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บทสรุ ปผู้บริหาร (Executive Summary)
โครงการสํารวจความพร้อมเพือเข้า สู่ระบบการศึกษาของเด็ก ปฐมวัย ระยะที 3 ดําเนิน การสํารวจ
สถานะความพร้อมฯ โดยใช้ชดุ เครืองมือทีพัฒนามาจากชุดเครืองมือ Measuring Early Learning
and Quality and Outcomes หรือ ที เรียกสันๆ ว่า MELQO (UNICEF et al., 2017) ที ครอบคลุม
ปั จจัย ทัง 3 มิติ คือ 1) ความพร้อมของเด็ก ปฐมวัย (readiness in the children) 2) ความพร้อม
ของสถานศึกษา (school’s readiness for children) และ 3) ความพร้อมของครอบครัว (family’s
readiness for children)
การสํารวจความพร้อมฯ ครังนี ดําเนินการเก็บข้อมูลใน 19 จังหวัดใน 4 ภูมิภาค ดังต่อไปนี
1. ภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย ลําพูน ลําปาง แพร่
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ อุดรธานี ขอนแก่น ร้อยเอ็ด อํานาจเจริญ สุรนิ ทร์
3. ภาคกลาง ได้แก่ ลพบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา
4. ภาคใต้ ได้แก่ พัทลุง สตูล สงขลา ปั ตตานี ยะลา นราธิวาส
และสามารถเก็บ ข้อมูล เด็ก ปฐมวัย กลุม่ ตัวอย่างได้รวมทังสินจํานวน 9,526 คน ข้อมูล พัฒนาการ
เด็ก ปฐมวัย ที ได้จากการสอบถามครู ผู้ สอนจํานวน 9,514 คน (คิด เป็ น ร้อยละ 99.9) และข้อมูล
พัฒนาการเด็ก ปฐมวัย ที ได้จากการสอบถามผู้ปกครองจํานวน 8,539 คน (คิด เป็ น ร้อยละ 89.6)
ข้อมูลพืนฐานของครู ผูส้ อนจํานวน 804 คน ข้อมูลพืนฐานของครอบครัวจํานวน 8,539 ครอบครัว
ข้อมูล การสังเกตห้องเรียนจํานวน 1,416 ห้อง ข้อมูล สถานศึกษาจากการสอบถามผู้บริหารสถาน
ศึกษาทังหมด 666 โรงเรียน
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลชีให้เห็นว่า ความพร้อมของเด็กปฐมวัยไทยในบางประเด็นยังอยู่ในระดับ
ที ค่อนข้างตํา อาทิ เช่น ด้านการต่อ รูป ในใจ (mental transformation) ด้านความเข้าใจในการฟั ง
(listening comprehension) ด้านความจํา ขณะทํางาน (working memory) และด้านกล้ามเนือ
มัดเล็ก (fine motor) ซึงถือว่าเป็ นประเด็นที น่าเป็ นกังวล เนืองจากมี งานวิจยั จํานวนมากที ระบุวา่
ความพร้อมฯ เหล่านี เป็ นปั จจัยสําคัญทีส่งผลเชิงบวกต่อผลสัมฤทธิ ด้านคณิตศาสตร์และการอ่าน
ในระดับ ประถมศึกษาหรือ ระดับ ที สูง ขึนไปอย่างมี นยั สําคัญ ดัง นัน หน่วยงานที เกียวข้องควรจะ
ร่วมมือกันพัฒนาการศึกษาปฐมวัยให้มีคณ
ุ ภาพ ด้วยวิธีการทีถูกต้องตามหลักวิชาการและเหมาะ
สมกับพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็ก ขณะเดียวกัน ในด้านความพร้อมของสถานศึกษาก็ยงั อยู่ใน
ระดับทีไม่น่าพอใจ ซึงอาจจะเป็ นสาเหตุหนึงทีส่งผลให้ความพร้อมของเด็กอยู่ในระดับที ค่อนข้าง
ตํา นอกจากนี ข้อมูลชุดนี ยังสะท้อนให้เห็นว่า ห้องเรียนในระดับประถมศึกษาปี ที 1 ยังขาดความ
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พร้อมในด้านรอยต่อ ระหว่างอนุบาลและประถมศึกษา (transition) ซึงถือว่า เป็ น ปั ญหาสําคัญ ที
หน่วยงานทีเกียวข้องควรจะส่งเสริมให้เกิดการทําวิจยั หรือสนับสนุนการวิจยั ในประเด็นทีเกียวข้อง
กับการพัฒนาช่วงรอยต่อระหว่างอนุบาลและประถมศึกษาอย่างจริงจัง
ในด้านความพร้อมของครอบครัวพบว่า เด็กปฐมวัยเกือบทังหมด (มากกว่าร้อยละ 96) ได้ทาน
อาหารเช้า และผูป้ กครองส่วนใหญ่เชือว่าบุตรหลานของตนได้ทานอาหารครบ 5 หมู่ ข้อค้นพบทัง
2 ส่วนนี ยืนยัน ว่า ในด้านโภชนาการโดยเฉพาะการได้ทานอาหารเช้า ไม่ใช่ ปัญหาสําคัญ ของเด็ก
ปฐมวัยไทย แต่ประเด็นทีน่าเป็ นกังวลมากกว่าคือ ความขัดสนของครอบครัว ซึงในทีนีวัดจากการที
ครอบครัวเคยมีปัญหาอาหารไม่เพียงพอแก่การบริโภค การไม่มีหนังสือนิทานหรือสมุดภาพทีบ้าน
และดัชนี ความมังคังของครัวเรือน โดยผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลชี ให้เห็นว่า เด็กทีมาจากครอบครัวที
เคยมีปัญหาอาหารไม่เพียงพอแก่การบริโภค หรือครอบครัวทีไม่มีหนังสือนิทานทีบ้าน หรือครอบครัว
ยากจนสัมพัทธ์ มี ความพร้อมฯ ตํากว่า เด็ก อี กกลุม่ หนึงในทุก ด้านที นํา เสนอ ไม่ วา่ จะเป็ น ความ
เข้าใจในการฟั ง (LC) การรูจ้ กั ตําแหน่ง (SV) การรูจ้ กั ตัวอักษรไทย (AI ) ความสามารถในการอ่าน
คําไทยพืนฐาน (AR) การรูจ้ กั ตัวเลข (NI) การจัดของเป็ นกลุม่ (PS) การเปรียบเทียบตัวเลข (NC)
การบวกแบบพืนฐาน (SA) และการต่อรูปในใจ (MT) โดยสรุป เด็กยากจนหรือมีความขัดสนมีความ
พร้อมฯ ตํากว่า
ดังนัน กสศ. จึงควรทีจะมุง่ เน้นให้การสนับสนุนครอบครัวทีมีความขัดสนหรือครอบครัวยากจน
โดยตรง ทังนีผูท้ ีเกียวข้องควรต้องตระหนักว่า การทีครอบครัวมีปัญหาอาหารไม่เพียงพอนันสะท้อน
ถึง ความขัดสนของครัว เรือน และความขัดสนของครอบครัว ส่ง ผลให้เด็ก ปฐมวัย ได้รบั การดูแลไม่
เต็มที ซึงกระทบต่อความพร้อมของเด็กและส่งผลให้เกิดปั ญหาตามมาในทีสุด นอกจากนี ทีมวิจยั
เชือว่า กสศ. ควรจะต้องทําการศึกษาวิจยั เพิมเติมเพือค้นหานโยบายทีสามารถสนับสนุนครอบครัว
ทีขัดสนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ผลการวิเคราะห์ความเหลือมลําของผลสัมฤทธิทางการศึกษา (inequality of educational achievement) ชี ให้เห็น ว่า ความเหลือมลําทางการศึกษาส่วนใหญ่ เป็ น ผลมาจากความเหลือมลําภายใน
จังหวัด มากกว่า ความแตกต่างระหว่างจังหวัด ดัง นัน แต่ละจังหวัด ไม่ จาํ เป็ น ต้องไปเปรียบเทียบ
ระดับ ความพร้อมกับ จังหวัด อืน แต่ ควรจะมุง่ เน้น ในการลดความเหลือมลําภายในจังหวัด ของตน
เป็ น หลัก นอกจากนี ยัง พบว่า จังหวัด ส่วนใหญ่ มี ระดับ ความเหลือมลําใกล้เคียงกัน ยกเว้น บาง
จังหวัด (ประกอบด้วย ลพบุรี พัทลุง ปั ตตานี และนราธิวาส) ทีมีระดับความเหลือมลําสูงกว่าความ
เหลือมลําในภาพรวมค่อนข้างชัดเจน ส่วนผลการวิเคราะห์ความเหลือมลําของโอกาสทางการศึกษา
(inequality of educational opportunity) โดยแยกพิจารณาปั จจัยด้านสถานศึกษาและด้านครอบครัว
พบว่า ปั จจัยด้านสถานศึกษา (ทีนํามาวิเคราะห์) มีบทบาทสําคัญต่อดัชนีความเหลือมลําทางโอกาส
ทางการศึกษามากกว่า ความแตกต่างของปั จจัย ด้านครอบครัว (ที นํา มาวิเคราะห์) อย่างไรก็ตาม
คงต้องตีความผลการวิเคราะห์สว่ นนี อย่างระมัดระวัง เพราะ การวิเคราะห์ครังนี ยัง ขาดตัว แปรที
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เกียวข้องกับด้านครอบครัวและด้านสถานศึกษาอีกไม่นอ้ ย ทําให้ผลการวิเคราะห์อาจจะไม่สมบูรณ์
เท่า ที ควร แต่ ก็ นา่ จะเป็ น สัญญานที สะท้อนให้เห็น ถึง ความสําคัญ ของสถานศึกษาต่อ การพัฒนา
เด็กปฐมวัย
นอกจากนี เพือให้สามารถเข้าถึงกลุม่ เด็กทีประสบปั ญหาได้จริง ซึงจะเป็ นประโยชน์ตอ่ นโยบาย
เพือลดความเหลือมลําทางการศึกษา หน่วยงานทีเกียวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนควรพิจารณา
ใช้สดั ส่วนเด็กทีมีความเปราะบางหรือเด็กหางแถวในแต่ละพืนเป็ นส่วนหนึงในการกําหนดนโยบาย
ซึงแบ่ง ได้ เป็ น 2 รูป แบบคือ 1) การนํา เสนอในรูป แบบของสัดส่วนจํานวนเด็ก ปฐมวัย ที มี ระดับ
ความพร้อมฯ น้อยกว่า หรือ เท่ากับ 25 คะแนน (คะแนนเต็ม 100) หรือ ที เรียกว่า ดัชนี ความเปราะ
บางสัมบูรณ์ (absolute vulnerability index) เพราะคํานวณโดยใช้ระดับความพร้อมฯ โดยตรงหรือ
คะแนนเชิงสัมบูรณ์ (absolute score) 2) การนําเสนอระดับความพร้อมฯ ในรูปของสัดส่วนของเด็ก
ทีมีระดับความพร้อมฯ ตํากว่าเปอร์เซ็นไทล์ที 25 ในแต่ละพืนที หรือทีเรียกว่า ดัชนีความเปราะบาง
สัมพัทธ์ (relative vulnerability index) ทังนีเนืองจากนิยามเด็กทีมีความเปราะบางด้วยการเปรียบ
เทียบข้อมูลกับระดับเปอร์เซ็นไทล์หรือคะแนนเชิงสัมพัทธ์ (relative score) ไม่ใช่ระดับความพร้อม
โดยตรง
ในภาพรวม การสํารวจในครังนี สามารถดําเนิน การไปได้ดว้ ยดี ยิงไปกว่า นัน ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล ในรายงานฉบับ นี น่า จะช่วยให้เห็น ถึง ศักยภาพของข้อมูล ในการทําความเข้าใจปั ญหาของ
การพัฒนาเด็กปฐมวัย และการนําข้อมูลไปใช้เป็ นส่วนหนึงในการประเมินผลกระทบ (impact evaluation) ของโครงการทีเกียวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยต่อไป
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มือ เสียสละเวลาในการให้ขอ้ มูลแก่นกั วิจยั และในนามสถาบันวิจยั ขอขอบคุณทีมนักวิจยั ในพืนที
ทุก คนที มุง่ มันตังใจทํา อย่างอย่างเต็ม ที เสนอแนะข้อ บกพร่องและร่วมกัน ปรับปรุง งานทังในส่วน
ของแบบสอบถาม และการดําเนินงานในขันตอนต่างๆ จนสามารถทําให้รายงานชินนีสําเร็จได้
ท้ายนี ทีมงานทุกคนต้องขอขอบคุณกองทุนเพือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)และผูท้ รง
คุณวุฒิทกุ ท่าน ทีให้ขอ้ เสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานของโครงการอย่างดีมา
โดยตลอด โดยเฉพาะ ดร.ไกรยส ภัทราวาท และคุณอัญชลี สิทธิ กลุ ธร ที เล็งเห็นความสําคัญของ
การมีขอ้ มูลความพร้อมของเด็กปฐมวัย และนํามาซึงการสํารวจความพร้อมของเด็กปฐมวัยในครัง
นี ทีม งานหวัง เป็ น อย่างยิงว่า รายงานฉบับ นี จะเป็ น ประโยชน์ตอ่ การออกแบบนโยบายและขยาย
ขอบเขตความรูเ้ พือพัฒนาเด็กปฐมวัยต่อไปในอนาคต
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บทที 1

บทนํา (Introduction)
การสํารวจสถานะความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กปฐมวัย มีทีมาจากการริเริมของ
ภาคการศึกษาที พยายามผลักดันการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพมากยิงขึน
ซึงภายใต้บริบทการพัฒนาเด็ก ปฐมวัย ในปั จจุบนั การเตรี ยมความพร้อมเด็ก ปฐมวัย ให้สามารถ
ผ่านเข้า สู่ระบบการศึกษาได้อย่างไร้รอยต่อ เป็ น หนึงในประเด็น ปั ญหาสําคัญ ที ถูก กล่าวถึง ยิงไป
กว่านัน มีหลักฐานจากงานวิจยั จํานวนมากรองรับว่า ความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษาของ
เด็ก ปฐมวัย มี ความสําคัญ ต่อ การพัฒนาเด็ก ปฐมวัย อาทิ Davies et al. (2016); Duncan et al.
(2007); Grissmer et al. (2010) งานวิจยั เหล่า นี ชี ว่า ความพร้อมในการเข้า สู่ระบบการศึกษามี
ความสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ ทางวิชาการของเด็ก เมือเข้า สู่ระดับ การศึกษาที สูง ขึน ด้วยเหตุ นี การ
ส่ง เสริม ให้เด็ก ปฐมวัย มี ความพร้อมในการเข้า สู่ ระบบการศึกษาในระดับ ที เหมาะสม จึง จะเป็ น
ประโยชน์อย่างมากต่อการส่งเสริมให้เด็กประสบความสําเร็จในอนาคต
ดังนัน กองทุนเพือความเสมอภาคทางการศึกษาในฐานะหน่วยงานทีมี สว่ นส่งเสริม สนับสนุน
และให้ความช่วยเหลือหน่วยงานทีเกียวข้องไม่วา่ จะเป็ นภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม
เพือช่วยให้ เด็ก โดยเฉพาะอย่างยิงเด็ก ปฐมวัย ได้ รบั การพัฒนาทังทางด้านร่างกาย จิตใจ วินยั
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาทีเหมาะสมกับวัย จึงได้รว่ มมือกับสถาบันวิจยั เพือการประเมินและ
ออกแบบนโยบาย (RIPED) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พัฒนาเครืองมือสํารวจสถานะความพร้อม
ในการเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กปฐมวัยหรือ School Readiness Survey (SRS) ระดับจังหวัด
ขึน เพือเป็ นกระจกสะท้อนสถานการณ์ ดา้ นพัฒนาการและความพร้อมของเด็ก ปฐมวัย ก่อนเข้า
เรียนการศึกษาภาคบังคับ ตลอดจนสะท้อนผลลัพธ์คณ
ุ ภาพการเรียนรู ช้ ว่ งปฐมวัยว่าได้เตรียมเด็ก
ให้พร้อมจะก้าวเข้าสู่ระดับชันประถมศึกษามากน้อยเพียงใด เช่นเดียวกันกับการทดสอบ PISA ที
ช่วยสะท้อนให้เห็น คุณภาพการเรียนรู ้ของเยาวชนของแต่ละประเทศ ดัง นัน จึง อาจมองได้วา่ การ
ทดสอบความพร้อมของเด็กปฐมวัยคือการทดสอบ PISA สําหรับเด็กปฐมวัยนันเอง
ข้อมูล จากการสํารวจสถานะความพร้อมฯ จะช่วยให้ หน่วยงานที รับ ผิด ชอบมี เครืองมือ ทาง
วิชาการ ที จะช่วยให้สามารถพัฒนาข้อ เสนอเชิง นโยบายที ช่วยแก้ปัญหาความเหลือมลําทางการ
ศึกษา โดยจะช่วยปิ ด ช่องว่างปั ญหาความเหลือมลําทางการศึกษาที ต้นทางก่อนที เด็ก จะเข้า สู่
ระบบการศึกษาอย่างมี ประสิทธิภาพ นอกจากนัน การสํารวจนี จะช่วยให้แต่ละพืนที ได้เข้าใจถึง
ปั ญหาหรือ ประเด็น ที จะต้องเอาใจใส่ เป็ น พิเศษ ซึงจะช่วยให้การดําเนิน นโยบายการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยระดับพืนทีเป็ นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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โครงการสํารวจความพร้อมเพือเข้าสูร่ ะบบการศึกษาของเด็กปฐมวัย ระยะที 3 (School Readiness Provincial Survey Phase 3) ดําเนินการต่อเนืองจากโครงการฯ ระยะที 1 และ 2 ซึงได้พฒ
ั นา
เครืองมือสํารวจความพร้อมของเด็กปฐมวัยตามแนวทางของโครงการ MELQO (Measuring Early
Learning and Outcome) โดยกําหนดให้ความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษา (school readiness) หมายถึงความพร้อมทีเด็กปฐมวัยจะสามารถเรียนรู ไ้ ด้อย่างเต็มศักยภาพเมือเข้าสูร่ ะบบการ
ศึกษาทีเป็ นทางการในระดับประถมศึกษา และกําหนดให้ความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษา
(school readiness) ประกอบด้วย 3 มิติ คือ 1) ความพร้อมของเด็กปฐมวัย (readiness in the children) 2) ความพร้อมของสถานศึกษา (school’s readiness for children) และ 3) ความพร้อมของ
ครอบครัว (family’s readiness for children)
เป้า หมายหลัก ของโครงการนี คือ การสํารวจความพร้อมฯ ของเด็ก ปฐมวัย โดยใช้เครืองมือ ที
พัฒนาขึนจากโครงการฯ ระยะที 1 และเรียนรู ป้ ระสบการณ์การดําเนิน งานในภาคสนาม เพือนํา
ไปใช้ในการออกแบบและวางแผนการขยายผลการสํารวจให้ครอบคลุม ทุก จังหวัด ของประเทศใน
ช่วง 2-3 ปี ข้างหน้า ดังนัน จึงกําหนดให้มีการสํารวจข้อมูลสถานะความพร้อมฯ ใน 19 จังหวัดใน 4
ภูมิภาค ดังต่อไปนี
1. ภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย ลําพูน ลําปาง แพร่
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ อุดรธานี ขอนแก่น ร้อยเอ็ด อํานาจเจริญ สุรนิ ทร์
3. ภาคกลาง ได้แก่ ลพบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา
4. ภาคใต้ ได้แก่ พัทลุง สตูล สงขลา ปั ตตานี ยะลา นราธิวาส
เพือให้สอดคล้องและสนับสนุน ภารกิจ ของกองทุนฯ ในการลดความเหลือมลําทางการศึกษา
และช่วยเหลือ เด็ก ที ขาดโอกาส จึง ขอนํา เสนอข้อมูล ในรูป แบบของสัดส่วนจํานวนเด็ก ปฐมวัย ที มี
ความเปราะบางหรือเด็กหางแถวในแต่ละพืนทีเป็ นหลัก เนืองจากการรายงานผลโดยใช้สดั ส่วนเด็ก
ปฐมวัยที มี ความเปราะบางหรือเด็กหางแถวจะช่วยให้หน่วยงานทีเกียวข้องได้ทราบว่าพืนทีใดทีมี
เด็ก หางแถวหรือ มี ความเปราะบางมากเป็ น พิเศษ และสามารถจัดสรรทรัพยากรเพือแก้ปัญหาใน
แต่ละจังหวัดได้อย่างเหมาะสม ซึงจะเป็ นประโยชน์ตอ่ การทํางานเชิงพืนทีของกองทุนฯ ในอนาคต
นอกจากนี ทีมวิจยั ยังได้นาํ เอาผลการทดสอบเด็กมาคํานวณความเหลือมลําของผลสัมฤทธิทางการ
ศึกษา (inequality of educational achievement) และความเหลือมลําของโอกาสทางการศึกษา
(inequality of educational opportunity) ซึงน่าจะเป็ นประโยชน์กองทุนฯ ในฐานะทีเป็ นหน่วยงาน
ทีมีหน้าทีในการลดความเหลือมลําทางการศึกษาโดยตรง
เนือหาของรายงานฉบับนี ในส่วนทีเหลือประกอบไปด้วย 5 บทด้วยกัน โดยในบทที 2 เป็ นการ
ทบทวนงานวิจยั ทีเกียวข้องกับความพร้อมในการเข้าสูร่ ะบบการศึกษาของเด็กปฐมวัย โดยพยายาม
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ตอบคําถามสําคัญ 3 ข้อ คือ 1) ความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษาคืออะไร? 2) ทําไมเราจึง
ควรให้ความสําคัญกับความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษา? และ 3) ความพร้อมในการเข้าสู่
ระบบการศึกษาสามารถวัด ได้อย่างไร? เนือหาในส่วนนี จะช่วยให้เข้าใจถึง ความหมายและความ
สําคัญของความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กปฐมวัย ตลอดจนเข้าใจถึงที มาของชุด
เครืองมือสํารวจความพร้อมฯ
ในบทที 3 จะนําเสนอโครงสร้างของเครืองมือสํารวจความพร้อมเพือเข้าสู่ระบบการศึกษาของ
เด็กปฐมวัย โดยเนือหาส่วนแรกคือการแบ่งชุดเครืองมือตามหลักการของความพร้อมฯ ซึงมีทงหมด
ั
3 ด้านคือ 1) ความพร้อมของเด็กปฐมวัย 2) ความพร้อมของสถานศึกษา และ 3) ความพร้อมของ
ครอบครัว การแบ่ง เนือหาในลักษณะนี มี ประโยชน์ตอ่ การรายงานผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ซึงจะนํา
เสนอในบทที 4 ต่อไป แต่ในทางปฏิบตั ิ การดําเนินงานในภาคสนามจะแบ่งชุดเครืองมือตามกลุม่ ผู้
ให้ขอ้ มูลหรือวิธีการได้มาซึงข้อมูล ซึงมีทงหมด
ั
5 กลุม่ คือ 1) ชุดแบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ด้วยวิธี การวัด โดยตรง (direct assessment) 2) ชุด แบบสอบถามผู้ปกครอง 3) ชุด แบบสอบถาม
คุณครู ประจําชัน 4) ชุดแบบสอบถามผูบ้ ริหารสถานศึกษา 5) ชุดแบบสังเกตห้องเรียน นอกจากนี
ในบทที 3 ยังนําเสนอวิธีการสุม่ ตัวอย่าง ผลการดําเนินการเก็บข้อมูลภาคสนาม รวมถึงปั ญหาและ
อุปสรรคในการดําเนินการ
ส่วนในบทที 4 จะเริมต้น ด้วยการประเมิน คุณภาพของเครืองมือ สํารวจความพร้อมเพือเข้า สู่
ระบบการศึกษาของเด็กปฐมวัย โดยใช้เครืองมือทางสถิติถงึ 3 รูปแบบ คือ 1) การประเมินความน่า
เชือถือ (reliability) โดยใช้ Cronbach’s alpha 2) การวัดระดับสารสนเทศ (informativeness) โดย
ใช้สดั ส่วนของความแปรปรวนทีมาจากปั จจัย (share of total variance explained by factor) และ
3) การประเมินระดับความเบียงเบนทีเกิดจากตัวผูป้ ระเมินโดยใช้คา่ สหสัมพันธ์ภายในกลุม่ (intraclass correlation หรือ ICC) ส่วนทีสําคัญทีสุดในบทนีคือการรายงานผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความ
พร้อมเพือเข้า สู่ ระบบการศึกษาของเด็ก ปฐมวัย โดยจะนํา เสนอผลการวิเคราะห์ แยกตามความ
พร้อมทัง 3 ด้าน และในแต่ละมิติ จะแยกนํา เสนอตามหมวด องค์ประกอบ และองค์ประกอบย่อย
จํานวนมาก ทังนี เพือให้ครอบคลุม มิติ ดา้ นต่างๆ ที สําคัญ ต่อ ความพร้อมฯ ของเด็ก ปฐมวัย ซึงจะ
เป็ นประโยชน์ตอ่ การดําเนินการและการตัดสินใจเชิงนโยบายของกองทุนฯ ไม่มากก็นอ้ ย
บทที 5 นําเสนอความเหลือมลําของผลสัมฤทธิทางการศึกษา (inequality of educational achievement) และความเหลือมลําของโอกาสทางการศึกษา (inequality of educational opportunity)
ส่วนบทที 6 จะสรุป ผลการดําเนิน งานภาคสนามและผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ที น่า สนใจ รวมถึง ข้อ
เสนอแนะซึงแบ่ง ออกเป็ น 2 ส่วนคือ ข้อ เสนอแนะในการเก็บ ข้อมูล และการดําเนิน งานภาคสนาม
และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ซึงทีมวิจยั หวังว่าข้อเสนอแนะเหล่านีจะเป็ นประโยชน์ตอ่ การดําเนิน
การและการกําหนดนโยบายของกองทุนไม่มากก็นอ้ ย
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บทที 2

ความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษา (School Readiness)
บทนี นํา เสนอหลัก การพืนฐานของความพร้อมในการเข้า สู่ ระบบการศึกษา (school readiness)
โดยพยายามตอบคําถามสําคัญ 3 ข้อ คือ 1) ความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษาคืออะไร? 2)
ทําไมเราจึงควรให้ความสําคัญกับความพร้อมในการเข้าสูร่ ะบบการศึกษา? และ 3) ความพร้อมใน
การเข้าสูร่ ะบบการศึกษาสามารถวัดได้อย่างไร?

2.1

ความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษา (school readiness) คืออะไร?

ความพร้อมในการเข้า สู่ระบบการศึกษา (school readiness) เป็ น หัวข้อ ที ได้รบั ความสนใจอย่าง
มาก ทังในกลุม่ นักวิชาการและผูก้ าํ หนดนโยบายทัวโลก โดยจะเห็นได้จากงานวิจยั หรือรายงานเชิง
นโยบายจากหน่วยงานต่างๆ จํานวนมาก อาทิเช่น Andrew et al. (2019); Duncan et al. (2007);
High et al. (2008); National Education Goals Panel (1991); UNICEF (2012) แต่อย่างไรก็ตาม
ยังไม่มีนิยามทีทุกภาคส่วนเห็นพ้องต้องกัน ดังจะเห็นได้จากรายงานของ UNICEF (2012) ซึงระบุไว้
ได้อย่างน่าสนใจว่า ชือง่ายๆ อย่างความพร้อมในการเข้าสูร่ ะบบการศึกษา (school readiness) นัน
แฝงไปด้วยความซับซ้อน ส่งผลให้ยากต่อการกําหนดนิยามทีเป็ นหนึงเดียว โดยจะพบว่า หากเรา
ค้นหาความหมายของคําว่า “school readiness” โดยใช้ “Google Scholar” เราจะได้ยินคํานิยาม
หรือ ความหมายที แตกต่างกัน เกือบ 150 คํา เลยที เดียว ในขณะเดียวกัน High et al. (2008) ได้
แบ่งแนวคิดทีเกียวข้องกับเครืองมือและวิธีการวัดความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษา (school
readiness) ออกเป็ นทังหมด 4 แบบ คือ
1. แนวคิด แบบเน้น ปฏิสัมพันธ์ (interactional relational model) แนวคิด นี ให้ความสนใจ
กับ ตัว เด็ก และสภาพแวดล้อมที บ่ม เพาะการเรียนรู ้ของเด็ก โดยมุง่ สนับสนุน ช่วยเหลือ ให้
เด็กได้เกิดกระบวนการเรียนรู ้ แบบจําลองนีเชือว่าปฏิสมั พันธ์ระหว่างเด็กและสภาพแวดล้อม
ทางการเรียนรู ข้ องเด็กมีสว่ นช่วยให้เด็กมีพฒ
ั นาการและมีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการ
ศึกษาได้ ภายใต้แนวคิด นี ความสําเร็จ ของเด็ก จะขึนอยู่ กบั ความสัมพันธ์ ระหว่างเด็ก และ
โรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิงจากการชีแนะและบ่มเพาะของครู แนวคิดนีเป็ นแนวคิดหนึงทีได้
รับความสนใจจากวงการเด็กปฐมวัยเป็ นอย่างมาก เนืองจากเป็ นแนวคิดทีสอดคล้องกับหลัก
ฐานทางวิชาการในปั จจุบนั ที ชี ว่า ประสบการณ์ในช่วงปฐมวัย และการมี ปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
เด็กและสภาพแวดล้อมมีสว่ นช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้เป็ นอย่างดี
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บทที 2. ความพร้อมในการเข้าสูร่ ะบบการศึกษา
2. แนวคิด แบบประจักษ์นิยม (empiricist/environmentalist model) แนวคิด นี เชือว่า ความ
พร้อมในการเข้า สู่ระบบการศึกษาสามารถวัด ได้จากสิงที เด็ก รู ้ (เช่น ความสามารถในการ
ระบุ สี รูป ร่าง ตัวเลข และสถานที เป็ นต้น) และจากพฤติกรรมของเด็ก ซึงปั จจัย ดัง กล่าว
เป็ นผลโดยตรงมาจากกระบวนการเรียนรู แ้ ละสิงทีเด็กถูกสอน ดังนันภายใต้แนวคิดนี ความ
พร้อมในการเข้า สู่ระบบการศึกษาของเด็ก จึง สามารถถูก กําหนดได้จากสภาพแวดล้อมและ
กระบวนการจัดการเรียนรูใ้ ห้แก่เด็ก
3. แนวคิด แบบสังคมเป็ นผู้ สร้าง (social constructivist model) แนวคิด นี มองความพร้อม
ในการเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กผ่านมุมมองของสังคมและวัฒนธรรม โดยมุง่ ไปทีปั จจัย
ที เกียวข้องกับ ชุมชน คุณค่า และความคาดหวัง ของชุมชน โดยไม่ เน้น ที ตัว เด็ก โดยตรง ซึง
ปั ญหาสําคัญของแบบจําลองนีคือการขาดข้อมูลทีเกียวข้องกับเด็กเป็ นรายบุคคล จุดอ่อนข
องแนวคิดนีคือการทีไม่ได้ให้ความสําคัญกับเด็กรายบุคคลมากนัก
4. แนวคิดแบบธรรมชาตินิยม (idealist/nativist model) แนวคิดนีเชือว่าเด็กจะมีความพร้อม
ในการเข้าสูร่ ะบบการศึกษาเมือเด็กเติบโตและมีพฒ
ั นาการถึงระดับทีสามารถควบคุมตนเอง
สามารถมี ปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อืน และสามารถทํา ตามคํา บอกได้ และกระบวนการดัง กล่าวถูก
กําหนดโดยปั จจัยภายในของตัวเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิงอายุของเด็กเอง สภาพแวดล้อมภายนอก
มี ผลเพียงเล็ก น้อยในการกระตุน้ ให้ เด็ก เข้า ถึง พัฒนาการได้ ตามเป้า หมาย อย่างไรก็ตาม
Bickel et al. (1991) ได้แสดงให้เห็น ว่า อายุของเด็ก มี ผลต่อ ความพร้อมของเด็ก น้อยกว่า
กระบวนการเรียนรูท้ ีเด็กได้รบั อย่างมาก ทําให้แนวคิดนีไม่คอ่ ยเป็ นทีนิยมนักในปั จจุบนั

ความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษา (school readiness) ในรายงานฉบับนี หมายถึงความ
พร้อมทีเด็กปฐมวัยจะสามารถเรียนรู ไ้ ด้อย่างเต็มศักยภาพเมือเข้าสู่ระบบการศึกษาทีเป็ นทางการ
ในระดับ ประถมศึกษา โดยยึด แนวคิด แบบเน้น ปฏิสมั พันธ์ (interactional relational model) เป็ น
แกนหลัก เนืองจากแนวคิด ดัง กล่าวได้ให้ความสนใจเป็ น พิเศษกับ ปฏิสมั พันธ์ระหว่างตัว เด็ก และ
สภาพแวดล้อมที บ่ม เพาะการเรียนรู ข้ องเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิงความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก และครู
เด็กและโรงเรียน เด็กและผูป้ กครอง ซึงสอดคล้องกับกรอบแนวคิดของ National Education Goals
Panel (1991); UNICEF (2012) และ High et al. (2008) ทีเสนอให้ความพร้อมในการเข้าสู่ระบบ
การศึกษา (school readiness) ควรจะประกอบไปด้วย 3 มิติ คือ
1. ความพร้อมของเด็กปฐมวัย (readiness in the children) เด็กปฐมวัยควรจะต้องมีความ
พร้อมทังทางร่างกายและจิตใจเพือให้สามารถเรียนรูใ้ นระดับประถมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญกับพัฒนาการด้านกายภาพ (physical well-being and motor development) พัฒนาการด้านอารมณ์และสังคม (social and emotional development)

2.1. ความพร้อมฯ คืออะไร
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ความสามารถในการเรียนรู ้ (approach to learning) พัฒนาการด้านภาษา (language development) และพัฒนาการด้านคณิตศาสตร์ (mathematical development) ซึงในหัวข้อที
2.2 จะนําเสนอผลการวิจยั ทีชีให้เห็นถึงความสําคัญของพัฒนาการแต่ละด้านต่อความสําเร็จ
ในการเรียนรูใ้ นระดับประถมศึกษาต่อไป
2. ความพร้อมของสถานศึกษา (school’s readiness for children) สถานศึกษาควรจะต้องมี
ความพร้อมทีจะจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยให้มีความเหมาะสมตามวัยและพัฒนาการ
ของเด็ก ทังในด้านของสิงแวดล้อม สภาพห้องเรียน กระบวนการเรียนการสอนที มี คณ
ุ ภาพ
และสามารถช่วยให้รอยต่อระหว่างการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา (transition) เป็ นไปได้อย่างราบรืน
3. ความพร้อมของครอบครัว (family’s readiness for children) ผูป้ กครองควรจะต้องเข้าใจ
บทบาทหน้าทีทีสําคัญของตนต่อการส่งเสริมพัฒนาด้านต่างๆ ของเด็กปฐมวัย ซึงจะมีสว่ น
ช่วยให้ครอบครัว สามารถส่ง เสริม และสนับสนุน ให้เด็ก ปฐมวัย ให้มี ความพร้อมต่อ การเข้า สู่
ระบบการศึกษาได้เป็ นอย่างดี
จะเห็นได้วา่ ทัง 3 มิติตา่ งมีความสําคัญและมีความจําเป็ นอย่างยิงทีจะต้องมีความพร้อมเพือ
ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีความพร้อมทีจะสามารถเรียนรู ไ้ ด้อย่างเต็มศักยภาพเมือได้เข้าสู่ระบบการ
ศึกษาที เป็ น ทางการในระดับ ประถมศึกษา ดัง นันการประเมิน หรือ การวัด ความพร้อมในการเข้า สู่
ระบบการศึกษา (school readiness) จึงควรจะต้องครอบคลุมทัง 3 มิตินี (ดูรูปที 2.1 ประกอบ)

รูปที 2.1: กรอบแนวคิดของความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษา (Conceptual Framework of
School Readiness)
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2.2

บทที 2. ความพร้อมในการเข้าสูร่ ะบบการศึกษา

ทําไมควรวัดความพร้อมในการเข้าสู่ ระบบการศึกษา (school readiness)?

ความพร้อมในการเข้าสูร่ ะบบการศึกษาของเด็กเป็ นประเด็นทีได้รบั ความสนใจจากนักวิชาการและ
ผูท้ ีทํางานด้านการศึกษามาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิงความพร้อมในระดับปฐมวัยและประถม
ศึกษาตอนต้น เนืองจากช่วงวัยดังกล่าวเป็ นช่วงทีเด็กเริมต้นเรียนรู ้ และเป็ นพืนฐานของการเรียนรูท้ ี
สูงขึนต่อไปในอนาคต หากเด็กได้รบั การบ่มเพาะพืนฐานการเรียนรูท้ ีเข้มแข็ง และมีความพร้อมทีจะ
เรียนรู ใ้ นระดับประถมศึกษาอย่างดีแล้ว ก็จะสามารถพัฒนาและประสบความสําเร็จด้านการเรียน
ในอนาคต ทังนี เด็กปฐมวัยทีก้าวเข้าสู่การเรียนในระดับประถมศึกษามักจะต้องเผชิญกับรูปแบบ
การเรียนรู ท้ ี เปลียนแปลงไปจากการเรียนรู ผ้ า่ นการเล่น และการทํา กิจกรรมทางกายภาพเป็ น หลัก
ไปสูก่ ารเรียนรู ท้ ีมีความเป็ นนามธรรมหรือเป็ นวิชาการมากขึน ซึงกระบวนการเรียนรู ท้ างภาษาผ่าน
ตัวอักษรและตัวเลขเหล่านี ต้องอาศัยทักษะด้านการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียนทีสัมพันธ์กนั
ปั จจัยเหล่านี สามารถสร้างแรงกดดันให้กบั เด็กได้ไม่นอ้ ยไปกว่าช่วงเปลียนผ่านจากการดูแลเลียง
ดู ที บ้านไปสู่ การเรียนในระดับ อนุบาล และยิงไปกว่า นันคือ การเรียนรู ้ในระดับ ชันประถมศึกษา
เป็ นก้าวสําคัญทีจะช่วยให้เด็กสามารถต่อยอดไปสู่การศึกษาทีสูงขึนและการเรียนรู ต้ ลอดชีวิตของ
เด็กจนถึงวัยผูใ้ หญ่ หากเริมต้นชันประถมศึกษาได้ไม่ดี ก็อาจส่งผลเสียในระยะยาวต่อการเรียนใน
ระดับสูงขึนได้ (Duncan et al., 2007; UNICEF et al., 2017) โดยมีหลักฐานจากงานวิจยั จํานวนไม่
น้อยทีได้ศกึ ษาบทบาทของความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษาต่อผลสัมฤทธิ ทางวิชาการของ
เด็กในระดับประถมศึกษาและระดับทีสูงขึนไป งานวิจยั กลุม่ นีช่วยให้เข้าใจว่า ทําไมจึงควรต้องวัด
และติดตามความพร้อมในการเข้าสูร่ ะบบการศึกษา (school readiness) ของเด็กปฐมวัย และช่วย
ชีแนะแนวทางในการกําหนดประเด็นหรือหัวข้อทีควรใช้ในการประเมินความพร้อมฯ ซึงจะนําเสนอ
อย่างละเอียดในหัวข้อ 2.3
งานวิจยั ทีสําคัญชินหนึงคือ งานวิจยั ของ Duncan et al. (2007) ทีพยายามตอบคําถามว่า เด็ก
ทีมีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษามากกว่าจะมีโอกาสประสบความสําเร็จในการเรียนใน
ระดับที สูงขึนไปมากกว่าหรือไม่? โดยความสําเร็จในที นี หมายถึงผลการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์
(maths) และด้านภาษาและการรู ห้ นังสือ (language and literacy) เท่านัน สิงที น่าสนใจมากอัน
หนึงของงานวิจยั ชินนี คือ การใช้ขอ้ มูล มากถึง 6 ชุด ข้อมูล ในการวิเคราะห์ประเด็น เดียวกัน นี โดย
ข้อมูล ทัง 6 ชุด ประกอบไปด้วย The Early Childhood Longitudinal Study-Kindergarten Cohort (ECLS-K); The Children of the National Longitudinal Survey of Youth (NLSY); The
NICHD Study of Early Child Care and Youth Development (SECCYD); The Infant Health and
Development Program (IHDP); The Montreal Longitudinal-Experimental Preschool Study
(MLEPS); The 1970 British Birth Cohort Study (BCS) และที สําคัญ ผลการวิเคราะห์ที ได้จาก

2.2. ความพร้อมฯ สาํ คัญอย่างไร
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แหล่งข้อมูลทีหลากหลายนีมีความคลายคลึงกันอย่างมาก โดยสามารถสรุปสันๆ ได้วา่ ความพร้อม
ด้านคณิตศาสตร์ (maths) ด้านภาษาและการรู ห้ นังสือ (language and literacy) และการมีสมาธิ
(attentional focusing) มีผลต่อผลสัมฤทธิด้านคณิตศาสตร์ (maths) และด้านภาษาและการรูห้ นังสือ
(language and literacy) ในระดับทีสูงขึนไปทังระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ข้อมูล
แต่ละชุดวัดผลสัมฤทธิทีระดับอายุทีแตกต่างกัน)

รูปที 2.2: สรุปผลการประมาณค่าผลของปั จจัยต่างๆ ต่อผลสัมฤทธิด้านคณิตศาสตร์ (maths) ทีมา:
Duncan et al. (2007)

รูป ที 2.3: สรุป ผลการประมาณค่า ผลของปั จจัย ต่างๆ ต่อ ผลสัมฤทธิ ด้านภาษาและการรู ้หนังสือ
(language and literacy) ทีมา: Duncan et al. (2007)
รูปที 2.2 และ 2.3 สรุปผลการประมาณค่าผลของปั จจัยต่างๆ ต่อผลสัมฤทธิ ด้านคณิตศาสตร์
(maths) และด้านภาษาและการรู ้หนังสือ (language and literacy) ตามลําดับ จากทัง 2 รูป จะ
เห็น ได้วา่ ปั จจัย ที มี ผลชัดเจนทีสุด คือ ความพร้อมด้านคณิตศาสตร์และการอ่านในช่วงก่อนเข้า
โรงเรียน ส่วนการมีสมาธิมีผลบ้างเล็กน้อย แต่ปัจจัยอืนไม่วา่ จะเป็ น พฤติกรรมแบบเก็บกด (inter-
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nalizing behaviors) พฤติกรรมแบบแสดงออก (externalizing behaviors) และทักษะทางสังคม
(social skills) กลับไม่มีผลทีชัดเจนหรือมีนยั สําคัญแต่อย่างใด ซึงเป็ นประเด็นทีได้รบั ความสนใจ
และถูกยกมาถกเถียงกันในวงวิชาการอย่างมาก
ดัง นัน ในปี 2010 วารสาร Developmental Psychology จึง ได้จดั พิมพ์วารสารฉบับ พิเศษที
ให้ ความสําคัญ กับ การวิเคราะห์ ซาํ (reanalyzing) เพือตรวจสอบข้อ ค้น พบของ Duncan et al.
(2007) โดยใช้ชดุ ข้อมูลอืนและ/หรือตัวแปรอืนทีงานวิจยั ต้นฉบับยังไม่ได้นาํ มาพิจารณา บทความที
เกียวข้องประกอบไปด้วย Foster (2010); Grimm et al. (2010); Grissmer et al. (2010); Hooper
ํ านีได้
et al. (2010); Pagani et al. (2010); Romano et al. (2010) โดยสรุป ผลการวิเคราะห์ซาเหล่
ยืนยันข้อสรุปหลักของ Duncan et al. (2007) ทีพบว่า ความพร้อมด้านคณิตศาสตร์ การอ่าน และ
การมี สมาธิ ในช่วงก่อนเข้า โรงเรียนเป็ น ปั จจัย ที มี ผลต่อ ผลสัมฤทธิ ด้านคณิตศาสตร์ (maths) และ
ด้านภาษาและการรูห้ นังสือ (language and literacy) อย่างไรก็ตาม งานวิจยั เหล่านีได้ชีให้เห็นเพิม
เติมอีกว่า ความพร้อมด้านกล้ามเนือมัดเล็ก (fine motor) ซึงไม่อยู่ในขอบเขตการศึกษาของ Duncan et al. (2007) เป็ นอีกปั จจัยหนึงทีมีผลต่อผลสัมฤทธิด้านคณิตศาสตร์ (maths) ด้านภาษาและ
การรูห้ นังสือ (language and literacy) และวิทยาศาสตร์อย่างมีนยั สําคัญ
เมือพิจารณาในรายละเอียดที ละบทความพบว่า Grissmer et al. (2010) ได้ใช้ 3 ใน 6 ชุด
ข้อมูล ที ใช้ใน Duncan et al. (2007) นันคือ ECLS-K, BCS และ NLSY เพือศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างความพร้อมของเด็กปฐมวัย และผลสัมฤทธิด้านคณิตศาสตร์ (maths) ด้านภาษาและการรู ้
หนังสือ (language and literacy) และวิทยาศาสตร์ (sciences) โดยให้ความสําคัญกับความพร้อม
ด้านกายภาพ ทังกล้ามเนือมัดเล็ก (fine motor) และกล้ามเนือมัดใหญ่ (gross motor) เป็ นพิเศษ
นอกจากนี งานวิจยั ชินนี ยังได้ให้ความสําคัญกับทักษะในการเรียนรู ้ (approach to learning) ซึง
เป็ นการผสมผสานกัน ของการมี สมาธิ (attention) ความวิรยิ ะ (persistence) ความจดจ่อ (concentration) และปั จจัย อืนๆ เช่น ความกระตือรือร้น ในการเรียน (eager to learn) ความอยากรู ้
(curiosity) ความคิด สร้างสรรค์ (creativity) ความรับ ผิด ชอบ (responsibility) เป็ นต้น และได้นาํ
เอาผลการทดสอบด้านวิทยาศาสตร์ (sciences) และด้านสังคมศึกษา (social studies) ของเด็ก
ปฐมวัย มารวมกัน เป็ น ตัวแปรที เรียกว่า ความรู ้ทวไป
ั (general knowledge) งานวิจยั ชินนี พบว่า
ความพร้อมด้านคณิตศาสตร์ กล้ามเนือมัดเล็ก ความรู ท้ วไป
ั และทักษะในการเรียนรู ้ (approach
to learning) มีผลต่อผลสัมฤทธิด้านคณิตศาสตร์ (maths) ด้านภาษาและการรู ห้ นังสือ (language
and literacy) และวิทยาศาสตร์ (sciences) อย่างมี นยั สําคัญ ในขณะที ผลของทักษะทางสังคม
และอารมณ์ยงั ไม่มีนยั สําคัญเช่นเดียวกับผลการศึกษาของ Duncan et al. (2007) และทีน่าแปลก
ใจก็ คือ ผลของความพร้อมด้านการอ่านของเด็ก ปฐมวัย ดู เหมือนจะไม่มี นยั สําคัญ เมือพิจารณา
ร่วมกับ ความรู ้ทวไป
ั นอกจากนี บทความนี ยัง ได้ทบทวนวรรณกรรมด้านประสาทวิทยา (neuroscience) ที สนับสนุนว่า ทําไมความพร้อมด้านกล้ามเนือมัดเล็กจึงควรจะมี ผลต่อพัฒนาการด้าน
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สติปัญญา (cognitive development) อาทิเช่น Diamond (2000) ได้ใช้เทคนิคการสร้างภาพสมอง
(neuroimaging) แสดงให้เห็นว่าสมองส่วนทีเคยเชือกันว่าดูแลพัฒนาการด้านกล้ามเนือหรือพัฒนาการ
ด้านสติ ปัญญาเพียงอย่างเดียว แท้จริง แล้ว ทํา หน้าที ดูแลทัง 2 ส่วนไปพร้อมๆ กัน และ Adolph
(2005, 2008); Adolph and Berger (2007) ได้เสนอว่าทารกรูจ้ กั ทีจะเรียนรูเ้ มือเขาสามารถเคลือนที
และพัฒนากล้ามเนือมัด เล็ก และมัด ใหญ่ แล้ว ทังนี เพราะสมองส่วนที ดูแลการเคลือนที เป็ น ส่วน
เดียวกับทีดูแลพัฒนาการทางสติปัญญา
ส่วนงานวิจยั ของ Romano et al. (2010) นันได้ใช้ 2 ใน 6 ชุด ข้อมูล ที ใช้ใน Duncan et al.
(2007) นันคือ NLSY และ MLEPS เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพร้อมของพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย และผลสัมฤทธิด้านคณิตศาสตร์ (จากการทดสอบโดยตรง) การใช้ภาษา (จากการรายงาน
ของมารดา) และพฤติกรรมด้านอารมณ์และสังคม (จากการรายงานของครู) ผลการวิเคราะห์ทีได้
คล้ายคลึง กับ Duncan et al. (2007) กล่าวคือ ความพร้อมด้านคณิตศาสตร์เป็ น ปั จจัย ที มี ความ
สามารถในการพยากรณ์ ผลสัมฤทธิ ด้านคณิตศาสตร์และการอ่านในระดับ ประถมศึกษาอย่างมี
นัย สําคัญ ในขณะที พัฒนาการด้านอารมณ์และสังคมในช่วงปฐมวัย มี ผลต่อ ผลสัมฤทธิ บ้าง และ
ผลของความพร้อมด้านการอ่านต่อ ผลสัมฤทธิ ทัง 2 ด้านไม่มี นยั สําคัญ ทางสถิติ แต่ สงที
ิ น่า สนใจ
คือ ความพร้อมด้านคณิตศาสตร์และพัฒนาการด้านอารมณ์และสังคมในช่วงปฐมวัยมีบทบาทต่อ
พัฒนาการด้านอารมณ์และสังคมในระดับประถมศึกษาอย่างมีนยั สําคัญ
งานวิจยั ของ Sabol and Pianta (2012) ได้ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาการด้าน Executive Functions ของเด็ก ปฐมวัย ช่วงอายุ 54 เดือนกับ พัฒนาการด้านอารมณ์และสังคม และผล
สัมฤทธิ ด้านคณิตศาสตร์และการอ่าน ในระดับ ชันประถมศึกษาปี ที 5 (5th grade) โดยให้ความ
สําคัญกับปั จจัยด้านประชากรและครอบครัว (เช่น อายุ เพศ เชือชาติ รายได้ การศึกษาของแม่) เป็ น
พิเศษ ทักษะการบริหารจัดการชีวิต (executive function หรือ EF) ทีนํามาวิเคราะห์ในงานวิจยั ชินนี
ประกอบไปด้วย ทักษะทางสังคม (social skills) พฤติกรรมแบบแสดงออก (externalizing behaviors) ความผูกพันเชิงบวก (positive engagement) ความจําขณะทํางาน (working memory) การ
มีสมาธิ (attention) งานวิจยั ชินนีพบว่า ความจําขณะทํางาน (working memory) ในระดับปฐมวัย
เป็ นทักษะทีมีความสําคัญต่อทังพัฒนาการด้านอารมณ์และสังคม และผลสัมฤทธิด้านคณิตศาสตร์
และการอ่านในระดับ ชันประถมศึกษาปี ที 5 อย่างมี นยั สําคัญ ในขณะที การมี สมาธิ (attention)
กลับ ไม่มี นยั สําคัญ ซึงแตกต่างจากงานของ Duncan et al. (2007) อย่างชัดเจน ทังนี นัก วิจยั ยัง
ไม่มี คาํ อธิบายที ชัดเจนว่า ทําไมจึง ได้ผลที แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ยัง มี สงหนึ
ิ งที มี คล้ายกัน คือ
ผลของพัฒนาการด้านภาษาของเด็กปฐมวัยมีผลต่อผลลัพธ์ในระดับชันประถมศึกษาปี ที 5 อย่าง
มี นยั สําคัญ นอกจากนี งานวิจยั ของ Blair and Razza (2007) ได้นาํ เสนอความสัมพันธ์ระหว่าง
พัฒนาการด้านความสามารถในการควบคุมตนเอง (effortful control) การเข้าใจความเชือทีไม่จริง
(false-belief understanding) ความยับยังชังใจ (inhibitory control) ความยืดหยุน่ ทางความคิด
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(attention shifting) และพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กก่อนวัยเรียน (วัดในเด็กกลุม่ ตัวอย่างที
มีอายุเฉลีย 5 ปี 1 เดือน) และผลสัมฤทธิด้านคณิตศาสตร์และการอ่านในระดับอนุบาลทีสูงขึน (วัด
ในเด็ก กลุม่ ตัวอย่างที มีอายุเฉลีย 6 ปี 2 เดือน) ผลการวิจยั พบว่า พัฒนาการด้านสติ ปัญญาและ
ความยับยังชังใจ (inhibitory control) เป็ นปั จจัยทีมีผลต่อผลสัมฤทธิด้านคณิตศาสตร์และการอ่าน
อย่างมีนยั สําคัญ
งานวิจยั อีกกลุม่ หนึงทีศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความพร้อมในการเข้าสูร่ ะบบการศึกษา
และผลสัมฤทธิในการเรียนในระดับทีสูงขึนไปโดยใช้ชดุ เครืองมือ Early Development Instrument
(EDI) ซึงเป็ นวิธีการเก็บข้อมูลโดยการสอบถามพัฒนาการของเด็กจากครู (teacher-rated assessments) ทีพัฒนาขึนในประเทศแคนาดาดังทีปรากฏใน Janus and Duku (2007); Janus and Offord (2007) และในปั จจุบนั ได้มีการขยายผลนําไปใช้ในอีกหลายประเทศทัวโลก เช่น ออสเตรเลีย
สหรัฐอเมริกา จีน และเกาหลีใต้ เป็ นต้น งานวิจยั ของ Davies et al. (2016) ได้นาํ เอาข้อมูล ที จัด
เก็บในประเทศแคนาดามาศึกษาผลของความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษาต่อผลการเรียนใน
ระดับประถมศึกษาปี ที 3 พบว่า ทักษะด้านร่างกาย (physical well-being) ทักษะด้านภาษาและ
สติปัญญา (language and cognitive skills) และพัฒนาการด้านอารมณ์และสังคม (social and
emotional development) ที วัด ในช่วงปฐมวัย ล้วนแต่มี ความสําคัญ ต่อ ทักษะด้านภาษาและการ
รู ห้ นังสือ (language and literacy) การเขียน (writing) และคณิตศาสตร์ (mathematics) ที วัดใน
ระดับประถมศึกษาปี ที 3 ส่วนงานวิจยั อีกชินหนึงคือ Guhn et al. (2016a) ซึงใช้ขอ้ มูลจากประเทศ
แคนาดาเช่นเดียวกัน โดยศึกษาผลของความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษาต่อผลการเรียนใน
ระดับประถมศึกษาปี ที 4 โดยให้ความสําคัญกับทังผลสัมฤทธิทางการเรียน ความสัมพันธ์กบั เพือน
(social relations with peers) และความผาสุก ทางอารมณ์ (emotional well-being) ผลการวิจยั
พบว่า ความพร้อมด้านสติปัญญา (cognitive) และพัฒนาการด้านภาษาในระดับปฐมวัยมี ผลต่อ
ผลสัมฤทธิด้านคณิตศาสตร์และการอ่านในระดับชันประถมศึกษาปี ที 4 อย่างมีนยั สําคัญ ในขณะที
ความพร้อมด้านสังคม (social competence) ในระดับปฐมวัยมีผลต่อความสัมพันธ์กบั เพือนและ
ความผาสุกทางอารมณ์อย่างมีนยั สําคัญ
โดยสรุป งานวิจยั ส่วนใหญ่ทีรวบรวมมาข้างต้นต่างพบว่า ความพร้อมด้านคณิตศาสตร์ (mathematics) ในระดับปฐมวัยเป็ นปั จจัยสําคัญทีส่งผลเชิงบวกต่อผลสัมฤทธิด้านคณิตศาสตร์และการ
อ่านในระดับ ประถมศึกษาหรือ ระดับ ที สูง ขึนไปอย่างมี นยั สําคัญ และที สําคัญ งานวิจยั ที ไม่ ได้
แสดงผลที มี นยั สําคัญของความพร้อมด้านคณิตศาสตร์ (early maths) มักจะเป็ นงานวิจยั ที ไม่ได้
พิจารณาปั จจัยนีตังแต่ตน้ ทําให้ผวู้ ิจยั มีความมันใจอย่างมากทีจะสรุปว่า ความพร้อมด้านคณิตศาสตร์
เป็ น ปั จจัย สําคัญต่อ ผลสัมฤทธิ ทางการเรียน ส่วนปั จจัย ที มี ความสําคัญ รองลงมาน่า จะเป็ น ความ
พร้อมด้านการใช้ภาษา (early reading) พัฒนาการของกล้ามเนือมัดเล็ก (fine motor) และการมี
สมาธิ (attention) ในส่วนของทักษะการบริหารจัดการชีวิต (executive function) น่าจะพอสรุปได้

2.2. ความพร้อมฯ สาํ คัญอย่างไร
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ว่าความจําขณะทํางาน (working memory) และความยับยังชังใจ (inhibitory control) เป็ นปั จจัย
ทีส่งผลต่อผลสัมฤทธิด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษา ในขณะทีด้านอืนๆ อาจจะไม่เห็นผลทีชัดเจน
นัก และเป็ น ที น่า ประหลาดใจอย่างมากที งานวิจยั ที ผ่านมายัง ไม่ ได้แสดงให้เห็น ถึง ผลของทักษะ
พฤติกรรม (non-cognitive skills) และทักษะทางสังคม (social skills) อย่างชัดเจน ในขณะทีงาน
วิจยั ที ใช้ขอ้ มูล ระยะยาวอย่าง Heckman et al. (2013) ที ศึกษากลไกหรือ ปั จจัย ที นํา ไปสู่ ความ
สําเร็จ ของโครงการ Perry Preschool (Schweinhart and Weikart, 1997) ที พัฒนาและทดลอง
สอนเด็กปฐมวัยด้วยหลักสูตรไฮสโคป (HighScope) กลับพบว่า ปั จจัยสําคัญทีมีผลต่อความสําเร็จ
ในระยะยาว คือ ปั จจัย ด้านพฤติกรรมและทักษะทางสังคม โดยความสําเร็จ ในระยะยาวในที นี
หมายถึงระดับรายได้ของบุคคล การไม่ก่อปั ญหาให้กบั สังคม เช่น การไม่ติดยาเสพติด การไม่ก่อ
อาชญากรรม เป็ นต้น ซึงสะท้อนให้เห็น ว่า เราคงต้องตระหนัก ถึง ข้อ จํากัด ของการวัดผลของการ
ศึกษาโดยใช้ผลสัมฤทธิ ทางการเรียนเพียงอย่างเดียว เพราะผลสัมฤทธิ ทางการเรียนอาจจะไม่ใช่
ปั จจัยเพียงอย่างเดียวทีกําหนดความสําเร็จในชีวิตหรือระดับทุนมนุษย์ของแต่ละบุคคล (Heckman
et al., 2014) การพัฒนาเด็ก ปฐมวัย ที ดี ควรจะต้องให้ความสําคัญ กับ ปั จจัย ด้านพฤติกรรมและ
ทักษะทางสังคมควบคู่ไปกับทักษะทางด้านสติปัญญา ดังนัน การวัดความพร้อมในการเข้าสู่ระบบ
การศึกษา (school readiness) จึงควรจะต้องครอบคลุมทังทักษะด้านสติปัญญา เช่น คณิตศาสตร์
และภาษา ทักษะการบริหารจัดการชีวิต (executive function) เช่น ความจํา ขณะทํางาน, ทักษะ
ด้านกายภาพ เช่น กล้ามเนือมัด เล็ก และกล้ามเนือมัด ใหญ่ รวมถึง ทักษะด้านอารมณ์และสังคม
เช่น การมีสมาธิ เป็ นต้น นอกจากนี ผูท้ ีมีสว่ นเกียวข้องกับการจัดการเรียนรูข้ องเด็กปฐมวัยควรต้อง
เข้าใจด้วยว่า ความพร้อมหรือ ทักษะด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษาที อ้างถึง ในงานวิจยั ที กล่าว
มาในข้างต้น เป็ นเพียงทักษะพืนฐานอย่างง่าย ยกตัวอย่างเช่น การนับเลข (counting) การเปรียบ
เทียบค่าของตัวเลข (number comparison) การรูจ้ กั ตัวหนังสือ (letter identification) และการรูจ้ กั
เสียงของพยัญชนะ (letter sound identification) เป็ นต้น แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า การเตรียมความ
พร้อมในการเข้า สู่ ระบบการศึกษา (school readiness) ที ดี จะต้องเร่ งเรียนเขียนอ่านเพือให้เด็ก
ปฐมวัยสามารถทําโจทย์วิชาคณิตศาสตร์หรือวิชาภาษาไทยในระดับประถมศึกษาได้ก่อนทีจะเข้า
เรียน
ดัง นัน ผู้กาํ หนดนโยบายจึง ควรจะต้องระมัดระวัง อย่างมากในการนํา เอาผลการวิจยั ส่วนนี ไป
ใช้ในเชิงนโยบาย เพราะประเด็นสําคัญประเด็นหนึงทีงานวิจยั กลุม่ นีไม่สามารถบอกได้คือ รูปแบบ
การเรียนการสอนหรือทีมาของความพร้อมด้านคณิตศาสตร์และการอ่านในช่วงก่อนเข้าโรงเรียนมี
ความสําคัญ มากเพียงใด กล่าวคือ เด็ก ปฐมวัย ที มี ความพร้อมเท่า กัน แต่ เรียนรู ผ้ า่ นกระบวนการ
ที แตกต่างกัน เช่น การเรียนการสอนโดยตรง (direct instruction) หรือ ที สังคมไทยนิยมเรียกกัน
ว่า ”การสอนอ่านเขียน” และ ”การเรียนรู แ้ บบลงมือ กระทํา หรือ มี สว่ นร่วม (active learning)” จะ
มี ผลสัมฤทธิ ทางการเรียนในระดับ ที สูง ขึนไป แตกต่างกัน หรือ ไม่? ซึงประเด็น นี มี ความสําคัญ ต่อ
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บทที 2. ความพร้อมในการเข้าสูร่ ะบบการศึกษา

การจัดการเรียนรู ข้ องเด็กปฐมวัยเป็ นอย่างมาก โดยเหตุผลที งานวิจยั กลุ่มนี ไม่สามารถตอบได้มา
จากการขาดข้อมูลรูปแบบการสอนของแต่ละห้องเรียนทีเชือมโยงกับข้อมูลความพร้อมในการเข้าสู่
ระบบการศึกษาของเด็กปฐมวัย1
อีกประเด็นหนึงทีอาจจะเป็ นข้อจํากัดของงานวิจยั กลุ่มนีคือ ปั ญหาการเบียงเบนทีเกิดจากการ
ละเลยตัวแปรที สําคัญ (omitted variable bias) ซึงเป็ น ปั ญหาด้านสถิติ ที เกิด ขึนโดยทัวไปในงาน
วิจยั ที ไม่ ได้มาจากการทดลอง (non-experimental research) และมี ขอ้ มูล ไม่ ครอบคลุม มากพอ
ทังนีเนืองจากงานวิจยั กลุ่มนีขาดข้อมูลเกียวกับคุณภาพการเลียงดูและการเอาใจใส่ของครอบครัว
ทําให้ไม่สามารถระบุอย่างมันใจได้วา่ ผลสัมฤทธิทางการเรียนในระดับประถมศึกษาเป็ นผลมาจาก
การทีเด็กมีระดับความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษาในระดับปฐมวัยเป็ นทุนเริมต้นจริงหรือไม่
หรือ อาจจะเป็ น ผลมาจากการที ครอบครัว ดูแลเอาใจใส่ เด็ก เป็ น อย่างดี ในช่วงปฐมวัย ทําให้เด็ก มี
ความพร้อมฯ ทีดีตงแต่
ั ระดับปฐมวัย และครอบครัวลักษณะนีก็มีแนวโน้มทีจะดูแลเอาใจใส่เด็กเป็ น
อย่างดีตอ่ เนืองไปจนถึงระดับประถมศึกษา จึงทําให้ผลสัมฤทธิทางการเรียนในระดับประถมศึกษา
อยู่ ในระดับ ที ดี ไปด้วย ทังที ความพร้อมฯ ในระดับ ปฐมวัย อาจจะไม่มี ผลต่อ ผลสัมฤทธิ ทางการ
เรียนในระดับ ที สูง ขึนไปแต่ อย่างใด แน่นอนว่า หากมี ขอ้ มูล คุณภาพการเลียงดู และการเอาใจใส่
ของครอบครัวทีเพียงพอ นักวิจยั ก็จะสามารถมันใจได้มากขึนว่า ความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการ
ศึกษาในระดับปฐมวัยเป็ นปั จจัยทีนําไปสูค่ วามสําเร็จในการเรียนระดับประถมศึกษาจริงหรือไม่
อีก ทัง ผู้ กาํ หนดนโยบายเองก็ ควรจะใช้ ขอ้ มูล ความพร้อมในการเข้า สู่ ระบบการศึกษาอย่าง
ระมัดระวัง ไม่ เช่น นันอาจจะเกิด ปั ญหาเกียวกับ การนํา เอาหลัก ความพร้อมในการเข้า สู่ระบบการ
ศึกษาไปใช้ในทางทีไม่ถกู ต้อง ดังที High et al. (2008) ได้สรุปไว้อย่างน่าสนใจ ดังต่อไปนี
1. อาจจะเข้าใจผิดได้วา่ การเรียนรูเ้ กิดขึนได้ทีโรงเรียนเท่านัน ซึงในความเป็ นจริงการเรียนรูเ้ กิด
ขึนได้ทกุ ทีทุกเวลา
2. อาจจะเข้าใจผิดได้วา่ สถานะความพร้อมฯ เป็ นเงือนไขเจาะจงทีเกิดขึนจากปั จจัยภายในของ
เด็กเท่านัน อันทีจริงแล้วมีปัจจัยภายนอกมากมายทีมีผลต่อสถานะความพร้อม ซึงทําให้ควร
จะต้องวัดปั จจัยภายนอกทีเกียวข้องด้วย
3. อาจจะเข้าใจผิด ได้วา่ สถานะความพร้อมฯ สามารถวัดหรือประเมิน ได้งา่ ย ดังที นําเสนอใน
หัวข้อ ถัด ไป จะเห็น ได้วา่ การวัด หรือ การประเมิน ความพร้อมฯ มี ความซับ ซ้อนและหลาก
หลาย
1 ทีม วิจย
ั คาดว่า ในอนาคต

ข้อมูล เด็ก ปฐมวัย แบบตัวอย่างซําไรซ์ไทยแลนด์ (RIECE Panel Data) ที ได้รบั การ
สนับสนุน จากกองทุน เพือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จะสามารถช่วยตอบคําถามนี ได้ในอนาคตอัน ใกล้
เพราะฐานข้อมูลดังกล่าวได้จดั เก็บทังข้อมูลความพร้อมในการเข้าสูร่ ะบบการศึกษา (school readiness) และข้อมูลรูป
แบบการเรียนการสอนของแต่ละห้องเรียน

2.3. ความพร้อมฯ วัดอย่างไร
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4. อาจจะเข้าใจผิดได้วา่ เด็กทุกคนควรจะมีสถานะความพร้อมฯ ใกล้เคียงกันเมืออายุเท่าๆ กัน
แต่ในความเป็ นจริง เด็กแต่ละคนมีความสามารถในการเรียนรู ท้ ีแตกต่างกัน บางคนอาจจะ
ต้องการเวลามากกว่าคนอืน
5. อาจจะเข้าใจผิดได้วา่ เด็กพร้อมทีจะเรียนรูเ้ มือเด็กนังนิงฟั งอยูก่ บั โต๊ะของตนเท่านัน
6. อาจจะเข้าใจผิดได้วา่ เด็กทีีมีสถานะความพร้อมฯ ตําไม่ควรเข้าสูร่ ะบบการศึกษา

2.3

ความพร้อมในการเข้าสู่ ระบบการศึกษา (school readiness) ควรวัด
อย่างไรและโดยใคร?

