การพั ฒนาประเทศอย่ างยั ่ งยื นจ าเป็ นต้ องให้ ความ

ในช่ วงปฐมวั ย (early childhood development) สามารถเพิ ่ ม

ส าคัญกั บการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพด้ านการผลิต และการสร้าง

ประสิทธิภาพด้านการผลิตและสร้างความเสมอภาคด้านเศรษฐกิจ

ความเสมอภาคด้านเศรษฐกิจและสังคมควบคู่กันไป ซึ่งจะช่วย

และสังคมไปพร้อมกันได้ ทั้งยังเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้าง

ยกระดั บความเป็ นอยู ่ ข องประชากรส่ ว นใหญ่ ให้ ดี ขึ ้ นอย่าง

ทุนมนุษย์ (human capital) ให้กับประเทศชาติ ซึ่งมีสว่ นช่วย

ต่อเนื่องและช่วยให้เกิดเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในที่สุด อย่างไรก็ตาม

เพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตของสังคม ลดผลกระทบที่เกิด

นโยบายสาธารณะส่วนใหญ่ไม่สามารถตอบสนองต่อความจาเป็น

จากการก่ออาชญากรรมและการติดยาเสพติด และที่ส าคัญการ

ทั ้ งสองส่ วนได้ พร้อมกัน กล่ าวคือ นโยบายสาธารณะที ่ มุ ่งเน้น

พัฒนาเด็กในช่วงปฐมวัยยังช่วยลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ

การเพิ ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพด้ า นการผลิ ต ส่ ว นใหญ่ ม ั ก จะน าไปสู่

และสังคมของประเทศ ในแง่ที่ช่วยลดความแตกต่างด้านทุน

ปัญหาความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจและสังคมที่มากขึ้น เช่น

มนุษย์ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของชีวิต อันเป็นสาเหตุสาคัญของความ

นโยบายการเก็บภาษีแบบคงที่ (flat tax) ในทางกลับกัน นโยบาย

เหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคมที่เราพบเห็นอยู่ในปัจจุบันไป

สาธารณะที่มุ่งแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม

อีกด้วย

1

เพียงอย่างเดียว โดยไม่คานึงถึงประสิทธิภาพด้านการผลิตอาจ

นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล ศาสตราจารย์ James J.

นาไปสู่ปัญหาภาระทางการคลัง ของประเทศชาติอย่างมหาศาล

Heckman จาก University of Chicago (Heckman and et.al.,

เช่น โครงการรับจานาข้าว เป็นต้น

2010, 2013) ได้ศึกษาผลกระทบของโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย

อย่ างไรก็ ตาม ในงานวิจ ัยด้านเศรษฐศาสตร์การศึกษา

ภายใต้โครงการ Perry Preschool ซึ่งสอนเด็กปฐมวัยอายุ 3 ถึง

ในช่วงหลายสิบปีที่ ผ่านมา ชี้ให้เห็นชัดเจนว่า การพัฒนาเด็ก

4 ขวบ ในโรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองอิปซิแลนตี รัฐมิชิแกน ประเทศ

ข้อคิดเห็นทีป
่ รากฏในบทความนี้เป็นความเห็นของผู้เขียน ซึ่งไม่จาเป็นต้อง
สอดคล้องกับความเห็นของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

สหรัฐอเมริกา ในช่วงปี 1962 ถึง 1965 โดยใช้หลักสูตรที่ชื่อว่า

สติปัญญา จะเห็นผลได้ชัดในระยะสั้นเท่านั้น แต่ผลกระทบด้าน

ไฮสโคป (HighScope) ซึ ่ งมี กระบวนการเรี ยนการสอนหลั ก 3

บุคลิกภาพและแรงกระตุ้นด้านวิชาการกลับมีผลต่อเนื่องไป

ประการคือ วางแผน (plan) ลงมือทา (do) และทบทวน (review)

