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บทสรุปผู้บริหาร 

 

ความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กปฐมวัยมีความสำคัญเพราะเป็นปัจจัยท่ีสามารถกำหนด

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของเด็กเม่ือเข้าสู่ระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึนและต่อเน่ืองไปถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต การมี

เคร่ืองมือท่ีเอ้ืออำนวยให้สามารถเข้าใจสถานะความพร้อมฯจะช่วยให้ทุกภาคส่วนสามารถให้การสนับสนุนเพ่ือ

เตรียมความพร้อมของเด็กได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 โครงการวิจัยพัฒนาเคร่ืองมือสำรวจความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กปฐมวัย ได้ดำเนินการ

ออกแบบและสร้างเคร่ืองมือสำรวจเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการสำรวจความพร้อมฯของเด็กปฐมวัย ตามแนวทาง

ของโครงการ MELQO (Measuring Early Learning and Outcome) ซ่ึงประกอบด้วยแบบสอบถามจำนวน 4 

ชุดได้แก่ (1) ชุดแบบทดสอบพัฒนาการเด็ก (2) ชุดแบบสอบถามผู้ปกครอง (3) แบบสอบถามครูประจำช้ัน และ 

(4) ชุดแบบสอบถามผู้บริหารสถานศึกษา ชุดแบบสอบถามของโครงการวิจัยฯสามารถสะท้อนสถานะความพร้อม

ในการเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กปฐมวัยใน 3 มิติ ได้แก่ (1) มิติความพร้อมของตัวเด็กเอง (2) มิติความพร้อม

ของครอบครัวในการสนับสนุนเด็กปฐมวัย (3) มิติความพร้อมของโรงเรียนในการสนับสนุนเด็กปฐมวัย 

แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนได้ถูกทดสอบโดยใช้เก็บข้อมูลภาคสนามในจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดภูเก็ต  

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพัฒนาการของเด็กแสดงให้เห็นว่าระดับความพร้อมฯ ของเด็กในจังหวัด

มหาสารคามอยู่ในระดับท่ีไม่น่ากังวล โดยมีระดับพัฒนาการสูงกว่าร้อยละ 75 ข้ึนไปในทุกด้านส่วนจังหวัดภูเก็ตมี

ระดับพัฒนาการโดยรวมอยู่ท่ีร้อยละ 64.5  อน่ึงพบว่าปัจจัยพ้ืนฐานด้านสุขภาพของเด็กร่วมกับระดับความพร้อม

ของครอบครัวฯ และความพร้อมของโรงเรียนฯ เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลในการกำหนดความพร้อมของเด็กปฐมวัย 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงปัจจัยความพร้อมของครอบครัวท่ีเรียกว่า “ระดับความขัดสน” ของครัวเรือนซ่ึงแสดงออกผ่าน

ปัจจัยต่างๆ เช่น การมีอาหารไม่เพียงพอในการบริโภค การท้ิงเด็กไว้ท่ีบ้านเพียงลำพัง และจำนวนวันท่ีเด็กมา

โรงเรียน เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อพัฒนาการเด็กอย่างมีนัยสำคัญ  

โครงการวิจัยฯ ขอเสนอให้นำเสนอข้อมูลระดับความพร้อมฯ ในรูปของสัดส่วนของเด็กท่ีตกอยู่ในกลุ่ม

เส่ียง (vulnerable) ในแต่ละพ้ืนท่ีแทนท่ีจะเป็นการนำเสนอระดับคะแนนเฉล่ียของจังหวัด เพ่ือให้สามารถเข้าถึง

กลุ่มเด็กท่ีอาจจะประสบปัญหาได้จริง โดยใช้สัดส่วนของเด็กท่ีตกอยู่ในกลุ่มเส่ียง (vulnerable) ซ่ึงเป็นเด็กท่ีมี

พัฒนาการต่ำกว่าเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 10 ของเด็กท้ังหมดในแต่ละพ้ืนท่ีเป็นดัชนีท่ีบ่งบอกถึงปัญหาด้านความพร้อมฯ 

ของเด็กในพ้ืนท่ีน้ันๆ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการออกแบบนโยบายเพ่ือลดความเหล่ือมล้ำ อน่ึงพบว่าภูเก็ตยังมี

สัดส่วนของ “เด็กท่ีตกอยู่ในกลุ่มเส่ียง” (vulnerable) ซ่ึงมีคะแนนต่ำกว่าเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 10 ของกลุ่มตัวอย่างท้ัง
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สองจังหวัดรวมกันในสัดส่วนท่ีสูงกว่ามหาสารคามอย่างมีนัยสำคัญ ท้ังน้ีปัจจัยเร่ืองความเหล่ือมล้ำอาจเป็นสาเหตุ

สำคัญท่ีทำให้จังหวัดภูเก็ตมีสัดส่วนของเด็กกลุ่มเส่ียงค่อนข้างสูง 

 ผลการสำรวจภาคสนามช้ีว่า การเก็บข้อมูลท่ีโรงเรียนมีอัตราการประสบความสำเร็จสูงสุดและมีต้นทุนใน

การเก็บข้อมูลต่ำสุด ส่วนการเก็บข้อมูลท่ีบ้านและการเก็บข้อมูลจากผู้ปกครองมีอัตราความสำเร็จต่ำสุดและมี

ต้นทุนการดำเนินงานสูง อย่างไรก็ตาม โครงการวิจัยฯเสนอแนะให้มีการเก็บข้อมูลด้วยการทดสอบเด็กโดยตรงและ

การถามผู้ปกครองในบางพ้ืนท่ีเพ่ือใช้เป็นมาตรฐาน (benchmark) ส่วนในภาพรวมท่ัวประเทศน้ันควรจะใช้การ

เก็บข้อมูลจากครูประจำช้ันเป็นหลักเน่ืองจากมีต้นทุนต่ำ  

อน่ึงเพ่ือให้ได้ข้อมูลความพร้อมฯ ท่ีครอบคลุมท่ัวประเทศ นักวิจัยเสนอให้ดำเนินการเพ่ิมพ้ืนท่ีในการเก็บ

ข้อมูล โดยแยกออกเป็นสองกลุ่มหลักคือ กลุ่มท่ีหน่ึงเก็บข้อมูลในพ้ืนท่ีวิจัยหลัก 5 จังหวัด เป็นพ้ืนท่ีท่ีควรเก็บ

ข้อมูลอย่างละเอียดและครอบคลุมท้ังสามส่วนคือ การทดสอบเด็กโดยตรง การสอบถามครูประจำช้ัน และการ

สอบถามผู้ปกครอง ข้อมูลส่วนน้ีสามารถใช้เป็นมาตรฐาน (benchmark) เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและแม่นยำ

ของการเก็บข้อมูลในรูปแบบอ่ืน เน่ืองจากการเก็บข้อมูลในส่วนน้ีมีต้นทุนท่ีค่อนข้างสูง นักวิจัยจึงเสนอให้

ดำเนินการเก็บใน 5 ภูมิภาคๆ ละ 1 จังหวัด คือ มหาสารคาม ภูเก็ต เชียงใหม่ ลพบุรี และระยอง 

กลุ่มท่ีสองเก็บข้อมูลท่ัวประเทศ การเก็บข้อมูลส่วนน้ีควรใช้การสอบถามครูประจำช้ันเป็นหลัก เพ่ือเป็น

การประหยัดงบประมาณ โดยเม่ือได้ข้อมูลมาแล้วนักวิจัยควรนำข้อมูลส่วนน้ีเปรียบเทียบกับข้อมูลท่ีได้จากการเก็บ

ข้อมูลอย่างละเอียดในพ้ืนท่ีวิจัยหลัก นอกจากน้ี หากเป็นไปได้ นักวิจัยควรนำเอาข้อมูลการทดสอบพัฒนาการเด็ก

ท่ีจัดเก็บโดยหน่วยงานอ่ืนมาใช้ในการวิเคราะห์ด้วย เช่น ข้อมูลการทดสอบ DSPM ข้อมูลการสำรวจ MICS เป็น

ต้น  

อน่ึงโครงการวิจัยขอเสนอให้ทำการทดสอบและสอบถามพัฒนาการเด็กเฉพาะเด็กในระดับช้ันอนุบาล  

ส่วนในระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 ให้ใช้การสังเกตการสอนเพ่ือให้สามารถบอกได้ว่า การเรียนการสอนในระดับ

ประถมศึกษาปีท่ี 1 มีความพร้อมในการท่ีจะสนับสนุนให้การเปล่ียนผ่าน (transition) จากการเรียนรู้ผ่านการเล่น

ในระดับอนุบาลมาสู่การเรียนรู้แบบการอ่านการเขียนในระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 ได้ดีเพียงใด ซ่ึงเช่ือว่าจะสามารถ

ช่วยให้เข้าใจถึงระดับความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กปฐมวัยได้อย่างครบถ้วนและถูกต้องมากย่ิงข้ึน 

ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการให้การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเด็กปฐมวัยต่อไป 
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บทที่ 1 

บทนำ 

1.1 ท่ีมาและความสำคัญของการศึกษา 

 งาน วิ จัยจำนวนมาก  (J. J. Heckman, 2008; James J. Heckman, Moon, Pinto, Savelyev, & 

Yavitz, 2010; James J. Heckman, Pinto, & Savelyev, 2013; Olds, 2002; Schweinhart, 2005) ช้ีให้เห็น

อย่างชัดเจนว่า การพัฒนาเด็กและเยาวชนในช่วงปฐมวัย (Early Childhood Development) เป็นการลงทุนท่ีมี

ประสิทธิภาพสูงสุด ดังน้ัน ผู้วางนโยบายควรตระหนักถึงความสำคัญและจำเป็นในข้อน้ี และหันมาให้ความสำคัญ

กับการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยมุ่งเน้นไปท่ีการศึกษาระดับปฐมวัยท่ีมีคุณภาพท่ีส่งเสริมท้ังทักษะด้านสติปัญญา 

(cognitive skills) และทักษะด้านพฤติกรรม (non-cognitive skills)  รวมไปถึงนโยบายท่ีส่งเสริมการอบรมเล้ียง

ดูบุตรท่ีมีคุณภาพ (James J. Heckman et al., 2013) อันจะส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ในระบบ

การศึกษาข้ันต่อไป  

 ในขณะเดียวกัน สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) มีภารกิจท่ีจะต้อง

ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน

อย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน สสค. จึงจำเป็นต้องมีองค์ความรู้และความเช่ียวชาญด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

เพ่ือใช้ในการออกแบบนโยบายด้านการศึกษาปฐมวัย ซ่ึงจะมีบทบาทสำคัญต่อประเทศไทยเป็นอย่างมากในอนาคต 

ท้ังน้ีเน่ืองจากการศึกษาปฐมวัยได้ถูกกำหนดให้เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาภาคบังคับในรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยปี 2560 ย่ิงไปกว่าน้ัน คุณภาพของการศึกษาปฐมวัยถือเป็นส่วนสำคัญในเป้าหมายการพัฒนาท่ี

ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDG) หัวข้อท่ี 4 หรือ SDG4 ซ่ึงเป็นส่วนสำคัญในการกำหนด

นโยบายด้านการศึกษาระยะยาวของนานาประเทศท่ัวโลก 

 ในปัจจุบัน หน่วยงานระหว่างประเทศท่ีได้รับการยอมรับหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็น UNESCO, UNICEF, 

World Bank, ห รือ  Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD ไ ด้ พั ฒ น า

หลักการวัดความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กปฐมวัย (school readiness) โดยให้ความสำคัญกับ 3 

ภาคส่วนหลักคือ (1) เด็กปฐมวัย (2) สถานศึกษา (3) ผู้ปกครองและชุมชน   โดยท้ังสามส่วนมีบทบาทสำคัญในการ

ทำให้เกิดในการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย กล่าวคือ ตัวเด็กเองน้ันจะต้องมีความพร้อมท้ังทางร่างกายและจิตใจ เพ่ือให้

สามารถนำไปสู่การเรียนรู้ท่ีจะเกิดข้ึนในสถานศึกษา พร้อมกันน้ันสถานศึกษาเองจะต้องมีความพร้อมท่ีจะจัด

การศึกษาให้มีความเหมาะสมตามวัยและพัฒนาการของเด็ก  เช่นเดียวกันผู้ปกครองและชุมชนซ่ึงเป็นอีกตัวแปร
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สำคัญท่ีส่งผลต่อความพร้อมในการเรียนรู้ของเด็ก เพราะมีส่วนช่วยกระตุ้ม ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้

อย่างต่อเน่ือง ดูรูปท่ี 1.1 ด้านล่างประกอบ 

 
รูปท่ี 1.1: กรอบความคิด การวัดความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ระบบการศึกษา 

ท่ีมา: School Readiness A Concept Framework (Britto, 2012) 

 อย่างไรก็ตาม เรายังขาดองค์ความรู้ท่ีจะช่วยให้สามารถกำหนดรูปแบบการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มี

ประสิทธิภาพสูงสุดได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเทศท่ีกำลังพัฒนาอย่างประเทศไทย  งานวิจัยส่วนใหญ่เป็น

การศึกษาในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เพราะมีข้อมูลเพียงพอท่ีจะวิเคราะห์ให้เกิดองค์ความรู้ได้  ในขณะท่ีโครงการ

พัฒนาในประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่ไม่มีการเก็บข้อมูลท่ีเป็นระบบ หรือไม่มีรายละเอียดเพียงพอท่ีจะช่วยให้

นักวิจัยสามารถวิเคราะห์ได้ดีเท่าท่ีควร โดยเฉพาะอย่างย่ิง การขาดแคลนข้อมูลท่ีสามารถบ่งบอกได้ถึงความพร้อม

เพ่ือเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กปฐมวัย ซ่ึงมีความจำเป็นอย่างย่ิงต่อการวิจัยและการกำหนดนโยบายท่ีเก่ียวข้อง

กับการส่งผ่านอย่างไร้รอยต่อจากการศึกษาระดับปฐมวัยท่ีเน้นการเรียนรู้ผ่านการการเล่น (play-based learning) 

หรือ holistic child development เข้าสู่การศึกษาระดับประถมศึกษา (transition to primary school) ส่งผล

ให้การตัดสินใจเชิงนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับเด็กปฐมวัยไม่สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี การขาด

เคร่ืองมือและข้อมูลข้างต้นทำให้จังหวัดและท้องถ่ินไม่สามารถประเมินสถานการณ์และวางแผนเพ่ือส่งเสริมความ

พร้อมของเด็กปฐมวัยในพ้ืนท่ีของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ความสำคัญดังกล่าว ทีมวิจัยจึงจะพัฒนาเคร่ืองมือสำรวจความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็ก

ปฐมวัย (School Readiness Survey) ท่ีครอบคลุมท้ัง 3 ภาคส่วนน้ี เพ่ือเป็นเคร่ืองมือสนับสนุนการประเมิน

สถานการณ์ความพร้อมและการลงทุนในการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างต่อเน่ืองในระดับจังหวัดตัวอย่าง ท่ีสามารถ

ขยายผลการดำเนินงานสู่จังหวัดอ่ืนๆ ได้ในอนาคต ซ่ึงจะนำไปสู่การสนับสนุนนโยบายด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ี

มีประสิทธิภาพสูงสุดในอนาคต 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. วิจัยพัฒนาเคร่ืองมือสำรวจความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กปฐมวัย (School Readiness 

Survey) ระดับจังหวัด  

2. ดำเนินการทดสอบเคร่ืองมือสำรวจความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กปฐมวัยในภาคสนาม 
(Pre-test) โดยจะนำร่อง (pilot) ในพ้ืนท่ีจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดภูเก็ตเพ่ือเป็นฐานในการขยาย

ผลไปสู่การสำรวจท่ัวประเทศต่อไป  

3. วิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอรายงานผลการสำรวจความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กปฐมวัย
แก่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดภูเก็ตรวมถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

4. จัดทำข้อเสนอแนวทางการขยายผลการสำรวจความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กปฐมวัย 
(School Readiness Survey) ในพ้ืนท่ี 77 จังหวัด และข้อเสนอเชิงนโยบายท่ีเก่ียวข้อง 

5. ร่วมกับ สสค. จัดประชุมเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ือง School readiness เพ่ือกระตุ้นให้หน่วยงาน 

ต่างๆ เห็นความสำคัญในการร่วมพัฒนาเคร่ืองมือและการนำไปใช้ประโยชน์เพ่ือการวางแผนพัฒนาเด็ก

และเยาวชน และนำเสนอผลการวิจัยต่อคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติหรือนำไปสู่การจัดเวที

ขยายผลในระดับเชิงนโยบายหรือความร่วมมือของ 4 กระทรวงหลัก  

1.3 ขอบเขตของการดำเนินงาน 

การดำเนินงานโครงการวิจัยพัฒนาเคร่ืองมือสำรวจความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กปฐมวัย จะ

ดำเนินงานเป็นข้ันตอน ดังน้ี  

1. รับฟังความเห็นจากผู้ท่ีเก่ียวข้อง เช่น ผู้เช่ียวชาญ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก เป็นต้น เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ

ออกแบบเคร่ืองมือสำรวจ 

2. วิจัยพัฒนาเคร่ืองมือสำรวจความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กปฐมวัย (School Readiness 

Survey) ระดับจังหวัด ท่ีมีมาตรฐานทางวิชาการท่ีได้รับการยอมรับท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
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3. คัดเลือกเด็กกลุ่มตัวอย่างอายุ 5-7 ปี  (60 เดือน  – 83 เดือน ) จำนวน  500 คน  ในพ้ืนท่ี จังหวัด

มหาสารคามและภูเก็ต ซ่ึงมีสถานศึกษาท่ีร่วมทำวิจัยกับ สสค. มาก่อนหน้าน้ีแล้ว ทำให้นักวิจัยมีข้อมูล

พ้ืนฐานท่ีจำเป็นในการดำเนินการ ประกอบกับโครงการน้ีเป็นการนำร่อง (pilot) เพ่ือนำไปสู่การขยายผล

ในอนาคต ดังน้ันการเลือกพ้ืนท่ีท่ีมีข้อมูลเดิมเป็นฐานจะช่วยให้สามารถดำเนินการได้ภายใต้งบประมาณท่ี

จำกัด นักวิจัยจะสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างนักเรียนจากโรงเรียนดังกล่าวโดยใช้การสุ่มอย่างง่ายเพ่ือให้สะท้อน

กลุ่มประชากร 

4. ดำเนินการทดสอบเคร่ืองมือสำรวจ (Pre-test) โดยเก็บข้อมูลความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ระบบการศึกษาของ

เด็กปฐมวัย 

5. ปรับแบบสำรวจจากผลการทดสอบในภาคสนาม (Pre-test) ให้สามารถนำไปใช้งานได้จริงในพ้ืนท่ีเพ่ือการ

ขยายผลการดำเนินงานในพ้ืนท่ีจังหวัดอ่ืนๆ ในอนาคต 

6. วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยท่ีมีผลต่อพัฒนาการและความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กปฐมวัยจาก
ข้อมูลท่ีได้จากการสำรวจ เพ่ือจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายแก่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

และจังหวัดภูเก็ต  

7. จัดทำข้อเสนอแนวทางการขยายผลการสำรวจความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กปฐมวัยใน
พ้ืนท่ี 77 จังหวัด และการจัดทำฐานข้อมูลระดับจังหวัดหรือระดับประเทศ รวมถึงข้อเสนอเชิงนโยบายท่ี

เก่ียวข้อง 

8. นำเสนอผลการสำรวจความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กปฐมวัยแก่คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดภูเก็ตรวมถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

1.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได้เคร่ืองมือสำรวจความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กปฐมวัย (School Readiness Survey) 

ระดับจังหวัดท่ีผ่านการทดสอบภาคสนามและสามารถนำไปขยายผลสู่พ้ืนท่ีจังหวัดอ่ืนๆ ในประเทศไทย

ได้ 

2. ได้รายงานผลการสำรวจความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กปฐมวัยและข้อเสนอเชิงนโยบาย
สำหรับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดภูเก็ต 

3. ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยท่ีส่งผลต่อพัฒนาการและความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็ก
ปฐมวัยในจังหวัดมหาสารคามและภูเก็ต 
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4. ได้ข้อเสนอแนวทางการขยายผลการสำรวจความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กปฐมวัย รวมถึง
แนวทางการนำแบบสอบถามไปใช้จริงในพ้ืนท่ี 77 จังหวัด  
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บทที่ 2 

วรรณกรรมปริทัศน์ 

 

2.1 ความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษา (school Readiness) คืออะไร? 

ความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษา (school readiness) หมายถึงความพร้อมท่ีเด็กจะสามารถเรียนรู้

ได้อย่างเต็มศักยภาพเม่ือเด็กได้เข้าสู่ระบบการศึกษาในระดับประถมศึกษา อย่างไรก็ตาม งานวิจัยด้านการศึกษา

และพัฒนาการเด็กยังไม่มีข้อสรุปท่ีชัดเจนมากพอท่ีนำไปสู่เคร่ืองมือวัดท่ีได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย ทำให้

ปัจจุบันยังมีความเห็นท่ีแตกต่างกันบ้างในประเด็นท่ีเก่ียวกับเคร่ืองมือและวิธีการวัดความพร้อมในการเข้าสู่ระบบ

การศึกษา โดย High et al. (2008) ได้แบ่งแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือและวิธีการวัดความพร้อมในการเข้าสู่

ระบบการศึกษา (school readiness) ออกเป็นท้ังหมด 4 แบบ คือ  

(1) แนวคิดธรรมชาตินิยม (idealist/nativist) แนวคิดน้ีเช่ือว่าเด็กจะมีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบ

การศึกษาเม่ือเด็กเติบโตและมีพัฒนาการถึงระดับท่ีสามารถควบคุมตนเอง สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน และ

สามารถทำตามคำบอกได้ และกระบวนการดังกล่าวถูกกำหนดโดยปัจจัยภายในของตัวเด็กเอง สภาพแวดล้อม

ภายนอกมีผลเพียงเล็กน้อยในการกระตุ้นให้เด็กเข้าถึงพัฒนาการได้ตามเป้าหมาย  

(2) แนวคิดประจักษ์นิยม (empiricist/environmentalist) แนวคิดน้ีเช่ือว่าความพร้อมในการเข้าสู่

ระบบการศึกษาสามารถวัดได้จากส่ิงท่ีเด็กรู้ (เช่น การสามารถระบุ สี รูปร่าง ตัวเลข และ สถานท่ี เป็นต้น) และ

จากพฤติกรรมของเด็ก ซ่ึงปัจจัยดังกล่าวเป็นผลโดยตรงมาจากกระบวนการเรียนรู้และส่ิงท่ีเด็กถูกสอน ดังน้ัน

ภายใต้แนวคิดน้ี ความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กจึงสามารถถูกกำหนดได้จากสภาพแวดล้อมและ

กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่เด็ก  

(3) แนวคิดแบบจำลองสังคม (social constructivist model) แนวคิดน้ีมองความพร้อมในการเข้าสู่

ระบบการศึกษาของเด็กผ่านมุมมองของสังคมและวัฒนธรรม โดยมุ่งไปท่ีปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับชุมชน คุณค่า และ

ความคาดหวังของชุมชน โดยไม่เน้นท่ีตัวเด็กโดยตรง ซ่ึงปัญหาสำคัญของแบบจำลองน้ีคือการขาดข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง

กับเด็กเป็นรายบุคคล  

(4) แนวคิดแบบจำลองปฏิสัมพันธ์ (interactional relational model) แนวคิดน้ีให้ความสนใจกับตัว

เด็กและสภาพแวดล้อมท่ีเด็กบ่มเพาะการเรียนรู้ โดยมุ่งสนับสนุนช่วยเหลือให้เด็กได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ 

แบบจำลองน้ีเช่ือว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กและสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ของเด็กมีส่วนช่วยให้เด็กมีพัฒนาการ

และมีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษาได้ ภายใต้แบบจำลองน้ี การประสบความสำเร็จของเด็กข้ึนอยู่กับ

ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กและโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างย่ิงจากการให้การช้ีแนะและบ่มเพาะของครู แนวคิดน้ีเป็น
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แนวคิดหน่ึงท่ีได้รับความสนใจจากวงการเด็กปฐมวัยเป็นอย่างมาก เน่ืองจากเป็นแนวคิดท่ีสอดคล้องกับหลักฐาน

ทางวิชาการท่ีมีอยู่ในปัจจุบันท่ีช้ีว่าประสบการณ์ในช่วงปฐมวัยและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กและสภาพแวดล้อม

มีส่วนช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้เป็นอย่างดี 

2.2 ทำไมต้องวัดความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษา? 
 

 หลักฐานงานวิจัยจำนวนหน่ึงช้ีว่าความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษามีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทาง

วิชาการของเด็กเม่ือเข้าสู่ระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึน (Davies, Janus, Duku, & Gaskin, 2016; Duncan et al., 

2007; Panlilio, Jones Harden, & Harring, 2018) ด้วยเหตุน้ี การส่งเสริมให้เด็กมีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบ

การศึกษาในระดับท่ีเหมาะสม จึงน่าจะมีประโยชน์ในการส่งเสริมให้เด็กประสบความสำเร็จในอนาคต การวัดความ

พร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษาเป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการประเมินและติดตามระดับความพร้อมดังกล่าว เพ่ือท่ีทุก

ภาคส่วนจะสามารถให้การสนับสนุนเพ่ือเตรียมความพร้อมของเด็กได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  

แนวคิดน้ีสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาในระดับโลก โดยในปี ค.ศ. 2015 ชาติสมาชิกขององค์การ

สหประชาชาติได้มีมติเห็นชอบให้การพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นหน่ึงในวาระสำคัญของเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

(Sustainable Development Goals: SDGs) โดยมีเป้าหมายท่ีจะผลักดันให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาปฐมวัย

ท่ีมีคุณภาพซ่ึงเป็นหลักประกันว่าเด็กจะมีความพร้อมในการเข้าสู่การศึกษาระดับประถมศึกษาภายในปี ค.ศ. 2030 

(United Nation Children's Fund (UNICEF), Brookings Institution, & World Bank, 2017) สอดคล้องกับ

การท่ีประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาปฐมวัย โดยกำหนดให้เป็นสิทธิของประชาชนท่ีจะต้องได้รับ

การศึกษาปฐมวัยท่ีมีคุณภาพภายใต้รัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. 2560  ความพยายามเหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการเตรียม

ความพร้อมเด็กให้มีพัฒนาการและทักษะท่ีเหมาะสมเพ่ือเข้าสู่การเรียนในระดับประถมศึกษาได้อย่างต่อเน่ืองและ

มีประสิทธิภาพ  

นอกจากน้ี ข้อมูลความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษา (school readiness) ได้ถูกใช้ในงานวิจัยอย่าง

แพร่หลาย อาทิเช่น การศึกษาอิทธิพลของความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษาต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาเม่ือเด็ก

เข้าสู่ระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึน (Davies et al., 2016; Duncan et al., 2007; Panlilio et al., 2018) การศึกษา

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษา (Mann, Hund, Hesson-McInnis, & Roman, 2017; 

Son & Peterson, 2017)  หรือแม้แต่การทดสอบความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือวัดว่าสามารถทำนายความพร้อมใน

การเข้าสู่ระบบการศึกษาได้ดีเพียงใด (Quirk, Dowdy, Dever, Carnazzo, & Bolton, 2018; Quirk, Dowdy, 

Goldstein, & Carnazzo, 2017; Quirk, Mayworm, Edyburn, & Furlong, 2016)   
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2.3 เราสามารถวัดความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษาได้อย่างไร? 

ความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กเป็นปัจจัยท่ีได้รับความสนใจจากนักวิชาการและผู้ท่ี

ทำงานด้านการศึกษาของเด็กมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างย่ิงในระดับปฐมวัยและในช่วงต้นของระดับ

ประถมศึกษา เน่ืองจากช่วงวัยดังกล่าวเป็นช่วงท่ีเด็กเร่ิมต้นการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานของการเรียนรู้ท่ีสูงข้ึนต่อไป

ในอนาคต หากเด็กได้รับการบ่มเพาะพ้ืนฐานการเรียนรู้ท่ีเข้มแข็ง และมีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ในระดับ

ประถมศึกษาอย่างดีแล้ว เด็กก็จะสามารถพัฒนาและประสบความสำเร็จได้ในอนาคต 

จากเหตุผลท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น ความพร้อมในการเข้าสู่ระดับประถมศึกษาจึงเป็นปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์

กับการประสบความสำเร็จไปตลอดท้ังชีวิตของเด็ก ท้ังน้ีความพร้อมในการเข้าสู่ระดับประถมศึกษาของเด็กมีความ

คล้ายคลึงในบางมิติกับความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษาในระดับอนุบาล ซ่ึงเป็นความพร้อมในการเข้าสู่

ระบบการศึกษาของเด็กในแง่ท่ีว่าปัจจัยท้ังสองน้ีช้ีให้เห็นถึงความพร้อมของเด็กท่ีจะรับมือกับการเปล่ียนแปลงท่ี

ย่ิงใหญ่ในชีวิต โดยระยะเวลาท่ีเด็กเร่ิมเข้าสู่ระดับการศึกษาดังกล่าวน้ัน เป็นช่วงรอยต่อท่ีเด็กจะต้องเปล่ียนผ่าน

จากสภาพแวดล้อมเดิมและการทำกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบเดิม ไปสู่สภาพแวดล้อมใหม่และทำกิจกรรมการ

เรียนรู้ในรูปแบบใหม่  

ตัวอย่างท่ีเห็นได้ชัด เช่น เด็กปฐมวัยท่ีเข้าสู่โรงเรียนในระดับอนุบาลจะต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมท่ี

เปล่ียนแปลงจากเดิมท่ีอยู่ ท่ี บ้านและได้รับการดูแลจากพ่อแม่ คนในครอบครัว หรือคนท่ี คุ้นเคย ไปสู่

สภาพแวดล้อมใหม่ของโรงเรียน ได้รับดูแลจากครู และมีกฎระเบียบทางสังคมท่ีเด็กจะต้องเรียนรู้และปฏิบัติตาม 

ปัจจัยเหล่าน้ีเป็นแรงกดดันให้เด็กต้องปรับตัว เด็กท่ีมีความพร้อมและสามารถปรับตัวได้ดีก็จะสามารถเรียนรู้และมี

พัฒนาการท่ีก้าวหน้ากว่าเด็กท่ีไม่สามารถปรับตัวหรือปรับตัวได้น้อยกว่า การเปล่ียนผ่านระหว่างรอยต่อดังกล่าว

จะเกิดข้ึนอีกคร้ังเม่ือเด็กเข้าสู่การศึกษาระดับประถมศึกษา เด็กจะต้องเผชิญกับรูปแบบการเรียนรู้ท่ีเปล่ียนแปลง

ไปจากการเรียนรู้ผ่านการเล่นและทำกิจกรรมทางกายภาพเป็นหลัก ไปสู่การเรียนรู้ท่ีมีกระบวนการเรียนรู้ทาง

ภาษาผ่านตัวอักษร ซ่ึงต้องอาศัยทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ท่ีสัมพันธ์กัน ซ่ึงมีความเป็น

นามธรรมหรือเป็นวิชาการมากข้ึน ปัจจัยเหล่าน้ีสามารถสร้างแรงกดดันให้กับเด็กได้ไม่น้อยไปกว่าช่วงเปล่ียนผ่าน

จากบ้านไปสู่อนุบาล และย่ิงกว่าน้ันคือ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 เป็นก้าวท่ีสำคัญท่ีจะช่วยให้เด็กสามารถต่อ

ยอดไปสู่การศึกษาท่ีสูงข้ึนและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่ หากเร่ิมต้นช้ันประถมศึกษาได้ไม่ดี ก็

อาจส่งผลเสียในระยะยาวต่อการเรียนในระดับสูงข้ึนได้ (Duncan et al., 2007; United Nation Children's 

Fund (UNICEF) et al., 2017) 

จากเหตุผลดังกล่าว นักวิจัยจึงได้พยายามศึกษาว่าปัจจัยใดบ้างท่ีเป็นพัฒนาการและทักษะท่ีเด็ก

จำเป็นต้องมีอย่างให้เพียงพอ เพ่ือให้สามารถก้าวผ่านไปสู่การศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึนได้อย่างราบร่ืนและประสบ

ความสำเร็จ หรือสามารถเปล่ียนผ่านได้อย่างไร้รอยต่อน่ันเอง  วิธีหน่ึงท่ีเป็นไปได้คือ การเก็บข้อมูลเก่ียวกับ
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พัฒนาการเด็ก ซ่ึงสะท้อนถึงความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษา (school readiness) ของเด็ก กระบวนการ

เก็บข้อมูลจากเด็กสามารถทำได้โดย การสังเกตการณ์ดูพฤติกรรมของเด็ก การเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับเด็ก รวมถึง

การเก็บข้อมูลจากการทดสอบพัฒนาการเด็กโดยตรง กระบวนการเก็บข้อมูลและข้อมูลท่ีเก็บจะแตกต่างกันไปตาม

ความเหมาะสมของช่วงอายุเด็ก ซ่ึงแบ่งออกได้เป็น 2 ช่วงคือ (1) ช่วงเด็กปฐมวัยกำลังเข้าสู่อนุบาล (2) ช่วงเด็ก

อนุบาลเข้าสู่ประถมศึกษา (Hirst, Jervis, Visagie, Sojo, & Cavanagh, 2011; Quirk et al., 2018) 

ในช่วงอายุท่ีเด็กกำลังจะเข้าสู่ระดับช้ันอนุบาล ทักษะและพัฒนาการท่ีจำเป็นต่อการปรับตัวให้เข้ากับ

โรงเรียนได้แก่ การสามารถช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวันได้ เช่น การล้างมือ การเข้าห้องน้ำ การ

รับประทานอาหาร การสวมใส่เส้ือผ้า (Pekdogan & Akgül, 2017) นอกจากน้ียังรวมถึง พัฒนาการทางด้าน

กล้ามเน้ือท่ีเอ้ืออำนวยให้เด็กทำกิจกรรมในโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม เช่น พัฒนาการด้านกล้ามเน้ือมัดใหญ่และ

กล้ามเน้ือมัดเล็ก ซ่ึงช่วยให้เด็กสามารถทำกิจกรรมท่ีต้องเคล่ือนไหวร่างกายและการใช้มือได้อย่างสะดวกและมี

ประสิทธิภาพ การทดสอบพัฒนาการของกล้ามเน้ือมัดใหญ่สามารถทำได้ไม่ยากนัก เช่น ทดสอบให้เด็กลอง

กระโดดขาเดียว ส่วนการทดสอบกล้ามเน้ือมัดเล็กมักจะให้เด็กทดลองพับกระดาษหรือวาดรูป เป็นต้น (Wolf et 

al., 2017)  นอกจากน้ี เด็กยังควรมีพัฒนาการด้านอารมณ์และสังคมท่ีเหมาะสม เช่น สามารถสบตา และส่ือสาร

กับคนรอบตัว สามารถพูดคุยและเร่ิมต้นการสนทนาได้ เป็นต้น สำหรับเคร่ืองมือท่ีสามารถใช้ในการเก็บข้อมูล

ความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กในวัยน้ี ได้แก่ ชุดเคร่ืองมือ IDELA ซ่ึงเก็บข้อมูลด้วยการให้เจ้าหน้า

เก็บข้อมูลทำกิจกรรมและทดสอบพัฒนาการกับเด็กโดยตรง (Pekdogan & Akgül, 2017) 

ส่วนพัฒนาการหลักท่ีจำเป็นสำหรับเด็กในช่วงอายุท่ีเด็กกำลังจะเข้าสู่ระดับประถมศึกษา ประกอบไปด้วย 

พัฒนาการของกล้ามเน้ือมัดใหญ่ (gross motor) พัฒนาการของกล้ามเน้ือมัดเล็ก (fine motor)  พัฒนาการด้าน

สังคมและอารมณ์ (social and emotional skill) และพัฒนาการด้านภาษาและสติปัญญา (language and 

cognitive skill)  ตัวอย่างพัฒนาการของกล้ามเน้ือใหญ่ท่ีใช้ในการทดสอบเช่น สามารถว่ิงหรือกระโดดขาเดียวได้ 

ตัวอย่างพัฒนาการของกล้ามเน้ือเล็กท่ีใช้ในการทดสอบเช่น สามารถจับดินสอเพ่ือวาดรูปได้ ตัวอย่างพัฒนาการ

ด้านสังคมและอารมณ์ท่ีเหมาะสม อาทิเช่น สามารถมีสมาธิจดจ่อกับส่ิงท่ีทำ สามารถควบคุมอารมณ์ไม่ต่ืนเต้น ต่ืน

กลัว หรือร้องให้โดยไม่มีเหตุผล สามารถคิดและตัดสินใจเบ้ืองต้นได้ ส่วนตัวอย่างพัฒนาการด้านภาษาและ

สติปัญญาท่ีใช้ในการทดสอบ เช่น การสามารถฟัง พูด และสนทนากับเพ่ือนและผู้ใหญ่ได้ สามารถออกเสียงคำได้

ถูกต้อง รู้จักตัวอักษรและคำง่ายๆ และเรียนรู้ตัวเลขเบ้ืองต้น เป็นต้น   

ตัวอย่างชุดเคร่ืองมือท่ีใช้เก็บข้อมูลความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษา (school readiness) ของเด็ก

ปฐมวัยท่ีจะเล่ือนช้ันเข้าสู่ประถมศึกษาปีท่ี 1 ได้แก่ ชุดเคร่ืองมือ Early Development Instrument (EDI) ซ่ึงใช้

วิธีการเก็บข้อมูลโดยการสอบถามพัฒนาการของเด็กจากครูเป็นหลักซ่ึงชุดเคร่ืองมือน้ีพัฒนาข้ึนในประเทศแคนาดา 

(Janus & Offord, 2007) และมีการขยายผลนำไปใช้ในอีกหลายประเทศท่ัวโลกเช่น ออสเตรเลีย  สหรัฐอเมริกา 
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จีน และ เกาหลีใต้ เป็นต้น  ชุดการสำรวจน้ีได้ถูกนำไปใช้ในเก็บข้อมูลเด็กท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ในประเทศ

แคนาดา โดย Davies et al. (2016) ได้นำเอาข้อมูลดังกล่าวมาศึกษาผลของความพร้อมในการเข้าสู่ระบบ

การศึกษา (school readiness) ต่อผลการเรียนในระดับประถมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า ทักษะด้านร่างกาย (Physical 

Well-being) ทักษะด้านภาษาและสติปัญญา (Language and Cognitive Skills) และพัฒนาการด้านอารมณ์และ

สังคม (Social and Emotional Development) ท่ีวัดในช่วงปฐมวัยล้วนแต่มีความสำคัญต่อทักษะด้านการอ่าน 

(reading) การเขียน (writing) และคณิตศาสตร์ (mathematics) ซ่ึงวัดในระดับประถมศึกษาปีท่ี 3 กล่าวคือ 

พัฒนาของเด็กปฐมวัยสามารถสะท้อนถึงระดับระดับความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษาได้เป็นอย่างดี 

ชุดเคร่ืองมือ EDI เก็บข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับตัวเด็กใน 4 ด้านใหญ่ๆคือ (1) ทักษะด้านร่างกาย (Physical 

Well-being) (2) ทักษะด้านภาษาและสติปัญญา (Language and Cognitive Skills) (3) พัฒนาการด้านอารมณ์

และสังคม (Social and Emotional Development) และ (4) ปัญหาหรือข้อกังวลเก่ียวกับตัวเด็ก (Special 

Concerns) ซ่ึงข้อคำถามในชุดการสำรวจน้ีถือได้ว่าละเอียดและครอบคลุมปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพร้อมในการเข้าสู่

ระบบการศึกษาของเด็กได้ดีพอสมควร แต่อย่างไรก็ตาม ชุดการสำรวจน้ีมีจุดอ่อนท่ีสำคัญคือ การขาดข้อมูลในส่วน

ของสภาพแวดล้อมทางการศึกษา เช่น ความพร้อมและการให้การสนับสนุนของโรงเรียน ครอบครัว และชุมชน ซ่ึง

เป็นข้อมูลสำคัญท่ีจำเป็นต้องใช้ร่วมกับข้อมูลของตัวเด็กเพ่ือประเมิน ติดตาม และส่งเสริมความพร้อมในการเข้าสู่

ระบบการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ในขณะเดียวกัน องค์การยูเนสโก ได้ร่วมมือกับ ธนาคารโลก(World Bank), Brookings Institution และ 

องค์การยูนิเซฟ (United Nation Children's Fund (UNICEF) et al., 2017) พัฒนาชุดเคร่ืองมือในการวัด

พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในช่วงอายุก่อนเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา (Measuring Early 

Learning and Quality and Outcomes: MELQO) โดยมีจุดประสงค์ท่ีสำคัญคือเพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงข้อมูลความ

พร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กปฐมวัย อันจะเอ้ืออำนวยให้สามารถสนับสนับสนุนให้เด็กได้มีความ

พร้อมในการเข้าสู่การศึกษาระดับประถมศึกษาได้มากท่ีสุด ซ่ึงถือเป็นการเร่ิมต้นก้าวแรกท่ีม่ันคงของเด็กในเส้นทาง

ของการศึกษาท่ีจะยาวไกลไปตลอดชีวิต  

 ภายใต้จุดประสงค์ท่ีจะให้การสนับสนุนเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพน้ี กรอบแนวคิดของ MELQO ได้

กำหนดให้ความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษาครอบคลุมท้ัง 3 ด้านด้วยกันคือ (1) ความพร้อมของเด็กในการ

เล่ือนช้ันจากปฐมวัยไปสู่ประถมศึกษา (2) ความพร้อมของโรงเรียนในการให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาและให้

การศึกษาแก่เด็กปฐมวัย และ (3) ความพร้อมของครอบครัวและชุมชนในการให้การสนับสนุนการพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย  

ดังน้ัน ในการพัฒนาชุดเคร่ืองมือเพ่ือสำรวจความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กปฐมวัยของ

โครงการน้ี นักวิจัยจะอ้างอิงจากเคร่ืองมือของโครงการ Measuring Early Learning Quality and Outcomes 
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(MELQO) ซ่ึงครอบคลุมมิติความพร้อมท้ังด้านตัวเด็กและด้านสภาพแวดล้อมทางการศึกษาเป็นหลัก พร้อมท้ัง

ปรับปรุงเคร่ืองมือดังกล่าวให้เข้ากับบริบททางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศไทย เพ่ือพัฒนาชุด

เคร่ืองมือท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี ท่ีผ่านมาเคร่ืองมือของ MELQO ได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในประเทศกำลังพัฒนา

จำนวนมาก เช่น อินโดนิเชีย ลาว มองโกเลีย บังคลาเทศ เปรู นิการากัว เอธิโอเปีย เป็นต้น (United Nation 

Children's Fund (UNICEF) et al., 2017)  

ตามกรอบแนวคิดของ MELQO ความพร้อมของเด็กในการเล่ือนช้ันจากปฐมวัยไปสู่ประถมศึกษา สามารถ

วัดได้จากทักษะด้านต่างๆ ดังต่อไปน้ี (1) พัฒนาการทางร่างกายและสุขภาพ เช่น กล้ามเน้ือ การเคล่ือนไหว  (2) 

พัฒนาการทางอารมณ์และสังคม เช่น ทักษะการพูด การร่วมมือกับผู้อ่ืน การแสดงออกทางความรู้สึก และการเอา

ใจใส่ และมีน้ำใจต่อผู้อ่ืน (3) ความพร้อมด้านการเรียนรู้ เช่น ความกระตือรือร้นในการเรียน ความอยากรู้อยาก

เห็น (4) พัฒนาการด้านภาษา เช่น การฟัง การพูด การใช้คำศัพท์ การเขียน และการวาดภาพ เป็นต้น (5) ทักษะ

ด้านสติปัญญา เช่น การเข้าใจการออกเสียงของตัวอักษร การเข้าใจความสัมพันธ์เชิงพ้ืนท่ี (เช่น ความกว้าง ความ

ยาว ความสูง) และความคิดเชิงตัวเลข  

ส่วนความพร้อมของโรงเรียนในการให้การสนับสนุนเด็กปฐมวัยตามกรอบแนวคิดของ MELQO สามารถ

วัดได้จาก (1) ส่ิงอำนวยความสะดวกในการเปล่ียนผ่านระหว่างบ้านและโรงเรียน (2) มีความมุ่งม่ันท่ีจะให้บริการ

ชุมชนในการเป็นสถานศึกษาปฐมวัยและระดับประถมศึกษา (3) ใช้หลักสูตรการสอนท่ีมีคุณภาพสูง (4) แสดงให้

เห็นถึงความมุ่งม่ันท่ีจะทำให้เด็กทุกคนประสบความสำเร็จ โดยคำนึงถึงความต้องการท่ีแตกต่างกันของเด็กแต่ละ

คน โดยเฉพาะอย่างย่ิงเด็กท่ีได้รับผลกระทบจากความแตกต่างทางเช้ือชาติและความยากจน (5) แสดงให้เห็นถึง

ความมุ่งม่ันท่ีจะทำให้ครูทุกคนประสบความสำเร็จ (6) ริเร่ิมใช้วิธีใหม่ๆท่ีเพ่ิมโอกาสในการประสบความสำเร็จมาก

ข้ึน เช่น การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองหรือการเข้าไปช่วยเหลือเด็กท่ีมีพัฒนาการล่าช้า (7) เปล่ียนแปลงวิธีการ

จัดการเรียนการสอนหากท่ีทำอยู่เดิมไม่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน (8) ให้บริการแก่เด็กในชุมชนท่ีโรงเรียนต้ังอยู่ (9) 

มีความรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของเด็ก (10) มีความเป็นผู้นำท่ีเข้มแข็ง  

ในทำนองเดียวกัน ความพร้อมของครอบครัวในการให้การสนับสนุนแก่เด็กในการเข้าสู่โรงเรียน สามารถ

วัดได้จาก (1) แม่ของเด็กควรได้รับการดูแลระหว่างต้ังครรภ์เป็นอย่างดี และเด็กเม่ือคลอดออกมาแล้ว ควรได้รับ

การดูแลสุขภาพท่ีครอบคลุมท้ังทางด้านร่างกาย โภชนาการ ซ่ึงเป็นการเตรียมเด็กให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ี

พร้อมสำหรับการเข้าสู่โรงเรียน (2) เด็กทุกคนควรได้เข้าหลักสูตรปฐมวัยท่ีมีคุณภาพ (3) พ่อแม่เสียสละเวลาในการ

อยู่กับลูกเพ่ือช่วยเหลือลูกในการพัฒนาการเรียนรู้และติดตามพัฒนาการของลูก  

ภายใต้หลักการดังกล่าว การวัดความพร้อมในการเปล่ียนผ่านจากการศึกษาระดับปฐมวัยไปสู่

ประถมศึกษาของเด็กจึงสามารถมองในภาพใหญ่ได้เป็นสองส่วนคือ ความพร้อมของตัวเด็กเองท่ีจะเข้าสู่ระบบการ

เรียนของระดับประถมศึกษา และความพร้อมของสถาบันท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับเด็กท้ังโรงเรียนและครอบครัวในการ
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ช่วยเหลือสนับสนุนเด็กให้มีความพร้อมท่ีจะสามารถเปล่ียนผ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน ทีมงาน MELQO จึง

ได้แบ่งเคร่ืองมือวัดความพร้อมของเด็กออกเป็นสองส่วนหลักคือ  

1. เคร่ืองมือวัดพัฒนาการและทักษะการเรียนรู้ของเด็ก ซ่ึงวัดความพร้อมของเด็กในการเปล่ียนผ่านจาก
การศึกษาระดับปฐมวัยไปสู่ประถมศึกษา โดยมีช่ือเรียกส้ันๆว่า MODEL ซ่ึงย่อมาจาก Measure of 

Development and Early Learning  เคร่ืองมือวัดพัฒนาการและทักษะการเรียนรู้ของเด็ก (MODEL) 

