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Abstract

Several research papers have assessed the long-term benefits of pre-primary education in
terms of academic performance and labor market outcomes. This study analyzes data obtained from
the Program for International Student Assessment (PISA) to estimate the effects of preschool
enrollment of Thai students on producing long-term benefits in their academic performance.
Results show that a mother’s educational attainment has a significant impact on the decision
to enroll her child in preschool. Regarding the long-term benefits, our findings show that pre-primary
education bears a significant and positive association with cognitive skills in all three areas of
literacy tested under PISA, namely, reading, mathematics, and the sciences. Regarding the economic
status of students’ families, results indicate that the benefits of pre-primary education in cognitive
skill improvement tend to be greatest in the case of students from low- to middle-income families.
Evidence supports the promotion of long-term benefits of pre-primary education and, thus, the
universal early childhood education policy. In particular, support should be given to childhood education
programs that specifically target children from disadvantaged groups and low-income households.
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บทคัดย่อ

งานศึกษาวิจยั จ�ำนวนมากได้ทำ� การประมาณการผลได้ในระยะยาวของการเข้าเรียนใน
ระดับชัน้ ปฐมวัยต่อผลสัมฤทธิท์ างการศึกษา รวมไปถึงความส�ำเร็จในหน้าทีก่ ารงาน งานแต่ละชิน้
ได้สรุปว่าการลงทุนในระดับปฐมวัยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอันส่งผลได้ทั้งในระดับบุคคลและต่อ
เศรษฐกิจในระยะยาว งานวิจยั ชิน้ นีใ้ ช้ขอ้ มูลจากการส�ำรวจโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ
(ข้อมูลPISA) เพือ่ วิเคราะห์โอกาสในการเข้าศึกษาในระดับปฐมวัย รวมไปถึงผลได้ในระยะยาวของ
การศึกษาปฐมวัยต่อผลสัมฤทธิท์ างการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า การศึกษาของมารดามีอทิ ธิพล
เป็นอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตติ อ่ การตัดสินใจส่งลูกเข้าเรียนในระดับปฐมวัย ในขณะทีก่ ารศึกษา
ในระดับชั้นปฐมวัยจะส่งผลได้ระยะยาวต่อการพัฒนาทักษะทางปัญญาในทุกๆ ด้านทั้งทางด้าน
การอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ โดยเมื่อจ�ำแนกตามสถานะ
ทางเศรษฐกิจของครอบครัวแล้วพบว่า ผลได้ดา้ นทักษะทางปัญญาในระยะยาวดังกล่าวจะสูงสุด
ในครัวเรือนทีม่ ฐี านะยากจนถึงปานกลาง ผลการศึกษานีส้ นับสนุนการเกิดผลได้ในระยะยาวของ
การเรียนในระดับปฐมวัยและสนับสนุนนโยบายการเรียนฟรีในระบบการศึกษาปฐมวัยแบบถ้วนหน้า
ผลการศึกษายังสนับสนุนโอกาสในการพัฒนาโครงการการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยเฉพาะกับกลุ่ม
เด็กไทยที่ด้อยโอกาสหรือมีฐานะยากจนให้มากยิ่งขึ้น
ค�ำส�ำคัญ : การศึกษาปฐมวัย ผลได้ในระยะยาว ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ประเทศไทย
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ในมิติทางเศรษฐศาสตร์ การพัฒนาทางระบบการศึกษาที่ดีจะส่งผลบวกต่อการเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ โดยทั้งนี้จ�ำเป็นต้องมีพัฒนาการทั้งในด้านปริมาณการศึกษาและด้าน
คุณภาพการศึกษา1 ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา ประเทศไทยเองก็เป็นประเทศหนึง่ ทีใ่ ห้ความส�ำคัญ
และใส่ใจกับการลงทุนและการปฏิรูปทางด้านการศึกษามาโดยตลอด จะเห็นได้จากสัดส่วนของ
งบประมาณทางด้านการศึกษาที่เพิ่มสูงขึ้นในทุกๆ ปีจากร้อยละ 3.8 ของผลิตภัณฑ์รายได้
ประชาชาติในปี พ.ศ. 2550 เป็นร้อยละ 5.8 ของผลิตภัณฑ์รายได้ประชาชาติในปี พ.ศ. 2555 สัดส่วน
งบประมาณการศึกษาต่อรายได้ประชาชาติของประเทศไทยนี้เป็นสัดส่วนที่ไม่ได้น้อยกว่า
ประเทศใดๆ ในโลก
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้วา่ ภาครัฐจะได้มกี ารจัดสรรงบประมาณทางการศึกษาไว้ในสัดส่วน
ที่สูงก็ตาม แต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับพบว่า ตัวชี้วดั ทางการศึกษาที่ออกมานั้นกลับประสบความส�ำเร็จ
แค่เพียงเชิง “ปริมาณ” เท่านั้น โดยสังเกตได้จากสัดส่วนการเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนสัดส่วนการ
ลงทะเบียนเรียนต่อประชากรในวัยเรียน (Gross Enrollment Ratio) ในทุกระดับชัน้ ในขณะทีต่ วั ชีว้ ดั
ในเชิงคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นผลคะแนนการทดสอบการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ที่ยังมี
คะแนนอยูใ่ นระดับต�่ำและมีแนวโน้มลดลง2 รวมไปถึงผลการประเมินนักเรียนนานาชาติหรือ PISA
(Programme for International Student Assessment) ที่มีแนวโน้มลดลงและมีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับที่ต�่ำกว่าประเทศอื่นๆ ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่ใกล้เคียงกันในทุกด้าน ผลลัพธ์นี้
แสดงได้ถึงความเสี่ยงของคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ที่ได้รับจากการศึกษาซึ่งจะกลายเป็น
อุปสรรคต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในอนาคต
อย่างไรก็ดี เนื่องจากภาวะการณ์ของโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ภาครัฐและ
นักวิชาการทางด้านการศึกษาต่างเห็นว่าทรัพยากรมนุษย์ของประเทศควรทีจ่ ะต้องก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงโดยสนับสนุนให้เกิดระบบการศึกษาเป็นระบบแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long
Learning Education) โดยมองว่า การเรียนรู้ไม่จ�ำเป็นต้องอยู่ในระบบห้องเรียนเสมอไป แต่ควรที่
จะเปิดกว้างให้เกิดการเรียนรูใ้ นทุกสถานการณ์ นอกจากนี้ ระบบการเรียนรูใ้ นห้องเรียนโดยทัว่ ไป
ยังจ�ำเป็นต้องก�ำหนดจุดเน้นที่แตกต่างกันไปในทุกระดับชั้นเริ่มตั้งแต่ชั้นปฐมวัยจะถึงในระดับ
อุดมศึกษา
เช่น งานศึกษาของ Sala-i-Martin, Doppelhofer, and Miller (2004) และ Hanushek and Wossmann (2007) โดยงาน
ทัง้ สองยังอธิบายว่า คุณภาพการศึกษามีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจมากกว่าปริมาณการศึกษา นโยบายที่
มุง่ เน้นเพียงแค่ให้เด็กเข้าเรียน โดยไม่ใส่ใจ คุณภาพการศึกษาไม่สามารถท�ำให้เศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโต
ได้เท่าที่ควร
2
การสอบ O – NET (Ordinary National Educational Test) คือ แบบสอบทางการศึกษาแห่งชาติขนั้ พืน้ ฐาน ซึง่ เป็นการ
วัดผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Basic Education) โดยจัดสอบ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยข้อสอบ
จะมีทั้งปรนัย และอัตนัย
1
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งานศึกษาจ�ำนวนมากทางเศรษฐศาสตร์การศึกษา (Education Economics) ได้ทำ� การ
ศึกษาในระดับการศึกษาภาคบังคับ (Formal Education) และการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นส�ำคัญ
ในขณะที่ การศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา (Pre-Primary Education) หรือการศึกษาในระดับ
ปฐมวัย (Early Childhood Education) กลับยังไม่ได้มีนกั เศรษฐศาสตร์ที่เข้ามาศึกษามากเท่าที่ควร
แต่แท้ท่จี ริงแล้ว การศึกษาปฐมวัยมีความส�ำคัญไม่ด้อยไปกว่าระดับชั้นอื่นๆ และงาน
หลายชิ้นเองยิ่งสนับสนุนว่า การศึกษาในระดับปฐมวัยนี้กลับมาความส�ำคัญมากกว่าในระดับ
อื่นๆ เสียด้วยซ�้ำ เช่น World Bank (2012) ได้นำ� เสนอกรอบความคิดของ “บันได 5 ขั้น” ในการ
พัฒนาทักษะและผลิตภาพแรงงานผ่านระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learning) ที่มีชื่อ
เรียกว่า “STEP” Framework อันย่อมาจาก “Skill Toward Employment and Productivity”
Framework โดยจ�ำแนกการวิเคราะห์ในแต่ละขัน้ จ�ำนวน 5 ขัน้ โดย World Bank (2012) ได้เน้นความ
ส�ำคัญของ บันไดขัน้ ที่ 1 ทีเ่ รียกว่า “การเริม่ พัฒนาเด็กอย่างถูกต้อง” (Getting children off to the
right start) โดยระบุวา่ ทักษะของมนุษย์ควรได้รบั การพัฒนาตัง้ แต่ในระดับชัน้ ปฐมวัย ซึง่ เป็นช่วงที่
เด็กมีอายุระหว่าง 0-5 ปี ทั้งนี้ ทฤษฎีทุนมนุษย์ (Human Capital) ได้อธิบายว่า ทักษะที่เด็กได้รบั
ตั้งแต่ชั้นเรียนในระดับปฐมวัยจะส่งผลทางบวกต่อพัฒนาการของคนนักเรียนคนนั้นในอนาคต
หรือกล่าวอีกในนัยหนึง่ ก็คอื ทักษะทีถ่ กู สร้างในวันนี้ ล้วนเกิดจากทักษะทีถ่ กู สร้างขึน้ ในอดีตทัง้ สิน้
(Heckman, 2006)3
ทั้งนี้ การศึกษาปฐมวัยเป็นบริการทางการศึกษาที่จัดให้กับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง
0 ถึง 5 ปี ซึ่งในทางการแพทย์แล้วถือว่าเป็นช่วงอายุที่สำ� คัญที่สุดในการพัฒนาการสมอง เพราะ
สมองจะมีการเจริญเติบโตและเรียนรู้สิ่งที่ต่างๆ อย่างรวดเร็วที่สุดในช่วงอายุนี้ (Heckman, 2006)
ถ้าหากเยาวชนได้รบั การเลีย้ งดูทดี่ ี ได้รบั โภชนาการและได้รบั การกระตุน้ จากสิง่ แวดล้อมได้อย่าง
เหมาะสมในวัยนี้ จะมีผลท�ำให้เกิดการสร้างพัฒนาการด้านต่างๆ อาทิเช่น บุคลิกภาพ ทักษะด้าน
วิชาการ ทักษะด้านสังคม รวมไปถึงทักษะความคิดสร้างสรรค์ ซึง่ เป็นปัจจัยส�ำคัญในการก�ำหนด
ผลิตภาพของเด็กคนนั้นเมื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต
ด้วยแนวคิดดังกล่าว Heckman (2006) จึงได้ทำ� การศึกษาและแสดงว่าการศึกษาในระดับ
ชัน้ ปฐมวัย ตัง้ แต่แรกเกิดจึงเป็นระดับการศึกษาทีส่ ร้างผลตอบแทนต่อปี (Annual Return) สูงทีส่ ดุ
เมื่อเปรียบเทียบกับระดับชั้นการศึกษาอื่นๆ โดยผลตอบแทนต่อปีดังกล่าวนั้นก็จะค่อยๆ ลดลง
เรื่อยๆ ตามระดับชั้นการศึกษาที่สูงขึ้น ดังนั้น การศึกษาปฐมวัยจึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จำ� เป็นไม่
เฉพาะเพียงต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศเท่านัน้ แต่ยงั ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศในระยะยาว
ภายใต้แนวคิด STEP Framework (หรือ Skill Toward Employment and Productivity) ของ World Bank (2012) ได้
ระบุการพัฒนาทักษะไปสู่การสร้างผลิตภาพแรงงานใน 5 ดังนี้ บันไดขั้นที่ 1: ต้องมีการเริ่มพัฒนาเด็กอย่าง
ถูกต้อง (Getting children off to the right start) บันไดขั้นที่ 2: ต้องแน่ใจว่าเด็กทุกคนได้รบั การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(Ensuring that all students gain basic skills), บันไดขั้นที่ 3: สร้างทักษะการท�ำงาน (Building job-relevant skills)
บันไดขัน้ ที่ 4: สนับสนุนทักษะการเป็นผูป้ ระกอบการและสร้างนวัตกรรม (Encouraging entrepreneurship and innovation)
บันไดขั้นที่ 5: อ�ำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงานและการจัดหางาน (Facilitating labor mobility and
job matching)
3
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ในปี พ.ศ. 2552 รัฐบาลไทยได้เห็นความส�ำคัญของการศึกษาในระดับปฐมวัย (รวมถึง
การศึกษาในระดับชั้นอื่นๆ) จึงได้ประกาศนโยบาย “เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ” อันเป็น
โครงการที่สนับสนุน ให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ซึ่งเพิ่มจากเดิม 12 ปีที่สนับสนุน
เริม่ ต้นทีร่ ะดับประถมมาเป็นตัง้ แต่ชนั้ อนุบาล 1 จนถึงชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายทัง้ ประเภทสามัญ
ศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา โดยนโยบายนีไ้ ด้มกี ารขยายการสนับสนุนค่าเล่าเรียน หนังสือเรียน
อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยให้การอุดหนุน
รายหัวแก่นกั เรียนชัน้ อนุบาล 1 ในโรงเรียนรัฐบาล และปรับเพิม่ การอุดหนุนให้โรงเรียนเอกชนทัว่ ไป
จากร้อยละ 60 เพื่อลดภาระการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนจากผู้ปกครองของนักเรียน
โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคณ
ุ ภาพนีจ้ งึ ได้แสดงถึงระบบการจัดการการศึกษาปฐมวัยในระบบ
ถ้วนหน้า (Universal Early Childhood Education Program) ซึ่งได้เริ่มด�ำเนินการมาตั้งแต่ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2552 ความสัมฤทธิผ์ ลของโครงการ “เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคณ
ุ ภาพ” ได้ถกู สะท้อน
ออกมาจากสัดส่วนการลงทะเบียนเรียนเบื้องต้น (Gross Enrollment Rate) ของนักเรียนในระดับ
ชั้นปฐมวัยมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 73.8 ในปี พ.ศ. 2555 เป็นร้อยละ 77.1 ในปี พ.ศ. 2555
โดยจากตัวเลขสถิติการศึกษาของส�ำนักงานปลัดกระทรวงการศึกษา ในปีการศึกษา
พ.ศ. 2554 ประเทศไทยมีจำ� นวนนักเรียนทีเ่ รียนในระดับปฐมวัยจ�ำนวนทัง้ สิน้ ประมาณ 2.7 ล้านคน
โดยประมาณ 1.8 ล้านคน (ร้อยละ 66.5) เป็นการเรียนในระบบโรงรียน (Formal School System)
ในขณะที่อีกประมาณ 900,000 คน เป็นการศึกษานอกระบบโรงเรียน โดยประมาณร้อยละ 67
ของนักเรียนที่เรียนในระบบโรงเรียนเรียนอยู่ในโรงเรียนในสังกัดรัฐบาล
การเรียนในระดับชั้นปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดรัฐบาลนี้ยังคงแปรผันตามระดับทาง
เศรษฐกิจและสังคม โดยในเขตกรุงเทพมหานคร มีเพียงร้อยละ 40 เท่านั้นที่นักเรียนเรียนชั้น
ปฐมวัยในโรงเรียนรัฐบาล (ที่เหลืออีกร้อยละ 60 เรียนในโรงเรียนเอกชน) ในขณะที่ในเขตภูมิภาค
จะมีนักเรียนเรียนชั้นปฐมวัยในโรงเรียนรัฐบาลสูงถึงร้อยละ 70 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554)
อย่างไรก็ดี เมือ่ จ�ำแนกตามสังกัดของโรงเรียนพบว่า นักเรียนในระดับก่อนชัน้ ประถมศึกษาส่วนใหญ่
(ร้อยละ 90)4 ศึกษาอยูใ่ นโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในขณะทีเ่ หลืออีกร้อยละ 10 จะเรียน
อยูใ่ นโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ กระทรวงมหาดไทย (ร้อยละ 7.7), สังกัด
กรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 1.7), สังกัดกองบัญชาการต�ำรวจตะเวนชายแดน (ร้อยละ 0.3) และ
สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(ร้อยละ 0.3) ตามล�ำดับ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554)
โดยร้อยละ 90 นี้สามารถจ�ำแนกได้เป็นในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ร้อยละ 56)
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ร้อยละ 32), และที่เหลืออีกร้อยละ 2 อยู่ในสังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย) ตามล�ำดับ
4

