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  The objective of this research was to study the effect of English camp activities to 

enhance communicative English speaking ability of Mattayomsuksa 3 students of Princess 

Chulabhorn’s College Chonburi.   

 The samples of this study were 30 secondary Mattayomsuksa 3 students of Princess 

Chulabhorn’s College Chonburi. The experiment was conducted during February 17–19, 

2011. 

 The instruments used to collect the data included the package of English language 

camp activities, the pre-test and the post-test of communicative English speaking, and the 

questionnaires to survey the opinion of students and teachers concerning English camp 

activities. The data collected were statistically analyzed by mean scores, standard deviation 

and t-test for dependent samples. 

 The result of the study showed that after the use of English camp activities, there 

was a significant increase in the students’ communicative English speaking ability at the 

significant level of .01 . The opinion of the students and the teachers who participated in 

English camp activities was that English camp activities were suitable to enhance students’ 

communicative English speaking ability. The students’ communicative English speaking 

ability was improved. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ที่มาของปญหา 
 ในสังคมโลกปจจุบัน การรูภาษาตางประเทศเปนสิ่งที่จําเปนเพราะเราไมเพียงแตใชภาษาเปน

เครื่องมือในการติดตอส่ือสาร ในการศึกษาคนควาหาขอมูลที่ตองการและการประกอบอาชีพเทานั้นแต

ยังใชเพื่อการเจรจาตอรอง การแขงขันและความรวมมือทั้งทางดานเศรษฐกิจการเมือง อีกทั้งสราง

สัมพันธภาพที่ดีระหวางผูคนในสังคมโลกที่มีวัฒนธรรมแตกตางกันของแตละเชื้อชาติเพื่อที่จะปฏิบัติ

ตนตอกันไดอยางถูกตองเหมาะสม  ภาษาอังกฤษเขามาเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของคนไทยใน

ปจจุบันมากขึ้น ผานสื่อประเภทตาง ๆ เชน วิทยุ โทรทัศน ภาพยนตร หนังสือพิมพ ฉลากสินคา  

ปายโฆษณา ตําราวิชาการตาง ๆ  และอินเทอรเนต การเรียนรูภาษาไทยเพียงอยางเดียวจึงไมเพียงพอ

ตอการดําเนินชีวิตในสังคมโลกแหงความกาวหนาในปจจุบันได คนไทยจําเปนตองเขาใจเรื่องราว 

ขาวสารตาง ๆ รวมทั้งการสื่อสารที่ตองใชภาษาอังกฤษมากขึ้น ดังนั้นผูที่มีความรูและทักษะการใช

ภาษาอังกฤษดีจึงไดเปรียบในการสื่อสาร ทันตอเหตุการณความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ของโลกทําให

สามารถปรับตัวใหเขากับสังคมไดอยางมีความสุข   

  วิชาภาษาอังกฤษเปนรายวิชาภาษาตางประเทศวิชาหนึ่งที่กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดไว

ในหลักสูตรโดยมีความคาดหวังวาเมื่อผูเรียนเรียนอยางตอเนื่องตั้งแตชั้นประถมศึกษาถึงชั้น

มัธยมศึกษา ผูเรียนจะมีเจตคติที่ดีตอภาษา สามารถใชภาษาสื่อสารในสถานการณตาง ๆ แสวงหา

ความรู ประกอบอาชีพ และศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งมีความรูความเขาใจในเรื่องราวและ

วัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลกและสามารถถายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยัง

สังคมโลกไดอยางสรางสรรค (กระทรวงศึกษาธิการ. 2544) เพื่อใหการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

บรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตรและผูเรียนมีคุณภาพตามที่หลักสูตรคาดหวัง  ผูสอนตองจัดกิจกรรมโดย

มุงเนนใหผูเรียนสามารถใชภาษาสื่อสารไดตามสถานการณและเหมาะสมกับสภาพสังคม ดังที่      

สุมิตรา อังวัฒนกุล (2539: 118)  ไดกลาวถึงการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารไววาเปนวิธีการสอนที่มุงให

ผูเรียนสามารถสื่อสารไดอยางเหมาะสมกับสถานการณในชีวิตจริงเปนการสอนที่เนนกิจกรรมใหผูเรียน

ไดฝกใชภาษา ความคิดและมีความกลาในการใชภาษา ทําใหผูเรียนไดมีประสบการณในการใชภาษา 

นอกจากนี้ สุมิตรา อังวัฒนกุล (2539: 167) ไดใหความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะพูดวาเปนทักษะที่สําคัญ

และจําเปนมาก เพราะผูที่พูดไดยอมสามารถฟงผูอ่ืนพูดไดเขาใจ และการพูดยังเปนการถายทอด

ความคิดความเขาใจและความรูสึกใหผูฟงไดรับรูและเขาใจจุดมุงหมายของผูพูดอีกดวย 
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   ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปจจุบัน ผูสอนจึงควรใหความสําคัญกับ

ทักษะการพูดใหมากขึ้น แตการจัดกิจกรรมเพื่อสอนทักษะการพูดนั้นยากอยางยิ่ง ดังที่ ชูมิน (Shumin. 

1997: 8) ไดใหความเห็นเกี่ยวกับการสอนพูดไววาการพูดภาษาอังกฤษเปนสิ่งที่ยากยิ่งสําหรับผูเรียน 

ผูเรียนมักพูดภาษาอังกฤษไดไมดี ขาดความคลองแคลวในการใชโครงสรางทางภาษาและสํานวนตาง 

ๆ และขาดความเขาใจในสภาพความเปนจริงทางวัฒนธรรมของเจาของภาษา เนื่องจากผูเรียนไมไดอยู

ในสภาพแวดลอมที่มีการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร แมทักษะการพูดจะเปนทักษะที่สําคัญและ

จําเปนที่สุดในการสื่อสารและหลักสูตรมีจุดมุงหมายใหนักเรียนสามารถสื่อสารในสถานการณตาง ๆ 

ได แตการจัดการเรียนการสอนทักษะการพูดก็ยังไมประสบความ สําเร็จเทาที่ควรจะเปน อุปสรรค

สําคัญประการหนึ่งของการสอนทักษะการพูด (สุมิตรา อังวัฒนกุล 2537: 14) คือ การอยูใน

สภาพแวดลอมที่แทบจะไมไดใชภาษาอังกฤษเลย นอกจากเวลาเรียนในหองเรียนเทานั้น จึงทําใหไม

เห็นความจําเปนและประโยชนของภาษาอังกฤษ จากสภาพดังกลาวสอดคลองกับชอนเบิรก  

(รําไพ โพธิ์จิต. 2547: 2; อางอิงจาก Schoenberg.1999-2000: 18)ที่ระบุวาปญหาของผูเรียนที่พูด

ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศและอยูในสิ่งแวดลอมที่ไมใชภาษาอังกฤษ คือ ผูเรียนมักเลี่ยงการ

พูดภาษาอังกฤษและหนึ่งในปญหาหลักหรืออุปสรรคที่ผูเรียนไมตองการพูดภาษาอังกฤษ สอดคลอง

กับบราวน (Brown. 2001:  269) ไดกลาวไว คือ ความกังวลใจที่ผูพูดอาจพูดสิ่งที่ผิดออกมา ฟงดูแลว

โงหรือผูฟงไมเขาใจ เพราะการใชตัวเองวัด (Language ego) วาสิ่งที่เราพูดคือตัวเรา การไมตองการรับ

การตัดสินโดยผูฟง หรือการกลัวคําเยาะเยย จึงทําใหไมอยากพูด รวมทั้งที่นูแนน (Nunan. 1991: 47) 

กลาวไววาความยากในทักษะพูดวัดไดจากทักษะของคูสนทนาของผูพูด หรืออีกนัยหนึ่งการแสดงออก

ของผูพูดขึ้นอยูกับผูที่เขาสนทนาอยูดวย 

  จากประสบการณที่ผูวิจัยไดสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนจุฬา

ภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  

เปนเวลา 3 ปพบวานักเรียนสวนใหญขาดความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ ซึ่งสรุปสาเหตุไดดังนี้ 

1.  นักเรียนมีโอกาสพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันนอยมาก 

     2. นักเรียนขาดโอกาสในการฝกพูดและมีสวนรวมในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนนอย 

อาจเนื่องจากครูผูสอนตองการสอนเนื้อหาใหจบตามที่กําหนดไวและเนนเนื้อหาที่เปนรูปแบบของ

ภาษามากกวาหนาที่ทางภาษาและเนนไวยากรณมากเพราะตองการใหนักเรียนมีความรูเพียงพอ

สามารถทําขอสอบระดับชาติไดดี (จากรายงานผลการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-Net) ชวงช้ันที่ 

3 ปการศึกษา 2552 คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษระดับโรงเรียนอยูที่ 31.76 คะแนนเฉลี่ย

ระดับประเทศอยูที่ 22.54 ซี่งต่ํากวาคะแนนที่ตั้งเกณฑไว)  จึงทําใหครูนํากิจกรรมเพื่อสงเสริมการพูด
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มาใชนอย ทําใหนักเรียนไมมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน ขาดการปฏิสัมพันธระหวางนักเรียน

ดวยกันและกับครู ทําใหไมมีโอกาสฝกพูด 

     3. นักเรียนไมกลาพูดภาษาอังกฤษเนื่องจากไมไดรับการฝกอยางเพียงพอและเหมาะสม 

เมื่อจําเปนตองพูดก็ไมกลาพูด เนื่องจากกลัววาจะพูดผิด อายเพื่อน เสียหนา จึงเลือกที่จะเงียบไว

เพราะรูสึกปลอดภัยกวา  

   จากสภาพปญหาและความจําเปนในการเตรียมนักเรียนเขาสูยุคโลกไรพรมแดน ผูวิจัย

ตระหนักถึงปญหาและตองการที่จะพัฒนาทักษะการพูดของนักเรียน ซึ่งหากพิจารณาแนวการสอนเพื่อ

การสื่อสาร (Communicative Approach) แลวจะเห็นไดวาแนวการสอนเพื่อการสื่อสารเปนแนวการ

สอนที่ไมจํากัดความสามารถของผูเรียนไวเพียงแคความรูทางดานกฎเกณฑทางภาษาเทานั้น แตจะ

มุงเนนใหผูเรียนไดมีโอกาสไดใชภาษาเพื่อการสื่อสารในสถานการณตาง ๆ  ไดอยางเหมาะสม 

คลองแคลว ดังที่สุมิตรา อังวัฒนกุล (2540: 107) ไดกลาวไววา การชวยใหผูเรียนไดฝกใชภาษาที่เรียน

โดยอาศัยกิจกรรมตาง ๆ เปนสิ่งสําคัญของแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ในการสอนภาษาควร

สอนใหผูเรียนสามารถนําภาษาไปใชในการสื่อสารได ไมควรสอนเพียงแตรูปแบบหรือโครงสรางของ

ภาษาเทานั้น การสอนหนาที่ทางภาษาจะชวยใหผูเรียนใชภาษาอังกฤษไดอยางเหมาะสมกับ

สถานการณหรือกาลเทศะ และชวยใหผูเรียนนําความรูทางภาษาอังกฤษไปใชไดจริงในชีวิตประจําวัน 

จากหลักการดังกลาวจึงมีผูคิดคนและนําเสนอวิธีการพัฒนาความ สามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

ออกมาหลายวิธีเชนการจัดการเรียนการสอนโดยเนนภาระงาน  (Task-based Learning) การสอนโดย

จัดกิจกรรมในหองเรียน และการจัดคายภาษาอังกฤษ เปนตน 

   การจัดคายภาษาอังกฤษ (English Camp) เปนการจัดประสบการณการเรียนการสอน เพื่อ

เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีโอกาสใชภาษาอังกฤษในสถานการณจริง และในขณะเดียวกันก็เปนการ

เปลี่ยนบรรยากาศการเรียนการสอนในหองเรียนเปนนอกหองเรียน โดยใชกิจกรรมที่หลากหลาย มุงเนน

ใหผูเรียนไดใชภาษาในบรรยากาศที่สนุกสนาน เชน การใชเกมตางๆ เพลง หรือบทบาทสมมุติ ซึ่ง

กิจกรรมตางๆ เหลานี้สามารถจูงใจใหผูเรียนเกิดการเรียนรูภาษาอยางตอเนื่องโดยไมรูตัว (เตือนใจ  

แกวโอภาส  2524: 63 และเฉลียวศรี พิบูลชล 2535: 30) ทั้งนี้เรืองศักดิ์  อัมไพพันธ (2543: 2-4) เห็นวา

เกมทางภาษานั้นนอกจากจะสรางความสนุกสนานแลวยังสรางประสบการณ การใชภาษา การอยู

รวมกับผูอ่ืนและผูเรียนยังกลาแสดงออกโดยการใชภาษาดวย นอกจากนี้ผลการวิจัยกิจกรรมคาย

ภาษาอังกฤษของฟารา สุไลมาน (2548: บทคัดยอ) ถิรลักษณ เอกนัยน (2548: บทคัดยอ) และ 

ณีราวรรณ  จิตตรีนิตย (2552: บทคัดยอ) พบวาเกมภาษาและกิจกรรมตางๆ ในคายภาษาอังกฤษมี

ประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาความสามารถดานการพูดของนักเรียนใหสูงขึ้น เจตคติตอการเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึนและผูเรียนมีความพอใจตอเกมภาษาและกิจกรรมในคาย รวมทั้งผลการวิจัยของ
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สุริยา ตนทอง (2548: บทคัดยอ)  รัตนาภรณ โพธิ์ทอง (2544: บทคัดยอ) ณัฐิมา จุรุเทียบ  

(2547: บทคัดยอ) และนิธิวดี โพธิจักร ที่ใชกิจกรรมคายภาษาอังกฤษในการสรางแรงจูงใจ พบวา

กิจกรรมคายภาษาอังกฤษสามารถสรางแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนและนักเรียนมี

ความพึงพอใจตอกิจกรรมและเกมทางภาษาที่ใชในคายอีกดวย รวมทั้งผลการวิจัยของผูชวย

ศาสตราจารยเกศิณี บํารุงไทยและรองศาสตราจารยกัญญา ธัญมันตา (2552: บทคัดยอ) เกี่ยวกับการ

จัดคายภาษาอังกฤษตามแนวทฤษฎีปญญาพฤติกรรมที่มีตอความเชื่อมั่นในการใชภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสาร พบวาทําใหนักศึกษามีระดับความเชื่อมั่นในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสูงขึ้น  

  จากความสําคัญและขอดีของกิจกรรมคายภาษาอังกฤษที่ไดกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่

จะทําการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยเนนทักษะ

การพูดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ดวยการจัดกิจกรรม

คายภาษาอังกฤษ ซึ่งจะเปนการสงเสริมใหนักเรียนไดมีการฝกฝนการใชภาษาอังกฤษในสถานการณที่

ใกลเคียงกับชีวิตจริงในการบรรยากาศที่ผอนคลาย เปนกันเอง โดยใชเกมและกิจกรรมตางๆ ที่จะ

พัฒนาความสามารถทางดานการพูดภาษาอังกฤษและกอใหเกิดทัศนคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ

ของผูเรียนอีกดวย 
 

ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 
     1. เพื่อศึกษาความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียน

มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี กอนและหลังการเขารวมกิจกรรมคาย

ภาษาอังกฤษ 

    2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนผูเขารวมกิจกรรมคายภาษาอังกฤษและครูพี่เล้ียงที่มี

ตอกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ 

 

ความสําคัญของการศึกษาคนควา 
    ผลของการศึกษาคนควาครั้งนี้จะไดรูปแบบการจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษและกิจกรรม

เกมตาง  ๆ  ที่ชวยใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี มี

ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และสงเสริมใหผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมเกิด

ความรูสึกที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษอันจะนํามาซึ่งความตองการพัฒนาการเรียนรูดวยตนเองตอไป

ทั้งในหองเรียนและในชีวิตประจําวัน กอใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต รวมทั้งเปนแนวทางใหครู

ภาษาอังกฤษนํารูปแบบการจัดกิจกรรม กิจกรรมและเกมที่ใชในคายภาษาอังกฤษ ไปใชเปนแนวทาง

ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนตอไป 
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ขอบเขตของการศึกษาคนควา 
 1. ประชากร 
      ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนจุฬาภรณราช

วิทยาลัย ชลบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 จํานวน 196 คน 

 
 2. กลุมตัวอยาง 
     กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนจุฬาภรณ

ราชวิทยาลัย ชลบุรี ทั้งนักเรียนชายและหญิง จํานวน 30 คน  ซึ่งไดมาจากการสุมอยางงายโดยการจับ

ฉลากจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ทั้งหมดจํานวน 196 คน 

 
 3. ระยะเวลาในการทดลอง 
      ดําเนินการในวันที่ 17–19 กุมภาพันธ 2554  ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 

อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี ใชเวลาทดลอง 3 วัน 2 คืน โดยกิจกรรมคายภาษาอังกฤษครั้งนี้เปน

กิจกรรมคายภาษาอังกฤษแบบคางคืน   (Overnight English Camp) 

 
 4. เนื้อหาที่ใชในการทดลอง 
     เนื้อหาทางภาษาของกิจกรรมที่ใช ยึดตามหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

พ.ศ.2544 ชวงชั้นที่ 3 กิจกรรมที่ใชจะเปนกิจกรรมที่กระตุนใหกลุมตัวอยางฝกฝนและพัฒนา

ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ โดยเนนที่กิจกรรมกลุมยอย กิจกรรมกลุมใหญและกิจกรรมรวม 

ซึ่งกิจกรรมตางๆ จะแบงเปน 6 ประเภท ดังนี้ 

  1.1  กิจกรรมสรางความคุนเคย (Ice-breaking activities)  

  1.2  กิจกรรมเพื่อฝกการฟง-พูด (Listening and speaking activities) 

  1.3  กิจกรรมทักษะสัมพันธ หรือการบูรณาการทักษะ (Integrated skills activities) 

  1.4  กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ (Role-plays) 

  1.5  กิจกรรมคําศัพท (Vocabulary activities)   

  1.6  กิจกรรมเติมเต็ม (Fillers) 
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         ตัวแปรในการศึกษา 
1.  ตัวแปรอิสระ คือ กิจกรรมคายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษา อังกฤษเพื่อ 

การสื่อสาร 

2. ตัวแปรตาม คือ  

     2.1 ความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

                     2.2 ความคิดเห็นของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมคายภาษาอังกฤษและครูพี่เลี้ยงที่มีตอ

กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ 

              

สมมติฐานในการวิจัย 
    1. นักเรียนผู เขารวมกิจกรรมคายภาษาอังกฤษมีคะแนนความสามารถดานการพูด

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

               2. นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมคายภาษาอังกฤษและครูพี่เล้ียงมีความคิดเห็นตอกิจกรรมคาย

ภาษาอังกฤษในระดับเห็นดวยมาก  
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
   1. กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นนอกชั้นเรียนในรูปแบบของคายที่

เปดโอกาสใหผูเรียนไดใชภาษาอังกฤษ ในบรรยากาศที่สนุกสนานเพลิดเพลินผอนคลาย โดยผานเกม

ทางภาษาและกิจกรรมตางๆ  ที่ผูวิจัยจัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะพูดของผูเรียน เพื่อใหผูเรียนเกิดความ

มั่นใจและความคลองแคลวในการใชภาษาอังกฤษในสถานการณที่ใกลเคียงกับชีวิตจริงในระยะเวลา  

3 วัน 2 คืน      

   2. ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หมายถึง ความสามารถของ

กลุมตัวอยางในการพูดภาษาอังกฤษตามสถานการณที่กําหนดใหอยางถูกตอง คลองแคลว มั่นใจ พูด

ไดราบรื่น ออกเสียงชัดเจน เลือกใชคําศัพทและไวยากรณไดถูกตองเหมาะสม ทั้งนี้วัดไดจาก

แบบทดสอบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

   3. ความคิดเห็นตอกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ หมายถึง ความคิดและความรูสึกของกลุม

ตัวอยางและครูพี่เลี้ยงตอกิจกรรมตาง ๆ ที่จัดในคายภาษาอังกฤษ ซึ่งวัดไดจากแบบสอบถามความ

คิดเห็นตอกิจกรรมคายภาษาอังกฤษที่ปรับปรุงจากแบบสังเกตพฤติกรรมการรวมกิจกรรมของนิธิวดี 

โพธิจักร (2549: 98-99)  
 

 



7 
 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
  ในการวิจัยครัง้นี ้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางในการวิจยั

และไดนําเสนอตามลําดับหวัขอดังตอไปนี ้

        1. เอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ 

  1.1 ความหมายของคายภาษาอังกฤษ 

  1.2 จุดมุงหมายในการจัดคายภาษาอังกฤษ 

  1.3 ประเภทของคายภาษาอังกฤษ 

  1.4 กิจกรรมในคายภาษาอังกฤษ 

        2. เอกสารที่เกี่ยวของกับการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

  2.1 กิจกรรมเพื่อการสื่อสาร 

  2.2 หลักการจัดกิจกรรมเพื่อการสื่อสาร 

  2.3 การสอนทักษะการพูดเพื่อการสื่อสาร 

  2.4 ขั้นตอนการสอนทักษะพูดเพื่อการสื่อสาร 

  2.5 แนวทางการจัดกิจกรรมการสอนพูดเพื่อการสื่อสาร 

  2.6 การวัดและประเมินผลทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 

         3. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ 
 

1. เอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ (English Camp) 
 1.1 ความหมายของคายภาษาอังกฤษ 
 ไดมีผูใหความหมายของคายภาษาอังกฤษไวดังนี้ 

 เฉลียวศรี  พิบูลชล (2535: 30) ไดใหความหมายของคายภาษาอังกฤษโดยสรุปไววาคายฝก

ภาษา หมายถึง คายที่มีบรรยากาศที่เอื้อตอการจัดกิจกรรมทางภาษา โดยครูมีสวนรวมในการทํา

กิจกรรม (พูด) นอยที่สุด และเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชภาษามากที่สุด และใชอุปกรณในการทํา

กิจกรรมทางภาษานอยที่สุด หรือไมตองใชอุปกรณเลย ทั้งนี้เพื่อความสะดวก เนื่องจากเปนการเรียน

นอกสถานที่ 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2552) ไดกลาวถึงคาย 

ไววา คาย คือ รูปแบบหนึ่งของกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียนที่มีลักษณะเฉพาะ คือมีการกําหนด

เปาหมายชัดเจน ผูนําหรือพี่เลี้ยงคายทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง คายอยูในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม 
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ปลอดภัย มีกิจกรรมหลักเปนหัวใจของคายในการพัฒนา มีกระบวนการบริหารที่ทันสมัยและใชระบบ

กลุม โดยมีบุคลากรที่ไดรับมอบหมายใหมีหนาที่ในการบริหารคายใหเปนไปตามวัตถุประสงค อํานวย

ความสะดวก สงเสริมและสนับสนุน ใหคําปรึกษา 

   กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ม.ป.ป.) ไดกลาวถึงคายภาษาอังกฤษวา คาย

ภาษาอังกฤษมีจุดเนนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา (Language Development) และสอดแทรกเทคนิค

วิธีการจัดการเรียนการสอน การดําเนินกิจกรรมทางภาษา เนนใหผูเขาคายทุกคนมีโอกาสไดใชภาษา 

และมีความสุข สนุกสนานในการรวมกิจกรรม เนนตัวผูเขาคายเปนหลัก ใหทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรม 

มีการแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน เสริมสรางมนุษยสัมพันธ รวมทํากิจกรรมเต็มตาม

ศักยภาพของแตละบุคคล 

   สรุปไดวาคายภาษาอังกฤษหมายถึง คายที่จัดขึ้นนอกหองเรียนปกติ เนนใหผูเรียนไดพัฒนา

ความสามารถในการสื่อสารตามศักยภาพและระดับภาษาที่เรียน โดยครูมีสวนรวมในการทํากิจกรรม

นอยที่สุดแตเปดโอกาสใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมมากที่สุด โดยมีบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ดึงดูดให

ผูเรียนตองการมีสวนรวมในกิจกรรมที่สนุกสนาน หลากหลายและทาทายความสามารถของผูเรียน  

 
  1.2 จุดมุงหมายในการจัดคายภาษาอังกฤษ 
  จุดมุงหมายเปนสิ่งสําคัญตอการจัดกิจกรรม เพราะเปนการกําหนดแนวทางในการจัดคาย

และยังสามารถใชประเมินผลการจัดกิจกรรมคาย มีผูกลาวถึงจุดมุงหมายในการจัดคายภาษาอังกฤษ

ไว ดังนี้ 

  เฉลียวศรี  พิบูลชล (2535: 30) คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ       

( 2552: 5-6) และกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (ม.ป.ป.:183) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายในการจัด

คายภาษาอังกฤษไว ดังนี้ 

    1. เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชภาษาอังกฤษในสถานการณตาง ๆ จากประสบการณตรง

และในขณะเดียวกันเปนการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศการเรียนการสอนเปนนอกหองเรียน 

    2. เพิ่มพูนความคลองแคลวในการใชภาษา (fluency)  กลาวคือ ในขณะที่ผูเรียนสนุกในการ

ทํากิจกรรมทางภาษา ผูเรียนไดใชภาษาในเวลาเดียวกัน การใชภาษาในระหวางการทํากิจกรรมนี้ เปน

การเรียนภาษาโดยผูเรียนไมรูตัว ซึ่งนับเปนการเพิ่มพูนความคลองแคลวในการใชภาษา 

    3. เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินในการปฏิบัติกิจกรรมทางภาษาในรูปแบบการเรียนที่

แตกตางจากการเรียนการสอนในหองเรียนปกติ  

   4. เพื่อใหผูเรียนไดฝกภาษาอังกฤษและเรียนรูวัฒนธรรมกับเจาของภาษาโดยตรง (ในกรณีที่

ใชเจาของภาษา) 
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   5. เพื่อใหผูเรียนไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน เกิดความซาบซึ้งและเห็นคุณคาของ

ภาษาอังกฤษ 

   6. เพื่อใหผูเรียนไดฝกการอยูรวมกนัเปนหมูคณะ ภายใตกฎเกณฑทีก่ําหนด โดยเฉพาะเรื่อง

ความปลอดภยั อันจะนาํมาซึ่งการพัฒนาทางสังคมและอารมณ รวมทัง้รูจักคิดและแกปญหากิจกรรมกลุม  

   7. เพื่อใหผูเรียนมีโอกาสอยูกับธรรมชาตแิละบรรยากาศที่ผอนคลายเอื้อตอการเรียนรูและ

พักผอนในชวงปดเทอม (หากคายที่จัดเปนคายอยูในชวงปดเทอมและจัดนอกโรงเรยีน) 

  จากที่กลาวมาขางตนอาจสรุปไดวาจุดมุงหมายที่สําคัญของการจัดคายภาษาอังกฤษ คือ 

การเพิ่มพูนทักษะในการใชภาษาอังกฤษโดยใชเกมหรือกิจกรรมทางภาษา ตลอดจนการอยูรวมกันใน

บรรยากาศที่ผอนคลาย สนุกสนานและสงเสริมใหเกิดการเรียนรูในสถานการณนอกหองเรียนปกติ ชวย

ใหผูเรียนไดใชภาษาอยางคลองแคลวโดยไมรูตัว นอกจากนี้ผูเรียนไดฝกการใชชีวิตและการทํางาน

รวมกับผู อ่ืนเกิดความสัมพันธที่ดีระหวางเพื่อนรวมคาย  ชวยใหเด็กทุกคนไดเ รียนรู เต็มตาม

ความสามารถและศักยภาพของตนเอง 

  
    1.3 ประเภทของคายภาษาอังกฤษ 
                มีผูใหความคิดเห็นเกี่ยวกับประเภทของคายภาษาอังกฤษไว ดังนี้ 

    เฉลียวศรี  พิบูลชล (2535: 31) กลาวไววาการจัดคายภาษาอังกฤษนั้นสามารถจัดไดทั้งแบบ

คายกลางวันและคายกลางคืน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของแตละสถานศึกษาและขอจํากัดตาง ๆ 

เชน จํานวนวิทยากร งบประมาณ เวลา และสถานที่ และไดเสนอหลักเกณฑในการเลือกสถานที่ในการ

จัดคายกิจกรรมฝกภาษาไว ดังนี้ 

  1. มีเนื้อที่กวางขวาง และเปนที่โลง สามารถใชจัดกิจกรรมกับเด็กจํานวนมากๆ ได 

  2. มีบรรยากาศดี และมีความเปนสวนตัว หางไกลจากสิ่งรบกวน 

  3. มีความปลอดภัย 

  4. มีความสะดวกสบาย และมีบริการตางๆ เชน หองอาหาร หรือหองโถง 

  5. ไมอยูไกลเกินไปที่จะตองเสียคาใชจายมากในการเดินทาง 

  6. สามารถใชสถานที่เปนสวนหนึ่งในการทํากิจกรรมได 

      สรุปไดวาการจัดคายภาษาอังกฤษสามารถเลือกจัดไดทั้งคายกลางวัน และคายกลางคืน ผู

จัดควรเลือกสถานที่ที่กวางขวาง ปลอดภัย เปนสวนตวั มีบรรยากาศดี สะดวกสบาย และเหมาะกับการ

จัดกิจกรรม ทั้งนี้ไมควรอยูไกลเกินไป เนื่องจากจะเสียเวลาและคาใชจายในการเดินทางมาก 
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    1.4  กิจกรรมในคายภาษาอังกฤษ 
     กิจกรรมทางภาษาที่จัดในคายภาษาอังกฤษอยูในรูปแบบของกิจกรรมเกมทางภาษา 

