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เน่ืองจากการศึกษาในระดบัชั้นปฐมวยัโดยส่วนใหญ่ไม่ไดจ้ดัอยู่ในระบบการศึกษาภาค

บงัคบั จึงส่งผลให้การส่งลูกเข้าเรียนในระดับการศึกษาดังกล่าวเป็นความสมคัรใจของแต่ละ
ครอบครัว และส่งผลท าให้บางครอบครัวเลือกท่ีจะไม่ส่งลูกหลานเขา้เรียนในชั้นการศึกษาดงักล่าว 
โดยปัญหาการเขา้ถึงในระดบัชั้นปฐมวยัจะยิ่งรุนแรงข้ึนในประเทศก าลงัพฒันาท่ีการจดัการเรียน
การสอนในชั้นปฐมวยัยงัไม่สามารถครอบคลุมไดอ้ยา่งทัว่ถึง งานศึกษาช้ินน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ประมาณการโอกาสในการเขา้เรียนในระดบัชั้นปฐมวยั และวิเคราะห์ถึงผลได้ของการเขา้เรียน
ดงักล่าวต่อพฒันาการของเด็กก่อนวยัเรียนในกรณีของประเทศก าลงัพฒันาโดยใชข้อ้มูลการส ารวจ
ระดบัชาติในประเทศไทยเป็นกรณีศึกษา จากการใช้ขอ้มูลดิบจากการส ารวจสถานการณ์เด็กและ
สตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2555 พบวา่ นอกเหนือจากปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมโดยทัว่ไป
แลว้ ระดบัการศึกษาของมารดาหรือผูดู้แลหลกัเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความน่าจะเป็นในการได้รับ
โอกาสการเข้าเรียนในชั้นปฐมวยัของลูก  โดยการประมาณพบว่าเม่ือมารดาหรือผูดู้แลหลักมี
การศึกษาท่ีสูงข้ึนเด็กจะมีโอกาสในการเขา้ถึงการเรียนในชั้นปฐมวยัเพิ่มข้ึน นอกจากน้ียงัพบว่า 
การเขา้ถึงการศึกษาชั้นปฐมวยัยงัคงมีความเหล่ือมล ้ าโดยสังเกตได้จากปัจจยัทางด้านฐานะทาง
เศรษฐกิจของครอบครัวซ่ึงก็มีผลต่อโอกาสในการได้เรียนด้วยเช่นกนั และในการประมาณการ
ผลไดข้องการศึกษาในระดบัปฐมวยัต่อพฒันาการของเด็กพบว่า เม่ือควบคุมตวัแปรทุกอย่างแล้ว 
เด็กท่ีไดเ้รียนในระดบัชั้นปฐมวยัจะมีแนวโน้มท่ีจะมีพฒันาการท่ีสูงกวา่เด็กท่ีไม่มีโอกาสเรียนใน
ชั้นปฐมวยัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยเฉพาะพฒันาการทางดา้นสติปัญญา การศึกษาน้ีจึงเป็นงาน
หน่ึงท่ีสนับสนุนการท่ีรัฐควรพยายามขยายโอกาสในการเขา้ถึงการเรียนในระดบัชั้นปฐมวยัให้
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อย่างทัว่ถึง พร้อมทั้งยกระดบัการให้บริการในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีตั้งอยู่ในชนบทห่างไกลของ
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Due to the un- compulsiveness of primary education level in the national compulsory 

education system, early child education depends on the desire of each family.  On the other hands, 
this leads some families to be unaware of sending their children to participate in that learning level. 
The issues of inaccessibility of early child education are extremely especially severe in developing 
countries where educational inequality occurs nationwide.  This study aims to estimate chances of 
early child education access and to analyze the advantage of primary education affecting to children 
intellectual improvement in developing countries by using the information surveyed in Thailand as 
a case study. According to raw data collected the situation of child and woman in Thailand in 2012, 
the research found that apart from ordinary social and economic factors, educational level of mother 
or primary caretaker plays an important role in the possibility of educational opportunities of 
children in their early childhood.  In the estimation, it indicates that the well –  educated mother or 
primary caretaker may create more chances for children to approach to education.  Moreover, the 
study also found that educational inequity is still a problem which can be noticed by taking a look 
at the financial status of a family. Also, according to the estimated outcome of early child education 
on child learning development, when all variables are controlled, the students who can associate 
with primary education statistically significantly well perform in their learning development rather 
than those who cannot access to education at that level.  Thus, this study is created to support and 
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encourage the government to provide an educational opportunity for early child learning 
sufficiently and lift the standard of child development center in the remote area of the country. 
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กิจกรรมต่างๆตลอดการจดัท าวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีจนส าเร็จไดด้ว้ยดี ท่ีส าคญัวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีคง
จะส าเร็จไม่ไดถ้า้ไม่ไดรั้บความร่วมมือจากผูร่้วมให้ขอ้มูลประกอบการศึกษาวิจยัท่ีส าคญัจากทั้ง
สองหน่วยงานคือ ส านกังานสถิติแห่งชาติและส านกัประสานและพฒันาการจดัการศึกษาทอ้งถ่ินซ่ึง
เป็นขอ้มูลท่ีจ าเป็นและใชป้ระกอบในการศึกษาวจิยัวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี 

นอกจากน้ีผูศึ้กษาขอขอบพระคุณรุ่นพี่และเพื่อนๆ ทั้งหลกัสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต
และหลกัสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะพฒันาการเศรษฐกิจสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์และ
เพื่อนๆ ในระดบัปริญญาตรีของผูศึ้กษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ท่ีรับรู้ในการศึกษาวทิยานิพนธ์
ในหวัขอ้น้ีของผูศึ้กษาและท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการใหค้วามรู้ ค  าแนะน า ความช่วยเหลือและก าลงัใจ
ตลอดการศึกษาวจิยั  

สุดทา้ยน้ีผูศึ้กษาของขอบคุณผูอ้ยูเ่บ้ืองหลงัทุกความส าเร็จของผูศึ้กษา ผูท่ี้คอยให้ก าลงัใจ 
ความรัก ความอบอุ่น ให้การสนบัสนุนผูศึ้กษาในทุกๆดา้น เสมอมา คุณพ่อสมบูรณ์ วงคม์่านและ
คุณแม่อญัชลี บวัอ่ิน ผูซ่ึ้งเป็นก าลงัใจส าคญัท่ีสุดของผูศึ้กษาเสมอมา 

และผูศึ้กษาหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่วิทยานิพนธ์ในหวัขอ้เร่ือง “การเขา้ถึงการศึกษาปฐมวยัและ
พฒันาการของเด็กก่อนวยัเรียน: หลกัฐานเชิงประจกัษจ์ากประเทศไทย” ท่ีผูศึ้กษาไดท้  าการศึกษาน้ี
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น าไปพฒันาทางด้านการศึกษาปฐมวยัของประเทศไทย ข้อเสนอแนะและนโยบายท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อการน าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อการพฒันาทุนมนุษยข์องประเทศ  
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บทน า 

การศึกษามีความส าคญัต่อการพฒันาทุนมนุษยข์องประเทศ สร้างทกัษะให้มีความพร้อม
เขา้สู่ตลาดแรงงาน ส่งเสริมการพฒันาผลิตภาพแรงงานโดย Mincer (1974) ไดท้  าการประมาณค่า
ผลตอบแทนจากการศึกษาส่วนบุคคล (Private Rate of Return on Education) โดยไดป้ระมาณการ
รายไดต่้อปีจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีท าการส ารวจตามตวัแปร ประสบการณ์ อายุ และจ านวนปีการศึกษา 
และต่อมาแบบจ าลองดงักล่าวถูกเรียกวา่แบบจ าลอง Mincerian Model หรือ Mincer Wage Equation 
โดยพบว่าการศึกษาและประสบการณ์การท างานมีผลกระทบกบัรายได้ ท่ีส าคญัก็ยงัพบว่าการ
ลงทุนในด้านการศึกษาให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบต่อรายได้ Ashenfelter, 
Harmon, and Oosterbeek (1999) เป็นการศึกษาโดยเปรียบเทียบผลตอบแทนท่ีไดใ้นแต่ละประเทศ
และในปีท่ีต่างกนัจากผลของการไดรั้บการศึกษา และท่ีส าคญัก็ยงัพบวา่การลงทุนในดา้นการศึกษา
มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบต่อรายได ้นอกจากน้ีผลของการไดรั้บการศึกษาส่งผล
ต่อรายไดท่ี้สูงในประเทศสหรัฐอเมริกาและเพิ่มข้ึนตลอด 20 ปีท่ีผา่นมา ดว้ยเหตุผลดงักล่าว รัฐบาล
ของทุกประเทศจึงให้ความส าคญักบัการศึกษาของคนในประเทศนั้นๆ โดยสังเกตไดจ้ากสัดส่วน
งบประมาณทางการศึกษาท่ีมกัจะมีสัดส่วนท่ีสูงในเกือบทุกประเทศ  จากงานศึกษาของพิริยะ ผล
พิรุฬห์ (2558) พบวา่ช่วงระหวา่งปี พ.ศ. 2543-2557 งบประมาณการศึกษาของประเทศไทยไดมี้การ
ปรับเพิ่มข้ึนถึง 2.35 เท่าจาก 221,051 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2543 เป็น 518,519 ล้านบาทในปี พ.ศ. 
2557 หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 4 ของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศเบ้ืองตน้ (GDP) ซ่ึงคิดเป็น
ร้อยละ 20.6 ของงบประมาณของรัฐทั้งหมดและเม่ือเปรียบเทียบสัดส่วนงบประมาณทางการศึกษา
ต่อรายได้ประชาชาติเบ้ืองต้น (GNI) (ปี ค.ศ. 2011) โดยประเทศไทยคิดเป็นประมาณร้อยละ 6 
พบว่ามีสัดส่วนท่ีสูงเท่าๆ กบั ประเทศมาเลเซียท่ีร้อยละ 6.1 และสูงกว่าประเทศ อินโดนิเชีย และ
สิงคโปร์ ท่ีคิดเป็นประมาณร้อยละ 2.8 และ 3.2 นอกจากน้ีสัดส่วนงบประมาณทางการศึกษา
ดงักล่าวยงัสูงกวา่ประเทศเกาหลีใตแ้ละประเทศญ่ีปุ่นท่ีใชง้บประมาณคิดเป็นร้อยละ 5.0 และ 3.7 ท่ี
ลว้นมีคุณภาพการศึกษาท่ีสูงกวา่ 

อย่างไรก็ดี ด้วยข้อจ ากัดจากปัจจัยทางด้านสถานะทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ 
โดยเฉพาะประเทศก าลงัพฒันา  การเขา้ถึงทางการศึกษา (Access to Education) ของประชากรในแต่
ละประเทศจึงมีไม่เท่ากนั และน ามาสู่ประเด็นในเร่ืองของความเหล่ือมล ้าทางการศึกษา (Education 
Inequality) โดยประชากรท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีฐานะยากจนยอ่มประสบปัญหาในการเขา้ถึง
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การศึกษาท่ีมีคุณภาพได้ยากกว่าครอบครัวท่ีมีฐานะร ่ ารวย ในขณะท่ีประเทศท่ีมีการพฒันาทาง
เศรษฐกิจท่ีสูงกวา่ ยอ่มสามารถลดปัญหาการเขา้ถึงของประชาชนท่ีมีฐานะยากจนเหล่านั้นจากการ
อุดหนุนทางการศึกษาและสร้างโอกาสใหป้ระชาชนของประเทศอยา่งเท่าเทียมกนั  

ดงันั้นความเหล่ือมล ้าทางการศึกษา (Education Inequality) จึงมกัเกิดข้ึนไดสู้งกบัประเทศ
ก าลงัพฒันาท่ีประสบขอ้จ ากดัทางดา้นงบประมาณ หรือจ าเป็นตอ้งใชง้บประมาณทางการศึกษาใน
สัดส่วนท่ีสูงกวา่ประเทศท่ีพฒันาแลว้เพื่อลดปัญหาความเหล่ือมล ้าดงักล่าว (Dieltiens and Meny- 
Gibert, 2008; Nath and Sylva, 2007) โดยความเหล่ือมล ้าทางการศึกษาดงักล่าว สามารถเกิดข้ึนได้
ทั้งกบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Basic Education) และการศึกษาขั้นอุดมศึกษา (Higher Education)    

โดยพบว่า งานศึกษาโดยส่วนใหญ่ยงัคงให้ความส าคญักบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Basic 
Education) และการศึกษาขั้นอุดมศึกษาก็ตาม ในขณะท่ีการศึกษาในระดบัชั้นก่อนวยัเรียนหรือ
ระดบัชั้นก่อนประถมศึกษา (Pre-Primary Education) กลบัยงัไม่ไดรั้บความนิยมในการศึกษามาก
นกัในประเทศก าลงัพฒันา โดยเฉพาะในมิติของความเหล่ือมล ้า รวมไปถึงผลไดต่้อการพฒันาทกัษะ
และการสะสมทุนมนุษยท่ี์เกิดข้ึนจากการศึกษาในระดบัชั้นก่อนประถมศึกษาดงักล่าว ทั้งท่ีจริงแลว้ 
การเรียนก่อนวยัเรียนหรือเตรียมความพร้อมก่อนท่ีจะได้รับการศึกษาท่ีสูงข้ึนย่อมจะท าให้เด็กมี
ความพร้อม และสามารถปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ในการเรียนในระดบัท่ีสูงข้ึน รวมทั้งยงัท าใหเ้ด็ก
ไดมี้พฒันาการท่ีเหมาะสมตามวยัอีกดว้ย 

จากแนวคิด  ของ World Bank (2012) ไดน้ าเสนอกรอบความคิดของ “บนัได 5 ขั้น” ในการ
พฒันาทกัษะและผลิตภาพแรงงานผ่านระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learning) ท่ีมีช่ือ
เ รี ย ก ว่ า  “STEP”  Framework อัน ย่ อม า จ า ก  “Skill Toward Employment and Productivity” 
Framework  โดยจ าแนกการวิเคราะห์ในแต่ละขั้นจ านวน 5 ขั้น โดย World Bank (2012) ไดเ้นน้วา่ 
ระดบัขั้นท่ีไม่สามารถละเลยไดแ้ละเป็นระดบัขั้นแรกของระบบการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ
น้ีก็คือ บนัไดขั้นท่ี 1 ท่ีเรียกวา่ “การเร่ิมตน้พฒันาเด็กอยา่งถูกตอ้ง (Getting Children Off to the Right 
Start) โดยระบุวา่ทกัษะของมนุษยค์วรไดรั้บการพฒันาตั้งแต่ในระดบัชั้นปฐมวยั ซ่ึงเป็นช่วงท่ีเด็กมี
อายุระหว่า ง  0-5 ปี  ภายใต้แนวคิด  STEP Framework (ห รือ  Skill Toward Employment and 
Productivity) ของ World Bank (2012) ไดร้ะบุการพฒันาทกัษะไปสู่การสร้างผลิตภาพแรงงานใน 5 
ขั้นดงัน้ี บนัไดขั้นท่ี 1) ตอ้งมีการเร่ิมพฒันาเด็กอยา่งถูกตอ้ง (Getting Children off to the Right Start
)  บนัไดขั้นท่ี 2) ตอ้งแน่ใจวา่เด็กทุกคนไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Ensuring that All Students  
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Gain Basic Skills) บนัไดขั้นท่ี 3) สร้างทกัษะการท างาน (Building Job-Relevant Skills) บนัไดขั้นท่ี 
4) สนบัสนุนทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการและสร้างนวตักรรม (Encouraging Entrepreneurship and 
Innovation) บันไดขั้นท่ี 5) อ านวยความสะดวกในการเคล่ือนย้ายแรงงานและการจัดหางาน
(Facilitating Labor Mobility and Job Matching) แนวคิดน้ีไดรั้บการสนบัสนุนไดเ้ป็นอยา่งดีจากงาน
ศึกษาของ Heckman (2006) ซ่ึงอธิบายว่า การศึกษาในระดับชั้ นก่อนประถมศึกษาเป็นระดับ
การศึกษาท่ีมีความส าคญัท่ีสุดในกระบวนการการพฒันาทุนมนุษยเ์น่ืองจากเป็นระดบัการศึกษาท่ี
สร้างผลตอบแทนต่อปี (Annual Return) ส าหรับผู ้เรียนสูงท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับระดับชั้ น
การศึกษาอ่ืนๆ เช่นงานศึกษาเก่ียวกบัผลไดจ้ากการลงทุนในการศึกษาปฐมวยัของเด็กก่อนวยัเรียน
สามารถสร้างผลตอบแทน ท่ีมีประสิทธิภาพทั้งต่อสังคม ประเทศชาติ และพฒันาการของเด็ก 
รวมทั้งคุณภาพชีวิตและช่วยลดความเล่ือมล ้าของเด็กท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีฐานะยากจน และมีการ
สนบัสนุนให้มีการแทรกแซงการศึกษาของเด็กปฐมวยัเพื่อก่อให้เกิดความคุม้ค่าจากการลงทุนท่ีสูง
ท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัการลงทุนในดา้นอ่ืนของประเทศรวมทั้งของวยัอ่ืนในช่วงของชีวิต  
(Nores and Barnett, 2009; Heckman, 2000; Doyle, 2009; Burger, 2010) 

ประเทศไทยเป็นประเทศก าลงัพฒันาหน่ึงท่ีให้ความส าคญักบัการศึกษาและมุ่งหวงัขยาย
โอกาสทางการศึกษาให้กบัประชาชนทุกคนในประเทศ โดยมีกฎหมายพระราชบญัญติัการศึกษา
ภาคบงัคบั พระราชบญัญติัการศึกษาภาคบงัคบัพ.ศ. 2545 ก าหนดไวว้่า “การศึกษาภาคบงัคบั” 
หมายความว่า การศึกษาชั้นปีท่ีหน่ึงถึงชั้นปีท่ีเก้าของการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติโดยให้ทุกคนต้องได้รับการศึกษาภาคบังคับอย่างเท่าเทียมกัน (ระดับชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3) และสนับสนุนให้ศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึนในขณะท่ี
การศึกษาในระดบัก่อนประถมศึกษา (Pre-Primary Education) รวมถึงการพฒันาเด็กก่อนวยัเรียนยงั
ไม่ไดมี้การศึกษาในบริบทน้ีมากเท่าท่ีควรดงัจะเห็นไดจ้ากการศึกษาปฐมวยัไม่ไดถู้กก าหนดให้เป็น
การศึกษาภาคบงัคบั แต่เป็นเพียงการให้การสนบัสนุนในดา้นการเรียนฟรี ดงันั้นการท่ีเด็กก่อนวยั
เรียนจะไดรั้บการศึกษาในระดบัชั้นดงักล่าวนั้นจึงข้ึนอยูก่บัการตดัสินใจของผูป้กครองเป็นส าคญั 
ซ่ึงจะข้ึนอยูก่บัปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 