จนกระทั่งกลุ่มตัวอย่างอยู่ในวัยผู้ใหญ่ (ปัจจุบันกลุ่มตัวอย่างมี

นอกจากนี้ โครงการ Perry Preschool ได้สุ่มเลือกเด็กทั้งหมด

อายุกว่า 50 ปีแล้ว) ยิ่งไปกว่านั้น งานวิจัยชิ้นนี้ชี้ให้เห็นว่า ผล

จ านวน 123 คนออกเป็ น 2 กลุ ่ ม คื อ กลุ ่ มควบคุ ม (control)

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งด้านบุคลิกภาพและแรงกระตุ้น

จ านวน 65 คน และกลุ ่ มทดลอง (treatment) จ านวน 58 คน

ด้านวิชาการ เป็นกลไกสาคัญที่ทาให้โครงการ Perry Preschool

ผลการศึกษาพบว่า อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (benefit-

ประสบความสาเร็จ ดังแสดงผลในรูปภาพที่ 2 (สาหรับผู้หญิง)

to-cost ratio) ของโครงการฯ มีค่าประมาณ 7 ต่อ 1 ถึง 12 ต่อ 1

และ รูปภาพที่ 3 (สาหรับผู้ชาย) ข้อค้นพบจากงานวิจัยชิ้นนี้ยัง

กล่ าวคื อ การลงทุ น 1 บาท จะได้ ผ ลประโยชน์ ต ่ อ ผู ้ เ ข้ า ร่ ว ม

สอดคล้องกับงานวิจัยอีกจ านวนมากที่ชี้ให้เห็นว่า มีปัจจัยอีก

โครงการฯ และสังคมโดยรวมประมาณ 7 ถึง 12 บาท หรือคิด

หลายประการนอกเหนือจากทักษะด้านสติ ปัญญาที่ส าคั ญต่ อ

เป็นอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR)

ความส าเร็ จ ของมนุ ษย์ ได้ แก่ การสื ่อสาร (communication)

ร้อยละ 10 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราผลตอบแทนที่สูงมากเมื่อเทียบ

การท างานเป็ นที ม (teamwork) ความมั ่ นใจในตนเอง (self-

กับการลงทุนประเภทอื่นๆ รวมทั้งการลงทุนด้านโครงสร้า ง

confidence) ความสามารถในการควบคุมตนเอง (self-control)

พื้นฐาน (infrastructure investment) และการลงทุนในตลาด

และความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อ (grit) เป็นต้น

หุ้นของประเทศสหรัฐอเมริกา ยิ่งไปกว่านั้น ศาสตราจารย์ James

โครงการ Carolina Abecedarian Project (ABC

J. Heckman ยังสรุปหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวกับการลงทุน

Project) เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เน้นการพัฒนาเด็ กปฐมวัย

ในการพัฒนาทุนมนุษย์ไว้อย่างน่าสนใจว่า “การลงทุนในเด็กที่

โดยเน้นส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา สังคมและอารมณ์

มีอายุน้อยกว่าจะนาไปสู่อัตราผลตอบแทนที่สูงกว่า ” ดังแสดง

โครงการ ABC มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นเด็กอายุระหว่างแรก

ในรูปภาพที่ 1

เกิดจนถึง 5 ขวบ ซึ่งเกิดในช่วงปี 1972 ถึงปี 1977 ทั้งหมด

รูปภาพที่ 1 อัตราผลตอบแทนของการลงทุนด้านการศึกษา

จานวน 112 คน โดยโครงการฯ ประยุกต์ใช้เทคนิคการวิจัยแบบ

ในแต่ละระดับอายุ

ทดลองสุ ่ ม (Randomized Controlled Trial: RCT) เช่ นเดี ยวกั บ
โครงการ Perry Preschool โดยสุ่มเลือกเด็กทั้งหมดออกเป็ น
2 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุม (control) จ านวน 55 คน และกลุ่มทดลอง
(treatment) จานวน 57 คน โดยกลุ่มทดลองจะได้รับการศึกษา
ระดับปฐมวัยที่มีคุณภาพเพิ่มเติม เช่นเดียวกับโครงการ Perry
Preschool เพียงแต่ใช้หลักสูตรที่แตกต่างกัน หลักการสาคัญ
ของหลั ก สู ตร ABC คื อ การเรี ย นรู ้ ผ่ า นเกมส์ ที ่ ส ร้ า งมาเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก และการกระตุ้นการใช้ภาษาด้วยการ

