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บทคัดย่อ 
บทความว ิชาการฉบับน ี ้  ม ุ ่ งนำเสนอว ิธ ีการจ ัดการเร ียนการสอนสนทนาภาษาไทยในฐานะ

ภาษาต ่างประเทศด้วยแนวค ิดซ ิปปา เร ื ่อง การส ั ่ งอาหารในร ้านอาหารตามสั ่ง ด ้วยคณะนิต ิศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดโครงการ PSU international Block Course ขึ ้นในภาค
การศึกษาที่ 2 / 2561 โดยมี อาจารย์ ดร.จอมขวัญ  สุทธินนท์ เป็นวิทยากร เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์นานาชาติของคณะฯ ผู้เขียนจึงมีโอกาสได้ทดลองสอนภาษาไทยในฐานะครูผู้ช่วยสอนแก่นักศึกษาชาว
อินโดนีเซีย คณะนิติศาสตร์ จำนวน 13 คน โดยจุดมุ่งหมายในการสอนมีเนื้อหาที่นักศึกษาชาวต่างประเทศสามารถ
นำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน โดยผู้เขียนได้นำเสนอการบูรณาการแนวคิดซิปปากับการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในข้อหัวการสั่งอาหารในร้านอาหารตามสั่ง ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาในบทเรียนกับขั้นตอน
การจัดการเรียนการสอนตามหลักแนวคิดซิปปา และชี้ให้เห็นถึงบทบาทด้านบุคคลของนักศึกษาชาวต่างประเทศ 
และผู้สอน รวมถึงผลลัพธ์ ข้อจำกัดของการวางแผนการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดซิปปา (CIPPA) ที่ได้บูรณา
การกับหัวข้อดังกล่าว  

ผลการจัดการเรียนการสอนสนทนาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศด้วยแนวคิดซิปปา เรื่อง การสั่ง
อาหารในร้านอาหารตามสั่ง ปรากฏว่านอกจากนักศึกษาชาวต่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ จะมีความรู้เกี่ยวกับ
คำศัพท์ภาษาไทยหมวดอาหารในร้านอาหารตามสั่ง คำกริยาเกี่ยวกับการสั่งอาหาร การรับประทานอาหาร วิธีการ
ปรุงอาหาร คำวิเศษณ์เกี่ยวกับรสชาติอาหาร ลักษณะนามของอาหาร และภาชนะแล้ว ยังสามารถประมวลความรู้
ใหม่เกี่ยวกับการสั่งอาหารในร้านอาหารตามสั่งที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนความรู้ในช้ันเรียน การมีปฏิสัมพันธ์ในการ
ถามตอบแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งกับเพื่อนร่วมชั้นและผู้สอน กระทั่งสามารถใช้ความรู้เดิมมาปริวรรตการใช้ประโยคบท
สนทนาให้เป็นธรรมชาติเมื่อนำไปใช้จริงให้ใกล้เคียงกับบทสนทนาของเจ้าของภาษาในร้านอาหารตามสั่งได้ 
คำสำคัญ : การจัดการเรียนการสอน, สนทนาภาษาไทย, ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ, แนวคิดซิปปา 
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Abstract 
This academic article aims to present learning and teaching management for teaching 

conversations in Thai as a foreign language using the CIPPA model on ordering food. The Faculty 
of Law, Prince of Songkla University, Hat Yai Campus organized a project entitled PSU international 
Block Course in the second semester of the academic year 2019, and Dr. Jomkwan  Sudhinont was 
one of the lecturers in this preparation project for mobilization of strategies for internationalization 
of the Faculty, and as her student, the author had an opportunity to be a teaching assistant to 
teach the Thai language to international students of the Faculty of Law. The aim of the teaching 
was to teach content that international students can use in their everyday life. The author presents 
integration of the CIPPA model and teaching Thai as a foreign language on ordering food, the 
relationships between the content and the steps to the learning and teaching management of the 
CIPPA model, and points out the roles played by international students and the teacher, the 
results, limitations of the lesson plans according to the CIPPA model that was integrated with the 
topic taught. 

The results of the learning and teaching management for teaching conversations in Thai 
as a foreign language using the CIPPA model on ordering food were that in addition to knowledge 
of vocabulary about ordering food including verbs, eating manners, cooking, words describing the 
taste of food, classifiers of food and containers, the students could make new sentences about 
ordering food as a result of exchanging knowledge, interactions with classmates and the teacher in 
class. They could apply their knowledge to make their conversations natural and near native 
speakers when ordering food in real life. 
Keywords: Learning and teaching management, Thai conversation, Thai as a foreign language, 

CIPPA mode 
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1. บทนำ 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดการเรียนการสอนภาษาไทยให้กับนักศึกษาชาวอินโดนีเซีย 

