาราง 2 ค่าจ้างในเดือนปกต ิหมำยถึง คำ่จ้ำงเฉลี่ยตอ่เดือนที่ท ำงำน

ลักษณะงาน, เวลาที่ใช้ในการท างาน, การเลิกการท างาน, ค่าจ้างจากการท างาน ของสมาชิกแต่ละคน 

ถำมข้อ j1-j6 ไปแตล่ะประเภทงำนที่สมำชิกครัวเรือนท ำ (ทัง้ที่ยงัท ำอยู่และเลิกท ำไปแล้ว) ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และกรอก "1" ลงในตำรำง 1 (กรอกทุกข้อที่เป็นค าตอบ)

1) ประเภทงานของสมาชิกครัวเรือนแต่ละคน (เฉพาะสมาชิกคนทีห่มวด a1 ข้อ dm14 ตอบ 1) ตาราง 1

j1   ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา สมำชิกครัวเรือนท ำเกษตรกรรมหรือเป็นเจ้ำของธรุกิจที่เก่ียวข้องกบักำรเกษตร ส่วนที่ 3

        บ้ำงหรือไม่ # j1 j2 j3 j4 j5 j6 ช่ัวโมง /

j2   ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา สมำชิกครัวเรือนท ำปศสุตัว์บ้ำงหรือไม่ เกษตร ปศุสัตว์ ธุรกิจ งานหลัก งานรอง งานอ่ืนๆ สัปดาห์

j3   ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา สมำชิกครัวเรือนท ำธรุกิจหรือเป็นเจ้ำของธรุกิจที่ไม่เก่ียวข้องกบักำรเกษตร 1      H

        บ้ำงหรือไม่ 2      H

j4   ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา สมำชิกครัวเรือนท ำงำนอ่ืนๆที่เป็นอำชีพหลกับ้ำงหรือไม่ 3      H

j5   ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา สมำชิกครัวเรือนท ำงำนอ่ืนๆที่เป็นอำชีพรองบ้ำงหรือไม่ 4      H

j6   ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา สมำชิกครัวเรือนท ำงำนอ่ืนๆนอกเหนือจำกอำชีพหลกัและอำชีพรองบ้ำงหรือไม่ 5      H

ในรอบ 1 สปัดำห์ที่ผ่ำนมำ สมำชิกครัวเรือนท ำงำน (จ ำนวนชัว่โมงกำรท ำงำน j1-j6) 6      H

ก่ีช่ัวโมง 7      H

***ส าหรับส่วนที่ 2 ถ้ากรอก "1" ที่ j4 หรือ j5 หรือ j6 ให้ท าตาราง 2 แต่ละสมาชิกครัวเรือน 8      H

ถ้าไม่ได้ท าอาชีพอ่ืนๆ (j4,j5,j6) ให้ถามส่วนที่ 3 และข้ามไปท าหมวด A3 9      H

การใช้ประโยชน์จากที่ดิน 10      H

สว่
นท
ี่ 3

A2   งานของสมาชิกครัวเรือน
สว่
นท
ี่ 1

รหัส
สมาชิก
ครัวเรือน

ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2

สว่
นท
ี่ 2
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A2 - 2ถามเฉพาะคนที่ท าอาชีพอ่ืนๆที่นอกเหนือจากเกษตรกรรม ปศุสัตว์ และธุรกิจที่ไม่เก่ียวข้องกับการเกษตร (j4,j5,j6)
ถำมข้อ a-n ไปแตล่ะงำนที่สมำชิกครัวเรือนท ำ (ทัง้ที่ยงัท ำอยู่และเลิกท ำไปแล้ว) ในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ และกรอกค ำตอบลงในตำรำง 2

2) ลักษณะงานและเวลาที่ใช้ในการท างาน
oc2a กรอกรหสัของสมำชิกครัวเรือนที่ท ำงำนนี ้
oc2b กรอก job id ของงำนนี ้
oc2c โปรดอธิบำยวำ่สมำชิกครัวเรือนมีหน้ำที่อะไรในกำรท ำงำนนี ้
oc2d กรอกรหสัประเภทงำน

