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บทสรุปผูบริหาร (Executive Summary)
ขอมูลเด็กปฐมวัยแบบตัวอยางซ้ำไรซไทยแลนด (RIECE Panel Data) เปนฐานขอมูลที่กองทุนเพื่อ
ความเสมอภาคทางการศึกษา (สำนักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและคุณภาพเยาวชนเดิม) ได
รวมเปนสวนหนึ่งในการสนับสนุนงบประมาณแกสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เพื่อจัดเก็บขอมูลเด็กปฐมวัยแบบตัวอยางซ้ำ ผานโครงการลดความเหลื่อม
ล้ำดวยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ หรือไรซไทยแลนด มาตั้งแตป 2558 จนถึงปจจุบัน

ขอมูลเด็กปฐมวัยแบบตัวอยางซ้ำชุดนี้เปนขอมูลที่มีความโดดเดนในแงความสมบูรณและครอบคลุม
ทุกมิติของเด็กปฐมวัยรายบุคคล ทั้งที่เกี่ยวของกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน การศึกษา
และสุขภาพของเด็กปฐมวัย รูปแบบและพฤติกรรมการเลี้ยงดู และรูปแบบและคุณภาพการเรียนการ
สอนของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งจากการรวบรวมและศึกษางานวิจัยทั้งในและตางประเทศ ยัง
ไมพบวา มีฐานขอมูลใดที่ครอบคลุมไดทั้งขอมูลครัวเรือน ขอมูลเด็กปฐมวัยรายบุคคล และขอมูล
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในคราวเดียวกัน (ตย. โครงการ Perry Preschool มีขอมูลสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยที่ละเอียด แตมีขอมูลระดับครัวเรือนนอยมาก) ดังจะเห็นไดจากความคิดเห็นใน Todd and
Wolpin (2003) ซึ่งสะทอนถึงความตองการและความจำเปนของชุดขอมูลที่มีทั้งขอมูลจากครัวเรือน
และโรงเรียน โดยแบบสอบถามดานสภาพเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนที่ ใช เก็บขอมูลนี้ ไดรับ
การพัฒนามาจากแบบสอบถามของ Townsend Thai Data ซึ่งเปนฐานขอมูลที่มีชื่อเสียงในวงการ
เศรษฐศาสตร สวนแบบสอบถามดานการศึกษาและสุขภาพของเด็กปฐมวัย รูปแบบและพฤติกรรมการ
เลี้ยงดู และรูปแบบและคุณภาพการเรียนการสอนของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ไดรับการพัฒนามาจาก
Cohort Study of Thai Children, Denver Developmental Screening Test, World Health
Organization Quality of Life, National Educational Panel Study และ Early Childhood
Longitudinal Program

การสำรวจครั้งนี้สามารถดำเนินการไปไดดวยดี โดยสามารถเก็บขอมูลเด็กปฐมวัยกลุมตัวอยางได
ทั้งสิ้นจำนวน 1,430 คน จาก 1,238 ครัวเรือน อัตราการลดจำนวนกลุมตัวอยาง (attrition rate) มีคา
เทากับรอยละ 4 (67 คนจากกลุมเปาหมาย 1,497 คน) ซึ่งถือวาอยูในระดับที่นาพอใจ โดยมีเด็กกลุม
ตัวอยางจำนวน 19 คนที่ยายออกนอกพื้นที่สำรวจ และ 48 คนที่ผูปกครองปฏิเสธการสัมภาษณในรอบ
นี้ โดยสรุป การเก็บขอมูลเด็กปฐมวัยแบบตัวอยางซ้ำ (Early Childhood Longitudinal Data) ในครั้ง
นี้สามารถดำเนินการไดสำเร็จลุลวงอยางนาพอใจ
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บทที่ 1

บทนำ (Introduction)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ไดกำหนดวัตถุประสงคหลักที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
เด็กปฐมวัย การพัฒนาครูปฐมวัย และการวิจัยเพื่อพัฒนาทุนมนุษยและลดความเหลื่อมล้ำทางการ
ศึกษา ไวดังนี้ 1) สงเสริมเด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการสมวัยและพรอมเขาสูระบบการศึกษา และ 2) ศึกษา
วิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย และลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา สนองความ
ตองการทางดานกำลังแรงงานและยกระดับความสามารถของคนไทย ดังนั้น เพื่อใหสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคดังกลาว กองทุนฯ จำเปนจะตองพัฒนาฐานขอมูลเด็กปฐมวัย เพื่อสรางองคความรูที่จะ
เปนประโยชนตอการจัดทำขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาทุนมนุษยในระยะ
ยาว โดยฐานขอมูลที่มีความจำเปนอยางมากคือ ขอมูลเด็กปฐมวัยแบบตัวอยางซ้ำ (Early Childhood
Longitudinal Data) ซึ่งมีความละเอียดลึกซึ้งและติดตามเด็กกลุมเดิมอยางตอเนื่อง

ตัวอยางงานวิจัยที่ไดใชประโยชนจากขอมูลเด็กปฐมวัยแบบตัวอยางซ้ำคือ งานวิจัยของศาสตราจารย
James J. Heckman แหง University of Chicago ที่ศึกษาผลกระทบของการใชหลักสูตรไฮสโคป
(HighScope) ภายใตโครงการ Perry Preschool (Heckman and et.al., 2010, 2013) ซึ่งชี้ใหเห็น
วา อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (benefit-to-cost ratio) ของโครงการฯ มีคาประมาณ 7 ตอ 1
ถึง 12 ตอ 1 กลาวคือ การลงทุน 1 บาท จะไดผลประโยชนตอผูเขารวมโครงการฯ และสังคมโดยรวม
ประมาณ 7 ถึง 12 บาท งานวิจัยชิ้นนี้ไดแสดงใหเห็นเปนที่ประจักษวา ขอมูลเด็กปฐมวัยแบบตัวอยาง
ซ้ำ (Early Childhood Longitudinal Data) ซึ่งเริ่มเก็บขอมูลตั้งแตกลุมตัวอยางยังอยูในชวงปฐมวัย มี
ประโยชนและสรางผลกระทบตอสังคมอยางมากในแงของการพัฒนาองคความรูเพื่อพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ซึ่งนำไปสูการกำหนดนโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำผานการพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วโลก

นอกจากนี้ ขอมูลเด็กปฐมวัยแบบตัวอยางซ้ำ (Early Childhood Longitudinal Data) จะเปนจุด
เชื่อมโยงสำคัญที่จะนำไปสูความรวมมือในการทำวิจัยและเผยแพรผลงานวิจัยรวมกับหนวยงานระดับ
ชาติและระดับนานาชาติอื่นๆ อาทิเชน ศาสตราจารย James J. Heckman ผาน Center for The
Economics of Human Development ณ University of Chicago ศาตราจารย Orazio Attanasio
ผาน Institute for Fiscal Studies (IFS) ณ University College London (UCL) เปนตน ความรวมมือ
สวนนี้เปนสวนสำคัญที่จะชวยผลักดันใหเกิดการศึกษาวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อพัฒนาทรัพยากร
มนุษย และลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษาที่มีคุณภาพ

โดยสรุป เพื่อตอบสนองวัตถุประสงคของกองทุนฯ ที่กำหนดใหตอง 1) สงเสริมเด็กปฐมวัยใหมี
พัฒนาการสมวัยและพรอมเขาสูระบบการศึกษา และ 2) ศึกษาวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อพัฒนา
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ทรัพยากรมนุษย และลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา สนองความตองการทางดานกำลังแรงงานและ
ยกระดับความสามารถของคนไทย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จึงควรที่จะ
สนับสนุนการพัฒนาฐานขอมูลเด็กปฐมวัยแบบตัวอยางซ้ำ (Early Childhood Longitudinal Data)
อันจะเปนประโยชนตอการจัดทำขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาทุนมนุษยใน
ระยะยาว

ขอมูลเด็กปฐมวัยแบบตัวอยางซ้ำไรซไทยแลนด (RIECE Panel Data)

ขอมูลเด็กปฐมวัยแบบตัวอยางซ้ำไรซไทยแลนด (RIECE Panel Data) เปนฐานขอมูลที่กองทุนเพื่อ
ความเสมอภาคทางการศึกษา (สำนักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและคุณภาพเยาวชนเดิม) ได
รวมเปนสวนหนึ่งในการสนับสนุนงบประมาณแกสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เพื่อจัดเก็บขอมูลเด็กปฐมวัยแบบตัวอยางซ้ำ ผานโครงการลดความเหลื่อม
ล้ำดวยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ หรือไรซไทยแลนด นับตั้งแตป 2558 จนถึงปจจุบัน โดยในป
ลาสุด (ป 2561) มีกลุมตัวอยางเด็กปฐมวัยทั้งสิ้น 1,397 คน จาก 1,174 ครัวเรือน (บางครัวเรือนมี
เด็กปฐมวัยในกลุมตัวอยางมากกวาหนึ่งคน) และหากรวมเอากลุมตัวอยางที่ไมสามารถสัมภาษณไดแต
ยังอยูในพื้นที่และไมไดปฏิเสธการสัมภาษณอีกทั้งหมด 100 คน ทำใหมีกลุมเปาหมายที่คาดวาจะเก็บ
ขอมูลไดทั้งสิ้น 1,497 คน โดยวางแผนจะจัดเก็บขอมูลทุกป ปละรอบ ตอเนื่องไปทุกป โดยใชมาตรฐาน
ระดับสากลเชนเดียวกับขอมูล Townsend Thai Data คือ 1) มีการตรวจสอบความถูกตองของการก
รอกแบบสอบถามถึงสองรอบกอนทำการบันทึกขอมูล (คียขอมูล) 2) มีการบันทึกขอมูลสองรอบ แลว
3) นำขอมูลทั้งสองรอบมาเปรียบเทียบกัน ทำใหมั่นใจไดถึงคุณภาพของขอมูล

ขอมูลเด็กปฐมวัยแบบตัวอยางซ้ำชุดนี้เปนขอมูลที่มีความโดดเดนในแงความสมบูรณและครอบคลุม
ทุกมิติของเด็กปฐมวัยรายบุคคล ทั้งที่เกี่ยวของกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน การศึกษา
และสุขภาพของเด็กปฐมวัย รูปแบบและพฤติกรรมการเลี้ยงดู และรูปแบบและคุณภาพการเรียนการ
สอนของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งจากการรวบรวมและศึกษางานวิจัยทั้งในและตางประเทศ ยัง
ไมพบวา มีฐานขอมูลใดที่ครอบคลุมไดทั้งขอมูลครัวเรือน ขอมูลเด็กปฐมวัยรายบุคคล และขอมูล
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในคราวเดียวกัน (ตย. โครงการ Perry Preschool มีขอมูลสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยที่ละเอียด แตมีขอมูลระดับครัวเรือนนอยมาก) ดังจะเห็นไดจากความคิดเห็นใน Todd and
Wolpin (2003) ซึ่งสะทอนถึงความตองการและความจำเปนของชุดขอมูลที่มีทั้งขอมูลจากครัวเรือน
และโรงเรียน โดยแบบสอบถามดานสภาพเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนที่ ใช เก็บขอมูลนี้ ไดรับ
การพัฒนามาจากแบบสอบถามของ Townsend Thai Data ซึ่งเปนฐานขอมูลที่มีชื่อเสียงในวงการ
เศรษฐศาสตร สวนแบบสอบถามดานการศึกษาและสุขภาพของเด็กปฐมวัย รูปแบบและพฤติกรรมการ
เลี้ยงดู และรูปแบบและคุณภาพการเรียนการสอนของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ไดรับการพัฒนามาจาก
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Cohort Study of Thai Children, Denver Developmental Screening Test, World Health
Organization Quality of Life, National Educational Panel Study และ Early Childhood
Longitudinal Program (ดูรายละเอียดแบบสอบถามในเอกสารแนบ)

ขอมูลเด็กปฐมวัยแบบตัวอยางซ้ำไรซไทยแลนด (RIECE Panel Data) จะทำหนาที่เปนจุดเชื่อมโยง
สำคัญที่จะนำไปสูความรวมมือในการทำวิจัยและเผยแพรผลงานวิจัยรวมกับหนวยงานระดับชาติและ
ระดับนานาชาติอื่นๆ เชน ศาสตราจารย James J. Heckman ผาน Center for The Economics of
Human Development ณ University of Chicago ศาตราจารย Orazio Attanasio ผาน Institute
for Fiscal Studies (IFS) ณ University College London (UCL) ทีมงานจากมูลนิธิสดศรีฯ ผานโครง
การสรางและพัฒนาระบบคลังขอมูลการเรียนรูตลอดชวงอายุ เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ความ
รวมมือสวนนี้เปนสวนสำคัญที่จะชวยผลักดันใหเกิดการศึกษาวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย และลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษาที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ ในชวงที่ผานมา นักวิจัย
ในสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย มหาวิทยาลัยหอการคาไทยไดใชขอมูลที่เก็บมา
แลวศึกษาวิจัยในหลายประเด็น ยกตัวอยางเชน Dinh and Kilenthong ศึกษาผลของการที่ไมมีพอแม
อยูในครอบครัว ตอการลงทุนที่เด็กไดรับทั้งในรูปของเวลาและสิ่งของ เปนตน นอกจากนี้ ยังมีประเด็น
เรื่องการขามรุน (skipped generation) ซึ่งมีผลตอการเลี้ยงดูและพัฒนาการของเด็กปฐมวัยอยางมาก
ขอมูลเบื้องตนชี้ใหเห็นวา มีเด็กกวารอยละ 40 ที่อาศัยอยูกับปูยาตายาย โดยไมมีทั้งพอและแมอาศัย
อยูดวย และ Chujan et al. (2019) ไดใชขอมูลประเมินผลกระทบของการนำเอาหลักสูตรไฮสโคป
(HighScope) ไปใชในหองเรียนปฐมวัยใน ศพด. ที่เขารวมโครงการฯ พบวา เด็กที่ไดเรียนรูแบบไฮ
สโคปมีพัฒนาการดานกลามเนื้อมัดใหญ กลามเนื้อมัดเล็กและสติปญญา การแสดงออกทางภาษา และ
การชวยเหลือตนเองและสังคม ดีกวาเด็กที่ไมไดเรียนอยางมีนัยสำคัญ (ดูเอกสารแนบประกอบ)

นอกจากนี้ ขอมูลเด็กปฐมวัยแบบตัวอยางซ้ำไรซไทยแลนด (RIECE Panel Data) ยังจะเปนสวน
สำคัญในการสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูและมาตรการลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาทุน
มนุษยในระยะยาว ทั้งในระดับพื้นที่และระดับประเทศ ดวยการใชประโยชนจากขอมูลเด็กปฐมวัยแบบ
ตัวอยางซ้ำ (Early Childhood Longitudinal Data) ขอมูลสถานะความพรอมในการเขาสูระบบการ
ศึกษา (School Readiness Data) และขอมูลที่เกี่ยวของอื่นๆ โดยรวมกับหนวยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับ
การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพการศึกษาปฐมวัย อาทิเชน คณะกรรมการปฐมวัย กรมสง
เสริมการปกครองสวนทองถิ่น กรมอนามัย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในการใชขอมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพและศักยภาพ
ของหนวยงาน บุคลากร และนโยบายที่สงผลกระทบตอการจัดการคุณภาพการศึกษาปฐมวัยเพื่อสราง
ความเสมอทางการศึกษา

เนื้อหาของรายงานฉบับนี้ ในสวนที่เหลือประกอบไปดวย 4 บทดวยกัน โดยในบทที่ 2 จะนำเสนอ
โครงสรางแบบสอบถาม (questionnaire) การสุมตัวอยาง (sampling framework) และรายงานผล
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การดำเนินการเก็บขอมูลภาคสนาม และปญหาอุปสรรคในการดำเนินการ สวนบทที่ 3 จะนำเสนอ
ตัวอยางผลการวิเคราะหโดยใชฐานขอมูลเด็กปฐมวัยแบบตัวอยางซ้ำไรซ ไทยแลนด (RIECE Panel
Data) โดยนำเอาฐานขอมูลนี้ไปเชื่อมโยงเขากับขอมูลสถานะความพรอมในการเขาสูระบบการศึกษา
ของเด็กปฐมวัย (school readiness) และบทสุดทายสรุปผลการดำเนินงาน ผลการวิเคราะหขอมูล
และขอเสนอแนะเชิงนโยบาย



บทที่ 2

แบบสอบถาม การสุมตัวอยาง และการเก็บขอมูล
(Questionnaires Sampling and Data Collection)

บทนี้เปนการสรุปโครงสรางแบบสอบถามสำหรับขอมูลเด็กปฐมวัยแบบตัวอยางซ้ำไรซไทยแลนด (RIECE
Panel Data) การสุมตัวอยาง (sampling framework) และรายงานผลการดำเนินการเก็บขอมูลภาค
สนาม และปญหาอุปสรรคในการดำเนินการ

2.1 แบบสอบถามสำหรับขอมูลเด็กปฐมวัยแบบตัวอยางซ้ำไรซไทยแลนด (RIECE
Panel Data Questionnaire)

แบบสอบถามที่ ใช ในการเก็บขอมูลเด็กปฐมวัยแบบตัวอยางซ้ำไรซ ไทยแลนด (RIECE Panel Data
Questionnaire) ในรอบป 2562 ประกอบไปดวย 2 สวนหลักคือ แบบสอบถามขอมูลครัวเรือน (House-
hold QN) แบบสอบถามขอมูลเด็กกลุมตัวอยาง (Children QN) โดยแตละสวนมีรายละเอียดดังตอไป
นี้

1. แบบสอบถามขอมูลครัวเรือน (Household QN) ใช เพื่อ เก็บขอมูลที่สะทอนถึงสภาพทาง
เศรฐกิจและสังคมของครัวเรือน แบบสอบถามสวนนี้พัฒนามาจากแบบสอบถามตัวอยางซ้ำ An-
nual Townsend Thai Data Survey Townsend (2016) และแบบสอบถามการสำรวจภาวะ
เศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนของประเทศไทย (Thailand Socio-Economic Survey: SES)
โดยเพิ่มขอคำถามเกี่ยวกับการใชเวลาของสมาชิิกครัวเรือนและปญหาสุขภาพของสมาชิกครัว
เรือนแตละคน ซึ่งมีสวนสำคัญตอการพัฒนาเด็กปฐมวัย แบบสอบถามนี้ ใชสอบถามผูใหญใน
บานคนใดคนหนึ่ง (หรือมากกวาหนึ่งคนก็ได) ที่สามารถใหขอมูลได โดยจะเปนผูดูแลหลักของ
เด็กกลุมตัวอยางหรือไมก็ได แบบสอบถามขอมูลครัวเรือนประกอบดวย 13 หมวดคำถาม ไดแก

1.1 หมวด A1: ขอมูลทั่วไปของสมาชิกครัวเรือน เปนขอมูลของสมาชิกครัวเรือนรายบุคคลที่
อาศัยอยูในครัวเรือนเปนระยะเวลาไมต่ำกวา 6 เดือนในรอบหนึ่งปที่ผานมา โดยไมจำเปน
ตองอาศัยอยูอยางตอเนื่อง ซึ่งขอคำถามในหมวดนี้ประกอบดวย สถานะการทำงานหรือ
การเรียน การใชเวลาของสมาชิิกครัวเรือนแตละคน (เวลาทำงาน เรียนหนังสือ เวลาพัก
ผอน เวลานอน) ชั่วโมงการทำงานหรือการเรียน รายไดที่เกิดจากงานรับจางหรือการไดรับ
เงิน/สิ่งของจากคนนอกครัวเรือน การสงเงิน/สิ่งของใหคนนอกครัวเรือน สินทรัพยทางการ
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เงิน เชน บัญชีเงินฝากธนาคาร สหกรณ กองทุนของบริษัท/ภายในหมูบาน เงินออมกับ
โรงเรียน และการเลนแชร ขอมูลประกันชีวิต ประกันสุขภาพ การสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล และโรคประจำตัว

1.2 หมวด A2A: การใชประโยชนจากที่ดิน (ที่ดินแปลงเดิม) เปนขอมูลที่ดินที่ครัวเรือนถือ
กรรมสิทธิ์ครอบครองในการสำรวจรอบที่ผานมา ซึ่งประกอบดวย ขอมูลเอกสารสิทธิ์ของ
ที่ดินแตละผืน (โฉนด น.ส.3, ส.ค.1-3, นค.3, ส.ป.ก.1ก, สทก.1ก, ส.ป.ก.4-01 หรือไมมี
เอกสารสิทธิ์) ขอมูลการใชประโยชนในรูปแบบตาง ๆ จากที่ดินแตละแปลงของครัวเรือน
อาทิ การทำการเกษตร การทำปศุสัตว การใหเชา การใชเปนที่อยูอาศัย การใหบุคคลนอก
ครัวเรือนใชฟรี เปนตน รวมไปถึงการสูญเสียสิทธในการครอบครองที่ดินของครัวเรือน

1.3 หมวด A2B: การใชประโยชนจากที่ดิน (ที่ดินแปลงใหม) เปนขอมูลที่ดินที่ครัวเรือนไดรับ
กรรมสิทธิ์ครอบครองหลังจากการสำรวจรอบที่ผานมา (ที่ดินแปลงใหม) ขอคำถามเกือบ
ทั้งหมดในหมวดนี้จะตรงกับขอคำถามในหมวด A2A ยกเวนการสูญเสียสิทธในการครอบ
ครองที่ดินของครัวเรือน ทีมงานตัดสินใจแยกหมวด A2B ออกจากหมวด A2A เพื่อชวยให
นักวิจัยสามารถตรวจสอบความถูกตองของขอมูลไดสะดวกและมีประสิทธิภาพ

1.4 หมวด A3: การทำเกษตรกรรม (กรณีที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแลว) ขอมูลในสวนนี้จะมีความ
สัมพันธกับขอมูลการศึกษาในหมวด A2A และ A2B โดยจะเปนหมวดที่มีขอมูลเกี่ยวกับ
การเกษตรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแลว ซึ่งจะนับรวมทั้งในสวนของการใชประโยชนจากที่ดิน
ที่เปนของสมาชิกครัวเรือน และที่ดินของคนนอกครัวเรือนที่เกิดจากการเชาหรือจำนอง
ขอมูลในหมวดนี้ประกอบไปดวย ตนทุนของการทำเกษตรที่ทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตใน
ระหวางรอบการเก็บขอมูล เชน การทำนาปขาวเหนียว การทำนาปขาวหอมมะลิ ทำไร
ขาวโพด ออย มันสำปะหลัง ซึ่งตนทุนที่ศึกษา ประกอบดวย คาจางไถ ปน หวานดำ (ตนทุน
เตรียมดิน) คาพันธุ คาปุย คาหวานปุย คายาฆาแมลง คาสูบน้ำ คาขน คาตัดหญา รวมไป
ถึงปริมาณและมูลคาของผลผลิตที่เก็บเกี่ยวไดในรอบนั้นๆ ซึ่งจะถือวาเปนรายไดประเภท
หนึ่งของครัวเรือน

1.5 หมวด A4: การทำเกษตรกรรม (กรณีที่ยังไมเก็บเกี่ยวผลผลิต) เปนขอมูลรูปแบบเดียวกัน
กับหมวด A3 คือการศึกษาตนทุนการผลิตภาคการเกษตรของครัวเรือน หากแตเปนขอมูล
ของกิจกรรมทางการเกษตรที่ยังไมไดมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตในระหวางรอบการเก็บขอมูล

1.6 หมวด A4A : การทำเกษตรกรรม (กรณีที่เปนพืชยืนตน) เปนขอมูลเกี่ยวกับการทำการ
เกษตร กษตรกรรมที่เปนพืชยืนตน เชน สวนผลไม ยางพารา ยูคาลิปตัส ซึ่งจะประกอบ
ไปดวย รายรับและตนทุนจากการปลูกพืชยืนตนในรอบ 12 เดือนที่ผานมา เชน ปริมาณ
ผลผลิตที่ได ราคาผลผลิต คาจางปลูก คาเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มคนงาน คาปุย คายาฆา
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แมลง คาปุย

1.7 หมวด A5: ธุรกิจของครัวเรือน เปนขอมูลในสวนของธุรกิจที่ไมเกี่ยวของกับการเกษตร
และการปศุสัตว เชน รานขายปลีก ขายสง รานซอมเครื่องยนต รานตัดผม รานอาหาร ราน
ขายเครื่องมือ รานขายปุย โรงสีขาว ประมง รับเหมากอสราง ทอเสื่อ ตัดเย็บ เปนตน ซึ่ง
ประกอบไดดวยขอมูลตนทุนทางธุรกิจ เชน คาวัตถุดิบ คาแรง คาจางคนงาน คาเชื้อเพลง
และคาขนสง คาตนทุนเครื่องจักร และในสวนของผลตอบแทนนอกเหนือจากรายไดที่เปน
ตัวเงินแลว ยังนับรวมถึงรายไดจากการนำไดสินคาจากธุรกิจไปใชในครัวเรือนดวย

1.8 หมวด A6: การทำปศุสัตวของครัวเรือน เปนขอมูลดานการทำปศุสัตวของครัวเรือน ซึ่ง
ถือเปนรายไดของครัวเรือน นอกเหนือจากการทำการเกษตรและธุรกิจอื่น ๆ เชน การเลี้ยง
เปด ไก จิ้งหรีด ควาย กบ วัว หมู ซึ่งประกอบไปดวยขอมูลตนทุน เชน คาซื้อสัตวเลี้ยง
คาแรง อาหารสัตว คายา คาวัคซีน การเสียชีวิตหรือสูญหายของสัตวเลี้ยง และมูลคาจาก
การจำหนายสัตวเลี้ยง และการนำไปบริโภคในครัวเรือนในรอบการสัมภาษณที่ผานมา

1.9 หมวด A7: รายไดของครัวเรือน (นับรวมรายไดที่ เปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน) เปน
ขอมูลรายไดอื่นๆ ของครัวเรือนที่ ไมไดบันทึกมากอนหนานี้ เชน รายไดจากการใหเชา
สิ่งของ เชารถ เงินปนผลจากกองทุน ดอกเบี้ยเงินฝาก เงินที่ไดรับจากการชวยเหลือของ
ทางรัฐบาล เงินจากการจัดงานพิธีการตาง ๆ และสลากรางวัล รวมถึงรายไดจากการขาย
ขาวเกาในรอบปที่ผานมา

1.10 หมวด A8: คาใชจายในการอุปโภคบริโภคของครัวเรือน เปนขอมูลคาใชจายของครัว
เรือน โดยแบงเปน 3 หมวดใหญๆ คือ หมวดที่ 1 รายจายทั่วไปของครัวเรือนทั้งในรูปแบบ
ของการซื้อมา การผลิตเอง และไดรับจากบุคคลนอกครัวเรือน เชน คาขาวสาร อาหาร
และเครื่องดื่ม คาของใชในครัวเรือน เครื่องสำอาง คาเชาบาน คาสาธารณูปโภค คายาสูบ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล คาเชื้อเพลิง คารักษาพยาบาล คาประกันรถ คาปรับปรุงซองแซม
บาน และคาใชจายดานสันทนาการ หมวดที่ 2 คาใชจายดานการศึกษาของสมาชิกครัว
เรือนในกลุมที่กำลังศึกษาอยู โดยแยกคาใชจายตามระดับชั้น คือ ระดับกอนประเถมศึกษา
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา/อาชีวะ และสูงกวามัธยมศึกษา/อาชีวะ เชน คาเดินทาง
ไปโรงเรียน คาหนังสือเรียน หนังสือนิทาน คาเทอม คาอุปกรณการเรียน และหมวดที่ 3
คาใชจายดานเสื้อผา และเครื่องแตงกาย ซึ่งเปนการถามคาใชจายของแตละบุคคลในครัว
เรือน

1.11 หมวด A9: ลักษณะที่อยูอาศัย ประกอบดวย ขอมูลลักษณะที่อยูอาศัยของครัวเรือน เชน
บานสองชั้น บานสามชั้น วัสดุที่ใชในการกอสรางบาน จำนวนหองในบาน (จะถามก็ตอเมื่อ
เด็กกลุมตัวอยางยายที่อยูอาศัยเทานั้น)
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1.12 หมวด A10:การกูยืมและใหกูยืม ประกอบดวย ขอคำถามที่ เกี่ยวกับความสามารถใน
การชำระหนี้ของสมาชิกครัวเรือน แนวโนมในการกูยืมเพิ่มเติมของสมาชิกครัวเรือน และ
ประวัติการถูกปฏิเสธการกูยืมในรอบการสัมภาษณที่ผานมา สวนปริมาณการกูยืมของครัว
เรือนจะอยูในแบบบัญชีรายการของครัวเรือน (Household Roster)

1.13 หมวดความพึงพอใจดานเวลา (Time Preference) เปนการวัดความพึงพอใจสวน
บุคคลที่เกี่ยวของกับการใหความสำคัญตอผลประโยชน (benefits) และตนทุน (cost) ที่
เกิดขึ้นในเวลาตางกัน1 โดยมีสมมุติฐานหลักที่วา คนที่ใหความสำคัญกับอนาคตมากกวา
นาจะมีแนวโนมที่จะอดทนรอคอยไดมากกวา เชน คนที่ใหความสำคัญกับการบริโภคใน
อนาคตมากกวาจะมีแนวโนมที่จะมีเงินออม (saving) มากกวา หรือคนที่ใหความสำคัญกับ
การมีงานที่ดีในอนาคตมากกวานาจะมีแนวโนมที่จะอดทนตั้งใจเรียนหนังสือมากกวา (ทั้ง
ๆ ที่อยากออกไปเที่ยวเลน) แบบสอบถามชุดนี้พัฒนามาจาก Andersen et al. (2008)
และ Chowdhury et al. (2018) โดยมีรูปแบบของเกมสหรือกิจกรรมที่มีการให เงิน
จริงแกผู เขารวมกิจกรรม2 จำนวนเงินที่แตละคนไดรับจะขึ้นอยูกับคำตอบที่แตละคน
เลือก และผลการสุม เลือกรางวัลของนักวิจัย (ดูรายละเอียดเพิ่ม เติมในภาคผนวกของ
รายงาน) นอกจากนี้ แบบสอบถามสวนนี้เปนชุดขอคำถามพิเศษสำหรับการเก็บขอมูลรอบ
นี้ โดยอาจจะไมเก็บขอมูลสวนนี้อีกในอนาคต จึงไมไดกำหนดหมายรหัสชื่อหมวดอยาง
เปนทางการ

2. แบบสอบถามขอมูลเด็กกลุมตัวอยาง (Children QN) เปนการเก็บขอมูลเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยง
ดู สุขภาพอนามัยของเด็ก การศึกษาของเด็ก และพัฒนาการเด็กในดานตางๆ แบบสอบถาม
สวนนี้พัฒนามาจากแบบสอบถามจำนวนมาก อาทิเชน the Cohort Study of Thai Chil-
dren, the Denver Developmental Screening Test, the World Health Organization
Quality of Life, the National Educational Panel Study, and the Early Childhood
Longitudinal Program แบบสอบถามสวนนี้ จะสอบถามผู เลี้ยงดูหลักของเด็กกลุมตัวอยาง

1ทั้งนี้ ณ ปจจุบัน ยังไมเปนที่แนชัดวา time preference ของคนคนหนึ่งถูกสรางขึ้นตั้งแตเมื่อไหร พัฒนาขึ้นอยางไร
ไดรับอิทธิพลจากอะไร และจากใครบาง มีงานวิจัยชิ้นลาสุด (Andreoni et al., 2019; Chowdhury et al., 2018) ที่ตอบ
คำถามเหลานี้ไดบางสวน โดยเฉพาะในเรื่องความสัมพันธของ time preference ของพอแมและของลูก แตหลักฐานของ
ทั้งสองงานไมไดไปในทิศทางเดียวกัน จนทำใหยังไมมีขอสรุปที่แนชัด Andreoni et al. (2019) พบวา time preference
ของพอแมไมมีความสัมพันธกับ time preference ของลูก อยางมีนัยยะสำคัญ ในขณะที่ Chowdhury et al. (2018) กลับ
พบความสัมพันธนี้อยางมีนัยยะสำคัญ

2มีหลักฐานจากงานวิจัยจำนวนไมนอยที่แสดงใหเห็นวา time preference ที่วัดโดยใชวิธีที่คลายคลึงกับวิธีที่พัฒนา
ขึ้นมาในครั้งนี้ มีความสัมพันธกับการตัดสินใจในชีวิตจริงที่นาจะเกี่ยวของกับ time preference เชน การเปนหนี้บัตร
เครดิต (Meier and Sprenger, 2010) การออม การติดบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล ดัชนีมวลกาย และพฤติกรรมในโรงเรียน
ของวัยรุน (Sutter et al., 2013) การทำประมงอยางยั่งยืน (Fehr and Leibbrandt, 2011)
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เทานั้น ซึ่งหมายรวมถึงบุคคลอื่นที่ไมใชเฉพาะพอหรือแมของเด็กดวย แบบสอบถามขอมูลเด็ก
กลุมตัวอยางประกอบไปดวย 9 หมวดคำถาม ดังนี้

2.1 หมวด B1A1: ขอมูลทั่วไปของสมาชิกครัวเรือน ประกอบดวย ความสัมพันธระหวาง
สมาชิกคนนั้นกับเด็กกลุมตัวอยางแตละคน ความสัมพันธระหวางสมาชิกคนนั้นกับหัวหนา
ครัวเรือน และขอมูลการยายเขา-ยายออกของสมาชิกครัวเรือน พรอมทั้งระบุวาสมาชิก
ครัวเรือนคนใดเปนผูใหขอมูลในสวนนี้

2.2 หมวด B1: ขอมูลทั่วไปของเด็ก ประกอบดวย ขอมูลพื้นฐานทั่วไป เชน วันเดือนปเกิด น้ำ
หนัก สวนสูงปจจุบัน ขอมูลการไดรับความชวยเหลือในดานการเงินและสิ่งของจากพอแม
ที่อยูนอกครัวเรือน ขอมูลความสัมพันธระหวางเด็กกับพอแม และพี่นองของเด็ก การมา
หาเด็กหรือพาเด็กไปอยูดวยกรณีที่พอแมเปนบุคคลนอกครัวเรือน

2.3 หมวด B1A: ขอมูลการไดรับความชวยเหลือ สินทรัพยทางการเงิน และประกันของเด็ก
กลุมตัวอยาง ประกอบดวย ขอมูลการไดรับความชวยเหลือ ทั้งในรูปตัวเงินและสิ่งของ
จากญาติพี่นองหรือบุคคลนอกครัวเรือน สินทรัพยทางการเงินที่เปนชื่อของเด็ก เชน บัญชี
เงินฝากธนาคาร กองทุนตางๆ และประกันชีวิต ประกันสุขภาพของเด็ก หรือประกันของ
เด็กที่พวงกับพอแม

2.4 หมวด ฺB2: การเลี้ยงดู (กรณีเด็กกลุมตัวอยางอายุต่ำกวา 5 ป): ประกอบดวย ขอมูล
ดานโภชนาการของเด็ก เชน การรับประทานผัก อาหารทะเล เนื้อสัตว นม วิตามิน นม
แม ขอมูลเวลาในการดูแลเด็ก (ชั่วโมง/สัปดาห) การเปดรับสื่อของเด็กทั้งทางโทรทัศนและ
อินเตอรเน็ต รวมทั้งการปรึกษาพูดคุยเพื่อการเลี้ยงดูเด็กรวมกันของสมาชิกในครัวเรือน
ความปลอดภัยของชุมชนที่เด็กอาศัยอยู การมีสวนรวมในการเลี้ยงดูของผูเปนพอเด็ก การ
ถูกเลี้ยงดูโดยคนอื่นๆ ที่ไมใชผูเลี้ยงดูหลัก และการเดินตามปอนขาว

2.5 หมวด B2A: การเลี้ยงดู (กรณีเด็กกลุมตัวอยางอายุตั้งแต 5 ปขึ้นไป): ขอคำถามสวนนี้
เปนขอมูลชุดเดียวกับหมวด B2 แตไมมีคำถามเกี่ยวกับนมแม การถูกเลี้ยงดูโดยคนอื่นๆ ที่
ไมใชผูเลี้ยงดูหลัก และการเดินตามปอนขาว

2.6 หมวด B3: สุขภาพของเด็ก ประกอบดวย ขอมูลสุขภาพของเด็กในภาพรวม การพาเด็ก
ไปพบทันตแพทย จิตแพทย การไปตรวจสุขภาพ อุบัติเหตุ อาการเจ็บปวยเฉียบพลัน ที่
เกิดขึ้นในชวงการสัมภาษณครั้งที่แลวจนถึงปจจุบัน และความพรอมทางการเงินในการรับ
บริการทางการแพทย

2.7 หมวด B4: โรคประจำตัวหรือความบกพรองของเด็ก ประกอบดวย ขอมูลโรคประจำ
ตัว หรือความบกพรองที่ตรวจพบในเด็ก เชน ปญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเนื่องจากความ
พิการทางสมอง ความบกพรองของพัฒนาการดานการเรียนรู ความบกพรองของพัฒนาการ
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ดานกิจกรรม ความบกพรองของพัฒนาการดานการเคลื่อนไหวแขนขา ความบกพรองของ
พัฒนาการดานการสื่อสาร ความบกพรองทางการไดยิน และความบกพรองดานการมอง
เห็น

2.8 หมวด B5: การศึกษา ประกอบดวย ขอมูลดานการศึกษาของเด็ก เชน ระดับชั้นที่เรียน
จำนวนครู นักเรียนในหองเรียน ผลการเรียน การยืมนิทานกลับบาน การพาเด็กไปเรียน
พิเศษ รวมไปถึงปริมาณสื่อเสริมพัฒนาการทักษะดานตางๆ ของเด็กที่มีอยูที่บาน เชน
หนังสือนิทาน สมุดภาพ แบบฝกหัด สมุดระบายสี

2.9 หมวด B8: ตารางบันทึกเวลาทำกิจกรรม ประกอบดวย ขอมูลการทำกิจกรรมภายใน
บานและนอกบาน ที่เด็กทำคนเดียว หรือทำรวมกับบุคคลอื่น เชน การฟงนิทานจากผูใหญ
ในครัวเรือน การฝกอานเขียน การเลนประกอบตัวตอ การทำการบาน การดูโทรทัศน การ
เลนโทรศัพทมือถือ การพาเด็กไปหางสรรพสินคา วัด สวนสัตว และพิพิธภัณฑตางๆ โดย
แยกออกเปนการทำกิจกรรมในรอบ 1 เดือน และในรอบ 12 เดือนที่ผานมา

นอกจากชุดแบบสอบถามทั้ง 2 สวนแลว การเก็บขอมูลแบบตัวอยางซ้ำระยะยาวยังจำเปนตอง
มีแบบบัญชีรายการ (Roster) สำหรับบันทึกการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรที่จำเปนตองเชื่อมโยง
ระหวางรอบการสำรวจ เชน สมาชิกครัวเรือนและโรคประจำตัวของแตละคน การถือครองที่ดิน
การทำเกษตรกรรม การทำธุรกิจ สินทรัพย เปนตน โดยแบงแบบบัญชีรายการออกเปนสอง
แบบคือ แบบบัญชีรายการของครัวเรือน (Household Roster) และแบบบัญชีรายการของเด็ก
(Children Roster) นักวิจัยจะใชงานแบบบัญชีรายการทั้ง 2 แบบนี้รวมกับแบบสอบถามทั้ง 2
สวนขางตน โดยขอมูลสวนใหญที่บันทึกในแบบบัญชีรายการแลวจะไมถูกบันทึกในแบบสอบถาม
หลัก แตอาจจะมีบางตัวแปรที่มีความจำเปนตองบันทึกในแบบสอบถามหลักดวย (ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมแบบสอบถามและแบบบัญชีรายการในภาคผนวกของรายงาน)

2.2 การสุมตัวอยาง (Sampling Framework)

กลุมเปาหมายของการสำรวจในครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัยแบบตัวอยางซ้ำไรซไทยแลนด (RIECE Panel
Data) ซึ่งประกอบไปดวยกลุมตัวอยาง 2 ชุดที่คาบเกี่ยวกัน กลุมตัวอยางแรก (first generation sam-
ple) เปนกลุมตัวอยางที่เริ่มสำรวจในป 2558 และกลุมตัวอยางที่สอง (second generation sample)
เปนกลุมตัวอยางที่เริ่มสำรวจในป 2559

1. กลุมตัวอยางแรก (first generation sample) กลุมตัวอยางชุดนี้ประกอบไปดวย เด็กปฐมวัย
ที่มีอายุระหวาง 2-5 ป ณ เดือนมิถุนายน 2558 ที่สุมเลือกจากเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กที่ เขารวมโครงการลดความเหลื่อมล้ำดวยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพหรือไรซไทยแลนด
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(RIECE Thailand) ในจังหวัดมหาสารคามและกาฬสินธุ จำนวน 50 ศูนย ศูนยฯ ละ 25 คน โดย
ในศูนยฯ ที่มีเด็กนอยกวา 25 คน จะเลือกเด็กทุกคนในศูนยฯ เปนกลุมตัวอยาง สวนศูนยฯ ที่มี
เด็กมากกวา 25 คน จะสุมเลือกจำนวน 25 คน โดยแบงเปนเด็กอายุต่ำกวา 3 ป จำนวน 10 คน
และเด็กอายุ 3 ปขึ้นไปจำนวน 15 คน (ดูรูปที่ 2.1 ประกอบ) หากชวงอายุใดมีจำนวนตัวอยางไม
ครบ จะสุมเลือกเพิ่มจากอีกกลุมอายุหนึ่งมาทดแทนใหครบ 25 คน โดยสรุป กลุมตัวอยางแรก
ซึ่งสำรวจในป 2558 มีเด็กปฐมวัยทั้งหมด 1,054 คน จาก 1,006 ครัวเรือน ใน 29 ตำบล 262
หมูบาน3

รูปที่ 2.1: แผนผังการสุมกลุมตัวอยางแรก

อยางไรก็ตาม การสุมเลือกตัวอยางเด็กปฐมวัยที่เขาเรียนที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทำใหเกิดอุปสรรค
สำคัญ 2 ประการคือ 1) คาใชจายและเวลาการเดินทาง ทั้งนี้เนื่องจากกลุมตัวอยางแรก (first
generation sample) กระจายอยูในพื้นที่ 262 หมูบาน 29 ตำบล ทำใหตองใชทรัพยากรและ
ระยะเวลาในการเดินทางเพื่อการเก็บขอมูลมากเกินไป 2) การเก็บขอมูลเฉพาะกลุมตัวอยาง
ที่เขาเรียนแลว ไมสามารถตอบโจทยเกี่ยวกับโอกาสในการเขาถึงการศึกษาระดับปฐมวัย และ
โจทยของการเลือกเขาเรียนในสถานศึกษาอื่นๆ ที่ ไมใชศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่รวมโครงการ ดัง
นั้น เพื่อใหสามารถแกไขปญหาดังกลาว โครงการฯ จึงตัดสินใจเพิ่มกลุมตัวอยางที่สอง (second

3อันที่จริงแลว นักวิจัยไดดำเนินการเก็บขอมูลเด็กปฐมวัยจากจังหวัดมหาสารคาม กาฬสินธุ และรอยเอ็ด ในป 2558
ทั้งหมด 1,275 คน แตมีเพียง 1,105 คน จาก 1,054 ครัวเรือน ที่มีขอมูลทั้งครบทั้งในสวนเด็กและครัวเรือน ซึ่งตรงกับ
จำนวนตัวอยางที่รายงานใน Dinh and Kilenthong และ Chujan et al. (2019) ยิ่งไปกวานั้น นักวิจัยไดตัดสินใจยกเลิก
การเก็บขอมูลในจังหวัดรอยเอ็ด ซึ่งมีผลทำใหตัวอยางลดลงเหลือ 1,055 คน จาก 1,007 ครัวเรือน และในภายหลังนักวิจัย
พบวามีเด็กตัวอยาง 1 คนที่ถูกสุมเปนตัวอยางใหมในกลุมตัวอยางที่ 2 (second generation sample) จึงไดตัดสินใจตัด
ตัวอยางนี้ออกจากกลุมตัวอยางแรก (first generation sample)
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generation sample) ขึ้นในป 2559

2. กลุมตัวอยางที่สอง (second generation sample) กลุมตัวอยางชุดนี้ ไดมาจากการสุม
ตัวอยางเด็กปฐมวัยที่มีอายุระหวาง 1 - 4 ป ณ เดือนมิถุนายน 2559 และอาศัยอยูในตำบล
ที่มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กเขารวมโครงการลดความเหลื่อมล้ำดวยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ ตั้ง
อยูในพื้นที่ 23 ตำบล ครอบคลุม 2 จังหวัดคือ จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดกาฬสินธุ โครง
การฯ เริ่มจากการสำรวจสำมะโนประชากรเด็กอายุ 1-4 ป เพื่อใหทราบจำนวนเด็กอายุ 1-4
ป ทุกหมูบานใน 23 ตำบล โดยขอความรวมมือจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล ใหอาสา
สมัครสาธารณสุขชวยเก็บขอมูลสมาชิกครัวเรือนทุกครัวเรือนที่อาศัยอยูในหมูบาน หลังจากนั้น
จึงแบงขนาดของหมูบานในแตละตำบลออกเปน 3 กลุม คือ กลุมหมูบานขนาดเล็ก (จำนวนเด็ก
นอยกวาเปอรเซ็นตไทลที่ 30) กลุมหมูบานขนาดกลาง (จำนวนเด็กอยูระหวางเปอรเซ็นตไทลที่
30-70) และกลุมหมูบานขนาดใหญ (จำนวนเด็กมากกวาเปอรเซ็นตไทลที่ 70) จากนั้นสุมเลือก
หมูบานขนาดเล็กจำนวน 1 หมูบาน หมูบานขนาดกลางจำนวน 2 หมูบาน และหมูบานขนาด
ใหญจำนวน 1 หมูบาน จึงไดหมูบานตัวอยางตำบลละ 4 หมูบาน รวม 92 หมูบาน หลังจากนั้น
จึงกำหนดเปาหมายเด็กกลุมตัวอยางเปนเด็กปฐมวัยที่มีอายุ 1-4 ป ทุกคนในหมูบานตัวอยาง
ทำใหไดจำนวนเด็กกลุมตัวอยางที่ไมไดอยูในกลุมตัวอยางชุดแรกทั้งหมด 1,040 คน จาก 886
ครัวเรือน

รูปที่ 2.2: แผนผังการสุมกลุมตัวอยางที่สอง
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3. กลุมตัวอยางรวม (combined sample) ดังที่กลาวมาแลวขางตนวา การสำรวจขอมูลสำหรับ
กลุมตัวอยางแรก (first generation sample) นั้นมีอุปสรรคมากพอสมควร ทำใหโครงการฯ
ตัดสินใจปรับเพิ่มกลุมตัวอยางที่สอง (second generation sample) ขึ้นในป 2559 แตในขณะ
เดียวกัน กลุมตัวอยางแรกก็มีคุณคาตองานวิจัยเปนอยางมาก ดังนั้น เพื่อใหสามารถใชประโยชน
จากกลุมตัวอยางทั้งสองชุดไดอยางมีประสิทธิภาพภายใตทรัพยากรที่จำกัด โครงการฯ จึงได
นำเอาบางสวนของกลุมตัวอยางแรก (ประมาณรอยละ 50) รวมกับทั้งหมดของกลุมตัวอยางที่
สอง ไดเปนกลุมตัวอยางรวม (combined sample) โดยในป 2559 มีกลุมตัวอยางหลัก (main
sample) ทั้งหมด 1,369 คน ประกอบไปดวย เด็กปฐมวัยจากกลุมตัวอยางชุดแรกจำนวน 329
คน และกลุมตัวอยางชุดที่สองทั้งหมด จำนวน 1,040 คน
นอกจากนี้ โครงการยังตองการเก็บกลุมตัวอยางชุดแรกไวประมาณรอยละ 50 (จาก 1,054
ตัวอยาง) ทำใหตองเพิ่มจำนวนหมูบานตัวอยางอีกตำบลละ 2-3 หมูบาน จึงพิจารณาคัดเลือก
จากหมูบานที่ เหลืออยู ที่มีจำนวนเด็กกลุมตัวอยางชุดแรกมากที่สุด 2-3 อันดับแรก ทำใหได
จำนวนกลุมตัวอยางเพิ่มเติม (extra sample) มาอีก 299 คน โดยสรุป ในป 2559 มีตัวอยาง
เด็กปฐมวัยในฐานขอมูลทั้งหมด 1,668 คน

2.2.1 ขั้นตอนการดำเนินการเก็บขอมูลภาคสนาม
การดำเนินการเก็บขอมูลภาคสนามมีขั้นตอนการดำเนินงานดังตอไปนี้

1. ขั้นตอนวางแผนการลงสำรวจภาคสนาม ทีมงานจะเริ่มจากการวางแผนงานรายวัน ซึ่งระบุวา
แตละวันจะมีทีมเก็บขอมูลกี่ทีม แตละทีมจะเก็บขอมูลกี่ครัวเรือน ในพื้นที่ใดบาง โดยแตละทีม
จะประกอบดวยนักวิจัยหลัก 1 คน และพนักงานเก็บขอมูล 3 คน และเพื่อใหพนักงานสามารถ
กรอกขอมูลที่สัมภาษณมาไดลงในแบบสอบถามไดครบถวนทันเวลา4 จึงกำหนดใหแตละคน
สามารถเก็บแบบสอบถามขอมูลเด็กกลุมตัวอยางและแบบสอบถามขอมูลครัวเรือนรวมกันไม
เกิน 4 แบบสอบถาม นอกจากนี้ แตละทีมจะเก็บขอมูลในพื้นที่ที่ใกลเคียงกัน (2-3 หมูบานตอ
วันตอทีม) เพื่อลดระยะเวลาและคาใชจายในการเดินทาง นอกจากนี้ ยังตองคำนึงถึงชวงเวลาที่
เคยเก็บขอมูลในรอบปที่ผานมา โดยจะพยายามวางแผนใหสามารถเก็บขอมูลในแตละพื้นที่ให
ตรงกับชวงเวลาเดียวกับการเก็บขอมูลรอบกอนหนา

2. การนัดหมายเพื่อเขาสัมภาษณ กอนการลงไปสัมภาษณขอมูล ทีมงานจะโทรนัดหมายกลุม
4ทั้งนี้เนื่องจากแบบสอบถามมีความซับซอน บางสวนตองอาศัยการคำนวณ ประกอบกับรูปแบบการสัมภาษณเปนไป

ในลักษณะการสนทนาซึ่งทำใหขอมูลที่ไดอาจจะไมเปนไปตามลำดับในแบบสอบถาม สงผลใหผูสัมภาษณอาจจะตองบันทึก
ขอมูลบางสวนในรูปของการจดบันทึกยอบนแบบสอบถามกอน (การจดบันทึกยอมีประโยชนอยางมากในการตรวจสอบ
ความถูกตองในภายหลัง) แลวจึงนำขอมูลมากรอกในรูปแบบของคำตอบหรือโคดสำหรับแตละขอคำถามในภายหลัง
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ตัวอยางลวงหนา 1 วัน เพื่อขออนุญาตเขาไปเก็บขอมูลที่บาน และสอบถามชวงเวลาที่กลุม
ตัวอยางสะดวกใหเขาไปเก็บขอมูล โดยหากวันเวลาดังกลาวกลุมตัวอยางไมสะดวกเราก็จะขอ
อนุญาตโทรเขาไปนัดหมายในครั้งถัดไป อยางไรก็ตาม นักวิจัยจะเตรียมแบบ Household Ros-
ter และ Children Roster ของกลุมตัวอยางทุกครัวเรือนในพื้นที่ลงสำรวจในวันนั้นๆ เพื่อใชใน
กรณีที่บานกลุมตัวอยางที่นัดหมายไวแลวแตยกเลิกการนัดหมาย และมีกลุมตัวอยางที่ไมไดนัด
หมายแตพรอมที่จะใหสัมภาษณในเวลานั้น

3. การสัมภาษณขอมูล การเก็บขอมูลในครั้งนี้ เปนการสัมภาษณแบบตัวตอตัวที่บานของกลุม
ตัวอยาง โดยจะเริ่มที่แบบสอบถามขอมูลเด็กกลุมตัวอยางซึ่งจะเปนการสัมภาษณจากผูเลี้ยงดู
หลักของเด็กกลุมตัวอยาง และหากครัวเรือนใดมีเด็กกลุมตัวอยางมากกวา 1 คน จะใชพนักงาน
เก็บขอมูล 2 คน โดยจะสัมภาษณขอมูลเด็กกลุมตัวอยางรอบละ 2 คนไปพรอมๆ กัน ยกตัวอยาง
เชน พนักงานเก็บขอมูล 2 คน (พนักงาน A และ B) ไปสัมภาษณครัวเรือน ก ซึ่งมี เด็กกลุม
ตัวอยาง 3 คน (นอง ข ค และ ง) ในการสัมภาษณรอบแรก พนักงาน A จะสัมภาษณขอมูล
เกี่ยวกับนอง ข สวนพนักงาน B จะสัมภาษณขอมูลเกี่ยวกับนอง ค ไปพรอมๆ กัน สวนรอบสอง
พนักงาน A จะสัมภาษณขอมูลเกี่ยวกับนอง ง สวนพนักงาน B จะรอสัมภาษณแบบสอบถาม
ขอมูลครัวเรือนหลังจากการสัมภาษณแบบสอบถามขอมูลเด็กกลุมตัวอยางแลวเสร็จ ทั้งนี้ เพื่อ
ลดระยะเวลาในการสัมภาษณและไมเปนการรบกวนผูใหขอมูลมากจนเกินไป โดยการเก็บขอมูล
เด็กกลุมตัวอยาง 1 คน ใชเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 35 นาที หลังจากนั้นจะเปนการสัมภาษณ
แบบสอบถามขอมูลครัวเรือน โดยจะสัมภาษณขอมูลจากสมาชิกครัวเรือนที่สามารถใหขอมูลได
ซึ่งอาจจะเปนผูเลี้ยงดูหลักหรือไมก็ได ซึ่งในการเก็บขอมูลชุดนี้จะใชเวลามากกวาแบบขอมูลเด็ก
กลุมตัวอยาง โดยใชเวลาในการเก็บขอมูลโดยเฉลี่ยครัวเรือนละ 55 นาที หลังจากที่พนักงานเก็บ
ขอมูลเสร็จแลวในแตละวันจะตองมีการลงบันทึก ชื่อผูเก็บ และวันที่เก็บขอมูล ในระบบรายงาน
ผลการดำเนินงานเปนประจำทุกวัน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของระบบติดตามและตรวจสอบสถานะการ
ทำงานของทีมเก็บขอมูล

4. การตรวจสอบการกรอกแบบสอบถาม เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองและมีคุณภาพ ทีมงานจะดำเนิน
การตรวจสอบความถูกตองในการกรอกขอมูลลงแบบสอบถามทั้งหมด 2 รอบ ดวยนักวิจัย 2
คน โดยการตรวจสอบในรอบแรกจะดำเนินการทันทีหลังจากที่พนักงานเก็บขอมูลกรอกขอมูล
เรียบรอยแลว และหากพบวามีการกรอกขอมูลผิดพลาด กรอกขอมูลตกหลน หรือมีขอมูลที่ไม
สอดคลองกัน นักวิจัยที่ตรวจสอบแบบสอบถามจะบันทึกแจงพนักงานที่รับผิดชอบใหกลับไป
แกไขแบบสอมถาม หรือในกรณีที่จำเปนอาจจะตองแกปญหาโดยการฟงไฟลเสียงการสัมภาษณ
หรือโทรกลับไปสอบถามผูใหขอมูลอีกครั้ง เมื่อพนักงานแกไขแบบสอบถามเรียบรอยแลว จะนำ
สงใหนักวิจัยเพื่อตรวจสอบรอบที่สองอีกครั้งหนึ่ง โดยจะตรวจสอบดวยวิธีการเดียวกับที่ตรวจ
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สอบในรอบแรก และหากยังพบปญหาอีกก็จะสงกลับใหพนักงานเก็บขอมูลแกไขอีกรอบหนึ่ง
และเมื่อแกไขเสร็จแลว พนักงานเก็บขอมูลจะนำสงใหนักวิจัยเพื่อตรวจสอบประเด็นที่นำไป
แกไข กอนจะนำไปบันทึกขอมูลตอไป

5. การบันทึกขอมูล เมื่อแบบสอบถามผานการตรวจสอบครบทั้ง 2 รอบแลว แบบสอบถามชุดดัง
กลาวจะถูกสงตอเพื่อบันทึกขอมูลลงโปรแกรมคียขอมูล ซึ่งในขั้นตอนนี้เราจะบันทึกขอมูล 2
รอบ โดยใหคนบันทึกขอมูลแตละรอบเปนคนละคนกัน การบันทึกขอมูลรอบที่ 1 จะดำเนินการ
ในพื้นทีี่สำรวจ และเมื่อบันทึกขอมูลรอบที่ 1 เสร็จเรียบรอยแลว แบบสอบถามชุดดังกลาวจะถูก
สงตอมายังสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย (RIPED) เพื่อทำการบันทึกขอมูล
รอบที่ 2 ตอไป

6. การตรวจสอบการบันทึกขอมูล หลังจากแบบสอบถามผานการบันทึกขอมูลครบ 2 รอบแลว ขั้น
ตอนตอไปคือ การตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกขอมูล ดวยการเปรียบเทียบขอมูลรอบ
ที่ 1 และขอมูลรอบที่ 2 โดยใชโปรแกรมที่สถาบันวิจัยฯ พัฒนาขึ้นเพื่อแสดงขอมูลที่บันทึกไมตรง
กัน โดยนักวิจัยจะทำการตรวจสอบขอมูลที่ไมตรงกันจากแบบสอบถาม และจะแกไขขอมูลให
ตรงกับขอมูลที่ปรากฏในแบบสอบถาม ซึ่งถือวาเปนกระบวนการที่เปนมาตรฐานสากล อยางไร
ก็ตาม ทีมวิจัยตระหนักดีวา ยังมีโอกาสเปนไปไดที่ขอมูลที่บันทึกตรงกันทั้งสองรอบอาจจะไม
ตรงกับแบบสอบถามทั้งหมด แตก็เชื่อวาความนาจะเปนของปญหานี้นาจะนอยมาก5 และคง
เปนไปไดยากและสิ้นเปลืองทรัพยากรอยางมากที่จะตรวจสอบทุกตัวแปรอีกครั้ง

2.2.2 สรุปผลการดำเนินการเก็บขอมูลภาคสนาม
การเก็บขอมูลรอบป 2562 ครั้งนี้ดำเนินการไปไดดวยดี โดยสามารถเก็บขอมูลเด็กปฐมวัยกลุมตัวอยาง
ไดทั้งสิ้นจำนวน 1,430 คน จาก 1,238 ครัวเรือน (23 ตำบล 142 หมูบาน) ซึ่งหมายความวา อัตราการ
ลดจำนวนกลุมตัวอยาง (attrition rate) ในการสำรวจครั้งนี้มีคาเทากับรอยละ 4 (67 คนจากกลุมเปา
หมาย 1,497 คน) ซึ่งถือวาอยูในระดับที่นาพอใจ โดยมีเด็กกลุมตัวอยางจำนวน 19 คนที่ยายออกนอก
พื้นที่สำรวจ และ 48 คนที่ผูปกครองปฏิเสธการสัมภาษณในรอบนี้ โดยสรุป การเก็บขอมูลเด็กปฐมวัย
แบบตัวอยางซ้ำไรซไทยแลนด (RIECE Panel Data) ในครั้งนี้สามารถดำเนินการไดสำเร็จลุลวงอยางนา
พอใจ นอกจากนี้ ทีมวิจัยไดดำเนินการทำความสะอาดขอมูล (data cleansing) ที่จัดเก็บในป 2558
เปนที่เรียบรอยแลว และพรอมที่จะเผยแพรตอสาธารณะภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 เพื่อใหนัก

5สมมุติวาการบันทึกขอมูลในแตละรอบมีความผิดพลาดเกิดขึ้นประมาณ 10 เปอรเซนต และความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
นี้เปนอิสระตอกัน (statistically independent) โอกาสที่ขอมูลที่บันทึกตรงกันทั้งสองรอบจะยังผิดพลาดเทากับ 0.10 ×

0.10 = 0.01 หรือ 1 เปอรเซนต
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วิจัยสามารถนำขอมูลไปใชศึกษาประเด็นที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการพัฒนาทุนมนุษย
ไดโดยสะดวก

2.3 อุปสรรคในการเก็บขอมูลภาคสนามและแนวทางการแกไข

1. ดวยขอจำกัดของการเก็บขอมูลชุดนี้ ที่ตองเริ่มดำเนินงานในชวงฤดูเกษตรกรรมของครัวเรือน
กลุมตัวอยาง6 สงผลใหเกิดปญหาในการนัดหมายเขาสัมภาษณกลุมตัวอยางอยูบาง เชน กลุม
ตัวอยางยกเลิกการนัดหมาย หรือเปลี่ยนสถานที่นัดหมาย เนื่องจากตองเดินทางไปดูแลพื้นที่
เกษตรกรรม อยางไรก็ตาม ในทายที่สุดนักวิจัยสามารถนัดหมายและเก็บขอมูลครัวเรือนตัวอยาง
ไดสำเร็จ โดยตลอดระยะเวลา 5 ปที่ผานมา กลุมตัวอยางที่เปนเกษตรกรไดใหความรวมมือเปน
อยางดี

2. เพื่อใหสามารถเก็บขอมูลกลุมตัวอยางใหเสร็จทันภายในเวลาที่กำหนด (จากกลุมตัวอยาง 1497
ตองเก็บขอมูลโดยเฉลี่ยประมาณ 300 คนตอเดือน) จึงจำเปนตองจัดหาพนักงานเก็บขอมูล
ชั่วคราว เพื่อชวยนักวิจัยในการเก็บขอมูล และใชการฝกอบรมดวยวิธี “การประกบตัวตอตัว”
ซึ่งเปนวิธีการที่ตองอาศัยตนทุนดานเวลาและกำลังคน แตก็ยังเปนวิธีที่ทีมวิจัยเลือกใชเพราะ
ยังไมมีวิธีอื่นที่จะชวยใหพนักงานเก็บขอมูลสามารถทำงานไดจริง นอกจากนี้ ทีมวิจัยยังพบอีก
วา การประกบระหวางการสัมภาษณเปนเพียงสวนหนึ่งของการฝกเทานั้น เพราะอีกสวนหนึ่ง
ที่สำคัญและยุงยากไมแพกันก็คือ การกรอกแบบสอบถาม ซึ่งยังพบวา พนักงานเก็บขอมูลที่
ผานการประกบตัวตอตัวแลว ยังมีขอผิดพลาดในการกรอกแบบสอบถามอยูบาง และหากทิ้ง
แบบสอบถามดังกลาวไวนานเกินไปกวาจะนำมาตรวจทาน ก็จะไมสามารถจำรายละเอียดที่
เกี่ยวของไดเพียงพอที่จะนำมาแกไขขอมูลที่กรอกไปแลว ทำใหตองยอนกลับไปฟงไฟลบันทึก
เสียงระหวางการสัมภาษณ (ซึ่งเปนขอกำหนดของทีมวิจัย) เพื่อนำมาปรับแก หรืออาจจะตอง
โทรกลับไปสอบถามผูใหขอมูลเพื่อขอขอมูลเพิ่มเติมหรือยืนยันความถูกตอง อยางไรก็ตาม นัก
วิจัยพยายามหลีกเลี่ยงวิธีการแกปญหาดังกลาว เนื่องจากเปนการสูญเสียเวลาและรบกวนกลุม
ตัวอยาง ทั้งนี้ทีมวิจัยเชื่อวา ปญหาขอผิดพลาดในการกรอกแบบสอบถามดังกลาวนาจะเปน
ผลมาจากการที่นักวิจัยภาคสนามไมสามารถตรวจทานแบบสอบถามไดรวดเร็วเพียงพอ ทำให
พนักงานเก็บขอมูลไมสามารถเขาใจปญหาที่ เกิดขึ้นไดทันเวลา ดังนั้น ทีมวิจัยจะทดลองปรับ
แผนการฝกพนักงานเก็บขอมูล โดยในชวงของการฝก จะใหพนักงานฯ เก็บขอมูลติดตอกันไม
เกิน 3 วัน และวางแผนใหนักวิจัยภาคสนามตรวจทานแบบสอบถามที่เก็บมาไดใหแลวเสร็จกอน
ที่พนักงานฯ จะลงพื้นที่เก็บขอมูลอีกครั้ง ทั้งนี้เพื่อเปดโอกาสใหสามารถตรวจสอบความถูกตอง

6ทั้งนี้เพราะจำเปนจะตองเริ่มเก็บขอมูลหลังจากที่เด็กกลุมตัวอยางเริ่มเขาเรียนในปการศึกษานั้นแลว เพื่อใหสามารถ
เชื่อมโยงกับขอมูลสถานศึกษาในปการศึกษานั้นได
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ของแบบสอบถามที่เก็บมา และใหคำแนะนำวิธีการกรอกขอมูลที่ถูกตองไดทันทวงที ซึ่งแนนอน
วา กระบวนการฝกแบบใหมนี้อาจจะใชเวลาไมนอยกวา 2 สัปดาห แตก็เชื่อวาจะคุมคากับการ
ลงทุน
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บทที่ 3

ปจจัยที่มีผลตอสถานะความพรอมฯ
(Factors Associated with School Readiness)

A scientist is never certain. … We must discuss each question within the
uncertainties that are allowed. And as evidence grows it increases the
probability perhaps that some idea is right, or decreases it. … We
absolutely must leave room for doubt or there is no progress and there is
no learning.

Richard P. Feynman–Nobel Laureate for Physics

บทนี้นำเสนอตัวอยางผลการวิเคราะหโดยใชฐานขอมูลเด็กปฐมวัยแบบตัวอยางซ้ำไรซไทยแลนด
(RIECE Panel Data) โดยนำเอาฐานขอมูลนี้ไปเชื่อมโยงเขากับขอมูลสถานะความพรอมในการเขาสู
ระบบการศึกษาของเด็กปฐมวัย (school readiness) การวิเคราะหในสวนนี้ เลือกใชขอมูลจากฐาน
ขอมูลเด็กปฐมวัยแบบตัวอยางซ้ำไรซไทยแลนด เพียงบางสวนจากฐานขอมูลเทานั้น แตก็หวังวาจะ
ชวยใหเห็นถึงศักยภาพของฐานขอมูลในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการสรางทุน
มนุษย ตลอดจนศักยภาพในการเชื่อมโยงกับฐานขอมูลอื่น เนื้อหาในบทนี้ถือไดวาเปนสวนขยายจาก
รายงานการสำรวจสถานะความพรอมฯ สำหรับกลุมตัวอยางซ้ำฯ (สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและ
ออกแบบนโยบาย, 2563) หากยังไมเคยอานผลการวิเคราะหเชิงลึกในรายงานฉบับดังกลาว สามารถ
ใชผลการวิเคราะหในรายงานฉบับนี้แทนได เนื่องจากผลการวิเคราะหในรายงานฉบับนี้ไดรับการปรับ
ใหเปนปจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยใชตัวแปรที่ตรงประเด็นและวิธีการทางสถิติที่เหมาะสมมากขึ้น อยางไร
ก็ตาม ขอสรุปสวนใหญยังคงคลายคลึงกับขอสรุปในรายงานฉบับกอน หากเคยอานรายงานฉบับดัง
กลาวมาแลวก็นาจะสามารถทำความเขาใจเนื้อหาในสวนนี้ไดไมยาก ถึงแมวารายงานฉบับนี้จะมีความ
แตกตางจากฉบับกอนพอสมควร ทั้งในสวนของผลการวิเคราะหและสวนของการอภิปรายผล แตใน
รายงานฉบับนี้จะเลือกอภิปรายผลเฉพาะสวนที่นาสนใจ โดยจะไมกลาวถึงปจจัยหรือตัวแปรบางตัวถึง
แมวาจะมีนัยสำคัญทางสถิติก็ตาม
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3.1 ตัวแปรและเครื่องมือทางสถิติ (Variables and Statistical Models)

แบบจำลองหลักเปนแบบจำลองเชิงเสน (linear model) ซึ่งมีรูปแบบดังตอไปนี้

y = α +
J∑

j=1

βjX
j + ε (3.1)

โดยที่ y แทนตัวแปรตาม (dependent variables) ซึ่งในที่นี้คือความพรอมฯ หรือทักษะของเด็ก
ปฐมวัย Xj แทนกลุมตัวแปรควบคุม (control variables) หรือตัวแปรอิสระ (independent vari-
ables) กลุมที่ j ซึ่งมีทั้งหมด J กลุม และ ε แทนคาความคลาดเคลื่อน (error terms) ซึ่งหมาย
รวมถึงปจจัยที่มีผลตอตัวแปรตามหรือความพรอมฯ แตไมมีขอมูลที่พรอมสำหรับการวิเคราะห และ
ความคลาดเคลื่อนที่ เกิดจากการเก็บขอมูล (measurement errors) สวน α และ (βj)

J
j=1 คือคา

พารามิเตอรที่ไดจากการประมาณคาทางสถิติ (statistical estimation) โดยจะใหความสนใจกับคา
βj ซึ่งบงบอกถึงความสัมพันธระหวางตัวแปร Xj และตัวแปร y เปนพิเศษ

ตัวแปรตาม (dependent variables) สำหรับการวิเคราะหในสวนนี้คือ ความพรอมฯ หรือทักษะ
ของเด็กปฐมวัยในแตละดาน (ดูรายละเอียดในบทที่ 2) ซึ่งแบงออกไดเปน 6 หมวดหลัก ดังตอไปนี้

1. ความพรอมดานคณิตศาสตร (mathematics) ซึ่งวัดโดยใชการรูจักตัวเลข (number identifi-
cation: NI) และการแปลงรูปในใจ (mental transformation: MT) ที่ไดมาจากการวัดโดยตรง
(direct assessment) โดยนักวิจัย

2. ความพรอมดานภาษา (literacy) ซึ่งวัดโดยใชความเขาใจในการฟง (listening comprehen-
sion: LC) และ ความสามารถในการเขาใจคำศัพทระบุตำแหนง (receptive spatial vocabu-
lary: SV) ที่ไดมาจากการวัดโดยตรง (direct assessment) โดยนักวิจัย

3. ความพรอมดานกายภาพและสุขภาพ (physical and health development) ซึ่งวัดโดยความ
พรอมดานกลามเนื้อมัดเล็ก (fine motor: FM) ที่ไดมาจากการวัดโดยตรง (direct assess-
ment) โดยนักวิจัย

4. ทักษะดานการคิดเชิงบริหาร (executive functions: EF) ซึ่งวัดโดยใชการบอกเลขไปขางหนา
(forward digit span memory: FW) และการบอกเลขไปขางหลัง (backward digit span
memory: BW) ที่ไดมาจากการวัดโดยตรง (direct assessment) โดยนักวิจัย

5. ความพรอมดานสังคมและอารมณ (social-emotional development) ซึ่งวัดโดย ใชปญหา
พฤติกรรม (behavioral problem index: BPI) ที่ไดมาจากการสอบถามผูปกครองและครู
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6. ความพรอมดานอื่นๆ (others) ซึ่งวัดโดยใชการรูจักรอคอย (delayed gratification) ความพึง
พอใจในการแบงปน (sharing preferences) และการกำหนดเปาหมาย (goal setting) ที่ไดมา
จากการวัดโดยตรง (direct assessment) โดยนักวิจัย

ในดานเทคนิค เนื่องจากเด็กกลุมตัวอยางที่ใชในการวิเคราะหครั้งนี้มีชวงอายุที่คอนขางกวาง ทำให
จำเปนตองปรับคาความพรอมฯ ใหเปนมาตรฐาน (standardization) กอนนำมาวิเคราะห ดวยการ
ปรับคาในแตละชวงอายุใหมีคาเฉลี่ย (average) เทากับศูนยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (stan-
dard deviation) เทากับหนึ่ง โดยใชเทคนิค Kernel-weighted Local Polynomial Smoothing ซึ่ง
ตอไปขอเรียกสั้นๆ วาเทคนิค KLPS (Attanasio et al., 2020) ในการปรับขอมูลระดับความพรอมฯ
ใหเปนมาตรฐาน (standardization) ทั้งนี้เพื่อขจัดหรือลดผลกระทบของอายุเด็กที่มีตอความพรอมฯ
หรือผลการทดสอบ นักวิจัยไดประยุกตใชเทคนิคดังกลาวกับระดับความพรอมฯ เกือบทุกดานยกเวน
การรูจักรอคอย (delayed gratification) ความพึงพอใจในการแบงปน (sharing preferences) และ
การกำหนดเปาหมาย (goal setting) ซึ่งเปนตัวแปรไมตอเนื่อง (discrete variable)

นักวิจัยยังไดรวมเอาจำนวนหลักจากการบอกเลขไปขางหนาและการบอกเลขไปขางหลังเขาดวย
กัน แลวนำไปปรับคาโดยใชเทคนิค KLPS เพื่อเปนตัวแทนของทักษะดานความจำขณะทำงาน (work-
ing memory: WM) นอกจากนี้ ยังไดรวมเอาความพรอมดานคณิตศาสตร ความพรอมดานภาษา
และความพรอมดานกลามเนื้อมัดเล็กเขาดวยกันเพื่อเปนตัวแทนของทักษะดานสติปญญา (cognitive
skills) ดวยการวิเคราะหผลการทดสอบทุกขอโดยใชทฤษฎีตอบสนองตอขอคำถาม (IRT) กอน แลวจึง
นำผลลัพธที่ไดมาปรับคาโดยใชเทคนิค KLPS เพื่อสรางตัวแปรที่เรียกวา ทักษะดานสติปญญา (cog-
nitive skills) 1 ในขณะเดียวกัน ความพรอมดานสังคมและอารมณ (social-emotional develop-
ment) เปนผลมาจากขั้นตอนการจัดการขอมูลดังตอไปนี้ โดยเริ่มจากการหาผลรวมของคะแนนดิบ2

(raw score) ที่ไดจากการประเมินปญหาพฤติกรรม (BPIs) สำหรับแตละองคประกอบยอยทั้ง 6 ปจจัย
หลังจากนั้นจึงนำเอาคะแนนของแตละองคประกอบยอยมาปรับคาโดยใชเทคนิค KLPS แลวจึงนำ
เอาผลที่ไดทั้ง 6 องคประกอบยอยมารวมเขาดวยกันโดยใชเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบ (factor
analysis) (เชนเดียวกับใน Attanasio et al., 2020) 3

ปจจัยหรือตัวแปรควบคุม (control variables) ที่เลือกนำมาวิเคราะหในรายงานฉบับนี้สามารถ
แบงออกเปน 4 กลุม ดังตอไปนี้ (ดูคาสถิติพื้นฐาน หรือ summary statistics ของตัวแปรเหลานี้ไดใน
ตารางที่ 3.B.1)

1นักวิจัยไดประยุกตใชกระบวนการเดียวกันนี้กับความพรอมฯ ดานคณิตศาสตรและความพรอมฯ ดานภาษา
2คะแนนดิบ (raw score) มีคาเทากับศูนยถาคำตอบคือ “ประจำ” มีคาเทากับหนึ่งถาคำตอบคือ “บางครั้ง” มีคา

เทากับสองถาคำตอบคือ “ไมเคย”
3เทคนิคการวิเคราะหองคประกอบ (factor analysis) สามารถชวยลดปญหาที่เกิดจากความคลาดเคลื่อนที่เกิดจาก

การเก็บขอมูล (measurement errors) ที่มักจะเกิดขึ้นกับเครื่องมือการประเมินทุกประเภท
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1. พฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย (parenting) ประกอบดวย เวลาที่ผูใหญในครอบครัวทำกิจกรรม
สงเสริมพัฒนาการรวมกับเด็กในป 2559 (หนวยเปนชั่วโมง/สัปดาห) ซึ่งในตารางผลการประมาณ
คาจะแทนดวย “เวลาทำกิจกรรมที่บาน”4 เวลาที่เด็กดูโทรทัศนในป 2559 (หนวยเปนชั่วโมง/
สัปดาห) ซึ่งในตารางผลการประมาณคาจะแทนดวย “เวลาที่ เด็กดูโทรทัศน” เวลาที่ เด็กเลน
เกมสผานโทรศัพทมือถือหรือแท็บเล็ตในป 2559 (หนวยเปนชั่วโมง/สัปดาห) ซึ่งในตารางผลการ
ประมาณคาจะแทนดวย “เวลาที่เด็กเลนมือถือ” และตัวแปรที่บงบอกวาเด็กไดเรียนพิเศษในป
2560 หรือไม5 ซึ่งในตารางผลการประมาณคาจะแทนดวย “การไดเรียนพิเศษ” นอกจากนี้ ยัง
ไดเพิ่มตัวแปรในกลุมนี้อีกสองตัวแปร คือ ตัวแปรที่บงบอกวา ผูปกครองไดเดินตามปอนขาวใน
ระหวางป 2559 เปนประจำหรือไม? และตัวแปรที่บงบอกวา เด็กตองดูโทรทัศนระหวางกินขาว
ในระหวางป 2559 เปนประจำหรือไม?