ดังทีกล่าวมาแล้วข้างต้น เครืองมือในการวัดความพร้อมในการเข้าสูร่ ะบบการศึกษา (school readiness) มี เป้า หมายเพือประเมิน ระดับ พัฒนาการของเด็ก ปฐมวัย ในประเด็น ที มี ความสําคัญ หรือ มี
บทบาทต่อความสําเร็จหรือผลสัมฤทธิทางการเรียนของเด็กในระดับทีสูงขึนไป นันคือ การวัดความ
พร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษาก็คือการวัดพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างหนึง โดยให้ความสําคัญ
กับปั จจัยทีมีบทบาทต่อการเรียนในระดับประถมศึกษาเป็ นพิเศษนันเอง
ชุดเครืองมือทีใช้เก็บข้อมูลความพร้อมในการเข้าสูร่ ะบบการศึกษาทีได้รบั ความนิยมอันหนึงคือ
ชุดเครืองมือ Early Development Instrument (EDI) ทีพัฒนาขึนในประเทศแคนาดา ดังทีปรากฏ
ใน Janus and Offord (2007) เครืองมือ ชุด นี เก็บ ข้อมูล ที เกียวข้องกับ ตัว เด็ก ใน 4 ด้านหลัก คือ
1) ทักษะด้านร่างกาย (physical well-being) 2) ทักษะด้านภาษาและสติปัญญา (language and
cognitive skills) 3) พัฒนาการด้านอารมณ์และสังคม (social and emotional development) และ
4) ปั ญหาหรือข้อกังวลเกียวกับตัวเด็ก (special concerns) ดูรายละเอียดเพิมเติมในตารางที 2.1
ข้อคําถามในชุดการสํารวจนีถือได้วา่ ละเอียดและครอบคลุมปั จจัยทีส่งผลต่อความพร้อมในการเข้า
สู่ระบบการศึกษาของเด็ก ได้ดี พอสมควร และมี การขยายผลนํา ไปใช้ในอีก หลายประเทศทัวโลก
เช่น ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และจีน เป็ นต้น
ข้อมูลทีได้มาจากการเก็บข้อมูลโดยใช้ชดุ เครืองมือ EDI ได้รบั ความสนใจจากนักวิชาการมาก
พอสมควร โดยจะเห็น ได้ จากการที มี งานวิจยั จํานวนไม่ นอ้ ยใช้ ขอ้ มูล จากเครืองมือ EDI ศึกษา
ประเด็นต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นงานวิจยั ของ Davies et al. (2016) และ Guhn et al. (2016a) ทีใช้ขอ้ มูล
จากประเทศแคนาดาศึกษาผลของความพร้อมฯ ต่อผลสัมฤทธิ ทางการเรียนในระดับประถมศึกษา
(ดังทีได้อภิปรายไว้ในหัวข้อ 2.2) นอกจากนี งานวิจยั ของ Brownell et al. (2016) ใช้ประโยชน์จาก
การเก็บข้อมูลโดยเครืองมือ EDI ในประเทศแคนาดา ซึงเป็ นการเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ ทีครอบคลุม
ประชากรส่วนใหญ่ มาเชือมโยงกับข้อมูลด้านการแพทย์และข้อมูลสภาพเศรษฐกิจและสังคมซึงก็
ครอบคลุมประชากรส่วนใหญ่เช่นเดียวกัน เพือศึกษาประเด็นบทบาทของปั จจัยด้านการแพทย์และ
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ด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคมต่อพัฒนาการด้านสติปัญญาและภาษา ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที
มีบทบาทมากทีสุดคือ ความเสียงของครอบครัว (family risk) ซึงวัดจากระดับรายได้ของครัวเรือน
การเป็ นแม่วยั รุน่ การมีภาวะซึมเศร้าหลังจากคลอดบุตรจนกระทังเด็กอายุ 4 ขวบ การต้องรับเงิน
ช่วยเหลือจากภาครัฐ การอาศัยอยูใ่ นครอบครัวทีมีเด็กตังแต่ 4 คนขึนไป ส่วนปั จจัยอืนไม่วา่ จะเป็ น
สภาพแวดล้อมในชุมชน สุขภาพของแม่ในช่วงก่อนคลอด หรือสุขภาพของเด็กตอนคลอด ก็มีผลต่อ
ความพร้อมฯ อย่างมีนยั สําคัญแต่ขนาดของผลน้อยกว่าปั จจัยความเสียงของครอบครัวอย่างมาก
บทเรียนที ได้จากงานวิจยั ชินนี คือ สภาพเศรษฐกิจ และสังคมของครัว เรือนมี ผลต่อ ความพร้อมฯ
ของเด็ก ปฐมวัย และการเชือมโยงระหว่างฐานข้อมูล ที เกียวข้องกับ เด็ก ปฐมวัย มี ประโยชน์ตอ่ การ
วิจยั อย่างยิง ซึงประเทศไทยควรจะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเชือมโยงฐานข้อมูลให้มากขึน ยก
ตัวอย่างเช่น การเชือมโยงข้อมูลความพร้อมฯ กับข้อมูลการวัดพัฒนาการเด็กตามแนวทางการเฝ้า
ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) และข้อมูลผลการทดสอบ O-NET เป็ นต้น
นอกจากนี ยังมีงานวิจยั ของ Guhn et al. (2016b) และ Patel et al. (2016) ทีได้ใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูล ความพร้อมฯ แบบ EDI ของประเทศแคนาดา งานวิจยั ของ Chittleborough et al. (2016),
Goldfeld et al. (2016), Guthridge et al. (2016), O’Connor et al. (2016), Pearce et al. (2016)
ได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลความพร้อมฯ แบบ EDI ของประเทศออสเตรเลีย และงานวิจยั ของ Ip et al.
(2016) ได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลความพร้อมฯ แบบ EDI ของประเทศจีน บทเรียนทีได้จากส่วนนีคือ
ความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษา (school readiness) เป็ นประเด็นทีได้รบั ความสนใจจาก
นักวิจยั ทัวโลก ดังนัน ประเทศไทยจึงสมควรจะมีการเก็บข้อมูลความพร้อมฯ ให้เป็ นระบบและเผย
แพร่ขอ้ มูลให้นกั วิจยั ได้ใช้เพือศึกษาประเด็นต่างๆ ทีจะเป็ นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาเด็กปฐมวัย
จุด เด่น ของชุด เครืองมือ EDI คือ ความสะดวกในการเก็บ ข้อมูล ทําให้สามารถเก็บ ข้อมูล ระดับ
ประชากร (ส่วนใหญ่ ของประชากร) ได้ โดยใช้ ตน้ ทุน ที ไม่ สงู จนเกิน ไป แต่ มี จดุ อ่อนที ไม่มี ขอ้ มูล
ในส่วนของสภาพแวดล้อมทางการศึกษา เช่น ความพร้อมและการให้การสนับสนุน ของโรงเรียน
ครอบครัว และชุมชน ซึงเป็ นข้อมูลสําคัญทีจําเป็ นต้องใช้รว่ มกับข้อมูลของตัวเด็กเพือประเมิน ติดตาม
และส่งเสริมความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทีสําคัญ การเก็บ
ข้อมูลแบบนีเป็ นการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ครู เพียงอย่างเดียว ซึงมีปัญหาเรืองความถูกต้อง
แม่นยําพอสมควร
ในทางวิชาการ ได้มี ความพยายามที จะตอบคําถามที ว่า ข้อมูล พัฒนาการหรือ ความพร้อมใน
การเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กปฐมวัยทีได้จากการสอบถามครู ประจําชันมีความถูกต้องแม่นยํา
เพียงใด? นอกจากจะมีความสําคัญในด้านวิชาการแล้ว คําถามนีจะเป็ นประโยชน์อย่างยิงต่อการ
ดําเนิน นโยบายที เกียวข้อง เพราะหากผลการสํารวจข้อมูล โดยการสอบถามครู เพียงอย่างเดียวมี
ความถูก ต้องและแม่นยํา เพียงพอ ก็ ควรจะใช้ วิธี นี เพียงอย่างเดียว เนืองจากการเก็บ ข้อมูล ด้วย
วิธี นี มี ตน้ ทุน ตํา แต่หากพบว่า ผลการสํารวจข้อมูล โดยการสอบถามครู เพียงอย่างเดียวมี ความถูก

2.3. ความพร้อมฯ วัดอย่างไร
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ต้องและแม่นยํา ไม่เพียงพอ ผู้กาํ หนดนโยบายจะได้นาํ เอาข้อ สรุป จากงานวิจยั ที ใช้ขอ้ มูล จากการ
สอบถามครู เพียงอย่างเดียวไปใช้อย่างระมัดระวัง และควรที จะกําหนดทรัพยากรหรือ งบประมาณ
ให้เพียงพอเพือให้สามารถเก็บข้อมูลจากการประเมินเด็กโดยตรงและ/หรือสอบถามจากผูป้ กครอง
ด้วย
งานวิจยั ชินสําคัญ ที เกียวข้องกับ เรืองนี คือ Waterman et al. (2012) ซึงศึกษาอิทธิพลของครู
ทีทําการประเมินต่อผลการประเมินเด็กปฐมวัย โดยใช้ขอ้ มูลการสํารวจพัฒนาการเด็กปฐมวัยทีเข้า
เรียนในสถานศึกษาภายใต้โครงการ Head Start ประเด็นทีน่าสนใจในงานวิจยั ชินนีคือ การเปรียบ
เทียบผลการวัดพัฒนาการเด็กทีใช้วิธีการวัดโดยตรง (direct assessment) โดยผูป้ ระเมินภายนอก
และผลการวัดพัฒนาการเด็กทีใช้การสังเกต (observational assessment) โดยครูผสู้ อน
เครืองมือทีใช้วดั โดยตรง (direct assessment) ในงานวิจยั ชินนีประกอบไปด้วย
1. Learning Express หรือ เรียกสันว่า LE (McDermott et al., 2009) เป็ น ชุด เครืองมือ ที วัด
พัฒนาการด้านการรู ้หนังสือ (literacy) ด้านภาษา (language) ด้านคณิตศาสตร์ (mathematics) โดยใช้ทฤษฎี การตอบสนองรายหัวข้อ (item response theory หรือ IRT) แบบทีมี
พารามิเตอร์ 2 ตัว ในการปรับ ค่า ผลการทดสอบให้เป็ น มาตรฐาน เครืองมือ ชุด นี มี คา่ composite reliability มากกว่า 0.90 ในทุ กกลุม่ ทักษะทีทําการประเมิน ซึงถือว่า อยู่ ในระดับ ดี
เยียม
2. Peabody Picture Vocabulary Test-III หรือเรียกสันๆ ว่า PPVT-III (Dunn and Dunn, 1997)
เป็ น เครืองมือ ที ใช้วดั พัฒนาการด้านการรับ รู ภ้ าษา (receptive language) และมี คา่ interrater reliability และ test-retest reliability มากกว่า 0.90
3. Oral and Written Language Scales หรือทีเรียกสันๆ ว่า OWLS (Carrow-Woolfolk, 1995)
เป็ น เครืองมือ ที ใช้วดั พัฒนาการด้านความเข้าใจในการฟั ง (listening comprehension) ที
ใช้วดั เด็กตังแต่อายุ 3 ขวบไปจนถึงช่วงวัยรุน่ เครืองมือทดสอบชุดนี ได้รบั การยืนยันว่ามีคา่
reliability สูงเช่นเดียวกัน
4. Test of Early Mathematics Ability-Third Edition หรือ เรียกสันๆ ว่า TEMA-3 (Ginsburg
and Baroody, 2003) เป็ น เครืองมือ ที ใช้วดั พัฒนาการด้านคณิตศาสตร์สาํ หรับ เด็ก อายุ 3
ขวบจนถึง 8 ปี 11 เดือน และมีคา่ reliability coefficients อยูร่ ะหว่าง 0.94-0.95
ส่วนการสังเกตโดยครูผสู้ อนนันประกอบไปด้วยเครืองมือ 2 ประเภท ดังต่อไปนี
1. Preschool Child Observation Record หรือเรียกสันๆ ว่า COR (High/Scope Educational
Research Foundation, 2003) เป็ น เครืองมือ ที พัฒนาขึนโดยมูล นิธิ ไฮสโคป (High/Scope
Educational Research Foundation) และมีการนําไปใช้อย่างแพร่หลายในสถานการศึกษา
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ภายใต้โครงการ Head Start เครืองมือ วัด ชุด นี ครอบคลุม 8 ประเด็น หลัก ได้แก่ ด้านการ
สร้างกระบวนการเรียนรู ้ (approach to learning) ด้านอารมณ์และสังคม (social and emotional development) ด้านร่างกายและสุขนิสยั (physical development and health) ด้าน
ภาษา การรู ห้ นังสือและการสือสาร (language, literacy and communication) ด้านศิลปะ
สร้างสรรค์ (creative arts) ด้านคณิตศาสตร์ (mathematics) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(sciences and technology) และด้านการเรียนรู ้สงั คม (social studies) แต่ Waterman
et al. (2012) หยิบ เอาเพียงทักษะด้านภาษา การรู ้หนังสือ และการสือสาร และทักษะด้าน
คณิตศาสตร์ มาใช้ ในการวิเคราะห์ ทังนี น่า จะเป็ น เพราะต้องการให้สอดคล้องกับ ทักษะที
วัดโดยตรง นอกจากนี เครืองมือทดสอบชุดนีได้รบั การยืนยันว่ามีคา่ internal reliability อยู่
ระหว่าง 0.75-0.88 ซึงถือว่าอยูใ่ นระดับทียอมรับได้
2. Dynamic Indicators of Basic Early Literacy Skills หรือเรียกสันๆ ว่า DIBELS (Good and
Kaminski, 2002) เป็ นเครืองมือวัดทีใช้ประเมินทักษะด้านภาษาและการรู ห้ นังสือสําหรับชัน
อนุบาลไปจนถึงระดับประถมศึกษาปี ที 6 เครืองมือทดสอบชุดนีได้รบั การยืนยันว่ามีคา่ testretest reliability อยูร่ ะหว่าง 0.72-0.88

ประเด็น สําคัญ ในงานวิจยั ของ Waterman et al. (2012) คือ การวัด ความเบียงเบนของการ
ประเมินโดยครู ผูส้ อน ด้วยการเปรียบเทียบความแปรปรวนของพัฒนาการเด็กทีเกิดจากผูป้ ระเมิน
(percentage of assessor variance) ในกรณีทีประเมินโดยการวัดโดยตรง (direct assessment)
กับกรณี ทีประเมินโดยการสอบถามครู ผูส้ อน2 ในทางสถิติ ค่าความแปรปรวนที เกิด จากผูป้ ระเมิน
บ่งบอกถึงแนวโน้มทีผลการทดสอบพัฒนาการเด็กในชันเรียนหรือกลุม่ เดียวกันจะมีผลการทดสอบ
ที คล้ายคลึง กัน ดัง นัน หากผู้ประเมิน คนเดียวกัน มี รูป แบบหรือ วิธี การให้คะแนนที ทําให้เกิด การ
เบียงเบนของคะแนนจนทําให้ผลการทดสอบออกมาคล้ายกัน มาก ค่า ความแปรปรวนที เกิด จาก
ผูป้ ระเมินย่อมมี คา่ เข้าใกล้หนึง แต่หากผลการประเมินสะท้อนถึงความแตกต่างของเด็กแต่ละคน
อย่างแม่นยํา ค่าความแปรปรวนทีเกิดจากผูป้ ระเมินย่อมมีคา่ เข้าใกล้ศนู ย์ ดังนัน Waterman et al.
(2012) จึงได้ใช้เปอร์เซ็นต์ของความแปรปรวนทีเกิดจากผูป้ ระเมินบ่งบอกถึงระดับความเบียงเบน
ของการวัดหรือการประเมินนันเอง3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า เปอร์เซ็นต์ของความแปรปรวนที
2 ความแปรปรวนทีเกิดจากผูป
้ ระเมินในทีนีวัดจากค่าสหสัมพันธ์ภายในกลุม่ (intraclass correlation หรือ ICC)
3 แน่นอนว่า

ความแปรปรวนจากผู้ประเมิน (assessor variance) อาจจะเป็ น ผลมาจากหลายปั จจัย ไม่ใช่ เพียง
แค่ ตวั ผู้ประเมิน เอง โดยอาจจะรวมถึง ผลที เกิด จากคัด เลือกเด็ก เข้า เรียนด้วยการเลือกเด็ก ที มี ลกั ษณะเหมือนกัน ใน
ห้องเดียวกัน หรือการทีเด็กในชุมชนเดียวกันอาจจะมีพฒ
ั นาการคล้ายกัน แต่อย่างไรก็ตาม การเปรียบเทียบผลการวัด
โดยตรงและการประเมิน โดยครู ผู้สอนน่า จะบอกได้ถงึ ความแม่นยํา และถูก ต้องของการประเมิน โดยครู ผู้สอนได้เป็ น
อย่างดี เพราะหากปั จจัย อืนมี ผลต่อ พัฒนาการของเด็ก ก็ ยอ่ มจะแสดงออกในผลการวัด โดยตรงที ดําเนิน การโดยผู้
ประเมินภายนอกเช่นเดียวกัน
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เกิดจากผูป้ ระเมิน ในกรณี ของการวัดโดยตรงด้วยชุดเครืองมือ LE มี คา่ เฉลียประมาณ 1.3% (0.0
- 3.1%) และหากพิจารณาในภาพรวมจากชุดเครืองมือทดสอบทีใช้ในการวัดโดยตรงทัง 4 ชุด พบ
ว่า เปอร์เซ็นต์ของความแปรปรวนที เกิด จากผู้ประเมิน มี คา่ เฉลียประมาณ 2.9% (0.0 - 5.3%) ใน
ขณะที เมือพิจารณาจากการประเมินโดยครูผสู้ อนด้วย COR พบว่า เปอร์เซ็นต์ของความแปรปรวน
ทีเกิดจากผูป้ ระเมินมีคา่ เฉลียประมาณ 27.6% (19.7 - 34.5%) ส่วนการประเมินโดยครู ผสู้ อนด้วย
DIBELS มีคา่ เปอร์เซ็นต์ของความแปรปรวนทีเกิดจากผูป้ ระเมินโดยเฉลียประมาณ 30.8% (8.3 69.4%)
ในทํานองเดียวกัน Russo et al. (2019) ได้เปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ของความแปรปรวนทีเกิดจาก
ผูป้ ระเมินที เกิดจากการวัดโดยตรง (direct assessment) กับการประเมินโดยครู ผูส้ อนด้วยเครือง
มือ Teaching Strategies GOLD หรือ เรียกสันๆ ว่า TS GOLD (Heroman et al., 2010) ซึงเป็ น
แบบประเมินเด็กปฐมวัยทีนิยมใช้อย่างแพร่หลายในประเทศสหรัฐอเมริกา เครืองมือทีใช้ในการวัด
หรือ ประเมิน โดยตรงในงานวิจยั ชินนี แบ่ง ได้เป็ น 4 ด้าน คือ ภาษา (language) การรู ห้ นังสือ (literacy) คณิตศาสตร์ (mathematics) และทักษะการบริหารจัดการชีวิต (executive function) ส่วน
การประเมินด้วย TS GOLD ทีนํามาพิจารณาแบ่งได้เป็ น 5 ด้าน คือ ภาษา (language) การรูห้ นังสือ
(literacy) คณิตศาสตร์ (mathematics) ทักษะด้านสติปัญญา (cognitive) และทักษะด้านอารมณ์
และสังคม (social-emotional) ผลการวิเคราะห์พบว่า เปอร์เซ็นต์ของความแปรปรวนที เกิด จากผู้
ประเมินด้วยการวัดโดยตรงมีคา่ ระหว่าง 10% - 21% ในขณะทีเปอร์เซ็นต์ของความแปรปรวนทีเกิด
จากผูป้ ระเมินด้วยการประเมินโดยผูส้ อนด้วย TS GOLD มี คา่ ระหว่าง 48% - 63% ซึงคล้ายคลึง
กับผลการวิเคราะห์ใน Waterman et al. (2012) ยิงไปกว่านี ยังมีงานวิจยั อีกจํานวนหนึง (อาทิเช่น
Bennett et al., 1993; Brookhart, 1993; Engelhard Jr, 1994; McMillan et al., 2002; Raudenbush et al., 2008; Raudenbush and Sadoff, 2008) ทีได้แสดงให้เห็นถึงปั ญหาของการประเมิน
โดยการสังเกตของผูส้ อนเช่นเดียวกับ Waterman et al. (2012) และ Russo et al. (2019)
โดยสรุป บทเรียนทีสําคัญในส่วนนีคือ ครู ผูส้ อนมีบทบาทต่อผลการประเมินสูงมากเมือเปรียบ
เทียบกับ การประเมิน โดยตรง ซึงหมายความว่า ผลการประเมิน โดยการสังเกตของครู ผู้สอนนันมี
ความเบียงเบนสูงกว่าการวัดโดยตรงมาก ดังนัน จึงควรจะต้องระมัดระวังการใช้ขอ้ มูลทีมาจากการ
ประเมิน โดยผู้สอนเพียงอย่างเดียว และที สําคัญ การวัด ความพร้อมในการเข้า สู่ระบบการศึกษา
(school readiness) ทีดีควรจะต้องมีสว่ นทีวัดหรือประเมินโดยตรง (direct assessment) ด้วย
เครืองมือวัดความพร้อมในการเข้าสูร่ ะบบการศึกษา (school readiness) ชุดหนึงทีพยายามแก้
ปั ญหาทังในส่วนความเบียงเบนของการประเมินโดยครู ผูส้ อนเพียงอย่างเดียวและการทีไม่มีขอ้ มูล
ในส่วนของสภาพแวดล้อมทางการศึกษา คือ ชุดเครืองมือ Measuring Early Learning and Quality
and Outcomes หรือทีเรียกสันๆ ว่า MELQO (UNICEF et al., 2017) ซึงเกิดจากการร่วมมือกันของ
หน่วยงานระดับนานาชาติหลายหน่วยงาน ไม่วา่ จะเป็ น องค์การยูเนสโก (UNESCO) ธนาคารโลก
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(World Bank), Brookings Institution และองค์การยูนิเซฟ (UNICEF) โดยในช่วงที ผ่านมาเครือง
มือของ MELQO ได้ถกู นําไปประยุกต์ใช้ในประเทศกําลังพัฒนาจํานวนมาก เช่น อินโดนิ เชีย ลาว
มองโกเลีย บังคลาเทศ เปรู นิการากัว เอธิโอเปี ย แทนซาเนีย เป็ นต้น
เป้าหมายหลักของ MELQO คือการประเมินสถานะความพร้อมฯ ของเด็กปฐมวัยในระดับประเทศ
ซึงจะช่วยให้ผกู้ าํ หนดนโยบายและผูท้ ีเกียวข้องสามารถออกแบบนโยบายหรือกิจกรรมทีจะส่งเสริม
สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยของประเทศมีความพร้อมในการเข้าสู่การศึกษาระดับประถมศึกษาได้มาก
ทีสุด ดังนัน MELQO จึงได้ประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดทีนําเสนอไปแล้วในหัวข้อที 2.1 ซึงกําหนดให้
ความพร้อมในการเข้าสูร่ ะบบการศึกษาต้องครอบคลุมทัง 3 ด้านคือ 1) ความพร้อมของเด็กปฐมวัย
(readiness in the children) 2) ความพร้อมของสถานศึกษา (school’s readiness for children)
และ 3) ความพร้อมของครอบครัวและชุมชน (community and family’s readiness for children)
เพือความสะดวกในการนําไปใช้งาน แบบสอบถามต้นฉบับของ MELQO จึงถูกแบ่งออกเป็ น 2
ส่วนหลัก ดังต่อไปนี
1. ชุด เครืองมือ Measure of Development and Early Learning หรือ ที เรียกสันๆ ว่า
MODEL เป็ นเครืองมือสําหรับประเมินพัฒนาการและทักษะการเรียนรู ข้ องเด็กปฐมวัย รวม
ถึงข้อมูลสภาพแวดล้อมในครัวเรือนทีเกียวข้องกับการเรียนรู แ้ ละพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
โดยมีทงส่
ั วนทีทําการวัดโดยตรง (direct assessment) และส่วนทีต้องสอบถามจากผูป้ กครอง
และครูประจําชัน แบบสอบถาม MODEL ครอบคลุมทังหมด 5 หมวด (domains) ดังต่อไปนี
1.1 ความพร้อมด้านภาษา (literacy) ของเด็กปฐมวัย ซึงประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ
(construct/factor) ได้แก่ แรงบันดาลใจจากหนังสือ (motivation) การแสดงออกทาง
ภาษา (expressive language) การรับรูท้ างภาษา (receptive language) และการรูจ้ กั
ตัวอักษร (alphabet knowledge)
1.2 ความพร้อมด้านคณิตศาสตร์ (mathematics) ของเด็ก ปฐมวัย ซึงประกอบด้วย 3
องค์ประกอบ ได้แก่ ตัวเลขและการคํานวณ (number and operations) การวัดค่า (measurement) และความสัมพันธ์เชิงพืนที (spatial relations)
1.3 พัฒนาการด้านสังคมและอารมณ์ (social-emotional development) ของเด็กปฐมวัย
ซึงประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การควบคุมตนเอง (self-regulation) การเข้าใจ
หรือสนใจสังคม (social understanding/pro-social behavior) ความสามารถทางสังคม
(social competence) และสุขภาวะทางอารมณ์ (emotional well-being)
1.4 การบริหารจัดการชีวติ (executive function) ของเด็ก ปฐมวัย ซึงประกอบด้วย 3
องค์ประกอบ ได้แก่ ความจําขณะทํางาน (working memory) ความยับยังชังใจ (inhibition) และความพร้อมด้านกล้ามเนือมัดเล็ก (fine motor)
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1.5 ข้อมูล สภาพแวดล้อม (contextual information) ซึงประกอบด้วย 7 องค์ ประกอบ
ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจและสังคม (socio-economic conditions) การศึกษาของผูป้ กครอง
(parent education) องค์ประกอบครัวเรือน (household composition) สถานะการเข้า
เรียนของเด็กปฐมวัย (participation in early learning) สภาพแวดล้อมด้านการเรียนรู ้
และการมีสว่ นร่วมของผูป้ กครอง (home learning environment/parent involvement)
การถูกละเลย (neglect) และสุขภาพของเด็กปฐมวัย (child health)
ตารางที 2.2 นํา เสนอหัวข้อ หลัก (domains) ทัง 5 ด้าน และองค์ประกอบ (construct/factor) ทีอยู่ในแต่ละหัวข้อ รวมถึงข้อคําถามสําหรับแต่ละปั จจัย ทีอยู่ในชุดเครืองมือ MODEL
โดยจะเห็น ได้ จากตัวอย่างข้อ คําถามและรูป แบบในการประเมิน ว่า การประเมิน ในส่วนนี
ใช้ทงวิ
ั ธีการวัดโดยตรง (direct assessment) และการสอบถามจากครู และผูป้ กครอง ทังนี
เนืองจากพัฒนาการบางด้าน เช่น พัฒนาการทางด้านสังคมและอารมณ์ นนวั
ั ด โดยตรงได้
ยากมาก ทําให้ตอ้ งใช้การสอบถามจากผู้ที เกียวข้องเป็ น หลัก แต่ ในขณะเดียวกัน สําหรับ
ประเด็นทีสามารถวัดโดยตรงได้ไม่ยงุ่ ยากจนเกินไปนัก เช่น พัฒนาการด้านคณิตศาสตร์ และ
พัฒนาการด้านภาษาและการรู ห้ นังสือ เครืองมือชุดนีก็จะวัดโดยตรงเป็ นหลัก ซึงสอดคล้อง
กับผลการวิจยั ทีนําเสนอมาก่อนหน้านี
2. ชุดเครืองมือ Measure of Early Learning Environments หรือทีเรียกสันๆ ว่า MELE
เป็ น เครืองมือ สําหรับ การประเมิน คุณภาพของสิงแวดล้อมที มี ผลต่อ การเรียนรู ้ของเด็ก ใช้
วัดความพร้อมของสถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษาในการช่วยเหลือสนับสนุนเด็กให้
เข้าสู่ระดับประถมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้การสอบถามผูป้ กครอง ครู ประจําชัน
และผู้บริหารสถานศึกษา รวมถึง การสังเกตชันเรียน แบบสอบถาม MELE ประกอบด้วย 7
หัวข้อหลัก ดังต่อไปนี
2.1 รู ป แบบการเรียนการสอน (pedagogy) เนือหาหลักสูตรคํานึง ถึง การพัฒนาเด็ก ใน
ด้านกายภาพ สังคม-อารมณ์ ภาษา ทักษะการคิด และกระตุน้ ทักษะในระดับ ปฐมวัย
ที นํา ไปสู่การเรียนรู ้ดา้ นภาษาและคณิตศาสตร์ มี การเรียนรู ้ที เด็ก เป็ น ศูนย์กลางและ
กระตุน้ ให้ เด็ก มี ความคิด ริเริมสร้างสรรค์ ความอยากรู ้อยากเห็น ความอดทน ความ
มุง่ มัน ความมี ปฏิสมั พันธ์และร่วมมือ กับ ผู้อืน เด็ก ได้เล่น อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย
นโยบายของโรงเรียนทังในด้านทรัพยากรบุคคล การจัดการด้านการเงิน การประเมินผล
และการประกันคุณภาพต้องเป็ นไปเพือสนับสนุนหลักสูตรการเรียนการสอนทีมีคณ
ุ ภาพ
นอกจากนี MELQO ได้พฒ
ั นาแบบสังเกตการสอน (Core Classroom Observation)
เพือสังเกตกระบวนการสอนที เกิด ขึนจริง ในห้องเรียน ซึงมี ความน่า สนใจเป็ น อย่างยิง
แต่ดว้ ยทรัพยากรทีจํากัด โครงการนีจึงไม่สามารถนําเอาส่วนนีมาประยุกต์ใช้ได้
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2.2 การได้มีโอกาสเล่น (play) เด็กสามารถเข้าถึงของเล่นและโอกาสทีจะได้เล่นร่วมกับ
เพือนๆ ในระหว่างวันเพือส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู ้ และการมีปฏิสมั พันธ์รว่ มกับผู้
อืน
2.3 การมี ปฏิสัมพันธ์ (interactions) ครู และบุคลากรของโรงเรียนมี ความเอาใจใส่ และ
มี การปฏิบตั ิ ตอ่ เด็ก ที ส่ง เสริม พัฒนาการทางด้านอารมณ์ของเด็ก โดยคํานึง ถึง ความ
ต้องการทีแตกต่างของเด็กเป็ นรายบุคคล
2.4 ด้านบุคลากร (personnel) ครู และบุคลากรได้รบั การฝึ ก อบรมในหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและได้รบั ค่าตอบแทนทีเหมาะสม จํานวนครู ตอ่ เด็กอยู่ในระดับทีเหมาะสม ไม่
น้อยจนเกินไป และได้รบั การพัฒนาทักษะวิชาชีพอย่างสมําเสมอ พร้อมทังเปิ ดโอกาส
ให้ครูได้แสดงความสามารถและพัฒนาตนเอง
2.5 สิงแวดล้อมทางกายภาพ (environment) เช่น ห้องเรียนมี ความปลอดภัย สะอาด มี
บรรยากาศทีส่งเสริมสุขภาวะและการมีปฏิสมั พันธ์ตอ่ กันระหว่างเด็กและครู มีอปุ กรณ์
การเรียนรูท้ ีเพียงพอ เช่น หนังสือ เครืองดนตรี อุปกรณ์ศิลปะ เป็ นต้น
2.6 ความครอบคลุม (inclusiveness) ครู สามารถดูแลเด็ก ที มี ความแตกต่างกัน ได้อย่าง
ทัวถึง อาทิเช่น ครู ได้รบั การฝึ กอบรมเพือดูแลเด็กทีมีความต้องการพิเศษ และคํานึงถึง
ความแตกต่างด้านเชือชาติ ศาสนา ของเด็กแต่ละคน
2.7 การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน (parent and community engagement)
โดยโรงเรียนมี การเผยแพร่ ขอ้ มูล ผลการดําเนิน งานและสร้างโอกาสในการมี สว่ นร่วม
ระหว่างโรงเรียนกับผูป้ กครองและชุมชน ครอบครัวและชุมชนมีสว่ นร่วมในการวางแผน
และการตัดสินใจเพือพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการดําเนินงานให้ดียิงขึน

โดยสรุป เนืองจากชุดเครืองมือ MELQO ครอบคลุมทัง 3 ส่วนที สําคัญ คือ เด็กปฐมวัย สถาน
ศึกษา และครอบครัวและชุมชน และได้พยายามแก้ปัญหาความเบียงเบนทีเกิดขึนจากการประเมิน
โดยครูผสู้ อนเพียงอย่างเดียว ด้วยการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยวิธีการวัดโดยตรง (direct
assessment) ในประเด็นทีสามารถทําได้ ทําให้นกั วิจยั เลือกใช้ชดุ เครืองมือ MELQO เป็ นต้นแบบ
หลักในการพัฒนาแบบสอบถามสําหรับการสํารวจความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็ก
ปฐมวัย ในครังนี นอกจากนัน นัก วิจยั ยัง ได้นาํ เอาข้อ คําถามจากเครืองมือ วัด แบบอืนเข้า มาผสม
ผสานเพือให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยและครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังรายละเอียดทีนํา
เสนอในบทที 3

ทักษะด้านการสือสารและความรูท้ วไป
ั
(Communication and General Knowledge)

พัฒนาการทางด้านภาษาและสติปัญญา
(Language and Cognitive Development)

วุฒิภาวะทางอารมณ์ (Emotional Maturity)

ความสามารถและทักษะเชิงสังคม (Social Competence)

สุขภาพและความเป็ นอยูท่ ีดีในทางร่างกาย
(Physical Health and Well-Being)

หมวด (domains)

องค์ประกอบ (constructs)
ความพร้อมทางด้านร่างกายสําหรับการไปโรงเรียน (Physical readiness for school day)
สามารถทํากิจกรรมทางร่างกายได้ดว้ ยตนเอง (Physical independence)
มีทกั ษะทางด้านกล้ามเนือมัดใหญ่และกล้ามเนือมัดเล็ก (Gross and fine motor skills)
ความสามารถและทักษะเชิงสังคมโดยรวม (Overall Social Competence)
ความรับผิดชอบและการเคารพผูอ้ ืน (Responsibility and Respect)
ตอบสนองและเข้าหาการเรียนรู ้ (Approaches to learning)
พร้อมทีจะสํารวจสิงใหม่ๆ (Readiness to explore new things)
มีสว่ นร่วมทางสังคมและให้ความช่วยเหลือแก่ผอู้ ืน (Prosocial and helping behavior)
มีพฤติกรรมวิตกกังวลและตืนกลัว (Anxious and fearful behavior)
มีพฤติกรรมก้าวร้าว (Aggressive behavior)
สมาธิสนั (Hyperactivity and inattention)
ความสามารถทางภาษาและการอ่านออกเขียนได้ในระดับเบืองต้น (Basic literacy)
สนใจในภาษา ตัวเลข และการใช้ความจํา (Interest in literacy/numeracy and uses memory)
อ่านออกเขียนได้ในระดับสูง (Advance literacy)
ความสามารถทางตัวเลขในระดับเบืองต้น (Basic numeracy)
ทักษะการสือสารทีมีประสิทธิภาพ การใช้ภาษา
การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการสือสาร
ความรู ร้ อบตัวเกียวกับโลกในระดับทีเหมาะสมกับช่วงวัย (Age-appropriate knowledge about
the world)

ตารางที 2.1: หมวดพัฒนาการหลักและองค์ประกอบในชุดเครืองมือ EDI (Early Development Instrument)
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ทักษะทางด้านคณิตศาสตร์
(Mathematics)

ทักษะทางด้านภาษา
(Language and Literacy)

หมวด

ตัวเลขและการคํานวณ
(number/operations)

รูจ้ กั ตัวอักษร (alphabet)

การรับรูท้ างภาษา
(receptive language)

การแสดงออกทางภาษา
(expressive language)

แรงบันดาลใจ
(motivation)

องค์ประกอบ

น้องบอกชือสัตว์ที น้องรู ้จกั ได้มยั น้องรูจ้ กั ตัว อะไร
บ้าง

คําถามสําหรับเก็บข้อมูลจากเด็กโดยตรง
n.a.

น้องบอกชือของกินทีซือมาจากตลาดให้พีฟั งหน่อย
พีอยากให้นอ้ งบอกว่าคํานีขึนต้นด้วยเสียงอะไร (พูด
คําทีเด็กรูจ้ กั และคุน้ เคย)
น้องสามารถเขียนชือตัวเองได้หรือไม่
น้องเขียนชือให้พีดูหน่อยได้ไหม
น้องสามารถเข้าใจสิงทีพยายามบอกในครังแรกหรือ น้องชี ไปที ลูกบอลที อยู่ บน/ข้างหน้า/ข้างๆ เก้าอี ได้
ไม่
ไหม
n.a.
เดียว พี จะ เล่า เรือง ให้ นอ้ ง ฟั ง แล้ว จะ ถาม คําถาม
เกียวกับเรืองทีเล่าให้ฟังนะ
ท่านคิด ว่า น้องสามารถระบุ ตวั อักษรอย่างน้อย 10 น้องเขียนชือให้พีดูหน่อยได้ไหม
ตัวได้หรือไม่?
ท่านคิดว่าน้องนับเลขได้สงู สุดถึงเลขอะไร?
น้องนับเลขได้สงู สุดถึงเลขอะไร
ท่านคิด ว่า น้องนับ จํานวนของที มี 10 ชินได้ถกู ต้อง น้องช่วยนับก้อนหินให้พี 3 ก้อนได้ไหม
หรือไม่?
ท่านคิด ว่า น้องสามารถระบุ ตวั เลขได้ถงึ เลข 5 หรือ น้องช่วยนับก้อนหินให้พี 6 ก้อนได้ไหม
ไม่?
มีตารางต่อเนือง …

คําถามสําหรับสอบถามจากครูและผูป้ กครอง
ท่านคิด ว่า น้องมี ความสนใจในการอ่านสือสิงพิมพ์
ต่างๆ หรือ ไม่? (เช่น เด็ก แสดง ความ สนใจ/ ความ
อยากรู ้ อยากเห็น ในความหมายของสิงพิมพ์ ที ตน
เห็น)
ท่านคิด ว่า น้องมี การสือสารเพือบ่ง บอกสิงที ตนเอง
ต้องการ กับ ผูใ้ หญ่ หรือ บุคคล รอบ ตัว ให้ สามารถ
เข้าใจได้หรือไม่?
n.a.
n.a.

ตารางที 2.2: โครงสร้างของชุดเครืองมือ Measure of Development and Early Learning หรือทีเรียกสันๆ ว่า MODEL
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ทักษะทางด้านคณิตศาสตร์
(Mathematics)

หมวด

ความสัมพันธ์เชิงพืนที
(spatial relations)

การวัดค่า
(measurement)

ตัวเลขและการคํานวณ
(number/operations)

เลข 8 กับเลข 6 ตัวเลขใหนมีคา่ มากกว่า

เลข 3 กับเลข 5 ตัวเลขใหนมีคา่ มากกว่า

น้องช่วยนับก้อนหินให้พี 14 ก้อนได้ไหม

เลข 4 กับเลข 7 ตัวเลขใหนมีคา่ มากกว่า
เดียวพีจะชีไปทีตัวเลข ให้นอ้ งบอกพีว่าเป็ นเลขอะไร
ถ้าน้องมีลกู บอล 3 ลูก แล้วพีให้ลกู บอลน้องเพิมอีก
2 ลูก น้องจะมีลกู บอลกีลูก?
ท่านคิดว่าน้องรูห้ รือไม่วา่ วัวนันสูงกว่าแมว
n.a.
ท่านคิดว่าน้องสามารถระบุได้วา่ ในวัตถุ 3 ชินนัน ชิน
n.a.
ใหนใหญ่สดุ /เล็กสุด/ยาวทีสุด/สันสุด
ท่านคิดว่าน้องรูห้ รือไม่วา่ แพะนันหนักกว่าหนู
n.a.
ท่านคิดว่าน้องรู แ้ ละเข้าใจหรือไม่วา่ วันนี เมือวานนี
n.a.
หรือวันพรุง่ นี คืออะไร
ท่านคิด ว่า น้องสามารถบอกได้ หรือ ไม่ วา่ รูป ทรงที น้องชี ไปที ลูกบอลที อยู่ บน/ข้างหน้า/ข้างๆ เก้าอี ได้
ไหม
เห็นเป็ นวงกลม สามเหลียม หรือสีเหลียม
ท่านคิด ว่า น้องสามารถต่อ รูป ในใจ (mental trans- ถ้าภาพเหล่านีถูกนํามาต่อกัน จะได้รูปทรงอะไร
formation) ได้หรือไม่?
มีตารางต่อเนือง …

ถ้า ตอบใช่ ให้ ถามต่อ ท่านคิด ว่า น้องสามารถระบุ
ตัวเลขได้ถงึ เลข 10 หรือไม่?
ถ้า ตอบใช่ ให้ ถามต่อ ท่านคิด ว่า น้องสามารถระบุ
ตัวเลขได้ถงึ เลข 20 หรือไม่?
ท่านคิดว่าน้องสามารถสามารถบวกเลข 3 กับเลข 2
ได้หรือไม่?
n.a.
n.a.
n.a.

โครงสร้างของชุดเครืองมือ Measure of Development and Early Learning หรือทีเรียกสันๆ ว่า MODEL (ตารางต่อเนือง)
องค์ประกอบ
คําถามสําหรับสอบถามจากครูและผูป้ กครอง
คําถามสําหรับเก็บข้อมูลจากเด็กโดยตรง
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โครงสร้างของชุดเครืองมือ Measure of Development and Early Learning หรือทีเรียกสันๆ ว่า MODEL (ตารางต่อเนือง)
หมวด
องค์ประกอบ
คําถามสําหรับสอบถามจากครูและผูป้ กครอง
คําถามสําหรับเก็บข้อมูลจากเด็กโดยตรง
น้องวางแผนล่วงหน้าบ่อยแค่ใหน?
น้องยอมหยุด ทํา สิงที กําลัง ทํา เมือบอกให้หยุด บ่อย
n.a.
แค่ไหน?
น้องก้าวร้าวคุกคามเด็กคนอืนบ่อยแค่ไหน?
n.a.
น้องมีอาการตืนตัวมากเกินปกติหรือไม่?
n.a.
เวลาที ท่านพาน้องไปยังสถานที ใหม่ น้องสนใจและ
n.a.
สํารวจสถานทีใหม่อย่างอิสระหรือไม่?
การควบคุมตนเอง
น้องปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้งา่ ยหรือไม่
n.a.
(self-control)
(เช่น ไปโรงเรียนวันแรก)
น้องสามารถสงบสติ อารมณ์เข้า สู่ภาวะปกติ ได้หลัง
n.a.
จากทํากิจกรรมทีตืนเต้น
ความพร้อมด้านอารมณ์และสังคม
น้องไม่สามารถนังนิงๆอยูก่ บั ทีได้ใช่หรือไม่?
n.a.
(social emotional)
ใน เวลา ที น้อง มี ปฏิสมั พันธ์ กับ เพือน น้อง ได้
n.a.
แสดงออกถึงทักษะการควบคุมตนเองหรือไม่
น้องแสดงความใส่ใจในความรูส้ กึ ของผูอ้ ืนหรือไม่?
n.a.
การเข้าใจหรือสนใจสังคม
น้องแสดงออกถึง ความต้องการที จะช่วยเหลือ ผู้อืน
n.a.
(social understanding and pro-social
ในเวลาทีต้องการความช่วยเหลือหรือไม่?
behavior)
น้องแบ่งปั นสิงของให้เพือนและคนรอบตัวหรือไม่?
n.a.
น้องเข้ากับเด็กทีเล่นด้วยได้หรือไม่? (เช่นพีน้อง)
n.a.
ความสามารถทางสังคม
น้องมี ปัญหาในการผลัด กัน เล่น เมือเล่น กับ เด็ก คน
n.a.
(social competence)
อืนบ้างหรือไม่?
น้องรับผิดชอบต่อการกระทําของตนเองหรือไม่?
n.a.
มีตารางต่อเนือง …
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ทักษะการบริหารจัดการชีวิต
(Executive Function:EF)

กล้ามเนือเล็ก (fine motor)

ยังคิดไตร่ตรอง
(inhibitory control)

ความจําขณะทํางาน
(working memory)

ความพร้อมด้านอารมณ์และสังคม
(social emotional)
สุขภาวะทางอารมณ์
(emotional well-being)

หมวด

น้องเตะ ตี หรือกัด เด็กคนอืนบ้างหรือไม่?
n.a.
น้องอารมณ์เสีย เมือไม่ อยู่ กบั พ่อ แม่ หรือ ผู้ดแู ลหรือ
n.a.
ไม่?
น้องรูส้ กึ เศร้า หรือ ไม่มี ความสุข อยู่ เป็ น ประจํา หรือ
n.a.
ไม่?
น้องถูกเบียงเบนความสนใจได้งา่ ยหรือไม่?
n.a.
น้องตังใจทําสิงทีตัวเองทําจนสําเร็จบ่อยแค่ใหน
n.a.
เมือได้ รบั คํา สังให้ ปฏิบตั ิ งานหลายๆอย่าง น้องจํา น้องทําสิงทีตรงข้ามกับทีพีบอกนะ เมือพีบอกให้จบั
ภาระ งาน ที ต้อง ทําได้ อย่าง ครบ ถ้วน บ่อย ครัง แค่ ทีหัว ให้นอ้ งจับทีเท้า
ใหน?
n.a.
พีกําลังจะบอกตัวเลขน้อง หลังจากทีพีบอกแล้ว ให้
น้องพูด ทวนตัวเลขที น้องได้ยิน ให้ เรียงตามลําดับ
อย่างถูกต้อง
น้องถูกเบียงเบนความสนใจได้งา่ ยหรือไม่?
พีกําลังจะบอกตัวเลขน้อง หลังจากทีพีบอกแล้ว ให้
น้องพูด ทวนตัวเลขที น้องได้ยิน ให้ เรียงตามลําดับ
อย่างถูกต้อง
น้อง มี พฤติกรรม ก้าวร้าว คุกคาม เด็ก คน อืน บ่อย
n.a.
ใหน?
น้องมี อาการตืนตัว มากเกิน ปกติ (overactive) หรือ
n.a.
ไม่?
น้องเขียนชือตัวเองได้หรือไม่?
น้องเขียนชือตรงนีให้พีดูหน่อยได้ไหม
n.a.
น้องช่วยวาดเลียนแบบรูปสีเหลียมนี ให้พีดูหน่อยได้
มัย?
มีตารางต่อเนือง …

โครงสร้างของชุดเครืองมือ Measure of Development and Early Learning หรือทีเรียกสันๆ ว่า MODEL (ตารางต่อเนือง)
องค์ประกอบ
คําถามสําหรับสอบถามจากครูและผูป้ กครอง
คําถามสําหรับเก็บข้อมูลจากเด็กโดยตรง
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ข้อมูลบริบท
(contextual information)

หมวด

สภาวะทางเศรษฐกิจ-สังคม

ครัวเรือนของท่านมีสงของเครื
ิ
องใช้ตอ่ ไปนีหรือไม่?
แม่ของน้องจบการศึกษาสูงสุดระดับใด
พ่อของน้องจบการศึกษาสูงสุดระดับใด
การศึกษาของผูป้ กครอง
(parental education)
ผูด้ แู ลน้องจบการศึกษาสูงสุดระดับใด (ถามคําถาม
นีกรณีพอ่ แม่ไม่ได้เป็ นผูด้ แู ลเด็ก)
มี เด็ก คนอืนอาศัย อยู่ ในบ้านของน้องจํานวนกี คน
โปรดระบุ...(เรียงตามอายุ)
องค์ประกอบของครัวเรือน
(household composition) มี ผใู้ หญ่ อาศัยอยู่ในบ้านของน้องจํานวนกี คน โปรด
ระบุความสัมพันธ์ของผูใ้ หญ่แต่ละคนทีมีตอ่ เด็ก
น้อง ได้ เข้า เรียน ไม่ ว่า จะ เป็ น โรงเรียน อนุบาล หรือ
ั นาเด็กเล็กในชุมชน บ้างหรือไม่?
การเข้าเรียนในสถานศึกษา ศูนย์พฒ
(education participation) ถ้าตอบใช่ ให้ถามต่อว่าใน 7 วันทีผ่านมาได้เข้าร่วม
จํานวนกีชัวโมง
ในบ้านมี หนังสือ สําหรับ เด็ก หรือ สมุด ภาพ สําหรับ
บรรยากาศการเรียนรูแ้ ละ
เด็กเพือน้องจํานวนกีเล่ม
การมีสว่ นร่วมของผูป้ กครอง
ท่านเชือหรือ ไม่ วา่ ในการจะเลียงเด็ก ให้เติบโตและ
(learning environment
and parental participation) ได้รบั การศึกษาอย่างเหมาะสมนันมีความจําเป็ นจะ
ต้องลงโทษเด็กทางร่างกาย
ท่านให้เด็ก อยู่บา้ นคนเดียวมากกว่า 1 ชัวโมงโดยที
การถูกละเลย (neglect)
ไม่มี เด็ก โตหรือ ผูใ้ หญ่ ที มีอายุ ตงแต่
ั 10 ขวบขึนไป
ดูแลจํานวนกีชัวโมง?
n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

มีตารางต่อเนือง …

โครงสร้างของชุดเครืองมือ Measure of Development and Early Learning หรือทีเรียกสันๆ ว่า MODEL (ตารางต่อเนือง)
องค์ประกอบ
คําถามสําหรับสอบถามจากครูและผูป้ กครอง
คําถามสําหรับเก็บข้อมูลจากเด็กโดยตรง
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ข้อมูลบริบท
(contextual information)

หมวด

สุขภาพของเด็กปฐมวัย
(child health)

การถูกละเลย (neglect)

ท่านให้เด็ก อยู่บา้ นคนเดียวมากกว่า 1 ชัวโมงโดยที
ไม่มี เด็ก โตหรือ ผูใ้ หญ่ ที มีอายุ ตงแต่
ั 10 ขวบขึนไป
ดูแลจํานวนกีชัวโมง?
ปั จจุบนั น้องป่ วยบ่อยหรือไม่ เมือเทียบกับเด็กทีอายุ
เท่ากัน?
น้องมี อาการอ่อนเพลีย หรือ เหนือยง่ายบ้างหรือ ไม่
เมือเทียบกับเด็กทีอายุเท่ากัน?
น้องเป็ นเด็กทีมีความต้องการพิเศษหรือไหม?
n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

โครงสร้างของชุดเครืองมือ Measure of Development and Early Learning หรือทีเรียกสันๆ ว่า MODEL (ตารางต่อเนือง)
องค์ประกอบ
คําถามสําหรับสอบถามจากครูและผูป้ กครอง
คําถามสําหรับเก็บข้อมูลจากเด็กโดยตรง
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บทที 2. ความพร้อมในการเข้าสูร่ ะบบการศึกษา

บทที 3

แบบสอบถามและการเก็บข้อมูล
(Questionnaires and Data Collection)
ในบทนี เป็ นการสรุป โครงสร้างของเครืองมือ สํารวจความพร้อมเพือเข้า สู่ระบบการศึกษาของเด็ก
ปฐมวัย ระดับ จังหวัด (School Readiness Provincial Survey) และรายงานผลการเก็บ ข้อมูล ซึง
รวมถึง การสุม่ ตัวอย่าง ผลการดําเนิน การเก็บ ข้อมูล ภาคสนาม ปั ญหาและอุปสรรคในการดําเนิน
การ ตลอดจนข้อเสนอแนะในการดําเนินการในอนาคต โดยแบบสอบถามทังหมดอยู่ในภาคผนวก
ด้านท้ายของรายงานฉบับนี

3.1

ชุดเครืองมือวัดความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษาระดับจังหวัด
(School Readiness Provincial Survey)

แบบสอบถามความพร้อมในการเข้า สู่ระบบการศึกษา (school readiness) ที ใช้ในการวิจยั ชินนี
ถูกดัดแปลงและปรับปรุงมาจากแบบสอบถามที ได้ทดลองใช้ภายใต้โครงการวิจยั พัฒนาเครืองมือ
สํารวจความพร้อมเพือเข้า สู่ ระบบการศึกษาของเด็ก ปฐมวัย ระยะที 1 และ 2 ซึงพัฒนามาจาก
ชุด เครืองมือ MELQO ตามหลัก การที ได้นาํ เสนอไปแล้ว ในหัวข้อ 2.3 โดยปรับ ลดข้อ คําถามบาง
ส่วนและเพิมข้อ คําถามบางประเด็น ตามคํา แนะนําจากผูท้ รงคุณวุฒิ และประสบการณ์การทํางาน
ในภาคสนามจากโครงการฯ ระยะที 1 และ 2 โดยมี เป้า หมายหลัก เพือเรียนรู เ้ กียวกับ ปั ญหาและ
อุปสรรคในการดําเนิน งานในภาคสนาม ซึงจะนํา ไปสู่ ขอ้ เสนอแนะที มี ประสิทธิภาพในการเก็บ
ข้อมูลความพร้อมในการเข้าสูร่ ะบบการศึกษา (school readiness) ทัวประเทศต่อไป
ดังทีกล่าวมาแล้วในบทที 2 เครืองมือวัดความพร้อมเพือเข้าสูร่ ะบบการศึกษาของเด็กปฐมวัยใน
รายงานฉบับนีพัฒนามาจากชุดเครืองมือ MELQO ซึงครอบคลุมทัง 3 ด้านคือ 1) ความพร้อมของ
เด็กปฐมวัย (readiness in the children) 2) ความพร้อมของสถานศึกษา (school’s readiness for
children) และ 3) ความพร้อมของครอบครัว (family’s readiness for children) โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี
1. ความพร้อมของเด็กปฐมวัย (readiness in the children) ประกอบไปด้วย 5 หมวด (domain) ได้แก่
1.1 ความพร้อมด้านภาษา (literacy) ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ (construct) ดังต่อ
ไปนี
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บทที 3. แบบสอบถามและการเก็บข้อมูล
1.1.1 การรับรูท้ างภาษา (receptive language) วัดหรือประเมินด้วยการสอบถามผูป้ กครอง
และครูผสู้ อน และการวัดโดยตรง (direct assessment) โดยนักวิจยั
1.1.2 การแสดงออกทางภาษา (expressive language) วัดหรือประเมินด้วยการสอบถาม
ผูป้ กครองและครูผสู้ อนเท่านัน
1.1.3 ความรู ้ทางภาษา (language knowledge) วัด หรือ ประเมิน ด้วยการสอบถามผู้
ปกครองและครูผสู้ อน และการวัดโดยตรง (direct assessment) โดยนักวิจยั
1.2 ความพร้อมด้านคณิตศาสตร์ (mathematics) ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ (construct) ดังต่อไปนี
1.2.1 ตัวเลขและการคํานวณ (number and operations) วัดหรือประเมินด้วยการสอบถาม
ผูป้ กครองและครูผสู้ อน และการวัดโดยตรง (direct assessment) โดยนักวิจยั
1.2.2 การวัด ค่า (measurement) วัด หรือ ประเมิน ด้วยการสอบถามผู้ปกครองและครู ผู้
สอนเท่านัน
1.2.3 ความสัมพันธ์เชิงพืนที (spatial relations) วัดหรือประเมินด้วยการสอบถามผูป้ กครอง
และครูผสู้ อน และการวัดโดยตรง (direct assessment) โดยนักวิจยั
1.3 ความพร้อมด้านสังคมและอารมณ์ (social-emotional development) ซึงประกอบ
ด้วย 4 องค์ประกอบ ดังต่อไปนี
1.3.1 การควบคุม ตนเอง (self-regulation) วัด หรือ ประเมิน ด้วยการสอบถามผู้ปกครอง
และครูผสู้ อนเท่านัน
1.3.2 การเข้าใจหรือสนใจสังคม (social understanding/pro-social behavior) วัดหรือ
ประเมินด้วยการสอบถามผูป้ กครองและครูผสู้ อนเท่านัน
1.3.3 ความสามารถทางสังคม (social competence) วัดหรือประเมินด้วยการสอบถาม
ผูป้ กครองและครูผสู้ อนเท่านัน
1.3.4 สุขภาวะทางอารมณ์ (emotional well-being) วัดหรือประเมินด้วยการสอบถามผู้
ปกครองและครูผสู้ อนเท่านัน
1.3.5 ปั ญหาพฤติกรรม (behavioral problem index) วัดหรือประเมินด้วยการสอบถาม
ผูป้ กครองและครูผสู้ อนเท่านัน
1.4 ความพร้อมด้านการบริหารจัดการชีวติ (executive function) ซึงประกอบด้วย 2
องค์ประกอบ ดังต่อไปนี
1.4.1 ความจําขณะทํางาน (working memory) วัดหรือประเมินด้วยการสอบถามผูป้ กครอง
และครูผสู้ อน และการวัดโดยตรง (direct assessment) โดยนักวิจยั

3.1. ชุดเครืองมืดวัดความพร้อมฯ
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1.4.2 ความยับยังชังใจ (inhibition) วัดหรือประเมินด้วยการสอบถามผูป้ กครองและครู ผู้
สอนเท่านัน
1.5 ความพร้อมด้านกายภาพและสุขภาพ (physical and health development) ซึง
ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ดังต่อไปนี
1.5.1 ความพร้อมด้านกล้ามเนือมัดเล็ก (fine motor) วัดหรือประเมินด้วยการสอบถามผู้
ปกครองและครูผสู้ อน และการวัดโดยตรง (direct assessment) โดยนักวิจยั
1.5.2 ความพร้อมของกล้ามเนือมัดใหญ่ (gross motor) วัดหรือประเมินด้วยการสอบถาม
ผูป้ กครองและครูผสู้ อนเท่านัน
1.5.3 ความพร้อมด้านสุขภาพ (health) วัดหรือประเมินด้วยการสอบถามผูป้ กครองและ
ครูผสู้ อนเท่านัน
2. ความพร้อมของสถานศึกษา (school’s readiness for children) ซึงประกอบไปด้วย 6
หมวด ดังต่อไปนี
2.1 ความพร้อมด้านสิงแวดล้อมในห้องเรียน (learning environment) วัดหรือประเมินด้วย
การสังเกตห้องเรียนระดับอนุบาล 3 โดยนักวิจยั
2.2 ความพร้อมด้านการเรียนการสอน (pedagogy) วัด หรือ ประเมิน ด้วยการสังเกตการ
สอนในห้องเรียนระดับ อนุบาล 3 โดยนัก วิจยั และการสอบถามครู และผู้บริหารสถาน
ศึกษา
2.3 ความพร้อมด้านรอยต่อระหว่างอนุบาลและประถมศึกษา (transition) วัดหรือประเมิน
ด้วยการสังเกตการสอนในห้องเรียนระดับประถมศึกษาปี ที 1 โดยนักวิจยั และการสอบถาม
ครูผสู้ อน
2.4 ความพร้อมด้านบุคลากร (personnel) วัดหรือประเมินด้วยการสอบถามครู ผูส้ อนและ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาเท่านัน
2.5 ความพร้อมด้านโภชนาการ สุขอนามัย และความปลอดภัย (nutrition, sanitation and
safety) วัดหรือประเมินด้วยการสอบถามครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารสถานศึกษาเท่านัน
3. ความพร้อมของครอบครัว (family’s readiness for children) ซึงประกอบไปด้วย 4 หมวด
ดังต่อไปนี
3.1 ความพร้อมด้านโภชนาการ (nutrition) วัดหรือประเมินด้วยการสอบถามผูป้ กครองเท่านัน
3.2 การส่งเสริมการเรียนรู ้ (learning support) วัดหรือประเมินด้วยการสอบถามผูป้ กครอง
เท่านัน
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3.3 การดูแลเลียงดู (parenting) วัดหรือประเมินด้วยการสอบถามผูป้ กครองเท่านัน
3.4 สถานะทางเศรษฐกิจ (economic status) วัดหรือประเมินด้วยการสอบถามผูป้ กครอง
เท่านัน

โดยสรุป เครืองมือวัดความพร้อมเพือเข้าสูร่ ะบบการศึกษาของเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด ประกอบ
ไปด้วยความพร้อมฯ ใน 3 มิติ คือ 1) ความพร้อมของเด็กปฐมวัย (readiness in the children) 2)
ความพร้อมของสถานศึกษา (school’s readiness for children) และ 3) ความพร้อมของครอบครัว
(family’s readiness for children) โดยแต่ละมิติสามารถแบ่งออกเป็ นหมวด (domain) ต่างๆ และ
แต่ละหมวดแบ่ง ออกเป็ น องค์ประกอบ (construct) จํานวนหนึง ดัง แสดงรายละเอียดในตารางที
3.3 ยิงไปกว่านัน ตารางที 3.4 ยังนําเสนอรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบ โดยแบ่งออกเป็ นองค์
ประกอบย่อย (sub-construct) ซึงเป็ น ส่วนสําคัญ ในการกําหนดหัวข้อ ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ที นํา
เสนอในหัวข้อที 4.2 ต่อไป

3.2

แบบสอบถามความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษา (School Readiness Questionnaires)

เนือหาในหัวข้อ ที 3.1 นันมี ประโยชน์ในการทําความเข้าใจหลัก การและนํา ไปใช้วิเคราะห์ขอ้ มูล
ความพร้อมฯ ของแต่ละมิติทงั 3 มิติ ซึงจะนําเสนอต่อไปในบทที 4 แต่การจัดหมวดหมู่ในหัวข้อที
3.1 ยังไม่เหมาะสมนักสําหรับการนําไปใช้จริงในภาคสนาม นักวิจยั จึงจําเป็ นต้องแบ่งกลุม่ แบบสอบถาม
ให้ชดั เจนว่า แบบสอบถามส่วนใดควรใช้กบั กลุม่ ตัวอย่างใดและดําเนินการอย่างไร ซึงสามารถแบ่ง
แบบสอบถามได้เป็ น 5 แบบ คือ 1) แบบทดสอบพัฒนาการเด็ก ปฐมวัย ด้วยวิธี การวัด โดยตรง 2)
แบบสอบถามสําหรับผูป้ กครอง 3) แบบสอบถามสําหรับครูผสู้ อน 4) แบบสอบถามสําหรับผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา และ 5) แบบสอบถามสังเกตห้องเรียน
ดังนัน แบบสอบถามความพร้อมเพือเข้าสูร่ ะบบการศึกษาของเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด (School
Readiness Provincial Survey) จึงแบ่งออกได้เป็ นทังหมด 5 ชุด ดังนี
1. ชุด แบบทดสอบพัฒนาการเด็ก ปฐมวัย ด้วยวิธี การทดสอบโดยตรง (direct assessment) เป็ น ชุด คําถามเพือประเมิน พัฒนาการด้านสติ ปัญญาและการเรียนรู ข้ องเด็ก ปฐมวัย
ทีศึกษาอยู่ในระดับอนุบาล 3 (ระดับชันก่อนจะเข้าเรียนชันประถมศึกษาปี ที 1) ด้วยวิธีการ
วัด โดยตรง (direct assessment) โดยแบบทดสอบชุด นี พัฒนามาจากแบบสอบถาม Measure of Development and Early Learning1 (MODEL) ของ MELQO เป็ นหลัก
1 แบบสอบถาม MODEL ทีเป็ นการทดสอบโดยตรง (direct assessment) ส่วนใหญ่ พฒ
ั นามาจากแบบสอบถาม

IDELA อีกทอดหนึง (Wolf et al., 2017)
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แบบทดสอบพัฒนาการเด็กชุดนีประกอบด้วย 14 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ ความสามารถใน
การเข้าใจคําศัพท์ทีใช้ในการระบุตาํ แหน่ง (receptive spatial vocabulary) ความเข้าใจใน
การฟั ง (listening comprehension) ความสามารถในการรูจ้ กั ตัว อักษร (alphabet knowledge) ความสามารถในการอ่านคําพืนฐาน (reading) ความสามารถในการเขียนชือ (name
writing) การรูจ้ กั ตัวเลข (number identification) การจัด ของเป็ นกลุม่ (producing a set)
การเปรียบเทียบตัวเลข (number comparison) การบวกแบบพืนฐาน (simple addition)
การต่อ รูป ในใจ (mental transformation) ความสามารถในการจํา ตัวเลขไปข้างหน้า (forward digit span) ความสามารถในการจําตัวเลขย้อนกลับ (backward digit span) การวาด
เลียนแบบรูปร่าง (copying shapes) และความพึงพอใจต่อการรอคอย (time preferences)
2. ชุดแบบสอบถามผู้ปกครอง เป็ นชุดคําถามเกียวกับพัฒนาการของเด็กกลุม่ ตัวอย่างในด้าน
ต่างๆ ในมุมมองของผูป้ กครอง และข้อมูลพืนฐานของครัวเรือน โดยแบ่งแบบสอบถามชุดนี
ออกเป็ น 2 ส่วนย่อย ดังต่อไปนี
2.1 แบบทดสอบพัฒนาการเด็กจากการสอบถามผู้ปกครอง เช่นเดียวกับชุดแบบสอบถาม
ผู้ปกครองที ใช้ในโครงการฯ ระยะที 1 แบบทดสอบชุด นี พัฒนามาจากแบบสอบถาม
Measure of Development and Early Learning2 (MODEL) ของ MELQO และแบบสอบถาม
ค้นหาจุด แข็ง/จุด อ่อนในทักษะ EF ของเด็ก ปฐมวัย ซึงเป็ น ส่วนหนึงของหนังสือ EF
ภูมิคมุ้ กันชีวิตและป้องกันยาเสพติด (สุภาวดี หาญเมธี, 2558) ยิงไปกว่านัน เนืองจาก
มี งานวิจยั ด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนาทุน มนุษย์ อาทิ เช่น Cunha and Heckman
(2008); Cunha et al. (2010) ได้ระบุวา่ ดัชนี ปัญหาพฤติกรรม (Behavioral Problem
Index หรือทีเรียกสันๆ ว่า BPI) ซึงพัฒนาขึนโดย Peterson and Zill (1986) เป็ นวิธีการ
ทีมีประสิทธิภาพในการวัดหรือประเมินทักษะพฤติกรรม (non-cognitive skills)
2.2 ข้อมูลพืนฐานของครัวเรือน แบบสอบถามส่วนนีพัฒนามาจากแบบสอบถาม Measure of Development and Early Learning (MODEL) ของ MELQO และแบบสอบถาม
ครัวเรือนของโครงการไรซ์ไทยแลนด์ (RIECE Thailand) แบบสอบถามส่วนนีครอบคลุม
ข้อมูลพืนฐานเกียวกับสมาชิกในครัวเรือนรวมถึงความสัมพันธ์ของเด็กกับสมาชิกแต่ละ
บุคคล สมาชิกในครัวเรือน โดยเฉพาะการอาศัยอยูก่ บั พ่อแม่ ความพร้อมด้านโภชนาการ
(nutrition) การส่ง เสริม การเรียนรู ้ (learning support) การดูแลเลียงดู (parenting)
สถานะทางเศรษฐกิจ (economic status) ซึงวัดโดยใช้ระดับความมังคังของครัวเรือน
และระดับ ความขัดสนด้านการบริโภคอาหารของครอบครัว ซึงเป็ น ประเด็น ที กองทุน
2 แบบสอบถาม