6 | Economics of Pre-Primary Education in Thailand

ถึงแม้วา่ ประเทศไทยได้มกี ารให้การอุดหนุนเรียนฟรีตอ่ การเรียนในระดับชัน้ ปฐมวัยก็ตาม
แต่อตั ราค่าเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวและค่าใช้จ่ายตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีทรี่ ฐั จัดสรรให้กบั
การศึกษาในระดับปฐมวัยเองยังน้อยกว่างบประมาณทีจ่ ดั สรรให้ระดับการศึกษาอืน่ ๆ ในทุกๆ ด้าน
ท�ำให้คา่ ใช้จา่ ยบางส่วนทีต่ อ้ งแบกรับโดยครอบครัวของเด็กเอง นอกจากนี้ การศึกษาระดับปฐมวัยเอง
ก็ยงั ไม่ได้ถกู น�ำมาใส่เป็นการศึกษาภาคบังคับ (Compulsory Education) ดังนัน้ จึงส่งผลท�ำให้การเลือก
ทีจ่ ะส่งลูกเรียนในระดับปฐมวัยนีจ้ งึ เป็นทางเลือกของครอบครัวเป็นส�ำคัญโดยครอบครัวทีด่ อ้ ยโอกาส
หรือมีฐานะยากจนอาจเลือกทีจ่ ะไม่สง่ ลูกหลานเข้าเรียนในระดับชัน้ ปฐมวัย โดยจากตัวเลขปัจจุบนั
อัตราส่วนการลงทะเบียนเบือ้ งต้นในระดับชัน้ ปฐมวัยมีเพียงประมาณร้อยละ 77.1 ในปี พ.ศ. 2555
เท่านั้นซึ่งต�่ำกว่าระดับประถมศึกษาที่เป็นหลักสูตรภาคบังคับที่สามารถเข้าถึงเด็กทุกคน
บทความชิ้นนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และประมาณการปัจจัยทางเศรษฐกิจและ
สังคมต่อโอกาสของการเข้าเรียนในระดับปฐมวัยของเด็กนักเรียนไทย รวมถึงการประมาณการผลได้
ในระยะยาว (Long-Term Benefit) ของการเรียนในระดับชัน้ ปฐมวัยต่อผลสัมฤทธิใ์ นด้านทักษะทาง
ปัญญา ผลการศึกษาวิจัยที่ค้นพบนี้นอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลได้ในระยะยาว
ของการศึกษาในระดับปฐมวัยแล้ว ยังสามารถน�ำมาสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องในการ
พัฒนาระบบการศึกษาในระดับปฐมวัยของประเทศไทยต่อไป
บทความนี้จะแบ่งออกเป็น 5 ส่วน โดยในส่วนที่ 2 ของงานวิจยั ชิ้นนี้จะอธิบายถึงงาน
ศึกษาเชิงประจักษ์อนื่ ๆ ทีท่ ำ� การวิเคราะห์ผลได้ในระยะยาวของการศึกษาในระดับชัน้ ปฐมวัย และใน
ส่วนที่ 3 จะเป็นการประมาณการโอกาสการเข้าถึงการศึกษาในระดับปฐมวัยของประเทศไทยใน
ส่วนที่ 4 จะประมาณการผลได้ในระยะยาวของศึกษาในระดับปฐมวัยต่อทักษะทางปัญญา
(Cognitive Skill) และในส่วนที่ 5 จะเป็นการสรุปและน�ำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อไป

ผลได้ในระยะยาวจากการศึกษาปฐมวัย

งานศึกษาทางเศรษฐศาสตร์การศึกษาในต่างประเทศได้ท�ำการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ต้นทุนและผลได้ (Cost-Benefit Analysis) โดยประมาณการหาผลได้ (Benefit) ของการลงทุนศึกษา
ในระดับปฐมวัย ซึ่งงานศึกษาเหล่านั้นต่างเห็นพ้องต้องกันว่า การลงทุนเพื่อการศึกษาในระดับ
ปฐมวัยนัน้ เป็นการลงทุนทีค่ มุ้ ค่าเพราะก่อให้เกิดผลได้ในระยะยาว (Long-Term Benefit) โดยผลได้นี้
ยังสูงกว่าการลงทุนในระดับการศึกษาอื่นๆ จากศึกษาของ Heckman (2006) พบว่า ผลได้ส่วน
บุคคลต่อปีของการลงทุนในแต่ละระดับชั้นการศึกษาในระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ตั้งแต่ระดับ
ชั้นปฐมวัยจนถึงการท�ำงาน) มีลักษณะที่แปรผกผัน (Inverse Relationship) กับระดับชั้นที่สูงขึ้น
ซึ่งแสดงว่าอัตราส่วนเพิ่ม (Marginal Benefit) ของพัฒนาการทางด้านสมองและสติปัญญาของ
ทรัพยากรมนุษย์จะสูงสุดจากการศึกษาในระดับชั้นปฐมวัย และจะค่อยๆ ลดลงในระดับชั้นการ
ศึกษาที่สูงขึ้น

Piriya Pholphirul and Siwat Teimtad | 7

ผลได้ที่ได้รบั เหล่านั้นถูกประเมินทั้งในรูปของ ผลประโยชน์ส่วนบุคคล (Private Benefit)
ในด้านความพร้อมของการเรียนต่อในระดับชัน้ ประถมศึกษาของเด็กคนนัน้ ผลได้จากพัฒนาการ
ของทักษะทางปัญญา (Cognitive Skill) และพัฒนาการจากทักษะทางอารมณ์ (Non-Cognitive Skill)
รวมไปถึงผลได้ทางด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจของเด็กคนนั้นที่ดีขึ้นในระยะยาว ผลได้ส่วน
บุคคลนี้ยังรวมไปถึง ทักษะในการเข้าสังคม (Social Skill) ของเด็กคนนั้นๆ อันสะท้อนถึงความ
ส�ำเร็จในหน้าที่การงานและความส�ำเร็จของชีวิตในอนาคต5 ดังนั้นการศึกษาในระดับปฐมวัยจึง
ไม่ใช่เป็นเพียงเพื่อสร้างทักษะพื้นฐานทางปัญญาอย่างเช่น การอ่านและการเขียนเท่านั้น แต่ยัง
รวมไปถึง ทักษะการควบคุมตัวเอง (Self-Control), ทักษะการตัง้ ข้อสงสัยและการอยากรู้อยากเห็น
(Curiosity) รวมถึงการสร้างความอุตสาหะและมุมานะ (Perseverance) ซึง่ ต่างก็เป็นทักษะทีม่ คี วาม
จ�ำเป็นต่อการเรียนรู้และการประกอบอาชีพของเด็กคนนั้นในอนาคต6
นอกจากนี้ยังมีงานศึกษาที่พยายามประมาณการหาผลได้ที่เกิดจากโครงการเรียน
การสอนปฐมวัยในลักษณะโครงการพิเศษต่างๆ (Special Program) โดยเฉพาะโครงการทีม่ ลี กั ษณะ
ของการก�ำหนดกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (Targeting Program) เพื่อเน้นสร้างโอกาสทางการศึกษา
ส�ำหรับเด็กทีม่ าจากครอบครัวทีม่ ฐี านะยากจนหรือด้อยโอกาส (Disadvantage Group) โดยโครงการแรก
เริม่ ทีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั และถูกน�ำมาวิเคราะห์ในลักษณะการประเมินเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทน
(Cost-Benefit Analysis) มากที่สุดมีสามโครงการในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ 1) โครงการ Perry
Preschool Project7 2) โครงการ Carolina Abecedarian Project8 3) โครงการ Chicago Child-Parent
Center Program9 โดยทั้งสามโครงการนี้เป็นโครงการที่ให้การศึกษาแก่เด็กที่มีฐานะยากจน และ
เด็กด้อยโอกาส (Disadvantaged Children) ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 5 ปี10
เช่น จากผลการศึกษาของ Barnett (1995), Currie (2001), Karoly, Kilburn, and Cannon (1998), Brooks-Gunn (2003), Farran
(2000), Ramey and Ramey (2000), Vandell and Wolfe (2000) และ Waldfogel (2002)
6
อย่างไรก็ดี งานศึกษาอีกจ�ำนวนหนึ่งกลับพบว่า ถึงแม้ว่าการเรียนในระดับชั้นปฐมวัยจะสร้างผลได้ทางการศึกษาต่อเด็ก
คนนั้นๆ ในอนาคตก็ตาม แต่การเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาลเองก็อาจส่งผลทางลบต่อตัวเด็กเองก็เป็นได้ ไม่ว่าจะเป็น เช่น
การลดความสามารถในการควบคุมตัวเอง (Self-Control) (Magnuson, Ruhm, and Waldfogel (2004) นอกจากนีย้ งั พบว่าทักษะ
ที่ได้รับจากการเรียนในระดับปฐมวัยอาจจะไม่ได้อยู่ตดิ ตัวนานอย่างที่เข้าใจ (MacEwan, 2013)
7
โครงการ Perry Preschool Project เป็นโครงการทีเ่ ริม่ ท�ำในปี ค.ศ.1962-1967 โดยได้เน้นเด็กแอฟริกนั -อเมริกนั (African-American)
ทีด่ อ้ ยโอกาส ได้มโี อกาสในการเข้าเรียนในโรงเรียน Perry Preschool โดยโรงเรียนได้จดั การเรียนการสอนช่วงเช้าสองชัว่ โมงครึง่
จากครูท่มี ีคุณภาพที่จบการศึกษาอย่างน้อยในระดับปริญญาตรี โดยมีสัดส่วนครูต่อนักเรียนที่ครู 1 คนต่อนักเรียน 6 คน
โดยหลักสูตรการเรียนการสอนจะเน้นทั้งเรื่องกิจกรรมการเรียนที่ช่วยในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การวางแผน และ
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
8
โครงการ Carolina Abecedarian Project เป็นโครงการที่ได้รับการต่อยอดมาจากโครงการ Perry Preschool Project โดยได้รับ
การพัฒนาจาก University of North Carolina’s FPG Child Development Institute เป็นโครงการช่วยพัฒนาทักษะทางด้าน
ภาษาของเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 5 ปี โดยมีการเรียนการสอน 8 ชั่วโมงต่อวัน, 5 วันต่อสัปดาห์, 50 อาทิตย์ต่อปี ได้เริ่มท�ำ
ในปี ค.ศ.1972-1977 โดยมีเด็กทารกที่เข้าร่วม โครงการทั้งสิ้น 111 คน โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะประเมินผลกระทบของ
การพัฒนาทักษะทางด้านภาษาตั้งแต่แรกเกิดและดูว่าเมื่อเด็กเหล่านี้เติบโตขึ้นจะมีศักยภาพที่ดีขึ้นหรือไม่
9
โครงการ Chicago Child-Parent Center Program ได้ถกู จัดตัง้ ในปี ค.ศ.1967 โดยในการเด็กและพ่อแม่ทดี่ อ้ ยโอกาสในสังคมและ
อาศัยอยูใ่ นแถบโรงเรียนสามารถส่งลูกเข้ามาเรียนในระดับปฐมวัยในโครงการ โดยพ่อแม่ของเด็กจะต้องอาสาสมัครเข้ามาร่วม
ท�ำกิจกรรมภายในโรงเรียนทุกอาทิตย์ ในปัจจุบนั มีจำ� นวนโรงเรียนทัง้ สิน้ 11 โรงในเขตเมืองชิคาโก้ทยี่ งั คงด�ำเนินกิจกรรมนีอ้ ยู่
10
MacEwan (2013)
5
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จุดเด่นทีส่ ามโครงการนีไ้ ด้รบั การกล่าวถึงมากทีส่ ดุ นัน้ เกิดจากการท�ำการเก็บข้อมูลจาก
เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ (Treatment Group) เปรียบเทียบกับเด็กนักเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วม
โครงการ (Control Group) และได้มกี ารส�ำรวจข้อมูลของเด็กนักเรียนเหล่านัน้ อีกครัง้ ในลักษณะของ
การส�ำรวจซ�้ำ (Panel Survey) เมื่อเด็กเหล่านั้นเจริญเติบโตเข้าสู่ในวัยรุ่นและ/หรือเข้าสู่วยั ท�ำงาน
ในอนาคต
โดยผลการศึกษาพบว่า เด็กที่ได้เข้าร่วมโครงการพิเศษเหล่านั้นเมื่อเติบโตขึ้นเป็นวัยรุ่น
จะมีพฒ
ั นาการในด้านการเรียนต่อทีด่ กี ว่า มีการตัง้ ครรภ์กอ่ นวัยอันสมควรทีต่ �่ำกว่า มีการด�ำเนิน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมที่น้อยกว่า รวมไปถึงยังมีหน้าที่การงานและรายได้ที่สูงกว่า
เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มเด็กนักเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ11 ซึ่งงานศึกษาต่างๆ ข้างต้นเหล่านี้
สรุปว่า นอกจากการศึกษาในระดับชัน้ ปฐมวัยจะสร้างผลได้สว่ นบุคคลแก่เด็กคนนัน้ ๆ เมือ่ เจริญเติบโต
เป็นผู้ใหญ่ในอนาคตแล้ว การจัดการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพยังช่วยรัฐประหยัดงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายที่จะต้องเสียไปกับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมหรือค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ รวมถึงยัง
ช่วยสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพต่อเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว
อย่างไรก็ดี งานศึกษาที่กล่าวมาข้างต้นจะเน้นศึกษาจากข้อมูลของผู้เข้าร่วมโครงการ
เป็นส�ำคัญซึง่ ในการวิเคราะห์จะไม่สามารถน�ำตัวแปรปัจจัยทีเ่ ข้ามาควบคุม (Control Variable) มา
วิเคราะห์ได้ท้งั หมด เช่น ตัวแปรในระดับโรงเรียน ตัวแปรเชิงพื้นที่ เป็นต้น ซึ่งจะท�ำให้ผลของการ
ประมาณการอาจขาดความเชื่อถือและไม่ได้สะท้อนถึงกลุ่มตัวอย่างในระดับประเทศ (National
Representative) อย่างแท้จริง
ดังนั้น งานศึกษาของ Magunson, Ruhm and Waldfogel (2007) ได้ใช้กลุ่มตัวอย่างใน
ระดับประเทศเพือ่ ท�ำการประมาณค่าผลกระทบจากการเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาลของเด็กนักเรียน
ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยพบว่าการเข้าเรียนในระดับชัน้ อนุบาล มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในวิชาการอ่านและวิชาคณิตศาสตร์อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ12 นอกจากนี้ OECD (2011) เองยังได้ใช้ข้อมูล PISA ท�ำการศึกษาโดยใช้ข้อมูลเด็ก
นักเรียนในกลุ่มประเทศ OECD พบว่า นักเรียน (ณ วัย 15 ปี) ที่เคยเข้าเรียนและส�ำเร็จการศึกษา
ในระดับชั้นปฐมวัยมากกว่า 1 ปี จะมีคะแนนการสอบในวิชาการอ่าน PISA ที่สูงกว่านักเรียนที่ไม่
ได้เข้าเรียนถึง 54 คะแนน
โครงการ Perry Preschool Project ได้ติดตามเก็บวิเคราะห์เด็กเมื่อเขาเหล่านั้นมีอายุ 27 ปีและ 40 ปี โครงการ Carolina
Abecedarian Project ได้ตดิ ตามดูเด็กเมือ่ เขาเหล่านัน้ มีอายุ 9 ปี, 15 ปี, 19 ปี และ 21 ปี ในขณะทีโ่ ครงการ Chicago Child-Parent
Center Program ได้มกี ารติดตามดูเด็กเมื่อเขาเหล่านั้นมีอายุ 21 ปี และ 26 ปี
11
การศึกษานี้ใช้ข้อมูลจาก Early Childhood Longitudinal Study ของเด็กจ�ำนวน 9,547 คนโดยผลการประมาณค่าในกรณีที่
ได้มีการแยกประเภทหลักสูตรเตรียมอนุบาลออกเป็น 5 ประเภท ซึ่งได้แก่ การเรียนชั้นอนุบาลในโรงเรียน (prekindergarten)
ศูนย์รับเลี้ยงเด็กเล็ก (Preschools) โครงการ Head Start การเลี้ยงดูโดยพี่เลี้ยงเด็กรับจ้างตามบ้าน (Non-parental care) และ
การเลี้ยงดูโดยพ่อแม่ของเด็กเพียงฝ่ายเดียว (Parental Care) โดยผลการศึกษาพบว่า เด็กที่ผ่านการเข้าเรียนในชั้นอนุบาลมี
คะแนนในทั้งสองวิชาสูงกว่าเด็กในกลุ่มอ้างอิง (Parental care) มากกว่ากลุ่มอื่นๆ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
10
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จากทีก่ ล่าวไว้เบือ้ งต้น นอกจากผลได้ในระดับบุคคลแล้ว การลงทุนในการศึกษาในระดับ
ปฐมวัยยังสร้างผลได้ภายนอกต่อสังคม (Social Benefit หรือ Externality) ในรูปแบบต่างๆ ทั้งผล
กระทบที่เกิดขึ้นทางตรงจากการพัฒนาการศึกษาในระดับปฐมวัย การพัฒนาทักษะในระยะยาว
ของผู้เรียนซึ่งจะเป็นการสร้างผลิตภาพในการท�ำงานในอนาคตการกระตุ้นเศรษฐกิจจากการใช้
จ่ายของครัวเรือนในการส่งลูกเข้าเรียนในระดับชั้นปฐมวัย, การสร้างงานและว่าจ้างบุคลากรที่
เกีย่ วข้อง การสร้างโอกาสในการท�ำงานให้แก่พอ่ แม่ การทีร่ ฐั สามารถเก็บภาษีได้มากขึน้ รวมไปถึง
การใช้จ่ายของภาครัฐในการการจัดสรรงบประมาณของภาครัฐเข้าสู่โรงเรียนและสถานศึกษา
การศึกษาในระดับปฐมวัยได้มากขึ้น และในท้ายที่สุดยังเป็นการประหยัดงบประมาณของรัฐใน
การลดและแก้ไขอาชญากรรมต่างๆ (Leibowitz, 1996)
ดังนั้นงานวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่จงึ ต่างเห็นพ้องต้องกันว่า การสนับสนุน
ให้เด็กได้เรียนในระดับชั้นปฐมวัยจะส่งผลต่อการสร้างผลได้ในระยะยาว (Long-Term Benefit) ที่
คุม้ ค่าต่อต้นทุนหรืองบประมาณทีด่ ำ� เนินการในระยะแรก เช่น งานศึกษาของ Reynolds et.al. (2011)
ได้ศึกษาผลการประเมินโครงการ Chicago Early Childhood Program โดยเน้นวิเคราะห์ประเมินหา
ผลตอบแทนในระยะยาวของโครงการนีซ้ งึ่ พบว่า ผลตอบแทนระยะสัน้ โดยวัดจากผลตอบแทนรายปี
ของการเข้าร่วมโครงการนี้มีอัตราสูงถึงร้อยละ 18 ต่อปี ในขณะที่ผลตอบแทนระยะยาวของผู้ท่ี
เข้าร่วมโครงการนี้มีมูลค่ามากกว่าค่าใช้จ่าย (หรือต้นทุน) ถึง 11 เท่า
ในขณะทีง่ านศึกษาของ Koroly, Kilburn, and Cannon (2005) ได้ประเมินผลลัพธ์และผลได้
ทางเศรษฐกิจของโครงการ Perry Preschool Project พบว่า การศึกษาในระดับปฐมวัยจะส่งผลต่อ
การลดอัตราการท�ำทารุณกรรมและประทุษร้ายต่อเด็ก การลดอุบตั เิ หตุและการบาดเจ็บทีม่ ตี อ่ เด็ก
การลดอัตราการสอบตกหรือเรียนซ�ำ้ ชัน้ การเพิม่ โอกาสในการศึกษาต่อในระดับอาชีวะศึกษาหรือ
อุดมศึกษา การสร้างโอกาสในการท�ำงานของพ่อแม่มากขึน้ รวมไปถึงการลดปัญหาอาชญากรรม
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันสมควร และลดการสูบบุหรี่หรือสารเสพติดต่างๆ เป็นต้น ซึ่งผลลัพธ์ที่
เกิดขึน้ นีจ้ ะช่วยท�ำให้ภาครัฐมีเกิดการประหยัดงบประมาณทางด้านสาธารณสุข งบประมาณทาง
ด้านการศึกษา และงบประมาณทางด้านการดูแลสวัสดิการได้มากขึ้น รวมถึงยังสามารถเก็บราย
ได้ภาษีได้มากขึ้นจากการที่พ่อแม่มีเวลาในการท�ำงานมากขึ้นอีกด้วย โดยงานศึกษาชิ้นนี้ได้
ประเมินว่าทุกๆ เงิน 1 เหรียญสหรัฐที่ใส่ให้ท่ใี ช้ในการพัฒนาการศึกษาในระดับปฐมวัยจะสร้าง
ผลได้ในระยะยาวได้สูงถึง 16 เหรียญ (หรือ 16 เท่า)
นอกจากงานศึกษาทีไ่ ด้ถกู วิเคราะห์ในประเทศสหรัฐอเมริกาตามทีไ่ ด้ระบุไว้ขา้ งต้นแล้ว
ผลได้ในระยะยาวจากการศึกษาปฐมวัยยังมีการวิเคราะห์ในอีกหลายๆ ประเทศ เช่น งานศึกษา
ของ Raine, et.al.(2003) ได้ศึกษากลุ่มตัวอย่างเด็กในประเทศมาริเชียส (Mauritius) ซึ่งพบว่าการ
ศึกษาในระดับชั้นปฐมวัยได้ส่งผลท�ำให้ปัญหาอาชญากรรมของประเทศลดลง งานศึกษาของ
Berlinski, Galiani, and Gertler (2006) ได้ท�ำในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาและพบว่าการเข้าเรียน
ในระดับชั้นอนุบาลได้ส่งผลท�ำให้การออกกลางคันของเด็กนักเรียนในโรงเรียนลดลง เพิ่มสัดส่วน
การเข้าเรียน และส่งผลต่อคะแนนสอบที่สูงขึ้น
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นอกจากนีย้ งั มีงานศึกษาอีกหลายชิน้ ทีท่ ำ� ในประเทศอังกฤษซึง่ พบผลทีใ่ กล้เคียงกันกับ
กรณีศึกษาข้างต้น (Berlinski, Galiani, and Manacorda, 2008) โดยการเข้าเรียนในโรงเรียนของ
เด็กนักเรียนอังกฤษก่อนวัย 5 ปีจะสร้างทักษะทางปัญญา (Cognitive Skill) ของเด็กคนนัน้ ให้สงู ขึน้
ในวัย 16 ปี และส่งผลต่อโอกาสในการท�ำงานที่ดขี ึ้นในวัย 33 ปี และการเข้าศึกษาในระดับชั้น
ปฐมวัยได้สง่ ผลท�ำให้เด็กคนนัน้ จะได้รบั รายได้ทสี่ งู กว่าคนอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ได้ศกึ ษาอยูป่ ระมาณร้อยละ 3
(Goodman and Sianesi, 2005 และ Melhuish, Phan,et.al., 2008)
Hogden (2007) ได้ศกึ ษาในกรณีของประเทศนิวซีแลนด์กพ็ บว่า ผลสอบของนักเรียนทีผ่ า่ น
ระดับชัน้ อนุบาลเองก็สง่ ผลต่อระดับทักษะทางปัญญาทีส่ งู ขึน้ ของนักเรียนในวัย 16 ปี เช่นเดียวกัน
โดยงานศึกษาในอังกฤษและในประเทศนิวซีแลนด์พบว่า การเรียนต่อในระดับชัน้ อนุบาล จะส่งผล
กระทบทางบวกสูงกว่าในกรณีของประเทศสหรัฐอเมริกา
ในส่วนของประเทศไทย การประเมินผลได้ของการศึกษาในระดับปฐมวัยเองยังไม่ได้มี
การท�ำอย่างแพร่หลายนักในประเทศไทย โดยเฉพาะการประเมินหาผลได้ในระยะยาว (Long-Term
Benefit) ดังทีท่ ำ� ไว้ในประเทศอืน่ ๆ โดยเฉพาะการวิเคราะห์ทางสถิตจิ ากข้อมูลส�ำรวจซึง่ เป็นตัวแทน
ในระดับประเทศ (National Representative)13 อย่างไรก็ดี ในส่วนต่อไปจะเริ่มวิเคราะห์ข้อมูลใน
การประมาณการโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในระดับชั้นปฐมวัย ซึ่งจะสามาถอธิบายถึงระดับ
ของความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษา (Education Inequality) ของการศึกษาในระดับชั้นปฐมวัย
ดังกล่าว ซึ่งเป็นปัญหาหนึ่งที่มีการกล่าวถึงมาอย่างยาวนานในประเทศไทย14