(Language Games) ที่ชวยใหผูเรียนไดฝกใชภาษาในสถานการณจริง ทําใหเกิดความคลองแคลว 

กิจกรรมสรางสรรค มีความสนุกสนานในการใชภาษา สอดแทรกสาระ ส้ันกระชับ การจัดตาราง

กิจกรรมลําดับเนื้อหาจากงายไปยาก เหมาะสมกับวัย การเรียนรูของสมาชิกคายและสภาพแวดลอม

คาย (กระทรวงศึกษาธิการ.  2552: 6 ) 

    เรืองศักดิ์ อัมไพพันธ (2542: 2) ไดใหความหมายของเกมทางภาษาวา หมายถึง กิจกรรม

ทางภาษาที่จัดขึ้นเพื่อที่จะทดสอบและเสริมสมรรถภาพในการเรียนภาษาของผูเรียนโดยเนนหนักไป

ในทางผอนคลายเพื่อใหเกิดความสนุกสนาน และเกิดการเรียนรูทั้งในรายบุคคลและสมาชิกในกลุม 

ภายใตเงื่อนไขที่กําหนด 

            1.4.1  ประเภทของเกมภาษา 

            มีผูจัดประเภทของเกมไวตางกัน ดังนี้ 

            เรืองศักดิ์ อัมไพพันธ (2542: 11-12) ไดแบงเกมทางภาษาออกเปน 7 ประเภท คือ  

   1.  เกมฝกทบทวนเกี่ยวกับตัวเลข (Number Games) 

เปนเกมที่เสริมความรู ฝกความจํา ตลอดจนปฏิภาณและความเร็วในการคิด เกี่ยวกับตัวเลข 

   2.  เกมฝกทบทวนคําศัพท (Vocabulary Games) 

เปนเกมที่มุงทดสอบความจําและความรูเดิมที่ผูเลนเคยมีประสบการณทางดานภาษามา ทั้งการออก

เสียง สะกดคํา ความหมายและชนิดของคําและเรียนรูศัพทใหมเพิ่มเติม 

   3.  เกมฝกการสะกดคําศัพท (  ) Spelling Games) 

เปนเกมที่เสริมความสามารถในการจําคําศัพทและเขียนไดถูกตองยิ่งขึ้น 

   4.  เกมฝกโครงสรางทางภาษา (Structure Games) 

เปนเกมที่ฝกเกี่ยวกับเนื้อหาและโครงสรางภาษาในรูปแบบที่ผูเรียนแทบไมรูสึกตัววากําลังเรียนภาษา

อยูเกิดความรูสึกสบายใน สนุก เชน คําถามประเภท Yes/No Questions, the conditional เปนตน 

   5.  เกมฝกการสนทนา (Conversation Games) 

เกมในกลุมนีมุ้งใหผูเรียนฝกทางดาน information and communication โดยเนนในดานการ สรุป

เนื้อหาสาระทีเ่ขาใจชัดเจนระหวางผูพูดและผูฟง คือ ความสามารถในการเก็บใจความและสื่อ

ความหมาย 
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   6.  เกมฝกการเขียน (Writing Games) 

การเขียนเปนทักษะที่ยากและซับซอน เกมในกลุมนี้จะนํารวมกิจกรรมในเกมจุดอื่น ๆ มาชวยเสริม

ทักษะทางการเขียนเพื่อชวยเสริมการเรียนรูของผูเลนเกมใหงายขึ้น 

   7.  เกมเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Games) 

เปนเกมที่แยกเปนกลุมพิเศษ จัดขึ้นเพื่อความสนุกสนานและเสริมสมรรถภาพการเรียนรูภาษา ผูสอน

สามารถประยุกตเขากับเหตุการณหรือใชเปนกจิกรรมพิเศษนอกหองเรียน เชน การแสดงบทบาทสมมติ 

การเลนละคร การโตวาที กิจกรรมในงานสังสรรค เปนตน   

            สวนไรท, แบทเทอรริจ และบัคบาย (Wright, Betteridge; & Buckby. 1992: บทนํา) 

ไดแบงเกมฝกภาษาออกเปน 13 ประเภท ดังนี้ 

1. เกมรูปภาพ (Picture Games) 

2. เกมจิตวิทยา (Psychology Games) 

 3. เกมอัศจรรย (Magic Games)  

 4. เกมสงเสริมการทํางานรวมกัน (Caring and Sharing Games) 

 5. เกมใชบัตร (Card and Board Games) 

 6. เกมเกี่ยวกับเสียง (Sound Games) 

 7. เกมเกี่ยวกับเนื้อเร่ือง (Story Games) 

 8. เกมเกี่ยวกับคําศพัท (Word Games) 

 9. เกมถูก-ผิด (True/False Games) 

 10. เกมความจํา (Memory Games) 

 11. เกมการถามตอบ (Question and Answer Games) 

 12. เกมการเดา (Guessing and Speculating Games) 

 13. เกมเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Games) 

             นอกจากนี้ เบิรน (Byrne. 1990:  105-106) และเรืองศักดิ อัมไพพันธ (2542: 7) เสนอ

วิธีการนําเกมมาใช ดังนี้ 

                           1. คัดเลือกเกมที่เหมาะสมกับระดับความสามารถทางภาษาของผูเรียน โดย

ไมทําใหผูเรียนรูสึกเครียดจนเกินไป 

                           2. สาธิตและอธิบายวิธีการเลนเกมอยางละเอียด ชัดเจน โดยอาจใชภาษา

แมของผูเรียนไดถาจําเปน 

                           3. ใหผูเรียนฝกซอมการเลนเกมกอนลงมือแขงขัน โดยเฉพาะเกมที่ไมเคย

เลนมากอน 
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                           4. สังเกตผูเรียนในขณะเลนเกม ใหผูเรียนมีอิสระในการใชภาษา โดยครู

พรอมที่จะใหคําปรึกษา 

                           5. ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนหลังจากเสร็จสิ้นการเลนเกม โดยอาศัยขอมูล

จากการสังเกต 

                          6. บันทึกสิ่งที่ไดจากการนําเกมมาใช 

            สรุปไดวาเกมทางภาษานั้นสามารถแบงไดตามลักษณะของจุดประสงค เนื้อหา และ

วิธีการของการฝก เปนตนวา การแตงประโยค การฟง พูด อาน และเขียน หรือการฝกคําศัพทตาง ๆ  

เปนตน และเกมทางภาษานั้นสามารถใชฝกทักษะทางภาษาไดอยางครบถวนทุกทักษะ  ไรท, แบท

เทอรริจและบัคบาย (Wright , Betteridge and Buckby. 1992: 1) 

           เฉลียวศรี พิบูลชล (2535: 39)ไดแบงกิจกรรมฝกภาษาที่ใชในคายภาษาอังกฤษ 

ออกเปน 5 กลุม คือ  

               1.  กิจกรรมสรางความคุนเคย 

               2.  กิจกรรมที่ใชสถานที่รวมในการจัดกิจกรรม 

               3.  กิจกรรมเพื่อฝกทบทวนคําศัพท 

               4.  กิจกรรมเพื่อฝกโครงสรางภาษา 

               5.  กิจกรรมเพื่อฝกความเขาใจในการอาน 

            อนึ่ง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2552:  6-7) 

ไดแบงประเภทของกิจกรรมที่จัดขึ้นในคายไวตามวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรมออกเปน 4 กลุม 

ดังนี้  

   1.1  กิจกรรมเพื่อกลุมสัมพันธ เปนกิจกรรมชวยสงเสริมบรรยากาศในคายใหมีความ

สนุกสนาน เราความสนใจ กระตุนใหสมาชิกแสดงความสามารถ สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวาง

สมาชิกคายกับทีมงาน และกอใหเกิดความประทับใจ 

  การเลือกกิจกรรมนันทนาการ ควรกําหนดเปาหมายของกิจกรรมชัดเจน เชน กิจกรรม

ละลายพฤติกรรม การอุนเครื่อง การนําเขาสูกิจกรรมหลัก กิจกรรมกระตุนความสนใจ หรือ กิจกรรม

อําลา 

              1)  กิจกรรมการละลายพฤติกรรม (Ice Breaking) เปนกิจกรรมที่ทําให

สมาชิกคายมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน รูสึกปลอดภัย เปดใจ สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ลดชองวาง

ระหวางสมาชิกคายและผูจัดคาย มักจัดในชวงเริ่มตนของคาย เชนกิจกรรมแนะนําตัว 
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             2)  กิจกรรมสรางความตื่นตัวใหพรอมเรียนรู (Energizer) เปนกิจกรรมสั้น ๆ 

เพื่อกระตุนใหสมาชิกตื่นตัว เตรียมพรอมที่จะเรียนรูในกิจกรรมหลักตอไป เชน หลับตาแลวปรบมือ การ

บีบนวดไหลเพื่อน เปนตน 

             3)  กิจกรรมนันทนาการ  เปนเกมหรือกิจกรรมที่เนนความสนุกสนานรื่นเริง เรา

ใจ เพื่อใหสมาชิกมีความสุข รูสึกสบาย ๆ ผอนคลายจากกิจกรรมหลัก เชน อาจรองเพลงรวมกัน  

             4)  กิจกรรมอุนเครื่อง เปนกิจกรรมกลุมสัมพันธที่ใชกอนเร่ิมกิจกรรมหลัก 

แสดงแบบจําลองแนวคิด หรือเนื้อหาที่จะทําในกิจกรรมหลัก เมื่อจบกิจกรรมแลวผูนําจะสอดแทรก

ความรู เนื้อหาสาระที่ตองการ เชน เปายิงฉุบตัวหนอนสอดแทรกเรื่องผูนํา ผูตาม จากนั้นจึงทํากิจกรรม

หลักตอไป 

  1.2  กิจกรรมเพื่อการเรียนรูเนื้อหาหลัก  เปนการจัดกิจกรรมเพื่อใหเด็กสามารถเรียนรู

เนื้อหาหลักผานกระบวนการที่สรางสรรค ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ กิจกรรมควรมีความหลากหลาย

เหมาะสมกับลักษณะของสมาชิกในคายนั้น ๆ ตัวอยางเชน กระบวนการกลุม การระดมความคิดเห็น 

การประชม หารือ แลกเปลี่ยน ละครเปนสื่อ การสังเกตการณ การใชบทบาทสมมติ การสืบคนความรู

ดวยตนเอง การคนพบดวยตนเอง การเรียนรูผานเกม / การเลน การเรียนรูในสถานการณจริง  

  1.3)  กิจกรรมเสริมคุณลักษณะสรางสรรค  เปนกิจกรรมที่เสริมสรางพัฒนา ทักษะ 

คุณลักษณะ และพฤติกรรมที่ดีดานตาง ๆ สอดแทรกในระหวางการใชชีวิตในคาย หรือในกิจกรรมหลัก 

ไดแก ทักษะการเปนผูนํา ผูตาม การทํางานเปนทีม การแกปญหา การอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 

  1.4)  กิจกรรมสรุป สะทอนการเรียนรู และประเมินผล ประกอบดวย 

   1)  การสรุปกิจกรรม สามารถทําไดหลายวิธี เชน การอภิปราย การวาดรูป 

สรุปกิจกรรมรวมกัน บทสรุปตองสะทอนตัวกิจกรรมและสามารถใหเด็กนํามาประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันได 

   2)  สะทอนการเรียนรูตนเอง สมาชิกคายทุกคนควรมีสวนรวมในการพูดและ

รับฟงความคิดเห็น ตลอดจนแลกเปลี่ยนขอคิดที่ไดรับจากกิจกรรม ออกแบบและสรางชิ้นงานรวมกัน 

กอนปดคายควรมีเวลาทบทวนสิ่งที่ไดเรียนรูวาตนเองมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางไร 

   3)  การประเมนิผล แบงเปนการประเมนิผลกอนเริ่มกจิกรรมคายและประเมิน

เมื่อส้ิน สุดคาย   

                    1.4.2  ประโยชนของเกมทางภาษา 

                    เรืองศักดิ์ อัมไพพันธ (2542:  3-4) กลาววา เกมมีประโยชนตอผูเรียน ผูสอนและ

เนอหาสาระในการสอน สรุปไดดังนี้ 
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                          1)  ชวยใหผูสอนทําเนื้อหาใหกระจาง งายตอการเขาใจ 

                          2)  ชวยเสริมสมรรถภาพในการสอนของครู 

                          3)  เกมชวยเราความสนใจในบทเรียนสําหรับผูเรียน 

                          4)  สงเสริมใหทุกคนมีสวนรวม คนเกงจะชวยคนที่ออนได 

                          5)  ผูสอนใชเกมทดสอบความรู ความเขาใจเนื้อหาแตละชวงได 

                          6)  สามารถปรับใชไดกับทุกเพศ ทุกวัย และบางเกมใชไดกับรายบุคคล ราย

กลุม หรือทั้งชั้นเรียน 

                          7)  เกมชวยลดความเขมของเนื้อหาลงได ทําใหผูเรียนเกิดความสนุกสนาน 

อยากรวมกิจกรรมและกลาแสดงออก 

                          8)  เกมชวยเสริมทักษะทางภาษาไดทุกเรื่อง ทั้งในการฟง พูด อาน เขียน 

และสามารถใชในทุกลําดับข้ันของการสอน 

                          9)  ใชเกมไดหลายสถานการณ เชนในหองเรียน ในชุมนุมภาษาอังกฤษ งาน

สังสรรค ทัศนากร กิจกรรมเสริมหลักสูตรอื่น ๆ  

                1.4.3  ลักษณะของกิจกรรมในคายภาษาอังกฤษ  

                    ไดมีนักการศึกษาไดกลาวถึงลักษณะของกิจกรรมในคายภาษาอังกฤษไวอยาง

หลากหลาย ดังนี้ 

                    เฉลียวศรี  พิบูลชล (2535: 30) และประพันธศิริ สุเสารัจ (2540: 26-28) ได

กลาวถึงลักษณะของกิจกรรมที่ใชในคายภาษาอังกฤษไวสอดคลองกันดังนี้ 

           1. เปนกิจกรรมที่ยากตอการจัดในหองเรียน เชนกิจกรรมที่ตองใชสถานที่หรือ

ตองใชเสียง ซึ่งหากจัดในเวลาเรียนปกติ อาจรบกวนตอหองขางเคียงอาจเปนกิจกรรมในรมหรือ

กลางแจง และเปนกิจกรรมทั้งประเภทเดี่ยว ประเภทคูและกลุมที่ทุกคนสามารถเขารวมได 

           2. เปนกิจกรรมที่เนนการฝกความคลองในการใชภาษา โดยเปดโอกาสให

นักเรียนไดฝกใชภาษา (Use) อยางอิสระโดยอาศัยรูปประโยค หรือคําศัพทที่เรียนมาแลว ซึ่งนับเปน

การเสริมแรง (Reinforcement) หรือการทบทวน (Revision) ในสิ่งที่เรียนมา 

           3. เปนกิจกรรมที่ครูมีสวนรวมในการทํากิจกรรม (พูด) นอยที่สุด และเปดโอกาส

ใหนักเรียนไดใชภาษามากที่สุด 

           4. เปนกิจกรรมที่เนนความปลอดภัย และสามารถนําทรัพยากรที่มีอยูมาใช

ประโยชนได ใชอุปกรณนอยที่สุด หรือไมตองใชอุปกรณเลย เพื่อความสะดวก เนื่องจากเปนการเรียน

นอกสถานที่และใชประโยชนจากสถานที่ใหไดมากที่สุด 
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            5. เปนกิจกรรมที่สนุกสนาน หรือกลาวไดวาเปนกิจกรรมการเรียนที่ซอนในรูป

ของกิจกรรมที่สนุกสนาน เชน เกม และชาวคายมีโอกาสปฏิสัมพันธและทํางานรวมกันเปนกลุมฝกการ

เปนผูนําผูตาม 

            6. ไมควรเปนกิจกรรมที่หนักเกินไป มีการจัดเวลาในการเลน การทํางานและ

การพกัผอนที่เหมาะสมไดสัดสวนพอเหมาะ 

            7. เปนกิจกรรมที่เนื้อหามีการปลูกฝงพฤติกรรมและบุคลิกภาพการเลนที่

คํานึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของชาวคาย  

            8. กิจกรรมตองเหมาะสมกับเพศ วัย ความตองการและความสนใจของชาว

คาย 

            9. กิจกรรมควรเกิดจากการรวมมือ วางแผน และจัดเตรียมของทุกฝายที่

เกี่ยวของ 

                    นอกจากนี้เฉลียวศรี  พิบูลชล (2535: 34-35)ไดเสนอแนะหลักการจัดกิจกรรมใน

แตละวัน ดังตอไปนี้ 

           1. เปนกิจกรรมที่ใชประโยชนจากสถานที่ เพื่อฝกใหนักเรียนเปนคนชางสังเกต 

           2.กิจกรรมแรกๆ  ควรเปนกิจกรรมที่ชวยใหนักเรียนไดคุนเคยใกลชิดกัน  

(Ice-breaking Activity) เพราะนักเรียนอาจมาจากตางหองกันและยังไมคุนเคยกัน 

           3. กิจกรรมควรเปดโอกาสใหนักเรียนได ลุก นั่ง เดนิ ทํากิจกรรมสลับกิจกรรมที่

นั่งตลอดเวลา 

           4. ควรนํากิจกรรมที่นักเรียนสนใจมาใหนักเรียนฝก เชน กิจกรรมเขาจังหวะ ซึ่ง

อาจใชวีดิทัศน หรือครูเปนผูนําฝก โดยครูจะตองใชภาษาอังกฤษงายๆ ในการออกคําสั่งซึ่งเปนการเปด

โอกาสใหนักเรียนฝกภายในตัว อีกทั้งเปนการผอนคลายความตึงเครียดจากการใชภาษาตลอดวนั 

           5. ควรนําวีดิทัศนชุดการสอนภาษาอังกฤษ หรือการตูนที่มีการอัดเสียงในฟลม

เปนภาษาอังกฤษซึ่งสามารถหาซื้อไดในทองตลาดมาเปดใหนักเรียนไดดูโดยจัดใหมีกิจกรรมระหวาง

การชม เชนถามเพื่อเราความสนใจหรือเพื่อตรวจสอบความเขาใจหรือครูนํามาเปดชวงหลังรับประทาน

อาหารเย็น เพื่อเปนการพักผอนหยอนใจและเพิ่มพูนประสบการณการฟงภาษาอังกฤษภายในตัวดวย 

           6. กิจกรรมในชวงกลางคืน นอกเหนือจากการจัดภาพยนตรงายๆ ใหชมแลว ครู

ควรเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความสามารถ โดยใหนักเรียนจัดกิจกรรมเอง เชน การแสดงละคร

หรือบทบาทสมมติ 
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                  เฉลียวศรี  พิบูลชล  (2535: 31)  ไดกลาวถึงการชวยใหนักเรียนไดใชภาษาอยาง

คลองแคลวในคายภาษาอังกฤษวา นักเรียนจะตองใชภาษาอังกฤษโดยเฉพาะในขณะที่ทํากิจกรรมแต

วิทยากรสามารถกําหนดเวลาใหนักเรียนใชภาษาไทยได เชน ชวงเวลาพัก หรือหลังจากเสร็จสิ้นจาก

การทํากิจกรรม รวมทั้งควรคํานึงถึงระดับชั้นและความรูของนักเรียนดวย วิทยากรและครูพี่เลี้ยงจะตอง

เครงครัดตอกฎที่วางไว อาจมีการกําหนดโทษ เชน เรียกปรับ หากมีการฝาฝน นอกจากนี้หากนักเรียน

พูดผิด วิทยากรและครูพี่เลี้ยงจะตองไมแกภาษาเหมือนในหองเรียน อาจทบทวนสิ่งที่เด็กตอบหรือพดู

มา โดยใชประโยคที่ถูกตอง 

                  นอกจากนี้ รัตนาภรณ  โพธิ์ทอง (2544: 43)  ยังไดเสนอวา วิทยากรควรกระตุนให

นักเรียนใชภาษาใหไดมากที่สุด โดยการใชภาษาอังกฤษกับนักเรียนตลอดเวลาในการทํากิจกรรม และ

เมื่อนักเรียนพูดผิดจะไมตําหนิหรือพยายามแกไขขอผิดพลาด เพื่อใหนักเรียนรูสึกเปนอิสระในการใช

ภาษามากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของ บราวน (Brown. 2001: 269) ที่วา ครูควรสราง

บรรยากาศในการเรียนรูที่อบอุน เพื่อสนับสนุนใหผูเรียนกลาแสดงออกทางการใชภาษา 

                  จะเห็นไดวา กิจกรรมในคายภาษาอังกฤษนั้นมีหลากหลายประเภท สามารถแบง

ไดตามลักษณะของกิจกรรม เชน กิจกรรมดานวิชาการ หรือกิจกรรมดานนันทนาการ และแบงตาม

รูปแบบของกิจกรรม เชนกิจกรรมสรางความคุนเคย กิจกรรมเกี่ยวกับคําศัพท หรือกิจกรรมบทบาท

สมมติ เปนตน โดยรูปแบบของกิจกรรมที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้ ไดผสมผสานแนวกิจกรรมของไรท, แบบ

เทอรริจ และบัคบาย (Wright, Betteridge and Buckby. 1994) และเรืองศักดิ์ อัมไพพันธ (2542) 

รวมทั้งไดคัดเลือกกิจกรรมโดยดัดแปลงจากกิจกรรมที่ประสบความสําเร็จในคายภาษาอังกฤษของฟา

รา สุไลมาน (2547), ถิรลักษณ เอกนัยน (2548), นิธิวดี โพธิจักร (2549), สุริยา ตนทอง (2549) และ

รอยเอกหญิง ณีราวรรณ   จิตตรีนิตย (2552)   

 

2. เอกสารที่เกี่ยวของกับการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
  2.1 กิจกรรมเพื่อการสื่อสาร 

  ในการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารกิจกรรมภาษาเพื่อการสื่อสารนับวาสําคัญที่สุด ดังที่ จอหน

สันและมอรโร (Johnson; &  Morrow. 1981: 64) กลาววาการใหนักเรียนฝกปฏิบัติกิจกรรมภาษาเพื่อ

การสื่อสารเทานั้นจึงจะทําใหนักเรียนสื่อสารได นอกจากนี้ ฮารเมอร (Harmer. 2001: 85) กลาววา

กิจกรรมเพื่อการสื่อสารหมายถึง กิจกรรมที่นักเรียนมีจุดประสงคและความตองการที่จะสื่อสารซึ่งเกิด

จากความตองการของนักเรียนเอง โดยมุงเนนไปที่เนื้อหา (Content )  มากกวารูปแบบ  (Form) และ

สามารถเลือกใชภาษาอยางหลากหลายไดถูกตอง 
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   มีผูใหความหมายของกิจกรรมภาษาเพื่อการสื่อสารในสวนที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน

ไว ดังนี้ 

   ลิตเติลวูด (Littlewood. 1995: 16-17) กลาววา กิจกรรมภาษาเพื่อการสื่อสาร หมายถึง 

กิจกรรมที่นักเรียนไดใชความรูเกี่ยวกับภาษาที่เรียนและฝกเพื่อสื่อความหมายอยางใดอยางหนึ่ง ตาม

วัตถุประสงคที่ตั้งไว 

   ดังนั้น จึงกลาวไดวากลาววา กิจกรรมภาษาเพื่อการสื่อสาร หมายถึง กิจกรรมการเรียนรูที่ทํา

ใหนักเรียนตองการจะสื่อสาร ทําใหนักเรียนเรียนภาษาอังกฤษแบบไมรูตัวเนื่องจากขณะที่ใชภาษาอยู

นั้นนักเรียนมุงความสนใจไปที่เนื้อหามากกวารูปแบบของภาษา จึงทําใหการสื่อสารเปนไปตาม

วัตถุประสงคที่ตั้งไวและทําใหนักเรียนเรียนรูอยางมีความหมาย และสามารถนําไปใชในสถานการณ

จริง โดยครูทําหนาที่เปนเพียงผูอํานวยความสะดวก (Facilitator)ใหแกนักเรียน  
 
   2.2  หลักการจัดกิจกรรมเพื่อการสื่อสาร  
    การสอนภาษาอังกฤษในปจจุบันเนนใหนักเรียนสามารถสื่อสารได ซึ่ง สุมิตรา อังวัฒนกุล 

(2539: 121) กลาวไววา องคประกอบสําคัญประการหนึ่งของการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร คือ 

กิจกรรมในชั้นเรียนที่ใหนักเรียนไดมีโอกาสฝกใชภาษาไดอยางมีความหมาย ดังนั้นผูสอนจึงจําเปนตอง

จัดกิจกรรมเพื่อการสื่อสารขึ้น และมีผูเชี่ยวชาญไดกลาวถึงหลักการจัดกิจกรรมเพื่อการสื่อสารไว ดังนี้  

    จอหนสัน (Johnson. 1982: 163-175) ไดเสนอหลักการจัดกิจกรรมภาษาเพื่อการสื่อสารไว   

5 หลักการ ดังนี้  

       1. การถายโอนขอมูล (The Information Transfer Principle) หมายถึง การถายทอด

ทักษะหนึ่งไปยังอีกทักษะหนึ่ง การถายโอนขอมูลนี้จะเกิดขึ้นเสมอในชีวิตประจําวัน ผูสอนควรจัด

กิจกรรมที่สอดคลองกับหลักการนี้ใหมาก เชน ใหนักเรียนอานขอความแลวนําขอมูลที่ไดไปกรอก

แบบฟอรม หรือเขียนลงในตาราง เปนตน 

       2. หลักการหาขอมูลเพิ่มเติมเพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณ (The Information Gap 

Principle) หลักการนี้ถือวาการสื่อสารจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดมีชองวางของขอมูล หลักการนี้จะทําใหเกิด

สถานการณการสื่อสารที่เปนจริงและยังทําใหเกิดการปฏิสัมพันธดวย 

       3. หลักการเช่ือมตอขอมูล (The Jigsaw Principle) หลักการนี้ คือ นักเรียนแตละคนมี

ขอมูลไมครบ จะตองนําขอมูลของแตละคนมารวมกันเพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณและนําขอมูลที่ไดไป

จัดการกับกิจกรรมที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ  
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        4. หลักการพึ่งพาอาศัยขอมูลซึ่งกันและกัน (The Task Dependency Principle) 

หลักการนี้ตางจากหลักการที่ 3 โดยนักเรียนจะตองปฏิบัติภาระงานยอยของตนใหสําเร็จกอน แลวจึง

นําขอมูลที่ไดมารวมกัน เพื่อนําขอมูลทั้งหมดไปใชในการปฏิบัติภาระงานใหญ 

        5. หลักการตรวจสอบแกไขเนื้อหา (The Correction for Content Principle) หลักการนี้

ใชประกอบหลักการที่กลาวมาแลว คือ ตองมีการตรวจสอบวานักเรียนสามารถสื่อสารแลกเปลี่ยน

ขอมูลไดถูกตองหรือไม   

       นอกจากนี้ ฮารเมอร (Harmer. 2001: 85) ไดกลาวถึงลักษณะสําคัญ 6 ประการของ

กิจกรรมเพื่อการสื่อสาร (Communicative activities) วามีองคประกอบตาง ๆ ดังนี้ 

        1. มีความตองการที่จะสื่อสาร (a desire to communicate) 

        2. มีวัตถุประสงคในการสื่อสาร (a communicative purpose) 

        3. เนนเนื้อหามากกวารูปแบบ (content not form) 

        4. มีความหลากหลายของภาษาที่ใช  (variety of language) 

        5. ไมมีการแทรกแซงจากครขูณะปฏิบัติกิจกรรม (no teacher intervention) 

        6. ปราศจากส่ือที่ควบคุมการใชภาษา สื่อที่ใชจะตองไมเปนสื่อที่บังคับหรือควบคุมให

นักเรียนใชภาษาแบบใดแบบหนึ่งโดยเฉพาะ  (no materials control)  

      สรุปหลักการจัดกิจกรรมเพื่อการสื่อสารนั้น  กิจกรรมที่จัดตองเปนกิจกรรมที่นักเรียนมี

ความตองการและรูเปาหมายในการสื่อสาร มุงเนนเนื้อหามากกวารูปแบบ สามารถสื่อสารดวยวิธีการที่

หลากหลาย เปนกิจกรรมที่นักเรียนมีการปฏิสัมพันธทางภาษากับผูอ่ืนโดยไมมีการแทรกแซงจากครู

ในขณะทํากิจกรรม และสื่อที่ใชตองไมเปนสื่อที่บังคับใหนักเรียนตองใชภาษาแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งจะทํา

ใหนักเรียนไดฝกใชภาษาตามสถานการณจริงและเปนปจจัยใหนักเรียนเกิดทักษะในการสื่อสาร 

 
     2.3 การสอนทักษะพูดเพื่อการสื่อสาร 
      การพูดเปนองคประกอบที่สําคัญในการเรียนภาษา เนื่องจากการพูดทําใหทราบวาผูพูดใช

ภาษาไดถูกตองเหมาะสมกับสถานการณนั้น ๆ หรือไม การสอนทักษะพูดในปจจุบันจึงมุงเนนให

นักเรียนใชทักษะการพูดเพื่อการสื่อสารไดอยางเหมาะสมในสถานการณจริง 

1) ความหมายของการพูดเพื่อการสื่อสาร 
 มีผูใหความหมายของการพูดเพื่อการสื่อสารไว ดังนี้ 

       ลิตเติลวูด (Littlewood. 1995: 3-5)   ใหความหมายของการพูดเพื่อการสื่อสารไววา คือ

กิจกรรมระหวางบุคคล 2 คน คือผูพูดและผูฟง โดยผูพูดคาดคะเนความรูสึกของผูฟงเพื่อที่จะเลือกใช