MODEL ที ใช้ ใน การ สอบถาม พัฒนาการ เด็ก จาก ผู้ ปกครอง และ ครู ส่วน ใหญ่ พัฒนา มา จาก
แบบสอบถาม EDI อีกทอดหนึง (Janus and Offord, 2007)
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เพือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ให้ความสนใจเป็ นพิเศษ ดังแสดงในตาราง
ที 3.3
3. ชุดแบบสอบถามคุณครู ประจําชัน เป็ นชุดคําถามเกียวกับพัฒนาการของเด็กกลุม่ ตัวอย่าง
ในด้านต่างๆ ในมุม มองของครู ประจํา ชัน และข้อมูล พืนฐานของครู และชันเรียน โดยแบ่ง
แบบสอบถามชุดนีออกเป็ น 2 ส่วนย่อย ดังต่อไปนี
3.1 พัฒนาการเด็ก จากการสอบถามครู ประจํา ชัน เป็ น ชุด คําถามเกียวกับ พัฒนาการ
ของเด็กกลุม่ ตัวอย่างในด้านต่างๆ ในมุมมองของครูประจําชัน เช่นเดียวกับแบบสอบถาม
พัฒนาการเด็กจากการสอบถามผูป้ กครอง แบบสอบถามชุดนีพัฒนามาจากแบบสอบถาม
Measure of Development and Early Learning (MODEL) ของ MELQO โดยแบบสอบถาม
ชุดนีพยายามค้นหาจุดแข็ง/จุดอ่อนในทักษะ EF ของเด็กปฐมวัย และดัชนีปัญหาพฤติกรรม
(BPI) โดยมีขอ้ คําถามเหมือนกับชุดคําถามของผูป้ กครองเกือบทังหมด ยกเว้นเพียงข้อ
คําถามความพร้อมของกล้ามเนือมัดใหญ่ (gross motor) ทังนีเนืองจากบางประเด็นครู
ผู้สอนน่า จะสังเกตได้ดี กว่าผู้ปกครอง และก็ มี บางประเด็น ที ผู้ปกครองสามารถสังเกต
ได้ดีกว่าเพราะเด็กมักจะทํากิจกรรมดังกล่าวทีบ้านมากกว่าทีโรงเรียน
3.2 ข้อมูล พืนฐานของครู ประจํา ชัน แบบสอบถามชุด นี พัฒนามาจากแบบ Measure
of Early Learning Environments (MELE) ของ MELQO และแบบสอบถามครู และ
ผู้ดแู ลเด็ก ของโครงการไรซ์ไทยแลนด์ (RIECE Thailand) แบบสอบถามส่วนนี เป็ น ชุด
คําถามเกียวกับรูปแบบการเรียนการสอนในห้องเรียน โภชนาการ สุขอนามัย และความ
ปลอดภัย ของชันเรียน ข้อมูล พืนฐานของครู ผู้ สอน ทังในด้านประสบการณ์ การสอน
ระดับ การศึกษาสูงสุด สาขาวิชา ค่า ตอบแทนของครู รายได้พิเศษ และทัศนคติ เกียว
กับการเป็ นครู โดยสอบถามข้อมูลจากครูประจําชันทุกคนทีมาทํางานในวันทีสํารวจ
4. ชุดแบบสอบถามผู้บริหารสถานศึกษา เป็ นชุดคําถามเกียวกับสภาพสิงแวดล้อมและทรัพยากร
ของสถานศึกษา ความพร้อมด้านโภชนาการ สุขอนามัย และความปลอดภัย จํานวนครู และ
นักเรียนในโรงเรียน และข้อมูลส่วนตัวของผูบ้ ริหารสถานศึกษา แบบสอบถามชุดนีพัฒนามา
จากแบบสอบถามสถานศึกษาของโครงการไรซ์ไทยแลนด์ (RIECE Thailand)
5. แบบสังเกตห้องเรียน เป็ น ชุด คําถามเกียวกับ สิงแวดล้อมภายในห้องเรียน โดยให้ ความ
สําคัญ กับ สิงแวดล้อมในลักษณะของมุม ประสบการณ์ ซงมี
ึ ความสัมพันธ์ กบั วิธี การเรียนรู ้
ผ่านการเล่น (play-based learning) และการจัดการเรียนรูใ้ นห้องเรียน โดยจะให้ความสําคัญ
กับ การส่ง เสริม ให้ เด็ก ได้ มี โอกาสเล่น และการเรียนรู ้แบบลงมือ กระทํา (active learning)
โดยสําหรับระดับอนุบาล ข้อมูลส่วนนีจะบ่งบอกถึงความพร้อมด้านสิงแวดล้อมในห้องเรียน
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(learning environment) และความพร้อมด้านการเรียนการสอน (pedagogy) ส่วนในระดับ
ประถมศึกษาปี ที 1 ข้อมูล ส่วนนี จะบ่ง บอกถึง ความพร้อมด้านรอยต่อ ระหว่างอนุบาลและ
ประถมศึกษา (transition) โดยอาศัย หลัก การที ว่า ห้องเรียนระดับ ประถมศึกษาที พร้อมจะ
สนับสนุนให้รอยต่อระหว่างอนุบาลและประถมศึกษาให้เป็ นไปอย่างราบรืน ควรจะมีรูปแบบ
การเรียนการสอนและสิงแวดล้อมที คล้ายคลึง กับ ห้องเรียนอนุบาลบางส่วน เช่น การมี มมุ
ประสบการณ์ในห้องเรียน มี การจัดการเรียนรู ้แบบลงมือ กระทํา (active learning) เป็ นต้น
นอกจากนี ทีม วิจยั ยัง ได้ทดลองให้ผู้เชียวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย จํานวน 2 คน ทําการ
ประเมิน สิงแวดล้อมในห้องเรียนโดยการสังเกตจากรูป ถ่ายที ได้ มาจากการเก็บ ข้อมูล ของ
ทีมงานในพืนที ทังนีเนืองจากพบว่า การประเมินสภาพแวดล้อมในห้องเรียนเป็ นเรืองเฉพาะ
ทางทีนักวิจยั ทัวไปอาจจะเข้าใจคลาดเคลือนได้ จึงจําเป็ นต้องใช้ผูเ้ ชียวชาญด้านการศึกษา
ปฐมวัยช่วยประเมินด้วย

3.3
3.3.1

การเก็บข้อมูล (Data Collection)
การสุ่มตัวอย่าง (Sampling Framework)

กลุม่ เป้าหมายของการสํารวจในครังนี คือ เด็กปฐมวัยทีเรียนอยู่ในระดับอนุบาล 3 ขันตอนการสุม่
ตัวอย่างในครังนีเริมจากการเลือกจังหวัดตัวอย่าง ทียังไม่ได้ทาํ การสํารวจภายใต้โครงการฯ ระยะที
2 มาทังหมด 19 จังหวัดใน 4 ภูมิภาค ดังต่อไปนี
1. ภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย ลําพูน ลําปาง แพร่
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ อุดรธานี ขอนแก่น ร้อยเอ็ด อํานาจเจริญ สุรนิ ทร์
3. ภาคกลาง ได้แก่ ลพบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา
4. ภาคใต้ ได้แก่ พัทลุง สตูล สงขลา ปั ตตานี ยะลา นราธิวาส
สําหรับ ขันตอนการสุม่ หลัง จากนี เป็ นการสุม่ แบบแบ่ง ชันภูมิ (Stratified Random Sampling)
ตามขันตอนดังนี (ดูรูปที 3.1 ประกอบ)
1. ขันตอนที 1 จะสุม่ เลือกอําเภอในแต่ละจังหวัด โดยการแบ่ง อําเภอต่างๆ ออกเป็ น 5 กลุม่
โดยให้ อ.เมือง เป็ นกลุม่ ที 1 ส่วนอําเภอทีเหลือจะถูกแบ่งออกเป็ น 4 กลุม่ กลุม่ ละเท่าๆ กัน
โดยใช้การเรียงลําดับ ตามข้อมูล ดัชนี ความยากจน (poverty map) พ.ศ.2558 ที จัด ทํา โดย
สํานัก พัฒนาฐานข้อมูล และตัว ชี วัด ภาวะสังคม สังกัด สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หลังจากนันจึงสุม่ เลือกมากลุม่ ละ 1 อําเภอ
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2. ขันตอนที 2 คัดเลือกโรงเรียนในแต่ละอําเภอทีมีเด็กทีเรียนในระดับอนุบาล 3 จํานวน 5 คน
ขึนไป จากนันเรียงลําดับโรงเรียนทีมีจาํ นวนนักเรียนอนุบาลจากมากไปหาน้อย แล้วแบ่งกลุม่
โรงเรียนเป็ น 3 และสุม่ เลือกโรงเรียนเพือเป็ นตัวแทน ดังนี
2.1 โรงเรียนขนาดใหญ่ (มีจาํ นวนนักเรียนอนุบาลอยูใ่ นช่วงเปอร์เซ็นไทล์ ที 86-100) จํานวน
1 โรงเรียน
2.2 โรงเรียนขนาดกลาง (มีจาํ นวนนักเรียนอนุบาลอยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ที 65-85) จํานวน
2 โรงเรียน
2.3 โรงเรียนขนาดเล็ก (มีจาํ นวนนักเรียนอนุบาลอยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ที 1-64) จํานวน 4
โรงเรียน
อย่างไรก็ตาม ในกรณี ที โรงเรียนปฏิเสธการเก็บ ข้อมูล นัก วิจยั จะสุม่ เลือกโรงเรียนใหม่ จาก
โรงเรียนใน ระดับ เดียวกัน แต่ หากไม่มี โรงเรียนในระดับ เดียวกัน เหลือ แล้ว จะสุม่ เลือกจาก
โรงเรียนที มี ขนาดเล็ก ลงไปในหนึงขัน จนกว่า จะได้จาํ นวนตัวอย่างครบถ้วน เช่น ในอําเภอ
A มี โรงเรียนขนาดใหญ่ 1 โรงเรียน แต่โรงเรียนนันปฏิเสธการเก็บข้อมูล นักวิจยั จะสุม่ เลือก
โรงเรียนขนาดกลางเพิมอีก 1 โรงเรียน หรือ มากกว่า นัน เพือให้ได้จาํ นวนตัวอย่างตามเป้า
หมาย
3. ขันตอนที 3 สําหรับโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก จะสุม่ เลือกห้องเรียนระดับชันอนุบาล
3 จํานวน 1 ห้องเรียน ในขณะที โรงเรียนขนาดใหญ่ จะสุม่ เลือกห้องเรียนระดับชันอนุบาล 3
จํานวน 2 ห้องเรียน
4. ขันตอนที 4 สุม่ เลือกเด็ก นักเรียนในแต่ละห้องเรียน จํานวนห้องละ 15 คน หากห้องเรียน
ใดมีจาํ นวนเด็กไม่ถงึ 15 คน ให้ถือว่าเด็กนักเรียนทุกคนในห้องนันเป็ นกลุม่ ตัวอย่างทังหมด
(หากเป็ นห้องเรียนรวม ให้เลือกเฉพาะนักเรียนทีจะเลือนชันไปเรียนระดับประถมศึกษาปี ที 1
ในปี ถดั ไป) ซึงหากจํานวนเด็กปฐมวัยตัวอย่างที ได้จากการสุม่ เลือกตามแบบแผนที กําหนด
ไว้ในจังหวัดใดมีมากกว่า 500 คน ทีมวิจยั จะดําเนินการเก็บข้อมูลของทุกคนทีสุม่ มาได้ ดัง
นัน จึงเป็ นไปได้วา่ จํานวนเด็กปฐมวัยตัวอย่างในบางจังหวัดอาจจะมีมากกว่า 500 คน แต่
หากจํานวนเด็กปฐมวัยตัวอย่างทีได้จากการสุม่ เลือกตามแบบแผนทีกําหนดไว้ในจังหวัดใด
ไม่ถงึ 470 คน ทีมวิจยั จะสุม่ เลือกโรงเรียนขนาดเล็กจากทัง 5 อําเภอในจังหวัดนันเพิมทีละ 1
โรงเรียน ไปจนกว่าจะได้จาํ นวนเด็กปฐมวัยตัวอย่างทีดําเนินการเก็บข้อมูลด้วยแบบทดสอบ
พัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยวิธีการวัดโดยตรง (direct assessment) ไม่นอ้ ยกว่า 470 คน โดย
สรุป ทุกจังหวัดจะต้องมีกลุม่ ตัวอย่างเด็กปฐมวัยอย่างน้อย 470 คน

3.3. การเก็บข้อมูล

39

นอกจากการเก็บข้อมูลเด็กปฐมวัยแล้ว ทีมวิจยั จะดําเนินการสังเกตห้องเรียนระดับประถมศึกษา
ปี ที 1 เพือเป็ นข้อมูลสําหรับบ่งบอกถึงระดับความพร้อมของโรงเรียน โดยเฉพาะในประเด็นทีเกียว
กับรอยต่อระหว่างการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา (transition) แต่จะไม่เก็บข้อมูล
เด็ก รายบุคคลสําหรับ ชันประถมศึกษาปี ที 1 ดัง นัน ทีม วิจยั จะดําเนิน การสุม่ ห้องเรียนชันประถม
ศึกษาปี ที 1 มาโรงเรียนละหนึงห้องเรียน

รูป ที 3.1: แผนผังการสุม่ ตัวอย่างสําหรับ การสํารวจความพร้อมเพือเข้า สู่ระบบการศึกษาของเด็ก
ปฐมวัย

3.3.2

สรุ ปผลการเก็บข้อมูลภาคสนาม

ทีมวิจยั ดําเนินการลงพืนทีเก็บข้อมูลภาคสนามในช่วงภาคเรียนที 2 ของปี การศึกษา 2562 (ระหว่าง
เดือนมกราคม 2563 จนถึงเดือนมีนาคม 2563) ซึงเป็ นไปตามหลักการของ MELQO ทีระบุวา่ การ
เก็บ ข้อมูล ความพร้อมในการเข้า สู่ระบบการศึกษาที เหมาะสมควรดําเนิน การหลัง จากที ครู มี เวลา
เพียงพอทีจะเรียนรูแ้ ละสังเกตเด็กปฐมวัยได้เป็ นอย่างดี ดังนัน การเลือกเก็บข้อมูลความพร้อมฯ ใน
ช่วงภาคเรียนที 2 จึงเหมาะสมมากกว่าภาคเรียนที 1
จํานวนตัวอย่างทีเก็บได้จริง
ในภาพรวม การสํารวจในครังนี สามารถดําเนินการไปได้ดว้ ยดี โดยสามารถเก็บข้อมูลเด็กปฐมวัย
กลุม่ ตัวอย่างได้ทงสิ
ั นจํานวน 9,526 คน (สูง กว่า เป้า หมาย 26 คน) ข้อมูล พัฒนาการเด็ก ปฐมวัย
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ทีได้จากการสอบถามครู ผูส้ อนจํานวน 9,514 คน (คิดเป็ นร้อยละ 99.9) และข้อมูลพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยทีได้จากการสอบถามผูป้ กครองจํานวน 8,539 คน (คิดเป็ นร้อยละ 89.6) ข้อมูลพืนฐานของ
ครู ผู้สอนจํานวน 804 คน ข้อมูล พืนฐานของครอบครัว จํานวน 8,539 ครอบครัว ข้อมูล การสังเกต
ห้องเรียนจํานวน 1,416 ห้อง ข้อมูลสถานศึกษาจากการสอบถามผูบ้ ริหารสถานศึกษาทังหมด 666
โรงเรียน (ดูตารางที 3.1 ประกอบ)
ตารางที 3.1: จํานวนตัวอย่างทีเก็บได้จริง
จังหวัด

จํานวนตัวอย่าง
แบบทดสอบเด็ก พัฒนาการเด็กจากครู ข้อมูลครัวเรือน ข้อมูลครู ข้อมูลโรงเรียน สังเกตห้องเรียน
ขอนแก่น
492
489
422
42
35
75
ฉะเชิงเทรา
512
512
496
41
34
77
เชียงราย
482
481
433
47
35
72
นราธิวาส
565
565
553
47
35
79
ปทุมธานี
523
523
348
46
35
73
ปั ตตานี
503
503
489
46
35
80
พัทลุง
495
496
438
38
35
68
แพร่
477
483
463
42
36
58
ยะลา
516
505
456
40
34
79
ร้อยเอ็ด
471
472
450
47
38
82
ลพบุรี
505
506
458
45
37
77
ลําปาง
497
497
488
54
37
77
ลําพูน
495
495
417
41
38
76
สงขลา
477
478
430
38
35
87
สตูล
519
511
496
40
35
75
สมุทรสาคร
553
553
535
42
35
71
สุรนิ ทร์
478
479
428
43
36
76
อํานาจเจริญ
476
476
427
43
39
82
อุดรธานี
490
490
312
22
22
52
รวม
9,526
9,514
8,539
804
666
1,416

ผลการดําเนิน การเก็บ ข้อมูล ภาคสนาม สามารถแบ่ง ตามกลุม่ ตัวอย่างที ให้ขอ้ มูล และวิธี การ
เก็บข้อมูลได้ ดังต่อไปนี
1. แบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย การเก็บข้อมูลในส่วนนีใช้วิธีการทดสอบเด็กโดยตรง
(direct assessment) ณ สถานศึกษาของเด็กกลุม่ ตัวอย่าง หากเด็กกลุม่ ตัวอย่างไม่มาโรงเรียน
ในวันที เก็บข้อมูล ทีมวิจยั จะสุม่ เลือกเด็กตัวอย่างใหม่จากห้องเรียนเดียวกันมาทดแทนเพือ
ให้ครบตามจํานวนทีกําหนด ยกเว้นกรณีทีสุม่ เลือกเด็กทุกคนในชันเรียนหมดแล้วจึงจะหยุด
การเก็บข้อมูลส่วนนี ใช้เวลาเฉลียประมาณคนละ 23 นาที การสํารวจครังนี สามารถทดสอบ
พัฒนาการเด็กปฐมวัยได้ทงหมด
ั
9,526 คน
นอกจากนี ทีม วิจยั ได้พฒ
ั นาระบบ web application ขึน (ดูรูป ที 3.2 - 3.6 ประกอบ) โดย
กําหนดให้ ทกุ ทีม จะต้องเก็บ ข้อมูล ด้วยระบบนี เพือให้ สามารถทราบได้ วา่ ทีม งานดําเนิน
การเก็บ ข้อมูล ใดบ้าง ซึงจะช่วยให้สามารถควบคุม คุณภาพของการทดสอบพัฒนาการเด็ก

3.3. การเก็บข้อมูล

41

ปฐมวัยของทีมวิจยั เครือข่ายในแต่ละจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทังยังช่วยให้สามารถ
เก็บข้อมูลได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ส่วนโรงเรียนตัวอย่างทีไม่มีสญ
ั ญาณอินเทอร์เน็ตจะ
อนุญาตให้กรอกข้อมูลการทดสอบโดยตรงในแบบสอบถามแล้วจึงนํามาคียข์ อ้ มูลเข้าระบบ
ฐานข้อมูลภายหลัง
2. แบบสอบถามผู้ปกครอง การเก็บข้อมูลในส่วนนีใช้วิธีการฝากแบบสอบถามไปกับนักเรียน
เพือให้ผู้ปกครองกรอกแบบสอบถามที บ้าน และขอความอนุเคราะห์จากครู ประจํา ชันให้นาํ
ส่ง มายัง สถาบัน วิจยั ฯ ในภายหลัง (โดยมี คา่ ตอบแทนให้กบั ครู จาํ นวนหนึง) การสํารวจใน
ครังนี ได้รบั การตอบกลับมาในอัตราส่วนที สูงมาก โดยพบว่า ได้รบั แบบสอบถามผูป้ กครอง
กลับคืนมาทังหมด 8,539 ตัวอย่าง ซึงคิดเป็ นร้อยละ 89.6 ของจํานวนเด็กทีได้รบั การทดสอบ
ทังหมด ทังนี ทีมวิจยั เชือว่าเหตุผลทีสําคัญทีช่วยให้ได้รบั แบบสอบถามกลับมาในสัดส่วนที
น่าพอใจ เป็ น ผลมาจากการติดต่อ ประสานงานกับ ครู ประจํา ชันอย่างเป็ น ระบบ และการให้
ค่า ตอบแทนอย่างเหมาะสมกับ ครู เพือให้สง่ เอกสารกลับ มาที สถาบัน วิจยั ฯ ดัง นัน จึง เสนอ
แนะให้ใช้วิธีการฝากแบบสอบถามไปกับนักเรียน และขอความอนุเคราะห์จากครู ประจําชัน
ให้นาํ ส่งมายังสถาบันวิจยั ฯ ในภายหลัง โดยมีคา่ ตอบแทนให้กบั ครูอย่างเหมาะสม
3. การเก็บข้อมูลจากครู ประจําชัน ประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลัก คือ ข้อมูลครูและข้อมูลพัฒนาการ
เด็ก
3.1 การเก็บข้อมูลครู วิธีการเก็บข้อมูลส่วนนีมีทงหมด
ั
2 รูปแบบ คือ
3.1.1 การสัมภาษณ์โดยนัก วิจยั การเก็บ ข้อมูล ครู สว่ นหนึงจะใช้การสัมภาษณ์โดยนัก
วิจยั แต่ หากครู ไม่ สะดวกให้สมั ภาษณ์ทีม วิจยั จะใช้วิธี ให้ครู นาํ แบบสอบถามไป
กรอกเอง ข้อมูลทีได้จากการเก็บด้วยวิธีสมั ภาษณ์โดยนักวิจยั ในครังนีมีทงสิ
ั น 697
ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 86.7 ของจํานวนแบบสอบถามทีเก็บได้จากครูทงหมด
ั
3.1.2 การให้ คณ
ุ ครู กรอกข้อมูล เอง ข้อมูล ที ได้จากการเก็บ ด้วยวิธี การให้ คณ
ุ ครู กรอก
ข้อมูลเองในครังนีมีทงสิ
ั น 107 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 13.3 ของจํานวนแบบสอบถาม
ทีเก็บได้จากครูทงหมด
ั
3.2 การเก็บข้อมูลพัฒนาการเด็กจากครู การเก็บข้อมูลในส่วนนีใช้วิธีการสัมภาษณ์โดย
นัก วิจยั เพียงอย่างเดียว ซึงทําให้เกิด ปั ญหาอยู่บา้ ง เพราะครู หนึงคนต้องตอบคําถาม
ส่วนนี สําหรับ เด็ก จํานวนค่อนข้างมาก ทําให้ตอ้ งใช้เวลานานพอสมควร ครู อาจจะไม่
พอใจบ้าง และอาจจะทําให้ครู ไม่มี เวลาคิด หรือ ประเมิน ได้อย่างเต็ม ที ดัง นัน ในการ
สํารวจรอบถัดไป ทีมวิจยั จึงขอเสนอให้ใช้การเก็บข้อมูลส่วนนี ด้วยการให้ครู กรอกเอง
ทังหมดแทน ถึงแม้วา่ การเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์โดยนักวิจยั ในครังนีจะประสบ
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ความสําเร็จ อย่างมากในแง่ ของจํานวนตัวอย่างที ได้ขอ้ มูล พัฒนาการเด็ก ปฐมวัย ที ได้
จากการสอบถามครู ผูส้ อนจํานวน 9,514 คน ซึงคิดเป็ นร้อยละ 99.9 ของจํานวนเด็กที
ได้รบั การทดสอบทังหมด
4. การสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา ทีม วิจยั ใช้วิธี การสัมภาษณ์โดยนัก วิจยั โดยใช้เวลาไม่
มากนักเนืองจากมีขอ้ คําถามจํานวนไม่มาก นอกจากนัน ทีมวิจยั ยังใช้โอกาสนีเป็ นการขอบคุณ
ผูบ้ ริหารทีให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลอีกด้วย
5. การสังเกตห้องเรียน การเก็บข้อมูลในส่วนนีจะใช้วิธีการให้นกั วิจยั เข้าไปสังเกตห้องเรียนชัน
อนุบาล 3 และ ป.1 ว่า มี สภาพแวดล้อมและร่องรอยของการจัด กิจกรรมที สะท้อนถึง ความ
พร้อมของสถานศึกษา และการให้ความสําคัญกับช่วงรอยต่อระหว่างอนุบาลถึงประถมศึกษา
มากน้อยเพียงใด โดยได้จาํ นวนแบบสังเกตห้องเรียนทังสิน 1,416 ห้อง จากห้องเรียนทีต้อง
สังเกตทังหมด 1,528 ห้อง (คิดเป็ นร้อยละ 7)

3.3.3

ประสบการณ์จากการเก็บข้อมูลภาคสนาม: ปั ญหาทีพบและแนวทาง
การแก้ไข

การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทีเกียวข้อง
ขันตอนสําคัญหลังจากสุม่ เลือกโรงเรียนได้แล้วคือ การติดต่อประสานงานสถานศึกษาเพือขอความ
ร่วมมือ และนัดหมายวัน เวลาที จะเข้าไปทําการเก็บ ข้อมูล โดยทีม วิจยั จะแจ้ง รายละเอียด ขันตอน
และสถานทีสําหรับทําการทดสอบ เพือให้สถานศึกษาช่วยจัดเตรียมสถานทีทีเหมาะสม ซึงจะต้อง
เป็ นห้องทีมิดชิด ห่างไกลจากอาคารเรียนหรือสนามเด็กเล่นเท่าทีจะเป็ นไปได้ ทีสําคัญควรเป็ นพืนที
ทีสามารถจํากัดไม่ให้บคุ คลอืนเข้ามารบกวนได้ดีพอสมควร ซึงส่วนใหญ่มกั จะเป็ นห้องประชุม ห้อง
คอมพิวเตอร์ ห้องแสดงผลงานวิชาการของโรงเรียน ห้องพยาบาล หรือ ห้องสมุด ที อนุญาตเข้าไป
ใช้ได้เฉพาะบางคาบเรียนเท่านัน เป็ นต้น
ในการเก็บข้อมูลครังนี ทีมวิจยั เริมติดต่อขอความร่วมมือจากสถานศึกษาในช่วงเดือนธันวาคม
และมกราคม 2563 โดยในรอบแรกได้รบั ความร่วมมือทังหมด 529 แห่งจาก 665 แห่ง (คิดเป็ นร้อย
ละ 79.5) ทําให้ตอ้ งมีการสุม่ เลือกโรงเรียนเพิมเติมอีก 155 แห่ง (นอกจากเพือทดแทนโรงเรียนทีปฏฺิ
เสธ ยังเพือทดแทนโรงเรียนทีมีเด็กระดับอนุบาล 3 น้อยกว่า 5 คนหรือทีถูกยุบ) นอกจากนี เนืองจาก
จํานวนเด็กปฐมวัยในโรงเรียนขนาดเล็กมีจาํ นวนไม่เพียงพอกับจํานวนทีต้องการ ทีมวิจยั จึงต้องสุม่
เลือกโรงเรียนกลุ่มนี เพิมเติมอีก 26 แห่ง ดัง นัน จึงมี โรงเรียนในกลุม่ ตัวอย่างทังหมด 684 แห่ง (ดู
รายละเอียดในตารางที 3.2)
เมือได้รบั อนุญาตให้สามารถดําเนิน การเก็บ ข้อมูล แล้ว นัก วิจยั จะติดต่อ ขอข้อมูล พืนฐานของ
เด็ก ปฐมวัย ในระดับ ชันที อยู่ในข่ายที จะเป็ น กลุม่ ตัวอย่างได้ เพือนํา มาใช้ในการสุม่ เลือกชันเรียน
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ตารางที 3.2: จํานวนตัวอย่างโรงเรียนทีทําการสุม่ และทีปฏิเสธในแต่ละจังหวัด
จังหวัด

สุม่ รอบแรก ปฎิเสธ
ขอนแก่น
35
8
ฉะเชิงเทรา
35
3
เชียงราย
35
4
นราธิวาส
35
2
ปทุมธานี
35
7
ปั ตตานี
35
0
พัทลุง
35
2
แพร่
35
3
ยะลา
35
4
ร้อยเอ็ด
35
2
ลพบุรี
35
5
ลําปาง
35
3
ลําพูน
35
8
สงขลา
35
5
สตูล
35
6
สมุทรสาคร
35
16
สุรนิ ทร์
35
1
อํานาจเจริญ
35
9
อุดรธานี
35
10
รวม
665
98

จํานวนโรงเรียน
ถูกยุบ เด็กไม่ถงึ 5 คน สุม่ เพิมทังหมด รวม
1
6
16 36
0
1
4 35
0
2
6 35
0
0
3 36
0
0
7 35
0
0
0 35
0
1
3 35
3
0
7 36
4
4
12 35
0
0
5 38
1
2
10 37
1
3
9 37
0
2
13 38
0
4
9 35
1
1
9 36
0
0
16 35
0
0
2 36
0
0
13 39
1
0
11 35
12
26
155 684
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และเด็กปฐมวัยตัวอย่าง ตลอดจนทําการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนถึงวันลงพืนที เก็บ
ข้อมูล โดยจากประสบการณ์ทาํ งานในภาคสนามพบว่า โรงเรียนหรือครูทีโรงเรียนมีโอกาสจะลืมวัน
นัดหมาย ดังนัน ทีมวิจยั ควรจะต้องติดต่อเพือกับโรงเรียนอีกครังก่อนถึงวันนัดหมายประมาณ 1-2
วัน เพือยืนยันกําหนดการ ชีแจงรายละเอียดของกิจกรรมทีจะดําเนินการ และวิธีการทดสอบ รวมถึง
วิธี การสุม่ ตัวอย่างให้คณ
ุ ครู ประจํา ชันของเด็ก กลุม่ ตัวอย่างทราบโดยตรง เพราะครู ประจํา ชันบาง
ท่านอาจไม่เข้าใจถึงสาเหตุในการเลือกทดสอบเด็กกลุม่ ตัวอย่างในขณะที มี เด็กที มี ความสามารถ
สูงกว่าแต่ไม่ได้รบั การสุม่ เลือก ทีมวิจยั จึงต้องมี ความอดทนและสามารถอธิบายให้ครู เข้าใจได้วา่
การสุม่ เลือกลักษณะนีเป็ นส่วนสําคัญของการรักษามาตรฐานการเก็บข้อมูล
การเก็บข้อมูลและการบันทึกข้อมูล
1. เนืองจากสถานการณ์การระบาดของโควิด- ในช่วงเดือนมีนาคม 2563 โรงเรียนบางแห่ง
เลือนการสอบปลายภาค และปิ ด เทอมก่อนเวลาที กํา หนดิ สง่ ผลให้นกั วิจยั ไม่ สามารถเก็บ
แบบสอบถามผู้ปกครอง ครู และผู้อาํ นวยการโรงเรียน ได้ตามที วางแผนไว้ รวมถึง ปั ญหาที
เกิดจากความผิดพลาดของทีมเก็บข้อมูล ในการตรวจสอบแบบสอบถาม ส่งผลให้แบบสอบถาม
บางชุดได้ขอ้ มูลทีไม่สมบูรณ์ และบางส่วนเกิดการสูญหาย เพือแก้ไขปั ญหาดังกล่าว ในการ
เก็บข้อมูลรอบถัดไปจะใช้การบันทึกข้อมูลลงระบบคอมพิวเตอร์ก่อนเพือตรวจสอบความถูก
ต้อง และจัดส่งแบบสอบถามเข้ามาทีส่วนกลางอย่างน้อยเดือนละ 2 ครัง นอกจากนี ยังพบ
ปั ญหาว่า มีหนึงจังหวัดทีการเก็บข้อมูลโรงเรียน (จากการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารสถานศึกษา) ได้
ไม่ ถงึ 50% ของจํานวนโรงเรียนทังหมด ซึงในระยะต่อ ไปจะแก้ไขปั ญหานี ด้วยการกําหนด
เงือนไขการเก็บข้อมูลโดยระบุจาํ นวนขันตําทีต้องเก็บได้
2. เนืองจากในระยะก่อนหน้า ใช้การอบรมเพือชีแจงการเก็บข้อมูล โดยการประชุมร่วมกัน เพียง
ครังเดียว ทังหัวหน้าทีมและลูกทีม ซึงทําให้การอบรมไม่มีประสิทธิภาพเท่าทีควร ดังนันเพือ
ให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึน ในระยะที 3 จึงปรับรูปแบบการอบรม โดยใช้เวลา
ในการจัด อบรม 2 ครัง คือ ครังที 1 ใช้ เวลา 1 วัน เป็ นการประชุม เฉพาะหัวหน้า ทีม เพือ
อธิบายแผนการดําเนิน งานของโครงการ รายละเอียดงานที ต้องรับ ผิด ชอบ การใช้โปรแกรม
เพือวางแผนการทํางาน การจัดหาลูก ทีม และงบประมาณการดําเนิน งาน ครังที 2 ใช้เวลา
2 วัน เป็ นการอบรมวิธีการใช้โปรแกรมเพือวางแผนการทํางาน (สําหรับหัวหน้าทีม) และจัด
เก็บข้อมูล (สําหรับลูกทีม) โดยในครังนีจะเป็ นการอธิบายรายละเอียดของแบบสอบถาม และ
ฝึ กการใช้โปรแกรมในการเก็บข้อมูล ซึงจะเริมจากการอบรมในห้อง 1 วัน และทดลองใช้จริง
ทีโรงเรียนซึงไม่ได้อยู่ในกลุม่ ตัวอย่าง และมีเด็กนักเรียนอย่างน้อย 15 คนขึนไป เพือให้ใกล้
เคียงกับสถานการณ์จริงให้มากทีสุด
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3. จากประสบการณ์การเก็บข้อมูลในภาคสนามทําให้ทีมวิจยั เข้าใจมากขึนว่าเด็กกลุม่ ตัวอย่าง
ซึงอยู่ ในระดับ ชันอนุบาล จะพัก รับ ประทานอาหารกลางวัน และนอนกลางวัน ในเวลาช่วง
ประมาณ 11.00-14.00 น. ดังนัน ทีมงานเก็บข้อมูลจะต้องเริมทดสอบพัฒนาการของเด็กให้
เร็วทีสุด ซึงโดยปกติจะเริมประมาณ 09.00 น. และจะต้องแล้วเสร็จก่อนเวลา 11.00 น. ทังนี
ทีม งานเก็บ ข้อมูล ควรหลีก เลียงการทดสอบเด็ก ในช่วงหลัง ตืนนอน เนืองจากเป็ น ช่วงที เด็ก
ขาดสมาธิ และกระทบต่อการวัดพัฒนาการได้ หรือ บางรายอาจจะมีผปู้ กครองมารอรับกลับ
บ้าน ทําให้ขาดสมาธิในการทําแบบทดสอบ หรือปฏิเสธการทําแบบทดสอบได้ นอกจากนี ใน
ห้องเรียนระดับปฐมวัย การจัดกิจกรรมจะเกิดขึนในช่วงเวลาระหว่าง 09.00-11.00 น. และ
ลดลงหรืออาจไม่มีกิจกรรมเลยในช่วงบ่าย ดังนัน ทีมเก็บข้อมูลจะต้องมีจาํ นวนมากพอ เพือ
ให้สามารถสังเกตห้องเรียนให้แล้วเสร็จในช่วงเช้า นอกจากนี ทีมเก็บ ข้อมูลควรจะพยายาม
หลีก เลีี ยงการทดสอบเด็ก ในวัน จันทร์หรือ วัน แรกหลัง การหยุด ยาวเพราะเป็ น เด็ก อาจจะยัง
ต้องปรับตัวหลังจากหยุดอยูบ่ า้ นช่วงวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดยาว
4. ทีม งานที จะเก็บ ข้อมูล ในแต่ละครังควรประกอบด้วยเจ้า หน้าที ทังหมด 4 คน ประกอบด้วย
หัวหน้าทีม 1 คน และพนักงานเก็บข้อมูล 3 คน โดยหัวหน้าทีมจะทําหน้าทีตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล สัมภาษณ์ผบู้ ริหาร สังเกตการเรียนการสอน ส่วนพนักงานเก็บข้อมูล 3 คน
จะแบ่งหน้าทีกัน โดยจะมี 1 คนทีรับผิดชอบในการรับส่งเด็กกลุม่ ตัวอย่างระหว่างห้องเรียน
และสถานที ทดสอบ ชังนําหนัก วัด ส่วนสูง (ดูรูป ที 3.7 ประกอบ) และเก็บ ข้อมูล จากครู ทงั
ทีเกียวกับพัฒนาการเด็กกลุม่ ตัวอย่างและข้อมูลครู ในขณะที พนักงานเก็บข้อมูล 2 คน จะ
ทํา หน้าที ทดสอบพัฒนาการเด็ก และเตรียมแบบสอบถามพัฒนาการเด็ก สําหรับ ผู้ปกครอง
เพือฝากให้เด็ก นํา กลับ ไปให้ผู้ปกครองกรอกที บ้าน พร้อมทังขอความอนุเคราะห์ให้ครู ช่วย
รวบรวมแบบสอบถามจากผูป้ กครอง และทําการนัดหมายวันและเวลาทีทีมงานจะเข้าไปรับ
แบบสอบถามต่อไป
5. ในระหว่างการทดสอบหากเกิดเหตุการณ์ทีไม่คาดคิดเกิดขึน เช่น มีบคุ คลอืนเข้า-ออกพืนทีที
ใช้ทดสอบ มีการประกาศเสียงตามสาย เสียงรถ เครืองมือก่อสร้าง หรือแม้กระทังกลินต่างๆ
ทีไม่พงึ ประสงค์ เข้ามากระทบซึงส่งผลต่อสมาธิในการทําแบบทดสอบ ให้ผเู้ ก็บข้อมูลหยุดทํา
แบบทดสอบข้อนันก่อน รอให้บคุ คลหรือเหตุการณ์นนผ่
ั านไป จึงเริมทําแบบทดสอบอีกครัง
พร้อมบันทึกผูส้ มั ภาษณ์เกียวกับเหตุการณ์ทีกระทบต่อการทําแบบทดสอบในข้อนันๆ ด้วย
6. สําหรับ การเก็บ แบบสอบถามพัฒนาการเด็ก จากครู ควรเปิ ด โอกาสให้ครู ได้กรอกข้อมูล ได้
ด้วยตัว เอง เพือให้ครู มี เวลาพิจารณาคํา ตอบอย่างถีถ้วน และจะช่วยให้ได้รบั ความร่วมมือ
จากครูมากยิงขึนด้วย
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7. สําหรับการเก็บแบบทดสอบพัฒนาการเด็ก ทีมวิจยั ได้เปลียนจากการกรอกข้อมูลลงบนกระดาษ
เป็ นการกรอกข้อมูลในระบบออนไลน์ ซงจะช่
ึ วยให้การดําเนินงานเป็ นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึน โดยระบบนี จะมี บทบาทในการกําหนดขันตอนในการทดสอบเด็ก ซึงให้มนใจได้
ั
วา่
เจ้าหน้าที เก็บข้อมูลทุกคนใช้ขนตอนในการทดสอบแบบเดี
ั
ยวกัน ยิงไปกว่านัน ระบบนี ช่วย
ลดความคลาดเคลือนที เกิด ขึนจากตัวผู้ทดสอบได้เป็ น อย่างดี ยกตัวอย่างเช่น การทดสอบ
ความเข้าใจในการฟั ง สามารถทําได้โดยใช้เสียงการอ่านข้อความทีมาจากบันทึก เสียงที ได้
มาตรฐาน ซึงจะช่วยให้เด็ก ทุก คนได้ฟัง ข้อความจากแหล่ง เดียวกัน ส่ง ผลให้ไม่ ตอ้ งกังวล
กับ ความคลาดเคลือนที จะเกิด ขึนจากความแตกต่างของผู้ทดสอบ นอกจากนี การใช้ระบบ
ออนไลน์ในการเก็บข้อมูลจะช่วยให้สามารถติดตามและตรวจสอบการทํางานของทีมงานใน
พืนทีได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
8. เนืองจากมีการเก็บข้อมูลทัง 19 จังหวัดพร้อมๆ กัน ส่งผลให้บางช่วงเวลาเกิดปั ญหาการเชือม
ต่อกับฐานข้อมูลของส่วนกลาง ซึงเกิดจากสัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร และข้อจํากัดของ
server ทีใช้ในการเก็บข้อมูล ดังนัน ในการเก็บข้อมูลรอบถัดไป จะมีการพัฒนาโปรแกรม และ
เพิมประสิทธิภาพของ server ให้สามารถรองรับการทํางานพร้อมกันหลายๆ จุดได้ โดยคาด
ว่าน่าจะเป็ นการทํางานในระบบ cloud server ทีมีประสิทธิภาพเช่น Amazon Web Service
(AWS) เป็ นต้น

ความพร้อมของสถานศึกษา
(school’s readiness for children)

ความพร้อมของเด็กปฐมวัย
(readiness in the children)

มิติความพร้อม

องค์ประกอบ (constructs)
การแสดงออกทางภาษา (expressive language)
การรูจ้ กั ตัวอักษร (alphabet knowledge)
การรับรูท้ างภาษา (receptive language)
ตัวเลขและการคํานวณ (number and operations)
การวัดค่า (measurement)
ความสัมพันธ์เชิงพืนที (spatial relations)
การควบคุมตนเอง (self-regulation)
การเข้าใจหรือ สนใจสังคม (social understanding and pro-social
behavior)
สุขภาวะทางอารมณ์(emotional well-being)
ปั ญหาพฤติกรรม (behavioral problem index)
ความจําขณะทํางาน (working memory)
ความยับยังชังใจ (inhibition)
ความพร้อมด้านกล้ามเนือมัดเล็ก (fine motor)
ความพร้อมของกล้ามเนือมัดใหญ่ (gross motor)
ความพร้อมด้านสุขภาพ (health)
ความพร้อมด้านสิงแวดล้อมในห้องเรียน (learning environment)

ความพร้อมด้านสิงแวดล้อมในห้องเรียน
(learning environment)
ความพร้อมด้านการเรียนการสอน (pedagogy)
ความพร้อมด้านการเรียนการสอน (pedagogy)
ความ พร้อม ด้าน รอย ต่อ ระหว่าง อนุบาล และ ประถม ความพร้อมด้านรอยต่อระหว่างอนุบาลและประถมศึกษา (transition)
ศึกษา (transition)
ความพร้อมด้านบุคลากร (personnel)
ความพร้อมด้านบุคลากร (personnel)
มีตารางต่อเนือง …

ความพร้อมด้านกายภาพและสุขภาพ
(physical and health development)

ความพร้อมด้านการบริหารจัดการชีวิต
(executive function)

ความพร้อมด้านสังคมและอารมณ์
(social-emotional development)

ความพร้อมด้านคณิตศาสตร์ (mathematics)

ความพร้อมด้านภาษา (literacy)

หมวด (domains)

ตารางที 3.3: โครงสร้างของชุดเครืองมือการสํารวจสถานะความพร้อมในการเข้าสูร่ ะบบการศึกษา (school readiness)
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โครงสร้างของชุดเครืองมือความพร้อมในการเข้าสูร่ ะบบการศึกษา (school readiness) (ตารางต่อเนือง)
มิติความพร้อม
หมวด (domains)
องค์ประกอบ (constructs)
ความพร้อมด้านโภชนาการ สุขอนามัย
ความพร้อมด้านโภชนาการ สุขอนามัย และความปลอดภัย (nutrition,
ความพร้อมของสถานศึกษา
(school’s readiness for children) และความปลอดภัย (nutrition, sanitation and safety) sanitation and safety)
ความพร้อมด้านโภชนาการ (nutrition)
ความพร้อมด้านโภชนาการ (nutrition)
การส่งเสริมการเรียนรู ้ (learning support)
การส่งเสริมการเรียนรู ้ (learning support)
ความพร้อมของครอบครัว
(family’s readiness for children) การดูแลเลียงดู (parenting)
การดูแลเลียงดู (parenting)
สถานะทางเศรษฐกิจ (economic status)
สถานะทางเศรษฐกิจ (economic status)
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ความพร้อมด้านคณิตศาสตร์
(mathematics)

ความพร้อมด้านภาษา (literacy)

หมวด (domains)

องค์ประกอบย่อย (sub construct)

2
2
6
0
1
0
2
2
1
0
4
0

2
2
6
0
1
0
2
2
1
0
4
0

0
0
มีตารางต่อเนือง …

5

5

จํานวนข้อคําถาม
เด็ก ครู ผูป้ กครอง

ความพร้อมของเด็กปฐมวัย (readiness in the children)
การแสดงออกทางภาษา
ไม่มีองค์ประกอบย่อย
0
(expressive language)
การรูจ้ กั ตัวอักษร (alphabet knowledge)
10
การอ่าน (reading)
5
ความรูท้ างภาษา (language knowledge)
การเขียน (writing)
2
ความเข้าใจในการฟั ง (listening comprehension)
5
ความสามารถในการเข้าใจคําศัพท์ระบุตาํ แหน่ง
4
การรับรูท้ างภาษา (receptive language)
(receptive spatial vocabulary)
การรูจ้ กั ตัวเลข (number identification)
5
การจัดของเป็ นกลุม่ (producing a set)
3
ตัวเลขและการคํานวณ
การนับเลข (counting)
0
(number and operations)
การเปรียบเทียบตัวเลข (number comparison)
3
การบวกอย่างง่าย (simple addition)
3
การวัดค่า (measurement)
ไม่มีองค์ประกอบย่อย
0
ความสามารถในการเข้าใจคํา ศัพท์ ระบุ ตาํ แหน่ง (re- 4
ceptive spatial vocabulary)
ความสัมพันธ์เชิงพืนที (spatial relations)
การต่อรูปในใจ (mental transformation)
4

องค์ประกอบ (constructs)

ตารางที 3.4: จํานวนข้อคําถามสําหรับแต่ละองค์ประกอบย่อยสําหรับความพร้อมของเด็กปฐมวัย (readiness in the children) ความพร้อมของสถาน
ศึกษา (school’s readiness for children) และความพร้อมของครอบครัว (family’s readiness for children)

3.3. การเก็บข้อมูล
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ความพร้อมด้านกายภาพและสุขภาพ
(physical and health development)

ความพร้อมด้านการบริหารจัดการชีวิต
(executive function)

ความพร้อมด้านสังคมและอารมณ์
(social-emotional development)

หมวด (domains)
ไม่มีองค์ประกอบย่อย
ไม่มีองค์ประกอบย่อย

ไม่มีองค์ประกอบย่อย
ความวิตกกังวล (anxious)
ความเอาแต่ใจ (headstrong)
ปั ญหาพฤติกรรม (behavioral problem index) การต่อต้านสังคม (antisocial)
การขาดสมาธิ (hyperactive)
การพึงพาผูอ้ ืน (dependent)
การเข้ากับผูอ้ ืน (peer problem)
การบอกเลขไปข้างหน้า (forward)
การบอกเลขไปข้างหลัง (backward)
ความจําขณะทํางาน (working memory)
ความสามารถในการบอกเล่าเรืองราวในชีวิตประจําวัน
ความยับยังชังใจ (inhibition)
ไม่มีองค์ประกอบย่อย
ความยืดหยุน่ ในการคิด (cognitive flexibility)
ไม่มีองค์ประกอบย่อย
ความพร้อมด้านกล้ามเนือมัดเล็ก (fine motor)
ไม่มีองค์ประกอบย่อย
ความพร้อมของกล้ามเนือมัด ใหญ่ (gross moไม่มีองค์ประกอบย่อย
tor)
สุขภาพของเด็กปฐมวัย (child health)
ไม่มีองค์ประกอบย่อย

การควบคุมตนเอง (self-regulation)
การเข้าใจหรือสนใจสังคม (social understanding/pro-social behavior)
สุขภาวะทางอารมณ์(emotional well-being)

จํานวนข้อคําถามสําหรับแต่ละองค์ประกอบย่อยสําหรับความพร้อมด้านต่างๆ (ตารางต่อเนือง)
องค์ประกอบ (constructs)
องค์ประกอบย่อย (sub construct)

0

0
0
0
0
0
0
0
9
9
0
0
0
3
0

3
5
4
4
5
4
3
0
0
1
2
3
0
2
0
3
มีตารางต่อเนือง …

3
5
4
4
5
4
3
0
0
1
2
4
0
5

จํานวนข้อคําถาม
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0 3
4
0 4
4
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สถานะทางเศรษฐกิจ (economic status)
ความพร้อมด้านโภชนาการ (nutrition)
การส่งเสริมการเรียนรู ้ (learning support)
การดูแลเลียงดู (parenting)

ความพร้อมด้านโภชนาการ สุข อนามัย และ
ความปลอดภัย (nutrition, sanitation and
safety)
ความพร้อมด้านสิงแวดล้อมในห้องเรียน
(learning environment)
ความพร้อมด้านการเรียนการสอน
(pedagogy)
ความพร้อมด้านรอยต่อ ระหว่างอนุบาลและ
ประถมศึกษา (transition)
ความพร้อมด้านบุคลากร (personnel)

หมวด (domains)

0
0

ไม่มีองค์ประกอบย่อย

ไม่มีองค์ประกอบ

ไม่มีองค์ประกอบ
ไม่มีองค์ประกอบย่อย
ความพร้อมของครอบครัว (family’s readiness for children)
ไม่มีองค์ประกอบ
ไม่มีองค์ประกอบย่อย
ไม่มีองค์ประกอบ
ไม่มีองค์ประกอบย่อย
ไม่มีองค์ประกอบ
ไม่มีองค์ประกอบย่อย
ไม่มีองค์ประกอบ
ไม่มีองค์ประกอบย่อย

0
0
0
0

0

ไม่มีองค์ประกอบย่อย

ไม่มีองค์ประกอบ

0

ไม่มีองค์ประกอบย่อย

0

0
0
0
0

3

1

3

1

6

20
3
3
4

0

0

0

0

0

จํานวนข้อคําถาม
เด็ก ครู ผูป้ กครอง

ไม่มีองค์ประกอบ

ความพร้อมของสถานศึกษา (school’s readiness for children)
ไม่มีองค์ประกอบ
ไม่มีองค์ประกอบย่อย

จํานวนข้อคําถามสําหรับแต่ละองค์ประกอบย่อยสําหรับความพร้อมด้านต่างๆ (ตารางต่อเนือง)
องค์ประกอบ (constructs)
องค์ประกอบย่อย (sub construct)

3.3. การเก็บข้อมูล
51

52

บทที 3. แบบสอบถามและการเก็บข้อมูล

รูปที 3.2: ภาพตัวอย่างระบบ web application ทีใช้ในการทดสอบเด็กกลุม่ ตัวอย่าง
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รูปที 3.3: ภาพตัวอย่างการทดสอบการรูจ้ กั ตัวอักษรไทยของเด็กกลุม่ ตัวอย่าง

รูปที 3.4: ภาพตัวอย่างการทดสอบการรูจ้ กั ตัวอักษรอังกฤษของเด็กกลุม่ ตัวอย่าง
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รูป ที 3.5: ภาพตัวอย่างการทดสอบความเข้าใจในการฟั ง (listening comprehension) ของเด็ก
กลุม่ ตัวอย่าง

รูปที 3.6: ภาพตัวอย่างการทดสอบการต่อรูปในใจ (mental transformation) ของเด็กกลุม่ ตัวอย่าง
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รูปที 3.7: ภาพตัวอย่างการวัดส่วนสูงและการชังนําหนักของเด็กกลุม่ ตัวอย่าง

รูปที 3.8: ภาพตัวอย่างสถานทีทีใช้ในการทดสอบเด็กกลุม่ ตัวอย่าง

55

56

บทที 3. แบบสอบถามและการเก็บข้อมูล

บทที 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)
บทนี นําเสนอผลการประเมินคุณภาพของเครืองมือสํารวจและผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลสถานะความ
พร้อมฯ ในประเด็นต่างๆ ดังทีได้อภิปรายมาแล้วในหัวข้อ 3.1

4.1

การประเมินคุณภาพของเครืองมือสํารวจ

หัวข้อนี นําเสนอผลการประเมินคุณภาพของเครืองมือสํารวจความพร้อมเพือเข้าสู่ระบบการศึกษา
ของเด็กปฐมวัย โดยใช้เครืองมือทางสถิติ 3 แบบ คือ 1) การประเมินความน่าเชือถือ (reliability) โดย
ใช้ Cronbach’s alpha 2) การวัดระดับสารสนเทศ (informativeness) ของแต่ละข้อคําถาม โดยใช้
สัดส่วนของความแปรปรวนทีมาจากปั จจัย (share of total variance explained by factor) และ
3) การประเมินระดับความเบียงเบนทีเกิดจากตัวผูป้ ระเมินโดยใช้คา่ สหสัมพันธ์ภายในกลุม่ (intraclass correlation หรือ ICC)

4.1.1

ความน่าเชือถือ (reliability)

ทีม วิจยั เลือกใช้ Cronbach’s alpha เป็ น เครืองมือ ทางสถิติ ที วัด หรือ ประเมิน ความน่า เชือถือ (reliability) ของแบบสอบถาม Cronbach’s alpha ซึงเป็ นเครืองมือมาตรฐานทีนิยมใช้ประเมินระดับ
ความสอดคล้องภายใน (internal consistency) ของเครืองมือสํารวจ และเป็ นทีนิยมในหมู่นกั วิจยั
ด้านการศึกษา ด้านจิตวิทยา หรือด้านพฤติกรรมศาสตร์ (behavioral sciences) Cronbach’s alpha เป็ นเครืองมือทางสถิติทีเหมาะสําหรับกรณีทีมีปัจจัย (factor) ทีไม่สามารถวัดได้โดยตรงทําให้
ต้องใช้ขอ้ คําถามหลายข้อ ประกอบกัน เพือวัด ปั จจัย ดัง กล่าว ซึงเป็ น โครงสร้างหลัก ของเครืองมือ
สํารวจความพร้อมเพือเข้าสูร่ ะบบการศึกษาของเด็กปฐมวัย (school readiness) ดังทีอธิบายในบท
ที 3 โดยทัวไป นักวิจยั ทีใช้เครืองมือนีมักจะประเมินความน่าเชือถือ (reliability) ของแบบสอบถาม
โดยพิจารณาจากระดับค่าของ Cronbach’s alpha ซึงมักจะกําหนดค่าขันตําทีควรจะเป็ นไว้ประมาณ
0.6-0.7 แต่อย่างไรก็ตาม มีงานวิจยั จํานวนไม่นอ้ ย (อาทิเช่น Cortina, 1993; Taber, 2018) ทีชีให้
เห็น ว่า การกําหนดค่า ขันตําดัง กล่าวไม่ใช่ หลัก การที ถูก ต้องมากนัก และค่า Cronbach’s alpha
จะมี แนวโน้ม สูง ขึนได้ดว้ ยการเพิมจํานวนข้อ คําถามโดยที ข้อ คําถามที เพิมขึนอาจจะไม่ ได้สร้าง
ความน่าเชือถือให้มากขึนกว่าเดิมแต่อย่างใด ตลอดจนได้เสนอแนะว่า นักวิจยั ควรจะต้องพิจารณา
คุณภาพของแบบสอบถามโดยใช้เครืองมือทีหลากหลาย รวมถึงการพิจารณาจากข้อคําถามโดยตรง
ว่าสมเหตุสมผลหรือไม่ ดังนัน รายงานฉบับนีจึงได้นาํ เสนอค่าสถิติทีสะท้อนถึงคุณภาพของแบบสอบถาม
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ถึง 3 รูปแบบ
ตัวอย่างงานวิจยั ที เกียวข้องที ใช้ Cronbach’s alpha เป็ น เครืองมือ วัด ความถูก ต้องของการ
ประเมินความพร้อมเพือเข้าสูร่ ะบบการศึกษาของเด็กปฐมวัยทีพัฒนามาจากชุดเครืองมือ MELQO
คือ Raikes et al. (2019) ซึงรายงานผลว่า เครืองมือทีประเมินความพร้อมฯ โดยใช้วิธีการวัดโดยตรง
(direct assessment) มีระดับความสอดคล้องภายในทีดี โดยทีค่า Cronbach’s alpha เกือบทังหมด
มีคา่ ไม่ตากว่
ํ า 0.53 มีเพียงปั จจัยด้านการต่อรูปในใจ (mental transformation) ทีมีคา่ Cronbach’s
alpha เท่ากับ 0.32
ตารางที 4.1-4.3 แสดงค่าเฉลียของ Cronbach’s alpha สําหรับความพร้อมทีได้จากการทดสอบ
โดยตรง ทีได้จากการสอบถามครูประจําชัน และทีได้จากการสอบถามผูป้ กครอง ตามลําดับ โดยจะ
เห็น ได้วา่ ค่า เฉลียของ Cronbach’s alpha สําหรับ ความพร้อมที ได้จากการทดสอบโดยตรงมี คา่
ระหว่าง 0.47-0.84 ซึงถือว่าอยู่ในระดับที ยอมรับได้ และมี คา่ ใกล้เคียงผลการประเมินในงานวิจยั
ของ Raikes et al. (2019) ประเด็นทีมีคา่ ตําสุดคือ ความพร้อมด้านการเปรียบเทียบตัวเล็ก (number comparison) และประเด็น ที มี คา่ สูงสุด คือ การรูจ้ กั ตัวเลข (number identification) ส่วนค่า
เฉลียของ Cronbach’s alpha สําหรับความพร้อมทีได้จากการสอบถามครู ประจําชันและทีได้จาก
การสอบถามผูป้ กครองนันมีคา่ ใกล้เคียงกัน แต่มีคา่ ตํากว่ากรณีการทดสอบโดยตรงพอสมควร ซึง
น่า จะสะท้อนให้เห็น ถึง ความสําคัญ และความจําเป็ น ที จะต้องมี การทดสอบโดยตรงเป็ น ส่วนหนึง
ของการสํารวจสถานะความพร้อมฯ เสมอ แต่ไม่ได้หมายความว่าข้อมูลจากครู และผูป้ กครองไม่มี
ประโยชน์แต่อย่างใด

4.1.2

ระดับสารสนเทศ (informativeness) ของข้อคําถาม

เครืองมือ ทางสถิติ ที ใช้วดั หรือ ประเมิน ระดับ สารสนเทศ (informativeness) ของข้อ คําถามแต่ละ
ข้อในรายงานฉบับนี คือ สัดส่วนของความแปรปรวนทีมาจากปั จจัย (share of total variance explained by factor) ซึงเป็ นเครืองมือเดียวกันกับทีใช้ในงานวิจยั ของ Cunha and Heckman (2008);
Cunha et al. (2010) การวิเคราะห์ในส่วนนี จะเริมจากวิธี การที เรียกว่า Factor Analysis แบบ
จําลองนีจะอยูใ่ นรูปแบบของผลรวมเชิงเส้นของปั จจัย (factors) หรือตัวแปรแฝง (latent variables)
ซึงสามารถเขียนในรูปสมการทางคณิตศาสตร์ได้เป็ น
k
= βjk θik + εki,j
Yi,j

(4.1)

โดยกําหนดให้แบบจําลองสําหรับแต่ละประเด็นมีเพียงปั จจัย (factor) เดียว1 โดยที Yi,jk คือคําตอบ
ของข้อคําถามที j ซึงเป็ นส่วนหนึงของปั จจัย (factor) k สําหรับตัวอย่าง i; βjk คือ factor loading
สําหรับข้อคําถามที j ซึงเป็ นส่วนหนึงของปั จจัย (factor) k; θik คือระดับคะแนนของปั จจัย (factor
1 ในทางเทคนิค แบบจําลองทีมีปัจจัยเดียวนีจําเป็ นจะต้องมีขอ
้ คําถามทีเกียวข้องกันไม่นอ้ ยกว่า 3 ข้อคําถาม จึง

จะสามารถประมาณค่า (estimate) ได้ โดยการประมาณค่าปั จจัยเราจะใช้วิธีการแบบ maximum likelihood (ml)
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score) k สําหรับตัวอย่าง i เช่นทักษะด้านความสัมพันธ์เชิงพืนที (spatial relations) ของตัวอย่าง
i ส่วน εki,j คือค่าความคลาดเคลือน (error terms) ซึงอาจจะเป็ นผลมาจากความคลาดเคลือนของ
การวัดผล (measurement errors) หรืออาจจะเป็ นผลมาจากการทีแบบจําลองละเลยปั จจัยอืนๆ ที
อาจจะมีผลต่อคําตอบ Yi,jk (omitted variables)
การประมาณค่าแบบจําลองดังกล่าวจะช่วยให้เราสามารถคํานวณหาค่าความแปรปรวน (vari( )
ance) ของค่า ความคลาดเคลือน (error terms) ซึงในที นี ขอแทนด้วย V ari εki,j และจากข้อมูล
k
Yi,j
ก็ จะสามารถคํานวณหาค่าความแปรปรวน (variance) ของคําตอบได้ ซึงในที นี ขอแทนด้วย2
( k)
V ari Yi,j
ดังนัน ระดับสารสนเทศ (informativeness) หรือสัดส่วนของความแปรปรวนทีสามารถ
อธิบายได้ดว้ ยความแปรปรวนของปั จจัย (explained variance) ของข้อ คําถามที j (ซึงเป็ น ส่วน
หนึงของปั จจัย (factor) k) สามารถคํานวณได้จากสมการต่อไปนี
skj

( )
( k)
( )
V ari εki,j
V ari Yi,j
− V ari εki,j
( k) =
( k)
=1−
V ari Yi,j
V ari Yi,j

(4.2)

สมการนี สะท้อนให้เห็น ว่า ข้อ คําถามที มี ระดับ สารสนเทศ (informativeness) สูง คือ ข้อ คําถามที
ความแตกต่างของคําตอบส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากความแตกต่างขององค์ประกอบหรือปั จจัย (factor) ซึงหมายถึงสัดส่วนของความแปรปรวนทีสามารถอธิบายได้ดว้ ยความแปรปรวนของปั จจัยทีมี
ค่าสูง หรือกล่าวอีกนัยหนึงได้วา่ ข้อคําถามทีมีระดับสารสนเทศสูงก็คือข้อคําถามทีมีความสามารถ
เป็ นตัวแทนของปั จจัยนันได้ดีนนเอง
ั ในทางปฏิบตั ิ เราอาจจะใช้ระดับสารสนเทศของข้อคําถามเป็ น
เกณฑ์ในการคัดเลือกข้อคําถาม โดยอาจจะเลือกตัดข้อคําถามทีระดับสารสนเทศมีคา่ ตําจนเกินไป
ออกได้ โดยสรุป ระดับสารสนเทศ (informativeness) ของข้อคําถามในทีนีหมายถึงระดับข้อมูลหรือ
สารสนเทศทีเกียวข้องกับปั จจัย (factor) ทีพิจารณาซึงถูกบรรจุไว้ในคําตอบของข้อคําถามนัน
ผลการประเมินในส่วนนีชีให้เห็นว่า ชุดเครืองมือสํารวจสถานะความพร้อมฯ มีระดับสารสนเทศ
(informativeness) ทียอมรับได้ (ดูตารางที 4.1-4.3 ประกอบ) โดยระดับสารสนเทศของข้อมูลทีได้
จากการทดสอบโดยตรงมีคา่ ระหว่าง 0.29-0.57 ซึงอยู่ในระดับทีสูงกว่าระดับสารสนเทศของข้อมูล
ที ได้จากครู ที มี คา่ อยู่ ระหว่าง 0.13-0.38 และระดับ สารสนเทศของข้อมูล ที ได้จากผู้ปกครองที มี
ค่า อยู่ ระหว่าง 0.11-0.41 นอกจากนี หากพิจารณาเฉพาะกรณี ขององค์ประกอบด้านปั ญหาด้าน
พฤติกรรมของเด็ก (behavior problem) ทัง 6 องค์ประกอบย่อยพบว่า ระดับสารสนเทศของข้อมูล
ทีได้จากครู และผูป้ กครองมีคา่ ระหว่าง 0.14-0.38 และ 0.28-0.37 ตามลําดับ โดยมีคา่ ทีตํากว่าผล
การประเมินในงานวิจยั ของ Cunha and Heckman (2008) ซึงมีคา่ ระหว่าง 0.21-0.63 (ข้อมูลทีมา
จากการสอบถามผูป้ กครองในขณะทีเด็กมีอายุระหว่าง 7-8 ปี ) ในขณะทีผลการประเมินในงานวิจยั
2 ดัชนี ลา่ ง

(subscript) i ในที นี มี ไว้ เพือบ่ง บอกว่า ค่า ความแปรปรวนเหล่า นี เป็ น ค่า ความแปรปรวนระหว่าง
ตัวอย่าง i กล่าวคือ ค่า ความแปรปรวนนี วัด ความแตกต่างระหว่างตัวอย่าง i สําหรับ แต่ละข้อ คําถาม j และปั จจัย
k
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ของ Cunha et al. (2010) มีคา่ ระหว่าง 0.29-0.61 (ข้อมูลทีมาจากการสอบถามผูป้ กครองในขณะ
ทีเด็กมีอายุระหว่าง 5-6 ปี )

4.1.3

การประเมินระดับความเบียงเบนทีเกิดจากตัวผู้ประเมิน

ดังที ได้อภิปรายในหัวข้อ 2.3 วิธีการประเมินและตัวผูป้ ระเมินมี ผลอย่างมากต่อความถูกต้องและ
เทียงตรงของผลการประเมิน โดยในที นี ทีม วิจยั ใช้คา่ สหสัมพันธ์ภายในกลุม่ (intraclass correlation หรือ ICC) เป็ น เครืองมือ สําหรับ การวัด ค่า ความแปรปรวนของพัฒนาการเด็ก ที เกิด จากผู้
ประเมิน (percentage of assessor variance) เช่น เดียวกับ งานวิจยั ของ Russo et al. (2019);
Waterman et al. (2012) ค่า สหสัมพันธ์ภายในกลุม่ (ICC)3 สําหรับ ข้อ คําถามที j เมือแยกกลุม่
ตัวอย่างตามห้องเรียน m สามารถคํานวณได้จากแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ตอ่ ไปนี
(4.3)

m
Yi,j
= µ + αjm + εm
i,j

[

]

โดยที Yi,jm คือคําตอบของข้อคําถามที j สําหรับตัวอย่าง i ทีเรียนในห้องเรียน m; µ = E Yi,jm คือ
ค่าคาดหมาย (mean) ของ Yi,jm และ αjm คือตัวแปรสุม่ ทีแทนผลกระทบแบบสุม่ (random effect)
( )
สําหรับห้องเรียน m ทีมีคา่ คาดหมายเท่ากับศูนย์และค่าความแปรปรวนเท่ากับ V ar αjm ส่วน εmi,j
คือค่าความคลาดเคลือน (error terms) ทีมีคา่ คาดหมายเท่ากับศูนย์และค่าความแปรปรวนเท่ากับ
( )
V ar εm
i,j

เช่นเดียวกับกรณีของระดับข้อมูลสารสนเทศในหัวข้อ 4.1.2 ค่าความแปรปรวน V ar (αm) และ
V ar (εi,m ) สามารถคํานวณได้จากการประมาณค่าแบบจําลอง (4.3) ดังนัน ค่าสหสัมพันธ์ภายใน
กลุม่ (ICC) สําหรับข้อคําถามที j สามารถคํานวณได้จากสมการต่อไปนี
( )
V ar αjm
( )
( )
ρj =
V ar αjm + V ar εm
i,j

(4.4)

ชี ให้เห็น ว่า ค่า สหสัมพันธ์ ภายในกลุม่ (ICC) บ่ง บอกถึง สัดส่วนของความแปรปรวนของข้อมูล ที
เป็ น ผลมาจากความแตกต่างระหว่างห้องเรียน ซึงสะท้อนถึง ความคล้ายคลึง กัน ของกลุม่ ตัวอย่าง
ในแต่ละห้องเรียน หากตัวอย่างในแต่ละห้องเรียนมีความคล้ายคลึงกัน (ภายในห้องเรียนเดียวกัน)
ค่าสหสัมพันธ์ภายในกลุม่ (ICC) ย่อมจะมีคา่ สูง ซึงเป็ นผลมาจากปั จจัยร่วมกันทีทุกคนในห้องเรียน
นันได้รบั ร่วมกัน ไม่ วา่ จะเป็ น การคัด เลือกเด็ก ที มี ลกั ษณะเหมือนกัน ในห้องเดียวกัน หรือ การที
เด็กในชุมชนเดียวกันอาจจะมีพฒ
ั นาการคล้ายกัน หรือการทีครู ประจําชันอาจจะสอนดีเหมือนกัน
หรือ การประเมิน ที เบียงเบนของครู ผู้สอนที ส่ง ผลกับ เด็ก ทุก คนในชันเหมือนกัน (systematic errors or biases) การวิเคราะห์โดยใช้คา่ สหสัมพันธ์ภายในกลุม่ (ICC) ค่า ใดค่า หนึงเพียงค่า เดียว
3 แบบจําลองและวิธี การประมาณค่าที ใช้สาํ หรับ การหาค่า สหสัมพันธ์ภายในกลุม
่

การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance หรือทีเรียกว่า ANOVA)

(ICC) ในทีนี มีพืนฐานมาจาก
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ย่อมไม่ สามารถบอกได้ วา่ เป็ น ผลทีมาจากการประเมิน ที เบียงเบนหรือ การสอนที มี คณ
ุ ภาพ แต่
อย่างไรก็ตาม การเปรียบเทียบผลการประเมิน จากรูป แบบการประเมิน ที ต่างกัน น่า จะบอกได้ถงึ
ความแม่นยําและถูกต้องของการประเมินโดยครูผสู้ อนได้เป็ นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิงการเปรียบ
เทียบค่า สหสัมพันธ์ ภายในกลุม่ (ICC) ที ได้จากการสอบถามครู ผู้สอนและผู้ปกครองกับ ค่าที ได้
จากการวัดโดยตรง (direct assessment) ดังนัน การอภิปรายผลในส่วนนีจึงจะเน้นไปทีการเปรียบ
เทียบค่าสหสัมพันธ์ภายในกลุม่ (ICC) ระหว่างค่าทีได้จากการวัดผลโดยตรง (direct assessment)
กับค่าทีได้จากการสอบถามครูผสู้ อนและผูป้ กครองเป็ นหลัก
ในภาพรวม ผลการประเมินในส่วนนี ยืนยันข้อสรุปจากงานวิจยั ของ Waterman et al. (2012)
และ Russo et al. (2019) ที ระบุ วา่ ข้อมูล ที ได้ จากการสอบถามครู มี คา่ สหสัมพันธ์ ภายในกลุม่
(ICC) มีคา่ สูงกว่าค่าทีได้จากการทดสอบโดยตรง (direct assessment) อย่างมาก (ดูตารางที 4.14.3 ประกอบ) โดยจะเห็นได้วา่ ค่าสหสัมพันธ์ภายในกลุม่ (ICC) ทีได้จากการทดสอบโดยตรงมีคา่
ระหว่าง 0.05-0.29 ซึงมีคา่ ใกล้เคียงผลในงานวิจยั ของ Russo et al. (2019) (มีคา่ 0.10-0.21) แต่มี
ค่ามากกว่าผลในงานวิจยั ของ Waterman et al. (2012) (มีคา่ 0.00-0.03) ในขณะที ค่าสหสัมพันธ์
ภายในกลุม่ (ICC) ทีได้จากการสอบถามครูมีคา่ ระหว่าง 0.14-0.70 ซึงมีคา่ ใกล้เคียงกับผลใน Waterman et al. (2012) (มี คา่ 0.20-0.69) และ Russo et al. (2019) (มี คา่ 0.51-0.71) นอกจากนี
ผลการประเมินในรายงานฉบับนียังพบว่า ค่าสหสัมพันธ์ภายในกลุม่ (ICC) ทีได้จากการสอบถามผู้
ปกครองมีคา่ ระหว่าง 0.01-0.18 ซึงใกล้เคียงกับผลทีได้จากการทดสอบโดยตรง

4.2

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพร้อมเพือเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็ก
ปฐมวัย

หัวข้อนีนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความพร้อมเพือเข้าสูร่ ะบบการศึกษาของเด็กปฐมวัย (school
readiness) ทีดําเนินการสํารวจในรอบนีทังหมด 19 จังหวัด 104 อําเภอ โดยทีมวิจยั จะเลือกวิธีการ
คํานวณระดับความพร้อมฯ ทีเหมาะสมสําหรับแต่ละประเด็นจาก 3 วิธีตอ่ ไปนี
1. หลัก ทฤษฎี การตอบสนองต่อ ข้อ คําถาม (Item Response Theory หรือ ที เรียกสันๆ
ว่า IRT) เป็ น วิธี ที นิยมใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ที มี ลกั ษณะเป็ น แบบทดสอบหรือ ข้อ คําถาม
ที มี คาํ ตอบที ค่อนข้างชัดเจนว่า กลุม่ ตัวอย่างทําได้หรือ ไม่ และที สําคัญ แต่ละข้อ คําถามมี
ระดับความยากง่ายทีแตกต่างกัน ในทางเทคนิค ทีมวิจยั จะใช้เครืองมือ IRT ในการประมาณ
ค่า ระดับ ความสามารถหรือ ความพร้อมของเด็ก โดยอนุญาตให้ขอ้ คําถามแต่ละข้อ มี ระดับ
ความยากง่ายทีแตกต่างกัน4 ซึงน่าจะเป็ นวิธีการทีคล้ายกับวิธีการคํานวณคะแนนสอบ PISA
(OECD, 2016) และ TIMSS (Martin et al., 2000) โดยมี แนวคิด พืนฐานที ว่า ข้อ คําถามที
4 ในทางเทคนิค

นัก วิจยั ประมาณค่า โดยใช้แบบจํา ลองโลจิ สติ ก แบบสองพารามิเตอร์ (two-parameter logistic
model) ด้วยโปรแกรม STATA
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ยากหมายถึงข้อคําถามทีผูท้ ดสอบส่วนใหญ่ ทาํ ไม่ได้ ดังนัน ข้อคําถามทีมีสดั ส่วนผูท้ ดสอบ
ทําได้นอ้ ยกว่าย่อมจะมีคา่ นําหนักคะแนนทีสูงกว่า ในทางกลับกัน ข้อทีสัดส่วนของผูท้ ีทําได้
มากกว่า ย่อมมี คา่ นําหนัก คะแนนตํากว่า วิธี การแบบ IRT นี จะถูก นํา มาใช้ในการวิเคราะห์
ข้อ คําถามทีมาจากการทดสอบเด็ก ปฐมวัย โดยตรง (direct assessment) ทังหมด และข้อ
คําถามจากแบบสอบถามผู้ปกครองหรือ ผู้สอนที เกียวกับ ทักษะทางวิชาการหรือ สติ ปัญญา
ของเด็ก ปฐมวัย เช่น ทักษะทางคณิตศาสตร์ ทักษะด้านภาษา เป็ นต้น (ดู รายละเอียดเพิม
เติมได้ในตารางที 4.4)
2. วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) เป็ นวิธีทีนิยมใช้กบั ชุดคําถามทีสะท้อน
ถึงปั จจัยร่วมบางอย่างที ไม่สามารถสังเกตหรือถามได้โดยตรง (unobserved/latent factor)
ยกตัวอย่างเช่น ชุดคําถามทีเกียวกับความกังวลและภาวะซึมเศร้าของเด็กปฐมวัย (anxiety
and depression) ซึงประกอบไปด้วยข้อคําถามทังหมด 5 คําถาม ชุดคําถามเกียวกับความ
ยืดหยุน่ ในการคิด (cognitive flexibility) ซึงประกอบไปด้วยข้อ คําถามทังหมด 4 คําถาม
หรือดัชนีความังคัง (wealth index) ของครอบครัว ซึงบ่งบอกถึงเศรษฐสถานะของครอบครัว
คํานวณมาจากข้อมูล สินทรัพย์ของครัว เรือนทังหมด 20 รายการ เช่น บ้าน รถยนต์ เครือง
ทํานําอุน่ เครืองซักผ้า เครืองปรับอากาศ เป็ นต้น ในทางเทคนิค นักวิจยั เลือกใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ด้วยการกําหนดให้มีองค์ประกอบทีซ่อนอยู่ (latent
factor) เพียงองค์ประกอบเดียว อย่างไรก็ตาม ระดับคะแนนของปั จจัยหรือ Factor score ดัง
กล่าวเป็ นเพียงระดับคะแนนเชิงสัมพัทธ์ (relative score) ไม่ใช่ระดับคะแนนเชิงสัมบูรณ์ (absolute score) ทีมีระดับคะแนนสูงสุดหรือคะแนนเต็ม เพราะการวิเคราะห์แบบนีจําเป็ นต้อง
กําหนดหรือ สมมุติ คา่ เฉลียของคะแนนของปั จจัย ไว้ลว่ งหน้า (ซึงโดยมาตรฐานแล้ว มัก จะ
สมมุติให้คา่ เฉลียของคะแนนของปั จจัยมีคา่ เท่ากับศูนย์) ดังนัน จึงจําเป็ นทีจะต้องระมัดระวัง
ในการนําเอาผลการวิเคราะห์ไปใช้งาน โดยต้องตระหนัก ว่า ไม่สามารถนํา เอาระดับ คะแนน
ของปั จจัยไปใช้เป็ นเกณฑ์ในการประเมินว่ากลุม่ ตัวอย่างผ่านเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ เพราะ
โดยหลักการแล้วจะไม่สามารถกําหนดเกณฑ์มาตรฐานจากคะแนนของปั จจัยได้ แต่อย่างไร
ก็ตาม เรายังสามารถใช้คะแนนของปั จจัยในการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความพร้อมฯ ระ
หว่างกลุม่ ตัวอย่างหรือระหว่างพืนทีได้
3. วิธี การคํานวณสถิติ อย่างง่ายในรู ป ของสัดส่วนหรือ ค่า เฉลีย เป็ น วิธี การที ประยุกต์ใช้
สําหรับข้อคําถามทีไม่เหมาะสําหรับการคํานวณด้วยหลักทฤษฎีการตอบสนองต่อข้อคําถาม
(IRT) หรือวิธี การวิเคราะห์แบบ Factor Analysis โดยส่วนใหญ่ จะใช้การนํา เสนอในรูป ของ
สัดส่วนร้อยละ (fraction) หรือ ค่า เฉลียของตัวแปรที สนใจ ยกตัวอย่างเช่น สัดส่วนของครู
ผู้สอนระดับ ปฐมวัย ที จบการศึกษาด้านปฐมวัย สัดส่วนของห้องเรียนระดับ ป.1 ที ภายใน
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ห้องเรียนมีการจัดแบ่งมุมประสบการณ์เป็ นสัดส่วน (สะท้อนถึงความพร้อมด้านรอยต่อระหว่าง
อนุบาลและประถมศึกษา) สัดส่วนของเด็กปฐมวัยทีได้ทานอาหารเช้า เป็ นต้น
ทีมวิจยั ได้ดาํ เนินการแปลงค่าระดับความพร้อมฯ ทังทีคํานวณโดยใช้หลักทฤษฎีการตอบสนอง
ต่อข้อคําถาม (IRT) และการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ให้อยู่ในรูปทีสะดวกต่อการ
ตีความและอภิปรายผลการวิเคราะห์ทงหมด
ั
2 รูปแบบคือ 1) การแปลงค่าระดับความพร้อมฯ แต่ละ
ประเด็น ให้มี คา่ สูงสุด ที เป็ น ไปได้เท่ากับ 100 คะแนน 2) การแปลงค่า ระดับ ความพร้อมฯ แต่ละ
ประเด็นให้มีคา่ เฉลียมีคา่ เท่ากับ 100 และค่าเบียงเบนมาตรฐานมีคา่ เท่ากับ 10 ซึงเป็ นวิธีที OECD
ใช้ในการแปลงคะแนนสอบ PISA (OECD, 2016) และ TIMSS (Martin et al., 2000) การแปลง
คะแนนด้วยวิธีนีจะช่วยให้สามารถตีความผลการวิเคราะห์ได้วา่ ความต่างของคะแนนนันคิดเป็ นกี
เท่าของค่าเบียงเบนมาตรฐาน ซึงเป็ นวิธีทีนิยมในทางวิชาการในปั จจุบนั
นอกจากนี ทีมวิจยั ยังได้ทาํ การวิเคราะห์ขอ้ มูลในรูปแบบทีต่างกัน ทังหมด 4 รูปแบบคือ
1. สัดส่วนของจํานวนเด็กปฐมวัยในแต่ละพืนทีทีมีระดับความพร้อมน้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 คะแนน
โดยเริมจากการปรับค่าคะแนนดิบ (raw score) ให้มีคะแนนเต็มของแต่ละองค์ประกอบย่อย
เท่ากับ 100 คะแนน ยกตัวอย่างเช่น หากมี ขอ้ คําถามทังหมด 5 ข้อ แต่ละข้อ จะมี คะแนน
เท่ากับ 20 คะแนน5 การนําเสนอในรูปแบบนีน่าจะง่ายต่อการทําความเข้าใจ อย่างไรก็ตาม
วิธีการนีไม่สามารถใช้ได้กบั ข้อคําถามทีเป็ นความคิดเห็นทีจะต้องคํานวณระดับความพร้อมฯ
โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis)
2. ระดับความเปราะบางสัมพัทธ์ (relative vulnerability) ของแต่ละพืนที ซึงวัดจากสัดส่วนของ
เด็ก ปฐมวัย ที มี ระดับ ความพร้อมฯ น้อยกว่าระดับ ความพร้อมฯ ที เปอร์เซ็น ไทล์ที 25 ของ
ประเด็น นัน การคํานวณระดับ ความเปราะบางของแต่ละพืนที เริมจากการนํา เอาตัวอย่าง
ทังหมดมาเรียงลําดับ จากน้อยไปหามาก หลัง จากนันจึง กําหนดระดับ เปอร์เซ็น ไทล์ที เป็ น
เกณฑ์แบ่ง เด็ก หางแถว (left behind) หรือ เด็ก ที มี ความเปราะบางสัมพัทธ์ (relatively vulnerable) ยกตัวอย่างเช่น รายงานเล่มนีเลือกทีจะใช้เปอร์เซ็นไทล์ที 25 เป็ นเกณฑ์ (สามารถ
เปลียนได้ตามความเหมาะสม) ซึงหมายความว่าเด็กทีมีความเปราะบางสัมพัทธ์ (relatively
vulnerable) คือ เด็ก ที มี คะแนนสอบหรือ ระดับ ความพร้อมตํากว่า เปอร์เซ็น ไทล์ที 25 ของ
ข้อมูล ทังหมด6 ดัง แสดงตัวอย่างในรูปภาพที 4.1 เหตุผลที เรียกดัชนี นี ว่า ความเปราะบาง
5 กรณี ที มี ขอ
้ คําถามทังหมด

5 ข้อ เด็ก ที มี ระดับ ความพร้อมน้อยกว่า หรือ เท่ากับ 25 คะแนนหมายถึง เด็ก ที ตอบ
คําถามส่วนนีได้ถกู ต้องไม่เกิน 1 ข้อ แต่หากมีขอ้ คําถาม 3 ข้อจะหมายถึงเด็กทีทําไม่ได้เลยแม้แต่ขอ้ เดียว
6 เหตุผลที เลือกเฉพาะกลุม
่ เด็ก ที มี คะแนนน้อยกว่าระดับ ความพร้อมฯ ที เปอร์เซ็น ไทล์ที 25 โดยไม่ รวมเอากลุม่
ที มี คะแนนเท่ากับ เปอร์เซ็น ไทล์ที 25 พอดี (ซึงแตกต่างจากรูป แบบที หนึง) ก็ เพราะว่า บางครังมี เด็ก จํานวนมากที
มี ระดับ คะแนนเท่า กัน ที ระดับ นัน หากเลือกเด็ก กลุ่ มนั นมาด้วยก็ จะทําให้ ระดับ ความเปราะบางสัมพัทธ์ (relative
vulnerability) ของแต่ละพืนทีสูงกว่าทีควรจะเป็ น (เมือรวมทังหมดแล้วอาจจะมากกว่าร้อยละ 25) นักวิจยั จึงตัดสินใจ
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สัมพัทธ์ เพราะเป็ นดัชนีทีนิยามจากการเปรียบเทียบคะแนนสอบกับระดับคะแนนทีเปอร์เซ็น
ไทล์อนั ใดอันหนึงไม่ใช่ระดับคะแนนสัมบูรณ์ (absolute score) โดยตรง

รูปที 4.1: พืนทีแรเงาแสดงกลุม่ เด็กทีมีความเปราะบางทางวิชาการสัมพัทธ์ (relatively vulnerable)
ซึงหมายถึงเด็กทีมีคะแนนสอบตํากว่าเปอร์เซ็นไทล์ที 25 ของข้อมูลทังหมด
จุดเด่นของวิธีการนี คือ สามารถใช้ได้กบั ทังข้อมูลทุกประเภทตราบเท่าทีสามารถเรียงลําดับ
คะแนนได้ ไม่ วา่ จะเป็ น คะแนนดิบ (raw score) ระดับ ความสามารถที ได้จากการคํานวณ
โดยใช้หลักทฤษฎีการตอบสนองต่อข้อคําถาม (IRT) หรือระดับคะแนนทีได้จากการคํานวณ
โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis) และทีสําคัญคือผลลัพธ์ทีได้จะไม่
ขึนอยู่กบั ระดับความยากง่ายของเครืองมือ ประเมิน อย่างไรก็ตาม วิธี การนี อาจยากต่อ การ
ทําความเข้าใจอยูบ่ า้ ง
3. ระดับความพร้อมฯ เฉลียของแต่ละพืนที โดยใช้คะแนนทีปรับให้มีคา่ เฉลียจากตัวอย่างทังหมด
เท่ากับ 100 และค่าเบียงเบนมาตรฐานจากตัวอย่างทังหมดมีคา่ เท่ากับ 10 โดยในส่วนนีจะ
นําเสนอข้อมูลทีมาจากการคํานวณโดยใช้หลักทฤษฎีการตอบสนองต่อข้อคําถาม (IRT) และ
การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) วิธีการนีเป็ นวิธีทีนิยมใช้กนั ทัวไป ง่ายต่อการ
ทําความเข้าใจ แต่ปัญหาก็คือวิธีการนีไม่สามารถใช้ได้กบั ข้อคําถามทีเป็ นความคิดเห็นทีจะ
ต้องคํานวณระดับความพร้อมฯ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) และ
ที สําคัญวิธีการนี ไม่ได้ชี เป้าพืนที ที มี ปัญหาโดยตรง แต่เน้นไปที ความสําเร็จมากกว่า ดังนัน
นักวิจยั จึงขอไม่นาํ เสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบนีในรายงานฉบับนี แต่จะนําเสนอส่วนนี
ในรูปของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพิมเติม
4. ค่า สถิติ อย่างง่ายในรูป ของสัดส่วนหรือ ร้อยละ เป็ น วิธี การที ประยุกต์ใช้สาํ หรับ ข้อ คําถามที
ไม่ เหมาะสําหรับ การคํานวณด้วยหลัก ทฤษฎี การตอบสนองต่อ ข้อ คําถาม (IRT) หรือ ระดับ
คะแนนที ได้จากการคํานวณโดยใช้เทคนิค การวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis) ยก
ตัวอย่างเช่น สัดส่วนหรือร้อยละของครูผสู้ อนระดับปฐมวัยทีจบการศึกษาด้านปฐมวัย สัดส่วน
เลือกเฉพาะกลุม่ ทีคะแนนน้อยกว่าอย่างชัดเจนเท่านัน แน่นอนว่า วิธีการนีจะทําให้ระดับความเปราะบางสัมพัทธ์มีคา่
ตํากว่าทีควรจะเป็ น
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หรือ ร้อยละของห้องเรียนระดับ ป.1 ที ภายในห้องเรียนมี การจัด แบ่ง มุม ประสบการณ์ เป็ น
สัดส่วน (สะท้อนถึง ความพร้อมด้านรอยต่อ ระหว่างอนุบาลและประถมศึกษา) สัดส่วนหรือ
ร้อยละของเด็กปฐมวัยทีได้รบั ประทานอาหารเช้าครบทุกวัน เป็ นต้น
ดัง นัน ทีม วิจยั ขอนํา เสนอและอภิปรายผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้ สดั ส่วนของจํานวนเด็ก
ปฐมวัย ที มี ระดับ ความพร้อมน้อยกว่า หรือ เท่ากับ 25 คะแนน (ค่า สูงสุด ที เป็ น ไปได้ เท่ากับ 100
คะแนน) หรือ ความเปราะบางสัมพัทธ์ (relative vulnerability) เพียงอย่างใดอย่างหนึง ยกเว้น ใน
กรณี ทีไม่เหมาะสมทังสองวิธีจะขอนําเสนอโดยใช้คา่ สถิติอย่างง่ายในรูปของสัดส่วนแทน และขอ
นําเสนอผลการวิเคราะห์ระดับจังหวัดในรูปแบบกราฟแผนทีรายจังหวัด ส่วนผลการวิเคราะห์ในรูป
แบบอืนๆ ทีไม่ได้นาํ เสนอในรายงานฉบับนีจะขอนําส่งในรูปของชุดเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพิมเติม
เพือให้งา่ ยต่อการทําความเข้าใจ ขอนําเสนอผลการวิเคราะห์แยกตามมิติความพร้อมทัง 3 มิติ
คือ 1) ความพร้อมของเด็ก ปฐมวัย (readiness in the children) 2) ความพร้อมของสถานศึกษา
(school’s readiness for children) และ 3) ความพร้อมของครอบครัว (family’s readiness for
children) และในแต่ละมิติ จะแยกนํา เสนอตามหมวดและองค์ประกอบตามที นํา เสนอไปแล้ว ใน
หัวข้อที 3.1 ดังต่อไปนี

4.3

ระดับความพร้อมของเด็กปฐมวัย (readiness in the children)

1. ความพร้อมด้านภาษา (literacy)
1.1 การรับรู้ทางภาษา (receptive language) ซึงประเมินโดยใช้องค์ประกอบย่อย 2 ส่วน
คือ
1.1.1 ความเข้าใจในการฟั ง (listening comprehension) ผลการวิเคราะห์ชี ให้เห็น ว่า
เด็ก ปฐมวัย ส่วนใหญ่ มี ระดับ ความพร้อมฯ ด้านความเข้าใจในการฟั ง ค่อนข้างตํา
(มีระดับคะแนนไม่ถงึ ร้อยละ 25 ของคะแนนเต็ม) ซึงจังหวัดทีมีระดับปั ญหาส่วนนี
ค่อนข้างมากโดยคิดเป็ นสัดส่วนทีสูงกว่าร้อยละ 25 ของเด็กปฐมวัยกลุม่ ตัวอย่าง
คือ ขอนแก่น อํานาจเจริญ สุรนิ ทร์ ลพบุรี ปทมธานี สตูล ปั ตตานี ยะลา และนราธิวาส
(ดูรูปที 4.2a ประกอบ) ขณะทีจังหวัดทีมีปัญหาด้านนีน้อยสุด คือ ลําปาง แพร่ และ
ฉะเชิงเทรา
1.1.2 ความสามารถในการเข้าใจคําศัพท์ระบุตาํ แหน่ง (receptive spatial vocabulary)
ผลการวิเคราะห์ชีให้เห็นว่า เด็กปฐมวัยส่วนใหญ่ มีความพร้อมฯ ด้านนี เป็ นอย่าง
ดี ซึงมี เพียงบางจังหวัด ที เด็ก ปฐมวัย มี ระดับ ความพร้อมฯ ด้านนี ตํากว่า จัง หวัด
อืนๆ เล็ก น้อย คือ สงขลา ปั ตตานี และยะลา (ดูรูป ที 4.2b ประกอบ) ขณะที ผล
การวิเคราะห์โดยใช้ผลการประเมินจากครู พบว่ามีเด็กปฐมวัยในบางจังหวัดทีไม่รู ้
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ว่าต้องอ่านภาษาไทยจากซ้ายไปขวาสูงถึงร้อยละ 30 คือ จังหวัดลําปาง อุดรธานี
อํานาจเจริญ และสุรนิ ทร์ รองลงมาเป็ นเด็กปฐมวัยในจังหวัดสตูล และยะลาทีไม่รู ้
ว่าต้องอ่านภาษาไทยจากซ้ายไปขวาสูงถึงร้อยละ 20 (ดูรูปที 4.3a ประกอบ) ส่วน
ผลการประเมิน จากผู้ปกครองพบว่า มี เด็ก ปฐมวัย ในบางจังหวัด ที ไม่รู ว้ า่ ต้องอ่าน
ภาษาไทยจากซ้ายไปขวาสูงถึงร้อยละ 20 คือ จังหวัดอุดรธานี อํานาจเจริญ สุรนิ ทร์
และปั ตตานี (ดูรูปที 4.3b ประกอบ)
2. ความรู้ทางภาษา (language knowledge) ซึงประเมินโดยใช้องค์ประกอบย่อย 3 ส่วนคือ
2.1 การรูจ้ กั ตัวอักษร (alphabet identification) ผลการวิเคราะห์โดยใช้ขอ้ มูลจากการทดสอบ
โดยตรงชีให้เห็นว่า เด็กปฐมวัยส่วนใหญ่ มีความพร้อมฯ ด้านการรูจ้ กั ตัวอักษรทังภาษ
ไทยและภาษาอังกฤษค่อนข้างตํา ซึงคิดเป็ นสัดส่วนทีสูงกว่าร้อยละ 25 ของเด็กปฐมวัย
กลุม่ ตัวอย่าง ซึงมี เพียงเด็ก ปฐมวัย ในจังหวัด ลําปาง และฉะเชิงเทราที มี ความพร้อมฯ
ด้านนี สูงกว่าจังหวัดอืนๆ (ดูรูปที 4.4aประกอบ) และหากพิจารณาความพร้อมฯ ด้าน
การรูจ้ กั ตัวอักษรภาษไทยเพียงอย่างเดียวพบว่า เด็กปฐมวัยในจังหวัดอุดรธานี ร้อยเอ็ด
อํานาจเจริญ ปั ตตานี และนราธิวาส มี ความพร้อมการรูจ้ กั ตัว อักษรภาษไทยค่อนข้าง
ตํา ขณะที หากพิจารณาความพร้อมฯ ด้านการรูจ้ กั ตัว อักษรภาษอังกฤษเพียงอย่าง
เดียวพบว่า เด็ก ปฐมวัย ส่วนใหญ่ มี ความพร้อมฯ ด้านการรูจ้ กั ตัว อักษรภาษาอังกฤษ
ตําในทุกจังหวัด (ดูรูปที 4.4b และ 4.4c ประกอบ) ดังนัน การทีเด็กปฐมวัยส่วนใหญ่มี
ความพร้อมฯ ด้านการรูจ้ กั ตัวอักษรค่อนข้างตําเป็ นผลมาจากการทีเด็กปฐมวัยไม่รูจ้ กั
ตัวอักษรภาษาอังกฤษซึงเป็ นปั ญหามากกว่าการรูจ้ กั ตัวอักษรภาษาไทย
นอกจากนี เมือใช้ผลการประเมินจากครู พบว่าเด็กปฐมวัยส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 95
สามารถบอกชือตัวอักษรภาษาไทยอย่างน้อย 3 ตัวได้ โดยมีสดั ส่วนของเด็กปฐมวัยใน
บางจังหวัดทีสามารถบอกชือตัวอักษรภาษาไทยอย่างน้อย 3 ตัวได้ตากว่
ํ าจังหวัดอืนๆ
คือ สุรนิ ทร์ ยะละ และนราธิวาส ขณะทีเมือใช้ผลการประเมินจากผูป้ กครองพบว่ามีเด็ก
ปฐมวัยในบางจังหวัด ทีสามารถบอกชือตัวอักษรภาษาไทยอย่างน้อย 3 ตัวได้คิดเป็ น
สัดส่วนทีตํากว่าร้อยละ 95 คือ ลําพูน ขอนแก่น ร้อยเอ็ด และสุรนิ ทร์ (ดูรูปที 4.5a และ
4.5b) อีก ทังเมือใช้ผลการประเมิน จากครู พบว่า เด็ก ปฐมวัย ส่วนใหญ่ สามารถบอกชือ
ตัวอักษรภาษาไทยอย่างน้อย 10 ตัวได้มากกว่าร้อยละ 95 (ดูรูปที 4.6a ประกอบ) ขณะ
ทีผลการประเมินจากผูป้ กครองพบว่ามี เด็กปฐมวัยเพียงบางจังหวัดทีสามารถบอกชือ
ตัวอักษรภาษาไทยอย่างน้อย 10 ตัวได้นอ้ ยกว่าร้อยละ 95 คือ ลําพูน ขอนแก่น ร้อยเอ็ด
และสุรนิ ทร์ (ดูรูปที 4.6b ประกอบ)
2.2 การอ่าน (reading) ผลการวิเคราะห์โดยใช้ผลการประเมินจากครูพบว่าจังหวัดทีมีสดั ส่วน
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ของเด็ก ปฐมวัย ที อ่านคํา ได้งา่ ยๆ ได้ถงึ 4 คํา ไม่ ถงึ ร้อยละ 40 คือ จังหวัด อํานาจเจริญ
ปั ตตานี และนราธิวาส (ดูรูปที 4.7a ประกอบ) ส่วนผลการวิเคราะห์โดยใช้ผลการประเมิน
จากผู้ปกครองพบว่า เด็ก ปฐมวัย ส่วนใหญ่ สามารถอ่านคํา ได้งา่ ยๆ ได้ถงึ 4 คํา คิด เป็
สัดส่วนมากกว่าร้อยละ 40 (ดูรูปที 4.7b ประกอบ) นอกจากนีเมือใช้ผลการประเมินจาก
ครู พบว่าจังหวัดทีมีสดั ส่วนของเด็กปฐมวัยทีอ่านประโยคง่ายๆ ทีประกอบด้วย 3 คําได้
ไม่ถงึ ร้อยละ 50 คือ จังหวัดอุดรธานี อํานาจเจริญ และสุรนิ ทร์ (ดูรูป ที 4.8a ประกอบ)
ขณะที ผลการประเมิน จากผู้ปกครองพบว่า เด็ก ปฐมวัย ส่วนใหญ่ สามารถอ่านประโยค
ง่ายๆ ที ประกอบด้วย 3 คํา ได้ถงึ ร้อยละ 70 โดยจังหวัด ที มี สดั ส่วนของเด็ก ปฐมวัย ที
สามารถอ่านประโยคง่ายๆ ที ประกอบด้วย 3 คํา ได้เป็ น สัดส่วนที ตําทีสุด คือ อุดรธานี
อํานาจเจริญ และสุรนิ ทร์เช่นเดียวกัน (ดูรูปที 4.8bประกอบ)
2.3 การเขียน (writing) ผลการวิเคราะห์ชีให้เห็นว่า ผลการประเมินทีได้จากครูและผูป้ กครอง
คิด เห็น ไปในทิศทางเดียวกัน โดยมองว่า เด็ก ปฐมวัย ส่วนใหญ่ มี ความพร้อมด้านการ
เขียนเป็ นอย่างดี (ดูรูปที 4.9a และ 4.9b ประกอบ)
3. การแสดงออกทางภาษา (expressive language)
3.1 การแสดงออกทางภาษา (expressive language) ผลการวิเคราะห์ชีให้เห็นว่า ครูและผู้
ปกครองมองว่าเด็กปฐมวัยส่วนใหญ่มีความพร้อมฯ ด้านนีเป็ นอย่างดี (ดูรูปที 4.10aและ
4.10b ประกอบ)
4. ความพร้อมด้านคณิตศาสตร์ (mathematics)
4.1 ตัวเลขและการคํานวณ (number and operations) ซึงประเมิน โดยใช้องค์ประกอบ
ย่อย 5 ส่วนคือ
4.1.1 การรูจ้ กั ตัวเลข (number identification) ผลการวิเคราะห์ชี ให้เห็น ว่า เด็ก ปฐมวัย
ส่วนใหญ่มีทกั ษะด้านนีเป็ นอย่างดี ซึงมีเพียง 2 จังหวัดทีเด็กปฐมวัยมีความพร้อม
ด้านนี ตํากว่า จังหวัด อืนเพียงเล็ก น้อย คือ ปั ตตานี และนราธิวาส (ดู รูป ที 4.11a
ประกอบ)
4.1.2 การจัด ของเป็ นกลุม่ (producing a set) ผลการวิเคราะห์ชี ให้เห็น ว่า เด็ก ปฐมวัย
ส่วนใหญ่มีทกั ษะด้านนีเป็ นอย่างดี ซึงมีเพียง 4 จังหวัดทีเด็กปฐมวัยมีความพร้อม
ด้านนี ตําจังหวัดอืนเพียงเล็กน้อย คือ ร้อยเอ็ด ลําพูน อํานาจเจริญ และปทุมธานี
(ดูรูปที 4.11b ประกอบ) ขณะทีผลการวิเคราะห์โดยใช้ผลการประเมินจากครูและผู้
ปกครองพบว่าเด็กปฐมวัยส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 90 สามารถแยกรูปทรงเรขาคณิต
อย่างน้อย 3 แบบได้ (ดูรูปที 4.12a และ 4.12b ประกอบ) นอกจากนีผลการประเมิน
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บทที 4. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
จากครู และผู้ปกครองยัง พบว่า เด็ก ปฐมวัย ส่วนใหญ่ มากกว่า ร้อยละ 90 สามารถ
แยกสีได้อย่างน้อย 3 สีขนไปได้
ึ
เช่นเดียวกัน (ดูรูปที 4.13a และ 4.13b ประกอบ)
4.1.3 การนับ เลข (counting) ผลการวิเคราะห์ชี ให้เห็น ว่า ครู และผู้ปกครองมองว่า เด็ก
ปฐมวัยส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 90 ของเด็กปฐมวัยกลุม่ ตัวอย่าง สามารถนับเลข
ตังแต่ 1 ถึง 10 ได้ (ดูรูป ที 4.14a และ 4.14b ประกอบ) เช่น เดียวกับ ที ครู และผู้
ปกครองมองว่า เด็ก ปฐมวัย ส่วนใหญ่ สามารถนับ เลขตังแต่ 1 ถึง 20 ได้ (ดู รูป ที
4.15a และ 4.15b ประกอบ)
4.1.4 การเปรียบเทียบตัวเลข (number comparison) ผลการวิเคราะห์ชี ให้เห็น ว่า เด็ก
ปฐมวัย ส่วนใหญ่ มี ความพร้อมด้านการเปรียบเทียบตัวเลขค่อนข้างดี โดยที เด็ก
ปฐมวัย ในจังหวัด เชียงราย ลําพูน อํานาจเจริญ สุรนิ ทร์ และลพบุรี มี ทกั ษะด้านนี
ตํากว่า จังหวัดอืนเพียงเล็กน้อย (ดูรูปที 4.16a ประกอบ) ในขณะที ครู มองว่า เด็ก
ปฐมวัย ส่วนใหญ่ รู ว้ า่ เลข 8 มากกว่า เลข 2 เป็ น สัดส่วนที สูง กว่า ร้อยละ 90 แต่ มี
เพียงจังหวัด ยะลาที มี เด็ก ปฐมวัย เกือบร้อยละ 50 ที ไม่รู ้วา่ เลข 8 มากกว่า เลข 2
ส่วนผูป้ กครองมองว่าเด็กปฐมวัยส่วนใหญ่ทีรู ว้ า่ เลข 8 มากกว่าเลข 2 เป็ นสัดส่วน
ทีสูงกว่าร้อยละ 90 ในทุกจังหวัด (ดูรูปที 4.16b และ 4.16c ประกอบ)
4.1.5 การบวกอย่างง่าย (simple addition) ผลการวิเคราะห์ชีให้เห็นว่า เด็กปฐมวัยส่วน
ใหญ่ มีความพร้อมด้านการบวกอย่างง่ายค่อนข้างตํา โดยเฉพาะในจังหวัดลําพูน
อํานาจเจริญ สุรนิ ทร์ ลพบุรี ปทุมธานี ปั ตตานี และนราธิวาส (ดูรูปที 4.17 ประกอบ)
4.2 การวัดค่า (measurement) ผลการวิเคราะห์ชีให้เห็นว่า ครู และผูป้ กครองมองว่าเด็ก
ปฐมวัยมีความพร้อมด้านการวัดค่าเป็ นอย่างดี (ดูรูปที 4.18a และ 4.18b ประกอบ)
4.3 ความสัมพันธ์เชิงพืนที (spatial relations) ซึงประเมินโดยใช้องค์ประกอบย่อย 2 ส่วน
คือ
4.3.1 ความสามารถในการเข้าใจคําศัพท์ระบุตาํ แหน่ง (receptive spatial vocabulary)
ผลการวิเคราะห์ชีให้เห็นว่า เด็กปฐมวัยส่วนใหญ่มีความพร้อมฯ ด้านนีเป็ นอย่างดี
ซึงมีเพียงในบางจังหวัดทีเด็กปฐมวัยมีระดับความพร้อมฯ ด้านนีตํากว่าจังหวัดอืน
เพียงเล็กน้อย คือ สงขลา ปั ตตานี และยะลา (ดูรูปที 4.19a ประกอบ)
4.3.2 การต่อรูปในใจ (mental transformation) ผลการวิเคราะห์ชีให้เห็นว่า เด็กปฐมวัย
ในจังหวัดปั ตตานี ยะลา และนราธิวาสมีความพร้อมฯ ด้านการต่อรูปในใจค่อนข้าง
ตํา รองลงมาเป็ น เด็ก ปฐมวัย ในจังหวัด สุรนิ ทร์ สตูล และสงขลาที ยัง คงมี ปัญหา
ด้านนี ขณะทีเด็กปฐมวัยในจังหวัดเชียงราย ลําพูน และแพร่มีความพร้อมฯ ด้าน
การต่อรูปในใจสูงทีสุด (ดูรูปที 4.19b ประกอบ)
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โดยสรุป หากพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ทีใช้ขอ้ มูลจากการทดสอบความพร้อมด้าน
ภาษา (literacy) ของเด็กปฐมวัยโดยตรงพบว่า เด็กปฐมวัยส่วนใหญ่มีทกั ษะด้านความ
เข้าใจในการฟั ง การรูจ้ กั ตัวอักษร และการอ่านอยู่ในเกณฑ์ทีตํา ส่วนทักษะด้านความ
สามารถในการเข้าใจคําศัพท์ระบุตาํ แหน่งอยู่ในเกณฑ์ทีค่อนข้างดี ขณะทีเมือใช้ขอ้ มูล
จากการประเมิน ของครู และผู้ ปกครองพบว่า เด็ก ปฐมวัย ส่วนใหญ่ มี ทกั ษะด้านการ
เขียน และการแสดงออกทางภาษาอยู่ ในเกณฑ์ที ดี และเมือพิจารณาข้อมูล จากการ
ทดสอบความพร้อมด้านคณิตศาสตร์ (mathematics) ของเด็ก ปฐมวัย โดยตรงพบว่า
ทักษะด้านการรูจ้ กั ตัวเลข การจัดของเป็ นกลุม่ และความสามารถในการเข้าใจคําศัพท์
ระบุตาํ แหน่งอยู่ในเกณฑ์ทีค่อนข้างดี แต่ทกั ษะด้านการบวกอย่างง่าย และการต่อรูป
ในใจอยู่ในเกณฑ์ทีตํา ขณะทีเมือใช้ขอ้ มูลจากการประเมินของครู และผูป้ กครองพบว่า
เด็กปฐมวัยส่วนใหญ่มีทกั ษะด้านการนับเลข การเปรียบเทียบตัวเลข และการวัดค่าอยู่
ในเกณฑ์ทีดี
5. ความพร้อมด้านสังคมและอารมณ์ (social-emotional development)
5.1 การควบคุมตนเอง (self-regulation) ผลการวิเคราะห์ชีให้เห็นว่าครูมองว่ามีเด็กปฐมวัย
ในจังหวัด ที มี ความพร้อมด้านการควบคุม อารมณ์ ตวั เองอยู่ ในเกณฑ์ คอ่ นข้างตําคือ
สุรนิ ทร์ ยะลา และนราธิวาส ขณะทีผูป้ กครองมองว่าเด็กปฐมวัยส่วนใหญ่มีความพร้อม
ด้านการควบคุมอารมณ์ตวั เองอยูใ่ นเกณฑ์ทีดี (ดูรูปที 4.20a และ4.20b ประกอบ)
5.2 การเข้าใจหรือ สนใจสังคม (social understanding/pro-social behavior) ผลการ
วิเคราะห์ชีให้เห็นว่าครู มองว่าเด็กปฐมวัยในจังหวัดทีมีความพร้อมด้านการเข้าใจหรือ
สนใจสังคมอยู่ในเกณฑ์คอ่ นข้างตําคือ อํานาจเจริญ (ดูรูปที 4.21a ประกอบ) ขณะทีผู้
ปกครองมองว่าเด็กปฐมวัยในจังหวัดทีมีความพร้อมด้านการเข้าใจหรือสนใจสังคมอยู่
ในเกณฑ์คอ่ นข้างตําคือ อุดรธานี สุรนิ ทร์ และปั ตตานี (ดูรูปที 4.21b ประกอบ)
5.3 สุขภาวะทางอารมณ์ (emotional well-being) ผลการวิเคราะห์ชีให้เห็นว่าครู มองว่า
เด็กปฐมวัยในจังหวัดทีมีความพร้อมด้านสุขภาวะทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์คอ่ นข้างตํา
คือ ยะลา (ดูรูป ที 4.22a ประกอบ) ขณะที ผู้ปกครองมองว่า เด็ก ปฐมวัย ในจังหวัด ที มี
ความพร้อมด้านสุขภาวะทางอารมณ์อยูใ่ นเกณฑ์คอ่ นข้างตําคือ อุดรธานี และนราธิวาส
(ดูรูปที 4.22b ประกอบ)
5.4 ปั ญหาด้านพฤติกรรมของเด็ก (behavior problem) ซึงประเมินโดยใช้องค์ประกอบ
ย่อย 2 ส่วนคือ
5.4.1 พฤติกรรมแบบแสดงออก (externalizing behaviors) (ดู รายละเอียดเพิมเติม ได้
ในตารางที 4.5) ผลการวิเคราะห์ชี ให้เห็น ว่า ครู มองว่า เด็ก ปฐมวัย ในจังหวัด ที มี
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ปั ญหาด้านพฤติกรรมการแสดงออกมากทีสุดคือ แพร่ ขอนแก่น และอํานาจเจริญ
(ดูรูปที 4.23a ประกอบ) ขณะทีผูป้ กครองมองว่าเด็กปฐมวัยในจังหวัดทีมีปัญหา
ด้านพฤติกรรมการแสดงออกมากทีสุดคือ สุรนิ ทร์ และสมุทรสาคร (ดูรูปที 4.23b
ประกอบ)
5.4.2 พฤติกรรมแบบเก็บ กด (internalizing behaviors) (ดู รายละเอียดเพิมเติม ได้ ใน
ตารางที 4.6) ผลการวิเคราะห์ชีให้เห็นว่า ครูมองว่าเด็กปฐมวัยในจังหวัดทีมีปัญหา
ด้านพฤติกรรมแบบเก็บกดมากทีสุดคือ ลําปาง และร้อยเอ็ด (ดูรูปที 4.24a ประกอบ)
ขณะที ผู้ปกครองมองว่า เด็ก ปฐมวัย ในจังหวัด ที มี ปัญหาด้านพฤติกรรมแบบเก็บ
กดมากทีสุดคือ ปั ตตานี (ดูรูปที 4.24b ประกอบ)
โดยรวมจะเห็น ได้ วา่ ครู และผู้ ปกครองในแต่ละจังหวัด มี ความคิด เห็น ในเรืองความพร้อม
ด้านสังคมและอารมณ์ของเด็ก ปฐมวัย แตกต่างกัน ซึงผลการประเมิน จากผู้ปกครองดูน่า จะ
เชือถือ ได้ แม่นยํา กว่า เนืองจากผู้ ปกครองรูจ้ กั พฤติกรรมของบุตรหลายได้ เป็ น อย่างดี ต่าง
จากผลการประเมิน จากครู ที ต้องประเมิน เด็ก หลายคน โดยจากข้อมูล ดัง กล่าวนี ก็ ชี ให้เห็น
ว่า ครู และผู้ปกครองมองว่า ยัง มี เด็ก ปฐมวัย ในหลายจังหวัด ที มี ความพร้อมด้านสังคมและ
อารมณ์ อยู่ ในเกณฑ์ คอ่ นข้างตําทังในด้านการควบคุม ตนเอง (sel-regulation) การเข้าใจ
หรือสนใจสังคม (social understanding/pro-social behavior) สุขภาวะทางอารมณ์ (emotional well-being) รวมทังปั ญหาด้านพฤติกรรมแบบแสดงออก (externalizing behaviors)
และพฤติกรรมแบบเก็บกด (internalizing behaviors) โดยเฉพาะอย่างยิงในจังหวัดอุดรธานี
อํานาจเจริญ สุรนิ ทร์ ยะลา ปั ตตานี และนราธิวาส
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6. ความพร้อมด้านการบริหารจัดการชีวติ (executive function)
6.1 ความจําขณะทํางาน (working memory) ซึงประเมินโดยใช้องค์ประกอบย่อย 3 ส่วน
คือ
6.1.1 การจดจําและบอกตัวเลข (forward digit span memory) ทีมวิจยั จึงขออ้างอิงกับ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความสามารถในการจดจํา และบอกตัวเลขของเด็ก ปฐมวัย
ในประเทศสหรัฐอเมริกาทีระบุวา่ 7 เด็กปฐมวัยกลุม่ ตัวอย่างในฐานข้อมูลตัวอย่าง
ซํา NLSY79 Children and Young Adults (CNLSY) ที มีอายุ ระหว่าง 6-8 ปี มี
ความสามารถในการจดจําและบอกตัวเลข (digit span) เฉลีย 5.19 ตัว ส่วนกลุม่
ทีมีระดับความสามารถในการจดจําและบอกตัวเลขตําสุดคือ เด็กทีสืบเชือสายมา
จากอเมริกาใต้หรือ hispanic ซึงมี คา่ เฉลีย 4.57 ตัว เมือเปรียบเทียบกับ ผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลใน 19 จังหวัดพบว่า เด็กปฐมวัยไทยมี ระดับความสามารถในการ
จดจํา และบอกตัวเลขตํากว่า ค่า เฉลียของเด็ก อเมริกนั พอสมควร โดยเด็ก ปฐมวัย
กลุม่ ตัวอย่างซึงมีอายุ เฉลีย 6.29 ปี มี ระดับ ความสามารถในการจดจํา และบอก
ตัวเลขคิด เป็ น ค่า เฉลีย 3.50 ตัว และหากพิจารณาข้อมูล เป็ น รายจังหวัด (ดูรูป ที
4.25a ประกอบ) จะพบว่า เด็ก ปฐมวัย ในจังหวัด ที มี ระดับ ความสามารถในการ
จดจําและบอกตัวเลขตํากว่าค่าเฉลีย คือ ลําพูน อุดรธานี พัทลุง ร้อยเอ็ด อํานาจเจริญ
และนราธิวาส ขณะที เด็ก ปฐมวัย ที มี ระดับ ความสามารถในการจดจํา และบอก
ตัวเลขสูงทีสุด คือ แพร่ และฉะเชิงเทรา
6.1.2 การจดจํา และบอกตัวเลขกลับ หลัง ((backward digit span memory) คล้ายกับ
การจดจํา และบอกตัวเลข (forward digit span) ส่วนที แตกต่างคือ จะต้องบอก
ตัวเลขกลับ หลัง จากต้นฉบับ โดยทัวไประดับ การจดจํา และบอกตัวเลขกลับ หลัง
(backward digit span) มัก จะมี คา่ ตํากว่า เพราะการบอกค่า กลับ หลัง นันยาก
กว่า ซึงจะเห็นได้จากรูปที (ดูรูปที 4.25b ประกอบ) ทีแสดงให้เห็นว่า ระดับความ
สามารถการจดจําและบอกตัวเลขกลับหลัง (backward digit span) มีคา่ น้อยกว่า
ความสามารถในการจดจําและบอกตัวเลข (digit span) ประมาณ 0.3-0.5 ตัว ใน
ขณะทีการวิเคราะห์ขอ้ มูลความสามารถในการจดจําและบอกตัวเลขกลับหลังของ
เด็ก ปฐมวัย ในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า เด็ก ปฐมวัย ในสหรัฐฯ สามารถจดจํา
ตัวเลขและบอกตัวเลขกลับหลังได้นอ้ ยกว่าแบบปกติประมาณ 1.7 ตัว โดยค่าเฉลีย
ของเด็ก อเมริกนั ที มีอายุระหว่าง 6-8 ปี เท่ากับ 3.50 ตัว ซึงสูง กว่า ค่า เฉลียในการ
จดจํา ตัวเลขและบอกตัวเลขกลับ หลัง ของเด็ก ปฐมวัย กลุม่ ตัวอย่างทัง 19 จังหวัด
7 ข้อมูล นี ได้มาจากบทความออนไลน์เรือง

Racial Differences on Digit Span Tests ซึงมี ทีมาจาก https://humanvarieties.org/2013/12/21/racial-differences-on-digit-span-tests/
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โดยมี คา่ เฉลีย 3.07 ตัว นอกจากนี ยัง พบว่า เด็ก ปฐมวัย ในบางจังหวัด ที มี คะแนน
ตํากว่า ค่า เฉลีย คือ ลําพูน พัทลุง นราธิวาส อุดรธานี ร้อยเอ็ด และอํานาจเจริญ
ส่วนเด็ก ปฐมวัย ที มี ระดับ ความสามารถในการจดจํา และบอกตัวเลขกลับ หลัง สูง
ทีสุดคือ คือ แพร่ และฉะเชิงเทรา
6.1.3 ความจํา ขณะทํางาน (working memory) ผลการวิเคราะห์ในส่วนนี มี ความแตก
ต่างระหว่างคําตอบทีได้จากการสอบถามครู และผูป้ กครองเพียงเล็กน้อย ซึงทังครู
และผู้ปกครองมี ความเห็น ว่า เด็กปฐมวัย มี ความพร้อมฯ ในด้านการบอกเล่า เรือง
ราวในชีวิตประจําวันค่อนข้างสูงคิดเป็ นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 90 (ดูรูปที 4.26a
และ 4.26b ประกอบ)
6.2 ความยับยังชังใจ (inhibition) ผลการวิเคราะห์ชีให้เห็นว่า ครูและผูป้ กครองมองว่าเด็ก
ปฐมวัยส่วนใหญ่ยอมรับข้อตกลงในการเล่นกับเพือนคิดเป็ นสัดส่วนทีสูงกว่าร้อยละ 95
ของเด็ก ปฐมวัย กลุม่ ตัวอย่าง (ดูรูป ที 4.27a และ 4.27b ประกอบ) นอกจากนี หากใช้
ผลการประเมิน จากครู ที บอกว่า เด็ก ปฐมวัย ที สามารถยับยังความต้องการของตัว เอง
ได้พบว่า ในบางจังหวัด มี สดั ส่วนของเด็ก ปฐมวัย มากกว่า ร้อยละ 10 ของเด็ก ปฐมวัย
กลุม่ ตัวอย่าง ทีไม่สามารถยับยังความต้องการของตัวเองได้ คือ แพร่ และสงขลา (ดูรูป
ที 4.28a ประกอบ) ขณะทีหากใช้ผลการประเมินจากผูป้ กครองพบว่าเด็กปฐมวัยส่วน
ใหญ่ กว่าร้อยละ 90 ของเด็กปฐมวัยกลุม่ ตัวอย่าง สามารถยับยังความต้องการของตัว
เองได้ (ดูรูปที 4.28b ประกอบ)
6.3 ความยืดหยุ่น ในการคิด (cognitive flexibility) ผลการวิเคราะห์ในส่วนนี พบว่า ครู
และผูป้ กครองมีความคิดเห็นแตกต่างกันโดยครู มองว่าเด็กปฐมวัยในจังหวัดทีมีความ
พร้อมด้านความยืดหยุน่ ในการคิดค่อนข้างตําคือ อํานาจเจริญ สุรนิ ทร์ นราธิวาส อุดรธานี
และสตูล ขณะที ผู้ปกครองกลับ มองว่า เด็ก ปฐมวัย ส่วนใหญ่ มี ความพร้อมด้านความ
ยืดหยุน่ ในการคิดค่อนข้างดี (ดูรูปที 4.29a และ 4.29b ประกอบ)
โดยรวม จะเห็น ได้ วา่ เด็ก ปฐมวัย ที มี ความพร้อมด้านการจดจํา และบอกตัวเลข (forword
digit span memory) รวมถึงด้านการจดจําและบอกตัวเลขกลับหลัง (backward digit span
memory) ค่อนข้างตําคือเด็กปฐมวัยในจังหวัดลําพูน อุดรธานี ร้อยเอ็ด อํานาจเจริญ พัทลุง
และนราธิวาส ส่วนจังหวัด ที มี ความพร้อมด้านนี ค่อนข้างดี คือ แพร่ และฉะเชิงเทรา ขณะที
เด็กปฐมวัยมี ความพร้อมด้านความจําขณะทํางาน (working memory) อยู่ในเกณฑ์ทีค่อน
ข้างดี ส่วนความพร้อมด้านความยับ ยังชังใจ (inhibition) จากผลการประเมิน ของครู และผู้
ปกครองจะเห็นได้วา่ เด็กปฐมวัยมีความพร้อมด้านดีคอ่ นข้างดี ยกเว้นในจังหวัดแพร่ สงขลา
และยะลาทีครู มองว่ามีเด็กปฐมวัยมากกว่าร้อยละ 10 ทีมีความพร้อมด้านความยับยังชังใจ
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ค่อนข้างตํา ส่วนความพร้อมด้านความยืดหยุน่ ในการคิด (cognitive flexibility) ผู้ปกครอง
มองว่า เด็ก ปฐมวัย มี ความพร้อมในด้านนี ค่อนข้างดี ขณะครู มองว่า เด็ก ปฐมวัย ในจังหวัด
อํานาจเจริญ สุรนิ ทร์ และนราธิวาสมีความพร้อมในด้านนีค่อนข้างตํา
7. ความพร้อมด้านกายภาพและสุขภาพ (physical and health development)
7.1 ความพร้อมด้านกล้ามเนือมัด เล็ก (fine motor) ความพร้อมด้านกล้ามเนือมัด เล็ก
(fine motor) ซึงทดสอบเด็กโดยตรงด้วยการให้วาดรูปทรงมาตรฐานตามแบบ (กากบาท
วงกลม สีเหลียม) โดยจะเห็นได้วา่ เด็กปฐมวัยจํานวนไม่นอ้ ยทีมีระดับความพร้อมด้าน
กล้ามเนือมัด เล็ก ค่อนข้างตํา โดยเฉพาะอย่างยิงในจังหวัด แพร่ สุรนิ ทร์ สตูล ปั ตตานี
ยะลา และนราธิวาส ขณะทีเด็กปฐมวัยในจังหวัดอุดรธานี อํานาจเจริญ ฉะเชิงเทรา และ
พัทลุงมีระดับความพร้อมด้านกล้ามเนือมัดเล็กค่อนข้างดี (ดูรูปที 4.30a ประกอบ)
7.2 ความพร้อมด้านกล้ามเนือมัดใหญ่ (gross motor) ประเด็นที น่าสนใจในส่วนนี คือ
ครู มองว่าเด็กส่วนใหญ่ มี ความพร้อมกล้ามเนือมัดใหญ่ เป็ น อย่างดี ในทางกลับ กันผล
จากการสอบถามผู้ปกครองกลับ สะท้อนว่า เด็ก ปฐมวัย จํานวนไม่ นอ้ ยที มี ระดับ ความ
พร้อมด้านกล้ามเนือมัดใหญ่คอ่ นข้างตํา (ดูรูปที 4.30b และ 4.31a ประกอบ) อย่างไร
ก็ตาม ความแตกต่างทีเกิดขึนนีบางส่วนอาจจะเป็ นผลมาจากข้อคําถามทีแตกต่างกัน
ของแบบสอบถามทีถามครูและผูป้ กครอง โดยเฉพาะอย่างยิง คําถามสําหรับผูป้ กครอง
ซึงมีเพียง 2 ข้อคือ เด็กสามารถปั นจักรยาน 2 ล้อได้หรือไม่ (ข้อนีไม่ได้สอบถามครู) และ
เด็กสามารถกระโดดเชือกได้หรือไม่ (ข้อนีสอบถามครู ดว้ ย) อาจเป็ นเรืองทียากเกินไปที
เด็กจะสามารถทําได้ ในขณะทีคําถามทีถามครูปฐมวัยมีถงึ 5 ข้อ และอาจจะเป็ นเรืองที
ง่ายกว่าทีเด็กจะสามารถทําได้ เช่น กระโดดขาเดียว ไปข้างหน้าในระยะทาง 3 เมตรได้
7.3 สุขภาพของเด็ก ปฐมวัย (child health) ผลการวิเคราะห์ชี ให้เห็น ว่า ผู้ปกครองในทุก
จังหวัดมองว่าบุตรหลานของตนไม่มีปัญหาด้านสุขภาพของเด็กปฐมวัย (child health)
(ดูรูปที 4.31b ประกอบ)

4.4

ระดับความพร้อมของสถานศึกษา (school’s readiness for children)

1. ความพร้อมด้านโภชนาการ สุขอนามัย และความปลอดภัย (nutrition, sanitation and
safety) ทีม วิจยั ประเมิน ความพร้อมด้านนี ในภาพรวมโดยใช้ขอ้ มูล จากข้อ คําถามต่อ ไปนี
โรงเรียนจัด ให้มี นมสําหรับ เด็ก ในชันเรียนของท่านหรือ ไม่ (นมโรงเรียน) หรือ ไม่? โรงเรียน
จัด ให้มี อาหารหรือ ของว่างระหว่างวัน (ไม่ รวมนม) ไว้สาํ หรับ เด็ก หรือ ไม่? สถานศึกษามี
ห้องนําเด็ก ปฐมวัย หรือ ไม่? ห้องเรียนของท่านมีหน้า ต่างที ปลอดภัย และประตู ที สามารถ
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ปิ ด ล็อคได้ หรือ ไม่? โรงเรียนของท่านมี นาใช้
ํ เพียงพอหรือ ไม่? ผลการวิเคราะห์ ชี ให้ เห็น
ว่า จังหวัด ที มี ระดับ ความเปราะบางสัมพัทธ์สาํ หรับ ความพร้อมด้านโภชนาการ สุข อนามัย
และความปลอดภัยในระดับทีตํา (เทียบกับระดับอ้างอิง) คือ เชียงราย ลําปาง แพร่ อุดรธานี
และร้อยเอ็ด ขณะทีจังหวัดทีมีระดับความเปราะบางสัมพัทธ์สาํ หรับความพร้อมด้านนีสูงคือ
จังหวัด อํานาจเจริญ ปทุมธานี สมุทรสาคร และยะลา (ดู รูป ที 4.32a ประกอบ) นอกจากนี
นัก วิจยั ได้วิเคราะห์ขอ้ มูลเพิมเติม จากข้อคําถามที ว่า นําที เด็ก ดืมในโรงเรียนได้ผา่ นการต้ม
การกรอง หรือเป็ นนําดืมทีซือมาหรือไม่? (ดูรูปที 4.32b ประกอบ) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลระบุ
ว่า มีสถานศึกษาเกือบร้อยละ 10 ในจังหวัดเชียงราย ลําปาง ขอนแก่น สตูล และปั ตตานี ที
ใช้นาดื
ํ มทีไม่ได้ผา่ นการต้ม การกรอง หรือเป็ นนําดืมทีซือมาซึงน่าจะสะท้อนถึงระดับความ
พร้อมด้านโภชนาการและสุขอนามัยที ไม่คอ่ ยดีนกั แต่เป็ นทีน่าสังเกตว่าในจังหวัดเชียงราย
ลําปางมีสถานศึกษาเกือบร้อยละ 10 ทีใช้นาดื
ํ มทีไม่ได้ผา่ นการต้ม การกรอง หรือเป็ นนําดืม
ทีซือมา แต่กลับมีความพร้อมด้านโภชนาการ สุขอนามัย และความปลอดภัยค่อนสูง
2. ความพร้อมด้านสิงแวดล้อมในห้องเรียน (learning environment) ประเด็นทีน่าสนใจอัน
หนึงคือ การจัด สภาพแวดล้อมในห้องเรียนระดับ ปฐมวัย โดยทีม เก็บ ข้อมูล ได้สงั เกตสภาพ
ห้องเรียนเพือดูวา่ ห้องเรียนมี การจัด แบ่ง มุม ประสบการณ์เป็ น สัดส่วน เช่น มุม หนังสือ มุม
ศิลปะ เป็ นต้น หรือไม่? ผลการวิเคราะห์ในส่วนนีชีให้เห็นว่ามีหอ้ งเรียนในจังหวัดทีมีการจัด
แบ่งมุมประสบการณ์ฯ คิดเป็ นสัดส่วนตํากว่าร้อยละ 50 คือ เชียงราย อุดรธานี พัทลุง สตูล
และโดยเฉพาะนราธิวาสซึงถือว่าอยูใ่ นระดับทีน่าเป็ นห่วง (ดูรูปที 4.33a ประกอบ)
นอกจากนี ทีม วิจยั ยัง ได้ทดลองให้ผู้เชียวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย จํานวน 2 คน ทําการ
ประเมินสิงแวดล้อมในห้องเรียนโดยการสังเกตจากรูปถ่ายทีได้มาจากการเก็บข้อมูลของทีม
งานในพืนที ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ที ได้จากผู้เชียวชาญคนที 1 พบว่า ห้องเรียนในจังหวัด ที
ไม่มี มมุ ประสบการณ์เลยคือ อุดรธานี และสตูล และยัง พบว่า ข้อมูล ที ได้จากผู้เชียวชาญมี
สัดส่วนห้องเรียนที มี การจัด มุม ประสบการณ์ ตากว่
ํ า ข้อมูล ที ได้จากการสังเกตห้องเรียนใน
เกื บทุก จังหวัด ยกเว้น เชียงราย และนราธิวาสที ข้อมูล เป็ น ไปในทิศทางเดียวกัน ขณะที หาก
เปรียบเทียบข้อมูลจากการสังเกตรูปภาพของผูเ้ ชียวชาญคนที 2 พบว่าห้องเรียนในจังหวัดที
ไม่มีมมุ ประสบการณ์เลยคือ เชียงราย และพัทลุงซึงก็ ไม่สอดคล้องกับผลการสังเกตรูปภาพ
ของผูเ้ ชียวชาญคนที 1 (ดูรูปที 4.33b และ 4.33c ประกอบ)
ดัง นันการวิเคราะห์ขอ้ มูล ในส่วนนี จึง ต้องใช้ความระมัดระวัง ในการสรุป ผล ซึงข้อมูล ที ได้
จากผูเ้ ชียวชาญมีความน่าเชือถือมากกว่าข้อมูลทีได้จาการสังเกตห้องเรียนของทีมเก็บข้อมูล
เนืองจากเป็ นผูม้ ีประสบการณ์และรู ว้ า่ ห้องรูปแบบใดทีมีการจัดแบ่งมุม แต่ก็ยงั คงมีปัญหา
ว่า ผู้เชียวชาญทัง 2 คนมี ความคิด เห็น ไม่ ตรงกัน เพราะฉะนันควรจะใช้ผู้เชียวชาญอีก หนึง
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ท่านที มี ประสบการณ์มากกว่า เป็ น ผู้ตดั สิน อย่างไรก็ตามข้อ สรุป ที ได้จากข้อมูล ทัง 3 แหล่ง
นี ชีให้เห็นว่ายังมีหอ้ งเรียนปฐมวัยจํานวนมากทีไม่มีการจัดแบ่งมุมประสบการณ์เป็ นสัดส่วน
ซึงไม่สอดคล้องกับหลักการจัดการเรียนรูส้ าํ หรับเด็กปฐมวัย
3. ความพร้อมด้านการเรียนการสอน (pedagogy) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า สถานศึกษา
ส่วนใหญ่จดั การเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของชาติโดยไม่ได้นาํ เอานวัตกรรม
หรือแนวทางใหม่ เช่น หลักสูตรไฮสโคป หลักสูตรมอนเตสเซอรี หลักสูตรวอลดอร์ฟ หลักสูตร
วิถีพทุ ธ เป็ นต้น มาใช้ในห้องเรียน โดยเฉพาะอย่างยิงกลุม่ ตัวอย่างในจังหวัดลําพูน อุดรธานี
อํานาจเจริญ และพัทลุงทีนําเอาวิธีการเหล่านีมาใช้เป็ นสัดส่วนทีน้อยมาก ส่วนจังหวัดทีนํา
มาใช้มากทีสุด คือ ลําปาง ร้อยเอ็ด ลพบุรี ปทุมธานี และนราธิวาส (ดูรูป ที 4.34a ประกอบ)
อย่างไรก็ตาม นักวิจยั ไม่สามารถเก็บข้อมูลระดับคุณภาพของการเรียนการสอนตามแนวทาง
เหล่า นันได้ ทําให้ ไม่ สามารถยืนยัน ได้ วา่ สถานศึกษาที พยายามนํา เอานวัตกรรมเหล่า นัน
มาใช้นนสามารถทํ
ั
าได้ดี แค่ ไหน สามารถบอกได้เพียงว่า มี ความพยายามนํา มาใช้ ดัง นัน
จึง ควรต้องให้ความระมัดระวัง กับ การตีความผลการวิเคราะห์ในส่วนนี และหากเป็ น ไปได้
หน่วยงานที เกียวข้องเช่น กระทรวงศึกษาธิการ หรือสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ควรจะพิจารณาดําเนิน การเก็บ ข้อมูล และอนุญาตให้ นกั วิจยั
สามารถนําเอาข้อมูลคุณภาพห้องเรียนมาใช้ประโยชน์ตอ่ ไป
อีกส่วนหนึงทีเกียวข้องกับการเรียนการสอนและสามารถสังเกตได้ไม่ยากคือ การลงโทษเมือ
เด็กทําผิด ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสังเกตห้องเรียนพบว่าครู สว่ นใหญ่มีการลงโทษเมือ
เด็ก ทํา ผิด โดยจังหวัด ที ครู มี การลงโทษมากทีสุด คือ เชียงราย ลําปาง อํานาจเจริญ ลพบุรี
และปทุมธานี (ดูรูป ที 4.34b ประกอบ) และเมือพิจารณาข้อมูล จากประเภทการลงโทษพบ
ว่ายังมีครู จาํ นวนหนึงทีลงโทษเด็กด้วยการตีซงถื
ึ อว่าเป็ นสิงทีไม่ควรจะเกิดขึนในศตวรรษนี
โดยจังหวัด ที มี การลงโทษด้วยการตี มากทีสุด คือ จังหวัด อํานาจเจริญ สุรนิ ทร์ และพัทลุง ซึง
คิดเป็ นร้อยละ 6.2-25 (ดูรูปที 4.35a ประกอบ)
นอกจากนี ครู ปฐมวัย จํานวนมากยัง ใช้การลงโทษด้วยการตําหนิ ดว้ ยวาจาซึงก็ เป็ น เรืองที
หน่วยงานที เกียวข้องโดยเฉพาะสถาบัน ผลิต ครู จะต้องร่วมกัน ให้ความรู ้กบั ครู ปฐมวัย ให้มี
แนวทางในการปรับพฤติกรรมของเด็กทีมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการมากขึน
โดยจังหวัดทีครู มีการกระทําเช่นนีมากกว่าร้อยละ 50 คือ ลําปาง อํานาจเจริญ ลพบุรี พัทลุง
และยะลา รองลงมาเป็ นเชียงราย ฉะเชิงเทรา และปั ตตานี (ดูรูปที 4.35b ประกอบ)
4. ความพร้อมด้านรอยต่อระหว่างอนุบาลและประถมศึกษา (transition) หลักการสําคัญ
ทีเกียวกับรอยต่อระหว่างอนุบาลและประถมศึกษาข้อหนึงคือ สภาพแวดล้อมในห้องเรียนใน
ระดับประถมศึกษาปี ที 1 ควรจะมีบางส่วนทีคล้ายคลึงกับห้องเรียนระดับอนุบาล 3 เพือช่วย
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ให้เด็กรูส้ กึ คุน้ เคยซึงจะช่วยให้เด็กสามารถปรับตัวได้อย่างราบรืน (ดูตวั อย่างคําแนะนําเรือง
นีในหน้าที 45 ของ National Institute of Education, 2018) ดังนัน นักวิจยั จึงประเมินส่วนนี
โดยใช้ขอ้ มูลจากการสังเกตสภาพห้องเรียนเพือดูวา่ ห้องเรียนมีการจัดแบ่งมุมประสบการณ์
เป็ นสัดส่วนหรือไม่? ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีจากการสังเกตห้องเรียนของทีมเก็บข้อมูลชี ให้
เห็นว่า มีหอ้ งเรียนระดับ ป.1 เพียงบางจังหวัดทีมีการจัดมุมประสบการณ์คล้ายกับห้องเรียน
ระดับอนุบาล โดยร้อยละของห้องเรียน ป.1 ทีมีการจัดมุมมากทีสุดคือจังหวัดลําพูน ลําปาง
อํานาจเจริญ สุรนิ ทร์ ปั ตตานี และยะลา ส่วนจังหวัด ที เหลือ มี หอ้ งเรียนที มี สดั ส่วนน้อยกว่า
ร้อยละ 50 ทีมีการการจัดมุมประสบการณ์ (ดูรูปที 4.36a ประกอบ) ขณะทีผลการวิเคราะห์
จากการสังเกตรูปภาพของผูเ้ ชียวชาญคนที 1 พบว่า ห้องเรียน ป.1 ส่วนใหญ่เกือบทุกจังหวัด
ไม่มีการจัดแบ่งมุม ยกเว้นในจังหวัดเชียงราย แพร่ ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา และปั ตตานีทีห้องเรียน
มี การจัด มุม แต่ ก็ ยงั เป็ น สัดส่วนที น้อยอยู่ (ไม่ ถงึ ร้อยละ 10) ส่วนผลการวิเคราะห์จากการ
สังเกตรูปภาพของผูเ้ ชียวชาญคนที 2 คิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันกับผูเ้ ชียวชาญคนที 1 คือ
ห้องเรียน ป.1 ส่วนใหญ่ เกือบทุก จังหวัด ไม่มี การจัด แบ่ง มุม แต่ มี ความคิด เห็น แตกต่างกับ
ผู้เชียวชาญคนที 1 ที พบว่า มี หอ้ งเรียนในจังหวัด แพร่ ขอนแก่น อํานาจเจริญ สุรนิ ทร์ และ
สมุทรสาครทีมีการจัดมุมแต่ก็เป็ นสัดส่วนทีน้อย (ไม่ถงึ ร้อยละ 10) (ดูรูปที 4.36a และ 4.36b
ประกอบ) ถึง กระนันก็ตาม นัก วิจยั เชือว่า ข้อมูล ชุด นี ได้ชี ให้เห็น ประเด็น ที น่า สนใจและน่า
เป็ นห่วงอย่างหนึงคือ รอยต่อระหว่างอนุบาลและประถมศึกษาเป็ นปั ญหาทีสําคัญ ห้องเรียน
ระดับชัน ป.1 ยังไม่มีการปรับตัวเพือรองรับและสนับสนุนเด็กปฐมวัยให้สามารถปรับตัวเข้า
กับการเรียนทีเป็ นทางการในระดับประถมศึกษาได้มากเท่าทีควร
5. ความพร้อมด้านบุคลากร (personnal) ประเด็น แรกที น่า สนใจคือ สัดส่วนนักเรียนต่อ ครู
ซึงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ชี ให้เห็น ว่า อัตราส่วนนักเรียนต่อ ครู ยงั อยู่ในระดับ ที สูง เมือเปรียบ
เทียบกับมาตรฐานในต่างประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึงแต่ละรัฐจะกําหนดให้สดั ส่วน
ของนักเรียนต่อครู ในระดับ pre-kindergarten (Pre-K) อยู่ทีประมาณ 1:10 (Barnett et al.,
2004) ในขณะทีอัตราส่วนนักเรียนต่อครู (student-teacher-ratio) ในระดับอนุบาล 3 ทัง 19
จังหวัด มี คา่ อยู่ระหว่าง 14.7-22.4 โดยจังหวัด ที มี อตั ราส่วนนักเรียนต่อ ครู ตาสุ
ํ ด คือ จังหวัด
ลําพูน ลําปาง แพร่ ส่วนจังหวัดทีมีอตั ราส่วนสูงสุดคือจังหวัดสมุทรสาคร ยะลา และนราธิวาส
(ดูรูปที 4.37a ประกอบ)
นอกจากนี ดูรูป ที 4.37b แสดงให้เห็น ว่า จังหวัด ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา ยะลาเป็ น จังหวัด ที มี
สัดส่วนครูประจําชันระดับอนุบาล 3 ทีจบการศึกษาปฐมวัยมากทีสุด ส่วนจังหวัดทีมีสดั ส่วนฯ
ตําสุดคือจังหวัดร้อยเอ็ด อํานาจเจริญ และสตูล
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ระดับความพร้อมของครอบครัว (family’s readiness for children)

