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บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

โครงการนีมีจดุประสงคห์ลกัเพือพฒันาฐานขอ้มลูเดก็ปฐมวยัแบบตวัอยา่งซาํ (Early Childhood Longi-
tudinal Data) ให้มีความตอ่เนืองและสมบรูณ์ เพือใช้เป็นเครอืงมือในการสรา้งองคค์วามรูแ้ละออกแบบ
นโยบายดา้นการพฒันาทนุมนษุย์ของประเทศไทย ฐานขอ้มลูชดุนีเรมิจากการสาํรวจขอ้มลูเดก็ปฐมวยั
แบบตวัอยา่งซาํไรซ์ไทยแลนด์ (RIECE Panel Data) ซงึเป็นฐานขอ้มลูทีเกิดจากความรว่มมือระหวา่ง
กองทนุเพือความเสมอภาคทางการศกึษา (สาํนกังานสง่เสรมิสงัคมแหง่การเรยีนรู ้และคณุภาพเยาวชน
เดิม) และสถาบนัวิจยัเพือการประเมินและออกแบบนโยบาย มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย โดยได้ดาํเนิน
การสาํรวจขอ้มลูเดก็ปฐมวยัแบบตวัอยา่งซาํ ผา่นโครงการลดความเหลือมลาํดว้ยการศกึษาปฐมวยัทีมี
คณุภาพ หรอืไรซไ์ทยแลนด์ ทกุปีนบัตงัแตปี่ 2558 จนถงึปัจจบุนั

ขอ้มลูเดก็ปฐมวยัแบบตวัอยา่งซาํชดุนีเป็นขอ้มลูทีมีความโดดเดน่ในแง่ความสมบรูณแ์ละครอบคลมุ
ทกุมิติของเดก็ปฐมวยัรายบคุคล ทงัทีเกียวขอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและสงัคมของครวัเรอืน การศกึษาและ
สขุภาพของเดก็ปฐมวยั รูปแบบและพฤติกรรมการเลียงดู และรูปแบบและคณุภาพการเรยีนการสอนของ
สถานพฒันาเดก็ปฐมวยั ซงึจากการรวบรวมและศกึษางานวิจยัทงัในและตา่งประเทศ ยงัไม่พบวา่ มีฐาน
ขอ้มลูใดทีครอบคลมุไดท้งัขอ้มลูครวัเรอืน ขอ้มลูเดก็ปฐมวยัรายบคุคล และขอ้มลูสถานพฒันาเดก็ปฐมวยั
ในคราวเดียวกนั (ตย. โครงการ Perry Preschool มีขอ้มลูสถานพฒันาเดก็ปฐมวยัทีละเอียด แต่มีขอ้มลู
ระดบัครวัเรอืนนอ้ยมาก) ดงัจะเห็นไดจ้ากความคิดเห็นใน Todd and Wolpin (2003) ซงึสะทอ้นถงึความ
ตอ้งการและความจาํเป็นของชดุขอ้มลูทีมีทงัขอ้มลูจากครวัเรอืนและโรงเรยีน โดยแบบสอบถามดา้นสภาพ
เศรษฐกิจและสงัคมของครวัเรอืนทีใช้เก็บขอ้มลูนี ไดร้บัการพฒันามาจากแบบสอบถามของ Townsend
Thai Data ซงึ เป็นฐานขอ้มลูที มีชือเสียงในวงการเศรษฐศาสตร์ สว่นแบบสอบถามดา้นการศกึษาและ
สขุภาพของเดก็ปฐมวยั รูปแบบและพฤติกรรมการเลียงดู และรูปแบบและคณุภาพการเรยีนการสอนของ
สถานพฒันาเดก็ปฐมวยั ไดร้บัการพฒันามาจาก Cohort Study of Thai Children, Denver Developmen-
tal Screening Test, World Health Organization Quality of Life, National Educational Panel Study
และ Early Childhood Longitudinal Program

การสาํรวจขอ้มลูเดก็ปฐมวยัแบบตวัอยา่งซาํ (Early Childhood Longitudinal Data) ในครงันีสามารถ
ดาํเนินการไดส้าํเรจ็ลลุว่งอยา่งนา่พอใจ โดยเฉพาะในสว่นของฐานขอ้มลูเดก็ปฐมวยัแบบตวัอยา่งซาํไรซ์
ไทยแลนด์ (RIECE Panel Data) ทีสามารถเก็บขอ้มลูเดก็ปฐมวยักลุม่ตวัอยา่งไดท้งัสนิจาํนวน 1,394 คน
จาก 1,213 ครวัเรอืน (23 ตาํบล 142 หมูบ่า้น) ซงึหมายความวา่ อตัราการลดจาํนวนกลุม่ตวัอยา่ง (attrition
rate) ในการสาํรวจครงันีมีคา่เทา่กบัรอ้ยละ 3 (40 คนจากกลุม่เปา้หมาย 1,434 คน 1,234 ครวัเรอืน) ซงึ
ถือวา่อยูใ่นระดบัทีน่าพอใจ

สว่นการทดลองขยายผลการสาํรวจขอ้มลูเพิมเติมประสบปัญหาอตัราการเกิดทีลดตาํลงมากทาํให้
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สามารถเก็บขอ้มลูในชว่งแรกได้เพียง 139 คน 122 ครวัเรอืน จาก 27 ตาํบล 88 หมูบ่า้น (มีถงึรอ้ยละ
33 ของหมูบ่า้นในตาํบลเหลา่นนัทีไมมี่แม่ตงัครรภ์อาศยัอยู่เลย) เพือแก้ปัญหาดงักลา่ว ทีมวิจยัได้เพิม
กลุม่เปา้หมายให้ครอบคุลมเดก็แรกเกิดถงึหนงึขวบและวางแผนทีจะสาํรวจในชว่งตน้ปี 2564 แต่ดว้ย
สถานการณก์ารระบาดของ โควิด- ทาํใหส้ามารถเก็บขอ้มลูกลุม่นีไดเ้พียงเลก็นอ้ย โดยรวมแลว้ สามารถ
เก็บขอ้มลูกลุม่ตวัอยา่งแม่ตงัครรภแ์ละเดก็แรกเกิดไดเ้พียง 44 คน 44 ครวัเรอืน โดยรวม กลุม่ตวัอยา่งแม่
ตงัครรภแ์ละเดก็แรกเกิดในรอบนีมีทงัหมด 183 คน 166 ครวัเรอืน (31 ตาํบล 107 หมูบ่า้น)

ในขณะเดียวกนั ในชว่งเดือนมกราคมและกมุภาพนัธ์ 2564 เกิดการระบาดของโควิด- ในพืนทีจงัหวดั
มหาสารคาม สง่ผลใหบ้างอาํเภอตอ้งสงัปิดสถานศกึษา ทีมวิจยัจงึไดห้ารอืกบัสถาบนัวิจยัเพือความเสมอ
ภาคทางการศกึษา (วสศ.) และดาํเนินการปรบัแผนงานบางสว่นใหส้ามารถดาํเนินการประเมินทกัษะของ
เดก็กลุม่ตวัอยา่งซาํไรซ์ไทยแลนด์ (RIECE Panel Data) โดยใช้เครอืงมือประเมินทกัษะดา้นการบรหิาร
ชีวิต (executive functions) ทงัหมด 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความจาํขณะทาํงาน (working memory capacity)
ความสนใจจดจอ่ (attention) และความยบัยงัชงัใจ (inhibitory control) เนืองจากเลง็เห็นโอกาสทีจะใช้
ประโยชน์จากการระบาดของโควิด- ทีมีลกัษณะเป็นการทดลองตามธรรมชาติ (natural experiment)
ในการวิเคราะห์ภาวะถดถอยเพราะโควิด- (COVID slide) หรอืผลกระทบของการปิดสถานศกึษาอนั
เนืองมาจากการระบาดของโควิด- ตอ่ทกัษะของเดก็กลุม่ตวัอยา่งไรซไ์ทยแลนด์

การหยดุเรยีนอนัเนืองมาจากการระบาดของโควิด- สง่ผลใหเ้กิดภาวะถดถอยดา้นความจาํใชง้าน
(working memory) และทกัษะดา้นความสนใจจดจอ่ (attention) อยา่งมีนยัสาํคญั โดยมีขนาดของผลกระ
ทบทีเกิดจากการปิดสถานศกึษาประมาณรอ้ยละ 73 และ 44 ของจาํนวนวนัปิดเรยีนสงูสดุ (34 วนั) ตาม
ลาํดบั ซงึถือวา่อยู่ในระดบัทีน่าเป็นหว่ง ดงันนั หน่วยงานทีเกียวขอ้ง ไม่วา่จะเป็น กระทรวงศกึษาธิการ
กสศ. และสถานศกึษา ควรวางแผนและออกแบบกิจกรรมการเรยีนรูเ้พือฟืนฟูทกัษะของเดก็นกัเรยีนใหมี้
ประสทิธิภาพสงูสดุ เพือไม่ให้ภาวะถดถอยเนืองจากโควิด- สง่ผลตอ่การพฒันาทนุมนษุยใ์นระยะยาว
โดยอาจจะพิจารณาดาํเนินการสอนชดเชยให้กบัเดก็นกัเรยีนระดบัประถมศกึษา (คาดวา่นกัเรยีนระดบั
อืนๆ ก็น่าจะไดร้บัผล กระทบและตอ้งการการสอนชดเชยเชน่เดียวกนั) หากพิจารณาจากผลการวิเคราะห์
ขอ้มลูในงานวิจยัฉบบันี น่าจะตอ้งชดเชยอยา่งนอ้ยสองในสามของจาํนวนวนัทีหยดุเรยีน ยกตวัอยา่งเชน่
โรงเรยีนตอ้งหยดุเรยีนไป 30 วนัก็ควรจะตอ้งชดเชยอยา่งนอ้ย 20 วนั และควรวางแผนทงัในดา้นบคุลากร
และงบประมาณเพือสนบัสนนุใหส้ถานศกึษาทงัของรฐัและเอกชนใหส้ามารถไดอ้ยา่งเหมาะสม

ผลการวิเคราะห์ผลของการมาโรงเรยีนชีให้เห็นวา่ การทีเดก็ไปโรงเรยีนมีสว่นชว่ยสรา้งทกัษะดา้น
ความจาํใชง้าน (working memory) และทกัษะดา้นความสนใจจดจอ่ (attention) อยา่งมีนยัสาํคญั แตล่ะ
วนัทีเดก็ปฐมวยัมาโรงเรยีนสง่ผลทาํให้พวกเขามีทกัษะดา้นการจดจาํและบอกตวัเลข (FW) และทกัษะ
ดา้นความสนใจจดจอ่ทีวดัโดยเวลาตอบสนองเฉลียสาํหรบัภาพปลาภายใตเ้งือนไขทีภาพไม่สอดคลอ้งกนั
(incongruent fish-game) เพิมขนึโดยเฉลียประมาณ 0.020 และ 0.043 เทา่ของคา่เบียงเบนมาตรฐาน
(SD) ตามลาํดบั ขอ้ คน้พบสว่นนีน่าจะเป็นประโยชน์ตอ่การวิเคราะห์ขอ้มลูทกัษะการบรหิารชีวิต (EF)
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ของเดก็ในวยัเรยีนในอนาคต โดยจะทาํหนา้ทีเป็นมาตรวดัของผลกระทบทีเกิดขนึกบัทกัษะดงักลา่ว ทาํให้
สามารถแปลงผลทีอยู่ในหนว่ยของคา่เบียงเบนมาตรฐาน (SD) เป็นจาํนวนมาโรงเรยีน (school days) ซงึ
น่าจะเขา้ใจไดง้า่ยกวา่คา่เบียงเบนมาตรฐาน (SD)

นอกจากนี ผลการวิเคราะหเ์ชิงลกึยงัชีใหเ้ห็นวา่ ระดบัเศรษฐฐานะของครวัเรอืนหรอืความขดัสนของ
ครวัเรอืนมีผลตอ่ทกัษะของเดก็ในวยัเรยีน โดยจะเห็นได้จากการทีตวัแปรดชันีความมงัคงั (wealth in-
dex) มีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัทกัษะดา้นความจาํใชง้าน (working memory) และทกัษะดา้นความสนใจ
จดจ่อ (attention) อยา่งมีนยัสาํคญั ขอ้คน้พบสว่นนีไดต้อกยาํถงึความไม่เสมอภาคทางการศกึษาทีมีอยู่
ในสงัคมไทย ดงันนั กสศ. จงึควรใหก้ารสนบัสนนุครอบครวัทีมีความขดัสนหรอืครอบครวัยากจนโดยตรง
และสง่เสรมิใหเ้กิดงานวิจยัทีศกึษาเกียวกบับทบาทของเศรษฐฐานะตอ่การพฒันาทนุมนษุย์ โดยมุง่เนน้ที
จะคน้หากลไกทีทาํใหร้ะดบัเศรษฐฐานะของครวัเรอืนมีผลตอ่ทกัษะของเดก็ เพือจะไดใ้ชเ้ป็นฐานความรูใ้น
การออกแบบนโยบายดา้นการพฒันาทนุมนษุยส์าํหรบัเดก็ทีขาดโอกาสในอนาคต

รายงานนียงัได้นาํเสนอตวัอยา่งงานวิจยัเชิงลกึทีใช้ขอ้มลูเดก็ปฐมวยัแบบตวัอยา่งซาํไรซ์ไทยแลนด์
(RIECE Panel Data) จาํนวน 2 ชิน ไดแ้ก่

1. Chujan and Kilenthong (2021) พบวา่ โครงการไรซไ์ทยแลนด์ (RIECE Curriculum) สามารถสง่
เสรมิพฒันาการเดก็ปฐมวยัไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทงัในดา้นการเคลือนไหว และดา้นการชว่ยเหลือตวั
เองและสงัคม ผลการวิเคราะหท์างสถิติก็ยืนยนัวา่ การทีโครงการไรซไ์ทยแลนดส์ง่ครูปฐมวยัเขา้ไป
รว่มสอนโดยใช้หลกัสตูรไฮสโคปตามแนวทางไรซ์ไทยแลนด์ในศพด. สามารถสง่เสรมิพฒันาการ
เดก็ปฐมวยัได้อยา่งมีนยัสาํคญัทงัในดา้นการเคลอืนไหวและดา้นการชว่ยเหลือตวัเองและสงัคม
โดยผลกระทบในภาพรวมมีขนาดประมาณ 0.40 เทา่ของสว่นเบียงเบนมาตรฐาน ซงึมีขนาดใหญ่
กวา่ผลกระทบของโครงการสง่เสรมิการเลียงดเูดก็ปฐมวยัในประเทศโคลมัเบียทีมีขนาดของผลกระ
ทบประมาณ 0.26 เทา่ของสว่นเบียงเบนมาตรฐาน (Attanasio et al., 2014) ในขณะทีโครงการไรซ์
ไทยแลนด์มีตน้ทนุตอ่หวั (ไม่รวมตน้ทนุการวิจยั) ประมาณ 9,950 บาท สว่นโครงการสง่เสรมิการ
เลียงดเูดก็ปฐมวยัฯ มีตน้ทนุตอ่หวัประมาณ 17,385 บาท

2. Dinh and Kilenthong (2021) พบวา่ ผูป้กครองใชเ้วลาทาํกิจกรรมทีสง่เสรมิพฒันาการเดก็หรอืการ
ลงทนุดา้นเวลา (time investment) กบัเดก็ผูห้ญิงมากกวา่ แต่ผูช้ายจะมีสืออปุกรณ์หรอืไดร้บัการ
ลงทนุดา้นวตัถุ (material investment) มากกวา่ ในขณะเดียวกนั เดก็ปฐมวยัทีมีพอ่หรอืแมอ่าศยัอยู่
ดว้ยไดร้บัการลงทนุดา้นเวลาและดา้นวตัถมุากกวา่เดก็ทีทงัพอ่และแมไ่มไ่ดอ้าศยัอยูด่ว้ย แตมี่เพียง
ดา้นวตัถทีุมีนยัสาํคญัทางสถิติ ยิงไปกวา่นนั เมือพิจารณาผลการวิเคราะหข์อ้มลูรว่มกบัแบบจาํลอง
ทางเศรษฐศาสตรพ์บวา่ ผูป้กครองมองวา่การลงทนุดา้นเวลาและการลงทนุดา้นวตัถมีุสว่นเสรมิกนั
(complementary) กลา่วคือ การลงทนุดา้นเวลาของครอบครวัทีมีการลงทนุดา้นวตัถมุากกวา่จะให้
ผลตอบแทนทีสงูกวา่ และการลงทนุดา้นวตัถขุองครอบครวัทีมีการลงทนุดา้นเวลามากกวา่จะใหผ้ล



iv

ตอบแทนทีสงูกวา่ นอกจากนี ขอ้มลูสถิติจากงานวิจยัชินนียงัระบวุา่ เดก็ปฐมวยัในกลุม่ตวัอยา่งกวา่
รอ้ยละ 45 ไม่ไดอ้าศยัอยู่กบัทงัพอ่และแม่ ซงึเป็นประเดน็ทีนา่สนใจและควรศกึษาวิจยัเพิมเติมใน
อนาคต

งานวิจยัทงัชินนีเป็นเพียงตวัอยา่งทีแสดงให้เห็นถงึศกัยภาพของฐานขอ้มลูเดก็ปฐมวยัแบบตวัอยา่งซาํ
(Early Childhood Longitudinal Data) ทีมวิจยัเชือวา่ ฐานขอ้มลูนีจะชว่ยใหน้กัวิจยัทงัในประเทศและตา่ง
ประเทศสามารถศกึษาวิจยัเพือใหไ้ดอ้งคค์วามรูที้เป็นประโยชนต์อ่การพฒันาทนุมนษุย์ ซงึจะมีสว่นชว่ย
ใหห้น่วยงานทีเกียวขอ้งสามารถออกแบบนโยบายสาํหรบัการพฒันาทนุมนษุยที์มีประสทิธิภาพตอ่ไป



กติตกิรรมประกาศ

ทีมนกัวิจยัขอขอบคณุผูบ้รหิารสถานศกึษา คณุครู ผูป้กครอง และเดก็ปฐมวยัทกุคนทีใหค้วามรว่มมือ เสีย
สละเวลาในการใหข้อ้มลูแก่นกัวิจยั และในนามสถาบนัวิจยัขอขอบคณุทีมนกัวิจยัในพืนทีทกุคนทีมุง่มนั
ตงัใจทาํอยา่งอยา่งเตม็ที เสนอแนะขอ้บกพรอ่งและรว่มกนัปรบัปรุงงานทงัในสว่นของแบบสอบถาม และ
การดาํเนินงานในขนัตอนตา่งๆ จนสามารถทาํใหร้ายงานชินนีสาํเรจ็ได้

ทา้ยนี ทีมงานทกุคนขอขอบคณุผูท้รงคณุวฒิุทกุทา่นทีใหข้อ้เสนอแนะในการพฒันาและปรบัปรุงการ
ดาํเนินงานของโครงการอยา่งดีมาโดยตลอด และขอขอบคณุกองทนุเพือความเสมอภาคทางการศกึษา
(กสศ.) ทีใหก้ารสนบัสนนุงบประมาณในการดาํเนินการสาํรวจในครงันี โดยเฉพาะ ดร.ไกรยส ภทัราวาท
และคณุอญัชลี สทิธิกลุธร ทีเลง็เห็นความสาํคญัของการมีฐานขอ้มลูเดก็ปฐมวยัแบบตวัอยา่งซาํ (Early
Childhood Longitudinal Data) และการสนนัสนนุดว้ยดีเสมอมา ทีมงานหวงัเป็นอยา่งยิงวา่รายงาน
ฉบบันีจะเป็นประโยชน์ตอ่การออกแบบนโยบายและขยายขอบเขตความรู ้เพือพฒันาเดก็ปฐมวยัตอ่ไป
ในอนาคต
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บทที 1

บทนาํ (Introduction)
รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 54 กาํหนดให้รฐัตอ้งดาํเนินการให้เดก็ทกุคนได้
รบัการศกึษาเป็นเวลาสบิสองปี ตงัแต่ก่อนวยัเรยีนจนจบการศกึษาภาคบงัคบัอยา่งมีคณุภาพ ในขณะ
เดียวกนั ยทุธศาสตรช์าติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ก็กาํหนดใหก้ารพฒันาศกัยภาพคนตลอดชว่งชีวิตและ
การปฏิรูปการเรยีนรูท้กุระดบัตงัแตป่ฐมวยัจนถงึการเรยีนรูต้ลอดชีวิต และการสรา้งโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสงัคมเป็นประเดน็ยทุธศาสตรส์าํคญัของประเทศ ซงึตอ้งอาศยัการพฒันาระบบการเรยีนรูที้ตอบ
สนองตอ่การเปลียนแปลงในศตวรรษที 21 การพฒันาระบบฐานขอ้มลูเพือการพฒันาทรพัยากรมนษุยที์มี
ความเชือมโยง รวมถงึการบูรณาการขอ้มลูดา้นการพฒันาทรพัยากรมนษุยร์ะหวา่งหนว่ยงานทีเกียวขอ้ง
ดงันนั กองทนุเพือความเสมอภาคทางการศกึษา (กสศ.) จงึไดก้าํหนดวตัถปุระสงคห์ลกัทีเกียวขอ้งกบัการ
พฒันาเดก็ปฐมวยั การพฒันาครูปฐมวยั และการวิจยัเพือพฒันาทนุมนษุยแ์ละลดความเหลือมลาํทางการ
ศกึษา ไวด้งันี 1) สง่เสรมิเดก็ปฐมวยัใหมี้พฒันาการสมวยัและพรอ้มเขา้สู่ระบบการศกึษา และ 2) ศกึษา
วิจยัและพฒันาองคค์วามรูเ้พือพฒันาทรพัยากรมนษุย์ และลดความเหลือมลาํในการศกึษา สนองความ
ตอ้งการทางดา้นกาํลงัแรงงานและยกระดบัความสามารถของคนไทย

เพือใหส้ามารถบรรลุวตัถปุระสงคด์งักลา่ว กองทนุฯ จาํเป็นจะตอ้งพฒันาฐานขอ้มลูเดก็ปฐมวยั เพือ
สรา้งองคค์วามรูที้จะเป็นประโยชนต์อ่การจดัทาํขอ้เสนอเชิงนโยบายเพือลดความเหลือมลาํในการพฒันา
ทนุมนษุย์ในระยะยาว โดยฐานขอ้มลูทีมีความจาํเป็นอยา่งมากคือ ขอ้มลูเดก็ปฐมวยัแบบตวัอยา่งซาํ
(Early Childhood Longitudinal Data) ซงึมีความละเอียดลกึซงึและติดตามเดก็กลุม่เดิมอยา่งตอ่เนือง
เพราะในช่วงทีผา่นมา หน่วยงานทีเกียวขอ้งกบัการวางแผนและพฒันานโยบายมีความตอ้งการและจาํเป็น
ตอ้งใชข้อ้มลูและองคค์วามรูเ้ชิงวิชาการเพือการจดัทาํแผน/นโยบายในการพฒันาและลดความเหลือมลาํ
ของการดาํเนินงาน แต่ทงันีกลบัพบวา่ ประเทศไทยไม่เคยมีการเก็บขอ้มลูแบบ ตวัอยา่งซาํ (Longitudinal
หรอื Panel Data) ซงึเป็นขอ้มลูทีจะชว่ยใหส้ามารถติดตาม การเปลยีนแปลงทีเกิดขนึกบักลุม่ตวัอยา่งเดิม
เมือเวลาผา่นไป ทาํใหส้ามารถวิเคราะหแ์ละ ประเมินผลการดาํเนินงานตา่งๆ ไดอ้ยา่งลกึซงึและสอดคลอ้ง
ตอ่ความเป็นจรงิ โดยจะเห็นไดจ้ากงานวิจยัจาํนวนมากทีนาํเอาขอ้มลูตวัอยา่งซาํไปศกึษาวิจยัประเดน็ที
เป็นประโยชนต์อ่การตดัสนิใจเชิงนโยบาย1 ยกตวัอยา่งเช่น Chetty et al. (2011, 2014a,b); Cunha and

1ตวัอยา่งงานวิจยัทีไดใ้ชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูเดก็ปฐมวยัแบบตวัอยา่งซาํคือ งานวิจยัของศาสตราจารย์ James J. Heck-
man แหง่ University of Chicago ทีศกึษาผลกระทบของการ ใช้หลกัสตูร ไฮสโคป (HighScope) ภายใต้โครงการ Perry
Preschool (Heckman and et.al., 2010, 2013) ซงึชีใหเ้ห็นวา่ อตัราสว่นผลประโยชนต์อ่ตน้ทนุ (benefit-to-cost ratio) ของโค
รงการฯ มีคา่ประมาณ 7 ตอ่ 1 ถงึ 12 ตอ่ 1 กลา่วคือ การลงทนุ 1 บาท จะไดผ้ลประโยชนต์อ่ผูเ้ขา้รว่มโครงการฯ และสงัคมโดย
รวมประมาณ 7 ถงึ 12 บาท งานวิจยัชินนีไดแ้สดงใหเ้ห็นเป็นทีประจกัษว์า่ ขอ้มลูเดก็ปฐมวยัแบบตวัอยา่งซาํ (Early Childhood



2 บทที 1. บทนาํ

Heckman (2008); Deming (2009); Garces et al. (2002); Heckman et al. (2010)
ดว้ยเลง็เห็นถงึประโยชนแ์ละความจาํเป็นของขอ้มลูเดก็ปฐมวยัแบบตวัอยา่งซาํ สาํนกังานกองทนุเพือ

ความเสมอภาคทางการศกึษา (กสศ.) จงึได้รว่มกบัสถาบนัวิจยัเพือการประเมินและออกแบบนโยบาย
(RIPED) มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ดาํเนินการสาํรวจขอ้มลูตวัอยา่งซาํ เรมิตน้ตงัแตร่ะดบัปฐมวยั (early
childhood panel data) ภายใตโ้ครงการลดความเหลือมลาํดว้ยการศกึษาปฐมวยัทีมีคณุภาพหรอืทีเรยีก
สนั ๆ วา่ ขอ้มลูตวัอยา่งซาํไรซ์ไทยแลนด์ (RIECE Panel Data) มาตงัแต่ปี 2558 โดยเก็บขอ้มลูในพืนที
จงัหวดัมหาสารคามและกาฬสนิธุ์ทกุ ปี ปี ละหนงึรอบและวางแผนจะเก็บตอ่ เนืองไปทกุปี อีกทงัยงัได้
วางแผนทีจะขยายพืนทีการสาํรวจขอ้มลูใหค้รอบคลมุภมิูภาคตา่งๆ ทวัประเทศ เพือพฒันาเป็นฐานขอ้มลู
เดก็ปฐมวยัแบบตวัอยา่งซาํของประเทศไทย (Thailand Early Childhood Longitudinal Data)

ขอ้มลูเดก็ปฐมวยัแบบตวัอยา่งซาํชดุนีเป็นขอ้มลูทีมีความโดดเดน่ในแง่ความสมบรูณแ์ละครอบคลมุ
ทกุมิติของเดก็ปฐมวยัรายบคุคลทงัทีเกียวขอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและสงัคมของครวัเรอืน การศกึษาและ
สขุภาพของเดก็ปฐมวยั รูปแบบและพฤติกรรมการเลียงดู และรูปแบบและคณุภาพการเรยีนการสอนของ
สถานพฒันาเดก็ปฐมวยั ซงึจากการรวบรวมและศกึษางานวิจยัทงัในและตา่งประเทศ ยงัไม่พบวา่ มีฐาน
ขอ้มลูใดทีครอบคลมุไดท้งัขอ้มลูครวัเรอืนขอ้มลูเดก็ปฐมวยัรายบคุคล และขอ้มลูสถานพฒันาเดก็ปฐมวยั
ในคราวเดียวกนั (ยกตวัอยา่งเชน่ โครงการ Perry Preschool มีขอ้มลูสถานพฒันาเดก็ปฐมวยัทีละเอียด แต่
มีขอ้มลูระดบัครวัเรอืนนอ้ยมาก) ขอ้มลูเดก็ปฐมวยัแบบตวัอยา่งซาํชดุนีจะเป็นประโยชน์อยา่งยิงตอ่การ
ศกึษา วิจยั และพฒันาองคค์วามรูเ้พือพฒันาทรพัยากรมนษุย์ เป็นเครอืงสาํคญัทีจะสนบัสนนุการดาํเนิน
งานของหน่วยงานทีมีภารกิจเกียวกบัการสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพ และคณุภาพการศกึษาปฐมวยั อาทิ
เช่น คณะกรรมการปฐมวยั กรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน กรมอนามยั กระทรวงการพฒันาสงัคม
และความมนัคงของมนษุย์ และสาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ และทีสาํคญั ขอ้คน้
พบและองคค์วามรูที้ไดจ้ากขอ้มลูเดก็ปฐมวยัแบบตวัอยา่งซาํ จะเป็นประโยชนต์อ่การกาํหนดนโยบายทีสง่
ผลกระทบตอ่การจดัการคณุภาพการศกึษาปฐมวยัเพือสรา้งความเสมอทางการศกึษา และการออกแบบ
นโยบายการศกึษาจากหลกัฐานเชิงประจกัษ์ (Evidence-based policy) ซงึจะช่วยใหป้ระเทศชาติสามารถ
จดัสรรงบประมาณไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ

ในชว่งทีผา่นมา สถาบนัวิจยัเพือการประเมินและออกแบบนโยบาย มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยไดใ้ช้
ขอ้มลูเดก็ปฐมวยัแบบตวัอยา่งซาํทีเก็บมาแลว้ศกึษาวิจยัในหลายประเดน็ ยกตวัอยา่งเชน่ Dinh and Ki-
lenthong (2021) ศกึษาผลของการทีไมมี่พอ่แม่อยู่ในครอบครวั ตอ่การลงทนุทีเดก็ไดร้บัทงัในรูปของเวลา
และสงิของ เป็นตน้ นอกจากนี ยงัมีประเดน็เรอืงการขา้มรุน่ (skipped generation) ซงึมีผลตอ่การเลียง
ดูและพฒันาการของเดก็ปฐมวยัอยา่งมาก ขอ้มลูเบืองตน้ชีใหเ้ห็นวา่ มีเดก็กวา่รอ้ยละ 40 ทีอาศยัอยู่กบั

Longitudinal Data) ซงึเรมิเก็บขอ้มลูตงัแต่กลุม่ตวัอยา่งยงัอยู่ในชว่งปฐมวยั มีประโยชน์และสรา้งผลกระทบตอ่สงัคมอยา่ง
มากในแง่ของการพฒันาองคค์วามรูเ้พือพฒันาทรพัยากรมนษุย์ ซงึนาํไปสู่การกาํหนดนโยบายเพือลดความเหลอืมลาํผา่นการ
พฒันาเดก็ปฐมวยัทวัโลก
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ปู่ ยา่ตายาย โดยไมมี่ทงัพอ่และแมอ่าศยัอยูด่ว้ย และ Chujan and Kilenthong (2021) ไดใ้ชข้อ้มลูประเมิน
ผลกระทบของการนาํเอาหลกัสตูรไฮสโคป (HighScope) ไปใชใ้นหอ้งเรยีนปฐมวยัใน ศพด. ทีเขา้รว่มโครง
การฯ พบวา่ เดก็ทีไดเ้รยีนรูแ้บบไฮสโคปมีพฒันาการดา้นกลา้มเนือมดัใหญ่และการชว่ยเหลือตนเองและ
สงัคม ดีกวา่เดก็ทีไมไ่ดเ้รยีนอยา่งมีนยัสาํคญั (ดรูายละเอียดในบทที 3)

นอกจากนี นกัวิจยัยงัได้วิเคราะห์ผลกระทบของการปิดสถานศกึษาอนัเนืองมาจากการระบาดของ
โควิด- ตอ่ทกัษะของเดก็กลุม่ตวัอยา่งไรซ์ไทยแลนด์ โดยการทีนกัวิจยัสามารถวิเคราะห์ประเดน็นีได้
เนืองจากมีขอ้มลูพืนฐานของเดก็และครวัเรอืนทีเก็บมาอยา่งตอ่เนืองและมีทีมงานในพืนทีทีพรอ้มสาํรวจ
ขอ้มลูเพิมเติมตลอดเวลา นกัวิจยัไดห้ารอืกบัสถาบนัวิจยัเพือความเสมอภาคทางการศกึษา (วสศ.) และ
ดาํเนินการปรบัแผนงานบางสว่นใหส้ามารถดาํเนินการประเมินทกัษะของเดก็ในชว่งตน้ปีพ.ศ. 2564 โดย
ใชเ้ครอืงมือประเมินทกัษะดา้นการบรหิารชีวิต (executive functions) ทงัหมด 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความจาํขณะ
ทาํงาน (working memory capacity) การมีสมาธิ (attention) และความยบัยงัชงัใจ (inhibitory control)
ผลการวิเคราะหพ์บวา่ การหยดุเรยีนเพราะการระบาดของโควิด- สง่ผลใหเ้กิดภาวะถดถอยดา้นความ
จาํใชง้าน (working memory) และทกัษะดา้นความสนใจจดจ่อ (attention) อยา่งมีนยัสาํคญั โดยมีขนาด
ของผลกระทบจากการปิดสถานศกึษาประมาณรอ้ยละ 73 และ 44 ของจาํนวนวนัปิดเรยีนสงูสดุ (34 วนั)
ตามลาํดบั นกัวิจยัเชือวา่ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูสว่นนีจะมีบทบาทสาํคญัตอ่การกาํหนดนโยบายในชว่ง
วิกฤติอยา่งมาก เพราะเป็นหลกัฐานเชิงปรมิาณทีจะชว่ยบง่ชีใหท้กุฝ่ายไดเ้ขา้ใจวา่ การปิดสถานศกึษาอนั
เนืองมาจากการระบาดของโควิด- สง่ผลตอ่การพฒันาทกัษะของเดก็ปฐมวยัมากนอ้ยเพียงใด ซงึนา่จะ
เป็นขอ้มลูสาํคญัและจาํเป็นตอ่การตดัสนิใจในการปิดสถานศกึษาในสภาวะวิกฤติ

เนือหาของรายงานฉบบันี ในสว่นทีเหลือประกอบไปดว้ย 4 บทดว้ยกนั บทที 2 จะนาํเสนอโครงสรา้ง
แบบสอบถาม (questionnaire) การสุม่ตวัอยา่ง (sampling framework) ผลการดาํเนินการเก็บขอ้มลูภาค
สนาม และปัญหาอปุสรรคในการดาํเนินการ สว่นบทที 3 จะนาํเสนอตวัอยา่งงานวิจยัเชิงลกึทีใช้ฐาน
ขอ้มลูเดก็ปฐมวยัแบบตวัอยา่งซาํและไดร้บัการตีพิมพใ์นวารสารระดบันานาชาติ บทที 4 นาํเสนอผลการ
วิเคราะหผ์ลกระทบของการปิดสถานศกึษาอนัเนืองมาจากการระบาดของโควิด- ตอ่การพฒันาทกัษะ
ของเดก็กลุม่ตวัอยา่ง และบทสดุทา้ยสรุปผลการดาํเนินงานและผลการวิเคราะหข์อ้มลู พรอ้มทงันาํเสนอ
ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย
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บทที 2

แบบสอบถาม การสุ่มตัวอย่าง และการเกบ็ข้อมูล
(Questionnaires Sampling and Data Collection)

บทนีเป็นการสรุปโครงสรา้งแบบสอบถามสาํหรบัการสาํรวจขอ้มลูเดก็ปฐมวยัแบบตวัอยา่งซาํ (Early Child-
hood Longitudinal Data) ทงัในสว่นของการสาํรวจขอ้มลูเดก็ปฐมวยัแบบตวัอยา่งซาํไรซไ์ทยแลนด์ (RIECE
Panel Data) และการสาํรวจขอ้มลูเดก็ปฐมวยัโดยเรมิตงัแต่แม่ตงัครรภ์และเดก็แรกเกิด นาํเสนอกรอบ
แนวคิดในการสุม่ตวัอยา่ง (sampling framework) และรายงานผลการดาํเนินการเก็บขอ้มลูภาคสนาม
และปัญหาอปุสรรคในการดาํเนินการ

2.1 แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างเดมิ (Resurvey QN): สาํหรับข้อมูลเดก็ปฐมวัย
แบบตัวอย่างซาํไรซไ์ทยแลนด์ (RIECE Panel Data)

แบบสอบถามสว่นนีเป็นแบบสอบถามสาํหรบักลุม่ตวัอยา่งเดิม (Resurvey QN) ซงึถกูสาํรวจมาก่อนหนา้
นี โดยในทีนีหมายถงึ กลุม่ตวัอยา่งในฐานขอ้มลูเดก็ปฐมวยัแบบตวัอยา่งซาํไรซไ์ทยแลนด์ (RIECE Panel
Data) โดยแบบสอบถามสาํหรบักลุม่ตวัอยา่งเดิมประกอบไปดว้ย 5 สว่นหลกัคือ แบบสอบถามขอ้มลูครวั
เรอืน (Household QN) แบบสอบถามขอ้มลูเดก็กลุม่ตวัอยา่ง (Children QN) แบบทดสอบพฒันาการเดก็
ดว้ยวิธีการวดัโดยตรง (Direct Assessment Tools) แบบสอบถามพฒันาการเดก็จากผู้ปกครอง (Child
Development QN) และแบบสอบถามสถานศกึษา (School QN) โดยแตล่ะสว่นมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี

1. แบบสอบถามข้อมูลครัวเรือน (Household QN) ใช้เพือเก็บขอ้มลูทีสะทอ้นถงึสภาพทางเศรฐ
กิจและสงัคมของครวัเรอืน แบบสอบถามสว่นนีพฒันามาจากแบบสอบถามตวัอยา่งซาํ Annual
Townsend Thai Data Survey Townsend (2016) และแบบสอบถามการสาํรวจภาวะเศรษฐกิจ
สงัคมของครวัเรอืนของประเทศไทย (Thailand Socio-Economic Survey: SES) โดยเพิมขอ้คาํถาม
เกียวกบัการใช้เวลาของสมาชิกครวัเรอืนและปัญหาสขุภาพของสมาชิกครวัเรอืนแตล่ะคน ซงึมี
สว่นสาํคญัตอ่การพฒันาเดก็ปฐมวยั แบบสอบถามนีใชส้อบถามผูใ้หญ่ในบา้นคนใดคนหนงึ (หรอื
มากกวา่หนงึคนก็ได)้ ทีสามารถใหข้อ้มลูได้ โดยจะเป็นผูด้แูลหลกั1ของเดก็กลุม่ตวัอยา่งหรอืไม่ก็ได้
แบบสอบถามขอ้มลูครวัเรอืนประกอบดว้ย 11 หมวดคาํถาม ไดแ้ก่

1ผูด้แูลหลกั (main caregiver) หมายถงึผูใ้หญ่ทีดแูลเลียงดูเดก็กลุม่ตวัอยา่งเป็นสว่นใหญ่ตงัแต่การสมัภาษณค์รงัทีแลว้
และทราบพฒัาการของเดก็ โดยไมจ่าํเป็นตอ้งเป็นพอ่หรอืแมผู่ใ้หก้าํเนิด
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1.1 หมวด A1: ข้อมูลทวัไปของสมาชิกครัวเรือน เป็นขอ้มลูของสมาชิกครวัเรอืนรายบคุคล
ทีอาศยัอยู่ในครวัเรอืนเป็นระยะเวลาไม่ตาํกวา่ 6 เดือนในรอบหนงึปีทีผา่นมา โดยไม่จาํเป็น
ตอ้งอาศยัอยู่อยา่งตอ่เนือง ซงึขอ้คาํถามในหมวดนีประกอบดว้ย สถานะการทาํงานหรอืการ
เรยีน การใชเ้วลาของสมาชิกครวัเรอืนแตล่ะคน (เวลาทาํงาน เรยีนหนงัสือ เวลาพกัผอ่น เวลา
นอน) ชวัโมงการทาํงานหรอืการเรยีน รายไดที้เกิดจากงานรบัจา้งหรอืการได้รบัเงิน/สงิของ
จากคนนอกครวัเรอืน การสง่เงิน/สงิของใหค้นนอกครวัเรอืน สนิทรพัยท์างการเงิน เชน่ บญัชี
เงินฝากธนาคาร สหกรณ์ กองทนุของบรษัิท/ภายในหมูบ่า้น เงินออมกบัโรงเรยีน และการ
เลน่แชร์ ขอ้มลูประกนัชีวิต ประกนัสขุภาพ การสบูบหุรีและดืมเครอืงดืมแอลกอฮอล์ และโรค
ประจาํตวั

1.2 หมวด A2A: การใช้ประโยชน์จากทดีนิ (ทดีนิแปลงเดมิ) เป็นขอ้มลูทีดินทีครวัเรอืนถือ
กรรมสทิธิครอบครองในการสาํรวจรอบทีผา่นมา ซงึประกอบดว้ย ขอ้มลูเอกสารสทิธิของทีดิน
แตล่ะผืน (โฉนด น.ส.3, ส.ค.1-3, นค.3, ส.ป.ก. ก, สทก. ก, ส.ป.ก.4-01 หรอืไมมี่เอกสาร
สทิธิ) ขอ้มลูการใช้ประโยชน์ในรูปแบบตา่ง ๆ จากทีดินแตล่ะแปลงของครวัเรอืน อาทิ การ
ทาํการเกษตร การทาํปศสุตัว์ การใหเ้ชา่ การใชเ้ป็นทีอยู่อาศยั การใหบ้คุคลนอกครวัเรอืนใช้
ประโยชน์โดยไม่คิดคา่ใช้จา่ย เป็นตน้ รวมไปถงึการสญูเสียสทิธ์ในการครอบครองทีดินของ
ครวัเรอืน

1.3 หมวด A2B: การใช้ประโยชน์จากทดีนิ (ทดีนิแปลงใหม่) เป็นขอ้มลูทีดินทีครวัเรอืนได้
รบักรรมสทิธิครอบครองหลงัจากการสาํรวจรอบทีผา่นมา (ทีดินแปลงใหม)่ ขอ้คาํถามเกือบ
ทงัหมดในหมวดนีจะตรงกบัขอ้คาํถามในหมวด A2A ยกเวน้การสญูเสียสทิธ์ในการครอบ
ครองทีดินของครวัเรอืน ทีมงานตดัสนิใจแยกหมวด A2B ออกจากหมวด A2A เพือช่วยใหน้กั
วิจยัสามารถตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูไดส้ะดวกและมีประสทิธิภาพ

1.4 หมวด A3: การทาํเกษตรกรรม (กรณีทเีกบ็เกยีวผลผลิตแล้ว) ขอ้มลูในสว่นนีจะมีความ
สมัพนัธ์กบัขอ้มลูการศกึษาในหมวด A2A และ A2B โดยจะเป็นหมวดทีมีขอ้มลู เกียวกบั
การเกษตรทีเก็บเกียวผลผลติแลว้ ซงึจะนบัรวมทงัในสว่นของการใช้ประโยชน์จากทีดินที
เป็นของสมาชิกครวัเรอืน และทีดินของคนนอกครวัเรอืนทีเกิดจากการเชา่หรอืจาํนอง ขอ้มลู
ในหมวดนีประกอบไปดว้ย ตน้ทนุของการทาํเกษตรทีทาํการเก็บเกียวผลผลติในระหวา่งรอบ
การเก็บขอ้มลู เช่น การทาํนาปีขา้วเหนียว การทาํนาปีขา้วหอมมะลิ ทาํไร่ขา้วโพด ออ้ย มนั
สาํปะหลงั ซงึตน้ทนุทีศกึษา ประกอบดว้ย คา่จา้งไถ ปัน หวา่นดาํ (ตน้ทนุเตรยีมดิน) คา่พนัธุ์
คา่ปุ๋ ย คา่หวา่นปุ๋ ย คา่ยาฆา่แมลง คา่สบูนาํ คา่ขน คา่ตดัหญา้ รวมถงึปรมิาณและมลูคา่ของ
ผลผลติทีเก็บเกียวไดใ้นรอบนนัๆ ซงึจะถือวา่เป็นรายไดป้ระเภทหนงึของครวัเรอืน

1.5 หมวด A4: การทาํเกษตรกรรม (กรณีทยีังไม่เกบ็เกยีวผลผลิต) เป็นขอ้มลูรูปแบบเดียวกนั
กบัหมวด A3 คือการศกึษาตน้ทนุการผลติภาคการเกษตรของครวัเรอืน หากแตเ่ป็นขอ้มลูของ
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กิจกรรมทางการเกษตรทียงัไมไ่ดมี้การเก็บเกียวผลผลติในระหวา่งรอบการเก็บขอ้มลู

1.6 หมวด A4A : การทาํเกษตรกรรม (กรณีทีเป็นพชืยนืต้น) เป็นขอ้มลูเกียวกบัการทาํการ
เกษตรทีเป็นพืชยืนตน้ เชน่ สวนผลไม้ ยางพารา ยคูาลปิตสั ซงึจะประกอบไปดว้ย รายรบัและ
ตน้ทนุจากการปลกูพืชยืนตน้ในรอบ 12 เดือนทีผา่นมา เชน่ ปรมิาณผลผลติทีได้ ราคาผลผลติ
คา่จา้งปลกู คา่เลียงอาหารและเครอืงดืมคนงาน คา่ปุ๋ ย คา่ยาฆา่แมลง

1.7 หมวด A5: ธุรกจิของครัวเรือน เป็นขอ้มลูในสว่นของธรุกิจทีไม่เกียวขอ้งกบัการเกษตร
และการปศสุตัว์ เช่น รา้นขายปลีก ขายสง่ รา้นซอ่มเครอืงยนต์ รา้นตดัผม รา้นอาหาร รา้น
ขายเครอืงมือ รา้นขายปุ๋ ย โรงสีขา้ว ประมง รบัเหมาก่อสรา้ง ทอเสือ ตดัเย็บ ซงึประกอบดว้ย
ขอ้มลูตน้ทนุทางธุรกิจ เช่น คา่วตัถดุิบ คา่แรง คา่จา้งคนงาน คา่เชือเพลงิและคา่ขนสง่ คา่
ตน้ทนุเครอืงจกัร และในสว่นของผลตอบแทนนอกเหนือจากรายไดที้เป็นตวัเงินแลว้ ยงันบั
รวมถงึรายไดจ้ากการนาํสนิคา้จากธรุกิจไปใชใ้นครวัเรอืนดว้ย

1.8 หมวด A6: การทาํปศุสัตวข์องครัวเรือน เป็นขอ้มลูดา้นการทาํปศสุตัวข์องครวัเรอืน ซงึถือ
เป็นรายไดข้องครวัเรอืน นอกเหนือจากการทาํการเกษตรและธรุกิจอืน ๆ เชน่ การเลียงเป็ด ไก่
จิงหรดี ควาย กบ ววั หมู ซงึประกอบไปดว้ยขอ้มลูตน้ทนุ เชน่ คา่ซือสตัวเ์ลียง คา่แรง อาหาร
สตัว์ คา่ยา คา่วคัซีน การเสียชีวิตหรอืสญูหายของสตัวเ์ลียง และมลูคา่จากการจาํหนา่ยสตัว์
เลียง และการนาํไปบรโิภคในครวัเรอืนในรอบการสมัภาษณที์ผา่นมา

1.9 หมวด A7: รายได้อนืๆ ของครัวเรือน (นับรวมรายได้ทีเป็นตัวเงนิและไม่ใช่ตัวเงนิ)
เป็นขอ้มลูรายได้อืนๆ ของครวัเรอืนทีไม่ได้บนัทกึมาก่อนหนา้นี เชน่ รายได้จากการให้เช่า
สงิของ เช่ารถ เงินปันผลจากกองทนุ ดอกเบียเงินฝาก เงินทีไดร้บัจากการชว่ยเหลือของทาง
รฐับาล เงินจากการจดังานพิธีการตา่ง ๆ และสลากรางวลั รวมถงึรายไดจ้ากการขายขา้วเก่า
ในรอบปีทีผา่นมา โดยในรอบนีไดใ้หค้วามสาํคญักบัเงินชว่ยเหลือทีเป็นผลมาจากการระบาด
ของโควิด- เป็นพิเศษ

1.10 หมวด A8: ค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคของครัวเรือน เป็นขอ้มลูคา่ใช้จา่ยของครวั
เรอืน โดยแบง่เป็น 3 หมวดใหญ่ๆ คือ หมวดที 1 รายจา่ยทวัไปของครวัเรอืนทงัในรูปแบบของ
การซือมา การผลติเอง และไดร้บัจากบคุคลนอกครวัเรอืน เชน่ คา่ขา้วสาร อาหารและเครอืง
ดืม คา่ของใช้ในครวัเรอืน เครอืงสาํอาง คา่เช่าบา้น คา่สาธารณปูโภค คา่ยาสบู เครอืงดืม
แอลกอฮอล์ คา่เชือเพลงิ คา่รกัษาพยาบาล คา่ประกนัรถ คา่ปรบัปรุงซอ่มแซมบา้น และคา่ใช้
จา่ยดา้นสนัทนาการ หมวดที 2 คา่ใชจ้า่ยดา้นการศกึษาของสมาชิกครวัเรอืนในกลุม่ทีกาํลงั
ศกึษาอยู่ โดยแยกคา่ใช้จ่ายตามระดบัชนั คือ ระดบัก่อนประถมศกึษา ระดบัประถมศกึษา
มธัยมศกึษา/อาชีวะ และสงูกวา่มธัยมศกึษา/อาชีวะ เช่น คา่เดินทางไปโรงเรยีน คา่หนงัสือ
เรยีน หนงัสือนิทาน คา่เทอม คา่อปุกรณ์การเรยีน และหมวดที 3 คา่ใช้จา่ยดา้นเสือผา้ และ
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เครอืงแตง่กาย ซงึเป็นการถามคา่ใชจ้่ายของแตล่ะบคุคลในครวัเรอืน
1.11 หมวด A10:การกู้ยมืและให้กู้ยมื ประกอบดว้ย ขอ้คาํถามทีเกียวกบัความสามารถในการ

ชาํระหนีของสมาชิกครวัเรอืน แนวโนม้ในการกูยื้มเพิมเติมของสมาชิกครวัเรอืน และประวตัิการ
ถกูปฏิเสธการกูยื้มในรอบการสมัภาษณที์ผา่นมา สว่นปรมิาณการกูยื้มของครวัเรอืนจะอยู่ใน
แบบบญัชีรายการของครวัเรอืน (Household Roster)

นอกจากชดุแบบสอบถามหลกัแลว้ การเก็บขอ้มลูครวัเรอืนแบบตวัอยา่งซาํระยะยาวยงัจาํเป็นตอ้ง
มีแบบบญัชีรายการของครวัเรอืน (Household Roster) สาํหรบับนัทกึการเปลียนแปลงของตวัแปร
ทีจาํเป็นตอ้งเชือมโยงระหวา่งรอบการสาํรวจ เชน่ สมาชิกครวัเรอืนและโรคประจาํตวัของแตล่ะ
คน การถือครองทีดิน การทาํเกษตรกรรม การทาํธรุกิจ สนิทรพัย์ การกู้ยืม โดยขอ้มลูสว่นใหญ่ที
บนัทกึในแบบบญัชีรายการแลว้จะไม่ถกูบนัทกึในแบบสอบถามหลกั แต่อาจจะมีบางตวัแปรทีมี
ความจาํเป็นตอ้งบนัทกึในแบบสอบถามหลกัดว้ย (ดูรายละเอียดเพิมเติมแบบสอบถามและแบบ
บญัชีรายการในภาคผนวกของรายงาน)

2. แบบสอบถามข้อมูลเดก็กลุ่มตัวอย่าง (Children QN) เป็นการเก็บขอ้มลูเกียวกบัวิธีการเลียง
ดู สขุภาพอนามยัของเดก็ การศกึษาของเดก็ และพฒันาการเดก็ในดา้นตา่งๆ แบบสอบถามสว่นนี
พฒันามาจากแบบสอบถามจาํนวนมาก อาทิเช่น the Cohort Study of Thai Children, the Denver
Developmental Screening Test, the World Health Organization Quality of Life, the National
Educational Panel Study, and the Early Childhood Longitudinal Program แบบสอบถามสว่น
นีจะสอบถามผูเ้ลียงดูหลกัของเดก็กลุม่ตวัอยา่งเทา่นนั ซงึหมายรวมถงึบคุคลอืนทีไมใ่ช่เฉพาะพอ่
หรอืแมข่องเดก็ดว้ย แบบสอบถามขอ้มลูเดก็กลุม่ตวัอยา่งประกอบไปดว้ย 13 หมวดคาํถาม ดงันี

2.1 หมวด B1: ข้อมูลทวัไปของเดก็ ประกอบดว้ย ขอ้มลูพืนฐานทวัไป เชน่ วนัเดือนปีเกิด นาํ
หนกั สว่นสงูปัจจบุนั ขอ้มลูการได้รบัความชว่ยเหลือในดา้นการเงินและสงิของจากคนนอก
ครวัเรอืน ขอ้มลูความสมัพนัธร์ะหวา่งเดก็กบัพอ่แม่ และพีนอ้งของเดก็ การมาหาเดก็หรอืพา
เดก็ไปอยูด่ว้ยกรณีทีพอ่แมเ่ป็นบคุคลนอกครวัเรอืน

2.2 หมวด B1A: ข้อมูลทวัไปของสมาชิกครัวเรือน ประกอบดว้ย ความสมัพนัธร์ะหวา่งสมาชิก
คนนนักบัเดก็กลุม่ตวัอยา่งแตล่ะคน ความสมัพนัธร์ะหวา่งสมาชิกคนนนักบัหวัหนา้ครวัเรอืน
และขอ้มลูการยา้ยเขา้-ยา้ยออกของสมาชิกครวัเรอืน พรอ้มทงัระบุวา่สมาชิกครวัเรอืนคนใด
เป็นผูใ้หข้อ้มลูในสว่นนี

2.3 หมวด B1A1: ข้อมูลการได้รับความช่วยเหลือ สินทรัพยท์างการเงนิ และประกันของ
เดก็กลุ่มตัวอย่าง ประกอบดว้ย ขอ้มลูการไดร้บัความชว่ยเหลือ ทงัในรูปตวัเงินและสงิของ
จาก ญาติพีนอ้งหรอืบคุคลนอกครวัเรอืน สนิทรพัยท์างการเงินทีเป็นชือของเดก็ เชน่ บญัชีเงิน
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ฝากธนาคาร กองทนุตา่งๆ และประกนัชีวิต ประกนัสขุภาพของเดก็ หรอืประกนัของเดก็ทีพว่ง
กบัพอ่แม่

2.4 หมวด ฺB B: การเลยีงดู (กรณีเดก็กลุ่มตัวอย่างอายุ 1-5 ปี): ประกอบดว้ย ขอ้มลูดา้น
โภชนาการของเดก็ เช่น การรบัประทานผกั อาหารทะเล เนือสตัว์ นม วิตามิน นมแม่ ขอ้มลู
เวลาในการดแูลเดก็ (ชวัโมง/สปัดาห)์ การเปิดรบัสือของเดก็ทงัทางโทรทศันแ์ละอินเตอรเ์น็ต
รวมทงัการปรกึษาพดูคยุเพือการเลียงดูเดก็รว่มกนัของสมาชิกในครวัเรอืน ความปลอดภยั
ของชมุชนทีเดก็อาศยัอยู่ การมีสว่นรว่มในการเลียงดูของผูเ้ป็นพอ่เดก็ การถกูเลียงดูโดยคน
อืนๆ ทีไมใ่ช่ผูเ้ลียงดหูลกั และการเดินตามปอ้นขา้ว

2.5 หมวด B2C: การเลยีงดู (กรณีเดก็กลุ่มตัวอย่างอายุตงัแต่ 5-9 ปี): ขอ้คาํถามสว่นนีเป็น
ขอ้มลูชดุเดียวกบัหมวด B2B แต่ไมมี่คาํถามเกียวกบันมแม่ การถกูเลียงดโูดยคนอืนๆ ทีไมใ่ช่
ผูเ้ลียงดหูลกั และการเดินตามปอ้นขา้ว

2.6 หมวด B2D: การเลยีงดู (กรณีเดก็กลุ่มตัวอย่างอายุตงัแต่ 10 ปีขนึไป): ขอ้คาํถามสว่น
นีเป็นขอ้มลูชดุเดียวกบัหมวด B2C แต่เพิมคาํถามเกียวกบัการมีแท็บเลต็หรอืมือถือเป็นของ
ตนเองและการจาํกดัเวลาในการเลน่อินเตอรเ์น็ต

2.7 หมวด B3: สุขภาพของเดก็ ประกอบดว้ย ขอ้มลูสขุภาพของเดก็ในภาพรวม การพาเดก็
ไปพบทนัตแพทย์ จิตแพทย์ การไปตรวจสขุภาพ อบุตัิเหตุ อาการเจ็บป่วยเฉียบพลนั ทีเกิด
ขนึในชว่งการสมัภาษณค์รงัทีแลว้จนถงึปัจจบุนั และความพรอ้มทางการเงินในการรบับรกิาร
ทางการแพทย์

2.8 หมวด B4: โรคประจาํตัวหรือความบกพร่องของเดก็ ประกอบดว้ย ขอ้มลูโรคประจาํ
ตวั หรอืความบกพรอ่งทีตรวจพบในเดก็ เช่น ปัญหาเกียวกบัการเคลอืนไหวเนืองจากความ
พิการทางสมอง ความบกพรอ่งของพฒันาการดา้นการเรยีนรู ้ ความบกพรอ่งของพฒันาการ
ดา้นกิจกรรม ความบกพรอ่งของพฒันาการดา้นการเคลอืนไหวแขนขา ความบกพรอ่งของ
พฒันาการดา้นการสอืสาร ความบกพรอ่งทางการไดยิ้น และความบกพรอ่งดา้นการมองเห็น

2.9 หมวด B5: การศกึษา (กรณีเดก็กลุ่มตัวอย่างตงัแต่ 1 ปีขนึไป) ประกอบดว้ย ขอ้มลู
ดา้นการศกึษาของเดก็ เช่น ระดบัชนัทีเรยีน จาํนวนครู นกัเรยีนในหอ้งเรยีน ผลการเรยีน การ
ยืมนิทานกลบับา้น การพาเดก็ไปเรยีนพิเศษ รวมไปถงึปรมิาณสอืเสรมิพฒันาการทกัษะดา้น
ตา่งๆ ของเดก็ทีมีอยูที่บา้น เช่น หนงัสือนิทาน สมดุภาพ แบบฝึกหดั สมดุระบายสี

2.10 หมวด B8B: ตารางบันทกึเวลาทาํกจิกรรม (กรณีเดก็กลุ่มตัวอย่างอายุ 1-5 ปี) ประกอบ
ดว้ย ขอ้มลูการทาํกิจกรรมภายในบา้นและนอกบา้น ทีเดก็ทาํคนเดียว หรอืทาํรว่มกบับคุคล
อืน เชน่ การฟังนิทานจากผูใ้หญ่ในครวัเรอืน การฝึกอา่นเขียน การเลน่ประกอบตวัตอ่ การ
ทาํการบา้น การดโูทรทศัน์ การเลน่โทรศพัทมื์อถือ การพาเดก็ไปหา้งสรรพสนิคา้ วดั สวนสตัว์
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และพิพิธภณัฑต์า่งๆ
2.11 หมวด B8C: ตารางบันทกึเวลาทาํกจิกรรม (กรณีเดก็กลุ่มตัวอย่างอายุ 5-9 ปี) ประกอบ

ดว้ย ขอ้มลูการทาํกิจกรรมภายในบา้นและนอกบา้น ทีเดก็ทาํคนเดียว หรอืทาํรว่มกบับคุคล
อืน เชน่ การฟังนิทานจากผูใ้หญ่ในครวัเรอืน การฝึกอา่นเขียน การเลน่ประกอบตวัตอ่ การ
ทาํการบา้น การดโูทรทศัน์ การเลน่โทรศพัทมื์อถือ การพาเดก็ไปหา้งสรรพสนิคา้ วดั สวนสตัว์
และพิพิธภณัฑต์า่งๆ

2.12 หมวด B8D: ตารางบันทกึเวลาทาํกจิกรรม (กรณีเดก็กลุ่มตัวอย่างอายุ 10 ปีขนึไป)
ประกอบดว้ย ขอ้มลูการทาํกิจกรรมภายในบา้นและนอกบา้น ทีเดก็ทาํคนเดียว หรอืทาํรว่ม
กบับคุคลอืน เชน่ งานอดิเรกของเดก็ อาทิ วาดรูป เลน่กีฬา งานประดิษฐ์ การทาํกิจกรรมนอก
บา้น การอา่นหนงัสือ การทาํการบา้น การแสวงหาความรู ้ การทาํงานบา้น การช่วยงานทีสรา้ง
รายไดใ้หค้รอบครวั การเลน่คอมพิวเตอร์ มือถือ การดโูทรทศัน์ การพาเดก็ไปหา้งสรรพสนิคา้
วดั สวนสตัว์ และพิพิธภณัฑต์า่งๆ

2.13 หมวด B9: ความเชอืเรืองความสามารถควบคุมสิงต่างๆ ด้วยตนเอง และความเพยีร
ประกอบดว้ย ขอ้คาํถามสาํหรบัผูป้กครองทีใชว้ดัความสามารถของผูเ้ลียงดหูลกัในการควบคมุ
สงิตา่งๆ ดว้ยตนเอง และความเพียร มุง่มนัทาํสงิตา่งๆ ใหส้าํเรจ็

เชน่เดียวกบัการสาํรวจขอ้มลูครวัเรอืนสาํหรบักลุม่ตวัอยา่งเดิม การสาํรวจขอ้มลูเดก็กลุม่ตวัอยา่ง
เดิมจะอาศยัแบบบญัชีรายการของเดก็ (Children Roster) สาํหรบับนัทกึการเปลยีนแปลงของตวัแปร
ทีจาํเป็นตอ้งเชือมโยงระหวา่งรอบการสาํรวจ เชน่ การศกึษาและโรคประจาํตวัของเดก็กลุม่ตวัอยา่ง
แตล่ะคน โดยขอ้มลูสว่นใหญ่ทีบนัทกึในแบบบญัชีรายการแลว้จะไม่ถกูบนัทกึในแบบสอบถามหลกั
แตอ่าจจะมีบางตวัแปรทีมีความจาํเป็นตอ้งบนัทกึในแบบสอบถามหลกัดว้ย (ดรูายละเอียดเพิมเติม
แบบสอบถามและแบบบญัชีรายการในภาคผนวกของรายงาน)

3. แบบทดสอบพฒันาการเดก็ด้วยวธีิการวัดโดยตรง (Direct Assessment Tools) เป็นชดุคาํถาม
เพือประเมินพฒันาการดา้นสติปัญญาและการเรยีนรู ้ของเดก็ดว้ยวิธีการวดัโดยตรง (direct as-
sessment) ประกอบดว้ย 4 ชดุคาํถาม ไดแ้ก่

3.1 แบบทดสอบความพร้อมเพอืเข้าสู่ระบบการศึกษาของเดก็ปฐมวัย (School Readi-
ness) แบบทดสอบชดุนีใชส้าํหรบัทดสอบพฒันาการเดก็ชว่งอายุ 5-6 ปี โดยใชแ้บบทดสอบ
ความพรอ้มเพือเขา้สู่ระบบการศกึษาของเดก็ปฐมวยั (School Readiness Questionnaire)
ซงึเป็นแบบทดสอบเดียวกบัทีใช้ในโครงการพฒันาระบบฐานขอ้มลูแบบออนไลน์ และการ
ขยายผลการสาํรวจสถานะความพรอ้มในการเขา้สู่ระบบการศกึษาของเดก็ปฐมวยั สาํหรบั
ประเทศไทย (Thailand School Readiness Survey Phase4) ทีพฒันามาจากแบบสอบถาม
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Measure of Development and Early Learning (MODEL) ของ MELQO เป็นหลกั แบบ
ทดสอบพฒันาการเดก็ชดุนีประกอบดว้ย 14 องค์ประกอบยอ่ย ไดแ้ก่ ความสามารถในการ
เขา้ใจคาํศพัท์ทีใช้ในการระบุตาํแหนง่ (receptive spatial vocabulary) ความเขา้ใจในการ
ฟัง (listening comprehension) ความสามารถในการรูจ้กัตวัอกัษร (alphabet knowledge)
ความสามารถในการอา่นคาํพืนฐาน (reading) ความสามารถในการเขียนชือ (name writing)
การรูจ้กัตวัเลข (number identification) การจดัของเป็นกลุม่ (producing a set) การเปรยีบ
เทียบตวัเลข (number comparison) การบวกแบบพืนฐาน (simple addition) การตอ่รูปใน
ใจ (mental transformation) ความสามารถในการจาํตวัเลขไปขา้งหนา้ (forward digit span)
ความสามารถในการจาํตวัเลขยอ้นกลบั (backward digit span) การวาดเลียนแบบรูปรา่ง
(copying shapes) และความสามารถในการบวกลบดว้ยสญัลกัษณ์ (symbolic addition)

3.2 แบบทดสอบการจดจาํและบอกตัวเลข (Digit Span Memory) แบบทดสอบพฒันามาจาก
แบบทดสอบใน Guo et al. (2018); Wechsler (2003) ซงึมีรูปแบบการทดสอบทงัหมด 2 รูป
แบบ คือ
(i) การทดสอบทกัษะการจดจาํและบอกตวัเลข (forward digit span: FW): ผู้ทดสอบจะ

ตอ้งตอบตามลาํดบัตวัเลขทีแสดง เชน่ เมือเห็นชดุตวัเลข 4 8 ผูถ้กูทดสอบจะตอ้งตอบวา่
4 8

(ii) การจดจาํและบอกตวัเลขยอ้นกลบั (backward digit span: BW): ผูท้ดสอบจะตอ้งตอบ
ยอ้นกลบัจากลาํดบัตวัเลขทีแสดง เช่น เมือเห็นชดุตวัเลข 4 8 ผูถ้กูทดสอบจะตอ้งตอบวา่
8 4

งานวิจยัชินนีใชแ้บบทดสอบนีวดัความจาํใชง้าน (working memory) ของเดก็ทีมีอายุ 5 ปีขนึ
ไป โดยมีขนัตอนดงัตอ่ไปนี

3.2.1 นกัวิจยัจะแสดงชดุตวัเลขหนงึชดุทีประกอบดว้ยตวัเลขจาํนวน n ตวั ใหผู้ท้ดสอบดูเป็น
เวลา 10 วินาที

3.2.2 จากนนั ผูท้ดสอบตอ้งรอเป็นเวลา 10 วินาที แลว้จงึจะสามารถตอบได้
3.2.3 หากผูท้ดสอบตอบถกูในครงัแรก จะถือวา่ผา่นการทดสอบในระดบั n ตวั และจะกลบัไป

เรมิทีขนัตอนที 3.2.1 โดยเปลียนชดุตวัเลขเป็นชดุใหม่ทีจาํนวนตวัเลขเพิมขนึจากระดบั
เดิม 1 ตวัเป็น n+ 1 ตวั

3.2.4 หากตอบผิดในครงัแรกจะได้รบัโอกาสในการทดสอบอีกหนงึครงั โดยกลบัไปเรมิทีขนั
ตอนที 3.2.1 โดยเปลียนชดุตวัเลขเป็นชดุใหมที่มีจาํนวนตวัเลข n ตวัเทา่เดิม
A. หากตอบไดถ้กูตอ้งจะถือวา่ผา่นการทดสอบในระดบั n ตวั และจะกลบัไปเรมิทีขนั

ตอนที 3.2.1 โดยเปลยีนชดุตวัเลขเป็นชดุใหม่ทีจาํนวนตวัเลขเพิมขนึจากระดบัเดิม
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1 ตวัเป็น n+ 1 ตวั
B. หากตอบผิดเป็นครงัทีสองจะถือวา่ไมผ่า่นการทดสอบในระดบั n ตวั
โดยทวัไป การทดสอบจะเรมิตน้จากการทดสอบการจดจาํและบอกตวัเลข (FW) จนเมือ
ผูถ้กูทดสอบไมผ่า่นการทดสอบ จงึจะเรมิการทดสอบการจดจาํและบอกตวัเลขยอ้นกลบั
(BW)

สาํหรบัเดก็นกัเรยีนระดบัอนบุาล ชดุตวัเลขทีนาํมาทดสอบจะเรมิที n = 2 ตวั สว่นแบบ
ทดสอบสาํหรบัเดก็นกัเรยีนระดบัประถมศกึษาไดร้บัการปรบัขนัตอนเลก็นอ้ย ทงันีเพือประหยดั
เวลาในการทดสอบ2 โดยเรมิจากชดุตวัเลข n = 4 ตวั แต่หากไม่ผา่นในระดบัดงักลา่ว จะลด
จาํนวนตวัเลขลงทีละ 1 ตวั จนสามารถผา่นได้ (ถือวา่จบการทดสอบ) หรอืจนถงึชดุตวัเลข
n = 2 ตวั
ยิงไปกวา่นนั เพือศกึษาผลของการได้รบัแรงจงูใจในรูปของรางวลัตอ่ผลการประเมินทกัษะ
ดา้นความจาํใช้งาน นกัวิจยัจงึขอให้ เดก็นกัเรยีนระดบัประถมศกึษาเขา้รว่มการทดสอบ
ทงัหมด 2 รอบ (รอบทีได้รบัรางวลั และไม่ได้รบัรางวลั) โดยจะสุม่ เลือกวา่แตล่ะคนจะได้
เรมิการทดสอบดว้ยแบบทีได้รบัรางวลัหรอืไม่ได้รบัรางวลั แลว้รอบทีสองจะได้ทดสอบแบบ
ทีเหลือ สาํหรบัการทดสอบแบบไดร้บัรางวลั ผูท้ดสอบจะไดร้บัเหรยีญทองสมมตุิตามจาํนวน
ตวัเลขทีทาํไดส้งูสดุ เหรยีญทองดงักลา่วสามารถนาํไปแลกของรางวลัได้ 2 แบบ คือ (1) แลก
เป็นเงินสด โดยหนงึเหรยีญทองมีมลูคา่เทา่กบั 1 บาท หรอื (2) แลกเป็นสงิของ โดย 2 เหรยีญ
สามารถใชแ้ลกขนมหรอืเครอืงเขียนทีมีตน้ทนุเฉลียประมาณ 2 บาท สว่น 4 เหรยีญสามารถ
ใชแ้ลกขนมหรอืเครอืงเขียนทีมีตน้ทนุเฉลียประมาณ 4 บาท และ 10 เหรยีญสามารถใชแ้ลก
ขนมหรอืเครอืงเขียนทีมีตน้ทนุเฉลยีประมาณ 10 บาท

3.3 แบบทดสอบ Flanker Task แบบทดสอบพฒันามาจากแบบทดสอบในRueda et al. (2004);
Zelazo et al. (2014) งานวิจยัชินนีใชแ้บบทดสอบนีวดัความสนใจจดจอ่ (attention) ของเดก็
ทีมีอายุ 5 ปีขนึไป การทดสอบนีมีลกัษณะเป็นการเลน่เกมสโ์ดยใชค้อมพิวเตอร์ (หนา้จอ 14
นิว) หรอืแท็บเลต็ (หนา้จอ 10.2 นิว) โดยมีขนัตอนดงัตอ่ไปนี

3.3.1 ชว่งอธิบาย: ในชว่งนีนกัวิจยัจะอธิบายให้ผู้ทดสอบสงัเกตทิศทางการหนัหนา้ของปลา
ตวัทีอยู่จดุกงึกลางของหนา้จอเทา่นนั โดยนกัวิจยัจะสาธิตใหผู้ท้ดสอบเห็นวา่ หากปลา
ตวัทีอยู่จดุกงึกลางหนัหนา้ไปดา้นซา้ยจะตอ้งตอบโดยการกดปุ่ มลกูศรดา้นซา้ยให้เรว็
ทีสดุเทา่ทีจะทาํได้ โดยไมส่นใจทิศทางของปลาตวัอืน
A. นกัวิจยัจะเรมิสาธิตโดยใชห้นา้จอทีปรากฏรูปปลาเพียงตวัเดียว ดรููปที 2.1 ประกอบ

2ผลการทดสอบในปีก่อนหนา้พบวา่ เดก็นกัเรยีนระดบัประถมศกึษาสว่นใหญ่สามารถจดจาํและบอกตวัเลขไดม้ากกวา่ 4
ตวั
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B. หลงัจากนนัจะสาธิตโดยใช้หนา้จอทีปรากฏรูปปลาทีเรยีงแถวจาํนวน 5 ตวั โดย
ทกุตวัหนัหนา้ไปในทิศทางเดียวกนั ซงึจะแทนการทดสอบภายใต้เงือนไขทีภาพ
สอดคลอ้งกนั (congruent) ดรููปที 2.2 ประกอบ

C. หลงัจากนนัจะสาธิตโดยใชห้นา้จอทีปรากฏรูปปลาทีเรยีงแถวจาํนวน 5 ตวั โดยตวัที
อยู่จดุกงึกลางจะหนัหนา้ไปในทิศทางตรงกนัขา้มกบัตวัอืนๆ ซงึจะแทนการทดสอบ
ภายใตเ้งือนไขทีภาพไมส่อดคลอ้งกนั (incongruent) ดรููปที 2.3 ประกอบ

รูปที 2.1: ตวัอยา่งหนา้จอสาํหรบัขนัตอนการอธิบายแบบทดสอบ Flanker Task ในกรณีทีมีรูปปลาตวั
เดียว

รูปที 2.2: ตวัอยา่งหนา้จอสาํหรบัขนัตอนการอธิบายแบบทดสอบรูปปลาภายใตเ้งือนไขทีภาพสอดคลอ้ง
กนั (congruent)

3.3.2 ชว่งฝึกฝน: ผู้ทดสอบจะได้ฝึกทดสอบดว้ยตนเอง โดยมีโอกาสได้ฝึกทดสอบไม่เกิน 4
รอบ แตล่ะรอบจะมีแบบทดสอบทงัหมด 4 รูป แบง่เป็นการทดสอบภายใตเ้งือนไขทีภาพ
สอดคลอ้งกนั (congruent) 3 รูป และการทดสอบภายใตเ้งือนไขทีภาพไม่สอดคลอ้งกนั
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รูป ที 2.3: ตวัอยา่ง หนา้ จอสาํหรบั ขนั ตอนการ อธิบาย แบบทดสอบ รูปปลาภาย ใต้ เงือนไข ที ภาพ ไม่
สอดคลอ้งกนั (incongruent)

(incongruent) 1 รูป หากสามารถตอบไดถ้กูตอ้งอยา่งนอ้ย 3 ใน 4 รูป จะถือวา่ผา่นขนั
ตอนการฝึกฝน แตห่ากไมผ่า่นทงั 4 รอบก็จะไมส่ามารถเรมิทดสอบจรงิได้

3.3.3 การทดสอบชว่งรูปปลา: ชว่งนีเป็นการทดสอบจรงิโดยใชรู้ปปลา ผูท้ดสอบจะตอ้งตอบ
ทิศทางการหนัหนา้ของปลาตวัทีอยู่ตรงกลางให้เรว็ทีสดุเทา่ทีจะทาํได้ โดยแตล่ะรูปจะ
ปรา กฎบนหนา้จอเป็นเวลา 10,000 มิลลิวินาที ซงึหากผู้ทดสอบตอบชา้เกินกวา่เวลา
ดงักลา่วจะถือวา่ตอบผิด และหนา้จอจะเปลียนไปแสดงรูปตอ่ไป การทดสอบในช่วงนีมี
ทงัหมด 25 รูป ประกอบดว้ยรูปปลาภายใตเ้งือนไขทีภาพสอดคลอ้งกนั (congruent fish-
game) จาํนวน 16 ครงั และรูปปลาภายใตเ้งือนไขทีภาพไม่สอดคลอ้งกนั (incongruent
fish-game) จาํนวน 9 ครงั นอกจากนี หากผู้ทดสอบตอบรูปปลาภายใต้เงือนไขทีภาพ
ไม่สอดคลอ้งกนั (incongruent fish-game) ไดถ้กูตอ้งอยา่งนอ้ย 5 รูป จะถือวา่ผา่นการ
ทดสอบชว่งรูปปลา และสามารถทดสอบชว่งรูปลกูศรตอ่ไป แตห่ากตอบถกูตอ้งนอ้ยกวา่
5 รูปจะถือวา่จบการทดสอบ

3.3.4 การทดสอบชว่งรูปลกูศร: การทดสอบในชว่งนีมีรูปแบบเช่นเดียวกบัการทดสอบชว่งรูป
ปลา ยกเวน้รูปทีใชจ้ะเป็นรูปลกูศรแทน ดรููปที 2.4 และ 2.5 ประกอบ

3.4 แบบทดสอบ Go/ No-go แบบทดสอบพฒันามาจากแบบทดสอบใน Abdul Rahman et al.
(2017); Bezdjian et al. (2009) งานวิจยัชินนีใชแ้บบทดสอบนีวดัความยบัยงัชงัใจ (inhibi-
tion) ของเดก็ทีมีอายุ 7 ปีขนึไป การทดสอบนีมีลกัษณะเป็นการเลน่เกมสโ์ดยใชค้อมพิวเตอร์
(หนา้จอ 14 นิว) หรอืแท็บเลต็ (หนา้จอ 10.2 นิว) โดยมีขนัตอนดงัตอ่ไปนี

3.4.1 ชว่งอธิบายการเลน่: ในชว่งนีนกัวิจยัจะอธิบายและสาธิตใหผู้ท้ดสอบสงัเกตรูปภาพทีจะ
ปรากฎบนหนา้จอ โดยเมือเห็นรูปสามเหลียม (△) ใหก้ดปุ่ ม spacebar ใหเ้รว็ทีสดุเทา่ที
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รูปที 2.4: ตวัอยา่งหนา้จอสาํหรบัขนัตอนการอธิบายแบบทดสอบรูปลกูศรภายใตเ้งือนไขทีภาพสอดคลอ้ง
กนั (congruent)

รูป ที 2.5: ตวัอยา่งหนา้จอสาํหรบัขนัตอนการอธิบายแบบทดสอบ รูปลกูศรภายใต้ เงือนไข ทีภาพไม่
สอดคลอ้งกนั (incongruent)
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จะทาํได้ แตห่ากเห็นรูปสีเหลียม (�) ตอ้งไมต่อบสนอง
3.4.2 ชว่งฝึกฝน: ผู้ทดสอบจะได้ฝึกทดสอบดว้ยตนเอง โดยมีโอกาสได้ฝึกทดสอบไม่เกิน 3

รอบ แตล่ะรอบจะมีแบบทดสอบทงัหมด 4 รูป (△ = 3 และ � = 1) หากสามารถตอบ
ไดถ้กูตอ้งอยา่งนอ้ย 3 ใน 4 รูป จะถือวา่ผา่นขนัตอนการฝึกฝนและจะไดเ้รมิการทดสอบ
จรงิ แตห่ากไมผ่า่นทงั 3 รอบก็จะไมส่ามารถเรมิทดสอบจรงิได้

3.4.3 ชว่งทดสอบ: ผูท้ดสอบจะตอ้งตอบสนองตามกติกาของเกมใหเ้รว็ทีสดุเทา่ทีจะทาํได้ การ
ทดสอบในชว่งนีถกูแบง่ออกเป็นทงัหมด 4 ชดุๆ ละ 24 รูป (△ = 18 และ � = 6) โดย
แตล่ะรูปจะปรากฎบนหนา้จอเป็นเวลา 500 มิลลิวินาที ผูท้ดสอบจะตอ้งทาํการทดสอบ
ทงั 4 ชุดุ นอกจากนี เพือปอ้งกนัไมใ่หผู้ท้ดสอบเกิดความเหนือยลา้มากเกินไป นกัวิจยัจะ
กาํหนดใหผู้ท้ดสอบไดพ้กัระหวา่งการทดสอบแตล่ะชดุเป็นเวลาไม่เกิน 60 วินาที ก่อนที
จะเรมิเลน่เซท็ถดัไป

4. แบบสอบถามพฒันาการเดก็กลุ่มตัวอย่างเดมิ (Resurvey Child Development QN) ทีมวิจยั
ได้แยกแบบสอบถามชดุนีออกจากแบบสอบถามชดุใหญ่ทีใช้สาํรวจครวัเรอืนในช่วงกลางปี และ
ดาํเนินการสาํรวจขอ้มลูสว่นนีในชว่งตน้ปีถดัไป ทงันี เพือลดภาระการตอบแบบสอบถามของผู้
ปกครองในช่วงกลางปีที มีขอ้คาํถามจาํนวนมาก แบบสอบถามพฒันาการเดก็กลุม่ตวัอยา่งเดิม
ประกอบดว้ย 2 หมวด ดงันี

4.1 หมวด B6B: พฒันาการของเดก็อายุตงัแต่ 5 ปีขนึไป ประกอบดว้ย ขอ้มลูคาํถามเกียว
กบัปัญหาดา้นพฤติกรรมของเดก็กลุม่ตวัอยา่งจาํนวน 32 ขอ้3 และทกัษะดา้นการบรหิารชีวิต
(executive functions)

4.2 หมวด B6C: พฤตกิรรมการเลยีงดูสาํหรับเดก็อายุตงัแต่ 5 ปีขนึไป (Parenting Style)
ประกอบดว้ยขอ้มลูคาํถามเกียวกบัพฤติกรรมการเลียงดู (parenting style) จาํนวน 34 ขอ้4

5. แบบสอบถามสถานศึกษา (School QN) แบบสอบถามสว่นนีสอบถามเกียวกบัพฒันาการเดก็
จากครูประจาํชนั ขอ้มลูการจดัการเรยีนการสอนในชว่งสถานการณโ์ควิด- และขอ้มลูพืนฐานของ
สถานศกึษาและครูประจาํชนั ประกอบดว้ย 4 หมวด ดงันี

5.1 พฒันาการเดก็จากการสอบถามครูประจาํชัน ซงึประกอบไปดว้ยชดุคาํถามพฤติกรรมที
3มีงานวิจยัดา้นเศรษฐศาสตรก์ารพฒันาทนุมนษุย์ เชน่ Cunha and Heckman (2008); Cunha et al. (2010) ไดร้ะบุวา่

ดชันีปัญหาพฤติกรรม (Behavioral Problem Index หรอืทีเรยีกสนัๆ วา่ BPI) ซงึพฒันาขนึโดย Peterson and Zill (1986) เป็น
วิธีการทีมีประสทิธิภาพในการวดัหรอืประเมินทกัษะพฤติกรรม (non-cognitive skills)

4มีงานวิจยัดา้นจิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตรจ์าํนวนไม่นอ้ยทีชีใหเ้ห็นถงึบทบาทของพฤติกรรมการเลียง
ดู (parenting style) ตอ่การพฒันาทนุมนษุย์ (ยกตวัอยา่งเชน่ Baumrind, 1966; Doepke and Zilibotti, 2017; Dooley and
Stewart, 2007; Maccoby and Martin, 1983)
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เกียวกบัแรงจงูใจในการเรยีนของเดก็ โดยอา้งอิงมาจาก Pupil Behavior Inventory Motiva-
tion (Vinter et al.,1966) ชดุแบบประเมินพฤติกรรมเดก็ โดยอา้งอิงมาจาก แบบประเมินของ
กรมสขุภาพจิต กระทรวงสาธารณสขุ ทีพฒันามาจาก The Strengths and Difficulties : SDG
ชดุคาํถามพฒันาการทางดา้นสงัคม-อารมณข์องเดก็ และทกัษะ EF

5.2 ข้อมูลการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควดิ- แบบสอบถามชดุนีได้ถกู
พฒันาขนึหลงัจากเก็บขอ้มลูเสรจ็แลว้ เนืองจากมีขอ้คาํถามสาํคญับางสว่นในแบบสอบถาม
ขอ้มลูพืนฐานของครูประจาํชนัทีครูกรอกไม่ครบ และมีความขดัแยง้ในบางขอ้คาํถาม แต่เป็น
คาํถามทีมีความสาํคญั ในการวิเคราะหผ์ลกระทบของสถานการณโ์ควิด- ทีมีตอ่การเรยีน
ของเดก็ ดงันนัจงึมีการโทรสมัภาษณเ์พิมเติมจากครูประจาํชนัอีกครงั โดยขอ้คาํถามประกอบ
ไปดว้ย วนัเปิด-ปิดโรงเรยีนของภาคเรยีนที 1 และ 2 ปีการศกึษา 2563 วนัหยดุเรยีนเนืองจาก
สถานการณก์ารระบาดของโควิด- และการจดัการเรยีนการสอนในช่วงดงักลา่ว

5.3 ข้อมูลพนืฐานของครูประจาํชัน แบบสอบถามสว่นนีเป็นชดุคาํถามเกียวกบัรูปแบบการ
เรยีนการสอนในหอ้งเรยีน โภชนาการ สขุอนามยั และความปลอดภยัของชนัเรยีน ขอ้มลูพืน
ฐานของครูผูส้อน ทงัในดา้นประสบการณก์ารสอน ระดบัการศกึษาสงูสดุ สาขาวิชา คา่ตอบแทน
ของครู รายได้พิเศษ การจดัการเรยีนการสอนในชว่งการระบาดของโควิด- และทศันคติ
เกียวกบัการพฒันาตนเอง โดยสอบถามขอ้มลูจากครูประจาํชนัทกุคนทีมาทาํงานในวนัที
สาํรวจ

5.4 ข้อมูลจากการสอบถามผู้บริหารสถานศึกษา เป็นชดุคาํถามเกียวกบัสภาพสงิแวดลอ้ม
และทรพัยากรของสถานศกึษา ความพรอ้มดา้นโภชนาการ สขุอนามยั และความปลอดภยั
จาํนวนครูและนกัเรยีนในโรงเรยีน และขอ้มลูสว่นตวัของผูบ้รหิารสถานศกึษา

2.2 แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างใหม่ (Baseline QN) สาํหรับแม่ตงัครรภแ์ละเดก็
แรกเกดิ

แบบสอบถามสว่นนีเป็นแบบสอบถามสาํหรบักลุม่ตวัอยา่งใหม่ (Baseline QN) ทีเรมิสาํรวจในรอบนี โดย
ในทีนีหมายถงึ กลุม่ตวัอยา่งแม่ตงัครรภแ์ละเดก็แรกเกิด แบบสอบถามสาํหรบักลุม่ตวัอยา่งใหม่ประกอบ
ไปดว้ย 4 สว่นหลกัคือ แบบสอบถามขอ้มลูครวัเรอืนกลุม่ตวัอยา่งใหม่ (Baseline HouseholdQN) แบบสอบถาม
ขอ้มลูแม่ตงัครรภ์ (Pregnant QN) แบบสอบถามขอ้มลูเดก็กลุม่ตวัอยา่งใหม่ (Baseline Children QN)
และแบบสอบถามพฒันาการเดก็กลุม่ตวัอยา่งใหม่จากผู้ปกครอง (Baseline Child Development QN)
โดยแตล่ะสว่นมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี

1. แบบสอบถามข้อมูลครัวเรือนกลุ่มตัวอย่างใหม่ (Baseline Household QN) แบบสอบถาม
ขอ้มลูครวัเรอืนชดุนีเป็นแบบสอบถามสาํหรบัการสาํรวจกลุม่ตวัอยา่งใหม่ (Baseline QN) ทีมีความ
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คลา้ยคลงึกบัแบบสอบถามขอ้มลูครวัเรอืนสาํหรบักลุม่ตวัอยา่งเดิม (Resurvey Household QN)
เป็นอยา่งมาก โดยขอ้คาํถามสว่นใหญ่แตกตา่งไปจากแบบสอบถามสาํหรบักลุม่ตวัอยา่งเดิมเพียง
เลก็นอ้ย (แบบสอบถามชดุนีจะถามในรอบ 12 เดือนทีผา่นมา แทนทีจะถามโดยนบัจากการสมัภาษณ์
ครงัทีแลว้) มีบางหมวดถกูยกเลกิ (หมวด A2A) และมีบางหมวดเพิมเติมจากแบบสอบถามสาํหรบั
กลุม่ตวัอยา่งเดิม (หมวด A9) เพือความกระชบั จงึขอไมน่าํเสนอรายละเอียดแบบสอบถามทีเหมือน
เดิมหรอืเปลียนแปลงเพียงเลก็นอ้ย แต่จะนาํเสนอเพียงแบบสอบถามครวัเรอืนหมวด A9 ซงึมีราย
ละเอียด ดงัตอ่ไปนี

1.1 หมวด A9: สินทรัพยข์องครัวเรือนและลักษณะทอียู่อาศัยประกอบดว้ย จาํนวนสนิทรพัย์
ของครวัเรอืนในขณะนนั และ ขอ้มลูลกัษณะทีอยู่อาศยัของครวัเรอืน เชน่ บา้นสองชนั บา้น
สามชนั วสัดทีุใชใ้นการก่อสรา้งบา้น จาํนวนหอ้งในบา้น โดยปกติแบบสอบ ถามหมวดนีจะไม่
ใชส้าํหรบักลุม่ตวัอยา่งเดิม ยกเวน้ในกรณีทีเดก็กลุม่ตวัอยา่งยา้ยครวัเรอืนหรอืยา้ยทีอยูอ่าศยั
เทา่นนั

2. แบบสอบถามข้อมูลแม่ตงัครรภ์ (Pregnant QN) แบบสอบถามขอ้มลูแมต่งัครรภช์ดุนีเป็นแบบสอบถาม
สาํหรบัการสาํรวจกลุม่ตวัอยา่งใหม่ (BaselineQN) ทีสอบถามขอ้มลูเกียวกบัสขุภาพ กิจวตัรประจาํ
วนั และการรบัประทานอาหารของแม่ตงัครรภ์ การเตรียมความพรอ้มก่อนการตงัครรภ์ และความ
สมัพนัธ์ภายในครอบครวั แบบสอบถามชดุนีใชว้ิธีการเก็บขอ้มลู 3 รูปแบบ คือ จากการสมัภาษณ์
การคดัลอกขอ้มลูจากสมดุบนัทกึการตงัครรภ์ (สมดุชมพ)ู และการกรอกขอ้มลูดว้ยตนเองของแม่
ตงัครรภ์ ทงันีเพือใหก้ารเก็บขอ้มลูชดุนีไม่เป็นการรบกวนกลุม่ตวัอยา่งมากจนเกินไป แบบสอบถาม
ขอ้มลูแมต่งัครรภป์ระกอบไปดว้ย 8 หมวด ดงันี

2.1 หมวด P1: ข้อมูลด้านสุขภาพของแม่ตังครรภ์ ใชว้ิธีการสมัภาษณ์ ประกอบดว้ย นาํหนกั
ของแม่ตงัครรภ์ การเพิมขนึของนาํหนกั ระยะเวลาการฝากครรภ์ ประวตัิความเสยีงของการ
ตงัครรภ์ โรคประจาํตวัของแม่ตงัครรภ์ ประวตัิโรคทางพนัธกุรรมของคนในครอบครวัทงัฝังแม่
ตงัครรภแ์ละทางฝังสามี

2.2 หมวด P2: ข้อมูลด้านการเตรียมความพร้อม ใช้วิธีการสมัภาษณ์ ประกอบดว้ย ขอ้มลู
การ เตรยีมความพรอ้มก่อนการมีบตุรคนปัจจบุนั ไดแ้ก่ การวางแผนจาํนวนบตุร การตรวจคดั
กรองโรคและสขุภาพเพือการตงัครรภ์ของสามีและภรรยา ขอ้มลูการเตรียมความพรอ้มดา้น
การเงิน การเลียงดูบตุรในขวบปีแรก การดแูลสขุภาพของแม่ตงัครรภ์ และการหาขอ้มลูเพือ
การดแูลตนเองและบตุร

2.3 หมวด P3: กจิวัตรประจาํวัน ใชว้ิธีการสมัภาษณ์ ประกอบดว้ยขอ้มลูการรบัประทานอาหาร
ครบ 3 มือ กิจกรรมยามวา่ง การออกกาํลงักาย และผลกระทบทีไดร้บัจากการระบาดของไวรสั
โควิด-
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2.4 หมวด P4: การรับประทานอาหาร ใชว้ิธีการสมัภาษณแ์ละผูใ้หข้อ้มลูกรอกเอง ประกอบ
ดว้ย ชนิดของอาหารทีทาํใหเ้กิดอาการแพท้อ้ง การบรโิภคอาหารหรอืสงิทีไมใ่ชอ่าหารระหวา่ง
การตงัครรภ์ หรอือาหารทีมีความเสียงตอ่สขุภาพของแม่ตงัครรภ์และบตุร และผู้ให้ขอ้มลู
กรอกเองในเรอืงการรบัประทานอาหารประเภทตา่งๆ ในชว่ง 1 สปัดาหที์ผา่นมาเมือเทียบกบั
ชว่งก่อนตงัครรภ์ เช่น ผกัผลไม้ เนือสตัว์ อาหารทะเล นม ชา กาแฟ ผลไมด้อง

2.5 หมวด P5: ข้อมูลความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว ใช้วิธีการสมัภาษณ์และผู้ให้ขอ้มลู
กรอกเอง ประกอบดว้ย ขอ้มลูการอาศยัอยูร่ว่มกบัคูส่มรส การมีญาติพีนอ้งอาศยัอยูใ่นละแวก
ใกลเ้คียงกนั และปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งแม่และบตุรในครรภ์ เชน่ การสมัผสัลบูบรเิวณหนา้ทอ้ง
การพดูคยุกบัลกูในทอ้ง การเปิดเพลงและอา่นหนงัสือให้ลกูฟัง และผู้ให้ขอ้มลูกรอกเองใน
เรอืงการได้รบัการสนบัสนนุทางอารมณ์ ความรูส้กึจากคนรอบขา้ง ซงึประกอบดว้ย ความ
รกั ความเอาใจใส่ ความหว่งใย ความไวว้างใจ และการใหเ้กียรติยกยอ่ง จากคนในครอบครวั
ความวิตกกงัวลของแม่ตงัครรภ์ ซงึประยกุต์มาจากขอ้คาํถามของ the Cambridge Worry
Scale in pregnant

2.6 หมวด P6: งาน การให้และได้รับความช่วยเหลือและสินทรัพย์ทางการเงนิ ซงึใช้ขอ้
คาํถามเดียวกบัขอ้มลูในแบบขอ้มลูครวัเรอืน หมวด A1 แต่มีการเพิมคาํถามความปลอดภยั
ในการเดินทางไปทาํงาน และผลกระทบทีอาจจะสง่ผลตอ่สขุภาพของแมแ่ละทารกในครรภ์

2.7 หมวด P7: ข้อมูลจากสมุดบันทกึสุขภาพแม่ (สมุดชมพ)ู ประกอบไปดว้ย โรคทีตรวจ
พบระหวา่งการตงัครรภ์ อาทิ ความดนัโลหิตสงู โลหิตจาง เบาหวาน โรคไต โรคหวัใจ ธาลสั
ซีเมีย ไวรสัตบัอกัเสบ บี โรคซิฟิลสิ และการติดเชือ HIV การได้รบัวคัซีน ตงัแต่ก่อนการตงั
ครรภ์ ไดแ้ก่ วคัซีนหดัเยอรมนั (กรณีคณุแม่ไม่เคยไดร้บัวคัซีนมาก่อน) และระหวา่งตงัครรภ์
ไดแ้ก่วคัซีนไขห้วดัใหญ่ วคัซีนปอ้งกนัไวรสัตบัอกัเสบ บี วคัซีนคอตีบ วคัซีนไอกรน และวคัซีน
บาดทะยกั ประวตัิการตรวจสขุภาพชอ่งปากของหญิงตงัครรภ์ ประกอบดว้ย ฟันผุ เหงือก
อกัเสบ และหินปนู การไดร้บัวิตามินบาํรุงระหวา่งการตงัครรภ์ ไดแ้ก่ ไอโอดีน ธาตเุหลก็ กรด
โฟลกิ แคลเซียม

2.8 หมวด B9: ความเชอืเรืองความสามารถควบคุมสิงต่างๆ ด้วยตนเอง และความเพยีร
ประกอบดว้ย ขอ้คาํถามสาํหรบัผูป้กครองทีใชว้ดัความสามารถของผูเ้ลียงดหูลกัในการควบคมุ
สงิตา่งๆ ดว้ยตนเอง และความเพียร มุง่มนัทาํสงิตา่งๆ ใหส้าํเรจ็

3. แบบสอบถามข้อมูลเดก็กลุ่มตัวอย่างใหม่ (Baseline Children QN) แบบสอบถามขอ้มลูเดก็
ชดุนีเป็นแบบสอบถามสาํหรบัการสาํรวจกลุม่ตวัอยา่งใหม่ (Baseline QN) ทีมีความคลา้ยคลงึกบั
แบบสอบ ถามขอ้มลูเดก็สาํหรบักลุม่ตวัอยา่งเดิม (Resurvey Children QN) เป็นอยา่งมาก โดย
มีบางสว่นทีเหมือนเดิมทกุประการ (หมวด B1 B1A B1A1 B3 และ B4) มีบางหมวดถกูยกเลกิ
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(หมวด B2B B2C B2D B5 B8B B8C B8D และ B9) และมีบางหมวดเพิมเติมจากแบบสอบถาม
สาํหรบักลุม่ตวัอยา่งเดิม (หมวด B2A B7 และ B8A) เพือความกระชบั จงึขอไมน่าํเสนอรายละเอียด
แบบสอบถามทีเหมือนเดิมหรอืเปลียนแปลงเพียงเลก็นอ้ย แต่จะนาํเสนอเพียงแบบสอบถามขอ้มลู
เดก็หมวด B2A B7 และ B8A ซงึมีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี

3.1 หมวด ฺB A: การเลยีงดู (กรณีเดก็กลุ่มตัวอย่างอายุตาํกว่า 1 ปี): ประกอบดว้ย ขอ้มลู
ดา้นโภชนาการของเดก็ เชน่ นมแม่ นมผง วิตามิน การให้รบัประทานอาหารประเภทอืนๆ
ขอ้มลูสขุอนามยัของเดก็ เชน่ การตืนนอน-เขา้นอน อาบนาํ สระผม ขบัถ่าย การใส่แพมเพ
อรส์ ขอ้มลูเวลาในการดแูลเดก็ (ชวัโมง/สปัดาห)์ รวมทงัการปรกึษาพดูคยุเพือการเลียงดเูดก็
รว่มกนัของสมาชิกในครวัเรอืน ความปลอดภยัของชมุชนทีเดก็อาศยัอยู่ การมีสว่นรว่มในการ
เลียงดขูองผูเ้ป็นพอ่เดก็ การถกูเลียงดโูดยคนอืนๆ ทีไมใ่ช่ผูเ้ลียงดหูลกั และการหาขอ้มลูเกียว
กบัการตงัครรภแ์ละการเลียงลกู

3.2 หมวด B7: สมุดบันทกึสุขภาพแม่และเดก็ (สมุดชมพ)ู (กรณีเดก็กลุ่มตัวอย่างอายุตาํ
กว่า 1 ปี) ประกอบดว้ย ขอ้มลูทีบนัทกึจากสมดุชมพู เชน่ ดา้นประวตัิการรบัวคัซีนตงัแต่เกิด
จนถงึปัจจบุนั บนัทกึการคลอด บนัทกึการตรวจภาวะซมึเศรา้หญิงหลงัคลอด บนัทกึทารก
แรกเกิด ขอ้มลูสขุภาพของแม่ระหวา่งตงัครรภ์ เชน่ การฉีดวคัซีนระหวา่งตงัครรภ์ การตรวจ
สขุภาพชอ่งปาก การไดร้บัวิตามินบาํรุง การตรวจวินิจฉยัโรคตา่งๆ จากแพทย์

3.3 หมวด B8A: ตารางบันทกึเวลาทาํกจิกรรม (กรณีเดก็กลุ่มตัวอย่างอายุ 0-1 ปี) ประกอบ
ดว้ย ขอ้มลูการทาํกิจกรรมภายในบา้นและนอกบา้น ทีเดก็ทาํคนเดียว หรอืทาํรว่มกบับคุคล
อืน เชน่ การฟังนิทานจากผูใ้หญ่ในครวัเรอืน การอุม้เดก็ออกไปเดินเลน่ รอ้งเพลงให้เดก็ฟัง
เลน่กบัเดก็ ไปสนามเดก็เลน่ การพาเดก็ไปหา้งสรรพสนิคา้

4. แบบสอบถามพฒันาการเดก็กลุ่มตัวอย่างใหม่จากผู้ปกครอง (Baseline Child Development
QN) แบบสอบถามชดุนียงัรวมอยู่ในแบบสอบถามชดุใหญ่ทีใช้สาํรวจครวัเรอืนในชว่งกลางปี ซงึ
แตกตา่งจากการสาํรวจกลุม่ตวัอยา่งเดิมทีนาํเอาขอ้คาํถามเกียวกบัพฒันาการเดก็ไปสาํรวจในตน้
ปีถดัไป ทงันีเนืองจากขอ้คาํถามสาํหรบัชว่งอายุตาํกวา่ 1 ปียงัมีไม่มาก จงึรวมไวก้บัแบบสอบถาม
ชดุใหญ่โดยไม่เป็นภาระของผู้ให้ขอ้มลูมากเกินไป แบบสอบถามพฒันาการเดก็กลุม่ตวัอยา่งอายุ
ตาํกวา่ 1 ปี ประกอบดว้ย 1 หมวด ดงันี

4.1 หมวด B6A: พฒันาการของเดก็ (กรณีเดก็กลุ่มตัวอย่างอายุตาํกว่า 1 ปี) ประกอบดว้ย
ขอ้มลูพฒันาการของเดก็ในดา้นการเคลือนไหว (Gross Motor) การใชก้ลา้มเนือมดัเลก็และ
สติปัญญา (Fine Motor) การเขา้ใจภาษา (Receptive Language) การใชภ้าษา (Expressive
Language) การช่วยเหลือตวัเองและสงัคม (Personal and Social)
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2.3 การสุ่มตัวอย่าง (Sampling Framework)

กลุม่เปา้หมายของการสาํรวจในครงันีประกอบไปดว้ยกลุม่ตวัอยา่ง 2 กลุม่

4.1 กลุ่มตัวอย่างแบบตัวอย่างซาํไรซ์ไทยแลนด์ (RIECE Panel Data) ซงึประกอบไปดว้ย
กลุม่ตวัอยา่ง 2 ชดุทีคาบเกียวกนั กลุม่ตวัอยา่งแรก (first generation sample) เป็นกลุม่
ตวัอยา่งทีเรมิสาํรวจในปี 2558 และกลุม่ตวัอยา่งทีสอง (second generation sample) เป็นก
ลุม่ตวัอยา่งทีเรมิสาํรวจในปี 2559

4.2 กลุ่มตัวอย่างแม่ตงัครรภ์และเดก็แรกเกดิ ซงึเป็นสว่นขยายทีตอ้งการสาํรวจขอ้มลูเดก็
ปฐมวยัโดยเรมิตงัแตแ่มต่งัครรภ์ทงันีเพือเตรยีมการณส์าํหรบัการขยายพืนทีและกลุม่ตวัอยา่ง
ในระยะถดัไป

2.3.1 การสุ่มตัวอย่างสาํหรับข้อมูลแบบตัวอย่างซาํไรซไ์ทยแลนด์ (RIECE Panel
Data)

1. กลุ่มตัวอย่างแรก (first generation sample) กลุม่ตวัอยา่งชดุนีประกอบไปดว้ย เดก็ปฐมวยัที
มีอายุระหวา่ง 2-5 ปี ณ เดือนมิถนุายน 2558 ทีสุม่เลือกจากเดก็ปฐมวยัในศนูย์พฒันาเดก็เลก็ที
เขา้รว่มโครงการลดความเหลอืมลาํดว้ยการศกึษาปฐมวยัทีมีคณุภาพหรอืไรซ์ไทยแลนด์ (RIECE
Thailand) ในจงัหวดัมหาสารคามและกาฬสนิธุ์ จาํนวน 50 ศนูย์ ศนูยฯ์ ละ 25 คน โดยในศนูยฯ์ ที
มีเดก็นอ้ยกวา่ 25 คน จะเลือกเดก็ทกุคนในศนูยฯ์ เป็นกลุม่ตวัอยา่ง สว่นศนูยฯ์ ทีมีเดก็มากกวา่ 25
คน จะสุม่เลือกจาํนวน 25 คน โดยแบง่เป็นเดก็อายุตาํกวา่ 3 ปี จาํนวน 10 คน และเดก็อายุ 3 ปี
ขนึไปจาํนวน 15 คน (ดรููปที 2.6 ประกอบ) หากชว่งอายใุดมีจาํนวนตวัอยา่งไมค่รบ จะสุม่เลือกเพิม
จากอีกกลุม่อายหุนงึมาทดแทนใหค้รบ 25 คน โดยสรุป กลุม่ตวัอยา่งแรกซงึสาํรวจในปี 2558 มีเดก็
ปฐมวยัทงัหมด 1,054 คน จาก 1,006 ครวัเรอืน ใน 29 ตาํบล 262 หมูบ่า้น5

อยา่งไรก็ตาม การสุม่เลือกตวัอยา่งเดก็ปฐมวยัทีเขา้เรยีนทีศนูย์พฒันาเดก็เลก็ทาํให้เกิดอปุสรรค
สาํคญั 2 ประการคือ 1) คา่ใชจ้า่ยและเวลาการเดินทาง ทงันีเนืองจากกลุม่ตวัอยา่งแรก (first gen-
eration sample) กระจายอยู่ในพืนที 29 ตาํบล 262 หมูบ่า้น ทาํใหต้อ้งใชท้รพัยากรและระยะเวลา
ในการเดินทางเพือการเก็บขอ้มลูมากเกินไป 2) การเก็บขอ้มลูเฉพาะกลุม่ตวัอยา่งทีเขา้เรยีนแลว้

5อนัทีจรงิแลว้ นกัวิจยัได้ดาํเนินการเก็บขอ้มลูเดก็ปฐมวยัจากจงัหวดัมหาสารคาม กาฬสนิธุ์ และรอ้ยเอ็ด ในปี 2558
ทงัหมด 1,275 คน แต่มีเพียง 1,105 คน จาก 1,054 ครวัเรอืน ทีมีขอ้มลูทงัครบทงัในสว่นเดก็และครวัเรอืน ซงึตรงกบัจาํนวน
ตวัอยา่งทีรายงานใน Dinh and Kilenthong (2021) และ Chujan and Kilenthong (2021) ยิงไปกวา่นนั นกัวิจยัได้ตดัสนิใจ
ยกเลกิการเก็บขอ้มลูในจงัหวดัรอ้ยเอ็ด ซงึมีผลทาํใหต้วัอยา่งลดลงเหลือ 1,055 คน จาก 1,007 ครวัเรอืน และในภายหลงันกั
วิจยัพบวา่มีเดก็ตวัอยา่ง 1 คนทีถกูสุม่เป็นตวัอยา่งใหม่ในกลุม่ตวัอยา่งที 2 (second generation sample) จงึไดต้ดัสนิใจตดั
ตวัอยา่งนีออกจากกลุม่ตวัอยา่งแรก (first generation sample)
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รูปที 2.6: แผนผงัการสุม่กลุม่ตวัอยา่งแรก

ไม่สามารถตอบโจทยเ์กียวกบัโอกาสในการเขา้ถงึการศกึษาระดบัปฐมวยั และโจทยข์องการเลือก
เขา้เรยีนในสถานศกึษาอืนๆ ทีไมใ่ช่ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ทีรว่มโครงการ ดงันนั เพือใหส้ามารถแกไ้ข
ปัญหาดงักลา่ว โครงการฯ จงึตดัสนิใจเพิมกลุม่ตวัอยา่งทีสอง (second generation sample) ขนึ
ในปี 2559

2. กลุ่มตัวอย่างทีสอง (second generation sample) กลุม่ตวัอยา่งชดุนีได้มาจากการสุม่ตวัอยา่ง
เดก็ปฐมวยัทีมีอายุระหวา่ง 1 - 4 ปี ณ เดือนมิถนุายน 2559 และอาศยัอยู่ในตาํบลทีมีศนูยพ์ฒันา
เดก็เลก็เขา้รว่มโครงการลดความเหลือมลาํดว้ยการศกึษาปฐมวยัทีมีคณุภาพ ตงัอยู่ในพืนที 23
ตาํบล ครอบคลมุ 2 จงัหวดัคือ จงัหวดัมหาสารคามและจงัหวดักาฬสนิธุ์ โครงการฯ เรมิจากการ
สาํรวจสาํมะโนประชากรเดก็อายุ 1-4 ปี เพือให้ทราบจาํนวนเดก็อายุ 1-4 ปี ทกุหมูบ่า้นใน 23
ตาํบล โดยขอความรว่มมือจากโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตาํบล ให้อาสาสมคัรสาธารณสขุช่วย
เก็บขอ้มลูสมาชิกครวัเรอืนทกุครวัเรอืนทีอาศยัอยู่ในหมูบ่า้น หลงัจากนนัจงึแบง่ขนาดของหมูบ่า้น
ในแตล่ะตาํบลออกเป็น 3 กลุม่ คือ กลุม่หมูบ่า้นขนาดเลก็ (จาํนวนเดก็นอ้ยกวา่เปอร์เซน็ต์ไทล์
ที 30) กลุม่หมูบ่า้นขนาดกลาง (จาํนวนเดก็อยู่ระหวา่งเปอรเ์ซน็ต์ไทล์ที 30-70) และกลุม่หมูบ่า้น
ขนาดใหญ่ (จาํนวนเดก็มากกวา่เปอร์เซน็ต์ไทล์ที 70) จากนนัสุม่ เลือกหมูบ่า้นขนาดเลก็จาํนวน
1 หมูบ่า้น หมูบ่า้นขนาดกลางจาํนวน 2 หมูบ่า้น และหมูบ่า้นขนาดใหญ่จาํนวน 1 หมูบ่า้น จงึได้
หมูบ่า้นตวัอยา่งตาํบลละ 4 หมูบ่า้น รวม 92 หมูบ่า้น หลงัจากนนัจงึกาํหนดเปา้หมายเดก็กลุม่
ตวัอยา่งเป็นเดก็ปฐมวยัทีมีอายุ 1-4 ปี ทกุคนในหมูบ่า้นตวัอยา่ง ทาํใหไ้ดจ้าํนวนเดก็กลุม่ตวัอยา่งที
ไมไ่ดอ้ยูใ่นกลุม่ตวัอยา่งชดุแรกทงัหมด 1,040 คน จาก 886 ครวัเรอืน (ดรููปที 2.7 ประกอบ)

3. กลุ่มตัวอย่างรวม (combined sample) ดงัทีกลา่วมาแลว้ขา้งตน้วา่ การสาํรวจขอ้มลูสาํหรบักลุม่
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รูปที 2.7: แผนผงัการสุม่กลุม่ตวัอยา่งทีสอง

ตวัอยา่งแรก (first generation sample) นนัมีอปุสรรคมากพอสมควร ทาํใหโ้ครงการฯ ตดัสนิใจปรบั
เพิมกลุม่ตวัอยา่งทีสอง (second generation sample) ในปี 2559 แตใ่นขณะเดียวกนั กลุม่ตวัอยา่ง
แรกก็มีคณุคา่ตอ่งานวิจยัเป็นอยา่งมาก ดงันนั เพือให้สามารถใช้ประโยชน์จากกลุม่ตวัอยา่งทงั
สองชดุได้อยา่งมีประสทิธิภาพภายใต้ทรพัยากรทีจาํกดั โครงการฯ จงึได้นาํเอาบางสว่นของกลุม่
ตวัอยา่งแรก (ประมาณรอ้ยละ 50) รวมกบัทงัหมดของกลุม่ตวัอยา่งทีสอง ได้เป็นกลุม่ตวัอยา่ง
รวม (combined sample) โดยในปี 2559 มีกลุม่ตวัอยา่งหลกั (main sample) ทงัหมด 1,369 คน
ประกอบไปดว้ย เดก็ปฐมวยัจากกลุม่ตวัอยา่งชดุแรกจาํนวน 329 คน และกลุม่ตวัอยา่งชดุทีสอง
ทงัหมด จาํนวน 1,040 คน

นอกจากนี โครงการยงัตอ้งการเก็บกลุม่ตวัอยา่งชดุแรกไวป้ระมาณรอ้ยละ 50 (จาก 1,054 ตวัอยา่ง)
ทาํใหต้อ้งเพิมจาํนวนหมูบ่า้นตวัอยา่งอีกตาํบลละ 2-3 หมูบ่า้น จงึพิจารณาคดัเลือกจากหมูบ่า้นที
เหลืออยู่ ทีมีจาํนวนเดก็กลุม่ตวัอยา่งชดุแรกมากทีสดุ 2-3 อนัดบัแรก ทาํใหไ้ดจ้าํนวนกลุม่ตวัอยา่ง
เพิมเติม (extra sample) มาอีก 299 คน โดยสรุป ในปี 2559 มีตวัอยา่งเดก็ปฐมวยัในฐานขอ้มลู
ทงัหมด 1,668 คน
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2.3.2 กลุ่มตัวอย่างแม่ตงัครรภแ์ละเดก็แรกเกดิ
กลุม่ตวัอยา่งแม่ตงัครรภ์และเดก็แรกเกิดประกอบดว้ย 2 กลุม่ตวัอยา่ง กลุม่ตวัอยา่งแรกเป็นกลุม่แม่ตงั
ครรภที์อาศยัอยู่ในพืนทีจงัหวดัมหาสารคามและจงัหวดัลพบรุี โดยโครงการฯ เรมิจากการสาํรวจสาํมะโน
ประชากรแม่ตงัครรภ์ เพือใหท้ราบจาํนวนกลุม่ตวัอยา่งทกุหมูบ่า้นในตาํบลทีอยู่ในขอบเขตทีสามารถเดิน
ทางไปเก็บขอ้มลูไดส้ะดวก โดยเรมิจากการขอขอ้มลูจาํนวนแม่ตงัครรภแ์ตล่ะหมูบ่า้นจากโรงพยาบาลสง่
เสรมิสขุภาพตาํบล จากนนัเขา้ไปในหมูบ่า้นเพือขอความรว่มมือจากผูใ้หญ่บา้น ผูช้่วยฯ หรอือาสาสมคัร
สาธารณสขุนาํไปพบครวัเรอืนทีมีแม่ตงัครรภเ์พือเก็บขอ้มลูเบืองตน้ทีจะนาํมาใชใ้นการสุม่ตวัอยา่ง หลงั
จากนนัสุม่เลือกหมูบ่า้นทีมีจาํนวนแม่ตงัครรภต์งัแต่ 1 คนขนึไป ในแตล่ะตาํบลมาจาํนวน 6 หมูบ่า้น หาก
ตาํบลใดมีจาํนวนหมูบ่า้นทีมีแม่ตงัครรภ์ไม่ถงึ 6 หมูบ่า้น จะถือวา่ทกุหมูบ่า้นเป็นกลุม่ตวัอยา่งทงัหมด
และกาํหนดเปา้หมายกลุม่ตวัอยา่งเป็นแม่ตงัครรภท์กุคนในหมูบ่า้นเป็นกลุม่ตวัอยา่ง โดยสรุป มีหมูบ่า้น
ตวัอยา่งรวมทงัสนิ 88 หมูบ่า้น

กลุม่ตวัอยา่งทีสองเป็นกลุม่เดก็ทีมีอายุ 0-1 ปี และเกิดหลงัจากวนัที 16 พฤษภาคม 2563 อาศยัอยูใ่น
พืนทีจงัหวดัมหาสารคามและจงัหวดัลพบรุี เชน่เดียวกบักรณีของกลุม่ตวัอยา่งแม่ตงัครรภ์ โครงการฯ เรมิ
จากการสาํรวจสาํมะโนเดก็อายไุมเ่กิน 1 ปี เมือไดจ้าํนวนเดก็ครบทกุหมูบ่า้นแลว้ หลงัจากนนัจงึแบง่ขนาด
ของหมูบ่า้นในแตล่ะตาํบลออกเป็น 3 กลุม่ คือ กลุม่หมูบ่า้นขนาดเลก็ (จาํนวนเดก็นอ้ยกวา่เปอรเ์ซน็ตไ์ทล์
ที 30) กลุม่หมูบ่า้นขนาดกลาง (จาํนวนเดก็อยู่ระหวา่งเปอร์เซน็ต์ไทล์ที 30-70) และกลุม่หมูบ่า้นขนาด
ใหญ่ (จาํนวนเดก็มากกวา่เปอรเ์ซน็ตไ์ทลที์ 70) จากนนัสุม่เลือกหมูบ่า้นจากแตล่ะกลุม่ จาํนวน 2 หมูบ่า้น
จงึไดห้มูบ่า้นตวัอยา่งตาํบลละ 6 หมูบ่า้น (ดูรูปที 2.8 ประกอบ) หลงัจากนนัจงึกาํหนดเปา้หมายเป็นเดก็
ทีมีอายุ 0-1 ปี และเกิดหลงัจากวนัที 16 พฤษภาคม 2563 ทกุคนในหมูบ่า้นเป็นกลุม่ตวัอยา่ง โดยสรุป มี
หมูบ่า้นตวัอยา่งรวมทงัสนิ 66 หมูบ่า้น
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รูปที 2.8: แผนผงัการสุม่ตวัอยา่งสาํหรบัการสาํรวจขอ้มลูเดก็แรกเกิด

2.4 ขันตอนการดาํเนินการเกบ็ข้อมูลภาคสนาม

การดาํเนินการเก็บขอ้มลูภาคสนามมีขนัตอนการดาํเนินงานดงัตอ่ไปนี

1. การฝึกอบรมพนักงานเกบ็ข้อมูลชัวคราว เพือใหส้ามารถเก็บขอ้มลูกลุม่ตวัอยา่งไดภ้ายในเวลา
ทีกาํหนด จงึจาํเป็นตอ้งจดัหาพนกังานเก็บขอ้มลูชวัคราว เพือช่วยนกัวิจยัในการเก็บขอ้มลู แต่
เนืองจากแบบสอบ ถามมีความซบัซอ้นทาํใหต้อ้งใชเ้วลาในการฝึกพนกังานชวัคราวใหเ้ขา้ใจวิธีการ
เก็บขอ้มลูมากพอสมควร โดยใชว้ิธี “การประกบตวัตอ่ตวั” จาํนวน 8 วนั ซงึจะเรมิตน้ดว้ยการสงัเกต
วิธีการสมัภาษณ์ของนกัวิจยัทีมีความเชียวชาญในการเก็บขอ้มลู จากนนัทดลองบนัทกึคาํตอบลง
ในแบบสอบถามจากการฟังการสมัภาษณข์องนกัวิจยั และเรมิสมัภาษณด์ว้ยตนเองโดยมีนกัวิจยัฯ
คอยดแูล ชว่ยแกไ้ขคาํถามในสว่นทีผิดพลาดหรอืตกหลน่ ทาํซาํไปเรอืยๆ จนกระทงัครบ 8 วนั (ทกุ
วนัจะมีนกัวิจยัฯ คอยประกบดว้ย) อยา่งไรก็ตาม อาจจะมีการขยายเวลาในการฝึกอบรมออกไป
จนกวา่พนกังานจะมีความพรอ้ม และเมือทางทีมนกัวิจยัฯ เห็นวา่พนกังานฯ คนดงักลา่วสามารถ
ถามไดค้รบถว้นแลว้ จงึจะถือวา่สนิสดุการอบรม โดยรายละเอียดการอบรมในแตล่ะวันัเป็นดงันี

1.1 วนัที 1 พนกังานฯ ใหมส่งัเกตนกัวิจยัภาคสนามทีมีความเชียวชาญในการเก็บขอ้มลู
1.2 วนัที 2 พนกังานฯ ใหม่ นงัฟังการสมัภาษณแ์ละจดบนัทกึคาํตอบแบบสอบถามขอ้มลูเดก็กลุม่

ตวัอยา่ง (Children QN) 1 คน และแบบสอบถามขอ้มลูครวัเรอืน (Household QN) 1 ครวั
เรอืน จากนนักลบัมากรอกขอ้มลูลงแบบสอบถามใหส้มบรูณพ์รอ้มกบันกัวิจยัฯ ใหค้าํแนะนาํ
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1.3 วนัที 3 พนกังานฯ ใหม่ สมัภาษณแ์บบสอบถามขอ้มลูเดก็กลุม่ตวัอยา่ง 1 คน ฟังการสมัภาษณ์
แบบสอบถามขอ้มลูครวัเรอืน จากนกัวิจยัฯ และจดบนัทกึ 1 ครวัเรอืน จากนนัให้พนกังาน
ทดลองกรอกขอ้มลูลงแบบสอบถามในขณะทีนกัวิจยัฯ กาํลงัสมัภาษณข์อ้มลูครวัเรอืนถดัไป
สดุทา้ยนกัวิจยัฯ จะตรวจสอบความถกูตอ้งอีกครงัหลงัจากสมัภาษณข์อ้มลูเสรจ็