คําพูดที่เหมาะสมกับบริบทของการใชภาษานั้นๆ 
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    สุมิตรา อังวัฒนกุล (2539: 167) กลาวไววา การพูดเปนการถายทอดความคิด ความเขาใจ

และความรูสึกใหผูฟงไดรับรูและเขาใจจุดมุงหมายของผูพูด ทักษะการพูดจึงเปนทักษะที่สําคัญสําหรับ

บุคคลในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน และสําหรับการเรียนภาษาตางประเทศทักษะการพูดเปนทักษะที่

สําคัญและจําเปนที่สุด อยางไรก็ตามทักษะการพูดเปนทักษะทางภาษาที่ซับซอนและตองเกิดจากการ

ฝกฝนเปนเวลานาน ไมใชเกิดจากความเขาใจหรือจดจํา 

    ศศิลักษณ  เกตุจรุง (2543: 31) ไดสรุปความหมายของการพูดไววา การพูดเปนกระบวนการ

ที่มีจุดมุงหมายเพื่อแลกเปลี่ยนขาวสาร ขอมูล หรือถายทอดความรู ความคิด และความรูสึกระหวาง

บุคคลตั้งแต 2 บคุคลขึ้นไป โดยใชถอยคําหรือกิริยาทาทาง เพื่อใหตรงตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

    เพ็ญแข  วงศสุริยา (2546: 13) ใหความหมายของการพูดเพื่อการสื่อสารไววาเปนการ

ปฏิสัมพันธทางคําพูดระหวางบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป คือผูพูดและผูฟง ซึ่งเปนการแสดงเจตนาของผู

พูดในการสื่อสาร ผูพูดจึงควรทราบวาจะพูดอยางไรใหเหมาะสม และใชคําพูดที่เปนที่ยอมรับของ

เจาของภาษา สวนผูฟงก็จะตองในสิ่งที่ผูพูดตองการสื่อเพื่อจะพูดโตตอบไดอยางเหมาะสมกับบริบท

และสถานการณ 

     จึงสรุปไดวา การพูด คือการปฏิสัมพันธทางคําพูด ระหวางคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป คือผูพูดกับ

ผูฟง เพื่อแลกเปลี่ยนขาวสาร ขอมูล หรือถายทอดความคิดหรือความรูสึก โดยใชถอยคําหรือกิริยา

ทาทางที่เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ รวมทั้งเปนที่ยอมรับของเจาของภาษาดวย 

2) แนวคิดในการสอนพูดเพื่อการสื่อสาร 
     ทักษะการพูด เปนทักษะสําคัญที่นักเรียนจําเปนตองใชในชีวิตประจําวัน ดังนั้น ผูสอนจึง

ตองจัดกิจกรรมในการเรียนการสอน อันเปนการฝกใหนักเรียนไดใชภาษาสื่อความหมายไดอยาง

ถูกตองและเหมาะสมกับสถานการณ เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มีผูรูไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการ

สอน-พูดเพื่อการสื่อสารไวดังตอไปนี้ 

      บายเกท (Bygate. 2005: 33-34) กลาวถึงการสอนพูดไว 2 ประการ คือ 

      ประการแรก  สอนทักษะที่ชวยใหเกิดความเขาใจ ไดแก การสอนทักษะตางๆ ที่เกี่ยวกับ

ความเขาใจ เชน การจํา การพูดออกเสียงที่ถูกตองเหมือนกับเจาของภาษา การผัน กริยาที่เหมาะสม

กับกาลเวลา  (Tense)  การพูดประโยคใหถูกตองตามหลักการใชภาษาและไวยากรณเพื่อส่ือ

ความหมายที่ผูพูดตองการ 

      ประการที่สอง  เพิ่มทักษะการปฏิสัมพันธ คือการสอนโดยใหสถานการณที่คลายกับ

เหตุการณในชีวิตจริง เพื่อใหนักเรียนไดมีโอกาสพูดแสดงความรูสึกของตนวา ในสถานการณที่เผชิญ

อยูนั้นควรพูดอะไร พูดอยางไร จึงจะตรงกับจุดประสงคที่ตนเองตองการจะสื่อสาร อีกทั้งสอนให

คํานึงถึงความสัมพันธระหวางตนเองกับผูฟงโดยอาศัยความรูที่ไดรับจากการเรียนทักษะการพูดชวยให
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เกิดความเขาใจ ซึ่งก็หมายความวา ควรใหความรูแกนักเรียนกอนที่จะทํากิจกรรมที่มีการปฏิสัมพันธ 

นั่นคือการนําแนวคิดการสอนแบบตรง (Direct method) ซึ่งเปนการสอนใหนักเรียนไดรับการฝกให

เชื่อมโยงคําและวลีเขากับความหมาย โดยใชของจริงหรือการกระทําเปนสื่อเสนอความหมายและใช

ภาษาที่ตองการเรียนเปนสื่อในการสอน มาผสมผสานกับแนวคิดการสอนแบบออม (Indirect method) 

ซึ่งเปนการสอนโดยการจัดกิจกรรมการสนทนาแบบมีปฏิสัมพันธ เพื่อกระตุนใหนักเรียนไดเรียนรูการ

พูดดวยตัวเอง ซึ่งทําใหผูเรียนมีความสามารถในการใชภาษาไดถูกตองและมีความคลองในการสื่อสาร

ปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน 

      สรุปไดวา แนวคิดในการสอนทักษะการพูดนั้น ควรสอนใหนักเรียนไดรับความรูและทักษะ

ตางๆ ที่ถูกตองและจําเปนตองใชในการสื่อสารกอนแลวจึงจัดกิจกรรมที่ใหนักเรียนไดมีปฏิสัมพันธทาง

ภาษาในสถานการณตางๆ ที่คลายกับความเปนจริง เพื่อกระตุนใหนักเรียนไดฝกฝน ไดมีประสบการณ

ในการคิดวิเคราะหในการแกปญหาจากการสื่อสารในชีวิตจริงและไดรับขอมูลยอนกลับวาใน

สถานการณนั้นๆ ควรจะพูดวาอยางไร ซึ่งทําใหนักเรียนมีความสามารถในการพูดสื่อสารไดใน

สถานการณจริง 
  
     2.4  ขั้นตอนการสอนทักษะการพูดเพื่อการสื่อสาร 
     ขั้นตอนการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษนั้น มีนักวิชาการหลายทานเสนอแนวทางไว

ดังนี้ 

      สกอตต (Scott. 1981: 70) เสนอข้ันตอนการสอนทักษะการพูดเพื่อการสื่อสารไวดังนี้ 

        1. ขั้นบอกวัตถุประสงค ผูสอนควรบอกใหผูเรียนไดรูถึงสิ่งที่จะเรียน 

        2. ขั้นเสนอเนื้อหา การเสนอเนื้อหาควรจะอยูในบริบท ผูสอนจะตองใหนักเรียนสังเกต

ลักษณะของภาษา ความหมายของขอความที่จะพูด ซึ่งตองขึ้นอยูกับบริบท เชน ผูพูดเปนใคร มีความ

เกี่ยวของกับผูสนทนาอยางไร ผูสนทนาพยายามจะบอกอะไร สิ่งที่พูด สถานที่ และเนื้อหาที่พูดมี

อะไรบาง 

        3. ขั้นการฝกและการถายโอน การฝกจะกระทําทันทีหลังจากเสนอเนื้อหา อาจจะฝกพูด

พรอมๆ กันหรือเปนคู ผูสอนควรใหผูฟงไดยินสํานวนภาษาหลายๆ แบบและเปนสํานวนภาษาที่จะ

เจาของภาษาใชจริงและควรสงเสริมใหนักเรียนไดใชภาษาอยางอิสระและใกลเคียงกับสถานการณจริง 

     เบิรน (Byrne. 1990: 9)  เสนอขั้นตอนการพูดไว 3 ข้ันตอนดังนี้ 

     ขั้นที่ 1 การนําเสนอขอมูล (The presentation Stage) เปนขั้นที่ครูนําเสนอความรูใหม 

เพื่อใหนักเรียนเขาใจและนําไปใชในการฝกพูดขั้นตอไป ครูผูสอนเปนผูที่มีบทบาทสําคัญเพราะเปน
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ผูใหความรู เวลาที่ใชในชวงนี้ควรใชเวลานอย แตใหมีประสิทธิภาพสูงสุด แนวทางในการจัดกิจกรรมใน

ขั้นนี้มี 2 แนวทางคือ 

        1. กิจกรรมที่มีโครงสรางที่แนนอน (Structured Activities) คือกิจกรรมที่ไดมีการวางแผน

ไวเปนอยางดี เปนการสอนโครงสรางทางไวยากรณที่นักเรียนจะพบในเนื้อหาที่เรียน 

        2. กิจกรรมที่มีโครงสรางไมแนนอน  (Unstructured Activities)  คือกิจกรรมที่ไมไดมีการ

วางแผนไวตายตัว กจิกรรมนี้เหมาะสําหรับนักเรียนในระดับที่สูงกวาขั้นตน เพราะนักเรียนมีความรูดาน

ภาษามากพอที่จะใชในการติดตอส่ือสาร กิจกรรมนี้ชวยพัฒนาความสามารถในการใชภาษาเพื่อการ

ส่ือสารของนักเรียน เชน ใหนักเรียนเดาเนื้อเร่ืองหรือบอกความรูเดิมเกี่ยวกับเนื้อเร่ือง 

      ขั้นที่ 2  ขั้นฝกปฏิบัติ (The Practice Principle)  เปนขั้นที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกพูด

โดยใชความรูที่ไดจากข้ันนําเสนอใหถูกตอง นักเรียนมีบทบาทมากกวาครู ครูเปนผูคอยควบคุม 

(Conductor) ใหการฝกที่ถูกตอง ส่ือที่จะนํามาใชในการฝกมี 2 ประเภท คือ แบบฝก (Drills) และเนื้อ

เร่ือง (Texts)  

      ขั้นที่ 3  ขั้นผลิตภาษา (The Production Stage)  ข้ันน้ีครูปลอยใหนักเรียนใชภาษาที่รับรู

และฝกในขั้นที่ 2 มาอยางเต็มที่ตามที่นักเรียนตองการ ครูมีบทบาทนอยที่สุดและทําหนาที่เปน 

“ผูจัดการ” (Manager)  ใหการเรียนการสอนดําเนินตอไปได เนนใหนักเรียนใชภาษาอยางคลองแคลว

มากกวาเพื่อความถูกตองทางไวยากรณ เปนการเตรียมใหนักเรียน พรอมที่จะใชภาษาไดจริงนอก

หองเรียน กิจกรรมที่ใชอาจเปนงานคูหรือเปนงานกลุมก็ได 

     สรุปไดวา ในการสอนทักษะการพูดนั้น ครูควรแบงขั้นตอนในการสอน โดยแจงผูเรียนให

ทราบจุดประสงคในสิ่งที่จะเรียน มีการนําเสนอเนื้อหาใหมในรูปของการสนทนาที่มีความหมายตอการ

ส่ือสารอยางเหมาะสมกับบริบททางสังคม จากนั้นใหผูเรียนฝกปฏิบัติทั้งแบบที่ควบคุมและกึ่งควบคุม 

จนนักเรียนชํานาญดีแลว จึงปลอยใหนักเรียนไดใชความรูที่เรียนมาผลิตภาษาตามความตองการ โดย

ในขั้นนี้เนนใหนักเรียนใชภาษาอยางคลองแคลว ครูจะไมไปแทรกแซงขณะนักเรียนทํากิจกรรม แตจะ

ปลอยใหผูเรียนไดมีโอกาสใชและผลิตภาษาตามที่ผูเรียนตองการ โดยใชกิจกรรมคูหรือฝกพูดพรอมๆ 

กัน  การใชภาษาอยางอิสระและใกลเคียงกับสถานการณจริง ทําใหนักเรียนมีความพรอมที่จะนําภาษา

ไปใชไดในสถานการณจริง 

 
      2.5 แนวทางการจัดกิจกรรมการสอนทักษะการพดูเพื่อการสื่อสาร 
     ในการจัดกิจกรรมการสอนทักษะการพูดเพื่อการสื่อสารนั้น มีผูใหแนวทางในการจัด

กิจกรรมการพูดไวดังนี้ 
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       กุศยา  แสงเดช (2545: 138-139) มีความเห็นวา ในการจัดกิจกรรมการสอนพูดนักเรียน

ควรไดฝกแบบ “Automatic Speaking”  โดยใชกิจกรรมและสถานการณเปนสื่อ ซึ่งมีแนวปฏิบัติดังนี้   

         1. จัดบรรยากาศในหองเรียนใหเอ้ือตอการเรียนภาษา ครูผูสอนตองใชภาษาอังกฤษที่

จําเปนในหองเรียน (Classroom English Expression)  ใหมากที่สุด เพื่อใหนักเรียนมีความคุนเคยและ

เปนตัวอยางในการฝกปฏิบัติ 

         2. ใชส่ือการสอนที่หลากหลายจะชวยใหนักเรียนฝกทักษะการพูดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

         3. ไมควรแกไขขอผิดพลาดของนักเรียนทุกจุด ควรแกไขเฉพาะขั้นนําเสนอความรู 

(Presentation) ที่ตองการเนนความถูกตองเทานั้น แตถาเปนขั้นฝกปฏิบัติ ขั้นผลผลิต ทางภาษาและ

หากขอผิดพลาดนั้นไมมีผลตอความเขาใจทางภาษขอผิดพลาดนั้นก็ไมตองแก ทันที ควรรอโอกาสที่

เหมาะสม เพราะนักเรียนจะเกิดความทอถอยและขาดความเชื่อมั่น 

         4. ครูผูสอนภาษาอังกฤษมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองฝกทักษะและความสามารถใน

การใชภาษาใหพัฒนากาวหนาอยูเสมอ 

         5. การจัดกิจกรรมการฝกควรมีรูปแบบหลากหลาย มุนเนนใหนักเรียนมีความสนุกสนาน 

เกิดเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษา 

         6. การสอนภาษาควรสอนทักษะสัมพันธ หรืออยางนอยตองสอนคูกัน เชน สอนทักษะ

การพูดคูกับทักษะการฟง เปนตน 

         7. การสอนทักษะการพูดควรจัดกิจกรรมคู (Pair work) ใหมาก เพราะการทํากิจกรรมคู

จะชวยฝกใหนักเรียนใชภาษาในการสื่อสารและแสวงหาขอมูลไดดี เปดโอกาสใหนักเรียนที่ขาดความ

เชื่อมั่นมีโอกาสแสดงออก  

   บราวน (Brown. 2001: 275-276)   เสนอแนวทางการจัดกิจกรรมการสอนพูดไว 7 ประการ 

ดังนี้ 

       1. เปาหมายของการสอน เนนใหครอบคลุมความตองการของผูเรียน เนนความถูกตอง

ของการสื่อสารดานความหมายและความคลองแคลวของการใชภาษา 

       2. ใชเทคนิคการสรางแรงจูงใจภายในกระตุนความสนใจของนักเรียน 

       3. สงเสริมใหนักเรียนมีโอกาสใชภาษาอยางมีความหมายในสถานการณที่ใกลเคียงกับ

สถานการณจริง 

       4.  มีการใหขอมลูยอนกลับและแกไขขอผิดพลาดอยางเหมาะสม 

       5. บูรณาการทักษะการฟง พูดเขาดวยกันอยางเปนธรรมชาติ 

       6. ใหนักเรียนมีโอกาสไดใชภาษาในการสนทนาในชวงแรกของการทํากิจกรรม 

       7. สงเสริมใหนักเรียนไดมีการพัฒนากลวิธีในการพูด 
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              สรุปแนวทางในการจัดกิจกรรมการสอนทักษะการพูดเพื่อการสื่อสาร ผูสอนตองจัด

บรรยากาศการเรียนการสอนใหเอื้อตอการเรียนรู เนนกระบวนการสอนมากกวารูปแบบของการสอน 

สอนจากสิ่งที่งายไปสูส่ิงที่ยาก ใหนักเรียนไดเรียนรูจากการฝกปฏิบัติ ไมควรแกไขขอผิดพลาดจากการ

ฝกปฏิบัติทุกครั้ง ควรแกเฉพาะที่อยูในชวงนําเสนอความรูใหม เพราะจะทําใหนักเรียนขาดความ

เชื่อมั่น ควรจัดกิจกรรมและใชสื่อการสอนที่หลากหลายและใหกําลังใจโดยการชมเชย เพื่อเปนการ

กระตุนใหนักเรียนมีความมั่นใจและเกิดเจตคติที่ดีตอการเรียน 

 
   2.6 การวัดและประเมินผลทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
   การวัดและประเมินผลทักษะการพูดภาษาอังกฤษ เปนการตรวจสอบความรูความสามารถ

ของนักเรียน สามารถทําไดหลายวิธีและสามารถดําเนินการไดทั้งกอนเรียน ระหวางเรียนและหลังการ

เรียน ทั้งนี้ควรใหสอดคลองกับเนื้อหาสาระที่เรียนดวย มีนักวิชาการหลายทานไดเสนอไว ดังนี้ 

 
  ความสามารถดานการพูด 
  แฮริส  (ศศิลักษณ   เกตุจ รุง .  2543;  อางอิงจาก   Harris. 1988:  81-82) กลาววา 

ความสามารถดานการพูด หมายถึง ความสามารถในการนําองคประกอบ 5 ประการ มาใชใน

กระบวนการพูด องคประกอบเหลานี้คือ 

    1. การออกเสียง (Pronunciation) 

    2. ไวยากรณ (Grammar) 

    3. คําศัพท (Vocabulary) 

    4. ความคลองแคลว (Fluency) 

    5. ความเขาใจ (Comprehension) 

  นอกจากนี้ บาทซ (Bartz. 1979: 18-22)   เสนอความคิดเห็นวา ความสามารถในการพูดตอง

ประกอบไปดวยสิ่งตางๆ ดังนี้ 

   1. ความคลองแคลว (Fluency) 

   2. ความเขาใจ (Comprehensibility) 

   3. ปริมาณของขอมูลที่สามารถสื่อสารได (Amount of communication) 

   4. คุณภาพของขอมูลที่สามารถสื่อสารได (Quality of communication) 

   5. ความพยายามในการสื่อสาร (Effort of communication) 
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 เกณฑวัดความสามารถดานการพูด 
 นักวัดผลและประเมินผลทางภาษา ไดกําหนดเกณฑในการทดสอบความสามารถดานการพูด

ไวหลายแบบดังนี้ 

   1. คลาก (Clark. 1972) เปนผูพัฒนาระบบการใหคะแนนวัดความสามารถดานการพูด โดย

แบงเปน 4 ระดับ จากระดับ 1 ซึ่งเปนระดับเริ่มเรียนจนถึง ระดับ 4 ซึ่งเปนระดับส่ือสาร ดังตอไปนี้ 

 

 การออกเสียง (Pronunciation) 

   1. ยังพูดไมไดและโตตอบไมได 

   2. ออกเสียงผิดๆ และพูดแลวเขาใจยาก 

   3. ออกเสียงผิดเปนครั้งคราว 

   4. ออกเสียงถูกตอง พูดได 

 

 คําศัพท (Vocabulary) 

   1. ใชคําศัพทผิดและโตตอบไมได 

   2. ใชคําศัพทผิดบอยๆ แตใชศัพทในสถานการณได 

   3. ส่ือความหมายไดเปนสวนใหญ ใชคําศัพทไดเหมาะสม 

   4. ใชคําศัพทไดเหมาะสมในทุกสถานการณ 

 

 ไวยากรณ (Grammar) 

   1. ใชโครงสรางไวยากรณผิด ไมสามารถสื่อสารได 

   2. ใชไวยากรณเบื้องตนผิด วลีถูกตองบาง 

   3. ใชโครงสรางทางไวยากรณไดถูกตอง แตมีขอผิดพลาดเล็กนอย 

   4. ไมมีขอผิด ทั้งในการใชคําศัพทหรือโครงสราง 

 

 ความคลองแคลว (Fluency) 

  1. พูดแลวหยุดนาน พูดไมจบประโยคหรือโตตอบไมได 

  2. พูดๆ แลวพูดตอไมได พยายามพูดตอไปโดยเริ่มตนใหม 

  3. บทสนทนาเปนธรรมชาติและตอเนื่อง บางครั้งยังติดตะกุกตะกัก 

  4. บทสนทนาเปนธรรมชาติ หยุดบางเชนเดียวกับเจาของภาษา 
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   2. FSI (Foreigh Service Institute) เปนสถาบันบริการการสอบสัมภาษณภาษาตางประเทศ 

ไดกําหนดเกณฑการใหคะแนนความสามารถดานการพูด ซึ่งแบงประเภทความสามารถดังนี้  

(Oller. 1979: 320-323) 

 

   การออกเสียง (Accent)  แบงออกเปน 6 ระดับ ดังนี้ 

  ระดับ  1 : มีการออกเสียงที่ฟงไมเขาใจบอยครั้ง 

  ระดับ  2 : ออกเสียงผิดมากและฟงไมเขาใจ ตองใหพูดซ้ํา 

  ระดับ  3 : ใชเสียงแปรง ทําใหตองตั้งใจฟงและออกเสียงผิดๆ  

     ทําใหเขาใจผิดเปนบางครั้ง 

  ระดับ  4 : ใชเสียงแปรงในบางที่และออกเสียงผิดในบางครั้ง 

     แตยังฟงเขาใจ 

 

  ระดับ  5 : ไมมีการออกเสียงผิดที่ฟงไดชัด แตวายังฟงออกวา 

                                                            เปนคนตางชาติพูด 

  ระดับ  6 : ออกเสียงไดเหมือนเจาของภาษาทุกอยาง ไมมี 

     รองรอยวาเปนตางชาติ 

  

   ไวยากรณ (Grammar)  แบงออกเปน 6 ระดับ ดังนี้ 

  ระดับ  1 : ใชไวยากรณผิดทั้งหมด ยกเวนสํานวนที่ทองจําไวใช 

     บอยครั้ง 

  ระดับ  2 : มีที่ผิดอยางสม่ําเสมอ บงถึงความสามารถนอยมาก 

     ในการใชรูปประโยคที่ถูกตอง ทําใหสื่อสารไมได  

     บอยครั้ง 

  ระดับ  3 : มีที่ผิดบอยครั้ง บงถึงความไมสามารถใชรูปประโยค 

     ที่สําคัญๆ ได 

  ระดับ  4 : มีที่ผิดในบางครั้ง บงถึงความไมสามารถใชรูปประโยค 

     บางประโยคได แตไมถึงกับทําใหผูฟงไมเขาใจ 

  ระดับ  5 : มีที่ผิดในการใชโครงสรางภาษานอยมาก 

  ระดับ  6 : มีที่ผิดไมเกิน 2 แหง ในระหวางการสัมภาษณ 
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   คําศัพท (Vocabulary)  แบงออกเปน 6 ระดับ ดังนี้ 

  ระดับ  1 : ใชศัพทผิดๆ แมแตสนทนาในเรื่องทั่วไป 

  ระดับ  2 : วงศัพทที่ใชจํากัดอยูแตการพูดเรื่องสวนตัวพื้นฐาน  

     และความจําเปนในการดํารงชีพ 

  ระดับ  3 : บางครั้งมีการใชศัพทไมถูกตอง ความจํากัดของวง 

     ศัพททําใหพูดคุยเรื่องการงานอาชีพและเรื่องสังคม 

     ทั่วไปไมได 

  ระดับ  4 : รูศัพททางดานการงานอาชีพอยางเพียงพอที่จะพูดคุย  

     เร่ืองที่ตนสนใจเปนพิเศษได ความรูศัพททั่วไปชวยให 

     สามารถพูดคุยเรื่องทั่วไปได แตยังมีการพูดชาและ 

     วกวน 

  ระดับ  5 : รูศัพททางดานการงานอาชีพและวิชาชีพกวางและ 

     แมนยํา รูศัพททั่วไปเพียงพอที่จะแกปญหาดานปฏิบัติ 

     ที่ซับซอนได และใชภาษในสถานการณทางสังคม 

     ตางๆ ได     

  ระดับ  6 : เห็นไดชัดเจนวารูศัพทอยางกวางขวางและถูกตอง 

     เหมือนกับเจาของภาษาที่ไดรับการศึกษาดี 

 

    ความคลองแคลว (Fluency)  แบงออกเปน 6 ระดับ ดังนี้ 

  ระดับ  1 : พูดตะกุกตะกักและไมปะติดปะตอกัน จนทําใหพูดคุย 

     กันไมรูเร่ืองเกือบทั้งหมด 

  ระดับ  2 : พูดชามากและติดตะกุกตะกัก ยกเวนประโยคสั้นๆ 

      หรือประโยคที่ใชบอยและทองจําไว 

  ระดับ  3 : พูดชาและไมคลองบอยๆ บางประโยคก็พูดไดไมจบ 

  ระดับ  4 : พูดชา ไมคลองในบางครั้ง ทําใหตองพูดซ้ําใหม และ 

     ติดขัดเรื่องของการใชศัพท 

  ระดับ  5 : พูดไดคลอง แตยังติดเรื่องความเร็วและราบเรียบในการพูด  

  ระดับ  6 : พูดทุกเรื่องทั้งเรื่องการงานและเรื่องทั่วไปได 

     คลองแคลว และราบเรียบเหมือนเจาของภาษา 
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    ความเขาใจ (Comprehension)   แบงออกเปน 6 ระดับ ดังนี้ 

  ระดับ  1 : ฟงการสนทนาเรื่องนั้นๆ ไดเขาใจนอยเกินไป 

  ระดับ  2 : เขาใจแตเพียงการพูดชาๆ และเปนเรื่องพื้นๆ ดาน 

     สังคมและการทองเที่ยวที่ทุกคนรูแลว ยังตองใหผูที่พูด 

     ดวยพูดซ้ําและเรียบเรียงความใหฟงอีกบอยๆ หรือให 

     ปรับภาษาที่ใชงายลง 

  ระดับ  3 : เขาใจเรื่องงายๆ ที่เกี่ยวกับตนเองโดยตรง ตองพูด 

     ชาๆ หรือซํ้าในบางครั้ง 

  ระดับ  4 : เขาใจภาษาที่ผูพูดมีการศึกษาใชเปนการพูดตัวตอตัว 

     ไดคอนขางดี แตผูพูดดวยยังตองพูดซ้ําและเรียบ  

     เรียงความใหมให 

  ระดับ  5 : เขาใจภาษาของผูที่มีการศึกษาใชในทุกเรื่อง ยกเวน 

     สํานวนการพูดหรือการพูดที่เร็วมากและออกเสียงไมชัด   

  ระดับ  6 : เขาใจภาษาทุกอยางที่เปนการใชภาษาแบบทางการ  

     สํานวนการพูดเหมอืนกับเจาของภาษา 

 

   3. FCE (First Certificate in English)  เปนแบบทดสอบที่มหาวิทยาเคมบริดจ สรางขึ้นเพื่อ

วัดความสามารถดานการพูด โดยกําหนดการใหคะแนนการสอบพูดซึ่งใหเกณฑความสามารถทาง

ภาษา 6 ดานดังนี้ (อัจฉรา  วงศโสธร. 2538: 90-93 อางอิงจาก UCLES. 1987) 

 

   ความคลองแคลวในการพูด   แบงออกเปน 6 ระดับ ดังนี้ 

  ระดับ  5 : ใชความเร็วและจังหวะอยางเปนธรรมชาติ เมื่อพูด 

     เร่ืองราวในชีวิตประจําวันทั่วไป แตอาจมีการ 

     ติดตะกุกตะกักบาง ถาพูดเรื่องที่เปนนามธรรม 

  ระดับ  4 : ติดตะกุกตะกักนอยมาก เมื่อพูดเรื่องทั่วไปใน 

     ชีวิตประจําวัน ยังพูดไมคลองเมื่อสนทนาเรื่องที่เปน 

     นามธรรม แตไมทําใหผูฟงตองใชความอดทนมากนัก 

     ในการติดตามฟง 

  ระดับ  3 : ไมติดตะกุกตะกักมากนักในการพูดเรื่องทั่วไปใน 

     ชีวิตประจําวัน แตจะติดบางเมื่อพูดเรื่องที่เปนนามธรรม 
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  ระดับ  2 : ติดตะกุกตะกักมากนักในการพูดเรื่องทั่วไปใน 

     ชีวิตประจําวัน แตจะติดบางเมื่อพูดเรื่องที่เปนนามธรรม 

  ระดับ  1 : การพูดขาดเปนชวงๆ มาก 

   ระดับ  0 : ไมสามารถพูดตอเนื่องไดเลย 

 