2. ตัวแปรที่สำคัญที่สุดในกลุมการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย (early childhood education)
คือ ตัวแปรที่บงบอกวาในปการศึกษา 2558 เด็กไดมีโอกาสไดเรียนผานหลักสูตรไฮสโคปตาม
แนวทางไรซไทยแลนดหรือที่เรียกสั้นๆ วา “หลักสูตรไรซไทยแลนด”6 หรือไม? ซึ่งในตาราง
ผลการประมาณคาจะแทนดวย “การไดเรียนแบบไฮสโคป”7 ถึงแมวาการเรียนแบบไฮสโคป
(HighScope) อาจไมใชรูปแบบการเรียนการสอนระดับปฐมวัยที่มีคุณภาพเพียงรูปแบบเดียว
แตก็ เปนวิธีการเรียนรูผานการลงมือกระทำ (Active Learning) และการเรียนรูผานการเลน
(Play-Based Learning) ที่มีคุณภาพแบบหนึ่ง ดังนั้น งานวิจัยชิ้นนี้จึงขอใชตัวแปรนี้แทน การ
ศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการเรียนการสอนที่ ศพด. ในพื้นที่ใชกันอยู
โดยทั่วไปก็นาจะเปน xx นอกจากนี้ ยังมีตัวแปรที่สะทอนถึงการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย

4เวลาทำกิจกรรมที่บานเปนผลรวมของเวลาที่ผูใหญในครอบครัวทำกิจกรรมตอไปนี้ (1) อานหนังสือใหเด็กฟง (2)
เลานิทานใหเด็กฟง (โดยไมมีหนังสือ) (3) เลนกีฬา รองเพลง เตนรำ (4) เลนบทบาทสมมติ เลนขายของ หุนยนตหรือรถ (5)
ฝกอานเขียน กขค ABC นับเลข (6) ประกอบตัวตอ ปนดินน้ำมัน วาดรูป ระบายสี

5เนื่องจากไมไดถามคำถามนี้ในการเก็บขอมูลในป 2559 จึงตองใชขอมูลที่เก็บในป 2560 แทน
6หลักการสำคัญอันหนึ่งของหลักสูตรนี้คือ กระบวนการ “วางแผน-ลงมือทำ-ทบทวน” (Plan-Do-Review: PDR)
7ตัวแปรนี้เปนตัวแปรเดียวกันกับที่ใชใน Chujan et al. (2019) ซึ่งไดมาจากการสอบถามครูแตละคนวาในระหวาง

ปการศึกษา 2558 ไดใชกระบวนการ “วางแผน-ลงมือทำ-ทบทวน” (Plan-Do-Review: PDR) หรือไม? ตัวแปรนี้แตกตาง
จากตัวแปร “การไดเรียนกับครูไรซไทยแลนด” ที่ใชในรายงาน สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย (2563)
อยางชัดเจน ตัวแปร “การเรียนแบบไฮสโคป” สะทอนถึงรูปแบบการเรียนรูที่ เด็กปฐมวัยไดรับในปการศึกษา 2558 ได
ชัดเจนมากกวา เพราะมีหองเรียนจำนวนไมนอย ที่ ใชกระบวนการเรียนรูแบบใหมนี้ทั้งที่ ไมใชครูไรซไทยแลนด อยางไร
ก็ตาม การวิเคราะห โดยใชตัวแปร “การได เรียนแบบไฮสโคป” ประสบปญหาทางสถิติที่ เรียกวา ปญหาการเปนปจจัย
ภายใน (endogeneity problem) ซึ่งเกิดขึ้นเพราะวา ครูที่เลือกจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรไรซไทยแลนดอาจมี
คุณลักษณะที่แตกตางจากครูอีกกลุมหนึ่ง และคุณลักษณะนั้นมีผลตอทักษะของเด็กดวย วิธีการแกปญหาการเปนปจจัย
ภายใน (endogeneity problem) ที่ไดรับความนิยมอันหนึ่งคือ วิธีการแกปญหาดวยตัวแปรเครื่องมือ (instrumental
variable approach) ซึ่งจะนำเสนอรายละเอียดในลำดับตอไป
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(early childhood education) อีกสองตัวแปร คือ สัดสวนนักเรียนตอครู (student teacher
ratio) และประเภทหรือระดับของชั้นเรียน ซึ่งแบงออกเปน 3 กลุมคือ หองเรียนเด็กอายุ 2-3
ขวบ หองเรียนเด็กอายุ 3-4 ขวบ และหองเรียนคละอายุ ตัวแปรทั้งสองตัวนี้เปนสวนเพิ่มเติม
จาก ? ซึ่งนาจะชวยใหการวิเคราะหในรายงานฉบับนี้มีความสมบรูณมากยิ่งขึ้น8

3. ทักษะของผูปกครอง (parental skills) ประกอบดวย ระดับการศึกษาของมารดา ซึ่งกำหนดให
มีคาเทากับหนึ่งถามารดาจบการศึกษาระดับมัธยมปลายขึ้นไปแตในกรณีที่เหลือจะมีคาเทากับ
ศูนย โดยในตารางผลการประมาณคาจะแทนดวย “มารดาจบ ม.ปลายขึ้นไป” อายุของมารดา
ระดับการศึกษาของผู เลี้ยงดูหลัก ซึ่งกำหนดใหมีคาเทากับหนึ่งถามารดาจบการศึกษาระดับ
มัธยมปลายขึ้นไปแตในกรณีที่เหลือจะมีคาเทากับศูนย โดยในตารางผลการประมาณคาจะแทน
ดวย “ผูเลี้ยงดูหลักจบ ม.ปลายขึ้นไป” และอายุของผูเลี้ยงดูหลัก9

4. โครงสรางครัวเรือน (household structure) ประกอบดวย ตัวแปรที่บงบอกวาเด็กเปนผูหญิง
หรือไม ซึ่งในตารางผลการประมาณคาจะแทนดวย “เปนเด็กผูหญิง” อายุของเด็ก อายุของ
เด็กยกกำลังสอง10 ตัวแปรที่บงบอกวาบิดาและมารดาไมไดอาศัยอยูดวยหรือไม (parental ab-
sence) ซึ่งในตารางผลการประมาณคาจะแทนดวย “บิดาและมารดาไมอยูดวย” ตัวแปรที่บง
บองกวาบิดาและมารดาหยารางกันหรือไม (divorce) ซึ่งในตารางผลการประมาณคาจะแทน
ดวย “บิดามารดาหยาราง” ตัวแปรที่บงบองกวาบิดาหรือมารดาเปนผูเลี้ยงดูหลักหรือไม ซึ่งใน
ตารางผลการประมาณคาจะแทนดวย “บิดามารดาเปนผูเลี้ยงดูหลัก” และตัวแปรที่บงบอกถึง
เศรษฐฐานะของครอบครัว (socio-economic) ซึ่งในที่นี้จะแบงครัวเรือนออกเปน 3 กลุมตาม
ดัชนีความมั่งคั่ง (wealth index) ของครัวเรือน: (i) กลุมฐานะยากจนสัมพัทธ (relatively poor)
หมายถึง ครอบครัวที่มีคาดัชนีความมั่งคั่งต่ำกวาคาดัชนีความมั่งคั่งที่เปอรเซ็นตไทลที่ 25 หรือ

8อยางไรก็ตาม การเพิ่มตัวแปรทั้งสองตัวนี้มีผลทำใหจำนวนตัวอยางลดลงเหลือเพียง 400 กวาตัวอยาง (จากประมาณ
800 กวาตัวอยาง) ซึ่งอาจสงผลใหผลการวิเคราะหมีโอกาสที่จะไมมีนัยสำคัญทางสถิติมากขึ้น แตนักวิจัยเชื่อวาการเพิ่ม
ตัวแปรเหลานี้จะชวยใหการวิเคราะหมีความนาเชื่อถือสูงขึ้น หากผลการวิเคราะหดวยกลุมตัวอยางที่เล็กลงนี้ยังมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ ก็ยิ่งจะชวยใหมีความเชื่อมั่นตอความถูกตองของผลการวิเคราะหมากยิ่งขึ้น

9ในขอมูลเด็กปฐมวัยแบบตัวอยางซ้ำไรซไทยแลนด (RIECE Panel Data) ที่จัดเก็บในป 2559 มีผูดูแลหลักที่ไมใช
บิดาหรือมารดาของเด็กกลุมตัวอยางถึงรอยละ 64

10ตัวแปรยกกำลังสองนิยมใชในกรณีที่มีเหตุใหเชื่อไดวา ความสัมพันธระหวางตัวแปรตามและตัวแปรที่สนใจอาจจะ
เปนแบบไมเชิงเสน (non-linear) ในกรณีของอายุเด็ก เราอาจเชื่อไดวาผลของอายุตอความพรอมฯ อาจมีคาแตกตางกัน
ตามระดับอายุ ซึ่งในที่นี้สามารถดูไดจากหากผลการประมาณคาพารามิเตอรสำหรับตัวแปรอายุยกกำลังสอง ยกตัวอยาง
เชน หากผลการประมาณคาพารามิเตอรสำหรับตัวแปรอายุเด็กมีคาเปนบวก แตสำหรับตัวแปรอายุเด็กยกกำลังสองมีคา
เปนลบ คาพารามิเตอรสำหรับตัวแปรอายุเด็กที่มีคาเปนบวกทำใหสามารถตีความไดวา เด็กที่มีอายุมากกวามีความพรอมฯ
มากกวา (อยางนอยในชวงที่มีอายุไมมากนัก) สวนคาพารามิเตอรสำหรับตัวแปรอายุเด็กยกกำลังสองที่มีคาเปนลบ ทำให
สามารถตีความไดวา ผลที่เปนบวกของอายุเด็กกอนหนาที่จะลดลงเมื่อเด็กมีอายุมากขึ้นเรื่อยๆ กลาวคือ ความแตกตางระ
หวางกลุมเด็กที่มีอายุนอย จะมากกวาความแตกตางระหวางกลุมเด็กที่อายุมาก
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เปนครอบครัวที่ยากจนกวารอยละ 75 ของครอบครัวตัวอยางทั้งหมด (ii) กลุมฐานะปานกลาง
สัมพัทธ (relatively moderate) หมายถึงครอบครัวที่มีคาดัชนีความมั่งคั่งอยูระหวางเปอรเซ็น
ตไทลที่ 25 และ 75 (iii) กลุมฐานะดีสัมพัทธ (relatively wealthy) หมายถึงครอบครัวที่มีคา
ดัชนีความมั่งคั่งสูงกวาเปอรเซ็นตไทลที่ 75 (ดูรายละเอียดการคำนวณดัชนีความมั่งคั่งในภาค
ผนวกทายบท)

เครื่องมือทางสถิติหลักที่ ใช ในรายงานฉบับนี้แตกตางจากเครื่องมือที่ ใช ในรายงาน สถาบันวิจัย
เพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย (2563) เล็กนอย เครื่องมือหลักที่ใชในการประมาณคา (es-
timation) แบบจำลอง (3.1) คือ วิธีการประมาณคาดวยตัวแปรเครื่องมือ11 (instrumental variable
estimation) ทั้งนี้เนื่องจากการวิเคราะหดวยกำลังสองนอยที่สุด (Ordinary Least Square: OLS)
แบบปกติจะใหผลลัพธที่มีความเบี่ยงเบน (biased) เพราะปญหาการเปนปจจัยภายใน (endogeneity
problem) ของตัวแปร “การไดเรียนแบบไฮสโคป” ซึ่งเกิดขึ้นเพราะวา ครูที่เลือกจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรไรซไทยแลนดอาจจะคุณลักษณะที่แตกตางจากครูอีกกลุมหนึ่ง และคุณลักษณะนั้นมีผล
ตอทักษะของเด็กดวย ยกตัวอยางเชน ครูที่เลือกเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนอาจจะเปนครูที่อาจจะเปนครู
ที่มีความสามารถมากกวาอยูเปนทุนเดิม หรืออาจเปนกลุมที่ถูกมองวาไมมีความสามารถมากอนก็เปน
ได หรืออาจเปนกลุมที่ยังไมไดรับการบรรจุเปนขาราชการ12 โดยในที่นี้ จะใชตัวแปรที่บงบอกวาในป
การศึกษา 2558 เด็กไดเรียนใน ศพด. ที่มีครูที่โครงการไรซไทยแลนดสุมเลือกใหไปรวมสอนหรือไม?
โดยตัวแปรนี้จะมีคาเทากับหนึ่งสำหรับเด็กที่เรียนใน ศพด. ที่มีครูไรซไทยแลนดไปรวมสอนในปการ
ศึกษา 255813

นอกจากนี้ นักวิจัยไดใหความสนใจเปนพิเศษกับเด็กที่มีความเปราะบางสัมพัทธ (relative vulner-
ability) หรือเด็กหางแถว ซึ่งหมายถึงเด็กที่มีระดับความพรอมต่ำกวาเปอรเซ็นไทลที่ 25 (สถาบันวิจัย
เพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย, 2562) ทั้งนี้เพราะเด็กกลุมนี้นาจะยังไมมีความพรอมฯ ที่เพียง
พอ และตองการความชวยเหลือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังนั้น การเขาใจถึงปจจัยที่มีผลตอความ
เสี่ยงที่จะทำใหเด็กปฐมวัยกลายเปนเด็กที่มีความเปราะบางหรือเด็กหางแถว จึงนาจะมีประโยชนตอ
การออกแบบนโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

ในทางเทคนิค หากตัวแปรตามเปนตัวแปรที่มีเพียงสองคา (binary variable) คือ หนึ่งหรือศูนย
11คาคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (standard errors) ที่รายงานในที่นี้เปนผลมาจากการคำนวณแบบ robust standard

errors หรือในอีกชื่อหนึ่งคือ White-Huber standard errors
12ประเด็นการเลือกปรับเปลี่ยนวิธีการสอนหรือการเลือกใช เทคโนโลยีการสอน (technology adoption) มีความ

สำคัญมาก แตอยูนอกเหนือขอบเขตของงานวิจัยชิ้นนี้ จึงขอละไว
13โครงการฯ ไดจัดหาครูปฐมวัยทั้งหมด 19 คน และสุมเลือกใหไปรวมสอนใน 19 ศพด. ตลอดปการศึกษา โดยกำหนด

ใหสอนในหองเรียนระดับอายุ 3-4 ขวบเทานั้น ยกเวนในกรณีที่ ศพด. นั้นมีเฉพาะแบบคละอายุ ครูไรซไทยแลนดทั้ง 19 คน
จบการศึกษาดานการศึกษาปฐมวัย จากมหาวิทยาลัยในทองถิ่น ในชวงไมเกิน 2 ปกอนเขารวมโครงการฯ และไดรับการฝก
อบรมวิธีการสอนแบบไฮสโคปตามแนวทางไรซไทยแลนดเปนเวลา 2 สัปดาหกอนไปรวมสอนใน ศพด. ที่ไดรับมอบหมาย
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จะใชแบบจำลอง IV-Probit (Instrumental Variable Probit) ซึ่งแตกตางจากรายงาน สถาบันวิจัย
เพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย (2563) ที่ใชวิธีการแบบ Logit ขอดีของวิธีการ IV-Probit คือ
สามารถแกปญหาการเปนปจจัยภายใน (endogeneity problem) ของตัวแปร “การไดเรียนแบบไฮ
สโคป” ได ทำใหผลการประมาณคาที่ไดมีความนาเชื่อถือ แตก็มีจุดออนตรงที่ไมเหมาะที่จะรายงานผล
ในรูปของสัดสวนของโอกาส (odds ratio) ดังนั้น จึงขอรายงานผลในรูปของสัมประสิทธิ์การประมาณ
คา (estimation coefficient) ซึ่งบงบอกไดวาตัวแปรนั้นๆ มีผลทำใหความนาจะเปนที่จะผลลัพธ
จะมีคาเทากับหนึ่งสูงขึ้น (หากมีคาเปนบวก) หรือลดลง (หากมีคาเปนลบ) และในกรณีที่มีความนา
สนใจ ก็อาจจะอภิปรายผลในรูปของความแตกตางของความนาจะเปนที่ผลลัพธจะมีคาเทากับหนึ่งเมื่อ
ตัวแปรที่สนใจนั้นมีคาเปลี่ยนไป เชน การไดเรียนแบบไฮสโคปมีผลทำใหความนาจะเปนที่เด็กตกเปน
เด็กหางแถวนอยลงกี่เปอรเซ็นต ซึ่งสามารถคำนวณไดจากความนาจะเปนที่จะตกเปนเด็กหางแถวใน
กรณีที่ตัวแปรการไดเรียนแบบไฮสโคปมีคาเทากับหนึ่ง ลบดวยความนาจะเปนที่จะตกเปนเด็กหางแถว
ในกรณีที่ตัวแปรการไดเรียนแบบไฮสโคปมีคาเทากับศูนย โดยความนาจะเปนในที่นี้จะคำนวณโดยใช
คาตัวแปรตางๆ เทากับคาความคาดหวัง (means) เปนตน

วิธีการทางสถิติที่กลาวมาทั้งหมดขางตนสามารถสะทอนถึงความสัมพันธระหวางผลลัพธและปจจัย
(association) ไดเปนอยางดี แตยังไมเพียงพอที่จะยืนยันถึงความสัมพันธแบบเปนเหตุและผล (causal-
ity) ระหวางตัวแปรดังกลาวได ดังนั้น การตีความที่ เหมาะสมสำหรับผลการวิเคราะห ในสวนนี้คือ
ตัวแปร Xj ซึ่งเปนตัวแปรตนหรือปจจัยที่นำมาศึกษามีความสัมพันธกับตัวแปร y ซึ่งเปนผลลัพธหรือ
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย ระดับเศรษฐฐานะของครอบครัว

3.2 ผลการวิเคราะหเชิงลึก

ผลการประมาณคาที่นำเสนอในรายงานฉบับนี้สวนใหญจะอยูในรูปของตารางแสดงสัมประสิทธิ์การ
ประมาณคา (estimation coefficient) โดยมีความนาจะเปนของการปฏิเสธที่ผิดพลาด (p-value) ซึ่ง
บอกถึงระดับนัยสำคัญทางสถิติ อยูในวงเล็บใตคาสัมประสิทธิ์แตละคา (ดูตารางที่ 3.B.2 เปนตัวอยาง
ประกอบ) คา p-value ยิ่งมีคานอยยิ่งบงบอกวามีนัยสำคัญทางสถิติสูง14 ดังนั้น ผูอานสามารถประเมิน
ระดับนัยสำคัญทางสถิติของคาประมาณแตละตัวไดโดยพิจารณาจากคาระดับความนาจะเปนของการ
ปฏิเสธที่ผิดพลาด (p-value) ยิ่งไปกวานั้น ยังสามารถดูไดจากสัญลักษณดอกจัน *, **, ***, **** ซึ่ง
บงบอกวา คาประมาณที่ไดมีคาตางจากศูนยอยางมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.10, 0.05, 0.01 และ 0.001

14ความนาจะเปนของการปฏิเสธที่ผิดพลาด (p-value) หมายถึงระดับนััยสำคัญทางสถิติที่ต่ำที่สุด ที่การทดสอบโดย
ใชขอมูลที่มีอยู (observed data) สามารถปฏิเสธสมมุติฐาน H0 ไดที่ระดับนััยสำคัญทางสถิตินั้น ดังนั้น คาความนาจะเปน
ของการปฏิเสธที่ผิดพลาด หรือ p-value ยิ่งต่ำยิ่งชวยใหเรามั่นใจไดวาเราสามารถปฏิเสธสมมุติฐานไดจริง โดยมีสมมุติฐาน
วา คาสัมประสิทธิ์มีคาแตกตางจากศูนยหรือไม ดังนั้น หากคาประมาณของปจจัยใดไมมีนัยสำคัญ เราจึงมักจะตีความวา
ปจจัยนั้นไมมีผลความพรอมฯ
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ตามลำดับ กลาวคือ ยิ่งมีจำนวนดอกจันมากยิ่งเชื่อมั่นไดวาคาประมาณดังกลาวมีคาตางจากคาเปา
หมาย ซึ่งหมายความวา ปจจัยดังกลาวมีผลตอความพรอมฯ ของเด็กปฐมวัยนั่นเอง ในทางกลับกัน
หากคาประมาณคาใดไมมีดอกจันอยูดวย ซึ่งหมายถึงวาคาความนาจะเปนของการปฏิเสธที่ผิดพลาด
(p-value) มีคาสูงกวา 0.10 ก็จะตีความวาคาประมาณคานั้นไมมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบ
กับคาเปาหมาย นั่นคือ คาประมาณจะมีนัยสำคัญทางสถิติก็ตอเมื่อคาความนาจะเปนของการปฏิเสธที่
ผิดพลาด (p-value) มีคาต่ำกวา 0.10 ในสวนของการอภิปรายผล นักวิจัยจะใหความสำคัญกับผลการ
ประมาณคาที่มีนัยสำคัญทางสถิติเปนหลัก แตอาจอภิปรายผลการประมาณคาที่ไมมีนัยสำคัญทางสถิติ
บางในบางกรณีหากพบวามีความนาสนใจเพียงพอ

นอกจากนี้ นักวิจัยนำเสนอผลการประมาณคาของแตละแบบจำลองทั้งหมด 4 แบบโดยแบงตาม
จำนวนปจจัยหรือตัวแปรควบคุม (control variables) ที่ใชในการประมาณคา โดยแบบที่หนึ่งจะมี
เพียงพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย (parenting) เปนตัวแปรควบคุม สวนแบบที่สองจะเพิ่มหมวด
การเรียนการสอนในระดับปฐมวัย (early childhood education) เขาไปดวย ในขณะที่แบบที่สาม
จะเพิ่มปจจัยดานทักษะของพอแมและผูเลี้ยงดูหลัก (parental skills) และสุดทายคือการเพิ่มปจจัย
ดานโครงสรางครัวเรือน (household structure) เขาไป หลักการที่ใชในการจัดลำดับของชุดตัวแปร
คือ การเริ่มจากปจจัยนำเขาที่เด็กปฐมวัยไดรับโดยตรง ซึ่งในที่นี้คือ พฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
(parenting) และการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย (early childhood education) สวนทักษะของ
พอแมและผู เลี้ยงดูหลัก (parental skills) ก็เปนปจจัยนำเขาเชนกัน (Cunha et al., 2010) สวน
ปจจัยดานโครงสรางครัวเรือน (household structure) นั้นไมใชปจจัยนำเขาโดยตรง แตอาจสงผลตอ
ความพรอมฯ ไดเพราะมีอิทธิพลตอปจจัยนำเขาอื่นที่ไมไดนำมาพิจารณาในที่นี้ หรืออาจเรียกไดวาเปน
ปจจัยทางออม ดังนั้น จึงไดนำมาวิเคราะหเปนกลุมสุดทาย แนนอนวาการเพิ่มตัวแปรอาจชวยใหไดผล
การประมาณคาที่นาเชื่อถือมากขึ้น แตก็มักจะทำใหจำนวนกลุมตัวอยางที่มีขอมูลครบเพียงพอสำหรับ
การวิเคราะหลดลง ดังจะเห็นไดจากจำนวนตัวอยางที่แสดงในแตละตารางในภาคผนวกที่ 3.B ในการ
อภิปรายผล นักวิจัยจะใหความสำคัญกับผลการประมาณคาในกรณีที่ใชตัวแปรควบคุมทั้ง 4 กลุมเปน
หลัก ยกเวนในบางกรณีที่อาจมีประเด็นที่นาสนใจเพียงพอก็อาจจะอภิปรายผลการประมาณคาจาก
กรณีอื่นดวย

เพื่อใหงายตอการทำความเขาใจ นักวิจัยยังไดแปลงผลจากตารางบางสวนเปนรูปกราฟที่แสดง
สัมประสิทธิ์การประมาณคา (estimation coefficient) และชวงความเชื่อมั่น (confident interval)
90% (สอดคลองกับระดับนัยสำคัญ 0.10) และ 95% (สอดคลองกับระดับนัยสำคัญ 0.05) โดยใช
สัญลักษณรูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูนแทนคาประมาณ แถบสีน้ำเงินเขมแทนชวงความเชื่อมั่น 90% แถบ
สีเทาออนแทนชวงความเชื่อมั่น 95% และเสนสีแดงแนวตั้งแทนคาเปาหมาย โดยจะตีความวา ปจจัย
หรือตัวแปรใดๆ มีผลตอความพรอมฯ ของเด็กปฐมวัยอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 (ที่ระดับ
0.05) ก็ตอเมื่อแถบสีน้ำเงินเขม (สีเทาออน) ของปจจัยนั้นไมคาบเกี่ยวกับเสนสีแดงที่บอกคาเปาหมาย
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3.2.1 ทักษะดานสติปญญา (cognitive skills)
ขอคนพบอันแรกคือ การเรียนการสอนในระดับปฐมวัย (early childhood education) มีผลตอทักษะ
ดานสติปญญาของเด็กปฐมวัยอยางมีนัยสำคัญ ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา เด็กที่ ได เรียนแบบไฮ
สโคป (HighScope) มีทักษะดานสติปญญา (cognitive skills) สูงกวาเด็กกลุมที่ไมไดเรียน15โดยเฉลี่ย
ประมาณ 1.03 เทาของความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนอยางมีนัยสำคัญ โดยสามารถดูไดจากการ
ที่ชวงความเชื่อมั่น 95% (แถบสีเทาออน) ของปจจัยนี้ไมคาบเกี่ยวกับเสนสีแดงดังแสดงในรูปที่ 3.1
หรือดูจากคาความนาจะเปนของการปฏิเสธที่ผิดพลาด (p-value) ที่มีคาเทากับ 0.032 ทั้ง 2 สวนบง
บอกวา คาประมาณที่ไดมีคาแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ16 (ดูคอลัมนที่ 4 และแถวที่
ระบุวา “การไดเรียนแบบไฮสโคป” ของตารางที่ 3.B.2) ยิ่งไปกวานั้น คาประมาณของปจจัยนี้มีนัย
สำคัญทางสถิติในทุกกรณี (ดูคอลัมนที่ 1-4) ซึ่งชวยใหเกิดความเชื่อมั่นไดวา ผลการประมาณคาที่ได
มีความทนทาน (robust) ตอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประมาณคา ในขณะเดียวกัน เมื่อพิจารณา
จากคาสัมประสิทธิ์การประมาณคาดวยวิธี IV-Probit ซึ่งบงบอกถึงผลของตัวแปรตางๆ ตอโอกาสที่จะ
กลายเปนเด็กหางแถว ก็พบเชนเดียวกันวา เด็กที่ไดเรียนแบบไฮสโคปมีโอกาสที่จะตกเปนเด็กหางแถว
นอยกวาเด็กอีกกลุมหนึ่งอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยจะเห็นไดจากการที่สัมประสิทธิ์การประมาณคา
มีคาเปนลบ (ดูรูปที่ 3.2 และคอลัมนที่ 8 ในตารางที่ 3.B.2 ประกอบ)

ในทางสถิติ ผลการวิเคราะหสวนนี้มีความนาเชื่อถือสูง เนื่องจากไดดำเนินการแกปญหาความเบี่ยง
เบนในการประมาณคา (estimation bias) ที่อาจจะเกิดจากการที่ครูสามารถเลือกไดวาจะจัดการเรียน
การสอนแบบไฮสโคปหรือไม โดยใชวิธีการประมาณคาดวยตัวแปรเครื่องมือ (instrumental variable
estimation) ดังที่กลาวมาแลวขางตน อยางไรก็ตาม นักวิจัยยังไมสามารถบอกไดวา สวนใดของหลัก
สูตรไฮสโคปที่สามารถชวยพัฒนาเด็กปฐมวัยไดบาง นักวิจัยวางแผนที่จะศึกษาวิจัยเรื่องนี้อยางจริงจัง
ในอนาคต แตก็เชื่อวาขอคนพบในสวนนี้นาจะเปนหลักฐานที่ชวยใหสามารถสรุปไดอยางมั่นใจไดวา
การศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพสามารถชวยพัฒนาเด็กปฐมวัยได

สิ่งหนึ่งที่แตกตางจากขอคนพบใน สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย (2563) คือ
ผลของฐานะของครอบครัว (socio-economic) ซึ่งผลการวิเคราะหในครั้งนี้พบวา ผลของฐานะของ
ครอบครัวตอทักษะดานสติปญญาไมมีนัยสำคัญทางสถิติ (ดูรูปที่ 3.2 และตารางที่ 3.B.2 ประกอบ)
อยางไรก็ตาม หากพิจารณาเฉพาะขนาดของผลกระทบ (effect size) ก็จะพบวา เด็กที่มีฐานะยากจน
สัมพัทธ (relatively poor) จะมีทักษะดานสติปญญา (cognitive skills) ต่ำกวาเด็กที่มีฐานะดีสัมพัทธ
(relatively wealthy) โดยเฉลี่ยประมาณ 0.22 ของความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน ใกลเคียงกับ

15เด็กกลุมนี้อาจไดเรียนแบบทองจำ หรืออาจไมไดเรียนอะไรเลยเพราะครูปลอยปละละเลย นักวิจัยยังไมสามารถแยก
2 กลุมนี้ออกจากกันได

16เพื่อความกระชับ การอภิปรายจากนี้เปนตนไปจะไมกลาวถึงคาความนาจะเปนของการปฏิเสธที่ผิดพลาด (p-value)
ยกเวนในกรณีที่จำเปนเทานั้น
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รูปที่ 3.1: สัมประสิทธิ์การประมาณคา (estimation coefficient) ดวยวิธีการ IV Regression สำหรับ
ทักษะดานสติปญญา (cognitive skills)

รูปที่ 3.2: สัมประสิทธิ์การประมาณคา (estimation coefficient) แนวโนมที่จะกลายเปนเด็กหางแถว
ดวยวิธี IV-Probit สำหรับทักษะดานสติปญญา (cognitive skills)
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ผลในรายงานฉบับกอน แตไมมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งอาจเปนเพราะจำนวนตัวอยางที่ลดลงไปมาก
(จาก 944 คน เหลือเพียง 410 คน) หรืออาจเปนเพราะระดับความมั่งคั่ง (wealth) มีความคลาด
เคลื่อนที่เกิดจากการวัด (measurement errors) อันเปนผลมาจากการวิเคราะหองคประกอบ (factor
analysis) ทำใหผลการประมาณคาเบี่ยงเบนไปจากคาที่แทจริงได (Attanasio et al., 2020; Heck-
man et al., 2013) หรืออาจเปนไปไดวาความยากจนไมไดสงผลตอความพรอมของเด็ก ดังนั้น นักวิจัย
จึงตองศึกษาเพิ่มเติมโดยใชกลุมตัวอยางที่มีขนาดใหญมากขึ้น (ทำไดโดยการเชื่อมโยงขอมูลระหวางป
2558 จนถึง 2561 แตตองใชเวลาในการจัดการขอมูลพอสมควร) และใชวิธีการประมาณคาที่ชวยแก
ปญหาความเบี่ยงเบนอันเปนผลมาจากความคลาดเคลื่อนจากการวัด เพื่อใหไดขอสรุปที่ชัดเจนมากขึ้น

ปจจัยดานโครงสรางครัวเรือนอีกปจจัยหนึ่งที่ไดรับความสนใจจากนักวิชาการและสังคมโดยทั่วไป
อยางมากคือ การที่บิดาและมารดาตองโยกยายถิ่นฐานไปทำงานยังตางจังหวัด ทำใหไมสามารถอยูดูแล
เลี้ยงดูบุตรของตนไดดวยตนเอง จากขอมูลพบวา กวารอยละ 45 ของเด็กกลุมตัวอยางที่ทั้งบิดาและ
มารดาไมไดอาศัยอยูในบาน และอีกประมาณรอยละ 21 ที่มีเพียงคนใดคนหนึ่งอาศัยอยูในบาน คำถาม
ที่สำคัญก็คือ การที่บิดาและมารดาไมไดอาศัยอยูดวยมีผลตอความพรอมฯ ของเด็กปฐมวัยมากนอย
แคไหน? ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา การที่บิดาและมารดาไมไดอาศัยอยูดวย (parental absence)
สงผลใหเด็กปฐมวัยมีทักษะดานสติปญญา (cognitive skills) ต่ำกวาเด็กอีกกลุมหนึ่งประมาณ 0.35
เทาของความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนอยางนัยสำคัญทางสถิติ ในขณะเดียวกัน การที่บิดาและ
มารดาไมไดอาศัยอยูดวยไมไดสงผลใหเด็กปฐมวัยมีโอกาสที่จะตกเปนเด็กหางแถวสำหรับทักษะดาน
สติปญญา (cognitive skills) สูงกวาเด็กอีกกลุมหนึ่งแตอยางใด ซึ่งแตกตางจากผลในรายงานฉบับ
กอนอยางชัดเจน ดังนั้น นักวิจัยยังตองศึกษาเกี่ยวกับปจจัยนี้เพิ่มเติม ทั้งนี้เนื่องจากอาจจะเปนไปไดสูง
ที่นักวิจัยจะละเลยตัวแปรที่สำคัญบางตัวไป (omitted variables) และตัวแปรนั้นมีความสัมพันธกับ
การที่บิดาและมารดาไมไดอาศัยอยูดวย (parental absence) ทำใหเกิดปญหาความเบี่ยงเบนในการ
ประมาณคา (estimation bias)

ปจจัยที่มีนัยสำคัญทางสถิติอีกปจจัยหนึ่งคือ เพศของเด็กปฐมวัย ซึ่งก็ไมใชเรื่องที่นาประหลาดใจ
แตอยางใดที่ผลการวิเคราะหพบวา เด็กผูหญิงมีทักษะดานสติปญญาสูงกวาอยางมีนัยสำคัญ สอดคลอง
กับผลการวิจัยที่ผานมาในอดีตจำนวนมาก (ยกตัวอยางเชน Janus and Duku, 2007; Winsler et al.,
2012) จึงขอไมอภิปรายผลมากไปกวานี้

ขอคนพบอีกหนึ่งขอที่แตกตางจากรายงานฉบับกอนคือ การที่ “เวลาที่เด็กเลนมือถือ” สงผลใหเด็ก
ปฐมวัยมีโอกาสที่จะตกเปนเด็กหางแถวสำหรับทักษะดานสติปญญา (cognitive skills) มากขึ้นอยาง
มีนัยสำคัญ (คอลัมนที่ 8 ในตารางที่ 3.B.2 ประกอบ) อยางไรก็ตาม ผลของ “เวลาที่เด็กดูโทรทัศน”17

17เมื่อพิจารณาจากงานวิจัยที่มีอยูในปจจุบัน (อาทิเชน Christakis et al., 2004; Foster, 2010; Obel et al., 2004)
พบวา ยังไมมีขอสรุปที่ชัดเจนวาเวลาที่เด็กใชสื่ออิเล็กทรอนิกสสงผลตอพัฒนาการเด็กอยางไรบาง งานวิจัยของ Christakis
et al. (2004) พบวา เวลาที่เด็กดูโทรทัศนในชวงอายุ 1 ขวบ มีผลทำใหสัดสวนของโอกาส (odds ratio) ที่เด็กจะมีปญหา
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และ “เวลาทำกิจกรรมที่บาน” ก็ยังไมมีนัยสำคัญเชนเดียวกับรายงานฉบับกอน โดยรวม นักวิจัยยัง
ไมพรอมที่จะสรุปในตอนนี้วา การลงทุนดานเวลาของผูปกครองหรือการใชเวลาทำกิจกรรมกับเด็ก
ปฐมวัย หรือการใช เวลากับจออิเล็กทรอนิกสที่ ไมมีผลตอพัฒนาการดานสติปญญา เพราะมี เหตุผล
หลายประการที่ทำใหเชื่อไดวา ผลการวิเคราะหอาจจะเบี่ยงเบน (bias) ไปจากคาที่แทจริง อาทิเชน
อาจเปนเพราะคุณภาพของการทำกิจกรรมของแตละครอบครัวมีความแตกตางกัน โดยที่ครอบครัวที่
รายงานวาทำกิจกรรมมากอาจทำกิจกรรมไดไมคอยดีนัก แตครอบครัวที่ทำใชเวลาทำกิจกรรมไมมาก
นักอาจทำกิจกรรมที่มีคุณภาพสูงกวา หรืออาจเปนเพราะการวิเคราะหในครั้งนี้ยังไมไดรวมเอาตัวแปร
ที่บงบอกถึงการลงทุนจัดหาอุปกรณการเรียนรู (material investment) สำหรับเด็กปฐมวัย18 ซึ่งเปน
ขอคนพบสำคัญในงานวิจัยของ Attanasio et al. (2020)19

โดยสรุป ผลการวิเคราะหในสวนนี้พบวา การไดเรียนแบบไฮสโคป การที่บิดาและมารดาไมไดอาศัย
อยูดวย การเปนเด็กผูหญิง และเวลาที่เด็กเลนมือถือ เปนปจจัยมีผลตอทักษะดานสติปญญาอยางมี
นัยสำคัญ อยางไรก็ตาม อาจเกิดคำถามวา การที่นำเอาความพรอมดานคณิตศาสตร ความพรอมดาน
ภาษา และความพรอมดานกลามเนื้อมัดเล็กรวมเขาดวยกันเพื่อเปนตัวแทนของทักษะดานสติปญญามี
ผลตอผลการประมาณคามากนอยเพียงใด?

3.2.2 ความพรอมดานคณิตศาสตร (mathematics)
ผลการวิเคราะหขอมูลในสวนของความพรอมดานคณิตศาสตร (mathematics) คลายกับทักษะดาน
สติปญญา (cognitive skills) อยางมาก โดยเฉพาะผลของปจจัยดานการเรียนรูของเด็กปฐมวัย การ
ที่บิดาและมารดาไมไดอาศัยอยูดวย การเปนเด็กผูหญิง และเวลาที่เด็กเลนมือถือ ที่ลวนแลวแตมีนัย
สำคัญทางสถิติเชนเดียวกับกรณีของทักษะดานสติปญญา มีเพียงตัวแปรการศึกษาของมารดาและอายุ
ของผูเลี้ยงดูหลักที่มีผลบวกตอความพรอมดานคณิตศาสตรอยางมีนัยสำคัญแตไมมีนัยสำคัญในกรณี

การมีสมาธิ (attentional problem) ตอนอายุ 7 ขวบ ประมาณรอยละ 9 อยางมีนัยสำคัญ เชนเดียวกับผลของ เวลาที่เด็ก
ดูโทรทัศนในชวงอายุ 3 ขวบก็มีผลทำใหเด็กจะมีปญหาการมีสมาธิอยางมีนัยสำคัญเชนเดียวกัน อยางไรก็ตาม งานวิจัยของ
Foster (2010) ที่ศึกษาโดยใชขอมูลชุดเดียวกันกับ Christakis et al. (2004) แตปรับเปลี่ยนแบบจำลองเล็กนอย กลับไม
พบหลักฐานที่บงบอกวาเวลาในการดูโทรทัศนมีผลตอปญหาการมีสมาธิ เชนเดียวกับงานวิจัยของ Obel et al. (2004) ที่ใช
ขอมูลจากประเทศเดนมารก

18นักวิจัยจำเปนตองใชเวลาในการจัดการขอมูลสวนนี้มากพอสมควร แตหวังวาจะสามารถนำมาใชในการวิเคราะหได
ในอนาคตอันใกลนี้ได

19งานวิจัยของ Attanasio et al. (2020) พบวา การทดลองสงเสริมใหผูปกครองทำกิจกรรมกับเด็กปฐมวัยมากขึ้นผาน
กระบวนการ Reach Up and Learn สงผลดีตอทักษะดานสติปญญาของเด็กปฐมวัยอยางมีนัยสำคัญ โดยการทดลองดัง
กลาวสงผลใหผูปกครองลงทุนจัดหาอุปกรณการเรียนรูใหเด็กและทำกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการรวมกับเด็กมากขึ้น แตผลที่
เกิดขึ้นกับทักษะดานสติปญญาสวนใหญเปนผลมาจากการลงทุนจัดหาอุปกรณการเรียนรูเปนหลัก สวนผลที่มาจากการเพิ่ม
ขึ้นของเวลาที่ผูปกครองทำกิจกรรมรวมกับเด็กนั้นไมมีนัยสำคัญทางสถิติ
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ของทักษะดานสติปญญา ดังนั้น เพื่อใหความกระชับ การอภิปรายในสวนนี้จะเนนไปที่ผลที่แตกตาง
จากผลของทักษะดานสติปญญาเปนหลัก โดยจะไมอภิปรายผลในสวนที่คลายกับผลของทักษะดานสติ
ปญญาซึ่งไดอภิปรายไวอยางละเอียดแลว

รูปที่ 3.3: สัมประสิทธิ์การประมาณคา (estimation coefficient) ดวยวิธีการ IV Regression สำหรับ
ความพรอมดานคณิตศาสตร (mathematics)

ผลของคุณภาพของการศึกษาปฐมวัยตอความพรอมดานคณิตศาสตรคลายกับผลตอทักษะดานสติ
ปญญาอยางมาก โดยพบวา เด็กที่ไดเรียนแบบไฮสโคปมีความพรอมดานคณิตศาสตรสูงกวาเด็กกลุมที่
เหลือโดยเฉลี่ยประมาณ 1.10 เทาของความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน และมีโอกาสที่จะตกเปน
เด็กหางแถวนอยกวาเด็กอีกกลุมหนึ่งอยางมีนัยสำคัญ (ดูรูปที่ 3.3 และตารางที่ 3.B.3 ประกอบ) ผล
การวิเคราะหในสวนนี้นาจะชวยสงเสริมใหเกิดความมั่นใจไดมากขึ้นวา คุณภาพของการศึกษาปฐมวัย
นาจะมีสวนชวยลดความเสี่ยงที่เด็กปฐมวัยจะตกเปนเด็กหางแถวไดจริง

สวนผลของการที่บิดาและมารดาไมไดอาศัยอยูดวย (parental absence) ตอความพรอมดาน
คณิตศาสตร ก็คลายกับผลที่เกิดขึ้นกับทักษะดานสติปญญาอยางมาก กลาวคือ การที่บิดาและมารดา
ไมไดอาศัยอยูดวย (parental absence) สงผลใหเด็กปฐมวัยมีทักษะดานคณิตศาสตรต่ำกวาเด็กอี
กกลุมหนึ่งประมาณ 0.51 เทาของความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนอยางนัยสำคัญทางสถิติ ยิ่งไป
กวานั้น ยังพบอีกวา การที่บิดาและมารดาไมไดอาศัยอยูดวยสงผลใหเด็กปฐมวัยมีโอกาสที่จะตกเปน
เด็กหางแถวสำหรับความพรอมดานคณิตศาสตรสูงกวาเด็กอีกกลุมหนึ่งอยางมีนัยสำคัญ

ประเด็นที่แตกตางจากผลการวิเคราะหความพรอมดานสติปญญาคือ การที่การศึกษาของมารดา
และอายุของผูเลี้ยงดูหลักมีผลบวกตอความพรอมดานคณิตศาสตรอยางมีนัยสำคัญ แตไมมีนัยสำคัญ
ในกรณีของทักษะดานสติปญญา ผลการวิเคราะหบงชี้วา เด็กที่มีมารดาจบ ม.ปลายขึ้นไปจะมีความ
พรอมดานคณิตศาสตรสูงกวาอีกกลุมหนึ่งโดยเฉลี่ยประมาณ 0.28 เทาของความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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รูปที่ 3.4: สัมประสิทธิ์การประมาณคา (estimation coefficient) แนวโนมที่จะกลายเปนเด็กหางแถว
ดวยวิธี IV-Probit สำหรับความพรอมดานคณิตศาสตร (mathematics)

ของคะแนนอยางมีนัยสำคัญ (แตไมมีผลตอสัดสวนของโอกาส) และอายุของผูเลี้ยงดูหลักที่เพิ่มขึ้น 1 ป
มีความสัมพันธกับระดับความพรอมดานคณิตศาสตรที่เพิ่มขึ้น 0.01 เทาของความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของคะแนน ซึ่งอาจหมายถึงประสบการณในการเลี้ยงดูเด็กที่ดีกวาเมื่อมีอายุมากขึ้น แตไมมีผลตอ
โอกาสที่จะตกเปนหางแถว (ดูรูปที่ 3.3 และตารางที่ 3.B.3 ประกอบ) ขอคนพบในสวนนี้เปนประเด็น
ที่นาสนใจอยางยิ่งเพราะ มารดาที่จบ ม.ปลายขึ้นไปจำนวนมาก (รอยละ 47) ไมไดอาศัยอยูกับลูก20

แตทักษะหรือความสามารถของมารดายังคงมีผลตอความพรอมดานคณิตศาสตรอยู ซึ่งอาจเปนความ
สัมพันธทางพันธุกรรม (genetic) หรือเปนผลทางธรรมชาติ (nature) ที่สืบทอดมาจากมารดา ในขณะ
เดียวกัน ผลบวกของอายุของผู เลี้ยงดูหลักกลับสะทอนถึงบทบาทของการเลี้ยงดู (nurture) ที่มีตอ
ความพรอมดานคณิตศาสตรของเด็กปฐมวัย โดยรวม ผลการวิเคราะหในสวนนี้นาจะชวยใหสามารถ
สรุปไดวาทักษะของผูปกครองมีผลตอความพรอมดานคณิตศาสตรอยางมีนัยสำคัญ แตยังจำเปนตอง
ศึกษาเพิ่มเติมอีกมาก เพื่อใหเขาใจกลไกที่ทักษะของผูปกครองมีผลตอพัฒนาการของเด็ก21

โดยสรุป ผลการวิเคราะหความพรอมดานคณิตศาสตรคลายกับผลของทักษะดานสติปญญาอยาง
มาก ซึ่งไมนาประหลาดใจแตอยางใด เพราะความพรอมดานคณิตศาสตรเปนองคประกอบสำคัญอัน
หนึ่งของทักษะดานสติปญญา แตที่นาสนใจคือ เมื่อเปรียบเทียบกับผลของปจจัยเดียวกันตอความ

20มารดาที่จบการศึกษาต่ำกวาระดับ ม.ปลายไมไดอาศัยอยูกับลูกรอยละ 44
21เปนโอกาสที่ดีมากที่ในขอมูลเด็กปฐมวัยแบบตัวอยางซ้ำไรซไทยแลนด (RIECE Panel Data) มีเด็กปฐมวัยที่บิดาและ

มารดาไมไดอาศัยอยูดวยมากถึงรอยละ 45 ดังนั้น จึงเปนไปไดที่จะใชขอมูลชุดนี้ศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของธรรมชาติ
และการเลี้ยงดู (nature versus nurture) ตอการพัฒนาทุนมนุษยโดยเริ่มตั้งแตระดับปฐมวัย แตจำเปนจะตองดำเนินการ
เก็บขอมูลทักษะของบิดามารดาที่ไมไดอาศัยอยูในครัวเรือนเพิ่มเติม ซึ่งจำเปนตองใชทรัพยากรมากขึ้น อีกพอสมควร เพ
ราะกลุมตัวอยางเหลานี้กระจัดกระจายอยูทั่วประเทศ สงผลใหตนทุนในการเดินทางและติดตอประสานงานคอนขางสูง
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พรอมดานภาษาและความพรอมดานกลามเนื้อมัดเล็ก ซึ่งก็เปนองคประกอบของทักษะดานสติปญญา
เชนเดียวกันพบวา ผลการวิเคราะหความพรอมดานคณิตศาสตรคลายกับผลของทักษะดานสติปญญา
อยางมากที่สุด แตผลการวิเคราะหองคประกอบดานอื่นแตกตางจากผลของทักษะดานสติปญญามาก
พอสมควร ขอคนพบสวนนี้นาจะสนับสนุนหลักการทางทฤษฎีที่บงบอกวาทักษะหรือความพรอมของ
เด็กปฐมวัยมีหลายมิติและเด็กแตละคนอาจมีความพรอมแตละมิติไมเทากัน ดังนั้น หากเปนไปได (มี
ขอมูลที่มากเพียงพอ) จึงควรวิเคราะหทั้งภาพรวม (ทักษะดานสติปญญา) และองคประกอบยอย (ความ
พรอมดานคณิตศาสตร ความพรอมดานภาษา และความพรอมดานกลามเนื้อมัดเล็ก) รวมไปถึงองค
ประกอบยอยของความพรอมแตละหมวดอีกดวย ยกตัวอยางเชน ความพรอมดานคณิตศาสตรมีการ
รูจักตัวเลข (number identification) และการแปลงรูปในใจ (mental transformation) เปนองค
ประกอบยอย แตเพื่อใหรายงานมีความกระชับ จึงจะไมอภิปรายผลขององคประกอบยอยตางๆ ยกเวน
แตในกรณีที่มีความจำเปนเทานั้น (สามารถดูผลการประมาณคาของแตละองคประกอบยอยในตาราง
ที่ 3.B.12-3.B.17)

3.2.3 ความพรอมดานภาษา (literacy)
ผลการวิเคราะหขอมูลในสวนของความพรอมดานภาษา (literacy) แตกตางจากผลของทักษะดานสติ
ปญญา (cognitive skills) พอสมควร กลาวคือ มีเพียงไมกี่ปจจัยที่มีผลตอความพรอมดานภาษาอยาง
มีนัยสำคัญ

รูปที่ 3.5: สัมประสิทธิ์การประมาณคา (estimation coefficient) ดวยวิธีการ IV Regression สำหรับ
ความพรอมดานภาษา (literacy)

สวนสำคัญที่แตกตางจากรายงานฉบับกอนคือ การไดเรียนแบบไฮสโคปไมมีผลตอความพรอมดาน
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รูปที่ 3.6: สัมประสิทธิ์การประมาณคา (estimation coefficient) แนวโนมที่จะกลายเปนเด็กหางแถว
ดวยวิธี IV-Probit สำหรับความพรอมดานภาษา (literacy)

ภาษาอยางมีนัยสำคัญ (ดูรูปที่ 3.5 และตารางที่ 3.B.4 ประกอบ) ซึ่งแตกตางจากกรณีของทักษะดาน
สติปญญาและทักษะดานคณิตศาสตรอยางชัดเจน หากพิจารณาลงไปในหนวยยอยของความพรอม
ดานภาษาก็จะพบวา การไดเรียนแบบไฮสโคปมีผลชวยลดโอกาสที่จะตกเปนเด็กหางแถวดานความ
เขาใจในการฟง (listening comprehension) อยางมีนัยสำคัญ (ดูตารางที่ 3.B.14 ประกอบ) ซึ่งเปน
ทักษะที่ยากตอการพัฒนามากกวาความสามารถในการเขาใจคำศัพทระบุตำแหนง (receptive spa-
tial vocabulary) ที่พบวาผลของการได เรียนแบบไฮสโคปไมมีนัยสำคัญทางสถิติ (ดูตารางที่ 3.B.
15 ประกอบ) ผลการวิเคราะหสวนนี้นาจะสะทอนถึงความสามารถในการแยกแยะทางสถิติ (statisti-
cal discrimination) ของแบบทดสอบแตละสวน โดยจะเห็นไดวาแบบทดสอบความเขาใจในการฟง
สามารถแยกแยะเด็กออกจากกันไดมากกวาความสามารถในการเขาใจคำศัพทระบุตำแหนง

สวนที่คลายกับรายงานฉบับกอนคือ ฐานะของครอบครัว (socio-economic) ไมมีผลตอความ
พรอมดานภาษาอยางมีนัยสำคัญ โดยจะเห็นจากการที่ผลการประมาณคาของตัวแปรฐานะยากจน
สัมพัทธ (relatively poor) และฐานะปานกลางสัมพัทธ (relatively moderate) ตางไมมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ ทั้งนี้อาจเปนเพราะการพัฒนาความพรอมดานภาษาอาจไมยุงยากเทากับความพรอมดาน
อื่นทำใหแมแตครอบครัวที่มีความขัดสนก็สามารถทำไดไมดอยไปกวาครอบครัวที่มีฐานะดี แตคงตอง
ตระหนักดวยวาการวิเคราะหครั้งนี้ไมไดรวมถึงทักษะภาษาอังกฤษซึ่งอาจใหผลที่แตกตางกันก็เปนได
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3.2.4 ความพรอมดานกลามเนื้อมัดเล็ก (fine motors)
ผลการวิเคราะหขอมูลในสวนของความพรอมดานกลามเนื้อมัดเล็ก (fine motors) แตกตางจากผล
ของความพรอมดานตางๆ ที่กลาวมาขางตนพอสมควรในแงที่วา ผลที่มีนัยสำคัญสวนใหญพบในสวน
ของโอกาสในการตกเปนเด็กหางแถว แตในสวนของสัมประสิทธิ์การประมาณคา (estimation coef-
ficient) ที่ไดจากการวิเคราะหดวยตัวแปรเครื่องมือ (instrumental variable) กลับมีเพียงบางปจจัย
เทานั้น (การเปนเด็กผูหญิง) ที่มีนัยสำคัญ ในขณะเดียวกัน ก็พบวาตัวแปรการศึกษาของผูเลี้ยงดูหลัก
การเดินตามปอนขาวเด็ก และบิดาหรือมารดาเปนผูเลี้ยงดูหลักมีผลตอความพรอมดานกลามเนื้อมัด
เล็กอยางมีนัยสำคัญ

รูปที่ 3.7: สัมประสิทธิ์การประมาณคา (estimation coefficient) ดวยวิธีการ IV Regression สำหรับ
ความพรอมดานกลามเนื้อมัดเล็ก (fine motors)

ประเด็นที่นาสนใจประเด็นหนึ่งคือ ผลของการที่ไดเรียนแบบไฮสโคป ซึ่งในที่นี้หากพิจารณาจาก
คอลัมนที่ 4 และ 8 จะพบวาผลของปจจัยดังกลาวไมมีนัยสำคัญทางสถิติ (ดูรูปที่ 3.8 และตาราง
ที่ 3.B.5 ประกอบ) ซึ่งแตกตางจากผลที่เกิดขึ้นกับทักษะดานสติปญญาโดยรวม และแตกตางจากผล
การวิจัยของ Chujan et al. (2019) ที่วิเคราะหผลของครูไรซไทยแลนดตอพัฒนาการเด็กปฐมวัยและ
พบวา เด็กที่ไดเรียนแบบไฮสโคปมีพัฒนาการดานกลามเนื้อมัดเล็กและสติปญญา (ประเมินผลโดยใช
เครื่องมือ DSPM ในชวงทายของปการศึกษา 2558) โดยเฉลี่ยประมาณ 0.25 เทาของความเบี่ยงเบน
มาตรฐานของคะแนนอยางมีนัยสำคัญ อยางไรก็ตาม หากพิจารณาจากคอลัมนที่ 1-3 และ 4-7 ของ
ตารางที่ 3.B.5 กลับพบวามีนัยสำคัญทางสถิติ โดยสรุป นักวิจัยยังไมสามารถสรุปผลไดอยางชัดเจนวา
การที่ไดเรียนแบบไฮสโคปสามารถชวยพัฒนาความพรอมดานกลามเนื้อมัดเล็กหรือไม?

สวนปจจัยดานทักษะของผูปกครองก็มีผลตอความพรอมดานกลามเนื้อมัดเล็ก (fine motors)
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รูปที่ 3.8: สัมประสิทธิ์การประมาณคา (estimation coefficient) แนวโนมที่จะกลายเปนเด็กหางแถว
ดวยวิธี IV-Probit สำหรับความพรอมดานกลามเนื้อมัดเล็ก (fine motors)

อยางมีนัยสำคัญเชนเดียวกัน ผลการวิเคราะหพบวา เด็กปฐมวัยที่มีผู เลี้ยงดูหลักจบ ม.ปลายขึ้นไป
จะมีโอกาสที่จะตกเปนเด็กหางแถวดานกลามเนื้อมัดเล็กต่ำกวาเด็กอีกกลุมหนึ่งอยางมีนัยสำคัญ (ดูรูป
ที่ 3.8 และตารางที่ 3.B.5 ประกอบ) สวนผลการวิเคราะหของตัวแปรบิดาหรือมารดาเปนผูเลี้ยงดูหลัก
พบวา เด็กปฐมวัยที่มีบิดาหรือมารดาเปนผูเลี้ยงดูหลักจะมีโอกาสที่จะตกเปนเด็กหางแถวดานกลาม
เนื้อมัดเล็กสูงกวาเด็กอีกกลุมหนึ่งอยางมีนัยสำคัญ ขอคนพบในสวนหลังเปนที่นาประหลาดใจอยางยิ่ง
นักวิจัยเองยังไมสามารถอธิบายไดวาเกิดจากสาเหตุใด และจำเปนตองศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเพื่อใหเขาใจ
ประเด็นนี้มากยิ่งขึ้น

ปจจัยที่นาสนใจอีกปจจัยหนึ่งคือ การเดินตามปอนขาวเด็ก ผลการวิเคราะหพบวา เด็กที่ผูปกครอง
เดินตามปอนขาวตอนเด็กมีแนวโนมที่จะตกเปนเด็กหางแถวดานกลามเนื้อมัดเล็กสูงกวาเด็กอีกกลุม
หนึ่งอยางมีนัยสำคัญ (ดูรูปที่ 3.8 และตารางที่ 3.B.5 ประกอบ) ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การเดินตาม
ปอนขาวเด็กอาจสะทอนถึงการประคบประหงมของผูเลี้ยงดู ซึ่งมีผลทำใหเด็กไมไดใชกลามเนื้อมากพอ
จนทำใหพัฒนาการดานนี้ลาชา

3.2.5 ทักษะดานการคิดเชิงบริหาร (executive functions: EF)
การวิเคราะหในสวนนี้จะพิจารณาทักษะดานความจำขณะทำงาน (working memory) เพียงอยาง
เดียว ซึ่งไมใชตัวแทนทั้งหมดของทักษะดานการคิดเชิงบริหาร (executive functions: EF) แตขอใช
ทักษะดานการคิดเชิงบริหารเปนหัวขอ ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับการแบงกลุมความพรอมฯ ที่อธิบาย
มากอนหนานี้ ไมไดมีเจตนาที่จะทำใหเขาใจคลาดเคลื่อนไปวา ทักษะดานความจำขณะทำงานเปน
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ตัวแทนที่สมบรูณของทักษะดานการคิดเชิงบริหารแตอยางใด
ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา การไดเรียนแบบไฮสโคป การศึกษาของผูเลี้ยงดูหลัก และเวลาที่เด็ก

ดูทีวีสงผลดีตอทักษะดานความจำขณะทำงาน (working memory) ในขณะที่ เวลาที่เด็กเลนมือถือสง
ผลเสียอยางมีนัยสำคัญ

รูปที่ 3.9: สัมประสิทธิ์การประมาณคา (estimation coefficient) ดวยวิธีการ IV Regression สำหรับ
ทักษะดานความจำขณะทำงาน (working memory)

ผลการวิเคราะหในสวนของคุณภาพของการศึกษาปฐมวัยพบวา เด็กที่ไดเรียนแบบไฮสโคปมีทักษะ
ดานความจำขณะทำงาน (working memory) สูงกวาเด็กกลุมที่เหลือโดยเฉลี่ยประมาณ 1.05 เทา
ของความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนอยางมีนัยสำคัญ (ดูรูปที่ 3.9 และตารางที่ 3.B.6 ประกอบ)
สวนของผลการประมาณคาแนวโนมที่จะกลายเปนเด็กหางแถวพบวาไมมีนัยสำคัญทางสถิติ ในขณะ
เดียวกัน เด็กที่มีผูเลี้ยงดูหลักจบ ม.ปลายขึ้นไปมีทักษะดานความจำขณะทำงานดีกวาเด็กอีกกลุมหนึ่ง
ประมาณ 0.35 เทาของความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนอยางมีนัยสำคัญ ผลการวิเคราะหในสวน
นี้นาจะสะทอนถึงความสำคัญของทักษะของผูปกครองเด็กปฐมวัย ซึ่งไดอภิปรายมากอนหนานี้แลวจึง
ขอไมอภิปรายเพิ่มในสวนนี้

อยางไรก็ตาม ผลการวิเคราะหยังพบอีกวา เวลาที่เด็กดูทีวีที่มากขึ้นสงผลดีชวยใหเด็กมีทักษะดาน
ความจำขณะทำงานดีขึ้น แตเวลาที่ เด็กดูทีวีที่มากขึ้นสงผลเสียทำใหเด็กมีทักษะดานความจำขณะ
ทำงานแยลงอยางมีนัยสำคัญ ในขณะเดียวกัน ผลของเวลาทำกิจกรรมที่บานไมมีนัยสำคัญ นักวิจัยยัง
ไมมีคำอธิบายที่นาพอใจสำหรับประเด็นเหลานี้ ยังจำเปนที่จะตองศึกษาขอคนพบทั้ง 2 สวนนี้เพิ่มเติม
กอนที่จะสามารถสรุปผลเกี่ยวกับปจจัยเหลานี้ไดอยางมั่นใจ
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รูปที่ 3.10: สัมประสิทธิ์ การประมาณคา (estimation coefficient) แนวโนมที่ จะกลายเปน เด็ก
หางแถวดวยวิธี IV-Probit สำหรับทักษะดานความจำขณะทำงาน (working memory)

3.2.6 ความพรอมดานสังคมและอารมณ (social-emotional development)

ความพรอมดานสังคมและอารมณ (social-emotional development) เปนความพรอมฯ เพียงดาน
เดียวที่วัดโดยใชการสอบถามจากผูปกครองและครู ในขณะที่ ความพรอมฯ ดานอื่นๆ วัดโดยใชการ
ทดสอบเด็กโดยตรง (direct assessment) เหตุผลสำคัญที่ตองใชการสอบถามแทนการวัดโดยตรงก็
เพราะวายังไมมีวิธีการวัดโดยตรงสำหรับทักษะเหลานี้ โดยในที่นี้ นักวิจัยเลือกวิเคราะหเฉพาะปญหา
พฤติกรรม (behavioral problem index: BPI) เพียงอยางเดียว ทั้งนี้เนื่องจากเปนชุดคำถามที่มีความ
ครบถวนที่สุดสำหรับความพรอมฯ ดานนี้ นอกจากนี้ นักวิจัยจะใหความสำคัญกับผลการวิเคราะหที่ได
จากการสอบถามผูปกครองเปนหลัก (ซึ่งเปนแนวทางหลักที่พบในงานวิจัยที่ผานมา ยกตัวอยางเชน
Cunha et al., 2010) สวนผลที่ไดจากการสอบถามครูนั้นจะกลาวถึงเพียงเล็กนอย

ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสอบถามผูปกครองพบวา เวลาที่เด็กเลนมือถือและแท็บเล็ตสงผล
ทางลบกับความพรอมดานสังคมและอารมณของเด็กปฐมวัยอยางมีนัยสำคัญ โดยที่หนึ่งชั่วโมง (ตอ
วัน) ที่เพิ่มขึ้นของการที่เด็กเลนมือถือและแท็บเล็ตมีผลทำใหความพรอมดานสังคมและอารมณของ
เด็กปฐมวัยลดลงประมาณ 0.07 เทาของความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนอยางมีนัยสำคัญ (ดูรูป
ที่ 3.11 และตารางที่ 3.B.7 ประกอบ) สวนผลการวิเคราะหแนวโนมที่จะกลายเปนเด็กหางแถว พบ
วา เวลาที่ เด็กเลนมือถือและแท็บเล็ตที่ เพิ่มขึ้นสงผลใหโอกาสที่จะตกเปนเด็กหางแถวเพิ่มขึ้นอยาง
มีนัยสำคัญทางสถิติ (ดูรูปที่ 3.10 และตารางที่ 3.B.6 ประกอบ) ขอคนพบในสวนนี้ดูจะสอดคลอง
กับขอคนพบใน Christakis et al. (2004) ซึ่งใชผลการสอบถามผูปกครองเกี่ยวกับปญหาพฤติกรรม
(behavioral problem index: BPI) เพื่อสรางตัวแปรปญหาการมีสมาธิ (attention problem) และ
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พบวาเวลาในการดูโทรทัศนที่เพิ่มขึ้นหนึ่งชั่วโมงตอวันสงผลใหสัดสวนโอกาสที่เด็กจะมีปญหาการมี
สมาธิเพิ่มขึ้นรอยละ 9 อยางมีนัยสำคัญ อยางไรก็ตาม สิ่งที่แตกตางกันก็คือ ผลการวิเคราะหในรายงาน
ฉบับนี้กลับไมพบผลของเวลาในการดูโทรทัศน แตพบผลของเวลาในการเลนมือถือและแท็บเล็ต นัก
วิจัยยอมรับวายังไมสามารถอธิบายไดวาทำไมเวลาในการดูโทรทัศนจึงไมมีผลแตเวลาในการเลนมือถือ
และแท็บเล็ตมีผล ยังตองศึกษาประเด็นเพิ่มเติม

รูปที่ 3.11: สัมประสิทธิ์ การประมาณคา (estimation coefficient) ดวยวิธีการ IV Regression
สำหรับความพรอมดานสังคมและอารมณ (social-emotional development) โดยใชขอมูลจากการ
สอบถามผูปกครอง

อีกปจจัยหนึ่งที่มีผลตอความพรอมดานสังคมและอารมณอยางมีนัยสำคัญคือ การไดเรียนพิเศษ ผล
การวิเคราะหพบวา เด็กที่ไดเรียนพิเศษมีความพรอมดานสังคมและอารมณดีกวาอีกกลุมหนึ่งประมาณ
0.44 เทาของความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนอยางมีนัยสำคัญ (ดูรูปที่ 3.11 และตารางที่ 3.B.7
ประกอบ) ในทำนองเดียวกัน ความขัดสนของครอบครัวมีผลเสียตอความพรอมดานสังคมและอารมณ
อยางมีนัยสำคัญ กลาวคือ เด็กที่มีฐานะยากจนสัมพัทธ (relatively poor) จะมีความพรอมดานสังคม
และอารมณต่ำกวาเด็กที่มีฐานะดีสัมพัทธ (relatively wealthy) โดยเฉลี่ยประมาณ 0.35 ของความ
เบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนอยางมีนัยสำคัญ สวนเด็กที่มีฐานะปานกลางสัมพัทธ (relatively mod-
erate) จะมีความพรอมดานสังคมและอารมณต่ำกวาเด็กที่มีฐานะดีสัมพัทธ (relatively wealthy) โดย
เฉลี่ยประมาณ 0.24 เทาของความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนอยางมีนัยสำคัญ (ดูรูปที่ 3.11 และ
ตารางที่ 3.B.7 ประกอบ) สวนผลการวิเคราะหปจจัยเสี่ยงนั้นปรากฏวา เด็กที่มีฐานะยากจนสัมพัทธ
และเด็กที่มีฐานะปานกลางสัมพัทธมีแนวโนมที่จะตกเปนเด็กหางแถวสูงกวาเด็กที่มีฐานะดีสัมพัทธ
อยางมีนัยสำคัญเชนกัน

ประเด็นที่นาสนใจประเด็นหนึ่งคือ การที่เด็กไดเรียนแบบไฮสโคปไมมีผลตอความพรอมดานสังคม
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รูปที่ 3.12: สัมประสิทธิ์ การประมาณคา (estimation coefficient) แนวโนมที่ จะกลายเปน เด็ก
หางแถวดวยวิธี IV-Probit สำหรับความพรอมดานสังคมและอารมณ (social-emotional develop-
ment) โดยใชขอมูลจากการสอบถามผูปกครอง

รูปที่ 3.13: สัมประสิทธิ์ การประมาณคา (estimation coefficient) ดวยวิธีการ IV Regression
สำหรับความพรอมดานสังคมและอารมณ (social-emotional development) โดยใชขอมูลจากการ
สอบถามครู



3.2. ผลการวิเคราะหเชิงลึก 41

รูปที่ 3.14: สัมประสิทธิ์ การประมาณคา (estimation coefficient) แนวโนมที่ จะกลายเปน เด็ก
หางแถวดวยวิธี IV-Probit สำหรับความพรอมดานสังคมและอารมณ (social-emotional develop-
ment) โดยใชขอมูลจากการสอบถามครู

และอารมณ (social-emotional development) อยางมีนัยสำคัญ ซึ่งแตกตางจากงานวิจัยของ Heck-
man et al. (2013) ที่ระบุวา ผลประโยชนของโครงการ Perry Preschool (สอนโดยหลักสูตรไฮสโคป
และดำเนินการเยี่ยมบานเด็กเพื่อพัฒนาการเลี้ยงดูเด็กของผูปกครอง) สวนใหญเปนผลมาจากการที่
โครงการสามารถชวยพัฒนาความพรอมดานสังคมและอารมณของเด็กปฐมวัย ทั้งนี้อาจเกิดจากหลาย
สาเหตุ เชน อาจเปนไปไดวาการพัฒนาการเลี้ยงดูเด็กของผูปกครองอาจมีสวนสำคัญตอการพัฒนา
ดานสังคมและอารมณอยางมากและโครงการไรซไทยแลนดก็ไมไดมีกิจกรรมสวนนี้ทำใหผลของครู
ไรซไทยแลนดไมมีนัยสำคัญ หรืออาจเปนไปไดวา ครูอาจยังไมสามารถจัดการเรียนรูตามหลักสูตร
ไฮสโคปไดอยางครบถวน โดยอาจเนนเพียงกิจกรรม วางแผน-ลงมือทำ-ทบทวน (Plan-Do-Review:
PDR) ซึ่งเปนกิจกรรมหลักอันหนึ่งของหลักสูตรไฮสโคปเทานั้น แตกิจกรรมดังกลาวอาจไมสามารถ
สงเสริมพัฒนาการดานสังคมและอารมณไดมากนัก หรืออาจเปนไปไดวา เครื่องมือที่ ใชวัดประเมิน
ปญหาพฤติกรรม (behavioral problem index: BPI) อาจใชกับคนไทยไดยาก ทำใหมีความคลาด
เคลื่อนในการวัด (measurement errors) ที่คอนขางสูง โดยนักวิจัยตระหนักดีวาความพรอมดาน
สังคมและอารมณ (social-emotional development) เปนสิ่งที่สำคัญไมนอยไปกวาทักษะดานสติ
ปญญา (Heckman et al., 2013) แตยังจำเปนตองศึกษาเพิ่มเติมอีกพอสมควรเพื่อใหสามารถเขาใจได
วาทำไมการไดเรียนแบบไฮสโคปจึงไมมีนัยสำคัญ
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3.2.7 ความพรอมดานอื่นๆ
หัวขอนี้พิจารณาทักษะของเด็กปฐมวัยที่นักวิจัยไดพยายามวัดเพิ่มเติมในโครงการนี้ โดยเฉพาะ ซึ่ง
ประกอบดวย การรูจักรอคอย (delayed gratification) ความพึงพอใจในการแบงปน (sharing pref-
erences) และการกำหนดเปาหมาย (goal setting) ผูอานสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับวิธีและ
กระบวนวัดหรือประเมินทักษะทั้ง 3 ดานจาก สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย (2563)

ทักษะการรูจักรอคอย (delayed gratification) ไดรับความสนใจอยางมากในปจจุบันเพราะงาน
วิจัยของ Casey et al. (2011); Mischel et al. (1972); Shoda et al. (1990) แสดงใหเห็นวาเด็กที่
มีทักษะดังกลาวมีแนวโนมที่จะประสบความสำเร็จเมื่อเติบโตเปนผูใหญมากกวา ทักษะการรูจักรอคอย
(delayed gratification) ในที่นี้วัดโดยการใหเด็กเลือกวาจะรอถึงวันพรุงนี้เพื่อใหไดของที่ตนเองเลือก
มากขึ้นหรือไม ผลการวิเคราะหพบวา มีเพียงระดับการศึกษาของผูเลี้ยงดูหลัก (มีผลเปนลบ) และกลุม
ฐานะยากจนสัมพัทธ (มีผลเปนบวก) ที่มีนัยสำคัญทางสถิติ

รูปที่ 3.15: สัมประสิทธิ์การประมาณคา (estimation coefficient) แนวโนมที่จะเลือกรอคอยหรือมี
ทักษะการรูจักรอคอย (delayed gratification) ดวยวิธี IV-Probit

ทักษะที่นาสนใจอีกทักษะหนึ่งคือ ความพึงพอใจในการแบงปน (sharing preferences) (e.g.,
Cappelen et al., 2019; Fehr et al., 2008) ผลการวิเคราะหพบวา การไดเรียนแบบไฮสโคป เวลา
ที่เด็กดูทีวี และการเดินตามปอนขาวเด็ก มีสวนชวยใหเด็กมีแนวโนมที่จะมีความพึงพอใจในการแบง
ปน (sharing preferences) มากขึ้น ในขณะที่ เวลาทำกิจกรรมที่บาน ความยากจน (กลุมฐานะยากจน
สัมพัทธ ฐานะปานกลางสัมพัทธ) การที่บิดามารดาหยารางกัน และการเปนเด็กผูหญิงมี่ผลทำใหเด็กมี
แนวโนมที่จะมีความพึงพอใจในการแบงปน (sharing preferences) นอยลง (ดูรูปที่ 3.16 และตาราง
ที่ 3.B.10 ประกอบ) ประเด็นที่นาสนใจและนาจะมีบทบาทตอการกำหนดนโยบายของ กสศ. คือ
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ความยากจนหรือความขัดสนของครอบครัวสงผลใหเด็กปฐมวัยมีแนวโนมที่จะแบงปนนอยลงอยางมี
นัยสำคัญ ซึ่งอาจเปนไปไดวาความขัดสนของครอบครัวอาจทำใหเด็กไมคอยไดมีโอกาสที่จะไดเครื่อง
เขียนหรือขนมบอยนักจึงไมตองการจะแบงใหเพื่อน โดยอาจเกี่ยวของกับความพึงพอใจในการแบงปน
(sharing preferences) หรือไมก็เปนได นักวิจัยคงตองติดตามดูพัฒนาการและพฤติกรรมของเด็กกลุม
ตัวอยางตอเนื่องตอไป เพื่อใหเขาใจไดวาขอคนพบสวนนี้เปนผลมากจากอะไร

รูปที่ 3.16: สัมประสิทธิ์การประมาณคา (estimation coefficient) แนวโนมที่จะมีความพึงพอใจใน
การแบงปน (sharing preferences) ดวยวิธี IV-Probit

ตัวแปรการกำหนดเปาหมาย (goal setting) หมายถึงการที่เด็กเลือกที่จะทำภารกิจที่ทาทายกวา
ซึ่งในที่นี้คือการเลือกเปาหมายในเกมลูกปดที่สูงกวา โดยหลักการแลวตัวแปรนี้ควรจะเปนสวนหนึ่งที่
บงบอกถึงความทรหดอดทน (grit) ของเด็กปฐมวัย ผลของการประมาณคาพบวา เวลาทำกิจกรรมที่
บาน การที่บิดามารดาหยารางกัน และการเปนเด็กผูหญิง มีผลทำใหแนวโนมที่จะเลือกเปาหมายที่สูง
(high goal) นอยกวาอีกกลุมหนึ่งอยางมีนัยสำคัญ อยางไรก็ตาม นักวิจัยตองกลับไปทบทวนและศึกษา
เพิ่มเติมวา การวัดโดยใชเกมลูกปดที่ออกแบบมานั้นสามารถบงบอกถึงความทรหดอดทน (grit) ของ
เด็กไดจริงหรือไม

ผลการวิเคราะหในสวนนี้อาจดูนาผิดหวังไปบาง เนื่องจากมีเพียงไมกี่ปจจัยที่มีผลอยางมีนัยสำคัญ
อาจเปนไปไดวาทักษะเหลานี้ไมมีความสัมพันธกับปจจัยที่นำมาวิเคราะหในที่นี้จริงๆ หรืออาจเปน
ไปไดวา เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นมานี้มีความคลาดเคลื่อนมากเกินไปจนทำใหผลการประมาณคาขาด
ความแมนยำทำใหไมสามารถสรุปไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ หรืออาจเปนไปไดวา ทักษะเหลานี้ยัง
ไมสามารถวัดไดในเด็กปฐมวัยอาจตองรอใหเด็กมีอายุมากกวานี้จึงจะสามารถวัดไดแมนยำเพียงพอ
โดยสรุป นักวิจัยยังตองศึกษาประเด็นเหลานี้เพิ่มเติม โดยอาจตองพัฒนาเครื่องมือวัดประเมินผลแบบ
ใหมที่มีประสิทธิภาพสูงมากกวาเดิม เพื่อใหสามารถประมาณคาไดแมนยำมากขึ้น
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รูปที่ 3.17: สัมประสิทธิ์การประมาณคา (estimation coefficient) แนวโนมที่จะมีเลือกกำหนดเปา
หมายที่สูงหรือมีทักษะการกำหนดเปาหมาย (goal setting) ดวยวิธี IV-Probit

3.3 บทสรุปยอจากการวิเคราะหเชิงลึก

นักวิจัยตระหนักดีวา ผลการวิเคราะหที่นำเสนอในหัวขอ 3.2 มีรายละเอียดคอนขางมาก ทั้งนี้ก็เพื่อ
ใหเกิดความชัดเจนที่สุดเทาที่จะทำได ขณะเดียวกันก็อาจทำใหยากตอการเชื่อมโยงผลทั้งหมดเขาดวย
กัน ดังนั้น นักวิจัยจึงขอใชหัวขอนี้เชื่อมโยงผลการวิเคราะหแตละสวนเขาดวยกันเทาที่จะทำได โดยจะ
พยายามชี้ใหเห็นถึงขอคนพบที่นักวิจัยมีความเชื่อมั่นคอนขางสูง และอภิปรายประเด็นสำคัญที่ยังมีขอ
สงสัยและตองการศึกษาเพิ่มเติม

ขอคนพบที่สำคัญขอแรกคือ การศึกษาหรือการจัดการเรียนรู ระดับปฐมวัยที่มีคุณภาพในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กสามารถชวยใหเด็กปฐมวัยมีความพรอมฯ ไดเปนอยางดีในเกือบทุกดาน ยกเวนความ
พรอมดานสังคมและอารมณ ขอคนพบในสวนนี้นาจะเปนหลักฐานที่เพียงพอที่ชวยใหสามารถสรุปได
วา การศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพสามารถชวยพัฒนาเด็กปฐมวัยได โดยนักวิจัยคอนขางเชื่ีอมั่นในผล
การประมาณคาสวนนี้เพราะไดใชวิธีการแกปญหาดวยตัวแปรเครื่องมือ (instrumental variable ap-
proach) เพื่อแกหรือลดปญหาความเบี่ยงเบนในการประมาณคา (estimation bias) ที่อาจเกิดจาก
การที่นักวิจัยละเลยตัวแปรที่สำคัญบางตัวไป (omitted variables) และผลที่ไดก็สอดคลองกับ Chu-
jan et al. (2019) และ Heckman et al. (2010) ที่ระบุในทำนองเดียวกันวา การที่เด็กไดเรียนแบบ
ไฮสโคปชวยใหเด็กมีพัฒนาการที่ดีกวาอยางมีนัยสำคัญ

ขอคนพบที่สำคัญขอที่สองคือ การที่บิดาและมารดาไมไดอาศัยอยูดวยสงผลเสียตอความพรอมฯ
ของเด็กปฐมวัยในดานสติปญญาและดานคณิตศาสตรอยางมีนัยสำคัญ โดยจะเห็นไดจากผลของปจจัย
ดังกลาวที่มีตอระดับความพรอมฯ (ประมาณคาดวยวิธี IV Regression) มีนัยสำคัญทั้งในกรณีของ
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ทักษะดานสติปญญาและดานคณิตศาสตร สวนผลที่มีตอแนวโนมที่จะกลายเปนเด็กหางแถว (ประมาณ
คาดวยวิธี IV Probit) มีนัยสำคัญในกรณีของทักษะดานคณิตศาสตร ในขณะที่ ผลการวิเคราะหใน
สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย (2563) มีนัยสำคัญเพียงกรณีของแนวโนมที่จะ
กลายเปนเด็กหางแถวในดานสติปญญาและดานคณิตศาสตรเทานั้น โดยสรุป ผลการวิเคราะหในสวน
นี้เริ่มแสดงใหเห็นวาปจจัยนี้นาจะสงผลเสียกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย แตอยางไรก็ตาม นักวิจัยยัง
ตองศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติมเพื่อใหมั่นใจวาการที่บิดาและมารดาไมไดอาศัยอยูดวยหรือการที่บิดามารดา
หยารางกันสงผลเสียตอความพรอมฯ หรือพัฒนาการของเด็กปฐมวัยหรือไม อยางไร?