ครอบคลุมพัฒนาการของเด็กใน 3 ด้านหลัก คือ 

พัฒนาการด้านร่างกาย (Physical development) ประกอบด้วยพัฒนาการด้านกล้ามเน้ือต่างๆเช่น 

การว่ิง การป่ันจักรยาน การทรงตัว รวมถึงพัฒนาการด้านกล้ามเน้ือมัดเล็ก เช่น การวาดรูป เป็น

ต้น 

พัฒนาการด้านสติปัญญา (Cognitive skills) ซ่ึงประกอบไปด้วย พัฒนาการด้านภาษาและ

คณิตศาสตร์ (Literacy and mathematics) และพัฒนาการด้านการบริหารจัดการชีวิต 

(Executive function: EF)  พัฒนาการด้านภาษาและคณิตศาสตร์ ครอบคลุมถึงทักษะท่ีเป็นตัว

บ่งช้ีถึงแนวโน้มท่ีเด็กจะสามารถเรียนรู้ด้านภาษาและคณิตศาสตร์ต่อไปในอนาคตได้ เช่น 

ความสามารถในการนับ ซ่ึงมีความสัมพันธ์กับการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ และความสามารถใน

การออกเสียงอักษร และการใช้กล้ามเน้ือเล็กผ่านการวาดรูป ซ่ึงมีความสัมพันธ์กับการเรียนรู้

ด้านภาษาเป็นต้น ส่วนพัฒนาการด้าน EF น้ีครอบคลุมถึงกระบวนการคิด ทักษะการเรียนรู้ การ

ควบคุมกล้ามเน้ือ การควบคุมจิตใจ การสามารถยับย้ังช่ังใจต่อส่ิงเร้า การมีสมาธิจดจ่อ และการ

สามารถจดจำและใช้ข้อมูลท่ีจดจำได้ เป็นต้น 

พัฒนาการด้านสังคม-อารมณ์ (Social-emotional development) พัฒนาการด้านน้ีครอบคลุมถึง

ทักษะของเด็กในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน เช่น เพ่ือนในโรงเรียน ครู และสมาชิกในครอบครัว 

ความสามารถในด้านน้ีมีส่วนช่วยให้เด็กสามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับคนรอบตัว สามารถ

ปรับตัว และอยู่ในโรงเรียนได้ในระยะยาว  

2. เคร่ืองมือวัดคุณภาพของส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ของเด็ก ใช้วัดความพร้อมของสถาบัน
ครอบครัวและสถาบันการศึกษาในการช่วยเหลือสนับสนุนเด็กให้มีเข้าสู่ระดับประถมศึกษาได้อย่างมี

ป ระ สิท ธิภ าพ  โด ย มี ช่ื อ เรียก ส้ั น ๆ ว่ า  MELE ซ่ึ ง ย่ อม าจาก  Measure of Early Learning 

Environments เคร่ืองมือการวัดคุณภาพของส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ของเด็กหรือ MELE น้ัน 

ประกอบด้วย 7 หมวดหลักดังต่อไปน้ี 
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ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ (Environment and physical setting) เช่นห้องเรียน มีความปลอดภัย 

สะอาด มีบรรยากาศท่ีส่งเสริมสุขภาวะและการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันระหว่างเด็กและครู มีอุปกรณ์

การเรียนรู้ท่ีเพียงพอ เช่น หนังสือ เคร่ืองดนตรี อุปกรณ์ศิลปะ เป็นต้น  

การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน (Family and community engagement) โดยโรงเรียนมี

การเผยแพร่ข้อมูลผลการดำเนินงานและสร้างโอกาสในการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับ

ผู้ปกครองและชุมชน ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนและการตัดสินใจเพ่ือพัฒนา

ปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานให้ดีย่ิงข้ึน  

บุคลากร (Personnel) ครูและบุคลากรได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและได้รับ

ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม จำนวนครูต่อเด็กอยู่ในระดับท่ีเหมาะสม ไม่น้อยจนเกินไป และได้รับ

การพัฒนาทักษะวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอ พร้อมท้ังเปิดโอกาสให้ครูได้แสดงความสามารถและ

พัฒนาตนเอง  

ปฏิสัมพันธ์ (Interactions) ครูและบุคลากรของโรงเรียนมีความเอาใจใส่ และมีการปฏิบัติต่อเด็กท่ี

ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์ของเด็ก โดยคำนึงถึงความต้องการท่ีแตกต่างของเด็กเป็น

รายบุคคล  

ความครอบคลุม (Inclusiveness) ครูสามารถดูแลเด็กท่ีมีความแตกต่างกันได้อย่างท่ัวถึง อาทิเช่น ครู

ได้รับการฝึกอบรมเพ่ือดูแลเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ และคำนึงถึงความแตกต่างด้านเช้ือชาติ 

ศาสนา ของเด็กแต่ละคน  

การสอน (Pedagogy) เน้ือหาหลักสูตรคำนึงถึงการพัฒนาเด็กในด้านกายภาพ สังคม-อารมณ์ ภาษา 

ทักษะการคิด และกระตุ้นทักษะในระดับปฐมวัยท่ีนำไปสู่การเรียนรู้ด้านภาษาและคณิตศาสตร์ 

มีการเรียนรู้ท่ีเด็กเป็นศูนย์กลางและกระตุ้นให้เด็กมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ความอยากรู้อยาก

เห็น ความอดทน ความมุ่งม่ัน ความมีปฏิสัมพันธ์และร่วมมือกับผู้อ่ืน เด็กได้เล่นอย่างเหมาะสม

ตามช่วงวัย นโยบายของโรงเรียนท้ังในด้านทรัพยากรบุคคล การจัดการด้านการเงิน การ

ประเมินผลและการประกันคุณภาพต้องเป็นไปเพ่ือสนับสนุนหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีมี

คุณภาพ นอกจากน้ี MELQO ได้พัฒนาแบบสังเกตการสอน (Core Classroom Observation) 

เพ่ือสังเกตกระบวนการสอนท่ีเกิดข้ึนจริงในห้องเรียน ซ่ึงมีความน่าสนใจเป็นอย่างย่ิง แต่ด้วย

ทรัพยากรท่ีจำกัด โครงการน้ีจึงไม่สามารถนำเอาส่วนน้ีมาประยุกต์ใช้ได้ 

การเล่น (Play) เด็กสามารถเข้าถึงของเล่นและโอกาสท่ีจะได้เล่นร่วมกับเพ่ือนๆในระหว่างวัน เพ่ือ

ส่งเสริมพัฒนาการ การเรียนรู้ และการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อ่ืน  
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 โดยสรุป แบบสอบถามท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือสำรวจความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กปฐมวัยของ

โครงการน้ีอ้างอิงจากเคร่ืองมือของโครงการ Measuring Early Learning Quality and Outcomes (MELQO) 

เป็นหลัก เพราะครอบคลุมมิติความพร้อมท้ังด้านตัวเด็กและด้านสภาพแวดล้อมทางการศึกษา อย่างไรก็ตาม 

นักวิจัยยังได้นำเอาข้อคำถามจากเคร่ืองมือวัดแบบอ่ืนเข้ามาผสมผสานเพ่ือให้ครอบคลุมประเด็นต่างๆ มากข้ึนอีก

ด้วย 
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บทที่ 3 

แบบสอบถามความพร้อมเพื่อเข้าสู่ระบบการศึกษา (SCHOOL READINESS)  

และการเก็บข้อมูล 

3.1 แบบสอบถามความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กปฐมวัย  

 

เคร่ืองมือสำรวจความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กปฐมวัย (School Readiness Provincial 

Survey)  แบ่งออกได้เป็นท้ังหมด  4 ชุด ดังน้ี 

1. ชุดแบบทดสอบพัฒนาการเด็ก เป็นชุดคำถามเพ่ือประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญาและการเรียนรู้
ของเด็กปฐมวัย  (อายุ 5 – 7 ปี หรือก่อนเข้าเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1) ทีมนักวิจัยได้พัฒนาชุด

ทดสอบน้ีมาจากแบบสอบถาม Measure of Development and Early Learning  (MODEL) ของ 

MELQO เป็นหลัก นอกจากน้ี ทีมวิจัยยังได้เพ่ิมการทดสอบพัฒนาการแบบ Dimensional Change 

Card Sort (DCCS) ซ่ึงพัฒนาข้ึนโดย ศาสตราจารย์ Philip D. Zelazo และทีมงาน (Zelazo, 2006) 

เพ่ือทดสอบพัฒนาการด้านการบริหารจัดการชีวิต (Executive function: EF) เพ่ิมเติมรายละเอียด

ของ แบบทดสอบพัฒนาการเด็กฉบับสมบูรณ์ได้แสดงไว้ในภาคผนวก 2 ท้ังน้ี ชุดแบบทดสอบ

พัฒนาการเด็ก จะประกอบด้วยหมวดย่อยท้ังหมด 12 หมวดดังต่อไปน้ี 

ชุด A ความสามารถในการเขียนช่ือ (Name Writing) 

ชุด B ความสามารถในการเข้าใจคำศัพท์ท่ีใช้ในการระบุตำแหน่ง (Receptive Spatial Vocabulary) 

ชุด C การเข้าใจในเร่ืองราวท่ีได้ฟัง (Listening Comprehension Story) 

ชุด D การวาดเลียนแบบ (Copying) 

ชุด E การจัดของเป็นกลุ่ม (Producing a Set) 

ชุด F การเปรียบเทียบตัวเลข (Number Comparison) 

ชุด G การบวกแบบพ้ืนฐาน (Simple Addition) 

ชุด H การประกอบรูปในใจ (Mental Transformation) 

ชุด I การอ่านตัวเลข (Number Identification) 
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     ชุด J การนับเลขไปด้านหน้า (Forward Digit Span) 

ชุด K การนับเลขย้อนกลับ (Backward Digit Span) 

ชุด X ใบบันทึกคะแนน DCCS (The Dimensional Change Card Sort) 

 

2. ชุดแบบสอบถามผู้ปกครอง เป็นชุดคำถามเก่ียวกับสมาชิกในครัวเรือน ส่ือการเรียนรู้ท่ีใช้ในครัวเรือน 
และพัฒนาการของเด็กกลุ่มตัวอย่างในด้านต่างๆ ในมุมมองของผู้ปกครอง แบบสอบถามชุดน้ีพัฒนา

มาจากแบบ Measure of Early Learning Environments (MELE) ของ MELQO แบบสอบถาม

ครัวเรือนของโครงการไรซ์ไทยแลนด์ (RIECE Thailand) และแบบสอบถามค้นหาจุดแข็ง/จุดอ่อนใน

ทักษะ EF ของเด็กปฐมวัย ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของหนังสือ EF ภูมิคุ้มกันชีวิตและป้องกันยาเสพติด 

แบบสอบถามกลุ่มน้ีประกอบด้วยชุดคำถาม 6 ชุด ดังน้ี 

 ชุด PA1 ข้อมูลท่ัวไปของเด็ก 

 ชุด PA2 ข้อมูลสภาพแวดล้อม การเล้ียงดู และความคิดเห็นของผู้ปกครอง 

ชุด PA3 การพัฒนาทางด้านสังคม-อารมณ์ของเด็ก 

ชุด PA4 พัฒนาการทางด้านสติปัญญาของเด็ก 

ชุด PA5 การบริโภคอาหาร 

ชุด PA6 สินทรัพย์ของครัวเรือน 

นอกจากน้ี แบบสอบถามชุดน้ียังครอบคลุมถึงข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับสมาชิกในครัวเรือนรวมถึง

ความสัมพันธ์ของเด็กกับสมาชิกแต่ละบุคคล 

3. แบบสอบถามคุณครูประจำช้ัน แบบสอบถามชุดน้ีพัฒนามาจากแบบ Measure of Early Learning 

Environments (MELE) ของ MELQO และแบบสอบถามครัวเรือนของโครงการไรซ์ไทยแลนด์ 

(RIECE Thailand) โดยแบ่งแบบสอบถามชุดน้ีออกเป็นสองส่วนย่อย 

3.1 แบบสอบถามพัฒนาการเด็กจากการสัมภาษณ์ครูประจำช้ัน เป็นชุดคำถามเก่ียวกับพัฒนาการ

ของเด็กกลุ่มตัวอย่างในด้านต่างๆ ในมุมมองของครูประจำช้ัน ซ่ึงประกอบด้วยชุดคำถามย่อยท้ังหมด 3 

ชุด ดังน้ี 

ชุด TE1 ข้อมูลท่ัวไปของเด็ก 

 ชุด TE2 การพัฒนาทางด้านสังคม-อารมณ์ของเด็ก 

ชุด TE3 พัฒนาการทางด้านสติปัญญาของเด็ก 
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3.2 แบบสอบถามข้อมูลครูประจำช้ัน เป็นชุดคำถามเก่ียวกับข้อมูลพ้ืนฐานของครู รูปแบบการเรียน

การสอน และอ่ืนๆ ซ่ึงประกอบด้วยชุดคำถามย่อยท้ังหมด 5 ชุด ดังน้ี 

 ชุด E1 ข้อมูลส่วนตัว ประสบการณ์ คุณวุฒิ และค่าตอบแทน  

 ชุด E2 การเรียนการสอน (Curriculum and language) 

ชุด E3 ค่าตอบแทนของครู (Compensation) 

ชุด E4 แรงจูงใจและทัศนคติของครู (Motivation and Attitude) 

ชุด E5 โภชนาการ สุขอนามัย และความปลอดภัยของสถานศึกษา (Nutrition, Sanitation and Safety) 

นอกจากน้ี ทีมวิจัยได้แบ่งแบบสอบถามข้อมูลครูประจำช้ันตามระดับช้ันเรียนเป็นสองแบบคือ 

แบบสอบถามข้อมูลครูประจำช้ันระดับปฐมวัย และแบบสอบถามข้อมูลครูประจำช้ันระดับประถมศึกษา 

ท้ังน้ีเน่ืองจากบริบทของช้ันเรียนมีความแตกต่างกันบางส่วน  

4. ชุดแบบสอบถามผู้บริหารสถานศึกษา เป็นชุดคำถามเก่ียวกับลักษณะของสถานศึกษา จำนวนครู 
และนักเรียนในโรงเรียน แบบสอบถามชุดน้ีพัฒนามาจากแบบสอบถามครัวเรือนของโครงการไรซ์ไทย

แลนด์ (RIECE Thailand)  แบบสอบถามน้ีประกอบด้วยชุดคำถาม 3 ชุด ดังน้ี 

  ชุด D1   ข้อมูลส่วนตัวของผู้บริหาร 

  ชุด D2   ข้อมูลสถานศึกษาและครู 

ชุด D3   ข้อมูลนักเรียนและสุขอนามัย 

3.2 การสุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างของการสำรวจในคร้ังน้ีคือ เด็กนักเรียนอายุระหว่าง 5 - 7 ปี ณ เดือนพฤศจิกายน 2560 

กลุ่มประชากรมาจากเด็กนักเรียนในสถานศึกษาของรัฐ ในจังหวัดมหาสารคามและภูเก็ต โดยทีมวิจัยสุ่มตัวอย่าง

เด็กท้ังหมด 700 คน จาก 2 จังหวัด ด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) ตามข้ันตอน

ดังน้ี 
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รูปท่ี 3.1: แผนผังการสุ่มเลือกตัวอย่าง 

 

ตารางท่ี 3.1: รูปแบบการสุ่มเลือกตัวอย่าง 

ลำดับข้ันของการสุ่ม วิธีการสุ่ม 

การเลือกตัวอย่างข้ันท่ีหน่ึง 

เลือกโรงเรียนจังหวัดละ 12 โรงเรียน 

• โรงเรียนขนาดเล็ก 4 โรงเรียน 

• โรงเรียนขนาดกลาง 4 โรงเรียน 

• โรงเรียนขนาดใหญ่ 4 โรงเรียน 

การเลือกตัวอย่างข้ันท่ีสอง 

เลือกห้องเรียน โรงเรียนละ 3 ห้องเรียน 

• ระดับช้ันอนุบาล 1 หรือ อนุบาล 2 (หากโรงเรียนระดับช้ัน

อนุบาล 3 ระดับ) จำนวน 1 ห้อง 

• ระดับช้ันอนุบาล 2 หรือ อนุบาล 3 (หากโรงเรียนระดับช้ัน

อนุบาล 3 ระดับ) จำนวน 1 ห้อง 

• ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 จำนวน 1 ห้อง 

การเลือกตัวอย่างข้ันท่ีสาม 

เลือกเด็กตัวอย่าง 

• สุ่มเด็กห้องเรียนละ 10 คน (หากห้องเรียนมีจำนวนนักเรียนไม่

ถึง 10 คน จะถือว่าเด็กนักเรียนในห้องน้ันเป็นกลุ่มตัวอย่าง

ท้ังหมด)  

 

จังหวัด 

โรงเรียนเล็ก 

รร.4 รร.3 รร.2 รร.1 

ป.1 

10 คน 

อ.3 

10 คน 

อ.2 

10 คน 

โรงเรียนกลาง โรงเรียนใหญ ่
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3.3 พ้ืนท่ีสำรวจ 

การสำรวจในคร้ังน้ี ทีมวิจัยได้เลือกท่ีจะดำเนินการในจังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดภูเก็ต ซ่ึงมีสาเหตุ

หลักๆ มาจากทีมวิจัยได้ลงพ้ืนท่ีดำเนินการวิจัยโครงการลดความเหล่ือมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยท่ีมีคุณภาพใน

จังหวัดมหาสารคามมาอย่างต่อเน่ืองตลอด 3 ปีท่ีผ่านมา ซ่ึงทำให้มีความคุ้นเคยกับพ้ืนท่ีเป็นอย่างดี และในส่วน

ของจังหวัดภูเก็ตน้ัน ทางสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ได้ดำเนินงานร่วมกับ

โรงเรียนในพ้ืนท่ีอย่างต่อเน่ืองด้วยเช่นกัน ซ่ึงคาดว่าจะได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนดังกล่าวเป็นอย่างดี ด้วย

เหตุผลเหล่าน้ีทำให้ทางสถาบันวิจัยฯ เช่ือม่ันว่าจะสามารถช่วยลดต้นทุนในการสำรวจได้อย่างมาก ย่ิงไปกว่าน้ัน 

ผลการสำรวจคร้ังน้ีจะมีส่วนช่วยในการประเมินผลโครงการลดความเหล่ือมล้ำด้วยการศึกษาปฐมวัยท่ีมีคุณภาพ ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเป็นโครงการตัวอย่างท่ีจัดให้มีการประเมินเชิงประจักษ์อย่างเป็นระบบ และสามารถ

นำไปสู่การวางแผนออกแบบนโยบายการศึกษา และการพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

ต่อไป 

3.4 การลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูลภาคสนาม 

 ทีมวิจัยได้ลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูลจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดภูเก็ต โดยแบ่งการสัมภาษณ์ออกเป็น 4 กลุ่มคือ  

 3.4.1 การทดสอบพัฒนาการเด็ก ทีมวิจัยพยายามท่ีจะทดสอบพัฒนาการเด็กท่ีโรงเรียนหรือสถานศึกษาเป็น

ส่วนใหญ่ เพราะสะดวกท้ังในด้านการเดินทางและสถานท่ีสำหรับใช้ในการทดสอบ ทำให้ในแต่ละวันสามารถเก็บ

ข้อมูลได้จำนวนค่อนข้างมาก รูปท่ี 3.2 แสดงตัวอย่างการทดสอบพัฒนาการเด็กท่ีโรงเรียนหรือสถานศึกษา โดย

เฉล่ียการทดสอบพัฒนาการเด็กใช้เวลาประมาณ 30 นาที  อย่างไรก็ตาม  เด็กบางคนอาจจะขาดเรียนใน

ช่วงเวลาท่ีทีมวิจัยเข้าไปเก็บข้อมูลท่ีโรงเรียน ทำให้จำเป็นต้องเดินทางไปทดสอบพัฒนาเด็กท่ีบ้านของเด็ก ซ่ึงก็

สามารถทำได้ แต่อาจจะมีอุปสรรคเร่ืองของการเดินทาง ทำให้เก็บข้อมูลได้ช้ากว่ากรณีท่ีสามารถทดสอบเด็กท่ี

โรงเรียนค่อนข้างมาก อีกท้ังยังอาจจะมีอุปสรรคด้านสถานท่ีท่ีอาจจะทำให้เด็กได้รับการรบกวนจากภายนอกใน

ระหว่างการทดสอบบ้าง รูปท่ี 3.3 แสดงตัวอย่างการทดสอบพัฒนาการเด็กท่ีบ้านของเด็ก 

3.4.2 การสัมภาษณ์ครูประจำช้ัน การเก็บข้อมูลในส่วนน้ีใช้ท้ังวิธีการสัมภาษณ์โดยนักวิจัยและการขอความ

ร่วมมือจากครูประจำช้ันให้เป็นผู้กรอกแบบสอบถามด้วยตนเอง ครูประจำช้ันจำเป็นต้องตอบแบบสอบถาม

ท้ังหมดสองส่วนคือ ข้อมูลส่วนบุคคลของครูเอง และพัฒนาการเด็กกลุ่มตัวอย่างแต่ละคน ซ่ึงเป็นส่วนท่ีทำให้

ครูประจำช้ันต้องใช้เวลาการตอบแบบสอบถามมากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ โดยเฉล่ีย การสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคล

ของครูประจำช้ันใช้เวลาประมาณ 15 นาที ส่วนการสัมภาษณ์พัฒนาการเด็กใช้เวลาประมาณ 10 นาทีต่อคน 



 

 

20 

 

(ไม่นับรวมกรณีท่ีครูกรอกแบบเอง) ดังน้ัน ทีมวิจัยจึงได้เปิดโอกาสให้ครูสามารถนำแบบไปกรอกเองบางส่วน 

โดยคิดเป็นร้อยละ 3 ของข้อมูลพัฒนาการเด็กท่ีได้จากครู 

3.4.3 การสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา ทีมวิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์โดยการส่งนักวิจัยเข้าไปสัมภาษณ์ตัว

ต่อตัวเพียงวิธีเดียว แต่ก็ไม่ได้เสียเวลามากนักเพราะแบบสอบถามส่วนน้ีมีปริมาณไม่มาก  

3.4.4 การสัมภาษณ์ผู้ปกครอง ซ่ึงประกอบไปด้วยสองส่วนหลักคือ ข้อมูลครัวเรือน และข้อมูลพัฒนาการ

เด็ก โดยทีมวิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์ตัวต่อตัวจำนวน 531 ตัวอย่าง และการส่งแบบสอบถามไปกับนักเรียน

เพ่ือให้ผู้ปกครองกรอกแบบสอบถามด้วยเองและขอส่งคืนในวันถัดไปจำนวน 320 ตัวอย่าง โดยได้รับกลับคืน

มาเพียง 34 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 6) โดยเฉล่ีย การสัมภาษณ์ผู้ปกครองใช้เวลาประมาณ 40 นาที 

 

 

รูปท่ี 3.2: ตัวอย่างการทดสอบพัฒนาการเด็กแบบ DCCS ท่ีโรงเรียน 
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รูปท่ี 3.3: ตัวอย่างการทดสอบพัฒนาการเด็กแบบ DCCS ท่ีบ้านของเด็ก 

 

 

รูปท่ี 3.4: ตัวอย่างการสัมภาษณ์ผู้ปกครองในขณะท่ีผู้ปกครองมารับเด็กท่ีโรงเรียน 
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รูปท่ี 3.5: ตัวอย่างการสัมภาษณ์ผู้ปกครองท่ีบ้านของเด็ก 

 

3.5 จำนวนตัวอย่างท่ีเก็บได้จริง  

 สถาบันวิจัยฯได้ดำเนินการเก็บข้อมูลตามแผนการดำเนินงานท่ีวางไว้ โดยตารางท่ี 3.2 แสดงจำนวน

ตัวอย่างของเด็กปฐมวัยท่ีทำการสุ่มและจำนวนแบบสอบถามท่ีเก็บได้ และตารางท่ี 3.3 แสดงจำนวนตัวอย่างท่ีได้

ดำเนินการเก็บข้อมูลจำแนกตามประเภทแบบสอบถามและจังหวัด ท้ังน้ีจำนวนตัวอย่างท่ีเก็บได้โดยรวมอยู่ใน

ระดับท่ีน่าพอใจ ท้ังน้ีมีข้อสังเกตว่าสัดส่วนแบบสอบถามท่ีเก็บได้ของผู้ปกครองจะมีสัดส่วนท่ีน้อยท่ีสุดซ่ึงตรงกับ

ประสบการณ์ในการเก็บข้อมูลภาคสนามท่ีช้ีว่าผู้ปกครองจำนวนหน่ึงค่อนข้างมีอุปสรรคในการตอบแบบสอบถาม

เน่ืองจากมีความจำเป็นเร่ืองเวลาในการประกอบอาชีพของตนทำให้ไม่สามารถมารับเด็กท่ีโรงเรียนได้ และมี

ข้อจำกัดด้านเวลาในการประกอบอาชีพทำให้ไม่สามารถนัดหมายเพ่ือทำการสัมภาษณ์ท่ีบ้านได้ แต่อย่างไรก็ตาม

อัตราผลสำเร็จในการเก็บข้อมูลพัฒนาการเด็กจากการทำการทดสอบเด็กโดยตรงและจากการสอบถามจากครูอยู่

ในอัตราท่ีสูง โดยอยู่ท่ีร้อยละ 84-97 และร้อยละ 84-100 ตามลำดับ  
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ตารางท่ี 3.2: จำนวนตัวอย่างของเด็กปฐมวัยท่ีทำการสุ่มและจำนวนแบบสอบถามพัฒนาการเด็กท่ีเก็บได้จริง 

จังหวัด 

จำนวน

ตัวอย่างท่ีสุ่ม

ท้ังหมด 

จำนวนแบบสอบถามท่ีเก็บได้ (ร้อยละ) 

แบบทดสอบ

พัฒนาการเด็ก 

แบบสอบถาม

พัฒนาการเด็ก

จากครู 

แบบสอบถาม

พัฒนาการเด็ก

จากผู้ปกครอง 

มหาสารคาม 397 387 (97) 396 (100) 300 (76) 

ภูเก็ต 365 306 (84) 308 (84) 270 (74) 

รวม 762 693 (91) 704 (92) 570 (75) 

 

 ตารางท่ี 3.3: จำนวนตัวอย่างท่ีได้ดำเนินการเก็บข้อมูลจำแนกตามประเภทแบบสอบถามและจังหวัด 

แบบสอบถาม 
จังหวัด 

มหาสารคาม ภูเก็ต รวม 

แบบทดสอบพัฒนาการเด็ก 387 306 693 

แบบสอบถามพัฒนาการเด็กจากผู้ปกครอง 300 270 570 

แบบสอบถามพัฒนาการเด็กจากครู 396 308 704 

แบบสอบถามครู 46 38 84 

แบบสอบถามผู้บริหารโรงเรียน 12 12 24 

 

3.6 ข้อเสนอแนะเก่ียวกับวิธีปฏิบัติท่ีเหมาะสมในการเก็บข้อมูลภาคสนาม  

 3.6.1 ข้ันตอนการติดต่อประสานงาน  

(1) ควรส่งจดหมายขออนุญาตเข้าไปเก็บข้อมูลล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ และมีการ

ติดต่อสอบถามความคืบหน้าเป็นระยะๆ เพ่ือให้ม่ันใจว่ามีคนรับเร่ืองจดหมาย 
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(2) เม่ือทางโรงเรียนได้รับจดหมายแล้ว เจ้าหน้าท่ีจะขอเข้าไปช้ีแจงรายละเอียดของการ

เก็บข้อมูล และขอข้อมูลนักเรียนในแต่ละระดับช้ัน พร้อมท้ังนัดหมายวันเวลาท่ีจะไปเก็บข้อมูลอีกคร้ัง 

(3) ในวันท่ีมาติดต่อขอข้อมูลจากโรงเรียน ให้ขอเข้าไปเลือกสถานท่ีท่ีจะใช้สำหรับการ

ทดสอบ โดยควรเลือกห้องท่ีมิดชิด ห่างไกลจากอาคารเรียน หรือสนามเด็กเล่น และสามารถจำกัดไม่ให้บุคคลอ่ืน

เข้ามาใช้ห้องในช่วงท่ีทำแบบทดสอบได้ ซ่ึงห้องท่ีเหมาะแก่การใช้ทดสอบ คือ ห้องท่ีโรงเรียนใช้สำหรับจัดกิจกรรม

เป็นคร้ังคราว อาทิเช่น ห้องประชุม ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องแสดงผลงานวิชาการของโรงเรียน ห้องพยาบาล หรือ 

ห้องสมุดท่ีอนุญาตเข้าไปใช้ได้เฉพาะบางคาบเรียนเท่าน้ัน  

3.6.2 ข้ันตอนการเก็บข้อมูล 

 (1) ในแต่ละโรงเรียนจะจัดส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าไปเก็บข้อมูลท้ังหมด 3 คน โดยแบ่งเป็นทดสอบเด็ก 2 

คน และสัมภาษณ์ข้อมูลครู 1 คน 

 (2) การทดสอบเด็ก เน่ืองจากเด็กกลุ่มตัวอย่างจะมีท้ังท่ีเรียนอยู่ระดับช้ันอนุบาลและ

ประถมศึกษา ดังน้ันในแต่ละวันช่วงเช้าเราจะขอทดสอบเด็กระดับช้ันอนุบาล และช่วงบ่ายเป็นเด็กระดับช้ัน

ประถมศึกษา  เน่ืองจากเด็กอนุบาลจะพักรับประทานอาหารกลางวันก่อน และเข้านอนกลางวันในช่วงบ่าย และ

เด็กอนุบาลควรหลีกเล่ียงไม่ทำการทดสอบหลังจากเด็กต่ืนนอน เพราะเด็กส่วนใหญ่จะไม่มีสมาธิ แต่ถ้ามีความ

จำเป็นให้ทำหลังจากเด็กต่ืนนอนอย่างน้อย 30 นาที หรือหลังจากเด็กทำกิจกรรมอ่ืนๆ หลังจากต่ืนนอน  เช่น ร้อง

เพลง  เป็นต้น 

 (3) ระหว่างการทดสอบอาจมีเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดเกิดข้ึน อาทิเช่น กรณีท่ีเราใช้ห้องสมุด จะมี

ปัญหาเร่ืองการเข้าออกของครู หรือเด็กช้ันเรียนอ่ืนๆ ในบางช่วงเวลา มีการประกาศเสียงตามสาย หรือ เสียงรถ 

เคร่ืองมือก่อสร้าง หรือแม้กระท่ังกล่ินต่างๆ ท่ีไม่พึงประสงค์ เข้ามากระทบเด็กในช่วงทดสอบ ทำให้เด็กขาดสมาธิ

ได้ ซ่ึงเราต้องคอยสังเกต หากมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดข้ึน ให้หยุดทำแบบทดสอบในข้อน้ันๆ รอให้บุคคลหรือ

เหตุการณ์น้ันผ่านไป จึงจะเร่ิมทำแบบทดสอบได้อีกคร้ังพร้อมบันทึกผู้สัมภาษณ์เก่ียวกับเหตุการณ์ท่ีเข้ามากระทบ

ช่วงทำแบบทดสอบในข้อน้ันๆ ด้วย 

(4) การสอบถามข้อมูลพัฒนาการเด็กจากครูประจำช้ัน ต้องอธิบายให้ครูเข้าใจว่าเป็นการ

สอบถามข้อมูลพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กทีละคน โดยจะใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีต่อคน และสอบถาม

ความสมัครใจว่าครูสามารถให้เข้ามาเก็บข้อมูลในช่วงเวลาไหนได้บ้าง เพ่ือไม่ให้กระทบกับการสอนของครูมาก

จนเกินไป 
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(5) การสอบถามข้อมูลจากผู้ปกครอง จะใช้วิธี รอเก็บข้อมูลท่ีโรงเรียนช่วงหลังเลิกเรียน ซ่ึงวิธีท่ีมี

ประสิทธิภาพท่ีสุด คือ การเก็บข้อมูลท่ีโรงเรียนหลังเลิกเรียน เน่ืองด้วยสะดวกในการเก็บข้อมูล ผู้ปกครองไว้ใจ

ยินดีให้ข้อมูล เพราะครูประจำช้ันจะช่วยอธิบายผู้ปกครองก่อนเบ้ืองต้น อีกท้ังยังช่วยลดระยะเวลาในการเก็บ

ข้อมูล และประหยัดค่าใช้จ่าย แต่จะพบปัญหาคือ คนท่ีมารับไม่ใช่ผู้ปกครองของเด็ก ซ่ึงในกรณีน้ีเราจะใช้วิธีการ

สอบถามเบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครอง เพ่ือนัดหมาย วัน-เวลาเข้าไปสัมภาษณ์ท่ีบ้านต่อไป นอกจากน้ีแล้วจะมีบาง

โรงเรียนท่ีเด็กข้ึนรถ ไป-กลับ เอง กรณีน้ีเราจะขอเบอร์โทรศัพท์จากครูเพ่ือนัดหมายผู้ปกครองและเข้าไปสัมภาษณ์

ท่ีบ้าน แต่หากไม่มีเบอร์ติดต่อผู้ปกครองจะใช้วิธีฝากแบบสอบถามให้เด็กนำกลับไปให้ผู้ปกครองกรอก และนำมา

คืนในวันถัดไป ซ่ึงวิธีน้ีจะพบข้อมูลไม่ครบค่อนข้างเยอะ ผู้ปกครองไม่เข้าใจข้อคำถามในแบบสอบถาม และเด็กไม่

นำแบบสอบถามมาส่งคืน 

3.6.3 ประสบการณ์จากการเก็บข้อมูลภาคสนาม: ปัญหาท่ีพบและแนวทางการแก้ไข 

(1) ในข้ันตอนการติดต่อประสานงานกับทางโรงเรียนเพ่ือขอความอนุเคราะห์เข้าเก็บข้อมูล ผู้ท่ีรับ

จดหมายจากโครงการไม่ใช่ครูประจำช้ันแต่เป็นเจ้าหน้าท่ีธุรการและไม่ได้ประสานงานกับครูประจำช้ันท่ีจะเข้าไป

เก็บข้อมูล ทำให้เกิดปัญหาการนัดหมายวันเวลาท่ีผิดพลาด ดังน้ัน ในวันท่ีเข้าไปติดต่อโรงเรียนจึงควรมีการขอ

เบอร์โทรศัพท์เพ่ือติดต่อกับครูประจำช้ันโดยตรงหากเกิดการเปล่ียนแปลงวันเวลาเกิดข้ึน จะได้มีการแจ้งไปยังผู้ท่ีมี

ส่วนเก่ียวข้องได้โดยตรง 

(2) ระหว่างการเก็บข้อมูลโดยการทำแบบทดสอบเด็ก เด็กไม่ค่อยต้ังใจฟังคำถาม และไม่มีสมาธิ

ในขณะทำกิจกรรม หากเกิดเหตุการณ์น้ีให้หยุดทำแบบทดสอบ และพยายามดึงความสนใจของเด็กให้กลับมา เช่น 

อาจจะให้ของรางวัลเพ่ือหลอกล่อเด็กให้กลับมาสนใจกิจกรรมต่อ และควรมีการบันทึกผู้สัมภาษณ์ เก่ียวกับ

พฤติกรรมของเด็กท่ีเกิดข้ึนขณะทำกิจกรรม 

(3) การทำแบบทดสอบในช่วงเดียวกับท่ีเด็กคนอ่ืนในห้องถึงเวลาพัก หรือกิจกรรมเสรีนอก

ห้องเรียน จะมีเพ่ือนของเด็กท่ีเราทดสอบมาคอยให้กำลังใจ มาทักทายผ่านทางหน้าต่าง ประตู ทำให้เด็กเสียสมาธิ

ได้ ดังน้ันจึงต้องมีคนท่ีคอยช่วยดูแลไม่ให้มีเด็กคนอ่ืนมารบกวนเวลาทดสอบ แต่ถ้าไม่มีให้หยุดการทดสอบและ

เร่ิมทำการทดสอบอีกคร้ังหลังจากเด็กเข้าเรียนแล้ว 

(4) สถานท่ีทำแบบสอบถามห่างจากห้องเรียน ทำให้ใช้เวลาในการรับ-ส่งเด็กเพ่ือมาทำ

แบบทดสอบค่อนข้างมาก ดังน้ันจึงควรมีคนมาช่วยรับ-ส่งเด็ก ระหว่างห้องเรียนและห้องทำแบบทดสอบ 
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(5) เคร่ืองมือท่ีใช้ทดสอบการจดตัวเลข (digit span) เด็กตอบตัวเลขผิดเน่ืองจากตอบตัวเลขท่ีอยู่

ด้านหลังตัวเลขท่ีกำลังทดสอบอยู่ ดังน้ัน ควรใช้กระดาษท่ีมีความหนาพอสมควรในการทำชุดทดสอบเพ่ือไม่ให้เด็ก

มองทะลุตัวเลขด้านหลังได้  

(6) โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ิมเติม อาทิเช่น การซ้อมกีฬาสี กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ซ่ึง

เป็นกิจกรรมท่ีเด็กต้องออกมาทำกิจกรรมนอกห้องเรียน และมีการประกาศเสียงตามสาย ทำให้ภายในโรงเรียนมี

เสียงดัง ส่งผลรบกวนสมาธิของเด็กท่ีทำการทดสอบอยู่ ดังน้ันควรมีการสอบถามทางโรงเรียนเก่ียวกับการจัด

กิจกรรมพิเศษต่างๆ ในวันท่ีจะนัดหมายทุกคร้ัง เพ่ือให้ม่ันใจว่าโรงเรียนไม่ได้จัดกิจกรรมพิเศษใดๆ  

(7) ครูมีความกังวลกลัวเด็กทำแบบทดสอบไม่ได้ จึงอาจจะมีการขู่เด็ก ทำให้เด็กกลัวไม่อยากมาทำ

แบบทดสอบ ดังน้ัน ควรมีการช้ีแจงให้ครูเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูล และพยายามให้ครูหลีกเล่ียงการใช้

คำว่า “ต้ังใจทดสอบ” หรือ “ทำข้อสอบ” แต่ให้เปล่ียนมาใช้คำว่า “เล่นเกมการศึกษา” และให้ผู้ทดสอบย้ำกับเด็ก

ก่อนเร่ิมเล่นอีกคร้ังตามคำแนะนำหน้าแบบสอบถาม 

(8) ครูไม่ต้องการให้ทดสอบพัฒนาการของเด็กกลุ่มตัวอย่างบางคน โดยให้เหตุผลว่าเด็กคน

ดังกล่าวไม่มาโรงเรียน และพยายามให้เด็กคนอ่ืนทำแบบวัดพัฒนาการแทน ซ่ึงอาจจะด้วยเหตุผลท่ีว่า กลัวจะเป็น

การประเมินโรงเรียน เพราะรู้ว่าเด็กคนน้ีมีพัฒนาการช้ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ดังน้ันก่อนการเก็บข้อมูลจึงควรมีการ

ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการทำวิจัยให้ชัดเจนมากท่ีสุด และควรจะมีเอกสารแนะนำโครงการคร่าวๆ เพ่ือให้ครูไม่เกิด

ความกังวล และหากช้ันเรียนน้ันๆ มีครูมาสอนมากกว่า 1 คน ก็อาจจะใช้วิธีการสอบถามจากครูท่านอ่ืนร่วมด้วย 

(9) ครูไม่สะดวกในการให้สัมภาษณ์ในช่วงวันท่ีเข้าไปทดสอบ เน่ืองจากมีภาระงานมาก วิธีการ

แก้ปัญหา คือ เตรียมแบบสอบถามท่ีระบุช่ือเด็กท่ีต้องการสัมภาษณ์ ไว้ในแบบสอบถาม และอธิบายข้อคำถามใน

แบบสอบถามพร้อมท้ังสอบถามข้อมูลเด็กให้เป็นตัวอย่าง เพ่ือให้ครูเข้าใจแบบสอบถามมากย่ิงข้ึน และฝาก

แบบสอบถามให้ครูช่วยกรอก พร้อมกับนัดหมายวันเวลาท่ีจะเข้าไปเก็บ ในภายหลัง 

(10) บางโรงเรียนไม่มีครูประจำช้ันเรียนระดับอนุบาล มีแต่หัวหน้าสายช้ันอนุบาลท่ีดูแลภาพรวม

ทุกห้อง และมีการให้เด็กนักศึกษาฝึกสอนมาช่วยดูแลเด็กเป็นประจำในแต่ละห้อง ในกรณีน้ี เราจะสอบถามข้อมูล

พัฒนาการของเด็กจากครูหัวหน้าสายช้ันก่อน หากได้ข้อมูลไม่ครบจะขออนุญาตสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมจาก

นักศึกษาฝึกสอนด้วย 

(11) การเดินทางไปสัมภาษณ์ข้อมูลท่ีบ้านเด็กใช้เวลาค่อนข้างนาน เน่ืองจากไม่ทราบตำแหน่งท่ีต้ัง

ของบ้านเด็ก ดังน้ัน ควรมีการสอบถามวิธีการเดินทางไปบ้านของเด็กจากครูประจำช้ันคร่าวๆ เพ่ือประเมินความ

เป็นไปได้ในการเดินทาง และโทรศัพท์สอบถามโดยตรงจากผู้ปกครองอีกคร้ังในวันท่ีจะเข้าไปสัมภาษณ์ข้อมูล 
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(12) ในกรณีท่ีผู้ปกครองไม่สะดวกให้เข้าไปสัมภาษณ์ท่ีบ้านเน่ืองจากวัน-เวลาการทำงานไม่

แน่นอน เราจะขอสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ซ่ึงจะใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที 
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บทที่ 4  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพร้อมเพื่อเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กปฐมวัย 

 

 การศึกษาความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กปฐมวัยในโครงการน้ี ได้กำหนดให้ศึกษาความ

พร้อมของเด็กปฐมวัยท่ีอยู่ในช้ันเรียนอนุบาลต่อการเล่ือนช้ันเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 ซ่ึงเป็นช่วงการ

เปล่ียนผ่านท่ีสำคัญช่วงหน่ึงในกระบวนการศึกษาของเด็ก โดยการเปล่ียนแปลงท่ีสำคัญท่ีเด็กต้องเผชิญคือรูปแบบ

การเรียนรู้ท่ีเปล่ียนแปลงไปจากการเรียนรู้ผ่านการเล่นเป็นหลักในระดับปฐมวัย ไปสู่การเรียนรู้ท่ีใช้ทักษะทางด้าน

ภาษาและการอ่านเขียนเป็นหลักในระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 ซ่ึงถือเป็นช่วงหัวเล้ียวหัวต่อท่ีสำคัญและมีผลต่อการ

เรียนรู้ในระดับท่ีสูงข้ึนของเด็กต่อไปในอนาคต การสำรวจสถานะความพร้อมฯจึงเป็นส่ิงท่ีมีความสำคัญเพ่ือช่วยให้

สามารถให้การสนับสนุนเด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสม  

สถานะความพร้อมในการเข้าสู่ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ประกอบข้ึนจากข้อมูลใน 3 มิติ คือ (1) มิติ

ความพร้อมของตัวเด็กเอง ได้แก่ การมีพัฒนาการท่ีเหมาะสมและเพียงพอ (2) มิติความพร้อมของครอบครัวในการ

ให้การสนับสนุนแก่เด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมในด้านพัฒนาการท่ีเหมาะสม (3) มิติความพร้อมของโรงเรียนในการ

ให้การสนับสนุนแก่เด็กปฐมวัยเพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการและมีความพร้อมในการเล่ือนช้ันเข้าสู่ระดับประถมศึกษาปี

ท่ี 1 ได้อย่างราบร่ืน ดังน้ัน รายงานในบทน้ีจะนำเสนอสถานะความพร้อมท้ังสามส่วน นอกจากน้ี ทีมวิจัยยังได้

วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อสถานะความพร้อมของเด็กปฐมวัยเอง เพ่ือเป็นประโยชน์ในการออกแบบและตัดสินใจเชิง

นโยบายต่อการสนับสนุนเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป   

การศึกษาในบทน้ีจะแบ่งออกเป็นสองส่วนหลัก ส่วนแรกจะเป็นการวิเคราะห์สถานะความพร้อมฯของเด็ก

ปฐมวัย และส่วนท่ีสองจะเป็นการวิเคราะห์ถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อสถานะความพร้อมฯโดยพิจารณาจากข้อมูลท่ี

เก่ียวข้องกับเด็ก เช่น พัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญา และ อารมณ์สังคม จากข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับครอบครัวเช่น

สถานะทางเศรษฐกิจสังคม การเล้ียงดูเด็ก รวมถึงปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับโรงเรียนเช่นการจัดการเรียนการสอน 

บุคลากร และการให้การสนับสนุนอ่ืนๆเป็นต้น 

4.1 สถานะความพร้อมในการเข้าโรงเรียนของเด็กปฐมวัย  

4.1.1 สถานะความพร้อมในการเข้าโรงเรียนของเด็กปฐมวัย: มิติความพร้อมของตัวเด็กเอง  

การสำรวจพัฒนาการเด็กในรายงานฉบับน้ีครอบคลุมข้อมูลจาก 3 ภาคส่วนคือ (1) ตัวเด็กเอง โดยเก็บ

ข้อมูลส่วนน้ีจากการทำกิจกรรมทดสอบพัฒนาการกับเด็กโดยตรง (2) ครอบครัว โดยการสอบถามพัฒนาการเด็ก

จากผู้ปกครองและผู้เล้ียงดูหลักของเด็ก (3) โรงเรียน โดยการสอบถามคุณครูประจำช้ันท่ีดูแลเด็กคนน้ันโดยตรง 
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การสำรวจพัฒนาการของเด็กจะเก็บข้อมูลในสามด้านหลักคือ (1) พัฒนาการทางด้านร่างกาย (2) พัฒนาการ

ทางด้านสติปัญญา และ (3) พัฒนาการทางด้านอารมณ์และสังคม ผลการศึกษาในส่วนต่อไปน้ีจะทำการสรุป

คะแนนพัฒนาการของเด็ก โดยจำแนกตามพัฒนาการหลักในสามด้านดังท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น   

(1) พัฒนาการด้านร่างกาย 

พัฒนาการทางด้านร่างกายเป็นปัจจัยท่ีสำคัญปัจจัยหน่ึง ซ่ึงมีส่วนกำหนดระดับความพร้อมในการเข้า

โรงเรียนของเด็ก เด็กท่ีมีร่างกายสมบูรณ์จะมีความพร้อมในการทำกิจกรรมท่ีใช้ทักษะทางร่างกายได้อย่าง

คล่องแคล่ว อีกท้ังการพัฒนาการทางกล้ามเน้ือท่ีสมบูรณ์มีส่วนส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการทางด้านสติปัญญา 

อารมณ์ และสังคมของเด็กอีกด้วย (Davies et al., 2016)  

ผลการสำรวจพัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็กในรูปท่ี 4.1: พัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็ก จำแนก

ตามเพศชายหญิงในจังหวัดมหาสารคามและภูเก็ต พบว่า ระดับพัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็กในจังหวัด

มหาสารคามสูงกว่าระดับพัฒนาการฯของเด็กในจังหวัดภูเก็ต ท้ังในเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิง โดยในจังหวัด

มหาสารคามน้ันเด็กผู้ชายมีพัฒนาการทางร่างกายสูงกว่าผู้หญิงเล็กน้อย (ร้อยละ 85 เทียบกับร้อยละ 83.4) 

ในขณะท่ีในจังหวัดภูเก็ตน้ัน เด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงมีพัฒนาการทางร่างกายท่ีใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 75.3 และ 

75.4 ตามลำดับ) โดยพัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็กในจังหวัดภูเก็ตต่ำกว่าเด็กในจังหวัดมหาสารคามอย่างเห็น

ได้ชัด 

(2) พัฒนาการด้านสติปัญญา 

 พัฒนาการด้านสติปัญญาผ่านทักษะการใช้ภาษาและกระบวนการคิดเป็นอีกหน่ึงองค์ประกอบท่ีสำคัญของ