      ความถูกตองไวยากรณ   แบงออกเปน 6 ระดับ ดังนี้ 

  ระดับ  5 : แทบจะไมมีที่ผิดหรือมีที่ผิดนอยมากในการใช 

     โครงสรางตางๆ ในวงกวาง สามารถพูดไดอยางเปนที่ 

     เขาใจดใีนเรื่องทั่วไปในชีวิตประจําวัน และในเรื่องที่ 

     เปนนามธรรม 

  ระดับ  4 : สามารถใชโครงสรางพื้นฐานไดถูกตอง แตในบางครั้ง 

     อาจจะใชโครงสรางที่ยากๆ ผิดไป 

  ระดับ  3 : สามารถใชโครงสรางพื้นฐานไดดีพอในการพูดเรื่อง 

     ทั่วไปในชีวิตประจําวัน แตใชโครงสรางที่ซับซอนมาก 

     ยิ่งขึ้นไดไมถูกตอง 

  ระดับ  2 : ใชโครงสรางพื้นฐานไมถูกตอง บอยครั้งเมื่อพูดเรื่อง 

     ทั่วไปในชวีิตประจําวัน ไมใชโครงสรางที่ซับซอน  

     ถาใชก็ผิดอยางมาก 

  ระดับ  1 : ใชโครงสรางพื้นฐานผิดๆ มาก 

   ระดับ  0 : ไมรูวาจะใชโครงสรางพื้นฐานอะไร 
 
 การออกเสียง   ระดับประโยค  แบงออกเปน 6 ระดับ ดังนี้ 

  ระดับ  5 : ใชการลงเสียงหนักเบา ใชเสียงสูงต่ํา จังหวะ ระดับ   

                เสียงและการตอเนื่องของเสียงระหวางคําไดอยางเปนธรรมชาติ 

  ระดับ  4 : ใชการลงเสียงหนักเบา จังหวะ ระดับเสียงสูงต่ําได 

     ถูกตอง จนผูฟงเขาใจได แมวาจะพูดเสียงแปรง 

  ระดับ  3 : ใชการลงเสียงหนักเบา จังหวะ ระดับเสียง แปรงมาก  

     แตผูฟงก็ยังสามารถเขาใจไดเกือบทั้งหมด 

  ระดับ  2 : รูปแบบการออกเสียงแปรงมากเปนสวนใหญ มีการ  

     แบงถอยคําผิดๆ ทําใหเขาใจไดยากกวาพูดอะไร 
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  ระดับ  1 : การลงเสียงหนักเบาและใชเสียงสูงต่ํา แปรงมากจน 

     แทบจะไมเขาใจเลยวาพูดอะไร 

   ระดับ  0 : ลงเสียงหนัก เบาและใชเสียงสูงต่ํา ผิดมากจนผูฟงไม 

     สามารถเขาใจได 
 

     การออกเสียง   ระดับคํา  แบงออกเปน 6 ระดับ ดังนี้ 

  ระดับ  5 : การออกเสียงคําเดี่ยวๆ แทบจะถูกตองทั้งหมด ทําให 

     เขาใจไดโดยตลอด 

  ระดับ  4 : การออกเสียงคําเดี่ยวๆ ชัดเจนดีพอที่จะฟงออกได  

     อยางสบายๆ 

  ระดับ  3 : ออกเสียงไดชัดพอที่จะทําใหเขาใจไดอยางกวางๆ วา 

     พูดอะไร 

  ระดับ  2 : ออกเสียงคําเดี่ยวๆ ไมชัด 

  ระดับ  1 : ออกเสียงคําไมชัดเจนจนแทบจะฟงไมออกวาเปน 

     ภาษาอังกฤษ 

   ระดับ  0 : ฟงไมเขาใจเลย 
 

       การสื่อสารแบบปฏิสัมพันธ   แบงออกเปน 6 ระดับ ดังนี้ 

  ระดับ  5 : สื่อสารไดอยางไดผลทั้งดานการพูดและการฟง ทั้งใน 

     เร่ืองทั่วไปในชีวิตประจําวันและเรื่องที่เปนนามธรรม 

  ระดับ  4 : สื่อสารไดอยางไดผลในเรื่องทั่วไปในชีวิตประจําวันแต 

     ยังขาดการสนองตอบอยางเปนธรรมชาติ เมื่อพูดและ 

     เร่ืองที่เปนนามธรรม 

 

  ระดับ  3 : สื่อสารไดเขาใจเพียงพอเปนสวนใหญในเรื่องเรื่อง 

     ทั่วไปในชีวิตประจําวนั แตยังขัดและสื่อสารไดไมดี  

     หากไดสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่ไมไดคิด 

  ระดับ  2 : ส่ือสารไมเปนธรรมชาติเลย แมจะเปนเรื่องทั่วไปใน 

     ชีวิตประจําวัน 

  ระดับ  1 : แทบจะสื่อสารเรื่องพื้นๆ ไมได 

   ระดับ  0 : ส่ือสารไดนอยมาก 
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 การใชคําศัพท  แบงออกเปน  6 ระดับ  ดังนี้ 

  ระดับ  5 : ใชวงศัพทไดอยางกวางขวางในเรื่องทั่วไป  

     ในชีวิตประจําวันและมีวงศัพทเพียงพอในการสนทนา 

     เร่ืองที่เปนนามธรรม 

  ระดับ  4 : ติดขัดเล็กนอยในเรื่องการใชศัพทเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป 

     ในชีวิตประจําวัน แตยังออนในดานการใชคําศัพท 

     เกี่ยวกับเรื่องนามธรรม 

  ระดับ  3 : มีวงศัพทเพียงพอสําหรับพูดเกี่ยวกบัเรื่องทั่วไป 

     ในชีวิตประจําวัน แตอาจมีปญหาเมื่อสนทนาเรื่องที่ 

     เปนนามธรรม 

  ระดับ  2 : วงศัพทนอยไมเพียงพอที่จะสนทนาเกี่ยวกับเรื่อง  

     ทั่วไปในชีวิตประจําวัน 

  ระดับ  1 : ขาดศัพทมากจนทําใหเกือบไมสามารถสื่อสารได 

   ระดับ  0 : วงศัพทจํากัดมากจนสื่อสารไมไดเลย 

 

   ฮีตัน (สุกัญญา  ศิลประสาท. 2544: 19 อางอิงจาก Heaton. 1990: 61-119)  ไดใหตวัอยาง

วิธีการวัดและประเมินผลการพูดไวดังนี้ 

    1. การเลาเรื่องหลังจากไดอานแลว (Re-telling stories)  นักเรียนจะอานเรื่องที่กําหนดใหใน

ใจ แลวจึงเลาเรื่องที่อานนั้นใหครูฟง 

    2. การใชภาพ (Using pictures)  การใชภาพมีประโยชนในการทดสอบทักษะการพูดมาก 

ภาพที่ใชควรมีผลตอการใชรูปแบบทางภาษา มองเห็นไดชัดเจน วิธีการใชภาพในการประเมินผลมี

วิธีการตางๆ กัน กลาวคือ 

         2.1  บรรยายภาพ  (Picture for description)  ใหนักเรียนบรรยายภาพเปนกลุม อธิบาย

ถึงคน วัตถุ และสถานที่ตางๆ ในภาพ ผูประเมินไมควรถามคําถามเกี่ยวกับภาพมากไป แตควรกระตุน

ใหนักเรียนเปนฝายพูด 

         2.2  เปรียบเทียบภาพ  (Picture for comparison)  นักเรียนจะไดรับภาพที่คลายกันเปน

คู จากนั้นจะหาจุดที่ตางกันในภาพของตนโดยจะไมมองภาพของอีกฝายหนึ่ง นักเรียนจะถามหรือ

ปฏิเสธคูสนทนาตามภาพที่ตนไดรับ 
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          2.3  จัดลําดับภาพ  (Sequences of pictures)  การจัดลําดับของภาพเพื่อเลาเร่ืองใช

ภาษาในรูปอดีตมากกวาการบรรยายสิ่งที่กําลังเกิดขึ้น การลําดับภาพจะแสดงใหเห็นถึงกระบวนการ

ในการทําสิ่งใดๆ เชน การเปลี่ยนยางรถเนื่องจากยางรถรั่ว การลําดับภาพนี้มักใชทดสอบนักเรียนเปน

รายบุคคล 

          2.4  บอกคําพูดของคนในภาพ  (Picture in speech bubbles)  นกัเรียนจะไดรับภาพที่

ไมมีคําพูด (อาจเปนภาพการตูนชอง การตูนเรื่อง หรือภาพเรื่องราว) แลวเดาวาคนกําลังพูดวาอะไร ผู

ประเมินจะกระตุนใหนักเรียนพูดใหมากที่สุด เนื่องจากจุดประสงคของการใหนักเรียนเดาคําพูดของคน

ในภาพไมใชการเดาใหถูกตอง แตเปนการแสดงความสามารถในการพูดของนกัเรียน วิธีการนี้สามารถ

ใชทดสอบนักเรียนเปนคูหรือรายบุคคลได 

          2.5  บอกเสนทางตามแผนที่ (Maps) นักเรียนจะไดรับแผนที่ แลวใหนักเรียนบอก

เสนทางไปตามแผนที่ หากสอบเปนคูนักเรียนคนหนึ่งจะเปนคนบอกเสนทางอีกคนหนึ่งจะปฏิบัติตาม

และไปตามเสนทางบนแผนที่ 

     3. การสัมภาษณ (Oral interview)  การสัมภาษณเปนการทดสอบการฟง-พูดที่ดมีากที่สุด

แบบหนึ่ง  เนืองจากนักเรียนจะอยูในสถานการณที่เปนจริง การสัมภาษณจะเร่ิมตนดวยการใหนักเรียน

บอกรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลสวนตัว เชน ชื่อ ที่อยู งานอดิเรก ส่ิงที่ชอบ (หรือไมชอบ) เปนตน  

ผูสัมภาษณอาจขอใหนักเรียนสะกด ชื่อ หรืออานตัวเลข  (เลขที่สอบ หมายเลขโทรศัพท รหัสไปรษณีย 

ฯลฯ) ในการประเมินผลการพูดดวยการสัมภาษณ ผูสัมภาษณจะตองทําใหนักเรียนรูสึกสบายใจใน

ระหวางการสนทนา การดําเนินการสัมภาษณมีขอควรปฏิบัติ ดังนี้ 

         3.1 การถามคําถาม  (Asking Questions)  การถามผูเขาสัมภาษณ ควรเลือกคําถามที่

นําไปสูคําตอบท่ีนาสนใจ ไมใชคําถามอะไรก็ได ควรพูดใหเปนธรรมชาติ ไมควรกังวลเกี่ยวกับ

มาตรฐานการใชภาษา ควรแสดงความเปนมิตรกับนักเรียนที่เขาสัมภาษณและมีสวนรวมในการ

สนทนากับนักเรียน แตไมควรพูดมากจนเกินไป 

         3.2 การใหคะแนน  (Marking) การใหคะแนนไมควรทําตอหนาผูเขาสัมภาษณ เนื่องจาก

จะเปนการทําใหผูเขาสัมภาษณหมดกําลังใจ การใหคะแนนควรทําหลังจากนักเรียนที่ไดรับการ

สัมภาษณออกจากหองสอบไปแลว 

         3.3  การสัมภาษณเปนคู  (Testing students in pairs) การใหนักเรียนเขาสัมภาษณคร้ัง

ละ 2 คน จะเปนการลดความเครียดของนักเรียนลงได ครูผูสัมภาษณอาจขอใหนักเรียนหาความ

แตกตางในภาพ 2 ภาพที่มีลักษณะคลายกัน หรืออาจจัดลําดับภาพใหมเพื่อเลาเรื่องตามภาพนั้นๆ 

หรือครูอาจขอใหนักเรียนเตรียมคําถามมาถามกันเองก็ได ขอดีของการสัมภาษณคูคือผูสัมภาษณจะได
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ฟงการสนทนาของนักเรียนที่ระดับภาษาไมตางกันมากเหมือนสัมภาษณกับครูผูประเมิน และนักเรียน

จะแสดงความสามารถในการใชภาษาอยางเปนธรรมชาติ 

        4. การสอบโดยใชหองปฏิบัติการทางภาษา (Using a language laboratory) การใช

หองปฏิบัติการทางภาษาจะชวยใหนักเรียนพูดภาษาอังกฤษได และนักเรียนจะเคยชินกับการตอบ

คําถาม ซึ่งอาจเกิดขึ้นในชีวิตจริง ซ่ึงมีวิธีการปฏิบัติดังนี้ 

  4.1 บันทึกคําถามตางๆ ลงในแถบบันทึกเสียง และกําหนดสถานการณสั้นๆ ใหโดย

บันทึกลงในแถบบันทึกเสียง นักเรียนจะโตตอบตามแตละสถานการณ 

  4.2 กําหนดบทสนทนาซึ่งเปนสถานการณในชีวิตจริงให โดยบันทึกลงในแถบ

บันทึกเสียง ครูผูดําเนินการสอบจะอธิบายสถานการณที่กําหนดใหอยางสั้นๆ กอนเริ่มการสนทนา 

นักเรียนสามารถถามและตอบตามที่ไดยินจากแถบบันทึกเสียง 

  4.3  กําหนดบทสนทนาใหคลายแบบ 4.2 แตการโตตอบของนักเรียนจะไดรับการ

ชี้แนะ  โดยครูจะบันทึกเสียงพูดเบาๆ ในแถบบันทึกเสียง ซึ่งจะเปนตัวชวยใหนักเรียนรูวาจะโตตอบ

อยางไร 

  4.4 กําหนดบทสนทนาให แลวนักเรียนอานบันทึกประจําวันสวนหนึ่งที่คัดมาจาก

บันทึกดังกลาว เปนตารางการนัดหมายในสัปดาหหนึ่ง นักเรียนจะสนทนาโตตอบกับเสียงจากแถบ

บันทึกเสียง โดยอาศัยขอมูลจากบันทึกที่ไดอาน 

        5. การทดสอบการพูดที่รวมทักษะอื่นไวดวย (Testing Speaking with Other Skills)   

เชน การพูดสามารถทดสอบรวมกับการอานได โดยนักเรียนอานขอความ เนื้อหาแลวอภิปรายเกี่ยวกับ

สิ่งที่อานกับเพื่อหรือครูผูทดสอบ 

        6. การทดสอบการพูดโดยใชบทบาทสมมติ (Role Play) การใหนักเรียนแสดงบทบาท

สมมติงายๆ เปนการทดสอบที่มีประโยชน การใหนักเรียนแสดงบทบาทสมมติสามารถทําไดโดยการ

กําหนดบทบาทและใหสถานการณอยางชัดเจน นักเรียนจะไมมีการเตรียมตัวลวงหนาและจะตองแสดง

บทบาทและสถานการณที่ไดรับ 

       สรุปไดวา การวัดความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษนั้น อาจวัดไดจากพฤติกรรมดาน

ตางๆ ดังนี้ คือ การออกเสียง คําศัพท ไวยากรณ ความคลองแคลว ความเขาใจและการสื่อสารแบบ

ปฏิสัมพันธ ซึ่งผูวิจัยไดนํามาปรับใชในการสรางเกณฑประเมินความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสาร สําหรับการทดสอบกลุมตัวอยางในการทดลองครั้งนี้  
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3. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ 
          3.1 งานวิจัยในประเทศ 
  ในการจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษนั้นไดมีผูทําการวิจัยในเรื่องตาง ๆ ดังนี้    

  รัตนาภรณ  โพธิ์ทอง (2544)  ไดทําการวิจัยเรื่อง กิจกรรมคายภาษาอังกฤษเพื่อสรางแรงจูงใจ

ในการเรียนภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นตนปที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี พบวา กิจกรรม

คายภาษาอังกฤษสามารถสรางแรงจูงใจในการเรียนการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนใหสูงขึ้นอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และกิจกรรมคายภาษาอังกฤษทุกประเภทมีประสิทธิภาพสูง 

  ฟารา สุไลมาน (2547) ไดทําการวิจัยเรื่องกิจกรรมคายภาษาอังกฤษเพื่อสงเสริม

ความสามารถในการฟง-พูด ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอิสลามสันติชน 

กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวาความสามารถในการฟง – พูดภาษาอังกฤษของผูเรียนเพิ่มข้ึนจาก

ระดับพอใชไปสูระดับดี หลังจากการเขารวมกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ  เจตคติตอการเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษของผูเรียนเพิ่มข้ึนจากระดับปานกลางไปสูระดับดีหลังจากการเขารวมกิจกรรมคาย

ภาษาอังกฤษ  เกมภาษาและกิจกรรมในคายภาษาอังกฤษทุกประเภทมีประสิทธิภาพสูงในการพัฒนา

ความสามารถดานการฟง-พูดภาษาอังกฤษของผูเรียน และผูเรียนมีความพอใจในระดับปานกลางถึง

มากตอเกมภาษาและกิจกรรมในคายภาษาอังกฤษ 

  ณัฐิมา จุรุเทียบ (2547) ไดทําการวิจัยเรื่องการศึกษาการใชกิจกรรมคายภาษาอังกฤษเพื่อ

สรางแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมปที่ 6 โรงเรียนผดุงราษฎรวิทยา พบวา

กิจกรรมคายภาษาอังกฤษสามารถสรางแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนใหสูงขึ้นหลัง

การเขารวมกิจกรรมคายภาษาอังกฤษอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 และประสิทธิภาพความพึง

พอใจตอกิจกรรมและเกมทางภาษาในกิจกรรมคายอยูในระดับปานกลาง 

  นิธิวดี โพธิจักร (2549) ไดทําการวิจัยเรื่องการใชกิจกรรมคายภาษาอังกฤษเพื่อสรางแรงจูงใจ

ในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมปที่ 5-6 โรงเรียนกาวหนาสามัคคีงูเหลือม พบวา

กิจกรรมคายภาษาอังกฤษสามารถสรางแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนใหสูงขึ้นอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   

  รอยเอกหญิงณีราวรรณ จิตตรีนิตย (2552) ไดทําการวิจัยเรื่องผลการจัดกิจกรรมคาย

ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการพูดสําหรับนักเรียนกลุมกิจกรรมพิเศษระดับประถมศึกษาตอน

ปลาย ซึ่งลงทะเบียนเรียนที่โรงเรียนสอนภาษาบานครูแอน  พบวาหลังจากการเขารวมกิจกรรมคาย

ภาษาอังกฤษแลวความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของผูเขารวมกิจกรรมเพิ่มข้ึน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กิจกรรมที่ใชในคายภาษาอังกฤษเปนกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ
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อยูในระดับสูง และผูเขารวมกิจกรรมคายภาษาอังกฤษมีความพึงพอใจในกิจกรรมที่ใชในคาย

ภาษาอังกฤษอยูในระดับพึงพอใจมาก 

 
  3.2  งานวิจัยในตางประเทศ 
   วิกทิง นิสเบ็ทและทินแดล ( Wighting  M., Nisbet D. and Tindall E.: 2006)  ไดศึกษาผล

การจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษภาคฤดูรอนของกลุมนักเรียนชาวจีนทีมีอายุระหวาง 8 -18 ป จํานวน

149 คน ที่ไดรับการสอนเรื่องการสนทนาภาษาอังกฤษผานกิจกรรมคายที่หลากหลาย โดยวิทยากรจาก

ประเทศอเมริกา โดยมีครูชาวจีนเปนผูชวย โดยจัดใหทุกคนอยูรวมกันในคาย พบวาคายภาษาอังกฤษ 

3 สัปดาหที่จัดขึ้นนี้มีประโยชนสูงมากสําหรับนักเรียนและครู ที่เปนเชนนี้เพราะนักเรียนและครูในคายมี

โอกาสในการใชภาษาอังกฤษแลกเปลี่ยนทัศนคติ เพิ่มพูนความเขาใจในวฒันธรรม ประสบการณและ

พัฒนาความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมใหยั่งยืนผานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ 

  สรุปไดวา คายภาษาอังกฤษนั้นเปนการจัดประสบการณการเรียนรูที่หลากหลายและ

สนุกสนานใหผูเรียน โดยที่ผูเรียนไดฝกใชภาษาเพื่อการสื่อสารโดยไมรูตัว ในสถานการณจริงใน

บรรยากาศที่ผอนคลายนอกหองเรียน นอกจากนี้ผูเรียนยังไดมีโอกาสฝกใชชีวิตรวมกับผูอ่ืน และฝก

การปฏิสัมพันธโดยผานการทํากิจกรรมในรูปแบบตางๆ 

  ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดเลือกกิจกรรมที่เนนการฝกฝนและมุงพัฒนาความสามารถในการ

พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยนําผลการวิจัยของคายภาษาอังกฤษตาง ๆ ที่ไดจัดแลวมา

พิจารณาขอดี ขอดอยของกิจกรรมคายประเภทตาง ๆ เพื่อวางแผนจัดกิจกรรมคายในการพัฒนาทักษะ

การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป ที่ 3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 

ชลบุรี ใหเหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียนตอไป 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

  1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

  2. ระยะเวลาในการทดลอง 

3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

  4. การดําเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูล 

  5. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

 

1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
 กลุมประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ปการศึกษา 2553 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 196 คน 

 
 กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ปการศึกษา 2553 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 30 คนไดมาจากการสุมอยางงาย ดวยวิธีจับฉลากจากจํานวนนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3 ทั้งหมดที่กําลังศึกษาอยูในปการศึกษา 2553 เขารวมกิจกรรมคายภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสาร  

  

2. ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษแบบคางคืนเปนเวลา 3 วัน  2 คืน ใน

ระหวางวันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ  2553  ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี อําเภอบานบึง 

จังหวัดชลบุรี 
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3.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีดังตอไปนี้ 

        1)  คูมือการจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ 

        2)  แบบทดสอบวัดความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

        3)  เกณฑการประเมินความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

        4)  แบบสอบถามความคิดเห็นตอกิจกรรมคายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
 

1. คูมือการจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ (ดูภาคผนวก ก) 
       การสรางคูมือการจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ มีขั้นตอนดังตอไปนี้ 

       1.1  ศึกษาจุดมุงหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุมสาระ

การเรียนรูภาษาตางประเทศ ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายวิชาภาษาอังกฤษ ชวงชั้นที่ 3  ขอบขายของ

เนื้อหาสาระ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3และจากหนังสือแบบเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3   

       1.2  ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ 

       1.3  ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการพูดเพื่อการสื่อสาร 

       1.4  สรางคูมือการจัดคายภาษาอังกฤษซึ่งประกอบดวยรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทและ

รายชื่อของกิจกรรม ตารางจัดกิจกรรมและขั้นตอนวิธีดําเนินกิจรรม ดังนี้ 

               1)  ประเภทและรายชื่อของกิจกรรม 

                    กิจกรรมที่ใชในคายภาษาอังกฤษครั้งนี้แบงออกเปน 6 ประเภท รวม 19 กิจกรรม 

ดังนี้ 

          (1) กิจกรรมสรางความคุนเคย (Ice-breaking activities)  

            (2) กิจกรรมเพื่อฝกการฟง-พูด (Listening and speaking activities) 

            (3) กิจกรรมทักษะสัมพันธ หรือการบูรณาการทักษะ (Integrated skills 

activities) 

            (4) กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ   (Role-plays) 

            (5) กิจกรรมคําศัพท (Vocabulary activities)   

            (6) กิจกรรมเติมเต็ม ( Fillers) 
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               2)  ตารางจัดกิจกรรม (ภาคผนวก ก) 

                         คายภาษาอังกฤษครั้งนี้ จัดขึ้นเปนเวลา 3 วัน 2 คืน รวม 22 ชั่วโมงโดยใชเวลา

ในการดําเนินกิจกรรมในวันแรกตั้งแตเวลา 14.00 น.  ในวันที่สองต้ังแตเวลา 07.00 – 20.30 น. และใน

วันสุดทายตั้งแตเวลา 07.00 – 14.00 น. 

                  3)  ขั้นตอนวิธีดําเนินกิจกรรม 

                        แตละกิจกรรมที่ใชในคายภาษาอังกฤษ ไดมีการกําหนดรายละเอียด ดังนี้ 

    1. วัตถุประสงค 

  2. เวลา 

       3. การจัดกลุม 

       4. วัสดุอุปกรณ 

       5. วิธีดําเนินกิจกรรม 

       6. วิธีประเมินผล 

                  4)  นําคูมือการจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษไปใหผูเชี่ยวชาญที่มีความรูและมี

ประสบการณดานการสอนภาษาอังกฤษและการจัดคายภาษาอังกฤษจํานวน 3 คน ตรวจสอบความ

เหมาะสมของเนื้อหาการจัดกิจกรรม วัตถุประสงค และวิธีดําเนินกิจกรรม แลวนํามาปรับปรุงแกไขตาม

คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญกอนนําไปใช 

                  5)  นํากิจกรรมคายภาษาอังกฤษไปทดลองใชกับผูเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยางกอน

นําไปใชในการวิจัย เพื่อดูความเหมาะสมของเนื้อหาและเวลา 

 
  2. แบบทดสอบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ดูภาคผนวก ข) 
        ผูวิจัยมีหลักเกณฑและขั้นตอนการสรางและหาคุณภาพแบบทดสอบความสามารถใน

การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ดังนี้ 

                    2.1 ศึกษาหลักเกณฑการวัดผลประเมินผลจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ เกี่ยวกับความสามารถในการพูดเพื่อการ

ส่ือสาร  

         2.2 สรางแบบทดสอบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยผูวิจัย

จัดทําแบบทดสอบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขึ้นเพื่อทดสอบความสามารถ

ในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของกลุมตัวอยาง กอนและหลังการรวมกิจกรรมคาย

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประกอบดวยแบบทดสอบ 3 ตอน  ดังนี้  
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              ตอนที่ 1 เปนแบบสัมภาษณขอมูลทั่วไป จํานวน 10 ขอ นักเรียนทดสอบครั้งละ 1 คู   

              ตอนที่ 2 เปนแบบทดสอบแบบแสดงบทบาทสมมุติ (Role-play)  โดยใหนักเรียน

ทดสอบเปนคู มีสถานการณ ( Role cards )ให 3 สถานการณ ใหนักเรียนจับฉลากเลือกสถานการณ

เองหนึ่งสถานการณและเลือกบทบาทวาจะเปนนักเรียน A หรือ B  

              ตอนที่ 3เปนแบบทดสอบใหบอกความเหมือนหรือแตกตางของภาพ (Find the 

Differences) ใหนักเรียนทดสอบเปนคู ถาม – ตอบ วาภาพของตนเหมือนหรือตางกับคู ภายในเวลาที่

กําหนด   

              แบบทดสอบทั้ง 3 ตอนประเมินโดยครูชาวตางประเทศ จํานวน 2 คน ผูวิจัย 1 คน 

รวม ทั้งสิ้น 3 คน โดยใชแบบประเมินความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ ตามเกณฑการประเมิน

ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

                       2.3 กําหนดเกณฑการใหคะแนนแบบทดสอบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสาร ผูวิจัยไดปรับจากเกณฑการประเมินความสามารถดานการพูดของคลาก (Clark. 1972)  

ออลเลอร (Oller. 1979: 320 - 323) แฮริส (Harris. 1990: 84) และหนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา 

(ม.ป.ป.) เพื่อเปนหลักใหผูประเมินใชประเมินความสามารถในดานการพูดเพื่อการสื่อสารของกลุม

ตัวอยาง ทั้งนี้แยกประเมินออกเปน 4  ดาน คือ ความคลองแคลว  การออกเสียง การใชไวยากรณตาม

โครงสรางและการใชคําศัพทสื่อความหมาย โดยจัดระดับความสามารถเปน 5 ระดับ คือ ตั้งแตดีมาก ถึง

ออนมาก กําหนดคะแนนสูงสุด 10 คะแนน คะแนนต่ําสุด 1 คะแนน ดังนี้ 
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เกณฑการประเมินความสามารถดานการพูด 
ระดับ

ความสามารถ 

เกณฑ ระดับคะแนน 

ดีมาก 

 

- พูดโตตอบอยางคลองแคลวมั่นใจและสื่อสารไดสําเร็จทุกเรื่อง 

  ที่สนทนา  

- การออกเสียงชัดเจนมาก  

- การใชไวยากรณมีที่ผิดเล็กนอยและไมเปนอุปสรรคตอการสื่อ 

  ความหมาย  

- ส่ือความหมายใหผูฟงเขาใจไดดีมากโดยใชคําศัพทไดถูกตอง 

9-10 

ดี 

 

- พูดโตตอบและสื่อสารไดสําเร็จทุกเรื่องที่สนทนา  

- การออกเสียงชัดเจน  

- การใชไวยากรณยังมีที่ผิดบาง  

- ส่ือความหมายใหผูฟงเขาใจไดดี ใชคําศัพทโตตอบไดถูกตองแต

ตองใชเวลาคิดหาคําที่ตองการ 

7-8 

ปานกลาง 

 

- พูดโตตอบและสื่อสารไดสําเร็จเกือบทุกเรื่องที่สนทนา  

- การออกเสียงยังไมชัดเจน  

- การใชไวยากรณมีที่ผิดมาก  

- ส่ือความหมายใหผูฟงเขาใจไดพอใช ตองใชเวลาคิดหาคําศัพท

ที่ตองการในขณะที่พูด 

5-6 

ออน 

 

- พูดโตตอบไดเล็กนอย 

- การออกเสียงไมชัดเจน  

- การใชไวยากรณมีที่ผิดมากและมีผลตอการสื่อสาร  

- ส่ือความหมายโดยใชคําพูดประเภท Yes / No หรือคําเดียว 

  ใชคําศัพทในวงจํากัด 

3-4 

ออนมาก 

 

- พูดโตตอบโดยใชคําตอบที่แสดงวาเกือบจะไมเขาใจเรื่องราวที่ 

  กําลังสนทนา  

- การออกเสียงไมชัดเจนมาก  

- การใชไวยากรณผิดทั้งหมด 

- ไมสามารถใชคําศัพทส่ือความหมายได 

1-2 

 

              ที่มา: ปรับจากเกณฑการวัดความสามารถดานการพูดของคลาก (Clark. 1972) ออลเลอร 

(Oller. 1979: 320 - 323) แฮริส (Harris. 1990: 84)และหนวยศกึษานิเทศก กรมสามัญศึกษา 

(ม.ป.ป.) 



