
การศึกษาลาสุดในป 2559 พบวาการลงทุนนี้ 
(เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยตั้งแตแรกเกิด) 

ใหผลตอบแทนที่สูงกวาการลงทุนในการศึกษาระดับ 
กอนวัยเรียน (3-4 ป) ซึ่งใหอัตราผลตอบแทน

รอยละ 7-10 ตอป ซึ่งก็นับวาสูงอยูแลว 
โดยผลตอบแทนจะสูงมาก

ในกลุมเด็กที่มาจากครอบครัวดอยโอกาส 

ผลตอบแทนทางสังคม
ตลอดชวงชีวิต 

(Life cycle benefits)
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การศึกษาของเด็กปฐมวัย8
3 ใน 4 คน ของเด็กไทยอายุ 3-5 ปี ได้เข้าเรียนในหลักสูตรปฐมวัย  
(ระดับก่อนประถมศึกษา)

ก า ร ศึ ก ษ า ป ฐ ม วั ย เ ป็ น
รากฐานที่ส� าคัญของการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
ระยะยาว การลงทุนด้ าน 
งบประมาณกับการศึกษาและ
สุขภาพของเด็กในวัยนี้ ให้ 
ผลตอบแทนกลั บคื นต่ อ
สังคมมากถึง 7.3 เท่า

ท่ีมา : ค�านวณจากตารางข้อมลูสถิตกิารศกึษา พ.ศ. 2559, กระทรวงศกึษาธิการ
(1) พิริยะ ผลพิรุฬห์ และศิวัช เทียมทัด, 2559, “เศรษฐศาสตร์การศึกษาปฐมวัย: การเข้าถึงการศึกษาปฐมวัยและผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาต่อในอนาคต” วารสารเศรษฐศาสตร์ 
   ประยุกต์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2559) : 1-34, (2) อรพรรณ บัวอิ่น, 2560, การศึกษาปฐมวัยและพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในประเทศก�าลังพัฒนา: หลักฐานเชิง 
   ประจักษ์จากประเทศไทย, พัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2560), 73-107

 งานศกึษาของนกัเศรษฐศาสตร์รางวลัโนเบล  เจมส์ เจ. เฮกแมน พบว่าการลงทนุในการศกึษาส�าหรับเด็กปฐมวยัเป็นการ
ลงทนุทีใ่ห้ผลตอบแทนทางสงัคมท่ีสงูมากโดยเฉพาะในกลุม่เด็กยากจนหรอืด้อยโอกาส และยิง่สามารถลงทนุในเดก็กลุม่นีไ้ด้
เรว็เท่าไร (ทีแ่นะน�าคอืตัง้แต่แรกคลอด ทัง้ในด้านการศกึษาและพฒันาการเรยีนรูข้องเดก็ ควบคูไ่ปกบัการลงทนุด้านสขุภาพ) 
ผลตอบแทนท่ีสงัคมจะได้รบักย็ิง่สงูข้ึน ในทางเดยีวกนั งานศกึษาในไทยพบว่าการได้รบัการศกึษาระดับปฐมวยัส่งผลเชิงบวก 
ต่อพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์การเรียนของเด็กในระยะยาว โดยเฉพาะทักษะทางปัญญา ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ โดยผลสัมฤทธิ์ค่อนข้างเห็นได้ชัดในกลุ่มเด็กที่มาจากครอบครัวฐานะปานกลางจนถึงยากจน1,2

 จากข้อมลูในปี 2559 ประมาณ
ร้อยละ 50 ของเด็กไทยอาย ุ0 - 2  ปี 
(หรือเกือบ 1 ล้านคน) ก�าลังอยู่
ภายใต้การดูแลของศูนย์การเรียน 
สถานเลี้ยงเด็ก หรือศูนย์พัฒนาเด็ก  
ขณะทีป่ระมาณ ร้อยละ 75 ของเดก็
อายุ 3 – 5 ปี (หรือประมาณ 1.7 
ล้านคน) ก�าลังเข้าเรียนในระบบ
โรงเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา
ชั้นอนุบาล 1 – 3 

ร้อยละของนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
ต่อจำ นวนประชากรเด็กอายุ 3-5 ปี ปี 2555-2559

ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน
ในเด็กปฐมวัย

ทีม่า : Heckman, James J.(2008). Quantifying the Life-cycle Benefits of a Prototypical Early Childhood Program.