ในการเขา้ถึงโอกาสทางการศึกษาท่ีไม่เท่าเทียมกนันั้น อาจจะน ามาสู่ผลไดจ้ากการศึกษาท่ี
ไม่เท่าเทียมกนัในอนาคตตามมา งานศึกษาทางเศรษฐศาสตร์การศึกษาต่างมีการศึกษาเก่ียวกบัผลได้
จากการศึกษาของเด็กก่อนวยัเรียนโดยเปรียบเทียบตน้ทุนและผลได ้(Cost-Benefit Analysis) ของ
การไดเ้รียนในระดบัก่อนวยัเรียนและผลการวจิยัส่วนใหญ่มีความสอดคลอ้งกนัโดยพบวา่การศึกษา
ก่อนวยัเรียนเป็นการลงทุนท่ีคุม้ค่าและส่งผลไดใ้นระยะยาวทั้งพฒันาการในดา้นการเรียนรู้และทาง
สังคม โดยผลการศึกษายงัพบวา่ให้ผลไดท่ี้สูงกวา่ระดบัการศึกษาในชั้นอ่ืนๆท่ีสูงข้ึนไป และพบวา่
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การได้รับการศึกษาก่อนวยัเรียนจะช่วยลดความเหล่ือมล ้ าทางการศึกษาของเด็กท่ีฐานะยากจน
รวมถึงป้องกนัพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมซ่ึงจะก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมได้อีกด้วย โดยมากจะ
ท าการศึกษาเด็กภายใตโ้ครงการท่ีมีระยะเวลาหรือกลุ่มการศึกษาท่ีเฉพาะเจาะจง หรือน าผลท่ีไดจ้าก
การศึกษามาวิเคราะห์เพื่อหาประมาณการผลได้ (Benefit) ของการลงทุนในการศึกษาในระดบัก่อน
วยัเรียน ซ่ึงอาจมีปัจจยัของคุณภาพและการเขา้ถึงการเรียนการสอนให้กบัเด็กก่อนวยัเรียนน้ีอีกดว้ย 

อยา่งการศึกษาของ Campbell et al.  (2010) มีการศึกษาผลไดร้ะยะยาวของเด็กท่ีเติบโตเป็น
ผูใ้หญ่ จากโครงการ Abecedarian Project ซ่ึงมีการศึกษาติดตามเด็กกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดรั้บการเรียนใน
ระดบัปฐมวยัและไม่ไดรั้บการเรียนในระดบัปฐม ตั้งแต่เป็นทารกจนถึงอาย ุ21 ปี โดยจากการศึกษา
พบวา่เด็กท่ีไดรั้บการเรียนในชั้นปฐมวยัมีคะแนนการเรียนท่ีดี มีแนวโนม้ท่ีประสบความส าเร็จใน
การเรียนมหาวิทยาลยั มีการลดลงของการตั้งครรภ์ในขณะท่ียงัเป็นวยัรุ่น และท่ีน่าสนใจยงัพบวา่
การเรียนในระดบัปฐมวยัส่งผลดีอยา่งมากกบัเด็กท่ีดอ้ยโอกาสหรือมาจากครอบครัวท่ียากจน ซ่ึงพบ
จากคะแนนการทดสอบทกัษะในด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ซ่ึงสูงกว่ากลุ่มเด็กท่ีไม่ได้รับการ
เรียน และจากการศึกษาผลตอบแทนจากการลงทุน ของโครงการ Perry Preschool พบวา่การลงทุน
ในการศึกษาก่อนวยัเรียนส าหรับเด็กดอ้ยโอกาสตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 5 ปี จะช่วยเพิ่มโอกาสในการ
ประสบความส าเร็จในชีวิต ลดความจ าเป็นในการเรียนเพิ่มเติมจากนอกห้องเรียน เพิ่มโอกาสในการ
ด าเนินชีวิตท่ีสร้างเสริมสุขภาพลดอตัราการเกิดอาชญากรรมและช่วยลดตน้ทุนทางสังคมโดยรวม 
รวมทั้งในความเป็นจริงพบว่าทุกๆหน่ึงดอลลาร์ท่ีลงทุนในการศึกษาก่อนวยัเรียนท่ีมีคุณภาพสูง
สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนร้อยละ 7 ถึงร้อยละ 10 ต่อปี 

Heckman et al.  (2010) ยงัพยายามหาผลไดจ้ากการประมาณการในลกัษณะของโครงการ
พิเศษต่างๆ (Special Program) โดยไดน้ ามาวิเคราะห์ในลกัษณะการประเมินเปรียบเทียบตน้ทุนและ
ผลตอบแทน (Cost-Benefit Analysis) มากท่ีสุดมีสามโครงการในประเทศสหรัฐอเมริกาได้แก่ 
(MacEwan, 2013) 1) โครงการ Perry Preschool Project โดยโครงการ Perry Preschool Project เป็น
โครงการท่ีเร่ิมท าในปี ค.ศ. 1962-1967 โดยได้เน้นเด็กแอฟริกนั-อเมริกนั (African-American) ท่ี
ดอ้ยโอกาส ไดมี้โอกาสในการเขา้เรียนในโรงเรียน Perry Preschool โดยโรงเรียนไดจ้ดัการเรียนการ
สอนช่วงเช้าสองชัว่โมงคร่ึงจากครูท่ีมีคุณภาพท่ีจบการศึกษาอย่างน้อยในระดบัปริญญาตรี โดยมี
สัดส่วนครูต่อนกัเรียนท่ีครู 1 คนต่อนกัเรียน 6 คน โดยหลกัสูตรการเรียนการสอนจะเน้นทั้งเร่ือง
กิจกรรมการเรียนท่ีช่วยในการแก้ปัญหาและการตดัสินใจ การวางแผน และการมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครอง 2) โครงการ Carolina Abecedarian Project โครงการ Carolina Abecedarian Project เป็น
โครงการท่ีได้รับการต่อยอดมาจากโครงการ Perry Preschool Project โดยได้รับการพฒันาจาก 
University of North Carolina’s FPG Child Development Institute เป็นโครงการช่วยพฒันาทกัษะ
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ทางด้านภาษาของเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 5 ปี โดยมีการเรียนการสอน 8 ชั่วโมงต่อวนั 5 วนัต่อ
สัปดาห์ 50 อาทิตยต่์อปี ไดเ้ร่ิมท าในปี ค.ศ. 1972-1977 โดยมีเด็กทารกท่ีเขา้ร่วมโครงการทั้งส้ิน 111 
คน โครงการน้ีมีวตัถุประสงคท่ี์จะประเมินผลกระทบของการพฒันาทกัษะทางดา้นภาษาตั้งแต่แรก
เกิดและดูวา่เม่ือเด็กเหล่าน้ีเติบโตข้ึนจะมีศกัยภาพท่ีดีข้ึนหรือไม่ และ 3) โครงการ Chicago Child-
Parent Center Program  โดยทั้งสามโครงการน้ีเป็นโครงการท่ีให้การศึกษาแก่เด็กท่ีมีฐานะยากจน
และเด็กด้อยโอกาส (Disadvantaged Children)  ตั้ งแต่แรกเกิดจนถึง 5 ปี  ซ่ึง มีการก าหนด
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะท่ีแสดงให้เห็นถึงการสร้างโอกาสทางการศึกษา หรือผลของการศึกษาในระดบั
ก่อนวยัเรียนจะก่อใหเ้กิดความเท่าเทียมกนัในการมีชีวติในช่วงวยัผูใ้หญ่ท่ีดีข้ึน 

นอกจากน้ีแล้วย ัง มีโครงการ Head Start และ  Early Head Start Programโดยมีความ
หลากหลายของรูปแบบของการให้บริการข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของชุมชนและทอ้งถ่ิน โปรแกรม
อาจจะอยูใ่นศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก โรงเรียนหรือบา้นรับเล้ียงเด็ก โดยเร่ิมตน้ส่วนใหญ่จะไดรั้บบริการ
อยา่งนอ้ยหกชัว่โมงต่อวนัในขณะท่ี Early Head Start จะใหบ้ริการแก่เด็กก่อนวยัเรียนอาจจะคร่ึงวนั 
(ส่ีชัว่โมง) หรือเต็มวนั ตวัเลือกโปรแกรมอีกอย่างหน่ึงคือการให้บริการตามบา้นท่ีเจา้หน้าท่ีจะเขา้
พบเด็กสัปดาห์ละคร้ังในบา้นของตวัเองและท างานร่วมกบัผูป้กครองและครูของเด็กเป็นหลกั  เด็ก
และครอบครัวท่ีได้รับบริการตามบา้นเป็นรายเดือนเดือนละสองคร้ังและได้พบกบัครอบครัวท่ี
ลงทะเบียนเรียนอ่ืน ๆ ส าหรับประสบการณ์การเรียนรู้เป็นกลุ่มท่ีจะอ านวยความสะดวกโดย
เจา้หนา้ท่ีของ Head Start ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนของเด็กก่อนวยัเรียน
โดยเฉพาะเด็กท่ีมีฐานะยากจนเพื่อเสริมสร้างพฒันาการทางด้านสติปัญญา  (Cognitive) สังคม
(Social) และพฒันาการทางด้านอารมณ์ (Emotional Development) โดยการสนับสนุนของ U.S. 
Department of Health and Human Services (HHS) ของประเทศสหรัฐอเมริกา และแสดงให้เห็นว่า
โปรแกรมการพฒันาเด็กปฐมวยัเหล่าน้ีถูกสร้างข้ึนมาเพื่อลดความเหล่ือมล ้าของเด็กท่ีมีฐานะยากจน
ในการเตรียมความพร้อมก่อนวยัเรียนรวมทั้งการท่ีเด็กไดเ้ขา้เรียนในศูนยพ์ฒันาเด็กก่อนวยัเรียนยงั
ช่วยลดโอกาสของเด็กท่ีจะมีความผิดปกติในการเรียนรู้ท่ีช้ากว่าเด็กในวยัเดียวกนั Anderson et al.  
(2003) 

ในบริบทของประเทศไทย Pholphirul (2015) ยงัได้ใช้ข้อมูลจากการส ารวจโครงการ
ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (หรือขอ้มูล PISA) เพื่อวิเคราะห์โอกาสในการเขา้ศึกษาในระดบั
ปฐมวยั รวมไปถึงผลได้ในระยะยาวของการศึกษาปฐมวยัต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาพบว่า  
การศึกษาในระดบัชั้นปฐมวยัจะส่งผลไดร้ะยะยาวต่อการพฒันาทกัษะทางปัญญาในทุกๆ ดา้นทั้ง
ทางดา้นการอ่าน คณิตศาสตร์ และวทิยาศาสตร์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือเด็กคนนั้นมีอาย ุ15 ปี 
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นอกจากผลกระทบในระยะยาวแล้ว การเรียนในระดบัชั้นก่อนประถมศึกษายงัส่งผลต่อ
พฒันาการของเด็กส าหรับการเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนเขา้วยัเรียน  ไม่ว่าจะเป็นพฒันาการ
ทางดา้นสติปัญญา การเรียนรู้ และพฤติกรรมในการเขา้สังคมของเด็ก ดงัเช่นงานศึกษาของ  
Loeba et al.  (2007) อย่างไรก็ดีงานช้ินน้ีกลบัเห็นว่าการเรียนในระดบัชั้นก่อนประถมศึกษาอาจ
สร้างพฤติกรรมทางลบอยา่งพฤติกรรมการใชค้วามรุนแรงแก่เด็กคนนั้นๆ ได ้แต่อยา่งไรก็ตามพบวา่
ผลกระทบท่ีรุนแรงข้ึนอยูก่บัปัจจยัทางดา้นครอบครัวของเด็กดว้ยเช่นเดียวกนั 

นอกจากน้ี Marano (2007) ยงัศึกษาการเรียนในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก (Day Care) ในด้าน
พฒันาการทางดา้นร่างกาย โดยการเรียนในศูนยเ์ด็กเล็กจะส่งผลดีต่อพฒันาการเด็กในหลายดา้นคือ
ท าให้เด็กมีความสามารถในการจดจ าท่ีดี โดยมีการสังเกตจากคะแนนการทดสอบ นอกจากน้ียงั
ส่งผลกระทบไปจนถึงพฒันาการในการเรียนของเด็กในระดบัชั้นประถมศึกษาดว้ยเช่นเดียวกนั   

การศึกษาของ  National Institute of Child Health and Human Development Early Child 
Care Research Network (2000) ไดเ้ก็บขอ้มูลเด็กในสิบเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยติดตาม
ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 3 ปี เพื่อทดสอบประสบการณ์ท่ีไดรั้บในศูนยดู์แลเด็กซ่ึงมีความเก่ียวขอ้ง
กบัการเรียนรู้และการพฒันาการทางภาษา รวมทั้งการประเมินจากครอบครัวและสภาพแวดลอ้มใน
การดูแลเด็กและความสามารถทางการเรียนรู้และการใชภ้าษา ช้ีให้เห็นวา่คุณภาพโดยรวมของการ
ดูแลเด็กและการกระตุน้ทางภาษาโดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือไดรั้บอยา่งต่อเน่ืองจะส่งผลท่ีอายุ 15 เดือน 
24 เดือน และ 36 เดือน จะได้รับอิทธิพลสูงท่ีสุดและพบว่าคุณภาพการดูแลเด็กท่ีเด็กสะสม
ประสบการณ์ในศูนยดู์แลเด็กมีความสัมพนัธ์กบัผลลพัธ์ท่ีดีกว่าการมีส่วนร่วมของการดูแลเด็กใน
รูปแบบอ่ืนๆ  นอกจากน้ีพบว่าจ านวนเวลาของเด็กท่ีใช้ในศูนยดู์แลเด็กไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการ
เรียนรู้ของเด็ก 

จากขอ้มูลสถิติการศึกษาปีการศึกษา พ.ศ. 2557 พบวา่ประเทศไทยมีจ านวนนกัเรียนท่ีเรียน
ในระดบัปฐมวยัจ านวนทั้งส้ินประมาณ 2 ล้านคน โดยประมาณ 1,622,359 (ร้อยละ 81.1) อยู่ใน
สังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ โดยร้อยละ 81.1 น้ีสามารถจ าแนกได้เป็นในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ร้อยละ 56) ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
(ร้อยละ 32) และท่ีเหลืออีกร้อยละ 2 อยูใ่นสังกดัส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
(โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั) ตามล าดบั การเรียนในระดบัชั้นปฐมวยัในโรงเรียนสังกดัรัฐบาลน้ี
ยงัคงแปรผนัตามระดบัทางเศรษฐกิจและสังคม โดยในเขตกรุงเทพมหานคร มีเพียงร้อยละ 40 
เท่านั้นท่ีนกัเรียนเรียนชั้นปฐมวยัในโรงเรียนรัฐบาล (ท่ีเหลืออีกร้อยละ 60 เรียนในโรงเรียนเอกชน) 
ในขณะท่ีในเขตภูมิภาคจะมีนกัเรียนเรียนชั้นปฐมวยัในโรงเรียนรัฐบาลสูงถึงร้อยละ 70  ดงันั้นจะ
เห็นไดว้า่ ระบบการเรียนรู้ในระดบัเด็กเล็กของประเทศไทยจึงมีความเหล่ือมล ้าค่อนขา้งสูงเน่ืองจาก



7 
 
เป็นระดบัการศึกษาท่ีไม่บงัคบัและไม่ไดรั้บการสนบัสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยผูใ้หบ้ริการ
หลกัเป็นโรงเรียนเอกชนท่ีมีค่าใชจ่้ายสูงและตอ้งเป็นครอบครัวท่ีมีก าลงัทรัพยเ์พียงพอในการส่งเสีย 
และถึงแมว้า่โรงเรียนในเครือสาธิตจะเป็นผูใ้ห้บริการของกระทรวงศึกษาอีกรายหน่ึงก็ตาม แต่ก็ไม่
สามารถเขา้ถึงไดม้ากนกั  (ตาราง 1.1) 

ถึงแมว้า่ท่ีผา่นมา รัฐบาลไทยจะพยายามสนบัสนุนการศึกษาปฐมวยัจากการใหก้ารอุดหนุน
เรียนฟรีก็ตาม แต่อตัราค่าเงินอุดหนุนค่าใชจ่้ายต่อหัวและค่าใชจ่้ายตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีท่ีรัฐ
จดัสรรให้กบัการศึกษาในระดบัปฐมวยัเองยงันอ้ยกวา่งบประมาณท่ีจดัสรรให้ระดบัการศึกษาอ่ืนๆ 
ในทุกๆ ดา้น ท าให้ค่าใช้จ่ายบางส่วนจึงจ าเป็นตอ้งแบกรับโดยครอบครัวของเด็กเอง นอกจากน้ี 
การศึกษาระดบัปฐมวยัเองก็ไม่ไดถู้กบญัญติัอยูใ่นการศึกษาภาคบงัคบั (Compulsory Education)  จึง
ส่งผลท าใหก้ารเลือกท่ีจะส่งลูกเรียนในระดบัปฐมวยัน้ีจึงเป็นทางเลือกของครอบครัวเป็นส าคญัโดย
ครอบครัวท่ีดอ้ยโอกาสหรือมีฐานะยากจนอาจเลือกท่ีจะไม่ส่งลูกหลานเขา้เรียนในระดบัชั้นปฐมวยั  
โดยสังเกตไดจ้ากอตัราส่วนการลงทะเบียนเบ้ืองตน้ในระดบัชั้นปฐมวยัมีเพียงประมาณร้อยละ 77.1 
ในปี พ.ศ. 2555 เท่านั้น ซ่ึงหมายความวา่ เกือบประมาณ 1 ใน 4 ของนกัเรียนไทยไม่ไดรั้บการศึกษา
ในระดบัชั้นปฐมวยั   

ทั้งน้ี ดว้ยวตัถุประสงค์ของการขยายโอกาสทางการศึกษาและการพฒันาทรัพยากรมนุษย์
ของประเทศได้อย่างทัว่ถึง รัฐบาลไทยได้ด าเนินการถ่ายโอนศูนย์เด็กเล็กตามขั้นตอนของการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542  โดยจ านวนหน่ึงอยู่ภายใต้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (กระทรวงมหาดไทย) อีก 217,596 คน และสังกัดกรุงเทพมหานครอีก 
102,248 คน ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ภายใตศู้นยพ์ฒันาเด็กเล็ก (Child Development Center) โดยภายใต้
สังกดัดงักล่าวก าหนดให้เทศบาลท าหนา้ท่ีจดัการศึกษาปฐมวยัแก่เด็กอายุ 3-5 ปีในศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก โดยใชง้บประมาณจากเงินรายไดเ้ทศบาลเป็นค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการเพื่อมุ่งพฒันาความ
พร้อมแก่เด็กในวยัน้ีให้ไดรั้บการพฒันาทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และเพื่อให้
เด็กมีพฒันาการและความพร้อมในการเขา้รับการศึกษาต่อในระดบัประถมศึกษาต่อไป    