40 
 

                      2.4  นําแบบทดสอบที่สรางแลวไปใหผูเชี่ยวชาญดานภาษาอังกฤษ 3 คน ตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และลงความเหน็วาขอสอบแตละขอสามารถวัด

จุดประสงคการเรียนรูที่ตองการวัด โดยคดัเลือกขอคําถามทีม่ีคา IOC ผานเกณฑ คอื ตั้งแต .60 ขึ้นไป 

                      2.5  นําแบบทดสอบที่ตรวจแกไขเรียบรอยแลวไปทดสอบกับนักเรียนที่ไมใชกลุม

ตัวอยาง จาํนวน 15 คน เพือ่หาคาอาํนาจจําแนก โดยใชเทคนิค 25% แลวนําคะแนนแตละขอของกลุม

สูงและกลุมตํ่ามาทดสอบหาคานยัสําคัญโดยใช t-test คัดเลือกขอคําถามที่มีคา t ตั้งแต 1.75 ข้ึนไป 

                      2.6  นําแบบทดสอบที่คัดเลือกไวไปหาคาความเชื่อมัน่โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา ไดคา

ความเชื่อมัน่ เทากบั .82 
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                   2.7 จัดพิมพแบบทดสอบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สําหรับ

นําไปใชเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง 
 
           3. แบบสอบถามความคิดเห็นตอกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ (ภาคผนวก ข ) 

  การสรางและหาคุณภาพแบบสอบถามความคิดเห็นตอกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ ผูวิจัย

ดําเนินตามขั้นตอน ดังนี้ 

     3.1 ศึกษาการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นตามวิธีของลิเคิรท (Likert) 

     3.2 สรางแบบสอบถามความคิดเห็นตอกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ โดยปรับปรุงจากแบบ

สังเกตพฤติกรรมการรวมกิจกรรมของ นิธิวดี โพธิจักร (2549:  98-99) จํานวน 15 ขอความ ซึ่งเปน

ขอความที่เกี่ยวกับความคิดเห็นหรือความรูสึกตอกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ โดยแบบสอบถามฉบับนี้

ใชสอบถามความคิดเห็นของครูพี่เลี้ยงและกลุมตัวอยางที่มีตอกิจกรรมคายภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร มี 2 ตอน  

     ตอนที่ 1 เปนแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ ใน 3 องคประกอบ คือ 1. ลักษณะของ

กิจกรรม 2. วิธีดําเนินกิจกรรม 3. ประโยชนของการรวมกิจกรรม  องคประกอบแรกคือ ลักษณะของ

กิจกรรม ประกอบดวย วิธีเลน ระยะเวลาในการทํากิจกรรม และลักษณะกิจกรรม องคประกอบที่ 2 คือ

วิธีดําเนินกิจกรรม ประกอบดวย การอธิบายและการสาธิตการทํากิจกรรม การตรวจสอบความเขาใจ

เกี่ยวกับวิธีการทํากิจกรรม และการดําเนินกิจกรรม  องคประกอบที่ 3 คือ ประโยชนของการรวม
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กิจกรรม ประกอบดวย ความสามารถในการนําความรูที่ไดรับไปใช และความเชื่อมั่นในการใช

ภาษาอังกฤษ  

     ตอนที่ 2 เปนแบบคําถามปลายเปด เพื่อแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมตอ

กิจกรรม โดยใหครูพี่เล้ียงประจํากลุมจํานวน 3 คนและกลุมตัวอยางทุกคน ทําแบบสอบถามฉบับนี้ใน

วันสุดทายหลังจากกิจกรรมคายเสร็จส้ินลง 

    3.3 นําแบบสอบถามความคิดเห็นตอกิจกรรมคายภาษาอังกฤษที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญ 

3 คน ตรวจพิจารณาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา และความถูกตองของภาษา 

    3.4 คัดเลือกเฉพาะขอที่มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

ตั้งแต .60 ขึ้นไป ไดแบบสอบถามจํานวน 13 ขอ  

    3.5 นําแบบสอบถามความคิดเห็นตอกิจกรรมคายภาษาอังกฤษไปทดลองใชกับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่  3 ที่ไมใชกลุมตัวอยางและผานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ คัดเลือกขอความที่มีคา

อํานาจจําแนกตั้งแต .20 ข้ึนไป ไดแบบสอบถามจํานวน 13 ขอ และคํานวณหาความเชื่อมั่นของ 

แบบสอบถาม  โดยใชสูตรของครอนบาค Cronbach (1951) อางอิงจาก อัจฉรา วงศโสธร (2544: 

294) หาคาความเชื่อมั่นในรูปสัมประสิทธิ์แอลฟา Coefficient Alpha (α) 
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 ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ  .87 

      3.6 จัดพิมพแบบสอบถามความคิดเห็นตอกิจกรรมคายภาษาอังกฤษสําหรับนําไปใชเก็บ

ขอมูลกับกลุมตัวอยางตอไป 

 
           4. ดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 
  ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล  ดังนี้ 

      4.1 ทดสอบความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกอนการรวมกิจกรรม

คายภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยาง โดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสาร  

     4.2 ดําเนินการจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษแบบคางคืนกับกลุมตัวอยาง โดยแบงกลุม

ตัวอยางออกเปน 3 กลุม มีครูพี่เลี้ยงประจํากลุม ทุกกลุม เมื่อส้ินสุดการจัดกิจกรรมตามคูมือ ใหครูพี่
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เลี้ยงประจํากลุมและกลุมตัวอยางประเมินความคิดเห็นตอกิจกรรมคายภาษาอังกฤษโดยใช

แบบสอบถามความคิดเห็นตอกิจกรรมคายภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางขึ้น   

      4.3  ทดสอบความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารหลังรวมกิจกรรมคาย

ภาษาอังกฤษ โดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  

      4.4  นําขอมูลจากการวิจัยทั้งหมดมาวิเคราะห 

      4.5  สรุปและอภิปรายผล 
 
           5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 

  นําขอมูลจากแบบประเมินความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยาง และ

แบบสอบถามความคิดเห็นตอกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ มาวิเคราะห ดังนี้ 

   5.1 เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางกอน

และหลังการทดลองโดยใชวิธีเปรียบเทียบคาความแตกตางของคาเฉลี่ยและคาสถิติทดสอบที (t-test) 

แบบ Dependent Sample   

  5.2 นําผลการประเมินจากแบบสอบถามความคิดเห็นตอกิจกรรมคายภาษาอังกฤษเพื่อการ

ส่ือสาร มาคํานวณหาคาเฉลี่ย โดยแบบสอบถามความคิดเห็นตอกิจกรรมคายภาษาอังกฤษฉบับนี้เปน

แบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ (Rating Scale) ของ ลิเคิรท (Likert)  โดยกําหนดน้ําหนักคะแนน

ตามระดับความคิดเห็น ตั้งแตเห็นดวยอยางยิ่ง 5 คะแนน ถึงไมเห็นดวย อยางยิ่ง 1 คะแนน จากนั้นนํา

เกณฑการประเมินมาแปลผลตามแนวการแปลผลของพวงรัตน ทวีรัตน (2543: 107-108) ดังนี้ 

         คาเฉลี่ย  4.51 - 5.00  หมายถึง  ความคิดเห็นที่มีตอกิจกรรมอยูในระดับมากที่สุด 

        คาเฉลี่ย  3.51 - 4.50  หมายถึง  ความคิดเห็นที่มีตอกิจกรรมอยูในระดับมาก 

        คาเฉลี่ย  2.51 - 3.50  หมายถึง  ความคิดเห็นที่มีตอกิจกรรมอยูในระดับปานกลาง 

        คาเฉลี่ย  1.51 - 2.50  หมายถึง  ความคิดเห็นที่มีตอกิจกรรมอยูในระดับนอย 

        คาเฉลี่ย  1.00 - 1.50  หมายถึง  ความคิดเห็นที่มีตอกิจกรรมอยูในระดับนอยมาก 

  5.3 นําขอมลูคําถามปลายเปดจากแบบประเมินของกลุมตัวอยางและครูพี่เลี้ยงประจํากลุม

และมาสรุปความคิดเหน็ทีม่ตีอกิจกรรมที่ใชในคายภาษาอังกฤษ นาํเสนอในรูปของความเรียง 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
   การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาผลการใชกิจกรรมคายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการพูด

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  ปการศึกษา 2553 จํานวน 30 คน โดย

ผูวิจัยไดจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษแบบคางคืน ในวันที่ 17 – 19 กมุภาพันธ 2554 รวม 3 วัน 2 คืน 

ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี  

  

การวิเคราะหขอมูล 

  ผูวิจัยนําเสนอการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

   1. การเปรียบเทียบความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังการเขา

รวมกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ 

   2. การประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่รวมกิจกรรมคายภาษาอังกฤษและครูพี่เลี้ยงที่มีตอ

กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
  1. ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ

นักเรียนกอนและหลังการเขารวมกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ   

  ผูวิจัยนําผลคะแนนที่ไดจากการทดสอบความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารของนักเรียน โดยใชแบบทดสอบซึ่งมี 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 การสัมภาษณ  ตอนที่ 2 การแสดง

บทบาทสมมุติ และตอนที่ 3 การหาความแตกตางของภาพ แตละตอนมีคะแนนเต็ม 10  คะแนน  

คะแนนรวม 30  คะแนน จากผูประเมิน 3 คน มาหาคาเฉลี่ยกอนและหลังการทดลอง (ตาราง 2 ดู

ภาคผนวก ข หนา103 ) จากนั้นผูวิจัยไดวิเคราะหความแตกตางของคะแนนกอนและหลังการทดลอง

โดยใชสถิติทดสอบที      (t-test) แบบ Dependent Sample  ปรากฎผลดังตาราง 3 
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ตาราง 3  แสดงการเปรียบเทยีบความสามารถดานการพดูภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนที ่ 

      เขารวมกจิกรรมคายภาษาอังกฤษกอนและหลงัการเขารวมกิจกรรมคายภาษาองักฤษ 

 

ความสามารถดานการพูดภาษาองักฤษ    

เพื่อการสื่อสารของนักเรียน 

t-test 

X  S.D. t   Df  
กอนเขารวมกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ   13.33   2.111        

86.14** 

     29  

หลังเขารวมกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ   26.34   1.986    

 
** มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั .01 

  

   ผลการวิเคราะหขอมูลจากตาราง 3 แสดงวาความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารของนักเรียน กอนและหลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย

คาเฉลี่ยกอนการทดลองอยูที่ 13.33 และหลังการทดลองอยูที่  26.34 เพิ่มข้ึน 13.01  

   2. การประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่รวมกิจกรรมคายภาษาอังกฤษและครูพี่เลี้ยงที่มตีอ

กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ 

  ในการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนและครูพี่เลี้ยงตอกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ ผูวิจัย

วิเคราะหจากขอมูลแบบสอบถามความคิดเห็นของครูพี่เลี้ยงและกลุมตัวอยางที่มีตอกิจกรรมคาย

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ซึ่งมีการประเมินหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมคาย โดยแบงเปน  2 ตอน  

  ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามประเภทมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ (เห็นดวยอยางยิ่ง ถึง ไม

เห็นดวยอยางยิ่ง) มีขอความจํานวน 13 ขอ ประกอบดวย 3 องคประกอบ คือ ลักษณะของกิจกรรม วิธี

ดําเนินกิจกรรมและประโยชนของการรวมกิจกรรม  

 ตอนที่ 2 เปนคําถามประเภทปลายเปด เพื่อแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม  

  จากนัน้นาํคะแนนที่ไดจากตอนที่ 1 มาหาคาเฉลี่ยแลวนําไปประเมนิตามเกณฑที่ตัง้ไวไดผล

ปรากฏดังตาราง 4   
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ตาราง 4 แสดงคาเฉลี่ยของความคิดเห็นของนักเรียนที่รวมกิจกรรมคายภาษาอังกฤษและครูพี่เลี้ยงตอ  

      กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ 

 

รายการ นักเรียนทีร่วมกิจกรรม
คายภาษาอังกฤษ 

ครูพ่ีเล้ียง 

ลักษณะของกิจกรรม X  ระดับความ 

คิดเห็น 
X  ระดับความ

คิดเห็น 

1. วิธีเลนเขาใจงายและนักเรียนสามารถปฏิบัติตามได 4.77 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 

2. ระยะเวลาในการทํากิจกรรมเหมาะสม 4.57 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 

3. สนุกไมเครียดเหมาะสมกับความรูและความสามารถ

ของนักเรียน 

4.83 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 

4. เปดโอกาสใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรม 5.00 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 
5. นักเรียนสามารถเลือกใชภาษาและทาทางเพื่อสื่อความหมายได

อยางอิสระ 
4.97 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 

6. ทาทายกระตุนใหนักเรียนอยากทํากิจกรรม 4.77 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 

 4.81  5.00  

วิธีดําเนินกิจกรรม     

7. มีการอธิบายและสาธิตวิธีการทํากิจกรรมชัดเจน 4.83 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 

8. มีการตรวจสอบความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการทํากิจกรรม 4.80 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 

9. การดําเนินกิจกรรมกระชับ ตอเนื่อง ชัดเจน 4.87 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 

10. การจัดกลุมนักเรียนเหมาะสมกับลักษณะของ  

กิจกรรม 

4.87 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 

 4.84  5.00  

ประโยชนของการรวมกิจกรรม     

11.  นักเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชได 4.93 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 

12.  ทําใหนักเรียนมีความเชื่อม่ันในการใชภาษาอังกฤษ 4.90 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 

13.  ชวยพัฒนาความสามารถในการพูดโดยรวม 5.00 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 

 4.94  5.00  
เฉลีย่รวม  3 องคประกอบ 4.85 เฉลีย่รวม 3 องคประกอบ 5.00  

 

              จากตาราง 4 สรุปไดวานักเรียนที่รวมกิจกรรมคายภาษาอังกฤษและครูพี่เลี้ยงแสดงความ

คิดเห็นตอกิจกรรมคายภาษาอังกฤษในทุกองคประกอบอยูในระดับมากที่สุด โดยนักเรียนมีคาเฉลี่ย

เทากับ  4.85 ครูพี่เลี้ยงมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.00  
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   เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยความคิดเห็นของแตละองคประกอบ พบวาองคประกอบที่มีคาเฉลี่ย

สูงสุด คือ องคประกอบดานประโยชนของการรวมกิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.94 องคประกอบที่มี

คาเฉลี่ยรองลงมา คือ องคประกอบดานวิธีดําเนินกิจกรรมมีคาเฉล่ียเทากับ 4.84  องคประกอบที่มี

คาเฉลี่ยลําดับสุดทาย คือองคประกอบดานลักษณะของกิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.82  ตามลําดับ 

   เมื่อพิจารณาในแตละประเด็นยอยของทุกองคประกอบพบวา คาเฉลี่ยมากที่สุด 3 ลําดับ

ไดแก  เปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมและชวยพัฒนาความสามารถในการพูด 

คาเฉลี่ยที่ 5.00  นักเรียนสามารถเลือกใชภาษาและทาทางเพื่อสื่อความหมายไดอยางอิสระคาเฉลี่ยที่ 

4.97  และสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชได คาเฉลี่ยที่ 4.93   

   ครูพี่เลี้ยงทั้ง 3 คนประเมินทุกประเด็นยอยที่ระดับความคิดเห็นมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 

ที่ 5.00  

   ผลการวิเคราะหขอมูลตอนที่ 2 จากแบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับความคิดเห็นของ

นักเรียนที่มีตอกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ ปรากฏผล ดังนี้ 

   1.  กิจกรรมที่ชอบมากที่สุด 

        1.1 ละครสั้น ( Skit )  คิดเปนรอยละ 53.33 เพราะกิจกรรมเนนใหทุกคนตองรวมมือกัน

ทํางาน ประชุมหารือกําหนดตัวผูแสดง บทบาทผูแสดง การออกแบบเครื่องแตงกายและการเขียนบท

พูด มีการทํางานเปนทีม เพื่อน ๆ แตละคนรูบทบาทหนาที่ของตน ไดรับประสบการณตรงจากการ

ทํางานกับเพื่อน ๆ ในกลุมรวมทั้งครูพี่เลี้ยงและครูชาวตางชาติ ทําใหทํางานรวมกันอยางสนุกสนาน

และมีความสุขในบรรยากาศที่เปนกันเอง ไดฝกใชภาษาทาทางอยางอิสระโดยมีครูพี่เล้ียงและวิทยากร

ชวยในเรื่องการเขียนบทสนทนา ไดแตงตัวดวยชุดที่ประดิษฐจากหนังสือพิมพ ไดเลนละครสั้นซึ่งทา

ทายความสามารถ ทําใหกลาพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น  

        1.2  กิจกรรม karaoke คิดเปนรอยละ 33.33 เพราะไดแสดงออกและไดรองเพลงที่ชอบ 

ไดวางแผนการทํางานกับเพื่อน ๆ ในการออกแบบทาเตนและไดแสดงพรอมเพื่อน ๆ ทําใหคุนเคยกัน

มากขึ้น  

        1.3  กิจกรรม I went to the market คิดเปนรอยละ 13.33  เพราะกิจกรรมกระตุน ทาทาย

ใหตองเตรียมพรอม รูสึกตื่นเตน มีความกระตือรือรนที่ตองออกไปทํากิจกรรมในฐานะผูนําเกม 

                   ทั้งนี้ไมมีการระบุกิจกรรมที่ชอบนอยที่สุด 

    2. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

        2.1 ขอเวลาในการเตรียมตัวแสดงละครมากกวานี้   

        2.2 อยากใหครูจัดกิจกรรม Karaokeในหองเรียนบาง 
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           2.3 กิจกรรมทุกกิจกรรมชวยใหกลาแสดงออก วิทยากรและครูชาวตางชาติใจดี เปน

กันเอง สอนสนุก ไมเหมือนในหองเรียนปกติ อธิบายการเลนเกมชัดเจนดี ใชภาษางาย ๆ ทําใหเขาใจ

และทําตามได 

           2.4 ควรเพิ่มเวลาสําหรับ Karaoke มากกวานี้ 

           2.5 ควรจัดกิจกรรมคายลักษณะนี้ทุกภาคเรียน 

           2.6 มีความมั่นใจมากขึ้นกวาเดิม รูสึกวาการพูดภาษาอังกฤษไมยากอยางที่คิด จะ

พยายามใชภาษาอังกฤษใหมากขึ้น 

    ผลการวิเคราะหขอมูลตอนที่ 2 จากแบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูพี่

เลี้ยงที่มีตอกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ ปรากฏผล ดังนี้ 

     1. กิจกรรมที่ชอบมากที่สุด คือ  ละครสั้น ( Skit )  คิดเปนรอยละ 100  เพราะพบวานักเรียน

พยายามใชภาษาอังกฤษที่ไดรับการฝกฝนจากกิจกรรมตาง ๆ กับเพื่อน ๆ ในกลุมและกลาคิด กลาใช

ภาษาและทาทางที่คิดวาเหมาะสมกับเร่ืองที่ไดรับ ไดใชทักษะทั้งสี่คือฟง พูด อาน และเขียน โดย

ปรึกษาครูพี่เลี้ยงและวิทยากร มีการวางแผนการทํางานและชวยเหลือกันดีมาก สามารถทํางานเสร็จใน

เวลาที่กําหนด   

     ทั้งนี้ ไมมีการระบุกิจกรรมที่ชอบนอยที่สุด   

     2. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

         2.1 พบวานักเรียนในกลุมมีพัฒนาการดานการพูดเพิ่มข้ึนเมื่อส้ินสุดกิจกรรม กลาพูด 

กลาถาม ชวยเหลือกันในกลุม และมีปฏิสัมพันธตอกันดี ขณะรวมกจิกรรมเกมตาง ๆ ก็พยายามปฏิบัติ

กิจกรรมโดยใชภาษาทาทางอยางเต็มความสามารถ คืนที่สองนักเรียนสนิทสนมกันมากขึ้น ทุกกิจกรรม

นักเรียนทุกคนไดแสดงความสามารถออกมาอยางมีเปาหมาย รวมทั้งวิทยากรดําเนินกิจกรรม

สนุกสนาน และใชภาษางาย ๆ นักเรียนเขาใจ ปฏิบัติตามไดตามศักยภาพที่มี ในบรรยากาศอบอุน เปน

กันเอง กิจกรรมละครสั้นแสดงไดอยางสรางสรรค สนุกสนาน ท้ังผูชมและผูแสดง 

        2.2 ไดเรียนรูเทคนิคการสอนและการจัดกิจกรรมใหม ๆ จะนําไปประยุกตใชในหองเรียน

บาง 

        2.3 ไดพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษกับครูชาวตางประเทศ จะนําคําสั่งที่ใชใน

กิจกรรมไปปรับใชในหองเรียนของตนเอง   
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บทที่ 5 
  สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

    การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาผลการใชกิจกรรมคายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการพูด

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2553 โรงเรียนจุฬาภรณ

ราชวิทยาลัย ชลบุรี อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี  

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
   1. เพื่อศึกษาความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนมัธยมศึกษา

ปที่ 3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี กอนและหลังการเขารวมกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ 

   2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมคายภาษาอังกฤษและครูพี่เลี้ยงที่มี

ตอกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
  ประชากร 
  กลุมประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  ปการศึกษา 

2553 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ชลบุรี  อําเภอบานบึง  จังหวัดชลบุ รี  สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 196 คน 

 
  กลุมตวัอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนจุฬาภรณ

ราชวิทยาลัย ชลบุรี ทั้งนักเรียนชายและหญิง จํานวน 30 คน  ซึ่งไดมาจากการสุมอยางงายโดยวิธีการ

จับฉลาก   

 
  ระยะเวลาในการทดลอง 
  ในการศึกษาคนควาคร้ังนี้ใชเวลาทดลอง 3 วัน 2 คืน รวมทั้งสิ้น 22 ชั่วโมงระหวางวันที่ 17-

19 กุมภาพันธ 2554 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี โดยจัดเปน

กิจกรรมคายภาษาอังกฤษแบบคางคืน   (Overnight English Camp) 
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  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีดังตอไปนี้ 
   1. คูมือการจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ ประกอบดวย รายละเอียดเกี่ยวกับประเภทและ

รายชื่อของกิจกรรม ตารางจัดกิจกรรมและขั้นตอนวิธีดําเนินกิจกรรม 

   2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เปนแบบทดสอบ

ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนกอนและหลังการรวมกิจกรรมคาย

ภาษาอังกฤษ ประกอบดวยแบบทดสอบ 3 ตอน  ไดแก ตอนที่ 1 แบบสัมภาษณขอมูลทั่วไป ตอนที่ 2 

แบบทดสอบแบบแสดงบทบาทสมมุติ (Role-play)   และตอนที่ 3 แบบทดสอบใหบอกความเหมือน

หรือแตกตางของภาพ (Find the Differences)  

   3. เกณฑการประเมินความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เปนเกณฑการ

ประเมินความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยจัดระดับความสามารถเปน 5 ระดับ 

คือ ตั้งแต ดีมาก ถึง ออนมาก กําหนดคะแนนสูงสุด 10 คะแนน คะแนนต่ําสุด 1 คะแนน    

  4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนและครูพี่เลี้ยงที่มีตอกิจกรรมคายภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสาร แบบสอบถามฉบับนี้ มี 2 ตอน ไดแก  

  ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามประเภทมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ เกี่ยวกับลักษณะของ

กิจกรรม วิธีดําเนินกิจกรรม และประโยชนของการรวมกิจกรรม  

  ตอนที่ 2 เปนคําถามประเภทปลายเปด เกี่ยวกับกิจกรรมที่ชอบมากที่สุด กิจกรรมที่ชอบนอย

ที่สุด และ ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม  
การเก็บรวบรวมขอมูล 
  1. ติดตอขออนุญาตผูอํานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี เพื่อขอความ

อนุเคราะหการใชสถานที่และบุคลากรในการจัดกิจกรรม 

  2.  สุมตัวอยางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 30 คน โดยวิธีการสุมอยางงายดวยการ

จับฉลากรายชื่อนักเรียนทั้งหมดจํานวน 196 คน  

  3.  ดําเนินการทดลองตามแผนการจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ ระหวางวันที่ 17 – 19 

กุมภาพันธ 2554 เปนเวลา 3 วัน 2 คืน โดยมีครูในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศเปนครูพี่เลี้ยง 

3 คน ครูสอนภาษาอังกฤษชาวตางชาติ จํานวน 2 คน เปนวิทยากรในการดําเนินกิจกรรม  

  4.  ใหนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมคายภาษาอังกฤษและครูพี่เลี้ยงทําแบบสอบถามความ

คิดเห็นที่มีตอกิจกรรมคายภาษาอังกฤษหลังเสร็จสิ้นการเขารวมกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ 
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            การจัดกระทาํและการวิเคราะหขอมูล 
   1. วิเคราะหผลการประเมินความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เขารวม

กิจกรรมคายภาษาอังกฤษกอนและหลังการทดลองโดยใชวิธีเปรียบเทียบคาความแตกตางของคาเฉลี่ย

และคาสถิติทดสอบที (t-test) แบบ Dependent Sample  โดยนําเสนอขอมูลในรูปตารางประกอบ

ความเรียง 

   2. วิเคราะหขอมูลโดยใชคาคะแนนเฉลี่ยจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่เขา

รวมกิจกรรมคายภาษาอังกฤษและครูพี่เลี้ยงตอกิจกรรมคายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเกี่ยวกับ

ลักษณะของกิจกรรม วิธีดําเนินกิจกรรมและประโยชนของการรวมกิจกรรม เพื่อหาคาระดับความ

คิดเห็นของนักเรียนและครูพี่เลี้ยงที่มีตอกิจกรรมที่ใชในคายภาษาอังกฤษหลังการรวมกิจกรรมตาม

เกณฑการประเมิน 

  3. นําขอมูลจากคําถามปลายเปด ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากนักเรียนและครู

พี่เลี้ยงประจํากลุมมาสรุปและนําเสนอในรูปของความเรียง 

 

สรุปผลการวิจัย 
   จากการศึกษาผลการใชกิจกรรมคายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความสามารถดานการพูด

ภาษา อังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี  

ตําบลหนองชาก อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี พบวา 

    1.  นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมคายภาษาอังกฤษมีความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสารหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดบั .01  

    2.  นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมคายภาษาอังกฤษและครูพี่เลี้ยงมีความคิดเห็นตอกจิกรรมคาย

ภาษาอังกฤษอยูในระดับมากที่สุด   

 
การอภิปรายผล 
   จากผลการวิจัยที่พบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ที่

เขารวมกิจกรรมคายภาษาอังกฤษมีความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารหลังการ

ทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ผลการศึกษาดังกลาวมีประเด็น

สําคัญที่สามารถนํามาอภิปรายไดดังนี้ 
  1.  ลักษณะของกิจกรรม 

         กิจกรรมที่ใชในคายภาษาอังกฤษครั้งนี้ผูวิจัยไดคัดเลือกโดยดัดแปลงจากกิจกรรมคาย

ภาษาอังกฤษที่ประสบความสําเร็จของฟารา สุไลมาน (2547),ถิรลักษณ เอกนัยน (2548)และรอยเอก
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หญิงณีราวรรณ   จิตตรีนิตย (2552) มาปรับใหเขากับวัย ความรูและความสามารถของนักเรียนที่เขา

รวมกิจกรรมคาย ประกอบดวยกิจกรรมเกมทางภาษาที่มีความหลากหลายถึง 6 ประเภท ไดแก  

1) กิจกรรมสรางความคุนเคย เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อใหผูเรียนไดทําความรูจักคุนเคยกัน  ชวยสราง

บรรยากาศที่ผอนคลาย ลดความตื่นเตน  เขินอาย  2) กิจกรรมเพื่อฝกการฟง-พูด เปนกิจกรรมที่ให

ผูเรียนไดแลกเปลี่ยนขอมูลโดยใชทักษะฟงและพูดในสถานการณที่ใกลเคียงกับสถานการณจริง  

3) กิจกรรมทักษะสัมพันธ หรือการบูรณาการทักษะ  เปนกิจกรรมที่ฝกใหผูเรียนไดใชทักษะการฟง-พูด  

รวมกับทักษะการอานและการเขียน  รวมทั้งทบทวนโครงสรางประโยคตางๆที่เคยเรียนมาแลวใน

รูปแบบของเกม  4) กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ  เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงออก

ทั้งคําพูดและกริยาทาทางในการแสดงตามบทบาทในสถานการณที่กําหนด  เปดโอกาสใหใชภาษาเพื่อ

สื่อความคดิอยางสรางสรรค  5) กิจกรรมคําศัพท  เปนกิจกรรมที่ทดสอบความจําและทบทวนคําศัพท

ตางๆ  ตามระดับความรูของผูเรียน 6) กิจกรรมเสริมเปนกิจกรรมนันทนาการที่มุงเนนความสนุกสนาน  

เสริมสมรรถภาพการเรียนรู  เชน  การรองเพลง  ซึ่งการจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษในครั้งนี้ผูวิจัยได

จัดกิจกรรมเกมทางภาษา(Language Games)ไวอยางหลากหลายถึง 19  ชนิด ซึ่งพบวาเกมทาง

ภาษาเหลานี้ชวยพัฒนาทักษะการพูดของนักเรียนโดยรวม ซึ่งเห็นไดจากระดับความคิดเห็นของ

นักเรียนที่รวมกิจกรรมคายภาษาอังกฤษที่มีตอกิจกรรมคายภาษาอังกฤษอยูในระดับมากที่สุดโดยมี

คาเฉลี่ย 4.81 สอดคลองกับการศึกษาคนควาของปริญดา ยะวงศา (2546: 5) ที่ศึกษาการจัดกิจกรรม

คายภาษาอังกฤษใหนักเรียนไดสรุปผลไววากิจกรรมและเกมทางภาษาที่หลากหลายชวยกระตุนให

นักเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรูมากขึ้น 

    รูปแบบของกิจกรรมที่หลากหลายทั้งกิจกรรมกลุมยอย กลุมใหญและกิจกรรมรวม ชวย

พัฒนาทักษะ คุณลักษณะและพฤติกรรมที่ดีดานตาง ๆ เชนความมีน้ําใจ การรับฟงความคิดเห็นของ