พัฒนาการเด็ก ร่วมกับพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ และสังคม (Diamond, 2010) งานวิจัยพบว่าเด็กท่ีมี

พัฒนาการด้านการใช้ภาษาและกระบวนการคิดท่ีดี ร่วมกับมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ และสังคมท่ี

เหมาะสม สามารถเรียนรู้ในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถถามคำถามในช้ันเรียน และร่วมมือทำ

กิจกรรมกับเพ่ือนร่วมช้ันเรียนได้ มีทักษะในการส่ือสารท่ีดีและมีความเคารพในผู้อ่ืน เช่น ยอมรับในสิทธ์ิความเป็น

เจ้าของของส่ิงของท่ีเพ่ือนครอบครอง เป็นต้น (Janus & Duku, 2007) 

รูปท่ี 4.2 แสดงพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็ก จำแนกตามเพศชายหญิงในจังหวัดมหาสารคามและ

ภูเก็ต แสดงให้เห็นว่าในภาพรวมพัฒนาการด้านน้ีของเด็กท้ังในจังหวัดมหาสารคามอยู่ในระดับท่ีไม่เป็นปัญหา โดย

คะแนนพัฒนาการฯของเด็กในมหาสารคามอยู่ในระดับท่ีสูงกว่าร้อยละ 76 ข้ึนไป ในขณะท่ีจังหวัดภูเก็ตมีคะแนน

ต่ำกว่าจังหวัดมหาสารคามอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างย่ิงพัฒนาการของเด็กผู้ชาย มีระดับคะแนนต่ำสุดอยู่ท่ี

ร้อยละ 64.5 นอกจากน้ีผลการศึกษาท่ีน่าสนใจอีกประการหน่ึงคือเด็กผู้หญิงมีพัฒนาการในด้านน้ีโดยเฉล่ียสูงกว่า

เด็กผู้ชาย และมีแนวโน้มท่ีตรงกันท้ังในจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดภูเก็ต  
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(3) พัฒนาการด้านอารมณ์และสังคม 

พัฒนาการด้านอารมณ์และสังคม เป็นอีกหน่ึงพัฒนาการของเด็กท่ีได้รับความสนใจจากนักวิจัยเป็นอย่าง

มาก งานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ช้ีว่า พัฒนาการด้านอารมณ์และสังคมซ่ึงถือเป็นทักษะท่ีไม่ใช่เชาว์ปัญญา (non-

cognitive skills) มีความสำคัญและมีส่วนต่อการประสบความสำเร็จในชีวิตของเด็กไม่น้อยไปกว่าทักษะทางเชาว์

ปั ญ ญ า  (cognitive skills) (Balart, Oosterveen, & Webbink, 2018; Flavio, James, & Susanne, 2010; 

James J. Heckman, Stixrud, & Urzua, 2006; Mendez & Zamarro, 2018)  

รูปท่ี4.3แสดงพัฒนาการทางด้านอารมณ์และสังคม ท้ังน้ีเม่ือพิจารณาคะแนนพัฒนาการ ในภาพรวมพบว่า 

เด็กผู้หญิงมีพัฒนาการท่ีสูงกว่าเด็กผู้ชาย ท้ังในจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดภูเก็ต ปรากฏการณ์ดังกล่าวมาน้ี

อาจเก่ียวเน่ืองกับกระบวนการเจริญเติบโตของเด็กผู้หญิงท่ีมีพัฒนาการเร็วกว่าเด็กผู้ชายในช่วงต้นของชีวิต 

(Sifferlin, 2013) นอกจากน้ียังพบว่าพัฒนาการด้านน้ีของเด็กในจังหวัดมหาสารคามสูงกว่าเด็กในจังหวัดภูเก็ต ซ่ึง

เป็นไปในทิศทางเดียวกับผลการศึกษาในส่วนของพัฒนาการทางด้านร่างกาย และพัฒนาการทางด้านภาษาและ

สติปัญญาท่ีได้แสดงให้เห็นมาก่อนหน้าน้ี ท้ังน้ีคะแนนพัฒนาการของเด็กท้ังสองจังหวัดอยู่ในเกณฑ์ท่ีน่าพอใจ โดย

คะแนนพัฒนาการอยู่ท่ีร้อยละ 69 ข้ึนไปในทุกๆกลุ่มตัวอย่าง 

รูปท่ี 4.4 แสดงร้อยละของเด็กท่ีช่วยทำงานบ้านเช่น กวาดบ้าน ล้างจาน กรอกน้ำใส่ขวด ในจังหวัด

มหาสารคามและภูเก็ต ข้อมูลส่วนน้ีแสดงถึงทักษะการใช้ชีวิตของเด็ก โดยนอกจากจะสามารถรับผิดชอบต่อหน้าท่ี

ของตนเองได้แล้ว ยังสามารถช่วยเหลือผู้อ่ืน โดยเร่ิมต้นจากคนในครอบครัวได้เป็นอย่างดี จากรูปแสดงให้เห็นว่า

มากกว่าร้อยละ 80 ของเด็กในท้ังสองจังหวัดได้เคยช่วยเหลืองานบ้าน โดยเด็กส่วนใหญ่ล้วนเคยช่วยเหลืองานบ้าน

เป็นบางคร้ัง (ร้อยละ 59.5 ในจังหวัดมหาสารคาม และร้อยละ 49 ในจังหวัดภูเก็ต) และรองลงมาคือได้ช่วยเหลือ

เป็นประจำ (ร้อยละ 21.8 ในจังหวัดมหาสารคาม และร้อยละ 31.2 ในจังหวัดภูเก็ต)   

ประเด็นท่ีน่าสนใจอีกประเด็นหน่ึงและมีศักยภาพท่ีจะใช้เป็นเคร่ืองมือในการกำหนดนโยบายเพ่ือให้การ

สนับสนุนเด็กปฐมวัยคือการมุ่งความสนใจไปท่ีเด็กกลุ่มเส่ียงซ่ึงจะช่วยให้สามารถเข้าถึงเด็กท่ีต้องการความ

ช่วยเหลือเป็นพิเศษได้อย่างเฉพาะเจาะจงมากข้ึน ในการศึกษาคร้ังน้ีผู้วิจัยได้ประยุกต์วิธีการศึกษาของ Davies et 

al. (2016) โดยกำหนดให้เด็กท่ีมีพัฒนาการต่ำสุดใน 10 อันดับสุดท้ายของเด็กในจังหวัดมหาสารคาม และ จังหวัด

ภูเก็ตรวมกันเป็นเด็กกลุ่มเส่ียงท่ีต้องการได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  

รูปท่ี 4.5 แสดงร้อยละของเด็กกลุ่มเส่ียงในจังหวัดภูเก็ตและมหาสารคาม จากรูปแสดงให้เห็นว่าสัดส่วน

ของเด็กกลุ่มเส่ียงในจังหวัดภูเก็ตสูงกว่าจังหวัดมหาสารคามอย่างเห็นได้ชัด โดยสัดส่วนของเด็กกลุ่มน้ีในจังหวัด

ภูเก็ตอยู่ท่ีร้อยละ 13.8 ในขณะท่ีจังหวัดมหาสารคามอยู่ท่ีร้อยละ 7 แนวคิดท่ีน่าสนใจจากรูปน้ีคือหากมีการสำรวจ
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ขยายผลไปสู่ 77 จังหวัดในอนาคต ผู้วิจัยจะสามารถนำเอาคะแนนของทุกจังหวัดในประเทศมารวมกัน และ

สามารถจัดอันดับคะแนนของเด็กในแต่ละจังหวัด เทียบกับคะแนนโดยรวมของท้ังประเทศได้ ผลการศึกษาดังกล่าว

น้ีจะช่วยให้ภาครัฐสามารถประเมินได้ว่าจังหวัดไหนเป็นจังหวัดท่ีควรเน้นให้ความช่วยเหลือเป็นลำดับแรก ซ่ึง

นอกจากจะเป็นการนำความช่วยเหลือไปสู่เด็กได้อย่างตรงจุดแล้วยังเป็นการช่วยลดความเหล่ือมล้ำด้านการศึกษา

ของประเทศได้อีกด้วย ท้ังน้ีการศึกษาในลำดับถัดไปซ่ึงจะแสดงในส่วนท้ายของบทน้ี จะทำการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมี

อิทธิพลต่อการทำให้เด็กตกอยู่ในกลุ่มเส่ียง โดยใช้ข้อมูลตัวแปรท่ีได้จากการสำรวจข้อมูลในโครงการน้ีด้วย 

การศึกษาในส่วนท้ายน้ีจะช่วยตอบคำถามเพ่ิมเติมว่าปัจจัยใดท่ีภาครัฐและผู้กำหนดนโยบายควรให้ความสำคัญเป็น

อันดับแรก ซ่ึงจะช่วยให้สามารถกำหนดนโยบายและจัดสรรทรัพยากรเพ่ือช่วยเหลือเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน  

 

 

รูปท่ี 4.1: พัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็ก จำแนกตามเพศชายหญิงในจังหวัดมหาสารคามและภูเก็ต 
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รูปท่ี 4.2: พัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็ก จำแนกตามเพศชายหญิงในจังหวัดมหาสารคามและภูเก็ต 

 

 

รูปท่ี 4.3: พัฒนาการด้านอารมณ์และสังคมของเด็ก จำแนกตามเพศชายหญิงในจังหวัดมหาสารคามและภูเก็ต 
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รูปท่ี 4.4: ร้อยละของเด็กท่ีช่วยทำงานบ้าน เช่น กวาดบ้าน ล้างจาน กรอกน้ำใส่ขวด 

 ในจังหวัดมหาสารคาม และภูเก็ต 

 

รูปท่ี 4.5: ร้อยละของเด็กกลุ่มเส่ียง เปรียบเทียบจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดภูเก็ต 
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4.1.2 สถานะความพร้อมของครอบครัวในการสนับสนุนเด็ก  

 การให้การสนับสนุนของครอบครัวเป็นอีกหน่ึงปัจจัยสำคัญท่ีทำให้เด็กมีความพร้อมท้ังทางด้านร่างกาย 

จิตใจ และสติปัญญา เพ่ือท่ีจะเก็บเก่ียวประสบการณ์การเรียนรู้จากโรงเรียน อีกท้ังส่งเสริมและต่อยอดการเรียนรู้

น้ัน ผ่านการทำกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีบ้าน จากปัจจัยดังกล่าวมาน้ีทำให้กรอบนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย

กำหนดให้ความพร้อมของครอบครัวฯเป็นหน่ึงในมิติความพร้อมในการเข้าสู่ระดับการศึกษาในช้ันประถมศึกษา 

ควบคู่ไปกับมิติความพร้อมด้านพัฒนาการ (United Nation Children's Fund (UNICEF) et al., 2017) 

นอกจากน้ีการมองความพร้อมของครอบครัวฯเป็นหน่ึงในมิติความพร้อมในการเข้าสู่ระดับการศึกษาในช้ัน

ประถมศึกษาของเด็กยังมีความเหมาะสมในเชิงนโยบายฯ โดยเอ้ืออำนวยให้ภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง เช่น ภาครัฐ 

สามารถจัดสรรทรัพยากรท่ีจะให้การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย ไปยังครัวเรือนซ่ึงเป็นผู้ใกล้ชิด

และให้การดูแลเด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสม  

 การให้การสนับสนุนของครัวเรือนต่อเด็กปฐมวัยมีความเก่ียวข้องกับปัจจัยหลักสองประการ ประการแรก

คือทรัพยากรของครัวเรือน ซ่ึงจะส่งผลต่อปริมาณปัจจัยนำเข้า (input) ท่ีจำเป็นในการเล้ียงดูเด็กปฐมวัย ส่วน

ประการท่ีสองคือการเล้ียงดูเด็กปฐมวัยโดยมีกระบวนการปฏิบัติท่ีดี ซ่ึงจะส่งผลต่อคุณภาพของการการเล้ียงดูเด็ก

ปฐมวัยโดยรวมได้  สำหรับในการสำรวจความพร้อมของเด็กปฐมวัยฯในโครงการน้ี ได้พบข้อมูลท่ีน่าสนใจและ

เก่ียวข้องกับปัจจัยหลักท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นหลายปัจจัยด้วยกัน  เช่น ในรูปท่ี 4.6 แสดงจำนวนหนังสือนิทานหรือ

สมุดภาพท่ีมีในบ้านของเด็กเฉล่ียต่อครัวเรือน จำแนกตามเพศของเด็กและตามจังหวัดท่ีเด็กอาศัย  

จากรูปแสดงให้เห็นว่าครัวเรือนในจังหวัดภูเก็ตมีจำนวนหนังสือฯโดยเฉล่ียมากกว่าในจังหวัดมหาสารคาม

อย่างมีนัยสำคัญ โดยครัวเรือนในจังหวัดภูเก็ตมีจำนวนหนังสือโดยเฉล่ียอยู่ท่ีประมาณ 5 เล่ม ส่วนจังหวัด

มหาสารคามมีจำนวนหนังสือโดยเฉล่ียอยู่ท่ีประมาณ 3 เล่ม ประเด็นเร่ืองหนังสือน้ีเป็นประเด็นท่ีได้รับความสนใจ

เน่ืองจากงานวิจัยช้ีว่าจำนวนคำศัพท์ท่ีเด็กรู้มีความสัมพันธ์กับกับผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการและจำนวนคำศัพท์ท่ีเด็กรู้

น้ีมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างเด็กท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมต่างกัน (Fernald, Marchman, & 

Weisleder, 2013; Margaret et al., 2011; Shing & Yuan, 2017) งานวิจัยของ Hart and Risley (2003) 

พบว่าเด็กอายุ 3 ขวบท่ีอยู่ในครอบครัวท่ีมีรายได้น้อยได้ยินคำศัพท์ในปริมาณน้อยกว่าเด็กท่ีอยู่ในครอบครัวท่ีมี

รายได้สูงถึง 3 ล้านคำ ดังน้ันในการสำรวจสภาวะความพร้อมในการเข้าโรงเรียนในโครงการน้ี จึงคาดหวังว่าจำนวน

หนังสืออาจเป็นตัวแปรหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อระดับพัฒนาการของเด็กในท้ังสองจังหวัดได้  

จากรูปท่ี 4.6 แสดงให้เห็นว่าจังหวัดภูเก็ตมีจำนวนหนังสือสมุดภาพหรือนิทานเฉล่ียต่อครัวเรือนมากกว่า

จังหวัดมหาสารคาม ดังน้ันหากพิจารณาตามผลงานวิจัยท่ีกล่าวมาแล้วก่อนหน้าน้ีก็อาจมีสมมุติฐานเชิงทำนายได้ว่า

ระดับพัฒนาการทางด้านภาษาและสติปัญญาของเด็กในจังหวัดภูเก็ต อาจสูงกว่าเด็กในจังหวัดมหาสารคาม แต่
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อย่างไรก็ตาม ผลการสำรวจระดับพัฒนาการทางด้านสติปัญญาซ่ึงแสดงในรูปท่ี 4.2 แสดงให้เห็นว่าเด็กในจังหวัด

มหาสารคามมีระดับพัฒนาการฯโดยเฉล่ียท่ีสูงกว่าเด็กในจังหวัดภูเก็ต ซ่ึงขัดแย้งกับสมมุติฐานท่ีกล่าวมาแล้ว

ข้างต้น ปัจจัยดังกล่าวน้ีช้ีให้เห็นว่าพัฒนาการของเด็กอาจเป็นผลมาจากอิทธิพลของปัจจัยอ่ืนๆร่วมด้วยหลายๆ

ปัจจัย นอกเหนือจากจำนวนหนังสือ เช่นปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับตัวเด็กเอง เช่น อายุ และปัจจัยด้านเศรษฐกิจสังคม 

เช่น การมีอาหารท่ีเพียงพอในการบริโภคในครัวเรือน อาจมีอิทธิพลต่อระดับความพร้อมของเด็กอย่างมีนัยสำคัญ 

การศึกษาในส่วนท้ายของบทท่ี 4 ซ่ึงวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลและกำหนดระดับความพร้อมในการเข้าโรงเรียน

ของเด็กโดยใช้สมการถดถอย (regression analysis) จะได้ยืนยันข้อสรุปในส่วนน้ีอีกคร้ัง 

 ตัวแปรอีกตัวหน่ึงซ่ึงมีความเก่ียวเน่ืองกับจำนวนหนังสือคือจำนวนวันท่ีคนในครัวเรือนอ่านนิทานให้เด็กฟัง

ใน 1 สัปดาห์ (รูปท่ี 4.7) ผลการสำรวจแสดงให้เห็นว่าจังหวัดภูเก็ตมีจำนวนวันท่ีคนในครัวเรือนอ่านนิทานให้เด็ก

ฟังสูงกว่าในจังหวัดมหาสารคาม ซ่ึงสอดคล้องกับการท่ีจังหวัดภูเก็ตมีจำนวนหนังสือนิทานในบ้านท่ีมากกว่า 

ประเด็นเร่ืองการอ่านหนังสือให้เด็กฟังน้ีมีความน่าสนใจเพราะถือเป็นรูปแบบหน่ึงของการลงทุนท่ีคนในครัวเรือน

โดยเฉพาะอย่างย่ิงพ่อแม่ สามารถลงทุนให้กับลูกได้ โดยมีต้นทุนคือเวลา (parental time investment) งานวิจัย

จำนวนหน่ึง เช่น Jonathan, Erik, and Melissa (2008) ช้ีว่าพ่อแม่ท่ีมีการศึกษาสูง จะใช้เวลาอยู่กับลูกในการ

ส่งเสริมทักษะและพัฒนาการมากกว่าพ่อแม่ท่ีมีการศึกษาต่ำกว่า  

จากข้อมูลจำนวนหนังสือนิทานและระยะเวลาการอ่านหนังสือให้เด็กฟังช้ีว่า ในภาพรวมน้ันจังหวัดภูเก็ตค่อนข้างมี

ความพร้อมในการลงทุนเพ่ือสนับสนุนเด็กสูงกว่าจังหวัดมหาสารคาม ข้อมูลในภาพรวมเช่นน้ีสอดคล้องกับตัวแปร

ด้านการลงทุนท่ีสำคัญอีกตัวหน่ึงคือจำนวนร้อยละของเด็กท่ีได้เรียนพิเศษหรือกิจกรรมเสริมซ่ึงแสดงอยู่ในรูปท่ี 4.8

จากรูปแสดงให้เห็นว่าในภาพรวมน้ันเด็กในจังหวัดภูเก็ตมีการเรียนพิเศษสูงกว่าเด็กในจังหวัดมหาสารคามอย่างมี

นัยสำคัญ โดยเด็กในจังหวัดมหาสารคามมีอัตราการเรียนพิเศษโดยเฉล่ียสูงสุดอยู่ท่ีร้อยละ 14.9 ในขณะท่ีจังหวัด

ภูเก็ตมีอัตราการเรียนพิเศษสูงสุดอยู่ท่ีร้อยละ 35.6 เป็นต้น  

นอกจากความพร้อมของครอบครัวผ่านมุมมองของปัจจัยเชิงบวก อันได้แก่การลงทุนของครัวเรือนต่อเด็ก

ดังท่ีกล่าวมาแล้วน้ัน ยังมีปัจจัยท่ีน่าสนใจอีกด้านหน่ึง ซ่ึงเป็นปัจจัยเชิงลบซ่ึงอาจมีผลกำหนดความพร้อมของ

ครอบครัวได้เช่นเดียวกัน ปัจจัยเหล่าน้ีได้แก่ ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีอาหารไม่เพียงพอต่อการบริโภค และจำนวน

วันท่ีให้เด็กอยู่บ้านคนเดียวมากกว่า 1 ช่ัวโมงใน 1 สัปดาห์  รูปท่ี 4.9 ได้แสดงให้เห็นว่าร้อยละของครัวเรือนท่ีมี

อาหารไม่เพียงพอต่อการบริโภคในจังหวัดภูเก็ตน้ันสูงกว่าจังหวัดมหาสารคามอย่างมาก แนวโน้มน้ีเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกันกับจำนวนวันท่ีให้เด็กอยู่บ้านคนเดียวมากกว่า 1 ช่ัวโมงใน 1 สัปดาห์ ซ่ึงพบว่าจังหวัดภูเก็ตสูงกว่า

จังหวัดมหาสารคามเช่นเดียวกัน (รูปท่ี 4.10)   



 

 

36 

 

ปัจจัยดังกล่าวมาน้ีเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกับข้อมูลท่ีได้แสดงมาก่อนหน้าน้ีซ่ึงช้ีว่าจังหวัดภูเก็ตมีการ

ลงทุนจากภาคครัวเรือนโดยรวมท่ีสูงกว่าจังหวัดมหาสารคาม ข้อสมมุติฐานประการหน่ึงท่ีสามารถอธิบาย

ปรากฏการณ์น้ีได้คือจังหวัดภูเก็ตอาจมีความเหล่ือมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมมากกว่าจังหวัดมหาสารคาม ซ่ึง 

เป็นผลมาจากการท่ีจังหวัดภูเก็ตเป็นพ้ืนท่ีเศรษฐกิจท่ีเน้นหนักในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและโรงแรม ซ่ึงมี

สัดส่วนการใช้กำลังแรงงานสูง ปัจจัยเหล่าน้ีสอดคล้องกับประสบการณ์ในการเก็บข้อมูลภาคสนามของทีมสำรวจท่ี

พบว่าในจังหวัดภูเก็ตมีครัวเรือนท่ีอพยพย้ายถ่ินเข้ามาในจังหวัด เพ่ือทำงานในภาคบริการ เช่น การท่องเท่ียวและ

โรงแรม ในอัตราส่วนท่ีสูงกว่ามหาสารคามอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามในชุดการสำรวจของโครงการน้ีไม่ได้

สอบถามข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนโดยตรง แต่ในชุดการสำรวจคร้ังน้ีมีตัวแปรตัวหน่ึงท่ีอาจ

สะท้อนให้เห็นสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของครัวเรือนได้น่ันคือจำนวนหน้ีสินของครัวเรือน งานวิจัย

ทางเศรษฐศาสตร์ช้ีว่าจำนวนหน้ีสินและรายได้ของครัวเรือนมีความสัมพันธ์ต่อกัน โดยครัวเรือนท่ีมีรายได้น้อยจะมี

หน้ีสินน้อย และครัวเรือนท่ีมีรายได้สูงข้ึนจะมีหน้ีสินสูงข้ึน (Matteo, 2008)  

ดังน้ันเพ่ือตอบคำถามว่าภูเก็ตมีความเหล่ือมล้ำทางเศรษฐกิจสังคมสูงกว่ามหาสารคามจริงหรือไม่ ผู้วิจัยได้

วิเคราะห์ความเหล่ือมล้ำโดยเปรียบเทียบระหว่างจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดมหาสารคาม ใช้ค่าสัมประสิทธ์ิจีนี (Gini 

coefficient) ของหน้ีสินในสองจังหวัด ผลการศึกษาพบว่าจังหวัดภูเก็ตมีความเหล่ือมล้ำสูงกว่าจังหวัดมหาสารคาม

ถึงร้อยละ 151 ปัจจัยเหล่าน้ีอาจมีส่วนทำให้คะแนนของภูเก็ตต่ำกว่ามหาสารคามก็เป็นได้ นอกจากน้ีจากการ

วิเคราะห์ Kernel density ของอายุเด็กท้ังสองจังหวัดเปรียบเทียบกัน (รูปผนวกท่ี ก1) พบว่ามหาสารคามมี

สัดส่วนของเด็กท่ีมีอายุ 7-8 ขวบสูงกว่าจังหวัดภูเก็ต ดังน้ันการท่ีจังหวัดมหาสารคามมีเด็กท่ีอายุมากกว่าอาจเป็น

ปัจจัยหน่ึงท่ีทำให้คะแนนสูงกว่าภูเก็ตได้เช่นเดียวกัน สอดคล้องกับในรูปผนวกท่ี ก2 รูปผนวกท่ี ก3 และรูปผนวก

ท่ี ก4 ซแสดงให้เห็นว่ามหาสารคามมีสัดส่วนเด็กท่ีได้คะแนนสูงเป็นพิเศษสูงกว่าจังหวัดภูเก็ต  

 

 

                                         
1 ค่าสัมประสิทธิ์จีนี (Gini coefficient) ของหนี้สินในจังหวัดภูเก็ตเท่ากับ 0.76 และในจังหวัดมหาสารคามเท่ากับ 0.66 ที่มาจากการวิเคราะห์โดยผู้วิจัย

โดยใช้ข้อมูลการสำรวจในโครงการนี ้
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รูปท่ี 4.6: จำนวนหนังสือนิทานหรือสมุดภาพท่ีมีในบ้านของเด็กเฉล่ียต่อครัวเรือน 

 

 

รูปท่ี 4.7: จำนวนวันท่ีคนในครัวเรือนอ่านนิทานให้เด็กฟังใน 1 สัปดาห์ 
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รูปท่ี 4.8: ร้อยละของเด็กท่ีได้เรียนพิเศษหรือกิจกรรมเสริมในจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดภูเก็ต 

 

 

 

รูปท่ี 4.9: ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีอาหารไม่เพียงพอต่อการบริโภค 
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รูปท่ี 4.10: จำนวนวันท่ีให้ปล่อยให้เด็กอยู่บ้านคนเดียวมากกว่า 1 ช่ัวโมงใน 1 สัปดาห์ 

 

4.1.3 สถานะความพร้อมของโรงเรียนในการสนับสนุนเด็ก  
 

โรงเรียนเป็นอีกหน่ึงมิติสำคัญท่ีมีส่วนกำหนดความสำเร็จในการเล่ือนช้ันเข้าสู่ระดับประถมศึกษาของเด็ก

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความพร้อมของโรงเรียนในการให้การสนับสนุนเด็กปฐมวัยสามารถพิจารณาได้จาก

องค์ประกอบของโรงเรียนในหลายๆด้านเช่น คุณภาพการสอนของครูและบุคลากรในโรงเรียน ความพร้อมของ

ทรัพยากรด้านการเงินและส่ิงอำนวยความสะดวกพ้ืนฐาน และความพร้อมในด้านนโยบายท่ีให้การส่งเสริมการ

พัฒนาการดำเนินงาน  

ในด้านความพร้อมของครูน้ันข้อมูลท่ีเก่ียวข้องประการแรกคือเร่ืองของทักษะความสามารถท่ีจำเป็นใน

การสอนเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิผล ในการสำรวจของโครงการน้ีได้เก็บข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับครูหลายประการ 

เช่น รูปท่ี 4.11แสดงสัดส่วนของครูจำแนกตามตามระดับการศึกษาสูงสุด รูปท่ี 4.12 แสดงร้อยละของครูท่ีจบ

การศึกษาระดับปฐมวัยโดยตรง และรูปท่ี 4.13แสดงจำนวนปีของประสบการณ์การสอนในช้ันเรียนปฐมวัย ข้อมูล

ท้ังสามส่วนน้ีสะท้อนให้เห็นมิติของความรู้ความชำนาญของครูในแง่มุมท่ีต่างกันแต่มีความสัมพันธ์กันกล่าวคือ 

ระดับการศึกษาสูงสุดของครูสะท้อนให้เห็นความรู้โดยโดยรวม ในขณะท่ีการจบ การศึกษาสาขาปฐมวัยและ
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ประสบการณ์การสอนในช้ันเรียนปฐมวัยช้ีถึงความเช่ียวชาญโดยเฉพาะต่อการสอนเด็กปฐมวัยโดยตรง ข้อมูลท้ัง

สามส่วนน้ีสามารถบ่งช้ีถึงระดับความพร้อมของโรงเรียนในการให้การศึกษาและพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ในระดับหน่ึง 

 ท้ังน้ีจากผลการสำรวจความพร้อมในมิติของครูน้ันมีข้อสังเกตว่า จังหวัดมหาสารคามมีครูท่ีมีการศึกษาสูง

กว่า จบปฐมวัยโดยตรงมากกว่า และมีประสบการณ์การสอนในช้ันเรียนปฐมวัยสูงกว่าจังหวัดภูเก็ต ซ่ึงสอดคล้อง

กับระดับพัฒนาการของเด็กในจังหวัดมหาสารคามซ่ึงสูงกว่าจังหวัดภูเก็ต อย่างไรก็ตามคำอธิบายในส่วนน้ี จะได้รับ

การตรวจสอบอีกคร้ังโดยการประมาณการสมการถดถอย (regression analysis) ซ่ึงจะสามารถตอบคำถามได้ว่า

ปัจจัยใดท่ีกล่าวมาน้ีมีอิทธิพลกำหนดระดับพัฒนาการของเด็กอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  

 

  

 

รูปท่ี 4.11: ร้อยละของครูจำแนกตามระดับการศึกษาสูงสุดในจังหวัดมหาสารคามและภูเก็ต 
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รูปท่ี 4.12: ร้อยละของครูท่ีจบการศึกษาระดับปฐมวัยโดยตรงในจังหวัดมหาสารคามและภูเก็ต 

 

 

รูปท่ี 4.13: ประสบการณ์การสอนในช้ันเรียนปฐมวัยของครูในจังหวัดมหาสารคามและภูเก็ต 
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รูปท่ี 4.14: ร้อยละของโรงเรียนทีท่ีจัดให้มีนมในช้ันเรียนในจังหวัดมหาสารคามและภูเก็ต 

 

 

รูปท่ี 4.15: ร้อยละของโรงเรียนท่ีจัดให้มีอาหารหรือของว่างระหว่างวัน (ไม่รวมนม) ไว้สำหรับเด็ก  
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รูปท่ี 4.16: จำนวนคร้ังท่ีผู้อำนวยการโรงเรียนฝึกอบรมเก่ียวกับการศึกษาปฐมวัยในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา 

 

4.2 ผลการวิเคราะห์แบบสมการถดถอย (regression analysis): ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพร้อมใน

การเข้าโรงเรียนของเด็กปฐมวัย  

 หัวข้อน้ีวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อพัฒนาการเด็กท้ังสามด้านคือ ด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา และด้านสังคม

อารมณ์ โดยจะใช้การวิเคราะห์แบบสมการถดถอย (regression analysis) เพ่ือตรวจสอบความสัมพันธ์และ

อิทธิพลของตัวแปรอธิบาย (explanatory variables) ท่ีมีต่อตัวแปรตาม (dependent variable) การศึกษาใน

ส่วนน้ีจะช่วยตรวจสอบยืนยันว่าตัวแปรท่ีเป็นสมมุติฐานในหัวข้อ 4.1 ท่ีผ่านมาน้ัน มีอิทธิพลต่อความพร้อมในการ

เข้าโรงเรียนของเด็กจริงหรือไม่? และมีอิทธิพลในทิศทางใด นอกจากน้ีการวิเคราะห์สมการถดถอยยังเอ้ืออำนวยให้

สามารถทำการวิเคราะห์ปัจจัยหรือตัวแปรท่ีคาดว่าจะมีผลต่อความพร้อมฯของเด็กหลายๆปัจจัยไปพร้อมๆกันซ่ึง

จะช่วยให้สามารถทำความเข้าใจผลการศึกษาในภาพรวมได้ดีย่ิงข้ึน  

 4.2.1 ปัจจัยท่ีมีผลต่อพัฒนาการเด็ก 

  การวิเคราะห์ในส่วนต่อไปน้ีจะเร่ิมจากการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพร้อมฯของเด็ก โดยจำแนก

ความพร้อมฯของเด็กออกเป็นสามด้านตามมิติของพัฒนาการ ได้แก่ พัฒนาการทางด้านร่างกาย พัฒนาการ

ทางด้านสติปัญญา และพัฒนาการทางด้านอารมณ์สังคม ส่วนปัจจัยท่ีมีผลกำหนดพัฒนาการเด็กน้ัน จะแบ่ง

ออกเป็น 3 กลุ่มคือ ปัจจัยท่ีเป็นปัจจัยภายในของตัวเด็กเอง ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับครัวเรือน และปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง
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กับโรงเรียน โดยในการวิเคราะห์จะเร่ิมจากการกำหนดให้ในแบบจำลองแรกมีพัฒนาการของเด็กท้ัง 3 ด้าน เป็นตัว

แปรตาม  (dependent variable) และปัจจัย ท่ี เป็นปัจจัยภายในของตัวเด็กเองมาเป็น ตัวแปรอธิบาย

(Explanatory variables) จากน้ันในแบบจำลองต่อไปจะทำการเพ่ิมตัวแปรท่ีเก่ียวข้องกับครอบครัวและตัวแปรท่ี

เก่ียวข้องกับโรงเรียนตามลำดับ  

 ตารางท่ี 4.1 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาการของเด็กในสามด้านคือ ด้านสติปัญญา 

ด้านอารมณ์สังคม และด้านร่างกาย และปัจจัยภายในท่ีเก่ียวข้องกับเด็กโดยตรง ได้แก่ อายุ เพศ การเจ็บป่วยบ่อย 

การมีโรคประจำตัว การเป็นเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ การกินผัก และจำนวนวันท่ีเด็กมาโรงเรียนใน 1 สัปดาห์   

ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า อายุของเด็ก จำนวนวันท่ีเด็กมาโรงเรียนใน 1 สัปดาห์ และการเป็นเด็กท่ีมีความ

ต้องการพิเศษ (เช่น มีพัฒนาการช้า) เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กอย่างมีนัยสำคัญ 

นอกจากน้ีพบว่าจำนวนวันท่ีเด็กไปโรงเรียนในหน่ึงสัปดาห์ เป็นตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต่อพัฒนาการทางด้านสติปัญญา

ท้ังท่ีวัดได้จากการทดสอบเด็กโดยตรง จากการสอบถามผู้ปกครอง และจากการถามครู  

ท้ังน้ีเหตุผลท่ีจำนวนวันท่ีเด็กไปโรงเรียนฯสามารถมีอิทธิพลต่อพัฒนาการทางด้านสติปัญญาได้น้ัน 

นอกจากจะเป็นเพราะการไปโรงเรียนมีส่วนทำให้เด็กได้รับการพัฒนาการเรียนรู้และทักษะด้านสติปัญญาแล้ว การ

ท่ีเด็กสามารถไปโรงเรียนได้ครบทุกวัน ได้สะท้อนให้เห็นสภาพความพร้อมของครอบครัวในการเล้ียงดูเด็ก หรือ

แม้แต่สุขภาพร่างกายท่ีดีของเด็กเองก็เป็นได้ ซ่ึงปัจจัยอ่ืนๆท่ีกล่าวมาน้ี จะได้รับการวิเคราะห์ในการประมาณค่า

สมการถดถอย (regression analysis) ซ่ึงจะนำปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับครอบครัวมาวิเคราะห์ร่วมกับปัจจัยภายในของ

เด็กโดยตรงอีกคร้ัง 

 ผลการวิเคราะห์ในลำดับถัดไปเก่ียวกับพัฒนาการด้านอารมณ์สังคมแสดงให้เห็นว่าเพศของเด็กมีผลต่อ

พัฒนาการอย่างมีนัยสำคัญ โดยเด็กผู้หญิงมีพัฒนาการด้านน้ีสูงกว่าเด็กผู้ชาย ดังจะเห็นได้จากค่าสัมประสิทธ์ิของ

ตัวแปรหุ่นท่ีแทนเพศหญิงมีค่าเป็นบวกอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีผลตรงกันท้ังจากแหล่งข้อมูลท่ีได้จากการถาม

ผู้ปกครองและการถามครู 

 ผลการศึกษาอีกส่วนหน่ึงคือพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กแสดงให้เห็นว่า ตัวแปรท่ีแสดงถึงการท่ีเด็ก

รู้สึกอ่อนเพลียบ่อยและตัวแปรท่ีแสดงถึงการเป็นเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ มีความสัมพันธ์เชิงลบกับพัฒนาการ

ด้านร่างกายของเด็กอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับเหตุผลท่ีตัวแปรท้ังสองน้ีมีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับพัฒนาการด้าน

ร่างกายน้ัน อาจเป็นเพราะตัวแปรเหล่าน้ีสะท้อนถึงปัญหาบางประการของเด็กท่ีมีผลลดทอนพัฒนาการทางด้าน

ร่างกาย อาทิเช่น ปัญหาด้านสุขภาพ ปัญหาด้านโภชนาการ และสภาพแวดล้อมในการเล้ียงดูเป็นต้น แต่อย่างไรก็

ตามมีข้อสังเกตว่า ตัวแปรท่ีแสดงถึงสุขภาพและโภชนาการเด็กในแบบจำลองน้ี ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติต่อพัฒนาการด้านร่างกาย ซ่ึงคำอธิบายในส่วนน้ีจะได้รับการวิเคราะห์โดยละเอียดอีกคร้ัง โดยใน
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การศึกษาส่วนถัดไปจะทำการเพ่ิมตัวแปรท่ีเก่ียวข้องกับครอบครัวเข้าไปในแบบจำลอง ซ่ึงจะเอ้ืออำนวยให้สามารถ

วิเคราะห์ผลการศึกษาได้ในมุมมองท่ีกว้างข้ึน 

ตารางท่ี 4.2 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาการของเด็กท้ัง 3 ด้าน ดังท่ีได้กล่าว

มาแล้วก่อนหน้าน้ี กับปัจจัยท่ีอาจมีผลต่อพัฒนาการของเด็กคือปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับเด็กโดยตรงและปัจจัยทางด้าน

ครอบครัวซ่ึงได้เพ่ิมเติมเข้ามาเพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ผลการศึกษาได้ครอบคลุมย่ิงข้ึน สำหรับผลการศึกษาในส่วน

แรกได้แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กและปัจจัยท่ีเก่ียวข้องท้ังท่ีเป็น

ปัจจัยภายในของเด็กเองและปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับครอบครัว ประเด็นท่ีน่าสนใจของแบบจำลองน้ีท่ีเพ่ิมเติมจากผล

การค้นพบก่อนหน้าน้ีคือ  ปัจจัยด้านครอบครัวอันได้แก่ การมีถ่ินพำนักอยู่ในจังหวัดมหาสารคาม จำนวนวันท่ีเด็ก

ไปโรงเรียนในหน่ึงสัปดาห์และการท่ีครัวเรือนมีอาหารไม่เพียงพอต่อการบริโภค มีอิทธิพลต่อพัฒนาการทางด้าน

สติปัญญาของเด็กอย่างมีนัยสำคัญ โดยตัวแปรหุ่นของจังหวัดมหาสารคามช้ีว่าการท่ีเด็กอยู่ในจังหวัดมหาสารคามมี

ผลทำให้คะแนนสูงข้ึนเม่ือเทียบกับจังหวัดภูเก็ต  

 ประเด็นท่ีน่าสนใจจากผลการวิเคราะห์สมการถดถอยข้างต้นคือ ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับจังหวัด จำนวนวันท่ี

เด็กไปโรงเรียน และการท่ีครัวเรือนมีอาหารไม่เพียงพอต่อการบริโภค มีอิทธิพลต่อพัฒนาการทางด้านสติปัญญา

ของเด็กอย่างมีนัยสำคัญ ท้ังจากคะแนนพัฒนาการด้านสติปัญญาท่ีได้จากการทดสอบเด็กโดยตรง จากการ

สอบถามผู้ปกครอง และจากการสอบถามครู ปัจจัยข้อน้ีช้ีให้เห็นถึงความน่าเช่ือถือ (robustness) ของอิทธิพลของ

ปัจจัยเหล่าน้ีทีมีต่อพัฒนาการฯของเด็กได้ในระดับหน่ึง แต่อย่างไรก็ตามผู้วิจัยขออธิบายผลการศึกษาในส่วนน้ี

อย่างระมัดระวัง เน่ืองจากตัวแปรท่ีพบว่ามีอิทธิพลท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นคือ จังหวัดฯและ จำนวนวันท่ีเด็กไป

โรงเรียน แท้จริงแล้วอาจช้ีถึงปัจจัยท่ีมีร่วมกันบางอย่าง เช่น ลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนท่ีเด็กอยู่

อาศัย ซ่ึงเป็นสาเหตุและเป็นปัจจัยท่ีกำหนดพัฒนาการของเด็กอย่างแท้จริง แต่ทว่าตัวแปรตัวน้ีไม่ได้ปรากฏใน

แบบจำลองและไม่ได้ถูกสำรวจในการเก็บข้อมูลภาคสนามคร้ังน้ี  ข้อสังเกตท่ีสำคัญคือจำนวนวันท่ีเด็กสามารถไป

โรงเรียนฯและการมีอาหารไม่เพียงพอต่อการบริโภคอาจสะท้อนให้เห็นถึง “ความขัดสน” ของครัวเรือนน้ัน โดย

สมมุติฐานของผู้วิจัยคือครัวเรือนท่ีมีความขัดสนมาก จะเป็นครัวเรือนท่ีมีแนวโน้มท่ีจะส่งเด็กไปโรงเรียนได้น้อยลง 

ปัจจัยความขัดสนดังกล่าวมาน้ี นอกจากจะมีผลต่อตัวแปรท่ีสำรวจได้ท้ังสามแล้ว ยังมีผลต่อ “การเล้ียงดู” และ

สภาพแวดล้อมท่ีเด็กเติบโตซ่ึงมีปฏิสัมพันธ์ต่อเด็กและมีผลสำคัญต่อพัฒนาการของเด็กเป็นอย่างมาก ซ่ึงปัจจัย

ดังกล่าวมาน้ีสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาเชิงระบบ ซ่ึงนโยบายการศึกษาจะต้องทำความเข้าใจอย่างระมัดระวังเพ่ือท่ีจะ

แก้ปัญหาได้ตรงจุด  

 ผลการวิเคราะห์ในลำดับถัดมาแสดงความสัมพันธ์ระหว่างทักษะด้านอารมณ์สังคมและปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง

กับตัวเด็กและครอบครัว ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าในส่วนของปัจจัยด้านครอบครัวท่ีเพ่ิมเติมเข้ามาน้ัน จำนวน
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หนังสือนิทาน และการท่ีเด็กเป็นเพศหญิง มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อพัฒนาการด้านอารมณ์สังคมของเด็ก แต่

อย่างไรก็ตามควรจะวิพากษ์ผลการศึกษาในส่วนน้ีด้วยความระมัดระวัง เน่ืองจากข้อสังเกตท่ีสำคัญคือเด็กในช่วง

ปฐมวัยโดยเฉพาะอย่างย่ิงเด็กผู้ชายจะมีความซุกซนมากกว่าเด็กผู้หญิง ซ่ึงนอกจากจะทำให้เป็นการยากท่ีจะอ่าน

หนังสือให้เด็กผู้ชายฟังแล้วยังอาจเป็นผลทำให้เด็กผู้ชายสามารถปฏิบัติตามคำบอกหรืออยู่ในกรอบกติกาน้อยกว่า

ผู้หญิงซ่ึงสะท้อนออกมาในรูปคะแนนพัฒนาการด้านอารมณ์สังคมท่ีต่ำกว่าก็เป็นได้ 

 ผลการวิเคราะห์ในส่วนสุดท้ายของตารางท่ี4.2 แสดงปัจจัยท่ีมีผลต่อพัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็ก 

ผลการวิเคราะห์พัฒนาการทางด้านร่างกายโดยสอบถามจากผู้ปกครองช้ีว่าปัจจัยการท่ีเด็กอยู่ในจังหวัด

มหาสารคาม และการท่ีเด็กได้เรียนพิเศษหรือทำกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับพัฒนาการ

ด้านร่างกายของเด็ก ในขณะท่ีปัจจัยด้านสุขภาพเช่นเด็กมีอาการอ่อนเพลียหรือเหน่ือยง่ายและการท่ีเด็กถูกท้ิงให้

อยู่ท่ีบ้านคนเดียวมากกว่า 1 ช่ัวโมงโดยไม่มีผู้ใหญ่ดูแล มีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับพัฒนาการด้านร่างกายของเด็ก  

 ตารางท่ี 4.3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาการของเด็กท้ังสามด้านกับปัจจัยท่ีอาจมีผลต่อพัฒนาการ

เด็กจากท้ังสามภาคส่วนคือ จากปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับตัวเด็กเอง ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับครอบครัว และจากปัจจัยท่ี

เก่ียวข้องกับโรงเรียน การเพ่ิมปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับโรงเรียนเข้ามาน้ี จะช่วยให้สามารถวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อ

พัฒนาการเด็กได้อย่างครอบคลุมมากย่ิงข้ึน  

 สำหรับผลการศึกษาท่ีสำคัญในส่วนน้ีหลังจากเพ่ิมเติมปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับโรงเรียนเข้ามาพบว่า ปัจจัยท่ีมี

ความสัมพันธ์กับพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กอย่างมีนัยสำคัญและให้ผลตรงกันจากแหล่งข้อมูลท้ังสามแหล่ง 

(ทดสอบเด็กโดยตรง ถามผู้ปกครอง ถามครู) คือตัวแปรเก่ียวกับจังหวัด และ จำนวนวันท่ีเด็กไปโรงเรียน ซ่ึงเหตุผล

ท่ีปัจจัยเหล่าน้ีมีผลต่อพัฒนาการฯน้ันได้อภิปรายไว้ก่อนหน้าน้ีแล้ว ประเด็นท่ีน่าสนใจคือหลังจากท่ีแบบจำลองน้ี

ได้เพ่ิมเติมตัวแปรท่ีเก่ียวข้องกับโรงเรียนเข้ามา ไม่พบว่ามีตัวแปรท่ีเก่ียวข้องกับโรงเรียนตัวแปรใด ให้ผล

ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญตรงกันจากแหล่งข้อมูลท้ังสามแหล่ง ซ่ึงผลการค้นพบน้ีช้ีถึงระดับอิทธิพลของ

โรงเรียนท่ีมีต่อตัวเด็ก ในระดับท่ีบางเบากว่าปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับตัวเด็กเองและครอบครัว  

แต่อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลพัฒนาการด้านสติปัญญาท่ีได้จากการทดสอบเด็กโดยตรง 

แสดงให้เห็นว่าการท่ีโรงเรียนมีอาหารว่างหรือขนมให้เด็กรับประทานน้ัน มีผลเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญต่อ

พัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็ก อย่างไรก็ตามยังมีตัวแปรบางตัวท่ีผู้วิจัยยังไม่สามารถอธิบายได้อย่างแน่ชัด เช่น 

การท่ีพบว่าประสบการณ์ทำงานของครูด้านปฐมวัยมีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็ก

และการท่ีครูได้รับค่าตอบแทนน้อยกว่าคร่ึงหน่ึงของจำนวนท่ีควรได้มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับพัฒนาการด้าน

สติปัญญาของเด็ก เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามประเด็นดังกล่าวมาน้ีไม่ใช่เร่ืองท่ีน่ากังวลมากนัก เพราะกลุ่มตัวอย่างใน

การวิเคราะห์คร้ังน้ีมีขนาดท่ีค่อนข้างเล็กเม่ือเทียบกับจำนวนนักเรียนท้ังประเทศซ่ึงอาจทำให้การกระจายตัวของ
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ข้อมูลยังไม่ดีเท่าท่ีควร ดังน้ันหากในอนาคตสามารถเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีใหญ่ข้ึนและเป็นตัวแทนของ 77 

จังหวัดท่ัวประเทศได้ ก็เช่ือว่าจะสามารถขจัดปัญหาและสามารถอธิบายผลการวิเคราะห์ได้ดีย่ิงข้ึน  

สำหรับผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อทักษะด้านอารมณ์สังคมโดยเพ่ิมเติมตัวแปรท่ีเก่ียวข้องกับโรงเรียน

เข้ามาพบว่า ปัจจัยการเป็นเด็กผู้หญิงยังคงเป็นตัวแปรสำคัญท่ีมีผลอย่างมีนัยสำคัญต่อทักษะด้านน้ีจากข้อมูลท่ีได้

จากการถามถามครู ในขณะท่ีจำนวนหนังสือนิทานในบ้านเป็นปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อทักษะด้านอารมณ์

ฯเม่ือวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลจากการถามผู้ปกครองในขณะท่ีการท่ีครูไม่ได้จบปฐมวัยโดยตรงมีความสัมพันธ์เชิงลบ

ต่อพัฒนาการด้านอารมณ์สังคมและประสบการณ์ด้านการสอนปฐมวัยของครูมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อทักษะด้าน

