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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มคี วามมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลการใช้ กจิ กรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อสร้ างแรงจูงใจและเจตคติต่อการพูด
ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา หน่วยจัดการศึกษานอกที่ต้งั มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาเภอเดิม
บางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ แก่ นักศึกษาชั้นปี ที่ 4 สาขาสังคมศึกษา จานวน
30 คน ซึ่งได้ มาโดยการเลือกแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย คือ 1) แบบสารวจข้ อมูลนักศึกษา และความคิดเห็น
ต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 2) แบบวัดเจตคติก่อนและหลังการเข้ าร่ วมกิจกรรมค่าย 3) แบบประเมิน
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ สถิติท่ใี ช้ ในการศึกษาคือ ค่าเฉลี่ย สามารถอภิปรายผลสรุปการศึกษาค้ นคว้ า ได้ 2 ประเด็น
ดังนี้ 1)กิจกรรมภาษาอังกฤษที่ใช้ ในการจัดค่ายภาษาอังกฤษ ทุกกิจกรรมมีประสิทธิภาพสูง ในการพัฒนาทักษะในการใช้
ภาษาอังกฤษและเพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 2)เจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยรวมของนักศึกษา
หลังจากการเรียนโดยใช้ กจิ กรรมค่ายภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับดี 3.97 สูงกว่าก่อนการทากิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 3.83
คาสาคัญ: กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ แรงจูงใจต่อการพูดภาษาอังกฤษ เจตคติต่อการพูดภาษาอังกฤษ
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Abstract
The purposes of this research were study the effect of English camp activities on motivation and attitudes
toward English speaking of students in Social Education, Thepsatri Rajabhat University Doem Bang Nangbuat
Suphan Buri, Campus. The samples consisted of 30 students in fourth -year students in Social Education Program,
obtained by Purposive Sampling. The research instruments were 1) students survey and opinions on the teaching of
English 2) Attitude test before and after attending a camp. 3) Evaluation Camp in English. The data were analysed
by mean. The results of the study were: 1 . English activities used in the English camp. All activities are highly
effective and develop skills in the English and knowledge of students. 2 . The attitudes survey toward learning
English Camp by the students after classes was 3.83 to 3.97 at high level.
Keywords: English Camp, Motivation to speak English, Attitudes to speak English
บทนา
ภาษาอังกฤษมีบทบาทสาคัญต่อประเทศไทยและทุกๆชาติท่วั โลก เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็ นภาษาสากลที่ใช้
สื่อสารกันระหว่างประเทศ ภาษาที่ใช้ ในการทางานของอาเซียนคือ ภาษาอังกฤษ จึงกล่าวได้ ว่าภาษาอังกฤษจะเป็ นภาษาที่
สองของพลเมืองอาเซียนคู่กับภาษาประจาชาติของแต่ละประเทศอีกด้ วย (สมเกียรติ อ่อนวิมล, 2554) ดังนั้นเพื่อให้