คนอื่น การพยายามทํางานใหสําเร็จโดยใชภาษาอังกฤษตามความสามารถของตน นักเรียนไดเรียนรู

และรับประสบการณตรงจากเพื่อน ๆ ครูพี่เลี้ยง รวมทั้งครูชาวตางประเทศจากการเขารวมกิจกรรมใน

คาย มีการทํางานเปนทีม ความเปนผูนํา ผูตาม เกิดความคิดสรางสรรคก็เปนปจจัยที่สงเสริมใหคาย

ประสบความสําเร็จ   

    กิจกรรมคายภาษาอังกฤษในครั้งนี้เปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมจาก

การปฏิบัติจริง  รวมทั้งเหมาะกับระดับความรูความสามารถของนักเรียน จากการที่นักเรียนไดปฏิบัติ

กิจกรรมดวยตนเองทุกกิจกรรมผานเกมทางภาษาตาง ๆ  ทําให นักเรียนตองนําภาษาที่เคยเรียน

มาแลวมาใชในสถานการณตาง ๆ ในการทํากิจกรรม จนประสบความสําเร็จ ทําใหเกิดประสบการณ

ตรงและมีความมั่นใจในการใชภาษาอังกฤษ  เห็นไดจากผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม

ความคิดเห็นของนักเรียนซึ่งพบวาคาเฉลี่ยดานการเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรม
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อยูที่ 5.00 นอกจากนี้พบวาจากคําถามปลายเปดเกี่ยวกับกิจกรรมที่ชอบมากที่สุด นักเรียนระบุวาชอบ

ละครสั้นเพราะกิจกรรมเนนใหทุกคนตองรวมมือกันทํางาน ประชุมหารือกําหนดตัวผูแสดง บทบาทผู

แสดง การออกแบบเครื่องแตงกายและการเขียนบทพูด มีการทํางานเปนทีม สมาชิกแตละคนรูบทบาท

หนาที่ของตน ไดรับประสบการณตรงจากการทํางานกับเพื่อน ๆ ในกลุมรวมทั้งครูพี่เลี้ยงและครู

ชาวตางชาติ เปนการเปดโอกาสใหทุกคนไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรม ทําใหทํางานรวมกันอยาง

สนุกสนานและมีความสุข  สอดคลองกับ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ม.ป.ป.) ที่ได

กลาวถึงจุดประสงคของการจัดคายภาษาอังกฤษวาใหทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรม มีการแลกเปลี่ยน

ประสบการณซึ่งกันและกัน เสริมสรางมนุษยสัมพันธ รวมทํากิจกรรมเต็มตามศักยภาพของแตละ

บุคคล สอดคลองกับเฉลียวศรี พิบูลชล  (2535: 30) ที่กลาววาลักษณะของกิจกรรมในคาย

ภาษาอังกฤษควรเปนกิจกรรมที่ใหชาวคายมีโอกาสทํางานรวมกันเปนกลุม ฝกการเปนผูนําผูตาม 

    นอกจากนี้กิจกรรมคายภาษาอังกฤษในครั้งนี้เปดโอกาสใหนักเรียนเลือกใชภาษาทาทางเพื่อ

ส่ือความหมายอยางอิสระ ผานกิจกรรมการแขงขันในระยะเวลาที่กําหนด ทําใหนักเรียนรูสึก ทาทาย 

และตองการทํากิจกรรมใหสําเร็จเพื่อชัยชนะของตนเองและทีม เห็นไดจากผลการวิเคราะหขอมูลจาก

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนซึ่งพบวาคาเฉลี่ยดานการเปดโอกาสใหนักเรียนเลือกใชภาษา

และทาทางเพื่อส่ือความหมายไดอยางอิสระอยูที่ 4.97 ซึ่งพบวาเปนความคิดเห็นในระดับมากที่สุด  

สอดคลองกับขอมูลความคิดเห็นเพิ่มเติมของครูพี่เล้ียงจากคําถามปลายเปดพบวาในการทํากิจกรรม

นักเรียนพยายามใชภาษาและทาทางที่เหมาะสมกับละครที่ตองแสดง เพื่อส่ือสารกับผูชม ใชภาษาและ

ทาทางอยางอิสระตามความตองการของนักเรียน  ตรงกับขอมูลที่ไดจากขอคิดเห็นเพิ่มเติมทายแบบ

บันทึกการใหคะแนนการสอบ pre-test และ post-test ของครูผูประเมินทั้ง 3 คน ซึ่งระบุวากอนรวม

กิจกรรมคายนั้นนักเรียนสวนใหญไมกลาพูด อายที่จะแสดงออก หลังการรวมกิจกรรมคายแลวพบวา

ขณะสอบ post–test  นักเรียนมีความมั่นใจมากขึ้น ใชภาษาทาทางอยางอิสระ เหมาะสม สรางสรรค 

และหลากหลายขึ้น สอดคลองกับบราวน (Brown. 2001:  275-276) ที่มีความเห็นวากิจกรรมการสอน

พูดควรเปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดใชภาษาอังกฤษในสถานการณตาง ๆ นําไปสูการใชภาษา

อยางอิสระและหลากหลาย   
 
   2. การจัดกิจกรรม  
    การจัดกิจกรรมนับเปนอีกหนึ่งปจจัยที่สงผลใหนักเรียนมีพัฒนาการดานทักษะการพูด  

การจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษครั้งนี้มีการวางแผนจัดการที่ดี ดังนี้ 

     ในการจัดลําดับกิจกรรมผูวิจัยไดจัดลําดับ เกมและกิจกรรมจากงายไปสูกิจกรรมที่ยากขึ้น

ตามลําดับ เพื่อใหผูเรียนมีการพัฒนาและคุนเคยกับภาษาอยางเปนขั้นตอน โดยเริ่มจากกิจกรรมสราง
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ความคุนเคย  เชน ถามตอบ ฝกการฟง พูด เร่ืองงายๆ เชน กิจกรรมพบครูพี่เล้ียง (Welcoming 

homeroom)  ตามดวยกิจกรรมฝกการฟง พูด ซึ่งตองใชทักษะทางภาษามากขึ้น สลับกับกิจกรรมฝก

ทักษะสัมพันธเพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมไดโตตอบและกลาใชภาษามากขึ้นตามลําดับ และจัดกิจกรรม

ละครสั้น (Skit) ไวเปนกิจกรรมสุดทายในคืนที่สอง เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกใชภาษาที่เคยเรียน

มาแลวมาประยุกตใชกับกิจกรรมอยางสรางสรรค ซึ่งตรงกับแนวคิดของเบิรน (Byrne. 1990: 105-

106) และเรืองศักดิ์ อัมไพพันธ (2542:  7) ที่เสนอวิธีการนําเกมมาใชในการฝกภาษาอังกฤษวาตอง

คัดเลือกเกมที่เหมาะสมกับระดับความสามารถทางภาษาของผูเรียน  

    ในสวนของวิธีดําเนินกิจกรรม กอนเริมกิจกรรมมีการอธิบายและสาธิตวิธีการทํากิจกรรม

อยางชัดเจน มีการตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนกอนใหนักเรียนทํากิจกรรมทุกครั้ง รวมทั้งการ

ดําเนินกิจกรรมมีความกระชับ ตอเนื่องเปนขั้นตอน  สอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ (2552: 7)  

ที่กลาวไววากิจกรรมคายที่มีการจัดเรื่องกระบวนการเรียนรูอยางเปนขั้นตอนจะสามารถพัฒนาสมาชิก

คายไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหสมาชิกคายสามารถนําความรูที่ไดไปสรางเปนองคความรูใหม 

นอกจากนี้มีการจัดกลุมนักเรียนตามความเหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรม จากผลการวิเคราะห

ขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนพบวาคาเฉลี่ยดานการอธิบายและสาธิตวิธีการทํา

กิจกรรมอยางชัดเจน อยูที่ 4.83 การตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนกอนใหนักเรียนทํากิจกรรมทุก

คร้ัง อยูที่ 4.80 การดําเนินกิจกรรมมีความกระชับ ตอเนื่องเปนขั้นตอนอยูที่ 4.87 และการจัดกลุม

นักเรียนอยางเหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรม อยูที่ 4.87 ซึ่งลวนเปนความคิดเห็นในระดับมากที่สุด 

นอกจากนี้นักเรียนไดแสดงความคิดเห็นตอลักษณะกิจกรรมในภาพรวมไวในระดับมากที่สุดในประเด็น

ดาน มีวิธีเลนที่เขาใจงาย  นักเรียนสามารถปฏิบัติตามไดดวยตนเองทุกกิจกรรม โดยแสดงความ

คิดเห็นตอประเด็นนี้ไวที่คาเฉลี่ย  4.77   และจากผลการวิเคราะหขอมูลจากขอเสนอแนะเพิ่มเติมจาก

คําถามปลายเปด นักเรียนไดเสนอวาวิทยากรและครูชาวตางชาติใจดี อธิบายวิธีเลนเกมชัดเจน ใช

ภาษางาย ๆ สามารถทําตามได ตรงกับแนวคิดของเบิรน (Byrne. 1990: 105-106) และเรืองศักดิ์ อัม

ไพพันธ (2542:  7) ที่เสนอวิธีการนําเกมมาใชในการฝกภาษาอังกฤษวาตองสาธิตและอธิบายการเลน

เกมอยางละเอียด ชัดเจน  สอดคลองกับความคิดเห็นเพิ่มเติมของครูพี่เลี้ยงที่เห็นวาวิทยากรดําเนิน

กิจกรรมโดยใชภาษางาย ๆ ชัดเจนและสาธิตการทํากิจกรรมกอนทุกครั้งจนนักเรียนเขาใจสามารถ

ปฏิบัติตามไดเอง ตรงกับความเห็นของผูวิจัยที่สังเกตพบวาตลอดระยะเวลาของการจัดกิจกรรมคาย 

ครูชาวตางชาติที่เปนวิทยากรไดอธิบายวิธีการทํากิจกรรมอยางชัดเจนดวยภาษางาย ๆ และสาธิต

วิธีการทํากิจกรรมทุกครั้ง ดําเนินกิจกรรมตามขั้นตอน อีกทั้งยังตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนดวย

วาเขาใจจริงหรือไมกอนเริ่มกิจกรรม รวมทั้งครูพี่เลี้ยงประจํากลุมไดคอยชวยเหลือตรวจสอบความ

เขาใจอีกทางหนึ่งดวย ทําใหนักเรียนรูจุดประสงคของกิจกรรม รูข้ันตอนการทํากิจกรรมมีความตองการ
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ที่จะทํากิจกรรม นอกจากนี้ในระหวางกิจกรรมครูไมขัดจังหวะหรือแทรกแซงขณะนักเรียนทํากิจกรรม

โดยนักเรียนสามารถใชภาษาไดอยางมั่นใจ สอดคลองกับ ฮารเมอร (Harmer.  2001:  85) ซึ่งกลาวถึง

ลักษณะสําคัญของกิจกรรมเพื่อการสื่อสารไววากิจกรรมตองกระตุนใหผูเรียนมีความตองการและ

วัตถุประสงคที่จะสื่อสาร เนนเนื้อหามากกวารูปแบบ มีความหลากหลายของภาษาที่ใชและไมมีการ

แทรกแซงจากครูขณะทํากิจกรรม ซ่ึงสอดคลองกับเบิรน (Byrne. 1990: 105-106) ที่เสนอวิธีการนํา

เกมมาใชวาผูนําควรสาธิตและอธิบายวิธีการเลนเกมอยางละเอียด ชัดเจน ใหผูเรียนฝกซอมการเลน

เกมกอนลงมือแขงขัน โดยเฉพาะเกมที่ไมเคยเลนมากอน 
 

     3.  บรรยากาศของคายภาษาอังกฤษ 
      ปจจัยที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่มีผลตอความสําเร็จของคายภาษาอังกฤษครั้งนี้ คือ 

บรรยากาศของคายภาษาอังกฤษ เนื่องจากการจัดคายครั้งนี้ผูวิจัยไดคัดเลือกครูพี่เลี้ยงซึ่งเปนครูสอน

ภาษาอังกฤษที่มีทกัษะการใชภาษาอังกฤษดีทุกคน และกําหนดขอตกลงใหใชภาษาอังกฤษตลอดเวลา

ที่อยูในคายทั้งกับนักเรียนและครูดวยกัน  ทําใหเกิดสภาพแวดลอมที่กระตุนใหนักเรียนไดใชภาษา

อยางสมจริงโดยไมกลัวถูกตําหนิจากครูพี่เลี้ยงและวิทยากรหากพูดผิดพลาด ทําใหเกิดความมั่นใจกลา

ใชภาษาอังกฤษมากขึ้น สอดคลองกับความคิดเห็นของนักเรียนจากแบบสอบถามความคิดเห็นใน

องคประกอบดานประโยชนของการรวมกิจกรรมที่มีคาเฉลี่ยที่ 4.94 ซึ่งเปนคาเฉลี่ยในระดับมากที่สุด 

และจากผลการวิเคราะหขอมูลจากคําถามปลายเปดในแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของ

นักเรียนที่มีตอกิจกรรมคายภาษาอังกฤษนักเรียนระบุวาวามีความมั่นใจในการใชภาษาอังกฤษมากขึ้น

กวาเดิมและ รูสึกวาภาษาอังกฤษไมยากอยางท่ีคิดรวมทั้งจะพยายามใชภาษาอังกฤษใหมากขึ้น และ

เห็นวาควรจัดกิจกรรมแบบนี้ทุกภาคเรียน ชอบบรรยากาศในคายที่อบอุน เปนกันเองทั้งกับเพื่อน ๆ 

และครู และไดใชภาษาอังกฤษอยางตอเนื่อง แสดงใหเห็นวานักเรียนมีเจตคติที่ดีตอภาษาอังกฤษมาก

ข้ึน สอดคลองกับความคิดเห็นเพิ่มเติมของครูพี่เลี้ยงที่พบวานักเรียนพยายามใชภาษาอังกฤษในการ

ทํากิจกรรมทุกกิจกรรม ซึ่งตรงกับคํากลาวของ เฉลียวศรี พิบูลชล (2535 : 30) ที่วา กิจกรรมคาย

ภาษาอังกฤษเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชภาษาในประสบการณจริง และเปนการเปลี่ยนบรรยากาศการ

เรียนการสอนนอกหองเรียนในขณะเดียวกันดวย ทําใหนักเรียนพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษ 

นอกจากนี้นักเรียนยังไดรับการกระตุนใหใชภาษาตลอดเวลาในการทํากิจกรรม ปราศจากการตําหนิ

หรือจับผิดขอผิดพลาดของนักเรียน 

      กิจกรรมคายภาษาอังกฤษเปนสิ่งทาทายสําหรับนักเรียนและครูพี่เล้ียง นักเรียนที่เปนกลุม

ตวัอยางสวนมากไมเคยเขารวมในการเขาคายภาษาอังกฤษและเปนเรื่องใหมของครูพี่เลี้ยง จึงเปน

รูปแบบการเรียนการสอนใหม   เปนการเรียนนอกหองเรียนปกติ กิจกรรมการเรียนซอนอยูในรูปของ
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กิจกรรมที่สนุกสนาน เชน เกม ไมมีการตัดสินผลการเรียนทําใหไมเครียด กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเสริม

สมรรถภาพในการใชภาษาภายใตเงื่อนไขที่กําหนด  ที่ทําใหนักเรียนและครูรูสึกตื่นตัวมีความตองการ

ทํากิจกรรมตางๆ  กิจกรรมทาทายความสามารถของนักเรียน เชน I went to the market  นักเรียนตอง

ตั้งใจฟงวิทยากรผูนําเกม และตัวอยางที่เพื่อนแสดงและเตรียมพรอมอยูเสมอหากถึงคราวที่ตนเองตอง

ออกไปนําเกมบาง สอดคลองกับขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนดานกิจกรรมสนุก 

ไมเครียด เหมาะสมกับความรูและ ความสามารถของนักเรียนอยูที่ 4.83 ลวนเปนความคิดเห็นในระดับ

มากที่สุด สอดคลองกับ กระทรวงศึกษาธิการ  (2552:  5-6 และ ม.ป.ป.:  183) ที่ไดกลาวถึง

จุดมุงหมายในการจัดคายวาเพื่อความสนุกสนาน เพลิดเพลินในการปฏิบัติกิจกรรมในรูปแบบการเรียน

ที่แตกตางจากการเรียนการสอนในหองเรียนปกติ เพิ่มพูนความคลองแคลวในการใชภาษา เพราะ

ในขณะที่ผูเรียนสนุกในการทํากิจกรรมทางภาษาผูเรียนไดใชภาษาในเวลาเดียวกัน เปนการเรียนโดย

ไมรูตัว 

     ปจจัยอีกประการหนึ่งที่เอ้ือใหเกิดบรรยากาศในการเรียนรู คือบรรยากาศที่ผอนคลายไม

เครียด เนื่องจากใชสถานที่จัดกิจกรรมนอกหองเรียนประจํา โดยใชทั้งสวนที่เปนที่โลงมีบริเวณ

กวางขวาง เชน กลางสนามของโรงเรียน ในสวนปาลม ทําใหนักเรียนไมตองกังวลกับกฎระเบียบเหมือน

การเรียนในหองเรียนตามปกติ สอดคลองกับงานวิจัยของวิกทิง นิสเบ็ทและทินแดล  Wighting  M., 

Nisbet D. and Tindall E.: 2006)  ที่ศึกษาผลการจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษภาคฤดูรอนของกลุม

นักเรียนชาวจีนทีมีอายุระหวาง 8 -18 ป จํานวน149 คน ที่ไดรับการสอนเรื่องการสนทนาภาษาอังกฤษ

ผานกิจกรรมคายที่หลากหลาย โดยวิทยากรจากประเทศอเมริกา โดยมีครูชาวจีนเปนผูชวย โดยจัดให

ทุกคนอยูรวมกันในคาย พบวาบรรยากาศของการจัดคายภาษาอังกฤษที่มีการจัดกิจกรรมทางภาษา

อยางหลากหลาย ไมมีการบานใหนักเรียนตองกังวลใจ มีตารางเวลากิจกรรมที่เหมาะสม มีชวงเวลาให

นักเรียนไดมีโอกาสพูดคุยกับวิทยากรชาวตางประเทศอยางเปนกันเองทําใหนักเรียนมีความสุข และ

กลาใชภาษาอังกฤษ  ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของ บราวน (Brown. 2001: 269) ที่วา ครูควรสราง

บรรยากาศในการเรียนรูที่อบอุน เพื่อสนับสนุนใหผูเรียนกลาแสดงออกทางการใชภาษา 

   สรุปไดวากิจกรรมคายภาษาอังกฤษซึ่งเปนกิจกรรมที่นักเรียนไดใชภาษาอยางมีวัตถุประสงค

เพื่อการสื่อสารในสถานการณที่สมจริงและสนุกสนาน เปนกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพชวยพัฒนา

ความสามารถดานการพูดเพื่อการส่ือสารใหกับนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมได ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้

สอดคลองกับผลการวิจัยของฟารา สุไลมาน (2547) และ ณีราวรรณ จิตตรีนิตย (2552)ที่พบวา

หลังจากนักเรียนเขารวมกิจกรรมคายภาษาอังกฤษแลวความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารของนักเรียนเพิ่มข้ึน และสอดคลองกับผลการวิจัยของรัตนาภรณ โพธิ์ทอง (2544)  

ณัฐิมา จุรุเทียบ (2547) และนิธิวดี โพธิจักร (2549) ที่ไดศึกษาการใชกิจกรรมคายภาษาอังกฤษเพื่อ



56 
 

สรางแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ พบวา กิจกรรมคายภาษาอังกฤษสามารถสรางแรงจูงใจในการ

เรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนใหสูงขึ้น ดังนั้นครูผูสอนควรนํากิจกรรมคายภาษาอังกฤษไปปรับใชใน

ชั้นเรียนปกติเพื่อสรางบรรยากาศการเรียนภาษาอังกฤษ อันจะสงผลใหการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 

ขอเสนอแนะ 
   1. ขอเสนอแนะทั่วไป 

       1.1 การจัดกิจกรรมตางๆ ควรมีการยืดหยุนและปรับใหมีความเหมาะสม ตาม ประเภท 

ชนิดและเวลาในการทํากิจกรรม บางกิจกรรมนักเรียนใหความสนใจและตั้งใจปฏิบัติมาก เชนกิจกรรม

การแสดงละครสั้น (Skit) หรือ กิจกรรมรองเพลง (Karaoke) ซึ่งตองใชเวลามากพอสมควรในการ

เตรียมตัว ซึ่งอาจทําใหเวลาไมเปนไปตามที่กําหนดไว และอาจมีผลตอกจิกรรมในวันถัดไป 

       1.2  กิจกรรมที่ตองใชอุปกรณ วิทยากรควรเตรียมใหเพียงพอกับจํานวนนักเรียนและ

ทดลองใชใหคลองแคลวเพื่อจะไดไมทําใหกิจกรรมสะดุด หรือชะงัก 

       1.3  จัดกลุมนักเรียนใหคละกันโดยพิจารณา ดาน ตาง ๆ  เชน ความสามารถ บุคลิกภาพ 

เพศ สุขภาพ เปนตน เพื่อใหการทํากิจกรรมเปนไปอยางราบรื่น ทุกคนมีสวนรวมทํากิจกรรมตาม

ศักยภาพของตนอยางเต็มที่ 

  2.  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

       2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยการใชกิจกรรมคายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความสามารถทักษะ

ดานการพูด โดยใชระยะเวลาในการทดลองมากขึ้น เพื่อดูพัฒนาการในดานที่หลากหลายขึ้น 

       2.2  ควรมีการศึกษาวิจัยวาการใชกิจกรรมคายภาษาอังกฤษสามารถพัฒนาทักษะใด ไดดี

ที่สุดจากทักษะทั้ง 4 คือ ฟง พูด อาน หรือเขียน 
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คูมือการจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ 
 
 

 คูมือการจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษนี้ จัดทําขึ้นเพื่อประกอบการศึกษาคนควาของผูวิจัย

และเพื่อเปนแนวทางสําหรับครูผูสอนภาษาอังกฤษในการจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ  ซึ่ง

ประกอบดวยเนื้อหาดังตอไปนี้ 

  ตอนที่  1 :  ประเภทและรายชื่อของกิจกรรม 

  ตอนที่  2 :  ตารางการจัดกิจกรรม 

  ตอนที่  3 :  ขั้นตอนและวิธีดําเนินกิจกรรม 

 
ตอนที่  1   :  ประเภทและรายชื่อของกิจกรรม 
 กิจกรรมที่ใชในคายภาษาองักฤษครั้งนี้แบงออกเปน 6 ประเภท รวม 19 กิจกรรม ดงันี ้

 1. กิจกรรมสรางความคุนเคย (Ice-breaking Activities) เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อใหผูเรียน

ที่มาจากตางหองเรียนไดทําความรูจักคุนเคยกัน รวมทั้งจะชวยสรางบรรยากาศที่ผอนคลาย ลดความ

ประหมาเขินอาย และตื่นเตนของผูเรียน ลักษณะของกิจกรรมจะเปนกิจกรรมที่ไมตองใชภาษา หรือใช

ภาษาในระดับพื้นฐานเทานั้น เชน การทักทาย หรือแนะนําตนเอง เพื่อเปนการเตรียมความพรอม

สําหรับการทํากิจกรรมที่ตองใชภาษาในระดับที่ยากขึ้นตอไป 

 2. กิจกรรมฝกการฟง-พูด (Listening and Speaking Activities) เปนกิจกรรมท่ีใหผูเรียนได

แลกเปลี่ยนขอมูลโดยใชทั้งทักษะการฟงและการพูด ซึ่งใกลเคียงกับการใชภาษาในสถานการณจริง 

 3. กิจกรรมฝกทักษะสัมพันธหรือบูรณาการ (Integrated Activities) เปนกิจกรรมที่ฝกให

ผูเรียนไดใชทักษะการฟง-พูด รวมกับทักษะการอาน หรือการเขียน รวมทั้งทบทวนโครงสรางประโยค

ตาง ๆ ที่เคยเรียนมาแลวในรูปแบบของเกม หลังจากที่ไดฝกการฟงและปฏิบัติตามคําสั่ง รวมทั้งฝกการ

สนทนาในระดับพื้นฐานแลว 

 4. กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ (Role-play) เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูเรียนได

แสดงออกทั้งคําพูดและกริยาทาทางในการแสดงตามบทบาทในสถานการณที่กําหนด เปดโอกาสให

ผูเรียนไดฝกความคิดอยางสรางสรรค และใชภาษาเพื่อส่ือความคิดในการแสดง สมาชิกในกลุมปรึกษา

กันเกี่ยวกับสถานการณและบทบาทที่จะแสดง โดยใหเวลาในการซักซอมและมีพี่เล้ียงประจํากลุมคอย

ใหคําปรึกษา จากนั้นแตละกลุมจะผลัดกันออกมาแสดงกลุมละ 10 นาที 
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 5. กิจกรรมคําศัพท (Vocabulary Activities) เปนกิจกรรมที่ทดสอบความจําและทบทวน

คําศัพทตาง ๆ ตามระดับความรูของผูเรียน ทั้งในดานสะกดคํา การออกเสียง และความหมายของ

คําศัพทตาง ๆ ที่ผูเรียนเคยเรียนมากอน  

 6. กิจกรรมเสริม (Fillers) เปนกิจกรรมนันทนาการที่มุงเนนความสนุกสนาน เสริมสมรรถภาพ

การเรียนรู เชน การรองเพลง หรือการรองเพลงที่มีทาทางประกอบ  

 จากกิจกรรมทั้ง 6 ประเภทขางตน ผูวิจัยไดคัดเลือกกิจกรรมและเกมทางภาษาที่ใชในคาย

ภาษาอังกฤษทั้งสิ้น 19 กิจกรรม ดังแสดงในตาราง 1 
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ตาราง 1 ประเภทและรายชื่อของกิจกรรมและเกมทางภาษา 

 

ประเภท กิจกรรม ลักษณะ 

1. กิจกรรมสรางความคุนเคย 

    (Ice-breaking Activity) 

1. Throw the Ball  
 

กิจกรรมรวม 
 

 2. Birds in the nest  กิจกรรมรวม 

 3. Body Writing กิจกรรมกลุมใหญ 

2. กิจกรรมฝกการฟง-พูด     

   (Listening and Speaking 

Activities) 

1.   I Went to the Market กิจกรรมรวม 

 2. Chinese Whisper กิจกรรมกลุมใหญ 

 3. Guess the Word กิจกรรมกลุมยอย 

3.กิจกรรมทกัษะสัมพนัธหรือบูรณาการ  

(Integrated Activity)    

1.  Don’t Burst my Balloon กิจกรรมกลุมใหญ 

 2.  Leading the Blind กิจกรรมกลุมใหญ 

 3.  Picture  Matching กิจกรรมกลุมยอย 

 4.  Fly Swatter กิจกรรมกลุมยอย 

 5.  Hot Seat กิจกรรมกลุมยอย 

 6.  Running Dictation กิจกรรมรวม 

 7. What are the Differences? กิจกรรมกลุมใหญ 

 8.  Yoga กิจกรรมรวม 

4. กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมุติ  

   ( Role-play) 

1.  Skits กิจกรรมกลุมใหญ 

 2.  Karaoke Contest กิจกรรมรวม 

5. กิจกรรมคําศัพท  

    (Vocabulary Activities) 

1.  Scavenger Hunt   กิจกรรมกลุมยอย 

 2.  Categories Game กิจกรรมกลุมใหญ 
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ตาราง 1 (ตอ) 
 

ประเภท กิจกรรม ลักษณะ 

6. กิจกรรมเสริม 

    (Fillers)    

 Song :     Okalahoma 

Mixture  

                Collecting Money 

                Hokey Pokey 

                If you’re happy 

                 Head, Shoulders, 

                 Knees and toes l  
 

กิจกรรมรวม 
 

 
หมายเหตุ 
 กิจกรรมรวม  หมายถึง กิจกรรมที่เปดโอกาสใหทุกคนไดทํากิจกรรมรวมกัน 

    ทั้งกลุม 

 กิจกรรมกลุมใหญ หมายถึง กิจกรรมที่แบงกลุมตัวอยางออกเปนกลุมละ 8-10 คน 

 กิจกรรมกลุมยอย หมายถึง กิจกรรมที่แบงกลุมตัวอยางออกเปนกลุมละ 4-5 คน 
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                                      PCC English Camp Schedule, 2011  
Day 1 Activities Staff 

1300-1400 Registration  

1400-1415 Opening Ceremony/Introduction 

Mr.David Elbot 

Ms.Nancy F. Magsipoc  

Miss Theresa Eves 

Mrs.Sarunporn Naka 

Mrs.Warinnara Intapuriya 

Miss Pintip Mahasuntipiya 

Miss Sunanta Pairin 

 

 

 

   

   

   

  
Remark:  
-  This schedule may be 

changed for appropriate 
situations.  