ขอคนพบอีกขอหนึ่งที่นาสนใจและแตกตางจากรายงาน สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบ
นโยบาย (2563) คือ การที่เด็กปฐมวัยเลนโทรศัพทมือถือหรือแท็บเล็ตนาจะสงผลเสียตอความพรอมฯ
ของเด็กปฐมวัย โดยจะเห็นไดจากการที่ เวลาที่ เด็กเลนโทรศัพทมือถือหรือแท็บเล็ตที่มากขึ้นมีผล
ทำใหความพรอมดานคณิตศาสตร ดานความจำขณะทำงาน และดานสังคมและอารมณลดลงอยาง
มีนัยสำคัญ และยังมีผลทำใหแนวโนมที่จะกลายเปนเด็กหางแถวในดานสติปญญาอยางมีนัยสำคัญ
อยางไรก็ตาม นักวิจัยยังไมพบหลักฐานที่ชี้ใหเห็นวา เวลาที่เด็กดูโทรทัศนมีผลเสียตอความพรอมฯ
ของเด็กปฐมวัย (กลับพบวามีผลในทางบวกในดานความจำขณะทำงาน) นอกจากนี้ ยังไมพบหลักฐาน
ที่สามารถยืนยันไดวา เวลาที่ผูปกครองทำกิจกรรมกับเด็กที่บานมีผลตอความพรอมฯ ของเด็กปฐมวัย
อยางมีนัยสำคัญ ซึ่งถือเปนเรื่องที่นาประหลาดใจอยางยิ่ง เพราะมีนักวิชาการจำนวนมากที่เชื่อวา การ
ใชเวลาของเด็กเปนปจจัยนำเขาที่สำคัญมากตอการพัฒนาทุนมนุษยในเด็กปฐมวัย แตก็มีความเปน
ไปไดสูงที่ผลการวิเคราะหนี้จะเบี่ยงเบน (bias) ไปจากคาที่แทจริง ขอคนพบสวนนี้ไมไดหมายความ
วา ควรจะสงเสริมใหผูปกครองใชเวลาทำกิจกรรมกับบุตรหลานของตนนอยลงแตอยางใด แตนาจะ
หมายความวา ควรจะหาวิธีการที่จะชวยใหการทำกิจกรรมรวมกับเด็กนั้นมีคุณภาพสูงขึ้น ในทำนอง
เดียวกัน ขอคนพบสวนนี้ไมไดหมายความวา ควรจะสงเสริมใหเด็กปฐมวัยดูโทรทัศนมากขึ้น เพราะถึง
แมวาการดูโทรทัศนอาจไมไดสงผลเสียตอความพรอมฯ ของเด็กโดยตรง (ยังตองศึกษาเพิ่มเติม) แต
อยางนอยก็นาจะเปนการใชเวลาที่ไมเกิดประโยชนมากนัก ซึ่งถือไดวาเปนการเสียโอกาส (loss of op-
portunity) เมื่อเปรียบเทียบกับการทำกิจกรรมที่มีคุณภาพ ดังจะเห็นไดผลของการที่เด็กไดเรียนแบบ
ไฮสโคปกอนหนานี้ ที่นาจะสะทอนถึงการที่ครูรวมทำกิจกรรมที่มีคุณภาพกับเด็กอยางสม่ำเสมอ และ
เมื่อนำไปพิจารณารวมกับการที่ปริมาณเวลาที่ผูปกครองทำกิจกรรมกับเด็กไมมีผลตอความพรอมฯ นา
จะหมายความวา คุณภาพหรือรูปแบบของกิจกรรมที่ทำนาจะมีบทบาทที่สำคัญมากทีเดียว ยิ่งไปกวา
นั้น การเรียนการสอนแบบไฮสโคป (ตามแนวทางไรซไทยแลนด) ไมมีการเปดโทรทัศนหรือแท็บเล็ต
ใหเด็กดูเลย แตเนนกิจกรรมที่ทำรวมกับเด็กเปนหลัก ซึ่งนาจะสะทอนใหเห็นวา การทำกิจกรรมที่
มีคุณภาพรวมกับเด็กนาจะมีประโยชนมากกวาการใหเด็กดูโทรทัศนหรือเลนแท็บเล็ต (ยังไมนับรวม
ผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณภาพสายตาของเด็กหรือปญหาอื่นที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต) โดยรวม
นอกจากจะยืนยันถึงความสำคัญของการจัดการเรียนรูระดับปฐมวัยที่มีคุณภาพแลว ขอคนพบนี้ยังนา
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จะจะชวยใหนักวิชาการยังมั่นใจไดวา การทำกิจกรรมรวมกับเด็กปฐมวัยนาจะเปนปจจัยนำเขาที่สำคัญ
(แตอาจตองเปนกิจกรรมที่มีคุณภาพ) ถึงแมวาผลการประมาณคาของการใชเวลาของเด็กจะไมมีนัย
สำคัญทางสถิติก็ตาม

นอกจากนี้ ผลการวิเคราะหอีกสวนหนึ่งที่แตกตางจากรายงาน สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและ
ออกแบบนโยบาย (2563) คือ การที่ผลของฐานะความเปนอยูของครอบครัวตอความพรอมฯ ของเด็ก
ปฐมวัยไมมีนัยสำคัญทางสถิติ (ยกเวนในดานสังคมและอารมณ) ทั้งนี้อาจเปนเพราะจำนวนตัวอยาง
ที่ลดลงไปมาก (จาก 944 คน เหลือเพียง 410 คน) หรืออาจเปนเพราะระดับความมั่งคั่ง (wealth)
มีความคลาดเคลื่อนที่ เกิดจากการวัด (measurement errors) อันเปนผลมาจากการวิเคราะหองค
ประกอบ (factor analysis) ทำใหผลการประมาณคาเบี่ยงเบนไปจากคาที่แทจริงได (Attanasio et al.,
2020; Heckman et al., 2013) หรืออาจเปนไปไดวาความยากจนไมไดสงผลตอความพรอมของเด็ก
ดังนั้น นักวิจัยจึงตองศึกษาเพิ่มเติมโดยใชกลุมตัวอยางที่มีขนาดใหญมากกวานี้ (ทำไดโดยการเชื่อม
โยงขอมูลระหวางป 2558 จนถึง 2561 แตตองใชเวลาในการจัดการขอมูลพอสมควร) และใชวิธีการ
ประมาณคาที่ชวยแกปญหาความเบี่ยงเบนอันเปนผลมาจากความคลาดเคลื่อนจากการวัด เพื่อใหได
ขอสรุปที่ชัดเจนมากขึ้น

โดยสรุป นักวิจัยพบหลักฐานที่ทำใหเชื่อมั่นไดวา คุณภาพการศึกษาปฐมวัยที่เด็กไดรับเปนปจจัย
ที่มีผลตอความพรอมฯ อยางมีนัยสำคัญ และเริ่มมั่นใจมากขึ้นวา การที่บิดามารดาไมไดอาศัยอยูดวย
และการที่บิดา (ซึ่งเปนประเด็นที่สังคมใหความสนใจมากพอสมควร) สงผลเสียตอความพรอมฯ ของ
เด็กปฐมวัย และการเลนโทรศัพทมือถือหรือแท็บเล็ตนาจะสงผลเสียตอความพรอมฯ ของเด็กปฐมวัย
แตที่นาประหลาดใจที่สุดคือ การที่ยังไมพบหลักฐานที่สามารถยืนยันไดวา เวลาที่ผูใหญทำกิจกรรม
ที่สงเสริมการเรียนรู และเวลาที่เด็กดูโทรทัศนมีผลตอความพรอมฯ ของเด็กปฐมวัยอยางมีนัยสำคัญ
นักวิจัยจำเปนตองพัฒนาแบบจำลองที่เหมาะสมมากขึ้น ตองพัฒนาเทคนิคในการวิเคราะหที่สามารถ
ชวยลดปญหาที่เกิดจากความคลาดเคลื่อนจากการวัด (measurement errors) และเก็บขอมูลเพิ่มเติม
อยางตอเนื่องตอไปเพื่อใหมีขอมูลมากเพียงพอที่จะสามารถอธิบายความพรอมฯ ของเด็กปฐมวัยไดดี
ยิ่งขึ้น



ภาคผนวก

3.A การคำนวณดัชนีความมั่งคั่งของครัวเรือน (wealth index)

ระดับความมั่งคั่งของครัวเรือน (household wealth) คำนวณมาจากขอมูลทรัพสินยของครัวเรือน
ทั้งหมด 16 รายการ ดังตอไปนี้ จำนวนชั้นของบานที่ครัวเรือนเปนเจาของ จำนวนหองน้ำนอกบาน
จำนวนหองน้ำที่อยูในบานชั้นลาง จำนวนหองน้ำที่อยูในบานชั้นบน จำนวนบาน/อาคาร/ศาลา ที่ครัว
เรือนเปนเจาของ จำนวนรถเกง จำนวนรถกระบะ/รถตู/รถบรรทุกเล็ก จำนวนรถ 6 ลอขึ้นไป จำนวนรถ
จักรยาน จำนวนโทรศัพทมือถือ จำนวนคอมพิวเตอร/โนตบุก จำนวนแท็บเล็ต/ไอแพด จำนวนโทรทัศน
จำนวนเครื่องซักผา จำนวนเครื่องปรับอากาศ จำนวนไมโครเวฟ โดยใชเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบ
เพื่อยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) ดวยการกำหนดใหมีองคประกอบที่ซอนอยู (la-
tent factor) เพียงองคประกอบเดียว และกำหนดใหคาสัมประสิทธิ์ขององคประกอบ (factor load-
ing) ของตัวแปรจำนวนโทรศัพทมือถือมีคาเทากับหนึ่ง22

22ขอจำกัด (constraints) หรือสิ่งที่ ตองการยืนยันในแบบจำลองนี้ประกอบดวย 2 สวนคือ การกำหนดใหมีองค
ประกอบที่ซอนอยู (latent factor) เพียงองคประกอบเดียว ซึ่งถือเปนขอจำกัดหลัก และการกำหนดใหคาสัมประสิทธิ์
ขององคประกอบ (factor loading) ของตัวแปรจำนวนโทรศัพทมือถือมีคาเทากับหนึ่ง ซึ่งถือเปนเงื่อนไขที่ชวยใหสามารถ
ประมาณคาแบบจำลองได โดยปกติมักจะเรียกการกำหนดเงื่อนไขอันหลังนี้วา เงื่อนไขในการกำหนดหนวย (normaliza-
tion condition) โดยปกติแลว การวิเคราะหองคประกอบเพื่อสำรวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) จะใชเงื่อนไข
ในการกำหนดหนวยดวยการกำหนดใหคาความแปรปรวนขององคประกอบที่ซอนอยูมีคาเทากับหนึ่ง
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3.B ตาราง

ตารางที่ 3.B.1: คาสถิติพื้นฐาน (summary statistics) สำหรับตัวแปรอิสระหรือตัวแปรควบคุม

ตัวแปร คาเฉลี่ย (average) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) จำนวนตัวอยาง
การไดเรียนแบบไฮสโคป 0.21 0.41 1,114
เวลาทำกิจกรรมที่บาน (ชม.ตอวัน) 1.52 1.44 1,114
เวลาที่เด็กดูทีวี (ชม.ตอวัน) 0.74 1.08 1,114
เวลาที่เด็กเลนมือถือ (ชม.ตอวัน) 0.27 0.68 1,114
การไดเรียนพิเศษ 0.02 0.15 1,080
เดินตามปอนขาวเด็ก 0.49 0.50 1,111
กินขาวพรอมดูทีวีประจำ 0.18 0.39 1,111
สัดสวนนักเรียนตอครู (ป 2558) 13.49 4.23 476
ระดับชั้น 2-3 ขวบ (ป 2558) 0.20 0.40 1,114
ระดับชั้น 3-4 ขวบ (ป 2558) 0.16 0.36 1,114
มารดาจบม.ปลายขึ้นไป 0.59 0.49 1,065
ผูเลี้ยงดูจบม.ปลายขึ้นไป 0.24 0.43 1,114
อายุมารดา (10 ป) 3.16 0.60 1,033
อายุผูเลี้ยงดู (10 ป) 4.75 1.35 1,110
กลุมฐานะยากจนสัมพัทธ 0.25 0.43 1,113
กลุมฐานะปานกลางสัมพัทธ 0.51 0.50 1,113
บิดาและมารดาไมอยูดวย 0.45 0.50 1,114
บิดามารดาหยาราง 0.18 0.38 1,087
บิดามารดาเปนผูเลี้ยงดู 0.36 0.48 1,114
เปนเด็กผูหญิง 0.48 0.50 1,114
อายุของเด็ก (ป) 5.79 1.16 1,114
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ตารางที่ 3.B.2: ผลการประมาณคาสำหรับทักษะดานสติปญญา (cognitive skills)

คาประมาณจากวิธีการ IV Regression คาประมาณจากวิธีการ IV-Probit
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

การไดเรียนแบบไฮสโคป 0.532** 1.268*** 1.202** 1.029** -0.789*** -1.376**** -1.388**** -1.289****
(0.027) (0.009) (0.020) (0.032) (0.010) (0.000) (0.000) (0.001)

เวลาทำกิจกรรมที่บาน 0.0119 -0.00944 -0.00660 -0.00907 0.0197 0.0215 0.0164 0.0153
(0.589) (0.802) (0.863) (0.813) (0.494) (0.620) (0.715) (0.742)

เวลาที่เด็กดูทีวี -0.0237 0.0713 0.0704 0.0656 0.0725 -0.0364 -0.0455 -0.0373
(0.495) (0.152) (0.200) (0.205) (0.103) (0.467) (0.417) (0.503)

เวลาที่เด็กเลนมือถือ -0.0444 -0.0478 -0.0481 -0.0406 0.104 0.103** 0.115** 0.103*
(0.341) (0.348) (0.377) (0.441) (0.111) (0.045) (0.034) (0.088)

การไดเรียนพิเศษ 0.0984 -0.0812 -0.132 -0.250 -0.104 -0.0958 -0.0843 0.0480
(0.723) (0.773) (0.680) (0.398) (0.737) (0.747) (0.794) (0.889)

เดินตามปอนขาวเด็ก 0.00393 -0.00418 0.0175 -0.0225 -0.0257 0.00895 -0.0184 0.0112
(0.958) (0.974) (0.900) (0.867) (0.789) (0.946) (0.897) (0.939)

กินขาวพรอมดูทีวีประจำ -0.0800 -0.201 -0.221 -0.206 0.0540 0.118 0.134 0.109
(0.350) (0.104) (0.101) (0.109) (0.619) (0.384) (0.368) (0.471)

สัดสวนนักเรียนตอครู (ป 2558) -0.0158 -0.0102 -0.0104 0.0191 0.0162 0.0181
(0.255) (0.501) (0.476) (0.174) (0.307) (0.275)

ระดับชั้น 2-3 ขวบ (ป 2558) 0.213 0.126 0.0584 -0.0483 0.0113 0.0489
(0.212) (0.488) (0.739) (0.787) (0.954) (0.810)

ระดับชั้น 3-4 ขวบ (ป 2558) -0.189 -0.194 -0.178 0.326* 0.355* 0.350*
(0.287) (0.297) (0.313) (0.073) (0.063) (0.073)

มารดาจบม.ปลายขึ้นไป 0.141 0.133 -0.161 -0.115
(0.282) (0.327) (0.263) (0.452)

ผูเลี้ยงดูจบม.ปลายขึ้นไป 0.0220 -0.0130 -0.0568 -0.0820
(0.900) (0.941) (0.776) (0.695)

อายุมารดา (10 ป) 0.116 0.143 -0.177 -0.191
(0.265) (0.205) (0.112) (0.134)

อายุผูเลี้ยงดู (10 ป) 0.00180 0.0102 0.00535 -0.0167
(0.974) (0.891) (0.929) (0.846)

กลุมฐานะยากจนสัมพัทธ -0.222 0.196
(0.199) (0.349)

กลุมฐานะปานกลางสัมพัทธ -0.186 0.171
(0.226) (0.364)

บิดาและมารดาไมอยูดวย -0.347** 0.252
(0.028) (0.206)

บิดามารดาหยาราง 0.0342 0.247
(0.837) (0.189)

บิดามารดาเปนผูเลี้ยงดู -0.239 0.183
(0.308) (0.532)

เปนเด็กผูหญิง 0.247** -0.421***
(0.043) (0.001)

Constant -0.0858 -0.400 -0.906* -0.609 -0.596**** -0.287 0.400 0.215
(0.280) (0.181) (0.066) (0.242) (0.000) (0.419) (0.425) (0.725)

Observations 1077 457 410 410 1077 457 410 410
คาในวงเล็บคือ คา p-values โดยใชเทคนิค Huber/White robust estimation
* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01, **** p<0.001
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ตารางที่ 3.B.3: ผลการประมาณคาสำหรับความพรอมดานคณิตศาสตร (mathematics)

คาประมาณจากวิธีการ IV Regression คาประมาณจากวิธีการ IV-Probit
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

การไดเรียนแบบไฮสโคป 0.534** 1.258*** 1.212** 1.095** -0.923*** -1.344**** -1.199*** -1.111**
(0.020) (0.007) (0.013) (0.015) (0.002) (0.000) (0.004) (0.013)

เวลาทำกิจกรรมที่บาน 0.0233 0.0104 0.00877 0.00673 -0.00206 -0.0274 -0.0332 -0.0370
(0.283) (0.797) (0.828) (0.868) (0.944) (0.564) (0.514) (0.466)

เวลาที่เด็กดูทีวี -0.0154 0.0662 0.0678 0.0582 0.0398 -0.0461 -0.0312 -0.0177
(0.661) (0.147) (0.176) (0.223) (0.366) (0.353) (0.583) (0.756)

เวลาที่เด็กเลนมือถือ -0.0885** -0.104** -0.0952* -0.0886* 0.0872 0.0942* 0.0882 0.0748
(0.045) (0.025) (0.056) (0.061) (0.229) (0.097) (0.154) (0.254)

การไดเรียนพิเศษ 0.107 -0.0963 0.0177 -0.0406 -0.378 -0.121 -0.134 0.0162
(0.694) (0.749) (0.957) (0.898) (0.296) (0.723) (0.717) (0.966)

เดินตามปอนขาวเด็ก 0.000692 -0.0315 -0.0116 -0.0395 -0.0796 -0.00362 -0.00464 0.0131
(0.992) (0.809) (0.933) (0.770) (0.408) (0.978) (0.975) (0.931)

กินขาวพรอมดูทีวีประจำ -0.00426 -0.127 -0.141 -0.121 0.0572 0.177 0.167 0.143
(0.961) (0.324) (0.309) (0.361) (0.598) (0.199) (0.276) (0.367)

สัดสวนนักเรียนตอครู (ป 2558) -0.0122 -0.00942 -0.00952 0.0206 0.0160 0.0190
(0.373) (0.535) (0.516) (0.161) (0.346) (0.280)

ระดับชั้น 2-3 ขวบ (ป 2558) 0.100 -0.0153 -0.0319 -0.0613 0.0370 0.0717
(0.548) (0.928) (0.849) (0.736) (0.852) (0.730)

ระดับชั้น 3-4 ขวบ (ป 2558) -0.293 -0.307 -0.265 0.259 0.261 0.217
(0.109) (0.104) (0.138) (0.180) (0.209) (0.308)

มารดาจบม.ปลายขึ้นไป 0.232* 0.281** -0.213 -0.243
(0.074) (0.033) (0.160) (0.141)

ผูเลี้ยงดูจบม.ปลายขึ้นไป 0.0346 -0.0395 0.00615 0.0324
(0.844) (0.822) (0.977) (0.884)

อายุมารดา (10 ป) -0.0258 -0.0987 0.0129 0.0200
(0.797) (0.396) (0.907) (0.884)

อายุผูเลี้ยงดู (10 ป) 0.0266 0.142* 0.0322 -0.0109
(0.644) (0.070) (0.617) (0.911)

กลุมฐานะยากจนสัมพัทธ -0.0627 -0.0427
(0.710) (0.843)

กลุมฐานะปานกลางสัมพัทธ -0.0732 0.0536
(0.631) (0.787)

บิดาและมารดาไมอยูดวย -0.508*** 0.841****
(0.001) (0.001)

บิดามารดาหยาราง 0.0136 0.0877
(0.934) (0.655)

บิดามารดาเปนผูเลี้ยงดู 0.0339 0.537
(0.883) (0.119)

เปนเด็กผูหญิง 0.232* -0.363***
(0.059) (0.009)

Constant -0.113 -0.347 -0.519 -0.622 -0.481**** -0.295 -0.453 -0.855
(0.152) (0.242) (0.254) (0.215) (0.000) (0.404) (0.412) (0.216)

Observations 1077 457 410 410 1077 457 410 410
คาในวงเล็บคือ คา p-values โดยใชเทคนิค Huber/White robust estimation
* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01, **** p<0.001
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ตารางที่ 3.B.4: ผลการประมาณคาสำหรับความพรอมดานภาษา (literacy)

คาประมาณจากวิธีการ IV Regression คาประมาณจากวิธีการ IV-Probit
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

การไดเรียนแบบไฮสโคป 0.230 0.468 0.404 0.333 -0.359 -0.615 -0.606 -0.582
(0.322) (0.288) (0.402) (0.471) (0.265) (0.255) (0.307) (0.304)

เวลาทำกิจกรรมที่บาน -0.00652 -0.0198 -0.0159 -0.0202 -0.0265 -0.0400 -0.0478 -0.0401
(0.746) (0.531) (0.637) (0.555) (0.371) (0.368) (0.313) (0.398)

เวลาที่เด็กดูทีวี -0.0103 0.0264 0.0288 0.0345 0.0464 -0.0154 -0.0262 -0.0383
(0.749) (0.559) (0.560) (0.478) (0.298) (0.793) (0.688) (0.547)

เวลาที่เด็กเลนมือถือ 0.0108 0.0211 0.0164 0.0117 0.0312 -0.0123 0.00446 0.0212
(0.820) (0.653) (0.742) (0.806) (0.674) (0.868) (0.954) (0.778)

การไดเรียนพิเศษ -0.0440 -0.0550 -0.234 -0.309 0.293 0.0514 0.162 0.221
(0.853) (0.846) (0.429) (0.278) (0.277) (0.876) (0.653) (0.531)

เดินตามปอนขาวเด็ก -0.0217 0.0189 0.0345 0.0134 0.0186 0.0216 0.0130 0.0315
(0.764) (0.865) (0.773) (0.911) (0.849) (0.883) (0.935) (0.844)

กินขาวพรอมดูทีวีประจำ -0.0580 -0.112 -0.123 -0.125 -0.0411 -0.0393 -0.0268 -0.0238
(0.461) (0.301) (0.305) (0.300) (0.714) (0.792) (0.871) (0.888)

สัดสวนนักเรียนตอครู (ป 2558) -0.0130 -0.00532 -0.00601 0.0256 0.0155 0.0180
(0.303) (0.694) (0.656) (0.127) (0.411) (0.342)

ระดับชั้น 2-3 ขวบ (ป 2558) 0.117 0.108 0.0410 -0.405** -0.424** -0.365*
(0.429) (0.495) (0.800) (0.030) (0.037) (0.081)

ระดับชั้น 3-4 ขวบ (ป 2558) -0.0571 -0.0722 -0.0959 0.115 0.162 0.189
(0.733) (0.681) (0.582) (0.586) (0.463) (0.387)

มารดาจบม.ปลายขึ้นไป 0.0526 0.0147 -0.00604 0.0496
(0.660) (0.908) (0.969) (0.759)

ผูเลี้ยงดูจบม.ปลายขึ้นไป -0.0493 -0.0441 -0.0683 -0.0752
(0.750) (0.790) (0.751) (0.738)

อายุมารดา (10 ป) 0.165* 0.244** -0.304** -0.327**
(0.082) (0.027) (0.014) (0.022)

อายุผูเลี้ยงดู (10 ป) -0.0152 -0.0825 -0.00393 0.0123
(0.752) (0.269) (0.952) (0.898)

กลุมฐานะยากจนสัมพัทธ -0.227 0.335
(0.153) (0.143)

กลุมฐานะปานกลางสัมพัทธ -0.123 0.0989
(0.396) (0.638)

บิดาและมารดาไมอยูดวย -0.0149 0.0615
(0.919) (0.761)

บิดามารดาหยาราง 0.0765 0.0490
(0.656) (0.811)

บิดามารดาเปนผูเลี้ยงดู -0.253 0.142
(0.299) (0.648)

เปนเด็กผูหญิง 0.0264 0.0106
(0.817) (0.945)

Constant -0.0113 -0.0712 -0.639 -0.242 -0.603**** -0.448 0.699 0.307
(0.885) (0.788) (0.166) (0.655) (0.000) (0.212) (0.239) (0.663)

Observations 1077 457 410 410 1077 457 410 410
คาในวงเล็บคือ คา p-values โดยใชเทคนิค Huber/White robust estimation
* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01, **** p<0.001
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ตารางที่ 3.B.5: ผลการประมาณคาสำหรับความพรอมดานกลามเนื้อมัดเล็ก (fine motor)

คาประมาณจากวิธีการ IV Regression คาประมาณจากวิธีการ IV-Probit
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

การไดเรียนแบบไฮสโคป 0.471** 1.032** 0.890** 0.684 -0.295 -1.070*** -0.892* -0.789
(0.041) (0.016) (0.045) (0.103) (0.355) (0.006) (0.064) (0.119)

เวลาทำกิจกรรมที่บาน 0.0150 0.0316 0.00854 0.0143 0.0388 0.0233 0.0375 0.0270
(0.489) (0.454) (0.843) (0.728) (0.179) (0.628) (0.442) (0.586)

เวลาที่เด็กดูทีวี 0.00490 0.0619 0.0609 0.0469 0.0188 -0.0627 -0.0462 -0.0299
(0.877) (0.165) (0.212) (0.321) (0.671) (0.223) (0.434) (0.626)

เวลาที่เด็กเลนมือถือ -0.0651 -0.110* -0.112* -0.0895 0.0383 0.0901 0.0903 0.0617
(0.302) (0.076) (0.065) (0.131) (0.613) (0.155) (0.173) (0.385)

การไดเรียนพิเศษ 0.0675 -0.148 0.0339 -0.0719 -0.163 0.0813 -0.160 -0.0366
(0.764) (0.612) (0.912) (0.819) (0.579) (0.797) (0.649) (0.923)

เดินตามปอนขาวเด็ก 0.00993 -0.110 -0.137 -0.173 -0.0242 0.216 0.268* 0.326**
(0.890) (0.363) (0.275) (0.147) (0.807) (0.137) (0.093) (0.045)

กินขาวพรอมดูทีวีประจำ -0.112 -0.0704 -0.0725 -0.0554 0.0270 -0.0278 -0.113 -0.161
(0.136) (0.548) (0.552) (0.636) (0.805) (0.843) (0.469) (0.314)

สัดสวนนักเรียนตอครู (ป 2558) -0.0144 -0.0180 -0.0170 0.0121 0.0159 0.0133
(0.282) (0.208) (0.221) (0.428) (0.354) (0.461)

ระดับชั้น 2-3 ขวบ (ป 2558) -0.149 -0.192 -0.237 0.238 0.252 0.290
(0.324) (0.225) (0.138) (0.208) (0.222) (0.183)

ระดับชั้น 3-4 ขวบ (ป 2558) -0.286 -0.278 -0.242 0.357* 0.310 0.296
(0.106) (0.119) (0.150) (0.072) (0.151) (0.182)

มารดาจบม.ปลายขึ้นไป 0.0938 0.0736 0.0807 0.117
(0.465) (0.572) (0.599) (0.496)

ผูเลี้ยงดูจบม.ปลายขึ้นไป 0.269 0.264 -0.808**** -0.917****
(0.128) (0.129) (0.001) (0.000)

อายุมารดา (10 ป) -0.127 -0.0893 0.173 0.0908
(0.172) (0.387) (0.138) (0.519)

อายุผูเลี้ยงดู (10 ป) -0.0591 -0.0782 -0.0533 0.0218
(0.259) (0.304) (0.424) (0.831)

กลุมฐานะยากจนสัมพัทธ -0.0935 -0.129
(0.578) (0.573)

กลุมฐานะปานกลางสัมพัทธ -0.254 0.170
(0.100) (0.407)

บิดาและมารดาไมอยูดวย -0.254 0.322
(0.102) (0.121)

บิดามารดาหยาราง -0.0973 0.120
(0.503) (0.541)

บิดามารดาเปนผูเลี้ยงดู -0.289 0.556*
(0.224) (0.091)

เปนเด็กผูหญิง 0.343*** -0.456***
(0.002) (0.001)

Constant -0.159** -0.180 0.565 0.879* -0.672**** -0.522 -0.863 -1.216
(0.037) (0.472) (0.205) (0.099) (0.000) (0.129) (0.145) (0.104)

Observations 1077 457 410 410 1077 457 410 410
คาในวงเล็บคือ คา p-values โดยใชเทคนิค Huber/White robust estimation
* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01, **** p<0.001
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ตารางที่ 3.B.6: ผลการประมาณคาสำหรับทักษะดานความจำขณะทำงาน (working memory)

คาประมาณจากวิธีการ IV Regression คาประมาณจากวิธีการ IV-Probit
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

การไดเรียนแบบไฮสโคป 0.938*** 1.013* 1.262** 1.048* -0.954*** -0.887* -0.985* -0.878
(0.004) (0.053) (0.045) (0.068) (0.003) (0.075) (0.065) (0.114)

เวลาทำกิจกรรมที่บาน -0.0132 -0.0167 -0.0259 -0.0157 0.0527 0.0507 0.0544 0.0479
(0.708) (0.683) (0.571) (0.722) (0.180) (0.278) (0.257) (0.331)

เวลาที่เด็กดูทีวี 0.0401 0.127** 0.139* 0.132** -0.114* -0.205**** -0.219**** -0.222****
(0.354) (0.027) (0.057) (0.047) (0.053) (0.001) (0.001) (0.001)

เวลาที่เด็กเลนมือถือ -0.129** -0.0978* -0.119** -0.102* 0.144* 0.0981 0.105 0.0955
(0.019) (0.052) (0.035) (0.067) (0.051) (0.117) (0.106) (0.154)

การไดเรียนพิเศษ 0.166 -0.0471 0.0909 -0.0522 -0.436 -0.447 -0.441 -0.363
(0.386) (0.808) (0.680) (0.814) (0.138) (0.181) (0.181) (0.297)

เดินตามปอนขาวเด็ก 0.0493 -0.0305 0.0429 -0.0144 0.00439 0.122 0.0789 0.138
(0.647) (0.819) (0.781) (0.920) (0.973) (0.461) (0.661) (0.442)

กินขาวพรอมดูทีวีประจำ 0.143 0.198 0.192 0.213 0.0868 -0.0778 0.0191 -0.00397
(0.229) (0.179) (0.270) (0.201) (0.533) (0.650) (0.915) (0.983)

สัดสวนนักเรียนตอครู (ป 2558) -0.0430*** -0.0423** -0.0384** 0.0512*** 0.0517*** 0.0513***
(0.004) (0.016) (0.018) (0.003) (0.005) (0.006)

ระดับชั้น 2-3 ขวบ (ป 2558) 0.141 0.117 0.0646 -0.266 -0.163 -0.127
(0.418) (0.550) (0.729) (0.192) (0.446) (0.568)

ระดับชั้น 3-4 ขวบ (ป 2558) 0.0854 0.0180 0.0298 -0.116 -0.0132 -0.0224
(0.694) (0.940) (0.892) (0.649) (0.959) (0.931)

มารดาจบม.ปลายขึ้นไป 0.109 0.0417 -0.00645 0.0567
(0.465) (0.776) (0.969) (0.745)

ผูเลี้ยงดูจบม.ปลายขึ้นไป 0.290 0.351* -0.321 -0.399
(0.178) (0.088) (0.205) (0.125)

อายุมารดา (10 ป) 0.146 0.164 -0.142 -0.147
(0.183) (0.174) (0.256) (0.344)

อายุผูเลี้ยงดู (10 ป) 0.00262 -0.0103 -0.0139 -0.0173
(0.970) (0.920) (0.864) (0.883)

กลุมฐานะยากจนสัมพัทธ -0.276 0.221
(0.173) (0.370)

กลุมฐานะปานกลางสัมพัทธ -0.131 0.0287
(0.463) (0.898)

บิดาและมารดาไมอยูดวย 0.00737 -0.00305
(0.970) (0.989)

บิดามารดาหยาราง -0.177 0.152
(0.315) (0.462)

บิดามารดาเปนผูเลี้ยงดู -0.130 0.0538
(0.668) (0.882)

เปนเด็กผูหญิง 0.328** -0.279*
(0.023) (0.073)

Constant -0.354** -0.132 -0.844 -0.688 -0.327* -0.621 -0.0388 -0.0888
(0.016) (0.667) (0.133) (0.293) (0.100) (0.146) (0.953) (0.911)

Observations 560 369 329 329 560 369 329 329
คาในวงเล็บคือ คา p-values โดยใชเทคนิค Huber/White robust estimation
* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01, **** p<0.001
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ตารางที่ 3.B.7: ผลการประมาณคาสำหรับความพรอมดานสังคมและอารมณ (social-emotional
development) จากการสอบถามผูปกครอง

คาประมาณจากวิธีการ IV Regression คาประมาณจากวิธีการ IV-Probit
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

การไดเรียนแบบไฮสโคป -0.0583 0.267 0.276 0.177 0.191 -0.572 -0.730 -0.599
(0.724) (0.310) (0.346) (0.523) (0.563) (0.252) (0.168) (0.259)

เวลาทำกิจกรรมที่บาน 0.0283* 0.0274 0.0222 0.0141 -0.0360 -0.0362 -0.0252 -0.0164
(0.058) (0.225) (0.334) (0.531) (0.274) (0.470) (0.617) (0.754)

เวลาที่เด็กดูทีวี -0.00759 0.0194 0.0216 0.0252 0.00175 -0.0657 -0.0729 -0.0803
(0.736) (0.542) (0.530) (0.440) (0.970) (0.276) (0.239) (0.189)

เวลาที่เด็กเลนมือถือ -0.0497 -0.0579* -0.0625* -0.0747** 0.106 0.134** 0.167** 0.200***
(0.135) (0.065) (0.062) (0.018) (0.136) (0.041) (0.011) (0.004)

การไดเรียนพิเศษ 0.412**** 0.484*** 0.434*** 0.437*** -0.572 -0.883* -0.894* -0.992**
(0.001) (0.002) (0.009) (0.003) (0.160) (0.064) (0.053) (0.040)

เดินตามปอนขาวเด็ก -0.0459 -0.0222 -0.0289 -0.0329 0.133 0.0824 0.141 0.148
(0.347) (0.770) (0.723) (0.682) (0.198) (0.583) (0.376) (0.361)

กินขาวพรอมดูทีวีประจำ 0.000741 0.0395 0.0894 0.0725 -0.0100 -0.147 -0.235 -0.231
(0.990) (0.613) (0.284) (0.369) (0.933) (0.341) (0.159) (0.165)

สัดสวนนักเรียนตอครู (ป 2558) 0.00745 0.0126 0.0116 -0.0134 -0.0251 -0.0243
(0.437) (0.243) (0.263) (0.484) (0.248) (0.256)

ระดับชั้น 2-3 ขวบ (ป 2558) 0.0308 0.0575 0.00345 -0.103 -0.204 -0.136
(0.771) (0.613) (0.976) (0.618) (0.343) (0.543)

ระดับชั้น 3-4 ขวบ (ป 2558) -0.0125 0.0138 0.0214 0.0668 0.0737 0.0526
(0.916) (0.913) (0.855) (0.773) (0.763) (0.826)

มารดาจบม.ปลายขึ้นไป 0.126 0.136 -0.321* -0.369**
(0.143) (0.121) (0.058) (0.038)

ผูเลี้ยงดูจบม.ปลายขึ้นไป -0.0437 -0.124 0.248 0.402*
(0.677) (0.245) (0.266) (0.088)

อายุมารดา (10 ป) 0.150** 0.0914 -0.314*** -0.224
(0.012) (0.211) (0.009) (0.135)

อายุผูเลี้ยงดู (10 ป) -0.00234 0.0783 0.0643 -0.0695
(0.944) (0.151) (0.334) (0.538)

กลุมฐานะยากจนสัมพัทธ -0.351*** 0.526**
(0.001) (0.033)

กลุมฐานะปานกลางสัมพัทธ -0.236** 0.454*
(0.018) (0.051)

บิดาและมารดาไมอยูดวย -0.108 0.273
(0.353) (0.254)

บิดามารดาหยาราง 0.0262 -0.0393
(0.786) (0.848)

บิดามารดาเปนผูเลี้ยงดู 0.180 -0.248
(0.287) (0.493)

เปนเด็กผูหญิง 0.0147 0.0425
(0.845) (0.791)

Constant 0.0159 -0.305* -0.950*** -0.830** -0.758**** -0.0214 1.084* 0.831
(0.764) (0.076) (0.004) (0.031) (0.000) (0.949) (0.060) (0.248)

Observations 961 404 364 364 961 404 364 364
คาในวงเล็บคือ คา p-values โดยใชเทคนิค Huber/White robust estimation
* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01, **** p<0.001
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ตารางที่ 3.B.8: ผลการประมาณคาสำหรับความพรอมดานสังคมและอารมณ (social-emotional
development) จากการสอบถามครู

คาประมาณจากวิธีการ IV Regression คาประมาณจากวิธีการ IV-Probit
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

การไดเรียนแบบไฮสโคป 0.114 0.625 0.399 0.295 0.191 -0.891 -0.729 -0.648
(0.545) (0.117) (0.319) (0.420) (0.593) (0.141) (0.279) (0.346)

เวลาทำกิจกรรมที่บาน -0.0287 -0.0236 -0.0301 -0.0210 0.0575* 0.0804* 0.104** 0.0997*
(0.129) (0.387) (0.260) (0.443) (0.057) (0.094) (0.039) (0.054)

เวลาที่เด็กดูทีวี -0.0363 -0.000939 0.0212 0.00709 0.0311 0.0103 -0.0208 -0.00503
(0.202) (0.979) (0.494) (0.814) (0.510) (0.873) (0.758) (0.943)

เวลาที่เด็กเลนมือถือ 0.0136 -0.0106 -0.00624 0.0226 -0.0483 0.0331 0.00263 -0.0708
(0.664) (0.728) (0.835) (0.439) (0.507) (0.628) (0.973) (0.419)

การไดเรียนพิเศษ 0.278*** 0.353*** 0.440**** 0.455*** -0.231 -0.642 -1.099** -0.966*
(0.004) (0.003) (0.000) (0.002) (0.480) (0.101) (0.014) (0.054)

เดินตามปอนขาวเด็ก 0.00704 -0.0820 -0.0558 -0.0668 -0.00794 0.122 0.0907 0.101
(0.909) (0.413) (0.566) (0.475) (0.941) (0.440) (0.591) (0.553)

กินขาวพรอมดูทีวีประจำ 0.0475 0.0999 0.114 0.115 -0.190 -0.348** -0.357* -0.398**
(0.448) (0.229) (0.168) (0.143) (0.120) (0.039) (0.059) (0.031)

สัดสวนนักเรียนตอครู (ป 2558) -0.000454 -0.0000904 0.00286 -0.0352* -0.0329 -0.0404*
(0.965) (0.994) (0.794) (0.087) (0.145) (0.075)

ระดับชั้น 2-3 ขวบ (ป 2558) 0.00617 0.0241 0.0659 -0.299 -0.369* -0.441**
(0.954) (0.830) (0.542) (0.126) (0.082) (0.045)

ระดับชั้น 3-4 ขวบ (ป 2558) -0.217 -0.147 -0.0978 0.291 0.251 0.208
(0.135) (0.314) (0.487) (0.202) (0.314) (0.417)

มารดาจบม.ปลายขึ้นไป -0.151 -0.119 0.199 0.188
(0.123) (0.207) (0.248) (0.291)

ผูเลี้ยงดูจบม.ปลายขึ้นไป 0.185 0.150 0.0341 0.00858
(0.118) (0.205) (0.886) (0.973)

อายุมารดา (10 ป) -0.104 -0.168** 0.141 0.111
(0.106) (0.046) (0.249) (0.466)

อายุผูเลี้ยงดู (10 ป) 0.00683 0.0825 0.0260 0.0160
(0.838) (0.184) (0.719) (0.896)

กลุมฐานะยากจนสัมพัทธ 0.00316 -0.211
(0.979) (0.370)

กลุมฐานะปานกลางสัมพัทธ -0.164 -0.00815
(0.188) (0.970)

บิดาและมารดาไมอยูดวย 0.248* -0.158
(0.099) (0.490)

บิดามารดาหยาราง 0.0184 -0.0952
(0.845) (0.655)

บิดามารดาเปนผูเลี้ยงดู 0.442** -0.169
(0.041) (0.641)

เปนเด็กผูหญิง 0.270*** -0.556****
(0.005) (0.000)

Constant 0.0223 -0.201 0.201 -0.339 -0.787**** 0.159 -0.606 0.157
(0.739) (0.271) (0.502) (0.369) (0.000) (0.651) (0.354) (0.835)

Observations 931 414 372 372 931 414 372 372
คาในวงเล็บคือ คา p-values โดยใชเทคนิค Huber/White robust estimation
* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01, **** p<0.001
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ตารางที่ 3.B.9: ผลการประมาณคาสำหรับการรูจักรอคอย (delayed gratification)

(1) (2) (3) (4)
การไดเรียนแบบไฮสโคป 0.197 -0.426 -0.743 -0.695

(0.622) (0.397) (0.139) (0.169)
เวลาทำกิจกรรมที่บาน -0.00594 -0.0562 -0.0310 -0.0269

(0.830) (0.192) (0.494) (0.556)
เวลาที่เด็กดูทีวี 0.0527 0.0229 -0.00467 -0.0131

(0.216) (0.697) (0.939) (0.827)
เวลาที่เด็กเลนมือถือ -0.0959 -0.0280 0.0105 0.0224

(0.160) (0.690) (0.890) (0.773)
การไดเรียนพิเศษ 0.226 0.0298 0.00248 0.00293

(0.410) (0.932) (0.995) (0.994)
เดินตามปอนขาวเด็ก 0.0488 0.0654 0.0553 0.0601

(0.578) (0.636) (0.699) (0.678)
กินขาวพรอมดูทีวีประจำ -0.189* -0.211 -0.240 -0.237

(0.074) (0.137) (0.122) (0.131)
อายุของเด็ก -0.0446 0.0430 0.0546 0.0591

(0.142) (0.697) (0.637) (0.621)
อายุของเด็กยกกำลังสอง 0.000324 -0.000173 -0.000264 -0.000300

(0.164) (0.805) (0.719) (0.691)
เปนเด็กคนเดียวในบาน -0.00190 -0.00447 0.0652 0.0514

(0.981) (0.971) (0.622) (0.701)
ทำการทดสอบวันศุกร 0.0981 0.0173 0.00206 0.000178

(0.314) (0.909) (0.989) (0.999)
ความพรอมดานการรูจักตัวเลข’ -0.0245 -0.0196 0.0270 0.0126

(0.494) (0.690) (0.743) (0.886)
สัดสวนนักเรียนตอครู (ป 2558) -0.0103 -0.00742 -0.00508

(0.543) (0.697) (0.789)
ระดับชั้น 2-3 ขวบ (ป 2558) 0.0981 0.0183 0.0612

(0.618) (0.931) (0.773)
ระดับชั้น 3-4 ขวบ (ป 2558) 0.129 0.139 0.167

(0.510) (0.489) (0.399)
มารดาจบม.ปลายขึ้นไป -0.0304 0.0246

(0.835) (0.876)
ผูเลี้ยงดูจบม.ปลายขึ้นไป -0.466** -0.463**

(0.022) (0.032)
อายุมารดา (10 ป) 0.170 0.171

(0.150) (0.205)
อายุผูเลี้ยงดู (10 ป) -0.0282 -0.00970

(0.657) (0.916)
กลุมฐานะยากจนสัมพัทธ 0.356*

(0.099)
กลุมฐานะปานกลางสัมพัทธ 0.237

(0.221)
บิดาและมารดาไมอยูดวย -0.208

(0.276)
บิดามารดาหยาราง 0.117

(0.550)
บิดามารดาเปนผูเลี้ยงดู -0.0481

(0.862)
เปนเด็กผูหญิง 0.0298

(0.836)
Constant 1.571 -1.752 -2.312 -2.789

(0.119) (0.684) (0.609) (0.552)
Observations 1035 440 394 394
คาในวงเล็บคือ คา p-values โดยใชเทคนิค Huber/White robust estimation
* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01, **** p<0.001
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ตารางที่ 3.B.10: ผลการประมาณคาสำหรับความพึงพอใจในการแบงปน (sharing preferences)

(1) (2) (3) (4)
การไดเรียนแบบไฮสโคป 0.291 0.991** 1.115** 1.161**

(0.512) (0.033) (0.026) (0.030)
เวลาทำกิจกรรมที่บาน -0.0888*** -0.122** -0.141*** -0.160***

(0.008) (0.017) (0.007) (0.006)
เวลาที่เด็กดูทีวี -0.00274 0.0806 0.101 0.126**

(0.954) (0.157) (0.102) (0.037)
เวลาที่เด็กเลนมือถือ 0.0363 -0.0108 0.0329 -0.0361

(0.616) (0.868) (0.651) (0.607)
การไดเรียนพิเศษ -0.0309 -0.121 -0.202 -0.245

(0.924) (0.752) (0.681) (0.617)
เดินตามปอนขาวเด็ก 0.169* 0.117 0.238 0.315*

(0.089) (0.431) (0.132) (0.063)
กินขาวพรอมดูทีวีประจำ -0.0813 -0.104 -0.187 -0.242

(0.502) (0.521) (0.309) (0.215)
อายุของเด็ก 0.00437 0.0289 0.000372 -0.0120

(0.896) (0.830) (0.998) (0.936)
อายุของเด็กยกกำลังสอง -0.0000281 -0.000133 0.0000503 0.000160

(0.913) (0.875) (0.954) (0.863)
เปนเด็กคนเดียวในบาน -0.107 -0.0545 -0.0872 0.00837

(0.248) (0.687) (0.553) (0.959)
ทำการทดสอบวันศุกร 0.0233 -0.141 -0.102 -0.0541

(0.832) (0.395) (0.559) (0.774)
ความพรอมดานการรูจักตัวเลข’ -0.0627* -0.0383 -0.0138 -0.0258

(0.067) (0.246) (0.885) (0.798)
สัดสวนนักเรียนตอครู (ป 2558) -0.0191 -0.0238 -0.0329*

(0.265) (0.213) (0.085)
ระดับชั้น 2-3 ขวบ (ป 2558) 0.0793 0.0528 -0.0831

(0.726) (0.835) (0.760)
ระดับชั้น 3-4 ขวบ (ป 2558) -0.276 -0.357 -0.418*

(0.195) (0.111) (0.070)
มารดาจบม.ปลายขึ้นไป -0.0808 -0.271

(0.632) (0.151)
ผูเลี้ยงดูจบม.ปลายขึ้นไป 0.209 0.231

(0.382) (0.369)
อายุมารดา (10 ป) -0.0404 -0.161

(0.754) (0.307)
อายุผูเลี้ยงดู (10 ป) 0.0679 0.117

(0.355) (0.297)
กลุมฐานะยากจนสัมพัทธ -0.761***

(0.004)
กลุมฐานะปานกลางสัมพัทธ -0.878****

(0.000)
บิดาและมารดาไมอยูดวย -0.166

(0.446)
บิดามารดาหยาราง -0.931****

(0.000)
บิดามารดาเปนผูเลี้ยงดู -0.217

(0.518)
เปนเด็กผูหญิง -0.329*

(0.087)
Constant -0.974 -2.293 -1.435 0.314

(0.378) (0.667) (0.795) (0.958)
Observations 1030 440 394 394
คาในวงเล็บคือ คา p-values โดยใชเทคนิค Huber/White robust estimation
* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01, **** p<0.001
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ตารางที่ 3.B.11: ผลการประมาณคาสำหรับการกำหนดเปาหมาย (goal setting)

(1) (2) (3) (4)
การไดเรียนแบบไฮสโคป -0.0349 -0.539 -0.0365 -0.0317

(0.931) (0.319) (0.952) (0.958)
เวลาทำกิจกรรมที่บาน -0.0241 -0.0737* -0.0786* -0.0788*

(0.390) (0.078) (0.084) (0.095)
เวลาที่เด็กดูทีวี -0.0651 -0.0852 -0.0618 -0.0605

(0.144) (0.151) (0.353) (0.356)
เวลาที่เด็กเลนมือถือ 0.0127 0.0559 0.0307 0.00931

(0.857) (0.406) (0.680) (0.904)
การไดเรียนพิเศษ 0.0514 0.0866 0.388 0.451

(0.854) (0.807) (0.329) (0.295)
เดินตามปอนขาวเด็ก 0.0564 -0.00916 0.0623 0.0856

(0.542) (0.949) (0.693) (0.591)
กินขาวพรอมดูทีวีประจำ 0.0818 -0.0300 0.0832 0.0341

(0.466) (0.843) (0.621) (0.841)
อายุของเด็ก 0.00336 -0.0438 -0.0222 -0.0221

(0.923) (0.712) (0.860) (0.860)
อายุของเด็กยกกำลังสอง -0.0000548 0.000310 0.000140 0.000118

(0.838) (0.682) (0.861) (0.882)
จำนวนลูกปดที่ทำไดตอนฝก 0.00426 0.00307 0.0227 0.0382

(0.870) (0.932) (0.559) (0.333)
สัดสวนนักเรียนตอครู (ป 2558) -0.0171 -0.0198 -0.0222

(0.309) (0.282) (0.235)
ระดับชั้น 2-3 ขวบ (ป 2558) 0.210 0.312 0.260

(0.307) (0.153) (0.252)
ระดับชั้น 3-4 ขวบ (ป 2558) 0.183 0.102 0.0993

(0.418) (0.672) (0.681)
มารดาจบม.ปลายขึ้นไป 0.146 0.0586

(0.355) (0.725)
ผูเลี้ยงดูจบม.ปลายขึ้นไป -0.0724 -0.0175

(0.749) (0.942)
อายุมารดา (10 ป) -0.0902 -0.120

(0.461) (0.426)
อายุผูเลี้ยงดู (10 ป) 0.0645 0.0417

(0.328) (0.690)
กลุมฐานะยากจนสัมพัทธ -0.0816

(0.720)
กลุมฐานะปานกลางสัมพัทธ -0.0576

(0.781)
บิดาและมารดาไมอยูดวย 0.0494

(0.812)
บิดามารดาหยาราง -0.366*

(0.078)
บิดามารดาเปนผูเลี้ยงดู -0.143

(0.667)
เปนเด็กผูหญิง -0.301**

(0.043)
Constant 0.252 2.110 1.098 1.809

(0.825) (0.647) (0.824) (0.714)
Observations 927 402 359 359
คาในวงเล็บคือ คา p-values โดยใชเทคนิค Huber/White robust estimation
* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01, **** p<0.001
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ตารางที่ 3.B.12: ผลการประมาณคาสำหรับการแปลงรูปในใจ (mental transformation)

คาประมาณจากวิธีการ IV Regression คาประมาณจากวิธีการ IV-Probit
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

การไดเรียนแบบไฮสโคป 0.439** 1.079** 0.971** 0.873** -0.467 -1.375**** -1.192*** -1.148***
(0.035) (0.011) (0.030) (0.037) (0.145) (0.000) (0.009) (0.010)

เวลาทำกิจกรรมที่บาน 0.0310 0.0103 0.00990 0.000712 -0.0149 0.000947 -0.0104 -0.000504
(0.201) (0.782) (0.790) (0.985) (0.613) (0.983) (0.824) (0.991)

เวลาที่เด็กดูทีวี 0.0334 0.0997** 0.0874* 0.0881** -0.0112 -0.0908* -0.0699 -0.0710
(0.283) (0.023) (0.062) (0.047) (0.805) (0.054) (0.205) (0.195)

เวลาที่เด็กเลนมือถือ -0.0959** -0.129*** -0.116** -0.128*** 0.0914 0.108* 0.109* 0.121*
(0.040) (0.004) (0.014) (0.004) (0.203) (0.067) (0.091) (0.063)

การไดเรียนพิเศษ -0.123 -0.313 -0.223 -0.256 -0.0919 -0.0793 -0.263 -0.192
(0.666) (0.365) (0.551) (0.490) (0.769) (0.823) (0.497) (0.614)

เดินตามปอนขาวเด็ก 0.00851 0.00175 0.00954 -0.0216 -0.0475 -0.0435 -0.0612 -0.0383
(0.902) (0.988) (0.939) (0.859) (0.631) (0.755) (0.685) (0.804)

กินขาวพรอมดูทีวีประจำ 0.119 0.0679 0.102 0.106 -0.0324 -0.0114 -0.101 -0.128
(0.122) (0.537) (0.380) (0.345) (0.773) (0.934) (0.527) (0.433)

สัดสวนนักเรียนตอครู (ป 2558) -0.0146 -0.00725 -0.00891 0.0174 0.0106 0.0124
(0.267) (0.615) (0.525) (0.254) (0.548) (0.494)

ระดับชั้น 2-3 ขวบ (ป 2558) -0.160 -0.239 -0.288* 0.327 0.461* 0.532**
(0.284) (0.130) (0.065) (0.130) (0.056) (0.031)

ระดับชั้น 3-4 ขวบ (ป 2558) -0.297* -0.277* -0.261* 0.577*** 0.585*** 0.595***
(0.064) (0.094) (0.094) (0.003) (0.009) (0.008)

มารดาจบม.ปลายขึ้นไป 0.312*** 0.363*** -0.289* -0.367**
(0.009) (0.003) (0.061) (0.029)

ผูเลี้ยงดูจบม.ปลายขึ้นไป -0.0171 -0.132 -0.0465 0.0463
(0.913) (0.407) (0.824) (0.832)

อายุมารดา (10 ป) -0.00156 -0.0881 -0.0879 -0.0177
(0.986) (0.408) (0.448) (0.903)

อายุผูเลี้ยงดู (10 ป) 0.0185 0.154** -0.0157 -0.146
(0.717) (0.025) (0.804) (0.182)

กลุมฐานะยากจนสัมพัทธ -0.292* 0.199
(0.072) (0.350)

กลุมฐานะปานกลางสัมพัทธ -0.136 0.0111
(0.339) (0.955)

บิดาและมารดาไมอยูดวย -0.406*** 0.548***
(0.007) (0.010)

บิดามารดาหยาราง 0.123 -0.197
(0.393) (0.341)

บิดามารดาเปนผูเลี้ยงดู 0.189 -0.0606
(0.371) (0.848)

เปนเด็กผูหญิง 0.0867 -0.105
(0.436) (0.469)

Constant -0.189** -0.211 -0.513 -0.558 -0.540**** -0.426 0.0628 0.137
(0.012) (0.425) (0.218) (0.237) (0.000) (0.232) (0.903) (0.832)

Observations 1077 457 410 410 1077 457 410 410
คาในวงเล็บคือ คา p-values โดยใชเทคนิค Huber/White robust estimation
* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01, **** p<0.001
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ตารางที่ 3.B.13: ผลการประมาณคาสำหรับการรูจักตัวเลข (number identification)

คาประมาณจากวิธีการ IV Regression คาประมาณจากวิธีการ IV-Probit
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

การไดเรียนแบบไฮสโคป 0.540*** 1.068** 0.780** 0.671** -1.526**** -1.620**** -1.567**** -1.556****
(0.009) (0.044) (0.033) (0.044) (0.000) (0.000) (0.000) (0.000)

เวลาทำกิจกรรมที่บาน 0.0361* 0.0372 0.0253 0.0295 -0.0411 -0.0499 -0.0628 -0.0891
(0.069) (0.281) (0.367) (0.274) (0.198) (0.318) (0.264) (0.134)

เวลาที่เด็กดูทีวี -0.0664 -0.0148 -0.0128 -0.0238 0.0317 -0.00435 -0.00801 0.00797
(0.121) (0.715) (0.756) (0.547) (0.537) (0.936) (0.894) (0.894)

เวลาที่เด็กเลนมือถือ 0.0104 0.00832 0.0136 0.0306 -0.0503 0.00766 0.0140 -0.0344
(0.764) (0.816) (0.709) (0.397) (0.663) (0.929) (0.878) (0.755)

การไดเรียนพิเศษ 0.331*** 0.237 0.228* 0.146 0 0 0 0
(0.007) (0.102) (0.060) (0.186) (.) (.) (.) (.)