1. สภาพทางเศรษฐกิจ (economic status) ทีมวิจยั ประเมินสภาพทางเศรษฐกิจจากดัชนีความ
มังคัง (wealth index) ของครัวเรือน ซึงคํานวณมาจากข้อมูลสินทรัพย์ทีครัวเรือนเป็ นเจ้าของ
เช่น บ้าน รถยนต์ เครืองทํานําอุน่ เครืองซักผ้า เครืองปรับอากาศ เป็ นต้น โดยใช้วิธีการแบบ
Factor Analysis ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ชี ให้เห็น ว่า จังหวัด ที มี ครอบครัว ที ยากจนสัมพัทธ์
มากทีสุดคือจังหวัดปั ตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยมีสดั ส่วนครัวเรือนทีมีความเปราะบาง
สัมพัทธ์ ดา้ นสภาพทางเศรษฐกิจ มากกว่า ร้อยละ 40 ซึงถือว่า ค่อนข้างสูง (ดู รูป ที 4.38a)
ทังนี เนืองจากกลุม่ ตัวอย่างใน 3 จังหวัด นันมี ความแตกต่างหลากหลายทางเชือชาติ ภาษา
ศาสนา และวัฒนธรรมค่อนข้างสูง และจังหวัดทีมีสดั ส่วนฯ สูงกว่าระดับอ้างอิงอีกสองจังหวัด
คือ ลําพูน และสตูล
2. ความพร้อมด้านโภชนาการ (nutrition) ประเด็น ที น่า สนใจประเด็น แรกคือ การมี อาหาร
ไม่ เพียงพอแก่ การบริโภคของครอบครัว ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล จากการสอบถามผู้ปกครอง
พบว่า มี ครอบครัวจํานวนไม่นอ้ ยทีเคยประสบปั ญหามีอาหารไม่เพียงพอแก่การบริโภคโดย
รวมเอาทังกรณี ที เคยมี ปัญหาบางครังและเป็ น ประจํา เข้า ด้วยกัน ก็ จะพบว่า สัดส่วนของ
ครอบครัวทีมีปัญหาแบบนีมีคา่ อยู่ระหว่างร้อยละ 9.9 ถึง 36.3 โดยจังหวัดทีมีปัญหามากสุด
คือจังหวัดอํานาจเจริญ สุรนิ ทร์ สตูล ปั ตตานี ยะลา และนราธิวาส (ดูรูปที 4.38b ประกอบ)
อีกประเด็นหนึงทีได้รบั ความสนใจในช่วงทีผ่านมาคือ การได้ทานอาหารเช้าของเด็กปฐมวัย
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสอบถามผูป้ กครองพบว่าเด็กปฐมวัยส่วนใหญ่ ได้ทานอาหาร
เช้าทุกวัน โดยสัดส่วนของเด็กปฐมวัยทีได้ทานอาหารเช้าทุกวันมีคา่ อยู่ระหว่างร้อยละ 96.3
ถึง 100.0 จังหวัด ที มี สดั ส่วนตําสุด คือ จังหวัด ลพบุรี ปมุท ธานี สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา และ
สงขลา (ดูรูปที 4.39a ประกอบ) ซึงเมือนําเอาข้อค้นพบในส่วนนี ประกอบกับประเด็นการมี
อาหารไม่เพียงพอแก่การบริโภคมาวิเคราะห์รวมกันแล้วก็จะช่วยให้สามารถสรุปได้วา่ ปั ญหา
สําคัญ ของครอบครัว ที มี เด็ก ปฐมวัย ไม่ใช่ การไม่ ได้ทานอาหารเช้า ดัง ที หลายฝ่ ายเข้าใจกัน
แต่เป็ นปั ญหาเรืองความขัดสนหรือปั ญหาทางเศรษฐกิจมากกว่า ดังนัน กสศ. ควรให้ความ
สนใจกับการช่วยเหลือด้านการเงินแก่ครัวเรือนทีมีความขัดสนมากกว่าการสนับสนุนอาหาร
เช้าในสถานศึกษา
นอกจากนีหากมองในด้านคุณภาพของสิงทีเด็กปฐมวัยได้รบั ประทานก็พบว่า ผูป้ กครองส่วน
ใหญ่มองว่าบุตรหลานของตนได้ทานอาหารครบ 5 หมู่ โดยเฉลีย 4.2-5.4 วันต่อสัปดาห์ นัน
ก็หมายความเด็กปฐมวัยส่วนใหญ่ ไม่ได้มีปัญหาเกียวกับการขาดสารอาหาร (ดูรูปที 4.39b
ประกอบ)
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บทที 4. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3. การส่งเสริมการเรียนรู้ (learning support) ประเด็นทีน่าสนใจอันหนึงคือ การอ่านหนังสือ
ของเด็กปฐมวัย ซึงจะพิจารณาจากการมีหนังสือนิทานหรือสมุดภาพทีบ้าน และการทีผูใ้ หญ่
ในบ้านอ่านหนังสือ ให้เด็ก ฟั ง ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า มี เด็ก ปฐมวัย จํานวนไม่ นอ้ ยที
ไม่มี หนังสือ นิทานหรือ สมุด ภาพที บ้านซึงคิด เป็ น สัดส่วนสูง เกือบร้อยละ 50 โดยเฉพาะใน
จังหวัดอํานาจเจริญ สุรนิ ทร์ และปั ตตานี ขณะทีจังหวัดทีครอบครัวมีหนังสือนิทานหรือสมุด
ภาพมากสุด คือ ลําปาง พัทลุง และสงขลา (ดูรูป ที 4.40a ประกอบ) และเมือดูคา่ เฉลียของ
จํานวนหนังสือนิทานหรือสมุดภาพทีมีอยู่ทีบ้าน (ดูรูปที 4.40b ประกอบ) พบว่า เด็กปฐมวัย
ไทยมีหนังสือนิทานหรือสมุดภาพทีบ้านโดยเฉลียเพียง 2.5-6.8 เล่ม
แต่ ประเด็น ที น่า เป็ น ห่วงมากกว่า การมี หนังสือ ที บ้านคือ การที สัดส่วนเด็ก ปฐมวัย ที ผูใ้ หญ่
อ่านหนังสือให้ฟังทีบ้านมีคา่ ตํากว่าสัดส่วนการมีหนังสือ เพราะนันหมายความว่า มีครอบครัว
จํานวนไม่นอ้ ยทีมีหนังสือนิทานทีบ้าน แต่ไม่ได้อา่ นหนังสือให้เด็กฟั ง โดยจังหวัดทีมีการอ่าน
มากทีสุดคือ ลําปาง และพัทลุง และน้อยทีสุดคือลําพูน อํานาจเจริญ สุรนิ ทร์ และปทุมธานี
(ดูรูปที 4.41a ประกอบ) ขณะทีค่าเฉลียของจํานวนวันในหนึงสัปดาห์ทีผูใ้ หญ่ อา่ นนิทานให้
เด็ก ฟั ง (ดูรูป ที 4.41b ประกอบ) ซึงแสดงให้เห็น ว่า ผูใ้ หญ่ อา่ นนิทานให้เด็ก ปฐมวัย ฟั ง โดย
เฉลียเพียง 1.3-2.4 วันต่อสัปดาห์ สาเหตุหนึงของการทีผูใ้ หญ่อา่ นนิทานให้เด็กฟั งน้อยมาก
อาจจะมาจากการทีมีหนังสือไม่หลากหลายมากพอ ทําให้ไม่มีแรงกระตุน้ จากเด็กมากนัก ซึง
ส่วนนีอาจจะแก้ปัญหาได้ดว้ ยการส่งเสริมสถานศึกษาให้เด็กปฐมวัยยืมหนังสือกลับไปให้ผู้
ปกครองอ่านให้ฟัง เพราะสถานศึกษามีแนวโน้มทีจะมีหนังสือทีหลากหลายมากกว่ามาก
อีกประเด็นหนึงทีน่าสนใจเช่นเดียวกันคือ การทีครอบครัวส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้เรียนพิเศษ
หรือกิจกรรมเสริม ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า มีสดั ส่วนของเด็กปฐมวัยสูงถึงร้อยละ 25.241.2 ในจังหวัด เชียงราย ลําปาง และสมุทรสาครที ได้รบั การส่ง เสริม ให้ ได้เรียนพิเศษหรือ
กิจกรรมเสริม ส่วนครอบครัวของจังหวัดทีเหลือไม่ได้สง่ เสริมให้เด็กปฐมวัยได้เรียนพิเศษหรือ
กิจกรรมเสริมมากนัก (ดูรูปที 4.41c ประกอบ) แน่นอนว่างานวิจยั ชินนีไม่ได้ตอ้ งการสรุปว่า
ครอบครัวควรจะต้องลงทุนให้เด็กได้เรียนพิเศษหรือกิจกรรมเสริมหรือไม่ เพราะบางกิจกรรม
อาจจะมีประโยชน์ แต่บางรูปแบบอาจจะเป็ นการเร่งรัดเด็กจนเกินไปก็เป็ นได้ แต่อย่างน้อย
ข้อมูล ที นํา เสนอในที นี น่า จะสะท้อนถึง สภาพแวดล้อมและการสนับสนุน ของครัว เรือนได้ไม่
มากก็นอ้ ย
4. การดูแลเลียงดู (parenting) ประเด็นแรกทีน่าสนใจคือ การปล่อยให้เด็กปฐมวัยอยู่บา้ นคน
เดียวมากกว่า 1 ชัวโมง ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ชี ให้เห็น ว่า ครอบครัว จํานวนไม่ นอ้ ยที ปล่อย
ให้เด็กปฐมวัยอยูบ่ า้ นคนเดียวมากกว่า 1 ชัวโมงในช่วง 1 สัปดาห์ก่อนการสัมภาษณ์หรือเก็บ
ข้อมูล โดยจังหวัดทีมีสดั ส่วนสูงสุดคือ อํานาจเจริญ ปั ตตานี และยะลา ส่วนทีตําสุดคือ ลําพูน
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ลพบุรี ฉะเชิงเทรา และนราธิวาส (ดูรูปที 4.42a ประกอบ)
อีกประเด็นทีน่าสนใจคือ ผูป้ กครองได้พยายามแสวงหาความรู ก้ ารเลียงดูบตุ รหลานจากสือ
โซเชียลมีเดียบ้างหรือไม่ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า มีผูป้ กครองจํานวนไม่นอ้ ยทีแสวงหา
ความรูก้ ารเลียงดูบตุ รหลานจากสือโซเชียลมีเดียคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 38.0-57.8 โดยจังหวัด
ทีมีสดั ส่วนมากทีสุดคือ ลําพูน ปทุมธานี พัทลุง สงขลา ส่วนทีตําสุดคือ อุดรธานี อํานาจเจริญ
สุรนิ ทร์ และนราธิวาส จะเห็นได้วา่ ผูป้ กครองทีพยายามแสวงหาความรู ก้ ารเลียงดูบตุ รหลาน
จากสือโซเชีย ลมี เดีย มากกว่า อาจจะสะท้อนถึง ความใส่ใจทีมากกว่า หรือ สะท้อนถึง ความ
สามารถในการเข้า ถึง และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี สารสนเทศมากกว่า ก็ เป็ น ได้ อย่างไร
ก็ตาม โดยรวมยังมีผปู้ กครองอีกจํานวนมาก (กว่าร้อยละ 40) ทียังเข้าไม่ถงึ องค์ความรู เ้ กียว
กับการเลียงดูเด็กปฐมวัย (ดูรูปที 4.42b ประกอบ)
นอกจากนียังมีอีกหนึงประเด็นคือ ความคาดหวังและความคิดเห็นของผูป้ กครองต่อการจบ
ระดับการศึกษาของเด็ก ซึงเป็ นประเด็นทีน่าจะสะท้อนถึงความเอาใจใส่ของผูป้ กครองทีมีตอ่
บุตรหลานได้ โดยผูป้ กครองทีคาดหวังให้เด็กเรียนจบในระดับชันทีสูงกว่าก็ควรจะต้องเอาใจ
ใส่ในการเลียงดูทีมากกว่าเช่นกัน จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลชีให้เห็นว่า ผูป้ กครองทีคาดหวัง
ให้เด็ก เรียนจบระดับ ชันที ตํากว่า หรือ เทียบเท่า ม.3 มี เพียงร้อยละ 1.0-5.6 ของผู้ปกครอง
ของเด็ก ปฐมวัย ในกลุม่ ตัวอย่าง โดยในจังหวัด ที มี ความคาดหวัง สูงสุด คือ อุดรธานี และ
อํานาจเจริญ ส่วนจังหวัด ที มี ผู้ปกครองมี ความคาดหวัง ตําสุด คือ เชียงราย พัทลุง ปั ตตานี
และยะลา แต่ หากเมือเทียบความคิด เห็น ของผู้ปกครองกลับ เห็น ว่า เด็ก น่า จะสามารถเรียน
จบการศึกษาในระดับชันทีตํากว่าหรือเทียบเท่า ม.3 ในสัดส่วนทีสูงกว่าความคาดหวังเกือบ
ทุกจังหวัด (ดูรูปที 4.43a และ 4.43b0 ประกอบ)
และเมือพิจารณาเพิมเติม ถึง ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ในกลุม่ ผู้ปกครองที คาดหวัง ให้เด็ก เรียน
จบระดับ อาชีวศึกษา (ระดับ ชัน ปวช./ปวส.) พบว่า มี ผู้ ปกครองร้อยละ 2.6-18.8 ของผู้
ปกครองของเด็ก ปฐมวัย ในกลุม่ ตัวอย่าง โดยจังหวัด ที ผู้ปกครองมี ความคาดหวัง สูงสุด คือ
แพร่ อุดรธานี และลพบุรี ส่วนจังหวัดทีมีผปู้ กครองมีความคาดหวังตําสุด คือ เชียงราย พัทลุง
และยะลา ซึงเมือเปรียบกับความคิดเห็นของผูป้ กครอง ก็พบว่าผูป้ กครองคิดว่าเด็กมีความ
สามารถสูงกว่าความคาดหวังในทุกจังหวัด
อีก ทังเมือพิจารณาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ในกลุม่ ผู้ปกครองที คาดหวัง ให้เด็ก เรียนจบระดับ
ชันปริญญาตรีพบว่า มีผปู้ กครองถึงร้อยละ 36.4-74.3 ของผูป้ กครองของเด็กปฐมวัยในกลุม่
ตัวอย่าง และเป็ นสัดส่วนทีสูงกว่าผูป้ กครองในสองกลุม่ แรก โดยจังหวัดทีผูป้ กครองมีความ
คาดหวังสูงทีสุดคือ ร้อยเอ็ด พัทลุง และสงขลา ส่วนจังหวัดทีมีผปู้ กครองมีความคาดหวังตํา
สุด คือ อุดรธานี อํานาจเจริญ และลพบุรี ซึงเมือเปรียบกับ ความคิด เห็น ของผู้ปกครองกลับ
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พบว่าผูป้ กครองมีความคาดหวังสูงกว่าความสามารถของเด็กในทุกจังหวัด
จากประเด็น ความคาดหวัง และความคิด เห็น ของผู้ปกครองต่อ การจบระดับ การศึกษาของ
เด็ก ผลสรุปในภาพรวมคือผูป้ กครองส่วนใหญ่ยงั คงคาดหวังให้เด็กเรียนจบระดับชันปริญญา
ตรี แม้วา่ ผู้ปกครองจะมองว่า เด็ก มี ความสามารถในการจบระดับ ชันปริญญาตรี ตากว่
ํ า ที
ประเมินไว้ก็ตาม ขณะทีผูป้ กครองมองว่าเด็กมีความสามารถในการเรียนจบชันทีตํากว่าหรือ
เทียบเท่า ม.3 และมี ความสามารถเรียนในการจบระดับอาชีวศึกษาสูงกว่าความคาดหวังที
ตังไว้

(b) ความสามารถในการเข้าใจคําศัพท์ระบุตาํ แหน่ง

รูปที 4.2: สัดส่วนของจํานวนเด็กปฐมวัยทีมีระดับความพร้อมฯ ด้านการรับรู ท้ างภาษา (receptive language) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 คะแนน โดยใช้
ข้อมูลจากการทดสอบโดยตรง

(a) ความเข้าใจในการฟั ง
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(b) ข้อมูลจากการทดสอบโดยผูป้ กครอง

รูปที 4.3: สัดส่วนของจํานวนเด็กปฐมวัยทีรูว้ า่ ต้องอ่านภาษาไทยจากซ้ายไปขวา

(a) ข้อมูลจากการทดสอบโดยครู
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(b) การรูจ้ กั ตัวอักษรภาษาไทย

(c) การรูจ้ กั ตัวอักษรภาษาอังกฤษ

รูปที 4.4: สัดส่วนของจํานวนเด็กปฐมวัยทีระดับความพร้อมฯ ด้านการรูจ้ กั ตัวอักษร (alphabet identification) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 คะแนน ข้อมูล
จากการทดสอบโดยตรง

(a) การรูจ้ กั ตัว อักษรภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ
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(b) ข้อมูลจากการทดสอบโดยผูป้ กครอง

รูปที 4.5: สัดส่วนของจํานวนเด็กปฐมวัยทีสามารถบอกชือตัวอักษรภาษาไทยอย่างน้อย 3 ตัวได้

(a) ข้อมูลจากการทดสอบโดยครู
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(b) ข้อมูลจากการทดสอบโดยผูป้ กครอง

รูปที 4.6: สัดส่วนของจํานวนเด็กปฐมวัยทีสามารถบอกชือตัวอักษรภาษาไทยอย่างน้อย 10 ตัว

(a) ข้อมูลจากการทดสอบโดยครู
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(b) เด็กทีอ่านคําง่ายๆ ได้ถงึ 4 คํา ข้อมูลจากการ
ทดสอบโดยผูป้ กครอง

รูปที 4.7: สัดส่วนของจํานวนเด็กปฐมวัยทีมีระดับความพร้อมฯ ด้านการอ่าน (alphabet - read)

(a) เด็กทีอ่านคําง่ายๆ ได้ถงึ 4 คํา ข้อมูลจากการ
ทดสอบโดยครู
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(b) ข้อมูลจากการทดสอบโดยผูป้ กครอง

รูปที 4.8: สัดส่วนของจํานวนเด็กปฐมวัยทีสามารถอ่านประโยคง่ายๆ ทีประกอบด้วย 3 คําได้

(a) ข้อมูลจากการทดสอบโดยครู
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(b) สัดส่วน ของ จํานวน เด็ก ปฐมวัย ที มี ระดับ ความ
พร้อมฯ ด้านการเขียน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 คะแนน
ข้อมูลจากการทดสอบโดยผูป้ กครอง

รูปที 4.9: สัดส่วนของจํานวนเด็กปฐมวัยทีมีระดับความพร้อมฯ ด้านการเขียน (alphabet - write)

(a) สัดส่วน ของ จํานวน เด็ก ปฐมวัย ที มี ระดับ ความ
พร้อมฯ ด้านการเขียน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 คะแนน
ข้อมูลจากการทดสอบโดยครู
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(b) ข้อมูลจากการทดสอบโดยผูป้ กครอง

รูปที 4.10: สัดส่วนของจํานวนเด็กปฐมวัยทีมีระดับความพร้อมฯ ด้านการรูจ้ กั ตัวอักษร (expressive language) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 คะแนน

(a) ข้อมูลจากการทดสอบโดยครู
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(b) ด้านการจัดของเป็ นกลุม่ (producing a set)

รูปที 4.11: สัดส่วนของจํานวนเด็กปฐมวัยทีมีระดับความพร้อมฯ ตัวเลขและการคํานวณ (number and operations) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 คะแนน โดย
ใช้ขอ้ มูลจากการทดสอบโดยตรง

(a) ด้านการรูจ้ กั ตัวเลข (number identification)
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(b) ข้อมูลจากการทดสอบโดยผูป้ กครอง

รูปที 4.12: สัดส่วนของจํานวนเด็กปฐมวัยทีสามารถแยกรูปทรงเรขาคณิตอย่างน้อย 3 แบบ

(a) ข้อมูลจากการทดสอบโดยครู
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(b) ข้อมูลจากการทดสอบโดยผูป้ กครอง

รูปที 4.13: สัดส่วนของจํานวนเด็กปฐมวัยทีสามารถแยกสีได้อย่างน้อย 3 สีขนไป
ึ

(a) ข้อมูลจากการทดสอบโดยครู
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(b) ข้อมูลจากการทดสอบโดยผูป้ กครอง

รูปที 4.14: สัดส่วนของจํานวนเด็กปฐมวัยทีสามารถนับเลขตังแต่ 1 ถึง 10 ได้

(a) ข้อมูลจากการทดสอบโดยครู
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(b) ข้อมูลจากการทดสอบโดยผูป้ กครอง

รูปที 4.15: สัดส่วนของจํานวนเด็กปฐมวัยทีสามารถนับเลขตังแต่ 1 ถึง 20 ได้

(a) ข้อมูลจากการทดสอบโดยครู
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(b) สัดส่วน ของ จํานวน เด็ก ปฐมวัย ที รู ้ วา่
เลข 8 มากกว่าเลข 2 ข้อมูลจากการทดสอบ
โดยครู

(c) สัดส่วนของจํานวนเด็กปฐมวัยทีรูว้ า่ เลข
8 มากกว่าเลข 2 ข้อมูลจากการทดสอบโดย
ผูป้ กครอง

รูปที 4.16: สัดส่วนของจํานวนเด็กปฐมวัยทีมีระดับความพร้อมฯ ด้านการเปรียบเทียบตัวเลข (number comparing)

(a) สัดส่วนของจํานวนเด็กปฐมวัยทีมีระดับ
ความพร้อมฯ ด้านการเปรียบเทียบตัวเลข
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 คะแนน ข้อมูลจาก
การทดสอบโดยตรง
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รูปที 4.17: สัดส่วนของจํานวนเด็กปฐมวัยทีมีระดับความพร้อมฯ ด้านการบวกเลข (simple addition) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 คะแนน
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(b) ข้อมูลจากการทดสอบโดยผูป้ กครอง

รูปที 4.18: สัดส่วนของจํานวนเด็กปฐมวัยทีมีระดับความพร้อมฯ ด้านการวัดค่า (measurement) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 คะแนน

(a) ข้อมูลจากการทดสอบโดยครู
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(b) ด้านการต่อรูปในใจ (mental transformation)

รูป ที 4.19: สัดส่วนของจํานวนเด็ก ปฐมวัย ที มี ระดับ ความพร้อมฯ ด้านความสัมพันธ์เชิง พืนที (spatial relations) ที มี คะแนนน้อยกว่า หรือ เท่ากับ 25
คะแนน โดยใช้ขอ้ มูลจากการทดสอบโดยตรง

(a) ด้าน ความ สามารถ ใน การ เข้าใจ คํา ศัพท์ ระบุ
ตําแหน่ง (receptive spatial vocabulary)
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(b) ข้อมูลจากการทดสอบโดยผูป้ กครอง

รูปที 4.20: ระดับความเปราะบางสัมพัทธ์สาํ หรับความพร้อมฯ ด้านการควบคุมตนเอง (self-regulation)

(a) ข้อมูลจากการทดสอบโดยครู
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(b) ข้อมูลจากการทดสอบโดยผูป้ กครอง

รูปที 4.21: ระดับความเปราะบางสัมพัทธ์สาํ หรับความพร้อมฯ ด้านการเข้าใจหรือสนใจสังคม (social understanding/pro-social behavior)

(a) ข้อมูลจากการทดสอบโดยครู
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(b) ข้อมูลจากการทดสอบโดยผูป้ กครอง

รูปที 4.22: ระดับความเปราะบางสัมพัทธ์สาํ หรับความพร้อมฯ ด้านสุขภาวะทางอารมณ์ (emotional well-being)

(a) ข้อมูลจากการทดสอบโดยครู
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(b) ข้อมูลจากการทดสอบโดยผูป้ กครอง

รูปที 4.23: ระดับความเปราะบางสัมพัทธ์สาํ หรับความพร้อมฯ ด้านพฤติกรรมแบบแสดงออก (externalizing behaviors)

(a) ข้อมูลจากการทดสอบโดยครู
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(b) ข้อมูลจากการทดสอบโดยผูป้ กครอง

รูปที 4.24: ระดับความเปราะบางสัมพัทธ์สาํ หรับความพร้อมฯ ด้านพฤติกรรมแบบเก็บกด (internalizing behaviors)

(a) ข้อมูลจากการทดสอบโดยครู
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(b) การจดจํา และบอกตัวเลขกลับ หลัง (backward
digit span memory)

รูปที 4.25: ค่าเฉลียของจํานวนตัวเลขทีจดจําและบอกตัวเลขได้ถกู ต้อง โดยใช้ขอ้ มูลจากการทดสอบโดยตรง

(a) การจดจํา และบอกตัวเลข (forward digit span
memory)
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(b) ข้อมูลจากการทดสอบโดยผูป้ กครอง

รูปที 4.26: สัดส่วนของจํานวนเด็กปฐมวัยทีสามารถบอกเล่าเรืองราวในชีวิตประจําวันได้

(a) ข้อมูลจากการทดสอบโดยครู
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(b) ข้อมูลจากการทดสอบโดยผูป้ กครอง

รูปที 4.27: สัดส่วนของจํานวนเด็กปฐมวัยทียอมรับข้อตกลงในการเล่นกับเพือนได้

(a) ข้อมูลจากการทดสอบโดยครู
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(b) ข้อมูลจากการทดสอบโดยผูป้ กครอง

รูปที 4.28: สัดส่วนของจํานวนเด็กปฐมวัยทีสามารถยับยังความต้องการได้

(a) ข้อมูลจากการทดสอบโดยครู
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(b) ข้อมูลจากการทดสอบโดยผูป้ กครอง

รูปที 4.29: ระดับความเปราะบางสัมพัทธ์สาํ หรับความพร้อมฯ ด้านความยืดหยุน่ ในการคิด (cognitive flexibility)

(a) ข้อมูลจากการทดสอบโดยครู
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(b) ความพร้อมด้านกล้ามเนือมัดใหญ่ (gross motor)
ข้อมูลจากการทดสอบโดยครู

รูปที 4.30: สัดส่วนของจํานวนเด็กปฐมวัยทีมีระดับความพร้อมฯ ด้านกายภาพและสุขภาพ (physical and health development) น้อยกว่าหรือเท่ากับ
25 คะแนน

(a) ความพร้อมด้านกล้ามเนือมัด เล็ก (fine motor)
ข้อมูลจากการทดสอบโดยตรง
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(b) ระดับ ความ เปราะ บาง สัมพัทธ์ สําหรับ ความ
พร้อมฯ ด้านสุขภาพของเด็กปฐมวัย โดยใช้ขอ้ มูลจาก
การทดสอบโดยผูป้ กครอง

รูปที 4.31: สัดส่วนของจํานวนเด็กปฐมวัยทีมีระดับความพร้อมฯ ด้านกายภาพและสุขภาพ (physical and health development)

(a) สัดส่วน ของ จํานวน เด็ก ปฐมวัย ที มี ระดับ ความ
พร้อมฯ ความ พร้อม ด้าน กล้าม เนือ มัด ใหญ่ (gross
motor) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 คะแนน โดยใช้ขอ้ มูล
จากการทดสอบโดยผูป้ กครอง
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(b) สัดส่วนของสถานศึกษาที นําที เด็ก ดืมในโรงเรียน
ได้ผา่ นการต้ม การกรอง หรือเป็ นนําดืมทีซือมา โดยใช้
ข้อมูลจากการสอบถามผูบ้ ริหารสถานศึกษา

รูปที 4.32: ระดับความพร้อมของสถานศึกษา ด้านโภชนาการ สุขอนามัย และความปลอดภัย (nutrition, sanitation and safety)

(a) ระดับ ความเปราะบางสัมพัทธ์สาํ หรับ ความพร้อม
ด้านโภชนาการ สุขอนามัย และความปลอดภัย โดยใช้
ข้อมูล จากการสอบถามผู้บริหารสถานศึกษาและครูู ผู้
สอน

4.5. ระดับความพร้อมของครอบครัว (FAMILY’S READINESS FOR CHILDREN)
111

(b) สัดส่วน ของ จํานวน ห้องเรียน ระดับ
ปฐมวัย ที มี การ จัด แบ่ง มุม ประสบการณ์
เช่น มุมหนังสือ มุมศิลปะ โดยใช้ขอ้ มูลจาก
การสังเกตรูปภาพของผูเ้ ชียวชาญคนที 1

(c) สัดส่วน ของ จํานวน ห้องเรียน ระดับ
ปฐมวัย ที มี การ จัด แบ่ง มุม ประสบการณ์
เช่น มุมหนังสือ มุมศิลปะ โดยใช้ขอ้ มูลจาก
การสังเกตรูปภาพของผูเ้ ชียวชาญคนที 2

รูปที 4.33: ระดับความพร้อมของสถานศึกษา ด้านสิงแวดล้อมในห้องเรียน (learning environment)

(a) สัดส่วน ของ จํานวน ห้องเรียน ระดับ
ปฐมวัย ที มี การ จัด แบ่ง มุม ประสบการณ์
เช่น มุมหนังสือ มุมศิลปะ โดยใช้ขอ้ มูลจาก
การสังเกตห้องเรียนของทีมเก็บข้อมูล
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(b) สัดส่วน ของ จํานวน เด็ก ปฐมวัย ที มี ระดับ ความ
พร้อมฯ ด้านความพร้อมด้านการเรียนการสอน (pedagogy) โดยใช้ขอ้ มูลจากการทดสอบโดยโรงเรียน

รูปที 4.34: ระดับความพร้อมของสถานศึกษา ด้านการเรียนการสอน (pedagogy)

(a) สัดส่วนของห้องเรียนปฐมวัย ที ครู ระบุวา่ ได้นาํ เอา
นวัตกรรม การ ศึกษา ปฐมวัย เช่น หลัก สูตร ไฮ สโคป
หลักสูตรมอนเตสเซอรี หลักสูตรวอลดอร์ฟ หลักสูตร
วิถี พทุ ธ เป็ นต้น มาใช้ ในห้องเรียน โดยใช้ ขอ้ มูล จาก
การสอบถามผูบ้ ริหารสถานศึกษา
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(b) สัดส่วน ของ จํานวน ห้องเรียน ปฐมวัย ที นัก วิจยั
สังเกต พบ ว่า ครู ลงโทษ เด็ก ปฐมวัย เมือ เด็ก ทํา ผิด
ด้วยการตําหนิ ดว้ ยวาจา โดยใช้ขอ้ มูล จากการสังเกต
ห้องเรียน

รูปที 4.35: ระดับความพร้อมของสถานศึกษา ด้านการเรียนการสอน (pedagogy)

(a) สัดส่วน ของ จํานวน ห้องเรียน ปฐมวัย ที นัก วิจยั
สังเกตพบว่า ครู ลงโทษเด็ก ปฐมวัย เมือเด็ก ทํา ผิด ด้วย
การลงโทษทางกาย เช่น ตี โดยใช้ขอ้ มูลจากการสังเกต
ห้องเรียน
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(b) สัดส่วนของจํานวนห้องเรียนระดับ ป.
1 ที มี การจัดแบ่งมุมประสบการณ์ เช่น มุม
หนังสือ มุมศิลปะ เป็ นต้น โดยใช้ขอ้ มูลจาก
การสังเกตรูปภาพของผูเ้ ชียวชาญคนที 1

(c) สัดส่วนของจํานวนห้องเรียนระดับ ป.
1 ที มี การจัดแบ่งมุมประสบการณ์ เช่น มุม
หนังสือ มุมศิลปะ เป็ นต้น โดยใช้ขอ้ มูลจาก
การสังเกตรูปภาพของผูเ้ ชียวชาญคนที 2

รูปที 4.36: ระดับความพร้อมของสถานศึกษา ด้านรอยต่อระหว่างอนุบาลและประถมศึกษา (transition)

(a) สัดส่วนของจํานวนห้องเรียนระดับ ป.
1 ที มี การจัดแบ่งมุมประสบการณ์ เช่น มุม
หนังสือ มุมศิลปะ เป็ นต้น โดยใช้ขอ้ มูลจาก
การสังเกตห้องเรียน
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(b) สัดส่วนครู ประจํา ชันระดับ อนุบาล 3 ที
จบการศึกษาปฐมวัย

รูปที 4.37: ระดับความพร้อมของสถานศึกษา ด้านบุคลากร (personnal)

(a) อัตราส่วน นักเรียน ต่อ ครู (studentteacher-ratio) ในระดับอนุบาล 3
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(b) สัดส่วน ของ ครอบครัว ที เคย มี ปั ญหา อาหาร ไม่
เพียงพอแก่ การบริโภคโดยใช้ขอ้ มูล จากการสอบถาม
ผูป้ กครอง

รูปที 4.38: ระดับความพร้อมของครอบครัว ด้านสภาพทางเศรษฐกิจ (economic status) และด้านโภชนาการ (nutrition)

(a) ระดับ ความ เปราะ บาง สัมพัทธ์ ด้าน สภาพ ทาง
เศรษฐกิจ (economic status) โดยใช้ ขอ้ มูล จากการ
สอบถามผูป้ กครอง
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รูปที 4.39: ระดับความพร้อมของครอบครัว ด้านสภาพทางเศรษฐกิจ (economic status) และด้านโภชนาการ (nutrition)

(a) สัดส่วนของเด็ก ปฐมวัย ที ได้ทานอาหารเช้า ทุก วัน
โดยใช้ขอ้ มูลจากการสอบถามผูป้ กครอง

(b) จํานวนวันเฉลียทีเด็กปฐมวัยได้ทานอาหารครบ 5
หมู่ ในช่วง 1 สัปดาห์ที ผ่านมา โดยใช้ ขอ้ มูล จากการ
สอบถามผูป้ กครอง
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(b) ค่า เฉลียของจํานวนหนังสือ นิทานหรือ สมุด ภาพที
มีอยูท่ ีบ้าน โดยใช้ขอ้ มูลจากการสอบถามผูป้ กครอง

รูปที 4.40: ระดับความพร้อมของครอบครัว ด้านการส่งเสริมการเรียนรู ้

(a) สัดส่วนของครอบครัวทีไม่มีหนังสือนิทานหรือสมุด
ภาพทีบ้าน โดยใช้ขอ้ มูลจากการสอบถามผูป้ กครอง
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(b) ค่า เฉลีย ของ จํานวน วัน ใน หนึง สัปดาห์ ที
ผูใ้ หญ่อา่ นนิทานให้เด็กฟั ง โดยใช้ขอ้ มูลจากการ
สอบถามผูป้ กครอง

(c) สัดส่วน ของ ครอบครัว ที ส่ง เสริม ให้ เด็ก
ปฐมวัย ได้ เรียนพิเศษหรือ กิจกรรมเสริม โดยใช้
ข้อมูลจากการสอบถามผูป้ กครอง

รูปที 4.41: ระดับความพร้อมของครอบครัว ด้านการส่งเสริมการเรียนรู ้ (learning support)

(a) สัดส่วนของครอบครัว ที ไม่ ได้ อา่ นนิทานให้
เด็ก ปฐมวัย ฟั ง ในช่วง 1 สัปดาห์ที ผ่านมา โดย
ใช้ขอ้ มูลจากการสอบถามผูป้ กครอง

120
บทที 4. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล

(b) สัดส่วน ของ ผู้ ปกครอง ที พยายาม แสวงหา ความ
รู ้ การเลียงดู บตุ รหลานจากสือโซเชีย ลมี เดีย โดยใช้
ข้อมูลจากการสอบถามผูป้ กครอง

รูปที 4.42: ระดับความพร้อมของครอบครัว ด้านการดูแลเลียงดู (parenting)

(a) สัดส่วน ของ ครอบครัว ที ปล่อย ให้ เด็ก ปฐมวัย อยู่
บ้านคนเดียวมากกว่า 1 ชัวโมงในช่วง 1 สัปดาห์ทีผ่าน
มา โดยใช้ขอ้ มูลจากการสอบถามผูป้ กครอง
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(b) สัดส่วน ของ ครอบครัว ที คิด ว่า เด็ก สามารถ
เรียนจบระดับชันทีตํากว่าหรือเทียบเท่า ม.3

รูปที 4.43: ความคาดหวังและความคิดเห็นของผูป้ กครองต่อการจบระดับการศึกษาของเด็ก โดยใช้ขอ้ มูลจากการสอบถามผูป้ กครอง

(a) สัดส่วนของครอบครัว ที คาดหวัง ให้เด็ก เรียน
จบระดับชันทีตํากว่าหรือเทียบเท่า ม.3
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(b) สัดส่วน ของ ครอบครัว ที คิด ว่า เด็ก สามารถ
เรียนจบระดับชันอาชีวศึกษา

รูปที 4.44: ความคาดหวังและความคิดเห็นของผูป้ กครองต่อการจบระดับการศึกษาของเด็ก โดยใช้ขอ้ มูลจากการสอบถามผูป้ กครอง

(a) สัดส่วนของครอบครัว ที คาดหวัง ให้เด็ก เรียน
จบระดับชันอาชีวศึกษา

4.5. ระดับความพร้อมของครอบครัว (FAMILY’S READINESS FOR CHILDREN)
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(b) สัดส่วน ของ ครอบครัว ที คิด ว่า เด็ก สามารถ
เรียนจบระดับชันปริญญาตรี

รูปที 4.45: ความคาดหวังและความคิดเห็นของผูป้ กครองต่อการจบระดับการศึกษาของเด็ก โดยใช้ขอ้ มูลจากการสอบถามผูป้ กครอง

(a) สัดส่วนของครอบครัว ที คาดหวัง ให้เด็ก เรียน
จบระดับชันปริญญาตรี
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องค์ประกอบย่อย

ความพร้อมด้านภาษา (literacy)

การรูจ้ กั ตัวอักษร (alphabet knowledge)
การอ่าน (reading)
ความเข้าใจในการฟั ง (listening comprehension)
ความสามารถในการเข้าใจคําศัพท์ระบุตาํ แหน่ง
(receptive spatial vocabulary)
การรูจ้ กั ตัวเลข (number identification)
ความพร้อมด้านคณิตศาสตร์ (mathematics) การจัดของเป็ นกลุม่ (producing a set)
การเปรียบเทียบตัวเลข (number comparison)
การบวกอย่างง่าย (simple addition)
ความสามารถในการเข้าใจคําศัพท์ระบุตาํ แหน่ง
(receptive spatial vocabulary)
การต่อรูปในใจ (mental transformation)
ความพร้อมด้านกายภาพและสุขภาพ
ความพร้อมด้านกล้ามเนือมัดเล็ก (fine motor)
(physical and health development)

หมวด

0.3307
0.5124
0.5711
0.3875
0.4970
0.3307
0.3083
0.2918

0.6216
0.8351
0.7374
0.4683
0.7432
0.6216
0.6265
0.5424

0.7061
0.7943
0.6915

ระดับสารสนเทศ
(informativeness)
0.3299
0.4794
0.3168

Cronbach’s alpha

0.0613
0.2306

0.1015
0.1005
0.0613
0.0722
0.0533

0.0533

ค่าสหสัมพันธ์ภายในกลุม่
(ICC)
0.1355
0.2937
0.1124

ตารางที 4.1: ค่าเฉลียของ Cronbach’s alpha ระดับสารสนเทศ (informativeness) และค่าสหสัมพันธ์ภายในกลุม่ (ICC) ของแต่ละองค์ประกอบย่อย
สําหรับข้อมูลทีได้จากการทดสอบโดยตรง (direct assessment)
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องค์ประกอบย่อย

การ แสดงออก ทาง ภาษา (expressive language)
การรูจ้ กั ตัวอักษร (alphabet knowledge)
ความพร้อมด้านภาษา (literacy)
การอ่าน (reading)
การเขียน (writing)
การรูจ้ กั ตัวเลข (number identification)
ความ พร้อม ด้าน คณิตศาสตร์ (mathemat- การนับเลข (counting)
ics)
การวัดค่า (measurement)
การควบคุมตนเอง (self-regulation)
การเข้าใจหรือ ใส่ใจสังคม (social understanding/pro-social behavior)
สุขภาวะทางอารมณ์ (emotional well-being)
ความวิตกกังวล (anxious)
ความพร้อมด้านสังคมและอารมณ์ (socialการเอาแต่ใจ (headstrong)
emotional development)
การต่อต้านสังคม (antisocial)
การขาดสมาธิ (hyperactive)
การพึงพาผูอ้ ืน (dependent)
การเข้ากับผูอ้ ืน (peer problem)
ความพร้อมด้านการบริหารจัดการชีวิต (ex- ความยับยังชังใจ (inhibition)
ecutive function)
ความยืดหยุน่ ในการคิด (cognitive flexibility)
ความพร้อมด้านกายภาพและสุขภาพ
ความพร้อมด้านกล้ามเนือมัด ใหญ่ (gross motor)
(physical and health development)

หมวด

0.1266
0.2748
0.2810
0.2366
0.3333
0.1394
0.2469
0.1848
0.2614
0.1580
0.3847
0.2238
0.2111

0.1403
0.2073
0.4293
0.3358
0.5347
0.3536
0.2926
0.4079
0.3580

0.5860
0.3049
0.2460
0.2611
0.2490
0.2872
0.1405
0.6305
0.3930

0.5567
0.2759
0.6527
0.7046

ระดับสารสนเทศ ค่าสหสัมพันธ์ภายในกลุม่
(informativeness)
(ICC)
0.2457
0.5319

0.3953
0.5026
0.4040
0.3422

0.4873

Cronbach’s alpha

ตารางที 4.2: ค่าเฉลียของ Cronbach’s alpha ระดับสารสนเทศ (informativeness) และค่าสหสัมพันธ์ภายในกลุม่ (ICC) ของแต่ละองค์ประกอบย่อย
สําหรับข้อมูลทีได้จากการสอบถามครูผสู้ อน
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ความพร้อมของครอบครัว (family’s readiness for chidren)

ความ พร้อม ด้าน กายภาพ และ สุขภาพ
(physical and health development)

ความพร้อมด้านการบริหารจัดการชีวิต (executive function)

ความพร้อมด้านสังคมและอารมณ์ (socialemotional development)

ความ พร้อม ด้าน คณิตศาสตร์ (mathematics)

ความพร้อมด้านภาษา (literacy)

หมวด

0.1094
0.2999
0.3253
0.4056
0.2977
0.2763
0.3731
0.2703
0.3233
0.3460
0.2814
0.2740
0.3941
0.2289
0.1814
0.2056
0.1850

0.2601
0.5547
0.6216
0.5019
0.6494
0.5974
0.4068
0.4143
0.5259
0.5259
0.2095
0.1274
0.7063

0.6575

การ แสดงออก ทาง ภาษา (expressive language)
การรูจ้ กั ตัวอักษร (alphabet knowledge)
การอ่าน (reading)
การเขียน (writing)
การรูจ้ กั ตัวเลข (number identification)
การนับเลข (counting)
การวัดค่า (measurement)
การควบคุมตนเอง (self-regulation)
การเข้าใจหรือ ใส่ใจสังคม (social understanding/pro-social behavior)
สุขภาวะทางอารมณ์ (emotional well-being)
ความวิตกกังวล (anxious)
การเอาแต่ใจ (headstrong)
การต่อต้านสังคม (antisocial)
การขาดสมาธิ (hyperactive)
การพึงพาผูอ้ ืน (dependent)
การเข้ากับผูอ้ ืน (peer problem)
ความยับยังชังใจ (inhibition)
ความยืดหยุน่ ในการคิด (cognitive flexibility)
ความพร้อมด้านกล้ามเนือมัด ใหญ่ (gross motor)
สุขภาพของเด็กปฐมวัย (child health)
สภาพทางเศรษฐกิจ (economic status)
ความพร้อมด้านโภชนาการ (nutrition)
การส่งเสริมการเรียนรู ้ (learning support)
การดูแลเลียงดู (parenting)
0.0089
0.1333
0.0706
0.1793
0.0683

0.0571
0.0504
0.0439
0.0343
0.0421
0.0414
0.0473
0.0533
-

0.0951
0.0325
0.0479
0.0453

ระดับสารสนเทศ ค่าสหสัมพันธ์ภายในกลุม่
(informativeness)
(ICC)
0.3508
0.0635

0.4750
0.5114
0.5419
0.5315

Cronbach’s alpha

องค์ประกอบย่อย

ตารางที 4.3: ค่าเฉลียของ Cronbach’s alpha ระดับสารสนเทศ และค่าสหสัมพันธ์ภายในกลุม่ สําหรับข้อมูลทีได้จากการสอบถามผูป้ กครอง
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ตารางที 4.4: เครืองมือทางสถิติทีใช้ในการคํานวณความพร้อมฯ สําหรับแต่ละองค์ประกอบย่อย
องค์ประกอบย่อย

เครืองมือทางสถิติ
IRT Factor Analysis Fraction
การแสดงออกทางภาษา (expressive language)
Yes
การเขียน (writing)
Yes
ความเข้าใจในการฟั ง (listening comprehension)
Yes
ความสามารถในการเข้าใจคําศัพท์ระบุตาํ แหน่ง (receptive spatial vocabulary) Yes
การรูจ้ กั ตัวเลข (number identification)
Yes
การวัดค่า (measurement)
Yes
การต่อรูปในใจ (mental transformation)
Yes
การบอกเลขไปข้างหน้า (forward memory)
Yes
การบอกเลขไปข้างหลัง (backward memory)
Yes
ความพร้อมด้านกล้ามเนือมัดเล็ก (fine motor)
Yes
ความพร้อมด้านกล้ามเนือมัดใหญ่ (gross motor)
Yes
การควบคุมตนเอง (self-regulation)
Yes
การเข้าใจหรือสนใจสังคม (social understanding/pro-social behavior)
Yes
ความวิตกกังวล (anxious/depress)
Yes
ความเอาแต่ใจ (headstrong)
Yes
การต่อต้านสังคม (antisocial)
Yes
การขาดสมาธิ (hyperactive)
Yes
การพึงพาผูอ้ ืน (dependent)
Yes
การเข้ากับผูอ้ ืน (peer problem)
Yes
ความยืดหยุน่ ในการคิด (cognitive flexibility)
Yes
สุขภาพของเด็กปฐมวัย (child health)
Yes
สภาพทางเศรษฐกิจ (economic status)
Yes
ความปลอดภัย (nutrition, sanitation and safety)
Yes
Yes
การรูจ้ กั ตัวอักษร (alphabet identification)
Yes
การอ่าน (reading)
Yes
การจัดของเป็ นกลุม่ (producing a set)
Yes
การนับเลข (counting)
Yes
ความยับยังชังใจ (inhibition)
Yes
การเปรียบเทียบตัวเลข (comparing number)
Yes
สุขภาวะทางอารมณ์ (emotional well-being)
Yes
ความจําขณะทํางาน (working memory)
Yes
ความพร้อมด้านโภชนาการ (nutrition)
Yes
การดูแลเลียงดู (parenting)
Yes
การส่งเสริมการเรียนรู ้ (learning support)
Yes
ความพร้อมด้านรอยต่อระหว่างอนุบาลและประถมศึกษา (transition)
Yes
ความพร้อมด้านสิงแวดล้อมในห้องเรียน (learning environment)
Yes
ความพร้อมด้านการเรียนการสอน (pedagogy)
Yes
ความพร้อมด้านบุคลากร (personal)
Yes
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ตารางที 4.5: ข้อคําถามสําหรับการประเมินพฤติกรรมแบบแสดงออก (externalizing behaviors)
ข้อคําถาม
.เด็กเปลียนอารมณ์หรือความรูส้ กึ เร็ว
.เด็กรูส้ กึ กลัวหรือกระวนกระวายมากเกินไป
.เด็กดูไม่มีความสุข เศร้า หรือหดหูใ่ จ
.เด็กค่อนข้างหงุดหงิด เครียด หรือวิตกกังวล
.เด็กโต้เถียงมากเกินไป
.เด็กดือรัน และโกรธง่าย
.เด็กมีอารมณ์รุนแรงและควบคุมอารมณ์ได้ยาก
.เด็กมีพฤติกรรมโกง หรือชอบพูดโกหก
.เด็กชอบรังแกหรือแกล้งผูอ้ ืน
.เด็กมีพฤติกรรมทําลายข้าวของทังของตัวเองและผูอ้ ืน
.เด็กไม่มีสมาธิ ไม่สามารถจดจ่ออยูก่ บั สิงใดสิงหนึงได้เป็ นเวลานาน
.เด็กสับสนหรือเหม่อลอยง่าย
.เด็กวูว่ าม หรือทําสิงใดโดยไม่คิด
.มีความหมกมุน่ หรือมีพฤติกรรมยําคิดยําทํา
.เด็กกระสับกระส่าย ไม่สามารถนังหรืออยูน่ ิงได้นาน
.เด็กเข้ากับเด็กคนอืนได้ยาก
.เด็กเก็บเนือเก็บตัว ไม่สงุ สิงกับผูอ้ ืน

ตารางที 4.6: ข้อคําถามสําหรับการประเมินพฤติกรรมแบบเก็บกด (internalizing behaviors)
ข้อคําถาม
1. เด็กรูส้ กึ หรือบ่นว่าไม่มีใครรัก
2. เด็กรูส้ กึ กลัวหรือกระวนกระวายมากเกินไป
3. เด็กรูส้ กึ ไร้คา่ หรือรูส้ กึ มีปมด้อย
4. เด็กดูไม่มีความสุข เศร้า หรือหดหูใ่ จ
5. เด็กติดใหญ่
6. เด็กร้องไห้งา่ ย
7. เด็กชอบเรียกร้องความสนใจ
8. เด็กชอบพึงพาผูอ้ ืนมากเกินไป
9. เด็กเก็บเนือเก็บตัว ไม่สงุ สิงกับผูอ้ ืน
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บทที 5

ความเหลือมลําของความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษา
(School Readiness Inequality)
บทนี นําเสนอความเหลือมลําของผลสัมฤทธิ ทางการศึกษา (inequality of educational achievement) และความเหลือมลําของโอกาสทางการศึกษา (inequality of educational opportunity)
ระดับจังหวัด ทังนีเพือให้แต่ละจังหวัดได้มีขอ้ มูลทีเป็ นประโยชน์ตอ่ การวางแผนการทํางานเพือลด
ความเหลือมลําทางการศึกษาในระดับพืนที ซึงถือเป็ นภารกิจสําคัญอันหนึงของกองทุนเพือความ
เสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

5.1

ความเหลือมลําของผลสัมฤทธิ ทางการศึกษา (inequality of educational achievement) ระดับจังหวัด

ในช่วงหลายปี ทีผ่านมา สังคมไทยได้หนั มาให้ความสนใจกับประเด็นทีเกียวกับความเหลือมลํามาก
ขึนอย่างมาก มี การกล่าวถึงค่าดัชนี ความเหลือมลําทางรายได้และค่าใช้จา่ ยอยู่เป็ นประจํา แต่ยงั
ไม่ ได้มี การนํา เสนอดัชนี ความเหลือมลําในมุม ของการศึกษามากเท่า ที ควร ทังๆ ที เป็ น ประเด็น ที
น่าสนใจเป็ นอย่างยิง เหตุผลสําคัญอันหนึงน่าจะเป็ นเพราะว่า รายได้หรือค่าใช้จา่ ยเป็ นตัวแปรทีมี
ความหมายเชิง สัม บรูณ์ (absolute) ทําให้ระดับ ความเหลือมลําโดยรวมมี ความหมายและเข้าใจ
ได้งา่ ย ในขณะที การวัดผลลัพธ์ หรือ ผลสัมฤทธิ ทางการศึกษามัก จะอยู่ รูป ของระดับ คะแนนเชิง
สัมพัทธ์1 (relative) ทําให้ระดับ ความเหลือมลําของผลสัมฤทธิ ทางการศึกษา (inequality of educational achievement) อาจจะไม่มี ความหมายในภาพรวม แต่ อย่างไรก็ตาม ยัง เป็ น ไปได้ที จะ
เปรียบเทียบระดับ ความเหลือมลําของแต่ ละกลุม่ (ซึงในที นี จะใช้จงั หวัด ในการแบ่ง กลุม่ ) เพราะ
ถึงแม้วา่ ความเหลือมลําในภาพรวมจะถูกกําหนดโดยค่าความแปรปรวนทีกําหนดโดยนักวิเคราะห์
แต่ความเหลือมลําของแต่ละกลุม่ ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นเช่นนัน ซึงช่วยให้การเปรียบเทียบระดับความ
เหลือมลําของแต่ละกลุม่ มีความหมายเพียงพอ (Ferreira and Gignoux, 2014)
วิธี การวัด ความเหลือมลํามี อยู่หลายรูป แบบมาก ไม่ วา่ จะเป็ น ค่า สัมประสิทธิ จี นี (Gini coefficient) ดัชนี ความเหลือมลําของทีล แบบแอล (Theil-L index) ค่า เบียงเบนมาตรฐาน (standard
deviation) ความแตกต่างระหว่างระดับ ความพร้อมที เปอร์เซนไทล์ที 95 และเปอร์เซนไทล์ที 5 ดู
1 คะแนนทีได้จากการประยุกต์ใช้ IRT หรือ factor analysis เป็ นคะแนนเชิงสัมพัทธ์ทีเป็ นผลของกระบวนการทาง

สถิติ ที นัก วิเคราะห์จาํ เป็ น ต้องเพิมเงือนไขในการกําหนดค่า ความแปรปรวนของผลลัพธ์ เพือให้สามารถประมาณค่า
พารามิเตอร์ของแบบจําลองได้ ส่งผลให้คา่ ความเหลือมลําของผลลัพธ์ทีได้ขนอยู
ึ ่กบั ค่าความแปรปรวนที กําหนดโดย
นักวิเคราะห์
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รายละเอียดของแต่ละวิธีในภาคผนวกท้ายบท แต่ละวิธีมีขอ้ ดีและข้อเสียแตกต่างกัน โดยปกติแล้ว
ผลการเปรียบเทียบระดับความเหลือมลําโดยใช้วิธีการทีแตกต่างกันมักจะให้ขอ้ สรุปทีคล้ายคลึงกัน
(วีระชาติ กิเลนทอง, 2559) ดัง นัน เพือความกระชับ ของเนือหา นัก วิจยั เลือกใช้ดชั นี ความเหลือม
ลําของทีล แบบแอล เป็ น เครืองมือ ในการวัดความเหลือมลําในรายงานฉบับ นี เป็ น หลัก นอกจากนี
ดัชนีความเหลือมลําของทีลแบบแอล ยังเป็ นดัชนีความเหลือมลําทีสามารถแยกส่วนประกอบออก
ได้เป็ น ความเหลือมลําระหว่างกลุม่ (between group inequality) และความเหลือมลําภายในกลุม่
(within group inequality) ซึงจะมีสว่ นช่วยให้การเปรียบเทียบระดับความเหลือมลําของแต่ละกลุม่
สะดวกมากกว่าวิธีการอืน
ดัชนีความเหลือมลําของทีลแบบแอล (Theil-L index) ของผลลัพธ์ xi สามารถคํานวณได้จาก
สูตรต่อไปนี
( )
N
x̄
1 ∑
TL =
ln
N i=1
xi
∑N

(5.1)

โดยที xi แทนผลลัพธ์ของตัวอย่าง i; x̄ = N x แทนค่าเฉลียของความพร้อมโดยรวม; และ N
แทนจํานวนตัวอย่าง ในทํานองเดียวกัน ดัชนีความเหลือมลําของทีลแบบแอลของจังหวัด k สามารถ
คํานวณได้จากสูตรต่อไปนี
i=1

i

( k)
N
x̄
1 ∑
= k
ln
N i=1
xi
k

TLk
∑N k

(5.2)

โดยที x̄k = N x แทนค่า เฉลียของความพร้อมในจังหวัด k; และ N k แทนจํานวนตัวอย่างใน
จังหวัด k
ยิงไปกว่านัน ดัชนีความเหลือมลําของทีลแบบแอลยังสามารถตอบคําถามทีว่า ความเหลือมลํา
ของความพร้อมส่วนใหญ่ อยู่ในรูป ของความเหลือมลําภายในจังหวัด หรือ ความเหลือมลําระหว่าง
จังหวัด มากกว่า กัน โดยใช้เทคนิค การแยกส่วนประกอบของดัชนี ความเหลือมลําของทีล แบบแอล
(Theil-L decomposition) ซึงสามารถแยกส่วนประกอบของความเหลือมลําได้เป็ น ความเหลือมลํา
ระหว่างกลุม่ (between group inequality: BIL) และุความเหลือมลําภายในกลุม่ (within group
inequality: W IL) ดังนี
i=1

i

( )
K
K
N
( x̄ ) ∑
∑
1 ∑
x̄
k
TL =
ln x = BIL + W IL = f ln x̄k + f k TLk
N i=1
i
k=1
k=1
∑N

(5.3)

โดยที K แทนจํา นวนกลุม่ ซึงในที นี หมายถึง จํานวนจังหวัด; x̄ = N x แทนค่า เฉลียของความ
พร้อมโดยรวม; N แทนจํานวนตัวอย่าง; f k = NN แทนสัดส่วนของตัวอย่างทีมาจากจังหวัด k
และ TL แทนดัชนีความเหลือมลําของทีลแบบแอลโดยรวม จะเห็นได้วา่ พจน์แรกในสมการสุดท้าย
i=1

k

i

5.1. ความเหลือมลาระดั
ํ บจังหวัด
∑K

( x̄ )

เป็ นการเปรียบเทียบระหว่างค่า เฉลียของแต่ จงั หวัด กับ ค่า เฉลียโดยรวม จึง ถูก
เรียกว่า ความเหลือมลําระหว่างกลุม่ (between group inequality: BIL) ส่วนพจน์ทีสองในสมการ
∑
สุดท้าย Kk=1 f k TLk เป็ นค่าเฉลียแบบถ่วงนําหนักของความเหลือมลําภายในแต่ละจังหวัด จึงถูก
เรียกว่า ความเหลือมลําภายในกลุม่ (within group inequality: W IL)
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความพร้อมด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษา ด้านวิชาการ (ซึงเป็ นผลมาจาก
การรวมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษาเข้า ด้วยกัน) และด้านความจํา ขณะทํางาน
(working memory) พบว่า ความเหลือมลําส่วนใหญ่ อยู่ในรูป ความเหลือมลําภายในจังหวัด โดย
จะเห็น ได้วา่ ความเหลือมลําภายในจังหวัด (within group inequality) สําหรับ ความพร้อมด้าน
คณิตศาสตร์ ด้านภาษา ด้านวิชาการ และด้านความจํา ขณะทํางาน คิด เป็ น ร้อยละ 5, 13, 10
และ 10 ของความเหลือมลําโดยรวม ตามลําดับ (ดูตารางที 5.1 ประกอบ) ข้อค้น พบส่วนนี น่า จะ
สะท้อนให้เห็นว่า นโยบายทีจะช่วยลดความเหลือมลําของความพร้อมอย่างมีประสิทธิภาพควรเป็ น
นโยบายทีส่งเสริมและสนับสนุนให้แต่ละจังหวัดลดความเหลือมลําภายในจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ
มากกว่าจะพยายามให้แต่ละจังหวัดมีระดับความพร้อมเฉลียทีใกล้เคียงกัน
k=1

f k ln
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x̄k

ตารางที 5.1: ผลการแยกส่วนประกอบของดัชนี ความเหลือมลําของทีลแบบแอล (Theil-L index)
ซึงแบ่ง ออกเป็ น ความเหลือมลําระหว่า งกลุม่ (between group inequality) และุความเหลือมลํา
ภายในกลุม่ (within group inequality) โดยใช้จงั หวัดในการแบ่งกลุม่

ความเหลือมลําระหว่างกลุม่ : BIL
ความเหลือมลําภายในกลุม่ : W IL

ร้อยละความเหลือมลําของความพร้อมฯ
ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษา ด้านวิชาการ ด้านความจําขณะทํางาน
5
13
10
10
95
87
90
90

คําถามทีตามมาคือ ความเหลือมลําฯ ของแต่ละจังหวัดมีความแตกต่างมากน้อยเพียงใด? เพือ
ตอบคําถามดังกล่าว นักวิจยั จะนําเสนอดัชนีความเหลือมลําของทีลแบบแอลของแต่ละจังหวัด TLk
ในรูป ของแผนที โดยการเปรียบเทียบดัชนี ความเหลือมลําของทีล แบบแอลของแต่ละจังหวัด กับ
ความเหลือมลําภายในกลุม่ โดยรวม (within group inequality) ทีคํานวณจากจังหวัดอืนๆ ทีเหลือ2
ยิงไปกว่านัน เพือให้การเปรียบเทียบนีมีความหมายในทางสถิติ นักวิจยั จะทดสอบสมมุติฐานด้วย
ว่า ระดับดัชนีความเหลือมลําของทีลแบบแอลของจังหวัดนันมีคา่ มากกว่าหรือน้อยกว่าความเหลือม
ลําภายในกลุม่ โดยรวม (within group inequality) ที คํานวณจากจัง หวัด อืนๆ ที เหลือ อย่างมี นยั
สําคัญทีระดับความเชือมันร้อยละ 95 หรือไม่3 โดยจะแทนผลการทดสอบด้วยสีตา่ งๆ ดังนี
2 ยกตัวอย่างเช่น ในกรณี ของจังหวัดแพร่ นักวิจย
ั จะเปรียบเทียบดัชนีความเหลือมลําของทีลแบบแอลของจังหวัด

