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1 แบบสอบถามชุดนีใ้ห้สัมภาษณ์ผู้เลีย้งดูหลัก ซึ่ง "ผู้เลีย้งดูหลัก" คือ ผู้ที่เลีย้งดูเด็กคนนีเ้ป็นส่วนใหญ่ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา

โปรดอย่าถามหรือบนัทกึค าตอบจากบุคคลอ่ืนที่มิใช่ผู้เลีย้งดูหลัก เว้นแต่ค าตอบนัน้จะได้รับการยืนยันจากผู้เลีย้งดูหลักว่าเป็นจริง 

2 ระหว่างการสัมภาษณ์ผู้เลีย้งดูหลักในประเด็นต่างๆ ให้จดค าตอบควบคู่กับการสังเกตว่าค าตอบที่ได้สอดคล้องกับพฤติกรรมที่เหน็หรือไม่ หากพบว่าพฤติกรรม

แตกต่างไปจากค าตอบที่ได้ ให้ซักถามย า้เพื่อให้แน่ใจ และจดบนัทกึเพิ่มเติมลงในช่องบนัทกึผู้ สัมภาษณ์ท้ายหมวด

ระบุรหสัสมาชิกครัวเรือนของผู้ให้ข้อมลู (ถ้าไม่ใช่สมาชิกครัวเรือนให้กรอก "NA") ci0

1) คณุเป็นผู้ เลีย้งดหูลกัของเด็กคนนีห้รือไม่ 1- ใช่ 3- ไม่ใช ่(หยุดการสัมภาษณ์) ci1

a : ระบุความสมัพนัธ์กบัเด็ก…........................................…………………………….......... ci1a

1- หวัหน้าครัวเรือน 9- พ่ีชาย / พ่ีสาว / น้องชาย / น้องสาว 17- ลงุ ป้า น้า อา ฝ่ายแม่ 25- พอ่ปู่  / แม่ยา่ (พอ่-แม่ ของสามี) 33- ลกูพ่ีลกูน้องเขย / ลกูพ่ีลกูน้องสะใภ้

3- สามี / ภรรยา 11- หลานชาย / หลานสาว 19- ปู่  / ยา่ 27- ลกูเขย / ลกูสะใภ้ 35- ญาติอ่ืนๆ

5- พอ่ / แม่ 13- ลกูพ่ีลกูน้อง 21- ตา / ยาย 29- น้องเขย / น้องสะใภ้ / พ่ีเขย / พ่ีสะใภ้ 37- บุคคลอ่ืนทีไ่ม่ใชญ่าติ

7- ลกูชาย / ลกูสาว 15- ลงุ ป้า น้า อา ฝ่ายพอ่ 23- พอ่ตา / แม่ยาย (พอ่-แม่ ของภรรยา) 31- หลานเขย / หลานสะใภ้

2) เด็กคนนีค้ลอดก่อนก าหนดหรือไม่ 1-ปกติ 3-ก่อนก าหนด 5-หลงัก าหนด ci2

สว่นสงูตอนแรกเกิด ci2h1 น า้หนกัตอนแรกเกิด . ci2w1

สว่นสงูปัจจบุนั ci2h2 น า้หนกัปัจจบุนั . ci2w2

ส าหรับพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง

B1 ข้อมูลทั่วไปของเด็ก

ค าชีแ้จงส าหรับผู้ สัมภาษณ์
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2a) พอ่และแม่ของเด็กคนนีอ้าศยัอยูด้่วยกนัหรือไม่ ci2a

1- อยูด้่วยกนั (ทัง้ทีจ่ดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน) 3- หยา่ร้าง 5- อยูค่นละที ่(แตย่งัเป็นสามีภรรยากนัอยู)่ 7- หม้าย (ถ้าตอบ 1 หรือ 5 ข้ามไปถามข้อ 3)

2a1) สถานะสมรสของพอ่ (เสียชีวิตกรอก "NA") 1- แตง่งานใหม่ 3- ไม่ได้แตง่งานใหม่ ci2a1

2a2) สถานะสมรสของแม่ (เสียชีวิตกรอก "NA") 1- แตง่งานใหม่ 3- ไม่ได้แตง่งานใหม่ ci2a2

3) พอ่ของเด็กอาศยัอยูใ่นบ้านหรือไม่ 1-ใช่ 3-ไม่ใช ่(ข้ามไปถามข้อ 3a) ci3

ระบุรหสัสมาชิกครัวเรือนของพอ่ ci3aa

(กรอกเสร็จให้ข้ามไปถามข้อ 4)