เดินตามปอนขาวเด็ก -0.0198 -0.0338 -0.0827 -0.0990 0.140 0.151 0.0935 0.0809
(0.801) (0.817) (0.496) (0.409) (0.184) (0.316) (0.556) (0.615)

กินขาวพรอมดูทีวีประจำ -0.0645 -0.162 -0.280** -0.257** 0.0513 0.279* 0.329* 0.283
(0.470) (0.291) (0.024) (0.030) (0.660) (0.084) (0.064) (0.105)

สัดสวนนักเรียนตอครู (ป 2558) 0.00434 0.000330 0.000779 -0.0110 -0.00865 -0.00751
(0.707) (0.979) (0.949) (0.586) (0.698) (0.746)

ระดับชั้น 2-3 ขวบ (ป 2558) 0.399 0.0916 0.0813 0.0360 0.112 0.0924
(0.220) (0.494) (0.536) (0.863) (0.623) (0.689)

ระดับชั้น 3-4 ขวบ (ป 2558) -0.00672 -0.181 -0.148 -0.0106 -0.102 -0.203
(0.978) (0.217) (0.280) (0.963) (0.694) (0.453)

มารดาจบม.ปลายขึ้นไป 0.00888 -0.00820 -0.0280 0.0995
(0.936) (0.939) (0.869) (0.595)

ผูเลี้ยงดูจบม.ปลายขึ้นไป 0.0613 0.0764 -0.138 -0.256
(0.674) (0.598) (0.580) (0.361)

อายุมารดา (10 ป) -0.0115 -0.0159 0.0240 -0.0133
(0.887) (0.857) (0.853) (0.926)

อายุผูเลี้ยงดู (10 ป) 0.00330 0.0173 0.0183 0.0698
(0.944) (0.776) (0.813) (0.471)

กลุมฐานะยากจนสัมพัทธ 0.0293 -0.0826
(0.826) (0.711)

กลุมฐานะปานกลางสัมพัทธ -0.0552 -0.0401
(0.639) (0.849)

บิดาและมารดาไมอยูดวย -0.309*** 0.364
(0.008) (0.157)

บิดามารดาหยาราง -0.160 0.471**
(0.212) (0.024)

บิดามารดาเปนผูเลี้ยงดู -0.212 0.552
(0.204) (0.160)

เปนเด็กผูหญิง 0.263*** -0.551****
(0.007) (0.000)

Constant -0.104 -0.667 -0.182 -0.0531 -0.428*** -0.0531 -0.216 -0.542
(0.250) (0.256) (0.601) (0.886) (0.001) (0.893) (0.723) (0.439)

Observations 1077 457 410 410 1053 440 395 395
คาในวงเล็บคือ คา p-values โดยใชเทคนิค Huber/White robust estimation
* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01, **** p<0.001
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ตารางที่ 3.B.14: ผลการประมาณคาสำหรับความเขาใจในการฟง (listening comprehension)

คาประมาณจากวิธีการ IV Regression คาประมาณจากวิธีการ IV-Probit
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

การไดเรียนแบบไฮสโคป 0.477** 0.653 0.640 0.552 -1.215**** -1.201*** -1.279*** -1.187**
(0.029) (0.128) (0.176) (0.219) (0.000) (0.004) (0.005) (0.015)

เวลาทำกิจกรรมที่บาน -0.00846 -0.0311 -0.0263 -0.0291 -0.000513 0.0130 0.0259 0.0325
(0.674) (0.345) (0.450) (0.414) (0.985) (0.752) (0.531) (0.453)

เวลาที่เด็กดูทีวี -0.00237 0.0436 0.0526 0.0575 -0.0672 -0.113** -0.144** -0.154**
(0.938) (0.315) (0.276) (0.220) (0.229) (0.041) (0.015) (0.012)

เวลาที่เด็กเลนมือถือ -0.0310 -0.00857 -0.0165 -0.0171 0.0688 0.0106 0.000191 -0.0114
(0.500) (0.854) (0.738) (0.722) (0.395) (0.885) (0.998) (0.900)

การไดเรียนพิเศษ -0.113 -0.135 -0.270 -0.365 0.171 0.172 0.184 0.352
(0.646) (0.633) (0.377) (0.219) (0.530) (0.542) (0.549) (0.280)

เดินตามปอนขาวเด็ก -0.0156 0.0281 0.0481 0.0273 -0.0828 -0.130 -0.175 -0.137
(0.827) (0.799) (0.682) (0.816) (0.385) (0.376) (0.264) (0.403)

กินขาวพรอมดูทีวีประจำ -0.00740 -0.116 -0.136 -0.133 -0.0597 -0.0696 0.00934 -0.00481
(0.924) (0.280) (0.255) (0.265) (0.601) (0.656) (0.957) (0.978)

สัดสวนนักเรียนตอครู (ป 2558) -0.0223* -0.0155 -0.0162 0.0402** 0.0405** 0.0442**
(0.068) (0.242) (0.215) (0.010) (0.016) (0.012)

ระดับชั้น 2-3 ขวบ (ป 2558) 0.0941 0.0777 0.0110 -0.124 -0.107 -0.0237
(0.511) (0.615) (0.944) (0.525) (0.629) (0.918)

ระดับชั้น 3-4 ขวบ (ป 2558) -0.0986 -0.140 -0.161 0.193 0.323 0.354
(0.534) (0.401) (0.326) (0.368) (0.141) (0.117)

มารดาจบม.ปลายขึ้นไป 0.0371 -0.0249 0.185 0.320*
(0.748) (0.839) (0.253) (0.065)

ผูเลี้ยงดูจบม.ปลายขึ้นไป 0.00989 0.0364 -0.356 -0.448**
(0.950) (0.826) (0.101) (0.049)

อายุมารดา (10 ป) 0.172* 0.252** -0.311** -0.438***
(0.062) (0.018) (0.023) (0.006)

อายุผูเลี้ยงดู (10 ป) -0.00106 -0.0756 -0.0477 0.0569
(0.983) (0.316) (0.485) (0.541)

กลุมฐานะยากจนสัมพัทธ -0.242 0.375
(0.123) (0.108)

กลุมฐานะปานกลางสัมพัทธ -0.116 0.205
(0.414) (0.333)

บิดาและมารดาไมอยูดวย -0.00358 -0.0207
(0.981) (0.918)

บิดามารดาหยาราง -0.00645 0.162
(0.969) (0.454)

บิดามารดาเปนผูเลี้ยงดู -0.289 0.446
(0.226) (0.164)

เปนเด็กผูหญิง 0.0813 -0.268*
(0.461) (0.057)

Constant -0.0625 0.0495 -0.625 -0.189 -0.328*** -0.597 0.599 -0.0238
(0.415) (0.850) (0.174) (0.724) (0.006) (0.145) (0.317) (0.975)

Observations 1077 457 410 410 1077 457 410 410
คาในวงเล็บคือ คา p-values โดยใชเทคนิค Huber/White robust estimation
* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01, **** p<0.001
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ตารางที่ 3.B.15: ผลการประมาณคาสำหรับความสามารถในการเขาใจคำศัพทระบุตำแหนง (recep-
tive spatial vocabulary)

คาประมาณจากวิธีการ IV Regression คาประมาณจากวิธีการ IV-Probit
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

การไดเรียนแบบไฮสโคป -0.438* -0.517 -0.588 -0.570 0.280 0.778 0.775 0.821
(0.081) (0.231) (0.219) (0.203) (0.373) (0.117) (0.158) (0.111)

เวลาทำกิจกรรมที่บาน 0.00575 0.0229 0.0126 0.00759 -0.0234 -0.00772 0.00572 0.00626
(0.799) (0.526) (0.741) (0.839) (0.447) (0.866) (0.903) (0.892)

เวลาที่เด็กดูทีวี 0.0117 -0.0357 -0.0379 -0.0367 0.0220 0.0922* 0.0949 0.0964
(0.729) (0.414) (0.438) (0.455) (0.626) (0.092) (0.111) (0.101)

เวลาที่เด็กเลนมือถือ 0.131*** 0.117*** 0.111*** 0.0963** -0.239** -0.224** -0.221** -0.215**
(0.004) (0.004) (0.010) (0.015) (0.011) (0.011) (0.019) (0.027)

การไดเรียนพิเศษ 0.124 0.00815 -0.117 -0.0537 -0.0456 0.0531 0.237 0.224
(0.531) (0.975) (0.678) (0.850) (0.878) (0.877) (0.510) (0.529)

เดินตามปอนขาวเด็ก -0.0466 -0.0667 -0.0739 -0.0791 0.0746 0.168 0.194 0.218
(0.529) (0.543) (0.535) (0.502) (0.444) (0.228) (0.186) (0.132)

กินขาวพรอมดูทีวีประจำ -0.0580 -0.0103 -0.00750 -0.0270 0.0247 -0.0567 -0.0430 -0.0286
(0.490) (0.927) (0.953) (0.830) (0.826) (0.702) (0.789) (0.859)

สัดสวนนักเรียนตอครู (ป 2558) 0.0200 0.0201 0.0196 -0.00665 -0.00573 -0.00667
(0.123) (0.169) (0.178) (0.686) (0.755) (0.717)

ระดับชั้น 2-3 ขวบ (ป 2558) -0.00898 0.0299 0.0157 -0.0489 -0.129 -0.0912
(0.948) (0.847) (0.921) (0.791) (0.524) (0.656)

ระดับชั้น 3-4 ขวบ (ป 2558) 0.133 0.178 0.175 -0.123 -0.186 -0.178
(0.409) (0.319) (0.320) (0.550) (0.387) (0.405)

มารดาจบม.ปลายขึ้นไป 0.000190 0.0668 0.0235 -0.0355
(0.999) (0.620) (0.882) (0.831)

ผูเลี้ยงดูจบม.ปลายขึ้นไป -0.176 -0.255 0.398* 0.461**
(0.287) (0.138) (0.052) (0.032)

อายุมารดา (10 ป) 0.0355 0.00504 -0.0368 -0.0823
(0.719) (0.963) (0.759) (0.541)

อายุผูเลี้ยงดู (10 ป) -0.0668 -0.0200 0.0895 0.118
(0.153) (0.781) (0.176) (0.216)

กลุมฐานะยากจนสัมพัทธ -0.0520 0.0480
(0.731) (0.828)

กลุมฐานะปานกลางสัมพัทธ -0.119 0.164
(0.361) (0.417)

บิดาและมารดาไมอยูดวย -0.0698 0.0323
(0.654) (0.871)

บิดามารดาหยาราง 0.186 -0.258
(0.207) (0.174)

บิดามารดาเปนผูเลี้ยงดู 0.151 0.0733
(0.480) (0.799)

เปนเด็กผูหญิง -0.138 0.0474
(0.251) (0.746)

Constant 0.0649 -0.114 0.173 0.140 -0.703**** -0.943*** -1.398** -1.535**
(0.427) (0.640) (0.704) (0.791) (0.000) (0.001) (0.014) (0.023)

Observations 1077 457 410 410 1077 457 410 410
คาในวงเล็บคือ คา p-values โดยใชเทคนิค Huber/White robust estimation
* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01, **** p<0.001
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ตารางที่ 3.B.16: ผลการประมาณคาสำหรับการบอกเลขไปขางหนา (forward digit span memory)

คาประมาณจากวิธีการ IV Regression คาประมาณจากวิธีการ IV-Probit
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

การไดเรียนแบบไฮสโคป 0.765** 0.797 0.786 0.601 -1.071**** -1.045** -0.796 -0.685
(0.016) (0.110) (0.177) (0.272) (0.001) (0.018) (0.169) (0.263)

เวลาทำกิจกรรมที่บาน 0.00893 0.00256 0.00229 0.00940 -0.0222 -0.0356 -0.0505 -0.0620
(0.782) (0.945) (0.955) (0.807) (0.556) (0.461) (0.367) (0.284)

เวลาที่เด็กดูทีวี 0.00456 0.0854 0.0696 0.0627 0.00157 -0.100 -0.0659 -0.0569
(0.915) (0.130) (0.302) (0.313) (0.978) (0.128) (0.395) (0.461)

เวลาที่เด็กเลนมือถือ -0.0990 -0.0667 -0.0797 -0.0620 0.193** 0.126* 0.126 0.111
(0.146) (0.263) (0.217) (0.342) (0.020) (0.070) (0.100) (0.168)

การไดเรียนพิเศษ 0.242 0.0209 0.175 0.0156 -0.423 -0.696 -0.776* -0.721
(0.272) (0.933) (0.516) (0.957) (0.137) (0.109) (0.083) (0.133)

เดินตามปอนขาวเด็ก -0.0302 -0.0744 -0.0574 -0.109 -0.165 0.0262 0.0259 0.0885
(0.770) (0.567) (0.684) (0.426) (0.186) (0.871) (0.885) (0.629)

กินขาวพรอมดูทีวีประจำ 0.131 0.194 0.219 0.239* -0.197 -0.186 -0.279 -0.285
(0.214) (0.138) (0.121) (0.077) (0.152) (0.258) (0.129) (0.131)

สัดสวนนักเรียนตอครู (ป 2558) -0.0355** -0.0326** -0.0287* 0.0551**** 0.0500*** 0.0479**
(0.015) (0.044) (0.051) (0.001) (0.007) (0.012)

ระดับชั้น 2-3 ขวบ (ป 2558) 0.236 0.161 0.0982 -0.369* -0.290 -0.275
(0.156) (0.351) (0.554) (0.066) (0.183) (0.221)

ระดับชั้น 3-4 ขวบ (ป 2558) 0.210 0.209 0.219 -0.148 -0.225 -0.290
(0.312) (0.332) (0.268) (0.576) (0.448) (0.321)

มารดาจบม.ปลายขึ้นไป 0.212 0.145 -0.224 -0.186
(0.108) (0.291) (0.195) (0.301)

ผูเลี้ยงดูจบม.ปลายขึ้นไป 0.166 0.237 -0.111 -0.179
(0.374) (0.203) (0.640) (0.468)

อายุมารดา (10 ป) 0.0818 0.121 -0.0187 0.0158
(0.413) (0.273) (0.883) (0.917)

อายุผูเลี้ยงดู (10 ป) -0.0474 -0.0802 0.0243 -0.0291
(0.404) (0.311) (0.741) (0.796)

กลุมฐานะยากจนสัมพัทธ -0.230 0.117
(0.222) (0.641)

กลุมฐานะปานกลางสัมพัทธ -0.119 0.0111
(0.477) (0.961)

บิดาและมารดาไมอยูดวย -0.118 0.286
(0.527) (0.226)

บิดามารดาหยาราง -0.173 0.295
(0.357) (0.152)

บิดามารดาเปนผูเลี้ยงดู -0.283 0.115
(0.292) (0.752)

เปนเด็กผูหญิง 0.328** -0.380**
(0.017) (0.015)

Constant -0.273* -0.201 -0.379 -0.112 -0.170 -0.421 -0.420 -0.390
(0.050) (0.482) (0.424) (0.842) (0.372) (0.288) (0.522) (0.627)

Observations 575 374 333 333 575 374 333 333
คาในวงเล็บคือ คา p-values โดยใชเทคนิค Huber/White robust estimation
* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01, **** p<0.001
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ตารางที่ 3.B.17: ผลการประมาณคาสำหรับการบอกเลขไปขางหลัง (backward digit span mem-
ory)

คาประมาณจากวิธีการ IV Regression คาประมาณจากวิธีการ IV-Probit
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

การไดเรียนแบบไฮสโคป 0.744** 0.794 1.206** 1.073* -0.907*** -1.024** -1.402**** -1.345****
(0.011) (0.112) (0.041) (0.054) (0.004) (0.018) (0.000) (0.000)

เวลาทำกิจกรรมที่บาน -0.0300 -0.0256 -0.0353 -0.0268 0.0566 0.0575 0.0676* 0.0663
(0.344) (0.500) (0.404) (0.522) (0.135) (0.181) (0.098) (0.118)

เวลาที่เด็กดูทีวี 0.0692* 0.129** 0.165** 0.163** -0.119** -0.223**** -0.234**** -0.242****
(0.077) (0.017) (0.016) (0.012) (0.045) (0.000) (0.000) (0.000)

เวลาที่เด็กเลนมือถือ -0.116** -0.0979** -0.115** -0.0982* 0.130** 0.0661 0.103* 0.0992
(0.021) (0.049) (0.039) (0.080) (0.035) (0.366) (0.091) (0.119)

การไดเรียนพิเศษ -0.00253 -0.113 -0.0594 -0.129 -0.0727 0.0651 -0.0222 0.0420
(0.990) (0.626) (0.828) (0.631) (0.802) (0.841) (0.949) (0.905)

เดินตามปอนขาวเด็ก 0.0801 -0.0120 0.0862 0.0572 -0.267** -0.125 -0.199 -0.177
(0.422) (0.922) (0.541) (0.669) (0.028) (0.410) (0.182) (0.244)

กินขาวพรอมดูทีวีประจำ 0.0820 0.155 0.117 0.131 0.0447 0.0539 0.107 0.0989
(0.484) (0.297) (0.507) (0.449) (0.752) (0.749) (0.530) (0.564)

สัดสวนนักเรียนตอครู (ป 2558) -0.0352*** -0.0367** -0.0359** 0.0594**** 0.0642**** 0.0666****
(0.009) (0.022) (0.020) (0.000) (0.000) (0.000)

ระดับชั้น 2-3 ขวบ (ป 2558) 0.0560 0.101 0.0977 -0.00365 -0.0926 -0.0818
(0.725) (0.580) (0.585) (0.986) (0.646) (0.701)

ระดับชั้น 3-4 ขวบ (ป 2558) -0.00726 -0.117 -0.101 0.114 0.172 0.157
(0.972) (0.614) (0.649) (0.631) (0.454) (0.500)

มารดาจบม.ปลายขึ้นไป -0.0498 -0.0961 0.0973 0.106
(0.738) (0.525) (0.524) (0.512)

ผูเลี้ยงดูจบม.ปลายขึ้นไป 0.313 0.334 -0.288 -0.275
(0.148) (0.115) (0.217) (0.248)

อายุมารดา (10 ป) 0.170 0.150 -0.0873 -0.0739
(0.129) (0.223) (0.435) (0.598)

อายุผูเลี้ยงดู (10 ป) 0.0743 0.0914 0.0242 -0.0105
(0.274) (0.383) (0.733) (0.924)

กลุมฐานะยากจนสัมพัทธ -0.164 0.189
(0.404) (0.386)

กลุมฐานะปานกลางสัมพัทธ -0.0467 0.135
(0.785) (0.485)

บิดาและมารดาไมอยูดวย 0.133 0.00164
(0.479) (0.993)

บิดามารดาหยาราง -0.119 -0.000818
(0.524) (0.997)

บิดามารดาเปนผูเลี้ยงดู 0.110 -0.110
(0.707) (0.726)

เปนเด็กผูหญิง 0.232* -0.206
(0.093) (0.142)

Constant -0.282** -0.0325 -1.177** -1.262* -0.270 -0.764* -0.389 -0.328
(0.040) (0.914) (0.038) (0.052) (0.150) (0.073) (0.525) (0.653)

Observations 585 383 342 342 585 383 342 342
คาในวงเล็บคือ คา p-values โดยใชเทคนิค Huber/White robust estimation
* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01, **** p<0.001



บทที่ 4

บทสรุปและขอเสนอแนะ
(Conclusion and Recommendations)

จุดประสงคหลักของงานวิจัยชิ้นนี้คือ การพัฒนาฐานขอมูลเด็กปฐมวัยแบบตัวอยางซ้ำ (Early Child-
hood Longitudinal Data) ใหมีความตอเนื่องและสมบูรณ เพื่อใช เปนเครื่องมือในการสรางองค
ความรูและออกแบบนโยบายดานการพัฒนาทุนมนุษยของประเทศไทย โดยฐานขอมูลเด็กปฐมวัยแบบ
ตัวอยางซ้ำไรซไทยแลนด (RIECE Panel Data) จัดเก็บขอมูลเด็กปฐมวัยแบบตัวอยางซ้ำ ผานโครงการ
ลดความเหลื่อมล้ำดวยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ หรือไรซไทยแลนด ทุกปนับตั้งแตป 2558 จนถึง
ปจจุบัน โดยในป 2561 มีกลุมตัวอยางเด็กปฐมวัยทั้งสิ้น 1,397 คน จาก 1,174 ครัวเรือน (บางครัวเรือน
มีเด็กปฐมวัยในกลุมตัวอยางมากกวาหนึ่งคน) และหากรวมเอากลุมตัวอยางที่ไมสามารถสัมภาษณได
แตยังอยูในพื้นที่และไมไดปฏิเสธการสัมภาษณอีกทั้งหมด 100 คน ทำใหมีกลุมเปาหมายที่คาดวาจะ
เก็บขอมูลไดทั้งสิ้น 1,497 คน

4.1 สรุปผลการดำเนินงาน

4.1.1 สรุปผลการดำเนินงานเก็บขอมูลภาคสนาม

การสำรวจครั้งนี้สามารถดำเนินการไปไดดวยดี โดยสามารถเก็บขอมูลเด็กปฐมวัยกลุมตัวอยางไดทั้งสิ้น
จำนวน 1,434 คน จาก 1,234 ครัวเรือน ซึ่งหมายความวา อัตราการลดจำนวนกลุมตัวอยาง (attrition
rate) ในการสำรวจครั้งนี้มีคาเทากับรอยละ 4 (63 คนจากกลุมเปาหมาย 1,497 คน) ซึ่งถือวาอยูใน
ระดับที่นาพอใจ โดยมีเด็กกลุมตัวอยางจำนวน XXX คนที่ยายออกนอกพื้นที่สำรวจ และ XXX คน
ที่ผูปกครองปฏิเสธการสัมภาษณในรอบนี้ โดยสรุป การเก็บขอมูลเด็กปฐมวัยแบบตัวอยางซ้ำ (Early
Childhood Longitudinal Data) ในครั้งนี้สามารดำเนินการไดสำเร็จลุลวงอยางนาพอใจ นอกจากนี้
ทีมวิจัยไดดำเนินการทำความสะอาดขอมูล (data cleansing) ที่จัดเก็บในป 2558 เปนที่เรียบรอยแลว
และพรอมที่จะเผยแพรตอสาธารณะภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 เพื่อใหนักวิจัยสามารถนำขอมูล
ไปใชศึกษาประเด็นที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการพัฒนาทุนมนุษยไดงายขึ้น
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4.1.2 สรุปผลการวิเคราะหขอมูล
หัวขอนี้นำเสนอขอคนพบสำคัญที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลเชิงลึก (บทที่ 3) โดยจะไมกลาวถึงขอจำกัด
หรือขอควรระวังของแตละประเด็นมากนัก ผูอานสามารถทำความเขาใจเกี่ยวกับขอจำกัดหรือขอควร
ระวังของแตละประเด็นเพิ่มเติม ไดจากเนื้อหาในบทที่ 3

ขอคนพบที่นาสนใจในรายงานวิจัยชิ้นนี้มีทั้งหมด 4 ประเด็นดังตอไปนี้

1. การศึกษาหรือการจัดการเรียนรู ระดับปฐมวัยที่มีคุณภาพในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสามารถชวย
ใหเด็กปฐมวัยมีความพรอมฯ ไดเปนอยางดีในเกือบทุกดาน ยกเวนความพรอมดานสังคมและ
อารมณ ขอคนพบในสวนนี้นาจะเปนหลักฐานที่เพียงพอที่ชวยใหสามารถสรุปไดวา การศึกษา
ปฐมวัยที่มีคุณภาพสามารถชวยพัฒนาเด็กปฐมวัยได โดยผลที่ไดก็สอดคลองกับ Chujan et al.
(2019) และ Heckman et al. (2010) ที่ระบุในทำนองเดียวกันวา การที่เด็กไดเรียนแบบไฮ
สโคปชวยใหเด็กมีพัฒนาการที่ดีกวาอยางมีนัยสำคัญ

2. การที่บิดาและมารดาไมไดอาศัยอยูดวยสงผลเสียตอความพรอมฯ ของเด็กปฐมวัยในดานสติ
ปญญาและดานคณิตศาสตรอยางมีนัยสำคัญ แตอยางไรก็ตาม นักวิจัยยังตองศึกษาเรื่องนี้เพิ่ม
เติมเพื่อใหมั่นใจวาการที่บิดาและมารดาไมไดอาศัยอยูดวยหรือการที่บิดามารดาหยารางกันสง
ผลเสียตอความพรอมฯ หรือพัฒนาการของเด็กปฐมวัยหรือไม อยางไร?

3. การที่เด็กปฐมวัยเลนโทรศัพทมือถือหรือแท็บเล็ตนาจะสงผลเสียตอความพรอมฯ ของเด็กปฐมวัย
โดยจะเห็นไดจากการที่ เวลาที่ เด็กเลนโทรศัพทมือถือหรือแท็บเล็ตที่มากขึ้นมีผลทำใหความ
พรอมดานคณิตศาสตร ดานความจำขณะทำงาน และดานสังคมและอารมณลดลงอยางมีนัย
สำคัญ และยังมีผลทำใหแนวโนมที่จะกลายเปนเด็กหางแถวในดานสติปญญาอยางมีนัยสำคัญ
อยางไรก็ตาม นักวิจัยยังไมพบหลักฐานที่ชี้ ให เห็นวา เวลาที่ เด็กดูโทรทัศนมีผลเสียตอความ
พรอมฯ ของเด็กปฐมวัย (กลับพบวามีผลในทางบวกในดานความจำขณะทำงาน) ในขณะเดียวกัน
ยังไมพบหลักฐานที่สามารถยืนยันไดวา เวลาที่ผูปกครองทำกิจกรรมกับเด็กที่บานมีีผลตอความ
พรอมฯ ของเด็กปฐมวัยอยางมีนัยสำคัญ ซึ่งถือเปนเรื่องที่นาประหลาดใจอยางยิ่ง ขอคนพบ
สวนนี้ไมไดหมายความวา ควรจะสงเสริมใหผูปกครองใชเวลาทำกิจกรรมกับบุตรหลานของตน
นอยลงแตอยางใด แตนาจะหมายความวา ควรจะหาวิธีการที่จะชวยใหการทำกิจกรรมรวมกับ
เด็กนั้นมีคุณภาพสูงขึ้น ในทำนองเดียวกัน ขอคนพบสวนนี้ไมไดหมายความวา ควรจะสงเสริม
ใหเด็กปฐมวัยดูโทรทัศนมากขึ้น เพราะถึงแมวาการดูโทรทัศนอาจจะไมไดสงผลเสียตอความ
พรอมฯ ของเด็กโดยตรง (ยังตองศึกษาเพิ่มเติม) แตอยางนอยก็นาจะเปนการใชเวลาที่ไมเกิด
ประโยชนมากนัก ซึ่งถือไดวาเปนการเสียโอกาส (loss of opportunity) เมื่อเปรียบเทียบกับ
การทำกิจกรรมที่มีคุณภาพ
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4. ผลการวิเคราะหอีกสวนหนึ่งที่แตกตางจากรายงาน สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบ
นโยบาย (2563) คือ การที่ผลของฐานะความเปนอยูของครอบครัวตอความพรอมฯ ของเด็ก
ปฐมวัยไมมีนัยสำคัญทางสถิติ (ยกเวนในดานสังคมและอารมณ) ทั้งนี้อาจเปนเพราะจำนวน
ตัวอยางที่ลดลงไปมาก (จาก 944 คน เหลือเพียง 410 คน) หรืออาจเปนเพราะระดับความมั่งคั่ง
(wealth) มีความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการวัด (measurement errors) อันเปนผลมาจากการ
วิเคราะหองคประกอบ (factor analysis) ทำใหผลการประมาณคาเบี่ยงเบนไปจากคาที่แทจริง
ได (Attanasio et al., 2020; Heckman et al., 2013) หรืออาจเปนไปไดวาความยากจนไมได
สงผลตอความพรอมของเด็ก นักวิจัยยังตองศึกษาเพิ่มเติมเพื่อใหไดขอสรุปที่ชัดเจนมากขึ้น

4.2 ขอเสนอแนะ (Recommendations)

1. ถึงแมวาการเก็บขอมูลในครั้งนี้จะสามารดำเนินการไดสำเร็จลุลวงอยางนาพอใจ แตทีมงานยัง
ตองสรางความสัมพันธกับครัวเรือนอยางตอเนื่อง เพื่อใหมั่นใจไดวาจะไดรับความรวมมือในการ
เก็บขอมูลในรอบตอไป

2. กสศ. และหนวยงานที่เกี่ยวของควรสนับสนุนและสงเสริมใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) และ
สถานศึกษาปฐมวัยจัดการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพอยางสม่ำเสมอ เพราะหลักฐานที่พบในงาน
วิจัยชิ้นนี้นาจะเพียงพอที่ชวยใหสามารถสรุปไดวา การศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพสามารถชวย
สามารถชวยใหเด็กปฐมวัยมีความพรอมฯ ไดเปนอยางดีในเกือบทุกดาน นอกจากนี้ หากเชื่อ
วาความขัดสนของครอบครัวสงผลเสียตอความพรอมฯ ของเด็กปฐมวัยผานการที่ผูปกครอง
ไมสามารถทำกิจกรรมที่มีคุณภาพกับเด็กได (เชนเดียวกับขอเสนอกอนหนานี้) การไดรับการ
ศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพอาจจะสามารถทดแทนสวนที่ขาดหายไปจากการเกิดมาในครอบครัวที่
ยากจนหรือขัดสนได ดังนั้น การศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพนาจะเปนทางออกหนึ่งที่จะชวยลดชอง
วางหรือความเหลื่อมล้ำระหวางเด็กปฐมวัยในครอบครัวที่ขัดสนและครอบครัวที่พรอมมากกวา
ไดไมมากก็นอย

3. กสศ. และหนวยงานที่เกี่ยวของควรสนับสนุนและสงเสริมใหมีการพัฒนาทักษะใหผูปกครอง
สามารถจัดกิจกรรมที่มีคุณภาพรวมกับบุตรหลานของตน เนื่องจาก การพัฒนาทักษะการเลี้ยง
ดูบุตรของผูปกครอง (parenting) เปนวิธีการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ไดรับความนิยมวิธีหนึ่ง งาน
วิจัยของ Attanasio et al. (2020, 2014) ไดแสดงใหเห็นวา การเยี่ยมบานเด็ก (home visit)
เพื่อสงเสริมใหผูปกครองทำกิจกรรมกับเด็กปฐมวัยมากขึ้นผานกระบวนการ Reach Up and
Learn สามารถชวยพัฒนาทักษะดานสติปญญาของเด็กปฐมวัย (ในชนบทของโคลัมเบีย) ไดคอน
ขางดี ในขณะเดียวกัน หากเชื่อวาความขัดสนของครอบครัวสงผลเสียตอความพรอมฯ ของเด็ก
ปฐมวัยผานการที่ผูปกครองไมสามารถทำกิจกรรมที่มีคุณภาพกับเด็กได การพัฒนาทักษะของผู
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ปกครองใหสามารถทำกิจกรรมที่มีคุณภาพไดอาจจะสามารถชวยเหลือเด็กปฐมวัยในครอบครัว
ที่ขัดสนได ไมมากก็นอย ดังนั้น จะเปนการดีอยางยิ่งหาก กสศ. และหนวยงานที่ เกี่ยวของ
สามารถดำเนินโครงการในลักษณะคลายกับโครงการของประเทศโคลัมเบียในพื้นที่ชนบทของ
ประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อศึกษาใหมั่นใจวา การพัฒนาทักษะการเลี้ยงดูบุตรของผูปกครอง (par-
enting) จะสามารถพัฒนาเด็กปฐมวัยไทยไดมากนอยเพียงใด และควรทำรูปแบบใดจึงจะเกิด
ประโยชนสูงสุด

4. หนวยงานที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปน กระทรวงศึกษาธิการ กสศ. สกสว. วช. และสถาบันการ
ศึกษา ควรสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยโดยใชฐานขอมูลเด็กปฐมวัยแบบตัวอยางซ้ำ (Early
Childhood Longitudinal Data) เพื่อใหเกิดองคความรูเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการ
พัฒนาทุนมนุษย อันจะนำไปสูการออกแบบนโยบายดานการศึกษา ดานสาธารณสุข และดาน
อื่นๆ ที่จะสามารถชวยลดความเหลื่อมล้ำดานทุนมนุษยในสังคมไดอยางยั่งยืนตอไป
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Preface: รายละเอียดการให้สัมภาษณ์
แบบสอบถามส่วนนี ้ต้องกรอกทกุครัง้ แม้ว่าผูถู้กสมัภาษณ์จะปฏิเสธไม่ให้สมัภาษณ์ก็ตาม
ค าน าหน้าของเด็ก ชื่อของเด็ก (fname_ch) นามสกุลของเด็ก (lname_ch) ศพด./โรงเรียน (ถ้ายังไม่เข้าเรียน ให้กรอก "NA")

ด.   .

1) กรอกทีอ่ยูข่องครัวเรือน และชื่อเด็ก
YEAR PROV AMP TAM MOO Structure ID

2 0 1
HOME : บ้านเลขที่ TEL (ถ้าไม่มีเบอร์โทรศัพท์ กรอก "NA") เบอร์โทรศัพท์เป็นของใคร (ระบุ Member ID)

ชื่อ............................... H

2) กรอกข้อมลูการสมัภาษณ์ดงัตอ่ไปนีล้งในตาราง 1
ตาราง 1

0 1 ม ค 2 5 6 2 0 8 1 5 1 4 3 0
1

2

3

ผู้ตอบแบบสอบถามเข้าใจค าถามดี ใชห่รือไม่ 1- ใช่ 3- ไมใ่ช่ qans

การค านวณความถี่ในแบบสอบถามทุกหมวด 
ถ้าต้องการข้อมลูรายเดือน หากค าตอบเป็นรายสปัดาห์ ให้คณู 4.3

ถ้าต้องการข้อมลูรายปี หากค าตอบเป็นรายสปัดาห์ ให้คณู 52

Household_brief_Resurvey 2019

COMPLETE

ครัง้ที่
ชื่อเลน่ของผู้
สมัภาษณ์

ชื่อจริงของผู้
สมัภาษณ์

วนัที ่เชน่
NAME1 NAME2

ครัง้ที่2ครัง้ที่1
ผู้ตรวจ

(prefix)

เดือน เชน่ เวลาทีเ่ริ่มการสมัภาษณ์ เชน่ เวลาที่สิน้สดุการสมัภาษณ์ เช่น

(complete)(nickname)

ปี พ.ศ. เชน่

ผู้  SPA

(cdc)(tcdc)

(name_tel) (memid_tel)

วนั/เดือน/ปี
ผู้บนัทกึข้อมลู

วนั/เดือน/ปี

ผู้สแกนแบบผู้  compare

Round2Round1

ลงชื่อ
วนั/เดือน/ปี

(time_E)(time_S)(fullname) (year)(month)(day)

YEAR TIME_START TIME_ENDMONTHDAY

1- ครบ (ข้ามไปท าข้อ 4)    3- ไม่ครบ (ท าข้อ 3 ต่อไป)

สมัภาษณ์ครบหรือไม่

17/8/2020
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3) กรอกค าตอบของค าถาม A-D ลงตาราง 2

A สมัภาษณ์ไม่ครบ เพราะเหตใุด 1- หาครัวเรือนไม่เจอ 7- การย้ายครัวเรือน  (ข้ามไปข้อ D)

3- ปฏิเสธการสมัภาษณ์ทัง้หมดในการสมัภาษณ์ครัง้นี ้ (ข้ามไปข้อ D) 9- อื่นๆ  (ข้ามไปข้อ D) และระบุรายละเอียดในบันทึกผู้สัมภาษณ์
5- ตอบบางสว่น แตย่งัไม่หมด  (ข้ามไปข้อ D)

B กรอกทีอ่ยูใ่หม่ของครัวเรือนโดยละเอียด ตาราง 2
C ระบเุบอร์โทรศพัท์สมาชิกครัวเรือนคนใดคนหนึง่ทีต่ิดตอ่ได้สะดวกทีส่ดุ PF2

D ระบวุนัทีน่ดัสมัภาษณ์ครัง้ตอ่ไป โดยกรอกค าตอบในรูปแบบ "วว/ดด/ปป" ครัง้ที่
 (ถ้าไม่ได้มีการนัด กรอก "NA") 1

2

3

4) บนัทกึผู้สมัภาษณ์/ ผู้ตรวจแบบ (NOTE)

จบแบบสอบถามหมวดรายละเอียดการให้สัมภาษณ์

นัดครัง้ต่อไป
NEXT_DATE

เบอร์โทรฯ
NEW_TEL

ที่อยู่ใหม่
NEW_ADD

เหตุผลสัมภาษณ์ไม่ครบ
REASON
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A1 - 3

ค ำชีแ้จง หมวด A1 ถำมสมำชิกครัวเรือนทุกคน ยกเว้น เด็กกลุ่มตัวอย่าง
สมำชิกครัวเรือน คือ บุคคลที่กินนอนในบ้ำนหลังนีเ้ป็นระยะเวลำ 6 เดือน ตัง้แต่กำรสัมภำษณ์ครัง้ที่แล้ว โดยไม่จ ำเป็นต้องอยู่ติดต่อกัน

ชื่อเลน่......................................................……. Member ID     H

ยงัมีชีวติอยู่หรือไม่  1- ใช่  3- ไม่ใช ่(ข้ามไปถามสมาชิกคนถัดไป) alive

สว่นที ่2: ชัว่โมงการท างานและเรียนหนงัสอื
2.1 ในรอบ 1 เดอืนทีผ่า่นมา ทา่นเรียนหนงัสอืหรือไม่  1- เรียน  3- ไม่เรียน
2.2 ในรอบ 1 เดอืนทีผ่า่นมา ทา่นท างานรับจ้าง ค้าขาย ท านา-ท าไร่-ท าสวน ท าปศสุตัว์ (ไม่นบัรวมงานบ้าน) หรือไม่  1- ท า  3- ไม่ท า

ถ้ำไม่เรียนและไม่ท ำงำน ให้ข้ำมไปถำมข้อ 2.4

2.3 ในรอบ 1 เดอืนทีผ่า่นมา ทา่นเรียนหรือท างานรับจ้าง ค้าขาย ท านา-ท าไร่-ท าสวน ท าปศสุตัว์ กี่วนัตอ่เดอืน...................................................................

2.3.1 ในรอบ 1 เดอืนทีผ่า่นมา ทา่นใช้เวลาเรียนหรือท างานรับจ้าง ค้าขาย ท านา-ท าไร่-ท าสวน ท าปศสุตัว์ (ไม่นบัรวมงานบ้าน) โดยเฉลี่ยวนัละกี่ชัว่โมง............. นาท.ี............

2.4 ในรอบ 1 เดอืนทีผ่า่นมา ทา่นใช้เวลาในการนอนเฉลี่ยวนัละกี่ชัว่โมง …………… นาที …………… 
2.5 ในรอบ 1 เดอืนทีผ่า่นมา ในวันเรียนหรือท างาน ถ้ำไม่ได้เรียนหรือท ำงำนให้กรอก "NA"

ทา่นใช้เวลาในการท ากิจกรรมเพื่อความผอ่นคลาย เช่น ดทูีว ีฟังวทิย ุเดนิเลน่ คยุกบัเพื่อนบ้าน นอนกลางวนั เฉลี่ยวนัละกี่ชัว่โมง….........................................นาท.ี...............

2.5 ในรอบ 1 เดอืนทีผ่า่นมา ในวันหยุด ถ้ำไม่มีวันหยุดให้กรอก "NA"

ทา่นใช้เวลาในการท ากิจกรรมเพื่อความผอ่นคลาย เช่น ดทูีว ีฟังวทิย ุเดนิเลน่ คยุกบัเพื่อนบ้าน นอนกลางวนั เฉลี่ยวนัละกี่ชัว่โมง…................................................นาท.ี...............

สว่นที ่3: งานของสมาชิกครัวเรือน กรณีที่ปัจจุบันสมำชิกครัวเรือนไม่ได้อำศัยอยู่ในบ้ำนแล้ว ให้ถำมเฉพำะงำนที่สมำชิกคนนัน้ท ำตอนที่อำศัยอยู่ในบ้ำนเท่ำนัน้
3.1 ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ทา่นได้ท างานดงัตอ่ไปนี ้บ้างหรือไม่

J1 ท าการเกษตร  1- ท า  3- ไม่ท า
J2 ท าปศสุตัว์  1- ท า  3- ไม่ท า
J3 เจ้าของธุรกิจ/ร้านค้าทีไ่ม่เกี่ยวข้องกบัการเกษตรและปศสุตัว์  1- ท า  3- ไม่ท า

3.2 ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ทา่นท างานทีไ่ด้รับคา่จ้าง บ้างหรือไม่  1- ท า  3- ไม่ท า (ข้ามไปท าส่วนที่ 4)

A1 ข้อมูลทั่วไปของสมำชิกครัวเรือน

สมำชิกครัวเรือนที่อำยุต ่ำกว่ำ 15 ปี ให้ข้ำมไปถำมส่วนที่ 4
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A1 - 4
(ถำมรำยละเอียดงำนที่ได้รับค่ำจ้ำงที่มีรำยได้สูงสุด 3 ล ำดับแรก ตัง้แต่กำรสัมภำษณ์ครัง้ที่แล้ว) ที่ไม่ใช่กำรท ำเกษตรกรรม ปศุสัตว์ และธุรกิจ
ส ำหรับงำนที่เคยบันทกึจำกกำรสัมภำษณ์ครัง้ที่แล้ว แต่ไม่ใช่งำนที่ได้รับค่ำจ้ำงสูงสุด 3 ล ำดับแรกในรอบกำรสัมภำษณ์ปัจจุบัน ให้บันทกึในทะเบียน Roster เท่ำนัน้

3.2.1 งานทีไ่ด้รับคา่จ้าง ระบชุื่องาน/ต าแหน่งงาน............................................................................ รหสังาน    J

งานนีจ้ดัอยู่ในประเภทใด  1- ข้าราชการ/พนง.รัฐวสิาหกิจ  3- ลกูจ้างชัว่คราวภาครัฐ/รัฐวสิาหกิจ
 5- ลกูจ้างเอกชนทีท่ างานประจ า  7- ลกูจ้างเอกชนทีจ่้างเป็นครัง้คราว จ้างตามฤดกูาล

ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ท างานนีก้ี่เดอืน...................................................... ท างานนีโ้ดยเฉลี่ยเดอืนละกี่วนั.............................

ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ได้รับคา่จ้างเฉลี่ยตอ่เดอืน....................................................................................................บาท
ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ได้รายได้อื่นๆ (เช่น โบนสั โอที ทิป เบีย้เลีย้ง) จากงานนี ้รวมทัง้สิน้ตอ่ปี......................................................บาท
ปัจจุบัน ยงัท างานนีอ้ยู่หรือไม่  1- ท า  3- ไม่ท า

3.2.2 งานทีไ่ด้รับคา่จ้าง ระบชุื่องาน/ต าแหน่งงาน............................................................................ รหสังาน    J

งานนีจ้ดัอยู่ในประเภทใด  1- ข้าราชการ/พนง.รัฐวสิาหกิจ  3- ลกูจ้างชัว่คราวภาครัฐ/รัฐวสิาหกิจ
 5- ลกูจ้างเอกชนทีท่ างานประจ า  7- ลกูจ้างเอกชนทีจ่้างเป็นครัง้คราว จ้างตามฤดกูาล

ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ท างานนีก้ี่เดอืน...................................................... ท างานนีโ้ดยเฉลี่ยเดอืนละกี่วนั.............................

ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ได้รับคา่จ้างเฉลี่ยตอ่เดอืน....................................................................................................บาท
ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ได้รายได้อื่นๆ (เช่น โบนสั โอที ทิป เบีย้เลีย้ง) จากงานนี ้รวมทัง้สิน้ตอ่ปี......................................................บาท
ปัจจุบัน ยงัท างานนีอ้ยู่หรือไม่  1- ท า  3- ไม่ท า

3.2.3 งานทีไ่ด้รับคา่จ้าง ระบชุื่องาน/ต าแหน่งงาน............................................................................ รหสังาน    J

งานนีจ้ดัอยู่ในประเภทใด  1- ข้าราชการ/พนง.รัฐวสิาหกิจ  3- ลกูจ้างชัว่คราวภาครัฐ/รัฐวสิาหกิจ
 5- ลกูจ้างเอกชนทีท่ างานประจ า  7- ลกูจ้างเอกชนทีจ่้างเป็นครัง้คราว จ้างตามฤดกูาล

ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ท างานนีก้ี่เดอืน...................................................... ท างานนีโ้ดยเฉลี่ยเดอืนละกี่วนั.............................

ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ได้รับคา่จ้างเฉลี่ยตอ่เดอืน....................................................................................................บาท
ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ได้รายได้อื่นๆ (เช่น โบนสั โอที ทิป เบีย้เลีย้ง) จากงานนี ้รวมทัง้สิน้ตอ่ปี......................................................บาท
ปัจจุบัน ยงัท างานนีอ้ยู่หรือไม่  1- ท า  3- ไม่ท า
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A1 - 5สว่นที ่4: การได้รับและให้ความช่วยเหลอื Member ID     H

กำรได้รับควำมช่วยเหลือ หมำยถึง กำรได้รับเงิน หรือสิ่งของ เช่น ข้ำว จำกบุคคลนอกครัวเรือน (โดยนับรวมเงินหรือสิ่งของที่ส่งให้เด็กด้วย)

4.1 ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ทา่นได้รับความช่วยเหลอืจากบคุคลนอกครัวเรือนเป็น
เงิน  1- ได้รับ มลูคา่รวม..........................................บาท      3- ไม่ได้รับ สิ่งของ  1- ได้รับ      3- ไม่ได้รับ

อะไรบ้าง ......................................
กำรให้ควำมช่วยเหลือ หมำยถึง กำรที่สมำชิกครัวเรือนส่งเงิน หรือสิ่งของ เช่น ข้ำว ไปให้บุคคลที่อยู่นอกครัวเรือน
4.2 ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ทา่นให้ความช่วยเหลอืจากบคุคลนอกครัวเรือนเป็น

เงิน  1- ให้ มลูคา่รวม..........................................บาท          3- ไม่ได้ให้ สิ่งของ  1- ให้      3- ไม่ได้ให้

สว่นที ่5: สนิทรัพย์ทางการเงิน และการเลน่แชร์
5. ปัจจบุนัทา่นมีสนิทรัพย์ทางการเงินอะไรบ้าง

บญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์  1- มี จ านวน .......... บญัชี ปัจจบุนัมีเงินคงเหลอืรวมทกุบญัชี ...............................บาท  3- ไม่มี  DK

บญัชีเงินฝากธ.ก.ส.  1- มี จ านวน .......... บญัชี ปัจจบุนัมีเงินคงเหลอืรวมทกุบญัชี ...............................บาท  3- ไม่มี  DK

เงินฝากกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์/หุ้นสหกรณ์  1- มี มลูคา่คงเหลอื ณ ปัจจบุนั ..........................................บาท  3- ไม่มี  DK

กองทนุสหกรณ์ร้านค้าชมุชน/กองทนุตา่งๆภายในหมูบ่้าน  1- มี มลูคา่คงเหลอื ณ ปัจจบุนั ..........................................บาท  3- ไม่มี  DK

เงินออมกบั ศนูย์พฒันาเดก็เลก็/โรงเรียน  1- มี มลูคา่คงเหลอื ณ ปัจจบุนั ..........................................บาท  3- ไม่มี  DK

อื่นๆ ระบ.ุ....................................................................  1- มี มลูคา่คงเหลอื ณ ปัจจบุนั ..........................................บาท  3- ไม่มี  DK

อื่นๆ ระบ.ุ....................................................................  1- มี มลูคา่คงเหลอื ณ ปัจจบุนั ..........................................บาท  3- ไม่มี  DK

6. การเลน่แชร์นอกระบบของครัวเรือน (Group Rotating Fund)

6.1 ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ทา่นได้มีการเลน่แชร์ในรูปของเงินระหวา่งกลุ่มเพื่อนหรือคนรู้จกับ้างหรือไม่
 1- มี  3- ไม่มี (ข้ามไปถามส่วนที่ 6)

6.2 ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ทา่นได้จ่ายเงินคา่แชร์รวมทกุกลุ่มทัง้หมดกี่บาท (ถ้าไม่เคยจ่ายให้กรอก "0").................................................... บาท
6.3 ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ทา่นได้รับเงินคา่แชร์รวมทกุกลุ่มทัง้หมดกี่บาท (ถ้าไม่เคยได้รับให้กรอก "0").................................................... บาท

สว่นที ่6: โรคประจ าตวั/สขุภาพ
7. ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ทา่นสบูบหุรี่ / ยาสบู หรือไม่  1- ใช่  3- ไม่ใช่
8. ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ทา่นดื่มเครื่องดื่มทีม่ีแอลกอฮอล์ (โดยเฉลี่ยอยา่งน้อยเดอืนละ 1 ครัง้) หรือไม่  1- ใช่  3- ไม่ใช่
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A1 - 6เปิดทะเบียน Roster โรคประจ ำตัวและถำมรำยละเอียดโรคที่เคยบันทกึจำกกำรสัมภำษณ์ครัง้ที่แล้ว และบันทกึในทะเบียน Roster เสร็จแล้วในท ำข้อ 9 ต่อไป
9. ปัจจบุนัทา่นมีโรคประจ าตวั หรือโรคเรือ้รังนอกเหนือจากโรคทีบ่นัทกึใน Roster หรือไม่  1- มี  3- ไม่มี (ข้ามไปถามส่วนที่ 7)

ระบชุื่อโรค (ตอบได้ไม่เกิน 3 โรค ถ้าเกินให้ระบ ุ3 โรคทีรุ่นแรงทีส่ดุ)

โรคที ่1 …………………………………………………………………………… Code3_4

โรคที ่2 …………………………………………………………………………… Code3_5

โรคที ่3 …………………………………………………………………………… Code3_6

ถำมรำยละเอียดจ ำนวนกรมธรรม์ตำมประเภทประกันที่สมำชิกครัวเรือนถือครองอยู่ และน ำไปบันทกึในทะเบียน Roster

สว่นที ่7: ประกนัชีวติ ประกนัสขุภาพ (กรณีที่มีประกันเสริมหลำยประเภท ให้บันทกึรำยละเอียดในประกันเสริม ไม่ต้องบันทกึในประกันหลัก)

10. ถามรายละเอียดประกนัประเภทตา่งๆของสมาชิกครัวเรือน
haid

A ประกนัชีวติ
B ประกนัสขุภาพ/ประกนัอบุตัเิหตุ
C ประกนัสงัคม

E ฌาปนกิจ ธ.ก.ส. / สหกรณ์ออมทรัพย์ / ช.พ.ค.

F กองทนุสวสัดกิารชมุชนวนัละบาท
G กองทนุฌาปนกิจรายครัวเรือน
H อื่นๆ ระบ.ุ..............................................

บนัทกึผู้สมัภาษณ์ (note)

กองทนุฌาปนกิจหมูบ่้านรายบคุคล (ไม่รวม ธ.ก.ส.) เช่น ฌาปนกิจอ าเภอ ต าบล
 อสม. ผู้สงูอาย ุสตรี แม่บ้าน เงินล้าน เป็นต้น

D

ตัง้แต่กำรสัมภำษณ์ครัง้ที่แล้ว

#

ปัจจบุนัมีกี่กรมธรรม์
ถ้ำไม่มีให้กรอก "0"

 และข้ำมไปถำม
รำยกำรถัดไป

ประเภทประกนั

ได้รับเงินสนิไหม/เงิน
คนื/เงินสงเคราะห์ กี่

บาท
ถ้ำไม่มีให้กรอก "0"ถ้ำไม่มีให้กรอก "0"ถ้ำไม่มีให้กรอก "0"

คนนอกครัวเรือนจา่ยให้สมาชิกครัวเรือนจา่ยเอง

จ่ายเบีย้รวมทัง้สิน้กี่บาท

ha1a ha1b ha1ca ha1cb ha1d
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A1 - 7

ค ำชีแ้จง หมวด A1 ถำมสมำชิกครัวเรือนทุกคน ยกเว้น เด็กกลุ่มตัวอย่าง
สมำชิกครัวเรือน คือ บุคคลที่กินนอนในบ้ำนหลังนีเ้ป็นระยะเวลำ 6 เดือน ตัง้แต่กำรสัมภำษณ์ครัง้ที่แล้ว โดยไม่จ ำเป็นต้องอยู่ติดต่อกัน

ชื่อเลน่......................................................……. Member ID     H

ยงัมีชีวติอยู่หรือไม่  1- ใช่  3- ไม่ใช ่(ข้ามไปถามสมาชิกคนถัดไป) alive

สว่นที ่2: ชัว่โมงการท างานและเรียนหนงัสอื
2.1 ในรอบ 1 เดอืนทีผ่า่นมา ทา่นเรียนหนงัสอืหรือไม่  1- เรียน  3- ไม่เรียน
2.2 ในรอบ 1 เดอืนทีผ่า่นมา ทา่นท างานรับจ้าง ค้าขาย ท านา-ท าไร่-ท าสวน ท าปศสุตัว์ (ไม่นบัรวมงานบ้าน) หรือไม่  1- ท า  3- ไม่ท า

ถ้ำไม่เรียนและไม่ท ำงำน ให้ข้ำมไปถำมข้อ 2.4

2.3 ในรอบ 1 เดอืนทีผ่า่นมา ทา่นเรียนหรือท างานรับจ้าง ค้าขาย ท านา-ท าไร่-ท าสวน ท าปศสุตัว์ กี่วนัตอ่เดอืน...................................................................

2.3.1 ในรอบ 1 เดอืนทีผ่า่นมา ทา่นใช้เวลาเรียนหรือท างานรับจ้าง ค้าขาย ท านา-ท าไร่-ท าสวน ท าปศสุตัว์ (ไม่นบัรวมงานบ้าน) โดยเฉลี่ยวนัละกี่ชัว่โมง............. นาท.ี............

2.4 ในรอบ 1 เดอืนทีผ่า่นมา ทา่นใช้เวลาในการนอนเฉลี่ยวนัละกี่ชัว่โมง …………… นาที …………… 
2.5 ในรอบ 1 เดอืนทีผ่า่นมา ในวันเรียนหรือท างาน ถ้ำไม่ได้เรียนหรือท ำงำนให้กรอก "NA"

ทา่นใช้เวลาในการท ากิจกรรมเพื่อความผอ่นคลาย เช่น ดทูีว ีฟังวทิย ุเดนิเลน่ คยุกบัเพื่อนบ้าน นอนกลางวนั เฉลี่ยวนัละกี่ชัว่โมง….........................................นาท.ี...............

2.5 ในรอบ 1 เดอืนทีผ่า่นมา ในวันหยุด ถ้ำไม่มีวันหยุดให้กรอก "NA"

ทา่นใช้เวลาในการท ากิจกรรมเพื่อความผอ่นคลาย เช่น ดทูีว ีฟังวทิย ุเดนิเลน่ คยุกบัเพื่อนบ้าน นอนกลางวนั เฉลี่ยวนัละกี่ชัว่โมง…................................................นาท.ี...............

สว่นที ่3: งานของสมาชิกครัวเรือน กรณีที่ปัจจุบันสมำชิกครัวเรือนไม่ได้อำศัยอยู่ในบ้ำนแล้ว ให้ถำมเฉพำะงำนที่สมำชิกคนนัน้ท ำตอนที่อำศัยอยู่ในบ้ำนเท่ำนัน้
3.1 ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ทา่นได้ท างานดงัตอ่ไปนี ้บ้างหรือไม่

J1 ท าการเกษตร  1- ท า  3- ไม่ท า
J2 ท าปศสุตัว์  1- ท า  3- ไม่ท า
J3 เจ้าของธุรกิจ/ร้านค้าทีไ่ม่เกี่ยวข้องกบัการเกษตรและปศสุตัว์  1- ท า  3- ไม่ท า

3.2 ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ทา่นท างานทีไ่ด้รับคา่จ้าง บ้างหรือไม่  1- ท า  3- ไม่ท า (ข้ามไปท าส่วนที่ 4)

สมำชิกครัวเรือนที่อำยุต ่ำกว่ำ 15 ปี ให้ข้ำมไปถำมส่วนที่ 4

A1 ข้อมูลทั่วไปของสมำชิกครัวเรือน
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A1 - 8
(ถำมรำยละเอียดงำนที่ได้รับค่ำจ้ำงที่มีรำยได้สูงสุด 3 ล ำดับแรก ตัง้แต่กำรสัมภำษณ์ครัง้ที่แล้ว) ที่ไม่ใช่กำรท ำเกษตรกรรม ปศุสัตว์ และธุรกิจ
ส ำหรับงำนที่เคยบันทกึจำกกำรสัมภำษณ์ครัง้ที่แล้ว แต่ไม่ใช่งำนที่ได้รับค่ำจ้ำงสูงสุด 3 ล ำดับแรกในรอบกำรสัมภำษณ์ปัจจุบัน ให้บันทกึในทะเบียน Roster เท่ำนัน้

3.2.1 งานทีไ่ด้รับคา่จ้าง ระบชุื่องาน/ต าแหน่งงาน............................................................................ รหสังาน    J

งานนีจ้ดัอยู่ในประเภทใด  1- ข้าราชการ/พนง.รัฐวสิาหกิจ  3- ลกูจ้างชัว่คราวภาครัฐ/รัฐวสิาหกิจ
 5- ลกูจ้างเอกชนทีท่ างานประจ า  7- ลกูจ้างเอกชนทีจ่้างเป็นครัง้คราว จ้างตามฤดกูาล

ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ท างานนีก้ี่เดอืน...................................................... ท างานนีโ้ดยเฉลี่ยเดอืนละกี่วนั.............................

ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ได้รับคา่จ้างเฉลี่ยตอ่เดอืน....................................................................................................บาท
ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ได้รายได้อื่นๆ (เช่น โบนสั โอที ทิป เบีย้เลีย้ง) จากงานนี ้รวมทัง้สิน้ตอ่ปี......................................................บาท
ปัจจุบัน ยงัท างานนีอ้ยู่หรือไม่  1- ท า  3- ไม่ท า

3.2.2 งานทีไ่ด้รับคา่จ้าง ระบชุื่องาน/ต าแหน่งงาน............................................................................ รหสังาน    J

งานนีจ้ดัอยู่ในประเภทใด  1- ข้าราชการ/พนง.รัฐวสิาหกิจ  3- ลกูจ้างชัว่คราวภาครัฐ/รัฐวสิาหกิจ
 5- ลกูจ้างเอกชนทีท่ างานประจ า  7- ลกูจ้างเอกชนทีจ่้างเป็นครัง้คราว จ้างตามฤดกูาล

ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ท างานนีก้ี่เดอืน...................................................... ท างานนีโ้ดยเฉลี่ยเดอืนละกี่วนั.............................

ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ได้รับคา่จ้างเฉลี่ยตอ่เดอืน....................................................................................................บาท
ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ได้รายได้อื่นๆ (เช่น โบนสั โอที ทิป เบีย้เลีย้ง) จากงานนี ้รวมทัง้สิน้ตอ่ปี......................................................บาท
ปัจจุบัน ยงัท างานนีอ้ยู่หรือไม่  1- ท า  3- ไม่ท า

3.2.3 งานทีไ่ด้รับคา่จ้าง ระบชุื่องาน/ต าแหน่งงาน............................................................................ รหสังาน    J

งานนีจ้ดัอยู่ในประเภทใด  1- ข้าราชการ/พนง.รัฐวสิาหกิจ  3- ลกูจ้างชัว่คราวภาครัฐ/รัฐวสิาหกิจ
 5- ลกูจ้างเอกชนทีท่ างานประจ า  7- ลกูจ้างเอกชนทีจ่้างเป็นครัง้คราว จ้างตามฤดกูาล

ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ท างานนีก้ี่เดอืน...................................................... ท างานนีโ้ดยเฉลี่ยเดอืนละกี่วนั.............................

ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ได้รับคา่จ้างเฉลี่ยตอ่เดอืน....................................................................................................บาท
ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ได้รายได้อื่นๆ (เช่น โบนสั โอที ทิป เบีย้เลีย้ง) จากงานนี ้รวมทัง้สิน้ตอ่ปี......................................................บาท
ปัจจุบัน ยงัท างานนีอ้ยู่หรือไม่  1- ท า  3- ไม่ท า

82
ภาคผนวกA.แบบสอบถาม



Res
ear

ch Instit
ute 

for
 Po

licy
 Ev

alu
atio

n an
d Desi

gn (R
IPE

D)

A1 - 9สว่นที ่4: การได้รับและให้ความช่วยเหลอื Member ID     H

กำรได้รับควำมช่วยเหลือ หมำยถึง กำรได้รับเงิน หรือสิ่งของ เช่น ข้ำว จำกบุคคลนอกครัวเรือน (โดยนับรวมเงินหรือสิ่งของที่ส่งให้เด็กด้วย)

4.1 ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ทา่นได้รับความช่วยเหลอืจากบคุคลนอกครัวเรือนเป็น
เงิน  1- ได้รับ มลูคา่รวม..........................................บาท      3- ไม่ได้รับ สิ่งของ  1- ได้รับ      3- ไม่ได้รับ

อะไรบ้าง ......................................
กำรให้ควำมช่วยเหลือ หมำยถึง กำรที่สมำชิกครัวเรือนส่งเงิน หรือสิ่งของ เช่น ข้ำว ไปให้บุคคลที่อยู่นอกครัวเรือน
4.2 ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ทา่นให้ความช่วยเหลอืจากบคุคลนอกครัวเรือนเป็น

เงิน  1- ให้ มลูคา่รวม..........................................บาท          3- ไม่ได้ให้ สิ่งของ  1- ให้      3- ไม่ได้ให้

สว่นที ่5: สนิทรัพย์ทางการเงิน และการเลน่แชร์
5. ปัจจบุนัทา่นมีสนิทรัพย์ทางการเงินอะไรบ้าง

บญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์  1- มี จ านวน .......... บญัชี ปัจจบุนัมีเงินคงเหลอืรวมทกุบญัชี ...............................บาท  3- ไม่มี  DK

บญัชีเงินฝากธ.ก.ส.  1- มี จ านวน .......... บญัชี ปัจจบุนัมีเงินคงเหลอืรวมทกุบญัชี ...............................บาท  3- ไม่มี  DK

เงินฝากกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์/หุ้นสหกรณ์  1- มี มลูคา่คงเหลอื ณ ปัจจบุนั ..........................................บาท  3- ไม่มี  DK

กองทนุสหกรณ์ร้านค้าชมุชน/กองทนุตา่งๆภายในหมูบ่้าน  1- มี มลูคา่คงเหลอื ณ ปัจจบุนั ..........................................บาท  3- ไม่มี  DK

เงินออมกบั ศนูย์พฒันาเดก็เลก็/โรงเรียน  1- มี มลูคา่คงเหลอื ณ ปัจจบุนั ..........................................บาท  3- ไม่มี  DK

อื่นๆ ระบ.ุ....................................................................  1- มี มลูคา่คงเหลอื ณ ปัจจบุนั ..........................................บาท  3- ไม่มี  DK

อื่นๆ ระบ.ุ....................................................................  1- มี มลูคา่คงเหลอื ณ ปัจจบุนั ..........................................บาท  3- ไม่มี  DK

6. การเลน่แชร์นอกระบบของครัวเรือน (Group Rotating Fund)

6.1 ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ทา่นได้มีการเลน่แชร์ในรูปของเงินระหวา่งกลุ่มเพื่อนหรือคนรู้จกับ้างหรือไม่
 1- มี  3- ไม่มี (ข้ามไปถามส่วนที่ 6)

6.2 ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ทา่นได้จ่ายเงินคา่แชร์รวมทกุกลุ่มทัง้หมดกี่บาท (ถ้าไม่เคยจ่ายให้กรอก "0").................................................... บาท
6.3 ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ทา่นได้รับเงินคา่แชร์รวมทกุกลุ่มทัง้หมดกี่บาท (ถ้าไม่เคยได้รับให้กรอก "0").................................................... บาท

สว่นที ่6: โรคประจ าตวั/สขุภาพ
7. ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ทา่นสบูบหุรี่ / ยาสบู หรือไม่  1- ใช่  3- ไม่ใช่
8. ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ทา่นดื่มเครื่องดื่มทีม่ีแอลกอฮอล์ (โดยเฉลี่ยอยา่งน้อยเดอืนละ 1 ครัง้) หรือไม่  1- ใช่  3- ไม่ใช่
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A1 - 10เปิดทะเบียน Roster โรคประจ ำตัวและถำมรำยละเอียดโรคที่เคยบันทกึจำกกำรสัมภำษณ์ครัง้ที่แล้ว และบันทกึในทะเบียน Roster เสร็จแล้วในท ำข้อ 9 ต่อไป
9. ปัจจบุนัทา่นมีโรคประจ าตวั หรือโรคเรือ้รังนอกเหนือจากโรคทีบ่นัทกึใน Roster หรือไม่  1- มี  3- ไม่มี (ข้ามไปถามส่วนที่ 7)

ระบชุื่อโรค (ตอบได้ไม่เกิน 3 โรค ถ้าเกินให้ระบ ุ3 โรคทีรุ่นแรงทีส่ดุ)

โรคที ่1 …………………………………………………………………………… Code3_4

โรคที ่2 …………………………………………………………………………… Code3_5

โรคที ่3 …………………………………………………………………………… Code3_6

ถำมรำยละเอียดจ ำนวนกรมธรรม์ตำมประเภทประกันที่สมำชิกครัวเรือนถือครองอยู่ และน ำไปบันทกึในทะเบียน Roster

สว่นที ่7: ประกนัชีวติ ประกนัสขุภาพ (กรณีที่มีประกันเสริมหลำยประเภท ให้บันทกึรำยละเอียดในประกันเสริม ไม่ต้องบันทกึในประกันหลัก)

10. ถามรายละเอียดประกนัประเภทตา่งๆของสมาชิกครัวเรือน
haid

A ประกนัชีวติ
B ประกนัสขุภาพ/ประกนัอบุตัเิหตุ
C ประกนัสงัคม

E ฌาปนกิจ ธ.ก.ส. / สหกรณ์ออมทรัพย์ / ช.พ.ค.

F กองทนุสวสัดกิารชมุชนวนัละบาท
G กองทนุฌาปนกิจรายครัวเรือน
H อื่นๆ ระบ.ุ..............................................

บนัทกึผู้สมัภาษณ์ (note)

ตัง้แต่กำรสัมภำษณ์ครัง้ที่แล้ว
ha1a ha1b ha1ca ha1cb ha1d

D กองทนุฌาปนกิจหมูบ่้านรายบคุคล (ไม่รวม ธ.ก.ส.) เช่น ฌาปนกิจอ าเภอ ต าบล
 อสม. ผู้สงูอาย ุสตรี แม่บ้าน เงินล้าน เป็นต้น

# ประเภทประกนั

ปัจจบุนัมีกี่กรมธรรม์ จ่ายเบีย้รวมทัง้สิน้กี่บาท
ได้รับเงินสนิไหม/เงิน
คนื/เงินสงเคราะห์ กี่

บาท
ถ้ำไม่มีให้กรอก "0"

 และข้ำมไปถำม
รำยกำรถัดไป

สมาชิกครัวเรือนจา่ยเอง คนนอกครัวเรือนจา่ยให้
ถ้ำไม่มีให้กรอก "0" ถ้ำไม่มีให้กรอก "0" ถ้ำไม่มีให้กรอก "0"
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A2A - 11

ที่ดินที่ถูกบันทกึจากการสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว(Roster)

1. ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว สมาชิกครัวเรือนทกุคนรวมกนัเป็นเจ้าของทีด่นิ................แปลง (ถ้าไม่มีให้กรอก 0) (ไม่นับรวมที่ดินที่บันทกึผิดพลาด)

(ส าหรับที่ดินที่บันทกึผิดพลาดจากการสัมภาษณ์รอบก่อนหน้า ให้แก้ไขใน Roster เท่านัน้ โดยบันทกึข้อมูลตามค าอธิบายที่ระบุไว้ใน Roster)

Code4A : เอกสารสิทธิ์ 1- โฉนด : น.ส.4 (ครุฑแดง) 7- ส.ค.1, ส.ค.2, ส.ค.3 9- นค.3 15- ส.ป.ก.1ก 17- ส.ป.ก.4-01

3- น.ส.3 (ครุฑด า) , น.ส.3ก (ครุฑเขียว) , น.ส.3ข (ครุฑด า) 13- สทก.1ก 19- ไม่มีเอกสารสทิธิ์   21- อื่นๆ

แปลงที.่.... P ทีต่ัง้……………................................................................................. ขนาดทีด่นิ …………ไร่...............งาน .............ตารางวา
ปัจจบุนั ทีด่นิแปลงนีเ้ป็นเอกสารสทิธิ์ประเภท............................................................................. Code 4A

ปัจจบุนัสมาชิกครัวเรือนยงัเป็นเจ้าของทีด่นิแปลงนีอ้ยู่หรือไม่  1- เป็น (ถามส่วนการเป็นเจ้าของ)  3- ไม่เป็น (ถามส่วนการสูญเสียที่ดิน)

เอกสารสทิธิ์ใบนี ้ระบชุื่อใครเป็นเจ้าของทีด่นิ........................................................................ member ID

ใช้ทีด่นิแปลงนีใ้ช้ประโยชน์อะไรบ้าง (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ)

 ใช้เพื่อการเกษตร เพาะปลกู เลีย้งสตัว์  ปลอ่ยวา่ง ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร
 ใช้ประกอบธุรกิจทีส่มาชิกครัวเรือนเป็นเจ้าของ  ใช้เป็นทีอ่ยู่อาศยั
 ให้บคุคลนอกครัวเรือน/องค์กรใช้ฟรี  อื่นๆ ระบ.ุ...........................................................

 ให้บคุคลนอกครัวเรือน/องค์กรใช้เช่า     และ ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ได้รับเงินคา่เช่า...................................................บาท................บาท
ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ได้รับสิ่งของมลูคา่..............................................บาท................บาท

ทีด่นิแปลงนีส้ามารถใช้น า้จากคลองชลประทานได้หรือไม่  1- ได้  3- ไม่ได้ (ข้ามไปถามที่ดินแปลงถัดไป)

ปัจจบุนัได้ใช้น า้จากคลองชลประทานนีห้รือไม่  1- ใช้  3- ไม่ใช้

A2A การใช้ประโยชน์จากที่ดิน (ที่ดินแปลงเดิม)

เป็น
เจ้าของ
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A2A - 12ครัวเรือนสญูเสยีความเป็นเจ้าของทีด่นิแปลงนีเ้นื่องจากสาเหตใุด
 จากการขาย  ให้ไปเป็นมรดก
 ให้ไปเป็นของขวญั/ช่วยเหลอื  ถกูยดึ/ช าระหนีใ้ห้เจ้าหนี ้
 รัฐเวนคนื/ทวงคนืกรรมสทิธิ์  สมาชิกครัวเรือนทีเ่ป็นเจ้าของทีด่นิได้ย้ายออกจากครัวเรือน
 จากการแบง่ทีด่นิ (ข้ามไปถามค่าโอนที่ดิน)  อื่นๆ ระบ…ุ…………………………………………….

มลูคา่ทีด่นิแปลงนี ้(ไม่รวมบ้าน) เทา่ไร....................................................บาท
สมาชิกครัวเรือนเสยีคา่โอน......................บาท (ถ้าไม่เสีย กรอก "0")

ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือนใช้ทีด่นิแปลงนีใ้ช้ประโยชน์อะไรบ้าง (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ)

 ใช้เพื่อการเกษตร เพาะปลกู เลีย้งสตัว์  ปลอ่ยวา่ง ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร
 ใช้ประกอบธุรกิจทีส่มาชิกครัวเรือนเป็นเจ้าของ  ใช้เป็นทีอ่ยู่อาศยั
 ให้บคุคลนอกครัวเรือน/องค์กรใช้ฟรี  อื่นๆ ระบ.ุ...........................................................

 ให้บคุคลนอกครัวเรือน/องค์กรใช้เช่า     และ ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ได้รับเงินคา่เช่า...................................................บาท................บาท
ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ได้รับสิ่งของมลูคา่..............................................บาท................บาท

กรอกเฉพาะกรณีที่มีการแบ่งที่ดิน
ทีด่นิแปลงนี ้แบง่ออกเป็นกี่แปลงยอ่ย
ระบรุหสัแปลงยอ่ย แปลงที ่1 แปลงที ่2 แปลงที ่3

แปลงที ่4 แปลงที ่5 แปลงที ่6
(น ารหสัของแตล่ะแปลงยอ่ยทีเ่ป็นเจ้าของ ไปกรอกรายละเอียดทีด่นิในหมวด A2B )

บนัทกึผู้สมัภาษณ์ (note)

สูญเสีย
ที่ดิน

แบ่งที่ดิน
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A2A - 13
Code4A : เอกสารสิทธิ์ 1- โฉนด : น.ส.4 (ครุฑแดง) 7- ส.ค.1, ส.ค.2, ส.ค.3 9- นค.3 15- ส.ป.ก.1ก 17- ส.ป.ก.4-01

3- น.ส.3 (ครุฑด า) , น.ส.3ก (ครุฑเขียว) , น.ส.3ข (ครุฑด า) 13- สทก.1ก 19- ไม่มีเอกสารสทิธิ์   21- อื่นๆ

แปลงที.่.... P ทีต่ัง้……………................................................................................. ขนาดทีด่นิ …………ไร่...............งาน .............ตารางวา
ปัจจบุนั ทีด่นิแปลงนีเ้ป็นเอกสารสทิธิ์ประเภท............................................................................. Code 4A

ปัจจบุนัสมาชิกครัวเรือนยงัเป็นเจ้าของทีด่นิแปลงนีอ้ยู่หรือไม่  1- เป็น (ถามส่วนการเป็นเจ้าของ)  3- ไม่เป็น (ถามส่วนการสูญเสียที่ดิน)

เอกสารสทิธิ์ใบนี ้ระบชุื่อใครเป็นเจ้าของทีด่นิ........................................................................ member ID

ใช้ทีด่นิแปลงนีใ้ช้ประโยชน์อะไรบ้าง (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ)

 ใช้เพื่อการเกษตร เพาะปลกู เลีย้งสตัว์  ปลอ่ยวา่ง ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร
 ใช้ประกอบธุรกิจทีส่มาชิกครัวเรือนเป็นเจ้าของ  ใช้เป็นทีอ่ยู่อาศยั
 ให้บคุคลนอกครัวเรือน/องค์กรใช้ฟรี  อื่นๆ ระบ.ุ...........................................................

 ให้บคุคลนอกครัวเรือน/องค์กรใช้เช่า     และ ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ได้รับเงินคา่เช่า...................................................บาท................บาท
ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ได้รับสิ่งของมลูคา่..............................................บาท................บาท

ทีด่นิแปลงนีส้ามารถใช้น า้จากคลองชลประทานได้หรือไม่  1- ได้  3- ไม่ได้ (ข้ามไปถามที่ดินแปลงถัดไป)

ปัจจบุนัได้ใช้น า้จากคลองชลประทานนีห้รือไม่  1- ใช้  3- ไม่ใช้

เป็น
เจ้าของ
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A2A - 14ครัวเรือนสญูเสยีความเป็นเจ้าของทีด่นิแปลงนีเ้นื่องจากสาเหตใุด
 จากการขาย  ให้ไปเป็นมรดก
 ให้ไปเป็นของขวญั/ช่วยเหลอื  ถกูยดึ/ช าระหนีใ้ห้เจ้าหนี ้
 รัฐเวนคนื/ทวงคนืกรรมสทิธิ์  สมาชิกครัวเรือนทีเ่ป็นเจ้าของทีด่นิได้ย้ายออกจากครัวเรือน
 จากการแบง่ทีด่นิ (ข้ามไปถามค่าโอนที่ดิน)  อื่นๆ ระบ…ุ…………………………………………….

มลูคา่ทีด่นิแปลงนี ้(ไม่รวมบ้าน) เทา่ไร....................................................บาท
สมาชิกครัวเรือนเสยีคา่โอน......................บาท (ถ้าไม่เสีย กรอก "0")

ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือนใช้ทีด่นิแปลงนีใ้ช้ประโยชน์อะไรบ้าง (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ)

 ใช้เพื่อการเกษตร เพาะปลกู เลีย้งสตัว์  ปลอ่ยวา่ง ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร
 ใช้ประกอบธุรกิจทีส่มาชิกครัวเรือนเป็นเจ้าของ  ใช้เป็นทีอ่ยู่อาศยั
 ให้บคุคลนอกครัวเรือน/องค์กรใช้ฟรี  อื่นๆ ระบ.ุ...........................................................

 ให้บคุคลนอกครัวเรือน/องค์กรใช้เช่า     และ ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ได้รับเงินคา่เช่า...................................................บาท................บาท
ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ได้รับสิ่งของมลูคา่..............................................บาท................บาท

กรอกเฉพาะกรณีที่มีการแบ่งที่ดิน
ทีด่นิแปลงนี ้แบง่ออกเป็นกี่แปลงยอ่ย
ระบรุหสัแปลงยอ่ย แปลงที ่1 แปลงที ่2 แปลงที ่3

แปลงที ่4 แปลงที ่5 แปลงที ่6
(น ารหสัของแตล่ะแปลงยอ่ยทีเ่ป็นเจ้าของ ไปกรอกรายละเอียดทีด่นิในหมวด A2B )

บนัทกึผู้สมัภาษณ์ (note)

สูญเสีย
ที่ดิน

แบ่งที่ดิน
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A2A - 15
Code4A : เอกสารสิทธิ์ 1- โฉนด : น.ส.4 (ครุฑแดง) 7- ส.ค.1, ส.ค.2, ส.ค.3 9- นค.3 15- ส.ป.ก.1ก 17- ส.ป.ก.4-01

3- น.ส.3 (ครุฑด า) , น.ส.3ก (ครุฑเขียว) , น.ส.3ข (ครุฑด า) 13- สทก.1ก 19- ไม่มีเอกสารสทิธิ์   21- อื่นๆ

แปลงที.่.... P ทีต่ัง้……………................................................................................. ขนาดทีด่นิ …………ไร่...............งาน .............ตารางวา
ปัจจบุนั ทีด่นิแปลงนีเ้ป็นเอกสารสทิธิ์ประเภท............................................................................. Code 4A

ปัจจบุนัสมาชิกครัวเรือนยงัเป็นเจ้าของทีด่นิแปลงนีอ้ยู่หรือไม่  1- เป็น (ถามส่วนการเป็นเจ้าของ)  3- ไม่เป็น (ถามส่วนการสูญเสียที่ดิน)

เอกสารสทิธิ์ใบนี ้ระบชุื่อใครเป็นเจ้าของทีด่นิ........................................................................ member ID

ใช้ทีด่นิแปลงนีใ้ช้ประโยชน์อะไรบ้าง (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ)

 ใช้เพื่อการเกษตร เพาะปลกู เลีย้งสตัว์  ปลอ่ยวา่ง ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร
 ใช้ประกอบธุรกิจทีส่มาชิกครัวเรือนเป็นเจ้าของ  ใช้เป็นทีอ่ยู่อาศยั
 ให้บคุคลนอกครัวเรือน/องค์กรใช้ฟรี  อื่นๆ ระบ.ุ...........................................................

 ให้บคุคลนอกครัวเรือน/องค์กรใช้เช่า     และ ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ได้รับเงินคา่เช่า...................................................บาท................บาท
ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ได้รับสิ่งของมลูคา่..............................................บาท................บาท

ทีด่นิแปลงนีส้ามารถใช้น า้จากคลองชลประทานได้หรือไม่  1- ได้  3- ไม่ได้ (ข้ามไปถามที่ดินแปลงถัดไป)

ปัจจบุนัได้ใช้น า้จากคลองชลประทานนีห้รือไม่  1- ใช้  3- ไม่ใช้

เป็น
เจ้าของ
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A2A - 16ครัวเรือนสญูเสยีความเป็นเจ้าของทีด่นิแปลงนีเ้นื่องจากสาเหตใุด
 จากการขาย  ให้ไปเป็นมรดก
 ให้ไปเป็นของขวญั/ช่วยเหลอื  ถกูยดึ/ช าระหนีใ้ห้เจ้าหนี ้
 รัฐเวนคนื/ทวงคนืกรรมสทิธิ์  สมาชิกครัวเรือนทีเ่ป็นเจ้าของทีด่นิได้ย้ายออกจากครัวเรือน
 จากการแบง่ทีด่นิ (ข้ามไปถามค่าโอนที่ดิน)  อื่นๆ ระบ…ุ…………………………………………….

มลูคา่ทีด่นิแปลงนี ้(ไม่รวมบ้าน) เทา่ไร....................................................บาท
สมาชิกครัวเรือนเสยีคา่โอน......................บาท (ถ้าไม่เสีย กรอก "0")

ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือนใช้ทีด่นิแปลงนีใ้ช้ประโยชน์อะไรบ้าง (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ)

 ใช้เพื่อการเกษตร เพาะปลกู เลีย้งสตัว์  ปลอ่ยวา่ง ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร
 ใช้ประกอบธุรกิจทีส่มาชิกครัวเรือนเป็นเจ้าของ  ใช้เป็นทีอ่ยู่อาศยั
 ให้บคุคลนอกครัวเรือน/องค์กรใช้ฟรี  อื่นๆ ระบ.ุ...........................................................

 ให้บคุคลนอกครัวเรือน/องค์กรใช้เช่า     และ ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ได้รับเงินคา่เช่า...................................................บาท................บาท
ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ได้รับสิ่งของมลูคา่..............................................บาท................บาท

กรอกเฉพาะกรณีที่มีการแบ่งที่ดิน
ทีด่นิแปลงนี ้แบง่ออกเป็นกี่แปลงยอ่ย
ระบรุหสัแปลงยอ่ย แปลงที ่1 แปลงที ่2 แปลงที ่3

แปลงที ่4 แปลงที ่5 แปลงที ่6
(น ารหสัของแตล่ะแปลงยอ่ยทีเ่ป็นเจ้าของ ไปกรอกรายละเอียดทีด่นิในหมวด A2B )

บนัทกึผู้สมัภาษณ์ (note)

สูญเสีย
ที่ดิน

แบ่งที่ดิน
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A2A - 17
Code4A : เอกสารสิทธิ์ 1- โฉนด : น.ส.4 (ครุฑแดง) 7- ส.ค.1, ส.ค.2, ส.ค.3 9- นค.3 15- ส.ป.ก.1ก 17- ส.ป.ก.4-01

3- น.ส.3 (ครุฑด า) , น.ส.3ก (ครุฑเขียว) , น.ส.3ข (ครุฑด า) 13- สทก.1ก 19- ไม่มีเอกสารสทิธิ์   21- อื่นๆ

แปลงที.่.... P ทีต่ัง้……………................................................................................. ขนาดทีด่นิ …………ไร่...............งาน .............ตารางวา
ปัจจบุนั ทีด่นิแปลงนีเ้ป็นเอกสารสทิธิ์ประเภท............................................................................. Code 4A

ปัจจบุนัสมาชิกครัวเรือนยงัเป็นเจ้าของทีด่นิแปลงนีอ้ยู่หรือไม่  1- เป็น (ถามส่วนการเป็นเจ้าของ)  3- ไม่เป็น (ถามส่วนการสูญเสียที่ดิน)

เอกสารสทิธิ์ใบนี ้ระบชุื่อใครเป็นเจ้าของทีด่นิ........................................................................ member ID

ใช้ทีด่นิแปลงนีใ้ช้ประโยชน์อะไรบ้าง (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ)

 ใช้เพื่อการเกษตร เพาะปลกู เลีย้งสตัว์  ปลอ่ยวา่ง ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร
 ใช้ประกอบธุรกิจทีส่มาชิกครัวเรือนเป็นเจ้าของ  ใช้เป็นทีอ่ยู่อาศยั
 ให้บคุคลนอกครัวเรือน/องค์กรใช้ฟรี  อื่นๆ ระบ.ุ...........................................................

 ให้บคุคลนอกครัวเรือน/องค์กรใช้เช่า     และ ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ได้รับเงินคา่เช่า...................................................บาท................บาท
ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ได้รับสิ่งของมลูคา่..............................................บาท................บาท

ทีด่นิแปลงนีส้ามารถใช้น า้จากคลองชลประทานได้หรือไม่  1- ได้  3- ไม่ได้ (ข้ามไปถามที่ดินแปลงถัดไป)

ปัจจบุนัได้ใช้น า้จากคลองชลประทานนีห้รือไม่  1- ใช้  3- ไม่ใช้

เป็น
เจ้าของ
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A2A - 18ครัวเรือนสญูเสยีความเป็นเจ้าของทีด่นิแปลงนีเ้นื่องจากสาเหตใุด
 จากการขาย  ให้ไปเป็นมรดก
 ให้ไปเป็นของขวญั/ช่วยเหลอื  ถกูยดึ/ช าระหนีใ้ห้เจ้าหนี ้
 รัฐเวนคนื/ทวงคนืกรรมสทิธิ์  สมาชิกครัวเรือนทีเ่ป็นเจ้าของทีด่นิได้ย้ายออกจากครัวเรือน
 จากการแบง่ทีด่นิ (ข้ามไปถามค่าโอนที่ดิน)  อื่นๆ ระบ…ุ…………………………………………….

มลูคา่ทีด่นิแปลงนี ้(ไม่รวมบ้าน) เทา่ไร....................................................บาท
สมาชิกครัวเรือนเสยีคา่โอน......................บาท (ถ้าไม่เสีย กรอก "0")

ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือนใช้ทีด่นิแปลงนีใ้ช้ประโยชน์อะไรบ้าง (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ)

 ใช้เพื่อการเกษตร เพาะปลกู เลีย้งสตัว์  ปลอ่ยวา่ง ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร
 ใช้ประกอบธุรกิจทีส่มาชิกครัวเรือนเป็นเจ้าของ  ใช้เป็นทีอ่ยู่อาศยั
 ให้บคุคลนอกครัวเรือน/องค์กรใช้ฟรี  อื่นๆ ระบ.ุ...........................................................