ดงันั้นด้วยระบบการบริหารจดัการท่ีแตกต่างกันระหว่างการศึกษาชั้นปฐมวยัในระบบ
โรงเรียนภายใตส้ังกดัของกระทรวงศึกษาธิการ กบัผา่นการใหบ้ริการในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในสังกดั
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย จึงน ามาสู่ค าถามวิจยัท่ีวา่ การให้บริการศูนย์
พฒันาการเด็กเล็กของภาครัฐนั้นจะช่วยลดช่องวา่งในการเขา้ถึงไดดี้เพียงใด และเด็กท่ีผา่นการเรียน
ในศูนยพ์ฒันาการเด็กเล็กน้ีจะมีพฒันาการทั้งทางดา้นอารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาท่ีดีจริง
หรือไม่ 
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ดงันั้น จุดเด่นของงานศึกษาน้ีก็คือ ถึงแมว้า่จะมีงานศึกษาเพื่อประเมินหาผลไดท้ั้งระยะสั้น
และระยะยาวจากการศึกษาในระดบัปฐมวยัมาบา้งแล้วก็ตามแต่งานศึกษาโดยส่วนใหญ่เป็นงาน
ศึกษาทางดา้นการแพทยห์รือทางดา้นการศึกษาท่ีเนน้ไปท่ีการเก็บขอ้มูลในกลุ่มเด็กกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 
ในโรงเรียนใดโรงเรียนหน่ึง หรือในเมืองใดเมืองหน่ึงเท่านั้น ในขณะท่ียงัมีงานศึกษาจ านวนไม่มาก
ท่ีพยายามใชข้อ้มูลท่ีเป็นลกัษณะของตวัแทนประชากรทั้งประเทศ (National Representative) จึงท า
ให้การใชข้อ้มูลเฉพาะกลุ่ม เฉพาะโรงเรียน หรือ เฉพาะบางพื้นท่ีน้ีประสบปัญหาการไดข้อ้มูลแบบ
เลือกตวัเอง (Self-Selection Sample) อนัเป็นการยากท่ีจะน ามาสู่ขอ้สรุปเชิงนโยบายท่ีจะใช้กบัใน
ระดบัประเทศได ้ดงันั้นการใชข้อ้มูลส ารวจระดบัชาติ (National Sampling) จึงมีความส าคญัมากใน
การตอบโจทยข์องการวิจยัดงักล่าว โดยเฉพาะในประเทศท่ีก าลงัพฒันาท่ีอาจไม่มีความพร้อมใน
เร่ืองของขอ้มูลประเภทน้ีมากนกั    

นอกจากน้ี งานศึกษาส่วนมากยงัท าในประเทศท่ีพฒันาแล้วซ่ึงมีการเรียนการสอนใน
โรงเรียนอนุบาลท่ีมีการให้บริการเพียงพออย่างทัว่ถึง ซ่ึงแตกต่างจากประเทศก าลงัพฒันาท่ีมกั
ประสบปัญหาความเหล่ือมล ้าทางการศึกษา โดยเฉพาะกบัทอ้งถ่ินท่ีอยูห่่างไกล ระบบการเรียนการ
สอนในระดบัชั้นปฐมวยั (หรือก่อนวยัเรียน) นอกจากจะผา่นระบบโรงเรียนอนุบาลท่ีให้บริการจาก
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนแลว้ ยงัตอ้งพึ่งพาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กซ่ึงจดัตั้งในแต่ละทอ้งถ่ิน  

ดว้ยสาเหตุดงักล่าว งานศึกษาน้ีจึงพยายามใชป้ระเทศไทยเป็นกรณีศึกษาของประเทศก าลงั
พฒันาท่ีเป็นประเทศหน่ึงท่ีประสบปัญหาความเหล่ือมล ้ าทางการศึกษาค่อนขา้งสูง แต่พยายาม
ด าเนินการขยายโอกาสทางการศึกษาในระดบัปฐมวยัใหท้ัว่ถึงและมีคุณภาพมากข้ึนจากนโยบายการ
กระจายอ านาจทางการศึกษา โดยงานศึกษาน้ีไดใ้ชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากการส ารวจ
สถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2555 ท่ีส ารวจโดยส านกังานสถิติแห่งชาติ (MICS 4) 
ซ่ึงเป็นขอ้มูลการส ารวจท่ีเป็นตวัแทนระดบัประเทศในการศึกษา โดยงานศึกษาน้ีแบ่งออกเป็น 4 
ส่วน โดยส่วนท่ี 2 เป็นการประมาณการโอกาสการเขา้เรียนในระดบัชั้นปฐมวยั (รวมถึงศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก) ของประเทศไทย ส่วนท่ี 3 จะประมาณการผลไดข้องการเขา้ถึงการเรียนในระดบัชั้นปฐมวยั
ดงักล่าวต่อพฒันาการของเด็ก ก่อนวยัเรียนไม่วา่จะเป็นผลไดท้างร่างกาย ผลไดท้างสติปัญญา และ
ผลไดท้างการเขา้สังคมของเด็กท่ีผ่านการเรียนในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก และในส่วนท่ี 4 จะเป็นการ
สรุปผลและน าเสนอขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายต่อไป 
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1.1 วตัถุประสงค์ 
 

1)  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อโอกาสในการไดรั้บการศึกษาในระดบัชั้นปฐมวยัของ
เด็กก่อนวยัเรียนในประเทศไทย 

2)  เพื่อศึกษาถึงผลได้ของการได้เรียนในระดบัชั้นปฐมวยัต่อพฒันาการของเด็กก่อนวยั
เรียน รวมทั้งปัจจยัในดา้นการเล้ียงดู ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม และปัจจยัของเด็กก่อนวยั
เรียน ในพฒันาการทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นร่างกาย ดา้นสติปัญญา และการเขา้สังคม 
 

1.2 ขอบเขตของการศึกษา 
 

การศึกษาน้ีใชข้อ้มูลทุติยภูมิจากการส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย  
พ.ศ. 2555 โดยไดท้  าการส ารวจขอ้มูลทั้งหมด 3 ส่วนดว้ยกนัคือ สอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัครัวเรือน  
สอบถามขอ้มูลส าหรับผูห้ญิงอายุ 15-49 ปี (ตอบดว้ยตนเอง) และสอบถามขอ้มูลส าหรับเด็กอายตุ  ่า
กวา่ 5 ปี (ถามแม่หรือผูดู้แลหลกั) สอบถามแม่หรือผูดู้แลเด็กส าหรับเด็กท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 5 ปี โดยถาม
วา่เด็กไดเ้รียนในศูนยเ์ด็กเล็กหรือเขา้รับการพฒันาก่อนวยัเรียนท่ีจดัโดยเอกชนหรือรัฐบาล รวมทั้ง
โรงเรียนอนุบาลหรือสถานรับเล้ียงเด็กของชุมชน หรือไม่ซ่ึงถามเฉพาะบา้นท่ีมีเด็กท่ีมีอายุ 3-5 ปี 
ซ่ึงแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ชุด ในครอบครัวท่ีถูกสุ่มเลือกเพื่อเก็บตัวอย่างจะต้องตอบ
แบบสอบถามทั้ งหมด 3 ชุดด้วยเช่นกัน นอกจากในครอบครัวท่ีถูกสุ่มเก็บตัวอย่างจะไม่มี
กลุ่มเป้าหมายผูท่ี้ตอ้งตอบแบบสอบถาม โดยในงานศึกษาวจิยัน้ีจะใชข้อ้มูลในการส ารวจท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัครัวเรือนและขอ้มูลส าหรับเด็กอายุต  ่ากวา่ 5 ปี ซ่ึงผูใ้ห้ขอ้มูลคือแม่หรือผูดู้แลหลกัในการศึกษา
และเด็กเป็นสมาชิกคนหน่ึงในครอบครัวผูต้อบแบบสอบถามเหล่านั้นดว้ย โดยการศึกษาน้ีจะใช้
กลุ่มตวัอยา่งเด็กอาย ุ3-4 ปี จ  านวน 4,362 คน ในการศึกษา ซ่ึงเป็นการส ารวจสุ่มเก็บตวัอยา่งจากทัว่
ประเทศ  
 

1.3 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

ไดท้ราบปัจจยัท่ีส่งผลต่อโอกาสในการไดเ้ขา้เรียนในระดบัชั้นปฐมวยัของเด็กก่อนวยัเรียน

และผลของการไดเ้รียนในระดบัชั้นปฐมวยัส่งผลต่อพฒันาการของเด็กก่อนวยัเรียน เพื่อน ามาเป็น

แนวทางในการก าหนดโยบายท่ีสนบัสนุนดา้นการศึกษาโดยเฉพาะแก่เด็กชั้นปฐมวยั 
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ตารางที ่1.1  จ านวนเด็กนกัเรียนในชั้นปฐมวยัจ าแนกตามระดบัชั้นและสังกดั (พ.ศ. 2557) 

สังกัด  เดก็เลก็ อนุบาล 1 (สช.) 
/ 

อนุบาล 2 (สช.)/ อนุบาล 3 (สช.)/ รวม 

(น้อยกว่า 3 
ขวบ) 

อนุบาล 3 ขวบ อนุบาล 1 อนุบาล 2 

 รวมทั้งส้ิน  20,778 265,603 749,510 963,989 1,999,880 

 กระทรวงศึกษาธิการ  14,291 162,789 641,245 804,034 1,622,359 

 1.ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   13,231 158,632 201,375 360,007 733,245 

 2.ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  - 1,632 438,196 439,828 879,656 

 3.ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  1,060 2,525 1,674 4,199 9,458 

 ส่วนราชการอ่ืน ๆ  6,487 102,814 108,265 159,955 377,521 

 4.กระทรวงมหาดไทย (องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน)  

- 52,709 56,089 108,798 217,596 

 5.กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของ
มนุษย ์ 

- 21 12 33 66 

 6.กรุงเทพมหานคร  - 25,042 26,082 51,124 102,248 

 7.ส านกังานต ารวจแห่งชาติ  6,487 - - - 6,487 
 

แหล่งทีม่า: กระทรวงศึกษาธิการ, 2557.    



 
 

บทที ่2 
 

การเข้าถงึการศึกษาในระดบัปฐมวยั : ผลวเิคราะห์จากข้อมูล 

การศึกษาช้ินน้ีใชข้อ้มูลการส ารวจทุติยภูมิ (Secondary Data ) จากการส ารวจสถานการณ์
เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2555 ท่ีส ารวจโดยส านกังานสถิติแห่งชาติ (MICS 4) การส ารวจ
สถานการณ์เด็กและสตรี พ.ศ. 2555 เร่ิมท าการส ารวจในเดือนกนัยายน - พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ซ่ึง
เป็นการส ารวจคร้ังท่ี 4 (MICS 4) ดว้ยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ไดแ้ก่องค์การยูนิเซฟ 
กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ 
เพื่อให้มีขอ้มูลส าหรับใช้ในการประเมินสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย รวมทั้งจดัท า
ตวัช้ีวดัท่ีใชใ้นการติดตามความกา้วหนา้ตามเป้าหมาย การพฒันาแห่งสหสัวรรษ (The Millennium 
Development Goals-MDG) เป้าหมายของโลกท่ีเหมาะสมส าหรับเด็ก (A World Fit for Children - 
WFFC) และเป้าหมายอ่ืนๆ ตามขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ และเพื่อให้เป็นขอ้มูลพื้นฐานส าหรับการ
ด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติต่อไปใน
อนาคต โดยเป็นการส ารวจโดยแบ่งการสอบถามเป็น 3 ส่วนคือ แบบสอบถามข้อมูลเก่ียวกับ
ครัวเรือน  แบบสอบถามส าหรับผูห้ญิงอายุ 15-49 ปี (ตอบดว้ยตนเอง) และแบบสอบถามส าหรับ
เด็กอายตุ  ่ากวา่ 5 ปี (ถามแม่หรือผูดู้แลหลกั) สอบถามแม่หรือผูดู้แลเด็กส าหรับเด็กท่ีมีอายตุ  ่ากวา่  
5 ปี โดยถามว่าเด็กไดเ้รียนในศูนยเ์ด็กเล็กหรือเขา้รับการพฒันาก่อนวยัเรียนท่ีจดัโดยเอกชนหรือ
รัฐบาล รวมทั้งโรงเรียนอนุบาลหรือสถานรับเล้ียงเด็กของชุมชน หรือไม่ซ่ึงถามเฉพาะบา้นท่ีมีเด็กท่ี
มีอายุ 3-5 ปี โดยในงานศึกษาวิจยัน้ีจะใช้ขอ้มูลในการส ารวจท่ีเก่ียวขอ้งกบัครัวเรือนและขอ้มูล
ส าหรับเด็กอายตุ  ่ากวา่ 5 ปี ซ่ึงผูใ้หข้อ้มูลคือแม่หรือผูดู้แลหลกัในการศึกษา 

ในตารางท่ี 2.1 ไดท้  าการวิเคราะห์ขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งเด็กท่ีมีอายุ 3-4 ปีในดา้นการเรียนใน
ชั้นปฐมวยั (ซ่ึงรวมถึงโรงเรียนอนุบาลของทั้งรัฐและเอกชนและการเขา้เรียนในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก) 
พบวา่ จากกลุ่มตวัอยา่งเด็กท่ีมีอายุ 3-4 ปี จ  านวนทั้งส้ิน 4,362 คนพบวา่ มีจ  านวน 3,729 คน (หรือ
ร้อยละ 85.5) ท่ีผา่นการเรียนในระดบัชั้นปฐมวยั  โดยประมาณร้อยละ 87.27 มีถ่ินอาศยัอยูน่อกเขต
เทศบาล ในขณะท่ีร้อยละ 83.76 มีถ่ินอาศยัในเขตเทศบาล และเม่ือจ าแนกตามภูมิภาคของเด็กพบวา่
เด็กอายุ 3-4 ปี ประมาณร้อยละ 92.57 ร้อยละ 91.14 และร้อยละ 85.41 ของเด็กในภาคเหนือ ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใตต้ามล าดบั ไดเ้รียนในชั้นปฐมวยั ในขณะท่ีภาคกลางและ
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กรุงเทพมหานครนั้นกลบัมีสัดส่วนของการไดเ้รียนท่ีต ่ากว่าภาคอ่ืนๆ คือประมาณร้อยละ 
77  และร้อยละ 70 (ตามล าดบั) เท่านั้น  โดยเด็กท่ีอาศยัอยู่นอกเขตเทศบาลมีสัดส่วนของการได้
เรียนมากกว่าเด็กท่ีอยู่ในเขตเทศบาล ทั้งน้ีจึงสามารถกล่าวไดว้่า ถึงแมว้่าจงัหวดัท่ีเป็นเมืองหลวง
อยา่งกรุงเทพมหานครจะมีจ านวนโรงเรียนท่ีค่อนขา้งมากเม่ือเปรียบเทียบกบัภูมิภาคอ่ืนๆ ก็ตาม แต่
เน่ืองจากจ านวนประชากรท่ีมากเม่ือเปรียบเทียบกบัโรงเรียนอนุบาลของรัฐบาลจึงท าให้เด็กในเขต
กรุงเทพมหานครจ านวนมาก (ประมาณร้อยละ 30) ไม่สามารถเขา้เรียนในโรงเรียนอนุบาลของรัฐ
ได ้นอกจากน้ีกรุงเทพมหานครยงัมีจ านวนศูนยพ์ฒันาการเด็กเล็กเพียง 8 ศูนยเ์ท่านั้นคือ 1) ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กกองทพัเรือบางนา 2) ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ 3) ศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กโรงเรียนวดัวชิรธรรมสาธิต 4) ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กโรงเรียนสุเหร่าคลองจัน่ 5) ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กโรงเรียนอนุบาล3ภาษาบา้นตน้ไม ้6) ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลชินวร 7) ศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลยุววิทยแ์ละ 8) ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลเจริญพงศ์ ในขณะท่ีภาค
กลางมีจ านวน 2,030 ศูนย ์ภาคเหนือ 2,540 ศูนย ์ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 8,876 ศูนยแ์ละภาคใต้
จ  านวน 2,427 ศูนย ์ จึงท าให้สัดส่วนของเด็กในเขตกรุงเทพมหานครจ านวนหน่ึงท่ีมีฐานะยากจน
อาจขาดโอกาสในการเรียนในระดบัชั้นปฐมวยัมากกวา่ภาคอ่ืนๆ 

นอกจากน้ีเม่ือจ าแนกตามการศึกษาของบิดามารดาของเด็กพบว่า เด็กท่ีเกิดจากบิดาและ
มารดาท่ีมีระดบัการศึกษาสูงจะมีโอกาสท่ีจะไดเ้รียนในศูนยพ์ฒันาการเด็กเล็กมากกวา่บิดามารดาท่ี
มีระดบัการศึกษาต ่า โดยประมาณร้อยละ  85.08 (88.15) ของเด็กท่ีมีบิดา (มารดา) ท่ีจบในระดบัสูง
กวา่มธัยมศึกษาไดมี้โอกาสเรียนในชั้นปฐมวยั ในขณะท่ีมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 61.18 (75.95) ของ
เด็กท่ีมีบิดา (มารดา) ท่ีไม่ไดเ้รียนหนงัสือเท่านั้นท่ีจะไดมี้โอกาสไดเ้รียน โดยเด็กท่ีมาจากครอบครัว
ท่ีหัวหน้าครอบครัวพูดภาษาไทยจะมีสัดส่วนของการไดเ้รียนในระดบัชั้นปฐมวยั (ร้อยละ 86.47 
ส าหรับกลุ่มตวัอยา่งเด็กท่ีมีอาย ุ3-4 ปี) มากกวา่เด็กท่ีหวัหนา้ครอบครัวพูดภาษาอ่ืน 

อย่างไรก็ตาม ในดา้นฐานะของครอบครัว กลบัพบว่าเด็กท่ีมาจากครอบครัวท่ียากจนกวา่
กลับมีสัดส่วนของการเรียนได้ในระดับชั้นปฐมวยัในสัดส่วนท่ีสูงกว่าเล็กน้อย (ร้อยละ 86.18 
ส าหรับครอบครัวท่ีมีฐานะยากจนมาก) เม่ือเปรียบเทียบกบัเด็กท่ีมีฐานะร ่ ารวยมาก (ร้อยละ 84.36)  

อย่างไรก็ดี เน่ืองจากการศึกษาปฐมวยัไม่ใช่การศึกษาภาคบงัคบั อาจจะมีเด็กจ านวนมาก
ไม่ไดเ้ขา้ถึงการศึกษาปฐมวยัในวยั 3 ปี แต่อาจจะเขา้เรียนหลงัจากนั้น ในช่วงอายุ 4 ปี เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการเขา้สู่วยัเรียน ในภาคบงัคบั ซ่ึงอาจจะเกิดจากการท่ีผูป้กครองเด็กตระหนักถึง
ความส าคญัในการเตรียมความพร้อมเพื่อปรับตวัเขา้สู่วยัเรียนหรือเกิดจากโรงเรียนท่ีมีการจดัการ
เรียนการสอนภาคบงัคบัส่วนใหญ่โดยเฉพาะในโรงเรียนของรัฐซ่ึงมกัจะมีการจดัเรียนการสอนใน
ระดบัชั้นปฐมวยัหรือชั้นอนุบาลร่วมอยูด่ว้ย และในแบบสอบถามท่ีระบุวา่การไดเ้รียนคือการท่ีเด็ก
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อายุ 3-4 ปีได้เรียนในศูนยเ์ด็กเล็กหรือเขา้รับการพฒันาก่อนวยัเรียนท่ีจดัโดยเอกชนหรือรัฐบาล
รวมทั้งโรงเรียนอนุบาลหรือสถานรับเล้ียงเด็กของชุมชน หรือไม่ ซ่ึงจากขอ้มูลก็พบวา่เด็กอายุ 4 ปี
ไดเ้ขา้เรียนในอตัราท่ีสูงกว่าเม่ือรวมเด็กอายุ 3-4 ปีท่ีไดเ้รียน และในแบบสอบถามการไดเ้รียนจะ
ถามเฉพาะในเด็กท่ีมีอาย ุ3-4 ปี เท่านั้น ในตารางท่ี 2.2 จึงไดใ้ชเ้ฉพาะกลุ่มตวัอยา่งของเด็กท่ีมีอาย ุ4 
ปีจ  านวน 2,226 กลุ่มตวัอย่างมาท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบซ่ึงพบผลท่ีสอดคล้องกบัความเข้าใจ
ขา้งตน้ก็คือ เด็กท่ีมีอาย ุ4 ปีประมาณร้อยละ 92 ไดเ้รียนในระดบัชั้นปฐมวยัซ่ึงเป็นสัดส่วนท่ีสูงกวา่
กลุ่มตวัอยา่งของเด็กท่ีมีอายุ 3-4 ปี (ไม่วา่จะเป็นโรงเรียนหรือศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก) โดยสัดส่วนของ
การได้เรียนของเด็กอายุ 4 ปีน้ีไม่มีความแตกต่างกนันักระหว่างเด็กท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีฐานะ
ร ่ ารวยหรือจากครอบครัวท่ีมีฐานะยากจน  