3f ระดบัการศกึษาสงูสดุ ………………………….................................................. ci3f

1- ไม่ได้รับการศกึษา 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- อ่ืนๆ

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

3g สภาพปัจจบุนั 1-มีชีวติ 3-เสียชีวติ   5-เสียชีวติแล้วมากกวา่ 12 เดือน (ข้ามไปถามข้อ 4) ci3g
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3h อาชีพ ………..………………………………..................................................... ci3h

ถ้าไม่ได้ท างานให้กรอก "NA"

1 -ผู้บญัญัติกฎหมาย/ข้าราชการอาวโุส/ผู้จดัการ 11 -ผู้ปฏิบตัิงานทีมี่ฝีมือในด้านการเกษตรและประมง

3 -ผู้ประกอบวชิาชีพตา่งๆ 13 -ผู้ปฏิบตัิงานในธรุกิจด้านความสามารถทางฝีมือและธรุกิจอ่ืนๆทีเ่ก่ียวข้อง

5-ชา่งเทคนิคสาขาตา่งๆและผู้ประกอบวชิาชีพทีเ่ก่ียวข้อง 15 -ผู้ปฏิบตัิการเคร่ืองจกัรโรงงานและเคร่ืองจกัร และผู้ปฏิบตัิงานด้านการประกอบ

7 -เสมียน 17 -อาชีพขัน้พืน้ฐานตา่งๆ

9 -พนกังานบริการ/ผู้จ าหน่ายสินค้าในร้านและตลาด 19 -กองก าลงัทหารติดอาวธุตา่งๆ

3i รายได้สทุธิตอ่เดือน ……………………………………………..................................... ci3i

ถ้าไม่ได้ท างานให้กรอก "NA"

4) แม่ของเด็กอาศยัอยูใ่นบ้านหรือไม่ 1-ใช่ 3-ไม่ใช ่(ข้ามไปถามข้อ 4a) ci4

ระบุรหสัสมาชิกครัวเรือนของแม่ ci4aa

(กรอกเสร็จให้ข้ามไปถามข้อ 5)

4f ระดบัการศกึษาสงูสดุ ………………………….................................................. ci4f

1- ไม่ได้รับการศกึษา 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- อ่ืนๆ

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

4g สภาพปัจจบุนั 1-มีชีวติ 3-เสียชีวติ   5-เสียชีวติแล้วมากกวา่ 12 เดือน (ข้ามไปถามข้อ 5) ci4g
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4h อาชีพ ………..………………………………..................................................... ci4h

ถ้าไม่ได้ท างานให้กรอก "NA"

1 -ผู้บญัญัติกฎหมาย/ข้าราชการอาวโุส/ผู้จดัการ 11 -ผู้ปฏิบตัิงานทีมี่ฝีมือในด้านการเกษตรและประมง

3 -ผู้ประกอบวชิาชีพตา่งๆ 13 -ผู้ปฏิบตัิงานในธรุกิจด้านความสามารถทางฝีมือและธรุกิจอ่ืนๆทีเ่ก่ียวข้อง

5-ชา่งเทคนิคสาขาตา่งๆและผู้ประกอบวชิาชีพทีเ่ก่ียวข้อง 15 -ผู้ปฏิบตัิการเคร่ืองจกัรโรงงานและเคร่ืองจกัร และผู้ปฏิบตัิงานด้านการประกอบ

7 -เสมียน 17 -อาชีพขัน้พืน้ฐานตา่งๆ

9 -พนกังานบริการ/ผู้จ าหน่ายสินค้าในร้านและตลาด 19 -กองก าลงัทหารติดอาวธุตา่งๆ

4i รายได้สทุธิตอ่เดือน ……………………………………………..................................... ci4i

ถ้าไม่ได้ท างานให้กรอก "NA"

ข้อ 5-6 ถ้าพ่อหรือแม่ของเด็กอาศัยอยู่ในครัวเรือน ให้กรอก "NA" และข้ามไปถามข้อ 7

ข้อ 5a-5b หรือ 6a-6b ถ้าไม่สามารถแยกมูลค่าได้ ให้กรอก "DK" และกรอกข้อมูลในข้อ 5c หรือ 6c ต่อไป