 ให้บคุคลนอกครัวเรือน/องค์กรใช้เช่า     และ ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ได้รับเงินคา่เช่า...................................................บาท................บาท
ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ได้รับสิ่งของมลูคา่..............................................บาท................บาท

กรอกเฉพาะกรณีที่มีการแบ่งที่ดิน
ทีด่นิแปลงนี ้แบง่ออกเป็นกี่แปลงยอ่ย
ระบรุหสัแปลงยอ่ย แปลงที ่1 แปลงที ่2 แปลงที ่3

แปลงที ่4 แปลงที ่5 แปลงที ่6
(น ารหสัของแตล่ะแปลงยอ่ยทีเ่ป็นเจ้าของ ไปกรอกรายละเอียดทีด่นิในหมวด A2B )

บนัทกึผู้สมัภาษณ์ (note)

แบ่งที่ดิน

สูญเสีย
ที่ดิน
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A2B - 19

การซือ้หรือได้ที่ดินมาใหม่ (ที่ดินที่ไม่เคยบันทกึใน Roster)

1. ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว สมาชิกครัวเรือนทกุคนรวมกนัได้ทีด่นิมาเป็นเจ้าของเพิ่มจาก Roster ทัง้หมดกี่แปลง (ถ้าไม่มีกรอก 0 และข้ามไปหมวดถัดไป)

Code4 : เอกสารสิทธิ์ 1- โฉนด : น.ส.4 (ครุฑแดง) 7- ส.ค.1, ส.ค.2, ส.ค.3 9- นค.3 15- ส.ป.ก.1ก 17- ส.ป.ก.4-01

3- น.ส.3 (ครุฑด า) , น.ส.3ก (ครุฑเขียว) , น.ส.3ข (ครุฑด า) 13- สทก.1ก 19- ไม่มีเอกสารสทิธิ์   21- อื่นๆ

แปลงที.่.... P ทีต่ัง้……………................................................................................. ขนาดทีด่นิ …………ไร่...............งาน .............ตารางวา
ทีด่นิแปลงนีเ้ป็นเอกสารสทิธิ์ประเภทใด............................................................................. Code4

เอกสารสทิธิ์ใบนี ้ระบชุื่อใครเป็นเจ้าของทีด่นิ........................................................................ member ID

ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ใช้ทีด่นิแปลงนีใ้ช้ประโยชน์อะไรบ้าง (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ)

 ใช้เพื่อการเกษตร เพาะปลกู เลีย้งสตัว์  ปลอ่ยวา่ง ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร
 ใช้ประกอบธุรกิจทีส่มาชิกครัวเรือนเป็นเจ้าของ  ใช้เป็นทีอ่ยู่อาศยั
 ให้บคุคลนอกครัวเรือน/องค์กรใช้ฟรี  อื่นๆ ระบ.ุ...........................................................

 ให้บคุคลนอกครัวเรือน/องค์กรใช้เช่า     และ ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ได้รับเงินคา่เช่า...................................................บาท......................บาท
ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ได้รับสิ่งของมลูคา่..............................................บาท......................บาท

ทีด่นิแปลงนีส้ามารถใช้น า้จากคลองชลประทานได้หรือไม่  1- ได้  3- ไม่ได้ (ข้ามไปถามที่ดินแปลงถัดไป)

ปัจจบุนัได้ใช้น า้จากคลองชลประทานนีห้รือไม่  1- ใช้  3- ไม่ใช้

บนัทกึผู้สมัภาษณ์ (note)

A2B การใช้ประโยชน์จากที่ดิน (ที่ดินแปลงใหม่)
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Code4 : เอกสารสิทธิ์ 1- โฉนด : น.ส.4 (ครุฑแดง) 7- ส.ค.1, ส.ค.2, ส.ค.3 9- นค.3 15- ส.ป.ก.1ก 17- ส.ป.ก.4-01

3- น.ส.3 (ครุฑด า) , น.ส.3ก (ครุฑเขียว) , น.ส.3ข (ครุฑด า) 13- สทก.1ก 19- ไม่มีเอกสารสทิธิ์   21- อื่นๆ

แปลงที.่.... P ทีต่ัง้……………................................................................................. ขนาดทีด่นิ …………ไร่...............งาน .............ตารางวา
ทีด่นิแปลงนีเ้ป็นเอกสารสทิธิ์ประเภทใด............................................................................. Code4

เอกสารสทิธิ์ใบนี ้ระบชุื่อใครเป็นเจ้าของทีด่นิ........................................................................ member ID

ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ใช้ทีด่นิแปลงนีใ้ช้ประโยชน์อะไรบ้าง (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ)

 ใช้เพื่อการเกษตร เพาะปลกู เลีย้งสตัว์  ปลอ่ยวา่ง ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร
 ใช้ประกอบธุรกิจทีส่มาชิกครัวเรือนเป็นเจ้าของ  ใช้เป็นทีอ่ยู่อาศยั
 ให้บคุคลนอกครัวเรือน/องค์กรใช้ฟรี  อื่นๆ ระบ.ุ...........................................................

 ให้บคุคลนอกครัวเรือน/องค์กรใช้เช่า     และ ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ได้รับเงินคา่เช่า...................................................บาท......................บาท
ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ได้รับสิ่งของมลูคา่..............................................บาท......................บาท

ทีด่นิแปลงนีส้ามารถใช้น า้จากคลองชลประทานได้หรือไม่  1- ได้  3- ไม่ได้ (ข้ามไปถามที่ดินแปลงถัดไป)

ปัจจบุนัได้ใช้น า้จากคลองชลประทานนีห้รือไม่  1- ใช้  3- ไม่ใช้

แปลงที.่.... P ทีต่ัง้……………................................................................................. ขนาดทีด่นิ …………ไร่...............งาน .............ตารางวา
ทีด่นิแปลงนีเ้ป็นเอกสารสทิธิ์ประเภทใด............................................................................. Code4

เอกสารสทิธิ์ใบนี ้ระบชุื่อใครเป็นเจ้าของทีด่นิ........................................................................ member ID

ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ใช้ทีด่นิแปลงนีใ้ช้ประโยชน์อะไรบ้าง (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ)

 ใช้เพื่อการเกษตร เพาะปลกู เลีย้งสตัว์  ปลอ่ยวา่ง ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร
 ใช้ประกอบธุรกิจทีส่มาชิกครัวเรือนเป็นเจ้าของ  ใช้เป็นทีอ่ยู่อาศยั
 ให้บคุคลนอกครัวเรือน/องค์กรใช้ฟรี  อื่นๆ ระบ.ุ...........................................................

 ให้บคุคลนอกครัวเรือน/องค์กรใช้เช่า     และ ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ได้รับเงินคา่เช่า...................................................บาท......................บาท
ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ได้รับสิ่งของมลูคา่..............................................บาท......................บาท

ทีด่นิแปลงนีส้ามารถใช้น า้จากคลองชลประทานได้หรือไม่  1- ได้  3- ไม่ได้ (ข้ามไปถามที่ดินแปลงถัดไป)

ปัจจบุนัได้ใช้น า้จากคลองชลประทานนีห้รือไม่  1- ใช้  3- ไม่ใช้
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Code4 : เอกสารสิทธิ์ 1- โฉนด : น.ส.4 (ครุฑแดง) 7- ส.ค.1, ส.ค.2, ส.ค.3 9- นค.3 15- ส.ป.ก.1ก 17- ส.ป.ก.4-01

3- น.ส.3 (ครุฑด า) , น.ส.3ก (ครุฑเขียว) , น.ส.3ข (ครุฑด า) 13- สทก.1ก 19- ไม่มีเอกสารสทิธิ์   21- อื่นๆ

แปลงที.่.... P ทีต่ัง้……………................................................................................. ขนาดทีด่นิ …………ไร่...............งาน .............ตารางวา
ทีด่นิแปลงนีเ้ป็นเอกสารสทิธิ์ประเภทใด............................................................................. Code4

เอกสารสทิธิ์ใบนี ้ระบชุื่อใครเป็นเจ้าของทีด่นิ........................................................................ member ID

ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ใช้ทีด่นิแปลงนีใ้ช้ประโยชน์อะไรบ้าง (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ)

 ใช้เพื่อการเกษตร เพาะปลกู เลีย้งสตัว์  ปลอ่ยวา่ง ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร
 ใช้ประกอบธุรกิจทีส่มาชิกครัวเรือนเป็นเจ้าของ  ใช้เป็นทีอ่ยู่อาศยั
 ให้บคุคลนอกครัวเรือน/องค์กรใช้ฟรี  อื่นๆ ระบ.ุ...........................................................

 ให้บคุคลนอกครัวเรือน/องค์กรใช้เช่า     และ ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ได้รับเงินคา่เช่า...................................................บาท......................บาท
ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ได้รับสิ่งของมลูคา่..............................................บาท......................บาท

ทีด่นิแปลงนีส้ามารถใช้น า้จากคลองชลประทานได้หรือไม่  1- ได้  3- ไม่ได้ (ข้ามไปถามที่ดินแปลงถัดไป)

ปัจจบุนัได้ใช้น า้จากคลองชลประทานนีห้รือไม่  1- ใช้  3- ไม่ใช้

แปลงที.่.... P ทีต่ัง้……………................................................................................. ขนาดทีด่นิ …………ไร่...............งาน .............ตารางวา
ทีด่นิแปลงนีเ้ป็นเอกสารสทิธิ์ประเภทใด............................................................................. Code4

เอกสารสทิธิ์ใบนี ้ระบชุื่อใครเป็นเจ้าของทีด่นิ........................................................................ member ID

ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ใช้ทีด่นิแปลงนีใ้ช้ประโยชน์อะไรบ้าง (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ)

 ใช้เพื่อการเกษตร เพาะปลกู เลีย้งสตัว์  ปลอ่ยวา่ง ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร
 ใช้ประกอบธุรกิจทีส่มาชิกครัวเรือนเป็นเจ้าของ  ใช้เป็นทีอ่ยู่อาศยั
 ให้บคุคลนอกครัวเรือน/องค์กรใช้ฟรี  อื่นๆ ระบ.ุ...........................................................

 ให้บคุคลนอกครัวเรือน/องค์กรใช้เช่า     และ ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ได้รับเงินคา่เช่า...................................................บาท......................บาท
ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ได้รับสิ่งของมลูคา่..............................................บาท......................บาท

ทีด่นิแปลงนีส้ามารถใช้น า้จากคลองชลประทานได้หรือไม่  1- ได้  3- ไม่ได้ (ข้ามไปถามที่ดินแปลงถัดไป)

ปัจจบุนัได้ใช้น า้จากคลองชลประทานนีห้รือไม่  1- ใช้  3- ไม่ใช้
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ค าชีแ้จง หากพืชบางชนิดมีการปลูกมากกว่า 1 แปลง หรือมากกว่า 1 รอบ 
ค าตอบที่ได้จะต้องรวมข้อมูลทุกแปลง และทุกรอบที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว
ในกรณีที่ยังไม่เก็บเกี่ยวผลผลิต ให้ถามในหมวด A4

1. ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือนมีการลงทนุท าเกษตรกรรมหรือเป็นเจ้าของธรุกิจที่เกี่ยวข้องกบัการเกษตร (กรณีที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว) บ้างหรือไม่
 1- มี  3- ไม่มี (ข้ามไปหมวดถัดไป)

1.1 ท านาปีข้าวเหนียว ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว เก็บเกี่ยวผลผลติกี่รอบ..........................ใช้เนือ้ทีท่ัง้หมด …………ไร่...............งาน .............ตารางวา
 1- ท า ได้ผลผลติรวมทัง้หมด.....................................................................  1- กิโลกรัม      3- ตนั
 3- ไม่ท า คิดเป็นมลูคา่ทัง้หมด...............................................................บาท

คา่จ้างไถ ปั่น เกี่ยว หวา่น ด า ปลกู กู้  ตดั คา่เลีย้งคนงาน รวมทัง้หมด ............................................................บาท

1.2 ท านาปีข้าวหอมมะลิ ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว เก็บเกี่ยวผลผลติกี่รอบ..........................ใช้เนือ้ทีท่ัง้หมด …………ไร่...............งาน .............ตารางวา
 1- ท า ได้ผลผลติรวมทัง้หมด.....................................................................  1- กิโลกรัม      3- ตนั
 3- ไม่ท า คิดเป็นมลูคา่ทัง้หมด...............................................................บาท

คา่จ้างไถ ปั่น เกี่ยว หวา่น ด า ปลกู กู้  ตดั คา่เลีย้งคนงาน รวมทัง้หมด ............................................................บาท

A3 การท าเกษตรกรรม (กรณีที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว)

คา่ใช้จ่ายอื่นๆ เช่น คา่สบูน า้ คา่ขนข้าว/ปุ๋ ย คา่นวด/ฟัดข้าว/สขี้าว/ตีข้าว คา่ตดัหญ้า รวมทัง้หมด ......................................บาท
คา่ยาฆา่แมลง/วชัพืช ยาฆา่เชือ้รา คา่จ้างฉีดยา รวมทัง้หมด.....................................บาทคา่ปุ๋ ย คา่จ้างหวา่นปุ๋ ย รวมทัง้หมด...................................................บาท
คา่พนัธุ์(ของตวัเอง).........................................บาทคา่พนัธุ์(ซือ้)…................................……………….บาท

คา่พนัธุ์(ซือ้)…................................……………….บาท คา่พนัธุ์(ของตวัเอง).........................................บาท
คา่ปุ๋ ย คา่จ้างหวา่นปุ๋ ย รวมทัง้หมด...................................................บาท คา่ยาฆา่แมลง/วชัพืช ยาฆา่เชือ้รา คา่จ้างฉีดยา รวมทัง้หมด.....................................บาท

คา่ใช้จ่ายอื่นๆ เช่น คา่สบูน า้ คา่ขนข้าว/ปุ๋ ย คา่นวด/ฟัดข้าว/สขี้าว/ตีข้าว คา่ตดัหญ้า รวมทัง้หมด ......................................บาท
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1.3 ท านาปีข้าวชยันาท ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว เก็บเกี่ยวผลผลติกี่รอบ..........................ใช้เนือ้ทีท่ัง้หมด …………ไร่...............งาน .............ตารางวา
 1- ท า ได้ผลผลติรวมทัง้หมด.....................................................................  1- กิโลกรัม      3- ตนั
 3- ไม่ท า คิดเป็นมลูคา่ทัง้หมด...............................................................บาท

คา่จ้างไถ ปั่น เกี่ยว หวา่น ด า ปลกู กู้  ตดั คา่เลีย้งคนงาน รวมทัง้หมด ............................................................บาท

1.4 ท านาปีข้าวพิษณโุลก ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว เก็บเกี่ยวผลผลติกี่รอบ..........................ใช้เนือ้ทีท่ัง้หมด …………ไร่...............งาน .............ตารางวา
 1- ท า ได้ผลผลติรวมทัง้หมด.....................................................................  1- กิโลกรัม      3- ตนั
 3- ไม่ท า คิดเป็นมลูคา่ทัง้หมด...............................................................บาท

คา่จ้างไถ ปั่น เกี่ยว หวา่น ด า ปลกู กู้  ตดั คา่เลีย้งคนงาน รวมทัง้หมด ............................................................บาท

1.5 ท านาปรังข้าวเหนียว ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว เก็บเกี่ยวผลผลติกี่รอบ..........................ใช้เนือ้ทีท่ัง้หมด …………ไร่...............งาน .............ตารางวา
 1- ท า ได้ผลผลติรวมทัง้หมด.....................................................................  1- กิโลกรัม      3- ตนั
 3- ไม่ท า คิดเป็นมลูคา่ทัง้หมด...............................................................บาท

คา่จ้างไถ ปั่น เกี่ยว หวา่น ด า ปลกู กู้  ตดั คา่เลีย้งคนงาน รวมทัง้หมด ............................................................บาท

คา่พนัธุ์(ซือ้)…................................……………….บาท คา่พนัธุ์(ของตวัเอง).........................................บาท
คา่ปุ๋ ย คา่จ้างหวา่นปุ๋ ย รวมทัง้หมด...................................................บาท คา่ยาฆา่แมลง/วชัพืช ยาฆา่เชือ้รา คา่จ้างฉีดยา รวมทัง้หมด.....................................บาท

คา่ใช้จ่ายอื่นๆ เช่น คา่สบูน า้ คา่ขนข้าว/ปุ๋ ย คา่นวด/ฟัดข้าว/สขี้าว/ตีข้าว คา่ตดัหญ้า รวมทัง้หมด ......................................บาท

คา่พนัธุ์(ซือ้)…................................……………….บาท คา่พนัธุ์(ของตวัเอง).........................................บาท
คา่ปุ๋ ย คา่จ้างหวา่นปุ๋ ย รวมทัง้หมด...................................................บาท คา่ยาฆา่แมลง/วชัพืช ยาฆา่เชือ้รา คา่จ้างฉีดยา รวมทัง้หมด.....................................บาท

คา่ใช้จ่ายอื่นๆ เช่น คา่สบูน า้ คา่ขนข้าว/ปุ๋ ย คา่นวด/ฟัดข้าว/สขี้าว/ตีข้าว คา่ตดัหญ้า รวมทัง้หมด ......................................บาท

คา่พนัธุ์(ซือ้)…................................……………….บาท คา่พนัธุ์(ของตวัเอง).........................................บาท
คา่ปุ๋ ย คา่จ้างหวา่นปุ๋ ย รวมทัง้หมด...................................................บาท คา่ยาฆา่แมลง/วชัพืช ยาฆา่เชือ้รา คา่จ้างฉีดยา รวมทัง้หมด.....................................บาท

คา่ใช้จ่ายอื่นๆ เช่น คา่สบูน า้ คา่ขนข้าว/ปุ๋ ย คา่นวด/ฟัดข้าว/สขี้าว/ตีข้าว คา่ตดัหญ้า รวมทัง้หมด ......................................บาท
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1.6 ท านาปรังข้าวชยันาท ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว เก็บเกี่ยวผลผลติกี่รอบ..........................ใช้เนือ้ทีท่ัง้หมด …………ไร่...............งาน .............ตารางวา
 1- ท า ได้ผลผลติรวมทัง้หมด.....................................................................  1- กิโลกรัม      3- ตนั
 3- ไม่ท า คิดเป็นมลูคา่ทัง้หมด...............................................................บาท

คา่จ้างไถ ปั่น เกี่ยว หวา่น ด า ปลกู กู้  ตดั คา่เลีย้งคนงาน รวมทัง้หมด ............................................................บาท

1.7 ท านาปรังข้าวพิษณโุลก ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว เก็บเกี่ยวผลผลติกี่รอบ..........................ใช้เนือ้ทีท่ัง้หมด …………ไร่...............งาน .............ตารางวา
 1- ท า ได้ผลผลติรวมทัง้หมด.....................................................................  1- กิโลกรัม      3- ตนั
 3- ไม่ท า คิดเป็นมลูคา่ทัง้หมด...............................................................บาท

คา่จ้างไถ ปั่น เกี่ยว หวา่น ด า ปลกู กู้  ตดั คา่เลีย้งคนงาน รวมทัง้หมด ............................................................บาท

1.8 ท าไร่ข้าวโพด ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว เก็บเกี่ยวผลผลติกี่รอบ..........................ใช้เนือ้ทีท่ัง้หมด …………ไร่...............งาน .............ตารางวา
 1- ท า ได้ผลผลติรวมทัง้หมด.....................................................................  1- กิโลกรัม      3- ตนั
 3- ไม่ท า คิดเป็นมลูคา่ทัง้หมด...............................................................บาท

คา่จ้างไถ ปั่น เกี่ยว หวา่น ด า ปลกู กู้  ตดั คา่เลีย้งคนงาน รวมทัง้หมด ............................................................บาท

คา่พนัธุ์(ซือ้)…................................……………….บาท คา่พนัธุ์(ของตวัเอง).........................................บาท
คา่ปุ๋ ย คา่จ้างหวา่นปุ๋ ย รวมทัง้หมด...................................................บาท คา่ยาฆา่แมลง/วชัพืช ยาฆา่เชือ้รา คา่จ้างฉีดยา รวมทัง้หมด.....................................บาท

คา่ใช้จ่ายอื่นๆ เช่น คา่สบูน า้ คา่ขนข้าว/ปุ๋ ย คา่นวด/ฟัดข้าว/สขี้าว/ตีข้าว คา่ตดัหญ้า รวมทัง้หมด ......................................บาท

คา่พนัธุ์(ซือ้)…................................……………….บาท คา่พนัธุ์(ของตวัเอง).........................................บาท
คา่ปุ๋ ย คา่จ้างหวา่นปุ๋ ย รวมทัง้หมด...................................................บาท คา่ยาฆา่แมลง/วชัพืช ยาฆา่เชือ้รา คา่จ้างฉีดยา รวมทัง้หมด.....................................บาท

คา่ใช้จ่ายอื่นๆ เช่น คา่สบูน า้ คา่ขนข้าว/ปุ๋ ย คา่นวด/ฟัดข้าว/สขี้าว/ตีข้าว คา่ตดัหญ้า รวมทัง้หมด ......................................บาท

คา่พนัธุ์(ซือ้)…................................……………….บาท คา่พนัธุ์(ของตวัเอง).........................................บาท
คา่ปุ๋ ย คา่จ้างหวา่นปุ๋ ย รวมทัง้หมด...................................................บาท คา่ยาฆา่แมลง/วชัพืช ยาฆา่เชือ้รา คา่จ้างฉีดยา รวมทัง้หมด.....................................บาท

คา่ใช้จ่ายอื่นๆ เช่น คา่สบูน า้ คา่ขนข้าว/ปุ๋ ย คา่นวด/ฟัดข้าว/สขี้าว/ตีข้าว คา่ตดัหญ้า รวมทัง้หมด ......................................บาท
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1.9 ท าไร่อ้อย ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว เก็บเกี่ยวผลผลติกี่รอบ..........................ใช้เนือ้ทีท่ัง้หมด …………ไร่...............งาน .............ตารางวา
 1- ท า ได้ผลผลติรวมทัง้หมด.....................................................................  1- กิโลกรัม      3- ตนั
 3- ไม่ท า คิดเป็นมลูคา่ทัง้หมด...............................................................บาท

คา่จ้างไถ ปั่น เกี่ยว หวา่น ด า ปลกู กู้  ตดั คา่เลีย้งคนงาน รวมทัง้หมด ............................................................บาท

1.10 ท าไร่มนัส าปะหลงั ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว เก็บเกี่ยวผลผลติกี่รอบ..........................ใช้เนือ้ทีท่ัง้หมด …………ไร่...............งาน .............ตารางวา
 1- ท า ได้ผลผลติรวมทัง้หมด.....................................................................  1- กิโลกรัม      3- ตนั
 3- ไม่ท า คิดเป็นมลูคา่ทัง้หมด...............................................................บาท

คา่จ้างไถ ปั่น เกี่ยว หวา่น ด า ปลกู กู้  ตดั คา่เลีย้งคนงาน รวมทัง้หมด ............................................................บาท

1.11 ปลกูผกัขาย ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว เก็บเกี่ยวผลผลติกี่รอบ..........................ใช้เนือ้ทีท่ัง้หมด …………ไร่...............งาน .............ตารางวา
 1- ท า ได้ผลผลติรวมทัง้หมด.....................................................................  1- กิโลกรัม      3- ตนั
 3- ไม่ท า คิดเป็นมลูคา่ทัง้หมด...............................................................บาท

คา่จ้างไถ ปั่น เกี่ยว หวา่น ด า ปลกู กู้  ตดั คา่เลีย้งคนงาน รวมทัง้หมด ............................................................บาท

คา่พนัธุ์(ซือ้)…................................……………….บาท คา่พนัธุ์(ของตวัเอง).........................................บาท
คา่ปุ๋ ย คา่จ้างหวา่นปุ๋ ย รวมทัง้หมด...................................................บาท คา่ยาฆา่แมลง/วชัพืช ยาฆา่เชือ้รา คา่จ้างฉีดยา รวมทัง้หมด.....................................บาท

คา่ใช้จ่ายอื่นๆ เช่น คา่สบูน า้ คา่ขนข้าว/ปุ๋ ย คา่นวด/ฟัดข้าว/สขี้าว/ตีข้าว คา่ตดัหญ้า รวมทัง้หมด ......................................บาท

คา่พนัธุ์(ซือ้)…................................……………….บาท คา่พนัธุ์(ของตวัเอง).........................................บาท
คา่ปุ๋ ย คา่จ้างหวา่นปุ๋ ย รวมทัง้หมด...................................................บาท คา่ยาฆา่แมลง/วชัพืช ยาฆา่เชือ้รา คา่จ้างฉีดยา รวมทัง้หมด.....................................บาท

คา่ใช้จ่ายอื่นๆ เช่น คา่สบูน า้ คา่ขนข้าว/ปุ๋ ย คา่นวด/ฟัดข้าว/สขี้าว/ตีข้าว คา่ตดัหญ้า รวมทัง้หมด ......................................บาท

คา่พนัธุ์(ซือ้)…................................……………….บาท คา่พนัธุ์(ของตวัเอง).........................................บาท
คา่ปุ๋ ย คา่จ้างหวา่นปุ๋ ย รวมทัง้หมด...................................................บาท คา่ยาฆา่แมลง/วชัพืช ยาฆา่เชือ้รา คา่จ้างฉีดยา รวมทัง้หมด.....................................บาท

คา่ใช้จ่ายอื่นๆ เช่น คา่สบูน า้ คา่ขนข้าว/ปุ๋ ย คา่นวด/ฟัดข้าว/สขี้าว/ตีข้าว คา่ตดัหญ้า รวมทัง้หมด ......................................บาท
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1.12 อื่นๆ........................ ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว เก็บเกี่ยวผลผลติกี่รอบ..........................ใช้เนือ้ทีท่ัง้หมด …………ไร่...............งาน .............ตารางวา
 1- ท า ได้ผลผลติรวมทัง้หมด.....................................................................  1- กิโลกรัม      3- ตนั
 3- ไม่ท า คิดเป็นมลูคา่ทัง้หมด...............................................................บาท

คา่จ้างไถ ปั่น เกี่ยว หวา่น ด า ปลกู กู้  ตดั คา่เลีย้งคนงาน รวมทัง้หมด ............................................................บาท

1.13 อื่นๆ........................ ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว เก็บเกี่ยวผลผลติกี่รอบ..........................ใช้เนือ้ทีท่ัง้หมด …………ไร่...............งาน .............ตารางวา
 1- ท า ได้ผลผลติรวมทัง้หมด.....................................................................  1- กิโลกรัม      3- ตนั
 3- ไม่ท า คิดเป็นมลูคา่ทัง้หมด...............................................................บาท

คา่จ้างไถ ปั่น เกี่ยว หวา่น ด า ปลกู กู้  ตดั คา่เลีย้งคนงาน รวมทัง้หมด ............................................................บาท

บนัทกึผู้สมัภาษณ์
(note)

คา่พนัธุ์(ซือ้)…................................……………….บาท คา่พนัธุ์(ของตวัเอง).........................................บาท
คา่ปุ๋ ย คา่จ้างหวา่นปุ๋ ย รวมทัง้หมด...................................................บาท คา่ยาฆา่แมลง/วชัพืช ยาฆา่เชือ้รา คา่จ้างฉีดยา รวมทัง้หมด.....................................บาท

คา่ใช้จ่ายอื่นๆ เช่น คา่สบูน า้ คา่ขนข้าว/ปุ๋ ย คา่นวด/ฟัดข้าว/สขี้าว/ตีข้าว คา่ตดัหญ้า รวมทัง้หมด ......................................บาท

คา่พนัธุ์(ซือ้)…................................……………….บาท คา่พนัธุ์(ของตวัเอง).........................................บาท
คา่ปุ๋ ย คา่จ้างหวา่นปุ๋ ย รวมทัง้หมด...................................................บาท คา่ยาฆา่แมลง/วชัพืช ยาฆา่เชือ้รา คา่จ้างฉีดยา รวมทัง้หมด.....................................บาท

คา่ใช้จ่ายอื่นๆ เช่น คา่สบูน า้ คา่ขนข้าว/ปุ๋ ย คา่นวด/ฟัดข้าว/สขี้าว/ตีข้าว คา่ตดัหญ้า รวมทัง้หมด ......................................บาท
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ค าชีแ้จง หากพืชบางชนิดมีการปลูกมากกว่า 1 แปลง หรือมากกว่า 1 รอบ 
ค าตอบที่ได้จะต้องรวมข้อมูลทุกแปลง และทุกรอบ ที่ปลูกตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้วและยังไม่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิต

1. ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือนมีการลงทนุท าเกษตรกรรมหรือเป็นเจ้าของธรุกิจที่เกี่ยวข้องกบัการเกษตร (กรณีที่ยังไม่เก็บเกี่ยวผลผลิต) บ้างหรือไม่
 1- มี  3- ไม่มี (ข้ามไปหมวดถัดไป)

1.1 ท านาปีข้าวเหนียว ใช้เนือ้ที่ทัง้หมด …………ไร่...............งาน .............ตารางวา
 1- ท า คา่จ้างไถ ปั่น หวา่น ด า ปลกู คา่เลีย้งคนงาน รวมทัง้หมด............................................................บาท
 3- ไม่ท า

คา่ใช้จ่ายอื่นๆ เช่น คา่สบูน า้ คา่ขนข้าว/ปุ๋ ย คา่ตดัหญ้า รวมทัง้หมด ......................................บาท

1.2 ท านาปีข้าวหอมมะลิ ใช้เนือ้ที่ทัง้หมด …………ไร่...............งาน .............ตารางวา
 ท า คา่จ้างไถ ปั่น หวา่น ด า ปลกู คา่เลีย้งคนงาน รวมทัง้หมด............................................................บาท
 ไม่ท า

คา่ใช้จ่ายอื่นๆ เช่น คา่สบูน า้ คา่ขนข้าว/ปุ๋ ย คา่ตดัหญ้า รวมทัง้หมด ......................................บาท

1.3 ท านาปีข้าวชยันาท ใช้เนือ้ที่ทัง้หมด …………ไร่...............งาน .............ตารางวา
 ท า คา่จ้างไถ ปั่น หวา่น ด า ปลกู คา่เลีย้งคนงาน รวมทัง้หมด............................................................บาท
 ไม่ท า

คา่ใช้จ่ายอื่นๆ เช่น คา่สบูน า้ คา่ขนข้าว/ปุ๋ ย คา่ตดัหญ้า รวมทัง้หมด ......................................บาท

A4 การท าเกษตรกรรม (กรณีที่ยังไม่เก็บเกี่ยวผลผลิต)

คา่ยาฆา่แมลง/วชัพืช ยาฆา่เชือ้รา คา่จ้างฉีดยา รวมทัง้หมด.....................................บาท
คา่พนัธุ์(ของตวัเอง).........................................บาท

คา่ปุ๋ ย คา่จ้างหวา่นปุ๋ ย รวมทัง้หมด...................................................บาท
คา่พนัธุ์(ซือ้)…................................……………….บาท

คา่พนัธุ์(ซือ้)…................................……………….บาท คา่พนัธุ์(ของตวัเอง).........................................บาท
คา่ปุ๋ ย คา่จ้างหวา่นปุ๋ ย รวมทัง้หมด...................................................บาท คา่ยาฆา่แมลง/วชัพืช ยาฆา่เชือ้รา คา่จ้างฉีดยา รวมทัง้หมด.....................................บาท

คา่พนัธุ์(ซือ้)…................................……………….บาท คา่พนัธุ์(ของตวัเอง).........................................บาท
คา่ปุ๋ ย คา่จ้างหวา่นปุ๋ ย รวมทัง้หมด...................................................บาท คา่ยาฆา่แมลง/วชัพืช ยาฆา่เชือ้รา คา่จ้างฉีดยา รวมทัง้หมด.....................................บาท
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1.4 ท านาปีข้าวพิษณโุลก ใช้เนือ้ที่ทัง้หมด …………ไร่...............งาน .............ตารางวา
 ท า คา่จ้างไถ ปั่น หวา่น ด า ปลกู คา่เลีย้งคนงาน รวมทัง้หมด............................................................บาท
 ไม่ท า

คา่ใช้จ่ายอื่นๆ เช่น คา่สบูน า้ คา่ขนข้าว/ปุ๋ ย คา่ตดัหญ้า รวมทัง้หมด ......................................บาท

1.5 ท านาปรังข้าวเหนียว ใช้เนือ้ที่ทัง้หมด …………ไร่...............งาน .............ตารางวา
 ท า คา่จ้างไถ ปั่น หวา่น ด า ปลกู คา่เลีย้งคนงาน รวมทัง้หมด............................................................บาท
 ไม่ท า

คา่ใช้จ่ายอื่นๆ เช่น คา่สบูน า้ คา่ขนข้าว/ปุ๋ ย คา่ตดัหญ้า รวมทัง้หมด ......................................บาท

1.6 ท านาปรังข้าวชยันาท ใช้เนือ้ที่ทัง้หมด …………ไร่...............งาน .............ตารางวา
 ท า คา่จ้างไถ ปั่น หวา่น ด า ปลกู คา่เลีย้งคนงาน รวมทัง้หมด............................................................บาท
 ไม่ท า

คา่ใช้จ่ายอื่นๆ เช่น คา่สบูน า้ คา่ขนข้าว/ปุ๋ ย คา่ตดัหญ้า รวมทัง้หมด ......................................บาท

1.7 ท านาปรังข้าวพิษณโุลก ใช้เนือ้ที่ทัง้หมด …………ไร่...............งาน .............ตารางวา
 ท า คา่จ้างไถ ปั่น หวา่น ด า ปลกู คา่เลีย้งคนงาน รวมทัง้หมด............................................................บาท
 ไม่ท า

คา่ใช้จ่ายอื่นๆ เช่น คา่สบูน า้ คา่ขนข้าว/ปุ๋ ย คา่ตดัหญ้า รวมทัง้หมด ......................................บาท

คา่พนัธุ์(ซือ้)…................................……………….บาท คา่พนัธุ์(ของตวัเอง).........................................บาท
คา่ปุ๋ ย คา่จ้างหวา่นปุ๋ ย รวมทัง้หมด...................................................บาท คา่ยาฆา่แมลง/วชัพืช ยาฆา่เชือ้รา คา่จ้างฉีดยา รวมทัง้หมด.....................................บาท

คา่พนัธุ์(ซือ้)…................................……………….บาท คา่พนัธุ์(ของตวัเอง).........................................บาท
คา่ปุ๋ ย คา่จ้างหวา่นปุ๋ ย รวมทัง้หมด...................................................บาท คา่ยาฆา่แมลง/วชัพืช ยาฆา่เชือ้รา คา่จ้างฉีดยา รวมทัง้หมด.....................................บาท

คา่พนัธุ์(ซือ้)…................................……………….บาท คา่พนัธุ์(ของตวัเอง).........................................บาท
คา่ปุ๋ ย คา่จ้างหวา่นปุ๋ ย รวมทัง้หมด...................................................บาท คา่ยาฆา่แมลง/วชัพืช ยาฆา่เชือ้รา คา่จ้างฉีดยา รวมทัง้หมด.....................................บาท

คา่พนัธุ์(ซือ้)…................................……………….บาท คา่พนัธุ์(ของตวัเอง).........................................บาท
คา่ปุ๋ ย คา่จ้างหวา่นปุ๋ ย รวมทัง้หมด...................................................บาท คา่ยาฆา่แมลง/วชัพืช ยาฆา่เชือ้รา คา่จ้างฉีดยา รวมทัง้หมด.....................................บาท
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1.8 ท าไร่ข้าวโพด ใช้เนือ้ที่ทัง้หมด …………ไร่...............งาน .............ตารางวา
 ท า คา่จ้างไถ ปั่น หวา่น ด า ปลกู คา่เลีย้งคนงาน รวมทัง้หมด............................................................บาท
 ไม่ท า

คา่ใช้จ่ายอื่นๆ เช่น คา่สบูน า้ คา่ขนข้าว/ปุ๋ ย คา่ตดัหญ้า รวมทัง้หมด ......................................บาท

1.9 ท าไร่อ้อย ใช้เนือ้ที่ทัง้หมด …………ไร่...............งาน .............ตารางวา
 ท า คา่จ้างไถ ปั่น หวา่น ด า ปลกู คา่เลีย้งคนงาน รวมทัง้หมด............................................................บาท
 ไม่ท า

คา่ใช้จ่ายอื่นๆ เช่น คา่สบูน า้ คา่ขนข้าว/ปุ๋ ย คา่ตดัหญ้า รวมทัง้หมด ......................................บาท

1.10 ท าไร่มนัส าปะหลงั ใช้เนือ้ที่ทัง้หมด …………ไร่...............งาน .............ตารางวา
 ท า คา่จ้างไถ ปั่น หวา่น ด า ปลกู คา่เลีย้งคนงาน รวมทัง้หมด............................................................บาท
 ไม่ท า

คา่ใช้จ่ายอื่นๆ เช่น คา่สบูน า้ คา่ขนข้าว/ปุ๋ ย คา่ตดัหญ้า รวมทัง้หมด ......................................บาท

1.11 ปลกูผกัขาย ใช้เนือ้ที่ทัง้หมด …………ไร่...............งาน .............ตารางวา
 ท า คา่จ้างไถ ปั่น หวา่น ด า ปลกู คา่เลีย้งคนงาน รวมทัง้หมด............................................................บาท
 ไม่ท า

คา่ใช้จ่ายอื่นๆ เช่น คา่สบูน า้ คา่ขนข้าว/ปุ๋ ย คา่ตดัหญ้า รวมทัง้หมด ......................................บาท

คา่พนัธุ์(ซือ้)…................................……………….บาท คา่พนัธุ์(ของตวัเอง).........................................บาท
คา่ปุ๋ ย คา่จ้างหวา่นปุ๋ ย รวมทัง้หมด...................................................บาท คา่ยาฆา่แมลง/วชัพืช ยาฆา่เชือ้รา คา่จ้างฉีดยา รวมทัง้หมด.....................................บาท

คา่พนัธุ์(ซือ้)…................................……………….บาท คา่พนัธุ์(ของตวัเอง).........................................บาท
คา่ปุ๋ ย คา่จ้างหวา่นปุ๋ ย รวมทัง้หมด...................................................บาท คา่ยาฆา่แมลง/วชัพืช ยาฆา่เชือ้รา คา่จ้างฉีดยา รวมทัง้หมด.....................................บาท

คา่พนัธุ์(ซือ้)…................................……………….บาท คา่พนัธุ์(ของตวัเอง).........................................บาท
คา่ปุ๋ ย คา่จ้างหวา่นปุ๋ ย รวมทัง้หมด...................................................บาท คา่ยาฆา่แมลง/วชัพืช ยาฆา่เชือ้รา คา่จ้างฉีดยา รวมทัง้หมด.....................................บาท

คา่พนัธุ์(ซือ้)…................................……………….บาท คา่พนัธุ์(ของตวัเอง).........................................บาท
คา่ปุ๋ ย คา่จ้างหวา่นปุ๋ ย รวมทัง้หมด...................................................บาท คา่ยาฆา่แมลง/วชัพืช ยาฆา่เชือ้รา คา่จ้างฉีดยา รวมทัง้หมด.....................................บาท 103
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1.12 อื่นๆ........................ ใช้เนือ้ที่ทัง้หมด …………ไร่...............งาน .............ตารางวา
 ท า คา่จ้างไถ ปั่น หวา่น ด า ปลกู คา่เลีย้งคนงาน รวมทัง้หมด............................................................บาท
 ไม่ท า

คา่ใช้จ่ายอื่นๆ เช่น คา่สบูน า้ คา่ขนข้าว/ปุ๋ ย คา่ตดัหญ้า รวมทัง้หมด ......................................บาท

1.13 อื่นๆ........................ ใช้เนือ้ที่ทัง้หมด …………ไร่...............งาน .............ตารางวา
 ท า คา่จ้างไถ ปั่น หวา่น ด า ปลกู คา่เลีย้งคนงาน รวมทัง้หมด............................................................บาท
 ไม่ท า

คา่ใช้จ่ายอื่นๆ เช่น คา่สบูน า้ คา่ขนข้าว/ปุ๋ ย คา่ตดัหญ้า รวมทัง้หมด ......................................บาท

บนัทกึผู้สมัภาษณ์
(note)

คา่พนัธุ์(ซือ้)…................................……………….บาท คา่พนัธุ์(ของตวัเอง).........................................บาท
คา่ปุ๋ ย คา่จ้างหวา่นปุ๋ ย รวมทัง้หมด...................................................บาท คา่ยาฆา่แมลง/วชัพืช ยาฆา่เชือ้รา คา่จ้างฉีดยา รวมทัง้หมด.....................................บาท

คา่พนัธุ์(ซือ้)…................................……………….บาท คา่พนัธุ์(ของตวัเอง).........................................บาท
คา่ปุ๋ ย คา่จ้างหวา่นปุ๋ ย รวมทัง้หมด...................................................บาท คา่ยาฆา่แมลง/วชัพืช ยาฆา่เชือ้รา คา่จ้างฉีดยา รวมทัง้หมด.....................................บาท
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ค าชีแ้จง หากพืชบางชนิดมีการปลูกมากกว่า 1 แปลง หรือมากกว่า 1 รอบ 
ค าตอบที่ได้จะต้องรวมข้อมูลทุกแปลง และทุกรอบ ที่ปลูกตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว

เปิดทะเบยีน Roster พืชยืนต้น และถามรายละเอียดต่างๆ ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว หากครัวเรือนมีการปลูกพืชชนิดใหม่เพิ่ม ในบนัทกึ
รายละเอียดในทะเบยีน Roster ด้วย
1. ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือนมีการลงทนุท าเกษตรกรรมหรือเป็นเจ้าของธรุกิจที่เกี่ยวข้องกบัการเกษตรที่เป็นพืชยืนต้นบ้างหรือไม่

 1- มี  3- ไม่มี (ข้ามไปหมวดถัดไป)

1.1 สวนผลไม้ ใช้เนือ้ที่ทัง้หมด …………ไร่...............งาน .............ตารางวา
 1- ท า ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว คา่จ้างไถ ปั่น ปลกู คา่เลีย้งคนงาน รวมทัง้หมด...........................................................บาท
 3- ไม่ท า ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว คา่ปุ๋ ย คา่จ้างหวา่นปุ๋ ย รวมทัง้หมด...................................................บาท

ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว คา่ยาฆา่แมลง/วชัพืช ยาฆา่เชือ้รา คา่จ้างฉีดยา รวมทัง้หมด.....................................บาท

ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือนได้เก็บเกียวผลผลติหรือน าผลผลติไปขายบ้างหรือไม่
 1- ขาย  3- ไม่ขาย (ข้ามไปถามพืชประเภทถัดไป)

ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ได้ผลผลติรวมทัง้หมด..................................................................... 1- กิโลกรัม      3- ตนั
คิดเป็นมลูคา่ทัง้หมด...............................................................บาท

A4A การท าเกษตรกรรม (กรณีที่เป็นพืชยืนต้น)

ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว คา่ใช้จ่ายอื่นๆ เช่น คา่สบูน า้ คา่ขนข้าว/ปุ๋ ย คา่ตดัหญ้า รวมทัง้หมด ......................................บาท
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1.2 ยางพารา ใช้เนือ้ที่ทัง้หมด …………ไร่...............งาน .............ตารางวา
 ท า ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว คา่จ้างไถ ปั่น ปลกู คา่เลีย้งคนงาน รวมทัง้หมด...........................................................บาท
 ไม่ท า ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว คา่ปุ๋ ย คา่จ้างหวา่นปุ๋ ย รวมทัง้หมด...................................................บาท

ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว คา่ยาฆา่แมลง/วชัพืช ยาฆา่เชือ้รา คา่จ้างฉีดยา รวมทัง้หมด.....................................บาท

ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือนได้เก็บเกียวผลผลติหรือน าผลผลติไปขายบ้างหรือไม่
 1- ขาย  3- ไม่ขาย (ข้ามไปถามพืชประเภทถัดไป)

ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ได้ผลผลติรวมทัง้หมด..................................................................... 1- กิโลกรัม      3- ตนั
คิดเป็นมลูคา่ทัง้หมด...............................................................บาท

1.3 ยคูาลปิตสั ใช้เนือ้ที่ทัง้หมด …………ไร่...............งาน .............ตารางวา
 ท า ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว คา่จ้างไถ ปั่น ปลกู คา่เลีย้งคนงาน รวมทัง้หมด...........................................................บาท
 ไม่ท า ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว คา่ปุ๋ ย คา่จ้างหวา่นปุ๋ ย รวมทัง้หมด...................................................บาท

ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว คา่ยาฆา่แมลง/วชัพืช ยาฆา่เชือ้รา คา่จ้างฉีดยา รวมทัง้หมด.....................................บาท

ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือนได้เก็บเกียวผลผลติหรือน าผลผลติไปขายบ้างหรือไม่
 1- ขาย  3- ไม่ขาย (ข้ามไปถามพืชประเภทถัดไป)

ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ได้ผลผลติรวมทัง้หมด..................................................................... 1- กิโลกรัม      3- ตนั
คิดเป็นมลูคา่ทัง้หมด...............................................................บาท

ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว คา่ใช้จ่ายอื่นๆ เช่น คา่สบูน า้ คา่ขนข้าว/ปุ๋ ย คา่ตดัหญ้า รวมทัง้หมด ......................................บาท

ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว คา่ใช้จ่ายอื่นๆ เช่น คา่สบูน า้ คา่ขนข้าว/ปุ๋ ย คา่ตดัหญ้า รวมทัง้หมด ......................................บาท
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1.4 อื่นๆ........................ ใช้เนือ้ที่ทัง้หมด …………ไร่...............งาน .............ตารางวา
 ท า ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว คา่จ้างไถ ปั่น ปลกู คา่เลีย้งคนงาน รวมทัง้หมด...........................................................บาท
 ไม่ท า ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว คา่ปุ๋ ย คา่จ้างหวา่นปุ๋ ย รวมทัง้หมด...................................................บาท

ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว คา่ยาฆา่แมลง/วชัพืช ยาฆา่เชือ้รา คา่จ้างฉีดยา รวมทัง้หมด.....................................บาท

ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือนได้เก็บเกียวผลผลติหรือน าผลผลติไปขายบ้างหรือไม่
 1- ขาย  3- ไม่ขาย (ข้ามไปถามพืชประเภทถัดไป)

ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ได้ผลผลติรวมทัง้หมด..................................................................... 1- กิโลกรัม      3- ตนั
คิดเป็นมลูคา่ทัง้หมด...............................................................บาท

1.5 อื่นๆ........................ ใช้เนือ้ที่ทัง้หมด …………ไร่...............งาน .............ตารางวา
 ท า ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว คา่จ้างไถ ปั่น ปลกู คา่เลีย้งคนงาน รวมทัง้หมด...........................................................บาท
 ไม่ท า ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว คา่ปุ๋ ย คา่จ้างหวา่นปุ๋ ย รวมทัง้หมด...................................................บาท

ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว คา่ยาฆา่แมลง/วชัพืช ยาฆา่เชือ้รา คา่จ้างฉีดยา รวมทัง้หมด.....................................บาท

ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือนได้เก็บเกียวผลผลติหรือน าผลผลติไปขายบ้างหรือไม่
 1- ขาย  3- ไม่ขาย (ข้ามไปถามพืชประเภทถัดไป)

ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ได้ผลผลติรวมทัง้หมด..................................................................... 1- กิโลกรัม      3- ตนั
คิดเป็นมลูคา่ทัง้หมด...............................................................บาท

บนัทกึผู้สมัภาษณ์

ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว คา่ใช้จ่ายอื่นๆ เช่น คา่สบูน า้ คา่ขนข้าว/ปุ๋ ย คา่ตดัหญ้า รวมทัง้หมด ......................................บาท

ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว คา่ใช้จ่ายอื่นๆ เช่น คา่สบูน า้ คา่ขนข้าว/ปุ๋ ย คา่ตดัหญ้า รวมทัง้หมด ......................................บาท
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ส่วนที่ 1: ธุรกิจครัวเรือนจากการสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว (Roster) (a5_nbussi)

1. ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือนมีการลงทนุหรือเป็นเจ้าของธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกบัการการเกษตรจ านวนกี่ธุรกิจ (ถ้าไม่มีกรอก 0 และข้ามไปส่วนที่ 2)

(a5_id)

รหสัธุรกิจ ชื่อธุรกิจ............................................................ (a5_text) code5 (a5_code)

ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ท าธุรกิจนีม้ากี่เดอืน...................................... (a5_a)

ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ธุรกิจนีม้ีรายได้เฉลี่ย.............................บาท (a5_ba)  1- ตอ่เดอืน  3- ตอ่ปี (a5_bb)

(กรณีที่ไม่มีรายได้ทุกเดือน ให้ค านวณเป็นรายปี)

ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ธุรกิจนีม้ีคา่วตัถดุบิเฉลี่ย.............................บาท (a5_ca)  1- ตอ่เดอืน  3- ตอ่ปี (a5_cb)

(วัตถุดิบ หมายถึง ปัจจัยการผลิต/สินค้าขายต่อ) (กรณีที่ไม่มีรายได้ทุกเดือน ให้ค านวณเป็นรายปี)

ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ธุรกิจนีจ้่ายคา่จ้างให้กบัคนงานโดยเฉลี่ยกี่บาทต่อเดือน......................................................................................บาท (a5_d)

ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ธุรกิจนีม้ีคา่ใช้จ่ายอื่นๆ โดยเฉลี่ยกี่บาทต่อเดือน................................................................................................บาท (a5_e)

(ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเช่าแผง ค่าน า้ ค่าไฟ ค่าเชือ้เพลิง ค่าขนส่ง ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเช่าเครื่องจักร)
ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว สมาชิกครัวเรือนกิน/ใช้สนิค้าจากธุรกิจนีโ้ดยเฉลี่ยกี่บาทต่อเดือน............................................................................บาท (a5_f)

ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ธุรกิจมีต้นทนุเครื่องจกัร/สนิทรัพย์ถาวร หรือคา่ซ่อมบ ารุง รวมทัง้หมดกี่บาท/ปี...............................................................บาท (a5_g)

ปัจจุบัน ครัวเรือนยงัเป็นเจ้าของธุรกิจนีอ้ยู่หรือไม่  1- เป็น  3- ไม่เป็น (ah_h)

code 5 : ประเภทธุรกิจ

1— ร้านขายปลีก 9— ร้านอาหาร/ร้านก๋วยเตี๋ยว 17— ประมง 25— อื่นๆ 
3— ร้านขายสง่ 11— ร้านขายเครื่องมือและ/หรืออปุกรณ์การเกษตร 19— รับเหมาก่อสร้าง
5— ร้านซอ่มเครื่องยนต์/เครื่องใช้ไฟฟา้ 13— ร้านขายปุ๋ ยและสารเคมีเพื่อใช้ในการเกษตร 21— ทอเสื่อ
7— ร้านตดัผม/เสริมสวย 15— โรงสีข้าว 23— ตดัเย็บ ซอ่มแซมเสือ้ผ้า

A5 ธุรกิจของครัวเรือน
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A5 - 35
(a5_id)

รหสัธุรกิจ ชื่อธุรกิจ............................................................ (a5_text) code5 (a5_code)

ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ท าธุรกิจนีม้ากี่เดอืน...................................... (a5_a)

ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ธุรกิจนีม้ีรายได้เฉลี่ย.............................บาท (a5_ba)  1- ตอ่เดอืน  3- ตอ่ปี (a5_bb)

(กรณีที่ไม่มีรายได้ทุกเดือน ให้ค านวณเป็นรายปี)

ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ธุรกิจนีม้ีคา่วตัถดุบิเฉลี่ย.............................บาท (a5_ca)  1- ตอ่เดอืน  3- ตอ่ปี (a5_cb)

(วัตถุดิบ หมายถึง ปัจจัยการผลิต/สินค้าขายต่อ) (กรณีที่ไม่มีรายได้ทุกเดือน ให้ค านวณเป็นรายปี)

ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ธุรกิจนีจ้่ายคา่จ้างให้กบัคนงานโดยเฉลี่ยกี่บาทต่อเดือน......................................................................................บาท (a5_d)

ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ธุรกิจนีม้ีคา่ใช้จ่ายอื่นๆ โดยเฉลี่ยกี่บาทต่อเดือน................................................................................................บาท (a5_e)

(ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเช่าแผง ค่าน า้ ค่าไฟ ค่าเชือ้เพลิง ค่าขนส่ง ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเช่าเครื่องจักร)
ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว สมาชิกครัวเรือนกิน/ใช้สนิค้าจากธุรกิจนีโ้ดยเฉลี่ยกี่บาทต่อเดือน............................................................................บาท (a5_f)

ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ธุรกิจมีต้นทนุเครื่องจกัร/สนิทรัพย์ถาวร หรือคา่ซ่อมบ ารุง รวมทัง้หมดกี่บาท/ปี...............................................................บาท (a5_g)

ปัจจุบัน ครัวเรือนยงัเป็นเจ้าของธุรกิจนีอ้ยู่หรือไม่  1- เป็น  3- ไม่เป็น (ah_h)

code 5 : ประเภทธุรกิจ

1— ร้านขายปลีก 9— ร้านอาหาร/ร้านก๋วยเตี๋ยว 17— ประมง 25— อื่นๆ 
3— ร้านขายสง่ 11— ร้านขายเครื่องมือและ/หรืออปุกรณ์การเกษตร 19— รับเหมาก่อสร้าง
5— ร้านซอ่มเครื่องยนต์/เครื่องใช้ไฟฟา้ 13— ร้านขายปุ๋ ยและสารเคมีเพื่อใช้ในการเกษตร 21— ทอเสื่อ
7— ร้านตดัผม/เสริมสวย 15— โรงสีข้าว 23— ตดัเย็บ ซอ่มแซมเสือ้ผ้า

บนัทกึผู้สมัภาษณ์
(note)
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A5 - 36ส่วนที่ 2: ธุรกิจใหม่ของครัวเรือน (ธุรกิจที่ไม่ได้บันทกึในทะเบียน Roster)

2. ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือนมีการลงทนุหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเพิ่มเตมิจาก Roster ทีไ่ม่เกี่ยวข้องกบัการการเกษตรหรือไม่
(a5)  1- มี  3- ไม่มี (ข้ามไปหมวดถัดไป)

code 5 : ประเภทธุรกิจ

1— ร้านขายปลีก 9— ร้านอาหาร/ร้านก๋วยเตี๋ยว 17— ประมง 25— อื่นๆ 
3— ร้านขายสง่ 11— ร้านขายเครื่องมือและ/หรืออปุกรณ์การเกษตร 19— รับเหมาก่อสร้าง
5— ร้านซอ่มเครื่องยนต์/เครื่องใช้ไฟฟา้ 13— ร้านขายปุ๋ ยและสารเคมีเพื่อใช้ในการเกษตร 21— ทอเสื่อ
7— ร้านตดัผม/เสริมสวย 15— โรงสีข้าว 23— ตดัเย็บ ซอ่มแซมเสือ้ผ้า

(a5_no)

ธุรกิจที่….. คือ............................................................................. (a5_text) code5 (a5_code) รหสัธุรกิจ (a5_id)

ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ท าธุรกิจนีม้ากี่เดอืน...................................... (a5_a)

ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ธุรกิจนีม้ีรายได้เฉลี่ย.............................บาท (a5_ba)  1- ตอ่เดอืน  3- ตอ่ปี (a5_bb)

(กรณีที่ไม่มีรายได้ทุกเดือน ให้ค านวณเป็นรายปี)

ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ธุรกิจนีม้ีคา่วตัถดุบิเฉลี่ย.............................บาท (a5_ca)  1- ตอ่เดอืน  3- ตอ่ปี (a5_cb)

(วัตถุดิบ หมายถึง ปัจจัยการผลิต/สินค้าขายต่อ) (กรณีที่ไม่มีรายได้ทุกเดือน ให้ค านวณเป็นรายปี)

ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ธุรกิจนีจ้่ายคา่จ้างให้กบัคนงานโดยเฉลี่ยกี่บาทต่อเดือน......................................................................................บาท (a5_d)

ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ธุรกิจนีม้ีคา่ใช้จ่ายอื่นๆ โดยเฉลี่ยกี่บาทต่อเดือน................................................................................................บาท (a5_e)

(ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเช่าแผง ค่าน า้ ค่าไฟ ค่าเชือ้เพลิง ค่าขนส่ง ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเช่าเครื่องจักร)
ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว สมาชิกครัวเรือนกิน/ใช้สนิค้าจากธุรกิจนีโ้ดยเฉลี่ยกี่บาทต่อเดือน............................................................................บาท (a5_f)

ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ธุรกิจมีต้นทนุเครื่องจกัร/สนิทรัพย์ถาวร หรือคา่ซ่อมบ ารุง รวมทัง้หมดกี่บาท/ปี...............................................................บาท (a5_g)

ปัจจุบัน ครัวเรือนยงัเป็นเจ้าของธุรกิจนีอ้ยู่หรือไม่  1- เป็น  3- ไม่เป็น (ah_h)

บนัทกึผู้สมัภาษณ์
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A5 - 37
(a5_no)

ธุรกิจที่….. คือ............................................................................. (a5_text) code5 (a5_code) รหสัธุรกิจ (a5_id)

ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ท าธุรกิจนีม้ากี่เดอืน...................................... (a5_a)

ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ธุรกิจนีม้ีรายได้เฉลี่ย.............................บาท (a5_ba)  1- ตอ่เดอืน  3- ตอ่ปี (a5_bb)

(กรณีที่ไม่มีรายได้ทุกเดือน ให้ค านวณเป็นรายปี)

ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ธุรกิจนีม้ีคา่วตัถดุบิเฉลี่ย.............................บาท (a5_ca)  1- ตอ่เดอืน  3- ตอ่ปี (a5_cb)

(วัตถุดิบ หมายถึง ปัจจัยการผลิต/สินค้าขายต่อ) (กรณีที่ไม่มีรายได้ทุกเดือน ให้ค านวณเป็นรายปี)

ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ธุรกิจนีจ้่ายคา่จ้างให้กบัคนงานโดยเฉลี่ยกี่บาทต่อเดือน......................................................................................บาท (a5_d)

ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ธุรกิจนีม้ีคา่ใช้จ่ายอื่นๆ โดยเฉลี่ยกี่บาทต่อเดือน................................................................................................บาท (a5_e)

(ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเช่าแผง ค่าน า้ ค่าไฟ ค่าเชือ้เพลิง ค่าขนส่ง ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเช่าเครื่องจักร)
ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว สมาชิกครัวเรือนกิน/ใช้สนิค้าจากธุรกิจนีโ้ดยเฉลี่ยกี่บาทต่อเดือน............................................................................บาท (a5_f)

ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ธุรกิจมีต้นทนุเครื่องจกัร/สนิทรัพย์ถาวร หรือคา่ซ่อมบ ารุง รวมทัง้หมดกี่บาท/ปี...............................................................บาท (a5_g)

ปัจจุบัน ครัวเรือนยงัเป็นเจ้าของธุรกิจนีอ้ยู่หรือไม่  1- เป็น  3- ไม่เป็น (ah_h)

(a5_no)

ธุรกิจที่….. คือ............................................................................. (a5_text) code5 (a5_code) รหสัธุรกิจ (a5_id)

ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ท าธุรกิจนีม้ากี่เดอืน...................................... (a5_a)

ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ธุรกิจนีม้ีรายได้เฉลี่ย.............................บาท (a5_ba)  1- ตอ่เดอืน  3- ตอ่ปี (a5_bb)

(กรณีที่ไม่มีรายได้ทุกเดือน ให้ค านวณเป็นรายปี)

ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ธุรกิจนีม้ีคา่วตัถดุบิเฉลี่ย.............................บาท (a5_ca)  1- ตอ่เดอืน  3- ตอ่ปี (a5_cb)

(วัตถุดิบ หมายถึง ปัจจัยการผลิต/สินค้าขายต่อ) (กรณีที่ไม่มีรายได้ทุกเดือน ให้ค านวณเป็นรายปี)

ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ธุรกิจนีจ้่ายคา่จ้างให้กบัคนงานโดยเฉลี่ยกี่บาทต่อเดือน......................................................................................บาท (a5_d)

ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ธุรกิจนีม้ีคา่ใช้จ่ายอื่นๆ โดยเฉลี่ยกี่บาทต่อเดือน................................................................................................บาท (a5_e)

(ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเช่าแผง ค่าน า้ ค่าไฟ ค่าเชือ้เพลิง ค่าขนส่ง ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเช่าเครื่องจักร)
ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว สมาชิกครัวเรือนกิน/ใช้สนิค้าจากธุรกิจนีโ้ดยเฉลี่ยกี่บาทต่อเดือน............................................................................บาท (a5_f)

ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ธุรกิจมีต้นทนุเครื่องจกัร/สนิทรัพย์ถาวร หรือคา่ซ่อมบ ารุง รวมทัง้หมดกี่บาท/ปี...............................................................บาท (a5_g)

ปัจจุบัน ครัวเรือนยงัเป็นเจ้าของธุรกิจนีอ้ยู่หรือไม่  1- เป็น  3- ไม่เป็น (ah_h)
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A6 - 38

ส่วนที่ 1: สัตว์เลีย้งของครัวเรือนจากการสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว (Roster)

1. ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือนได้เลีย้งสตัว์เพื่อขายเป็นอาชีพกี่ชนิด (ถ้าไม่มีกรอก 0 และข้ามไปส่วนที่2)

1- เป็ด 5- ปลา 9- จิง้หรีด 13- ควาย 17- อื่นๆ
3- ไก่ 7- กบ 11- ววั 15- หมู

ชื่อสตัว์เลีย้ง................................................................................... code6

A ปัจจุบนั ครัวเรือนมีสตัว์เลีย้งไว้ครอบครอง จ านวนทัง้หมด...................................................................................... ตวั / บอ่ / กระชงั / คอก / อื่นๆ ......................
- กรณีที่ครัวเรือนเลีย้งเป็ด หรือไก่ หากเลีย้งไม่ถึง 50 ตัว และไม่ได้ขายเป็นอาชีพ ให้ข้ามไปถามสัตว์เลีย้งรายการถัดไป
  (ถ้ามีการขายไปบ้าง ให้บนัทกึข้อมูลในหมวด A7 รายได้ของครัวเรือน (นับรวมรายได้ที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน))

- กรณีที่ครัวเรือนเลีย้งเป็ด หรือไก่ เพื่อขายเป็นอาชีพ แม้ว่า ณ วันสัมภาษณ์มีเป็ด หรือไก่ไม่ถึง 50 ให้ถามรายละเอียดทัง้หมด

B ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือน  ซือ้สตัว์เลีย้ง มลูคา่ ................................................................................................................บาท
 ได้รับสตัว์เลีย้ง มลูคา่ ................................................................................................บาท

C ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือนจ าหนา่ยสตัว์เลีย้งและผลผลติมลูคา่ .................................................................................บาท
D ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือนได้บริโภคสตัว์เลีย้งและผลผลติมลูคา่ .................................................................................บาท
E ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือนมีคา่ใช้จ่ายด้านคา่จ้างแรงงานมลูคา่ ........................................................................................บาท
F ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือนมีคา่ใช้จ่ายด้านอาหารสตัว์มลูคา่ ..............................................................................................บาท
G ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือนมีคา่ใช้จ่ายด้านอื่นๆเช่น คา่ยา วคัซีน คา่ผสมพนัธุ์ มลูคา่ ......................................................บาท
H ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือนมีสตัว์เลีย้งทีเ่สยีชีวติ / สญูหาย / ยกให้ผู้ อื่น จ านวนทัง้หมด ............................. ตวั / บอ่ / กระชงั / คอก / อื่นๆ ......................

บนัทกึผู้สมัภาษณ์

A6 การท าปศุสัตว์ของครัวเรือน

code 6 : ประเภทปศุสัตว์
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ชื่อสตัว์เลีย้ง................................................................................... code6

A ปัจจุบนั ครัวเรือนมีสตัว์เลีย้งไว้ครอบครอง จ านวนทัง้หมด...................................................................................... ตวั / บอ่ / กระชงั / คอก / อื่นๆ ......................
- กรณีที่ครัวเรือนเลีย้งเป็ด หรือไก่ หากเลีย้งไม่ถึง 50 ตัว และไม่ได้ขายเป็นอาชีพ ให้ข้ามไปถามสัตว์เลีย้งรายการถัดไป
  (ถ้ามีการขายไปบ้าง ให้บนัทกึข้อมูลในหมวด A7 รายได้ของครัวเรือน (นับรวมรายได้ที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน))

- กรณีที่ครัวเรือนเลีย้งเป็ด หรือไก่ เพื่อขายเป็นอาชีพ แม้ว่า ณ วันสัมภาษณ์มีเป็ด หรือไก่ไม่ถึง 50 ให้ถามรายละเอียดทัง้หมด

B ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือน  ซือ้สตัว์เลีย้ง มลูคา่ ................................................................................................................บาท
 ได้รับสตัว์เลีย้ง มลูคา่ ................................................................................................บาท

C ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือนจ าหนา่ยสตัว์เลีย้งและผลผลติมลูคา่ .................................................................................บาท
D ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือนได้บริโภคสตัว์เลีย้งและผลผลติมลูคา่ .................................................................................บาท
E ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือนมีคา่ใช้จ่ายด้านคา่จ้างแรงงานมลูคา่ ........................................................................................บาท
F ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือนมีคา่ใช้จ่ายด้านอาหารสตัว์มลูคา่ ..............................................................................................บาท
G ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือนมีคา่ใช้จ่ายด้านอื่นๆเช่น คา่ยา วคัซีน คา่ผสมพนัธุ์ มลูคา่ ......................................................บาท
H ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือนมีสตัว์เลีย้งทีเ่สยีชีวติ / สญูหาย / ยกให้ผู้ อื่น จ านวนทัง้หมด ............................. ตวั / บอ่ / กระชงั / คอก / อื่นๆ ......................
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A6 - 40

ชื่อสตัว์เลีย้ง................................................................................... code6

A ปัจจุบนั ครัวเรือนมีสตัว์เลีย้งไว้ครอบครอง จ านวนทัง้หมด...................................................................................... ตวั / บอ่ / กระชงั / คอก / อื่นๆ ......................
- กรณีที่ครัวเรือนเลีย้งเป็ด หรือไก่ หากเลีย้งไม่ถึง 50 ตัว และไม่ได้ขายเป็นอาชีพ ให้ข้ามไปถามสัตว์เลีย้งรายการถัดไป
  (ถ้ามีการขายไปบ้าง ให้บนัทกึข้อมูลในหมวด A7 รายได้ของครัวเรือน (นับรวมรายได้ที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน))

- กรณีที่ครัวเรือนเลีย้งเป็ด หรือไก่ เพื่อขายเป็นอาชีพ แม้ว่า ณ วันสัมภาษณ์มีเป็ด หรือไก่ไม่ถึง 50 ให้ถามรายละเอียดทัง้หมด

B ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือน  ซือ้สตัว์เลีย้ง มลูคา่ ................................................................................................................บาท
 ได้รับสตัว์เลีย้ง มลูคา่ ................................................................................................บาท

C ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือนจ าหนา่ยสตัว์เลีย้งและผลผลติมลูคา่ .................................................................................บาท
D ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือนได้บริโภคสตัว์เลีย้งและผลผลติมลูคา่ .................................................................................บาท
E ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือนมีคา่ใช้จ่ายด้านคา่จ้างแรงงานมลูคา่ ........................................................................................บาท
F ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือนมีคา่ใช้จ่ายด้านอาหารสตัว์มลูคา่ ..............................................................................................บาท
G ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือนมีคา่ใช้จ่ายด้านอื่นๆเช่น คา่ยา วคัซีน คา่ผสมพนัธุ์ มลูคา่ ......................................................บาท
H ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือนมีสตัว์เลีย้งทีเ่สยีชีวติ / สญูหาย / ยกให้ผู้ อื่น จ านวนทัง้หมด ............................. ตวั / บอ่ / กระชงั / คอก / อื่นๆ ......................
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ส่วนที่ 2: สัตว์เลีย้งประเภทใหม่ของครัวเรือน (สัตว์เลีย้งที่ไม่ได้บนัทกึในทะเบยีน Roster)

2. ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือนได้เลีย้งสตัว์ เช่น ไก่ เป็ด ปลา ววั ควาย หม ูทีไ่มไ่ด้บนัทกึใน Roster เพื่อขายเป็นอาชีพหรือไม่
 มี  ไมม่ี (ข้ามไปหมวดถัดไป)

1- เป็ด 5- ปลา 9- จิง้หรีด 13- ควาย 17- อื่นๆ
3- ไก่ 7- กบ 11- ววั 15- หมู

ชื่อสตัว์เลีย้ง................................................................................... code6

A ปัจจุบนั ครัวเรือนมีสตัว์เลีย้งไว้ครอบครอง จ านวนทัง้หมด...................................................................................... ตวั / บอ่ / กระชงั / คอก / อื่นๆ ......................
- กรณีที่ครัวเรือนเลีย้งเป็ด หรือไก่ หากเลีย้งไม่ถึง 50 ตัว และไม่ได้ขายเป็นอาชีพ ให้ข้ามไปถามสัตว์เลีย้งรายการถัดไป
  (ถ้ามีการขายไปบ้าง ให้บนัทกึข้อมูลในหมวด A7 รายได้ของครัวเรือน (นับรวมรายได้ที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน))

- กรณีที่ครัวเรือนเลีย้งเป็ด หรือไก่ เพื่อขายเป็นอาชีพ แม้ว่า ณ วันสัมภาษณ์มีเป็ด หรือไก่ไม่ถึง 50 ให้ถามรายละเอียดทัง้หมด

B ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือน  ซือ้สตัว์เลีย้ง มลูคา่ ................................................................................................................บาท
 ได้รับสตัว์เลีย้ง มลูคา่ ................................................................................................บาท

C ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือนจ าหนา่ยสตัว์เลีย้งและผลผลติมลูคา่ .................................................................................บาท
D ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือนได้บริโภคสตัว์เลีย้งและผลผลติมลูคา่ .................................................................................บาท
E ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือนมีคา่ใช้จ่ายด้านคา่จ้างแรงงานมลูคา่ ........................................................................................บาท
F ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือนมีคา่ใช้จ่ายด้านอาหารสตัว์มลูคา่ ..............................................................................................บาท
G ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือนมีคา่ใช้จ่ายด้านอื่นๆเช่น คา่ยา วคัซีน คา่ผสมพนัธุ์ มลูคา่ ......................................................บาท
H ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือนมีสตัว์เลีย้งทีเ่สยีชีวติ / สญูหาย / ยกให้ผู้ อื่น จ านวนทัง้หมด ............................. ตวั / บอ่ / กระชงั / คอก / อื่นๆ ......................

บนัทกึผู้สมัภาษณ์

code 6 : ประเภทปศุสัตว์
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A6 - 42

ชื่อสตัว์เลีย้ง................................................................................... code6

A ปัจจุบนั ครัวเรือนมีสตัว์เลีย้งไว้ครอบครอง จ านวนทัง้หมด...................................................................................... ตวั / บอ่ / กระชงั / คอก / อื่นๆ ......................
- กรณีที่ครัวเรือนเลีย้งเป็ด หรือไก่ หากเลีย้งไม่ถึง 50 ตัว และไม่ได้ขายเป็นอาชีพ ให้ข้ามไปถามสัตว์เลีย้งรายการถัดไป
  (ถ้ามีการขายไปบ้าง ให้บนัทกึข้อมูลในหมวด A7 รายได้ของครัวเรือน (นับรวมรายได้ที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน))

- กรณีที่ครัวเรือนเลีย้งเป็ด หรือไก่ เพื่อขายเป็นอาชีพ แม้ว่า ณ วันสัมภาษณ์มีเป็ด หรือไก่ไม่ถึง 50 ให้ถามรายละเอียดทัง้หมด

B ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือน  ซือ้สตัว์เลีย้ง มลูคา่ ................................................................................................................บาท
 ได้รับสตัว์เลีย้ง มลูคา่ ................................................................................................บาท

C ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือนจ าหนา่ยสตัว์เลีย้งและผลผลติมลูคา่ .................................................................................บาท
D ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือนได้บริโภคสตัว์เลีย้งและผลผลติมลูคา่ .................................................................................บาท
E ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือนมีคา่ใช้จ่ายด้านคา่จ้างแรงงานมลูคา่ ........................................................................................บาท
F ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือนมีคา่ใช้จ่ายด้านอาหารสตัว์มลูคา่ ..............................................................................................บาท
G ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือนมีคา่ใช้จ่ายด้านอื่นๆเช่น คา่ยา วคัซีน คา่ผสมพนัธุ์ มลูคา่ ......................................................บาท
H ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือนมีสตัว์เลีย้งทีเ่สยีชีวติ / สญูหาย / ยกให้ผู้ อื่น จ านวนทัง้หมด ............................. ตวั / บอ่ / กระชงั / คอก / อื่นๆ ......................
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ชื่อสตัว์เลีย้ง................................................................................... code6

A ปัจจุบนั ครัวเรือนมีสตัว์เลีย้งไว้ครอบครอง จ านวนทัง้หมด...................................................................................... ตวั / บอ่ / กระชงั / คอก / อื่นๆ ......................
- กรณีที่ครัวเรือนเลีย้งเป็ด หรือไก่ หากเลีย้งไม่ถึง 50 ตัว และไม่ได้ขายเป็นอาชีพ ให้ข้ามไปถามสัตว์เลีย้งรายการถัดไป
  (ถ้ามีการขายไปบ้าง ให้บนัทกึข้อมูลในหมวด A7 รายได้ของครัวเรือน (นับรวมรายได้ที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน))

- กรณีที่ครัวเรือนเลีย้งเป็ด หรือไก่ เพื่อขายเป็นอาชีพ แม้ว่า ณ วันสัมภาษณ์มีเป็ด หรือไก่ไม่ถึง 50 ให้ถามรายละเอียดทัง้หมด

B ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือน  ซือ้สตัว์เลีย้ง มลูคา่ ................................................................................................................บาท
 ได้รับสตัว์เลีย้ง มลูคา่ ................................................................................................บาท

C ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือนจ าหนา่ยสตัว์เลีย้งและผลผลติมลูคา่ .................................................................................บาท
D ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือนได้บริโภคสตัว์เลีย้งและผลผลติมลูคา่ .................................................................................บาท
E ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือนมีคา่ใช้จ่ายด้านคา่จ้างแรงงานมลูคา่ ........................................................................................บาท
F ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือนมีคา่ใช้จ่ายด้านอาหารสตัว์มลูคา่ ..............................................................................................บาท
G ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือนมีคา่ใช้จ่ายด้านอื่นๆเช่น คา่ยา วคัซีน คา่ผสมพนัธุ์ มลูคา่ ......................................................บาท
H ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือนมีสตัว์เลีย้งทีเ่สยีชีวติ / สญูหาย / ยกให้ผู้ อื่น จ านวนทัง้หมด ............................. ตวั / บอ่ / กระชงั / คอก / อื่นๆ ......................
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1. ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือนได้รับรายได้จากแหลง่รายได้ตอ่ไปนีห้รือไม่ 1-ได้ 3-ไมไ่ด้ (ข้ามไปถามรายการถดัไป)

ได้ / ไมไ่ด้
1.1  ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือนได้รับค่าเช่าอื่นๆ เช่น ให้เช่ารถ ให้เช่าสิ่งของ
1.2  ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือนได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ (ไม่นับรวมโครงการลงทะเบยีนผู้มีรายได้น้อย)

      1.2.1 ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือนได้รับเบีย้ผู้สงูอายุ
      1.2.2 ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือนได้รับเบีย้ผู้ พิการ
      1.2.3 ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือนได้รับเงินเยียวยาน า้ทว่ม (3,000 บาท/ครัวเรือน)

      1.2.4 ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือนได้รับเงินชดเชยพืน้ที่ประสบภยัน า้ทว่ม
      1.2.5 ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือนได้รับคา่เก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรจากรัฐบาล
1.3  ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือนได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นๆที่ไม่ใช่ภาครัฐ
1.4  ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือนได้รับทุนการศกึษา
1.5  ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือนได้รับรายได้จากการขายที่ดิน
1.6  ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือนได้รับดอกเบีย้เงนิฝาก
1.7  ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือนได้รับเงนิปันผลจากการลงทุนในหุ้น/กองทุน เช่น หุ้นสหกรณ์ หุ้นบริษัท
1.8  ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือนได้รับเงนิปันผลจากการลงทุนในกองทุนภายในหมู่บ้าน
1.9  ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือนได้รับเงนิบ าเหน็จ บ านาญ
1.10 ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือนได้รับเงนิรางวัลหรือถกูสลากกินแบ่งรัฐบาล
1.11 ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือนได้รับเงนิรางวัลจากหวยใต้ดิน
1.12 ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือนได้รับรายได้จากการจัดงานพิธีต่างๆ (คา่ซอง งานบวช งานแตง่ งานบญุ)

1.13 รายได้อื่นๆ.......................................................................................................