จำนวน 13 คน ในโครงการ PSU international Block Course ภาคการศึกษา 2 / 2561 ระหว่างวันที่ 7 มกราคม - 
10 พฤษภาคม 2562 เพื ่อให้นักศึกษาชาวต่างประเทศได้เรียนรู ้ภาษาไทยเพื่อนำไปใช้ขณะกำลังศึกษา ณ คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีผู้สอน คือ ดร.จอมขวัญ  สุทธินนท์ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ทำให้
ผู้เขียนที่กำลังศึกษาในรายวิชาภาษาศาสตร์ภาษาไทยสำหรับการสอนภาษากับอาจารย์ ดร.จอมขวัญ  สุทธินนท์ได้มี
โอกาสเป็นครูผู้ช่วยสอนแก่นักศึกษาชาวต่างประเทศจึงได้จัดทำแผนการสอนเพื่อใช้ในการฝึกสอนครั้งถัดไป และ
เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนต่อผู้สอนภาษาไทยให้นักศึกษาชาวต่างประเทศ โดยเริ่มจากศึกษาข้อมูล
เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษาชาวต่างประเทศโดยการสังเกตการณ์พบว่านักศึกษาชาวต่างประเทศมีพื้นฐานภา
ไทยในระดับต้น เรียนรู้พื้นฐานภาษาไทยจากอาจารย์ผู้สอนประจำโครงการแล้วประมาณ 6 คาบ นักศึกษาเป็นชาว
อินโดนีเซียมีความกระตือรือร้นในการเรยีนภาษาไทยสูง ใช้ภาษาอินโดนีเซียในการสนทนากับเพ่ือนร่วมชั้นท่ีเป็นชาว
อินโดนีเซียด้วยกัน สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ในระดับดี ผู้สอนจึงเลือกใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางใน
การสื่อสารระหว่างนักศึกษาชาวต่างประเทศ แต่ทั้งนี้ในการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศภาษากลางที่ใช้
ในการสื่อสารอาจข้ึนอยู่กับการตกลงร่วมกันระหว่างนักศึกษาและผู้สอน ดังกรณีศึกษาจากบันทึกการสอนภาษาไทย
ในสาธารณรัฐกัมพูชาที่พบว่านักศึกษากัมพูชาตั้งใจเรียนมากขึ้นเมื่อผู้สอนใช้ภาษาเขมรในการสอน และนักศึกษา
กัมพูชาจะคอยจับผิดการออกเสียงภาษาเขมรของผู้สอนนั้นได้ออกเสียงภาษาของตนผิดหรือไม่ จึงเป็นโอกาสที่ดีใน
การเปิดโอกาสให้ผู้สอนอธิบายเรื่องการออกเสียงที่ผิดเพี้ยนไปจากเจ้าของภาษาและใช้สถานการณ์ดังกล่าวใช้เทคนิค
เสริมแรงเพื่อให้ผู้เรียนตั้งใจและพยายามฝึกฝนในการเรียนภาษามากยิ่งขึ้น (นัทธี  เพชรบุรี และวรรณวิษา  ปั้นคุ้ม, 
2560) 

การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักศึกษาชาวต่างประเทศมีหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับองค์กรใน
การแบ่งระดับการสอนให้เหมาะสมกับพื้นฐานของและความต้องการของผู้เรียน ในปัจจุบันการสอนภาษาไทยใน
ฐานะภาษาต่างประเทศจะเน้นไปที่การสอนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ผู้สอนจำเป็นต้องจัดแผนการเรียนการ
สอนให้เหมาะสมกับธรรมชาติของผู้เรียน สถานที่เรียน และรวมถึงธรรมชาติของตัวผู้สอนด้วยเช่นกัน ดังนั้นผู้เขยีน
จึงสร ้างสรรค์บทเร ียนที ่ เน ้นการส ื ่อสารในชีว ิตประจำวันได ้โดยบูรณาการการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศกับแนวคิดซิปปา (CIPPA) ในหัวข้อการสั่งอาหารในร้านอาหารตามสั่ง  

จากการสำรวจข้อมูลพบว่าแนวคิดซิปปาถูกนำไปจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ และ
นำไปเปรียบเทียบกับแนวคิดอื่น ๆ เพื่อดูประสิทธิผลของการใช้แนวคิด เช่น การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและทักษะในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องประโยค ระหว่างการจัดกิจกรรม การ
เรียนรู้แบบ CIPPA กับแบบ 4 MAT (วัลลภา  ศรีวรขันธุ์ ทัศนาประสานตรี และมนตรี  อนันตรักษ์, 2557) พบว่า
การเรียนรู้โดยใช้แนวคิดซิปปามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่า แบบ 4 MAT และผู้เรียนมีความพอใจในการจัดการ
เรียนการสอนมากกว่า 

รัสรินทร์  แพร่งสุวรรณ์ (2559) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดย
ใช้รูปแบบการสอนซิปปาโมเดล (CIPPA Model) สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการ
สื่อสารของผู้เรียนให้เป็นไปตามสมรรถนะของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด กล่าวคือผู้เรียน
สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการ
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พัฒนาตนเองและสังคมได้ โดยใช้หลักการสำคัญคือการจัดการเร ียนการสอนที ่เน้นผู ้เร ียนเป็นศูนย์กลาง  
ผลการศึกษาพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยแนวคิดดังกล่าว 

จากข้อมูลพื้นฐาน วัตถุประสงค์ในการเรียนของนักศึกษาชาวต่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ และการรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดซิปปาผู้เขียนคาดว่าการเลือกใช้แนวคิดซิปปาจะสามารถพัฒนานักศึกษาชาวต่ างประเทศให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ PSU international Block Course ภาคการศึกษา 2 / 2561 ของคณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

