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การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เราเข้าใจกันดีแค่ไหน ?
เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่า สังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีปัญหาหลายประการ อาทิ
ปัญหาความขัดแย้งทางความคิด ปัญหาความยากจน ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันในสังคม ปัญหาการเอารัดเอา
เปรียบ ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น และปัญหาประชาธิปไตยที่ไม่สมบูรณ์ เป็นต้น ซึ่งผู้วิเคราะห์ปัญหาเหล่านี้
ส่วนใหญ่ มักจะได้ข้อสรุปที่คล้ายคลึงกันว่า สาเหตุสาคัญของปัญหาก็คือ ระบบการศึกษาของประเทศไทย
และเมื่อลองย้อนกลับไปก็จะพบว่า นับตั้งแต่ประเทศไทยนารูปแบบการศึกษาแผนใหม่จากประเทศตะวันตก
เข้ามาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็ได้จัดระบบการศึกษาแบบรวมอานาจไว้ที่ศูนย์กลาง
มาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการกาหนดหลักสูตร ตารา วิธีการและภาษาที่ใช้ในการสอน ล้วนแต่ถูกกาหนดมา
จากส่วนกลางทั้งสิ้น บุคลากรในแวดวงการศึกษาของประเทศไทยหลายต่อหลายท่านต่างเห็นตรงกันว่า ความ
ผิดพลาดที่สาคัญประการหนึ่งของการจัดการศึกษาของประเทศไทยที่ผ่านมาก็คือ การละเลยที่จะพิจารณาถึง
ความต้องการที่แตกต่างกันของผู้เรียน และการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้กับการนามาใช้ในชีวิตจริง ซึ่งสอดคล้องกับ
คากล่าวของท่าน ดร.รุ่ง แก้วแดง (2542) ที่ได้กล่าวถึงภาวะวิกฤตของการศึกษาไทยว่า การจัดการศึกษาของ
ไทยในปัจจุบันยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของบุคคล สังคม และประเทศ เมื่อต้องเผชิญกับกระแสความ
คาดหวังของสังคมที่จะให้การศึกษามีบทบาทในการเตรียมคนให้พร้อมสาหรับการแข่ง ขันในสังคมโลกด้วยแล้ว
ก็ยิ่งเห็นสภาพความสับสน ความล้มเหลว และความล้าหลังที่เป็นปัญหาของการศึกษามากขึ้น นอกจากวิกฤต
ของการศึกษาแล้ว ปัญหาใหญ่อีกประการที่ตามมาก็คือวิกฤตของผู้เรียน ผู้เรียนมีความทุกข์เนื่องจากเนื้อหาที่
เรียนไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงในชีวิตประจาวัน ต้องจาใจเรียนสิ่งที่ไกลตัว ต้องสร้างจินตนาการด้วยความ
ยากลาบาก และต้องท่องจาตลอดเวลา ขาดการเชื่อมโยงความรู้ที่ได้จากการเรียนมาใช้ปฏิบัติในชีวิตประจาวัน
ทาให้เกิดความสับสน ผลที่เกิดขึ้นคือ มีเจตคติทางลบต่อการเรียน และเป็นปัญหาของสังคม อาทิ ฆ่าตัวตาย
เป็นคนเกเรหนีโรงเรียน สร้างปมเด่นในทางที่ผิด และติดยาเสพย์ติด เป็นต้น จากที่กล่าวมาทั้งหมดทาให้
กระแสของการปฏิรูประบบการศึกษาเริ่ม ถูกผลัก ดัน ให้เกิดผลที่ชัดเจนมากยิ่ง ขึ้น ในช่ว ง 20 ปีที่ผ่า นมา
นับตั้งแต่ช่วงการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 8 เมื่อประมาณ พ.ศ. 2536 - 2537 ซึ่งกระบวนการ
ดังกล่าวมีผลต่อการร่างรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2540 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเป็นอย่างมากจนถึงปัจจุบัน
ทาให้เกิดกระแสความต้องการที่พยายามจะผลักดันให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทบทวนแนวคิดและการกาหนด
บทบาทใหม่ข องผู้ที่เ กี่ย วข้อ งโดยตรงกับ การจัดการศึกษา ไม่ว่าจะเป็น ผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา และ
ผู้ปกครองของผู้เรียน เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาวิกฤตของการศึกษาและผู้เรียนต่อไป และแนวทางหนึ่งที่ได้รับการ
ยอมรับว่าสมควรที่จะนามาปรับใช้กับระบบการศึกษาของประเทศไทยก็คือ การจัดการเรียนการสอนโดยยึด
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Center)
แนวคิดการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หรือบางครั้งก็อาจจะคุ้นหูกับคาว่า การ
เรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ สามารถเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้หลายคา อาทิ Child Centered
Learning, Child Centered Education, Student Centered Learning, Student Centered Education
และ Learner-Centered Education เป็นต้น แต่คาภาษาอังกฤษที่นิยมพูดในบ้านเรา ก็คือ Child Center
ซึ่งแนวคิดนี้ได้รับความนิยมและเป็นที่แพร่หลายในปัจจุบัน อีกทั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 กาหนดไว้ว่า “การ
จัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมี ความสามารถในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า
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ผู้เรียนสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ” และตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กาหนดหลักการ ข้อ 3 ซึ่งกาหนดไว้ว่า
“ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาและเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดย ถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) จากพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 นี้ เองทาให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาขึ้น และการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญก็เป็นประเด็นสาคัญ ประเด็นหนึ่งในการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หรือแม้แต่การประกันคุณภาพในส่วนของการศึกษาเองยังเน้นที่จะประเมินการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ด้วยเหตุนี้เองจึงเกิดคาถามขึ้นมากมายว่า จริงๆแล้วการจัดการเรียนการ
สอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางคืออะไร สาคัญอย่างไร จาเป็นแค่ไหน และเกิดประโยชน์จริงหรือ และนับเป็น
ความท้าทายอย่างมากสาหรับผู้สอนในการที่จะทาความเข้าใจ วางแผนการสอน ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนา
วิธีการสอนภายใต้แนวคิดการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้มีความสอดคล้องและ
เหมาะสมกั บบริ บทของผู้ เรี ยนที่ มี ค วามหลากหลายที่ต นเองต้อ งรั บผิด ชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในระดั บ
บัณฑิตศึกษา
แนวคิดและลักษณะของการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ได้รับอิทธิพลมากจากสองแนวคิดหลัก ได้แก่
แนวคิดแรกปรัชญา Constructivism ที่แพร่หลายมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 20 ซึ่ง Martin 1994 : 44 (อ้างถึง
ในพิมพันธ์ เดชะคุปต์, 25444) ได้กล่าวว่า ปรัชญา Constructivism เชื่อว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่
เกิดขึ้นภายในตัวผู้เรียน ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้จากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่พบเห็นกับความรู้ความเข้าใจที่
มีอยู่เดิม เป็นปรัชญาที่มีข้อสันนิษฐานว่า ความรู้ไม่สามารถแยกจากความอยากรู้ ความรู้ได้มาจากการสร้าง
เพื่ออธิบาย จึงเน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้โดยผ่านกระบวนการคิดด้วยตนเอง โดยผู้สอนไม่สามารถปรับเปลี่ยน
โครงสร้างทางปัญญา (Cognitive Structure) ของผู้เรียนได้ แต่ผู้สอนสามารถช่วยให้ผู้เรียนปรับเปลี่ย น
โครงสร้างทางปัญญาได้ โดยจัดสภาพการณ์ให้ผู้เรียนเกิดความขัดแย้งทางปัญญา หรือเกิดภาวะไม่สมดุลขึ้น
(Unequilibrium) ซึ่งเป็นสภาวะที่ประสบการณ์ใหม่ไม่สอดคล้องกับประสบการณ์เดิม ผู้เรียนต้องพยายามรับ
ข้อมูลใหม่กับประสบการณ์ที่มีอยู่เดิม แล้วสร้างเป็นความรู้ใหม่ ดังนั้นการยึดแนว Constructivism จึงเชื่อว่า
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เอง ผ่านการลงมือปฏิบัติ และจะทาให้ความรู้ที่ได้อยู่ในความทรงจาของผู้เรียนไปได้