ดงันั้นจะเห็นไดว้า่ โอกาสในการเรียนชั้นปฐมวยัจะข้ึนอยูก่บัปัจจยัทางเศรษฐกิจและสังคม
ของครอบครัวเป็นส าคญั ดงันั้นเพื่ออธิบายถึงผลกระทบของปัจจยัดงักล่าว ในส่วนน้ีจึงท าการการ
ประมาณการโดยใช้แบบจ าลองโพรบิต (Bivariate Probit Model) เพื่อค านวณหาความเป็นไปได้ 
(Probability) ในการไดรั้บการพฒันาก่อนวยัเรียนของเด็ก โดยค่าตวัเลขของตวัแปรตามจะมีค่าเป็น 
1 ถา้เด็กคนนั้นไดเ้รียนในระดบัชั้นปฐมวยัและมีค่าเท่ากบั 0 ถา้ไม่ไดเ้รียน   โดยมีตวัแปรอิสระท่ี
อธิบายทางด้านคุณสมบัติทางเศรษฐกิจและสังคมของตวัเด็กและครอบครัวของเด็กได้แก่ เพศ   
(ชายและหญิง) เขตการปกครอง (ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล) ภาค (กรุงเทพฯ กลาง เหนือ  
ตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคใต)้ ภาษาท่ีหัวหน้าครัวเรือนพูด (ไม่ใช้ภาษาไทยและภาษาไทย) 
ระดบัการศึกษาของแม่ (ไม่ได้เรียนหนังสือ ประถมศึกษา มธัยมศึกษาและสูงกว่ามธัยมศึกษา) 
ระดบัการศึกษาของพ่อ (ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ ประถมศึกษา มธัยมศึกษาและสูงกวา่มธัยมศึกษา) และ
ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว (ยากจนมาก ยากจน ปานกลาง ร ่ ารวยและร ่ ารวยมาก) โดยไดท้  า
การประมาณการโดยใช้ข้อมูลสองกลุ่ม กลุ่มแรกเป็นเด็กท่ีมีอายุระหว่าง 3-4 ปี และอีกกลุ่มจะ
คดัเลือกเฉพาะกลุ่มเด็กท่ีมีอาย ุ4 ปี เท่านั้น  

แสดงในตารางท่ี 3.1 ผลของการประมาณการพบวา่ เด็กผูห้ญิงมีโอกาสไดเ้รียนในระดบัชั้น
ปฐมวยัมากกวา่เด็กเพศชาย ประมาณร้อยละ 0.1 ร้อยละ 0.7 ในเด็กอายุ 3-5 ปี  เด็กท่ีอาศยัอยูใ่นเขต
เทศบาลมีความน่าจะเป็นท่ีจะไดเ้รียนในชั้นปฐมวยันอ้ยลงประมาณร้อยละ 1.8 (ร้อยละ 1.2 ในเด็ก
อายุ 4 ปี) โดยสาเหตุอาจมาจากการท่ีขอ้มูลของจ านวนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กภายใตก้ารก ากบัดูแลของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีจ านวนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีตั้งอยูใ่นเขตเทศบาลนอ้ยกวา่ศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็กนอกเขตเทศบาล หรืออาจจะเกิดจากการท่ีผูป้กครองท่ีอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาลไม่ไดใ้หลู้กเขา้
เรียนในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก หรือให้ลูกเขา้เรียนในโรงเรียนอนุบาลของรัฐหรือเอกชนท่ีในปัจจุบนัมี
ใหเ้ลือกหลากหลายรูปแบบ 
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ผลการประมาณการยงัพบอีกว่าเด็กท่ีอาศยัอยู่ในภูมิภาคท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อโอกาสใน
การเรียนในชั้นปฐมวยั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติโดยเด็กท่ีอาศยัอยู่ใน ภาคกลาง ภาคใต้ ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคเหนือมีโอกาสในการได้เรียนในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กหรือเขา้รับการ
พฒันาก่อนวยัเรียนมากกวา่เด็กท่ีอาศยัอยูอ่าศยัในกรุงเทพมหานครประมาณร้อยละ 4.28 (1.14) ร้อย
ละ 11.3 (6.4)  ร้อยละ 14.7 (7.2) และร้อยละ 15.8 (7.5) ตามล าดับในกลุ่มเด็กอายุ 3-4 ปี (4 ปี) 
นอกจากน้ี ผลการประมาณการยงัพบวา่ การศึกษาของมารดาจะส่งผลต่อโอกาสในการไดเ้รียนใน
ชั้นปฐมวยั มากกวา่การศึกษาของบิดาค่อนขา้งมากในทุกระดบัการศึกษาของมารดา  โดยเด็กท่ีเกิด
จากมารดามีการศึกษาท่ีสูงข้ึนในแต่ละระดบัชั้นจะยิ่งมีโอกาสในการไดเ้รียนในชั้นปฐมวยัมากข้ึน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  จากการประมาณการพบว่า มารดาท่ีจบการศึกษาในระดับชั้ น
ประถมศึกษา ในระดบัชั้นมธัยมศึกษา และในระดบัชั้นท่ีสูงกวา่มธัยมศึกษา จะมีความน่าจ าเป็นใน
การส่งลูกเขา้เรียนในศูนยพ์ฒันาการเด็กเล็กมากกวา่มารดาท่ีไม่ไดจ้บการศึกษาใดๆ เลยอยูป่ระมาณ
ร้อยละ 4.0 (1.95) ร้อยละ 4.95 (1.91) และร้อยละ 8.06 (3.33) ตามล าดบัในกลุ่มเด็กอาย ุ3-4 ปี (4 ปี) 
ผลการศึกษาน้ีแสดงให้เห็นถึงบทบาทท่ีส าคญัของมารดาในการเล้ียงดูบุตรและให้ความส าคญักบั
การศึกษาของลูก  นอกจากนั้ นแม่ ท่ี มีการศึกษาสูงอาจจะต้องท างานและมีค่า เสียโอกาส 
(Opportunity Cost) ในการเล้ียงดูลูกมากกว่าก็เลยเลือกท่ีจะส่งลูกเขา้เรียนในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
มากกวา่ท่ีจะออกจากงานเพื่อมาเล้ียงดูลูกเอง 

นอกจากน้ี ยงัพบผลการประมาณการท่ีน่าสนใจวา่ ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวส่งผล
ต่อโอกาสท่ีเด็กไดเ้รียนในศูนยพ์ฒันาการเด็กเล็ก  โดยมีแนวโนม้ท่ีเพิ่มข้ึนเม่ือครอบครัวมีฐานะดี
ข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัครอบครัวท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจยากจนมาก  จากผลการประมาณการแสดง
ให้เห็นว่าโอกาสในการได้เรียนในชั้นปฐมวยัน้ีมีปัจจยัท่ีมีบทบาทส าคญัทั้งในด้านสังคม โดย
เฉพาะตวัแปรด้านการศึกษาของแม่ และท่ีอยู่อาศยัของเด็กเม่ือจ าแนกตามเขตปกครอง รวมทั้ง
ภูมิภาคท่ีอยูอ่าศยัดว้ย นอกจากนั้นยงัพบวา่ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อโอกาสในการไดเ้รียน
ในศูนยพ์ฒันาการเด็กเล็กยงัข้ึนอยู่กบัฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวท่ีมีความแตกต่างกนัด้วย
เช่นกนั   
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ตารางที ่2.1  สัดส่วนการเขา้ถึงการเรียนในชั้นปฐมวยั (รวมศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก)                          
จ  าแนกตามภูมิหลงัครอบครัวของเด็กอาย ุ3-4 ปี และอาย ุ4 ปี (ร้อยละ) 

  
ตวัแปร การได้เรียนในศูนย์พฒันาเดก็เลก็ 

 อายุ 3-4 ปี อายุ 4 ปี 
เพศ     
ชาย 85.61 92.75 
หญิง 85.36 93.59 

เขตการปกครอง     
ในเขตเทศบาล 83.76 92.08 
นอกเขตเทศบาล 87.27 94.28 

ภาค     
กรุงเทพ 69.97 83.95 

ภาคกลาง(ไม่รวมกรุงเทพ) 77.00 86.62 
ภาคเหนือ 92.57 96.74 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 91.14 96.21 
ภาคใต ้ 85.41 95.15 

ภาษาทีหั่วหน้าครัวเรือนพูด(ภาษาแม่)     
ภาษาไทย(รวมภาษาทอ้งถ่ิน) 86.47 93.74 

ไม่ใชภ้าษาไทย 71.15 87.61 
ระดบัการศึกษาสูงสุดของแม่     

ไม่ไดรั้บการศึกษา 75.95 85.85 
ประถมศึกษา 85.46 93.18 
มธัยมศึกษา 85.10 92.98 

สูงกวา่มธัยมศึกษา 88.15 95.16 
ระดบัการศึกษาสูงสุดของพ่อ     

ไม่ไดรั้บการศึกษา 61.81 69.44 
ประถมศึกษา 83.88 93.17 
มธัยมศึกษา 85.40 93.29 

สูงกวา่มธัยมศึกษา 85.08 94.13 
สถานะทางเศรษฐกจิของครัวเรือน     

ยากจนมาก 86.18 92.95 
ยากจน 86.64 92.94 

ปานกลาง 84.9 93.25 
ร ่ ารวย 85.67 93.63 

ร ่ ารวยมาก 84.36 92.96 
กลุ่มตวัอย่าง (คน) 4,362 2,226 
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ตารางที ่2.2  ผลการประมาณแบบจ าลองโพรบิต (Marginal Effect)                                
จากการการเขา้ถึงการเรียนชั้นปฐมวยัของเด็กอาย ุ3-4 ปี และอาย ุ4 ปี 

   ตวัแปรอสิระ อายุ 3-4 ปี อายุ 4 ปี 

เพศหญิง (อ้างองิ:เพศชาย)  0.00101 0.00754 
 (0.0102) (0.00923) 
ในเขตเทศบาล (อ้างองิ: นอกเขตเทศบาล) -0.0183 -0.0120 
 (0.0112) (0.0103) 
ภาษาไทย (อ้างองิ: ไม่ใช้ภาษาไทย) 0.160*** 0.120*** 
 (0.0303) (0.0382) 
ภาค (อ้างองิ: กรุงเทพมหานคร) 
ภาคกลาง(ไม่รวมกรุงเทพฯ) 0.0428*** 0.0114 
 (0.0158) (0.0137) 
ภาคเหนือ 0.158*** 0.0757*** 
 (0.0109) (0.00945) 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 0.147*** 0.0720*** 
 (0.0124) (0.0107) 
ภาคใต ้ 0.113*** 0.0643*** 
 (0.0128) (0.00962) 
ระดบัการศึกษาสูงสุดของแม่(อ้างองิ: ไม่ได้เรียนหนังสือ) 
ประถมศึกษา 0.0401* 0.0195 
 (0.0239) (0.0195) 
มธัยมศึกษา 0.0495** 0.0191 
 (0.0244) (0.0199) 
สูงกวา่มธัยมศึกษา 0.0806*** 0.0339** 
 (0.0215) (0.0173) 
ระดบัการศึกษาสูงสุดของพ่อ(อ้างองิ:ไม่ได้เรียนหนังสือ) 
ประถมศึกษา -0.0138 0.00704 
 (0.0150) (0.0118) 
มธัยมศึกษา -0.00846 0.00623 
 (0.0144) (0.0123) 
สูงกวา่มธัยมศึกษา -0.0291 0.00695 
 (0.0208) (0.0162) 
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ตารางที ่2.2  (ต่อ) 
 
 
 

 
 
 

ตวัแปรอสิระ อายุ 3-4 ปี อายุ 4 ปี  
ฐานะทางเศรษฐกจิ(อ้างองิ:ยากจนมาก) 
ยากจน 0.0191 0.0116 
 (0.0171) (0.0139) 
ปานกลาง 0.0247 0.0227* 
 (0.0172) (0.0132) 
ร ่ ารวย 0.0292 0.0226 
 (0.0178) (0.0141) 
ร ่ ารวยมาก 0.0312 0.0230 
 (0.0199) (0.0154) 
Pseudo R-squared 0.0745 0.0983 
จ านวนตวัอย่าง(คน) 4,362 2,226 

 
หมายเหตุ : *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีร้อยละ 10 **มีนยัส าคญัท่ีร้อยละ 5 ***มีนยัส าคญัทาง

สถิติท่ีร้อยละ 1%ค่าในวงเล็บคือ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard error) 
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ภาพที ่1.1 ร้อยละความน่าจะเป็นท่ีเพิ่มข้ึนของการส่งลูกเขา้เรียนในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในแต่ละ

การศึกษาของมารดา (เม่ือเปรียบเทียบกบัมารดาท่ีไม่จบการศึกษา) ของเด็กอาย ุ3-4 ปี 
 

 
 
 

4.01
4.95

8.06

ประถมศึกษา มธัยมศึกษา สูงกวา่มธัยมศึกษา



 

บทที ่3 
 

ผลของการได้เรียนในช้ันปฐมวยัต่อพฒันาการเดก็ก่อนวยัเรียน 

ทั้งน้ีเน่ืองจากการศึกษาในชั้นปฐมวยัมีความส าคญัต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่
ระบบการศึกษาภาคบงัคบั โดยในส่วนต่อไปจะเป็นการประมาณการผลได้ของการเขา้ศึกษาใน
ระดับชั้นปฐมวยัต่อพฒันาของเด็กก่อนวยัเรียน จากการน าข้อมูลการส ารวจมาวิเคราะห์ด้าน
พฒันาการของเด็กสามารถจ าแนกพฒันาการได ้5 กลุ่มใหญ่การจ าแนกความพร้อมทั้งสามดา้น ถูก
จ าแนกโดยผูว้ิจยั จากการสอบถามดา้นพฒันาการเด็กในแบบสอบถามเด็กอายุต  ากว่า 5 ปี จากการ
ส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2555 โดยผูต้อบค าถามในดา้นพฒันาการเด็ก
คือแม่หรือผูดู้แลหลกั และถามเด็กท่ีมีอาย ุ3 ปีและ 4 ปี เท่านั้น ไดแ้ก่  

1)  ความพร้อมดา้นสติปัญญา ไดแ้ก่  
(1)  เด็กสามารถบอกหรือเรียกข่ือตวัอกัษรไดอ้ยา่งนอ้ย 10 ตวั  
(2)  เด็กสามารถอ่านค าง่ายๆ หรือค าท่ีใช/้ไดย้นิบ่อยๆ ไดอ้ยา่งนอ้ย 4 ค  า  
(3)  เด็กรู้จกัเลขและสามารถบอกตวัเลข 1-10 ได ้

2)  ความพร้อมทางดา้นร่างกาย 
(1)  เด็กสามารถหยบิส่ิงของเล็กๆ (เช่น ก่ิงไม ้หรือกอ้นหิน ฯลฯ)  

ข้ึนจากพื้นดว้ย น้ิว 2 น้ิวได ้
(2)  เด็กสามารถท าตามค าสั่งเคล่ือนไหวร่างกายง่ายๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

3)  ความพร้อมทางดา้นอารมณ์และการเขา้สังคม 
(1)  เม่ือใหท้  าอะไรบางอยา่งแลว้เด็กสามารถท าไดด้ว้ยตนเอง  
(2)  เด็กสามารถเขา้กบัเด็กคนอ่ืนได ้ 
(3)  สมาธิสั้นหรือถูกเบ่ียงแบนความสนใจไดง่้าย 
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จากตารางท่ี 3.1 เม่ือเปรียบเทียบในแต่ละตวัแปรทางดา้นคุณลกัษณะทางเศรษฐกิจและ
สังคมของเด็กท่ีมีอาย ุ3-4 ปีกบัตวัแปรทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมต่างๆ พบวา่ โดยเฉล่ียเด็กไทยท่ี
มีอายุ 3-4 ปีจะมีระดบัของความพร้อมทางดา้นร่างกายมากกวา่ความพร้อมทางดา้นสติปัญญา โดย
พฒันาการท่ีเด็กไทยประสบปัญหามากท่ีสุดก็คือการมีสมาธิสั้ นซ่ึงพบว่ามีเพียงประมาณร้อยละ   
21-24 ของเด็กในวยัน้ีเท่านั้นท่ีไม่ไดมี้ปัญหาสมาธิสั้นหรือถูกเบ่ียงแบนความสนใจไดง่้าย  

เม่ือจ าแนกตามตวัแปรทางเศรษฐกิจและสังคมพบว่า โดยเฉล่ีย เด็กเพศหญิงจะมีพฒันา
ก่อนวยัเรียนในเกือบทุกดา้น สูงกวา่เด็กเพศชาย โดยเด็กท่ีมีหวัหนา้ครัวเรือนใชภ้าษาไทยโดยเฉล่ีย
จะมีพฒันาการทั้งสามดา้นสูงกวา่ครอบครัวท่ีหวัหนา้ครัวเรือนไม่ไดใ้ชภ้าษาไทยเป็นภาษาหลกัใน
ครอบครัว นอกจากน้ียงัพบวา่เด็กท่ีอยูใ่นครอบครัวท่ีมีหวัหนา้ครัวเรือนเช้ือชาติไทยจะมีพฒันาการ
ทั้งสามดา้นท่ีสูงกวา่เด็กท่ีมีหวัหนา้ครัวเรือนท่ีมีเช้ือชาติอ่ืนๆ และนอ้ยท่ีสุดเม่ือหวัหนา้ครัวเรือนมี
เช้ือชาติพม่า ลาวและกมัพูชา โดยเด็กท่ีอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาลโดยเฉล่ียจะมีพฒันาการในดา้นการ
บอกหรือเรียกช่ือตวัอกัษรสูงกวา่เด็กนอกเขตเทศบาลในขณะท่ีพฒันาการในดา้นการท าตามค าสั่ง
ง่ายๆ การเขา้กบัเด็กคนอ่ืนไดง่้ายเด็กท่ีอาศยันอกเขตเทศบาลมีพฒันาการท่ีสูงกวา่ และนอกจากน้ี
แลว้ เม่ือจ าแนกตามภูมิภาคพบว่าเด็กท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพฯมีพฒันาการสูงกว่าเด็กในภูมิภาคอ่ืน 
รองมาคือภาคกลาง และในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือและภาคใต ้ เด็กมีพฒันาการในทุกๆ
ดา้นในสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั 

