
 

d 

 

หัวข้อการค้นคว้าแบบอสิระ ประสิทธิผลของการใชรู้ปแบบการสอน CIPPA เพื่อลดความวติก 
กงัวลของนกัเรียนในการเรียนวชิาการเขียนภาษาองักฤษ 

ผู้เขียน    นายวงศพทัธ์ เทพวาลย ์

ปริญญา    ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (ภาษาองักฤษ) 

อาจารย์ทีป่รึกษา   ดร. บดินทร์ จินดา  
 

บทคดัย่อ 

งานวจิยัเร่ืองประสิทธิผลของการใชรู้ปแบบการสอน CIPPA ในการลดความวติกกงัวลของ
นกัเรียนในการเรียนวชิาการเขียนภาษาองักฤษ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความวิตกกงัวลของ
นกัเรียนในวชิาการเขียนภาษาองักฤษ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 5/1 โรงเรียนเสริมงามวทิยาคม จงัหวดัล าปาง จ านวน 44 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล
ในงานวจิยัน้ี ไดแ้ก่ แบบวดัความวติกกงัวล แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
ผูว้จิยัไดใ้ชโ้ปรแกรมวเิคราะห์ทางสถิติ SPSS ในการวเิคราะห์ค านวณค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบค่าที (t-test) และใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหาวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ 

 ผลของการวจิยัน้ี พบวา่ความวติกกงัวลในการเรียนวชิาการเขียนภาษาองักฤษหลงัเรียนโดย
ใชก้ารสอนรูปแบบซิปปาลดลงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยความวติกกงัวลท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัตวันกัเรียนเองลดลงมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ความวติกกงัวลท่ีเก่ียวขอ้งกบัครูผูส้อนและความ
วติกกงัวลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเพื่อนลดลงนอ้ยท่ีสุดตามล าดบั นอกจากน้ียงัพบวา่ ทศันคติของนกัเรียนท่ีมี
ต่อกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบซิปปาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ความ
พึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบซิปปาเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย 
ไดแ้ก่ ดา้นเน้ือหาบทเรียน ดา้นการวดัและประเมินผล ดา้นส่ือและแหล่งเรียนรู้ และดา้นกิจกรรมการ
เรียนการสอนตามล าดบั 

สรุปไดว้า่กิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบซิปปาสามารถลดความวติกกงัวลของนกัเรียนท่ี
มีต่อการเรียนวชิาการเขียนภาษาองักฤษได้
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ABSTRACT 

 This research study entitled “Effectiveness of the CIPPA Instruction Model in 

Reducing Students’ Anxiety in English Writing Classes” is intended to investigate the 

students’ anxiety in English Writing class. Samples of the study were 44 students in 

Matthayomsueksa 5 Class 1 at Soem Ngam Witthayakhom School in Lampang 

province. Instruments for data collection were an anxiety scale, a questionnaire and an 

interview schedule. In analyzing the data which included means, standard deviations 

and t-test scores from anxiety scale and the questionnaire, the program SPSS (Statistical 

Package for the Social Science for Windows) was operated. Meanwhile, Content 

Analysis was used to examine the data from the interviews. 

 The results of the study reveal that after the CIPPA based learning activities, the 

students’ anxiety in English writing class reduced significantly at a statistical level 

of.05. It was also found that the anxiety in relation to the students themselves reduced 

the most, followed by the anxiety regarding the teacher and the anxiety in respect to the 

students’ classmates respectively. In addition, collectively, the students’ satisfaction 

with the CIPPA based learning activities were at a high level. More to the point, to put 

the students’ satisfaction in order from highest to lowest, they were pleased with 

learning contents, assessment and evaluation, learning materials and resources, and 

teaching and learning activities respectively.  
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 To conclude, the CIPPA based activities did reduce the students’ anxiety in 

English writing classes. 

 