สอดคล้ องกับการพั ฒนาประเทศบัณฑิตไทยควรได้ รับการพั ฒนาให้ สามารถใช้ ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ เพื่ อสร้ างโอกาสให้ แก่ตนเองให้ สามารถทางานในประเทศเพื่ อนบ้ านได้ ด้วย(ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ,
2555, หน้ า 21)
อย่างไรก็ตาม ทักษะการพูดภาษาอังกฤษเป็ นทักษะที่มคี วามสาคัญต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เป็ นทักษะที่แสดง
ถึงระดับความสามารถในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (Richards, 2008,p.19) อีกทั้งการพูดเป็ นจุดประสงค์สาคัญและเป็ น
ตัวบ่งชี้ถึงความสามารถในการใช้ ภาษาต่างประเทศ คนที่เรียนภาษาหากไม่สามารถพูดภาษานั้นได้ จัดว่าเป็ นผู้ท่มี ีความรู้
ในภาษานั้นไม่เพียงพอ (Ur, 1996, p.120) การเรียนการสอนในปัจจุบนั ของนักศึกษาโดยทั่วไปมักเป็ นแบบการเรียนใน
ชั้นเรียน ซึ่งสร้ างความซา้ ซาก จาเจให้ กบั นักศึกษา นักศึกษาไม่มีความกระตือรือร้ นในการเรียน นักศึกษามักไม่ให้ ความ
สนใจในการเรียนเท่าที่ควร ทาให้ ผลการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้ างน้ อย เมื่อเทียบ
กับรายวิชาอื่นๆ ส่งผลให้ นักศึกษาไม่มีความมั่นใจในการพูด ในการแสดงออกต่อที่ชุมชน ซึ่งเป็ นทักษะพื้นฐานที่สาคัญ
ของการเป็ นนักศึกษาสายครู
จากปัญหาดังกล่าว ทาให้ ผ้ วู ิจัยเกิดความสนใจและได้ ศึกษาค้ นคว้ าและหาวิธี รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ที่
มุ่งเน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ เพื่อเป็ นการสร้ างแรงจูงใจและเจตคติต่อการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยการใช้ กจิ กรรม
ค่ายภาษาอังกฤษ ซึ่งจะช่ วยเสริมสร้ างประสบการณ์และความรู้เพื่อให้ ผ้ ูเรียนมีโอกาสใช้ ภาษาจริง ผู้เรียนได้ เ รียนรู้ใน
บรรยากาศที่ผ่อนคลายและสนุกสนาน (อาริน สะอีดี และ สุรัยยา สุไลมาน, 2551) ค่ายภาษาอังกฤษเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ า
ค่ายได้ ใช้ ภาษาอังกฤษได้ อย่างมั่นใจ ผู้วิจัยจึงมีแนวคิด ดังต่อไปนี้
1) สารวจความต้ องการของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสาหรับครูสังคม ด้ วยแบบสอบถาม พบว่ า
นักศึกษาต้ องการพัฒนาด้ านการพูด และการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษให้ กบั เด็กๆ
2) การจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษและการประเมินกิจกรรม
วัตถุประสงค์การวิจยั
เพื่อศึกษาผลการใช้ กจิ กรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อสร้ างแรงจูงใจและเจตคติต่อการพูดภาษาอังกฤษ
วิธีดาเนินการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ แก่ นักศึกษาชั้นปี ที่ 4 สาขาสังคมศึกษา จานวน 30 คน ที่ลงทะเบียน
ในรายวิชา ภาษาอังกฤษสาหรับครูสงั คมศึกษา หน่วยจัดการศึกษานอกที่ต้งั มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อาเภอเดิมบาง
นางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ แก่ นักศึกษาชั้นปี ที่ 4 สาขาสังคมศึกษา จานวน 30 คน ซึ่งได้ มา
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
1) แบบสารวจข้ อมูลนักศึกษา และความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
2) แบบวัดเจตคติก่อนและหลังการเข้ าร่วมกิจกรรมค่าย
3) แบบประเมินกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
วิธีดาเนินการวิจยั
1. ผู้วิจัย ดาเนินการวิจัยตามขั้นตอนต่อไปนี้
1) เป็ นการสารวจเบื้องต้ น เกี่ยวกับข้ อมูลโดยทั่วไปของนักศึกษา ที่มคี วามคิดเห็น
ต่อการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ และสารวจทักษะทางภาษาอังกฤษที่นักศึกษามีความต้ องการที่จะพัฒนาตนเอง
2) น าผลจาการวิ จั ย ขั้ น ตอนที่ 1 มาออกแบบกิจ กรรมในภาพรวมโดยค านึ ง ถึ ง เป้ าหมายและ
วัตถุประสงค์ การคัดเลือกเนื้อหา กิจกรรมที่สามารถบูรณาการเข้ ากับรายวิชาอื่นได้
3) การวัดเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้ แบบสอบถาม