2. แนวคิดซิปปา (CIPPA) 
การจัดการเรียนการสอนดังกล่าวจัดตามแนวคิดหลักของ แนวคิดซิปปา (CIPPA) คือ การจัดการเรียนการ

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยมีการเรียนรู้ตามหลักการดังนี ้ 
C (Construct) คือ การสร้างความรู้จากกิจกรรมการเรียนรู้ที่นักศึกษาชาวต่างประเทศสร้างความเข้าใจ มี

ชุดความหมายของตนเอง และค้นพบความรู้ด้วยตนเอง เช่น ในการสอนออกเสียงหากมีคำใดที่ใกล้เคียงกับภาษา
ของนักศึกษา นักศึกษาชาวต่างประเทศอาจจะสามารถออกเสียงคำนั้นได้ชัดเจน จำความหมายของคำนั้นได้ แม้ว่า
จะมีความหมายที่ต่างกันในภาษาของนักศึกษาชาวต่างประเทศก็ตาม เป็นการสร้างชุดความรู้ใหม่จากประสบการณ์
เดิมของนักศึกษาชาวต่างประเทศ 

I (Interaction) คือ การจัดสิ่งแวดล้อมให้นักศึกษาชาวต่างประเทศได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมชั้น และ
แลกเปลี่ยนความรู้กัน ประสบการณ์ อาจหมายถึงการลงพื้นที่เพื่อให้นักศึกษาชาวต่างประเทศได้ทดลองใช้ภาษาใน
การสนทนากับเจ้าของภาษา 

P (Physical Participation) คือการให้นักศึกษาชาวต่างประเทศได้เคลื่อนไหวร่างกายโดยการทำกิจกรรม  
P (Process Leaning) คือการเรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ ของกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดี เช่น กระบวนการคิด 

กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการหาข้อมูล 
A (Application) คือ การนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ จะช่วยให้นักศึกษาชาวต่างประเทศเกิดการต่อยอด

ความรู้ หากเป็นการยกตัวอย่างในการสอนสนทนาพื้นฐานก็คือการที่นักศึกษาชาวต่า งประเทศสามารถปริวรรต
ประโยคและใช้อย่างเป็นธรรมชาติได้ (ทิศนา  แขมมณี, 2543 : 17 - 20 อ้างถึงใน ปิยมาศ  พยัคฆเดช, 2560 : 19) 

ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนแบบแนวคิดซิปปา (CIPPA) มี 7 ขั ้นตอนที่มาจากหลักการเรียนรู ้ 5 
ประการได้แก่ 

ขั้นที่ 1 ขั้นทบทวนความรู้เดิมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเช่ือมโยงความรู้ใหม่ 
ขั้นที่ 2 ขั้นแสวงหาความรู้ใหม่จากแหล่งข้อมูลหรือแหล่งความรู้ต่าง ๆ ซึ่งครูอาจเตรียมมาให้ผู้เรียนหรือ

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
ขั้นที่ 3 ขั้นการศึกษาทำความเข้าใจข้อมูล คือ การเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับ ความรู้เดิม  
ขั้นที่ 4 ขั้นแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจระหว่างผู้เรียนกับเพื่อนร่วมชั้นเพื่อตรวจสอบความรู้ความ

เข้าใจของตนกับผู้อื่น 
ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปและจัดระเบียบความรู้ 
ขั้นที่ 6 ขั้นการแสดงผลงาน 
ขั้นที่ 7 ขั้นตอนการประยุกต์ใช้ความรู้ 
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ประโยชน์ของแนวคิดซิปปานอกจากเป็นแนวคิดที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในการจัดแผนการสอน 
สามารถนำไปจัดทำตัวชี้วัดผลประเมินผลผู้เรียน เพื่อค้นหาความสามารถและความก้าวหน้าในการเรียนรู้ แนวคิด
ดังกล่าวเป็นแนวคิดที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้จะทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในสิ่งที่เรียน สามารถ
อธิบาย ชี้แจง ตอบคำถามได้ เป็นการพัฒนาทักษะในการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ กระตุ้นให้เกิดความใฝ่รู้ 
และเป็นการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชั้นเรียนโดยการทำงานเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนข้ อมูล 
การเรียนรู้โดยใช้แนวคิดซิปปาจึงเป็นการพัฒนานักศึกษาทั้งในด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ และพัฒนาการการ
ด้านอยู่ร่วมกันสังคมไปพร้อม ๆ กัน 

3. การบูรณนาการแนวคิดซิปปา (CIPPA) กับการเรียนการสอนสนทนาภาษาไทย เรื่องการสั่ง
อาหารในร้านอาหารตามสั่ง 

การบูรณาการตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 หมายถึงการผสมผสาน
เชื่อมโยงองค์ความรู้ตั้งแต่ 2 องค์ความรู้ขึ้นไปเข้าด้วยกันอย่างสอดคล้องเป็นระบบ โดยในบทความนี้คือการบูรณา
การระหว่าง การสอนสนทนาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ กับแนวคิดซิปปา เรื่องการสั่งอาหารในร้านอาหาร
ตามสั่งมีสาระสำคัญ ได้แก่ การสนทนาเกี่ยวกับการสั่งอาหารในร้านอาหารตามสั่ง มีวัตถุประสงค์ที ่กำหนดให้
นักศึกษาชาวต่างประเทศสามารถใช้คำศัพท์หมวดอาหารในร้านอาหารตามสั่ง คำกริยาและคำวิเศษณ์ที่เกี่ยวกับการ
สั่งอาหาร วิธีการปรุงอาหาร รสชาติอาหาร ลักษณะนาม และคำศัพท์เรื่องภาชนะ รวมถึงบทสนทนาการสั่งอาหาร
ในร้านอาหารตามสั่งได้ โดยมีกิจกรรมการเรียนการสอนดังนี้ 