1.4 วนัที 4 พนกังานฯ ใหม่ สมัภาษณแ์บบสอบถามขอ้มลูเดก็กลุม่ตวัอยา่งดวัยตวัเอง 2 คน และ
ใหพ้นกังานทดลองกรอกขอ้มลูลงแบบสอบถามในขณะทีนกัวิจยัฯ กาํลงัสมัภาษณข์อ้มลูครวั
เรอืนถดัไป สดุทา้ยนกัวิจยัฯ จะตรวจสอบความถกูตอ้งอีกครงัหลงัจากสมัภาษณข์อ้มลูเสรจ็

1.5 วนัที 5 พนกังานฯ ใหม่ สมัภาษณแ์บบสอบถามขอ้มลูครวัเรอืน 1 ครวัเรอืน และใหพ้นกังาน
ลองกรอกขอ้มลูลงแบบสอบถามในขณะทีนกัวิจยัฯ กาํลงัสมัภาษณ์ขอ้มลูครวั เรอืนถดัไป
สดุทา้ยนกัวิจยัฯ จะตรวจสอบความถกูตอ้งอีกครงัหลงัจากสมัภาษณข์อ้มลูเสรจ็

1.6 วนัที 6 พนกังานฯ ใหม่ สมัภาษณแ์บบสอบถามขอ้มลูครวัเรอืน 2 ครวัเรอืน พรอ้มกรอกขอ้มลู
ลงแบบสอบถามใหส้มบรูณแ์ละนกัวิจยัฯ ตรวจสอบความถกูตอ้ง

1.7 วนัที 7 พนกังานฯ ใหม่ สมัภาษณแ์บบสอบถามขอ้มลูเดก็กลุม่ตวัอยา่ง 1 คน และสมัภาษณ์
แบบสอบถามขอ้มลูครวัเรอืน 1 ครวัเรอืน พรอ้มกรอกขอ้มลูลงแบบสอบถามใหส้มบรูณ์และ
นกัวิจยัฯ ตรวจสอบความถกูตอ้ง

1.8 วนัที 8 พนกังานฯ ใหม่ สมัภาษณแ์บบสอบถามขอ้มลูเดก็กลุม่ตวัอยา่ง 1 คน และสมัภาษณ์
แบบสอบถามขอ้มลูครวัเรอืน 1 ครวัเรอืน พรอ้มกรอกขอ้มลูลงแบบสอบถามใหส้มบรูณ์และ
นกัวิจยัฯ ตรวจสอบความถกูตอ้ง

2. ขันตอนวางแผนการลงสาํรวจภาคสนาม ทีมงานจะเรมิจากการวางแผนงานรายวนั ซงึระบุ
วา่แตล่ะวนัจะมีทีมเก็บขอ้มลูจาํนวนกีทีม แตล่ะทีมจะเก็บขอ้มลูกีครวัเรอืน ในพืนทีใดบา้ง โดย
แตล่ะทีมจะประกอบดว้ยนกัวิจยัหลกั 1 คน และพนกังานเก็บขอ้มลู 3 คน และเพือให้พนกังาน
สามารถกรอกขอ้มลูทีสมัภาษณ์มาไดล้งในแบบสอบถามไดค้รบถว้นทนัเวลา6 จงึกาํหนดใหแ้ตล่ะ
คนสามารถเก็บแบบสอบถามขอ้มลูเดก็กลุม่ตวัอยา่งและแบบสอบถามขอ้มลูครวัเรอืนรวมกนัไม่
เกิน 4 แบบสอบถาม นอกจากนี แตล่ะทีมจะเก็บขอ้มลูในพืนทีใกลเ้คียงกนั (2-3 หมูบ่า้นตอ่วนัตอ่
ทีม) เพือลดระยะเวลาและคา่ใชจ้า่ยในการเดินทาง นอกจากนี ยงัตอ้งคาํนงึถงึชว่งเวลาทีเคยเก็บ
ขอ้มลูในรอบปีทีผา่นมา โดยจะพยายามวางแผนใหส้ามารถเก็บขอ้มลูในแตล่ะพืนทีใหต้รงกบัชว่ง
เวลาเดียวกบัการเก็บขอ้มลูรอบก่อนหนา้

6ทงันีเนืองจากแบบสอบถามมีความซบัซอ้น บางสว่นตอ้งอาศยัการคาํนวณ ประกอบกบัรูปแบบการสมัภาษณ์เป็นไป
ในลกัษณะการสนทนาซงึทาํให้ขอ้มลูทีไดอ้าจจะไม่เป็นไปตามลาํดบัในแบบสอบถาม สง่ผลให้ผู้สมัภาษณ์อาจจะตอ้งบนัทกึ
ขอ้มลูบางสว่นในรูปของการจดบนัทกึยอ่บนแบบสอบถามก่อน (การจดบนัทกึยอ่มีประโยชนอ์ยา่งมากในการตรวจสอบความ
ถกูตอ้งในภายหลงั) แลว้จงึนาํขอ้มลูมากรอกในรูปแบบของคาํตอบหรอืโคด้สาํหรบัแตล่ะขอ้คาํถามในภายหลงั
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3. การนัดหมายเพอืเข้าสัมภาษณ์ ก่อนการเขา้ไปสมัภาษณข์อ้มลู ทีมงานจะโทรศพัทเ์พือนดัหมายก
ลุม่ตวัอยา่งลว่งหนา้ 1 วนั เพือขออนญุาตเขา้ไปเก็บขอ้มลูทีบา้น และสอบถามช่วงเวลาทีกลุม่
ตวัอยา่งสะดวกให้เขา้ไปเก็บขอ้มลู โดยหากวนัเวลาดงักลา่วกลุม่ตวัอยา่งไม่สะดวกเราก็จะขอ
อนญุาตโทรศพัทเ์ขา้ไปนดัหมายในครงัถดัไป อยา่งไรก็ตาม นกัวิจยัจาํเป็นตอ้งนาํแบบ Household
Roster และ Children Roster สาํหรบักลุม่ตวัอยา่งทกุครวัเรอืนในพืนทีทีทาํการสาํรวจในวนันนัๆ
ลงพืนทีดว้ย เพือใชส้าํรองในกรณีทีบา้นกลุม่ตวัอยา่งทีนดัหมายไวแ้ลว้แต่ยกเลกิการนดัหมาย และ
มีกลุม่ตวัอยา่งทียงัไมไ่ดน้ดัหมายแตพ่รอ้มทีจะใหส้มัภาษณใ์นเวลานนั

4. การสัมภาษณข้์อมูล การเก็บขอ้มลูในครงันีเป็นการสมัภาษณแ์บบตวัตอ่ตวัทีบา้นของกลุม่ตวัอยา่ง
โดยจะเรมิทีแบบสอบถามขอ้มลูเดก็กลุม่ตวัอยา่งซงึจะเป็นการสมัภาษณจ์ากผูเ้ลียงดูหลกัของเดก็
กลุม่ตวัอยา่ง และหากครวัเรอืนใดมีเดก็กลุม่ตวัอยา่งมากกวา่ 1 คน จะใชพ้นกังานเก็บขอ้มลู 2 คน
โดยจะสมัภาษณ์ขอ้มลูเดก็กลุม่ตวัอยา่งรอบละ 2 คนไปพรอ้มๆ กนั ยกตวัอยา่งเชน่ พนกังานเก็บ
ขอ้มลู 2 คน (พนกังาน A และ B) ไปสมัภาษณ์ครวัเรอืน ก ซงึมีเดก็กลุม่ตวัอยา่ง 3 คน (นอ้ง ข
ค และ ง) ในการสมัภาษณ์รอบแรก พนกังาน A จะสมัภาษณ์ขอ้มลูเกียวกบันอ้ง ข สว่นพนกังาน
B จะสมัภาษณ์ขอ้มลูเกียวกบันอ้ง ค ไปพรอ้มๆ กนั สว่นรอบสอง พนกังาน A จะสมัภาษณ์ขอ้มลู
เกียวกบันอ้ง ง สว่นพนกังาน B จะรอสมัภาษณแ์บบสอบถามขอ้มลูครวัเรอืนหลงัจากการสมัภาษณ์
แบบสอบถามขอ้มลูเดก็กลุม่ตวัอยา่งแลว้เสรจ็ ทงันีเพือลดระยะเวลาในการสมัภาษณแ์ละไมเ่ป็นการ
รบกวนผูใ้หข้อ้มลูมากจนเกินไป โดยการเก็บขอ้มลูเดก็กลุม่ตวัอยา่ง 1 คน ใชเ้วลาโดยเฉลยีประมาณ
35 นาที หลงัจากนนัจะเป็นการสมัภาษณแ์บบสอบถามขอ้มลูครวัเรอืน โดยจะสมัภาษณข์อ้มลูจาก
สมาชิกครวัเรอืนทีสามารถใหข้อ้มลูได้ ซงึอาจจะเป็นผูเ้ลียงดหูลกัหรอืไมก็่ได้ ซงึในการเก็บขอ้มลูชดุ
นีจะใชเ้วลามากกวา่แบบขอ้มลูเดก็กลุม่ตวัอยา่ง โดยใชเ้วลาในการเก็บขอ้มลูโดยเฉลยีครวัเรอืนละ
55 นาที หลงัจากทีพนกังานเก็บขอ้มลูเสรจ็แลว้ในแตล่ะวนัจะตอ้งมีการลงบนัทกึ ชือผูเ้ก็บ และวนั
ทีเก็บขอ้มลู ในระบบรายงานผลการดาํเนินงานเป็นประจาํทกุวนั ซงึเป็นสว่นหนงึของระบบติดตาม
และตรวจสอบสถานะการทาํงานของทีมเก็บขอ้มลู

5. การตรวจสอบการกรอกแบบสอบถาม เพือใหไ้ดข้อ้มลูทีถกูตอ้งและมีคณุภาพ ทีมงานจะดาํเนิน
การตรวจสอบความถกูตอ้งในการกรอกขอ้มลูลงแบบสอบถามทงัหมด 2 รอบ ดว้ยนกัวิจยั 2 คน โดย
การตรวจสอบในรอบแรกจะดาํเนินการทนัทีหลงัจากทีพนกังานเก็บขอ้มลูกรอกขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้
และหากพบวา่มีการกรอกขอ้มลูผิดพลาด กรอกขอ้มลูตกหลน่ หรอืมีขอ้มลูทีไม่สอดคลอ้งกนั นกั
วิจยัทีตรวจสอบแบบสอบถามจะบนัทกึแจง้พนกังานทีรบัผิดชอบใหก้ลบัไปแกไ้ขแบบสอบถาม หรอื
ในกรณีทีจาํเป็นอาจจะตอ้งแก้ปัญหาโดยการฟังไฟลเ์สียงการสมัภาษณ์หรอืโทรกลบัไปสอบถาม
ผูใ้หข้อ้มลูอีกครงั เมือพนกังานแกไ้ขแบบสอบถามเรยีบรอ้ยแลว้ จะนาํสง่ใหน้กัวิจยัเพือตรวจสอบ
รอบทีสองอีกครงัหนงึ โดยจะตรวจสอบดว้ยวิธีการเดียวกบัทีตรวจสอบในรอบแรก และหากยงัพบ
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ปัญหาอีกก็จะสง่กลบัใหพ้นกังานเก็บขอ้มลูแกไ้ขอีกหนงึรอบ และเมือแกไ้ขเสรจ็แลว้ พนกังานเก็บ
ขอ้มลูจะนาํสง่ใหน้กัวิจยัเพือตรวจสอบประเดน็ทีนาํไปแกไ้ข ก่อนจะนาํไปบนัทกึขอ้มลูตอ่ไป

6. การบันทกึข้อมูล เมือแบบสอบถามผา่นการตรวจสอบครบทงั 2 รอบแลว้ แบบสอบถามชดุดงั
กลา่วจะถกูสง่ตอ่เพือบนัทกึขอ้มลูลงโปรแกรมคียข์อ้มลู ซงึในขนัตอนนีเราจะบนัทกึขอ้มลู 2 รอบ
โดยให้ผู้บนัทกึขอ้มลูแตล่ะรอบเป็นคนละคนกนั การบนัทกึขอ้มลูรอบที 1 จะดาํเนินการในพืนทีี
สาํรวจ และเมือบนัทกึขอ้มลูรอบที 1 เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ แบบสอบถามชดุดงักลา่วจะถกูสง่ตอ่มายงั
สถาบนัวิจยัเพือการประเมินและออกแบบนโยบาย (RIPED) เพือทาํการบนัทกึขอ้มลูรอบที 2 ตอ่ไป

7. การตรวจสอบการบันทกึข้อมูล หลงัจากแบบสอบถามผา่นการบนัทกึขอ้มลูครบ 2 รอบแลว้ ขนั
ตอนตอ่ไปคือ การตรวจสอบความถกูตอ้งของการบนัทกึขอ้มลู ดว้ยการเปรยีบเทียบขอ้มลูรอบที 1
และขอ้มลูรอบที 2 โดยใชโ้ปรแกรมทีสถาบนัวิจยัฯ พฒันาขนึเพือแสดงขอ้มลูทีบนัทกึไมต่รงกนั โดย
นกัวิจยัจะทาํการตรวจสอบขอ้มลูทีไม่ตรงกนัจากแบบสอบถาม และจะแกไ้ขขอ้มลูใหต้รงกบัขอ้มลู
ทีปรากฏในแบบสอบถาม ซงึถือวา่เป็นกระบวนการทีเป็นมาตรฐานสากล อยา่งไรก็ตาม ทีมวิจยั
ตระหนกัดีวา่ ยงัมีโอกาสเป็นไปไดที้ขอ้มลูทีบนัทกึตรงกนัทงัสองรอบอาจจะไมต่รงกบัแบบสอบถาม
ทงัหมด แต่เชือวา่ความน่าจะเป็นของปัญหานีน่าจะนอ้ยมาก7 ทงัยงัเป็นไปได้ยากและสนิเปลือง
ทรพัยากรอยา่งมากทีจะตรวจสอบทกุตวัแปรอีกครงั

2.5 สรุปผลการดาํเนินการเกบ็ข้อมูลภาคสนาม

การสาํรวจขอ้มลูเดก็ปฐมวยัแบบตวัอยา่งซาํไรซไ์ทยแลนด์ (RIECE Panel Data) ครงันีสามารถดาํเนินการ
ไปได้ดว้ยดี โดยสามารถเก็บขอ้มลูเดก็ปฐมวยักลุม่ตวัอยา่งได้ทงัสนิจาํนวน 1,394 คน จาก 1,213 ครวั
เรอืน (23 ตาํบล 142 หมูบ่า้น) ซงึหมายความวา่ อตัราการลดจาํนวนกลุม่ตวัอยา่ง (attrition rate) ในการ
สาํรวจครงันีมีคา่เทา่กบัรอ้ยละ 3 (40 คนจากกลุม่เปา้หมาย 1,434 คน) ซงึถือวา่อยู่ในระดบัทีน่าพอใจ
โดยมีเดก็กลุม่ตวัอยา่งจาํนวน 17 คนทียา้ยออกนอกพืนทีสาํรวจ 7 คนทีไม่สามารถติดตอ่ได้ และ 16 คนที
ผูป้กครองปฏิเสธการสมัภาษณใ์นรอบนี โดยสรุป การเก็บขอ้มลูเดก็ปฐมวยัแบบตวัอยา่งซาํไรซไ์ทยแลนด์
(RIECE Panel Data) ในครงันีสามารถดาํเนินการไดส้าํเรจ็ลลุว่งอยา่งน่าพอใจ

สว่นกลุม่ตวัอยา่งแม่ตงัครรภ์และเดก็แรกเกิดทีดาํเนินการสาํรวจขอ้มลูในพืนทีจงัหวดัมหาสารคาม
และลพบรุี เดิมคาดวา่จะสามารถดาํเนินการเก็บขอ้มลูใหแ้ลว้เสรจ็ไดภ้ายในเดือนธนัวาคม 2563 แต่เมือ
ถงึกาํหนดเวลาไดจ้าํนวนตวัอยา่งแม่ตงัครรภเ์พียง 139 คน 122 ครวัเรอืน (27 ตาํบล 88 หมูบ่า้น) ซงึได้
นอ้ยกวา่เปา้หมายทีตงัไว้ (400 คน) ทงันีเนืองจากกลุม่ตวัอยา่งซงึเป็นแม่ตงัครรภ์ทีอาศยัอยู่ในพืนทีมี

7สมมตุิวา่การบนัทกึขอ้มลูในแตล่ะรอบมีความผิดพลาดเกิดขนึประมาณ 10 เปอรเ์ซนต์ และความผิดพลาดทีเกิดขนึนีเป็น
อิสระตอ่กนั (statistically independent) โอกาสทีขอ้มลูทีบนัทกึตรงกนัทงัสองรอบจะยงัผิดพลาดเทา่กบั 0.10× 0.10 = 0.01

หรอื 1 เปอรเ์ซนต์
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จาํนวนนอ้ยมาก (หมูบ่า้นทีมีแม่ตงัครรภ์ 1 คน คิดเป็นรอ้ยละ 67) ซงึหากจะดาํเนินการเก็บขอ้มลูให้ได้
ตามเปา้หมายทีกาํหนดไว้ จะตอ้งขยายขอบเขตพืนทีการเก็บขอ้มลูเพิมเติม ซงึไม่สามารถทาํได้ภายใต้
เวลาและทรพัยากรทีมีอยู่ ดงันนั เพือแก้ปัญหาดงักลา่ว นกัวิจยัจงึขยายชว่งอายุของกลุม่เปา้หมายไปที
เดก็ 0-1 ปี โดยในเดก็กลุม่ 0-1 ปี นกัวิจยัใชวิ้ธีเก็บขอ้มลูช่วงตงัครรภจ์ากขอ้มลูบนัทกึการตงัครรภใ์นสมดุ
สีชมพูแทน ซงึเป็นวิธีทีดีทีสดุทีสามารถทาํได้และน่าจะเป็นขอ้มลูทีมีความสาํคญัตอ่การวิเคราะห์ผลใน
อนาคต อยา่งไรก็ตาม แบบสอบถามชดุนียงัขาดขอ้มลูในสว่นของการบรโิภคอาหาร กิจกรรม สขุภาพจิต
ของคณุแมใ่นขณะตงัครรภ์

หลงัจากขยายกลุม่เปา้หมายและขยายระยะเวลาดาํเนินงาน นกัวิจยัไดด้าํเนินกิจกรรมเป็นลาํดบั ดงันี

1. เดือนมกราคม-กมุภาพนัธ:์ ดาํเนินการพฒันาและทดสอบแบบสอบถาม ติดตอ่ขอขอ้มลูเดก็ 0-1 ปี
ในพืนที ประสานงานผูน้าํชมุชนเพือขอเขา้ไปนดัหมายครวัเรอืนตวัอยา่ง พรอ้มจดัทาํแผนทีเพือเก็บ
เป็นฐานขอ้มลูสาํหรบัการเก็บขอ้มลูแบบตอ่เนืองในครงัตอ่ๆ ไป

2. เดือนมีนาคม: เรมิเก็บขอ้มลูทีจงัหวดัมหาสารคาม แตเ่มือดาํเนินงานไดส้กัระยะหนงึ นกัวิจยัจาํเป็น
ตอ้งชะลอการเก็บขอ้มลูเนืองจากสถานการณก์ารระบาดของโควิด- สง่ผลใหไ้มส่ามารถเขา้ไปใน
พืนทีอืนได้ รวมไปถงึจงัหวดัลพบรุี โดยในขณะนนันกัวิจยัดาํเนินการเก็บขอ้มลูไดเ้พียง 44 คน 44
ครวัเรอืนเทา่นนั

โดยสรุป กลุม่ตวัอยา่งแมต่งัครรภแ์ละเดก็แรกเกิดในรอบนีมีทงัหมด 183 คน 166 ครวัเรอืน (31 ตาํบล 107
หมูบ่า้น) เทา่นนั

ในขณะเดียวกนั ทีมวิจยัได้เลง็เห็นโอกาสทีจะใช้ประโยชน์จากการระบาดของโควิด- ทีมีลกัษณะ
เป็นการทดลองตามธรรมชาติ (natural experiment) ในการวิเคราะหภ์าวะถดถอยของโควิด- (COVID
slide) หรอืผลกระทบของการปิดสถานศกึษาอนัเนืองมาจากการระบาดของโควิด- ตอ่ทกัษะของเดก็
กลุม่ตวัอยา่งไรซ์ไทยแลนด์ ทีมวิจยัจงึได้ปรกึษาหารอืกบัสถาบนัวิจยัเพือความเสมอภาคทางการศกึษา
(วสศ.) และดาํเนินการปรบัแผนงานบางสว่นให้สามารถดาํเนินการประเมินทกัษะของเดก็กลุม่ตวัอยา่ง
ซาํไรซ์ไทยแลนด์ (RIECE Panel Data) โดยใช้เครอืงมือประเมินทกัษะดา้นการบรหิารชีวิต (executive
functions) ทงัหมด 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความจาํขณะทาํงาน (working memory capacity) ความสนใจจดจอ่
(attention) และความยบัยงัชงัใจ (inhibitory control) และไดน้าํมาวิเคราะหเ์พือศกึษาภาวะถดถอยเพราะ
โควิด- (covid slide) ดงัทีนาํเสนอในบทที 4

นอกจากนี ทีมงานได้ดาํเนินการทาํความสะอาดขอ้มลู (data cleansing) แบบตวัอยา่งซาํไรซ์ไทย
แลนดที์จดัเก็บในปี 2558 เป็นทีเรยีบรอ้ยแลว้ โดยไดร้บัการสนบัสนนุเงินทนุสาํหรบัการทาํความสะอาด
ขอ้มลูจากสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิวิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม (สกสว.) สถาบนัวิจยัฯ ไดเ้รมิ
ประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่ขอ้มลูตอ่สาธารณะตงัแต่วนัที 17 กนัยายน พ.ศ. 2563 โดยไดจ้ดัทาํเวบ็ไซต์
เพือใหน้กัวิจยัสามารถขอใชข้อ้มลูไดอ้ยา่งสะดวก (ดูภาพตวัอยา่งหนา้เวบ็ไซตใ์นรูปที 2.9 ดา้นลา่ง) การ
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เผยแพร่ขอ้มลูตอ่สาธารณะนีจะชว่ยให้นกัวิจยัสามารถนาํขอ้มลูไปใช้ศกึษาประเดน็ทีเกียวขอ้งกบัการ
พฒันาเดก็ปฐมวยัและการพฒันาทนุมนษุยไ์ดโ้ดยสะดวก

รูปที 2.9: เวบ็ไซตส์าํหรบัการเผยแพรข่อ้มลูแบบตวัอยา่งซาํไรซไ์ทยแลนด์ (RIECE Panel Data): https://
riped.org/data/riece-panel-data-list-2015/

2.6 อุปสรรคในการเกบ็ข้อมูลภาคสนามและแนวทางการแก้ไข

1. การเก็บขอ้มลูกลุม่ตวัอยา่งแม่ตงัครรภที์อาศยัอยู่ในพืนทีเขตชนบท มีความยากลาํบากมากกวา่ที
คาดการณ์ไว้พอสมควร เนืองจากกลุม่หญิงตงัครรภ์ทีอาศยัอยู่ในพืนทีมีจาํนวนนอ้ย ทงันีอาจจะ
เป็นเพราะวา่หญิงวยัเจรญิพนัธุ์สว่นใหญ่มกัจะอพยพไปทาํงานในกรุงเทพฯ หรอืจงัหวดัทีมีความ
เจรญิทางเศรษฐกิจสงู สง่ผลใหจ้าํนวนตวัอยา่งไมไ่ดเ้ป็นไปตามเปา้หมาย

2. สถานการณก์ารระบาดของโควิด- สง่ผลกระทบโดยตรงตอ่การทาํงานภาคสนาม ทาํใหเ้ก็บขอ้มลู
กลุม่ตวัอยา่งเดก็ช่วงอายุ 0-1 ปี ไดน้อ้ยกวา่ทีกาํหนดไว้ เนืองจากไม่สามารถเขา้สมัภาษณข์อ้มลูที
ครวัเรอืนกลุม่ตวัอยา่งได้ ทงัยงัไม่สามารถเปลียนวิธีการเก็บขอ้มลูโดยการสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์
ได้ เนืองจากการเก็บขอ้มลูชดุนีตอ้งใชร้ะยะเวลาในการสมัภาษณค์อ่นขา้งมาก โดยสาํหรบัแบบสอบถาม
ขอ้มลูเดก็จะใช้เวลาประมาณ 30 นาที และแบบสอบถามขอ้มลูครวัเรอืนจะใช้เวลาประมาณ 45
นาที จงึเป็นการยากหากตอ้งสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์ อีกทงัการเก็บขอ้มลูครงันีเป็นการเก็บขอ้มลู
ครงัแรก และครวัเรอืนยงัไมคุ่น้เคยกบัทีมงานฯ

3. เนืองจากการเก็บขอ้มลูชดุนีมีการทาํงานหลายขนัตอนและถกูสง่ตอ่ไปยงัผูร้บัผิดชอบหลายคน
ทาํให้บอ่ยครงัทีจะพบปัญหาเรอืงจาํนวนแบบสอบถามทีมีอยู่จรงิมีจาํนวนไม่ครบตามจาํนวนทีมี
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การบนัทกึไวใ้นระบบ และตอ้งใชเ้วลาในการคน้หาแบบสอบถามเป็นระยะเวลานาน ดงันนั การจดั
เก็บในรอบถดัไป จงึมีการเพิมระบบการติดตามแบบสอบถาม โดยให้ผูร้บัผิดชอบตอ้งตรวจสอบ
แบบสอบถามทีมีอยู่จรงิ กบัแบบสอบถามทีมีอยู่ในระบบ วา่มีความถกูตอ้งตรงกนัก่อนทีจะสง่ตอ่
แบบสอบถามไปยงัผูร้บัผิดชอบในขนัตอนถดัไป ขณะเดียวกนัผูร้บัผิดชอบในขนัตอนถดัไปจะตอ้ง
ตรวจสอบแบบสอบถามทีไดร้บัมาวา่ตรงกบัในระบบก่อนทีจะรบัแบบสอบถามทกุครงั เป็นแบบนี
ตอ่เนือง จนจบกระบวนการ นอกจากนนัยงัมีการเพิมหนา้รายงานจาํนวนแบบสอบถามทีมีอยู่ใน
แตล่ะขนัตอน เพือใหห้วัหนา้งานสามารถตรวจสอบกระบวนการทาํงานไดส้ะดวก และสามารถชว่ย
แกปั้ญหาไดร้วดเรว็ยิงขนึ

4. เพือให้สามารถเก็บขอ้มลูกลุม่ตวัอยา่งให้เสรจ็ทนัภายในเวลาทีกาํหนด (จากกลุม่ตวัอยา่ง 1,497
ตอ้งเก็บขอ้มลูโดยเฉลียประมาณ 300 คนตอ่เดือน) จงึจาํเป็นตอ้งจดัหาพนกังานเก็บขอ้มลูชวัคราว
เพือชว่ยนกัวิจยัในการเก็บขอ้มลู และใชก้ารฝึกอบรมดว้ยวิธี “การประกบตวัตอ่ตวั” ซงึเป็นวิธีการ
ทีตอ้งอาศยัตน้ทนุดา้นเวลาและกาํลงัคน แต่ก็ยงัเป็นวิธีทีทีมวิจยัเลือกใช้เพราะยงัไมมี่วิธีอืนทีจะ
ชว่ยใหพ้นกังานเก็บขอ้มลูสามารถทาํงานไดจ้รงิ นอกจากนี ทีมวิจยัยงัพบอีกวา่ การประกบระหวา่ง
การสมัภาษณ์เป็นเพียงสว่นหนงึของการฝึกเทา่นนั เพราะอีกสว่นหนงึทีสาํคญัและซบัซอ้นไม่แพ้
กนัก็คือ การกรอกแบบสอบถาม ซงึยงัพบวา่ พนกังานเก็บขอ้มลูทีผา่นการประกบตวัตอ่ตวัแลว้
ยงัมีขอ้ผิดพลาดในการกรอกแบบสอบถามอยู่บา้ง และหากปลอ่ยแบบสอบถามดงักลา่วไว้นาน
เกินไปกวา่จะนาํมาตรวจทาน ก็จะไม่สามารถจดจาํรายละเอียดทีเกียวขอ้งได้เพียงพอทีจะนาํมา
แกไ้ขขอ้มลูทีกรอกไปแลว้ ทาํให้ตอ้งตรวจสอบโดยการฟังไฟล์บนัทกึเสียงระหวา่งการสมัภาษณ์
(ซงึเป็นขอ้กาํหนดของทีมวิจยั) เพือนาํมาปรบัแก้ หรอือาจจะตอ้งโทรศพัท์กลบัไปสอบถามผู้ให้
ขอ้มลูเพือขอขอ้มลูเพิมเติมหรอืยืนยนัความถกูตอ้ง อยา่งไรก็ตาม นกัวิจยัพยายามหลีกเลียงวิธี
การแก้ปัญหาดงักลา่ว เนืองจากเป็นการสญูเสียเวลาและรบกวนกลุม่ตวัอยา่ง ทงันีทีมวิจยัเชือวา่
ปัญหาขอ้ผิดพลาดในการกรอกแบบสอบถามดงักลา่วนา่จะเป็นผลมาจากการทีนกัวิจยัภาคสนาม
ไม่สามารถตรวจทานแบบสอบถามได้รวดเรว็เพียงพอ ทาํให้พนกังานเก็บขอ้มลูไม่สามารถเขา้ใจ
ปัญหาทีเกิดขนึไดท้นัเวลา ดงันนั ทีมวิจยัจงึทดลองปรบัแผนการฝึกพนกังานเก็บขอ้มลู โดยในชว่ง
ของการฝึก จะให้พนกังานฯ เก็บขอ้มลูติดตอ่กนัไม่เกิน 3 วนั และวางแผนให้นกัวิจยัภาคสนาม
ตรวจทานแบบสอบถามทีเก็บมาไดใ้หแ้ลว้เสรจ็ก่อนทีพนกังานฯ จะลงพืนทีเก็บขอ้มลูอีกครงั พบวา่
ไดผ้ลสาํเรจ็เป็นทีนา่พอใจ ทาํใหพ้นกังานฯ เก็บขอ้มลู พบขอ้ผิดพลาดในการสมัภาษณข์องตวัเอง
สามารถแกไ้ขการกรอกขอ้มลูให้ถกูตอ้ง เกิดความเขา้ใจในแบบสอบถามมากยิงขนึ ทงัยงัชว่ยคดั
กรองพนกังานฯ เก็บขอ้มลูทีไมส่ามารถสมัภาษณแ์บบสอบถามไดอี้กดว้ย
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บทที 3

ตัวอย่างงานวจิัยจากฐานข้อมูลเดก็ปฐมวัยแบบตัวอย่างซาํ

บทนีนาํเสนอบทสรุปและรายละเอียดของงานวิจยัเชิงลกึทีเป็นผลผลติจากฐานขอ้มลูเดก็ปฐมวยัแบบ
ตวัอยา่งซาํและไดร้บัการตีพิมพใ์นวารสารระดบันานาชาติซงึมีทงัหมด 2 ชิน ดงัตอ่ไปนี

1. Chujan, W. and Kilenthong, W. T. (2021). Short-term impact of an early childhood curricu-
lum intervention in rural Thailand. Journal of Human Capital

2. Dinh, N. T. and Kilenthong, W. T. (2021). Do parental absence and children’s gender affect
early childhood investment? evidence from rural Thailand. Singapore Economic Review

ผูอ้า่นสามารถดรูายละเอียดของงานวิจยัแตล่ะชินไดใ้นภาคผนวกทา้ยบท1

3.1 บทสรุปจากงานวจิัยของ Chujan and Kilenthong (2021)

งานวิจยัชินนีประเมินผลกระทบระยะสนัของโครงการลดความเหลอืมลาํดว้ยการศกึษาปฐมวยัทีมีคณุภาพ
หรอืเรยีกสนัๆ วา่ โครงการไรซไ์ทยแลนด์ (RIECE Thailand) โดยใชข้อ้มลูเดก็ปฐมวยัแบบตวัอยา่งซาํ ผล
การวิจยัพบวา่ โครงการไรซ์ไทยแลนด์ (RIECE Curriculum) สามารถสง่เสรมิพฒันาการเดก็ปฐมวยัได้
อยา่งมีนยัสาํคญัทงัในดา้นการเคลอืนไหวและดา้นการช่วยเหลือตวัเองและสงัคม

โครงการไรซไ์ทยแลนด์ (RIECE Thailand) ไดร้บัแรงบนัดาลใจจากหลกัฐานเชิงประจกัษที์นาํเสนอโดย
นกัเศรษฐศาสตรร์างวลัโนเบล ศาสตราจารย์ James J. Heckman จาก University of Chicago (Heck-
man and et.al., 2010, 2013) ทีชีใหเ้ห็นวา่ อตัราสว่นผลประโยชนต์อ่ตน้ทนุ (benefit-to-cost ratio) ของ
โครงการ Perry Preschool มีคา่ประมาณ 7 ตอ่ 1 ถงึ 12 ตอ่ 1 กลา่วคือ การลงทนุ 1 บาท จะไดผ้ลประโยชน์
ตอ่ผูเ้ขา้รว่มโครงการฯ และสงัคมโดยรวมประมาณ 7 ถงึ 12 บาท อยา่งไรก็ตาม โครงการดงักลา่วเป็นการ
ทดลองในประเทศทีพฒันาแลว้ ทาํให้อาจจะยงัมีขอ้สงสยัอยู่วา่ วิธีการสอนหรอืหลกัสตูรเดียวกนันนัจะ
สามารถนาํมาใชแ้ละช่วยพฒันาเดก็ปฐมวยัในประเทศกาํลงัพฒันาไดห้รอืไม?่

โครงการไรซ์ไทยแลนด์ (RIECE Thailand) จงึได้พยายามนาํเอาหลกัสตูรไฮสโคป (HighScope) ซงึ
เป็นหลกัสตูรทีพฒันาขนึภายใตโ้ครงการ Perry Preschool มาปรบัใหเ้ขา้กบับรบิทของประเทศไทย และ
สง่เสรมิให้ศนูย์พฒันาเดก็เลก็ในจงัหวดัมหาสารคามและกาฬสนิธุ์กวา่ 50 ศนูย์นาํไปใช้ตงัแต่ปี 2558

1เนืองดว้ยขอ้จาํกดัดา้นสทิธิทางปัญญา (copyright) ทาํใหไ้ม่สามารถนาํเอางานวิจยัฉบบัทีตีพิมพอ์ยา่งเป็นทางการมา
ประกอบในรายงานฉบบันี แตข่อนาํเสนอรายงานวิจยัฉบบัทีใกลเ้คียงกบัฉบบัทีตีพิมพแ์ทน
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เป็นตน้มา หลกัสตูรทีพฒันาขนึมานีมีชือวา่ หลกัสตูรปฐมวยัไรซไ์ทยแลนด์ (RIECE Curriculum) โดยใน
ช่วงปีแรกของการดาํเนินงาน ทีมงานได้ให้ความสาํคญัเป็นพิเศษกบั กระบวนการวางแผน การลงมือทาํ
และการทบทวน (Plan-Do-Review: PDR) ซงึเป็นกระบวนการหลกัอนัหนงึของไฮสโคป คาํถามทีตามมาก็
คือ หลกัสตูรปฐมวยัไรซไ์ทยแลนดส์ามารถพฒันาเดก็ปฐมวยัไทยไดจ้รงิหรอืไม?่

งานวิจยัชินนีตอบคาํถามนีโดยอาศยัขอ้มลูการวดัพฒันาการเดก็ตามแนวทางการเฝา้ระวงัและสง่
เสรมิพฒันาการเดก็ปฐมวยั (DSPM) ซงึกระทรวงสาธารณสขุจดัทาํขนึโดยพฒันาจาก Denver Develop-
mental Screening Test version II หรอื Denver II มีวตัถปุระสงคเ์พือติดตามเฝา้ระวงัเดก็ปฐมวยัเพือไมใ่ห้
เกิดพฒันาการลา่ชา้ คูมื่อ DSPM สามารถใชป้ระเมินพฒันาการเดก็ตงัแตแ่รกเกิดจนถงึอายุ 5 ปี แบง่ออก
เป็น 19 ระดบัอายุ ประกอบดว้ยพฒันาการ 5 ดา้น ไดแ้ก่ พฒันาการดา้นการเคลือนไหว (Gross Motor:
GM) พฒันาการดา้นกลา้มเนือมดัเลก็และสติปัญญา (Fine Motor: FM) พฒันาการดา้นการเขา้ใจภาษา
(Receptive Language: RL) พฒันาการดา้นการใชภ้าษา (Expressive Language: EL) และพฒันาการ
ดา้นการชว่ยเหลือตนเองและสงัคม (Personal and Social: PS) เดก็ทีมีพฒันาการปกติในมมุมองของ
DSPM คือเดก็ทีผา่นการทดสอบทีระดบัอายุของตวัเอง ในทางตรงกนัขา้ม เดก็ทีไม่ผา่นการทดสอบคือ
เดก็ทีมีพฒันาการลา่ชา้กวา่ปกติ อยา่งไรก็ตาม การประเมินโดยใช้เครอืงมือเฉพาะชว่งอายุของเดก็อาจ
จะทาํใหน้กัวิจยัไม่สามารถเห็นถงึความแตกตา่งของพฒันาการไดม้ากนกั ดงันนั ผูว้ิจยัจงึไดป้รบัรูปแบบ
การประเมินฯ ดว้ยการประเมินพฒันาการของเดก็แตล่ะคนมากกวา่หนงึระดบัอายุ ขนึอยู่กบัพฒันาการ
ของเดก็คนนนั กลา่วคือ ในกรณีทีเดก็สามารถผา่นการทดสอบทีระดบัอายุตวัเองในแตล่ะดา้น ผูว้ิจยัจะ
ประเมินพฒันาการเดก็ในดา้นนนัๆ โดยใชเ้ครอืงมือทีอยู่ในระดบัอายถุดัไป ในทาํนองเดียวกนั สาํหรบัเดก็
ทีไมส่ามารถผา่นการทดสอบทีระดบัอายขุองตวัเอง ผูวิ้จยัจะประเมินเดก็คนนนัดว้ยเครอืงมือทีอยูใ่นระดบั
ทีตาํกวา่อายขุองเดก็ดว้ย

ปัญหาทางเทคนิคทีสาํคญัทีงานวิจยัชินนีตอ้งเผชิญคือ การเปรยีบเทียบความแตกตา่งของพฒันาการ
เดก็ทีไดเ้รยีนดว้ยหลกัสตูรทีแตกตา่งกนัอาจจะไม่ไดบ้ง่บอกถงึผลของหลกัสตูรโดยตรง เพราะครูทีตดัสนิ
ใจเปลียนมาใช้หลกัสตูรปฐมวยัไรซไ์ทยแลนดเ์ป็นครูทีมีความสามารถสงูกวา่ครูอีกกลุม่หนงึเป็นทนุเดิม
อยู่แลว้ ดงันนั พฒันาการทีแตกตา่งกนัอาจจะเป็นผลมาจากความสามารถของครูทีแตกตา่งกนั ไมใ่ช่ผล
ของหลกัสตูรก็เป็นไปได้ ปัญหานีเป็นปัญหาทางเทคนิคทีเรยีกกนัทวัไปวา่ ปัญหาทีเกิดจากปัจจยัภายใน
(endogeneity problem) กลา่วคือ โครงการฯ ไดเ้ปิดโอกาสและสง่เสรมิใหค้รูทกุคนเปลยีนมาใชห้ลกัสตูร
ปฐมวยัไรซไ์ทยแลนดแ์ต่ครูเป็นผู้ตดัสนิใจเลือกเองวา่จะเปลียนมาใช้หลกัสตูรปฐมวยัไรซไ์ทยแลนดห์รอื
ไม่ นนัคือ การเลือกใชห้ลกัสตูรเป็นปัจจยัภายใน (endogenous variable) ทีทาํใหเ้กิดปัญหาทางเทคนิค
ดงักลา่ว ในขณะเดียวกนั โครงการฯ ได้จดัสง่ครูปฐมวยัของโครงการฯ (ครูไรซ์ไทยแลนด)์ ทีได้รบัการ
พฒันาการสอนตามแนวทางของหลกัสตูรปฐมวยัไรซ์ไทยแลนด์จาํนวน 19 คน เขา้รว่มจดัการเรยีนการ
สอนตามหลกัสตูรปฐมวยัไรซไ์ทยแลนดใ์น 19 ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ (จากทงัหมด 50 แหง่) เป็นระยะเวลา 1
ปีการศกึษา ทีสาํคญั โครงการฯ เลือกทงั 19 ศนูยฯ์ ดว้ยวิธีการสุม่ (random) ช่วยใหผู้ว้ิจยัสามารถใชผ้ล
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ของการสุม่เลือกศนูยที์จะไดร้บัครูปฐมวยัเพิมเติมเป็นตวัแปรหลกัสาํหรบัการประมาณคา่ผลกระทบของ
โครงการไรซไ์ทยแลนด์

ในสว่นของพฒันาการเดก็ ผู้วิจยัใช้คา่เฉลียของระดบัชว่งอายุทีสงูทีสดุของแตล่ะพฒันาการทีเดก็
ผา่นการทดสอบเพือบง่บอกถงึพฒันาการเดก็ ยกตวัอยา่งคือ สมมตุิวา่ เดก็ชาย ก อายุ 44 เดือน และ
สามารถผา่นการทดสอบทีระดบัอายุตวัเอง และระดบัอายุ 49-54 เดือน เขาจะมีพฒันาการเทา่กบั 51.5
เดือนนนัเอง นอกจากนี ผูวิ้จยัไดป้รบัคะแนนพฒันาการของเดก็ใหเ้ป็นคะแนนมาตรฐาน (standardized
score) โดยใชค้ะแนนพฒันาการของเดก็แตล่ะคนลบดว้ยคา่เฉลยีของอายเุดก็ในกลุม่อายเุดียวกนั แลว้นาํ
ไปหารดว้ยสว่นเบียงเบนมาตรฐานของอายุเดก็กลุม่เดียวกนั นนัหมายความวา่ ผูว้ิจยัไดใ้ชส้ว่นเบียงเบน
มาตรฐานเป็นหน่วยวดัของคะแนนมาตรฐาน
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รูปที 3.1: ผลการเปรยีบเทียบคะแนนมาตรฐานของเดก็ทีเรยีนในศพด. ทีไดร้บัและทีไม่ไดร้บัครูไรซไ์ทย
แลนด์

รูปที 3.1 แสดงผลการเปรยีบเทียบคะแนนมาตรฐานของเดก็ทีเรยีนในศพด. ทีได้รบัและทีไม่ได้รบั
ครูไรซ์ไทยแลนด์ จากรูปเห็นได้วา่ เดก็ทีเรยีนในศพด. ทีได้รบัครูไรซ์ไทยแลนด์นนั มีคะแนนมาตรฐาน
ของพฒันาการทงั 5 ดา้นสงูกวา่คา่เฉลีย ในขณะทีเดก็อีกกลุม่หนงึมีคะแนนมาตรฐานของพฒันาการ
ทงั 5 ดา้นตาํกวา่คา่เฉลีย ในทาํนองเดียวกนั ผลการวิเคราะหท์างสถิติก็ยืนยนัวา่ การทีโครงการไรซไ์ทย
แลนด์สง่ครูปฐมวยัเขา้ไปรว่มสอนโดยใช้หลกัสตูรไฮสโคปตามแนวทางไรซ์ไทยแลนด์ในศพด. สามารถ
สง่เสรมิพฒันาการเดก็ปฐมวยัไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทงัในดา้นการเคลือนไหว และดา้นการช่วยเหลือตวัเอง
และสงัคม โดยผลกระทบในภาพรวมมีขนาดประมาณ 0.40 เทา่ของสว่นเบียงเบนมาตรฐาน ซงึมีขนาด
ใหญ่กวา่ผลกระทบของโครงการสง่เสรมิการเลียงดูเดก็ปฐมวยัในประเทศโคลมัเบียทีมีขนาดของผลกระ



36 บทที 3. ตวัอยา่งงานวจิยัจากฐานขอ้มูลเดก็ปฐมวยัแบบตวัอยา่งซาํ

ทบประมาณ 0.26 เทา่ของสว่นเบียงเบนมาตรฐาน (Attanasio et al., 2014) ในขณะทีโครงการไรซ์ไทย
แลนด์มีตน้ทนุตอ่หวั (ไม่รวมตน้ทนุการวิจยั) ประมาณ 9,950 บาท สว่นโครงการสง่เสรมิการเลียงดูเดก็
ปฐมวยัฯ มีตน้ทนุตอ่หวัประมาณ 17,385 บาท

3.2 บทสรุปจากงานวจิัยของ Dinh and Kilenthong (2021)

งานวิจยัชินนีศกึษาพฤติกรรมการลงทนุในเดก็ปฐมวยัของผู้ปกครอง (parental child investment) โดย
ใชข้อ้มลูเดก็ปฐมวยัแบบตวัอยา่งซาํ ผลการวิจยัพบวา่ ผูป้กครองใชเ้วลาทาํกิจกรรมทีสง่เสรมิพฒันาการ
เดก็หรอืการลงทนุดา้นเวลา (time investment) กบัเดก็ผู้หญิงมากกวา่ แต่ผูช้ายจะมีสืออปุกรณ์หรอืได้
รบัการลงทนุดา้นวตัถุ (material investment) มากกวา่ ในขณะเดียวกนั เดก็ปฐมวยัทีมีพอ่หรอืแม่อาศยั
อยู่ดว้ยได้รบัการลงทนุดา้นเวลาและดา้นวตัถุมากกวา่เดก็ทีทงัพอ่และแม่ไม่ได้อาศยัอยู่ดว้ย แต่มีเพียง
ดา้นวตัถุทีมีีนยัสาํคญัทางสถิติ ยิงไปกวา่นนั เมือพิจารณาผลการวิเคราะหข์อ้มลูรว่มกบัแบบจาํลองทาง
เศรษฐศาสตรพ์บวา่ ผูป้กครองมองวา่การลงทนุดา้นเวลาและการลงทนุดา้นวตัถมีุสว่นเสรมิกนั (comple-
mentary) กลา่วคือ การลงทนุดา้นเวลาของครอบครวัทีมีการลงทนุดา้นวตัถุมากกวา่จะใหผ้ลตอบแทนที
สงูกวา่ และการลงทนุดา้นวตัถขุองครอบครวัทีมีการลงทนุดา้นเวลามากกวา่จะใหผ้ลตอบแทนทีสงูกวา่

การลงทนุดา้นเวลา (time investment) และการลงทนุดา้นวตัถุ (material investment) เป็นปัจจยันาํ
เขา้สาํคญัของการสรา้งทนุมนษุย์ (Del Boca et al., 2017) งานวิจยัชินนีเป็นเจดุเรมิตน้เลก็ๆ ของภาพใหญ่
ทีพยายามทาํความเขา้ใจบทบาทของการลงทนุดา้นเวลาและการลงทนุดา้นวตัถตุอ่การสรา้งทนุมนษุย์ ซงึ
เป็นประเดน็ทีมีความสาํคญัทางวิชาการและมีประโยชนต์อ่การออกแบบนโยบายการพฒันาทนุมนษุยใ์น
อนาคต

การลงทนุดา้นเวลาในงานวิจยัชินนีหมายถงึ เวลาทีผูป้กครองใชท้าํกิจกรรมทีสง่เสรมิพฒันาการเดก็
ไดแ้ก่ การอา่นหนงัสือให้เดก็ฟัง การฝึกฝนทางวิชาการ การรว่มเลน่บลอ็คหรอืวาดรูประบายสีหรอืปัน
ดินนาํมนั และการรว่มรอ้งเพลงหรอืเตน้ สว่นการลงทนุดา้นวตัถุหมายถงึ การจดัซือสอือปุกรณที์สง่เสรมิ
พฒันาการเดก็ ไดแ้ก่ หนงัสือ ของเลน่ และแท็บเลต็หรอืมือถือ

ประเดน็ทีน่าสนใจเกียวกบัขอ้มลูเดก็ปฐมวยัแบบตวัอยา่งซาํทีใช้ในการวิจยัครงันีคือ เดก็ปฐมวยัใน
กลุม่ตวัอยา่งกวา่รอ้ยละ 45 ไม่ไดอ้าศยัอยู่กบัทงัพอ่และแม่ ซงึเป็นประเดน็ทีสาํคญัและจาํเป็นตอ้งศกึษา
วิจยัเพิมเติม เพราะองคค์วามรูที้เกียวกบัมีนอ้ยมาก สว่นหนงึน่าจะเป็นผลมาจากการทีปรากฏการณพ์อ่
และแม่ (ทงัสองคน) ไมไ่ดอ้ยูด่ว้ยนนัเป็นปรากฏการณข์องโลกตะวนัออก ทีไมค่อ่ยเห็นมากนกัในโลกตะวนั
ตก ทาํใหง้านวิจยัทีนาํเสนอเรอืงนีจงึมีจาํนวนไม่มาก ขอ้มลูเดก็ปฐมวยัแบบตวัอยา่งซาํจงึเป็นขอ้มลูทีมี
ประโยชนอ์ยา่งยิงตอ่การทาํความเขา้ใจผลกระทบของการทีพอ่แม่ของเดก็ปฐมวยัไม่สามารถอาศยัอยู่กบั
เดก็ได้ โดยเฉพาะกลุม่ทีจาํเป็นตอ้งยา้ยถินเพราะความจาํเป็นทางเศรษฐกิจ

ผลการวิเคราะหท์างสถิติพบวา่ เดก็ปฐมวยัทีมีพอ่หรอืแมอ่าศยัอยูด่ว้ยไดร้บัการลงทนุดา้นเวลามากกวา่
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เดก็ทีทงัพอ่และแม่ไม่ไดอ้าศยัอยู่ดว้ยแต่ไมมี่นยัสาํคญัทางสถิติ ในขณะเดียวกนั ผูป้กครองของเดก็ทีพอ่
และแม่ไม่ไดอ้าศยัอยู่ดว้ยมีอายมุากกวา่ประมาณ 16 ปี (สว่นใหญ่เป็นยาย) และอายขุองผูป้กครองทีเพิม
ขนึหนงึปีมีความสมัพนัธก์บัการลดลงของการลงทนุดา้นเวลาประมาณ 0.557 ชวัโมงตอ่เดือน ดงันนั การ
คาํนวณแบบเรว็ (back-of-envelope calculation) บง่บอกวา่ การทีพอ่และแมไ่มไ่ดอ้าศยัอยูด่ว้ยมีผลทาง
ออ้มทาํให้เดก็ได้รบัการลงทนุดา้นเวลาประมาณ 8.9 ชวัโมงตอ่เดือน (0.557 x 16) สว่นผลทีเกิดขนึกบั
การลงทนุดา้นวตัถพุบวา่ เดก็ปฐมวยัทีมีพอ่หรอืแม่อาศยัอยู่ดว้ยไดร้บัการลงทนุดา้นวตัถมุากกวา่เดก็ทีทงั
พอ่และแม่ไม่ไดอ้าศยัอยู่ดว้ยประมาณ 170 บาทตอ่เดือน (รอ้ยละ 39 ของระดบัการลงทนุดา้นวตัถเุฉลยี)
นอกจากนี งานวิจยัชินนียงัพบวา่ ผูป้กครองใชเ้วลาทาํกิจกรรมทีสง่เสรมิพฒันาการเดก็หรอืการลงทนุดา้น
เวลากบัเดก็ผูห้ญิงมากกวา่ประมาณ 8.8 ชวัโมงตอ่เดือน แตผู่ป้กครองจะไดร้บัการลงทนุดา้นวตัถมุากกวา่
ประมาณ 153 บาทตอ่เดือน
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Abstract

This paper evaluates the short-term impact of an early childhood education in-

tervention on child development. The program randomly assigned an additional 19

teachers to co-teach using a new curriculum based on the HighScope approach, in 19

out of 50 childcare centers in rural Thailand. The main result indicates that the in-

tervention had a positive and significant effect on child development in gross motor

and personal and social skills with an effect size of 0.40 standard deviations for the

benchmark case.
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1 Introduction

Several early childhood education interventions have been shown to have a positive impact

on child development and life-long success (e.g., Campbell et al., 2002; Garćıa et al., 2016;

Heckman and Masterov, 2007; McKey et al., 1985; Schweinhart et al., 2005; Weikart et al.,

1978). One of the most influential projects is the Perry Preschool Project, which is highly

cost-effective and therefore has a wide-ranging and long-lasting impact on early childhood

education (e.g., Heckman et al., 2010; Schweinhart and Weikart, 1997). Evidence from the

project has changed the landscape of education policy around the world. Many countries

including Thailand have recently put early childhood education at the forefront of their

public policies. However, there are questions as to whether the success of the HighScope

Perry Preschool curriculum can be replicated in developing countries or even in developed

countries like the US since a recent evaluation of the curriculum using a large dataset from

Head Start has found much smaller effects (Walters, 2015).

This paper studies the impact of an early childhood education intervention in rural Thai-

land using the data from the Reducing Inequality through Early Childhood Education pro-

gram (henceforth, RIECE). A key feature of the program is the random assignment of 19

early childhood teachers to co-teach in 19 out of 50 childcare centers. All the additional

teachers hold a bachelor’s degree in early childhood education, and they were trained inten-

sively how to apply the new curriculum for two weeks before the semester started. Their

main task is to apply a HighScope-based curriculum, locally called the RIECE curriculum1

in their classrooms.

The main focus of this paper is to estimate the impact of the random assignment of addi-

tional teachers on child development. Our main specification takes advantage of the random

1The RIECE curriculum, is based primarily on the HighScope approach, and focused on the Plan-Do-

Review learning process (PDR). A key difference between RIECE and the Perry Preschool Project is that

the latter complemented the curriculum intervention with weekly home visits while the former did not.

2
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nature of the teacher assignment to identify the average treatment effect of the intervention

using the randomization outcome as the treatment variable. The benchmark estimation re-

sults show that the intervention had a positive and significant effect on child development

in gross motor and personal and social skills, with an effect size of 0.40 standard deviations

for the benchmark case. In addition, this paper estimates the heterogeneous effects of the

randomization of additional teachers. This part investigates whether the benefits of the

randomization are distributed evenly across several subgroups including children character-

istics, household characteristics, main caregiver characteristics, mother characteristics, and

teacher characteristics. The estimation results suggest that the impact of the randomization

of additional teachers is homogeneous across all five sub-groups. The analysis here should

be considered as a short-term impact evaluation because the development outcomes were

measured less than a year after children were exposed to the intervention.

This paper belongs to limited literature on early childhood education intervention in

developing countries (e.g., Andrew et al., 2019; Bernal, 2015; Britto et al., 2017; Malmberg

et al., 2011; Moore et al., 2008; Opel et al., 2009; San Francisco et al., 2006). The study

that most closely resemble ours is Andrew et al. (2019), which is an evaluation of teacher

training, and providing additional resources for materials and new staff in Colombia. The

program trains teachers in a treatment group on how to design and implement activities to

promote child development. In addition, this paper observed both quantity and quality of

teachers’ classroom activities. They found that teacher training improved teaching quality

and increased children’s cognition, language and school readiness by 0.15 standard deviation.

A key lesson is that, to make a difference in education, we need to change teaching practices

and daily experience of children. That should be the main reason for the significant impact

of the RIECE project, which used the HighScope approach as a tool to change teaching

practices and daily experience of children. Moreover, Hanushek (1999) and Gerber et al.

(2001) show that adding new teachers without changing teaching practices may not improve

student performance.

There is a much larger literature on early stimulation interventions in developing coun-

3
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tries, which primarily focus on promoting maternal child interaction and improving parenting

skills (Attanasio et al., 2018, 2014; Cooper et al., 2009; Gardner et al., 2003; Gertler et al.,

2014; Grantham-McGregor et al., 1987, 1991; Powell and Grantham-McGregor, 1989; Walker

et al., 2005, 2011; Yousafzai et al., 2014). Many of the interventions involved demonstrating

play activities to the mother and encouraging her to do the activities with her child. Our

paper is related to those interventions in that both emphasize on positive adult-child interac-

tion, (teacher-student interaction in our case and mother-child interaction in their case), as a

key concept for skill formation, and result in positive and significant impacts on child devel-

opment. There is a difference in the implementation aspect of the projects, however. Those

interventions have been implemented mostly through a home visiting program and usually

complemented with a nutritional supplementation while ours is a center-based intervention.

The remainder of this paper is organized as follows. Section 2 presents an overview of

the intervention and summary statistics. Estimation strategies are discussed in Section 3.

Section 4 presents the empirical results. Section 5 discusses and concludes the paper. All

tables are in Appendix A.

2 Background and Data Sources

2.1 Overview of RIECE Thailand

The Reducing Inequality through Early Childhood Education program (RIECE Thailand)

aims to improve the quality of early childhood education in rural Thailand. To do so, the

project has developed an innovative early childhood curriculum, called the RIECE curricu-

lum, which is based primarily on the HighScope program. The HighScope curriculum aims to

support children’s cognitive and socio-emotional development through active learning where

both teachers and children had major roles in shaping children’s learning. Children are

encouraged to plan, carry out, and reflect on their own activities through a plan-do-review

process. Adults observed, supported, and extended children’s play through scaffolding. They

also encouraged children to make choices, solve problems and engage in activities. Instead

4
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of providing lessons, HighScope emphasizes reflective and open-ended questions asked by

teachers. During the first year of implementation, the RIECE curriculum mainly focused

on the Plan-Do-Review process (PDR), which is a core activity of HighScope.2 See Epstein

(2012) for details on the HighScope curriculum.

RIECE Thailand was officially launched in May 2015. It covered 50 childcare centers

in 26 Tambons or subdistricts of Mahasarakham and Kalasin provinces. Figure 1 shows

the locations of all participating childcare centers. Most of the centers have two levels

of classes, one for 2 to 3 years old, and the other for 3 to 4 years old, with only a few

exceptions (three centers have four levels up to 6 years old, and 11 centers have at least

one class with mixed-age children). This type of public childcare center is the main service

provider for early childcare (2 to 4 years old) in rural Thailand. Thailand has approximately

19,000 childcare centers all over the country at the present. Each center is administered

by a subdistrict administration organization (SAO), a local governmental unit in Thailand.

Every SAO administers at least one childcare center, and some manage more than one. This

public childcare service is easily accessible even for poor households because it is available

free of charge. Therefore, most rural children have been enrolled in these public childcare

centers. There are also private childcare services (as part of private schools), typically in

towns. Only few wealthy households in rural areas would send their children to a private

school in a nearby town. Of course, few children may not attend in any childcare center.

Our casual observation from the field suggests that the main reason for not enrolling their

children is the readiness of the children and not for economic reasons.

Before the first semester of 2015 started, 19 additional teachers3 were randomly assigned

2The following are the main differences between the RIECE and HighScope curricular: (1) the RIECE

curriculum allows each child to choose only one activity each session while the child is allowed to choose

several activities (one activity is also possible) for HighScope; (2) with limited space and a large number

of students each class, the RIECE approach limits the number of children in each corner/station while the

HighScope has no limit; (3) each child will review verbally in front of the class once a week under the RIECE

while, for HighScope, each child can choose to review verbally or by drawing with the teacher or in front of

the class.
3All the additional teachers hold a bachelor’s degree in early childhood education from local universities.
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Figure 1: Locations of all participating childcare centers in May 2015.

to co-teach in 19 childcare centers (out of 50 participating centers). Importantly, the ran-

domization has been done at the in-class training in April 20154 before the semester started

without knowing whether each existing teacher will adopt the new curriculum or not. Their

main task is to apply the RIECE curriculum5 in a classroom of 3 to 4 years old. They

Most of them graduated in May 2015. They were trained intensively how to apply the RIECE curriculum

for two weeks before the semester started.
4The Thai school year usually begins in the middle of May and ends in early March of next year.
5There are at least two key differences between the RIECE curriculum and curricular or practices nor-

mally employed in the research area before the intervention. The first and most obvious one is the PDR

process, which exists only in the RIECE curriculum. Secondly, under the RIECE curriculum, teachers will

systematically plan and regularly implement the daily routine (with several developmentally-stimulating ac-

tivities each day) starting from early morning until the end of the day almost everyday. Importantly, most of

those well-planned activities are designed using active learning concepts, which allow the children to choose

materials and decide what to do with the materials. This is clearly different from the standard practice in

the area, which resembles the direct instruction concept. More specifically, the majority of the teachers in

the area usually will prepare and choose worksheets for children to practice how to write. Some of them

6
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also played an important role in transferring knowledge, and supporting and encouraging

existing teachers to adopt the new curriculum. The data show that the presence of an ad-

ditional teacher significantly increases the likelihood of adopting the RIECE curriculum in

other classrooms in the same childcare center. Excluding the classrooms with the additional

teachers, 42 percent (16 out of 38) of classrooms in the 19 childcare centers with additional

teachers adopted the curriculum. In the other 31 centers without additional teachers, the

adoption rate was only 14 percent (10 out of 70 classrooms).

2.2 Child Development Measurement

Child development measures are from the Developmental Surveillance and Promotion Man-

ual (DSPM), developed by the National Institute of Child Health, Department of Health,

Ministry of Public Health of Thailand. The DSPM is primarily adapted from the Denver

Developmental Screening Test version II or Denver II (Choosri et al., 2017; Morrison et al.,

2018). The main purpose of the test is to monitor delayed development in young children.

The DSPM is divided into five main skill domains: gross motor (GM), fine motor (FM),

receptive language (RL), expressive language (EL), and personal and social (PS). These

domains are found to be key to later academic achievement (e.g., Davies et al., 2016; Morgan

et al., 2015; Pagani et al., 2010). Most of the test items are direct assessments,6 except some

test items in expressive language (EL) and personal and social (PS) domains, which are

based on teacher interviews (73 percent of all items for EL and 54 percent of all items for

PS). See the Online Appendix for examples of test items for each domain.

The DSPM is designed for children from birth to 5 years old and categorized into 19

age ranges, each of which may contain several test items for each domain. The details are

may allow children to play with toys but again by choice of teachers not children. Some of the teachers

may simply let the children run around the center or watch television almost all day and serving them lunch

without well-planned and developmentally-stimulating activities.
6Evaluators or assessors are the interviewers who also collected children and household data. They knew

which center received an additional teacher. That is, they were not totally blind regarding the treatment

but they were not supposed to know exactly which classroom has implemented the curriculum.
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listed in the Online Appendix. For each domain, a child is first tested using the test items

for his/her own age range. He/She is recorded as passing the test if he/she passes all the

test items. Failing at least one item implies that the child has delayed development, and the

child is recorded as failing the test.

In order to increase the statistical power, we extended the original DSPM testing proce-

dure by applying not only age-appropriate test items but also test items in two age ranges

above or below his/her age range, depending on the test outcomes. If the child passes the

test for his/her age range, he/she will be tested using items one level above his/her age

range. On the other hand, if he/she fails the test for his/her age range, he/she will be tested

using items one level below his/her age range. To economize on testing time, we allow only

up to two levels above or below an age range. The average testing time was 21 minutes per

child with 12.90 standard deviation. The main measure of child development in this paper

– the developmental score – is determined by the median of the highest age range that the

child passes.

We have transformed the developmental score into an age-standardized score, called the

“internally age-standardized score,” to deal with differences in the score across ages. Most

of the empirical results reported in this paper are based on this standardized score. More

formally, let Sia denote the developmental score of child i whose age is in age range a, and

S̄a denote the average score for that age range. The internally age-standardized score for

that child is

SSi =
Sia − S̄a

σa
(1)

where σa denotes the standard deviation of the score for that age range. Note that the

standard deviation is the unit of the standardized score.

Another important and challenging issue is that the DSPM test is applicable for children

up to 60 months old only. Consequently, not all children can be tested up to a maximum of

two levels. For example, children older than 54 months can only perform the test for their

own age range, and this group consists of roughly 23 percent of the whole sample. These

children would generally have lower standardized scores by construction. This, of course,
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suggests that we should restrict the analysis to the sample of children who can be tested

up to a maximum of two levels. However, such a restriction would lose us a significant

number of observations. In particular, the whole sample contains 718 children while the

two-level maximum sample contains only 323 children.7 As a compromise, our main results

are based on the sample of children who can potentially perform at least one-level above

or below their own age range, henceforth called the “one-level maximum sample,” which

consists of 555 children. Although the one-level maximum sample contains children who

can potentially perform more than one level above/below their age range, we calculate the

developmental score using up to one-level above/below only. As robustness checks, we also

perform main analyses on the other two samples – the “whole sample” and the “two-level

maximum sample.”

As a first look at the impact of the randomization of the additional teachers, the chil-

dren are divided into two groups; (i) the treatment group: children who attended the 19

childcare centers, to which additional teachers were randomly assigned, and (ii) the control

group: children who attended the other 31 centers. Figure 2(a) illustrates the standardized

scores using the one-level maximum sample. Note that the “general” variable here repre-

sents the average score across all five domains. Figure 2(a) shows that the treatment group

generally performs better than the control group. Similar patterns emerge for the other two

samples–the two-level maximum sample and the whole sample as presented in Figures 2(b)

and 2(c), respectively. Note that the overall result seems to be driven by the GM domain,

whose impact is the largest and almost identical to the general domain. For each of the five

domains, the average standardized score is positive for the treatment group, and negative

for the other. This information alone cannot answer whether attending regular preschool

hampers or benefits child development because this is a relative score not an absolute one.

We can only conclude that children who received the treatment (attended a childcare center

7In principle, one could think of a Tobit-like model to account for the upper bounds of the standardized

scores for the whole sample. However, the model would be exceedingly complicated because the upper

bounds are varied with child age. As a result, the standard Tobit estimation is not applicable. Estimating

such a complicated model is beyond the scope of this paper.

9

48 บทที 3. ตวัอยา่งงานวจิยัจากฐานขอ้มูลเดก็ปฐมวยัแบบตวัอยา่งซาํ



(a) One-level maximum sample.

(b) Two-level maximum sample.

(c) Whole sample.

Figure 2: Average standardized scores for children who have attended a childcare center

with (black) and without (white) the additional teachers: (a) using the one-level maximum

sample; (b) using the two-level maximum sample; (c) using the whole sample. The error bar

represents a 95 percent confidence interval.
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with an additional teacher) developed faster than the others. In addition, Table 1 shows

that pre-intervention characteristics for both groups of children are not statistically different

except the low birth weight dummy, sibling dummy, mother’s education and main care-

giver’s education. In other words, the two groups are not significantly different before the

introduction of the randomization.

2.3 Children and Household Data

The key advantage of the RIECE data is that it has information on both schooling and

households. The baseline dataset used in this paper is a stratified random sample based on

children’s age and childcare centers. The data includes no more than 25 randomly selected

children from each childcare center. If a center has fewer than 25 children, all children will

be selected. Approximately 60 percent of the sample in each center are older than three

years old. The baseline data consist of 1,1058 children from 1,054 households.

The baseline survey began in April 2015 (before the intervention) and ended in October

2015. The questionnaire comprises three main components: teachers, households, and chil-

dren.9 The household questionnaire was developed based on the annual Townsend Thai Data

survey. The household questionnaire focuses on socioeconomic status, including household

demographics, occupations, labor supply and leisure for each household member, household

assets, income, expenditure, borrowing, and lending.

The children questionnaire was developed from several surveys, including the Denver De-

8Only 735 children (out of 1,105 sampled children) have been tested with the DSPM. The evaluators

could not test all the children because the school year ended in early March and it was too complicated to

test at their homes due to potential parent interruption. Nevertheless, as shown in Table 1, the summary

statistics of the one-level maximum sample (the fourth column) and the whole baseline sample of 1,105

children (the sixth column) are indistinguishable. This should mitigate a concern regarding sample section

problem. Further, some key variables are missing for 17 children. As a result, the final whole sample contains

718 children.
9Most of the questions in the household part are recalls for the last 12 months (for income) or the last

month (for expenditure). Similarly, most of the questions regarding parental investment (books, toys etc.)

are for the last 12 months.
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velopmental Screening Test, National Educational Panel Study, World Health Organization

Quality of Life, Early Childhood Longitudinal Program, and Cohort Study of Thai Children.

For this questionnaire, the respondent must be the main caregiver of the sampled child, who

was between 2 and 5 years old at the time. If there is more than one child in a household, the

main caregiver will be asked about each child separately. The children questionnaire contains

basic information on the children in the household (e.g., age, gender, birth weight, child’s

health, chronic diseases, disability status, and education attainment), and early childhood

investments including time and material inputs, parenting style, and nutritional inputs.

Children’s age is measured in months, as of the date of the DSPM test. The low birth

weight dummy equals one if the child’s birth weight was below 2,500 grams, and zero oth-

erwise (WHO et al., 2006). The sibling dummy equals one if there was at least one sibling

living in the same household, and zero otherwise. The dummy for chronic diseases equals

one if the child has had asthma, allergies, thalassaemia, glucose-6-phosphate dehydrogenase

deficiency (G6PD), anemia, heart disease, epilepsy, tonsillitis, lymphadenitis, pneumonopa-

thy, enteropathy, mycosis, or nephropathy during the last 12 months of the interview, and

zero otherwise. The dummy for parental absence equals one if the child was living without

biological parents at home, and zero otherwise. The dummy for divorced parents equals

one if mother and father divorced with each other, and zero otherwise. Mother’s education

dummy equals one if the mother finished beyond secondary school, which is the current level

of compulsory education in Thailand, and zero otherwise. The dummy for teenage preg-

nancy mother equals one if the mother was pregnant at age between 10 to 19 years old, and

zero otherwise. Main caregiver’s education dummy equals one if the main caregiver finished

beyond secondary school, and zero otherwise. Wealth index is constructed by a Principal

Component Analysis (PCA) using household asset holdings.10

10Asset holdings used in this exercise include the number of houses/buildings, barns, huts, bicycles, mo-

torcycles, cars, vans/pick-up trucks, motorized carts, farm tractors, four-wheel tractors, trucks, boats, boats

with a small motor, telephones, computers/laptops, printers, tablets, air conditioners, cable TVs/satellite

dishes, washing machines, televisions, refrigerators, and microwaves.
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2.4 Summary Statistics of Key Variables

Table 1-3 present the summary statistics of key variables related to children and household,

teacher and childcare center characteristics, respectively, categorized by the randomization

outcome at the center level (centers with or without the additional teachers). All statistics

are calculated from the “one-level maximum” sample of 555 children, which is the sample

used in our main analyses. The first column is the treatment group: children who attended

the 19 childcare centers (with additional teachers), which is about 44 percent of the sample.

The second column is the control group: children who attended the other 31 centers (without

additional teachers). The summary statistics of the two groups are very similar. All key

variables, except low birth weight dummy, sibling dummy, mother’s education and main care-

giver’s education, are not statistically different. The results indicate that the randomization

is properly done.

We also test whether the one-level maximum sample is systematically different from the

whole sample, by regressing each observable characteristic on a one-level maximum sample

dummy as shown in Table 4. The only notable differences between the two groups are

the children’s age and mother’s education. This implies that they are not systematically

different, and, therefore, it is reasonable to perform the main analyses using the one-level

maximum sample.

3 Estimation Methods

Our main analysis estimates the average treatment effect of the intervention using the fol-

lowing reduced-form linear model:

SSj
i = α + βRT j

i + γXj
i + εji (2)

where SSj
i denotes the child development standardized score of child i who had attended

childcare center j during the academic year 2015, Xj
i denotes a vector of control variables11

11The control variables Xj
i include the student-teacher ratio (including additional teachers), child’s age,

child’s age squared, a dummy for being a boy, a dummy for having low birth weight, a dummy for having
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and εji denotes the error term. The key variable of interest is RT j
i , which equals one if

center j had randomly received an additional teacher during the academic year of 2015, and

zero otherwise. The main goal of this model is to estimate β, which captures the average

treatment effect of the additional teachers on child development. As robustness checks, each

estimation is also performed with the other two sample sets, the two-level maximum sample

and the whole sample.

We report standard errors, clustered at the center level, and symbols ∗∗∗,∗∗ ,∗, and † to

denote significance at the 0.1%, 1%, 5%, and 10% level of standard single hypothesis tests,

respectively. We also implement the step-down approach of Romano and Wolf (2005a,b)

to control the family-wise error rate (FWE), which is the probability of falsely rejecting at

least one true null hypothesis, or type I errors when performing multiple hypotheses tests.

We control for a FWE of 10 percent and mark each coefficient that is significant at this rate

with ‡.

In addition, we estimate the heterogeneous effects of the intervention using the following

model:

SSj
i = α + βRT j

i + γXj
i + ηHj

i + θ
(
RT j

i ∗H
j
i

)
+ εji , (3)

where Xj
i is the vectors of control variables specified earlier, and Hj

i is a variable of interest

capturing the heterogeneity, which includes children characteristics, household characteris-

tics, main caregiver characteristics, mother characteristics, and teacher characteristics (e.g.,

Attanasio et al., 2018; Bernal and Keane, 2010; Fiorini, 2010; Fiorini and Keane, 2014;

Garćıa et al., 2018, 2019; Gregg et al., 2005; Heckman et al., 2010; Kottelenberg and Lehrer,

2014). The coefficient of the interaction term, θ, will be interpreted as the measure of the

heterogeneous effect for the variable of interest. Note that these heterogeneity variables are

considered each one at a time. We also perform the step-down approach of Romano and

Wolf (2005a,b) for these heterogeneous effect estimations.

at least one sibling in the household, a dummy for having a chronic disease, average of teacher’s age in

each classroom, average of teacher’s age in each classroom squared, average of teacher’s experience in each

classroom, fraction of teachers with bachelor degrees in early childhood, and fraction of tenured teachers.
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Finally, we estimate the effect of receiving additional teachers on the likelihood of passing

the standard age-appropriate DSPM tests. Here, the child development outcome is now a

dummy indicating if a child passes his/her own-age test items for each category. We employ

a linear probability model approach with standard errors clustered at the center level.

4 Empirical Results

4.1 The Impacts of Randomly Assigned Additional Teachers on

Child Development

This section presents the main empirical results based on the reduced-form specification (2),

with standard errors clustered at the center level. The results, shown in Table 5, indicate

that the presence of a randomly assigned additional teacher has a significant impact on the

developmental outcomes of children. The first column shows that the impact of randomly

assigned additional teachers on the general score of children is positive and significant with

the effect size of approximately 0.40 standard deviation. That is, the general score of children

attending a center with an additional teacher is significantly higher than the other group. In

addition, we find that the additional teacher has positive impacts on child development in

all five domains: gross motor (GM), fine motor (FM), receptive language (RL), expressive

language (EL), and personal and social (PS), but these effects are statistically significant

only for GM and PS domains.

We also show the results of receiving additional teachers using the two-level maximum

and the whole samples in Table 5. The results confirm that the presence of a randomly

assigned additional teacher has a positive and significant impact on child development. For

the two-level maximum sample, the effects are significant in all but FM and PS domains

while they are significant in the general and GM domains for the whole sample.

The multiple hypothesis testing results, using the step-down approach of Romano and

Wolf (2005a,b), confirm that the effects on the general are significantly different from zero

at the 10% significant level (see the ‡ sign in the general column). However, the effects on
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the other domains, using the step-down approach, are not significant at the 10% significant

level (no ‡ sign). This implies that type I errors of the estimation results for those domains

are considerably large, and, therefore, we must be careful in interpreting the impact of the

invention on those domains.

4.2 The Original Measure of Child Development for DSPM: Pass

or Fail Outcomes

We estimate the effects of receiving additional teachers on the likelihood of passing the

standard age-appropriate tests. Note that the overall development variable, “general” in

this case equals one if the child passes the standard age-appropriate tests for all five domains

and zero otherwise. The child development outcome for each domain is now a dummy

variable that equals one if the child passes his/her own-age items in the domain, and zero

otherwise. Table 6 presents the coefficients of linear probability model on the likelihood of

passing the test. The results are based on the whole sample. The estimation coefficients of

randomization are positive and statistically significant only for PS domain. The estimation

coefficients for the general and GM domains, which were significant in the benchmark case,

are not statistically significant in this case. These insignificance results indicate that the

standard DSPM test by itself may have low statistical power, as discussed earlier in Section

2.2.

4.3 Heterogeneous Effects

Table 7 reports the heterogeneous effects, the estimation coefficients of the interaction term,

which is θ in equation (3). For exposition purposes, we present the results for the general

score only. None of the estimation coefficients is statistically significant at p ≤ 0.05. This

implies that the impact of the randomization of additional teachers is quite homogeneous

across all five sub-groups, including children characteristics, household characteristics, main

caregiver characteristics, mother characteristics, and teacher characteristics. The same con-

clusion can also be drawn from the results for all other dimensions of child development, as
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shown in the Online Appendix. Technically, it is possible that the impact of the intervention

is, in fact, heterogeneous but the effect size must be relatively small. That is why none of

them is statistically significant given the sample size. Future research with a larger sample

size would be needed to confirm if this homogeneity result is robust.

5 Discussion and Conclusion

This paper has shown that an early childhood education intervention in rural northeastern

Thailand has a significant short-term impact on child development, including gross motor

and personal and social skills. In addition, we found that the impact of the randomization

of additional teachers is quite homogeneous across five sub-groups.

These findings complement the findings of the Perry Preschool Project (Heckman et al.,

2010; Schweinhart and Weikart, 1997) but in the context of a developing country. In other

words, this paper has provided evidence that the success of the HighScope Perry Preschool

project can be replicated in a developing country with a relatively large effect size of ap-

proximately 0.4 standard deviation. On the other hand, the intervention cost in the first

year was about 286 USD per year per (treated) child12 (counting only children who attended

childcare centers with additional teachers during the first year). This cost is relatively low

compared to comparable interventions such as Attanasio et al. (2014) which was around 500

USD per year per child with an effect size of 0.26 standard deviation and Attanasio et al.

(2018) which was around 339 USD per year per child with an effect size of 0.15 standard

deviation. From the cost-effectiveness perspective, this intervention is highly effective and

financially feasible for scaling up in developing countries. However, the problem of the low

12The total cost of the intervention (excluding data collection cost) for the first year of the project was

approximately 7.9 million Baht, which can be decomposed into 5.5 million Baht for personnel cost, and

2.4 million Baht for operation cost. The total number of children who were exposed to the additional

teachers was 794 children (out of 2,370 children attended all 50 centers). Therefore, the average cost of the

intervention for the first year was approximately 9,950 Baht per (treated) child, which is equivalent to 286

USD per child (the average exchange rate during the year 2015 and 2016 was 34.77 Baht per USD).
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adoption rate has to be resolved. Perhaps, more resources may be needed to boost the

adoption rate, perhaps through more effective training, better incentive systems, or more

effective monitoring systems etc.

One key limitation of this paper is related to the child development measurement itself.

The DSPM test is just one of many available tests, e.g., executive functions, behavioral prob-

lem index, cognitive skills and non-cognitive skills. With more resources, the RIECE project

should conduct different tests to establish whether our findings are sensitive to development

measures. Moreover, some of the tests, e.g., Mathematics, Sciences, and Language, are more

appropriate for older children. The RIECE project should apply these tests to ascertain the

impact of the intervention on elementary school or middle school children in the future.

Another important weakness of the RIECE intervention is that it attempts to improve

human capital solely through an early childhood education without a direct attempt to

improve the health status of the children. Theoretically, this could be sub-optimal as pointed

out in Ehrlich and Yin (2013), which proposes that a strategy to simultaneously invest

both in health and education could be superior to that of investing in each component

separately. Empirically, Garćıa et al. (2020) also shows that the Abecedarian Project, which

implemented such simultaneous investment strategy in the United States, can generate an

exceptionally high internal rate of return. Therefore, a future intervention to effectively

improve human capital formation, especially in developing countries, should invest both in

health and education simultaneously.
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A Tables

Table 1: Summary Statistics of Children and Household Characteristics, Categorized by
Centers with and without Additional Teachers

VARIABLES Centers with Centers without Total Number of Baseline 2015 Baseline 2015
Additional Teachers Additional Teachers Observations Observations

Boy dummy 0.50 0.49 0.49 555 0.51 1,105
(0.50) (0.50) (0.50) (0.50)

Child’s age (months) 46.27 46.00 46.12 555 48.07 1,061
(6.02) (5.80) (5.89) (8.35)

Low birth weight dummy 0.11 0.06† 0.08 555 0.09 1,081
(0.31) (0.25) (0.28) (0.29)

Sibling dummy 0.42 0.49† 0.46 555 0.47 1,105
(0.49) (0.50) (0.50) (0.50)

Chronic disease dummy 0.10 0.12 0.11 555 0.12 1,105
(0.30) (0.32) (0.31) (0.32)

Parental absence dummy 0.42 0.45 0.44 554 0.44 1,103
(0.49) (0.50) (0.50) (0.50)

Divorced parent dummy 0.19 0.17 0.18 553 0.18 1,103
(0.39) (0.38) (0.38) (0.38)

Mother’s education dummy 0.59 0.48* 0.53 503 0.57 1,055
(0.49) (0.50) (0.50) (0.50)

Mother’s age 29.32 29.06 29.18 450 29.46 956
(6.09) (6.00) (6.04) (6.09)

Teenage pregnancy mother dummy 0.24 0.21 0.22 450 0.21 923
(0.43) (0.41) (0.42) (0.41)

MC’s education dummy 0.30 0.23† 0.26 498 0.26 1,076
(0.46) (0.42) (0.44) (0.44)

MC’s age 44.18 43.26 43.66 495 44.32 1,071
(12.97) (13.15) (13.07) (13.29)

MC’s working memory 6.31 6.19 6.24 355 6.17 762
(1.51) (1.64) (1.59) (1.63)

Wealth index 0.04 -0.03 0.00 507 -0.00004 1,104
(0.96) (0.84) (0.89) (0.89)

Fraction of sample 44.14% 55.86% 100%

*** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05, † p<0.1. Standard deviations are in parentheses. The first two columns report the statistics
for children in childcare centers that received an additional teacher and the ones that did not, respectively. The third column
shows the statistics for for all children in the one-level maximum sample. The fifth and the sixth column show the statistics
and the number of observations for all children in the baseline 2015, respectively.
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Table 2: Summary Statistics of Teacher Characteristics, Categorized by Centers with and
without Additional Teachers

VARIABLES Centers with Centers without Total Number of
Additional Teachers Additional Teachers Observations

Average teacher’s age (years) 41.93 42.19 42.07 191
(8.75) (8.22) (8.43)

Fraction of female teachers 0.96 0.95 0.95 193
(0.19) (0.23) (0.21)

Average teacher experience in early 12.66 13.79 13.29 190
childhood education (years) (7.18) (8.06) (7.69)
Fraction of tenured teachers 0.49 0.53 0.51 190

(0.50) (0.50) (0.50)
Fraction of teachers with 0.81 0.73 0.76 191
bachelor degrees in early childhood (0.40) (0.45) (0.43)

*** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05, † p<0.1. Standard deviations are in parentheses. The first two columns report the statistics
for teachers in childcare centers that received an additional teacher and the ones that did not, respectively. The third and the
fourth columns show the statistics and the number of teachers excluding additional teachers, respectively.

Table 3: Summary Statistics of Childcare Center Characteristics, Categorized by Centers
with and without Additional Teachers

VARIABLES Centers with Centers without Total Number of
Additional Teachers Additional Teachers Observations

Fraction of classrooms with 0.07 0.10 0.09 127
mixed-age children (0.26) (0.30) (0.28)
Fraction of classrooms for 0.37 0.39 0.38 127
3 to 4 years old children (0.49) (0.49) (0.49)
Average number of classrooms 3.00 2.26 2.54 50
in a center (2.58) (1.00) (1.79)
Student-teacher ratio 13.42 14.87 14.32 50
(excluding additional teachers) (3.76) (3.65) (3.72)

*** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05, † p<0.1. Standard deviations are in parentheses. The first two columns report the statistics
for classrooms in childcare centers that received an additional teacher and the ones that did not, respectively. The third and
the fourth columns show the statistics and the number of corresponding observations. The average student-teacher ratio is
calculated based on student-teacher ratio in each center excluding the additional teachers. The units of observation for the first
two rows and the last two rows are the classroom and the center, respectively.
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Table 4: The Regression of Each Observable Characteristic on a One-level Maximum Sample
Dummy

VARIABLES Estimation Coefficients of Observations
One-level Maximum Sample Dummy

Boy dummy -0.0205 1,105
(0.0302)

Child’s age -2.460*** 1,061
(0.495)

Low birth weight dummy -0.0145 1,081
(0.0176)

Sibling dummy -0.0181 1,105
(0.0302)

Chronic disease dummy -0.0116 1,105
(0.0193)

Parental absence dummy 0.00885 1,103
(0.0300)

Divorced parent dummy -0.00729 1,103
(0.0230)

Mother’s education dummy -0.0719* 1,055
(0.0306)

Mother’s age -0.223 956
(0.395)

Teenage pregnancy mother dummy 0.00448 923
(0.0271)

MC’s education dummy 0.00527 1,076
(0.0269)

MC’s age -1.236 1,071
(0.812)

MC’s working memory 0.0742 762
(0.110)

Wealth index -0.0314 1,104
(0.0530)

*** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05, † p<0.1. Robust standard errors are in parentheses.
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Table 5: The Impacts of Receiving Additional Teachers on Child Development

VARIABLES General GM FM RL EL PS Number of
Observations

Additional teachers (RT j
i )

One-level maximum sample 0.399*‡ 0.282† 0.179 0.156 0.244 0.253* 555
(0.149) (0.145) (0.135) (0.127) (0.148) (0.119)

Two-level maximum sample 0.497**‡ 0.369* 0.263 0.301† 0.306* 0.197 323
(0.162) (0.173) (0.158) (0.163) (0.136) (0.169)

Whole sample 0.328*‡ 0.313* 0.0654 0.166 0.161 0.173 718
(0.135) (0.146) (0.0974) (0.117) (0.144) (0.107)

*** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05, † p<0.1. Clustered standard errors at the center level are in parentheses. ‡ corresponds
significance at the 10% level of Romano and Wolf (2005a,b) p-values from joint tests of GM, FM, RL, EL and PS (5 tests each,

by row) or to the General alone. The conditioning variables are the control variables, Xj
i , which include student-teacher ratio

including additional teacher, child’s age, child’s age squared, a dummy for being a boy, a dummy for having low birth weight,
a dummy for having at least one sibling in the household, a dummy for having a chronic disease, the average teacher’s age
in each classroom, the average of teacher’s age in each classroom squared, the average teacher’s experience in each classroom,
fraction of teachers with bachelor degrees in early childhood, and fraction of tenured teachers. GM, FM, RL, EL and PS stand
for gross motor, fine motor, receptive language, expressive language, and personal and social skills, respectively.

Table 6: The Effects of Receiving Additional Teachers on the Likelihood of Passing the Test
(Whole Sample)

VARIABLES General GM FM RL EL PS

Additional teachers dummy 0.0757 0.0478 -0.0382 0.0385 0.0276 0.0798**
(0.0465) (0.0428) (0.0485) (0.0364) (0.0274) (0.0381)

Number of observations 718 718 718 718 718 718

*** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05, † p<0.1. Clustered standard errors at the center level are in parentheses. The control
variables, Xj

i , include student-teacher ratio including additional teacher, child’s age, child’s age squared, a dummy for being a
boy, a dummy for having low birth weight, a dummy for having at least one sibling in the household, a dummy for having a
chronic disease, the average teacher’s age in each classroom, the average of teacher’s age in each classroom squared, the average
teacher’s experience in each classroom, fraction of teachers with bachelor degrees in early childhood, and fraction of tenured
teachers. GM, FM, RL, EL and PS stand for gross motor, fine motor, receptive language, expressive language, and personal
and social skills, respectively.
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Table 7: Heterogeneous Effects of Receiving Additional Teachers on Child Development

(1) Children characteristics The estimation coefficients for the interaction terms of additional teachers with

Boy dummy Low birth weight dummy Chronic dummy

Child’s outcome: general score 0.135 0.208 0.0875
(0.170) (0.362) (0.290)

Number of Observations 555 555 555

(2) Household characteristics The estimation coefficients for the interaction terms of additional teachers with

Wealth index Parental absence dummy Divorced parent dummy

Child’s outcome: general score 0.172† 0.116 0.127
(0.102) (0.176) (0.223)

Number of Observations 507 554 553

(3) Main caregiver characteristics The estimation coefficients for the interaction terms of additional teachers with

Main caregiver’s education Main caregiver’s age Main caregiver’s working memory

Child’s outcome: general score 0.145 -1.62E-07 0.127
(0.198) (0.00666) (0.223)

Number of Observations 498 495 355

(4) Mother characteristics The estimation coefficients for the interaction terms of additional teachers with

Mother’s education Mother’s age Teenage pregnancy mother dummy

Child’s outcome: general score 0.206 0.0181 -0.255
(0.259) (0.0212) (0.325)

Number of Observations 191 185 185

(5) Teacher characteristics The estimation coefficients for the interaction terms of additional teachers with

Fraction of teachers in ECE Fraction of tenured teachers Average teacher’s experience

Child’s outcome: general score 0.169 -0.0472 -0.0220
(0.247) (0.227) (0.0146)

Number of Observations 555 555 555

*** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05, † p<0.1. Robust standard errors are in parentheses. ‡ corresponds significance at the 10%
level of Romano and Wolf (2005b) p-values from joint tests of GM, FM, RL, EL and PS (5 tests each, by row) or to the General

alone with Xj
i as conditioning variables. The control variables, Xj

i , include student-teacher ratio including additional teacher,
child’s age, child’s age squared, a dummy for being a boy, a dummy for having low birth weight, a dummy for having at least
one sibling in the household, a dummy for having a chronic disease, the average teacher’s age in each classroom, the average of
teacher’s age in each classroom squared, the average teacher’s experience in each classroom, fraction of teachers with bachelor
degrees in early childhood, and fraction of tenured teachers.
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Abstract

This paper studies how parental absence and children’s gender affect early child-

hood investment using a new dataset from rural Thailand. We found that relative

to boys, girls received more time but less material investment. Relative to children

with at least one parent present, children with absent parents received significantly

less material investment; however, time investment was not significantly different

between the two groups. Based on an economic model of early childhood invest-

ment, these results suggest that relative to material investment, time investment is

more important for girls than for boys, and for households with absent parents than

for households with at least one parent present. The estimation of the elasticity
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of substitution between time and material investments suggests that both types of

investments are surprisingly complementary.

Keywords: parental investment; early childhood investment; left-behind children; parental

absence; child’s gender; elasticity of substitution

JEL classification: D10, J12, J13, J24

1 Introduction

Early childhood investment is important not only for school readiness but also lifelong

success (Currie and Almond, 2011; Heckman and Mosso, 2014). Both time and material

investments are shown to be key inputs in skill formation technology (Attanasio et al.,

2015; Cunha et al., 2010; Todd and Wolpin, 2007). However, the literature has largely

focused on either time investment (Guryan et al., 2008; Kalil et al., 2014; Kimmel and

Connelly, 2007) or material investment (e.g., Kornrich and Furstenberg, 2013). Only a

few papers have jointly analyzed both types of investments (e.g., Del Boca et al., 2013).

This paper jointly analyzes both time and material investment decisions, focusing

primarily on the influences of parental absence and the child’s gender. We use a new

dataset from the Reducing Inequality through the Early Childhood Education (RIECE

Thailand) program.1 According to the RIECE dataset, around 45 percent of rural children

in the survey area are living with neither parent present at home, compared to less than

five percent in the United States (e.g., Yeung et al., 2002). Most absent parents have

migrated to work in the Bangkok Metropolitan Region. This paper is therefore also

related to migration in developing countries. Left-behind children live with elderly and

mostly low-educated grandparents or relatives. The impact of parental absenteeism on

early childhood investment has not been a major focus in the literature. One reason is

the lack of data because most of the literature uses data from developed countries where

this type of family is rare. This research bridges the gap in the literature. We find that

material investment is significantly lower for left-behind children, while time investment

is not statistically significantly lower.

1The RIECE Thailand project aims to improve human capital for young children in rural Northeast

Thailand through the large-scale implementation of the HighScope curriculum of the Perry Preschool

project.
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This paper is related to the literature on the impact of children’s gender on early

childhood investment (Barcellos et al., 2014; Hofferth, 2006; Hofferth and Anderson, 2003;

Kornrich and Furstenberg, 2013). These papers find that girls received less investment,

both in terms of time and material, than boys. Our findings, however, consistently show

that Thai girls received more time but less material investment relative to boys. The

pattern of time investment is in line with Cunha et al. (2013), which uses data from the

US.

In addition, this paper contributes to the literature analyzing the impact of wages

on parental investment (Hallberg and Klevmarken, 2003; Kimmel and Connelly, 2007;

Kooreman and Kapteyn, 1987) in two aspects. First, the rural context in developing

countries is obviously different from the urban context in developed countries. Moreover,

we estimate the elasticity of substitution between time and material investments using

a simple economic model. The estimation result suggests that both time and material

inputs are surprisingly complementary.

The remainder of this paper is organized as follows. Section 2 presents a simple

economic model of household investment in early childhood. In Section 3, we discuss the

RIECE data. The empirical specifications are described in Section 4. Section 5 discusses

the empirical results. Section 6 concludes.

2 Early Childhood Investment in a Unitary Model

Consider a household with two agents, a caregiver and a child. The household’s prefer-

ences are represented by U (c, `, θ), where c is consumption, ` is leisure, and θ is the skill

level of the child.

The utility function U (c, `, θ) is assumed to be strictly increasing and concave in

all arguments. The positivity of the marginal utility of the child’s skill level θ, i.e.,

Uθ (c, `, θ) > 0, implies that the household is altruistic toward the child. This altruism is

one of the key channels through which characteristics of the household, the caregiver or

the child can influence early childhood investment.

Consider a skill formation technology that transforms time investment It, and material

investment Im into the child’s skill level θ. More formally, let the skill formation process

3
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be as follows:

θ = A (θ0) f (It, Im) , (1)

where θ0 is the initial skill level of the child, and A (θ0) denotes the productivity of

skill formation. The production function f (It, Im) is assumed to be homothetic, i.e.,

f (It, Im) = Imf
(
It
Im
, 1
)
.

The household’s decision problem is to choose consumption c, leisure `, time invest-

ment in the child It, and material investment in the child Im to maximize household

utility:

max
c,`,It,Im

U (c, `, θ) (2)

subject to the full-income budget constraint, and the skill formation technology, respec-

tively,

c+ w`+ wIt + Im ≤ wT + b, (3)

A (θ0) f (It, Im) = θ, (4)

where w is the wage rate, b is non-labor income (e.g., remittances from relatives and

friends), and T is total time endowment.

An optimal condition with respect to time and material investments is

ft (It, Im)

fm (It, Im)
= w. (5)

We assume that the skill production function has a constant elasticity of substitution

(CES) function as follows:

f (It, Im) =
[
µI

σ−1
σ

t + (1− µ) I
σ−1
σ

m

] σ
σ−1

, (6)

where 0 ≤ µ ≤ 1 is the factor share of time, and σ ≥ 0 is the elasticity of substitution

between time and material inputs. Under this CES assumption, the optimal condition

can be written as

ln

(
It
Im

)
= −σ lnw − σ ln

(
1− µ
µ

)
. (7)

A clear prediction of the model is that the coefficient of the log wage should be

negative and significant. In fact, we can identify the elasticity of substitution, σ, from

4
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this specification through the coefficient of the log wage rate. This model suggests that

the impact of our variables of interest, such as parental absence and gender preference, can

affect the logarithm of the ratio of time and material investments only through the factor

share of time, µ. That is, different types of households may face different production

functions with different parameters.

Note that we can specify the functional form of the utility function as a constant

relative risk aversion, for example, and derive a closed-form solution to the model as

shown in Appendix A. But it is not possible to have conclusive theoretical predictions

from the solution because all relevant comparative statics have ambiguous signs. Hence we

need to turn to the data in order to determine the sign and magnitude of our coefficients

of interest. In addition, since the elasticity of substitution must be non-negative, the

clearest prediction of the model is that the coefficient of the logarithm of wage must be

negative.

3 Data

This paper uses the baseline survey data from the Reducing Inequality through Early

Childhood Education program (RIECE). In early 2015, the RIECE Thailand project

covered approximately 2,000 children aged two to five in 50 rural child care centers

across 24 Tambons (subdistricts) in Mahasarakham province and two Tambons in Kalasin

province. The baseline dataset in 2015 is a stratified random sample based on children’s

age and childcare center, with no more than 25 randomly selected children from each

childcare center. If a childcare center has fewer than 25 children, all children will be

selected. Approximately 60 percent of the samples in each center are children who were

at least three years old, and the rest were below three years old at the time of the survey.

The final data set includes 1,105 children from 1,054 households.2

The survey comprises three main components: household, children, and teacher data.

In this paper, we focus on households and children. The household questionnaire is

collected based on the annual Townsend Thai Data survey with additional information

on chronic diseases. This survey component provides detailed information on the socio-

economic status of the household, e.g., education, income, expenditure, labor supply,

2There are 50 households with more than one sampled child.
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leisure, housing characteristics, assets, borrowing, and lending.

The child questionnaire is drawn from several existing surveys, including the Cohort

Study of Thai Children, the Denver Developmental Screening Test, the World Health

Organization Quality of Life, the National Educational Panel Study, and the Early Child-

hood Longitudinal Program. The child’s main caregiver was designated as the respondent.

If a household has more than one sampled child, the caregiver was interviewed about each

child. Importantly, this part of the survey collected both time and material investment

information for each child.

Time use and material expenses were collected by asking the respondent to provide

an amount of time or an expense for pre-specified items. Activity time is defined by the

amount of time adults spent with the child to (i) learn numbers and letters, (ii) play with

blocks or clay or draw and color, (iii) dance and sing, and (iv) read books. Expenditure

on developmental material comprises (i) books, (ii) toys, and (iii) learning devices such as

tablets. These activities and materials are supposed to be developmentally appropriate

for preschool children and are common in the survey area.

We also collected information on the amount of childcare time per month provided by

each adult (the main caregiver and parents, if present) separately. Childcare time on a

school day is counted from the time the child wakes up until he/she goes to school, and

from the time the child returns home from school until he/she goes to bed. Childcare

time on a weekend or holiday is counted from the time the child wakes up until he/she

goes to bed. The questionnaire on time use and material expenses, and the detailed

construction of the key variables are in Appendix B.

The summary statistics of key variables related to children, households, and parents

and main caregivers are presented in Tables 1 - 2, respectively. In each table, the first

four columns show the statistics of the sample after controlling for missing values, while

the last two columns show the statistics of the whole sample. Overall the two samples

display similar statistics. Each set of statistics is conveyed under two types of family

structures, i.e., having at least one parent at home and having neither parent at home.3

The data show that approximately 55 percent of children in the sample are living with

3All basic statistics of two-biological-parent and one-biological-parent families were very similar, ex-

cept for total childcare time. Therefore, in this paper, we grouped them together as families having at

least one biological parent.
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at least one parent at home. The rest, roughly 45 percent, are living with relatives who

are not their biological parents (see the last row of Table 1).4 In addition, Table 2 shows

that biological parents of left-behind children are younger than parents of children with

at least one parent present. In this dataset, a main caregiver of a child is designated as

an adult who spent time with the child the most during the last 12 months. So, it is

possible to have a grandparent as a main caregiver even though the parents are present.

The main caregivers of left-behind children are usually grandparents who are significantly

older and have fewer years of schooling than the caregivers of the children with at least

one parent present. This phenomenon is not specific to Thailand; in fact, it is common

in many Asian countries (Chen et al., 2011). Parental absence is a concern for child

development (Chang et al., 2011; Cortes, 2015). This new dataset from an area where

parental absence is prevalent should help us understand this issue better.

The children’s characteristics are homogeneous across family structures, as shown in

Table 1. The average age is roughly three years old, the average birth weight is about

three kilograms, and the fraction of female children is slightly less than 0.50 for all groups.

On average, 98 percent of children in our sample were attending local childcare centers

that provide free childcare services, while less than one percent of children used paid

childcare services. On the other hand, child-related material expenses, activity time,

total household childcare time, and childcare time of the main caregiver are heteroge-

neous across family structures. Notably, a left-behind child received significantly less

investment, both in terms of material and activity time.

The average income of the whole sample in 2015 was around 15,452 Thai Baht per

month, and the average income per adult (over 15 years of age) was approximately 5,085

Thai Baht per month (see Table 3).5 Households with both parents absent have the

lowest average income of 8,393 Thai Baht per month, which is about a third of the

4Note that among the 45 percent of children living with relatives, most of their parents were still

married but had moved away to work in the Bangkok Metropolitan Region. Only 25 percent of children

living with relatives had parents who were divorced.
5In Table 3, the first four columns present the summary statistics using only households with one

child below the age of five (preschool child) while the last two columns are for the whole sample. We

present household-related statistics in this way because it is impossible to define precisely the family

structure variables for households with more than one preschool child because they may have different

biological parents. But we still can define a family structure for each child separately.
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average income of households with at least one parent present. In addition, the average

household size of the whole sample is about 4.71, which is slightly larger than the national

average of 3.8.6 Households with neither parent present have an average household size

of 3.76.

4 Empirical Analysis

This section presents two main empirical specifications. The first is a stylized linear model

of time investment, material investment, total childcare time, and the main caregiver’s

childcare time. These models are stylized in that they may be implicitly motivated by

economic models, but can neither be derived nor linearized from a simple economic model.

Without an explicit linkage with an economic model, we have difficulty interpreting some

of the empirical results. Therefore, we also propose an empirical specification that is

explicitly derived from the economic model in Section 2. This specification allows us

to identify the elasticity of substitution between time and material investments. Both

classes of specifications should be considered complementary. In addition, we present the

two methods used to impute the household’s average hourly wage rate.

4.1 Empirical Specifications

We focus mainly on three independent variables: parental absence, the child’s gender, and

the household’s average hourly wage rate. More formally, let dfi denote a dummy variable

for child i living in a household with both parents absent. That is, having-parent-at-home

is excluded from the regression as the reference group. Similarly, let dgi be the dummy

variable indicating if child i is a girl, and let wi be the household’s average hourly wage

rate.

We estimate the following linear specification for the impact of parental absence,

child’s gender, and household wage on an outcome variable yi:

yi = βwwi + βfd
f
i + βgd

g
i + β0Xi + εi, (8)

6The average household size was about 3.8 in 2015, according to a nationally representative household

survey, the Socio-economic Survey of Thailand.
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where Xi is a set of control variables including income, remittance, number of adults

(household members above the age of 15), number of children, respondent’s memory digit

span score, child’s birth weight, child’s age, female head dummy, household head’s age,

caregiver’s age, years of schooling, a dummy of caregiver’s chronic disease, Tambon fixed

effects, and a constant. As shown in Section 3, since the market for childcare services is so

thin, we would not be able to observe the price of childcare in our sample. We therefore

exclude the price of childcare from our estimation. Note further that income is highly

correlated with the household’s average hourly wage rate.7 We find that the estimated

coefficient for the household’s average hourly wage rate tends to be less significant when

we include income in the estimation. On the other hand, the household’s average hourly

wage rate is a key variable of interest. Therefore, the income variable used in all our

analysis is a residual after linearly projecting income onto the household’s average hourly

wage rate.

Our key outcome variables are time used in developmentally appropriate activities,

which we call “time investment”, and the expenditure on developmental materials, which

we call “material investment”.8 Another outcome variable is total childcare time, which

is the sum of childcare time provided by the main caregiver and parents (if present).

Unfortunately, we might miss some inputs from other adults because the survey asked

about the childcare time of those specific adults only. Note that time investment is

recorded at the household level. Therefore, estimations on total childcare time should

be interpreted with caution. In addition, we also look at childcare time provided by the

main caregiver alone. The baseline estimation uses Equation (8) for each child-specific

outcome on the sample of 794 children after accounting for missing values of all related

regressors.

One might argue that a respondent from a household with more than one preschool

child might misreport or double-count investments. To deal with this issue, we also

estimate specification (8) with a restricted sample that includes only households with one

preschool child as a robustness check. In addition, we estimate the above specifications

using the log-form, where the dependent and independent variables are the logarithms of

the corresponding variables when applicable.

7The correlation between income and imputed selection-corrected wage rate per hour is 0.28.
8See appendix B for the details of how we measure these variables.
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Based on optimal condition (7), we also employ the following linear specification

ln

(
It
Im

)
i

= −σ lnwi + ηfd
f
i + ηgd

g
i + η0Xi + εi, (9)

where It and Im are time and material investments, respectively; and Xi is the same set

of control variables as in (8). Even though we do not observe the factor share of time,

µ, directly, we will interpret the estimated impacts of parental absence and the child’s

gender through this parameter. This equation also allows us to estimate the elasticity of

substitution between time and material investments in the technology of skill formation

using the coefficient of the logarithm of the wage variable.

4.2 Imputation of the Household’s Average Hourly Wage Rate

We obtained all variables from the RIECE data except the household’s average hourly

wage rate. The wage variable is calculated by first estimating a sample-selection-corrected

wage equation using the Labor Force Survey9 (LFS), and then imputing an individual

wage based on the individual characteristics from the RIECE data.

More specifically, we estimated the two-step Heckman estimation (Heckman, 1974,

1976) based on the following specification:

lnwi = β0 + β1si + β2Expri + β3ExprSqi + β4d
g
i + β5d

m
i + εi (10)

where si denotes the number of years of education of individual i, Expr and ExprSq

denote potential experience and its square, respectively, dgi denotes a female dummy,

and dmi denotes marital status. Our problem is slightly different from the labor force

participation considered in Kimmel and Connelly (2007). Our RIECE sample includes a

significant fraction (44.84 percent) of individuals who were not wage workers.10 Therefore,

we focus on occupational choices. Specifically, we divided the LFS sample into two groups,

wage workers and the rest, and used the ratio of years of schooling of each individual to

9The Labor Force Survey is a nationally representative labor dataset of Thailand. The survey has

been conducted by the National Statistical Office of Thailand since 1985. To better match the LFS data

with our data, we use the LFS data from the rural Northeast part of Thailand in the third quarter of

2015.
10Non-wage-workers are individuals who are out of labor force (15 percent), unemployed (0.38 percent),

working in agriculture only (28.6 percent), working in family business only (3.05 percent), and working

in both agriculture and family business (12.8 percent).
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the highest years of schooling of all household members, as well as the ratio of male adults

in a household, which captures the occupation selection of the rural population as the

exclusion restrictions. The selection equation also includes all control variables in wage

equation (10). Note that the inversed Mills ratio in the second step is significant at the

one percent level.

We then imputed the log hourly wage of each individual using the estimated coef-

ficients from the two-step model and individual characteristics from the RIECE data.

The household’s average hourly wage rate was then calculated by averaging the hourly

wage of all adults in the household. For robustness, we also used a simple Mincerian

estimation based on specification (10) as an alternative measure of the wage rate. See

appendix Table D.1 for the estimation results.

5 Empirical Results

This section discusses the empirical results presented in Tables 4 - 7. The estimation

results of specification (8) are summarized in Tables 4 - 5, each of which is organized into

two main panels: the upper panel represents the baseline sample’s estimations, and the

lower panel represents the estimations for the sample with only one preschool child.11 The

results of the specification (9) are presented in Tables 6 - 7. The estimated coefficients of

the control variables and the results of the specification (8) in the log-form are omitted

for brevity, but are available in the online appendix.

5.1 Impacts of Parental Absence

The estimation coefficient of the parental absence dummy in the baseline specification

for time investment (Table 4, panel A, row 1, column 1) is negative but statistically in-

significant. The negative but insignificant result is confirmed in the sample of households

with only one preschool child (Table 4, panel B). The estimated coefficient of the main

caregiver’s age is negative and statistically significant in all specifications. In addition,

the average caregiver in a households with both parents absent is about 16 years older

11As suggested by a referee, we also estimate specification (8) with a subsample of only parents and

grandparents as caregivers (exclude aunts, uncles and others) and present the results in the online

appendix. Overall, the results are similar to the baseline sample’s estimations.
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than the average caregiver in a household with at least one parent present. These results

collectively imply that even though there seems to be no direct impact of parental absence

on time investment, there is a strong evidence of its indirect effect through the caregiver’s

age. The older the caregiver, the higher the preference for leisure, which then implies

less time investment. A back-of-the-envelope calculation suggests that the indirect effect

of parental absence translates to a loss of roughly 8.9 hours per month (0.557 × 16) of

activity time.

We add an interaction term between parental absence dummy and female child dummy

to see if there is any confounding impact between these two key variables (see column 2,

Table 4). The estimation results are all positive but not significant. This suggests that

boys and girls are equally affected by the absence of parents.

Parental absence negatively affects material investment. The estimates of the parental

absence dummy are negative and statistically significant for material investment in all

specifications but one (Table 4, panels A and B, row 1, column 5 - 8). The results esti-

mated from the baseline sample imply that after controlling for income and remittances,

an average parentless household spent 170 Thai Baht less per month on developmental

materials, which is approximately 39 percent of the average monthly material expenses.

The results suggest that parents are more likely to spend on developmental material, rela-

tive to non-parent caregivers. To summarize, parental absence appears to have a negative

impact on material investment but not time investment, after controlling for the care-

giver’s characteristics. However, the results on material investment might be negatively

biased due to selection on migration.12

We now interpret the empirical findings based on the economic model proposed earlier.

The estimation results of (9) in Tables 6 and 7 (row 1) suggest that family structure

matters, but not in every specification. Based on (7), the positive significance of the

coefficients indicates that households without parents have a larger factor share of time

investment. Moreover, the estimation coefficients of the caregiver’s age (row 5) are all

positive but not significant. These results collectively suggest that the older generation

might put more weight on time investment (higher factor share µ) than the younger

generation.

To better compare our results with the literature (e.g., Kalil et al., 2014; Sandberg

12We would like to thank an anonymous referee for his/her comment on this issue.
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and Hofferth, 2001), we report the estimation results for childcare time of the household

and of the main caregiver in Tables 5. The results in Table 5, column 1 - 4 indicate that

children living with only relatives receive substantially less childcare time. This result

is robust to all specification changes. It is not surprising to see that having at least

one parent at home means significantly more childcare time. Interestingly, having both

parents absent increases the childcare time from the main caregiver, as shown in Table

5, column 5 - 8. The baseline estimation implies that the main caregiver in a household

with neither parent present spends about 11 hours per month more on childcare time than

the main caregiver in a household with at least one parent present. This pattern arises

because with no parent at home, the main caregiver needs to be fully responsible all the

time. On the other hand, in a family with at least one parent, the main caregiver might

leave the child with one of his/her parents or grandparents when at least one of them is

at home. That would reduce the childcare time from the main caregiver, but potentially

increase the sum of childcare time from both the main caregiver and the parents.

5.2 Gender Differences in Investments

All estimations consistently confirm that girls receive less material investment, but more

time investment. In particular, the baseline estimation suggests that a girl receives about

153 Baht per month less in material investment (Table 4, panel A, row 2, column 5),

which is equivalent to three picture books at the local price or approximately 35 percent

of monthly average material expenses. The gender difference in expenditure is slightly

larger in magnitude when we restrict the sample to households with only one child. The

negative effect of female dummy in this paper is different from Kornrich and Furstenberg

(2013), who used the American Consumer Expenditure Survey and showed that in the

U.S. household expenditure is greater for girls than boys.

On the other hand, girls receive roughly nine hours per month more activity time

than boys, which is in line with Cunha et al. (2013). This result is again robust across

all specifications. However, the results are different when we consider childcare time by

household and by the main caregiver. The gender difference in total childcare time is

negative but rarely significant. However, the main caregiver spends less time on child-

care if the child is female, and this gender difference is significant and negative in most
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specifications. This gender difference in childcare time by main caregiver is similar to

Barcellos et al. (2014), who found that boys in India receive significantly more childcare

time than girls. On the contrary, our findings suggest that Thai girls receive more time

investment when we define time investment as activity time. Related works in the Philip-

pines include Estudillo et al. (2001b) and Estudillo et al. (2001a), who showed that girls

receive more schooling investment while boys are more likely to inherit land.

We can now interpret the impact of the child’s gender based on optimal condition (7).

The estimation results in Tables 6 - 7 show that the female child dummy is positive and

statistically significant in all specifications. The results suggest that a household might

believe that the factor share of time investment is higher for girls than for boys. This

difference between the factor shares for boys and girls is possibly the outcome of either

the difference in the true production functions in the sense that girls and boys build their

skills differently (e.g., Garcia et al., 2018), or the heterogeneity in the caregiver’s beliefs

regarding child development (e.g., Cunha et al., 2013). Unfortunately, we are unable to

distinguish between the two possibilities in this paper.

As discussed in the theoretical and methodological sections, we should interpret the

estimation coefficients of all variables with the exception of wage variable in terms of

factor share of time investment, µ. For example, the positive and significant coefficients

of the interaction term between parental absence and the child’s gender suggest that the

factor share of time for boys and girls is different between parentless households and

households with at least one parent present.

5.3 Wage Rate and Investments

Another key variable of interest is the household’s average hourly wage rate, which in

principle should reflect both the opportunity cost of time and productivity of human

capital production (through the ability of the adults in the household). Note that the

wage rate is calculated for adults who live in the household and do not include parents

who are absent.

The most robust results concern material investment (see Table 4, rows 3 and 4,

columns 5 - 8). In particular, the baseline estimation implies that a one Thai Baht

increase in the household’s average hourly wage rate is correlated with an increase in
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seven to eight Thai Baht per month of developmental material expenses. We interpret this

positive impact as the productivity effect. That i,s households with higher wages, which

tend to be more educated, should be more productive in human capital production.13

Therefore, they spend more on developmentally appropriate materials than households

with lower wages, which tend to be less educated.

The same reasoning can explain the positive impact of the wage rate on time invest-

ment. The baseline estimation implies that a one Thai Baht increase in the household’s

average hourly wage rate raises time investment by approximately 0.3 hours per month

(see Table 4, rows 3 and 4, columns 1 - 4). This positive impact is robust to specification

changes. In fact, households with higher wages also report spending more time caring

for children. This positive association is consistent with Kimmel and Connelly (2007),

who suggest that this association arises from a strong income effect. However, given that

households in our sample are mostly poor with noticeably low potential wages,14 the pro-

ductivity effect might be a bigger factor than the income effect here. Note also that we

could not find a significant impact of wage on the main caregiver’s childcare time. This

result is consistent with Hallberg and Klevmarken (2003) and Kooreman and Kapteyn

(1987), who show that the caregiver’s wages do not affect childcare time. The difference

between the impacts of wage on the main caregiver’s childcare time (nonsignificant) and

household activity time (positive and significant) suggests that these two measures of

time are distinct and should be treated differently.

As discussed earlier, the coefficient of log wage should be negative and its absolute

value can be interpreted as the elasticity of substitution, σ. The estimation results with

the two-step Heckman wage and no interaction term with the wage variable in Table 6

indicate that the elasticity of substitution is around 0.457; however none of the estimates

is statistically significant. In addition, we formally test whether the estimated coefficient

is equal to one (the production function of skill being a Cobb-Douglas function). We

find that the hypothesis can be rejected in all specifications. This result implies that we

13Recall that we imputed the wage variable using two methods, the two-step Heckman procedure and

the Mincerian regression. Both methods use education and the potential experience of adults in the

households as key determinants of wage.
14The average potential two-step Heckman wage and Mincerian wage in our data is approximately 43.5

and 44.2 Baht per hour, respectively, which is roughly 350 Baht per day for an eight-hour working-day.

This level is slightly higher than the minimum wage in Thailand, which was at 300 Baht per day in 2015.
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should not assume that the technology of skill formation is a Cobb-Douglas function in

the early childhood development context. However, we cannot confirm the results with

the restricted sample with only one preschool child.

The estimation results with the interaction term of the female child dummy and the

household’s average hourly wage rate suggest that the elasticity of substitution for girls

is significantly larger than that for boys. In particular, the estimated coefficients of the

interaction term in columns 3 and 7 of Table 6 are negative and statistically significant,

while the coefficients of log wage are also negative but statistically insignificant. We fail

to reject the hypothesis that the production function is Cobb-Douglas for girls, but we

can reject that hypothesis for boys. However, the result is not robust to the sample that

is restricted to one-child households, as shown in Table 7.

None of the coefficients of the interaction terms of the parental absence dummy and

the household’s average hourly wage rate is statistically significant. This result suggests

that the elasticities of substitution between time and material inputs in the technology

of skill formation are not different between parentless households and households with at

least one parent present, or between non-migrant households and migrant households.

6 Conclusion

We analyze household decisions on early childhood investments using a novel dataset

from rural Thailand. We focus mainly on the roles of parental absence and the child’s

gender. Our findings consistently show that female children received more time but less

material investment. This result is robust to all specifications. Our estimation, which

is based on a simple economic model, suggests that this phenomenon may result partly

from the difference in the factor share of time investment between boys and girls. In

particular, a household might believe that time is more important (relative to material

investment) for girls than for boys.

The impact of parental absence is more subtle. Parental absence negatively affects

only material investment after controlling for the caregiver’s age. On the other hand, the

estimation suggests that a household without parents or with an older caregiver tends to

put more weight on time investment. In addition, adults in parentless households tend

to be older, which raises the possibility that older caregivers put more weight on time
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investment. Perhaps a better interpretation would be that the older generation does not

only invest less in both time and material, but also puts more weight on time investment

(relative to material investment) than the younger generation. Alternatively, it is not age

per se that matters, but the difference in life experiences between the two generations

that leads to disparate behaviors.

Another contribution of the paper is the estimation of the elasticity of substitution be-

tween time and material investments, which is a fundamental parameter of the economic

model. The estimates suggest that both the inputs are surprisingly complementary, with

none of the elasticities greater than one. In other words, rural Thai households seem to

realize that children require both time and material investments.

One surprising result is the nonsignificant effect of parental absence on time invest-

ment. This is very good news. However, this paper only considers the quantity of time

investment, and not the quality. Participating in the same type of developmental ac-

tivities may not guarantee the same outcomes. The quality of time investment matters

enormously. Therefore, it is important to understand the diversity of the quality of

time investment across family structures. Due to data constraints, this question remains

unanswered in this paper.

One key limitation of this paper concerns an endogeneity problem that results from

a household’s migration decision. In particular, there might be unobserved factors that

affect both migration and investment decisions. As our current dataset does not have an

appropriate instrument that will allow us to address this issue, we leave this question for

future work.
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Table 1: Summary Statistics of Children’s Characteristics by Family Structure

Baseline sample Whole sample

With at least Without Total Obs Total Obs

one parent parents

Female child dummy 0.47 0.48 0.47 794 0.49 1101

(.5) (.5) (.5) (.5)

Birth weight 3.03 3.07 3.05 794 3.05 1064

(kilogram) (.48) (.46) (.47) (.47)

Child’s age 39.16 39.57*** 39.31 794 39.40 1055

(months) (7.7) (7.96) (7.76) (7.8)

Parental remittance 1582 5982*** 3617 794 3365 1085

(Baht per month) (3842) (6551) (5728) (5612)

Attending childcare 0.98 0.98 0.98 794 0.98 1102

center (.14) (.14) (.14) (.14)

Using paid childcare 0.01 0.00 0.01 794 0.006 1103

service (.1) (.05) (.08) (.079)

Material expenses 587 257*** 435 794 490 1102

(Baht per month) (1018) (463) (827) (973)

Activity time 45.98 36.77*** 41.77 794 42.32 1102

(Hours per month) (42.69) (40.78) (42.05) (43.45)

Total childcare time 429 282*** 361 794 368 1098

(Hours per month) (148) (48) (136) (140)

Caregiver’s childcare time 265 282*** 273 794 271 1103

(Hours per month) (58) (48) (54) (54)

Fraction of sample 54.65 % 45.35 % 100 %

† Standard deviations are in parentheses. Obs is the numbers of observations. The first four columns

report the statistics and the numbers of observations of child-related variables for the sample used in

the baseline estimation. The last two columns show the statistics of children’s characteristics and the

numbers of observations for the whole sample.

* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01.
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Table 2: Summary Statistics of Parents’ and Caregiver’s Characteristics by Family Struc-

ture

Baseline sample Whole sample

With at least Without Total Obs Total Obs

one parent parents

Father’s age 34.21 31*** 33.08 503 32.68 826

(7.42) (5.34) (7.) (6.90)

Mother’s age 30.85 28.05*** 29.87 503 29.33 940

(6.46) (4.84) (6.11) (6.18)

Caregiver’s age 35.7 52.75*** 41.69 503 44.56 1010

(10.85) (8.) (12.42) (13.25)

Female caregiver dummy 0.93 0.89 0.92 503 0.91 1045

(.26) (.31) (.28) (.28)

Father’s years of schooling 10.21 10.93*** 10.46 503 10.50 927

(3.12) (2.85) (3.05) (3.13)

Mother’s years of schooling 10.88 11.39*** 11.06 503 10.90 1021

(3.15) (2.82) (3.06) (3.07)

Caregiver’s years of schooling 9.79 5.44*** 8.26 503 7.45 1044

(3.66) (2.53) (3.82) (3.77)

† Standard deviations are in parentheses. Obs is the numbers of observations. The first four columns report

the statistics and the numbers of observations of children-related variables for the sample used in the base-

-line estimation. The last two columns show the statistics of children’s characteristics and the numbers of

observations for the whole sample.

* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01.
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Table 3: Summary Statistics of Household’s Characteristics by Family Structure

Restricted sample Whole sample

With at least Without Total Obs Total Obs

one parent parents

Income 20825 8393*** 14837 628 15452 892

(Baht per month) (24731) (12254) (20680) (20821)

Income per adult 6532 3526*** 5082 628 5085 892

(Baht per month) (7307) (5062) (6499) (6541)

Heckman wage 46.0 39.21*** 42.69 628 43.50 938

(Baht per hour) (16.41) (18.81) (17.89) (17.02)

Mincerian wage 46.99 39.38*** 43.29 628 44.18 938

(Baht per hour) (15.65) (17.51) (16.97) (16.28)

Household size 4.79 3.76*** 4.29 628 4.71 1023

(1.31) (1.09) (1.31) (1.53)

Number of adults 3.23 2.27*** 2.77 628 3.01 1023

(1.22) (.88) (1.17) (1.29)

Memory digit span 6.79 5.75*** 6.29 628 7.23 1041

(1.61) (1.39) (1.59) (1.54)

Maximum years of schooling 11.51 7.31*** 9.49 628 9.95 1023

among all household members (2.86) (3.4) (3.75) (3.81)

Age of household head 48.81 55.68*** 52.01 628 52.61 1044

(13.45) (8.26) (11.76) (12.25)

Female household head 0.44 0.48 0.46 628 0.46 1052

dummy (.5) (.5) (.5) (.5)

Fraction of female 0.53 0.53 0.53 628 0.53 1023

(.17) (.2) (.19) (.18)

† Standard deviations are in parentheses. Obs is the numbers of observations. The first four columns

report the statistics and the numbers of observations of household-related variables used in the

restricted-sample estimation (households with only one child). The last two columns show the statistics

of household’s characteristics and the numbers of observations for the whole sample.

* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01.
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Table 4: The Impacts of the Determinants of Interest on Time and Material Investments

Time investment Material investment

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Panel A: Baseline sample estimations

Parental absence -2.871 -3.662 -2.705 -3.468 -170.1∗∗ -178.7∗ -165.6∗∗ -173.5∗

dummy (3.779) (4.667) (3.785) (4.662) (72.46) (100.7) (71.47) (99.80)

Female child 8.849∗∗∗ 8.090∗ 8.855∗∗∗ 8.123∗ -153.0∗∗∗ -161.3∗ -153.5∗∗∗ -161.1∗

dummy (3.038) (4.310) (3.039) (4.308) (57.90) (97.24) (57.89) (97.17)

Heckman wage 0.297∗ 0.297∗ 7.263∗∗ 7.261∗∗

(0.161) (0.161) (3.466) (3.469)

Mincerian wage 0.297∗ 0.297∗ 8.307∗∗ 8.303∗∗

(0.170) (0.170) (3.771) (3.775)

Caregiver’s age -0.557∗∗∗ -0.557∗∗∗ -0.546∗∗∗ -0.545∗∗∗ -7.040∗∗ -7.038∗∗ -7.505∗∗ -7.502∗∗

(0.192) (0.192) (0.193) (0.193) (3.507) (3.508) (3.550) (3.550)

Caregiver’s years -0.207 -0.217 -0.153 -0.163 8.411 8.305 5.664 5.576

of schooling (0.784) (0.792) (0.788) (0.795) (17.66) (17.84) (17.93) (18.08)

Caregiver’s chronic 5.689∗ 5.633∗ 5.691∗ 5.636∗ 137.2∗ 136.6∗ 137.6∗ 137.0∗

disease dummy (3.354) (3.344) (3.356) (3.346) (71.13) (71.82) (71.13) (71.84)

Female child × 1.651 1.592 18.07 16.49

Parental absence (5.830) (5.827) (115.9) (115.9)

Adjusted R2 0.073 0.072 0.073 0.072 0.097 0.096 0.098 0.097

Observations 794 794 794 794 794 794 794 794

Panel B: Restricted sample estimations

Parental absence -0.174 -1.859 0.0549 -1.588 -183.0∗∗ -200.5∗ -177.3∗ -193.3

dummy (4.516) (5.452) (4.513) (5.435) (91.78) (120.2) (90.60) (119.3)

Female child 8.586∗∗ 6.738 8.572∗∗ 6.773 -191.1∗∗∗ -210.3∗ -191.7∗∗∗ -209.2∗

dummy (3.356) (4.866) (3.355) (4.863) (64.46) (109.4) (64.40) (109.3)

Heckman wage 0.330∗ 0.329∗ 8.552∗∗ 8.539∗∗

(0.173) (0.173) (3.898) (3.907)

Mincerian wage 0.345∗ 0.344∗ 9.885∗∗ 9.866∗∗

(0.185) (0.185) (4.267) (4.281)

Caregiver’s age -0.580∗∗ -0.582∗∗ -0.576∗∗ -0.578∗∗ -8.156∗ -8.173∗ -8.730∗ -8.740∗

(0.230) (0.231) (0.232) (0.232) (4.491) (4.495) (4.533) (4.537)

Caregiver’s years 0.0407 0.0198 0.0419 0.0248 1.132 0.931 -2.759 -2.913

of schooling (0.930) (0.939) (0.943) (0.951) (20.81) (20.88) (21.18) (21.23)

Caregiver’s chronic 5.796 5.644 5.786 5.639 133.1∗ 131.6 132.6∗ 131.2

disease dummy (3.547) (3.531) (3.547) (3.531) (79.26) (80.68) (78.99) (80.45)

Female child × 3.822 3.722 39.66 36.27

Parental absence (6.654) (6.644) (132.3) (132.5)

Adjusted R2 0.081 0.080 0.081 0.080 0.116 0.115 0.118 0.117

Observations 628 628 628 628 629 629 629 629

Clustered standard errors by household and robust standard errors are in parentheses in panels A and B, respectively.

All other household, child and caregiver characteristics, and Tambon fixed effects are controlled for in each specification.

∗ p < 0.10, ∗∗ p < 0.05, ∗∗∗ p < 0.01.
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Table 5: The Impacts of the Determinants of Interest on Total Childcare Time and

Childcare Time of the Main Caregiver

Total childcare time Childcare time of the main caregiver

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Panel A: Baseline sample estimations

Parental absence dummy -133.2∗∗∗ -129.5∗∗∗ -132.7∗∗∗ -129.0∗∗∗ 11.58∗∗ 14.18∗∗ 11.57∗∗ 14.18∗∗

(10.55) (12.94) (10.53) (12.94) (5.219) (6.316) (5.210) (6.325)

Female child dummy -12.74 -9.256 -12.75 -9.195 -8.161∗∗ -5.659 -8.164∗∗ -5.662

(7.778) (12.92) (7.776) (12.93) (3.754) (5.494) (3.751) (5.497)

Heckman wage 0.812∗∗ 0.812∗∗ -0.0975 -0.0972

(0.355) (0.356) (0.191) (0.192)

Mincerian wage 0.837∗∗ 0.839∗∗ -0.0997 -0.0987

(0.380) (0.381) (0.205) (0.207)

Caregiver’s age 2.142∗∗∗ 2.140∗∗∗ 2.156∗∗∗ 2.154∗∗∗ 0.299 0.299 0.296 0.295

(0.577) (0.577) (0.578) (0.579) (0.289) (0.289) (0.289) (0.289)

Caregiver’s years -2.512 -2.469 -2.460 -2.420 0.492 0.525 0.473 0.503

of schooling (2.208) (2.204) (2.247) (2.243) (1.145) (1.138) (1.160) (1.154)

Caregiver’s chronic 5.005 5.253 5.010 5.264 6.087 6.268 6.089 6.270

disease dummy (7.995) (8.001) (7.995) (8.001) (3.896) (3.917) (3.896) (3.917)

Female child × Parental -7.540 -7.686 -5.444 -5.444

absence (14.23) (14.24) (7.305) (7.315)

Adjusted R2 0.431 0.431 0.431 0.431 0.065 0.065 0.065 0.065

Observations 791 791 791 791 795 795 795 795

Panel B: Restricted sample estimations

Parental absence dummy -134.9∗∗∗ -131.2∗∗∗ -134.3∗∗∗ -130.5∗∗∗ 10.17 10.95 10.16 10.92

(12.41) (14.52) (12.37) (14.50) (6.334) (7.389) (6.325) (7.402)

Female child dummy -11.27 -7.192 -11.31 -7.122 -9.923∗∗ -9.078 -9.921∗∗ -9.083

(8.545) (14.70) (8.546) (14.72) (4.240) (6.395) (4.238) (6.400)

Heckman wage 0.822∗∗ 0.825∗∗ -0.115 -0.114

(0.377) (0.379) (0.204) (0.205)

Mincerian wage 0.840∗∗ 0.845∗∗ -0.131 -0.130

(0.407) (0.409) (0.222) (0.223)

Caregiver’s age 1.813∗∗∗ 1.814∗∗∗ 1.838∗∗∗ 1.838∗∗∗ 0.282 0.283 0.288 0.289

(0.659) (0.659) (0.657) (0.657) (0.357) (0.356) (0.356) (0.355)

Caregiver’s years -4.053∗ -4.016∗ -3.961 -3.930 0.481 0.490 0.516 0.523

of schooling (2.385) (2.387) (2.428) (2.430) (1.312) (1.304) (1.331) (1.325)

Caregiver’s chronic 9.347 9.677 9.322 9.661 6.929 6.997 6.932 6.999

disease dummy (8.684) (8.694) (8.685) (8.694) (4.416) (4.453) (4.415) (4.452)

Female child × Parental -8.422 -8.643 -1.751 -1.736

absence (16.26) (16.28) (8.455) (8.469)

Adjusted R2 0.429 0.428 0.429 0.428 0.078 0.076 0.078 0.076

Observations 626 626 626 626 629 629 629 629

Clustered standard errors by household and robust standard errors are in parentheses in panels A and B, respectively.

All other household, child and caregiver characteristics, and Tambon fixed effects are controlled for in each specification.

∗ p < 0.10, ∗∗ p < 0.05, ∗∗∗ p < 0.01.
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Table 6: The Impacts of the Determinants of Interest on the Logarithm of the Ratio of

Time and Material Investments Using the Baseline Sample

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Parental absence dummy 0.345∗ 0.101 0.373∗ 0.358 0.341∗ 0.0944 0.367∗ 0.213

(0.194) (0.240) (0.194) (1.620) (0.194) (0.240) (0.194) (1.677)

Female child dummy 0.934∗∗∗ 0.731∗∗∗ 4.015∗∗∗ 0.934∗∗∗ 0.934∗∗∗ 0.730∗∗∗ 3.907∗∗ 0.934∗∗∗

(0.131) (0.160) (1.536) (0.131) (0.131) (0.161) (1.585) (0.131)

Log Heckman wage -0.457 -0.455 -0.0400 -0.455

(0.299) (0.300) (0.333) (0.352)

Log Mincerian wage -0.484 -0.487 -0.0797 -0.499

(0.311) (0.312) (0.352) (0.369)

Log caregiver’s age 0.379 0.359 0.352 0.378 0.382 0.365 0.358 0.385

(0.291) (0.293) (0.288) (0.293) (0.290) (0.293) (0.288) (0.293)

Log caregiver’s years of schooling 0.0941 0.0540 0.0805 0.0939 0.101 0.0639 0.0864 0.103

(0.253) (0.255) (0.252) (0.255) (0.255) (0.257) (0.255) (0.258)

Caregiver’s chronic disease dummy -0.0628 -0.0780 -0.0729 -0.0628 -0.0629 -0.0781 -0.0727 -0.0634

(0.160) (0.161) (0.160) (0.160) (0.160) (0.161) (0.160) (0.160)

Female child × Parental absence 0.494∗ 0.496∗

(0.273) (0.273)

Female child × Log Heckman wage -0.829∗∗

(0.408)

Female child × Log Mincerian wage -0.796∗

(0.419)

Parental absence × Log Heckman wage -0.00335

(0.433)

Parental absence × Log Mincerian wage 0.0343

(0.446)

Null hypothesis: σ = 1 Reject Reject Reject Reject Reject Reject Reject Reject

Adjusted R2 0.157 0.161 0.161 0.156 0.157 0.161 0.160 0.156

Observations 665 665 665 665 665 665 665 665

Clustered standard errors by households are in parentheses.

All other household, child and caregiver characteristics, and Tambon fixed effects are controlled for in each specification.

∗ p < 0.10, ∗∗ p < 0.05, ∗∗∗ p < 0.01.
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Table 7: The Impacts of the Determinants of Interest on the Logarithm of the Ratio of

Time and Material Investments Using the Restricted Sample of Households with Only

One Preschool Child

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Parental absence dummy 0.469∗∗ 0.193 0.495∗∗ -0.517 0.459∗∗ 0.179 0.485∗∗ -0.638

(0.230) (0.276) (0.230) (1.726) (0.230) (0.276) (0.230) (1.800)

Female child dummy 0.929∗∗∗ 0.660∗∗∗ 3.120∗ 0.926∗∗∗ 0.929∗∗∗ 0.658∗∗∗ 3.108∗ 0.926∗∗∗

(0.152) (0.192) (1.680) (0.152) (0.152) (0.192) (1.738) (0.153)

Log Heckman wage -0.702∗∗ -0.709∗∗ -0.414 -0.827∗∗

(0.340) (0.338) (0.379) (0.400)

Log Mincerian wage -0.741∗∗ -0.759∗∗ -0.453 -0.883∗∗

(0.353) (0.351) (0.400) (0.420)

Log caregiver’s age 0.558 0.531 0.536 0.586 0.560 0.538 0.541 0.592

(0.417) (0.411) (0.413) (0.419) (0.414) (0.409) (0.411) (0.418)

Log caregiver’s years of schooling 0.418 0.377 0.405 0.431 0.429 0.393 0.415 0.445

(0.286) (0.288) (0.284) (0.286) (0.288) (0.289) (0.286) (0.288)

Caregiver’s chronic disease dummy 0.0644 0.0420 0.0551 0.0616 0.0651 0.0425 0.0561 0.0617

(0.176) (0.178) (0.176) (0.177) (0.176) (0.178) (0.176) (0.177)

Female child × Parental absence 0.612∗ 0.619∗

(0.317) (0.317)

Female child × Log Heckman wage -0.591

(0.446)

Female child × Log Mincerian wage -0.585

(0.459)

Parental absence × Log Heckman wage 0.265

(0.454)

Parental absence × Log Mincerian wage 0.293

(0.471)

Null hypothesis: σ = 1 Fail Fail Reject Fail Fail Fail Reject Fail

Adjusted R2 0.140 0.145 0.141 0.139 0.140 0.146 0.141 0.139

Observations 525 525 525 525 525 525 525 525

Robust standard errors are in parentheses.

All other household, child and caregiver characteristics, and Tambon fixed effects are controlled for in each specification.

∗ p < 0.10, ∗∗ p < 0.05, ∗∗∗ p < 0.01.
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A A Unitary Model of Early Childhood Develop-

ment

The household’s decision problem is to choose consumption c, leisure `, investments in

the child, time investment It, and material investment Im to maximize utility as follows:

max
c,`,It,Im

c1−γ − 1

1− γ
+ α

`1−γ − 1

1− γ
+ βθ (A.1)

subject to the full-income budget constraint, and skill formation technology, respectively,

c+ w`+ wIt + Im ≤ wT + b, (A.2)

A
(
µI

σ−1
σ

t + (1− µ) I
σ−1
σ

m

) σ
σ−1

= θ, (A.3)

where w is wage rate, b is non-labor income (e.g., remittances from absent parents or

relatives and friends), T is total time endowment, and A is a productivity parameter.

With some calculation we can show that

c =

[
βA
(
µD

σ−1
σ + (1− µ)

) 1
1−σ

(1− µ)
]− 1

γ

, (A.4)

` = w− 1
γα

1
γ

[
βA
(
µD

σ−1
σ + (1− µ)

) 1
1−σ

(1− µ)
]− 1

γ

, (A.5)

Im =

(wT + b)−
(
1 + w

γ−1
γ

)[
βA
(
µD

σ−1
σ + (1− µ)

) 1
1−σ

(1− µ)
]− 1

γ

1 + wD
, (A.6)

It =

D

{
(wT + b)−

(
1 + w

γ−1
γ

)[
βA
(
µD

σ−1
σ + (1− µ)

) 1
1−σ

(1− µ)
]− 1

γ

}
1 + wD

, (A.7)

where D =
[(

(1−µ)
µ

)
w
]−σ

.
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B Detailed Construction of Key Variables

This section describes how we construct the key variables including monthly income,

memory digit span score, time and material investments, and total childcare time.

Monthly household income

Using highly detailed data from the survey, we sum up on an annual basis all sources of

regular income, including income from: the wages of all household members, agricultural

product, livestock, and household businesses. We divide this number by 12 months to

obtain monthly household income.

Memory digit span score

A memory digit span test assesses the ability of the survey respondent to remember

a sequence of digits. The test requires the respondent to first read out loud a sequence

of digits, wait for 10 seconds, and then recall the sequence correctly. The test is repeated

multiple times, beginning with a 4-digit sequence and ending with an 11-digit sequence.

The memory digit span score is the maximum number of digits that the respondent can

recall correctly.

Time investment

Time investment is the amount of time in a month that adults in the household

interact with the child through developmentally appropriate activities, including helping

the child to learn letters and numbers, and sort and compare objects; playing with blocks,

drawing, coloring and inventing things with the child; singing, dancing and playing sports

with the child; and reading books to the child.

Material investment

Households record their expenditure on developmentally appropriate material includ-

ing books, toys, and learning devices on a monthly basis. We sum up monthly expendi-

tures, then divide the number by 12 to obtain an average.

Total childcare time

The main caregiver and parents (if present) are asked about how much time he/she

spends on childcare per month. Each adult’s childcare time is recorded separately. Child-

care time on a school day is counted from the time the child wakes up until he/she goes

to school, and from the time the child returns home from school until he/she goes to bed.

Childcare time on a weekend or holiday is counted from the time the child wakes up until
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he/she goes to bed.

C Time and Material Investments Questionnaire

C.1 Expenses on Developmental Material

During the past 12 months, how often and how much did your household buy the following

items for (child’s name)? Please specify the average cost and frequency. (The answers

are recorded in the table below by interviewer).

Item Times Frequency Frequency code Cost/time

1 Books

2 Toys

3 Tablet/Ipad

4 Cell phone

5 Other, specify . . . . . .

Frequency could be on weekly, monthly, quarterly, half-yearly, or yearly.
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C.2 Time Spent On Childcare

6A) How many hours per week does the father spend taking care of (child’s name)? For interviewer

(If child’s father lives outside the household, record “NA” in CC6A) (hours)

Monday - Friday Before school From ...... (am) to ...... (am) CC6A: ......

After school (until the child goes to bed) From ...... (pm) to ...... (pm)

Weekend or holiday From ...... to ......

6B) How many hours per week does the mother spend taking care of (child’s name)?

(If child’s mother lives outside household, record “NA” in CC6B)

Monday - Friday Before school From ...... (am) to ...... (am) CC6B: ......

After school (until the child goes to bed) From ...... (pm) to ...... (pm)

Weekend or holiday From ...... to ......

6C) How many hours per week do you spend taking care of (child’s name)?

((If the child’s father or mother is the primary caregiver, record “NA” in CC6C)

Monday - Friday Before school From ...... (am) to ...... (am) CC6C: ......

After school (until the child goes to bed) From ...... (am) to ...... (am)

Weekend or holiday From ...... to ......

Note: Do not count sleep and resting time of caregiver in Question 6A-6C.

C.3 Time Spent On Activities

Use the activity card to ask how often each household member partakes in an activity

with (child’s name). If an activity occurs at least once a week, ask how many hours each

household member spends with (child’s name) on that activity.

In the past 12 months, how often do you and other household members partake in

the following activities with (child’s name)?

• 9 - More than once a day

• 7 - Once a day

• 5 - At least once a week

• 3 - At least once a month

• 1 - Less than once a month

• 0 - Never
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The interviewer then records the respondent’s answers, and calculates the amount of

time that each household member spends on each activity with (child’s name) in the

table below.

Activity If never, record "0" For data collector

Frequency Hours Minutes

A Comparing and sorting objects, Do: ... time/per ... CC9A: ... CC9AA: ... CC9AB: ...

reading/reciting the alphabet and numbers Duration: ... hours ... mins

B Playing with blocks, molding clay, Do: ... time/per ... CC9B: ... CC9BA: ... CC9BB: ...

drawing, coloring, inventing things Duration: ... hours ... mins

C Playing sports, singing, dancing, Do: .... time/per ... CC9C: ... CC9CA: ... CC9CB: ...

engaging in music Duration: ... hours ... mins

D Reading a book to the child Do: ... time/per ... CC9D: ... CC9DA: ... CC9DB: ...

Duration: ... hours . . . mins
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D Estimating the Household’s Average Hourly Wage

Rate

Table D.1: Estimates of the Mincerian Wage Equation and Sample-selection-corrected

Wage Equation

Mincerian regression Sample-selection-corrected regression

Log wage Selection equation Log wage

Years of schooling 0.129*** 0.136*** 0.189***

(0.00331) (0.00402) (0.0184)

Years of experience 0.0328*** 0.0627*** 0.0638***

(0.00270) (0.00298) (0.00967)

Years of experience squared -0.000311*** -0.00109*** -0.000839***

(0.0000516) (0.0000486) (0.000173)

Female dummy -0.0711*** -0.376*** -0.211***

(0.0207) (0.0253) (0.0549)

Marital status dummy -0.00373 -0.0300 0.0184

(0.0235) (0.0305) (0.0257)

Education ratio -0.262***

(0.0568)

Male adult ratio -0.169*

(0.0689)

Inverse Mills ratio 0.571***

(0.194)

Constant 2.143*** -2.191*** 0.496

(0.0506) (0.0795) (0.505)

Adjusted R-squared 0.504

Pseudo R - squared 0.1926

Chi - squared 3510.51 616.37

Observations 3195 22032 22032

Robust standard errors are in parentheses; † p < 0.10, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001.

33

102 บทที 3. ตวัอยา่งงานวจิยัจากฐานขอ้มูลเดก็ปฐมวยัแบบตวัอยา่งซาํ



บทที 4

ภาวะถดถอยเพราะโควดิ (COVID Slide)
ทมีตี่อทกัษะด้านการบริหารชีวติ (Executive Functions)

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–The Pleasure of Finding Things Out

บทนีนาํเสนอผลการวิเคราะหผ์ลกระทบของการปิดสถานศกึษาอนัเนืองมาจากการระบาดของโควิด-
19 ตอ่การพฒันาทกัษะของเดก็ปฐมวยัหรอือาจจะเรยีกสนัๆ วา่ ภาวะถดถอยเพราะโควิด (COVID slide)
ซงึสมัพนัธก์บัประเดน็ภาวะถดถอยช่วงปิดภาคเรยีน (summer slide) ทีนาํเสนอวา่ ชอ่งวา่งของผลสมัฤทธิ
ทางการเรยีน (achievement gap) ระหวา่งนกัเรยีนจากครอบครวัทีมีฐานะดีและไม่ดีจะเพิมขนึในชว่งปิด
เทอม1 (Alexander et al., 2016) นยัโดยรวมของขอ้คน้พบนีคือ การไปสถานศกึษามีสว่นชว่ยลดช่องวา่ง
ของผลสมัฤทธิทางการเรยีนได้ ซงึหากเป็นจรงิยอ่มหมายความวา่ การไปสถานศกึษาเป็นเครอืงมือสาํคญั
ในการสรา้งความเสมอภาคทางการศกึษา

งานวิจยัชินนีใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูเดก็ปฐมวยัแบบตวัอยา่งซาํไรซไ์ทยแลนด์ (RIECE Panel Data) ที
เก็บขอ้มลูในพืนทีจงัหวดัมหาสารคามและกาฬสนิธุ์ตงัแต่ปี 2558 ตอ่เนืองมาทกุปี ทาํใหมี้ขอ้มลูพืนฐาน
ของเดก็และครวัเรอืนกลุม่ตวัอยา่งทีมีความละเอียดและครอบคลมุ นอกจากนี ยงัไดใ้ชป้ระโยชนจ์ากการ
ระบาดของโควิด- ในบางพืนทีของจงัหวดัมหาสารคาม (อาํเภอเมือง อาํเภอกนัทรวิชยั และอาํเภอบรบือ)
จนทาํใหต้อ้งสงัปิดสถานศกึษาอนัเนืองมาจากการระบาดของโควิด- ในชว่งเดือนมกราคม 2564 (ตงัแต่
วนัที 4 มกราคม ถงึวนัที 22 มกราคม) การทีบางพืนทีตอ้งสงัปิดสถานศกึษาเนืองจากการระบาดของโค
วิด- และบางพืนทีไม่ตอ้งสงัปิดถือไดว้า่เป็นการทดลองตามธรรมชาติ (natural experiment) ทีชว่ยให้
ผลการวิเคราะหข์อ้มลูมีความถกูตอ้งแมน่ยาํมากยิงขนึ

4.1 เครืองมอืทางสถติิและวธีิการวัดค่าตัวแปร (Empirical Methods and Mea-
surements)

การวิเคราะหใ์นสว่นนีจะใชแ้บบจาํลองเชิงเสน้ตอ่ไปนี

Y 1
ija = β0 + β1Ca + β2Y

0
ija + β3M a + β4Sja + β5X ija + εija (4.1)

1อยา่งไรก็ตาม งานวิจยัของ Quinn et al. (2016) พบวา่ ภาวะถดถอยช่วงปิดภาคเรยีนเกิดขนึในชว่งเดก็เลก็มากกวา่ชว่ง
เดก็โต
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โดยที

1. Y 1
ija แทนทกัษะของเดก็ (children skills) ทีประเมินในปีการศกึษา 2563 (ระหวา่งเดือนกมุภาพนัธ์

ถงึเมษายน 2564) ซงึในทีนีประกอบดว้ย ทกัษะดา้นการบรหิารชีวิต (executive functions: EF)
จาํนวน 3 ดา้น

1.1 ความจาํใช้งาน (working memory) ซงึวดัโดยใช้แบบทดสอบ Digit Span Memory (Guo
et al., 2018; Wechsler, 2003) โดยประมวลผลเป็น 3 ตวัแปรหลกัดงัตอ่ไปนี

1.1.1 จาํนวนตาํแหนง่ทีเดก็จดจาํและบอกตวัเลข (forward digit span: FW)
1.1.2 จาํนวนตาํแหนง่ทีเดก็จดจาํและบอกตวัเลขยอ้นกลบั (backward digit span: BW)
1.1.3 ผลรวมของทงัสองสว่นซงึขอเรยีกวา่ ระดบัความจาํใชง้าน (working memory: WM)
การวิเคราะหค์รงันีจะใชท้กัษะดา้นความจาํใชง้านทงัแบบทีมีแรงจงูใจ (incentivized score)
และไมมี่แรงจงูใจ ดรูายละเอียดเกียวกบัวิธีการประเมินในหวัขอ้ 2.1

1.2 ความสนใจจดจ่อ (attention) ซงึวดัโดยใชแ้บบทดสอบ Flanker Task (Rueda et al., 2004;
Zelazo et al., 2014) โดยประมวลผลเป็น 4 ตวัแปรหลกัดงัตอ่ไปนี

1.2.1 สว่นกลบัของเวลาตอบสนองเฉลีย2 (จากครงัทีตอบถกูเทา่นนั) ภายใต้เงือนไขทีภาพ
สอดคลอ้งกนั (congruent) และเงือนไขทีภาพไมส่อดคลอ้งกนั (incongruent) โดยพิจารณา
ผลการทดสอบเกมรูปปลาและรูปลกูศรแยกกนั

ดรูายละเอียดเกียวกบัวิธีการประเมินในหวัขอ้ 2.1
1.3 ความยบัยงัชงัใจ (inhibition) ซงึวดัโดยใชแ้บบทดสอบ Go/No-go (Abdul Rahman et al.,

2017; Bezdjian et al., 2009) โดยประมวลผลเป็น 1 ตวัแปรหลกัดงัตอ่ไปนี
1.3.1 จาํนวนครงัทีตอบสนองไดถ้กูตอ้ง (correct score)
ดรูายละเอียดเกียวกบัวิธีการประเมินในหวัขอ้ 2.1

ในทางเทคนิค เนืองจากเดก็กลุม่ตวัอยา่งทีใชใ้นการวิเคราะหค์รงันีมีชว่งอายทีุคอ่นขา้งกวา้ง (ตงัแต่
4.91 ปีถงึ 10.75 ปี) ทาํใหต้อ้งปรบัคา่ใหเ้ป็นมาตรฐาน (standardization) โดยใชเ้ทคนิค Kernel-
weighted Local Polynomial Smoothing ซงึตอ่ไปขอเรยีกสนัๆ วา่เทคนิค KLPS (Attanasio et al.,

2เนืองจากเป็นคา่เฉลยีของเวลา นกัวิจยัจงึเลือกใชค้า่เฉลียฮาโมนิก (harmonic mean) แทนคา่เฉลียของเวลาตอบสนอง
ซงึมีสตูรในการคาํนวณดงันี

H̄ =
n

1
t1

+ · · · 1
tn

โดยที n แทนจาํนวนครงัทีตอบถกู และ ti แทนเวลาทีใชก้ารตอบถกูครงัที i นอกจากนี เพือใหส้ะดวกตอ่การตีความ นกัวิจยัจะ
ใชส้ว่นกลบัของคา่เฉลยีนีเป็นคา่ผลลพัธที์สะทอ้นถงึระดบัความสนใจจดจ่อ (attention)
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2020) ทงันี เพือทาํให้ระดบัทกัษะในแตล่ะชว่งอายุมีคา่ เฉลียเทา่กบัศนูย์และคา่ความเบียงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) เทา่กบัหนงึ และเพือขจดัหรอืลดผลกระทบของอายุเดก็ทีมีตอ่
ทกัษะหรอืผลการทดสอบของกลุม่ตวัอยา่งในรูปแบบทีไมเ่ป็นเชิงเสน้ (nonlinear)

2. Ca แทนสถานะการสงัปิดสถานศกึษาระดบัอาํเภออนัเนืองมาจากการระบาดของโควิด- ในภาค
เรยีนทีสอง ปีการศกึษา 2563 ซงึจะมีคา่เทา่กบัหนงึถา้สถานศกึษาของเดก็ i ตงัอยู่ในอาํเภอทีได้
รบัคาํสงัให้ปิดสถานศกึษาอยา่งเป็นทางการ ซงึประกอบดว้ย อาํเภอเมือง อาํเภอกนัทรวิชยั และ
อาํเภอบรบือ (3 อาํเภอจากทงัหมด 7 อาํเภอ)

3. Y 0
ija แทนทกัษะเดิมของเดก็ (prior skills) ทีประเมินในปีการศกึษา 2562 (ระหวา่งเดือนธนัวาคม

ถงึมีนาคม 2563) โดยมีทงัหมดสองสว่นคือ ความจาํใช้งาน (working memory) และความสนใจ
จดจอ่ (attention) นกัวิจยัเลือกใชท้กัษะเรมิตน้ของเดก็ในแตล่ะดา้นเป็นตวัแปรควบคมุสาํหรบัการ
วิเคราะหท์กัษะดา้นนนัๆ ยกตวัอยา่งเช่น สาํหรบัการวิเคราะหผ์ลทีเกิดขนึกบัจาํนวนตาํแหนง่ทีเดก็
จดจาํและบอกตวัเลข (FW) จะใชจ้าํนวนตาํแหนง่ทีเดก็จดจาํและบอกตวัเลขเดิม (prior FW) เป็น
ตวัแปรควบคมุ สว่นการวิเคราะหผ์ลลพัธด์า้นความยบัยงัชงัใจ (inhibition) จะไมมี่การควบคมุดว้ย
ทกัษะเดิมของเดก็เนืองจากไมมี่ขอ้มลูดงักลา่ว นอกจากนี ในกรณีของทกัษะดา้นความจาํใช้งาน
จะมีตวัแปรเพิมขนึมาอีกหนงึตวัแปรทีระบุวา่ระดบัทกัษะเดิมเป็นระดบัทกัษะทีประเมินในกรณีที
เดก็ไดร้บัแรงจงูใจในรูปของรางวลัหรอืไม่ ทงันีเนืองจากการทดสอบครงัทีแลว้ นกัวิจยัไดสุ้ม่เลือก
วา่ เดก็คนใดจะไดร้บัการประเมินโดยมีโอกาสไดร้บัรางวลัหรอืไม่ ทงันีเพือศกึษาผลของการไดร้บั
รางวลัตอ่ผลการประเมินทกัษะดา้นความจาํใช้งาน โดยแตล่ะคนจะได้รบัการประเมินเพียงแบบ
เดียวคือ ไดร้บัรางวลั หรอืไมไ่ดร้บัรางวลั ซงึแตกตา่งจากการประเมินในงานวิจยัชินนีทีเดก็แตล่ะคน
จะไดร้บัการประเมินทงัสองแบบ
การประมาณคา่โดยมีทกัษะเดิมเป็นตวัแปรควบคมุชว่ยใหม้นัใจไดว้า่ ผลทีเกิดขนึเป็นผลทีเกิดขนึ
ระหวา่งการประเมินรอบทีแลว้และการประเมินรอบใหม่เทา่นนั ทาํใหผ้ลการประมาณคา่มีความน่า
เชือถือมากขนึอยา่งมาก3 ยิงไปกวา่นนั นกัวิจยัสามารถควบคมุทกัษะเดิมของเดก็ไดก็้เพราะวา่ ฐาน
ขอ้มลูทีนาํมาวิเคราะหเ์ป็นขอ้มลูตวัอยา่งซาํทาํใหมี้ขอ้มลูอดีตของกลุม่ตวัอยา่งมากพอสาํหรบัการ
วิเคราะห์ การวิเคราะหค์รงันีเป็นเพียงหนงึตวัอยา่งของการใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูเดก็ปฐมวยัแบบ
ตวัอยา่งซาํไรซไ์ทยแลนด์ (RIECE Panel Data)

4. M a แทนตวัแปรระดบัมหภาคซงึสะทอ้นพฒันาดา้นเศรษฐกิจและการศกึษาของตาํบลและอาํเภอ
ทีสถานศกึษาตงัอยู่ ทงัหมด 11 ตวัแปร ดงัตอ่ไปนี

3อาจมองวา่ ผลการวิเคราะห์ในรายงานฉบบันีซงึสามารถควบคมุทกัษะเดิมของกลุม่ตวัอยา่งได้ เป็นสว่นเติมเตม็ของ
ผลการวิเคราะหใ์นรายงาน สถาบนัวิจยัเพือการประเมินและออกแบบนโยบาย (2564) ซงึมีกลุม่ตวัอยา่งจาํนวนแต่ไมมี่ขอ้มลู
ทกัษะเดิมของเดก็กลุม่ตวัอยา่ง
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4.1 ระดบัแสงสวา่งชว่งกลางคืน4 (nighttime lights) ของแตล่ะอาํเภอ ในเดือนมีนาคม 2564 ซงึ
สะทอ้นถงึระดบัความเจรญิทางเศรษฐกิจของแตล่ะอาํเภอ โดยคา่เฉลียในทีนีจะใชเ้ป็นแบบ
หกัออก (leave-out) กลา่วคือ คา่เฉลยีระดบัอาํเภอ สาํหรบัตาํบล t จะคิดจากระดบัแสงสวา่ง
ชว่งกลางคืนจากทกุตาํบลในอาํเภอนนัยกเวน้ตาํบล t

4.2 ระดบัแสงสวา่งช่วงกลางคืน (nighttime lights) ของแตล่ะตาํบล ซงึสะทอ้นถงึระดบัความ
เจรญิทางเศรษฐกิจของแตล่ะตาํบล

4.3 คะแนนโอเน็ตระดบัป.6 ปีการศกึษา 2562 ทงั 4 วิชา (ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร)์ เฉลียของอาํเภอ ตวัแปรนีสะทอ้นถงึคณุภาพการศกึษาของแตล่ะอาํเภอ โดย
คา่เฉลียในทีนีจะใช้เป็นแบบหกัออก (leave-out) กลา่วคือ คา่เฉลียระดบัอาํเภอสาํหรบัเดก็
i สถานศกึษา j ตาํบล t จะคิดจากผลการทดสอบโอเน็ตของนกัเรยีนจากทกุโรงเรยีนทีอยู่ใน
อาํเภอนนัยกเวน้จากตาํบล t

4.4 คะแนนโอเน็ตเฉลยีระดบัป.6 ปีการศกึษา 2562 ทงั 4 วิชา (ภาษาไทยภาษาองักฤษคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร)์ เฉลียของตาํบล ตวัแปรนีสะทอ้นถงึคณุภาพการศกึษาของแตล่ะตาํบล โดยคา่
เฉลยีในทีนีจะใช้เป็นแบบหกัออก (leave-out) กลา่วคือ คา่เฉลยีระดบัตาํบลสาํหรบัเดก็ i

สถานศกึษา j จะคิดจากผลการทดสอบโอเน็ตของนกัเรยีนจากทกุโรงเรยีนทีอยู่ในตาํบลนนั
ยกเวน้จากโรงเรยีน j แต่หากโรงเรยีน j ไมมี่คะแนนโอเน็ต จะใชค้า่เฉลียของผลการทดสอบ
โอเน็ตของนกัเรยีนจากทกุโรงเรยีนทีอยูใ่นตาํบลนนั

4.5 ตวัแปรทีระบุถงึวิธีการทดสอบทีแตกตา่งกนั ซงึในทีนีจะใช้สาํหรบัทกัษะดา้นความสนใจ
จดจอ่ (attention) และทกัษะดา้นความยบัยงัชงัใจ (inhibition) ซงึมีบางสว่นทีทดสอบโดย
ใช้ไอแพ็ด (i-Pad) และบางสว่นใช้คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก (notebook) นกัวิจยัสรา้งตวัแปรนี
สาํหรบัทกัษะแตล่ะดา้น โดยแตล่ะตวัแปรจะมีคา่เทา่กบัหนงึถา้เดก็กลุม่ตวัอยา่งทดสอบโดย
ใชไ้อแพ็ด (i-Pad) และจะมีคา่เทา่กบัศนูยถ์า้เป็นกรณีอืน

นกัวิจยัจาํเป็นตอ้งใช้ตวัแปรคะแนนโอเน็ตระดบัตาํบลและระดบัอาํเภอ และระดบัแสงสวา่งช่วง
กลางคืนระดบัตาํบลและระดบัอาํเภอ เพราะตอ้งการใหเ้กิดความมนัใจวา่ ตวัแปรCa ทีแทนสถานะ
การสงัปิดสถานศกึษาอนัเนืองมาจากการระบาดของโควิด- ในระดบัจงัหวดัไมมี่ความสมัพนัธ์
กบัความคลาดเคลอืน (error terms) εija ทงันีเนืองจากอาํเภอทีตอ้งสงัปิดสถานศกึษาคืออาํเภอ
เมืองและอาํเภอทีติดกบัอาํเภอเมืองซงึโดยทวัไปจะมีระดบัความเจรญิทางเศรษฐกิจทีสงูกวา่และ
มีคณุภาพการศกึษาโดยรวมดีกวา่อาํเภออืนๆ หากไมมี่ตวัแปรเหลา่นีเป็นตวัแปรควบคมุ (con-
trol variable) อาจจะทาํใหผ้ลลพัธ์ทีไดมี้ความเบียงเบน ดงันนั นกัวิจยัจงึตอ้งใชต้วัแปรควบคมุที
สะทอ้นถงึความเจรญิทางเศรษฐกิจและคณุภาพการศกึษาระดบัตาํบลและอาํเภอเพือทาํใหต้วัแปร

4นกัวิจยัขอขอบคณุ ผศ. ดร.ณฐัพงษ์ พฒันพงษ์ ทีแบง่ปันขอ้มลูระดบัแสงสวา่งช่วงกลางคืน (nighttime lights)
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Ca ไมมี่สหสมัพนัธ์ (uncorrelated) กบัความคลาดเคลือน (error terms) εija

5. Sja แทนตวัแปรระดบัสถานศกึษา ทงัหมด 1 ตวัแปร ดงัตอ่ไปนี

5.1 การทีสถานศกึษา j เป็นสถานศกึษาเอกชน ซงึจะมีคา่เทา่กบัหนงึถา้สถานศกึษา j เป็นสถาน
ศกึษาเอกชน และจะมีคา่เทา่กบัศนูยถ์า้เป็นกรณีอืน

6. X ijp แทนปัจจยัหรอืตวัแปรดา้นครวัเรอืนซงึในทีนีประกอบไปดว้ย 9 ตวัแปร ดงัตอ่ไปนี

6.1 อายขุองเดก็ i (ปี)
6.2 สว่นสงูของเดก็ i (เซนติเมตร) ซงึวดัโดยทีมวิจยัโดยตรง5

6.3 นาํหนกัของเดก็ i (กิโลกรมั) ซงึวดัโดยทีมวิจยัโดยตรง
6.4 การทีเดก็ i เป็นผูห้ญิง ซงึจะมีคา่เทา่กบัหนงึถา้เดก็ i เป็นเดก็ผูห้ญิง และจะมีคา่เทา่กบัศนูย์

ถา้เป็นเดก็ผูช้าย
6.5 การทีผู้ดแูลหลกัของเดก็จบการศกึษามากกวา่ระดบัม.3 หรอืเทียบเทา่ แต่ไม่ถงึระดบัม.6

หรอืเทียบเทา่ ซงึจะมีคา่เทา่กบัหนงึถา้ผู้ดแูลหลกัของเดก็จบการศกึษามากกวา่ระดบัม.3
หรอืเทียบเทา่ แตไ่มถ่งึระดบัม.6 หรอืเทียบเทา่ และจะมีคา่เทา่กบัศนูยถ์า้เป็นกรณีอืน

6.6 การทีผูด้แูลหลกัของเดก็จบการศกึษามากกวา่ระดบัม.6 หรอืเทียบเทา่ แตไ่มถ่งึระดบัป.ตรี ซงึ
จะมีคา่เทา่กบัหนงึถา้ผูด้แูลหลกัของเดก็จบการศกึษามากกวา่ระดบัม.6 หรอืเทียบเทา่ แต่ไม่
ถงึระดบัป.ตรี และจะมีคา่เทา่กบัศนูยถ์า้เป็นกรณีอืน

6.7 การทีผูด้แูลหลกัของเดก็จบการศกึษาตงัแต่ระดบัป.ตรี ขนึไป ซงึจะมีคา่เทา่กบัหนงึถา้ผูด้แูล
หลกัของเดก็จบการศกึษาตงัแตร่ะดบัป.ตรี ขนึไป และจะมีคา่เทา่กบัศนูยถ์า้เป็นกรณีอืน

6.8 อายุ (ปี) ของผูด้แูลหลกัของเดก็
6.9 ดชันีความมงัคงัของครวัเรอืน (household wealth index) ของเดก็ i ซงึคาํนวณมาจากขอ้มลู

ทรพัยส์นิของครวัเรอืนทงัหมด 18 รายการ6 โดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเพือยืนยนั
(Confirmatory Factor Analysis: CFA) ดว้ยการกาํหนดใหมี้องคป์ระกอบทีซอ่นอยู่ (latent
factor) เพียงองค์ประกอบเดียว ปัจจยันีทาํหนา้ทีสะทอ้นถงึระดบัเศรษฐฐานะของครวัเรอืน
ซงึนา่จะมีสว่นสาํคญัตอ่การตดัสนิใจลงทนุดา้นการศกึษาของครวัเรอืน

5ทีมวิจยัทกุ ทีมจะใช้แถบวดัความสงูและเครอืงชงันาํหนกัเป็นเครอืงมือในการวดัความสงูและนาํหนกัของเดก็กลุม่
ตวัอยา่งทกุคน

6รายการสนิทรพัยข์องครวัเรอืนทีใชใ้นการคาํนวณดชันีความมงัคงัของครวัเรอืนประกอบดว้ย จาํนวนบา้น/อาคาร จาํนวน
รถเก๋ง จาํนวนรถกระบะ/รถตู/้รถบรรทกุเลก็ จาํนวนรถ 6 ลอ้ขนึไป จาํนวนรถจกัรยานยนต์ จาํนวนรถไถเดินตาม จาํนวนรถ
แทรกเตอร์ 4 ลอ้ จาํนวนโทรศพัท์มือถือ จาํนวนโทรศพัท์บา้น จาํนวนคอมพิวเตอร/์ โนต้บุ๊ก จาํนวนแท็บเลต็/ไอแพด จาํนวน
เครอืงเลน่ VDO/VCD/DVD จาํนวนโทรทศัน์สี จาํนวนพดัลม จาํนวนเครอืงทาํนาํอุน่ จาํนวนเครอืงซกัผา้ จาํนวนเครอืงปรบั
อากาศ จาํนวนไมโครเวฟ
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และ εija แทนความคลาดเคลอืน (error terms) สว่น β0, β1, β2, β3, β4 และ β5 แทนพารามิเตอรข์อง
แบบจาํลอง

คา่พารามิเตอร์ทีเราให้ความสนใจมากทีสดุคือ β1 ซงึสะทอ้นถงึภาวะถดถอยเพราะโควิด (COVID
slide) หากการปิดสถานศกึษาอนัเนืองมาจากการระบาดของโควิด- สง่ผลลบตอ่การพฒันาทกัษะของ
เดก็ปฐมวยั คา่ β1 < 0 ดงันนั สมมตุิฐานทีเราตอ้งการทดสอบคือ คา่พารามิเตอร์ β1 < 0 หรอืไม?่
นอกจากนี หากมองวา่สถานศกึษาทีอยู่ในอาํเภอทีสงัปิดสถานศกึษาระดบัอาํเภอ เป็นกลุม่ทดลอง (treat-
ment group) ซงึเกิดขนึโดยธรรมชาติของการกาํหนดนโยบาย ก็อาจจะเรยีกคา่ประมาณของ β1 วา่ “ผล
ของการทดลองตามทีออกแบบ” (intent-to-treat effects หรอืทีเรยีกสนัๆ วา่ ITT) นกัวิจยัวิเคราะห์แบบ
จาํลองนีโดยใชวิ้ธีกาํลงัสองนอ้ยทีสดุ (ordinary least square: OLS) ภายใตข้อ้สมมตุิ (assumption) ทีวา่
หลงัจากควบคมุปัจจยัทีสะทอ้นถงึความเจรญิทางเศรษฐกิจและคณุภาพการศกึษาระดบัตาํบลและอาํเภอ
แลว้ ความคลาดเคลือน εija และการสงัปิดสถานศกึษาอนัเนืองมาจากการระบาดของโควิด- Cp จะ
ไมมี่สหสมัพนัธร์ะหวา่งกนั (uncorrelated) ในทางเทคนิค อาจกลา่วไดว้า่ ขอ้สมมตุิสาํหรบัการกาํหนดคา่
(identification assumption) สาํหรบัการวิเคราะหค์รงันีคือ E [εija|Ca,M a] = 0

นอกจากนี นกัวิจยัยงัพบวา่ ไมใ่ช่ทกุสถานศกึษาในอาํเภอทีมีการสงัปิดสถานศกึษาอนัเนืองมาจาก
การระบาดของโควิด- ปิดเรยีน และมีบางสถานศกึษาในอาํเภอทีไมมี่การสงัปิดระดบัอาํเภอทาํการปิด
เรยีน ตารางที 4.1 แสดงจาํนวนสถานศกึษาทีปิดเรยีนและไมปิ่ดเรยีนแยกตามการสงัปิดสถานศกึษาระดบั
อาํเภอ โดยจะเห็นได้วา่ มีถงึรอ้ยละ 51.28 (20 โรงเรยีนจากทงัหมด 39 โรงเรยีน) ของสถานศกึษาใน
จงัหวดัทีไม่ไดส้งัปิดสถานศกึษาทีปิดเรยีน และอาํเภอทีมีการสงัปิดสถานศกึษาจะมีสดัสว่นสถานศกึษา
ทีปิดเรยีนมากกวา่ อีกกลุม่หนงึอยา่งชดัเจน (ระหวา่งรอ้ยละ 86.67 และรอ้ยละ 51.28) ปรากฏการณ์ที
เกิดขนึนีมกัจะถกูเรยีกวา่ “การปฏิบตัิตามทีไม่สมบรูณ”์ (non-compliance) ทีสาํคญั ปัญหานีทาํใหก้าร
เปรยีบเทียบระหวา่งอาํเภอทีสงัปิดและไม่สงัปิดเป็นเพียง “ผลของการสงัปิดระดบัอาํเภอ” (ITT) ไมใ่ช่ผล
ของการปิดระดบัสถานศกึษา หรอืทีงานวิจยัโดยทวัไปมกัจะเรยีกวา่ “ผลทีเกิดขนึกบัผู้ทีรบัการทดลอง”
(treatment-on-treated effects หรอืทีเรยีกสนัๆ วา่ TOT)

ตารางที 4.1: จาํนวนโรงเรยีนทีเปิดเรยีนและปิดเรยีนแยกตามอาํเภอทีสงัปิดสถานศกึษาระดบัอาํเภออนั
เนืองมาจากการระบาดของโควิด- ในช่วงเดือนมกราคม 2564

จาํนวนโรงเรยีน
เปิดเรยีน ปิดเรยีน

อาํเภอทีสงัปิดสถานศกึษา 4 26
อาํเภอทีไมไ่ดส้งัปิดสถานศกึษา 19 20

งานวิจยัชินนีจะประมาณคา่ผลของการปิดระดบัสถานศกึษาดว้ยวิธีทีวา่ดว้ยตวัแปรเครอืงมือ (in-
strumental variable approach: IV) โดยใชก้ารสงัปิดสถานศกึษาระดบัอาํเภอ Ca เป็นตวัแปรเครอืงมือ
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(instrument) ซงึสามารถเขียนในรูปสมการทางคณิตศาสตรไ์ดด้งัตอ่ไปนี

Y 1
ija = β0 + β1Cja + β2Y

0
ija + β3M a + β4Sja + β5X ija + ϵija (4.2)

โดยที Cja แทนสถานะการปิดสถานศกึษาอนัเนืองมาจากการระบาดของโควิด- ในภาคเรยีนทีสอง ปี
การศกึษา 2563 ซงึจะมีคา่เทา่กบัหนงึ สาํหรบัเดก็ i ทีเรยีนในสถานศกึษาทีปิดดาํเนินการในช่วงดงักลา่ว
และมีคา่เป็นศนูย์สาํหรบัเดก็ทีเหลือ และการประมาณคา่ขนัแรก (first-stage estimation) เป็นไปตาม
สมการตอ่ไปนี

Cja = γ0 + γ1Ca + γ2Y
0
ija + γ3M a + γ4Sja + γ5X ija + ηija (4.3)

การประมาณคา่ดว้ยวิธีทีวา่ดว้ยตวัแปรเครอืงมือ7 (IV) จะชว่ยขจดัปัญหาความเบียงเบนทีเกิดจากการ
มีตวัแปรทีเป็นปัจจยัภายใน (endogeneity bias) เพราะเป็นไปได้วา่ Cov (Cja, ϵija) ̸= 0 ยกตวัอยา่ง
เช่น สถานศกึษาทีมีคณุภาพตาํอาจจะมีแนวโนม้ทีจะปิดเรยีนงา่ยกวา่อีกกลุม่หนงึ ในขณะเดียวกนั ก็ไมมี่
ขอ้มลูทีสะทอ้นถงึคณุภาพสถานศกึษาไดโ้ดยสมบรูณ์ คา่คลาดเคลือน ϵija จงึตอ้งบรรจุเอาคณุภาพของ
สถานศกึษาไวด้ว้ย ทาํใหต้วัแปรทงัสองมีสหสมัพนัธก์นั (correlated) กลา่วคือCov (Cja, ϵija) < 0 ซงึจะ
สง่ผลใหค้า่ประมาณดว้ยเทคนิคกาํลงัสองนอ้ยทีสดุ (OLS) มีคา่ตาํกวา่ความเป็นจรงิ (underestimated)
นอกจากนี วิธีการนียงัเป็นวิธีการทีนิยมใช้เพือขจดัผลกระทบของการปฏิบตัิตามทีไม่สมบรูณ8์ (non-
compliance) ขอ้สมมตุิ (assumption) สาํคญัสาํหรบัการประมาณคา่ในสว่นนีคือ การปิดสถานศกึษา
อนัเนืองมาจากการระบาดของโควิด- ระดบัอาํเภอ Ca ไมมี่ความสมัพนัธก์บัตวัแปรความคลาดเคลือน
ϵija ซงึเป็นขอ้สมมุติเดียวกบักรณีก่อนหนา้นี

ประเดน็ทีน่าสนใจอีกอนัหนงึคือ การปิดสถานศกึษาอนัเนืองมาจากการระบาดของโควิด- เปิด
โอกาสใหน้กัวิจยัสามารถตอบคาํถามทีวา่ การมาโรงเรยีนแตล่ะวนัมีสว่นเพิมทกัษะของเดก็มากนอ้ยเพียง
ใด คาํถามนีดูเหมือนงา่ยแต่แทจ้รงิแลว้ตอบได้ยากมาก เพราะในช่วงเวลาปกติ เดก็สว่นใหญ่มกัจะมา
โรงเรยีนพอๆ กนัทาํให้ไม่สามารถวดัความแตกตา่งทางสถิติได้ หรอืหากมีบางคนขาดเรยีนมากกวา่คน
อืน ก็มกัจะเป็นเดก็ทีขาดโอกาสมากกวา่ โดยอาจจะเป็นเดก็ทีมีปัญหาดา้นสขุภาพ มีปัญหาดา้นการ

7เงือนไขสาํคญัสองประการสาํหรบัการประมาณคา่ดว้ยวิธีทีวา่ดว้ยตวัแปรเครอืงมือ (IV) คือ (i) ตวัแปรเครอืงมือ Ca และ
ความคลาดเคลือน εija จะตอ้งไมมี่สหสมัพนัธ์ระหวา่งกนั (uncorrelated) ซงึก็คือ ขอ้สมมตุิสาํหรบัการกาํหนดคา่ (identi-
fication assumption) ทีกลา่วไปแลว้ขา้งตน้ และ (ii) ตวัแปรเครอืงมือ Ca จะตอ้งไม่เป็นตวัแปรเครอืงมือขาดกาํลงั (weak
instrument) กลา่วคือ จะตอ้งมีสหสมัพนัธ์กบัตวัแปรทีเป็นปัจจยัภายใน (endogeneity bias) มากพอทีทาํให้คา่สถิติแบบ
Kleibergen-Paap มีคา่มากกวา่ 10 (Kleibergen and Paap, 2006; Stock et al., 2002) หากตวัแปรเครอืงมือขาดกาํลงัจะ
ทาํให้ตวัประมาณคา่เบียงเบนเมือมีจาํนวนตวัอยา่งจาํกดั (finite-sample bias) ถงึแมว้า่ตวัประมาณคา่ดงักลา่วจะไม่เบียง
เบนหากมีจาํนวนตวัอยา่งอนนัตห์รอืมีความเทียงตรงเชิงสถิติ (consistent) ดูผลการทดสอบตวัแปรเครอืงมือขาดกาํลงั (weak
instrument test) ในหวัขอ้ที 4.3 ดา้นลา่ง

8Imbens and Angrist (1994) พิสจูนใ์หเ้ห็นวา่ ผลการประมาณขนัทีสอง (second-stage estimation) จากสมการ (4.2)
มีคา่เทา่กบั “ผลของการสงัปิดระดบัอาํเภอ” (ITT) หารดว้ยผลการประมาณขนัทีหนงึ (first-stage estimation) จากสมการ (4.3)
ซงึมีคา่เทา่กบัความน่าจะเป็นทีจะปฏิบตัิตาม (compliance) กลา่วคือ การประมาณคา่ดว้ยวิธีทีวา่ดว้ยตวัแปรเครอืงมือเป็นการ
ปรบัคา่ผลการประมาณเพือตอบสนองตอ่การปฏิบตัิตามทีไมส่มบรูณน์นัเอง
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เรยีนรู ้ หรอืมีปัญหาทางเศรษฐกิจ จงึเป็นการยากทีจะระบุไดว้า่ จาํนวนวนัมาโรงเรยีนทีแตกตา่งกนัสง่ผล
ตอ่ทกัษะหรอืพฒันาการของเดก็มากนอ้ยเพียงใด อยา่งไรก็ตาม การระบาดของโควิด- เป็นการทดลอง
ตามธรรมชาติ (natural experiment) ทีเปิดโอกาสให้สามารถตอบคาํถามนีได้ ทงันีเนืองจากการระบาด
ของโควิด- เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติทีอยู่นอกเหนือการควบคมุ จงึนา่จะไม่ไดเ้ป็นผลมาจากปัญหา
ทีกลา่วมาขา้งตน้ โดยมีเงือนไขทีสาํคญัคือ ตอ้งมีทงัสถานศกึษาทีตอ้งปิดและสถานศกึษาทีไม่ตอ้งปิด
ในเวลาเดียวกนั และมีระยะเวลาทีมากพอทีจะทาํใหผ้ล กระทบทีเกิดขนึมีขนาดใหญ่พอทีจะวดัไดใ้นทาง
สถิติ

ในทาํนองเดียวกบัการประมาณคา่ผลของการปิดระดบัสถานศกึษา การประมาณคา่ผลของการมา
โรงเรยีนจะใช้วิธีทีวา่ดว้ยตวัแปรเครอืงมือ (IV) โดยมีการสงัปิดสถานศกึษาระดบัอาํเภอ Ca เป็นตวัแปร
เครอืงมือ (instrument) ซงึสามารถเขียนในรูปสมการทางคณิตศาสตรไ์ดด้งัตอ่ไปนี

Y 1
ija = β0 + β1Dja + β2Y

0
ija + β3M a + β4Sja + β5X ija + ϵija (4.4)

และ
Dja = γ0 + γ1Ca + γ2Y

0
ija + γ3M a + γ4Sja + γ5X ija + ηija (4.5)

โดยที Dja แทนจาํนวนวนัมาโรงเรยีน (school days) โดยนบัจากวนัเปิดเรยีนของภาคเรยีนทีสอง ปีการ
ศกึษา 2563 จนถงึวนัทีทาํการทดสอบ ยกเวน้วนัเสารอ์าทิตย์ และวนัหยดุราชการ (ดรููปที 4.1 ประกอบ)

รูปที 4.1: กราฟแทง่แสดงความถีของจาํนวนวนัมาโรงเรยีน (school days) ของเดก็กลุม่ตวัอยา่ง

ในภาพรวม เดก็ปฐมวยัทีเรยีนในอาํเภอทีสงัปิดสถานศกึษาจะมีจาํนวนวนัมาโรงเรยีนนอ้ยกวา่เดก็
ปฐมวยัทีเรยีนในอาํเภอทีไมมี่การสงัปิดสถานศกึษา และในทาํนองเดียวกนั สถานศกึษาทีปิดเรยีนจะมี
จาํนวนวนัมาโรงเรยีนนอ้ยกวา่สถานศกึษาทีไมปิ่ดเรยีน ดงัแสดงในรูปที 4.2 และ 4.3 ตามลาํดบั
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รูปที 4.2: จาํนวนวนัมาโรงเรยีน (school days) ก่อนการทดสอบนบัจากวนัเปิดเรยีนของภาคเรยีนทีสอง
ปีการศกึษา 2563 แบง่ตามอาํเภอทีสงัปิดสถานศกึษา (เสน้ประสีแดง) และจงัหวดัทีไม่ได้สงัปิดสถาน
ศกึษา (เสน้ทบึสีนาํเงิน)

รูปที 4.3: จาํนวนวนัมาโรงเรยีน (school days) ก่อนการทดสอบนบัจากวนัเปิดเรยีนของภาคเรยีนที
สอง ปีการศกึษา 2563 แบง่ตามโรงเรยีนทีปิดเรยีน (เสน้ประสีแดง) และโรงเรยีนทีไม่ได้ปิดเรยีน (เสน้
ทบึสีนาํเงิน)
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ผลการประมาณคา่ทีนาํเสนอในรายงานนี สว่นใหญ่อยูใ่นรูปของตารางแสดงสมัประสทิธิการประมาณ
คา่ (estimation coefficient) โดยมีคา่ความคลาดเคลอืนมาตรฐาน9 (standard error) ซงึบอกถงึระดบั
ความแมน่ยาํของคา่สมัประสทิธิ อยู่ในวงเลบ็ใตค้า่สมัประสทิธิแตล่ะคา่ (ดูตารางที 4.1 เป็นตวัอยา่งประ
มากอบ) คา่ความคลาดเคลือนมาตรฐานยิงมีคา่นอ้ยยิงบง่บอกวา่คา่สมัประสทิธิมีความแมน่ยาํสงู โดยผู้
อา่นสามารถประเมินระดบันยัสาํคญัทางสถิติของคา่ประมาณแตล่ะตวัไดโ้ดยพิจารณาจากคา่ระดบัความ
น่าจะเป็นของการปฏิเสธทีผิดพลาด (p-value) ยิงไปกวา่นนั ยงัสามารถดูไดจ้ากสญัลกัษณ์ +, *, **, ***
ซงึบง่บอกวา่ คา่ประมาณทีได้มีคา่ตา่งจากศนูย์อยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบั 0.10, 0.05, 0.01 และ 0.001
ตามลาํดบั10 คา่ประมาณจะมีนยัสาํคญัทางสถิติก็ตอ่เมือคา่ความน่าจะเป็นของการปฏิเสธทีผิดพลาด
(p-value) มีคา่ตาํกวา่ 0.10 ในสว่นของการอภิปรายผล นกัวิจยัจะใหค้วามสาํคญักบัผลการประมาณคา่ที
มีนยัสาํคญัทางสถิติเป็นหลกั แต่ก็อาจจะอภิปรายผลการประมาณคา่ทีไมมี่นยัสาํคญัทางสถิติบางในบาง
กรณีหากพบวา่มีความน่าสนใจเพียงพอ

ประเดน็ทีนา่กงัวลอีกประเดน็หนงึคือ จาํนวนวนัทีมาเรยีนก่อนทาํการทดสอบ ซงึวดัจากการเปิดเรยีน
ครงัลา่สดุจนถงึวนัทดสอบโดยหกัวนัหยดุราชการออก การทดสอบทีเรว็เกินไปเมือนบัจากการกลบัมาเรยีน
ครงัลา่สดุ อาจจะสง่ผลเสียตอ่ผลการทดสอบได้ เนืองจากเดก็ปฐมวยัยงัไม่คุน้เคยกบัโรงเรยีนเทา่ทีควร
ดงันนั นกัวิจยัจงึเลือกตดักลุม่ตวัอยา่งทีได้รบัการทดสอบภายในระยะเวลาไม่ถงึ 11 วนัทาํการนบัจาก
การเปิดเรยีนครงัลา่สดุ (อยา่งนอ้ยเดก็จะไดม้าโรงเรยีนแลว้อยา่งนอ้ยสองสปัดาห)์ ทงันีเพือลดผลกระทบ
ทีเกิดจากการขาดความคุน้เคยกบัโรงเรยีน ซงึจะชว่ยให้มนัใจได้มากขนึวา่ ผลการประมาณคา่ทีได้เป็น
ความแตกตา่งของทกัษะหรอืความพรอ้มฯ ของเดก็ปฐมวยัเป็นหลกั

นอกจากนี นกัวิจยันาํ เสนอผลการประมาณคา่ของแตล่ะแบบจาํลองทงัหมด 3 แบบโดยแบง่ตาม
จาํนวนปัจจยัหรอืตวัแปรควบคมุ (control variables) ทีใช้ในการประมาณคา่ โดยแบบทีหนงึจะมีเพียง
ตวัแปรควบคมุระดบัมหภาค M a ซงึเป็นขอ้มลูทีไมมี่การขาดหายเลย ทาํให้มีตวัอยา่งจาํนวนมากทีสดุ
สว่นแบบทีสองจะเพิมตวัแปรระดบัสถานศกึษา Sja แบบสดุทา้ยจะเพิมตวัแปรระดบัครวัเรอืน X ija ทงันี
นกัวิจยัขอนาํเสนอผลการวิเคราะห์ในแบบทีสามเป็นหลกั เพราะมีการควบคมุตวัแปรทงัในระดบัสถาน
ศกึษาและในระดบัครวัเรอืน ถงึแมว้า่จาํนวนตวัอยา่งลดลงกวา่รอ้ยละ 23 (ตวัแปรทีทาํใหต้วัอยา่งหายไป
มากทีสดุคือ ทกัษะเดิมของเดก็) สว่นผลการวิเคราะหท์งัสามแบบจะนาํเสนอในภาคผนวกทา้ยบท

9คา่ความคลาดเคลือนมาตรฐาน (standard error) ในรายงานฉบบันีเป็นแบบ robust standard error ซงึครอบคลมุกรณี
ของ heteroskadasticity

10ยิงมีจาํนวนดอกจนัมากยิงเชือมนัไดว้า่คา่ประมาณดงักลา่วมีคา่ตา่งจากคา่เปา้หมาย ซงึหมายความวา่ ปัจจยัดงักลา่วมี
ผลตอ่ความพรอ้มฯ ของเดก็ปฐมวยันนัเอง ในทางกลบักนั คา่ประมาณทีไมมี่สญัลกัษณอ์ยู่ดว้ยหมายถงึคา่ทีมีความนา่จะเป็น
ของการปฏิเสธทีผิดพลาด (p-value) สงูกวา่ 0.10 ซงึหมายความวา่ คา่ประมาณนนัไมมี่นยัสาํคญัทางสถิติ (เมือเปรยีบเทียบ
กบัคา่เปา้หมาย)
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4.2 ผลการวเิคราะหข้์อมูล

ผลการวิเคราะหส์ว่นแรกพบวา่ การหยดุเรยีนอนัเนืองมาจากการระบาดของโควิด- สง่ผลเสียตอ่ทกัษะ
ดา้นความจาํใชง้าน (working memory) ของเดก็กลุม่ตวัอยา่งพอสมควร กลา่วคือ เดก็นกัเรยีนในอาํเภอ
ทีมีการสงัปิดระดบัอาํเภอมีทกัษะดา้นการจดจาํและบอกตวัเลข (FW) การจดจาํและบอกตวัเลขยอ้นกลบั
(BW) และความจาํใชง้าน (WM) ตาํกวา่เดก็อีกกลุม่หนงึ ซงึจะเห็นจากการทีสมัประสทิธิการประมาณคา่
(estimation coefficient) ของทกุดา้นมีคา่ติดลบทงัแบบมีแรงจงูใจ (incentivized score) และไมมี่แรง
จงูใจ (ดูแถวแรกของ Panel A และแถวแรกของ Panel B ในตารางที 4.1 ตามลาํดบั) แต่มีเพียงดา้นการ
จดจาํและบอกตวัเลข (FW) ทีมีนยัสาํคญัทางสถิติทงัแบบทีมีและไมมี่แรงจงูใจ สว่นดา้นความจาํใชง้านมี
นยัสาํคญัทางสถิติสาํหรบัแบบทีไมมี่แรงจงูใจ สว่นทีเหลือไมมี่นยัสาํคญัทางสถิติ โดยระดบันยัสาํคญัทาง
สถิติสาํหรบัการจดจาํและบอกตวัเลข (FW) แบบมีแรงจงูใจมีคา่ไม่เกิน 0.10 สว่นแบบไมมี่แรงจงูใจมีคา่
ไม่เกิน 0.01 ในขณะที ความจาํใชง้านแบบไมมี่แรงจงูใจมีคา่ไม่เกิน 0.10 (ดตูารางที 4.A.1-4.A.6 ในภาค
ผนวกทา้ยบทประกอบ)

หากพิจารณาจากขนาดของผลกระทบ (effect size) ก็จะพบวา่ การสงัปิดระดบัอาํเภอทาํให้เกิด
ภาวะถดถอยเนืองจากโควิด- (COVID slide) ในดา้นการจดจาํและบอกตวัเลข (FW) การจดจาํและบอก
ตวัเลขยอ้นกลบั (BW) และความจาํใชง้าน (WM) แบบมีแรงจงูใจประมาณ 0.270, 0.056 และ 0.181 เทา่
ของคา่เบียงเบนมาตรฐาน (SD) สว่นแบบไมมี่แรงจงูใจมีคา่ประมาณ 0.433, 0.061 และ 0.298 เทา่ของ
คา่เบียงเบนมาตรฐาน (SD) ซงึมีคา่มากกวา่กรณีทีมีแรงจงูใจมากพอสมควร ประเดน็ทีน่าสงัเกตอยา่งหนงึ
คือ ผลกระทบทีเกิดกบัการจดจาํและบอกตวัเลขยอ้นกลบั (BW) มีคา่นอ้ยมาก นกัวิจยัยงัไมมี่คาํอธิบายวา่
ทาํไม จงึเกิดผล กระทบตอ่ทกัษะดา้นการจดจาํและบอกตวัเลข (FW) มากกวา่การจดจาํและบอกตวัเลข
ยอ้นกลบั (BW) คงตอ้งศกึษาเพิมเติมเพือหาคาํตอบในอนาคต

ผลการวิเคราะหย์งัพบอีกวา่ เดก็นกัเรยีนในโรงเรยีนทีปิดเรยีนอนัเนืองมาจากการระบาดของโควิด-
มีทกัษะดา้นการจดจาํและบอกตวัเลข (FW) การจดจาํและบอกตวัเลขยอ้นกลบั (BW) และความจาํใชง้าน
(WM) ตาํกวา่เดก็อีกกลุม่หนงึ เช่นเดียวกบักรณีของการสงัปิดระดบัอาํเภอ ซงึจะเห็นจากการทีสมัประสทิธิ
การประมาณคา่ของทกุดา้นมีคา่ติดลบทงัแบบมีแรงจงูใจ (incentivized score) และไมมี่แรงจงูใจ (ดแูถว
สองของ Panel A และแถวสองของ Panel B ในตารางที 4.1 ตามลาํดบั) แตมี่เพียงดา้นการจดจาํและบอก
ตวัเลข (FW) ทีมีนยัสาํคญัทางสถิติทงัแบบทีมีและไมมี่แรงจงูใจ สว่นดา้นความจาํใชง้านมีนยัสาํคญัทาง
สถิติสาํหรบัแบบทีไมมี่แรงจงูใจ สว่นทีเหลือไมมี่นยัสาํคญัทางสถิติ เชน่เดียวกบักรณีของการสงัปิดระดบั
อาํเภอ โดยระดบันยัสาํคญัทางสถิติสาํหรบัการจดจาํและบอกตวัเลข (FW) แบบมีแรงจงูใจมีคา่ไม่เกิน
0.10 สว่นแบบไมมี่แรงจงูใจมีคา่ไม่เกิน 0.01 ในขณะที ความจาํใชง้านแบบไมมี่แรงจงูใจมีคา่ไม่เกิน 0.10
(ดูตารางที 4.A.7-4.A.12 ในภาคผนวกทา้ยบทประกอบ) หากพิจารณาจากขนาดของผลกระทบ (effect
size) ก็จะพบวา่ การสงัปิดสถานศกึษาทาํใหเ้กิดภาวะถดถอยเนืองจากโควิด- (COVID slide) ในดา้น
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ตารางที 4.1: ผลการประมาณคา่ผลกระทบของการสงัปิดระดบัอาํเภอ การปิดระดบัสถานศกึษา และผล
ของจาํนวนวนัมาโรงเรยีน สาํหรบัทกัษะดา้นความจาํใช�งาน (working memory) โดยมีสว่นเบียงเบน
มาตรฐาน (SD) เป็นหน่วย

ตวัแปรตน้ทีสนใจในแตล่ะกรณี ผลกระทบสาํหรบัความจาํใช�งาน
จาํและบอก จาํและบอก ผลรวม
ไปดา้นหนา้ ยอ้นกลบั

Panel A: มีแรงจงูใจ
การสงัปิดระดบัอาํเภอ -0.270+ -0.056 -0.181

(0.149) (0.148) (0.146)
การปิดระดบัสถานศกึษา -0.494+ -0.103 -0.331

(0.280) (0.268) (0.268)
จาํนวนวนัมาโรงเรยีน 0.020+ 0.004 0.014

(0.011) (0.011) (0.011)
Panel B: ไมมี่แรงจงูใจ

การสงัปิดระดบัอาํเภอ -0.433** -0.061 -0.298+
(0.134) (0.178) (0.153)

การปิดระดบัสถานศกึษา -0.833** -0.118 -0.575+
(0.273) (0.341) (0.303)

จาํนวนวนัมาโรงเรยีน 0.036** 0.005 0.025+
(0.012) (0.015) (0.013)

หมายเหต:ุ คา่ในวงเลบ็คือ คา่ robust standard error สญัลกัษณที์บง่บอกระดบันยัสาํคญั + p<0.10, * p<0.05, ** p<0.01,
*** p<0.001
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การจดจาํและบอกตวัเลข (FW) การจดจาํและบอกตวัเลขยอ้นกลบั (BW) และความจาํใชง้าน (WM) แบบ
มีแรงจงูใจประมาณ 0.494, 0.103 และ 0.331 เทา่ของคา่เบียงเบนมาตรฐาน (SD) สว่นแบบไมมี่แรงจงูใจ
มีคา่มากกวา่พอสมควร โดยมีคา่ประมาณ 0.833, 0.118 และ 0.575 เทา่ของคา่เบียงเบนมาตรฐาน11 (SD)

นอกจากนี ผลการวิเคราะหใ์นสว่นนียงัเป็นหลกัฐานชินสาํคญัทียืนยนัวา่ การทีเดก็ไปโรงเรยีนมีสว่น
ช่วยสรา้งทกัษะดา้นความจาํใชง้านใหก้บัพวกเขา โดยจะเห็นไดจ้ากผลการประมาณคา่ของจาํนวนวนัมา
โรงเรยีน (school days) ซงึแสดงในตารางที 4.1 แถวสามของ Panel A และ Panel B (ดูตารางที 4.A.
13-4.A.18 ในภาคผนวกทา้ยบทประกอบ) ผลการวิเคราะหร์ะบวุา่ แตล่ะวนัทีมาโรงเรยีนสง่ผลทาํใหเ้ดก็มี
ทกัษะดา้นการจดจาํและบอกตวัเลข (FW) การจดจาํและบอกตวัเลขยอ้นกลบั (BW) และความจาํใชง้าน
(WM) เพิมขนึทงัแบบมีแรงจงูใจโดยเฉลยีประมาณ 0.02, 0.004 และ 0.014 เทา่ของคา่เบียงเบนมาตรฐาน
(SD) ตามลาํดบั สว่นแบบไมมี่แรงจงูใจมีคา่ใกลเ้คียงกนัทีประมาณ 0.036, 0.005 และ 0.025 เทา่ของคา่
เบียงเบนมาตรฐาน (SD) แต่มีเพียงดา้นการจดจาํและบอกตวัเลข (FW) ทีมีนยัสาํคญัทางสถิติทงัแบบที
มีและไมมี่แรงจงูใจ สว่นดา้นความจาํใชง้านมีนยัสาํคญัทางสถิติสาํหรบัแบบทีไมมี่แรงจงูใจ สว่นทีเหลือ
ไมมี่นยัสาํคญัทางสถิติ เชน่เดียวกบักรณีของการสงัปิดระดบัอาํเภอ โดยระดบันยัสาํคญัทางสถิติสาํหรบั
การจดจาํและบอกตวัเลข (FW) แบบมีแรงจงูใจมีคา่ไม่เกิน 0.10 สว่นแบบไมมี่แรงจงูใจมีคา่ไม่เกิน 0.01
ในขณะที ความจาํใชง้านแบบไมมี่แรงจงูใจมีคา่ไม่เกิน 0.10 (ดตูารางที 4.A.13-4.A.18 ในภาคผนวกทา้ย
บทประกอบ) ผลกระทบของการมาโรงเรยีนทีไดใ้นการศกึษาครงันีมีคา่ใกลเ้คียงกบัผลการศกึษาในตา่ง
ประเทศ อาทิเชน่ Hansen (2011) และ Goodman (2014) โดยทีงานวิจยัของ Hansen (2011) พบวา่ การ
ปิดเรยีนเนืองจากพายหิุมะจาํนวนหนงึวนัทาํใหท้กัษะของนกัเรยีนระดบัประถมและมธัยมตน้ตาํกวา่ทีควร
จะเป็นประมาณ 0.013-0.039 เทา่ของคา่เบียงเบนมาตรฐาน (SD) ซงึมีคา่ใกลเ้คียงกบัผลการศกึษาของ
Goodman (2014)

ขอ้คน้พบสว่นนีมีประโยชน์ตอ่การวิจยัดา้นการพฒันาการศกึษาอยา่งมาก เพราะนอกจากจะเป็น
หลกัฐานยืนยนัถงึประโยชน์ของการไปโรงเรยีน ยงัชว่ยให้เรามีหน่วยวดัทกัษะของเดก็ทีมีความหมาย
มากขนึโดยใชจ้าํนวนวนัมาโรงเรยีนเป็นหน่วยการวดั12 ดงัจะเห็นไดจ้ากผลการคาํนวณแบบงา่ย (back-
of-envelope calculation) ทีนาํเสนอในตารางที 4.2 ซงึชีให้เห็นวา่ การสงัปิดระดบัอาํเภอสง่ผลให้เดก็
นกัเรยีนมีทกัษะดา้นการจดจาํและบอกตวัเลข (FW) การจดจาํและบอกตวัเลขยอ้นกลบั (BW) และความ
จาํใช้งาน (WM) ตาํกวา่อีกกลุม่หนงึโดยเฉลียประมาณ 13-14 วนัทีไปโรงเรยีนทงัสามดา้นสาํหรบัแบบ

11วิธีการประมาณคา่ดว้ยวิธีทีวา่ดว้ยตวัแปรเครอืงมือ (IV) จะปรบัผลทีเกิดจากการปฏิบตัิตามทีไม่สมบรูณนี์โดยใชค้วาม
น่าจะเป็นของการปฏิบตัิตาม ซงึในทีนีจะมีคา่เทา่กบัคา่สมัประสทิธิการประมาณคา่ของตวัแปรการสงัปิดระดบัอาํเภอ, Ca,
ในการประมาณคา่ขนัทีหนงึ (ดูตารางที 4.A.34 ในภาคผนวกทา้ยบท) โดยจะเห็นได้วา่ผลการสงัปิดระดบัอาํเภอสาํหรบั
การจดจาํและบอกตวัเลข (FW) จะมีคา่เทา่กบัผลคณูของผลของการปิดโรงเรยีนและคา่สมัประสทิธิดงักลา่ว (−0.270 =

−0.494× 0.547) ซงึสอดคลอ้งกบัหลกัการทีนาํเสนอใน Imbens and Angrist (1994)
12หนว่ยการวดัของผลการทดสอบ (test scores) เป็นประเดน็ที Cunha and Heckman (2008) และ Cunha et al. (2010)

ใหค้วามสาํคญัอยา่งมาก แน่นอนวา่ หน่วยทีเหมาะสมควรจะสะทอ้นถงึคณุคา่หรอืมลูคา่ของทนุมนษุย์ เชน่ คา่จา้ง แต่จาํนวน
วนัมาโรงเรยีนก็น่าจะมีประโยชนไ์มม่ากก็นอ้ย
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มีแรงจงูใจ สว่นแบบไมมี่แรงจงูใจมีผลประมาณ 12 วนั ในทาํนองเดียวกนั การปิดโรงเรยีนสง่ผลให้เดก็
นกัเรยีนมีทกัษะดา้นการจดจาํและบอกตวัเลข (FW) การจดจาํและบอกตวัเลขยอ้นกลบั (BW) และความ
จาํใชง้าน (WM) ตาํกวา่อีกกลุม่หนงึโดยเฉลียประมาณ 24-26 วนัทีไปโรงเรยีนทงัสามดา้นสาํหรบัแบบมี
แรงจงูใจ สว่นแบบไมมี่แรงจงูใจมีผลประมาณ 23-24 วนั

ตารางที 4.2: ผลการประมาณคา่ผลกระทบของการสงัปิดระดบัอาํเภอ และการปิดระดบัสถานศกึษา
สาํหรบัทกัษะดา้นความจาํใช�งาน (working memory) โดยมีจาํนวนวนัมาโรงเรยีนเป็นหน่วย

ตวัแปรตน้ทีสนใจในแตล่ะกรณี ผลกระทบสาํหรบัความจาํใช�งาน
จาํและบอก จาํและบอก ผลรวม
ไปดา้นหนา้ ยอ้นกลบั

Panel A: มีแรงจงูใจ
การสงัปิดระดบัอาํเภอ -13.50 -14.00 -12.93

การปิดระดบัสถานศกึษา -24.70 -25.75 -23.64
Panel B: ไมมี่แรงจงูใจ

การสงัปิดระดบัอาํเภอ -12.03 -12.20 -11.92
การปิดระดบัสถานศกึษา -23.14 -23.6 -23.00

หมายเหต:ุ ผลของการสงัปิดระดบัอาํเภอในตารางนีเป็นผลมาจากการนาํเอาผลของการสงัปิดระดบัอาํเภอในตารางที 4.1 หาร
ดว้ยผลของจาํนวนวนัมาโรงเรยีนในตารางที 4.1 ทาํให้ขนาดของผลกระทบทีได้มีหน่วยเป็นจาํนวนวนัมาโรงเรยีน ในทาํนอง
เดียวกนั ผลของการปิดระดบัสถานศกึษาในตารางนีเป็นผลมาจากการนาํเอาผลของการปิดระดบัสถานศกึษาในตารางที 4.1
หารดว้ยผลของจาํนวนวนัมาโรงเรยีนในตารางที 4.1 ทาํใหข้นาดของผลกระทบทีไดมี้หน่วยเป็นจาํนวนวนัมาโรงเรยีนเชน่กนั

คาํถามทีตามมาคือ แลว้ควรจะใชต้วัเลขใดในการตดัสนิใจเชิงนโยบาย คาํตอบก็คือ ขนึอยู่กบับรบิท
หรอืคาํถามเชิงนโยบายทีตอ้งการตอบหากตอ้งการตอบคาํถามวา่ การหยดุเรยีนหนงึวนัมีผลตอ่พฒันาการ
ของเดก็ปฐมวยัมากนอ้ยแค่ไหน? คาํตอบทีเหมาะสมก็นา่จะเป็นผลการประมาณคา่ของจาํนวนวนัมา
โรงเรยีน แต่หากตอ้งการตอบคาํถามวา่ การปิดเรยีนในชว่งทีผา่นมาสง่ผลใหเ้ดก็ปฐมวยัมีพฒันาการดา้น
ตา่งๆ ลา่ชา้ลงมากนอ้ยเพียงใด? คาํตอบทีเหมาะสมน่าจะเป็นผลของการปิดโรงเรยีนทีตีความใหอ้ยู่ใน
รูปของรอ้ยละของวนัหยดุเรยีนไดด้งัตอ่ไปนี เนืองจากจาํนวนวนัหยดุเรยีนสงูสดุเทา่กบั 34 วนั แต่ทกัษะ
ดา้นความจาํใชง้านถดถอยไปประมาณ 25 วนัทาํการ (สาํหรบัการจดจาํและบอกตวัเลข (FW) แบบมีแรง
จงูใจ) ดงันนั จงึสามารถสรุปไดว้า่ เกิดภาวะถดถอยประมาณ 25

34
≈ 0.73 หรอืรอ้ยละ 73 ของจาํนวนวนั

หยดุสงูสดุ (34 วนั) ซงึเป็นระดบัทีน่าเป็นหว่ง (ดรูายละเอียดในตารางที 4.3) และอาจจะถามตอ่ไดว้า่ แลว้
การจดัการเรยีนการสอนออนไลนมี์ประสทิธิภาพมากนอ้ยเพียงใด? เพือจะตอบคาํถามนี จะขอสมมตุิเพิม
เติมวา่ เดก็ไดเ้รยีนออนไลนท์กุวนัทาํการทีเดก็ไมไ่ดไ้ปโรงเรยีน ซงึทาํใหไ้ดค้าํตอบวา่ ประสทิธิภาพของการ
เรยีนออนไลน์ (online) เมือเปรยีบเทียบกบัการเรยีนทีโรงเรยีน (face-to-face) มีคา่เทา่กบั 34−25

34
≈ 0.27

หรอืรอ้ยละ 27 กลา่วคือ การเรยีนการสอนทีโรงเรยีนหนงึวนัไดผ้ลมากวา่การเรยีนการสอนออนไลนส์าม
วนัเลก็นอ้ย13 หากเปรยีบกบัผลการวิเคราะหภ์าวะถดถอยเพราะโควิด- โดยใชข้อ้มลูความพรอ้มฯ ของ

13โดยสมมตุิวา่ผลของครอบครวัมีคา่เทา่กนัทงักลุม่ทีเรยีนทีโรงเรยีนและทีเรยีนออนไลน์ ซงึอาจจะไม่จรงิเสมอไป ดงันนั
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เดก็ปฐมวยัใน สถาบนัวิจยัเพือการประเมินและออกแบบนโยบาย (2564) จะเห็นไดว้า่ ภาวะถดถอยทีเกิด
ขนึกบัเดก็ปฐมวยัในรายงานดงักลา่ว (รอ้ยละ 98) มีระดบัความรุนแรงมากกวา่ภาวะถดถอยทีเกิดขนึกบั
กลุม่ตวัอยา่งในรายงานฉบบันี (รอ้ยละ 73) ซงึอาจจะเป็นเพราะวา่ ภาวะถดถอยทีเกิดขนึลดลงตามอายุ
ของเดก็ กลา่วคือ เดก็ปฐมวยัได้รบัผลกระทบมากกวา่เดก็ในระดบัประถมศกึษา ซงึสอดคลอ้งกบัขอ้คน้
พบใน Tomasik et al. (2020) ในขณะเดียวกนั เดก็ทงัสองกลุม่นีมีชว่งอายทีุแตกตา่งกนั โดยเดก็ปฐมวยัที
ใชใ้นการวิเคราะหใ์น สถาบนัวิจยัเพือการประเมินและออกแบบนโยบาย (2564) มีชว่งอายรุะหวา่ง 5.83 ปี
ถงึ 7.00 ปี ในขณะที เดก็กลุม่ตวัอยา่งในรายงานฉบบันีมีชว่งอายรุะหวา่ง 4.91 ปีถงึ 10.75 ปี

ตารางที 4.3: ผลการประมาณคา่ผลกระทบของการสงัปิดระดบัอาํเภอ และการปิดระดบัสถานศกึษา
สาํหรบัทกัษะดา้นความจาํใช�งาน (working memory) โดยมีรอ้ยละของวนัหยดุเรยีนเป็นหน่วย

ตวัแปรตน้ทีสนใจในแตล่ะกรณี ผลกระทบสาํหรบัความจาํใช�งาน
จาํและบอก จาํและบอก ผลรวม
ไปดา้นหนา้ ยอ้นกลบั

Panel A: มีแรงจงูใจ
การสงัปิดระดบัอาํเภอ -39.71 -41.18 -38.03

การปิดระดบัสถานศกึษา - 72.65 -75.74 -69.54
Panel B: ไมมี่แรงจงูใจ

การสงัปิดระดบัอาํเภอ -35.38 -35.88 -35.06
การปิดระดบัสถานศกึษา -68.06 -69.41 -67.65

หมายเหต:ุ ผลของการสงัปิดระดบัอาํเภอในตารางนีเป็นผลมาจากการนาํเอาผลของการสงัปิดระดบัอาํเภอในตารางที 4.2 หาร
ดว้ยจาํนวนทีปิดเรยีนสงูสดุในบรรดาสถานศกึษาทงัหมด ซงึในทีนีมีคา่เทา่กบั 34 วนั ทาํให้ขนาดของผลกระทบทีได้มีหน่วย
เป็นรอ้ยละของวนัหยดุเรยีน ในทาํนองเดียวกนั ผลของการปิดระดบัสถานศกึษา ในตารางนีเป็นผลมาจากการนาํเอาผลของการ
ปิดระดบัสถานศกึษาในตารางที 4.2 หารดว้ยจาํนวนทีปิดเรยีนสงูสดุในบรรดาสถานศกึษาทงัหมด ซงึมีคา่เทา่กบั 34 วนั ทาํให้
ขนาดของผลกระทบทีไดมี้หน่วยเป็นรอ้ยละของวนัหยดุเรยีนเช่นกนั

นอกจากนี ผลของปัจจยัควบคมุตอ่ทกัษะของเดก็ทีนาํเสนอในตารางที 4.A.1-4.A.18 ยงัชีให้เห็น
วา่ ระดบัเศรษฐฐานะของครวัเรอืนหรอืความขดัสนของครวัเรอืนมีผลตอ่ทกัษะของเดก็ในวยัเรยีน ยก
ตวัอยา่งเช่น ตวัแปรดชันีความมงัคงั (wealth index) มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัทกัษะดา้นความจาํใช้
งาน (working memory) อยา่งมีนยัสาํคญั ยกตวัอยา่งเชน่ ดชันีความมงัคงัทีแตกตา่งกนั 1 เทา่ของคา่
เบียงเบนมาตรฐาน (SD) ทาํใหท้กัษะดา้นการจดจาํและบอกตวัเลข (FW) ทีวดัโดยไมมี่แรงจงูใจ แตกตา่ง
กนัประมาณ 1.8 เทา่ของคา่เบียงเบนมาตรฐาน (SD) (ดรูายละเอียดในตารางที 4.A.10) อีกสว่นหนงึทีน่า
สนใจคือ ทกัษะเดิมของเดก็ (prior skills) มีผลตอ่ทกัษะดา้นความจาํใชง้าน (working memory) ของเดก็
ในวยัเรยีนอยา่งมีนยัสาํคญั โดยจะเห็นได้จากการทีตวัแปรทกัษะเดิมของเดก็ (prior skills) มีนยัสาํคญั
ในทกุกรณี ยกตวัอยา่งเชน่ ทกัษะเดิมดา้นความจาํใช้งาน (WM) ทีแตกตา่งกนั 1 เทา่ของคา่เบียงเบน
หากจะตีความใหถ้กูตอ้งมากขนึ อาจจะตอ้งบอกวา่ ประสทิธิภาพทีคาํนวณไดนี้เป็นประสทิธิภาพของการเรยีนออนไลนแ์ละการ
ทาํกิจกรรมทีบา้น
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มาตรฐาน (SD) ทาํให้ทกัษะดา้นความจาํใช้งาน (WM) แตกตา่งกนัประมาณ 0.44 เทา่ของคา่เบียงเบน
มาตรฐาน (SD) (ดรูายละเอียดในตารางที 4.A.6)

ผลการวิเคราะหส์ว่นทีสองพบวา่ การหยดุเรยีนอนัเนืองมาจากการระบาดของโควิด- สง่ผลเสียตอ่
ทกัษะดา้นความสนใจจดจ่อ (attention) ของเดก็กลุม่ตวัอยา่งพอสมควร กลา่วคือ เดก็นกัเรยีนในอาํเภอที
มีการสงัปิดระดบัอาํเภอมีสว่นกลบัของเวลาตอบสนองเฉลยีสาํหรบัภาพปลาภายใตเ้งือนไขทีภาพสอดคลอ้ง
กนั (congruent fish-game) และไม่สอดคลอ้งกนั (incongruent fish-game) และเวลาตอบสนองเฉลีย
สาํหรบัภาพลกูศรภายใตเ้งือนไขทีภาพสอดคลอ้งกนั (congruent arrow-game) และไม่สอดคลอ้งกนั (in-
congruent arrow-game) ตาํกวา่เดก็อีกกลุม่หนงึ ซงึจะเห็นจากการทีสมัประสทิธิการประมาณคา่ (esti-
mation coefficient) ของทกุดา้นมีคา่ติดลบ (ดแูถวแรกในตารางที 4.4 ตามลาํดบั) แตมี่เพียงกรณีภาพปลา
ภายใต้เงือนไขทีภาพไม่สอดคลอ้งกนั (incongruent fish-game) ทีมีนยัสาํคญัทางสถิติ (ทีระดบัไม่เกิน
0.05) สว่นอีกสามดา้นไมมี่นยัสาํคญัทางสถิติ (ดตูารางที 4.A.19-4.A.22 ในภาคผนวกทา้ยบทประกอบ)

หากพิจารณาจากขนาดของผลกระทบ (effect size) ก็จะพบวา่ การสงัปิดระดบัอาํเภอทาํใหเ้กิดภาวะ
ถดถอยเนืองจากโควิด- (COVID slide) ในทกัษะดา้นความสนใจจดจอ่ทีวดัโดยเวลาตอบสนองเฉลยี
สาํหรบัภาพปลาภายใตเ้งือนไขทีภาพสอดคลอ้งกนั (congruent fish-game) และไมส่อดคลอ้งกนั (incon-
gruent fish-game) และเวลาตอบสนองเฉลียสาํหรบัภาพลกูศรภายใตเ้งือนไขทีภาพสอดคลอ้งกนั (con-
gruent arrow-game) และไม่สอดคลอ้งกนั (incongruent arrow-game) ประมาณ 0.180, 0.309, 0.177
และ 0.123 เทา่ของคา่เบียงเบนมาตรฐาน (SD) ตามลาํดบั

ตารางที 4.4: ผลการประมาณคา่ผลกระทบของการสงัปิดระดบัอาํเภอ การปิดระดบัสถานศกึษา และผล
ของจาํนวนวนัมาโรงเรยีน สาํหรบัทกัษะดา้นความสนใจจดจอ่ (attention) โดยมีสว่นเบียงเบนมาตรฐาน
(SD) เป็นหน่วย

ตวัแปรตน้ทีสนใจในแตล่ะกรณี ผลกระทบสาํหรบัความสนใจจดจ่อ
ภาพปลาแบบ ภาพปลาแบบ ภาพลกูศร ภาพลกูศร
สอดคลอ้งกนั ไมส่อดคลอ้งกนั สอดคลอ้งกนั ไมส่อดคลอ้งกนั

การสงัปิดระดบัอาํเภอ -0.180 -0.309* -0.177 -0.123
(0.153) (0.149) (0.159) (0.169)

การปิดระดบัสถานศกึษา -0.378 -0.647* -0.386 -0.266
(0.324) (0.321) (0.350) (0.364)

จาํนวนวนัมาโรงเรยีน 0.025 0.043+ 0.025 0.017
(0.021) (0.022) (0.023) (0.023)

หมายเหต:ุ คา่ในวงเลบ็คือ คา่ robust standard error สญัลกัษณที์บง่บอกระดบันยัสาํคญั + p<0.10, * p<0.05, ** p<0.01,
*** p<0.001

ผลการวิเคราะห์ยงัพบอีกวา่ เดก็นกัเรยีนในโรงเรยีนทีปิดเรยีนอนัเนืองมาจากการระบาดของโควิด-
19 มีทกัษะดา้นความสนใจจดจ่อ (attention) ตาํกวา่เดก็อีกกลุม่หนงึ เชน่เดียวกบักรณีของการสงัปิด
ระดบัอาํเภอ ซงึจะเห็นจากการทีสมัประสทิธิการประมาณคา่ของทกุดา้นมีคา่ติดลบ (ดแูถวสองในตารางที
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4.4 ตามลาํดบั) แต่มีเพียงกรณีภาพปลาภายใตเ้งือนไขทีภาพไม่สอดคลอ้งกนั (incongruent fish-game)
ทีมีนยัสาํคญัทางสถิติ (ทีระดบัไม่เกิน 0.05) สว่นอีกสามดา้นไมมี่นยัสาํคญัทางสถิติ เช่นเดียวกบักรณี
ของการสงัปิดระดบัอาํเภอ (ดูตารางที 4.A.23-4.A.26 ในภาคผนวกทา้ยบทประกอบ) หากพิจารณาจาก
ขนาดของผลกระทบ (effect size) ก็จะพบวา่ การสงัปิดสถานศกึษาทาํให้เกิดภาวะถดถอยเนืองจากโค
วิด- (COVID slide) ในทกัษะดา้นความสนใจจดจอ่ทีวดัโดยเวลาตอบสนองเฉลยีสาํหรบัภาพปลาภาย
ใต้เงือนไขทีภาพสอดคลอ้งกนั (congruent fish-game) และไม่สอดคลอ้งกนั (incongruent fish-game)
และเวลาตอบสนองเฉลียสาํหรบัภาพลกูศรภายใตเ้งือนไขทีภาพสอดคลอ้งกนั (congruent arrow-game)
และไม่สอดคลอ้งกนั (incongruent arrow-game) ประมาณ 0.378, 0.647, 0.386 และ 0.266 เทา่ของคา่
เบียงเบนมาตรฐาน (SD) ตามลาํดบั

สว่นผลการประมาณคา่ของจาํนวนวนัมาโรงเรยีน (school days) ซงึแสดงในแถวสามของตารางที
4.4 (ดูตารางที 4.A.27-4.A.30 ในภาคผนวกทา้ยบทประกอบ) ชีให้เห็นวา่ แตล่ะวนัทีมาโรงเรยีนสง่ผล
ทาํให้เดก็มีทกัษะดา้นความสนใจจดจ่อทีวดัโดยเวลาตอบสนองเฉลียสาํหรบัภาพปลาภายใต้เงือนไขที
ภาพสอดคลอ้งกนั (congruent fish-game) และไม่สอดคลอ้งกนั (incongruent fish-game) และเวลา
ตอบสนองเฉลียสาํหรบัภาพลกูศรภายใตเ้งือนไขทีภาพสอดคลอ้งกนั (congruent arrow-game) และไม่
สอดคลอ้งกนั (incongruent arrow-game) เพิมขนึโดยเฉลียประมาณ 0.025, 0.043, 0.025 และ 0.017
เทา่ของคา่เบียงเบนมาตรฐาน (SD) ตามลาํดบั โดยมีเพียงแบบภาพปลาภายใตเ้งือนไขทีภาพไมส่อดคลอ้ง
กนัทีมีนยัสาํคญัทางสถิติ (ทีระดบัไม่เกิน 0.10) สว่นอีกสามดา้นไมมี่นยัสาํคญัทางสถิติ เชน่เดียวกบักรณี
ของการสงัปิดระดบัอาํเภอ

เชน่เดียวกบักรณีของทกัษะดา้นความจาํใช้งาน เราสามารถเปลยีนหน่วยวดัของผลกระทบจากคา่
เบียงเบนมาตรฐาน (SD) เป็นจาํนวนวนัมาโรงเรยีนซงึน่าจะมีความหมายมากขนึ ดงัจะเห็นไดจ้ากผลการ
คาํนวณแบบงา่ย (back-of-envelope calculation) ทีนาํเสนอในตารางที 4.5 ซงึชีให้เห็นวา่ การสงัปิด
ระดบัอาํเภอสง่ผลใหเ้ดก็นกัเรยีนมีทกัษะดา้นความสนใจจดจ่อ (attention) ตาํกวา่อีกกลุม่หนงึโดยเฉลีย
ประมาณ 7 วนัทาํการทงัสีดา้น ในขณะที การปิดสถานศกึษาสง่ผลใหเ้ดก็นกัเรยีนมีทกัษะดา้นความสนใจ
จดจ่อตาํกวา่อีกกลุม่หนงึโดยเฉลยีประมาณ 15-16 วนัทาํการ ทงัสดีา้นเชน่เดียวกนั

ประเดน็ทีน่าสนใจอนัหนงึคือ การหยดุเรยีนทาํใหเ้กิดภาวะถดถอยดา้นความสนใจจดจอ่ (attention)
มากนอ้ยเพียงใด? คาํตอบก็คือ เกิดภาวะถดถอยประมาณ 15

34
≈ 0.44 หรอืรอ้ยละ 44 ของจาํนวนวนัหยดุ

สงูสดุ (34 วนั) ซงึเป็นระดบัทีน่าเป็นหว่ง (ดรูายละเอียดในตารางที 4.6) ในขณะเดียวกนั ประสทิธิภาพของ
การเรยีนออนไลน์ (online) เมือเปรยีบเทียบกบัการเรยีนทีโรงเรยีน (face-to-face) สาํหรบัทกัษะดา้นความ
สนใจจดจ่อมีคา่เทา่กบั 34−15

34
≈ 0.56 หรอืรอ้ยละ 56 ซงึมีมากกวา่ทกัษะดา้นความจาํใชง้าน (อยู่ทีรอ้ย

ละ 29)
นอกจากนี ผลของปัจจยัควบคมุตอ่ทกัษะของเดก็ทีนาํเสนอในตารางที 4.A.19-4.A.30 ยงัชีใหเ้ห็นวา่

ระดบัเศรษฐฐานะของครวัเรอืนหรอืความขดัสนของครวัเรอืนมีผลตอ่ทกัษะของเดก็ในวยัเรยีน โดยจะเห็น
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ตารางที 4.5: ผลการประมาณคา่ผลกระทบของการสงัปิดระดบัอาํเภอ และการปิดระดบัสถานศกึษา
สาํหรบัทกัษะดา้นความสนใจจดจ่อ (attention) โดยมีจาํนวนวนัมาโรงเรยีนเป็นหน่วย

ตวัแปรตน้ทีสนใจในแตล่ะกรณี ผลกระทบสาํหรบัความสนใจจดจ่อ
ภาพปลาแบบ ภาพปลาแบบ ภาพลกูศร ภาพลกูศร
สอดคลอ้งกนั ไมส่อดคลอ้งกนั สอดคลอ้งกนั ไมส่อดคลอ้งกนั

การสงัปิดระดบัอาํเภอ -7.20 -7.19 -7.08 -7.24
การปิดระดบัสถานศกึษา -15.12 -15.05 -15.44 -15.65

หมายเหต:ุ ผลของการสงัปิดระดบัอาํเภอในตารางนีเป็นผลมาจากการนาํเอาผลของการสงัปิดระดบัอาํเภอในตารางที 4.4 หาร
ดว้ยผลของจาํนวนวนัมาโรงเรยีนในตารางที 4.4 ทาํให้ขนาดของผลกระทบทีได้มีหน่วยเป็นจาํนวนวนัมาโรงเรยีน ในทาํนอง
เดียวกนั ผลของการปิดระดบัสถานศกึษาในตารางนีเป็นผลมาจากการนาํเอาผลของการปิดระดบัสถานศกึษาในตารางที 4.4
หารดว้ยผลของจาํนวนวนัมาโรงเรยีนในตารางที 4.4 ทาํใหข้นาดของผลกระทบทีไดมี้หน่วยเป็นจาํนวนวนัมาโรงเรยีนเชน่กนั

ตารางที 4.6: ผลการประมาณคา่ผลกระทบของการสงัปิดระดบัอาํเภอ และการปิดระดบัสถานศกึษา
สาํหรบัทกัษะดา้นความสนใจจดจ่อ (attention) โดยมีรอ้ยละของวนัหยดุเรยีนเป็นหน่วย

ตวัแปรตน้ทีสนใจในแตล่ะกรณี ผลกระทบสาํหรบัความสนใจจดจ่อ
ภาพปลาแบบ ภาพปลาแบบ ภาพลกูศร ภาพลกูศร
สอดคลอ้งกนั ไมส่อดคลอ้งกนั สอดคลอ้งกนั ไมส่อดคลอ้งกนั

การสงัปิดระดบัอาํเภอ - 21.18 -21.14 -20.82 -21.28
การปิดระดบัสถานศกึษา -44.47 -44.25 -45.41 -46.02

หมายเหต:ุ ผลของการสงัปิดระดบัอาํเภอในตารางนีเป็นผลมาจากการนาํเอาผลของการสงัปิดระดบัอาํเภอในตารางที 4.5 หาร
ดว้ยจาํนวนทีปิดเรยีนสงูสดุในบรรดาสถานศกึษาทงัหมด ซงึในทีนีมีคา่เทา่กบั 34 วนั ทาํให้ขนาดของผลกระทบทีได้มีหน่วย
เป็นรอ้ยละของวนัหยดุเรยีน ในทาํนองเดียวกนั ผลของการปิดระดบัสถานศกึษา ในตารางนีเป็นผลมาจากการนาํเอาผลของการ
ปิดระดบัสถานศกึษาในตารางที 4.5 หารดว้ยจาํนวนทีปิดเรยีนสงูสดุในบรรดาสถานศกึษาทงัหมด ซงึมีคา่เทา่กบั 34 วนั ทาํให้
ขนาดของผลกระทบทีไดมี้หน่วยเป็นรอ้ยละของวนัหยดุเรยีนเช่นกนั
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ไดจ้ากผลการวิเคราะหเ์ชิงลกึในบทที 4 ทีพบวา่ ตวัแปรดชันีความมงัคงั (wealth index) มีความสมัพนัธ์
เชิงบวกกบัทกัษะดา้นความสนใจจดจ่อ (attention) อยา่งมีนยัสาํคญั ยกตวัอยา่งเชน่ ดชันีความมงัคงัที
แตกตา่งกนั 1 เทา่ของคา่เบียงเบนมาตรฐาน (SD) ทาํให้ทกัษะดา้นความสนใจจดจอ่ทีวดัโดยเวลาตอบ
สนองเฉลียสาํหรบัภาพลกูศรภายใตเ้งือนไขทีภาพไม่สอดคลอ้งกนั (incongruent arrow-game) แตกตา่ง
กนัประมาณ 1.6 เทา่ของคา่เบียงเบนมาตรฐาน (SD) (ดรูายละเอียดในตารางที 4.A.26) อีกสว่นหนงึทีน่า
สนใจคือ ทกัษะเดิมของเดก็ (prior skills) มีผลตอ่ทกัษะดา้นความสนใจจดจอ่ (attention) ของเดก็ในวยั
เรยีนอยา่งมีนยัสาํคญั โดยจะเห็นไดจ้ากการทีตวัแปรทกัษะเดิมของเดก็ (prior skills) มีนยัสาํคญัในทกุ
กรณี ยกตวัอยา่งเช่น ทกัษะเดิมดา้นความสนใจจดจอ่ทีแตกตา่งกนั 1 เทา่ของคา่เบียงเบนมาตรฐาน (SD)
ทาํใหท้กัษะดา้นความสนใจจดจอ่ทีวดัโดยเวลาตอบสนองเฉลียสาํหรบัภาพลกูปลาภายใตเ้งือนไขทีภาพ
สอดคลอ้งกนั (congruent fish-game) แตกตา่งกนัประมาณ 0.25 เทา่ของคา่เบียงเบนมาตรฐาน (SD) (ดู
รายละเอียดในตารางที 4.A.19)

สว่นกรณีของทกัษะดา้นความยบัยงัชงัใจ (inhibition) ยงัไม่พบหลกัฐานวา่ การปิดเรยีนสง่ผลเสียตอ่
ทกัษะดา้นนี ดงัจะเห็นไดจ้ากผลการประมาณคา่ทีมีคา่เป็นบวกแต่ไมมี่นยัสาํคญัทีแสดงในตารางที 4.7
นกัวิจยัยงัไม่เขา้ใจดีพอวา่ทาํไมจงึไม่พบภาวะถดถอยในทกัษะดา้นนี สว่นหนงึอาจจะเป็นเพราะวา่ มี
เดก็กลุม่ตวัอยา่งเพียง 407 (จากทงัหมด 1,046 คน) คนทีสามารถผา่นเกณฑก์ารทดสอบก่อนเรมิทาํการ
ประเมินจรงิ ทาํให้จาํนวนตวัอยา่งทีใช้ในการวิเคราะหด์า้นความยบัยงัชงัใจมีเพียง 387 คน ซงึมีจาํนวน
นอ้ยมากเมือเปรยีบเทียบกบัขอ้มลูทีนาํมาวิเคราะหท์กัษะดา้นความจาํใชง้านทีมีจาํนวนตวัอยา่ง 755 คน
นอกจากนี สดัสว่นของเดก็นกัเรยีนในอาํเภอทีมีการสงัปิดเรยีนก็แตกตา่งกนั โดยในสว่นของขอ้มลูทีนาํ
มาวิเคราะหด์า้นความยบัยงัชงัใจมีเดก็จากอาํเภอทีสงัปิดประมาณรอ้ยละ 41 สว่นทีนาํมาวิเคราะหด์า้น
ความสนใจจดจอ่มีถงึรอ้ยละ 50 ความแตกตา่งนีอาจจะสะทอ้นถงึปัญหาทีเกิดจากการเลือกตวัอยา่ง
(sample selection) หรอือาจจะเป็นไปไดว้า่ เดก็ไมมี่ภาวะถดถอยดา้นนีเลย นกัวิจยัคงตอ้งศกึษาเพิมเติม
เพือใหเ้ขา้ใจไดดี้มากยิงขนึ

ในภาพรวม ผลการวิเคราะหข์อ้มลูชีใหเ้ห็นวา่ การหยดุเรยีนอนัเนืองมาจากการระบาดของโควิด-
สง่ผลใหเ้กิดภาวะถดถอยในเดก็กลุม่ตวัอยา่งพอสมควร โดยผลทีมีนยัสาํคญัทางสถิติคือ ภาวะถดถอยที
เกิดกบัทกัษะดา้นความจาํใช้งาน (working memory) และทกัษะดา้นความสนใจจดจอ่ (attention) โดย
มีขนาดของผลกระทบทีเกิดจากการปิดสถานศกึษาประมาณรอ้ยละ 73 และ 44 ของจาํนวนวนัปิดเรยีน
สงูสดุ (34 วนั) ตามลาํดบั
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ตารางที 4.7: ผลการประมาณคา่ผลกระทบของการสงัปิดระดบัอาํเภอ การปิดระดบัสถานศกึษา และผล
ของจาํนวนวนัมาโรงเรยีน สาํหรบัทกัษะดา้นความยบัยงัชงัใจ (inhibition) โดยมีสว่นเบียงเบนมาตรฐาน
(SD) เป็นหน่วย

ตวัแปรตน้ทีสนใจในแตล่ะกรณี ผลกระทบสาํหรบัความยบัยงัชงัใจ
จาํนวนครงัทีตอบสนองได�ถกูต�อง

การสงัปิดระดบัอาํเภอ 0.095
(0.218)

การปิดระดบัสถานศกึษา 0.110
(0.246)

จาํนวนวนัมาโรงเรยีน -0.008
(0.018)

หมายเหต:ุ คา่ในวงเลบ็คือ คา่ robust standard error สญัลกัษณที์บง่บอกระดบันยัสาํคญั + p<0.10, * p<0.05, ** p<0.01,
*** p<0.001

4.3 ผลการทดสอบตัวแปรเครืองมอืขาดกาํลัง (Weak Instrument Test)

แมว้า่คา่ประมาณทีได้จากวิธี ทีวา่ดว้ยตวัแปรเครอืงมือ (IV) จะมีความเทียงตรง (consistent) ในกรณี
ทีตวัอยา่งจาํนวนมาก แต่อาจจะเบียงเบนได้หากมีจาํนวนตวัอยา่งจาํกดั (finite-sample bias) โดยทีคา่
ความเบียงเบนจะแปรผนักบัคา่ F-statistic ของการประมาณคา่ขนัแรก (first-stage estimation) ปัญหา
ความเบียงเบนนีมกัถกูเรยีกวา่ ปัญหาเครอืงมือขาดกาํลงั (weak instrument problem) ซงึเป็นประเดน็ที
จะตอ้งคาํนงึถึงีทกุครงัทีทาํการประมาณคา่ดว้ยวิธีทีวา่ดว้ยตวัแปรเครอืงมือ (IV)

ในปัจจบุนั ยงัไมมี่วิธีทีสามารถขจดัปัญหานีไดอ้ยา่งสมบรูณแ์บบ ในทางปฏิบตัิ นกัวิจยัมกัจะใชเ้กณฑ์
ทีเสนอโดย Stock et al. (2002) เป็นเครอืงมือในการทดสอบวา่ ควรตอ้งกงัวลกบัปัญหาเครอืงมือขาดกาํลงั
นีมากนอ้ยเพียงใด เกณฑด์งักลา่วอา้งอิงกบัคา่สถิติ Kleibergen-Paap Wald statistic (Kleibergen and
Paap, 2006) ซงึในกรณีทีมีตวัเครอืงมือตวัเดียวจะมีคา่เทา่กบัคา่สถิติ non-homoskedasticity-robust
F-statistic โดยหากคา่สถิติแบบ Kleibergen-Paap มีคา่มากกวา่ 10 ก็จะถือวา่ ไมมี่ปัญหาเครอืงมือขาด
กาํลงั

ผลการทดสอบตวัแปรเครอืงมือขาดกาํลงับง่ชีอยา่งชดัเจนวา่ การวิเคราะห์ดว้ยวิธี ทีวา่ดว้ยตวัแปร
เครอืงมือ (IV) ในครงันีนา่จะไม่เบียงเบนหรอืเบียงเบนนอ้ยมาก ดงัจะเห็นไดจ้ากตารางที 4.1 ซงึแสดงให้
เห็นวา่ คา่สถิติแบบ Kleibergen-Paap มีคา่มากกวา่ 10 ทกุกรณี นนัหมายความวา่ ตวัแปรเครอืงมือมี
กาํลงัมากพอ ทาํใหน้่าจะไมต่อ้งกงัวลกบัปัญหาเครอืงมือขาดกาํลงั
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ตารางที 4.1: คา่สถิติแบบ Kleibergen-Paap (Kleibergen and Paap, 2006) สาํหรบัการทดสอบตวัแปร
เครอืงมือขาดกาํลงั (weak instrument test) สาํหรบัทกัษะดา้นความจาํใชง้าน (working memory) ความ
สนใจจดจ่อ (attention) และความยบัยงัชงัใจ (inhibition)

ตวัแปรตน้ในแตล่ะกรณี คา่สถิติแบบ Kleibergen-Paap
ความจาํใชง้าน ความสนใจจดจ่อ ความยบัยงัชงัใจ

การปิดระดบัสถานศกึษา 72.82 52.77 32.51
จาํนวนวนัมาโรงเรยีน 65.02 21.43 24.07

หมายเหต:ุ คา่สถิติแบบ Kleibergen-Paap หมายถงึ คา่สถิติ Kleibergen-Paap Wald statistic (Kleibergen and Paap, 2006)
และมีตวัแปรเครอืงมือตวัเดียวคือ สถานะการสงัปิดสถานศกึษาระดบัอาํเภอ คา่สถิติสาํหรบัทกัษะแตล่ะดา้นคือ คา่สถิติทีตาํ
ทีสดุสาํหรบัดา้นนนั
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ภาคผนวก

4.A ภาคผนวก: ตารางแสดงผลการประมาณค่าภาวะถดถอยเนืองจากโควดิ-
19

ตารางที 4.A.1: ผลของการสงัปิดระดบัอาํเภอตอ่ทกัษะดา้นการจดจาํและบอกตวัเลข (FW) แบบมีแรง
จงูใจ และมี SD เป็นหน่วย

(1) (2) (3)
การสงัปิดระดบัอาํเภอ -0.278+ -0.280+ -0.270+

(0.148) (0.149) (0.149)
โรงเรยีนเอกชน -0.0313 -0.0608

(0.140) (0.146)
เดก็ผูห้ญิง -0.0331

(0.0707)
ความสงูเดก็ (cm) 0.0184*

(0.00812)
นาํหนกัเดก็ (kg) -0.0143*

(0.00601)
ดชันีความมงัคงั 0.860

(0.738)
อายุ (ปี) -0.773

(0.806)
ผูป้กครองจบม. แตไ่มถี่งม. 0.107

(0.115)
ผูป้กครองจบม. แตไ่มถี่งป.ตรี 0.0799

(0.108)
ผูป้กครองจบป.ตรี ขนึไป 0.0513

(0.241)
ทกัษะเดิมของเดก็ ในปี 2562 0.326*** 0.326*** 0.326***

(0.0376) (0.0376) (0.0397)
N 721 721 689
หมายเหต:ุ คา่ในวงเลบ็คือ คา่ robust standard error โดยสญัลกัษณที์บง่บอกระดบันยัสาํคญั + p<0.10, * p<0.05, ** p<0.01,
*** p<0.001 เพือความกระชบั จงึไมน่าํเสนอผลการประมาณคา่สาํหรบัคา่คงที และตวัแปรดา้นมหภาคทงัหมด ซงึประกอบดว้ย
แสงสวา่งช่วงกลางคืน (อาํเภอ) แสงสวา่งชว่งกลางคืน (ตาํบล) โอเน็ตภาษาไทย (อาํเภอ) โอเน็ตภาษาองักฤษ (อาํเภอ) โอเน็ต
คณิต (อาํเภอ) โอเน็ตวิทย์ (อาํเภอ) โอเน็ตภาษาไทย (ตาํบล) โอเน็ตภาษาองักฤษ (ตาํบล) โอเน็ตคณิต (ตาํบล) โอเน็ตวิทย์
(ตาํบล)
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ตารางที 4.A.2: ผลของการสงัปิดระดบัอาํเภอตอ่ทกัษะดา้นการจดจาํและบอกตวัเลขยอ้นกลบั (BW) แบบ
มีแรงจงูใจ และมี SD เป็นหน่วย

(1) (2) (3)
การสงัปิดระดบัอาํเภอ -0.0000970 -0.0164 -0.0560

(0.147) (0.146) (0.148)
โรงเรยีนเอกชน -0.332+ -0.318+

(0.175) (0.182)
เดก็ผูห้ญิง 0.0363

(0.0702)
ความสงูเดก็ (cm) 0.00891

(0.00831)
นาํหนกัเดก็ (kg) -0.00287

(0.00555)
ดชันีความมงัคงั 0.222

(0.724)
อายุ (ปี) -0.865

(0.709)
ผูป้กครองจบม. แตไ่มถี่งม. 0.137

(0.114)
ผูป้กครองจบม. แตไ่มถี่งป.ตรี 0.146

(0.107)
ผูป้กครองจบป.ตรี ขนึไป 0.434*

(0.211)
ทกัษะเดิมของเดก็ ในปี 2562 0.361*** 0.360*** 0.358***

(0.0392) (0.0387) (0.0392)
N 722 722 690
หมายเหต:ุ คา่ในวงเลบ็คือ คา่ robust standard error โดยสญัลกัษณที์บง่บอกระดบันยัสาํคญั + p<0.10, * p<0.05, ** p<0.01,
*** p<0.001 เพือความกระชบั จงึไมน่าํเสนอผลการประมาณคา่สาํหรบัคา่คงที และตวัแปรดา้นมหภาคทงัหมด ซงึประกอบดว้ย
แสงสวา่งช่วงกลางคืน (อาํเภอ) แสงสวา่งชว่งกลางคืน (ตาํบล) โอเน็ตภาษาไทย (อาํเภอ) โอเน็ตภาษาองักฤษ (อาํเภอ) โอเน็ต
คณิต (อาํเภอ) โอเน็ตวิทย์ (อาํเภอ) โอเน็ตภาษาไทย (ตาํบล) โอเน็ตภาษาองักฤษ (ตาํบล) โอเน็ตคณิต (ตาํบล) โอเน็ตวิทย์
(ตาํบล)
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ตารางที 4.A.3: ผลของการสงัปิดระดบัอาํเภอตอ่ทกัษะดา้นความจาํใชง้าน (WM) แบบมีแรงจงูใจ และมี
SD เป็นหน่วย

(1) (2) (3)
การสงัปิดระดบัอาํเภอ -0.160 -0.171 -0.181

(0.146) (0.145) (0.146)
โรงเรยีนเอกชน -0.226 -0.229

(0.156) (0.163)
เดก็ผูห้ญิง -0.0195

(0.0664)
ความสงูเดก็ (cm) 0.0143+

(0.00784)
นาํหนกัเดก็ (kg) -0.00965+

(0.00540)
ดชันีความมงัคงั 0.519

(0.667)
อายุ (ปี) -0.887

(0.704)
ผูป้กครองจบม. แตไ่มถี่งม. 0.151

(0.111)
ผูป้กครองจบม. แตไ่มถี่งป.ตรี 0.121

(0.103)
ผูป้กครองจบป.ตรี ขนึไป 0.286

(0.208)
ทกัษะเดิมของเดก็ ในปี 2562 0.435*** 0.435*** 0.436***

(0.0378) (0.0375) (0.0387)
N 722 722 690
หมายเหต:ุ คา่ในวงเลบ็คือ คา่ robust standard error โดยสญัลกัษณที์บง่บอกระดบันยัสาํคญั + p<0.10, * p<0.05, ** p<0.01,
*** p<0.001 เพือความกระชบั จงึไมน่าํเสนอผลการประมาณคา่สาํหรบัคา่คงที และตวัแปรดา้นมหภาคทงัหมด ซงึประกอบดว้ย
แสงสวา่งช่วงกลางคืน (อาํเภอ) แสงสวา่งชว่งกลางคืน (ตาํบล) โอเน็ตภาษาไทย (อาํเภอ) โอเน็ตภาษาองักฤษ (อาํเภอ) โอเน็ต
คณิต (อาํเภอ) โอเน็ตวิทย์ (อาํเภอ) โอเน็ตภาษาไทย (ตาํบล) โอเน็ตภาษาองักฤษ (ตาํบล) โอเน็ตคณิต (ตาํบล) โอเน็ตวิทย์
(ตาํบล)
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ตารางที 4.A.4: ผลของการสงัปิดระดบัอาํเภอตอ่ทกัษะดา้นการจดจาํและบอกตวัเลข (FW) แบบไมมี่แรง
จงูใจ และมี SD เป็นหน่วย