ยาวนาน และแนวคิดที่สองปรัชญาจากกลุ่มมนุษยนิยม ( Humanism) ที่เชื่อว่า การเรียนรู้ไม่ได้หมายถึง การ
ที่ทาให้ผู้เรียน รู้วิชาการเท่านั้น แต่ต้องทาให้มีจิตวิญญาณ มีเจตคติที่ดี และมีคุณธรรม โดยพัฒนาเป็นองค์รวม
(Wholistic) การเรียนรู้ เกิดจากการค้นพบความหมายของสิ่งที่เรียนด้วยตนเอง เป็นปัจจัยภายในตัวผู้เรียน
ผู้สอนจึงต้องรับรู้ในเบื้องต้นว่าผู้เรียนสามารถนาตนเอง พึ่งพาตนเองได้ และมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ดังนั้น
การเรียนการสอนจึงต้องให้อิสรภาพแก่ผู้เรียน ในการสร้างสรรค์ด้วยตนเอง ไม่บีบบังคับ หรือบงการชีวิตของ
ผู้เรียนให้เป็นไปตามแนวทางที่ผู้สอนต้องการ
การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง จะมีลักษณะการสอนที่เน้นประโยชน์ของผู้เรียน
เป็นหลักโดยจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจและความแตกต่างระหว่างบุคคล มี
วิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ และความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการกาหนดสาระที่จะเรียนรู้ ทากิจกรรม และปฏิบัติจริง จนค้นพบข้อความรู้ และวิธีการปฏิบัติด้วยตนเอง
จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันการจัดการเรียนการสอนที่
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เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญต้องเลือกใช้รูปแบบการสอน วิธีการสอน และเทคนิคการสอนที่เหมาะสมหลากหลาย
ประกอบกัน ไม่สามารถยึดถือเฉพาะรูปแบบ วิธีการ หรือเทคนิคการสอนอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น นอกจากนี้
ยังต้องปลูกฝังให้ผู้เรียนมีเจตคติและคุณธรรม การเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญนั้นผู้เรียนยัง
สามารถมีส่วนร่วมกาหนดสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยองค์ประกอบของการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญนี้ ผู้เรียนจะได้รับการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบและ
มีส่วนร่วมต่อการเรียนรู้ของตนเอง ซึ่งแนวคิดแบบผู้เรียนเป็นสาคัญจะยึดการ ศึกษาแบบก้าวหน้าของผู้เรียน
เป็นสาคัญ ผู้เรียนแต่ละคนมีคุณค่าสมควรได้รับการเชื่ อถือไว้วางใจแนวทางนี้จึงเป็นแนว ทางที่จะ ผลักดัน
ผู้เรียนไปสู่การบรรลุศักยภาพของตน โดยส่งเสริมความคิดของผู้เรียนและอานวยความสะดวกให้เขาได้พัฒนา
ศักยภาพของตน เองอย่างเต็มที่การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเป็นการ จัดกระบวนการ
เรียนรู้แบบใหม่ที่มีลักษณะแตกต่างจากการจัดกระบวนการเรียนรู้ แบบดั้งเดิมทั่วไป คือ
1. ผู้เรียนมีบทบาทรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตน ผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้ บทบาทของผู้สอนคือ
ผู้สนับสนุน (supporter) และเป็นแหล่งความรู้ (resource person) ของ ผู้เรียน ผู้เรียนจะรับผิดชอบตั้งแต่
เลือกและวางแผนสิ่งที่ตนจะเรียน หรือเข้าไปมีส่วนร่วมใน การเลือกและจะเริ่มต้นการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วย
การศึกษาค้นคว้า รับผิดชอบการเรียนตลอดจนประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง
2. เนื้อหา วิชามีความสาคัญและมีความหมายต่อการเรียนรู้ ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ปัจจัย
สาคัญที่จะต้องนามาพิจารณาประกอบด้วย ได้แก่ เนื้อหาวิชา ประสบการณ์เดิม และความต้องการของผู้เรียน
การเรียนรู้ที่สาคัญและมีความหมายจึงขึ้นอยู่กับสิ่งที่สอน (เนื้อหา) และวิธีที่ใช้สอน(เทคนิคการสอน)
3. การ เรียนรู้จะประสบผลสาเร็จหากผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม การเรียนการสอน ผู้เรียนจะได้รับ