เม่ือวิเคราะห์ลงลึกไปในปัจจยัดา้นการเล้ียงดูพบว่า กิจกรรมการอ่านหนงัสือหรือดูสมุด
ภาพรวมกบัเด็กของแม่ส่งผลต่อพฒันาการในการเรียนรู้ของลูกโดยเฉล่ียท่ีสูงกว่าของพ่อและคน
อ่ืนๆกิจกรรมการเล่านิทานใหเ้ด็กฟังจะส่งผลต่อการพฒันาการดา้นการเรียนรู้ของเด็กท่ีดีข้ึนในดา้น
การบอกตวัเลข เม่ือท ากิจกรรมกบัแม่และพ่อ ในส่วนกิจกรรมการร้องเพลงร่วมกบัเด็กหรือร้องให้
เด็กฟังพบวา่โดยเฉล่ียการท ากิจกรรมร่วมกบัพอ่และแม่จะท าให้พฒันาการเรียนรู้ของเด็กโดยเฉล่ีย
สูงกว่าการท ากิจกรรมน้ีกบัคนอ่ืนๆ นอกจากน้ียงัมีกิจกรรมท่ีหากพ่อหรือแม่ไดร่้วมท ากบัเด็กคือ 
การพาเด็กออกไปนอกบา้น บริเวณบา้นหรือสนามกบัแม่และพ่อท าให้เด็กมีพฒันาการในดา้นอ่าน
ค าง่ายๆ การเล่นกบัเด็ก และการหดัใหเ้ด็กไดเ้รียกช่ือสัตว ์ส่ิงของ นบัเลขหรือวาดรูปร่วมกบัเด็ก จะ
มีแนวโน้มในการส่งเสริมให้เด็กมีแนวโน้มของพฒันาการและการเรียนรู้ทั้งสามดา้นท่ีสูงข้ึนดว้ย
เช่นกนั รวมถึงยงัสามารถช่วยสร้างสมาธิและให้เด็กมีความสนใจในส่ิงท่ีท าอยูม่ากข้ึนโดยกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้ง 6 กิจกรรมคือ การอ่านหนงัสือหรือดูสมุดภาพร่วมกบัเด็ก การเล่านิทานหรือ
เล่าเร่ืองต่างๆเด็กฟัง การร้องเพลงใหเ้ด็กฟังหรือร่วมร้องกบัเด็ก การพาเด็กออกไปนอกบา้น บริเวณ
บา้นหรือสนาม การเล่นกบัเด็ก และกิจกรรมการหดัเรียกช่ือสัตว ์ส่ิงของ นบัเลขหรือวาดรูปร่วมกบั
เด็ก โดยเฉพาะเม่ือเด็กไดท้  ากิจกรรมต่างๆ เหล่าน้ีกบัแม่หรือพ่อจากตารางท่ี 3.1 ซ่ึงแสดงค่าเฉล่ีย
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ของพฒันาการทั้ง 8 ดา้นของเด็กจากปัจจยัทั้งในการไดเ้ขา้เรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ปัจจยัในดา้นตวั
เด็กครอบครัวและสังคม รวมทั้งการท ากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ จะท าใหค้่าเฉล่ียในพฒันาการทั้ง 
8 ดา้นสูงกวา่เด็กท่ีไม่ไดท้  ากิจกรรมกบัแม่หรือพอ่  

เม่ือวิเคราะห์ปัจจยัดา้นการเรียนในระดบัชั้นปฐมวยัพบวา่ เด็กท่ีไดเ้รียนในชั้นปฐมวยัจะมี
พฒันาการท่ีสูงกว่าเด็กท่ีไม่ผ่านการเรียนในระดบัชั้นปฐมวยัในทั้งสามดา้น ยกเวน้แต่ดา้นการมี
สมาธิท่ีพบวา่เด็กท่ีไดเ้รียนในชั้นปฐมวยักลบัมีสมาธิสั้นและถูกเบ่ียงเบนความสนใจไดง่้ายกวา่เด็ก
ท่ีไม่ไดเ้รียนในชั้นปฐมวยั 

อยา่งไรก็ดีเน่ืองจากพฒันาการและการเรียนรู้เด็กข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆ จ านวนมาก ไม่วา่จะ
เป็น ปัจจยัของครอบครัว ปัจจยัของตวัเด็กเอง หรือปัจจยัในดา้นภูมิล าเนาท่ีเด็กอาศยัอยู ่ดงันั้นการ
อธิบายถึงผลกระทบของการเขา้เรียนในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ต่อปัจจยัทางดา้นพฒันาการของเด็กจึง
ไม่สามารถอธิบายไดโ้ดยตรงจากการวิเคราะห์ขา้งตน้เพราะจะท าให้เกิดการคลาดเคล่ือน (Bias) ใน
การอธิบายได ้ดงันั้นการประมาณการทางเศรษฐมิติจึงมีความส าคญัเพื่อควบคุมตวัแปร  
(Control Variable) ในมิติต่างๆ ไดแ้ก่  

1)  ตวัแปรทางดา้นคุณลกัษณะของเศรษฐกิจและสังคมของเด็กไดแ้ก่ เพศ การได้
เรียนในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กหรือเขา้รับการพฒันาก่อนวยัเรียน ภาษาของหวัหนา้ครัวเรือนท่ีใช ้เช้ือ
ชาติของหวัหนา้ครัวเรือน 

2)  ตวัแปรทางดา้นคุณลกัษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว ไดแ้ก่ การ
อาศยัอยูใ่นเขตปกครอง ภูมิภาค ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ระดบัการศึกษาของแม่และพ่อ 
และ 

3)  ตวัแปรทางดา้นการท ากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกบัเด็ก เพื่อให้เด็กเกิด
การพฒันาการท่ีสมวยั ไดแ้ก่ การอ่านหนงัสือ การเล่านิทาน การร่วมร้องเพลง การพาเด็กออกไป
นอกบา้น การเล่นกบัเด็ก และการหดัใหเ้ด็กเรียกช่ือสัตวห์รือส่ิงของ นบัเลขหรือวาดรูปกบัเด็ก  

จากตารางท่ี 4.1 แสดงผลการประมาณการทางเศรษฐมิติในรูปแบบสมการ Probit ของตวั
แปรท่ีศึกษาต่อพฒันาการของเด็กอาย ุ3-4 ปีพบวา่ เด็กผูห้ญิงจะมีความน่าจ าเป็นท่ีจะมีพฒันาการท่ี
สูงกว่าเด็กผูช้ายอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ในดา้นการบอกหรือเรียกช่ือตวัอกัษร การอ่านค าง่ายๆ 
การบอกตวัเลข การท าตามค าสั่งง่ายๆ และการท่ีมีสมาธิสั้นหรือถูกเบ่ียงเบนความสนใจไดง่้ายนอ้ย
กวา่ ประมาณ ร้อยละ 5.8 ร้อยละ 6.4 ร้อยละ 4.0 ร้อยละ 0.9 และร้อยละ 2.6 ตามล าดบั  ในดา้นตวั
แปรคุณลกัษณะเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัวพบวา่ เด็กท่ีอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาลมีความน่าจะ
เป็นท่ีจะมีพฒันาการท่ีสูงกว่าเด็กท่ีอาศยัอยูน่อกเขตเทศบาลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติในดา้น การ
บอกหรือเรียกตวัอกัษร (ประมาณร้อยละ 0.9) การบอกหรือนับเลข 1-10 (ประมาณร้อยละ 4.7)
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ในขณะท่ีในดา้นการอ่านค าง่าย การหยบิส่ิงของเล็กๆ ไดด้ว้ยตนเอง การท าตามค าสั่งง่ายๆ และการ
เขา้กบัเด็กคนอ่ืนๆ ได ้โดยเด็กท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานครมีพฒันาการในเกือบทุกดา้นสูงกวา่เด็ก
ท่ีอาศยัในภูมิภาคอ่ืนๆ โดยเฉล่ีย 

ในขณะท่ีเด็กท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีฐานะร ่ ารวยมากจะมีความน่าจะเป็นท่ีจะมีพฒันาการท่ี
ดีกว่าเด็กท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีฐานะยากจนมากอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ นอกจากน้ีระดับชั้น
การศึกษาของมารดา ก็เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลต่อพฒันาการและการเรียนรู้ของเด็กเช่นเดียวกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติโดยเด็กท่ีมีมารดามีการศึกษาสูงกวา่มธัยมศึกษาจะมีความน่าจ าเป็นท่ีจะมี
พฒันาการท่ีสูงกว่าเด็กท่ีมารดาไม่ได้รับการศึกษาโดยเฉพาะพฒันาการด้านสติปัญญาอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ทั้งน้ีพบวา่การไดรั้บเกลือไอโอดีนไม่ไดส่้งผลต่อพฒันาการทางดา้นสติปัญญา
อย่างมีนัยส าคญั แต่จะส่งผลต่อด้านร่างกายอย่างเช่นการท าตามค าสั่งหรือการท่ีเด็กท าบางส่ิง
บางอยา่งไดเ้องมากกวา่  
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ตารางที ่3.1 พฒันาการของเด็กอาย ุ3-4 ปีในดา้นต่างๆ จ าแนกตามตวัแปรทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม 

ตวัแปร ความพร้อมด้านสตปัิญญา ความพร้อมด้านร่างกาย ความพร้อมด้านอารมณ์และการเข้าสังคม 
บอก/เรียก 

ตวัอกัษร 
อ่านค า 

ง่ายๆได้ 
บอกตวัเลข 
1-10 

หยบิส่ิงของ 
เลก็ๆได้ 

ท าตามค าส่ัง 
ง่ายๆได้ 

ท าบางอย่าง 
ได้เอง 

เข้ากบัเดก็ 
ตนอ่ืนได้ 

สมาธิส้ัน 
การได้เรียนปฐมวยั 

        

ไดเ้รียนปฐมวยั 75.96 43.2 71.55 98.16 97.25 97.17 98.51 21.92 
ไม่ไดเ้รียนปฐมวยั 45.33 33.33 46.12 93.68 93.2 90.36 95.73 21.48 
เพศ 

        

ชาย 69.21 39.53 66.74 97.48 96.24 95.87 97.93 24.78 
หญิง 74.57 46.03 70.03 97.61 97.2 96.55 98.34 21.84 
เขตการปกครอง 

        

ในเขตเทศบาล 73.33 42.35 72.21 97.43 96.13 95.86 97.88 22.52 
นอกเขตเทศบาล 70.39 43.17 64.4 97.66 97.33 96.58 98.4 24.13 
ภาค 

        

กรุงเทพมหานคร 75.87 50.4 82.36 96.51 96.51 93.83 97.85 15.28 
ภาคกลาง(ไม่รวมกรุงเทพฯ) 74.4 52.76 74.74 98.53 96.73 97.4 98.75 20.18 
ภาคเหนือ 73.01 36 65.79 97.79 97.09 96.99 97.89 30.29 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 66.1 41.77 60.91 97.22 97.04 96.86 98.38 24.95 
ภาคใต ้ 73.55 38.9 68.49 97.16 96.04 94.52 97.66 20.26 
ภาษาทีห่ัวหน้าครัวเรือนใช้(ภาษาแม่) 

        

ภาษาไทย 73.24 42.52 70.36 97.8 96.96 96.72 98.15 22.41 
ไม่ใชภ้าษาไทย 55.76 48.84 43.46 93.46 93.46 88.46 98.46 32.69 
เช้ือชาตขิองหัวหน้าครัวเรือน 

        

เช้ือชาติไทย 72.4 43.02 68.95 97.59 96.8 96.35 98.17 23.13 
เช้ือชาติพม่ากมัพชูาและลาว 37.14 34.28 34.28 91.42 97.414 91.42 94.28 20 
เช้ือชาติอ่ืนๆ 51.35 24.32 37.83 97.29 86.48 86.48 97.29 43.24 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
 
 
 

        

         
ตวัแปร ความพร้อมด้านสตปัิญญา ความพร้อมด้านร่างกาย ความพร้อมด้านอารมณ์และการเข้าสังคม 

บอก/เรียก 
ตวัอกัษร 

อ่านค า 
ง่ายๆได้ 

บอกตวัเลข 
1-10 

หยบิส่ิงของ 
เลก็ๆได้ 

ท าตามค าส่ัง 
ง่ายๆได้ 

ท าบางอย่าง 
ได้เอง 

เข้ากบัเดก็ 
ตนอ่ืนได้ 

สมาธิส้ัน 
การท ากจิกรรมร่วมกบัเดก็ 

        

อ่านหนังสือ/ดูสมุดภาพ 
        

แม่ 74.36 44.13 71.26 97.58 96.66 96.32 97.24 22.29 
พอ่ 75.81 42.66 70.66 98.09 97.42 96.86 98.43 19.37 
คนอ่ืนๆ 71.72 41.43 68.53 97.33 97 96.1 98.43 21.43 
ไม่มีใคร 50.26 31.98 47.84 96.77 92.47 93.81 97.58 31.45 
เล่านิทาน/เล่าเร่ืองต่างๆให้เดก็ฟัง 

        

แม่ 75.02 46.89 72.88 97.65 97.04 96.94 98.06 21.1 
พอ่ 76.71 41.91 72.31 98.18 97.02 96.63 98.57 18.88 
คนอ่ืนๆ 70.88 41.66 67.56 96.96 96.79 95.58 98.51 20.74 
ไม่มีใคร 61.44 66.46 56.62 97.72 98.31 97.71 96.78 29.58 
ร้องเพลงให้เดก็ฟังหรือร้องร่วมกบัเดก็ 

        

แม่ 73.07 44.5 70.32 97.58 97.03 96.81 97.58 19.56 
พอ่ 76.14 42.76 71.96 98.04 97.13 96.47 98.04 20.46 
คนอ่ืนๆ 70.77 41.84 67.24 96.93 96.62 95.8 98.51 21.35 
ไม่มีใคร 63.62 33.93 60.03 98.36 95.43 95.59 97.87 29.85 
พาเดก็ไปนอกบ้าน/บริเวณบ้าน/สนาม 

        

แม่ 73.46 46.93 69.7 96.62 96.43 96.83 97.42 19.6 
พอ่ 72.62 41.86 68.88 98.22 97.24 96.53 98.13 21.06 
คนอ่ืนๆ 70.47 40.35 66.86 97.09 96.39 95.72 98.27 22.98 
ไม่มีใคร 56.25 29.16 64.58 97.91 95.83 97.91 95.83 22.91 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ)    
    
    

ตวัแปร ความพร้อมด้านสตปัิญญา ความพร้อมด้านร่างกาย ความพร้อมด้านอารมณ์และการเข้าสังคม 

บอก/เรียก 
ตวัอกัษร 

อ่านค า 
ง่ายๆได้ 

บอกตวัเลข 
1-10 

หยบิส่ิงของ 
เลก็ๆได้ 

ท าตามค าส่ัง 
ง่ายๆได้ 

ท าบางอย่าง 
ได้เอง 

เข้ากบัเดก็ 
ตนอ่ืนได้ 

สมาธิส้ัน 
เล่นกบัเดก็ 

        

แม่ 73.03 48.28 72.05 96.81 95.34 96.32 97.05 19.11 
พอ่ 74.64 43.74 70.84 98.22 97.34 96.45 98 20.81 
คนอ่ืนๆ 70.03 39.92 66.18 97.32 96.56 95.94 98.33 22.68 
ไม่มีใคร 65.38 23.07 65.38 100 96.15 96.15 96.15 30.76 
หัดเรียกช่ือสัตว์/ส่ิงของนับเลขหรือวาดรูป 

        

แม่ 71.74 44.53 69.65 97.44 96.39 95.81 98.02 20.46 
พอ่ 75.55 41.4 71.14 98.12 97.02 96.91 98.23 21.14 
คนอ่ืนๆ 70.49 40.68 66.92 97.34 96.77 96.08 98.17 22.54 
ไม่มีใคร 55.62 36.68 50.88 96.44 93.49 93.49 97.63 27.21 



26 
 

เม่ือท าการควบคุมตวัแปรดา้นการท ากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกบัเด็กของพ่อ แม่ และคนอ่ืน
ภายในบา้นพบว่า การท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกบัพ่อหรือแม่จะส่งผลต่อความน่าจะเป็นของการมี
พฒันาการท่ีสูงกวา่การท ากิจกรรมกบัคนอ่ืนๆ โดยการท ากิจกรรมร่วมกบัแม่มีแนวโนม้ท่ีจะส่งผล
ต่อพฒันาการของลูกมากกวา่การท ากิจกรรมร่วมกบัพอ่ โดยเฉพาะการมีพฒันาความพร้อมทางดา้น
สติปัญญา โดยเฉพาะการอ่านหนงัสือดว้ยกนั การเล่านิทาน หรือการพาเด็กไปเดินนอกบา้น  

ส าหรับตวัแปรทางดา้นการไดเ้รียนชั้นปฐมวยัพบวา่ เด็กท่ีไดเ้รียนในระดบัชั้นปฐมวยัจะมี
ความน่าจ าเป็นท่ีจะมีความพร้อมในทั้งสามดา้นท่ีสูงกวา่ค่าประมาณการของเด็กท่ีไม่ไดเ้รียนในชั้น
ปฐมวยัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยเฉพาะในดา้นความพร้อมทางสติปัญญา โดยเด็กท่ีเรียนใน
ระดบัชั้นปฐมวยัจะมีความน่าจะเป็นเพิ่มข้ึนร้อยละ 33.5 ร้อยละ 15.9 และ ร้อยละ 32.5 ในดา้นการ
บอกหรือเรียกช่ือตวัอกัษร การอ่านค าง่ายๆ และการบอกหรือนบัตวัเลข 1-10 ได ้ตามล าดบั ในขณะ
ท่ีเด็กท่ีผ่านการเรียนชั้นปฐมวยัเองก็จะมีความน่าจะเป็นท่ีจะมีความพร้อมทางด้านร่างกายโดย
สามารถหยบิส่ิงของได ้(เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.89) สามารถท าตามค าสั่งง่ายๆได ้(ร้อยละ 3.11) นอกจากน้ี
ยงัส่งผลต่อพฒันาการในดา้นอารมณ์และการเขา้สังคมเพิ่มข้ึนร้อยละ5.50 เม่ือให้ท าอะไรบางอยา่ง
แลว้เด็กสามารถท าไดด้ว้ยตนเองและเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.7 ในดา้นสามารถเขา้กบัเด็กคนอ่ืนได้ด้วย
เช่นกนั 

อย่างไรก็ดี การประมาณด้วยแบบจ าลอง Binary Probit ขา้งตน้ ยงัไม่ได้ค  านึงถึงปัญหา
ความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัของตวัแปรน าและตวัแปรตาม (Endogeneity) โดยถึงแมว้า่การเรียนใน
ระดบัชั้นปฐมวยัจะส่งผลต่อพฒันาการของเด็กอย่างมีนยัส าคญัก็ตาม แต่เด็กท่ีมีพฒันาการท่ีดีก็มี
แนวโน้มท่ีจะเลือกตวัเอง (Self-Selection) เขา้สู่การศึกษาด้วยเช่นเดียวกัน ซ่ึงถ้าเป็นเช่นนั้นจะ
ส่งผลท าให้การประมาณแบบจ าลองขา้งตน้เกิดการบิดเบือนได้ ดงันั้นเพื่อแก้ไขปัญหาดงักล่าว 
ผูว้ิจยัจึงน าเฉพาะขอ้มูลเด็กท่ีมีอายุ 4 ปีเต็มมาท าการวิเคราะห์ เพราะการเรียนการชั้นปฐมวยัจะเร่ิม
เรียนเม่ือเด็กนั้นมีอายุ 3 ปี ในขณะท่ีตวัแปรทางดา้นพฒันาการดงักล่าวจะวดัเม่ือเด็กอายุ 3-4 ปี ซ่ึง
จะเป็นความสัมพนัธ์กนัเพียงทางเดียว ในขณะท่ีพฒันาของเด็ก 4 ปีจะไม่ส่งผลใดๆ ต่อการเขา้เรียน
ในชั้นปฐมวยัของเด็กเม่ืออาย ุ3 ปี   