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
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4) การจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ เป็ นการจัดกิจกรรมที่เน้ นให้ เกิดการแข่ งขัน ไม่ ตึงเครียด ได้ รับ
ความรู้ท่จี ะสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ได้ โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็ นดังนี้
- Pictionary and Simon says
- Pass me the ball and tennis
- Up and down
- Rowing the boat
- การประเมินกิจกรรม
5) เป็ นการสารวจเจตคติของนักศึกษาหลังเรียนที่มตี ่อการเรียนภาษาอังกฤษ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. จากการสารวจเจตคติของนักศึกษา
2. จากการประเมินกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. หาค่าเฉลี่ยของคะแนนเจตคติก่อนและหลังจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ
2. หาค่าเฉลี่ย จากการประเมินกิจกรรม
ตารางที่ 1 ตารางแสดงค่าเฉลีย่ ประสิทธิภาพของแต่ละกิจกรรมในค่ายภาษาอังกฤษ

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
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Pictionary
and Simon
says
4.15

Pass me the
ball and
tennis
4.24

Up and
down

Rowing the
boat

4.43

4.39

2. กิจกรรมช่วยให้ นักเรียนเกิดความมั่นใจในการใช้ ภาษา

4.24

4.21

4.24

3.59

3. นักศึกษามีโอกาสใช้ ภาษาและท่าทางเพื่อสื่อความหมาย

3.82

3.65

3.62

3.71

4. การจัดกลุ่มนักศึกษาเหมาะกับลักษณะของกิจกรรม

3.71

3.76

3.94

3.82

5. การดาเนินกิจกรรมกระชับ ต่อเนื่องและชัดเจน

4.12

3.35

3.97

4.00

6. นักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม

4.34

4.43

4.19

4.38

7. วิธเี ล่นเข้ าใจง่ายและสามารถปฏิบัติได้ อย่างถูกต้ อง

4.19

4.54

3.97

4.30

8. ระยะเวลาในการทากิจกรรมเหมาะสม

4.50

3.93

4.40

4.67

9. กิจกรรมสนุก ไม่เครียด

4.30

4.07

4.37

3.89

10. กิจกรรมเหมาะสมกับความรู้และความสามารถ

4.06

4.18

4.03

3.85

4.14
สูง

4.03
สูง

4.11
สูง

4.06
สูง

ค่าเฉลี่ยรวม
ระดับประสิทธิภาพของกิจกรรม

จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ ว่ามีกจิ กรรมที่ใช้ ในค่ายภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพสูง คือ มีค่าเฉลี่ย 4.03 – 4.14
โดยพิจารณาในรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมมีประสิทธิภาพสูงตามลาดับดังนี้ คือ Pictionary and Simon says (4.14),
Up and down (4.11), Rowing the boat (4.06), Pass me the ball and tennis (4.03)
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงการเปรียบเทียบเจตคติของกลุ่มตัวอย่างที่มตี ่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษก่อนและหลัง
การเข้ าร่วมกิจกรรม

ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายการ
วิชาภาษาอังกฤษเป็ นวิชาที่เรียนสนุก
วิชาภาษาอังกฤษเป็ นวิชาที่ง่าย
ข้ าพเจ้ าคิดว่าจะสามารถพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษ
ได้
ข้ าพเจ้ ามั่นใจในการแสดงออกโดยใช้ ภาษาอังกฤษ
ข้ าพเจ้ ามีความตื่นตัวทุกครั้งเมื่อเรียนภาษาอังกฤษ
ข้ าพเจ้ าคิดว่าการพูดภาษาอังกฤษเป็ นเรื่องไม่ยาก
การเรียนไวยากรณ์เป็ นสิ่งที่จาเป็ น
ข้ าพเจ้ ากล้ าพูดโต้ ตอบโดยใช้ ภาษาอังกฤษ
การออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้ องเป็ นสิ่งที่ต้อง
ฝึ กฝนอย่างสม่าเสมอ
เมื่อเปรียบเทียบวิชาภาษาอังกฤษกับวิชาอื่นๆแล้ ว
ข้ าพเจ้ าคิดว่าภาษาอังกฤษเป็ นวิชาที่ยาก
ค่าเฉลีย่ รวม