1 -ผู้บญัญัติกฎหมำย/ข้ำรำชกำรอำวโุส/ผู้จดักำร 11 -ผู้ปฏิบตัิงำนที่มีฝีมือในด้ำนกำรเกษตรและประมง
3 -ผู้ประกอบวชิำชีพตำ่งๆ 13 -ผู้ปฏิบตัิงำนในธรุกิจด้ำนควำมสำมำรถทำงฝีมือและธรุกิจอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง
5-ชำ่งเทคนิคสำขำตำ่งๆและผู้ประกอบวชิำชีพที่เก่ียวข้อง 15 -ผู้ปฏิบตัิกำรเคร่ืองจกัรโรงงำนและเคร่ืองจกัร และผู้ปฏิบตัิงำนด้ำนกำรประกอบ
7 -เสมียน 17 -อำชีพขัน้พืน้ฐำนตำ่งๆ
9 -พนกังำนบริกำร/ผู้จ ำหน่ำยสินค้ำในร้ำนและตลำด 19 -กองก ำลงัทหำรติดอำวธุตำ่งๆ

oc2f  สมำชิกครัวเรือนคนนีท้ ำงำนนีใ้นสถำนะใด
1 -ลกูจ้ำงของรัฐ หรือข้ำรำชกำร
3 -ลกูจ้ำงของเอกชน ทัง้ที่ได้รับคำ่จ้ำงแบบเงินเดือนหรือได้รับคำ่จ้ำงตอ่ชิน้งำน
5 -คนงำนที่ไม่ได้รับคำ่จ้ำงประจ ำ/คนงำนที่เป็นสมำชิกในครัวเรือน เชน่ คนงำนที่ท ำงำนให้ฟรี หรือได้เงิน/ของเป็นสินน ำ้ใจเล็กน้อย 

oc2g  ปัจจบุนัยงัท ำงำนนีอ้ยู่หรือไม่ 1- ใช ่(ข้ามไปท าข้อ i) 3- ไม่ใช่ 5-หยดุตำมฤดกูำล (ข้ามไปท าข้อ i)
oc2h อะไรเป็นสาเหตุหลักที่เลิกท างานนีไ้ป 1 -ถกูไลอ่อก/ถกูปลด 3 -หมดสญัญำวำ่จ้ำง 5 -ไม่พอใจคำ่ตอบแทน/สภำพกำรท ำงำน 7 -ธรุกิจปิดกิจกำร

9 -แก่ชรำ 11 -ทพุพลภำพ 13 -ไปเรียนตอ่ 15 -ท ำงำนบ้ำน/ชว่ยเหลืองำนที่บ้ำน
17-ลำออก 19 -อ่ืนๆ ระบใุนชอ่ง oc2ha

oc2hb ปัจจบุนัก ำลงัหำงำนท ำอยู่หรือไม่ 1- ก ำลงัหำ 3- ยงัไม่หำ
oc2i สมำชิกครัวเรือนคนนีท้ ำงำนก่ีเดือน ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา
oc2j สมำชิกครัวเรือนคนนีไ้ด้รับค่าจ้างในเดือนที่ผ่านมา/เดือนล่าสุดที่ท างานก่ีบำท เช่น ถ้าเป็น 5,000 บาทต่อเดือน  ก็ให้กรอก "5,000"     (ถ้าไม่ได้รับค่าจ้างให้กรอก "0")
oc2ja เดือนที่แล้วถือวำ่เป็นเดือนที่ได้รับค่าจ้างเป็นปกตหิรือไม่ 1- ใช ่(ข้ามไปท าข้อ k) 3- ไม่ใช่
oc2jb โดยปกติได้รับค่าจ้างเฉล่ียก่ีบำทต่อเดือน

ในกรณีที่เพิ่งท างานและยังไม่ได้รับค่าจ้าง oc2j ให้กรอก "NA", oc2ja ให้กรอก "3" และ oc2jb ให้กรอก "ค่าจ้างที่คาดว่าจะได้รับ"
oc2k สมำชิกครัวเรือนคนนีไ้ด้รับโบนัสเป็นเงินจำกงำนนีโ้ดยเฉลี่ยก่ีบำทในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา     (ถ้าไม่มีให้กรอก "0")
oc2l ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา สมำชิกครัวเรือนคนนีไ้ด้รับค่าท างานล่วงเวลา(โอท)ี ทิป/คอมมิชช่ัน เบีย้ประชุม เบีย้เลีย้งท างานนอกสถานที่เป็นเงนิจำกงำนนีโ้ดยเฉลี่ยก่ีบำทต่อเดือน