1) กิจกรรมการเรียนการสอน 
1.1) ผู้สอนแสดงภาพอาหารบนเครื่องฉายภาพผ่านโปรแกรม PowerPoint 

อย่างรวดเร็ว แล้วหยุดเพื่อถามนักศึกษาชาวต่างประเทศว่า “คุณเคยทานอาหารไทย (ไหม) มั้ยคะ / ครับ” / khun 

kəəj taan ʔaa-hǎan thai máj khá / khráp / สอนวิธีการตอบคำถามดังกล่าว และให้นักศึกษาชาวต่างประเทศ
ตอบคำถาม 

1.2) ผู้สอนแสดงภาพอาหาร และคำศัพท์ในหมวดต่าง ๆ ในร้านอาหารตามสั่ง 
เช่น ต้นหอม / tôn hɔ̌ɔm / เนื้อหมู / nɯ ́́a-mǔu / และนักศึกษาชาวต่างประเทศพูดตามเพื่อฝึกการออกเสียง 

1.3) นักศึกษาชาวต่างประเทศระดมความคิดหาช่ืออาหารไทยเพิ่มเติม โดยการ
สืบค้นข้อมูล และแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้สอน โดยใช้ภาพอาหาร หรือการอธิบายลักษณะเป็นสื่อกลาง เพื่อให้
นักศึกษาชาวต่างประเทศได้ทราบชื่ออาหารชนิดนั้น ๆ 

1.4) ผู ้สอนสอนโครงสร้างบทสนทนา และทดลองถามตอบบทสนทนากับ
นักศึกษาชาวต่างประเทศ ดังเช่นตัวอย่างบทสนทนาดังต่อไปนี้ 
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1.5) ผู้สอนแสดงภาพอาหารให้นักศึกษาชาวต่างประเทศช่วยกันตอบ และให้
นักศึกษาชาวต่างประเทศฝึกปฏิบัติการสนทนาโดยการจับคู่กับเพื่อนร่วมชั้น 

กิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง 5 ขั้นตอนในข้างต้นสามารถจัดลำดับขั้นตอนและ
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาในบทเรียนกับข้ันตอนการจัดการเรียนการสอนตามหลักแนวคิดซิปปาได้ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ของกิจกรรมการเรยีนการสอนกับข้ันตอนการสอนด้วยแนวคิดซิปปา (CIPPA) 

ขั้นตอนการสอน 
ตามแนวคิดซิปปา (CIPPA) 

กิจกรรมการเรียนการสอน แนวคิดซิปปา (CIPPA) 

ขั้นที่ 1 ขั้นทบทวนความรู้เดมิ
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา
ชาวต่างประเทศมคีวาม
พร้อมในการเชื่อมโยง
ความรู้ใหม ่

1. ผู ้สอนแสดงภาพอาหารบนเครื ่อง
ฉายภาพโปรแกรม  PowerPoint 
อย ่างรวดเร ็ว และหยุดเพื ่อถาม
นักศึกษาชาวต่างประเทศว่า “คุณ
เคยทานอาหารไทย (ไหม) มั ้ยคะ/

คร ับ” / khun kəəj taan ʔa-hǎan 
thai màj khà/khràp / สอนวิธีการ
ตอบคำถามดังกล่าว และให้นักศึกษา
ชาวต่างประเทศตอบคำถาม 

- เตรียมความพร้อมในการเรียน 
และกระตุ้นความสนใจ 

ขั้นที่ 2 ขั้นแสวงหาความรู้ใหม่ที่
นักศึกษาชาวต่างประเทศ
ยังไม่มี จากแหล่งข้อมูล
หรือแหล่งความรู้ต่าง ๆ 
ซ ึ ่งคร ูอาจเตร ียมมาให้
นักศึกษาชาวต่างประเทศ
หรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับ 
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อ
นักศึกษาชาวต่างประเทศ
ไปแสวงหาก็ได้ และ 

2. นักศึกษาชาวต่างประเทศพูดตาม
เพื่อฝึกการออกเสียงเมื่อผู้สอนแสดง
ภาพอาหาร  และคำศัพท์ในหมวด
ต่าง ๆ ในร้านอาหารตามสั ่ง เช่น 
ต้นหอม / tôn hɔ̌ɔm / เนื ้อหมู / 
nɯ ́a-mu ̌u / 

- ผ ู ้ สอนเตร ี ยมข ้อม ู ลมา ให้
นักศึกษาชาวต่างประเทศ 

- ขั้นตอนที่ 2 และ 3 มีกิจกรรม
เดียวกันคือผู้สอนเตรียมข้อมูล
มาให้นักศึกษาชาวต่างประเทศ 
และนักศึกษาชาวต่างประเทศ
ออกเส ียง เป ็นการทำความ
เ ข ้ า ใ จก ั บข ้ อม ู ล ใหม ่ โ ด ย
เชื ่อมโยงกับความร ู ้ เด ิม คือ 
เสียงเดิมในภาษาของตน เพื่อให้
ออกเส ียงได ้เหมือนต้นเสียง 
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ขั้นตอนการสอน 
ตามแนวคิดซิปปา (CIPPA) 