ความสนุกสนานจากการเรียน หากได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ได้ทางานร่วมกันกับเพื่อนๆได้ค้นพบข้อ
คาถามและคาตอบใหม่ๆ สิ่งใหม่ๆ ประเด็นที่ท้าทายและความสามารถในเรื่องใหม่ๆที่เกิดขึ้น รวมทั้งการ
บรรลุผลสาเร็จของงานที่พวกเขาริเริ่มด้วยตนเอง
4. สัมพันธภาพประกอบดีระหว่างผู้เรียน การมีสัมพันธภาพประกอบดีในกลุ่มจะช่วยส่งเสริมความ
เจริญงอกงาม การพัฒนาความเป็นผู้ใหญ่ การปรับปรุงการทางาน และการจัดการกับชีวิตของแต่ละบุคคล
สัมพันธภาพประกอบเท่าเทียมกันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม จึงเป็นสิ่งสาคัญที่จะช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกันของ ผู้เรียน
5. ผู้สอน คือผู้อานวยความสะดวกและเป็นแหล่งความรู้ในการจัดการ เรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ ผู้สอนจะต้องมีความสามารถที่จะค้นพบความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียน เป็นแหล่งความรู้ที่
ทรงคุณค่าของผู้เรียนและสามารถค้นคว้าหาสื่อวัสดุ อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับผู้เรียน สิ่งที่สาคัญที่สุด คือความ
เต็มใจของผู้สอนที่จะช่วยเหลือโดยไม่มีเงื่อนไข ผู้สอนจะให้ทุกอย่างแก่ผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นความเชี่ยวชาญ
ความรู้ เจตคติ และการฝึกฝน โดยผู้เรียนมีอิสระที่จะรับหรือไม่รับการให้นั้นก็ได้
6. ผู้ เรียนมีโอกาสเห็นตนเองในแง่มุมที่แตกต่างจากเดิม การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ มุ่งให้ผู้เรียนมองเห็นตนเองในแง่มุมที่แตกต่างออกไป ผู้เรียนจะมีความมั่นใจในตนเองและควบคุม
ตนเองได้มากขึ้น สามารถเป็นในสิ่งที่อยากเป็น มีวุฒิภาวะสูงมากขึ้น ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนให้สอดคล้องกับ
สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมกับเหตุการณ์ต่างๆ มากขึ้น
7. การศึกษาคือการพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนหลายๆ ด้านพร้อมกันไป
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องค์ประกอบของการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
บูรชัย ศิริมหาสาคร (2545) ได้กล่าวว่า ตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ 4 ทาง (Interaction
System) เชื่อว่า การเรียนรู้เกิดจากปฏิสัมพันธ์ 4 ทางได้แก่
1. ผู้เรียนกับผู้สอน คือนักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ต่างๆ จากผู้สอน
2. ผู้เรียนกับผู้เรียน คือนักเรียนได้แลกเปลีย่ นความรู้และประสบการณ์จากเพื่อนร่วมชั้น
3. ผู้เรียนกับวัสดุอุปกรณ์ คือนักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ต่างๆจากสื่อการเรียนการสอน
เช่น หนังสือ ใบความรู้ วิทยุ โทรทัศน์ วีดีทัศน์ ที่ผู้สอนจัดให้เพื่อใช้เป็นสื่อการสอน
4. ผู้เรียนกับสิ่งแวดล้อม คือนักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ต่างๆจากสิ่งต่างๆรอบตัว เช่น
ป้ายนิเทศที่อยู่ข้างทางธรรมชาติที่อยู่รอบตัว หรือคาบอกเล่าของผู้ใหญ่เป็นต้น
ซึ่งแนวคิดทฤษฎีนี้ ทาให้มองเห็นว่า แท้จริงแล้ว การเรียนรู้ของเด็กมิได้เกิดจากผู้สอนแต่ผู้เดียว แต่
เกิดจากส่วนอื่นๆ ด้วย ผู้สอนเป็นเพียง 1 ใน 4 ของแหล่งความรู้ หรือเป็นผู้ให้ความรู้แก่เด็กประมาณ 25
เปอร์เซ็นเท่านั้นเอง
หลักสาคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
หวน พินธุพันธ์ (2551) ได้ให้หลักสาคัญที่ต้องคานึงของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
สาคัญไว้ 7 ข้อด้วยกันคือ
1. ความต้องการหรือความสนใจของผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนมากที่สุด
3. เน้นให้ผู้เรียนสามารถสร้างสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง หมายความว่าให้สามารถเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ในสภาพความเป็นจริง สามารถวิจัยเชิงปฏิบัติการ และสืบค้นหาความรู้ด้วยตนเอง