การเข้าถึงการศึกษาในระดับปฐมวัย

การศึกษาชิน้ นีใ้ ช้ขอ้ มูลการส�ำรวจทุตยิ ภูมิ (Secondary Data) ทีเ่ ป็นตัวแทนระดับประเทศ
จากการส�ำรวจโครงการการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Programme for International Student
Assessment) หรือ PISA ของประเทศไทยซึง่ เป็นข้อมูลทีเ่ กิดขึน้ จากโครงการประเมินผลการศึกษา
ที่ด�ำเนินการโดย Organization for Economic Co-operation and Development หรือ OECD โดยมี
จุดประสงค์เพื่อส�ำรวจระบบการศึกษาของนานาประเทศว่าได้เตรียมความพร้อมส�ำหรับการใช้
ชีวิตและการมีส่วนร่วมในสังคมในอนาคตเพียงพอหรือไม่ โดยประเทศไทยเองก็เป็นประเทศหนึ่ง
ที่มีการประเมินผลดังกล่าว15
ในกรณีของประเทศไทย ได้มงี านศึกษาของ Raudenbush, Kidchanapanich, and Kang (1991) ที่ระบุว่าการศึกษา
ในระดับปฐมวัยส่งผลอย่างมีนยั ส�ำคัญต่อการเรียนรู้ในระดับโรงเรียน แต่งานศึกษาดังกล่าวเป็นการใช้ข้อมูลจาก
การส�ำรวจซึ่งยังไม่ใช่การวิเคราะห์ในระดับประเทศที่แท้จริง
14
งานศึกษาทางด้านการประเมินผลสัมฤทธ์ทางการศึกษาเชิงปริมาณในประเทศไทยโดยใช้ขอ้ มูลระดับชาติได้เริม่
มีการศึกษามาบ้าง เช่น Macdonald, Patrinos, and Parandekar, 2010 (เน้นศึกษาผลความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์
ระหว่างเมืองกับชนบท), An, Lathapipat, Panpiemras, and Puttitanun, 2012 (เน้นศึกษาผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์)
จากการใช้คอมพิวเตอร์ และดิลกะ (2555) (เน้นศึกษาด้านการรับผิดชอบทางการศึกษา) เป็นต้น
13
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PISA มีการประเมินสมรรถนะ (Literacy) ใน 3 ด้านคือ การอ่าน (Reading Literacy) คณิตศาสตร์
(Mathematical Literacy) และวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) โดยได้กำ� หนดกรอบการสุม่ ตัวอย่าง
ออกเป็น 2 ขั้น เพื่อให้สะท้อนถึงกลุ่มตัวนักเรียนไทยทั้งประเทศ16 ทั้งนี้โรงเรียนกลุ่มตัวอย่างของ
ประเทศไทยมีจำ� นวนทัง้ สิน้ จาก 230 โรงเรียน และมีนกั เรียนกลุม่ ตัวอย่างทัง้ สิน้ ประมาณ 6,000 คน
โดยได้มกี ารกระจายตัวตามสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของนักเรียนทีแ่ ตกต่างกัน17 โดยสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นผู้ทำ� หน้าที่เก็บข้อมูลและประเมินผล
การศึกษาในแต่ละปี
การศึกษาชิน้ นีไ้ ด้นำ� ข้อมูลส�ำรวจนักเรียนรายคน (Student Survey Data) ทีท่ ำ� การส�ำรวจ
ของโครงการ PISA ในปี ค.ศ. 2009 และ ค.ศ. 2012 มาวิเคราะห์เนื่องจากค�ำถามว่านักเรียน
ดังกล่าวได้เข้าเรียนในระดับปฐมวัยหรือไม่นนั้ ได้มกี ารถามเพียงแค่สองปีนเี้ ท่านัน้ จากการน�ำข้อมูล
มาวิเคราะห์เปรียบเทียบตารางทางสถิติเบื้องต้นพบว่า จากกลุ่มตัวอย่างของนักเรียน 12,699 คน
มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 11,211 คน หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 88 ที่ผ่านการเรียนในระดับชั้นปฐมวัย
ซึ่งจากการวิเคราะห์ทางสถิติเบื้องต้น (Descriptive Statistics) จากการใช้ข้อมูลรายนักเรียนของ
PISA 2009 และ PISA 2012 พบว่า ประมาณร้อยละ 95-96 ของนักเรียนทีม่ าจากครอบครัวทีม่ ฐี านะ
ร�ำ่ รวยมากได้ผา่ นการเรียนในระดับชัน้ ปฐมวัย ในขณะทีม่ สี ดั ส่วนเพียงร้อยละ 84-85 ของนักเรียน
ที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจนมากเท่านั้นที่ได้เข้าโรงเรียนในช่วงปฐมวัย (ตารางที่ 1)18

PISA หรือ Programme for International Student Assessment เป็นโครงการประเมินผลการศึกษาของ
นักเรียนในระดับนานาชาติของประเทศสมาชิกองค์กรเพื่อความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจหรือ OECD โดยเริ่ม
มีการทดสอบครั้งแรกในปี พ.ศ.2541 และมีประเทศเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 65 ประเทศ ประเทศไทยได้เข้าร่วม
โครงการทดสอบครั้งแรกในปี พ.ศ. 2543 กลุ่มนักเรียนที่เข้าการสอบประเมินจะเป็นนักเรียนที่มีอายุ 15 ปี ใน
3 กลุ่มวิชาได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) คณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และการอ่าน (Reading
Literacy) PISA เน้นการประเมินสมรรถนะของนักเรียนทีจ่ ะใช้ความรูแ้ ละทักษะเพือ่ เผชิญกับโลกในชีวติ จริงมากกว่า
การเรียนรู้ตามหลักสูตรในโรงเรียน โดยจะมีการประเมินทุกๆ 3 ปี
16
โดยในขัน้ แรกจะสุม่ โรงเรียนเพือ่ ให้สะท้อนตามคุณลักษณะทางประชากร และในขัน้ ทีส่ องจะสุม่ นักเรียนอายุ 15 ปี
ในแต่ละโรงเรียนที่เลือกสุ่มนั้น
17
การจ�ำแนกสถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวได้จำ� แนกจากดัชนีภมู หิ ลังทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว
นักเรียน (The PISA Index of Economic, Social and Cultural Status หรือ ESCS) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสถานะทางเศรษฐกิจ
และสังคมของครอบครัวนักเรียนถูกสร้างขึ้นจากตัวชี้วัด 3 ตัวของ PISA ได้แก่ ดัชนีสถานภาพทางอาชีพสูงสุด
ของผู้ปกครอง (HISEI) จ�ำนวนปีการศึกษาสูงสุดของผู้ปกครอง (PARED) และดัชนีสินทรัพย์ของครัวเรือน
(HOMEPOS)
18
ในการวิเคราะห์นี้เราได้แบ่งค่าดัชนีดังกล่าวเป็น 5 กลุ่มได้แก่ 1) ยากจนมาก, 2) ยากจน, 3) ปานกลาง,
4) ร�่ำรวย, และ 5) ร�่ำรวยมาก โดยก�ำหนดให้ 20 ควินไทล์ (Quintile) ที่ตำ�่ ที่สุดเป็นกลุ่มตัวอย่างของฐานะ
ยากจนมาก ในขณะที่ 20 ควินไทล์ (Quintile) ที่สูงที่สุดเป็นกลุ่มตัวอย่างของฐานะร�ำ่ รวยมาก
15