(1) (2) (3)
การสงัปิดระดบัอาํเภอ -0.454*** -0.458*** -0.433**

(0.134) (0.134) (0.134)
โรงเรยีนเอกชน -0.0775 -0.160

(0.143) (0.150)
เดก็ผูห้ญิง -0.0249

(0.0692)
ความสงูเดก็ (cm) 0.0103

(0.00776)
นาํหนกัเดก็ (kg) -0.00592

(0.00526)
ดชันีความมงัคงั 1.604*

(0.697)
อายุ (ปี) -0.777+

(0.403)
ผูป้กครองจบม. แตไ่มถี่งม. -0.106

(0.134)
ผูป้กครองจบม. แตไ่มถี่งป.ตรี -0.0177

(0.112)
ผูป้กครองจบป.ตรี ขนึไป -0.0997

(0.184)
ทกัษะเดิมของเดก็ ในปี 2562 0.305*** 0.306*** 0.312***

(0.0375) (0.0374) (0.0399)
การไดร้บัรางวลัสาํหรบัการทดสอบในปี 2562 -0.0605 -0.0609 -0.0784

(0.0669) (0.0669) (0.0683)
N 790 790 755
หมายเหต:ุ คา่ในวงเลบ็คือ คา่ robust standard error โดยสญัลกัษณที์บง่บอกระดบันยัสาํคญั + p<0.10, * p<0.05, ** p<0.01,
*** p<0.001 เพือความกระชบั จงึไมน่าํเสนอผลการประมาณคา่สาํหรบัคา่คงที และตวัแปรดา้นมหภาคทงัหมด ซงึประกอบดว้ย
แสงสวา่งช่วงกลางคืน (อาํเภอ) แสงสวา่งชว่งกลางคืน (ตาํบล) โอเน็ตภาษาไทย (อาํเภอ) โอเน็ตภาษาองักฤษ (อาํเภอ) โอเน็ต
คณิต (อาํเภอ) โอเน็ตวิทย์ (อาํเภอ) โอเน็ตภาษาไทย (ตาํบล) โอเน็ตภาษาองักฤษ (ตาํบล) โอเน็ตคณิต (ตาํบล) โอเน็ตวิทย์
(ตาํบล)
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ตารางที 4.A.5: ผลของการสงัปิดระดบัอาํเภอตอ่ทกัษะดา้นการจดจาํและบอกตวัเลขยอ้นกลบั (BW) แบบ
ไมมี่แรงจงูใจ และมี SD เป็นหน่วย

(1) (2) (3)
การสงัปิดระดบัอาํเภอ -0.0689 -0.0706 -0.0608

(0.176) (0.177) (0.178)
โรงเรยีนเอกชน -0.0368 -0.123

(0.147) (0.148)
เดก็ผูห้ญิง -0.0126

(0.0674)
ความสงูเดก็ (cm) 0.0149+

(0.00813)
นาํหนกัเดก็ (kg) -0.00939+

(0.00532)
ดชันีความมงัคงั 0.682

(0.684)
อายุ (ปี) -1.054*

(0.470)
ผูป้กครองจบม. แตไ่มถี่งม. 0.163

(0.113)
ผูป้กครองจบม. แตไ่มถี่งป.ตรี 0.0791

(0.108)
ผูป้กครองจบป.ตรี ขนึไป 0.287+

(0.151)
ทกัษะเดิมของเดก็ ในปี 2562 0.369*** 0.369*** 0.369***

(0.0359) (0.0359) (0.0368)
N 790 790 755
หมายเหต:ุ คา่ในวงเลบ็คือ คา่ robust standard error โดยสญัลกัษณที์บง่บอกระดบันยัสาํคญั + p<0.10, * p<0.05, ** p<0.01,
*** p<0.001 เพือความกระชบั จงึไมน่าํเสนอผลการประมาณคา่สาํหรบัคา่คงที และตวัแปรดา้นมหภาคทงัหมด ซงึประกอบดว้ย
แสงสวา่งช่วงกลางคืน (อาํเภอ) แสงสวา่งชว่งกลางคืน (ตาํบล) โอเน็ตภาษาไทย (อาํเภอ) โอเน็ตภาษาองักฤษ (อาํเภอ) โอเน็ต
คณิต (อาํเภอ) โอเน็ตวิทย์ (อาํเภอ) โอเน็ตภาษาไทย (ตาํบล) โอเน็ตภาษาองักฤษ (ตาํบล) โอเน็ตคณิต (ตาํบล) โอเน็ตวิทย์
(ตาํบล)
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ตารางที 4.A.6: ผลของการสงัปิดระดบัอาํเภอตอ่ทกัษะดา้นความจาํใชง้าน (WM) แบบไมมี่แรงจงูใจ และ
มี SD เป็นหน่วย

(1) (2) (3)
การสงัปิดระดบัอาํเภอ -0.324* -0.328* -0.298+

(0.155) (0.155) (0.153)
โรงเรยีนเอกชน -0.0695 -0.164

(0.135) (0.138)
เดก็ผูห้ญิง -0.0456

(0.0638)
ความสงูเดก็ (cm) 0.0134+

(0.00739)
นาํหนกัเดก็ (kg) -0.00921+

(0.00476)
ดชันีความมงัคงั 1.187+

(0.644)
อายุ (ปี) -1.169**

(0.406)
ผูป้กครองจบม. แตไ่มถี่งม. 0.0388

(0.118)
ผูป้กครองจบม. แตไ่มถี่งป.ตรี 0.0107

(0.102)
ผูป้กครองจบป.ตรี ขนึไป 0.0874

(0.159)
ทกัษะเดิมของเดก็ ในปี 2562 0.433*** 0.433*** 0.440***

(0.0351) (0.0351) (0.0364)
N 790 790 755
หมายเหต:ุ คา่ในวงเลบ็คือ คา่ robust standard error โดยสญัลกัษณที์บง่บอกระดบันยัสาํคญั + p<0.10, * p<0.05, ** p<0.01,
*** p<0.001 เพือความกระชบั จงึไมน่าํเสนอผลการประมาณคา่สาํหรบัคา่คงที และตวัแปรดา้นมหภาคทงัหมด ซงึประกอบดว้ย
แสงสวา่งช่วงกลางคืน (อาํเภอ) แสงสวา่งชว่งกลางคืน (ตาํบล) โอเน็ตภาษาไทย (อาํเภอ) โอเน็ตภาษาองักฤษ (อาํเภอ) โอเน็ต
คณิต (อาํเภอ) โอเน็ตวิทย์ (อาํเภอ) โอเน็ตภาษาไทย (ตาํบล) โอเน็ตภาษาองักฤษ (ตาํบล) โอเน็ตคณิต (ตาํบล) โอเน็ตวิทย์
(ตาํบล)
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ตารางที 4.A.7: ผลของการปิดสถานศกึษาตอ่ทกัษะดา้นการจดจาํและบอกตวัเลข (FW) แบบมีแรงจงูใจ
และมี SD เป็นหน่วย

(1) (2) (3)
การปิดระดบัสถานศกึษา -0.539+ -0.527+ -0.494+

(0.297) (0.291) (0.280)
โรงเรยีนเอกชน 0.129 0.0902

(0.152) (0.157)
เดก็ผูห้ญิง -0.0391

(0.0704)
ความสงูเดก็ (cm) 0.0178*

(0.00823)
นาํหนกัเดก็ (kg) -0.0149*

(0.00604)
ดชันีความมงัคงั 1.075

(0.753)
อายุ (ปี) -0.679

(0.806)
ผูป้กครองจบม. แตไ่มถี่งม. 0.111

(0.114)
ผูป้กครองจบม. แตไ่มถี่งป.ตรี 0.0873

(0.108)
ผูป้กครองจบป.ตรี ขนึไป 0.111

(0.236)
ทกัษะเดิมของเดก็ ในปี 2562 0.314*** 0.313*** 0.314***

(0.0386) (0.0387) (0.0404)
N 721 721 689
Underidentification 63.20 70.46 73.96
Weak identification 81.56 79.62 79.81
หมายเหต:ุ คา่ในวงเลบ็คือ คา่ robust standard error โดยสญัลกัษณที์บง่บอกระดบันยัสาํคญั + p<0.10, * p<0.05, ** p<0.01,
*** p<0.001 เพือความกระชบั จงึไมน่าํเสนอผลการประมาณคา่สาํหรบัคา่คงที และตวัแปรดา้นมหภาคทงัหมด ซงึประกอบดว้ย
แสงสวา่งช่วงกลางคืน (อาํเภอ) แสงสวา่งชว่งกลางคืน (ตาํบล) โอเน็ตภาษาไทย (อาํเภอ) โอเน็ตภาษาองักฤษ (อาํเภอ) โอเน็ต
คณิต (อาํเภอ) โอเน็ตวิทย์ (อาํเภอ) โอเน็ตภาษาไทย (ตาํบล) โอเน็ตภาษาองักฤษ (ตาํบล) โอเน็ตคณิต (ตาํบล) โอเน็ตวิทย์
(ตาํบล)



132 บทที 4. ภาวะถดถอยเพราะโควดิ (COVID SLIDE)

ตารางที 4.A.8: ผลของการปิดสถานศกึษาตอ่ทกัษะดา้นการจดจาํและบอกตวัเลขยอ้นกลบั (ฺBW) แบบมี
แรงจงูใจ และมี SD เป็นหน่วย

(1) (2) (3)
การปิดระดบัสถานศกึษา -0.000189 -0.0312 -0.103

(0.283) (0.274) (0.268)
โรงเรยีนเอกชน -0.323+ -0.287

(0.187) (0.190)
เดก็ผูห้ญิง 0.0352

(0.0684)
ความสงูเดก็ (cm) 0.00878

(0.00816)
นาํหนกัเดก็ (kg) -0.00300

(0.00544)
ดชันีความมงัคงั 0.268

(0.725)
อายุ (ปี) -0.845

(0.703)
ผูป้กครองจบม. แตไ่มถี่งม. 0.138

(0.111)
ผูป้กครองจบม. แตไ่มถี่งป.ตรี 0.148

(0.104)
ผูป้กครองจบป.ตรี ขนึไป 0.446*

(0.204)
ทกัษะเดิมของเดก็ ในปี 2562 0.361*** 0.359*** 0.354***

(0.0400) (0.0393) (0.0392)
N 722 722 690
Underidentification 63.95 71.10 74.85
Weak identification 80.77 78.56 78.82
หมายเหต:ุ คา่ในวงเลบ็คือ คา่ robust standard error โดยสญัลกัษณที์บง่บอกระดบันยัสาํคญั + p<0.10, * p<0.05, ** p<0.01,
*** p<0.001 เพือความกระชบั จงึไมน่าํเสนอผลการประมาณคา่สาํหรบัคา่คงที และตวัแปรดา้นมหภาคทงัหมด ซงึประกอบดว้ย
แสงสวา่งช่วงกลางคืน (อาํเภอ) แสงสวา่งชว่งกลางคืน (ตาํบล) โอเน็ตภาษาไทย (อาํเภอ) โอเน็ตภาษาองักฤษ (อาํเภอ) โอเน็ต
คณิต (อาํเภอ) โอเน็ตวิทย์ (อาํเภอ) โอเน็ตภาษาไทย (ตาํบล) โอเน็ตภาษาองักฤษ (ตาํบล) โอเน็ตคณิต (ตาํบล) โอเน็ตวิทย์
(ตาํบล)



4.A. ภาคผนวก: ตารางแสดงผลการประมาณคา่ภาวะถดถอยเนอืงจากโควดิ- 133

ตารางที 4.A.9: ผลของการปิดสถานศกึษาตอ่ทกัษะการจดจาํและบอกตวัเลขรวมแบบมีแรงจงูใจ และมี
SD เป็นหน่วย

(1) (2) (3)
การปิดระดบัสถานศกึษา -0.310 -0.323 -0.331

(0.285) (0.277) (0.268)
โรงเรยีนเอกชน -0.129 -0.129

(0.166) (0.170)
เดก็ผูห้ญิง -0.0227

(0.0652)
ความสงูเดก็ (cm) 0.0139+

(0.00781)
นาํหนกัเดก็ (kg) -0.0100+

(0.00539)
ดชันีความมงัคงั 0.666

(0.681)
อายุ (ปี) -0.825

(0.705)
ผูป้กครองจบม. แตไ่มถี่งม. 0.155

(0.108)
ผูป้กครองจบม. แตไ่มถี่งป.ตรี 0.127

(0.100)
ผูป้กครองจบป.ตรี ขนึไป 0.326

(0.201)
ทกัษะเดิมของเดก็ ในปี 2562 0.424*** 0.424*** 0.425***

(0.0390) (0.0388) (0.0395)
N 722 722 690
Underidentification 63.83 71.09 74.64
Weak identification 81.90 79.71 79.54
หมายเหต:ุ คา่ในวงเลบ็คือ คา่ robust standard error โดยสญัลกัษณที์บง่บอกระดบันยัสาํคญั + p<0.10, * p<0.05, ** p<0.01,
*** p<0.001 เพือความกระชบั จงึไมน่าํเสนอผลการประมาณคา่สาํหรบัคา่คงที และตวัแปรดา้นมหภาคทงัหมด ซงึประกอบดว้ย
แสงสวา่งช่วงกลางคืน (อาํเภอ) แสงสวา่งชว่งกลางคืน (ตาํบล) โอเน็ตภาษาไทย (อาํเภอ) โอเน็ตภาษาองักฤษ (อาํเภอ) โอเน็ต
คณิต (อาํเภอ) โอเน็ตวิทย์ (อาํเภอ) โอเน็ตภาษาไทย (ตาํบล) โอเน็ตภาษาองักฤษ (ตาํบล) โอเน็ตคณิต (ตาํบล) โอเน็ตวิทย์
(ตาํบล)



134 บทที 4. ภาวะถดถอยเพราะโควดิ (COVID SLIDE)

ตารางที 4.A.10: ผลของการปิดสถานศกึษาตอ่ทกัษะดา้นการจดจาํและบอกตวัเลข (FW) แบบไมมี่แรง
จงูใจ และมี SD เป็นหน่วย

(1) (2) (3)
การปิดระดบัสถานศกึษา -0.924** -0.905** -0.833**

(0.294) (0.285) (0.273)
โรงเรยีนเอกชน 0.179 0.0758

(0.162) (0.168)
เดก็ผูห้ญิง -0.0280

(0.0712)
ความสงูเดก็ (cm) 0.0102

(0.00820)
นาํหนกัเดก็ (kg) -0.00710

(0.00566)
ดชันีความมงัคงั 1.829*

(0.730)
อายุ (ปี) -0.760+

(0.427)
ผูป้กครองจบม. แตไ่มถี่งม. -0.0968

(0.136)
ผูป้กครองจบม. แตไ่มถี่งป.ตรี -0.0139

(0.113)
ผูป้กครองจบป.ตรี ขนึไป 0.0171

(0.182)
ทกัษะเดิมของเดก็ ในปี 2562 0.284*** 0.283*** 0.290***

(0.0396) (0.0396) (0.0417)
N 790 790 755
Underidentification 62.50 69.36 72.96
Weak identification 76.24 75.70 74.06
หมายเหต:ุ คา่ในวงเลบ็คือ คา่ robust standard error โดยสญัลกัษณที์บง่บอกระดบันยัสาํคญั + p<0.10, * p<0.05, ** p<0.01,
*** p<0.001 เพือความกระชบั จงึไมน่าํเสนอผลการประมาณคา่สาํหรบัคา่คงที และตวัแปรดา้นมหภาคทงัหมด ซงึประกอบดว้ย
แสงสวา่งช่วงกลางคืน (อาํเภอ) แสงสวา่งชว่งกลางคืน (ตาํบล) โอเน็ตภาษาไทย (อาํเภอ) โอเน็ตภาษาองักฤษ (อาํเภอ) โอเน็ต
คณิต (อาํเภอ) โอเน็ตวิทย์ (อาํเภอ) โอเน็ตภาษาไทย (ตาํบล) โอเน็ตภาษาองักฤษ (ตาํบล) โอเน็ตคณิต (ตาํบล) โอเน็ตวิทย์
(ตาํบล)



4.A. ภาคผนวก: ตารางแสดงผลการประมาณคา่ภาวะถดถอยเนอืงจากโควดิ- 135

ตารางที 4.A.11: ผลของการปิดสถานศกึษาตอ่ทกัษะดา้นการจดจาํและบอกตวัเลขยอ้นกลบั (ฺBW) แบบ
ไมมี่แรงจงูใจ และมี SD เป็นหน่วย

(1) (2) (3)
การปิดระดบัสถานศกึษา -0.141 -0.141 -0.118

(0.361) (0.352) (0.341)
โรงเรยีนเอกชน 0.00259 -0.0899

(0.167) (0.164)
เดก็ผูห้ญิง -0.0131

(0.0662)
ความสงูเดก็ (cm) 0.0149+

(0.00800)
นาํหนกัเดก็ (kg) -0.00956+

(0.00528)
ดชันีความมงัคงั 0.714

(0.680)
อายุ (ปี) -1.052*

(0.465)
ผูป้กครองจบม. แตไ่มถี่งม. 0.165

(0.110)
ผูป้กครองจบม. แตไ่มถี่งป.ตรี 0.0798

(0.106)
ผูป้กครองจบป.ตรี ขนึไป 0.302*

(0.152)
ทกัษะเดิมของเดก็ ในปี 2562 0.364*** 0.364*** 0.366***

(0.0392) (0.0391) (0.0394)
N 790 790 755
Underidentification 63.16 69.94 73.72
Weak identification 75.44 74.61 72.82
หมายเหต:ุ คา่ในวงเลบ็คือ คา่ robust standard error โดยสญัลกัษณที์บง่บอกระดบันยัสาํคญั + p<0.10, * p<0.05, ** p<0.01,
*** p<0.001 เพือความกระชบั จงึไมน่าํเสนอผลการประมาณคา่สาํหรบัคา่คงที และตวัแปรดา้นมหภาคทงัหมด ซงึประกอบดว้ย
แสงสวา่งช่วงกลางคืน (อาํเภอ) แสงสวา่งชว่งกลางคืน (ตาํบล) โอเน็ตภาษาไทย (อาํเภอ) โอเน็ตภาษาองักฤษ (อาํเภอ) โอเน็ต
คณิต (อาํเภอ) โอเน็ตวิทย์ (อาํเภอ) โอเน็ตภาษาไทย (ตาํบล) โอเน็ตภาษาองักฤษ (ตาํบล) โอเน็ตคณิต (ตาํบล) โอเน็ตวิทย์
(ตาํบล)



136 บทที 4. ภาวะถดถอยเพราะโควดิ (COVID SLIDE)

ตารางที 4.A.12: ผลของการปิดสถานศกึษาตอ่ทกัษะดา้นความจาํใชง้าน (WM) แบบไมมี่แรงจงูใจ และมี
SD เป็นหน่วย

(1) (2) (3)
การปิดระดบัสถานศกึษา -0.660* -0.648* -0.575+

(0.328) (0.320) (0.303)
โรงเรยีนเอกชน 0.114 -0.00276

(0.152) (0.153)
เดก็ผูห้ญิง -0.0465

(0.0641)
ความสงูเดก็ (cm) 0.0134+

(0.00757)
นาํหนกัเดก็ (kg) -0.0100*

(0.00499)
ดชันีความมงัคงั 1.349*

(0.664)
อายุ (ปี) -1.157**

(0.422)
ผูป้กครองจบม. แตไ่มถี่งม. 0.0461

(0.116)
ผูป้กครองจบม. แตไ่มถี่งป.ตรี 0.0149

(0.101)
ผูป้กครองจบป.ตรี ขนึไป 0.167

(0.157)
ทกัษะเดิมของเดก็ ในปี 2562 0.411*** 0.411*** 0.420***

(0.0388) (0.0389) (0.0395)
N 790 790 755
Underidentification 63.15 70.05 73.73
Weak identification 76.66 75.89 73.85
หมายเหต:ุ คา่ในวงเลบ็คือ คา่ robust standard error โดยสญัลกัษณที์บง่บอกระดบันยัสาํคญั + p<0.10, * p<0.05, ** p<0.01,
*** p<0.001 เพือความกระชบั จงึไมน่าํเสนอผลการประมาณคา่สาํหรบัคา่คงที และตวัแปรดา้นมหภาคทงัหมด ซงึประกอบดว้ย
แสงสวา่งช่วงกลางคืน (อาํเภอ) แสงสวา่งชว่งกลางคืน (ตาํบล) โอเน็ตภาษาไทย (อาํเภอ) โอเน็ตภาษาองักฤษ (อาํเภอ) โอเน็ต
คณิต (อาํเภอ) โอเน็ตวิทย์ (อาํเภอ) โอเน็ตภาษาไทย (ตาํบล) โอเน็ตภาษาองักฤษ (ตาํบล) โอเน็ตคณิต (ตาํบล) โอเน็ตวิทย์
(ตาํบล)



4.A. ภาคผนวก: ตารางแสดงผลการประมาณคา่ภาวะถดถอยเนอืงจากโควดิ- 137

ตารางที 4.A.13: ผลของจาํนวนวนัมาโรงเรยีนตอ่ทกัษะดา้นการจดจาํและบอกตวัเลข (FW) แบบมีแรง
จงูใจ และมี SD เป็นหน่วย

(1) (2) (3)
จาํนวนวนัมาโรงเรยีน 0.0224+ 0.0221+ 0.0204+

(0.0122) (0.0120) (0.0113)
โรงเรยีนเอกชน 0.0932 0.0572

(0.155) (0.158)
เดก็ผูห้ญิง -0.0268

(0.0714)
ความสงูเดก็ (cm) 0.0243**

(0.00888)
นาํหนกัเดก็ (kg) -0.0185**

(0.00645)
ดชันีความมงัคงั 0.966

(0.766)
อายุ (ปี) -0.687

(0.807)
ผูป้กครองจบม. แตไ่มถี่งม. 0.159

(0.118)
ผูป้กครองจบม. แตไ่มถี่งป.ตรี 0.137

(0.112)
ผูป้กครองจบป.ตรี ขนึไป 0.126

(0.245)
ทกัษะเดิมของเดก็ ในปี 2562 0.328*** 0.328*** 0.327***

(0.0388) (0.0388) (0.0402)
N 721 721 689
Underidentification 31.26 33.11 34.91
Weak identification 72.34 72.87 76.64
หมายเหต:ุ คา่ในวงเลบ็คือ คา่ robust standard error โดยสญัลกัษณที์บง่บอกระดบันยัสาํคญั + p<0.10, * p<0.05, ** p<0.01,
*** p<0.001 เพือความกระชบั จงึไมน่าํเสนอผลการประมาณคา่สาํหรบัคา่คงที และตวัแปรดา้นมหภาคทงัหมด ซงึประกอบดว้ย
แสงสวา่งช่วงกลางคืน (อาํเภอ) แสงสวา่งชว่งกลางคืน (ตาํบล) โอเน็ตภาษาไทย (อาํเภอ) โอเน็ตภาษาองักฤษ (อาํเภอ) โอเน็ต
คณิต (อาํเภอ) โอเน็ตวิทย์ (อาํเภอ) โอเน็ตภาษาไทย (ตาํบล) โอเน็ตภาษาองักฤษ (ตาํบล) โอเน็ตคณิต (ตาํบล) โอเน็ตวิทย์
(ตาํบล)



138 บทที 4. ภาวะถดถอยเพราะโควดิ (COVID SLIDE)

ตารางที 4.A.14: ผลของจาํนวนวนัมาโรงเรยีนตอ่ทกัษะดา้นการจดจาํและบอกตวัเลขยอ้นกลบั (BW)
แบบมีแรงจงูใจ และมี SD เป็นหน่วย

(1) (2) (3)
จาํนวนวนัมาโรงเรยีน 0.00000782 0.00130 0.00421

(0.0117) (0.0114) (0.0109)
โรงเรยีนเอกชน -0.325+ -0.294

(0.181) (0.184)
เดก็ผูห้ญิง 0.0375

(0.0690)
ความสงูเดก็ (cm) 0.0101

(0.00866)
นาํหนกัเดก็ (kg) -0.00376

(0.00577)
ดชันีความมงัคงั 0.244

(0.713)
อายุ (ปี) -0.850

(0.697)
ผูป้กครองจบม. แตไ่มถี่งม. 0.148

(0.114)
ผูป้กครองจบม. แตไ่มถี่งป.ตรี 0.158

(0.105)
ผูป้กครองจบป.ตรี ขนึไป 0.449*

(0.206)
ทกัษะเดิมของเดก็ ในปี 2562 0.361*** 0.360*** 0.359***

(0.0391) (0.0386) (0.0387)
N 722 722 690
Underidentification 31.10 32.93 34.80
Weak identification 71.89 72.51 76.17
หมายเหต:ุ คา่ในวงเลบ็คือ คา่ robust standard error โดยสญัลกัษณที์บง่บอกระดบันยัสาํคญั + p<0.10, * p<0.05, ** p<0.01,
*** p<0.001 เพือความกระชบั จงึไมน่าํเสนอผลการประมาณคา่สาํหรบัคา่คงที และตวัแปรดา้นมหภาคทงัหมด ซงึประกอบดว้ย
แสงสวา่งช่วงกลางคืน (อาํเภอ) แสงสวา่งชว่งกลางคืน (ตาํบล) โอเน็ตภาษาไทย (อาํเภอ) โอเน็ตภาษาองักฤษ (อาํเภอ) โอเน็ต
คณิต (อาํเภอ) โอเน็ตวิทย์ (อาํเภอ) โอเน็ตภาษาไทย (ตาํบล) โอเน็ตภาษาองักฤษ (ตาํบล) โอเน็ตคณิต (ตาํบล) โอเน็ตวิทย์
(ตาํบล)
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ตารางที 4.A.15: ผลของการปิดสถานศกึษาตอ่ทกัษะดา้นความจาํใช้งาน (WM) แบบมีแรงจงูใจ และมี
SD เป็นหน่วย

(1) (2) (3)
จาํนวนวนัมาโรงเรยีน 0.0129 0.0135 0.0136

(0.0118) (0.0115) (0.0109)
โรงเรยีนเอกชน -0.151 -0.151

(0.163) (0.166)
เดก็ผูห้ญิง -0.0156

(0.0657)
ความสงูเดก็ (cm) 0.0183*

(0.00838)
นาํหนกัเดก็ (kg) -0.0125*

(0.00577)
ดชันีความมงัคงั 0.591

(0.674)
อายุ (ปี) -0.841

(0.697)
ผูป้กครองจบม. แตไ่มถี่งม. 0.186+

(0.110)
ผูป้กครองจบม. แตไ่มถี่งป.ตรี 0.158

(0.102)
ผูป้กครองจบป.ตรี ขนึไป 0.335

(0.206)
ทกัษะเดิมของเดก็ ในปี 2562 0.438*** 0.438*** 0.439***

(0.0380) (0.0378) (0.0385)
N 722 722 690
Underidentification 31.02 32.83 34.79
Weak identification 71.64 72.20 76.13
หมายเหต:ุ คา่ในวงเลบ็คือ คา่ robust standard error โดยสญัลกัษณที์บง่บอกระดบันยัสาํคญั + p<0.10, * p<0.05, ** p<0.01,
*** p<0.001 เพือความกระชบั จงึไมน่าํเสนอผลการประมาณคา่สาํหรบัคา่คงที และตวัแปรดา้นมหภาคทงัหมด ซงึประกอบดว้ย
แสงสวา่งช่วงกลางคืน (อาํเภอ) แสงสวา่งชว่งกลางคืน (ตาํบล) โอเน็ตภาษาไทย (อาํเภอ) โอเน็ตภาษาองักฤษ (อาํเภอ) โอเน็ต
คณิต (อาํเภอ) โอเน็ตวิทย์ (อาํเภอ) โอเน็ตภาษาไทย (ตาํบล) โอเน็ตภาษาองักฤษ (ตาํบล) โอเน็ตคณิต (ตาํบล) โอเน็ตวิทย์
(ตาํบล)
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ตารางที 4.A.16: ผลของจาํนวนวนัมาโรงเรยีนตอ่ทกัษะดา้นการจดจาํและบอกตวัเลข (FW) แบบไมมี่แรง
จงูใจ และมี SD เป็นหน่วย

(1) (2) (3)
จาํนวนวนัมาโรงเรยีน 0.0398** 0.0395** 0.0360**

(0.0126) (0.0124) (0.0115)
โรงเรยีนเอกชน 0.0699 -0.0198

(0.157) (0.161)
เดก็ผูห้ญิง -0.00367

(0.0729)
ความสงูเดก็ (cm) 0.0215*

(0.00901)
นาํหนกัเดก็ (kg) -0.0135*

(0.00615)
ดชันีความมงัคงั 1.728*

(0.768)
อายุ (ปี) -0.725+

(0.424)
ผูป้กครองจบม. แตไ่มถี่งม. -0.0338

(0.138)
ผูป้กครองจบม. แตไ่มถี่งป.ตรี 0.0503

(0.117)
ผูป้กครองจบป.ตรี ขนึไป 0.0110

(0.187)
ทกัษะเดิมของเดก็ ในปี 2562 0.307*** 0.306*** 0.308***

(0.0401) (0.0400) (0.0414)
N 790 790 755
Underidentification 28.41 29.37 30.71
Weak identification 63.06 63.12 65.87
หมายเหต:ุ คา่ในวงเลบ็คือ คา่ robust standard error โดยสญัลกัษณที์บง่บอกระดบันยัสาํคญั + p<0.10, * p<0.05, ** p<0.01,
*** p<0.001 เพือความกระชบั จงึไมน่าํเสนอผลการประมาณคา่สาํหรบัคา่คงที และตวัแปรดา้นมหภาคทงัหมด ซงึประกอบดว้ย
แสงสวา่งช่วงกลางคืน (อาํเภอ) แสงสวา่งชว่งกลางคืน (ตาํบล) โอเน็ตภาษาไทย (อาํเภอ) โอเน็ตภาษาองักฤษ (อาํเภอ) โอเน็ต
คณิต (อาํเภอ) โอเน็ตวิทย์ (อาํเภอ) โอเน็ตภาษาไทย (ตาํบล) โอเน็ตภาษาองักฤษ (ตาํบล) โอเน็ตคณิต (ตาํบล) โอเน็ตวิทย์
(ตาํบล)
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ตารางที 4.A.17: ผลของจาํนวนวนัมาโรงเรยีนตอ่ทกัษะดา้นการจดจาํและบอกตวัเลขยอ้นกลบั (BW)
แบบไมมี่แรงจงูใจ และมี SD เป็นหน่วย

(1) (2) (3)
จาํนวนวนัมาโรงเรยีน 0.00605 0.00611 0.00505

(0.0154) (0.0152) (0.0146)
โรงเรยีนเอกชน -0.0140 -0.103

(0.150) (0.149)
เดก็ผูห้ญิง -0.0102

(0.0667)
ความสงูเดก็ (cm) 0.0165+

(0.00955)
นาํหนกัเดก็ (kg) -0.0105+

(0.00619)
ดชันีความมงัคงั 0.696

(0.672)
อายุ (ปี) -1.047*

(0.465)
ผูป้กครองจบม. แตไ่มถี่งม. 0.174

(0.114)
ผูป้กครองจบม. แตไ่มถี่งป.ตรี 0.0881

(0.106)
ผูป้กครองจบป.ตรี ขนึไป 0.302*

(0.153)
ทกัษะเดิมของเดก็ ในปี 2562 0.372*** 0.372*** 0.372***

(0.0353) (0.0353) (0.0356)
N 790 790 755
Underidentification 28.15 29.11 30.49
Weak identification 62.30 62.42 65.02
หมายเหต:ุ คา่ในวงเลบ็คือ คา่ robust standard error โดยสญัลกัษณที์บง่บอกระดบันยัสาํคญั + p<0.10, * p<0.05, ** p<0.01,
*** p<0.001 เพือความกระชบั จงึไมน่าํเสนอผลการประมาณคา่สาํหรบัคา่คงที และตวัแปรดา้นมหภาคทงัหมด ซงึประกอบดว้ย
แสงสวา่งช่วงกลางคืน (อาํเภอ) แสงสวา่งชว่งกลางคืน (ตาํบล) โอเน็ตภาษาไทย (อาํเภอ) โอเน็ตภาษาองักฤษ (อาํเภอ) โอเน็ต
คณิต (อาํเภอ) โอเน็ตวิทย์ (อาํเภอ) โอเน็ตภาษาไทย (ตาํบล) โอเน็ตภาษาองักฤษ (ตาํบล) โอเน็ตคณิต (ตาํบล) โอเน็ตวิทย์
(ตาํบล)
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ตารางที 4.A.18: ผลของจาํนวนวนัมาโรงเรยีนตอ่ทกัษะดา้นความจาํใชง้าน (WM) แบบไมมี่แรงจงูใจ และ
มี SD เป็นหน่วย

(1) (2) (3)
จาํนวนวนัมาโรงเรยีน 0.0286* 0.0284* 0.0248+

(0.0141) (0.0140) (0.0129)
โรงเรยีนเอกชน 0.0357 -0.0683

(0.141) (0.142)
เดก็ผูห้ญิง -0.0328

(0.0655)
ความสงูเดก็ (cm) 0.0211*

(0.00892)
นาํหนกัเดก็ (kg) -0.0145*

(0.00573)
ดชันีความมงัคงั 1.264+

(0.670)
อายุ (ปี) -1.132**

(0.415)
ผูป้กครองจบม. แตไ่มถี่งม. 0.0889

(0.121)
ผูป้กครองจบม. แตไ่มถี่งป.ตรี 0.0561

(0.103)
ผูป้กครองจบป.ตรี ขนึไป 0.163

(0.162)
ทกัษะเดิมของเดก็ ในปี 2562 0.441*** 0.441*** 0.444***

(0.0358) (0.0358) (0.0360)
N 790 790 755
Underidentification 28.11 29.06 30.49
Weak identification 62.13 62.22 65.06
หมายเหต:ุ คา่ในวงเลบ็คือ คา่ robust standard error โดยสญัลกัษณที์บง่บอกระดบันยัสาํคญั + p<0.10, * p<0.05, ** p<0.01,
*** p<0.001 เพือความกระชบั จงึไมน่าํเสนอผลการประมาณคา่สาํหรบัคา่คงที และตวัแปรดา้นมหภาคทงัหมด ซงึประกอบดว้ย
แสงสวา่งช่วงกลางคืน (อาํเภอ) แสงสวา่งชว่งกลางคืน (ตาํบล) โอเน็ตภาษาไทย (อาํเภอ) โอเน็ตภาษาองักฤษ (อาํเภอ) โอเน็ต
คณิต (อาํเภอ) โอเน็ตวิทย์ (อาํเภอ) โอเน็ตภาษาไทย (ตาํบล) โอเน็ตภาษาองักฤษ (ตาํบล) โอเน็ตคณิต (ตาํบล) โอเน็ตวิทย์
(ตาํบล)
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ตารางที 4.A.19: ผลของการสงัปิดระดบัอาํเภอตอ่ทกัษะดา้นความสนใจจดจ่อ (attention) สาํหรบัภาพ
ปลาภายใตเ้งือนไขทีภาพสอดคลอ้งกนั (congruent fish-game) และมี SD เป็นหน่วย

(1) (2) (3)
การสงัปิดระดบัอาํเภอ -0.178 -0.189 -0.180

(0.150) (0.151) (0.153)
โรงเรยีนเอกชน -0.107 -0.122

(0.115) (0.119)
เดก็ผูห้ญิง -0.0157

(0.0634)
ความสงูเดก็ (cm) 0.00834

(0.00771)
นาํหนกัเดก็ (kg) -0.00441

(0.00523)
ดชันีความมงัคงั 0.575

(0.591)
อายุ (ปี) 0.248

(0.323)
ผูป้กครองจบม. แตไ่มถี่งม. -0.0587

(0.120)
ผูป้กครองจบม. แตไ่มถี่งป.ตรี -0.00444

(0.107)
ผูป้กครองจบป.ตรี ขนึไป -0.0599

(0.172)
ใช้ ipad ในการเก็บขอ้มลู -0.531*** -0.538*** -0.532***

(0.0678) (0.0688) (0.0721)
ทกัษะเดิมของเดก็ ในปี 2562 0.252*** 0.252*** 0.249***

(0.0401) (0.0401) (0.0430)
N 870 870 833
หมายเหต:ุ คา่ในวงเลบ็คือ คา่ robust standard error โดยสญัลกัษณที์บง่บอกระดบันยัสาํคญั + p<0.10, * p<0.05, ** p<0.01,
*** p<0.001 เพือความกระชบั จงึไมน่าํเสนอผลการประมาณคา่สาํหรบัคา่คงที และตวัแปรดา้นมหภาคทงัหมด ซงึประกอบดว้ย
แสงสวา่งช่วงกลางคืน (อาํเภอ) แสงสวา่งชว่งกลางคืน (ตาํบล) โอเน็ตภาษาไทย (อาํเภอ) โอเน็ตภาษาองักฤษ (อาํเภอ) โอเน็ต
คณิต (อาํเภอ) โอเน็ตวิทย์ (อาํเภอ) โอเน็ตภาษาไทย (ตาํบล) โอเน็ตภาษาองักฤษ (ตาํบล) โอเน็ตคณิต (ตาํบล) โอเน็ตวิทย์
(ตาํบล)
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ตารางที 4.A.20: ผลของการสงัปิดระดบัอาํเภอตอ่ทกัษะดา้นความสนใจจดจ่อ (attention) สาํหรบัภาพ
ปลาภายใตเ้งือนไขทีภาพไมส่อดคลอ้งกนั (incongruent fish-game) และมี SD เป็นหน่วย

(1) (2) (3)
การสงัปิดระดบัอาํเภอ -0.312* -0.317* -0.309*

(0.146) (0.147) (0.149)
โรงเรยีนเอกชน -0.0547 -0.0839

(0.128) (0.132)
เดก็ผูห้ญิง 0.0168

(0.0650)
ความสงูเดก็ (cm) 0.00431

(0.00834)
นาํหนกัเดก็ (kg) -0.00335

(0.00546)
ดชันีความมงัคงั 1.078+

(0.607)
อายุ (ปี) 0.208

(0.327)
ผูป้กครองจบม. แตไ่มถี่งม. -0.0597

(0.119)
ผูป้กครองจบม. แตไ่มถี่งป.ตรี 0.0511

(0.106)
ผูป้กครองจบป.ตรี ขนึไป 0.0308

(0.182)
ใช้ ipad ในการเก็บขอ้มลู -0.417*** -0.421*** -0.411***

(0.0692) (0.0700) (0.0722)
ทกัษะเดิมของเดก็ ในปี 2562 0.224*** 0.224*** 0.218***

(0.0339) (0.0340) (0.0350)
N 855 855 818
หมายเหต:ุ คา่ในวงเลบ็คือ คา่ robust standard error โดยสญัลกัษณที์บง่บอกระดบันยัสาํคญั + p<0.10, * p<0.05, ** p<0.01,
*** p<0.001 เพือความกระชบั จงึไมน่าํเสนอผลการประมาณคา่สาํหรบัคา่คงที และตวัแปรดา้นมหภาคทงัหมด ซงึประกอบดว้ย
แสงสวา่งช่วงกลางคืน (อาํเภอ) แสงสวา่งชว่งกลางคืน (ตาํบล) โอเน็ตภาษาไทย (อาํเภอ) โอเน็ตภาษาองักฤษ (อาํเภอ) โอเน็ต
คณิต (อาํเภอ) โอเน็ตวิทย์ (อาํเภอ) โอเน็ตภาษาไทย (ตาํบล) โอเน็ตภาษาองักฤษ (ตาํบล) โอเน็ตคณิต (ตาํบล) โอเน็ตวิทย์
(ตาํบล)
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ตารางที 4.A.21: ผลของการสงัปิดระดบัอาํเภอตอ่ทกัษะดา้นความสนใจจดจ่อ (attention) สาํหรบัภาพลกู
ศรภายใตเ้งือนไขทีภาพสอดคลอ้งกนั (congruent arrow-game) และมี SD เป็นหน่วย

(1) (2) (3)
การสงัปิดระดบัอาํเภอ -0.207 -0.190 -0.177

(0.158) (0.159) (0.159)
โรงเรยีนเอกชน 0.194 0.203

(0.132) (0.130)
เดก็ผูห้ญิง -0.0861

(0.0659)
ความสงูเดก็ (cm) 0.00761

(0.00786)
นาํหนกัเดก็ (kg) -0.00615

(0.00546)
ดชันีความมงัคงั 0.863

(0.598)
อายุ (ปี) 0.220

(0.391)
ผูป้กครองจบม. แตไ่มถี่งม. -0.123

(0.131)
ผูป้กครองจบม. แตไ่มถี่งป.ตรี -0.0153

(0.111)
ผูป้กครองจบป.ตรี ขนึไป -0.0398

(0.163)
ใช้ ipad ในการเก็บขอ้มลู -0.860*** -0.847*** -0.850***

(0.0689) (0.0696) (0.0722)
ทกัษะเดิมของเดก็ ในปี 2562 0.290*** 0.287*** 0.274***

(0.0338) (0.0336) (0.0349)
N 768 768 735
หมายเหต:ุ คา่ในวงเลบ็คือ คา่ robust standard error โดยสญัลกัษณที์บง่บอกระดบันยัสาํคญั + p<0.10, * p<0.05, ** p<0.01,
*** p<0.001 เพือความกระชบั จงึไมน่าํเสนอผลการประมาณคา่สาํหรบัคา่คงที และตวัแปรดา้นมหภาคทงัหมด ซงึประกอบดว้ย
แสงสวา่งช่วงกลางคืน (อาํเภอ) แสงสวา่งชว่งกลางคืน (ตาํบล) โอเน็ตภาษาไทย (อาํเภอ) โอเน็ตภาษาองักฤษ (อาํเภอ) โอเน็ต
คณิต (อาํเภอ) โอเน็ตวิทย์ (อาํเภอ) โอเน็ตภาษาไทย (ตาํบล) โอเน็ตภาษาองักฤษ (ตาํบล) โอเน็ตคณิต (ตาํบล) โอเน็ตวิทย์
(ตาํบล)
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ตารางที 4.A.22: ผลของการสงัปิดระดบัอาํเภอตอ่ทกัษะดา้นความสนใจจดจ่อ (attention) สาํหรบัภาพลกู
ศรภายใตเ้งือนไขทีภาพไมส่อดคลอ้งกนั (incongruent arrow-game) และมี SD เป็นหน่วย

(1) (2) (3)
การสงัปิดระดบัอาํเภอ -0.157 -0.147 -0.123

(0.167) (0.169) (0.169)
โรงเรยีนเอกชน 0.111 0.0902

(0.139) (0.139)
เดก็ผูห้ญิง -0.0350

(0.0670)
ความสงูเดก็ (cm) 0.00814

(0.00774)
นาํหนกัเดก็ (kg) -0.00846

(0.00519)
ดชันีความมงัคงั 1.473*

(0.596)
อายุ (ปี) 0.253

(0.394)
ผูป้กครองจบม. แตไ่มถี่งม. -0.121

(0.130)
ผูป้กครองจบม. แตไ่มถี่งป.ตรี 0.0198

(0.114)
ผูป้กครองจบป.ตรี ขนึไป 0.0587

(0.175)
ใช้ ipad ในการเก็บขอ้มลู -0.757*** -0.749*** -0.741***

(0.0719) (0.0726) (0.0746)
ทกัษะเดิมของเดก็ ในปี 2562 0.281*** 0.280*** 0.276***

(0.0422) (0.0421) (0.0419)
N 765 765 733
หมายเหต:ุ คา่ในวงเลบ็คือ คา่ robust standard error โดยสญัลกัษณที์บง่บอกระดบันยัสาํคญั + p<0.10, * p<0.05, ** p<0.01,
*** p<0.001 เพือความกระชบั จงึไมน่าํเสนอผลการประมาณคา่สาํหรบัคา่คงที และตวัแปรดา้นมหภาคทงัหมด ซงึประกอบดว้ย
แสงสวา่งช่วงกลางคืน (อาํเภอ) แสงสวา่งชว่งกลางคืน (ตาํบล) โอเน็ตภาษาไทย (อาํเภอ) โอเน็ตภาษาองักฤษ (อาํเภอ) โอเน็ต
คณิต (อาํเภอ) โอเน็ตวิทย์ (อาํเภอ) โอเน็ตภาษาไทย (ตาํบล) โอเน็ตภาษาองักฤษ (ตาํบล) โอเน็ตคณิต (ตาํบล) โอเน็ตวิทย์
(ตาํบล)
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ตารางที 4.A.23: ผลของการปิดสถานศกึษาตอ่ทกัษะดา้นความสนใจจดจ่อ (attention) สาํหรบัภาพปลา
ภายใตเ้งือนไขทีภาพสอดคลอ้งกนั (congruent fish-game) และมี SD เป็นหน่วย

(1) (2) (3)
การปิดระดบัสถานศกึษา -0.405 -0.415 -0.378

(0.347) (0.338) (0.324)
โรงเรยีนเอกชน -0.0405 -0.0633

(0.119) (0.120)
เดก็ผูห้ญิง -0.0281

(0.0641)
ความสงูเดก็ (cm) 0.00916

(0.00761)
นาํหนกัเดก็ (kg) -0.00579

(0.00535)
ดชันีความมงัคงั 0.706

(0.584)
อายุ (ปี) 0.275

(0.321)
ผูป้กครองจบม. แตไ่มถี่งม. -0.0463

(0.118)
ผูป้กครองจบม. แตไ่มถี่งป.ตรี 0.00392

(0.105)
ผูป้กครองจบป.ตรี ขนึไป 0.00312

(0.180)
ใช้ ipad ในการเก็บขอ้มลู -0.603*** -0.607*** -0.603***

(0.0817) (0.0807) (0.0863)
ทกัษะเดิมของเดก็ ในปี 2562 0.258*** 0.259*** 0.254***

(0.0401) (0.0400) (0.0421)
N 870 870 833
Underidentification 53.11 56.35 61.07
Weak identification 55.38 53.93 54.95
หมายเหต:ุ คา่ในวงเลบ็คือ คา่ robust standard error โดยสญัลกัษณที์บง่บอกระดบันยัสาํคญั + p<0.10, * p<0.05, ** p<0.01,
*** p<0.001 เพือความกระชบั จงึไมน่าํเสนอผลการประมาณคา่สาํหรบัคา่คงที และตวัแปรดา้นมหภาคทงัหมด ซงึประกอบดว้ย
แสงสวา่งช่วงกลางคืน (อาํเภอ) แสงสวา่งชว่งกลางคืน (ตาํบล) โอเน็ตภาษาไทย (อาํเภอ) โอเน็ตภาษาองักฤษ (อาํเภอ) โอเน็ต
คณิต (อาํเภอ) โอเน็ตวิทย์ (อาํเภอ) โอเน็ตภาษาไทย (ตาํบล) โอเน็ตภาษาองักฤษ (ตาํบล) โอเน็ตคณิต (ตาํบล) โอเน็ตวิทย์
(ตาํบล)
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ตารางที 4.A.24: ผลของการปิดสถานศกึษาตอ่ทกัษะดา้นความสนใจจดจ่อ (attention) สาํหรบัภาพปลา
ภายใตเ้งือนไขทีภาพไมส่อดคลอ้งกนั (incongruent fish-game) และมี SD เป็นหน่วย

(1) (2) (3)
การปิดระดบัสถานศกึษา -0.709* -0.692* -0.647*

(0.347) (0.336) (0.321)
โรงเรยีนเอกชน 0.0700 0.0283

(0.130) (0.131)
เดก็ผูห้ญิง -0.00741

(0.0666)
ความสงูเดก็ (cm) 0.00596

(0.00848)
นาํหนกัเดก็ (kg) -0.00575

(0.00571)
ดชันีความมงัคงั 1.328*

(0.611)
อายุ (ปี) 0.238

(0.330)
ผูป้กครองจบม. แตไ่มถี่งม. -0.0387

(0.119)
ผูป้กครองจบม. แตไ่มถี่งป.ตรี 0.0713

(0.105)
ผูป้กครองจบป.ตรี ขนึไป 0.139

(0.192)
ใช้ ipad ในการเก็บขอ้มลู -0.539*** -0.531*** -0.528***

(0.0822) (0.0811) (0.0859)
ทกัษะเดิมของเดก็ ในปี 2562 0.231*** 0.231*** 0.224***

(0.0356) (0.0355) (0.0358)
N 855 855 818
Underidentification 53.19 56.88 61.33
Weak identification 55.15 53.87 54.96
หมายเหต:ุ คา่ในวงเลบ็คือ คา่ robust standard error โดยสญัลกัษณที์บง่บอกระดบันยัสาํคญั + p<0.10, * p<0.05, ** p<0.01,
*** p<0.001 เพือความกระชบั จงึไมน่าํเสนอผลการประมาณคา่สาํหรบัคา่คงที และตวัแปรดา้นมหภาคทงัหมด ซงึประกอบดว้ย
แสงสวา่งช่วงกลางคืน (อาํเภอ) แสงสวา่งชว่งกลางคืน (ตาํบล) โอเน็ตภาษาไทย (อาํเภอ) โอเน็ตภาษาองักฤษ (อาํเภอ) โอเน็ต
คณิต (อาํเภอ) โอเน็ตวิทย์ (อาํเภอ) โอเน็ตภาษาไทย (ตาํบล) โอเน็ตภาษาองักฤษ (ตาํบล) โอเน็ตคณิต (ตาํบล) โอเน็ตวิทย์
(ตาํบล)



4.A. ภาคผนวก: ตารางแสดงผลการประมาณคา่ภาวะถดถอยเนอืงจากโควดิ- 149

ตารางที 4.A.25: ผลของการปิดสถานศกึษาตอ่ทกัษะดา้นความสนใจจดจอ่ (attention) สาํหรบัภาพลกูศร
ภายใตเ้งือนไขทีภาพสอดคลอ้งกนั (congruent arrow-game) และมี SD เป็นหน่วย

(1) (2) (3)
การปิดระดบัสถานศกึษา -0.479 -0.424 -0.386

(0.370) (0.361) (0.350)
โรงเรยีนเอกชน 0.270+ 0.268*

(0.138) (0.133)
เดก็ผูห้ญิง -0.0973

(0.0656)
ความสงูเดก็ (cm) 0.00882

(0.00785)
นาํหนกัเดก็ (kg) -0.00784

(0.00570)
ดชันีความมงัคงั 1.015+

(0.592)
อายุ (ปี) 0.236

(0.384)
ผูป้กครองจบม. แตไ่มถี่งม. -0.112

(0.130)
ผูป้กครองจบม. แตไ่มถี่งป.ตรี -0.000242

(0.109)
ผูป้กครองจบป.ตรี ขนึไป 0.0275

(0.177)
ใช้ ipad ในการเก็บขอ้มลู -0.943*** -0.914*** -0.919***

(0.0829) (0.0809) (0.0862)
ทกัษะเดิมของเดก็ ในปี 2562 0.298*** 0.292*** 0.279***

(0.0351) (0.0345) (0.0351)
N 768 768 735
Underidentification 49.53 52.79 55.58
Weak identification 55.11 53.92 52.86
หมายเหต:ุ คา่ในวงเลบ็คือ คา่ robust standard error โดยสญัลกัษณที์บง่บอกระดบันยัสาํคญั + p<0.10, * p<0.05, ** p<0.01,
*** p<0.001 เพือความกระชบั จงึไมน่าํเสนอผลการประมาณคา่สาํหรบัคา่คงที และตวัแปรดา้นมหภาคทงัหมด ซงึประกอบดว้ย
แสงสวา่งช่วงกลางคืน (อาํเภอ) แสงสวา่งชว่งกลางคืน (ตาํบล) โอเน็ตภาษาไทย (อาํเภอ) โอเน็ตภาษาองักฤษ (อาํเภอ) โอเน็ต
คณิต (อาํเภอ) โอเน็ตวิทย์ (อาํเภอ) โอเน็ตภาษาไทย (ตาํบล) โอเน็ตภาษาองักฤษ (ตาํบล) โอเน็ตคณิต (ตาํบล) โอเน็ตวิทย์
(ตาํบล)
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ตารางที 4.A.26: ผลของการปิดสถานศกึษาตอ่ทกัษะดา้นความสนใจจดจอ่ (attention) สาํหรบัภาพลกูศร
ภายใตเ้งือนไขทีภาพไมส่อดคลอ้งกนั (incongruent arrow-game) และมี SD เป็นหน่วย

(1) (2) (3)
การปิดระดบัสถานศกึษา -0.357 -0.323 -0.266

(0.387) (0.376) (0.364)
โรงเรยีนเอกชน 0.170 0.136

(0.144) (0.141)
เดก็ผูห้ญิง -0.0426

(0.0664)
ความสงูเดก็ (cm) 0.00904

(0.00772)
นาํหนกัเดก็ (kg) -0.00966+

(0.00549)
ดชันีความมงัคงั 1.582**

(0.595)
อายุ (ปี) 0.263

(0.388)
ผูป้กครองจบม. แตไ่มถี่งม. -0.114

(0.130)
ผูป้กครองจบม. แตไ่มถี่งป.ตรี 0.0303

(0.113)
ผูป้กครองจบป.ตรี ขนึไป 0.106

(0.191)
ใช้ ipad ในการเก็บขอ้มลู -0.816*** -0.799*** -0.788***

(0.0843) (0.0825) (0.0874)
ทกัษะเดิมของเดก็ ในปี 2562 0.282*** 0.280*** 0.276***

(0.0444) (0.0439) (0.0428)
N 765 765 733
Underidentification 49.36 52.77 55.64
Weak identification 55.46 54.25 52.77
หมายเหต:ุ คา่ในวงเลบ็คือ คา่ robust standard error โดยสญัลกัษณที์บง่บอกระดบันยัสาํคญั + p<0.10, * p<0.05, ** p<0.01,
*** p<0.001 เพือความกระชบั จงึไมน่าํเสนอผลการประมาณคา่สาํหรบัคา่คงที และตวัแปรดา้นมหภาคทงัหมด ซงึประกอบดว้ย
แสงสวา่งช่วงกลางคืน (อาํเภอ) แสงสวา่งชว่งกลางคืน (ตาํบล) โอเน็ตภาษาไทย (อาํเภอ) โอเน็ตภาษาองักฤษ (อาํเภอ) โอเน็ต
คณิต (อาํเภอ) โอเน็ตวิทย์ (อาํเภอ) โอเน็ตภาษาไทย (ตาํบล) โอเน็ตภาษาองักฤษ (ตาํบล) โอเน็ตคณิต (ตาํบล) โอเน็ตวิทย์
(ตาํบล)
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ตารางที 4.A.27: ผลของจาํนวนวนัมาโรงเรยีนตอ่ทกัษะดา้นความสนใจจดจอ่ (attention) สาํหรบัภาพ
ปลาภายใตเ้งือนไขทีภาพสอดคลอ้งกนั (congruent fish-game) และมี SD เป็นหน่วย

(1) (2) (3)
จาํนวนวนัมาโรงเรยีน 0.0305 0.0303 0.0249

(0.0267) (0.0252) (0.0214)
โรงเรยีนเอกชน 0.0165 -0.0188

(0.145) (0.136)
เดก็ผูห้ญิง -0.0210

(0.0652)
ความสงูเดก็ (cm) 0.0128

(0.00864)
นาํหนกัเดก็ (kg) -0.00825

(0.00642)
ดชันีความมงัคงั 0.777

(0.611)
อายุ (ปี) 0.320

(0.339)
ผูป้กครองจบม. แตไ่มถี่งม. 0.00795

(0.134)
ผูป้กครองจบม. แตไ่มถี่งป.ตรี 0.0541

(0.118)
ผูป้กครองจบป.ตรี ขนึไป 0.0559

(0.199)
ใช้ ipad ในการเก็บขอ้มลู -0.140 -0.143 -0.205

(0.362) (0.348) (0.301)
ทกัษะเดิมของเดก็ ในปี 2562 0.262*** 0.262*** 0.256***

(0.0417) (0.0414) (0.0427)
N 870 870 833
Underidentification 9.369 10.70 13.70
Weak identification 14.80 16.95 23.27
หมายเหต:ุ คา่ในวงเลบ็คือ คา่ robust standard error โดยสญัลกัษณที์บง่บอกระดบันยัสาํคญั + p<0.10, * p<0.05, ** p<0.01,
*** p<0.001 เพือความกระชบั จงึไมน่าํเสนอผลการประมาณคา่สาํหรบัคา่คงที และตวัแปรดา้นมหภาคทงัหมด ซงึประกอบดว้ย
แสงสวา่งช่วงกลางคืน (อาํเภอ) แสงสวา่งชว่งกลางคืน (ตาํบล) โอเน็ตภาษาไทย (อาํเภอ) โอเน็ตภาษาองักฤษ (อาํเภอ) โอเน็ต
คณิต (อาํเภอ) โอเน็ตวิทย์ (อาํเภอ) โอเน็ตภาษาไทย (ตาํบล) โอเน็ตภาษาองักฤษ (ตาํบล) โอเน็ตคณิต (ตาํบล) โอเน็ตวิทย์
(ตาํบล)



152 บทที 4. ภาวะถดถอยเพราะโควดิ (COVID SLIDE)

ตารางที 4.A.28: ผลของจาํนวนวนัมาโรงเรยีนตอ่ทกัษะดา้นความสนใจจดจอ่ (attention) สาํหรบัภาพ
ปลาภายใตเ้งือนไขทีภาพไมส่อดคลอ้งกนั (incongruent fish-game) และมี SD เป็นหน่วย

(1) (2) (3)
จาํนวนวนัมาโรงเรยีน 0.0539+ 0.0507+ 0.0432+

(0.0286) (0.0263) (0.0222)
โรงเรยีนเอกชน 0.174 0.105

(0.172) (0.158)
เดก็ผูห้ญิง 0.00588

(0.0712)
ความสงูเดก็ (cm) 0.0119

(0.00986)
นาํหนกัเดก็ (kg) -0.0103

(0.00714)
ดชันีความมงัคงั 1.502*

(0.685)
อายุ (ปี) 0.255

(0.358)
ผูป้กครองจบม. แตไ่มถี่งม. 0.0631

(0.141)
ผูป้กครองจบม. แตไ่มถี่งป.ตรี 0.165

(0.126)
ผูป้กครองจบป.ตรี ขนึไป 0.231

(0.221)
ใช้ ipad ในการเก็บขอ้มลู 0.277 0.248 0.164

(0.391) (0.368) (0.316)
ทกัษะเดิมของเดก็ ในปี 2562 0.247*** 0.246*** 0.237***

(0.0418) (0.0409) (0.0399)
N 855 855 818
Underidentification 9.292 10.78 13.40
Weak identification 14.70 17.14 22.77
หมายเหต:ุ คา่ในวงเลบ็คือ คา่ robust standard error โดยสญัลกัษณที์บง่บอกระดบันยัสาํคญั + p<0.10, * p<0.05, ** p<0.01,
*** p<0.001 เพือความกระชบั จงึไมน่าํเสนอผลการประมาณคา่สาํหรบัคา่คงที และตวัแปรดา้นมหภาคทงัหมด ซงึประกอบดว้ย
แสงสวา่งช่วงกลางคืน (อาํเภอ) แสงสวา่งชว่งกลางคืน (ตาํบล) โอเน็ตภาษาไทย (อาํเภอ) โอเน็ตภาษาองักฤษ (อาํเภอ) โอเน็ต
คณิต (อาํเภอ) โอเน็ตวิทย์ (อาํเภอ) โอเน็ตภาษาไทย (ตาํบล) โอเน็ตภาษาองักฤษ (ตาํบล) โอเน็ตคณิต (ตาํบล) โอเน็ตวิทย์
(ตาํบล)
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ตารางที 4.A.29: ผลของจาํนวนวนัมาโรงเรยีนตอ่ทกัษะดา้นความสนใจจดจอ่ (attention) สาํหรบัภาพลกู
ศรภายใตเ้งือนไขทีภาพสอดคลอ้งกนั (congruent arrow-game) และมี SD เป็นหน่วย

(1) (2) (3)
จาํนวนวนัมาโรงเรยีน 0.0347 0.0298 0.0252

(0.0282) (0.0262) (0.0232)
โรงเรยีนเอกชน 0.331+ 0.312*

(0.173) (0.159)
เดก็ผูห้ญิง -0.0852

(0.0675)
ความสงูเดก็ (cm) 0.0123

(0.00933)
นาํหนกัเดก็ (kg) -0.0102

(0.00701)
ดชันีความมงัคงั 1.176+

(0.655)
อายุ (ปี) 0.276

(0.401)
ผูป้กครองจบม. แตไ่มถี่งม. -0.0427

(0.156)
ผูป้กครองจบม. แตไ่มถี่งป.ตรี 0.0503

(0.128)
ผูป้กครองจบป.ตรี ขนึไป 0.0853

(0.208)
ใช้ ipad ในการเก็บขอ้มลู -0.429 -0.467 -0.524

(0.372) (0.355) (0.320)
ทกัษะเดิมของเดก็ ในปี 2562 0.298*** 0.292*** 0.278***

(0.0386) (0.0371) (0.0373)
N 768 768 735
Underidentification 9.097 10.32 12.22
Weak identification 15.20 17.32 21.43
หมายเหต:ุ คา่ในวงเลบ็คือ คา่ robust standard error โดยสญัลกัษณที์บง่บอกระดบันยัสาํคญั + p<0.10, * p<0.05, ** p<0.01,
*** p<0.001 เพือความกระชบั จงึไมน่าํเสนอผลการประมาณคา่สาํหรบัคา่คงที และตวัแปรดา้นมหภาคทงัหมด ซงึประกอบดว้ย
แสงสวา่งช่วงกลางคืน (อาํเภอ) แสงสวา่งชว่งกลางคืน (ตาํบล) โอเน็ตภาษาไทย (อาํเภอ) โอเน็ตภาษาองักฤษ (อาํเภอ) โอเน็ต
คณิต (อาํเภอ) โอเน็ตวิทย์ (อาํเภอ) โอเน็ตภาษาไทย (ตาํบล) โอเน็ตภาษาองักฤษ (ตาํบล) โอเน็ตคณิต (ตาํบล) โอเน็ตวิทย์
(ตาํบล)
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ตารางที 4.A.30: ผลของจาํนวนวนัมาโรงเรยีนตอ่ทกัษะดา้นความสนใจจดจอ่ (attention) สาํหรบัภาพลกู
ศรภายใตเ้งือนไขทีภาพไมส่อดคลอ้งกนั (incongruent arrow-game) และมี SD เป็นหน่วย

(1) (2) (3)
จาํนวนวนัมาโรงเรยีน 0.0254 0.0223 0.0170

(0.0281) (0.0264) (0.0233)
โรงเรยีนเอกชน 0.215 0.165

(0.174) (0.161)
เดก็ผูห้ญิง -0.0341

(0.0671)
ความสงูเดก็ (cm) 0.0114

(0.00901)
นาํหนกัเดก็ (kg) -0.0112+

(0.00664)
ดชันีความมงัคงั 1.685**

(0.647)
อายุ (ปี) 0.292

(0.400)
ผูป้กครองจบม. แตไ่มถี่งม. -0.0668

(0.158)
ผูป้กครองจบม. แตไ่มถี่งป.ตรี 0.0649

(0.132)
ผูป้กครองจบป.ตรี ขนึไป 0.144

(0.222)
ใช้ ipad ในการเก็บขอ้มลู -0.439 -0.463 -0.522

(0.376) (0.362) (0.324)
ทกัษะเดิมของเดก็ ในปี 2562 0.284*** 0.282*** 0.278***

(0.0448) (0.0440) (0.0426)
N 765 765 733
Underidentification 9.491 10.78 12.88
Weak identification 16.12 18.37 22.99
หมายเหต:ุ คา่ในวงเลบ็คือ คา่ robust standard error โดยสญัลกัษณที์บง่บอกระดบันยัสาํคญั + p<0.10, * p<0.05, ** p<0.01,
*** p<0.001 เพือความกระชบั จงึไมน่าํเสนอผลการประมาณคา่สาํหรบัคา่คงที และตวัแปรดา้นมหภาคทงัหมด ซงึประกอบดว้ย
แสงสวา่งช่วงกลางคืน (อาํเภอ) แสงสวา่งชว่งกลางคืน (ตาํบล) โอเน็ตภาษาไทย (อาํเภอ) โอเน็ตภาษาองักฤษ (อาํเภอ) โอเน็ต
คณิต (อาํเภอ) โอเน็ตวิทย์ (อาํเภอ) โอเน็ตภาษาไทย (ตาํบล) โอเน็ตภาษาองักฤษ (ตาํบล) โอเน็ตคณิต (ตาํบล) โอเน็ตวิทย์
(ตาํบล)



4.A. ภาคผนวก: ตารางแสดงผลการประมาณคา่ภาวะถดถอยเนอืงจากโควดิ- 155

ตารางที 4.A.31: ผลของการสงัปิดระดบัอาํเภอตอ่ทกัษะความยบัยงัชงัใจ (inibition) และมี SD เป็นหน่วย

(1) (2) (3)
การสงัปิดระดบัอาํเภอ 0.0816 0.0815 0.0946

(0.207) (0.207) (0.218)
โรงเรยีนเอกชน -0.000516 0.0643

(0.205) (0.210)
เดก็ผูห้ญิง -0.161

(0.0982)
ความสงูเดก็ (cm) -0.00585

(0.0107)
นาํหนกัเดก็ (kg) 0.000195

(0.00621)
ดชันีความมงัคงั -0.0149

(1.109)
อายุ (ปี) -0.346

(0.905)
ผูป้กครองจบม. แตไ่มถี่งม. -0.00608

(0.168)
ผูป้กครองจบม. แตไ่มถี่งป.ตรี 0.00172

(0.152)
ผูป้กครองจบป.ตรี ขนึไป 0.0614

(0.270)
ใช้ ipad ในการเก็บขอ้มลู 0.929*** 0.929*** 0.931***

(0.143) (0.145) (0.146)
N 407 407 387
หมายเหต:ุ คา่ในวงเลบ็คือ คา่ robust standard error โดยสญัลกัษณที์บง่บอกระดบันยัสาํคญั + p<0.10, * p<0.05, ** p<0.01,
*** p<0.001 เพือความกระชบั จงึไมน่าํเสนอผลการประมาณคา่สาํหรบัคา่คงที และตวัแปรดา้นมหภาคทงัหมด ซงึประกอบดว้ย
แสงสวา่งช่วงกลางคืน (อาํเภอ) แสงสวา่งชว่งกลางคืน (ตาํบล) โอเน็ตภาษาไทย (อาํเภอ) โอเน็ตภาษาองักฤษ (อาํเภอ) โอเน็ต
คณิต (อาํเภอ) โอเน็ตวิทย์ (อาํเภอ) โอเน็ตภาษาไทย (ตาํบล) โอเน็ตภาษาองักฤษ (ตาํบล) โอเน็ตคณิต (ตาํบล) โอเน็ตวิทย์
(ตาํบล)
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ตารางที 4.A.32: ผลของการปิดสถานศกึษาตอ่ทกัษะความยบัยงัชงัใจ (inibition) และมี SD เป็นหน่วย

(1) (2) (3)
การปิดระดบัสถานศกึษา 0.0995 0.0974 0.110

(0.251) (0.246) (0.246)
โรงเรยีนเอกชน -0.0197 0.0430

(0.206) (0.206)
เดก็ผูห้ญิง -0.160+

(0.0947)
ความสงูเดก็ (cm) -0.00560

(0.0103)
นาํหนกัเดก็ (kg) 0.000314

(0.00609)
ดชันีความมงัคงั -0.0507

(1.082)
อายุ (ปี) -0.353

(0.877)
ผูป้กครองจบม. แตไ่มถี่งม. 0.00692

(0.166)
ผูป้กครองจบม. แตไ่มถี่งป.ตรี 0.0138

(0.150)
ผูป้กครองจบป.ตรี ขนึไป 0.0611

(0.263)
ใช้ ipad ในการเก็บขอ้มลู 0.954*** 0.952*** 0.959***

(0.137) (0.137) (0.137)
N 407 407 387
Underidentification 46.82 49.62 51.07
Weak identification 35.28 31.36 32.51
หมายเหต:ุ คา่ในวงเลบ็คือ คา่ robust standard error โดยสญัลกัษณที์บง่บอกระดบันยัสาํคญั + p<0.10, * p<0.05, ** p<0.01,
*** p<0.001 เพือความกระชบั จงึไมน่าํเสนอผลการประมาณคา่สาํหรบัคา่คงที และตวัแปรดา้นมหภาคทงัหมด ซงึประกอบดว้ย
แสงสวา่งช่วงกลางคืน (อาํเภอ) แสงสวา่งชว่งกลางคืน (ตาํบล) โอเน็ตภาษาไทย (อาํเภอ) โอเน็ตภาษาองักฤษ (อาํเภอ) โอเน็ต
คณิต (อาํเภอ) โอเน็ตวิทย์ (อาํเภอ) โอเน็ตภาษาไทย (ตาํบล) โอเน็ตภาษาองักฤษ (ตาํบล) โอเน็ตคณิต (ตาํบล) โอเน็ตวิทย์
(ตาํบล)
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ตารางที 4.A.33: ผลของจาํนวนวนัมาโรงเรยีนตอ่ทกัษะความยบัยงัชงัใจ (inibition) และมี SD เป็นหน่วย

(1) (2) (3)
การปิดระดบัสถานศกึษา 0.0995 0.0974 0.110

(0.251) (0.246) (0.246)
โรงเรยีนเอกชน -0.0197 0.0430

(0.206) (0.206)
เดก็ผูห้ญิง -0.160+

(0.0947)
ความสงูเดก็ (cm) -0.00560

(0.0103)
นาํหนกัเดก็ (kg) 0.000314

(0.00609)
ดชันีความมงัคงั -0.0507

(1.082)
อายุ (ปี) -0.353

(0.877)
ผูป้กครองจบม. แตไ่มถี่งม. 0.00692

(0.166)
ผูป้กครองจบม. แตไ่มถี่งป.ตรี 0.0138

(0.150)
ผูป้กครองจบป.ตรี ขนึไป 0.0611

(0.263)
ใช้ ipad ในการเก็บขอ้มลู 0.954*** 0.952*** 0.959***

(0.137) (0.137) (0.137)
N 407 407 387
Underidentification 46.82 49.62 51.07
Weak identification 35.28 31.36 32.51
หมายเหต:ุ คา่ในวงเลบ็คือ คา่ robust standard error โดยสญัลกัษณที์บง่บอกระดบันยัสาํคญั + p<0.10, * p<0.05, ** p<0.01,
*** p<0.001 เพือความกระชบั จงึไมน่าํเสนอผลการประมาณคา่สาํหรบัคา่คงที และตวัแปรดา้นมหภาคทงัหมด ซงึประกอบดว้ย
แสงสวา่งช่วงกลางคืน (อาํเภอ) แสงสวา่งชว่งกลางคืน (ตาํบล) โอเน็ตภาษาไทย (อาํเภอ) โอเน็ตภาษาองักฤษ (อาํเภอ) โอเน็ต
คณิต (อาํเภอ) โอเน็ตวิทย์ (อาํเภอ) โอเน็ตภาษาไทย (ตาํบล) โอเน็ตภาษาองักฤษ (ตาํบล) โอเน็ตคณิต (ตาํบล) โอเน็ตวิทย์
(ตาํบล)
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ตารางที 4.A.34: คา่สมัประสทิธิการประมาณคา่ขนัทีหนงึ (first-stage estimation coefficient) สาํหรบั
ตวัแปรสถานะการสงัปิดระดบัอาํเภอ สาํหรบัทกัษะดา้นความจาํใชง้าน (working memory)

ตวัแปรตน้ในแตล่ะกรณี คา่สมัประสทิธิการประมาณคา่ขนัทีหนงึ
จาํและบอกไปดา้นหนา้ จาํและบอกยอ้นกลบั ผลรวม

Panel A: มีแรงจงูใจ
การปิดระดบัสถานศกึษา 0.547*** 0.544*** 0.546***

(0.061) (0.061) (0.061)
จาํนวนวนัมาโรงเรยีน -13.27*** -13.28*** -13.26***

(1.516) (1.521) (1.520)
Panel B: ไมมี่แรงจงูใจ
การปิดระดบัสถานศกึษา 0.520*** 0.516*** 0.519***

(0.060) (0.060) (0.060)
จาํนวนวนัมาโรงเรยีน -12.05*** -12.03*** -12.02***

(1.485) (1.492) (1.490)
หมายเหต:ุ คา่ในวงเลบ็คือ คา่ robust standard error โดยสญัลกัษณที์บง่บอกระดบันยัสาํคญั + p<0.10, * p<0.05, ** p<0.01,
*** p<0.001

ตารางที 4.A.35: คา่สมัประสทิธิการประมาณคา่ขนัทีหนงึ (first-stage estimation coefficient) สาํหรบั
ตวัแปรสถานะการสงัปิดระดบัอาํเภอ สาํหรบัทกัษะดา้นความสนใจจดจ่อ (attention)

ตวัแปรตน้ในแตล่ะกรณี คา่สมัประสทิธิการประมาณคา่ขนัทีหนงึ
ภาพปลาแบบ ภาพปลาแบบ ภาพลกูศร ภาพลกูศร
สอดคลอ้งกนั ไมส่อดคลอ้งกนั สอดคลอ้งกนั ไมส่อดคลอ้งกนั

การปิดระดบัสถานศกึษา 0.476*** 0.478*** 0.458*** 0.464***
(0.064) (0.065) (0.063) (0.064)

จาํนวนวนัมาโรงเรยีน -7.225*** -7.160*** -7.027*** -7.261***
(1.498) (1.501) (1.518) (1.514)

หมายเหต:ุ คา่ในวงเลบ็คือ คา่ robust standard error โดยสญัลกัษณที์บง่บอกระดบันยัสาํคญั + p<0.10, * p<0.05, ** p<0.01,
*** p<0.001
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ตารางที 4.A.36: คา่สมัประสทิธิการประมาณคา่ขนัทีหนงึ (first-stage estimation coefficient) สาํหรบั
ตวัแปรสถานะการสงัปิดระดบัอาํเภอ สาํหรบัทกัษะดา้นความสนใจจดจ่อ (attention)

ตวัแปรตน้ในแตล่ะกรณี คา่สมัประสทิธิการประมาณคา่ขนัทีหนงึ
จาํนวนครงัทีตอบสนองได�ถกูต�อง

การปิดระดบัสถานศกึษา 0.863***
(0.151)

จาํนวนวนัมาโรงเรยีน -11.85
(2.415)

หมายเหต:ุ คา่ในวงเลบ็คือ คา่ robust standard error โดยสญัลกัษณที์บง่บอกระดบันยัสาํคญั + p<0.10, * p<0.05, ** p<0.01,
*** p<0.001
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บทที 5

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
(Conclusion and Recommendations)

จดุประสงค์หลกัของงานวิจยั ชินนีคือ การพฒันาฐานขอ้มลูเดก็ปฐมวยัแบบตวัอยา่งซาํ (Early Child-
hood Longitudinal Data) ให้มีความตอ่เนืองและสมบรูณ์ เพือใช้เป็นเครอืงมือในการสรา้งองค์ความรู ้
และออกแบบนโยบายดา้นการพฒันาทนุมนษุยข์องประเทศไทย ฐานขอ้มลูชดุนีเรมิจากการสาํรวจขอ้มลู
เดก็ปฐมวยัแบบตวัอยา่งซาํไรซไ์ทยแลนด์ (RIECE Panel Data) ทีจดัเก็บขอ้มลูเดก็ปฐมวยัแบบตวัอยา่ง
ซาํ ผา่นโครงการลดความเหลือมลาํดว้ยการศกึษาปฐมวยัทีมีคณุภาพ หรอืไรซไ์ทยแลนด์ ทกุปีนบัตงัแต่
ปี 2558 จนถงึปัจจบุนั โดยในปี 2562 มีกลุม่ตวัอยา่งเดก็ปฐมวยัทงัสนิ 1,434 คน จาก 1,234 ครวัเรอืน
(บางครวัเรอืนมีเดก็ปฐมวยัในกลุม่ตวัอยา่งมากกวา่หนงึคน) นอกจากนี โครงการยงัไดว้างแผนทีจะสาํรวจ
ขอ้มลูเดก็ปฐมวยัโดยเรมิตงัแต่แม่ตงัครรภ์ ทงันีเพือเตรยีมการสาํหรบัการขยายพืนทีและกลุม่ตวัอยา่งใน
ระยะถดัไป โดยมีกลุม่เปา้หมายเป็นแมต่งัครรภใ์นพืนทีจงัหวดัมหาสารคามและลพบรุจีาํนวน 400 คน

5.1 สรุปผลการดาํเนินงาน

5.1.1 สรุปผลการดาํเนินงานเกบ็ข้อมูลภาคสนาม

การสาํรวจขอ้มลูเดก็ปฐมวยัแบบตวัอยา่งซาํไรซไ์ทยแลนด์ (RIECE Panel Data) ครงันีสามารถดาํเนินการ
ไปได้ดว้ยดี โดยสามารถเก็บขอ้มลูเดก็ปฐมวยักลุม่ตวัอยา่งได้ทงัสนิจาํนวน 1,394 คน จาก 1,213 ครวั
เรอืน (23 ตาํบล 142 หมูบ่า้น) ซงึหมายความวา่ อตัราการลดจาํนวนกลุม่ตวัอยา่ง (attrition rate) ในการ
สาํรวจครงันีอยูที่ระดบัรอ้ยละ 3 (40 คนจากกลุม่เปา้หมาย 1,394 คน) ซงึถือวา่อยูใ่นระดบัทีน่าพอใจ โดย
มีเดก็กลุม่ตวัอยา่งจาํนวน 17 คนทียา้ยออกนอกพืนทีสาํรวจ 7 คนทีไม่สามารถติดตอ่ได้ และ 16 คนทีผู้
ปกครองปฏิเสธการสมัภาษณใ์นรอบนี

สว่นการสาํรวจขอ้มลูเดก็ปฐมวยัโดยเรมิตงัแต่แม่ตงัครรภน์นัตอ้งประสบปัญหาอตัราการเกิดทีลดตาํ
ลงมากทาํใหส้ามารถเก็บขอ้มลูในชว่งแรกไดเ้พียง 139 คน 122 ครวัเรอืน จาก 27 ตาํบล 88 หมูบ่า้น (มี
ถงึรอ้ยละ 33 ของหมูบ่า้นในตาํบลเหลา่นนัทีไมมี่แม่ตงัครรภอ์าศยัอยู่เลย) เพือแกปั้ญหาดงักลา่ว ทีมวิจยั
ไดเ้พิมกลุม่เปา้หมายใหค้รอบคุลมเดก็แรกเกิดถงึหนงึขวบและวางแผนทีจะสาํรวจในชว่งตน้ปี 2564 แต่
ดว้ยสถานการณ์การระบาดของโควิด- ทาํให้สามารถเก็บขอ้มลูกลุ่มนีได้เพียงเลก็นอ้ย ทาํให้โดยรวม
แลว้ สามารถเก็บขอ้มลูกลุม่ตวัอยา่งแมต่งัครรภแ์ละเดก็แรกเกิดไดเ้พียง 44 คน 44 ครวัเรอืน โดยรวม กลุม่
ตวัอยา่งแมต่งัครรภแ์ละเดก็แรกเกิดในรอบนีมีทงัหมด 183 คน 166 ครวัเรอืน (31 ตาํบล 107 หมูบ่า้น)

ในขณะเดียวกนั ทีมวิจยัไดป้รกึษาหารอืกบัสถาบนัวิจยัเพือความเสมอภาคทางการศกึษา (วสศ.) และ
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ดาํเนินการปรบัแผนงานบางสว่นให้สามารถดาํเนินการประเมินทกัษะของเดก็กลุม่ตวัอยา่งซาํไรซ์ไทย
แลนด์ (RIECE Panel Data) โดยใช้เครอืงมือประเมินทกัษะดา้นการบรหิารชีวิต (executive functions)
ทงัหมด 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความจาํขณะทาํงาน (working memory capacity) ความสนใจจดจอ่ (attention)
และความยบัยงัชงัใจ (inhibitory control) เนืองจากเลง็เห็นโอกาสทีจะใช้ประโยชน์จากการระบาดของ
โควิด- ทีมีลกัษณะเป็นการทดลองตามธรรมชาติ (natural experiment) ในการวิเคราะหภ์าวะถดถอย
เพราะโควิด- (COVID slide) หรอืผลกระทบของการปิดสถานศกึษาอนัเนืองมาจากการระบาดของโค
วิด- ตอ่ทกัษะของเดก็กลุม่ตวัอยา่งไรซไ์ทยแลนด์

โดยสรุป การเก็บขอ้มลูเดก็ปฐมวยัแบบตวัอยา่งซาํ (Early Childhood Longitudinal Data) ในครงันี
สามารดาํเนินการไดส้าํเรจ็ลลุว่งอยา่งนา่พอใจ โดยเฉพาะในสว่นของฐานขอ้มลูเดก็ปฐมวยัแบบตวัอยา่ง
ซาํไรซไ์ทยแลนด์ (RIECE Panel Data) สว่นการทดลองขยายผลการสาํรวจขอ้มลูเพิมเติมประสบปัญหา
อปุสรรคทาํใหต้อ้งปรบัเปลยีนแผนเป็นการทดสอบทกัษะดา้นการบรหิารชีวิต (executive functions) ของ
เดก็กลุม่ตวัอยา่งไรซไ์ทยแลนดแ์ทน

5.1.2 สรุปผลการวเิคราะหข้์อมูล

หวัขอ้นีนาํเสนอขอ้คน้พบสาํคญั โดยจะไม่กลา่วถงึขอ้จาํกดัหรอืขอ้ควรระวงัของแตล่ะประเดน็มากนกั ผู้
อา่นสามารถทาํความเขา้ใจเกียวกบัขอ้จาํกดัหรอืขอ้ควรระวงัของแตล่ะประเดน็เพิมเติม ได้จากเนือหาที
นาํเสนอมาก่อนหนา้นี

ขอ้คน้พบทีนา่สนใจในรายงานวิจยัชินนีมีทงัหมด 4 ประเดน็ดงัตอ่ไปนี

1. การหยดุเรยีนอนัเนืองมาจากการระบาดของโควิด- สง่ผลใหเ้กิดภาวะถดถอยในเดก็กลุม่ตวัอยา่ง
พอสมควร โดยผลทีมีนยัสาํคญัทางสถิติคือ ภาวะถดถอยทีเกิดกบัทกัษะดา้นการจดจาํและบอก
ตวัเลข (FW) และทกัษะดา้นความสนใจจดจอ่ทีวดัโดยเวลาตอบสนองเฉลียสาํหรบัภาพปลาภายใต้
เงือนไขทีภาพไม่สอดคลอ้งกนั (incongruent fish-game) โดยมีขนาดของผลกระทบทีเกิดจากการ
ปิดสถานศกึษาประมาณรอ้ยละ 73 และ 52 ของจาํนวนวนัปิดเรยีนสงูสดุ (34 วนั) ตามลาํดบั

2. การทีเดก็ไปโรงเรยีนมีสว่นชว่ยสรา้งทกัษะดา้นความจาํใชง้าน (working memory) และทกัษะดา้น
ความสนใจจดจ่อ (attention) อยา่งมีนยัสาํคญั แตล่ะวนัทีเดก็ปฐมวยัมาโรงเรยีนสง่ผลทาํใหพ้วก
เขามีทกัษะดา้นการจดจาํและบอกตวัเลข (FW) และทกัษะดา้นความสนใจจดจอ่ทีวดัโดยเวลาตอบ
สนองเฉลยีสาํหรบัภาพปลาภายใตเ้งือนไขทีภาพไม่สอดคลอ้งกนัเพิมขนึโดยเฉลยีประมาณ 0.038
และ 0.048 เทา่ของคา่เบียงเบนมาตรฐาน (SD) ตามลาํดบั ขอ้คน้พบสว่นนีนา่จะเป็นประโยชนต์อ่
การวิเคราะหข์อ้มลูทกัษะของเดก็ในวยัเรยีนในระยะยาว โดยจะทาํหนา้ทีเป็นมาตรวดัของผลกระ
ทบทีเกิดขนึกบัทกัษะของเดก็ ทาํใหส้ามารถแปลงผลทีอยู่ในหนว่ยของคา่เบียงเบนมาตรฐาน (SD)
เป็นจาํนวนมาโรงเรยีน (school days) ซงึน่าจะเขา้ใจไดง้า่ยกวา่คา่เบียงเบนมาตรฐาน (SD)
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3. ระดบัเศรษฐฐานะของครวัเรอืนหรอืความขดัสนของครวัเรอืนมีผลตอ่ทกัษะของเดก็ในวยัเรยีน โดย
จะเห็นไดจ้ากผลการวิเคราะหเ์ชิงลกึในบทที 4 ทีพบวา่ ตวัแปรดชันีความมงัคงั (wealth index) มี
ความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัทกัษะดา้นความจาํใชง้าน (working memory) และทกัษะดา้นความสนใจ
จดจอ่ (attention) อยา่งมีนยัสาํคญั ยกตวัอยา่งเช่น ดชันีความมงัคงัทีแตกตา่งกนั 1 เทา่ของคา่เบียง
เบนมาตรฐาน (SD) ทาํใหท้กัษะดา้นการจดจาํและบอกตวัเลข (FW) ทีวดัโดยไมมี่แรงจงูใจ แตกตา่ง
กนัประมาณ 1.8 เทา่ของคา่เบียงเบนมาตรฐาน (SD) (ดรูายละเอียดในตารางที 4.A.10) ซงึมีคา่ใกล้
เคียงกบัผลทีเกิดขนึกบัทกัษะดา้นความสนใจจดจอ่ทีวดัโดยเวลาตอบสนองเฉลียสาํหรบัภาพลกูศร
ภายใตเ้งือนไขทีภาพไม่สอดคลอ้งกนั (incongruent arrow-game) ทีมีคา่ประมาณ 1.6 เทา่ของคา่
เบียงเบนมาตรฐาน (SD) (ดรูายละเอียดในตารางที 4.A.26)

4. ทกัษะเดิมของเดก็ (prior skills) มีผลตอ่ทกัษะดา้นความจาํใชง้าน (working memory) และทกัษะ
ดา้นความสนใจจดจอ่ (attention) ของเดก็ในวยัเรยีนอยา่งมีนยัสาํคญั โดยจะเห็นได้จากการที
ตวัแปรทกัษะเดิมของเดก็ (prior skills) มีนยัสาํคญัในทกุกรณี ยกตวัอยา่งเชน่ ทกัษะเดิมดา้นความ
จาํใชง้าน (WM) ทีแตกตา่งกนั 1 เทา่ของคา่เบียงเบนมาตรฐาน (SD) ทาํใหท้กัษะดา้นความจาํใช้
งาน (WM) แตกตา่งกนัประมาณ 0.44 เทา่ของคา่เบียงเบนมาตรฐาน (SD) (ดรูายละเอียดในตาราง
ที 4.A.6) ซงึมีคา่มากกวา่ผลทีเกิดขนึกบัทกัษะดา้นความสนใจจดจ่อทีวดัโดยเวลาตอบสนองเฉลีย
สาํหรบัภาพลกูปลาภายใตเ้งือนไขทีภาพสอดคลอ้งกนั (incongruent fish-game) ทีมีคา่ประมาณ
0.25 เทา่ของคา่เบียงเบนมาตรฐาน (SD) (ดรูายละเอียดในตารางที 4.A.19)

5. งานวิจยัของ Chujan and Kilenthong (2021) พบวา่ โครงการไรซไ์ทยแลนด์ (RIECE Curriculum)
สามารถสง่เสรมิพฒันาการเดก็ปฐมวยัไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทงัในดา้นการเคลือนไหว และดา้นการ
ชว่ยเหลือตวัเองและสงัคม ผลการวิเคราะหท์างสถิติก็ยืนยนัวา่ การทีโครงการไรซไ์ทยแลนดส์ง่ครู
ปฐมวยัเขา้ไปรว่มสอนโดยใชห้ลกัสตูรไฮสโคปตามแนวทางไรซไ์ทยแลนดใ์นศพด. สามารถสง่เสรมิ
พฒันาการเดก็ปฐมวยัได้อยา่งมีนยัสาํคญัทงัในดา้นการเคลือนไหว และดา้นการช่วยเหลือตวัเอง
และสงัคม โดยผลกระทบในภาพรวมมีขนาดประมาณ 0.40 เทา่ของสว่นเบียงเบนมาตรฐาน ซงึ
มีขนาดใหญ่กวา่ผลของโครงการสง่เสรมิการเลียงดูเดก็ปฐมวยัในประเทศโคลมัเบียทีมีขนาดของ
ผลกระทบประมาณ 0.26 เทา่ของสว่นเบียงเบนมาตรฐาน (Attanasio et al., 2014) ในขณะทีโครง
การไรซไ์ทยแลนดมี์ตน้ทนุตอ่หวั (ไมร่วมตน้ทนุการวิจยั) ประมาณ 9,950 บาท สว่นโครงการสง่เสรมิ
การเลียงดเูดก็ปฐมวยัมีตน้ทนุตอ่หวัประมาณ 17,385 บาท

6. งานวิจยัของDinh andKilenthong (2021) พบวา่ ผูป้กครองใชเ้วลาทาํกิจกรรมทีสง่เสรมิพฒันาการ
เดก็หรอืการลงทนุดา้นเวลา (time investment) กบัเดก็ผูห้ญิงมากกวา่ แตผู่ช้ายจะมีสืออปุกรณห์รอื
ไดร้บัการลงทนุดา้นวตัถุ (material investment) มากกวา่ ในขณะเดียวกนั เดก็ปฐมวยัทีมีพอ่หรอื
แม่อาศยัอยู่ดว้ยได้รบัการลงทนุดา้นเวลาและดา้นวตัถุมากกวา่เดก็ทีทงัพอ่และแม่ไม่ได้อาศยัอยู่
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ดว้ย แต่มีเพียงดา้นวตัถุทีมีีนยัสาํคญัทางสถิติ ยิงไปกวา่นนั เมือพิจารณาผลการวิเคราะห์ขอ้มลู
รว่มกบัแบบจาํลองทางเศรษฐศาสตรพ์บวา่ ผูป้กครองมองวา่การลงทนุดา้นเวลาและการลงทนุดา้น
วตัถุมีสว่นเสรมิกนั (complementary) กลา่วคือ การลงทนุดา้นเวลาของครอบครวัทีมีการลงทนุ
ดา้นวตัถุมากกวา่จะให้ผลตอบแทนทีสงูกวา่ และการลงทนุดา้นวตัถุของครอบครวัทีมีการลงทนุ
ดา้นเวลามากกวา่จะใหผ้ลตอบแทนทีสงูกวา่ นอกจากนี ขอ้มลูสถิติจากงานวิจยัชินนียงัระบวุา่ เดก็
ปฐมวยัในกลุม่ตวัอยา่งกวา่รอ้ยละ 45 ไม่ได้อาศยัอยู่กบัทงัพอ่และแม่ ซงึเป็นประเดน็ทีน่าสนใจ
และควรศกึษาวิจยัเพิมเติมในอนาคต

5.2 ข้อเสนอแนะ (Recommendations)

1. ทีมวิจยัเสนอให้หนว่ยงานทีเกียวขอ้ง ไม่วา่จะเป็น กระทรวงศกึษาธิการ กสศ. และสถานศกึษา
วางแผนและออกแบบกิจกรรมการเรยีนรู ้เพือฟืนฟูทกัษะของเดก็นกัเรยีนให้มีประสทิธิภาพสงูสดุ
เพือไม่ให้ภาวะถดถอยเนืองจากโควิด- สง่ผลตอ่การพฒันาทนุมนษุย์ในระยะยาว โดยอาจจะ
พิจารณาจากแนวทางตอ่ไปนี

1.1 เตรยีมการทงัในดา้นบคุลากรและงบประมาณเพือสนบัสนนุให้สถานศกึษาทงัของรฐัและ
เอกชนสามารถดาํเนินการสอนชดเชยใหก้บัเดก็นกัเรยีนระดบัประถมศกึษา (คาดวา่นกัเรยีน
ระดบัอืนๆ ก็น่าจะได้รบัผลกระทบและตอ้งการการสอนชดเชยเชน่เดียวกนั) หากพิจารณา
จากขอ้คน้พบในงานวิจยัฉบบันี น่าจะตอ้งชดเชยอยา่งนอ้ยสองในสามของจาํนวนวนัทีหยดุ
เรยีน ยกตวัอยา่งเชน่ โรงเรยีนตอ้งหยดุเรยีนไป 30 วนัก็ควรจะตอ้งชดเชยอยา่งนอ้ย 20 วนั
ถงึแมจ้ะมีการจดัการเรยีนแบบออนไลนไ์ปแลว้ก็ตาม แตป่ระสทิธิผลทีไดย้งัถือวา่นอ้ยมาก จงึ
จาํเป็นจะตอ้งจดัการสอนชดเชยใหเ้พียงพอเพือชว่ยใหเ้ดก็นกัเรยีนรุน่นีสามารถพฒันาไดเ้ตม็
ศกัยภาพ พรอ้มทีจะประสบความสาํเรจ็ในโลกทีทา้ทายในอนาคต

1.2 การสอนชดเชยทีน่าจะเป็นไปได้และมีประสทิธิภาพสงูสดุคือ การชดเชยในช่วงเวลาทีปกติ
เป็นชว่งปิดเทอม นกัวิจยัไม่ เห็นดว้ยกบัการชดเชยในชว่งวนัเสาร-์อาทิตย์ เพราะชว่งเวลา
ดงักลา่วเป็นชว่งทีครวัเรอืนนา่จะมีการทาํกิจกรรมทีสง่เสรมิเดก็ได้ระดบัหนงึอยู่แลว้ การ
สอนชดเชยในชว่งเวลาดงักลา่วจะเป็นการลดกิจกรรมหรอืการลงทนุของผูป้กครอง (parental
investment) ลงโดยไม่ตงัใจ ทาํให้การสอนชดเชยไม่ ได้มีประสทิธิภาพอยา่งทีควรจะเป็น
ปัญหาการทดแทนสงิทีมีอยู่แบบนีมกัถกูเรยีกวา่ ผลของการเบียดออก (crowding out ef-
fect) ในขณะเดียวกนั การสอนชดเชยในชว่งปิดเทอมนา่จะเป็นประโยชนก์บัผูป้กครองทีตอ้ง
ทาํงานประจาํเป็นอยา่งมาก ซงึจะเป็นประโยชน์ทงัตอ่การพฒันาทนุมนษุย์ของเดก็ปฐมวยั
และการทาํงานของผูป้กครองโดยเฉพาะคณุแม่

1.3 ครูผู้สอนในแตล่ะระดบัชนัควรจะรว่มมือกบัครูผู้สอนในระดบัก่อนหนา้ในการออกแบบการ
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สอนให้สอดรบักนัมากขนึ ยกตวัอยา่งเช่น หากระดบัป.1 ไม่สามารถจดัการเรยีนรู ้แบบตอ่
หนา้ (face-to-face) ไดเ้พียงพอ (อาจจะเป็นเพราะมีเวลาชดเชยไม่เพียงพอ) ครูระดบัชนัป.
2 ก็ควรจะออกแบบการเรยีนการสอนใหส้อดรบักบัทกัษะและความรูข้องเดก็ โดยอาจจะปรบั
ให้บทเรยีนในช่วงแรกเป็นการปรบัพืนฐานทีอาจจะขาดหายไปจากการทีหยดุเรยีนในระดบั
ก่อนหนา้นนั การวางแผนการสอนในช่วงรอยตอ่ของแตล่ะระดบัน่าจะเป็นอีกทางออกหนงึที
จะชว่ยใหม้นัใจไดว้า่ เดก็นกัเรยีนทีตอ้งเผชิญกบัปัญหาการหยดุเรยีนเพราะการระบาดของ
โควิด- จะยงัสามารถพฒันาทนุมนษุยข์องเขาไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพในระยะยาว ไม่กลาย
เป็นประชากรทีถกูทิงไวข้า้งหลงั (left-behind generation)

2. ทีมวิจยัเสนอให้ กสศ. มุง่เนน้ใหก้ารสนบัสนนุครอบครวัทีมีความขดัสนหรอืครอบครวัยากจนโดยตรง
เพราะบทเรยีนสาํคญัขอ้หนงึทีไดจ้ากงานวิจยัชินนีคือ ความขดัสนหรอืความยากจนของครวัเรอืน
เป็นปัญหาทีสาํคญัตอ่ทกัษะของเดก็ในวยัเรยีน

2.1 คาํถามเชิงนโยบายทีตามมาก็คือ ควรจะชว่ยเหลือเดก็ในครอบครวัทียากจนหรอืขดัสนอยา่งไร
จงึจะสามารถช่วยลดช่องวา่งของทกัษะไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ? ก่อนทีจะตอบคาํถามนีคง
ตอ้งยอ้นกลบัไปทีกระบวนการสรา้งทนุมนษุย์ (human capital production process) โดย
ตอ้งตระหนกัวา่ ความยากจนหรอืความขดัสนไมใ่ช่ ปัจจยันาํ เขา้ (input) ของกระบวนการ
สรา้งทนุมนษุยโ์ดยตรง แต่ความยากจนหรอืการมีทรพัยากรทีจาํกดัอาจจะสง่ผลใหค้รวัเรอืน
ไม่สามารถผลติหรอืมอบปัจจยันาํเขา้ให้กบัเดก็ได้ดีเทา่ทีควร ยกตวัอยา่งเชน่ ครอบครวัที
ยากจนหรอืขดัสนอาจจะไม่สามารถทาํกิจกรรมทีมีคณุภาพกบัเดก็ได้มากเทา่ทีควร เพราะ
จาํเป็นตอ้งใชเ้วลาทีมีอยู่ในการหาเลียงครอบครวัเป็นหลกั หรอือาจจะเป็นไปไดว้า่ ครอบครวั
ทีขดัสนอาจจะไม่สามารถซือหรอืจดัหาอปุกรณ์หรอืหนงัสือ ที มีคณุภาพได้ หากเป็นกรณี
แรกอาจจะแกปั้ญหาดว้ยการพฒันาทกัษะใหผู้ป้กครองสามารถจดักิจกรรมทีมีคณุภาพรว่ม
กบับตุรหลานของตน (parenting education) หรอืดว้ยการยกระดบัการศกึษาปฐมวยัให้มี
คณุภาพมากขนึเพราะสถานศกึษาปฐมวยัสามารถทาํกิจกรรมทีมีคณุภาพกบัเดก็เพือทดแทน
สว่นทีขาดหายไปจากทีบา้นได้ไม่มากก็นอ้ย แต่หากเป็นกรณีหลงัอาจจะแก้ปัญหาได้ดว้ย
การใหเ้งินชว่ยเหลือครอบครวัเดก็ปฐมวยัทีขาดแคลน

2.2 นกัวิจยัยอมรบัวา่ยงัไมส่ามารถระบแุนช่ดัไดว้า่นโยบายใดจะมีประสทิธิภาพสงูสดุ ทงันีเนืองจาก
ยงัเขา้ใจกระบวนการสรา้งทนุมนษุย์เพียงเลก็นอ้ย จงึจาํเป็นตอ้งศกึษาเพิมเติมอีกมาก ดงั
นนั ทีมวิจยัเชือวา่ กสศ. ควรจะตอ้งทาํการศกึษาวิจยัเพิมเติม เพือคน้หานโยบายทีสามารถ
สนบัสนนุครอบครวัทีขดัสนไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพตอ่ไป

2.3 เทา่ทีศกึษาวิจยัมาจนถงึปัจจบุนั นกัวิจยัพอจะสรุปไดว้า่ การศกึษาปฐมวยัทีมีคณุภาพสามารถ
ชว่ยพฒันาเดก็ปฐมวยัได้ และศนูย์พฒันาเดก็เลก็ในชนบทสามารถทาํหนา้ทีนีได้ ผลการ
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วิจยัใน สถาบนัวิจยัเพือการประเมินและออกแบบนโยบาย (2562) พบวา่ การศกึษาหรอืการ
จดัการเรยีนรูร้ะดบัปฐมวยัทีมีคณุภาพในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ภายใตโ้ครงการลดความเหลือม
ลาํดว้ยการศกึษาปฐมวยัทีมีคณุภาพหรอืทีเรยีกสนัๆ วา่ ไรซ์ไทยแลนด์ สามารถช่วยให้เดก็
ปฐมวยัมีความพรอ้มฯ ได้เป็นอยา่งดี โดยพบวา่ เดก็ทีได้เรยีนกบัครูไรซ์ไทยแลนด์มีทกัษะ
ดา้นความจาํขณะทาํงาน (working memory) สงูกวา่เดก็กลุม่ทีเหลือโดยเฉลยีประมาณ 0.56
เทา่ของความเบียงเบนมาตรฐานอยา่งมีนยัสาํคญั การวิเคราะหใ์นสว่นนีใชก้ารทีเดก็ปฐมวยั
ไดเ้รยีนกบัครูไรซไ์ทยแลนดเ์ป็นตวัแทนของคาํวา่ การศกึษาปฐมวยัทีมีคณุภาพ เนืองจากครู
ไรซไ์ทยแลนดไ์ดร้บัการพฒันาใหมี้ทกัษะในการจดัการเรยีนรูด้ว้ยวิธีการแบบไฮสโคป (High-
Scope) เป็นอยา่งดี และมีการติดตามอยา่งใกลชิ้ดเพือใหม้นัใจวา่ ครูไรซไ์ทยแลนดน์าํเอาวิธี
การทีมีคณุภาพนีไปใชใ้นการจดัการเรยีนรูจ้รงิ

2.4 นอกจากนี งานวิจยัของ Chujan and Kilenthong (2020) ไดศ้กึษาประเดน็เดียวกนันีแต่ใช้
ผลการทดสอบเดก็ดว้ยเครอืงมือ DSPM ซงึพฒันาโดยกระทรวงสาธารณสขุ ผลการวิจยัพบ
วา่ เดก็ปฐมวยัทีได้เรยีนรู ้ผา่นการเรยีนหลกัสตูรไรซ์ไทยแลนด์ในศนูย์พฒันาเดก็เลก็จะมี
ทกัษะดา้นกลา้มเนือมดัใหญ่ กลา้มเนือมกัเลก็และสติปัญญา การรบัรูภ้าษา การแสดงออก
ทางภาษา และการชว่ยเหลือตวัเองและสงัคมทีดีกวา่เดก็ทีไม่ได้เรยีนอยา่งมีนยัสาํคญั ขอ้
คน้พบนีสอดคลอ้งกบัขอ้คน้พบทีใชข้อ้มลูความพรอ้มฯ ใน สถาบนัวิจยัเพือการประเมินและ
ออกแบบนโยบาย (2562) นกัวิจยัจงึคอ่นขา้งมนัใจวา่ การศกึษาปฐมวยัทีมีคณุภาพสามารถ
ชว่ยพฒันาเดก็ปฐมวยัได้ และศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ในชนบทสามารถทาํหนา้ทีนีได้

โดยสรุป นกัวิจยัพบวา่ ความยากจนหรอืความขดัสนของครอบครวัสง่ผลเสียตอ่ความพรอ้มฯ ของ
เดก็ปฐมวยั และทางออกหนงึทีอาจจะชว่ยได้คือ การยกระดบัคณุภาพการศกึษาปฐมวยัในศนูย์
พฒันาเดก็เลก็ ซงึอาจจะมองได้วา่เป็นการเพิมเวลาคณุภาพให้แก่เดก็ปฐมวยั นอกจากนี หน่วย
งานทีเกียวขอ้งอาจจะพิจารณาทดลองพฒันาทกัษะให้ผู้ปกครองสามารถจดักิจกรรมทีมีคณุภาพ
รว่มกบับตุรหลานของตน (parenting education) โดยการใหอ้าสาสมคัรเยียมบา้นเดก็เลก็ (home
visit) อยา่งสมาํเสมอเพือชว่ยเพิมเวลาคณุภาพใหแ้ก่เดก็ปฐมวยัอีกทางหนงึดว้ย

3. ถงึแมว้า่การเก็บขอ้มลูในครงันีจะสามารดาํเนินการไดส้าํเรจ็ลลุว่งอยา่งน่าพอใจ แต่ทีมงานยงัตอ้ง
สรา้งความสมัพนัธ์กบัครวัเรอืนอยา่งตอ่เนือง เพือให้มนัใจได้วา่จะได้รบัความรว่มมือในการเก็บ
ขอ้มลูในรอบตอ่ไป

4. กสศ. และหนว่ยงานทีเกียวขอ้งควรสนบัสนนุและสง่เสรมิใหศ้นูยพ์ฒันาเดก็เลก็ (ศพด.) และสถาน
ศกึษาปฐมวยัจดัการศกึษาปฐมวยัทีมีคณุภาพอยา่งสมาํเสมอ เพราะหลกัฐานทีพบในงานวิจยัชิน
นีน่าจะเพียงพอทีช่วยใหส้ามารถสรุปไดว้า่ การศกึษาปฐมวยัทีมีคณุภาพสามารถชว่ยสามารถชว่ย
ใหเ้ดก็ปฐมวยัมีความพรอ้มฯ ไดเ้ป็นอยา่งดีในเกือบทกุดา้น นอกจากนี หากเชือวา่ความขดัสนของ
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ครอบครวัสง่ผลเสียตอ่ความพรอ้มฯ ของเดก็ปฐมวยัผา่นการทีผู้ปกครองไม่สามารถทาํกิจกรรมที
มีคณุภาพกบัเดก็ได้ (เชน่เดียวกบัขอ้เสนอก่อนหนา้นี) การไดร้บัการศกึษาปฐมวยัทีมีคณุภาพอาจ
จะสามารถทดแทนสว่นทีขาดหายไปจากการเกิดมาในครอบครวัทียากจนหรอืขดัสนได้ ดงันนั การ
ศกึษาปฐมวยัทีมีคณุภาพน่าจะเป็นทางออกหนงึทีจะช่วยลดชอ่งวา่งหรอืความเหลือมลาํระหวา่ง
เดก็ปฐมวยัในครอบครวัทีขดัสนและครอบครวัทีพรอ้มมากกวา่ไดไ้มม่ากก็นอ้ย

5. กสศ. และหนว่ยงานทีเกียวขอ้งควรสนบัสนนุและสง่เสรมิใหมี้การพฒันาทกัษะใหผู้ป้กครองสามารถ
จดักิจกรรมทีมีคณุภาพรว่มกบับตุรหลานของตน เนืองจาก การพฒันาทกัษะการเลียงดูบตุรของ
ผู้ปกครอง (parenting) เป็นวิธีการพฒันาเดก็ปฐมวยัทีได้รบัความนิยมวิธีหนงึ งานวิจยัของ At-
tanasio et al. (2020, 2014) ได้แสดงให้เห็นวา่ การเยียมบา้นเดก็ (home visit) เพือสง่เสรมิให้
ผูป้กครองทาํกิจกรรมกบัเดก็ปฐมวยัมากขนึผา่นกระบวนการ Reach Up and Learn สามารถชว่ย
พฒันาทกัษะดา้นสติปัญญาของเดก็ปฐมวยั (ในชนบทของโคลมัเบีย) ไดค้อ่นขา้งดี ในขณะเดียวกนั
หากเชือวา่ความขดัสนของครอบครวัสง่ผลเสียตอ่ความพรอ้มฯ ของเดก็ปฐมวยัผา่นการทีผูป้กครอง
ไม่สามารถทาํกิจกรรมทีมีคณุภาพกบัเดก็ได้ การพฒันาทกัษะของผูป้กครองใหส้ามารถทาํกิจกรรม
ทีมีคณุภาพไดอ้าจจะสามารถชว่ยเหลือเดก็ปฐมวยัในครอบครวัทีขดัสนไดไ้ม่มากก็นอ้ย ดงันนั จะ
เป็นการดีอยา่งยิงหาก กสศ. และหน่วยงานทีเกียวขอ้งสามารถดาํเนินโครงการในลกัษณะคลา้ย
กบัโครงการของประเทศโคลมัเบียในพืนทีชนบทของประเทศไทย ทงันีเพือศกึษาให้มนัใจวา่ การ
พฒันาทกัษะการเลียงดูบตุรของผูป้กครอง (parenting) จะสามารถพฒันาเดก็ปฐมวยัไทยไดม้าก
นอ้ยเพียงใด และควรทาํรูปแบบใดจงึจะเกิดประโยชนส์งูสดุ

6. หน่วยงานทีเกียวขอ้ง ไม่วา่จะเป็น กระทรวงศกึษาธิการ กสศ. สกสว. วช. และสถาบนัการศกึษา
ควรสง่เสรมิและสนบัสนนุการวิจยัโดยใชฐ้านขอ้มลูเดก็ปฐมวยัแบบตวัอยา่งซาํ (Early Childhood
Longitudinal Data) เพือใหเ้กิดองคค์วามรูเ้กียวกบัการพฒันาเดก็ปฐมวยัและการพฒันาทนุมนษุย์
อนัจะนาํไปสูก่ารออกแบบนโยบายดา้นการศกึษา ดา้นสาธารณสขุ และดา้นอืนๆ ทีจะสามารถชว่ย
ลดความเหลือมลาํดา้นทนุมนษุยใ์นสงัคมไดอ้ยา่งยงัยืนตอ่ไป
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Preface: รายละเอียดการให้สัมภาษณ์
แบบสอบถามส่วนนี ้ต้องกรอกทกุครัง้ แม้ว่าผูถู้กสมัภาษณ์จะปฏิเสธไม่ให้สมัภาษณ์ก็ตาม
ค าน าหน้าของเด็ก ชื่อของเด็ก (fname_ch) นามสกุลของเด็ก (lname_ch)

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
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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)
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A1 - 3

ค ำชีแ้จง หมวด A1 ถำมสมำชิกครัวเรือนทุกคน ยกเว้น เด็กกลุ่มตัวอย่าง
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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 สมำชิกครัวเรือน งำน กำรให้และได้รับควำมช่วยเหลือ และสินทรัพย์ทำงกำรเงนิ (ผู้ให้ข้อมูล)

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

H อื่นๆ ระบ.ุ..............................................

บนัทกึผู้สมัภาษณ์ (note)

ha1a ha1b ha1ca ha1cb ha1d

#

ปัจจบุนัมีกี่กรมธรรม์
ถ้ำไม่มีให้กรอก "0"

 และข้ำมไปถำม
รำยกำรถัดไป

ประเภทประกนั

ได้รับเงินสนิไหม/เงิน
คนื/เงินสงเคราะห์ กี่

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

คนนอกครัวเรือนจา่ยให้สมาชิกครัวเรือนจา่ยเอง

จ่ายเบีย้รวมทัง้สิน้กี่บาท

กองทนุฌาปนกิจรายครัวเรือน (กรอกข้อมูลในหมวดประกันชีวิตของผู้ให้
สัมภาษณ์เพียงคนเดียวเท่านัน้)

G

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

D

ตัง้แต่กำรสัมภำษณ์ครัง้ที่แล้ว
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A2A - 10

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 การใช้ประโยชนจ์ากท่ีดิน (ที�ดนิแปลงเดมิ)

เป็น
เจ้าของ

182
ภาคผนวกA.แบบสอบถามกลุม่ตวัอยา่งเดมิ(RESURVEYQN)



A2A - 11ครัวเรือนสญูเสยีความเป็นเจ้าของทีด่นิแปลงนีเ้นื่องจากสาเหตใุด
 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

183



A2A - 12
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

184
ภาคผนวกA.แบบสอบถามกลุม่ตวัอยา่งเดมิ(RESURVEYQN)



A2A - 13ครัวเรือนสญูเสยีความเป็นเจ้าของทีด่นิแปลงนีเ้นื่องจากสาเหตใุด
 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

185



A2A - 14
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

186
ภาคผนวกA.แบบสอบถามกลุม่ตวัอยา่งเดมิ(RESURVEYQN)



A2A - 15ครัวเรือนสญูเสยีความเป็นเจ้าของทีด่นิแปลงนีเ้นื่องจากสาเหตใุด
 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

187



A2A - 16
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 - 17ครัวเรือนสญูเสยีความเป็นเจ้าของทีด่นิแปลงนีเ้นื่องจากสาเหตใุด
 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 - 18

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 การใช้ประโยชนจ์ากท่ีดิน (ที�ดนิแปลงใหม่)
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A2B - 19
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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A2B - 20
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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A3 - 21

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
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

A3 การท าเกษตรกรรมหรือเป็นเจ้าของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร (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
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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
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

A4 การท าเกษตรกรรมหรือเป็นเจ้าของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร (กรณีที่ยังไม่เก็บเกี่ยวผลผลิต)

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

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

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

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

199



A4 - 28

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

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
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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)

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
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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 าเกษตรกรรมหรือเป็นเจ้าของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร (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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A4A - 32

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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A5 - 33

ส่วนที่ 1: ธุรกิจครัวเรือนจากการสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว (Roster) (a5_nbussi)

1. ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือนมีการลงทนุหรือเป็นเจ้าของธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกบัการการเกษตรจ านวนกี่ธุรกิจ (ถ้าไม่มีกรอก 0 และข้ามไปส่วนที่ 2)

(a5_id)

รหสัธุรกิจ B 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 ธุรกิจของครัวเรือนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
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A5 - 34
(a5_id)

รหสัธุรกิจ B   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 - 35ส่วนที่ 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 B (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 - 36
(a5_no)

ธุรกิจที่….. คือ............................................................................. (a5_text) code5 (a5_code) รหสัธุรกิจ B (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 B (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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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................................................................................... รหสัปศสุตัว์ L 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 าปศุสัตว์และจ านวนสัตว์เลีย้งของครัวเรือน

code 6 : ประเภทปศุสัตว์
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ชื่อสตัว์เลีย้ง................................................................................... รหสัปศสุตัว์ L 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................................................................................... รหสัปศสุตัว์ L 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................................................................................... รหสัปศสุตัว์ L 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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ชื่อสตัว์เลีย้ง................................................................................... รหสัปศสุตัว์ L 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................................................................................... รหสัปศสุตัว์ L 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
      1.2.6 ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือนได้รับคา่พนัธุ์ข้าวปลกูจากรัฐบาล
      1.2.7 ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือนได้รับเงินชว่ยเหลือจากรัฐบาล เดือนละ 5,000 บาท (โครงการเราไม่ทิง้กัน)

      1.2.8 ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือนได้รับเงินชว่ยเหลือเกษตรกร 15,000 บาท
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 ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือนได้รับความชว่ยเหลือจากกองทนุเสมอภาคทางการศกึษา (กสศ.)

      1.13.1 ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือนได้รับทนุอาหารส าหรับนกัเรียนยากจนพิเศษที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

(สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม)

      1.13.2 ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ครัวเรือนได้รับทนุเสมอภาค (นกัเรียนยากจนพิเศษ)

1.14 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

Note

สปัดาห์
คา่ใช้จา่ยอาหารที่ซือ้มาปรุงเองและซือ้ส าเร็จรูป เครื่องดื่ม ยกเว้น
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

B

A8 ค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคของครัวเรือน

คา่เหล้าและบหุรี่ เดอืนละ 2000 บาท

Noteรายการ

รายการ
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ตาราง 1 HC1 HC2 HC3

รหสั แยกไม่ได้ ซือ้มา ผลติ ได้รับ ความถี่Noteรายการ
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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A8 - 47

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

NA NA

NA NA

NA NA

NA NA

NA NA

NA NA

NA NA

ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาและเสือ้ผ้า 
(หากไม่เสียค่าใช้จ่ายในหมวดนัน้ๆ ให้กรอก "0" เฉพาะช่วงชัน้ที่สมาชิกในครัวเรือนก าลังศึกษาอยู่)

หมวดคา่ใช้จ่าย ความถี่ สงูกวา่มธัยมศกึษา /
 อาชีวะ

มธัยมศกึษา / 
อาชีวะ

ประถมศกึษา
ก่อน

ประถมศกึษา

คา่ใช้จ่ายด้านการศกึษา แยกตามระดบัการศกึษา (บาท)

หมายเหตุ
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A8 - 482. 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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เปิดทะเบียน Roster การกู้ยืม-ให้กู้ยืม เงนิสิ่งของ 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 การกู้ยมื-ให้กู้ยมื เงิน/สิ่งของ
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แบบบัญชีรายการของครวัเรือน
(Household Roster)
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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 223
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HH-ID HOME

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
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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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HH-ID HOME

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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HH-ID HOME

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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HH-ID HOME

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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HH-ID HOME

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
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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
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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
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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

239



Res
ear

ch Instit
ute 

for
 Po

licy
 Ev

alu
atio

n an
d Desi

gn (R
IPE

D)A

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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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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ปัจจบุนั สมาชิกครัวเรือนให้บคุคลนอกครัวเรือนกู้ยืมเงินหรือสิ่งของจ านวนกี่บาท

Lending ID รายการ Baseline Resurvey1 Resurvey2 Resurvey3

LE1 ให้บคุคลนอกครัวเรือนกู้ยืมเงินหรือสิ่งของ
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Preface: รายละเอียดการให้สัมภาษณ์

แบบสอบถามส่วนนี ้ต้องกรอกทกุครัง้ แม้ว่าผูถู้กสมัภาษณ์จะปฏิเสธไม่ให้สมัภาษณ์ก็ตาม

ค าน าหน้าของเด็ก ชื่อของเด็ก (fname_ch) นามสกุลของเด็ก (lname_ch)

ด.   .
1) กรอกทีอ่ยูข่องครัวเรือน และชื่อเด็ก (tcdc) (cdc)

YEAR AMP TAM MOO Member ID

2 0 1 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

TIME_START TIME_END COMPLETE

ครัง้ที่
ชื่อเลน่ของผู้

สมัภาษณ์

ชื่อจริงของผู้

สมัภาษณ์

วนัที ่เชน่ เดือน เชน่ ปี พ.ศ. เชน่

NAME1 NAME2 DAY MONTH YEAR

(complete)

เวลาที่สิน้สดุการสมัภาษณ์ เชน่ สมัภาษณ์ครบหรือไม่

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

(nickname) (fullname)

เวลาที่เริ่มการสมัภาษณ์ เช่น

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

PROV Structure ID Round1 Round2

ผู้บนัทกึข้อมลู

ผู้  SPA ผู้  compare ผู้สแกนแบบ

ลงชื่อ

วนั/เดือน/ปี

วนั/เดือน/ปี

Children_Resurvey 2020 (CH2)

ครัง้ที่1 ครัง้ที่2

ผู้ตรวจ

วนั/เดือน/ปี

3- ไมใ่ช่1- ใช่ผู้ตอบแบบสอบถามเข้าใจค าถามดี ใชห่รือไม่ qans

28/1/2021
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2
B1A: ข้อมูลทั�วไปของสมาชิกครัวเรือน

รหัสเด็ก YEAR AMP TAM MOO Member ID

2 0 1 H
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

PROV Structure ID
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3
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

245



B1A - 4

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, KB ระบ ุ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

B1A ข้อมูลการยา้ย-เขา้ยา้ยออกของสมาชิกครัวเรือน 246
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B1A - 5

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

247



B1A - 6

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

248
ภาคผนวกA.แบบสอบถามกลุม่ตวัอยา่งเดมิ(RESURVEYQN)



B1 - 7

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) 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

B1 ข้อมูลทั่วไปของเด็ก

***ให้กี่ครัง้ .......... ครัง้ละ .......... บาท***

ส าหรับพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง

ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว พ่อและแม่ของเด็กที่อาศัยอยู่นอกครัวเรือนส่งเงินมาให้เพื่อการเลีย้งดบูตุรโดยเฉลี่ยเดือนละเท่าไหร่ (ถ้าตอบ "NA" ให้ข้ามไปถามข้อ 8A)
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B1A1 - 8

เงิน  1- ได้รับ มลูคา่รวม..........................................บาท  3- ไมไ่ด้รับ สิง่ของ  1- ได้รับ  3- ไมไ่ด้รับ

อะไรบ้าง ......................................