4. เป็นการพึ่งพาตนเอง เพื่อให้เกิดทักษะที่จะนาสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจาวัน และสามารถ
เข้าใจวิธีการเรียนรู้ของตนได้ คือรู้วิธีคิดของตนเองและพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนวิธีคิดอย่างเหมาะสม ไม่เน้นที่
การจดจาเพียงเนื้อหา
5. เน้นการประเมินตนเอง เดิมผู้สอนเป็นผู้ประเมิน การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมินตนเองอย่าง
สม่าเสมอและต่อเนื่อง จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจตนเองได้ชัดเจนขึ้น รุ้จุดเด่นจุดด้อยและพร้อมที่จะปรับปรุงหรือ
พัฒนาตนเองให้เหมาะสมยิ่งขึ้น การประเมินในส่วนนี้เป็นการประเมินตามสภาพจริงและใช้แฟ้มสะสมผลงาน
ช่วย
6. เน้นความร่วมมือ ซึ่งเป็นทักษะที่สาคัญในการดาเนินชีวิตประจาวัน
7. เน้นรูปแบบการเรียนรู้ ซึ่งอาจจัดได้ทั้งในรูปเป็นกลุ่มหรือเป็นรายบุคคล
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดยโมเดลซิปปา (CIPPA MODEL)
รูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง : โมเดลซิปปา (Cippa Model) หรือ รูปแบบ
การประสานห้าแนวคิด ได้พัฒนาขึ้นโดย ทิศนา แขมมณี รองศาสตราจารย์ประจาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ซึ่งได้พัฒนารูปแบบจากประสบการณ์ในการสอนมากว่า 30 ปี และพบว่าแนวคิดจานวนหนึ่ง
สามารถใช้ได้ผลดีตลอดมา จึงได้นาแนวคิดเหล่านั้นมาประสานกันเกิดเป็นแบบแผนขึ้น แนวคิดดังกล่าวได้แก่
แนวคิดการสร้างความรู้ แนวคิดกระบวนการกลุ่มและการเรียนรู้แบบร่วมมือ แนวคิดเกี่ยวกับความพร้อมใน
การเรียนรู้ แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้และแนวคิดเกี่ยวกับการถ่ายโอนความรู้ เมื่อนาแนวคิดดังกล่าว
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มาจั ด การเรี ย นการสอนพบว่ า สามารถพั ฒ นาผู้ เ รี ย นได้ ค รบ ทุ ก ด้ า น ไม่ ว่ า จะเป็ น ด้ า นร่ า งกาย อารมณ์
สติปัญญาและสังคม โดยหลักการของโมเดลซิปปา ได้ยึดหลักการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ในตัว
หลักการคือการช่วยให้ผู้ เรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ ช่วยให้ผู้เรียนมีบทบาทและมีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนรู้ให้มากที่สุด มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและได้เรียนรู้จากกันและกัน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้
ความคิดเห็นและประสบการณ์ ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ ร่วมกับการผลิต ผลงานซึ่งมีความคิด
สร้างสรรค์ที่หลากหลายและสามารถนาความรู้ ไปใช้ในชีวิตประจาวัน ให้นักเรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองตามแนวคิด Constructivism (ทิศนา แขมมณี, 2542 )
ความหมายของ CIPPA
C มาจากคาว่า Construct หมายถึง การสร้างความรู้ตามแนวคิดของ Constructiviism กล่าว คือ
เป็ น กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ช่ ว ยให้ ผู้ เ รี ย นเป็ น ผู้ ส ร้ า งความรู้ ด้ ว ยตนเอง ท าความเข้ า ใจ เกิ ด การเรี ย นรู้ ที่ มี
ความหมายแก่ตนเอง และค้นพบความรู้ด้วยตนเอง เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางสติปัญญา
I มาจากคาว่า Interaction หมาย ถึง การช่วยให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม
การเรียนรู้ที่ดีจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับ บุคคล และแหล่งความรู้ที่หลากหลาย ได้รู้จักกัน
และกัน ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ ความคิดประสบการณ์ แก่กันและกันให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ช่วยให้