กิจกรรมการเรียนการสอน แนวคิดซิปปา (CIPPA) 

ขั้นที่ 3 ขั้นการศึกษาทำความเข้าใจ
ข้อมูล คือ การเชื ่อมโยง
ความรู้ใหม่กับ ความรู้เดิม 
เ ช ่ น  น ั ก ศ ึ ก ษ า ช า ว
ต ่างประเทศอาจจะต้อง
สร้างความหมายของข้อมูล 

หรือเสียงที่ผู้สอนออกเสียงให้
ฟังมากที่สุด 

ขั้นที่ 4 ขั ้นแลกเปลี ่ยนความรู้
ความ เข ้ า ใจระหว ่ า ง
นักศึกษาชาว่างประเทศ
กับเพื ่อนร่วมชั ้นเพราะ
เพื่อนร่วมชั้นสามารถเป็น
เคร ื ่องม ือในตรวจสอบ
ความรู้ความเข้าใจของตน
กับผู้อื่น และ 

ขั้นที่ 5 ขั ้นสรุปและจัดระเบียบ
ความร ู ้ เ พ ื ่ อ ช ่ ว ย ให้
นักศึกษาชาวต่างประเทศ
จดจำสิ่งที่เรียนรู้ได้ง่าย 

3. นักศึกษาชาวต่างประเทศระดม
ความค ิดหาช ื ่ออาหารไทยจาก 
google เพ ิ ่มเต ิม โดยการส ืบค้น
ข้อมูล หรือแลกเปลี่ยนความรู ้กับ
ผู้สอน โดยใช้ภาพอาหาร หรือการ
อธิบายลักษณะเป็นสื่อกลาง เพื่อให้
นักศึกษาชาวต่างประเทศได้ทราบ
ถึงช่ืออาหารชนิดนั้น ๆ 

- แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ
กับกลุ่ม 

- ผู้สอนช่วยจัดระเบียบข้อมูลของ
นักศึกษาชาวต่างประเทศ เช่น 
นักศึกษาชาวต่างประเทศถามถึง
ชื่อของอาหารชนิดหนึ่ง อธิบาย
ลักษณะอาหารไทยชนิดนั้น หรือ
สิ่งของที่เกี่ยวกับการรับประทาน
อาหาร และผู้สอนให้คำตอบ 

- หลังจากแลกเปลี่ยนข้อมูลเสร็จ
ผู้สอนจึงสรุปความรู้เรื่องคำศัพท์ 
ตั้งแต่กิจกรรมการเรียนที่ 2 อย่าง
เป็นหมวดหมู่อีกครั้ง 

ขั้นที่ 6 ขั้นการแสดงผลงานช่วย
ใ ห ้ น ั ก ศ ึ ก ษ า ช า ว
ต่างประเทศตอกย้ำหรือ
ตรวจสอบความเข ้าใจ
ของตน และ ช่วยส่งเสริม
ใ ห ้ น ั ก ศ ึ ก ษ า ช า ว
ต่างประเทศใช้ความคิด
สร้างสรรค์ 

4. ผู ้สอนสอนโครงสร้างบทสนทนา 
และทดลองถามตอบบทสนทนากับ
นักศึกษาชาวต่างประเทศ 

- การแสดงผลงานของนักศึกษา
ชาวต่างประเทศ คือ การตอบบท
สนทนากับผู้สอน การถามตอบ
บทสนทนาจะช่วยให้นักศึกษา
ชาวต่างประเทศมั่นใจในการใช้
บทสนทนามากขึ้น นักศึกษาชาว
ต่างประเทศบางคนอาจตอบตาม
แบบแผนบทสนทนา แต่จะมี
นักศึกษาชาวต่างประเทศบาง
กล ุ ่มท ี ่สามารถปร ับเปล ี ่ยน
คำตอบตามโครงสร้างบทสนทนา
ได ้  จ ึ ง เป ็ นการต ่ อยอด ให้
น ักศ ึกษาชาวต ่างประเทศมี
ความคิดสร้างสรรค์ในการตอบ
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ขั้นตอนการสอน 
ตามแนวคิดซิปปา (CIPPA) 

กิจกรรมการเรียนการสอน แนวคิดซิปปา (CIPPA) 

บทสนทนาอันจะนำไปสู่การใช้
ป ร ะ โ ย ค ท ี ่ น ั ก ศึ ก ษ า ช า ว
ต่างประเทศปริวรรตได้เองและ
เป็นประโยคที ่ เป ็นธรรมชาติ
เหมือนประโยคที่เจ้าของภาษาใช้
มากขึ้น และหากมีการเข้าใจที่
คลาดเคลื ่อนผู ้สอนจะได้แก้ไข
ข้อมูลเหล่านั้นให้ถูกต้อง 

ขั้นที่ 7 ขั ้นตอนการประยุกต์ใช้
ค ว าม ร ู ้ ส ่ ง เ ส ร ิ ม ใ ห้
นักศึกษาชาวต่างประเทศ
ได ้ฝ ึกฝนการนำความรู้
ความเข้าใจของตนไปใช้ใน
สถานการณ์อื่น ๆ เพื่อเพิ่ม
ความเข ้าใจในบทเร ียน
มากยิ่งขึ้น 