น้ี เม่ือใช้ข้อมูลจากการถามครู เป็นต้น  

สำหรับปัจจัยท่ีมีผลต่อพัฒนาการทางด้านร่างกายเม่ือวิเคราะห์โดยเพ่ิมตัวแปรเก่ียวกับโรงเรียนเข้ามาใน

แบบจำลองพบว่า ตัวแปรจังหวัดมหาสารคามและการท่ีเด็กได้เรียนพิเศษหรือทำกิจกรรมเสริมเป็นปัจจัยท่ีมี

ความสัมพันธ์กับพัฒนาการทางร่างกายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยตัวแปรจังหวัดมหาสารคามมีผลทำให้คะแนน

สูงข้ึนในขณะท่ีปัจจัยท่ีเด็กได้เรียนพิเศษหรือทำกิจกรรมเสริมและการท่ีโรงเรียนมีอาหารว่างหรือขนมให้เด็กมี

ความสัมพันธ์เชิงบวกกับพัฒนาการด้านร่างกาย อน่ึงพบว่าปัจจัยอ่ืนท่ีมีความสัมพันธ์เชิงลบกับพัฒนาการด้าน

ร่างกายได้แก่ จำนวนหนังสือในบ้านของเด็กและการท่ีเด็กอยู่บ้านคนเดียวโดยไม่มีผู้ใหญ่ดูแล  

การวิเคราะห์ในลำดับสุดท้ายท่ีจะนำเสนอต่อไปน้ี เป็นการวิเคราะห์ส่วนท่ีมีความสำคัญมากท่ีสุดส่วนหน่ึง

ของรายงานฉบับน้ี โดยผู้วิจัยจะใช้ผลการศึกษาในส่วนน้ีประกอบกับผลการศึกษาท่ีได้กล่าวมาแล้วก่อนหน้าน้ี

ท้ังหมด เพ่ือเช่ือมโยงไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายท่ีเป็นประโยชน์ต่อการช่วยเหลือส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้สามารถมี

พัฒนาการท่ีดีและเข้าสู่ระบบการศึกษาได้อย่างราบร่ืน สำหรับวิธีการวิเคราะห์ในส่วนน้ีน้ัน ได้ใช้การประมาณค่า

สมการถดถอย (regression analysis) เหมือนการศึกษาในส่วนท่ีผ่านมา แต่จะทำการเปล่ียนตัวแปรตาม 

(dependent variable) จากเดิมท่ีเป็นพัฒนาการของเด็กท้ังสามด้าน มาเป็นตัวแปรตามตัวใหม่ ท่ีกำหนดให้เป็น

ตัวแปรบ่งช้ีว่าเด็กคนน้ันตกอยู่ในกลุ่มเด็กท่ีมีพัฒนาการต่ำสุดร้อยละ 10 ของเด็กกลุ่มตัวอย่างท้ังหมดในสอง

จังหวัดหรือไม่ โดยเรียกตัวแปรตัวน้ีว่า ภาวะเส่ียง (vulnerable) และกำหนดให้ตัวแปรต้น (independent 

variables) เป็นตัวแปรท่ีเก่ียวข้องกับสามภาคส่วนคือปัจจัยภายในของตัวเด็กเอง ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับครอบครัว 

และปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับโรงเรียน 

การกำหนดวิธีการวิจัยเช่นน้ี จะช่วยให้ทราบถึงปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อการตกอยู่ในกลุ่ม

เส่ียงของการมีพัฒนาการต่ำของเด็กได้ ซ่ึงจะเอ้ืออำนวยให้ในทางปฏิบัติสามารถเข้าไปช่วยเหลือเด็กได้อย่างมี

ประสิทธิผล การดำเนินการดังกล่าวน้ีได้ถูกนำไปใช้ในต่างประเทศเช่นเดียวกัน เช่น Davies et al. (2016) ได้

ศึกษาผลกระทบของการท่ีเด็กมีพัฒนาการต่ำสุดร้อยละ 10 ของเด็กท้ังหมดในช่วงช้ันปฐมวัยก่อนเข้า ป.1 ท่ีมีต่อ
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ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของเด็กคนน้ันเม่ือเขาเรียนอยู่ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ซ่ึงผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการ

ท่ีเด็กอยู่ในกลุ่มเส่ียงในช่วงปฐมวัยน้ัน มีผลทำให้ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการในช้ัน ป.3 ต่ำกว่าเด็กท่ีไม่ได้อยู่ในกลุ่มดัง

กล่าวถึงร้อยละ 40-57 ของค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ดังน้ันในการศึกษาคร้ังน้ี ผู้วิจัยจะ

ประยุกต์ใช้วิธีการศึกษาดังท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อการตกอยู่

ในกลุ่มเส่ียง เพ่ือหาแนวทางและนโยบายท่ีเหมาะสมในการช่วยเหลือเด็กกลุ่มน้ีต่อไป 

ตารางท่ี 4.4 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยท่ีเก่ียวข้องท้ัง 3 ภาคส่วนคือปัจจัยภายในของ

เด็ก ปัจจัยเก่ียวกับครอบครัว และปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับโรงเรียน ท่ีมีอิทธิพลต่อการตกอยู่ในกลุ่มเด็กท่ีมีพัฒนาการ

ต่ำสุดร้อยละ 10 ของกลุ่ม จากผลการวิเคราะห์ในส่วนของภาวะเส่ียงทางด้านสติปัญญาพบว่าการท่ีเด็กพูดภาษา

ถ่ินเป็นปัจจัยท่ีมีผลทำให้ตกอยู่ในภาวะเส่ียงมากข้ึน ส่วนการท่ีเด็กอาศัยอยู่ในจังหวัดมหาสารคาม มีบ้านอยู่ในเขต

เทศบาล การท่ีเด็กมีอายุมากข้ึน มีจำนวนวันท่ีเด็กมาโรงเรียนเพ่ิมข้ึน และจำนวนหน้ีสินของครัวเรือนท่ีสูงข้ึน มีผล

ทำให้โอกาสท่ีเด็กจะตกอยู่ในกลุ่มเส่ียงน้อยลง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

 ส่วนผลการวิเคราะห์ภาวะเส่ียงด้านอารมณ์และสังคมพบว่า การท่ีเด็กอาศัยอยู่ในจังหวัดมหาสารคาม มี

บ้านอยู่ในเขตเทศบาล มีอายุเพ่ิมข้ึน เป็นเด็กผู้หญิง และใช้ภาษาถ่ินท่ีบ้าน มีผลทำให้โอกาสท่ีเด็กจะตกอยู่ในกลุ่ม

เส่ียงน้อยลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนผลการวิเคราะห์ภาวะเส่ียงด้านร่างกายพบว่า การท่ีเด็กอยู่บ้านคนเดียว

โดยไม่มีผู้ใหญ่ดูแลและการท่ีครูไม่ซ้ืออุปกรณ์ด้วยเงินตนเองมีผลทำให้เด็กตกอยู่ในกลุ่มเส่ียงของพัฒนาการ

ทางด้านร่างกายเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในขณะท่ีการท่ีเด็กอาศัยอยู่ในจังหวัดมหาสารคาม การท่ีเด็กมี

อายุเพ่ิมข้ึน การท่ีเด็กไม่กินผัก  การท่ีเด็กไม่ได้เรียนพิเศษหรือทำกิจกรรมเสริม ทำให้โอกาสท่ีเด็กจะตกอยู่ในกลุ่ม

เส่ียงทางด้านร่างกายลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  

 สำหรับผลการศึกษาดังกล่าวมาน้ีสามารถอภิปรายได้ว่าปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับตัวเด็ก คือ การท่ีเด็กมีอายุ

มากข้ึนน้ันทำให้แนวโน้มท่ีเด็กจะตกอยู่ในภาวะเส่ียงลดลงได้อย่างชัดเจนปราศจากข้อสงสัย แต่ทว่าปัจจัยท่ี

เก่ียวข้องกับครอบครัวน้ัน ควรมีการอภิปรายผลในส่วนน้ีอย่างระมัดระวัง เน่ืองจากปัจจัยเหล่าน้ีแท้จริงแล้วอาจ

เป็นผลมาจาก “รากเหง้า” ของปัญหาท่ีแฝงอยู่ในครอบครัวน้ันอีกทีหน่ึง ซ่ึงผู้วิจัยได้สันนิษฐานว่าปัจจัยดังกล่าวมา

น้ีคือภาวะ “ความขัดสน” ของครัวเรือน ซ่ึงปัจจัยความขัดสนดังกล่าวน้ีนอกจากจะมีความเป็นไปได้ท่ีจะทำให้

ครัวเรือนไม่สามารถสนับสนุนเด็กให้ได้ไปโรงเรียนทุกวันแล้ว ยังสามารถมีผลต่อเด็กได้ผ่านอีกหลายช่องทาง เช่น 

รูปแบบการเล้ียงดู การใช้เวลาของพ่อแม่กับเด็ก การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในครัวเรือนและเด็ก และ

สภาพแวดล้อมของบ้าน เป็นต้น ซ่ึงปัจจัยเหล่าน้ีอาจมีผลต่อพัฒนาการของเด็กได้ไม่น้อยไปกว่ากัน ดังน้ันการ

ออกแบบนโยบายท่ีจะช่วยเหลือเด็กควรพิจารณาปัจจัยเหล่าน้ีควบคู่ไปกับการคำนึงถึงปัจจัยอ่ืนๆ เช่น ลักษณะ

ทางเศรษฐกิจสังคมของครอบครัวของเด็ก เพ่ือให้การช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ การให้อาหาร
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แก่เด็กรับประทานหรือส่งเด็กไปเรียนพิเศษเสริมโดยไม่เปล่ียนพฤติกรรมหรือรูปแบบการเล้ียงดูของพ่อแม่อาจทำ

ให้การช่วยเหลือเด็กไม่ประสบผลก็เป็นได้ ผู้ออกแบบนโยบายควรคำนึงถึงประเด็นท่ีเก่ียวข้องเหล่าน้ีด้วยความ

ระมัดระวัง . 

ผลการศึกษาส่วนสุดท้ายในตารางท่ี 4.5 ได้ประมาณการโอกาสท่ีครัวเรือนจะมีอาหารไม่เพียงพอกับ

จำนวนสินทรัพย์ท่ีครัวเรือนมี ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าปัจจัยท้ังสองน้ีมีความสัมพันธ์แปรผกผันต่อกัน  โดย

โอกาสท่ีครัวเรือนจะมีอาหารไม่เพียงพอฯน้ันจะน้อยลงเม่ือครัวเรือนมีจำนวนสินทรัพย์เพ่ิมมากข้ึน สินทรัพย์

ดังกล่าวมาน้ีได้แก่ เคร่ืองปรับอากาศ พัดลม เคร่ืองเล่นดีวีดี คอมพิวเตอร์ เรือท่ีมีเคร่ืองยนต์ โทรศัพท์มือถือ และ

รถกระบะ ซ่ึงสินทรัพย์เหล่าน้ีส่วนหน่ึงถือเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยซ่ึงมีคุณสมบัติท่ีสามารถสะท้อนให้เห็นความม่ังค่ังของ

ครัวเรือนน้ันได้ในระดับหน่ึง นอกจากน้ีการศึกษาของผู้ดูแลหลักของเด็กท่ีสูงข้ึนก็มีผลทำให้โอกาสท่ีครัวเรือนจะ

ขาดแคลนอาหารลดน้อยลงเช่นเดียวกัน ผลการศึกษาในส่วนน้ียืนยันข้อสันนิษฐานของผู้วิจัยท่ีได้กล่าวมาแล้ว

ข้างต้นว่าปัญหาท่ีส่งผลต่อการด้อยพัฒนาการของเด็ก (เด็กกลุ่มเส่ียง) มีความสัมพันธ์กันกับสถานะทางเศรษฐกิจ

สังคมของครัวเรือนน้ันๆ ดังน้ันในการช่วยเหลือเด็ก ผู้ออกแบบนโยบายควรคำนึงถึงปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับเด็กอย่าง

รอบด้าน จะช่วยให้สามารถส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการศึกษาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 
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ตารางท่ี 4.1: ปัจจัยท่ีมีผลต่อพัฒนาการเด็กในมิติของตัวแปรท่ีเก่ียวข้องกับเด็ก  

ตัวแปรต้น 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
พัฒนาการด้าน
ร่างกาย 

ข้อมูลจากการถาม
ผู้ปกครอง 

พัฒนาการด้านร่างกาย 
ข้อมูลจากการถามคร ู

คะแนนทดสอบ
พัฒนาการเด็กด้าน
สติปัญญา 

พัฒนาการด้าน
สติปัญญา 

ข้อมูลจากการถาม
ผู้ปกครอง 

พัฒนาการด้าน
สติปัญญา 

ข้อมูลจากการถาม
คร ู

พัฒนาการด้าน
อารมณ์และสังคม 
ข้อมูลจากการถาม
ผู้ปกครอง 

พัฒนาการด้าน
อารมณ์และสังคม 
ข้อมูลจากการ   
ถามคร ู

        
อายุเด็ก 0.223 0.379* 1.044*** 0.344*** 0.193 -0.127 -0.137 
 (0.351) (0.228) (0.182) (0.123) (0.123) (0.121) (0.183) 
อายุเด็กยกกำลังสอง -0.00765 -0.0305* -0.0700*** -0.0182* -0.00710 0.0106 0.0120 
 (0.0273) (0.0178) (0.0141) (0.00960) (0.00954) (0.00945) (0.0143) 
เด็กผู้หญิง -0.00147 -0.0206 0.0277 0.0137 0.0277** 0.0310*** 0.0663*** 
 (0.0330) (0.0215) (0.0171) (0.0116) (0.0115) (0.0114) (0.0173) 
เด็กอ่อนเพลียหรือเหนื่อยง่าย -0.127* -0.0148 -0.0171 0.000141 -0.00254 0.0120 -0.0105 
 (0.0659) (0.0429) (0.0342) (0.0232) (0.0230) (0.0228) (0.0345) 
เด็กมีความต้องการพิเศษ -0.0486 -0.147*** -0.0454 0.0187 -0.0992*** -0.0122 -0.0452 
 (0.0570) (0.0371) (0.0295) (0.0201) (0.0199) (0.0197) (0.0298) 
หมายเหต:ุ  1/  ตัวเลขในวงเล็บคือค่า standard errors 
     2/  สัญลักษณ ์***, **, * แสดงระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ p<0.01,  p<0.05 และ  p<0.1 ตามลำดับ  
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ตารางท่ี 4.1: ปัจจัยท่ีมีผลต่อพัฒนาการเด็กในมิติของตัวแปรท่ีเก่ียวข้องกับเด็ก (ต่อ) 

ตัวแปรต้น 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
พัฒนาการด้าน
ร่างกาย 

ข้อมูลจากการถาม
ผู้ปกครอง 

พัฒนาการด้านร่างกาย 
ข้อมูลจากการถามคร ู

คะแนนทดสอบ
พัฒนาการเด็กด้าน
สติปัญญา 

พัฒนาการด้าน
สติปัญญา 

ข้อมูลจากการถาม
ผู้ปกครอง 

พัฒนาการด้าน
สติปัญญา 
ข้อมูลจากการ
ถามคร ู

พัฒนาการด้าน
อารมณ์และสังคม 
ข้อมูลจากการถาม
ผู้ปกครอง 

พัฒนาการด้าน
อารมณ์และสังคม 
ข้อมูลจากการ   
ถามคร ู

เด็กไม่มีโรคประจำตัว -0.0591 0.0165 -0.0155 0.00124 -0.00820 -0.0198 0.00152 
 (0.0505) (0.0329) (0.0262) (0.0178) (0.0177) (0.0175) (0.0264) 
เด็กไม่ป่วยบ่อย 0.0364 0.0237 0.00844 -0.00264 0.00656 0.0145 0.0199 
 (0.0555) (0.0361) (0.0288) (0.0195) (0.0194) (0.0192) (0.0290) 
เด็กไม่กินผัก 0.0191 0.0341 0.00313 0.0487*** 0.0164 0.0166 -0.00245 
 (0.0390) (0.0254) (0.0202) (0.0137) (0.0136) (0.0135) (0.0204) 
จำนวนวันที่เด็กมาโรงเรียน -0.0215 0.0105 0.0408*** 0.0257*** 0.0356*** 0.0138* 0.0152 
 (0.0224) (0.0146) (0.0116) (0.00787) (0.00782) (0.00775) (0.0117) 
เด็กช่วยทำงานบ้าน 0.0189 0.00148 -0.0267** 0.0129 0.000942 0.0855*** -0.000417 
 (0.0243) (0.0158) (0.0126) (0.00856) (0.00850) (0.00842) (0.0127) 
หมายเหต:ุ  1/  ตัวเลขในวงเล็บคือค่า standard errors 
     2/  สัญลักษณ ์***, **, * แสดงระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ p<0.01,  p<0.05 และ  p<0.1 ตามลำดับ  
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ตารางท่ี 4.1: ปัจจัยท่ีมีผลต่อพัฒนาการเด็กในมิติของตัวแปรท่ีเก่ียวข้องกับเด็ก (ต่อ) 

ตัวแปรต้น 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
พัฒนาการด้าน
ร่างกาย 

ข้อมูลจากการถาม
ผู้ปกครอง 

พัฒนาการด้านร่างกาย 
ข้อมูลจากการถามคร ู

คะแนนทดสอบ
พัฒนาการเด็กด้าน
สติปัญญา 

พัฒนาการด้าน
สติปัญญา 

ข้อมูลจากการถาม
ผู้ปกครอง 

พัฒนาการด้าน
สติปัญญา 
ข้อมูลจากการ
ถามคร ู

พัฒนาการด้าน
อารมณ์และสังคม 
ข้อมูลจากการถาม
ผู้ปกครอง 

พัฒนาการด้าน
อารมณ์และสังคม 
ข้อมูลจากการ   
ถามคร ู

Constant -0.415 -0.379 -3.204*** -0.807** -0.278 0.875** 1.087* 
 (1.122) (0.730) (0.582) (0.395) (0.392) (0.389) (0.587) 
จำนวนตัวอย่าง 529 529 529 529 529 529 529 
R-squared 0.077 0.045 0.320 0.350 0.355 0.222 0.051 

หมายเหต:ุ  1/  ตัวเลขในวงเล็บคือค่า standard errors 

     2/  สัญลักษณ ์***, **, * แสดงระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ p<0.01,  p<0.05 และ  p<0.1 ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 4.2: ปัจจัยท่ีมีผลต่อพัฒนาการเด็กในมิติของตัวแปรท่ีเก่ียวข้องกับเด็กและครอบครัว 

ตัวแปรต้น 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
พัฒนาการด้าน
ร่างกาย 

ข้อมูลจากการ
ถามผู้ปกครอง 

พัฒนาการด้าน
ร่างกาย 

ข้อมูลจากการถามคร ู

คะแนนทดสอบ
พัฒนาการเด็กด้าน
สติปัญญา 

พัฒนาการด้าน
สติปัญญา 
ข้อมูลจากการ
ถามผู้ปกครอง 

พัฒนาการด้าน
สติปัญญา 
ข้อมูลจากการ
ถามคร ู

พัฒนาการด้าน
อารมณ์และ
สังคม 

ข้อมูลจากการ
ถามผู้ปกครอง 

พัฒนาการด้าน
อารมณ์และ
สังคม 

ข้อมูลจากการ   
ถามคร ู

จังหวัดมหาสารคาม 0.117* 0.0159 0.145*** 0.0718*** 0.0809*** 0.0384* 0.0855*** 
 (0.0629) (0.0428) (0.0323) (0.0194) (0.0215) (0.0215) (0.0322) 
บ้านอยู่ในเขตเทศบาล -0.0529 -0.000103 0.0305 -0.00408 -0.0147 0.00949 0.00843 
 (0.0577) (0.0393) (0.0297) (0.0179) (0.0198) (0.0197) (0.0295) 
อายุเด็ก 0.635 0.657** 1.249*** 0.408*** 0.177 0.0450 -0.203 
 (0.429) (0.292) (0.221) (0.133) (0.147) (0.147) (0.220) 
อายุเด็กกำลังสอง -0.0386 -0.0526** -0.0870*** -0.0232** -0.00650 -0.00238 0.0179 
 (0.0334) (0.0227) (0.0172) (0.0103) (0.0115) (0.0114) (0.0171) 
เด็กผู้หญิง 0.0128 -0.0141 -0.00263 0.0153 0.0124 0.0167 0.0897*** 
 (0.0394) (0.0268) (0.0203) (0.0122) (0.0135) (0.0135) (0.0201) 
หมายเหต:ุ  1/  ตัวเลขในวงเล็บคือค่า standard errors   

  2/  สัญลักษณ ์***, **, * แสดงระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ p<0.01,  p<0.05 และ  p<0.1 ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 4.2: ปัจจัยท่ีมีผลต่อพัฒนาการเด็กในมิติของตัวแปรท่ีเก่ียวข้องกับเด็กและครอบครัว (ต่อ) 

ตัวแปรต้น 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
พัฒนาการด้าน
ร่างกาย 

ข้อมูลจากการ
ถามผู้ปกครอง 

พัฒนาการด้าน
ร่างกาย 

ข้อมูลจากการถามคร ู

คะแนนทดสอบ
พัฒนาการเด็กด้าน
สติปัญญา 

พัฒนาการด้าน
สติปัญญา 
ข้อมูลจากการ
ถามผู้ปกครอง 

พัฒนาการด้าน
สติปัญญา 
ข้อมูลจากการ
ถามคร ู

พัฒนาการด้าน
อารมณ์และ
สังคม 

ข้อมูลจากการ
ถามผู้ปกครอง 

พัฒนาการด้าน
อารมณ์และ
สังคม 

ข้อมูลจากการ   
ถามคร ู

เด็กอ่อนเพลียหรือเหนื่อยง่าย -0.155* -0.0163 0.0139 0.0128 -0.0294 0.00460 0.0267 
 (0.0807) (0.0549) (0.0415) (0.0250) (0.0277) (0.0276) (0.0413) 
เด็กมีความต้องการพิเศษ -0.0543 -0.161*** -0.0492 0.0102 -0.0674*** -0.00299 -0.0501 
 (0.0634) (0.0431) (0.0326) (0.0196) (0.0217) (0.0217) (0.0324) 
เด็กไม่มีโรคประจำตัว -0.0370 0.0208 -0.0243 0.00596 -0.0211 -0.0144 -0.00886 
 (0.0564) (0.0384) (0.0290) (0.0175) (0.0193) (0.0193) (0.0289) 
เด็กไม่ป่วยบ่อย 0.0241 0.0155 0.00959 -0.0140 -0.0152 0.00872 0.0494 
 (0.0664) (0.0452) (0.0342) (0.0205) (0.0228) (0.0227) (0.0340) 
เด็กไม่กินผัก 0.0221 0.0249 0.0107 0.0242* 0.0147 0.00641 -0.0203 
 (0.0455) (0.0310) (0.0234) (0.0141) (0.0156) (0.0156) (0.0233) 
หมายเหต:ุ  1/  ตัวเลขในวงเล็บคือค่า standard errors   

  2/  สัญลักษณ์ ***, **, * แสดงระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ p<0.01,  p<0.05 และ  p<0.1 ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 4.2: ปัจจัยท่ีมีผลต่อพัฒนาการเด็กในมิติของตัวแปรท่ีเก่ียวข้องกับเด็กและครอบครัว (ต่อ) 

ตัวแปรต้น 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
พัฒนาการด้าน
ร่างกาย 

ข้อมูลจากการ
ถามผู้ปกครอง 

พัฒนาการด้าน
ร่างกาย 

ข้อมูลจากการถามคร ู

คะแนนทดสอบ
พัฒนาการเด็กด้าน
สติปัญญา 

พัฒนาการด้าน
สติปัญญา 
ข้อมูลจากการ
ถามผู้ปกครอง 

พัฒนาการด้าน
สติปัญญา 
ข้อมูลจากการ
ถามคร ู

พัฒนาการด้าน
อารมณ์และ
สังคม 

ข้อมูลจากการ
ถามผู้ปกครอง 

พัฒนาการด้าน
อารมณ์และ
สังคม 

ข้อมูลจากการ   
ถามคร ู

จำนวนวันที่เด็กมาโรงเรียน -0.0366 0.00469 0.0342** 0.0240*** 0.0300*** 0.0157* -0.00929 
 (0.0268) (0.0182) (0.0138) (0.00829) (0.00918) (0.00915) (0.0137) 
การศึกษาของผู้เลี้ยงดูหลักของเด็ก -0.000900 0.00564 -0.00641** 0.00182 0.00296* 6.74e-05 0.00248 
 (0.00503) (0.00342) (0.00259) (0.00156) (0.00172) (0.00172) (0.00257) 
เด็กใช้ภาษาถิ่น -0.0190 0.0280 -0.0514** 0.000199 -0.0187 -0.00155 0.0425* 
 (0.0459) (0.0312) (0.0236) (0.0142) (0.0157) (0.0157) (0.0235) 
จำนวนหนังสือนิทาน -0.00478* -0.00251 -0.00106 0.000169 0.000139 0.00173* -4.43e-06 
 (0.00280) (0.00190) (0.00144) (0.000866) (0.000960) (0.000957) (0.00143) 
เด็กไม่ได้เรียนพิเศษ หรือ กิจกรรมเสริม -0.0994* 0.0436 0.00691 -0.0465*** -0.0307* -0.000340 -0.0399 
หมายเหต:ุ  1/  ตัวเลขในวงเล็บคือค่า standard errors   

      2/  สัญลักษณ ์***, **, * แสดงระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ p<0.01,  p<0.05 และ  p<0.1 ตามลำดับ 

 



 
 

56 
 

ตารางท่ี 4.2: ปัจจัยท่ีมีผลต่อพัฒนาการเด็กในมิติของตัวแปรท่ีเก่ียวข้องกับเด็กและครอบครัว (ต่อ) 

ตัวแปรต้น (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

พัฒนาการด้าน
ร่างกาย 

ข้อมูลจากการ
ถามผู้ปกครอง 

พัฒนาการด้าน
ร่างกาย 

ข้อมูลจากการถามคร ู

คะแนนทดสอบ
พัฒนาการเด็กด้าน
สติปัญญา 

พัฒนาการด้าน
สติปัญญา 
ข้อมูลจากการ
ถามผู้ปกครอง 

พัฒนาการด้าน
สติปัญญา 
ข้อมูลจากการ
ถามคร ู

พัฒนาการด้าน
อารมณ์และ
สังคม 

ข้อมูลจากการ
ถามผู้ปกครอง 

พัฒนาการด้าน
อารมณ์และ
สังคม 

ข้อมูลจากการ   
ถามคร ู

จำนวนวันที่อ่านนิทานให้เด็กฟัง 0.0106 0.00436 0.00848 0.00322 -0.00621 0.00314 0.00792 
 (0.0122) (0.00832) (0.00629) (0.00378) (0.00419) (0.00418) (0.00626) 
เด็กอยู่บ้านคนเดียวโดยไม่มีผู้ใหญ่ดูแล -0.0136** -0.00214 -0.00223 -0.000484 -0.00391* 0.000280 -0.00428 
 (0.00687) (0.00467) (0.00354) (0.00213) (0.00236) (0.00235) (0.00351) 
ครัวเรือนมีอาหารไม่เพียงพอต่อการบริโภคเป็น
บางครั้ง 

0.107** 

(0.0508) 

-0.0497 

(0.0346) 

-0.0427 

(0.0262) 

-0.0148 

(0.0157) 

-0.0247 

(0.0174) 

-0.0358** 

(0.0174) 

-0.0310 

(0.0260) 
หนี้ค้างชำระ 2.88e-08 3.42e-08 2.83e-08 -5.87e-11 6.78e-09 2.22e-08* 1.48e-10 
 (3.43e-08) (2.33e-08) (1.77e-08) (1.06e-08) (1.18e-08) (1.17e-08) (1.76e-08) 
บ้าน2ชั้น -0.0142 0.0278 0.00986 -0.000605 0.00713 -0.00881 -0.0114 
 (0.0441) (0.0300) (0.0227) (0.0136) (0.0151) (0.0151) (0.0225) 
หมายเหต:ุ  1/  ตัวเลขในวงเล็บคือค่า standard errors 
               2/  สัญลักษณ ์***, **, * แสดงระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ p<0.01,  p<0.05 และ  p<0.1 ตามลำดับ 
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ตารางที ่4.2: ปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการเด็กในมิติของตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับเด็กและครอบครัว (ต่อ) 

ตัวแปรต้น 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
พัฒนาการด้าน
ร่างกาย 

ข้อมูลจากการ
ถามผู้ปกครอง 

พัฒนาการด้านร่างกาย 
ข้อมูลจากการถามครู 

คะแนนทดสอบ
พัฒนาการเด็กด้าน
สติปัญญา 

พัฒนาการด้าน
สติปัญญา 

ข้อมูลจากการถาม
ผู้ปกครอง 

พัฒนาการด้าน
สติปัญญา 
ข้อมูลจากการ
ถามคร ู

พัฒนาการด้าน
อารมณ์และสังคม 
ข้อมูลจากการ
ถามผู้ปกครอง 

พัฒนาการด้าน
อารมณ์และ
สังคม 

ข้อมูลจากการ   
ถามคร ู

บ้าน3ชั้น -0.103 -0.00325 -0.0784 0.0660 -0.0162 -0.0988 0.0296 
 (0.261) (0.178) (0.134) (0.0809) (0.0896) (0.0893) (0.134) 
จำนวนห้องน้ำภายในบ้าน 0.0171 0.00178 0.0378** 0.0156 0.0212* -0.00303 0.0267 
 (0.0330) (0.0224) (0.0170) (0.0102) (0.0113) (0.0113) (0.0169) 
จำนวนห้องนอน -0.00144 -0.00624 -0.00652 0.00716 -0.00237 0.00935 -0.00979 
 (0.0202) (0.0138) (0.0104) (0.00626) (0.00694) (0.00692) (0.0104) 
เด็กช่วยทำงานบ้าน 0.0357 -0.000128 -0.0206 0.0126 0.0155 0.0821*** 0.00256 
 (0.0293) (0.0200) (0.0151) (0.00908) (0.0101) (0.0100) (0.0150) 
Constant -1.695 -1.297 -3.839*** -1.018** -0.197 0.286 1.312* 
 (1.379) (0.938) (0.710) (0.427) (0.473) (0.471) (0.705) 
จำนวนตัวอย่าง 388 388 388 388 388 388 388 
R-squared 0.183 0.102 0.384 0.479 0.415 0.263 0.163 
หมายเหตุ:  1/  ตัวเลขในวงเล็บคือค่า standard errors 
    2/  สัญลักษณ ์***, **, * แสดงระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติที ่p<0.01,  p<0.05 และ  p<0.1 ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 4.3: ปัจจัยท่ีมีผลต่อพัฒนาการเด็กในมิติของตัวแปรท่ีเก่ียวข้องกับเด็ก ครอบครัว และ โรงเรียน 

ตัวแปรต้น 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
พัฒนาการด้าน
ร่างกาย 

ข้อมูลจากการ
ถามผู้ปกครอง 

พัฒนาการด้านร่างกาย 
ข้อมูลจากการถามครู 

คะแนนทดสอบ
พัฒนาการเด็กด้าน
สติปัญญา 

พัฒนาการด้าน
สติปัญญา 

ข้อมูลจากการถาม
ผู้ปกครอง 

พัฒนาการด้าน
สติปัญญา 
ข้อมูลจากการ
ถามคร ู

พัฒนาการด้าน
อารมณ์และสังคม 
ข้อมูลจากการถาม
ผู้ปกครอง 

พัฒนาการด้าน
อารมณ์และสังคม 
ข้อมูลจากการ   
ถามคร ู

จังหวัดมหาสารคาม 0.173** 0.126*** 0.153*** 0.0828*** 0.0618** 0.0253 0.124*** 
 (0.0835) (0.0470) (0.0427) (0.0254) (0.0269) (0.0286) (0.0411) 
บ้านอยู่ในเขตเทศบาล 0.0256 0.0725* 0.0385 -0.00851 -0.0174 0.00158 0.0413 
 (0.0777) (0.0438) (0.0398) (0.0236) (0.0251) (0.0266) (0.0383) 
อายุเด็ก 0.827 0.317 1.189*** 0.367** 0.0693 0.177 -0.0698 
 (0.508) (0.286) (0.260) (0.155) (0.164) (0.174) (0.251) 
อายุเด็กกำลังสอง -0.0537 -0.0247 -0.0837*** -0.0204* 0.00162 -0.0121 0.00680 
 (0.0395) (0.0223) (0.0202) (0.0120) (0.0127) (0.0135) (0.0195) 
เด็กผู้หญิง 0.0135 0.00844 0.0140 0.0190 0.0210 0.0226 0.109*** 
 (0.0446) (0.0251) (0.0229) (0.0136) (0.0144) (0.0153) (0.0220) 
เด็กอ่อนเพลียหรือเหนื่อยง่าย -0.114 0.0137 0.0116 0.0124 -0.00113 0.00830 -0.00137 
 (0.0929) (0.0523) (0.0476) (0.0283) (0.0300) (0.0319) (0.0458) 
หมายเหต:ุ  1/  ตัวเลขในวงเล็บคือค่า standard errors 
   2/  สัญลักษณ ์***, **, * แสดงระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ p<0.01,  p<0.05 และ  p<0.1 ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 4.3: ปัจจัยท่ีมีผลต่อพัฒนาการเด็กในมิติของตัวแปรท่ีเก่ียวข้องกับเด็ก ครอบครัว และ โรงเรียน (ต่อ) 

ตัวแปรต้น 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
พัฒนาการด้าน
ร่างกาย 

ข้อมูลจากการ
ถามผู้ปกครอง 

พัฒนาการด้านร่างกาย 
ข้อมูลจากการถามครู 

คะแนนทดสอบ
พัฒนาการเด็กด้าน
สติปัญญา 

พัฒนาการด้าน
สติปัญญา 

ข้อมูลจากการถาม
ผู้ปกครอง 

พัฒนาการด้าน
สติปัญญา 
ข้อมูลจากการ
ถามคร ู

พัฒนาการด้าน
อารมณ์และสังคม 
ข้อมูลจากการถาม
ผู้ปกครอง 

พัฒนาการด้าน
อารมณ์และสังคม 
ข้อมูลจากการ   
ถามคร ู

เด็กมีความต้องการพิเศษ -0.0488 -0.0899** -0.0368 -0.00994 -0.0876*** -0.00514 -0.0678* 
 (0.0757) (0.0426) (0.0388) (0.0230) (0.0244) (0.0260) (0.0373) 
เด็กไม่มีโรคประจำตัว -0.0706 0.00143 -0.0193 0.0141 -0.0115 -0.0217 -0.0233 
 (0.0637) (0.0359) (0.0326) (0.0194) (0.0206) (0.0218) (0.0314) 
เด็กไม่ป่วยบ่อย 0.0269 0.0335 0.0144 -0.00392 0.00205 0.0142 0.0672* 
 (0.0718) (0.0405) (0.0368) (0.0219) (0.0232) (0.0246) (0.0354) 
เด็กไม่กินผัก 0.0455 0.00817 0.0110 0.0202 0.00278 0.00121 -0.0245 
 (0.0505) (0.0284) (0.0258) (0.0154) (0.0163) (0.0173) (0.0249) 
เด็กช่วยทำงานบ้าน 0.0495 0.0213 -0.0175 0.0140 0.0199* 0.0750*** -0.00127 
 (0.0344) (0.0194) (0.0176) (0.0105) (0.0111) (0.0118) (0.0170) 
จำนวนวันที่เด็กมาโรงเรียน -0.0342 0.0221 0.0448*** 0.0244*** 0.0331*** 0.0154 -0.0149 
 (0.0281) (0.0158) (0.0144) (0.00855) (0.00906) (0.00963) (0.0138) 

หมายเหต:ุ  1/  ตัวเลขในวงเล็บคือค่า standard errors  

              2/  สัญลักษณ ์***, **, * แสดงระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ p<0.01,  p<0.05 และ  p<0.1 ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 4.3 : ปัจจัยท่ีมีผลต่อพัฒนาการเด็กในมิติของตัวแปรท่ีเก่ียวข้องกับเด็ก ครอบครัว และ โรงเรียน (ต่อ) 

ตัวแปรต้น 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
พัฒนาการด้าน
ร่างกาย 

ข้อมูลจากการ
ถามผู้ปกครอง 

พัฒนาการด้านร่างกาย 
ข้อมูลจากการถามครู 

คะแนนทดสอบ
พัฒนาการเด็กด้าน
สติปัญญา 

พัฒนาการด้าน
สติปัญญา 

ข้อมูลจากการถาม
ผู้ปกครอง 

พัฒนาการด้าน
สติปัญญา 
ข้อมูลจากการ
ถามคร ู

พัฒนาการด้าน
อารมณ์และสังคม 
ข้อมูลจากการถาม
ผู้ปกครอง 

พัฒนาการด้าน
อารมณ์และสังคม 
ข้อมูลจากการ   
ถามคร ู

การศึกษาของผู้เลี้ยงดูหลักของเด็ก -0.00575 0.000398 -0.00733** 0.00157 0.000545 0.00130 0.00139 
 (0.00571) (0.00322) (0.00292) (0.00174) (0.00184) (0.00196) (0.00281) 
เด็กใช้ภาษาถิ่น  -0.0569 0.0590* -0.0463* 0.00474 0.000667 0.00831 0.0575** 
 (0.0540) (0.0304) (0.0277) (0.0164) (0.0174) (0.0185) (0.0266) 
จำนวนหนังสือนิทาน -0.00466 -0.00347** -8.23e-05 0.000715 3.66e-05 0.00177* -0.000550 
 (0.00311) (0.00175) (0.00159) (0.000945) (0.00100) (0.00107) (0.00153) 
เด็กไม่ได้เรียนพิเศษ หรือ กิจกรรมเสริม -0.123** 0.0451 -0.0104 -0.0764*** -0.0423** 0.00579 -0.0426 
 (0.0586) (0.0330) (0.0300) (0.0178) (0.0189) (0.0201) (0.0289) 
จำนวนวันที่อ่านนิทานให้เด็กฟัง 0.00243 0.00356 0.00320 0.00431 -0.00983** 0.00289 0.00784 
 (0.0148) (0.00835) (0.00759) (0.00451) (0.00478) (0.00508) (0.00730) 
เด็กอยู่บ้านคนเดียวโดยไม่มีผู้ใหญ่ดูแล -0.0131* -0.00395 -0.00155 -0.000187 -0.00374 0.000333 -0.00480 
 (0.00718) (0.00405) (0.00368) (0.00219) (0.00232) (0.00246) (0.00354) 
หมายเหต:ุ  1/  ตัวเลขในวงเล็บคือค่า standard errors 
   2/  สัญลักษณ ์***, **, * แสดงระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ p<0.01,  p<0.05 และ  p<0.1 ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 4.3 : ปัจจัยท่ีมีผลต่อพัฒนาการเด็กในมิติของตัวแปรท่ีเก่ียวข้องกับเด็ก ครอบครัว และ โรงเรียน (ต่อ) 

ตัวแปรต้น 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
พัฒนาการด้าน
ร่างกาย 

ข้อมูลจากการ
ถามผู้ปกครอง 

พัฒนาการด้านร่างกาย 
ข้อมูลจากการถามคร ู

คะแนนทดสอบ
พัฒนาการเด็กด้าน
สติปัญญา 

พัฒนาการด้าน
สติปัญญา 
ข้อมูลจากการ
ถามผู้ปกครอง 

พัฒนาการด้าน
สติปัญญา 
ข้อมูลจากการ
ถามคร ู

พัฒนาการด้าน
อารมณ์และสังคม 
ข้อมูลจากการ
ถามผู้ปกครอง 

พัฒนาการด้าน
อารมณ์และ
สังคม 

ข้อมูลจากการ   
ถามคร ู

ครัวเรือนมีอาหารไม่เพียงพอต่อการบริโภค
เป็นบางครั้ง 

0.0941 

(0.0587) 

-0.0166 

(0.0331) 

-0.0399 

(0.0301) 

-0.0144 

(0.0179) 

-0.0384** 

(0.0189) 

-0.0178 

(0.0201) 

-0.0108 

(0.0289) 
หนี้ค้างชำระ 1.16e-08 3.50e-08 3.27e-08* 2.60e-09 1.43e-08 2.70e-08** 5.01e-09 
 (3.84e-08) (2.16e-08) (1.96e-08) (1.17e-08) (1.24e-08) (1.32e-08) (1.89e-08) 
บ้าน2ชั้น 0.00427 0.0177 0.00428 -0.0155 0.000535 -0.0151 0.00708 
 (0.0509) (0.0287) (0.0261) (0.0155) (0.0164) (0.0175) (0.0251) 
บ้าน3ชั้น -0.0812 0.0102 -0.0944 0.0531 -0.0458 -0.0978 0.0516 
 (0.268) (0.151) (0.137) (0.0815) (0.0864) (0.0918) (0.132) 
จำนวนห้องน้ำภายในบ้าน 0.0353 0.0221 0.0313 0.0165 0.0226* -0.000317 0.0345* 
 (0.0373) (0.0210) (0.0191) (0.0114) (0.0120) (0.0128) (0.0184) 
หมายเหต:ุ  1/  ตัวเลขในวงเล็บคือค่า standard errors  
               2/  สัญลักษณ ์***, **, * แสดงระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ p<0.01,  p<0.05 และ  p<0.1 ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 4.3 : ปัจจัยท่ีมีผลต่อพัฒนาการเด็กในมิติของตัวแปรท่ีเก่ียวข้องกับเด็ก ครอบครัว และ โรงเรียน (ต่อ) 

ตัวแปรต้น 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
พัฒนาการด้าน
ร่างกาย 

ข้อมูลจากการ
ถามผู้ปกครอง 

พัฒนาการด้านร่างกาย 
ข้อมูลจากการถามครู 

คะแนนทดสอบ
พัฒนาการเด็กด้าน
สติปัญญา 

พัฒนาการด้าน
สติปัญญา 

ข้อมูลจากการถาม
ผู้ปกครอง 

พัฒนาการด้าน
สติปัญญา 
ข้อมูลจากการ
ถามคร ู

พัฒนาการด้าน
อารมณ์และสังคม 
ข้อมูลจากการถาม
ผู้ปกครอง 

พัฒนาการด้าน
อารมณ์และสังคม 
ข้อมูลจากการ   
ถามคร ู

จำนวนห้องนอน -0.00389 -0.00652 -0.00422 0.0104 -0.00255 0.00546 -0.0178 
 (0.0226) (0.0128) (0.0116) (0.00689) (0.00730) (0.00776) (0.0112) 
หลักสูตรอื่นๆ 0.0745 0.0490 0.0277 0.0455 -0.0394 -0.0162 0.0536 
 (0.266) (0.150) (0.136) (0.0809) (0.0858) (0.0911) (0.131) 
ครูไม่ซื้ออุปกรณ์ด้วยเงินตนเอง -0.0542 -0.0339 0.0299 -0.00288 -0.00474 0.0102 0.0177 
 (0.0450) (0.0254) (0.0231) (0.0137) (0.0145) (0.0154) (0.0222) 
ได้รับค่าตอบแทนเต็มจำนวน 0.0290 -0.0196 0.0104 0.0164 0.0179 -0.00625 -0.0662** 
 (0.0635) (0.0358) (0.0325) (0.0193) (0.0205) (0.0218) (0.0313) 
ครูที่ไม่ได้จบหลักสูตรปฐมวัย 0.00324 -0.0187 -0.00594 -0.000348 0.0165 -0.00738 -0.107*** 
 (0.0499) (0.0281) (0.0256) (0.0152) (0.0161) (0.0171) (0.0246) 
หมายเหต:ุ  1/  ตัวเลขในวงเล็บคือค่า standard errors  
               2/  สัญลักษณ ์***, **, * แสดงระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ p<0.01,  p<0.05 และ  p<0.1 ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 4.3 : ปัจจัยท่ีมีผลต่อพัฒนาการเด็กในมิติของตัวแปรท่ีเก่ียวข้องกับเด็ก ครอบครัว และ โรงเรียน (ต่อ) 

ตัวแปรต้น 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
พัฒนาการด้าน
ร่างกาย 

ข้อมูลจากการ
ถามผู้ปกครอง 

พัฒนาการด้าน
ร่างกาย 

ข้อมูลจากการ
ถามคร ู

คะแนนทดสอบ
พัฒนาการเด็กด้าน
สติปัญญา 

พัฒนาการด้าน
สติปัญญา 

ข้อมูลจากการถาม
ผู้ปกครอง 

พัฒนาการด้าน
สติปัญญา 

ข้อมูลจากการถาม
คร ู

พัฒนาการด้าน
อารมณ์และสังคม 
ข้อมูลจากการถาม
ผู้ปกครอง 

พัฒนาการด้าน
อารมณ์และสังคม 
ข้อมูลจากการถามครู 

ครูจบปริญญาตรี 0.0472 -0.131* 0.0144 0.0132 0.0538 0.0117 -0.154** 
 (0.132) (0.0744) (0.0676) (0.0402) (0.0426) (0.0453) (0.0651) 
ประสบการณ์ในการสอน 0.00218 -0.00131 -0.00287** -0.00147** 4.87e-05 0.00102 0.00260** 

(0.00218) (0.00123) (0.00112) (0.000664) (0.000704) (0.000748) (0.00108) 
ในรอบ5ปผีู้อำนวยการอบรมเกี่ยวกับ
ปฐมวัย 

0.00274 0.00356 -0.00150 0.00184 -0.00107 0.00258 -0.00817** 

(0.00760) (0.00428) (0.00389) (0.00231) (0.00245) (0.00261) (0.00374) 
มีอาหารว่างทุกวัน (ไม่รวมนม) 0.0556 0.0390 0.0731*** 0.00438 0.00613 -0.0133 -0.0203 

(0.0510) (0.0287) (0.0261) (0.0155) (0.0165) (0.0175) (0.0251) 
Constant -2.399 -0.304 -3.657*** -0.876* 0.101 -0.179 1.072 
 (1.645) (0.927) (0.842) (0.501) (0.531) (0.564) (0.811) 
จำนวนตัวอย่าง 323 323 323 323 323 323 323 
R-squared 0.215 0.195 0.408 0.506 0.464 0.254 0.298 

หมายเหต:ุ  1/  ตัวเลขในวงเล็บคือค่า standard errors  
               2/  สัญลักษณ ์***, **, * แสดงระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ p<0.01,  p<0.05 และ  p<0.1 ตามลำดบั 
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ตารางท่ี 4.4: ความสัมพันธ์ระหว่างการตกอยู่ในภาวะเส่ียง (vulnerable) และปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับตัวเด็ก   

ครอบครัว และ โรงเรียน 

 

ตัวแปรต้น 

(1) (2) (3) 

ภาวะเสี่ยงด้านร่างกาย ภาวะเสี่ยงด้าน

สติปัญญา 

ภาวะเสี่ยงด้านสังคมและ 

อารมณ ์

จังหวัดมหาสารคาม -2.455** -5.253*** -2.840*** 

 (1.226) (1.820) (1.035) 

บ้านอยู่ในเขตเทศบาล -0.00912 -2.515* -3.028*** 

 (1.037) (1.483) (0.990) 

อายุเด็ก -18.45*** -24.59* -11.70* 

 (6.013) (13.07) (6.104) 

อายุเด็กกำลังสอง 1.354*** 1.671 0.874* 

 (0.470) (1.082) (0.476) 

เด็กผู้หญิง 0.225 0.347 -0.932* 

 (0.556) (0.674) (0.542) 

เด็กอ่อนเพลียหรือเหนื่อยง่าย 1.181 0.887 -0.225 

 (0.934) (1.308) (1.026) 

เด็กมีความต้องการพิเศษ 1.075 1.310 0.770 

 (0.778) (1.381) (0.773) 

เด็กไม่มีโรคประจำตัว 0.532 -0.188 0.961 

 (0.904) (1.050) (0.898) 

เด็กไม่ป่วยบ่อย -0.231 -0.547 -0.972 

 (0.914) (1.284) (0.759) 