สุขภาพคนไทย 256126
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สถานรองรับ
เด็กเอกชน
ที่จดทะเบียน

สำนักพัฒนาสังคม
(สังกัด กทม.)

2,028,997 คน

988,503 คน

จำนวนนักเรียนเตรียมอนุบาล
(อายุต่ำกวา 3 ขวบ) ในศูนยการเรียน

สถานเลี้ยงเด็ก ศูนยพัฒนาเด็ก

จำแนกตามสังกัด
ของศูนยการเรียนฯ

เด็กอายุ
0-2 ขวบ
ป 2559

จำนวนประชากรเด็กอายุ
0-2 ขวบ

90.0 %

7.2 %

2.6 %
อื่นๆ

กรมสงเสริม
การปกครอง

ทองถิ่น

0.2 %

“เปนการพัฒนาเด็กตั้งแตแรกเกิดถึง 6 ปบริบูรณ อยางเปนองครวมบนพื้นฐาน
การอบรมเลี้ยงดูและการสงเสริมกระบวนการเรียนรูที่สนองตอธรรมชาติ

และพัฒนาการตามวัยของเด็กแตละคนใหเต็มตามศักยภาพ ภายใตบริบทสังคม
และวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยูดวยความรัก ความเอื้ออาทร และความเขาใจของทุกคน 

เพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตใหเด็กพัฒนาไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ
เกิดคุณคาตอตนเองครอบครัว สังคมและประเทศชาติ”

ปรัชญาการศึกษาปฐมวัยของไทย
 การพฒันาคณุภาพการศกึษาปฐมวยั
ในระบบโรงเรียนรวมถึงมาตรฐานการ
ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก  โดยเฉพาะ
ด้านคุณภาพและปริมาณของครูผู ้สอน
และพี่ เ ล้ียงเด็ก ความปลอดภัยของ
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนและศูนย์ฯ  
ความเพียงพอของงบประมาณและ
ทรัพยากร รวมถึงแนวทางการจัดการ
ศึกษาที่สอดคล้องตามปรัชญาการศึกษา
ปฐมวยัทีก่�าหนดไว้เป็นข้อท้าทายทีส่�าคญั
ส�าหรับประเทศไทย 

สัดส่วนผู้เรียนต่อครูในการศึกษาระดับปฐมวัย ปี 2558

ท่ีมา : ค�านวณจากตารางข้อมลูสถิตกิารศกึษา พ.ศ. 2559, กระทรวงศกึษาธิการ

หมายเหต ุ: ข้อมลูปี 2558 หรือปีท่ีเป็นปัจจบุนัท่ีสดุ
ท่ีมา : Pupil/teacher ratio by level of education (headcount basis), UNESCO

ท่ีมา : หลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั พ.ศ. 2560, ส�านกังานคณะกรรมการ 
 การศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ

 แม้เด็กในช่วงอายุนี้
จ�านวนหนึ่งอาจเข้าเรียน
ช้าหรอืเรว็เกินกว่าเกณฑ์ 
จ�านวนหนึ่งอาจได ้รับ
การพัฒนาการเรียนรู ้
นอกระบบโรงเรียน แต่
กล ่าวได ้ว ่าน ่าจะยังมี
เด็กจ�านวนอีกไม ่น ้อย 
ที่ ไม ่ ได ้ รับการ ศึกษา 
หรือพัฒนาการเรียนรู  ้
ในระดับปฐมวัย 

10 หมวดตัวชี้วัดสุขภาพเด็กปฐมวัย 27