B1A1 ข้อมูล การไดร้ับความชว่ยเหลือ สินทรัพยท์างการเงิน และประกันของเด็กกล่มุตัวอยา่ง

สว่นที่ 1: การได้รับความชว่ยเหลือ

การได้รับความช่วยเหลือ หมายถงึ การได้รับเงนิ หรือส่ิงของ เช่น ข้าว จากบุคคลนอกครัวเรือน (โดยไม่นับรวมเงนิหรือส่ิงของท่พี่อหรือแม่ของเด็กส่งมาให้เด็ก) 

1. ตั ้งแตก่ารสมัภาษณ์ครั ้งที่แล้ว เด็กได้รับความชว่ยเหลือจากบคุคลนอกครัวเรือน (ที่ไมใ่ชพ่อ่หรือแม่) เป็น
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แบบสอบถามขอมูลเด็กกลุมตัวอยาง (1-5 ปี) 
  (Children QN: 1-5 years)
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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

วิธีตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์
1-2-call / AIS กด *545# แล้วกด โทรออก กด *933# แล้วกด โทรออก
Happy / Dtac กด *102# แล้วกด โทรออก

qans3- ไมใ่ช่1- ใช่ผู้ตอบแบบสอบถามเข้าใจค าถามดี ใชห่รือไม่

วนั/เดือน/ปี

Children_Resurvey 2020 (ต ่ากว่า 5 ขวบ)

ครัง้ที่1 ครัง้ที่2

ผู้ตรวจ

วนั/เดือน/ปี

PROV Structure ID Round1 Round2

ผู้บนัทกึข้อมลู

ผู้  SPA ผู้  compare ผู้สแกนแบบ

ลงชื่อ

วนั/เดือน/ปี

TIME_START TIME_END COMPLETE

ครัง้ที่
ชื่อเลน่ของผู้

สมัภาษณ์

ชื่อจริงของผู้

สมัภาษณ์

วนัที ่เชน่ เดือน เชน่ ปี พ.ศ. เชน่ เวลาที่เริ่มการสมัภาษณ์ เช่น

NAME1 NAME2 DAY MONTH YEAR

เวลาที่สิน้สดุการสมัภาษณ์ เชน่ สมัภาษณ์ครบหรือไม่

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

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

TRUE

28/1/2021
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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)

REASON NEW_ADD NEW_TEL NEXT_DATE

เหตุผลสัมภาษณ์ไม่ครบ ที่อยู่ใหม่ เบอร์โทรฯ นัดครัง้ต่อไป

จบแบบสอบถามหมวดรายละเอียดการให้สัมภาษณ์
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1 แบบสอบถามชุดนีใ้ห้สัมภาษณ์ผู้เลีย้งดูหลัก ซึ่ง "ผู้เลีย้งดหูลัก" คือ ผู้ที่เลีย้งดเูดก็คนนีเ้ป็นส่วนใหญ่ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว และทราบพัฒนาการ
ของเด็ก โปรดอย่าถามหรือบนัทกึค าตอบจากบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้ เลีย้งดูหลัก เว้นแต่ค าตอบนัน้จะได้รับการยืนยันจากผู้เลีย้งดูหลักว่าเป็นจริง 

2 ระหว่างการสัมภาษณ์ผู้เลีย้งดูหลักในประเด็นต่างๆ ให้จดค าตอบควบคู่กับการสังเกตว่าค าตอบที่ได้สอดคล้องกับพฤติกรรมที่เหน็หรือไม่ หากพบว่าพฤติกรรม

แตกต่างไปจากค าตอบที่ได้ ให้ซักถามย า้เพื่อให้แน่ใจ และจดบนัทกึเพิ่มเติมลงในช่องบนัทกึผู้ สัมภาษณ์ท้ายหมวด

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

ค าน าหน้า

(prefix) (lname)

ค าน าหน้า นามสกลุ

(CI11_fname) (CI11_lname)

(fname)

ส าหรับพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง

B1 ข้อมูลทั่วไปของเด็ก

ค าชีแ้จงส าหรับผู้สัมภาษณ์

นามสกลุ
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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-มีชีวิต  3-เสียชีวิต  5-เสียชีวิตแล้วมากกว่า 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/รัฐวิสาหกิจ 5- ลกูจ้างเอกชนทีท่ างานประจ า 9- เป็นเจ้าของกิจการ 13- ผู้ปฏิบตังิานในธุรกิจด้านความสามารถทางฝีมือ

3- ลกูจ้างชัว่คราวของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ 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 ในระหว่างทีพ่อ่อาศยัอยูใ่นครัวเรือนเด็กได้นอนกบัพอ่หรือไม่ 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-มีชีวิต  3-เสียชีวิต  5-เสียชีวิตแล้วมากกว่า 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/รัฐวิสาหกิจ 5- ลกูจ้างเอกชนทีท่ างานประจ า 9- เป็นเจ้าของกิจการ 13- ผู้ปฏิบตังิานในธุรกิจด้านความสามารถทางฝีมือ

3- ลกูจ้างชัว่คราวของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ 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 ในระหว่างทีแ่ม่อาศยัอยูใ่นครัวเรือนเด็กได้นอนกบัแม่หรือไม่ 1-ใช่      3-ไม่ใช่ CI4M

4N แม่ของเด็กพาเด็กไปอยูด่้วย โดยเฉลี่ยกี่วันต่อปี (ถ้าไม่มีกรอก "0") CI4N
ถ้าครัวเรือนระบุหน่วยเป็นจ านวนเดือน ให้คณู 30 เชน่ 3 เดือนตอ่ปี = 90 วนั

CI4KCCI4KBCI4KA ci4kc_desci4ka_des ci4kb_des
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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 ปัจจบุนัยงัมีชีวิตอยูห่รือไม่ 1-มีชีวิต 3-เสียชีวิตแล้ว (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

เดือนเกิด

CI10D CI10E CI10F

ปี พ.ศ. เกิดวนัเกิด

CI10GCI10B CI10C

ยงัมีชีวิต ? เพศคนที่
อาศยัอยู่ Member

ด้วยกนั ID
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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

 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

B1A1 ข้อมูล การไดร้ับความชว่ยเหลือ สินทรัพยท์างการเงิน และประกันของเด็กกล่มุ

ตัวอยา่ง ส่ วนที่ 2: สินทรัพย์ ทางการเงิน

1. ปัจจบุนัเด็กมีสินทรัพย์ทางการเงินอะไรบ้าง

กองทนุสหกรณ์ร้านค้าชมุชน/กองทนุตา่งๆภายในหมู่บ้าน
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สว่นที่ 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)

กองทนุฌาปนกิจหมู่บ้านรายบคุคล (ไมร่วม ธ.ก.ส.) เชน่ ฌาปนกิจอ าเภอ 

ต าบล อสม. ผู้สงูอาย ุสตรี แมบ่้าน เงินล้าน เป็นต้น

D

ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว

คนนอกครัวเรือนจ่ายให้สมาชิกครัวเรือนจา่ยเอง

จา่ยเบีย้รวมทัง้สิน้กี่บาท

ha1a ha1b ha1ca ha1cb ha1d

#

ปัจจบุนัมีกี่กรมธรรม์

ถ้าไม่มีให้กรอก 
"0" และข้ามไป

ถามรายการถดัไป

ประเภทประกนั

ได้รับเงินสินไหม/

เงินคืน/เงิน

สงเคราะห์ กี่บาท

ถ้าไม่มีให้กรอก "0"ถ้าไม่มีให้กรอก "0"ถ้าไม่มีให้กรอก "0"
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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..............................................

กระป๋อง

กลอ่ง

ถงุ/ขวด/กลอ่ง

ดื่มหรือไม่

ส าหรับพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง เด็กอายุ 25-60 เดือน

B2B การเลีย้งดู

1) ในรอบ1 เดือนท่ีผ่านมา จนถึงปัจจุบัน ท่านใหเ้ด็กกินนมอะไรบา้ง (เป ิดทะเบียน Roster ถ้าเด็กไม่ไดก้ินนมแม่ตัง้แต่การสัมภาษณค์รั้งที�แลว้ ใหขา้มไปขอ้ B)

ใช้ CARD ประกอบการสัมภาษณ์

ส าหรับเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง

ในรอบ 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา CC2A CC2C CC2B

กระป๋อง

ถ้วย

ปริมาณที่ดื่ม

โดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์
อธิบายรายละเอียด หน่วย

ออนซ์

ถงุ/ขวด

CC2

กลอ่ง/ขวด

ประเภทนม
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3) ปัจจุบนั ทา่นคิดวา่เด็กขาดสารอาหารหรือไม่ 1-เป็น 3-ไม่เป็น (ข้ามไปถามข้อ 4)

ทา่นด าเนินการอยา่งไรบ้าง

4) ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว เด็กได้กินวิตามินหรืออาหารเสริมบ้างหรือไม่ 1-ได้ 3-ไม่ได้ (ข้ามไปถามข้อ 5B)

4B) ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว เด็กได้กินวิตามินอะไรบ้าง (ถ้าไม่ได้กินกรอก "0")

4C) ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว เด็กได้กินอาหารเสริม เชน่ ซปุไก่สกดั รังนกแท้ส าเร็จรูป (ถ้าไม่ได้กินกรอก "0" ในช่องจ านวนครัง้) จ านวนครัง้

Code ความถี่ 1- รายวนั 3- รายสปัดาห์ 5- รายเดือน 7- ราย 6 เดือน 9- รายปี 11- อื่นๆ ความถี่ CC3CB code

CC15 B2B - 10 

CC15A CC3

CC3B CC3CA 

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 - 11

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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B2B - 128) 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)

ประเภท  ได้ดแูล ?
Member

ความสมัพนัธ์กบัเด็ก
ความ

CC7

/สปัดาห์) (บาท/เดือน)

CC7E CC7FCC7A

เดือน
ID สมัพนัธ์ 

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

CC7HBCC7HA

ในห้อง

CC7GCC7B CC7C

ปี พ.ศ.
ดแูล (ชัว่โมง จา่ยเงิน อาหาร จ านวนเด็ก จ านวนครู

cc7c_code CC7DA CC7DB

กลางวนั ในห้อง
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9G) ในการรับประทานอาหารของเด็ก ปัจจบุนัทา่นยงัต้องเดินตามป้อนอาหารเด็กอยูห่รือไม่ 1- ใช่ 3- ไม่ใช่ CC10GB2B - 13

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 - 14

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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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 าหรับผู้สัมภาษณ์
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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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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)
1- มี     3- ไม่มี CHD8

9) ปัจจบุนั เดก็สวมแวน่ตาเนื่องจากมีปัญหาทางสายตาหรือไม่ 1- สวม 3- ไม่สวม (ข้ามไปถามข้อ 10) CHD9
9.1) โปรดระบปุัญหาทางสายตา A- สายตาสัน้ ระบคุา่สายตาในช่อง CHD9B B- สายตาเอียง C- ปัญหาอื่นๆ ระบใุนช่อง CHD9C CHD9A
9.2) กรณีสายตาสัน้ เดก็มี คา่สายตา เทา่ไหร่ เช่น สายตาสัน้ 200 ให้กรอก 200 CHD9B

CHD9C

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

chd10a1_des chd10a2_des

chd10a3_des chd10a4_des

CHD4C CHD4D
อาการบกพร่อง รหสั การชว่ยเหลือ อื่นๆ (CHC4B=L) แพทย์ผู้ เชี่ยวชาญ มีปัญหา

#
CHD4A CHD4AA CHD4B CHD4BA

269



B5 - 19

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

ส าหรับพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง เด็กอายุ 25-60 เดือน

B5 การศึกษา

ค าชีแ้จงส าหรับผู้สัมภาษณ์

สัมภาษณ์ผู้เลีย้งดูหลักเกี่ยวกับประวัติการเข้าโรงเรียนของเด็ก โดย "โรงเรียน" คือ โรงเรียนในระดับชัน้อนุบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่นับรวมเนอสเซอรี่ สถานรับเลีย้งเด็ก
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B5 - 204) 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 - 21ตาราง 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

CE16H

ความถี่

สาเหตุที่เปลี่ยนโรงเรียน
(ถ้าไม่ได้เปลี่ยน ร.ร. กรอก "NA")

CE16HA

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

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
#

อ าเภอ

CE1C3

ต าบล

CE1C2
# รหสัครูประจ า

ชัน้ คนที่ 1

CE16Gเข้า
#

CE16T
จ านวน
นักเรียน ปี

เรียนกี่วัน/
สัปดาห์

CE16BB
เดือน

จ านวนครัง้ ความถี่
#

CE16BA

ผลการเรียน

ปี

Code
โรงเรียนส่งแบบติดตามพัฒนาการเด็กหรือไม่

(ไม่รวมสมุดชมพู-ฟ้าของโครงการฯ)
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B5 - 225) 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

note

NA

จ านวน

จ านวน

ใช้ CARD ประกอบการสัมภาษณ์
1- มี     3- ไม่มี

1- มี     3- ไม่มี
ใช้ CARD ประกอบการสัมภาษณ์

ค่าใช้จ่ายกี่
บาท/ปี

เรียนที่ไหน

CE17B

เรียนวิชา ?

CE17C

เรียนกี่วัน/ปี

CE17D CE17E
#

CE17CA

อื่นๆ (ระบุ)ประเภท

CE17BA

273



B8B - 23

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
B8B ตารางบันทึกเวลาท ากิจกรรม
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B8B - 24ตาราง 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

ฟังนิทานทีผู่้ ใหญ่อา่นให้ฟัง (ใช้หนังสือขณะ

อา่น)

ฟังนิทานทีผู่้ ใหญ่เลา่ให้ฟัง (ไม่ใช้หนังสือขณะ

เลา่)

เลน่บทบาทสมมติ เลน่ขายของ เลน่หุน่ยนต์ รถ

กิจกรรม (ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา) ชัว่โมง นาที รายละเอียด (ความถี่ในการท ากิจกรรม)
บคุคลที่ท ากิจกรรมร่วมด้วย

(ไมเ่กิน 3 คน) ระบ ุCode ความสมัพนัธ์กบัเด็ก และเพศ 
(ถ้าเล่นคนเดียว กรอก "NA")

เวลาทัง้หมด

เลน่กีฬา ร้องเพลง เต้นร า
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B8B - 25ตาราง 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

ชว่ยท างานบ้าน

เด็กท าการบ้าน

รายละเอียด (ความถี่ในการท ากิจกรรม)
บคุคลที่ท ากิจกรรมร่วมด้วย

(ไมเ่กิน 3 คน) ระบ ุCode ความสมัพนัธ์กบัเด็ก และเพศ 
(ถ้าเล่นคนเดียว กรอก "NA")

ฝึกอา่น-เขียน กขค, ABC, นับเลข

ประกอบตวัตอ่ หรือปัน้ดินน า้มนั วาดรูป 

ระบายสี

กิจกรรม (ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา) ชัว่โมง นาที

เวลาทัง้หมด
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B8B - 26ตาราง 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

เด็กอา่นหนังสือเอง

NA

เด็กเลน่/ดรูายการผ่านคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต 

ไอแพด โทรศพัท์มือถือ

เด็กดโูทรทศัน์

เวลาทัง้หมด

กิจกรรม (ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา) ชัว่โมง นาที รายละเอียด (ความถี่ในการท ากิจกรรม)
บคุคลที่ท ากิจกรรมร่วมด้วย

(ไมเ่กิน 3 คน) ระบ ุCode ความสมัพนัธ์กบัเด็ก และเพศ 
(ถ้าเล่นคนเดียว กรอก "NA")
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B8B - 27ถ้าเด็กไม่ได้ดูโทรทศัน์ให้ข้ามไปถามตาราง 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

รายละเอียด (ความถี่ในการท ากิจกรรม)
บคุคลที่ท ากิจกรรมร่วมด้วย

(ไมเ่กิน 3 คน) ระบ ุCode ความสมัพนัธ์กบัเด็ก และเพศ 
(ถ้าเล่นคนเดียว กรอก "NA")

เวลาทัง้หมด

กิจกรรม (ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว) ชัว่โมง นาที

ถ้าเดก็ไปหลายสถานที ่และความถี่ในการท า

กิจกรรมตา่งกนั ให้บนัทกึกิจกรรมทีม่ีความถี่มาก

ทีส่ดุ
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B9 - 28

ระบุ MemberID

ไม่เหน็ด้วยอย่างยิ่ง…................................................เหน็ด้วยอย่างยิ่ง

1 2 3 4 5 6 7

1 ฉนัสามารถควบคมุสิ่งตา่งๆ ทีเ่กิดขึน้กบัฉนัได้เพียงน้อยนิด

2 ฉนัไม่สามารถแก้ปัญหาบางอยา่งได้ด้วยตวัเอง

3 สิ่งทีจ่ะเกิดขึน้กบัฉนัในอนาคต สว่นมากฉนัเป็นคนก าหนดเอง

4 ถ้าฉนัมุง่มัน่ท าอะไรให้ส าเร็จ ฉนัท ามนัได้เสมอ

5 บางครัง้ฉนัรู้สกึวา่ ชีวติของฉนัเป็นไปตามทีค่นอื่นก าหนดให้

6

7 บอ่ยครัง้ทีฉ่นัรู้สกึหมดหนทางกบัการจดัการปัญหาในชีวติ

B9 ความเช่อืเร่อืงความสามารถควบคุมส่งิต่างๆ ดว้ยตนเอง และความเพียร

ทา่นเห็นด้วยกบัข้อความตอ่ไปนีม้ากน้อยเพียงใด โดยมีตัวเลือกแสดงค าตอบทัง้หมด 7 ระดับ

ซึ่งระดับ 1 หมายถึง ไม่เหน็ด้วยอย่างยิ่ง และระดับ 7 หมายถึง เหน็ด้วยอย่างยิ่ง
กรุณาท าเครื่องหมาย  ที่ระดับความคิดเหน็ที่ตรงกับท่านมากที่สุด

ประโยคต่างๆเหล่านีอ้ธิบายถึงตัวท่านมากน้อยเพียงใด 

หลายสิ่งและหลายเหตกุารณ์ส าคญัในชีวติฉนั ฉนัแทบจะไม่มีทางเปลี่ยนแปลงมนัได้เลย
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B9 - 29

ไม่เหน็ด้วยอย่างยิ่ง…................................................เหน็ด้วยอย่างยิ่ง

1 2 3 4 5 6 7

8

9

11 ฉนัเป็นคนทุม่เทและขยนัขนัแข็งในการท างาน

12

13 เมื่อฉนัเริ่มท าสิ่งใดแล้ว จะท าสิ่งนัน้จนส าเร็จ

14 ความสนใจของฉนัเปลี่ยนไปในแตล่ะปี

15 ฉนัเป็นคนใสใ่นรายละเอียดรอบคอบในงานทีท่ า

16

17

18 ฉนัสามารถบรรลเุป้าหมายทีต่้องใช้เวลาท ายาวนานหลายปีได้

19 ฉนัสนใจทีจ่ะท าอะไรใหม่ทกุๆ 2-3 เดอืน

ผู้ตอบแบบสอบถามเข้าใจค าถามดี ใชห่รือไม่ 1- ใช่ 3- ไม่ใช่

ฉนัไม่ยอมแพ้ตอ่ความล้มเหลว ท าให้ฉนัสามารถท าสิ่งทีท่้าทายมากๆ ได้ส าเร็จ

ฉนัไม่สามารถจดจ่อกบังานทีต่้องใช้เวลามากกวา่ 2-3 เดอืนในการท าให้ส าเร็จ

ฉนัมกัมีสิ่งทีส่นใจอยา่งจริงจงั  แตไ่ม่นานหลงัจากนัน้ก็จะเลกิสนใจอยา่งง่ายดาย

ถึงแม้วา่ฉนัจะต้องเผชิญกบัความล้มเหลว ฉนัก็ไม่ยอมลดละความพยายามทีจ่ะท าสิ่งนัน้ให้ส าเร็จ

10 ฉนัเป็นคนทีม่ีเป้าหมายในชีวติ  แตม่กัจะไม่สามารถท าตามเป้าหมายได้ เพราะฉนัเปลี่ยนความสนใจ

ของตนเองอยู่เสมอ

ความคดิใหม่ๆหรือโครงการใหม่ๆ มกัจะดงึดดูความสนใจของฉนัไปจากสิ่งทีท่ าอยู่เสมอ

ประโยคต่างๆเหล่านีอ้ธิบายถึงตัวท่านมากน้อยเพียงใด 
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แบบสอบถามขอมูลเด็กกลมุตัวอยาง (5-10 ป)
(Children QN: 5-10 years)
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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

วิธีตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์
1-2-call / AIS กด *545# แล้วกด โทรออก กด *933# แล้วกด โทรออก
Happy / Dtac กด *102# แล้วกด โทรออก

qans3- ไมใ่ช่1- ใช่ผู้ตอบแบบสอบถามเข้าใจค าถามดี ใชห่รือไม่

วนั/เดือน/ปี

Children_Resurvey 2020 (5 - 10 ขวบ)

ครัง้ที่1 ครัง้ที่2

ผู้ตรวจ

วนั/เดือน/ปี

PROV Structure ID Round1 Round2

ผู้บนัทกึข้อมลู

ผู้  SPA ผู้  compare ผู้สแกนแบบ

ลงชื่อ

วนั/เดือน/ปี

TIME_START TIME_END COMPLETE

ครัง้ที่
ชื่อเลน่ของผู้

สมัภาษณ์

ชื่อจริงของผู้

สมัภาษณ์

วนัที ่เชน่ เดือน เชน่ ปี พ.ศ. เชน่ เวลาที่เริ่มการสมัภาษณ์ เช่น

NAME1 NAME2 DAY MONTH YEAR

เวลาที่สิน้สดุการสมัภาษณ์ เชน่ สมัภาษณ์ครบหรือไม่

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

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

TRUE

28/1/2021
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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)

REASON NEW_ADD NEW_TEL NEXT_DATE

เหตุผลสัมภาษณ์ไม่ครบ ที่อยู่ใหม่ เบอร์โทรฯ นัดครัง้ต่อไป

จบแบบสอบถามหมวดรายละเอียดการให้สัมภาษณ์
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B1 - 3

1 แบบสอบถามชุดนีใ้ห้สัมภาษณ์ผู้เลีย้งดูหลัก ซึ่ง "ผู้เลีย้งดหูลัก" คือ ผู้ที่เลีย้งดเูดก็คนนีเ้ป็นส่วนใหญ่ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว และทราบพัฒนาการ
ของเด็ก โปรดอย่าถามหรือบนัทกึค าตอบจากบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้ เลีย้งดูหลัก เว้นแต่ค าตอบนัน้จะได้รับการยืนยันจากผู้เลีย้งดูหลักว่าเป็นจริง 

2 ระหว่างการสัมภาษณ์ผู้เลีย้งดูหลักในประเด็นต่างๆ ให้จดค าตอบควบคู่กับการสังเกตว่าค าตอบที่ได้สอดคล้องกับพฤติกรรมที่เหน็หรือไม่ หากพบว่าพฤติกรรม

แตกต่างไปจากค าตอบที่ได้ ให้ซักถามย า้เพื่อให้แน่ใจ และจดบนัทกึเพิ่มเติมลงในช่องบนัทกึผู้ สัมภาษณ์ท้ายหมวด

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

ค าน าหน้า

(prefix) (lname)

ค าน าหน้า นามสกลุ

(CI11_fname) (CI11_lname)

(fname)

ส าหรับพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง

B1 ข้อมูลทั่วไปของเด็ก

ค าชีแ้จงส าหรับผู้สัมภาษณ์

นามสกลุ
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B1 - 4

4) พอ่ของเด็กอาศยัอยูใ่นบ้านหรือไม่ 1-ใช ่(ข้ามไปถามข้อ 5) 3-ไม่ใช่ CI3 Code อาชีพ (CI3H)

1- ผู้บญัญัตกิฎหมาย/ข้าราชการอาวโุส/ผู้จดัการ

เปิดตารางซ่อมข้อมูลทั่วไปของพ่อเด็ก และอัพเดทข้อมูลในรอบการสัมภาษณ์ปัจจุบนั) 3- ผู้ประกอบวิชาชีพตา่งๆ

3G สภาพปัจจบุนั 1-มีชีวิต  3-เสียชีวิต  5-เสียชีวิตแล้วมากกว่า 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/รัฐวิสาหกิจ 5- ลกูจ้างเอกชนทีท่ างานประจ า 9- เป็นเจ้าของกิจการ 13- ผู้ปฏิบตังิานในธุรกิจด้านความสามารถทางฝีมือ

3- ลกูจ้างชัว่คราวของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ 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 ในระหว่างทีพ่อ่อาศยัอยูใ่นครัวเรือนเด็กได้นอนกบัพอ่หรือไม่ 1-ใช่      3-ไม่ใช่ CI3L

3M พอ่ของเด็กพาเด็กไปอยูด่้วย โดยเฉลี่ยกี่วันต่อปี (ถ้าไม่มีกรอก "0") CI3M

ถ้าครัวเรือนระบุหน่วยเป็นจ านวนเดือน ให้คณู 30 เชน่ 3 เดือนตอ่ปี = 90 วนั
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B1 - 5

5) แม่ของเด็กอาศยัอยูใ่นบ้านหรือไม่ 1-ใช ่(ข้ามไปถามข้อ 6) 3-ไม่ใช่ CI4 Code อาชีพ (CI4H)

1- ผู้บญัญัตกิฎหมาย/ข้าราชการอาวโุส/ผู้จดัการ

เปิดตารางซ่อมข้อมูลทั่วไปของแม่เด็ก และอัพเดทข้อมูลในรอบการสัมภาษณ์ปัจจุบนั) 3- ผู้ประกอบวิชาชีพตา่งๆ

4G สภาพปัจจบุนั 1-มีชีวิต  3-เสียชีวิต  5-เสียชีวิตแล้วมากกว่า 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/รัฐวิสาหกิจ 5- ลกูจ้างเอกชนทีท่ างานประจ า 9- เป็นเจ้าของกิจการ 13- ผู้ปฏิบตังิานในธุรกิจด้านความสามารถทางฝีมือ

3- ลกูจ้างชัว่คราวของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ 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 ในระหว่างทีแ่ม่อาศยัอยูใ่นครัวเรือนเด็กได้นอนกบัแม่หรือไม่ 1-ใช่      3-ไม่ใช่ CI4M

4N แม่ของเด็กพาเด็กไปอยูด่้วย โดยเฉลี่ยกี่วันต่อปี (ถ้าไม่มีกรอก "0") CI4N
ถ้าครัวเรือนระบุหน่วยเป็นจ านวนเดือน ให้คณู 30 เชน่ 3 เดือนตอ่ปี = 90 วนั

CI4KCCI4KBCI4KA ci4kc_desci4ka_des ci4kb_des
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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 ปัจจบุนัยงัมีชีวิตอยูห่รือไม่ 1-มีชีวิต 3-เสียชีวิตแล้ว (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

เดือนเกิด

CI10D CI10E CI10F

ปี พ.ศ. เกิดวนัเกิด

CI10GCI10B CI10C

ยงัมีชีวิต ? เพศคนที่
อาศยัอยู่ Member

ด้วยกนั ID
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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

 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

B1A1 ข้อมูล การไดร้ับความชว่ยเหลือ สินทรัพยท์างการเงิน และประกันของเด็กกล่มุ

ตัวอยา่ง ส่ วนที่ 2: สินทรัพย์ ทางการเงิน

1. ปัจจบุนัเด็กมีสินทรัพย์ทางการเงินอะไรบ้าง

กองทนุสหกรณ์ร้านค้าชมุชน/กองทนุตา่งๆภายในหมู่บ้าน
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สว่นที่ 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)

กองทนุฌาปนกิจหมู่บ้านรายบคุคล (ไมร่วม ธ.ก.ส.) เชน่ ฌาปนกิจอ าเภอ 

ต าบล อสม. ผู้สงูอาย ุสตรี แมบ่้าน เงินล้าน เป็นต้น

D

ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว

คนนอกครัวเรือนจ่ายให้สมาชิกครัวเรือนจา่ยเอง

จา่ยเบีย้รวมทัง้สิน้กี่บาท

ha1a ha1b ha1ca ha1cb ha1d

#

ปัจจบุนัมีกี่กรมธรรม์

ถ้าไม่มีให้กรอก 
"0" และข้ามไป

ถามรายการถดัไป

ประเภทประกนั

ได้รับเงินสินไหม/

เงินคืน/เงิน

สงเคราะห์ กี่บาท

ถ้าไม่มีให้กรอก "0"ถ้าไม่มีให้กรอก "0"ถ้าไม่มีให้กรอก "0"
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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..............................................

ส าหรับพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง เด็กอายุ 5 ขวบขึน้ไป (ตัง้แต่ 60 เดือนขึน้ไป)

ออนซ์

ถงุ/ขวด

กลอ่ง

ถงุ/ขวด/กลอ่ง

กลอ่ง/ขวด

กระป๋อง

CC2

ประเภทนม

กระป๋อง

ถ้วย

B2C การเลีย้งดู

ใช้ CARD ประกอบการสัมภาษณ์

ส าหรับเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง

ในรอบ 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา CC2A CC2C CC2B

ดื่มหรือไม่ อธิบายรายละเอียด หน่วย
ปริมาณที่ดื่ม

โดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์
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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
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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
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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 าหรับผู้สัมภาษณ์
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B4 - 16ตาราง 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 - 17ตาราง 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)
1- มี     3- ไม่มี CHD8

9) ปัจจบุนั เดก็สวมแวน่ตาเนื่องจากมีปัญหาทางสายตาหรือไม่ 1- สวม 3- ไม่สวม (ข้ามไปถามข้อ 10) CHD9
9.1) โปรดระบปุัญหาทางสายตา A- สายตาสัน้ ระบคุา่สายตาในช่อง CHD9B B- สายตาเอียง C- ปัญหาอื่นๆ ระบใุนช่อง CHD9C CHD9A
9.2) กรณีสายตาสัน้ เดก็มี คา่สายตา เทา่ไหร่ เช่น สายตาสัน้ 200 ให้กรอก 200 CHD9B

CHD9C

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

chd10a1_des chd10a2_des

chd10a3_des chd10a4_des

CHD4C CHD4D
อาการบกพร่อง รหสั การชว่ยเหลือ อื่นๆ (CHC4B=L) แพทย์ผู้ เชี่ยวชาญ มีปัญหา

#
CHD4A CHD4AA CHD4B CHD4BA
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B5 - 18

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

ส าหรับพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง เด็กอายุ 25-60 เดือน

B5 การศึกษา

ค าชีแ้จงส าหรับผู้สัมภาษณ์

สัมภาษณ์ผู้เลีย้งดูหลักเกี่ยวกับประวัติการเข้าโรงเรียนของเด็ก โดย "โรงเรียน" คือ โรงเรียนในระดับชัน้อนุบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่นับรวมเนอสเซอรี่ สถานรับเลีย้งเด็ก
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B5 - 194) 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 - 20ตาราง 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

CE16H

ความถี่

สาเหตุที่เปลี่ยนโรงเรียน
(ถ้าไม่ได้เปลี่ยน ร.ร. กรอก "NA")

CE16HA

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

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
#

อ าเภอ

CE1C3

ต าบล

CE1C2
# รหสัครูประจ า

ชัน้ คนที่ 1

CE16Gเข้า
#

CE16T
จ านวน
นักเรียน ปี

เรียนกี่วัน/
สัปดาห์

CE16BB
เดือน

จ านวนครัง้ ความถี่
#

CE16BA

ผลการเรียน

ปี

Code
โรงเรียนส่งแบบติดตามพัฒนาการเด็กหรือไม่

(ไม่รวมสมุดชมพู-ฟ้าของโครงการฯ)
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B5 - 215) 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

note

NA

จ านวน

จ านวน

ใช้ CARD ประกอบการสัมภาษณ์
1- มี     3- ไม่มี

1- มี     3- ไม่มี
ใช้ CARD ประกอบการสัมภาษณ์

ค่าใช้จ่ายกี่
บาท/ปี

เรียนที่ไหน

CE17B

เรียนวิชา ?

CE17C

เรียนกี่วัน/ปี

CE17D CE17E
#

CE17CA

อื่นๆ (ระบุ)ประเภท

CE17BA
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RT_NT - 22
ถามเฉพาะเด็กกลุ่มตัวอย่างที่ปี 2562 เรียนอยู่ชัน้ ป.1

A.ทา่นทราบหรือไม่วา่น้อง...ได้เข้าทดสอบความสามารถการอ่านออกของผู้ เรียน (Reading Test: RT) ในปีการศกึษา 2562

1- ทราบ 3- ไม่ทราบ

AA.ทา่นได้รับผลคะแนนสอบทีส่ง่มาทางไปรษณีย์หรือไม่ (เปิดการ์ตวัอยา่ง ผลคะแนน RT)

1- ได้รับ 3- ไม่ได้รับ

B.ทา่นทราบหรือไม่วา่น้อง...ได้ผลคะแนนการทดสอบ RT

1- ทราบ 3- ไม่ทราบ

BB.ผู้ปกครองอยากรู้ผลคะแนนสอบ RT ของน้อง...หรือไม่?

1- อยากรู้ การอ่านออกเสียง คะแนน การอ่านรู้เรื่อง คะแนน

3- ไม่อยากรู้

ถามเฉพาะเด็กกลุ่มตัวอย่างที่ปี 2562 เรียนอยู่ชัน้ ป.3

A.ทา่นทราบหรือไม่วา่น้อง...ได้เข้าทดสอบความสามารถพืน้ฐานของผู้ เรียนระดบัชาต ิ(National Test: NT) ในปีการศกึษา 2562

1- ทราบ 3- ไม่ทราบ

AA.ทา่นได้รับผลคะแนนสอบทีส่ง่มาทางไปรษณีย์หรือไม่ (เปิดการ์ดตวัอยา่งผลคะแนน NT)

1- ได้รับ 3- ไม่ได้รับ

B.ทา่นทราบหรือไม่วา่น้อง...ได้ผลคะแนนการทดสอบ NT

1- ทราบ 3- ไม่ทราบ

BB.ผู้ปกครองอยากรู้ผลคะแนนสอบ NT ของน้อง...หรือไม่?

1- อยากรู้ ด้านคณิตศาสตร์ คะแนน ด้านภาษา คะแนน

3- ไม่อยากรู้
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B8C- 23

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
B8C ตารางบันทึกเวลาทํากิจกรรม
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B8C - 24ตาราง 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

ฟังนิทานทีผู่้ ใหญ่อา่นให้ฟัง (ใช้หนังสือขณะ

อา่น)

ฟังนิทานทีผู่้ ใหญ่เลา่ให้ฟัง (ไม่ใช้หนังสือขณะ

เลา่)

เลน่บทบาทสมมติ เลน่ขายของ เลน่หุน่ยนต์ รถ

กิจกรรม (ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา) ชัว่โมง นาที รายละเอียด (ความถี่ในการท ากิจกรรม)
บคุคลที่ท ากิจกรรมร่วมด้วย

(ไมเ่กิน 3 คน) ระบ ุCode ความสมัพนัธ์กบัเด็ก และเพศ 
(ถ้าเล่นคนเดียว กรอก "NA")

เวลาทัง้หมด

เลน่กีฬา ร้องเพลง เต้นร า
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B8C - 25ตาราง 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

ชว่ยท างานบ้าน

เด็กท าการบ้าน

รายละเอียด (ความถี่ในการท ากิจกรรม)
บคุคลที่ท ากิจกรรมร่วมด้วย

(ไมเ่กิน 3 คน) ระบ ุCode ความสมัพนัธ์กบัเด็ก และเพศ 
(ถ้าเล่นคนเดียว กรอก "NA")

ฝึกอา่น-เขียน กขค, ABC, นับเลข

ประกอบตวัตอ่ หรือปัน้ดินน า้มนั วาดรูป 

ระบายสี

กิจกรรม (ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา) ชัว่โมง นาที

เวลาทัง้หมด
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B8C - 26ตาราง 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

เด็กอา่นหนังสือเอง

NA

เด็กเลน่/ดรูายการผ่านคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต 

ไอแพด โทรศพัท์มือถือ

เด็กดโูทรทศัน์

เวลาทัง้หมด

กิจกรรม (ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา) ชัว่โมง นาที รายละเอียด (ความถี่ในการท ากิจกรรม)
บคุคลที่ท ากิจกรรมร่วมด้วย

(ไมเ่กิน 3 คน) ระบ ุCode ความสมัพนัธ์กบัเด็ก และเพศ 
(ถ้าเล่นคนเดียว กรอก "NA")

307



B8C - 27ถ้าเด็กไม่ได้ดูโทรทศัน์ให้ข้ามไปถามตาราง 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

รายละเอียด (ความถี่ในการท ากิจกรรม)
บคุคลที่ท ากิจกรรมร่วมด้วย

(ไมเ่กิน 3 คน) ระบ ุCode ความสมัพนัธ์กบัเด็ก และเพศ 
(ถ้าเล่นคนเดียว กรอก "NA")

เวลาทัง้หมด

กิจกรรม (ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว) ชัว่โมง นาที

ถ้าเดก็ไปหลายสถานที ่และความถี่ในการท า

กิจกรรมตา่งกนั ให้บนัทกึกิจกรรมทีม่ีความถี่มาก

ทีส่ดุ
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B9 - 28

ระบุ MemberID

ไม่เหน็ด้วยอย่างยิ่ง…................................................เหน็ด้วยอย่างยิ่ง

1 2 3 4 5 6 7

1 ฉนัสามารถควบคมุสิ่งตา่งๆ ทีเ่กิดขึน้กบัฉนัได้เพียงน้อยนิด

2 ฉนัไม่สามารถแก้ปัญหาบางอยา่งได้ด้วยตวัเอง

3 สิ่งทีจ่ะเกิดขึน้กบัฉนัในอนาคต สว่นมากฉนัเป็นคนก าหนดเอง

4 ถ้าฉนัมุง่มัน่ท าอะไรให้ส าเร็จ ฉนัท ามนัได้เสมอ

5 บางครัง้ฉนัรู้สกึวา่ ชีวติของฉนัเป็นไปตามทีค่นอื่นก าหนดให้

6

7 บอ่ยครัง้ทีฉ่นัรู้สกึหมดหนทางกบัการจดัการปัญหาในชีวติ

B9 ความเช่อืเร่อืงความสามารถควบคุมส่งิต่างๆ ดว้ยตนเอง และความเพียร

ทา่นเห็นด้วยกบัข้อความตอ่ไปนีม้ากน้อยเพียงใด โดยมีตัวเลือกแสดงค าตอบทัง้หมด 7 ระดับ

ซึ่งระดับ 1 หมายถึง ไม่เหน็ด้วยอย่างยิ่ง และระดับ 7 หมายถึง เหน็ด้วยอย่างยิ่ง
กรุณาท าเครื่องหมาย  ที่ระดับความคิดเหน็ที่ตรงกับท่านมากที่สุด

ประโยคต่างๆเหล่านีอ้ธิบายถึงตัวท่านมากน้อยเพียงใด 

หลายสิ่งและหลายเหตกุารณ์ส าคญัในชีวติฉนั ฉนัแทบจะไม่มีทางเปลี่ยนแปลงมนัได้เลย
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B9 - 29

ไม่เหน็ด้วยอย่างยิ่ง…................................................เหน็ด้วยอย่างยิ่ง

1 2 3 4 5 6 7

8

9

11 ฉนัเป็นคนทุม่เทและขยนัขนัแข็งในการท างาน

12

13 เมื่อฉนัเริ่มท าสิ่งใดแล้ว จะท าสิ่งนัน้จนส าเร็จ

14 ความสนใจของฉนัเปลี่ยนไปในแตล่ะปี

15 ฉนัเป็นคนใสใ่นรายละเอียดรอบคอบในงานทีท่ า

16

17

18 ฉนัสามารถบรรลเุป้าหมายทีต่้องใช้เวลาท ายาวนานหลายปีได้

19 ฉนัสนใจทีจ่ะท าอะไรใหม่ทกุๆ 2-3 เดอืน

ผู้ตอบแบบสอบถามเข้าใจค าถามดี ใชห่รือไม่ 1- ใช่ 3- ไม่ใช่

ฉนัไม่ยอมแพ้ตอ่ความล้มเหลว ท าให้ฉนัสามารถท าสิ่งทีท่้าทายมากๆ ได้ส าเร็จ

ฉนัไม่สามารถจดจ่อกบังานทีต่้องใช้เวลามากกวา่ 2-3 เดอืนในการท าให้ส าเร็จ

ฉนัมกัมีสิ่งทีส่นใจอยา่งจริงจงั  แตไ่ม่นานหลงัจากนัน้ก็จะเลกิสนใจอยา่งง่ายดาย

ถึงแม้วา่ฉนัจะต้องเผชิญกบัความล้มเหลว ฉนัก็ไม่ยอมลดละความพยายามทีจ่ะท าสิ่งนัน้ให้ส าเร็จ

10 ฉนัเป็นคนทีม่ีเป้าหมายในชีวติ  แตม่กัจะไม่สามารถท าตามเป้าหมายได้ เพราะฉนัเปลี่ยนความสนใจ

ของตนเองอยู่เสมอ

ความคดิใหม่ๆหรือโครงการใหม่ๆ มกัจะดงึดดูความสนใจของฉนัไปจากสิ่งทีท่ าอยู่เสมอ

ประโยคต่างๆเหล่านีอ้ธิบายถึงตัวท่านมากน้อยเพียงใด 
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แบบสอบถามขอมลูเด็กกลมุตัวอยาง (10 ปขึน้ไป) 
  (Children QN: 10 and over)
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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

วิธีตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์
1-2-call / AIS กด *545# แล้วกด โทรออก กด *933# แล้วกด โทรออก
Happy / Dtac กด *102# แล้วกด โทรออก

Children_Resurvey 2020 (10 ขวบขึน้ไป)

ผู้  compare

TIME_END COMPLETE

ผู้สแกนแบบ

(complete)

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

qans

YEAR TIME_START

TRUE

ปี พ.ศ. เชน่ เวลาที่เริ่มการสมัภาษณ์ เช่น เวลาที่สิน้สดุการสมัภาษณ์ เชน่

(time_E)(time_S)

3- ไมใ่ช่

NAME1 NAME2

เดือน เชน่
MONTH

PROV

ชื่อเลน่ของผู้
สมัภาษณ์

ชื่อจริงของผู้
สมัภาษณ์

วนัที ่เชน่

(day)

ผู้ตรวจ

Structure ID

ผู้บนัทกึข้อมลู

ผู้  SPA

DAY

1- ใช่

ครัง้ที่2

วนั/เดือน/ปี

(fullname)

Round1

ครัง้ที่1

ผู้ตอบแบบสอบถามเข้าใจค าถามดี ใชห่รือไม่

ครัง้ที่

วนั/เดือน/ปี

Round2

ลงชื่อ
วนั/เดือน/ปี

สมัภาษณ์ครบหรือไม่

(nickname) (year)(month)

15/2/2021
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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) A ครัวเรือนนีเ้ก็บแบบ Children_resurvey จ านวนกี่ชดุ (countq3a) 5) เด็กคนนีย้้ายครัวเรือน หรือไม่ 1- ย้าย 3- ไม่ย้าย (ข้ามไปถามข้อถัดไป) move

B ครัวเรือนนีเ้ก็บแบบ Children_baseline จ านวนกี่ชดุ (countq3b) (move4a) A ระบรุหสัครัวเรือนเก่าของเด็กคนนี ้
C ครัวเรือนนีเ้ก็บแบบ Household_resurvey จ านวนกี่ชดุ (countq3c) (move4b) B ระบรุหสัครัวเรือนใหม่ของเด็กคนนี ้
D ครัวเรือนนีเ้ก็บแบบ Household_baseline จ านวนกี่ชดุ (countq3d) (move4c) C ระบ ุMemberID ใหม่ ของเด็กคนนี ้

6) บนัทกึผู้สมัภาษณ์/ ผู้ตรวจแบบ (NOTE)

จบแบบสอบถามหมวดรายละเอียดการให้สัมภาษณ์

ที่อยู่ใหม่ นัดครัง้ต่อไปเบอร์โทรฯ

NEW_TEL NEXT_DATENEW_ADD

เหตุผลสัมภาษณ์ไม่ครบ

REASON
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B1 - 3

1 แบบสอบถามชุดนีใ้ห้สัมภาษณ์ผู้เลีย้งดูหลัก ซึ่ง "ผู้เลีย้งดหูลัก" คือ ผู้ที่เลีย้งดเูดก็คนนีเ้ป็นส่วนใหญ่ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว และทราบพัฒนาการ
ของเด็ก โปรดอย่าถามหรือบนัทกึค าตอบจากบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้ เลีย้งดูหลัก 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)

ค าน าหน้า นามสกลุ
(CI11_fname) (CI11_lname)

(fname)
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B1 - 4

4) พอ่ของเด็กอาศยัอยูใ่นบ้านหรือไม่ 1- ใช ่(ข้ามไปถามข้อ 5) 3- ไม่ใช่ CI3 Code อาชีพ (CI3H)

1- ผู้บญัญัตกิฎหมาย/ข้าราชการอาวโุส/ผู้จดัการ
เปิดตารางซ่อมข้อมูลทั่วไปของพ่อเด็ก และอัพเดทข้อมูลในรอบการสัมภาษณ์ปัจจุบนั) 3- ผู้ประกอบวิชาชีพตา่งๆ

3G สภาพปัจจบุนั 1- มีชีวิต  3- เสียชีวิต  5- เสียชีวิตแล้วมากกว่า 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/รัฐวิสาหกิจ 5- ลกูจ้างเอกชนทีท่ างานประจ า 9- เป็นเจ้าของกิจการ 13- ผู้ปฏิบตังิานในธุรกิจด้านความสามารถทางฝีมือ
3- ลกูจ้างชัว่คราวของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ 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 ในระหว่างทีพ่อ่อาศยัอยูใ่นครัวเรือนเด็กได้นอนกบัพอ่หรือไม่ 1- ใช ่    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 9) 3- ไม่ใช่ CI4 Code อาชีพ (CI4H)

1- ผู้บญัญัตกิฎหมาย/ข้าราชการอาวโุส/ผู้จดัการ
เปิดตารางซ่อมข้อมูลทั่วไปของแม่เด็ก และอัพเดทข้อมูลในรอบการสัมภาษณ์ปัจจุบนั) 3- ผู้ประกอบวิชาชีพตา่งๆ

4G สภาพปัจจบุนั 1- มีชีวิต  3- เสียชีวิต  5- เสียชีวิตแล้วมากกว่า 12 เดือน (ข้ามไปถามข้อ 9) 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/รัฐวิสาหกิจ 5- ลกูจ้างเอกชนทีท่ างานประจ า 9- เป็นเจ้าของกิจการ 13- ผู้ปฏิบตังิานในธุรกิจด้านความสามารถทางฝีมือ
3- ลกูจ้างชัว่คราวของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ 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 ในระหว่างทีแ่ม่อาศยัอยูใ่นครัวเรือนเด็กได้นอนกบัแม่หรือไม่ 1- ใช ่    3- ไม่ใช่ CI4M

4N แม่ของเด็กพาเด็กไปอยูด่้วย โดยเฉลี่ยกี่วันต่อปี (ถ้าไม่มีกรอก "0") CI4N

ถ้าครัวเรือนระบุหน่วยเป็นจ านวนเดือน ให้คณู 30 เชน่ 3 เดือนตอ่ปี = 90 วนั

CI4KCCI4KB ci4kc_desci4ka_des ci4kb_desCI4KA

316
ภาคผนวกA.แบบสอบถามกลุม่ตวัอยา่งเดมิ(RESURVEYQN)



B1 - 6

9) ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว เด็กมีน้องร่วมพ่อแม่เดียวกันที่เกิดใหม่จ านวนกี่คน CI10   (กรอก "00" ถ้าไม่มีเด็กเกิดใหม่ และข้ามไปถามข้อ 10)

ถามข้อ A-G ของพี่น้องแตล่ะคน และบนัทกึค าตอบลงในตาราง 1
A อาศยัอยูใ่นครัวเรือนเดียวกนักบัเด็กหรือไม่ 1- ใช่ 3- ไม่ใช ่(ข้ามไปถามข้อ C) ตาราง 1   CI10A

B ระบุ Member ID (ข้ามไปถามคนถัดไป)

C ปัจจบุนัยงัมีชีวิตอยูห่รือไม่ 1- มีชีวิต 3- เสียชีวิตแล้ว (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

ยงัมีชีวิต ? เพศคนที่
อาศยัอยู่ Member

ด้วยกนั ID

CI10B CI10C

ปี พ.ศ. เกิดวนัเกิด

CI10G

เดือนเกิด

CI10D CI10E CI10F
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บญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์  1- มี จ านวน .......... บญัชี ปัจจบุนัมีเงินคงเหลือรวมทกุบญัชี ...............................บาท  3- ไมม่ี  DK

บญัชีเงินฝากธ.ก.ส.  1- มี จ านวน .......... บญัชี ปัจจบุนัมีเงินคงเหลือรวมทกุบญัชี ...............................บาท  3- ไมม่ี  DK

เงินฝากกลุม่สหกรณ์ออมทรัพย์/หุ้นสหกรณ์  1- มี มลูคา่คงเหลือ ณ ปัจจบุนั ..........................................บาท  3- ไมม่ี  DK

กองทนุสหกรณ์ร้านค้าชมุชน/กองทนุตา่งๆภายในหมู่บ้าน 1- มี มลูคา่คงเหลือ ณ ปัจจบุนั ..........................................บาท  3- ไมม่ี  DK

เงินออมกบั ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก/โรงเรียน  1- มี มลูคา่คงเหลือ ณ ปัจจบุนั ..........................................บาท  3- ไมม่ี  DK

อื่นๆ ระบ.ุ.................................................................... 1- มี มลูคา่คงเหลือ ณ ปัจจบุนั ..........................................บาท  3- ไมม่ี  DK

อื่นๆ ระบ.ุ.................................................................... 1- มี มลูคา่คงเหลือ ณ ปัจจบุนั ..........................................บาท  3- ไมม่ี  DK

B1A1 ข้อมูล การไดร้ับความช่วยเหลือ สินทรัพยท์างการเงิน และประกันของเด็กกล่มุตัวอย่าง 
ส่วนที่ 2: สินทรัพย์ ทางการเงิน
1. ปัจจุบันเด็กมีสินทรัพย์ ทางการเงินอะไรบ้าง
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สว่นที่ 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/

เงินคืน/เงิน
สงเคราะห์ กี่บาท

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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ถามข้อ 2A-2C ในแตล่ะรายการ และบนัทกึลงในตาราง 1
1A) ในรอบ 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา ทา่นให้เด็กคนนี้ดืม่นมชนิดใดบ้าง     นับรวมที่ดื่มที่ศพด./โรงเรียนด้วย 1- ดืม่ 3- ไมด่ืม่ (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
ปริมาณที่ดื่ม

โดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์
CC2

ประเภทนม

B2D การเลี้ยงดู
ใช้ CARD ประกอบการสัมภาษณ์

ส าหรับเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง
ในรอบ 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา CC2A CC2BCC2C

ส าหรับพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง เด็กอายุ 10 ขวบขึน้ไป (ตัง้แต่ 120 เดือนขึน้ไป)

หน่วย

ออนซ์

กลอ่ง/ขวด
กระป๋อง

ถงุ/ขวด
กลอ่ง

ถงุ/ขวด/กลอ่ง

ถ้วย
กระป๋อง
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2) ปัจจุบัน ทา่นคดิวา่เดก็ขาดสารอาหารหรือไม่ 1- เป็น 3- ไมเ่ป็น (ข้ามไปถามข้อ 3) CC15

ทา่นด าเนินการอยา่งไรบ้าง CC15A

3) ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว เดก็ได้กินวิตามินหรืออาหารเสริมบ้างหรือไม่ 1- ได้ 3- ไมไ่ด้ (ข้ามไปถามข้อ 4B) CC3

3B) ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว เดก็ได้กินวิตามินอะไรบ้าง (ถ้าไม่ได้กินกรอก "0") CC3B

3C) ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว เดก็ได้กินอาหารเสริม เชน่ ซปุไกส่กดั รังนกแท้ส าเร็จรูป (ถ้าไม่ได้กินกรอก "0" ในช่องจ านวนครัง้) จ านวนครัง้ CC3CA

Code ความถี่ 1- รายวนั 3- รายสปัดาห์ 5- รายเดอืน 7- ราย 6 เดอืน 9- รายปี 11- อื่นๆ ความถี่ CC3CB code CC3CC

4B) ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว น า้ทีเ่ดก็ดืม่เป็นประจ าได้ผา่นการต้ม, การกรองหรือเป็นน า้ดืม่ทีซ่ือ้มาหรือไม่ 1- ใช่ 3- ไมใ่ช่ CC4B

5A) ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ลกูของทา่นรับประทานอาหารเหลา่นีห้รือไม่ 1- เคย 3- ไมเ่คย (ข้ามไปถามรายการถัดไป)

5B) ลกูของทา่นรับประทานอาหารเหลา่นี ้ กี่วันต่อเดือน
กี่วนัตอ่เดอืน

1 ผกั (นบัรวมผกัทีป่รุงแล้วเชน่ ผกัอบแห้ง ผกัยา่ง ผกัต้ม ด้วย ) CC5A4 CC5B4

2  ไข่ เนือ้สตัว์ และผลติภณัฑ์จากเนือ้สตัว์ CC5A6 CC5B6

3 อาหารทะเล เชน่ ปลาท ูปลาหมกึ CC5A7 CC5B7

4 น า้อดัลม CC5A8 CC5B8

ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา เคย / ไมเ่คย

ใช้ CARD ประกอบการสัมภาษณ์
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7A) พ่อของเด็กใช้เวลาในการดแูลเดก็คนนีก้ี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์     (ถ้าพ่อของเด็กอาศัยอยู่นอกครัวเรือนให้กรอก "NA") CC6A

วนัธรรมดา (วันจนัทร์-ศุกร์ หรืออาจจะรวมวันเสาร์ด้วย) กอ่นไปโรงเรียน ......................... (CC6AA) ถงึ ......................... (CC6AB)

กลบัจากโรงเรียน (จนถงึเดก็เข้านอน) ......................... (CC6AC) ถงึ ......................... (CC6AD)

หรือ (จ านวน ............... ชัว่โมง) CC6AG

(จ านวน ............... วนั) CC6AH

วนัเสาร์-อาทติย์ หรือวนัหยดุ ดแูลตัง้แต ่…………………...................................... (CC6AE) ถงึ ......................... (CC6AF)

หรือ (จ านวน ............... ชัว่โมง) CC6AI

(จ านวน ............... วนั) CC6AJ

7B) แม่ของเด็กใช้เวลาในการดแูลเดก็คนนีก้ี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์     (ถ้าแม่ของเด็กอาศัยอยู่นอกครัวเรือนให้กรอก "NA") CC6B

วนัธรรมดา (วันจนัทร์-ศุกร์ หรืออาจจะรวมวันเสาร์ด้วย) กอ่นไปโรงเรียน ......................... (CC6BA) ถงึ ......................... (CC6BB)

กลบัจากโรงเรียน (จนถงึเดก็เข้านอน) ......................... (CC6BC) ถงึ ......................... (CC6BD)

หรือ (จ านวน ............... ชัว่โมง) CC6BG

(จ านวน ............... วนั) CC6BH

วนัเสาร์-อาทติย์ หรือวนัหยดุ ดแูลตัง้แต ่…………………...................................... (CC6BE) ถงึ ......................... (CC6BF)

หรือ (จ านวน ............... ชัว่โมง) CC6BI

(จ านวน ............... วนั) CC6BJ

7C) ท่านใช้เวลาในการดแูลเดก็คนนีก้ี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (ถ้าพ่อหรือแม่เป็นผู้เลีย้งดูหลัก และไม่มีสมาชิกคนอื่นเป็นผู้เลีย้งดูหลัก ให้กรอก "NA" ในช่อง CC6C) CC6C

วนัธรรมดา (วันจนัทร์-ศุกร์ หรืออาจจะรวมวันเสาร์ด้วย) กอ่นไปโรงเรียน ......................... (CC6CA) ถงึ ......................... (CC6CB)

กลบัจากโรงเรียน (จนถงึเดก็เข้านอน) ......................... (CC6CC) ถงึ ......................... (CC6CD)

หรือ (จ านวน ............... ชัว่โมง) CC6CG

(จ านวน ............... วนั) CC6CH

วนัเสาร์-อาทติย์ หรือวนัหยดุ ดแูลตัง้แต ่…………………...................................... (CC6CE) ถงึ ......................... (CC6CF)

หรือ (จ านวน ............... ชัว่โมง) CC6CI

(จ านวน ............... วนั) CC6CJ

ส าหรับเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง
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B2D - 12

C : ในรอบ 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา ทา่นได้จ ากดัประเภทรายการโทรทศัน์ทีเ่ดก็ดหูรือไม ่ (คือ ควบคุมรายการที่เหมาะสมส าหรับเด็ก) CC11C

1- ใช ่(จ ากดัประเภท) 3- ไมใ่ช ่(เดก็ดรูายการอะไรก็ได้ พอ่แมไ่มไ่ด้จ ากดั) 5- เดก็ไมไ่ด้ดรูายการโทรทศัน์

D : เดก็คนนีม้ีคอมพิวเตอร์ เป็นของตวัเอง หรือไม่ 1- มี 3- ไมม่ี CC16A

เดก็คนนีม้ีไอแพด แทบ็เลต  เป็นของตวัเอง หรือไม่ 1- มี 3- ไมม่ี CC16B

เดก็คนนีม้ีโทรศพัท์มือถือ เป็นของตวัเอง หรือไม่ 1- มี 3- ไมม่ี CC16C

E : บ้านของทา่นมีอินเตอร์เน็ตให้ใช้ผา่นคอมพิวเตอร์ ไอแพด แทบ็เลต หรือมือถือหรือไม่ 1- มี 3- ไมม่ี CC11E

F : ในรอบ 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา ทา่นได้จ ากดัการเลน่อินเตอร์เน็ตหรือไม ่เชน่ จ ากดั Application ทีเ่ดก็ดาวน์โหลด / ชอ่งรายการยทูปู /ประเภทของเว็บไซต์ทีเ่ดก็เลน่
1- ใช ่(จ ากดัประเภท) 3- ไมใ่ช ่(เดก็สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้อยา่งอิสระ ไมไ่ด้จ ากดั) 5- เดก็ไมไ่ด้ใช้อินเตอร์เน็ต CC17

 G : ในรอบ 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา ทา่นได้จ ากดัเวลาในการเลน่อินเตอร์เน็ตในแตล่ะวนั หรือไม่
1- ใช ่ โปรดระบจุ านวนเวลาทีใ่ห้เลน่ตอ่วนั ........................... ชัว่โมง............................นาท ี 3- ไมจ่ ากดั CC18

CC18A CC18B

8) การตอบสนองของพอ่แมท่ีม่ีตอ่เดก็
A : ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ผู้ทีเ่ป็นพอ่ของเดก็ มีสว่นร่วมในการเลีย้งดเูดก็หรือไม่ (หากส่งเงินให้เพียงอย่างเดียว ไม่ถือว่ามีส่วนร่วมในการเลีย้งด)ู CC13A

1- ไมเ่คยมีสว่นร่วม (ข้ามไปถามข้อ B) 3- มีสว่นร่วมเป็นบางครัง้ 5- มีสว่นร่วมเป็นประจ า
ถ้าเคยมีสว่นร่วม โปรดระบวุา่ มีสว่นร่วมอยา่งไร CC13A_des

B : ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว ทา่นและสมาชิกในบ้านมีการพดูคยุ ปรึกษากนั เกี่ยวกบัการเลีย้งดเูดก็บ้างหรือไม่ CC13B

(หมายถึง การวางแผนด้านการปฏิบัติต่อเด็ก ข้อตกลงร่วมกันในการเลีย้งดูเด็ก)

1- ไมเ่คยท า (ข้ามไปถามข้อ I) 3- ท าเป็นบางครัง้ 5- ท าเป็นประจ า
ถ้าเคยท า โปรดระบวุา่ ทา่นท าอยา่งไร CC13B_des

I : ปัจจุบัน ทา่นคดิวา่ ชมุชนทีเ่ดก็อาศยัอยูเ่ป็นอนัตรายตอ่เดก็ มากน้อยเพียงใด CC13I

1- ไมเ่ป็นอนัตรายเลย 3- เป็นอนัตรายบ้าง 5- เป็นอนัตรายมาก

9) บนัทกึผู้สมัภาษณ์ CC14
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B3 - 13

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

ส าหรับพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง เด็กอายุ 120 เดือนขึน้ไป

B3 สุขภาพของเด็ก

ใช้ CARD ประกอบการสัมภาษณ์

ch4_des

ch4aa_des ch4ab_des ch4ac_des
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B3 - 145) ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว เด็กเคยต้องไปหาหมอเพราะอาการบาดเจ็บ/อุบตัิเหตุต่างๆ  หรือไม่ 1- เคย 3- ไม่เคย (ข้ามไปถามข้อ 6) CH5

(ถ้าครัวเรือนไม่สามารถนึกค าตอบได้ พยายามอ่านค าตอบข้อ B ไปทีละรายการ)

A : จ านวนกี่ครัง้ CH5A

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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B4 - 15

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 77- G6PD

11- โรคหลอดเลือดสมองอดุตนั 29- วณัโรค 47- โรคปวดหลงัเรือ้รัง/ ปวดคอเรือ้รัง 65- โรคระบบทางเดินหายใจ 79- โรคโลหิตจาง
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 120 เดือนขึน้ไป
B4 โรคประจ าตัวหรือความบกพร่องของเด็ก

ค าชีแ้จงส าหรับผู้ สัมภาษณ์
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B4 - 16ตาราง 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 - 17ตาราง 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)

1- มี     3- ไม่มี CHD8

9) ปัจจบุนั เดก็สวมแวน่ตาเนื่องจากมีปัญหาทางสายตาหรือไม่ 1- สวม 3- ไม่สวม (ข้ามไปถามข้อ 10) CHD9

9.1) โปรดระบปุัญหาทางสายตา A- สายตาสัน้ ระบคุา่สายตาในช่อง CHD9B B- สายตาเอียง C- ปัญหาอื่นๆ ระบใุนช่อง CHD9C CHD9A

9.2) กรณีสายตาสัน้ เดก็มี คา่สายตา เทา่ไหร่ เช่น สายตาสัน้ 200 ให้กรอก 200 CHD9B

CHD9C

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

328
ภาคผนวกA.แบบสอบถามกลุม่ตวัอยา่งเดมิ(RESURVEYQN)



B5 - 18

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

ส าหรับพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง เด็กอายุ 120 เดือนขึน้ไป
B5 การศึกษา

ค าชีแ้จงส าหรับผู้ สัมภาษณ์
สัมภาษณ์ผู้เลีย้งดูหลักเกี่ยวกับประวัติการเข้าโรงเรียนของเด็ก โดย "โรงเรียน" คือ โรงเรียนในระดับชัน้อนุบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่นับรวมเนอสเซอรี่ สถานรับเลีย้งเด็ก
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B5B - 194) ตัง้แต่เดือน พ.ค. 2562 เดก็ได้เรียนระดบัชัน้ และโรงเรียนใดบ้าง ระบรุายละเอียดลงในตาราง 2
16M) ตัง้แต่เดือน พ.ค. 2562 เดก็เรียนระดบัชัน้อะไร A- อนบุาล 1 C- อนบุาล 3 E- ป.2 G- ศนูย์พฒันาเดก็เลก็ I- ป.4

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 - 20ตาราง 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

Code

CE16U

จ านวนครัง้

CE16N

ยืมหนังสือ/

นิทาน ?

รหสัครูประจ า
ชัน้ คนที่ 3

CE16R

# อ าเภอ

CE1C3

ต าบล

CE1C2CE1B1

CE16M

ร.ร./ศพด.

TCE16A

เรียนชัน้
อะไร

ประเภท
ร.ร.

CE16O

CE16H

ความถี่

สาเหตุที่เปลี่ยนโรงเรียน
(ถ้าไม่ได้เปลี่ยน ร.ร. กรอก "NA")

CE16F

CE16L

CE16HACE16G

โรงเรียนส่งแบบติดตามพัฒนาการเด็กหรือไม่
(ไม่รวมสมุดชมพู-ฟ้าของโครงการฯ)

เรียนกี่
ชั่วโมง/วัน

เรียนกี่วัน/

สัปดาห์
CE16BB

เดือน

จ านวนครัง้

CE16J CE16K

เดือน
CE16CA CE16CB

CE16I

ปี

ชื่อครูประจ าชัน้ คนที่ 1

CE1C1

รหสัครูประจ า
ชัน้ คนที่ 2

รหสัร.ร./ศพด.

เข้า

Code

CE16Q

# รหสัครูประจ า
ชัน้ คนที่ 1

CE16A

ชื่อร.ร./ศพด.

จ านวนครู
ประจ าชัน้

CE16S

ชื่อครูประจ าชัน้ คนที่ 3

CE1B3

ชื่อครูประจ าชัน้ คนที่ 2

CE1B2

ออก

จังหวัด

CE16P

#

CE16T

จ านวน
นักเรียน ปี

CE16D

CE16KA

CE16E

#

CE16BA

ผลการเรียนความถี่
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B5B - 215) ขณะนีบ้้านของท่านมีหนังสือเหล่านีบ้้างหรือไม่ 1- มี (ระบุจ านวน) 3- ไม่มี (ข้ามไปถามรายการถัดไป)

1 หนงัสอืนวนิยาย / วรรณกรรม (ภาษาไทย) CE12A4A CE12A4AA

2 หนงัสอืการ์ตนู (ภาษาไทย) CE12A5A CE12A5AA

3 นิตยสาร (ภาษาไทย) CE12A6A CE12A6AA

4 หนงัสอื / คูม่ือเตรียมสอบ นอกเหนือต าราเรียนในโรงเรียน (ภาษาไทย) CE12A7A CE12A7AA

5 หนงัสอืความรู้ทัว่ไป / หนงัสอือ่านเสริม นอกเหนือต าราเรียนในโรงเรียน (ภาษาไทย) CE12A8A CE12A8AA

6 หนงัสอืภาษาองักฤษ CE12A9A CE12A9AA

7 หนงัสอืภาษาอื่น (โปรดระบ.ุ..............................................................................................................) CE12A10A CE12A10AA

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

note

จ านวน1- มี     3- ไม่มี
ใช้ CARD ประกอบการสัมภาษณ์

#

CE17CA

ค่าใช้จ่ายกี่
บาท/ปีเรียนที่ไหน

CE17B

เรียนวิชา ?

CE17C

เรียนกี่วัน/ปี

CE17D CE17E

อื่นๆ (ระบุ)ประเภท

CE17BA
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RT_NT - 22ถามเฉพาะเด็กกลุ่มตัวอย่างที่ปี 2562 เรียนอยู่ชัน้ ป.1

A.ทา่นทราบหรือไม่วา่น้อง...ได้เข้าทดสอบความสามารถการอ่านออกของผู้ เรียน (Reading Test: RT) ในปีการศกึษา 2562

1- ทราบ 3- ไม่ทราบ
AA.ทา่นได้รับผลคะแนนสอบทีส่ง่มาทางไปรษณีย์หรือไม่ (เปิดการ์ตวัอยา่ง ผลคะแนน RT)

1- ได้รับ 3- ไม่ได้รับ
B.ทา่นทราบหรือไม่วา่น้อง...ได้ผลคะแนนการทดสอบ RT

1- ทราบ 3- ไม่ทราบ
BB.ผู้ปกครองอยากรู้ผลคะแนนสอบ RT ของน้อง...หรือไม่?

1- อยากรู้ การอ่านออกเสียง คะแนน การอ่านรู้เรื่อง คะแนน
3- ไม่อยากรู้

ถามเฉพาะเด็กกลุ่มตัวอย่างที่ปี 2562 เรียนอยู่ชัน้ ป.3

A.ทา่นทราบหรือไม่วา่น้อง...ได้เข้าทดสอบความสามารถพืน้ฐานของผู้ เรียนระดบัชาต ิ(National Test: NT) ในปีการศกึษา 2562

1- ทราบ 3- ไม่ทราบ
AA.ทา่นได้รับผลคะแนนสอบทีส่ง่มาทางไปรษณีย์หรือไม่ (เปิดการ์ดตวัอยา่งผลคะแนน NT)

1- ได้รับ 3- ไม่ได้รับ
B.ทา่นทราบหรือไม่วา่น้อง...ได้ผลคะแนนการทดสอบ NT

1- ทราบ 3- ไม่ทราบ
BB.ผู้ปกครองอยากรู้ผลคะแนนสอบ NT ของน้อง...หรือไม่?

1- อยากรู้ ด้านคณิตศาสตร์ คะแนน ด้านภาษา คะแนน
3- ไม่อยากรู้
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B8D - 23

1. เด็กคนนีน้อนกลางคืน ตัง้แต.่...............................น. ถึง......................................น. คิดเป็น ชัว่โมง นาที
2. เด็กคนนีไ้ปโรงเรียน 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 120 เดือนขึน้ไป
B8D ตารางบันทึกเวลาท ากิจกรรม
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B8D - 24ตาราง 1
Code

ความ
ถี่

Q 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

R 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

M จนัทร์-ศกุร์
กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที
เสาร์-อาทิตย์
กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที
จนัทร์-อาทิตย์ (กรณีไม่สามารถแยกรายละเอียดวันได้)

กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที

กิจกรรม (ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา) ชัว่โมง นาที รายละเอียด (ความถี่ในการท ากิจกรรม)

บคุคลที่ท ากิจกรรมร่วมด้วย
(ไมเ่กิน 3 คน) ระบ ุCode ความสมัพนัธ์กบัเด็ก และ

เพศ (ถ้าเล่นคนเดียว กรอก "NA")

เวลาทัง้หมด

วาดรูป เลน่กีฬา เรียนดนตรี ร้องเพลง เต้นร า 
ท างานประดิษฐ์

เด็กอา่นหนังสือเอง

NA

ออกไปเลน่ / ท ากิจกรรมนอกบ้าน
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B8D - 25ตาราง 1 (ตอ่)

Code

ความ
ถี่

S จนัทร์-ศกุร์
กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที
เสาร์-อาทิตย์
กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที
จนัทร์-อาทิตย์ (กรณีไม่สามารถแยกรายละเอียดวันได้)

กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที
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

T จนัทร์-ศกุร์
กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที
เสาร์-อาทิตย์
กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที
จนัทร์-อาทิตย์ (กรณีไม่สามารถแยกรายละเอียดวันได้)

กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชัว่โมง .......... นาที
U 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

เด็กท าการบ้านเอง

เด็กท าการบ้านกบัผู้ อื่น

NA

NA

นาที รายละเอียด (ความถี่ในการท ากิจกรรม)

บคุคลที่ท ากิจกรรมร่วมด้วย
(ไมเ่กิน 3 คน) ระบ ุCode ความสมัพนัธ์กบัเด็ก และ

เพศ (ถ้าเล่นคนเดียว กรอก "NA")

เด็กแสวงหาความรู้และทบทวนความรู้กบัผู้ อื่น

เวลาทัง้หมด

กิจกรรม (ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา) ชัว่โมง

เด็กแสวงหาความรู้และทบทวนความรู้ด้วยตนเอง
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B8D - 26ตาราง 1 (ตอ่)

Code

ความ
ถี่

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

J 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

เด็กเลน่/ดรูายการผ่านคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต ไอ
แพด โทรศพัท์มือถือ

เด็กดโูทรทศัน์

ชว่ยท างานบ้าน

ชว่ยงานทีส่ร้างรายได้ให้ครอบครัว เชน่ ท านา 
ท าไร่ เลีย้งสตัว์ ค้าขาย เป็นต้น

รายละเอียด (ความถี่ในการท ากิจกรรม)

บคุคลที่ท ากิจกรรมร่วมด้วย
(ไมเ่กิน 3 คน) ระบ ุCode ความสมัพนัธ์กบัเด็ก และ

เพศ (ถ้าเล่นคนเดียว กรอก "NA")

เวลาทัง้หมด

กิจกรรม (ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา) ชัว่โมง นาที
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B8D - 27ถ้าเด็กไม่ได้ดูโทรทศัน์ให้ข้ามไปถามตาราง 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

V ไปดหูนัง  ดลูะคร  ดนตรี นอกบ้าน 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

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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B8D - 28ตาราง 2 (ตอ่)

Code

ความ
ถี่

W ไปเยี่ยมญาติทีต่า่งอ าเภอ/จงัหวดั 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

N อื่น ๆ................................................. 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

บนัทกึผู้สมัภาษณ์ note

บคุคลที่ท ากิจกรรมร่วมด้วย
(ไมเ่กิน 3 คน) ระบ ุCode ความสมัพนัธ์กบัเด็ก และ

เพศ (ถ้าเล่นคนเดียว กรอก "NA")

เวลาทัง้หมด

กิจกรรม (ตัง้แต่การสัมภาษณ์ครัง้ที่แล้ว) ชัว่โมง นาที รายละเอียด (ความถี่ในการท ากิจกรรม)
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B9 - 29

ระบุ MemberID

ไม่เหน็ด้วยอย่างยิ่ง…................................................เหน็ด้วยอย่างยิ่ง
1 2 3 4 5 6 7

1 ฉนัสามารถควบคมุสิ่งตา่งๆ ทีเ่กิดขึน้กบัฉนัได้เพียงน้อยนิด
2 ฉนัไม่สามารถแก้ปัญหาบางอยา่งได้ด้วยตวัเอง
3 สิ่งทีจ่ะเกิดขึน้กบัฉนัในอนาคต สว่นมากฉนัเป็นคนก าหนดเอง
4 ถ้าฉนัมุง่มัน่ท าอะไรให้ส าเร็จ ฉนัท ามนัได้เสมอ
5 บางครัง้ฉนัรู้สกึวา่ ชีวติของฉนัเป็นไปตามทีค่นอื่นก าหนดให้
6

7 บอ่ยครัง้ทีฉ่นัรู้สกึหมดหนทางกบัการจดัการปัญหาในชีวติ

B9 ความเช่ือเร่ืองความสามารถควบคุมส่ิงต่าง  ๆด้วยตนเอง และความเพียร

ทา่นเห็นด้วยกบัข้อความตอ่ไปนีม้ากน้อยเพียงใด โดยมีตัวเลือกแสดงค าตอบทัง้หมด 7 ระดับ
ซึ่งระดับ 1 หมายถึง ไม่เหน็ด้วยอย่างยิ่ง และระดับ 7 หมายถึง เหน็ด้วยอย่างยิ่ง
กรุณาท าเครื่องหมาย  ที่ระดับความคิดเหน็ที่ตรงกับท่านมากที่สุด

ประโยคต่างๆเหล่านีอ้ธิบายถึงตัวท่านมากน้อยเพียงใด 

หลายสิ่งและหลายเหตกุารณ์ส าคญัในชีวติฉนั ฉนัแทบจะไม่มีทางเปลี่ยนแปลงมนัได้เลย
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B9 - 30

ไม่เหน็ด้วยอย่างยิ่ง…................................................เหน็ด้วยอย่างยิ่ง
1 2 3 4 5 6 7

8

9

11 ฉนัเป็นคนทุม่เทและขยนัขนัแข็งในการท างาน
12

13 เมื่อฉนัเริ่มท าสิ่งใดแล้ว จะท าสิ่งนัน้จนส าเร็จ
14 ความสนใจของฉนัเปลี่ยนไปในแตล่ะปี
15 ฉนัเป็นคนใสใ่นรายละเอียดรอบคอบในงานทีท่ า
16

17

18 ฉนัสามารถบรรลเุป้าหมายทีต่้องใช้เวลาท ายาวนานหลายปีได้
19 ฉนัสนใจทีจ่ะท าอะไรใหม่ทกุๆ 2-3 เดอืน

ผู้ตอบแบบสอบถามเข้าใจค าถามดี ใชห่รือไม่ 1- ใช่ 3- ไม่ใช่

ประโยคต่างๆเหล่านีอ้ธิบายถึงตัวท่านมากน้อยเพียงใด 

10

ฉนัไม่ยอมแพ้ตอ่ความล้มเหลว ท าให้ฉนัสามารถท าสิ่งทีท่้าทายมากๆ ได้ส าเร็จ

ความคดิใหม่ๆหรือโครงการใหม่ๆ มกัจะดงึดดูความสนใจของฉนัไปจากสิ่งทีท่ าอยู่เสมอ
ถึงแม้วา่ฉนัจะต้องเผชิญกบัความล้มเหลว ฉนัก็ไม่ยอมลดละความพยายามทีจ่ะท าสิ่งนัน้ให้ส าเร็จ

ฉนัไม่สามารถจดจ่อกบังานทีต่้องใช้เวลามากกวา่ 2-3 เดอืนในการท าให้ส าเร็จ

ฉนัมกัมีสิ่งทีส่นใจอยา่งจริงจงั  แตไ่ม่นานหลงัจากนัน้ก็จะเลกิสนใจอยา่งง่ายดาย

ฉนัเป็นคนทีม่ีเป้าหมายในชีวติ  แตม่กัจะไม่สามารถท าตามเป้าหมายได้ เพราะฉนัเปลี่ยนความสนใจ
ของตนเองอยู่เสมอ
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แบบบัญชรีายการของเด็ก
(Children Roster)
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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

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
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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

352
ภาคผนวกA.แบบสอบถามกลุม่ตวัอยา่งเดมิ(RESURVEYQN)



Res
ear

ch Instit
ute 

for
 Po

licy
 Ev

alu
atio

n an
d Desi

gn (R
IPE

D)

11

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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SRN4_2021
Preface: รายละเอียดการให้ท าแบบของผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนน้ี ต้องกรอกทุกคร้ัง แม้ว่าผู้ตอบจะปฏิเสธไม่ตอบก็ตาม

ค าน าหน้า ช่ือเด็ก นามสกุลเด็ก ช่ือเล่นเด็ก
ด.   .

ระดับช้ัน
น้ าหนัก (kg) . ส่วนสูง (cm)

โรงเรียน

0 1 ม ค 2 5 6 1 0 8 1 5 1 4 3 0

บันทึกผู้สัมภาษณ์/ ผู้ตรวจแบบ (NOTE)

TYPE PROV AMP School ROOM children ID
1 1

สัมภาษณ์ครบหรือไม่ 1- ครบ (ข้ามไปถามชุดถัดไป) 3- ไม่ครบ
เหตุผลท่ีสัมภาษณ์ไม่ครบ 1- เด็กไม่ให้ความร่วมมือในการเล่นเกม

3- เด็กไม่สามารถส่ือสารได้

ผู้ Compare ผู้ สแกนแบบ
คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2

ผู้บันทึกข้อมูล

ส าหรับเจ้าหน้าท่ี

ผู้ SPA
ผู้ตรวจแบบสอบถาม

ช่ือ/username

วัน/เดือน/ปี

TIME_START TIME_END

แบบทดสอบพัฒนาการเด็ก

NAME1 NAME2 DAY MONTH YEAR
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อา่นค าถามทกุข้อใหเ้ด็กฟังตามข้อความที่ก าหนดไว้
• ข้อความตัวหนา หมายถึง ใหผู้้สัมภาษณ์อา่นข้อความดังกล่าวใหเ้ด็กฟัง โดยอา่น
ข้อความดังกล่าวอย่างครบถ้วนเพื่อความมีมาตรฐานของข้อมูล
• ข้อความตัวธรรมดา หมายถึง ค าชี้แจงส าหรับผู้สัมภาษณ์  ไม่ต้องอา่นข้อความส่วนนี้
ใหเ้ด็กฟัง

ระหว่างการสัมภาษณ์-

กระตุ้นเด็กโดยการพูดคุยใหก้ าลังใจ เช่น หนูท ามาได้พอสมควร พยายามต่อไปนะ!
อย่าบอกเด็กว่าเด็กตอบค าถามถูกหรือผิด เว้นแต่มีค าส่ังเขียนไว้ในแบบสอบถาม
กล่าวค าขอบคุณทกุคร้ังที่เด็กตอบค าถามเสร็จ

ค าพูดส าหรับทกัทายเด็ก-

สวัสดีค่ะ/ครับ พ่ีชือ่............................. แล้วหนูชือ่อะไรคะ/ครับ?
วันน้ีพ่ีมีค าถามจะมาถามน้องๆ นะคะ/ครับ เป็นค าถามเก่ียวกับนิทาน รูปภาพ ตัวอักษร ตัวเลข 
ซ่ึงเกมบางเกมอาจจะง่าย และ ในบางเกมอาจจะยากส าหรับน้อง แต่น้องไม่ต้องกังวลไป 
พ่ีอยากให้น้องตัง้ใจท าให้ดีที่สุดก็พอ และหลังจากน้องตอบค าถามเสร็จ 
พ่ีจะมีของรางวัลให้นะคะ/ครับ

และน้องสามารถขอหยดุหรือขอเวลาพักเมื่อไหร่ก็ได้ หากน้องอยากจะหยดุตอนไหน หรือ 
ไม่ต้องการที่จะเล่นเกมไหน ก็สามารถบอกพ่ีได้เลยนะคะ/ครับ 

น้องมีอะไรอยากจะถามพ่ีไหมคะ/ครับ........ ถ้าไม่มี เรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยนะคะ/ครับ

ค าชีแ้จง
แบบสอบถามนี้ใช้ส าหรับเกบ็ข้อมูลพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กในช่วงปฐมวัย

(เด็กที่ก าลังจะเข้า ป.1) 
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วสัดุ/อปุกรณ์: 1. กระดาษเปล่า/ดินสอ/ยางลบ (ชุดกระดาษค าตอบที่ 1)
ค าแนะน า ไม่มี
เง่ือนไขการหยุดถาม: ถ้าเด็กไม่สามารถเขียนได้ภายใน 1 นาท ีหลังจากที่เราบอกค าส่ังไป หรือ

ถา้เด็กใช้เวลาในการเขยีนมากกว่า 2 นาที ให้หยดุ และพูดว่า "เราไปเล่นเกมใหม่กันดีกวา่"

(วางกระดาษเปล่าพร้อมดินสอ/ยางลบไวต้รงหน้าเด็ก) 

ใหพ้ดูวา่.....พ่ีจะใหน้้องลองเขียนชือ่จรงิหรอืชือ่เล่นของตัวเองเปน็ภาษาไทย ลงในกรอบสีเ่หลีย่มด้านล่าง

A1 (  ) ถูกต้อง (1)
(  ) ไม่ถูกต้อง (0)
(  ) เด็กไม่รู้/ไม่ตอบสนอง (-8)

ใหพ้ดูวา่.....พ่ีจะใหน้้องลองเขียนชือ่จรงิหรอืชือ่เล่นของตัวเองเปน็ภาษาอังกฤษ ลงในกรอบสีเ่หลีย่มด้านล่าง

A2 (  ) ถูกต้อง (1)
(  ) ไม่ถูกต้อง (0)
(  ) เด็กไม่รู้/ไม่ตอบสนอง (-8)

ชุด A ความสามารถในการเขียนชือ่ (Name Writing)

ส าหรับเจา้หน้าที่

ส าหรับเจา้หน้าที่
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วสัดุ/อปุกรณ์: สมุดภาพตัวอกัษรภาษาไทย (ชุดที่ 1)
ค าแนะน า: อนุญาตใหเ้ด็กเปล่ียนค าตอบได้ และหากเด็กตอบไม่ได้ภายในเวลา 5 วนิาท ี

ใหข้้ามไปถามตัวอกัษรตัวถัดไป พร้อมกบัพดูวา่ ...มาลองดูตัวอักษรน้ีสิ...

(วางสมุดภาพตัวอกัษร ไวท้ี่ด้านหน้าน้อง)

ใหพ้ดูวา่... ต่อไปเปน็เกมทายตัวอักษรใหน้้องชีไ้ปที่ตัวอักษรตัวแรก และบอกพ่ีมาว่าตัวอักษรที่เหน็
เรยีกว่าตัวอะไรคะ/ครบั

(พยายามใหเ้ด็กชี้ตัวอกัษรแต่ละตัว และไล่อา่นลงไปเร่ือยๆด้วยตนเอง)
และคอยพดูซ้ าวา่.....ตัวอักษรน้ีคือตัวอะไรคะ/ครบั

1B ว
2B ศ
3B ภ
4B ฉ
5B ณ

ชุด B การรู้จกัตัวอักษร (Alphabet Knowledge) 

ข้อ ตัวอกัษร ถูกต้อง (1) ไม่ถูกต้อง (0)
ไม่รู้/ไม่ตอบ

(-8)
ส าหรับเจา้หน้าที่
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วสัดุ/อปุกรณ์: สมุดภาพตัวอกัษรภาษาองักฤษ (ชุดที่ 2)
ค าแนะน า: อนุญาตใหเ้ด็กเปล่ียนค าตอบได้ และหากเด็กตอบไม่ได้ภายในเวลา 5 วนิาท ี

ใหข้้ามไปถามตัวอกัษรตัวถัดไป พร้อมกบัพดูวา่ ...มาลองดูตัวอักษรน้ีสิ...

(วางสมุดภาพตัวอกัษร ไวท้ี่ด้านหน้าน้อง)

ใหพ้ดูวา่... ต่อไปเปน็เกมทายตัวอักษรใหน้้องชีไ้ปที่ตัวอักษรตัวแรก และบอกพ่ีมาว่าตัวอักษรที่เหน็
เรยีกว่าตัวอะไรคะ/ครบั

(พยายามใหเ้ด็กชี้ตัวอกัษรแต่ละตัว และไล่อา่นลงไปเร่ือยๆด้วยตนเอง)
และคอยพดูซ้ าวา่.....ตัวอักษรน้ีคือตัวอะไรคะ/ครบั

6B R
7B K
8B T
9B J
10B V

ชุด B การรู้จกัตัวอักษร (Alphabet Knowledge) 

ข้อ ตัวอกัษร ถูกต้อง (1) ไม่ถูกต้อง (0)
ไม่รู้/ไม่ตอบ

(-8)
ส าหรับเจา้หน้าที่
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วสัดุ/อปุกรณ์: สมุดภาพค าพื้นฐาน (ชุดที่ 3)
ค าแนะน า: อนุญาตใหเ้ด็กเปล่ียนค าตอบได้ และหากเด็กตอบไม่ได้ภายในเวลา 5 วนิาท ี

ใหข้้ามไปถามค าถัดไป พร้อมกบัพดูวา่ ...มาลองดูค าน้ีสิ...

(วางสมุดภาพค า ไวท้ี่ด้านหน้าน้อง)
ใหพ้ดูวา่... ต่อไปเปน็เกมอ่านค าใหน้้องชีไ้ปที่ค าแรก และบอกพ่ีว่าค าที่น้องเหน็อ่านว่าอะไรคะ /ครบั

(พยายามใหเ้ด็กชี้แต่ละค า และไล่อา่นลงไปเร่ือยๆด้วยตนเอง)
และคอยพดูซ้ าวา่.....ค าน้ีอ่านว่าอะไรคะ/ครบั

1C ไก่
2C ปา่
3C เพื่อน
4C แตงโม
5C จมูก

ชุด C การอ่านค าพ้ืนฐาน (Reading) 

ข้อ ค าศัพท์ ถูกต้อง (1) ไม่ถูกต้อง (0)
ไม่รู้/ไม่ตอบ

(-8)
ส าหรับเจา้หน้าที่
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วสัดุ/อปุกรณ์: กล่องและตุ๊กตา
ค าแนะน า ใหย้ื่นตุ๊กตาใหเ้ด็กใหม่ทกุคร้ังเมือ่เร่ิมข้อถัดไป

(ใหว้างกล่องกระดาษที่เปดิฝาไวบ้ริเวณหน้าเด็ก โดยหนัด้านที่เปดิฝาเข้าหาตัวเด็ก และ หยิบตุ๊กตาขึ้นมาเตรียมไว้)

ใหพ้ดูวา่...

D1
D2
D3
D4

ข้อ ค าบอก ถูกต้อง (1) ไม่ถูกต้อง (0)
ไม่รู้/ไม่ตอบ

(-8)
ส าหรับเจา้หน้าที่

ชดุ D ความสามารถในการเขา้ใจค าศัพท์ที่ใชใ้นการระบตุ าแหน่ง (Receptive Spatial Vocabulary)

เราจะมาเล่นเกมตุก๊ตากับกล่องกันนะคะ/ครบั พ่ีอยากใหน้้องวางตุก๊ตาไว้ที่กล่องตามค าบอก
ของพ่ีนะคะ/ครบั

ใหว้างตุ๊กตาไว้บนกล่อง
ใหว้างตุ๊กตาไว้ในกล่อง
ใหว้างตุ๊กตาไว้หน้ากล่อง
ใหว้างตุ๊กตาไว้ข้างกล่อง
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วสัดุ/อปุกรณ์: ไม่มี
ค าแนะน า: อนุญาตใหม้ีการทวนค าถามได้ถ้าเด็กต้องการ

ใหพ้ดูวา่....พ่ีมีเรือ่งสนุกๆจะเล่าใหน้้องฟัง ซ่ึงหลังจากที่น้องได้ฟังเรือ่งราวที่พ่ีเล่าแล้วพ่ีจะมีค าถามมาถามน้อง
เพราะฉะน้ันตัง้ใจฟังพ่ีนะ เรือ่งน้ีมีชือ่ว่า หนูและแมว

กาลครั้งหน่ึงนานมาแล้วมีแมวตัวหน่ึง มันชอบใส่หมวกสีแดงอยู่เป็นประจ า
ครั้งหน่ึงเมื่อมันก าลังหลับอยู่ มีหนูยอ่งมาขโมยหมวกมันไปแบบเงียบๆ
เมื่อแมวตืน่และเห็นว่าหมวกสีแดงใบโปรดหายไป มันโกรธมาก และเริ่มไล่ล่าหนูตัวน้ัน
หลังจากน้ันไม่นาน หนูได้ติดกับดักบริเวณใต้โต๊ะและไม่สามารถขยบัหนีไปไหนได้
เจา้หนูได้ร้องขอชีวิตกับแมว โดยพูดว่า "ได้โปรดอยา่กินฉันเลย ถ้าไว้ชีวิตฉัน ฉันจะคืนหมวกให้"
หลังจากที่เจา้แมวได้หมวกคืน ก็พูดกับหนูว่า "อยา่ได้มายุ่งกับหมวกฉันอีก"
แล้วก็กลับไปนอนพร้อมกับหมวกใบน้ันอยา่งมีความสุข 

พ่ีมีค าถามจะถามน้องดังน้ี (อา่นแต่ละค าถามช้าๆและชัดๆ)

E1
E2
E3
E4
E5

Code ค าตอบ 0 ไม่ถกูต้อง 1 ถกูต้อง -8 ไม่รู้ ไม่ตอบ

ค าตอบที่ถูกต้อง
E1 หมายถงึ หนู นอกเหนือจากหนูถอืว่าผิด
E2 หมายถงึ สีแดง นอกเหนือจากสีแดงถอืว่าผิด
E3 หมายถงึ หนูขโมยหมวกไป (ต้องมีค าว่า "หน"ู หากใช้ภาษาถิ่นที่มีความหมายว่าขโมยให้ถอืว่าถกูต้อง)
E4 หมายถงึ ใต้โต๊ะ หรือ กบัดัก (หากตอบว่า "โต๊ะ" ให้ถามซ้ าว่าบริเวณไหนของโต๊ะ)
E5 หมายถงึ หนูคืนหมวก (ต้องมีค าว่า "คืนหมวก" หากประธานในประโยคถกูแทนด้วยค าว่า 

มัน ให้ถามซ้ าว่ามันในที่นีห้มายถงึตัวอะไร ถา้ตอบถกูถอืว่าถกูต้อง)

ใครเปน็คนขโมยหมวกของแมว 
หมวกใบนั้นสีอะไร 

ชุด E การเข้าใจในเรื่องราวที่ได้ฟัง (Listening Comprehension Story)

ข้อ ค าถาม ค าตอบของเด็ก ส าหรับเจา้หน้าที่

ท าไมแมวถึงตัดสินใจไม่กนิหนู 

ส าหรับเจ้าหน้าที่

ท าไมแมวถึงต้องไล่ล่าหน ู
แมวเจอหนูที่ไหน 
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วสัดุ/อปุกรณ์: 1. ชุดกระดาษวาดเลียนแบบ (ชุดกระดาษค าตอบที่ 2)
2. ชุดคู่มือเกณฑ์การใหค้ะแนน F1-F3

ค าแนะน า ไม่มี

(วางชุดกระดาษวาดเลียนแบบไวต้รงหน้าเด็ก) 

ใหพ้ดูวา่.......... เราจะมาวาดรปูกันนะ ใหน้้องวาดรปูใหเ้หมือนกับรปูน้ี (ชี้ที่รูปกากบาท) 
ลงในช่องน้ีนะคะ/ครบั (ชี้ไปที่ช่องวา่งใต้รูปกากบาท)

ใหพ้ดูวา่.......... เราจะมาวาดรปูกันนะ ใหน้้องวาดรปูใหเ้หมือนกับรปูน้ี (ชี้ที่รูปวงกลม) 
ลงในช่องน้ีนะคะ/ครบั (ชี้ไปที่ช่องวา่งใต้รูปวงกลม)

ใหพ้ดูวา่.......... เราจะมาวาดรปูกันนะ ใหน้้องวาดรปูใหเ้หมือนกับรปูน้ี (ชี้ที่รูปส่ีเหล่ียม) 
ลงในช่องน้ีนะคะ/ครบั (ชี้ไปที่ช่องวา่งใต้รูปส่ีเหล่ียม)

เด็กเขียนด้วยมือข้างใด (  ) 1.มือขวา (  ) 3.มือซ้าย

ชุด F การวาดเลียนแบบ (Copying)

ส าหรับเจา้หน้าที่
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หลักเกณฑ์การใหค้ะแนน ดูชุดคู่มือเกณฑ์การใหค้ะแนน D1 ประกอบ

หลักเกณฑ์ รปูกากบาท -มีเส้นตรงสองเส้นตัดกนัที่จุดกึ่งกลาง 
-มีทศิทางเปน็ตัว X มากกวา่เคร่ืองหมาย  +
-ความยาวแต่ละด้านพอๆกนั

F1

หลักเกณฑ์ รปูวงกลม -มีเส้นโค้งตามรูปร่าง
-รูปภาพต่อติดกนัเปน็เส้นเดียว
-รูปมีสัดส่วนความสูงต่อความกวา้งไม่เกนิ 2:1

F2

หลักเกณฑ์ รปูสีเ่หลีย่ม -มี 4 ด้านอย่างชัดเจน       
-มุมแต่ละมุมมีขนาด 90 องศา หรือ ต้ังฉากกนั
-ด้านแต่ละด้านขนานกนัและยาวพอๆกนั

F3

รปูกากบาท

ขอ้ รูป
ครบทุกเกณฑ์ 

(2)
ไม่ครบ 1 เกณฑ์

 (1)
ไม่ครบมากกว่า
 1 เกณฑ์ (0)

เด็กไม่ยอมวาด 
(-8)

ส าหรับเจา้หน้าที่

ส าหรับเจา้หน้าที่

รปูวงกลม

ขอ้ รูป
ครบทุกเกณฑ์ 

(2)
ไม่ครบ 1 เกณฑ์

 (1)
ไม่ครบมากกว่า
 1 เกณฑ์ (0)

เด็กไม่ยอมวาด 
(-8)

ส าหรับเจา้หน้าที่

รปูสีเ่หลีย่ม

ขอ้ รูป
ครบทุกเกณฑ์ 

(2)
ไม่ครบ 1 เกณฑ์

 (1)
ไม่ครบมากกว่า
 1 เกณฑ์ (0)

เด็กไม่ยอมวาด 
(-8)
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วสัดุ/อปุกรณ์: ชุดรูปภาพเกมการต่อรูปในใจ (ชุดที่ 4)
ค าแนะน า ไม่มี
เง่ือนไขการหยุดถาม ไม่มี

การฝึกซ้อมก่อนทดลอง:
(โดยวางชุดรูปภาพเกมการต่อรูปในใจไวต้รงหน้าเด็ก)

ใหพ้ดูวา่...  ลองดูชิน้ส่วน 2 ชิน้น้ี (ชี้ใหเ้ด็กเหน็วา่เปน็ 2 ส่วนแยกกนัอย่างชัดเจน)
ถ้าน าชิน้ส่วนสองชิน้น้ีมาต่อกัน เราจะได้รปูๆหน่ึง น้องคิดว่าจะได้รปูไหนใน 4 ข้อน้ี
(ผายมือไปที่รูปทั้ง 4 วา่มีรูปอะไรบา้ง)

ถ้าน้องชี้ได้ถูกต้องใหพ้ดูวา่ ....ถูกต้องแล้ว เรามาเล่นกันเลยนะ... 

แต่ถ้าน้องชี้ไม่ถูกต้อง (ใหช้ี้ไปที่รูปแต่ละส่วนและเล่ือนนิ้วประกบกนั เพื่อสาธติใหเ้หน็วา่ต่อกนัเปน็อย่างไร
พร้อมกบัพดูวา่..... เมือ่เราน าสองชิน้น้ีมาต่อกันเราก็จะได้รปูน้ี (ชีไ้ปที่รปูที่ถูก) เรามาลองเล่นกันใหม่นะ 

Code ค าตอบ 0 ไม่ถูกต้อง 1 ถูกต้อง -8 ไม่รู้ ไม่ตอบ

ชุด G การต่อรูปในใจ (Mental Transformation)

ข้อ ค าส่ัง ค าตอบของเด็ก ส าหรับเจา้หน้าที่

G1 (ชี้ไปที่ชิ้นส่วนสองชิ้นรูป G1)  ถ้าน าชิน้ส่วน 2 ชิน้น้ีมา
ต่อกัน เราจะได้รปูๆหน่ึง น้องคิดว่าจะได้รปูไหนใน 4 
ข้อน้ี (ผายมือไปที่ตัวเลือกทั้ง 4)

ส าหรบัเจ้าหน้าที่
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G5 (ชี้ไปที่ชิ้นส่วนสองชิ้นรูป G5)  ถ้าน าชิน้ส่วน 2 ชิน้น้ีมา
ต่อกัน เราจะได้รปูๆหน่ึง น้องคิดว่าจะได้รปูไหนใน 4 
ข้อน้ี (ผายมือไปที่ตัวเลือกทั้ง 4)

G6 (ชี้ไปที่ชิ้นส่วนสองชิ้นรูป G6)  ถ้าน าชิน้ส่วน 2 ชิน้น้ีมา
ต่อกัน เราจะได้รปูๆหน่ึง น้องคิดว่าจะได้รปูไหนใน 4 
ข้อน้ี (ผายมือไปที่ตัวเลือกทั้ง 4)

G3 (ชี้ไปที่ชิ้นส่วนสองชิ้นรูป G3)  ถ้าน าชิน้ส่วน 2 ชิน้น้ีมา
ต่อกัน เราจะได้รปูๆหน่ึง น้องคิดว่าจะได้รปูไหนใน 4 
ข้อน้ี (ผายมือไปที่ตัวเลือกทั้ง 4)

G4 (ชี้ไปที่ชิ้นส่วนสองชิ้นรูป G4)  ถ้าน าชิน้ส่วน 2 ชิน้น้ีมา
ต่อกัน เราจะได้รปูๆหน่ึง น้องคิดว่าจะได้รปูไหนใน 4 
ข้อน้ี (ผายมือไปที่ตัวเลือกทั้ง 4)

ข้อ ค าส่ัง ค าตอบของเด็ก ส าหรับเจา้หน้าที่

(ชี้ไปที่ชิ้นส่วนสองชิ้นรูป G2)  ถ้าน าชิน้ส่วน 2 ชิน้น้ีมา
ต่อกัน เราจะได้รปูๆหน่ึง น้องคิดว่าจะได้รปูไหนใน 4 
ข้อน้ี (ผายมือไปที่ตัวเลือกทั้ง 4)

G2
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วสัดุ/อปุกรณ์:
ค าแนะน า:

กล่าวขอบคุณทกุคร้ังหลังจากที่เด็กตอบค าถามหรือเล่นเกมเสร็จ
เง่ือนไขการหยุดถาม:

(จัดเตรียมของ 20 ชิ้นไวต้รงหน้าเด็กโดยไม่ต้องจัดเรียงไว)้ 

ใหพ้ดูวา่....เราจะมาเล่นเกมกับของเหล่าน้ีกันนะคะ/ครบั

Code ค าตอบ 0 ไม่ถูกต้อง 1 ถูกต้อง -8 ไม่รู้ ไม่ตอบ -6 หยุดถามค าถาม

H1 พ่ีขอของ 3 ชิน้น้องช่วยแยกใหพ่ี้ที

H2 เอากลับไปกองรวมกลุ่มเหมือนเดิม คราวน้ีพ่ีขอเพ่ิมเปน็ 6 
ชิน้ น้องช่วยแยกใหพ่ี้ที

ชุด H การจดัของเป็นกลุม่ (Producing A Set)

1. ชุดส่ิงของส าหรับจัดกลุ่ม ใช้กอ้นหนิหรือฝาขวดน้ าด่ืมที่มีขนาดเทา่กนั จ านวน 20 ชิ้น
ถ้าเด็กนับของทั้งหมด หรือ กองไวไ้ม่นับ เราสามารถกระตุ้นเด็กโดยพดูวา่..แล้วส่วนไหน
ที่จะแบง่ใหพ่ี้คะ/ครบั...

เด็กไม่สามารถใหข้องคุณ 3 ชิ้น หรือ เด็กไม่สามารถใหข้องคุณ 6 ชิ้น หรือ เด็กไม่
สามารถแยกของออกจากกองรวม

ข้อ ค าส่ัง
จ านวน (ชิ้น) 

ส่ิงของที่เด็กแยกให้
ส าหรับเจา้หน้าที่

H3 เอากลับไปกองรวมกลุ่มเหมือนเดิม สุดทา้ยแล้ว คราวน้ีพ่ีขอ
มากหน่อยพ่ีขอ 14 ชิน้น้องช่วยแยกใหพ่ี้ที

ส าหรบัเจ้าหน้าที่
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ใหพ้ดูวา่...  เรามาเล่นเกมเปรยีบเทยีบตัวเลขกันนะคะ/ครบั

I1
I2
I3
I4

อะไรมีค่ามากกว่ากนัระหวา่ง 8 และ 6 8
อะไรมีค่าน้อยกว่ากนัระหวา่ง 4 และ 7

ชุด I การเปรียบเทียบตัวเลข (Number Comparison)

4

ข้อ ค าถาม ค าตอบของเด็ก ค าตอบที่ถูก ส าหรับเจา้หน้าที่

อะไรมีค่ามากกว่ากนัระหวา่ง 3 และ 5 5

อะไรมีค่าน้อยกว่ากนัระหวา่ง 9 และ 7 7
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วสัดุ/อปุกรณ์:
ค าแนะน า:

(จัดเตรียมของ 10 ชิ้นไวต้รงหน้าเด็กโดยไม่ต้องจัดเรียงไว)้

ใช้ ไม่ใช้

J1A

J2A

J3A

J4A

ส าหรบัเจ้าหน้าที่
Code ค าตอบ 0 ไม่ถูกต้อง 1 ถูกต้อง -8 ไม่รู้ ไม่ตอบ

ฝาขวดน้ าด่ืมที่มีขนาดเทา่กนัจ านวน 10 ชิ้น
ถ้าหากเด็กนับ (หนึ่ง สอง สาม ส่ี) ถามอกีคร้ังวา่...น้องมีสิง่ของทั้งหมดเทา่ไหร่? และถ้า
เด็กตอบโดยการชูนิ้วใหถ้ามซ้ าโดยถามวา่ น้องมีก่ีชิน้พูดใหพ่ี้ฟังทซิีคะ/ครบั

ชุด J การบวกแบบพ้ืนฐาน (Simple Addition)

J3
6

J4 ถ้าน้องมีฝาขวดน้ า 5 อัน และน้องเอาฝาขวดน้ า
ให้พ่ี 2 อัน แล้วน้องเหลือฝาขวดน้ ากี่อัน

ใหพ้ดูวา่...พ่ีอยากถามน้องเก่ียวกับตัวเลข และฝาขวดเหล่าน้ีอาจช่วยน้องได้เผ่ือน้องต้องการที่จะใช้ ... ฟัง
ค าถามจากพ่ีดีๆ นะคะ/ครบั

ข้อ ค าตอบของเด็ก
ใช้ฝาขวด

ค าตอบที่ถกู ส าหรับเจา้หน้าที่ค าถาม

ถ้าน้องมีฝาขวดน้ า 2 อัน แล้วพ่ีให้ฝาขวดน้ า
น้องเพ่ิมอีก 1 อัน รวมแล้วน้องมีฝาขวดน้ ากี่อัน

5

J1
3

3

ถ้าน้องมีฝาขวดน้ า 3 อัน แล้วพ่ีให้ฝาขวดน้ า
น้องเพ่ิมอีก 2 อัน รวมแล้วน้องมีฝาขวดน้ ากี่อัน
ถ้าน้องมีฝาขวดน้ า 4 อัน แล้วพ่ีให้ฝาขวดน้ า
น้องเพ่ิมอีก 2 อัน รวมแล้วน้องมีฝาขวดน้ ากี่อัน

J2
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วสัดุ/อปุกรณ์: สมุดภาพตัวเลข (ชุดที่ 5)
ค าแนะน า: อนุญาตใหเ้ด็กเปล่ียนค าตอบได้ และหากเด็กตอบไม่ได้ภายในเวลา 5 วนิาท ี

ใหข้้ามไปถามตัวเลขตัวถัดไป พร้อมกบัพดูวา่ ...มาลองดูตัวเลขน้ีสิ...
เง่ือนไขการหยุดถาม: เด็กบอกชื่อตัวเลขในแถว ผิดเพียงตัวใดตัวหน่ึง ใหท้ าการหยุดเกม และ ข้ามไปท าชุด O

(วางสมุดภาพตัวเลข ไวท้ี่ด้านหน้าน้อง)

ใหพ้ดูวา่... ต่อไปเปน็เกมทายตัวเลขใหน้้องชีไ้ปที่ตัวเลขตัวแรก และบอกพ่ีมาว่าตัวเลขที่เหน็
เรยีกว่าเลขอะไรคะ/ครบั

(พยายามใหเ้ด็กชี้ตัวเลขแต่ละตัว และไล่อา่นลงไปเร่ือยๆด้วยตนเอง)
และคอยพดูซ้ าวา่.....ตัวเลขน้ีคือเลขอะไรคะ/ครบั

1K 2
2K 7
3K 0
4K 8
5K 5

ชุด L การอ่านตัวเลข (Number Identification)

ข้อ ค าบอก ถูกต้อง (1) ไม่ถูกต้อง (0)
ไม่รู้/ไม่ตอบ

(-8)
ส าหรับเจา้หน้าที่
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วสัดุ/อปุกรณ์: บตัรตัวเลข (ชุดที่ 6)
ค าแนะน า:

การฝึกซ้อมก่อนทดลอง:

เราจะมาเริม่เล่นเกมกันดีกว่า ตัง้ใจดูใหด้ี และท าใหด้ีที่สุด 

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

Code ค าตอบ 0 ไม่ถูกต้อง 1 ถูกต้อง -8 ไม่รู้ ไม่ตอบ

ค าตอบของเด็ก

ชุด M การนับเลขไปด้านหน้า (Forward Digit Span)

ใหแ้สดงบตัรที่มีตัวเลขไว ้10 วนิาท ีแล้วเกบ็บตัรที่มีตัวเลข และรอ 10 วนิาท ีแล้วจึงให้
เด็กบอกตัวเลขที่แสดงในบตัร

8  3
2  6

5  9  0

ใหพ้ดูวา่... ในเกมน้ีพ่ีใหน้้องดูตัวเลขแต่ละชุด 10 วินาท ีหลังจากน้ันรอ 10 วินาท ีพ่ีต้องการใหน้้องบอกว่าเหน็
ตัวเลขอะไรบา้งโดยบอกแบบเรยีงตามล าดับ เช่น ถ้าน้องดูตัวเลข 7  8 ใหน้้องพูดว่า 7  8

เรามาลองเล่นกันนะ ใหน้้องดูเลข  4  2  เปน็เวลา 10 วนิาท ี แล้วเกบ็บตัรที่มีตัวเลข และรอ 10 วนิาที
 แล้วจึงใหเ้ด็กบอกตัวเลขที่แสดงในบตัร
 รอจนกวา่น้องจะตอบ โดยถ้าน้องตอบผิด ใหเ้ราบอกค าตอบที่ถูก แต่ถ้าน้องตอบถูกใหพ้ดูวา่....ถูกต้อง....

ลองอีกครัง้นะ ใหน้้องดูเลข  6  1  เปน็เวลา 10 วนิาท ี แล้วเกบ็บตัรที่มีตัวเลข และรอ 10 วนิาที
 แล้วจึงใหเ้ด็กบอกตัวเลขที่แสดงในบตัร
 รอจนกวา่น้องจะตอบ โดยถ้าน้องตอบผิด ใหเ้ราบอกค าตอบที่ถูก แต่ถ้าน้องตอบถูกใหพ้ดูวา่....ถูกต้อง....

ข้อ ตัวเลข ส าหรับเจา้หน้าที่

7  3  0  9  4 
3  4  8  6  1

7  2  1
4  8  6  1
5  7  2  9

ส าหรบัเจ้าหน้าที่
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L9

L10

L11

L12

L13

L14

L15

L16

L17

L18

Code ค าตอบ 0 ไม่ถูกต้อง 1 ถูกต้อง -8 ไม่รู้ ไม่ตอบ

ค าตอบของเด็กข้อ ตัวเลข ส าหรับเจา้หน้าที่

9  8  4  7  1  2  5
9  0  4  5  6  7  3  1
4  5  7  2  9  1  0  5

2  4  9  6  5  8
8  1  5  9  2  0

1  4  6  8  2  4  5

3  8  5  4  6  0  1  9  7  2

ส าหรบัเจ้าหน้าที่

1  4  3  6  7  8  9  0  2
4  8  5  9  6  7  0  2  1

9  1  5  4  3  8  7  6  0  2
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วสัดุ/อปุกรณ์: บตัรตัวเลข (ชุดที่ 7)
ค าแนะน า:

การฝึกซ้อมก่อนทดลอง:

เรามาลองเล่นดูนะ แสดงบตัรตัวเลข 1  2 
-ถ้าเด็กตอบได้ถูกต้องใหพ้ดูวา่...ถูกต้องแล้ว...
-ถ้าเด็กตอบไม่ถูกต้องใหส้อนวา่ ตัวเลขคือ 1  2 เพราะฉะน้ันหากพูดยอ้นกลับน้องต้องพูดว่า 2  1

ลองใหม่อีกครัง้นะ แสดงบตัรตัวเลข 5  0
-ถ้าตอบได้ถูกต้องใหพ้ดูวา่...ถูกต้องแล้ว...
-ถ้าเด็กตอบไม่ถูกต้องใหส้อนวา่ ตัวเลขคือ 5  0 เพราะฉะน้ันหากพูดยอ้นกลับน้องต้องพูดว่า 0  5

เราจะมาเริม่เล่นเกมกันดีกว่า ตัง้ใจฟังใหด้ี และท าใหด้ีที่สุด 

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

Code ค าตอบ 0 ไม่ถูกต้อง 1 ถูกต้อง -8 ไม่รู้ ไม่ตอบ
ส าหรบัเจ้าหน้าที่

ค าตอบของเด็ก

ชุด N การนับเลขยอ้นกลับ (Backward Digit Span)

ใหแ้สดงบตัรที่มีตัวเลขไว ้10 วนิาท ีแล้วเกบ็บตัรที่มีตัวเลข และรอ 10 วนิาท ีแล้วจึงให้
เด็กบอกตัวเลขที่แสดงในบตัร

ใหพ้ดูวา่... เรามาเล่นเกมเก่ียวกับตัวเลขอีกเกมหน่ึงดีกว่า แต่ครัง้น้ีจะยากขึน้นะ โดยหากพ่ีใหน้้องดูตัวเลขแต่ละ
ชุดแล้ว น้องต้องพูดยอ้นกลับนะคะ/ครบั เช่น ถ้าน้องเหน็ตัวเลข 1  2 น้องต้องพูดว่า 2  1

4  8
5  8  2
7  9  1

ข้อ ตัวเลข ส าหรับเจา้หน้าที่

9  3

6  7  3  4  1

6  8  9  3
4  7  2  0

5  1  3  7  4
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M9

M10

M11

M12

M13

M14

M15

M16

M17

M18

Code ค าตอบ 0 ไม่ถูกต้อง 1 ถูกต้อง -8 ไม่รู้ ไม่ตอบ

ค าตอบของเด็กขอ้ ตัวเลข ส าหรับเจา้หน้าที่

ส าหรบัเจ้าหน้าที่

9  4  0  5  8  2  6  7  1
6  8  7  3  9  5  2  1  4

5  6  3  0  1  8  2  9  4  7

4  8  7  2  3  0  9
2  8  3  9  4  0  6  5
5  7  3  0  9  2  6  1

8  6  5  7  4  9  0  2  1  3

1  7  3  6  2  8
0  5  8  3  9  2

7  9  0  4  8  6  1
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หมายเหตุ: ค าถามชุดนีใ้ช้เพื่อการวิจยัโดยเฉพาะ ซ่ึงอาจจะไม่ถกูน าไปใช้ค านวณสถานะความพร้อมของเด็กปฐมวัย

วสัดุ/อปุกรณ์: ชุดบตัรโจทย์คณิตศาสตร์เชิงสัญลักษณ์ (ชุดที่ 8)
ค าแนะน า: อนุญาตใหเ้ด็กเปล่ียนค าตอบได้ และหากเด็กตอบไม่ได้ภายในเวลา 5 วนิาท ี

ใหข้้ามไปถามข้อถัดไป พร้อมกบัพดูวา่ ...มาลองดูข้อน้ีสิ...

(วางบตัรโจทย์คณิตศาสตร์ไวต้รงหน้าเด็ก)

ใหพ้ดูวา่...."เรามาเล่นเกมบวกตัวเลขกันนะคะ/ครบั"

1 + 2  =
"ค าตอบของข้อน้ีคืออะไรคะ/ครบั"

3 + 3  =
"ค าตอบของข้อน้ีคืออะไรคะ/ครบั"

6 - 1  =
"ค าตอบของข้อน้ีคืออะไรคะ/ครบั"

5 - 2  =
"ค าตอบของข้อน้ีคืออะไรคะ/ครบั"

Code ค าตอบ 0 ไม่ถูกต้อง 1 ถูกต้อง -8 ไม่รู้ ไม่ตอบ -6 หยุดถามค าถาม
ส าหรบัเจ้าหน้าที่

H1

H2

ชุด O การบวกลบด้วยสัญลักษณ์ (Symbolic Addition)

H3

H4

ข้อ ค าส่ัง ค าตอบของเด็ก ส าหรับเจา้หน้าที่
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แบบสอบถาม
ขอมูลพัฒนาการเด็กจากครู

376 ภาคผนวก A. แบบสอบถามกลุม่ตวัอยา่งเดมิ (RESURVEY QN)



TSRS4_2021

ชื่อ-นามสกุล ของเด็ก คํานําหนา ………………ชื่อ ………………………………………นามสกุล ……………………………………

ชื่อเลน ของเด็ก ............................................

ชื่อโรงเรียน ของเด็ก ....................................................................................................................

ระดับชั้น ………………………………….          หอง ………………………………….

ชื่อคุณครูประจําชั้น ............................................

วันที่กรอกแบบสอบถาม วันที.่................... เดือน เชน พ.ย................................พ.ศ.....................................

AMP Room Children ID

2 2

แบบสอบถามชุดนี้ไดมาโดยวิธีการใด (   ) จากการสัมภาษณ (   )  ครูเปนผูกรอกเอง

สัมภาษณครบหรือไม 1- ครบ (ขามไปถามชุดถัดไป) 3- ไมครบ

เหตุผลที่สัมภาษณไมครบ 1- ปฏิเสธการสัมภาษณทั้งหมด

3- ตอบบางสวนแตยังไมครบ

School

วัน/เดือน/ป

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

สําหรับเจาหนาที่

แบบสอบถามพัฒนาการเด็กจากครู

ชื่อ/username

ผู สแกนแบบ

TYPE PROV

ผู SPA ผู Compare
ผูตรวจแบบสอบถาม ผูบันทึกขอมูล
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1 โปรดระบุเพศของเด็ก

⃝

⃝ 1) ชาย

⃝

⃝ 3) หญิง

2 โปรดระบุน้ าหนัก และส่วนสูงของเด็ก (หำกไม่ทรำบกรอก 0)
น้ าหนักของเด็ก....................................กิโลกรัม
ส่วนสูงของเด็ก.................................... เซนติเมตร

4

5 เด็กพูดภาษาอะไรเป็นหลักเม่ืออยู่ท่ีโรงเรียน?

⃝

⃝ 1) ภาษาไทยกลาง

⃝

⃝ 3) อ่ืนๆ โปรดระบุ...........................................

6 ชุมชนท่ีเด็กพักอาศัย อยู่ในเขตเทศบาลหรือนอกเขตเทศบาล

⃝

⃝ 1) ในเขตเทศบาล

⃝

⃝ 3) นอกเขตเทศบาล

⃝

⃝ 5) ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ

7 ปัจจุบัน เด็กป่วยบ่อยหรือไม่ เม่ือเทียบกับเด็กท่ีอายุเท่ากัน?

⃝

⃝ 1) ป่วย

⃝

⃝ 3) ไม่ป่วย

8 ปัจจุบัน เด็กมีอาการอ่อนเพลียหรือเหน่ือยง่ายบ้างหรือไม่ เม่ือเทียบกับเด็กท่ีอายุเท่ากัน?

⃝

⃝ 1) ใช่

⃝

⃝ 3) ไม่ใช่

9 ในภำคเรียนท่ี 1 เด็กคนน้ีขาดเรียนก่ีวัน (ดูจากสมุดบันทึกการมาเรียนของเด็ก)................................วัน
ต้ังแต่เปิดภำคเรียนท่ี 2 จนถึงปัจจุบัน เด็กคนน้ีขาดเรียนก่ีวัน (ดูจากสมุดบันทึกการมาเรียนของเด็ก).............วัน
(ไม่นับรวมวันท่ีโรงเรียนประกำศให้เด็กหยุดเรียนเน่ืองจำกปัญหำกำรระบำดของโควิด-19)

TE1 ข้อมูลท่ัวไปของเด็ก
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3 คุณครูเริ่มสอนเด็กคนนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่? เดือน (เช่น ม.ค.)..................................พ.ศ................................. 

เด็กคนนี้เริ่มเรียนระดับชั้นนี้ในโรงเรียนแห่งนี้ ตั้งแต่เมื่อไหร่? เดือน (เช่น ม.ค.)....................พ.ศ................
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10 คุณครูคิดว่าเด็กคนน้ีมีแนวโน้มท่ีจะเป็นเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษหรือไม่?

⃝

⃝ 1) ใช่ คุณครูทราบหรือไม่ว่าเด็กมีความต้องการพิเศษประเภทไหน

⃝

⃝ 1) เด็กท่ีเป็นโรคสมาธิส้ัน

⃝

⃝ 3) เด็กท่ีป่วยเร้ือรัง

⃝

⃝ 5) เด็กท่ีมีปัญหาทางจิตใจหรือสังคมข้ันรุนแรง

⃝

⃝ 7) เด็ก LD (เด็กท่ีบกพร่องทางด้านการเรียนรู้)

⃝

⃝ 9) อ่ืนๆ ระบุในช่อง….................................................................