เด็กไม่กินผัก -1.354** -0.328 0.0851 

 (0.596) (0.844) (0.577) 

เด็กช่วยทำงานบ้าน 0.0150 -0.497 -0.525 

 (0.358) (0.491) (0.398) 

จำนวนวันที่เด็กมาโรงเรียน -0.302 -0.882** 0.127 

 (0.298) (0.386) (0.292) 

หมายเหต:ุ  1/  ตัวเลขในวงเล็บคือค่า standard error 

               2/  สัญลักษณ ์***, **, * แสดงระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ p<0.01,  p<0.05 และ  p<0.1 ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 4.4 : ความสัมพันธ์ระหว่างการตกอยู่ในภาวะเส่ียง (vulnerable) และปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับตัวเด็ก   

ครอบครัว และ โรงเรียน (ต่อ) 

 

ตัวแปรต้น 

(1) (2) (3) 

ภาวะเสี่ยงด้านร่างกาย ภาวะเสี่ยงด้าน

สติปัญญา 

ภาวะเสี่ยงด้านสังคมและ 

อารมณ์ 

การศึกษาของผู้เลี้ยงดูหลักของเด็ก -0.0111 0.0430 0.00149 

 (0.0662) (0.0962) (0.0702) 

เด็กใช้ภาษาถิ่น 0.294 2.185* -2.565*** 

 (0.943) (1.139) (0.925) 

จำนวนหนังสือนิทาน 0.0445 0.00112 -0.0194 

 (0.0308) (0.0247) (0.0393) 

เด็กไม่ได้เรียนพิเศษ หรือ กิจกรรม

เสริม 

-1.197** 

(0.609) 

0.740 

(1.129) 

0.668 

(0.781) 

จำนวนวันที่อ่านนิทานให้เด็กฟัง -0.233 -0.201 0.00389 

 (0.195) (0.236) (0.177) 

เด็กอยู่บ้านคนเดียวโดยไม่มีผู้ใหญ่

ดูแล 

0.131* 

(0.0681) 

-0.0479 

(0.186) 

-0.120 

(0.149) 

ครัวเรือนมีอาหารเพียงพอต่อการ

บริโภค 

-0.339 

(0.752) 

0.290 

(0.922) 

-0.175 

(0.565) 

หนี้สินค้างชำระ -2.75e-07 -3.68e-06** -3.17e-07 

 (4.23e-07) (1.87e-06) (7.03e-07) 

บ้าน2ชั้น 0.429 2.856** -0.305 

 (0.727) (1.142) (0.631) 

จำนวนห้องน้ำ -0.236 -0.224 -1.118** 

 (0.525) (0.727) (0.500) 

จำนวนห้องนอน 0.134 0.0135 0.437 

 (0.269) (0.317) (0.276) 

ครูไม่ซื้ออุปกรณ์ด้วยเงินตนเอง 1.742*** 0.611 -1.557** 

 (0.672) (0.826) (0.627) 

หมายเหต:ุ  1/  ตัวเลขในวงเล็บคือค่า standard error 

               2/  สัญลักษณ ์***, **, * แสดงระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ p<0.01,  p<0.05 และ  p<0.1 ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 4.4 : ความสัมพันธ์ระหว่างการตกอยู่ในภาวะเส่ียง (vulnerable) และปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับตัวเด็ก   

ครอบครัว และ โรงเรียน (ต่อ) 

 

ตัวแปรต้น 

(1) (2) (3) 

ภาวะเสี่ยงด้านร่างกาย ภาวะเสี่ยงด้าน

สติปัญญา 

ภาวะเสี่ยงด้านสังคมและ 

อารมณ์ 

ได้รับค่าตอบแทนเต็มจำนวน -0.890 -1.093 0.222 

 (1.014) (1.334) (0.841) 

ครูไม่ได้จบหลักสูตรปฐมวัย 0.473 -0.392 0.714 

 (0.566) (0.844) (0.554) 

ครูจบปริญญาตร ี -0.481 - -0.502 

 (1.459)  (1.223) 

ประสบการณ์ในการสอน -0.0337 0.00717 -0.0620 

 (0.0310) (0.0357) (0.0390) 

จำนวนครั้งที่ผู้อำนวยการได้ฝึกอบรม

ปฐมวัยในรอบ5ปีที่ผ่านมา 
-0.0553 

(0.121) 

-0.00618 

(0.150) 

0.0991 

(0.0945) 

มีอาหารว่างทุกวัน (ไม่รวมนม) -0.605 -1.220 0.165 

 (0.789) (1.005) (0.654) 

Constant 62.87*** 90.11** 40.58** 

 (19.59) (39.81) (20.02) 

    

จำนวนตัวอย่าง 307 308 307 

หมายเหต:ุ  1/  ตัวเลขในวงเล็บคือค่า standard error 

              2/  สัญลักษณ์ ***, **, * แสดงระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติที ่p<0.01,  p<0.05 และ  p<0.1 ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 4.5: ความสัมพันธ์ระหว่างการมีอาหารไม่พียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือนและปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ
สังคมของครัวเรือน 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

การมีอาหารไม่เพียงพอในครัวเรือน 

จังหวัดมหาสารคาม -0.892** 

 (0.412) 

บ้านอยู่ในเขตเทศบาล -0.0213 

 (0.379) 

การศึกษาของผู้เลี้ยงดูหลักของเด็ก -0.117*** 

 (0.0395) 

ตู้เย็น -0.524 

 (0.401) 

เครื่องปรับอากาศ -1.210** 

 (0.508) 

เครื่องซักผ้า -0.105 

 (0.273) 

เครื่องทำน้ำอุ่น 0.314 

 (0.456) 

พัดลม -0.305** 

 (0.135) 

โทรทัศน ์ 0.196 

 (0.229) 

เครื่องเล่น DVD -0.646** 

 (0.290) 

แท็บเล็ต -0.584 

 (0.388) 

คอมพิวเตอร ์ -0.840* 

 (0.451) 

หมายเหต:ุ  1/  ตัวเลขในวงเล็บคือค่า standard error 

               2/  สัญลักษณ ์***, **, * แสดงระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ p<0.01,  p<0.05 และ  p<0.1 ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 4.5 : ความสัมพันธ์ระหว่างการมีอาหารไม่พียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือนและปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ

สังคมของครัวเรือน (ต่อ) 

ตัวแปรต้น 
ตัวแปรตาม 

การมีอาหารไม่เพียงพอในครัวเรือน 

เรือติดเครื่องยนต์ -2.019* 

 (1.111) 

โทรศัพท์มือถือ -0.227* 

 (0.130) 

รถแทรกเตอร์ 0.232 

 (0.517) 

รถไถเดินตาม -0.153 

 (0.358) 

รถจักรยานยนต์ 0.222 

 (0.186) 

รถบรรทุกเล็ก -0.0724 

 (0.640) 

รถบรรทุกใหญ ่ -0.501* 

 (0.287) 

รถยนต์ 0.269 

 (0.479) 

บ้าน -0.0721 

 (0.269) 

เด็กช่วยทำงานบ้าน 0.536 

 (0.383) 

Constant 0.221 

 (0.439) 

  

จำนวนตัวอย่าง 492 

หมายเหต:ุ  1/  ตัวเลขในวงเล็บคือค่า standard error 

               2/  สัญลักษณ ์***, **, * แสดงระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ p<0.01,  p<0.05 และ  p<0.1 ตามลำดับ 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
 5.1.1 ผลการดำเนินงานภาคสนาม 

 โครงการวิจัยพัฒนาเคร่ืองมือสำรวจความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กปฐมวัย ได้ดำเนินการ

ออกแบบและสร้างเคร่ืองมือสำรวจเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการสำรวจความพร้อมฯของเด็กปฐมวัย ตามแนวทาง

ของโครงการ MELQO (Measuring Early Learning and Outcome) ซ่ึงประกอบด้วยแบบสอบถามจำนวน 4 

ชุดได้แก่ (1) ชุดแบบทดสอบพัฒนาการเด็ก (2) ชุดแบบสอบถามผู้ปกครอง (3) แบบสอบถามครูประจำช้ัน และ 

(4) ชุดแบบสอบถามผู้บริหารสถานศึกษา ชุดแบบสอบถามของโครงการวิจัยฯสามารถสะท้อนสถานะความพร้อม

ในการเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กปฐมวัยใน 3 มิติ ได้แก่ (1) มิติความพร้อมของตัวเด็กเอง (2) มิติความพร้อม

ของครอบครัวในการสนับสนุนเด็กปฐมวัย (3) มิติความพร้อมของโรงเรียนในการสนับสนุนเด็กปฐมวัย  

 โครงการวิจัยฯ ได้ทดสอบเคร่ืองมือฯ ด้วยการทดลองเก็บข้อมูลภาคสนามในจังหวัดมหาสารคามและ

จังหวัดภูเก็ต ผลการสำรวจภาคสนามช้ีว่า การเก็บข้อมูลท่ีโรงเรียนอัตราการประสบความสำเร็จสูงสุดและมีต้นทุน

ในการเก็บข้อมูลต่ำสุด ส่วนแบบสอบถามผู้ปกครองมีอัตราความสำเร็จต่ำสุดและมีต้นทุนการดำเนินงานสูง 

อย่างไรก็ตาม นักวิจัยยังมีความกังวลถึงความแม่นยำและถูกต้องของข้อมูลท่ีได้จากครูประจำช้ัน ท้ังน้ีอาจจะเป็น

ผลมาจากการท่ีครูแต่ละคนต้องตอบคำถามเก่ียวกับพัฒนาการเด็กประมาณ 10-15 คน ทำให้อาจจะเกิดความ

เหน่ือยล้าหรืออ่อนเพลียได้ ในขณะท่ีผู้ปกครองจะตอบคำถามเก่ียวกับเด็กเพียงคนเดียว และมักจะใส่ใจใน

รายละเอียดเก่ียวกับเด็กคนน้ันมากกว่า ดังน้ัน นักวิจัยจึงเสนอแนะให้มีการเก็บข้อมูลด้วยการทดสอบเด็กโดยตรง

และการถามผู้ปกครองในบางพ้ืนท่ีเพ่ือใช้เป็นมาตรฐาน (benchmark) ส่วนในภาพรวมท่ัวประเทศน้ันควรจะใช้

การเก็บข้อมูลจากครูประจำช้ันเป็นหลักเน่ืองจากมีต้นทุนต่ำ 

 5.1.2 สถานะความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กปฐมวัย 

 สถานะความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กปฐมวัยแบ่งออกเป็นสามด้าน ด้านแรกคือความ

พร้อมของตัวเด็กเองซ่ึงวัดได้จากพัฒนาการของเด็ก ซ่ึงได้จากท้ังการทดสอบเด็กโดยตรง การสอบถามผู้ปกครอง

และครู  ด้านท่ีสองคือความพร้อมของครอบครัวซ่ึงวัดได้จากปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการสนับสนุนการเรียนรู้และ

พัฒนาการของเด็กภายในบ้าน ซ่ึงได้ข้อมูลจากการสอบถามผู้ปกครอง ด้านท่ีสามคือความพร้อมของโรงเรียนซ่ึงวัด

ได้จากปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กภายในโรงเรียน ซ่ึงได้ข้อมูลจากการ

สอบถามครูและผู้บริหารสถานศึกษา 



 

 

70 

 

 ในส่วนความพร้อมของตัวเด็กเองน้ัน ข้อมูลพัฒนาการของเด็กแสดงให้เห็นว่าระดับความพร้อมฯของเด็ก

ในจังหวัดมหาสารคามอยู่ในระดับท่ีไม่น่ากังวล โดยมีระดับพัฒนาการสูงกว่าร้อยละ 75 ข้ึนไปในทุกด้านแตกต่าง

จากจังหวัดภูเก็ตซ่ึงมีพัฒนาการโดยเฉล่ียต่ำกว่าจังหวัดมหาสารคามอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะในพัฒนาการด้าน

สติปัญญา โดยมีระดับพัฒนาการโดยเฉล่ียต่ำสุดอยู่ท่ีร้อยละ 64.5  นอกจากน้ีภูเก็ตยังมีสัดส่วนของ “เด็กท่ีตกอยู่
ในกลุ่มเส่ียง” ท่ีมีคะแนนต่ำกว่าเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 10 ของกลุ่มตัวอย่างท้ังสองจังหวัดรวมกันในสัดส่วนท่ีสูงกว่า

มหาสารคามอย่างมีนัยสำคัญ 

 ในส่วนความพร้อมของครอบครัวพบว่า จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดภูเก็ตมีความแตกต่างด้านความ

พร้อมอย่างมีนัยสำคัญ  ครัวเรือนในจังหวัดภูเก็ตมีความเหล่ือมล้ำทางด้านความพร้อมท่ีสูงกว่ามหาสารคามอย่าง

เห็นได้ชัด ดังจะเห็นได้จากตัวช้ีวัดเชิงบวกของความพร้อมของครัวเรือน เช่น การลงทุนด้านการศึกษาท่ีสูงกว่า

มหาสารคามอย่างมีนัยสำคัญ แต่ทว่าภูเก็ตมีตัวช้ีวัดเชิงลบ เช่น การมีอาหารไม่เพียงพอต่อการบริโภคภายใน

ครัวเรือนท่ีสูงกว่ามหาสารคามอย่างมากเช่นกัน ปัจจัยเร่ืองความเหล่ือมล้ำอาจเป็นสาเหตุสำคัญท่ีทำให้จังหวัด

ภูเก็ตมีสัดส่วนของเด็กกลุ่มเส่ียงค่อนข้างสูงแม้ว่าการลงทุนด้านการศึกษาของครัวเรือนโดยเฉล่ียจะสูงกว่า

มหาสารคาม ดังน้ัน นโยบายท่ีจะใช้กับจังหวัดภูเก็ตอาจจะต้องให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาความเหล่ือมล้ำ

ภายในจังหวัดมากกว่ากรณีของจังหวัดมหาสารคาม ในขณะท่ีจังหวัดมหาสารคามอาจจะให้ความสำคัญกับการ

ส่งเสริมให้มีการสนับสนุนจากครอบครัวท่ีมากข้ึนเป็นหลัก 

 5.1.3 ปัจจัยท่ีมีผลต่อสถานะความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กปฐมวัย 

 ผลการวิเคราะห์โดยใช้สมการถดถอย (regression analysis) ช้ีว่า ปัจจัยพ้ืนฐานด้านสุขภาพของเด็ก

ร่วมกับระดับความพร้อมของครอบครัวฯ และความพร้อมของโรงเรียนฯ เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลในการกำหนดความ

พร้อมของเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะอย่างย่ิงปัจจัยความพร้อมของครอบครัวท่ีเรียกว่า “ระดับความขัดสน” ของ
ครัวเรือนซ่ึงแสดงออกผ่านปัจจัยต่างๆ เช่น การมีอาหารไม่เพียงพอในการบริโภค การท้ิงเด็กไว้ท่ีบ้านเพียงลำพัง 

และจำนวนวันท่ีเด็กมาโรงเรียน เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อพัฒนาการเด็กด้านสติปัญญาอย่างมีนัยสำคัญ อน่ึงสุขภาพของ

เด็กและระดับความขัดสนของครัวเรือนยังคงเป็นปัจจัยท่ีมีผลทำให้เด็กตกอยู่ในภาวะเส่ียงอย่างมีนัยสำคัญ  ดังน้ัน 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรออกแบบนโยบายท่ีจะช่วยลด “ระดับความขัดสน” ของครัวเรือนในแต่ละพ้ืนท่ีเพ่ือให้

ครัวเรือนสามารถสนับสนุนเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมมากข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แน่นอนว่า ความท้าทายท่ี

สำคัญคือ การค้นหาและระบุตัวครัวเรือนท่ีขัดสน ซ่ึงอยู่นอกเหนือขอบเขตของงานวิจัยช้ินน้ี และยังเป็นประเด็นท่ี

ยังไม่มีคำตอบท่ีสมบูรณ์แบบท้ังในมุมของวิชาการและการดำเนินนโยบาย 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
 5.2.1 ข้อเสนอแนะในการเก็บข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลความพร้อมฯ 

1. เพ่ือให้ได้ข้อมูลความพร้อมฯ ท่ีครอบคลุมท่ัวประเทศ นักวิจัยเสนอให้ดำเนินการเพ่ิมพ้ืนท่ีในการเก็บข้อมูล 

โดยแยกออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ดังน้ี 

o การเก็บข้อมูลในพ้ืนท่ีวิจัยหลัก 5 จังหวัด เป็นพ้ืนท่ีท่ีควรเก็บข้อมูลอย่างละเอียดและ

ครอบคลุมท้ังสามส่วนคือ การทดสอบเด็กโดยตรง การสอบถามครูประจำช้ัน และการสอบถาม

ผู้ปกครอง ข้อมูลส่วนน้ีสามารถใช้เป็นมาตรฐาน (benchmark) เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและ

แม่นยำของการเก็บข้อมูลในรูปแบบอ่ืน เน่ืองจากการเก็บข้อมูลในส่วนน้ีมีต้นทุนท่ีค่อนข้างสูง 

นักวิจัยจึงเสนอให้ดำเนินการเก็บใน 5 ภูมิภาคๆ ละ 1 จังหวัด คือ มหาสารคาม ภูเก็ต เชียงใหม่ 

ลพบุรี และระยอง  

o การเก็บข้อมูลท่ัวประเทศ การเก็บข้อมูลส่วนน้ีควรใช้การสอบถามครูประจำช้ันเป็นหลัก เพ่ือ
เป็นการประหยัดงบประมาณ โดยเม่ือได้ข้อมูลมาแล้วนักวิจัยควรนำข้อมูลส่วนน้ีเปรียบเทียบกับ

ข้อมูลท่ีได้จากการเก็บข้อมูลอย่างละเอียดในพ้ืนท่ีวิจัยหลัก นอกจากน้ี หากเป็นไปได้ นักวิจัยควร

นำเอาข้อมูลการทดสอบพัฒนาการเด็กท่ีจัดเก็บโดยหน่วยงานอ่ืนมาใช้ในการวิเคราะห์ด้วย เช่น 

ข้อมูลการทดสอบ DSPM ข้อมูลการสำรวจ MICS เป็นต้น 

2. นักวิจัยเสนอให้นำเสนอระดับความพร้อมฯ ในรูปของสัดส่วนของเด็กท่ีตกอยู่ในกลุ่มเส่ียง (vulnerable) ใน

แต่ละพ้ืนท่ี แทนท่ีจะเป็นการนำเสนอระดับคะแนนเฉล่ีย ท้ังน้ีเน่ืองจากเป็นการยากมากท่ีเราจะบอกได้ว่า

ระดับคะแนนเฉล่ียเท่าใดคือผ่าน เพราะคะแนนท่ีเกิดจากการทดสอบใดๆ เป็นผลมาจากความสามารถ

ของเด็กและระดับความยากง่ายและความเหมาะสมของข้อสอบ ดังน้ัน การสรุปโดยใช้คะแนนเป็นเกณฑ์

หรือการสรุปเชิงสมบูรณ์ (absolute) น่าจะไม่มีประโยชน์มากนัก นักวิจัยจึงเสนอให้ใช้การสรุปผลเชิง

สัมพัทธ์ (relative) และท่ีสำคัญเพ่ือให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเด็กท่ีอาจจะประสบปัญหาได้จริง นักวิจัยจึง

เสนอให้ใช้สัดส่วนของเด็กท่ีตกอยู่ในกลุ่มเส่ียง (vulnerable) ในแต่ละพ้ืนท่ีเป็นดัชนีท่ีบ่งบอกถึงปัญหา

ด้านความพร้อมฯ ของเด็กในพ้ืนท่ีน้ันๆ ซ่ึงน่าจะเป็นประโยชน์ในการออกแบบนโยบายเพ่ือลดความ

เหล่ือมล้ำ 

3. เพ่ือให้สามารถวัดระดับความพร้อมฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน นักวิจัยเสนอให้ทดสอบและสอบถาม

พัฒนาการเด็กในระดับอนุบาลเท่าน้ัน ท้ังน้ีเน่ืองจากงานวิจัยส่วนมากได้ช้ีให้เห็นว่า ระดับความพร้อมใน

การเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กปฐมวัยน้ันควรวัดก่อนท่ีจะเข้าสู่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ซ่ึงสอดคล้องกับ

ประสบการณ์ท่ีได้รับจากโครงการน้ี 
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4. ควรมีการจัดเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมในห้องเรียนและกระบวนการเรียนการสอนท่ีเด็กได้รับในระดับ

ประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้การสังเกตการสอนเพ่ือให้สามารถบอกได้ว่า การเรียนการสอนในระดับ

ประถมศึกษาปีท่ี 1 มีความพร้อมในการท่ีจะสนับสนุนให้การเปล่ียนผ่าน (transition) จากการเรียนรู้ผ่าน

การเล่นในระดับอนุบาลมาสู่การเรียนรู้แบบการอ่านการเขียนในระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 ได้ดีเพียงใด 

5. ควรมีการปรับแบบสอบถามบางส่วนเพ่ือให้สามารถได้ข้อมูลท่ีครบถ้วนมากย่ิงข้ึน เช่น อาจจะต้องมีการ

เพ่ิมข้อคำถามเก่ียวกับทักษะเชิงพฤติกรรม (non-cognitive skills) ของเด็ก ซ่ึงอาจจะเอามาจากดัชนี

ปัญหาพฤติกรรม (behavioral problem index) ท่ีได้รับการพิสูจน์จากงานวิจัยจำนวนมากว่าเป็นข้อมูล

ท่ีสามารถสะท้อนถึงทักษะเชิงพฤติกรรม (non-cognitive skills) ของเด็กได้ดี (Flavio et al., 2010)  

 

 5.2.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. บทเรียนท่ีได้จากงานวิจัยช้ินน้ีช้ีให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ความขัดสนหรือความยากจนของครัวเรือนเป็น

ปัญหาท่ีสำคัญต่อความพร้อมฯ ของเด็กปฐมวัย ดังน้ัน หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรต้องให้ความสำคัญกับ

การสนับสนุนครัวเรือนท่ีขัดสน อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อมูลท่ีจำกัด งานวิจัยช้ินน้ียังไม่ระบุได้ชัดเจนเพียงพอ

ว่า ประเด็นใดท่ีเป็นปัญหาท่ีสำคัญท่ีสุด แต่หวังเป็นอย่างย่ิงว่า ด้วยข้อมูลและตัวอย่างท่ีมากข้ึนในอนาคต 

นักวิจัยจะสามารถออกแบบนโยบายท่ีมีความชัดเจนมากย่ิงข้ึนได้ 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดท่ีมีปัญหาความพร้อมฯ และมีเด็กท่ีตกอยู่ในกลุ่มเส่ียง 

(vulnerable) สูง ซ่ึงน่าจะเป็นผลมาจากการท่ีความเหล่ือมล้ำภายในจังหวัดอยู่ในระดับท่ีสูง ดังน้ัน 

จังหวัดภูเก็ตควรจะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนความพร้อมฯ ของเด็กปฐมวัยในพ้ืนท่ีท่ี

ขาดแคลนเป็นอันดับแรก  

3. ส่วนจังหวัดมหาสารคาม ถึงแม้ว่าระดับความพร้อมฯ ของเด็กจะสูงกว่าจังหวัดภูเก็ต แต่ระดับความพร้อม

ของครัวเรือนยังอยู่ในระดับท่ีต่ำกว่า ดังน้ัน จังหวัดมหาสารคามควรให้ความสำคัญกับการสนับสนุน

ครัวเรือนให้มีความพร้อมในการสนับสนุนและส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มากย่ิงข้ึน 
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รูปผนวกท่ี ก1: การกระจายตัวของอายุเด็กในกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดภูเก็ต 

แสดงผลโดยวิธี Kernel density estimation 

 

รูปผนวกท่ี ก2: การกระจายตัวของคะแนนพัฒนาการด้านร่างกายในจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดภูเก็ต 
แสดงผลโดยวิธี Kernel density estimation 
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รูปผนวกท่ี ก3: การกระจายตัวของคะแนนพัฒนาการด้านสติปัญญาในจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดภูเก็ต

แสดงผลโดยวิธี Kernel density estimation 

 

รูปผนวกท่ี ก4: การกระจายตัวของคะแนนพัฒนาการด้านอารมณ์และสังคม ในจังหวัดมหาสารคามและจังหวัด
ภูเก็ต แสดงผลโดยวิธี Kernel density estimation     
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ภาคผนวก ข แบบสอบถาม 



แบบสอบถามทดสอบพัฒนาการเด็ก 

แบบสอบถามนี้สรางข้ึนโดยอางอิงตามชุดสํารวจของโครงการ Measuring Early Learning  

Quality and Outcomes (MELQO) เปนชุดคําถามเพ่ือประเมินพัฒนาการและการเรียนรูของเด็ก 

ปฐมวัย  (อายุ 5 – 7 ป หรือกอนเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1) ประกอบดวย 

ชุด A ความสามารถในการเขียนชื่อ (Name Writing) 

ชุด B ความสามารถในการเชาใจคําศัพทท่ีใชในการระบุตําแหนง (Receptive Spatial 

Vocabulary) 

ชุด C การเขาใจในเรื่องราวท่ีไดฟง (Listening Comprehension Story) 

ชุด D การวาดเลียนแบบ (Copying) 

ชุด E การจัดของเปนกลุม (Producing A Set) 

ชุด F การเปรียบเทียบตัวเลข (Number Comparison) 

ชุด G การบวกแบบพ้ืนฐาน (Simple Addition) 

ชุด H การประกอบรูปในใจ (Mental Transformation) 

ชุด I การอานตัวเลข (Number Identification) 

ชุด J การนับเลขไปดานหนา (Forward Digit Span) 

ชุด K การนับเลขยอนกลับ (Backward Digit Span) 

ชุด L ใบบันทึกคะแนน DCCS (The Dimensional Change Card Sort) 

81



 

82



คู่มือแบบสอบถามเดก็

ค าชีแ้จง
แบบสอบถามนี้ใช้ส าหรับเกบ็ข้อมูลพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กในช่วงปฐมวัย (อายุ 5-7 ป ีหรือ
ก าลังจะเข้า ป.1) อา่นค าถามทกุข้อใหเ้ด็กฟังตามข้อความที่ก าหนดไว้
• ข้อความตัวหนา หมายถึง ใหผู้้สัมภาษณ์อา่นข้อความดังกล่าวใหเ้ด็กฟัง โดยอา่นข้อความดังกล่าว
อย่างครบถ้วน เพื่อความมีมาตรฐานของข้อมูล 
• ข้อความตัวธรรมดา หมายถึง ค าชี้แจงส าหรับผู้สัมภาษณ์  ไม่ต้องอา่นข้อความส่วนนี้ใหเ้ด็กฟัง

ระหว่างการสัมภาษณ์
กระตุ้นเด็กโดยการพูดคุยใหก้ าลังใจ เช่น หนูท ามาได้พอสมควร พยายามต่อไปนะ!
อย่าบอกเด็กว่าเด็กตอบค าถามถูกหรือผิด เว้นแต่มีค าส่ังเขียนไว้ในแบบสอบถาม
อย่าบอกใบค้ าตอบใหก้บัเด็ก หรือแสดงสีหน้าอาการพอใจหรือไม่พอใจเมือ่เด็กตอบค าถามเสร็จ
กล่าวค าขอบคุณทกุคร้ังที่เด็กตอบค าถามเสร็จ

-ค าพูดส าหรับทักทายเด็ก-

สวัสดีครับ/ค่ะ พ่ีชือ่............................. แล้วหนูชือ่อะไรครับ/คะ?
พวกพ่ีมาที่น่ีเพ่ือจะเรียนรู้เก่ียวกับเด็กๆ ผ่านการเล่นเกม โดยพ่ีจะถามค าถามน้องเก่ียวกับเรื่องที่พ่ี
เล่า หรือถามจากรูปภาพ ซ่ึงเกมบางเกมอาจจะง่าย และ ในบางเกมอาจจะยากส าหรับน้อง แต่น้อง
ไม่ต้องกังวลไป พ่ีอยากให้น้องตัง้ใจท าให้ดีที่สุดก็พอ
น้องสามารถขอหยดุหรือขอเวลาพักเมื่อไหร่ก็ได้ หากน้องอยากจะหยดุตอนไหน หรือ ไม่ต้องการที่
จะเล่นเกมไหน ก็สามารถบอกพ่ีได้เลย
น้องมีอะไรอยากจะถามพ่ีไหมครับ/คะ ถ้าไม่มี เรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยนะครับ/คะ
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Preface: รายละเอียดการใหท้ าแบบของผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนนี้ ต้องกรอกทกุคร้ัง แม้วา่ผู้ตอบจะปฏเิสธไม่ตอบก็ตาม

ค าน าหน้าของเด็ก ชื่อของเด็ก นามสกุลของเด็ก ชื่อเล่นเด็ก ต าบล

ด.   .

เลขบตัรประชาชน โรงเรยีน (ถ้ายังไม่เข้าเรยีน ใหก้รอก "NA")

0 1 ม ค 2 5 5 9 0 8 1 5 1 4 3 0

บนัทกึผู้สัมภาษณ์/ ผู้ตรวจแบบ (NOTE)

รหสั รร.

TYPE PROV School ROOM children ID

1 1

รหัส RIECE (ถ้าไม่มีใหก้รอก NA ใน 2 ช่องแรกด้านซ้ายมือ)

YEAR Structure ID Member ID

2 0 1 H

สัมภาษณ์ครบหรือไม่ 1- ครบ (ข้ามไปถามชุดถัดไป) 3- ไม่ครบ COMPLETE

เหตุผลที่สัมภาษณ์ไม่ครบ 1- เด็กไม่ใหค้วามร่วมมือในการเล่นเกม REASON

3- เด็กไม่สามารถส่ือสารได้

เวลาทีเ่ร่ิมการสัมภาษณ์ เช่น เวลาทีส้ิ่นสุดการสัมภาษณ์ เช่น

NAME1 DAY

ผู้ Compare ผู้ สแกนแบบ
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

ชื่อ/username

วัน/เดือน/ปี

ผู้ SPA
ผู้ตรวจแบบสอบถาม ผู้บนัทกึข้อมูล

แบบค าตอบเดก็

TIME_START TIME_END

ชื่อจริงของผู้ถาม

MOOTAMAMPPROV

ส าหรับเจา้หน้าที่

NAME2

ชื่อเล่นของ
ผู้ถาม

วนัที่ เช่น เดือน เช่น ป ีพ.ศ. เช่น

MONTH YEAR
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วัสดุ/อุปกรณ์: 1. กระดาษเปล่า/ดินสอ/ยางลบ (ชุดที ่1)
ค าแนะน า ไม่มี
เง่ือนไขการหยุดถาม: ถ้าเด็กไม่สามารถเขียนได้ภายใน 1 นาที หลังจากทีเ่ราบอกค าส่ังไป หรือ

ถ้าเด็กใช้เวลาในการเขียนมากกว่า 2 นาที ให้หยุด และพูดว่า "เราไปเล่นเกมใหมกั่นดกีว่า"

(วางกระดาษเปล่าพร้อมดินสอ/ยางลบไว้ตรงหน้าเด็ก) 

ให้พูดว่า.....พ่ีจะให้น้องลองเขียนชือ่จริง บนกระดาษแผ่นน้ี

A1 (  ) ถูกต้อง (1)
(  ) ไม่ถูกต้อง (0)
(  ) หยุดถามค าถาม (-6) A1

(  ) เด็กไม่รู้/ไม่ตอบสนอง (-8)

A2 ถ้าเด็กเขียนไม่ถูกให้บรรยายว่าเด็กเขียนผิดในรูปแบบใด
(  ) 1. เขียนขีดเขี่ย ดูไม่ออกว่าเป็นตัวอักษรใด
(  ) 3. เรียงล าดับตัวอักษรผิด A2

(  ) 5. มีตัวอักษรขาด หรือ เกิน อย่างน้อย 1 ตัวอักษร
(  ) 7. มีตัวอักษร/สระ/วรรณยุกต์บางตัวเขียนผิด
(  ) 9. อื่นๆ (โปรดระบุ)

A2.oth

 

ชดุ A ความสามารถในการเขยีนชื่อ (Name Writing)

ส าหรับเจ้าหน้าที่

ส าหรับเจ้าหน้าที่
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วัสดุ/อุปกรณ์: 1. กล่องและตุ๊กตา (ชุดที2่)
ค าแนะน า ให้ยื่นตุ๊กตาให้เด็กใหม่ทุกคร้ังเมื่อเร่ิมข้อถัดไป
เง่ือนไขการหยุดถาม ไม่มี

(ให้วางกล่องกระดาษทีเ่ปิดฝาไว้บริเวณหน้าเด็ก โดยหันด้านทีเ่ปิดฝาเข้าหาตัวเด็ก และ หยิบตุ๊กตาขึ้นมาเตรียมไว)้

ให้พูดว่า...

B1 B1

B2 B2

B3 B3

B4 B4

ชดุ B ความสามารถในการเขา้ใจค าศัพท์ทีใ่ชใ้นการระบุต าแหน่ง (Receptive Spatial Vocabulary)

ให้วางตุ๊กตาไวใ้นกล่อง
ให้วางตุ๊กตาไวบ้นกล่อง

ข้อ

เราจะมาเล่นเกมตุก๊ตากับกล่องกันนะคะ/ครับ พ่ีอยากให้น้องวางตุก๊ตาไว้ที่กล่องตามค าบอกของ
พ่ีนะคะ/ครับ

ไม่รู้/ไม่ตอบ
(-8)

ไม่ถูกต้อง (0)ถูกต้อง (1)ค าบอก ส าหรับเจ้าหน้าที่

ให้วางตุ๊กตาไวข้้างกล่อง
ให้วางตุ๊กตาไวห้น้ากล่อง
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วัสดุ/อุปกรณ์: ไม่มี
ค าแนะน า: อนุญาตให้มีการทวนค าถามได้ถ้าเด็กต้องการ
เง่ือนไขการหยุดถาม ไม่มี

ให้พูดว่า....พ่ีมเีรื่องสนุกๆจะเล่าให้น้องฟัง ซ่ึงหลังจากทีน้่องไดฟั้งเรื่องราวทีพ่ี่เล่าแล้วพ่ีจะมคี าถามมาถามน้อง
เพราะฉะน้ันตั้งใจฟังพ่ีนะ เรื่องน้ีมชีื่อว่า หนูและแมว

พ่ีมคี าถามจะถามน้องดงัน้ี (อ่านแต่ละค าถามช้าๆและชัด )ๆ

C1 C1A

C2 C2A

C3 C3A

C4 C4A

C5 C5A

Code ค าตอบ 0 ไม่ถูกต้อง 1 ถูกต้อง -8 ไม่รู้ ไม่ตอบ

ค าตอบทีถู่กตอ้ง
C1 หมายถึง หนู นอกเหนือจากหนูถือว่าผิด
C2 หมายถึง สีแดง นอกเหนือจากสีแดงถือว่าผิด
C3 หมายถึง หนูขโมยหมวกไป (ต้องมีค าว่า "หนู" หากใช้ภาษาถิ่นทีม่ีความหมายว่าขโมยให้ถือว่าถูกต้อง)
C4 หมายถึง ใต้โต๊ะ (ต้องมีค าว่า "โต๊ะ" หากตอบว่าโต๊ะให้ถามซ้ าว่าบริเวณไหนของโต๊ะ)
C5 หมายถึง หนูคืนหมวก

ค าถาม

ท าไมแมวถึงตัดสินใจไม่กินหน ู
แมวเจอหนูทีไ่หน 
ท าไมแมวถึงต้องไล่ล่าหน ู
หมวกใบนั้นสีอะไร 
ใครเป็นคนขโมยหมวกของแมว 

ค าตอบของเด็ก

ชดุ C การเขา้ใจในเรื่องราวทีไ่ดฟั้ง (Listening Comprehension Story)

    กาลครั้งหน่ึงนานมาแล้วมีแมวตัวหน่ึง มันชอบใส่หมวกสีแดงอยู่เป็นประจ า
ครั้งหน่ึงเมื่อมันก าลังหลับอยู่ มีหนูยอ่งมาขโมยหมวกมันไปแบบเงียบๆ
เมื่อแมวตืน่และเห็นว่าหมวกสีแดงใบโปรดหายไป มันโกรธมาก และเริ่มไล่ล่าหนูตัวน้ัน
หลังจากน้ันไม่นาน หนูได้ติดกับดักบริเวณใต้โต๊ะและไม่สามารถขยบัหนีไปไหนได้
เจา้หนูได้ร้องขอชีวิตกับแมว โดยพูดว่า "ได้โปรดอยา่กินฉันเลย ถ้าไว้ชีวิตฉัน ฉันจะคืนหมวกให้"
หลังจากที่เจา้แมวได้หมวกคืน ก็พูดกับหนูว่า "อยา่ได้มายุ่งกับหมวกฉันอีก"
แล้วก็กลับไปนอนพร้อมกับหมวกใบน้ันอยา่งมีความสุข

ส าหรับเจ้าหน้าที่

ส าหรับเจ้าหน้าที่

ข้อ

(ต้องมีค าว่า "คืนหมวก" หากประธานในประโยคถูกแทนด้วยค าว่า "มัน" ให้
ถามซ้ าว่ามันในทีน่ี้หมายถึงตัวอะไร ถ้าตอบถูกถือว่าถูกต้อง)
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วัสดุ/อุปกรณ์: 1. ชุดกระดาษวาดเลียนแบบ (ชุดที ่3)
2. ชุดคู่มือเกณฑ์การให้คะแนน D1-D3

ค าแนะน า ไม่มี
เง่ือนไขการหยุดถาม ไม่มี

(วางชุดกระดาษวาดเลียนแบบไว้ตรงหน้าเด็ก) 

ให้พูดว่า......เราจะมาวาดรูปกันนะ ให้น้องวาดรูปให้เหมือนกับตัวน้ีค่ะ/ครับ (ชี้ให้วาดใต้รูปกากบาท) 
หลักเกณฑ์ -มีเส้นตรงสองเส้นตัดกันทีจุ่ดกึ่งกลาง 

-มีทิศทางเป็นตัว X มากกว่าเคร่ืองหมาย  + 
-ความยาวแต่ละด้านพอๆกัน 

D1 D1

ให้พูดว่า......ให้น้องวาดรูปให้เหมือนกับตัวน้ีค่ะ/ครับ (ชี้ให้วาดใต้รูปวงกลม) 
หลักเกณฑ์ -มีเส้นโค้งตามรูปร่าง

-รูปภาพต่อติดกันเป็นเส้นเดียว
-รูปมีสัดส่วนความสูงต่อความกว้างไม่เกิน 2:1

หมายเหตุ - ดูชุดคู่มือเกณฑ์การให้คะแนน D1 ประกอบ

D2 D2

ให้พูดว่า......ให้น้องวาดรูปให้เหมือนกับตัวน้ีค่ะ/ครับ (ชี้ให้วาดใต้รูปส่ีเหล่ียม) 
หลักเกณฑ์ -มี 4 ด้านอย่างชัดเจน       

-มุมแต่ละมุมมีขนาด 90 องศา หรือ ต้ังฉากกัน        
-ด้านแต่ละด้านขนานกันและยาวพอๆกัน

D3 D3รูปสี่เหลี่ยม

เด็กไม่ยอมวาด 
(-8)

ไม่ครบมากกว่า
 1 เกณฑ์ (0)

ไม่ครบ 1 เกณฑ์
 (1)

เด็กไม่ยอมวาด 
(-8)

ข้อ รูป
ครบทุกเกณฑ์ 

(2)

รูปวงกลม

ชดุ D การวาดเลียนแบบ (Copying)

ไม่ครบ 1 เกณฑ์
 (1)

ไม่ครบมากกว่า
 1 เกณฑ์ (0)

เด็กไม่ยอมวาด 
(-8)

ส าหรับเจ้าหน้าที่

ข้อ รูป
ครบทุกเกณฑ์ 

(2)
ไม่ครบ 1 เกณฑ์

 (1)
ไม่ครบมากกว่า
 1 เกณฑ์ (0)

ข้อ

รูปกากบาท

ส าหรับเจ้าหน้าที่

ครบทุกเกณฑ์ 
(2)

รูป ส าหรับเจ้าหน้าที่
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วัสดุ/อุปกรณ์:
ค าแนะน า:

กล่าวขอบคุณทุกคร้ังหลังจากทีเ่ด็กตอบค าถามหรือเล่นเกมเสร็จ
เง่ือนไขการหยุดถาม:

(จัดเตรียมของ 20 ชิ้นไว้ตรงหน้าเด็กโดยไม่ต้องจัดเรียงไว)้ 

ให้พูดว่า....เราจะมาเล่นเกมกับของเหล่าน้ีกันนะคะ/ครับ

E1A

E2A

E3A

Code ค าตอบ 0 ไม่ถูกต้อง 1 ถูกต้อง -8 ไม่รู้ ไม่ตอบ -6 หยุดถามค าถาม

ข้อ

ถ้าเด็กนับของทัง้หมด หรือ กองไว้ไม่นับ เราสามารถกระตุ้นเด็กโดยพูดว่า..แล้วส่วนไหนที่จะแบ่ง
ให้พ่ีคะ/ครับ... 

เด็กไม่สามารถให้ของคุณ 3 ชิ้น หรือ เด็กไม่สามารถให้ของคุณ 6 ชิ้น หรือ เด็กไม่สามารถแยกของ
ออกจากกองรวม

1. ชุดส่ิงของส าหรับจัดกลุ่ม (ชุดที ่4) ใช้ก้อนหินหรือฝาขวดน้ าด่ืมทีม่ีขนาดเท่ากัน จ านวน 20 ชิ้น

พ่ีขอของ 3 ชิ้นน้องชว่ยแยกให้พ่ีที

ค าส่ัง

เอากลับไปกองรวมกลุ่มเหมือนเดิม สุดท้ายแล้ว คราวน้ีพ่ีขอมาก

หน่อยพ่ีขอ 14 ชิ้นน้องชว่ยแยกให้พ่ีที

ส าหรับเจ้าหน้าที่

ส าหรับเจ้าหน้าที่

ชดุ E การจัดของเป็นกลุ่ม (Producing A Set)

E1

จ านวน (ชิ้น) ส่ิงของที่
เด็กแยกให้

E2 เอากลับไปกองรวมกลุ่มเหมือนเดิม คราวน้ีพ่ีขอเพ่ิมเป็น 6 ชิ้น น้อง
ชว่ยแยกให้พ่ีที

E3
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ให้พูดว่า...  เรามาเล่นเกมเปรียบเทียบตวัเลขกันนะคะ/ครับ

F1 F1A

F2 F2A

F3 F3A

วัสดุ/อุปกรณ์:
ค าแนะน า:

(จัดเตรียมของ 10 ชิ้นไว้ตรงหน้าเด็กโดยไม่ต้องจัดเรียงไว)้

ใช้ ไม่ใช้

G1A G1B

G2A G2B

G3A G3B

ส าหรับเจ้าหน้าที่
Code ค าตอบ 0 ไม่ถูกต้อง 1 ถูกต้อง -8 ไม่รู้ ไม่ตอบ

8

G2

ข้อ ค าตอบทีถู่ก

ค าถาม

ชดุ F การเปรียบเทียบตวัเลข (Number Comparison)

ค าตอบของเด็กข้อ

4

G1

ให้พูดว่า...พ่ีอยากถามน้องเก่ียวกับตวัเลข และฝาขวดเหล่าน้ีอาจชว่ยน้องไดเ้ผ่ือน้องตอ้งการทีจ่ะใช.้.. ฟังค าถามจากพ่ีดีๆ  นะ
คะ/ครับ

5

ส าหรับเจ้าหน้าที่

ถ้าหากเด็กนับ (หนึ่ง สอง สาม ส่ี) ถามอีกคร้ังว่า...น้องมสีิ่งของทัง้หมดเท่าไหร?่ และถ้าเด็กตอบโดย
การชูนิ้วให้ถามซ้ าโดยถามว่า น้องมก่ีีชิ้นพูดให้พ่ีฟังทีซิคะ/ครับ

ก้อนหินหรือฝาขวดน้ าด่ืมทีม่ีขนาดเท่ากันจ านวน 10 ชิ้น

อะไรมีค่าน้อยกว่ากันระหว่าง 4 และ 7
อะไรมีค่ามากกว่ากันระหว่าง 8 และ 6
อะไรมีค่ามากกว่ากันระหว่าง 3 และ 5 5

ค าตอบทีถู่ก

ชดุ G การบวกแบบพ้ืนฐาน (Simple Addition)

ส าหรับเจ้าหน้าที่ค าถาม

ถ้าน้องมีฝาขวดน้ า 3 อัน แล้วพีใ่ห้ฝาขวดน้ า
น้องเพิม่อีก 2 อัน รวมแล้วน้องมีฝาขวดน้ ากี่อัน

ถ้าน้องมีฝาขวดน้ า 4 อัน แล้วพีใ่ห้ฝาขวดน้ า
น้องเพิม่อีก 2 อัน รวมแล้วน้องมีฝาขวดน้ ากี่อัน

ใช้ฝาขวด
ค าตอบของเด็ก

ถ้าน้องมีฝาขวดน้ า 2 อัน แล้วพีใ่ห้ฝาขวดน้ า
น้องเพิม่อีก 1 อัน รวมแล้วน้องมีฝาขวดน้ ากี่อัน

6

3

G3
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วัสดุ/อุปกรณ์: ชุดรูปภาพเกมการต่อรูปในใจ (ชุดที ่5)
ค าแนะน า ไม่มี
เง่ือนไขการหยุดถาม ไม่มี
การฝึกซ้อมก่อนทดลอง:
(โดยวางชุดรูปภาพเกมการต่อรูปในใจไว้ตรงหน้าเด็ก)

ให้พูดว่า...  ลองดูชิน้ส่วน 2 ชิน้น้ี (ชี้ให้เด็กเห็นว่าเป็น 2 ส่วนแยกกันอย่างชัดเจน)

ถ้าน าชิน้ส่วนสองชิน้น้ีมาต่อกัน เราจะได้รูปๆหน่ึง น้องคิดว่าจะได้เป็นรูปไหนใน 4 ข้อน้ี
(ผายมือไปทีรู่ปทัง้ 4 ว่ามีรูปอะไรบ้าง)

ถ้าน้องชี้ได้ถูกต้องให้พูดว่า ....ถูกต้องแล้ว เรามาเล่นกันเลยนะ... 