   

   
    

 

1415-1430 Welcoming Homeroom/ Meet 

your teacher 

1430-1500 Throw the Ball 

1500-1600 Birds in the Nest/Body Writing 

1600-1700 Break Time/Check in / Unpacking 

1700-1800 Relaxing Time 

1800-1900 Dinner Time 

1900-1930 Karaoke Preparation  

1930-2030 Karaoke Contest 

2100 Bed Time 

Day 2  Activities  

0600-0700 Morning Exercise 

0700-0800 Breakfast 

0800-0900 Morning Homeroom 

Song:   Hokey Pokey 

                     Oklahoma Mixture 

0900-1030 Scavenger Hunt 

1030-1045 Morning Break 

1045-1115 Categories Game 

1115-1200 What am I? /Riddles 

1200-1300 Lunch time 

1300-1330 Chinese Whisper 

1330-1400 I went to the Market 

1400-1430 Snake Words  

1430-1445 Break Time  

1445-1500 Song: Collecting Money 

ตอนที่  2   :  ตารางการจัดกิจกรรม 
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Day 2 Activities Staff 

1500-1600 Skits Preparation I  

1600-1700 Relaxing Time 

1700-1800  Dinner Time 

1800-1830 Yoga 

1830-2000 Skits Show 

2100 Bed time 

Day 3  Activities  

0600-0630 Morning Exercise 

0700-0800 Breakfast  

0800-0900 Morning Homeroom/ Don’t Burst 

My Balloon 

0900-1030 Rotation Activities 

Base1:Hot Seat 

Base 2: Fly Swatter 

Base 3: Running Dictation 

1030-1045 Break Time 

1045-1115 Text Matching 

1115-1200 Closing ceremony / Prizes and 

Certificates  

1200 Lunch 

1300   Questionnaires 

1400 Bye bye 
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ตอนที่  3   :  ขั้นตอนและวิธีดําเนินกิจกรรม   
 1.  กิจกรรมสรางความคุนเคย (Ice-breaking) 

 
1.1 Throw the Ball 

 
วัตถุประสงค :  เพื่อฝกการทักทายและการแนะนาํตัวเปนภาษาอังกฤษ 

เวลา  :  30 นาท ี

การจัดกลุม :  กิจกรรมรวม 

วัสดุอุปกรณ :  ลูกบอลเล็กๆ 1 ลูก 

วิธีดําเนินกจิกรรม   :  

 1. นักเรียนยืนรวมกันเปนวงกลมขนาดใหญ  

 2. วิทยากรยืนตรงกลางวงกลม ถือลูกบอล แนะนําตัวเอง(ชื่อเลน) และบอกสิ่งที่ชอบหนึ่งอยาง 

I am ……….. and I like red roses. แลวสงลูกบอลไปยังนักเรียนที่อยูทางขวามือ   

 3. นักเรียนที่ไดรับลูกบอลตองพูดชื่อของครูและสิ่งที่ชอบ Her/his name’s …… and she/he 

likes red roses. แลวจึงแนะนําตัวเองและบอกสิ่งที่ตัวเองชอบหนึ่งอยาง แลวสงบอลใหคนที่อยูทาง

ขวามือ ทําอยางนี้ไปจนครบรอบวง คนอื่น ๆ ตองตั้งใจจําชื่อและสิ่งที่เพื่อน ๆ ชอบ 

 4. เมื่อครบรอบแลววิทยากรรบับอลและบอกชื่อและสิ่งที่ชอบของนักเรียนที่อยูทางซายมือแลว

โยนบอลไปในทิศทางตรงขามกับตนเอง คนที่รับบอลไดตองรีบพูดชื่อและสิ่งที่คนที่สงบอลมาใหชอบ 

ใหเร็วที่สุด นักเรียนทุกคนจะตองมีโอกาสทั้งรับและโยนบอล คนที่บอกชื่อเพื่อนและสิ่งที่ชอบไมไดตอง

ออกจากเกม  
วิธีประเมินผล  : 
 จากแบบสอบถามความคิดเห็นตอกจิกรรมคายภาษาองักฤษ 

Teacher Dialog: Everyone,  please stand in a big circle. My name is (say name) and I like 

red roses. ( Turn to the student on your right hand) Now you say “Her name is (teacher’s 

name) and she likes red roses. Then tell us your name and one thing you like. It can be 

anything, sports, animals, fruits etc. So every time you tell us the name of the person before 

you and what does he/she like then your name and what you like.  

(ปรับจาก : Maley, A. and Duff, A. (1986). Drama Techniques in Language Learning. 

Cambridge University Press. และจาก Introduction Circle: Phibun English Camp 2008, page 

16, Foreign Department, Phibunmangsahan School) 
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1.2 Birds in the Nest 
 
วัตถุประสงค :  1. เพื่อฝกทกัษะฟง พูด ภาษาองักฤษ 

  :  2. เพื่อฝกการรวมมือกนัระหวางสมาชกิในกลุม 

เวลา  :  20 นาท ี

การจัดกลุม :  กิจกรรมกลุมใหญ 

วัสดุอุปกรณ :  ไมมี 

วิธีดําเนินกจิกรรม   :  

       1. วิทยากรทบทวนเรื่องจํานวนนบัที่เปนตัวเลข 

       2. สาธิตโดยใหนกัเรียนหันหนาเขาหากันแลวจับมือกันเปนคู เรียกวา The nest   เพื่อนอีก 1 คน

เปนนก ( the bird )เขาไปอยูระหวางมือเพื่อนที่สมมุติเปนรัง  นักเรียนสามารถเปนไดทั้งนกและรัง 

       3. ใหนักเรียนทาํวงกลมวงใหญ หันหนาเขาหาวทิยากรในวงกลม ทําซายหัน (Turn left ) เดินตาม

เข็มนาฬิการองเพลงไปประมาณ1 รอบ ครู เปานกหวีด ส่ัง Four birds in the nest  ( นก 4 ตัว ใน  1 

รัง) นักเรียนตองรีบเขากลุม เมื่อไดแลวใหนั่งลง วิทยากรนํากจิกรรมสัก 3 คร้ัง คร้ังตอไปนักเรียนทีห่ารัง

เขาไมไดตองมาเปนผูออกคําสั่งแทนวทิยากร 
วิธีประเมินผล  : 

  จากแบบสอบถามความคิดเห็นตอกิจกรรมคายภาษาองักฤษ 
Teacher Dialog:  

Everyone, please stand in a big circle and listen to me. Now I am going to 

demonstrate the nest and the bird. You can be both the nest and the bird. If you want to be 

a nest,  please hold your friends’ hands up in the air like a bird’s nest. And if you want to be 

a bird, you sit in the middle of  your friends’ hands ( a nest). Walk clockwise in a circle. 

When the teacher says “Four birds in a nest,” you and your friends run to act like the bird or 

the nest depending on your idea and sit down.    So every time the teacher says the different 

number of the birds you have to find the new nest. If you cannot find the nest you must be 

the game leader instead.  
 

(ปรับจาก : ขจิต ฝอยทอง http://gotoknow.org/blog/yahoo/28058 (2553).  
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1.3 Body Writing 
 

วัตถุประสงค :  1. เพื่อฝกใหนกัเรียนมีความคิดสรางสรรค 

  :  2. เพื่อฝกการรวมมือกนัระหวางสมาชกิในกลุม 

เวลา  :  20 นาท ี

การจัดกลุม :  กิจกรรมกลุมใหญ 

วัสดุอุปกรณ :  ไมมี 

วิธีดําเนินกจิกรรม   :  

 1. แบงนักเรียนออกเปนกลุมใหญกลุมละ 8 – 10  คน 

 2. วิทยากรอธิบายใหนักเรียนฟงวา นักเรียนกําลังจะแขงกันสรางตัวอักษรดวยการใชรางกาย 

โดยอาจจะยืนหรือนอนก็ได ซึ่งจะเริ่มจากตัวอักษรเดี่ยวๆ ไปจนถึงคําศัพทส้ันๆ  โดยกลาววา  “You 

are going to make a letter by using your body”  “Everyone in the group has to help each 

other by using and parts of your body to create a letter or a word.” 

 3. วิทยากรบอกตัวอักษรงายๆ ที่นักเรียนเพียงคนเดียวสามารถทําไดดวยตนเอง เชน ตัวอักษร  

I  หรือ  T  จากนั้นจึงใหสรางตัวอักษรที่ตองใหนักเรียนรวมมือกันสราง เชน A หรือ  N โดยใหเวลา

ประมาณ 1-2 นาที  เพื่อใหนักเรียนรวมกันสรางตัวอักษร โดยออกคําสั่งวา “Move yourself into “I” 

เปนตน 

 4. จากนั้นวิทยากรใหนักเรียนสรางตัวอักษรเปนคําศัพทสั้นๆ เชน card หรือ tent เปนตน 

 5. วิทยากรและพี่เลี้ยงเดินดูวากลุมใดปฏิบัติไดดีมาก โดยใหกลุมอ่ืนๆ ดูและใหเหตุผลดวยวา 

ทําไมจึงคิดวาทําไดดี 

 
วิธีประเมินผล  : 
 จากแบบสอบถามความคิดเห็นตอกิจกรรมคายภาษาองักฤษ 
 
 
 
(ปรับจาก : ฟลิปส (2545). กิจกรรมภาษาอังกฤษสําหรับเด็ก. แปลโดย เตือนใจ  เฉลิมกิจ. กรุงเทพฯ: 

หนาตางสูการศึกษา) 
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 2.  กิจกรรมฝกการฟง-พูด (Listen and Speaking Activities) 
 

2.1  I Went to the Market 
 

วัตถุประสงค :  เพื่อใหนักเรียนฝกฟงและพูดเกี่ยวกับเหตุการณในอดีต 

เวลา  :  30 นาท ี

การจัดกลุม :  กิจกรรมรวม 

วัสดุอุปกรณ :  ภาพเสื้อผาหรือส่ิงของตาง ๆ ที่หาซื้อไดในตลาด หรือของตัวอยาง จํานวน 30 ชิน้ 

วิธีดําเนินกจิกรรม   :  

 1. ใหนักเรียนนั่งรวมกันเปนวงกลมขนาดใหญ วิทยากรแจกภาพสินคาหรือของตัวอยางใหกับ

นักเรียนทุกคน คนละ 1 ชิ้น/ภาพ โดยใหวางไวขางหนาแตละคน โดยออกคําสั่งวา  “Sit in a big 

circle.  I’m going to give each student a piece of thing that you can buy at the market.  Then 

you have to put it in front of you, Make sure you know what it is.” 

 2. วิทยากรสาธิต โดยทําเปนกําลังเดินจายตลาดอยูภายในวง ผูนําตองซื้อของที่ตนตองการ ที่

วางอยูขางหนานักเรยีนโดยเดินไปรอบๆ วงและเรียกชื่อของที่ตนตองการซื้อ เชน ถาตองการซื้อปากกา

และหวี ก็ใหกลาววา “Yesterday I went to the market, I bought….(a pen and a comb)…” 

นักเรียนที่มีปากกาและหวีวางขางหนาจะตองยืนขึ้นและเดินตามผูนําไป หลังจากผูนําซื้อของเสร็จก็จะ

พูดวา “Them my basket was broken.”  ผูนําและนักเรียนที่เดินตามทุกคนจะตองรีบวิ่งไปหาที่น่ัง 

โดยจะมีผูไมมีที่นั่งหนึ่งคน ซึ่งจะทําหนาที่เปนผูนําในรอบตอไป โดยออกคําสั่งวา “One of the 

students<called leader> has to act like walking at the market and buying things by calling 

out  what to buy according to the things put in front of each student.  For example, if the 

leader wants to buy a pen and a comb, he/she has to say, “Yesterday I went to the market, I 

bought…<a pen and a comb>…..” Then the students who have got a pen and a comb in 

front of them have to stand up and follow the leader.  After finishing shopping the leader will 

say, “Then my basket was broken.”  The leader and the students with the pen and the comb 

have to find a seat.  The one who doesn’t get the seat must be the leader for the next round. 

 3. เกมดําเนินไปเรื่อยๆ จนทุกคนไดมีสวนในการเลน 
วิธีประเมินผล  : 
จากแบบสอบถามความคิดเห็นตอกิจกรรมคายภาษาองักฤษ 

(ปรับจาก : รัตนาภรณ  โพธิท์อง. (2544). กิจกรรมคายภาษาเพื่อสรางแรงจูงใจในการเรียน 

ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นตนปที ่1 วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรีคายภาษาองักฤษ) 
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2.2  Chinese Whisper 
 

วัตถุประสงค :  เพื่อใหนักเรียนฝกการฟงและจดจําภาษาอังกฤษ 

เวลา  :  30 นาท ี

การจัดกลุม :  กิจกรรมกลุมใหญ 

วัสดุอุปกรณ :  ประโยคภาษาอังกฤษที่ฟงยากๆ เชน 

 -  She sells sea shells on the sea shore. 

 -  Betty Botter bought some butter. 

 -  Peter Piper picked a peck of pickled pepper. 

วิธีดําเนินกจิกรรม   :  

 1. ใหนักเรียนยืนเรียงแถวตอนเปนกลุม 

 2. วิทยากรอธิบายวา นักเรียนคนแรกของแตละกลุมจะออกมาฟงประโยชคที่วิทยากรพูด และ

ตองพยายามจดจําประโยคดังกลาวใหไดภายในเวลา 20 วินาที หลังจากนั้นจะตองวิ่งกลับไปยังกลุม

ของตนและกระซิบบอกประโยคที่ไดยินมาแกเพื่อนคนที่ยืนถัดไป เพื่อนคนดังกลาวก็จะตองบอกสิ่งที่

ตัวเองไดยินใหแกเพื่อนคนถัดไป จนถึงนักเรียนคนสุดทายของแตละกลุมที่ตองออกมาขางหนาและ

บอกส่ิงที่ตัวเองไดยินมาใหวิทยากรและเพื่อนๆ ฟง โดยออกคําสั่งวา “Each group stands in line.  

The first student of each group has to come out and listen to a sentence from me”   ”Then 

you have to remember the sentence within 20 seconds.  Then go back to your group and 

whisper what you have just heard to your friend next to you.  Then that student has to 

whisper it to the next student until the last student who has to come out and tell the class 

what he/she has heard.” 

 3. วิทยากรเปลี่ยนประโยคในรอบตอไปเร่ือยๆ   
วิธีประเมินผล  : 
 จากแบบสอบถามความคิดเห็นตอกิจกรรมคายภาษาองักฤษ 
 
 
(ปรับจาก : Wright, Andrew.; Betteridge.; & Buckby, Michael (1994). Games for Language 

Learning. 13th ed. New York: Cambridge University Press.) 
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 2.3 Guess the Words 
 

วัตถุประสงค :  เพื่อใหนักเรียนฝกการอธบิายและทายคําศัพทเปนภาษาองักฤษ 

เวลา  :  50 นาท ี

การจัดกลุม :  กิจกรรมกลุมยอย (3 คน) 

วัสดุอุปกรณ :  กระดาษโปสเตอรแข็งสําหรับทาํบัตรคําชุด A  ชุด B และชุด C  จาํนวนอยางละ 20 

ใบที่มีคําศัพทภาษาอังกฤษใบละ 1 คํา 

วิธีดําเนินกจิกรรม   :  

 1. วิทยากรใหนักเรียนแตละกลุมสงตัวแทน กลุมละ 2 คน โดยใหคนหนึ่งของแตละกลุมมา

เลือกชุดคํา A B หรือ C  นักเรียนคนแรกจะทําหนาที่ใบคํา สวนคนที่ 2 ทําหนาที่ทายคํา โดยออกคําสั่ง

วา “Choose two members  of your group to draw a set of words. In each set there are 10 

words. The first student will describe the words   and the second one will guess the words. 

You are not allowed to say the part of the word directly but you can explain by using another 

word that can substitute  such as a synonym or an antonym, the opposite of their definition. 

The time limit is 15 minutes. 

 2. ใหนักเรียนที่ทําหนาที่ใบคํา หันหนาไปหาเพื่อน   โดยออกคําสั่งวา “The first student 

stands  face to face with your  friend.” 

 3. วิทยากรแจกบัตรคําชุด A  B และ C ใหกับผูใบคําครั้งละ 1 ชุด โดยหามใหผูทานคําเห็น 

โดยอธิบายวา นักเรียนมีเวลา 15 นาทีในการใบคําและทายคําทั้งหมด 10 คํา หากใบไมไดหรือทาย

ไมไดใหพูดวา “ผาน” โดยออกคําสั่งวา “You have 15 minutes to describe and guess 10 words.    

The one who describe the words has to describe them in English. If you cannot describe or 

guess the word you have to say “pass” loudly in order to let the judges and your friends 

hear too” 

 4. กลุมใดที่ทายคําศัพททั้งหมด 20 คําไดกอนหรือไดคะแนนมากที่สุด จะเปนกลุมที่ชนะ “The 

group finishing guessing all the words first or get the higher score will be the winner” 
วิธีประเมินผล  : 
  จากแบบสอบถามความคดิเห็นตอกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ 

 

(ปรับจาก : Wright, Andrew.; Betteridge.; & Buckby, Michael (1994). Games for Language 

Learning. 13th ed. New York: Cambridge University Press.) 
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3. กิจกรรมทกัษะสมัพันธหรือบูรณาการ (Integrated  Activities) 
3.1 Don’t Burst My Balloon 

วัตถุประสงค :  เพื่อใหนักเรียนฝกถามและตอบเกี่ยวกับขอมูลสวนตัว 

เวลา  :  45 นาท ี

การจัดกลุม :  กิจกรรมรวม (แยกชาย-หญิง) 

วัสดุอุปกรณ :  1. ลูกโปง 30 ลูก 

     2. แผนกระดาษเล็กๆ 30 แผน แตละแผนเขียนคําถามหรือคําตอบเกีย่วกับขอมูล 

       สวนตัว 

การจัดเตรยีมวัสดุอุปกรณ    :  มวนหรือพับแผนกระดาษคําถามและคําตอบที่เตรียมไวและนาํมาใส 

        ในลูกโปง ลูกละ 1 แผน 

วิธีดําเนินกจิกรรม   :  

 1. วิทยากรแจกลูกโปงใหนักเรียนคนละ 1 ลูก และใหนักเรียนเปาลูกโปงของตนเอง และผูกไว

ที่ขอเทา โดยออกคําสั่งวา “Blow up the balloon and tie it to your ankle.” 

 2. วิทยากรอธิบายวา นักเรียนแตละคนจะมีแผนกระดาษ 1 แผนอยูในลูกโปงของตนเอง ทุก

คนจะตองพยายามเหยียบลูกโปงของเพื่อน เพียงคนละ 1 ลูก เพื่อนําแผนกระดาษที่อยูในลูกโปงของ

เพื่อมาอานขอความ หลังจากนั้นพยายามเดินหาคูของตนที่ไดแผนกระดาษที่มีคําถามหรือคําตอบของ

ขอความในกระดาษของตน เชน นักเรียนอาจไดแผนกระดาษที่เขียนวา “How old are you?” นักเรียน

จะตองเดินตามหาเพื่อนที่มีขอความในกระดาษที่วา “I’m 15 years old” โดยออกคําสั่งวา There is a 

piece of paper in your balloon.  You have to burst the balloon of your friend and at the same 

time try to protect vent your own balloon from being stamped on.  When you can break your 

friend’s balloon, you pick up a paper which has a question or answer written on it.  If you 

have the question paper such as “How old are you?”, you have to walk around and try to ask 

your friend the question in order to find your pair who has the right answer on his/her paper, 

That is “I’m 15 years old” 

 3. เมื่อจับคูคําถามคําตอบของตนได ใหนักเรียนทั้งคูนั่งลง คูใดเสร็จกอนจะเปนคูที่ชนะ โดย

ออกคําสั่งวา “When you find you pair, you have to sit down.  The winner will be the pair 

finished first.”   
วิธีประเมินผล  : 
 จากแบบสอบถามความคิดเหน็ตอกิจกรรมคายภาษาองักฤษ 
(ปรับจาก : Asher J.J. (1982). Learning Another Language Through Action. Cambridge  

University Press.) 
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3.2 Leading the Blind 
 

วัตถุประสงค :  เพื่อใหนักเรียนฝกการฟงและบอกทางเปนภาษาอังกฤษ 

เวลา  :  30 นาท ี

การจัดกลุม :  กิจกรรมกลุมยอย 

วัสดุอุปกรณ :  1.  ผาปดตา และเชือกฟางสําหรับกัน้ทางเดิน 

                               2. ชุดคําสั่ง จํานวน 5 คําสั่ง 

วิธีดําเนินกจิกรรม   :  

 1. แบงนักเรียนออกเปนกลุมยอย กลุมละ 10 คน โดยใหนักเรียน 1 คนเปนผูบอกทางและ

นักเรียนที่เหลือตองถูกปดตา และเดินหาทาง โดยออกคําสั่งวา “Get into groups of 10. One student 

will tell the direction to the rest of your group who will be blind-folded and search for the 

way.” 

 2. ปดตานักเรียนที่จะเดินหาทาง และพานักเรียนไปยังทางสถานที่ที่เตรียมไว โดยใหนักเรียนผู

บอกทาง บอกทางเปนภาษาอังกฤษใหเพื่อนเดินไปสูเสนชัย โดยตองผานอุปสรรคตางๆ  โดยออกคําสั่ง

วา  “One student of each group has to tell the direction correctly to help your friends find the 

way to the destination.” 

 3. กลุมใดเขาเสนชัยกอนจะเปนกลุมที่ชนะ  โดยออกคาํสั่งวา “The winner is the group 

whose blind-folder reaches the destination first.”  

  
วิธีประเมินผล  : 
 จากแบบสอบถามความคดิเห็นตอกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ 
 
(ปรับจาก : Maley, A and Duff, A. (1986)  Drama techniques in a Language Learning.\ 

Cambridge University Press.) 

ชุดคําสั่ง 

1.  From the start, go straight on ten steps. 

2. Turn right and turn left again and walk five steps forward. 

3. Walk over the puddle two giant steps. 

4. Walk five steps ahead and sit down  

5. Stand up and walk quickly four steps start from left to right. 
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3.3 Picture Matching 
 

วัตถุประสงค :  เพื่อใหนักเรียนฝกการอธบิายรูปภาพเปนภาษาอังกฤษ 

เวลา  :  30 นาท ี

การจัดกลุม :  กิจกรรมกลุมใหญ 

วัสดุอุปกรณ :  1. กระดาษโปสเตอรแข็งที่ติดแผนภาพ จํานวน 8 แผน ตอ 1 กลุม 

     2. กระดาษโปสเตอรแข็งที่เขียนคําบรรยายภาพ จาํนวน 8 แผน ตอ 1 กลุม 

วิธีดําเนินกจิกรรม   :  

 1. แบงนักเรียนออกเปนกลุม กลุมละ 8-10 คน วิทยากรอธิบายวา นักเรียนแตละคนในกลุมจะ

ไดรับแผนกระดาษคนละ 1 ใบ บางคนอาจไดภาพ บางคนอาจไดคําบรรยาย เมื่อรับมาแลวทุกคนหาม

ใหเพื่อนในกลุมเห็น โดยกลาววา “Every student will get a piece of paper.  Some will get a 

picture on it and some will get one with caption.  Don’t let your friend see your paper” 

 2. ใหนักเรียนจับคูระหวางภาพกับคําบรรยาย โดยนักเรียนที่มีภาพตองอธิบายรายละเอียด

ของสิ่งที่อยูในภาพใหกับเพื่อนๆ แตละคนในกลุม สวนนักเรียนที่มีคําบรรยาย ก็จะตองอานคําบรรยาย

นั้นใหเพื่อนแตละคนในกลุมเชนกัน จนกวาจะไดพบคูของตน โดยมีเวลา 15 นาที  โดยออกคําสั่งวา 

“You have 15 minutes to search for your partner by matching pictures with their captions.  

The ones who have pictures must find their pairs by describing their pictures to their friends 

in the group.  The ones who have captions must read the captions to their friend as well until 

they can find their pairs. 

 3. กลุมใดจับคูระหวางภาพกับคําบรรยายไดครบกอนจะเปนผูชนะ โดยออกคําส่ังวา “The 

winner is the group finishing matching first” 
 
วิธีประเมินผล  : 
แบบสอบถามความคิดเหน็ตอกิจกรรมคายภาษาองักฤษ 

( ปรับจาก: Cartoon Strip, p.56, Peter Watcyn-Jones (2000). Fun Class Activities 1: Game and 

Activities with Laughter.: Pearson Education Limited.) 
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3.4  Fly Swatter 
วัตถุประสงค :  เพื่อใหนักเรียนทบทวนคาํศัพทภาษาอังกฤษที่เรียนมาแลว 

เวลา  :  30 นาท ี

การจัดกลุม :  กิจกรรมกลุมยอย 

วัสดุอุปกรณ :  1. กระดานไวทบอรด  หรือ กระดาษโปสเตอรออน จํานวน 1 แผน ตอ 1 กลุม 

                       2..ปากกาเขยีนกระดาน แปรงลบกระดาน 

                              3..ไมตีแมลงวนั 1 อัน 

วิธีดําเนินกจิกรรม   :  

1. แบงนักเรียนออกเปน 2 กลุม กลุมละ 5-10 คน วิทยากรอธิบายวา นักเรียนแตละคนใน

กลุมจะไดรับเลือกเปนตัวแทนในการออกมาหาคําศัพทที่วิทยากรพูดหรือใบคําให โดย

คําศัพทตาง ๆ จะเขียนไวบนกระดานแลว  

2. ใหตัวแทนหันหลังใหกระดานพรอมไมตีแมลงวันในมือ เม่ือวิทยากรพูดคําศัพทใหตัวแทน

หันกลับมาคนหาคําศัพทที่ไดยินบนกระดานเมื่อพบใหตีดวยไมตี คนที่ตีกอนได 1 คะแนน 

โดยมีกฎวาหามตีคูแขงดวยไมหรือหามกันคูแขงดวยสวนตาง ๆ ของรางกาย 

3. การแขงขันรอบแรกครูอาจพูดคําศัพทภาษาอังกฤษตรง ตัว รอบที่สองอาจพูดภาษาไทย

ใหนักเรียนหาศัพทภาษาอังกฤษ รอบที่สามอาจใหความหมายของคําหรือใหคําใบแทน

การพูดตรง ๆ  

( The teacher writes the target words on the board. Tell the students in each 

group to takes turn to play a game to compete with the other group. Give the 

representative of each group a fly swatter; ask two of them to turn their back to 

the board. When they get ready the teacher says a word. One of them tries to 

touch the word by their fly swatter. The one who touches the word first get one 

point. For round two the teacher may give the clues instead of a single word. 

Make sure every student has a chance at the board. 
 
วิธีประเมินผล  : 
แบบสอบถามความคิดเหน็ตอกิจกรรมคายภาษาองักฤษ 

( ปรับจาก: http://www.teachingenglish.org.uk/try/activities/fly-swatter-game 
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3.5 Hot Seat 
วัตถุประสงค :  เพื่อใหนักเรียนทบทวนคาํศัพทภาษาอังกฤษที่เรียนมาแลว ฝกใชคําตรงขาม คํา

เหมือนและคําจํากัดความอธิบายความหมายของคาํศัพท 

เวลา  :  30 นาท ี

การจัดกลุม :  กิจกรรมกลุมยอย 

วัสดุอุปกรณ :  1. กระดานไวทบอรด  หรือ กระดาษโปสเตอรออน จํานวน 1 แผน ตอ 1 กลุม 

                       2. ปากกาเขยีนกระดาน แปรงลบกระดาน 

                       3.  เกาอี้ 3 ตัว สําหรับตัวแทนแตละทีม  

วิธีดําเนินกจิกรรม   :  

1. แบงนักเรียนออกเปน 3 กลุม กลุมละ 5-10 คน วิทยากรอธิบายวา นักเรียนแตละกลุมนั่ง

หันหนาเขาหากระดาน หนึ่งคนในกลุมจะไดรับเลือกเปนตัวแทนในการออกมานั่งที่เกาอี้ 

Hot Seat โดยนั่งเผชิญหนากับเพื่อนสมาชิกและหันหลังใหกระดาน   

2. วทิยากรเขียนคําศัพทหนึ่งคําที่เตรียมไวจากรายการคําศัพท เขียนใหชัดเจนบนกระดานให
สมาชิกพยายามอธิบายคําศัพทนั้นโดยใชคําอ่ืนที่ใกลเคียง เชน คําตรงกันขาม คําเหมือน 

คําจํากัดความ ฯลฯ  

3. ตัวแทนกลุมที่Hot Seat พยายามฟงและเดาศัพท หากถูกตองจะได หนึ่งคะแนน  

4. การแขงขันมีไปทีละรอบโดยแตละทีมจะสลับสับเปลี่ยนคนมานั่งที่เกาอี้  ทีมที่มีคะแนน
สูงสุดเปนผูชนะ 

( The teacher splits the class into different groups. ( Two is best , but if you have 

a large class, any number could be used) Sit students facing the board. Take an 

empty chair-one for each group and put it in front of the board, facing the group 

members. These chairs are the ‘hot seats’. Then get one member from each 

group to come up and sit in that chair so they are facing their team-mates and 

have their back to the board. The teacher writes the target word in the board and 

the group’s members try to  describe that word and the student who sits at the 

chair try to guess the word.  The first hot seat student who says the word wins a 

point for their group. Each student from each group takes turn to sit in a chair 

then the teacher writes the next word…. 
วิธีประเมินผล  : 
แบบสอบถามความคิดเหน็ตอกิจกรรมคายภาษาองักฤษ( ปรับจาก: 
http://www.teachingenglish.org.uk/try/activities/hot-seat) 
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3.6  Running Dictation 
วัตถุประสงค :  เพื่อฝกการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับบทความหรือ 

บทอานสั้น ๆ  

เวลา  :  30 นาท ี

การจัดกลุม :  กิจกรรมกลุมยอย  

วัสดุอุปกรณ :  บทความหรือบทอานสั้นๆ จํานวน 1 เร่ือง 3 ชิ้น   

วิธีดําเนินกจิกรรม   :  

1. ใหนักเรียนทํางานเปนกลุม แตละกลุมใหเลือกคนอาน และคนเขียน คนเขียนมีเพียง 1 คน 

ที่เหลือจะสลับกันเปนคนอาน  

2. คนอานวิ่งไปอานสวนหนึ่งของเรื่องที่ติดอยูที่ผนังหองเทาที่ตนจําขอความหรือประโยคได 
แลวรีบวิ่งมาบอกใหคนเขียนเขียนประโยคหรือขอความลงในกระดาษที่จัดไว ผูอานไม

สามารถเขียนแตสามารถชวยสะกดคําใหได หากจําไมไดตองวิ่งกลับไปอานเองอีกครั้ง

หนึ่ง 

3. ผูอานที่เหลือวิ่งไปอานเรื่องแลวมาบอกใหผูเขียนเขียนตอจนจบเรื่อง ทีมที่เขียนเรื่องเสร็จ
กอนเปนผูชนะ วิทยากรสั่งวา  “Work in groups. In each group, there must be some 

readers and a writer. Each of the reader of each group will run to a text, read 

and memorize a part of it. As quickly as possible, they will run back and dictate 

the text to the writer in their group. The writer writes while the runners take turn 

going back and forth to read more of the text. This goes on until it is fully copied. 