ที่มา: Heckman (2008)

สนทนากั บเด็กอย่ างสม ่ าเสมอ โครงการ ABC ได้ เ ก็ บข้อมูล
กลุ่มตัวอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งถึงอายุ 21 ปี ซึ่งช่วยให้นักวิจัย

นอกจากนี ้ Heckman, Pinto and Savelyev (2013)

สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของโครงการฯ ได้อย่างถูกต้องและ

ยั ง ได้ ศ ึ ก ษากลไกที ่ ส ่ ง ผลให้ โ ครงกา ร Perry Preschool

น่าเชื่อถือ ยกตัวอย่างเช่น งานวิจัยของ Campbell et.al. (2002)

ประสบความส าเร็ จ โดยผลการศึ ก ษาพบว่ า โครงการฯ มี

พบว่า คนที่เคยเข้าร่วมโครงการฯ มาก่อนนั้นมีคะแนนทดสอบ

บทบาทในการพั ฒ นาทั ก ษะทั ้ ง ด้ า นสติ ป ั ญ ญา (cognitive

ทางด้านสติปัญญาและผลการเรียนสูงกว่าผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วม

skills) ด้านบุคลิกภาพ (personality skills) และแรงกระตุ้น
ด้านวิชาการ (academic motivation) ถึงแม้ว่าผลกระทบด้าน

รูปภาพที่ 2 อิทธิผลของปัจจัยด้านสติปญ
ั ญา พฤติกรรมการแสดงออก และแรงกระตุ้นด้านวิชาการ ต่อตัวชีว้ ัดในด้านต่างๆ
สาหรับกลุ่มตัวอย่างผู้หญิงในโครงการ Perry Preschool

ที่มา: Heckman, Pinto and Savelyev (2013)

โครงการฯ อย่างไรก็ตาม งานวิจัยของ Barnett and Masse

สหรัฐอเมริกา ที่ได้รับอิทธิพลมาจากโครงการ Perry Preschool

(2007) พบว่า อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนของโครงการฯ

โครงการ Head Start จัดตั้งขึ้นในปี 1965 เพื่อพัฒนาทั้งด้าน

มีค่าประมาณ 2.5 ต่อ 1 ซึ่งต่ากว่าโครงการฯ Perry Preschool

สติปัญญา สังคม อารมณ์ รวมไปถึ งพัฒนาการด้านสุขภาพ

ค่อนข้างมาก ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะโครงการ ABC มีต้นทุนสูง

ร่างกาย และเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับอนุบาลและ

กว่าถึงประมาณ 4 เท่าของโครงการ Perry Preschool

ประถมศึกษา โครงการ Head Start เป็นโครงการขนาดใหญ่

โครงการ Perry Preschool และโครงการ ABC นับเป็น

ครอบคลุมเด็กยากจนกว่า 560,000 ถึง 800,000 คนต่อปี แม้วา่

โครงการที ่ สร้ างนวั ตกรรมทางการศึ กษาที ่ ส าคั ญ เนื ่ องจาก

ผลการวิจัยของ Currie and Thomas (1995) จะพบว่า โครงการ

มีการวางแผนเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน จนกระทั่ง

Head Start ช่วยให้ผลทดสอบทางการเรียน (test scores) ของ

กลุ่มตัวอย่างเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ทาให้นักวิจัยสามารถศึกษาถึง

เด็กที่เข้าร่วมโครงการฯ สูงกว่าเด็กที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ

ผลกระทบของโครงการได้อย่างเป็นระบบ ทั้งในด้านการศึกษา

ในระยะสั้นเท่านั้น แต่ในในระยะยาวกลับพบหลักฐานชัดเจนว่า

ด้ า นอาชี พ และด้ า นสั งคม อย่ า งไรก็ ตาม ทั ้ ง สองโครงการมี

Head Start มีส่วนช่วยลดอัตราการก่ออาชญากรรมและเพิ่ม

จุดอ่อนที่ส าคัญคือ เป็นโครงการขนาดเล็กที่มีกลุ่ม ตัวอย่าง

คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมโครงการฯ อย่างไรก็

เพียงร้อยกว่าคนเท่านั้น จึงยังทาให้เกิดคาถามเชิงนโยบายที่

ตาม เนื่องจากโครงการฯ ไม่มีการเก็บข้อมูลที่เป็นระบบมาก

สาคัญตามมาว่า จะสามารถขยายผลของโครงการไปสูส
่ ังคมใน

พอ ท าให้ไม่สามารถประเมินผลกระทบของโครงการฯ ในรูป

ภาพกว้างได้อย่างไร และผลตอบแทนที่ได้จะแตกต่างจากการ

ของอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน หรือ อัตราผลตอบแทน

ทาโครงการขนาดเล็กมากน้อยเพียงใด

ภายในได้อย่างน่าเชื่อถือเพียงพอเช่นเดียวกับสองโครงการแรก

นักวิจัยบางส่วนจึงให้ความสนใจกับโครงการ Head
Start ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับชาติของประเทศ

รูปภาพที่ 3 อิทธิผลของปัจจัยด้านสติปญ
ั ญา พฤติกรรมการแสดงออก และแรงกระตุ้นด้านวิชาการ ต่อตัวชีว้ ัดในด้านต่างๆ
สาหรับกลุ่มตัวอย่างผู้ชายในโครงการ Perry Preschool

ที่มา: Heckman, Pinto and Savelyev (2013)

โดยสรุป งานวิจัยจานวนไม่น้อยได้ชี้ให้เห็นว่า การลงทุนในเด็กปฐมวัยให้ผลตอบแทนต่อสังคมที่คุ้มค่าอย่างยิ่ง ดังนั้น
ผู้วางนโยบายควรตระหนักถึงความสาคัญและจาเป็นในข้อนี้ และหันมาให้ความสาคัญกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยมุ่งเน้นไปที่
การศึกษาระดับปฐมวัยที่มีคุณภาพที่ส่งเสริมทั้งทักษะด้านสติปัญญา (cognitive skills) และทักษะด้านบุคลิกภาพ (personality
or character skills) รวมไปถึงนโยบายที่ส่งเสริมการอบรมเลี้ยงดูบุตรที่มีคุณภาพ (Heckman, 2013) ยิ่งไปกว่านั้น กราฟในรูปภาพ
ที่ 1 ชี้ให้เห็นชัดเจนว่า ทรัพยากรที่ภาครัฐจัดสรรเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ให้กับประชากรของชาติควรเป็นส่วนกลับกับอายุของผู้รับ
กล่าวคือ งบประมาณต่อหัวของเด็กแรกเกิดจนถึงช่วงปฐมวัย ควรจะสูงกว่างบประมาณของผู้เรียนระดับอุดมศึกษา เนื่องจาก
ช่วงที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดคือช่วงที่อายุน้อยที่สุด
อย่างไรก็ตาม เรายังขาดองค์ความรูท
้ ี่จะช่วยให้สามารถกาหนดรูปแบบการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่กาลังพัฒนาอย่างประเทศไทย งานวิจัยส่วนใหญ่เป็นการศึกษาโครงการที่ดาเนินการในประเทศที่
พัฒนาแล้ว เพราะเป็นโครงการที่มีข้อมูลเพียงพอที่จ ะวิเคราะห์ให้เกิดองค์ความรู้ได้ ในขณะที่โครงการพัฒนาในประเทศกาลัง
พัฒนาส่วนใหญ่ไม่มีการเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ หรือไม่มีรายละเอียดเพียงพอที่จะช่วยให้นักวิจัยสามารถวิเคราะห์องค์ความรู้จาก
กิจกรรมที่ได้ดาเนินการไปแล้วได้ดีเท่าที่ควร ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้กาหนดนโยบายจะเข้าใจถึงความสาคัญของการทาวิจัย
ซึ่งต้องอาศัยข้อมูลที่ ดีจากงานวิจัยที่มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับเด็กปฐมวัย เพื่อให้ประเทศ
ไทยมีองค์ความรู้ที่จะช่วยให้สามารถวางนโยบายเกี่ยวกับเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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