12 | Economics of Pre-Primary Education in Thailand

ตารางที่ 1 ลักษณะการเขาถึงการศึกษาปฐมวัยจ�าแนกตามภูมหิ ลังครอบครัวของนักเรียนไทย (รอยละ)
		
ตัวแปร

การเคยผ่านหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยในอดีต
PISA 2009
PISA 2012
รวม

ภาษาหลักที่ใช้ในบ้าน
ภาษาไทยกลาง*		
ภาษาไทยถิ่น*		
ภาษาอื่นๆ*		
ลักษณะการอาศัยอยู่กับบิดาและมารดา
อาศัยอยู่กบั บิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง
อาศัยอยู่กบั บิดาและมารดาและอื่นๆ
อาศัยอยู่กบั บุคคลอื่นๆ
การศึกษาสูงสุดของบิดา
ไม่ได้เรียนหนังสือ		
ประถมศึกษา		
มัธยมศึกษาตอนต้น		
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปริญญาตรีขึ้นไป		
การศึกษาสูงสุดของมารดา
ไม่ได้เรียนหนังสือ		
ประถมศึกษา		
มัธยมศึกษาตอนต้น		
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปริญญาตรีขึ้นไป		
ฐานะทางเศรษฐกิจ			
ยากจนมาก		
ยากจน			
ปานกลาง		
ร�ำ่ รวย			
ร�ำ่ รวยมาก		
รวม (คน)
ที่มา: ค�ำนวณจาก PISA 2009 และ PISA 2012

88.76
90.15
79.57

89.73
87.67
82.47

89.27
88.87
81.05

88.21
90.79
86.83

88.02
90.69
86.45

88.13
90.74
86.66

84.23
86.82
87.94
90.80
94.87

86.50
85.60
88.30
89.53
94.43

85.28
86.25
88.13
90.07
94.63

80.87
87.94
85.78
91.35
96.29

83.28
86.07
87.59
90.31
94.47

81.93
87.05
86.79
90.75
95.25

85.06
85.75
8.23
90.79
96.02
6,113

84.25
86.46
87.53
90.32
95.70
6,606

84.64
86.12
87.86
90.55
95.86
12,719
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นอกจากนี้เมื่อจ�ำแนกตามระดับการศึกษาของบิดามารดาของนักเรียนพบว่า นักเรียน
ที่เกิดจากบิดามารดาที่มีระดับการศึกษาสูงจะมีโอกาสที่จะได้เรียนในระดับชั้นปฐมวัยมากกว่า
โดยมีสัดส่วนสูงถึงประมาณร้อยละ 94.63 (95.25) ของนักเรียนที่มีบิดา (มารดา) ที่จบในระดับ
ปริญญาตรีขนึ้ ไปได้ผา่ นการเรียนในระดับชัน้ ปฐมวัย ในขณะทีม่ สี ดั ส่วนเพียงร้อยละ 85.25 (81.93)
ของนักเรียนที่มีบิดา(มารดา) ที่ไม่ได้เรียนหนังสือเท่านั้นทีได้มีโอกาสศึกษาในระดับชั้นปฐมวัย
ทัง้ นีส้ ดั ส่วนการเข้าเรียนต่อในระดับปฐมวัยของนักเรียนยังมีสดั ส่วนทีค่ อ่ นข้างสูงกับเด็กทีอ่ าศัยอยู่
กับทั้งบิดาและมารดา เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่อาศัยอยู่กับคนใดคนหนึ่งหรืออาศัยอยู่กบั ผู้อื่น
ดังนัน้ จะเห็นได้วา่ โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในระดับปฐมวัยจะขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยทาง
เศรษฐกิจและสังคมของครอบครัวเป็นส�ำคัญ แต่เนือ่ งจากค�ำถามทางด้านการเข้าถึงทางการศึกษา
ในแบบส�ำรวจ PISA เป็นการถามแค่ว่าเด็กนักเรียนคนนั้นๆ ได้ผ่านการศึกษาในระดับชั้นปฐมวัย
ดังนั้นในการที่จะประมาณการโอกาสหรือความน่าจ�ำเป็นในการเข้าถึงในเชิงปริมาณจึงจ�ำเป็นที่
จะต้องท�ำการวิเคราะห์ด้วยแบบจ�ำลองทางเศรษฐมิติเพื่อท�ำการควบคุมตัวแปรที่มีอิทธิพลต่างๆ
โดยในที่นี้จะท�ำการประมาณการโดยใช้แบบจ�ำลองโพรบิต (Bivariate Probit Model) เพื่อค�ำนวณ
หาความเป็นไปได้ (Probability) ในการเข้าศึกษาในระดับปฐมวัยของเด็กคนนัน้ ๆ โดยค่าตัวเลขของ
ตัวแปรตามจะมีคา่ เป็น 1 ถ้าเด็กนักเรียนคนนัน้ ได้สำ� เร็จการเรียนการสอนในระดับชัน้ อนุบาล และ
มีค่าเท่ากับ 0 ถ้าไม่ส�ำเร็จการศึกษาในระดับชั้น
อย่างไรก็ดี เนื่องจากข้อมูลที่ทำ� การส�ำรวจเป็นข้อมูลที่เด็กนักเรียนมีอายุ 15 ปี ในขณะ
ที่ตัวแปรตาม (Dependent Variable) เป็นการถามย้อนหลังไปในอดีตว่าเด็กนักเรียนคนนั้นได้มี
โอกาสผ่านการเรียนการสอนในชัน้ ปฐมวัยหรือไม่ ซึง่ เป็นการถามถึงข้อมูลในอดีตของเด็กคนนัน้ ๆ
ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ การประมาณการสมการโพรบิตในกรณีนี้จึงมีข้อจ�ำกัดในการเลือกตัวแปร
อิสระ (Independent Variables) ที่จ�ำเป็นต้องเลือกตัวแปรทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัวที่
คาดว่าจะไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงในช่วงกว่า 10 ปีทผี่ ่านมาได้แก่ ภาษาทีพ่ ดู ภายในบ้าน โครงสร้าง
ครอบครัว และระดับการศึกษาของบิดามารดา19
ผลของการประมาณการพบวาเด็กที่อาศัยอยูกับทั้งบิดาและมารดาจะมีความนาจะเปน
ที่จะไดเขาเรียนในระดับชั้นปฐมวัยมากขึ้นประมาณรอยละ 1.8 เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่อาศัย
อยูกับบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง

สมมติฐานทีก่ ำ� หนดว่าตัวแปรดังกล่าวจะไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงเลยนัน้ อาจจะคาดเคลือ่ นและไม่ถกู ต้องได้ ยกตัวอย่าง
เช่น ฐานะครอบครัว การศึกษาของพ่อแม่เด็ก และสถานที่อยู่อาศัย อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามระยะเวลา
แต่อย่างไรก็ดี เนื่องจากข้อมูลดัวกล่าวมีลักษณะของข้อมูลตัดขวาง การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรบางอิสระนี้อาจ
เกิดขึ้นจากจ�ำนวนครอบครัวเพียงบางครอบครัวและจะไม่ส่งผลต่อผลของการประมาณการมากนัก
19
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นอกจากนี้ ผลการประมาณการยังพบว่า การศึกษาของบิดาและมารดาส่งผลบวกอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติต่อการที่เด็กคนนั้นจะได้เรียนในระดับชั้นปฐมวัย โดยเด็กนักเรียนที่เกิดจาก
บิดา (มารดา) ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปจะมีโอกาสได้เรียนในชั้นปฐมวัยมากกว่า
เด็กทีบ่ ดิ า (มารดา) ไม่ได้เรียนหนังสืออยูป่ ระมาณร้อยละ 2.6 (ร้อยละ 7.9) ผลการศึกษาทีน่ า่ สนใจ
ชีใ้ ห้เห็นว่า การศึกษาของมารดาจะส่งต่อโอกาสในการเรียนในระดับปฐมวัยของลูกมากกว่าการศึกษา
ของบิดาค่อนข้างมากในทุกระดับการศึกษาของมารดา โดยเด็กทีม่ มี ารดาจบการศึกษาทีส่ งู ขึน้ ใน
แต่ละระดับชั้นจะยิ่งมีโอกาสในการเข้ารับการศึกษาในระดับปฐมวัยมากขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ จากการประมาณการพบว่า มารดาที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และในระดับประถมศึกษาจะส่งลูกเข้าเรียน
ในระดับปฐมวัยมากกว่ามารดาที่ไม่ได้จบการศึกษาใดๆ เลยอยู่ร้อยละ 7.9, 5.3, 2.26, และ 3.31
ตามล�ำดับ (ภาพที่ 1) ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงบทบาทส�ำคัญของมารดาในการเลีย้ งดูบุตร
และเห็นความส�ำคัญของการศึกษาของลูก ซึง่ รวมไปถึงการให้ความส�ำคัญกับการส่งบุตรเข้าเรียน
ในระดับชั้นปฐมวัย นอกจากนี้ โอกาสในการศึกษาในระดับปฐมวัยดังกล่าวยิ่งจะสูงขึ้นถ้าเด็ก
นักเรียนคนนั้นมีบิดาที่มกี ารศึกษาสูง และอาศัยอยู่พร้อมหน้ากันทั้งบิดาและมารดา20
7.9
5.3
3.31
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ภาพที่ 1 รอยละความนาจะเปนทีเ่ พิม่ ขึน้ ของการสงลูกเขาเรียนในระดับชัน้ ปฐมวัยในแตละการศึกษาของมารดา
(เมื่อเปรียบเทียบกับมารดาที่ไม่จบการศึกษา)

ผลได้ในระยะยาวของการศึกษาในระดับปฐมวัยต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

จากการน�ำข้อมูลส�ำรวจ PISA ของปี ค.ศ. 2009 และ ค.ศ. 2012 มาวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาจากการประเมินสมรรถนะ (Literacy) ใน 3 ด้านซึ่งได้แก่ การอ่าน คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์21 โดยเปรียบเทียบในแต่ละตัวแปรทางด้านคุณลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม
ของเด็กและครอบครัว (Student and Family Factors) และปัจจัยทางด้านโรงเรียน (School Factors)
ผลที่พบจากตารางที่ 2 แสดงว่า โดยเฉลี่ยเด็กนักเรียนหญิงจะมีคะแนนสอบทั้งสามวิชาที่สูงกว่า
เด็กนักเรียนชาย โดยเด็กนักเรียนที่พูดภาษาไทยกลางในครอบครัวจะมีคะแนนสูงกว่านักเรียนที่
พูดภาษาถิน่ และภาษาอืน่ ๆ ในครอบครัว นอกจากนีย้ งั พบว่าครอบครัวทีม่ จี �ำนวนหนังสือในบ้าน
มากก็จะมีแนวโน้มที่จะสอบได้คะแนนสูงกว่าเด็กนักเรียนที่มีจ�ำนวนหนังสือในบ้านน้อย
ผลจากการประมาณการพบว่า เด็กทีอ่ าศัยอยูก่ บั บิดาและมารดาจะมีโอกาสในการเข้าศึกษาในระดับชัน้ ปฐมวัยสูงขึน้ ประมาณ
ร้อยละ 1.8 เมือ่ เปรียบเทียบกับเด็กทีอ่ าศัยอยูก่ บั บิดาหรือมารดาคนใดคนหนึง่
21
ผลสัมฤทธิท์ างการศึกษาในทีน่ หี้ มายถึง ผลทีไ่ ด้จากการประเมินทักษะทางปัญญา (Cognitive Skill) จากผลการสอบ PISA ใน
3 วิชานีเ้ ท่านัน้ ไม่ได้รวมไปถึงการประเมินในรูปแบบอืน่ หรือทักษะทางอารมณ์อนื่ ๆ (Non-Cognitive Skill)
20
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ตารางที่ 2 ผลการประมาณการสัมประสิทธิ์ของการเขาถึงการศึกษาปฐมวัยของนักเรียนไทย
(Marginal Effect)

การเคยผ่านหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยในอดีต
ตัวแปร
		
PISA 2009
PISA 2012
รวม
ภาษาหลักที่ใช้พูดในบ้าน (อ้างอิง : ภาษาไทยกลาง)
ภาษาไทยถิ่น
0.0311***
-0.0095
0.0109*
[0.008]
[0.009]
[0.006]
ภาษาอื่นๆ
-0.0296
-0.045
-0.0368
[0.038]
[0.0404]
[0.028]
ลักษณะโครงสร้างครอบครัว (อ้างอิง : อาศัยอยู่กับบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง)
อาศัยอยู่กบั บิดาและมารดา
0.015
0.0202
0.0179**
[0.011]
[0.012]
[0.008]
อาศัยอยู่กบั บุคคลอื่นที่ไม่ใช่บดิ าและมารดา
-0.0111
-0.0091
-0.0106
[0.014]
[0.016]
[0.010]
การศึกษาสูงสุดของบิดา (อ้างอิง : ไม่ได้เรียนหนังสือ)
ประถมศึกษา
-0.0102
-0.0313
-0.0187
[0.019]
[0.024]
[0.015]
มัธยมศึกษาตอนต้น
-0.0009
-0.011
-0.0043
[0.021]
[0.025]
[0.016]
มัธยมศึกษาตอนปลาย
0.0142
-0.0101
0.003
[0.019]
[0.024]
[0.015]
ปริญญาตรีขึ้นไป
0.0282
0.0209
0.0258*
[0.020]
[0.024]
[0.015]
การศึกษาสูงสุดของมารดา (อ้างอิง : ไม่ได้เรียนหนังสือ)
ประถมศึกษา
0.0375**
0.0286
0.0331***
[0.016]
[0.019]
[0.012]
มัธยมศึกษาตอนต้น
0.0203
0.0239
0.0226*
[0.017]
[0.019]
[0.016]
มัธยมศึกษาตอนปลาย
0.0579***
0.0480*** 0.0530***
[0.014]
[0.017]
[0.011]
ปริญญาตรีขึ้นไป
0.0897***
0.0670*** 0.0790***
[0.012]
[0.017]
[0.010]
Pseudo R-squared
0.0345
0.0283
0.0292
จ�ำนวนตัวอย่าง (คน)
5,249
5,156
10,405

