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RIECE Thailand มีเป้าหมายที่ส้าคัญที่จะ…

 สร้างทุนมนุษย์ที่มีประสทิธิภาพให้แก่เด็กและเยาวชนไทย

 มีประสิทธิภาพในการผลิต สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับครอบครัว 

 มีศักยภาพภายในตนเอง เติบโตเป็นผู้ใหญ่ทีม่ั่นคงและมีวิจารณญาณที่ดี 

 สร้างองค์ความรู้เพื่อออกแบบนโยบายด้านการศกึษาที่มีประสิทธิภาพ



ท้าไมต้องลงทุนเพื่อเด็กปฐมวัย



ที่มา: The Case for Investing in Disadvantaged Young Children
James J. Heckman, 2008

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสร้างทุนมนุษย์ตามช่วงอายุ

 งบประมาณต่อหัวควรจะสูงในช่วงอายุ
น้อยๆ

 นโยบายที่ดีอาจไม่ได้หมายความว่า ต้อง
เพิ่มงบประมาณ แต่อาจเป็นเพียงการใช้
งบประมาณที่มีอยู่ให้ตรงจุดมากขึ้น



การเรียนรู้แบบลงมือกระท้า (Active Learning) และ 
ปฏิสัมพันธ์เชิงสังคม (Social Interaction)  
มีความส้าคัญต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัย



ที่มา: Hart and Risley (1995). “Meaningful Differences in the Everyday Experience of Young American Children”.

Hart and Risley (1995) พบว่า ทักษะทางภาษาของแต่ละกลุ่ม (แบ่งตามลักษณะทาง
เศรษฐกิจและการศกึษาของผูป้กครอง) เริ่มมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ตั งแต่อายุประมาณ 
18 เดือน 



Hart and Risley (1995) พบว่า ปัจจัยที่ส้าคัญต่อการพัฒนาทกัษะทางภาษาคือ ปฏิสัมพันธ์ 
(Interaction) ด้านภาษาจากผู้ปกครอง ถ้าผู้ปกครองใชภ้าษากับเด็กมาก เด็กก็จะเรียนรู้
ภาษาได้มาก

ที่มา: Hart and Risley (2003). “The Early Catastrophe: The 30 Million Word Gap by Age 3”.



• Kuhl et. al. (2003) พบว่า เด็กเล็กเรียนรู้ภาษา (แยกความแตกต่างของภาษา) ผ่าน
ปฏิสัมพันธ์เชิงสังคม (Social Interaction) ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากคนจรงิ (live human) 
ส่วนการเรียนรู้ผ่านสื่อไม่มีประสิทธิภาพนกั

• งานวิจัยชิ นนี ศึกษา การแยกความแตกต่างของภาษาไต้หวันของเด็กอเมริกัน อายุ 9-10
เดือน 

• การทดลองที่ 1: แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็นสองกลุ่ม
• กลุ่มควบคุม: ท้ากิจกรรม 12 ครั งๆ ละ 25 นาที กับผู้ใหญ่ที่ใช้แต่ภาษาอังกฤษ
• กลุ่มทดลอง: ท้ากิจกรรม 12 ครั งๆ ละ 25 นาที กับผู้ใหญ่ที่ใช้แต่ภาษาไต้หวัน

• ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มทดลองสามารถแยกภาษาไต้หวันได้ดีกว่าอย่างมีนัยส้าคัญ



• การทดลองที่ 2: แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็นสองกลุ่ม
• กลุ่มทดลอง 2: ดู DVD ที่สอนผู้ใหญ่ที่ใช้แต่ภาษาไต้หวัน 12 ครั งๆ ละ 25 นาที 
• กลุ่มทดลอง 3: ฟังเสียงจาก DVD ที่สอนผู้ใหญ่ที่ใช้แต่ภาษาไต้หวัน 12 ครั งๆ ละ 25 

นาที 
• ผลการศึกษาพบว่า ทั งสองกลุม่แยกภาษาไต้หวันได้ไม่แตกต่างกัน
• นอกจากนี  ยังพบว่า ความสามารถในการแยกภาษาไต้หวันของกลุ่มทดลอง 1 พอๆ กับ 

เด็กที่เกิดและโตที่ไต้หวัน



ท้าไมต้องเป็นแนวคิดแบบไฮสโคป (HighScope)?