⃝

⃝ 3) ไม่ใช่

น้อยท่ี(1)...............มากท่ีสุด(5)

1 เด็กต่ืนตัวและสนใจท าส่ิงท่ีครูมอบหมายให้
2

3 เด็กลังเลท่ีจะท าหรือล้มเลิกส่ิงท่ีท าอย่างง่ายดาย
4 เด็กเรียนรู้และจดจ าได้ดี
5 เด็กท างานท่ีได้รับมอบหมายจนส าเร็จ
6 เด็กมีแรงจูงใจ ใฝ่เรียนรู้
7 เด็กใส่ใจต่อการเรียนของตนเอง
8 เด็กไม่มีความสนใจในวิชาท่ีเรียน หรือส่ิงท่ีครูสอน
9 เด็กแสดงความเป็นผู้น า

(อ้ำงอิงมำจำก Pupil Behavior Inventory Motivation (Vinter et al., 1966))

ข้อความ

เด็กแสดงถึงความคิดริเร่ิมและความมุ่งม่ันในการเรียนรู้ เช่น แสดงความคิดเห็น 
ความต้ังใจ ความกระตือรือร้นต่อการเรียน เป็นต้น

# 3 4 5

TE2 พฤติกรรมท่ีเก่ียวข้องกับแรงจูงใจในกำรเรียนของเด็ก

1 2
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ในรอบ 3 เดือนที่ผ่ำนมำ  เด็กแสดงพฤติกรรมตำมรำยกำรต่อไปนี้บ่อยครั้งเพียงใด โดยท าเครื่องหมาย  ในช่อง
ไม่เคยท า นานๆ ครั้ง บางครั้ง บ่อยครั้ง เป็นประจ า เพียงช่องเดียวในแต่ละค าถาม 
และกรุณาตอบให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด
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1 เด็กสามารถชะลอหรือยับย้ังความต้องการได้ แม้ว่าอยากได้ของส่ิงน้ัน
2

3

4

5

6

7

8 เม่ือเปล่ียนแผนไม่ได้ท าตามท่ีคุยกันไว้ เด็กก็ยอมรับเหตุผลได้ไม่โกรธ
9

10

11 เด็กสามารถควบคุมอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์

เด็กสามารถแสดงออกได้อย่างสอดคล้องกับอารมณ์ท่ีเกิดข้ึน เช่น ย้ิมเม่ือดีใจ ร้องไห้
เม่ือเสียใจ

ข้อความ

เด็กสามารถอดทน รอคอยเพ่ือปฏิบัติตามกฎกติกาได้ เช่น เข้าคิวเพ่ือซ้ือของ หรือ
เข้าใช้ห้องน้ า
เม่ือเล่นกับเพ่ือน เด็กสามารถอดทนรอคอย ยอมรับข้อตกลงและผลัดกันเล่นของเล่น

เด็กสามารถใช้ค าเพ่ืออธิบายอารมณ์ของตัวเองได้อย่างหลากหลายและถูกต้อง เช่น 
ผิดหวัง ต่ืนเต้น โกรธ ตกใจกลัว อึดอัดใจ

TE3 กำรพัฒนำทำงด้ำนสังคม-อำรมณ์ของเด็ก

ไม่เคย 
(0)

บางคร้ัง 
(1)

ประจ า 
(2)

#

ในรอบ 3 เดือนท่ีผ่ำนมำ  เด็กท ำกิจกรรม หรือแสดงออกตำมรำยกำรต่อไปน้ีบ่อยคร้ังเพียงใด โดยท าเคร่ืองหมาย  ใน
ช่องไม่เคย บางคร้ัง ประจ า เพียงช่องเดียวในแต่ละค าถาม และกรุณาตอบให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากท่ีสุด

ถ้าเด็กผิดหวังเล็กๆ น้อยๆ ต้องใช้เวลานานกว่าจะหาย

เม่ือรู้สึกเศร้า เสียใจหรือผิดหวัง เด็กสามารถยับย้ังและควบคุมพฤติกรรมได้อย่าง
เหมาะสม เช่น ไม่เกร้ียวกราด ไม่ใช้ความรุนแรง ไม่อาละวาด
เด็กสนใจเรียนรู้ถึงส่ิงใหม่ๆ (ส่ิงท่ีไม่เคยพบเห็นมาก่อน) เช่น ของเล่น สถานท่ี บุคคล
เม่ือถึงก าหนดเวลาท่ีต้องเปล่ียนกิจกรรม เด็กยอมละจากส่ิงท่ีก าลังท าได้ โดยไม่ต้องดุ
 ด่า ว่ากล่าว หรือลงโทษ
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1 เด็กใส่ใจความรู้สึกของผู้อ่ืน 
2 เด็กอยู่ไม่สุข เคล่ือนไหวมาก ไม่สามารถอยู่น่ิงได้นาน
3 เด็กบ่นปวดศีรษะ ปวดท้อง หรือคล่ืนไส้บ่อยๆ 
4 เด็กเต็มใจแบ่งปันกับผู้อ่ืน (ขนม ของเล่น ดินสอ ฯลฯ) 
5 เด็กแผลงฤทธ์ิบ่อย หรืออารมณ์ร้อน 
6 เด็กค่อนข้างอยู่โดดเด่ียว มักเล่นตามล าพัง 
7 โดยปกติแล้ว เด็กเช่ือฟัง ท าตามท่ีผู้ใหญ่บอก
8 เด็กมีความกังวลหลายเร่ือง ดูเหมือนกังวลบ่อย 
9 เด็กช่วยเหลือถ้ามีใครบาดเจ็บ ไม่สบายใจ หรือเจ็บป่วย
10 เด็กหยุกหยิก หรือด้ินไปด้ินมาตลอดเวลา 
11 เด็กมีเพ่ือนสนิทอย่างน้อยหน่ึงคน
12 เด็กมีเร่ืองต่อสู้ หรือรังแกเด็กคนอ่ืนบ่อยๆ 
13 เด็กไม่มีความสุข เศร้า หรือร้องไห้บ่อย 
14 โดยท่ัวไปเด็กเป็นท่ีชอบพอของเด็กคนอ่ืน
15 เด็กวอกแวกง่าย ไม่มีสมาธิ 
16 เด็กวิตกกังวล หรือติดแจ เม่ืออยู่ในสถานการณ์ใหม่ เสียความม่ันใจง่าย
17 ใจดีกับเด็กท่ีอายุน้อยกว่า
18 เด็กพูดปด หรือข้ีโกงบ่อยๆ
19 ถูกเด็กคนอ่ืนแกล้ง หรือรังแก
20 เด็กมักอาสาช่วยเหลือผู้อ่ืน (พ่อแม่ ครู เด็กอ่ืน)
21 เด็กคิดก่อนท า
22 เด็กขโมยของท่ีบ้าน ท่ีโรงเรียน หรือท่ีอ่ืน 
23 เด็กเข้ากับผู้ใหญ่ได้ดีกว่าเข้ากับเด็กอ่ืน
24 เด็กมีความกังวลหลายเร่ือง หวาดกลัวง่าย
25 เด็กมีสมาธิในการติดตามท างานจนเสร็จ

# ข้อความ
ไม่จริง 

(0)
จริงบ้าง 

(1)
จริงแน่นอน 

(2)

(อ้ำงอิงมำจำก แบบประเมินของกรมสุขภำพจิต กระทรวงสำธำรณสุข พัฒนำจำก The Strengths and Difficulties :SDQ)

ในรอบ 6 เดือนท่ีผ่ำนมำ หรือ ในช่วงปีกำรศึกษำน้ี เด็กแสดงพฤติกรรมแบบน้ีบ้ำงหรือไม่ โดยให้ท าเคร่ืองหมาย  ใน
ช่อง ไม่จริง จริงบ้าง จริงแน่นอน เพียงช่องเดียวในแต่ละค าถาม และกรุณาตอบให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากท่ีสุด

TE4 แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก 
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อนุบาล

1) ช่ือ-นามสกุล สถานศึกษาของเด็ก

ค ำน ำหน้ำของเด็ก (  ) เด็กชำย (  ) เด็กหญิง

ช่ือจริงของเด็ก.......................................................................................

นำมสกุลของเด็ก....................................................................................

(  ) โรงเรียน (  ) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

ช่ือสถำนศึกษำ......................................................................................................................................

ระดับช้ัน เช่น อ.3/1, ป.1 ...............................................

2) กรุณากรอกวันเดือนปีเกิดของเด็ก

วันเดือนปีเกิดเด็ก วันท่ี................... เดือน (เช่น ม.ค.)....................................... ปีพ.ศ. .............................

3) น้องเคยได้ของขวัญวันเกิดจาก โครงการฯ หรือไม่ (   ) เคยได้รับ (   ) ไม่เคยได้รับ 

4) กรอกท่ีอยู่ส าหรับจัดส่งของขวัญให้เด็ก ในปีต่อๆ ไป

(   ) ท่ีอยู่เดิมท่ีเคยจัดส่งของขวัญไปให้ (ข้ามไปถามข้อ 5) (   ) จัดส่งตำมท่ีอยู่ต่อไปน้ี

ช่ือ - นำมสกุล ผู้รับ......................................................................................................

บ้ำนเลขท่ี...................................... หมู่ท่ี............................. ต ำบล........................................................

อ ำเภอ..................................................................... จังหวัด.......................................................................

รหัสไปรษณีย์...............................................................

5) เบอร์โทรท่ีสามารถติดต่อได้เม่ือโครงการฯ มีการจัดส่งของขวัญมาให้ท่ีบ้าน

เบอร์โทร 1

เบอร์โทร 2

ส าหรับเจ้าหน้าท่ี : รหัสเด็ก 2 0 1 H

แบบสอบถามเก่ียวกับการเล้ียงดู พฤติกรรมของเด็ก และการเรียนรู้ในช่วง

สถานการณ์โควิด-19

4/21/2021
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กรุณาใส่เคร่ืองหมาย  ในช่องค าตอบท่ีตรงกับพฤติกรรมในการเล้ียงดูเด็กของท่านมากท่ีสุด

1 ท่ำนรู้จักเพ่ือนของน้องบ้ำงหรือไม่

⃝ รู้จักทุกคน ⃝ รู้จักเป็นส่วนใหญ่ ⃝ รู้จักพอสมควร ⃝ รู้จักเป็นบำงคนเท่ำน้ัน

⃝ ไม่รู้จักเลย

2. ท่ำนแสดงพฤติกรรมเหล่ำน้ีกับน้องบ่อยคร้ังเพียงใด

ไม่เคย

ท ำ

1

2 ท่ำนชมน้อง... เม่ือน้อง...ประพฤติตนดีหรือเหมำะสม

3 ท่ำนแสดงควำมรักต่อน้อง...ด้วยกำรกอด กำรจูบ หรือกำรอุ้ม

4

5

6 ท่ำนเน้นย้ ำถึงเหตุผลของกำรมีกฎ กติกำ ภำยในบ้ำน

7

8

9

10 ท่ำนเป็นคนง่ำยๆ ไม่เข้มงวดกับน้อง...

11 ท่ำนแสดงออกถึงควำมอดทนกับน้อง...

12 ท่ำนเล่นหรือหยอกล้อกับน้อง...

13 ท่ำนมักระเบิดอำรมณ์ใส่น้อง...

14 ท่ำนตะคอกหรือตวำด เม่ือน้อง...ประพฤติตัวไม่เหมำะสม

PA1 พฤติกรรมในการเล้ียงดูเด็ก

เป็น

ประจ ำ
บ่อยคร้ัง บำงคร้ัง

นำนๆ 

คร้ัง
พฤติกรรม

ท่ำนทรำบหรือกังวลเก่ียวกับปัญหำท่ีเกิดข้ึนกับน้อง...เม่ืออยู่ท่ี

โรงเรียน

ท่ำนให้เหตุผลกับน้อง... ว่ำเหตุใดน้อง...จึงควรท ำตำมกฎ 

กติกำภำยในบ้ำน

ท่ำนอธิบำยให้น้อง...เข้ำใจถึงผลท่ีตำมมำจำกกำรกระท ำของน้อง

...

ท่ำนค ำนึงถึงควำมชอบของน้อง...ในกำรวำงแผนเร่ืองต่ำงๆ 

ภำยในครอบครัว

ท่ำนอนุญำตให้น้อง...มีส่วนร่วมในกำรวำงกฎ กติกำ ภำยใน

บ้ำน

ท่ำนค ำนึงถึงควำมต้องกำรของน้อง...ก่อนท่ีจะขอให้น้อง...

ท ำอะไรบำงอย่ำง
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ไม่เคย

ท ำ

15 ท่ำนทะเลำะหรือเถียงกับน้อง...

16 ท่ำนหรือผู้ใหญ่ในบ้ำน ตีน้อง...เพ่ือฝึกวินัยให้กับน้อง

17 ท่ำนหรือผู้ใหญ่ในบ้ำน ตีน้อง...เม่ือน้อง...ไม่เช่ือฟัง

18 ท่ำนหรือผู้ใหญ่ในบ้ำน ตีน้อง..เม่ือน้อง..ประพฤติตัวไม่เหมำะสม

19

20

21

22 ท่ำนมักช้ีน ำให้น้องท ำส่ิงต่ำงๆ

23 ท่ำนมักส่ังให้น้อง...ท ำส่ิงต่ำงๆ

24 ท่ำนดุด่ำและต่อว่ำน้อง... เพ่ือให้น้อง...ดีข้ึน

25

26

27 ท่ำนตำมใจน้อง...

28

29

30 ท่ำนเพิกเฉยต่อพฤติกรรมท่ีไม่เหมำะสมของน้อง...

ท่ำนยอมให้น้อง...ไปรบกวนคนอ่ืน เช่น น้องเล่น หรือส่ง

เสียงดัง ใกล้ๆ กับบริเวณท่ีพ่ีท ำกำรบ้ำนอยู่

เม่ือน้อง...ถำมว่ำ "ท ำไมน้อง...ต้องปฏิบัติตำม" ท่ำนตอบว่ำ 

"เพรำะฉันเป็นคนบอก" หรือ "เพรำะฉันเป็นพ่อแม่/ปู่ย่ำ/ตำ

ยำย" หรือ "เพรำะฉันต้องกำรให้น้อง...ท ำอย่ำงน้ัน"

ท่ำนบอกว่ำจะลงโทษน้อง... แต่ก็ไม่ได้ท ำจริงๆ เช่น ท่ำน

บอกว่ำจะลงโทษโดยกำรไม่ให้ดูทีวี แต่สุดท้ำยก็ยอมให้ดู

ท่ำนมักจะขู่น้อง...ว่ำจะลงโทษ แต่ก็ไม่ค่อยได้ลงมือท ำจริงๆ 

เช่น เม่ือเด็กท ำผิด ท่ำนยกมือข้ึนและพูดว่ำ "เด๋ียวตีนะ" แต่

สุดท้ำยก็ไม่ได้ตี

ท่ำนยอมให้น้อง...เข้ำไปขัดจังหวะในขณะท่ีผู้อ่ืนท ำกิจกรรม

อยู่ เช่น น้องเข้ำไปขัดจังหวะ (ถำมเร่ืองต่ำงๆ) ในขณะท่ีแม่

พฤติกรรม
เป็น

ประจ ำ
บ่อยคร้ัง บำงคร้ัง

นำนๆ 

คร้ัง

ท่ำนลงโทษน้อง...ด้วยกำรตัดสิทธิพิเศษท่ีน้อง...ได้รับ โดย

บอกเหตุผลท่ีต้องท ำเช่นน้ัน เพียงเล็กน้อย

ท่ำนลงโทษน้อง...โดยท้ิงน้อง...ให้อยู่คนเดียว โดยบอก

เหตุผลท่ีต้องท ำเช่นน้ัน เพียงเล็กน้อย
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ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง....เห็นด้วยอย่างย่ิง

1 2 3 4 5
31 ท่ำนม่ันใจในควำมสำมำรถของท่ำนในเร่ืองกำรเล้ียงดูน้อง...

32 ท่ำนไม่ม่ันใจว่ำ จะแก้ปัญหำพฤติกรรมท่ีไม่เหมำะสมของน้อง...ได้อย่ำงไร

33 ท่ำนพบว่ำ เป็นเร่ืองยำกท่ีจะสร้ำงวินัยให้กับน้อง...

1 ในสถานการณ์ปัจจุบัน ท่ำนคิดว่ำคนท่ีจบกำรศึกษำระดับ ม.3 เม่ืออำยุ 25 ปี และมีงำนท ำ

จะมีรำยได้โดยเฉล่ียเดือนละก่ีบำท..............................................................

2 ในสถานการณ์ปัจจุบัน ท่ำนคิดว่ำคนท่ีจบกำรศึกษำระดับ ม.6 เม่ืออำยุ 25 ปี และมีงำนท ำ

จะมีรำยได้โดยเฉล่ียเดือนละก่ีบำท ............................................................

3 ในสถานการณ์ปัจจุบัน ท่ำนคิดว่ำคนท่ีจบกำรศึกษำระดับปริญญำตรี เม่ืออำยุ 25 ปี และมีงำนท ำ

จะมีรำยได้โดยเฉล่ียเดือนละก่ีบำท ............................................................

4 ท่านอยากให้ น้องเรียนจบกำรศึกษำสูงสุดท่ีระดับช้ันใด (ตอบได้เพียง 1 ข้อเท่าน้ัน)

(  ) ป.6 (  ) ปวส. (  ) ไม่เคยคิดหรือคำดหวัง

(  ) ม.3 (  ) ปริญญำตรี (  ) อ่ืนๆ โปรดระบุ ..................................

(  ) ม.6 (  ) ปริญญำโท

(  ) ปวช. (  ) ปริญญำเอก

PA2  ทัศนคติเก่ียวกับการเล้ียงดูเด็ก

ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปน้ีมากน้อยเพียงใด โดยมีตัวเลือกแสดงค าตอบท้ังหมด 5 ระดับ
ซ่ึง ระดับ 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง และระดับ 5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างย่ิง
กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ท่ีระดับความคิดเห็นท่ีตรงกับท่านมากท่ีสุด

ประโยคต่างๆ เหล่าน้ีอธิบายถึงตัวคุณมากน้อยเพียงใด

PA3  ความคาดหวังเก่ียวกับเด็ก
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5 ท่านคิดว่า น้องจะเรียนจบกำรศึกษำสูงสุดท่ีระดับช้ันใด (ตอบได้เพียง 1 ข้อเท่าน้ัน)

(  ) ป.6 (  ) ปวส. (  ) ไม่เคยคิดหรือคำดหวัง

(  ) ม.3 (  ) ปริญญำตรี (  ) อ่ืนๆ โปรดระบุ ..................................

(  ) ม.6 (  ) ปริญญำโท

(  ) ปวช. (  ) ปริญญำเอก

6 ท่านอยากให้ น้องประกอบอำชีพอะไรในอนำคต  (ตอบได้เพียง 1 ข้อเท่าน้ัน)

(  ) ครู (  ) นักบัญชี (  ) นักร้อง

(  ) แพทย์ (  ) คอมพิวเตอร์/งำนด้ำน IT (  ) พ่อครัว/แม่ครัว

(  ) ทันตแพทย์ (  ) สัตวแพทย์ (  ) ช่ำงตัดเส้ือ

(  ) พยำบำล (  ) ช่ำง (  ) เล้ียงลูกท่ีบ้ำน/ไม่ได้ท ำงำน

(  ) วิศวกร (  ) นักบิน (  ) คนขับรถ

(  ) นักกฎหมำย (  ) ต ำรวจ (  ) เจ้ำหน้ำท่ีดับเพลิง

(  ) นักกำรเมือง (  ) นำยกรัฐมนตรี (  ) นักกีฬำ

(  ) เกษตรกร (  ) นักวิทยำศำสตร์ (  ) รับจ้ำงท่ัวไป

(  ) ประมง (  ) ข้ำรำชกำร/พนักงำนรำชกำร (  ) คนงำนก่อสร้ำง

(  ) ทหำร (  ) นักแสดง (  ) วำทยำกร/ผู้อ ำนวยเพลง

(  ) นักกำรค้ำ/นักธุรกิจ (  ) นักวำดรูป/มัณฑนำกร (  ) อ่ืนๆ...........................................

7 ท่ำนคิดว่ำ หำกน้องเรียนจบกำรศึกษำระดับ ม.3 เม่ืออำยุ 25 ปี และมีงำนท ำ

น้องจะมีรำยได้โดยเฉล่ียเดือนละก่ีบำท .........................................................

7A: รำยได้ท่ีระบุมำน้ี ท่ำนค ำนึงถึงอัตรำเงินเฟ้อในอนำคตแล้วใช่หรือไม่

(  ) ค ำนึงถึงอัตรำเงินเฟ้อแล้ว (  ) ยังไม่ค ำนึงถึงอัตรำเงินเฟ้อแล้ว

8 ท่ำนคิดว่ำ หำกน้องเรียนจบกำรศึกษำระดับ ม.6 เม่ืออำยุ 25 ปี และมีงำนท ำ

น้องจะมีรำยได้โดยเฉล่ียเดือนละก่ีบำท .........................................................

8A: รำยได้ท่ีระบุมำน้ี ท่ำนค ำนึงถึงอัตรำเงินเฟ้อในอนำคตแล้วใช่หรือไม่

(  ) ค ำนึงถึงอัตรำเงินเฟ้อแล้ว (  ) ยังไม่ค ำนึงถึงอัตรำเงินเฟ้อแล้ว
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9 ท่ำนคิดว่ำ หำกน้องเรียนจบกำรศึกษำระดับปริญญำตรี เม่ืออำยุ 25 ปี และมีงำนท ำ

น้องจะมีรำยได้โดยเฉล่ียเดือนละก่ีบำท .........................................................

9A: รำยได้ท่ีระบุมำน้ี ท่ำนค ำนึงถึงอัตรำเงินเฟ้อในอนำคตแล้วใช่หรือไม่

(  ) ค ำนึงถึงอัตรำเงินเฟ้อแล้ว (  ) ยังไม่ค ำนึงถึงอัตรำเงินเฟ้อแล้ว

10 สภำพชุมชน และกำรมีส่วนร่วมของพ่อแม่ท่ีมีต่อเด็ก

A : ในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา ผู้ท่ีเป็นพ่อของเด็ก มีส่วนร่วมในกำรเล้ียงดูเด็กหรือไม่

(หากส่งเงินให้เพียงอย่างเดียว ไม่ถือว่ามีส่วนร่วมในการเล้ียงดู)

(   ) ไม่เคยมีส่วนร่วม (ข้ามไปถามข้อ B) (   ) มีส่วนร่วมเป็นบำงคร้ัง (   ) มีส่วนร่วมเป็นประจ ำ

ถ้ำเคยมีส่วนร่วม โปรดระบุว่ำ มีส่วนร่วมอย่ำงไร.......................................................................................................................

B : ในรอบ 12 เดือนท่ีผ่านมา ท่ำนและสมำชิกในบ้ำนมีกำรพูดคุย ปรึกษำกัน เก่ียวกับกำรเล้ียงดูเด็ก

(หมำยถึง กำรวำงแผนด้ำนกำรปฏิบัติต่อเด็ก ข้อตกลงร่วมกันในกำรเล้ียงดูเด็ก ) บ้ำงหรือไม่

(   ) ไม่เคยท ำ (ข้ามไปถามข้อ C) (   ) ท ำเป็นบำงคร้ัง (   ) ท ำเป็นประจ ำ

ถ้ำเคยท ำ โปรดระบุว่ำ ท่ำนท ำอย่ำงไร....................................................................................................................................

C : ปัจจุบัน ท่ำนคิดว่ำ ชุมชนท่ีเด็กอำศัยอยู่เป็นอันตรำยต่อเด็ก มากน้อยเพียงใด

(   ) ไม่เป็นอันตรำยเลย (   ) เป็นอันตรำยบ้ำง (   ) เป็นอันตรำยมำก

D : ปัจจุบัน ท่ำนคิดว่ำ ชุมชนท่ีเด็กอำศัยอยู่มีปัญหำเร่ืองยาเสพติด มำกน้อยเพียงใด

(   ) ไม่เป็นปัญหำเลย (   ) มีปัญหำบ้ำง (   ) มีปัญหำมำก

E : ปัจจุบัน ท่ำนคิดว่ำ ชุมชนท่ีเด็กอำศัยอยู่มีปัญหำเร่ืองการพนัน มำกน้อยเพียงใด

(   ) ไม่เป็นปัญหำเลย (   ) มีปัญหำบ้ำง (   ) มีปัญหำมำก

F : ปัจจุบัน ท่ำนคิดว่ำ ชุมชนท่ีเด็กอำศัยอยู่มีปัญหำเร่ืองการทะเลาะวิวาท ตบตี ชกต่อย

มำกน้อยเพียงใด

(   ) ไม่เป็นปัญหำเลย (   ) มีปัญหำบ้ำง (   ) มีปัญหำมำก
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G : ปัจจุบัน ท่ำนคิดว่ำ ชุมชนท่ีเด็กอำศัยอยู่มีปัญหำเร่ืองการสูบบุหร่ีในเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี

มำกน้อยเพียงใด

(   ) ไม่เป็นปัญหำเลย (   ) มีปัญหำบ้ำง (   ) มีปัญหำมำก

11 ในรอบ 1 สัปดาห์ท่ีผ่านมา ท่ำนได้หำข้อมูลเก่ียวกับกำรเล้ียงลูกบ้ำงหรือไม่

(  ) หำข้อมูล (  ) ไม่ได้มีกำรหำข้อมูล (ข้ามไปตอบข้อถัดไป)

12 ท่ำนเคยหำข้อมูลเก่ียวกับกำรเล้ียงลูกจำกแหล่งใดบ้ำง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

(  ) หำข้อมูลจำกเอกสำร/หนังสือ

(  ) หำข้อมูลจำกส่ือหลัก เช่น วิทยุ/โทรทัศน์

(  ) หำข้อมูลจำกเพจหรือแอพพลิเคช่ันด้ำนกำรเล้ียงลูก (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

(  ) นพ.ประเสริฐ (  ) เข็นเด็กข้ึนภูเขำ (  ) แอพพลิเคช่ัน theAsianparent

(  ) เล้ียงลูกเชิงบวกกับหมอเสำวภำ (  ) เล้ียงลูกให้เป็นคนปกติ (  ) แอพพลิเคช่ัน 9 ย่ำงเพ่ือสร้ำงลูก

(  ) เล้ียงลูกนอกบ้ำน (  ) ครูส้มโอ (  ) อ่ืนๆ โปรดระบุ .................................

(  ) เล้ียงตำมใจหมอ (  ) ตำมใจนักจิตวิทยำ (  ) อ่ืนๆ โปรดระบุ .................................

(  ) หำข้อมูลจำกยูทูป

(  ) หำข้อมูลจำกกลุ่มชุมชนออนไลน์ ระบุ..............................................................................................................................................................................................................

(  ) อ่ืน ๆ .......................................................................................................................................................................................................................................................
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#
1
2

3

4

5

6

7
8
9

10

11
12 น้อง...เปล่ียนอำรมณ์หรือควำมรู้สึกเร็ว

13 น้อง...รู้สึกหรือบ่นว่ำไม่มีใครรัก

14 น้อง...ค่อนข้ำงหงุดหงิด เครียด หรือวิตกกังวล

15 น้อง...มีพฤติกรรมโกง หรือชอบพูดโกหก

16 น้อง...รู้สึกกลัวหรือกระวนกระวำยมำกเกินไป

17 น้อง...โต้เถียงมำกเกินไป

18 น้อง...ไม่มีสมำธิ ไม่สำมำรถจดจ่ออยู่กับส่ิงใดส่ิงหน่ึงได้เป็นเวลำนำน

19 น้อง...สับสนหรือเหม่อลอยง่ำย

20 น้อง...ชอบรังแกหรือแกล้งผู้อ่ืน

ในรอบ 3 เดือนท่ีผ่านมา  น้องสามารถท ากิจกรรม หรือแสดงออกตามรายการต่อไปน้ีบ่อยคร้ังเพียงใด โดยท า
เคร่ืองหมาย  ในช่องว่างท่ีตรงกับค าตอบท่ีถูกต้อง

ข้อความ ไม่เคย บางคร้ัง ประจ า

PA4 การพัฒนาทางด้านร่างกาย-สังคม-อารมณ์ของเด็ก

ถ้าผิดหวังเล็กๆ น้อยๆ น้อง...ต้องใช้เวลานานกว่าจะหาย
เม่ือเปล่ียนแผนไม่ได้ท าตามท่ีคุยกันไว้ น้อง...ก็ยอมรับเหตุผลได้ไม่โกรธ

น้อง...สามารถชะลอหรือยับย้ังความต้องการได้ แม้ว่าอยากได้ของส่ิงน้ัน
น้อง...สามารถอดทน รอคอยเพ่ือปฏิบัติตามกฎกติกาได้ เช่น เข้าคิวเพ่ือซ้ือ
ของหรือเข้าใช้ห้องน้ า

เม่ือเล่นกับเพ่ือน น้อง...สามารถอดทนรอคอย ยอมรับข้อตกลงและผลัดกัน
เล่นของเล่น

น้อง...สามารถควบคุมอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 

เม่ือรู้สึกเศร้า เสียใจหรือผิดหวัง น้อง...สามารถยับย้ังและควบคุมพฤติกรรม
ได้อย่างเหมาะสม เช่น ไม่เกร้ียวกราด ไม่ใช้ความรุนแรง ไม่อาละวาด

น้อง...สนใจเรียนรู้ถึงส่ิงใหม่ๆ (ส่ิงท่ีไม่เคยพบเห็นมาก่อน) เช่น ของเล่น 
สถานท่ี บุคคล
เม่ือถึงก าหนดเวลาท่ีต้องเปล่ียนกิจกรรม น้อง...ยอมละจากส่ิงท่ีก าลังท าได้ 
โดยไม่ต้องดุ ด่า ว่ากล่าว หรือลงโทษ

น้อง...สามารถใช้ค าเพ่ืออธิบายอารมณ์ของตัวเองได้อย่างหลากหลายและ
ถูกต้อง เช่น ผิดหวัง, ต่ืนเต้น, โกรธ, ตกใจกลัว, อึดอัดใจ
น้อง...สามารถแสดงออกได้อย่างสอดคล้องกับอารมณ์ท่ีเกิดข้ึน เช่น ย้ิมเม่ือดี
ใจ ร้องไห้เม่ือเสียใจ
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#
21 น้อง...ด้ือหรือไม่เช่ือฟังเม่ืออยู่ท่ีบ้ำน

22 น้อง...ไม่รู้สึกเสียใจเม่ือตัวเองท ำผิด

23 น้อง...เข้ำกับเด็กคนอ่ืนได้ยำก

24 น้อง...วู่วำม หรือท ำส่ิงใดโดยไม่คิด

25 น้อง...รู้สึกไร้ค่ำหรือรู้สึกมีปมด้อย

26 น้อง...ไม่เป็นท่ีชอบพอของเด็กคนอ่ืน

27 น้อง...มีควำมหมกมุ่น หรือมีพฤติกรรมย้ ำคิดย้ ำท ำ

28 น้อง...กระสับกระส่ำย ไม่สำมำรถน่ังหรืออยู่น่ิงได้นำน

29 น้อง...ด้ือร้ัน และโกรธง่ำย

30 น้อง...มีอำรมณ์รุนแรงและควบคุมอำรมณ์ได้ยำก

31 น้อง...ดูไม่มีควำมสุข เศร้ำ หรือหดหู่ใจ

32 น้อง...เก็บเน้ือเก็บตัว ไม่สุงสิงกับผู้อ่ืน

33 น้อง...มีพฤติกรรมท ำลำยข้ำวของท้ังของตัวเองและของผู้อ่ืน

34 น้อง...ติดผู้ใหญ่

35 น้อง...ร้องไห้ง่ำย

36 น้อง...ชอบเรียกร้องควำมสนใจ

37

38 น้อง...หวำดระแวง รู้สึกว่ำจะมีคนเข้ำมำท ำร้ำย

39 น้อง...ชอบคลุกคลีอยู่กับกลุ่มเด็กเกเร

40 น้อง...ชอบเก็บควำมลับไว้กับตัวเอง

41 น้อง...มีควำมกังวลมำกเกินไป

42 น้อง...ด้ือหรือไม่เช่ือฟังเม่ืออยู่ท่ีโรงเรียน

43 น้อง...เข้ำกับครูได้ยำก

น้อง...ชอบพ่ึงพำผู้อ่ืนมำกเกินไป เช่น กิจกรรมท่ีเด็กสำมำรถท ำเองได้ แต่ให้

ผู้อ่ืนท ำแทน

ในรอบ 3 เดือนท่ีผ่านมา  น้องสามารถท ากิจกรรม หรือแสดงออกตามรายการต่อไปน้ีบ่อยคร้ังเพียงใด โดยท า
เคร่ืองหมาย  ในช่องว่างท่ีตรงกับค าตอบท่ีถูกต้อง

ข้อความ ไม่เคย บางคร้ัง ประจ า
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1

(  ) ไม่ได้เรียน (  ) ได้เรียน

2

(  ) ไม่มีผลกระทบ

(  ) ส่งผลกระทบทางลบ เช่น ท าให้การเรียนรู้ของน้องลดลง

(  ) ส่งผลกระทบทางบวก เช่น ช่วยส่งเสริมให้น้องได้เรียนรู้เพ่ิมข้ึน

3 ภาคเรียนท่ี 1 ในช่วงวันท่ี 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563 น้องได้ไปโรงเรียนตามปกติหรือไม่
(  ) ไม่ได้ไปเรียน

(  ) ไปเรียนตามปกติ (ข้ามไปข้อ 5)

4

(  ) ไม่ได้มอบหมายให้น้องท ากิจกรรมใดๆ
(  ) ครูมอบหมายให้น้องท ากิจกรรมต่อไปน้ี

(  ) ครูมอบหมายการบ้านให้น้องกลับไปท าท่ีบ้าน (  ) ครูมอบหมายให้น้องเรียนแบบออนไลน์
(  ) ครูมอบหมายให้น้องเรียนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
(  ) ครูส่งอุปกรณ์มาให้ท่ีบ้าน เพ่ือให้ผู้ปกครองได้ท ากิจกรรมร่วมกับน้อง
(  ) ครูมาเย่ียมบ้านน้อง และมอบหมายการบ้าน/กิจกรรมให้น้องท า
(  ) อ่ืนๆ โปรดระบุ................................................................................................................................

5
(  ) ไม่สลับ (  ) สลับ

6

(  ) ไม่ได้ประกาศปิดเรียนเพ่ิมเติม (  ) มีการประกาศปิดเรียนเพ่ิมเติม จ านวนก่ีวัน.................วัน

PA5 การจัดการเรียนการสอนในช่วงการระบาดของโควิด-19 

ในช่วงท่ีมีการระบาดของโควิด-19 น้องได้เรียนแบบออนไลน์ หรือ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
บ้างหรือไม่

ท่านคิดว่าการเรียนแบบออนไลน์ หรือ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของ
น้องอย่างไร เม่ือเทียบกับการท่ีน้องได้ไปเรียนท่ีโรงเรียนตามปกติ

ภาคเรียนท่ี 1 ในช่วงวันท่ี 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563 ครูได้ท ากิจกรรมหรือมอบหมายให้น้องท ากิจกรรม
อะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ภาคเรียนท่ี 1 ในช่วงวันท่ี 1 ก.ค.- 11 ส.ค. 2563 ห้องเรียนของน้องให้เด็กนักเรียนสลับกันมาเรียน หรือไม่

ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563  หลังจากเปิดเรียนตามปกติ (ต้ังแต่ 11 ส.ค. 2563 เป็นต้นไป) โรงเรียนมี
การประกาศปิดเรียนเพ่ิมเติมเน่ืองจากมีการระบาดของโควิด-19 อีกหรือไม่
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7 ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนของน้องมีการเรียนชดเชยในช่วงวันหยุดบ้างหรือไม่
(  ) ไม่มีการเรียนชดเชย (  ) มีการเรียนชดเชย จ านวนก่ีวัน......................................วัน

8 ภาคเรียนท่ี 2 ในช่วงวันท่ี 1-31 ม.ค. 2564 น้องได้ไปโรงเรียนตามปกติหรือไม่
(  ) ไม่ได้ไปเรียน (  ) ไปเรียนตามปกติ (ข้ามไปข้อ 10)

9

(  ) ไม่ได้มอบหมายให้น้องท ากิจกรรมใดๆ
(  ) ครูมอบหมายให้น้องท ากิจกรรมต่อไปน้ี

(  ) ครูมอบหมายการบ้านให้น้องกลับไปท าท่ีบ้าน (  ) ครูมอบหมายให้น้องเรียนแบบออนไลน์
(  ) ครูมอบหมายให้น้องเรียนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
(  ) ครูส่งอุปกรณ์มาให้ท่ีบ้าน เพ่ือให้ผู้ปกครองได้ท ากิจกรรมร่วมกับน้อง
(  ) ครูมาเย่ียมบ้านน้อง และมอบหมายการบ้าน/กิจกรรมให้น้องท า
(  ) อ่ืนๆ โปรดระบุ................................................................................................................................

10
(  ) ไม่สลับ

(  ) สลับ

11
(  ) ไม่มี

(  ) มี คิดเป็นเงินก่ีบาท.....................................บาท

12

(  ) ไม่มี

(  ) มี จ านวนก่ีคน.......................คน

13 สมาชิกในครอบครัวท่านมีคนต้องเปล่ียนงานหรือถูกเลิกจ้างเน่ืองจากการระบาดของโควิด 19 หรือไม่
(  ) ไม่มี

(  ) มี จ านวนก่ีคน.......................คน

ภาคเรียนท่ี 2 ในช่วงวันท่ี 1-31 ม.ค. 2564 ครูได้จัดกิจกรรม หรือมอบหมายให้น้องท ากิจกรรมอะไรบ้าง 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ภาคเรียนท่ี 2 ต้ังแต่วันท่ี 31 ม.ค. 2564 จนถึงปัจจุบัน ห้องเรียนของน้องให้เด็กนักเรียนสลับกันมาเรียน 
หรือไม่

ในช่วงท่ีมีการระบาดของโควิด-19 ครอบครัวท่านได้ซ้ืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น มือถือ แท็บเล็ต 
คอมพิวเตอร์ ทีวี เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนของน้อง หรือไม่

ต้ังแต่วันท่ี 1 ม.ค. 2563 จนถึงปัจจุบัน สมาชิกในครอบครัวของท่านมีคนท่ีท างาน หรือ เคยท างานเก่ียวกับ
ธุรกิจด้านการท่องเท่ียว หรือไม่
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14 ในช่วงท่ีมีการระบาดของโควิด-19 รายได้ของครอบครัวท่านเปล่ียนแปลงไปจากปกติอย่างไร
(  ) ลดลง 

โดยลดลงประมาณก่ีบาท/เดือน.................................. โดยปกติได้ก่ีบาท/เดือน....................................
(  ) เท่าเดิม

(  ) เพ่ิมข้ึน 

โดยเพ่ิมข้ึนประมาณก่ีบาท/เดือน.................................. โดยปกติได้ก่ีบาท/เดือน....................................

15 ในช่วงท่ีมีการระบาดของโควิด-19 ค่าใช้จ่ายของครอบครัวท่านเปล่ียนแปลงไปจากปกติอย่างไร
(  ) ลดลง 

โดยลดลงประมาณก่ีบาท/เดือน.................................. โดยปกติได้ก่ีบาท/เดือน....................................
(  ) เท่าเดิม

(  ) เพ่ิมข้ึน 

โดยเพ่ิมข้ึนประมาณก่ีบาท/เดือน.................................. โดยปกติได้ก่ีบาท/เดือน....................................

1 ท่านพึงพอใจต่อสถานศึกษา / โรงเรียนแห่งน้ี มากน้อยเพียงใด
(  ) ไม่พอใจ (  ) พอใจ (  ) พอใจมาก

2 ท่านคิดว่าคุณครูควรมอบหมายงานใดให้เด็กอนุบาล 3 ท าเป็นการบ้าน
2.1 เด็กยืมนิทานกลับบ้านเพ่ืออ่านกับผู้ปกครอง

(  ) ไม่ควร (  ) ควร

2.2 กิจกรรมท่ีต้องท าร่วมกับผู้ปกครอง เช่น ระบายสี งานประดิษฐ์
(  ) ไม่ควร (  ) ควร

2.3 ใบงาน หรือแบบฝึกหัด 
(  ) ไม่ควรมี

(  ) ควรมี สัปดาห์ละก่ีวัน......................................วัน วันละก่ีหน้า...........................หน้า

3

(  ) ไม่ควรมี

(  ) ควรมี สัปดาห์ละก่ีวัน......................................วัน วันละก่ีหน้า...........................หน้า

PA6 ข้อมูลการจัดการเรียนการสอน และการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก

ใน 1 สัปดาห์ (วันจันทร์-ศุกร์) ท่านคิดว่าคุณครูควรมีใบงานและแบบฝึกหัดให้เด็กอนุบาล3ท าในเวลาเรียน
หรือไม่
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4 ท่านคิดว่าครูควรใช้วิธีใดในการสอนเด็กเป็นหลัก (ตอบได้เพียง 1 ข้อเท่าน้ัน)
(  ) สอนอ่านเขียน (  ) เรียนรู้ผ่านการลงมือปฎิบัติ

5 ท่านรู้จักนวัตกรรมการเรียนรู้ระดับปฐมวัยใดต่อไปน้ีบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
(  ) สอนแบบไฮสโคป (  ) ไม่รู้จักเลย

(  ) สอนแบบมอนเตสเซอร่ี  (  ) อ่ืนๆ โปรดระบุ....................................................................

(  ) สอนแบบวอลดอร์ฟ 

(  ) สอนแบบวิถีพุทธ 

(  ) สอนแบบโครงงาน (Project approach)

6 ท่านมีความกังวลเก่ียวกับการเรียนรู้หรือพัฒนาการของน้องหรือไม่
(  ) กังวลมาก (  ) กังวลบ้างเล็กน้อย (  ) ไม่กังวลเลย

7 ในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา น้องเคยได้เรียนพิเศษท่ีโรงเรียน บ้างหรือไม่
(  ) เคยเรียนวิชา โปรดระบุ

(  ) คณิตศาสตร์ (  ) ภาษาอังกฤษ

(  ) ภาษาไทย (  ) อ่ืนๆ โปรดระบุ...................

ในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา เสียค่าใช้จ่ายรวมท้ังส้ินก่ีบาทต่อปี  (ถ้าไม่มี กรอก 0) ...................................บาท

(  ) ไม่เคย

(  ) ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ

8 ในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา น้องเคยเรียนกิจกรรมเสริมท่ีโรงเรียน เช่น กีฬา ดนตรี ศิลปะ บ้างหรือไม่
(  ) เคยเรียนกิจกรรม โปรดระบุ

(  ) กีฬา โปรดระบุ..............................................................................

(  ) ศิลปะ โปรดระบุ...........................................................................

(  ) ดนตรี โปรดระบุ...........................................................................

(  ) อ่ืนๆ โปรดระบุ.............................................................................

ในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา เสียค่าใช้จ่ายรวมท้ังส้ินก่ีบาทต่อปี  (ถ้าไม่มี กรอก 0) ...................................บาท

(  ) ไม่เคย

(  ) ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ
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9 ในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา น้องเคยได้เรียนพิเศษท่ีอ่ืน นอกเหนือจากการเรียนพิเศษท่ีโรงเรียน บ้างหรือไม่
(  ) เคยเรียนวิชา โปรดระบุ

(  ) คณิตศาสตร์ (  ) ภาษาอังกฤษ (  ) ภาษาไทย (  ) อ่ืนๆ โปรดระบุ...................

ในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา เสียค่าใช้จ่ายรวมท้ังส้ินก่ีบาทต่อปี  (ถ้าไม่มี กรอก 0) ...................................บาท

(  ) ไม่เคย

(  ) ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ

10

(  ) เคยเรียนกิจกรรม โปรดระบุ

(  ) กีฬา โปรดระบุ..............................................................................

(  ) ศิลปะ โปรดระบุ...........................................................................

(  ) ดนตรี โปรดระบุ...........................................................................

(  ) อ่ืนๆ โปรดระบุ.............................................................................

ในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา เสียค่าใช้จ่ายรวมท้ังส้ินก่ีบาทต่อปี  (ถ้าไม่มี กรอก 0) ...................................บาท

(  ) ไม่เคย

(  ) ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ

11 ในรอบ 1 สัปดาห์ท่ีผ่านมา (7 วัน) ท่านให้น้องอยู่บ้านคนเดียวมากกว่า 1 ช่ัวโมง  หรือไม่
(  ) ไม่เคย (  ) เคย โปรดระบุจ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ .................................ช่ัวโมง/สัปดาห์

12 นอ้งมีคอมพิวเตอร ์เป็นของตวัเอง หรอืไม่

(  ) ไม่มี (  ) มี โดยเร่ิมมีตอนอายุก่ีปี...............ปี

นอ้งมีไอแพด แทบ็เลต  เป็นของตวัเอง หรอืไม่

(  ) ไม่มี (  ) มี โดยเร่ิมมีตอนอายุก่ีปี...............ปี

นอ้งมีโทรศพัทมื์อถือ เป็นของตวัเอง หรอืไม่

(  ) ไม่มี (  ) มี โดยเร่ิมมีตอนอายุก่ีปี...............ปี

ในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา น้องเคยได้เรียนกิจกรรมเสริมท่ีอ่ืน นอกเหนือจากท่ีโรงเรียน เช่น กีฬา ดนตรี ศิลปะ 
บ้างหรือไม่
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โปรดตอบค าถามต่อไปน้ี โดยท าเคร่ืองหมาย  ในช่องว่างท่ีตรงกับค าตอบท่ีต้องการ

2

3 น้องกินผักยากหรือไม่
(  ) ยาก (  ) ไม่ยาก

4 น้องกินผักบ่อยแค่ไหน
(  ) ไม่เคย (  ) บางคร้ัง (  ) ประจ า

5 ในรอบ 1 สัปดาห์ท่ีผ่านมา (7 วัน) น้องทานอาหารเช้าครบทุกวัน หรือไม่
(  ) ทานอาหารเช้าทุกวัน (ข้ามไปท าข้อ 7)

(  ) ทานอาหารเช้าบางวัน

(  ) ไม่ได้ทานอาหารเช้าเลย (ข้ามไปท าข้อ 9)

6 ในรอบ 1 สัปดาห์ท่ีผ่านมา (7 วัน) น้องไม่ได้ทานอาหารเช้า วันไหนบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
(  ) วันจันทร์ (  ) วันอังคาร (  ) วันพุธ (  ) วันพฤหัสบดี

(  ) วันศุกร์ (  ) วันเสาร์ (  ) วันอาทิตย์

7 โดยส่วนใหญ่น้องรับประทานอาหารเช้าท่ีไหน (ตอบได้เพียง 1 ข้อเท่าน้ัน)
(  ) บ้าน (  ) โรงเรียน (  ) บนรถระหว่างเดินทางไปโรงเรียน

8 โปรดระบุประเภทอาหารเช้าท่ีให้น้องรับประทานเป็นประจ า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

(  ) ข้าวพร้อมกับข้าว ข้าวต้ม ก๋วยเต๋ียว (  ) ซีเรียล (  ) อาหารก่ึงส าเร็จรูป เช่น มาม่า โจ๊กคัพ

(  ) นม (  ) ขนมขบเค้ียว (  ) อ่ืนๆ โปรดระบุ........................................

(  ) ขนมปัง (  ) ผลไม้

9 ในรอบ 1 สัปดาห์ท่ีผ่านมา (7 วัน) ท่านคิดว่าน้องทานอาหารครบ 5 หมู่ ก่ีวัน ……………………………….. วัน

หัวข้อ ไม่เคย บางคร้ัง บ่อยคร้ัง

น้องด่ืมนมจากขวดนมบ่อยแค่ไหน?

1 ในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา ครัวเรือนของท่านเคยมีอาหารไม่
เพียงพอแก่การบริโภคบ่อยแค่ไหน?

PA7 การบริโภคอาหาร
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แบบสอบถามขอมูลพื้นฐาน 
ครูประจําชั้น
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TSRS5_2022

1) กรอกที่อยูของโรงเรียน

ชื่อโรงเรียน....................................................................................................

ตําบล............................................... อําเภอ............................................... จังหวัด..............................................

2) กรอกขอมูลคุณครู

คํานําหนา (  ) นาย (  ) นาง (  ) นางสาว ชื่อ...................................... นามสกุล...........................................

หมายเลขโทรศัพท

E-mail .........................................................................................................

วันที่กรอกแบบสอบถาม วันที.่................... เดือน เชน พ.ย................................... พ.ศ.....................................

TYPE PROV AMP School ROOM Teacher ID

7 7

แบบสอบถามชุดนี้ไดมาโดยวิธีการใด (   ) จากการสัมภาษณ (   )  ครูเปนผูกรอกเอง

ชื่อจริงผูสัมภาษณ (ถาครูเปนผูกรอกเอง ใหกรอก NA)..........................................

สัมภาษณครบหรือไม 1- ครบ (ขามไปถามชุดถัดไป) 3- ไมครบ

เหตุผลที่สัมภาษณไมครบ 1- ปฏิเสธการสัมภาษณทั้งหมด

3- ตอบบางสวนแตยังไมครบ

วัน/เดือน/ป

ผู SPA
ผูตรวจแบบสอบถาม ผูบันทึกขอมูล

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

แบบสอบถามขอมูลครูปฐมวัย

สําหรับเจาหนาที่

ผู Compare ผู สแกนแบบ

ชื่อ/username
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1 เดือนเกิด เช่น ม.ค......................................ปี พ.ศ. เกิด...................................

2 เพศ

⃝ ชาย ⃝ หญิง

3 สถานภาพสมรส

⃝ โสด ⃝ หย่าร้าง ⃝ หม้าย

⃝ สมรส ⃝ แยกกันอยู่

4 เช้ือชาติ

⃝ ไทย ⃝ อ่ืนๆ โปรดระบุ ........................................

5 ระดับการศึกษาสูงสุด

⃝ ต่่ากว่าปริญญาตรี ⃝ ปริญญาโท ⃝ ก่าลังศึกษาอยู่

⃝ ปริญญาตรี ⃝ ปริญญาเอก

5.1 สาขาวิชาท่ีจบ โปรดระบุ ....................................................................................................................
(ถ้ำก ำลังศึกษำอยู่ให้กรอกสำขำวิชำท่ีก ำลังศึกษำอยู่)

6 ท่านเรียนจบหลักสูตรท่ีเก่ียวกับการศึกษาปฐมวัย หรือ สาขาท่ีเก่ียวกับพัฒนาการเด็กหรือไม่

⃝ ใช่ ⃝ ไม่ใช่ ⃝ ก่าลังศึกษาอยู่

7 ต่าแหน่งของท่านในปัจจุบัน

⃝ ครูข้าราชการ ⃝ ครูบรรจุเอกชน ⃝ ผู้ดูแลเด็ก (ครูท่ียังไม่บรรจุ)

⃝ ครูพนักงานราชการ ⃝ ครูอัตราจ้าง ⃝ นักศึกษาฝึกงาน (ข้ำมไปข้อ 11)

⃝ อ่ืนๆ โปรดระบุ ..................................................

8 ท่านเร่ิมท่างานเป็นครูคร้ังแรก (ไม่จ ำเป็นต้องบรรจุข้ำรำชกำร หรือครูประจ ำ) ต้ังแต่เม่ือไหร่
 โปรดระบุ เดือน ....................................... พ.ศ. ......................

E1   ข้อมูลส่วนตัว ประสบการณ์ท างาน คุณวุฒิ และค่าตอบแทน
 (Teacher Experience, Qualifications, and Compensation
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1 ห้องเรียนของท่านเร่ิมเรียน ต้ังแต่เวลา........................น. ถึง เวลา ................................น.

2 ในภำคเรียนท่ี 1 ห้องเรียนของท่านให้เด็กเรียนแบบออนไลน์ จ านวนก่ีวัน...................................................วัน
ในภำคเรียนท่ี 1 ห้องเรียนของท่านให้เด็กมาโรงเรียนตามปกติ จ านวนก่ีวัน................................................วัน

3 ต้ังแต่เปิดภำคเรียนท่ี 2 จนถึงปัจจุบัน ห้องเรียนของท่านให้เด็กเรียนแบบออนไลน์ จ านวนก่ีวัน......................วัน
ต้ังแต่เปิดภำคเรียนท่ี 2 จนถึงปัจจุบัน ห้องเรียนของท่านให้เด็กมาโรงเรียนตามปกติ จ านวนก่ีวัน...................วัน

4 ห้องเรียนของท่านมีนักเรียนท้ังหมดก่ีคน ….................................คน

5 ห้องเรียนของท่านมีครูท่ีดูแลเด็กท้ังหมดก่ีคน 
- ครูประจ าช้ัน  จ านวน ................. คน - นักศึกษาฝึกงาน จ านวน ....................... คน
- ครูพ่ีเล้ียง  จ านวน ....................... คน - อ่ืนๆ โปรดระบุ............................จ านวน ........ คน

6 ท่านใช้เวลาใน 1 วันไปกับการสอน/จัดกิจกรรมกับเด็ก  จ่านวน…………………… ช่ัวโมง….........................นาที

7 ในรอบ 1 สัปดำห์ ท่านใช้เวลาในการท ากิจกรรมดังต่อไปน้ีเป็นจ านวนก่ีช่ัวโมง หรือ ก่ีนาที
(ถ้ำไม่ได้ท ำให้กรอก 0)
7.1 เตรียมเน้ือหาบทเรียน/กิจกรรม จ่านวน………………………… ช่ัวโมง….........................นาที
7.2 งานธุรการหรืองานท่ีไม่เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน จ่านวน…………..… ช่ัวโมง…................นาที

8 ภาษาหลักท่ีท่านใช้ส่ือสารกับเด็กในขณะท่ีสอน คือ (ตอบได้เพียง 1 ข้อ)

⃝ ไทย ⃝ อังกฤษ ⃝ มลายู ⃝ อ่ืนๆ โปรดระบุ ......................................

9 ท่านใช้ภาษาต่อไปน้ีในการเรียนการสอนเป็นสัดส่วนเท่าใดของเวลาเรียน (ตัวเลขรวมกันต้องไม่เกิน 100)

ไทย
อังกฤษ
มลายู
อ่ืนๆ ระบุ ..........................

E2   การเรียนการสอน (Curriculum and Language)

ภาษา คิดเป็นร้อยละ

รวม 100
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10 ท่านคิดว่าเด็กช้ันอนุบาล 3 ควรมีใบงาน หรือ แบบฝึกหัดกลับไปท าท่ีบ้านหรือไม่

⃝ ไม่ควรมี

⃝ ควรมี สัปดาห์ละ............................วัน วันละ ..................................หน้า

11 ในรอบ 1 เดือนท่ีผ่ำนมำ ท่านได้มอบหมายงานในลักษณะใดให้เด็กกลับไปท าท่ีบ้าน
11.1 เด็กยืมนิทานกลับบ้านเพ่ืออ่านกับผู้ปกครอง ⃝ ไม่ได้มอบหมาย ⃝ มอบหมาย

11.2 กิจกรรมท่ีต้องท าร่วมกับผู้ปกครอง เช่น ระบายสี งานประดิษฐ์ ⃝ ไม่ได้มอบหมาย ⃝ มอบหมาย
11.3 ใบงาน หรือแบบฝึกหัด 

⃝ ไม่ได้มอบหมาย ⃝ มอบหมาย  สัปดาห์ละ..................วัน วันละ ...................หน้า

12

⃝ ไม่ได้อ่าน

⃝ ได้อ่าน โปรดระบุความถ่ีในการอ่าน
(  ) อ่านทุกวัน วันละก่ีคร้ัง...........................คร้ัง คร้ังละก่ีนาที.......................... นาที

(  ) ไม่ได้อ่านทุกวัน 

อ่านสัปดาห์ละก่ีวัน ................ วัน วันละก่ีคร้ัง ...................คร้ัง คร้ังละก่ีนาที....................นาที

13

⃝ ไม่ได้อ่าน

⃝ ได้อ่าน โปรดระบุความถ่ีในการอ่าน
(  ) อ่านทุกวัน วันละก่ีคร้ัง...........................คร้ัง คร้ังละก่ีนาที.......................... นาที

(  ) ไม่ได้อ่านทุกวัน 

สัปดาห์ละก่ีวัน ................ วัน วันละก่ีคร้ัง ...................คร้ัง คร้ังละก่ีนาที....................นาที

14

⃝ เด็กไม่มีเวลาเล่นเสรีเลย

⃝ เด็กมีเวลาเล่นเสรี  สัปดาห์ละก่ีวัน ............... วัน วันละก่ีคร้ัง .................คร้ัง คร้ังละก่ีนาที................นาที

โดยปกติ ใน 1 สัปดำห์ ท่านหรือ ครูประจ าวิชา ได้อ่านหนังสือภาษาไทยให้เด็กฟัง (ไม่นับกำรอ่ำนให้เด็กเขียน
ตำมค ำบอก) บ่อยคร้ังเพียงใด

โดยปกติ ใน 1 สัปดำห์ ในช้ันเรียนของท่าน มีครูไทยหรือครูชาวต่างชาติได้อ่านหนังสือภาษาอังกฤษให้เด็กฟัง (ไม่
นับกำรอ่ำนให้เด็กเขียนตำมค ำบอก) บ่อยคร้ังเพียงใด

โดยปกติ ใน 1 สัปดำห์ ท่านได้เปิดโอกาสให้เด็กได้ออกไปเล่นหรือท ากิจกรรมร่วมกัน (free play) บ่อยคร้ังเพียงใด
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15 ท่านจัดการปัญหาอย่างไร เม่ือเด็กท่าผิด (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)

⃝ ลงโทษทางกาย เช่น ตี หยิก บิด ให้ว่ิงรอบสนาม ยืนกระต่ายขาเดียว ป่ันจ้ิงหรีด ให้ลุก-น่ัง

⃝ ต่าหนิด้วยวาจา/ว่ากล่าวตักเตือน

⃝ แยกเด็กออกมาจากช้ันเรียน/ให้เด็กอยู่คนเดียว (time out) 

⃝ ให้เด็กกระท่าพฤติกรรมใหม่ท่ีถูกต้อง

⃝ อ่ืนๆ โปรดระบุ ..........................................................

16 ท่านใช้วิธีใดในการสอนเด็กเป็นหลัก (ตอบได้เพียง 1 ข้อ)

⃝ สอนแบบอ่านเขียน (Direct instruction)

⃝ สอนตามนวัตกรรมต่างๆ โปรดระบุ (ตอบได้เพียง 1 ข้อ)
(  ) สอนแบบ 6 กิจกรรมหลัก (  ) สอนแบบวิถีพุทธ 

(  ) สอนแบบไฮสโคป (  ) สอนแบบวอลดอร์ฟ 

(  ) สอนแบบมอนเตสเซอร่ี  (  ) สอนแบบโครงงาน (Project approach)

⃝ อ่ืนๆ โปรดระบุ .............................................................

17 ท่านต้องการค่าแนะน่าเพ่ิมเติมด้านการสอนในด้านใดบ้าง (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)

⃝ การบริหารจัดการช้ันเรียน ⃝ การประเมินพัฒนาการเด็ก

⃝ การบันทึกและเก็บข้อมูลในช้ันเรียน ⃝ ไม่ต้องการค าแนะน าเพ่ิมเติม

⃝ การสอนเด็กปฐมวัย ⃝ อ่ืนๆ โปรดระบุ ..........................................................

⃝ การใช้หลักสูตร

18

⃝ ระบบไม่สามารถช่วยเหลือและเตรียมความพร้อมเด็กได้เลย

⃝ ระบบสามารถช่วยเหลือและเตรียมความพร้อมเด็กได้บ้าง

⃝ ระบบสามารถช่วยเหลือและเตรียมความพร้อมเด็กได้ดี

19

⃝ ระบบไม่สามารถช่วยเหลือและเตรียมความพร้อมเด็กได้เลย

⃝ ระบบสามารถช่วยเหลือและเตรียมความพร้อมเด็กได้บ้าง

⃝ ระบบสามารถช่วยเหลือและเตรียมความพร้อมเด็กได้ดี

ท่านคิดว่าระบบการศึกษาปฐมวัยของไทยในปัจจุบัน สามารถช่วยเหลือเด็กให้มีความเช่ือมต่อระหว่างอนุบาลกับ
ประถมศึกษาได้ดีเพียงใด (เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ)

ท่านคิดว่าระบบการศึกษาระดับ ป.1 ของไทยในปัจจุบัน สามารถช่วยเหลือเด็กให้มีความเช่ือมต่อระหว่างอนุบาลกับ
ประถมศึกษาได้ดีเพียงใด (เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ)
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1

⃝ ไม่ได้จัด ⃝ ได้จัด

2 ภำคเรียนท่ี 1 ในช่วงวันท่ี 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563 ห้องเรียนของท่านให้เด็กมาโรงเรียนตามปกติหรือไม่

⃝ ไม่ได้มาเรียน

⃝ มาเรียนตามปกติ (ข้ำมไปข้อ 4)

3

⃝ ไม่ได้มอบหมายให้เด็กท ากิจกรรมใดๆ 

⃝ ครูมอบหมายให้เด็กท ากิจกรรมต่อไปน้ี

(  ) ครูมอบหมายการบ้านให้เด็กกลับไปท าท่ีบ้าน (  ) ครูมอบหมายให้เด็กเรียนแบบออนไลน์

(  ) ครูมอบหมายให้เด็กเรียนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

(  ) ครูส่งอุปกรณ์มาให้ท่ีบ้าน เพ่ือให้ผู้ปกครองได้ท ากิจกรรมร่วมกับเด็ก

(  ) ครูมาเย่ียมบ้านเด็ก และมอบหมายการบ้าน/กิจกรรมให้เด็กท า

(  ) อ่ืนๆ โปรดระบุ................................................................................................................................

4

⃝ ไม่สลับ ⃝ สลับ

5

6

⃝ ไม่ได้ประกาศปิดเรียนเพ่ิมเติม

⃝ มีการประกาศปิดเรียนเพ่ิมเติม จ านวนก่ีวัน................................วัน

ภำคเรียนท่ี 1 ในช่วงวันท่ี 1 ก.ค. - 11 ส.ค. 2563 ห้องเรียนของท่านให้เด็กนักเรียนสลับกันมาเรียนหรือไม่

ในช่วงท่ีมีกำรระบำดของโควิด-19 ห้องเรียนของท่านได้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หรือ การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV) บ้างหรือไม่

E3   การจัดเรียนการสอนในช่วงการระบาดของโควิด-19

ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2563  หลังจากท่ีโรงเรียนให้เด็กมาเรียนได้ตามปกติ (ต้ังแต่ 11 ส.ค. 2563 เป็นต้นไป) 
โรงเรียนมีการประกาศปิดเรียนเพ่ิมเติมเน่ืองจากมีการระบาดของโควิด-19  หรือไม่

ภำคเรียนท่ี 1 ในช่วงวันท่ี 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563 ท่านได้ท ากิจกรรมหรือมอบหมายให้เด็กนักเรียนท ากิจกรรม
อะไรบ้าง (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)

ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2563 ห้องเรียนของท่านกลับมาจัดการเรียนการสอนแบบปกติ (ในรูปแบบเดียวกับ
ก่อนท่ีจะมีการระบาดของโควิด-19) เม่ือใด  เดือน..............................................................
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7 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2563 ห้องเรียนของท่านมีการเรียนชดเชยในช่วงวันหยุดบ้างหรือไม่

⃝ ไม่มีการเรียนชดเชย ⃝ มีการเรียนชดเชย จ านวนก่ีวัน.............................................วัน

8 ภำคเรียนท่ี 2 ในช่วงวันท่ี 1-31 ม.ค. 2564 ห้องเรียนของท่านให้เด็กมาโรงเรียนตามปกติหรือไม่

⃝ ไม่ได้มาเรียน ⃝ มาเรียนตามปกติ (ข้ำมไปข้อ 10)

9

⃝ ไม่ได้มอบหมายให้เด็กท ากิจกรรมใดๆ 

⃝ ครูมอบหมายให้เด็กท ากิจกรรมต่อไปน้ี

(  ) ครูมอบหมายการบ้านให้เด็กกลับไปท าท่ีบ้าน (  ) ครูมอบหมายให้เด็กเรียนแบบออนไลน์

(  ) ครูมอบหมายให้เด็กเรียนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

(  ) ครูส่งอุปกรณ์มาให้ท่ีบ้าน เพ่ือให้ผู้ปกครองได้ท ากิจกรรมร่วมกับเด็ก

(  ) ครูมาเย่ียมบ้านเด็ก และมอบหมายการบ้าน/กิจกรรมให้เด็กท า

(  ) อ่ืนๆ โปรดระบุ................................................................................................................................

10

⃝ ไม่สลับ ⃝ สลับ

11

12

⃝ ไม่ได้ประกาศปิดเรียนเพ่ิมเติม

⃝ มีการประกาศปิดเรียนเพ่ิมเติม จ านวนก่ีวัน................................วัน

13 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2563 ห้องเรียนของท่านมีการเรียนชดเชยในช่วงวันหยุดบ้างหรือไม่

⃝ ไม่มีการเรียนชดเชย

⃝ มีการเรียนชดเชย จ านวนก่ีวัน.............................................วัน

ภำคเรียนท่ี 2 ต้ังแต่วันท่ี 31 ม.ค. 2564 จนถึงปัจจุบัน ห้องเรียนของท่านให้เด็กนักเรียนสลับกันมาเรียนหรือไม่

ภำคเรียนท่ี 2 ในช่วงวันท่ี 1-31 ม.ค. 2564 ท่านได้ท ากิจกรรมหรือมอบหมายให้เด็กนักเรียนท ากิจกรรมอะไรบ้าง 
(ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)

ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2563 ห้องเรียนของท่านกลับมาจัดการเรียนการสอนแบบปกติ (ในรูปแบบเดียวกับ
ก่อนท่ีจะมีการระบาดของโควิด-19) เม่ือใด  เดือน..............................................................

ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2563  หลังจากท่ีโรงเรียนให้เด็กมาเรียนได้ตามปกติ (ต้ังแต่ 31 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป) 
โรงเรียนมีการประกาศปิดเรียนเพ่ิมเติมเน่ืองจากมีการระบาดของโควิด-19  หรือไม่
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1 ปัจจุบันท่านมีรายได้จากเงินเดือนครู เดือนละเท่าไร ระบุจ่านวนเงิน ....................................... บาท
(ถ้ำเป็นครูฝึกสอนให้กรอก NA)

2 ปัจจุบันท่านมีรายได้จากงานพิเศษ / อาชีพเสริม โดยเฉล่ียเดือนละเท่าไร?
ระบุจ่านวนเงิน .................................................. บาท (ถ้ำไม่มีกรอก 0)

3

⃝ ไม่เคย ⃝ เคย โปรดระบุจ่านวนเงิน ........................................ บาท

ไม่เห็นด้วยอย่ำงย่ิง........เห็นด้วยอย่ำงย่ิง

1 2 3 4 5 6 7
1 ฉันสามารถควบคุมส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกับฉันได้เพียงน้อยนิด
2 ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนกับฉันในอนาคต ส่วนมากฉันเป็นคนก าหนดเอง
3 ถ้าฉันมุ่งม่ันท าอะไรให้ส าเร็จ ฉันท ามันได้เสมอ
4 ฉันไม่สามารถแก้ปัญหาบางอย่างได้ด้วยตัวเอง
5 บางคร้ังฉันรู้สึกว่า ชีวิตของฉันเป็นไปตามท่ีคนอ่ืนก าหนดให้

6

7 บ่อยคร้ังท่ีฉันรู้สึกหมดหนทางกับการจัดการปัญหาในชีวิต 

E5  ทัศนคติเก่ียวกับการพัฒนาตนเอง (Locus of control)

ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปน้ีมากน้อยเพียงใด โดยมีตัวเลือกแสดงค ำตอบท้ังหมด 7 ระดับ
ซ่ึง ระดับ 1 หมำยถึง ไม่เห็นด้วยอย่ำงย่ิง และระดับ 7 หมำยถึง เห็นด้วยอย่ำงย่ิง
กรุณำท ำเคร่ืองหมำย  ท่ีระดับควำมคิดเห็นท่ีตรงกับท่ำนมำกท่ีสุด

หลายส่ิงและหลายเหตุการณ์ส าคัญในชีวิตฉัน ฉันแทบจะไม่มีทางเปล่ียนแปลงมัน
ได้เลย

E4   ค่าตอบแทน  (Compensation)

ในช่วงปีการศึกษาท่ีผ่านมา ท่านใช้เงินของตัวเองในการซ้ืออุปกรณ์ท่ีใช้ในห้องเรียน/โรงเรียน (เช่น คอมพิวเตอร์) 
บ้างหรือไม่?

ประโยคต่ำงๆ เหล่ำน้ีอธิบำยถึงตัวคุณมำกน้อยเพียงใด 
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1 โรงเรียนจัดให้มีนมส่าหรับเด็กในช้ันเรียนของท่านหรือไม่ (นมโรงเรียน) หรือไม่

⃝ มีทุกวัน ⃝ ไม่มี ⃝ มีไม่ครบทุกวัน

2 โรงเรียนจัดให้มีอาหารหรือของว่างระหว่างวัน (ไม่รวมนม) ไว้ส าหรับเด็กหรือไม่

⃝ มีทุกวัน ⃝ ไม่มี ⃝ มีไม่ครบทุกวัน

3 เด็กในช้ันเรียนของท่านได้นอนกลางวันหรือไม่

⃝ ใช่ โปรดระบุ เด็กได้นอนกลางวันช่วงไหน
(  ) เฉพาะภาคเรียนท่ี 1 (  ) เฉพาะภาคเรียนท่ี 2
(  ) ท้ัง 2 ภาคเรียน คือ ภาคเรียนท่ี 1-2

⃝ ไม่ใช่  (ข้ามไปถามข้อ 5)

4 เด็กในช้ันเรียนของท่านนอนกลางวันท่ีไหน

⃝ ห้องเรียน ⃝ ห้องอ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................................

5 สถานศึกษามีห้องน่้าส่าหรับเด็กปฐมวัยโดยเฉพาะหรือไม่

⃝ มี ⃝ ไม่มี 

6 ห้องเรียนของท่านมีหน้าต่างท่ีปลอดภัยและประตูท่ีสามารถปิดล็อคได้หรือไม่

⃝ ไม่มี ⃝ มีเฉพาะประตูท่ีปิดล็อคได้ 

⃝ มีเฉพาะหน้าต่างท่ีปลอดภัย ⃝ มีท้ังหน้าต่างท่ีปลอดภัยและประตูท่ีปิดล็อคได้

7 ห้องเรียนของท่านมีขนาดเท่าไหร่ (ถ้ำไม่ทรำบกรอก DK)
ความกว้าง (เมตร) ความยาว (เมตร)

E6 โภชนาการ สุขอนามัย และความปลอดภัย (Nutrition, Sanitation, and Safety)
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TSRS4_2021_Add
1) ช่ือโรงเรียน....................................................................................................
2) ข้อมูลคุณครู

ค ำน ำหน้ำ (  ) นำย (  ) นำง (  ) นำงสำว ช่ือ...................................... นำมสกุล...........................................
ระดับช้ันท่ีสอน.......................................................ห้อง เช่น อ.2/1 .........................................................

(ถ้า รร ไหนไม่มีห้องให้กรอกระดับช้ันอย่างเดียว เช่น อ.2)

หมำยเลขโทรศัพท์
ช่ือเล่นผู้สัมภำษณ์.........................................................................................................
วันท่ีสัมภำษณ์ วันท่ี.................... เดือน เช่น พ.ย................................... พ.ศ...............................

1 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2563 โรงเรียนของท่านเปิดเทอมวันท่ีเท่าไหร่
วันท่ี...................................เดือน.......................................พ.ศ........................................

2 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2563 โรงเรียนของท่านปิดเทอมวันท่ีเท่าไหร่
วันท่ี.............................เดือน.....................................พ.ศ.................................

3 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2563 ต้ังแต่วันเปิดเทอมจนถึงวันปิดเทอม โรงเรียนประกาศหยุด
ไม่ให้เด็กมำเรียนท่ีโรงเรียนเน่ืองจำกสถำนกำรณ์โควิด-19 หรือไม่
 (  ) ไม่หยุด
 (  ) หยุด ประกาศหยุดประมาณก่ีคร้ัง......................... 

คร้ังท่ี 1 ระหว่างวันท่ี.............เดือน..................... ถึง วันท่ี.............เดือน.......................... 
คร้ังท่ี 2 ระหว่างวันท่ี.............เดือน..................... ถึง วันท่ี.............เดือน.......................... 

4 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2563 ช่วงท่ีโรงเรียนประกำศหยุดไม่ให้เด็กมำเรียนท่ีโรงเรียน ท่านมอบหมายให้เด็กท ากิจกรรมใดบ้าง
 (  ) เรียนออนไลน์ กับครูประจ าช้ัน/ครูประจ าวิชา 
 (  ) เรียน DLTV "การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม" (ข้ำมไปท ำข้อ 6)
 (  ) เด็ก/ผู้ปกครองมารับใบงานเอาไปท าท่ีบ้าน หรือ ครูเอาใบงานไปแจกท่ีบ้าน (ข้ำมไปท ำข้อ 6)

5 ถำมเฉพำะโรงเรียนท่ีมอบหมำยให้เด็กเรียนออนไลน์กับครูประจ ำช้ัน/ครูประจ ำวิชำ 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 เรียนออนไลน์ประมาณก่ีคร้ัง......................... 
คร้ังท่ี 1 ระหว่างวันท่ี.............เดือน..................... ถึง วันท่ี.............เดือน.......................... 
คร้ังท่ี 2 ระหว่างวันท่ี.............เดือน..................... ถึง วันท่ี.............เดือน.......................... 

6 ภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2563 ท่านให้เด็กสลับกันมำเรียนหรือไม่
 (  ) ไม่สลับ
 (  ) สลับ สลับกันมาเรียนประมาณก่ีคร้ัง......................... 

คร้ังท่ี 1 ระหว่างวันท่ี.............เดือน..................... ถึง วันท่ี.............เดือน.......................... 
คร้ังท่ี 2 ระหว่างวันท่ี.............เดือน..................... ถึง วันท่ี.............เดือน.......................... 

ขอมูลการเรียนการสอนในชวงสถานการณโควิด-19 (โทรสัมภำษณ์เพิ่มเติม)
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7 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2563 โรงเรียนของท่านเปิดเทอมวันท่ีเท่าไหร่
วันท่ี...................................เดือน.......................................พ.ศ........................................

8 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2563 โรงเรียนของท่านปิดเทอมวันท่ีเท่าไหร่
วันท่ี.............................เดือน.....................................พ.ศ.................................

9 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2563 ต้ังแต่วันเปิดเทอมจนถึงวันปิดเทอม โรงเรียนประกาศหยุด
ไม่ให้เด็กมำเรียนท่ีโรงเรียนเน่ืองจำกสถำนกำรณ์โควิด-19 หรือไม่
 (  ) ไม่หยุด
 (  ) หยุด ประกาศหยุดประมาณก่ีคร้ัง......................... 

คร้ังท่ี 1 ระหว่างวันท่ี.............เดือน..................... ถึง วันท่ี.............เดือน.......................... 
คร้ังท่ี 2 ระหว่างวันท่ี.............เดือน..................... ถึง วันท่ี.............เดือน.......................... 

10 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2563 ช่วงท่ีโรงเรียนประกำศหยุดไม่ให้เด็กมำเรียนท่ีโรงเรียน ท่านมอบหมายให้เด็กท ากิจกรรมใดบ้าง
 (  ) เรียนออนไลน์ กับครูประจ าช้ัน/ครูประจ าวิชา 
 (  ) เรียน DLTV "การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม" (ข้ำมไปท ำข้อ 12)
 (  ) เด็ก/ผู้ปกครองมารับใบงานเอาไปท าท่ีบ้าน หรือ ครูเอาใบงานไปแจกท่ีบ้าน  (ข้ำมไปท ำข้อ 12)

11 ถำมเฉพำะโรงเรียนท่ีมอบหมำยให้เด็กเรียนออนไลน์กับครูประจ ำช้ัน/ครูประจ ำวิชำ 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 เรียนออนไลน์ประมาณก่ีคร้ัง......................... 
คร้ังท่ี 1 ระหว่างวันท่ี.............เดือน..................... ถึง วันท่ี.............เดือน.......................... 
คร้ังท่ี 2 ระหว่างวันท่ี.............เดือน..................... ถึง วันท่ี.............เดือน.......................... 

12 ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2563 ท่านให้เด็กสลับกันมำเรียนหรือไม่
 (  ) ไม่สลับ
 (  ) สลับ สลับกันมาเรียนประมาณก่ีคร้ัง......................... 

คร้ังท่ี 1 ระหว่างวันท่ี.............เดือน..................... ถึง วันท่ี.............เดือน.......................... 
คร้ังท่ี 2 ระหว่างวันท่ี.............เดือน..................... ถึง วันท่ี.............เดือน.......................... 

13 ก่อนวันท่ี 1 ก.ค. 2563 โรงเรียนของท่านได้มอบหมำยให้เด็กท ำกิจกรรมใดบ้ำง
 (  ) เรียนออนไลน์ กับครูประจ าช้ัน/ครูประจ าวิชา 
 (  ) เรียน DLTV "การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม"
 (  ) เด็ก/ผู้ปกครองมารับใบงานเอาไปท าท่ีบ้าน หรือ ครูเอาใบงานไปแจกท่ีบ้าน 

14 โรงเรียนของท่านมีการสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าเรียนระดับช้ัน ป.1 หรือไม่
 (  ) ไม่มี

 (  ) มี

15 บันทึกผู้สัมภาษณ์
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แบบสอบถามข้อมูลโรงเรียน
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แบบสอบถามขอมูลผูบริหารโรงเรียน ขอมูลสถานศึกษา ขอมูลครูและนักเรียน

Preface: รายละเอียดผูใหสัมภาษณ TSRS5_2022

1) กรอกที่อยูของโรงเรียน

ชื่อโรงเรียน

ตําบล อําเภอ จังหวัด

2) กรอกชื่อ เบอรโทรศัพท และ E-mail ของผูบริหารโรงเรียน

คํานําหนา (  ) นาย (  ) นาง (  ) นางสาว ชื่อ นามสกุล

หมายเลขโทรศัพท E-mail

3) กรอกขอมูลผูใหสัมภาษณ (หากผูกรอกเปนผูบริหารโรงเรียน ใหขามไปขอ 4)

คํานําหนา (  ) นาย (  ) นาง (  ) นางสาว ชื่อ นามสกุล

หมายเลขโทรศัพท E-mail

4) วันที่กรอกแบบสอบถาม วันที่..................... เดือน เชน พ.ย. .................................. พ.ศ...............................

5) แบบสอบถามชุดนี้ไดมาโดยวิธีการใด (   ) จากการสัมภาษณ (   )  ผอ.เปนผูกรอกเอง (   )  ผูแทน ผอ. เปนผูกรอก

TYPE PROV AMP School

9 9

แบบสอบถามขอมูลโรงเรียน

ผู สแกนแบบผู Compare

สําหรับเจาหนาที่

ชื่อ/username

วัน/เดือน/ป

ผู SPA
ผูตรวจแบบสอบถาม ผูบันทึกขอมูล

ครั้งที่ 2ครั้งที่ 1ครั้งที่ 2ครั้งที่ 1
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ค าชี้แจง: ข้อมูลในส่วนนี้ให้สอบถามจากผู้บริหารโรงเรียนเท่านั้น หากไม่ได้สัมภาษณ์ผู้บริหารให้ข้ามไปถามหมวด D2

1) อายุ.............................ปี

2) เพศ (   ) 1-ชาย (   ) 3-หญิง

3) ระดับการศึกษาสูงสุด (  ) 1-ต่่ากว่าปริญญาตรี (   ) 3-ปริญญาตรี (   ) 5-ปริญญาโท (   ) 7-ปริญญาเอก

4) สาขาวิชาที่จบของระดับการศึกษาสูงสุด........................................................................................................................

5) ท่านเรียนจบหลักสูตรที่เกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย หรือ สาขาที่เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กหรือไม่ (   ) 1-ใช่ (   ) 3-ไม่ใช่

6) ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ท่านได้ฝึกอบรมเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย จ่านวนกี่ครั้ง..................................................................

A อบรมครั้งล่าสุด เดือน (เช่น ม.ค.)................................................ ปี พ.ศ..................................................

B อบรมเรื่องใด..................................................................................................................................................................................

C หน่วยงานใดเป็นผู้จัด......................................................................................................................................................................

7) ท่านเริ่มท่างานด้านการบริหารสถานศึกษาตั้งแต่เดือน (เช่น ม.ค.)............................................................. ปี พ.ศ........................................................

8) ท่านคิดว่าเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาล 3 ควรได้รับการฝึกเขียน คัดลายมือ กี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์........................................................................................... 

D1   ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน
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1) โรงเรียนแห่งนี้จัดอยู่ในประเภทใด
(  ) 1-โรงเรียนอนุบาล (เปิดสอนเฉพาะระดับอนุบาล) (  ) 3-โรงเรียนประถมศึกษา (อนุบาล-ป.6)
(  ) 5-โรงเรียนขยายโอกาส (อนุบาล-ม.3) (  ) 7-โรงเรียนมัธยมศึกษา (อนุบาล-ม.6) 
(  ) 9-อื่นๆ ระบุในช่อง...................................................................

2) สังกัดหน่วยงานใด
(  ) 1-ส่านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (ข้ามไปถามข้อ 4) (  ) 3-องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ข้ามไปถามข้อ 4)
(  ) 5-ส่านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) (  ) 7-อื่นๆ ระบุในช่อง................................................................

3) โรงเรียนแห่งนี้จัดเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาก่าไรหรือองค์กรที่แสวงหาก่าไร
(  ) 1-องค์กรที่แสวงหาก่าไร (  ) 3-องค์กรที่ไม่แสวงหาก่าไร

4) นอกจากหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว โรงเรียนแห่งนี้ได้รับเงินสนับสนุนจากแหล่งใดอีกบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
(  ) A-ส่านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (  ) D-องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
(  ) B-ส่านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) (  ) E-อื่นๆ ระบุในช่อง..........................................................................
(  ) C-กระทรวงมหาดไทย (  ) F-ไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากแหล่งอื่น

5) โรงเรียนแห่งนี้เคยได้รับเลือกเข้า"โครงการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) หรือไม่ (  ) 1- เป็น (  ) 3- ไม่เป็น

6) โรงเรียนแห่งนี้เคยได้รับเลือกเข้า"โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ่าต่าบล" หรือไม่ (  ) 1- เป็น (  ) 3- ไม่เป็น

D2   ข้อมูลโรงเรียนและครู
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7) ปัจจุบันโรงเรียนแห่งนี้ มีครูผู้สอนทั้งหมด จ่านวนกี่คน  ....................................................................................................

(ไม่นับรวมผู้บริหารและครูธุรการที่ไม่ได้ท าหน้าที่สอนหนังสือ)

แบ่งเป็น ต าแหน่งการบรรจุ
ครูที่เป็นข้าราชการ กี่คน (ถ้าไม่มี กรุณากรอก 0)..................................................................................................
ครูที่เป็นพนักงานราชการ กี่คน (ถ้าไม่มี กรุณากรอก 0).........................................................................................
ครูโรงเรียนเอกชนที่บรรจุแล้ว กี่คน (ถ้าไม่มี กรุณากรอก 0)...................................................................................
ครูอัตราจ้าง กี่คน (ถ้าไม่มี กรุณากรอก 0) ...........................................................................................................

ประเภทใบประกาศนียบัตร ใบอนุญาต
มีใบประกอบวิชาชีพครู กี่คน (ถ้าไม่มี กรุณากรอก 0)............................................................................................
จบการศึกษาด้านปฐมวัย หรือ สาขาที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย กี่คน (ถ้าไม่มี กรุณากรอก 0).........................................

วุฒิการศึกษา
ระดับการศึกษาต่่ากว่าปริญญาตรี กี่คน (ถ้าไม่มี กรุณากรอก 0) ...........................................................................
ระดับการศึกษาปริญญาตรี กี่คน (ถ้าไม่มี กรุณากรอก 0).......................................................................................
ระดับการศึกษาปริญญาโท กี่คน (ถ้าไม่มี กรุณากรอก 0) ......................................................................................
ระดับการศึกษาปริญญาเอก กี่คน (ถ้าไม่มี กรุณากรอก 0) ....................................................................................

8) ปัจจุบันโรงเรียนแห่งนี้ มีครูที่ดูแลเฉพาะเด็กปฐมวัย มีจ่านวนกี่คน....................................................................................................
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1) ปัจจุบันโรงเรียนแห่งนี้มีเด็กทั้งหมด จ่านวนกี่คน …................................................................................
มีเด็กปฐมวัย จ่านวนกี่คน …...................................................................................................................

2) โรงเรียนแห่งนี้ได้ให้การดูแลแก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษ เช่น เด็กสมาธิสั้น เด็กป่วยเรื้อรัง เด็กมีปัญหาทางจิตใจหรือสังคมขั้นรุนแรง บ้างหรือไม่
(  ) 1-ใช่ (  ) 3-ไม่ใช่ (ข้ามไปท าข้อ 4)

3) จ่านวนเด็กที่มีความต้องการพิเศษมีกี่คน .....................................
3-A เด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้น จ่านวนกี่คน (ถ้าไม่มีกรอก 0)............................................
3-B เด็กที่ป่วยเรื้อรัง จ่านวนกี่คน (ถ้าไม่มีกรอก 0)............................................
3-C เด็กที่มีปัญหาทางจิตใจหรือสังคมขั้นรุนแรง จ่านวนกี่คน (ถ้าไม่มีกรอก 0)............................................
3-D เด็ก LD (เด็กที่บกพร่องทางด้านการเรียนรู้) จ่านวนกี่คน (ถ้าไม่มีกรอก 0)............................................
3-E อื่นๆ โปรดระบุ.........................................................................................จ่านวนกี่คน (ถ้าไม่มีกรอก 0)............................................

4) โรงเรียนแห่งนี้มีน้่าใช้เพียงพอหรือไม่ (  ) 1-มี (  ) 3-ไม่มี

5) น้่าที่เด็กดื่มในโรงเรียนได้ผ่านการต้ม การกรอง หรือเป็นน้่าดื่มที่ซื้อมาหรือไม่ (  ) 1-ใช่ 
(  ) 3-ไม่ใช่ โปรดระบุแหล่งน้่าที่เด็กดื่ม........................................

D3   ข้อมูลนักเรียนและสุขอนามัย
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416 ภาคผนวก A. แบบสอบถามกลุม่ตวัอยา่งเดมิ (RESURVEY QN)



ภาคผนวก B

แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างใหม่ (Baseline QN) สาํหรับแม่ตงัครรภ์
และเดก็แรกเกดิ



แบบสอบถามขอมลูครัวเรือนกลมุตัวอยางใหม
(Baseline Household QN)

418
ภาคผนวกB.แบบสอบถามกลุม่ตวัอยา่งใหม่(BASELINEQN)



Preface: รายละเอียดการใหส้ัมภาษณ์

แบบสอบถามส่วนนี ้ตอ้งกรอกทุกครัง้ แมว้่าผูถู้กสมัภาษณจ์ะปฏิเสธไม่ใหส้มัภาษณก์ต็าม

ค าน าหน้า (prefix) เชน่ น.ส., นาง ชื่อจริง (fname_mom) นามสกุล (lname_mom)

1) กรอกทีอ่ยู่ของครวัเรอืน และชื่อเด็ก

YEAR PROV AMP TAM MOO Structure ID

2 0 2 0
HOME : บา้นเลขที่ TEL (ถ้าไม่มีเบอรโ์ทรศัพท ์กรอก "NA") เบอรโ์ทรศัพทเ์ป็นของใคร (ระบุ Member ID)

ชื่อ............................... H

2) กรอกขอ้มลูการสมัภาษณด์งัตอ่ไปนีล้งในตาราง 1

ตาราง 1

0 1 ม ค 2 5 6 2 0 8 1 5 1 4 3 0
1

2

3

ผูต้อบแบบสอบถามเขา้ใจค าถามดี ใชห่รอืไม่ 1- ใช่ 3- ไม่ใช่ qans

การค านวณความถี่ในแบบสอบถามทุกหมวด 
ถา้ตอ้งการขอ้มลูรายเดอืน หากค าตอบเป็นรายสปัดาห ์ใหค้ณู 4.3
ถา้ตอ้งการขอ้มลูรายปี หากค าตอบเป็นรายสปัดาห ์ใหค้ณู 52

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

ครัง้ที่
ชื่อเลน่ของผู้

สมัภาษณ์

ชื่อจรงิของผู้

สมัภาษณ์

วนัที ่เชน่ เดือน เชน่ ปี พ.ศ. เชน่ เวลาทีเ่ริ่มการสมัภาษณ ์เชน่ เวลาที่สิน้สดุการสมัภาษณ ์เชน่ สมัภาษณค์รบหรอืไม่

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

วนั/เดือน/ปี

NAME1 NAME2 DAY MONTH YEAR TIME_START TIME_END COMPLETE

(name_tel) (memid_tel) ผู ้SPA ผู ้compare ผูส้แกนแบบ

ลงชื่อ

Round1 Round2

ผูบ้นัทึกขอ้มลู

วนั/เดือน/ปี

Household_Baseline 2020 
ครัง้ที่1 ครัง้ที2่

ผูต้รวจ

วนั/เดือน/ปี
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3) กรอกค าตอบของค าถาม A-D ลงตาราง 2

A สมัภาษณไ์ม่ครบ เพราะเหตใุด 1- หาครวัเรอืนไม่เจอ 7- การยา้ยครวัเรอืน  (ข้ามไปข้อ D)

3- ปฏิเสธการสมัภาษณท์ัง้หมดในการสมัภาษณค์รัง้นี ้ (ข้ามไปข้อ D) 9- อื่นๆ  (ข้ามไปข้อ D) และระบุรายละเอียดในบนัทกึผูส้ัมภาษณ์

5- ตอบบางสว่น แตย่งัไม่หมด  (ข้ามไปข้อ D)

B กรอกทีอ่ยู่ใหม่ของครวัเรอืนโดยละเอียด ตาราง 2

C ระบุเบอรโ์ทรศพัทส์มาชิกครวัเรอืนคนใดคนหนึง่ทีต่ิดตอ่ไดส้ะดวกทีส่ดุ PF2

D ระบุวนัทีน่ัดสมัภาษณค์รัง้ตอ่ไป โดยกรอกค าตอบในรูปแบบ "วว/ดด/ปป" ครั้งที่

 (ถ้าไม่ได้มีการนัด กรอก "NA") 1

2

3

4) บนัทึกผูส้มัภาษณ/์ ผูต้รวจแบบ (NOTE)

จบแบบสอบถามหมวดรายละเอียดการให้สัมภาษณ์

REASON NEW_ADD NEW_TEL NEXT_DATE

เหตุผลสัมภาษณไ์ม่ครบ ทีอ่ยูใ่หม่ เบอรโ์ทรฯ นัดครั้งต่อไป
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หวัหน้าครวัเรือน คือ ผูท้ี่มีอ านาจตดัสินใจสูงสุดในครวัเรือน

ผูเ้ลี้ยงดหูลกั คือ ผูท้ี่เลี้ยงดเูดก็คนนี้เป็นส่วนใหญ่ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และทราบพฒันาการของเดก็

ณ ปัจจบุนั ครวัเรอืนของท่านมสีมาชกิครวัเรอืนทัง้สิน้กีค่น

สอบถามรายละเอยีดของสมาชกิครวัเรอืนแต่ละคน และกรอกขอ้มลูลงตาราง 1

1 ค าน าหน้าชือ่
2 ชือ่เล่น ชือ่จรงิ นามสกลุ
3 ความสมัพนัธก์บัหวัหน้าครวัเรือน ถ้าเสียชีวิตแล้วให้กรอก "NA"

3A Code1 : ความสมัพนัธก์บัหวัหน้าครวัเรอืน
1- หวัหนา้ครวัเรอืน 11- หลานชาย / หลานสาว 21- ตา / ยาย 31- หลานเขย / หลานสะใภ้

3- สามี / ภรรยา 13- ลกูพี่ลกูนอ้ง 23- พอ่ตา / แม่ยาย (พอ่-แม่ ของภรรยา) 33- ลกูพี่ลกูนอ้งเขย / ลกูพี่ลกูนอ้งสะใภ้

5- พอ่ / แม่ 15- ลงุ ป้า นา้ อา ฝ่ายพอ่ 25- พอ่ปู่  / แม่ยา่ (พอ่-แม่ ของสามี) 35- ญาติอื่นๆ

7- ลกูชาย / ลกูสาว 17- ลงุ ป้า นา้ อา ฝ่ายแม่ 27- ลกูเขย / ลกูสะใภ้ 37- บุคคลอื่นทีไ่ม่ใชญ่าติ

9- พี่ชาย/พี่สาว/นอ้งชาย/นอ้งสาว 19- ปู่  / ยา่ 29- นอ้งเขย / นอ้งสะใภ ้/ พี่เขย / พี่สะใภ้

4 ความสมัพนัธก์บัคณุแม่ตัง้ครรภ์ ถ้าเสียชีวิตแล้วให้กรอก "NA"

4A Code1A : ความสมัพนัธก์บัคณุแมต่ัง้ครรภ์
0 - คุณแม่ตัง้ครรภ์ 7 - พี/่น้อง (พอ่แม่เดยีวกนั) 14 - ลกูพีล่กูน้อง 21 - คนเช่าบา้น

1 - พอ่/แม่ 8 - พี/่น้อง (พอ่เดยีวกนั) 15 - หลานชาย/หลานสาว 24 - สาม/ีภรรยา

2 - พอ่เลี้ยง/แม่เลี้ยง(คนใดคนหนึ่ง) 9 - พี/่น้อง (แม่เดยีวกนั) 16 - พี/่น้องเขย พี/่น้องสะใภ้ 25 - แฟน

3 - พอ่บุญธรรม/แม่บุญธรรม 10 - พี/่น้อง ทีเ่ป็นลกูตดิของทัง้พอ่/แม่ 17 - ทวด (ฝ่ายแม)่ 26 - คู่หมัน้

4 - พอ่เลี้ยง/แม่เลี้ยง(ทัง้2คน) 11 - พี/่น้อง บุญธรรม 18 - ทวด (ฝ่ายพอ่) 27 - ลกู

5 - ตา/ยาย 12 - พี/่น้องต่างสายเลอืดทีร่บัมาเลี้ยง 19 - ญาตอิื่นๆ 28 - พอ่/แม่ ของคู่สมรส

6 - ปู่ /ย่า 13 - ลุง/ป้า/น้า/อา 20 - คนใช(้คนงาน,แม่บา้น) 29 - พี/่น้อง ของคู่สมรส

รายละเอียดบคุคลที่กินนอนอยูใ่นบา้นหลงันี้อย่างน้อย 6 เดือนในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา โดยไม่จ าเป็นต้องมีชื่ออยูใ่นทะเบียนบา้นและอยูต่ิดต่อกนัทกุวนั

(นับรวมเดก็แรกเกิด และคนที่เพิ่งเสียชีวิตไม่เกิน 6 เดือน แต่ไม่นับรวมลูกจ้างในครวัเรือน เดก็แรกเกิดที่ย้ายเข้ามาไม่ถึง 6 เดือน)
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ตาราง 1

หวัหน้า
ครวัเรอืน

H01 หน.ครวัเรอืน 1

H02

H03

H04

H05

H06

H07

H08

H09

H10

H11

H12

H13

H14

Mem
ber
ID 

ชือ่เล่น
ค า
น า
หน้า

ชือ่จรงิ นามสกุล
ความสมัพนัธก์บั
หน.ครวัเรอืน

CODE1
ความสมัพนัธก์บั
คุณแมต่ัง้ครรภ์

CODE1
A

กรอก ในช่องทีต่รงกบัของบุคคลนัน้ๆ เบอรต์ดิต่อเฉพาะ คุณแม่ตัง้ครรภ ์ผูใ้ห้
ขอ้มลูคุณแม่

ตัง้ครรภ์
ผูใ้ห้
ขอ้มลู
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ตาราง 1 (ต่อ)

หวัหน้า
ครวัเรอืน

M01 คุณแม่ตัง้ครรภ์ 0

M02 คุณแม่ตัง้ครรภ์ 0

M03

M04

M05

M06

M07

M08

C01 เดก็กลุ่มตวัอยา่ง 0

C02 เดก็กลุ่มตวัอยา่ง 0

C03

C04

C05

C06

C07

Mem
ber
ID 

ชือ่เล่น
ค า
น า
หน้า

ชือ่จรงิ นามสกุล
เบอรต์ดิต่อเฉพาะ คุณแม่ตัง้ครรภ ์ผูใ้ห้

ขอ้มลูคุณแม่
ตัง้ครรภ์

ผูใ้ห้
ขอ้มลู

ความสมัพนัธก์บั
หน.ครวัเรอืน

CODE1
ความสมัพนัธก์บั
คุณแมต่ัง้ครรภ์

CODE1
A

กรอก ในช่องทีต่รงกบัของบุคคลนัน้ๆ
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ข้อมูลทั่วไป

1 ชื่อเลน่ 7 ปัจจบุนัยงัมีชีวติอยูห่รอืไม่ 1- ยงัมีชีวติอยู ่(ข้ามไปถามข้อ 8)

2 เดอืน / ปีเกิด (เช่น 1 / ม.ค. / 2555) 3- เสยีชีวติแลว้

7.1 ระบ ุเดอืน ปีพ.ศ. ทีเ่สยีชีวติ เช่น มีนาคม/2559 

4 เพศ 1- ชาย 3- หญิง (กรอกเสร็จข้ามไปถามคนถัดไป)

5 สญัชาติ 1- ไทย 3- อื่นๆ (ระบุในช่อง 5a) 8 สถานภาพ 1- โสด

6 ระดบัการศกึษาสงูสดุ/ปัจจบุนั 3- สมรส (ทัง้ทีจ่ดทะเบียนและไมไ่ดจ้ดทะเบียน)

code 2 : ระดับการศึกษาสูงสุด / ระดับการศึกษาปัจจุบนั 5- หยา่

1- ไม่ไดร้บัการศกึษา 27- ม.3 53- ปวส.2 7- หมา้ย

3- อนบุาล 1 29- ม.4 55- ปวท.1 9- อยูค่นละที ่(แตย่งัเป็นสามีภรรยากนัอยู่)

5- อนบุาล 2 31- ม.5 57- ปวท.2

7- อนบุาล 3 33- ม.6 59- อนปุรญิญา

9- ป.1 35- ม.ศ.1 61- ปรญิญาตร ีปี1

11- ป.2 37- ม.ศ.2 63- ปรญิญาตร ีปี2

13- ป.3 39- ม.ศ.3 65- ปรญิญาตร ีปี3

15- ป.4 41- ม.ศ.4 67- ปรญิญาตร ีปี4

17- ป.5 43- ม.ศ.5 69- ปรญิญาโท

19- ป.6 45- ปวช.1 71- ปรญิญาเอก

21- ป.7 47- ปวช.2 73- ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก

23- ม.1 49- ปวช.3 75- อื่นๆ

25- ม.2 51- ปวส.1

B1A ข้อมูลทั�วไปของสมาชิกครัวเรือน
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ตาราง 1 1 2m 2y 4 5 5a 7 8

เดือน พ.ศ.

เชน่ ม.ค. เชน่ 2558

H01

H02

H03

H04

H05

H06

H07

H08

H09

H10

H11

H12

H13

H14

H15

6 เดือน-ปีทีเ่สียชีวิต

Member 
ID 

ชือ่เล่น
เดอืนเกดิ 
เช่น ม.ค.

ปีเกดิ เช่น 
2554

เพศ สญัชาติ อื่นๆ
ระดบัการศกึษาสงูสดุ/

ปัจจบุนั
code 2 ยงัมีชีวิต? สถานภาพ
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ตาราง 1 1 2m 2y 4 5 5a 7 8

เดือน พ.ศ.

เชน่ ม.ค. เชน่ 2558

M01

M02

M03

M04

M05

M06

M07

C01

C02

C03

C04

C05

C06

C07

สถานภาพ

6 เดือน-ปีทีเ่สียชีวิต

Member 
ID 

ชือ่เล่น
เดอืนเกดิ 
เช่น ม.ค.

ปีเกดิ เช่น 
2554

เพศ สญัชาติ อื่นๆ
ระดบัการศกึษาสงูสดุ/

ปัจจบุนั
code 2 ยงัมีชีวิต?
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ชื่อเลน่......................................................……. Member ID     M

ส่วนที ่2: ชั่วโมงการท างานและเรียนหนังสือ

2.1 ในรอบ 1 เดือนทีผ่า่นมา ทา่นเรียนหนงัสือหรือไม่   เรยีน  ไมเ่รียน

2.2 ในรอบ 1 เดือนทีผ่า่นมา ทา่นท างานรบัจา้ง คา้ขาย ท านา-ท าไร-่ท าสวน  (ไมน่บัรวมงานบา้น) หรือไม่  ท า  ไมท่  า

ถา้ไม่เรียนและไม่ท างาน ใหข้้ามไปถามข้อ 2.4

2.3 ในรอบ 1 เดือนทีผ่า่นมา ทา่นเรียนหรือท างานรบัจา้ง คา้ขาย ท านา-ท าไร-่ท าสวน โดยเฉลีย่กี่วนัตอ่เดือน.....................................................................................

2.3.1 ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา ทา่นใชเ้วลาเรียนหรือท างานรบัจา้ง คา้ขาย ท านา-ท าไร-่ท าสวน (ไมน่บัรวมงานบา้น) โดยเฉลีย่วนัละกี่ชั่วโมง............................นาท.ี…..........

2.4 ในรอบ 1 เดือนทีผ่า่นมา ทา่นใชเ้วลาในการนอนเฉลีย่วนัละกี่ชั่วโมง..........................................................................................นาท.ี...............

2.5 ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา ในวันเรียน/ท างาน ถา้ไม่ได้เรียน/ท างานใหก้รอก "NA"

ทา่นใชเ้วลาในการท ากิจกรรมเพื่อความผ่อนคลาย เชน่ ดทูวีี ฟังวิทย ุเดินเลน่ คยุกบัเพื่อนบา้น นอนกลางวนั เฉลีย่วนัละกี่ชั่วโมง….........................................นาท.ี...............

2.5 ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา ในวันหยุด ถา้ไม่มีวันหยุดใหก้รอก "NA"

ทา่นใชเ้วลาในการท ากิจกรรมเพื่อความผ่อนคลาย เชน่ ดทูวี ีฟังวทิย ุเดนิเลน่ คยุกบัเพื่อนบา้น นอนกลางวนั เฉลีย่วนัละกี่ชั่วโมง…................................................นาท.ี...............

ส่วนที ่3: งานของสมาชิกครัวเรือน

3.1 ในรอบ 12 เดือนทีผ่า่นมา ทา่นไดท้  างานดงัตอ่ไปนี ้บา้งหรือไม่

ท  าการเกษตร  ท า  ไมท่  า

ท  าปศสุตัว์  ท า  ไมท่  า

เจา้ของธุรกิจ/รา้นคา้ที่ไมเ่กี่ยวขอ้งกบัการเกษตรและปศสุตัว์  ท า  ไมท่  า

3.2 ในรอบ 12 เดือนทีผ่า่นมา ทา่นท างานที่ไดร้บัคา่จา้ง บา้งหรือไม่  ท า  ไมท่  า (ข้ามไปท าส่วนที ่4)

B1A1 งาน การให้และได้รับความช่วยเหลือ และสินทรัพย์ ทางการเงิน 

ถา้สมาชิกครัวเรือนมีอายุต า่กว่า 15 ปี ใหข้้ามไปถามส่วนที ่4
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(ถามรายละเอียดงานทีไ่ด้รับค่าจ้างทีม่ีรายได้สูงสุด 3 ล าดับแรกในรอบ 12 เดือนทีผ่า่นมา) ทีไ่ม่ใช่การท าเกษตรกรรม ปศุสัตว ์และธุรกิจ

3.2.1 งานที่ไดร้บัคา่จา้ง ระบชุื่องาน/ต าแหนง่งาน............................................................................

งานนีจ้ดัอยูใ่นประเภทใด 1-ขา้ราชการ/พนง.รฐัวิสาหกิจ 3- ลกูจา้งชั่วคราวภาครฐั/รฐัวิสาหกิจ

5- ลกูจา้งเอกชนที่ท  างานประจ า 7- ลกูจา้งเอกชนที่จา้งเป็นครัง้คราว จา้งตามฤดกูาล

ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ท างานนีก้ี่เดือน...................................................... ท างานนีโ้ดยเฉลีย่เดือนละกี่วนั.............................

ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ไดร้บัคา่จา้งเฉลีย่ตอ่เดือน....................................................................................................บาท

ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาไดร้ายไดอ้ื่นๆ (เช่น โบนสั โอท ีทปิ เบีย้เลีย้ง) จากงานนี ้รวมทัง้สิน้ตอ่ปี...........................................บาท

3.2.2 งานที่ไดร้บัคา่จา้ง ระบชุื่องาน/ต าแหนง่งาน............................................................................

งานนีจ้ดัอยูใ่นประเภทใด 1-ขา้ราชการ/พนง.รฐัวิสาหกิจ 3- ลกูจา้งชั่วคราวภาครฐั/รฐัวิสาหกิจ

5- ลกูจา้งเอกชนที่ท  างานประจ า 7- ลกูจา้งเอกชนที่จา้งเป็นครัง้คราว จา้งตามฤดกูาล

ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ท างานนีก้ี่เดือน...................................................... ท างานนีโ้ดยเฉลีย่เดือนละกี่วนั.............................

ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ไดร้บัคา่จา้งเฉลีย่ตอ่เดือน....................................................................................................บาท

ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาไดร้ายไดอ้ื่นๆ (เช่น โบนสั โอท ีทปิ เบีย้เลีย้ง) จากงานนี ้รวมทัง้สิน้ตอ่ปี...........................................บาท

3.2.3 งานที่ไดร้บัจา้ง ระบชุื่องาน/ต าแหนง่งาน............................................................................

งานนีจ้ดัอยูใ่นประเภทใด 1-ขา้ราชการ/พนง.รฐัวิสาหกิจ 3- ลกูจา้งชั่วคราวภาครฐั/รฐัวิสาหกิจ

5- ลกูจา้งเอกชนที่ท  างานประจ า 7- ลกูจา้งเอกชนที่จา้งเป็นครัง้คราว จา้งตามฤดกูาล

ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ท างานนีก้ี่เดือน...................................................... ท างานนีโ้ดยเฉลีย่เดือนละกี่วนั.............................

ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ไดร้บัคา่จา้งเฉลีย่ตอ่เดือน....................................................................................................บาท

ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาไดร้ายไดอ้ื่นๆ (เช่น โบนสั โอท ีทปิ เบีย้เลีย้ง) จากงานนี ้รวมทัง้สิน้ตอ่ปี...........................................บาท
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ส่วนที ่4: การได้รับและใหค้วามช่วยเหลือ

การได้รับความช่วยเหลือ หมายถึง การได้รับเงิน หรือสิ่งของ เช่น ข้าว จากบุคคลนอกครัวเรือน (โดยนับรวมเงินหรือสิ่งของทีส่่งใหเ้ด็กด้วย)

4.1 ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ทา่นได้รับความชว่ยเหลือจากบคุคลนอกครวัเรือนเป็น

เงิน  ไดร้บั   มลูคา่รวม..........................................บาท  ไมไ่ดร้บั สิง่ของ  ไดร้บั  ไมไ่ดร้บั

การใหค้วามช่วยเหลือ หมายถึง การทีส่มาชิกครัวเรือนส่งเงิน หรือสิ่งของ เช่น ข้าว ไปใหบุ้คคลทีอ่ยู่นอกครัวเรือน

4.2 ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ทา่นใหค้วามชว่ยเหลือจากบคุคลนอกครวัเรือนเป็น

เงิน  ให ้  มลูคา่รวม..........................................บาท  ไมไ่ดใ้ห้ สิง่ของ  ไดใ้ห ้  ไมไ่ดใ้ห้

ส่วนที ่5: สินทรัพยท์างการเงนิ และการเล่นแชร์

5. ปัจจบุนัทา่นมีสินทรพัยท์างการเงินอะไรบา้ง

บญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์  มี จ  านวน .......... บญัชี ปัจจบุนัมีเงินคงเหลือรวมทกุบญัชี ..........................บาท ไมม่ี  DK

บญัชีเงินฝากธ.ก.ส.  มี จ  านวน .......... บญัชี ปัจจบุนัมีเงินคงเหลือรวมทกุบญัชี ...........................บาท ไมม่ี  DK

เงินฝากกลุม่สหกรณอ์อมทรพัย/์หุน้สหกรณ์  มี มลูคา่คงเหลือ ณ ปัจจบุนั .......................................บาท ไมม่ี  DK

กองทนุสหกรณร์า้นคา้ชมุชน/กองทนุตา่งๆภายในหมูบ่า้น  มี มลูคา่คงเหลือ ณ ปัจจบุนั .......................................บาท ไมม่ี  DK

เงินออมกบั ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก/โรงเรียน  มี มลูคา่คงเหลือ ณ ปัจจบุนั .......................................บาท ไมม่ี  DK

อื่นๆ ระบ.ุ....................................................................  มี มลูคา่คงเหลือ ณ ปัจจบุนั ......................................บาท ไมม่ี  DK

6. การเลน่แชรน์อกระบบของครวัเรือน (Group Rotating Fund)

6.1 ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ทา่นไดม้ีการเลน่แชรใ์นรูปของเงินระหวา่งกลุม่เพื่อนหรือคนรูจ้กับา้งหรือไม่

 มี  ไมม่ี (ข้ามไปถามส่วนที ่6)

6.2 ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ทา่นไดจ้า่ยเงินคา่แชรร์วมทกุกลุม่ทัง้หมดกี่บาท (ถา้ไม่เคยจ่ายใหก้รอก "0")....................................................บาท

6.3 ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ทา่นไดร้บัเงินคา่แชรร์วมทกุกลุม่ทัง้หมดกี่บาท (ถา้ไม่เคยได้รับใหก้รอก "0")....................................................บาท
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ส่วนที ่6: โรคประจ าตัว/สุขภาพ

7. ในรอบ 12 เดือนทีผ่า่นมา ทา่นสบูบหุรี ่/ ยาสบู หรือไม่  ใช่  ไมใ่ช่

8. ในรอบ 12 เดือนทีผ่า่นมา ทา่นดืม่เครือ่งดืม่ที่มีแอลกอฮอล ์(โดยเฉลีย่อยา่งนอ้ยเดือนละ 1 ครัง้) หรือไม่  ใช่  ไมใ่ช่

9. ปัจจบุนัทา่นมีโรคประจ าตวั หรือโรคเรือ้รงั หรือไม่  มี  ไมม่ี (ข้ามไปถามส่วนที ่7)

ระบชุื่อโรค (ตอบไดไ้มเ่กิน 3 โรค ถา้เกินใหร้ะบ ุ3 โรคที่รุนแรงที่สดุ)

โรคที่ 1…………………………………………………………………….. Code3_1

โรคที่ 2…………………………………………………………………….. Code3_2

โรคที่ 3…………………………………………………………………….. Code3_3

สว่นที่ 7: ประกนัชีวิต ประกนัสขุภาพ (กรณีทีม่ีประกันเสริมหลายประเภท ใหบ้นัทกึรายละเอียดในประกันเสริม ไม่ต้องบนัทกึในประกันหลัก)

10. ถามรายละเอียดประกนัประเภทตา่งๆของสมาชิกครวัเรือน

A ประกนัชีวิต
B ประกนัสขุภาพ/ประกนัอบุตัิเหตุ
C ประกนัสงัคม

E ฌาปนกิจ ธ.ก.ส. / สหกรณอ์อมทรพัย ์/ ช.พ.ค.
F กองทนุสวสัดิการชมุชนวนัละบาท
G กองทนุฌาปนกิจหมู่บา้นรายครวัเรือน
H อื่นๆ ระบ.ุ..............................................

บนัทกึผูส้มัภาษณ์

D
กองทนุฌาปนกิจหมู่บา้นรายบคุคล(ไมร่วม ธ.ก.ส.) เชน่ ฌาปนกิจ

อ าเภอ ต  าบล อสม. ผูส้งูอาย ุสตรี แมบ่า้น เงินลา้น เป็นตน้

ในรอบ 12 เดือน ที่ผ่านมา

# ประเภทประกนั

ปัจจบุนัมีกี่กรมธรรม์
จา่ยเบีย้รวมทัง้สิน้กี่บาท

ไดร้บัเงินสินไหม/เงินคืน/เงิน

สงเคราะห ์กี่บาทถา้ไม่มีใหก้รอก "0" และข้าม
ไปถามรายการถดัไป ถา้ไม่มีใหก้รอก "0" ถา้ไม่มีใหก้รอก "0"
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1. ในรอบ 12 เดอืนทีผ่า่นมา สมาชิกครวัเรอืนทกุคนรวมกนัเป็นเจา้ของทีด่นิทัง้หมดกี่แปลง (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

3- น.ส.3 (ครุฑด า) , น.ส.3ก (ครุฑเขียว) , น.ส.3ข (ครุฑด า) 13- สทก.1ก 19- ไมม่ีเอกสารสทิธิ์   21- อื่นๆ
แปลงที ่1 ทีต่ัง้................................................................................................................. ขนาดทีด่นิ..............ไร.่.............งาน..............ตารางวา

ทีด่นิแปลงนีเ้ป็นเอกสารสทิธิ์ประเภทใด............................................................................. Code4
เอกสารสทิธิ์ใบนี ้ระบชุื่อใครเป็นเจา้ของทีด่นิ........................................................................ member ID
ทา่นคดิวา่ทีด่นิแปลงนี ้(ไมร่วมบา้น) มีมลูคา่เทา่ไร...................................................................บาท
ใชท้ีด่นิแปลงนีใ้ชป้ระโยชนอ์ะไรบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)
 ใชเ้พื่อการเกษตร เพาะปลกู เลีย้งสตัว์  ใชป้ระกอบธุรกิจทีส่มาชิกครวัเรอืนเป็นเจา้ของ  ใชเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศยั
 ใหบ้คุคลนอกครวัเรอืน/องคก์รใชฟ้รี  ปลอ่ยวา่ง ไมไ่ดใ้ชป้ระโยชนอ์ะไร  อื่นๆ ระบ.ุ..................................................
 ใหบ้คุคลนอกครวัเรอืน/องคก์รใชเ้ช่า     และ ในรอบ 12 เดอืนทีผ่า่นมา ไดร้บัเงินคา่เช่า...................................................บาท

ในรอบ 12 เดอืนทีผ่า่นมา ไดร้บัสิง่ของมลูคา่..............................................บาท
ทีด่นิแปลงนีส้ามารถใชน้ า้จากคลองชลประทาน (สามารถสบูน า้จากคลองมาใชเ้พื่อการเกษตร) ไดห้รอืไม่  ได้  ไมไ่ด ้(ข้ามไปถามที่ดินแปลงถัดไป)

ปัจจบุนัไดใ้ชน้  า้จากคลองประทานนีห้รอืไม่  ใช้  ไมใ่ช้
แปลงที ่2 ทีต่ัง้................................................................................................................. ขนาดทีด่นิ..............ไร.่.............งาน..............ตารางวา

ทีด่นิแปลงนีเ้ป็นเอกสารสทิธิ์ประเภทใด............................................................................. Code4
เอกสารสทิธิ์ใบนี ้ระบชุื่อใครเป็นเจา้ของทีด่นิ........................................................................ member ID
ทา่นคดิวา่ทีด่นิแปลงนี ้(ไมร่วมบา้น) มีมลูคา่เทา่ไร...................................................................บาท
ใชท้ีด่นิแปลงนีใ้ชป้ระโยชนอ์ะไรบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)
 ใชเ้พื่อการเกษตร เพาะปลกู เลีย้งสตัว์  ใชป้ระกอบธุรกิจทีส่มาชิกครวัเรอืนเป็นเจา้ของ  ใชเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศยั
 ใหบ้คุคลนอกครวัเรอืน/องคก์รใชฟ้รี  ปลอ่ยวา่ง ไมไ่ดใ้ชป้ระโยชนอ์ะไร  อื่นๆ ระบ.ุ..................................................
 ใหบ้คุคลนอกครวัเรอืน/องคก์รใชเ้ช่า     และ ในรอบ 12 เดอืนทีผ่า่นมา ไดร้บัเงินคา่เช่า...................................................บาท

ในรอบ 12 เดอืนทีผ่า่นมา ไดร้บัสิง่ของมลูคา่..............................................บาท
ทีด่นิแปลงนีส้ามารถใชน้ า้จากคลองชลประทาน (สามารถสบูน า้จากคลองมาใชเ้พื่อการเกษตร) ไดห้รอืไม่  ได้  ไมไ่ด ้(ข้ามไปถามที่ดินแปลงถัดไป)

ปัจจบุนัไดใ้ชน้  า้จากคลองประทานนีห้รอืไม่  ใช้  ไมใ่ช้

A2A การใช้ประโยชน์จากที�ดิน
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แปลงที ่3 ทีต่ัง้................................................................................................................. ขนาดทีด่นิ..............ไร.่.............งาน..............ตารางวา

ทีด่นิแปลงนีเ้ป็นเอกสารสทิธิ์ประเภทใด............................................................................. Code4

เอกสารสทิธิ์ใบนี ้ระบชุื่อใครเป็นเจา้ของทีด่นิ........................................................................ member ID

ทา่นคดิวา่ทีด่นิแปลงนี ้(ไมร่วมบา้น) มีมลูคา่เทา่ไร...................................................................บาท

ใชท้ีด่นิแปลงนีใ้ชป้ระโยชนอ์ะไรบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)

 ใชเ้พื่อการเกษตร เพาะปลกู เลีย้งสตัว์  ใชป้ระกอบธุรกิจทีส่มาชิกครวัเรอืนเป็นเจา้ของ  ใชเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศยั

 ใหบ้คุคลนอกครวัเรอืน/องคก์รใชฟ้รี  ปลอ่ยวา่ง ไมไ่ดใ้ชป้ระโยชนอ์ะไร  อื่นๆ ระบ.ุ..................................................

 ใหบ้คุคลนอกครวัเรอืน/องคก์รใชเ้ช่า     และ ในรอบ 12 เดอืนทีผ่า่นมา ไดร้บัเงินคา่เช่า...................................................บาท

ในรอบ 12 เดอืนทีผ่า่นมา ไดร้บัสิง่ของมลูคา่..............................................บาท

ทีด่นิแปลงนีส้ามารถใชน้ า้จากคลองชลประทาน (สามารถสบูน า้จากคลองมาใชเ้พื่อการเกษตร) ไดห้รอืไม่  ได้  ไมไ่ด ้(ข้ามไปถามที่ดินแปลงถัดไป)

ปัจจบุนัไดใ้ชน้  า้จากคลองประทานนีห้รอืไม่  ใช้  ไมใ่ช้

แปลงที ่4 ทีต่ัง้................................................................................................................. ขนาดทีด่นิ..............ไร.่.............งาน..............ตารางวา

ทีด่นิแปลงนีเ้ป็นเอกสารสทิธิ์ประเภทใด............................................................................. Code4

เอกสารสทิธิ์ใบนี ้ระบชุื่อใครเป็นเจา้ของทีด่นิ........................................................................ member ID

ทา่นคดิวา่ทีด่นิแปลงนี ้(ไมร่วมบา้น) มีมลูคา่เทา่ไร...................................................................บาท

ใชท้ีด่นิแปลงนีใ้ชป้ระโยชนอ์ะไรบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)

 ใชเ้พื่อการเกษตร เพาะปลกู เลีย้งสตัว์  ใชป้ระกอบธุรกิจทีส่มาชิกครวัเรอืนเป็นเจา้ของ  ใชเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศยั

 ใหบ้คุคลนอกครวัเรอืน/องคก์รใชฟ้รี  ปลอ่ยวา่ง ไมไ่ดใ้ชป้ระโยชนอ์ะไร  อื่นๆ ระบ.ุ............................................

 ใหบ้คุคลนอกครวัเรอืน/องคก์รใชเ้ช่า     และ ในรอบ 12 เดอืนทีผ่า่นมา ไดร้บัเงินคา่เช่า...................................................บาท

ในรอบ 12 เดอืนทีผ่า่นมา ไดร้บัสิง่ของมลูคา่..............................................บาท

ทีด่นิแปลงนีส้ามารถใชน้ า้จากคลองชลประทาน (สามารถสบูน า้จากคลองมาใชเ้พื่อการเกษตร) ไดห้รอืไม่  ได้  ไมไ่ด ้(ข้ามไปถามที่ดินแปลงถัดไป)

ปัจจบุนัไดใ้ชน้  า้จากคลองประทานนีห้รอืไม่  ใช้  ไมใ่ช้
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แปลงที ่5 ทีต่ัง้................................................................................................................. ขนาดทีด่นิ..............ไร.่.............งาน..............ตารางวา

ทีด่นิแปลงนีเ้ป็นเอกสารสทิธิ์ประเภทใด............................................................................. Code4

เอกสารสทิธิ์ใบนี ้ระบชุื่อใครเป็นเจา้ของทีด่นิ........................................................................ member ID

ทา่นคดิวา่ทีด่นิแปลงนี ้(ไมร่วมบา้น) มีมลูคา่เทา่ไร...................................................................บาท

ใชท้ีด่นิแปลงนีใ้ชป้ระโยชนอ์ะไรบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)

 ใชเ้พื่อการเกษตร เพาะปลกู เลีย้งสตัว์  ใชป้ระกอบธุรกิจทีส่มาชิกครวัเรอืนเป็นเจา้ของ  ใชเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศยั

 ใหบ้คุคลนอกครวัเรอืน/องคก์รใชฟ้รี  ปลอ่ยวา่ง ไมไ่ดใ้ชป้ระโยชนอ์ะไร  อื่นๆ ระบ.ุ..................................................

 ใหบ้คุคลนอกครวัเรอืน/องคก์รใชเ้ช่า     และ ในรอบ 12 เดอืนทีผ่า่นมา ไดร้บัเงินคา่เช่า...................................................บาท

ในรอบ 12 เดอืนทีผ่า่นมา ไดร้บัสิง่ของมลูคา่..............................................บาท

ทีด่นิแปลงนีส้ามารถใชน้ า้จากคลองชลประทาน (สามารถสบูน า้จากคลองมาใชเ้พื่อการเกษตร) ไดห้รอืไม่  ได้  ไมไ่ด ้(ข้ามไปถามที่ดินแปลงถัดไป)

ปัจจบุนัไดใ้ชน้  า้จากคลองประทานนีห้รอืไม่  ใช้  ไมใ่ช้

แปลงที ่6 ทีต่ัง้................................................................................................................. ขนาดทีด่นิ..............ไร.่.............งาน..............ตารางวา

ทีด่นิแปลงนีเ้ป็นเอกสารสทิธิ์ประเภทใด............................................................................. Code4

เอกสารสทิธิ์ใบนี ้ระบชุื่อใครเป็นเจา้ของทีด่นิ........................................................................ member ID

ทา่นคดิวา่ทีด่นิแปลงนี ้(ไมร่วมบา้น) มีมลูคา่เทา่ไร...................................................................บาท

ใชท้ีด่นิแปลงนีใ้ชป้ระโยชนอ์ะไรบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)

 ใชเ้พื่อการเกษตร เพาะปลกู เลีย้งสตัว์  ใชป้ระกอบธุรกิจทีส่มาชิกครวัเรอืนเป็นเจา้ของ  ใชเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศยั

 ใหบ้คุคลนอกครวัเรอืน/องคก์รใชฟ้รี  ปลอ่ยวา่ง ไมไ่ดใ้ชป้ระโยชนอ์ะไร  อื่นๆ ระบ.ุ..................................................