แพร่ กับความเหลือมลําภายในจังหวัด (within group inequality) ทีคํานวณจาก 18 จังหวัดทีเหลือ
3 ในทางเทคนิค นัก วิจย
ั จะคํานวณค่า ความคลาดเคลือนมาตรฐาน (standard error) ของดัชนี ความเหลือมลํา
ของทีลแบบแอล (Theil-L index) ของแต่ละจังหวัดโดยใช้เทคนิคการสุม่ ตัวอย่างซํา (bootstrapping technique) และ
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1. สีแดงใช้แทนจังหวัดทีมีความเหลือมลําสูง ซึงหมายถึง จังหวัดทีมีระดับดัชนีความเหลือมลํา
ของทีลแบบแอลสูงกว่าความเหลือมลําภายในกลุม่ โดยรวมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
2. สีเขียวใช้แทนจังหวัดทีมีความเหลือมลําตํา ซึงหมายถึง จังหวัดทีมีระดับดัชนีความเหลือมลํา
ของทีลแบบแอลตํากว่าความเหลือมลําภายในกลุม่ โดยรวมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
3. สี ฟา้ ใช้แทนจังหวัด ที มี ความเหลือมลําปานกลาง ซึงหมายถึง จังหวัด ที มี ระดับ ดัชนี ความ
เหลือมลําของทีลแบบแอลไม่แตกต่าง (ในเชิงสถิติ) จากความเหลือมลําภายในกลุม่ โดยรวม
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ความเหลือมลําของความพร้อมด้านคณิตศาสตร์ของแต่ละจังหวัด
ั งหวัด ที มี ความเหลือมลําสูง
มี ความแตกต่างกัน พอสมควร ดัง จะเห็น ได้จากรูป ที 5.1a ซึงมี ทงจั
(สี แดง) และจังหวัด ที มี ความเหลือมลําตํา (สี เขียว) จํานวนไม่ นอ้ ย จังหวัด ที มี ความเหลือมลําสูง
คือ จังหวัด ลพบุรี สตูล ยะลา และอํานาจเจริญ ส่วนจังหวัด ที มี ความเหลือมลําตําคือ จังหวัด แพร่
ฉะเชิงเทรา และพัทลุง
อย่างไรก็ตาม กลับพบว่า ความเหลือมลําของความพร้อมด้านภาษาของแต่ละจังหวัดมี ระดับ
ใกล้เคียงกัน มาก ดัง จะเห็น ได้จากรูป ที 5.1b ซึงมี เพียงจังหวัด พัทลุง ที มี ความเหลือมของความ
พร้อมด้านภาษาลําสูง (สี แดง) ในขณะที จัง หวัด อืนๆ มี ระดับ ความเหลือมลําใกล้เคียงกับ ระดับ
ความเหลือมลําโดยรวม
ในขณะที ความเหลือมลําของความพร้อมด้านวิชาการ (ซึงเป็ นผลรวมของความพร้อมทังสอง
ด้าน) มีลกั ษณะคล้ายกับความเหลือมลําของความพร้อมด้านคณิตศาสตร์ กล่าวคือ ความเหลือม
ลําของความพร้อมด้านวิชาการของแต่ละจังหวัดมีความแตกต่างกันพอสมควร ดังจะเห็นได้จากรูป
ั งหวัด ที มี ความเหลือมลําสูง (สี แดง) และจังหวัด ที มี ความเหลือมลําตํา (สี เขียว)
ที 5.2a ซึงมี ทงจั
จํานวนไม่ นอ้ ย จังหวัด ที มี ความเหลือมลําสูง คือ จังหวัด ลพบุรี ยะลา ปั ตตานี และร้อยเอ็ด ส่วน
จังหวัดทีมีความเหลือมลําตําคือ จังหวัดแพร่ และลําปาง
ส่วนความเหลือมลําของความพร้อมด้านความจําขณะทํางาน (working memory) มี ลกั ษณะ
คล้ายกับความเหลือมลําของความพร้อมด้านภาษา กล่าวคือ ความเหลือมลําของความพร้อมด้าน
ความจํา ขณะทํางานของแต่ละจังหวัด มี ระดับ ใกล้เคียงกัน มาก ดัง จะเห็น ได้จากรูป ที 5.2b ซึงมี
เพียงจังหวัด แพร่ และสุรนิ ทร์ที มี ความเหลือมของความพร้อมด้านความจํา ขณะทํางานลําตํา (สี
เขียว) ในขณะทีจังหวัดอืนๆ มีระดับความเหลือมลําใกล้เคียงกับระดับความเหลือมลําโดยรวม
โดยสรุป ผลการวิเคราะห์ความเหลือมลําของผลสัมฤทธิ ทางการศึกษา (inequality of educational achievement) ที นํา เสนอในหัวข้อ นี ช่วยให้เข้าใจได้วา่ ความเหลือมลําทางการศึกษาส่วน
ใหญ่เป็ นผลมาจากความเหลือมลําภายในจังหวัดมากกว่าความแตกต่างระหว่างจังหวัด ซึงสะท้อน
ถือว่าความเหลือมลําภายในจังหวัดทีใช้เป็ นเกณฑ์เปรียบเทียบเป็ นเพียงค่าคงที
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ให้เห็น ว่า แต่ละจังหวัด ล้วนแล้ว แต่มี ปัญหาความเหลือมลําทางการศึกษาของตนเอง และจําเป็ น
ต้องหัน มาให้ความสําคัญ กับ การแก้ปัญหาความเหลือมลําทางการศึกษาในพืนที ของตนเองเป็ น
หลัก ข้อค้นพบส่วนนีน่าจะเป็ นประโยชน์ตอ่ หน่วยงานทีเกียวข้องโดยเฉพาะกองทุนเพือความเสมอ
ภาคทางการศึกษา (กสศ.) ไม่ มากก็ นอ้ ย แต่ อย่างไรก็ตาม ผลการวิเคราะห์ในส่วนนี เป็ น เพียง
การนํา เสนอค่า ดัชนี ความเหลือมลําซึงอาจจะดูน่า สนใจ แต่ยงั มี คาํ ถามที สําคัญ ยิงกว่า คือ ความ
เหลือมลําหรือ ความแตกต่างของความพร้อมฯ เป็ น ผลมาจากปั จจัย นํา เข้า ใดบ้าง ซึงจะช่วยให้
สามารถเข้าใจถึง รากเง้า ของปั ญหาความเหลือมลําทางการศึกษาได้ดี ยิงขึน และอาจจะนํา ไปคํา
ตอบเชิงนโยบายทีสามารถช่วยลดปั ญหาความเหลือมลําทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.2

ความเหลือมลําของโอกาสทางการศึกษา (Inequality of Educational
Opportunity)

ความเหลือมลําของโอกาสทางการศึกษา (inequality of educational opportunity) ในที นี หมาย
ถึง ความเหลือมลําของผลลัพธ์ทางการศึกษาทีเป็ นผลมาจากสิงแวดล้อมหรือปั จจัยภายนอกทีเด็ก
ไม่สามารถเลือกได้อย่างอิสระ (เช่นเดียวกับทีนิยามใน Bourguignon et al., 2007; Checchi and
Peragine, 2010; Ferreira and Gignoux, 2014; Gamboa and Waltenberg, 2012) ซึงเป็ นนิยาม
ทีไม่ได้ให้ความสนใจกับระดับความพยายามของแต่ละบุคคล4 ทังนีเนืองจากเป็ นเรืองยากมากทีจะ
สามารถเก็บข้อมูลหรือสังเกตระดับความพยายาม (effort) ได้
คําถามที ตามมาก็ คือ จะวัด ระดับ ความเหลือมลําของโอกาสทางการศึกษาได้อย่างไร? งาน
วิจยั ชินนี เลือกใช้วิธี การวัด ของ Ferreira and Gignoux (2014) ซึงวัด ความเหลือมลําทางโอกาส
โดยใช้ สดั ส่วนของความแปรผัน (variation) ของผลลัพธ์ ทางการศึกษาที สามารถอธิบายได้ ดว้ ย
ปั จจัย ที เด็ก ไม่ สามารถเลือกได้อย่างอิสระ (pre-determined variables) กล่าวคือ พืนที ที ความ
แตกต่างของปั จจัยภายนอกทีเด็กไม่สามารถเลือกได้อย่างอิสระส่งผลทําให้ผลลัพธ์ทางการศึกษามี
ความแตกต่างกันมากกว่า ย่อมหมายถึงพืนทีทีปล่อยให้ปัจจัยทีควบคุมไม่ได้มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์
ทางการศึกษามากกว่า ซึงหากพิจารณาว่า ปั จจัย นํา เข้า ที ต่างกัน เหล่า นันคือ โอกาสที แตกต่างกัน
จึงสามารถสรุปได้วา่ พืนทีดังกล่าวมีความเหลือมลําทางโอกาสทางการศึกษาทีสูงกว่า
ในทางเทคนิค จะคํานวณค่า ดัชนี ความเหลือมลําของโอกาสทางการศึกษาโดยใช้เทคนิค การ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น (linear regression analysis) ซึงสามารถเขียนในรูปแบบจําลองทาง
สถิติได้ดงั ต่อไปนี
θi =

J
∑

βj Xij + εi

(5.4)

j=1

4 Roemer

(1998) นําเสนอว่า จะไม่มีความเหลือมลําของโอกาสก็ตอ่ เมือแต่ละบุคคลทีใช้ความพยายามเท่ากัน
ได้รบั การตอบแทนเท่ากัน โดยไม่สนใจสิงแวดล้อมหรือปั จจัยทีเด็กไม่สามารถเลือกได้อย่างอิสระ
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บทที 5. ความเหลือมลาของความพร้
อมฯ
ํ

โดยที θi แทนทักษะหรือความพร้อมของเด็กคนที i; Xij แทนปั จจัยทีไม่สามารถเลือกได้อย่างอิสระ
ตัวที j สําหรับเด็กคนที i; J แทนจํานวนปั จจัยทีไม่สามารถเลือกได้อย่างอิสระทีนํามาวิเคราะห์ ยก
ตัวอย่างเช่น ปั จจัยด้านครอบครัวมีทงหมด
ั
10 ปั จจัย ดังนัน J = 10; และ εi แทนค่าคลาดเคลือน
(error term)
ระดับ ความเหลือมลําของโอกาสทางการศึกษา Iop จะวัด จากสัดส่วนของความแปรผัน (variation) ของผลลัพธ์ทางการศึกษาที สามารถอธิบายได้ดว้ ยสิงแวดล้อมหรือ ปั จจัย ที เด็ก ไม่ สามารถ
เลือกได้อย่างอิสระ ซึงมีคา่ เท่ากับ
V ar
Iop =
(∑

(∑

J
j=1

)

βj Xij

V ar (θi )

(5.5)

)

โดยที V ar Jj=1 βj Xij คือความแปรผัน (variation) ของผลลัพธ์ทางการศึกษาทีสามารถอธิบาย
ได้ดว้ ยสิงแวดล้อมหรือปั จจัยทีเด็กไม่สามารถเลือกได้อย่างอิสระ; และ V ar (θi) คือความแปรผัน
(variation) ของผลลัพธ์ทางการศึกษาทังหมด ในทางเทคนิค สัดส่วนของความแปรผันนีมีคา่ เท่ากับ
ค่า R2 ของการวิเคราะห์การถดถอยเชิง เส้น ด้วยวิธี กาํ ลัง สองน้อยทีสุด (Ordinary Least Square
หรือ OLS) นันเอง
ปั จจัยทีไม่สามารถเลือกได้อย่างอิสระ Xij ทีใช้ในงานวิจยั ชินนีสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 กลุม่
ดังนี
1. ปั จจัยด้านครอบครัว ซึงประกอบด้วย การศึกษาของผูป้ กครอง ระดับเศรษฐานะ การทีพ่อ
แม่ไม่ได้อาศัยอยู่ดว้ ย เชือชาติของพ่อและแม่ จํานวนหนังสือนิทานทีบ้าน จํานวนวันในหนึง
สัปดาห์ที คนในครอบครัว อ่านหนังสือ ให้เด็ก ฟั ง ภาษาที เด็ก ใช้ที บ้านเป็ น หลัก ค่า ใช้จา่ ยใน
การเรียนพิเศษ จํานวนวันทีไม่ได้ทานอาหารเช้า การทีครอบครัวเคยมีอาหารไม่เพียงพอ
2. ปั จจัย ด้านสถานศึกษา ซึงประกอบด้วย สังกัด ของสถานศึกษา ประเภทของสถานศึกษา
จํานวนนักเรียนทังหมดในสถานศึกษา สัดส่วนเด็ก ต่อ ครู ในห้องเรียน สัดส่วนของครู ประจํา
ชันทีจบการศึกษาปฐมวัย และรูปแบบการเรียนการสอน
แน่นอนว่า ยัง มี ปัจจัย ที ไม่ สามารถเลือกได้อย่างอิสระอีก ไม่ นอ้ ยที ไม่ ได้นาํ มาวิเคราะห์ ไม่ วา่ จะ
เป็ น การได้เรียนพิเศษเพิมเติม คุณภาพการดูแลเลียงดูเด็ก ของครอบครัว อุปกรณ์และของเล่น ที
ครอบครัวมีอยู่ คุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา ดังนัน จึงอาจจะมองได้วา่ ระดับความ
เหลือมลําของโอกาสทางการศึกษาทีวัดได้นีเป็ นค่าขันตํา (lower bound) ของความเหลือมลําของ
โอกาสทางการศึกษาทีแท้จริง (Ferreira and Gignoux, 2014)
หัวข้อนีจะเริมจากการนําเสนอความเหลือมลําของโอกาสทางการศึกษาของแต่ละจังหวัด โดย
จะคํานวณดัชนี ความเหลือมลําของโอกาสทางการศึกษาโดยใช้ทงปั
ั จจัย ด้านครอบครัว และด้าน
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สถานศึกษารวมกัน ทังหมด และเน้น การเปรียบเทียบผลของแต่ละจังหวัด กับ ความเหลือมลําของ
โอกาสทางการศึกษาทีคํานวณจากจังหวัดอืนๆ ทีเหลือ
เช่น เดียวกับ การวิเคราะห์ความเหลือมลําของความพร้อมฯ นัก วิจยั จะทดสอบสมมุติฐานด้วย
ว่า ระดับ ดัชนี ความเหลือมลําของโอกาสทางการศึกษาของแต่ละจังหวัด มี คา่ มากกว่า หรือ น้อย
กว่าความเหลือมลําของโอกาสทางการศึกษาที คํานวณจากจัง หวัด อืนๆ ที เหลือ อย่างมี นยั สําคัญ
ทีระดับความเชือมันร้อยละ 95 หรือไม่5 และจะแทนผลการทดสอบด้วยสีตา่ งๆ ดังนี
1. สีแดงใช้แทนจังหวัดทีมีความเหลือมลําของโอกาสทางการศึกษาสูง ซึงหมายถึง จังหวัดทีมี
ระดับดัชนีความเหลือมลําของโอกาสทางการศึกษาสูงกว่าความเหลือมลําของโอกาสทางการ
ศึกษาทีคํานวณจากจังหวัดอืนๆ ทีเหลืออย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
2. สี เขียวใช้แทนจังหวัด ที มี ความเหลือมลําของโอกาสทางการศึกษาตํา ซึงหมายถึง จังหวัด
ที มี ระดับ ดัชนี ความเหลือมลําของโอกาสทางการศึกษาตํากว่า ความเหลือมลําของโอกาส
ทางการศึกษาทีคํานวณจากจังหวัดอืนๆ ทีเหลืออย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
3. สีฟา้ ใช้แทนจังหวัดทีมีความเหลือมลําของโอกาสทางการศึกษาปานกลาง ซึงหมายถึง จังหวัด
ที มี ระดับ ดัชนี ความเหลือมลําของโอกาสทางการศึกษาไม่ แตกต่าง (ในเชิง สถิติ) จากความ
เหลือมลําของโอกาสทางการศึกษาที คํานวณจากจัง หวัด อืนๆ ที เหลือ อย่างมี นยั สําคัญ ทาง
สถิติ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ความเหลือมลําของโอกาสทางการศึกษาสําหรับความพร้อมด้าน
ั งหวัด
คณิตศาสตร์ของแต่ละจังหวัดมีความแตกต่างกันเล็กน้อย ดังจะเห็นได้จากรูปที 5.3a ซึงมีทงจั
ทีมีความเหลือมลําของโอกาสทางการศึกษาสูง (สีแดง) และจังหวัดทีมีความเหลือมลําของโอกาส
ทางการศึกษา (สีเขียว) เพียงไม่กีจังหวัด จังหวัดทีมีความเหลือมลําของโอกาสทางการศึกษาสูงคือ
จังหวัดลําปาง ปั ตตานี และนราธิวาส ส่วนจังหวัดที มี ความเหลือมลําของโอกาสทางการศึกษาตํา
คือ จังหวัดอํานาจเจริญ
ในขณะที ความเหลือมลําของโอกาสทางการศึกษาสําหรับ ความพร้อมด้านภาษาของแต่ละ
ั งหวัด ที มี ความ
จังหวัด มี ความแตกต่างกัน มากพอสมควร ดัง จะเห็น ได้จากรูป ที 5.3b ซึงมี ทงจั
เหลือมลําของโอกาสทางการศึกษาสูง (สี แดง) และจังหวัด ที มี ความเหลือมลําของโอกาสทางการ
ศึกษา (สี เขียว) จํานวนไม่นอ้ ย จังหวัด ที มี ความเหลือมลําของโอกาสทางการศึกษาสูง คือ จังหวัด
เชียงราย ลําปาง แพร่ ลพบุรี สมุทรสาคร พัทลุง สงขลา และนราธิวาส ส่วนจังหวัดทีมีความเหลือม
ลําของโอกาสทางการศึกษาตําคือ จังหวัดอํานาจเจริญ ร้อยเอ็ด และสุรนิ ทร์
5 ในทางเทคนิค

นัก วิจยั จะคํานวณค่า ความคลาดเคลือนมาตรฐาน (standard error) ของดัชนี ความเหลือมลํา
ของโอกาสทางการศึกษาของแต่ละจังหวัด โดยใช้เทคนิค การสุม่ ตัวอย่างซํา (bootstrapping technique) และถือว่า
ความเหลือมลําของโอกาสทางการศึกษาทีคํานวณจากจังหวัดอืนๆ ทีเหลือเป็ นเพียงค่าคงที
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ส่วนความเหลือมลําของโอกาสทางการศึกษาสําหรับ ความพร้อมด้านวิชาการ (ซึงเป็ น ผลรวม
ของความพร้อมทังสองด้าน) มี ลกั ษณะคล้ายกับ ความเหลือมลําของโอกาสทางการศึกษาสําหรับ
ความพร้อมด้านภาษา กล่าวคือ ความเหลือมลําของโอกาสทางการศึกษาสําหรับความพร้อมด้าน
วิชาการของแต่ละจังหวัด มี ความแตกต่างกัน มากพอสมควร ดัง จะเห็น ได้จากรูป ที 5.4a ซึงมี ทงั
จังหวัดทีมีความเหลือมลําของโอกาสทางการศึกษาสูง (สีแดง) และจังหวัดทีมีความเหลือมลําของ
โอกาสทางการศึกษา (สีเขียว) จํานวนไม่นอ้ ย จังหวัดทีมีความเหลือมลําของโอกาสทางการศึกษา
สูงคือ จังหวัดเชียงราย ลําปาง แพร่ ลพบุรี สมุทรสาคร พัทลุง สงขลา และนราธิวาส ส่วนจังหวัดทีมี
ความเหลือมลําของโอกาสทางการศึกษาตําคือ จังหวัดอํานาจเจริญ และขอนแก่น
ส่วนความเหลือมลําของโอกาสทางการศึกษาสําหรับความพร้อมด้านความจําขณะทํางาน (working memory) มีลกั ษณะคล้ายกับความเหลือมลําของความพร้อมด้านภาษา กล่าวคือ ความเหลือม
ลําของโอกาสทางการศึกษาสําหรับความพร้อมด้านความจําขณะทํางานของแต่ละจังหวัดมีความ
แตกต่างกันมากพอสมควร ดังจะเห็นได้จากรูปที 5.4b ซึงมี จงั หวัดที มี ความเหลือมลําของโอกาส
ทางการศึกษาสูง (สีแดง) จํานวนไม่นอ้ ย จังหวัดทีมีความเหลือมลําของโอกาสทางการศึกษาสูงคือ
จังหวัดเชียงราย ลําปาง ลพบุรี สมุทรสาคร พัทลุง และนราธิวาส
โดยสรุป ผลการวิเคราะห์ในส่วนนี ชี ให้เห็น ว่า ความเหลือมลําของโอกาสทางการศึกษา (inequality of educational opportunity) ในแต่ละจังหวัดมีความแตกต่างกันมากพอสมควร ซึงน่าจะ
เป็ นประโยชน์ตอ่ หน่วยงานทีเกียวข้องโดยเฉพาะกองทุนเพือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
ไม่มากก็นอ้ ย อย่างไรก็ตาม ยังมีคาํ ถามทีน่าสนใจอีกว่า ปั จจัยใดมีบทบาทต่อความเหลือมลําของ
โอกาสทางการศึกษามากกว่ากัน ระหว่างปั จจัยด้านครอบครัวและปั จจัยด้านสถานศึกษา
เช่น เดียวกับ การวิเคราะห์ความเหลือมลําของความพร้อมฯ นัก วิจยั จะทดสอบสมมุติฐานด้วย
ว่า ปั จจัยด้านครอบครัวมี บทบาทต่อความเหลือมลําของโอกาสทางการศึกษามากกว่าปั จจัยด้าน
การศึกษา อย่างมีนยั สําคัญทีระดับความเชือมันร้อยละ 95 หรือไม่6 และจะแทนผลการทดสอบด้วย
สีตา่ งๆ ดังนี
1. สี แดงใช้แทนจังหวัด ที ปั จจัย ด้านครอบครัว มี บทบาทต่อ ความเหลือมลําของโอกาสทางการ
ศึกษามากกว่าปั จจัยด้านการศึกษา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
2. สีเขียวใช้แทนจังหวัดทีปั จจัยด้านครอบครัวมี บทบาทต่อความเหลือมลําของโอกาสทางการ
ศึกษาน้อยกว่าปั จจัยด้านการศึกษา อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
3. สี ฟา้ ใช้แทนจังหวัด ที ปั จจัย ด้านครอบครัว มี บทบาทต่อ ความเหลือมลําของโอกาสทางการ
6 ในทางเทคนิค

นัก วิจยั จะคํานวณค่า ความคลาดเคลือนมาตรฐาน (standard error) ของดัชนี ความเหลือมลํา
ของโอกาสทางการศึกษาทีเป็ นผลมาจากปั จจัยแต่ละด้าน และจะทดสอบสมมุติฐานทีต้องการโดยพิจารณาว่า ค่าดัชนี
ความเหลือมลําของโอกาสทางการศึกษาแต่ละค่าเป็ นตัวแปรสุม่

5.2. ความเหลือมลาของโอกาสทางการศึ
กษา
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ศึกษาใกล้เคียงกับปั จจัยด้านการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ความแตกต่างของปั จจัยด้านสถานศึกษามีบทบาทต่อความเหลือม
ลําของโอกาสทางการศึกษาสําหรับความพร้อมด้านคณิตศาสตร์มากกว่าปั จจัยด้านครอบครัว ดัง
จะเห็น ได้ จากรูป ที 5.5a ซึงมี จงั หวัด จํานวนมากที ปั จจัย ด้านสถานศึกษามี บทบาทมากกว่า (สี
เขียว) ส่วนจังหวัด ที ปั จจัย ด้านครอบครัว มี บทบาทมากกว่า มี เพียง 4 จังหวัด (สี แดง) ซึงประกอบ
ด้วย จังหวัดแพร่ ฉะเชิงเทรา สงขลา และอํานาจเจริญ
ในทํานองเดียวกัน ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความพร้อมด้านภาษา ด้านวิชาการ และด้านความจํา
ขณะทํางาน ก็นาํ ไปสู่ขอ้ สรุปทีคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ ความแตกต่างของปั จจัยด้านสถานศึกษามี
บทบาทต่อ ความเหลือมลําของโอกาสทางการศึกษาสําหรับ ความพร้อมด้านคณิตศาสตร์มากกว่า
ปั จจัยด้านครอบครัว ดังจะเห็นได้จากรูปที 5.5b รูปที 5.6a และรูปที 5.6b ตามลําดับ ซึงมีเพียงไม่
กีจังหวัดทีพบว่า ปั จจัยด้านครอบครัวมีบทบาทมากกว่า (สีแดง)
โดยสรุป ข้อ ค้น พบในส่วนนี ชี ให้เห็น ว่า ปั จจัย ด้านสถานศึกษา (ที นํา มาวิเคราะห์) มี บทบาท
สําคัญต่อดัชนีความเหลือมลําทางโอกาสทางการศึกษามากกว่าความแตกต่างของปั จจัยด้านครอบครัว
(ทีนํามาวิเคราะห์) อย่างไรก็ตาม คงต้องตีความผลการวิเคราะห์สว่ นนีอย่างระมัดระวังเพราะ การ
วิเคราะห์ครังนียังขาดตัวแปรทีเกียวข้องกับด้านครอบครัวและด้านสถานศึกษาอีกไม่นอ้ ย เช่น การ
ได้เรียนพิเศษเพิมเติม คุณภาพการดูแลเลียงดูเด็กของครอบครัว อุปกรณ์และของเล่นทีครอบครัวมี
อยู่ คุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา เป็ นต้น ทําให้ผลการวิเคราะห์อาจจะไม่สมบูรณ์เท่า
ที ควร แต่ ก็ นา่ จะเป็ น สัญญานที สะท้อนให้เห็น ถึง ความสําคัญ ของสถานศึกษาต่อ การพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย

(b) ความพร้อมด้านภาษา

รูปที 5.1: ดัชนีความเหลือมลําของทีลแบบแอล (Theil-L index) ของความพร้อมระดับจังหวัด โดยกําหนดให้สีแดงแทนจังหวัดทีมีความเหลือมลําสูง สี
เขียวแทนจังหวัดทีมีความเหลือมลําตํา สีฟา้ แทนจังหวัดทีมีความเหลือมลําปานกลาง และสีขาวแทนจังหวัดทีไม่ได้สาํ รวจข้อมูลในโครงการนี

(a) ความพร้อมด้านคณิตศาสตร์
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(b) ความพร้อมด้านความจําขณะทํางาน

รูปที 5.2: ดัชนีความเหลือมลําของทีลแบบแอล (Theil-L index) ของความพร้อมระดับจังหวัด โดยกําหนดให้สีแดงแทนจังหวัดทีมีความเหลือมลําสูง สี
เขียวแทนจังหวัดทีมีความเหลือมลําตํา สีฟา้ แทนจังหวัดทีมีความเหลือมลําปานกลาง และสีขาวแทนจังหวัดทีไม่ได้สาํ รวจข้อมูลในโครงการนี

(a) ความพร้อมด้านวิชาการ
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(b) ความพร้อมด้านภาษา

รูปที 5.3: ความเหลือมลําของโอกาสทางการศึกษาสําหรับความพร้อมระดับจังหวัด โดยกําหนดให้สีแดงแทนจังหวัดทีมีความเหลือมลําสูง สีเขียวแทน
จังหวัดทีมีความเหลือมลําตํา สีฟา้ แทนจังหวัดทีมีความเหลือมลําปานกลาง และสีขาวแทนจังหวัดทีไม่ได้สาํ รวจข้อมูลในโครงการนี

(a) ความพร้อมด้านคณิตศาสตร์

142
บทที 5. ความเหลือมลาของความพร้
อมฯ
ํ

(b) ความพร้อมด้านความจําขณะทํางาน

รูปที 5.4: ความเหลือมลําของโอกาสทางการศึกษาสําหรับความพร้อมระดับจังหวัด โดยกําหนดให้สีแดงแทนจังหวัดทีมีความเหลือมลําสูง สีเขียวแทน
จังหวัดทีมีความเหลือมลําตํา สีฟา้ แทนจังหวัดทีมีความเหลือมลําปานกลาง และสีขาวแทนจังหวัดทีไม่ได้สาํ รวจข้อมูลในโครงการนี

(a) ความพร้อมด้านวิชาการ

5.2. ความเหลือมลาของโอกาสทางการศึ
กษา
ํ
143

(b) ความพร้อมด้านภาษา

รูปที 5.5: บทบาทของความแตกต่างของปั จจัยด้านครอบครัวและปั จจัยด้านสถานศึกษาต่อความเหลือมลําของโอกาสทางการศึกษาสําหรับความพร้อม
โดยกําหนดให้สีแดงแทนจังหวัดทีปั จจัยด้านครอบครัวมีบทบาทสูงกว่า สีเขียวแทนจังหวัดทีปั จจัยด้านสถานศึกษามีบทบาทสูงกว่า สีฟา้ แทนจังหวัดที
ปั จจัยด้านครอบครัวมีบทบาทใกล้เคียงกับปั จจัยด้านสถานศึกษา และสีขาวแทนจังหวัดทีไม่ได้สาํ รวจข้อมูลในโครงการนี

(a) ความพร้อมด้านคณิตศาสตร์
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(b) ความพร้อมด้านความจําขณะทํางาน

รูปที 5.6: บทบาทของความแตกต่างของปั จจัยด้านครอบครัวและปั จจัยด้านสถานศึกษาต่อความเหลือมลําของโอกาสทางการศึกษาสําหรับความพร้อม
โดยกําหนดให้สีแดงแทนจังหวัดทีปั จจัยด้านครอบครัวมีบทบาทสูงกว่า สีเขียวแทนจังหวัดทีปั จจัยด้านสถานศึกษามีบทบาทสูงกว่า สีฟา้ แทนจังหวัดที
ปั จจัยด้านครอบครัวมีบทบาทใกล้เคียงกับปั จจัยด้านสถานศึกษา และสีขาวแทนจังหวัดทีไม่ได้สาํ รวจข้อมูลในโครงการนี

(a) ความพร้อมด้านวิชาการ
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บทที 6

บทสรุ ปและข้อเสนอแนะ
(Conclusion and Recommendations)
6.1
6.1.1

สรุ ปผลการดําเนินงาน
สรุ ปผลการดําเนินงานภาคสนาม

ทีมวิจยั ได้พฒ
ั นาแบบสอบถามความพร้อมในการเข้าสูร่ ะบบการศึกษาชุดนีมาจากแบบสอบถามที
ใช้ภายใต้โครงการวิจยั พัฒนาเครืองมือสํารวจความพร้อมเพือเข้าสูร่ ะบบการศึกษาของเด็กปฐมวัย
ระยะที 1 และ 2 ซึงพัฒนามาจากชุดเครืองมือ Measuring Early Learning and Quality and Outcomes หรือทีเรียกสันๆ ว่า MELQO (UNICEF et al., 2017) โดยปรับลดข้อคําถามบางส่วนและเพิม
ข้อคําถามบางประเด็นตามคําแนะนําจากผูท้ รงคุณวุฒิและประสบการณ์การทํางานในภาคสนาม
จากโครงการฯ ระยะที 1 และ 2
สําหรับฐานข้อมูลทีได้จากการดําเนินการในรอบนีประกอบไปด้วย ข้อมูลผลการทดสอบโดยตรง
(direct assessment) ของเด็กปฐมวัยจํานวน 9,526 คน ข้อมูลพัฒนาการเด็กปฐมวัยทีได้จากการ
สอบถามครู ผู้สอนจํานวน 9,514 คน (คิด เป็ น ร้อยละ 99.9) และข้อมูล พัฒนาการเด็ก ปฐมวัย ที ได้
จากการสอบถามผู้ปกครองจํานวน 8,539 คน (คิด เป็ น ร้อยละ 89.6) ข้อมูล พืนฐานของครู ผู้สอน
จํานวน 804 คน ข้อมูล พืนฐานของครอบครัว จํานวน 8,539 ครอบครัว ข้อมูล การสังเกตห้องเรียน
จํานวน 1,416 ห้อง ข้อมูลสถานศึกษาจากการสอบถามผูบ้ ริหารสถานศึกษาทังหมด 666 โรงเรียน
โดยสรุป การสํารวจในครังนีสามารถดําเนินการไปได้ดว้ ยดี และช่วยให้ทีมวิจยั เข้าใจถึงปั ญหา
ข้อจํากัด และอุปสรรคในการดําเนินงานภาคสนามได้ดียิงขึน ซึงช่วยให้เกิดความมันใจว่าจะสามารถ
วางแผนและออกแบบการสํารวจความพร้อมฯ ในระดับประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

6.1.2

สรุ ปผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการศึกษา
ของเด็กปฐมวัย

ทีมวิจยั ประเมินคุณภาพของเครืองมือสํารวจความพร้อมเพือเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กปฐมวัย
โดยใช้เครืองมือ ทางสถิติ 3 แบบ คือ 1) การประเมิน ความน่า เชือถือ (reliability) โดยใช้ Cronbach’s alpha; 2) การวัดระดับสารสนเทศ (informativeness) ของแต่ละข้อคําถาม โดยใช้สดั ส่วน
ของความแปรปรวนทีมาจากปั จจัย (share of total variance explained by factor) และ 3) การ
ประเมิน ระดับ ความเบียงเบนที เกิด จากตัวผู้ประเมิน โดยใช้คา่ สหสัมพันธ์ภายในกลุม่ (intraclass
correlation หรือ ICC) ผลการประเมินโดยรวมชีให้เห็นว่า ข้อมูลทีได้จากการสํารวจครังนีมีคณ
ุ ภาพ
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ดี ในขณะที ผลการประเมิน ระดับความเบียงเบนที เกิดจากตัวผู้ประเมิน ยืนยันผลการวิจยั จากต่าง
ประเทศที ระบุวา่ ข้อมูล ที ได้จากการสอบถามครู ผู้สอนมี ความเบียงเบนสูง กว่า ข้อมูล ส่วนอืนค่อน
ข้างมาก ดังนัน การใช้ขอ้ มูลจากการสอบถามครูผสู้ อนเพียงอย่างเดียวในการประเมินนโยบายหรือ
ประเมินสถานะความพร้อมฯ จึงไม่น่าจะเป็ นวิธีการทีเหมาะสม
ส่วนผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลนันสามารถสรุปเป็ นประเด็นทีน่าสนใจได้ดงั ต่อไปนี
1. ค่าเฉลียของความพร้อมด้านคณิตศาสตร์ของเด็กอนุบาล 3 อยู่ทีร้อยละ 72 (คิดจากข้อสอบ
ทังหมด 18 ข้อ) ส่วนค่าเฉลียของความพร้อมด้านภาษาของเด็กอนุบาล 3 อยูท่ ีร้อยละ 50 (คิด
จากข้อสอบทังหมด 21 ข้อ) ประเด็นทีน่าสนใจประเด็นหนึงคือ ค่าเฉลียของคะแนนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีคา่ ตํากว่าภูมิภาคอืนพอสมควร (ดูรูปที 6.1a
และ 6.1b ประกอบ) อย่างไรก็ตาม การพิจารณาจากค่าเฉลียของคะแนนความพร้อมฯ อาจ
จะไม่ สามารถบอกได้ชดั เจนว่า แต่ละจังหวัด มี ปัญหามากน้อยแตกต่างกัน เพียงใด ดัง นัน
นัก วิจยั จึง ขอนํา เสนอโดยใช้สดั ส่วนเด็ก ปฐมวัย ที มี คะแนนระดับ ตํามาก (คะแนนน้อยกว่า
หรือเท่ากับร้อยละ 25) ในแต่ละพืนที หรือทีเรียกว่า ดัชนีความเปราะบางสัมบูรณ์ (absolute
vulnerability index) ซึงหมายถึงสัดส่วนระหว่างจํานวนเด็กที มี คะแนนน้อยกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 25 ต่อ จํานวนเด็ก ทังหมดในพืนที นัน การนํา เสนอในรูป แบบนี อาจช่วยบ่ง บอกถึง
ขนาดของปั ญหาในแต่ละพืนที ได้ดี กว่า ระดับ คะแนนเฉลีย ช่วยให้หน่วยงานที เกียวข้องใน
แต่ละพืนทีสามารถแก้ไขปั ญหาได้ตรงจุดมากขึน และทีสําคัญ น่าจะช่วยให้ผูท้ ีเกียวข้องหัน
มาให้ความสําคัญ กับ เด็ก ที มี ความเปราะบางหรือ เด็ก หางแถวมากยิงขึน อัน จะนํา ไปสู่การ
ออกออกแบบนโยบายเพือลดความเหลือมลําทีมีประสิทธิภาพในอนาคต
2. ในภาพรวม มีเพียงร้อยละ 4 (355 คนจาก 9,522 คน) ของเด็กปฐมวัยทีมีคะแนนคณิตศาสตร์
ระดับ ตํามาก (ตอบถูก ไม่ ถงึ 5 ข้อ จากทังหมด 18 ข้อ) ส่วนในกรณี ความพร้อมด้านภาษา
(ตอบถูกไม่ถงึ 7 ข้อจากทังหมด 21 ข้อ1) สัดส่วนนีมีคา่ สูงกว่าเล็กน้อย แต่ก็มีคา่ เพียงร้อยละ
10 (997 คนจาก 9,522 คน) ดูรูปที 6.2a และ 6.2b ประกอบ
ดังนัน หากพิจารณาในภาพรวมแล้ว เด็กอนุบาล 3 ในประเทศไทย (ข้อมูลจาก 19 จังหวัด)
ส่วนใหญ่มีความพร้อมด้านคณิตศาสตร์และภาษาในระดับทียอมรับได้ อย่างไรก็ตาม จะเห็น
ได้วา่ ในสามจังหวัดชายแดนใต้มีสดั ส่วนนีในด้านภาษาสูงกว่าร้อยละ 10 ซึงอาจไม่น่าแปลก
ใจเพราะบริบทและวัฒนธรรมด้านภาษาทีแตกต่างน่าจะส่งผลต่อคะแนนด้านภาษามากพอ
สมควร
3. อย่างไรก็ตาม เมือพิจารณาความพร้อมด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษาในรายละเอียดมาก
1 นัก วิจย
ั เลือกทีจะไม่นบั รวมผลการทดสอบการอ่านคําพืนฐานเพราะ

นับรวมเป็ นทักษะหรือความพร้อมฯ ทีจําเป็ นสําหรับเด็กปฐมวัย

ถึงแม้จะเป็ นส่วนทีน่าสนใจ แต่ไม่ควรจะ

6.1. สรุปผลการดาํ เนินงาน
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ขึนจะพบว่า ทักษะที เด็ก อนุบาล 3 สามารถทําได้ดี สว่ นใหญ่ เป็ น ทักษะพืนฐาน เช่น การ
รูจ้ กั ตัวเลข และการรูจ้ กั ตําแหน่ง (spatial vocabulary) แต่สาํ หรับทักษะทีจําเป็ นต้องอาศัย
การเรียนรู อ้ ย่างเป็ นระบบผ่านกระบวนการที มี ประสิทธิภาพมากกว่าการเรียนการสอนแบบ
ท่องจํา เช่น การต่อรูปในใจ (mental transformation) และความเข้าใจในการฟั ง (listening
comprehension) กลับทําได้ไม่ดีนกั (ดูรูปภาพที 6.3 และ 6.4 ประกอบ)
3.1 สัดส่วนเด็ก ปฐมวัย ที มี คะแนนด้านการรูจ้ กั ตัวเลขในระดับ ตํามาก (คะแนนน้อยกว่า
หรือ เท่ากับ ร้อยละ 25 หรือ ตอบถูก ไม่ ถงึ 2 ข้อ จากทังหมด 5 ข้อ) อยู่ที ประมาณร้อย
ละ 9 ซึงถือว่าไม่สงู มากนัก (ดูรูปที 6.3a ประกอบ) แต่ในส่วนของทักษะการต่อรูปในใจ
(mental transformation) มี สดั ส่วนเด็ก ปฐมวัย ที มี คะแนนด้านนี ในระดับ ตํามากค่อน
ข้างสูงทีประมาณร้อยละ 20 (ดูรูปที 6.3b ประกอบ) ทังนีน่าจะเป็ นเพราะว่าทักษะการ
ต่อรูปในใจมีความซับซ้อนและเป็ นนามธรรม (abstract) มากกว่า การจะตอบคําถาม
ได้ถกู ต้องจําเป็ นต้องมีความสามารถในการคิดแบบนามธรรมเชิงเรขาคณิตพอสมควร
และทีสําคัญ การจะพัฒนาทักษะนี น่าจะต้องอาศัยการเรียนรู ท้ ีส่งเสริมให้เด็กได้มีจิต
นาการและคิดอย่างเป็ นระบบมากกว่าการสอนแบบให้ทอ่ งจํา นอกจากนี ยังจะเห็นได้
จากรูปที 6.3 ถึงความแตกต่างของความรุนแรงของปั ญหาทีเกียวกับทักษะทังสองด้าน
ในแต่ละจังหวัด (สีแดงคือมี ปัญหามากทีสุด ส่วนสีเขียวเข้มคือมี ปัญหาน้อยสุด) โดย
จังหวัดทีมีปัญหามากจะเป็ นจังหวัดทีอยูช่ ายขอบเป็ นหลัก
3.2 ในทํานองเดียวกัน สัดส่วนเด็กปฐมวัยทีมีคะแนนด้านการรูจ้ กั ตําแหน่งในระดับตํามาก
(ตอบถูกไม่ถงึ 2 ข้อจากทังหมด 4 ข้อ) อยู่ทีประมาณร้อยละ 7 ซึงถือว่าไม่สงู มากนัก
(ดูรูป ที 6.4a ประกอบ) แต่ ในส่วนของทักษะด้านความเข้าใจในการฟั ง มี สดั ส่วนเด็ก
ปฐมวัยทีมีคะแนนด้านนีในระดับตํามากค่อนข้างสูงทีประมาณร้อยละ 29 (ดูรูปที 6.4b
ประกอบ) ทังนี น่า จะเป็ น เพราะทักษะด้านนี ต้องอาศัย ทังความเข้าใจในความหมาย
ของภาษาและการมีสมาธิ (attention) ทีจะต้องฟั งเรืองราวให้ครบถ้วน
4. ทักษะอีก ด้านหนึงที ได้รบั ความสนใจอย่างมากในปั จจุบนั คือ ทักษะด้านการคิด เชิง บริหาร
(executive functions) การสํารวจความพร้อมฯ ได้ทดสอบองค์ประกอบหนึงของทักษะด้าน
การคิดเชิงบริหารทีเรียกว่า ทักษะด้านความจําขณะทํางาน (working memory) โดยใช้เครือง
มือ ที เรียกว่า การจํา และบอกเลขไปข้างหน้า และกลับ หลัง (digit span memory) สิงที น่า
สนใจประการหนึงคือ ทักษะนีไม่ได้สะท้อนความรูท้ ีเด็กมี ซึงแตกต่างจากทักษะด้านคณิตศาสตร์
และภาษา ดังนัน จึงคาดว่าน่าจะไม่ใช่ผลทีมาจากการท่องจํา หรือความรู ท้ ีมาจากการสอน
แบบท่องจํา แต่นา่ จะเป็ น ผลมาจากการจัดการเรียนรู ท้ ี ส่ง เสริม ให้เด็ก ปฐมวัย ได้ฝึก คิด และ
ทบทวนสิงทีตนได้ดาํ เนินการไปอย่างสมําเสมอ
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ผลการวิเคราะห์ ในภาพรวมพบว่า มี เด็ก ปฐมวัย จํานวนร้อยละ 13 (912 คนจากทังหมด
7,135 คน) ทีไม่สามารถจําและบอกเลขไปข้างหน้า (forward digit span memory) ได้เลย
(จําไม่ได้ถงึ 2 ตัว เพราะการทดสอบส่วนนีเริมจากตัวเลขสองตัวขึนไป) ดูรูปที 6.5a ประกอบ
ในขณะที การจํา และบอกเลขกลับ หลัง (backward digit span memory) มี เด็ก ที ทํา ไม่ ได้
เลยมากถึงร้อยละ 23 (1,609 คนจากทังหมด 7,134 คน) ซึงก็อาจจะไม่แปลกเพราะการบอก
เลขกลับหลังนันยากกว่าการบอกไปข้างหน้าพอสมควร ดูรูปที 6.5b ประกอบ หากพิจารณา
สัดส่วนดังกล่าวในระดับจังหวัดก็จะพบว่า มีหลายจังหวัดทีมีสดั ส่วนของเด็กทีไม่สามารถจํา
และบอกเลขไปข้างหน้า ได้เลยสูง ถึงร้อยละ 15 และไม่สามารถจํา และบอกเลขกลับ หลัง ได้
เลยสูงถึงร้อยละ 30
นอกจากนี หากพิจารณาจากค่า เฉลียของจํานวนตัวเลขที เด็ก ปฐมวัย สามารถจํา และบอก
ทวนได้ พบว่า โดยเฉลียเด็ก อนุบาล 3 ในประเทศไทยสามารถจํา และบอกเลขไปข้างหน้า
(forward digit span memory) ได้ประมาณ 3.50 ตัว (ดูรูปที 6.6a ประกอบ) และสามารถ
จํา และบอกเลขกลับ หลัง (backward digit span memory) ได้ประมาณ 3.07 ตัว (ดูรูป ที
6.6b ประกอบ) โดยจะเห็น ได้วา่ เด็ก ในภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ จะมี ทกั ษะด้านนี ค่อนข้าง
ตําเมือเปรียบเทียบกับภาคอืนๆ นอกจากนี เมือนําไปเปรียบเทียบกับเด็กอเมริกนั พบว่า เด็ก
ปฐมวัยไทยมีความพร้อมด้านนีตํากว่าเด็กอเมริกนั มากพอสมควร โดยค่าเฉลียเด็กไทย (อายุ
ระหว่าง 6-7 ปี ) สามารถจดจํา และบอกตัวเลขไปข้างหน้า ได้ประมาณ 3.53 ตัว ในขณะที
ค่าเฉลียสําหรับเด็กอเมริกนั (อายุระหว่าง 6-8 ปี ) สามารถทําได้ประมาณ 5.19 ตัว ส่วนการ
จํา และบอกเลขกลับ หลัง เด็ก ไทยสามารถทําได้ประมาณ 3.09 ตัว ส่วนเด็ก อเมริกนั (อายุ
ระหว่าง 6-8 ปี ) สามารถทําได้ประมาณ 3.50 ตัว

5. ทักษะอีกด้านหนึงทีไม่เกียวข้องกับความรู ท้ ีเด็กมี และน่าจะไม่ใช่ผลทีมาจากการสอนแบบ
ท่องจําคือ ความพร้อมของกล้ามเนือมัดเล็ก ซึงทดสอบโดยการให้เด็กวาดรูปกากบาท วงกลม
และสีเหลียม โดยมีงานวิจยั จํานวนไม่นอ้ ยทีระบุวา่ ความพร้อมของกล้ามเนือมัดเล็กมีความ
สําคัญกับความสําเร็จในการเรียนของเด็กในอนาคต เพราะช่วยให้เด็กสามารถเขียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ทังยังมีความสัมพันธ์กบั ระดับสติปัญญาของเด็กด้วย จึงเป็ นเรืองทีน่าสนใจ
ว่าเด็กอนุบาล 3 ของเรามีความพร้อมด้านนีมากน้อยเพียงใด
ผลการวิเคราะห์ในภาพรวมพบว่า มีเด็กปฐมวัยจํานวนร้อยละ 24 ทีมีความพร้อมของกล้าม
เนือมัดเล็กตํามาก (ไม่สามารถวาดทังสามรูปให้ถกู ต้องได้เลย) จังหวัดทีมีปัญหาด้านนีค่อน
ข้างรุนแรงก็ ยงั เป็ นกลุม่ สามจังหวัด ชายแดนใต้ และเป็ น ที น่า สังเกตว่า จังหวัด แพร่ มี ทกั ษะ
ทางวิชาการดี แต่มีทกั ษะด้านกล้ามเนือมัดเล็กค่อนข้างตํา ซึงน่าจะสะท้อนให้เห็นว่าทักษะนี
ไม่ได้มีความสัมพันธ์กบั ความรูท้ ีเด็กมีโดยตรง ดูรูปที 6.7 ประกอบ
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6. ความยากจนหรือความขัดสนของครอบครัวส่งผลเสียต่อความพร้อมฯ ของเด็กปฐมวัย โดย
จะเห็นได้จากการเปรียบเทียบสัดส่วนของเด็กทีมีความพร้อมด้านคณิตศาสตร์ตามากระหว่
ํ
าง
กลุม่ เด็กที มี ฐานะยากจนสัมพัทธ์ (รูปที 6.8a) และกลุม่ เด็กที มี ฐานะดี สมั พัทธ์ (รูปที 6.8b)
โดยจะเห็นว่า รูปที 6.8b มีสีเขียวมากกว่ารูปที 6.8a (สีเขียวหมายถึงมีปัญหาน้อยกว่า) ซึง
บ่งบอกว่า โอกาสทีจะมีความพร้อมด้านคณิตศาสตร์ตามากของเด็
ํ
กฐานะดีนนน้
ั อยกว่าเด็ก
ทียากจนอย่างชัดเจน
นอกจากนี ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความพร้อมฯ จากทัง 6 จังหวัดทีสํารวจในปี 2561 พบว่า
เด็กทีมาจากครอบครัวทีเคยมีปัญหาอาหารไม่เพียงพอแก่การบริโภค มีความพร้อมฯ ตํากว่า
เด็กทีมาจากครอบครัวทีไม่เคยมีปัญหาในทุกด้านทีนําเสนอ ไม่วา่ จะเป็ น ความเข้าใจในการ
ฟั ง (LC) การรูจ้ กั ตําแหน่ง (SV) การรูจ้ กั ตัวอักษรไทย (AI ) ความสามารถในการอ่านคําไทย
พืนฐาน (AR) การรูจ้ กั ตัวเลข (NI) การจัด ของเป็ นกลุม่ (PS) การเปรียบเทียบตัวเลข (NC)
การบวกแบบพืนฐาน (SA) และการต่อ รูป ในใจ (MT) โดยจะเห็น ได้วา่ สัดส่วนของเด็ก จาก
ครอบครัวที เคยมี ปัญหาอาหารไม่เพียงพอทีมีคะแนนตํามากมี คา่ สูงกว่ากลุม่ เด็กทีไม่เคยมี
ปั ญหาอย่างชัดเจน (ดูรูปที 6.9 ประกอบ) หากมองว่า การทีครอบครัวเคยมีปัญหาอาหารไม่
เพียงพอแก่การบริโภคเป็ นดัชนีชีวัดความขัดสนของครอบครัว ก็จะสามารถสรุปได้วา่ ความ
พร้อมฯ ของเด็กปฐมวัยทีมาจากครอบครัวทีขัดสนตํากว่าอีกกลุม่ หนึง
อีก ประเด็น ที น่า จะสะท้อนถึง ความขัดสนหรือ ความยากจนของครอบครัว ได้ไม่ มากก็ นอ้ ย
คือ การไม่มีหนังสือนิทานหรือสมุดภาพทีบ้าน รูปที 6.10 ชีให้เห็นว่ามีครอบครัวเด็กปฐมวัย
จํานวนไม่นอ้ ยทีไม่มีหนังสือนิทานหรือสมุดภาพอยูท่ ีบ้านเลย (กว่าร้อยละ 40) ส่วนรูปที 6.11
แสดงผลเปรียบเทียบความพร้อมฯ ด้านต่างๆ ระหว่างเด็กทีมีและไม่มีหนังสือหรือสมุดภาพที
บ้าน ซึงนําไปสู่ขอ้ สรุปทีคล้ายคลึงกับกรณีของการมีปัญหาอาหารไม่เพียงพอ กล่าวคือ เด็ก
ทีไม่มีหนังสือนิทานหรือสมุดภาพอยูท่ ีบ้านมีแนวโน้มทีจะมีความพร้อมฯ ตํามากในทุกด้านที
นําเสนอ (กราฟแท่งสีแดงสูงกว่าแท่งสีนาเงิ
ํ นทุกกรณี)
โดยสรุป ข้อค้นพบทีได้จากการวิเคราะห์ขา้ งต้นสะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญของทรัพยากร
ทีครอบครัวมีตอ่ พัฒนาการของเด็กปฐมวัย นันคือ ความยากจนหรือความขัดสนของครอบครัว
เป็ นอุปสรรคสําคัญต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
7. อย่างไรก็ตาม การไม่ได้ทานอาหารเช้าน่าจะเป็ นเรืองของวิถีชีวิตทีเร่งรีบมากกว่าความขัดสน
หรือความยากจนของครัวเรือน โดยจะเห็นได้จากรูป ที 6.12a ที แสดงให้เห็น ว่า มี เพียงบาง
จังหวัดเท่านันทีมีเด็กไม่ทานอาหารเช้าไม่ครบทุกวันมากกว่าร้อยละ 4 ซึงถือว่าอยู่ในระดับที
ตํามาก ยิงไปกว่านัน ยังพบอีกว่า เด็กทีไม่ได้ทานอาหารเช้าครบทุกวันส่วนใหญ่แล้วอาศัยอยู่
ในพืนทีทีมีความเป็ นเมืองค่อนข้างสูง (ลพบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา และสงขลา)
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บทที 6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ในขณะที รูปที 6.12b ซึงแสดงสัดส่วนของเด็กทีมีฐานะยากจนสัมพัทธ์ กลับชี ไปในทิศทาง
ที แตกต่างกัน พอสมควร กล่าวคือ จังหวัด ที มี สดั ส่วนเด็ก ยากจนสูง ประกอบไปด้วย สตูล
ปั ตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึงแตกต่างจากจังหวัด ที มี เด็ก ที ไม่ ได้ทานอาหารเช้า ครบทุก
วันสูงอย่างชัดเจน ทําให้สรุปได้วา่ การไม่ได้ทานอาหารเช้าน่าจะเป็ นเรืองของวิถีชีวิตทีเร่งรีบ
มากกว่าความขัดสนหรือความยากจนของครัวเรือน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า อาหารเช้าไม่มี
ความสําคัญต่อพัฒนาการหรือความพร้อมฯ ของเด็กปฐมวัยแต่อย่างใด

8. ผลการวิเคราะห์ความเหลือมลําของผลสัมฤทธิ ทางการศึกษา (inequality of educational
achievement) ชีให้เห็นว่า ความเหลือมลําทางการศึกษาส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากความเหลือม
ลําภายในจังหวัด มากกว่า ความแตกต่างระหว่างจังหวัด ซึงสะท้อนให้เห็น ว่า แต่ละจังหวัด
ล้วนแล้วแต่มีปัญหาความเหลือมลําทางการศึกษาของตนเอง และจําเป็ นต้องหันมาให้ความ
สําคัญกับการแก้ปัญหาความเหลือมลําทางการศึกษาในพืนทีของตนเองเป็ นหลัก นอกจากนี
ยังพบว่า จังหวัดส่วนใหญ่มีระดับความเหลือมลําใกล้เคียงกัน ยกเว้นบางจังหวัด (ประกอบ
ด้วย ลพบุรี พัทลุง ปั ตตานี และนราธิวาส) ทีมีระดับความเหลือมลําสูงกว่าความเหลือมลําใน
ภาพรวมค่อนข้างชัดเจน
9. ผลการวิเคราะห์ความเหลือมลําของโอกาสทางการศึกษา (inequality of educational opportunity) โดยแยกพิจารณาปั จจัยด้านสถานศึกษาและด้านครอบครัวพบว่า ปั จจัยด้านสถาน
ศึกษา (ทีนํามาวิเคราะห์) มีบทบาทสําคัญต่อดัชนีความเหลือมลําทางโอกาสทางการศึกษา
มากกว่า ความแตกต่างของปั จจัย ด้านครอบครัว (ที นํา มาวิเคราะห์) อย่างไรก็ตาม คงต้อง
ตีความผลการวิเคราะห์สว่ นนีอย่างระมัดระวังเพราะ การวิเคราะห์ครังนียังขาดตัวแปรทีเกียวข้อง
กับ ด้านครอบครัว และด้านสถานศึกษาอีก ไม่ นอ้ ย เช่น การได้เรียนพิเศษเพิมเติม คุณภาพ
การดูแลเลียงดู เด็ก ของครอบครัว อุปกรณ์และของเล่น ที ครอบครัว มี อยู่ คุณภาพการเรียน
การสอนของสถานศึกษา เป็ นต้น ทําให้ผลการวิเคราะห์อาจจะไม่สมบูรณ์เท่าทีควร แต่ก็น่า
จะเป็ นสัญญานทีสะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญของสถานศึกษาต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย

6.2

ข้อเสนอแนะ (Recommendations)

6.2.1

ข้อเสนอแนะในการเก็บข้อมูล

1. การทดสอบเด็กโดยตรง (direct assessment) มีความสําคัญและจําเป็ นต่อการประเมินสถานะ
ความพร้อมในการเข้าสูร่ ะบบการศึกษา (school readiness) อย่างมาก เนืองจากมีความน่า
เชือถือสูงและมีความเบียงเบนน้อยสุดเมือเปรียบเทียบกับข้อมูลจากการสอบถามครู ผูส้ อน
และผูป้ กครอง ดังนัน การสํารวจความพร้อมฯ ทุกครังควรจะต้องมี การทดสอบเด็กโดยตรง
เป็ นส่วนหนึงเสมอ แม้วา่ การทดสอบเด็กโดยตรงจะมีตน้ ทุนค่อนข้างสูงก็ตาม ส่วนข้อมูลจาก
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การสอบถามครู ผูส้ อนและผูป้ กครองก็ยงั มีประโยชน์ทีจะช่วยให้เข้าใจเกียวกับประเด็นทีไม่
สามารถประเมินได้ดว้ ยการทดสอบเด็กโดยตรง
2. การทดสอบเด็ก ปฐมวัย ด้วยระบบ web application ทําให้สามารถเก็บ ข้อมูล ได้รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ และช่วยให้สามารถควบคุมคุณภาพของการทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยของ
ทีมวิจยั เครือข่ายในแต่ละจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน จึงเสนอให้พฒ
ั นาระบบ web
application ให้มีประสิทธิภาพมากขึน และเตรียมระบบให้พร้อมทีจะรองรับการเก็บข้อมูลที
เพิมมากขึน เพือสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเชิงพืนทีของกองทุนเพือความเสมอภาคทางการ
ศึกษา โดยเปิ ดโอกาสให้พืนทีหรือจังหวัดทีสนใจนําระบบนีไปใช้ในการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง
ต่อไป
3. ประสบการณ์การเก็บ ข้อมูลในรอบนี ทําให้ได้รูป แบบในการอบรมทีม วิจยั ในแต่ละพืนที ที มี
ประสิทธิภาพมากขึน โดยใช้เวลาในการจัดอบรม 2 ครัง คือ ครังที 1 ใช้เวลา 1 วัน เป็ นการ
ประชุมเฉพาะหัวหน้าทีม เพืออธิบายแผนการดําเนินงานของโครงการ รายละเอียดงานทีต้อง
รับ ผิด ชอบ การใช้โปรแกรมเพือวางแผนการทํางาน การจัดหาลูก ทีม และงบประมาณการ
ดําเนินงาน ครังที 2 ใช้เวลา 3 วัน เป็ นการอบรมวิธีการใช้โปรแกรมเพือวางแผนการทํางาน
(สําหรับ หัวหน้า ทีม) และจัด เก็บ ข้อมูล (สําหรับ ลูก ทีม) โดยในครังนี จะเป็ นการอธิบายราย
ละเอียดของแบบสอบถาม และฝึ กการใช้โปรแกรมในการเก็บข้อมูล ซึงจะเริมจากการอบรม
ในห้อง 1 วัน และทดลองใช้จริงทีโรงเรียนซึงไม่ได้อยูใ่ นกลุม่ ตัวอย่าง และมีเด็กนักเรียนอย่าง
น้อย 15 คนขึนไป เพือให้ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงให้มากทีสุด
4. สําหรับการเก็บข้อมูลจากผูป้ กครองในระยะถัดไป ทีมวิจยั เสนอให้ใช้วิธีการขอความร่วมมือ
ผู้ปกครองกรอกแบบสอบถามด้วยตนเองเพียงอย่างเดียว และครู ประจํา ชันช่วยรวบรวมนํา
ส่งทีมวิจยั เพือให้การขยายผลการสํารวจไปทัวประเทศเป็ นไปได้อย่างประสิทธิภาพ เพราะ
จากประสบการณ์ดาํ เนินงานภาคสนามพบว่า การนัดหมายสัมภาษณ์ผปู้ กครองไม่วา่ จะเป็ น
ทีโรงเรียนหรือทีบ้านภายใต้ระยะเวลาทีจํากัดเป็ นไปได้ยากมาก

6.2.2

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

1. ทีมวิจยั เสนอให้ กสศ. มุง่ เน้นให้การสนับสนุนครอบครัวทีมีความขัดสนหรือครอบครัวยากจน
โดยตรง เพราะบทเรียนสําคัญอันหนึงทีได้จากงานวิจยั ชินนีคือ ความขัดสนหรือความยากจน
ของครัวเรือนเป็ นปั ญหาทีสําคัญต่อความพร้อมฯ ของเด็กปฐมวัย ในขณะเดียวกัน ข้อมูลชุด
นีได้ชีให้เห็นด้วยว่า การไม่ได้ทานอาหารเช้าและการได้ทานอาหารไม่ครบ 5 หมู่ น่าจะไม่ใช่
ปั ญหาสําคัญ ของเด็ก ปฐมวัย ไทย ทังนี ผู้ที เกียวข้องควรต้องตระหนัก ว่า การที ครอบครัว มี
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ปั ญหาอาหารไม่เพียงพอนันสะท้อนถึงความขัดสนของครัวเรือน และความขัดสนของครอบครัว
ทําให้เด็กปฐมวัยได้รบั การดูแลไม่เต็มที จึงทําให้เกิดปั ญหาต่อความพร้อมของเด็ก
1.1 คําถามเชิง นโยบายที ตามมาก็ คือ ควรจะช่วยเหลือ เด็ก ปฐมวัย ในครอบครัว ที ยากจน
หรือขัดสนอย่างไร จึงจะสามารถช่วยลดช่องว่างของระดับความพร้อมฯ ของเด็กปฐมวัย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ? ก่อนทีจะตอบคําถามนีคงต้องย้อนกลับไปทีกระบวนการสร้าง
ทุน มนุษย์ (human capital production process) โดยต้องตระหนัก ว่า ความยากจน
หรือความขัดสนไม่ใช่ปัจจัยนําเข้า (input) ของกระบวนการสร้างทุนมนุษย์โดยตรง แต่
ความยากจนหรือการมีทรัพยากรทีจํากัดอาจจะส่งผลให้ครัวเรือนไม่สามารถผลิตหรือ
มอบปั จจัยนําเข้าให้กบั เด็กได้ดีเท่าทีควร ยกตัวอย่างเช่น ครอบครัวทียากจนหรือขัดสน
อาจจะไม่ สามารถทํา กิจกรรมที มี คณ
ุ ภาพกับ เด็ก ได้มากเท่า ที ควร เพราะจําเป็ น ต้อง
ใช้ เวลาที มี อยู่ ในการหาเลียงครอบครัว เป็ น หลัก หรือ อาจจะเป็ น ไปได้ วา่ ครอบครัว
ที ขัดสนอาจจะไม่ สามารถซือหรือ จัดหาอุปกรณ์ หรือ หนังสือ ที มี คณ
ุ ภาพได้ หากเป็ น
กรณี แรกอาจจะแก้ปัญหาด้วยการพัฒนาทักษะให้ผู้ปกครองสามารถจัด กิจกรรมที มี
คุณภาพร่วมกับ บุตรหลานของตน (parenting education) หรือ ด้วยการยกระดับ การ
ศึกษาปฐมวัย ให้มี คณ
ุ ภาพมากขึนเพราะสถานศึกษาปฐมวัย สามารถทํา กิจกรรมที มี
คุณภาพกับ เด็ก เพือทดแทนส่วนที ขาดหายไปจากที บ้านได้ไม่ มากก็ นอ้ ย แต่ หากเป็ น
กรณีหลังอาจจะแก้ปัญหาได้ดว้ ยการให้เงินช่วยเหลือครอบครัวเด็กปฐมวัยทีขาดแคลน
1.2 นักวิจยั ยอมรับว่ายังไม่สามารถระบุแน่ชดั ได้วา่ นโยบายใดจะมีประสิทธิภาพสูงสุด ทังนี
เนืองจากยัง เข้าใจกระบวนการสร้างทุน มนุษย์เพียงเล็ก น้อย จึง จําเป็ น ต้องศึกษาเพิม
เติมอีกมาก ดังนัน ทีมวิจยั เชือว่า กสศ. ควรจะต้องทําการศึกษาวิจยั เพิมเติม เพือค้นหา
นโยบายทีสามารถสนับสนุนครอบครัวทีขัดสนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
1.3 แต่เท่าทีศึกษาวิจยั มาจนถึงปั จจุบนั นักวิจยั พอจะสรุปได้วา่ การศึกษาปฐมวัยทีมีคณ
ุ ภาพ
สามารถช่วยพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ และศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กในชนบทสามารถทําหน้าทีนี
ได้ ผลการวิจยั ทีเกียวข้องกับความพร้อมฯ ของเด็กปฐมวัยในชนบทของจังหวัดมหาสารคาม
และกาฬสินธุ2์ พบว่า การศึกษาหรือการจัดการเรียนรู ร้ ะดับปฐมวัยทีมีคณ
ุ ภาพในศูนย์
พัฒนาเด็ก เล็ก ภายใต้โครงการลดความเหลือมลําด้วยการศึกษาปฐมวัย ที มี คณ
ุ ภาพ
หรือ ที เรียกสันๆ ว่า ไรซ์ไทยแลนด์ สามารถช่วยให้เด็ก ปฐมวัย มี ความพร้อมฯ ได้เป็ น
อย่างดี โดยพบว่า เด็กทีได้เรียนกับครู ไรซ์ไทยแลนด์มีทกั ษะด้านความจําขณะทํางาน
(working memory) สูงกว่าเด็กกลุม่ ทีเหลือโดยเฉลียประมาณ 0.56 เท่าของความเบียง
2 ภายใต้โครงการสํารวจสถานะความพร้อมในการเข้า สู่ ระบบการศึกษาของเด็ก ปฐมวัย สําหรับ กลุม
่ ตัวอย่างซํา

และการพัฒนาเครือ ข่ายวิจยั เพือเตรียมสํารวจสถานะความพร้อมการเข้า สู่ระบบการศึกษาของเด็ก ปฐมวัย ซึงได้รบั
การสนับสนุนจาก กสศ. เช่นกัน
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เบนมาตรฐานอย่างมีนยั สําคัญ การวิเคราะห์ในส่วนนีใช้การทีเด็กปฐมวัยได้เรียนกับครู
ไรซ์ไทยแลนด์เป็ นตัวแทนของคําว่า การศึกษาปฐมวัยทีมีคณ
ุ ภาพ เนืองจากครู ไรซ์ไทย
แลนด์ได้รบั การพัฒนาให้มีทกั ษะในการจัดการเรียนรู ด้ ว้ ยวิธีการแบบไฮสโคป (HighScope) เป็ นอย่างดี และมีการติดตามอย่างใกล้ชิดเพือให้มนใจว่
ั า ครู ไรซ์ไทยแลนด์นาํ
เอาวิธีการทีมีคณ
ุ ภาพนีไปใช้ในการจัดการเรียนรูจ้ ริง
1.4 นอกจากนี งานวิจยั ของ Chujan et al. (2019) ได้ศกึ ษาประเด็นเดียวกันนีแต่ใช้ผลการ
ทดสอบเด็ก ด้วยเครืองมือ DSPM ซึงพัฒนาโดยกระทรวงสาธารณสุข ผลการวิจยั พบ
ว่า เด็ก ปฐมวัย ที ได้เรียนรู ผ้ า่ นการเรียนหลัก สูตรไรซ์ไทยแลนด์ในศูนย์พฒ
ั นาเด็ก เล็ก
จะมีทกั ษะด้านกล้ามเนือมัดใหญ่ กล้ามเนือมักเล็กและสติปัญญา การรับรู ภ้ าษา การ
แสดงออกทางภาษา และการช่วยเหลือตัวเองและสังคมทีดีกว่าเด็กทีไม่ได้เรียนอย่างมี
นัยสําคัญ (ดูรูปที 6.13 ประกอบ) จะเห็นได้วา่ ผลลัพธ์สว่ นนีสอดคล้องกับข้อค้นพบทีใช้
ข้อมูลความพร้อมฯ นักวิจยั จึงค่อนข้างมันใจว่า การศึกษาปฐมวัยทีมีคณ
ุ ภาพสามารถ
ช่วยพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ และศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กในชนบทสามารถทําหน้าทีนีได้
1.5 ยิงไปกว่านัน ผลการวิเคราะห์ความเหลือมลําของโอกาสทางการศึกษา (inequality of
educational opportunity) ได้ชี ให้เห็น ว่า ปั จจัย ด้านสถานศึกษามี บทบาทสําคัญ ต่อ
ความเหลือมลําทางโอกาสทางการศึกษาของเด็ก ปฐมวัย ไม่ นอ้ ย ซึงก็ นา่ จะเป็ น แรง
สนับสนุน ให้หน่วยงานที เกียวข้องให้ความสนใจกับ การยกระดับ คุณภาพสถานศึกษา
ปฐมวัย เพือลดความเหลือมลําของโอกาสทางการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย
โดยสรุป นักวิจยั พบว่า ความยากจนหรือความขัดสนของครอบครัวส่งผลเสียต่อความพร้อมฯ
ของเด็กปฐมวัย และทางออกหนึงทีอาจจะช่วยได้คือ การยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย
ในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ซึงอาจจะมองได้วา่ เป็ นการเพิมเวลาคุณภาพให้แก่เด็กปฐมวัย นอกจาก
นี หน่วยงานทีเกียวข้องอาจจะพิจารณาทดลองพัฒนาทักษะให้ผปู้ กครองสามารถจัดกิจกรรม
ที มี คณ
ุ ภาพร่วมกับ บุตรหลานของตน (parenting education) โดยการให้อาสาสมัครเยียม
บ้านเด็กเล็ก (home visit) อย่างสมําเสมอเพือช่วยเพิมเวลาคุณภาพให้แก่เด็กปฐมวัยอีกทาง
หนึงด้วย
2. ทีมวิจยั เสนอให้หน่วยงานที เกียวข้อง ไม่วา่ จะเป็ น กระทรวงศึกษาธิการ กสศ. และสถาบัน
การศึกษา ทําการวิจยั หรือสนับสนุนการวิจยั ในประเด็นทีเกียวข้องกับรอยต่อระหว่างอนุบาล
และประถมศึกษาอย่างจริงจัง เพราะข้อมูลชุดนีได้ชีให้เห็นว่า ห้องเรียนระดับชัน ป.1 จํานวน
มาก ยัง ไม่มี การปรับ ตัว เพือรองรับ และสนับสนุน เด็ก ปฐมวัย ให้สามารถปรับ ตัว เข้า กับ การ
เรียนทีเป็ นทางการในระดับประถมศึกษาได้ดีเท่าทีควร
3. ทีมวิจยั เสนอให้หน่วยงานที เกียวข้องกับ การพัฒนาเด็ก และเยาวชนพิจารณาใช้สดั ส่วนเด็ก
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ที มี ความเปราะบางหรือ เด็ก หางแถวในแต่ละพืนเป็ น ส่วนหนึงในการกําหนดนโยบาย ทังนี
เพือให้สามารถเข้าถึงกลุม่ เด็กทีประสบปั ญหาได้จริง ซึงน่าจะเป็ นประโยชน์ในการออกแบบ
นโยบายเพือลดความเหลือมลํา โดยอาจจะพิจารณาการนําเสนอใน 2 รูปแบบต่อไปนี
3.1 การนําเสนอในรูปแบบของสัดส่วนจํานวนเด็กปฐมวัยทีมี ระดับความพร้อมฯ น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 25 คะแนน (คะแนนเต็ม 100) หรือทีเรียกว่า ดัชนีความเปราะบางสัมบูรณ์
(absolute vulnerability index) เพราะคํานวณโดยใช้ระดับความพร้อมฯ โดยตรงหรือ
คะแนนเชิง สัมบูรณ์ (absolute score) วิธี การนี มี ขอ้ ดี คือ สามารถทําความเข้าใจได้
ง่าย ส่วนข้อเสียคือผลลัพธ์ทีได้จะขึนอยู่กบั ระดับความยากง่ายของแบบทดสอบ และ
ไม่สามารถใช้ได้กบั ประเด็นความพร้อมฯ ที ไม่เหมาะกับการคิดในรูปแบบของคะแนน
โดยตรง เช่น ทักษะทางพฤติกรรม (non-cognitive skills)
3.2 การนํา เสนอระดับ ความพร้อมฯ ในรูป ของสัดส่วนของเด็ก ที มี ระดับ ความพร้อมฯ ตํา
กว่าเปอร์เซ็นไทล์ที 25 ในแต่ละพืนที หรือทีเรียกว่า ดัชนีความเปราะบางสัมพัทธ์ (relative vulnerability index) ทังนีเนืองจากนิยามเด็กทีมีความเปราะบางด้วยการเปรียบ
เทียบข้อมูลกับระดับเปอร์เซ็นไทล์หรือคะแนนเชิงสัมพัทธ์ (relative score) ไม่ใช่ระดับ
ความพร้อมฯ โดยตรง ข้อดีของวิธีการนีคือ ผลลัพธ์ทีได้จะไม่ขนอยู
ึ ่กบั ระดับความยาก
ง่ายของคะแนน และสามารถประยุกต์ใช้ได้กบั ความพร้อมฯ ที ไม่ เหมาะกับ การคิด ใน
รูป แบบของคะแนนโดยตรง เช่น ทักษะทางพฤติกรรม (non-cognitive skills) แต่อาจ
จะมีอปุ สรรคในการทําความเข้าใจอยูบ่ า้ ง