ข้อ 5a-5b หรือ 6a-6b ถ้าสามารถแยกมูลค่าได้ ให้ข้ามไปถามข้อ 7

5a) พ่อของเด็กที่อาศัยอยู่นอกครัวเรือนส่งเงินมาให้เพ่ือการเลีย้งดบูุตรโดยเฉล่ียเดือนละเท่าไหร่ ci5a

5b) แม่ของเด็กที่อาศัยอยู่นอกครัวเรือนส่งเงินมาให้เพ่ือการเลีย้งดบูุตรโดยเฉล่ียเดือนละเท่าไหร่ ci5b

5c) พ่อและแม่ของเด็กที่อาศัยอยู่นอกครัวเรือนส่งเงินมาให้เพ่ือการเลีย้งดบูุตรโดยเฉล่ียเดือนละเท่าไหร่ ci5c

6a) พ่อของเด็กที่อาศัยอยู่นอกครัวเรือนส่งส่ิงของมาให้เพ่ือการเลีย้งดบูุตรโดยเฉล่ียเดือนละเท่าไหร่ ci6a

6b) แม่ของเด็กที่อาศัยอยู่นอกครัวเรือนส่งส่ิงของมาให้เพ่ือการเลีย้งดบูุตรโดยเฉล่ียเดือนละเท่าไหร่ ci6b

6c) พ่อและแม่ของเด็กที่อาศัยอยู่นอกครัวเรือนส่งส่ิงของมาให้เพ่ือการเลีย้งดบูุตรโดยเฉล่ียเดือนละเท่าไหร่ ci6c



Res
ear

ch Instit
ute 

for
 Po

licy
 Ev

alu
atio

n an
d Desi

gn (R
IPE

D)

B1 - 5

7) เด็กมีพี่น้องร่วมพ่อแม่เดียวกันจ านวนก่ีคน (นับรวมคนที่เสียชีวิตไปแล้วด้วย แต่ไม่นับรวมตัวเด็ก) ci7   (กรอก "00" ถ้าเป็นลูกคนเดียว และข้ามไปถามข้อ 8)

ถามข้อ a-g ของพ่ีน้องแตล่ะคน และบนัทกึค าตอบลงในตาราง 1

a อาศยัอยูใ่นครัวเรือนเดียวกนักบัเด็กหรือไม่ 1-ใช่ 3-ไม่ใช่ (ข้ามไปถามข้อ c) ตาราง 1   ci7a

b ระบุรหสัสมาชิกครัวเรือน (ข้ามไปถามคนถัดไป)

c ปัจจบุนัยงัมีชีวติอยูห่รือไม่ 1-มีชีวติ 3-เสียชีวติแล้ว (ข้ามไปถามคนถัดไป)

d เพศ 1-ชาย 3-หญิง 1

e วนัเกิด (กรอกตัวเลข 2 หลัก เช่น วันที่ 1 กรอก "01") 2

f เดือนเกิด (เช่น ม.ค.) 3

g ปี พ.ศ. เกิด 4

5

8) เด็กมีคูแ่ฝด หรือไม่ 1-มี 3-ไม่มี (ข้ามไปถามข้อ 9) ci8

a เป็นคูแ่ฝดลกัษณะใด 1-แฝดแท้ 3-แฝดเทียม ci8a

b คูแ่ฝดของน้อง (ช่ือของเด็ก) อาศยัอยูใ่นบ้านหลงันีห้รือไม่? 1-ใช่ (ข้ามไปถามข้อ 9) 3-ไม่ใช่ ci8b

c ตอนนีคู้แ่ฝดของน้อง (ช่ือของเด็ก) อยูท่ีไ่หน? 1-อาศยัอยูท่ีอ่ื่น (ข้ามไปถามข้อ 9) 3-เสียชีวติแล้ว (ข้ามไปถามข้อ e) ci8c

e คูแ่ฝดของน้อง (ช่ือของเด็ก) เสียชีวติเม่ือไหร่ เดือน (เช่น ม.ค.) ci8ea ค.ศ. ci8eb

f คูแ่ฝดของน้อง (ช่ือของเด็ก) เสียชีวติด้วยสาเหตอุะไร? ci8f

9) บนัทกึผู้สมัภาษณ์ ci9

เดือนเกิด ปี พ.ศ. เกิด
ด้วยกนั ครัวเรือน

คนที่
อาศยัอยู่ รหสัสมาชิก

ยงัมีชีวติ ? เพศ วนัเกิด

ci7b ci7c ci7d ci7e ci7f ci7g