หมายเหตุ: *,**,*** มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น ที่ร้อยละ 0.1,0.05 และ 0.01
ตามล�ำดับ ค่าในวงเล็บคือ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard error)
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ในด้านครอบครัวพบว่า การอยู่อาศัยกับทั้งพ่อและแม่มีแนวโน้มที่จะมีผลการเรียนที่
สูงกว่าการอยูอ่ าศัยกับพ่อหรือแม่คนใดคนหนึง่ หรืออยูอ่ าศัยกับผูอ้ นื่ โดยเด็กนักเรียนทีค่ รอบครัว
มีฐานะร�ำ่ รวยก็จะมีแนวโน้มทีจ่ ะมีคะแนนสูงกว่าเด็กนักเรียนทีม่ าจากครอบครัวทีม่ ฐี านะยากจน
นอกจากนี้ เด็กนักเรียนที่พ่อแม่จบการศึกษาสูงยังมีแนวโน้มที่จะได้คะแนนที่สูงกว่าเด็กนักเรียน
ที่พ่อแม่มกี ารศึกษาต�่ำเช่นเดียวกัน
ในด้านปัจจัยทางด้านโรงเรียนพบว่า คะแนนสอบยังแปรผันไปตามขนาดของโรงเรียน
โดยโรงเรียนขนาดใหญ่มีแนวโน้มที่เด็กนักเรียนในโรงเรียนนั้นจะได้คะแนนที่สูงกว่าในโรงเรียน
ขนาดเล็ก โดยเฉพาะโรงเรียนทีต่ งั้ อยูใ่ นเขตเมืองขนาดใหญ่ โดยนักเรียนทีเ่ รียนในโรงเรียนรัฐบาล
มีแนวโน้มที่จะมีคะแนนสอบที่สูงกว่าโรงเรียนเอกชน
ในด้านผลกระทบของการผ่านหลักสูตรปฐมวัยต่อผมสัมฤทธิ์ทางการศึกษาพบว่า
นักเรียนที่เคยผ่านการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยจะมีแนวโน้มที่จะได้คะแนนสอบสูงกว่า
นักเรียนที่ไม่เคยผ่านการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย โดยมักเรียนที่เคยผ่านการเรียนการสอน
ในระดับปฐมวัยจะได้รับคะแนนสูงกว่านักเรียนที่ไม่ได้เรียนโดยเฉลี่ยประมาณ 54 คะแนนในวิชา
คณิตศาสตร์, 51 คะแนนในวิชาวิทยาศาสตร์, และ 49 คะแนนในวิชาการอ่าน
อย่างไรก็ดี เนือ่ งจากความแตกต่างของผลสัมฤทธิข์ องคะแนนดังกล่าวเกิดขึน้ จากปัจจัย
ต่างๆ จ�ำนวนมากไม่ว่าจะเป็นปัจจัยของตัวเด็กนักเรียนหรือปัจจัยของครอบครัว ปัจจัยทางด้าน
โรงเรียน และปัจจัยในการบริหารจัดการหลักสูตร ซึง่ ส่งผลท�ำให้ความแตกต่างของนักเรียนทีผ่ า่ น
การเรียนในระดับชัน้ ปฐมวัยต่อความแตกต่างของผลสัมฤทธิท์ รี่ ะบุข้างต้นนัน้ เกิดการคาดเคลือ่ น
(Bias) ดังนั้นงานวิเคราะห์ในส่วนนี้จึงได้ท�ำการประมาณการทางเศรษฐมิติและได้ทำ� การควบคุม
ตัวแปร (Control Variables) ในมิติต่างๆ22 ได้แก่
1) ตัวแปรทางด้านคุณลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของนักเรียน (Student Characteristics)
ได้แก่ เพศ ระดับชั้น ภาษาที่ใช้พูดในครัวเรือน จ�ำนวนหนังสือภายในบ้าน
2) ตัวแปรทางด้านคุณลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว (Family Characteristics)
ได้แก่ การอาศัยอยูก่ บั บิดามารดา ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ระดับการศึกษา
ของบิดามารดา อาชีพของบิดามารดา
3) ตัวแปรทางด้านคุณลักษณะของโรงเรียน (School Characteristics) ได้แก่ ขนาดของ
โรงเรียน เขตทีต่ งั้ ของโรงเรียน สังกัดของโรงเรียน คุณภาพและจ�ำนวนครูในโรงเรียน
รูปแบบการประเมินคุณภาพในโรงเรียน ความโปร่งใสของโรงเรียน การมีส่วนร่วม
ของผูป้ กครองกับโรงเรียน ความมีอสิ ระของโรงเรียน และจ�ำนวนนาทีตอ่ สัปดาห์ของ
การเรียนการสอนในแต่ละวิชาที่ท�ำการประเมิน
หลักเกณฑ์การเลือกตัวแปรมาจากทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การศึกษาทีแ่ บ่งปัจจัยของตัวแปรออกเป็น 1) ปัจจัยทาง
ทางด้านอุปสงค์ (Demand Side) เช่น คุณลักษณะของตัวเด็กนักเรียนและคุณลักษณะของครอบครัว และ 2) ปัจจัย
ทางด้านอุปทาน (Supply Side) เช่น คุณสมบัติของโรงเรียนและหลักสูตรที่ใช้ในการเรียน (Fasih, 2008)
22
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จากตารางที่ 3 ได้แสดงผลจากการประมาณการทางเศรษฐมิติในรูปแบบของสมการ
log function พบว่า23 ตัวแปรทางด้านคุณลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของนักเรียนที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนอย่างมีนัยยะส�ำคัญ ได้แก่ ตัวแปรทางด้านเพศ โดยนักเรียนหญิงจะมี
ทักษะทางด้านการอ่านและวิทยาศาสตร์สงู กว่านักเรียนชายประมาณร้อยละ 5.2 และ 5.4 ตามล�ำดับ
ในขณะที่นักเรียนชายจะมีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนหญิงประมาณ ร้อยละ 1.6
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิต24ิ โดยยิง่ เด็กนักเรียนคนนัน้ ๆ มีจำ� นวนหนังสือทีบ่ า้ นมากขึน้ เท่าไรก็จะ
ยิ่งมีทักษะสูงขึ้นเท่านั้น โดยจากการประมาณการพบว่า นักเรียนที่มีหนังสือที่บ้านตั้งแต่ร้อยเล่ม
ขึ้นไปจะมีทักษะทั้งทางด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ที่สูงกว่านักเรียนมีหนังสือ
ไม่เกิน 10 เล่มในบ้านอยู่ร้อยละ 3.25-3.75 ซึง่ ผลทีไ่ ด้นสี้ นับสนุนแนวคิดว่า การอ่านหนังสือมากๆ
จะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ต่อการเรียนและช่วยพัฒนาทักษะในทุกๆ ด้านอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ

สาเหตุทไี่ ด้ทำ� การประมาณแบบ Log ในงานศึกษาฉบับนีเ้ นือ่ งจาก 1) ในการอธิบายผลของค่าประมาณการแบบ
จ�ำลอง Log จะอธิบายผลเป็นร้อยละของคะแนนทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ซึง่ จะเข้าใจง่ายกว่าการประมาณการแบบระดับ
(Level) คะแนน และ 2) แบบจ�ำลองแบบ Log จะเหมาะสมในกรณีที่ความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นต่อคะแนน
ผลสัมฤทธ์ทางการศึกษาอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เป็นเชิงเส้นตรง (Nonlinear)
24
ผลที่นี้สอดคล้องกับผลการประเมินในประเทศอื่นๆ ที่พบว่านักเรียนชายมีคะแนนที่สูงกว่านักเรียนหญิงในด้าน
คณิตศาสตร์ประมาณ 39 คะแนน โดยมีจำ� นวนประเทศทั้งสิ้น 35 ประเทศ (จาก 65 ประเทศที่ทำ� การประเมิน
PISA) ที่เด็กนักเรียนชายมีคะแนนทางคณิตศาสตร์ท่ีสูงกว่านักเรียนหญิงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ในขณะที่มี
จ�ำนวนเพียง 5 ประเทศ (จาก 65 ประเทศ) เท่านั้นที่เด็กนักเรียนหญิงมีคะแนนประเมินทางคณิตศาสตร์ท่สี ูงกว่า
นักเรียนชาย และมีได้มีอีก 25 ประเทศที่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญ โดยช่องว่างของคะแนนดังกล่าว
พบว่ามีนอ้ ยกว่ากับกลุม่ ประเทศ OECD (13 คะแนน) และมีมากกว่ากับประเทศทีม่ รี ะดับของการพัฒนาทีด่ อ้ ยกว่า
23
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ตารางที่ 3 ผลการประเมินความสามารถของนักเรียนไทยทั้งสามวิชาจ�าแนกตามลักษณะทั่วไปของ
กลุ่มตัวอย่าง
ตัวแปร

ผลการประเมิน PISA 2009
ผลการประเมิน 2012
การอ่าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ จ�ำนวน การอ่าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ จ�ำนวน
(คน)				
(คน)

เพศ								
ชาย		
408.85
หญิง		
445.54
การศึกษาสูงสุด
ของนักเรียน								
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 350.32
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 360.88
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 395.03
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 439.54
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 489.26
การเคยผ่านหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย								
เคยผ่าน
435.71
ไม่เคยผ่าน
386.40
ภาษาหลักที่ใช้พูด
ในบ้าน
ภาษาไทยกลาง
439.81
ภาษาไทยถิ่น
418.24
ภาษาอื่นๆ
377.84
จ�ำนวนหนังสือ
ในบ้าน
0-10 เล่ม
399.82
11-100 เล่ม
426.85
มากกว่า 100 เล่ม
475.11

430.09
425.92

425.97
438.89

2,634
3,479

422.18
476.79

433.26
447.68

444.67
464.87

2,870
3,736

372.00
368.64
394.86
436.45
495.15

395.74
364.14
402.23
441.79
495.10

4
40
1,482
4,396
191

357.55
367.04
420.61
461.13
495.75

347.70
364.30
412.82
448.30
484.77

382.16
383.19
432.043
462.05
489.72

6
26
1,423
4,937
214

434.03
381.35

439.10
392.02

5,379
651

458.62
409.86

447.73
392.87

461.60
413.82

5,846
735

437.11
416.88
371.39

443.44
422.07
376.20

3,535
2,329
95

461.67
443.25
410.15

451.87
428.34
406.85

465.01
445.67
415.08

3,885
2,445
98

397.66
424.71
473.52

406.034
429.37
480.27

1,193
3,738
1,122

422.06
451.82
496.63

405.86
437.13
500.28

424.74
452.74
506.82

1,332
4,072
1,154
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ตารางที่ 3 (ตอ)
ตัวแปร

ผลการประเมิน PISA 2009
ผลการประเมิน 2012
การอ่าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ จ�ำนวน การอ่าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ จ�ำนวน
(คน)				
(คน)

ลักษณะโครงสร้าง
ครอบครัว
อาศัยอยู่กบั บิดาหรือ 427.98
มารดาคนใดคนหนึ่ง
อาศัยอยู่กบั ทั้งบิดา
445.58
และมารดา
อาศัยอยู่กบั ผู้อื่น
397.11
ฐานะทางเศรษฐกิจ								
ยากจนมาก
399.98
ยากจน
406.44
ปานกลาง
415.15
ร�ำ่ รวย
435.15
ร�ำ่ รวยมาก
492.56
การศึกษาสูงสุด
ของบิดา
ไม่ได้เรียนหนังสือ
409.66
ประถมศึกษา
407.67
มัธยมศึกษาตอนต้น 415.73
มัธยมศึกษาตอนปลาย 437.51
ปริญญาตรีขึ้นไป
486.22
การศึกษาสูงสุด
ของมารดา								
ไม่ได้เรียนหนังสือ
413.80
ประถมศึกษา
411.80
มัธยมศึกษาตอนต้น 414.22
มัธยมศึกษาตอนปลาย 436.57
ปริญญาตรีขึ้นไป
493.38

421.07

430.26

1,018

450.81

439.98

456.25

796

445.44

448.64

3,629

469.72

460.51

472.17

3,933

394.42

402.43

980

413.38

405.69

422.55

740

397.10
402.28
411.97
428.50
499.17

402.47
409.44
418.50
437.37
499.46

1,223
1,214
1,223
1,213
1,226

417.73
429.08
439.69
459.80
519.70

403.05
411.30
422.27
447.76
523.29

423.18
430.16
441.72
463.09
522.93

1,306
1,315
1,358
1,278
1,329

400.69
404.36
413.64
432.13
494.84

412.11
409.90
420.35
441.23
493.70

322
2,417
756
1,356
1,098

431.72
428.29
436.12
453.11
508.99

410.93
410.56
423.72
440.15
510.31

432.12
429.87
439.41
457.79
512.16

275
2,096
857
1,803
1,368

406.52
406.97
414.061
433.80
500.87

416.06
413.77
420.61
440.36
500.19

420
2,786
667
1,186
977

428.54
433.38
437.33
454.18
507.88

415.16
412.47
424.53
443.00
514.24

433.79
434.13
438.71
456.76
515.90

325
2,490
823
1,583
1,304
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ตารางที่ 3 (ตอ)
ตัวแปร

ผลการประเมิน PISA 2009
การอ่าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ จ�ำนวน
(คน)				
อาชีพหลักของบิดา								
ข้าราชการ/ผู้จดั การ
468.10 466.93
470.07
924
ผู้ประกอบวิชาชีพ
493.83 504.07
501.76
334
ด้านต่างๆ
เจ้าหน้าที่เทคนิค
467.55 468.78
477.86
268
เสมียน		
456.73 450.94
458.62
113
พนักงานบริการ
436.63 431.68
439.05
436
ผู้ปฏิบัติงาน
410.69 409.43
414.43
1,308
ด้านการเกษตร
ช่างฝีมอื 		
430.70 425.30
433.50
361
ผู้ควบคุมเครื่องจักร
424.99 417.20
427.29
466
โรงงาน
ผู้ประกอบอาชีพ
406.21 401.76
409.46
869
งานพื้นฐาน
อาชีพหลักของมารดา								
ข้าราชการ/ผู้จดั การ
467.16 465.10
469.79
644
ผู้ประกอบวิชาชีพ
501.91 507.61
512.19
394
ด้านต่างๆ
เจ้าหน้าที่เทคนิค
482.63 478.53
488.24
242
เสมียน		
480.31 476.85
485.18
172
พนักงานบริการ
428.09 422.99
431.42
1,193
ผู้ปฏิบัติงาน
408.36 407.88
410.61
1,325
ด้านการเกษตร
ช่างฝีมอื 		
430.67 424.60
434.52
296
ผู้ควบคุมเครื่องจักร
414.90 413.95
419.15
107
โรงงาน
ผู้ประกอบอาชีพ
410.96 406.02
414.28
922
งานพื้นฐาน

ผลการประเมิน 2012
การอ่าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ จ�ำนวน
(คน)
495.07
523.24

486.67
523.43

493.78
523.39

592
417

496.87
479.91
465.97
437.97

489.68
467.61
452.15
423.59

496.31
482.56
466.41
442.54

279
100
936
1,250

446.91
452.41

428.27
429.24

447.31
449.85

478
458

420.67

403.81

426.20

668

508.53
519.39

503.34
527.32

507.92
525.33

348
535

500.77
484.36
456.63
433.28

494.10
477.78
440.38
419.26

500.78
486.97
456.64
438.41

310
178
1,874
1,159

449.91
458.45

434.28
428.69

451.03
447.52

364
63

427.36

408.17

430.56

789
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ตารางที่ 3 (ตอ)
ตัวแปร

ผลการประเมิน PISA 2009
การอ่าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ จ�ำนวน
(คน)				
ขนาดของโรงเรียน								
ขนาดเล็ก
392.81 401.24
398.69
693
ขนาดกลาง
406.06 402.60
408.45
1,291
ขนาดใหญ่
434.98 431.68
438.48
1,115
ขนาดใหญ่พเิ ศษ
446.41 443.10
450.04
3,014
ที่ตั้งของโรงเรียน								
ชนบท		
402.82 400.79
406.16
2,148
เมือง		
437.53 432.53
439.68
3,321
เมืองใหญ่
479.28 492.71
491.20
644
ประเภทของโรงเรียน								
โรงเรียนรัฐบาล
431.50 430.48
436.29
5,327
โรงเรียนเอกชนที่ได้รับ 409.67 401.77
408.04
592
เงินสนับสนุนจากรัฐบาล
โรงเรียนเอกชนที่ไม่ได้รับ 442.38 431.018
429.03
194
เงินสนับสนุนจากรัฐบาล
การแบ่งแยก
นักเรียนตามระดับ
ความสามารถ								
ไม่มีการแบ่งแยก
405.67 403.29
410.37
1,812
ทุกรายวิชา
มีการแบ่งแยกเป็น
435.64 434.27
439.91
2,990
บางรายวิชา
มีการแบ่งแยก
449.51 446.54
450.05
1,311
ทุกรายวิชา
การมีส่วนร่วมและ
แรงกดดันจาก
ผู้ปกครองในเรื่องผล
การเรียนของนักเรียน								
แทบไม่มเี ลย
420.17 417.35
425.01
1,520
มีส่วนร่วมจากผู้ปกครอง 425.21 420.73
426.74
2,919
เป็นส่วนน้อย

ผลการประเมิน 2012
การอ่าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ จ�ำนวน
(คน)
399.94
457.86
445.26
465.53