5. นักศึกษาชาวต่างประเทศช่วยกัน
ตอบชื่อของอาหารในภาพนั้น ภาพ
อาหารที่ผู้สอนแสดงด้วยโปรแกรม 
PowerPoint และให้นักศึกษาชาว
ต่างประเทศฝึกปฏิบัติโดยการจับคู่
สนทนา 

- นักศึกษาชาวต่างประเทศได้ฝึก
ปฏิบัติบทสนทนาการสั่งอาหาร 

 

กิจกรรมการเรียนการสอนแสดงบทบาทของผู้สอนและผู้เรียน โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นส่วนสำคัญในการทำ
กิจกรรมการให้ความร่วมมือภายในชั้นเรียนจึงเป็นสิ่งสำคัญ ผู้เขียนจึงกำหนดของบทบาทของผู้สอนและผู้เรียนใน
การจัดกิจกรรมกิจกรรมการเรียนรู้แบบแนวคิดซิปปาในหัวข้อการสั่งอาหารในร้านอาหารตามสั่งได้ดังนี้ 

1) บทบาทของนักศึกษาชาวต่างประเทศ 
แนวคิดซิปปา (CIPPA) เน้นนักศึกษาบทบาทของนักศึกษาชาวต่างประเทศเป็น

บทบาทที่สำคัญตามที่สุด หากนักศึกษาชาวต่างประเทศไม่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนการ
เรียนการสอน ก็ไม่สามารถทำให้แผนการเรียนการสอนนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ ได้ นักศึกษาชาวต่างประเทศจึงมี
บทบาทในการมีส่วนร่วมในการแสวงหาความรู้ ลงมือกระทำ จัดระเบียบความรู้อย่างสร้างสรรค์และนำความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ (บทบาทของผู้สอนและนักศึกษาในการจัดกิจกรรมกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา, 2559) เมื่อบูรณาการ
การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดซิปปา (CIPPA) กับบทสนทนาเรื่องการสั่งอาหารในร้านอาหารตามสั่ง ส่งผลให้
นักศึกษาชาวต่างประเทศเกิดการตั้งคำถามกับเพ่ือนร่วมชั้น และผู้สอนในช่วงที่จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ภายใน
ชั้นเรียน เรื่องชื่ออาหาร หรือสิ่งที่สงสัยเกี่ยวกับหัวข้อการศึกษา โดยการสืบค้นข้อมูลหรือตั้งคำถามจากความสงสัย
ตามประสบการณ์ที่นักศึกษาชาวต่างประเทศเคยพบเห็น หากนักศึกษาชาวต่างประเทศยังไม่กล้าถามข้อสงสัยผู้สอน
อาจตั้งคำถามโดยตรง หรือมีสื่ออื่น ๆ เข้ามาช่วย เช่น เกมแข่งกันหาคำศัพท์อาหารตามสั่ง การใช้รูปภาพชวนให้
สังเกตอันส่งเสริมให้นักศึกษาชาวต่างประเทศมีส่วนร่วมในการแสวงหาความรู้ตามแนวคิดซิปปา (CIPPA) ได้ 
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2) บทบาทของผู้สอน 
บทบาทของผู้สอนจำแนกออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการเตรียมการสอน 

และขั้นตอนการดำเนินการสอน ขั้นตอนการเตรียมการสอน เป็นขั้นตอนท่ีผู้สอนจะต้องเตรียมตนเองให้พร้อมในทุก 
ๆ ด้าน ได้แก่ เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ รวมถึงการเตรียมวัสดุอุปกรณ์การสอน และ
เตรียมการวัดผลประเมินผลทั้งการประเมินนักศึกษาและการประเมนิการสอนของตน ส่วนข้ันดำเนินการสอนเป็นขั้น
ที่ผู้สอนใช้แผนการจัดการเรียนการสอนและสร้างสรรค์อุปกรณ์สำหรับถ่ายทอดความรู้ เพื่อดึงจุดสนใจให้นักศึกษา
ชาวต่างประเทศมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ 

การเตรียมการสอนตามแนวคิดซิปปา (CIPPA) ที่บูรณาการกับแผนการสอนเรื่อง
การสั่งอาหาร 1 ครั้ง ครั้งละ 1 ช่ัวโมง 30 นาที จำแนกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ การเตรียมตัวผู้สอน และขั้นการเตรียม
อุปกรณ์ให้พร้อมกับการสอน ขั้นการเตรียมตัวผู้สอนเป็นขั้นตอนพื้นฐานที่ผู้สอนทุกคนมีอยู่แล้ว กล่าวคือ ผู้สอนมี
ความรู้พร้อมที่จะถ่ายทอดข้อมูลจึงขอเน้นไปที่การเตรียมอุปกรณ์การสอน ตามแผนการสอนที่ได้จัดทำขึ้น สื่อการ
เรียนการสอนสามารถใช้โปรแกรม PowerPoint ได้ เพราะในช่วงแรกเป็นการบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ และช่วง
หลังของกิจกรรมการสอนเป็นการปฏิบัติกิจกรรมการสนทนาระหว่างนักศึกษาชาวต่างประเทศกับเพื่อนร่วมช้ันเรียน 
อุปกรณ์การสอนจึงประกอบไปด้วย คอมพิวเตอร์  เครื่องฉายภาพ เอกสารประกอบการสอนดังตัวอย่างภาพจาก
โปรแกรม PowerPoint ภาพที่ 1 และภาพท่ี 2 ต่อไปนี้ 
 