4. ทีมวิจยั เสนอให้หน่วยงานทีเกียวข้องกับการศึกษา ไม่วา่ จะเป็ น กระทรวงศึกษาธิการ สทศ.
และกสศ. นํา เอาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขนพื
ั นฐาน (O-NET) มาวิเคราะห์
ในรูป แบบของความเหลือมลําของผลสัมฤทธิ ทางการศึกษา (inequality of educational
achievement) และความเหลือมลําของโอกาสทางการศึกษา (inequality of educational
opportunity) ซึงน่าจะเป็ นประโยชน์ตอ่ การแก้ปัญหาความเหลือมลําทางการศึกษา
5. ทีมวิจยั เสนอให้ กสศ. และสถาบันวิจยั ฯ ร่วมมือกันทําความสะอาด (cleansing) และบริหาร
จัดการ (managing) ข้อมูลสถานะความพร้อมฯ ให้ได้มาตรฐานสากล และเผยแพร่ตอ่ สาธารณะ
เพือให้นกั วิจยั หรือผูท้ ีสนใจสามารถนําไปศึกษาวิจยั เพิมเติม เพราะการวิเคราะห์ในรายงาน
ฉบับ นี เป็ นการวิเคราะห์ในระดับ พืนฐานเพือให้เห็น ภาพรวมของข้อมูล เท่านัน ทีม วิจยั เชือ
ว่า ข้อมูล สถานะความพร้อมฯ ชุด นี น่า จะเป็ น ประโยชน์ชว่ ยให้นกั วิจยั ที สนใจสามารถตอบ
คําถามทีเกียวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อีกเป็ นจํานวนมาก ยิงไปกว่านัน หลังจากทําความ
สะอาดและบริหารจัดการข้อมูลให้ได้มาตรฐานแล้ว ทีมงานจะนําส่งข้อมูลของแต่ละจังหวัด
ให้กบั คณะอนุกรรมการปฐมวัยในแต่ละจังหวัด เพือนําไปใช้เป็ นประโยชน์ตอ่ ไป

6.2. ข้อเสนอแนะ
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6. ทีมวิจยั เสนอให้ กสศ. พิจารณาใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสถานะความพร้อมฯ ในการประเมิน
ผลกระทบ (impact evaluation) โครงการพัฒนาต่างๆ ทีทาง กสศ. ดําเนินการ ซึงสามารถ
ทําได้โดยการเชือมโยงฐานข้อมูล สถานะความพร้อมฯ เข้า กับ ฐานข้อมูล สถานศึกษาที ร่วม
ดําเนินงานกิจกรรมต่างๆ กับ กสศ.
7. ทีมวิจยั ขอเสนอให้ กสศ. พิจารณาใช้พืนทีทีสํารวจข้อมูลสถานะความพร้อมฯ เป็ นส่วนหนึง
ของการทดลองสุม่ แบบควบคุม (randomized controlled trials) เกียวกับเด็กปฐมวัยที กสศ.
จะดําเนิน การหรือ ให้การสนับสนุน เพราะน่า จะช่วยให้สามารถประเมิน ผลกระทบของการ
ทดลองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนืองจากมีขอ้ มูลความพร้อมของเด็กปฐมวัยในพืนทีเป็ นฐาน
อยูแ่ ล้ว

(b) ความพร้อมด้านภาษา

รูปที 6.1: ค่าเฉลียของความพร้อมด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) และด้านภาษา (Literacy)

(a) ความพร้อมด้านคณิตศาสตร์
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(b) ความพร้อมด้านภาษา

รูป ที 6.2: สัดส่วนเด็ก ปฐมวัย ที มี คะแนนระดับ ตํามาก (คะแนนน้อยกว่า หรือ เท่ากับ ร้อยละ 25) ในด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) และด้านภาษา
(Literacy)

(a) ความพร้อมด้านคณิตศาสตร์

6.2. ข้อเสนอแนะ
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(b) ความพร้อมด้านการต่อรูปในใจ

รูปที 6.3: สัดส่วนเด็กปฐมวัยทีมีคะแนนระดับตํามาก (คะแนนน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 25) ในด้านการรูจ้ กั ตัวเลข (number identification) และการ
ต่อรูปในใจ (mental transformation)

(a) ความพร้อมด้านการรูจ้ กั ตัวเลข
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(b) ความพร้อมด้านความเข้าใจในการฟั ง

รูป ที 6.4: สัดส่วนจํานวนเด็ก ปฐมวัย ที มี คะแนนระดับ ตํามาก (คะแนนน้อยกว่า หรือ เท่ากับ ร้อยละ 25) ในด้านการรูจ้ กั ตําแหน่ง (Receptive spatial
vocabulary) และความเข้าใจในการฟั ง (listening comprehension)

(a) ความพร้อมด้านการรูจ้ กั ตําแหน่ง

6.2. ข้อเสนอแนะ
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(b) การจําและบอกเลขกลับหลัง

รูป ที 6.5: สัดส่วนจํานวนเด็ก ปฐมวัย ที ไม่ สามารถจํา และบอกเลขไปข้างหน้า (forward digit span memory) ที ไม่ สามารถจํา และบอกเลขกลับ หลัง
(backward digit span memory)

(a) การจําและบอกเลขไปข้างหน้า
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(b) การจําและบอกเลขกลับหลัง

รูป ที 6.6: ค่า เฉลียของจํานวนตัวเลขที เด็ก ปฐมวัย สามารถจํา และบอกไปข้างหน้า (forward digit span memory) สามารถจํา และบอกเลขกลับ หลัง
(backward digit span memory)

(a) การจําและบอกเลขไปข้างหน้า
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รูปที 6.7: สัดส่วนจํานวนเด็กปฐมวัยทีมีคะแนนระดับตํามาก (คะแนนน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ
25) ในด้านกล้ามเนือมัดเล็ก

(b) กลุม่ เด็กทีมีฐานะดีสมั พัทธ์

รูปที 6.8: สัดส่วนจํานวนเด็กปฐมวัยทีมีคะแนนระดับตํามาก (คะแนนน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 25) ในด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) โดยแบ่งเป็ น
กลุม่ เด็กทีมีฐานะยากจนสัมพัทธ์ (relatively poor) และ กลุม่ เด็กทีมีฐานะดีสมั พัทธ์ (relatively wealthy)

(a) กลุม่ เด็กทีมีฐานะยากจนสัมพัทธ์

6.2. ข้อเสนอแนะ
165

166

บทที 6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

รูปที 6.9: การเปรียบเทียบสัดส่วนเด็กปฐมวัยทีมีคะแนนระดับตํามาก (คะแนนน้อยกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 25) ระหว่างกลุม่ เด็กทีมาจากครอบครัวทีเคยมีปัญหาอาหารไม่เพียงพอแก่การบริโภคและ
กลุม่ ที ไม่เคยประสบปั ญหา LC แทนความเข้าใจในการฟั ง SV แทนการรูจ้ กั ตําแหน่ง AI แทนการ
รูจ้ กั ตัวอักษรไทย AR แทนความสามารถในการอ่านคําไทยพืนฐาน NI แทนการรูจ้ กั ตัวเลข PS แทน
การจัดของเป็ นกลุม่ NC แทนการเปรียบเทียบตัวเลข SA แทนการบวกแบบพืนฐาน MT แทนการ
ต่อรูปในใจ

6.2. ข้อเสนอแนะ

รูปที 6.10: สัดส่วนเด็กทีมีและไม่มีหนังสือหรือสมุดภาพทีบ้าน
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รูปที 6.11: สัดส่วนจํานวนเด็กปฐมวัยทีมีคะแนนระดับตํามาก (คะแนนน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ
25) โดยแบ่งเป็ นกลุม่ เด็กทีมีและไม่มีหนังสือหรือสมุดภาพทีบ้าน LC แทนความเข้าใจในการฟั ง SV
แทนการรูจ้ กั ตําแหน่ง AI แทนการรูจ้ กั ตัวอักษรไทย AR แทนความสามารถในการอ่านคําไทยพืน
ฐาน NI แทนการรูจ้ กั ตัวเลข PS แทนการจัดของเป็ นกลุม่ NC แทนการเปรียบเทียบตัวเลข SA แทน
การบวกแบบพืนฐาน MT แทนการต่อรูปในใจ

(b) กลุม่ เด็กทีมีฐานะยากจนสัมพัทธ์

รูปที 6.12: สัดส่วนจํานวนเด็กปฐมวัยทีได้ทานอาหารเช้าครบทุกวัน และสัดส่วนจํานวนเด็กทีมีฐานะยากจนสัมพัทธ์

(a) กลุม่ เด็กทีได้ทานอาหารเช้าครบทุกวัน
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รูป ที 6.13: ผลกระทบของการเรียนรู ้ ผา่ นการเรียนหลัก สูตรไรซ์ ไทยแลนด์ ในศูนย์ พฒ
ั นาเด็ก
เล็ก ค่าที มากกว่า ศูนย์หมายความว่า เด็ก ที ได้เรียนรู ้ผา่ นการเรียนหลัก สูตรไรซ์ไทยแลนด์ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีทกั ษะทีดีกว่าเด็กทีไม่ได้เรียน แท่งสีนาเงิ
ํ นแสดงผลการประมาณค่าโดยใช้วิธีการ
ประมาณค่าของ Heckman (1978) แท่งสีสม้ แสดงผลการประมาณค่าโดยใช้วิธีกาํ ลังสองน้อยทีสุด
สองขัน (Two Stage Least Square: 2SLS) แท่งสีเทาแสดงผลการประมาณค่าโดยใช้วิธีกาํ ลังสอง
น้อยทีสุด (Ordinary Least Square: OLS) และเส้นสีดาํ บอกช่วงความเชือมัน (confidence interval) ทีระดับร้อยละ 95
ทีมา: Chujan et al. (2019)
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โครงการสํารวจสถานะความพร้อม
ในการเข้าสู่ระบบการศึกษาของเด็กปฐมวัย
สําหรับประเทศไทย ระยะที 3
(Questionnaires for School Readiness Survey Phase 3)
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บบทดสอบพัฒนาการดใก
SRN2020
Preface: รายละอียดการ฿หຌท้าบบของผูຌตอบ
บบสอบถามสวนนี้ ตຌองกรอกทุกครั้ง มຌวาผูຌตอบจะปฏิสธไมตอบก็ตาม
ค้าน้าหนຌาของดใก ชืไอของดใก

นามสกุลของดใก

ด. .

ชืไอลนดใก
ระดับชัๅน

นๅ้าหนัก (kg)

สวนสูง (cm)

.

ลขบัตรประชาชน

NAME1

รงรียน

NAME2

DAY

MONTH

YEAR

TIME_START

TIME_END

0 1 ม ค 2 5 6 1 0 8 1 5 1 4 3 0
บันทึกผูຌสัมภาษณ์/ ผูຌตรวจบบ (NOTE)

ส้าหรับจຌาหนຌาทีไ
TYPE

PROV

AMP

School

ROOM

children ID

1 1
สัมภาษณ์ครบหรือเม

1- ครบ (ขຌามเปถามชุดถัดเป)

หตุผลทีไสัมภาษณ์เมครบ

1- ดใกเม฿หຌความรวมมือ฿นการลนกม

3- เมครบ

3- ดใกเมสามารถสืไอสารเดຌ

ผูຌ SPA

ผูຌตรวจบบสอบถาม
ครัๅงทีไ 1

ครัๅงทีไ 2

ผูຌบันทึกขຌอมูล
ครัๅงทีไ 1

ครัๅงทีไ 2

ผูຌ Compare

ผูຌ สกนบบ

ชืไอ/username

วัน/ดือน/ป
10/1/2020
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ค้าชีๅจง

บบสอบถามนีๅ฿ชຌสาหรับกใบขຌอมูลพัฒนาการละการรียนรูຌของดใก฿นชวงปฐมวัย (ดใกทีไกาลังจะขຌา ป.1)
อานคาถามทุกขຌอ฿หຌดใกฟังตามขຌอความทีไกาหนดเวຌ
• ขຌอความตัวหนา หมายถึง ฿หຌผูຌสัมภาษณ์อานขຌอความดังกลาว฿หຌดใกฟัง ดยอานขຌอความดังกลาวอยาง
ครบถຌวนพืไอความมีมาตรฐานของขຌอมูล
• ขຌอความตัวธรรมดา หมายถึง คาชีๅจงสาหรับผูຌสัมภาษณ์ เมตຌองอานขຌอความสวนนีๅ฿หຌดใกฟัง

ระหวางการสัมภาษณ์
กระตุຌนดใกดยการพูดคุย฿หຌก้าลัง฿จ ชน หนูทามาเดຌพอสมควร พยายามตอเปนะ!
อยาบอกดใกวาดใกตอบค้าถามถูกหรือผิด วຌนตมีคาสัไงขียนเวຌ฿นบบสอบถาม
กลาวค้าขอบคุณทุกครัๅงทีไดใกตอบคาถามสรใจ

ค้าพูดส้าหรับทักทายดใกสวัสดีคะ/ครับ พีไชืไอ............................. ลຌวหนูชืไออะเรคะ/ครับ?
วันนีๅพีไมีค้าถามจะมาถามนຌองโ นะคะ/ครับ ป็นค้าถามกีไยวกับนิทาน รูปภาพ ตัวอักษร ตัวลข
ซึงไ กมบางกมอาจจะงาย ละ ฿นบางกมอาจจะยากส้าหรับนຌอง ตนຌองเมตຌองกังวลเป
พีไอยาก฿หຌนຌองตัๅง฿จท้า฿หຌดีทีไสุดกใพอ ละหลังจากนຌองตอบค้าถามสรใจ
พีไจะมีของรางวัล฿หຌนะคะ/ครับ
ละนຌองสามารถขอหยุดหรือขอวลาพักมืไอเหรกใเดຌ หากนຌองอยากจะหยุดตอนเหน หรือ
เมตຌองการทีไจะลนกมเหน กใสามารถบอกพีไเดຌลยนะคะ/ครับ
นຌองมีอะเรอยากจะถามพีไเหมคะ/ครับ ถຌาเมมี รามาริไมลนกมกันลยนะคะ/ครับ
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ชุด A ความสามารถ฿นการขียนชืไอ (Name Writing)
วัสดุ/อุปกรณ์:

1. กระดาษปลา/ดินสอ/ยางลบ (ชุดกระดาษคาตอบทีไ 1)

คานะนา

เมมี

งืไอนเขการหยุดถาม:

ถຌาดใกเมสามารถขียนเดຌภาย฿น 1 นาที หลังจากทีไราบอกคาสัไงเป หรือ
ถຌาดใก฿ชຌวลา฿นการขียนมากกวา 2 นาที ฿หຌหยุด ละพูดวา "ราเปลนกม฿หมกันดีกวา"

(วางกระดาษปลาพรຌอมดินสอ/ยางลบเวຌตรงหนຌาดใก)
฿หຌพูดวา.....พีไจะ฿หຌนຌองลองขียนชืไอจริงหรือชืไอลนของตัวองป็นภาษาเทย ลง฿นกรอบสีไหลีไยมดຌานลาง

A1

( ) ถูกตຌอง (1)
( ) เมถูกตຌอง (0)

สาหรับจຌาหนຌาทีไ

( ) ดใกเมรูຌ/เมตอบสนอง (-8)

฿หຌพูดวา.....พีไจะ฿หຌนຌองลองขียนชืไอจริงหรือชืไอลนของตัวองป็นภาษาอังกฤษ ลง฿นกรอบสีไหลีไยมดຌานลาง

A2

( ) ถูกตຌอง (1)
( ) เมถูกตຌอง (0)
( ) ดใกเมรูຌ/เมตอบสนอง (-8)

สาหรับจຌาหนຌาทีไ
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ชุด B การรูຌจักตัวอักษร (alphabet knowledge)

วัสดุ/อุปกรณ์:

สมุดภาพตัวอักษรภาษาเทย (ชุดทีไ 1)

คานะนา:

อนุญาต฿หຌดใกปลีไยนคาตอบเดຌ ละหากดใกตอบเมเดຌภาย฿นวลา 5 วินาที
฿หຌขຌามเปถามตัวอักษรตัวถัดเป พรຌอมกับพูดวา ...มาลองดูตัวอักษรนีๅสิ...

(วางสมุดภาพตัวอักษร เวຌทีไดຌานหนຌานຌอง)
฿หຌพูดวา... ตอเปป็นกมทายตัวอักษร฿หຌนຌองชีๅเปทีไตัวอักษรตัวรก ละบอกพีไมาวาตัวอักษรทีไหใน

รียกวาตัวอะเรคะ/ครับ
(พยายาม฿หຌดใกชีๅตัวอักษรตละตัว ละเลอานลงเปรืไอยโดຌวยตนอง)
ละคอยพูดซๅาวา.....ตัวอักษรนีๅคือตัวอะเรคะ/ครับ

ขຌอ

ตัวอักษร

1B

ว

2B

ศ

3B

ภ

4B

ฉ

5B

ณ

ถูกตຌอง (1)

เมถูกตຌอง (0)

เมรูຌ/เมตอบ
(-8)

สาหรับจຌาหนຌาทีไ
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ชุด B การรูຌจักตัวอักษร (alphabet knowledge)
วัสดุ/อุปกรณ์:

สมุดภาพตัวอักษรภาษาอังกฤษ (ชุดทีไ 2)

คานะนา:

อนุญาต฿หຌดใกปลีไยนคาตอบเดຌ ละหากดใกตอบเมเดຌภาย฿นวลา 5 วินาที
฿หຌขຌามเปถามตัวอักษรตัวถัดเป พรຌอมกับพูดวา ...มาลองดูตัวอักษรนีๅสิ...

(วางสมุดภาพตัวอักษร เวຌทีไดຌานหนຌานຌอง)
฿หຌพูดวา... ตอเปป็นกมทายตัวอักษร฿หຌนຌองชีๅเปทีไตัวอักษรตัวรก ละบอกพีไมาวาตัวอักษรทีไหใน

รียกวาตัวอะเรคะ/ครับ
(พยายาม฿หຌดใกชีๅตัวอักษรตละตัว ละเลอานลงเปรืไอยโดຌวยตนอง)
ละคอยพูดซๅาวา.....ตัวอักษรนีๅคือตัวอะเรคะ/ครับ

ขຌอ

ตัวอักษร

6B

R

7B

K

8B

T

9B

J

10B

V

ถูกตຌอง (1)

เมถูกตຌอง (0)

เมรูຌ/เมตอบ
(-8)

สาหรับจຌาหนຌาทีไ
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ชุด C การอานค้าพืๅนฐาน (reading)

วัสดุ/อุปกรณ์:

สมุดภาพคาพืๅนฐาน (ชุดทีไ 3)

คานะนา:

อนุญาต฿หຌดใกปลีไยนคาตอบเดຌ ละหากดใกตอบเมเดຌภาย฿นวลา 5 วินาที
฿หຌขຌามเปถามคาถัดเป พรຌอมกับพูดวา ...มาลองดูค้านีๅสิ...

(วางสมุดภาพคา เวຌทีไดຌานหนຌานຌอง)
฿หຌพูดวา... ตอเปป็นกมอานค้า฿หຌนຌองชีๅเปทีไค้ารก ละบอกพีไวาค้าทีไนຌองหในอานวาอะเรคะ/ครับ
(พยายาม฿หຌดใกชีๅตละคา ละเลอานลงเปรืไอยโดຌวยตนอง)
ละคอยพูดซๅาวา.....ค้านีๅอานวาอะเรคะ/ครับ

ขຌอ
1C เก
2C ปຆา
3C พืไอน
4C ตงม
5C จมูก

คาศัพท์

ถูกตຌอง (1)

เมถูกตຌอง (0)

เมรูຌ/เมตอบ
(-8)

สาหรับจຌาหนຌาทีไ
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ชุด D ความสามารถ฿นการขຌา฿จค้าศัพท์ทีไ฿ชຌ฿นการระบุต้าหนง (Receptive Spatial Vocabulary)
วัสดุ/อุปกรณ์:

1. กลองละตุຍกตา

คานะนา

฿หຌยืไนตุຍกตา฿หຌดใก฿หมทุกครัๅงมืไอริไมขຌอถัดเป

งืไอนเขการหยุดถาม

เมมี

(฿หຌวางกลองกระดาษทีไปิดฝาเวຌบริวณหนຌาดใก ดยหันดຌานทีไปิดฝาขຌาหาตัวดใก ละ หยิบตุຍกตาขึๅนมาตรียมเวຌ)
฿หຌพูดวา... ราจะมาลนกมตุຍกตากับกลองกันนะคะ/ครับ พีไอยาก฿หຌนຌองวางตุຍกตาเวຌทีไกลองตามค้าบอก

ของพีไนะคะ/ครับ
ขຌอ

คาบอก

D1 ฿หຌวางตุຍกตาเวຌบนกลอง
D2 ฿หຌวางตุຍกตาเวຌ฿นกลอง
D3 ฿หຌวางตุຍกตาเวຌหนຌากลอง
D4 ฿หຌวางตุຍกตาเวຌขຌางกลอง

ถูกตຌอง (1)

เมถูกตຌอง (0)

เมรูຌ/เมตอบ
(-8)

สาหรับจຌาหนຌาทีไ
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ชุด E การขຌา฿จ฿นรืไองราวทีไเดຌฟัง (Listening Comprehension Story)

วัสดุ/อุปกรณ์:

เมมี

คานะนา:

อนุญาต฿หຌมีการทวนคาถามเดຌถຌาดใกตຌองการ

งืไอนเขการหยุดถาม

เมมี

฿หຌพูดวา....พีไมีรืไองสนุกโจะลา฿หຌนຌองฟัง ซึงไ หลังจากทีไนຌองเดຌฟังรืไองราวทีไพีไลาลຌวพีไจะมีค้าถามมาถามนຌอง
พราะฉะนัๅนตัๅง฿จฟังพีไนะ รืไองนีๅมีชืไอวา หนูละมว

กาลครัๅงหนึไงนานมาลຌวมีมวตัวหนึไง มันชอบ฿สหมวกสีดงอยูป็นประจ้า
ครัๅงหนึไงมืไอมันก้าลังหลับอยู มีหนูยองมาขมยหมวกมันเปบบงียบโ
มืไอมวตืไนละหในวาหมวกสีดง฿บปรดหายเป มันกรธมาก ละริไมเลลาหนูตัวนัๅน
หลังจากนัๅนเมนาน หนูเดຌติดกับดักบริวณ฿ตຌตຍะละเมสามารถขยับหนีเปเหนเดຌ
จຌาหนูเดຌรຌองขอชีวิตกับมว ดยพูดวา "เดຌปรดอยากินฉันลย ถຌาเวຌชีวิตฉัน ฉันจะคืนหมวก฿หຌ"
หลังจากทีไจຌามวเดຌหมวกคืน กใพูดกับหนูวา "อยาเดຌมายุงกับหมวกฉันอีก"
ลຌวกใกลับเปนอนพรຌอมกับหมวก฿บนัๅนอยางมีความสุข
พีไมีค้าถามจะถามนຌองดังนีๅ (อานตละคาถามชຌาโละชัดโ)
ขຌอ

คาถาม

คาตอบของดใก

E1 ฿ครป็นคนขมยหมวกของมว
E2 หมวก฿บนัๅนสีอะเร
E3 ทาเมมวถึงตຌองเลลาหนู
E4 มวจอหนูทีไเหน
E5 ทาเมมวถึงตัดสิน฿จเมกินหนู
ส้าหรับจຌาหนຌาทีไ
Code คาตอบ

0 เมถูกตຌอง

1 ถูกตຌอง

-8 เมรูຌ เมตอบ

สาหรับจຌาหนຌาทีไ
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ค้าตอบทีไถูกตຌอง
E1 หมายถึง

หนู

นอกหนือจากหนูถือวาผิด

E2 หมายถึง

สีดง

นอกหนือจากสีดงถือวาผิด

E3 หมายถึง

หนูขมยหมวกเป

(ตຌองมีคาวา "หนู" หาก฿ชຌภาษาถิไนทีไมีความหมายวาขมย฿หຌถือวาถูกตຌอง)

E4 หมายถึง
E5 หมายถึง

฿ตຌตຍะ
หนูคืนหมวก

(ตຌองมีคาวา "ตຍะ" หากตอบวาตຍะ฿หຌถามซๅาวาบริวณเหนของตຍะ)
(ตຌองมีคาวา "คืนหมวก" หากประธาน฿นประยคถูกทนดຌวยคาวา
มัน ฿หຌถามซๅาวามัน฿นทีไนีๅหมายถึงตัวอะเร ถຌาตอบถูกถือวาถูกตຌอง)
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ภาคผนวก A. แบบสอบถาม
ชุด F การวาดลียนบบ (Copying)

วัสดุ/อุปกรณ์:

1. ชุดกระดาษวาดลียนบบ (ชุดกระดาษคาตอบทีไ 2)
2. ชุดคูมือกณฑ์การ฿หຌคะนน F1-F3

คานะนา

เมมี

งืไอนเขการหยุดถาม

เมมี

(วางชุดกระดาษวาดลียนบบเวຌตรงหนຌาดใก)
฿หຌพูดวา..........

ราจะมาวาดรูปกันนะ ฿หຌนຌองวาดรูป฿หຌหมือนกับรูปนีๅ (ชีๅทีไรูปกากบาท)
ลง฿นชองนีๅนะคะ/ครับ (ชีๅเปทีไชองวาง฿ตຌรูปกากบาท)

฿หຌพูดวา..........

ราจะมาวาดรูปกันนะ ฿หຌนຌองวาดรูป฿หຌหมือนกับรูปนีๅ (ชีๅทีไรูปวงกลม)
ลง฿นชองนีๅนะคะ/ครับ (ชีๅเปทีไชองวาง฿ตຌรูปวงกลม)

฿หຌพูดวา..........

ราจะมาวาดรูปกันนะ ฿หຌนຌองวาดรูป฿หຌหมือนกับรูปนีๅ (ชีๅทีไรูปสีไหลีไยม)
ลง฿นชองนีๅนะคะ/ครับ (ชีๅเปทีไชองวาง฿ตຌรูปสีไหลีไยม)

ดใกขียนดຌวยมือขຌาง฿ด

1.มือขวา

3.มือซຌาย

สาหรับจຌาหนຌาทีไ
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หลักกณฑ์การ฿หຌคะนน ดูชุดคูมือกณฑ์การ฿หຌคะนน D1 ประกอบ
หลักกณฑ์ รูปกากบาท

-มีสຌนตรงสองสຌนตัดกันทีไจุดกึไงกลาง
-มีทิศทางป็นตัว X มากกวาครืไองหมาย +
-ความยาวตละดຌานพอโกัน

ขຌอ

รูป

F1

รูปกากบาท

หลักกณฑ์ รูปวงกลม

ครบทุกกณฑ์ (2)

เมครบ 1
กณฑ์ (1)

เมครบมากกวา ดใกเมยอมวาด
1 กณฑ์ (0)
(-8)

สาหรับจຌาหนຌาทีไ

-มีสຌนคຌงตามรูปราง
-รูปภาพตอติดกันป็นสຌนดียว
-รูปมีสัดสวนความสูงตอความกวຌางเมกิน 2:1

ขຌอ

รูป

F2

รูปวงกลม

หลักกณฑ์ รูปสีไหลีไยม

ครบทุกกณฑ์ (2)

เมครบ 1
กณฑ์ (1)

เมครบมากกวา ดใกเมยอมวาด
1 กณฑ์ (0)
(-8)

สาหรับจຌาหนຌาทีไ

-มี 4 ดຌานอยางชัดจน
-มุมตละมุมมีขนาด 90 องศา หรือ ตัๅงฉากกัน
-ดຌานตละดຌานขนานกันละยาวพอโกัน

ขຌอ

รูป

F3

รูปสีไหลีไยม

ครบทุกกณฑ์ (2)

เมครบ 1
กณฑ์ (1)

เมครบมากกวา ดใกเมยอมวาด
1 กณฑ์ (0)
(-8)

สาหรับจຌาหนຌาทีไ
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ภาคผนวก A. แบบสอบถาม
ชุด G การตอรูป฿น฿จ (Mental Transformation)

วัสดุ/อุปกรณ์:

ชุดรูปภาพกมการตอรูป฿น฿จ (ชุดทีไ 4)

คานะนา

เมมี

งืไอนเขการหยุดถาม

เมมี

การฝຄกซຌอมกอนทดลอง:
(ดยวางชุดรูปภาพกมการตอรูป฿น฿จเวຌตรงหนຌาดใก)
฿หຌพูดวา... ลองดูชิๅนสวน 2 ชิๅนนีๅ (ชีๅ฿หຌดใกหในวาป็น 2 สวนยกกันอยางชัดจน)

ถຌาน้าชิๅนสวนสองชิๅนนีๅมาตอกัน ราจะเดຌรูปโหนึไง นຌองคิดวาจะเดຌป็นรูปเหน฿น 4 ขຌอนีๅ
(ผายมือเปทีไรูปทัๅง 4 วามีรูปอะเรบຌาง)
ถຌานຌองชีๅเดຌถูกตຌอง฿หຌพูดวา ....ถูกตຌองลຌว รามาลนกันลยนะ...
ตถຌานຌองชีๅเมถูกตຌอง (฿หຌชีๅเปทีไรูปตละสวนละลืไอนนิๅวประกบกัน พืไอสาธิต฿หຌหในวาตอกันป็นอยางเร
พรຌอมกับพูดวา..... มืไอราน้าสองชิๅนนีๅมาตอกันรากใจะเดຌรูปนีๅ (ชีๅเปทีไรูปทีไถูก) รามาลองลนกัน฿หมนะ

ขຌอ

คาสัไง

คาตอบของดใก

G1 (ชีๅเปทีไชิๅนสวนสองชิๅน รูป G1) ถຌานาชิๅนสวนมาตอกัน ราจะเดຌ
รูปโหนึไง นຌองคิดวารูปเหนทีไกิดจากการตอกันของชิๅนสวน 2 ชิๅน
นีๅ (ผายมือเปทีไตัวลือกทัๅง 4)

G2 (ชีๅเปทีไชิๅนสวนสองชิๅน รูป G2) นຌองคิดวารูปเหนทีไกิดจากการตอ
กันของชิๅนสวน 2 ชิๅนนีๅ (ผายมือเปทีไตัวลือกทัๅง 4)

ส้าหรับจຌาหนຌาทีไ
Code คาตอบ

0 เมถูกตຌอง

1 ถูกตຌอง

-8 เมรูຌ เมตอบ

สาหรับจຌาหนຌาทีไ
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ขຌอ

คาสัไง

คาตอบของดใก

G3 (ชีๅเปทีไชิๅนสวนสองชิๅน รูป G3) นຌองคิดวารูปเหนทีไกิดจากการตอ
กันของชิๅนสวน 2 ชิๅนนีๅ (ผายมือเปทีไตัวลือกทัๅง 4)

G4 (ชีๅเปทีไชิๅนสวนสองชิๅน รูป G4) นຌองคิดวารูปเหนทีไกิดจากการตอ
กันของชิๅนสวน 2 ชิๅนนีๅ (ผายมือเปทีไตัวลือกทัๅง 4)

ส้าหรับจຌาหนຌาทีไ
Code คาตอบ

0 เมถูกตຌอง

1 ถูกตຌอง

-8 เมรูຌ เมตอบ

สาหรับจຌาหนຌาทีไ
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ภาคผนวก A. แบบสอบถาม
ชุด H การจัดของป็นกลุม (Producing A Set)

วัสดุ/อุปกรณ์:

1. ชุดสิไงของสาหรับจัดกลุม ฿ชຌกຌอนหินหรือฝาขวดนๅาดืไมทีไมีขนาดทากัน จานวน 20 ชิๅน

คานะนา:

ถຌาดใกนับของทัๅงหมด หรือ กองเวຌเมนับ ราสามารถกระตุຌนดใกดยพูดวา..ลຌวสวนเหนทีไจะ

บง฿หຌพีไคะ/ครับ...
กลาวขอบคุณทุกครัๅงหลังจากทีไดใกตอบคาถามหรือลนกมสรใจ
งืไอนเขการหยุดถาม:

ดใกเมสามารถ฿หຌของคุณ 3 ชิๅน หรือ ดใกเมสามารถ฿หຌของคุณ 6 ชิๅน หรือ ดใกเมสามารถยกของ
ออกจากกองรวม

(จัดตรียมของ 20 ชิๅนเวຌตรงหนຌาดใกดยเมตຌองจัดรียงเวຌ)
฿หຌพูดวา....ราจะมาลนกมกับของหลานีๅกันนะคะ/ครับ
ขຌอ

จานวน (ชิๅน) สิไงของทีไ
ดใกยก฿หຌ

คาสัไง

สาหรับจຌาหนຌาทีไ

H1 พีไขอของ 3 ชิๅนนຌองชวยยก฿หຌพีไที
H2 อากลับเปกองรวมกลุมหมือนดิม คราวนีๅพีไขอพิไมป็น 6 ชิๅน นຌอง
ชวยยก฿หຌพีไที
H3 อากลับเปกองรวมกลุมหมือนดิม สุดทຌายลຌว คราวนีๅพีไขอมาก
หนอยพีไขอ 14 ชิๅนนຌองชวยยก฿หຌพีไที

ส้าหรับจຌาหนຌาทีไ
Code คาตอบ

0 เมถูกตຌอง

1 ถูกตຌอง

-8 เมรูຌ เมตอบ

-6 หยุดถามคาถาม
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ชุด I การปรียบทียบตัวลข (Number Comparison)
฿หຌพูดวา... รามาลนกมปรียบทียบตัวลขกันนะคะ/ครับ
ขຌอ

คาถาม

คาตอบของดใก

คาตอบทีไถูก สาหรับจຌาหนຌาทีไ

I1 อะเรมีคามากกวากันระหวาง 3 ละ 5

5

I2 อะเรมีคามากกวากันระหวาง 8 ละ 6

8

I3 อะเรมีคานຌอยกวากันระหวาง 4 ละ 7

4

ชุด J การบวกบบพืๅนฐาน (Simple Addition)
วัสดุ/อุปกรณ์:

กຌอนหินหรือฝาขวดนๅาดืไมทีไมีขนาดทากันจานวน 10 ชิๅน

คานะนา:

ถຌาหากดใกนับ (หนึไง สอง สาม สีไ) ถามอีกครัๅงวา...นຌองมีสิไงของทัๅงหมดทาเหร? ละถຌาดใกตอบ
ดยการชูนิๅว฿หຌถามซๅาดยถามวา นຌองมีกีไชิๅนพูด฿หຌพีไฟังทีซิคะ/ครับ

(จัดตรียมของ 10 ชิๅนเวຌตรงหนຌาดใกดยเมตຌองจัดรียงเวຌ)
฿หຌพูดวา...พีไอยากถามนຌองกีไยวกับตัวลข ละฝาขวดหลานีๅอาจชวยนຌองเดຌผืไอนຌองตຌองการทีไจะ฿ชຌ... ฟังค้าถามจากพีไดีโ นะ
คะ/ครับ
ขຌอ

คาถาม

คาตอบของดใก

฿ชຌฝาขวด

คาตอบทีไถูก สาหรับจຌาหนຌาทีไ

฿ชຌ เม฿ชຌ

J1 ถຌานຌองมีฝาขวดนๅา 2 อัน ลຌวพีไ฿หຌฝาขวดนๅานຌอง
พิไมอีก 1 อัน รวมลຌวนຌองมีฝาขวดนๅากีไอัน

J1A

J2 ถຌานຌองมีฝาขวดนๅา 3 อัน ลຌวพีไ฿หຌฝาขวดนๅานຌอง
พิไมอีก 2 อัน รวมลຌวนຌองมีฝาขวดนๅากีไอัน

J2A

J3 ถຌานຌองมีฝาขวดนๅา 4 อัน ลຌวพีไ฿หຌฝาขวดนๅานຌอง
พิไมอีก 2 อัน รวมลຌวนຌองมีฝาขวดนๅากีไอัน

J3A

ส้าหรับจຌาหนຌาทีไ
Code คาตอบ

0 เมถูกตຌอง

1 ถูกตຌอง

-8 เมรูຌ เมตอบ

3
5
6
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ภาคผนวก A. แบบสอบถาม
ชุด K การอานตัวลข (Number Identification)

วัสดุ/อุปกรณ์:

สมุดภาพตัวลข (ชุดทีไ 5)

คานะนา:

อนุญาต฿หຌดใกปลีไยนคาตอบเดຌ ละหากดใกตอบเมเดຌภาย฿นวลา 5 วินาที
฿หຌขຌามเปถามตัวลขตัวถัดเป พรຌอมกับพูดวา ...มาลองดูตัวลขนีๅสิ...

งืไอนเขการหยุดถาม:

ดใกบอกชืไอตัวลข฿นถว ผดเพยงตัวใดตัวหน่ง ฿หຌทาการหยุดกม ละ ขຌามเปทาชุด L

(วางสมุดภาพตัวลข เวຌทีไดຌานหนຌานຌอง)
฿หຌพูดวา... ตอเปป็นกมทายตัวลข฿หຌนຌองชีๅเปทีไตัวลขตัวรก ละบอกพีไมาวาตัวลขทีไหใน

รียกวาลขอะเรคะ/ครับ
(พยายาม฿หຌดใกชีๅตัวลขตละตัว ละเลอานลงเปรืไอยโดຌวยตนอง)
ละคอยพูดซๅาวา.....ตัวลขนีๅคือลขอะเรคะ/ครับ

ขຌอ

คาบอก

1K

2

2K

7

3K

0

4K

8

5K

5

ถูกตຌอง (1)

เมถูกตຌอง (0)

เมรูຌ/เมตอบ
(-8)

สาหรับจຌาหนຌาทีไ
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ชุด L การนับลขเปดຌานหนຌา (Forward Digit Span)
วัสดุ/อุปกรณ์:

บัตรตัวลข (ชุดทีไ 6)

คานะนา:

฿หຌสดงบัตรทีไมีตัวลขเวຌ 10 วินาที ลຌวกใบบัตรทีไมีตัวลข ละรอ 10 วินาที ลຌวจึง฿หຌดใกบอก
ตัวลขทีไสดง฿นบัตร

งืไอนเขการหยุดถาม

เมมี

การฝຄกซຌอมกอนทดลอง:

฿หຌพูดวา... ฿นกมนีๅพีไ฿หຌนຌองดูตัวลขตละชุด 10 วินาที หลังจากนัๅนรอ10 วินาที พีไตຌองการ฿หຌนຌองบอกวาหใน
ตัวลขอะเรบຌางดยบอกบบรียงตามล้าดับ ชน ถຌานຌองดูตัวลข 7 8 ฿หຌนຌองพูดวา 7 8
รามาลองลนกันนะ ฿หຌนຌองดูลข 4 2 ป็นวลา 10 วินาที ลຌวกใบบัตรทีไมีตัวลข ละรอ 10 วินาที
ลຌวจึง฿หຌดใกบอกตัวลขทีไสดง฿นบัตร
รอจนกวานຌองจะตอบ ดยถຌานຌองตอบผิด ฿หຌราบอกคาตอบทีไถูก ตถຌานຌองตอบถูก฿หຌพูดวา....ถูกตຌอง....

ลองอีกครัๅงนะ ฿หຌนຌองดูลข 6 1 ป็นวลา 10 วินาที ลຌวกใบบัตรทีไมีตัวลข ละรอ 10 วินาที
ลຌวจึง฿หຌดใกบอกตัวลขทีไสดง฿นบัตร
รอจนกวานຌองจะตอบ ดยถຌานຌองตอบผิด ฿หຌราบอกคาตอบทีไถูก ตถຌานຌองตอบถูก฿หຌพูดวา....ถูกตຌอง....

ราจะมาริไมลนกมกันดีกวา ตัๅง฿จดู฿หຌดี ละท้า฿หຌดีทีไสุด
ขຌอ

ตัวลข

L1

8 3

L2

2 6

L3

5 9 0

L4

7 2 1

L5

4 8 6 1

L6

5 7 2 9

L7

7 3 0 9 4

L8

3 4 8 6 1

คาตอบของดใก

สาหรับจຌาหนຌาทีไ
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ขຌอ

ตัวลข

L9

2 4 9 6 5 8

L10

8 1 5 9 2 0

L11

1 4 6 8 2 4 5

L12

9 8 4 7 1 2 5

L13

9 0 4 5 6 7 3 1

L14

4 5 7 2 9 1 0 5

L15

1 4 3 6 7 8 9 0 2

L16

4 8 5 9 6 7 0 2 1

L17

9 1 5 4 3 8 7 6 0 2

L18

3 8 5 4 6 0 1 9 7 2

คาตอบของดใก

ส้าหรับจຌาหนຌาทีไ
Code คาตอบ

0 เมถูกตຌอง

1 ถูกตຌอง

-8 เมรูຌ เมตอบ

สาหรับจຌาหนຌาทีไ
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ชุด M การนับลขยຌอนกลับ (Backward Digit Span)
วัสดุ/อุปกรณ์:

บัตรตัวลข (ชุดทีไ 7)

คานะนา:

฿หຌสดงบัตรทีไมีตัวลขเวຌ 10 วินาที ลຌวกใบบัตรทีไมีตัวลข ละรอ 10 วินาที ลຌวจึง฿หຌดใกบอก
ตัวลขทีไสดง฿นบัตร

การฝຄกซຌอมกอนทดลอง:

฿หຌพูดวา... รามาลนกมกีไยวกับตัวลขอีกกมหนึไงดีกวา ตครัๅงนีๅจะยากขึๅนนะ ดยหากพีไ฿หຌนຌองดูตัวลขตละ
ชุดลຌว นຌองตຌองพูดยຌอนกลับนะคะ/ครับ ชน ถຌานຌองหในตัวลข 1 2 นຌองตຌองพูดวา 2 1
รามาลองลนดูนะ สดงบัตรตัวลข 1 2
-ถຌาดใกตอบเดຌถูกตຌอง฿หຌพูดวา...ถูกตຌองลຌว...
-ถຌาดใกตอบเมถูกตຌอง฿หຌสอนวา ตัวลขคือ 1 2 พราะฉะนัๅนหากพูดยຌอนกลับนຌองตຌองพูดวา 2 1
ลอง฿หมอีกครัๅงนะ สดงบัตรตัวลข 5 0
-ถຌาตอบเดຌถูกตຌอง฿หຌพูดวา...ถูกตຌองลຌว...
-ถຌาดใกตอบเมถูกตຌอง฿หຌสอนวา ตัวลขคือ 5 0 พราะฉะนัๅนหากพูดยຌอนกลับนຌองตຌองพูดวา 0 5
ราจะมาริไมลนกมกันดีกวา ตัๅง฿จฟัง฿หຌดี ละท้า฿หຌดีทีไสุด

ขຌอ

ตัวลข

M1

9 3

M2

4 8

M3

5 8 2

M4

7 9 1

M5

6 8 9 3

M6

4 7 2 0

M7

5 1 3 7 4

M8

6 7 3 4 1

คาตอบของดใก

สาหรับจຌาหนຌาทีไ
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ขຌอ

ตัวลข

M9

1 7 3 6 2 8

M10

0 5 8 3 9 2

M11

7 9 0 4 8 6 1

M12

4 8 7 2 3 0 9

M13

2 8 3 9 4 0 6 5

M14

5 7 3 0 9 2 6 1

M15

9 4 0 5 8 2 6 7 1

M16

6 8 7 3 9 5 2 1 4

M17

5 6 3 0 1 8 2 9 4 7

M18

8 6 5 7 4 9 0 2 1 3

คาตอบของดใก

ส้าหรับจຌาหนຌาทีไ
Code คาตอบ

0 เมถูกตຌอง

1 ถูกตຌอง

-8 เมรูຌ เมตอบ

สาหรับจຌาหนຌาทีไ
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ชุด N ความพึงพอ฿จตอการรอคอย (time preferences)
฿หຌดใกโ ลือกสิไงของทีชไ อบมากทีสไ ุด จากสิไงตางโ ทีไ ราอา฿หຌดู฿นกลอง
บทพูด
หนูลองดูสิวาสิไงของ฿นกลองนีๅหนูชอบอะเรมากทีสไ ุดลຌวหยิบออกมา
วางเวຌขาຌ งหนຌาตัวองลยคะ
ระบุสิไงทีไ ดใกลือก.................................................................................................................
มืไอดใกลือกของทีชไ อบลຌว ฿หຌนาสิไงของ ซองปลาสาหรับ฿สของรางวัล วางเวຌขຌางโ กัน
บทพูด

นีไคือ สิไงทีหไ นูชอบ (ชีๅเปทีสไ ิไงของทีไ ดใกลือก)
ถຌาหนูจะอาตอนนีๅหนูจะเดຌ 1 ชิๅน ตถຌาหนูรออาพรุงนีๅ หนูจะเดຌ 2 ชิๅน
หนูขຌา฿จค้าวาพรุง นีเๅ หมคะ พรุง นีหๅ มายถึง ตอนยในหลังลิกรียน หนูกลับบຌาน กินขຌาว อาบนๅ้า
นอน ลຌวตืไนมารงรียน฿หม นีคไ ือ ความหมายของวันพรุง นีนๅ ะคะ

หนูขຌา฿จเหมคะ งัๅนกอนทีไ ราจะริไมลน หนูลองตอบค้าถามของพีไกอนนะคะ
คาถาม 1
ถຌาตอบถูก
คาถาม 2
ถຌาตอบถูก
ถຌาตอบผิด

ถຌาหนูอาตอนนี.ๅ .... หนูจะเดຌกีไชิๅนคะ
ถูกตຌองคะ
ถຌาหนูรออาพรุงนี.ๅ .... หนูจะเดຌกีไชิๅนคะ
ถูกตຌองคะ
฿หຌถามซๅ้าอีก 2 ครัๅง ละถามบบอืไนตอเป

ครัๅงทีไ 1
ครัๅงทีไ 2
ครัๅงทีไ 3

ค้าถาม 1
( ) ถูก ( ) ผิด
( ) ถูก ( ) ผิด
( ) ถูก ( ) ผิด

ครัๅงทีไ 1
ครัๅงทีไ 2
ครัๅงทีไ 3

ค้าถาม 2
( ) ถูก ( ) ผิด
( ) ถูก ( ) ผิด
( ) ถูก ( ) ผิด

บทพูด

ถຌาหนูลือกตอนนีๅพีไจะของ฿สถุงนีๅ (ชว์ถุงฟ้า) ละ฿หຌหนูหลังจากลนกมสรใจคะ"
ตถຌาหนูลือกวันพรุงนีๅ พีไจะอาของ฿สถุงนีๅ (ชว์ถุงสีฟ้า)
ละขียนชืไอหนู พอถึงวันพรุงนีๅ฿หຌหนูเปอาทีคไ ุณครูคะ/ครับ "

บทพูด

หนูจะลือกอาขนมตอนนีๅ หรือ รออาพรุงนีๅคะ
( ) ตอนนีๅ
( ) พรุงนีๅ
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ชุดกระดาษค้าตอบทีไ 1
ชืไอจริงหรือชืไอเลนภาษาไทย

ชืไอจริงหรือชืไอเลนภาษาอังกฤษ

สวนสูง(cm)

น้าหนัก(kg)
.
ค้าน้าหนຌา ชืไอของเดใก
ด.

นามสกุล

ชืไอเลน

.
Type

ส้าหรับเจຌาหนຌาทีไ

1 1

Prov

Amp

School

Room

Children ID

205

ชุดกระดาษค้าตอบทีไ 2

ค้าน้าหนຌา ชืไอของเดใก
ด.

นามสกุล

ชืไอเลน

.
Type

ส้าหรับเจຌาหนຌาทีไ

1 1

Prov

Amp

School

Room

Children ID
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บบสอบถามพัฒนาการดใกจากครู
SRS2020

ชืไอ ………………………………………
นามสกุล …………………………………………
ชืไอ-นามสกุล ของคุณครู คานาหนຌา ………………
ชืไอลน ของคุณครู ............................................
บอร์ทรศัพท์ ของคุณครู ……………………………………………………………
ชืไอ ………………………………………
นามสกุล …………………………………………
ชืไอ-นามสกุล ของดใก คานาหนຌา ………………
ชืไอลน ของดใก ............................................
ชืไอรงรียน ของดใก ....................................................................................................................
ระดับชัๅน ………………………………….

หຌอง ………………………………….

สาหรับจຌาหนຌาทีไ
TYPE
2 2

PROV

AMP

School Room

บบสอบถามชุดนีเๅ ดຌมาดยวิธีการ฿ด
สัมภาษณ์ครบหรือเม
หตุผลทีไสัมภาษณ์เมครบ

ผูຌ SPA

Children ID

( ) จากการสัมภาษณ์

1- ครบ (ขຌามเปถามชุดถัดเป)
1- ปฏิสธการสัมภาษณ์ทัๅงหมด
3- ตอบบางสวนตยังเมครบ

ผูຌตรวจบบสอบถาม
ครัๅงทีไ 1 ครัๅงทีไ 2

ผูຌบันทึกขຌอมูล
ครัๅงทีไ 1 ครัๅงทีไ 2

( ) ครูป็นผูຌกรอกอง

3- เมครบ

ผูຌ Compare

ผูຌ สกนบบ

ชืไอ/username

วัน/ดือน/ปี

12/29/2020
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TE1 ขຌอมูลทัวไ เปของดใก
ปรดระบุนๅาหนัก ละสวนสูงของดใก (หากเมทราบกรอก 0)
นๅาหนักของดใก....................................กิลกรัม
สวนสูงของดใก.................................... ซนติมตร

ดใกป็นผูຌชายหรือผูຌหญิง?
⃝ 1) ชาย
⃝
3) หญิง
⃝
⃝

1 คุณครูคยสอนดใกคนนีๅตัๅงตมืไอเหร?
ดือน (ชน ม.ค.)..................................พ.ศ.................................
2 ดใกคนนีๅริไมรียนระดับชัๅนนีๅ ณ รงรียนหงนีๅ ตัๅงตมืไอเหร
ดือน (ชน ม.ค.)..................................พ.ศ.................................
3 ดใกพูดภาษาอะเรป็นหลักมืไออยูทีไรงรียน?
⃝ 1) ภาษาเทยกลาง
⃝
3) อืไนโ ปรดระบุ...........................................
⃝
⃝

4 ชุมชนทีไดใกพักอาศัย อยู฿นขตทศบาลหรือนอกขตทศบาล
⃝ 1) ฿นขตทศบาล
3) นอกขตทศบาล
⃝
⃝
⃝
5) เมทราบ/เมน฿จ
⃝
⃝

5 ปัจจุบัน ดใกปຆวยบอยหรือเม มืไอทียบกับดใกทีไอายุทากัน?
⃝ 1) ปຆวย
⃝
3) เมปຆวย
⃝
⃝

6 ปัจจุบัน ดใกมีอาการออนพลียหรือหนืไอยงายบຌางหรือเม มืไอทียบกับดใกทีไอายุทากัน?
⃝ 1) ฿ช
⃝
3) เม฿ช
⃝
⃝

7 ฿นภาครียนทีไผานมา ดใกคนนีๅขาดรียนกีไวัน (ดูจากสมุดบันทึกการมารียนของดใก)................................
8 ฿นภาครียนทีไผานมา จานวนวันปิดรียนของรงรียนมีทัๅงหมดกีไวัน ...................................................
9 หຌองทีไดใกรียนมีนักรียนทัๅงหมดกีไคน (นับรวมดใกดຌวย)….................................
10 หຌองทีไดใกรียนมีครูทีไดูลดใกทัๅงหมดกีไคน
- ครูประจาชัๅน จานวน ................. คน
- ครูพีไลีๅยง จานวน ....................... คน

- นักศึกษาฝึกงาน จานวน ....................... คน
- อืไนโ ปรดระบุ.......................................จานวน ........ คน
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11 คุณครูคิดวาดใกคนนีๅมีนวนຌมทีไจะป็นดใกทีไมีความตຌองการพิศษหรือเม?
⃝ 1) ฿ช คุณครูทราบหรือเมวาดใกมีความตຌองการพิศษประภทเหน
⃝ 1) ดใกทีไป็นรคสมาธิสัๅน
⃝
⃝
3) ดใกทีไปຆวยรืๅอรัง
⃝
⃝
5) ดใกทีไมีปัญหาทางจิต฿จหรือสังคมขัๅนรุนรง
⃝
⃝
7) ดใก LD (ดใกทีไบกพรองทางดຌานการรียนรูຌ)
⃝
⃝
9) อืไนโ ระบุ฿นชอง….................................................................
⃝
⃝ 3) เม
⃝ ฿ช
⃝

TE2 พัฒนาการทางดຌานทักษะการคิดของดใก

ปรดระบุวาดใกสามารถทาสิไงตอเปนีๅเดຌหรือเม? ดยมีตัวลือกสดงคาตอบทัๅงหมด 3 บบ
ดย 0 หมายถึงทาเมเดຌ 1 หมายถึงทาเดຌ ละ -8 หมายถึงเมทราบ
กรุณาทาครืไองหมาย ✓ ทีไระดับความคิดหในทีไตรงกับทานมากทีไสุด
#

ขຌอความ

ทักษะการคิดดຌานคณิตศาสตร์
1 ดใกสามารถยกรูปทรงรขาคณิตอยางนຌอย 3 บบชน รูปสามหลีไยม สีไหลีไยม วงกลม
2 ดใกสามารถยกสี เดຌอยางนຌอย 3 สีขึๅนเป
3 ดใกสามารถนับลขตัๅงต 1 ถึง 10 เดຌ
4 ดใกสามารถนับลขตัๅงต 1 ถึง 20 เดຌ
5 ดใกรูຌหรือเมวาผูຌ฿หญมีความสูงมากกวาดใก
6 ดใกสามารถยกเดຌเหมวา ตอนเหนป็นวลา ชຌา บาย ละ ยใน
7 ดใกสามารถยกวันวลา มืไอวาน วันนีๅ วันพรุงนีๅ เดຌหรือเม
8 ดใกรูຌหรือเมวาชຌางหนักกวามว
9 ดใกรูຌหรือเมวา ลข 8 มีคามากกวาลข 2
ทักษะการคิดดຌานภาษา
10 ดใกรูຌหรือเมวาวิธีการอานภาษาเทย ตຌองอานจากซຌายเปขวา
11 ดใกสามารถบอกชืไอตัวอักษรภาษาเทยเดຌอยางนຌอย 3 ตัว
12 ดใกสามารถบอกชืไอตัวอักษรภาษาเทยเดຌอยางนຌอย 10 ตัว
13 ดใกสามารถบอกชืไอตัวอักษรภาษาอังกฤษเดຌอยางนຌอย 3 ตัว
14 ดใกสามารถบอกชืไอตัวอักษรภาษาอังกฤษเดຌอยางนຌอย 10 ตัว
15 ดใกสามารถอานคางายโเดຌถึง 4 คา ชน ม ดใก นม กิน
(ถຌาตอบวา "เมเดຌ" ฿หຌขຌามเปขຌอ 15)

เมเดຌ (0)

เดຌ (1)

เมทราบ/เม
น฿จ (-8)
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ปรดระบุวาดใกสามารถทาสิไงตอเปนีๅเดຌหรือเม? ดยมีตัวลือกสดงคาตอบทัๅงหมด 3 บบ
ดย 0 หมายถึงทาเมเดຌ 1 หมายถึงทาเดຌ ละ -8 หมายถึงเมทราบ
กรุณาทาครืไองหมาย ✓ ทีไระดับความคิดหในทีไตรงกับทานมากทีไสุด
#

ขຌอความ

เมเดຌ (0)

เดຌ (1)

เมทราบ/เม
น฿จ (-8)

16 ดใกสามารถอานประยคทีไงายโ ทีไประกอบดຌวยคา 3 คาเดຌ ชน หนูรักม
17 ดใกสามารถขียนตัวอักษรภาษาเทยเดຌอยางนຌอย 3 ตัว
ชน ก ข ค หรือตัวอักษร฿นชืไอตัวองเดຌ
18 ดใกสามารถขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษเดຌอยางนຌอย 3 ตัว
ชน abc หรือตัวอักษร฿นชืไอตัวองเดຌ
19 ดใกสามารถขียนชืไอตนอง (ชืไอลน หรือชืไอจริง) ป็นภาษาเทยเดຌ
20 ดใกสามารถขียนชืไอตนอง (ชืไอลน หรือชืไอจริง) ป็นภาษาอังกฤษเดຌ
21 ดใกสามารถขียนคางายโเดຌ ชน ม ดใก นม กิน (ถຌาตอบวา "เมเดຌ" ฿หຌขຌามเปถามขຌอ 22)
22 ดใกสามารถขียนประยคงายโ ทีไประกอบดຌวยคา 3 คาเดຌ (เมรวมชืไอ) ชน ฉันกินนม
23 ดใกสามารถพูดเดຌอยางนຌอย 3 ประยคพืไออธิบายถึงสิไงทีไกิดขึๅนกับตนองเดຌ

TE3 การพัฒนาทางดຌานรางกาย-สังคม-อารมณ์ของดใก
฿นรอบ 3 ดือนทีไผานมา ดใกสามารถทาสิไงตอเปนีๅเดຌบอยคเหน
ดยทาครืไองหมาย ✓ ฿นชองวางทีไตรงกับคาตอบทีไถูกตຌอง
ขຌอความ

#

1 ดใกสามารถปฎิบัติตามขຌอตกลงอยางงายเดຌ ชน ขຌาคิวพืไอซืๅอของ หรือขຌา฿ชຌ
หຌองนๅา
2 ดใกสน฿จรียนรูຌถึงสิไง฿หมโ (สิไงทีไเมคยพบหในมากอน)
3 ดใกยอมละจากสิไงทีไกาลังลน มืไอถูกรียก฿หຌเปทาอยางอืไน ดยเมตຌองดุ ดา วา
กลาว หรือลงทษ
4 มืไอลนกับพืไอน ดใกรูຌจักยอมรับขຌอตกลงละผลัดกันลนของลน
5 หากดใกตัๅง฿จวาจะทาอะเร กใลงมือทาลยดยเมอຌอຌ
6 ดใกสามารถพูดถึงหรืออธิบายความรูสຌ ึกของตนอง ชน บอกวาหนูรักม/พอ หนูกลัว
ตุຍกก

7 ดใกรูຌจักหลีกลีไยงทีไจะพูดคุยหรือขຌา฿กลຌคนปลกหนຌา

เมคย (0)

บางครัๅง
ประจา (2)
(1)

เมทราบ/เม
น฿จ (-8)
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5

฿นรอบ 3 ดือนทีไผานมา ดใกสามารถทาสิไงตอเปนีๅเดຌบอยคเหน
ดยทาครืไองหมาย ✓ ฿นชองวางทีไตรงกับคาตอบทีไถูกตຌอง
#

เมคย (0)

ขຌอความ

บางครัๅง
ประจา (2)
(1)

เมทราบ/เม
น฿จ (-8)

8 ดใกมักจะอวดผลงานของตนองสมอ พืไอ฿หຌผูຌอืไนรูสຌ ึกวาตนองมีความสามารถ
9 ดใกสามารถบอกลารืไองราวทีไกิดขึๅน฿นชีวิตประจาวันของตนองเดຌ ชน ลา
รืไองราวทีไกิดขึๅนตอนเปรงรียน
10 ดใกมักชอบสงสัยละตัๅงคาถาม หรือสดงความคิดหในกีไยวกับรืไองทีไสน฿จป็น
ประจา ชน ดใกถามวา อะเร ทาเม มืไอเร ป็นตຌน
11 ถຌาดใกผิดหวังลใกโ นຌอยโ ดใก฿ชຌวลานานกวาจะหาย
12 ดใกสามารถชะลอหรือยับยัๅงความตຌองการเดຌ มຌวาอยากเดຌของสิไงนัๅน
13 มืไอปลีไยนผนเมเดຌทาตามทีไคุยกันเวຌ ดใกกใยอมรับหตุผลเดຌเมกรธ
14 ดใกสามารถ฿ชຌคาพืไออธิบายอารมณ์ของตัวองเดຌอยางหลากหลายละถูกตຌอง
ชน ผิดหวัง, ตืไนตຌน, กรธ, ตก฿จกลัว, อึดอัด฿จ
15 ดใกสดงออกวา฿ส฿จความรูຌสึกคนอืไน
16 ดใก฿จดีกับดใกทีไอายุนຌอยกวา (เมนับพีไดใก฿นครัวรือน)
17 ดใกมักอาสาชวยหลือผูຌอืไน (พอ ม ครู ดใกอืไน)
18 ดใกคยนา หิน ศษเมຌ มาลนดยการสมมติ฿หຌสิไงหลานีๅป็นคน หรือป็นสัตว์
ปรดระบุวาดใกสามารถทาสิไงตอเปนีๅเดຌหรือเม? ดยมีตัวลือกสดงคาตอบทัๅงหมด 3 บบ ดย 0 หมายถึงทาเมเดຌ
1 หมายถึงทาเดຌ ละ -8 หมายถึงเมทราบ/เมน฿จ กรุณาทาครืไองหมาย  ทีไระดับความคิดหในทีไตรงกับทานมากทีไสุด
#
เมทราบ/เม
ขຌอความ
เมเดຌ (0) เดຌ (1) น฿จ (-8)
1
2
3
4
5

ดใกสามารถกระดดชือกดຌวยตนองเดຌ (ดูภาพประกอบดຌานลาง)
วิไงซิกซก อຌอมสิไงกีดขวาง฿นระยะทาง 3 มตรเดຌ
กระดดขาดียว เปขຌางหนຌาป็นระยะทาง 3 มตรเดຌ
วิไงตอนืไอง 20 มตรละสามารถหยุดเดຌดยเมสียการทรงตัว
ยนลูกบอลเปทีไปງาหมายระยะ 2 มตรเดຌ

ภาพประกอบขຌอ 1 ดใกสามารถกระดดชือกดຌวยตนองเดຌ
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฿นรอบ 3 ดือนทีไผานมา ดใกสดงพฤติกรรมตอเปนีๅบอยครัๅงพียง฿ด
ดยทาครืไองหมาย ✓ ฿นชองวางทีไตรงกับคาตอบทีไถูกตຌอง
#

ขຌอความ

1 ดใก...ปลีไยนอารมณ์หรือความรูຌสึกรใว
2 ดใก...รูຌสึกหรือบนวาเมมี฿ครรัก
3 ดใก...คอนขຌางหงุดหงิด ครียด หรือวิตกกังวล
4 ดใก...มีพฤติกรรมกง หรือชอบพูดกหก
5 ดใก...รูຌสึกกลัวหรือกระวนกระวายมากกินเป
6 ดใก...ตຌถียงมากกินเป
7 ดใก...เมมีสมาธิ เมสามารถจดจออยูกับสิไง฿ดสิไงหนึไงเดຌป็นวลานาน
8 ดใก...สับสนหรือหมอลอยงาย
9 ดใก...ชอบรังกหรือกลຌงผูຌอืไน
11 ดใก...เมรูຌสึกสีย฿จมืไอตัวองทาผิด
12 ดใก...ขຌากับดใกคนอืไนเดຌยาก
13 ดใก...วูวาม หรือทาสิไง฿ดดยเมคิด
14 ดใก...รูຌสึกเรຌคาหรือรูຌสึกมีปมดຌอย
15 ดใก...เมป็นทีไชอบพอของดใกคนอืไน
16 ดใก...มีความหมกมุน หรือมีพฤติกรรมยๅาคิดยๅาทา
17 ดใก...กระสับกระสาย เมสามารถนัไงหรืออยูนิไงเดຌนาน
18 ดใก...ดืๅอรัๅน ละกรธงาย
19 ดใก...มีอารมณ์รุนรงละควบคุมอารมณ์เดຌยาก
20 ดใก...ดูเมมีความสุข ศรຌา หรือหดหู฿จ
21 ดใก...กใบนืๅอกใบตัว เมสุงสิงกับผูຌอืไน
22 ดใก...มีพฤติกรรมทาลายขຌาวของทัๅงของตัวองละของผูຌอืไน
23 ดใก...ติดผูຌ฿หญ
24 ดใก...รຌองเหຌงาย
25 ดใก...ชอบรียกรຌองความสน฿จ
26 ดใก...ชอบพึไงพาผูຌอืไนมากกินเป ชน กิจกรรมทีไดใกสามารถทาองเดຌ ต฿หຌผูຌอืไนทาทน
27 ดใก...หวาดระวง รูຌสึกวาจะมีคนขຌามาทารຌาย
28 ดใก...ชอบคลุกคลีอยูกับกลุมดใกกร
29 ดใก...ชอบกใบความลับเวຌกับตัวอง
30 ดใก...มีความกังวลมากกินเป
31 ดใก...ดืๅอหรือเมชืไอฟังมืไออยูทีไรงรียน
32 ดใก...ขຌากับครูเดຌยาก

เมคย (0)

บางครัๅง
เมทราบ/เม
ประจา (2) น฿จ (-8)
(1)
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บบสอบถามสอบถามพัฒนาการดใกจากผูຌปกครอง
SRS2020
ชืไอ-นามสกุล ของผูຌปกครอง ......................................................................................................
คานาหนຌา ………………. ชืไอ ……………………………………….. นามสกุล …………………………………………..
บอรຏทรศัพทຏ ของผูຌปกครอง ……………………………………………………………..
ชืไอ-นามสกุล ของดใก

คานาหนຌา ………………. ชืไอ ……………………………………….. นามสกุล …………………………………………..
ลขบัตรประชาชน ของดใก
ชืไอลน ของดใก .......................................
ชืไอรงรียน ของดใก ....................................................................................................................
บຌานของทานอยู฿นขตทศบาล฿ชหรือเม (กรุณาทาครืไองหมาย  ลง฿นชอง )
 1- ฿ช
 3- เม฿ช
 5- เมทราบ/เมน฿จ
ทีไอยู ของดใก

บຌานลขทีไ
ถนน
อาภอ/ขต

หมูทีไ

ซอย
ตาบล/ขวง
จังหวัด

สาหรับจຌาหนຌาทีไ
TYPE
3 3

PROV

AMP

บบสอบถามชุดนีๅเดຌมาดยวิธีการ฿ด

School

Room

Children ID

( ) จากการสัมภาษณຏ

( ) ผูຌปกครองปຓนผูຌกรอกอง

สัมภาษณຏครบหรือเม
1- ครบ (ขຌามเปถามชุดถัดเป) 3- เมครบ
หตุผลทีไสัมภาษณຏเมครบ 1- ปฏิสธการสัมภาษณຏทัๅงหมด
3- ตอบบางสวนตยังเมครบ
ผูຌ SPA

ผูຌตรวจบบสอบถาม
ครัๅงทีไ 1
ครัๅงทีไ 2

ผูຌบันทึกขຌอมูล
ผูຌ Compare ผูຌ สกนบบ
ครัๅงทีไ 1
ครัๅงทีไ 2

ชืไอ/username

วัน/ดือน/ปี
10/1/2020
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1 ณ ปัจจุบัน ครัวรือนของทานมีสมาชิกครัวรือนทัๅงสิๅนกีไคน (รวมตัวดใก) ......................................................
2 ผูຌดูลหลักของดใกคือ฿คร ปรดระบุความสัมพันธຏของผูຌดูลหลักกับดใก ชน พอ ม ยาย ปງา
(ถຌามีหลายคน ฿หຌระบุคนหลักพียงคนดียว)
.............................................................................................
2.1 ระบุพศผูຌดูลหลัก

⃝ ชาย

⃝ หญิง

2.2 ระบุอายุของผูຌดูลหลัก

.............................................................................................