และจากตารางท่ี 4.2 แสดงผลการประมาณการทางเศรษฐมิติในรูปแบบสมการ Probit ของ
ตวัแปรท่ีศึกษาต่อพฒันาการของเด็กอายุ 5 ปี จ  านวน 2,226 ทั้ง 3 ดา้น โดยพบผลท่ีสอดคลอ้งกบั
ตารางท่ี 4.1 นั่นคือ เด็กอายุ 4 ปีท่ีผ่านการเรียนในระดับชั้ นปฐมวยัจะมีความน่าจะเป็นท่ีจะมี
พฒันาการในดา้นสติปัญญามากท่ีสุด โดยเด็กสามารถบอกหรือเรียกช่ือตวัอกัษรไดอ้ยา่งนอ้ย 10 ตวั  
(เพิ่มข้ึนร้อยละ  20.3)  
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สามารถอ่านค าง่ายๆ ได ้(ร้อยละ 13.7) และการรู้จกัตวัเลขและสามารถบอกตวัเลข 1-10 ได ้(ร้อยละ 
19.3) นอกจากน้ีในดา้นพฒันาการดา้นร่างกาย เด็กอายุ 4 ปีท่ีผ่านการเรียนในระดบัชั้นปฐมวยัยงั 
สามารถหยิบจบัส่ิงของเล็กได ้สามารถท าตามค าสั่งง่ายๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้งไดเ้พิ่มข้ึนประมาณการ
ร้อยละ 1.4 และร้อยละ 1.0 ตามล าดบั และจะมีปัญหาดา้นสมาธิสั้นและถูกเบ่ียงเบนความสนใจได้
ลดลงประมาณ ร้อยละ 0.7 รวมถึงยงัสามารถเขา้กบัเด็กคนอ่ืนไดม้ากข้ึนประมาณร้อยละ 3.2   

จากการผลประมาณการขา้งตน้พบวา่ การไดเ้รียนในชั้นปฐมวยัจะส่งผลต่อพฒันาการของ
เด็กก่อนวยัเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยเฉพาะพฒันาการทางดา้นสติปัญญา สติปัญญาจาก
การประมาณการพบว่าการได้เรียนในชั้นปฐมวยัส่งผลต่อพฒันาการของเด็กก่อนวยัเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติในเด็กทั้ง 2 กลุ่ม และส่งผลบวกต่อเด็กกลุ่มอาย ุ3-4 ปี ในอตัราส่วนเพิ่มท่ีมากกวา่
กลุ่มเด็กเฉพาะอายุ 4 ปี ซ่ึงอาจจะเกิดจากเด็กอายุ 4 ปี ในช่วงอายุท่ีเพิ่มมากข้ึนเด็กสามารถท าส่ิง
เหล่านั้ นได้ด้วยตัวเองหรือเกิดจากการเล้ียงดูท่ีพ่อแม่หรือผู ้ดูแลหลักให้ความใส่ใจในด้าน
พฒันาการของเด็กมีการฝึกฝนผ่านการเล้ียงดู เพื่อให้เด็กสามารถท าส่ิงต่างๆได ้รวมทั้งปัจจยัอ่ืนๆ 
ทั้งจากตวัเด็กและส่ิงแวดลอ้มในการเล้ียงดูของเด็กซ่ึงอาจจะส่งผลท าให้การไดเ้รียนในชั้นปฐมวยั
ส่งผลได้ต่อพฒันาการเด็กอายุ 4 ปี ไม่สูงกว่าเด็กอายุ 3-4 ปี โดยเปรียบเทียบในด้านความพร้อม
ทางด้านสติปัญญา นอกจากนั้น ปัจจยัทางด้านครอบครัวและการเล้ียงดูของพ่อแม่ก็เป็นปัจจยัท่ี
ส าคญัต่อพฒันาการในดา้นต่างๆ ดว้ยเช่นกนั   



 
 

บทที ่4 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

งานศึกษาช้ินน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัทางเศรษฐกิจและสังคมต่อโอกาสใน
การเรียนในระดบัชั้นปฐมวยัของเด็กก่อนวยัเรียนในประเทศก าลงัพฒันาอยา่งประเทศไทย โดยจาก
ผลการศึกษาพบวา่ นอกเหนือจากปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมโดยทัว่ไปแลว้ ระดบัการศึกษา
ของมารดาหรือผูดู้แลหลกัเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความน่าจ าเป็นในการไดรั้บโอกาสการเรียนในชั้น
ปฐมวยัของลูก  โดยการประมาณพบวา่เม่ือมารดามีการศึกษาท่ีสูงข้ึนเด็กจะมีโอกาสในการเขา้ถึง
การเรียนในชั้นปฐมวยัเพิ่มข้ึน นอกจากน้ียงัพบวา่ การเขา้ถึงทางการศึกษาชั้นปฐมวยัยงัคงมีความ
เหล่ือมล ้ าโดยสังเกตไดจ้ากปัจจยัทางดา้นฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวท่ีก็มีผลต่อโอกาสใน
การเรียนดว้ยเช่นกนั โดยเด็กท่ีครอบครัวมีฐานะร ่ ารวยจะมีโอกาสเขา้ถึงการเรียนในศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กมากกวา่เด็กท่ีมีฐานยะยากจน ดงันั้นเน่ืองจากการศึกษาในระดบัชั้นปฐมวยัไม่ไดเ้ป็นการศึกษา
ภาคบงัคบั ถึงแมว้า่ภาครัฐจะไดข้ยายโอกาสทางการศึกษาผา่นการกระจายอ านาจโดยมีการถ่ายโอน
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไปอยูใ่นสังกดักระทรวงมหาดไทยก็ตาม แต่ผลการศึกษาก็ยงัคงพบวา่โอกาสใน
การเขา้ถึงทางการศึกษาปฐมวยัน้ียงัคงข้ึนอยูก่บัรายไดข้องครัวเรือนอยูเ่ช่นเดิม    

ในการประมาณการผลได้ของการศึกษาในระดับปฐมวยัต่อพฒันาการของเด็กหรือได้
ศึกษาในชั้นปฐมวยัพบว่า เม่ือควบคุมตวัแปรทุกอย่างแลว้ เด็กท่ีไดเ้รียนในระดบัชั้นปฐมวยัจะมี
แนวโนม้ท่ีจะมีพฒันาการและมีความพร้อมทั้งสติปัญญา ร่างกาย และการเขา้สังคมสูงกวา่เด็กท่ีไม่
มีโอกาสเรียนในชั้นปฐมวยัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  

การศึกษาน้ีจึงเป็นงานหน่ึงท่ีสนบัสนุนการท่ีรัฐควรพยายามขยายโอกาสในการเขา้ถึงการ
เรียนในระดบัชั้นปฐมวยั (ไม่ว่าจะเป็นภายใตโ้รงเรียนอนุบาลหรือภายใตศู้นยพ์ฒันาเด็กเล็ก) ให้
อย่างทัว่ถึง โดยเฉพาะในถ่ินทุระกนัดารท่ีอยู่ห่างไกล   ซ่ึงการเรียนในระดบัปฐมวยัจะเป็นการ
พฒันาทกัษะให้แก่เด็กก่อนวยัเรียนทุกคน พร้อมยงัมีส่วนช่วยในการลดความเหล่ือมล ้ าทางการ
ศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ก าหนดให้การเรียนในระดบัปฐมวยัเป็นการเรียนภาคบงัคบัท่ีเด็กทุก
คนจะตอ้งไดรั้บเพื่อเตรียมความพร้อมและปรับตวัเขา้สู่การเรียนในระดบัท่ีสูงข้ึนเพื่อสร้างโอกาส
ในการเขา้ถึงการศึกษาปฐมวยัอยา่งเท่าเทียมกนั 
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ในดา้นการศึกษาของแม่หรือผูดู้แลหลกัท่ีพบว่าเม่ือมีการศึกษาท่ีสูงข้ึนเด็กจะมีโอกาสใน
การเขา้เรียนในระดบัปฐมวยัเพิ่มข้ึนดงัท่ีไดก้ล่าวไปขา้งตน้แลว้ว่าแม่ท่ีมีการศึกษาสูงอาจจะต้อง
ท างานและมีค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) ในการเล้ียงดูลูกมากกว่าก็เลยเลือกท่ีจะส่งลูกเขา้
เรียนในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมากกว่าท่ีจะออกจากงานเพื่อมาเล้ียงดูลูกเอง เม่ือเปรียบเทียบกบัแม่ท่ี
อาจจะมีเวลาดูแลลูกหรือเห็นวา่การส่งลูกเขา้เรียนก่อให้เกิดค่าใชจ่้ายท่ีสูงกวา่เม่ือเปรียบเทียบแลว้
สามารถดูแลไดเ้องหรือให้สมาชิกคนอ่ืนๆ ในครอบครัวหรือไม่ใช่คนในครอบครัวดูแลก่อนท่ีจะ
ให้ลูกได้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาหรือในการศึกษาภาคบังคบั ดังนั้นในส่วนน้ีจึงควรมี
นโยบายส่งเสริมหรือเผยแพร่ความรู้เพื่อให้แม่หรือผูดู้แลเด็กเห็นถึงความส าคญัต่อการเรียนในชั้น
ปฐมวยัของเด็กท่ีส่งผลดีต่อพฒันาการเด็ก และส่งเด็กเขา้เรียนในระดบัชั้นปฐมวยัเพิ่มข้ึน  

ทั้งน้ีจ  าเป็นท่ีภาครัฐจ าเป็นตอ้งพฒันาคุณภาพของผูใ้หบ้ริการ โดยเฉพาะในศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กท่ีอยูใ่นสังกดัขององคก์รปกครอบส่วนทอ้งถ่ิน โดยประสานความร่วมมือของภาคการศึกษาใน
การเขา้มามีบทบาทส าคญัในการศึกษาในระดบัปฐมวยัทั้งในดา้นบุคลากรและหลกัสูตรการเตรียม
ความพร้อมท่ีเหมาะสมใหส้อดคลอ้งและส่งผลดีต่อเด็กท่ีเขา้รับบริการเพราะถึงแมจ้ะเพิ่มโอกาสใน
การเขา้ถึงการศึกษาปฐมวยัโดยการเพิ่มศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในชุมชน ภายใตก้ารดูแลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินซ่ึงจากการส ารวจพบว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในภูมิภาคต่างๆมีมากเม่ือ
เปรียบเทียบกับในกรุงเทพมหานครแต่ ในด้านพัฒนาการเด็กกลับพบว่า เ ด็กท่ีอาศัยใน
กรุงเทพมหานครมีพฒันาการเฉล่ียโดย เปรียบเทียบสูงกวา่เด็กในภูมิภาคอ่ืนดงันั้นเม่ือส่งเสริมให้
เด็กได้มีโอกาสในการศึกษาชั้นปฐมวยัแล้ว เด็กก็ควรจะมีพฒันาการท่ีเหมาะสมตามวยัท่ีดีด้วย 
ดงันั้นแลว้จากการวิจยัในสาขาวิชาต่างๆ ให้การสนบัสนุนส าหรับความส าคญัของการพฒันาเด็ก
ปฐมวยัในการพฒันาเศรษฐกิจและเป็นนโยบายการลงทุนท่ีสร้างโอกาสอนัจะก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อตัวบุคคลและสังคมในระยะยาวต่อไป (The Long-Term Individual and Societal Benefits) 
รัฐบาลและหน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งจึงควรหันมาให้ความส าคญักบัการศึกษาในระดบัปฐมวยั
มากข้ึน 
ทั้งน้ี การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีก็มีขอ้จ ากดัในส่วนของขอ้มูลซ่ึงไม่ไดมี้การส ารวจซ ้ า (Panel Data) จึงไม่
สามารถวิเคราะห์ผลไดท้างการศึกษาในระยะยาวได ้นอกจากน้ีตวัแปรดา้นการเรียนในชั้นปฐมวยั
ยงัไม่สามารถจ าแนก ระหว่างเด็กท่ีเรียนในโรงเรียนอนุบาล (ทั้งโรงเรียนอนุบาลของรัฐและของ
เอกชน) กบัเด็กท่ีเรียนในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไดจึ้งไม่สามารถท าการวิเคราะห์ผลกระทบท่ีแตกต่าง
ในองค์กรแต่ละประเภทได ้รวมถึงในดา้นความพร้อมของพฒันาการเด็กทั้ง  ดา้นซ่ึงจ าแนกโดย
ผูว้ิจยั อาจจะมีความคลาดเคล่ือนเพราะผูป้ระเมินพฒันาการเด็กคือแม่หรือผูดู้แลหลกั ผูส้ัมภาษณ์
ไม่ไดป้ระเมินพฒันาการเด็กโดยตรงจากตวัเด็ก 
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ตารางที ่4.1 การประมาณการโพรบิต (Marginal Effect) ของการเรียนปฐมวยัต่อพฒันาการก่อนวยัเรียนของเด็กอาย ุ3-4 ปี   
 

ความพร้อมด้านสตปัิญญา ความพร้อมด้านร่างกาย ความพร้อมด้านอารมณ์และการเข้าสังคม 

ตวัแปร บอก/เรียก
ตวัอกัษร 

อ่านค าง่ายๆ
ได้ 

บอกตวัเลข 
1-10 

หยบิส่ิงของ
เลก็ๆได้ 

ท าตามค าส่ัง
ง่ายๆได้ 

ท าบางอย่างได้
เอง 

เข้ากบัเดก็ตน
อ่ืนได้ 

สมาธิส้ัน 

การได้เรียนปฐมวยั (อ้างองิ:ไม่ได้เรียน) 
ได้เรียนปฐมวยั 0.335*** 0.159*** 0.325*** 0.0389*** 0.0311*** 0.0556*** 0.0279*** 0.00351 
  -0.0228 -0.0206 -0.0233 -0.00994 -0.00967 -0.0118 -0.00856 -0.0184 

เพศ (อ้างองิ:เพศชาย) 
เพศหญิง 0.0581*** 0.0642*** 0.0407*** 0.0023 0.00943** 0.00617 0.00345 -0.0265** 
  -0.0141 -0.0155 -0.015 -0.00396 -0.00481 -0.00499 -0.0035 -0.0124 

เขตการปกครอง (อ้างองิ:นอกเขตเทศบาล) 
ในเขตเทศบาล 0.00931 -0.0343** 0.0470*** -0.00203 -0.0137*** -0.00284 -0.00449 0.0105 
  -0.0152 -0.0167 -0.016 -0.00429 -0.00511 -0.00541 -0.00374 -0.0132 

ภาค (อ้างองิ:กรุงเทพมาหานคร) 
กลาง 0.000141 0.014 -0.0732** 0.0137** -0.00328 0.0199*** 0.00535 0.0580* 
  -0.0313 -0.0327 -0.0367 -0.0054 -0.0104 -0.00665 -0.00597 -0.0314 
เหนือ -0.0451 -0.177*** -0.214*** 0.00372 0.000116 0.0150* -0.00552 0.149*** 
  -0.033 -0.0297 -0.0381 -0.00731 -0.0102 -0.00784 -0.00838 -0.0339 
ตะวนัออกเฉียงเหนือ -0.105*** -0.126*** -0.274*** 0.00341 0.00371 0.012 -0.000866 0.0943*** 
  -0.0341 -0.0316 -0.0378 -0.00746 -0.00978 -0.00847 -0.00744 -0.0325 
ภาคใต้ -0.0201 -0.175*** -0.140*** 0.00375 -0.00948 0.0027 -0.00587 0.0373 
  -0.0325 -0.0299 -0.038 -0.00722 -0.0116 -0.00914 -0.0084 -0.0308 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
   

ความพร้อมด้านสตปัิญญา ความพร้อมด้านร่างกาย ความพร้อมด้านอารมณ์และการเข้าสังคม 

ตวัแปร บอก/เรียก
ตวัอกัษร 

อ่านค าง่ายๆ
ได้ 

บอกตวัเลข 
1-10 

หยบิส่ิงของ
เลก็ๆได้ 

ท าตามค าส่ัง
ง่ายๆได้ 

ท าบางอย่างได้
เอง 

เข้ากบัเดก็ตน
อ่ืนได้ 

สมาธิส้ัน 

ภาษาทีห่ัวหน้าครัวเรือนใช้ (อ้างองิ:ไม่ใช้ภาษาไทย) 
ภาษาไทย 0.0986*** -0.162*** 0.216*** 0.0195 0.0102 0.0395** -0.00659 -0.116*** 
  -0.0348 -0.0361 -0.0373 -0.0126 -0.0116 -0.0171 -0.0051 -0.0338 

เช้ือชาตขิองหัวหน้าครัวเรือน (อ้างองิ:อ่ืนๆ) 
เช้ือชาตไิทย -0.0279 0.168** 0.0612 -0.00503 0.0351 0.0356 -0.00722 0.0323 
  -0.0731 -0.0814 -0.0923 -0.0171 -0.0387 -0.0403 -0.0107 -0.0648 
เช้ือชาตพิม่า ลาว กมัพูชา -0.192 0.00874 -0.0722 -0.0509 0.0240*** 0.0184 -0.0261 -0.101 
  -0.1300 -0.1370 -0.1290 -0.0755 -0.00494 -0.0126 -0.0532 -0.0636 

การศึกษาสูงสุดของมารดา (อ้างองิ:ไม่ได้เรียนหนงัสือ) 
ประถมศึกษา 0.0868** 0.0415 0.0601 -0.0254 0.00293 -0.0139 0.0117* 0.00263 
  -0.0357 -0.0446 -0.0396 -0.0166 -0.0111 -0.0147 -0.00699 -0.0341 
มธัยมศึกษา 0.101*** 0.0711 0.0819** -0.0192 0.0103 -0.000173 0.0117 -0.00302 
  -0.0365 -0.0461 -0.0405 -0.0161 -0.0111 -0.0141 -0.00721 -0.0352 
สูงกว่ามธัยมศึกษา 0.151*** 0.108** 0.119*** -0.00522 0.0116 -0.00404 0.0121** -7.10E-05 
  -0.0343 -0.0509 -0.0409 -0.0162 -0.0108 -0.0164 -0.00582 -0.0388 

การศึกษาสูงสุดของบิดา (อ้างองิ:ไม่ได้เรียนหนังสือ) 
ประถมศึกษา -0.0313 0.00458 -0.0386* -0.00293 0.00205 0.0119** 7.09E-05 -0.0166 
  -0.022 -0.0237 -0.0232 -0.00609 -0.00667 -0.006 -0.00524 -0.0183 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
  

ตวัแปร ความพร้อมด้านสตปัิญญา ความพร้อมด้านร่างกาย ความพร้อมด้านอารมณ์และการเข้าสังคม 
บอก/เรียก
ตวัอกัษร 