 
ภาพที่ 1 ตัวอย่าง Slide ในโปรแกรม PowerPoint ประกอบการสอนเรื่องคำศัพท์ 
 

ตัวอย่าง Slide ในโปรแกรม PowerPoint ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนเรื่อง
คำศัพท์ผู้สอนออกแบบให้มีชื่อเมนูอาหารในร้านอาหารตามสั่งโดยแสดงส่วนประกอบต่าง ๆ ในรายการอาหารนั้น 

เช่น ภาพ Slide จากโปรแกรม PowerPoint ตัวอย่างคำว่า “ข้าวผัดหมู” / khâaw phàt mu ̌u / ที่แสดงส่วนผสม
ของข้าวผัดหมูเพื่อให้นักศึกษาชาวต่างประเทศทราบถึงส่วนประกอบของอาหารที่จะได้รับเมื่อสั่งรายการอาหาร
ดังกล่าว หากนักศึกษาชาวต่างประเทศไม่ชอบรับประทานส่วนประกอบใดในรายการอาหาร การบอกส่วนประกอบ
ในอาหารดังกล่าวจะทำให้นักศึกษาชาวต่างประเทศดัดแปลงบทสนทนาเพื่อบอกความต้องการของตนเองได้ โดย
ใช้สัทอักษรกำกับการสอนเรื่องการออกเสียงคำศัพท์ชื ่อรายการอาหาร และส่วนประกอบในอาหาร และสอน
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วัฒนธรรมการรับประทานอาหารของไทยแทรกระหว่างการเรื่องการสั่งอาหารในร้านอาหารตามสั่ง เพราะอาหาร
เป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมที่สามารถบอกวิถีชีวิตของคนไทยได้ กล่าวคือ ร้านอาหารตามสั่งของไทยนิยมตกแต่งจาน
ด้วยแตงกวา บางร้านอาจมีให้เป็นชุดผักเครื่องเคียงทานกับน้ำพริก หรืออาจมีน้ำซุป  
 

 
ภาพที่ 2 ตัวอย่าง Slide ในโปรแกรม PowerPoint ประกอบการสอนบทสนทนาเรื่อง การสั่งอาหารในร้านอาหาร

ตามสั่ง 
 

ตัวอย่าง Slide ในโปรแกรม PowerPoint ประกอบการสอนบทสนทนาเรื ่อง 
การสั่งอาหารในร้านอาหารตามสั่ง ที่ยกมาข้างต้นเป็นบทสนทนาเริ่มต้นระหว่างพนักงานรับรายการอาหารกับลูกค้า 
ซึ่งสอนให้นักศึกษาชาวต่างประเทศเข้าใจบริบทของร้านอาหารไทย และผู้สอนจำเป็นต้องอธิบายบริบทในบท
สนทนาดังกล่าวเพิ่มเติมว่าอาจใช้ไม่ได้กับร้านอาหารทุกร้าน บางร้านอาจมีกระดาษและปากกาให้นักศึกษาชาว
ต่างประเทศเขียนรายการอาหารนั้นเอง ซึ่งกระบวนการสอนเขียนอยู่นอกเหนือจากการสอนบทสนทนาทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจของผู้สอน 

ตัวอย่างสื่อการสอนด้วยโปรแกรม PowerPoint จากการบูรณาการแนวคิดซิป
ปา (CIPPA) เข้ากับแผนการสอนสามารถส่งเสริมให้นักศึกษาชาวต่างประเทศเกิดการเรียนรู้ในการเพิ่มความรู้ใหม่จา
การเชื่อมโยงความคิดเดิมจากสื่อการสอนโปรแกรม PowerPoint ที่กระตุ้นให้นักศึกษาชาวต่างประเทศเกิดความ
สงสัยชื่ออาหารและวัฒนธรรมการกิน เพราะหัวข้อการเรียนดังกล่าวเป็นความรู้ใหม่จึงเกิดบรรยากาศการเรียนรู้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาชาวต่างประเทศกับเพื่อนร่วมชั้น หรือนักศึกษาชาวต่างประเทศกับผู้สอน 
 

4. ข้อจำกัดของแนวคิดซิปปา (CIPPA) ในการจัดแผนการสอน เรื่อง การสั่งอาหารในร้านอาหาร