2.3 ระบุระดับการศึกษาของผูຌดูลหลัก
⃝ เมเดຌรียนหนังสือ
⃝ ตไากวา ป.6

⃝ ปวส.
⃝ ปริญญาตรี

⃝ ป.6
⃝ ม.3

⃝ ปริญญาท
⃝ ปริญญาอก

⃝ ม.6
⃝ ปวช.

⃝ อืไนโ ระบุ .............................................

2.4 พอดใกมีชืๅอชาติอะเร
⃝ เทย
⃝ กลุมชาติพันธุຏ ชน ปกากอะญอ(กะหรีไยง) มຌง เทย฿หญ ปรดระบุ...............................................
⃝ ตางชาติ ซนอชียตะวันออกฉียง฿ตຌ ชน พมา ลาว กัมพูชา ปรดระบุ ........................................
⃝ ตางชาติ ซนตะวันตก ชน สหรัฐอมริกา ยอรมัน ยุรป ปรดระบุ .............................................................
⃝ อืไนโ ปรดระบุ ............................................................................................................................
2.5 มดใกมีชืๅอชาติอะเร
⃝ เทย
⃝ กลุมชาติพันธุຏ ชน ปกากอะญอ(กะหรีไยง) มຌง เทย฿หญ ปรดระบุ...............................................
⃝ ตางชาติ ซนอชียตะวันออกฉียง฿ตຌ ชน พมา ลาว กัมพูชา ปรดระบุ ........................................
⃝ ตางชาติ ซนตะวันตก ชน สหรัฐอมริกา ยอรมัน ยุรป ปรดระบุ .............................................................
⃝ อืไนโ ปรดระบุ ............................................................................................................................
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3 ณ ปัจจุบัน พอของดใกพักอาศัยอยู฿นบຌานหลังนีๅหรือเม
⃝ พักอาศัย฿นบຌานหลังนีๅ

⃝ เมพักอาศัย฿นบຌานหลังนีๅ

4 ณ ปัจจุบัน มของดใกพักอาศัยอยู฿นบຌานหลังนีๅหรือเม
⃝ พักอาศัย฿นบຌานหลังนีๅ

⃝ เมพักอาศัย฿นบຌานหลังนีๅ
PA1 ขຌอมูลทัไวเปของดใก

1 ปรดระบุวันดือนปกิดของดใก
วันทีไ................. ดือน....................................... พ.ศ. ..........................
2 ดใกมีสัญชาติอะเร
⃝ เทย
⃝ สัญชาติอืไน ปรดระบุ ............................................................................................................................
3 ดใกพูดภาษาอะเรป็นหลักมืไออยูทีไบຌาน (ตอบเดຌพียง 1 ขຌอ)
⃝ ภาษาเทยกลาง
⃝ ภาษาเทยอีสาน

⃝ ภาษาเทย฿ตຌ
⃝ ภาษามลายู

⃝ ภาษาเทยหนือ
⃝ อืไนโ ปรดระบุ .........................................
4 ปัจจุบัน นຌองปຆวยบอยหรือเม มืไอทียบกับดใกทีไอายุทากัน
⃝ ฿ช
⃝ เม฿ช
5 ปัจจุบัน นຌองมีอาการออนพลียหรือหนืไอยงายบຌางหรือเม มืไอทียบกับดใกทีไอายุทากัน
⃝ ฿ช
⃝ เม฿ช
7 ปัจจุบัน นຌองมีรคประจาตัวบຌางเหม
⃝ มี ปรดระบุ....................................................................................
⃝ เมมี
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PA2 ขຌอมูลสภาพวดลຌอม
1 ทานพึงพอ฿จตอสถานศึกษา / รงรียนหงนีๅ มากนຌอยพียง฿ด
⃝ เมพอ฿จ
⃝ พอ฿จ
⃝ พอ฿จมาก
2 ทานคิดวาคุณครูควรมอบหมายงาน฿ด฿หຌดใกอนุบาล 3 ทาป็นการบຌาน
2.1 ดใกยืมนิทานกลับบຌานพืไออานกับผูຌปกครอง
⃝ เมควร
⃝ ควร
2.2 กิจกรรมทีไตຌองทารวมกับผูຌปกครอง ชน ระบายสี งานประดิษฐຏ
⃝ เมควร
2.3 ฿บงาน หรือบบฝຄกหัด

⃝ ควร

⃝ เมควรมี
⃝ ควรมี สัปดาหຏละ......................................วัน วันละ...........................หนຌา
3 ทานคิดวาคุณครูควรมี฿บงานละบบฝຄกหัด฿หຌดใกอนุบาล3ทา฿นวลารียนหรือเม
⃝ เมควรมี
⃝ ควรมี สัปดาหຏละ......................................วัน วันละ...........................หนຌา
4 ทานคิดวาครูควร฿ชຌวิธี฿ด฿นการสอนดใกปຓนหลัก (ตอบเดຌพียง 1 ขຌอ)
⃝ สอนอานขียน

⃝ รียนรูຌผานการลงมือปฎิบัติ

5 ทานรูຌจักนวัตกรรม฿ดตอเปนีๅบຌาง
⃝ เมรูຌจักลย

⃝ รูຌจัก

ปรดระบุหลักสูตร

( ) สอนบบ 6 กิจกรรมหลัก
( ) สอนบบเฮสคป
( ) สอนบบมอนตสซอรีไ
( ) สอนบบวอลดอร์ฟ
( ) สอนบบวิถีพุทธ
( ) สอนบบครงงาน (Project approach)
( ) อืไนโ ปรดระบุ...........................................
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6 คุณมีความกังวลกีไยวกับการรียนรูຌหรือพัฒนาการของนຌองหรือเม
⃝ กังวลมาก
⃝ กังวลบຌางลใกนຌอย
⃝ เมกังวลลย
7 ฿นรอบ 12 ดือนทีไผานมา ดใกคนนีๅคยเดຌรียนพิศษทีไรงรียน บຌางหรือเม
⃝ คยรียนวิชา...............................................................
฿นรอบ 12 ดือนทีไผานมา สียคา฿ชຌจายกีไบาท (ถຌาเมมี กรอก 0) ....................................................
⃝ เมคย
⃝ เมทราบ/เมน฿จ
8 ฿นรอบ 12 ดือนทีไผานมา ดใกคนนีๅคยเดຌรียนกิจกรรมสริม ชน วายนๅา ดนตรี บຌางหรือเม
⃝ คยรียนวิชา...............................................................
฿นรอบ 12 ดือนทีไผานมา สียคา฿ชຌจายกีไบาท (ถຌาเมมี กรอก 0) ....................................................
⃝ เมคย
⃝ เมทราบ/เมน฿จ
9 ฿นรอบ 12 ดือนทีไผานมา ดใกคนนีๅคยเดຌรียนพิศษอืไนโ นอกหนือจากขຌอ 7-8 บຌางหรือเม
⃝ คยรียน
วิชา ⃝ คณิตศาสตรຏ

⃝ ภาษาอังกฤษ

⃝ ภาษาเทย

⃝ อืไนโ ปรดระบุ......................

฿นรอบ 12 ดือนทีไผานมา สียคา฿ชຌจายกีไบาท (ถຌาเมมี กรอก 0) ....................................................
⃝ เมคย
⃝ เมทราบ/เมน฿จ
10 ทานอยาก฿หຌ (ชืไอดใก) รียนจบการศึกษาสูงสุดทีไระดับชวงชัๅน฿ด
⃝ ป.6
⃝ ม.3

⃝ ปวส.
⃝ ปริญญาตรี

⃝ ม.6
⃝ ปวช.

⃝ ปริญญาท
⃝ ปริญญาอก

⃝ เมคยคิดหรือคาดหวัง
⃝ อืไนโ ปรดระบุ ...........................................
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11 ทานคิดวา (ชืไอดใก) จะรียนจบการศึกษาสูงสุดทีไระดับชวงชัๅน฿ด
⃝ ป.6
⃝ ม.3

⃝ ปวส.
⃝ ปริญญาตรี

⃝ ม.6
⃝ ปวช.

⃝ ปริญญาท
⃝ ปริญญาอก

⃝ เมคยคิดหรือคาดหวัง
⃝ อืไนโ ปรดระบุ ...........................................

12 ปัจจุบัน ทีไบຌานของนຌอง (ชืไอดใก) มีหนังสือนิทานหรือสมุดภาพจานวนกีไลม? (เมนับรวมของทีไยืมจากสถานศึกษา / รงรียน)
ระบุจานวนลม (ถຌาเมมี กรอก 0) ...........................................................
13 ฿นรอบ 1 สัปดาห์ทีไผานมา คน฿นครัวรือนอานหนังสือ฿หຌนຌองฟังกีไวัน
ระบุจานวนวัน (ถຌาเมมี กรอก 0) .............................................................
14 ฿นรอบ 1 สัปดาห์ทีไผานมา ทาน฿หຌดใกอยูบຌานคนดียวมากกวา 1 ชัไวมง หรือเม
⃝ คย
⃝ เมคย

ปรดระบุจานวนชัไวมงตอสัปดาหຏ ............................................

PA3 การบริภคอาหาร
ปรดตอบคาถามตอเปนีๅ ดยทาครืไองหมาย  ฿นชองวางทีไตรงกับคาตอบทีไถูกตຌอง
หัวขຌอ
1 ฿นรอบ 12 ดือนทีไผานมา ครัวรือนของทานคยมีอาหารเมพียงพอ
กการบริภคบอยครัๅงคเหน?
2 ปัจจุบัน ดใกดืไมนมจากขวดนมบอยครัๅงคเหน?
3 ปัจจุบัน ดใกกินผักยากหรือเม
⃝ ยาก

⃝ เมยาก

เมคย
(0)

บางครัๅง
(1)

บอยครัๅง
(2)
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4 ปัจจุบัน ดใกกินผักบอยคเหน
⃝ เมคย

⃝ บางครัๅง

⃝ ประจา

5 ฿นรอบ 1 สัปดาหຏทีไผานมา ดใกทานอาหารชຌาทุกวันครบทุกวัน หรือเม
⃝ ทานอาหารชຌาทุกวัน (ขຌามเปทาขຌอ 7)
⃝ ทานอาหารชຌาบางวัน
⃝ เมเดຌทานอาหารชຌาลย (ขຌามเปทาขຌอ 9)
6 ฿นรอบ 1 สัปดาหຏทีไผานมา ดใกเมเดຌทานอาหารชຌา วันเหนบຌาง (ตอบเดຌมากกวา 1 ขຌอ)
⃝ วันจันทรຏ
⃝ วันอังคาร

⃝ วันพฤหัสบดี
⃝ วันศุกรຏ

⃝ วันพุธ

⃝ วันสารຏ

⃝ วันอาทิตยຏ

7 สวน฿หญดใกรับประทานอาหารชຌาทีไเหน

⃝ บຌาน
⃝ รงรียน
⃝ บนรถระหวางดินทางเปรงรียน
8 ปรดระบุประภทอาหารชຌาทีไ฿หຌดใกรับประทานปຓนประจา (ตอบเดຌมากกวา 1 ขຌอ)

⃝ ขຌาวพรຌอมกับขຌาว
⃝ นม

⃝ ซีรียล
⃝ ขนมขบคีๅยว

⃝ อาหารกึไงสารใจรูป ชน มามา จຍกคัพ

⃝ ขนมปัง

⃝ อืไนโ ปรดระบุ........................................

9 ฿นรอบ 1 สัปดาห์ทีไผานมา (7 วัน) ทานคิดวาดใกทานอาหารครบ 5 หมู กีไวัน ……………………………….. วัน
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PA4 ลักษณะของครัวรือน
1. ฿นครัวรือนของคุณมีสิไง฿ดบຌาง
1a

บຌาน

1b

รถกຎง

1c

รถกระบะ รถตูຌ รถบรรทุกลใก

1d

รถ 6 ลຌอขึๅนเป

1e

รถจักรยานยนตຏ

1f

รถเถดินตาม

1g

รถทรกตอรຏ 4 ลຌอ

1h

ทรศัพทຏมือถือ

1i

รือทีไมีครืไองยนตຏ

1j

คอมพิวตอรຏ / นຍตบุຍค

1k

ทใบลต / เอพด

1l

ครืไองลน VDO / VCD / DVD

1m

ทรทัศนຏสี

1n

พัดลม

1o

ครืไองทานๅาอุน

1p

ครืไองซักผຌา

1q

ครืไองปรับอากาศ

1r

เมครวฟ

1s

ตูຌยใน

จานวน

2 ปัจจุบันครัวรือนของทานมีหนีๅสินคຌางชาระ รวมทัๅงสิๅนประมาณกีไบาท
หนีๅสิน฿นระบบ รวมทัๅงสิๅนประมาณกีไบาท .....................................
หนีๅสินนอกระบบ รวมทัๅงสิๅนประมาณกีไบาท .....................................
3 บຌานทีไครัวรือนอาศัยอยู ณ ปัจจุบัน ปຓนประภท฿ด
⃝ บຌานตัวอง

⃝ อืไนโ ระบุ…...………................……….. (ขຌามเปตอบหมวด PA5)
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4 บຌานของทานมีลักษณะบบ฿ด
⃝ บຌานชัๅนดียว
⃝ บຌาน 2 ชัๅน

⃝ บຌาน 3 ชัๅน
⃝ บຌาน 4 ชัๅนขึๅนเป

5 บຌานหลังนีๅมีจานวนหຌองนๅาทีอไ ยูภาย฿นบຌานทัๅงหมดกีไหຌอง (นับฉพาะหຌองทีไมีสຌวม) ระบุจานวนหຌอง .........................หຌอง
6 บຌานหลังนีๅมีหຌองนอนทัๅงหมดกีไหຌอง

ระบุจานวนหຌอง ...............................หຌอง

PA5 การลือกสถานศึกษา
1 ฿นรอบ 3 ดือนทีไผานมา ทาน฿ชຌสืไอซชียลมีดียตอเปนีๅบຌางหรือเม (ตอบเดຌมากกวา 1 ขຌอ)
⃝ ฟสบุຍค

⃝ อินสตรากรม

⃝ ยูทูป

⃝ ทวิตตอรຏ

⃝ เลนຏ

⃝ เมเดຌ฿ชຌลย

2 นอกจากประสบการณຏของตนองลຌว ทานหาขຌอมูลกีไยวกับการลีๅยงดใกจากหลง฿ดอีกบຌาง (ตอบเดຌมากกวา1ขຌอ)
⃝ ญาติพีไนຌอง หรือ พืไอนบຌาน
⃝ หมอทีไพาดใกเปรับวัคซีน

⃝ นิตยสาร
⃝ หนังสือลีๅยงลูก

⃝ พยาบาล อสม.
⃝ ทรทัศนຏ

⃝ ฟสบุຍค
⃝ ยูทูป

⃝ วิทยุ
⃝ หนังสือพิมพຏ

⃝ วใบเซดຏ
⃝ อืไนโ ปรดระบุ………………………………………….

3 กอนหนຌาทีไนຌองจะมารียนรงรียนหงนีๅ ทานคยมาดูการรียนการสอนของรงรียนหงนีๅ หรือเม
⃝ เมคย

⃝ คย
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4 ทานเดຌปรึกษา฿ครกอนทีไจะสงนຌองมารียนทีไ รงรียนทีไรียนอยู ณ ปัจจุบัน หรือเม
⃝ เมคย
⃝ คย ปรึกษา..................................................................................................................................................
สาหรับจຌาหนຌาทีไ ปรึกษา (Code)
5 ฿นปการศึกษาหนຌา ทานคิดวาจะสงนຌองเปรียน ป.1 ทีไรงรียน฿ด………………………………………………………………………………..
ประภทรงรียน

⃝ รงรียนรัฐบาล

⃝ รงรียนอกชน

6 ทานคยเปดูการรียนการสอนของรงรียนทีไจะสงนຌองเปรียน ป.1 (รงรียน฿นขຌอ 5) บຌางหรือเม
⃝ เมคย

⃝ คย

7 กอนทีไทานจะตัดสิน฿จสงนຌองเปรียน ป.1 ฿นรงรียนขຌอ 5 ทานเดຌหาขຌอมูลของรงรียนอืไนอีกหรือเม
⃝ เมเดຌหา
⃝ เดຌหา จากหลง฿ด............................................................................................................................................
สาหรับจຌาหนຌาทีไ ปรึกษา (Code)
8 ทานคิดวามีรงรียนเหนทีไสอนดีกวารงรียนทีไทานกาลังจะสงนຌองเปรียน ป.1 (รงรียน฿นขຌอ 5) บຌางหรือเม
⃝ เมมี
⃝ มี ชืไอรงรียน...................................................................................................................................................
⃝ รงรียนรัฐบาล
⃝ รงรียนอกชน
หตุผลทีไเมสงเปรียนรงรียนนีๅพราะ..............................................................................................................
ประภทรงรียน

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
สาหรับจຌาหนຌาทีไ หตุผลทีไเมสง (Code)
9 ทานทราบหรือเมวาทานสามารถสงนຌองเปรียนทีไรงรียนของรัฐบาลรงรียนเหนกใเดຌดยเมสียคา฿ชຌจาย
⃝ เมทราบ

⃝ ทราบ

10 ถຌาหากทานเดຌรับทุนการศึกษา฿หຌสามารถสงนຌองเปรียนทีไเหนกใเดຌ ทานอยาก฿หຌนຌองเปรียนทีไรงรียน฿ด
รงรียน............................................................................................................................................................................
⃝ รงรียนรัฐบาล
⃝ รงรียนอกชน
พราะหตุ฿ด.....................................................................................................................................................................
ประภทรงรียน

หตุผลทีไอยาก฿หຌเปรียน (Code)

222

ภาคผนวก A. แบบสอบถาม
PA3 พัฒนาการทางดຌานทักษะการคิดของดใก

ดใกสามารถทาสิไงตอเปนีๅเดຌหรือเม? ดยทาครืไองหมาย  ฿นชองวางทีไตรงกับคาตอบทีไถูกตຌอง
#

ขຌอความ

ทักษะการคิดดຌานคณิตศาสตร์
1 นຌองสามารถยกรูปทรงรขาคณิตอยางนຌอย 3 บบ
ชนรูปสามหลีไยม สีไหลีไยม วงกลม
2 นຌองสามารถยกสี เดຌอยางนຌอย 3 สีขึๅนเป
3 นຌองสามารถนับลขตัๅงต 1 ถึง 10 เดຌ
4 นຌองสามารถนับลขตัๅงต 1 ถึง 20 เดຌ
5 นຌองรูຌหรือเมวาผูຌ฿หญมีความสูงมากกวาดใก
6 นຌองสามารถยกเดຌเหมวา ตอนเหนปຓนวลา ชຌา บาย ละ ยใน
7 นຌองสามารถยกวันวลา มืไอวาน วันนีๅ วันพรุงนีๅ เดຌหรือเม
8 นຌองรูຌหรือเมวาชຌางหนักกวามว
9 นຌองรูຌหรือเมวา ลข 8 มีคามากกวาลข 2
ทักษะการคิดดຌานภาษา
10 นຌองรูຌหรือเมวาวิธีการอานภาษาเทย ตຌองอานจากซຌายเปขวา
11 นຌองสามารถบอกชืไอตัวอักษรภาษาเทยเดຌอยางนຌอย 3 ตัว
12 นຌองสามารถบอกชืไอตัวอักษรภาษาเทยเดຌอยางนຌอย 10 ตัว
13 นຌองสามารถอานคางายโเดຌถึง 4 คา ชน ม ดใก นม กิน
(ถຌาตอบวา "เมเดຌ" ฿หຌขຌามเปถามขຌอ 15)
14 นຌองสามารถอานประยคทีไงายโ ทีไประกอบดຌวยคา 3 คาเดຌ ชน หนูรักม
15 นຌองสามารถขียนตัวอักษรภาษาเทยเดຌอยางนຌอย 3 ตัว
ชน ก ข ค หรือตัวอักษรภาษาเทย฿นชืไอตัวองเดຌ
16 นຌองสามารถขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษเดຌอยางนຌอย 3 ตัว
ชน a b c หรือตัวอักษรภาษาอังกฤษ฿นชืไอตัวองเดຌ
17 นຌองสามารถขียนชืไอตนอง (ชืไอลน หรือชืไอจริง) ปຓนภาษาเทยเดຌ
18 นຌองสามารถขียนชืไอตนอง (ชืไอลน หรือชืไอจริง) ปຓนภาษาอังกฤษเดຌ
19 นຌองสามารถขียนคางายโเดຌ ชน ม ดใก นม กิน
(ถຌาตอบวา "เมเดຌ" ฿หຌขຌามเปถามขຌอ 21)
20 นຌองสามารถขียนประยคงายโ ทีไประกอบดຌวยคา 3 คาเดຌ (เมรวมชืไอ)
21 นຌองสามารถพูดเดຌอยางนຌอย 3 ประยคพืไออธิบายถึงสิไงทีไกิดขึๅนกับตนองเดຌ

เมเดຌ (0)

เดຌ (1)

เมทราบ/เมน฿จ
(-8)

223
PA6 การพัฒนาทางดຌานรางกาย-สังคม-อารมณ์ของดใก
฿นรอบ 3 ดือนทีไผานมา ปรดระบุวาดใกเดຌทาสิไงตอเปนีๅบอยครัๅงพียง฿ด ดยทาครืไองหมาย  ฿นชองวางทีไ
ตรงกับคาตอบทีไถูกตຌอง
ขຌอความ

#

เมเดຌ (0)

เดຌ (1)

เมทราบ/เมน฿จ
(-8)

1 นຌองสามารถปัດนจักรยาน 2 ลຌอเดຌ
2 นຌองสามารถกระดดชือกดຌวยตนองเดຌ (ดูภาพประกอบดຌานลาง)

฿นรอบ 3 ดือนทีไผานมา นຌองสามารถทากิจกรรม หรือสดงออกตามรายการตอเปนีๅบอยครัๅงพียง฿ด ดยทา
ครืไองหมาย  ฿นชองวางทีไตรงกับคาตอบทีไถูกตຌอง
ขຌอความ

#

1 นຌองสามารถปฏิบัติตามขຌอตกลงอยางงายเดຌ ชน ขຌาคิวพืไอซืๅอ
ของ หรือขຌา฿ชຌหຌองนๅา
2 นຌองสน฿จรียนรูຌถึงสิไง฿หมโ (สิไงทีไเมคยพบหในมากอน)
3 นຌองชวยทางานบຌาน ชน กวาดบຌาน ลຌางจาน กรอกนๅา฿สขวด
4 นຌองยอมละจากสิไงทีไกาลังลน มืไอถูกรียก฿หຌเปทาอยางอืไน ดย
เมตຌองดุ ดา วากลาว หรือลงทษ
5 มืไอลนกับพืไอน นຌองรูจຌ ักยอมรับขຌอตกลงละผลัดกันลนของลน
6 หากนຌองตัๅง฿จวาจะทาอะเร กใลงมือทาลยดยเมอຌอຌ
7 นຌองสามารถพูดถึงหรืออธิบายความรูຌสึกของตนอง ชน บอกวา
หนูรักม/พอ หนูกลัวตุຍกก
8 นຌองรูຌจักหลีกลีไยงทีไจะพูดคุยหรือขຌา฿กลຌคนปลกหนຌา
9 นຌองมักจะอวดผลงานของตนองสมอ พืไอ฿หຌผูຌอืไนรูຌสึกวาตนองมี
ความสามารถ

เมคย (0) บางครัๅง (1) ประจา (2)

เมทราบ/เม
น฿จ (-8)
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฿นรอบ 3 ดือนทีไผานมา นຌองสามารถทากิจกรรม หรือสดงออกตามรายการตอเปนีๅบอยครัๅงพียง฿ด ดยทา
ครืไองหมาย  ฿นชองวางทีไตรงกับคาตอบทีไถูกตຌอง
#

ขຌอความ

เมคย (0) บางครัๅง (1) ประจา (2)

เมทราบ/เม
น฿จ (-8)

10 นຌองสามารถบอกลารืไองราวทีไกิดขึๅน฿นชีวิตประจาวันของตนอง
เดຌ ชน ลารืไองราวทีไกิดขึๅนตอนเปรงรียน
11 นຌองมักชอบสงสัยละตัๅงคาถาม หรือสดงความคิดหในกีไยวกับรือไ ง
ทีไสน฿จปຓนประจา ชน ดใกถามวา อะเร ทาเม มืไอเร ปຓนตຌน

12 ถຌานຌองผิดหวังลใกโ นຌอยโ ดใก฿ชຌวลานานกวาจะหาย
13 นຌองสามารถชะลอหรือยับยัๅงความตຌองการเดຌ มຌวาอยากเดຌของ
สิไงนัๅน
14 มืไอปลีไยนผนเมเดຌทาตามทีไคุยกันเวຌ นຌองกใยอมรับหตุผลเดຌเมกรธ
15 นຌองสามารถ฿ชຌคาพืไออธิบายอารมณຏของตัวองเดຌอยางหลากหลาย
ละถูกตຌอง ชน ผิดหวัง, ตืไนตຌน, กรธ, ตก฿จกลัว, อึดอัด฿จ

16 นຌองสดงออกวา฿ส฿จความรูຌสึกคนอืไน
17 นຌอง฿จดีกับดใกทีไอายุนຌอยกวา (เมนับพีไนຌอง฿นครัวรือน)
18 นຌองมักอาสาชวยหลือผูຌอืไน (พอ ม ครู ดใกอืไน)
19 นຌองคยนา หิน ศษเมຌ มาลนดยการสมมติ฿หຌสิไงหลานีๅปຓนคน
หรือปຓนสัตวຏ
฿นรอบ 3 ดือนทีไผานมา ดใกสดงพฤติกรรมตอเปนีๅบอยครัๅงพียง฿ด ดยทาครืไองหมาย  ฿นชองวางทีไตรง
กับคาตอบทีไถูกตຌอง
#

ขຌอความ

1 นຌอง...ปลีไยนอารมณຏหรือความรูຌสึกรใว
2 นຌอง...รูຌสึกหรือบนวาเมมี฿ครรัก
3 นຌอง...คอนขຌางหงุดหงิด ครียด หรือวิตกกังวล
4 นຌอง...มีพฤติกรรมกง หรือชอบพูดกหก
5 นຌอง...รูຌสึกกลัวหรือกระวนกระวายมากกินเป

เมคย
เมทราบ/เม
บางครัๅง (1) ประจา (2)
น฿จ (-8)
(0)

฿นรอบ 3 ดือนทีไผานมา ดใกสดงพฤติกรรมตอเปนีๅบอยครัๅงพียง฿ด ดยทาครืไองหมาย  ฿นชองวางทีไตรง
กับคาตอบทีไถูกตຌอง
#

ขຌอความ

6 นຌอง...ตຌถียงมากกินเป
7 นຌอง...เมมีสมาธิ เมสามารถจดจออยูกับสิไง฿ดสิไงหนึไงเดຌปຓนวลานาน
8 นຌอง...สับสนหรือหมอลอยงาย
9 นຌอง...ชอบรังกหรือกลຌงผูຌอืไน
10 นຌอง...ดืๅอหรือเมชืไอฟังมืไออยูทีไบຌาน
11 นຌอง...เมรูຌสึกสีย฿จมืไอตัวองทาผิด
12 นຌอง...ขຌากับดใกคนอืไนเดຌยาก
13 นຌอง...วูวาม หรือทาสิไง฿ดดยเมคิด
14 นຌอง...รูຌสึกเรຌคาหรือรูຌสึกมีปมดຌอย
15 นຌอง...เมปຓนทีไชอบพอของดใกคนอืไน
16 นຌอง...มีความหมกมุน หรือมีพฤติกรรมยๅาคิดยๅาทา
17 นຌอง...กระสับกระสาย เมสามารถนัไงหรืออยูนิไงเดຌนาน
18 นຌอง...ดืๅอรัๅน ละกรธงาย
19 นຌอง...มีอารมณຏรุนรงละควบคุมอารมณຏเดຌยาก
20 นຌอง...ดูเมมีความสุข ศรຌา หรือหดหู฿จ
21 นຌอง...กใบนืๅอกใบตัว เมสุงสิงกับผูຌอืไน
22 นຌอง...มีพฤติกรรมทาลายขຌาวของทัๅงของตัวองละของผูຌอืไน
23 นຌอง...ติดผูຌ฿หญ
24 นຌอง...รຌองเหຌงาย
25 นຌอง...ชอบรียกรຌองความสน฿จ
26 นຌอง...ชอบพึไงพาผูຌอืไนมากกินเป ชน กิจกรรมทีไดใกสามารถทาองเดຌ
ต฿หຌผูຌอืไนทาทน
27 นຌอง...หวาดระวง รูຌสึกวาจะมีคนขຌามาทารຌาย
28 นຌอง...ชอบคลุกคลีอยูกับกลุมดใกกร
29 นຌอง...ชอบกใบความลับเวຌกับตัวอง
30 นຌอง...มีความกังวลมากกินเป
31 นຌอง...ดืๅอหรือเมชืไอฟังมืไออยูทีไรงรียน
32 นຌอง...ขຌากับครูเดຌยาก
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เมคย
เมทราบ/เม
บางครัๅง (1) ประจา (2)
น฿จ (-8)
(0)
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บบสอบถามครูปฐมวัย (ขຌอมูลครู)
SRN2020
1) กรอกทีไอยูของรงรียน
ชืไอรงรียน/ศูนย์พัฒนาดใกลใก
อาภอ

ตาบล

จังหวัด

2) กรอกขຌอมูลคุณครู
คานาหนຌา ( ) นาย ( ) นาง ( ) นางสาว ชืไอ

นามสกุล

หมายลขทรศัพท์
E-mail
วันทีไทาบบสอบถาม วันทีไ

ดือน ชน พ.ย.

พ.ศ.

สาหรับจຌาหนຌาทีไ
TYPE
7 7

PROV

AMP

บบสอบถามชุดนีๅเดຌมาดยวิธีการ฿ด

School

ROOM

Teacher ID

( ) จากการสัมภาษณ์

( ) ครูป็นผูຌกรอกอง

ชืไอจริงผูຌสัมภาษณ์ (ถຌาครูป็นผูຌกรอกอง ฿หຌกรอก NA)
สัมภาษณ์ครบหรือเม
หตุผลทีไสัมภาษณ์เมครบ

ผูຌ SPA

1- ครบ (ขຌามเปถามชุดถัดเป) 3- เมครบ
1- ปฏิสธการสัมภาษณ์ทัๅงหมด
3- ตอบบางสวนตยังเมครบ
ผูຌตรวจบบสอบถาม
ครัๅงทีไ 1
ครัๅงทีไ 2

ผูຌบันทึกขຌอมูล
ครัๅงทีไ 1
ครัๅงทีไ 2

ผูຌ Compare ผูຌ สกนบบ

ชือไ /username

วัน/ดือน/ป
4/1/2020
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E1 ขຌอมูลสวนตัว ประสบการณ์ทางาน คุณวุฒิ ละคาตอบทน
(Teacher Experience, Qualifications, and Compensation)
1) อายุ ปรดระบุ ............................
2) พศ
⃝ ชาย

⃝ หญิง

3) สถานภาพสมรส
⃝ สด
⃝ สมรส

⃝ หยารຌาง
⃝ ยกกันอยู

⃝ หมຌาย

4) ชืๅอชาติ
⃝ เทย

⃝ อืไนโ ปรดระบุ ........................................

5) ระดับการศึกษาสูงสุด
⃝ ตไ่ากวาปริญญาตรี
⃝ ปริญญาตรี

⃝ ปริญญาท
⃝ ปริญญาอก

⃝ ก่าลังศึกษาอยู

6) สาขาวิชาทีไจบ ปรดระบุ ....................................................................................................................
(ถຌากาลังศึกษาอยู฿หຌกรอก NA)
7) ทานรียนจบหลักสูตรทีไกีไยวกับการศึกษาปฐมวัย หรือ สาขาทีไกีไยวกับพัฒนาการดใกหรือเม
⃝ ฿ช

⃝ เม฿ช

⃝ ก่าลังศึกษาอยู

⃝ ครูบรรจุอกชน
⃝ ครูอัตราจຌาง

⃝ ผูຌดูลดใก (ครูทีไยังเมบรรจุ)
⃝ นักศึกษาฝຄกงาน (ขຌามเปขຌอ 11)

8) ต่าหนงของทาน฿นปัจจุบัน
⃝ ครูขຌาราชการ
⃝ ครูพนักงานราชการ

⃝ อืไนโ ปรดระบุ ..................................................
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9) ทานริไมการท่างานป็นครูตัๅงตมืไอเหร

ปรดระบุ ดือน ......................... พ.ศ. ...................

10) ทานริไมสอน฿นระดับชัๅนปฐมวัยมาตัๅงตมืไอเหร

ปรดระบุ ดือน ......................... พ.ศ. ...................

11) ฿นชวง 5 ปทีไผานมา ทานเดຌฝຄกอบรมกีไยวกับการศึกษาปฐมวัย จ่านวนกีไครัๅง?
ระบุจ่านวนครัๅง .................. (ถຌากรอก 0 ฿หຌขຌามเปถามขຌอ 12)
A อบรมครัๅงลาสุด มืไอ฿ด ปรดระบุ วันทีไ ……………….. ดือน ………………………...…. ป ……………………
B อบรมรืไอง฿ด ปรดระบุ ...............................................................................................................
C หนวยงาน฿ด ปรดระบุ................................................................................................................
D ระยะวลาการฝຄกอบรม ปรดระบุ จ่านวนกีไวัน................. หรือ จ่านวนกีไชัไวมง...................
12) ฿นชวง 5 ปทีไผานมา ทานคยเดຌรับรางวัลจากอาชีพครูผูຌสอน หรือเม (ตอบเดຌมากกวา 1 ขຌอ)
⃝ เมคย
⃝ คยเดຌรับรางวัลคุรุสภา "ครูดีดน" ดຌาน (ปรดระบุ)....................................................................
⃝ คยเดຌรับรางวัลขใมทองค่า "คุรุสภาสดุด"ี
⃝ คยเดຌรับรางวัลขใม "คุรุสภาสดุด"ี
⃝ คยเดຌรับรางวัล "คุรุสดุด"ี
⃝ คยเดຌรับรางวัล "ครูคุณธรรม"
⃝ คยเดຌรับรางวัล "ครูสอนดี"
⃝ คยเดຌรับรางวัล "ครูจຌาฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์"
⃝ คยเดຌรับรางวัล "ครูดี฿นดวง฿จ"
⃝ คยเดຌรับรางวัล "รางวัลหนึไงสนครูดี"
⃝ คยเดຌรับรางวัล "ครูรางวัลสมดใจจຌาฟ้ามหาจักรี" ของมูลนิธิรางวัลสมดใจจຌาฟ้ามหาจักรี รวมกับ
กองทุนพืไอความสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
⃝ คยเดຌรับรางวัลอืไนโ ปรดระบุ ..................................................
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E2 การรียนการสอน (Curriculum and language)
1) ชัๅนรียนปฐมวัยริไมรียนตัๅงต........................น. ถึง................................น.
2) ทาน฿ชຌวลา฿น 1 วันเปกับกิจกรรมดังตอเปนีๅป็นจ่านวนกีไชัไวมง หรือ กีไนาที
⃝ สอนดใก ………………………… ชัไวมง….........................นาที
⃝ ตรียมนืๅอหาบทรียน ………………………… ชัไวมง….........................นาที
⃝ งานธุรการละการจัดการทัไวเป฿นรงรียน ………………………… ชัไวมง….........................นาที
⃝ อืไนโ ปรดระบุ ..............................................……… ชัไวมง….........................นาที
3) ภาษาหลักทีไทาน฿ชຌสืไอสารกับดใก฿นขณะทีไสอน คือ
⃝ เทย
⃝ ยาวี
⃝ มลายู
⃝ อังกฤษ
⃝ อืไนโ ปรดระบุ ..............................................................
4) ทาน฿ชຌภาษาตอเปนีๅ฿นการรียนการสอนป็นสัดสวนทา฿ดของวลารียน (ตัวลข฿นชองรຌอยละรวมกันตຌองเมกิน 100)
ภาษา
คิดป็นรຌอยละ
เทย
อังกฤษ
ยาวี
มลายู
อืไนโ ระบุ ..........................
5) ทานคิดวาดใกชัๅนอนุบาล 3 ควรมี฿บงาน หรือ บบฝึกหัดกลับเปทาทีไบຌานหรือเม
⃝ เมควรมี
⃝ ควรมี สัปดาห์ละ............................วัน วันละ ..................................หนຌา
6) ทานเดຌมอบหมายงาน฿นลักษณะ฿ด฿หຌดใกกลับเปทาทีไบຌาน ฿นรอบ 1 ดือนทีไผานมา
6.1) ดใกยืมนิทานกลับบຌานพืไออานกับผูຌปกครอง
⃝ เมเดຌมอบหมาย
⃝ มอบหมาย
6.2) กิจกรรมทีไตຌองทารวมกับผูຌปกครอง ชน ระบายสี งานประดิษฐ์
⃝ เมเดຌมอบหมาย
6.3) ฿บงาน หรือบบฝึกหัด
⃝ เมเดຌมอบหมาย

⃝ มอบหมาย
⃝ มอบหมาย จานวน......................หนຌา
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7) ทานจัดการปัญหาอยางเร มืไอดใกท่าผิด (ตอบเดຌมากกวา 1 ขຌอ)
⃝ ลงทษทางกาย ชน ตี
⃝ ต่าหนิดຌวยวาจา
⃝ ยกดใกออกมาจากชัๅนรียน/฿หຌดใกอยูคนดียว (time out)
⃝ ฿หຌดใกกระท่าพฤติกรรม฿หมทีไถูกตຌอง
⃝ อืไนโ ปรดระบุ ..........................................................
8) ทาน฿ชຌวิธี฿ด฿นการสอนดใกป็นหลัก (ตอบเดຌพียง 1 ขຌอ)
⃝ สอนบบอานขียน (Direct instruction)
⃝ สอนตามนวัตกรรมตางโ
( ) สอนบบ 6 กิจกรรมหลัก
( ) สอนบบเฮสคป
( ) สอนบบมอนตสซอรีไ
( ) สอนบบวอลดอร์ฟ
( ) สอนบบวิถีพุทธ
( ) สอนบบครงงาน (Project approach)
⃝ อืไนโ ปรดระบุ ...............................................................
9) ทานตຌองการค่านะน่าพิไมติมดຌานการสอน฿นดຌาน฿ดบຌาง (ตอบเดຌมากกวา 1 ขຌอ)
⃝ การบริหารจัดการชัๅนรียน
⃝ การบันทึกละกใบขຌอมูล฿นชัๅนรียน
⃝ การสอนดใกปฐมวัย
⃝ การ฿ชຌหลักสูตร
⃝ การประมินพัฒนาการดใก
⃝ อืไนโ ปรดระบุ .......................................................
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E3 คาตอบทน (Compensation)
1) ปัจจุบันทานมีรายเดຌจากงินดือนครู ดือนละทาเร

ระบุจ่านวนงิน ....................................... บาท

(ถຌาป็นครูฝຄกสอน฿หຌกรอก NA)
2) ปัจจุบันทานมีรายเดຌจากงานพิศษ / อาชีพสริม ดยฉลีไยดือนละทาเร?
ระบุจ่านวนงิน .................................................. บาท (ถຌาเมมีกรอก 0)
3) ฿นชวงปการศึกษาทีไผานมา ทาน฿ชຌงินของตัวอง฿นการซืๅออุปกรณ์ทีไ฿ชຌ฿นหຌองรียน/รงรียน (ชน คอมพิวตอร์)
บຌางหรือเม?
⃝ เมคย

⃝ คย ปรดระบุจ่านวนงิน ........................................ บาท
E4 รงจูง฿จละทัศนคติ (Motivation and Attitude)

1) ทานหในดຌวยกับขຌอความตอเปนีๅมากนຌอยพียง฿ด ดยมีตัวลือกสดงคาตอบทัๅงหมด 7 ระดับ
ซึไง ระดับ 1 หมายถึง เมหในดຌวยอยางยิไง ละระดับ 7 หมายถึง หในดຌวยอยางยิไง
กรุณาทาครืไองหมาย  ทีไระดับความคิดหในทีไตรงกับทานมากทีไสุด
ปร ยคต ง เหล นอธบ ยถงตวคุณม กนอยเพยง ด

มเหนดวยอย งยง….......................

1

2

3

4

เหนดวยอย งยง

5

6

1 ฉันสามารถควบคุมสิไงตางโ ทีไกิดขึๅนกับฉันเดຌพียงนຌอยนิด
2 ฉันเมสามารถกຌปัญหาบางอยางเดຌดຌวยตัวอง
หลายสิไงละหลายหตุการณ์สาคัญ฿นชีวิตฉัน ฉันทบจะเมมีทาง
3
ปลีไยนปลงมันเดຌลย
4 บอยครัๅงทีไฉันรูຌสึกหมดหนทางกับการจัดการปัญหา฿นชีวิต
5 บางครัๅงฉันรูຌสึกวา ชีวิตของฉันป็นเปตามทีไคนอืไนกาหนด฿หຌ
6 สิไงทีไจะกิดขึๅนกับฉัน฿นอนาคต สวนมากฉันป็นคนกาหนดอง
7 ถຌาฉันมุงมัไนทาอะเร฿หຌสารใจ ฉันทามันเดຌสมอ

2) ทานคิดวา฿นภาพรวมนัๅนระบบการศึกษาปฐมวัยของเทย฿นปัจจุบัน สามารถชวยหลือดใก฿หຌมีความชืไอมตอระหวาง
อนุบาลกับประถมศึกษาเดຌดีพียง฿ด (ลือกตอบ 1 ขຌอ)
⃝ ระบบเมสามารถชวยหลือละตรียมความพรຌอมดใกเดຌลย
⃝ ระบบสามารถชวยหลือละตรียมความพรຌอมดใกเดຌบຌาง
⃝ ระบบสามารถชวยหลือละตรียมความพรຌอมดใกเดຌดี

7
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3) ทานคิดวา฿นภาพรวมนัๅนระบบการศึกษาระดับ ป.1 ของเทย฿นปัจจุบัน สามารถชวยหลือดใก฿หຌมีความชืไอมตอระหวาง
อนุบาลกับประถมศึกษาเดຌดีพียง฿ด (ลือกตอบ 1 ขຌอ)
⃝ ระบบเมสามารถชวยหลือละตรียมความพรຌอมดใกเดຌลย
⃝ ระบบสามารถชวยหลือละตรียมความพรຌอมดใกเดຌบຌาง
⃝ ระบบสามารถชวยหลือละตรียมความพรຌอมดใกเดຌดี
E5 ภชนาการ สุขอนามัย ละความปลอดภัย (Nutrition, Sanitation, and Safety)
1) รงรียนจัด฿หຌมีนมส่าหรับดใก฿นชัๅนรียนของทานหรือเม (นมรงรียน) หรือเม
⃝ มีทุกวัน
⃝ มีเมครบทุกวัน

⃝ เมมี

2) รงรียนจัด฿หຌมีอาหารหรือของวางระหวางวัน (เมรวมนม) เวຌสาหรับดใกหรือเม
⃝ มีทุกวัน
⃝ มีเมครบทุกวัน

⃝ เมมี

3) ดใก฿นชัๅนรียนของทานเดຌนอนกลางวันหรือเม
⃝ ฿ช

⃝ เม฿ช

(ขຌามเปถามขຌอ 5)

4) ดใก฿นชัๅนรียนของทานนอนกลางวันทีไเหน
⃝ หຌองรียน

⃝ หຌองอืไนโ (ปรดระบุ).................................................

5) สถานศึกษามีหຌองนๅ่าส่าหรับดใกปฐมวัยดยฉพาะหรือเม
⃝ มี

⃝ เมมี

6) หຌองรียนของทานมีหนຌาตางทีไปลอดภัยละประตูทีไสามารถปຂดลใอคเดຌหรือเม
⃝ เมมี
⃝ มีฉพาะหนຌาตางทีไปลอดภัย

⃝ มีฉพาะประตูทีไปຂดลใอคเดຌ
⃝ มีทัๅงหนຌาตางทีไปลอดภัยละประตูทีไปຂดลใอคเดຌ

7) หຌองรียนของทานมีขนาดทาเหร (ถຌาเมทราบกรอก DK)
ความกวຌาง (มตร)

ความยาว (มตร)
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บบสอบถามขຌอมูลรงรียน
SRN2020

บบสอบถามข้อมูลผู้บริหารรงรียน ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลครูละนักรียน
Preface: รายละอียดผูຌ฿หຌสัมภาษณ์
1)

กรอกทีไอยูของรงรียน
ชืไอรงรียน
ตาบล

อาภอ

กรอกขຌอมูลผูຌ฿หຌสัมภาษณ์
คานาหนຌา ( ) นาย ( ) นาง ( ) นางสาว

ชืไอ

จังหวัด

นามสกุล
E-mail

หมายลขทรศัพท์
วันทีไทาบบสอบถาม
ชืไอจริงผูຌสัมภาษณ์

วันทีไ.....................

TYPE
9 9

สาหรับจຌาหนຌาทีไ
ผูຌ SPA
ชืไอ/username
วัน/ดือน/ปี

ดือน ชน พ.ย. ..................................

PROV

ผูຌตรวจบบสอบถาม
ครัๅงทีไ 1
ครัๅงทีไ 2

AMP

พ.ศ...............................

School

ผูຌบันทึกขຌอมูล
ครัๅงทีไ 1
ครัๅงทีไ 2

ผูຌ Compare

ผูຌ สกนบบ

16/1/2020
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D1 ขຌอมูลผูຌบริหารรงรียน
คาชีๅจง: ขຌอมูล฿นสวนนีๅ฿หຌสอบถามจากผูຌบริหารรงรียนทานัๅน หากเมเดຌสัมภาษณ์ผูຌบริหาร฿หຌขຌามเปถามหมวด D2
1) คำนำหนຌำ ( ) นำย ( ) นำง ( ) นำงสำว

ชืไอ........................................................................

นำมสกุล........................................................................

หมำยลขทรศัพท์
E-mail.................................................................................................................................................................................................................................
2) อำยุ.............................ป
3) พศ

( ) 1-ชำย

4) ระดับกำรศึกษำสูงสุด

( ) 3-หญิง
( ) 1-ตไำกวำปริญญำตรี

( ) 3-ปริญญำตรี

( ) 5-ปริญญำท

( ) 7-ปริญญำอก

5) สำขำวิชำทีไจบของระดับกำรศึกษำสูงสุด........................................................................................................................
6) ทำนรียนจบหลักสูตรทีไกีไยวกับกำรศึกษำปฐมวัย หรือ สำขำทีไกีไยวกับพัฒนำกำรดใกหรือเม

( ) 1-฿ช

( ) 3-เม฿ช

7) ฿นชวง 5 ปีทีไผานมา ทำนเดຌฝຄกอบรมกีไยวกับกำรศึกษำปฐมวัย จำนวนกีไครัๅง..................................................................
A อบรมครัๅงลำสุด ดือน (ชน ม.ค.)................................................

ป พ.ศ..................................................

B อบรมรืไอง฿ด..................................................................................................................................................................................
C หนวยงำน฿ดป็นผูຌจัด......................................................................................................................................................................
8) ทำนริไมทำงำนดຌำนกำรบริหำรสถำนศึกษำตัๅงตดือน (ชน ม.ค.).........................................

ป พ.ศ........................................................

9) ทำนคิดวำดใกปฐมวัยระดับชัๅนอนุบำล 3 ควรเดຌรับกำรฝຄกขียน คัดลำยมือ กีไชัไวมงตอสัปดำห์ ...........................................................................................
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D2 ขຌอมูลรงรียนละครู
1) รงรียนหงนีๅจัดอยู฿นประภท฿ด
( ) 1-รงรียนอนุบำล

( ) 3-รงรียนประถมศึกษำ

( ) 5-รงรียนขยำยอกำส

( ) 7-รงรียนมัธยมศึกษำ

( ) 9-อืไนโ ระบุ฿นชอง...................................................................
1.1) รงรียนหงนีๅคยเดຌรับลือกขຌำ"ครงกำรรงรียนประชำรัฐ (ดี฿กลຌบຌำน) หรือ รงรียนคุณภำพประจำตำบล" หรือเม

( ) 1- ป็น

( ) 3- เมป็น

1.2) รงรียนหงนีๅคยเดຌรับลือกขຌำ"ครงกำรรงรียนคุณภำพประจำตำบล" หรือเม

( ) 1- ป็น

( ) 3- เมป็น

2) สังกัดหนวยงำน฿ด
( ) 1-สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน (สพฐ.) (ขຌามเปถามขຌอ 4)

( ) 3-องค์กำรปกครองสวนทຌองถิไน (ขຌามเปถามขຌอ 4)

( ) 5-สำนักงำนคณะกรรมกำรสงสริมกำรศึกษำอกชน (สช.)

( ) 7-อืไนโ ระบุ฿นชอง..........................................................................

3) รงรียนหงนีๅจัดป็นองค์กรทีไเมสวงหำกำเรหรือองค์กรทีไสวงหำกำเร
( ) 1-องค์กรทีไสวงหำกำเร

( ) 3-องค์กรทีไเมสวงหำกำเร

4) นอกจากหนวยงานตຌนสังกัดลຌว รงรียนหงนีๅเดຌรับงินสนับสนุนจำกหลง฿ดอีกบຌำง (ตอบเดຌมากกวา 1 ขຌอ)
( ) A-สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน (สพฐ.)

( ) D-องค์กำรปกครองสวนทຌองถิไน

( ) B-สำนักงำนคณะกรรมกำรสงสริมกำรศึกษำอกชน (สช.)

( ) E-อืไนโ ระบุ฿นชอง..........................................................................

( ) C-กระทรวงมหำดเทย
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5) ปัจจุบันรงรียนหงนีๅ มีครูผูຌสอนทัๅงหมดมีจำนวนกีไคน ....................................................................................................
(เมนับรวมผูຌบริหารละธุรการทีไเมเดຌทาหนຌาทีไสอนหนังสือ)
บงป็น ตาหนงการบรรจุ
ครูทีไป็นขຌำรำชกำร กีไคน (ถຌาเมมี กรุณากรอก 0)..................................................................................................
ครูทีไป็นพนักงำนรำชกำร กีไคน (ถຌาเมมี กรุณากรอก 0).........................................................................................
ครูรงรียนอกชนทีไบรรจุลຌว กีไคน (ถຌาเมมี กรุณากรอก 0)...................................................................................
ครูอัตรำจຌำง กีไคน (ถຌาเมมี กรุณากรอก 0) ...........................................................................................................
ประภท฿บประกาศนียบัตร ฿บอนุญาต
มี฿บประกอบวิชำชีพครู กีไคน (ถຌาเมมี กรุณากรอก 0)............................................................................................
จบกำรศึกษำดຌำนปฐมวัย หรือ สำขำทีไกีไยวกับดใกปฐมวัย กีไคน (ถຌาเมมี กรุณากรอก 0).........................................
วุฒิการศึกษา
ระดับกำรศึกษำตไำกวำปริญญำตรี กีไคน (ถຌาเมมี กรุณากรอก 0) ...........................................................................
ระดับกำรศึกษำปริญญำตรี กีไคน (ถຌาเมมี กรุณากรอก 0).......................................................................................
ระดับกำรศึกษำปริญญำท กีไคน (ถຌาเมมี กรุณากรอก 0) ......................................................................................
ระดับกำรศึกษำปริญญำอก กีไคน (ถຌาเมมี กรุณากรอก 0) ....................................................................................
6) ปัจจุบันรงรียนหงนีๅ มีครูทีไดูลฉพำะดใกปฐมวัย มีจำนวนกีไคน....................................................................................................
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D3 ขຌอมูลนักรียนละสุขอนามัย
1) ปัจจุบันรงรียนหงนีๅมีดใกทัๅงหมดจำนวนกีไคน …................................................................................
มีดใกปฐมวัยจำนวนกีไคน …...................................................................................................................

2) รงรียนหงนีๅเดຌ฿หຌกำรดูลกดใกทีไมีควำมตຌองกำรพิศษ ชน ดใกสมำธิสัๅน ดใกป่วยรืๅอรัง ดใกมีปัญหำทำงจิต฿จหรือสังคมขัๅนรุนรง บຌำงหรือเม
( ) 1-฿ช

( ) 3-เม฿ช (ขຌามเปทาขຌอ 4)

3) จำนวนดใกทีไมีควำมตຌองกำรพิศษมีกีไคน .....................................
3-A ดใกทีไป็นรคสมำธิสัๅน จำนวนกีไคน (ถຌาเมมีกรอก 0) ..............................................
3-B ดใกทีไป่วยรืๅอรัง จำนวนกีไคน (ถຌาเมมีกรอก 0) ..............................................
3-C ดใกทีไมีปัญหำทำงจิต฿จหรือสังคมขัๅนรุนรง จำนวนกีไคน (ถຌาเมมีกรอก 0) ..............................................
3-D ดใก LD (ดใกทีไบกพรองทำงดຌำนกำรรียนรู)ຌ จำนวนกีไคน (ถຌาเมมีกรอก 0) ..............................................
3-E อืไนโ ปรดระบุ…......................................................................................................... จำนวนกีไคน (ถຌาเมมีกรอก 0)............................................

4) รงรียนหงนีๅมีนๅำ฿ชຌพียงพอหรือเม

( ) 1-มี

( ) 3-เมมี

5) นๅำทีไดใกดืไม฿นรงรียนเดຌผำนกำรตຌม กำรกรอง หรือป็นนๅำดืไมทีไซืๅอมำหรือเม

( ) 1-฿ช
( ) 3-เม฿ช ปรดระบุหลงนๅำทีไดใกดืไม........................................
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บบสังกตหຌองรียน
1) ทีไอยูรงรียน

SRN2020

รงรียน
ตำบล/ขวง

อำภอ/ขต

จังหวัด

รหัสเปรษณีย์

NAME1

NAME2

DAY

ชืไอลนของผูຌ
สังกต

ชืไอจริงของผูຌสังกต

MONTH

YEAR

วันทีไ ชน ดือน ชน
0 1 ม ค

TIME_START

ป พ.ศ. ชน
2

5

6

TIME_END

วลำทีไริไมกำรสังกต ชน วลำทีไสิๅนสุดกำรสังกต ชน

1

0

8

1

5

1

4

3

0

2) ระดับชัๅนทีไขຌำเปสังกต ชน อ.2/1, ป.2/2 ...................................................................
3)

จำนวนนักรียน ละครู
3.1) จำนวนนักรียนทัๅงหมด............................คน

ณ วันทีไขຌำเปสังกตมำรงรียน จำนวน...............คน
(หากเมเดຌสังกตหຌองรียน฿หຌกรอก NA)

3.2) หຌองทีไดใกรียนมีครูทีไดูลดใกทัๅงหมดกีไคน
- ครูประจำชัๅน จำนวน ................. คน

- นักศึกษำฝຄกงำน จำนวน ....................... คน

- ครูพีไลีๅยง จำนวน ....................... คน

- อืไนโ ปรดระบุ.......................................จำนวน ........ คน

ณ วันทีไขຌำเปสังกตมำปฏิบัติงำน จำนวน.................คน (หากเมเดຌสังกตหຌองรียน฿หຌกรอก NA)
(*จำนวนครูทีไดูลดใกทัๅงหมด ตຌองตรงกับจำนวนบบสอบถำมครูปฐมวัย)
4)

ระดับชัๅนนีๅมีกำรจัดตำรำงรียนดยมีครูประจำรำยวิชำมำสอนดใกหรือเม

( ) มี

( ) เมมี

(ครูประจำรำยวิชำ หมำยถึง ครูทำนอืไนทีไมำสอนบำงวิชำ ซึงไ เม฿ชครูทีไดูลดใก฿นชัๅนรียนขຌอทีไลຌว 3.2 )
สาหรับจຌาหนຌาทีไ

TYPE

PROV

AMP

School

Room

4 4

ผูຌ SPA

ผูຌตรวจบบสอบถาม
ครัๅงทีไ 1

ครัๅงทีไ 2

ผูຌบันทึกขຌอมูล
ครัๅงทีไ 1

ครัๅงทีไ 2

ผูຌ Compare ผูຌ สกนบบ

ชืไอ/username
วัน/ดือน/ปี
4/1/2020
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คาชีๅจง
กรุณากรอกขຌอมูล฿หຌครบทุกขຌอ พรຌอมถายรูปสภาพภาย฿นหຌองรียนประกอบการกใบขຌอมูล
ละหากพบวามีการจัดบงมุมประสบการณ์฿หຌถายรูปทุกมุมทีไพบ
1 สภำพวดลຌอมภำย฿นหຌองรียน
1.1 หຌองรียนมีกำรวำงจัดตຍะ กຌำอีๅ พืไอขียนหนังสือ สำหรับดใกทุกคน หรือเม?
( ) มี

( ) เมมี

1.2 ภำย฿นหຌองรียนมีกำรจัดบงมุมพืไอ฿หຌดใกขຌำเปทำกิจกรรมตำงโ ชน มุมหนังสือ มุมศิลปะ บຌำงหรือเม
( ) มี กีไมุม............................ ปรดระบุชืไอมุม.....................................................................................................
( ) เมมี

(ถຌาเมมีขຌามเปถามขຌอ 1.4)

1.3 มุมตำงโ ภำย฿นหຌองรียน มีลักษณะดังตอเปนีๅหรือเม
- กำรจัดวำงสืไออุปกรณ์ภำย฿นมุมตำงโ เมป็นระบียบ

( ) เมป็นระบียบ

( ) ป็นระบียบ

- สภำพสืไอ อุปกรณ์ ภำย฿นมุมตำงโ ชำรุด เมพรຌอม฿ชຌงาน

( ) เมพรຌอม฿ชຌงำน

( ) พรຌอม฿ชຌงำน

- ปริมำณสืไอ อุปกรณ์ ภำย฿นมุมตำงโ เมพียงพอกับจานวนดใก

( ) เมพียงพอ

( ) พียงพอ

( ) รียบรຌอย

( ) เมรียบรຌอย

1.4 ภำย฿นหຌองรียนสะอำดป็นระบียบ รียบรຌอยดี

1.5 ภำย฿นหຌองรียนมีรองรอยกำร฿หຌดใก คัดลำยมือ หรือ฿ชຌบบฝຄกสำหรับดใกภำย฿นหຌองรียน หรือเม
(ยกตัวอยำง ชน หในลมบบฝຄกหรือ฿บงำนบนตຍะ ครูมีกำรบຌำน บบฝຄกขียนอำน ป็นตຌน)
( ) มี

( ) เมมี

1.6 หຌองรียนมีกลຌองวงจรปຂดติดอยูหรือเม
( ) มี

( ) เมมี
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2 การสังกตการจัดกิจกรรมภาย฿นหຌองรียน
2.1 ฿นชวงวันวลำทีไขຌำเปสังกตหຌองรียน มีกำรจัดกิจกรรมภำย฿นชัๅนรียนหรือเม
( ) มี
( ) เมมี (จบการสังกต) พราะ
( ) รงรียนมีกำรจัดกิจกรรมพิศษ เมมีกำรรียนกำรสอนทัๅงวัน ชน ดใกซຌอมกำรสดง ครูพำดใกเปทัศนศึกษำ
( ) ครูประจำชัๅน / วิชำ ลำงำน เมมีกำรรียนกำรสอน
( ) อืไนโ ปรดระบุ...................................................................................................................................
2.2 การสังกตการจัดกิจกรรมภาย฿นหຌองรียน ครัๅงทีไ 1
ปรดระบุกิจกรรมทีไพบ฿นชวงทีไขຌำเปสังกต
ครัๅงทีไ 1 วลำ.....................น. กิจกรรมทีไพบ...................................................................................................................
2.2.1 ครู฿หຌดใกทำบบฝຄกหัด หรือ฿บงำน ดยเมมีกำรจัดกิจกรรมนำกอน ฿ชหรือเม
( ) ฿ช

( ) เม฿ช

( ) เมเดຌสังกต พรำะ.............................................................

2.2.2 ครูสอนดຌวยกำรบรรยำยป็นหลัก เมมีกำรทำกิจกรรมรวมกับดใก ฿ชหรือเม (ยกตัวอยำง ชน อำนตัวลข
ตัวอักษรตำมครู ขียนตัวลขตัวอักษรตำมทีไครูบอก ขียนตำมสຌนปะ วำดรูประบำยสี)
( ) ฿ช

( ) เม฿ช

2.2.3 ครูปຂดทีวี หรือ วีดีอ ฿หຌดใกดู ฿ชหรือเม
( ) ฿ช
( ) เม฿ช
2.2.4 ครูสน฿จงำนอืไนทีไเม฿ชงำนสอน ชน ทำภำรกิจสวนตัว หรือลนมือถือ ฿ชหรือเม
( ) ฿ช

( ) เม฿ช

2.2.5 ครู฿หຌดใกทำงำนรวมกันป็นกลุม ทุกคนมีสวนรวม฿นกำรทำงำนนัๅนโ ฿ชหรือเม
( ) ฿ช

( ) เม฿ช

2.2.6 ครู฿ชຌคำพูดชิงลบกับดใก ฿ชหรือเม
( ) ฿ช

( ) เม฿ช

2.2.7 ครูมีกำรลงทษมืไอดใกทำผิดดังตอเปนีๅหรือเม
- ลงทษทำงกำย ชน ตี

( ) มี

( ) เมมี

- ตำหนิดຌวยวำจำ วำกลำวตักตือน

( ) มี

( ) เมมี

- ยกดใกออกมำจำกชัๅนรียน/฿หຌดใกอยูคนดียว

( ) มี

( ) เมมี

- ฿หຌดใกกระทำพฤติกรรมทีไถูกตຌอง

( ) มี

( ) เมมี

- อืไน……………………………………………………………………………………….........

( ) มี

( ) เมมี
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2.3 การสังกตการจัดกิจกรรมภาย฿นหຌองรียน ครัๅงทีไ 2
ปรดระบุกิจกรรมทีไพบ฿นชวงทีไขຌำเปสังกต
ครัๅงทีไ 2 วลำ.............................น. กิจกรรมทีไพบ..........................................................................................................
2.3.1 ครู฿หຌดใกทำบบฝຄกหัด หรือ฿บงำน ดยเมมีกำรจัดกิจกรรมนำกอน ฿ชหรือเม
( ) ฿ช

( ) เม฿ช

( ) เมเดຌสังกต พรำะ.............................................................

2.3.2 ครูสอนดຌวยกำรบรรยำยป็นหลัก เมมีกำรทำกิจกรรมรวมกับดใก ฿ชหรือเม (ยกตัวอยำง ชน อำนตัวลข
ตัวอักษรตำมครู ขียนตัวลขตัวอักษรตำมทีไครูบอก ขียนตำมสຌนปะ วำดรูประบำยสี)
( ) ฿ช

( ) เม฿ช

2.3.3 ครูปຂดทีวี หรือ วีดีอ ฿หຌดใกดู ฿ชหรือเม
( ) ฿ช

( ) เม฿ช

2.3.4 ครูสน฿จงำนอืไนทีไเม฿ชงำนสอน ชน ทำภำรกิจสวนตัว หรือลนมือถือ ฿ชหรือเม
( ) ฿ช

( ) เม฿ช

2.3.5 ครู฿หຌดใกทำงำนรวมกันป็นกลุม ทุกคนมีสวนรวม฿นกำรทำงำนนัๅนโ ฿ชหรือเม
( ) ฿ช

( ) เม฿ช

2.3.6 ครู฿ชຌคำพูดชิงลบกับดใก ฿ชหรือเม
( ) ฿ช

( ) เม฿ช

2.3.7 ครูมีกำรลงทษมืไอดใกทำผิดดังตอเปนีๅหรือเม
- ลงทษทำงกำย ชน ตี

( ) มี

( ) เมมี

- ตำหนิดຌวยวำจำ วำกลำวตักตือน

( ) มี

( ) เมมี

- ยกดใกออกมำจำกชัๅนรียน/฿หຌดใกอยูคนดียว

( ) มี

( ) เมมี

- ฿หຌดใกกระทำพฤติกรรมทีไถูกตຌอง

( ) มี

( ) เมมี

- อืไน……………………………………………………………………………………….........

( ) มี

( ) เมมี
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ภาคผนวก B

รายชือนักวิจัย (Research Team)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

รศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทอง
อ.ดร.พิศมร กิเลนทอง
นางสาววารุณี เครือประดิษฐ์
นางสาวขนิษฐา บุญสนอง
นางสาววาสิณี จันทร์ธร
นายสัจจา ดวงชัยอยูส่ ขุ
นายวารินทร์ เอรารัมย์
นางสาวจิรฐั ติกาล การสร้าง
นางสาวกุลโสม สาคอ
นางสาวไฟรุส อับดุลเลาะห์
นางสาวปฐมาพร นิพนธ์ศกั ดิ
นางสาวดวงฤดี ภูกาบิน
นายวรุต สามารถ
นางสาวปวีณา เอกสัน
นางสาวกานต์ชนก ไทรบุรี
นางสาวอภิสรา เต็มกิจถาวร
นายวัลลภ ปรางค์ทอง

หัวหน้าโครงการ
รองหัวหน้าโครงการ
รองหัวหน้าโครงการ
นักวิจยั และผูป้ ระสานงานหลัก
นักวิจยั
นักวิจยั
นักวิจยั
นักวิจยั
นักวิจยั
นักวิจยั
นักวิจยั
นักวิจยั
นักวิจยั
นักวิจยั
นักวิจยั
นักวิจยั
นักวิจยั