403.01
449.36
434.05
448.76

418.80
461.51
453.46
463.03

774
1,596
955
3,281

431.56
460.13
491.40

419.14
447.53
488.24

435.88
461.84
497.51

2,315
3,669
622

458.85
411.73

447.96
395.73

462.13
416.59

5,783
581

413.90

394.82

406.85

242

443.48

437.20

452.01

1,507

455.51

441.93

456.89

4,790

461.76

454.07

463.67

309

433.54
431.71

424.54
419.29

438.35
438.29

823
2,997
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ในด้านตัวแปรทางด้านคุณลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัวพบว่า นักเรียน
ทีอ่ าศัยอยูร่ ว่ มกับทัง้ บิดาและมารดาจะมีผลสัมฤทธิท์ างการศึกษาในทัง้ สามด้านทีส่ งู กว่านักเรียน
ทีอ่ าศัยอยูก่ บั บิดาหรือมารดาแค่คนใดคนหนึง่ อยูป่ ระมาณร้อยละ 1.5-2.4 ในขณะทีน่ กั เรียนทีม่ าจาก
ครอบครัวทีม่ ฐี านะร�ำ่ รวยมากก็จะมีผลสัมฤทธิท์ างการศึกษาในทัง้ สามด้านทีส่ งู กว่านักเรียนทีม่ ฐี านะ
ยากจนมากอยู่ร้อยละ 2.6-3.3 อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ โดยเฉพาะทักษะทางด้านคณิตศาสตร์
นอกจากนีร้ ะดับชัน้ การศึกษาของบิดามารดา รวมไปถึงอาชีพและทักษะในการท�ำงานทีด่ ขี นึ้ ของ
บิดามารดาก็เป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของลูกด้วยเช่นเดียวกัน
ในด้านปัจจัยตัวแปรทางคุณลักษณะของโรงเรียนพบว่า ทักษะทางด้านปัญญาของ
นักเรียนจะเพิม่ สูงขึน้ ตามขนาดของโรงเรียน โดยนักเรียนทีเ่ รียนในโรงเรียนทีม่ ขี นาดใหญ่พเิ ศษนี้
จะมีผลคะแนนสอบทีส่ งู กว่านักเรียนทีเ่ รียนในโรงเรียนขนาดเล็กอยูป่ ระมาณร้อยละ 4-5 โดยเฉพาะ
ถ้าโรงเรียนนัน้ ตัง้ อยูใ่ นเขตเมืองใหญ่เองก็จะทีม่ ผี ลการเรียนทีส่ งู กว่าโรงเรียนทีต่ งั้ อยูใ่ นเขตชนบท
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตเิ ช่นเดียวกัน โดยโรงเรียนทีต่ ง้ั อยูใ่ นเมืองใหญ่จะมีนกั เรียนทีม่ ที กั ษะทาง
ปัญญาสูงกว่าโรงเรียนทีต่ งั้ อยูใ่ นชนบทในด้านการอ่านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์อยูป่ ระมาณ
ร้อยละ 4.4, 6.7, และ 6 ตามล�ำดับ
นอกจากนี้พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนรัฐบาลจะมีผลสัมฤทธิ์สูง
กว่านักเรียนทีเ่ รียนอยูใ่ นโรงเรียนเอกชน (ทัง้ เอกชนทีไ่ ด้รบั เงินสนับสนุนจากรัฐบาลและไม่ได้รบั เงิน
สนับสนุนจากรัฐบาล)อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติในทั้งสามวิชา ทั้งนี้ทรัพยากรทางการศึกษาและ
มีครูที่มคี ุณภาพเองก็ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่สูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน
ผลที่ได้จากการประมาณการในตารางที่ 4 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์ที่พบมีค่าสูง (และมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ) มากกว่ากับปัจจัยทางด้านอุปทาน เช่นขนาดโรงเรียน สถานที่ตั้งนี้ให้ข้อสรุป
โดยรวมว่า ปัจจัยทางด้านอุปทานทางด้านคุณลักษณะของโรงเรียน (School Supply Characteristics)
เป็นปัจจัยทีส่ ่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการศึกษาทางด้านทักษะทางปัญญา (ทัง้ การอ่าน
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์) มากกว่าปัจจัยทางด้านอุปสงค์ (Demand Characteristics) อย่างปัจจัย
ทางเศรษฐกิจและสังคมของนักเรียน ดังนัน้ การเน้นพัฒนาทางด้านอุปทานการศึกษา เช่นการพัฒนา
ทรัพยากรทางการศึกษา การพัฒนาบุคลากรผู้สอน รวมไปถึงการปรับปรุงหลักสูตรจึงเป็นปัจจัย
ที่ส่งผลทางบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาได้เป็นอย่างมาก25 นอกจากนี้ ปัจจัยทางด้าน
คุณลักษณะของนักเรียนและครอบครัว ไม่วา่ เป็น นักเรียนทีม่ ฐี านะยากจน อาศัยอยูใ่ นเขตชนบท
ขาดแคลนทรัพยากรในการเรียนทัง้ ในบ้าน (หนังสือ) และในโรงเรียน รวมถึงนักเรียนทีบ่ ดิ ามารดา
ไม่ได้มรี ะดับการศึกษาทีส่ งู นัก และไม่อาจไม่ได้อยูอ่ าศัยร่วมกับบิดามารดาเองก็เป็นปัจจัยทีม่ นี ยั
ส�ำคัญทางสถิติต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาหรือทักษะทางปัญญาที่ต�่ำของนักเรียนคนนั้นๆ
ผลที่พบนี้สอดคล้องกับงานศึกษาของ Macdonald, Patrinos, and Parandekar (2010) ซึ่งได้ใช้วธิ ีการประมาณ
การแบบ Oaxaca-Decomposition Method ซึ่งพบว่าปัจจัยทางด้านคุณลักษณะของการโรงเรียนเป็นปัจจัยที่ส่งผล
ถึงร้อยละ 60 ทีอ่ ธิบายถึงความแตกต่างของผลสัมฤทธิข์ องการเรียนเปรียบเทียบระหว่างนักเรียนในเขตเมืองและ
นักเรียนในเขตชนบท ในขณะที่ปัจจัยทางด้านคุณลักษณะของเด็กนักเรียนอธิบายได้เพียงร้อยละ 40 เท่านั้น
25
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ตารางที่ 4 ผลการประมาณการสัมประสิทธของการเคยผานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยทีม่ ตี อ ผลการประเมิน
ทั้งสามด้านของนักเรียนไทย

ตัวแปร
		

ผลการประเมินทางด้าน
ผลการประเมินทางด้าน
ผลการประเมินทางด้าน
การอ่าน
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
PISA PISA รวม
PISA PISA
รวม
PISA PISA
รวม
2009 2012
2009 2012
2009 2012
0.0578*** 0.0408*** 0.0518*** 0.0732*** 0.0524*** 0.0665*** 0.0569*** 0.0484*** 0.0539***

เคยผ่านหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย
(อ้างอิง : ไม่เคยผ่าน [0.009] [0.011] [0.007] [0.009] [0.014] [0.008] [0.011] [0.012] [0.009]
หลักสูตร)
เพศหญิง (อ้างอิง : 0.0729*** 0.0785*** 0.0763*** -0.0198*** 0.0135* -0.0159*** 0.0200*** 0.0013 0.0130***
เพศชาย)
[0.006] [0.006] [0.004]
[0.006] [0.009] [0.005] [0.006] [0.007] [0.004]
การศึกษาสูงสุดของนักเรียน (อ้างอิง : มัธยมศึกษาปีที่ 1)
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 -0.0781 -0.3940*** -0.1955** -0.0667 -0.2639** *-0.1161**-0.1779***-0.3283***-0.2257***
[0.051] [0.085] [0.077] [0.058] [0.080] [0.045] [0.066] [0.074] [0.054]
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 -0.0320 -0.2139*** -0.1082 -0.0740** -0.1125***-0.0699***-0.1434***-0.1860***-0.1526***
[0.025] [0.034] [0.066] [0.030] [0.036] [0.020] [0.027] [0.036] [0.031]
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 0.0001 -0.2125*** -0.0895 -0.0452 -0.1330*** -0.0627***-0.1266***-0.2114***-0.1529***
0.025] [0.032]
[0.066] [0.030] [0.037] [0.020] [0.027] [0.036] [0.031]
มัธยมศึกษาปีท่5ี
0.0485* -0.1468*** -0.0384 0.0165 -0.0788** -0.0068 -0.0745** -0.1673***-0.1070***
[0.027] [0.036]
[0.067] [0.034] [0.040] [0.024] [0.031] [0.040] [0.034]
ภาษาหลักที่ใช้พูดในบ้าน (อ้างอิง : ภาษาไทยกลาง)
ภาษาไทยถิ่น
0.0107 0.0045 0.0098 0.0202* 0.0068 0.0145* 0.0125 0.0056 0.0087
[0.008] [0.008] [0.006] [0.010] [0.011] [0.008] [0.010] [0.009] [0.007]
ภาษาอื่นๆ		
-0.0369* 0.018 -0.015 0.009 0.0589 0.0294 -0.0376* 0.007 -0.0154
[0.021] [0.042] [0.028] [0.025] [0.064] [0.034] [0.022] [0.055] [0.030]
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ตารางที่ 4 (ตอ)
ผลการประเมินทางด้าน
ผลการประเมินทางด้าน
ผลการประเมินทางด้าน
การอ่าน
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ตัวแปร
		
PISA PISA รวม
PISA PISA
รวม
PISA PISA
รวม
2009 2012
2009 2012
2009 2012
จ�ำนวนหนังสือในบ้าน (อ้างอิง :0-10 เล่ม)
11-100 เล่ม
0.0196*** 0.0062 0.0156*** 0.0158** 0.0066 0.0143** 0.0097 0.0033 0.0093*
[0.006] [0.007] [0.005] [0.007] [0.009] [0.006] [0.007] [0.008] [0.006]
มากกว่า 100 เล่มขึ้นไป 0.0424*** 0.0155 0.0325*** 0.0293*** 0.0515*** 0.0375*** 0.0303*** 0.0466*** 0.0350***
[0.009] [0.011] [0.007] [0.011] [0.014] [0.009] [0.010] [0.013] [0.008]
ลักษณะโครงสร้างครอบครัว (อ้างอิง : อาศัยอยู่กับบิดาหรือมารดาแค่เพียงคนใดคนหนึ่ง)
อาศัยอยู่กบั บิดา 0.0242*** 0.0045 0.0167*** 0.0330*** 0.0095 0.0241*** 0.0186** 0.0086 0.0150**
และมารดา		
[0.008] [0.008] [0.006] [0.008] [0.010] [0.007] [0.009] [0.009] [0.007]
อาศัยอยู่กับบุคคลอื่น -0.0394*** -0.0418***-0.0402***-0.0294***-0.0357***-0.0313***-0.0330***-0.0278**-0.0311***
[0.009] [0.011] [0.007] [0.010] [0.013] [0.008] [0.010] [0.011] [0.007]
ฐานะทางเศรษฐกิจ (อ้างอิง : ยากจนมาก)
ยากจน		
0.0005 0.0082 0.0047 0.0007 0.0012 0.0029 0.0061 -0.001 0.0032
[0.008] [0.010] [0.006] [0.010] [0.011] [0.007] [0.009] [0.011] [0.007]
ปานกลาง		
-0.0017 0.0113 0.0038 0.0004 0.0042 0.0069 0.0013 0.0079 0.0039
[0.010] [0.012] [0.008] [0.012] [0.014] [0.010] [0.012] [0.013] [0.010]
ร�ำ่ รวย		
-0.0023 0.0058 0.0071 -0.0038 0.0037 0.0071 0.0066 0.0049 0.0103
[0.015] [0.017] [0.012] [0.019] [0.019] [0.014] [0.018] [0.017] [0.013]
ร�ำ่ รวยมาก		
0.0081 0.0259 0.0260* 0.0099 0.0294 0.0332* 0.0183 0.0162 0.0290*
[0.018] [0.022] [0.015] [0.022] [0.026] [0.017] [0.021] [0.024] [0.016]
การศึกษาสูงสุดของบิดา (อ้างอิง : ไม่ได้เรียนหนังสือ)
ประถมศึกษา
-0.0155 -0.0506*** -0.0232** -0.0084 -0.0201 -0.0067 -0.0236** -0.0391* -0.0256**
[0.010] [0.017] [0.010] [0.013] [0.024] [0.013] [0.012] [0.022] [0.012]
มัธยมศึกษาตอนต้น -0.0042 -0.0350* -0.0104 0.0046 -0.0056 0.0075 -0.0105 -0.0262 -0.0128
[0.012] [0.019] [0.012] [0.015] [0.027] [0.016] [0.014] [0.024] [0.014]
มัธยมศึกษาตอนปลาย 0.0032 -0.0491*** -0.0124 -0.0019 -0.0248 -0.0059 -0.0071 -0.0326 -0.0128
[0.012] [0.019] [0.012] [0.015] [0.026] [0.015] [0.014] [0.024] [0.013]
ปริญญาตรีขึ้นไป
0.0189 -0.0262 0.0009 0.0349** -0.0069 0.0185 0.0085 -0.0279 -0.006
[0.013] [0.022] [0.013] [0.017] [0.030] [0.018] [0.015] [0.027] [0.016]
การศึกษาสูงสุดของมารดา (อ้างอิง : ไม่ได้เรียนหนังสือ)
ประถมศึกษา
-0.0148 0.0162 -0.0043 -0.0121 -0.0006 -0.0068 -0.0189* 0.0004 -0.0106
[0.011] [0.017] [0.010] [0.012] [0.022] [0.011] [0.011] [0.020] [0.010]
มัธยมศึกษาตอนต้น -0.0208 0.0152 -0.008 -0.0106 0.0143 -0.0001 -0.0143 -0.0006 -0.0084
[0.013] [0.018] [0.011] [0.014] [0.022] [0.013] [0.013] [0.020] [0.011]
มัธยมศึกษาตอนปลาย -0.0132 0.0131 -0.0065 0.0026 0.0156 0.0041 -0.0111 0.0038 -0.0064
[0.014] [0.019] [0.012] [0.016] [0.023] [0.014] [0.013] [0.021] [0.012]
ปริญญาตรีขึ้นไป
0.0003 0.0226 0.0039 0.0336** 0.0442* 0.0317** 0.0021 0.0356 0.0101
[0.016] [0.021] [0.013] [0.017] [0.025] [0.015] [0.016] [0.024] [0.014]
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ตารางที่ 4 (ตอ)

ตัวแปร
		
ข้าราชการ/ผู้จดั การ
ผู้ประกอบวิชาชีพๆ
ด้านต่าง		
เจ้าหน้าที่เทคนิค
เสมียน		
พนักงานบริการ
ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการการเกษตร
ช่างฝีมอื 		
ผู้ควบคุมเครื่องจักร
โรงงาน		
ข้าราชการ/ผู้จดั การ
ผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านต่างๆ		
เจ้าหน้าที่เทคนิค
เสมียน		
พนักงานบริการ
ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการการเกษตร
ช่างฝีมอื 		
ผู้ควบคุมเครื่องจักร
โรงงาน		