อ่านค าง่ายๆ
ได้ 

บอกตวัเลข 
1-10 

หยบิส่ิงของ
เลก็ๆได้ 

ท าตามค าส่ัง
ง่ายๆได้ 

ท าบางอย่างได้
เอง 

เข้ากบัเดก็ตน
อ่ืนได้ 

สมาธิส้ัน 

มธัยมศึกษา -0.0547** -0.0629*** -0.0640*** -0.00363 0.00551 0.00982 0.000269 -0.0211 
  -0.0215 -0.0223 -0.0225 -0.00613 -0.00657 -0.0065 -0.0051 -0.0177 
สูงกว่ามธัยมศึกษา -0.0334 -0.0189 0.0136 -0.00735 -0.000303 0.00224 -0.00891 -0.0423* 
  -0.0298 -0.0296 -0.0298 -0.0102 -0.00955 -0.00918 -0.00907 -0.0223 

ฐานะทางเศรษฐกจิ (อ้างองิ:ยากจนมาก)   
ยากจน 0.0477** 0.0205 0.0154 0.00715 0.00547 -0.00752 -0.00601 0.00351 
  -0.0225 -0.0278 -0.0251 -0.00506 -0.00751 -0.0105 -0.00763 -0.0216 
ปานกลาง 0.0186 0.0217 -0.0428 0.00463 -0.0102 -0.0243* -0.00659 0.00313 
  -0.02400 -0.0282 -0.0268 -0.00571 -0.00966 -0.0127 -0.00776 -0.0223 
ร ่ารวย 0.0777*** 0.0161 0.03 0.00929 -0.00562 -0.0143 -0.00185 0.0420* 
  -0.0243 -0.0301 -0.0275 -0.00566 -0.00989 -0.0124 -0.00739 -0.0251 
ร ่ารวยมาก 0.0992*** 0.0696** 0.0508 0.0092 0.00188 -0.0185 0.00163 0.0134 
  -0.0271 -0.0343 -0.0311 -0.00654 -0.0103 -0.0149 -0.0075 -0.0278 

การตรวจสอบเกลือในครัวเรือน (อ้างองิ:ไม่มไีอโอดนี) 
มไีอโอดนี 0.0252 -0.0297 0.0179 0.000231 0.0250*** 0.0145** 0.000576 -0.0400** 
  -0.0181 -0.0201 -0.019 -0.00484 -0.00785 -0.00731 -0.00448 -0.0163 

อ่านหนังสือ/ดูสมุดภาพร่วมกบัเดก็ (อ้างองิ:ไม่มใีคร) 
แม่ 0.113*** -0.00398 0.0888*** 3.00E-05 0.0113 0.00614 -0.0132 -0.0202 
  -0.0292 -0.0393 -0.0332 -0.00934 -0.0085 -0.0104 -0.0112 -0.0287 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
  

ตวัแปร ความพร้อมด้านสตปัิญญา ความพร้อมด้านร่างกาย ความพร้อมด้านอารมณ์และการเข้าสังคม 
 บอก/เรียก

ตวัอกัษร 
อ่านค าง่ายๆ

ได้ 
บอกตวัเลข 

1-10 
หยบิส่ิงของ
เลก็ๆได้ 

ท าตามค าส่ัง
ง่ายๆได้ 

ท าบางอย่างได้
เอง 

เข้ากบัเดก็ตน
อ่ืนได้ 

สมาธิส้ัน 
 

อ่านหนังสือ/ดูสมุดภาพร่วมกบัเดก็ (อ้างองิ:ไม่มใีคร) 
พ่อ 0.103*** 0.0203 0.0545 -2.01E-05 0.0175** 0.0109 0.00107 -0.037 
  -0.0308 -0.0407 -0.0356 -0.00961 -0.00812 -0.0102 -0.00804 -0.029 
คนอ่ืนๆ 0.115*** 0.0319 0.120*** 0.00583 0.0228** 0.0165 0.00027 -0.0408 
  -0.029 -0.0346 -0.0312 -0.008 -0.00936 -0.0102 -0.00694 -0.0257 

เล่านิทาน เล่าเร่ืองต่างๆให้เดก็ฟัง (อ้างองิ:ไม่มใีคร) 
แม่ 0.0586** 0.0966*** 0.0978*** 0.00179 0.00394 0.00373 0.0142*** -0.0249 
  -0.0266 -0.032 -0.0271 -0.00793 -0.0091 -0.00997 -0.00401 -0.0233 
พ่อ 0.0356 0.021 0.0661** 0.00106 -0.00398 -0.00326 0.0124*** -0.0586** 
  -0.0311 -0.0363 -0.0318 -0.00905 -0.0123 -0.013 -0.00447 -0.0249 
คนอ่ืนๆ -0.000354 0.0174 0.00655 -0.00632 -0.00208 -0.0136 0.00896 -0.0492** 
  -0.0256 -0.0291 -0.0269 -0.00759 -0.0087 -0.0102 -0.00562 -0.0214 

ร้องเพลงให้เดก็ฟังหรือร้องร่วมกบัเดก็ (อ้างองิ:ไม่มใีคร) 
แม่ -0.00481 0.04 -0.0177 -0.00824 0.00671 0.00388 -0.0156 -0.0480** 
  -0.0294 -0.0328 -0.0312 -0.0109 -0.00883 -0.00978 -0.0109 -0.0232 
พ่อ 0.0323 0.0618* 0.00816 -0.0113 0.00221 -0.00272 -0.0174 -0.0078 
  -0.0315 -0.0369 -0.0342 -0.013 -0.0108 -0.0125 -0.0132 -0.0279 
คนอ่ืนๆ 0.0228 0.0778*** 0.0219 -0.0113 0.000565 0.00387 -0.000671 -0.0304 
  -0.025 -0.0289 -0.0267 -0.00813 -0.00823 -0.00898 -0.00638 -0.0217 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
  

ตวัแปร ความพร้อมด้านสตปัิญญา ความพร้อมด้านร่างกาย ความพร้อมด้านอารมณ์และการเข้าสังคม 
 บอก/เรียก

ตวัอกัษร 
 

อ่านค าง่ายๆ
ได้ 

 

บอกตวัเลข 
1-10 

 

หยบิส่ิงของ
เลก็ๆได้ 

 

ท าตามค าส่ัง
ง่ายๆได้ 

 

ท าบางอย่างได้
เอง 

 

เข้ากบัเดก็ตน
อ่ืนได้ 

 

สมาธิส้ัน 
  

พาเดก็ไปนอกบ้าน/บริเวณบ้าน/สนาม (อ้างองิ:ไม่มใีคร) 
แม่ 0.0815 0.176** -0.04 0.0181*** 0.00416 -0.00829 0.00847 -0.0391 
  -0.0558 -0.0738 -0.0695 -0.00625 -0.0188 -0.0284 -0.00816 -0.0495 
พ่อ 0.0456 0.152** -0.0296 0.0183* 0.00142 -0.012 0.0112 -0.0168 
  -0.0586 -0.071 -0.065 -0.00981 -0.0194 -0.0268 -0.00921 -0.0511 
คนอ่ืนๆ 0.0831 0.134** -0.0038 0.0104 -0.00927 -0.0227 0.00903 -0.0118 
  -0.0621 -0.067 -0.0632 -0.0156 -0.0183 -0.0206 -0.0138 -0.0519 

เล่นกบัเดก็ (อ้างองิ:ไม่มใีคร) 
แม่ -0.124* -0.0136 -0.032 -0.0323 -0.00225 0.0179 -0.0117 0.00209 
  -0.0755 -0.0733 -0.0711 -0.0303 -0.0222 -0.014 -0.0194 -0.056 
พ่อ -0.108 -0.0048 -0.0613 -0.00522 0.0145 0.0164 -0.0048 0.000847 
  -0.0703 -0.0719 -0.0696 -0.0161 -0.0155 -0.0173 -0.0146 -0.0543 
คนอ่ืนๆ -0.138** -0.0834 -0.131** -0.00865 0.0141 0.026 0.00322 0.00303 
  -0.0558 -0.0713 -0.0597 -0.012 -0.0233 -0.0293 -0.013 -0.0527 

หัดเรียกช่ือสัตว์ ส่ิงของ นับเลขหรือวาดรูป (อ้างองิ:ไม่มใีคร) 
แม่ -0.036 -0.0673 -0.0272 -0.000773 -0.00676 -0.00485 0.00105 0.0464 
  -0.0432 -0.0455 -0.0448 -0.0112 -0.0143 -0.0148 -0.00929 -0.0391 
พ่อ 0.00778 -0.0916** 0.0022 0.00121 -0.0072 0.00822 -0.00419 0.0508 
  -0.0431 -0.0466 -0.0455 -0.0113 -0.0154 -0.0129 -0.0116 -0.0408 
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หมายเหตุ :  *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีร้อยละ 10 **มีนยัส าคญัท่ีร้อยละ 5 ***มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีร้อยละ 1  
ค่าในวงเล็บคือ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard error) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

ตวัแปร ความพร้อมด้านสตปัิญญา ความพร้อมด้านร่างกาย ความพร้อมด้านอารมณ์และการเข้าสังคม 
 บอก/เรียก

ตวัอกัษร 
 

อ่านค าง่ายๆ
ได้ 

 

บอกตวัเลข 
1-10 

 

หยบิส่ิงของ
เลก็ๆได้ 

 

ท าตามค าส่ัง
ง่ายๆได้ 

 

ท าบางอย่างได้
เอง 

 

เข้ากบัเดก็ตน
อ่ืนได้ 

 

สมาธิส้ัน 
  

หัดเรียกช่ือสัตว์ ส่ิงของ นับเลขหรือวาดรูป(อ้างองิ:ไม่มใีคร) 
คนอ่ืนๆ -2.4305 -0.0446 0.0101 0.00887 0.00452 0.0151 -0.0128 0.0379 
  -0.0379 -0.0431 -0.0402 -0.0104 -0.0115 -0.0131 -0.00911 -0.0327 
จ านวน (คน) 4,254 4,201 4,201 4,232 4,245 4,254 4,247 4,195 
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ตารางที ่4.2 การประมาณการโพรบิต (Marginal Effect) ของการเรียนปฐมวยัต่อพฒันาการก่อนวยัเรียนของเด็กอาย ุ4 ปี   
 

  ความพร้อมด้านสตปัิญญา ความพร้อมด้านร่างกาย ความพร้อมด้านอารมณ์และการเข้าสังคม 
ตวัแปร บอก/เรียก 

ตวัอกัษร 
อ่านค า 
ง่ายๆ ได ้

บอกตวัเลข  
1-10 

หยบิส่ิงของ 
เลก็ๆได ้

ท าตามค าสัง่ 
ง่ายๆได ้

ท าบางอยา่ง 
ไดเ้อง 

เขา้กบัเด็ก 
ตนอ่ืนได ้

สมาธิสั้น 

การได้เรียนปฐมวยั (อ้างองิ:ไม่ได้เรียน) 
ได้เรียนปฐมวยั 0.203*** 0.137*** 0.193*** 0.0144 0.0102 0.00901 0.0325** -0.0072 
  -0.0441 -0.0426 -0.0461 -0.0121 -0.0129 -0.00747 -0.0164 -0.0373 

เพศ (อ้างองิ:เพศชาย) 
เพศหญิง 0.0329** 0.0550** 0.0336* 0.00161 0.01000* 0.00206 0.000217 -0.0253 
  -0.0164 -0.022 -0.0172 -0.00304 -0.00523 -0.00205 -0.00291 -0.0173 

เขตการปกครอง (อ้างองิ:นอกเขตเทศบาล) 
ในเขตเทศบาล 0.0277 -0.000681 0.0323* 0.00285 -0.00156 0.00159 -0.00109 0.000834 
  -0.0176 -0.0238 -0.0183 -0.00338 -0.00539 -0.00224 -0.00316 -0.0185 

ภาค (อ้างองิ:กรุงเทพมาหานคร) 
กลาง -0.024 -0.0347 -0.0757 0.0047 -0.00852 0.00527** 0.00495 0.0387 
  -0.0407 -0.047 -0.0533 -0.00481 -0.0147 -0.00225 -0.0039 -0.0432 
เหนือ -0.0508 -0.225*** -0.245*** 0.00172 0.00031 0.00680*** -0.00198 0.168*** 
  -0.0423 -0.0432 -0.0588 -0.00617 -0.0119 -0.00241 -0.00644 -0.0476 
ตะวนัออกเฉียงเหนือ -0.0807* -0.156*** -0.275*** -0.00338 -0.00163 0.00508* -4.95E-05 0.107** 
  -0.0441 -0.0464 -0.0589 -0.0082 -0.0125 -0.00274 -0.0058 -0.046 
ภาคใต้ -0.0508 -0.229*** -0.172*** 0.00288 -0.00372 0.004 0.00256 0.0456 
  -0.0431 -0.0435 -0.0577 -0.00576 -0.0134 -0.00268 -0.00494 -0.0438 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) 
 

ตวัแปร ความพร้อมด้านสตปัิญญา ความพร้อมด้านร่างกาย ความพร้อมด้านอารมณ์และการเข้าสังคม 
 บอก/เรียก 

ตวัอกัษร 
อ่านค า 
ง่ายๆ ได้ 

บอกตวัเลข 
1-10 

หยบิส่ิงของ 
เลก็ๆได้ 

ท าตามค าส่ัง 
ง่ายๆได้ 

ท าบางอย่าง 
ได้เอง 

เข้ากบัเดก็ 
ตนอ่ืนได้ 

สมาธิส้ัน 
 

ภาษาทีห่ัวหน้าครัวเรือนใช้ (อ้างองิ:ไม่ใช้ภาษาไทย) 
ภาษาไทย 0.153*** -0.124** 0.196*** 0.0126 2.58E-05 0.0143 0.0138 -0.056 
  -0.0475 -0.0506 -0.0503 -0.0126 -0.011 -0.0114 -0.0138 -0.0454 

เช้ือชาตขิองหัวหน้าครัวเรือน (อ้างองิ:อ่ืนๆ) 
เช้ือชาตไิทย -0.0874 0.101 0.0181 -0.00830*** 3.64E-05 -0.00612*** -0.00815*** -0.0545 
  -0.063 -0.152 -0.113 -0.00241 -0.0257 -0.00161 -0.00237 -0.118 
เช้ือชาตพิม่า ลาว กมัพูชา -0.189 -0.0925 -0.0562 -0.988*** 0.00422 -0.986*** -0.989*** -0.121 
  -0.181 -0.195 -0.151 -0.0112 -0.0241 -0.0182 -8.95E-05 -0.075 

การศึกษาสูงสุดของมารดา (อ้างองิ:ไม่ได้เรียนหนงัสือ) 
ประถมศึกษา 0.0584 0.0621 0.0287 -0.007 0.012 -0.837*** -0.00594 -0.0293 
  -0.0382 -0.0606 -0.0418 -0.0104 -0.00976 -0.0427 -0.0113 -0.0451 
มธัยมศึกษา 0.0651* 0.0876 0.0553 -0.00639 0.00998 -0.893*** -0.0123 -0.0334 
  -0.0389 -0.0626 -0.0422 -0.0111 -0.00992 -0.0327 -0.0156 -0.0462 
สูงกว่ามธัยมศึกษา 0.121*** 0.156** 0.0937** 0.00383 0.0186*** -0.993*** 0.00117 -0.00757 
  -0.0337 -0.0674 -0.0407 -0.00735 -0.007 -0.00168 -0.00985 -0.0523 

การศึกษาสูงสุดของบิดา (อ้างองิ:ไม่ได้เรียนหนังสือ) 
ประถมศึกษา -0.0269 0.0338 -0.0447* 0.00377 -0.00382 0.00447** 0.00463 0.00556 
  -0.0251 -0.0332 -0.027 -0.00342 -0.0079 -0.00199 -0.00324 -0.026 
มธัยมศึกษา -0.0312 -0.0659** -0.0506* 0.00268 0.00491 0.00501** 0.00484 -0.0224 
  -0.0258 -0.0325 -0.0274 -0.00405 -0.007 -0.00213 -0.00337 -0.0251 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) 
 

ตวัแปร ความพร้อมด้านสตปัิญญา ความพร้อมด้านร่างกาย ความพร้อมด้านอารมณ์และการเข้าสังคม 
 บอก/เรียก 

ตวัอกัษร 
อ่านค า 
ง่ายๆ ได้ 

บอกตวัเลข 
1-10 

หยบิส่ิงของ 
เลก็ๆได้ 

ท าตามค าส่ัง 
ง่ายๆได้ 

ท าบางอย่าง 
ได้เอง 

เข้ากบัเดก็ 
ตนอ่ืนได้ 

สมาธิส้ัน 
 

การศึกษาสูงสุดของบิดา (อ้างองิ:ไม่ได้เรียนหนังสือ) 
สูงกว่ามธัยมศึกษา 0.000239 -0.0452 -0.013 -0.00993 -0.0215 0.00284 -0.0086 -0.0531* 
  -0.0352 -0.043 -0.0383 -0.0116 -0.0181 -0.00268 -0.00959 -0.0311 

ฐานะทางเศรษฐกจิ (อ้างองิ:ยากจนมาก)   
ยากจน 0.0417* -0.00575 0.00365 0.00416 0.00708 -0.00266 -0.00452 0.0303 
  -0.0238 -0.0384 -0.0275 -0.0034 -0.00631 -0.00448 -0.0076 -0.0309 
ปานกลาง 0.0177 -0.0262 -0.0393 -0.00166 0.000625 -0.00389 -0.00863 0.0149 
  -0.0262 -0.0389 -0.0304 -0.00514 -0.00769 -0.00498 -0.0091 -0.0314 
ร ่ารวย 0.0589** -0.00896 0.0161 0.000307 0.00851 0.000582 -0.00727 0.0528 
  -0.0265 -0.0421 -0.031 -0.00526 -0.00707 -0.00383 -0.00924 -0.0354 
ร ่ารวยมาก 0.0635** 0.0494 0.0673** 0.00265 0.0137* 0.00355 0.00168 0.0216 
  -0.0302 -0.047 -0.0323 -0.00538 -0.007 -0.0031 -0.00598 -0.0387 

การตรวจสอบเกลือในครัวเรือน (อ้างองิ:ไม่มไีอโอดนี) 
มไีอโอดนี 0.0138 -0.014 0.00257 0.00413 0.00308 0.000493 -0.00511* -0.0455** 
  -0.0207 -0.0282 -0.0213 -0.00436 -0.00674 -0.00252 -0.00282 -0.0229 

อ่านหนังสือ/ดูสมุดภาพร่วมกบัเดก็ (อ้างองิ:ไม่มใีคร) 
แม่ 0.0935*** 0.0405 0.0524 -0.00318 0.00555 0.00185 -0.015 0.00689 
  -0.0319 -0.0591 -0.0385 -0.0109 -0.00948 -0.00391 -0.0163 -0.045 
พ่อ 0.0625* 0.00257 -0.0019 -0.00464 0.0115 0.00736** -0.00557 -0.0302 
  -0.0363 -0.06 -0.0438 -0.0108 -0.00864 -0.00315 -0.0116 -0.043 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) 
 

ตวัแปร ความพร้อมด้านสตปัิญญา ความพร้อมด้านร่างกาย ความพร้อมด้านอารมณ์และการเข้าสังคม 
 บอก/เรียก 