A7 รายได้ของครัวเรือน (นับรวมรายได้ที่เป็นตัวเงนิและไม่ใช่ตัวเงนิ)

มลูคา่รวมกี่บาท
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2. ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือนขายข้าวเก่าทัง้หมดจ านวนเทา่ไร...........................      1- กิโลกรัม      3- ตนั          คิดเป็นมลูคา่...........................บาท

3. ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือนได้รับเงินอดุหนนุเด็กแรกเกิด หรือไม่
 1- ได้ เริ่มได้รับเงินตัง้แต ่เดือน............................. ปี พ.ศ..................................

ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว คิดเป็นมลูคา่รวมทัง้สิน้กี่บาท..........................................................

 3- ไมไ่ด้ โปรดระบเุหตผุลที่ไมไ่ด้รับเงินอดุหนนุ.........................................................................................................

7. ทา่นรู้จกัโครงการลงทะเบยีนผู้ มีรายได้น้อยหรือไม่ 1- รู้จกั 3- ไมรู่้จกั (ข้ามไปถามข้อถดัไป)

ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ทา่นและสมาชิกครัวเรือนได้ลงทะเบยีนโครงการฯหรือไม่
1-ลงทะเบยีน 3- ไมไ่ด้ลงทะเบยีน (ข้ามไปถามสมาชิกคนถดัไป)

ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ทา่นและสมาชิกครัวเรือนได้รับเงินจากโครงการฯจ านวนกี่บาท     (ถ้าไม่ได้รับให้กรอก "0")

รหสั รหสั รหสั
สมาชิก สมาชิก สมาชิก

H1 H6 H11

H2 H7 H12

H3 H8 H13

H4 H9 H14

H5 H10 H15

บนัทกึผู้สมัภาษณ์

(การลงทะเบียนและการได้รับเงนิให้นับรวมทัง้ 2 รอบ)

ได้รับเงิน
กี่บาท

ชื่อเลน่
ลงทะเบียน

หรือไม่
ได้รับเงิน

กี่บาท
ชื่อเลน่

ลงทะเบียน
หรือไม่

ได้รับเงิน
กี่บาท

ชื่อเลน่
ลงทะเบียน

หรือไม่
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ค าชีแ้จง ข้อ A-B ถ้าผู้ตอบตอบเป็นรายเดือนให้น าไปหารด้วย 4.3 แล้วจงึกรอกค าตอบลงในตาราง
หากไม่สามารถแยกค่าใช้จ่าย 2 รายการได้ ให้กรอกรหัสทัง้คู่ ลงในคอลัมน์ "แยกไม่ได้" และกรอกมูลค่าทัง้ 2 รายการเท่ากัน เช่น 
คา่เครื่องดืม่แอลกอฮอล์ และคา่บหุรี่ เดอืนละ 2000 บาท ให้กรอกดงันี ้

รหสั แยกไม่ได้ ซือ้มา ผลติ ได้รับ ความถี่
C เครื่องดื่มทีม่ีแอลกอฮอล์ C,D 2000 0 0 เดอืน
D ยาสบู ยาเส้น บหุรี่ C,D 2000 0 0 เดอืน

ถามข้อ HC1-HC3 เกี่ยวข้องกบัการใช้จ่ายในการบริโภคของครัวเรือนในเดอืนปกต ิและบนัทกึลงในตาราง 1
HC1: ครัวเรือนได้ซือ้หรือบริโภคสิ่งของ (รายการนี)้ เป็นจ านวนเทา่ไร (กรอก "0" หากไม่มีการบริโภค)

HC2: ครัวเรือนผลติสิ่งของ (รายการนี)้ เป็นจ านวนเทา่ไร (กรอก "0" หากไม่มีการบริโภค) ไม่นบัรวมการอปุโภคบริโภคผลผลติ/สนิค้าในหมวดธุรกิจและหมวดปศสุตัว์
HC3: ครัวเรือนได้รับสิ่งของ (รายการนี)้ เป็นจ านวนเทา่ไร (กรอก "0" หากไม่มีการบริโภค) ไม่นบัรวมการอปุโภคบริโภคผลผลติ/สนิค้าในหมวดธุรกิจและหมวดปศสุตัว์

ตาราง 1 HC1 HC2 HC3

รหสั แยกไม่ได้ ซือ้มา ผลติ ได้รับ ความถี่
A ข้าวสาร, ข้าวเจ้า/ข้าวเหนียว, แป้ง และผลติภณัฑ์จากแป้ง สปัดาห์

C เครื่องดืม่ที่มีแอลกอฮอล์ เดอืน
D ยาสบู ยาเส้น บหุรี่ เดอืน
E คา่สาธารณปูโภค เชน่ คา่น า้ คา่ไฟ คา่โทรศพัท์ อินเตอร์เน็ต เดอืน
F คา่เชา่บ้าน เดอืน

สปัดาห์
คา่ใช้จา่ยอาหารที่ซือ้มาปรุงเองและซือ้ส าเร็จรูป เครื่องดื่ม ยกเว้น
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

B

A8 ค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคของครัวเรือน

คา่เหล้าและบหุรี่ เดอืนละ 2000 บาท

Noteรายการ

รายการ Note
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ตาราง 1 HC1 HC2 HC3

รหสั แยกไม่ได้ ซือ้มา ผลติ ได้รับ ความถี่รายการ Note

G น า้มนัเชือ้เพลงิและแก๊สส าหรับรถสว่นตวั เดอืน
H แก๊สหงุต้มและถ่านหงุต้ม เดอืน
I ของใช้ในบ้าน เชน่ สบู ่ยาสฟีัน แชมพ ูน า้ยาซกัผ้า เดอืน
J เดอืน
K ซือ้ยารักษาโรคกินเอง ปี
L ไปหาหมอที่คลนิิก ปี
M ไปหาหมอที่โรงพยาบาล ปี
N คา่ใช้จา่ยด้านการกศุล ท าบญุ เงินบริจาค ใสซ่องงานพิธีตา่งๆ ปี
O คา่ใช้จา่ยส าหรับการจดังานพิธีตา่งๆ ปี
P คา่ปรับปรุงซอ่มแซมบ้าน หรือการสร้างบ้านใหม่ ปี
Q คา่ประกนัรถ คา่ซอ่ม-คา่ทะเบียน รถยนต์/จกัรยานยนต์ ปี
R คา่ซือ้เครื่องเรือน อปุกรณ์ตกแตง่บ้าน (กรณีซือ้สด) ปี
S คา่ใช้จา่ยด้านสนัทนาการ (เดนิทางไปเทีย่วตามสถานทีต่า่งๆ) ปี
T ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าแผง (ไม่นบัรวมคา่เช่าในหมวดธุรกิจ) ปี
W คา่เครื่องส าอาง เชน่ โลชัน่ ลปิสตกิ และแป้งพฟั ปี
U คา่ใช้จา่ยอื่นๆ ระบ.ุ................................................................................ ปี
V คา่ใช้จา่ยอื่นๆ ระบ.ุ................................................................................ ปี

บนัทกึผู้สมัภาษณ์

ซือ้หวยใต้ดนิ หวยทอง สลากกินแบง่รัฐบาล (ลอ็ตเตอรี่)
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1. ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของแตล่ะบคุคลในครัวเรือนเป็นจ านวนเงินเทา่ไหร่

1.1 คา่เดนิทาง ไป-กลบั โรงเรียน เดอืน
1.2 หนงัสอืนิทาน / สมดุภาพส าหรับเดก็ ปี
1.3 โปสเตอร์ ABC กขค 0-9 ปี
1.4 แบบฝึกเขียน,นบัเลข ปี
1.5 สมดุภาพระบายสี ปี
1.6.1 ตวัตอ่ / LEGO ปี
1.6.2 ภาพตดัตอ่ / jigsaw ปี
1.6.3 ไม้หรือพลาสตกิ ทีม่ีรูปทรงหรือสตีา่งๆ ปี
1.6.4 ดนิน า้มนั ดนิเหนียว ดนิทราย แป้งปัน้ ปี
1.7 คา่เทอม/คา่บ ารุงการศกึษา ปี
1.8 แท็บเลต็ / ไอแพด ปี
1.9 มือถือ ปี
1.10 สมดุ แบบเรียน และอปุกรณ์การเรียน ปี
1.11 อื่นๆ.................................................. ปี

ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาและเสือ้ผ้า 
(หากไม่เสียค่าใช้จ่ายในหมวดนัน้ๆ ให้กรอก "0" เฉพาะช่วงชัน้ที่สมาชิกในครัวเรือนก าลังศึกษาอยู่)

หมวดคา่ใช้จ่าย ความถี่ สงูกวา่มธัยมศกึษา /
 อาชีวะ

มธัยมศกึษา / 
อาชีวะ

ประถมศกึษา
ก่อน

ประถมศกึษา

คา่ใช้จ่ายด้านการศกึษา แยกตามระดบัการศกึษา (บาท)

หมายเหตุ

NA NA

NA NA

NA NA

NA NA

NA NA

NA NA

NA NA
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A8 - 492. ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ค่าใช้จ่ายด้านเสือ้ผ้า เครื่องแต่งกาย ของแตล่ะบคุคลในครัวเรือนเป็นจ านวนเงินเทา่ไหร่
รหสั รหสั รหสั

สมาชิก สมาชิก สมาชิก
H1 H6 H11

H2 H7 H12

H3 H8 H13

H4 H9 H14

H5 H10 H15

(บาท/ปี) (บาท/ปี) (บาท/ปี)
ชื่อเลน่

คา่ใช้จ่ายด้านเสือ้ผ้า
ชื่อเลน่

คา่ใช้จ่ายด้านเสือ้ผ้า
ชื่อเลน่

คา่ใช้จ่ายด้านเสือ้ผ้า
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ค าชีแ้จง หมวดนีก้รอกข้อมูลเฉพาะกรณีที่ลักษณะบ้านไม่ตรงกับภาพถ่ายในปีที่ผ่านมา และถ่ายภาพใหม่ประกอบด้วย
“บ้านชัน้เดียว” หมายถึง อาคาร สิง่ปลกูสร้างที่ครัวเรือนพกัอาศยัอยู ่โดยครัวเรือนมีการใช้ประโยชน์ได้จากพืน้ที่ด้านลา่งเทา่นัน้
"บ้านสองชัน้" หมายถึง อาคาร สิง่ปลกูสร้างที่ครัวเรือนพกัอาศยัอยู ่โดยมีบนัไดหรือสิง่ก่อสร้างเพื่อตอ่ไปยงัชัน้ถดัไป และครัวเรือนสามารถใช้ประโยชน์จากพืน้ที่ได้ทัง้ด้านลา่งและด้านบน

1.   บ้านที่ครัวเรือนอยูอ่าศยัหลงันีม้ีลกัษณะแบบใด  1- ชัน้เดยีว  3- สองชัน้  5- สามชัน้  7- สีช่ัน้ขึน้ไป BL1

2.   วสัดทุี่ใช้ในการปพูืน้บ้าน หรือฐานรากของพืน้ชัน้ล่าง (หรือชัน้ที่ 1)

 1- พืน้ดนิ  3- ไม้  5- ไม้ไผ่  7- ปนูซีเมนต์/ คอนกรีต หรือแผน่พืน้ส าเร็จ (ไม่ปกูระเบือ้ง) BL3

 9- ปนูซีเมนต์/ คอนกรีต หรือแผน่พืน้ส าเร็จ (ปกูระเบือ้ง)  11- อื่นๆ ระบ.ุ................................................................ BL3A*

3.   วสัดทุี่ใช้ในการท าผนังบ้าน/ฝาบ้าน ชัน้ล่าง (ชัน้ที่ 1)

 1- ไม้ไผ/่กกสาน  3- ไม้ทอ่นขนาดเลก็  5- ไม้แผน่  7- อิฐบล๊อค/ปนูซีเมนต์  9- สงักะสี BL4

 11- ยิปซัม่  13- แผน่ววีา่/สมาร์ทบอร์ด  15- อื่นๆ ระบ.ุ................................................................  NA- ไม่มีผนงับ้านชัน้ลา่ง BL4A*

4.   วสัดทุี่ใช้ในการปพูืน้บ้าน ตัง้แต่ชัน้ที่สอง ขึน้ไป
 1- ไม้  3- ไม้ไผ่  5- ปนูซีเมนต์/ คอนกรีต หรือแผน่พืน้ส าเร็จ(ไม่ปกูระเบือ้ง) BL5

 7- ปนูซีเมนต์/ คอนกรีต หรือแผน่พืน้ส าเร็จ (ปกูระเบือ้ง)  9- อื่นๆ ระบ.ุ................................................................  NA- เป็นบ้านชัน้เดยีว BL5A*

5.   วสัดทุี่ใช้ในการท าผนังบ้าน/ฝาบ้าน ตัง้แต่ชัน้ที่สอง ขึน้ไป
 1- ไม้ไผ/่กกสาน  3- ไม้ทอ่นขนาดเลก็  5- ไม้แผน่  7- อิฐบล๊อค/ปนูซีเมนต์  9- สงักะสี BL6

 11- ยิปซัม่  13- แผน่ววีา่/สมาร์ทบอร์ด  15- อื่นๆ ระบ.ุ................................................................  NA- เป็นบ้านชัน้เดยีว BL6A*

6.   บ้านหลงันีม้ีจ านวนห้องน า้ ภายนอกบ้าน ทัง้หมดเทา่ไร     (ถ้าไม่มีให้กรอก "0") BL7*

7.   บ้านหลงันีม้ีจ านวนห้องน า้ ที่อยู่ภายในบ้านชัน้ล่าง ทัง้หมดเทา่ไร     (ถ้าไม่มีให้กรอก "0") BL8*

8.   บ้านหลงันีม้ีห้องน า้ลกัษณะใด     (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) BL10

 A- ส้วมซึม  B- ส้วมถงัเท  C- ชกัโครก  D- ส้วมหลมุ  E- อื่นๆ ระบ.ุ................................................................ NA- ไม่มีห้องน า้ BL10A*

9.   บ้านหลงันีม้ีห้องนอนทัง้หมดกี่ห้อง     (ถ้าไม่มีห้องนอน ให้กรอก "0") BL15*

10.   บนัทกึผู้สมัภาษณ์ BL14*

A9 ลักษณะบ้าน
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A10 - 51

เปิดทะเบียน Roster การกู้ยมื-ให้กู้ยมื เงินสิ่งของ และถามมูลค่าหนีส้ินคงค้าง ณ ปัจจุบันของหนีส้ินแต่ละประเภท แล้วท าหมวด A10

1. ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว สมาชิกครัวเรือนมีหนีท้ี่ไม่ได้ช าระคืนทัง้เงินต้น และดอกเบีย้ บ้างหรือไม่
 1- มี  3- ไมม่ี (ข้ามไปข้อ 2)

1.1 ในอนาคต ทา่นคิดวา่สมาชิกครัวเรือนจะสามารถช าระหนีร้ายการนีไ้ด้หรือไม่
 1- ได้  3- ไมไ่ด้  5- ไมแ่นใ่จ

2. ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว สมาชิกครัวเรือนเคยคิดจะไปกู้ เงิน/ซือ้สินค้าเงินผ่อน หรือกู้ยืมเงินเพิ่มจากเดิมบ้างหรือไม่
 1- เคย  3- ไมเ่คย (ข้ามไปข้อ 3)

2.1 เพราะเหตใุดจงึไมกู่้ ..............................................................................................................................
3. ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว สมาชิกครัวเรือนเคยขอยืน่กู้แตถ่กูปฏิเสธบ้างหรือไม่
 1- เคย  3- ไมเ่คย

บนัทกึผู้สมัภาษณ์

A10 การกู้ยมืและให้กู้ยมื เงินหรือสิ่งของ
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รหัสดใกตัวอยาง CID ............................................. 
ชืไอ-นามสกุลผูຌลน.............................................MemberID……………… 

 
 

คำถามงินกับวลา ิTime Preference) 
 

บทพูด ตอเปจะป็นคำถามกีไยวกับงินกับวลานะคะ  ฿นคำถามนีๅ ิคุณม/คุณพอ/คณุยาย/คุณ
ตาี จะสามารถเดຌงินจริงโ ดยคุณมจะเดຌงินทาเหรขึๅนอยูกับการลือกของคุณมองป็นหลัก 
ซึไงจะเดຌพียงขຌอดียวทานัๅน ดย฿นตอนทຌายราจะสุมดยการทอยลูกตຎาวาขຌอเหนทีไจะจายจริง 
ดังนัๅนพืไอประยชนຏของคุณมอง คุณมควรจะจริงจังกับการตัดสิน฿จทุกครัๅงนะคะ ละวิธีการ
จายราจะ฿ชຌการอนงินขຌาบัญชีคะ 
 
บทพูด สำหรับคำถามนีๅจะมี 2 ชดุ ดย฿นตละชุดจะมี฿หຌลือกระหวางตัวลือก ก หรือ ตัวลือก 
ข ดย฿หຌคุณมลือกอัน฿ดอันหนึไงทานัๅน ลือกขຌอทีไชอบนะคะ เมมีถูก เมมีผิดคะ  
 

 

ชุดคำถาม Set 1  
(เดຌรับงินอนภาย฿นวันนีๅ ละ ฿นอีก 1 ดือนขຌางหนຌาี 

 

บทพูด ขຌอ 1 ถຌาคุณมลือกรับงินอนภาย฿นวันนีๅ จะเดຌ 100 บาท ตถຌารอ อีก 1 ดือน
ขຌางหนຌา จะเดຌ 105 บาท ิพูดยๅำ: วิธีการจายจะ฿ชຌการอนขຌาบัญชีนะคะี 
 

กรอกคำตอบ฿นตารางคำตอบ Set 1 ละถามข้อ 2 – 6  

 
ตารางคำตอบ Set 1 ผลการทอยครัๅงทีไ 1 (  ) เดຌ  ิ  ี เมเดຌ 
 

ขຌอทีไ 
ตัวลือก ก 

เดຌรับงินอนภาย฿นวันนีๅ  

ตัวลือก ข 

เดຌรับงินอน฿นอีก 1 ดือนขຌางหนຌา 

ผลการทอย
ครัๅงทีไ 2 

1 (  ) 100 หรือ (  ) 105 ิ  ี 
2 (  ) 100 หรือ (  ) 110 ิ  ี 
3 (  ) 100 หรือ (  ) 120 ิ  ี 
4 (  ) 100 หรือ (  ) 130 ิ  ี 
5 (  ) 100 หรือ (  ) 150 ิ  ี 
6 (  ) 100 หรือ (  ) 200 ิ  ี 
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ชุดคำถาม Set 2  
(เดຌรับงินอน฿นอีก 1 ดือนขຌางหนຌา ละ ฿นอีก 2 ดือนขຌางหนຌาี 

 

บทพูด ขຌอทีไ แ ถຌาคุณมรออีก 1 ดือนขຌางหนຌา จะเดຌ 100 บาท ตถຌารอ อีก 2 ดือนขຌางหนຌา 
105 บาท ิพูดยๅำ: วิธีการจายจะ฿ชຌการอนขຌาบัญชีนะคะี 
 

กรอกคำตอบ฿นตารางคำตอบ Set 2 ละถามข้อ 2 – 6  

 
ตารางคำตอบ Set 2 ผลการทอยครัๅงทีไ 1 (  ) เดຌ  ิ  ี เมเดຌ 
 

ขຌอทีไ 
ตัวลือก ก 

เดຌรับงินอน฿นอีก 1 ดือนขຌางหนຌา  

ตัวลือก ข 

เดຌรับงินอน฿นอีก 2 ดือนขຌางหนຌา 

ผลการทอย
ครัๅงทีไ 2 

1 (  ) 100 หรือ (  ) 105 ิ  ี 
2 (  ) 100 หรือ (  ) 110 ิ  ี 
3 (  ) 100 หรือ (  ) 120 ิ  ี 
4 (  ) 100 หรือ (  ) 130 ิ  ี 
5 (  ) 100 หรือ (  ) 150 ิ  ี 
6 (  ) 100 หรือ (  ) 200 ิ  ี 
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คำอธิบายการสุมดยการทอยลูกต๋า 
 

บทพูด ตอนนีๅคุณมลือกครบทุกขຌอลຌว ราจะสุมอาคขຌอดียวทีไจะ฿หຌงินคุณม รามาริไมทอย
ลูกตຎากัน ดยราจะทอยลูกตຎาสองครัๅง ครัๅงรกพืไอสุมวาอาจะเดຌกระดาษคำตอบชุดเหน ละ
ครัๅงทีไสองพืไอสุมวาจะอาขຌอเหน฿นกระดาษคำตอบนัๅน 

฿นการทอยลูกตຎาครัๅงทีไ 1: 
ถຌาออกลขคีไ 1ุ 3, 5 ราจะลือกกระดาษคำตอบทีไ 1 
ถຌาออกลขคู 2ุ 4, 6 ราจะลือกกระดาษคำตอบทีไ 2  
 

ิเรBRมทอยคร?SงทCR 1) ทอยลูกตຎาครัๅงทีไ 1  เดຌตัวลข................................. 
 

 ิริไมทอยลูกต๋าครัๅงทีไ 1 ดย฿ห้ผู้ตอบป็นผู้ทอย มืไอทอยสรใจล้ว ฿ห้ปิดเปทีไกระดาษคำตอบชุด
ทีไทอยเด้ี   
 
บทพูด  ตอเปจะป็นการทอยลูกตຎาครัๅงทีไ 2 จะบอกวาคุณมจะเดຌงินจากขຌอเหน จากขຌอ 1-6 ทีไ
อยูบนกระดาษคำตอบนีๅ ิโชว์กร>ด@ษคAตอบน?Sนี 
 
ยกตัวอยางชน ถຌาทอยลูกตຎาเดຌ 3 คุณมกใจะเดຌรับงินอนตามคำตอบขຌอ 3 นีๅ  
 
ิเรBRมทอยคร?SงทCR 2) ทอยลูกตຎาครัๅงทีไ 2  เดຌตัวลข................................. 
 
ผลสรุปการอนงิน 
 
ครัวรือนเดຌรับงินหรือเม   
(  ) ปฏิสธการรับงินอน พราะ...................................................................................................... 
ิ  ี เมเดຌ   
ิ  ี เดຌ Set………….ขຌอทีไ....................คิดป็นงิน....................บาท  วันทีไรับงิน............................... 
 
อนขຌาธนาคาร………………………………………………………………………………………… 
ชืไอจຌาของบัญชี………………………………………………………………………………….…….. 
ลขทีไบัญชี……………………………………………………………………………..………………… 
บอรຏติดตอ........................................................................................................... 
(พรຌอมถายรูปหนຌาสมุดบญัชีเวຌป็นหลักฐานี 
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Preface: รายละเอียดการให้สัมภาษณ์

แบบสอบถามส่วนนี ้ต้องกรอกทกุครัง้ แม้ว่าผูถู้กสมัภาษณ์จะปฏิเสธไม่ให้สมัภาษณ์ก็ตาม
ค าน าหน้าของเด็ก ชื่อของเด็ก (fname_ch) นามสกุลของเด็ก (lname_ch) ศพด./โรงเรียน (ถ้ายังไม่เข้าเรียน ให้กรอก "NA")

ด.   .
1) กรอกทีอ่ยูข่องครัวเรือน และชื่อเด็ก (tcdc) (cdc)

YEAR AMP TAM MOO HOME : บ้านเลขที่

2 0 1

Member ID ชื่อเล่นเด็ก (nickname_ch) ID CARD NUMBER (idcard)

H

2) กรอกข้อมลูการสมัภาษณ์ดงัตอ่ไปนีล้งในตาราง 1
ตาราง 1

0 1 ม ค 2 5 6 2 0 8 1 5 1 4 3 0
1

2

3

ผู้ตอบแบบสอบถามเข้าใจค าถามดี ใชห่รือไม่ 1- ใช่ 3- ไมใ่ช่ qans

วิธีตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์
1-2-call / AIS กด *545# แล้วกด โทรออก กด *933# แล้วกด โทรออก
Happy / Dtac กด *102# แล้วกด โทรออก

ผู้  compare

TIME_END COMPLETE

ผู้สแกนแบบ
ลงชื่อ

วนั/เดือน/ปี

สมัภาษณ์ครบหรือไม่
1- ครบ (ข้ามไปถามข้อ 4)    3- ไม่ครบ (ท าข้อ 3 ต่อไป)

(complete)

วนั/เดือน/ปี
ผู้ตรวจ

Round1Structure ID

ครัง้ที่1

ครัง้ที่
ชื่อเลน่ของผู้
สมัภาษณ์

ชื่อจริงของผู้
สมัภาษณ์

วนัที ่เชน่ เดือน เชน่

ผู้บนัทกึข้อมลู

YEAR TIME_START

TRUE

ปี พ.ศ. เชน่ เวลาที่เริ่มการสมัภาษณ์ เช่น เวลาที่สิน้สดุการสมัภาษณ์ เชน่

(time_E)(time_S)

ผู้  SPA

Children_Resurvey 2019 (ต ่ากว่า 5 ขวบ)

(fullname)(nickname) (year)(month)(day)

NAME1 NAME2 DAY MONTH

PROV Round2

ครัง้ที่2

วนั/เดือน/ปี

17/8/2020
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3) กรอกค าตอบของค าถาม A-D ลงตาราง 2

A สมัภาษณ์ไม่ครบ เพราะเหตใุด 1- หาครัวเรือนไม่เจอ 7- การย้ายครัวเรือน  (ข้ามไปถามข้อ D)

3- ปฏิเสธการสมัภาษณ์ทัง้หมดในการสมัภาษณ์ครัง้นี ้ (ข้ามไปถามข้อ D) 9- อื่นๆ  (ข้ามไปถามข้อ D) และระบุรายละเอียดในบันทึกผู้สัมภาษณ์
5- ตอบบางสว่น แตย่งัไม่หมด  (ข้ามถามไปข้อ D)

B กรอกทีอ่ยูใ่หม่ของครัวเรือนโดยละเอียด ตาราง 2
C ระบเุบอร์โทรศพัท์สมาชิกครัวเรือนคนใดคนหนึง่ทีต่ิดตอ่ได้สะดวกทีส่ดุ PF2

D ระบวุนัทีน่ดัสมัภาษณ์ครัง้ตอ่ไป โดยกรอกค าตอบในรูปแบบ "วว/ดด/ปป" ครัง้ที่
 (ถ้าไม่ได้มีการนัด กรอก "NA") 1

2

3

ระบจุ านวนแบบสอบถาม (ถ้าไม่มีให้กรอก "0")

4) (countq3a) A ครัวเรือนนีเ้ก็บแบบ Children_resurvey จ านวนกี่ชดุ 5) เด็กคนนีย้้ายครัวเรือน หรือไม่ 1-ย้าย 3-ไม่ย้าย (ข้ามไปถามข้อถัดไป) move

(countq3b) B ครัวเรือนนีเ้ก็บแบบ Children_baseline จ านวนกี่ชดุ (move4a) A ระบรุหสัครัวเรือนเก่าของเด็กคนนี ้
(countq3c) C ครัวเรือนนีเ้ก็บแบบ Household_resurvey จ านวนกี่ชดุ (move4b) B ระบรุหสัครัวเรือนใหม่ของเด็กคนนี ้
(countq3d) D ครัวเรือนนีเ้ก็บแบบ Household_baseline จ านวนกี่ชดุ (move4c) C ระบ ุMemberID ใหม่ ของเด็กคนนี ้

6) บนัทกึผู้สมัภาษณ์/ ผู้ตรวจแบบ (NOTE)

จบแบบสอบถามหมวดรายละเอียดการให้สัมภาษณ์

ที่อยู่ใหม่ นัดครัง้ต่อไป
NEXT_DATE

เบอร์โทรฯ
NEW_TELNEW_ADD

เหตุผลสัมภาษณ์ไม่ครบ
REASON
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3
รายละเอียดบุคคลที่กินนอนอยู่ในบ้านหลังนีอ้ย่างน้อย 6 เดือนตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว โดยไม่จ าเป็นต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านและอยู่ติดต่อกันทุกวัน
(นับรวมเด็กแรกเกิด และคนที่เพิ่งเสียชีวิตไม่เกิน 6 เดือน แต่ไม่นับรวมลูกจ้างในครัวเรือน เด็กแรกเกิดที่ย้ายเข้ามาไม่ถงึ 6 เดือน)

หัวหน้าครัวเรือน คือ ผู้ที่มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดในครัวเรือน
ผู้ เลีย้งดูหลัก คือ ผู้ที่เลีย้งดูเด็กคนนีเ้ป็นส่วนใหญ่ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว และทราบพัฒนาการของเด็ก

เปิดทะเบยีน Roster สมาชิกครัวเรือน และระบจุ านวนสมาชิกในรอบการสมัภาษณ์ครัง้ที่แล้ว (ตาม Roster) คน HH1

ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว มีสมาชิกที่ย้ายเข้ามาใหมจ่ านวน คน HH2

ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว มีสมาชิกที่ย้ายออกจากครัวเรือนจ านวน คน HH3

code 7: สถานะการเป็นสมาชิกครัวเรือน 1- เป็นสมาชิกเก่า 3- เป็นสมาชิกใหม่ 5- ย้ายออกจากครัวเรือน (ข้ามไปถามข้อ KA ในหมวด B1A1)

F code 1: ความสัมพันธ์กับหัวหน้าครัวเรือน (คนปัจจุบัน)          ถ้าเสียชีวิตแล้วให้กรอก "NA"

1- หวัหน้าครัวเรือน 11- หลานชาย / หลานสาว 21- ตา / ยาย 31- หลานเขย / หลานสะใภ้
3- สามี / ภรรยา 13- ลกูพี่ลกูน้อง 23- พอ่ตา / แมย่าย (พอ่-แม ่ของภรรยา) 33- ลกูพี่ลกูน้องเขย / ลกูพี่ลกูน้องสะใภ้
5- พอ่ / แม่ 15- ลงุ ปา้ น้า อา ฝ่ายพอ่ 25- พอ่ปู่  / แมย่่า (พอ่-แม ่ของสามี) 35- ญาติอื่นๆ
7- ลกูชาย / ลกูสาว 17- ลงุ ปา้ น้า อา ฝ่ายแม่ 27- ลกูเขย / ลกูสะใภ้ 37- บคุคลอื่นที่ไมใ่ช่ญาติ
9- พี่ชาย/พี่สาว/น้องชาย/น้องสาว 19- ปู่  / ย่า 29- น้องเขย / น้องสะใภ้ / พี่เขย / พี่สะใภ้

L code ...: ความสัมพันธ์กับเด็กกลุ่มตัวอย่าง          ถ้าเสียชีวิตแล้วให้กรอก "NA"

00 - เด็กกลุม่ตวัอย่าง 07 - พี่/น้อง (พอ่แมเ่ดียวกัน) 14 - ลกูพี่ลกูน้อง 21 - คนเช่าบ้าน
01 - พอ่/แม่ 08 - พี่/น้อง (พอ่เดียวกัน) 15 - หลานชาย/หลานสาว 24 - สามี/ภรรยา
02 - พอ่เลีย้ง/แมเ่ลีย้ง(คนใดคนหนึ่ง) 09 - พี่/น้อง (แมเ่ดียวกัน) 16 - พี่/น้องเขย พี่/น้องสะใภ้ 25 - แฟน
03 - พอ่บญุธรรม/แมบ่ญุธรรม 10 - พี่/น้อง ที่เป็นลกูติดของทัง้พอ่/แม่ 17 - ทวด (ฝ่ายแม)่ 26 - คู่หมัน้
04 - พอ่เลีย้ง/แมเ่ลีย้ง(ทัง้2คน) 11 - พี่/น้อง บญุธรรม 18 - ทวด (ฝ่ายพอ่) 27 - ลกู
05 - ตา/ยาย 12 - พี่/น้องตา่งสายเลือดที่รับมาเลีย้ง 19 - ญาติอื่นๆ 28 - พอ่/แม ่ของคู่สมรส
06 - ปู่ /ย่า 13 - ลงุ/ปา้/น้า/อา 20 - คนใช้(คนงาน,แมบ่้าน) 29 - พี่/น้อง ของคู่สมรส

K ปัจจบุนัยงัอาศยัอยู่ในครัวเรือนหรือไม่ 1- ใช่ 3- ไมใ่ช่
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4
hh_a

H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9

H10

H11

H12

H13

H14

H15

H16

H17

H18

H19

H20

Mem

ber

ID 

hh_b

ชื่อเลน่

hh_code

CODE7

สถานะ?

hh_fcode

CODE1

hh_k

ปัจจบุนั
อาศยัอยู่ที่

บ้าน?

ความสมัพนัธ์กับ
เด็ก

hh_l

ความสมัพนัธ์กับ
หน.ครัวเรือน
(คนปัจจบุนั)

hh_f hh_ge

เด็กกลุม่
ตวัอย่าง

ผู้ เลีย้งดหูลกั พอ่/แมเ่ด็ก ผู้ ให้ข้อมลู

กรอก  ในช่องที่ตรงกับของบคุคลนัน้ๆ
hh_ga

หวัหน้าครัว
เรือน

hh_gb hh_gc hh_gd

CODE…

hh_lcode
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B1A1 - 5

สว่นที่ 1: ข้อมลูทัว่ไป
B ชื่อเลน่
C, D, Eวนั / เดือน / ปีเกิด (เช่น 01 / ม.ค. / 2555)

F เพศ 1- ชาย 3- หญิง
G สญัชาติ 1- ไทย 3-อื่นๆ (ระบุ ในข้อ b1ag_other)

H code 2: ระดับการศกึษาสูงสุด / ระดับการศกึษาปัจจุบนั
1- ไมไ่ด้รับการศกึษา 11- ป.2 21- ป.7 31- ม.5 41- ม.ศ.4 51- ปวส.1 61- ปริญญาตรี ปี1 71- ปริญญาเอก
3- อนบุาล 1 13- ป.3 23- ม.1 33- ม.6 43- ม.ศ.5 53- ปวส.2 63- ปริญญาตรี ปี2 73- ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก
5- อนบุาล 2 15- ป.4 25- ม.2 35- ม.ศ.1 45- ปวช.1 55- ปวท.1 65- ปริญญาตรี ปี3 75- อื่นๆ
7- อนบุาล 3 17- ป.5 27- ม.3 37- ม.ศ.2 47- ปวช.2 57- ปวท.2 67- ปริญญาตรี ปี4

9- ป.1 19- ป.6 29- ม.4 39- ม.ศ.3 49- ปวช.3 59- อนปุริญญา 69- ปริญญาโท
IA, IB ระบ ุเดือน ปี พ.ศ. ที่ย้ายเข้ามาอยูใ่นครัวเรือน (เช่น ม.ค. / 2555)

J สถานภาพ 1- โสด     3- สมรส (ทัง้ที่จดทะเบยีนและไมไ่ด้จดทะเบยีน)     5- หยา่     7- หม้าย     9- อยูค่นละที่ (แตย่งัเป็นสามีภรรยากนัอยู)่
เมื่อท าเสร็จแล้วข้ามไปถามสมาชิกคนถดัไป

KA, KBระบ ุเดือน ปี พ.ศ. ที่ย้ายออกจากครัวเรือน (เช่น ม.ค. / 2555)

L สมาชิกรายนี ้ย้ายออกจากครัวเรือน เนื่องจากสาเหตใุด
1- ย้ายไปเรียนหนงัสือ 7- ย้ายไปท างานชัว่คราว โดยคาดวา่จะกลบัอาศยัที่บ้านหลงันีภ้ายใน 6 เดือนข้างหน้า
3- แตง่งาน จงึย้ายบ้านตามคูค่รอง 9- ย้ายไปท างานหรือหางาน โดยคาดวา่จะไมก่ลบัอาศยัที่บ้านหลงันีภ้ายใน 6 เดือนข้างหน้า
5- เสียชีวิต (ข้ามไปถามสมาชิกคนถดัไป) 11- อื่นๆ (ระบุ ในข้อ b1al_other)

M ปัจจบุนัพกัอาศยัอยูท่ี่ใด

B1A1 ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกครัวเรือน
134
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B1A1 - 6

ตาราง 1 b1ab b1ac b1ad b1ae b1af b1ag
b1ag_

other

b1ah_

code
b1aia b1aib b1aj b1aka b1akb b1al

H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9

H10

เดือนที่
ย้าย
ออก 
เชน่ 
ม.ค.

ปี พ.ศ.

 ทีย่้าย
ออก 
เชน่ 
2558

อื่นๆ (ระบ)ุ

b1al_other

ทีอ่ยูป่ัจจบุนั

b1am

เพศ
สญั
ชาติ

อื่นๆ
ระดบัการศกึษาสงูสดุ/

ปัจจบุนั
สถาน
ภาพ

code 2

สาเหตุ
ทีย่้าย
ออก

ปี พ.ศ.

 ทีย่้าย
เข้า เชน่
 2558

b1ah

เดือนที่
ย้ายเข้า
 เชน่ 
ม.ค.

Mem

ber

ID 

ชื่อเลน่
วนัเกิด
เช่น 

01,..,31

เดอืน
เกิด 
เช่น 
ม.ค.

ปีเกิด 
เช่น 
2554
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B1A1 - 7

ตาราง 1 b1ab b1ac b1ad b1ae b1af b1ag
b1ag_

other

b1ah_

code
b1aia b1aib b1aj b1aka b1akb b1al

เดือนที่
ย้าย
ออก 
เชน่ 
ม.ค.

ปี พ.ศ.

 ทีย่้าย
ออก 
เชน่ 
2558

อื่นๆ (ระบ)ุ

b1al_other

ทีอ่ยูป่ัจจบุนั

b1am

เพศ
สญั
ชาติ

อื่นๆ
ระดบัการศกึษาสงูสดุ/

ปัจจบุนั
สถาน
ภาพ

code 2

สาเหตุ
ทีย่้าย
ออก

ปี พ.ศ.

 ทีย่้าย
เข้า เชน่
 2558

b1ah

เดือนที่
ย้ายเข้า
 เชน่ 
ม.ค.

Mem

ber

ID 

ชื่อเลน่
วนัเกิด
เช่น 

01,..,31

เดอืน
เกิด 
เช่น 
ม.ค.

ปีเกิด 
เช่น 
2554

H11

H12

H13

H14

H15

H16

H17

H18

H19

H20
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B1 - 8

1 แบบสอบถามชุดนีใ้ห้สัมภาษณ์ผู้เลีย้งดูหลัก ซึ่ง "ผู้เลีย้งดหูลัก" คือ ผู้ที่เลีย้งดเูดก็คนนีเ้ป็นส่วนใหญ่ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว และทราบพัฒนาการ
ของเด็ก โปรดอย่าถามหรือบนัทกึค าตอบจากบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้เลีย้งดูหลัก เว้นแต่ค าตอบนัน้จะได้รับการยืนยันจากผู้เลีย้งดูหลักว่าเป็นจริง 

2 ระหว่างการสัมภาษณ์ผู้เลีย้งดูหลักในประเด็นต่างๆ ให้จดค าตอบควบคู่กับการสังเกตว่าค าตอบที่ได้สอดคล้องกับพฤติกรรมที่เหน็หรือไม่ หากพบว่าพฤติกรรม
แตกต่างไปจากค าตอบที่ได้ ให้ซักถามย า้เพื่อให้แน่ใจ และจดบนัทกึเพิ่มเติมลงในช่องบนัทกึผู้สัมภาษณ์ท้ายหมวด

1) ระบุชื่อของผู้ เลีย้งดหูลกั
ชื่อ Member ID H CI0

2) ระบุชื่อสมาชิกครัวเรือนทีม่ีอ านาจตดัสินใจสงูสดุส าหรับเด็กคนนี ้
ชื่อ Member ID H CI11

(CI11_prefix)

3) สว่นสงูปัจจบุนัของเด็กคนนี ้ CI2H2 น า้หนกัปัจจบุนัของเด็กคนนี ้(กิโลกรัม)  CI2W2

ส าหรับพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง
B1 ข้อมูลทั่วไปของเด็ก

ค าชีแ้จงส าหรับผู้ สัมภาษณ์

นามสกลุค าน าหน้า
(prefix) (lname)(fname)

ค าน าหน้า นามสกลุ
(CI11_fname) (CI11_lname)
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B1 - 9

4) พอ่ของเด็กอาศยัอยูใ่นบ้านหรือไม่ 1-ใช ่(ข้ามไปถามข้อ 5) 3-ไม่ใช่ CI3 Code อาชีพ (CI3H)

1- ผู้บญัญัตกิฎหมาย/ข้าราชการอาวโุส/ผู้จดัการ
เปิดตารางซ่อมข้อมูลทั่วไปของพ่อเด็ก และอัพเดทข้อมูลในรอบการสัมภาษณ์ปัจจุบนั) 3- ผู้ประกอบวิชาชีพตา่งๆ

3G สภาพปัจจบุนั 1-มีชีวติ  3-เสียชีวติ  5-เสียชีวติแล้วมากกวา่ 12 เดือน (ข้ามไปถามข้อ 5) CI3G 5-ชา่งเทคนิคสาขาตา่งๆ และผู้ประกอบวิชาชีพที่
เกี่ยวข้อง

3H อาชีพ ci3h_des code CI3H 7- เสมียน
9- พนกังานบริการ/ผู้จ าหนา่ยสนิค้าในร้านและตลาด

3HA งานนีจ้ดัอยูใ่นประเภทใด (กรณีที่ไม่ได้ท างาน ให้กรอก "NA") CI3HA 11- ผู้ปฏิบตังิานทีม่ีฝีมือในด้านการเกษตรและประมง
1- ข้าราชการ/รัฐวสิาหกิจ 5- ลกูจ้างเอกชนทีท่ างานประจ า 9- เป็นเจ้าของกิจการ 13- ผู้ปฏิบตังิานในธุรกิจด้านความสามารถทางฝีมือ
3- ลกูจ้างชัว่คราวของรัฐ/รัฐวสิาหกิจ 7- ลกูจ้างเอกชนทีจ่้างเป็นครัง้คราว จ้างตามฤดกูาล และธุรกิจอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง

15- ผู้ปฏิบตักิารเครื่องจกัรโรงงานและเครื่องจกัร
3I รายได้สทุธิตอ่เดือน ci3i_des CI3I และผู้ปฏิบตังิานด้านการประกอบ

(กรณีที่ไม่ได้ท างาน ให้กรอก "NA") 17- อาชีพขัน้พืน้ฐานตา่งๆ
3J เบอร์ติดตอ่ CI3J 19- กองก าลงัทหารตดิอาวธุตา่งๆ

(ถ้าไม่มีเบอร์โทรศัพท์ ให้กรอก "NA" ใน 2 ช่องแรก) 21- ไมไ่ด้ท างาน เชน่ นกัศกึษา 
3K พอ่ของเด็กมาหาเด็กโดยเฉลี่ยกี่วันต่อปี (ถ้าไม่มีกรอก "0" และข้ามไปถามข้อ 3M) CI3K

ถ้าครัวเรือนระบุหน่วยเป็นจ านวนเดือน ให้คณู 30 เชน่ 3 เดือนตอ่ปี = 90 วนั
3L ในระหวา่งทีพ่อ่อาศยัอยูใ่นครัวเรือนเด็กได้นอนกบัพอ่หรือไม่ 1-ใช่      3-ไม่ใช่ CI3L

3M พอ่ของเด็กพาเด็กไปอยูด่้วย โดยเฉลี่ยกี่วันต่อปี (ถ้าไม่มีกรอก "0") CI3M

ถ้าครัวเรือนระบุหน่วยเป็นจ านวนเดือน ให้คณู 30 เชน่ 3 เดือนตอ่ปี = 90 วนั
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5) แม่ของเด็กอาศยัอยูใ่นบ้านหรือไม่ 1-ใช ่(ข้ามไปถามข้อ 6) 3-ไม่ใช่ CI4 Code อาชีพ (CI4H)

1- ผู้บญัญัตกิฎหมาย/ข้าราชการอาวโุส/ผู้จดัการ
เปิดตารางซ่อมข้อมูลทั่วไปของแม่เด็ก และอัพเดทข้อมูลในรอบการสัมภาษณ์ปัจจุบนั) 3- ผู้ประกอบวิชาชีพตา่งๆ

4G สภาพปัจจบุนั 1-มีชีวติ  3-เสียชีวติ  5-เสียชีวติแล้วมากกวา่ 12 เดือน (ข้ามไปถามข้อ 6) CI4G 5-ชา่งเทคนิคสาขาตา่งๆ และผู้ประกอบวิชาชีพที่
เกี่ยวข้อง

4H อาชีพ ci4h_des code CI4H 7- เสมียน
9- พนกังานบริการ/ผู้จ าหนา่ยสนิค้าในร้านและตลาด

4HA งานนีจ้ดัอยูใ่นประเภทใด (กรณีที่ไม่ได้ท างาน ให้กรอก "NA") CI4HA 11- ผู้ปฏิบตังิานทีม่ีฝีมือในด้านการเกษตรและประมง
1- ข้าราชการ/รัฐวสิาหกิจ 5- ลกูจ้างเอกชนทีท่ างานประจ า 9- เป็นเจ้าของกิจการ 13- ผู้ปฏิบตังิานในธุรกิจด้านความสามารถทางฝีมือ
3- ลกูจ้างชัว่คราวของรัฐ/รัฐวสิาหกิจ 7- ลกูจ้างเอกชนทีจ่้างเป็นครัง้คราว จ้างตามฤดกูาล และธุรกิจอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง

15- ผู้ปฏิบตักิารเครื่องจกัรโรงงานและเครื่องจกัร
4I รายได้สทุธิตอ่เดือน ci4i_des CI4I และผู้ปฏิบตังิานด้านการประกอบ

(กรณีที่ไม่ได้ท างาน ให้กรอก "NA") 17- อาชีพขัน้พืน้ฐานตา่งๆ
4J เบอร์ติดตอ่ CI4J 19- กองก าลงัทหารตดิอาวธุตา่งๆ

(ถ้าไม่มีเบอร์โทรศัพท์ ให้กรอก "NA" ใน 2 ช่องแรก) 21- ไมไ่ด้ท างาน เชน่ นกัศกึษา 

4K แม่ของเด็กอาศยัอยูท่ีไ่หน ต าบล……………..……..........… อ าเภอ……………..……..........… จงัหวดั……………..………..........

กรณีไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศไทย ให้ระบุชื่อประเทศ CI4KD

4L แม่ของเด็กมาหาเด็กโดยเฉลี่ยกี่วันต่อปี (ถ้าไม่มีกรอก "0" และข้ามไปถามข้อ 4N) CI4L

ถ้าครัวเรือนระบุหน่วยเป็นจ านวนเดือน ให้คณู 30 เชน่ 3 เดือนตอ่ปี = 90 วนั
4M ในระหวา่งทีแ่ม่อาศยัอยูใ่นครัวเรือนเด็กได้นอนกบัแม่หรือไม่ 1-ใช่      3-ไม่ใช่ CI4M

4N แม่ของเด็กพาเด็กไปอยูด่้วย โดยเฉลี่ยกี่วันต่อปี (ถ้าไม่มีกรอก "0") CI4N

ถ้าครัวเรือนระบุหน่วยเป็นจ านวนเดือน ให้คณู 30 เชน่ 3 เดือนตอ่ปี = 90 วนั

CI4KCCI4KBCI4KAci4ka_des ci4kb_des ci4kc_des
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6) พอ่และแม่ของเด็กคนนีอ้าศยัอยูด่้วยกนัหรือไม่ CI2A (ถ้าตอบ 1 หรือ 5 ข้ามไปถามข้อ 7A)

1- อยูด่้วยกนั (ทัง้ทีจ่ดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน) 3- หยา่ร้าง 5- อยูค่นละที ่(แตย่งัเป็นสามีภรรยากนัอยู)่ 7- หม้าย

2A3) สถานะสมรสของพอ่ ณ ปัจจุบนั (เสียชีวิตกรอก "NA") CI2A3

1- ไม่ได้แตง่งานใหม่อีกเลย 3- แตง่งานใหม่ 5- หยา่ (หลงัจากแตง่งานใหม่แล้ว) 7- หม้าย (หลงัจากแตง่งานใหม่แล้ว)

2A4) สถานะสมรสของแม่ ณ ปัจจุบนั (เสียชีวิตกรอก "NA") CI2A4

1- ไม่ได้แตง่งานใหม่อีกเลย 3- แตง่งานใหม่ 5- หยา่ (หลงัจากแตง่งานใหม่แล้ว) 7- หม้าย (หลงัจากแตง่งานใหม่แล้ว)

ข้อ 7A-7C ถ้าพ่อหรือแม่ของเด็กอาศัยอยู่ในครัวเรือน ให้กรอก "NA" และข้ามไปถามข้อ 8A

ถ้าสามารถแยก 7A-7B ได้ ให้ข้ามไปถามข้อ 8A

ถ้าไม่สามารถแยก 7A-7B ได้ ให้กรอก "DK" และกรอกข้อมูลในข้อ 7C

7A) ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว พ่อของเด็กที่อาศัยอยู่นอกครัวเรือนส่งเงินมาให้เพื่อการเลีย้งดบูุตรโดยเฉลี่ยเดือนละเท่าไหร่ (ถ้าตอบ "0" ให้ข้ามไปถามข้อ 7B) CI5A

7AA) จ านวนเงินทีพ่อ่สง่มาให้บุตรเป็นเงินทีใ่ช้ส าหรับเลีย้งดบูุตรเทา่นัน้ใชห่รือไม่ 1- ใช่ 3- ไม่ใช่ CI5AA

7B) ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว แม่ของเด็กที่อาศัยอยู่นอกครัวเรือนส่งเงินมาให้เพื่อการเลีย้งดบูุตรโดยเฉลี่ยเดือนละเท่าไหร่ (ถ้าตอบ "0" ให้ข้ามไปถามข้อ 8A) CI5B

7BA) จ านวนเงินทีแ่ม่สง่มาให้บุตรเป็นเงินทีใ่ช้ส าหรับเลีย้งดบูุตรเทา่นัน้ใชห่รือไม่ 1- ใช่ 3- ไม่ใช่ CI5BA

7C) ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว พ่อและแม่ของเด็กที่อาศัยอยู่นอกครัวเรือนส่งเงินมาให้เพื่อการเลีย้งดบูุตรโดยเฉลี่ยเดือนละเท่าไหร่ (ถ้าตอบ "NA" ให้ข้ามไปถามข้อ 8A) CI5C

7CA) จ านวนเงินทีพ่อ่และแม่สง่มาให้บุตรเป็นเงินทีใ่ช้ส าหรับเลีย้งดบูุตรเทา่นัน้ใชห่รือไม่ 1- ใช่ 3- ไม่ใช่ CI5CA

ข้อ 8A-8C ถ้าพ่อหรือแม่ของเด็กอาศัยอยู่ในครัวเรือน ให้กรอก "NA" และข้ามไปถามข้อ 9
ถ้าสามารถแยก 8A-8B ได้ ให้ข้ามไปถามข้อ 9
ถ้าไม่สามารถแยก 8A-8B ได้ ให้กรอก "DK" และกรอกข้อมูลในข้อ 8C

8A) ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว พ่อของเด็กที่อาศัยอยู่นอกครัวเรือนส่งสิ่งของมาให้เพื่อการเลีย้งดบูุตรโดยเฉลี่ยเดือนละเท่าไหร่ CI6A

8B) ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว แม่ของเด็กที่อาศัยอยู่นอกครัวเรือนส่งสิ่งของมาให้เพื่อการเลีย้งดบูุตรโดยเฉลี่ยเดือนละเท่าไหร่ CI6B

8C) ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว พ่อและแม่ของเด็กที่อาศัยอยู่นอกครัวเรือนส่งสิ่งของมาให้เพื่อการเลีย้งดบูุตรโดยเฉลี่ยเดือนละเท่าไหร่ CI6C

***ให้กี่ครัง้ .......... ครัง้ละ .......... บาท***
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9) ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว เด็กมีน้องร่วมพ่อแม่เดียวกันที่เกิดใหม่จ านวนกี่คน CI10   (กรอก "00" ถ้าไม่มีเด็กเกิดใหม่ และข้ามไปถามข้อ 9)

ถามข้อ A-G ของพี่น้องแตล่ะคน และบนัทกึค าตอบลงในตาราง 1
A อาศยัอยูใ่นครัวเรือนเดียวกนักบัเด็กหรือไม่ 1-ใช่ 3-ไม่ใช ่(ข้ามไปถามข้อ C) ตาราง 1   CI10A

B ระบุ Member ID (ข้ามไปถามคนถัดไป)

C ปัจจบุนัยงัมีชีวติอยูห่รือไม่ 1-มีชีวติ 3-เสียชีวติแล้ว (ข้ามไปถามคนถัดไป)

D เพศ 1-ชาย 3-หญิง 1

E วนัเกิด (กรอกตัวเลข 2 หลัก เช่น วันที่ 1 กรอก "01") 2

F เดือนเกิด (เช่น ม.ค.) 3

G ปี พ.ศ. เกิด 4

5

10) บนัทกึผู้สมัภาษณ์ CI9

CI10GCI10B CI10C

เดือนเกิด

CI10D CI10E CI10F

ปี พ.ศ. เกิด
ด้วยกนั ID

คนที่
อาศยัอยู่ Member

ยงัมีชีวติ ? เพศ วนัเกิด
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สว่นที่ 1: การได้รับความชว่ยเหลือ
การได้รับความช่วยเหลือ หมายถงึ การได้รับเงนิ หรือสิ่งของ เช่น ข้าว จากบุคคลนอกครัวเรือน (โดยไม่นับรวมเงนิหรือสิ่งของที่พ่อหรือแม่ของเด็กส่งมาให้เด็ก)

1. ตัง้แตก่ารสมัภาษณ์ครัง้ที่แล้ว เด็กได้รับความชว่ยเหลือจากบคุคลนอกครัวเรือน (ที่ไมใ่ชพ่อ่หรือแม่) เป็น
เงิน  1- ได้รับ มลูคา่รวม..........................................บาท      3- ไมไ่ด้รับ สิง่ของ  1- ได้รับ      3- ไมไ่ด้รับ

อะไรบ้าง ......................................

สว่นที่ 2: สินทรัพย์ทางการเงิน
1. ปัจจบุนัเด็กมีสินทรัพย์ทางการเงินอะไรบ้าง

บญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์  1- มี จ านวน .......... บญัชี ปัจจบุนัมีเงินคงเหลือรวมทกุบญัชี ...............................บาท  3- ไม่มี  DK

บญัชีเงินฝากธ.ก.ส.  1- มี จ านวน .......... บญัชี ปัจจบุนัมีเงินคงเหลือรวมทกุบญัชี ...............................บาท  3- ไม่มี  DK

เงินฝากกลุม่สหกรณ์ออมทรัพย์/หุ้นสหกรณ์  1- มี มลูคา่คงเหลือ ณ ปัจจบุนั ..........................................บาท  3- ไม่มี  DK

กองทนุสหกรณ์ร้านค้าชมุชน/กองทนุตา่งๆภายในหมู่บ้าน 1- มี มลูคา่คงเหลือ ณ ปัจจบุนั ..........................................บาท  3- ไม่มี  DK

เงินออมกบั ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก/โรงเรียน  1- มี มลูคา่คงเหลือ ณ ปัจจบุนั ..........................................บาท  3- ไม่มี  DK

อื่นๆ ระบ.ุ.................................................................... 1- มี มลูคา่คงเหลือ ณ ปัจจบุนั ..........................................บาท  3- ไม่มี  DK

อื่นๆ ระบ.ุ.................................................................... 1- มี มลูคา่คงเหลือ ณ ปัจจบุนั ..........................................บาท  3- ไม่มี  DK

B1A ข้อมูล การได้รับความช่วยเหลือ สินทรัพย์ทางการเงนิ และประกันของเด็กกลุ่มตัวอย่าง
142
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B1A - 14สว่นที่ 3: ประกนัชีวิต ประกนัสขุภาพ (กรณีที่มีประกันเสริมหลายประเภท ให้บนัทกึรายละเอียดในประกันเสริม ไม่ต้องบนัทกึในประกันหลัก)

1. ถามรายละเอียดประกนัประเภทตา่งๆของเด็กกลุม่ตวัอยา่ง (ไม่นับรวมประกันพ่วงกับบุคคลอื่น)

haid

A ประกนัชีวิต
B ประกนัสขุภาพ/ประกนัอบุตัิเหตุ
C ประกนัสงัคม

E ฌาปนกิจ ธ.ก.ส. / สหกรณ์ออมทรัพย์ / ช.พ.ค.

F กองทนุสวสัดิการชมุชนวนัละบาท
G กองทนุฌาปนกิจรายครัวเรือน
H อื่นๆ ระบ.ุ..............................................

2. เด็กมีประกนัพว่งกบัพอ่หรือแม ่จ านวนกี่กรมธรรม์ (ถ้าไม่มีให้กรอก "0") cntinsurance

บนัทกึผู้สมัภาษณ์ (note)

#

ปัจจบุนัมีกี่กรมธรรม์

ถ้าไม่มีให้กรอก "0"

 และข้ามไปถาม
รายการถดัไป

ประเภทประกนั

ได้รับเงินสินไหม/เงิน
คืน/เงินสงเคราะห์ กี่

บาท
ถ้าไม่มีให้กรอก "0"ถ้าไม่มีให้กรอก "0"ถ้าไม่มีให้กรอก "0"

กองทนุฌาปนกิจหมู่บ้านรายบคุคล (ไมร่วม ธ.ก.ส.) เชน่ ฌาปนกิจอ าเภอ 
ต าบล อสม. ผู้สงูอาย ุสตรี แมบ่้าน เงินล้าน เป็นต้น

D

ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว

คนนอกครัวเรือนจา่ยให้สมาชิกครัวเรือนจ่ายเอง

จา่ยเบีย้รวมทัง้สิน้กี่บาท

ha1a ha1b ha1ca ha1cb ha1d
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B2 - 15

1) ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา จนถึงปัจจบุนั ทา่นให้เด็กกินนมอะไรบ้าง (เปิดทะเบยีน Roster ถ้าเด็กไม่ได้กินนมแม่ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ให้ข้ามไปข้อ B)

A : นมแม่ 1- ใช ่(ข้ามไปถามข้อ B) 3- ไม่ใช่ CC1A

A1- หยดุให้นมแม่เมื่ออายกุี่เดือน (กรอกตัวเลข 2 หลัก เช่น 1 เดือน กรอก "01") CC1A1 

B : นมอื่นๆ 1- ใช ่(หาก Roster ตอบ 1 ให้ข้ามไปถามข้อ 2A) 3- ไม่ใช ่(ข้ามไปถามข้อ 3) CC1B

B1- เริ่มให้เมื่ออายกุี่เดือน (กรอกตัวเลข 2 หลัก เช่น 1 เดือน กรอก "01") CC1B1

ถามข้อ 2A-2C ในแตล่ะรายการ และบนัทกึลงในตาราง 1
2A) ในรอบ 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา ทา่นให้เด็กคนนี้ดืม่นมชนิดใดบ้าง     นับรวมที่ดื่มที่ศพด./โรงเรียนด้วย 1-ดืม่ 3-ไม่ดืม่ (ข้ามไปถามรายการถัดไป)

2B) ระบปุริมาณทีด่ืม่โดยเฉลีย่ตอ่สปัดาห์ (กลอ่ง/ถงุ/ขวด/แก้ว)

ตาราง 1
no

1 นมผง
2 นมถงุ/นมพาสเจอร์ไรซ์
3 นมกลอ่ง UHT (สเตอร์ริไรซ์)

4 นมถัว่เหลอืง
5 นมเปรีย้ว/ยาคลูท์
6 นมข้นหวาน (กรณีชงให้ดื่มแทนนม)

7 นมข้นจืด (กรณีชงให้ดื่มแทนนม)

8 โยเกิร์ต
9 อื่นๆ..............................................

ส าหรับพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง เด็กอายุ 25-60 เดือน
B2 การเลีย้งดู

ใช้ CARD ประกอบการสัมภาษณ์

ส าหรับเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง
ในรอบ 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา CC2A CC2C CC2B

กระป๋อง
ถ้วย

ปริมาณที่ดื่ม
โดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์

อธิบายรายละเอียด หน่วย

ออนซ์
ถงุ/ขวด

CC2

กลอ่ง/ขวด

ประเภทนม
ดื่มหรือไม่

กระป๋อง

กลอ่ง
ถงุ/ขวด/กลอ่ง
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B2 - 163) ปัจจุบนั ทา่นคิดวา่เด็กขาดสารอาหารหรือไม่ 1-เป็น 3-ไม่เป็น (ข้ามไปถามข้อ 4) CC15

ทา่นด าเนินการอยา่งไรบ้าง CC15A

4) ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว เด็กได้กินวิตามินหรืออาหารเสริมบ้างหรือไม่ 1-ได้ 3-ไม่ได้ (ข้ามไปถามข้อ 5B) CC3

4B) ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว เด็กได้กินวิตามินอะไรบ้าง (ถ้าไม่ได้กินกรอก "0") CC3B

4C) ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว เด็กได้กินอาหารเสริม เชน่ ซปุไก่สกดั รังนกแท้ส าเร็จรูป (ถ้าไม่ได้กินกรอก "0" ในช่องจ านวนครัง้) จ านวนครัง้ CC3CA

Code ความถี่ 1- รายวนั 3- รายสปัดาห์ 5- รายเดือน 7- ราย 6 เดือน 9- รายปี 11- อื่นๆ ความถี่ CC3CB code CC3CC

5B) ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว น า้ทีเ่ด็กดืม่เป็นประจ าได้ผา่นการต้ม, การกรองหรือเป็นน า้ดืม่ทีซ่ือ้มาหรือไม่ 1-ใช่ 3-ไม่ใช่ CC4B

6A) ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ลกูของทา่นรับประทานอาหารเหลา่นีห้รือไม่ 1-เคย 3-ไม่เคย (ข้ามไปถามรายการถัดไป)

6B) ลกูของทา่นรับประทานอาหารเหลา่นี ้ กี่วันต่อเดือน
เคย / ไม่เคย กี่วนัตอ่เดือน

1 ผกั (นบัรวมผกัทีป่รุงแล้วเชน่ ผกัอบแห้ง ผกัยา่ง ผกัต้ม ด้วย ) CC5A4 CC5B4

2  ไข ่เนือ้สตัว์ และผลติภณัฑ์จากเนือ้สตัว์ CC5A6 CC5B6

3 อาหารทะเล เชน่ ปลาท ูปลาหมึก CC5A7 CC5B7

4 น า้อดัลม CC5A8 CC5B8

ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา

ใช้ CARD ประกอบการสัมภาษณ์
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B2 - 17

7A) พ่อของเด็กใช้เวลาในการดแูลเด็กคนนีก้ี่ ชั่วโมงต่อสัปดาห์     (ถ้าพ่อของเด็กอาศัยอยู่นอกครัวเรือนให้กรอก "NA") CC6A

วนัธรรมดา (วันจันทร์-ศุกร์ หรืออาจจะรวมวันเสาร์ด้วย)ก่อนไปโรงเรียน ......................... (CC6AA) ถึง ......................... (CC6AB)

กลบัจากโรงเรียน (จนถึงเด็กเข้านอน) ......................... (CC6AC) ถึง ......................... (CC6AD)

หรือ (จ านวน ............... ชัว่โมง) CC6AG

(จ านวน ............... วนั) CC6AH

วนัเสาร์-อาทิตย์ หรือวนัหยดุ ดแูลตัง้แต ่…………………...................................... (CC6AE) ถึง ......................... (CC6AF)

หรือ (จ านวน ............... ชัว่โมง) CC6AI

(จ านวน ............... วนั) CC6AJ

7B) แม่ของเด็กใช้เวลาในการดแูลเด็กคนนีก้ี่ ชั่วโมงต่อสัปดาห์     (ถ้าแม่ของเด็กอาศัยอยู่นอกครัวเรือนให้กรอก "NA") CC6B

วนัธรรมดา (วันจันทร์-ศุกร์ หรืออาจจะรวมวันเสาร์ด้วย)ก่อนไปโรงเรียน ......................... (CC6BA) ถึง ......................... (CC6BB)

กลบัจากโรงเรียน (จนถึงเด็กเข้านอน) ......................... (CC6BC) ถึง ......................... (CC6BD)

หรือ (จ านวน ............... ชัว่โมง) CC6BG

(จ านวน ............... วนั) CC6BH

วนัเสาร์-อาทิตย์ หรือวนัหยดุ ดแูลตัง้แต ่…………………...................................... (CC6BE) ถึง ......................... (CC6BF)

หรือ (จ านวน ............... ชัว่โมง) CC6BI

(จ านวน ............... วนั) CC6BJ

7C) ท่านใช้เวลาในการดแูลเด็กคนนีก้ี่ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (ถ้าพ่อหรือแม่เป็นผู้เลีย้งดูหลัก และไม่มีสมาชิกคนอื่นเป็นผู้เลีย้งดูหลัก ให้กรอก "NA" ในช่อง CC6C) CC6C

วนัธรรมดา (วันจันทร์-ศุกร์ หรืออาจจะรวมวันเสาร์ด้วย)ก่อนไปโรงเรียน ......................... (CC6CA) ถึง ......................... (CC6CB)

กลบัจากโรงเรียน (จนถึงเด็กเข้านอน) ......................... (CC6CC) ถึง ......................... (CC6CD)

หรือ (จ านวน ............... ชัว่โมง) CC6CG

(จ านวน ............... วนั) CC6CH

วนัเสาร์-อาทิตย์ หรือวนัหยดุ ดแูลตัง้แต ่…………………...................................... (CC6CE) ถึง ......................... (CC6CF)

หรือ (จ านวน ............... ชัว่โมง) CC6CI

(จ านวน ............... วนั) CC6CJ

ส าหรับเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง
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B2 - 188) ถามข้อ A-H ในแตล่ะรายการ และบนัทกึลงในตาราง 2
นอกจากตัวท่านแล้ว เด็กได้รับการดแูลโดยผู้ อื่นตอ่ไปนีห้รือไม่ Code ความสัมพันธ์กับเด็ก
A- ปัจจุบนัเด็กได้รับการดแูลจากบคุคลตอ่ไปนีห้รือไม่ 1-ได้ 3-ไม่ได้ (ข้ามไปถามคนถัดไป) 1- หวัหน้าครัวเรือน 21- ตา / ยาย
B- ระบ ุMember ID ของสมาชิกในครัวเรือน (กรณีผู้ดูแลอยู่ในประเภท ญาติในครัวเรือน) 3- สามี / ภรรยา 23- พอ่ตา / แม่ยาย (พอ่-แม่ ของภรรยา)

C- ระบคุวามสมัพนัธ์กบัเด็ก (ด ูCode)                                                                                                                   5- พอ่ / แม่ 25- พอ่ปู่  / แม่ยา่ (พอ่-แม่ ของสามี)

D- เด็กเริ่มได้รับการดแูลจากบคุคลดงักลา่วเมื่อใด 7- ลกูชาย / ลกูสาว 27- ลกูเขย / ลกูสะใภ้
DA- เดือนทีเ่ด็กเริ่มได้รับการดแูลจากบคุคลดงักลา่ว 9- พี่ชาย/พี่สาว/น้องชาย/น้องสาว
DB- ปีพ.ศ.ทีเ่ด็กเริ่มได้รับการดแูลจากบคุคลดงักลา่ว 11- หลานชาย / หลานสาว 29- น้องเขย / น้องสะใภ้ / พี่เขย / พี่สะใภ้

E- เด็กได้รับการดแูลจากบคุคลดงักลา่วเป็นระยะเวลากี่ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 13- ลกูพี่ลกูน้อง 31- หลานเขย / หลานสะใภ้
F- สมาชิกครัวเรือนต้องจา่ยเงินให้บคุคลหรือสถานรับเลีย้งเด็กในการดแูลเด็กเป็นจ านวนเงินโดย เฉลี่ยเดือนละเท่าไหร่ 15- ลงุ ป้า น้า อา ฝ่ายพอ่ 33- ลกูพี่ลกูน้องเขย / ลกูพี่ลกูน้องสะใภ้

(หากไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายให้กรอก "0" และข้ามไปถามข้อ HA) 17- ลงุ ป้า น้า อา ฝ่ายแม่ 35- ญาติอื่นๆ
G- คา่ใช้จา่ยดงักลา่ว รวมคา่อาหารกลางวนัด้วยใชห่รือไม่ 1-ใช่ 3-ไม่ใช่ 19- ปู่  / ยา่ 37- บุคคลอื่นทีไ่ม่ใชญ่าติ
H- กรณีเด็กเข้าสถานรับเลีย้งเด็ก ให้ถามค าถามตอ่ไปนี ้

HA- ระบจุ านวนเด็กทัง้หมดในห้อง HB- ระบจุ านวนครู/พี่เลีย้งทีด่แูลเด็กในห้อง
ตาราง 2

1 สถานรับเลีย้งเด็ก* (ไม่รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

2 พี่เลีย้งเด็ก**

3 ญาตินอกครัวเรือน
4 ญาติในครัวเรือน
5 อื่นๆระบ.ุ................................................

6 อื่นๆระบ.ุ................................................

7 อื่นๆระบ.ุ................................................

8 อื่นๆระบ.ุ................................................

9 อื่นๆระบ.ุ................................................

10 อื่นๆระบ.ุ................................................