ผู้เรียนมีส่วนทางสังคม
P มาจากคาว่า Physical Participation หมาย ถึง การช่วยให้ผู้เรียนมีบทบาท มีส่วนร่วมทางด้าน
ร่างกาย ให้ผู้เรียนมีโอกาสเคลื่อนไหวร่างกาย โดยการทากิจกรรมในลักษณะต่างๆ ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ทางด้านร่างกาย
P มาจากคาว่า Process Learning หมาย ถึง การเรียนรู้ กระบวนการ ต่างๆ ของกิจกรรมการเรียนรู้
ที่ดี ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการต่างๆ ซึ่งเป็นทักษะที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต
A มาจากคาว่า Application การ นาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์
จากการเรียน เป็นการช่วยผู้เรียนนาความรู้ไปใช้ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งในสังคม และชีวิตประจาวัน ซึ่งจะ
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เพิ่ม เติม ขึ้นเรื่อยๆจากแนวคิดในการ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางของทิศนา แขมมณี หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า หลักของโมเดลซิปปา (CIPPA MODEL) ซึ่งได้รูปแบบ
การเรียนการสอนซึ่งสามารถประยุกต์ใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีขั้นตอนสาคัญดังนี้
1. ขั้นทบทวนความรู้เดิม ขั้นนี้เป็นการดึงความรู้ของผู้เรียนในเรื่องที่เรียนเพื่อช่วยให้ผู้เรียน มีความ
พร้อมในการเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิมของตน
2. ขั้นแสวงหาความรู้ใหม่ ขั้นนี้เป็นการแสวงหาข้อมูล ความรู้ใหม่ที่ผู้เรียนยังไม่มีจากแหล่งข้อมูลหรือ
แหล่งความรู้ต่างๆ ซี่งผู้สอนอาจเตรียมมาให้ผู้เรียนหรือให้คาแนะนาเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนไป
แสวงหาก็ได้
3. ขั้นการ ศึกษาทาความเข้าใจข้อมูล/ความรู้ใหม่ และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม ขั้นนี้เป็น
ขั้นที่ผู้เรียนเผชิญปัญหา และทาความเข้าใจกับข้อมูล ผู้เรียนจะต้องสร้างความหมายของข้อมูล ประสบการณ์
ใหม่ๆ โดยใช้กระบวนการต่างๆ ด้วยตนเอง เช่นใช้กระบวนการคิด และกระบวนการกลุ่มในการอภิปรายและ
สรุปผลความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลนั้น ซึ่งอาจจาเป็นต้องอาศัยการเชื่อมโยงความรู้เดิม มีการตรวจสอบความ
เข้าใจต่อตนเองหรือกลุ่ม โดยผู้สอนใช้สื่อและย้ามโนมติในการเรียนรู้
4. ขั้นการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม ขั้นนี้เป็นขั้นที่ผู้เรียนอาศัยกลุ่มเป็นเครื่องมื อ ในการ
ตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของตนเอง รวมทั้งขยายความรู้ความเข้าใจของตนให้กว้างขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียน
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ได้แบ่งปันความรู้ความเข้าใจของตนเองแก่ผู้อื่นและได้ รับประโยชน์จากความรู้ ความเข้าใจของผู้อื่นไปพร้อมๆ
กัน
5. ขั้น การสรุปและจัดระเบียบความรู้ ขั้นนี้เป็นขั้นของการสรุปความรู้ที่ได้รับทั้งหมด ทั้งความรู้เดิม
และความรู้ใหม่ และจัดสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็นระบบระเบียบ เพื่อช่วยให้จดจาสิ่งที่เรียนรู้ได้ง่าย
6. ขั้น การแสดงผลงาน ขั้นนี้เป็นขั้นที่ช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้แสดงผลงานการสร้างความรู้ ของ
ตนเองให้ผู้อื่นรับรู้ เป็นการช่วยให้ผู้เรียนตอกย้า หรือตรวจสอบ เพื่อช่วยให้จดจาสิ่งที่เรียนรู้ได้ง่าย
7. ขั้น ประยุกต์ใช้ความรู้ ขั้นนี้เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการนาความรู้ ความเข้าใจของตนเอง
ไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆที่หลากหลายเพื่อเพิ่มความชานาญ ความเข้าใจ ความสามารถในการแก้ปัญหาและ
ความจาในเรื่องนั้น ๆ
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