ตวัอกัษร 
อ่านค า 
ง่ายๆ ได้ 

บอกตวัเลข 
1-10 

หยบิส่ิงของ 
เลก็ๆได้ 

ท าตามค าส่ัง 
ง่ายๆได้ 

ท าบางอย่าง 
ได้เอง 

เข้ากบัเดก็ 
ตนอ่ืนได้ 

สมาธิส้ัน 
 

อ่านหนังสือ/ดูสมุดภาพร่วมกบัเดก็ (อ้างองิ:ไม่มใีคร) 
คนอ่ืนๆ 0.0703** 0.0354 0.102*** -0.00352 0.0186* 0.00234 -0.011 -0.039 
  -0.0352 -0.0522 -0.0374 -0.00718 -0.0108 -0.00441 -0.00882 -0.0385 

เล่านิทาน เล่าเร่ืองต่างๆให้เดก็ฟัง (อ้างองิ:ไม่มใีคร) 
แม่ 0.0442 0.168*** 0.105*** 0.00292 -0.00301 -0.00975 0.00953*** -0.0406 
  -0.0298 -0.0437 -0.027 -0.00559 -0.0109 -0.0083 -0.00324 -0.0325 
พ่อ 0.00319 0.0155 0.0604* -0.000502 -0.000222 -0.0162 0.00831** -0.00119 
  -0.0366 -0.0508 -0.0334 -0.00716 -0.0117 -0.0145 -0.00343 -0.0391 
คนอ่ืนๆ 0.0216 0.0501 -0.0072 -0.000495 -0.00121 -0.00302 0.0048 -0.0342 
  -0.0287 -0.0408 -0.0305 -0.00527 -0.00936 -0.00414 -0.00452 -0.0301 

ร้องเพลงให้เดก็ฟังหรือร้องร่วมกบัเดก็ (อ้างองิ:ไม่มใีคร) 
แม่ -0.000621 -0.0167 -0.0328 -0.0033 0.0088 0.00615*** -0.0151 -0.0141 
  -0.0325 -0.0446 -0.036 -0.00827 -0.00736 -0.00213 -0.0127 -0.0338 
พ่อ 0.0269 0.0586 0.026 0.00384 0.00872 0.0038 -0.0218 -0.0371 
  -0.0348 -0.0501 -0.0367 -0.00527 -0.00829 -0.00285 -0.0186 -0.0362 
คนอ่ืนๆ 0.0471* 0.0861** 0.00432 -0.00233 0.00585 0.00622* 0.000126 -0.0237 
  -0.0269 -0.0392 -0.0292 -0.00546 -0.00809 -0.00323 -0.00515 -0.0293 

พาเดก็ไปนอกบ้าน/บริเวณบ้าน/สนาม (อ้างองิ:ไม่มใีคร) 
แม่ 0.0767 0.226** 0.0393 0.00136 -0.00148 0.000714 -0.00245 -0.0859 
  -0.0552 -0.0924 -0.0657 -0.0128 -0.0197 -0.00958 -0.0151 -0.0574 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) 
 

ตวัแปร ความพร้อมด้านสตปัิญญา ความพร้อมด้านร่างกาย ความพร้อมด้านอารมณ์และการเข้าสังคม 
 บอก/เรียก 

ตวัอกัษร 
อ่านค า 
ง่ายๆ ได้ 

บอกตวัเลข 
1-10 

หยบิส่ิงของ 
เลก็ๆได้ 

ท าตามค าส่ัง 
ง่ายๆได้ 

ท าบางอย่าง 
ได้เอง 

เข้ากบัเดก็ 
ตนอ่ืนได้ 

สมาธิส้ัน 
 

พาเดก็ไปนอกบ้าน/บริเวณบ้าน/สนาม (อ้างองิ:ไม่มใีคร) 
พ่อ 0.0552 0.175* 0.0135 -0.00841 0.00585 -0.00829 -0.00213 -0.0225 
  -0.0621 -0.0942 -0.0676 -0.0208 -0.0154 -0.0184 -0.0134 -0.0679 
คนอ่ืนๆ 0.0998 0.174* 0.0694 -0.00139 0.00235 -0.00586 -4.34E-06 0.00492 
  -0.0725 -0.0924 -0.0713 -0.0128 -0.0175 -0.00926 -0.0115 -0.0683 

เล่นกบัเดก็ (อ้างองิ:ไม่มใีคร) 
แม่ -0.0785 -0.0163 0.00175 -0.00124 -0.0112 -0.000976 0.00358 0.062 
  -0.0943 -0.101 -0.0763 -0.0162 -0.0268 -0.0116 -0.00725 -0.0849 
พ่อ -0.0383 0.0251 0.0338 0.00711 0.00646 0.00346 -0.00011 0.0322 
  -0.0815 -0.0982 -0.0691 -0.00776 -0.0148 -0.00705 -0.0112 -0.0761 
คนอ่ืนๆ -0.0976 -0.0972 -0.0684 0.000495 0.00223 0.00028 0.00536 0.0035 
  -0.0637 -0.0958 -0.0659 -0.0131 -0.0182 -0.01 -0.0139 -0.07 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ)    
    

ตวัแปร 
 

ความพร้อมด้านสตปัิญญา ความพร้อมด้านร่างกาย ความพร้อมด้านอารมณ์และการเข้าสังคม 
บอก/เรียก 
ตวัอกัษร 

อ่านค า 
ง่ายๆ ได้ 

บอกตวัเลข 
1-10 

หยบิส่ิงของ 
เลก็ๆได้ 

ท าตามค าส่ัง 
ง่ายๆได้ 

ท าบางอย่าง 
ได้เอง 

เข้ากบัเดก็ 
ตนอ่ืนได้ 

สมาธิส้ัน 

หัดเรียกช่ือสัตว์ ส่ิงของ นับเลขหรือวาดรูป (อ้างองิ:ไม่มใีคร) 
แม่ -0.0571 -0.201*** -0.0613 0.00629 0.00132 -0.00249 0.00434 0.00876 
  -0.0534 -0.0601 -0.054 -0.00514 -0.0131 -0.00705 -0.0051 -0.0514 
พ่อ -0.00161 -0.177*** 0.00828 -0.000468 -0.00941 0.00255 0.00647 0.025 
  -0.0502 -0.0635 -0.0498 -0.00896 -0.0183 -0.00494 -0.005 -0.0543 
คนอ่ืนๆ -0.0309 -0.127** 0.00629 0.00625 -0.00162 0.00339 0.00222 0.0401 
  -0.0434 -0.0596 -0.0452 -0.00857 -0.0119 -0.00547 -0.00765 -0.0456 
จ านวน(คน) 2,211 2,177 2,183 2,204 2,200 2,208 2,205 2,180 

 
หมายเหตุ : *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีร้อยละ 10 **มีนยัส าคญัท่ีร้อยละ 5 ***มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีร้อยละ 1  

ค่าในวงเล็บคือ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Error
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ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ภาคผนวก ก 
 

ตวัช้ีวดัในการวเิคราะห์ผลการวจิยั 

1)  การไดเ้รียนในระดบัชั้นปฐมวยั คือ เด็กอาย ุ3 หรือ 4 ปี ท่ีไดเ้รียนในศูนยเ์ด็กเล็กหรือ

เขา้รับการพฒันาก่อนวยัเรียนท่ีจดัโดยเอกชนหรือรัฐบาลรวมทั้งโรงเรียนอนุบาลหรือสถานรับเล้ียง

เด็กของชุมชน หรือไม่ 

2)  พฒันาการของเด็กซ่ึงถูกแบ่งเป็น 3 ดา้นคือ  

(1)  ความพร้อมทางดา้นสติปัญญาซ่ึงวดัผลจากการท่ีเด็กท่ีมีอาย ุ3 หรือ 4 ปีสามารถท า

กิจกรรมต่อไปน้ีได ้

ก)  สามารถบอกหรือเรียกช่ือตวัอกัษรไดอ้ยา่งนอ้ย 10 ตวั 

ข)  สามารถอ่านค าง่ายๆหรือค าท่ีใช ้/ ไดย้นิบ่อยๆ ไดอ้ยา่งนอ้ย 4 ค  า 

ค)  รู้จกัเลข และสามารถบอกตวัเลข 1-10 ได ้

(2)  ความพร้อมทางดา้นร่างกายซ่ึงวดัผลจากการท่ีเด็กอาย ุ3 หรือ 4 ปีสามารถท า

กิจกรรมต่อไปน้ีได ้

ก)  สามารถหยบิส่ิงของเล็ก ๆ (เช่น ก่ิงไม ้หรือ กอ้นหิน ฯลฯ)  

ข้ึนจากพื้นดว้ยน้ิว 2 น้ิวได ้

ข)  สามารถท าตามค าสั่งง่าย ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

(3)  ความพร้อมดา้นอารมณ์และการเขา้สังคมซ่ึงวดัผลจากการท่ีเด็กอาย ุ3 หรือ 4 ปี

สามารถท ากิจกรรมต่อไปน้ีได ้

ก)  เม่ือใหท้  าอะไรบางอยา่งแลว้เด็กสามารถท าไดด้ว้ยตวัเอง 

ข)  สามารถเขา้กบัเด็กคนอ่ืนไดดี้ 

ค)  ไม่สมาธิสั้น หรือถูกเบ่ียงเบนความสนใจไดง่้าย 
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ขอ้ค านึง  ส าหรับการแบ่งความพร้อมของพฒันาการของเด็กอายุ 3 หรือ 4 ปีทั้งสามดา้นของการ
ศึกษาวจิยัน้ี ถูกจดัแบ่งโดยผูว้จิยั และผูต้อบค าถามคือแม่หรือผูดู้แลหลกั 

นอกจากน้ีแลว้ในดา้นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกบัเด็ก เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดพฒัา
การท่ีสมวยัและน ามาวิเคราะห์ร่วมดว้ยวา่กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เหล่านั้นท่ีเด็กไดท้  ากบัพอ่ แม่
หรือคนอ่ืนๆ ส่งผลต่อพฒันาการของเด็กดว้ยหรือไม่ โดยมีกิจกรรมทั้งหมด 6 กิจกรรม คือ อ่าน
หนงัสือหรือดูสมุดภาพร่วมกบัเด็ก  เล่านิทานหรือเล่าเร่ืองต่าง ๆ ใหเ้ด็กฟัง  ร้องเพลงใหเ้ด็กฟัง หรือ
ร้องร่วมกบัเด็กหรือร้องเพลงกล่อมเด็ก  พาเด็กไปนอกบา้นบริเวณบา้นสนามหรือรอบ ๆ บา้น
นอกจากนั้นไดเ้ล่นกบัเด็กและกิจกรรมทา้ยสุดคือ หดัเรียกช่ือสัตว/์ส่ิงของ นบัเลข หรือวาดรูป 
 
 
 
 



 

 

ภาคผนวก ข 

ค านิยาม 
 

1)  การเรียนหมายถึง การเรียนในระบบโรงเรียนทุกระบบ ได้แก่ อนุบาล/เด็กเล็ก 

ประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้มธัยมศึกษาตอนปลาย ทั้งสายสามญัและสายอาชีพและอุดมศึกษา 

โดยรวมมหาวทิยาลยัท่ีจดัในรูปตลาดวชิา เช่นมหาวทิยาลยัรามค าแหงและมหาวทิยาลยัท่ีจดัในรูปท่ี

ใช้ส่ือการเรียนในลักษณะต่างๆ โดยผู ้เ รียนไม่จ  าเป็นต้องมาเรียนมาในสถานศึกษา เช่น 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ซ่ึงเป็นสถานศึกษาท่ีด าเนินการโดยรัฐบาลและเอกชน ทั้งน้ี รวม

การศึกษานอกระบบท่ีสามารถเทียบวฒิุการศึกษาได ้

2)  ไม่เคยเรียนหมายถึง ไม่เคยเขา้รับการศึกษาในโรงเรียน หรือไม่เคยไดรั้บการศึกษา 

3)  อายหุมายถึง อายเุตม็ปีบริบูรณ์ นบัถึงวนัคลา้ยวนัเกิดคร้ังสุดทา้ย ก่อนวนัสัมภาษณ       

4)  ระดบัการศึกษาไดจ้  าแนกระดบัการศึกษาไว ้4 ระดบั ดงัน้ี 

(1)   ระดบัอนุบาลหรือก่อนประถมศึกษา เป็นการศึกษาก่อนการศึกษาภาคบงัคบั มี
จุดมุ่งหมายเพื่อเตรียมความพร้อมให้กบัเด็กก่อนท่ีจะเขา้เรียนในชั้นประถมศึกษา โดยจดัการศึกษา
เป็นชั้นอนุบาล 2 ปี หรือ 3 ปีหรือเด็กเล็ก 1 ปี 

(2)   ระดบัประถมศึกษา เป็นการศึกษาภาคบงัคบัท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความสามารถ
ขั้นพื้นฐาน โดยใช้เวลาเรียน 6 ปี (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6) หรือชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 7 หรือชั้น ม.3 เดิมข้ึนไป 

(3)  ระดบัมธัยมศึกษา เป็นการศึกษาต่อจากระดบัประถมศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ระดบั 
คือมธัยมศึกษาตอนตน้และมธัยมศึกษาตอนปลาย ใชเ้วลาเรียนระดบัละ 3 ปี 

(4)  มธัยมศึกษาตอนตน้ หมายถึง การศึกษาตั้งแต่มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ชั้นมธัยมศึกษาปี

ท่ี 3 ในปัจจุบนัรวมถึงชั้น มศ. 1 – มศ.3 และชั้น ม.4 – ม.6 เดิม หรือการศึกษาอ่ืนๆ ท่ีเทียบชั้นเท่ากบั

มธัยมศึกษาตอนตน้เช่น นาฏศิลป์ชั้นตน้ 3 ปี การศึกษาในชั้นน้ีเป็นการศึกษาภาคบงัคบัท่ีมุ่งให้

ผูเ้รียนไดพ้ฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ ในดา้นต่างๆ ต่อจากระดบัประถมศึกษา เพื่อให้รู้ความ
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ตอ้งการความสนใจและความถนดัของตนเองทั้งในดา้นวิชาการและวิชาชีพตลอดจนความสามารถ 

ในการประกอบการงานและอาชีพตามควรแก่วยั 

(5)  มธัยมศึกษาตอนปลาย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

ก)  ประเภทสามญัศึกษา หมายถึง การศึกษาตั้งแต่ชั้น ม.4 – ม.6 ในปัจจุบนั รวมถึง

ชั้น มศ.4 – มศ.5 หรือชั้น ม.7– ม.8 เดิม หรือการศึกษาอ่ืนๆ ท่ีเทียบเท่ากบัมธัยมศึกษาตอนปลายสาย

สามญั เช่น กศน.เตรียมทหาร 2 ปีเป็นตน้ 

ข)  ประเภทสายอาชีวศึกษา หมายถึง การศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 3 ปี 

นาฏศิลป์ชั้นกลาง 3 ปี ในปัจจุบนั รวมถึงการศึกษาอ่ืนๆ ท่ีเทียบเท่ากบัมธัยมศึกษาตอนปลายสาย

อาชีวศึกษา เช่น ช่างฝีมือทหาร 3 ปี วิศวกรรมรถไฟ 5 ปี วิชาช่างฝีมือ (พระดาบส) 2 ปี หรือ

ประกาศนียบตัรวชิาการศึกษา (เดิม) เป็นตน้ 

(6)  ระดบัอุดมศึกษา หมายถึง การศึกษาวชิาการชั้นสูง ในระดบัอนุปริญญา ปริญญาตรี 

โท เอก และประกาศนียบตัรวิชาเฉพาะในมหาวิทยาลยั วิทยาลยั สถาบนัทหาร ต ารวจ หรือสถาบนั

ชั้นสูงอ่ืนๆ เช่น ผูท่ี้เรียนในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบตัรวิชาชีพ

เทคนิค (ปวท.) ประกาศนียบตัรวิชาการศึกษาขั้นสูง (ป.กศ.สูง) การเรียนในหลกัสูตรนาฏศิลป์

ชั้นสูง และการเรียนในระดบัปริญญาตรีข้ึนไปในสาขาวชิาต่างๆ ทั้งในวทิยาลยัและมหาวทิยาลยั 
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7)  ฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน หรือดชันีความมัง่คัง่เป็นตวัช้ีวดัท่ีส าคญัส าหรับการ

วดัองค์ประกอบของมาตรฐานการด าเนินชีวิตของครัวเรือนแบบสะสม ซ่ึงค านวณโดยใชข้อ้มูลท่ี

เก็บไดง่้าย ๆ เก่ียวกบั 

(1)  การเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นบางประเภทของครัวเรือน ไดแ้ก่ ตูเ้ยน็ โทรทศัน์ โทรศพัท ์
รถยนต ์รถบรรทุก จกัรยาน เป็นตน้ 

(2)  วสัดุท่ีใชใ้นการสร้างบา้น เช่น ไม ้อิฐ หิน ซีเมนต ์เป็นตน้ 
(3)  การมีไฟฟ้าใช ้
(4)  การเขา้ถึงน ้าด่ืม น ้าใช ้
(5)  ส้วมแบบถูกสุขอนามยั 

ค านวณด้วยวิธีการทางสถิติท่ีเรียกว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก จัดครัวเรือน
ตามล าดบัขั้นท่ีต่อเน่ืองของความมัง่คัง่แบบเปรียบเทียบ ดชันีความมัง่คัง่มีคุณค่าเป็นพิเศษส าหรับ
ประเทศท่ีขาดขอ้มูลท่ีเช่ือถือไดท้างรายไดแ้ละรายจ่าย ซ่ึงเป็นตวัช้ีวดัดั้งเดิมท่ีใชใ้นการวดัความมัน่
คัง่ดชันีความมัง่คัง่ท  าให้สามารถท าการวิเคราะห์ความไม่เท่าเทียมกนัทางเศรษฐกิจในดา้นโอกาส
การเขา้ถึงบริการทางสุขภาพและผลลพัธ์ทางสุขภาพท่ีส าคญั เช่น การเกิดโรคและการเสียชีวติในวยั
เด็กไดน้อกจากน้ียงัท าให้รัฐบาลประเมินไดว้า่ บริการทางสาธารณสุข การรณรงคส์ร้างภูมิคุม้กนั
โรคตลอดจนมาตรการทางด้านการศึกษาและด้านท่ีส าคัญอ่ืน ๆ ของประเทศเขา้ถึงประชากรท่ี
ยากจนหรือไม่ดชันีความมัง่คัง่ช่วยใหก้ารวิเคราะห์หลายตวัแปรของขอ้มูลการส ารวจประชากรและ
สุขภาพท าไดซ้บัซ้อนมากข้ึนท าให้สามารถระบุไดว้า่สถานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนมีผลลพัธ์
ทางสุขภาพมากนอ้ยเพียงไร 

 
ขอ้ควรค านึง  ส าหรับดชันีความมัง่คัง่ท่ีท  าการศึกษาในการส ารวจสถานการณ์เด็กในประเทศไทยน้ี 
ไม่สามารถน าไปใชเ้ปรียบเทียบกบัดชันีความมัง่คัง่ของการส ารวจอ่ืนๆ เพราะเป็นการจดัท าดชันี
ความมัง่คัง่เพื่อการศึกษาขอ้มูล MICS เท่านั้น แต่สามารถน าไปเปรียบเทียบกบัดชันีความมัง่คัง่จาก
ขอ้มูล MICS ของประเทศอ่ืน ๆ ได ้
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ช่ือ ช่ือสกุล นางสาวอรพรรณ บวัอ่ิน 
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