(ถ้าไม่มีให้กรอก "0")
oc2m ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา สมำชิกครัวเรือนคนนีไ้ด้รับสวัสดิการจากการท างานนีโ้ดยเฉลี่ยก่ีบำทต่อเดือน เชน่ คำ่พำหนะรับสง่, คำ่น ำ้มนั, คำ่น ำ้, คำ่ไฟฟ้ำ, คำ่เชำ่บ้ำน, คำ่รักษำพยำบำล,

ค่าเล่าเรียน     (ถ้าไม่มีให้กรอก "0")
oc2n สมำชิกครัวเรือนคนนีไ้ด้รับค่าตอบแทนเป็นส่ิงของ/บริการ เช่น มือ้อาหาร เคร่ืองแบบ อ่ืนๆ โดยเฉลี่ยก่ีบำทในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา     (ถ้าไม่มีให้กรอก "0" และข้ามไปถามงานถัดไป)
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A2 - 3ตาราง 2 รหัส รหัส รหัส รหัส

oc2a oc2b oc2d oc2f oc2g oc2h oc2hb

สถำนะ ปัจจบุนั สำเหตุ
งำน ท ำอยู?่ ที่เลิก

1       H       J
2       H       J
3       H       J
4       H       J
5       H       J
6       H       J
7       H       J
8       H       J
9       H       J
10       H       J

ตาราง 2 (ต่อ)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

#
oc2c oc2ha

รหสั

สมำชิก
รหสังำน ช่ืองำนที่ท ำ (แบบละเอียด) code

ในรอบ12 เดือนที่
oc2i

oc2j oc2ja oc2jb oc2k

อ่ืนๆ (oc2h=19) หำงำน?

รหัส รหัส รหัส

คำ่ตอบแทนเป็นสิ่งของ (ตอ่ปี)

ผำ่นมำท ำงำนนีก่ี้เดอืน

oc2l oc2m oc2n

โอท+ีทิป+เบีย้เลีย้ง (ตอ่เดือน)
คำ่จ้ำงนีเ้ป็นคำ่จ้ำง

เดือนปกติหรือไม่

คำ่จ้ำงเฉลี่ย

(ตอ่เดือน)

โบนสั

(ตอ่ปี)
เบีย้เลีย้งทิป/คอม

 มิชชัน่

โอที
เงินสวสัดิกำร

(ตอ่เดือน)
อ่ืนๆคำ่ชดุคำ่อำหำร

รหัส

# อตัรำคำ่จ้ำงเดือน

ลำ่สดุ (ตอ่เดือน)
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A2 - 4ตาราง 2 รหัส รหัส รหัส รหัส

oc2a oc2b oc2d oc2f oc2g oc2h oc2hb

สถำนะ ปัจจบุนั สำเหตุ
งำน ท ำอยู?่ ที่เลิก

11       H       J
12       H       J
13       H       J
14       H       J
15       H       J
16       H       J
17       H       J
18       H       J

ตาราง 2 (ต่อ)

11
12
13
14
15
16
17
18

3) บนัทกึผู้สมัภำษณ์ oc3

#

oc2j oc2ja oc2jb oc2k

อ่ืนๆ (oc2h=19)
#

oc2c

รหสั

สมำชิก
รหสังำน ช่ืองำนที่ท ำ (แบบละเอียด) code

โอท+ีทิป+เบีย้เลีย้ง (ตอ่เดือน) คำ่ตอบแทนเป็นสิ่งของ (ตอ่ปี)

oc2ha oc2i

หำงำน?
ในรอบ12 เดือนที่

ผำ่นมำท ำงำนนีก่ี้เดอืน

รหัส รหัส รหัส รหัส

oc2l oc2m oc2n

คำ่ชดุ อ่ืนๆ
อตัรำคำ่จ้ำงเดือน

ลำ่สดุ (ตอ่เดือน)

คำ่จ้ำงนีเ้ป็นคำ่จ้ำง

เดือนปกติหรือไม่

คำ่จ้ำงเฉลี่ย

(ตอ่เดือน)

โบนสั

(ตอ่ปี)

เงินสวสัดิกำร

(ตอ่เดือน)
โอที ทิป/คอม

 มิชชัน่

เบีย้เลีย้ง คำ่อำหำร