* "สถานรับเลีย้งเด็ก" หมายถึง สถานทีท่ีร่ับเด็กไปเลีย้งด ูได้แก่ เนอสเซอรี่ (ไม่รวม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล)

** "พี่เลีย้งเด็ก" หมายถึง การจ้างคนมาเลีย้งดเูด็ก (ไม่รวม เนอสเซอรี่ ญาตินอกครัวเรือน)

CC7HBCC7HA

ในห้อง

CC7GCC7B CC7C

ปี พ.ศ.
ดแูล (ชัว่โมง จา่ยเงิน อาหาร จ านวนเด็ก จ านวนครู

cc7c_code CC7DA CC7DB

กลางวนั ในห้อง

NA NA

NA

NA NA

NA

NA

NA NA

NA

NA

NA NA

NA NA

NA NA NA

NA

NA NA NA

NA NA NA NA NA

ประเภท  ได้ดแูล ?
Member

ความสมัพนัธ์กบัเด็ก
ความ

CC7

/สปัดาห์) (บาท/เดือน)

CC7E CC7FCC7A

เดือน
ID สมัพนัธ์ 
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B2 - 199G) ในการรับประทานอาหารของเด็ก ปัจจบุนัทา่นยงัต้องเดินตามป้อนอาหารเด็กอยูห่รือไม่ 1- ใช่ 3- ไม่ใช่ CC10G

10) การเปิดรับสือ่และอิทธิพลของสือ่ตอ่เด็ก
I : ในขณะทีเ่ด็กรับประทานอาหาร ทา่นให้เด็กดโูทรทศัน์ หรือดรูายการผา่นมือถือ แท็บเลต็ ไอแพด บอ่ยครัง้เพียงใด CC11I

1- ไม่เคย 3- ท าเป็นบางครัง้ 5- ท าเป็นประจ า

C : ในรอบ 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา ทา่นได้จ ากดัประเภทรายการโทรทศัน์ทีเ่ด็กดหูรือไม่ (คือ ควบคุมรายการที่เหมาะสมส าหรับเด็ก) CC11C

1- ใช ่(จ ากดัประเภท) 3-ไม่ใช ่(เด็กดรูายการอะไรก็ได้ พ่อแม่ไม่ได้จ ากดั) 5- เด็กไม่ได้ดรูายการโทรทศัน์

E : บ้านของทา่นมีอินเตอร์เน็ตให้ใช้ผา่นคอมพิวเตอร์ ไอแพด แท็บเลต หรือมือถือหรือไม่ 1-มี 3-ไม่มี CC11E

11) การตอบสนองของพ่อแม่ทีม่ีตอ่เด็ก
A : ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ผู้ทีเ่ป็นพ่อของเด็ก มีสว่นร่วมในการเลีย้งดเูด็กหรือไม่ (หากส่งเงินให้เพียงอย่างเดียว ไม่ถือว่ามีส่วนร่วมในการเลีย้งด)ู CC13A

1- ไม่เคยมีสว่นร่วม (ข้ามไปถามข้อ B) 3- มีสว่นร่วมเป็นบางครัง้ 5- มีสว่นร่วมเป็นประจ า
ถ้าเคยมีสว่นร่วม โปรดระบวุา่ มีสว่นร่วมอยา่งไร CC13A_des

B : ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ทา่นและสมาชิกในบ้านมีการพดูคยุ ปรึกษากนั เกี่ยวกบัการเลีย้งดเูด็กบ้างหรือไม่ CC13B

(หมายถึง การวางแผนด้านการปฏบิตัิต่อเด็ก ข้อตกลงร่วมกันในการเลีย้งดูเด็ก)

1- ไม่เคยท า (ข้ามไปถามข้อ I) 3- ท าเป็นบางครัง้ 5- ท าเป็นประจ า
ถ้าเคยท า โปรดระบวุา่ ทา่นท าอยา่งไร CC13B_des

I : ปัจจุบนั ทา่นคิดวา่ ชมุชนทีเ่ด็กอาศยัอยูเ่ป็นอนัตรายตอ่เด็ก มากน้อยเพียงใด CC13I

1- ไม่เป็นอนัตรายเลย 3- เป็นอนัตรายบ้าง 5- เป็นอนัตรายมาก

12) บนัทกึผู้สมัภาษณ์ CC14
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B3 - 20

1) ทา่นคดิวา่สขุภาพของเดก็ในปัจจบุนัอยูใ่นระดบัใด CH1

1-สขุภาพดมีาก     3-สขุภาพด ี    5-สขุภาพคอ่นข้างด ี    7-สขุภาพคอ่นข้างแย ่    9-สขุภาพแย่

2) ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว เดก็เคยไปพบทนัตแพทย์เพื่อดแูลสขุภาพฟันหรือไม่ 1-เคย 3-ไม่เคย (ข้ามไปถามข้อ 3) CH2

รวมถึงการไปตรวจฟันที่ รพ.สต. หรือทนัตแพทย์มาตรวจที่บ้าน (ไม่นับกรณี อสม.มาตรวจที่บ้าน และทนัตแพทย์ไปตรวจที่โรงเรียน)

A : จ านวนครัง้ CH2A

3) ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว เดก็เคยไปพบจิตแพทย์หรือหมอที่ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกบัภาวะเครียดหรือซึมเศร้า หรือไม่ 1-เคย 3-ไม่เคย CH10

4) ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว เด็กได้รับการตรวจสุขภาพตามก าหนดที่ไม่ได้เกิดจากการเจ็บป่วย กี่ครัง้ (ถ้าไม่เคยกรอก "00" แล้วข้ามไปถามข้อ 5) CH4

นับรวมเวลาไปฉีดวัคซีนแล้วตรวจสุขภาพด้วย

A : สว่นใหญ่ไปตรวจที่ไหน ชื่อสถานที่................................................... code สถานที่ CH4B CH4BA

1- โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบล 7- โรงพยาบาลมหาวทิยาลยั 13- โรงพยาบาลสงักดัหน่วยงานตา่งๆ 19- อื่นๆ ระบใุนช่อง CH4BA

3- โรงพยาบาลประจ าอ าเภอ 9- โรงพยาบาลเฉพาะทาง 15- โรงพยาบาลเอกชน
5- โรงพยาบาลศนูย์ / โรงพยาบาลประจ าจงัหวดั 11-โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช 17- คลนิิคเอกชน

ต าบล……………........... CH4AA  อ าเภอ………………………… CH4AB  จงัหวดั…………………… CH4AC

5) ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว เด็กเคยต้องไปหาหมอเพราะอาการบาดเจ็บ/อุบตัิเหตุต่างๆ  หรือไม่ 1-เคย 3-ไม่เคย (ข้ามไปถามข้อ 6) CH5

(ถ้าครัวเรือนไม่สามารถนึกค าตอบได้ พยายามอ่านค าตอบข้อ B ไปทีละรายการ)

A : จ านวนกี่ครัง้ CH5A

ส าหรับพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง เด็กอายุ 25-60 เดือน
B3 สุขภาพของเด็ก

ใช้ CARD ประกอบการสัมภาษณ์

ch4_des

ch4aa_des ch4ab_des ch4ac_des
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B3 - 21

B : อาการบาดเจ็บที่รุนแรงที่สดุ คอื CH5B CH5BA

1- ถกูของมีคมบาด (มีแผลเปิด เลอืดออก) 11- ถกูสตัว์มีพิษกดั ตอ่ย 21- ไฟฟา้ช๊อต
3- ตกจากที่สงู /วิ่งชน/  หกล้ม (มีแผลเปิด กระดกูหกัร้าว หมดสต)ิ 13- ถกูสตัว์อื่นๆ ท าร้าย เช่น สนุขั แมว (มีแผลเปิด เลอืดออก) 23- อาการบาดเจ็บจากการปั่นจกัรยาน
5- ไฟไหม้ น า้ร้อนลวก (จนผิวหนงัพอง) 15- อบุตัเิหตรุถยนต์ (เดก็อยูใ่นรถ) 25- อื่นๆ ระบใุนช่อง CH5BA

7- เอาสิง่แปลกปลอมใสใ่นรูจมกู ห ูหรือกลนืกิน 17- อบุตัเิหตรุถยนต์ (เดก็ไม่อยูใ่นรถ)

9- กินสารเคมี เช่น ยาฆา่แมลง น า้ยาล้างจาน 19- จมน า้
C : เหตกุารณ์นีเ้กิดขึน้ที่ไหน 1- บ้านตวัเอง 5- โรงเรียน/ ศนูย์เดก็เลก็ 9- ซอย/ถนน CH5C

3- บ้านผู้ อื่น 7- สนามกีฬา/ สนามเดก็เลน่ 11- อื่นๆ ระบใุนช่อง CH5CA CH5CA

E : เดก็ต้องหยดุไปโรงเรียน เนื่องจากอาการบาดเจ็บนีก้ี่วนั (ถ้าไม่มี ให้กรอก "0") CH5E

F : เดก็ต้องนอนโรงพยาบาล เนื่องจากอาการบาดเจ็บนีก้ี่วนั (ถ้าไม่มี ให้กรอก "0") CH5F

6) ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว เด็กเคยเจ็บป่วยจนต้องนอนโรงพยาบาล เพราะโรคเฉียบพลัน  (ไม่รวมอุบตัิเหตุ/โรคประจ าตัว) หรือไม่
1-เคย 3-ไม่เคย (ข้ามไปถามข้อ 7) CH9

(ถ้าครัวเรือนไม่สามารถนึกค าตอบได้ พยายามอ่านค าตอบข้อ B ไปทีละรายการ)

A : จ านวนกี่ครัง้ CH9A

B : โรคที่รุนแรงที่สดุ คอื CH9B CH9BA

1- ระบบทางเดนิหายใจ (ไอ/หวดั/มีน า้มกู/หอบ) 9- ความเครียด/นอนไม่หลบั/ปวดหวั 17- ไข้
3- ท้องร่วง/ท้องเสยี/บิด 11- โรคผิวหนงั/กลากเกลือ้น/ผดผื่น 19- อื่นๆ ระบใุนช่อง CH9BA

5- ปวดท้อง/ท้องอืด/ท้องเฟอ้/โรคกระเพาะ 13- ตา/ห/ูคอ/จมกู
7- ปวดหลงั/ปวดกล้ามเนือ้ 15- โรคในช่องปาก/ฟันผ/ุโรคเหงือก/แผลในปาก

C : เดก็ต้องหยดุไปโรงเรียน เนื่องจากเจ็บป่วย เพราะโรคเฉียบพลนันีก้ี่วนั (ถ้าไม่มี ให้กรอก "0") CH9C

D : เดก็ต้องนอนโรงพยาบาล เนื่องจากเจ็บป่วย เพราะโรคเฉียบพลนันีก้ี่วนั (ถ้าไม่มี ให้กรอก "0") CH9D

7) ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว มีกรณีที่เดก็ต้องได้รับบริการทางการแพทย์แตไ่ม่สามารถไปหาหมอได้เพราะไม่มีเงินจ่ายคา่รักษาพยาบาลบ้างหรือไม่
1- มี 3- ไม่มี CH7

8) บนัทกึผู้สมัภาษณ์ CH8

150
ภาคผนวกA.แบบสอบถาม



Res
ear

ch Instit
ute 

for
 Po

licy
 Ev

alu
atio

n an
d Desi

gn (R
IPE

D)

B4 - 22

สัมภาษณ์ผู้เลีย้งดูหลักเกี่ยวกับโรคประจ าตัว หรือความบกพร่อง ที่ตรวจพบในเด็ก ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว
ให้บนัทกึทัง้โรค/ความบกพร่องที่ปัจจุบนัยังเป็นอยู่ หรือ เคยเป็นแต่ปัจจุบนัหายแล้ว

1.1) เปิดทะเบียน Roster และระบจุ านวนโรคที่เดก็ยงัเป็นอยู ่ ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว (ถ้าเด็กไม่มีโรคประจ าตัวในทะเบยีน Roster ให้กรอก "0") CHD1_1

1.2) ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ทา่นเคยได้รับแจ้งจากแพทย์ พยาบาล หรือผู้ เชี่ยวชาญ วา่เดก็มีโรคประจ าตวันอกเหนือจากทะเบียน Roster จ านวนกี่โรค CHD1_2

(ถ้าไม่มี ให้กรอก "0" )

ถ้า ข้อ 1.1) และ 1.2) กรอก "0" ให้ข้ามไปถามข้อ 2
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับโรคทีพ่บในเด็กในแต่ละโรค และบันทกึค าตอบลงในตาราง 1
A ระบชุื่อโรค และรหสัโรค

1- เบาหวาน 19- สมองเสือ่ม 37- ตอ่มลกูหมากโต/อกัเสบ 55- ธาลสัซีเมีย 69-อาการติดเชือ้ในหู
3- ไทรอยด์ / คอพอก 21- ลมชกั/ ลมบ้าหมู 39- นิ่วในถงุน า้ดี 57- ดาวน์ซินโดรม 71-ออทิสติก
5- ความดนัโลหิตสงู 23- ต้อกระจก/ ต้อหิน 41- นิ่วในระบบปัสสาวะ 59- ปริทนัต์ (เหงือกอกัเสบ) 73-โรคสมาธิสัน้
7- โรคหวัใจ 25- ประสาทหเูสือ่ม 43- เก๊าท์/ รูมาตอยด์ 61- อมัพฤกษ์ 75- อื่นๆ 
9- โรคไขมนัในเส้นเลือดสงู/ คอเลสเตอรอลสงู 27- หอบหืด/ ถงุลมโป่งพอง 45- โรคปวดเขา่เรือ้รัง/ ข้อเขา่เสือ่ม 63- อมัพาต
11- โรคหลอดเลือดสมองอดุตนั 29- วณัโรค 47- โรคปวดหลงัเรือ้รัง/ ปวดคอเรือ้รัง 65-โรคระบบทางเดินหายใจ
13- โรคมะเร็ง 31- ภมูิแพ้ 49- เอดส์ 67-โรคระบบทางเดินอาหารรุนแรง
15- โรคพิษสรุาเรือ้รัง 33- ตบัแข็ง 51- โรคโปลิโอ
17- โรคซมึเศร้า/ โรคจิต/ โรคประสาท 35- ไตวาย/ ไตพิการ 53- โรคเรือ้น

B ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว วธิีการรักษาที่ได้รับครัง้ลา่สดุเป็นอยา่งไร (บนัทกึได้มากกวา่ 1 ค าตอบ)

A- เครื่องชว่ยหายใจ เครื่องปัม้หวัใจ C- ใช้ยาปฏิชีวนะ (ยาทีต่้องกินตอ่เนื่องจนหมด) E- ใช้ยากลุม่สเตียรอยด์ G- อื่นๆ ระบุในชอ่ง CHD1BA

B- ยาขยายหลอดลม D- ใช้ยา (แตไ่ม่ทราบประเภท) F- ไม่ได้รับการรักษาใด แคด่อูาการ
C ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว เดก็เคยต้องเข้าห้องฉกุเฉิน หรือนอนพกัรักษาตวัในโรงพยาบาลอยา่งน้อย 1 คนื ด้วยสาเหตขุองโรคในข้อ A หรือไม่

1- เคย 3- ไม่เคย (ข้ามไปถามข้อ D)

CA เดก็นอนพกัรักษาตวัในโรงพยาบาล ด้วยสาเหตขุองโรคในข้อ A ครัง้ที่นานที่สดุกี่วนั
D ปัจจบุนัเดก็ยงัเป็นโรคนีห้รือไม่ 1- เป็น 3- ไม่เป็น

ส าหรับพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง เด็กอายุ 25-60 เดือน
B4 โรคประจ าตัวหรือความบกพร่องของเด็ก

ค าชีแ้จงส าหรับผู้ สัมภาษณ์
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B4 - 23ตาราง 1
CHD1CA CHD1D

นอนกี่วนั เป็นโรค
1

2

3

4

5

2) ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว เดก็เคยได้รับการเจาะน า้ในหหูรือไม่ 1- เคย 3- ไม่เคย (ข้ามไปถามข้อ 4) CHD2

3) เดก็เคยรับการเจาะระบายน า้ในหเูนื่องจากสาเหตใุด 1- ของเหลวเข้าห ู    3- ตดิเชือ้ในห ู    5- ทัง้ข้อ1 และข้อ 3     7- อื่นๆ ระบใุนช่อง CHD3A CHD3

CHD3A

4.1) เปิดทะเบียน Roster และระบจุ านวนอาการบกพร่องของของเดก็ ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว CHD4_1

(หากเด็กไม่มีอาการบกพร่องในทะเบยีน Roster ให้กรอก "0")

4.2) ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว แพทย์เคยบอกวา่เดก็มีอาการบกพร่องนอกเหนือจากทะเบียน Roster จ านวนกี่อาการ CHD4_2

(ถ้าไม่มี ให้กรอก "0" )

ถ้า ข้อ 4.1) และ 4.2) กรอก "0" ให้ข้ามไปถามข้อ 5
A ระบอุาการบกพร่อง และรหสั

รหสัอาการ 1- ปัญหาเกี่ยวกบัการเคลือ่นไหวเนื่องจากความพิการทางสมอง 5- พฒันาการด้านกิจกรรม 9- พฒันาการด้านการสือ่สาร
3- พฒันาการด้านการเรียนรู้ 7- พฒันาการด้านการเคลือ่นไหวแขนขา 11- อื่นๆ

B เดก็เคยได้รับการช่วยเหลอืเพื่อบ าบดัอาการบกพร่องด้วยวธิีใดบ้าง (ถ้าไม่ได้รับการรักษา ให้กรอก "NA")

A- บ าบดัอาการบกพร่องด้านการพดู G- ช่วยการฟัง (ไม่รวมการสญูเสยีการได้ยินแบบชัว่คราวเนื่องจากอาการไข้ หรือน า้คัง่ในหู)
B-  กิจกรรมบ าบดั H- พบปะเยีย่มเยียนที่บ้าน
C- กายภาพบ าบดั I-   สนบัสนนุหรือให้การฝึกอบรมพอ่แม่
D- กิจกรรมร่วมกลุม่ของครอบครัวที่มีปัญหาแบบเดยีวกนั J-  การศกึษาพิเศษในชัน้เรียนที่มีเดก็พิเศษกลุม่เดยีวกนั
E- จิตวทิยาบ าบดั K- ตวิเตอร์สว่นตวัหรือโรงเรียนพิเศษส าหรับปัญหาด้านการเรียนรู้
F- ช่วยการมองเห็น L-  อื่นๆ ระบ ุCHD4BA

C ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว เดก็เคยได้รับการตรวจวนิิจฉยัปัญหา หรือวธิีการบ าบดัจากแพทย์ หรือผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือไม่ 1- เคย 3- ไม่เคย
D ปัจจบุนัเดก็ยงัมีปัญหานีห้รือไม่ 1- มี 3- ไม่มี

#
CHD1A CHD1AA CHD1B CHD1BA CHD1C

 โรค รหสัโรค วธิีการรักษา อื่นๆ (CHC2B=G) ห้องฉกุเฉิน/นอน ร.พ.
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B4 - 24ตาราง 2

1

2

3

4

5

5) ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว เดก็มีความบกพร่องด้านการได้ยินหรือไม่ 1- ใช่            3- ไม่ใช่ (ข้ามไปถามข้อ 7) CHD5

6) อาการสญูเสยีการได้ยินของเดก็เกิดขึน้กบัหขู้างขวา ข้างซ้าย หรือทัง้สองข้าง 1- ข้างซ้าย   3- ข้างขวา 5- ทัง้ 2 ข้าง CHD6

7) ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว เดก็มีความบกพร่องด้านการมองเห็นหรือไม่ (ไม่นับรวมปัญหาสายตาสัน้-ยาว) 1- ใช่          3- ไม่ใช่ CHD7

8) ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว เดก็มีปัญหาสขุภาพจนต้องใช้อปุกรณ์ช่วยเหลอื เช่น ไม้เท้า รถเข็น เครื่องช่วยฟัง ฯลฯ บ้างหรือไม่ (ไม่รวมแว่นตา) CHD8

1- มี     3- ไม่มี
9) ปัจจบุนั เดก็สวมแวน่ตาหรือไม่ 1- สวม 3- ไม่สวม CHD9

10) ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว เดก็ได้เข้าโรงเรียนส าหรับเดก็พิเศษหรือไม่ 1- ได้รับ 3- ไม่ได้รับ (ข้ามไปถามข้อ 11) CHD10

A ชื่อสถานที.่.............................................................................. CHD10A1 ต าบล…….............................................................. CHD10A2

    อ าเภอ..................................................................................... CHD10A3 จงัหวดั………......................................................... CHD10A4

11) บนัทกึผู้สมัภาษณ์ CHD11

#
CHD4A CHD4AA CHD4B CHD4BA

chd10a1_des chd10a2_des

chd10a3_des chd10a4_des

CHD4C CHD4D

อาการบกพร่อง รหสั การชว่ยเหลือ อื่นๆ (CHC4B=L) แพทย์ผู้ เชี่ยวชาญ มีปัญหา
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B5 - 25

1) ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว เด็กคนนีเ้ข้าเรียนแล้วใช่หรือไม่ 1- ใช่ (ข้ามไปถามข้อ 4) 3-  ไม่ใช่ CE0

2) ทา่นคาดวา่เดก็จะเข้าโรงเรียนเมื่อไร (เช่น ม.ค.) CE3A ปี พ.ศ. CE3B

ค าแนะน าการถาม ถ้าผู้ให้สัมภาษณ์ไม่สามารถระบุเดือนและปีได้ ให้สอบถามว่าจะให้เข้าเรียนเทอม 1 หรือเทอม 2

 (โดยก าหนดให้เทอม 1 คือ พ.ค. และเทอม 2 คือ พ.ย.)

และตรวจสอบปี พ.ศ. ให้สอดคล้องกับค าตอบของผู้ให้สัมภาษณ์

3) ทา่นคาดวา่จะให้เรียนที่ไหน ระบชุื่อโรงเรียน CE4A

จงัหวดั CE4B3

อ าเภอ CE4B2

ต าบล CE4B1

รหสัของโรงเรียน(SMIS) CE4C (เฉพาะเจ้าหน้าที่ส่วนกลางเท่านัน้)

เมื่อท าเสร็จแล้วข้ามไปถามข้อ 5

สัมภาษณ์ผู้เลีย้งดูหลักเกี่ยวกับประวัติการเข้าโรงเรียนของเด็ก โดย "โรงเรียน" คือ โรงเรียนในระดับชัน้อนุบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่นับรวมเนอสเซอรี่ สถานรับเลีย้งเด็ก

ส าหรับพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง เด็กอายุ 25-60 เดือน
B5 การศึกษา

ค าชีแ้จงส าหรับผู้ สัมภาษณ์
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B5 - 26
4) ตัง้แต่เดือน พ.ค. 2561 เดก็ได้เรียนระดบัชัน้ และโรงเรียนใดบ้าง ระบรุายละเอียดลงในตาราง 2

16M) ตัง้แต่เดือน พ.ค. 2561 เดก็เรียนระดบัชัน้อะไร A- อนบุาล 1 C- อนบุาล 3 E- ป.2 G- ศนูย์พฒันาเดก็เลก็
B- อนบุาล 2 D- ป.1 F- ป.3 H- เตรียมอนบุาล

16A) ระบชุื่อโรงเรียน/ศพด. 16N) ระบรุหสัโรงเรียน/ศพด.

16O) ระบปุระเภทโรงเรียน/ศพด. 1- โรงเรียนรัฐบาล 3- โรงเรียนสงักดัมหาวทิยาลยั 5- โรงเรียนเอกชน 7- อื่นๆ
16P) ระบชุื่อจงัหวดั 16Q) ระบชุื่ออ าเภอ 16R) ระบชุื่อต าบล
16S) ห้องเรียนมีครูประจ าชัน้กี่คน
1E1) ชื่อครูประจ าชัน้ คนที่ 1 1C1) รหสัครูประจ าชัน้ คนที่ 1
1E2) ชื่อครูประจ าชัน้ คนที่ 2 1C2) รหสัครูประจ าชัน้ คนที่ 2
1E3) ชื่อครูประจ าชัน้ คนที่ 3 1C3) รหสัครูประจ าชัน้ คนที่ 3
16T) ห้องเรียนมีเดก็นกัเรียนทัง้หมดกี่คน

16BA) ระบเุดอืนที่เข้าเรียนระดบัชัน้ดงักลา่ว 16BB) ระบปุีที่เข้าเรียนระดบัชัน้ดงักลา่ว
16CA) ระบเุดอืนที่เรียนจบระดบัชัน้ดงักลา่ว 16CB) ระบปุีที่เรียนจบระดบัชัน้ดงักลา่ว

16D) เรียนกี่ชัว่โมงตอ่วนั 16E) เรียนกี่วนัตอ่สปัดาห์
16F) เดก็คนนีเ้คยยืมหนงัสอื หนงัสอืนิทาน (ไม่ใช่แบบเรียน) จากศนูย์พฒันาเดก็เลก็ หรือสถานศกึษากลบับ้านบ้างหรือไม่ 1- ยืม 3- ไม่ยืม (ข้ามไปถามข้อ 16I)

16G) จ านวนครัง้
16H) ความถี่ 16HA) Code 1- รายวนั 3- รายสปัดาห์ 5- รายเดอืน

7- ราย 6 เดอืน 9- รายปี 11- อื่นๆ
16I) ทางโรงเรียนมีการสง่แบบตดิตามพฒันาการเดก็มาให้ทา่นดบู้างหรือไม่ (ไม่รวมสมดุชมพ-ูฟา้ของโครงการฯ) 1-มี 3-ไม่มี (ข้ามไปถามข้อ 16U)

16J) จ านวนครัง้
16K) ความถี่ 16KA) Code 1- รายวนั 3- รายสปัดาห์ 5- รายเดอืน

7- ราย 6 เดอืน 9- รายปี 11- อื่นๆ
16U) ผลการเรียน (ถามตัง้แต่ระดับชัน้ประถมศึกษาเป็นต้นไป และระบุเพียงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเท่านัน้ ถ้ายังไม่ได้รับผลการเรียนให้กรอก "NA")

ถ้าเด็กยังไม่ได้เรียนประถมศึกษาให้ข้ามไปถามข้อถัดไป
16L) สาเหตทุี่เปลีย่นโรงเรียน
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B5 - 27ตาราง 1

1

2

3

4

ตาราง 1 (ต่อ)

1

2

3

4

ตาราง 1 (ต่อ)

1

2

3

4

ตาราง 1 (ต่อ)

เกรดเฉลี่ย เปอร์เซ็นต์
1

2

3

4

เรียนกี่วัน/

สัปดาห์
CE16BB

เดือน

จ านวนครัง้ ความถี่#

CE16BA

ผลการเรียน

ปี

Code
โรงเรียนส่งแบบติดตามพัฒนาการเด็กหรือไม่

(ไม่รวมสมุดชมพู-ฟ้าของโครงการฯ)

# อ าเภอ

CE1C3

ต าบล

CE1C2

# รหสัครูประจ า
ชัน้ คนที่ 1

CE16Gเข้า
#

CE16T

จ านวน
นักเรียน ปี

จ านวนครู
ประจ าชัน้

CE16S

ชื่อครูประจ าชัน้ คนที่ 3

CE1B3

ชื่อครูประจ าชัน้ คนที่ 2

CE1B2

ชื่อครูประจ าชัน้ คนที่ 1

CE1B1

CE16NCE16A

ชื่อร.ร./ศพด.
เรียนชัน้

อะไร
จังหวัด

CE16P CE16R

CE1C1

รหสัครูประจ า
ชัน้ คนที่ 2

รหสัร.ร./ศพด.

CE16M

ร.ร./ศพด.

TCE16A

รหสัครูประจ า
ชัน้ คนที่ 3

CE16L

ประเภท
ร.ร.

CE16O CE16Q

ยืมหนังสือ/

นิทาน ?

CE16ECE16D

Code

CE16KA

เรียนกี่
ชั่วโมง/วัน

CE16U

จ านวนครัง้

ออก

CE16J CE16K

เดือน
CE16CA

CE16F

CE16CB

CE16I

CE16H

ความถี่

สาเหตุที่เปลี่ยนโรงเรียน
(ถ้าไม่ได้เปลี่ยน ร.ร. กรอก "NA")

CE16HA
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B5 - 285) ขณะนีบ้้านของท่านมีหนังสือเหล่านีบ้้างหรือไม่ 1- มี (ระบุจ านวน) 3- ไม่มี (ให้ข้ามไปถามรายการถัดไป)

1 หนงัสอืนิทานส าหรับเดก็ CE12A1A CE12A1AA

2 สมดุรูปภาพ หรือ บตัรภาพ เช่น บตัรภาพรูปสตัว์ บตัรภาพตวัเลข CE12A2A CE12A2AA

3 โปสเตอร์ตวัหนงัสอื/ตวัเลข CE12A3A CE12A3AA

6) ขณะนีเ้ด็กคนนีม้ีหนังสือเหล่านีบ้้างหรือไม่ 1- มี (ระบุจ านวน) 3- ไม่มี (ให้ข้ามไปถามรายการถัดไป)

1 แบบฝึกหดัเตรียมความพร้อมส าหรับเดก็ CE13A1A CE13A1AA

2 สมดุภาพระบายสี CE13A2A CE13A2AA

7) ท่านคิดว่าเด็กคนนีม้ีความถนัด/เก่งในวิชาใดมากที่สุด (ตอบได้เพียง 1 วิชาเท่านัน้) CE18

8) ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว เดก็คนนีไ้ด้เรียนพิเศษ หรือ กิจกรรมเสริมบ้างหรือไม่ 1- ได้เรียน 3- ไม่ได้เรียน (ข้ามไปถามข้อถัดไป) CE17

17A) แยกเป็นรายวชิาหรือไม่ 1- แยก 3- ไม่แยก จะแยกรายวิชาได้ ก็ต่อเมื่อครัวเรือนสามารถแยกค่าใช้จ่ายในแต่ละรายวิชาได้ CE17A

17B) เรียนที่ไหน
17BA) ประเภท 1- เรียนที่โรงเรียน โดยโรงเรียนจดั 5- เรียนที่บ้านครู 9- เรียนที่สถาบนั

3- เรียนที่โรงเรียน 7- เรียนที่บ้านเดก็ 11- อื่นๆ
17C) วชิาอะไรบ้าง (บนัทกึทุกข้อที่เป็นค าตอบ) A- คณิตศาสตร์ C- ภาษาไทย E- สงัคม G- ดนตรี I- นาฏศลิป์ K- อื่นๆ

B- วทิยาศาสตร์ D- ภาษาองักฤษ F- กีฬา H- ศลิปะ J- คละวชิา ไม่สามารถแยกได้
17D) เรียนกี่วนัตอ่ปี
17E) เสยีคา่ใช้จ่ายกี่บาทตอ่ปี เพิ่มเด็กชอบวิชาอะไร เด็กถนัดวิชาอะไร

1

2

3

4

9) บนัทกึผู้สมัภาษณ์ CE14

อื่นๆ (ระบุ)ประเภท

CE17BA

ค่าใช้จ่ายกี่
บาท/ปีเรียนที่ไหน

CE17B

เรียนวิชา ?

CE17C

เรียนกี่วัน/ปี

CE17D CE17E

#

CE17CA note

NA

จ านวน

จ านวน

ใช้ CARD ประกอบการสัมภาษณ์
1- มี     3- ไม่มี

1- มี     3- ไม่มี
ใช้ CARD ประกอบการสัมภาษณ์
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B11 - 29

1. เด็กคนนีน้อนกลางคืน ตัง้แต.่...............................น. ถึง......................................น. คิดเป็น ชัว่โมง นาที
2. เด็กคนนีไ้ปโรงเรียน / ศพด. ตัง้แต.่...............................น. ถึง......................................น. คิดเป็น ชัว่โมง นาที
***ถ้าเดก็ยังไม่เข้าเรียน ให้กรอก "NA"

3. เด็กคนนีน้อนกลางวนั (วนัธรรมดา) ตัง้แต.่...............................น. ถึง......................................น. คิดเป็น ชัว่โมง นาที
***ถ้าเด็กนอนกลางวันที่โรงเรียน ให้กรอก "NA" แต่ถ้าไม่ได้นอนกลางวัน ให้กรอก "0"

4. เด็กคนนีน้อนกลางวนั (วนัหยดุ) ตัง้แต.่...............................น. ถึง......................................น. คิดเป็น ชัว่โมง นาที

ถามรายละเอียดกิจกรรม ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา ในแต่ละกิจกรรม และบันทกึข้อมูลในตาราง 1
Code ความถี่

9 "มากกว่า 1 ครัง้ใน  1 วัน" หมายถึง ท ากิจกรรมนีท้กุวนั และวนัละมากกวา่ 1 ครัง้ ถามรายละเอียด (ความถี่ในการท ากิจกรรม)

7 "1 ครัง้ใน  1 วัน" หมายถึง ท ากิจกรรมนีท้กุวนั และวนัละ 1 ครัง้ ถามรายละเอียด (ความถี่ในการท ากิจกรรม)

5 "มีอย่างน้อย 1 ครัง้ใน  1 สัปดาห์" หมายถึง ไม่ได้ท ากิจกรรมนีท้กุวนั แตท่ าทกุสปัดาห์ ถามรายละเอียด (ความถี่ในการท ากิจกรรม)

3 "มีอย่างน้อย 1 ครัง้ใน  1 เดือน" หมายถึง ไม่ได้ท ากิจกรรมนีท้กุสปัดาห์ แตท่ าทกุเดอืน
1 "น้อยกว่า 1 ครัง้ใน  1 เดือน" หมายถึง ไม่ได้ท ากิจกรรมนีท้กุเดอืน แตเ่คยท าตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว
0 "ไม่เคยท า" หมายถึง ไม่เคยท ากิจกรรมนีเ้ลยตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว

Code ความสัมพันธ์กับเด็ก ถ้าเล่นคนเดียว ให้กรอก "NA"

1- พ่อ 3-แม่ 5-ปู่  ย่า ตา ยาย 7-ลุง ป้า น้า อา 9-พี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง 11-คนนอกครัวเรือน (ที่ไม่ใช่ 1,3,5,7,9) 13-สมาชิกคนอื่นในครัวเรือน (ที่ไม่ใช่ 1,3,5,7,9)

ข้อ Code ความถี่ 
ถ้าเด็กไม่เคยท ากิจกรรมดังกล่าว ให้กรอก "0" ในบรรทดั "จันทร์-ศุกร์" และ "เสาร์-อาทติย์" แล้วกรอก "NA" ในบรรทดั "จันทร์-อาทติย์"

ถ้าสามารถแยกรายละเอียดความถี่ในการท ากิจกรรมแต่ละวันได้ ให้กรอกข้อมูลในบรรทดั "จันทร์-ศุกร์" และ "เสาร์-อาทติย์" 

แล้วกรอก "NA" ในบรรทดั "จันทร์-อาทติย์"

ถ้าไม่สามารถแยกรายละเอียดความถี่ในการท ากิจกรรมแต่ละวันได้ ให้กรอก "DK" ในบรรทดั "จันทร์-ศุกร์" และ "เสาร์-อาทติย์"

แล้วกรอกข้อมูลในบรรทดั "จันทร์-อาทติย์"

ส าหรับพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง เด็กอายุ 25-60 เดือน
B8 ตารางบันทกึเวลาท ากิจกรรม
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B11 - 30ตาราง 1
Code

ความ
ถี่

A จนัทร์-ศกุร์
กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

เสาร์-อาทิตย์
กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

จนัทร์-อาทิตย์ (กรณีไม่สามารถแยกรายละเอียดวันได้)

กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

B จนัทร์-ศกุร์
กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

เสาร์-อาทิตย์
กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

จนัทร์-อาทิตย์ (กรณีไม่สามารถแยกรายละเอียดวันได้)

กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

D จนัทร์-ศกุร์
กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

เสาร์-อาทิตย์
กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

จนัทร์-อาทิตย์ (กรณีไม่สามารถแยกรายละเอียดวันได้)

กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

E จนัทร์-ศกุร์
กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

เสาร์-อาทิตย์
กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

จนัทร์-อาทิตย์ (กรณีไม่สามารถแยกรายละเอียดวันได้)

กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

กิจกรรม (ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา) ชัว่โมง นาที รายละเอียด (ความถี่ในการท ากิจกรรม)

บคุคลที่ท ากิจกรรมร่วมด้วย
(ไมเ่กิน 3 คน) ระบ ุCode ความสมัพนัธ์กบัเด็ก และ

เพศ (ถ้าเล่นคนเดียว กรอก "NA")

เวลาทัง้หมด

เลน่กีฬา ร้องเพลง เต้นร า

เลน่บทบาทสมมติ เลน่ขายของ เลน่หุน่ยนต์ รถ

ฟังนิทานทีผู่้ ใหญ่อา่นให้ฟัง (ใช้หนังสือขณะอา่น)

ฟังนิทานทีผู่้ ใหญ่เลา่ให้ฟัง (ไม่ใช้หนังสือขณะ
เลา่)
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B11 - 31ตาราง 1 (ตอ่)

Code

ความ
ถี่

F จนัทร์-ศกุร์
กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

เสาร์-อาทิตย์
กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

จนัทร์-อาทิตย์ (กรณีไม่สามารถแยกรายละเอียดวันได้)

กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

G จนัทร์-ศกุร์
กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

เสาร์-อาทิตย์
กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

จนัทร์-อาทิตย์ (กรณีไม่สามารถแยกรายละเอียดวันได้)

กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

K จนัทร์-ศกุร์
กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

เสาร์-อาทิตย์
กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

จนัทร์-อาทิตย์ (กรณีไม่สามารถแยกรายละเอียดวันได้)

กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

L จนัทร์-ศกุร์
กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

เสาร์-อาทิตย์
กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

จนัทร์-อาทิตย์ (กรณีไม่สามารถแยกรายละเอียดวันได้)

กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

เวลาทัง้หมด

รายละเอียด (ความถี่ในการท ากิจกรรม)

บคุคลที่ท ากิจกรรมร่วมด้วย
(ไมเ่กิน 3 คน) ระบ ุCode ความสมัพนัธ์กบัเด็ก และ

เพศ (ถ้าเล่นคนเดียว กรอก "NA")

ฝึกอา่น-เขียน กขค, ABC, นับเลข

ประกอบตวัตอ่ หรือปัน้ดินน า้มนั วาดรูป ระบายสี

กิจกรรม (ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา) ชัว่โมง นาที

ชว่ยท างานบ้าน

เด็กท าการบ้าน
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Code

ความ
ถี่

M จนัทร์-ศกุร์
กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที
เสาร์-อาทิตย์
กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที
จนัทร์-อาทิตย์ (กรณีไม่สามารถแยกรายละเอียดวันได้)

กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที
N อื่น................................................. จนัทร์-ศกุร์

...................................................... กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

...................................................... เสาร์-อาทิตย์

...................................................... กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

...................................................... จนัทร์-อาทิตย์ (กรณีไม่สามารถแยกรายละเอียดวันได้)

กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

O จนัทร์-ศกุร์
กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

เสาร์-อาทิตย์
กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

จนัทร์-อาทิตย์ (กรณีไม่สามารถแยกรายละเอียดวันได้)

กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

P จนัทร์-ศกุร์
กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

เสาร์-อาทิตย์
กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

จนัทร์-อาทิตย์ (กรณีไม่สามารถแยกรายละเอียดวันได้)

กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

บคุคลที่ท ากิจกรรมร่วมด้วย
(ไมเ่กิน 3 คน) ระบ ุCode ความสมัพนัธ์กบัเด็ก และ

เพศ (ถ้าเล่นคนเดียว กรอก "NA")

เวลาทัง้หมด

กิจกรรม (ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา) ชัว่โมง นาที รายละเอียด (ความถี่ในการท ากิจกรรม)

NA

เด็กเลน่/ดรูายการผ่านคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต ไอ
แพด โทรศพัท์มือถือ

เด็กดโูทรทศัน์

เด็กอา่นหนังสือเอง
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B11 - 33ถ้าเด็กไม่ได้ดูโทรทศัน์ให้ข้ามไปถามตาราง 2
5D) ขณะทีเ่ดก็ดโูทรทศัน์ได้ท ากิจกรรมอะไรร่วมด้วยบ้าง (td5d) (   ) 1- ไม่ท า (   ) 3- ท า ระบกุิจกรรม................................................................................................................td5d_des

ถามรายละเอียดกิจกรรมตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้วในแต่ละกิจกรรม และบันทกึข้อมูลในตาราง 2
ตาราง 2

Code

ความ
ถี่

H ไปวดั ห้องสมดุ สวนสตัว์ พิพิธภณัฑ์ จนัทร์-ศกุร์
(ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว) กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

เสาร์-อาทิตย์
กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

จนัทร์-อาทิตย์ (กรณีไม่สามารถแยกรายละเอียดวันได้)

กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

I ไปห้างสรรพสินค้า จนัทร์-ศกุร์
(ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว) กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

เสาร์-อาทิตย์
กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

จนัทร์-อาทิตย์ (กรณีไม่สามารถแยกรายละเอียดวันได้)

กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

บนัทกึผู้สมัภาษณ์ note

ถ้าเดก็ไปหลายสถานที ่และความถี่ในการท ากิจกรรม
ตา่งกนั ให้บนัทกึกิจกรรมทีม่ีความถี่มากทีส่ดุ

รายละเอียด (ความถี่ในการท ากิจกรรม)

บคุคลที่ท ากิจกรรมร่วมด้วย
(ไมเ่กิน 3 คน) ระบ ุCode ความสมัพนัธ์กบัเด็ก และ

เพศ (ถ้าเล่นคนเดียว กรอก "NA")

เวลาทัง้หมด

กิจกรรม (ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว) ชัว่โมง นาที
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Preface: รายละเอียดการให้สัมภาษณ์

แบบสอบถามส่วนนี ้ต้องกรอกทกุครัง้ แม้ว่าผูถู้กสมัภาษณ์จะปฏิเสธไม่ให้สมัภาษณ์ก็ตาม
ค าน าหน้าของเด็ก ชื่อของเด็ก (fname_ch) นามสกุลของเด็ก (lname_ch) ศพด./โรงเรียน (ถ้ายังไม่เข้าเรียน ให้กรอก "NA")

ด.   .
1) กรอกทีอ่ยูข่องครัวเรือน และชื่อเด็ก (tcdc) (cdc)

YEAR AMP TAM MOO HOME : บ้านเลขที่

2 0 1

Member ID ชื่อเล่นเด็ก (nickname_ch) ID CARD NUMBER (idcard)

H

2) กรอกข้อมลูการสมัภาษณ์ดงัตอ่ไปนีล้งในตาราง 1
ตาราง 1

0 1 ม ค 2 5 6 2 0 8 1 5 1 4 3 0
1

2

3

ผู้ตอบแบบสอบถามเข้าใจค าถามดี ใชห่รือไม่ 1- ใช่ 3- ไมใ่ช่ qans

วิธีตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์
1-2-call / AIS กด *545# แล้วกด โทรออก กด *933# แล้วกด โทรออก
Happy / Dtac กด *102# แล้วกด โทรออก

ผู้  compare

TIME_END COMPLETE

ผู้สแกนแบบ
ลงชื่อ

วนั/เดือน/ปี

สมัภาษณ์ครบหรือไม่
1- ครบ (ข้ามไปถามข้อ 4)    3- ไม่ครบ (ท าข้อ 3 ต่อไป)

(complete)

วนั/เดือน/ปี
ผู้ตรวจ

Round1Structure ID

ครัง้ที่1

ครัง้ที่
ชื่อเลน่ของผู้
สมัภาษณ์

ชื่อจริงของผู้
สมัภาษณ์

วนัที ่เชน่ เดือน เชน่

ผู้บนัทกึข้อมลู

YEAR TIME_START

TRUE

ปี พ.ศ. เชน่ เวลาที่เริ่มการสมัภาษณ์ เช่น เวลาที่สิน้สดุการสมัภาษณ์ เชน่

(time_E)(time_S)

ผู้  SPA

Children_Resurvey 2019 (5 ขวบขึน้ไป)

(fullname)(nickname) (year)(month)(day)

NAME1 NAME2 DAY MONTH

PROV Round2

ครัง้ที่2

วนั/เดือน/ปี

17/8/2020
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3) กรอกค าตอบของค าถาม A-D ลงตาราง 2

A สมัภาษณ์ไม่ครบ เพราะเหตใุด 1- หาครัวเรือนไม่เจอ 7- การย้ายครัวเรือน  (ข้ามไปถามข้อ D)

3- ปฏิเสธการสมัภาษณ์ทัง้หมดในการสมัภาษณ์ครัง้นี ้ (ข้ามไปถามข้อ D) 9- อื่นๆ  (ข้ามไปถามข้อ D) และระบุรายละเอียดในบันทึกผู้สัมภาษณ์
5- ตอบบางสว่น แตย่งัไม่หมด  (ข้ามถามไปข้อ D)

B กรอกทีอ่ยูใ่หม่ของครัวเรือนโดยละเอียด ตาราง 2
C ระบเุบอร์โทรศพัท์สมาชิกครัวเรือนคนใดคนหนึง่ทีต่ิดตอ่ได้สะดวกทีส่ดุ PF2

D ระบวุนัทีน่ดัสมัภาษณ์ครัง้ตอ่ไป โดยกรอกค าตอบในรูปแบบ "วว/ดด/ปป" ครัง้ที่
 (ถ้าไม่ได้มีการนัด กรอก "NA") 1

2

3

ระบจุ านวนแบบสอบถาม (ถ้าไม่มีให้กรอก "0")

4) (countq3a) A ครัวเรือนนีเ้ก็บแบบ Children_resurvey จ านวนกี่ชดุ 5) เด็กคนนีย้้ายครัวเรือน หรือไม่ 1-ย้าย 3-ไม่ย้าย (ข้ามไปถามข้อถัดไป) move

(countq3b) B ครัวเรือนนีเ้ก็บแบบ Children_baseline จ านวนกี่ชดุ (move4a) A ระบรุหสัครัวเรือนเก่าของเด็กคนนี ้
(countq3c) C ครัวเรือนนีเ้ก็บแบบ Household_resurvey จ านวนกี่ชดุ (move4b) B ระบรุหสัครัวเรือนใหม่ของเด็กคนนี ้
(countq3d) D ครัวเรือนนีเ้ก็บแบบ Household_baseline จ านวนกี่ชดุ (move4c) C ระบ ุMemberID ใหม่ ของเด็กคนนี ้

6) บนัทกึผู้สมัภาษณ์/ ผู้ตรวจแบบ (NOTE)

จบแบบสอบถามหมวดรายละเอียดการให้สัมภาษณ์

ที่อยู่ใหม่ นัดครัง้ต่อไป
NEXT_DATE

เบอร์โทรฯ
NEW_TELNEW_ADD

เหตุผลสัมภาษณ์ไม่ครบ
REASON
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3
รายละเอียดบุคคลที่กินนอนอยู่ในบ้านหลังนีอ้ย่างน้อย 6 เดือนตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว โดยไม่จ าเป็นต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านและอยู่ติดต่อกันทุกวัน
(นับรวมเด็กแรกเกิด และคนที่เพิ่งเสียชีวิตไม่เกิน 6 เดือน แต่ไม่นับรวมลูกจ้างในครัวเรือน เด็กแรกเกิดที่ย้ายเข้ามาไม่ถงึ 6 เดือน)

หัวหน้าครัวเรือน คือ ผู้ที่มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดในครัวเรือน
ผู้ เลีย้งดูหลัก คือ ผู้ที่เลีย้งดูเด็กคนนีเ้ป็นส่วนใหญ่ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว และทราบพัฒนาการของเด็ก

เปิดทะเบยีน Roster สมาชิกครัวเรือน และระบจุ านวนสมาชิกในรอบการสมัภาษณ์ครัง้ที่แล้ว (ตาม Roster) คน HH1

ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว มีสมาชิกที่ย้ายเข้ามาใหมจ่ านวน คน HH2

ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว มีสมาชิกที่ย้ายออกจากครัวเรือนจ านวน คน HH3

code 7: สถานะการเป็นสมาชิกครัวเรือน 1- เป็นสมาชิกเก่า 3- เป็นสมาชิกใหม่ 5- ย้ายออกจากครัวเรือน (ข้ามไปถามข้อ KA ในหมวด B1A1)

F code 1: ความสัมพันธ์กับหัวหน้าครัวเรือน (คนปัจจุบัน)          ถ้าเสียชีวิตแล้วให้กรอก "NA"

1- หวัหน้าครัวเรือน 11- หลานชาย / หลานสาว 21- ตา / ยาย 31- หลานเขย / หลานสะใภ้
3- สามี / ภรรยา 13- ลกูพี่ลกูน้อง 23- พอ่ตา / แมย่าย (พอ่-แม ่ของภรรยา) 33- ลกูพี่ลกูน้องเขย / ลกูพี่ลกูน้องสะใภ้
5- พอ่ / แม่ 15- ลงุ ปา้ น้า อา ฝ่ายพอ่ 25- พอ่ปู่  / แมย่่า (พอ่-แม ่ของสามี) 35- ญาติอื่นๆ
7- ลกูชาย / ลกูสาว 17- ลงุ ปา้ น้า อา ฝ่ายแม่ 27- ลกูเขย / ลกูสะใภ้ 37- บคุคลอื่นที่ไมใ่ช่ญาติ
9- พี่ชาย/พี่สาว/น้องชาย/น้องสาว 19- ปู่  / ย่า 29- น้องเขย / น้องสะใภ้ / พี่เขย / พี่สะใภ้

L code ...: ความสัมพันธ์กับเด็กกลุ่มตัวอย่าง          ถ้าเสียชีวิตแล้วให้กรอก "NA"

00 - เด็กกลุม่ตวัอย่าง 07 - พี่/น้อง (พอ่แมเ่ดียวกัน) 14 - ลกูพี่ลกูน้อง 21 - คนเช่าบ้าน
01 - พอ่/แม่ 08 - พี่/น้อง (พอ่เดียวกัน) 15 - หลานชาย/หลานสาว 24 - สามี/ภรรยา
02 - พอ่เลีย้ง/แมเ่ลีย้ง(คนใดคนหนึ่ง) 09 - พี่/น้อง (แมเ่ดียวกัน) 16 - พี่/น้องเขย พี่/น้องสะใภ้ 25 - แฟน
03 - พอ่บญุธรรม/แมบ่ญุธรรม 10 - พี่/น้อง ที่เป็นลกูติดของทัง้พอ่/แม่ 17 - ทวด (ฝ่ายแม)่ 26 - คู่หมัน้
04 - พอ่เลีย้ง/แมเ่ลีย้ง(ทัง้2คน) 11 - พี่/น้อง บญุธรรม 18 - ทวด (ฝ่ายพอ่) 27 - ลกู
05 - ตา/ยาย 12 - พี่/น้องตา่งสายเลือดที่รับมาเลีย้ง 19 - ญาติอื่นๆ 28 - พอ่/แม ่ของคู่สมรส
06 - ปู่ /ย่า 13 - ลงุ/ปา้/น้า/อา 20 - คนใช้(คนงาน,แมบ่้าน) 29 - พี่/น้อง ของคู่สมรส

K ปัจจบุนัยงัอาศยัอยู่ในครัวเรือนหรือไม่ 1- ใช่ 3- ไมใ่ช่
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4
hh_a

H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9

H10

H11

H12

H13

H14

H15

H16

H17

H18

H19

H20

Mem

ber

ID 

hh_b

ชื่อเลน่

hh_code

CODE7

สถานะ?

hh_fcode

CODE1

hh_k

ปัจจบุนั
อาศยัอยู่ที่

บ้าน?

ความสมัพนัธ์กับ
เด็ก

hh_l

ความสมัพนัธ์กับ
หน.ครัวเรือน
(คนปัจจบุนั)

hh_f hh_ge

เด็กกลุม่
ตวัอย่าง

ผู้ เลีย้งดหูลกั พอ่/แมเ่ด็ก ผู้ ให้ข้อมลู

กรอก  ในช่องที่ตรงกับของบคุคลนัน้ๆ
hh_ga

หวัหน้าครัว
เรือน

hh_gb hh_gc hh_gd

CODE…

hh_lcode
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B1A1 - 5

สว่นที่ 1: ข้อมลูทัว่ไป
B ชื่อเลน่
C, D, Eวนั / เดือน / ปีเกิด (เช่น 01 / ม.ค. / 2555)

F เพศ 1- ชาย 3- หญิง
G สญัชาติ 1- ไทย 3-อื่นๆ (ระบุ ในข้อ b1ag_other)

H code 2: ระดับการศกึษาสูงสุด / ระดับการศกึษาปัจจุบนั
1- ไมไ่ด้รับการศกึษา 11- ป.2 21- ป.7 31- ม.5 41- ม.ศ.4 51- ปวส.1 61- ปริญญาตรี ปี1 71- ปริญญาเอก
3- อนบุาล 1 13- ป.3 23- ม.1 33- ม.6 43- ม.ศ.5 53- ปวส.2 63- ปริญญาตรี ปี2 73- ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก
5- อนบุาล 2 15- ป.4 25- ม.2 35- ม.ศ.1 45- ปวช.1 55- ปวท.1 65- ปริญญาตรี ปี3 75- อื่นๆ
7- อนบุาล 3 17- ป.5 27- ม.3 37- ม.ศ.2 47- ปวช.2 57- ปวท.2 67- ปริญญาตรี ปี4

9- ป.1 19- ป.6 29- ม.4 39- ม.ศ.3 49- ปวช.3 59- อนปุริญญา 69- ปริญญาโท
IA, IB ระบ ุเดือน ปี พ.ศ. ที่ย้ายเข้ามาอยูใ่นครัวเรือน (เช่น ม.ค. / 2555)

J สถานภาพ 1- โสด     3- สมรส (ทัง้ที่จดทะเบยีนและไมไ่ด้จดทะเบยีน)     5- หยา่     7- หม้าย     9- อยูค่นละที่ (แตย่งัเป็นสามีภรรยากนัอยู)่
เมื่อท าเสร็จแล้วข้ามไปถามสมาชิกคนถดัไป

KA, KBระบ ุเดือน ปี พ.ศ. ที่ย้ายออกจากครัวเรือน (เช่น ม.ค. / 2555)

L สมาชิกรายนี ้ย้ายออกจากครัวเรือน เนื่องจากสาเหตใุด
1- ย้ายไปเรียนหนงัสือ 7- ย้ายไปท างานชัว่คราว โดยคาดวา่จะกลบัอาศยัที่บ้านหลงันีภ้ายใน 6 เดือนข้างหน้า
3- แตง่งาน จงึย้ายบ้านตามคูค่รอง 9- ย้ายไปท างานหรือหางาน โดยคาดวา่จะไมก่ลบัอาศยัที่บ้านหลงันีภ้ายใน 6 เดือนข้างหน้า
5- เสียชีวิต (ข้ามไปถามสมาชิกคนถดัไป) 11- อื่นๆ (ระบุ ในข้อ b1al_other)

M ปัจจบุนัพกัอาศยัอยูท่ี่ใด

B1A1 ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกครัวเรือน
168
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B1A1 - 6

ตาราง 1 b1ab b1ac b1ad b1ae b1af b1ag
b1ag_

other

b1ah_

code
b1aia b1aib b1aj b1aka b1akb b1al

H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9

H10

เดือนที่
ย้าย
ออก 
เชน่ 
ม.ค.

ปี พ.ศ.

 ทีย่้าย
ออก 
เชน่ 
2558

อื่นๆ (ระบ)ุ

b1al_other

ทีอ่ยูป่ัจจบุนั

b1am

เพศ
สญั
ชาติ

อื่นๆ
ระดบัการศกึษาสงูสดุ/

ปัจจบุนั
สถาน
ภาพ

code 2

สาเหตุ
ทีย่้าย
ออก

ปี พ.ศ.

 ทีย่้าย
เข้า เชน่
 2558

b1ah

เดือนที่
ย้ายเข้า
 เชน่ 
ม.ค.

Mem

ber

ID 

ชื่อเลน่
วนัเกิด
เช่น 

01,..,31

เดอืน
เกิด 
เช่น 
ม.ค.

ปีเกิด 
เช่น 
2554
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B1A1 - 7

ตาราง 1 b1ab b1ac b1ad b1ae b1af b1ag
b1ag_

other

b1ah_

code
b1aia b1aib b1aj b1aka b1akb b1al

เดือนที่
ย้าย
ออก 
เชน่ 
ม.ค.

ปี พ.ศ.

 ทีย่้าย
ออก 
เชน่ 
2558

อื่นๆ (ระบ)ุ

b1al_other

ทีอ่ยูป่ัจจบุนั

b1am

เพศ
สญั
ชาติ

อื่นๆ
ระดบัการศกึษาสงูสดุ/

ปัจจบุนั
สถาน
ภาพ

code 2

สาเหตุ
ทีย่้าย
ออก

ปี พ.ศ.

 ทีย่้าย
เข้า เชน่
 2558

b1ah

เดือนที่
ย้ายเข้า
 เชน่ 
ม.ค.

Mem

ber

ID 

ชื่อเลน่
วนัเกิด
เช่น 

01,..,31

เดอืน
เกิด 
เช่น 
ม.ค.

ปีเกิด 
เช่น 
2554

H11

H12

H13

H14

H15

H16

H17

H18

H19

H20
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1 แบบสอบถามชุดนีใ้ห้สัมภาษณ์ผู้เลีย้งดูหลัก ซึ่ง "ผู้เลีย้งดหูลัก" คือ ผู้ที่เลีย้งดเูดก็คนนีเ้ป็นส่วนใหญ่ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว และทราบพัฒนาการ
ของเด็ก โปรดอย่าถามหรือบนัทกึค าตอบจากบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้เลีย้งดูหลัก เว้นแต่ค าตอบนัน้จะได้รับการยืนยันจากผู้เลีย้งดูหลักว่าเป็นจริง 

2 ระหว่างการสัมภาษณ์ผู้เลีย้งดูหลักในประเด็นต่างๆ ให้จดค าตอบควบคู่กับการสังเกตว่าค าตอบที่ได้สอดคล้องกับพฤติกรรมที่เหน็หรือไม่ หากพบว่าพฤติกรรม
แตกต่างไปจากค าตอบที่ได้ ให้ซักถามย า้เพื่อให้แน่ใจ และจดบนัทกึเพิ่มเติมลงในช่องบนัทกึผู้สัมภาษณ์ท้ายหมวด

1) ระบุชื่อของผู้ เลีย้งดหูลกั
ชื่อ Member ID H CI0

2) ระบุชื่อสมาชิกครัวเรือนทีม่ีอ านาจตดัสินใจสงูสดุส าหรับเด็กคนนี ้
ชื่อ Member ID H CI11

(CI11_prefix)

3) สว่นสงูปัจจบุนัของเด็กคนนี ้ CI2H2 น า้หนกัปัจจบุนัของเด็กคนนี ้(กิโลกรัม)  CI2W2

ส าหรับพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง
B1 ข้อมูลทั่วไปของเด็ก

ค าชีแ้จงส าหรับผู้ สัมภาษณ์

นามสกลุค าน าหน้า
(prefix) (lname)(fname)

ค าน าหน้า นามสกลุ
(CI11_fname) (CI11_lname)
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4) พอ่ของเด็กอาศยัอยูใ่นบ้านหรือไม่ 1-ใช ่(ข้ามไปถามข้อ 5) 3-ไม่ใช่ CI3 Code อาชีพ (CI3H)

1- ผู้บญัญัตกิฎหมาย/ข้าราชการอาวโุส/ผู้จดัการ
เปิดตารางซ่อมข้อมูลทั่วไปของพ่อเด็ก และอัพเดทข้อมูลในรอบการสัมภาษณ์ปัจจุบนั) 3- ผู้ประกอบวิชาชีพตา่งๆ

3G สภาพปัจจบุนั 1-มีชีวติ  3-เสียชีวติ  5-เสียชีวติแล้วมากกวา่ 12 เดือน (ข้ามไปถามข้อ 5) CI3G 5-ชา่งเทคนิคสาขาตา่งๆ และผู้ประกอบวิชาชีพที่
เกี่ยวข้อง

3H อาชีพ ci3h_des code CI3H 7- เสมียน
9- พนกังานบริการ/ผู้จ าหนา่ยสนิค้าในร้านและตลาด

3HA งานนีจ้ดัอยูใ่นประเภทใด (กรณีที่ไม่ได้ท างาน ให้กรอก "NA") CI3HA 11- ผู้ปฏิบตังิานทีม่ีฝีมือในด้านการเกษตรและประมง
1- ข้าราชการ/รัฐวสิาหกิจ 5- ลกูจ้างเอกชนทีท่ างานประจ า 9- เป็นเจ้าของกิจการ 13- ผู้ปฏิบตังิานในธุรกิจด้านความสามารถทางฝีมือ
3- ลกูจ้างชัว่คราวของรัฐ/รัฐวสิาหกิจ 7- ลกูจ้างเอกชนทีจ่้างเป็นครัง้คราว จ้างตามฤดกูาล และธุรกิจอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง

15- ผู้ปฏิบตักิารเครื่องจกัรโรงงานและเครื่องจกัร
3I รายได้สทุธิตอ่เดือน ci3i_des CI3I และผู้ปฏิบตังิานด้านการประกอบ

(กรณีที่ไม่ได้ท างาน ให้กรอก "NA") 17- อาชีพขัน้พืน้ฐานตา่งๆ
3J เบอร์ติดตอ่ CI3J 19- กองก าลงัทหารตดิอาวธุตา่งๆ

(ถ้าไม่มีเบอร์โทรศัพท์ ให้กรอก "NA" ใน 2 ช่องแรก) 21- ไมไ่ด้ท างาน เชน่ นกัศกึษา 
3K พอ่ของเด็กมาหาเด็กโดยเฉลี่ยกี่วันต่อปี (ถ้าไม่มีกรอก "0" และข้ามไปถามข้อ 3M) CI3K

ถ้าครัวเรือนระบุหน่วยเป็นจ านวนเดือน ให้คณู 30 เชน่ 3 เดือนตอ่ปี = 90 วนั
3L ในระหวา่งทีพ่อ่อาศยัอยูใ่นครัวเรือนเด็กได้นอนกบัพอ่หรือไม่ 1-ใช่      3-ไม่ใช่ CI3L

3M พอ่ของเด็กพาเด็กไปอยูด่้วย โดยเฉลี่ยกี่วันต่อปี (ถ้าไม่มีกรอก "0") CI3M

ถ้าครัวเรือนระบุหน่วยเป็นจ านวนเดือน ให้คณู 30 เชน่ 3 เดือนตอ่ปี = 90 วนั

172
ภาคผนวกA.แบบสอบถาม



Res
ear

ch Instit
ute 

for
 Po

licy
 Ev

alu
atio

n an
d Desi

gn (R
IPE

D)

B1 - 10

5) แม่ของเด็กอาศยัอยูใ่นบ้านหรือไม่ 1-ใช ่(ข้ามไปถามข้อ 6) 3-ไม่ใช่ CI4 Code อาชีพ (CI4H)

1- ผู้บญัญัตกิฎหมาย/ข้าราชการอาวโุส/ผู้จดัการ
เปิดตารางซ่อมข้อมูลทั่วไปของแม่เด็ก และอัพเดทข้อมูลในรอบการสัมภาษณ์ปัจจุบนั) 3- ผู้ประกอบวิชาชีพตา่งๆ

4G สภาพปัจจบุนั 1-มีชีวติ  3-เสียชีวติ  5-เสียชีวติแล้วมากกวา่ 12 เดือน (ข้ามไปถามข้อ 6) CI4G 5-ชา่งเทคนิคสาขาตา่งๆ และผู้ประกอบวิชาชีพที่
เกี่ยวข้อง

4H อาชีพ ci4h_des code CI4H 7- เสมียน
9- พนกังานบริการ/ผู้จ าหนา่ยสนิค้าในร้านและตลาด

4HA งานนีจ้ดัอยูใ่นประเภทใด (กรณีที่ไม่ได้ท างาน ให้กรอก "NA") CI4HA 11- ผู้ปฏิบตังิานทีม่ีฝีมือในด้านการเกษตรและประมง
1- ข้าราชการ/รัฐวสิาหกิจ 5- ลกูจ้างเอกชนทีท่ างานประจ า 9- เป็นเจ้าของกิจการ 13- ผู้ปฏิบตังิานในธุรกิจด้านความสามารถทางฝีมือ
3- ลกูจ้างชัว่คราวของรัฐ/รัฐวสิาหกิจ 7- ลกูจ้างเอกชนทีจ่้างเป็นครัง้คราว จ้างตามฤดกูาล และธุรกิจอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง

15- ผู้ปฏิบตักิารเครื่องจกัรโรงงานและเครื่องจกัร
4I รายได้สทุธิตอ่เดือน ci4i_des CI4I และผู้ปฏิบตังิานด้านการประกอบ

(กรณีที่ไม่ได้ท างาน ให้กรอก "NA") 17- อาชีพขัน้พืน้ฐานตา่งๆ
4J เบอร์ติดตอ่ CI4J 19- กองก าลงัทหารตดิอาวธุตา่งๆ

(ถ้าไม่มีเบอร์โทรศัพท์ ให้กรอก "NA" ใน 2 ช่องแรก) 21- ไมไ่ด้ท างาน เชน่ นกัศกึษา 

4K แม่ของเด็กอาศยัอยูท่ีไ่หน ต าบล……………..……..........… อ าเภอ……………..……..........… จงัหวดั……………..………..........

กรณีไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศไทย ให้ระบุชื่อประเทศ CI4KD

4L แม่ของเด็กมาหาเด็กโดยเฉลี่ยกี่วันต่อปี (ถ้าไม่มีกรอก "0" และข้ามไปถามข้อ 4N) CI4L

ถ้าครัวเรือนระบุหน่วยเป็นจ านวนเดือน ให้คณู 30 เชน่ 3 เดือนตอ่ปี = 90 วนั
4M ในระหวา่งทีแ่ม่อาศยัอยูใ่นครัวเรือนเด็กได้นอนกบัแม่หรือไม่ 1-ใช่      3-ไม่ใช่ CI4M

4N แม่ของเด็กพาเด็กไปอยูด่้วย โดยเฉลี่ยกี่วันต่อปี (ถ้าไม่มีกรอก "0") CI4N

ถ้าครัวเรือนระบุหน่วยเป็นจ านวนเดือน ให้คณู 30 เชน่ 3 เดือนตอ่ปี = 90 วนั

CI4KCCI4KBCI4KAci4ka_des ci4kb_des ci4kc_des
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6) พอ่และแม่ของเด็กคนนีอ้าศยัอยูด่้วยกนัหรือไม่ CI2A (ถ้าตอบ 1 หรือ 5 ข้ามไปถามข้อ 7A)

1- อยูด่้วยกนั (ทัง้ทีจ่ดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน) 3- หยา่ร้าง 5- อยูค่นละที ่(แตย่งัเป็นสามีภรรยากนัอยู)่ 7- หม้าย

2A3) สถานะสมรสของพอ่ ณ ปัจจุบนั (เสียชีวิตกรอก "NA") CI2A3

1- ไม่ได้แตง่งานใหม่อีกเลย 3- แตง่งานใหม่ 5- หยา่ (หลงัจากแตง่งานใหม่แล้ว) 7- หม้าย (หลงัจากแตง่งานใหม่แล้ว)

2A4) สถานะสมรสของแม่ ณ ปัจจุบนั (เสียชีวิตกรอก "NA") CI2A4

1- ไม่ได้แตง่งานใหม่อีกเลย 3- แตง่งานใหม่ 5- หยา่ (หลงัจากแตง่งานใหม่แล้ว) 7- หม้าย (หลงัจากแตง่งานใหม่แล้ว)

ข้อ 7A-7C ถ้าพ่อหรือแม่ของเด็กอาศัยอยู่ในครัวเรือน ให้กรอก "NA" และข้ามไปถามข้อ 8A

ถ้าสามารถแยก 7A-7B ได้ ให้ข้ามไปถามข้อ 8A

ถ้าไม่สามารถแยก 7A-7B ได้ ให้กรอก "DK" และกรอกข้อมูลในข้อ 7C

7A) ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว พ่อของเด็กที่อาศัยอยู่นอกครัวเรือนส่งเงินมาให้เพื่อการเลีย้งดบูุตรโดยเฉลี่ยเดือนละเท่าไหร่ (ถ้าตอบ "0" ให้ข้ามไปถามข้อ 7B) CI5A

7AA) จ านวนเงินทีพ่อ่สง่มาให้บุตรเป็นเงินทีใ่ช้ส าหรับเลีย้งดบูุตรเทา่นัน้ใชห่รือไม่ 1- ใช่ 3- ไม่ใช่ CI5AA

7B) ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว แม่ของเด็กที่อาศัยอยู่นอกครัวเรือนส่งเงินมาให้เพื่อการเลีย้งดบูุตรโดยเฉลี่ยเดือนละเท่าไหร่ (ถ้าตอบ "0" ให้ข้ามไปถามข้อ 8A) CI5B

7BA) จ านวนเงินทีแ่ม่สง่มาให้บุตรเป็นเงินทีใ่ช้ส าหรับเลีย้งดบูุตรเทา่นัน้ใชห่รือไม่ 1- ใช่ 3- ไม่ใช่ CI5BA

7C) ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว พ่อและแม่ของเด็กที่อาศัยอยู่นอกครัวเรือนส่งเงินมาให้เพื่อการเลีย้งดบูุตรโดยเฉลี่ยเดือนละเท่าไหร่ (ถ้าตอบ "NA" ให้ข้ามไปถามข้อ 8A) CI5C

7CA) จ านวนเงินทีพ่อ่และแม่สง่มาให้บุตรเป็นเงินทีใ่ช้ส าหรับเลีย้งดบูุตรเทา่นัน้ใชห่รือไม่ 1- ใช่ 3- ไม่ใช่ CI5CA

ข้อ 8A-8C ถ้าพ่อหรือแม่ของเด็กอาศัยอยู่ในครัวเรือน ให้กรอก "NA" และข้ามไปถามข้อ 9
ถ้าสามารถแยก 8A-8B ได้ ให้ข้ามไปถามข้อ 9
ถ้าไม่สามารถแยก 8A-8B ได้ ให้กรอก "DK" และกรอกข้อมูลในข้อ 8C

8A) ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว พ่อของเด็กที่อาศัยอยู่นอกครัวเรือนส่งสิ่งของมาให้เพื่อการเลีย้งดบูุตรโดยเฉลี่ยเดือนละเท่าไหร่ CI6A

8B) ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว แม่ของเด็กที่อาศัยอยู่นอกครัวเรือนส่งสิ่งของมาให้เพื่อการเลีย้งดบูุตรโดยเฉลี่ยเดือนละเท่าไหร่ CI6B

8C) ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว พ่อและแม่ของเด็กที่อาศัยอยู่นอกครัวเรือนส่งสิ่งของมาให้เพื่อการเลีย้งดบูุตรโดยเฉลี่ยเดือนละเท่าไหร่ CI6C

***ให้กี่ครัง้ .......... ครัง้ละ .......... บาท***
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9) ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว เด็กมีน้องร่วมพ่อแม่เดียวกันที่เกิดใหม่จ านวนกี่คน CI10   (กรอก "00" ถ้าไม่มีเด็กเกิดใหม่ และข้ามไปถามข้อ 9)

ถามข้อ A-G ของพี่น้องแตล่ะคน และบนัทกึค าตอบลงในตาราง 1
A อาศยัอยูใ่นครัวเรือนเดียวกนักบัเด็กหรือไม่ 1-ใช่ 3-ไม่ใช ่(ข้ามไปถามข้อ C) ตาราง 1   CI10A

B ระบุ Member ID (ข้ามไปถามคนถัดไป)

C ปัจจบุนัยงัมีชีวติอยูห่รือไม่ 1-มีชีวติ 3-เสียชีวติแล้ว (ข้ามไปถามคนถัดไป)

D เพศ 1-ชาย 3-หญิง 1

E วนัเกิด (กรอกตัวเลข 2 หลัก เช่น วันที่ 1 กรอก "01") 2

F เดือนเกิด (เช่น ม.ค.) 3

G ปี พ.ศ. เกิด 4

5

10) บนัทกึผู้สมัภาษณ์ CI9

CI10GCI10B CI10C

เดือนเกิด

CI10D CI10E CI10F

ปี พ.ศ. เกิด
ด้วยกนั ID

คนที่
อาศยัอยู่ Member

ยงัมีชีวติ ? เพศ วนัเกิด
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สว่นที่ 1: การได้รับความชว่ยเหลือ
การได้รับความช่วยเหลือ หมายถงึ การได้รับเงนิ หรือสิ่งของ เช่น ข้าว จากบุคคลนอกครัวเรือน (โดยไม่นับรวมเงนิหรือสิ่งของที่พ่อหรือแม่ของเด็กส่งมาให้เด็ก)

1. ตัง้แตก่ารสมัภาษณ์ครัง้ที่แล้ว เด็กได้รับความชว่ยเหลือจากบคุคลนอกครัวเรือน (ที่ไมใ่ชพ่อ่หรือแม่) เป็น
เงิน  1- ได้รับ มลูคา่รวม..........................................บาท      3- ไมไ่ด้รับ สิง่ของ  1- ได้รับ      3- ไมไ่ด้รับ

อะไรบ้าง ......................................

สว่นที่ 2: สินทรัพย์ทางการเงิน
1. ปัจจบุนัเด็กมีสินทรัพย์ทางการเงินอะไรบ้าง

บญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์  1- มี จ านวน .......... บญัชี ปัจจบุนัมีเงินคงเหลือรวมทกุบญัชี ...............................บาท  3- ไม่มี  DK

บญัชีเงินฝากธ.ก.ส.  1- มี จ านวน .......... บญัชี ปัจจบุนัมีเงินคงเหลือรวมทกุบญัชี ...............................บาท  3- ไม่มี  DK

เงินฝากกลุม่สหกรณ์ออมทรัพย์/หุ้นสหกรณ์  1- มี มลูคา่คงเหลือ ณ ปัจจบุนั ..........................................บาท  3- ไม่มี  DK

กองทนุสหกรณ์ร้านค้าชมุชน/กองทนุตา่งๆภายในหมู่บ้าน 1- มี มลูคา่คงเหลือ ณ ปัจจบุนั ..........................................บาท  3- ไม่มี  DK

เงินออมกบั ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก/โรงเรียน  1- มี มลูคา่คงเหลือ ณ ปัจจบุนั ..........................................บาท  3- ไม่มี  DK

อื่นๆ ระบ.ุ.................................................................... 1- มี มลูคา่คงเหลือ ณ ปัจจบุนั ..........................................บาท  3- ไม่มี  DK

อื่นๆ ระบ.ุ.................................................................... 1- มี มลูคา่คงเหลือ ณ ปัจจบุนั ..........................................บาท  3- ไม่มี  DK

B1A ข้อมูล การได้รับความช่วยเหลือ สินทรัพย์ทางการเงนิ และประกันของเด็กกลุ่มตัวอย่าง
176
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B1A - 14สว่นที่ 3: ประกนัชีวิต ประกนัสขุภาพ (กรณีที่มีประกันเสริมหลายประเภท ให้บนัทกึรายละเอียดในประกันเสริม ไม่ต้องบนัทกึในประกันหลัก)

1. ถามรายละเอียดประกนัประเภทตา่งๆของเด็กกลุม่ตวัอยา่ง (ไม่นับรวมประกันพ่วงกับบุคคลอื่น)

haid

A ประกนัชีวิต
B ประกนัสขุภาพ/ประกนัอบุตัิเหตุ
C ประกนัสงัคม

E ฌาปนกิจ ธ.ก.ส. / สหกรณ์ออมทรัพย์ / ช.พ.ค.

F กองทนุสวสัดิการชมุชนวนัละบาท
G กองทนุฌาปนกิจรายครัวเรือน
H อื่นๆ ระบ.ุ..............................................

2. เด็กมีประกนัพว่งกบัพอ่หรือแม ่จ านวนกี่กรมธรรม์ (ถ้าไม่มีให้กรอก "0") cntinsurance

บนัทกึผู้สมัภาษณ์ (note)

#

ปัจจบุนัมีกี่กรมธรรม์

ถ้าไม่มีให้กรอก "0"

 และข้ามไปถาม
รายการถดัไป

ประเภทประกนั

ได้รับเงินสินไหม/เงิน
คืน/เงินสงเคราะห์ กี่

บาท
ถ้าไม่มีให้กรอก "0"ถ้าไม่มีให้กรอก "0"ถ้าไม่มีให้กรอก "0"

กองทนุฌาปนกิจหมู่บ้านรายบคุคล (ไมร่วม ธ.ก.ส.) เชน่ ฌาปนกิจอ าเภอ 
ต าบล อสม. ผู้สงูอาย ุสตรี แมบ่้าน เงินล้าน เป็นต้น

D

ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว

คนนอกครัวเรือนจา่ยให้สมาชิกครัวเรือนจ่ายเอง

จา่ยเบีย้รวมทัง้สิน้กี่บาท

ha1a ha1b ha1ca ha1cb ha1d
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B2A - 15

ถามข้อ 2A-2C ในแตล่ะรายการ และบนัทกึลงในตาราง 1
1A) ในรอบ 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา ทา่นให้เด็กคนนี้ดืม่นมชนิดใดบ้าง     นับรวมที่ดื่มที่ศพด./โรงเรียนด้วย 1-ดืม่ 3-ไม่ดืม่ (ข้ามไปถามรายการถัดไป)

1B) ระบปุริมาณทีด่ืม่โดยเฉลีย่ตอ่สปัดาห์ (กลอ่ง/ถงุ/ขวด/แก้ว)

ตาราง 1
no

1 นมผง
2 นมถงุ/นมพาสเจอร์ไรซ์
3 นมกลอ่ง UHT (สเตอร์ริไรซ์)

4 นมถัว่เหลอืง
5 นมเปรีย้ว/ยาคลูท์
6 นมข้นหวาน (กรณีชงให้ดื่มแทนนม)

7 นมข้นจืด (กรณีชงให้ดื่มแทนนม)

8 โยเกิร์ต
9 อื่นๆ..............................................