ตามสั่ง 

แนวคิดซิปปา (CIPPA) เป็นแนวคิดที่เน้นผู ้เรียนเป็นหลักและเมื่อบูรณาการเข้ากับแผนการสอนที่มี
กิจกรรมในชั้นเรียนจึงมีข้อจำกัดเกี่ยวกับการเตรียมการสอน โดยการเตรียมแผนการสอนนั้นอาจใช้เวลานานและ
ผู้สอนจำเป็นต้องรู้พื้นฐานของผู้เรียนก่อนจึงจะสามารถวางแผนจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
กำหนด รวมถึงพฤติกรรมของผู้เรียนขณะอยู่ในชั้นเรียน เช่นกรณีนักศึกษาชาวต่างประเทศไม่ตั้งใจฟังคำอธิบาย  
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อาจทำให้เกิดข้อสงสัยในภายหลัง หรือไม่สามารถบอกความต้องการพื้นฐานของตนเองได้เมื่อนำไปใช้จริง ข้อจำกัด
อีกประการเนื่องจากเมื่อบูรณาการแนวคิดซิปปาเข้ากับแผนการสอนเรื ่องการสั่งอาหารในร้านอาหารตามสั่ง  
การเรียนการสอนจะต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เรียนเป็นหลักซึ่งอาจมีนักศึกษาชาวต่างประเทศขาดความ
กระตือรือร้นในการให้ความร่วมมือกรณีนี้จะทำให้ผู้สอนตรวจสอบความเข้าใจได้ยากว่านักศึกษาชาวต่างประเทศ
ได้รับเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ หากเกิดกรณีดังกล่าวผู้สอนอาจใช้กลวิธีเพิ่มแรงจูงใจด้วยการมีของ
รางวัลจูงใจ การชมเชย หรือการสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้สนุกสนานขึ้น เป็นต้น 
 

5. สรุป 
ประสบการณ์จัดการจัดการเรียนการสอนสนทนาภาษาไทยในโครงการ PSU international Block 

Course พบว่านักศึกษาชาวต่างประเทศมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อนำไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน 
บทเรียนเรื่องการสั่งอาหารในร้านอาหารตามสั่งด้วยแนวคิดซิปปา (CIPPA) จึงเป็นหนึ่งในบทเรียนที่จะส่งเสริม
ศักยภาพของนักศึกษาชาวต่างประเทศในการเรียนรู้ภาษาไทย เพราะเป็นการจัดการเรียนการเรียนที่ยึดหลักและ
ขั้นตอนการเรียนการสอนด้วยแนวคิดซิปปา (CIPPA) โดยเน้นนักศึกษาชาวต่างประเทศเป็นหลัก และมีผู้สอนทำ
หน้าที่เป็นผู้ให้ข้อมูลความรู้ ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักการ 5 ประการของแนวคิดซิปปา 
(CIPPA) กล่าวคือผู้สอนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ให้ สอนคำศัพท์เกี่ยวกับเมนูอาหาร คำกริยาที่เกี่ยวกับการสั่งและการ
กินอาหาร ฯลฯ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาชาวต่างประเทศได้ซักถาม แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักศึกษาชาว
ต่างประเทศด้วยกันหรือกับผู้สอน เพื่อให้ผู้สอนช่วยจัดระเบียบความรู้เดิมที่นักศึกษาชาวต่างประเทศมีและความรู้
ใหม่จากการเรียนคำศัพท์หมวดคำกริยาที่เกี ่ยวกับการสั่งและการกินอาหาร เป็นต้น และบทสนทนา กิจกรรม
ดังกล่าวถือเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีตามหลักการซิปปา (CIPPA) เพื่อให้นักศึกษาชาวต่างประเทศมีความรู้และ
ทักษะทางภาษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการเรียน เรื่องการสั่งอาหารในร้านอาหารตามสั่ง การเรียนรู้ดังกล่าว
ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ทักษะการสื ่อสารภาษาไทยของนักศึกษาชาวต่างประเทศ โดยทำให้นักศึกษาชาว
ต่างประเทศมีความคิดสร้างสรรค์ในการปรับเปลีย่นบทสนทนาจากการเรยีนรู้คำศัพท์ที่หลากหลาย หรือการปรวิรรต
การใช้ประโยคบทสนทนาให้เป็นธรรมชาติขึ้นเหมือนกับบทสนทนาของเจ้าของภาษาจากการให้ข้อมูลทางวัฒนธรรม
จากผู้สอน หากนักศึกษาชาวต่างประเทศมีพฤติกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามการส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ดังกล่าว 
คือ จัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาชาวต่างประเทศได้แสดงศักยภาพตามพื้นความรู้และประสบการณ์ของตน 
ถือเป็นสิ่งที่นอกเหนือวัตถุประสงค์หลักในการเรียนรู้ ผลการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวจึงเป็นสิ่งที่นักศึกษาชาว
ต่างประเทศสามารถต่อยอดได้เอง ทั้งนี้การสอนตามขั้นตอน หลักการของแนวคิดซิปปาที่ผนวกเข้ากับแผนการสอน
เหมาะสำหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศที่มีพื้นฐานภาษาไทยเบื้องต้น เนื่องจากแผนการสอนที่ปรากฏขั้นตอนตาม
แนวคิดซิปปาในข้างต้นมีการระดมความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์หากผู้เรียนยังไม่มีพื้นฐานในการเรียนภาษาไทย 
หรือเป็นคาบแรกของการเรียนผู้สอนควรสอนพื้นฐานภาษาไทยก่อน เมื่อผู้เรียนมีพัฒนาการทางภาษาที่ดีขึ้นตาม
เกณฑ์ที่ผู้สอนกำหนดจึงค่อยใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอนดังกล่าว 
 

6. เอกสารอ้างอิง 
บทบาทของผู้สอนและผู้เรียนในการจัดกิจกรรมกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา.  (2559).  ค้นหาเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 

2562, จาก http://bmamedia.in.th/bmamedia/?p=1829 
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