• โครงการ Perry Preschool โดยทีมนักวิจัยซึ่งน าโดย Dr. David Weikart
• ผู้เข้าร่วมโครงการฯ คือ เด็กอายุระหว่าง 3-4 ขวบ ในช่วงปี 1962 -1967 จ านวน 123 คน  
• ใชเ้ทคนิคการวิจัยแบบทดลองสุ่ม เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุม (control) จ านวน 58 คน และ

กลุ่มทดลอง (treatment) จ านวน 65 คน 
• กลุ่มทดลองจะได้รับการศึกษาระดับปฐมวัยตามหลักสูตร ไฮสโคป (HighScope) และมีการ

เยี่ยมบ้านทุกสัปดาห์ (weekly home visit)
• โครงการ Perry Preschool ไดเ้ก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งถึงอายุ 50 ปี

โครงการ Perry Preschool Project



ผลการประเมินผลกระทบของ Perry Preschool

James J. Heckman
2000 Nobel Laureate in Economics

The University of Chicago

จากงานวิจัยของ Heckman and et.al. (2010) พบว่า
 อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (benefit-to-cost ratio) 

ของโครงการฯ มีค่าประมาณ 7:1 to 12:1
 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of 

Return: IRR) ประมาณ 10% 
 สูงกว่าผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหุ้น NYSE และการ

ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน



Heckman and et.al. (2013) พบว่า
 ผลประโยชน์ในระยะยาวที่ได้รับจากโครงการ Perry Preschool ไม่ได้เกิดจากการ

พัฒนา IQ

ผลตอบแทน 7:1 ไม่ได้มาจากการพัฒนา IQ



Heckman and et.al. (2013) กลับพบว่า
 โครงการช่วยพัฒนาทักษะด้านพฤติกรรม (non-cognitive or character skills) 

และแรงกระตุ้นด้านวิชาการ (academic motivation) ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่
ส่งผลต่อผลประโยชน์ในระยะยาวของโครงการ อย่างมีนัยส าคัญ 

ผลตอบแทน 7:1 มาจากการพัฒนาด้านพฤติกรรม 



 ไฮสโคปเป็นกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือกระท้า (Active 
Learning) ที่เกิดจากการริเริ่มของเด็ก (Child Initiative) 
โดยผ่าน
 การสร้างปฏิสัมพันธร์ะหว่างผู้ใหญ่-เด็ก (Adult-

Child Interaction)
 กิจวัตรประจ้าวัน (Daily Routine) ที่ชัดเจน

สม่้าเสมอ: PDR
 สิ่งแวดล้อมและสื่อที่เอื อต่อการเรียนรู้ (Learning 

Environment)
 การประเมิน (Assessment) ที่เหมาะสม



แนวคิดส้าคัญของกระบวนการเรียนการสอนแบบ  HighScope

 ไฮสโคป เน้นที่กระบวนการเรียนการสอน
ที่มีต้นทุนต้่า แต่ให้ผลตอบแทนสูง

 การก าหนดทิศทางที่ชัดเจนช่วยให้ครู
สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

 ไฮสโคป



Plan (วางแผน) 
การวางแผนช่วยสร้างทักษะ
 การวางแผนชีวิต 
 การคิดอย่างเป็นระบบ 
 ทักษะทางภาษาของเด็ก 

และพัฒนาสมองส่วนหน้า



Do (ลงมือปฏิบัติ)
ขั้นตอนนี้ช่วย
 สร้างความเชื่อมั่นในตนเอง
 ฝึกให้เคารพการตัดสินใจของตนเอง
 ฝึกการแก้ไขปัญหาร่วมกัน และ
 ฝึกให้มีความรับผิดชอบ (เก็บของเล่นเข้าที่ได้อย่างเป็น

ระเบียบ)

*ครูควรใชโ้อกาสนี้ในการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก เพื่อกระตุ้นและ
ส่งเสริมทักษะที่เหมาะสมให้กับเด็ก ด้วยการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ
กิจกรรมการเล่นของเด็กๆ 



Review (ทบทวน)
การทบทวนช่วย
 พัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบจากการ

ถาม-ตอบ
 พัฒนาทักษะด้านภาษาจากการเลือกใช้ค าเพื่อ

ถามค าถาม หรืออธิบายค าตอบ
 การกล้าแสดงความคิดเห็น สร้างความมั่นใจ



กิจกรรมหลักของ
โครงการ RIECE Thailand 



แผนที่แสดงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เข้าร่วมโครงการฯ

 ทั้งหมด 40 ศูนย์
 จังหวัดมหาสารคาม 38 ศูนย์
 จังหวัดกาฬสินธุ์  2 ศูนย์
 เด็กปฐมวัยอายุระหว่าง 2- 4 ปี 

ประมาณ 2,000 คน



ยึดแนวคิดของหลักสูตร  HighScope

หลักสูตรและแผนการสอน RIECE Thailand

 ปรับปรุงหลักสูตร เพิ่มเติมตัวบ่งชี 
แต่ละช่วงอายุ (KDIs)

 ปรับปรุงแผนการสอนให้มีความ
ละเอียด ชัดเจนมากขึ้น

 เน้นทักษะด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์

 เน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี

COR ประเดน็การสงัเกต

Approaches to Learning 
A. Initiative and planning

B. Problem solving with materials

C. Reflection

การสร้างกระบวนการเรียนรู้
A. การคิดริเริ่มและการวางแผน: เด็กแสดง

ถึง การคิดริเริ่มในการเล่นและเลือก วางแผน 
ตัดสินใจ ท าสิ่งต่างๆ ตามความสนใจของ
ตนเอง

B. การแก้ปัญหากับวัสดุอุปกรณ์: เด็กแก้ไข 
ปัญหาที่ เกิดขึ้นในขณะเล่น

C. การสะท้อนความคิด: เด็กพูด บอกเล่า
ความคิด เก่ียวกับประสบการณ์ของตนเอง



 เทคนิคการจัดการชั นเรียน

 แผนผังห้องเรียน

 รายการสื่อ/อุปกรณ์

 รายชื่อหนังสือ

เอกสารเกี่ยวกับหลกัสูตรที่

เผยแพร่ทางเว็บไซต์



เอกสารเกี่ยวกับหลกัสูตรที่

เผยแพร่ทางเว็บไซต์

 เทคนิคการจัดการชั้นเรียน

 แผนผังห้องเรียน

 รายการสื่อ/อุปกรณ์

 รายชื่อหนังสือ



เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรที่

เผยแพร่ทางเว็บไซต์

 เทคนิคการจัดการชั้นเรียน

 แผนผังห้องเรียน

 รายการสื่อ/อุปกรณ์

 รายชื่อหนังสือ



 เทคนิคการจัดการชั้นเรียน

 แผนผังห้องเรียน

 รายการสื่อ/อุปกรณ์

 รายชื่อหนังสือ

เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรที่

เผยแพร่ทางเว็บไซต์



ศพด. เป็นห้องสมุดส าหรับเด็ก ส่งเสริมให้เด็กยืมหนังสือกลับบ้านด้วย
กิจกรรม: “พานิทาน...กลับบ้าน”

 ช่วยให้ผู้ปกครองและเด็กได้
ท ากิจกรรมร่วมกันอย่าง
สม่ าเสมอ

 2 ปีที่ผ่านมาเด็กยืมนิทาน
กลับบ้านกว่า 120,000 ครั ง

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการสร้างปฏิสัมพันธ์
ระหว่างเด็ก-ผู้ใหญ่/บ้าน-โรงเรียน 



 สมุดยืม-คืนนิทาน
 สมุดบันทึกการยืม-คืน หนังสือนิทาน (ก าลังพัฒนาแอปพลิเคชัน)



การอบรมและให้ค้าปรึกษา
โครงการ RIECE Thailand 



อบรมเชิงปฏิบัติการในสถานที่จริง (On-Site Training)

 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในสถานที่จริง (On-Site 
Training) ในศูนย์ฝึกอบรมภายใต้โครงการฯ 

 ใช้เวลาอบรมทั งสิ น 11 วัน
 บรรยายเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของหลักสูตร  