ดื่มหรือไม่ อธิบายรายละเอียด หน่วย
ปริมาณที่ดื่ม

โดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์

ส าหรับเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง
ในรอบ 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา CC2A CC2C CC2B

ส าหรับพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง เด็กอายุ 5 ขวบขึน้ไป (ตัง้แต่ 60 เดือนขึน้ไป)

ออนซ์
ถงุ/ขวด
กลอ่ง

ถงุ/ขวด/กลอ่ง

กลอ่ง/ขวด
กระป๋อง

CC2

ประเภทนม

กระป๋อง
ถ้วย

B2A การเลีย้งดู
ใช้ CARD ประกอบการสัมภาษณ์

178
ภาคผนวกA.แบบสอบถาม



Res
ear

ch Instit
ute 

for
 Po

licy
 Ev

alu
atio

n an
d Desi

gn (R
IPE

D)

B2A - 16

2) ปัจจุบนั ทา่นคิดวา่เด็กขาดสารอาหารหรือไม่ 1-เป็น 3-ไม่เป็น (ข้ามไปถามข้อ 3) CC15

ทา่นด าเนินการอยา่งไรบ้าง CC15A

3) ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว เด็กได้กินวิตามินหรืออาหารเสริมบ้างหรือไม่ 1-ได้ 3-ไม่ได้ (ข้ามไปถามข้อ 4B) CC3

3B) ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว เด็กได้กินวิตามินอะไรบ้าง (ถ้าไม่ได้กินกรอก "0") CC3B

3C) ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว เด็กได้กินอาหารเสริม เชน่ ซปุไก่สกดั รังนกแท้ส าเร็จรูป (ถ้าไม่ได้กินกรอก "0" ในช่องจ านวนครัง้) จ านวนครัง้ CC3CA

Code ความถี่ 1- รายวนั 3- รายสปัดาห์ 5- รายเดือน 7- ราย 6 เดือน 9- รายปี 11- อื่นๆ ความถี่ CC3CB code CC3CC

4B) ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว น า้ทีเ่ด็กดืม่เป็นประจ าได้ผา่นการต้ม, การกรองหรือเป็นน า้ดืม่ทีซ่ือ้มาหรือไม่ 1-ใช่ 3-ไม่ใช่ CC4B

5A) ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ลกูของทา่นรับประทานอาหารเหลา่นีห้รือไม่ 1-เคย 3-ไม่เคย (ข้ามไปถามรายการถัดไป)

5B) ลกูของทา่นรับประทานอาหารเหลา่นี ้ กี่วันต่อเดือน
เคย / ไม่เคย กี่วนัตอ่เดือน

1 ผกั (นบัรวมผกัทีป่รุงแล้วเชน่ ผกัอบแห้ง ผกัยา่ง ผกัต้ม ด้วย ) CC5A4 CC5B4

2  ไข ่เนือ้สตัว์ และผลติภณัฑ์จากเนือ้สตัว์ CC5A6 CC5B6

3 อาหารทะเล เชน่ ปลาท ูปลาหมึก CC5A7 CC5B7

4 น า้อดัลม CC5A8 CC5B8

ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา

ใช้ CARD ประกอบการสัมภาษณ์
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7A) พ่อของเด็กใช้เวลาในการดแูลเด็กคนนีก้ี่ ชั่วโมงต่อสัปดาห์     (ถ้าพ่อของเด็กอาศัยอยู่นอกครัวเรือนให้กรอก "NA") CC6A

วนัธรรมดา (วันจันทร์-ศุกร์ หรืออาจจะรวมวันเสาร์ด้วย)ก่อนไปโรงเรียน ......................... (CC6AA) ถึง ......................... (CC6AB)

กลบัจากโรงเรียน (จนถึงเด็กเข้านอน) ......................... (CC6AC) ถึง ......................... (CC6AD)

หรือ (จ านวน ............... ชัว่โมง) CC6AG

(จ านวน ............... วนั) CC6AH

วนัเสาร์-อาทิตย์ หรือวนัหยดุ ดแูลตัง้แต ่…………………...................................... (CC6AE) ถึง ......................... (CC6AF)

หรือ (จ านวน ............... ชัว่โมง) CC6AI

(จ านวน ............... วนั) CC6AJ

7B) แม่ของเด็กใช้เวลาในการดแูลเด็กคนนีก้ี่ ชั่วโมงต่อสัปดาห์     (ถ้าแม่ของเด็กอาศัยอยู่นอกครัวเรือนให้กรอก "NA") CC6B

วนัธรรมดา (วันจันทร์-ศุกร์ หรืออาจจะรวมวันเสาร์ด้วย)ก่อนไปโรงเรียน ......................... (CC6BA) ถึง ......................... (CC6BB)

กลบัจากโรงเรียน (จนถึงเด็กเข้านอน) ......................... (CC6BC) ถึง ......................... (CC6BD)

หรือ (จ านวน ............... ชัว่โมง) CC6BG

(จ านวน ............... วนั) CC6BH

วนัเสาร์-อาทิตย์ หรือวนัหยดุ ดแูลตัง้แต ่…………………...................................... (CC6BE) ถึง ......................... (CC6BF)

หรือ (จ านวน ............... ชัว่โมง) CC6BI

(จ านวน ............... วนั) CC6BJ

7C) ท่านใช้เวลาในการดแูลเด็กคนนีก้ี่ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (ถ้าพ่อหรือแม่เป็นผู้เลีย้งดูหลัก และไม่มีสมาชิกคนอื่นเป็นผู้เลีย้งดูหลัก ให้กรอก "NA" ในช่อง CC6C) CC6C

วนัธรรมดา (วันจันทร์-ศุกร์ หรืออาจจะรวมวันเสาร์ด้วย)ก่อนไปโรงเรียน ......................... (CC6CA) ถึง ......................... (CC6CB)

กลบัจากโรงเรียน (จนถึงเด็กเข้านอน) ......................... (CC6CC) ถึง ......................... (CC6CD)

หรือ (จ านวน ............... ชัว่โมง) CC6CG

(จ านวน ............... วนั) CC6CH

วนัเสาร์-อาทิตย์ หรือวนัหยดุ ดแูลตัง้แต ่…………………...................................... (CC6CE) ถึง ......................... (CC6CF)

หรือ (จ านวน ............... ชัว่โมง) CC6CI

(จ านวน ............... วนั) CC6CJ

ส าหรับเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง 180
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7) การเปิดรับสือ่และอิทธิพลของสือ่ตอ่เด็ก
I : ในขณะทีเ่ด็กรับประทานอาหาร ทา่นให้เด็กดโูทรทศัน์ หรือดรูายการผา่นมือถือ แท็บเลต็ ไอแพด บอ่ยครัง้เพียงใด CC11I

1- ไม่เคย 3- ท าเป็นบางครัง้ 5- ท าเป็นประจ า

C : ในรอบ 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา ทา่นได้จ ากดัประเภทรายการโทรทศัน์ทีเ่ด็กดหูรือไม่ (คือ ควบคุมรายการที่เหมาะสมส าหรับเด็ก) CC11C

1- ใช ่(จ ากดัประเภท) 3-ไม่ใช ่(เด็กดรูายการอะไรก็ได้ พ่อแม่ไม่ได้จ ากดั) 5- เด็กไม่ได้ดรูายการโทรทศัน์

E : บ้านของทา่นมีอินเตอร์เน็ตให้ใช้ผา่นคอมพิวเตอร์ ไอแพด แท็บเลต หรือมือถือหรือไม่ 1-มี 3-ไม่มี CC11E

8) การตอบสนองของพ่อแม่ทีม่ีตอ่เด็ก
A : ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ผู้ทีเ่ป็นพ่อของเด็ก มีสว่นร่วมในการเลีย้งดเูด็กหรือไม่ (หากส่งเงินให้เพียงอย่างเดียว ไม่ถือว่ามีส่วนร่วมในการเลีย้งด)ู CC13A

1- ไม่เคยมีสว่นร่วม (ข้ามไปถามข้อ B) 3- มีสว่นร่วมเป็นบางครัง้ 5- มีสว่นร่วมเป็นประจ า
ถ้าเคยมีสว่นร่วม โปรดระบวุา่ มีสว่นร่วมอยา่งไร CC13A_des

B : ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ทา่นและสมาชิกในบ้านมีการพดูคยุ ปรึกษากนั เกี่ยวกบัการเลีย้งดเูด็กบ้างหรือไม่ CC13B

(หมายถึง การวางแผนด้านการปฏบิตัิต่อเด็ก ข้อตกลงร่วมกันในการเลีย้งดูเด็ก)

1- ไม่เคยท า (ข้ามไปถามข้อ I) 3- ท าเป็นบางครัง้ 5- ท าเป็นประจ า
ถ้าเคยท า โปรดระบวุา่ ทา่นท าอยา่งไร CC13B_des

I : ปัจจุบนั ทา่นคิดวา่ ชมุชนทีเ่ด็กอาศยัอยูเ่ป็นอนัตรายตอ่เด็ก มากน้อยเพียงใด CC13I

1- ไม่เป็นอนัตรายเลย 3- เป็นอนัตรายบ้าง 5- เป็นอนัตรายมาก

9) บนัทกึผู้สมัภาษณ์ CC14
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1) ทา่นคดิวา่สขุภาพของเดก็ในปัจจบุนัอยูใ่นระดบัใด CH1

1-สขุภาพดมีาก     3-สขุภาพด ี    5-สขุภาพคอ่นข้างด ี    7-สขุภาพคอ่นข้างแย ่    9-สขุภาพแย่

2) ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว เดก็เคยไปพบทนัตแพทย์เพื่อดแูลสขุภาพฟันหรือไม่ 1-เคย 3-ไม่เคย (ข้ามไปถามข้อ 3) CH2

รวมถึงการไปตรวจฟันที่ รพ.สต. หรือทนัตแพทย์มาตรวจที่บ้าน (ไม่นับกรณี อสม.มาตรวจที่บ้าน และทนัตแพทย์ไปตรวจที่โรงเรียน)

A : จ านวนครัง้ CH2A

3) ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว เดก็เคยไปพบจิตแพทย์หรือหมอที่ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกบัภาวะเครียดหรือซึมเศร้า หรือไม่ 1-เคย 3-ไม่เคย CH10

4) ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว เด็กได้รับการตรวจสุขภาพตามก าหนดที่ไม่ได้เกิดจากการเจ็บป่วย กี่ครัง้ (ถ้าไม่เคยกรอก "00" แล้วข้ามไปถามข้อ 5) CH4

นับรวมเวลาไปฉีดวัคซีนแล้วตรวจสุขภาพด้วย

A : สว่นใหญ่ไปตรวจที่ไหน ชื่อสถานที่................................................... code สถานที่ CH4B CH4BA

1- โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบล 7- โรงพยาบาลมหาวทิยาลยั 13- โรงพยาบาลสงักดัหน่วยงานตา่งๆ 19- อื่นๆ ระบใุนช่อง CH4BA

3- โรงพยาบาลประจ าอ าเภอ 9- โรงพยาบาลเฉพาะทาง 15- โรงพยาบาลเอกชน
5- โรงพยาบาลศนูย์ / โรงพยาบาลประจ าจงัหวดั 11-โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช 17- คลนิิคเอกชน

ต าบล……………........... CH4AA  อ าเภอ………………………… CH4AB  จงัหวดั…………………… CH4AC

5) ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว เด็กเคยต้องไปหาหมอเพราะอาการบาดเจ็บ/อุบตัิเหตุต่างๆ  หรือไม่ 1-เคย 3-ไม่เคย (ข้ามไปถามข้อ 6) CH5

(ถ้าครัวเรือนไม่สามารถนึกค าตอบได้ พยายามอ่านค าตอบข้อ B ไปทีละรายการ)

A : จ านวนกี่ครัง้ CH5A

ส าหรับพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง เด็กอายุ 25-60 เดือน
B3 สุขภาพของเด็ก

ใช้ CARD ประกอบการสัมภาษณ์

ch4_des

ch4aa_des ch4ab_des ch4ac_des

182
ภาคผนวกA.แบบสอบถาม



Res
ear

ch Instit
ute 

for
 Po

licy
 Ev

alu
atio

n an
d Desi

gn (R
IPE

D)
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B : อาการบาดเจ็บที่รุนแรงที่สดุ คอื CH5B CH5BA

1- ถกูของมีคมบาด (มีแผลเปิด เลอืดออก) 11- ถกูสตัว์มีพิษกดั ตอ่ย 21- ไฟฟา้ช๊อต
3- ตกจากที่สงู /วิ่งชน/  หกล้ม (มีแผลเปิด กระดกูหกัร้าว หมดสต)ิ 13- ถกูสตัว์อื่นๆ ท าร้าย เช่น สนุขั แมว (มีแผลเปิด เลอืดออก) 23- อาการบาดเจ็บจากการปั่นจกัรยาน
5- ไฟไหม้ น า้ร้อนลวก (จนผิวหนงัพอง) 15- อบุตัเิหตรุถยนต์ (เดก็อยูใ่นรถ) 25- อื่นๆ ระบใุนช่อง CH5BA

7- เอาสิง่แปลกปลอมใสใ่นรูจมกู ห ูหรือกลนืกิน 17- อบุตัเิหตรุถยนต์ (เดก็ไม่อยูใ่นรถ)

9- กินสารเคมี เช่น ยาฆา่แมลง น า้ยาล้างจาน 19- จมน า้
C : เหตกุารณ์นีเ้กิดขึน้ที่ไหน 1- บ้านตวัเอง 5- โรงเรียน/ ศนูย์เดก็เลก็ 9- ซอย/ถนน CH5C

3- บ้านผู้ อื่น 7- สนามกีฬา/ สนามเดก็เลน่ 11- อื่นๆ ระบใุนช่อง CH5CA CH5CA

E : เดก็ต้องหยดุไปโรงเรียน เนื่องจากอาการบาดเจ็บนีก้ี่วนั (ถ้าไม่มี ให้กรอก "0") CH5E

F : เดก็ต้องนอนโรงพยาบาล เนื่องจากอาการบาดเจ็บนีก้ี่วนั (ถ้าไม่มี ให้กรอก "0") CH5F

6) ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว เด็กเคยเจ็บป่วยจนต้องนอนโรงพยาบาล เพราะโรคเฉียบพลัน  (ไม่รวมอุบตัิเหตุ/โรคประจ าตัว) หรือไม่
1-เคย 3-ไม่เคย (ข้ามไปถามข้อ 7) CH9

(ถ้าครัวเรือนไม่สามารถนึกค าตอบได้ พยายามอ่านค าตอบข้อ B ไปทีละรายการ)

A : จ านวนกี่ครัง้ CH9A

B : โรคที่รุนแรงที่สดุ คอื CH9B CH9BA

1- ระบบทางเดนิหายใจ (ไอ/หวดั/มีน า้มกู/หอบ) 9- ความเครียด/นอนไม่หลบั/ปวดหวั 17- ไข้
3- ท้องร่วง/ท้องเสยี/บิด 11- โรคผิวหนงั/กลากเกลือ้น/ผดผื่น 19- อื่นๆ ระบใุนช่อง CH9BA

5- ปวดท้อง/ท้องอืด/ท้องเฟอ้/โรคกระเพาะ 13- ตา/ห/ูคอ/จมกู
7- ปวดหลงั/ปวดกล้ามเนือ้ 15- โรคในช่องปาก/ฟันผ/ุโรคเหงือก/แผลในปาก

C : เดก็ต้องหยดุไปโรงเรียน เนื่องจากเจ็บป่วย เพราะโรคเฉียบพลนันีก้ี่วนั (ถ้าไม่มี ให้กรอก "0") CH9C

D : เดก็ต้องนอนโรงพยาบาล เนื่องจากเจ็บป่วย เพราะโรคเฉียบพลนันีก้ี่วนั (ถ้าไม่มี ให้กรอก "0") CH9D

7) ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว มีกรณีที่เดก็ต้องได้รับบริการทางการแพทย์แตไ่ม่สามารถไปหาหมอได้เพราะไม่มีเงินจ่ายคา่รักษาพยาบาลบ้างหรือไม่
1- มี 3- ไม่มี CH7

8) บนัทกึผู้สมัภาษณ์ CH8
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สัมภาษณ์ผู้เลีย้งดูหลักเกี่ยวกับโรคประจ าตัว หรือความบกพร่อง ที่ตรวจพบในเด็ก ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว
ให้บนัทกึทัง้โรค/ความบกพร่องที่ปัจจุบนัยังเป็นอยู่ หรือ เคยเป็นแต่ปัจจุบนัหายแล้ว

1.1) เปิดทะเบียน Roster และระบจุ านวนโรคที่เดก็ยงัเป็นอยู ่ ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว (ถ้าเด็กไม่มีโรคประจ าตัวในทะเบยีน Roster ให้กรอก "0") CHD1_1

1.2) ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ทา่นเคยได้รับแจ้งจากแพทย์ พยาบาล หรือผู้ เชี่ยวชาญ วา่เดก็มีโรคประจ าตวันอกเหนือจากทะเบียน Roster จ านวนกี่โรค CHD1_2

(ถ้าไม่มี ให้กรอก "0" )

ถ้า ข้อ 1.1) และ 1.2) กรอก "0" ให้ข้ามไปถามข้อ 2
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับโรคทีพ่บในเด็กในแต่ละโรค และบันทกึค าตอบลงในตาราง 1
A ระบชุื่อโรค และรหสัโรค

1- เบาหวาน 19- สมองเสือ่ม 37- ตอ่มลกูหมากโต/อกัเสบ 55- ธาลสัซีเมีย 69-อาการติดเชือ้ในหู
3- ไทรอยด์ / คอพอก 21- ลมชกั/ ลมบ้าหมู 39- นิ่วในถงุน า้ดี 57- ดาวน์ซินโดรม 71-ออทิสติก
5- ความดนัโลหิตสงู 23- ต้อกระจก/ ต้อหิน 41- นิ่วในระบบปัสสาวะ 59- ปริทนัต์ (เหงือกอกัเสบ) 73-โรคสมาธิสัน้
7- โรคหวัใจ 25- ประสาทหเูสือ่ม 43- เก๊าท์/ รูมาตอยด์ 61- อมัพฤกษ์ 75- อื่นๆ 
9- โรคไขมนัในเส้นเลือดสงู/ คอเลสเตอรอลสงู 27- หอบหืด/ ถงุลมโป่งพอง 45- โรคปวดเขา่เรือ้รัง/ ข้อเขา่เสือ่ม 63- อมัพาต
11- โรคหลอดเลือดสมองอดุตนั 29- วณัโรค 47- โรคปวดหลงัเรือ้รัง/ ปวดคอเรือ้รัง 65-โรคระบบทางเดินหายใจ
13- โรคมะเร็ง 31- ภมูิแพ้ 49- เอดส์ 67-โรคระบบทางเดินอาหารรุนแรง
15- โรคพิษสรุาเรือ้รัง 33- ตบัแข็ง 51- โรคโปลิโอ
17- โรคซมึเศร้า/ โรคจิต/ โรคประสาท 35- ไตวาย/ ไตพิการ 53- โรคเรือ้น

B ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว วธิีการรักษาที่ได้รับครัง้ลา่สดุเป็นอยา่งไร (บนัทกึได้มากกวา่ 1 ค าตอบ)

A- เครื่องชว่ยหายใจ เครื่องปัม้หวัใจ C- ใช้ยาปฏิชีวนะ (ยาทีต่้องกินตอ่เนื่องจนหมด) E- ใช้ยากลุม่สเตียรอยด์ G- อื่นๆ ระบุในชอ่ง CHD1BA

B- ยาขยายหลอดลม D- ใช้ยา (แตไ่ม่ทราบประเภท) F- ไม่ได้รับการรักษาใด แคด่อูาการ
C ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว เดก็เคยต้องเข้าห้องฉกุเฉิน หรือนอนพกัรักษาตวัในโรงพยาบาลอยา่งน้อย 1 คนื ด้วยสาเหตขุองโรคในข้อ A หรือไม่

1- เคย 3- ไม่เคย (ข้ามไปถามข้อ D)

CA เดก็นอนพกัรักษาตวัในโรงพยาบาล ด้วยสาเหตขุองโรคในข้อ A ครัง้ที่นานที่สดุกี่วนั
D ปัจจบุนัเดก็ยงัเป็นโรคนีห้รือไม่ 1- เป็น 3- ไม่เป็น

ส าหรับพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง เด็กอายุ 25-60 เดือน
B4 โรคประจ าตัวหรือความบกพร่องของเด็ก

ค าชีแ้จงส าหรับผู้ สัมภาษณ์
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B4 - 22ตาราง 1
CHD1CA CHD1D

นอนกี่วนั เป็นโรค
1

2

3

4

5

2) ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว เดก็เคยได้รับการเจาะน า้ในหหูรือไม่ 1- เคย 3- ไม่เคย (ข้ามไปถามข้อ 4) CHD2

3) เดก็เคยรับการเจาะระบายน า้ในหเูนื่องจากสาเหตใุด 1- ของเหลวเข้าห ู    3- ตดิเชือ้ในห ู    5- ทัง้ข้อ1 และข้อ 3     7- อื่นๆ ระบใุนช่อง CHD3A CHD3

CHD3A

4.1) เปิดทะเบียน Roster และระบจุ านวนอาการบกพร่องของของเดก็ ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว CHD4_1

(หากเด็กไม่มีอาการบกพร่องในทะเบยีน Roster ให้กรอก "0")

4.2) ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว แพทย์เคยบอกวา่เดก็มีอาการบกพร่องนอกเหนือจากทะเบียน Roster จ านวนกี่อาการ CHD4_2

(ถ้าไม่มี ให้กรอก "0" )

ถ้า ข้อ 4.1) และ 4.2) กรอก "0" ให้ข้ามไปถามข้อ 5
A ระบอุาการบกพร่อง และรหสั

รหสัอาการ 1- ปัญหาเกี่ยวกบัการเคลือ่นไหวเนื่องจากความพิการทางสมอง 5- พฒันาการด้านกิจกรรม 9- พฒันาการด้านการสือ่สาร
3- พฒันาการด้านการเรียนรู้ 7- พฒันาการด้านการเคลือ่นไหวแขนขา 11- อื่นๆ

B เดก็เคยได้รับการช่วยเหลอืเพื่อบ าบดัอาการบกพร่องด้วยวธิีใดบ้าง (ถ้าไม่ได้รับการรักษา ให้กรอก "NA")

A- บ าบดัอาการบกพร่องด้านการพดู G- ช่วยการฟัง (ไม่รวมการสญูเสยีการได้ยินแบบชัว่คราวเนื่องจากอาการไข้ หรือน า้คัง่ในหู)
B-  กิจกรรมบ าบดั H- พบปะเยีย่มเยียนที่บ้าน
C- กายภาพบ าบดั I-   สนบัสนนุหรือให้การฝึกอบรมพอ่แม่
D- กิจกรรมร่วมกลุม่ของครอบครัวที่มีปัญหาแบบเดยีวกนั J-  การศกึษาพิเศษในชัน้เรียนที่มีเดก็พิเศษกลุม่เดยีวกนั
E- จิตวทิยาบ าบดั K- ตวิเตอร์สว่นตวัหรือโรงเรียนพิเศษส าหรับปัญหาด้านการเรียนรู้
F- ช่วยการมองเห็น L-  อื่นๆ ระบ ุCHD4BA

C ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว เดก็เคยได้รับการตรวจวนิิจฉยัปัญหา หรือวธิีการบ าบดัจากแพทย์ หรือผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือไม่ 1- เคย 3- ไม่เคย
D ปัจจบุนัเดก็ยงัมีปัญหานีห้รือไม่ 1- มี 3- ไม่มี

#
CHD1A CHD1AA CHD1B CHD1BA CHD1C

 โรค รหสัโรค วธิีการรักษา อื่นๆ (CHC2B=G) ห้องฉกุเฉิน/นอน ร.พ.
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B4 - 23ตาราง 2

1

2

3

4

5

5) ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว เดก็มีความบกพร่องด้านการได้ยินหรือไม่ 1- ใช่            3- ไม่ใช่ (ข้ามไปถามข้อ 7) CHD5

6) อาการสญูเสยีการได้ยินของเดก็เกิดขึน้กบัหขู้างขวา ข้างซ้าย หรือทัง้สองข้าง 1- ข้างซ้าย   3- ข้างขวา 5- ทัง้ 2 ข้าง CHD6

7) ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว เดก็มีความบกพร่องด้านการมองเห็นหรือไม่ (ไม่นับรวมปัญหาสายตาสัน้-ยาว) 1- ใช่          3- ไม่ใช่ CHD7

8) ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว เดก็มีปัญหาสขุภาพจนต้องใช้อปุกรณ์ช่วยเหลอื เช่น ไม้เท้า รถเข็น เครื่องช่วยฟัง ฯลฯ บ้างหรือไม่ (ไม่รวมแว่นตา) CHD8

1- มี     3- ไม่มี
9) ปัจจบุนั เดก็สวมแวน่ตาหรือไม่ 1- สวม 3- ไม่สวม CHD9

10) ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว เดก็ได้เข้าโรงเรียนส าหรับเดก็พิเศษหรือไม่ 1- ได้รับ 3- ไม่ได้รับ (ข้ามไปถามข้อ 11) CHD10

A ชื่อสถานที.่.............................................................................. CHD10A1 ต าบล…….............................................................. CHD10A2

    อ าเภอ..................................................................................... CHD10A3 จงัหวดั………......................................................... CHD10A4

11) บนัทกึผู้สมัภาษณ์ CHD11

#
CHD4A CHD4AA CHD4B CHD4BA

chd10a1_des chd10a2_des

chd10a3_des chd10a4_des

CHD4C CHD4D

อาการบกพร่อง รหสั การชว่ยเหลือ อื่นๆ (CHC4B=L) แพทย์ผู้ เชี่ยวชาญ มีปัญหา
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B5 - 24

1) ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว เด็กคนนีเ้ข้าเรียนแล้วใช่หรือไม่ 1- ใช่ (ข้ามไปถามข้อ 4) 3-  ไม่ใช่ CE0

2) ทา่นคาดวา่เดก็จะเข้าโรงเรียนเมื่อไร (เช่น ม.ค.) CE3A ปี พ.ศ. CE3B

ค าแนะน าการถาม ถ้าผู้ให้สัมภาษณ์ไม่สามารถระบุเดือนและปีได้ ให้สอบถามว่าจะให้เข้าเรียนเทอม 1 หรือเทอม 2

 (โดยก าหนดให้เทอม 1 คือ พ.ค. และเทอม 2 คือ พ.ย.)

และตรวจสอบปี พ.ศ. ให้สอดคล้องกับค าตอบของผู้ให้สัมภาษณ์

3) ทา่นคาดวา่จะให้เรียนที่ไหน ระบชุื่อโรงเรียน CE4A

จงัหวดั CE4B3

อ าเภอ CE4B2

ต าบล CE4B1

รหสัของโรงเรียน(SMIS) CE4C (เฉพาะเจ้าหน้าที่ส่วนกลางเท่านัน้)

เมื่อท าเสร็จแล้วข้ามไปถามข้อ 5

สัมภาษณ์ผู้เลีย้งดูหลักเกี่ยวกับประวัติการเข้าโรงเรียนของเด็ก โดย "โรงเรียน" คือ โรงเรียนในระดับชัน้อนุบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่นับรวมเนอสเซอรี่ สถานรับเลีย้งเด็ก

ส าหรับพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง เด็กอายุ 25-60 เดือน
B5 การศึกษา

ค าชีแ้จงส าหรับผู้ สัมภาษณ์
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B5 - 25
4) ตัง้แต่เดือน พ.ค. 2561 เดก็ได้เรียนระดบัชัน้ และโรงเรียนใดบ้าง ระบรุายละเอียดลงในตาราง 2

16M) ตัง้แต่เดือน พ.ค. 2561 เดก็เรียนระดบัชัน้อะไร A- อนบุาล 1 C- อนบุาล 3 E- ป.2 G- ศนูย์พฒันาเดก็เลก็
B- อนบุาล 2 D- ป.1 F- ป.3 H- เตรียมอนบุาล

16A) ระบชุื่อโรงเรียน/ศพด. 16N) ระบรุหสัโรงเรียน/ศพด.

16O) ระบปุระเภทโรงเรียน/ศพด. 1- โรงเรียนรัฐบาล 3- โรงเรียนสงักดัมหาวทิยาลยั 5- โรงเรียนเอกชน 7- อื่นๆ
16P) ระบชุื่อจงัหวดั 16Q) ระบชุื่ออ าเภอ 16R) ระบชุื่อต าบล
16S) ห้องเรียนมีครูประจ าชัน้กี่คน
1E1) ชื่อครูประจ าชัน้ คนที่ 1 1C1) รหสัครูประจ าชัน้ คนที่ 1
1E2) ชื่อครูประจ าชัน้ คนที่ 2 1C2) รหสัครูประจ าชัน้ คนที่ 2
1E3) ชื่อครูประจ าชัน้ คนที่ 3 1C3) รหสัครูประจ าชัน้ คนที่ 3
16T) ห้องเรียนมีเดก็นกัเรียนทัง้หมดกี่คน

16BA) ระบเุดอืนที่เข้าเรียนระดบัชัน้ดงักลา่ว 16BB) ระบปุีที่เข้าเรียนระดบัชัน้ดงักลา่ว
16CA) ระบเุดอืนที่เรียนจบระดบัชัน้ดงักลา่ว 16CB) ระบปุีที่เรียนจบระดบัชัน้ดงักลา่ว

16D) เรียนกี่ชัว่โมงตอ่วนั 16E) เรียนกี่วนัตอ่สปัดาห์
16F) เดก็คนนีเ้คยยืมหนงัสอื หนงัสอืนิทาน (ไม่ใช่แบบเรียน) จากศนูย์พฒันาเดก็เลก็ หรือสถานศกึษากลบับ้านบ้างหรือไม่ 1- ยืม 3- ไม่ยืม (ข้ามไปถามข้อ 16I)

16G) จ านวนครัง้
16H) ความถี่ 16HA) Code 1- รายวนั 3- รายสปัดาห์ 5- รายเดอืน

7- ราย 6 เดอืน 9- รายปี 11- อื่นๆ
16I) ทางโรงเรียนมีการสง่แบบตดิตามพฒันาการเดก็มาให้ทา่นดบู้างหรือไม่ (ไม่รวมสมดุชมพ-ูฟา้ของโครงการฯ) 1-มี 3-ไม่มี (ข้ามไปถามข้อ 16U)

16J) จ านวนครัง้
16K) ความถี่ 16KA) Code 1- รายวนั 3- รายสปัดาห์ 5- รายเดอืน

7- ราย 6 เดอืน 9- รายปี 11- อื่นๆ
16U) ผลการเรียน (ถามตัง้แต่ระดับชัน้ประถมศึกษาเป็นต้นไป และระบุเพียงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเท่านัน้ ถ้ายังไม่ได้รับผลการเรียนให้กรอก "NA")

ถ้าเด็กยังไม่ได้เรียนประถมศึกษาให้ข้ามไปถามข้อถัดไป
16L) สาเหตทุี่เปลีย่นโรงเรียน
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B5 - 26ตาราง 1

1

2

3

4

ตาราง 1 (ต่อ)

1

2

3

4

ตาราง 1 (ต่อ)

1

2

3

4

ตาราง 1 (ต่อ)

เกรดเฉลี่ย เปอร์เซ็นต์
1

2

3

4

เรียนกี่วัน/

สัปดาห์
CE16BB

เดือน

จ านวนครัง้ ความถี่#

CE16BA

ผลการเรียน

ปี

Code
โรงเรียนส่งแบบติดตามพัฒนาการเด็กหรือไม่

(ไม่รวมสมุดชมพู-ฟ้าของโครงการฯ)

# อ าเภอ

CE1C3

ต าบล

CE1C2

# รหสัครูประจ า
ชัน้ คนที่ 1

CE16Gเข้า
#

CE16T

จ านวน
นักเรียน ปี

จ านวนครู
ประจ าชัน้

CE16S

ชื่อครูประจ าชัน้ คนที่ 3

CE1B3

ชื่อครูประจ าชัน้ คนที่ 2

CE1B2

ชื่อครูประจ าชัน้ คนที่ 1

CE1B1

CE16NCE16A

ชื่อร.ร./ศพด.
เรียนชัน้

อะไร
จังหวัด

CE16P CE16R

CE1C1

รหสัครูประจ า
ชัน้ คนที่ 2

รหสัร.ร./ศพด.

CE16M

ร.ร./ศพด.

TCE16A

รหสัครูประจ า
ชัน้ คนที่ 3

CE16L

ประเภท
ร.ร.

CE16O CE16Q

ยืมหนังสือ/

นิทาน ?

CE16ECE16D

Code

CE16KA

เรียนกี่
ชั่วโมง/วัน

CE16U

จ านวนครัง้

ออก

CE16J CE16K

เดือน
CE16CA

CE16F

CE16CB

CE16I

CE16H

ความถี่

สาเหตุที่เปลี่ยนโรงเรียน
(ถ้าไม่ได้เปลี่ยน ร.ร. กรอก "NA")

CE16HA
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B5 - 275) ขณะนีบ้้านของท่านมีหนังสือเหล่านีบ้้างหรือไม่ 1- มี (ระบุจ านวน) 3- ไม่มี (ให้ข้ามไปถามรายการถัดไป)

1 หนงัสอืนิทานส าหรับเดก็ CE12A1A CE12A1AA

2 สมดุรูปภาพ หรือ บตัรภาพ เช่น บตัรภาพรูปสตัว์ บตัรภาพตวัเลข CE12A2A CE12A2AA

3 โปสเตอร์ตวัหนงัสอื/ตวัเลข CE12A3A CE12A3AA

6) ขณะนีเ้ด็กคนนีม้ีหนังสือเหล่านีบ้้างหรือไม่ 1- มี (ระบุจ านวน) 3- ไม่มี (ให้ข้ามไปถามรายการถัดไป)

1 แบบฝึกหดัเตรียมความพร้อมส าหรับเดก็ CE13A1A CE13A1AA

2 สมดุภาพระบายสี CE13A2A CE13A2AA

7) ท่านคิดว่าเด็กคนนีม้ีความถนัด/เก่งในวิชาใดมากที่สุด (ตอบได้เพียง 1 วิชาเท่านัน้) CE18

8) ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว เดก็คนนีไ้ด้เรียนพิเศษ หรือ กิจกรรมเสริมบ้างหรือไม่ 1- ได้เรียน 3- ไม่ได้เรียน (ข้ามไปถามข้อถัดไป) CE17

17A) แยกเป็นรายวชิาหรือไม่ 1- แยก 3- ไม่แยก จะแยกรายวิชาได้ ก็ต่อเมื่อครัวเรือนสามารถแยกค่าใช้จ่ายในแต่ละรายวิชาได้ CE17A

17B) เรียนที่ไหน
17BA) ประเภท 1- เรียนที่โรงเรียน โดยโรงเรียนจดั 5- เรียนที่บ้านครู 9- เรียนที่สถาบนั

3- เรียนที่โรงเรียน 7- เรียนที่บ้านเดก็ 11- อื่นๆ
17C) วชิาอะไรบ้าง (บนัทกึทุกข้อที่เป็นค าตอบ) A- คณิตศาสตร์ C- ภาษาไทย E- สงัคม G- ดนตรี I- นาฏศลิป์ K- อื่นๆ

B- วทิยาศาสตร์ D- ภาษาองักฤษ F- กีฬา H- ศลิปะ J- คละวชิา ไม่สามารถแยกได้
17D) เรียนกี่วนัตอ่ปี
17E) เสยีคา่ใช้จ่ายกี่บาทตอ่ปี เพิ่มเด็กชอบวิชาอะไร เด็กถนัดวิชาอะไร

1

2

3

4

9) บนัทกึผู้สมัภาษณ์ CE14

อื่นๆ (ระบุ)ประเภท

CE17BA

ค่าใช้จ่ายกี่
บาท/ปีเรียนที่ไหน

CE17B

เรียนวิชา ?

CE17C

เรียนกี่วัน/ปี

CE17D CE17E

#

CE17CA note

NA

จ านวน

จ านวน

ใช้ CARD ประกอบการสัมภาษณ์
1- มี     3- ไม่มี

1- มี     3- ไม่มี
ใช้ CARD ประกอบการสัมภาษณ์
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B11 - 28

1. เด็กคนนีน้อนกลางคืน ตัง้แต.่...............................น. ถึง......................................น. คิดเป็น ชัว่โมง นาที
2. เด็กคนนีไ้ปโรงเรียน / ศพด. ตัง้แต.่...............................น. ถึง......................................น. คิดเป็น ชัว่โมง นาที
***ถ้าเดก็ยังไม่เข้าเรียน ให้กรอก "NA"

3. เด็กคนนีน้อนกลางวนั (วนัธรรมดา) ตัง้แต.่...............................น. ถึง......................................น. คิดเป็น ชัว่โมง นาที
***ถ้าเด็กนอนกลางวันที่โรงเรียน ให้กรอก "NA" แต่ถ้าไม่ได้นอนกลางวัน ให้กรอก "0"

4. เด็กคนนีน้อนกลางวนั (วนัหยดุ) ตัง้แต.่...............................น. ถึง......................................น. คิดเป็น ชัว่โมง นาที

ถามรายละเอียดกิจกรรม ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา ในแต่ละกิจกรรม และบันทกึข้อมูลในตาราง 1
Code ความถี่

9 "มากกว่า 1 ครัง้ใน  1 วัน" หมายถึง ท ากิจกรรมนีท้กุวนั และวนัละมากกวา่ 1 ครัง้ ถามรายละเอียด (ความถี่ในการท ากิจกรรม)

7 "1 ครัง้ใน  1 วัน" หมายถึง ท ากิจกรรมนีท้กุวนั และวนัละ 1 ครัง้ ถามรายละเอียด (ความถี่ในการท ากิจกรรม)

5 "มีอย่างน้อย 1 ครัง้ใน  1 สัปดาห์" หมายถึง ไม่ได้ท ากิจกรรมนีท้กุวนั แตท่ าทกุสปัดาห์ ถามรายละเอียด (ความถี่ในการท ากิจกรรม)

3 "มีอย่างน้อย 1 ครัง้ใน  1 เดือน" หมายถึง ไม่ได้ท ากิจกรรมนีท้กุสปัดาห์ แตท่ าทกุเดอืน
1 "น้อยกว่า 1 ครัง้ใน  1 เดือน" หมายถึง ไม่ได้ท ากิจกรรมนีท้กุเดอืน แตเ่คยท าตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว
0 "ไม่เคยท า" หมายถึง ไม่เคยท ากิจกรรมนีเ้ลยตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว

Code ความสัมพันธ์กับเด็ก ถ้าเล่นคนเดียว ให้กรอก "NA"

1- พ่อ 3-แม่ 5-ปู่  ย่า ตา ยาย 7-ลุง ป้า น้า อา 9-พี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง 11-คนนอกครัวเรือน (ที่ไม่ใช่ 1,3,5,7,9) 13-สมาชิกคนอื่นในครัวเรือน (ที่ไม่ใช่ 1,3,5,7,9)

ข้อ Code ความถี่ 
ถ้าเด็กไม่เคยท ากิจกรรมดังกล่าว ให้กรอก "0" ในบรรทดั "จันทร์-ศุกร์" และ "เสาร์-อาทติย์" แล้วกรอก "NA" ในบรรทดั "จันทร์-อาทติย์"

ถ้าสามารถแยกรายละเอียดความถี่ในการท ากิจกรรมแต่ละวันได้ ให้กรอกข้อมูลในบรรทดั "จันทร์-ศุกร์" และ "เสาร์-อาทติย์" 

แล้วกรอก "NA" ในบรรทดั "จันทร์-อาทติย์"

ถ้าไม่สามารถแยกรายละเอียดความถี่ในการท ากิจกรรมแต่ละวันได้ ให้กรอก "DK" ในบรรทดั "จันทร์-ศุกร์" และ "เสาร์-อาทติย์"

แล้วกรอกข้อมูลในบรรทดั "จันทร์-อาทติย์"

ส าหรับพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง เด็กอายุ 25-60 เดือน
B8 ตารางบันทกึเวลาท ากิจกรรม
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B11 - 29ตาราง 1
Code

ความ
ถี่

A จนัทร์-ศกุร์
กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

เสาร์-อาทิตย์
กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

จนัทร์-อาทิตย์ (กรณีไม่สามารถแยกรายละเอียดวันได้)

กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

B จนัทร์-ศกุร์
กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

เสาร์-อาทิตย์
กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

จนัทร์-อาทิตย์ (กรณีไม่สามารถแยกรายละเอียดวันได้)

กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

D จนัทร์-ศกุร์
กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

เสาร์-อาทิตย์
กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

จนัทร์-อาทิตย์ (กรณีไม่สามารถแยกรายละเอียดวันได้)

กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

E จนัทร์-ศกุร์
กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

เสาร์-อาทิตย์
กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

จนัทร์-อาทิตย์ (กรณีไม่สามารถแยกรายละเอียดวันได้)

กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

กิจกรรม (ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา) ชัว่โมง นาที รายละเอียด (ความถี่ในการท ากิจกรรม)

บคุคลที่ท ากิจกรรมร่วมด้วย
(ไมเ่กิน 3 คน) ระบ ุCode ความสมัพนัธ์กบัเด็ก และ

เพศ (ถ้าเล่นคนเดียว กรอก "NA")

เวลาทัง้หมด

เลน่กีฬา ร้องเพลง เต้นร า

เลน่บทบาทสมมติ เลน่ขายของ เลน่หุน่ยนต์ รถ

ฟังนิทานทีผู่้ ใหญ่อา่นให้ฟัง (ใช้หนังสือขณะอา่น)

ฟังนิทานทีผู่้ ใหญ่เลา่ให้ฟัง (ไม่ใช้หนังสือขณะ
เลา่)
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B11 - 30ตาราง 1 (ตอ่)

Code

ความ
ถี่

F จนัทร์-ศกุร์
กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

เสาร์-อาทิตย์
กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

จนัทร์-อาทิตย์ (กรณีไม่สามารถแยกรายละเอียดวันได้)

กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

G จนัทร์-ศกุร์
กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

เสาร์-อาทิตย์
กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

จนัทร์-อาทิตย์ (กรณีไม่สามารถแยกรายละเอียดวันได้)

กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

K จนัทร์-ศกุร์
กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

เสาร์-อาทิตย์
กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

จนัทร์-อาทิตย์ (กรณีไม่สามารถแยกรายละเอียดวันได้)

กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

L จนัทร์-ศกุร์
กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

เสาร์-อาทิตย์
กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

จนัทร์-อาทิตย์ (กรณีไม่สามารถแยกรายละเอียดวันได้)

กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

เวลาทัง้หมด

รายละเอียด (ความถี่ในการท ากิจกรรม)

บคุคลที่ท ากิจกรรมร่วมด้วย
(ไมเ่กิน 3 คน) ระบ ุCode ความสมัพนัธ์กบัเด็ก และ

เพศ (ถ้าเล่นคนเดียว กรอก "NA")

ฝึกอา่น-เขียน กขค, ABC, นับเลข

ประกอบตวัตอ่ หรือปัน้ดินน า้มนั วาดรูป ระบายสี

กิจกรรม (ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา) ชัว่โมง นาที

ชว่ยท างานบ้าน

เด็กท าการบ้าน
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B11 - 31ตาราง 1 (ตอ่)

Code

ความ
ถี่

M จนัทร์-ศกุร์
กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที
เสาร์-อาทิตย์
กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที
จนัทร์-อาทิตย์ (กรณีไม่สามารถแยกรายละเอียดวันได้)

กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที
N อื่น................................................. จนัทร์-ศกุร์

...................................................... กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

...................................................... เสาร์-อาทิตย์

...................................................... กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

...................................................... จนัทร์-อาทิตย์ (กรณีไม่สามารถแยกรายละเอียดวันได้)

กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

O จนัทร์-ศกุร์
กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

เสาร์-อาทิตย์
กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

จนัทร์-อาทิตย์ (กรณีไม่สามารถแยกรายละเอียดวันได้)

กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

P จนัทร์-ศกุร์
กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

เสาร์-อาทิตย์
กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

จนัทร์-อาทิตย์ (กรณีไม่สามารถแยกรายละเอียดวันได้)

กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

บคุคลที่ท ากิจกรรมร่วมด้วย
(ไมเ่กิน 3 คน) ระบ ุCode ความสมัพนัธ์กบัเด็ก และ

เพศ (ถ้าเล่นคนเดียว กรอก "NA")

เวลาทัง้หมด

กิจกรรม (ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา) ชัว่โมง นาที รายละเอียด (ความถี่ในการท ากิจกรรม)

NA

เด็กเลน่/ดรูายการผ่านคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต ไอ
แพด โทรศพัท์มือถือ

เด็กดโูทรทศัน์

เด็กอา่นหนังสือเอง
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B11 - 32ถ้าเด็กไม่ได้ดูโทรทศัน์ให้ข้ามไปถามตาราง 2
5D) ขณะทีเ่ดก็ดโูทรทศัน์ได้ท ากิจกรรมอะไรร่วมด้วยบ้าง (td5d) (   ) 1- ไม่ท า (   ) 3- ท า ระบกุิจกรรม................................................................................................................td5d_des

ถามรายละเอียดกิจกรรมตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้วในแต่ละกิจกรรม และบันทกึข้อมูลในตาราง 2
ตาราง 2

Code

ความ
ถี่

H ไปวดั ห้องสมดุ สวนสตัว์ พิพิธภณัฑ์ จนัทร์-ศกุร์
(ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว) กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

เสาร์-อาทิตย์
กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

จนัทร์-อาทิตย์ (กรณีไม่สามารถแยกรายละเอียดวันได้)

กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

I ไปห้างสรรพสินค้า จนัทร์-ศกุร์
(ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว) กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

เสาร์-อาทิตย์
กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

จนัทร์-อาทิตย์ (กรณีไม่สามารถแยกรายละเอียดวันได้)

กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

บนัทกึผู้สมัภาษณ์ note

ถ้าเดก็ไปหลายสถานที ่และความถี่ในการท ากิจกรรม
ตา่งกนั ให้บนัทกึกิจกรรมทีม่ีความถี่มากทีส่ดุ

รายละเอียด (ความถี่ในการท ากิจกรรม)

บคุคลที่ท ากิจกรรมร่วมด้วย
(ไมเ่กิน 3 คน) ระบ ุCode ความสมัพนัธ์กบัเด็ก และ

เพศ (ถ้าเล่นคนเดียว กรอก "NA")

เวลาทัง้หมด

กิจกรรม (ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว) ชัว่โมง นาที
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D)ค ำน ำหน้ำของเด็ก ชื่อของเด็ก นำมสกุลของเด็ก ต ำบล

ด.   .

1) กรอกทีอ่ยูข่องครัวเรือน และชื่อเด็ก
YAER

2 0 1 HOME : บ้ำนเลขที่ปัจจุบัน

MOO: หมู่ที่อยู่ปัจจุบัน

Member ID ชื่อเล่นเด็ก

H H

H

2) กรอกข้อมลูการสมัภาษณ์ดงัตอ่ไปนีล้งในตาราง 1 H

ตำรำง 1

0 1 ม ค 2 5 5 9 0 8 1 5 1 4 3 0

H

H

H

H

วนั/เดือน/ปี
ผู้บนัทกึข้อมลู

Round1 Round2 Compare

Member

ID

Baseline

Resurvey1

Baseline Resurvey1 Resurvey2 Resurvey3

วนัที ่เชน่ เดือน เชน่ ปี พ.ศ. เชน่ เวลาทีเ่ริ่มการสมัภาษณ์ เชน่ เวลาที่สิน้สดุการสมัภาษณ์ เชน่

Compare

Resurvey2

Resurvey3

เบอร์โทรศัพท์ของสมำชิกครัวเรือน
ระบชุื่อผู้เจ้าของ
เบอร์โทรศพัท์

ผู้สแกนแบบ Round2 Compare ผู้สแกนแบบ Round1 Round2Round1 Round2 Compare ผู้สแกนแบบ Round1

NAME1 NAME2 DAY MONTH YEAR

ผู้สแกนแบบ

Household Roster

PROV AMP TAM MOO Structure ID Baseline Resurvey1 Resurvey2 Resurvey3

TIME_START TIME_END

ครัง้ที่
ชื่อเลน่ของผู้
สมัภาษณ์

ชื่อจริงของผู้
สมัภาษณ์

17/8/2020
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Member ID ชื่อเลน่ ชื่อ นามสกุล

ปัจจบุนัยงัท างานนีอ้ยู่หรือไม่ 1- ท า 3- ไมท่ า ปัจจบุนัยงัเป็นเจ้าของสินทรัพย์รายการนีใ้ช่หรือไม่ 1- ใช่ 3- ไมใ่ช่
Baseline Resurvey1 Resurvey2 Resurvey3 Baseline Resurvey1 Resurvey2 Resurvey3

การเกษตร บญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์
ปศสุตัว์ บญัชีเงินฝาก ธ.ก.ส.

เจ้าของธุรกิจ สหกรณ์ออมทรัพย์/หุ้นสหกรณ์
สหกรณ์ร้านค้าชมุชน/กองทนุในหมู่บ้าน

สถานะงานที่ได้รับคา่จ้าง 1- งานที่ได้คา่จ้างสงูสดุ 3 ล าดบัแรก เงินออมกับศนูย์พฒันาเด็กเล็ก/โรงเรียน
3- งานที่ไมไ่ด้รับคา่จ้างสงูสดุ 3 ล าดบัแรก อื่นๆ.................................................

5- งานที่เลิกท าไปแล้ว อื่นๆ.................................................

7-บนัทกึผิดพลาด อื่นๆ.................................................

Baseline Resurvey1 Resurvey2 Resurvey3 อื่นๆ.................................................

J4........................................................ อื่นๆ.................................................

J5........................................................ อื่นๆ.................................................

J6........................................................ อื่นๆ.................................................

J7........................................................ อื่นๆ.................................................

J8........................................................ อื่นๆ.................................................

J9........................................................ อื่นๆ.................................................

J10....................................................... อื่นๆ.................................................

J11....................................................... อื่นๆ.................................................

J12....................................................... อื่นๆ.................................................

J13....................................................... อื่นๆ.................................................

J14....................................................... อื่นๆ.................................................

J15....................................................... อื่นๆ.................................................

ทะเบียนงำนและสินทรัพย์ทำงกำรเงนิ

ประเภทสินทรัพย์ประเภทงาน

ชื่องาน

199



Res
ear

ch Instit
ute 

for
 Po

licy
 Ev

alu
atio

n an
d Desi

gn (R
IPE

D)
ปัจจบุนัยงัเป็นโรคนีอ้ยู่หรือไม่ 1- เป็น 3- ไมเ่ป็น ปัจจบุนัถือครองกรมธรรม์ทัง้สิน้กี่กรมธรรม์ (ถ้ำไม่มีให้กรอก 0)

รหสัโรค Baseline Resurvey1 Resurvey2 Resurvey3 รหสั Baseline Resurvey1 Resurvey2 Resurvey3

1. ........................................ A

2. ........................................ B

3. ........................................ C

4. ........................................

5. ........................................

6. ........................................

7. ........................................

8. ........................................

9. ........................................

10. ...................................... F

G

H

I

J

K

L

ค ำชีแ้จงกำรกรอก ทะเบยีนงานและสินทรัพย์ทางการเงิน และทะเบยีนโรคประจ าตวัและประกันชีวิต
กรณีที่สมำชิกคนนีเ้ป็นเด็กกลุ่มตัวอย่ำง ในรอบกำรสัมภำษณ์ปัจจุบัน ให้กรอก "NA"

กรณีที่สมำชิกคนนีไ้ม่เป็นสมำชิกครัวเรือน ในรอบกำรสัมภำษณ์ปัจจุบัน ให้กรอก "NA"

อื่นๆ.................................................

อื่นๆ.................................................

กองทนุสวสัดิการชมุชนวนัละบาท
กองทนุฌาปนกิจรายครัวเรือน
อื่นๆ.................................................

อื่นๆ.................................................

อื่นๆ.................................................

ฌาปนกิจ ธ.ก.ส. / สหกรณ์ออมทรัพย์
 / ช.พ.ค.

ทะเบียนโรคประจ ำตัวและประกันชีวิต

ชื่อโรค ประเภทประกัน
ประกันชีวิต

กองทนุฌาปนกิจหมู่บ้านรายบคุคล 
(ไมร่วม ธ.ก.ส.) เช่น ฌาปนกิจอ าเภอ
 ต าบล อสม. ผู้สงูอาย ุสตรี แมบ่้าน 
เงินล้าน เป็นต้น

D

ประกันสงัคม
ประกันสขุภาพ/อบุตัิเหตุ

E
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ระบเุอกสารสิทธิ์และ Member ID ของเจ้าของที่ดิน ณ รอบการสมัภาษณ์ปัจจบุนั
กรณีที่ที่ดินแปลงที่เคยบันทึกอยู่ใน Roster เป็นที่ดินที่มีกำรบันทึกผดิพลำด หรือไม่ใช่ของสมำชิกครัวเรือนให้กรอก "NA" ในช่องเอกสำรสิทธิ์และเจ้ำของที่ดิน

ไร่ งาน ตารางวา เอกสารสิทธิ์ เจ้าของที่ดิน เอกสารสิทธิ์ เจ้าของที่ดิน เอกสารสิทธิ์ เจ้าของที่ดิน เอกสารสิทธิ์ เจ้าของที่ดิน
P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

ทะเบียนที่ดิน

Baseline Resurvey1 Resurvey2 Resurvey3ขนาด
ที่ตัง้Plot ID

เข้าถึง
ชลประทาน?
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P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Resurvey1
Plot ID

ค าอธิบาย
หมำยเหตุ: ทะเบียนที่ดิน

Resurvey3Resurvey2
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ถามรายการท าเกษตรกรรมทกุชนิดพืชที่ครัวเรือนเคยได้ท าจากรอบการสมัภาษณ์ก่อนหน้า และบนัทกึข้อมลูในหมวด A3 หรือ A4 หรือ A4.1

ไร่ งาน ตารางวา
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

ขนาด

ทะเบียนกำรท ำเกษตรกรรมของครัวเรือน

รายการท าเกษตรกรรม#
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ตัง้แตก่ารสมัภาษณ์ครัง้ที่แล้ว พืชชนิดนีไ้ด้เก็บเกี่ยวแล้วใช่หรือไม่ 1- เก็บเกี่ยวแล้ว 3- ยงัไมไ่ด้เก็บเกี่ยว

ไร่ งาน ตารางวา
HA1

HA2

HA3

HA4

HA5

HA6

HA7

HA8

HA9

HA10

HA11

HA12

HA13

HA14

HA15

HA16

HA17

HA18

HA19

HA20

HA21

HA22

ทะเบียนกำรท ำเกษตรกรรม (กรณีที่ยงัไม่เก็บเกี่ยวผลผลิต)

Harvest ID รายการท าเกษตรกรรม
ขนาด

Baseline Resurvey2 Resurvey3Resurvey1
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HA2

HA3

HA4

HA5

HA6

HA7

HA8

HA9

HA10

HA11

HA12

HA13

HA14

HA15

HA16

HA17

HA18

HA19

HA20

HA21

HA22

หมำยเหตุ: ทะเบียนกำรท ำเกษตรกรรม (กรณีที่ยงัไม่เก็บเกี่ยวผลผลิต)

Harvest ID
ค าอธิบาย

Resurvey1 Resurvey2 Resurvey3
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ตัง้แตก่ารสมัภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือนปลกูพืชชนิดนีใ้ช้เนือ้ที่ทัง้หมดเทา่ไร

ไร่ งาน ตารางวา ไร่ งาน ตารางวา ไร่ งาน ตารางวา ไร่ งาน ตารางวา
PE1

PE2

PE3

PE4

PE5

PE6

PE7

PE8

PE9

PE10

PE11

PE12

PE13

PE14

PE15

PE16

PE17

PE18

PE19

PE20

PE21

PE22

Resurvey3
รายการท าเกษตรกรรม

ทะเบียนกำรท ำเกษตรกรรม (กรณีที่เป็นพืชยนืต้น)

Perennial 

ID

Baseline Resurvey1 Resurvey2
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PE2

PE3

PE4

PE5

PE6

PE7

PE8

PE9

PE10

PE11

PE12

PE13

PE14

PE15

PE16

PE17

PE18

PE19

PE20

PE21

PE22

Resurvey1 Resurvey2 Resurvey3

หมำยเหตุ: ทะเบียนกำรท ำเกษตรกรรมพืชยนืต้น
ค าอธิบายPerennial 

ID

207



Res
ear

ch Instit
ute 

for
 Po

licy
 Ev

alu
atio

n an
d Desi

gn (R
IPE

D)

HH-ID HOME

ปัจจบุนั ครัวเรือนมีการลงทนุหรือเป็นเจ้าของธุรกิจนีอ้ยู่หรือไม่ 1- ใช่ 3- ไมใ่ช่
Baseline Resurvey1 Resurvey2 Resurvey3

ประเภทธุรกิจ
1— ร้านขายปลีก 9— ร้านอาหาร/ร้านก๋วยเตี๋ยว 17— ประมง 25— อื่นๆ 
3— ร้านขายสง่ 11— ร้านขายเครื่องมือและ/หรืออปุกรณ์การเกษตร 19— รับเหมาก่อสร้าง
5— ร้านซ่อมเครื่องยนต์/เครื่องใช้ไฟฟา้ 13— ร้านขายปุ๋ ยและสารเคมีเพื่อใช้ในการเกษตร 21— ทอเสื่อ
7— ร้านตดัผม/เสริมสวย 15— โรงสีข้าว 23— ตดัเย็บ ซ่อมแซมเสือ้ผ้า

B6

B7

Business ID ประเภทธุรกิจชื่อธุรกิจ
B1

B2

B3

B4

B5

B15

B16

B8

B9

B10

B11

B12

B13

B14

ทะเบียนธุรกิจของครัวเรือน 208
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หมำยเหตุ: ทะเบียนธุรกิจของครัวเรือน

B14

B15

B16

B5

B6

B7

B8

B9

B10

B11

B12

B13

Business ID
ค าอธิบาย

Resurvey1 Resurvey2 Resurvey3

B1

B2

B3

B4
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ปัจจบุนั ครัวเรือนมีการเลีย้งสตัว์ประเภทนีเ้พื่อขายเป็นอาชีพอยู่หรือไม่ 1- ใช่ 3- ไมใ่ช่
Baseline Resurvey1 Resurvey2 Resurvey3

1- เป็ด 5- ปลา 9- จิง้หรีด 13- ควาย 17- อื่นๆ
3- ไก่ 7- กบ 11- ววั 15- หมู

Livestock ID ชื่อสตัว์เลีย้ง ประเภทสตัว์เลีย้ง

L3

L4

L1

L2

L7

L8

L5

L6

L17

L9

L10

code 6 : ประเภทปศุสัตว์

L11

L12

L13

L14

L15

L18

L16

ทะเบียนกำรท ำปศุสัตว์ของครัวเรือน 210
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หมำยเหตุ: ทะเบียนกำรท ำปศุสัตว์ของครัวเรือน

L17

L18

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

L10

L11

L12

L13

L14

L15

L16

Livestock ID
ค าอธิบาย

Resurvey1 Resurvey2 Resurvey3
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ระบจุ านวนชิน้การได้มาหรือเสียไปของสินทรัพย์ภายในครัวเรือน พร้อมทัง้ระบ ุMember ID ของเจ้าของ (ถ้ำไม่มีให้กรอก "0" ทุกช่อง)

Asset ID จ านวน Member ID บนัทกึตกหลน่ ซือ้/ได้มา Member ID ขาย/ให้/เสีย ซือ้/ได้มา Member ID ขาย/ให้/เสีย ซือ้/ได้มา Member ID ขาย/ให้/เสีย

หมำยเหตุ: กรณีที่สินทรัพย์ของครัวเรือนเสีย/พัง หรือใช้งำนไม่ได้แล้ว แตค่รัวเรือนยงัไมไ่ด้ขายหรือทิง้ไป ให้บนัทกึวา่สินทรัพย์ชนิดนัน้ ครัวเรือนได้ขาย/ให้
หรือสญูเสียสินทรัพย์ชนิดนัน้ในรอบการสมัภาษณ์นัน้ๆ หรือกรณีที่บนัทกึสินทรัพย์ตกหล่นจากการสมัภาษณ์ครัง้ที่แล้ว แตร่อบการสมัภาษณ์ปัจจบุนั
สินทรัพย์ชนิดนัน้เสีย/พงั หรือใช้งานไมไ่ด้แล้ว ให้บนัทกึวา่ครัวเรือนไมม่ีสินทรัพย์ชนิดนัน้ในรอบการสมัภาษณ์ปัจจบุนั

1 NA NA

บ้าน / อาคาร / ศาลา / 
โรงเรือนเลีย้งสตัว์ (ไมร่วม
มลูคา่สิ่งปลกูสร้างที่ยงัไม่
แล้วเสร็จ)

รายการ
Baseline Resurvey2

NA

รถเก๋ง2

4 รถ 6 ล้อขึน้ไป

รถกะบะ รถตู้  รถบรรทกุเล็ก3

Resurvey3

NA

ทะเบียนสินทรัพย์ของครัวเรือน

Resurvey1
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ระบจุ านวนชิน้การได้มาหรือเสียไปของสินทรัพย์อื่นๆภายในครัวเรือน (ถ้ำไม่มีให้กรอก "0" ทุกช่อง)

Baseline

Asset ID รายการ จ านวน บนัทกึตกหลน่ ซือ้/ได้มา ขาย/ให้/เสีย ซือ้/ได้มา ขาย/ให้/เสีย ซือ้/ได้มา ขาย/ให้/เสีย
5 รถจกัรยานยนต์
6 รถไถเดินตาม
7 รถแทรกเตอร์ 4 ล้อ
8 โทรศพัท์มือถือ
9 โทรศพัท์บ้าน

10 คอมพิวเตอร์ / โน๊ตบุ๊ค
11 แทบ็เล็ต / ไอแพด
12 เครื่องเลน่ VDO/VCD/DVD

13 โทรทศัน์สี
14 พดัลม
15 เครื่องท าน า้อุ่น 
16 เครื่องซกัผ้า
17 เครื่องปรับอากาศ
18 ไมโครเวฟ
19 อื่นๆ ระบ.ุ.............................................................

20 อื่นๆ ระบ.ุ.............................................................

21 อื่นๆ ระบ.ุ.............................................................

22 อื่นๆ ระบ.ุ.............................................................

Resurvey2

ทะเบียนสินทรัพย์ของครัวเรือน

Resurvey3Resurvey1
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A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Asset ID
Resurvey1

ค าอธิบาย
หมำยเหตุ: ทะเบียนสินทรัพย์ของครัวเรือน

Resurvey2 Resurvey3
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HH-ID HOME

มลูคา่หนีส้ินคงค้าง ณ ปัจจบุนั

1. ระบ…ุ…………………………………………………………………
2. ระบ…ุ…………………………………………………………………
3. ระบ…ุ…………………………………………………………………
4. ระบ…ุ…………………………………………………………………
5. ระบ…ุ…………………………………………………………………
6. ระบ…ุ…………………………………………………………………
7. ระบ…ุ…………………………………………………………………

1. ระบ…ุ…………………………………………………………………
2. ระบ…ุ…………………………………………………………………
3. ระบ…ุ…………………………………………………………………
4. ระบ…ุ…………………………………………………………………
5. ระบ…ุ…………………………………………………………………

ทะเบียนกำรกู้ยมืและให้กู้ยมื เงนิหรือสิ่งของ

เงินกู้ยืมสหกรณ์

Resurvey3

BR1 เงินกู้ยืมธนาคาร
Borrowing ID รายการหนีส้ิน Baseline Resurvey1 Resurvey2

BR2

BR3 เงินกู้ยืมกองทนุภายในหมู่บ้าน
BR4 เงินกู้ยืมญาติพี่น้อง
BR5 เงินกู้ยืมนอกระบบ
BR6 เบกิเงินคา่จ้างลว่งหน้า

อื่นๆ

ผ่อนรถ/สินค้าตา่งๆ
BR7 น าสิ่งของไปจ าน า

BR8

BR9
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HH-ID HOME

ปัจจบุนั สมาชิกครัวเรือนให้บคุคลนอกครัวเรือนกู้ยืมเงินหรือสิ่งของจ านวนกี่บาท
Lending ID รายการ Baseline Resurvey1 Resurvey2 Resurvey3

LE1 ให้บคุคลนอกครัวเรือนกู้ยืมเงินหรือสิ่งของ
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ด.   .

1) กรอกทีอ่ยูข่องครัวเรือน และชื่อเด็ก
YAER

2 0 1 HOME : บ้ำนเลขที่ปัจจุบัน

MOO: หมู่ที่อยู่ปัจจุบัน

Member ID ชื่อเล่นเด็ก

H H

H

2) กรอกข้อมลูการสมัภาษณ์ดงัตอ่ไปนีล้งในตาราง 1 H

ตำรำง 1

0 1 ม ค 2 5 5 9 0 8 1 5 1 4 3 0

H

H

H

H

วนั/เดือน/ปี
ผู้บนัทกึข้อมลู

ID

Baseline

Resurvey1

Resurvey2

Resurvey3

Compare ผู้สแกนแบบ Round1 Round2 Compare ผู้สแกนแบบ Round1 Round2 Compare

Resurvey1 Resurvey2

TIME_START TIME_END

เวลาทีเ่ริ่มการสมัภาษณ์ เชน่

Resurvey3

ผู้สแกนแบบ

ชื่อเลน่ของผู้
สมัภาษณ์

ชื่อจริงของผู้
สมัภาษณ์

วนัที ่เชน่ เดือน เชน่ ปี พ.ศ. เชน่

Baseline Resurvey1 Resurvey2

Round1 Round2 Compare ผู้สแกนแบบ Round1 Round2

NAME1 NAME2 DAY MONTH YEAR

AMP TAM MOO Structure ID Baseline

Children Roster

Resurvey3

ครัง้ที่
เวลาที่สิน้สดุการสมัภาษณ์ เชน่

เบอร์โทรศัพท์ของสมำชิกครัวเรือน
ระบชุื่อผู้เจ้าของ
เบอร์โทรศพัท์

Member

PROV

17/8/2020
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2

Status: สถานะการสมัภาษณ์
1- สมัภาษณ์ได้ครบทกุชดุ
3- สมัภาษณ์ได้เฉพาะชดุ Household

5- สมัภาษณ์ได้เฉพาะชดุ Children

7- สมัภาษณ์ไมไ่ด้เนื่องจากหาครัวเรือนไมเ่จอ
9- ไมพ่บผู้ให้สมัภาษณ์ทัง้ 3 ครัง้ที่นดัหมาย
11- สมัภาษณ์ไมไ่ด้เนื่องจากครัวเรือนปฏเิสธการสมัภาษณ์ทัง้หมด

Move: เด็กคนนีย้้ายครัวเรือนหรือไม่
1-ไมม่ีการย้ายครัวเรือน   (ข้ามไปกรอกทะเบยีนถดัไป)

3- มีการย้ายครัวเรือน

ค ำสั่ง: ถ้ำเด็กคนนีย้้ำยครัวเรือนและ Status = 1,3,5 ให้ท ำต่อข้อถดัไป แต่ถ้ำไม่ใช่ให้ข้ำมไปกรอกทะเบยีนถดัไป

HHID_old: ระบ ุHousehold ID เก่าของเด็กคนนี ้
HHID_new: ระบ ุHousehold ID ใหมข่องเด็กคนนี ้
MID_old: ระบ ุMember ID เก่าของเด็กคนนี ้
MID_new: ระบ ุMember ID ใหมข่องเด็กคนนี ้

Baseline

Resurvey1

Resurvey2

Resurvey3

MID_newMID_old

ทะเบยีนการสมัภาษณ์ข้อมลู (มีทัง้ Roster children)

ครัง้ที่ HHID_old HHID_newMoveStatus
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code 7 : สถานะการเป็นสมาชิกครวัเรือน 1-เป็นสมาชกิเก่า 3-เป็นสมาชกิใหม่ 5-ยา้ยออกจากครวัเรอืน (ข้ามไปถามสมาชิกคนถดัไป)

H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9

H10

H11

H12

H13

H14

H15

H16

H17

H18

H19

H20

ชื่อ

Resurvey 3

ทะเบียนสมำชิกครัวเรือน

ค า
น าหน้า

นามสกุลชื่อเลน่
CODE7

ความสมัพนัธ์
กับหวัหน้า

ครัวเรือน (คน
ปัจจบุนั)

Member

ID

Resurvey 2Resurvey 1Baseline

ความสมัพนัธ์
กับหวัหน้า

ครัวเรือน (คน
ปัจจบุนั)

CODE7

ความสมัพนัธ์
กับหวัหน้า

ครัวเรือน (คน
ปัจจบุนั)

CODE7

ความสมัพนัธ์
กับหวัหน้า

ครัวเรือน (คน
ปัจจบุนั)
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Member

ID

H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9

H10

H11

H12

H13

H14

H15

H16

H17

H18

H19

H20

ค ำชีแ้จงกำรกรอก ทะเบยีนสมาชิกครัวเรือน ให้บันทึกเฉพำข้อมูลที่มีกำรเปลี่ยนแปลงเท่ำนัน้

Baseline Resurvey 1 Resurvey 2 Resurvey 3

ชื่อเลน่
วนัเกิด
เช่น 

01,..,31

เดือน
เกิด 
เช่น 
ม.ค.

ปีเกิด 
เช่น 
2554

เพศ

เดือน
เกิด 
เช่น 
ม.ค.

ปีเกิด 
เช่น 
2554

เพศ สญัชาติ
วนัเกิด
เช่น 

01,..,31

เดือน
เกิด 
เช่น 
ม.ค.

ปีเกิด 
เช่น 
2554

เพศ สญัชาติ
วนัเกิด
เช่น 

01,..,31

เดือน
เกิด 
เช่น 
ม.ค.

ปีเกิด 
เช่น 
2554

เพศ สญัชาติสญัชาติ
วนัเกิด
เช่น 

01,..,31
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Member

ID

H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9

H10

H11

H12

H13

H14

H15

H16

H17

H18

H19

H20

ค ำชีแ้จงกำรกรอก ทะเบยีนสมาชิกครัวเรือน ให้บันทึกเฉพำข้อมูลที่มีกำรเปลี่ยนแปลงเท่ำนัน้

สถาน
ภาพ

ระดบัการศกึษาสงูสดุ/

ปัจจบุนั
สถาน
ภาพ

ระดบัการศกึษาสงูสดุ/

ปัจจบุนั
สถาน
ภาพ

ระดบัการศกึษาสงูสดุ/

ปัจจบุนั
สถาน
ภาพ

Baseline Resurvey 1 Resurvey 2 Resurvey 3

ชื่อเลน่
ระดบัการศกึษาสงูสดุ/

ปัจจบุนั
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Member

ID

H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9

H10

H11

H12

H13

H14

H15

H16

H17

H18

H19

H20

ค าอธิบาย
หมายเหต:ุ ทะเบยีนสมาชิกครัวเรือน

Resurvey 1 Resurvey 2 Resurvey 3
ชื่อ
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Baseline

Resurvey1

Resurvey2

Resurvey3

Baseline

Resurvey1

Resurvey2

Resurvey3

Baseline

Resurvey1

Resurvey2

Resurvey3

ระดบัการศกึษา

ระดบัการศกึษา
วนัเดือนปีเกิด

ปี

B1 ตำรำงอัพเดทข้อมูลทั่วไปของพ่อเด็ก

B1 ตำรำงอัพเดทข้อมูลทั่วไปของเด็ก
ความยาว
แรกเกิด

น า้หนกัแรกเกิด

ปีเดือนวนั
วนัเดือนปีเกิด

วนัเดือนปีเกิด
วนั

เลขที่บตัรประจ าตวัประชาชน
รอบการ

สมัภาษณ์

รอบการ
สมัภาษณ์

ชื่อ นามสกุล เลขที่บตัรประจ าตวัประชาชน

เลขที่บตัรประจ าตวัประชาชน
รอบการ

สมัภาษณ์
ชื่อ นามสกุล

B1 ตำรำงอัพเดทข้อมูลทั่วไปของแม่เด็ก

Member

ID

Member

ID

ชื่อเลน่เด็ก
เดือน ปี

วนั เดือน
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ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมาจนถึงปัจจบุนั ทา่นให้เด็กกินนมอะไรบ้าง 1- กิน 3- ไมก่ิน
B2 กำรเลีย้งดู

Baseline Resurvey1 Resurvey2 Resurvey3

นมอื่นๆ
นมแม่

ประเภทนม
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ปัจจบุนั เด็กยงัเป็นโรคนีอ้ยู่หรือไม่ 1- เป็น 3- ไมเ่ป็น

ปัจจบุนั เด็กยงัมีปัญหานีห้รือไม่ 1- มี 3- ไมม่ี

B4 ทะเบียนโรคประจ ำตัวของเด็ก

B4 ทะเบียนอำกำรบกพร่องของเด็ก

ชื่ออาการบกพร่อง รหสัอาการบกพร่อง

รหสัโรคชื่อโรคDisease ID Resurvey3Baseline Resurvey1 Resurvey2

DE9

DE8

DE7

DE6

DE5

D2

D1

D3

D8

D7

D6

D5

D4

DE4

DE3

DE2

DE1

Defective ID Baseline

D9

Resurvey1 Resurvey2 Resurvey3
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ปัจจบุนัเด็กเรียนที่โรงเรียนใด

Baseline

Resurvey1

Resurvey2

Resurvey3

ตัง้แตก่ารสมัภาษณ์ครัง้ที่แล้ว มีการบนัทกึข้อมลูสมดุชมพแูล้วหรือไม่ 1- ใช่ 3-ไมใ่ช่ (ถ้ำบันทึกสมุดชมพูแล้ว 2 ครัง้ ให้หยุดกำรถำมในตำรำงนี)้

เด็กคนนีไ้ด้รับวคัซีนเพิ่มเติมตอ่ไปนี ้(ที่ต้องซือ้เพิ่ม) นอกเหนือจากสมดุบนัทกึสขุภาพแมแ่ละเด็ก (สมดุชมพ)ู หรือไม่ 1- ได้รับแล้ว 3- ยงัไมเ่คยได้รับ 5- ไมท่ราบ/ไมแ่นใ่จ

Chicken Pox (วคัซีนปอ้งกันโรคอีสกุอีใส)

วคัซีนไข้หวดัใหญ่ (ตัง้แตก่ารสมัภาษณ์ครัง้ที่แล้ว)

HIB (วคัซีนปอ้งกันโรคเยื่อหุ้มสมองอกัเสบ)

อื่นๆ ...............................................................................................

B5 ทะเบียนกำรศกึษำ

B10 ทะเบียนสมุดบันทึกสุขภำพแม่และเด็ก (สมุดชมพู)

รหสัโรงเรียน

Baseline Resurvey1 Resurvey2 Resurvey3

Resurvey2 Resurvey3

CH12

CH11

CH10

Vaccine ID Baseline

รอบการ
สมัภาษณ์

ประเภทวคัซีน Resurvey1

ชื่อโรงเรียน

สมดุชมพู
บนัทกึข้อมลู

CH40
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H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9

H10

H11

H12

H13

H14

H15

H16

H17

H18

H19

H20

ทะเบียนควำมสัมพันธ์กับเด็กกลุ่มตัวอย่ำง

Member

ID
ชื่อเลน่

Baseline Resurvey1 Resurvey2 Resurvey3

CODE...
ความสมัพนัธ์กับเด็กกลุม่

ตวัอย่าง
CODE...

ความสมัพนัธ์กับเด็กกลุม่
ตวัอย่าง

CODE...
ความสมัพนัธ์กับเด็กกลุม่

ตวัอย่าง
CODE...

ความสมัพนัธ์กับเด็กกลุม่
ตวัอย่าง
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