แต่ถ้าน้องชี้ไม่ถูกต้อง (ให้ชี้ไปทีรู่ปแต่ละส่วนและเล่ือนนิ้วประกบกัน เพือ่สาธิตให้เห็นว่าต่อกันเป็นอย่างไร

พร้อมกับพูดว่า..... เมื่อเราน าสองชิน้น้ีมาต่อกันเราก็จะได้รูปน้ี (ชีไ้ปที่รูปที่ถูก) เรามาลองเล่นกันใหม่นะ 

H1

H2

Code ค าตอบ 0 ไม่ถูกต้อง 1 ถูกต้อง -8 ไม่รู้ ไม่ตอบ

ค าส่ัง

H2

H1

ส าหรับเจ้าหน้าที่

ส าหรับเจ้าหน้าที่

ค าตอบของเด็ก

ชดุ H การตอ่รูปในใจ (Mental Transformation)

ข้อ

(ชี้ไปทีช่ิ้นส่วนสองชิ้น รูป H2) น้องคิดว่ารูปไหนทีเ่กิดจากการ
ตอ่กันของชิ้นส่วน 2 ชิ้นน้ี (ผายมอืไปทีต่วัเลือกทัง้ 4)

(ชี้ไปทีช่ิ้นส่วนสองชิ้น รูป H1)  ถ้าน าชิ้นส่วนมาตอ่กัน เราจะได้
รูปๆหน่ึง น้องคิดว่ารูปไหนทีเ่กิดจากการตอ่กันของชิ้นส่วน 2 
ชิ้นน้ี (ผายมอืไปทีต่วัเลือกทัง้ 4)
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H3

H4

Code ค าตอบ 0 ไม่ถูกต้อง 1 ถูกต้อง -8 ไม่รู้ ไม่ตอบ

(ชี้ไปทีช่ิ้นส่วนสองชิ้น รูป H3) น้องคิดว่ารูปไหนทีเ่กิดจากการ
ตอ่กันของชิ้นส่วน 2 ชิ้นน้ี (ผายมอืไปทีต่วัเลือกทัง้ 4)

ค าส่ัง

(ชี้ไปทีช่ิ้นส่วนสองชิ้น รูป H4) น้องคิดว่ารูปไหนทีเ่กิดจากการ
ตอ่กันของชิ้นส่วน 2 ชิ้นน้ี (ผายมอืไปทีต่วัเลือกทัง้ 4)

H3

H4

ส าหรับเจ้าหน้าที่

ส าหรับเจ้าหน้าที่

ข้อ ค าตอบของเด็ก
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วัสดุ/อุปกรณ์: สมุดภาพตัวเลข (ชุดที ่6)
ค าแนะน า: อนุญาตให้เด็กเปล่ียนค าตอบได้ และหากเด็กตอบไม่ได้ภายในเวลา 5 วินาที 

ให้ข้ามไปถามตัวเลขตัวถัดไป พร้อมกับพูดว่า ...มาลองดตูวัเลขน้ีสิ...
เง่ือนไขการหยุดถาม: เด็กบอกชื่อตัวเลขในแถว ผิดเพียงตวัใดตวัหน่ึง ให้ท าการหยุดเกม และ ข้ามไปท าชุด L

(วางสมุดภาพตัวเลข ไว้ทีด้่านหน้าน้อง)

ให้พูดว่า... ตอ่ไปเป็นเกมทายตวัเลขให้น้องชีไ้ปที่ตวัเลขตวัแรก และบอกพ่ีมาว่าตวัเลขที่เห็นเรียกว่าเลขอะไรคะ/ครับ
(พยายามให้เด็กชี้ตัวเลขแต่ละตัว และไล่อ่านลงไปเร่ือยๆด้วยตนเอง)

และคอยพูดซ้ าว่า.....ตัวเลขน้ีคือเลขอะไรคะ/ครับ

1I 2 I1

2I 7 I2

3I 0 I3

4I 8 I4

5I 5 I5

ค าบอก ถูกต้อง (1) ไม่ถูกต้อง (0)
ไม่รู้/ไม่ตอบ

(-8)

ชดุ I การอ่านตวัเลข (Number Identification)

ส าหรับเจ้าหน้าที่ข้อ
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วัสดุ/อุปกรณ์: บัตรตัวเลข (ชุดที ่7)
ค าแนะน า:

เง่ือนไขการหยุดถาม ไม่มี

การฝึกซ้อมก่อนทดลอง:

เราจะมาเริ่มเล่นเกมกันดีกว่า ตัง้ใจดูให้ดี และท าให้ดีที่สุด 

J1 5 9 0 J1A

J2 4 8 6 1 J2A

J3 7 3 0 9 4 J3A

J4 2 4 9 6 5 8 J4A

J5 1 4 6 8 2 4 5 J5A

Code ค าตอบ 0 ไม่ถูกต้อง 1 ถูกต้อง -8 ไม่รู้ ไม่ตอบ

เรามาลองเล่นกันนะ ให้น้องดูเลข  4  2  เป็นเวลา 10 วินาที  แล้วเก็บบัตรทีม่ีตัวเลข และรอ 10 วินาที
               แล้วจึงให้เด็กบอกตัวเลขทีแ่สดงในบัตร
               รอจนกว่าน้องจะตอบ โดยถ้าน้องตอบผิด ให้เราบอกค าตอบทีถู่ก แต่ถ้าน้องตอบถูกให้พูดว่า....ถูกตอ้ง....

ลองอีกครั้งนะ ให้น้องดูเลข  6  1  3  เป็นเวลา 10 วินาที  แล้วเก็บบัตรทีม่ีตัวเลข และรอ 10 วินาที
               แล้วจึงให้เด็กบอกตัวเลขทีแ่สดงในบัตร
               รอจนกว่าน้องจะตอบ โดยถ้าน้องตอบผิด ให้เราบอกค าตอบทีถู่ก แต่ถ้าน้องตอบถูกให้พูดว่า....ถูกตอ้ง....

ใหพู้ดว่า... ในเกมน้ีพ่ีให้น้องดูตัวเลขแต่ละชุด 10 วินาที หลังจากน้ันรอ10 วินาที พ่ีต้องการให้น้องบอกว่าเห็น
ตัวเลขอะไรบ้างโดยบอกแบบเรียงตามล าดับ เช่น ถ้าน้องดูตัวเลข 7  8 ให้น้องพูดว่า 7  8

ให้แสดงบัตรทีม่ีตัวเลขไว้ 10 วินาที แล้วเก็บบัตรทีม่ีตัวเลข และรอ 10 วินาที แล้วจึงให้เด็กบอก
ตัวเลขทีแ่สดงในบัตร

ชดุ J การนับเลขไปดา้นหน้า (Forward Digit Span)

ข้อ ตัวเลข ค าตอบของเด็ก

ส าหรับเจ้าหน้าที่

ส าหรับเจ้าหน้าที่
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วัสดุ/อุปกรณ์: บัตรตัวเลข (ชุดที ่8)
ค าแนะน า:

การฝึกซ้อมก่อนทดลอง:

เรามาลองเล่นดนูะ แสดงบัตรตวัเลข 1  2 
-ถ้าเด็กตอบได้ถูกต้องให้พูดว่า...ถูกตอ้งแล้ว... 
-ถ้าเด็กตอบไม่ถูกต้องให้สอนว่า ตวัเลขคือ 1  2 เพราะฉะน้ันหากพูดย้อนกลับน้องตอ้งพูดว่า 2  1

ลองใหมอี่กครั้งนะ แสดงบัตรตวัเลข 4  8  3
-ถ้าตอบได้ถูกต้องให้พูดว่า...ถูกตอ้งแล้ว... 
-ถ้าเด็กตอบไม่ถูกต้องให้สอนว่า ตวัเลขคือ 4  8  3 เพราะฉะน้ันหากพูดย้อนน้องตอ้งพูดว่า 3  8  4

เราจะมาเริ่มเล่นเกมกันดกีว่า ตั้งใจฟังให้ด ีและท าให้ดทีีสุ่ด 

K1 5 8 2 K1A

K2 6 8 9 3 K2A

K3 5 1 3 7 4 K3A

K4 1 7 3 6 2 8 K4A

K5 7 9 0 4 8 6 1 K5A

Code ค าตอบ 0 ไม่ถูกต้อง 1 ถูกต้อง -8 ไม่รู้ ไม่ตอบ

ใหพู้ดว่า... เรามาเล่นเกมเก่ียวกับตัวเลขอีกเกมหน่ึงดีกว่า แต่ครั้งน้ีจะยากขึน้นะ โดยหากพ่ีให้น้องดูตัวเลขแต่ละ
ชุดแล้ว น้องต้องพูดยอ้นกลับนะคะ/ครับ เช่น ถ้าน้องเห็นตัวเลข 1  2 น้องต้องพูดว่า 2  1

ให้แสดงบัตรทีม่ีตัวเลขไว้ 10 วินาที แล้วเก็บบัตรทีม่ีตัวเลข และรอ 10 วินาที แล้วจึงให้เด็กบอก
ตัวเลขทีแ่สดงในบัตร

ส าหรับเจ้าหน้าที่

ข้อ ตัวเลข ค าตอบของเด็ก ส าหรับเจ้าหน้าที่

ชดุ K การนับเลขย้อนกลับ (Backward Digit Span)
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วัสดุ/อุปกรณ์: ชุดอุปกรณ์ DCCS และคู่มือ (ชุดที ่9)
ค าแนะน า: ดูค าอธิบายในคู่มือ ประกอบการเล่นเกม

ใหใ้ส่เคร่ืองหมาย  ใน  ใหต้รงตามค าตอบของเด็ก
สี แดง  ได้  ไม่ได้ 1cl_red น้ าเงิน  ได้  ไม่ได้ 1cl_blue

รูป ดาว  ได้  ไม่ได้ 2pic_star รถ  ได้  ไม่ได้ 2pic_car

การตรวจสอบกฎการเล่นเกม (จะมีใบในการตรวจสอบและหา้มแสดงการ์ดในขั้นตอนนี้)
(บทพูด): "ถ้าเราเล่นเกมเก่ียวกับสี การ์ดสีน้ าเงินจะไปอยู่กล่องไหนจะ๊" (ถามและรอเด็กชี้กล่อง)

ถูก (1) ผิด (0) ถูก (1) ผิด (0)

(บทพูด): "ถ้าเราเล่นเกมเก่ียวกับสี การ์ดสีแดงจะไปอยู่กล่องไหนจะ๊" (ถามและรอเด็กชี้กล่อง)

ถูก (1) ผิด (0) ถูก (1) ผิด (0)

3cl_test1_r23cl_test1_r1

3cl_test2_r23cl_test2_r1

ท าความรู้จักสี, รูป

เกมเกี่ยวกบัสี

ความพยายามคร้ังที ่1
ความพยายามคร้ังที ่2 

(หากคร้ังที ่1 ผิด)

วงกลมค าตอบ :

ความพยายามคร้ังที ่1
ความพยายามคร้ังที ่2 

(หากคร้ังที ่1 ผิด)

วงกลมค าตอบ :

ชดุ L ใบบันทึกคะแนน DCCS (The Dimensional Change Card Sort)
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(บทพูด 1): "ถ้าเป็นสีน้ าเงินวางตรงน้ี แต่ถ้าเป็นสีแดงให้วางตรงน้ี"
(ชี้ไปที่กล่องเพื่อระบใุหเ้ด็กๆ เข้าใจ)

(บทพูด 2): "น่ีคือ______" (ในขณะเดียวกบัที่แสดงการ์ดโดยใหอ้ยู่ระหว่างกลางเหนือกล่องทั้ง 2 ใบ
และหา้มถือการ์ดเยื้องไปทางกล่องใบใดใบหนึ่ง และรอเด็กชี้ แล้วจึงน าการ์ดวางในกล่อง)

(บทพูด 3): "ลองอีกครั้งนะ" (ท าซ้ าจาก บทพูด 1-3 จนกว่า จะครบทกุข้อ ตามข้างล่าง)

ใหใ้ส่เคร่ืองหมาย  ในช่องว่างตรงค าตอบของแต่ละข้อ
1. (ดาวสีแดง) "น่ีคือสีแดง" สีน้ าเงิน สีแดง 3cl_1

2. (รถสีน้ าเงิน) "น่ีคือสีน้ าเงิน" สีน้ าเงิน สีแดง 3cl_2

3. (รถสีน้ าเงิน) "น่ีคือสีน้ าเงิน" สีน้ าเงิน สีแดง 3cl_3

4. (ดาวสีแดง) "น่ีคือสีแดง" สีน้ าเงิน สีแดง 3cl_4

5. (ดาวสีแดง) "น่ีคือสีแดง" สีน้ าเงิน สีแดง 3cl_5

6. (รถสีน้ าเงิน) "น่ีคือสีน้ าเงิน" สีน้ าเงิน สีแดง 3cl_6

หมายเหตุ: ตัวอักษรตัวใหญ่และหนาในช่องตัวเลือกคือค าตอบที่ถูกต้อง

***ทดสอบต่อไป หากเด็กตอบถูกอย่างน้อย 5 ข้อ (จากทั้งหมด 6 ข้อ) *** คะแนน
3cl_score

การตรวจสอบกฎการเล่นเกม (จะมีใบในการตรวจสอบและหา้มแสดงการ์ดในขั้นตอนนี้)
(บทพูด): "ถ้าเราเล่นเกมเก่ียวกับรูป การ์ดรูปดาวจะไปอยู่กล่องไหนจะ๊" (ถามและรอเด็กชี้กล่อง)

ถูก (1) ผิด (0) ถูก (1) ผิด (0)

(บทพูด): "ถ้าเราเล่นเกมเก่ียวกับรูป การ์ดรูปรถ จะไปอยู่กล่องไหนจะ๊" (ถามและรอเด็กชี้กล่อง)

ถูก (1) ผิด (0) ถูก (1) ผิด (0)
4pic_test2_r24pic_test2_r1

4pic_test1_r24pic_test1_r1

ความพยายามคร้ังที ่1
ความพยายามคร้ังที ่2 

(หากคร้ังที ่1 ผิด)

เกมเกี่ยวกบัรูป

วงกลมค าตอบ :

ความพยายามคร้ังที ่1
ความพยายามคร้ังที ่2 

(หากคร้ังที ่1 ผิด)

วงกลมค าตอบ :
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(บทพูด 1): "การ์ดรูปดาวทุกๆ ใบจะต้องอยู่กล่องใบน้ี (ชี้ไปที่กล่องทางซ้ายของผู้ประเมิน)
และการ์ดรูปรถทุกๆ ใบจะต้องอยู่กล่องใบน้ี" (ชี้ไปที่กล่องทางขวาของผู้ประเมิน)

(บทพูด 2): "น่ีคือ______" (ในขณะเดียวกบัที่แสดงการ์ดโดยใหอ้ยู่ระหว่างกลางเหนือกล่องทั้ง 2 ใบ
และหา้มถือการ์ดเยื้องไปทางกล่องใบใดใบหนึ่ง และรอเด็กชี้ แล้วจึงน าการ์ดวางในกล่อง)

(บทพูด 3): "ลองอีกครั้งนะ" (ท าซ้ าจาก บทพูด 1-3 จนกว่า จะครบทกุข้อ ตามข้างล่าง)

ใหใ้ส่เคร่ืองหมาย  ในช่องว่างตรงค าตอบของแต่ละข้อ
1. (รถสีน้ าเงิน) "น่ีคือ รถ" ดาว รถ 4pic_1

2. (ดาวสีแดง) "น่ีคือ ดาว" ดาว รถ 4pic_2

3. (รถสีน้ าเงิน) "น่ีคือ รถ" ดาว รถ 4pic_3

4. (รถสีน้ าเงิน) "น่ีคือ รถ" ดาว รถ 4pic_4

5. (ดาวสีแดง) "น่ีคือ ดาว" ดาว รถ 4pic_5

6. (ดาวสีแดง) "น่ีคือ ดาว" ดาว รถ 4pic_6

หมายเหตุ: ตัวอักษรตัวใหญ่และหนาในช่องตัวเลือกคือค าตอบที่ถูกต้อง

***ทดสอบต่อไป หากเด็กตอบถูกอย่างน้อย 5 ข้อ (จากทั้งหมด 6 ข้อ) *** คะแนน
4pic_score

การตรวจสอบกฎการเล่นเกม (จะมีใบในการตรวจสอบและหา้มแสดงการ์ดในขั้นตอนนี้)
(บทพูด): "ถ้าหนูเห็นการ์ดมีขอบสีด า หนูจะต้องเล่นเกมเก่ียวกับอะไรจะ๊"

(ถามและรอเด็กตอบ "เกมเกี่ยวกบัสี")

ถูก (1) ผิด (0) ถูก (1) ผิด (0)

(บทพูด): "ถ้าหนูเห็นการ์ดที่ไม่มีขอบสีด า หนูจะต้องเล่นเกมเก่ียวกับอะไรจะ๊"
(ถามและรอเด็กตอบ "เกมเกี่ยวกบัรูป")

ถูก (1) ผิด (0) ถูก (1) ผิด (0)

5clpic_test1_r25clpic_test1_r1

5clpic_test2_r1 5clpic_test2_r2

ความพยายามคร้ังที ่1
ความพยายามคร้ังที ่2 

(หากคร้ังที ่1 ผิด)

วงกลมค าตอบ :

เกมเกี่ยวกบัสีและรูป (ระดับขั้นสูง)

ความพยายามคร้ังที ่1
ความพยายามคร้ังที ่2 

(หากคร้ังที ่1 ผิด)

วงกลมค าตอบ :
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(บทพูด 1): "ถ้ามีขอบสีด า จะต้องเล่น เกมเก่ียวกับสีนะ

แต่ถ้าไม่มีขอบสีด า จะต้องเล่น เกมเก่ียวกับรูปนะ"
(บทพูด 2): "น่ีคือการ์ด______" (ในขณะเดียวกบัที่แสดงการ์ดโดยใหอ้ยู่ระหว่างกลางเหนือกล่องทั้ง 2 ใบ

และหา้มถือการ์ดเยื้องไปทางกล่องใบใดใบหนึ่ง และรอเด็กชี้ แล้วจึงน าการ์ดวางในกล่อง)
(บทพูด 3): "ลองอีกครั้งนะ" (ท าซ้ าจาก บทพูด 1-3 จนกว่า จะครบทกุข้อ ตามข้างล่าง)
ใหร้ะบคุ าตอบของเด็กลงในช่อง "ค าตอบของเด็ก"
ใหใ้ส่เคร่ืองหมาย  ในช่องว่างของแต่ละข้อที่เด็กตอบถูก
ใหใ้ส่เคร่ืองหมาย  ในช่องว่างของแต่ละข้อที่เด็กตอบผิด

ค าตอบของเด็ก
1. (ดาว สีแดง มีขอบ) "น่ีคือการ์ดที่มีขอบ" รถ 5clpic_1

2. (ดาว สีแดง) "น่ีคือการ์ดที่ไม่มีขอบ" ดาว 5clpic_2

3. (รถ สีน้ าเงิน มีขอบ) "น่ีคือการ์ดที่มีขอบ" ดาว 5clpic_3

4. (ดาว สีแดง มีขอบ) "น่ีคือการ์ดที่มีขอบ" รถ 5clpic_4

5. (ดาว สีแดง) "น่ีคือการ์ดที่ไม่มีขอบ" ดาว 5clpic_5

6. (รถ สีน้ าเงิน) "น่ีคือการ์ดที่ไม่มีขอบ" รถ 5clpic_6

7. (รถ สีน้ าเงิน มีขอบ) "น่ีคือการ์ดที่มีขอบ" ดาว 5clpic_7

8. (รถ สีน้ าเงิน มีขอบ) "น่ีคือการ์ดที่มีขอบ" ดาว 5clpic_8

9. (รถ สีน้ าเงิน) "น่ีคือการ์ดที่ไม่มีขอบ" รถ 5clpic_9

10. (ดาว สีแดง) "น่ีคือการ์ดที่ไม่มีขอบ" ดาว 5clpic_10

11. (ดาว สีแดง มีขอบ) "น่ีคือการ์ดที่มีขอบ" รถ 5clpic_11

12. (รถ สีน้ าเงิน) "น่ีคือการ์ดที่ไม่มีขอบ" รถ 5clpic_12

หมายเหตุ: ตัวอักษรตัวหนาในช่องคือกล่องค าตอบที่ถูกต้อง คะแนน
5clpic_score
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ค าน าหน้าของเด็ก ชื่อของเด็ก นามสกุลของเด็ก ชื่อเล่นเด็ก

ด.   .

TYPE PROV School ROOM children ID

1 1

กระดาษเปล่า/ดนิสอ/ยางลบ (ชดุที ่1)

ส าหรับเจา้หน้าที่
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รูป B1 รูป B2

รูป B3 รูป B4

กล่องและตุ๊กตา (ชดุที2่)

ให้วางตุ๊กตาไวบ้นกล่อง

ให้วางตุ๊กตาไวห้น้ากล่อง ให้วางตุ๊กตาไวข้้างกล่อง

ให้วางตุ๊กตาไวใ้นกล่อง
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ค าน าหน้าของเด็ก ชื่อของเด็ก นามสกุลของเด็ก ชื่อเล่นเด็ก

ด.   .

TYPE PROV School ROOM children ID

1 1ส าหรับเจา้หน้าที่

ชดุกระดาษวาดเลียนแบบ (ชดุที ่3)
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ชดุสิ่งของส าหรับจัดกลุ่ม (ชดุที ่4)

ฝาขวดน้ าด่ืมที่มีขนาดเทา่กนั จ านวน 20 ชิ้น
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ตัวอยา่ง
ชดุรูปภาพเกมการตอ่รูปในใจ (ชดุที ่5)
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รูป H1
ชดุรูปภาพเกมการตอ่รูปในใจ (ชดุที ่5)
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รูป H2
ชดุรูปภาพเกมการตอ่รูปในใจ (ชดุที ่5)
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รูป H3
ชดุรูปภาพเกมการตอ่รูปในใจ (ชดุที ่5)
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รูป H4
ชดุรูปภาพเกมการตอ่รูปในใจ (ชดุที ่5)
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7
0
8
5

สมุดภาพตวัเลข (ชดุที ่6)

2
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บตัรตวัเลข (ชุดที่ 7)

111



4 2
112



6 1 3
113



5 9 0
114



4 8 6 1
115



7 3 0 9 4
116



2 4 9 6 5 8
117



1 4 6 8 2 4 5
118



บตัรตวัเลข (ชุดที่ 8)

119



1 2
120



4 8 3
121



5 8 2
122



6 8 9 3
123



5 1 3 7 4
124



1 7 3 6 2 8
125



7 9 0 4 8 6 1
126



(ในวงเล็บคือท่าทางพร้อมกับตอนพดู)
เวลาชี้ให้ชี้ไปที่กล่องทั้ง 2 กล่อง โดยชี้นิ้วไปที่ด้านบนของกล่อง

1. ควรเล่นเกมในสถานที่ที่มีส่ิงรบกวนน้อยที่สุด เช่น เสียงรบกวนจากภายนอก
2. การเล่นเกมในแต่ละกลุ่ม ไม่ควรอยู่ในห้องเดียวกัน

(บทพดู) : เดีย๋วเราจะมาเล่นเกมการ์ดกัน หนูลองดกูาร์ดน้ี (หยิบการ์ด P1) "น่ีสีอะไรครับ/คะ" ฟังค าตอบของเดก็
             ถ้าเด็กตอบถูกให้พดูว่า "ถูกตอ้งครับ/ค่ะ เก่งจังเลย" ถ้าเด็กไม่รู้หรือตอบผิดให้เฉลย "น่ีคือสีน้ าเงนิ"
             (หยิบการ์ด P2) "น่ีสีอะไรครับ/คะ" ฟงัค าตอบของเด็ก ถ้าเด็กตอบถูกให้พดูว่า "ถูกตอ้งครับ/ค่ะ เก่งจังเลย"
             ถ้าเด็กไม่รู้หรือตอบผิดให้เฉลย "น่ีคือสีแดง"
(บทพดู) : "ทีน้ีหนูลองดกูาร์ดน้ีอีกครัง้" (หยิบการ์ด P1) "น่ีรูปอะไรเอ่ย?" ฟงัค าตอบของเด็ก ถ้าเด็กตอบถูกให้พดูว่า
             "ถูกตอ้งครับ/ค่ะ เก่งจังเลย" ถ้าเด็กไม่รู้หรือตอบผิดให้เฉลย "น่ีคือรูปรถ"
             (หยิบการ์ด P2) "น่ีรูปอะไรเอ่ย" ถ้าเด็กตอบถูกให้พดูว่า "ถูกตอ้งครับ/ค่ะ เก่งจังเลย" ถ้าเด็กไม่รู้หรือตอบผิด
             ให้เฉลย "น่ีคือรูปดาว"

ก่อนเร่ิมเกม
(บทพดู): "น่ีคือรถสีแดง และน่ีคือดาวสีน้ าเงนิ ตอนน้ีเรามาเล่นเกมการ์ดกัน น่ีคือเกมเก่ียวกับสี

ส าหรับเกมเก่ียวกับสี การ์ดทุกใบที่เปน็สีน้ าเงนิจะตอ้งเอาใส่ไว้ในกล่องน้ี 
(ชี้ไปที่กล่องทางซ้ายของผู้ประเมิน)
และการ์ดที่มีสีแดงให้เอาใส่ในกล่องน้ี" (ชี้ไปที่กล่องทางขวาของผู้ประเมิน)

 

(บทพดู): (หยิบการ์ด P1) "เห็นมั้ย น่ีคือสีน้ าเงนิ มันตอ้งอยู่ตรงน้ี" (วางการ์ดในกล่องทางซ้าย)
(บทพดู): "ถ้าเปน็สีน้ าเงนิวางตรงน้ี แตถ้่าเปน็สีแดงให้วางตรงน้ี" (ชี้ไปที่กล่องเพื่อระบุให้เด็กๆ เข้าใจ)
 

(บทพดู): (หยิบการ์ด P2) "เห็นมั้ย น่ีคือสีแดง มันตอ้งอยู่ตรงน้ี" (วางการ์ดในกล่องทางขวา)
(บทพดู): "ถ้าเปน็สีน้ าเงนิวางตรงน้ี แตถ้่าเปน็สีแดงให้วางตรงน้ี" (ชี้ไปที่กล่องเพื่อระบุให้เด็กๆ เข้าใจ)
 

(บทพดู): "เอาละ ถึงตาหนูแล้ว อย่าลืมนะ ถ้าเปน็สีน้ าเงนิวางตรงน้ี แตถ้่าเปน็สีแดงให้วางตรงน้ี"
(ชี้ไปที่กล่องเพื่อระบุให้เด็กๆ เข้าใจ)

คู่มือ DCCS (ชุดที่ 9)

สภาพแวดล้อม

เกมเกี่ยวกับสี

ท าความรู้จกัสี, รูป
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การตรวจสอบกฎการเล่นเกม (จะมีใบในการตรวจสอบและห้ามแสดงการ์ดในขั้นตอนนี้)
(บทพดู): "ถ้าเราเล่นเกมเก่ียวกับสี การ์ดสีน้ าเงนิจะไปอยู่กล่องไหนจ๊ะ" 

(ถามและรอเด็กชี้กล่อง)

ถ้าตอบถูก: "ดมีากค่ะ/ครับ"   "ถูกตอ้ง" (แล้ว กรอก ความพยายามคร้ังที่ 1)

ถ้าตอบผิด: "อ๊ะๆ จ าไว้นะว่า เราก าลังเล่นเกมเก่ียวกับสีอยู่ 
การ์ดใบสีน้ าเงนิทุกๆ ใบ จะตอ้งใส่ตรงน้ี
และการ์ดใบสีแดงทุกๆ ใบ จะตอ้งใส่กล่องน้ีค่ะ/ครับ"
(ชี้ไปที่กล่องเพื่อระบุให้เด็กๆ เข้าใจ)

 

(บทพดู): "ถ้าเราเล่นเกมเก่ียวกับสี การ์ดสีแดงจะไปอยู่กล่องไหนจ๊ะ"
(ถามและรอเด็กชี้กล่อง)

ถ้าตอบถูก: "ดมีากค่ะ/ครับ"   "ถูกตอ้ง" (แล้ว กรอก ความพยายามคร้ังที่ 1)

ถ้าตอบผิด: "อ๊ะๆ จ าไว้นะว่า เราก าลังเล่นเกมเก่ียวกับสีอยู่ 
การ์ดใบสีน้ าเงนิทุกๆ ใบ จะตอ้งใส่ตรงน้ี
และการ์ดใบสีแดงทุกๆ ใบ จะตอ้งใส่กล่องน้ีค่ะ/ครับ"
(ชี้ไปที่กล่องเพื่อระบุให้เด็กๆ เข้าใจ)

 

(บทพดู): "ลองมาเล่นเกมกันเถอะ!"
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ก่อนเร่ิมเกม
(บทพดู): "ตอนน้ีเราจะมาเล่นเกมใหม่กัน เราจะไม่เล่นเกมเก่ียวกับสีอีกตอ่ไปแล้วนะ"

(โบกมือเป็นสัญลักษณ์ว่าไม่) 

(บทพดู): "เราจะมาเล่นเกมเก่ียวกับรูปกัน ในเกมเก่ียวกับรูปน้ี
การ์ดรูปดาวทุกๆ ใบจะตอ้งอยู่กล่องใบน้ี
(ชี้ไปที่กล่องทางซ้ายของผู้ประเมิน)
และการ์ดรูปรถทุกๆ ใบจะตอ้งอยู่กล่องใบน้ี"
(ชี้ไปที่กล่องทางขวาของผู้ประเมิน)

 

การตรวจสอบกฎการเล่นเกม (จะมีใบในการตรวจสอบและห้ามแสดงการ์ดในขั้นตอนนี้)
(บทพดู): "ถ้าเราเล่นเกมเก่ียวกับรูป การ์ดรูปดาวจะไปอยู่กล่องไหนจ๊ะ"

(ถามและรอเด็กชี้กล่อง)

ถ้าตอบถูก: "ดมีากค่ะ/ครับ"   "ถูกตอ้ง" (แล้ว กรอก ความพยายามคร้ังที่ 1)

ถ้าตอบผิด: "อ๊ะๆ จ าไว้นะว่า เราก าลังเล่นเกมเก่ียวกับรูปอยู่ 
การ์ดรูปดาวทุกๆ ใบ จะตอ้งใส่ตรงน้ี
และการ์ดรูปรถทุกๆ ใบ จะตอ้งใส่กล่องน้ีค่ะ/ครับ"
(ชี้ไปที่กล่องเพื่อระบุให้เด็กๆ เข้าใจ)

 

(บทพดู): "ถ้าเราเล่นเกมเก่ียวกับรูป การ์ดรูปรถ จะไปอยู่กล่องไหนจ๊ะ"
(ถามและรอเด็กชี้กล่อง)

ถ้าตอบถูก: "ดมีากค่ะ/ครับ"   "ถูกตอ้ง" (แล้ว กรอก ความพยายามคร้ังที่ 1)

ถ้าตอบผิด: "อ๊ะๆ จ าไว้นะว่า เราก าลังเล่นเกมเก่ียวกับรูปอยู่ 
การ์ดรูปดาวทุกๆ ใบ จะตอ้งใส่ตรงน้ี
และการ์ดรูปรถทุกๆ ใบ จะตอ้งใส่กล่องน้ีค่ะ/ครับ"
(ชี้ไปที่กล่องเพื่อระบุให้เด็กๆ เข้าใจ)

 

(บทพดู): "ลองมาเล่นเกมกันเถอะ!"

เกมเกี่ยวกับรูป
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ก่อนเร่ิมเกม
(บทพดู): "คราวน้ีเราลองมาเล่นเกมการ์ดอีกเกม!" (อธิบายกฎทั้งหมดอย่างช้าๆ และรอบคอบ!)

(บทพดู): (หยิบการ์ด P.AS1)
"ส าหรับเกมน้ี หนูจะเห็นว่าการ์ดบางใบจะมีขอบสีด ารอบๆ การ์ดดว้ย แบบน้ี"
(ชี้แสดง การ์ดรถสีน้ าเงิน ที่มีขอบสีด า และใช้นิ้วชี้ไปตามขอบของการ์ดด้วย)

(บทพดู): "ถ้าหนูเห็นการ์ดที่มี ขอบสีด า หนูจะตอ้งเล่น เกมเก่ียวกับส"ี
(อธิบายกฎทั้งหมดอย่างช้าๆ และรอบคอบ!)

(บทพดู): "ส าหรับเกมเก่ียวกับสี การ์ดทุกใบที่เปน็สีน้ าเงนิจะตอ้งเอาใส่ไว้ในกล่องน้ี 
(ชี้ไปที่กล่องทางซ้ายของผู้ประเมิน) 
และการ์ดที่มีสีแดงให้เอาใส่ในกล่องน้ี"
(ชี้ไปที่กล่องทางขวาของผู้ประเมิน)

(บทพดู): "อันน้ีสีน้ าเงนิ จะเอาใส่กล่องน้ีนะ" (วางการ์ด P.AS1 ลงในกล่องทางซ้าย)

(บทพดู): (หยิบการ์ด P.AS2)
"แตถ้่าการ์ด ไม่มีขอบสีด า แบบน้ี" (ชี้แสดง การ์ดรถสีน้ าเงิน ที่ไม่มีขอบ
พร้อมกับชี้นิ้วไปที่ขอบของการ์ด เพื่อเน้นให้เด็กเห็นว่าการ์ดใบนี้ไม่มีขอบสีด า)

(บทพดู): "ถ้าหนูเห็นการ์ดที่ ไม่มีขอบสีด า หนูจะตอ้งเล่น เกมเก่ียวกับรูป"
(อธิบายกฎทั้งหมดอย่างช้าๆ และรอบคอบ!)

(บทพดู): "ในเกมเก่ียวกับรูป การ์ดรูปดาวทุกๆ ใบจะตอ้งอยู่กล่องใบน้ี
(ชี้ไปที่กล่องทางซ้ายของผู้ประเมิน)
และการ์ดรูปรถทุกๆ ใบจะตอ้งอยู่กล่องใบน้ี"
(ชี้ไปที่กล่องทางขวาของผู้ประเมิน)

(บทพดู): "การ์ดใบน้ีเปน็รูปรถ จะเอาใส่กล่องน้ีนะ" (วางการ์ด P.AS2 ลงในกล่องทางขวา)

เกมเกี่ยวกับสีและรูป (ระดับขั้นสูง)
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การตรวจสอบกฎการเล่นเกม (จะมีใบในการตรวจสอบและห้ามแสดงการ์ดในขั้นตอนนี้)
(บทพดู): "ถ้าหนูเห็นการ์ดมีขอบสีด า หนูจะตอ้งเล่นเกมเก่ียวกับอะไรจ๊ะ"

(ถามและรอเด็กตอบ "เกมเกี่ยวกับสี")

ถ้าตอบถูก: "ดมีากค่ะ/ครับ"   "ถูกตอ้ง" (แล้ว กรอก ความพยายามคร้ังที่ 1)

ถ้าตอบผิด: "อ๊ะๆ จ าไว้นะว่า ถ้ามีขอบสีด า จะตอ้งเล่น เกมเก่ียวกับสีนะ 
แตถ้่าไม่มีขอบสีด า จะตอ้งเล่น เกมเก่ียวกับรูปนะ" 
(จดคะแนนว่า ผิด แล้วถามค าถามอีกคร้ัง ถ้าผิดคร้ังที่ 2 ใช้บทพดูถัดไป)

(บทพดู): "ถ้าหนูเห็นการ์ดที่ไม่มีขอบสีด า หนูจะตอ้งเล่นเกมเก่ียวกับอะไรจ๊ะ"
(ถามและรอเด็กตอบ "เกมเกี่ยวกับรูป")

ถ้าตอบถูก: "ดมีากค่ะ/ครับ"   "ถูกตอ้ง" (แล้ว กรอก ความพยายามคร้ังที่ 1)

ถ้าตอบผิด: "อ๊ะๆ จ าไว้นะว่า ถ้ามีขอบสีด า จะตอ้งเล่น เกมเก่ียวกับสีนะ 
แตถ้่าไม่มีขอบสีด า จะตอ้งเล่น เกมเก่ียวกับรูปนะ"
(จดคะแนนว่า ผิด แล้วถามค าถามอีกคร้ัง ถ้าผิดคร้ังที่ 2 ใช้บทพดูถัดไป)

(บทพดู): "ลองมาเล่นเกมกันเถอะ!"
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แบบสอบถามผู้ปกครองและครูประจ าช้ัน 

แบบสอบถามนี้สร้างขึ้นโดยอ้างอิงตามชุดส ารวจของโครงการ Measuring Early Learning 

Quality and Outcomes (MELQO) เป็นชุดแบบสอบถามพัฒนาการเด็กจากผู้ปกครองและครู

ประจ าชั้น แบ่งเป็น 

1. แบบสอบถามผู้ปกครอง เป็นชุดค าถามเกี่ยวกับสมาชิกในครัวเรือน สื่อการเรียนรู้ที่ใช้ใน 

ครัวเรือน และพัฒนาการของเด็กกลุ่มตัวอย่างในด้านต่างๆ ประกอบด้วยชุดค าถาม ดังนี้ 

• ข้อมูลครัวเรือน 

• ข้อมูลทั่วไปของเด็ก 

• ข้อมูลสภาพแวดล้อม 

• การพัฒนาทางด้านสังคม-อารมณ์ของเด็ก 

• พัฒนาการทางด้านทักษะการคิดของเด็ก 

• ลักษณะของครัวเรือน 

2. แบบสอบถามคุณครูประจ าชั้น เป็นชุดค าถามเก่ียวกับพัฒนาการของเด็กกลุ่มตัวอย่างใน 

ด้านต่างๆ ประกอบด้วยชุดค าถาม ดังนี้ 

• ข้อมูลทั่วไปของเด็ก 

• ข้อมูลสภาพแวดล้อม 

• การพัฒนาทางด้านสังคม-อารมณ์ของเด็ก 

• พัฒนาการทางด้านทักษะการคิดของเด็ก 

133



 

134



 
 

แบบส ารวจชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการส ารวจเด็กปฐมวัยซึ่งเก็บข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับเด็กใน

ด้านต่างๆเช่น สภาพความเป็นอยู่ การมาโรงเรียน และพัฒนาการของเด็ก ท้ังนี้แบบส ารวจชุดนี้

จัดท าขึ้นเพื่อเก็บข้อมูลในการวิจัยเท่านั้น ไม่ได้ เป็นการประเมินพัฒนาการหรือทักษะ

ความสามารถของเด็ก ดังนั้นข้อค าถามในแบบส ารวจชุดนี้ไม่ใช่เกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดว่าเด็ก

ควรท าส่ิงใดได้หรือไม่ได้ แต่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของข้อมูลท่ีนักวิจัยให้ความสนใจเท่านั้น  

อนึ่งเป็นเรื่องปกติท่ีเด็กแต่ละคนจะมีพัฒนาการตามช่วงวัยท่ีช้าเร็วแตกต่างกัน เช่น เด็ก

บางคนอาจเดินได้ก่อนคนอื่น ซึ่งเป็นเรื่องปกติ เราไม่คาดหวังว่าเด็กจะสามารถท าทุกอย่างท่ีถาม

ในแบบสอบถามฉบับนี้ได้ ดังนั้นสิ่งท่ีส าคัญที่สุดคือท่านผู้ปกครองได้ให้ค าตอบท่ีตรงตามความเป็น

จริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้และพัฒนาเด็กปฐมวัยต่อไปในอนาคต 

ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมดของเด็กและผู้ปกครองจะถูกเก็บเป็นความลับ และมีแต่นักวิจัยท่ี

เกี่ยวข้องเท่านั้นท่ีเข้าถึงได้ การวิเคราะห์และรายงานผลข้อมูลจะกระท าในภาพรวมและจะไม่

รายงานข้อมูลรายบุคคลของเด็กและผู้ปกครอง ท้ังนี้หากท่านผู้ปกครองไม่ประสงค์ท่ีจะตอบ

แบบสอบถามหรือมีค าถามข้อใดท่ีท่านไม่ต้องการท่ีจะตอบ ท่านไม่จ าเป็นต้องตอบ หากท่านมีข้อ

สงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาของการวิจัย สามารถติดต่อ ได้ท่ี 

ผศ.ดร.วีระชาติ  กิเลนทอง 

สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

126/1  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวง-เขตดินแดง  กรุงเทพฯ  10400 

(02) 697-6637  

tee@riped.utcc.ac.th 
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แบบสอบถามพัฒนาการเด็ก 

(สัมภาษณผูปกครอง) 
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Preface: รายละเอียดการให้สัมภาษณ์
แบบสอบถามส่วนนี้ ต้องกรอกทกุคร้ัง แม้วา่ผู้ถูกสัมภาษณ์จะปฏเิสธไม่ใหสั้มภาษณ์ก็ตาม
ค ำน ำหน้ำผู้ปกครอง ชื่อของผู้ปกครอง นำมสกุลของผู้ปกครอง เบอรโ์ทรผู้ปกครอง

ค ำน ำหน้ำของเด็ก ชื่อของเด็ก นำมสกุลของเด็ก ชื่อเล่นของเด็ก

ด.   .

เลขบตัรประชำชน ชื่อโรงเรยีน (ถ้ำยังไม่เข้ำเรยีน ใหก้รอก "NA")

บ้านของท่านอยู่ในเขตเทศบาลใช่หรือไม่ (กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง )  1- ใช่  3- ไม่ใช่

ทีอ่ยู่ของเด็ก บ้านเลขที่ หมู่ที่ ซอย
ถนน ต าบล/แขวง
อ าเภอ/เขต จังหวัด

0 1 ม ค 2 5 5 9 0 8 1 5 1 4 3 0

สัมภาษณ์ครบหรือไม่ 1- ครบ (ข้ำมไปถำมชุดถัดไป) 3- ไม่ครบ COMPLETE
เหตุผลที่สัมภาษณ์ไม่ครบ 1- ปฏเิสธ / ขอบคุณและจบการสัมภาษณ์ REASON

3- สัมภาษณ์ได้แค่บางส่วน (ไม่จบ)

รหสั รร.

Children ID

3 3

รหัส RIECE (ถ้าไม่มีให้กรอก NA ใน 2 ช่องแรกด้านซ้ายมือ)
YEAR PROV AMP TAM MOO Structure ID Member ID

ชื่อ/username

วัน/เดือน/ปี

ผู้ SPA
ผู้ตรวจแบบสอบถำม ผู้บนัทกึข้อมูล

ผู้ Compare ผู้ สแกนแบบ
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

เวลาทีส้ิ่นสุดการสัมภาษณ์ เช่น

ส ำหรับเจำ้หน้ำที่

TYPE PROV School Room

ชื่อเล่นของผู้
สัมภาษณ์

ชื่อจริงของผู้สัมภาษณ์
วนัที่ เช่น เดือน เช่น ป ีพ.ศ. เช่น เวลาทีเ่ร่ิมการสัมภาษณ์ เช่น

จบแบบสอบถามหมวดรายละเอียดการใหส้ัมภาษณ์

แบบสอบถำมพัฒนำกำรเดก็ (สัมภำษณผู้์ปกครอง)

NAME1 NAME2 DAY MONTH YEAR TIME_START TIME_END

21/6/2018
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ในรอบ 12 เดอืนทีผ่่ำนมำ ครัวเรือนของท่านมีสมาชิกครัวเรือนทัง้ส้ินกี่คน (ไมร่วมตวัน้อง) PA0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

code 1
1) ไม่ได้รับการศึกษา 13) ป.3 25) ม.2 37) ม.ศ.2 49) ปวช.3 61) ปริญญาตรี ปี1 73) ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

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

อายุ
ความสัมพันธ์กับ

เด็ก

ผู้เล้ียงดูหลัก
(ท าเคร่ืองหมาย  
เฉพาะผู้เล้ียงดูหลัก)

ระดับการศึกษาสูงทีสุ่ด
เป็นผู้ให้สัมภาษณ์?

(ท าเคร่ืองหมาย  ที่
ผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน)

code 2
1) ชาย
3) หญิง

code 1 เพศ

เง่ือนไข     สมาชิกครัวเรือน หมายถึง บุคคลทีก่ินนอนอยู่ในครัวเรือนอย่างน้อย 6 เดือนในรอบ 12 เดือนทีผ่่านมา (โดยไม่
จ าเป็นต้องอยู่ติดต่อกันทุกวัน)
             ผู้เล้ียงดูหลัก หมายถึง ผู้ทีท่ราบพัฒนาการของเด็กคนนี้มากทีสุ่ด โดยผู้เล้ียงดูหลักต้องมีอายุต้ังแต่ 17 ปีขึ้นไป
             ระดับการศึกษาสูงทีสุ่ด หมายถึง ระดับการศึกษาทีเ่รียนจบแล้ว เช่น ปัจจุบันเรียนอยู่ชั้น ประถมศึกษาปีที ่2 ให้กรอกว่า
 ประถมศึกษาปีที ่1

คน
ที่

PA0_GPA0_FPA0_EAPA0_EPA0_DAPA0_DPA0_CPA0_BPA0_A
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ชื่อโรงเรียน รหัส รร./ศพด.

PA1_A PA1_B

ปัจจุบันน้องเรียนระดับชั้นใด ห้อง
PA1_C PA1_D

น้องเร่ิมเรียนระดบัชั้นน้ี ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / สถานศึกษา / โรงเรียน แห่งนี้ ต้ังแต่
เดือน ปี พ.ศ.

PA1_E PA1_F

ความพึงพอใจต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / สถานศึกษา / โรงเรียน มากน้อยเพียงใด PA1_G

1)  ไม่พอใจ 3)  พอใจ 5)  พอใจมาก

1 วันเกิดของน้อง (ชื่อเด็ก) คือวันอะไร? (ตอบเป็น วัน/เดอืน/ปี แตถ้่ำจ ำวันไมไ่ดใ้ห้กรอกแค่เดอืนและป)ี
วันที่ PA1_1A เดือนภาษาไทย PA1_1BA  code เดือน PA1_1BB ปี พ.ศ. 2 5
เช่น 0 1 เช่น ม ค เช่น 0 1 PA1_1C

2 น้อง (ชื่อเด็ก) เป็นเพศชายหรือเพศหญิง? 1) ชาย 3) หญิง PA1_2

3 น้องมีสัญชาติอะไร? 1) ไทย 3) อื่นๆ ระบุในช่อง PA1_3A PA1_3

ระบุ PA1_3A

4 น้องพูดภาษาอะไรเป็นหลักเมื่ออยู่ทีบ่้าน?
1) ภาษาไทยกลาง 3) อื่นๆ ระบุในช่อง PA1_4A PA1_4

ระบุ PA1_4A

5 ปัจจุบัน น้องป่วยบ่อยหรือไม่ เมื่อเทียบกับเด็กทีอ่ายุเท่ากัน?
1) ใช่ 3) ไม่ใช่ PA1_5

6 ปัจจุบัน น้องมีอาการอ่อนเพลียหรือเหนื่อยง่ายบ้างหรือไม่ เมื่อเทียบกับเด็กทีอ่ายุเท่ากัน?
1) ใช่ 3) ไม่ใช่ PA1_6

7 ปัจจุบันน้องมีโรคประจ าตัวบ้างไหม? PA1_7

1) ใช่ ระบุในช่อง PA1_7A 3) ไม่ใช่ ระบุ PA1_7A

PA1 ขอ้มลูทัว่ไปของเดก็
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1 คุณมีความกังวลเกี่ยวกับการเรียนรู้หรือพัฒนาการของน้องหรือไม?่
1) กังวลมาก 3) กังวลบ้างเล็กน้อย 5) ไม่กังวลเลย PA2_1

2 ในรอบ 12 เดอืนทีผ่่ำนมำ เด็กคนนี้เคยได้เรียนพิเศษหรือกิจกรรมเสริมบ้างหรือไม่ PA2_2

1) เคย 3) ไม่เคย 88) ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ

3 ท่านอยากให้ (ชื่อเด็ก) เรียนจบการศึกษาสูงสุดทีร่ะดับช่วงชั้นใด? (ถ้ำไมค่ำดหวัง ให้กรอก "NA")
1) ป.6 9) ปวส. PA2_3

3) ม.3 11) ปริญญาตรี ระบุ PA2_3A

5) ม.6 13) สูงกว่าปริญญาตรี
7) ปวช. 15) อื่นๆ ระบุในช่อง PA2-3A

4 ท่านคิดว่า (ชื่อเด็ก) จะเรียนจบการศึกษาสูงสุดทีร่ะดับช่วงชั้นใด? (ถ้ำไมไ่ดคิ้ด ให้กรอก "NA")
1) ป.6 9) ปวส. PA2_4

3) ม.3 11) ปริญญาตรี ระบุ PA2_4A

5) ม.6 13) สูงกว่าปริญญาตรี
7) ปวช. 15) อื่นๆ ระบุในช่อง PA2-4A

5 PA2_5

6 ในรอบ 1 สัปดำห์ทีผ่่ำนมำ คนในครัวเรือนอ่านนิทานให้น้องฟังกี่วัน? PA2_6

7 ในรอบ 12 เดอืนทีผ่่ำนมำ น้องได้เล่นของเล่นต่อไปนี้บ้างหรือไม?่ 1) ใช่     3) ไม่ใช่     88) ไม่รู้

A ของทีห่ำไดจ้ำกครัวเรือน เช่น หม้อ โถ หรือ ของทีห่าได้ในบริเวณบ้านเช่น หิน ไม้ เปลือกหอย PA2_7A

B ของเล่นทีป่ระดษิฐ์ขึ้นเอง เช่น ตุ๊กตา รถ หรือของเล่นทีท่ าขึ้นเองทีบ่้าน PA2_7B

C ของเล่นทีซ้ื่อจำกร้ำนค้ำหรือโรงงำน PA2_7C

8 ในรอบ 1 สัปดำห์ทีผ่่ำนมำ ท่านให้เด็กอยู่บ้านคนเดียวมากกว่า 1 ชั่วโมง PA2_8

โดยทีไ่ม่มีเด็กโตหรือผู้ใหญ่ ทีม่ีอายุต้ังแต่ 10  ขวบขึ้นไป ดูแลจ านวนกี่ชั่วโมง?