 ใหบ้คุคลนอกครวัเรอืน/องคก์รใชเ้ช่า     และ ในรอบ 12 เดอืนทีผ่า่นมา ไดร้บัเงินคา่เช่า...................................................บาท
ในรอบ 12 เดอืนทีผ่า่นมา ไดร้บัสิง่ของมลูคา่..............................................บาท

ทีด่นิแปลงนีส้ามารถใชน้ า้จากคลองชลประทาน (สามารถสบูน า้จากคลองมาใชเ้พื่อการเกษตร) ไดห้รอืไม่  ได้  ไมไ่ด ้(ข้ามไปถามที่ดินแปลงถัดไป)

ปัจจบุนัไดใ้ชน้  า้จากคลองประทานนีห้รอืไม่  ใช้  ไมใ่ช้

บนัทกึผูส้มัภาษณ์
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ค าชีแ้จง หากพืชบางชนิดมีการปลูกมากกว่า 1 แปลง หรือมากกว่า 1 รอบ 

ค าตอบทีไ่ดจ้ะตอ้งรวมข้อมูลทุกแปลง และทุกรอบทีเ่ก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ในรอบ 12  เดอืนทีผ่่านมา

ในกรณีทีย่ังไม่เก็บเกี่ยวผลผลิต ใหถ้ามในหมวด A4

1. ในรอบ 12 เดือนที่ผา่นมา ครวัเรอืนมีการลงทนุท าเกษตรกรรมหรอืเป็นเจา้ของธรุกิจที่เกี่ยวขอ้งกบัการเกษตร (กรณีทีเ่ก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว) บา้งหรอืไม่

 มี  ไม่มี (ข้ามไปหมวดถัดไป)

1.1 ท านาปีขา้วเหนียว ในรอบ 12 เดือนที่ผา่นมา เก็บเกี่ยวผลผลติกี่รอบ.......................... ใชเ้นือ้ที่ทัง้หมด …....... ไร ่.......... งาน .......... ตร.วา

 ท า ไดผ้ลผลติรวมทัง้หมด.....................................................................  กิโลกรมั  ตนั

 ไม่ท  า คิดเป็นมลูคา่ทัง้หมด...............................................................บาท

คา่จา้งไถ ปั่น เกี่ยว หวา่น ด  า ปลกู กู ้ตดั คา่เลีย้งคนงาน รวมทัง้หมด ............................................................บาท

คา่พนัธุ(์ซือ้)…................................……………….บาท คา่พนัธุ(์ของตวัเอง).........................................บาท

คา่ปุ๋ ย คา่จา้งหวา่นปุ๋ ย รวมทัง้หมด...................................................บาท คา่ยาฆา่แมลง/วชัพืช ยาฆา่เชือ้รา คา่จา้งฉีดยา รวมทัง้หมด..............................................บาท

คา่ใชจ้่ายอื่นๆ เช่น คา่สบูน า้ คา่ขนขา้ว/ปุ๋ ย คา่นวด/ฟัดขา้ว/สขีา้ว/ตีขา้ว คา่ตดัหญา้ รวมทัง้หมด ......................................บาท

1.2 ท านาปีขา้วหอมมะลิ ในรอบ 12 เดือนที่ผา่นมา เก็บเกี่ยวผลผลติกี่รอบ.......................... ใชเ้นือ้ที่ทัง้หมด …....... ไร ่.......... งาน .......... ตร.วา

 ท า ไดผ้ลผลติรวมทัง้หมด.....................................................................  กิโลกรมั  ตนั

 ไม่ท  า คิดเป็นมลูคา่ทัง้หมด...............................................................บาท

คา่จา้งไถ ปั่น เกี่ยว หวา่น ด  า ปลกู กู ้ตดั คา่เลีย้งคนงาน รวมทัง้หมด ............................................................บาท

คา่พนัธุ(์ซือ้)…................................……………….บาท คา่พนัธุ(์ของตวัเอง).........................................บาท

คา่ปุ๋ ย คา่จา้งหวา่นปุ๋ ย รวมทัง้หมด...................................................บาท คา่ยาฆา่แมลง/วชัพืช ยาฆา่เชือ้รา คา่จา้งฉีดยา รวมทัง้หมด..............................................บาท

คา่ใชจ้่ายอื่นๆ เช่น คา่สบูน า้ คา่ขนขา้ว/ปุ๋ ย คา่นวด/ฟัดขา้ว/สขีา้ว/ตีขา้ว คา่ตดัหญา้ รวมทัง้หมด ......................................บาท

A3 การท าเกษตรกรรมหรือเป็นเจ้าของธุรกิจทีเ่กี่ยวข้องกับการเกษตร (กรณีทีเ่ก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว)
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1.3 ท านาปีขา้วชยันาท ในรอบ 12 เดือนที่ผา่นมา เก็บเกี่ยวผลผลติกี่รอบ.......................... ใชเ้นือ้ที่ทัง้หมด …....... ไร ่.......... งาน .......... ตร.วา

 ท า ไดผ้ลผลติรวมทัง้หมด.....................................................................  กิโลกรมั  ตนั

 ไม่ท  า คิดเป็นมลูคา่ทัง้หมด...............................................................บาท

คา่จา้งไถ ปั่น เกี่ยว หวา่น ด  า ปลกู กู ้ตดั คา่เลีย้งคนงาน รวมทัง้หมด ............................................................บาท

คา่พนัธุ(์ซือ้)…................................……………….บาท คา่พนัธุ(์ของตวัเอง).........................................บาท

คา่ปุ๋ ย คา่จา้งหวา่นปุ๋ ย รวมทัง้หมด...................................................บาท คา่ยาฆา่แมลง/วชัพืช ยาฆา่เชือ้รา คา่จา้งฉีดยา รวมทัง้หมด..............................................บาท

คา่ใชจ้่ายอื่นๆ เช่น คา่สบูน า้ คา่ขนขา้ว/ปุ๋ ย คา่นวด/ฟัดขา้ว/สขีา้ว/ตีขา้ว คา่ตดัหญา้ รวมทัง้หมด ......................................บาท

1.4 ท านาปีขา้วพิษณโุลก ในรอบ 12 เดือนที่ผา่นมา เก็บเกี่ยวผลผลติกี่รอบ.......................... ใชเ้นือ้ที่ทัง้หมด …....... ไร ่.......... งาน .......... ตร.วา

 ท า ไดผ้ลผลติรวมทัง้หมด.....................................................................  กิโลกรมั  ตนั

 ไม่ท  า คิดเป็นมลูคา่ทัง้หมด...............................................................บาท

คา่จา้งไถ ปั่น เกี่ยว หวา่น ด  า ปลกู กู ้ตดั คา่เลีย้งคนงาน รวมทัง้หมด ............................................................บาท

คา่พนัธุ(์ซือ้)…................................……………….บาท คา่พนัธุ(์ของตวัเอง).........................................บาท

คา่ปุ๋ ย คา่จา้งหวา่นปุ๋ ย รวมทัง้หมด...................................................บาท คา่ยาฆา่แมลง/วชัพืช ยาฆา่เชือ้รา คา่จา้งฉีดยา รวมทัง้หมด..............................................บาท

คา่ใชจ้่ายอื่นๆ เช่น คา่สบูน า้ คา่ขนขา้ว/ปุ๋ ย คา่นวด/ฟัดขา้ว/สขีา้ว/ตีขา้ว คา่ตดัหญา้ รวมทัง้หมด ......................................บาท

1.5 ท านาปรงัขา้วเหนียว ในรอบ 12 เดือนที่ผา่นมา เก็บเกี่ยวผลผลติกี่รอบ.......................... ใชเ้นือ้ที่ทัง้หมด …....... ไร ่.......... งาน .......... ตร.วา

 ท า ไดผ้ลผลติรวมทัง้หมด.....................................................................  กิโลกรมั  ตนั

 ไม่ท  า คิดเป็นมลูคา่ทัง้หมด...............................................................บาท

คา่จา้งไถ ปั่น เกี่ยว หวา่น ด  า ปลกู กู ้ตดั คา่เลีย้งคนงาน รวมทัง้หมด ............................................................บาท

คา่พนัธุ(์ซือ้)…................................……………….บาท คา่พนัธุ(์ของตวัเอง).........................................บาท

คา่ปุ๋ ย คา่จา้งหวา่นปุ๋ ย รวมทัง้หมด...................................................บาท คา่ยาฆา่แมลง/วชัพืช ยาฆา่เชือ้รา คา่จา้งฉีดยา รวมทัง้หมด..............................................บาท

คา่ใชจ้่ายอื่นๆ เช่น คา่สบูน า้ คา่ขนขา้ว/ปุ๋ ย คา่นวด/ฟัดขา้ว/สขีา้ว/ตีขา้ว คา่ตดัหญา้ รวมทัง้หมด ......................................บาท
17/44 435



1.6 ท านาปรงัขา้วชยันาท ในรอบ 12 เดือนที่ผา่นมา เก็บเกี่ยวผลผลติกี่รอบ.......................... ใชเ้นือ้ที่ทัง้หมด …....... ไร ่.......... งาน .......... ตร.วา

 ท า ไดผ้ลผลติรวมทัง้หมด.....................................................................  กิโลกรมั  ตนั

 ไม่ท  า คิดเป็นมลูคา่ทัง้หมด...............................................................บาท

คา่จา้งไถ ปั่น เกี่ยว หวา่น ด  า ปลกู กู ้ตดั คา่เลีย้งคนงาน รวมทัง้หมด ............................................................บาท

คา่พนัธุ(์ซือ้)…................................……………….บาท คา่พนัธุ(์ของตวัเอง).........................................บาท

คา่ปุ๋ ย คา่จา้งหวา่นปุ๋ ย รวมทัง้หมด...................................................บาท คา่ยาฆา่แมลง/วชัพืช ยาฆา่เชือ้รา คา่จา้งฉีดยา รวมทัง้หมด..............................................บาท

คา่ใชจ้่ายอื่นๆ เช่น คา่สบูน า้ คา่ขนขา้ว/ปุ๋ ย คา่นวด/ฟัดขา้ว/สขีา้ว/ตีขา้ว คา่ตดัหญา้ รวมทัง้หมด ......................................บาท

1.7 ท านาปรงัขา้วพิษณโุลก ในรอบ 12 เดือนที่ผา่นมา เก็บเกี่ยวผลผลติกี่รอบ.......................... ใชเ้นือ้ที่ทัง้หมด …....... ไร ่.......... งาน .......... ตร.วา

 ท า ไดผ้ลผลติรวมทัง้หมด.....................................................................  กิโลกรมั  ตนั

 ไม่ท  า คิดเป็นมลูคา่ทัง้หมด...............................................................บาท

คา่จา้งไถ ปั่น เกี่ยว หวา่น ด  า ปลกู กู ้ตดั คา่เลีย้งคนงาน รวมทัง้หมด ............................................................บาท

คา่พนัธุ(์ซือ้)…................................……………….บาท คา่พนัธุ(์ของตวัเอง).........................................บาท

คา่ปุ๋ ย คา่จา้งหวา่นปุ๋ ย รวมทัง้หมด...................................................บาท คา่ยาฆา่แมลง/วชัพืช ยาฆา่เชือ้รา คา่จา้งฉีดยา รวมทัง้หมด..............................................บาท

คา่ใชจ้่ายอื่นๆ เช่น คา่สบูน า้ คา่ขนขา้ว/ปุ๋ ย คา่นวด/ฟัดขา้ว/สขีา้ว/ตีขา้ว คา่ตดัหญา้ รวมทัง้หมด ......................................บาท

1.8 ท าไรข่า้วโพด ในรอบ 12 เดือนที่ผา่นมา เก็บเกี่ยวผลผลติกี่รอบ.......................... ใชเ้นือ้ที่ทัง้หมด …....... ไร ่.......... งาน .......... ตร.วา

 ท า ไดผ้ลผลติรวมทัง้หมด.....................................................................  กิโลกรมั  ตนั

 ไม่ท  า คิดเป็นมลูคา่ทัง้หมด...............................................................บาท

คา่จา้งไถ ปั่น เกี่ยว หวา่น ด  า ปลกู กู ้ตดั คา่เลีย้งคนงาน รวมทัง้หมด ............................................................บาท

คา่พนัธุ(์ซือ้)…................................……………….บาท คา่พนัธุ(์ของตวัเอง).........................................บาท

คา่ปุ๋ ย คา่จา้งหวา่นปุ๋ ย รวมทัง้หมด...................................................บาท คา่ยาฆา่แมลง/วชัพืช ยาฆา่เชือ้รา คา่จา้งฉีดยา รวมทัง้หมด..............................................บาท

คา่ใชจ้่ายอื่นๆ เช่น คา่สบูน า้ คา่ขนขา้ว/ปุ๋ ย คา่นวด/ฟัดขา้ว/สขีา้ว/ตีขา้ว คา่ตดัหญา้ รวมทัง้หมด ......................................บาท
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1.9 ท าไรอ่อ้ย ในรอบ 12 เดือนที่ผา่นมา เก็บเกี่ยวผลผลติกี่รอบ.......................... ใชเ้นือ้ที่ทัง้หมด …....... ไร ่.......... งาน .......... ตร.วา

 ท า ไดผ้ลผลติรวมทัง้หมด.....................................................................  กิโลกรมั  ตนั

 ไม่ท  า คิดเป็นมลูคา่ทัง้หมด...............................................................บาท

คา่จา้งไถ ปั่น เกี่ยว หวา่น ด  า ปลกู กู ้ตดั คา่เลีย้งคนงาน รวมทัง้หมด ............................................................บาท

คา่พนัธุ(์ซือ้)…................................……………….บาท คา่พนัธุ(์ของตวัเอง)....................................บาท     (คิดเป็น ............... ไร)่

คา่ปุ๋ ย คา่จา้งหวา่นปุ๋ ย รวมทัง้หมด...................................................บาท คา่ยาฆา่แมลง/วชัพืช ยาฆา่เชือ้รา คา่จา้งฉีดยา รวมทัง้หมด..............................................บาท

คา่ใชจ้่ายอื่นๆ เช่น คา่สบูน า้ คา่ขนขา้ว/ปุ๋ ย คา่นวด/ฟัดขา้ว/สขีา้ว/ตีขา้ว คา่ตดัหญา้ รวมทัง้หมด ......................................บาท

1.10 ท าไรม่นัส  าปะหลงั ในรอบ 12 เดือนที่ผา่นมา เก็บเกี่ยวผลผลติกี่รอบ.......................... ใชเ้นือ้ที่ทัง้หมด …....... ไร ่.......... งาน .......... ตร.วา

 ท า ไดผ้ลผลติรวมทัง้หมด.....................................................................  กิโลกรมั  ตนั

 ไม่ท  า คิดเป็นมลูคา่ทัง้หมด...............................................................บาท

คา่จา้งไถ ปั่น เกี่ยว หวา่น ด  า ปลกู กู ้ตดั คา่เลีย้งคนงาน รวมทัง้หมด ............................................................บาท

คา่พนัธุ(์ซือ้)…................................……………….บาท คา่พนัธุ(์ของตวัเอง)....................................บาท     (คิดเป็น ............... ไร)่

คา่ปุ๋ ย คา่จา้งหวา่นปุ๋ ย รวมทัง้หมด...................................................บาท คา่ยาฆา่แมลง/วชัพืช ยาฆา่เชือ้รา คา่จา้งฉีดยา รวมทัง้หมด..............................................บาท

คา่ใชจ้่ายอื่นๆ เช่น คา่สบูน า้ คา่ขนขา้ว/ปุ๋ ย คา่นวด/ฟัดขา้ว/สขีา้ว/ตีขา้ว คา่ตดัหญา้ รวมทัง้หมด ......................................บาท

1.11 ปลกูผกัขาย ในรอบ 12 เดือนที่ผา่นมา เก็บเกี่ยวผลผลติกี่รอบ.......................... ใชเ้นือ้ที่ทัง้หมด …....... ไร ่.......... งาน .......... ตร.วา

 ท า ไดผ้ลผลติรวมทัง้หมด.....................................................................  กิโลกรมั  ตนั

 ไม่ท  า คิดเป็นมลูคา่ทัง้หมด...............................................................บาท

คา่จา้งไถ ปั่น เกี่ยว หวา่น ด  า ปลกู กู ้ตดั คา่เลีย้งคนงาน รวมทัง้หมด ............................................................บาท

คา่พนัธุ(์ซือ้)…................................……………….บาท คา่พนัธุ(์ของตวัเอง).........................................บาท

คา่ปุ๋ ย คา่จา้งหวา่นปุ๋ ย รวมทัง้หมด...................................................บาท คา่ยาฆา่แมลง/วชัพืช ยาฆา่เชือ้รา คา่จา้งฉีดยา รวมทัง้หมด..............................................บาท

คา่ใชจ้่ายอื่นๆ เช่น คา่สบูน า้ คา่ขนขา้ว/ปุ๋ ย คา่นวด/ฟัดขา้ว/สขีา้ว/ตีขา้ว คา่ตดัหญา้ รวมทัง้หมด ......................................บาท
19/44 437



1.12 อื่นๆ........................ ในรอบ 12 เดือนที่ผา่นมา เก็บเกี่ยวผลผลติกี่รอบ.......................... ใชเ้นือ้ที่ทัง้หมด …....... ไร ่.......... งาน .......... ตร.วา

 ท า ไดผ้ลผลติรวมทัง้หมด.....................................................................  กิโลกรมั  ตนั

 ไม่ท  า คิดเป็นมลูคา่ทัง้หมด...............................................................บาท

คา่จา้งไถ ปั่น เกี่ยว หวา่น ด  า ปลกู กู ้ตดั คา่เลีย้งคนงาน รวมทัง้หมด ............................................................บาท

คา่พนัธุ(์ซือ้)…................................……………….บาท คา่พนัธุ(์ของตวัเอง).........................................บาท

คา่ปุ๋ ย คา่จา้งหวา่นปุ๋ ย รวมทัง้หมด...................................................บาท คา่ยาฆา่แมลง/วชัพืช ยาฆา่เชือ้รา คา่จา้งฉีดยา รวมทัง้หมด..............................................บาท

คา่ใชจ้่ายอื่นๆ เช่น คา่สบูน า้ คา่ขนขา้ว/ปุ๋ ย คา่นวด/ฟัดขา้ว/สขีา้ว/ตีขา้ว คา่ตดัหญา้ รวมทัง้หมด ................................................บาท

1.13 อื่นๆ........................ ในรอบ 12 เดือนที่ผา่นมา เก็บเกี่ยวผลผลติกี่รอบ.......................... ใชเ้นือ้ที่ทัง้หมด …....... ไร ่.......... งาน .......... ตร.วา

 ท า ไดผ้ลผลติรวมทัง้หมด.....................................................................  กิโลกรมั  ตนั

 ไม่ท  า คิดเป็นมลูคา่ทัง้หมด...............................................................บาท

คา่จา้งไถ ปั่น เกี่ยว หวา่น ด  า ปลกู กู ้ตดั คา่เลีย้งคนงาน รวมทัง้หมด ............................................................บาท

คา่พนัธุ(์ซือ้)…................................……………….บาท คา่พนัธุ(์ของตวัเอง).........................................บาท

คา่ปุ๋ ย คา่จา้งหวา่นปุ๋ ย รวมทัง้หมด...................................................บาท คา่ยาฆา่แมลง/วชัพืช ยาฆา่เชือ้รา คา่จา้งฉีดยา รวมทัง้หมด..............................................บาท

คา่ใชจ้่ายอื่นๆ เช่น คา่สบูน า้ คา่ขนขา้ว/ปุ๋ ย คา่นวด/ฟัดขา้ว/สขีา้ว/ตีขา้ว คา่ตดัหญา้ รวมทัง้หมด ......................................บาท

บนัทกึผูส้มัภาษณ์
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ค าชีแ้จง หากพืชบางชนิดมีการปลูกมากกว่า 1 แปลง หรือมากกว่า 1 รอบ ค าตอบทีไ่ด้จะต้องรวมข้อมูลทุกแปลง และทุกรอบ ทีย่งัไม่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิต

1. ในรอบ 12 เดือนที่ผา่นมา ครวัเรอืนมีการลงทนุท าเกษตรกรรมหรอืเป็นเจา้ของธรุกิจที่เกี่ยวขอ้งกบัการเกษตร (กรณีทีย่ังไม่เก็บเกี่ยวผลผลิต) บา้งหรอืไม่

 มี  ไม่มี (ข้ามไปหมวดถัดไป)

1.1 ท านาปีขา้วเหนียว ใชเ้นือ้ที่ทัง้หมด …....... ไร ่.......... งาน .......... ตร.วา

 ท า คา่จา้งไถ ปั่น หวา่น ด  า ปลกู คา่เลีย้งคนงาน รวมทัง้หมด............................................................บาท

 ไม่ท  า คา่พนัธุ(์ซือ้)…................................……………….บาท คา่พนัธุ(์ของตวัเอง).........................................บาท

คา่ปุ๋ ย คา่จา้งหวา่นปุ๋ ย รวมทัง้หมด...................................................บาทคา่ยาฆา่แมลง/วชัพืช ยาฆา่เชือ้รา คา่จา้งฉีดยา รวมทัง้หมด................................บาท

คา่ใชจ้่ายอื่นๆ เช่น คา่สบูน า้ คา่ขนขา้ว/ปุ๋ ย คา่ตดัหญา้ รวมทัง้หมด ......................................บาท

1.2 ท านาปีขา้วหอมมะลิ ใชเ้นือ้ที่ทัง้หมด …....... ไร ่.......... งาน .......... ตร.วา

 ท า คา่จา้งไถ ปั่น หวา่น ด  า ปลกู คา่เลีย้งคนงาน รวมทัง้หมด............................................................บาท

 ไม่ท  า คา่พนัธุ(์ซือ้)…................................……………….บาท คา่พนัธุ(์ของตวัเอง).........................................บาท

คา่ปุ๋ ย คา่จา้งหวา่นปุ๋ ย รวมทัง้หมด...................................................บาทคา่ยาฆา่แมลง/วชัพืช ยาฆา่เชือ้รา คา่จา้งฉีดยา รวมทัง้หมด................................บาท

คา่ใชจ้่ายอื่นๆ เช่น คา่สบูน า้ คา่ขนขา้ว/ปุ๋ ย คา่ตดัหญา้ รวมทัง้หมด ......................................บาท

A4 การท าเกษตรกรรมหรือเป็นเจ้าของธุรกิจทีเ่กี่ยวข้องกับการเกษตร (กรณีทีย่ังไม่เก็บเกี่ยวผลผลิต)
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1.3 ท านาปีขา้วชยันาท ใชเ้นือ้ที่ทัง้หมด …....... ไร ่.......... งาน .......... ตร.วา

 ท า คา่จา้งไถ ปั่น หวา่น ด  า ปลกู คา่เลีย้งคนงาน รวมทัง้หมด............................................................บาท

 ไม่ท  า คา่พนัธุ(์ซือ้)…................................……………….บาท คา่พนัธุ(์ของตวัเอง).........................................บาท

คา่ปุ๋ ย คา่จา้งหวา่นปุ๋ ย รวมทัง้หมด...................................................บาทคา่ยาฆา่แมลง/วชัพืช ยาฆา่เชือ้รา คา่จา้งฉีดยา รวมทัง้หมด................................บาท

คา่ใชจ้่ายอื่นๆ เช่น คา่สบูน า้ คา่ขนขา้ว/ปุ๋ ย คา่ตดัหญา้ รวมทัง้หมด ......................................บาท

1.4 ท านาปีขา้วพิษณโุลก ใชเ้นือ้ที่ทัง้หมด …....... ไร ่.......... งาน .......... ตร.วา

 ท า คา่จา้งไถ ปั่น หวา่น ด  า ปลกู คา่เลีย้งคนงาน รวมทัง้หมด............................................................บาท

 ไม่ท  า คา่พนัธุ(์ซือ้)…................................……………….บาท คา่พนัธุ(์ของตวัเอง).........................................บาท

คา่ปุ๋ ย คา่จา้งหวา่นปุ๋ ย รวมทัง้หมด...................................................บาทคา่ยาฆา่แมลง/วชัพืช ยาฆา่เชือ้รา คา่จา้งฉีดยา รวมทัง้หมด................................บาท

คา่ใชจ้่ายอื่นๆ เช่น คา่สบูน า้ คา่ขนขา้ว/ปุ๋ ย คา่ตดัหญา้ รวมทัง้หมด ......................................บาท

1.5 ท านาปรงัขา้วเหนียว ใชเ้นือ้ที่ทัง้หมด …....... ไร ่.......... งาน .......... ตร.วา

 ท า คา่จา้งไถ ปั่น หวา่น ด  า ปลกู คา่เลีย้งคนงาน รวมทัง้หมด............................................................บาท

 ไม่ท  า คา่พนัธุ(์ซือ้)…................................……………….บาท คา่พนัธุ(์ของตวัเอง).........................................บาท

คา่ปุ๋ ย คา่จา้งหวา่นปุ๋ ย รวมทัง้หมด...................................................บาทคา่ยาฆา่แมลง/วชัพืช ยาฆา่เชือ้รา คา่จา้งฉีดยา รวมทัง้หมด................................บาท

คา่ใชจ้่ายอื่นๆ เช่น คา่สบูน า้ คา่ขนขา้ว/ปุ๋ ย คา่ตดัหญา้ รวมทัง้หมด ......................................บาท
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1.6 ท านาปรงัขา้วชยันาท ใชเ้นือ้ที่ทัง้หมด …....... ไร ่.......... งาน .......... ตร.วา

 ท า คา่จา้งไถ ปั่น หวา่น ด  า ปลกู คา่เลีย้งคนงาน รวมทัง้หมด............................................................บาท

 ไม่ท  า คา่พนัธุ(์ซือ้)…................................……………….บาท คา่พนัธุ(์ของตวัเอง).........................................บาท

คา่ปุ๋ ย คา่จา้งหวา่นปุ๋ ย รวมทัง้หมด...................................................บาทคา่ยาฆา่แมลง/วชัพืช ยาฆา่เชือ้รา คา่จา้งฉีดยา รวมทัง้หมด................................บาท

คา่ใชจ้่ายอื่นๆ เช่น คา่สบูน า้ คา่ขนขา้ว/ปุ๋ ย คา่ตดัหญา้ รวมทัง้หมด ......................................บาท

1.7 ท านาปรงัขา้วพิษณโุลก ใชเ้นือ้ที่ทัง้หมด …....... ไร ่.......... งาน .......... ตร.วา

 ท า คา่จา้งไถ ปั่น หวา่น ด  า ปลกู คา่เลีย้งคนงาน รวมทัง้หมด............................................................บาท

 ไม่ท  า คา่พนัธุ(์ซือ้)…................................……………….บาท คา่พนัธุ(์ของตวัเอง).........................................บาท

คา่ปุ๋ ย คา่จา้งหวา่นปุ๋ ย รวมทัง้หมด...................................................บาทคา่ยาฆา่แมลง/วชัพืช ยาฆา่เชือ้รา คา่จา้งฉีดยา รวมทัง้หมด................................บาท

คา่ใชจ้่ายอื่นๆ เช่น คา่สบูน า้ คา่ขนขา้ว/ปุ๋ ย คา่ตดัหญา้ รวมทัง้หมด ......................................บาท

1.8 ท าไรข่า้วโพด ใชเ้นือ้ที่ทัง้หมด …....... ไร ่.......... งาน .......... ตร.วา

 ท า คา่จา้งไถ ปั่น หวา่น ด  า ปลกู คา่เลีย้งคนงาน รวมทัง้หมด............................................................บาท

 ไม่ท  า คา่พนัธุ(์ซือ้)…................................……………….บาท คา่พนัธุ(์ของตวัเอง).........................................บาท

คา่ปุ๋ ย คา่จา้งหวา่นปุ๋ ย รวมทัง้หมด...................................................บาทคา่ยาฆา่แมลง/วชัพืช ยาฆา่เชือ้รา คา่จา้งฉีดยา รวมทัง้หมด................................บาท

คา่ใชจ้่ายอื่นๆ เช่น คา่สบูน า้ คา่ขนขา้ว/ปุ๋ ย คา่ตดัหญา้ รวมทัง้หมด ......................................บาท
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1.9 ท าไรอ่อ้ย ใชเ้นือ้ที่ทัง้หมด …....... ไร ่.......... งาน .......... ตร.วา

 ท า คา่จา้งไถ ปั่น หวา่น ด  า ปลกู คา่เลีย้งคนงาน รวมทัง้หมด............................................................บาท

 ไม่ท  า คา่พนัธุ(์ซือ้)…................................……………….บาท คา่พนัธุ(์ของตวัเอง)....................................บาท     (คิดเป็น ............... ไร)่

คา่ปุ๋ ย คา่จา้งหวา่นปุ๋ ย รวมทัง้หมด...................................................บาทคา่ยาฆา่แมลง/วชัพืช ยาฆา่เชือ้รา คา่จา้งฉีดยา รวมทัง้หมด................................บาท

คา่ใชจ้่ายอื่นๆ เช่น คา่สบูน า้ คา่ขนขา้ว/ปุ๋ ย คา่ตดัหญา้ รวมทัง้หมด ......................................บาท

1.10 ท าไรม่นัส  าปะหลงั ใชเ้นือ้ที่ทัง้หมด …....... ไร ่.......... งาน .......... ตร.วา

 ท า คา่จา้งไถ ปั่น หวา่น ด  า ปลกู คา่เลีย้งคนงาน รวมทัง้หมด............................................................บาท

 ไม่ท  า คา่พนัธุ(์ซือ้)…................................……………….บาท คา่พนัธุ(์ของตวัเอง)....................................บาท     (คิดเป็น ............... ไร)่

คา่ปุ๋ ย คา่จา้งหวา่นปุ๋ ย รวมทัง้หมด...................................................บาทคา่ยาฆา่แมลง/วชัพืช ยาฆา่เชือ้รา คา่จา้งฉีดยา รวมทัง้หมด................................บาท

คา่ใชจ้่ายอื่นๆ เช่น คา่สบูน า้ คา่ขนขา้ว/ปุ๋ ย คา่ตดัหญา้ รวมทัง้หมด ......................................บาท

1.11 ปลกูผกัขาย ใชเ้นือ้ที่ทัง้หมด …....... ไร ่.......... งาน .......... ตร.วา

 ท า คา่จา้งไถ ปั่น หวา่น ด  า ปลกู คา่เลีย้งคนงาน รวมทัง้หมด............................................................บาท

 ไม่ท  า คา่พนัธุ(์ซือ้)…................................……………….บาท คา่พนัธุ(์ของตวัเอง).........................................บาท

คา่ปุ๋ ย คา่จา้งหวา่นปุ๋ ย รวมทัง้หมด...................................................บาทคา่ยาฆา่แมลง/วชัพืช ยาฆา่เชือ้รา คา่จา้งฉีดยา รวมทัง้หมด................................บาท

คา่ใชจ้่ายอื่นๆ เช่น คา่สบูน า้ คา่ขนขา้ว/ปุ๋ ย คา่ตดัหญา้ รวมทัง้หมด ......................................บาท
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1.12 อื่นๆ........................ ใชเ้นือ้ที่ทัง้หมด …....... ไร ่.......... งาน .......... ตร.วา

 ท า คา่จา้งไถ ปั่น หวา่น ด  า ปลกู คา่เลีย้งคนงาน รวมทัง้หมด............................................................บาท

 ไม่ท  า คา่พนัธุ(์ซือ้)…................................……………….บาท คา่พนัธุ(์ของตวัเอง).........................................บาท

คา่ปุ๋ ย คา่จา้งหวา่นปุ๋ ย รวมทัง้หมด...................................................บาทคา่ยาฆา่แมลง/วชัพืช ยาฆา่เชือ้รา คา่จา้งฉีดยา รวมทัง้หมด................................บาท

คา่ใชจ้่ายอื่นๆ เช่น คา่สบูน า้ คา่ขนขา้ว/ปุ๋ ย คา่ตดัหญา้ รวมทัง้หมด ......................................บาท

1.13 อื่นๆ........................ ใชเ้นือ้ที่ทัง้หมด …....... ไร ่.......... งาน .......... ตร.วา

 ท า คา่จา้งไถ ปั่น หวา่น ด  า ปลกู คา่เลีย้งคนงาน รวมทัง้หมด............................................................บาท

 ไม่ท  า คา่พนัธุ(์ซือ้)…................................……………….บาท คา่พนัธุ(์ของตวัเอง).........................................บาท

คา่ปุ๋ ย คา่จา้งหวา่นปุ๋ ย รวมทัง้หมด...................................................บาทคา่ยาฆา่แมลง/วชัพืช ยาฆา่เชือ้รา คา่จา้งฉีดยา รวมทัง้หมด................................บาท

คา่ใชจ้่ายอื่นๆ เช่น คา่สบูน า้ คา่ขนขา้ว/ปุ๋ ย คา่ตดัหญา้ รวมทัง้หมด ......................................บาท

1.14 อื่นๆ........................ ใชเ้นือ้ที่ทัง้หมด …....... ไร ่.......... งาน .......... ตร.วา

 ท า คา่จา้งไถ ปั่น หวา่น ด  า ปลกู คา่เลีย้งคนงาน รวมทัง้หมด............................................................บาท

 ไม่ท  า คา่พนัธุ(์ซือ้)…................................……………….บาท คา่พนัธุ(์ของตวัเอง).........................................บาท

คา่ปุ๋ ย คา่จา้งหวา่นปุ๋ ย รวมทัง้หมด...................................................บาทคา่ยาฆา่แมลง/วชัพืช ยาฆา่เชือ้รา คา่จา้งฉีดยา รวมทัง้หมด................................บาท

คา่ใชจ้่ายอื่นๆ เช่น คา่สบูน า้ คา่ขนขา้ว/ปุ๋ ย คา่ตดัหญา้ รวมทัง้หมด ......................................บาท

บนัทกึผูส้มัภาษณ์
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ค าชีแ้จงหากพืชบางชนิดมีการปลูกมากกว่า 1 แปลง หรือมากกว่า 1 รอบ 

ค าตอบทีไ่ดจ้ะตอ้งรวมข้อมูลทุกแปลง และทุกรอบ ทีป่ลูกตัง้แตก่ารสัมภาษณค์รั้งทีแ่ล้ว

1. ในรอบ 12 เดอืนทีผ่่านมา ครวัเรอืนมีการลงทนุท าเกษตรกรรมหรอืเป็นเจา้ของธรุกิจที่เกี่ยวขอ้งกบัการเกษตรที่เป็นพืชยืนตน้บา้งหรอืไม่

 1- มี  3- ไม่มี (ข้ามไปหมวดถัดไป)

1.1 สวนผลไม้ ใชเ้นือ้ที่ทัง้หมด …………ไร.่..............งาน .............ตารางวา

 1- ท า ในรอบ 12 เดอืนทีผ่่านมา คา่จา้งไถ ปั่น ปลกู คา่เลีย้งคนงาน รวมทัง้หมด...........................................................บาท

 3- ไม่ท  า ในรอบ 12 เดอืนทีผ่่านมา คา่ปุ๋ ย คา่จา้งหวา่นปุ๋ ย รวมทัง้หมด...................................................บาท

ในรอบ 12 เดอืนทีผ่่านมา คา่ยาฆา่แมลง/วชัพืช ยาฆา่เชือ้รา คา่จา้งฉีดยา รวมทัง้หมด.....................................บาท

ในรอบ 12 เดอืนทีผ่่านมา ครวัเรอืนไดเ้ก็บเกียวผลผลติหรอืน าผลผลติไปขายบา้งหรอืไม่

 1- ขาย  3- ไม่ขาย (ข้ามไปถามพืชประเภทถัดไป)

ในรอบ 12 เดอืนทีผ่่านมา ไดผ้ลผลติรวมทัง้หมด.....................................................................  1- กิโลกรมั  3- ตนั

คิดเป็นมลูคา่ทัง้หมด...............................................................บาท

A4A การท าเกษตรกรรมหรือเป็นเจ้าของธุรกิจทีเ่กี่ยวข้องกับการเกษตร (กรณีทีเ่ป็นพืชยืนตน้)

ในรอบ 12 เดอืนทีผ่่านมา คา่ใชจ้่ายอื่นๆ เช่น คา่สบูน า้ คา่ขนขา้ว/ปุ๋ ย คา่ตดัหญา้ รวมทัง้หมด ......................................บาท
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1.2 ยางพารา ใชเ้นือ้ที่ทัง้หมด …………ไร.่..............งาน .............ตารางวา

 ท า ในรอบ 12 เดอืนทีผ่่านมา คา่จา้งไถ ปั่น ปลกู คา่เลีย้งคนงาน รวมทัง้หมด...........................................................บาท

 ไม่ท  า ในรอบ 12 เดอืนทีผ่่านมา คา่ปุ๋ ย คา่จา้งหวา่นปุ๋ ย รวมทัง้หมด...................................................บาท

ในรอบ 12 เดอืนทีผ่่านมา คา่ยาฆา่แมลง/วชัพืช ยาฆา่เชือ้รา คา่จา้งฉีดยา รวมทัง้หมด.....................................บาท

ในรอบ 12 เดอืนทีผ่่านมา ครวัเรอืนไดเ้ก็บเกียวผลผลติหรอืน าผลผลติไปขายบา้งหรอืไม่

 1- ขาย  3- ไม่ขาย (ข้ามไปถามพืชประเภทถัดไป)

ในรอบ 12 เดอืนทีผ่่านมา ไดผ้ลผลติรวมทัง้หมด.....................................................................  1- กิโลกรมั  3- ตนั

คิดเป็นมลูคา่ทัง้หมด...............................................................บาท

1.3 ยคูาลปิตสั ใชเ้นือ้ที่ทัง้หมด …………ไร.่..............งาน .............ตารางวา

 ท า ในรอบ 12 เดอืนทีผ่่านมา คา่จา้งไถ ปั่น ปลกู คา่เลีย้งคนงาน รวมทัง้หมด...........................................................บาท

 ไม่ท  า ในรอบ 12 เดอืนทีผ่่านมา คา่ปุ๋ ย คา่จา้งหวา่นปุ๋ ย รวมทัง้หมด...................................................บาท

ในรอบ 12 เดอืนทีผ่่านมา คา่ยาฆา่แมลง/วชัพืช ยาฆา่เชือ้รา คา่จา้งฉีดยา รวมทัง้หมด.....................................บาท

ในรอบ 12 เดอืนทีผ่่านมา ครวัเรอืนไดเ้ก็บเกียวผลผลติหรอืน าผลผลติไปขายบา้งหรอืไม่

 1- ขาย  3- ไม่ขาย (ข้ามไปถามพืชประเภทถัดไป)

ในรอบ 12 เดอืนทีผ่่านมา ไดผ้ลผลติรวมทัง้หมด.....................................................................  1- กิโลกรมั  3- ตนั

คิดเป็นมลูคา่ทัง้หมด...............................................................บาท

ในรอบ 12 เดอืนทีผ่่านมา คา่ใชจ้่ายอื่นๆ เช่น คา่สบูน า้ คา่ขนขา้ว/ปุ๋ ย คา่ตดัหญา้ รวมทัง้หมด ......................................บาท

ในรอบ 12 เดอืนทีผ่่านมา คา่ใชจ้่ายอื่นๆ เช่น คา่สบูน า้ คา่ขนขา้ว/ปุ๋ ย คา่ตดัหญา้ รวมทัง้หมด ......................................บาท
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1.4 อื่นๆ........................ ใชเ้นือ้ที่ทัง้หมด …………ไร.่..............งาน .............ตารางวา

 ท า ในรอบ 12 เดอืนทีผ่่านมา คา่จา้งไถ ปั่น ปลกู คา่เลีย้งคนงาน รวมทัง้หมด...........................................................บาท

 ไม่ท  า ในรอบ 12 เดอืนทีผ่่านมา คา่ปุ๋ ย คา่จา้งหวา่นปุ๋ ย รวมทัง้หมด...................................................บาท

ในรอบ 12 เดอืนทีผ่่านมา คา่ยาฆา่แมลง/วชัพืช ยาฆา่เชือ้รา คา่จา้งฉีดยา รวมทัง้หมด.....................................บาท

ในรอบ 12 เดอืนทีผ่่านมา ครวัเรอืนไดเ้ก็บเกียวผลผลติหรอืน าผลผลติไปขายบา้งหรอืไม่

 1- ขาย  3- ไม่ขาย (ข้ามไปถามพืชประเภทถัดไป)

ในรอบ 12 เดอืนทีผ่่านมา ไดผ้ลผลติรวมทัง้หมด.....................................................................  1- กิโลกรมั  3- ตนั

คิดเป็นมลูคา่ทัง้หมด...............................................................บาท

1.5 อื่นๆ........................ ใชเ้นือ้ที่ทัง้หมด …………ไร.่..............งาน .............ตารางวา

 ท า ในรอบ 12 เดอืนทีผ่่านมา คา่จา้งไถ ปั่น ปลกู คา่เลีย้งคนงาน รวมทัง้หมด...........................................................บาท

 ไม่ท  า ในรอบ 12 เดอืนทีผ่่านมา คา่ปุ๋ ย คา่จา้งหวา่นปุ๋ ย รวมทัง้หมด...................................................บาท

ในรอบ 12 เดอืนทีผ่่านมา คา่ยาฆา่แมลง/วชัพืช ยาฆา่เชือ้รา คา่จา้งฉีดยา รวมทัง้หมด.....................................บาท

ในรอบ 12 เดอืนทีผ่่านมา ครวัเรอืนไดเ้ก็บเกียวผลผลติหรอืน าผลผลติไปขายบา้งหรอืไม่

 1- ขาย  3- ไม่ขาย (ข้ามไปถามพืชประเภทถัดไป)

ในรอบ 12 เดอืนทีผ่่านมา ไดผ้ลผลติรวมทัง้หมด.....................................................................  1- กิโลกรมั  3- ตนั

คิดเป็นมลูคา่ทัง้หมด...............................................................บาท

บนัทกึผูส้มัภาษณ์

ในรอบ 12 เดอืนทีผ่่านมา คา่ใชจ้่ายอื่นๆ เช่น คา่สบูน า้ คา่ขนขา้ว/ปุ๋ ย คา่ตดัหญา้ รวมทัง้หมด ......................................บาท

ในรอบ 12 เดอืนทีผ่่านมา คา่ใชจ้่ายอื่นๆ เช่น คา่สบูน า้ คา่ขนขา้ว/ปุ๋ ย คา่ตดัหญา้ รวมทัง้หมด ......................................บาท
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1. ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ครวัเรือนมีการลงทนุหรือเป็นเจา้ของธุรกิจทีไ่ม่เกี่ยวข้องกบัการการเกษตรหรือไม่

 มี  ไมม่ี (ข้ามไปหมวดถดัไป)

code 5 : ประเภทธุรกิจ

1— รา้นขายปลกี 9— รา้นอาหาร/รา้นก๋วยเตี๋ยว 17— ประมง 25— อื่นๆ 

3— รา้นขายสง่ 11— รา้นขายเครือ่งมือและ/หรอือปุกรณก์ารเกษตร 19— รบัเหมาก่อสรา้ง

5— รา้นซ่อมเครือ่งยนต/์เครือ่งใชไ้ฟฟ้า 13— รา้นขายปุ๋ ยและสารเคมีเพื่อใชใ้นการเกษตร 21— ทอเสือ่

7— รา้นตดัผม/เสรมิสวย 15— โรงสขีา้ว 23— ตดัเย็บ ซ่อมแซมเสือ้ผา้

ธุรกิจที่ 1 คือ............................................................................. code5

ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ท าธุรกิจนีม้ากี่เดือน......................................

ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ธุรกิจนีม้ีรายไดเ้ฉลีย่.............................บาท  ตอ่เดือน  ตอ่ปี

(กรณีทีไ่ม่มีรายได้ทุกเดือน ใหค้ านวณเป็นรายปี)

ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ธุรกิจนีม้ีคา่วตัถดุิบเฉลีย่.............................บาท  ตอ่เดือน  ตอ่ปี

(วัตถุดิบ หมายถงึ ปัจจัยการผลิต/สินค้าขายต่อ) (กรณีทีไ่ม่มีรายได้ทุกเดือน ใหค้ านวณเป็นรายปี)

ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ธุรกิจนีจ้า่ยคา่จา้งใหก้บัคนงานโดยเฉลีย่กี่บาทต่อเดือน....................................................................................................บาท

ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ธุรกิจนีม้ีคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ โดยเฉลีย่กี่บาทต่อเดือน.......................................................................................บาท

(ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเช่าแผง ค่าน า้ ค่าไฟ ค่าเชือ้เพลิง ค่าขนส่ง ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเช่าเครื่องจักร )

ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา สมาชิกครวัเรือนกิน/ใชส้ินคา้จากธุรกิจนีโ้ดยเฉลีย่กี่บาทต่อเดือน........................................................................................บาท

ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ธุรกิจมีตน้ทนุเครือ่งจกัร/สินทรพัยถ์าวร หรือคา่ซอ่มบ ารุง รวมทัง้หมดกี่บาท/ปี......................................................................บาท

บนัทกึผู้สัมภาษณ์

A5 ธุรกิจของครัวเรือนทีไ่ม่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
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ธุรกิจที ่2 คอื............................................................................. code5

ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ท าธุรกิจนีม้ากี่เดือน......................................

ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ธุรกิจนีม้ีรายไดเ้ฉลีย่.............................บาท  ตอ่เดือน  ตอ่ปี

(กรณีทีไ่ม่มีรายได้ทุกเดือน ใหค้ านวณเป็นรายปี)

ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ธุรกิจนีม้ีคา่วตัถดุิบเฉลีย่.............................บาท  ตอ่เดือน  ตอ่ปี

(วัตถุดิบ หมายถงึ ปัจจัยการผลิต/สินค้าขายต่อ) (กรณีทีไ่ม่มีรายได้ทุกเดือน ใหค้ านวณเป็นรายปี)

ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ธุรกิจนีจ้า่ยคา่จา้งใหก้บัคนงานโดยเฉลีย่กี่บาทต่อเดือน....................................................................................................บาท

ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ธุรกิจนีม้ีคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ โดยเฉลีย่กี่บาทต่อเดือน.......................................................................................บาท

(ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเช่าแผง ค่าน า้ ค่าไฟ ค่าเชือ้เพลิง ค่าขนส่ง ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเช่าเครื่องจักร )

ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา สมาชิกครวัเรือนกิน/ใชส้ินคา้จากธุรกิจนีโ้ดยเฉลีย่กี่บาทต่อเดือน........................................................................................บาท

ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ธุรกิจมีตน้ทนุเครือ่งจกัร/สินทรพัยถ์าวร หรือคา่ซอ่มบ ารุง รวมทัง้หมดกี่บาท/ปี......................................................................บาท

ธุรกิจที ่3 คอื............................................................................. code5

ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ท าธุรกิจนีม้ากี่เดือน......................................

ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ธุรกิจนีม้ีรายไดเ้ฉลีย่.............................บาท  ตอ่เดือน  ตอ่ปี

(กรณีทีไ่ม่มีรายได้ทุกเดือน ใหค้ านวณเป็นรายปี)

ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ธุรกิจนีม้ีคา่วตัถดุิบเฉลีย่.............................บาท  ตอ่เดือน  ตอ่ปี

(วัตถุดิบ หมายถงึ ปัจจัยการผลิต/สินค้าขายต่อ) (กรณีทีไ่ม่มีรายได้ทุกเดือน ใหค้ านวณเป็นรายปี)

ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ธุรกิจนีจ้า่ยคา่จา้งใหก้บัคนงานโดยเฉลีย่กี่บาทต่อเดือน....................................................................................................บาท

ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ธุรกิจนีม้ีคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ โดยเฉลีย่กี่บาทต่อเดือน.......................................................................................บาท

(ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเช่าแผง ค่าน า้ ค่าไฟ ค่าเชือ้เพลิง ค่าขนส่ง ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเช่าเครื่องจักร )

ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา สมาชิกครวัเรือนกิน/ใชส้ินคา้จากธุรกิจนีโ้ดยเฉลีย่กี่บาทต่อเดือน........................................................................................บาท

ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ธุรกิจมีตน้ทนุเครือ่งจกัร/สินทรพัยถ์าวร หรือคา่ซอ่มบ ารุง รวมทัง้หมดกี่บาท/ปี......................................................................บาท
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ภาคผนวกB.แบบสอบถามกลุม่ตวัอยา่งใหม่(BASELINEQN)



1. ในรอบ 12 เดอืนทีผ่า่นมา ครวัเรอืนไดเ้ลีย้งสตัว ์เช่น ไก่ เป็ด ปลา ววั ควาย หม ูเพื่อขายเป็นอาชีพหรอืไม่

 มี  ไมม่ี (ข้ามไปหมวดถัดไป)

1- เป็ด 5- ปลา 9- จิง้หรดี 13- ควาย 17- อื่นๆ

3- ไก่ 7- กบ 11- ววั 15- หมู

1.1 สตัวเ์ลีย้งประเภทที ่1................................................................................... code6

ปัจจบุนั ครวัเรอืนมีสตัวเ์ลีย้งไวค้รอบครอง จ านวนทัง้หมด........................................................................................ ตวั / บอ่ / กระชงั / คอก / อื่นๆ .............

(กรณีที่ครัวเรือนเลีย้งเป็ด หรือไก่ หากเลีย้งไม่ถึง 50 ตัว ใหข้้ามไปถามสัตวเ์ลีย้งรายการถัดไป)

ในรอบ 12 เดอืนทีผ่า่นมา ครวัเรอืน  ซือ้สตัวเ์ลีย้ง มลูคา่ ................................................................................................................บาท

 ไดร้บัสตัวเ์ลีย้ง มลูคา่ ................................................................................................บาท

ในรอบ 12 เดอืนทีผ่า่นมา ครวัเรอืนจ าหนา่ยสตัวเ์ลีย้งและผลผลติมลูคา่ ................................................................................. บาท

ในรอบ 12 เดอืนทีผ่า่นมา ครวัเรอืนไดบ้รโิภคสตัวเ์ลีย้งและผลผลติมลูคา่ ................................................................................. บาท

ในรอบ 12 เดอืนทีผ่า่นมา ครวัเรอืนมีคา่ใชจ้่ายดา้นคา่จา้งแรงงานมลูคา่ ........................................................................................บาท

ในรอบ 12 เดอืนทีผ่า่นมา ครวัเรอืนมีคา่ใชจ้่ายดา้นอาหารสตัวม์ลูคา่ ..............................................................................................บาท

ในรอบ 12 เดอืนทีผ่า่นมา ครวัเรอืนมีคา่ใชจ้่ายดา้นอื่นๆเช่น คา่ยา วคัซีน คา่ผสมพนัธุ ์มลูคา่ ...................................................... บาท

ในรอบ 12 เดอืนทีผ่า่นมา ครวัเรอืนมีสตัวเ์ลีย้งทีเ่สยีชีวติ / สญูหาย / ยกใหผู้อ้ื่น จ  านวนทัง้หมด ........................................... ตวั / บอ่ / กระชงั / คอก / อื่นๆ .............

บนัทกึผูส้มัภาษณ์

code 6 : ประเภทปศุสัตว์

A6 การท าปศุสัตวแ์ละจ านวนสัตวเ์ลีย้งของครัวเรือน
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1.2 สตัวเ์ลีย้งประเภทที ่2................................................................................... code6

ปัจจบุนั ครวัเรอืนมีสตัวเ์ลีย้งไวค้รอบครอง จ านวนทัง้หมด........................................................................................ ตวั / บอ่ / กระชงั / คอก / อื่นๆ ..............

(กรณีที่ครัวเรือนเลีย้งเป็ด หรือไก่ หากเลีย้งไม่ถึง 50 ตัว ใหข้้ามไปถามสัตวเ์ลีย้งรายการถัดไป)

ในรอบ 12 เดอืนทีผ่า่นมา ครวัเรอืน  ซือ้สตัวเ์ลีย้ง มลูคา่ ................................................................................................................บาท

 ไดร้บัสตัวเ์ลีย้ง มลูคา่ ................................................................................................บาท

ในรอบ 12 เดอืนทีผ่า่นมา ครวัเรอืนจ าหนา่ยสตัวเ์ลีย้งและผลผลติมลูคา่ ................................................................................. บาท

ในรอบ 12 เดอืนทีผ่า่นมา ครวัเรอืนไดบ้รโิภคสตัวเ์ลีย้งและผลผลติมลูคา่ ................................................................................. บาท

ในรอบ 12 เดอืนทีผ่า่นมา ครวัเรอืนมีคา่ใชจ้่ายดา้นคา่จา้งแรงงานมลูคา่ ........................................................................................บาท

ในรอบ 12 เดอืนทีผ่า่นมา ครวัเรอืนมีคา่ใชจ้่ายดา้นอาหารสตัวม์ลูคา่ ..............................................................................................บาท

ในรอบ 12 เดอืนทีผ่า่นมา ครวัเรอืนมีคา่ใชจ้่ายดา้นอื่นๆเช่น คา่ยา วคัซีน คา่ผสมพนัธุ ์มลูคา่ ...................................................... บาท

ในรอบ 12 เดอืนทีผ่า่นมา ครวัเรอืนมีสตัวเ์ลีย้งทีเ่สยีชีวติ / สญูหาย / ยกใหผู้อ้ื่น จ  านวนทัง้หมด ........................................... ตวั / บอ่ / กระชงั / คอก / อื่นๆ .............

1.3 สตัวเ์ลีย้งประเภทที ่3................................................................................... code6

ปัจจบุนั ครวัเรอืนมีสตัวเ์ลีย้งไวค้รอบครอง จ านวนทัง้หมด........................................................................................ ตวั / บอ่ / กระชงั / คอก / อื่นๆ .............

(กรณีที่ครัวเรือนเลีย้งเป็ด หรือไก่ หากเลีย้งไม่ถึง 50 ตัว ใหข้้ามไปถามสัตวเ์ลีย้งรายการถัดไป)

ในรอบ 12 เดอืนทีผ่า่นมา ครวัเรอืน  ซือ้สตัวเ์ลีย้ง มลูคา่ ................................................................................................................บาท

 ไดร้บัสตัวเ์ลีย้ง มลูคา่ ................................................................................................บาท

ในรอบ 12 เดอืนทีผ่า่นมา ครวัเรอืนจ าหนา่ยสตัวเ์ลีย้งและผลผลติมลูคา่ ................................................................................. บาท

ในรอบ 12 เดอืนทีผ่า่นมา ครวัเรอืนไดบ้รโิภคสตัวเ์ลีย้งและผลผลติมลูคา่ ................................................................................. บาท

ในรอบ 12 เดอืนทีผ่า่นมา ครวัเรอืนมีคา่ใชจ้่ายดา้นคา่จา้งแรงงานมลูคา่ ........................................................................................บาท

ในรอบ 12 เดอืนทีผ่า่นมา ครวัเรอืนมีคา่ใชจ้่ายดา้นอาหารสตัวม์ลูคา่ ..............................................................................................บาท

ในรอบ 12 เดอืนทีผ่า่นมา ครวัเรอืนมีคา่ใชจ้่ายดา้นอื่นๆเช่น คา่ยา วคัซีน คา่ผสมพนัธุ ์มลูคา่ ...................................................... บาท

ในรอบ 12 เดอืนทีผ่า่นมา ครวัเรอืนมีสตัวเ์ลีย้งทีเ่สยีชีวติ / สญูหาย / ยกใหผู้อ้ื่น จ  านวนทัง้หมด ........................................... ตวั / บอ่ / กระชงั / คอก / อื่นๆ ..............
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1. ในรอบ 12 เดือนทีผ่่านมา ครวัเรือนไดร้บัรายไดจ้ากแหลง่รายไดต้อ่ไปนีห้รือไม่ 1-ได้ 3-ไม่ได ้(ข้ามไปถามรายการถัดไป)
ได ้/ ไม่ได้

1.1  ในรอบ 12 เดือนทีผ่่านมา ครวัเรือนไดร้บัคา่เช่าอื่นๆ เช่น ใหเ้ช่ารถ ใหเ้ช่าสิง่ของ
1.2  ในรอบ 12 เดือนทีผ่่านมา ครวัเรือนไดร้บัความช่วยเหลอืจากรฐั (ไม่นบัรวมโครงการลงทะเบียนผูม้ีรายไดน้อ้ย)
      1.2.1 ในรอบ 12 เดือนทีผ่่านมา ครวัเรือนไดร้บัเบีย้ผูส้งูอายุ
      1.2.2 ในรอบ 12 เดอืนที่ผา่นมา ครวัเรือนไดร้บัเบีย้ผูพ้ิการ
      1.2.3 ในรอบ 12 เดือนทีผ่่านมา ครวัเรือนไดร้บัเงินเยียวยาน า้ทว่ม (3,000 บาท/ครวัเรือน)
      1.2.4 ในรอบ 12 เดือนทีผ่่านมา ครวัเรือนไดร้บัเงินชดเชยพืน้ที่ประสบภยัน า้ทว่ม
      1.2.5 ในรอบ 12 เดือนทีผ่่านมา ครวัเรือนไดร้บัคา่เก็บเกี่ยวผลผลติทางการเกษตรจากรฐับาล
      1.2.6 ในรอบ 12 เดือนทีผ่่านมา ครวัเรือนไดร้บัคา่พนัธุข์า้วปลกูจากรฐับาล
      1.2.7 ในรอบ 12 เดือนทีผ่่านมา ครวัเรือนไดร้บัเงินช่วยเหลอืจากรฐับาล เดอืนละ 5,000 บาท (โครงการเราไม่ทิง้กนั)
      1.2.8 ในรอบ 12 เดือนทีผ่่านมา ครวัเรือนไดร้บัเงินช่วยเหลอืเกษตรกร 15,000 บาท
1.3  ในรอบ 12 เดือนทีผ่่านมา ครวัเรือนไดร้บัความช่วยเหลอืจากหน่วยงานอื่นๆที่ไม่ใช่ภาครฐั
1.4  ในรอบ 12 เดือนทีผ่่านมา ครวัเรือนไดร้บัทนุการศกึษา
1.5  ในรอบ 12 เดือนทีผ่่านมา ครวัเรือนไดร้บัรายไดจ้ากการขายที่ดนิ
1.6  ในรอบ 12 เดือนทีผ่่านมา ครวัเรือนไดร้บัดอกเบีย้เงินฝาก
1.7  ในรอบ 12 เดือนทีผ่่านมา ครวัเรือนไดร้บัเงินปันผลจากการลงทนุในหุน้/กองทนุ เช่น หุน้สหกรณ ์หุน้บริษัท
1.8  ในรอบ 12 เดือนทีผ่่านมา ครวัเรือนไดร้บัเงินปันผลจากการลงทนุในกองทนุภายในหมู่บา้น
1.9  ในรอบ 12 เดือนทีผ่่านมา ครวัเรือนไดร้บัเงินบ าเหน็จ บ  านาญ
1.10 ในรอบ 12 เดือนทีผ่่านมา ครวัเรือนไดร้บัเงินรางวลัหรือถกูสลากกินแบง่รฐับาล
1.11 ในรอบ 12 เดือนทีผ่่านมา ครวัเรือนไดร้บัเงินรางวลัจากหวยใตด้นิ
1.12 ในรอบ 12 เดือนทีผ่่านมา ครวัเรือนไดร้บัรายไดจ้ากการจดังานพิธีตา่งๆ (คา่ซอง งานบวช งานแตง่ งานบญุ)
1.13 ในรอบ 12 เดือนทีผ่่านมา ครวัเรือนไดร้บัความช่วยเหลอืจากกองทนุเสมอภาคทางการศกึษา (กสศ.)
      1.13.1 ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ครวัเรอืนไดร้บัทนุอาหารส าหรบันกัเรยีนยากจนพิเศษทีไ่ดร้บัผลกระทบจากโควิด-19 (สูว้ิกฤตใหน้อ้งอิ่ม)

      1.13.2 ในรอบ 12 เดือนทีผ่่านมา ครวัเรือนไดร้บัทนุเสมอภาค (นกัเรียนยากจนพิเศษ)
1.14 รายไดอ้ื่นๆ........................................................................................................

A7 รายได้ของครัวเรือน (นับรวมรายได้ทีเ่ป็นตัวเงนิและไม่ใช่ตัวเงนิ)

มลูคา่รวมกี่บาท
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2. ในรอบ 12 เดือนทีผ่่านมา ครวัเรือนขายขา้วเก่าทัง้หมดจ านวนเทา่ไร...........................    (   ) 1- กิโลกรมั     (   ) 3- ตนั  คดิเป็นมลูคา่...........................บาท

3. ในรอบ 12 เดือนทีผ่่านมา ครวัเรือนไดร้บัเงินอดุหนนุเดก็แรกเกิด หรือไม่
 1- ได้ เริม่ไดร้บัเงินตัง้แต ่เดอืน............................. ปี พ.ศ..................................

ในรอบ 12 เดือนทีผ่่านมา คดิเป็นมลูคา่รวมทัง้สิน้กี่บาท..........................................................
 3- ไม่ได้ โปรดระบเุหตผุลที่ไม่ไดร้บัเงินอดุหนนุ.........................................................................................................

7. ทา่นรูจ้กัโครงการลงทะเบียนผูม้ีรายไดน้อ้ยหรือไม่ 1- รูจ้กั 3- ไม่รูจ้กั (ข้ามไปถามข้อถัดไป)
ในรอบ 12 เดือนทีผ่่านมา ทา่นและสมาชิกครวัเรือนไดล้งทะเบียนโครงการฯหรือไม่
1-ลงทะเบียน 3- ไม่ไดล้งทะเบียน (ข้ามไปถามสมาชิกคนถัดไป)

ในรอบ 12 เดือนทีผ่่านมา ทา่นและสมาชิกครวัเรือนไดร้บัเงินจากโครงการฯจ านวนกี่บาท     (ถา้ไม่ไดร้บัใหก้รอก "0")

รหสั รหสั รหสั

สมาชิก สมาชิก สมาชิก

H01 H06 H11

H02 H07 H12

H03 H08 H13

H04 H09 H14

H05 H10 H15

M01 M02 M03

บนัทกึผูส้มัภาษณ์

ลงทะเบียน

หรอืไม่

ไดร้บัเงิน

กี่บาท
ชื่อเลน่

ลงทะเบียน

หรอืไม่

ไดร้บัเงิน

กี่บาท
ชื่อเลน่

ลงทะเบียน

หรอืไม่

ไดร้บัเงิน

กี่บาท
ชื่อเลน่
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ค าชีแ้จง ข้อ A-B ถา้ผู้ตอบตอบเป็นรายเดือนใหน้ าไปหารด้วย 4.3 แล้วจึงกรอกค าตอบลงในตาราง

หากไม่สามารถแยกค่าใช้จ่าย 2 รายการได้ ใหก้รอกรหสัทัง้คู่ ลงในคอลัมน ์"แยกไม่ได"้ และกรอกมูลค่าทัง้ 2 รายการเทา่กัน เช่น 

คา่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์และคา่บหุรี ่เดือนละ 2000 บาท ใหก้รอกดงันี ้
รหสั แยกไมไ่ด้ ซือ้มา ผลติ ไดร้บั ความถี่

C เครือ่งดืม่ทีม่ีแอลกอฮอล์ C,D 2000 0 0 เดอืน

D ยาสบู ยาเสน้ บหุรี่ C,D 2000 0 0 เดอืน

ถามขอ้ HC1-HC3 เกี่ยวขอ้งกบัการใชจ้่ายในการบรโิภคของครวัเรอืนในเดอืนปกต ิและบนัทกึลงในตาราง 1

HC1: ครวัเรอืนไดซ้ือ้หรอืบรโิภคสิง่ของ (รายการนี)้ เป็นจ านวนเทา่ไร (กรอก "0" หากไม่มีการบริโภค)

HC2: ครวัเรอืนผลติสิง่ของ (รายการนี)้ เป็นจ านวนเทา่ไร (กรอก "0" หากไม่มีการบริโภค) ไมน่บัรวมการอปุโภคบรโิภคผลผลติ/สนิคา้ในหมวดธุรกิจและหมวดปศสุตัว์

HC3: ครวัเรอืนไดร้บัสิง่ของ (รายการนี)้ เป็นจ านวนเทา่ไร (กรอก "0" หากไม่มีการบริโภค) ไมน่บัรวมการอปุโภคบรโิภคผลผลติ/สนิคา้ในหมวดธุรกิจและหมวดปศสุตัว์

ตาราง 1 HC1 HC2 HC3
รหสั แยกไมไ่ด้ ซือ้มา ผลิต ไดร้บั ความถี่
A ขา้วสาร, ขา้วเจา้/ขา้วเหนียว, แปง้ และผลิตภณัฑจ์ากแปง้ สปัดาห์

C เครือ่งดืม่ที่มีแอลกอฮอล์ เดือน
D ยาสบู ยาเสน้ บหุรี่ เดือน
E คา่สาธารณปูโภค เชน่ คา่น า้ คา่ไฟ คา่โทรศพัท ์อินเตอรเ์น็ต เดือน
F คา่เชา่บา้น เดือน
G น า้มนัเชือ้เพลิงและแก๊สส าหรบัรถสว่นตวั เดือน
H แก๊สหงุตม้และถ่านหงุตม้ เดือน

A8 ค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคของครัวเรือน

รายการ Note

คา่เหลา้และบหุรี ่เดอืนละ 

2000 บาท

รายการ Note

B
คา่ใชจ้่ายอาหารที่ซือ้มาปรุงเองและซือ้ส  าเรจ็รูป เครือ่งดื่ม ยกเวน้
เครือ่งดื่มแอลกอฮอล์

สปัดาห์
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ตาราง 1 HC1 HC2 HC3
รหสั แยกไมไ่ด้ ซือ้มา ผลิต ไดร้บั ความถี่รายการ Note

I ของใชใ้นบา้น เชน่ สบู ่ยาสีฟัน แชมพ ูน า้ยาซกัผา้ เดือน
J เดือน
K ซือ้ยารกัษาโรคกินเอง ปี
L ไปหาหมอที่คลินิก ปี
M ไปหาหมอที่โรงพยาบาล ปี
N คา่ใชจ้า่ยดา้นการกศุล ท าบญุ เงินบริจาค ใสซ่องงานพิธีตา่งๆ ปี
O คา่ใชจ้า่ยส  าหรบัการจดังานพิธีตา่งๆ ปี
P คา่ปรบัปรุงซอ่มแซมบา้น หรือการสรา้งบา้นใหม่ ปี
Q คา่ประกนัรถ คา่ซอ่ม-คา่ทะเบยีน รถยนต/์จกัรยานยนต์ ปี
R คา่ซือ้เครือ่งเรือน อปุกรณต์กแตง่บา้น (กรณีซือ้สด) ปี
S คา่ใชจ้า่ยดา้นสนัทนาการ (เดนิทางไปเทีย่วตามสถานทีต่า่งๆ) ปี
T ค่าเช่าทีด่ิน ค่าเช่าแผง (ไมน่บัรวมคา่เช่าในหมวดธุรกิจ) ปี
W คา่เครือ่งส  าอาง เชน่ โลชั่น ลิปสติก และแปง้พฟั ปี
U คา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ระบ.ุ................................................................................ ปี
V คา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ระบ.ุ................................................................................ ปี

บนัทกึผูส้มัภาษณ์

ซือ้หวยใตด้ิน หวยทอง สลากกินแบง่รฐับาล (ล็อตเตอรี่)
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1. ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ค่าใช้จา่ยด้านการศึกษาของแตล่ะบคุคลในครวัเรอืนเป็นจ านวนเงินเทา่ไหร่

1.1 คา่เดนิทาง ไป-กลบั โรงเรยีน เดอืน
1.2 หนงัสอืนิทาน / สมดุภาพส าหรบัเดก็ เดอืน
1.3 โปสเตอร ์ABC กขค 0-9 เดอืน
1.4 แบบฝึกเขียน,นบัเลข เดอืน
1.5 สมดุภาพระบายสี เดอืน
1.6 ของเลน่ เช่น ตวัตอ่ ไมบ้ลอ็ค ดนิน า้มนั เดอืน
1.7 คา่เทอม/คา่บ ารุงการศกึษา ปี
1.8 แทบ็เลต็ / ไอแพด ปี
1.9 มือถือ ปี
1.10 สมดุ แบบเรยีน และอปุกรณก์ารเรยีน ปี
1.11 อื่นๆ.................................................. ปี

2. ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ค่าใช้จา่ยด้านเสือ้ผ้า เครื่องแต่งกาย ของแตล่ะบคุคลในครวัเรอืนเป็นจ านวนเงินเทา่ไหร่
รหสั รหสั รหสั
สมาชิก สมาชิก สมาชิก

H01 H05 H09
H02 H06 H10
H03 H07 H11
H04 H08 H12

M01 M02 M03

ค่าใช้จา่ยด้านการศึกษาและเสือ้ผ้า  (หากไม่เสียค่าใช้จา่ยในหมวดนั้นๆ ใหก้รอก "0")

หมวดคา่ใชจ้่าย ความถี่ สงูกวา่มธัยมศกึษา /

 อาชีวะ

มธัยมศกึษา / 

อาชีวะ
ประถมศกึษาก่อนประถมศกึษา

คา่ใชจ้่ายดา้นการศกึษา แยกตามระดบัการศกึษา (บาท)
หมายเหตุ

เครือ่งแตง่กาย (บาท/ปี) เครือ่งแตง่กาย (บาท/ปี) เครือ่งแตง่กาย (บาท/ปี)
ชื่อเลน่

คา่ใชจ้่ายดา้นเสือ้ผา้
ชื่อเลน่

คา่ใชจ้่ายดา้นเสือ้ผา้
ชื่อเลน่

คา่ใชจ้่ายดา้นเสือ้ผา้
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1. ปัจจบุนัสมาชิกครวัเรอืนทกุคนมีสนิทรพัยท์ีเ่ป็นเจา้ของรวมกนัมลูคา่ประมาณกี่บาท

(นับรวมบา้นและสินทรัพยข์องธุรกิจ ไม่นับรวมที่ดิน ผลผลิตทางการเกษตร และสินทรัพยท์างการเงิน)

ถา้ผูต้อบไมท่ราบหรอืไมต่อ้งการบอกมลูคา่ ใหก้รอก "DK" หรอื "RF" และระบเุป็นช่วงของมลูคา่แทน

ช่วงมลูคา่สนิทรพัย ์(บาท) ตัง้แต่ ถึง

ตาราง 1 ระบจุ  านวนชิน้ของสนิทรพัยภ์ายในครวัเรอืน พรอ้มระบ ุMember ID ของเจา้ของ (กรอก "0" ถ้าไม่มี)

Asset ID จ านวน

1 บา้น / อาคาร / ศาลา / โรงเรือนเลีย้งสตัว ์(ไมร่วมมลูคา่สิง่ปลกูสรา้งที่ยงัไมแ่ลว้เสร็จ) NA

2 รถเก๋ง

3 รถกะบะ รถตู ้รถบรรทกุเล็ก

4 รถ 6 ลอ้ขึน้ไป

ตาราง 2 ระบจุ  านวนชิน้ของสนิทรพัยอ์ื่นๆ ภายในครวัเรอืน

Asset ID Asset ID

5 รถจกัรยานยนต์ 13 โทรทศันส์ี

6 รถไถเดนิตาม 14 พดัลม

7 รถแทรกเตอร ์4 ลอ้ 15 เครือ่งท  าน า้อุน่ 

8 โทรศพัทม์ือถือ 16 เครือ่งซกัผา้

9 โทรศพัทบ์า้น 17 เครือ่งปรบัอากาศ

10 คอมพิวเตอร ์/ โน๊ตบุ๊ค 18 ไมโครเวฟ

11 แทบ็เลต็ / ไอแพด 19 อื่นๆ ระบ.ุ....................................

12 เครือ่งเลน่ VDO/VCD/DVD 20 อื่นๆ ระบ.ุ....................................

A9 สินทรัพยข์องครัวเรือนและลักษณะที�อยู่ อาศัย

ระบ ุmember ID ของเจา้ของ

จ านวนรายการจ านวนรายการ

รายการ
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“บา้นชั้นเดียว” หมายถึง อาคาร สิง่ปลกูสรา้งที่ครวัเรือนพกัอาศยัอยู ่โดยครวัเรือนมีการใชป้ระโยชนไ์ดจ้ากพืน้ที่ดา้นลา่งเทา่นัน้

"บา้นสองชัน้" หมายถึง อาคาร สิง่ปลกูสรา้งทีค่รวัเรอืนพกัอาศยัอยู ่โดยมีบนัไดหรอืสิง่ก่อสรา้งเพื่อตอ่ไปยงัชัน้ถดัไป และครวัเรอืนสามารถใชป้ระโยชนจ์ากพืน้ทีไ่ดท้ัง้ดา้นลา่งและดา้นบน

1. บา้นที่ครวัเรือนอยูอ่าศยัหลงันีม้ีลกัษณะแบบใด 1-- ชัน้เดียว     3-- สองชัน้     5-- สามชัน้     7-- สีช่ัน้ขึน้ไป BL1

2. วสัดทุี่ใชใ้นการปพูืน้บา้น หรือฐานรากของพืน้ชัน้ลา่ง (หรือชัน้ที่ 1)

1-- พืน้ดิน 3-- ไม้ 5-- ไมไ้ผ่ 7-- ปนูซีเมนต/์ คอนกรีต หรือแผ่นพืน้ส  าเร็จ (ไมป่กูระเบือ้ง) BL3

9-- ปนูซีเมนต/์ คอนกรีต หรือแผ่นพืน้ส  าเร็จ (ปกูระเบือ้ง) 11-- อื่นๆ ระบใุนชอ่ง BL3A* BL3A*

3. วสัดทุี่ใชใ้นการท าผนงับา้น/ฝาบา้น ชัน้ลา่ง (ชัน้ที่ 1)     (ถา้ไม่มีผนังบา้นชั้นล่าง ใหก้รอก "NA")

1-- ไมไ้ผ่/กกสาน 3-- ไมท้อ่นขนาดเล็ก 5-- ไมแ้ผ่น 7-- อิฐบล๊อค/ปนูซีเมนต์ 9-- สงักะสี BL4

11-- ยิปซั่ม 13-- แผ่นวีวา่/สมารท์บอรด์ 15-- อื่นๆ ระบใุนชอ่ง BL4A* BL4A*

4. วสัดทุี่ใชใ้นการปพูืน้บา้น ตัง้แตช่ัน้ที่สอง ขึน้ไป     (ถา้เป็นบา้นชั้นเดียวใหก้รอก "NA")

1-- ไม้ 3-- ไมไ้ผ่ 5-- ปนูซีเมนต/์ คอนกรีต หรือแผ่นพืน้ส  าเร็จ(ไมป่กูระเบือ้ง) BL5

7-- ปนูซีเมนต/์ คอนกรีต หรือแผ่นพืน้ส  าเร็จ (ปกูระเบือ้ง) 9-- อื่นๆ ระบใุนชอ่ง BL5A* BL5A*

5. วสัดทุี่ใชใ้นการท าผนงับา้น/ฝาบา้น ตัง้แตช่ัน้ที่สอง ขึน้ไป     (ถา้เป็นบา้นชั้นเดียวใหก้รอก "NA")

1-- ไมไ้ผ่/กกสาน 3-- ไมท้อ่นขนาดเล็ก 5-- ไมแ้ผ่น 7-- อิฐบล๊อค/ปนูซีเมนต์ 9-- สงักะสี BL6

11-- ยิปซั่ม 13-- แผ่นวีวา่/สมารท์บอรด์ 15-- อื่นๆ ระบใุนชอ่ง BL6A* BL6A*

6. บา้นหลงันีม้ีจ  านวนหอ้งน า้ ภายนอกบา้น ทัง้หมดเทา่ไร     (ถา้ไม่มีใหก้รอก "0") BL7*

7. บา้นหลงันีม้ีจ  านวนหอ้งน า้ ที่อยูภ่ายในบา้นชัน้ลา่ง ทัง้หมดเทา่ไร     (ถา้ไม่มีใหก้รอก "0") BL8*

8. บา้นหลงันีม้ีหอ้งน า้ลกัษณะใด     (ถา้ไม่มีหอ้งน า้ใหก้รอก "NA") BL10

A--สว้มซมึ B--สว้มถงัเท C--ชกัโครก D--สว้มหลมุ E--อื่นๆ ระบใุนชอ่ง BL10A* BL10A*

9. บา้นหลงันีม้ีหอ้งนอนทัง้หมดกี่หอ้ง (ถา้ไม่มีหอ้งนอน ใหก้รอก "0") BL15*

10. บนัทกึผูส้มัภาษณ์ BL14*
39/44 457



1. ปัจจบุนั สมาชิกครวัเรือนทกุคนรวมกนั มีการกูย้ืมตามประเภทรายการดงัตอ่ไปนีห้รือไม ่(ถา้ไม่มีใหก้รอก "0" ในช่องมูลค่าหนีส้ินคงค้าง ณ ปัจจุบนั)

1.1 เงินกูย้ืมธนาคาร มลูคา่หนีส้ินคงคา้ง ณ ปัจจบุนั ........................................ บาท

1.2 เงินกูย้ืมสหกรณ ์ฯลฯ มลูคา่หนีส้ินคงคา้ง ณ ปัจจบุนั ........................................ บาท

1.3 เงินกูย้ืมกองทนุภายในหมู่บา้น มลูคา่หนีส้ินคงคา้ง ณ ปัจจบุนั ........................................ บาท

1.4 เงินกูย้ืมญาติพี่นอ้ง มลูคา่หนีส้ินคงคา้ง ณ ปัจจบุนั ........................................ บาท

1.5 เงินกูย้ืมนอกระบบ มลูคา่หนีส้ินคงคา้ง ณ ปัจจบุนั ........................................ บาท

1.6 เบกิเงินคา่จา้งลว่งหนา้ มลูคา่หนีส้ินคงคา้ง ณ ปัจจบุนั ........................................ บาท

วิธีค านวณ ข้อ 1.7-1.8 มลูคา่หนีส้ินคงคา้ง ณ ปัจจบุนั = (จ านวนงวดที่ตอ้งผ่อน-จ านวนงวดที่ช  าระมาแลว้)*จ านวนเงินที่ตอ้งจา่ยตอ่งวด

1.7 น าสิง่ของไปจ าน า มลูคา่หนีส้ินคงคา้ง ณ ปัจจบุนั ........................................ บาท

ตอ้งผ่อนจ านวนกี่งวด...................ช าระมาแลว้กี่งวด........................งวดละกี่บาท...............................

ตอ้งผ่อนจ านวนกี่งวด...................ช าระมาแลว้กี่งวด........................งวดละกี่บาท...............................

1.8 ผ่อนรถ/สินคา้ตา่งๆ มลูคา่หนีส้ินคงคา้ง ณ ปัจจบุนั ........................................ บาท

ตอ้งผ่อนจ านวนกี่งวด...................ช าระมาแลว้กี่งวด........................งวดละกี่บาท...............................

ตอ้งผ่อนจ านวนกี่งวด...................ช าระมาแลว้กี่งวด........................งวดละกี่บาท...............................

ตอ้งผ่อนจ านวนกี่งวด...................ช าระมาแลว้กี่งวด........................งวดละกี่บาท...............................

1.9 อื่นๆ ระบ.ุ.................................. มลูคา่หนีส้ินคงคา้ง ณ ปัจจบุนั ........................................ บาท

1.10 อื่นๆ ระบ.ุ................................ มลูคา่หนีส้ินคงคา้ง ณ ปัจจบุนั ........................................ บาท

A10 การกู้ยืมและให้กู้ยืม
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2. ในรอบ 12 เดือนที่ผา่นมา สมาชิกครวัเรอืนมีหนีท้ีไ่ม่ไดช้ าระคืนทัง้เงินตน้ และดอกเบีย้ บา้งหรอืไม่

 มี  ไม่มี (ข้ามไปข้อ 3)

2.1 ในอนาคต ทา่นคิดวา่สมาชิกครวัเรอืนจะสามารถช าระหนีร้ายการนีไ้ดห้รอืไม่

 ได้  ไม่ได้  ไม่แน่ใจ

3. สมาชิกครวัเรอืนเคยคิดจะไปกูเ้งิน/ซือ้สนิคา้เงินผอ่น หรอืกูย้ืมเงินเพิ่มจากเดิมบา้งหรอืไม่  เคย  ไม่เคย (ข้ามไปข้อ 4)

3.1 เพราะเหตใุดจึงไม่กู.้.............................................................................................................................

4. สมาชิกครวัเรอืนเคยขอยืน่กูแ้ตถ่กูปฏิเสธบา้งหรอืไม่  เคย  ไม่เคย

5. ปัจจบุนั สมาชิกครวัเรอืนทกุคนรวมกนั ใหบ้คุคลนอกครวัเรอืน กูห้รอืยืม เงิน/สิง่ของมลูคา่ทัง้หมด..............................................บาท

บนัทกึผูส้มัภาษณ์
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Preface: รายละเอียดการให้สัมภาษณ์

แบบสอบถามส่วนนี ้ตอ้งกรอกทกุครัง้ แมว้า่ผูถู้กสมัภาษณจ์ะปฏเิสธไม่ใหส้มัภาษณก์ต็าม

ค าน าหน้า (prefix) เชน่ น.ส., นาง ชื่อจริง (fname_mom) นามสกุล (lname_mom)

1) กรอกทีอ่ยูข่องครวัเรอืน และเบอรโ์ทร HOME : บ้านเลขที่ TEL (ถ้าไม่มีเบอรโ์ทรศัพท ์กรอก "NA")

2) หลงัจากที่ทา่นคลอดบตุรคนนีแ้ลว้ บตุรของทา่นจะยงัคงอาศยัอยูบ่า้นหลงันี ้หรือไม่ 1- ใช่ 3- ไมใ่ช่
3) กรอกรหัส MotherID

Year Prov Amp TAM MOO Structure ID MomID

M

คณุแม่ตัง้ครรภค์นนีเ้ป็นสมาชิกในครวัเรือนใช่หรือไม่ (   ) 1- ใช่ กรอก member ID (    ) 3- ไมใ่ช ่(ข้ามถามข้อ 5)

4) กรอกรหัสครัวเรือน HHID และ MemberID ของคุณแม่ตัง้ครรภ์

HHID MemberID

5) กรอกขอ้มลูการสมัภาษณด์งัตอ่ไปนีล้งในตาราง 1

ตาราง 1

0 1 ม ค 2 5 6 3 0 8 1 5 1 4 3 0
1

2

3

ผูต้อบแบบสอบถามเขา้ใจค าถามดี ใชห่รอืไม่ 1- ใช่ 3- ไมใ่ช่ qans

Pregnant_Baseline 2020
ครัง้ที่1 ครัง้ที่2

ผูต้รวจ

ผู ้SPA

วนั/เดือน/ปี

Round1 Round2

ผูบ้นัทกึขอ้มลู

วนั/เดือน/ปี

ลงชื่อ วัน/เดือน/ปี

ผู ้compare

ผูส้แกนแบบ

NAME1 NAME2 DAY MONTH YEAR TIME_START TIME_END COMPLETE

ครัง้ที่
ชื่อเลน่ของผู้

สมัภาษณ์

ชื่อจรงิของผู้

สมัภาษณ์

วนัที ่เชน่ เดือน เชน่ ปี พ.ศ. เชน่ เวลาที่เริม่การสมัภาษณ ์เช่น เวลาที่สิน้สดุการสมัภาษณ ์เชน่ สมัภาษณค์รบหรอืไม่

1- ครบ (ข้ามไปท าข้อ 4)   3- ไม่ครบ

(nickname) (fullname) (day) (month) (year) (time_S) (time_E) (complete)
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วิธีตรวจสอบหมายเลขโทรศพัท์ 1-2-call / AIS กด *545# แลว้กด โทรออก TRUE กด *933# แลว้กด โทรออก Happy / Dtac กด *102# แลว้กด โทรออก

4) กรอกค าตอบของค าถาม A-D ลงตาราง 2

A สมัภาษณไ์ม่ครบ เพราะเหตใุด 1- หาครวัเรอืนไม่เจอ 7- การยา้ยครวัเรอืน  (ข้ามไปข้อ D)

3- ปฏิเสธการสมัภาษณท์ัง้หมดในการสมัภาษณค์รัง้นี ้ (ข้ามไปข้อ D) 9- อื่นๆ  (ข้ามไปข้อ D) และระบุรายละเอียดในบนัทกึผู้สัมภาษณ์

5- ตอบบางสว่น แตย่งัไม่หมด  (ข้ามไปข้อ D) 11- คณุแมอ่ายคุรรภไ์มถ่งึ 6 เดอืน ตอ้งโทรไปสมัภาษณเ์พิ่มเตมิ (ข้ามไปข้อ D)

B กรอกทีอ่ยูใ่หม่ของครวัเรอืนโดยละเอียด

C ระบุเบอรโ์ทรศพัทส์มาชิกครวัเรอืนคนใดคนหนึง่ทีต่ิดตอ่ไดส้ะดวกทีส่ดุ ตาราง 2

D ระบุวนัทีน่ดัสมัภาษณค์รัง้ตอ่ไป โดยกรอกค าตอบในรูปแบบ "วว/ดด/ปป" PF2

(ถ้าไม่ได้มีการนัด กรอก "NA") ครัง้ที่

1

2

3

5) ระบุจ  านวนแบบสอบถามทีเ่ก็บไดท้ัง้หมด (ถ้าไม่มีใหก้รอก "0")

(countq3a) A ครวัเรอืนนีเ้ก็บแบบ Children_resurvey จ านวนกี่ชดุ (countq3c) C ครวัเรอืนนีเ้ก็บแบบ Household_resurvey จ านวนกี่ชดุ

(countq3b) B ครวัเรอืนนีเ้ก็บแบบ Children_baseline จ านวนกี่ชดุ (countq3d) D ครวัเรอืนนีเ้ก็บแบบ Household_baseline จ านวนกี่ชดุ

(countq3e) E ครวัเรอืนนีเ้ก็บแบบ Pregnant_baseline จ านวนกี่ชดุ

6) บนัทกึผูส้มัภาษณ/์ ผูต้รวจแบบ (NOTE)

การค านวณความถี่ในแบบสอบถามทุกหมวด ถ้าต้องการข้อมูลรายเดือน : หากค าตอบเป็นรายสปัดาห ์ใหค้ณู 4.3
ถ้าต้องการข้อมูลรายปี : หากค าตอบเป็นรายสปัดาห ์ใหค้ณู 52

REASON NEW_ADD NEW_TEL NEXT_DATE

เหตุผลสัมภาษณไ์ม่ครบ ทีอ่ยู่ใหม่ เบอรโ์ทรฯ นัดครัง้ต่อไป

จบแบบสอบถามหมวดรายละเอียดการให้สัมภาษณ์

2/22

462
ภาคผนวกB.แบบสอบถามกลุม่ตวัอยา่งใหม่(BASELINEQN)



P1: ข้อมูลด้านสุขภาพของหญิงตั้ง

ครรภ์  1. เดือนและปี  เกิด : เดือน 

เช่น ม.ค.

ปี พ.ศ.  2 5 1A.สัญชาติ (  )1- ไทย (  )3- อื่นๆ โปรดระบุ.........................................

1B.ระดับการศึกษาสูงสุด
1- ไม่ได้รับการศึกษา 13- ป.3 25- ม.2 37- ม.ศ.2 49- ปวช.3 61- ปริญญาตรี ปี1 73- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

3- อนุบาล 1 15- ป.4 27- ม.3 39- ม.ศ.3 51- ปวส.1 63- ปริญญาตรี ปี2 75- อื่นๆ

5- อนุบาล 2 17- ป.5 29- ม.4 41- ม.ศ.4 53- ปวส.2 65- ปริญญาตรี ปี3

7- อนุบาล 3 19- ป.6 31- ม.5 43- ม.ศ.5 55- ปวท.1 67- ปริญญาตรี ปี4

9- ป.1 21- ป.7 33- ม.6 45- ปวช.1 57- ปวท.2 69- ปริญญาโท

11- ป.2 23- ม.1 35- ม.ศ.1 47- ปวช.2 59- อนุปริญญา 71- ปริญญาเอก

2. บันทึกข้อมูลส่วนสูงและน ้าหนัก

2.1 ส่วนสูงปัจจุบัน เซนติเมตร

2.2 น ้าหนักก่อนการตั งครรภ์ . กิโลกรัม

2.3 น ้าหนักปัจจุบัน . กิโลกรัม

ค าชี้แจง : ข้อที่3 และ 4 หากตอบเป็นจ านวนเดือน ให้คูณด้วย4.3 เพื่อหาจ านวนสัปดาห์ และถ้ามีเศษตั้งแต่ 0.5 ชึ้นไปให้ปัดขึ้น)

3. อายุครรภ์ปัจจุบัน กี่สัปดาห์  …..............................................................สัปดาห์

4. ท่านได้ไปฝากครรภ์แล้วหรือไม่ (  ) 1- ฝากแล้ว ตอนอายุครรภ์ กี่สัปดาห์...............................................สัปดาห์

(  ) 3- ยังไม่ฝากครรภ์  เพราะ.................................................................................................................... (ข้ามไปถามข้อ 8)

5. ท่านไปพบแพทย์เพื่อการฝากครรภ์มาแล้วทั งหมด กี่ครั ง.............................................ครั ง

6. ท่านฝากครรภ์ที่ใด (  ) 1- โรงพยาบาลรัฐ (  ) 3-โรงพยาบาลเอกชน (  ) 5-คลินิก (  ) 7-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล (รพ.สต.)

7. การตั งครรภ์ครั งนี เป็นครรภ์แฝดหรือไม่ (  ) 1- ใช่ (  ) 3- ไม่ใช่ (  ) 5- ไม่ทราบ

8. ล้าดับครรภ์ปัจจุบันของท่าน เป็นครรภ์ล้าดับที่เท่าไหร่ .................................... (ถ้าเป็นครรภ์ล าดับที่ 1 ให้ข้ามไปถามข้อ 10)
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9. ท่านมีประวัติความเสี่ยงดังต่อไปนี หรือไม่

9.1 เคยแท้งบุตร (  ) 1-  ใช่ (  ) 3- ไม่ใช่ 9.4 เคยคลอดบุตร แล้วบุตรเสียชีวิตหลังคลอด (  ) 1-  ใช่ (  ) 3- ไม่ใช่

9.2 เคยคลอดก่อนก้าหนด (  ) 1-  ใช่ (  ) 3- ไม่ใช่ 9.5 เคยมีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั งครรภ์ (  ) 1-  ใช่ (  ) 3- ไม่ใช่

9.3 เคยตกเลือดหลังคลอด (  ) 1-  ใช่ (  ) 3- ไม่ใช่ 9.6 เคยมีภาวะเบาหวานขณะตั งครรภ์ (  ) 1-  ใช่ (  ) 3- ไม่ใช่

10. ปัจจุบันท่านมีโรคประจ้าตัว หรือโรคเรื อรัง หรือไม่ (  ) 1- มี โปรดระบุชื่อโรค (  ) 3- ไม่มี (ข้ามไปถามข้อ 11)

ระบุชื่อโรค (ตอบได้ไม่เกิน 3 โรค ถ้าเกินให้ระบุ 3 โรคที่รุนแรงที่สุด)
โรคที่ 1…………………………………………………………………….. ระบุ Code โรค ในช่องสี่เหลี่ยม
โรคที่ 2…………………………………………………………………….. ระบุ Code โรค ในช่องสี่เหลี่ยม
โรคที่ 3…………………………………………………………………….. ระบุ Code โรค ในช่องสี่เหลี่ยม

11. ญาติพี่น้องของท่านมีประวัติโรคทางพันธุกรรมหรือไม่

(  ) 1- มี โปรดระบุ (  ) A โรคธาลัสซีเมีย (  ) C โรคคนเผือก (  ) E  โรคท้าวแสนปม (  ) G โรคเบาหวาน  (  ) I ตาบอดสี  (  ) K ภาวะพร่องเอนไซม์ จี-6-พีดี

(  ) B โรคซีสติกไฟโบรซีส (  ) D โรคดักแด้  (  ) F โรคลูคีเมีย (  ) H ดาวน์ซินโดรม (  ) J โรคฮีโมฟีเลีย  (  ) L อื่น ๆ ระบุ.......................

(  ) 3- ไม่มี

(  )5- ไม่ทราบ

12. สามีและญาติพี่น้องของสามีท่านมีประวัติโรคทางพันธุกรรมหรือไม่

(  ) 1- มี โปรดระบุ (  ) A โรคธาลัสซีเมีย (  ) C โรคคนเผือก (  ) E  โรคท้าวแสนปม (  ) G โรคเบาหวาน  (  ) I ตาบอดสี  (  ) K ภาวะพร่องเอนไซม์ จี-6-พีดี

(  ) B โรคซีสติกไฟโบรซีส (  ) D โรคดักแด้  (  ) F โรคลูคีเมีย (  ) H ดาวน์ซินโดรม (  ) J โรคฮีโมฟีเลีย  (  ) L อื่น ๆ ระบุ.......................

(  ) 3- ไม่มี  

(  )5- ไม่ทราบ
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Code โรคประจ้าตัว หรือโรคเรื อรัง

1- โรคเบาหวาน 17- โรคซึมเศร้า/จิตเภท 33- โรคตับแข็ง 49- โรคเอดส์ 65-โรคระบบทางเดินหายใจ

3- โรคไทรอยด์ / คอพอก 19- โรคสมองเสื่อม 35- โรคไตวาย/ ไตพิการ 51- โรคโปลิโอ 67-โรคระบบทางเดินอาหารรุนแรง

5- โรคความดันโลหิตสูง 21- โรคลมชัก/ ลมบ้าหมู 37- โรคต่อมลูกหมากโต/อักเสบ 53- โรคเรื อน 69- โรคอาการติดเชื อในหู

7- โรคหัวใจ 23- โรคต้อกระจก/ ต้อหิน 39- โรคนิ่วในถุงน ้าดี 55- โรคธาลัสซีเมีย 71- โรคออทิสติก

9- โรคไขมันในเส้นเลือดสูง/ คอเลสเตอรอลสูง 25- โรคประสาทหูเสื่อม 41- โรคนิ่วในระบบปัสสาวะ 57- โรคดาวน์ซินโดรม 73- โรคสมาธิสั น

11- โรคหลอดเลือดสมองอุดตัน 27- โรคหอบหืด/ ถุงลมโป่งพอง 43- โรคเก๊าท์/ รูมาตอยด์ 59- โรคปริทันต์ (เหงือกอักเสบ) 75- อื่นๆ ระบุ........................

13- โรคมะเร็ง 29- โรควัณโรค 45- โรคปวดเข่าเรื อรัง/ ข้อเข่าเสื่อม 61- โรคอัมพฤกษ์ 77- G6PD (โรคแพ้ถั่วปากอ้า)

15- โรคพิษสุราเรื อรัง 31- โรคภูมิแพ้ 47- โรคปวดหลังเรื อรัง/ ปวดคอเรื อรัง 63- โรคอัมพาต 79- โรคโลหิตจาง

บันทึกผู้สัมภาษณ์

P2: ข้อมูลด้านการเตรียมความพร้อม

1. ท่านตั งครรภ์บุตรคนนี ด้วยวิธีการธรรมชาติใช่หรือไม่

(  )1-ใช่

(  )3-ไม่ใช่ ท่านตั งครรภ์บุตรคนนี ด้วยวิธี

(  ) A- การฉีดน ้าเชื อ( ICI หรือ IUI) (  ) C-การท้าเด็กหลอดแก้ว (IVF&ET) (  ) E-อื่น ๆ ระบุ................................................

(  ) B- การท้ากิฟต์ (GIFT) (  ) D- การท้าด้วยเทคนิคพิเศษ (ICSI, MESA, TESE)

2. ท่านและสามีได้ร่วมกันวางแผนเรื่องจ้านวนบุตรตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มตั้งครรภ์บุตรคนแรกหรือไม่

(  ) 1- วางแผน โดยคิดว่าจะมีจ้านวนบุตร กี่คน .......................คน (กรอก "NA"  หากวางแผนว่าจะมีลูกโดยไม่จ้ากัด)

(  ) 3- ไม่ได้วางแผน
5/22 465



3. ท่านและสามีได้รับการตรวจคัดกรองก่อนการตั้งครรภ์บุตรคนนี  หรือไม่

(  ) 1- ตรวจ โปรดระบุ (  )A-ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (  )C-ตรวจหาภูมิคุ้มกันบกพร่อง (  )E-ตรวจหาการติดเชื อไวรัสตับอักเสบบี

(  )B-ตรวจหาโรคเลือดทางพันธุกรรม (  )D-ตรวจหาการติดเชื อซิฟิลิส (  )F-อื่น ๆ ระบุ...............................

(  ) 3- ไม่ตรวจ

4. ท่านได้มีการเตรียมความพร้อมด้านการเงินส้าหรับการดูแลบุตรคนนี หรือไม่

(  ) 1-เตรียมพร้อมตั งแต่ก่อนการตั งครรภ์ (  ) 3-เตรียมพร้อมระหว่างตั งครรภ์ (  ) 5-ยังไม่ได้เตรียม

5. ท่านได้วางแผน (ตัดสินใจ) เรื่องผู้เลี ยงดูลูกในขวบปีแรกแล้วหรือไม่

(  ) 1- ตัดสินใจแล้ว   โดยให้ใครเป็นผู้เลี ยงดู (  ) A-เลี ยงดูด้วยตนเอง (  ) C-ปู่/ย่าเป็นผู้เลี ยง (  ) E-จ้างพี่เลี ยง

(  ) B-ตา/ยาย เป็นผู้เลี ยง (  ) D-สถานรับเลี ยงเด็ก (  ) F-อื่น ๆระบุ......................

(  ) 3-ยังไม่ตัดสินใจ

6. ก่อนการตั้งครรภ์บุตรคนนี้ ท่านดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บ้างหรือไม่ (  ) 1-ดื่ม (  ) 3- ไม่ดื่ม (ข้ามไปถามข้อ 7)

6.1. เมื่อทราบว่าตั งครรภ์บุตรคนนี   ท่านยังคงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บ้างหรือไม่

(  ) 1-เลิกดื่ม (  ) 3-ยังคงดื่มอยู่บ้างแต่ปริมาณลดลง (  ) 5-ยังคงดื่มในปริมาณเท่าเดิม (  ) 7-ดื่มในปริมาณเพิ่มขึ น

7. ก่อนการตั้งครรภ์บุตรคนนี้ ท่านสูบบุหรี่บ้างหรือไม่ (  ) 1- สูบ (  ) 3- ไม่สูบ (ข้ามไปถามข้อ 8)

7.1. เมื่อทราบว่าตั งครรภ์บุตรคนนี  ท่านยังคงสูบบุหรี่อยู่หรือไม่

(  ) 1- เลิกสูบ (  ) 3-ยังคงสูบอยู่บ้างแต่ปริมาณลดลง (  ) 5-ยังคงสูบปริมาณเท่าเดิม (  ) 7-สูบในปริมาณที่เพิ่มขึ น

6/22

466
ภาคผนวกB.แบบสอบถามกลุม่ตวัอยา่งใหม่(BASELINEQN)



8. ท่านได้รับควันบุหรี่จากบุคคลรอบข้างของท่านในที่ท้างานหรือที่บ้านบ้างหรือไม่

(  ) 1-ได้รับเป็นประจ้า (  ) 3-ได้รับบ้างแต่ไม่มาก (  ) 5-ไม่ได้รับเลย

(  ) 1-หาข้อมูล  โดยหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนี 

(  ) 1- หาข้อมูลจากเอกสาร/หนังสือ

(  ) 3- หาข้อมูลจากสื่อหลัก เช่น วิทยุ/โทรทัศน์

(  ) 5- หาข้อมูลจากเพจหรือแอพพลิเคชั่นด้านการเลี ยงลูก (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

(  )A- นพ.ประเสริฐ (  )D- เลี ยงตามใจหมอ (  )G- ครูส้มโอ (  )J- แอพพลิเคชั่น 9 ย่างเพื่อสร้างลูก

(  )B- เลี ยงลูกเชิงบวกกับหมอเสาวภา (  )E- เข็นเด็กขึ นภูเขา (  )H- ตามใจนักจิตวิทยา (  )Z- อื่นๆ โปรดระบุ ......................................................

(  )C- เลี ยงลูกนอกบ้าน (  )F- เลี ยงลูกให้เป็นคนปกติ (  )I- แอพพลิเคชั่น theAsianparent (  )Y- อื่นๆ โปรดระบุ .................................................

(  )7- หาข้อมูลจากยูทูป

(  )9- หาข้อมูลจากกลุ่มชุมชนออนไลน์ ระบุ..............................................................................................................................................................................................................

(  )11-อื่น ๆ .......................................................................................................................................................................................................................................................

(  ) 3- ไม่ได้มีการหาข้อมูล

10. ท่านอยากให้บุตรคนนี จบการศึกษาระดับใด โปรดระบุ..................................................................................... (ถ้ายังไม่ได้คิดให้กรอก NA) CODE การศึกษา

บันทึกผู้สัมภาษณ์:

9. ในรอบ 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา ท่านได้หาข้อมูลเกี่ยวกับการตั งครรภ์หรือการเลี ยงลูกบ้างหรือไม่
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P3: กิจวัตรประจ าวันของท่าน

1. ในรอบ 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา  ท่านไม่ได้รับประทานอาหารเช้า  วันไหนบ้าง

 (  ) A- วันจันทร์       (  ) B- วันอังคาร       (  ) C- วันพุธ     (  ) D- วันพฤหัสบดี      (  ) E- วันศุกร์      (  ) F- วันเสาร์       (  ) G- อาทิตย์      (  ) H- รับประทานทุกวัน 

2. ในรอบ 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา  ท่านไม่ได้รับประทานอาหารเที่ยง  วันไหนบ้าง

 (  ) A- วันจันทร์       (  ) B- วันอังคาร       (  ) C- วันพุธ     (  ) D- วันพฤหัสบดี      (  ) E- วันศุกร์      (  ) F- วันเสาร์       (  ) G- อาทิตย์      (  ) H- รับประทานทุกวัน 

3. ในรอบ 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา  ท่านไม่ได้รับประทานอาหารเย็น  วันไหนบ้าง

 (  ) A- วันจันทร์       (  ) B- วันอังคาร       (  ) C- วันพุธ     (  ) D- วันพฤหัสบดี      (  ) E- วันศุกร์      (  ) F- วันเสาร์       (  ) G- อาทิตย์      (  ) H- รับประทานทุกวัน 

4. ในรอบ 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา  กิจกรรมยามว่างชนิดใดบ้างที่ท่านท้าบ่อยสุดเป็น 3 อันดับแรก นอกเหนือจากการนอนพักผ่อน

ค าสั่ง : ให้กรอกตัวเลขลงในวงเล็บ (  ) หน้าตัวเลือก ตามล าดับของค าตอบจากผู้ตอบ หากไม่ตรงตามตัวเลือกให้กรอกอื่น ๆ 

 (  ) 1- คุยโทรศัพท์  (  ) 11- ท้าอาหาร

 (  ) 3- ใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการติดต่อทางสังคม เช่น เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ไลน์ ทวิตเตอร์ เป็นต้น  (  ) 13- เย็บปักถักร้อย

 (  ) 5- ใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อความบันเทิง เช่น เล่มเกม ดูหนัง ดูคลิปวิดีโอ ฟังเพลง TikTok  (  ) 15- ท้างานบ้าน

 (  ) 7- เล่นดนตรี  (  ) 17- ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ พืชผักสวนครัว

 (  ) 9-อ่านหนังสือ  (  ) 19- อื่น ๆ.........................................................
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5. ในรอบ 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา ท่านออกก้าลังกายบ้างหรือไม่

 (  ) 1- ใช่ โดย  (  ) 3-ไม่ใช่  เพราะ

 (  ) 1- ยืดเส้นยืดสาย...........ครั ง / สัปดาห์ ..............นาที/ครั ง  (  ) 1- มีครรภ์แฝด  (  ) 9- ไม่ได้สนใจ

 (  ) 3- เดินเล่น......................ครั ง / สัปดาห์ ..............นาที/ครั ง  (  ) 3- เคยแท้งบุตร  (  ) 11- ไม่มีความรู้เรื่องการออกก้าลังกาย

 (  ) 5- เล่นโยคะ...................ครั ง / สัปดาห์ ..............นาที/ครั ง  (  ) 5- เป็นโรคหัวใจ  (  ) 13- อื่น ๆ ระบุ.............................................................

 (  ) 7- ว่ายน ้า.........................ครั ง / สัปดาห์ ..............นาที/ครั ง  (  ) 7- ความดันโลหิตสูง

 (  ) 9- ปั่นจักรยาน.................ครั ง / สัปดาห์ ..............นาที/ครั ง

 (  ) 13- อื่น ๆ ระบุ..........................................................ครั ง / สัปดาห์..............นาที/ครั ง

6. ในช่วงที่มีการระบาดของ โควิด 19 ท่านได้รับผลกระทบใดบ้าง

A- ด้านรายได้ (  )1- ลดลง (  )3- เพิ่มขึ น (  )5-เท่าเดิม/ไม่ได้รับผลกระทบ

B- สุขภาพจิต (  )1- ลดลง (  )3- เพิ่มขึ น (  )5-เท่าเดิม/ไม่ได้รับผลกระทบ

C- สุขภาพกาย (  )1- ลดลง (  )3- เพิ่มขึ น (  )5-เท่าเดิม/ไม่ได้รับผลกระทบ

บันทึกผู้สัมภาษณ์ : 
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P4: การรับประทานอาหาร

1. ส าหรับการตั้งครรภ์บุตรคนนี้ ท่านคิดอยากรับประทานอาหารที่ไม่เคยรับประทานมาก่อน หรือไม่

(  ) 1- ใช่ โปรดระบุ............................................................................. และท่านได้รับประทานอาหารดังกล่าว หรือไม่ (  ) 1-ได้ (  ) 3-ไม่ได้

(  ) 3-ไม่ใช่

2. ส าหรับการตั้งครรภ์บุตรคนนี้ ท่านคิดอยากรับประทานสิ่งที่ไม่ใช่อาหารในช่วงที่ก้าลังตั งครรภ์บ้างหรือไม่

(  ) 1- ใช่ โปรดระบุ.............................................................................. และท่านได้รับประทานอาหารดังกล่าว หรือไม่ (  ) 1-ได้ (  ) 3-ไม่ได้

(  ) 3-ไม่ใช่

3. ส าหรับการตั้งครรภ์บุตรคนนี้ ท่านเคยมีอาการแพ้ท้องหรือไม่

(  ) 1- ใช่ โปรดระบุว่าแพ้อะไร...............................................................

(  ) 3- ไม่ใช่

4. ส าหรับการตั้งครรภ์บุตรคนนี้ ท่านลดหรือจ้ากัดอาหารบางชนิดลงหรือไม่

(  ) 1- ใช่ ระบุประเภทอาหาร...............................................................

(  ) 3- ไม่ใช่

บันทึกผู้สัมภาษณ์ : 
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P5: ข้อมูลความสัมพันธ์ภายในครอบครัว

1. ในรอบ1เดือนที่ผ่านมา ท่านและคู่สมรสอาศัยอยู่ด้วยกันหรือไม่ (  ) 1- ใช่ (  ) 3- ไม่ใช่

2. ท่านมีญาติพี่น้องที่อาศัยอยู่ในละแวกใกล้เคียงหรือไม่ (  ) 1-มี โดยเป็นญาติของ (  ) A- ญาติของทางฝั่งสามี (  ) B-ญาติของทางฝั่งตนเอง

(  ) 3-ไม่มี

3.การสนับสนุนทางอารมณ์ความรู้สึกด้านต่าง ๆ ของคนรอบข้างต่อคุณแม่ตั งครรภ์

ค าสั่ง : ถ้าคุณแม่อายุครรภ์ยังไม่ถึง 6 เดือนหรือ 24 สัปดาห์ ให้นัดหมายเพื่อการสัมภาษณ์อีกครั้งทางโทรศัพท์ เมื่ออายุครรภ์ครบ24สัปดาห์

โดยนัดหมายในวันที่ เดือน พ.ศ.

ในรอบ 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา ท่านคิดหรือปฏิบัติกับลูกในครรภ์อย่างไรบ้าง กรุณาท้าเครื่องหมาย √ ที่ตรงกับระดับความถี่ของท่าน

3.1 ท่านนึกภาพว่าลูกจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร

3.2 ท่านสัมผัสและลูบบริเวณหน้าท้องเพื่อสื่อสารถึงลูกในครรภ์

3.3 ท่านส่งเสียงพูดคุยเรื่องต่าง ๆ กับลูกในท้อง

3.4 ท่านเปิดเพลงให้ลูกฟัง

3.5 ท่านอ่านหนังสือให้ลูกฟัง

3.6 อื่น ๆ ระบุ...........................................................................

บันทึกผู้สัมภาษณ์ : 

ยังไม่ได้ท้า

ระดับความถี่ของการปฏิบัติ

ทุกวัน 4-5 วัน 2-3 วัน น้อยกว่า 2 วัน
สิ่งที่คิดหรือปฏิบัติ
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ชื่อเลน่......................................................……. Member ID     M

ส่วนที ่1: ชั่วโมงการท างานและเรียนหนังสือ

1.1 ในรอบ 1 เดือนทีผ่่านมา ทา่นเรียนหนงัสอืหรือไม่ (   ) 1- เรยีน (   ) 3- ไม่เรียน

1.2 ในรอบ 1 เดือนทีผ่่านมา ทา่นท างานรบัจา้ง คา้ขาย ท านา-ท าไร-่ท าสวน  (ไม่นบัรวมงานบา้น) หรือไม่ (   ) 1-  ท า (   ) 3- ไม่ท  า 

ถ้าไม่เรียนและไม่ท างาน ใหข้้ามไปถามข้อ 2

1.3 ในรอบ 1 เดือนทีผ่่านมา ทา่นเรียนหรือท างานรบัจา้ง คา้ขาย ท านา-ท าไร-่ท าสวน โดยเฉลีย่กี่วนัตอ่เดอืน.....................................................................................

1.3.1 ในรอบ 1 เดือนทีผ่่านมา ทา่นใชเ้วลาเรียนหรือท างานรบัจา้ง คา้ขาย ท านา-ท าไร-่ท าสวน (ไม่นบัรวมงานบา้น) โดยเฉลีย่วนัละกี่ชั่วโมง............................นาที.…..........

1.4 สว่นใหญ่ทา่นเดนิทางอยา่งไร

(   ) 1- ใชข้นสง่สาธารณะ / รถรบัสง่พนกังาน

(   ) 3- เดนิทางดว้ยตนเอง โดยวธิีใด (   ) A- เดนิเทา้ (   ) B- รถยนต์ (   ) C- รถมอเตอรไ์ซค์ (   ) D- อื่นๆ ระบ ุ.........................................

(   ) 5- มีผูอ้ื่นพาไปสง่ โดยวธิีใด (   ) A- เดนิเทา้ (   ) B- รถยนต์ (   ) C- รถมอเตอรไ์ซค์ (   ) D- อื่นๆ ระบ ุ........................................

(   ) 7-ไม่ตอ้งเดนิทาง

1.5 ทา่นใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางไปท างาน หรือไปเรียน โดยเฉลีย่วนัละกี่ชั่วโมง........................กี่นาที.................................. (ถ้าไม่ได้เดินทางไปท างานใหก้รอก 0)

1.6 ทา่นคดิวา่สถานที่ท  างานหรือลกัษณะงานที่ท  า หรือสถานที่เรียน มีผลกระทบทางลบตอ่สขุภาพของทา่นและทารกในครรภห์รือไม่

 (  ) 1- ไม่มีผล  (  ) 3- มีผล เพราะ...................................................................................

1.7 ในรอบ 1 เดือนทีผ่่านมา ทา่นใชเ้วลาในการนอนเฉลีย่วนัละกี่ชั่วโมง..........................................................................................นาที................

1.8 ในรอบ 1 เดอืนที่ผา่นมา ในวันเรียน/ท างาน ถ้าไม่ได้เรียน/ท างานใหก้รอก "NA"

ทา่นใชเ้วลาในการท ากิจกรรมเพื่อความผอ่นคลาย เช่น ดทูีว ีฟังวทิย ุเดนิเลน่ คยุกบัเพื่อนบา้น นอนกลางวนั เฉลีย่วนัละกี่ชั่วโมง….........................................นาที................

1.9 ในรอบ 1 เดอืนที่ผา่นมา ในวันหยุด ถ้าไม่มีวันหยุดใหก้รอก "NA"

ทา่นใชเ้วลาในการท ากิจกรรมเพื่อความผอ่นคลาย เช่น ดทูีวี ฟังวิทย ุเดินเลน่ คยุกบัเพื่อนบา้น นอนกลางวนั เฉลีย่วนัละกี่ชั่วโมง…................................................นาที................

(กรอกเสร็จใหข้้ามไปถามส่วนที ่2)

P6: งาน การให้และได้รับความช่วยเหลือ และสินทรัพย์ทางการเงิน 
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2. ก่อนหน้าทีท่า่นจะตั้งครรภบ์ุตรคนนี ้ทา่นเคยท างานรบัจา้ง คา้ขาย ท านา-ท าไร-่ท าสวน ท าปศสุตัว ์(ไม่นบัรวมงานบา้น) มาก่อน หรือไม่

(  ) 1- เคยท างาน (  ) 3- ไม่เคยท า  (ข้ามไปท าข้อ 3)

2.1 โปรดระบเุหตผุลที่ปัจจบุนัไม่ไดท้  าแลว้

(  ) A- ลาออกหรือหยดุท างานเพื่อมาเลีย้งดูบุตร (  ) C- ลาคลอด (  ) D- ถกูเลกิจา้ง

(  ) B- ลาออกหรอืหยดุงานเพราะปัญหาสุขภาพหรืองานมีความเสี่ยงตอ่การเกิดปัญหาสขุภาพระหว่างการตัง้ครรภ์ (  ) E- อื่นๆ....................................................................

3. ในรอบ 1 เดือนทีผ่่านมา ทา่นใชเ้วลาในการนอนเฉลีย่วนัละกี่ชั่วโมง …………… นาที ……………

4. ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา ทา่นใชเ้วลาในการท ากิจกรรมเพื่อความผ่อนคลาย เชน่ ดทูีวี ฟังวิทย ุเดินเลน่ คยุกบัเพื่อนบา้น นอนกลางวนั โดยเฉลีย่วนัละกี่ชั่วโมง............กี่นาที.........

ส่วนที ่2: งานของสมาชิกครัวเรือน 

คณุแม่ตัง้ครรภค์นนีเ้ป็นสมาชิกในครวัเรือนใช่หรือไม่ (   ) 1- ใช่ (    ) 3- ไมใ่ช ่(จบการสัมภาษณแ์บบสอบถามชุดนี้)

1.1 ในรอบ 12 เดือนทีผ่่านมา ทา่นไดท้  างานดงัตอ่ไปนี ้บา้งหรือไม่

ท  าการเกษตร  ท า  ไม่ท  า

ท  าปศสุตัว์  ท า  ไม่ท  า

เจา้ของธุรกิจ/รา้นคา้ที่ไม่เกี่ยวขอ้งกบัการเกษตรและปศสุตัว์  ท า  ไม่ท  า

1.2 ในรอบ 12 เดือนทีผ่่านมา ทา่นท างานที่ไดร้บัคา่จา้ง บา้งหรือไม่  ท า  ไม่ท  า (ข้ามไปท าส่วนที ่3)

หากแม่ตั้งครรภท์า่นนีไ้ม่ได้เป็นสมาชิกครัวเรือนใหข้้ามไปถามชุดถัดไป
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(ถามรายละเอียดงานทีไ่ด้รับค่าจ้างทีม่ีรายได้สูงสุด 3 ล าดับแรกในรอบ 12 เดือนทีผ่่านมา) ทีไ่ม่ใช่การท าเกษตรกรรม ปศุสัตว ์และธุรกิจ

1.2.1 งานที่ไดร้บัคา่จา้ง ระบชุื่องาน/ต าแหน่งงาน............................................................................ J

งานนีจ้ดัอยูใ่นประเภทใด 1-ขา้ราชการ/พนง.รฐัวสิาหกิจ 3- ลกูจา้งชั่วคราวภาครฐั/รฐัวสิาหกิจ

5- ลกูจา้งเอกชนที่ท  างานประจ า 7- ลกูจา้งเอกชนที่จา้งเป็นครัง้คราว จา้งตามฤดกูาล

ในรอบ 12 เดอืนที่ผา่นมา ท างานนีก้ี่เดอืน...................................................... ท างานนีโ้ดยเฉลีย่เดอืนละกี่วนั.............................

ในรอบ 12 เดอืนที่ผา่นมา ไดร้บัคา่จา้งเฉลีย่ตอ่เดอืน....................................................................................................บาท

ในรอบ 12 เดอืนที่ผา่นมาไดร้ายไดอ้ื่นๆ (เชน่ โบนสั โอที ทิป เบีย้เลีย้ง) จากงานนี ้รวมทัง้สิน้ตอ่ปี...........................................บาท

1.2.2 งานที่ไดร้บัคา่จา้ง ระบชุื่องาน/ต าแหน่งงาน............................................................................ J

งานนีจ้ดัอยูใ่นประเภทใด 1-ขา้ราชการ/พนง.รฐัวสิาหกิจ 3- ลกูจา้งชั่วคราวภาครฐั/รฐัวสิาหกิจ

5- ลกูจา้งเอกชนที่ท  างานประจ า 7- ลกูจา้งเอกชนที่จา้งเป็นครัง้คราว จา้งตามฤดกูาล

ในรอบ 12 เดอืนที่ผา่นมา ท างานนีก้ี่เดอืน...................................................... ท างานนีโ้ดยเฉลีย่เดอืนละกี่วนั.............................

ในรอบ 12 เดอืนที่ผา่นมา ไดร้บัคา่จา้งเฉลีย่ตอ่เดอืน....................................................................................................บาท

ในรอบ 12 เดอืนที่ผา่นมาไดร้ายไดอ้ื่นๆ (เชน่ โบนสั โอที ทิป เบีย้เลีย้ง) จากงานนี ้รวมทัง้สิน้ตอ่ปี...........................................บาท

1.2.3 งานที่ไดร้บัจา้ง ระบชุื่องาน/ต าแหน่งงาน............................................................................ J

งานนีจ้ดัอยูใ่นประเภทใด 1-ขา้ราชการ/พนง.รฐัวสิาหกิจ 3- ลกูจา้งชั่วคราวภาครฐั/รฐัวสิาหกิจ

5- ลกูจา้งเอกชนที่ท  างานประจ า 7- ลกูจา้งเอกชนที่จา้งเป็นครัง้คราว จา้งตามฤดกูาล

ในรอบ 12 เดอืนที่ผา่นมา ท างานนีก้ี่เดอืน...................................................... ท างานนีโ้ดยเฉลีย่เดอืนละกี่วนั.............................