ก่อนการเข้าค่าย
ค่าเฉลี่ย
แปล
3.37
ปานกลาง
4.20
ดี
4.49
ดี

เจตคติ
หลังการเข้าค่าย
ค่าเฉลี่ย
แปล
3.51
ดี
4.58
ดีมาก
4.52
ดีมาก

ความ
แตกต่าง
0.14
0.38
0.03

3.11
3.33
3.38
4.25
4.78
4.28

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
ดี

3.15
3.43
3.53
4.32
4.89
4.34

ปานกลาง
ปานกลาง
ดี
ดี
ดีมาก
ดี

0.04
0.10
0.15
0.07
0.11
0.06

3.16

ปานกลาง

3.51

ดี

0.35

3.83

มีเจตคติท่ ี
ดี

3.97

มีเจตคติท่ ี
ดี

0.14

จากตารางที่ 2 พบว่า ก่อนการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ นักศึกษามีเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษใน
ระดับที่ดี มีค่าเฉลี่ยรวม 3.83 และหลังการเรียนโดยการใช้ กจิ กรรมค่ายภาษาอังกฤษ นักศึกษามีเจตคติในระดับที่ดขี ้ นึ
คือ ค่าเฉลี่ย 3.97 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิม 0.14

สรุปผลการศึกษา
1.1 กิจกรรมภาษาอังกฤษที่ใช้ ในการจัดค่ายภาษาอังกฤษ ทุกกิจกรรมมีประสิทธิภาพสูง ในการพัฒนาทักษะใน
การใช้ ภาษาอังกฤษและเพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
1.2 เจตคติ ต่ อ การเรี ย นวิ ช าภาษาอัง กฤษโดยรวมของนั ก ศึ ก ษาหลั ง จากการเรี ย นโดยใช้ กิจ กรรมค่ า ย
ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับดี 3.97 สูงกว่าก่อนการทากิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 3.83

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

อภิปรายผลการศึกษา
ในการวิจัยครั้งนี้มปี ระเด็นสาคัญที่สามารถนามาอภิปรายผลได้ ดงั นี้
1. จากการนากิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษมาใช้ สร้ างแรงจูงใจกับนักศึกษานั้น พบว่ากิจกรรมค่ายมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้อาจด้ วยเหตุผลว่า การพัฒนานักศึกษากลุ่มตัวอย่างเป็ นการพัฒนาที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้เรียนตรงตามแนวคิด
ของ Graves (2000) และ Nunan (1998) ที่เ สนอว่ า การพั ฒ นาหลั ก สูต รที่แ ท้ จ ริ ง คื อ ต้ อ งมรการวิ เ คราะห์ แ ละ
วัตถุประสงค์ให้ ชัดเจน ตรงตามความต้ องการของผู้เรียนอย่างแท้ จริง
2. เจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษ เจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษหลังการเข้ าค่ายของนักศึกษาโดยรวมและ
เกือบทุกข้ อรายการเพิ่มขึ้นจากก่อนเข้ าค่าย นั่นคือนักศึกษามีเจตคติต่อภาษาอังกฤษในทางที่ดเี พิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากเกม
และกิจ กรรมต่ า งๆ มีค วามหลากหลาย สนุ ก และไม่ เ ครีย ด ท าให้ นั กศึ กษาสามารถใช้ ทัก ษะการพูด ได้ อ ย่ างเต็มที่
ก่อให้ เกิดความกระตือรือร้ นในการเรียนรู้ ใช้ ภาษาได้ อย่ างเป็ นธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้ องกับ Lochana and Deb (2006)
อีกทั้งมีการจัดเรียงลาดับการใช้ กจิ กรรมได้ อย่างเหมาะสม
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นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจและสังคม

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
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