9 ในรอบ 1 สัปดำห์ทีผ่่ำนมำ ท่านให้เด็กอยู่บ้านคนเดียว โดยอยู่ในความดูแลของเด็กโต PA2_9

ทีอ่ายุไม่ถึง 10 ขวบมากกว่า 1 ชั่วโมงเป็นจ านวนกี่ชั่วโมง?

ปัจจุบัน ทีบ่้านของน้อง (ชื่อเด็ก) มีหนังสือนิทานหรือสมุดภาพจ านวนกี่เล่ม? (ไม่นับรวมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก / สถานศึกษา / โรงเรียน)

PA2 ขอ้มลูสภำพแวดล้อม
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โปรดระบุว่าเด็กสามารถท าส่ิงต่อไปนี้ได้หรือไม่

1 น้องสามารถปัน่จักรยาน 2 ล้อได้ PA3_1

2 น้องสามารถกระโดดเชือกด้วยตนเองได้ (ดภูำพประกอบทีห่น้ำ 9) PA3_2

โปรดระบุว่าเด็กได้ท าส่ิงต่อไปนี้บ่อยคร้ังเพียงใด?

1 น้องเชื่อฟังท าตามทีผู้่ใหญ่บอก PA3_3

PA3_4

PA3_5

PA3_6

PA3_7

PA3_8

PA3_9

PA3_10

PA3_11

PA3_12

PA3_13

PA3_14

น้องสนใจเรียนรู้ถึงส่ิงใหม่ๆ (ส่ิงทีไ่ม่เคยพบเห็นมา
ก่อน)

4

12 น้องรู้จักหลีกเล่ียงทีจ่ะพูดคุยหรือเข้าใกล้คนแปลก
หน้า

น้องยอมละจากส่ิงทีก่ าลังเล่น เมื่อถูกเรียกให้ไปท า
อย่างอื่น โดยไม่ต้องดุ ด่า ว่ากล่าว หรือลงโทษ
เมื่อเล่นกับเพือ่น น้องรู้จักยอมรับข้อตกลงและผลัด
กันเล่นของเล่น

ข้อความ

น้องสามารถพูดถึงหรืออธิบายความรู้สึกของตนเอง 
เช่น บอกว่าหนูรักแม/่พ่อ หนูกลัวตุ๊กแก

ไม่เคย (0)ข้อความ

น้องสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างง่ายได้ เช่น 
เข้าคิวเพือ่ซ้ือของ หรือเข้าใช้ห้องน้ า

2

น้องสามารถเล่น และท ากิจกรรมร่วมกับเด็กทีม่ี
ความแตกต่างจากตัวเองได้ เช่น เด็กทีม่ีความ
บกพร่อง เด็กทีม่ีฐานะทางครอบครัวต่างกัน เด็กต่าง
เชื้อชาติ

# บางคร้ัง (1)
ไม่ทราบ/ไม่
แน่ใจ (88)

ไม่ทราบ/ไม่
แน่ใจ (88)

ไม่ได้ (0)#

PA3 กำรพัฒนำทำงดำ้นร่ำงกำย-สังคม-อำรมณ์ของเดก็

11

9

7

ได้ (1)

ประจ า (2)

10 หากน้องต้ังใจว่าจะท าอะไร ก็ลงมือท าเลยโดยไม่โอ้เอ้

8

3 น้องลงมือท าอะไรแล้ว ก็ท าจนเสร็จ ไม่ละทิง้
กลางคัน เช่น เวลาท าการบ้าน ก็ต้องท าให้เสร็จก่อน
 ค่อยไปท าอย่างอื่น

5 น้องช่วยท างานบ้าน เช่น กวาดบ้าน ล้างจาน กรอก
น้ าใส่ขวด

6 หากน้องท าตัวไม่ดีหรือท าผิด น้องรู้จักขอโทษและ
ยอมรับผิด โดยทีผู้่ใหญ่ไม่ต้องบอกให้ท า

143



6/9

PA4_1

2 น้องสามารถแยกสี ได้อย่างน้อย 3 สีขึ้นไป PA4_2

3 น้องสามารถนับเลขต้ังแต่ 1 ถึง 10 ได้ PA4_3

4 น้องสามารถนับเลขต้ังแต่ 1 ถึง 20 ได้ PA4_4

5 น้องรู้หรือไม่ว่าผู้ใหญ่มีความสูงมากกว่าเด็ก PA4_5

6 น้องสามารถแยกได้ไหมว่า ตอนไหนเป็นเวลา เช้า บ่าย และ เย็น PA4_6

7 น้องสามารถแยกวันเวลา เมื่อวาน วันนี้ วันพรุ่งนี้ ได้หรือไม่ PA4_7

8 น้องรู้หรือไม่ว่าช้างหนักกว่าแมว PA4_8

9 น้องรู้หรือไม่ว่า เลข 8 มีค่ามากกว่าเลข 2 PA4_9

10 น้องรู้หรือไม่ว่าวิธีการอ่านภาษาไทย ต้องอ่านจากซ้ายไปขวา PA4_10

11 น้องสามารถบอกชื่อตัวอักษรภาษาไทยได้อย่างน้อย 3 ตัว PA4_11

12 น้องสามารถบอกชื่อตัวอักษรภาษาไทยได้อย่างน้อย 10 ตัว PA4_12

PA4_13

PA4_14

PA4_15

PA4_16

17 น้องสามารถเขียนชื่อตนเอง (ชื่อเล่น หรือชื่อจริง) เป็นภาษาไทยได้ PA4_17

18 น้องสามารถเขียนชื่อตนเอง (ชื่อเล่น หรือชื่อจริง) เป็นภาษาอังกฤษได้ PA4_18

ไม่ทราบ/ไม่
แน่ใจ (88)

PA4 พัฒนำกำรทำงดำ้นทักษะกำรคิดของเดก็

16 น้องสามารถเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษได้อย่างน้อย 3 ตัว
เช่น a b c หรือตัวอักษรภาษาอังกฤษในชื่อตัวเองได้

1

# ได้ (1)

โปรดระบุว่าเด็กสามารถท าส่ิงต่อไปนี้ได้หรือไม?่ โดยมตีวัเลือกแสดงค ำตอบทัง้หมด 3 แบบ
โดย 0 หมำยถึง ท ำไมไ่ด ้1 หมำยถึง ท ำได ้และ 88 หมำยถึง ไมท่รำบ

ไม่ได้ (0)ข้อความ

ทักษะกำรคิดดำ้นคณิตศำสตร์

ทักษะกำรคิดดำ้นภำษำ

น้องสามารถแยกรูปทรงเรขาคณิตอย่างน้อย 3 แบบ
เช่น รูปสามเหล่ียม ส่ีเหล่ียม วงกลม

น้องสามารถเขียนตัวอักษรภาษาไทยได้อย่างน้อย 3 ตัว
เช่น ก ข ค  หรือตัวอักษรภาษาไทยในชื่อตัวเองได้

13 น้องสามารถอ่านค าง่ายๆได้ถึง 4 ค า เช่น แม่ เด็ก นม กิน
(ถ้ำตอบว่ำ "ไมไ่ด"้ ให้ขำ้มไปถำมขอ้ 15)
น้องสามารถอ่านประโยคทีง่่ายๆ ทีป่ระกอบด้วยค า 3 ค าได้
เช่น หนูรักแม่

14

15
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PA4_19

20 น้องสามารถเขียนประโยคง่ายๆ ทีป่ระกอบด้วยค า 3 ค าได้ (ไม่รวมชื่อ) PA4_20

PA4_21

PA4_22

โปรดระบุค าตอบเป็นความถี่ดังต่อไปนี้ 0 หมำยถึง ไมเ่คย 1 หมำยถึง บำงครั้ง 2 หมำยถึง บ่อยครั้ง
#

PA5_1

2 ปัจจุบัน เด็กด่ืมนมจากขวดนมบ่อยคร้ังแค่ไหน? PA5_2

3 ปัจจุบัน เด็กกินผักยากหรือไม่ 1) ยาก 3) ไม่ยาก PA5_3

4 ปัจจุบัน เด็กกินผักบ่อยแค่ไหน? 1) ไม่เคย 3) บางคร้ัง 5) ประจ า PA5_4

บ่อยคร้ัง (2)บางคร้ัง (1)

PA5 กำรบริโภคอำหำร

1 ในรอบ 12 เดอืนทีผ่่ำนมำ ครัวเรือนของท่านเคยมีอาหารไม่เพียงพอ
แก่การบริโภคบ่อยคร้ังแค่ไหน?

# ข้อความ ไม่ได้ (0)

19 น้องสามารถเขียนค าง่ายๆได้ เช่น แม่ เด็ก นม กิน
(ถ้ำตอบว่ำ "ไมไ่ด"้ ให้ขำ้มไปถำมขอ้ 21)

ได้ (1)
ไม่ทราบ/ไม่
แน่ใจ (88)

22 น้องเคยน า หิน เศษไม้ มาเล่นโดยการสมมติให้ส่ิงเหล่านี้เป็นคน หรือ
เป็นสัตว์

ไม่เคย (0)หัวข้อ

21 น้องสามารถพูดได้อย่างน้อย 3 ประโยคเพือ่อธิบายถึงส่ิงทีเ่กิดขึ้นกับ
ตนเองได้
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1. ในครัวเรือนของคุณมีส่ิงใดบ้าง
บ้าน PA6_1a

รถเก๋ง PA6_1b

รถกระบะ รถตู้ รถบรรทุกเล็ก PA6_1c

รถ 6 ล้อขึ้นไป PA6_1d

รถจักรยานยนต์     PA6_1e

รถไถเดินตาม             PA6_1f

รถแทรกเตอร์ 4 ล้อ PA6_1g

โทรศัพท์มือถือ      PA6_1h

เรือทีม่ีเคร่ืองยนต์ PA6_1i

คอมพิวเตอร์ / โน๊ตบุค๊  PA6_1j

แท็บเลต / ไอแพด    PA6_1k

เคร่ืองเล่น VDO / VCD / DVD  PA6_1l

โทรทัศน์สี   PA6_1m

พัดลม  PA6_1n

เคร่ืองท าน้ าอุ่น  PA6_1o

เคร่ืองซักผ้า   PA6_1p

เคร่ืองปรับอากาศ  PA6_1q

ไมโครเวฟ  PA6_1r

ตู้เย็น PA6_1s

อื่นๆ...ระบุ........................................................................................................... PA6_1t

อื่นๆ...ระบุ........................................................................................................... PA6_1u

อื่นๆ...ระบุ........................................................................................................... PA6_1v

อื่นๆ...ระบุ........................................................................................................... PA6_1w

2 ปัจจบุันครัวเรือนของท่านมีหน้ีสินค้ำงช ำระ รวมทั้งส้ินประมาณกี่บาท PA6_2

3A บ้านที่ครัวเรือนอาศัยอยู่ ณ ปัจจบุัน เป็นประเภทใด PA6_3A

1) บ้านตัวเอง 9) คอนโดมิเนียมเช่า ระบุ PA6_3A1

3) บ้านเช่า
5) ห้องแถวเช่า
7) อพาร์ตเมน์เช่า 13) อื่นๆ ระบุในช่อง PA6-3A1

1i

11) บ้าน/ห้องแถว/อพาร์ตเมนท์/
     แฟลต ที่เป็นสวัสดิการ

1s
1t
1u
1v
1w

1r

1o
1p
1q

1g
1h

1e

PA6 ลักษณะของครัวเรือน

1n

จ านวน

1k
1l
1m

1j

1f

1c
1d

1a
1b
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3 บ้านทีค่รัวเรือนอาศัยอยู่นี้มีลักษณะแบบใด PA6_3

1) บ้านชั้นเดียว 3) บ้าน 2 ชั้น 5) บ้าน 3 ชั้น 7) บ้าน 4 ชั้นขึ้นไป
ค าชี้แจง

บ้านสองชั้น หมายถึง อาคาร ส่ิงปลูกสร้างทีค่รัวเรือนพักอาศัยอยู่ โดยมีบันไดหรือส่ิงก่อสร้างเพือ่ต่อไปยังชั้นถัดไป
และสามารถใช้ประโยชน์ได้ทัง้พืน้ทีด้่านล่างและด้านบน

4 บ้านหลังนี้มีจ านวนห้องน้ าทีอ่ยู่ภายในบ้านทัง้หมดกี่ห้อง (นับเฉพำะห้องทีม่สี้วม) PA6_4

5 บ้านหลังนี้มีห้องนอนทัง้หมดกี่ห้อง PA6_5

ขอ้สังเกต/บันทึกผู้สัมภำษณ์
ระหว่างการสัมภาษณ์มีเหตุการณ์ใดทีท่ าให้ผู้สัมภาษณ์ตอบค าถาม หรือให้ข้อมูลไม่ตรงตามค าถามหรือไม่ (ถ้ามีโปรดระบ)ุ

 

บ้านชั้นเดียว หมายถึง อาคาร ส่ิงปลูกสร้างทีค่รัวเรือนพักอาศัยอยู่ โดยสามารถใช้ประโยชน์ได้จากพืน้ทีด้่านล่าง
เท่านั้น

ภำพประกอบขอ้ PA3_2 น้องสำมำรถกระโดดเชอืกดว้ยตนเองได้
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แบบสอบถามผูปกครอง 

149



 

150



ชื่อ-นามสกลุ ของผู้ปกครอง ......................................................................................................ค าน าหน้า ……………….ชื่อ ………………………………………..นามสกุล …………………………………………..

เบอร์โทรศัพท์ ของผู้ปกครอง ……………………………………………………………..

ชื่อ-นามสกุล ของเดก็ ค าน าหน้า ……………….ชื่อ ………………………………………..นามสกุล …………………………………………..
เลขบัตรประชาชน ของเดก็

ชื่อเล่น ของเดก็ .......................................

ชื่อโรงเรียน ของเดก็ ....................................................................................................................

บ้านของท่านอยู่ในเขตเทศบาลใช่หรือไม่ (กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง )  1- ใช่  3- ไม่ใช่

ทีอ่ยู่ ของเดก็ บ้านเลขที่ หมู่ที่ ซอย
ถนน ต าบล/แขวง
อ าเภอ/เขต จังหวัด

รหัส รร./ศพด.

Children ID
3 3

รหัส RIECE (ถ้าไม่มีให้กรอก NA ใน 2 ช่องแรกด้านซ้ายมือ)
YEAR PROV AMP TAM MOO Structure ID Member ID

สัมภาษณ์ครบหรือไม่ 1- ครบ (ขา้มไปถามชดุถัดไป) 3- ไม่ครบ COMPLETE
เหตุผลทีสั่มภาษณ์ไม่ครบ 1- ปฏิเสธการสัมภาษณ์ทัง้หมด REASON

3- ตอบบางส่วนแต่ยังไม่ครบ

แบบสอบถามผู้ปกครอง

ส าหรับเจ้าหน้าที่

TYPE PROV School Room

ผู้ Compare ผู้ สแกนแบบ
ครั้งที ่1 ครั้งที ่2 ครั้งที ่1 ครั้งที ่2

ชื่อ/username

วัน/เดือน/ปี

ผู้ SPA
ผู้ตรวจแบบสอบถาม ผู้บันทึกขอ้มลู

20/6/2018
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1 ในรอบ 12 เดอืนทีผ่่านมา ครัวเรือนของท่านมีสมาชิกครัวเรือนทัง้ส้ินกี่คน? (ไมร่วมตวัเดก็)

ระบุจ านวนคน ........................ PA0

2 ใครคือผู้ดูแลหลักของเด็ก โปรดระบุชื่อ ………………………………………………..

2.1 ระบุเพศ ⃝ 1) ชาย ⃝ 3) หญิง PA0_EA

2.2 ระบุอายุ ……………………………………………….. PA0_F

2.3 ระบุระดับการศึกษา PA0_DA

⃝ 1)  ป.6 ⃝ 9)  ปวส. PA0_D

⃝ 3)  ม.3 ⃝ 11)  ปริญญาตรี

⃝ 5)  ม.6 ⃝ 13)  สูงกว่าปริญญาตรี

⃝ 7)  ปวช. ⃝ 15)  อื่นๆ ระบุ ..................................
2.4 ระบุความสัมพันธ์กับเด็ก เช่น พ่อ แม่ ยาย ป้า ……………………………….. PA0_B

3 จ านวนสมาชิกครัวเรือนมีทัง้หมดกี่คน โปรดระบุจ านวนตามช่วงอายุ (นับตั้งแต ่ 1 พ.ย. 60)
3.1 ⃝ อายุ 0-2 ปี จ านวน ...................คน PA0_HA

⃝ อายุ 3-6 ปี จ านวน ...................คน PA0_HB

⃝ อายุ 7-9 ปี จ านวน ...................คน PA0_HC

⃝ อายุ 10-17 ปี จ านวน ...................คน PA0_HD

⃝ อายุ 17 ปีขึ้นไป จ านวน ...................คน PA0_HE

ส าหรับเจ้าหน้าที่

เง่ือนไข     สมาชิกครัวเรือน หมายถึง บุคคลทีก่ินนอนอยู่ในครัวเรือนอย่างน้อย 6 เดือนใน
รอบ 12 เดือนทีผ่่านมา (โดยไม่จ าเป็นต้องอยู่ติดต่อกันทุกวัน)

152



3/12

1 โรงเรียนทีเ่ด็กไปเรียนชื่อโรงเรียนอะไร?
ชื่อโรงเรียน .................................................................................................. PA1_A

PA1_B

2 ปัจจุบันเด็กเรียนระดับชั้นใด?
ระดับชั้น.................................... ห้อง .......................... PA1_C

PA1_D

3 เด็กเร่ิมเรียนระดบัชั้นน้ีต้ังแต่เมื่อไหร่?
เดือน ...............................................พ.ศ. ........................ PA1_E

PA1_F

4 ท่านพึงพอใจต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / สถานศึกษา / โรงเรียนแห่งนี้ มากน้อยเพียงใด?
 (โปรดท าเคร่ืองหมาย  หน้าค าตอบ)

⃝ 1) ไม่พอใจ PA1_G

⃝ 3) พอใจ

⃝ 5) พอใจมาก

5 โปรดระบุวันเดือนปีเกิดของเด็ก PA1_1A

วันที.่................ เดือน....................................... พ.ศ. .......................... PA1_1BA

PA1_1BB

6 เด็กเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง? PA1_1C

⃝ 1) ชาย

⃝ 3) หญิง PA1_2

7 เด็กมีสัญชาติอะไร?
⃝ 1) ไทย PA1_3

⃝ 3) อื่นๆ โปรดระบุ ......................................... PA1_3A

8 เด็กพูดภาษาอะไรเป็นหลักเมื่ออยู่ทีบ่้าน?
⃝ 1) ภาษาไทยกลาง PA1_4

⃝ 3) อื่นๆ โปรดระบุ ......................................... PA1_4A

ส าหรับเจ้าหน้าที่

PA1 ขอ้มลูทัว่ไปของเดก็

153



4/12

9 ปัจจุบัน น้องป่วยบ่อยหรือไม่ เมื่อเทียบกับเด็กทีอ่ายุเท่ากัน?
⃝ 1) ใช่ PA1_5

⃝ 3) ไม่ใช่

10 ปัจจุบัน น้องมีอาการอ่อนเพลียหรือเหนื่อยง่ายบ้างหรือไม่ เมื่อเทียบกับเด็กทีอ่ายุเท่ากัน?
⃝ 1) ใช่ PA1_6

⃝ 3) ไม่ใช่

11 ปัจจุบัน น้องมีโรคประจ าตัวบ้างไหม?
⃝ 1) มี โปรดระบุ.................................................................................... PA1_7

⃝ 3) ไม่มี PA1_7A

ส าหรับเจ้าหน้าที่
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1 คุณมีความกังวลเกี่ยวกับการเรียนรู้หรือพัฒนาการของน้องหรือไม?่ PA2_1

⃝ 1) กังวลมาก

⃝ 3) กังวลบ้างเล็กน้อย

⃝ 5) ไม่กังวลเลย

2 ในรอบ 12 เดอืนทีผ่่านมา เด็กคนนี้เคยได้เรียนพิเศษหรือกิจกรรมเสริมบ้างหรือไม่ PA2_2

⃝ 1) เคย

⃝ 3) ไม่เคย

⃝ 88) ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ

3 ท่านอยากให้ (ชื่อเด็ก) เรียนจบการศึกษาสูงสุดทีร่ะดับช่วงชั้นใด? PA2_3

⃝ 1) ป.6 ⃝11) ปริญญาตรี PA2_3A

⃝ 3) ม.3 ⃝13) สูงกว่าปริญญาตรี

⃝ 5) ม.6 ⃝15) อื่นๆ โปรดระบุ ............................................................

⃝ 7) ปวช. ⃝17) ไม่เคยคิดหรือคาดหวัง

⃝ 9) ปวส.

4 ท่านคิดว่า (ชื่อเด็ก) จะเรียนจบการศึกษาสูงสุดทีร่ะดับช่วงชั้นใด? PA2_4

⃝ 1) ป.6 ⃝11) ปริญญาตรี PA2_4A

⃝ 3) ม.3 ⃝13) สูงกว่าปริญญาตรี

⃝ 5) ม.6 ⃝15) อื่นๆ โปรดระบุ ............................................................

⃝ 7) ปวช. ⃝17) ไม่เคยคิดหรือคาดหวัง

⃝ 9) ปวส.

5 PA2_5

ระบุจ านวนเล่ม .......................

6 ในรอบ 1 สัปดาห์ทีผ่่านมา คนในครัวเรือนอ่านนิทานให้น้องฟังกี่วัน? PA2_6

ระบุจ านวนวัน ........................

ส าหรับเจ้าหน้าที่

PA2 ขอ้มลูสภาพแวดล้อม

ปัจจุบัน ทีบ่้านของน้อง (ชื่อเด็ก) มีหนังสือนิทานหรือสมุดภาพจ านวนกี่เล่ม? (ไม่นับ
รวมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / สถานศึกษา / โรงเรียน)
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7 ในรอบ 12 เดอืนทีผ่่านมา น้องได้เล่นของเล่นต่อไปนี้บ้างหรือไม?่
โปรดท าเคร่ืองหมาย  หน้าค าตอบทีถู่กต้อง (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้)
⃝ ของทีห่าไดจ้ากครัวเรือน เช่น หม้อ โถ หรือ ของทีห่าได้ในบริเวณบ้านเช่น หิน ไม้ เปลือกหอย PA2_7A

⃝ ของเล่นทีป่ระดษิฐ์ขึ้นเอง เช่น ตุ๊กตา รถ หรือของเล่นทีท่ าขึ้นเองทีบ่้าน PA2_7B

⃝ ของเล่นทีซ้ื่อจากร้านค้าหรือโรงงาน PA2_7C

8 ในรอบ 1 สัปดาห์ทีผ่่านมา ท่านให้เด็กอยู่บ้านคนเดียวมากกว่า 1 ชั่วโมง
โดยทีไ่ม่มีเด็กโตหรือผู้ใหญ่ ทีม่ีอายุต้ังแต่ 10  ขวบขึ้นไปดูแล จ านวนกี่ชั่วโมง?
ระบุจ านวนชั่วโมง ............................. PA2_8

9 ในรอบ 1 สัปดาห์ทีผ่่านมา ท่านให้เด็กอยู่บ้านคนเดียว โดยอยู่ในความดูแลของเด็กโต
ทีอ่ายุไม่ถึง 10 ขวบมากกว่า 1 ชั่วโมงเป็นจ านวนกี่ชั่วโมง?
ระบุจ านวนชั่วโมง ............................. PA2_9

ส าหรับเจ้าหน้าที่
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โปรดระบุว่าเดก็สามารถท าสิ่งตอ่ไปน้ีไดห้รือไม ่โดยท าเครื่องหมาย  ในชอ่งว่างทีต่รงกับค าตอบทีถู่กตอ้ง

1 น้องสามารถปัน่จักรยาน 2 ล้อได้ PA3_1

PA3_2

1 น้องเชื่อฟังท าตามทีผู้่ใหญ่บอก PA3_3

PA3_4

PA3_5

PA3_6

PA3_7

PA3_8

PA3_9

PA3_10

ส าหรับเจ้าหน้าที่
ไม่ได้ (0)#

7 น้องยอมละจากส่ิงทีก่ าลังเล่น เมื่อถูกเรียก
ให้ไปท าอย่างอื่น โดยไม่ต้องดุ ด่า ว่ากล่าว
 หรือลงโทษ

8 เมื่อเล่นกับเพือ่น น้องรู้จักยอมรับข้อตกลง
และผลัดกันเล่นของเล่น

5 น้องช่วยท างานบ้าน เช่น กวาดบ้าน ล้าง
จาน กรอกน้ าใส่ขวด

6 หากน้องท าตัวไม่ดีหรือท าผิด น้องรู้จักขอ
โทษและยอมรับผิด โดยทีผู้่ใหญ่ไม่ต้องบอก
ให้ท า

2 น้องสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างง่ายได้
 เช่น เข้าคิวเพือ่ซ้ือของ หรือเข้าใช้ห้องน้ า

4 น้องสนใจเรียนรู้ถึงส่ิงใหม่ๆ (ส่ิงทีไ่ม่เคยพบ
เห็นมาก่อน)

#
บางคร้ัง 

(1)
ประจ า (2)

ไม่ทราบ/
ไม่แน่ใจ (88)

PA3 การพัฒนาทางดา้นร่างกาย-สังคม-อารมณ์ของเดก็

น้องลงมือท าอะไรแล้ว ก็ท าจนเสร็จ ไม่ละ
ทิง้กลางคัน เช่น เวลาท าการบ้าน ก็ต้องท า
ให้เสร็จก่อน ค่อยไปท าอย่างอื่น

3

ไม่ทราบ/
ไม่แน่ใจ (88)

ได้ (1)

ไม่เคย (0)ข้อความ

ข้อความ

โปรดระบุว่าเดก็ไดท้ าสิ่งตอ่ไปน้ีบ่อยครั้งเพียงใด โดยท าเครื่องหมาย  ในชอ่งว่างทีต่รงกับ
ค าตอบทีถู่กตอ้ง

น้องสามารถกระโดดเชือกด้วยตนเองได้ (ดู
ภาพประกอบทีห่น้า 12)

2
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PA3_11

PA3_12

PA3_13

PA3_14

ส าหรับเจ้าหน้าที่

น้องสามารถเล่น และท ากิจกรรมร่วมกับ
เด็กทีม่ีความแตกต่างจากตัวเองได้ เช่น 
เด็กทีม่ีความบกพร่อง เด็กทีม่ีฐานะทาง
ครอบครัวต่างกัน เด็กต่างเชื้อชาติ

10 หากน้องต้ังใจว่าจะท าอะไร ก็ลงมือท าเลย
โดยไม่โอ้เอ้

9

11

# ข้อความ

น้องสามารถพูดถึงหรืออธิบายความรู้สึก
ของตนเอง เช่น บอกว่าหนูรักแม่/พ่อ หนู
กลัวตุ๊กแก

ไม่เคย (0)
บางคร้ัง 

(1)
ประจ า (2)

ไม่ทราบ/
ไม่แน่ใจ (88)

12 น้องรู้จักหลีกเล่ียงทีจ่ะพูดคุยหรือเข้าใกล้
คนแปลกหน้า
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PA4_1

2 น้องสามารถแยกสี ได้อย่างน้อย 3 สีขึ้นไป PA4_2

3 น้องสามารถนับเลขต้ังแต่ 1 ถึง 10 ได้ PA4_3

4 น้องสามารถนับเลขต้ังแต่ 1 ถึง 20 ได้ PA4_4

5 น้องรู้หรือไม่ว่าผู้ใหญ่มีความสูงมากกว่าเด็ก PA4_5

PA4_6

7 PA4_7

8 น้องรู้หรือไม่ว่าช้างหนักกว่าแมว PA4_8

9 น้องรู้หรือไม่ว่า เลข 8 มีค่ามากกว่าเลข 2 PA4_9

10 น้องรู้หรือไม่ว่าวิธีการอ่านภาษาไทย ต้องอ่านจากซ้ายไปขวา PA4_10

11 น้องสามารถบอกชื่อตัวอักษรภาษาไทยได้อย่างน้อย 3 ตัว PA4_11

12 น้องสามารถบอกชื่อตัวอักษรภาษาไทยได้อย่างน้อย 10 ตัว PA4_12

PA4_13

PA4_14

PA4_15

PA4_16

PA4_17

PA4_18

ส าหรับเจ้าหน้าที่

PA4 พัฒนาการทางดา้นทักษะการคิดของเดก็

โปรดระบุว่าเดก็สามารถท าสิ่งตอ่ไปน้ีไดห้รือไม?่ โดยท าเครื่องหมาย  ในชอ่งว่างทีต่รงกับค าตอบทีถู่กตอ้ง

ได้ (1)

น้องสามารถแยกวันเวลา เมื่อวาน วันนี้ วันพรุ่งนี้ ได้หรือไม่

น้องสามารถแยกได้ไหมว่า ตอนไหนเป็นเวลา เช้า บ่าย และ 
เย็น

1

ไม่ได้ (0)

6

ข้อความ

ทักษะการคิดดา้นคณิตศาสตร์
น้องสามารถแยกรูปทรงเรขาคณิตอย่างน้อย 3 แบบ
เช่น รูปสามเหล่ียม ส่ีเหล่ียม วงกลม

#
ไม่ทราบ/

ไม่แน่ใจ (88)

13 น้องสามารถอ่านค าง่ายๆได้ถึง 4 ค า เช่น แม่ เด็ก นม กิน
(ถ้าตอบว่า "ไมไ่ด"้ ให้ขา้มไปถามขอ้ 15)

น้องสามารถเขียนตัวอักษรภาษาไทยได้อย่างน้อย 3 ตัว
เช่น ก ข ค  หรือตัวอักษรภาษาไทยในชื่อตัวเองได้
น้องสามารถเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษได้อย่างน้อย 3 ตัว
เช่น a b c หรือตัวอักษรภาษาอังกฤษในชื่อตัวเองได้

14

16

น้องสามารถอ่านประโยคทีง่่ายๆ ทีป่ระกอบด้วยค า 3 ค าได้ 
เช่น หนูรักแม่

15

18

น้องสามารถเขียนชื่อตนเอง (ชื่อเล่น หรือชื่อจริง) เป็น
ภาษาไทยได้
น้องสามารถเขียนชื่อตนเอง (ชื่อเล่น หรือชื่อจริง) เป็น
ภาษาอังกฤษได้

17

ทักษะการคิดดา้นภาษา
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PA4_19

PA4_20

PA4_21

PA4_22

PA5_1

2 PA5_2

3 ปัจจุบัน เด็กกินผักยากหรือไม่ PA5_3

⃝ 1) ยาก

⃝ 3) ไม่ยาก

4 ปัจจุบัน เด็กกินผักบ่อยแค่ไหน? PA5_4

⃝ 1) ไม่เคย

⃝ 3) บางคร้ัง

⃝ 5) ประจ า

บ่อยคร้ัง
(2)

บางคร้ัง
(1)

ไม่เคย
(0)

หัวข้อ

โปรดตอบค าถามต่อไปนี้ โดยท าเคร่ืองหมาย  ในช่องว่างทีต่รงกับค าตอบทีถู่กต้อง

1

ข้อความ# ไม่ได้ (0) ได้ (1)
ไม่ทราบ/

ไม่แน่ใจ (88)

น้องสามารถพูดได้อย่างน้อย 3 ประโยคเพือ่อธิบายถึงส่ิงที่
เกิดขึ้นกับตนเองได้
น้องเคยน า หิน เศษไม้ มาเล่นโดยการสมมติให้ส่ิงเหล่านี้
เป็นคน หรือเป็นสัตว์

19

20

น้องสามารถเขียนค าง่ายๆได้ เช่น แม่ เด็ก นม กิน
(ถ้าตอบว่า "ไมไ่ด"้ ให้ขา้มไปถามขอ้ 21)
น้องสามารถเขียนประโยคง่ายๆ ทีป่ระกอบด้วยค า 3 ค าได้ 
(ไม่รวมชื่อ)

ส าหรับเจ้าหน้าที่

PA5 การบริโภคอาหาร

ส าหรับเจ้าหน้าที่

ปัจจุบัน เด็กด่ืมนมจากขวดนมบ่อยคร้ังแค่ไหน?

ในรอบ 12 เดอืนทีผ่่านมา ครัวเรือนของท่านเคยมีอาหารไม่
เพียงพอแก่การบริโภคบ่อยคร้ังแค่ไหน?

21

22
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PA6_1a

PA6_1b

PA6_1c

PA6_1d

PA6_1e

PA6_1f

PA6_1g

PA6_1h

PA6_1i

PA6_1j

PA6_1k

PA6_1l

PA6_1m

PA6_1n

PA6_1o

PA6_1p

PA6_1q

PA6_1r

PA6_1s

PA6_1t

PA6_1u

PA6_1v

PA6_1w

2 ปัจจบุันครัวเรือนของท่านมีหน้ีสินค้างช าระ รวมทั้งส้ินประมาณกี่บาท
ระบุจ านวนเงิน ..................................... PA6_2

3A บ้านทีค่รัวเรือนอาศัยอยู่ ณ ปัจจุบัน เป็นประเภทใด

⃝ 1) บ้านตัวเอง ⃝9) คอนโดมิเนียมเช่า PA6_3A

⃝ 3) บ้านเช่า ⃝11) บ้าน/ห้องแถว/อพาร์ตเมนท/์แฟลต ทีเ่ป็นสวัสดิการ PA6_3A1

⃝ 5) ห้องแถวเช่า ⃝13) อื่นๆ ระบ…ุ………………………………………..

⃝ 7) อพาร์ตเมน์เช่า

1h โทรศัพท์มือถือ      

1e

1b รถเก๋ง
1c รถกระบะ รถตู้ รถบรรทุกเล็ก
1d รถ 6 ล้อขึ้นไป

1w อื่นๆ...ระบุ...........................................................................................................

1o เคร่ืองท าน้ าอุ่น  
1n พัดลม  

1k แท็บเลต / ไอแพด    
1l เคร่ืองเล่น VDO / VCD / DVD  
1m โทรทัศน์สี   

1i เรือทีม่ีเคร่ืองยนต์
1j คอมพิวเตอร์ / โน๊ตบุค๊  

1g

1. ในครัวเรือนของคุณมีส่ิงใดบ้าง จ านวน
1a บ้าน

1u อื่นๆ...ระบุ...........................................................................................................
1v อื่นๆ...ระบุ...........................................................................................................

1s ตู้เย็น
1t อื่นๆ...ระบุ...........................................................................................................

รถจักรยานยนต์     
1f รถไถเดินตาม             

1r ไมโครเวฟ  

1p เคร่ืองซักผ้า   
1q เคร่ืองปรับอากาศ  

รถแทรกเตอร์ 4 ล้อ

ส าหรับเจ้าหน้าที่

PA6 ลักษณะของครัวเรือน
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3 บ้านทีค่รัวเรือนอาศัยอยู่นี้มีลักษณะแบบใด
⃝ 1) บ้านชั้นเดียว PA6_3

⃝ 3) บ้าน 2 ชั้น

⃝ 5) บ้าน 3 ชั้น

⃝ 7) บ้าน 4 ชั้นขึ้นไป

4 บ้านหลังนี้มีจ านวนห้องน้ าทีอ่ยู่ภายในบ้านทัง้หมดกี่ห้อง (นับเฉพาะห้องทีม่สี้วม)
ระบุจ านวนห้อง ............................... PA6_4

5 บ้านหลังนี้มีห้องนอนทัง้หมดกี่ห้อง PA6_5

ระบุจ านวนห้อง ...............................

ส าหรับเจ้าหน้าที่

ภาพประกอบขอ้ PA3_2 น้องสามารถกระโดดเชอืกดว้ยตนเองได้
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 แบบส ารวจชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการส ารวจเด็กปฐมวัยซึ่งเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ

เด็กในด้านต่างๆเช่น สภาพความเป็นอยู่ การมาโรงเรียน และพัฒนาการของเด็ก แบบส ารวจ

ชุดนี้จัดท าขึ้นเพื่อเก็บข้อมูลในการวิจัยเท่านั้น ไม่ได้เป็นการประเมินพัฒนาการหรือทักษะ

ความสามารถของเด็ก ดังนั้นข้อค าถามในแบบส ารวจชุดนี้ไม่ใช่เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดว่า

เด็กควรท าสิ่งใดได้หรือไม่ได้ แต่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของข้อมูลที่นักวิจัยให้ความสนใจเท่านั้น        

อนึ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของเด็กและคุณครูจะถูกเก็บเป็นความลับ และมีแต่

นักวิจัยที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่เข้าถึงได้ การวิเคราะห์และรายงานผลข้อมูลจะกระท าในภาพรวม

และจะไม่รายงานข้อมูลรายบุคคลของเด็กและคุณครู ทั้งนี้หากคุณครูไม่ประสงค์ที่จะตอบ

แบบสอบถามหรือมีค าถามข้อใดที่ท่านไม่ต้องการที่จะตอบ ท่านไม่จ าเป็นต้องตอบ หากท่าน

มีข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาของการวิจัย สามารถติดต่อ ได้ที่ 

 

ผศ.ดร.วีระชาติ  กิเลนทอง 

สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

126/1  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวง-เขตดินแดง  กรุงเทพฯ  10400 

(02) 697-6637 

tee@riped.utcc.ac.th 
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แบบสอบถามพัฒนาการเด็ก 

(สัมภาษณครู) 
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Preface: รายละเอียดการใหส้ัมภาษณ์

แบบสอบถามส่วนนี้ ต้องกรอกทกุคร้ัง แม้วา่ผู้ถูกสัมภาษณ์จะปฏเิสธไม่ใหสั้มภาษณ์ก็ตาม
ค าน าหน้าของครู ชื่อของคุณครู นามสกุลของคุณครู ชื่อเล่นของคุณครู เบอรโ์ทรคุณครู

ค าน าหน้าของเด็ก ชื่อของเด็ก นามสกุลของเด็ก ชื่อเล่นของเด็ก ระดับชั้น หอ้ง

ด.   .

เลขบตัรประชาชน ชื่อโรงเรยีน (ถ้ายังไม่เข้าเรยีน ใหก้รอก "NA")

0 1 ม ค 2 5 5 9 0 8 1 5 1 4 3 0

สัมภาษณ์ครบหรือไม่ 1- ครบ (ข้ามไปถามชุดถัดไป) 3- ไม่ครบ COMPLETE
เหตุผลที่สัมภาษณ์ไม่ครบ 1- ปฏเิสธการสัมภาษณ์ทั้งหมด REASON

3- ตอบบางส่วนแต่ยังไม่ครบ

รหสั รร.

Children ID

2 2

รหัส RIECE (ถ้าไม่มีให้กรอก NA ใน 2 ช่องแรกด้านซ้ายมือ)
YEAR PROV AMP TAM MOO Structure ID Member ID

วัน/เดือน/ปี

ชื่อ/username

ครั้งที่ 1
ผู้ SPA

เวลาที่ส้ินสุดการสัมภาษณ์ เช่น

จบแบบสอบถามหมวดรายละเอียดการใหส้ัมภาษณ์

ส าหรับเจา้หน้าที่

ชื่อเล่นของผู้
สัมภาษณ์

ชื่อจริงของผู้สัมภาษณ์
วนัที่ เช่น เดือน เช่น ป ีพ.ศ. เช่น เวลาที่เร่ิมการสัมภาษณ์ เช่น

TYPE

ผู้ตรวจแบบสอบถาม ผู้บนัทกึข้อมูล

TIME_START

School

แบบสอบถามพัฒนาการเดก็ (สัมภาษณค์ร)ู

Room

NAME1 NAME2 DAY MONTH

PROV

YEAR TIME_END

ผู้ Compare ผู้ สแกนแบบ
ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

21/6/2018
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1 วันเกิดของน้อง (ชื่อเด็ก) คือวันอะไร? (ตอบเป็น วัน/เดอืน/ปี แตถ้่าจ าวันไมไ่ดใ้ห้กรอกแค่เดอืนและป)ี
วันที่ TE1_1A เดือนภาษาไทย TE1_1BA code เดือน TE1_1BB ป ีพ.ศ. 2 5
เช่น 0 1 เช่น ม ค เช่น 0 1 TE1_1C

2 น้อง (ชื่อเด็ก) เป็นเพศชายหรือเพศหญิง? 1) ชาย 3) หญิง TE1_2

3 คุณครูรู้จักน้องคนนี้มานานกี่เดือนแล้ว (หากไมถึ่ง 1 เดอืนให้กรอกเป็น 1 เดอืน) TE1_3

4 น้องพูดภาษาอะไรเป็นหลักเมื่ออยู่ทีโ่รงเรียน? TE1_4

1) ภาษาไทยกลาง 3) อื่นๆ ระบุในช่อง TE1_4A ระบุ TE1_4A

5 ชุมชนทีน่้องพักอาศัย อยู่ในเขตเทศบาลหรือนอกเขตเทศบาล
1) ในเขตเทศบาล     3) นอกเขตเทศบาล TE1_5

6 ปัจจุบัน น้องป่วยบ่อยหรือไม่ เมื่อเทียบกับเด็กทีอ่ายุเท่ากัน?
1) ใช่ 3) ไม่ใช่ TE1_6

7 ปัจจุบัน น้องมีอาการอ่อนเพลียหรือเหนื่อยง่ายบ้างหรือไม่ เมื่อเทียบกับเด็กทีอ่ายุเท่ากัน?
1) ใช่ 3) ไม่ใช่ TE1_7

8 ในรอบ 1 สัปดาห์ทีผ่่านมา น้องมาโรงเรียนกี่วัน TE1_8

9 คุณครูคิดว่าน้องคนนี้มีแนวโน้มทีจ่ะเป็นเด็กทีม่ีความต้องการพิเศษหรือไม่ 1) ใช่ 3) ไม่ใช่ TE1_9

9A คุณครูทราบหรือไม่ว่าน้องมีความต้องการพิเศษประเภทไหน (โปรดระบุประเภท)
TE1_9A

TE1 ขอ้มลูทัว่ไปของเดก็
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โปรดระบุว่าเด็กสามารถท าส่ิงต่อไปนี้ได้หรือไม่

1 เด็กสามารถกระโดดเชือกด้วยตนเองได้ (ดภูาพประกอบทีห่น้า 5) TE2_1

2 วิง่ซิกแซก อ้อมส่ิงกีดขวางในระยะทาง 3 เมตรได้ TE2_2

3 กระโดดขาเดียว ไปข้างหน้าในระยะทาง 3 เมตรได้ TE2_3

4 วิง่ต่อเนื่อง 20 เมตรและสามารถหยุดได้โดยไม่เสียการทรงตัว TE2_4

5 โยนลูกบอลไปทีเ่ป้าหมายในระยะ 2 เมตรได้ TE2_5

1 น้องเชื่อฟังท าตามทีผู้่ใหญ่บอก TE2_6

TE2_7

TE2_8

TE2_9

TE2_10

TE2_11

TE2_12

8 TE2_13

TE2_14

4 น้องสนใจเรียนรู้ถึงส่ิงใหม่ๆ (ส่ิงทีไ่ม่เคยพบเห็นมา
ก่อน)

น้องสามารถเล่น และท ากิจกรรมร่วมกับเด็กทีม่ี
ความแตกต่างจากตัวเองได้ เช่น เด็กทีม่ีความ
บกพร่อง เด็กทีม่ีฐานะทางครอบครัวต่างกัน เด็ก
ต่างเชื้อชาติ

6

7

# ไม่ได้ (0) ได้ (1)
ไม่ทราบ/ไม่
แน่ใจ (88)

# ไม่เคย (0) บางคร้ัง (1) ประจ า (2)
ไม่ทราบ/ไม่
แน่ใจ (88)

โปรดระบุว่าเด็กได้ท าส่ิงต่อไปนี้บ่อยคร้ังเพียงใด?

ข้อความ

ข้อความ

TE2 การพัฒนาทางดา้นร่างกาย-สังคม-อารมณ์ของเดก็

น้องสามารถปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างง่ายได้ เช่น 
เข้าคิวเพือ่ซ้ือของ หรือเข้าใช้ห้องน้ า

หากน้องท าตัวไม่ดีหรือท าผิด น้องรู้จักขอโทษและ
ยอมรับผิด โดยทีผู้่ใหญ่ไม่ต้องบอกให้ท า
น้องยอมละจากส่ิงทีก่ าลังเล่น เมื่อถูกเรียกให้ไปท า
อย่างอื่น โดยไม่ต้องดุ ด่า ว่ากล่าว หรือลงโทษ
เมื่อเล่นกับเพือ่น น้องรู้จักยอมรับข้อตกลงและ
ผลัดกันเล่นของเล่น

9 หากน้องต้ังใจว่าจะท าอะไร ก็ลงมือท าเลยโดยไม่
โอ้เอ้

3 น้องลงมือท าอะไรแล้ว ก็ท าจนเสร็จ ไม่ละทิง้
กลางคัน

2

5

169



4/5

TE2_15

TE2_16

#

TE3_1

2 น้องสามารถแยกสี ได้อย่างน้อย 3 สีขึ้นไป TE3_2

3 น้องสามารถนับเลขต้ังแต่ 1 ถึง 10 ได้ TE3_3

4 น้องสามารถนับเลขต้ังแต่ 1 ถึง 20 ได้ TE3_4

5 น้องรู้หรือไม่ว่าผู้ใหญ่มีความสูงมากกว่าเด็ก TE3_5

6 น้องสามารถแยกได้ไหมว่า ตอนไหนเป็นเวลา เช้า บ่าย และ เย็น TE3_6

7 น้องสามารถแยกวันเวลา เมื่อวาน วันนี้ วันพรุ่งนี้ ได้หรือไม่ TE3_7

8 น้องรู้หรือไม่ว่าช้างหนักกว่าแมว TE3_8

9 น้องรู้หรือไม่ว่า เลข 8 มีค่ามากกว่าเลข 2 TE3_9

10 น้องรู้หรือไม่ว่าวิธีการอ่านภาษาไทย ต้องอ่านจากซ้ายไปขวา TE3_10

11 น้องสามารถบอกชื่อตัวอักษรภาษาไทยได้อย่างน้อย 3 ตัว TE3_11

12 น้องสามารถบอกชื่อตัวอักษรภาษาไทยได้อย่างน้อย 10 ตัว TE3_12

TE3_13

TE3_14

TE3_15

TE3_16

# ข้อความ ไม่เคย (0) บางคร้ัง (1) ประจ า (2)
ไม่ทราบ/ไม่
แน่ใจ (88)

13 น้องสามารถอ่านค าง่ายๆได้ถึง 4 ค า เช่น แม่ เด็ก นม กิน
(ถ้าตอบว่า "ไมไ่ด"้ ให้ขา้มไปถามขอ้ 15)

น้องสามารถเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษได้อย่างน้อย 3 ตัว
เช่น a b c หรือตัวอักษรภาษาอังกฤษในชื่อตัวเองได้

15 น้องสามารถเขียนตัวอักษรภาษาไทยได้อย่างน้อย 3 ตัว
เช่น ก ข ค  หรือตัวอักษรภาษาไทยในชื่อตัวเองได้

14

1

11

ได้ (1)ไม่ได้ (0)ข้อความ ไม่ทราบ (88)

น้องสามารถแยกรูปทรงเรขาคณิตอย่างน้อย 3 แบบ
เช่น รูปสามเหล่ียม ส่ีเหล่ียม วงกลม

ทักษะการคิดดา้นคณิตศาสตร์

TE3 พัฒนาการทางดา้นทักษะการคิดของเดก็
โปรดระบุว่าเด็กสามารถท าส่ิงต่อไปนี้ได้หรือไม?่

น้องสามารถอ่านประโยคทีง่่ายๆ ทีป่ระกอบด้วยค า 3 ค าได้
เช่น หนูรักแม่

น้องสามารถพูดถึงหรืออธิบายความรู้สึกของตนเอง
 เช่น บอกว่าหนูรักแม/่พ่อ หนูกลัวตุ๊กแก
น้องรู้จักหลีกเล่ียงทีจ่ะพูดคุยหรือเข้าใกล้คนแปลก
หน้า

10

16

ทักษะการคิดดา้นภาษา
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#
TE3_17

TE3_18

TE3_19

TE3_20

TE3_21

TE3_22

ขอ้สังเกต/บันทึกผู้สัมภาษณ์

ภาพประกอบขอ้ TE2_1 เดก็สามารถกระโดดเชอืกดว้ยตนเองได้

ไม่ทราบ (88)ได้ (1)ไม่ได้ (0)ข้อความ
17 น้องสามารถเขียนชื่อตนเอง (ชื่อเล่น หรือชื่อจริง) เป็นภาษาไทยได้

ระหว่างการสัมภาษณ์มีเหตุการณ์ใดทีท่ าให้ผู้สัมภาษณ์ตอบค าถาม หรือให้ข้อมูลไม่ตรงตามค าถามหรือไม่ (ถ้ามีโปรดระบ)ุ

22 น้องเคยน า หิน เศษไม้ มาเล่นโดยการสมมติให้ส่ิงเหล่านี้เป็นคน 
หรือเป็นสัตว์

21 น้องสามารถพูดได้อย่างน้อย 3 ประโยคเพือ่อธิบายถึงส่ิงทีเ่กิด
ขึ้นกับตนเองได้

20 น้องสามารถเขียนประโยคง่ายๆ ทีป่ระกอบด้วยค า 3 ค าได้ (ไม่รวม
ชื่อ) เช่น ฉันกินนม / ฉันรักพ่อ / ฉันรักแม่

18 น้องสามารถเขียนชื่อตนเอง (ชื่อเล่น หรือชื่อจริง) เป็นภาษาอังกฤษ
ได้

19 น้องสามารถเขียนค าง่ายๆได้ เช่น แม่ เด็ก นม กิน
(ถ้าตอบว่า "ไมไ่ด"้ ให้ขา้มไปถามขอ้ 21)
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ชื่อ-นามสกุล ของคุณครู ค าน าหน้า ………………. ชื่อ ………………………………………..นามสกุล …………………………………………..