ผลการประเมินทางด้าน
ผลการประเมินทางด้าน
ผลการประเมินทางด้าน
การอ่าน
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
PISA PISA รวม
PISA PISA
รวม
PISA PISA
รวม
2009 2012
2009 2012
2009 2012
อาชีพหลักของบิดา (อ้างอิง : ผู้ประกอบอาชีพงานพื้นฐาน)
0.0195* 0.0330** 0.0245*** 0.0216* 0.0252* 0.0212** 0.0133 0.0223 0.0163*
[0.010] [0.013] [0.009] [0.012] [0.015] [0.010] [0.012] [0.015] [0.01]
-0.0009 0.0392** 0.0148 -0.0012 0.0099 0.0006 -0.0061 0.011 -0.0011
[0.013] [0.016] [0.011] [0.015] [0.020] [0.012] [0.016] [0.020] [0.013]
0.0160 0.0361** 0.0237** 0.0136 0.0189 0.0147 0.0230* 0.0161 0.0201*
[0.010] [0.017] [0.010] [0.014] [0.020] [0.013] [0.013] [0.018] [0.011]
-0.005 0.0114 0.0061 -0.0058 0.0124 0.005 -0.0133 0.007 -0.0038
[0.019] [0.016] [0.013] [0.019] [0.019] [0.014] [0.022] [0.019] [0.015]
0.0156 0.0219** 0.0166** 0.0142 0.0172 0.0129 0.0083 0.0102 0.0065
[0.010] [0.010] [0.007] [0.012] [0.012] [0.009] [0.011] [0.012] [0.0082]
0.0137* 0.0048 0.0117* 0.0180* 0.0043 0.0149* 0.0228*** 0.0017 0.0156**
[0.008] [0.012] [0.007] [0.010] [0.013] [0.008] [0.009] [0.013] [0.008]
0.0233*** 0.0299*** 0.0249*** 0.0201* 0.0215 0.0192** 0.0234** 0.0189 0.0204**
[0.008] [0.012] [0.007] [0.011] [0.013] [0.009] [0.011] [0.013] [0.009]
0.0132 0.0345*** 0.0219*** 0.0112 0.0116 0.0109 0.0118 0.0233* 0.0163**
[0.009] [0.011] [0.007] [0.010] [0.013] [0.008] [0.01] [0.012] [0.008]
อาชีพหลักของมารดา (อ้างอิง : ผู้ประกอบอาชีพงานพื้นฐาน)
0.0008 0.0459*** 0.0137 -0.0108 0.0430** 0.0073 0.002 0.0297 0.0142
[0.012] [0.015] [0.010] [0.013] [0.019] [0.012] [0.014] [0.020] [0.012]
0.0077 0.0182 0.0088 -0.0197 0.0248 -0.002 0.0061 0.0116 0.0093
[0.013] [0.015] [0.010] [0.016] [0.019] [0.013] [0.014] [0.017] [0.012]
0.021 0.0271* 0.0239** -0.0052 0.0341** 0.0115 0.0121 0.0151 0.0148
[0.014] [0.015] [0.010] [0.017] [0.017] [0.012] [0.016] [0.017] [0.013]
0.0122 0.0500*** 0.0254** -0.0112 0.0555*** 0.0168 0.0137 0.0399** 0.0237*
[0.015] [0.015] [0.011] [0.019] [0.021] [0.014] [0.018] [0.018] [0.013]
-0.0125 0.0085 -0.0048 -0.0178* 0.0097 -0.0071 -0.0119 0.0045 -0.0058
[0.008] [0.009] [0.006] [0.010] [0.011] [0.0080] [0.009] [0.011] [0.007]
-0.0303*** 0.0188 -0.0128 -0.0256** 0.0299* -0.006 -0.0384*** 0.0233 -0.0153
[0.010] [0.014] [0.009] [0.012] [0.017] [0.011] [0.011] [0.015] [0.010]
0.0089 0.0183 0.0099 0.0142 0.0280** 0.0163* 0.0095 0.0156 0.0099
[0.011] [0.011] [0.008] [0.013] [0.014] [0.010] [0.012] [0.013] [0.009]
0.0388*** -0.0037 0.0275** 0.0321* -0.0125 0.019 0.0193 -0.0175 0.0091
[0.015] [0.027] [0.014] [0.018] [0.028] [0.016] [0.017] [0.029] [0.015]
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ตารางที่ 4 (ตอ)
ผลการประเมินทางด้าน
ผลการประเมินทางด้าน
ผลการประเมินทางด้าน
การอ่าน
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ตัวแปร
		
PISA PISA รวม
PISA PISA
รวม
PISA PISA
รวม
2009 2012
2009 2012
2009 2012
ขนาดของโรงเรียน (อ้างอิง : ขนาดเล็ก)
ขนาดกลาง
-0.0285 0.0266 -0.0063 -0.0409* -0.015 -0.0312 -0.0307 -0.0058 -0.0187
[0.018] [0.021] [0.014] [0.025] [0.028] [0.019] [0.019] [0.023] [0.015]
ขนาดใหญ่		
-0.0049 0.0549** 0.0132 -0.0306 0.0036 -0.0227 -0.0057 0.0233 0.0038
[0.021] [0.022] [0.015] [0.027] [0.027] [0.02.] [0.022] [0.029] [0.017]
ขนาดใหญ่พเิ ศษ
0.0121 0.0804*** 0.0405*** -0.0155 0.0551** 0.0126 0.0023 0.0516** 0.0251
[0.019] [0.020] [0.015] [0.030] [0.027] [0.022] [0.022] [0.024] [0.017]
ที่ตั้งของโรงเรียน (อ้างอิง : ชนบท)
เมือง		
0.0275* 0.0096 0.0171* 0.0362** 0.0061 0.0198* 0.0355** 0.0073 0.0201**
[0.014] [0.013] [0.010] [0.018] [0.014] [0.011] [0.014] [0.014] [0.010]
เมืองใหญ่		
0.0671*** 0.0224 0.0444*** 0.1118*** 0.0217 0.0668*** 0.0969*** 0.0262 0.0604***
[0.010] [0.021] [0.014] [0.029] [0.023] [0.018] [0.022] [0.020] [0.015]
ประเภทของโรงเรียน (อ้างอิง : โรงเรียนรัฐบาล)
โรงเรียนเอกชนที่ได้รับ 0.0051 -0.0835*** -0.0310** 0.007 -0.0653*** -0.0228 -0.0065 -0.0676*** -0.0288*
เงินสนับสนุนจากรัฐบาล [0.022] [0.017] [0.015] [0.026] [0.018] [0.018] [0.023] [0.022] [0.016]
โรงเรียนเอกชนที่ไม่ได้รับ 0.0412 -0.0756*** -0.0215 0.0716** -0.0556* -0.0017 0.0228 -0.0930*** -0.037
เงินสนับสนุนจากรัฐบาล [0.029] [0.029] [0.026] [0.032] [0.031] [0.027] [0.026] [0.031] [0.023]
ดัชนีคุณภาพทรัพยากร 0.0106* 0.0122** 0.0119*** 0.0152** 0.0086 0.0120*** 0.0165** 0.0092** 0.0135***
การสอนในโรงเรียน [0.006] [0.005] [0.004] [0.007] [0.007] [0.004] [0.007] [0.005] [0.004]
การเรียนสัดส่วน
0.0001 -0.0013 -0.0003 0.0003 -0.0017 -0.0003 0.0001 -0.0013 -0.0005
นักเรียน ต่อครู 1 คน [0.001] [0.001] [0.001] [0.001] [0.001] [0.001] [0.001] [0.001] [0.001]
สัดส่วนครูท่มี ี
0.0217 -0.0127 -0.0061 0.0088 -0.0136 -0.0071 0.0241 -0.0468 -0.002
ประกาศนียบัตร
[0.044] [0.039] [0.033] [0.038] [0.042] [0.032] [0.050] [0.045] [0.038]
สัดส่วนครูส�ำเร็จ
0.2022** 0.1506 0.1998** 0.2514* 0.355 0.2692** 0.2281 0.3414 0.2720**
การศึกษาในระดับ [0.099] [0.237] [0.084] [0.129] [0.264] [0.130] [0.154] [0.233] [0.130]
ปริญญาตรีขึ้นไป
การแบ่งแยกนักเรียนตามระดับความสามารถ(อ้างอิง : ไม่มีการแบ่งแยกทุกรายวิชา)
มีการแบ่งแยกเป็น 0.0186* -0.0058 0.0111 0.0197 -0.0129 0.0119 0.013 -0.0184 0.0033
บางรายวิชา
[0.011] [0.014] [0.009] [0.013] [0.018] [0.011] [0.012] [0.015] [0.011]
มีการแบ่งแยก
0.0404** 0.024 0.0405*** 0.0332* 0.0134 0.0344* 0.0276 0.0121 0.0297*
ทุกรายวิชา		
[0.016] [0.029] [0.015] [0.020] [0.031] [0.018] [0.018] [0.028] [0.016]
มีการเปิดเผยข้อมูล -0.0033 0.0031 -0.0048 -0.0047 0.0098 -0.002 -0.0092 -0.006 -0.0089
ผลการเรียนต่อสาธารณะ [0.011] [0.013] [0.009] [0.014] [0.016] [0.010] [0.012] [0.014] [0.009]
(อ้างอิง : ไม่ม)ี
มีการติดตาม
-0.009 0.0409 -0.0049 -0.0147 0.0480** -0.0063 -0.0143 0.0518* -0.0047
ประเมินผลโดยองค์กร [0.012] [0.030] [0.012] [0.017] [0.024] [0.016] [0.014] [0.031] [0.013]
ส่วนกลาง (อ้างอิง:
ไม่มี)มี)
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ตารางที่ 4 (ตอ)
ผลการประเมินทางด้าน
ผลการประเมินทางด้าน
ผลการประเมินทางด้าน
การอ่าน
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ตัวแปร
		
PISA PISA รวม
PISA PISA
รวม
PISA PISA
รวม
2009 2012
2009 2012
2009 2012
การมีส่วนร่วมและแรงกดดันจากผู้ปกครองในเรื่องผลการเรียนของนักเรียน (อ้างอิง : แทบไม่มีเลย)
มีส่วนร่วมจากผู้ปกครอง -0.011 0.018 -0.0028 -0.0167 -0.0002 -0.0116 -0.0153 -0.0052 -0.0164
เป็นส่วนใหญ่
[0.013] [0.015] [0.011] [0.016] [0.019] [0.014] [0.014] [0.016] [0.011]
มีส่วนร่วมจากผู้ปกครอง -0.0031 -0.0115 -0.0073 -0.0194 -0.0283 -0.0217 -0.0128 -0.0195 -0.0159
เป็นส่วนน้อย
[0.012] [0.014] [0.010] [0.016] [0.019] [0.014] [0.013] [0.014] [0.010]
การมีโรงเรียนอื่นอยู่ในพื้นที่ (อ้างอิง : ไม่มี)
มีตั้งแต่ 2 โรงเรียน -0.0076 0.002 -0.0054 -0.0123 0.0057 -0.0048 -0.0072 -0.009 -0.0088
ขึ้นไป		
[0.014] [0.016] [0.011] [0.019] [0.021] [0.015] [0.016] [0.020] [0.012]
มี 1 โรงเรียน
0.0202 -0.015 0.0072 0.0234 0.0102 0.0207 0.0363** -0.0048 0.0172
[0.016] [0.022] [0.013] [0.022] [0.028] [0.018] [0.018] [0.024] [0.014]
ดัชนีความมีอิสระในการ -0.0102* 0.0051 -0.0009 -0.0149** 0.0044 -0.0044 -0.0100* 0.0012 -0.0033
บริหารงบประมาณ [0.006] [0.004] [0.004] [0.007] [0.006] [0.005] [0.006] [0.005] [0.004]
ดัชนีความมีอิสระใน 0.009 0.0079 0.0072 0.0087 0.0048 0.0069 0.0067 0.0047 0.0052
การก�ำหนดหลักสูตร [0.007] [0.007] [0.005] [0.008] [0.009] [0.006] [0.008] [0.007] [0.006]
เวลาเรียนวิชาภาษาไทย 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 -0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
(นาทีต่อสัปดาห์)
[0.001] [0.001] [0.001] [0.001] [0.001] [0.001] [0.001] [0.001] [0.001]
เวลาเรียนวิชา
0.0002*** 0.0004*** 0.0003*** 0.0003*** 0.0004*** 0.0003*** 0.0003*** 0.0003*** 0.0003***
คณิตศาสตร์
[0.001] [0.001] [0.001] [0.001] [0.001] [0.001] [0.001] [0.001] [0.001]
(นาทีต่อสัปดาห์)
เวลาเรียนวิชา
0.0001*** 0.0001*** 0.0001*** 0.0002*** 0.0002*** 0.0002*** 0.0001*** 0.0002*** 0.0002***
วิทยาศาสตร์
[0.001] [0.001] [0.001] [0.001] [0.001] [0.001] [0.001] [0.001] [0.001]
(นาทีต่อสัปดาห์)
ตัวแปรปี 2012
- 0.0471*** 0.0211**
- 0.0475***
[0.007]
[0.009]
[0.008]
ค่าคงที่		
5.6232*** 5.8784*** 5.7257*** 5.6503*** 5.5934*** 5.6403*** 5.7810*** 5.8305*** 5.7955***
[0.104] [0.217] [0.108] [0.133] [0.252] [0.125] [0.153] [0.227] [0.127]
R-squared		
0.45
0.47
0.44
0.38
0.40
0.36
0.36
0.34
0.34
จ�ำนวนตัวอย่าง (คน) 3,747 2,541 6,288 3,747 2,541 6,288 3,747 2,541 6,288

หมายเหตุ: *,**,*** มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น ที่ร้อยละ 0.1,0.05 และ 0.01 ตามล�ำดับ
ค่าในวงเล็บคือ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard error)
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ในด้านของการประมาณผลได้ในระยะยาว (Long-Term Benefit) ของการเข้าศึกษาใน
ระดับปฐมวัยต่อผลสัมฤทธิ์ของการเรียนของนักเรียนคนนั้นพบว่า นักเรียนที่ผ่านการศึกษาใน
ระดับปฐมวัยจะมีผลการเรียน (ทักษะทางปัญญา)ทีส่ งู ขึน้ เมือ่ เด็กนักเรียนคนนัน้ มีอายุ 15 ปี อย่าง
มีนยั ส�ำคัญทางสถิติ โดยเฉพาะในวิชาคณิตศาสตร์ โดยนักเรียนทีผ่ า่ นการศึกษาในระดับปฐมวัย
จะมีค่าคะแนนของผลการสอบทางด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นประมาณ
ร้อยละ 5.2, ร้อยละ 5.4, และร้อยละ 6.7 ตามล�ำดับอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิต26ิ
ผลทีค่ น้ พบนีต้ อบสนองไปในทิศทางเดียวกับงานศึกษาชิน้ อืน่ ๆ ทีไ่ ด้ทำ� ขึน้ ในต่างประเทศว่า
การเรียนในระดับปฐมวัย นอกจากจะเป็นการเตรียมความพร้อมแก่การสร้างทักษะต่างๆ ให้แก่
เด็กนักเรียนไทยเพื่อให้พร้อมในการเข้าสู่การศึกษาภาคบังคับในระดับประถมศึกษาแล้ว แต่ยัง
ส่งผลได้ทางบวกในระยะยาวต่อทักษะทางปัญญาแก่เด็กคนนัน้ ในอนาคตด้วยเช่นกัน ซึง่ แสดงว่า
การให้การสนับสนุนจากภาครัฐในการสนับสนุนการศึกษาในระดับชัน้ ปฐมวัยแบบถ้วนหน้าจึงเป็น
นโยบายทีถ่ กู ต้องในการพัฒนาทักษะทางปัญญาของเด็กคนนัน้ ในอนาคต ซึง่ จะส่งผลได้ตอ่ เนือ่ ง
ไปสูก่ ารเพิม่ โอกาสในการศึกษาของเด็กคนนัน้ ทัง้ ในระดับมัธยมปลาย/อาชีวะศึกษาหรืออุดมศึกษา
รวมถึงยังเป็นการสร้างโอกาสในการท�ำงานของเด็กคนนั้นๆ ได้สูงมากใน
อนาคต นอกจากนี้ ทักษะทางปัญญาที่สูงขึ้นนี้ยังส่งผลกระทบภายนอกทางบวก
(Positive Externality) ไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม และพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศต่อไป
นอกจากนี้ เมื่อจ�ำแนกตามสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมพบว่า นักเรียนที่มาจาก
ครอบครัวที่มฐี านะยากจนถึงปานกลางจะเป็นกลุ่มนักเรียนทีจ่ ะได้รบั ผลได้ในระยะยาวมากทีส่ ดุ
จากการได้รบั การศึกษาในระดับชัน้ ปฐมวัย โดยนักเรียนทีม่ ฐี านะยากจนถึงปานกลางทีผ่ า่ นการศึกษา
ในระดับปฐมวัยจะมีผลคะแนน (เมื่อเขาเหล่านั้นมีอายุ 15 ปี) ที่เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5.5-6.3
ในด้านการอ่าน, เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7 ในด้านวิทยาศาสตร์, และเพิ่มมากที่สุดเท่ากับร้อยละ 7-8.5
ในด้านคณิตศาสตร์ โดยผลได้ในระยะยาวจากการศึกษาในระดับชัน้ ปฐมวัยนีม้ จี ะได้คา่ ทีค่ อ่ นข้าง
ต�ำ่ กว่าส�ำหรับนักเรียนที่มีฐานะยากจนมากหรือร�่ำรวยมาก (ตารางที่ 5 และภาพที่ 2)