1 วัน และการลงมือปฏิบัติในห้องเรียนจริงอีก 10 วัน



การให้ค้าปรึกษาในสถานที่จริง (Coaching on the site)
โดยครูไรซ์ไทยแลนด์

 ให้ค้าแนะน้าแก่ครูในสถานศึกษาที่
ประสงค์จะน าหลักสูตรภายใต้โครงการฯ 
ไปใช้  และผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการใน
สถานที่จริง (On-site training)

 ใช้เวลา 1-2 สัปดาห/์ห้องเรียน ในการ
ในค าแนะน า ถ่ายทอดทักษะและวิธีการ
จัดการเรียนการสอนให้แก่ครูใน
สถานศึกษา



 ส่งบุคลากรเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการในสถานที่
จริง (On-site training) 11 วัน

 หากเป็นศูนย์ฯ ในโครงการฯ จะต้องจัดการเรียน
การสอนภายใต้หลักสูตรโครงการฯ มาไม่น้อยกว่า 
1 ภาคการศึกษา

 ผ่านการประเมินจากทีมนักวิชาการของ
โครงการฯ ว่ามีความพร้อมที่จะจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรโครงการไรซ์ไทยแลนด์อย่าง
ต่อเนื่องในอนาคต

เงื่อนไขการขอค้าปรึกษาจากครูไรซ์ไทยแลนด์



เงื่อนไขการขอค้าปรึกษาจากครูไรซ์ไทยแลนด์ (ต่อ)

 ภายใน 1 ภาคการศึกษา บุคลากรทั งหมดใน
ศูนย์ฯ จะต้องเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการในสถานท่ี
จริง (On-site training) 11 วัน

 ศูนย์ฯ จะต้องจัดสภาพแวดล้อมและสื่อตาม
มาตรฐานของโครงการฯ

 องค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องสนับสนุนที่พัก
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้แก่ครูไรซ์ไทยแลนด์ตลอด
ระยะเวลาที่ให้ค าแนะน า 



บทบาทและความส้าคัญของชุมชน
ต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย



 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 สร้างเวลาทีม่ีคุณภาพให้แก่เด็ก ด้วยการมี

ปฏิสัมพันธ์ที่ดี ในระหว่างที่เด็กอยู่ที่ศูนย์/
โรงเรียน

 ช่วยพัฒนา ส่งเสริม และกระตุ้นให้เด็กมี
พัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย ไม่เร่งการอ่านเขียน

 สร้างทักษะพื นฐานที่จะต่อยอดการเรียนรู้ใน
อนาคต



 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
 เปิดโอกาสให้ครูผู้สอนได้ปฏบิัติงานอย่างเต็มศักยภาพ เต็ม

เวลา
 สนับสนุนงบประมาณส้าหรับจดัซื อสื่อฝึก
 จัดท้าแผนในการพฒันาบุคลากรเพือ่ให้ความรู้ทางวิชาการแก่

บุคลากรของ ศพด. 
 ติดตามเพื่อประเมินสภาพการจัดการเรียนการสอน สะท้อน

ปัญหาเพื่อการพัฒนาและต่อยอดในอนาคต
 เรียนรู้ข้อมูลของท้องถิ่น และน้าข้อมูลมาใช้พัฒนา
 มีแรงจูงใจเพราะส่งผลดีต่อฐานคะแนนเสียงส้าหรับการเลือกตั ง

ทุกส่วนต้องมีบทบาทในการพัฒนาชมุชน พัฒนาเด็กปฐมวัย



 ผู้ปกครอง/เด็ก
 ให้เวลากับเด็ก ผ่านการพูดคุย เล่น อ่าน

หนังสือ หรือกิจกรรมที่ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ที่ดี
 ดูแลเอาใจใส่เรื่องโภชนาการให้เหมาะสม



 โครงการฯ เก็บข้อมูลอย่างละเอียดมากกว่า 1,400 ครัวเรือน 
อย่างต่อเนื่อง

การเก็บข้อมูลข้อมูลแบบตัวอย่างซ ้าอย่างต่อเนื่อง (Panel Data)

 ข้อมูลที่ละเอียดและต่อเนื่อง 
จะช่วยให้เราเข้าใจ Human 
Capital Production 
Process ได้ดียิ่งขึ น ซึ่งจะ
น้าไปสู่นโยบายที่มี
ประสิทธิภาพ



ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโครงการ (System for Project Administrator)





โปรแกรมป้อนข้อมูลส้ารวจ (KEY IN PROGRAM)



KEY IN (Census Project)



โปรแกรมเปรียบเทียบข้อมูลจากการป้อน 2 รอบ (Compare Program)



ระบบสร้างบัญชีรายชื่อจากฐานข้อมูลเดิม (Roster Generating System)



โดยแบ่งกลุ่มการอาศัยเป็น 3 กลุ่มคือ 

1.เด็กทีอ่าศัยอยู่กับทั งพ่อและแม่

2.เด็กทีอ่าศัยอยู่กับพ่อหรือแม่เพียงคนเดียว

3.เด็กทีอ่าศัยอยู่กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พ่อและแม่

สัดส่วนของเด็กแบ่งตามโครงสร้างครัวเรือน

อาศัยอยู่กบัทั้ง
พ่อและแม่
44%อาศัยอยู่กับ

บุคคลอื่นที่ไม่ใช่
พ่อและแม่

39%

อาศัยอยู่พ่อหรือ
แม่เพียงคน

เดียว
17%



• การวัดในส่วนนี  จะนับเป็นขั นที่
เด็กท้าได้มากกว่าระดับอายุของ
ตน โดยจะหยุดการวัดหากเด็กท้า
ได้มากกว่า 2 ขั น หรือน้อยกว่า 2 
ขั น

• ค่าเฉลี่ยในที่นี คือ จ้านวนขั นเฉลี่ย

ความแตกต่างระหว่างพัฒนาการตาม DSPM ของเด็กที่เรียนและไม่ได้เรียนแบบ PDR
(ผลการวิเคราะห์เบื องต้นเท่านั น)



ความแตกต่างระหว่างพัฒนาการของเด็กที่มีพ่อและ/หรือแม่อยู่ด้วยและที่ไม่ได้อยู่ด้วย

• เด็กที่มีผู้ปกครองอยู่ด้วย มีพัฒนาการ
ด้าน Expressive Language ดีกว่า
อย่างมีนัยส้าคัญ

(ผลการวิเคราะห์เบื องต้นเท่านั น)



• พ่อและ/หรือแม่อยู่ด้วยมีพัฒนาการด้าน 
Fine Motor และExpressive 
Language ดีกว่า อย่างมีนัยส้าคัญ ส่วน
ที่เหลือไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ

ความแตกต่างระหว่างพัฒนาการของเด็กที่มีพ่อและ/หรือแม่อยู่ด้วยและที่ไม่ได้อยู่
ด้วยส้าหรับกลุ่มที่ครูที่ไม่ได้สอนตามรูปแบบของโครงการฯ 

(ผลการวิเคราะห์เบื องต้นเท่านั น)



• ไม่มีความแตกต่างของพัฒนาการด้าน
ใดที่มีนัยส้าคัญทางสถิติ

• การเรียนการสอนที่มีคุณภาพช่วยลด
ช่องว่างที่อาจจะเกิดจากการขาดหายไป
ของพ่อและแม่

ความแตกต่างระหว่างพัฒนาการของเด็กที่มีพ่อและ/หรือแม่อยู่ด้วยและที่ไม่ได้อยู่
ด้วยส้าหรับกลุ่มที่ครูที่สอนตามรูปแบบของโครงการฯ 

(ผลการวิเคราะห์เบื องต้นเท่านั น)



 นโยบายที่ดีควรมาจากองค์ความรู้ที่ได้
จากงานวิจัย

วงจรการก้าหนดนโยบายที่ดี

Knowledge
from 
Research

Policy
Interventions

Data
Collection



Website: http://www.riece.org

: https://www.facebook.com/RIECEThailand

: https://www.youtube.com/RIECE Thailand

ติดต่อสื่อสาร



RIECE Thailand ขอขอบคุณ
ผู้สนับสนุนทางการเงิน

 นักธุรกิจใจบุญชาวไทย ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.)

 บริษัท ว.ี เพาเดอร์เทค จ ากัด 

 ผู้บริจาครายย่อยจ านวนมาก