ชื่อเล่น ของคุณครู ............................................ เบอร์โทรศัพท์ ของคุณครู ……………………………………………………………..

ชื่อ-นามสกุล ของเดก็ ค าน าหน้า ………………. ชื่อ ………………………………………..นามสกุล …………………………………………..
เลขบัตรประชาชน ของเดก็

ชื่อเล่น ของเดก็ ............................................

ชื่อโรงเรียน ของเดก็ ....................................................................................................................

ระดับชั้น ………………………………….          ห้อง ………………………………….

รหัส รร./ศพด.

Children ID
2 2

รหัส RIECE (ถ้าไม่มีให้กรอก NA ใน 2 ช่องแรกด้านซ้ายมือ)
YEAR PROV AMP TAM MOO Structure ID Member ID

สัมภาษณ์ครบหรือไม่ 1- ครบ (ขา้มไปถามชดุถัดไป) 3- ไม่ครบ COMPLETE
เหตุผลทีสั่มภาษณ์ไม่ครบ 1- ปฏิเสธการสัมภาษณ์ทัง้หมด REASON

3- ตอบบางส่วนแต่ยังไม่ครบ

ชือ่/username

วัน/เดอืน/ปี

ผู้ SPA
ผู้ตรวจแบบสอบถาม ผู้บันทึกขอ้มลู

ผู้ Compare ผู้ สแกนแบบ
ครั้งที ่1 ครั้งที ่2 ครั้งที ่1 ครั้งที ่2

แบบสอบถามครู

ส าหรับเจ้าหน้าที่

TYPE PROV School Room

6/11/2017
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1 โปรดระบุวนัเดือนปีเกดิของเด็ก 
วนัที.่................ เดือน....................................... พ.ศ. .......................... TE1_1A

TE1_1BA

TE1_1BB

2 เด็กเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง? TE1_1C

⃝

⃝ 1) ชาย

⃝

⃝ 3) หญิง TE1_2

3 คุณครูรู้จักเด็กคนนี้มานานกีเ่ดือนแล้ว (หากไม่ถึง 1 เดอืนให้กรอกเปน็ 1 เดอืน)
ระบุจ านวนเดือน ........................ TE1_3

4 เด็กพดูภาษาอะไรเปน็หลกัเมื่ออยูท่ี่โรงเรียน?

⃝

⃝ 1) ภาษาไทยกลาง

⃝

⃝ 3) อืน่ๆ โปรดระบ.ุ.......................................... TE1_4

TE1_4A

5 ชุมชนที่เด็กพกัอาศัย อยูใ่นเขตเทศบาลหรือนอกเขตเทศบาล

⃝

⃝ 1) ในเขตเทศบาล

⃝

⃝ 3) นอกเขตเทศบาล TE1_5

6 ปจัจบุนั เด็กป่วยบ่อยหรือไม่ เมื่อเทียบกบัเด็กที่อายุเท่ากนั?

⃝

⃝ 1) ใช่

⃝

⃝ 3) ไม่ใช่ TE1_6

7 ปจัจบุนั เด็กมีอาการออ่นเพลียหรือเหนื่อยง่ายบ้างหรือไม่ เมื่อเทียบกบัเด็กที่อายุเท่ากนั?

⃝

⃝ 1) ใช่

⃝

⃝ 3) ไม่ใช่ TE1_7

8 ในรอบ 1 สปัดาห์ที่ผ่านมา เด็กมาโรงเรียนกีว่นั?
ระบุจ านวนวนั ............. TE1_8

9 คุณครูคิดวา่น้องคนนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นเด็กที่มีความต้องการพเิศษหรือไม่

⃝

⃝ 1) ใช่ คุณครูทราบหรือไม่วา่น้องมีความต้องการพเิศษประเภทไหน ………………………………………… TE1_9

⃝

⃝ 3) ไม่ใช่ TE1_9A

TE1 ข้อมูลทั่วไปของเดก็

ส าหรับเจ้าหนา้ที่
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โปรดระบุวา่เด็กสามารถท าส่ิงต่อไปนี้ได้หรือไม่

TE2_1

2 วิ่งซิกแซก ออ้มส่ิงกดีขวางในระยะทาง 3 เมตรได้ TE2_2

3 กระโดดขาเดียว ไปข้างหน้าเป็นระยะทาง 3 เมตรได้ TE2_3

TE2_4

5 โยนลูกบอลไปที่เป้าหมายระยะ 2 เมตรได้ TE2_5

โปรดระบุวา่เด็กได้ท าส่ิงต่อไปนี้บ่อยคร้ังเพยีงใด?

1 น้องเชือ่ฟงัท าตามที่ผู้ใหญ่บอก TE2_6

TE2_7

TE2_8

TE2_9

TE2_10

TE2_11

TE2_12

ส าหรับเจ้าหนา้ที่
บางคร้ัง (1) ประจ า (2) ไม่ทราบ/ไม่

แน่ใจ (88)

2 น้องสามารถปฎิบัติตามข้อตกลงอย่างง่ายได้ 
เช่น เข้าคิวเพื่อซ้ือของ หรือเข้าใช้ห้องน้ า

4 น้องสนใจเรียนรู้ถึงส่ิงใหม่ๆ (ส่ิงที่ไม่เคยพบ
เห็นมากอ่น)

3 น้องลงมือท าอะไรแล้ว กท็ าจนเสร็จ ไม่ละ
ทิ้งกลางคัน

1 เด็กสามารถกระโดดเชือกด้วยตนเองได้ (ดภูาพประกอบ
ที่หน้า 5)

TE2 การพัฒนาทางดา้นรา่งกาย-สงัคม-อารมณ์ของเดก็

วิ่งต่อเนื่อง 20 เมตรและสามารถหยุดได้โดยไม่เสียการ
ทรงตัว

4

5 หากน้องท าตัวไม่ดีหรือท าผิด น้องรู้จักขอ
โทษและยอมรับผิด โดยที่ผู้ใหญ่ไม่ต้องบอก
ให้ท า

เมื่อเล่นกบัเพื่อน น้องรู้จักยอมรับข้อตกลง
และผลัดกนัเล่นของเล่น

7

ส าหรับเจ้าหนา้ที่

6 น้องยอมละจากส่ิงที่ก าลังเล่น เมื่อถูกเรียก
ให้ไปท าอย่างอืน่ โดยไม่ต้องดุ ด่า วา่กล่าว 
หรือลงโทษ

# ข้อความ ไม่ได้ (0) ได้ (1) ไม่ทราบ/ไม่
แน่ใจ (88)

# ข้อความ ไม่เคย (0)
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TE2_13

TE2_14

TE2_15

TE2_16

TE3_1

2 น้องสามารถแยกสี ได้อย่างน้อย 3 สีขึน้ไป TE3_2

3 น้องสามารถนับเลขต้ังแต่ 1 ถึง 10 ได้ TE3_3

4 น้องสามารถนับเลขต้ังแต่ 1 ถึง 20 ได้ TE3_4

5 น้องรู้หรือไม่วา่ผู้ใหญ่มีความสูงมากกวา่เด็ก TE3_5

TE3_6

7 น้องสามารถแยกวนัเวลา เมื่อวาน วนันี้ วนัพรุ่งนี้ ได้หรือไม่ TE3_7

8 น้องรู้หรือไม่วา่ช้างหนักกวา่แมว TE3_8

9 น้องรู้หรือไม่วา่ เลข 8 มีค่ามากกวา่เลข 2 TE3_9

10 น้องรู้หรือไม่วา่วธิกีารอา่นภาษาไทย ต้องอา่นจากซ้ายไปขวา TE3_10

11 น้องสามารถบอกชือ่ตัวอกัษรภาษาไทยได้อย่างน้อย 3 ตัว TE3_11

ส าหรับเจ้าหนา้ที่

9 หากน้องต้ังใจวา่จะท าอะไร กล็งมือท าเลย
โดยไม่โอเ้อ้

น้องสามารถเล่น และท ากจิกรรมร่วมกบั
เด็กที่มีความแตกต่างจากตัวเองได้ เช่น เด็ก
ที่มีความบกพร่อง เด็กที่มีฐานะทาง
ครอบครัวต่างกนั เด็กต่างเชือ้ชาติ

8

# ข้อความ ไม่เคย (0)

โปรดระบุวา่เด็กสามารถท าส่ิงต่อไปนี้ได้หรือไม่? โดยมีตวัเลอืกแสดงค าตอบทั้งหมด 3 แบบ
โดย 0 หมายถึงท าไม่ได ้1 หมายถึงท าได ้และ 88 หมายถึงไม่ทราบ

ข้อความ

ทักษะการคิดดา้นคณิตศาสตร์

น้องสามารถแยกรูปทรงเรขาคณิตอย่างน้อย 3 แบบ
เช่น รูปสามเหล่ียม ส่ีเหล่ียม วงกลม

1

#

บางคร้ัง (1) ประจ า (2) ไม่ทราบ/ไม่
แน่ใจ (88)

ทักษะการคิดดา้นภาษา

TE3 พัฒนาการทางดา้นทักษะการคิดของเดก็

น้องรู้จักหลีกเล่ียงที่จะพดูคุยหรือเข้าใกล้คน
แปลกหน้า

11

น้องสามารถพดูถึงหรืออธิบายความรู้สึกของ
ตนเอง เช่น บอกว่าหนูรักแม/่พอ่ หนูกลัวตุ๊กแก

10

ไม่ได้ (0) ได้ (1) ไม่ทราบ/ไม่
แน่ใจ (88)

ส าหรับเจ้าหนา้ที่

6 น้องสามารถแยกได้ไหมวา่ ตอนไหนเป็นเวลา เช้า บ่าย และ 
เย็น
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12 น้องสามารถบอกชือ่ตัวอกัษรภาษาไทยได้อย่างน้อย 10 ตัว TE3_12

TE3_13

TE3_14

TE3_15

TE3_16

TE3_17

TE3_18

TE3_19

TE3_20

TE3_21

TE3_22

ภาพประกอบข้อ TE2_1 เดก็สามารถกระโดดเชือกดว้ยตนเองได้

น้องเคยน า หิน เศษไม้ มาเล่นโดยการสมมติให้ส่ิงเหล่านี้เป็น
คน หรือเป็นสัตว์

17

น้องสามารถอา่นประโยคที่ง่ายๆ ที่ประกอบด้วยค า 3 ค าได้ 
เช่น หนูรักแม่

น้องสามารถเขียนตัวอกัษรภาษาไทยได้อย่างน้อย 3 ตัว
เช่น ก ข ค  หรือตัวอกัษรในชือ่ตัวเองได้

น้องสามารถเขียนตัวอกัษรภาษาองักฤษได้อย่างน้อย 3 ตัว
เช่น a b c หรือตัวอกัษรในชือ่ตัวเองเป็นภาษาองักฤษได้

น้องสามารถเขียนชือ่ตนเอง (ชือ่เล่น หรือชือ่จริง) เป็น
ภาษาไทยได้

น้องสามารถอา่นค าง่ายๆได้ถึง 4 ค า เช่น แม่ เด็ก นม กนิ
(ถ้าตอบว่า "ไม่ได"้ ให้ข้ามไปถามข้อ 15)

13

15

16

14

22

21

20

18

19 น้องสามารถเขียนค าง่ายๆได้ เช่น แม่ เด็ก นม กนิ
(ถ้าตอบว่า "ไม่ได"้ ให้ข้ามไปถามข้อ 21)

น้องสามารถเขียนประโยคง่ายๆ ที่ประกอบด้วยค า 3 ค าได้ 
(ไม่รวมชือ่) เช่น ฉันกนินม / ฉันรักพอ่ / ฉันรักแม่

น้องสามารถพดูได้อย่างน้อย 3 ประโยคเพื่ออธบิายถึงส่ิงที่
เกดิขึน้กบัตนเองได้

น้องสามารถเขียนชือ่ตนเอง (ชือ่เล่น หรือชือ่จริง) เป็น
ภาษาองักฤษได้

ส าหรับเจ้าหนา้ที่#
ข้อความ ไม่ได้ (0) ได้ (1) ไม่ทราบ/ไม่

แน่ใจ (88)
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แบบสอบถามครูปฐมวัย 

แบบสอบถามนี้สร้างข้ึนโดยอ้างอิงตามชุดส ารวจของโครงการ Measuring Early Learning 

Quality and Outcomes (MELQO) เป็นชุดค าถามส าหรับครูประจ าชั้นเด็กกลุ่มตัวอย่างที่ยังอยู่ใน

ชั้นเรียนก่อนประถมศึกษา ประกอบด้วยชุดค าถาม ดังนี้ 

E1   ข้อมูลส่วนตัว ประสบการณ์ท างาน คุณวุฒิ และค่าตอบแทน (Teacher Experience, 

Qualifications, and Compensation) 

E2     การเรียนการสอน (Curriculum and language) 

E3     ค่าตอบแทน (Compensation) 

E4     แรงจูงใจและทัศนคติ (Motivation and Attitude) 

E5    ความปลอดภัย (Safety) 

 

181



 

182



1) กรอกที่อยู่ของโรงเรยีน
ชือ่โรงเรยีน/ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก

ต าบล อ าเภอ จังหวัด

2) กรอกขอ้มลูคุณครู
ชือ่ นามสกุล

เลขบัตรประชาชน 13 หลัก

หมายเลขโทรศัพท์

วันที่ท าแบบสอบถาม

รหัส รร.

TYPE PROV School ROOM Teacher ID

รหัส RIECE (ถ้าไม่มีให้กรอก NA ใน 2 ช่องแรกด้านซ้ายมือ)

YEAR Structure ID Member ID
H

สัมภาษณ์ครบหรือไม่ 1- ครบ (ขา้มไปถามชดุถัดไป) 3- ไม่ครบ COMPLETE
เหตุผลที่สัมภาษณ์ไม่ครบ 1- ปฏเิสธการสัมภาษณ์ทั้งหมด REASON

3- ตอบบางส่วนแต่ยังไม่ครบ

แบบสอบถามครูปฐมวัย (ขอ้มูลครู)

ผู้ SPA
ผู้ตรวจแบบสอบถาม ผู้บันทึกขอ้มลู

ผู้ Compare ผู้ สแกนแบบ
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

ส าหรบัเจ้าหน้าที่

PROV AMP TAM

E-mail

ชื่อ/username

วัน/เดอืน/ปี

MOO

20/6/2018
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1) อายุ โปรดระบุ ............................

2) เพศ

⃝ ชาย

⃝ หญิง

3) สถานภาพสมรส

⃝ โสด

⃝ สมรส

⃝ หม้าย

⃝ หย่าร้าง

⃝ แยกกันอยู่

4) เชื้อชาติ

⃝ ไทย

⃝ อื่นๆ โปรดระบุ ........................................

5) ระดับการศึกษาสูงสุด

⃝ ต่่ากว่าปริญญาตรี

⃝ ปริญญาตรี

⃝ ปริญญาโท

⃝ ปริญญาเอก

6) สาขาวิชาทีจ่บ โปรดระบุ ................................................

7) ท่านเรียนจบหลักสูตรทีเ่กี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย หรือ สาขาทีเ่กี่ยวกับพัฒนาการเด็กหรือไม่

⃝ ใช่

⃝ ไม่ใช่

แบบสอบถามครปูฐมวัย (ข้อมูลคร)ู

E1   ขอ้มลูส่วนตวั ประสบการณ์ท างาน คุณวุฒิ และค่าตอบแทน
 (Teacher Experience, Qualifications, and Compensation)
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8) ในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา ท่านได้ฝึกอบรมเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย จ่านวนกี่คร้ัง?
ระบุจ่านวนคร้ัง ..................
A  อบรมคร้ังล่าสุด เมื่อใด? โปรดระบุ วันที ่……………….. เดือน …………………………………. ปี …………………………
B   อบรมเร่ืองใด? โปรดระบุ .............................................................................
C หน่วยงานใด? โปรดระบุ...............................................................................
D   ระยะเวลาการฝึกอบรม โปรดระบุจ่านวนวัน...............จ่านวนชั่วโมง..............

9) ท่านเร่ิมการท่างานเป็นครูต้ังแต่เมื่อไหร่
โปรดระบุ เดือน ......................... พ.ศ. ...................

10) ท่านเร่ิมสอนในระดับชั้นปฐมวัยมาต้ังแต่เมื่อไหร่
โปรดระบุ เดือน ......................... พ.ศ. ...................

11) ต่าแหน่งของท่านในปัจจุบัน

⃝ ครู (ครูทีบ่รรจุแล้ว)

⃝ ผู้ดูแลเด็ก (ครูทีย่ังไม่บรรจุ)

⃝ อื่นๆ โปรดระบุ ..................................................

1) ท่านต้องการค่าแนะน่าเพิม่เติมด้านการสอนในด้านใดบ้าง? (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

⃝ การบริหารจัดการชั้นเรียน 

⃝ การบันทึกและเก็บข้อมูลในชั้นเรียน

⃝ การสอนเด็กปฐมวัย

⃝ การใช้หลักสูตร

⃝ การประเมินพัฒนาการเด็ก

⃝ อื่นๆ โปรดระบุ .......................................................

E2   การเรียนการสอน (Curriculum and language)
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2) ท่านใช้หลักสูตรใดเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย? (บันทึกหลักสูตรเดียวทีใ่ช้มากทีสุ่ด)

⃝ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  (กระทรวงศึกษาธิการ)

⃝ หลักสูตรไฮสโคป 

⃝ หลักสูตรมอนเตสเซอร่ี  

⃝ หลักสูตรวอลดอร์ฟ 

⃝ หลักสูตรวิถีพุทธ 

⃝ อื่นๆ โปรดระบุ ...............................................................

3) ท่านใช้เวลาใน 1 วันไปกับกิจกรรมดังต่อไปนี้เป็นจ่านวนกี่ชั่วโมง?

⃝ สอนเด็ก ………………………… ชั่วโมง

⃝ เตรียมเนื้อหาบทเรียน ………………………… ชั่วโมง

⃝ งานธุรการและการจัดการทัว่ไปในโรงเรียน ………………………… ชั่วโมง

⃝ อื่นๆ โปรดระบุ ............................................................................................... ………………………… ชั่วโมง

4) ภาษาหลักทีท่่านใช้ส่ือสารกับเด็กในขณะทีส่อน คือ

⃝ ไทย

⃝ อังกฤษ

⃝ ยาวี

⃝ อื่นๆ โปรดระบุ ..............................................................

5) ท่านใช้ภาษาต่อไปนี้ในการเรียนการสอนเป็นสัดส่วนเท่าใดของเวลาเรียน?

ไทย
อังกฤษ
ยาวี
อื่นๆ ระบุ ..........................

6) ท่านจัดการปัญหาอย่างไร เมื่อเด็กท่าผิด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

⃝ ลงโทษทางกาย เช่น ตี

⃝ ต่าหนิด้วยวาจา

⃝ แยกเด็กออกมาจากชั้นเรียน/ให้เด็กอยู่คนเดียว (time out) 

⃝ ให้เด็กกระท่าพฤติกรรมใหม่ทีถู่กต้อง

⃝ อื่นๆ โปรดระบุ ..........................................................

ภาษา ร้อยละ 50 ร้อยละ 25-50 น้อยกว่าร้อยละ 25
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1) ปัจจุบันท่านมีรายได้จากเงินเดือนครู เดือนละเท่าไร
ระบุจ่านวนเงิน ...............................

2) ในเดือนทีผ่่านมา ท่านได้รับค่าตอบแทนเต็มจ่านวนหรือไม?่

⃝ ได้รับเต็มจ่านวน 

⃝ ได้รับเกินคร่ึงหนึ่งของจ่านวนทีค่วรได้

⃝ ได้รับคร่ึงหนึ่งของจ่านวนทีค่วรได้

⃝ ได้รับน้อยกว่าคร่ึงหนึ่งของจ่านวนทีค่วรได้

⃝ ไม่ได้รับค่าตอบแทนในเดือนทีผ่่านมา 

3) ปัจจุบันท่านมีรายได้จากงานพิเศษ / อาชีพเสริม โดยเฉล่ียเดือนละเท่าไร?
ระบุจ่านวนเงิน ...............................

4)  โดยทัว่ไปท่านได้รับค่าตอบแทนตรงตามเวลาหรือไม?่

⃝ ตรงเวลา

⃝ ไม่ตรงเวลา

5)

⃝ ไม่เคย

⃝ เคย โปรดระบุจ่านวนเงิน ........................................

E3   ค่าตอบแทน  (Compensation)

ในช่วงปีการศึกษาทีผ่่านมา ท่านใช้เงินของตัวเองในการซ้ืออุปกรณ์ทีใ่ช้ในห้องเรียน/โรงเรียน (เช่น คอมพิวเตอร์) 
บ้างหรือไม?่
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1)

A

H

J

L ฉันรู้สึกว่าการสอนเด็กปฐมวัยเป็นงานทีม่ีคุณค่า
ฉันรู้สึกว่าฉันได้รับการฝึกอบรมอย่างเพียงพอทีจ่ะ
เป็นครูปฐมวัยทีม่ีประสิทธิภาพ

ฉันมั่นใจว่าการสอนของฉันจะท่าให้ชีวิตของเด็ก
แตกต่างไปจากเดิม
ถ้ากลับไปเร่ิมต้นใหม่ได้ ฉันก็ยังจะเป็นครูสอนเด็ก
ปฐมวัย
ฉันเลือกมาเป็นครูสอนเด็กปฐมวัย เพราะเป็นความ
ใฝ่ฝันต้ังแต่เด็ก
ฉันเลือกมาเป็นครูสอนเด็กปฐมวัย เพราะเป็นอาชีพ
ทีม่ีรายได้ดี
ฉันเลือกมาเป็นครูสอนเด็กปฐมวัย เพราะเป็นอาชีพ
เดียวทีท่่าได้
ฉันเลือกมาเป็นครูสอนเด็กปฐมวัย เพราะท่าให้ฉัน
สามารถน่าความรู้มาใช้ดูแลลูกตนเองได้
ฉันพึงพอใจกับงานของฉัน

ฉันได้รับการสนับสนุนและทรัพยากรจากโรงเรียน
อย่างเพียงพอทีจ่ะด่าเนินการเรียนการสอนของฉันได้

ฉันรู้สึกสนุกกับการสอน

ฉันได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้าสถานศึกษาอย่าง
เพียงพอ
ฉันมีภาระงานมากเกินไป

E

D

C

B

M

K

I

G

F

1
ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

3
ไม่เห็นด้วย

7
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

5
เห็นด้วย

E4   แรงจูงใจและทัศนคต ิ(Motivation and Attitude)

#

ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด โดยมตีวัเลือกแสดงค าตอบทัง้หมด 4 ระดบั
ซ่ึง ระดบั 1 หมายถึง ไมเ่ห็นดว้ยอย่างยิ่ง และระดบั 7 หมายถึง เห็นดว้ยอย่างยิ่ง
กรุณาท าเครื่องหมาย  ทีร่ะดบัความคิดเห็นทีต่รงกับท่านมากทีสุ่ด

ข้อความ
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 2) ท่านวางแผนอนาคตของท่านเองอย่างไรในอีก 1-5 ปี ข้างหน้า

⃝ เป็นครูปฐมวัยต่อไป 

⃝ เป็นครูผู้สอนในระดับชั้นอื่น 

⃝ เรียนต่อด้านการศึกษาปฐมวัย

⃝ เรียนต่อด้านอื่นทีไ่ม่ใช่ด้านปฐมวัย 

⃝ ย้ายไปท่างานอื่น 

⃝ อื่นๆ โปรดระบุ .......................................................

3)

⃝ ระบบไม่สามารถช่วยเหลือและเตรียมความพร้อมเด็กได้เลย

⃝ ระบบสามารถช่วยเหลือและเตรียมความพร้อมเด็กได้บ้าง

⃝ ระบบสามารถช่วยเหลือและเตรียมความพร้อมเด็กได้ดี

1) โรงเรียนจัดให้มีนมส่าหรับเด็กในชั้นเรียนของท่านหรือไม่ (นมโรงเรียน) หรือไม?่

⃝ มีทุกวัน

⃝ มีมากกว่า 3 วันใน 1 สัปดาห์

⃝ ไม่มี

2) โรงเรียนจัดให้มีอาหารหรือของว่างระหว่างวัน (ไม่รวมนม) ไว้ส่าหรับเด็กหรือไม?่

⃝ มีทุกวัน

⃝ มีมากกว่า 3 วันใน 1 สัปดาห์

⃝ ไม่มี 

3) โรงเรียนจัดให้มีอาหารหรือของว่างระหว่างวัน (ไม่รวมนม) ไว้ส่าหรับเด็กหรือไม?่

⃝ มีทุกวัน

⃝ มีมากกว่า 3 วันใน 1 สัปดาห์ 

⃝ ไม่มี  

E5   โภชนาการ สุขอนามยั และความปลอดภัย (Nutrition, Sanitation, and Safety)

ท่านคิดว่าในภาพรวมนั้นระบบการศึกษาปฐมวัยสามารถช่วยเหลือเด็กให้มีรอยเชื่อมต่อระหว่างอนุบาลกับประถมศึกษาได้ดี
เพียงใด? (เลือกตอบ 1 ข้อ)
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4) เด็กในชั้นเรียนของท่านนอนกลางวันทีไ่ม่ใช่ห้องเรียน ใช่หรือไม?่

⃝ ใช่

⃝ ไม่ใช่  

5) สถานศึกษามีห้องน้่าเด็กปฐมวัยหรือไม?่

⃝ มี

⃝ ไม่มี 

6) ห้องเรียนของท่านมีหน้าต่างทีป่ลอดภัยและประตูทีส่ามารถปิดล็อคได้หรือไม?่

⃝ ไม่มี 

⃝ มีเฉพาะหน้าต่างทีป่ลอดภัย

⃝ มีเฉพาะประตูทีป่ิดล็อคได้ 

⃝ มีทัง้หน้าต่างทีป่ลอดภัยและประตูทีป่ิดล็อคได้
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แบบสอบถามครูประถม 

แบบสอบถามนี้สร้างขึ้นโดยอ้างอิงตามชุดส ารวจของโครงการ Measuring Early 

Learning Quality and Outcomes (MELQO) เป็นชุดค าถามส าหรับครูประจ าชั้นเด็กกลุ่ม

ตัวอย่างที่อยู่ในชั้นเรียนประถมศึกษา ประกอบด้วยชุดค าถาม ดังนี้ 

E1   ข้อมูลส่วนตัว ประสบการณ์ท างาน คุณวุฒิ และค่าตอบแทน (Teacher 

Experience, Qualifications, and Compensation) 

E2     การเรียนการสอน (Curriculum and language) 

E3     ค่าตอบแทน (Compensation) 

E4     แรงจูงใจและทัศนคติ (Motivation and Attitude) 

E5    ความปลอดภัย (Safety) 
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1) กรอกที่อยู่ของโรงเรยีน
ชือ่โรงเรยีน/ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก

ต าบล อ าเภอ จังหวัด

2) กรอกขอ้มลูคุณครู
ชือ่ นามสกุล

เลขบัตรประชาชน 13 หลัก

หมายเลขโทรศัพท์

วันที่ท าแบบสอบถาม

รหัส รร.

TYPE PROV School ROOM Teacher ID

รหัส RIECE (ถ้าไม่มีให้กรอก NA ใน 2 ช่องแรกด้านซ้ายมือ)

YEAR Structure ID Member ID
H

สัมภาษณ์ครบหรือไม่ 1- ครบ (ขา้มไปถามชดุถัดไป) 3- ไม่ครบ COMPLETE
เหตุผลที่สัมภาษณ์ไม่ครบ 1- ปฏเิสธการสัมภาษณ์ทั้งหมด REASON

3- ตอบบางส่วนแต่ยังไม่ครบ

ชื่อ/username

วัน/เดอืน/ปี

ผู้ SPA
ผู้ตรวจแบบสอบถาม ผู้บันทึกขอ้มลู

ผู้ Compare ผู้ สแกนแบบ
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

แบบสอบถามครูประถม (ขอ้มูลครู)

E-mail

ส าหรบัเจ้าหน้าที่

PROV AMP TAM MOO

20/6/2018
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1) อายุ โปรดระบุ ............................

2) เพศ

⃝ ชาย

⃝ หญิง

3) สถานภาพสมรส

⃝ โสด

⃝ สมรส

⃝ หม้าย

⃝ หย่าร้าง

⃝ แยกกันอยู่

4) เชื้อชาติ

⃝ ไทย

⃝ อื่นๆ โปรดระบุ ........................................

5) ระดับการศึกษาสูงสุด

⃝ ต่่ากว่าปริญญาตรี

⃝ ปริญญาตรี

⃝ ปริญญาโท

⃝ ปริญญาเอก

6) สาขาวิชาทีจ่บ โปรดระบุ .....................................................................

7) ท่านเรียนจบหลักสูตรทีเ่กี่ยวกับการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือไม?่

⃝ ใช่

⃝ ไม่ใช่

แบบสอบถามครปูระถม (ข้อมูลคร)ู

E1   ขอ้มลูส่วนตวั ประสบการณ์ท างาน คุณวุฒิ และค่าตอบแทน
 (Teacher Experience, Qualifications, and Compensation)
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8) ในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา ท่านได้ฝึกอบรมเกี่ยวกับการศึกษาประถมศึกษาจ่านวนกี่คร้ัง?
ระบุจ่านวนคร้ัง ..................
A  อบรมคร้ังล่าสุด เมื่อใด? โปรดระบุ วันที ่……………….. เดือน …………………………………. ปี …………………………
B   อบรมเร่ืองใด? โปรดระบุ .............................................................................
C หน่วยงานใด? โปรดระบุ...............................................................................
D   ระยะเวลาการฝึกอบรม โปรดระบุจ่านวนวัน...............จ่านวนชั่วโมง..............

9) ท่านเร่ิมการท่างานเป็นครูต้ังแต่เมื่อไหร่
โปรดระบุ เดือน ......................... พ.ศ. ...................

10) ท่านเร่ิมสอนในระดับชั้นประถมศึกษามาต้ังแต่เมื่อไหร่
โปรดระบุ เดือน ......................... พ.ศ. ...................

1) ท่านต้องการค่าแนะน่าเพิม่เติมด้านการสอนในด้านใดบ้าง? (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

⃝ การบริหารจัดการชั้นเรียน 

⃝ การบันทึกและเก็บข้อมูลในชั้นเรียน

⃝ การสอน

⃝ การใช้หลักสูตร

⃝ การประเมินพัฒนาการเด็ก

⃝ อื่นๆ โปรดระบุ .......................................................

2) ท่านใช้หลักสูตรใดเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา

⃝ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551

⃝ อื่นๆ โปรดระบุ ..........................................................................

3) ท่านใช้เวลาใน 1 วันไปกับกิจกรรมดังต่อไปนี้เป็นจ่านวนกี่ชั่วโมง?

⃝ สอนเด็ก ………………………… ชั่วโมง

⃝ เตรียมเนื้อหาบทเรียน ………………………… ชั่วโมง

⃝ งานธุรการและการจัดการทัว่ไปในโรงเรียน ………………………… ชั่วโมง

⃝ อื่นๆ โปรดระบุ ............................................................................................... ………………………… ชั่วโมง

E2   การเรียนการสอน (Curriculum and language)
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4) ภาษาหลักทีท่่านใช้ส่ือสารกับเด็กในขณะทีส่อน คือ

⃝ ไทย

⃝ อังกฤษ

⃝ ยาวี

⃝ อื่นๆ โปรดระบุ ..............................................................

5) ท่านใช้ภาษาต่อไปนี้ในการเรียนการสอนเป็นสัดส่วนเท่าใดของเวลาเรียน?

ไทย
อังกฤษ
ยาวี
อื่นๆ ระบุ ..........................

6) ท่านจัดการปัญหาอย่างไร เมื่อเด็กท่าผิด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

⃝ ลงโทษทางกาย เช่น ตี

⃝ ต่าหนิด้วยวาจา

⃝ แยกเด็กออกมาจากชั้นเรียน/ให้เด็กอยู่คนเดียว (time out) 

⃝ ให้เด็กกระท่าพฤติกรรมใหม่ทีถู่กต้อง

⃝ อื่นๆ โปรดระบุ ..........................................................

1) ปัจจุบันท่านมีรายได้จากเงินเดือนครู เดือนละเท่าไร
ระบุจ่านวนเงิน ...............................

2) ในเดือนทีผ่่านมา ท่านได้รับค่าตอบแทนเต็มจ่านวนหรือไม?่

⃝ ได้รับเต็มจ่านวน 

⃝ ได้รับเกินคร่ึงหนึ่งของจ่านวนทีค่วรได้

⃝ ได้รับคร่ึงหนึ่งของจ่านวนทีค่วรได้

⃝ ได้รับน้อยกว่าคร่ึงหนึ่งของจ่านวนทีค่วรได้

⃝ ไม่ได้รับค่าตอบแทนในเดือนทีผ่่านมา 

E3   ค่าตอบแทน  (Compensation)

ภาษา ร้อยละ 50 ร้อยละ 25-50 น้อยกว่าร้อยละ 25
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3) ปัจจุบันท่านมีรายได้จากงานพิเศษ / อาชีพเสริม โดยเฉล่ียเดือนละเท่าไร?
ระบุจ่านวนเงิน ...............................

4)  โดยทัว่ไปท่านได้รับค่าตอบแทนตรงตามเวลาหรือไม?่

⃝ ตรงเวลา

⃝ ไม่ตรงเวลา

5)

⃝ ไม่เคย

⃝ เคย โปรดระบุจ่านวนเงิน ........................................

ในช่วงปีการศึกษาทีผ่่านมา ท่านใช้เงินของตัวเองในการซ้ืออุปกรณ์ทีใ่ช้ในห้องเรียน/โรงเรียน (เช่น คอมพิวเตอร์) 
บ้างหรือไม?่
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1)

A

H

J

L

1
ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

3
ไม่เห็นด้วย

5
เห็นด้วย

7
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง

E4   แรงจูงใจและทัศนคต ิ(Motivation and Attitude)

ข้อความ#

ถ้ากลับไปเร่ิมต้นใหม่ได้ ฉันก็ยังจะเป็นครูสอนเด็ก
ประถม

ฉันรู้สึกว่าการสอนเด็กประถมเป็นงานทีม่ีคุณค่า
M ฉันรู้สึกว่าฉันได้รับการฝึกอบรมอย่างเพียงพอทีจ่ะ

เป็นครูประถมศึกษาทีม่ีประสิทธิภาพ

K ฉันได้รับการสนับสนุนและทรัพยากรจากโรงเรียน
อย่างเพียงพอทีจ่ะด่าเนินการเรียนการสอนของฉันได้

ฉันมีภาระงานมากเกินไป

ฉันพึงพอใจกับงานของฉัน
I ฉันได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้าสถานศึกษาอย่าง

เพียงพอ

G ฉันเลือกมาเป็นครูสอนเด็กประถม เพราะท่าให้ฉัน
สามารถน่าความรู้มาใช้ดูแลลูกตนเองได้

F ฉันเลือกมาเป็นครูสอนเด็กประถม เพราะเป็นอาชีพ
เดียวทีท่่าได้

E ฉันเลือกมาเป็นครูสอนเด็กประถม เพราะเป็นอาชีพ
ทีม่ีรายได้ดี

D ฉันเลือกมาเป็นครูสอนเด็กประถม เพราะเป็นความ
ใฝ่ฝันต้ังแต่เด็ก

C

ฉันรู้สึกสนุกกับการสอน
B ฉันมั่นใจว่าการสอนของฉันจะท่าให้ชีวิตของเด็ก

แตกต่างไปจากเดิม

ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด โดยมตีวัเลือกแสดงค าตอบทัง้หมด 4 ระดบั
ซ่ึง ระดบั 1 หมายถึง ไมเ่ห็นดว้ยอย่างยิ่ง และระดบั 7 หมายถึง เห็นดว้ยอย่างยิ่ง
กรุณาท าเครื่องหมาย  ทีร่ะดบัความคิดเห็นทีต่รงกับท่านมากทีสุ่ด

198



7/7

2) ท่านวางแผนอนาคตของท่านเองอย่างไรในอีก 1-5 ปี ข้างหน้า

⃝ เป็นครูประถมศึกษาต่อไป 

⃝ เป็นครูผู้สอนในระดับชั้นอื่น 

⃝ เรียนต่อด้านการศึกษาประถมศึกษา

⃝ เรียนต่อด้านอื่นทีไ่ม่ใช่ด้านประถมศึกษา

⃝ ย้ายไปท่างานอื่น 

⃝ อื่นๆ โปรดระบุ .......................................................

3)

⃝ ระบบไม่สามารถช่วยเหลือและเตรียมความพร้อมเด็กได้เลย

⃝ ระบบสามารถช่วยเหลือและเตรียมความพร้อมเด็กได้บ้าง

⃝ ระบบสามารถช่วยเหลือและเตรียมความพร้อมเด็กได้ดี

1) โรงเรียนจัดให้มีนมส่าหรับเด็กในชั้นเรียนของท่านหรือไม่ (นมโรงเรียน) หรือไม?่

⃝ มีทุกวัน

⃝ มีมากกว่า 3 วันใน 1 สัปดาห์

⃝ ไม่มี

2) โรงเรียนจัดให้มีอาหารหรือของว่างระหว่างวัน (ไม่รวมนม) ไว้ส่าหรับเด็กหรือไม?่

⃝ มีทุกวัน

⃝ มีมากกว่า 3 วันใน 1 สัปดาห์

⃝ ไม่มี

ท่านคิดว่าในภาพรวมนั้นระบบการศึกษาปฐมวัยสามารถช่วยเหลือเด็กให้มีรอยเชื่อมต่อระหว่างอนุบาลกับประถมศึกษาได้ดี
เพียงใด? (เลือกตอบ 1 ข้อ)

E5   โภชนาการ สุขอนามยั และความปลอดภัย (Nutrition, Sanitation, and Safety)
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แบบสอบถามผู้อ านวยการโรงเรียน 

แบบสอบถามนี้สร้างขึ้นโดยอ้างอิงตามชุดส ารวจของโครงการ Measuring Early 

Learning Quality and Outcomes (MELQO) เป็นชุดค าถามเกี่ยวกับลักษณะของสถานศึกษา 

จ านวนครู และนักเรียนในโรงเรียน ประกอบด้วยชุดค าถาม ดังนี้ 

D1   ข้อมูลส่วนตัว 

D2   ข้อมูลสถานศึกษาและครู 

D3   ข้อมูลนักเรียนและสุขอนามัย 
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Preface: รายละเอียดการให้สัมภาษณ์

แบบสอบถามส่วนนี ้ต้องกรอกทุกคร้ัง แม้วา่ผู้ถูกสัมภาษณ์จะปฏิเสธไม่ให้สัมภาษณ์ก็ตาม

1) กรอกทีอ่ยูข่องโรงเรียน รหัสสถานศึกษา

ชือ่โรงเรียน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด

TYPE PROV School

9 9
TEL E-mail

ผู้บริหารโรงเรียน

ผู้ Compare ผู้ สแกนแบบ
ครั้งที ่1 ครั้งที ่2 ครั้งที ่1 ครั้งที ่2

ชือ่/username

วัน/เดอืน/ปี

ผู้ SPA
ผู้ตรวจแบบสอบถาม ผู้บันทึกข้อมูล

21/6/2018
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D1 - 1

1) อายุ DI1

2) เพศ 1-ชาย 3-หญิง DI2

3) เชื้อชาติ DI3

4) ระดับการศึกษาสูงสุด 1-ต่่ากวา่ปริญญาตรี 3-ปริญญาตรี 5-ปริญญาโท 7-ปริญญาเอก DI4

5) สาขาวชิาที่จบ DI5

6) ทา่นเรียนจบหลักสูตรที่เกี่ยวกบัการศึกษาปฐมวยั หรือ สาขาที่เกี่ยวกบัพฒันาการเด็กหรือไม่ 1-ใช่ 3-ไม่ใช่ DI6

7) ในช่วง 5 ปทีี่ผ่านมา ทา่นได้ฝึกอบรมเกี่ยวกบัการศึกษาปฐมวยั จ่านวนกี่คร้ัง DI7

A อบรมคร้ังล่าสุด เมือ่ไหร่ เดือน (เช่น ม.ค.) DI7A พ.ศ. DI7B

B อบรมเร่ืองใด DI7C

C หน่วยงานใด DI7D

D ระยะเวลาการฝึกอบรม วนั DI7E ชั่วโมง DI7F

8) ทา่นมีประสบการณ์ด้านการบริหารสถานศึกษามานานแค่ไหน ปี DI8A เดือน DI8B

9) บนัทกึผู้สัมภาษณ์ DI9

ส าหรบัผู้บรหิารโรงเรยีน

D1   ข้อมูลส่วนตัว
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D2 - 1

1) สถานศึกษาของทา่นจัดอยู่ในประเภทใด SI1
1-โรงเรียนอนุบาล     3-โรงเรียนประถมศึกษา     5-โรงเรียนขยายโอกาส     7-ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก SI1A
9-อื่นๆ ระบใุนช่อง SI1A

2) สังกดัหน่วยงานใด SI2
1-ส่านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 3-องค์การปกครองส่วนทอ้งถิ่น SI2A
5-ส่านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 7-อื่นๆ ระบใุนช่อง SI2A
หากข้อ 2 ตอบ 1,3 ใหข้้ามไปถามข้อ 4

3) สถานศึกษาของทา่นจัดเปน็องค์กรที่ไม่แสวงหาก่าไรหรือองค์กรที่แสวงหาก่าไร?  SI3
1-องค์กรที่แสวงหาก่าไร 3-องค์กรที่ไม่แสวงหาก่าไร

4) นอกจากหน่วยงานต้นสังกดัแล้ว สถานศึกษาของทา่นได้รับเงินสนับสนุนจากแหล่งใดอกีบา้ง? (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) SI4
A-ส่านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) D-องค์การปกครองส่วนทอ้งถิ่น SI4A
B-ส่านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) E-อื่นๆ ระบใุนช่อง SI4A
C-กระทรวงมหาดไทย

5) โรงเรียนของทา่นใช้หลักสูตรใดบา้งในการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวยั? (บนัทกึทกุหลักสูตรที่สอน)
A-หลักสูตรการศึกษาปฐมวยั  (กระทรวงศึกษาธกิาร)     B-หลักสูตรไฮสโคป     C-หลักสูตรมอนเตสเซอร่ี     SI5
D-หลักสูตรวอลดอร์ฟ     E-หลักสูตรวถิีพทุธ     F-อื่นๆ ระบใุนช่อง SI5A SI5A

6) ชั้นเรียนปฐมวยัใช้เวลาเรียนวนัละกี่ชั่วโมง? SI6

ส าหรบัผู้บรหิารโรงเรยีน
D2   ข้อมูลสถานศึกษาและครู
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D2 - 2

7) ปจัจุบนัสถานศึกษาของทา่นมีครูทั้งหมดจ่านวนกี่คน? SI8
สอบถามจ่านวนครู จ่าแนกตามด้านต่างๆ ต่อไปนี้ (กรอก 0 ถ้าไม่ม)ี แบง่เปน็ กลุ่ม 1 : จ่านวนครูที่ดูแลเฉพาะเด็กปฐมวยั SI8A

กลุ่ม 2 : จ่านวนครูที่ดูแลเด็กระดับชั้นอื่นๆ SI8B
กลุ่ม 3 : จ่านวนครูที่ดูแลทั้งเด็กปฐมวยั และระดับชั้นอื่นๆ SI8C

SI8AA SI8BA SI8CA
กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3

ต าแหน่งการบรรจุ
1 ข้าราชการ
2 ครูอตัราจ้าง

ประเภทใบประกาศนียบตัร ใบอนุญาต
3 มีใบประกอบวชิาชีพครู
4 จบการศึกษาด้านปฐมวัย หรือ สาขาที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย

วุฒิการศึกษา
5 ต่่ากวา่ปริญญาตรี
6 ปริญญาตรี
7 ปริญญาโท
6 ปริญญาเอก

8) มีครูหรือบคุลากรที่ท่างานในโรงเรียนของทา่นโดยไม่ได้รับเงินเดือนหรือไม?่ 1-มี         2-ไม่มี SI9

9) บนัทกึผู้สัมภาษณ์ SI10

ล่าดับ ด้าน
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D3 - 1

1) ปจัจุบนัสถานศึกษาของทา่นมีเด็กจ่านวนกี่คน? TS1

2) สถานศึกษาของทา่นได้ใหก้ารดูแลแกเ่ด็กที่มีความต้องการพเิศษ เช่น เด็กสมาธส้ัิน เด็กปว่ยเร้ือรัง เด็กมีปญัหาทางจิตใจหรือสังคมขั้นรุนแรง บา้งหรือไม?่

1-ใช่ 3-ไม่ใช่ (ข้ามไปท าข้อ 4) TS2

3) จ่านวนเด็กที่มีความต้องการพเิศษมีกี่คน? TS3

3-A สมาธส้ัิน TS3-A 

3-B ปว่ยเร้ือรัง TS3-B

3-C มีปญัหาทางจิตใจหรือสังคมขั้นรุนแรง TS3-C

3-D อื่นๆ ระบใุนช่อง TS3-DA TS3-DA TS3-D

4) โรงเรียนของทา่นมีน้่าใช้เพยีงพอหรือไม่ 1-มี           3-ไม่มี TS4

5) น้่าที่เด็กด่ืมในโรงเรียนได้ผ่านการต้ม การกรอง หรือเปน็น้่าด่ืมที่ซ้ือมาหรือไม่? 1-ใช่           3-ไม่ใช่ TS5

6) ทา่นได้ก่าหนดใหเ้ด็กล้างมือเวลาใดบา้ง? (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) TS6

A-กอ่นรับประทานอาหาร   B-หลังรับประทานอาหาร   C-หลังเข้าหอ้งน้่า   D-หลังเล่น   E-อื่นๆ ระบใุนช่อง TS6A TS6A

7) บนัทกึผู้สัมภาษณ์ TS7

ส าหรบัผู้บรหิารโรงเรยีน

D3   ข้อมูลนักเรยีนและสุขอนามัย
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