ถึงแม้วา่ ผลของเรียนในระดับปฐมวัยต่อการเพิม่ ขึน้ ของคะแนนเพียงร้อยละ 5.2 - 6.7 ก็ตาม แต่การเพิม่ ขึน้ ดังกล่าว
ก็เป็นการเพิ่มขึ้นที่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (หลังจากที่ได้มีการควบคุมตัวแปรที่สำ� คัญๆ จ�ำนวนมากแล้ว) นอกจากนี้
การเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.2-6.7 จะส่งผลต่อการสะสมระดับของทุนมนุษย์ (Human Capital Accumulation) ท�ำให้เกิดผลได้
ของการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป เช่นร้อยละ 5-7 ของคะแนนสอบที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลท�ำให้เด็กคนนั้นมีโอกาส
ในการเรียนต่อระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายมากขึน้ รวมไปถึงยังสร้างโอกาสในการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา
เพิ่มขึ้นตามมา
26

Piriya Pholphirul and Siwat Teimtad | 29

ตารางที่ 5 ผลประมาณการสัมประสิทธิข์ องการเคยผานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตอทักษะทาง
ปัญญาโดยจ�ำแนกตามฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวนักเรียน
ผลกระทบจากการผ่านหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยจ�ำแนกตามฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวนักเรียน
ยากจนมาก ยากจน
ปานกลาง ร�ำ่ รวย
ร�ำ่ รวยมาก
0.0363*** 0.0548*** 0.0630*** 0.0439*** 0.0491**
[0.012]
[0.013]
[0.013]
[0.016]
[0.023]
0.0560*** 0.0851*** 0.0696*** 0.0461** 0.0566**
[0.014]
[0.013]
[0.016]
[0.019]
[0.024]
0.0330*** 0.0675*** 0.0673*** 0.0461** 0.0245
[0.013]
[0.017]
[0.016]
[0.018]
[0.030]
1,157
1,212
1,171
1,181
1,567

ผลการประเมิน			
การอ่าน		
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
จ�ำนวนตัวอย่าง (คน)

หมายเหตุ: *,**,*** มีนยั สํา คัญ ทางสถิตทิ ่รี ะดับ ความเชื่อ มั่น ที่ร  อ ยละ 0.1,0.05 และ 0.01 ตามลํา ดับ
คาในวงเล็บคือ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard error) โดยไดมีการใสตัวแปรควบคุมทางดานคุณลักษณะ
ของนักเรียน ตัวแปรทางดานคุณลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว ตัวแปรคุณลักษณะของโรงเรียน
และตัวแปรหุนปดังที่แสดงไวในตารางที่ 4
8.5

6.8
5.6
3.6

5.5

6.3

7.0 6.7
4.4 4.6 4.6

3.3

ยากจนมาก

4.9

5.7

2.5

ยากจน
การอ่าน

ปานกลาง
คณิตศาสตร์

ร�่ำรวย

ร�่ำรวยมาก

วิทยาศาสตร์

ภาพที่ 2 รอยละของคะแนนสอบแตละวิชาที่เพิ่มขึ้นจากการเขาศึกษาในระดับปฐมวัยจําแนก
ตามสถานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน
จากผลการศึกษานีน้ ำ� มาสูข่ อ้ เสนอแนะเชิงนโยบายทีน่ อกจากรัฐบาลไทยจะให้การอุดหนุน
การศึกษาแบบถ้วนหน้า (Universal) ทีไ่ ด้เริม่ กระท�ำมาตัง้ แต่ปี พ.ศ.2552 แล้ว แต่ภาครัฐควรทีต่ อ้ งมี
การพัฒนาหลักสูตรพิเศษการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยทีเ่ ฉพาะกลุม่ เด็กทีม่ ฐี านะยากจนหรือ
ด้อยโอกาสในสังคมมากขึ้น (Targeting) ซึ่งหลักสูตรพิเศษเฉพาะเหล่านั้นนอกจากจะช่วยพัฒนา
ทักษะแก่เด็กเหล่านั้นได้มากกว่ากลุ่มอื่นๆ แล้วยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยลดความเหลื่อมล�้ำ
ทางการศึกษาและความเหลือ่ มล�ำ้ ทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเช่นเดียวกัน
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บทสรุปและข้อเสนอเชิงนโยบาย

งานศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์การศึกษาปฐมวัย (Economics of Early Childhood Education)
ให้ความส�ำคัญกับการประเมินผลต้นทุนและผลได้ (Cost Benefit Analysis) จากการศึกษาในระดับ
ปฐมวัย งานศึกษาวิจัยจ�ำนวนมากในด้านนี้แสดงผลว่า การลงทุนในการศึกษาปฐมวัยเป็นการ
สร้างผลได้ในระยะยาว (Long-Term Benefit) ที่สูงและมีความคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย
หรือต้นทุน
งานศึกษาชิน้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ วิเคราะห์ปจั จัยทางเศรษฐกิจและสังคมต่อการเข้าเรียน
ในระดับปฐมวัยของเด็กนักเรียนไทยและการประมาณการผลได้ในระยะยาวของการเรียนในระดับชัน้
ปฐมวัยต่อผลสัมฤทธิ์ในด้านทักษะทางปัญญาของเด็กคนนั้นในอนาคต ผลการศึกษาพบว่า
การศึกษาของมารดาส่งผลทางบวกอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติต่อการที่เด็กคนนั้นจะมีโอกาสได้
เรียนในระดับชั้นปฐมวัย จากการประมาณการพบว่า มารดาที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ขึ้นไป ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และในระดับประถมศึกษา
จะส่งลูกเข้าเรียนในระดับปฐมวัยมากกว่ามารดาทีไ่ ม่ได้จบการศึกษาใดๆ เลยอยูร่ อ้ ยละ 7.9, 5.3, 2.26,
และ 3.31 ตามล�ำดับ ความรูข้ องมารดามีบทบาทอย่างสูงต่อการเลีย้ งดูลกู และให้ความส�ำคัญกับ
การศึกษาของลูก โดยความน่าจ�ำเป็นทีจ่ ะได้เรียนในระดับชัน้ ปฐมวัยจะยิง่ จะสูงขึน้ ถ้าเด็กนักเรียน
คนนั้นมีบิดาที่มีการศึกษาสูง และอาศัยอยู่พร้อมหน้ากันทั้งบิดาและมารดา
ในการประมาณการผลได้ระยะยาวของการศึกษาในระดับปฐมวัยต่อผลสัมฤทธิ์ทาง
สติปัญญาของเด็กในอนาคตพบว่า นักเรียนที่ผ่านการศึกษาในระดับปฐมวัยจะมีค่าคะแนนของ
ผลการสอบทางด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์เพิม่ ขึน้ ประมาณร้อยละ 5.2, 5.4, และ
6.7 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ผลที่ค้นพบนี้ตอบสนองไปในทิศทางเดียวกับงานศึกษาชิ้นอื่นๆ ที่
ได้ท�ำขึ้นในต่างประเทศว่า การเรียนในระดับปฐมวัย นอกจากจะเป็นการเตรียมความพร้อมแก่
การสร้างทักษะต่างๆ ให้แก่เด็กเพือ่ ให้พร้อมในการเข้าสูก่ ารศึกษาภาคบังคับในระดับประถมศึกษาแล้ว
แต่ยังส่งผลได้ทางบวกในระยะยาวต่อทักษะทางสติปัญญาแก่เด็กคนนั้นในอนาคตด้วยเช่นกัน
นอกจากนี้เมื่อท�ำการประมาณการผลของการเข้าศึกษาในระดับปฐมวัยต่อผลสัมฤทธิ์
ทางด้านการเรียนโดยจ�ำแนกตามสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมพบว่า นักเรียนทีม่ าจากครอบครัว
ที่มีฐานะยากจนถึงปานกลางจะเป็นกลุ่มนักเรียนที่จะได้รับผลได้ในระยะยาวจากการเข้าศึกษา
ในระดับปฐมวัยมากที่สุด
ถึงแม้ว่า งานศึกษานี้จะเป็นเพียงการประมาณการผลได้ในระยะยาวในรูปแบบของ
ทักษะทางปัญญาแต่เพียงอย่างเดียว โดยไม่ได้กล่าวถึงผลได้ของทักษะทางอารมณ์ หรือโอกาส
ในการศึกษาต่อ หรือการท�ำงานก็ตาม แต่อย่างน้อย ผลการศึกษานี้ก็ยังคงแสดงให้เห็นถึงความ
ส�ำคัญของการลงทุนในการศึกษาปฐมวัยมีความส�ำคัญต่อการสร้างทักษะของทุนมนุษย์ในระยะยาว
ให้กับประเทศ อันส่งผลต่อเนื่องไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศได้ในระยะยาว
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งานศึกษานีย้ งั คงสนับสนุนถึงความส�ำคัญของการให้การให้การศึกษาฟรีในระดับชัน้ ปฐมวัย
แบบถ้วนหน้าของประเทศไทย ที่เริ่มท�ำมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 นอกจากนี้ ภาครัฐยังควรจัดระบบ
การศึกษาพิเศษโดยก�ำหนดกลุม่ เป้าหมาย (Target Group for Special Education) โดยเน้นในกลุม่ เด็ก
ทีม่ ฐี านะยากจน เด็กทีอ่ าศัยอยูห่ า่ งไกล หรือเด็กทีถ่ กู ทิง้ ให้อยูก่ บั ปูย่ า่ ตายายในชนบท (Left-Behind
Children) ให้ได้รบั โอกาสเข้าศึกษาในระดับปฐมวัยนีใ้ ห้มากขึน้ 27 ซึง่ หลักสูตรพิเศษเฉพาะเหล่านัน้
นอกจากจะช่วยพัฒนาทักษะแก่เด็กเหล่านัน้ ได้แล้วยังเป็นอีกช่องทางหนึง่ ทีช่ ว่ ยลดความเหลือ่ มล�ำ้
ทางการศึกษาและความเหลือ่ มล�ำ้ ทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเช่นเดียวกัน28
ทัง้ นีร้ ปู แบบการให้บริการอาจขึน้ อยูก่ บั บริบทในแต่ละสังคมและชุมชน เช่น ภาครัฐอาจ
มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ท�ำหน้าทีใ่ นการเป็นผูใ้ ห้บริการ หรืออาจร่วมมือกับองค์กร
ไม่แสวงหาผลก�ำไร (Nonprofit Organization) ในการเข้าไปช่วยจัดการศึกษาพิเศษนอกห้องเรียน
จัดหาครูอาสาเข้ามาช่วยสอน รวมถึงยังสามารถร่วมมือกับบริษทั หรือองค์กรเอกชนให้มกี ารจัดการ
เรียนการสอนพิเศษในระดับชั้นปฐมวัยในที่ท�ำงานของพ่อแม่ เป็นต้น
ทัง้ นี้ ข้อจ�ำกัดของการศึกษาวิจยั ชิน้ นีก้ ค็ อื การขาดแคลนข้อมูลรายบุคคลทีม่ กี ารส�ำรวจซ�ำ้
(Panel Data) เหมือนในต่างประเทศ รูปแบบการส�ำรวจข้อมูลจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องเป็นโครงการระยะยาว
มากๆ โดยมีการเก็บข้อมูลเด็กในวัยเข้าเรียนปฐมวัย และตามเก็บข้อมูลของเด็กคนเดิมเมื่อเด็ก
ตนนัน้ เจริญเติบโตขึน้ เข้าสูร่ ะดับการศึกษาทีส่ งู ขึน้ (เช่นการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย) จนไปถึง
การเข้าสูว่ ยั ท�ำงาน และการมีครอบครัว และรวมไปถึงการประเมินความสามารถในการแก้ปญ
ั หา
และประเมินรูปแบบการใช้ชวี ติ ต่างๆ ของเด็กนักเรียนคนนั้น การเก็บข้อมูลในลักษณะนี้จะช่วย
ให้การประเมินผลสัมฤทธิ์จากการศึกษาปฐมวัยมีความถูกต้องแม่นย�ำขึ้น และสามารถน�ำมาสู่
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายทางการศึกษาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ดี ด้วยความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้อง
เป็นโครงการระยะยาว โครงการดังกล่าวจึงจ�ำเป็นต้องใช้ทั้งเวลาและเงินทุนที่ค่อนข้างสูง และ
จ�ำเป็นต้องมีผทู้ ที่ ำ� หน้าทีบ่ ริหารโครงการนีอ้ ย่างต่อเนือ่ ง ดังนัน้ ภาครัฐควรเข้ามาเป็นผูร้ เิ ริม่ ในการ
เก็บข้อมูลในลักษณะดังกล่าว โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ถึงแม้วา่ ประเทศไทยเองได้เล็งเห็นความส�ำคัญของการจัดการศึกษาพิเศษอยูแ่ ล้ว ภายใต้พระราชบัญญัตกิ ารจัดการการศึกษา
ส�ำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 โดยได้มอบหมายหน้าทีด่ แู ลให้แก่สำ� นักงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ โดยการศึกษา
พิเศษในทีน่ คี้ รอบคลุมถึง การจัดการศึกษาส�ำหรับบุคคลทีม่ คี วามต้องการพิเศษ ได้แก่ เด็กทีม่ คี วามบกพร่องทางสติปญ
ั ญา
เด็กทีม่ คี วามบกพร่องทางการได้ยนิ เด็กทีม่ คี วามบกพร่องทางสายตา เด็กทีม่ คี วามบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ เด็กทีม่ ี
ปัญหาทางด้านอารมณ์และสังคม เด็กทีม่ ปี ญ
ั หาทางพฤติกรรม เด็กปัญญาเลิศ เด็กพิการซ�ำ้ ซ้อนก็ตาม อย่างไรก็ดี การก�ำหนด
กลุม่ เป้าหมายตามข้อเสนอนีจ้ ะอยูน่ อกเหนือจากการศึกษาพิเศษตามพระราชบัญญัติ แต่เป็นการให้การศึกษาพิเศษแก่เด็ก
ที่มีภาวะร่างกายตามปกติ แต่ครอบครัวอาจไม่ได้มีความพร้อมทางสถานะทางเศรษฐกิจที่มากพอ
28
งานศึกษาของ Barnett และคณะ (2004) ได้ทำ� การเปรียบเทียบถึงข้อดีระหว่างระบบการศึกษาปฐมวัยแบบถ้วนหน้า (Universal)
กับระบบที่ก�ำหนดกลุ่มเป้าหมาย (Targeting) โดยส�ำหรับในกรณีของการศึกษาปฐมวัยแล้ว งานวิจัยชิ้นนี้ได้สนับสนุนถึง
ความจ�ำเป็นทีภ่ าครัฐควรจัดระบบการศึกษาปฐมวัยแบบถ้วนหน้ามากกว่าระบบการก�ำหนดกลุม่ เป้าหมาย โดยถึงแม้การก�ำหนด
กลุ่มเป้าหมาย (ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนจนหรือด้อยโอกาสในสังคม) จะมีต้นทุนต�ำ่ กว่าระบบแบบถ้วนหน้าก็ตามเนื่องจาก
1) การก�ำหนดกลุ่มเป้าหมายสามารถระบุในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งได้เนื่องจากเด็กที่ยากจนหรือด้อยโอกาสมีการกระจายตัวอยู่
ในทัว่ ไปไม่วา่ จะเป็นในเมืองหรือชนบท, 2) การท�ำโครงการพิเศษส�ำหรับกลุม่ เป้าหมายหนึง่ อาจจะท�ำให้โครงการไม่สามารถ
ด�ำเนินการบริหารจัดการได้อย่างมีคุณภาพเพียงพอ ดังนั้นการให้บริการการศึกษาปฐมวัยแบบถ้วนหน้าที่มีคุณภาพจึงจะ
ครอบคลุมกลุ่มเด็กที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจนและด้อยโอกาสได้มากกว่า, 3) ต่อให้มีการด�ำเนินโครงการพิเศษ
ส�ำหรับกลุม่ เป้าหมาย แต่การกระท�ำดังกล่าวก็ยงั คงเน้นในด้านปัจจัยทางด้านอุปทานเป็นหลัก แต่จริงๆ แล้วผลสัมฤทธิท์ าง
ทักษะปัญญาของเด็กยังขึน้ อยู่กบั ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคมและชุมชนของเด็กคนนัน้ ด้วยเช่นกัน ดังนัน้ การจัดการศึกษาที่
มีคุณภาพก็ยังไม่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาคะแนนทั้งหมดได้
27
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