ในรอบ 12 เดอืนที่ผา่นมา ไดร้บัคา่จา้งเฉลีย่ตอ่เดอืน....................................................................................................บาท

ในรอบ 12 เดอืนที่ผา่นมาไดร้ายไดอ้ื่นๆ (เชน่ โบนสั โอที ทิป เบีย้เลีย้ง) จากงานนี ้รวมทัง้สิน้ตอ่ปี...........................................บาท
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ส่วนที ่3: การได้รับและใหค้วามช่วยเหลือ

การได้รับความช่วยเหลือ หมายถึง การได้รับเงนิ หรือสิ่งของ เช่น ข้าว จากบุคคลนอกครัวเรือน (โดยนับรวมเงนิหรือสิ่งของทีส่่งใหเ้ด็กด้วย)

1. ในรอบ 12 เดอืนที่ผา่นมา ทา่นได้รับความช่วยเหลอืจากบคุคลนอกครวัเรือนเป็น

เงิน  ไดร้บั   มลูคา่รวม..........................................บาท  ไม่ไดร้บั สิง่ของ  ไดร้บั  ไม่ไดร้บั

การใหค้วามช่วยเหลือ หมายถึง การทีส่มาชิกครัวเรือนส่งเงนิ หรือสิ่งของ เช่น ข้าว ไปใหบุ้คคลทีอ่ยู่นอกครัวเรือน

2. ในรอบ 12 เดอืนที่ผา่นมา ทา่นใหค้วามช่วยเหลอืจากบคุคลนอกครวัเรือนเป็น

เงิน  ให ้  มลูคา่รวม..........................................บาท  ไม่ไดใ้ห้ สิง่ของ  ไดใ้ห ้  ไม่ไดใ้ห้

ส่วนที ่4: สินทรัพยท์างการเงนิ และการเล่นแชร์

1. ปัจจบุนัทา่นมีสนิทรพัยท์างการเงินอะไรบา้ง

บญัชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์  มี จ  านวน ..... บญัชี ปัจจบุนัมีเงินคงเหลือรวมทกุบญัชี .........................บาท  ไม่มี  DK

บญัชีเงินฝาก ธ.ก.ส.  มี จ  านวน ..... บญัชี ปัจจบุนัมีเงินคงเหลือรวมทกุบญัชี .........................บาท  ไม่มี  DK

เงินฝากกลุม่สหกรณอ์อมทรพัย/์หุน้สหกรณ์  มี มลูคา่คงเหลือ ณ ปัจจบุนั ....................................บาท  ไม่มี  DK

กองทนุสหกรณร์า้นคา้ชมุชน/กองทนุตา่งๆภายในหมูบ่า้น  มี มลูคา่คงเหลือ ณ ปัจจบุนั ....................................บาท  ไม่มี  DK

เงินออมกบั ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็/โรงเรียน  มี มลูคา่คงเหลือ ณ ปัจจบุนั ....................................บาท  ไม่มี  DK

อื่นๆ ระบ.ุ....................................................................  มี มลูคา่คงเหลือ ณ ปัจจบุนั ....................................บาท  ไม่มี  DK

2. การเลน่แชรน์อกระบบของครวัเรือน (Group Rotating Fund)

2.1 ในรอบ 12 เดอืนที่ผา่นมา ทา่นไดม้ีการเลน่แชรใ์นรูปของเงินระหวา่งกลุม่เพื่อนหรือคนรูจ้กับา้งหรือไม่

 มี  ไม่มี (ข้ามไปถามส่วนที ่6)

2.2 ในรอบ 12 เดอืนที่ผา่นมา ทา่นไดจ้่ายเงินคา่แชรร์วมทกุกลุม่ทัง้หมดกี่บาท (ถ้าไม่เคยจ่ายใหก้รอก "0")....................................................บาท

2.3 ในรอบ 12 เดอืนที่ผา่นมา ทา่นไดร้บัเงินคา่แชรร์วมทกุกลุม่ทัง้หมดกี่บาท (ถ้าไม่เคยได้รับใหก้รอก "0")....................................................บาท
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ส่วนที ่5: โรคประจ าตัว/สุขภาพ

1. ในรอบ 12 เดือนทีผ่่านมา ทา่นสบูบหุรี ่/ ยาสบู หรือไม่  ใช่  ไม่ใช่

2. ในรอบ 12 เดือนทีผ่่านมา ทา่นดืม่เครือ่งดืม่ที่มีแอลกอฮอล ์(โดยเฉลีย่อยา่งนอ้ยเดอืนละ 1 ครัง้) หรือไม่  ใช่  ไม่ใช่

ส่วนที ่6: ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ (กรณีทีม่ีประกันเสริมหลายประเภท ใหบ้นัทกึรายละเอียดในประกันเสริม ไม่ต้องบนัทกึในประกันหลัก)

1. ถามรายละเอียดประกนัประเภทตา่งๆของสมาชิกครวัเรือน

A ประกนัชีวติ

B ประกนัสขุภาพ/ประกนัอบุตัเิหตุ

C ประกนัสงัคม

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

F กองทนุสวสัดกิารชมุชนวนัละบาท

G กองทนุฌาปนกิจหมู่บา้นรายครวัเรือน

H อื่นๆ ระบ.ุ..............................................

บนัทกึผูส้มัภาษณ์

D

#

ในรอบ 12 เดอืน ที่ผา่นมา

ประเภทประกนั

ปัจจบุนัมีกี่กรมธรรม์

ถ้าไม่มีใหก้รอก "0" และ
ข้ามไปถามรายการถัดไป

กองทนุฌาปนกิจหมูบ่า้นรายบคุคล(ไม่รวม ธ.ก.ส.) เชน่ ฌาปนกิจอ าเภอ 

ต  าบล อสม. ผูส้งูอาย ุสตร ีแม่บา้น เงินลา้น เป็นตน้

ถ้าไม่มีใหก้รอก "0"

ไดร้บัเงินสินไหม/เงิน

คืน/เงินสงเคราะห ์กี่

บาท

ถ้าไม่มีใหก้รอก "0"

จ่ายเบีย้รวมทัง้สิน้กี่บาท

สมาชิกครวัเรอืนจา่ยเอง

ถ้าไม่มีใหก้รอก "0"

คนนอกครวัเรอืนจา่ยให้
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1. การฉีดวัคซีนระหว่างตั งครรภ์บุตรคนนี 

ตารางที่1 ไม่ได้รับ เพราะได้รับครบ 3 เข็ม หรือ เข็มกระตุ้นไม่เกิน 10 ปี

วัคซีนบาดทะยัก

วัคซีนคอตีบ/ไอกรน/บาดทะยัก

วัคซีนไข้หวัดใหญ่

อื่น ๆ ระบุ...................................

อื่น ๆ ระบุ...................................

2. การได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 3.การได้รับวิตามินบ้ารุง

ผลตรวจสุขภาพช่องปาก : ท้าเครื่องหมาย√ลงในช่องว่าง

A-ไอโอดีน

B-ธาตุเหล็ก

2.1 ฟันผุ C-กรดโฟลิก

2.2 เหงือกอักเสบ D-แคลเซียม

2.3 หินน ้าลาย E-อื่น ๆ .................................................

2.4 อื่น ๆ ......................................... F-อื่น ๆ ................................................

หมายเหตุ: ถ้ากรอกในช่อง "มี" แต่ไม่ได้มีนัด/รับการดูแล/รักษา ให้กรอกNA

P7: ขอมูลจากสมุดบันทึกสุขภาพแม (สมุดชมพู) ์

ประเภทวัคซีน

วิตามิน ได้รับ ไม่ได้รับ

ได้รับ ไม่ได้รับ

มี ไม่มี
มีนัด/รับการ
ดูแล/รักษา

ยังไม่ได้ตรวจ
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4. นับตั้งแต่เริ่มฝากครรภ์จนถึงปัจจุบัน  ท่านได้รับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์ตามรายการต่อไปนี  หรือไม่

ความดันโลหิตสูง

โลหิตจาง

เบาหวาน

โรคไต

โรคหัวใจ

อื่น ๆ ....................................................................

(บันทึกข้อมูลจากส่วนประวัติหญิงตั งครรภ์ปัจจุบัน)

DCIP/ธาลัสซีเมีย  

ไวรัสตับอักเสบ บี

ติดเชื อทางเพศสัมพันธ์ เช่น ซิฟิลิส

ติดเชื อHIV

รายการโรค

(บันทึกข้อมูลจากเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงของหญิง
ตั งครรภ์ เมื่อมาฝากครรภ์)

การตรวจวินิจฉัยโรคจากแพทย์ระหว่างการฝากครรภ์

เป็นโรค ยังไม่ทราบผล ยังไม่ตรวจไม่ได้เป็นโรค
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คําถามตอไปนี้ใหคุณแมตั้งครรภเปนผูกรอกเอง

ชื่อจริง................................................นามสกุล.............................................

MotherID

ค าชี้แจง: กรุณาท าเครื่องหมาย √ ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นท่าน

1 ในรอบ 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา  ท่านรับประทานอาหารเหล่านี้มากน้อยเพียงใด หากเปรียบเทียบกับก่อนตั้งครรภ์

ไม่เคยกินและ
ปัจจุบันยังไม่กิน

1. ผักและผลไม้

2. เนื้อสัตว์ (ไก่,หมู,วัว)

3. ปลา

4. อาหารทะเล

5. เต้าหู้ / ถั่ว

6. ไข่

7. นมประเภทต่าง ๆ

8. ชา/กาแฟ/โกโก้/น ้าอัดลม

9. ปลาร้าดิบ

10. ปลาร้าสุก

11. แหนม

12. ผลไม้ดอง

ไม่เคยกิน เคยกิน

ประเภทอาหาร
ไม่เคยกินและ เคยกินและ เคยกินแต่ เคยกินแต่ เคยกินแต่ปัจจุบัน
เพิ่งเริ่มกิน ยังกินเท่าเดิม กินมากขึ้น กินน้อยลง หยุดกิน
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2. ปัจจุบันท่านมีความวิตกกังวลในเรื่องต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด

ไม่กังวล น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด

1. ความปลอดภัยของลูกระหว่างที่อยู่ในครรภ์

2. ความสมบูรณ์ของร่างกาย/สติปัญญาของลูก

3. น ้าหนักที่มากหรือน้อยไปของตนเองระหว่างตั้งครรภ์

4. สุขภาพของตนเองระหว่างตั้งครรภ์

5. ไม่มีคนพาไปฝากครรภ์ในแต่ละครั้ง

6. ค่าใช้จ่ายระหว่างและหลังการตั้งครรภ์

7. ความเจ็บปวดระหว่างการคลอด

8. ความปลอดภัยระหว่างการคลอด

9. การคลอดก่อนก าหนด

10. ไม่มีคนพาไปโรงพยาบาลเมื่อถึงเวลาคลอด

11. ความเปลี่ยนแปลงของรูปร่างและน ้าหนักของตนเองหลังคลอด

12. ความสามารถในการดูแลบุตร

13. ปริมาณน ้านมหลังคลอด

14. การไม่มีเวลาให้ลูกคนอื่นๆ

(ถ้าครรภ์ปัจจุบันเป็นลูกคนแรกให้ข้ามไปถามข้อถัดไป)

15. การไม่มีเวลาเลี้ยงดูลูกหลังคลอดเพราะต้องกลับไปท างานเร็ว

(ถ้าไม่ได้ท างานให้ข้ามไปถามข้อถัดไป)

ประเด็นความวิตกกังวล
ระดับความวิตกกังวล ท่านมีวิธีจัดการกับความวิตกกังวล

อย่างไร (ไม่บังคับกรอก)
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3. นับตั้งแต่การตั้งครรภ์บุตรคนนี้  ท่านได้รับการสนับสนุนทางอารมณ์ความรู้สึกด้านต่าง ๆ จากคนรอบข้างมากน้อยเพียงใด เมื่อเทียบกับก่อนตั้งครรภ์

2.1 ได้รับความเห็นอกเห็นใจ

2.2 ได้รับการใส่ใจ

2.3 ได้รับความรัก

2.4 ได้รับความไว้วางใจ

2.5 ได้รับการยกย่อง/ให้เกียรติ

การสนับสนุนทางอารมณ์ความรู้สึกด้านต่าง ๆ
ระดับการสนับสนุนเมื่อเทียบกับก่อนการตั้งครรภ์บุตรคนนี้

ได้รับมากขึ้น ได้รับเท่าเดิม ได้รับน้อยลง ไม่เคยได้รับ
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ไม่ใช่ฉันเลย…...............................................ตรงกับฉันมากที่สุด

1 ฉันสามารถควบคุมสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ นกับฉันได้เพียงน้อยนิด
2 ฉันไม่สามารถแก้ปัญหาบางอย่างได้ด้วยตัวเอง
3 สิ่งที่จะเกิดขึ นกับฉันในอนาคต ส่วนมากฉันเป็นคนก้าหนดเอง
4 ถ้าฉันมุ่งมั่นท้าอะไรให้ส้าเร็จ ฉันท้ามันได้เสมอ
5 บางครั งฉันรู้สึกว่า ชีวิตของฉันเป็นไปตามที่คนอื่นก้าหนดให้
6 หลายสิ่งและหลายเหตุการณ์ส้าคัญในชีวิตฉัน ฉันแทบจะไม่มีทางเปลี่ยนแปลงมันได้เลย
7 บ่อยครั งที่ฉันรู้สึกหมดหนทางกับการจัดการปัญหาในชีวิต
8 ความคิดใหม่ๆหรือโครงการใหม่ๆ มักจะดึงดูดความสนใจของฉันไปจากสิ่งที่ท้าอยู่เสมอ
9 ถึงแม้ว่าฉันจะต้องเผชิญกับความล้มเหลว ฉันก็ไม่ยอมลดละความพยายามที่จะท้าสิ่งนั นให้ส้าเร็จ
10 ฉันเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิต  แต่มักจะไม่สามารถท้าตามเป้าหมายได้ เพราะฉันเปลี่ยนความสนใจของตนเองอยู่เสมอ

11 ฉันเป็นคนทุ่มเทและขยันขันแข็งในการท้างาน
12

13 เมื่อฉันเริ่มท้าสิ่งใดแล้ว จะท้าสิ่งนั นจนส้าเร็จ
14 ความสนใจของฉันเปลี่ยนไปในแต่ละปี
15 ฉันเป็นคนใส่ใจในรายละเอียดรอบคอบในงานที่ท้า
16 ฉันมักมีสิ่งที่สนใจอย่างจริงจัง  แต่ไม่นานหลังจากนั นก็จะเลิกสนใจอย่างง่ายดาย
17 ฉันไม่ยอมแพ้ต่อความล้มเหลว ท้าให้ฉันสามารถท้าสิ่งที่ท้าทายมากๆ ได้ส้าเร็จ
18 ฉันสามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องใช้เวลาท้ายาวนานหลายปีได้
19 ฉันสนใจที่จะท้าอะไรใหม่ทุกๆ 2-3 เดือน

ฉันไม่สามารถจดจ่อกับงานที่ต้องใช้เวลามากกว่า 2-3 เดือนในการท้าให้ส้าเร็จ

 B9 ความเชื่อเรื่องความสามารถควบคุมสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง และความเพียร

ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด โดยมีตัวเลือกแสดงค าตอบทั้งหมด 7 ระดับ ซึ่ง ระดับ 1 หมายถึง ไม่ใช่ฉันเลย และระดับ 7 หมายถึง ตรงกับฉัน
มากที่สุด กรุณาท าเครื่องหมาย  ที่ระดับความคิดเห็นที่ตรงกับท่านมากที่สุด

ประโยคต่างๆเหล่านี้อธิบายถึงตัวท่านมากน้อยเพียงใด 
1 2 3 4 5 6 7
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แบบสอบถามขอมูลเดก็กลุมตัวอยางใหม 
(Baseline Children QN)
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Preface: รายละเอยีดการให้สัมภาษณ์

แบบสอบถามส่วนนี � ตอ้งกรอกทกุครั�ง แมว้่าผูถู้กสมัภาษณ์จะปฏิเสธไม่ใหส้มัภาษณ์ก็ตาม

คาํนําหน้าของเดก็ ชื�อของเดก็ (fname_ch) นามสกุลของเดก็ (lname_ch) ศพด./โรงเรียน (ถ้ายังไม่เข้าเรียน ให้กรอก "NA")

ด.   .
1) กรอกที�อยู่ของครวัเรือน และชื�อเด็ก (tcdc) (cdc)

YEAR AMP TAM MOO HOME : บ้านเลขที�

2 0 1

Member ID ชื�อเล่นเดก็ (nickname_ch) ID CARD NUMBER (idcard)

H

2) กรอกขอ้มลูการสมัภาษณด์งัต่อไปนี �ลงในตาราง 1

ตาราง 1

0 1 ม ค 2 5 6 2 0 8 1 5 1 4 3 0
1

2

3

วิธีตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์
1-2-call / AIS กด *545# แลว้กด โทรออก กด *933# แลว้กด โทรออก
Happy / Dtac กด *102# แลว้กด โทรออก

qans3- ไมใ่ช่1- ใช่ผูต้อบแบบสอบถามเขา้ใจคาํถามดี ใชห่รอืไม่

วนั/เดือน/ปี

Children_Baseline 2020 (0-1 ขวบ)

ครั�งที�1 ครั�งที�2

ผูต้รวจ

วนั/เดือน/ปี

PROV Structure ID Round1 Round2

ผูบ้นัทึกขอ้มลู

ผู ้SPA ผู ้compare ผูส้แกนแบบ

ลงชื�อ

วนั/เดือน/ปี

TIME_START TIME_END COMPLETE

ครั�งที�
ชื�อเล่นของผู้

สมัภาษณ์

ชื�อจริงของผู้

สมัภาษณ์

วนัที� เช่น เดือน เช่น ปี พ.ศ. เช่น เวลาที�เริ�มการสมัภาษณ ์เช่น

NAME1 NAME2 DAY MONTH YEAR

เวลาที�สิ �นสดุการสมัภาษณ ์เช่น สมัภาษณค์รบหรือไม่

1- ครบ (ข้ามไปถามข้อ 4)    3- ไมค่รบ (ทาํข้อ 3 ต่อไป)

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

TRUE

17/6/2021
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3) กรอกคาํตอบของคาํถาม A-D ลงตาราง 2

A สมัภาษณไ์ม่ครบ เพราะเหตใุด 1- หาครวัเรือนไม่เจอ 7- การยา้ยครวัเรือน  (ข้ามไปถามข้อ D)

3- ปฏิเสธการสมัภาษณท์ั�งหมดในการสมัภาษณค์รั�งนี �  (ข้ามไปถามข้อ D) 9- อื�นๆ  (ข้ามไปถามข้อ D) และระบุรายละเอยีดในบันทกึผู้สัมภาษณ์

5- ตอบบางส่วน แต่ยงัไม่หมด  (ข้ามถามไปข้อ D)

B กรอกที�อยู่ใหม่ของครวัเรือนโดยละเอียด ตาราง 2

C ระบเุบอรโ์ทรศพัทส์มาชิกครวัเรือนคนใดคนหนึ�งที�ติดต่อไดส้ะดวกที�สดุ PF2

D ระบวุนัที�นดัสมัภาษณค์รั�งต่อไป โดยกรอกคาํตอบในรูปแบบ "วว/ดด/ปป" ครั�งที�

 (ถ้าไม่ได้มีการนัด กรอก "NA") 1

2

3

ระบจุาํนวนแบบสอบถาม (ถ้าไม่มีให้กรอก "0")

4) (countq3a) A ครวัเรือนนี �เก็บแบบ Children_resurvey จาํนวนกี�ชดุ 5) เด็กคนนี �ยา้ยครวัเรือน หรือไม่ 1-ยา้ย 3-ไม่ยา้ย (ข้ามไปถามข้อถัดไป) move

(countq3b) B ครวัเรือนนี �เก็บแบบ Children_baseline จาํนวนกี�ชดุ (move4a) A ระบรุหสัครวัเรือนเก่าของเด็กคนนี �

(countq3c) C ครวัเรือนนี �เก็บแบบ Household_resurvey จาํนวนกี�ชดุ (move4b) B ระบรุหสัครวัเรือนใหม่ของเด็กคนนี �

(countq3d) D ครวัเรือนนี �เก็บแบบ Household_baseline จาํนวนกี�ชดุ (move4c) C ระบ ุMemberID ใหม่ ของเด็กคนนี �

6) บนัทึกผูส้มัภาษณ/์ ผูต้รวจแบบ (NOTE)

REASON NEW_ADD NEW_TEL NEXT_DATE

เหตุผลสัมภาษณไ์ม่ครบ ที�อยู่ใหม่ เบอรโ์ทรฯ นัดครั�งต่อไป

จบแบบสอบถามหมวดรายละเอียดการให้สัมภาษณ์
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3

หัวหน้าครัวเรือน คือ ผู้ทีม่ีอ านาจตัดสินใจสูงสุดในครัวเรือน

ผู้เลีย้งดูหลัก คือ ผู้ทีเ่ลีย้งดูเด็กคนนีเ้ป็นส่วนใหญ่ในรอบ 12 เดือนทีผ่า่นมา และทราบพัฒนาการของเด็ก

ณ ปัจจุบัน ครวัเรอืนของทา่นมีสมาชิกครวัเรอืนทัง้สิน้กี่คน

สอบถามรายละเอียดของสมาชิกครวัเรอืนแตล่ะคน และกรอกขอ้มลูลงตาราง 1
1 ค าน าหนา้ชื่อ
2 ชื่อเลน่ ชื่อจรงิ นามสกลุ

3 ความสัมพันธก์ับหวัหน้าครัวเรือน
code 1: ความสัมพันธก์ับหัวหน้าครัวเรือน          ถา้เสียชีวิตแล้วให้กรอก "NA"

1- หวัหนา้ครวัเรอืน 11- หลานชาย / หลานสาว 21- ตา / ยาย 31- หลานเขย / หลานสะใภ้

3- สามี / ภรรยา 13- ลกูพี่ลกูนอ้ง 23- พอ่ตา / แมย่าย (พอ่-แม ่ของภรรยา) 33- ลกูพี่ลกูนอ้งเขย / ลกูพี่ลกูนอ้งสะใภ้

5- พอ่ / แม่ 15- ลงุ ปา้ นา้ อา ฝ่ายพอ่ 25- พอ่ปู่  / แมย่่า (พอ่-แม ่ของสามี) 35- ญาติอื่นๆ

7- ลกูชาย / ลกูสาว 17- ลงุ ปา้ นา้ อา ฝ่ายแม่ 27- ลกูเขย / ลกูสะใภ้ 37- บคุคลอื่นที่ไมใ่ช่ญาติ

9- พี่ชาย/พี่สาว/นอ้งชาย/นอ้งสาว 19- ปู่  / ย่า 29- นอ้งเขย / นอ้งสะใภ ้/ พี่เขย / พี่สะใภ้

3 ความสัมพันธก์ับเด็กกลุ่มตัวอย่าง
code 1A: ความสัมพันธก์ับเด็กกลุ่มตัวอยา่ง          ถา้เสียชีวิตแล้วให้กรอก "NA"

00 - เด็กกลุม่ตวัอย่าง 07 - พี่/นอ้ง (พอ่แมเ่ดียวกัน) 14 - ลกูพี่ลกูนอ้ง 21 - คนเช่าบา้น

01 - พอ่/แม่ 08 - พี่/นอ้ง (พอ่เดียวกัน) 15 - หลานชาย/หลานสาว 24 - สามี/ภรรยา

02 - พอ่เลีย้ง/แมเ่ลีย้ง(คนใดคนหนึ่ง) 09 - พี่/นอ้ง (แมเ่ดียวกัน) 16 - พี่/นอ้งเขย พี่/นอ้งสะใภ้ 25 - แฟน

03 - พอ่บญุธรรม/แมบ่ญุธรรม 10 - พี่/นอ้ง ที่เป็นลกูติดของทัง้พอ่/แม่ 17 - ทวด (ฝ่ายแม)่ 26 - คู่หมัน้

04 - พอ่เลีย้ง/แมเ่ลีย้ง(ทัง้2คน) 11 - พี่/นอ้ง บญุธรรม 18 - ทวด (ฝ่ายพอ่) 27 - ลกู

05 - ตา/ยาย 12 - พี่/นอ้งตา่งสายเลือดที่รบัมาเลีย้ง 19 - ญาติอื่นๆ 28 - พอ่/แม ่ของคู่สมรส

06 - ปู่ /ย่า 13 - ลงุ/ปา้/นา้/อา 20 - คนใช(้คนงาน,แมบ่า้น) 29 - พี่/นอ้ง ของคู่สมรส

รายละเอียดบุคคลทีก่ินนอนอยู่ในบ้านหลังนีอ้ยา่งน้อย 6 เดือนในรอบ 12 เดือนทีผ่า่นมา โดยไม่จ าเป็นต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านและอยู่ติดต่อกันทุกวัน

(นับรวมเด็กแรกเกิด และคนทีเ่พิ่งเสียชีวิตไม่เกิน 6 เดือน แต่ไม่นับรวมลูกจ้างในครัวเรือน เด็กแรกเกิดทีย่า้ยเข้ามาไม่ถงึ 6 เดือน)
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หวัหนา้

ครวัเรอืน

เด็ก

กลุม่

ตวัอยา่ง

ผู้

เลีย้ง

ดหูลกั

พอ่/

แมเ่ดก็

ผูใ้ห้

ขอ้มลู

H01

H02

H03

H04

H05

H06

H07

H08

H09

H10

Mem

ber

ID 

ชื่อเลน่

ค  า

น า

หนา้

นามสกุล
ความสมัพนัธก์บั

หน.ครวัเรอืน

กรอก  ในช่องที่ตรงกับของบคุคลนัน้ๆ

เบอรต์ิดตอ่เฉพาะ ผูด้แูลหลกั พอ่/แม่

เด็ก ผูใ้หข้อ้มลู

CODE

1
ความสมัพนัธก์บั

เด็กกลุม่ตวัอยา่ง

CODE

1A
ชื่อจรงิ
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5

หวัหนา้

ครวัเรอืน

เด็ก

กลุม่

ตวัอยา่ง

ผู้

เลีย้ง

ดหูลกั

พอ่/

แมเ่ดก็

ผูใ้ห้

ขอ้มลู

H11

H12

H13

H14

H15

C01

C02

C03

C04

C05

Mem

ber

ID 

ชื่อเลน่

ค  า

น า

หนา้

ชื่อจรงิ นามสกุล
เบอรต์ิดตอ่เฉพาะ ผูด้แูลหลกั พอ่/แม่

เด็ก ผูใ้หข้อ้มลู
ความสมัพนัธก์บั

หน.ครวัเรอืน

CODE

1
ความสมัพนัธก์บั

เด็กกลุม่ตวัอยา่ง

CODE

1A

กรอก  ในช่องที่ตรงกับของบคุคลนัน้ๆ
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1 แบบสอบถามชุดนี้ใหส้ัมภาษณผ์ูเ้ลีย้งดูหลัก ซึง่ "ผู้เลีย้งดหูลัก" คือ ผู้ทีเ่ลีย้งดเูดก็คนนีเ้ป็นส่วนใหญ่ในรอบ 12 เดอืนทีผ่่านมา และทราบพัฒนาการ
ของเด็ก โปรดอย่าถามหรือบนัทกึค าตอบจากบุคคลอื่นที่มิใช่ผูเ้ลีย้งดูหลัก เว้นแต่ค าตอบนั้นจะได้รับการยืนยันจากผู้เลีย้งดูหลักว่าเป็นจริง 

2 ระหว่างการสัมภาษณผ์ูเ้ลีย้งดูหลักในประเด็นต่างๆ ใหจ้ดค าตอบควบคู่กับการสังเกตว่าค าตอบที่ได้สอดคล้องกับพฤติกรรมที่เหน็หรือไม่ หากพบว่าพฤติกรรม

แตกต่างไปจากค าตอบที่ได้ ใหซ้ักถามย า้เพือ่ใหแ้น่ใจ และจดบนัทกึเพิม่เติมลงในช่องบนัทกึผู้สัมภาษณท์า้ยหมวด

1) ระบชุื่อของผูเ้ลีย้งดหูลกั
ชื่อ Member ID H CI0

2) ระบชุื่อสมาชิกครวัเรอืนทีม่ีอ  านาจตดัสนิใจสงูสดุส  าหรบัเด็กคนนี้
ชื่อ Member ID H CI11

(CI11_prefix)

3) ความยาวตอนแรกเกิด CI2H1 น า้หนกัตอนแรกเกิด (กรมั) CI2W1

สว่นสงูปัจจบุนัของเด็กคนนี้ CI2H2 น า้หนกัปัจจบุนัของเด็กคนนี ้(กิโลกรมั) • CI2W2

4) วนั เดือน ปีเกิดของเด็กคนนี้
0 1 ม ค 2 5 6 1

B1 ข้อมูลทั่วไปของเด็ก

ค าชีแ้จงส าหรับผู้สัมภาษณ์

ค าน าหนา้ นามสกลุ

ปี  เชน่เดือน เชน่

(prefix) (fname) (lname)

ค าน าหนา้ นามสกลุ
(CI11_fname) (CI11_lname)

วนัที ่เชน่
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5) พอ่ของเด็กอาศยัอยู่ในบา้นหรอืไม่ 1-ใช่ 3-ไม่ใช่ CI3 Code อาชีพ (CI3H)

3A ชื่อ CI3A 1- ผูบ้ญัญัติกฎหมาย/ขา้ราชการอาวโุส/ผูจ้ดัการ

3AA ระบุ Member ID (กรณีทีพ่่อไม่ได้อาศัยอยู่ในครัวเรือน ใหก้รอก "NA") CI3AA 3- ผูป้ระกอบวชิาชีพตา่งๆ

3AB เลขทีบ่ตัรประชาชน CI3AB 5-ชา่งเทคนิคสาขาตา่งๆ และผูป้ระกอบวชิาชีพที่

(กรณีพ่ออาศัยอยู่ในครัวเรือน กรอกเสร็จใหข้้ามไปถามข้อ 6) เกี่ยวขอ้ง

3C วนัเกิด (กรอกตัวเลข 2 หลัก เช่น วันที ่1 กรอก "01") CI3C 7- เสมียน

3D เดือนเกิด (เช่น ม.ค.) CI3D 9- พนักงานบรกิาร/ผูจ้  าหน่ายสินคา้ในรา้นและตลาด

3E ปี พ.ศ. เกิด CI3E 11- ผูป้ฏิบตัิงานที่มีฝีมือในดา้นการเกษตรและประมง

3F ระดบัการศกึษาสงูสดุ ………………………….................................................. CI3F 13- ผูป้ฏิบตัิงานในธุรกิจดา้นความสามารถทางฝีมือ

3G สภาพปัจจบุนั 1-มีชีวิต   3-เสยีชีวิต   5-เสยีชีวิตแลว้มากกวา่ 12 เดือน (ข้ามไปถามข้อ 6) CI3G และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง

3H อาชีพ ………..………………………………..................................................... CI3H 15- ผูป้ฏิบตัิการเครือ่งจกัรโรงงานและเครือ่งจกัร

3HA งานนีจ้ดัอยู่ในประเภทใด CI3HA และผูป้ฏิบตัิงานดา้นการประกอบ

1-ขา้ราชการ/รฐัวิสาหกิจ 3-ลกูจา้งชั่วคราวของรฐั/รฐัวิสาหกิจ 9-เป็นเจา้ของกิจการ 17- อาชีพขัน้พืน้ฐานตา่งๆ

5-ลกูจา้งเอกชนทีท่  างานประจ า 7-ลกูจา้งเอกชนทีจ่า้งเป็นครัง้คราว จา้งตามฤดกูาล 19- กองก าลงัทหารติดอาวธุตา่งๆ

3I รายไดส้ทุธิตอ่เดือน ……………………………………………..................................... CI3I 21- ไม่ไดท้  างาน เชน่ นักศกึษา

(กรณีทีไ่ม่ได้ท างาน ใหก้รอก "NA")

3J เบอรต์ิดตอ่ CI3J
(ถ้าไม่มีเบอรโ์ทรศัพท ์ใหก้รอก "NA" ใน 2 ช่องแรก)

3K ตัง้แต่แรกเกิดจนถึงปัจจุบนั พอ่ของเด็กมาหาเด็กโดยเฉลี่ยกี่วันต่อปี (ถ้าไม่มีกรอก "0" และข้ามไปถามข้อ 3M) CI3K
ถา้ครวัเรอืนระบหุน่วยเป็นจ านวนเดือน ใหค้ณู 30 เชน่ 3 เดือนตอ่ปี = 90 วนั

3L ในระหวา่งทีพ่อ่อาศยัอยู่ในครวัเรอืนเด็กไดน้อนกบัพอ่หรอืไม่ 1-ใช่      3-ไม่ใช่ CI3L
3M ตัง้แต่แรกเกิดจนถึงปัจจุบนั พอ่ของเด็กพาเด็กไปอยู่ดว้ย โดยเฉลี่ยกี่วันต่อปี (ถ้าไม่มีกรอก "0") CI3M

ถา้ครวัเรอืนระบหุน่วยเป็นจ านวนเดือน ใหค้ณู 30 เชน่ 3 เดือนตอ่ปี = 90 วนั

นามสกลุ
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6) แม่ของเด็กอาศยัอยู่ในบา้นหรอืไม่ 1-ใช่ 3-ไม่ใช่ CI4 Code อาชีพ (CI4H)
4A ชื่อ CI4A 1- ผูบ้ญัญัติกฎหมาย/ขา้ราชการอาวโุส/ผูจ้ดัการ

4AA ระบุ Member ID (กรณีทีแ่ม่ไม่ได้อาศัยอยูใ่นครัวเรือน ใหก้รอก "NA") CI4AA 3- ผูป้ระกอบวชิาชีพตา่งๆ
4AB เลขทีบ่ตัรประชาชน CI4AB 5-ชา่งเทคนิคสาขาตา่งๆ และผูป้ระกอบวชิาชีพที่

(กรณีแม่อาศัยอยู่ในครัวเรือน กรอกเสร็จใหข้้ามไปถามข้อ 7) เกี่ยวขอ้ง
4C วนัเกิด (กรอกตัวเลข 2 หลัก เช่น วันที ่1 กรอก "01") CI4C 7- เสมียน
4D เดือนเกิด (เช่น ม.ค.) CI4D 9- พนักงานบรกิาร/ผูจ้  าหน่ายสินคา้ในรา้นและตลาด
4E ปี พ.ศ. เกิด CI4E 11- ผูป้ฏิบตัิงานที่มีฝีมือในดา้นการเกษตรและประมง
4F ระดบัการศกึษาสงูสดุ ………………………….................................................. CI4F 13- ผูป้ฏิบตัิงานในธุรกิจดา้นความสามารถทางฝีมือ
4G สภาพปัจจบุนั 1-มีชีวิต   3-เสยีชีวิต   5-เสยีชีวิตแลว้มากกวา่ 12 เดือน (ข้ามไปถามข้อ 7) CI4G และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง
4H อาชีพ ………..………………………………..................................................... CI4H 15- ผูป้ฏิบตัิการเครือ่งจกัรโรงงานและเครือ่งจกัร

4HA งานนีจ้ดัอยู่ในประเภทใด CI4HA และผูป้ฏิบตัิงานดา้นการประกอบ
1-ขา้ราชการ/รฐัวิสาหกิจ 3-ลกูจา้งชั่วคราวของรฐั/รฐัวิสาหกิจ 9-เป็นเจา้ของกิจการ 17- อาชีพขัน้พืน้ฐานตา่งๆ
5-ลกูจา้งเอกชนทีท่  างานประจ า 7-ลกูจา้งเอกชนทีจ่า้งเป็นครัง้คราว จา้งตามฤดกูาล 19- กองก าลงัทหารติดอาวธุตา่งๆ

4I รายไดส้ทุธิตอ่เดือน ……………………………………………..................................... CI4I 21- ไม่ไดท้  างาน เชน่ นักศกึษา
(กรณีทีไ่ม่ได้ท างาน ใหก้รอก "NA")

4J เบอรต์ิดตอ่ CI4J
(ถ้าไม่มีเบอรโ์ทรศัพท ์ใหก้รอก "NA" ใน 2 ช่องแรก)

4K แม่ของเด็กอาศยัอยู่ทีไ่หน ต าบล……………..……..........… อ าเภอ……...………..……...... จงัหวดั……………..………..........
กรณีไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศไทย ใหร้ะบุชื่อประเทศ CI4KD

4L ตัง้แต่แรกเกิดจนถึงปัจจุบนั แม่ของเด็กมาหาเด็กโดยเฉลี่ยกี่วันต่อปี (ถ้าไม่มีกรอก "0" และข้ามไปถามข้อ 4N) CI4L
ถา้ครวัเรอืนระบหุน่วยเป็นจ านวนเดือน ใหค้ณู 30 เชน่ 3 เดือนตอ่ปี = 90 วนั

4M ในระหวา่งทีแ่ม่อาศยัอยู่ในครวัเรอืนเด็กไดน้อนกบัแม่หรอืไม่ 1-ใช่      3-ไม่ใช่ CI4M
4N ตัง้แต่แรกเกิดจนถึงปัจจุบนั แม่ของเด็กพาเด็กไปอยู่ดว้ย โดยเฉลี่ยกี่วันต่อปี (ถ้าไม่มีกรอก "0") CI4N

ถา้ครวัเรอืนระบหุน่วยเป็นจ านวนเดือน ใหค้ณู 30 เชน่ 3 เดือนตอ่ปี = 90 วนั

นามสกลุ

ci4ka_des CI4KA ci4kb_des CI4KB ci4kc_des CI4KC
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7) พอ่และแม่ของเด็กคนนีอ้าศยัอยู่ดว้ยกนัหรอืไม่ CI2A (ถ้าตอบ 1 หรือ 5 ข้ามไปถามข้อ 8A)
1- อยู่ดว้ยกนั (ทัง้ทีจ่ดทะเบียนและไม่ไดจ้ดทะเบียน) 3- หยา่รา้ง 5- อยู่คนละที ่(แตย่งัเป็นสามีภรรยากนัอยู)่ 7- หมา้ย

2A3) สถานะสมรสของพอ่ ณ ปัจจุบนั (เสียชีวิตกรอก "NA") CI2A3
1- ไม่ไดแ้ตง่งานใหม่อีกเลย 3- แตง่งานใหม่ 5- หยา่ (หลงัจากแตง่งานใหม่แลว้) 7- หมา้ย (หลงัจากแตง่งานใหม่แลว้)

2A4) สถานะสมรสของแม่ ณ ปัจจุบนั (เสียชีวิตกรอก "NA") CI2A4
1- ไม่ไดแ้ตง่งานใหม่อีกเลย 3- แตง่งานใหม่ 5- หยา่ (หลงัจากแตง่งานใหม่แลว้) 7- หมา้ย (หลงัจากแตง่งานใหม่แลว้)

ข้อ 8A-8C ถ้าพ่อหรือแม่ของเด็กอาศัยอยู่ในครัวเรือน ใหก้รอก "NA" และข้ามไปถามข้อ 9A
ถ้าสามารถแยก 8A-8B ได้ ใหข้้ามไปถามข้อ 9A
ถ้าไม่สามารถแยก 8A-8B ได้ ใหก้รอก "DK" และกรอกข้อมูลในข้อ 8C

8A) ในรอบ 12 เดือนทีผ่่านมา พอ่ของเด็กทีอ่าศยัอยู่นอกครวัเรอืนสง่เงินมาใหเ้พื่อการเลีย้งดบูตุรโดยเฉลี่ยเดือนละเทา่ไหร ่(ถ้าตอบ "0" ใหข้้ามไปถามข้อ 8B) CI5A

8AA) จ านวนเงินทีพ่อ่สง่มาใหบ้ตุรเป็นเงินทีใ่ชส้  าหรบัเลีย้งดบูตุรเทา่นัน้ใชห่รอืไม่ 1- ใช่ 3- ไม่ใช่ CI5AA

8B) ในรอบ 12 เดือนทีผ่่านมา แม่ของเด็กทีอ่าศัยอยู่นอกครัวเรือนส่งเงนิมาใหเ้พื่อการเลีย้งดบูตุรโดยเฉลี่ยเดือนละเทา่ไหร่ (ถ้าตอบ "0" ใหข้้ามไปถามข้อ 9A) CI5B

8BA) จ านวนเงินทีแ่ม่สง่มาใหบ้ตุรเป็นเงินทีใ่ชส้  าหรบัเลีย้งดบูตุรเทา่นัน้ใชห่รอืไม่ 1- ใช่ 3- ไม่ใช่ CI5BA

8C) ในรอบ 12 เดือนทีผ่่านมา พ่อและแม่ของเด็กทีอ่าศัยอยู่นอกครัวเรือนส่งเงนิมาใหเ้พื่อการเลีย้งดบูตุรโดยเฉลี่ยเดือนละเทา่ไหร่ (ถ้าตอบ "NA" ใหข้้ามไปถามข้อ 9A) CI5C

8CA)จ านวนเงินทีพ่อ่และแม่สง่มาใหบ้ตุรเป็นเงินทีใ่ชส้  าหรบัเลีย้งดบูตุรเทา่นัน้ใชห่รอืไม่ 1- ใช่ 3- ไม่ใช่ CI5CA

ข้อ 9A-9C ถ้าพ่อหรือแม่ของเด็กอาศัยอยู่ในครัวเรือน ใหก้รอก "NA" และข้ามไปถามข้อ 10
ถ้าสามารถแยก 9A-9B ได้ ใหข้้ามไปถามข้อ 10
ถ้าไม่สามารถแยก 9A-9B ได้ ใหก้รอก "DK" และกรอกข้อมูลในข้อ 9C

9A) ในรอบ 12 เดือนทีผ่่านมา พ่อของเด็กทีอ่าศัยอยู่นอกครัวเรือนส่งสิ่งของมาใหเ้พื่อการเลีย้งดบูตุรโดยเฉลี่ยเดือนละเทา่ไหร่ CI6A

9B) ในรอบ 12 เดือนทีผ่่านมา แม่ของเด็กทีอ่าศัยอยู่นอกครัวเรือนส่งสิ่งของมาใหเ้พื่อการเลีย้งดบูตุรโดยเฉลี่ยเดือนละเทา่ไหร่ CI6B

9C) ในรอบ 12 เดือนทีผ่่านมา พ่อและแม่ของเด็กทีอ่าศัยอยู่นอกครัวเรือนส่งสิ่งของมาใหเ้พื่อการเลีย้งดบูตุรโดยเฉลี่ยเดือนละเทา่ไหร่ CI6C

***ใหก้ี่ครัง้ .......... ครัง้ละ .......... บาท***
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10) เด็กมีพี่น้องร่วมพ่อแม่เดียวกันจ านวนกี่คน (นับรวมคนทีเ่สียชีวิตไปแล้วด้วย แต่ไม่นับรวมตัวเด็ก) CI7   (กรอก "00" ถ้าเป็นลูกคนเดียว และข้ามไปถามข้อ 12)

ถามขอ้ A-G ของพี่นอ้งแตล่ะคน และบนัทกึค  าตอบลงในตาราง 1
A อาศยัอยู่ในครวัเรอืนเดียวกนักบัเด็กหรอืไม่ 1-ใช่ 3-ไม่ใช ่(ข้ามไปถามข้อ C) ตาราง 1   CI7A

B ระบ ุMember ID (ข้ามไปถามคนถัดไป)

C ปัจจบุนัยงัมีชีวิตอยู่หรอืไม่ 1-มีชีวิต 3-เสยีชีวิตแลว้ (ข้ามไปถามคนถัดไป)

D เพศ 1-ชาย 3-หญิง 1
E วนัเกิด (กรอกตัวเลข 2 หลัก เช่น วันที ่1 กรอก "01") 2
F เดือนเกิด (เช่น ม.ค.) 3
G ปี พ.ศ. เกิด 4

5

11) เด็กมีคูแ่ฝด หรอืไม่ 1-มี 3-ไม่มี (ข้ามไปถามข้อ 12) CI8
A เป็นคูแ่ฝดลกัษณะใด 1-แฝดแท้ 3-แฝดเทียม CI8A
B คูแ่ฝดของนอ้ง (ชื่อของเด็ก) อาศยัอยู่ในบา้นหลงันีห้รอืไม่ 1-ใช ่(ข้ามไปถามข้อ 12) 3-ไม่ใช่ CI8B
C ตอนนีคู้แ่ฝดของนอ้ง (ชื่อของเด็ก) อยู่ทีไ่หน 1-อาศยัอยู่ทีอ่ื่น 3-เสยีชีวิตแลว้ (ข้ามไปถามข้อ E) CI8C

D ตอนนีคู้แ่ฝดของนอ้งอยู่ทีไ่หน  ต  าบล............................. CI8DA  อ าเภอ................................... CI8DB  จงัหวดั................................... CI8DC
(กรอกเสร็จใหข้้ามไปถามข้อ 12)

E คูแ่ฝดของนอ้ง (ชื่อของเด็ก) เสยีชีวิตเมื่อไหร่ เดือน (เช่น ม.ค.) CI8EA พ.ศ. CI8EB
F คูแ่ฝดของนอ้ง (ชื่อของเด็ก) เสยีชีวิตดว้ยสาเหตอุะไร CI8F

12) บนัทกึผูส้มัภาษณ์ CI9

CI7F CI7G

เดือนเกิด ปี พ.ศ. เกิด
ดว้ยกนั ID

คนที่
อาศยัอยู่ Member

ยงัมีชีวิต ? เพศ วนัเกิด

CI7B CI7C CI7D CI7E
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สว่นที่ 1: ขอ้มลูทั่วไป

1 ชื่อเลน่ 7 ปัจจบุนัยงัมีชีวิตอยูห่รอืไม่ 1- ยงัมีชีวิตอยู ่(ข้ามไปถามข้อ 8)

2 วนั / เดือน / ปีเกิด (เชน่ 1 / ม.ค. / 2555) 3- เสียชีวิตแลว้

7.1 ระบุ เดือน ปีพ.ศ. ทีเ่สียชีวิต เชน่ มีนาคม/2559 (กรอกเสร็จข้ามไปถามคนถัดไป)

4 เพศ 1- ชาย 3- หญิง

5 สญัชาติ 1- ไทย 3- อื่นๆ (ระบุในช่อง 5a) 8 สถานภาพ 1- โสด

6 ระดบัการศกึษาสงูสดุ/ปัจจบุนั 3- สมรส (ทัง้ทีจ่ดทะเบียนและไม่ไดจ้ดทะเบียน)

code 2 : ระดับการศึกษาสูงสุด / ระดับการศึกษาปัจจุบัน 5- หยา่

1- ไม่ไดร้บัการศกึษา 27- ม.3 53- ปวส.2 7- หมา้ย

3- อนบุาล 1 29- ม.4 55- ปวท.1 9- อยูค่นละที ่(แตย่งัเป็นสามีภรรยากนัอยู)่

5- อนบุาล 2 31- ม.5 57- ปวท.2 9 เดก็คนนีม้ีเงินออมกบัศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็หรือโรงเรียนหรือไม่

7- อนบุาล 3 33- ม.6 59- อนปุรญิญา (ถามเฉพาะสมาชิกครัวเรือนที่เรียนอยู่ ศพด. ถึง ม.6 / ปวช.)

9- ป.1 35- ม.ศ.1 61- ปรญิญาตร ีปี1 1- มี (ระบุจ านวนเงินออม ในช่อง 9a) 3- ไม่มี (ข้ามถามคนถัดไป)

11- ป.2 37- ม.ศ.2 63- ปรญิญาตร ีปี2

13- ป.3 39- ม.ศ.3 65- ปรญิญาตร ีปี3

15- ป.4 41- ม.ศ.4 67- ปรญิญาตร ีปี4

17- ป.5 43- ม.ศ.5 69- ปรญิญาโท

19- ป.6 45- ปวช.1 71- ปรญิญาเอก

21- ป.7 47- ปวช.2 73- ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก

23- ม.1 49- ปวช.3 75- อื่นๆ

25- ม.2 51- ปวส.1

B1A ข้อมูลทั�วไปของสมาชิกครัวเรือน
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ตาราง 1 1 2d 2m 2y 4 5 5a 7 8 9 9a
เดือน พ.ศ.

เชน่ ม.ค. เชน่ 2558

H01

H02

H03

H04

H05

H06

H07

H08

H09

H10

H11

H12

H13

H14

H15

เดือน-ปีทีเ่สียชีวติ6

จ านวนเงิน

ออม

ระดบัการศกึษาสงูสดุ/

ปัจจบุนั
อื่นๆสญัชาติเพศ code 2 ยงัมีชีวติ? สถานภาพ มีเงินออม?Member ID ชื่อเลน่

วนัเกิดเชน่

01,..,31

เดือนเกิด 

เชน่ ม.ค.

ปีเกิด เชน่ 

2554
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เงิน  1- ไดร้บั มลูคา่รวม..........................................บาท  3- ไมไ่ดร้บั สิง่ของ  1- ไดร้บั  3- ไมไ่ดร้บั

อะไรบา้ง ......................................

สว่นที่ 2: สินทรพัยท์างการเงิน

1. ปัจจบุนัเด็กมีสินทรพัยท์างการเงินอะไรบา้ง

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

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

เงินฝากกลุม่สหกรณอ์อมทรพัย/์หุน้สหกรณ์  1- มี มลูคา่คงเหลอื ณ ปัจจบุนั ..........................................บาท  3- ไมม่ี  DK

กองทนุสหกรณร์า้นคา้ชมุชน/กองทนุตา่งๆภายในหมูบ่า้น  1- มี มลูคา่คงเหลอื ณ ปัจจบุนั ..........................................บาท  3- ไมม่ี  DK

เงินออมกบั ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก/โรงเรียน  1- มี มลูคา่คงเหลอื ณ ปัจจบุนั ..........................................บาท  3- ไมม่ี  DK

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

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

B1A1 ข้อมูล การได้รับความช่วยเหลือ สินทรัพย์ทางการเงิน และประกันของเด็กกลุ่มตัวอย่าง

สว่นที่ 1: การไดร้บัความชว่ยเหลือ

การได้รับความช่วยเหลือ หมายถึง การได้รับเงิน หรือสิ่งของ เช่น ข้าว จากบุคคลนอกครัวเรือน (โดยไม่นับรวมเงินหรือส่ิงของทีพ่่อหรือแม่ของเด็กส่งมาใหเ้ด็ก) 

1. ในรอบ 12 เดือนทีผ่า่นมา เด็กไดร้บัความชว่ยเหลือจากบคุคลนอกครวัเรือน (ที่ไมใ่ชพ่อ่หรือแม่) เป็น
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สว่นที่ 3: ประกนัชีวิต ประกนัสขุภาพ (กรณีทีม่ีประกันเสริมหลายประเภท ใหบ้นัทกึรายละเอียดในประกันเสริม ไม่ต้องบนัทกึในประกันหลัก)

1. ถามรายละเอียดประกนัประเภทตา่งๆของเด็กกลุม่ตวัอยา่ง (ไม่นับรวมประกันพ่วงกับบุคคลอื่น)

haid

A ประกนัชีวิต

B ประกนัสขุภาพ/ประกนัอบุตัิเหตุ

C ประกนัสงัคม

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

F กองทนุสวสัดิการชมุชนวนัละบาท

G กองทนุฌาปนกิจรายครวัเรือน

H อื่นๆ ระบ.ุ..............................................

2. เด็กมีประกนัพว่งกบัพอ่หรือแม ่จ  านวนกี่กรมธรรม ์(ถา้ไม่มีใหก้รอก "0") cntinsurance

บนัทกึผูส้มัภาษณ ์(note)

ในรอบ 12 เดือนทีผ่า่นมา

ha1a ha1b ha1ca ha1cb ha1d

ถ้าไม่มีใหก้รอก "0"

D กองทนุฌาปนกิจหมูบ่า้นรายบคุคล (ไม่รวม ธ.ก.ส.) เชน่ ฌาปนกิจอ าเภอ ต  าบล อสม.

 ผูส้งูอาย ุสตร ีแม่บา้น เงินลา้น เป็นตน้

# ประเภทประกนั

ปัจจบุนัมีกี่กรมธรรม์
จ่ายเบีย้รวมทัง้สิน้กี่บาท ไดร้บัเงินสนิไหม/เงิน

คืน/เงินสงเคราะห ์กี่บาทถ้าไม่มีใหก้รอก "0"
 และข้ามไปถาม
รายการถัดไป

สมาชิกครวัเรอืนจ่ายเอง คนนอกครวัเรอืนจา่ยให้

ถ้าไม่มีใหก้รอก "0" ถ้าไม่มีใหก้รอก "0"
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1) ในรอบ 1 เดอืนทีผ่่านมา จนถึงปัจจบุนั ทา่นใหเ้ด็กกินนมอะไรบา้ง

A : นมแม่ 1- ใช่ (ข้ามไปถามข้อ B) 3- ไม่ใช่ CC1A

A1- หยดุใหน้มแม่เมื่ออายกุี่เดือน (กรอกตวัเลข 2 หลัก เช่น 1 เดอืน กรอก "01" แตถ่้าไม่ไดก้ินนมแม่ตัง้แตแ่รกเกิดใหก้รอก "00") CC1A1 

B : นมอื่นๆ 1- ใช่ 3- ไม่ใช่ (ข้ามไปถามข้อ 2 ) CC1B

B1- เริม่ใหเ้มื่ออายกุี่เดือน (กรอกตวัเลข 2 หลัก เช่น 1 เดอืน กรอก "01" แตถ่้ากินตัง้แตแ่รกเกิดใหก้รอก "00") CC1B1

2) แม่ของเด็กเคยมีปัญหาในการใหเ้ด็กดดูนมแม่หรอืไม่

1- เด็กไม่เคยทานนมแม่เลย

3- ไม่มีปัญหา

5- มีปัญหา เนื่องจาก (ตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ)

A- หวันมบอด C- เตา้นมอกัเสบ E- อื่นๆ โปรดระบ.ุ.............

B- หวันมอกัเสบ เป็นแผล D- น า้นมไม่พอ

3) ในรอบ 1 สัปดาหท์ีผ่่านมา ทา่นใหเ้ดก็คนนีด้ื่มนมผงบา้งหรอืไม่ 1-ดื่ม 3-ไม่ดื่ม (ข้ามไปถามข้อ 4)

A : ช่วงกลางวนั (06.00-18.00 น.) ดื่มจ านวนกี่ขวด....................................ขวดละกี่ออนซ.์............................................... ออนซต์อ่สปัดาห์

B : ช่วงกลางคืน (18.01-05.59 น.) ดื่มจ านวนกี่ขวด....................................ขวดละกี่ออนซ.์............................................... ออนซต์อ่สปัดาห์

B2A การเลี้ยงดู
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ถามขอ้ 3A-3C ในแตล่ะรายการ และบนัทกึลงในตาราง 1

3A) ในรอบ 1 สัปดาหท์ี่ผ่านมา ทา่นใหเ้ด็กคนนีด้ืม่นมชนิดใดบา้ง 1-ดืม่ 3-ไมด่ืม่ (ข้ามไปถามรายการถัดไป)

3B) ระบปุรมิาณทีด่ืม่โดยเฉลีย่ตอ่สปัดาห ์(กลอ่ง/ถงุ/ขวด/แกว้)
ตาราง 1

no

2 นมถงุ/นมพาสเจอรไ์รซ์
3 นมกลอ่ง UHT (สเตอรร์ไิรซ)์
4 นมถั่วเหลอืง
5 นมเปรีย้ว/ยาคลูท์
6 นมขน้หวาน (กรณีชงใหด้ื่มแทนนม)

7 นมขน้จืด (กรณีชงใหด้ื่มแทนนม)

8 โยเกิรต์
9 อื่นๆ..............................................

3) ปัจจุบนั ทา่นคิดวา่เด็กขาดสารอาหารหรอืไม่ 1-เป็น 3-ไมเ่ป็น (ข้ามไปถามข้อ 4) CC15

ทา่นด าเนินการอยา่งไรบา้ง CC15A

4) ในรอบ 12 เดอืนทีผ่่านมา เด็กไดก้ินวิตามินหรืออาหารเสริมบา้งหรอืไม่ 1-ได้ 3-ไมไ่ด ้(ข้ามไปถามข้อ 5) CC3

4B) ในรอบ 12 เดอืนทีผ่่านมา เด็กไดก้ินวิตามิน กี่ครั้ง (ถ้าไม่ไดก้ินกรอก "0" ในช่องจ านวนครั้ง และข้ามไปถามข้อ 4D) จ านวนครัง้ CC3BA

Code ความถี่ 1- รายวนั 3- รายสปัดาห์ 5- รายเดอืน 7- ราย 6 เดอืน 9- รายปี 11- อื่นๆ ความถี่ CC3CB code CC3BB

4C) ในรอบ 12 เดอืนทีผ่่านมา เด็กไดก้ินวิตามินอะไรบา้ง CC3B

ปริมาณที่ดื่ม

ประเภทนม โดยเฉลี่ยต่อสัปดาห์

กระป๋อง
กระป๋อง

ใช้ CARD ประกอบการสัมภาษณ์

ส าหรับเจา้หน้าที่ส่วนกลาง

ในรอบ 1 สัปดาหท์ี่ผ่านมา CC2A CC2BCC2C

CC2
ดืม่หรือไม่ อธิบายรายละเอียด หน่วย

ถว้ย

ถงุ/ขวด
กลอ่ง

ถงุ/ขวด/กลอ่ง

กลอ่ง/ขวด
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4D) ในรอบ 12 เดอืนทีผ่่านมา เด็กไดก้ินอาหารเสริม เช่น ซุปไก่สกดั รงันกแทส้  าเรจ็รูป (ถ้าไม่ไดก้ินกรอก "0" ในช่องจ านวนครั้ง) จ านวนครัง้ CC3CA

Code ความถี่ 1- รายวนั 3- รายสปัดาห์ 5- รายเดอืน 7- ราย 6 เดอืน 9- รายปี 11- อื่นๆ ความถี่ CC3CB code CC3CC

4E) ในรอบ 12 เดอืนทีผ่่านมา เด็กไดก้ินอาหารเสริมอะไรบา้ง CC3C

5) ในรอบ 12 เดอืนทีผ่่านมา น า้ที่เด็กดื่มเป็นประจ าไดผ้า่นการตม้, การกรองหรอืเป็นน า้ดื่มที่ซือ้มาหรอืไม่ 1-ใช่ 3-ไมใ่ช่ CC4B

6) ในรอบ 1 สัปดาหท์ีผ่่านมา เด็กตื่นกลางดกึ จ  านวนกี่ครั้งตอ่สัปดาห ์(กรอก "0" ถ้าไม่ตืน่กลางดกึเลย) CC15A

6A) ทา่นท าอยา่งไร (ตอบไดเ้พียงข้อเดยีว)

1- ใหด้ดูนมแม่หรอืนมขวดจนกวา่จะหลบั 5- ใหด้ดูหวันมหลอก 7- อื่นๆ CC15B

3- อุม้หรอืสมัผสัเด็กจนกวา่จะหลบั 7- ปลอ่ยใหเ้ด็กหลบัเอง CC15C

7) ในรอบ 1 สัปดาหท์ีผ่่านมา ในช่วงกลางวนั เด็กนอนหลบัไดน้านกี่ชั่วโมงตอ่วัน CC16

8) ในรอบ 1 สัปดาหท์ีผ่่านมา ในช่วงกลางคืน เด็กนอนหลบัไดน้านกี่ชั่วโมงตอ่วัน CC16

9) ในรอบ 1 สัปดาหท์ีผ่่านมา ทา่นเคยปลกุใหเ้ด็กมากินนมตอนกลางดกึบา้งหรอืไม่ 1-เคย 3-ไมเ่คย CC16

10) ในรอบ 1 สัปดาหท์ีผ่่านมา ทา่นสระผมใหเ้ด็กบอ่ยแคไ่หน CC16

1- ทกุวนั วันละกี่ครั้ง CC17

3- ไม่ทกุวนั สัปดาหล์ะกี่ครั้ง CC18

11) ในรอบ 1 สัปดาหท์ีผ่่านมา ทา่นอาบน า้ใหเ้ด็กบอ่ยแคไ่หน ระบจุ  านวนครั้งตอ่วัน........................................ครั้ง/วัน CC18
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12) ในรอบ 1 สัปดาหท์ีผ่่านมา เด็กถ่ายอจุจาระบอ่ยแคไ่หน CC16

1- ทกุวนั วันละกี่ครั้ง CC17

3- ไม่ทกุวนั สัปดาหล์ะกี่ครั้ง CC18

13) เมื่อเด็กถ่ายอจุจาระทา่นท าความสะอาดใหเ้ด็กอยา่งไร (ตอบไดเ้พียงข้อเดยีว)
1- เช็ดดว้ยผา้ออ้มที่นุ่งอยู ่โดยไม่ไดล้า้งน า้ 5- เช็ดดว้ยส าลเีปียก 9- อื่นๆ CC19A

3- ลา้งดว้ยน า้ 7- เช็ดดว้ยทิชชู่เปียก CC19B

14) เมื่อเด็กถ่ายปัสสาวะทา่นท าความสะอาดใหเ้ด็กอยา่งไร (ตอบไดเ้พียงข้อเดยีว)
1- เช็ดดว้ยผา้ออ้มที่นุ่งอยู ่โดยไม่ไดล้า้งน า้ 5- เช็ดดว้ยส าลเีปียก 9- อื่นๆ CC20A

3- ลา้งดว้ยน า้ 7- เช็ดดว้ยทิชชู่เปียก CC20B

15) ปัจจบุนันอ้งใสแ่พมเพอรส์ หรอืไม่

1- ใสเ่ป็นประจ าทกุวนั (ข้ามไปถามข้อ 16) 3- ไม่ใส่ CC23

15A) ตัง้แตแ่รกเกิด เด็กเคยใสแ่พมเพอรส์หรอืไม่ CC23

1- เคย และเลกิใสต่อนอายเุทา่ไหร ่(เดอืน) 3- ไม่เคย CC22

16) ปัจจบุนัที่บา้นของทา่นมีของเลน่ หรอืของใช ้ตอ่ไปนีห้รอืไม่

ของเลน่มีเสยีง 1-มี 3-ไม่มี CC23

ของเลน่มีสายหอ้ย และดงึดดูสายตา 1-มี 3-ไม่มี CC22

อปุกรณ/์รถเข็นช่วยฝึกเดินส  าหรบัเด็ก 1-มี 3-ไม่มี CC22

ใช้ CARD ประกอบการสัมภาษณ์
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17) ตัง้แตเ่กิดจนถึงปัจจุบนั ทา่นเคยใหเ้ดก็กินอาหารอื่นดงัตอ่ไปนี ้หรือไม่
และถา้กินแลว้ ทา่นเริม่ใหเ้ด็กกินตอนอายกุี่เดือน (ถ้าเริ่มกินตอนอายุไม่ถึง 1 เดอืน ใหก้รอก "0" ถ้ากิน 1 เดอืนกว่าๆ ใหก้รอก 1)

ขา้ว (ทัง้บดและไม่บด) ไข่แดง
ขา้วโอ๊ต ซีลแีลค ไข่ขาว
 อาหารบดกระป๋องส  าหรบัเด็ก ตบั
ธญัพืช  (ทัง้บดและไม่บด) ปลา
 กลว้ย  เนือ้ไก่
 น า้ผลไม้  เนือ้ววั – หมู
ผลไม้  น า้หวาน
ผกัใบ  ขนมหวาน
ผกัผล - หวั  น า้ผึง้
 อื่น ๆ ระบ.ุ.......................  อื่น ๆ ระบ.ุ..........................

ชนิดของอาหาร ชนิดของอาหาร
1- เคย   3- ไม่เคย

(ข้ามไปถามข้อถัดไป)
1- เคย   3- ไม่เคย

(ข้ามไปถามข้อถัดไป)
เดือนทีเ่ริ่มกิน 

(0-12)
เดือนทีเ่ริ่มกิน 

(0-12)
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18) พ่อของเด็กใชเ้วลาในการดแูลเดก็คนนีก้ี่ชั่วโมงต่อสัปดาห ์    (ถ้าพ่อของเด็กอาศัยอยู่นอกครัวเรือนใหก้รอก "NA")
วนัธรรมดา (วันจันทร-์ศุกร ์หรืออาจจะรวมวันเสารด์้วย) ก่อนไปท างาน ......................... (CC6AA) ถึง ......................... (CC6AB) CC6A

กลบัจากทีท่  างาน (จนถึงเดก็เขา้นอน) ......................... (CC6AC) ถึง ......................... (CC6AD)
หรอื (จ านวน ............... ชั่วโมง) CC6AG

(จ านวน ............... วนั) CC6AH
วนัเสาร-์อาทติย ์หรอืวนัหยดุ ดแูลตัง้แต ่…………………...................................... (CC6AE) ถึง ......................... (CC6AF)CI8DA  อ าเภอ...................................

หรอื (จ านวน ............... ชั่วโมง) CC6AI
(จ านวน ............... วนั) CC6AJ

19) แม่ของเด็กใชเ้วลาในการดแูลเดก็คนนีก้ี่ชั่วโมงต่อสัปดาห ์    (ถ้าแม่ของเด็กอาศัยอยู่นอกครัวเรือนใหก้รอก "NA") CC6B
วนัธรรมดา (วันจันทร-์ศุกร ์หรืออาจจะรวมวันเสารด์้วย) ก่อนไปโรงเรยีน ......................... (CC6BA) ถึง ......................... (CC6BB)

กลบัจากโรงเรยีน (จนถึงเดก็เขา้นอน) ......................... (CC6BC) ถึง ......................... (CC6BD)
หรอื (จ านวน ............... ชั่วโมง) CC6BG

(จ านวน ............... วนั) CC6BH
วนัเสาร-์อาทติย ์หรอืวนัหยดุ ดแูลตัง้แต ่…………………...................................... (CC6BE) ถึง ......................... (CC6BF)

หรอื (จ านวน ............... ชั่วโมง) CC6BI
(จ านวน ............... วนั) CC6BJ

20) ทา่นใชเ้วลาในการดแูลเดก็คนนีก้ี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ CC6C
(ถ้าพ่อหรือแม่เป็นผู้เลีย้งดูหลัก และไม่มีสมาชิกคนอื่นเป็นผู้เลีย้งดูหลัก ใหก้รอก "NA" ในช่อง CC6C)

วนัธรรมดา (วันจันทร-์ศุกร ์หรืออาจจะรวมวันเสารด์้วย) ก่อนไปโรงเรยีน ......................... (CC6CA) ถึง ......................... (CC6CB)
กลบัจากโรงเรยีน (จนถึงเดก็เขา้นอน) ......................... (CC6CC) ถึง ......................... (CC6CD)

หรอื (จ านวน ............... ชั่วโมง) CC6CG
(จ านวน ............... วนั) CC6CH

วนัเสาร-์อาทติย ์หรอืวนัหยดุ ดแูลตัง้แต ่…………………...................................... (CC6CE) ถึง ......................... (CC6CF)
หรอื (จ านวน ............... ชั่วโมง) CC6CI

(จ านวน ............... วนั) CC6CJ

ส าหรับเจ้าหน้าทีส่่วนกลาง
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21) ถามขอ้ A-H ในแตล่ะรายการ และบนัทกึลงในตาราง 2
นอกจากตัวทา่นแล้ว เดก็ไดร้บัการดแูลโดยผูอ้ื่นตอ่ไปนีห้รอืไม่ Code ความสัมพันธก์ับเด็ก
A- ปัจจุบนัเดก็ไดร้บัการดแูลจากบคุคลตอ่ไปนีห้รอืไม่ 1-ได้ 3-ไมไ่ด ้(ข้ามไปถามคนถัดไป) 1- หวัหนา้ครวัเรอืน 21- ตา / ยาย
B- ระบ ุMember ID ของสมาชิกในครวัเรอืน (กรณีผู้ดูแลอยู่ในประเภท ญาติในครัวเรือน) 3- สามี / ภรรยา 23- พ่อตา / แม่ยาย (พ่อ-แม่ ของภรรยา)
C- ระบคุวามสมัพนัธก์บัเดก็ (ด ูCode) 5- พ่อ / แม่ 25- พ่อปู่  / แม่ยา่ (พ่อ-แม่ ของสามี)
D- เดก็เริม่ไดร้บัการดแูลจากบคุคลดงักลา่วเมื่อใด 7- ลกูชาย / ลกูสาว 27- ลกูเขย / ลกูสะใภ้

DA- เดอืนทีเ่ดก็เริม่ไดร้บัการดแูลจากบคุคลดงักลา่ว 9- พี่ชาย/พี่สาว/นอ้งชาย/นอ้งสาว
DB- ปีพ.ศ.ทีเ่ดก็เริม่ไดร้บัการดแูลจากบคุคลดงักลา่ว 11- หลานชาย / หลานสาว 29- นอ้งเขย / นอ้งสะใภ ้/ พี่เขย / พี่สะใภ้

E- เดก็ไดร้บัการดแูลจากบคุคลดงักลา่วเป็นระยะเวลากี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 13- ลกูพี่ลกูนอ้ง 31- หลานเขย / หลานสะใภ้
F- สมาชิกครวัเรอืนตอ้งจ่ายเงินใหบ้คุคลหรอืสถานรบัเลีย้งเดก็ในการดแูลเดก็เป็นจ านวนเงินโดยเฉลี่ยเดือนละเทา่ไหร่ 15- ลงุ ป้า นา้ อา ฝ่ายพ่อ 33- ลกูพี่ลกูนอ้งเขย / ลกูพี่ลกูนอ้งสะใภ้

(หากไม่ได้เสียค่าใช้จา่ยใหก้รอก "0" และข้ามไปถามข้อ HA) 17- ลงุ ป้า นา้ อา ฝ่ายแม่ 35- ญาติอื่นๆ
G- คา่ใชจ้่ายดงักลา่ว รวมคา่อาหารกลางวนัดว้ยใช่หรอืไม่ 1-ใช่ 3-ไมใ่ช่ 19- ปู่  / ยา่ 37- บคุคลอื่นทีไ่ม่ใชญ่าติ
H- กรณีเดก็เขา้สถานรบัเลีย้งเดก็ ใหถ้ามค าถามตอ่ไปนี้

HA- ระบจุ  านวนเดก็ทัง้หมดในหอ้ง HB- ระบจุ  านวนครู/พี่เลีย้งทีด่แูลเดก็ในหอ้ง
ตาราง 2

1 สถานรบัเลีย้งเด็ก* (ไม่รวมศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก)

2 พี่เลีย้งเดก็**
3 ญาตนิอกครวัเรอืน
4 ญาตใินครวัเรอืน
5 อื่นๆระบ.ุ........................
6 อื่นๆระบ.ุ........................
7 อื่นๆระบ.ุ........................

* "สถานรับเลีย้งเด็ก" หมายถึง สถานทีท่ีร่บัเดก็ไปเลีย้งด ูไดแ้ก่ เนอสเซอรี ่ (ไม่รวม ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล)
** "พีเ่ลีย้งเด็ก" หมายถึง การจา้งคนมาเลีย้งดเูดก็ (ไม่รวม เนอสเซอรี่ ญาตินอกครัวเรือน)

NA NA NA

NA NA
NA NA NA NA

NA NA
NA NA

NA NA NA
NA NA NA NA NA

จ านวนเดก็ จ านวนครู
ID สมัพนัธ ์ /สปัดาห)์ (บาท/เดือน) กลางวนั ในหอ้ง ในหอ้ง

เดอืน ปี พ.ศ.
ดแูล (ชั่วโมง จ่ายเงิน อาหาร

ประเภท  ไดด้แูล ?
Member

ความสมัพนัธก์บัเดก็
ความ

CC7HBCC7DA CC7DB CC7E CC7F CC7G CC7HACC7 CC7A CC7B CC7C code
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22) การตอบสนองของพอ่แม่ที่มีตอ่เด็ก

A : ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ผูท้ีเ่ป็นพ่อของเดก็ มีสว่นรว่มในการเลีย้งดเูดก็หรอืไม ่    (หากส่งเงินใหเ้พียงอย่างเดียว ไม่ถือว่ามีส่วนร่วมในการเลีย้งดู) CC13A

1- ไม่เคยมีสว่นรว่ม (ข้ามไปถามข้อ B) 3- มีสว่นรว่มเป็นบางครัง้ 5- มีสว่นรว่มเป็นประจ า

ถา้เคยมีสว่นรว่ม โปรดระบวุา่ มีสว่นรว่มอยา่งไร CC13A_des

B : ในรอบ 12 เดอืนทีผ่่านมา ทา่นและสมาชิกในบา้นมีการวางแผนดา้นการปฏิบตัิตอ่เด็ก ท  าขอ้ตกลงรว่มกนัในการเลีย้งดเูด็กบา้งหรอืไม่ CC13B

(หมายถึง การวางแผนดา้นการปฏบิตัติอ่เดก็ ข้อตกลงร่วมกันในการเลีย้งดเูดก็ )

1- ไม่เคยท า (ข้ามไปถามข้อ C) 3- ท าเป็นบางครัง้ 5- ท าเป็นประจ า

ถา้เคยท า โปรดระบวุา่ ทา่นท าอยา่งไร CC13B_des

C : ปัจจุบนั ทา่นคิดวา่ ชมุชนที่เด็กอาศยัอยูเ่ป็นอนัตรายตอ่เด็ก มากน้อยเพียงใด CC13I

1- ไม่เป็นอนัตรายเลย 3- เป็นอนัตรายบา้ง 5- เป็นอนัตรายมาก

D : ปัจจุบัน ท่านคิดว่า ชุมชนที่เด็กอาศัยอยู่มีปัญหาเรื่องยาเสพติด มากน้อยเพียงใด

(   ) 1- ไม่เป็นปัญหาเลย (   ) 3- มีปัญหาบ้าง (   ) 5- มีปัญหามาก

E : ปัจจุบัน ท่านคิดว่า ชุมชนที่เด็กอาศัยอยู่มีปัญหาเรื่องการพนัน มากน้อยเพียงใด

(   ) 1- ไม่เป็นปัญหาเลย (   ) 3- มีปัญหาบ้าง (   ) 5- มีปัญหามาก

F : ปัจจุบัน ท่านคิดว่า ชุมชนที่เด็กอาศัยอยู่มีปัญหาเรื่องการทะเลาะวิวาท ตบตี ชกต่อย  มากน้อยเพียงใด

(   ) 1- ไม่เป็นปัญหาเลย (   ) 3- มีปัญหาบ้าง (   ) 5- มีปัญหามาก

G : ปัจจุบัน ท่านคิดว่า ชุมชนที่เด็กอาศัยอยู่มีปัญหาเรื่องการสูบบุหรี่ในเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี  มากน้อยเพียงใด

(   ) 1- ไม่เป็นปัญหาเลย (   ) 3- มีปัญหาบ้าง (   ) 5- มีปัญหามาก
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23) ในรอบ 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา ท่านได้หาข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งครรภ์หรือการเลี้ยงลูกบ้างหรือไม่

(  ) 1-หาข้อมูล  โดยหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้

(  ) 1- หาข้อมูลจากเอกสาร/หนังสือ

(  ) 3- หาข้อมูลจากสื่อหลัก เช่น วิทยุ/โทรทัศน์

(  ) 5- หาข้อมูลจากเพจหรือแอพพลิเคชั่นด้านการเลี้ยงลูก (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

(  ) A- นพ.ประเสริฐ (  ) G- ครูส้มโอ

(  ) B- เลี้ยงลูกเชิงบวกกับหมอเสาวภา (  ) H- ตามใจนักจิตวิทยา

(  ) C- เลี้ยงลูกนอกบ้าน (  ) I- แอพพลิเคชั่น theAsianparent

(  ) D- เลี้ยงตามใจหมอ (  ) J- แอพพลิเคชั่น 9 ย่างเพื่อสร้างลูก

(  ) E- เข็นเด็กขึ้นภูเขา (  ) Z- อื่นๆ โปรดระบุ ......................................................

(  ) F- เลี้ยงลูกให้เป็นคนปกติ (  ) Y- อื่นๆ โปรดระบุ .................................................

(  ) 7- หาข้อมูลจากยูทูป

(  ) 9- หาข้อมูลจากกลุ่มชุมชนออนไลน์ ระบุ..............................................................................................................................................................................................................

(  ) 11-อื่น ๆ .......................................................................................................................................................................................................................................................

(  ) 3- ไม่ได้มีการหาข้อมูล

24) บนัทกึผูส้มัภาษณ์ CC14
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1) ทา่นคดิวา่สขุภาพของเดก็ในปัจจบุนัอยูใ่นระดบัใด CH1

1- สขุภาพดมีาก     3- สขุภาพด ี    5- สขุภาพคอ่นขา้งด ี    7- สขุภาพคอ่นขา้งแย ่    9- สขุภาพแย่

2) ในรอบ 12 เดือนทีผ่่านมา เดก็เคยไปพบทนัตแพทยเ์พื่อดแูลสขุภาพฟันหรือไม่ 1- เคย 3- ไม่เคย (ข้ามไปถามข้อ 3) CH2

รวมถึงการไปตรวจฟันที ่รพ.สต. หรือทนัตแพทยม์าตรวจทีบ่า้น (ไม่นับกรณี อสม.มาตรวจทีบ่า้น และทนัตแพทยไ์ปตรวจทีโ่รงเรียน)

A : จ านวนครัง้ CH2A

3) ในรอบ 12 เดือนทีผ่่านมา เดก็เคยไปพบจิตแพทยห์รือหมอที่ใหค้  าปรกึษาเกี่ยวกบัภาวะเครียดหรือซึมเศรา้ หรือไม่ 1- เคย 3- ไม่เคย CH10

4) นบัตัง้แตเ่กิดจนถึงปัจจบุนั เด็กได้รับการตรวจสุขภาพตามก าหนดทีไ่ม่ได้เกิดจากการเจ็บป่วย กี่ครัง้ (ถ้าไม่เคยกรอก "00" แล้วข้ามไปถามข้อ 5) CH4

นับรวมเวลาตรวจสุขภาพ ตอนไปฉีดวัคซีนด้วย

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- โรงพยาบาลศนูย ์/ โรงพยาบาลประจ าจงัหวดั11-โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช 17- คลนิิคเอกชน

ต าบล……………........... CH4AA  อ าเภอ………………………… CH4AB  จงัหวดั…………………… CH4AC

B3 สุขภาพของเด็ก

ใช้ CARD ประกอบการสัมภาษณ์

ch4_des

ch4aa_des ch4ab_des ch4ac_des
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5) นบัตัง้แตเ่กิดจนถึงปัจจบุนั เด็กเคยต้องไปหาหมอเพราะอาการบาดเจ็บ/อุบตัิเหตุต่างๆ  หรือไม่ 1-เคย 3-ไม่เคย (ข้ามไปถามข้อ 6) CH5
(ถา้ครวัเรือนไม่สามารถนึกค าตอบได ้พยายามอ่านค าตอบขอ้ B ไปทีละรายการ)
A : จ านวนกี่ครัง้ CH5A
B : อาการบาดเจ็บที่รุนแรงที่สดุ คอื CH5B CH5BA

1- ถกูของมีคมบาด (มีแผลเปิด เลอืดออก) 11- ถกูสตัวม์ีพิษกดั ตอ่ย 21- ไฟฟา้ช๊อต
3- ตกจากที่สงู /วิ่งชน/  หกลม้ (มีแผลเปิด กระดกูหกัรา้ว หมดสต)ิ 13- ถกูสตัวอ์ื่นๆ ท ารา้ย เช่น สนุขั แมว (มีแผลเปิด เลอืดออก)23- อาการบาดเจ็บจากการปั่นจกัรยาน
5- ไฟไหม ้น า้รอ้นลวก (จนผิวหนงัพอง) 15- อบุตัเิหตรุถยนต ์(เดก็อยูใ่นรถ) 25- อื่นๆ ระบใุนช่อง CH5BA
7- เอาสิง่แปลกปลอมใสใ่นรูจมกู ห ูหรือกลนืกิน 17- อบุตัเิหตรุถยนต ์(เดก็ไม่อยูใ่นรถ)
9- กินสารเคมี เช่น ยาฆา่แมลง น า้ยาลา้งจาน 19- จมน า้

C : เหตกุารณน์ีเ้กิดขึน้ที่ไหน 1- บา้นตวัเอง 5- โรงเรียน/ ศนูยเ์ดก็เลก็ 9- ซอย/ถนน CH5C
3- บา้นผูอ้ื่น 7- สนามกีฬา/ สนามเดก็เลน่ 11- อื่นๆ ระบใุนช่อง CH5CA CH5CA

E : เดก็ตอ้งหยดุไปโรงเรียน เนื่องจากอาการบาดเจ็บนีก้ี่วนั (ถ้าไม่มี ใหก้รอก "0") CH5E
F : เดก็ตอ้งนอนโรงพยาบาล เนื่องจากอาการบาดเจ็บนีก้ี่วนั (ถ้าไม่มี ใหก้รอก "0") CH5F

6) นบัตัง้แตเ่กิดจนถึงปัจจบุนั เด็กเคยเจ็บป่วยจนต้องนอนโรงพยาบาล (ไม่รวมอุบตัิเหตุ/โรคประจ าตัว) หรือไม่
1-เคย 3-ไม่เคย (ข้ามไปถามข้อ 7) CH9

(ถา้ครวัเรือนไม่สามารถนึกค าตอบได ้พยายามอ่านค าตอบขอ้ B ไปทีละรายการ)
A : จ านวนกี่ครัง้ CH9A
B : โรคที่รุนแรงที่สดุ คอื CH9B CH9BA

1- ระบบทางเดนิหายใจ (ไอ/หวดั/มีน า้มกู/หอบ) 7- ปวดหลงั/ปวดกลา้มเนือ้ 13- ตา/ห/ูคอ/จมกู 19- อื่นๆ ระบใุนช่อง CH9BA
3- ทอ้งรว่ง/ทอ้งเสยี/บิด 9- ความเครียด/นอนไม่หลบั/ปวดหวั 15- โรคในช่องปาก/ฟันผ/ุโรคเหงือก/แผลในปาก
5- ปวดทอ้ง/ทอ้งอืด/ทอ้งเฟอ้/โรคกระเพาะ 11- โรคผิวหนงั/กลากเกลือ้น/ผดผื่น 17- ไข้

D : เดก็ตอ้งนอนโรงพยาบาล เนื่องจากเจ็บป่วย กี่วนั (ถ้าไม่มี ใหก้รอก "0") CH9D
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7) นบัตัง้แตเ่กิดจนถึงปัจจบุนั มีกรณีที่เด็กตอ้งไดร้บับริการทางการแพทยแ์ตไ่มส่ามารถไปหาหมอไดเ้พราะไมม่ีเงินจา่ยคา่รกัษาพยาบาลบา้งหรือไม่
1- มี 3- ไม่มี CH7

8) ลกูของทา่นมีฟันขึน้ซี่แรกเมื่ออาย.ุ..เดือน (ถา้ไม่ขึน้ใหก้รอก "NA" และข้ามไปถามข้อ 10) CH10

9) ทา่นดแูลฟันของลกูอยา่งไร
1- ไม่ไดท้  า 3- เช็ดดว้ยผา้สะอาดหรอืส  าลีชบุน า้ตม้สกุ 5- แปรงฟันใหโ้ดยไม่ใชย้าสีฟัน 7- แปรงฟันดว้ยยาสีฟัน 9- อื่น ๆระบ.ุ.. CH11

CH11A

10) เมื่อเด็กไมส่บาย เจ็บป่วยเล็กนอ้ย เชน่ เป็นหวดั เป็นไข ้ทา่นท าอยา่งไร CH11
1. เด็กไม่เคยเป็นหวดั เป็นไข ้เลย 7. กวาดยา หรอืหายาสมนุไพรใหท้าน CH11A
3. เช็ดตวั ใหพ้กัผ่อน รอดอูาการ หากอาการไม่ดีขึน้ จงึพาไปหาแพทยแ์ผนปัจจบุนั 9. ไม่ท  าอะไรเลย ปลอ่ยใหห้ายเอง
5. ซือ้ยาลดไข ้หรอื ยาแกห้วดั ใหท้าน 11. อื่น ๆ ระบ.ุ..............................................................

11) บนัทกึผูส้มัภาษณ์ CH8

509



B4 - 27

สัมภาษณผ์ู้เลีย้งดูหลักเกี่ยวกับโรคประจ าตัว หรือความบกพร่อง ทีต่รวจพบในเด็ก นับตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบนั

ใหบ้นัทกึทัง้โรค/ความบกพร่องทีป่ัจจุบนัยังเป็นอยู่ หรือ เคยเป็นแต่ปัจจุบนัหายแล้ว

1) ทา่นเคยไดร้บัแจง้จากแพทย ์พยาบาล หรือผูเ้ชี่ยวชาญ วา่เดก็มีโรคประจ าตวัหรือไม่ 1- มี 3- ไม่มี (ข้ามไปถามข้อ 2) CHD1

สอบถามรายละเอียดเกีย่วกับโรคทีพ่บในเด็ก นับตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบัน และบันทกึค าตอบลงในตาราง 1

A ระบชุื่อโรค และรหสัโรค
1- เบาหวาน 17- โรคซมึเศรา้/ โรคจิต/ โรคประสาท 33- ตบัแข็ง 49- เอดส์ 65-โรคระบบทางเดนิหายใจ

3- ไทรอยด ์/ คอพอก 19- สมองเสือ่ม 35- ไตวาย/ ไตพิการ 51- โรคโปลโิอ 67-โรคระบบทางเดนิอาหารรุนแรง

5- ความดนัโลหติสงู 21- ลมชกั/ ลมบา้หมู 37- ตอ่มลกูหมากโต/อกัเสบ 53- โรคเรือ้น 69-อาการตดิเชือ้ในหู

7- โรคหวัใจ 23- ตอ้กระจก/ ตอ้หนิ 39- นิ่วในถงุน า้ดี 55- ธาลสัซีเมีย 71-ออทสิตกิ

9- โรคไขมนัในเสน้เลอืดสงู/ คอเลสเตอรอลสงู 25- ประสาทหเูสือ่ม 41- นิ่วในระบบปัสสาวะ 57- ดาวนซ์ินโดรม 73-โรคสมาธิสัน้

11- โรคหลอดเลอืดสมองอดุตนั 27- หอบหดื/ ถงุลมโป่งพอง 43- เก๊าท/์ รูมาตอยด์ 59- ปรทินัต ์(เหงือกอกัเสบ) 75- อื่นๆ

13- โรคมะเรง็ 29- วณัโรค 45- โรคปวดเข่าเรือ้รงั/ ขอ้เข่าเสือ่ม 61- อมัพฤกษ์

15- โรคพิษสรุาเรือ้รงั 31- ภมูิแพ้ 47- โรคปวดหลงัเรือ้รงั/ ปวดคอเรือ้รงั 63- อมัพาต

B วธิีการรกัษาที่ไดร้บัครัง้ลา่สดุเป็นอยา่งไร (บนัทกึไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ)
A- เครือ่งชว่ยหายใจ เครือ่งปั้มหวัใจ C- ใชย้าปฏิชีวนะ (ยาทีต่อ้งกินตอ่เนื่องจนหมด) E- ใชย้ากลุม่สเตียรอยด์ G- อื่นๆ ระบุในชอ่ง CHD1BA
B- ยาขยายหลอดลม D- ใชย้า (แตไ่ม่ทราบประเภท) F- ไม่ไดร้บัการรกัษาใด แคด่อูาการ

C นับตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบนั เดก็เคยตอ้งเขา้หอ้งฉกุเฉิน หรือนอนพกัรกัษาตวัในโรงพยาบาลอยา่งนอ้ย 1 คนื ดว้ยสาเหตขุองโรคในขอ้ A หรือไม่

1- เคย 3- ไม่เคย (ข้ามไปถามข้อ D)

CA เดก็นอนพกัรกัษาตวัในโรงพยาบาล ดว้ยสาเหตขุองโรคในขอ้ A ครัง้ที่นานที่สดุกี่วนั

D ปัจจบุนัเดก็ยงัมีเป็นโรคนีห้รือไม่ 1- เป็น 3- ไม่เป็น

B4 โรคประจ าตัวหรือความบกพร่องของเด็ก

ค าชีแ้จงส าหรับผู้สัมภาษณ์
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ตาราง 1
CHD1CA CHD1D
นอนกี่วนั เป็นโรค

1
2
3
4

2) นับตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบนั เดก็เคยไดร้บัการเจาะน า้ในหหูรือไม่ 1- เคย 3- ไม่เคย (ข้ามไปถามข้อ 4) CHD2
3) เดก็เคยรบัการเจาะระบายน า้ในหเูนื่องจากสาเหตใุด 1- ของเหลวเขา้ห ู    3- ตดิเชือ้ในห ู     5- ทัง้ขอ้1 และขอ้ 3     7- อื่นๆ ระบใุนช่อง CHD3A CHD3

CHD3A

4) นับตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบนั แพทยเ์คยบอกวา่เดก็มีอาการบกพรอ่งบา้งหรือไม่ 1- มี 3- ไม่มี (ข้ามไปถามข้อ 5) CHD4
A ระบอุาการบกพรอ่ง และรหสั

รหสัอาการ 1- ปัญหาเกี่ยวกบัการเคลือ่นไหวเนื่องจากความพิการทางสมอง 5- พฒันาการดา้นกิจกรรม 9- พฒันาการดา้นการสือ่สาร
3- พฒันาการดา้นการเรียนรู ้ 7- พฒันาการดา้นการเคลือ่นไหวแขนขา 11- อื่นๆ

B เดก็เคยไดร้บัการช่วยเหลอืเพื่อบ าบดัอาการบกพรอ่งดว้ยวธิีใดบา้ง (ถ้าไม่ได้รับการรักษา ใหก้รอก "NA")
A- บ าบดัอาการบกพรอ่งดา้นการพดู G- ช่วยการฟัง (ไม่รวมการสญูเสยีการไดย้ินแบบชั่วคราวเนื่องจากอาการไข ้หรือน า้คั่งในหู)
B- กิจกรรมบ าบดั H- พบปะเยีย่มเยียนที่บา้น
C- กายภาพบ าบดั I- สนบัสนนุหรือใหก้ารฝึกอบรมพอ่แม่
D- กิจกรรมรว่มกลุม่ของครอบครวัที่มีปัญหาแบบเดยีวกนั J- การศกึษาพิเศษในชัน้เรียนที่มีเดก็พิเศษกลุม่เดยีวกนั
E- จิตวทิยาบ าบดั K- ตวิเตอรส์ว่นตวัหรือโรงเรียนพิเศษส าหรบัปัญหาดา้นการเรียนรู ้
F- ช่วยการมองเห็น L- อื่นๆ ระบ ุCHD4BA

C นับตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบนั เดก็เคยไดร้บัการตรวจวนิิจฉยัปัญหา หรือวธิีการบ าบดัจากแพทย ์หรือผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือไม่ 1- เคย 3- ไม่เคย
D ปัจจบุนัเดก็ยงัมีปัญหานีห้รือไม่ 1- มี 3- ไม่มี

#
CHD1A CHD1AA CHD1B CHD1BA CHD1C
 โรค รหสัโรค วธิีการรกัษา อื่นๆ(CHC1B=G) หอ้งฉกุเฉิน/นอน ร.พ.
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B4 - 29

ตาราง 2

1
2
3
4

5

5) นับตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบนั เดก็มีความบกพรอ่งดา้นการไดย้ินหรือไม่ 1- ใช่ 3- ไม่ใช่ (ข้ามไปถามข้อ 7) CHD5

6) อาการสญูเสยีการไดย้ินของเดก็เกิดขึน้กบัหขูา้งขวา ขา้งซา้ย หรือทัง้สองขา้ง 1- ขา้งซา้ย 3- ขา้งขวา 5- ทัง้ 2 ขา้ง CHD6

7) นับตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบนั เดก็มีความบกพรอ่งดา้นการมองเห็นหรือไม่ (ไม่นับรวมปัญหาสายตาสั้น-ยาว) 1- ใช่ 3- ไม่ใช่ CHD7

11) บนัทกึผูส้มัภาษณ์ CHD11

CHD4C CHD4D

อาการบกพรอ่ง รหสั การชว่ยเหลือ อื่นๆ (CHC4B=L) แพทยผ์ูเ้ชี่ยวชาญ มีปัญหา
#

CHD4A CHD4AA CHD4B CHD4BA
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B8A - 30

ถามรายละเอียดกิจกรรม ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา ในแต่ละกิจกรรม และบันทกึข้อมูลในตาราง 1

Code ความถี่

9 "มากกว่า 1 ครัง้ใน  1 วัน" หมายถึง ท  ากิจกรรมนีท้กุวนั และวนัละมากกวา่ 1 ครัง้ ถามรายละเอียด (ความถีใ่นการท ากิจกรรม)

7 "1 ครัง้ใน  1 วัน" หมายถึง ท  ากิจกรรมนีท้กุวนั และวนัละ 1 ครัง้ ถามรายละเอียด (ความถีใ่นการท ากิจกรรม)

5 "มีอย่างน้อย 1 ครัง้ใน  1 สัปดาห"์ หมายถึง ไม่ไดท้  ากิจกรรมนีท้กุวนั แตท่  าทกุสปัดาห์ ถามรายละเอียด (ความถีใ่นการท ากิจกรรม)

3 "มีอย่างน้อย 1 ครัง้ใน  1 เดือน" หมายถึง ไม่ไดท้  ากิจกรรมนีท้กุสปัดาห ์แตท่  าทกุเดอืน

1 "น้อยกว่า 1 ครัง้ใน  1 เดือน" หมายถึง ไม่ไดท้  ากิจกรรมนีท้กุเดอืน แตเ่คยท าในรอบ 12 เดอืนทีผ่า่นมา

0 "ไม่เคยท า" หมายถึง ไม่เคยท ากิจกรรมนีเ้ลยในรอบ 12 เดอืนทีผ่า่นมา
Code ความสัมพันธก์ับเด็กถา้เล่นคนเดียว ให้กรอก "NA"

1- พ่อ 3- แม่ 5- ปู่  ยา่ ตา ยาย 7- ลุง ป้า น้า อา 9- พี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง 11- คนนอกครัวเรือน 13- สมาชิกคนอื่นในครัวเรือน

***Code ความสัมพันธก์ับเด็ก 1,3,5,7,9,13 ใช้เฉพาะบุคคลทีเ่ป็นสมาชิกครัวเรือนเท่านั้น***

ข้อ Code ความถี ่

ถ้าเด็กไม่เคยท ากิจกรรมดังกล่าว ใหก้รอก "0" ในบรรทดั "จันทร-์ศุกร"์ และ "เสาร-์อาทติย"์ แล้วกรอก "NA" ในบรรทดั "จันทร-์อาทติย"์

ถ้าสามารถแยกรายละเอียดความถีใ่นการท ากิจกรรมแต่ละวันได้ ใหก้รอกข้อมูลในบรรทดั "จันทร-์ศุกร"์ และ "เสาร-์อาทติย"์ 

แล้วกรอก "NA" ในบรรทดั "จันทร-์อาทติย"์

ถ้าไม่สามารถแยกรายละเอียดความถีใ่นการท ากิจกรรมแต่ละวันได้ ใหก้รอก "DK" ในบรรทดั "จันทร-์ศุกร"์ และ "เสาร-์อาทติย"์

แล้วกรอกข้อมูลในบรรทดั "จันทร-์อาทติย"์

B8A ตารางบันทึกเวลาทํากิจกรรม

513



B8A - 31

ตาราง 1
Code
ความ
ถี่

A จนัทร-์ศกุร ์
กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชั่งโมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

เสาร-์อาทิตย์
กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชั่งโมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

จนัทร-์อาทิตย ์(กรณีไม่สามารถแยกรายละเอียดวันได้)
กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชั่งโมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

B จนัทร-์ศกุร ์
กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชั่งโมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

เสาร-์อาทิตย์
กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชั่งโมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

จนัทร-์อาทิตย ์(กรณีไม่สามารถแยกรายละเอียดวันได้)
กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชั่งโมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

C จนัทร-์ศกุร ์
กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชั่งโมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

เสาร-์อาทิตย์
กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชั่งโมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

จนัทร-์อาทิตย ์(กรณีไม่สามารถแยกรายละเอียดวันได้)
กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชั่งโมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

D จนัทร-์ศกุร ์
กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชั่งโมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

เสาร-์อาทิตย์
กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชั่งโมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

จนัทร-์อาทิตย ์(กรณีไม่สามารถแยกรายละเอียดวันได้)
กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชั่งโมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

เวลาทัง้หมด

กิจกรรม (ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา) ชั่วโมง นาที รายละเอียด (ความถี่ในการท ากิจกรรม)
บคุคลที่ท  ากิจกรรมรว่มดว้ย

(ไมเ่กิน 3 คน) ระบ ุCode ความสมัพนัธก์บัเด็ก และเพศ (ถ้า
เล่นคนเดียว กรอก "NA")

ฟังนิทานทีผู่ใ้หญ่เลา่ใหฟ้ัง (ไม่ใช้

หนังสือขณะอา่น)

ฟังนิทานทีผู่ใ้หญ่อา่นใหฟ้ัง (ใช้

หนังสือขณะอา่น)

อุม้เด็กออกไปเดินเลน่

รอ้งเพลงใหเ้ด็กฟัง
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B8A - 32

ตาราง 1 (ตอ่)
Code
ความ
ถี่

E จนัทร-์ศกุร ์
กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชั่งโมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

เสาร-์อาทิตย์
กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชั่งโมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

จนัทร-์อาทิตย ์(กรณีไม่สามารถแยกรายละเอียดวันได้)
กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชั่งโมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

H จนัทร-์ศกุร ์
กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชั่งโมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

เสาร-์อาทิตย์
กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชั่งโมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

จนัทร-์อาทิตย ์(กรณีไม่สามารถแยกรายละเอียดวันได้)
กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชั่งโมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

I ไปหา้งสรรพสินคา้ จนัทร-์ศกุร ์
ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชั่งโมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

เสาร-์อาทิตย์
กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชั่งโมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

จนัทร-์อาทิตย ์(กรณีไม่สามารถแยกรายละเอียดวันได้)
กี่ครัง้ ............... ตอ่ ............... ครัง้ละ .......... ชั่งโมง .......... นาที (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง (  )ชาย (  )หญิง

บนัทกึผูส้มัภาษณ์

รายละเอียด (ความถี่ในการท ากิจกรรม)

ไปสนามเด็กเลน่กลางแจง้ ไม่นับ

รวมทีอ่ยู่ในหา้งสรรพสินคา้

บคุคลที่ท  ากิจกรรมรว่มดว้ย

(ไมเ่กิน 3 คน) ระบ ุCode ความสมัพนัธก์บัเด็ก และเพศ (ถ้า
เล่นคนเดียว กรอก "NA")

เวลาทัง้หมด

กิจกรรม (ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา) ชั่วโมง นาที

เลน่กบัเด็ก เชน่ จ๊ะเอ ๋เลน่ของเลน่

รว่มกนั
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DSPM - 33

ด้าน

อายุ (Gross Motor :GM) (Fine Motor :FM) (Receptive Language :RL) (Expressive Language:EL) (Personal and Social :PS)

แรกเกิด - 1 
เดือน

หากเด็กนอนคว่่า เด็กสามารถ
ยกศีรษะ และหันศีรษะไปข้างใด
ข้างหนึ่งได้ (ใช้ CARD 
ประกอบการสัมภาษณ์)

หากเด็กนอนหงาย เด็กสามารถ
มองตามสิ่งของใดๆ จาก
ด้านข้างถึงระยะกึ่งกลางล่าตัวได้
 (ใช้ CARD ประกอบการสัมภาษณ์)

เด็กสามารถแสดงการรับรู้
ด้วยการกระพริบตา สะดุ้ง 
หรือเคลื่อนไหวร่างกาย เมื่อ
ได้ยินเสียงพูดคุย

เด็กสามารถส่งเสียงอ้อแอ้ได้ หากผู้ปกครองยิ้ม หรือพูดคุย
กับ เด็กสามารถมองจ้องหน้า
ได้อย่างน้อย 1 วินาที

ได้    ไม่ได้ ได้    ไม่ได้ ได้    ไม่ได้ ได้    ไม่ได้ ได้    ไม่ได้
สังเกต    สัมภาษณ์ สังเกต    สัมภาษณ์ สังเกต    สัมภาษณ์ สังเกต    สัมภาษณ์ สังเกต    สัมภาษณ์

1-2 เดือน หากเด็กนอนคว ่า เด็กสามารถ

ยกศรีษะตั้งขึ้น 45 องศา ได้นาน

 3 วินาที (ใช้ CARD ประกอบการ

สัมภาษณ์)

เด็กสามารถมองตามสิ งของผ่าน

จุดกึ งกลางล่าตัวเด็กไปอีกด้าน

หนึ งได้ (ใช้ CARD ประกอบการ

สัมภาษณ์)

หากมีคนพูดคุยกับเด็ก เด็ก

สามารถมองหน้าผู้พูดคุย ได้

นาน 5 วินาที (ใช้ CARD 

ประกอบการสัมภาษณ์)

เด็กสามารถท่าเสียงในล่าคอ

 เช่น เสียง "อู" หรือ "อือ" 

ได้อย่างชัดเจน

เด็กสามารถยิ้มหรือส่งเสียง

ตอบได้ เมื อผู้ปกครองยิ้ม 

หรือพูดคุยด้วย

ได้    ไม่ได้ ได้    ไม่ได้ ได้    ไม่ได้ ได้    ไม่ได้ ได้    ไม่ได้
สังเกต    สัมภาษณ์ สังเกต    สัมภาษณ์ สังเกต    สัมภาษณ์ สังเกต    สัมภาษณ์ สังเกต    สัมภาษณ์

3-4 เดือน หากเด็กนอนคว ่า เด็กสามารถ

ยกศรีษะและอก โดยใช้แขนยัน

กับพื้นพยุงตัวได้อย่างน้อย 5 

วินาที (ใช้ CARD ประกอบการ

สัมภาษณ์)

เด็กสามารถมองตามสิ งของที 

เคลื อนที ได้จากด้านซ้ายหรือ

ด้านขวาไปยังด้านตรงข้ามได้ 

(เป็นมุม 180 องศา) (ใช้ CARD 

ประกอบการสัมภาษณ์)

เด็กสามารถหันตามเสียงของ

เล่นได้ (ใช้ CARD 

ประกอบการสัมภาษณ์)

เด็กสามารถเปล่งเสียงสูงๆ 

ต ่าๆ เพื อแสดงความรู้สึกได้

เด็กยิ้มทักพ่อแม่ ผู้ปกครอง 

หรือ คนที คุ้นเคยได้

ได้    ไม่ได้ ได้    ไม่ได้ ได้    ไม่ได้ ได้    ไม่ได้ ได้    ไม่ได้
สังเกต    สัมภาษณ์ สังเกต    สัมภาษณ์ สังเกต    สัมภาษณ์ สังเกต    สัมภาษณ์ สังเกต    สัมภาษณ์

B6A แบบวัดพัฒนาการเด็กตามช่วงอายุ (ใช้ CARD ประกอบการสัมภาษณ์ )
(Developmental Surveillance and Promation Record : DSPM)

การเคลื่อนไหว
การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และ

สติปัญญา
การเข้าใจภาษา การใช้ภาษา การช่วยเหลือตัวเองและสังคม
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DSPM - 34ด้าน

อายุ (Gross Motor :GM) (Fine Motor :FM) (Receptive Language :RL) (Expressive Language:EL) (Personal and Social :PS)

การเคลื่อนไหว
การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และ

สติปัญญา
การเข้าใจภาษา การใช้ภาษา การช่วยเหลือตัวเองและสังคม

5-6 เดือน หาเด็กนอนคว ่า เด็กสามารถใช้

ฝ่ามือทั้งสองข้างยันตัวขึ้นจน

ข้อศอกเหยียดตรง ท้องและ

หน้าอก ต้องยกขึ้นพ้นจากพื้น 
(ใช้ CARD ประกอบการสัมภาษณ์)

เด็กสามารถเอื้อมมือหยิบและ

ถือของเล่นไว้ขณะอยู่ในท่านอน

หงายได้ (ใช้ CARD ประกอบการ

สัมภาษณ์)

เด็กสามารถหันตามเสียงเรียก

 หรือเสียงพูดคุยได้

เด็กสามารถเลียนแบบการ

เล่นท่าเสียงตามได้ เช่น 

ผู้ปกครองใช้ปากท่าเสียงให้

เด็กดูแล้วเด็กพยายามท่า

ตาม เช่น ท่าเสียง จุ๊บๆ

เด็กสนใจฟังคนพูดและ

สามารถมองไปที ของเล่นที 

ผู้ปกครองเล่นกับเด็ก ได้นาน 

3 วินาที

ได้    ไม่ได้ ได้    ไม่ได้ ได้    ไม่ได้ ได้    ไม่ได้ ได้    ไม่ได้
สังเกต    สัมภาษณ์ สังเกต    สัมภาษณ์ สังเกต    สัมภาษณ์ สังเกต    สัมภาษณ์ สังเกต    สัมภาษณ์

7-8 เดือน เด็กสามารถนั งได้มั นคง และ

เอี้ยวตัวหรือหมุนตัวไปหยิบของ

เล่น แล้วกลับมานั งตัวตรงอีก (ใช้

 CARD ประกอบการสัมภาษณ์)

เด็กสามารถจ้องมองที่รูปภาพ

ขณะที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง เปิด 

หนังสือให้ดู หรือ อ่านหนังสือให้ฟัง

 ได้นาน 2-3 วินาที (ใช้ CARD 

ประกอบการสัมภาษณ์)

เด็กสามารถหันตามเสียงเมื อ

มีคนเรียกชื อได้

เด็กสามารถเลียนเสียงที 

แตกต่างกัน อย่างน้อย 2 ค่า

 ได้ เช่น จา มา ปา ตา ดู

เด็กเล่นจ๊ะเอ๋ได้ และมองหา

หน้าของผู้เล่นได้ถูกทิศทาง

ได้    ไม่ได้ ได้    ไม่ได้ ได้    ไม่ได้ ได้    ไม่ได้ ได้    ไม่ได้
สังเกต    สัมภาษณ์ สังเกต    สัมภาษณ์ สังเกต    สัมภาษณ์ สังเกต    สัมภาษณ์ สังเกต    สัมภาษณ์

เด็กสามารถยืนเกาะเครื่องเรือน
ได้เองอย่างน้อย 10 วินาที โดย
ใช้แขนพยุงตัวไว้ และสามารถ
ขยับขาได้ (ใช้ CARD 
ประกอบการสัมภาษณ์)

ได้    ไม่ได้
สังเกต    สัมภาษณ์
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DSPM - 35ด้าน

อายุ (Gross Motor :GM) (Fine Motor :FM) (Receptive Language :RL) (Expressive Language:EL) (Personal and Social :PS)

การเคลื่อนไหว
การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และ

สติปัญญา
การเข้าใจภาษา การใช้ภาษา การช่วยเหลือตัวเองและสังคม

9 เดือน เด็กสามารถลุกขึ้นนั่งจากท่านอน
ได้เอง

เด็กสามารถหยิบสิ่งของจากพื้น 
และถือไว้ในมือทั้งสองข้างได้

เด็กสามารถท่าท่าทางตาม
ค่าสั่งง่ายๆ ที่มีท่าประกอบ 
เช่น โบกมือบ๊ายบาย ตบมือ 
ยกมือสาธุ

เด็กสามารถใช้ท่าทางในการ
ปฏิเสธได้ เช่น ส่ายหน้า ใช้
มือผลักออกไป หันหน้าหนี

เด็กสามารถใช้นิ้วมือหยิบ
อาหารกินได้

ได้    ไม่ได้ ได้    ไม่ได้ ได้    ไม่ได้ ได้    ไม่ได้ ได้    ไม่ได้
สังเกต    สัมภาษณ์ สังเกต    สัมภาษณ์ สังเกต    สัมภาษณ์ สังเกต    สัมภาษณ์ สังเกต    สัมภาษณ์

เด็กสามารถยืนอยู่ได้ด้วยการใช้
มือเกาะที่เครื่องเรือน โดยไม่ใช้
หน้าอกพิง หรือแขนท้าวเพื่อ
พยุงตัว (ใช้ CARD ประกอบการ
สัมภาษณ์)

เด็กสามารถหยิบสิ่งของจากพื้น 
โดยใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วอื่นๆ 
ได้ (ไม่ใช่หยิบขึ้นด้วยฝามือ)

เด็กสามารถเลียนเสียง
ค่าพูดที่คุ้นเคยได้ เช่น พ่อ 
แม่ หม่่า

ได้    ไม่ได้ ได้    ไม่ได้ ได้    ไม่ได้
สังเกต    สัมภาษณ์ สังเกต    สัมภาษณ์ สังเกต    สัมภาษณ์

10-12 เดือน
(10เดือน - 1ปี)

เด็กสามารถยืนได้เอง โดยไม่ต้อง
ช่วยพยุง อย่างน้อย 2 วินาที

เด็กสามารถจีบนิ้วมือ โดยใช้
นิ้วหัวแม่มือ และนิ้วชี้ เพื่อหยิบ
อาหารหรือสิ่งของชิ้นเล็กๆ ได้

เด็กสามารถโบกมือหรือตบ
มือตามค่าสั่งได้

เด็กแสดงความต้องการด้วย
การท่าท่าทาง เช่น ยื่นมือ
ให้อุ้ม ชี้ ดึงเสื้อ หรือ เปล่ง
เสียง

เด็กเล่นสิ่งของตามประโยชน์
ของสิ่งของชิ้นนั้นได้อย่าง
ถูกต้อง เช่น เล่นหวีผม ใช้
ช้อนตักอาหารกิน ใช้แก้วดื่มน้่า

ได้    ไม่ได้ ได้    ไม่ได้ ได้    ไม่ได้ ได้    ไม่ได้ ได้    ไม่ได้
สังเกต    สัมภาษณ์ สังเกต    สัมภาษณ์ สังเกต    สัมภาษณ์ สังเกต    สัมภาษณ์ สังเกต    สัมภาษณ์
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B7 - 36

เด็กคนนีไ้ด้รับวัคซนีเพิ่มเติมต่อไปนี ้(ทีต่้องซือ้เพิ่ม) นอกเหนือจากสมุดบนัทกึสุขภาพแม่และเด็ก (สมุดชมพู) หรือไม่

CH10 Chicken Pox (วคัซีนปอ้งกนัโรคอีสกุอีใส) 1- ไดร้บัแลว้ 3- ยงัไมเ่คยไดร้บั 5- ไมท่ราบ/ไมแ่นใ่จ

CH11 วคัซีนไขห้วดัใหญ่ (ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา) 1- ไดร้บัแลว้ 3- ยงัไมเ่คยไดร้บั 5- ไมท่ราบ/ไมแ่นใ่จ

CH12 HIB (วคัซีนปอ้งกนัโรคเยือ่หุม้สมองอกัเสบ) 1- ไดร้บัแลว้ 3- ยงัไมเ่คยไดร้บั 5- ไมท่ราบ/ไมแ่นใ่จ

กรณีทีไ่ม่ได้สมุดบนัทกึสุขภาพแม่และเด็ก (สมุดชมพู) ในวันเก็บข้อมูล ใหถ้ามข้อ 3-3B และข้ามไปถามหมวดถดัไป

ถามขอ้ 3-3B ในแตล่ะรายการ และบนัทกึลงในตาราง 1

CH3 เด็กไดร้บัวคัซีนตอ่ไปนีแ้ลว้ ใชห่รือไม่ 1- ไดร้บัแลว้ 3- ยงัไมเ่คยไดร้บั 5- ไมท่ราบ/ไมแ่นใ่จ

ใหค้ัดลอกประวัติการได้รับวัคซนีจากบนัทกึ ร.พ. หรือ สมุดประจ าตัวเด็ก (สมุดชมพ)ู

CH3B ขอ้มลูดงักลา่วมาจากแหลง่ใด 1- ดจูากสมดุบนัทกึสขุภาพแมแ่ละเด็ก (สมดุสีชมพ)ู 3- ผูเ้ลีย้งดหูลกัเป็นผูต้อบ

ตาราง 1

1 BCG (วคัซีนปอ้งกนัโรควณัโรค)

2 HBV (วคัซีนปอ้งกนัโรคตบัอกัเสบจากไวรสัชนิด B)

3 OPV (วคัซีนปอ้งกนัโรคโปลิโอ)

4 DTP,DPT (วคัซีนปอ้งกนัโรคคอตีบ บาดทะยกั ไอกรน)

5 M หรือ MR หรือ MMR (วคัซีนปอ้งกนัโรคหดั/ หดั-หดัเยอรมนั/ หดั-คางทมู-หดัเยอรมนั)

6 JE (วคัซีนปอ้งกนัโรคไขส้มองอกัเสบ)

1 3

1 3

1 3

1 3

1 3

B7 สมุดบนัทกึสุขภาพแม่และเด็ก (สมุดชมพู)

NVAC

1 3

สมดุชมพู ผูต้อบ

CH3BCH3

ไดร้บัวคัซีน?ชื่อวคัซีน
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B7 - 37

บนัทกึการคลอด

CH13 สถานที่คลอด ..........................................................................................................  ไมพ่บขอ้มลูในสมดุชมพู

CH14 โดย  1- แพทย์  3- พยาบาล  5- อื่นๆ (ระบ)ุ ...............................................................  ไมพ่บขอ้มลูในสมดุชมพู

CH15 อายคุรรภ ์.............................. สปัดาห…์……………..วนั  ไมพ่บขอ้มลูในสมดุชมพู

CH16 วิธีคลอด ................................................................................................................................................... ไมพ่บขอ้มลูในสมดุชมพู

CH17 ภาวะแทรกซอ้นขณะคลอด  1- ไมม่ี  3- มี (ระบ)ุ ............................................................... ไมพ่บขอ้มลูในสมดุชมพู

CH18 ภาวะแทรกซอ้นหลงัคลอด  1- ไมม่ี  3- มี (ระบ)ุ ............................................................... ไมพ่บขอ้มลูในสมดุชมพู

บนัทกึการตรวจภาวะซมึเศร้าหญิงหลังคลอด

CH19 เครียด  1- มี  3- ไมม่ี  ไมพ่บขอ้มลูในสมดุชมพู

CH20 ซมึเศรา้  1- มี  3- ไมม่ี  ไมพ่บขอ้มลูในสมดุชมพู

CH21 ดืม่สรุา  1- มี  3- ไมม่ี  ไมพ่บขอ้มลูในสมดุชมพู
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B7 - 38

บนัทกึทารกแรกเกิด

CH22 วนั เดือน ปีเกิด ..............................................................  ไมพ่บขอ้มลูในสมดุชมพู

CH23 เพศ  1- ชาย  3- หญิง  ไมพ่บขอ้มลูในสมดุชมพู

CH24 น า้หนกัแรกเกิด ......................................... กรมั  ไมพ่บขอ้มลูในสมดุชมพู

CH25 ความยาว ....................................... เซนติเมตร  ไมพ่บขอ้มลูในสมดุชมพู

CH26 เสน้รอบศรีษะ ................................. เซนติเมตร  ไมพ่บขอ้มลูในสมดุชมพู

CH27 Apgar Score     (1 นาท)ี ........................................  ไมพ่บขอ้มลูในสมดุชมพู

CH28 Apgar Score     (5 นาท)ี ........................................  ไมพ่บขอ้มลูในสมดุชมพู

CH29 ความผิดปกติแตก่ าเนิด  1- มี (ระบ)ุ ...............................................................           3- ไมม่ี  ไมพ่บขอ้มลูในสมดุชมพู

CH30 ภาวะสขุภาพแรกเกิด     1- แข็งแรงดี  3- ผิดปกติ (ระบ)ุ ............................................................................ ไมพ่บขอ้มลูในสมดุชมพู

CH31 วนัที่จ  าหนา่ย ............................................................................................  ไมพ่บขอ้มลูในสมดุชมพู

CH32 น า้หนกัวนัที่จ  าหนา่ย ...............................................................................  ไมพ่บขอ้มลูในสมดุชมพู

CH33 วิตามิน เค  1- ฉีด  3- ไมฉ่ีด  ไมพ่บขอ้มลูในสมดุชมพู

CH34 การตรวจคดักรองทารกแรกเกิด      5 ตรวจวนัที่ ...................................................................  ไมพ่บขอ้มลูในสมดุชมพู

CH35 - การตรวจภาวะพรอ่งไทรอยดฮ์อรโ์มน  1- ปกติ  3- ผิดปกติ  ไมพ่บขอ้มลูในสมดุชมพู

CH36 - การตรวจ PKU  1- ปกติ  3- ผิดปกติ  ไมพ่บขอ้มลูในสมดุชมพู

บนัทกึผูส้มัภาษณ์ CH37
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B7 - 39

1. การฉีดวัคซีนระหว่างตั้งครรภ์บุตรคนนี้

ตารางที่1 ไม่ได้รับ เพราะได้รับครบ 3 เข็ม หรือ เข็มกระตุ้นไม่เกิน 10 ปี

วัคซีนบาดทะยัก

วัคซีนคอตีบ/ไอกรน/บาดทะยัก

วัคซีนไข้หวัดใหญ่

อื่น ๆ ระบุ...................................

อื่น ๆ ระบุ...................................

2. การได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 3.การได้รับวิตามินบ่ารุง

ผลตรวจสุขภาพช่องปาก : ท่าเครื่องหมาย√ลงในช่องว่าง วิตามิน

A-ไอโอดีน

B-ธาตุเหล็ก

2.1 ฟันผุ C-กรดโฟลิก

2.2 เหงือกอักเสบ D-แคลเซียม

2.3 หินน้่าลาย E-อื่น ๆ ...............................

2.4 อื่น ๆ ....................... F-อื่น ๆ ...............................

หมายเหตุ: ถ้ากรอกในช่อง "มี" แต่ไม่ได้มีนัด/รับการดูแล/รักษา ให้กรอกNA

มี ไม่มี
มีนัด/รับการ
ดูแล/รักษา

ยังไม่ได้ตรวจ ไม่มีในสมุดชมพู

B7 ข้อมูลจากสมุดบันทึกสุขภาพแม่ (สมุดชมพู)

ประเภทวัคซีน ได้รับ ไม่ได้รับ

ได้รับ ไม่ได้รับ

ไม่มีในสมุดชมพู

ไม่มีในสมุดชมพู
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B7 - 40

3. นับตั้งแต่เริ่มฝากครรภ์จนถึงปัจจุบัน  ท่านได้รับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์ตามรายการต่อไปนี้ หรือไม่

ความดันโลหิตสูง

โลหิตจาง

เบาหวาน

โรคไต

โรคหัวใจ

อื่น ๆ ....................................................................

(บันทึกข้อมูลจากส่วนประวัติหญิงตั้งครรภ์ปัจจุบัน)

DCIP/ธาลัสซีเมีย  

ไวรัสตับอักเสบ บี

ติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ เช่น ซิฟิลิส

ติดเชื้อHIV

ไม่มีในสมุดชมพู

(บันทึกข้อมูลจากเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงของ
หญิงตั้งครรภ์ เมื่อมาฝากครรภ์)

รายการโรค
การตรวจวินิจฉัยโรคจากแพทย์ระหว่างการฝากครรภ์

เป็นโรค ไม่ได้เป็นโรค ยังไม่ทราบผล ยังไม่ตรวจ

4/20/2021

523



524 ภาคผนวก B. แบบสอบถามกลุม่ตวัอยา่งใหม่ (BASELINE QN)



ภาคผนวก C

รายชือนักวจิัย (Research Team)

1) รศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทอง
2) นางสาววารุณี เครอืประดิษฐ์
3) นางสาวขนิษฐา บญุสนอง
4) นางสาววาสณีิ จนัทรธ์ร
5) นายสจัจา ดวงชยัอยูส่ขุ
6) นายวารนิทร์ เอรารมัย์
7) นางสาวกลุโสม สาคอ
8) นางสาวไฟรุส อบัดลุเลาะห์
9) นางสาวปฐมาพร นิพนธศ์กัดิ
10) นางสาวดวงฤดี ภกูาบิน
11) นางสาวกนกรตัน์ จนัทะสรุะ
12 นางสาวสพุตัรา นนตรี
13) นางสาวสรุสีาย ลาสนุนท์
14) นายวลัลภ ปรางคท์อง
15) นางสาวโซฟียะห์ มะเซง็
16) นางสาวฟาฏิมะฮ์ บาโง
17) นางสาวภทัราพร ทีฆบญุญา


	บทนำ
	แบบสอบถามและการเก็บข้อมูล
	แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างเดิม (Resurvey QN)
	แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างใหม่ (Baseline QN)
	การสุ่มตัวอย่าง (Sampling Framework)
	การสุ่มตัวอย่างสำหรับข้อมูลแบบตัวอย่างซ้ำไรซ์ไทยแลนด์ (RIECE Panel Data)
	กลุ่มตัวอย่างแม่ตั้งครรภ์และเด็กแรกเกิด

	ขั้นตอนการดำเนินการเก็บข้อมูลภาคสนาม
	สรุปผลการดำเนินการเก็บข้อมูลภาคสนาม
	อุปสรรคในการเก็บข้อมูลภาคสนามและแนวทางการแก้ไข

	ตัวอย่างงานวิจัยจากฐานข้อมูลเด็กปฐมวัยแบบตัวอย่างซ้ำ
	บทสรุปจากงานวิจัยของ Chujan and Kilenthong (2021)
	บทสรุปจากงานวิจัยของ Dinh and Kilenthong (2021)
	ภาคผนวก
	ภาคผนวก: งานวิจัยของ Chujan and Kilenthong (2021)
	ภาคผนวก: งานวิจัยของ Dinh and Kilenthong (2021)

	ภาวะถดถอยเพราะโควิด (COVID Slide)
	เครื่องมือทางสถิติและวิธีการวัดค่าตัวแปร (Empirical Methods and Measurements)
	ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
	ผลการทดสอบตัวแปรเครื่องมือขาดกำลัง (Weak Instrument Test)
	ภาคผนวก
	ภาคผนวก: ตารางแสดงผลการประมาณค่าภาวะถดถอยเนื่องจากโควิด-19

	บทสรุปและข้อเสนอแนะ
	สรุปผลการดำเนินงาน
	สรุปผลการดำเนินงานเก็บข้อมูลภาคสนาม
	สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล

	ข้อเสนอแนะ

	เอกสารอ้างอิง
	แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างเดิม (Resurvey QN)
	แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างใหม่ (Baseline QN)
	รายชื่อนักวิจัย