The group that finishes first wins. 
วิธีประเมินผล  : 
 จากแบบสอบถามความคดิเห็นตอกับกจิกรรมคายภาษาอังกฤษ 
 
 
(ปรับจาก: http://www.ajarnforum.net/vb/the-classroom/34524-english-camp-activities.html ) 
 
 
 
 
 
 



83 
 

3.7  What are the differences?  
 

วัตถุประสงค :  เพื่อฝกการฟงและการพดูภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบรรยายภาพ 

เวลา  :  30 นาท ี

การจัดกลุม :  กิจกรรมกลุมยอย  

วัสดุอุปกรณ :  Worksheet  A  (ภาพที่มีลกัษณะใกลเคยีงกับภาพB)  และ Worksheet B (ภาพทีม่ี 

                               ลักษณะใกลเคียงกับภาพ A)   

วิธีดําเนินกจิกรรม   :  

4. ใหนักเรียนทํางานเปนคู แบงเปน A และ B โดยใหนักเรียนA รับภาพ A  นักเรียนที่เปน B 

รับภาพ B  

5. นักเรียนนั่งหันหนาเขาหากัน ไมใหอีกฝายหนึ่งเห็นภาพของตน ถามและตอบเกี่ยวกับภาพ

ของตนเพื่อหาความแตกตาง10ตําแหนง และทําเครื่องหมายไวในใบงานของตนดวย คู

ใครหาครบ 10 แหงใหตะโกนวาเสร็จแลว วิทยากรจะไปตรวจคําตอบให หากถูกตองก็จะ

เปนผูชนะ  โดยวิทยากรสั่งวา  “Work in pair, you are As and Bs , I will give you your 

section of the worksheet, A  or B and you have to sit facing your partner. Ask 

each other questions and say the answers to find the differences and mark these 

on your sheet. The pair who has finished first and finds all the difference places 

is the winner. 

 3.  เมื่อหมดเวลา ใหนักเรียนทั้งสองคนเปรียบเทียบ Worksheet A และ Worksheet B วา

เหมือนหรือแตกตางกันอยางไร เพื่อตรวจสอบคําตอบดวยตนเองอีกครั้ง โดยออกคําสั่งวา “Then let’s 

compare worksheet A with worksheet B.” 
วิธีประเมินผล  : 
 จากแบบสอบถามความคดิเห็นตอกับกจิกรรมคายภาษาอังกฤษ 

 

(ปรับจาก : C. Nixon and M. Tomlinson. (2001). Primary Activity Box: Game and activities for 

younger learners. Cambridge University Press.) 
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3.8  Yoga 
 

วัตถุประสงค :  เพื่อใหนักเรียนไดออกกาํลังกายและคลายเครียด 

เวลา  :  30 นาท ี

การจัดกลุม :  กิจกรรมรวม 

วัสดุอุปกรณ :  ไมมี 

วิธีดําเนินกจิกรรม   :  

 1. วิทยากรใหนักเรียนนั่งเปนแถวตอน แถวละ 8-10 คน 

 2. วิทยากรอธิบายวา นักเรียนกําลังจะออกกําลังกายโดยการเลนโยคะ โดยวิทยากรจะออก

คําสั่งงายๆ และจะนํานักเรียนปฏิบัติ โดยใหนักเรียนคอยๆ ปฏิบัติตาม โดยออกคําสั่งวา  “You are 

going to exercise through doing yoga.  I will give simple instructions and lead you what to 

do.  Then you have to follow me.” 

 3. วิทยากรจะคอยๆ เปลี่ยนทาไปเรื่อยๆ โดยการออกคําสั่งใหนักเรียนไดบริหารใหทั่วทั้ง

รางกาย เชน 

-  Sit straight; 

-  Hands in laps 

-  Eyes straight ahead 

-  Roll shoulders back 

-  Head to the left 

-  Toes up and down 

 -  Breathe in deeply 

-  Inhale/ Exhale 

-  Close your eyes 

- Extend your hands forward / sideward/ upward/ downward 

  
วิธีประเมินผล  : 
 จากแบบสอบถามความคดิเห็นตอกับกจิกรรมคายภาษาอังกฤษ 
 
 

(ปรับจาก : ศิริพันธ  โรจนุตมะ. (2541). คายภาษาองักฤษ : กิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการ

ใชภาษาและเสริมสรางเจตคติที่ดีตอการเรียนรูแบบรวมมือของนักเรียน.)  



85 
 

4. กิจกรรมแสดงบทบาทสมมุติ  (Role-play) 
4.1  Skits 

 
วัตถุประสงค :  นักเรยีนแสดงละครสั้นเปนภาษาอังกฤษได 

เวลา  :  10 นาท ี

การจัดกลุม :  กิจกรรมกลุมใหญ 

วัสดุอุปกรณ :  เสื้อผา กาว เชือกฟาง สีเทยีน ชุดแตงหนา วกิผม 

วิธีดําเนินกจิกรรม   :  

 1. แบงนักเรียนเปน 3 กลุม หัวหนากลุมจับฉลากเลือกเรื่องที่จะแสดง 

 2. นักเรียนในแตละกลุมรวมกันวางแผน จัดเตรียมเขียนบท วัสดุ อุปกรณที่ตองการ ฝกซอม

การแสดงละครสั้นในเวลา 1 ชั่วโมง โดยสมาชิกทุกคนในกลุมตองมีสวนรวมในการแสดง 

 3. เวลาในการแสดง 10 นาที  

 4. มีคณะกรรมการตัดสินการแสดง 

 

Teacher dialog:  

 1.  The teacher will divide the students into 3 groups. Group leaders will draw lots for 

the topic. 

 2.  Each group will meet together to plan and prepare all necessary things within 

one hour. 

 3.  Leaders should let all group members participate and get involved in the skit. 

 4.  Time limit for presentation is 10 minutes only 

 5.  During the presentation, judges will determine whose group is the best. 
วิธีประเมินผล  : 
 จากแบบสอบถามความคดิเห็นตอกับกจิกรรมคายภาษาอังกฤษ 
 
 

(ปรับจาก : Pibun English Camp: Foreign Department, Phibunmansahan School, (2008) )  
 
 
 
 



86 
 

4.2 Karaoke Contest 
วัตถุประสงค :  นักเรยีนรองเพลงภาษาองักฤษไดอยางสนุกสนาน 

เวลา  :  10 นาท ี

การจัดกลุม :  กิจกรรมกลุมใหญ 

วัสดุอุปกรณ :  คอมพิวเตอร ซีดีเพลง ไมโครโฟน วิทยุเทป 

วิธีดําเนินกจิกรรม   :  

 1. แบงนักเรียนเปน 3 กลุม แตละกลุมเลือกเพลงที่จะรองและกําหนดตัวนักรองและแดนเซอร 

เวลาในการฝกซอม 30 นาที 

 2. แตละกลุมรวมกันวางแผน จัดเตรียม วัสดุ อุปกรณที่ตองการ ฝกซอมการรองเพลงและแดน

เซอรโดยสมาชิกทุกคนในกลุมตองมีสวนรวมในกิจกรรม 

 3. เวลาในการแสดง 5 - 10 นาที  

 4. มีคณะกรรมการตัดสินการแสดง 

 

Teacher dialog:  

 1.  The teacher will divide the students into 3 groups.  

 2.  Each group will decide who will be their singer/s or dancers. 

 3.  Once called to sing, the singer/s should present on stage. 

 4.  Time limit for presentation is 5-10 minutes. 

 5.  Audience will participate for judging. 

 
วิธีประเมินผล  : 
 จากแบบสอบถามความคดิเห็นตอกับกจิกรรมคายภาษาอังกฤษ 
 
 

(ปรับจาก : Pibun English Camp: Foreign Department, Phibunmansahan School, (2008) )  
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5.  กิจกรรมคําศัพท 
5.1  Scavenger Hunt 

 

วัตถุประสงค :  เพื่อใหนักเรียนไดทบทวนคําศัพทเกี่ยวกบัชนิดของคําและคําคุณศัพท 

เวลา  :  30 นาท ี

การจัดกลุม :  กิจกรรมรวม 

วัสดุอุปกรณ :  ใบงาน สําหรับทํากิจกรรม  

วิธีดําเนินกจิกรรม   :  

 1. วิทยากรใหนักเรียนแบงเปนกลุม ๆ ละ 8-10 คนนั่งเปนแถวตอนแลวแจกแบบกรอกขอมูล 

Scavenger Hunt อธิบายวิธีการออกไปหาสิ่งตาง ๆ ที่กําหนดในแบบฟอรมในสถานที่ดานนอก รอบๆ

คาย ใหเวลา 20 นาที ในแตละหัวขอ กลุมใดสามารถหาคําที่แตกตางจากกลุมอ่ืนไดจะไดคะแนน

พิเศษ 1 คะแนนตอ 1 คํา ตามเวลาที่กําหนด โดยใหนํามาสงที่วิทยากร เพื่อตรวจสอบคําตอบที่ถูกตอง 

โดยออกคําสั่งวา “Your job is to walk around and find something to put on each blank space. 

You can put many answers for each space. Try to find something that no one else will put.  If 

each group has a word that no one else has, that group gets one point. The group with the 

most points wins.   

  
วิธีประเมินผล  : 
 จากแบบสอบถามความคดิเห็นตอกับกจิกรรมคายภาษาอังกฤษ 
 
 
(ปรับจาก : Pibun English Camp: Foreign Department, Phibunmansahan School, (2008) )  
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 Scavenger Hunt Worksheet 
 

Your Group………………….  Date …………………Time………… 

Directions: Walk around and find something that fit the categories below.   If your group has 

words  that no one else has, you  get one extra point.   

 

1. Find something big: __________________________________________ 

2. Find something soft: __________________________________________ 

3. Find something yellow: _______________________________________ 

4. Find foods that are white : _____________________________________ 

5. Find something you find in or on trees: ___________________________ 

6. Find something that are open: ________________________________ 

7. Find jobs that don’t use computers: ______________________________ 

8. Find things you can do with  a friend: ____________________________ 

9. Find something in the classroom : ______________________________ 

10. Find something that are hot: ____________________________________ 

11. Find ways that people use to travel: ______________________________ 

12. Find something that come in twos: _____________________________ 

13. Find things that run: ____________________________________ 

14. Find something that is green :____________________________ 

15. Find something that are often washed: _______________________ 
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5.2  Categories Game 

1..วัตถุประสงค :  เพื่อใหนักเรียนไดทบทวนและจัดหมวดหมูคําศพัทตามหัวเรื่องตาง ๆ ที่ไดเรียน 

                               มาแลว 

2..เวลา  :  30 นาท ี

3..การจัดกลุม :  กิจกรรมกลุมใหญ 

4..วัสดุอุปกรณ :  ใบงาน สําหรับทํากิจกรรม จํานวน 3 ชุด 

5..วิธีดําเนนิกิจกรรม   :  

 1. วิทยากรใหนักเรียนนั่งรวมกันเปนกลุม ๆ ละ  8-10 คน 

 2. วิทยากรอธิบายวา นักเรียนกําลังจะจัดหมวดหมูคําศัพทใหเหมาะสมกับหัวขอแตละหัวขอ 

ในเวลาที่กําหนด โดยใหสมาชิกในกลุมชวยกันระดมสมองวาคําใดนาจะอยูในหมวดหมูใด หมูใดจัดได

เสร็จกอนและสามารถใหเหตุผลวาทําไมจึงจัดเขาหัวขอนั้น เปนผูชนะ 

            3.  วิทยากรแจกใบงานใหแตละกลุม กําหนดเวลา 10 นาที สําหรับชุดที่ 1 ชุดแรกครบ

กําหนดเวลา วิทยากรเก็บใบงาน ตรวจสอบถามจากกลุมที่เหลือวายอมรับหรือไมยอมรับคําแตละ

คําภายใตหัวขอที่กําหนด สรุปคะแนน 

           4.  แจกใบงานชุดตอไป…  

Procedure: 

 1.   Aask the students to sit in a circle (8-10 person per circle) 

 2.  Explain that the students will put the given words by categories with in 10 

minutes. 

 3.  Students help each other in each group to put the words under the right 

categories. 

 4.  The group that finishes first will explain why words were categorized in such a 

way. And they get the extra points for being able to explain. 

 5.  When time’s up, the teacher collects the worksheets and gives them another set 

of words. ( 3 sets ) 

 6.  The group with the highest score wins. 
6..วิธีประเมินผล  : 
 จากแบบสอบถามความคดิเห็นตอกับกจิกรรมคายภาษาอังกฤษ 

 
(ปรับจาก : Categories 1 (2002): www.onestopenglish.com. Macmillan Publishers Ltd.)  
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6. กิจกรรมเสริม ( Fillers) 
Songs 

 
6.1   Oklahoma Mixture 
 Oh! we charge to the left, and we charge to the right 

 And we walk and we walk and we walk all night. 

 On the heel and the toe  and a half way round. 

 On the heel and the toe  and the new friend’s found. 

 

6.2   Collecting Money 

 We are gathering today to come and play with soul and heart. 

 The girls value one baht (Repeat 2 times) 

 The boys are smart fifty satangs. 

  
6.3   Hokey Pokey 
 You put your right hand in 

 You take your right hand out 

 You put your right hand in 

 And then you shake it all about 

 You do a hokey pokey 

 And you turn yourself around 

 That’s what it’s all about 

  

 Substitute:  

                              Left hand 

    Right / Left foot 

    Right / Left hip 

   Right / Left shoulder 
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6.4   If you’re happy 
 If you’re happy and you know it, 

              clap your hands.   

 If you’re happy and you know it,  

clap your hands. 

If you’re happy and you know it, 

And you really want to show it  

If you’re happy and you know it,  

clap your hands. 

 

Substitute: 

 stamp your feet 

 snap your fingers 

 nod your head 

 shout “Hurray” 

 do all five 

 
6.5   Head, Shoulders, Knees and Toes 

Head, shoulders, knees and toes, 

knees and toes. 

Head, shoulders, knees and toes, 

knees and toes. 

Ears and eyes and mouth and nose 

Head, shoulders, knees and toes, 

knees and toes. 

 

(ปรับจาก : Pibun English Camp: Foreign Department, Phibunmansahan School, (2008) )  
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         ภาคผนวก  ข 
แบบทดสอบวัดความสามารถในการพดูภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
เกณฑประเมนิความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

แบบบันทึกคะแนนความสามารถในการพูดภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 
แบบสอบถามความคิดเหน็ตอกิจกรรมคายภาษาองักฤษ 
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The Speaking Test 

Format: 
This speaking test is an oral face-to-face assessment. 

Description:  
The test is conducted for a pair of student  by a single examiner.  The test has three parts and lasts a maximum of 13 

minutes. 

Part 1: Interview (5 mins).This is a face-to-face interview with the examiner where students are expected to answer 

questions about themselves, their work or their studies, and their interests. 

Part 2: Role-play (5 mins).This part involves a simulated situation, which is presented on a task sheet and the student has 

to  take on roles to carry out a task. The student can choose one of two situations and has one minute to prepare a short 

conversation  on one of the situation.  

Part 3: Find the differences (3 mins) The students try to find the differences of their pictures by asking and answering their 

pairs. 
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Speaking Test 
Task 1: Interview 
Directions: Interview a pair of students asking  the following questions.   

1.  What’s your name? 

2. How do you spell it? 

3. Where do you live/ come from? 

4. Why did you choose to study at this school? 

5. How many hours per week do you study English at school? 

6. Do you like it? Why or why not? 

7. How can you use your English in the future? 

8. What’s your favourite school subject? Why? 

9. How many languages can you speak? What are they? 

10. What do you like doing in your free time? Why? 
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Speaking Test 
Task 2: Role-play  
Directions: There are two  situation cards. Let a pair of students choose one card and 

decides who want to be  A or B. Give them one minute for preparing their role. The 

examiners check how well they do while they are performing the role-play using the form 

given. 
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STUDENT A : ROLE CARD 1: 

 

 

ROLE CARD STUDENT B 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDENT B : ROLE CARD 1: 

 

You are a shop assistant in a bakery shop.  You have many kinds of cake, but not chocolate 

cake. 

 

 

 

 

 

 

 

 

From: Ur. P, (1981:55)  Role play and related techniques.  

 

 

 

You are a customer in a bakery shop. You want a birthday cake for a friend. He or she likes 
chocolate. 
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STUDENT A:  ROLE CARD 2: 

You are going to London to study English at the “World Language School”.  You phone the 

receptionist of the language school to find out some information. 

You need to find out:  

- the day and time that the course starts 

-  the address of the school 

- directions to the school from the nearest train station 

Answer the questions that the receptionist asks. 

Write the information and draw a map to the school on the paper that be given.                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adopted from www.teachingenglish.org.uk  

 

 

 

 

 

 

 

         Notepaper 
 
School address –  
Start date -                                     Time – 
Map - 
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STUDENT B: ROLE CARD 2: 

You are the receptionist at the “World Language School”. A new student phones you to find 

out some information about the course and the way to come to school.  Use the information 

below to answer the student’s questions. 

                      Train Station 

                            

                                                                                                       

     School         ABC Hotel 

World Language School 

56 Elm Road, 

London 

NW1 

Course starts: 

21st August, 09.00 

 

You need to complete the registration card for the new student. Ask questions to find the 

information. 

            

            

            

            

            

            

            

            

         

 

 

 

 

World Language School 
New Student Registration 

Name: 
………………………………………………………………………………… 
Date of Birth: 
………………………………………………………………………………… 
Telephone: 
…………………………………………………………………………………… 
Email: 
………………………………………………………………………………… 
 
Address: 
……………………………………………………………………………………



99 
 

Task 3: Find the differences 

Directions: Find at least five important differences. Ask and answer about your picture. 
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เกณฑการประเมินความสามารถดานการพูด 
 

ระดับ

ความสามารถ 

เกณฑ ระดับคะแนน 

ดีมาก 

 

- พูดโตตอบอยางคลองแคลวมั่นใจและสื่อสารไดสําเร็จทุกเรื่อง 

  ที่สนทนา  

- การออกเสียงชัดเจนมาก  

- การใชไวยากรณมีที่ผิดเล็กนอยและไมเปนอุปสรรคตอการสื่อ 

  ความหมาย  

- ส่ือความหมายใหผูฟงเขาใจไดดีมากโดยใชคําศัพทไดถูกตอง 

9-10 

ดี 

 

- พูดโตตอบและสื่อสารไดสําเร็จทุกเรื่องที่สนทนา  

- การออกเสียงชัดเจน  

- การใชไวยากรณยังมีที่ผิดบาง  

- ส่ือความหมายใหผูฟงเขาใจไดดี ใชคําศัพทโตตอบไดถูกตองแต

ตองใชเวลาคิดหาคําที่ตองการ 

7-8 

ปานกลาง 

 

- พูดโตตอบและสื่อสารไดสําเร็จเกือบทุกเรื่องที่สนทนา  

- การออกเสียงยังไมชัดเจน  

- การใชไวยากรณมีที่ผิดมาก  

- ส่ือความหมายใหผูฟงเขาใจไดพอใช ตองใชเวลาคิดหาคําศัพท

ที่ตองการในขณะที่พูด 

5-6 

ออน 

 

- พูดโตตอบไดเล็กนอย 

- การออกเสียงไมชัดเจน  

- การใชไวยากรณมีที่ผิดมากและมีผลตอการสื่อสาร  

- ส่ือความหมายโดยใชคําพูดประเภท Yes / No หรือคําเดียว 

  ใชคําศัพทในวงจํากัด 

3-4 

ออนมาก 

 

- พูดโตตอบโดยใชคําตอบที่แสดงวาเกือบจะไมเขาใจเรื่องราวที่ 

  กําลังสนทนา  

- การออกเสียงไมชัดเจนมาก  

- การใชไวยากรณผิดทั้งหมด 

- ไมสามารถใชคําศัพทส่ือความหมายได 

1-2 

ที่มา : ปรับจากเกณฑการวดัความสามารถดานการพูดของคลาก (Clark. 1972) ออลเลอร (Oller. 

1979: 320 - 323) แฮริส (Harris. 1990: 84)และหนวยศกึษานิเทศก กรมสามัญศึกษา (ม.ป.ป.) 
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แบบประเมินความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยาง  
สําหรับ            ผูวิจัย          ครูชาวตางประเทศ 

ประเมินคร้ังท่ี..........วันท่ี.................... 
ช่ือ-สกุลผูประเมิน…………………....................................................................................................... 
ช่ือ-สกุลนักเรียนที่รับการประเมิน.............................................................กลุม......................หอง...................... 
คําชี้แจง  ใหกรอกคะแนนลงในชองวางที่ตรงกับความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียน 

   หัวขอท่ีประเมิน Task 1 : Interview 
Task:2 Role-play Task3: Find the 

differences 

  5 
 

4 3 2 1 Total 
(10) 

5 4 3 2 1 Total 
10 

5 4 3 2 1 Total 
10 

1. ความคลองแคลว 
นักเรียนสามารถพูด
โตตอบในขณะที่ทํา
กิจกรรมไดอยาง
คลองแคลวและเหมาะสม 

                  

2. การออกเสียง 
นักเรียนสามารถออกเสียง
ไดถูกตองและชัดเจน 

                  

3. การใชโครงสราง
ไวยากรณ 
นักเรียนสามารถพูดเปน
ประโยคเพื่อสื่อ
ความหมายใหผูอื่นเขาใจ
ได 

                  

4. การใชคําศัพท 
นักเรียนสามารถใช
คําศัพทไดถูกตองและ
เหมาะสมกับสถานการณ 

                  

รวม                   

 
ความคิดเหน็เพิ่มเติม  
............................................................................................................................................... 
ลงช่ือ………………………………….. ผูประเมิน 

         (                                                                    ) 
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แบบสอบถามความคิดเห็นตอกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ 
ตอนที่ 1  ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม       นกัเรียนทีร่วมกจิกรรมคายภาษาอังกฤษ     ครูพีเ่ลี้ยง 
คําชี้แจง   โปรดแสดงความคิดเห็นของทานเกี่ยวกับกิจกรรมที่ใชในคายภาษาอังกฤษ โดยทําเครื่องหมาย 

(   ) ลงในชองที่กําหนดตามความคิดเห็นของทาน 

  ตัวเลขแตละตัวมีความหมายดังนี้: 5 =  เห็นดวยอยางยิ่ง, 4 =  เห็นดวย, 3 = ไมแนใจ, 2 = ไมเห็นดวย, 1= ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

รายการ ระดับความคดิเห็น 

ลักษณะของกิจกรรม 5 4 3 2 1 
1. วิธีเลนเขาใจงายและนักเรียนสามารถปฏิบัติได      
2. ระยะเวลาในการทํากิจกรรมเหมาะสม      
3. สนุก ไมเครียดเหมาะสมกับความรูและความสามารถของนักเรียน      
4. เปดโอกาสใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรม      
5. นักเรียนสามารถเลือกใชภาษาและทาทางเพื่อส่ือ 

   ความหมายไดอยางอิสระ 
     

6. ทาทาย กระตุนใหนักเรียนอยากทํากิจกรรม      

วิธีดําเนินกจิกรรม      
7. มีการอธิบายและสาธิตวิธีการทํากิจกรรมชัดเจน      
8. มีการตรวจสอบความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการทํากิจกรรม      
9. การดําเนินกิจกรรมกระชับ ตอเนื่องและชัดเจน      
10. การจัดกลุมนักเรียนมีความเหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรม      

ประโยชนของการรวมกิจกรรม      
11. สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชได      
12. ทําใหนักเรียนมีความเชื่อม่ันในการใชภาษาอังกฤษ      
13. ชวยพัฒนาความสามารถในการพูดโดยรวม      

ตอนที่ 2  
คําชี้แจง ใหทานตอบคําถามตอไปนี้ พรอมบอกเหตุผล 
1.  กิจกรรมที่ทานชอบมากที่สุด คือ ………………………………………… เพราะ .................................................... 

        ………………………………………………………………………………………………………………….… 

2.  กิจกรรมที่ทานชอบนอยที่สุด คือ ………………………………………… เพราะ ................................................... 

        ……………………………………………………………………………………………………………………… 

3      ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม ……………………………………………………………………….        

ที่มา: ปรับจาก นิธิวดี โพธิจักร (2549 : 98-99) 
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ตาราง  2 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ  

      นักเรียนกอนและหลังการทดลอง โดยใชกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ จํานวนนักเรียน 30 คน  ตอนที่   

      1 ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 จากการประเมินจากครูผูสอนภาษาอังกฤษ 3 คน 

 
คน

ที ่

           คะแนน   

กอนการทดลอง 

            คะแนน 

หลังการทดลอง D 
D² 

(30 คะแนน) (30 คะแนน) 

1 13.67 25.67 12.00 144 

2 13.67 27.00 13.33 177.69 

3 16.33 28.67 12.33 152.11 

4 12.33 24.00 11.67 136.11 

5 16.33 29.67 13.33 177.78 

6 16.67 29.67 13.00 169.00 

7 11.33 25.33 14.00 196.00 

8 13.33 27.33 14.00 196.00 

9 16.33 29.33 13.00 169.00 

10 14.33 27.33 13.00 169.00 

11 11.67 26.33 14.67 215.11 

12 11.67 25.33 13.67 186.78 

13 12.00 25.00 13.00 169.00 

14 11.67 25.33 13.67 186.78 

15 17.67 29.33 11.67 136.11 

16 16.33 29.33 13.00 169.00 

17 16.00 28.67 12.67 160.44 

18 11.33 25.33 14.00 196.00 

19 11.00 24.67 13.67 186.78 

20 11.00 24.33 13.33 177.78 

21 11.67 24.33 12.67 160.44 

22 15.33 28.67 13.33 177.78 

23 11.67 25.00 13.33 177.78 

24 10.67 24.00 13.33 177.78 

25 12.67 26.00 13.33 177.78 

26 12.33 24.00 11.67 136.11 

27 12.67 24.00 11.33 128.44 

28 14.33 26.00 11.67 136.11 

29 11.00 24.00 13.00 169.00 

30 13.00 26.67 13.67 186.78 

400.00 790.33 390.33 5098.47 

13.33 26.34 13.01 169.95 
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ตาราง 5 แสดงคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของคูมือการจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษเพื่อ 

       การสื่อสาร  

 

 

กิจกรรม 

คะแนนความคิดเห็นของ

ผูเชี่ยวชาญ 

  แปล

ความหมาย 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 ΣR IOC  

 1) Throw the Ball 

 2) Birds in the Nest 

 3) Body Writing 

 4) I Went to the Market 

 5) Chinese Whisper 

6) Guess the Word 

7) Don’t Burst my Balloon 

8) Leading the Blind 

9) Picture Matching 

10) Fly Swatter 

11) Hot Seat 

12) Running Dictation 

13) What are the Differences? 

14) Yoga 

15) Skits 

16) Karaoke Contest 

17) Scavenger Hunt 

18) Categories Game 

19) Songs 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

2 

3 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

1.00 

1.00 

1.00 

0.60 

1.00 

1.00 

1.00 

0.60 

1.00 

0.60 

0.60 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

นําไปใช 

นําไปใช 

นําไปใช 

นําไปใช 

นําไปใช 

นําไปใช 

นําไปใช 

นําไปใช 

นําไปใช

นําไปใช 

นําไปใช 

นําไปใช 

นําไปใช 

นําไปใช 

นําไปใช 

นําไปใช 

นําไปใช 

นําไปใช 

นําไปใช 
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ตาราง 6 แสดงคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ระหวางขอคําถามจากแบบทดสอบวัดความสามารถ  

      ดานการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  

 

ประเด็นที่ตองการ ขอคําถาม คะแนนความคิดเห็นของ

ผูเชี่ยวชาญ 

  แปล

ความหมาย 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 ΣR IOC  

 ตอนที่  1 แบบสัมภาษณ

ขอมูลทั่วไป 

ขอ 1 

ขอ 2 

ขอ 3 

ขอ 4 

ขอ 5 

ขอ 6 

ขอ 7 

ขอ 8 

ขอ 9 

ขอ10 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

1 

3 

2 

1.00 

1.00 

1.00 

0.60 

1.00 

1.00 

1.00 

0.30 

1.00 

0.60 

นําไปใช 

นําไปใช 

นําไปใช 

นําไปใช 

นําไปใช 

นําไปใช 

นําไปใช 

ปรับปรุง 

นําไปใช

นําไปใช 

ตอนที่ 2 การแสดงบทบาท

สมมุติตามสถานการณ 

สถานการณ

ที่ 1 

สถานการณ

ที่ 2 

สถานการณ

ที่ 3 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

0 

 

0 

0 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

0.60 

 

060 

 

0.60 

นําไปใช 

 

นําไปใช 

 

นําไปใช 

ตอนที่ 3 หาความแตกตาง

ของภาพ 

ภาพชุดที ่1 

ภาพชุดที ่2 

ภาพชุดที ่3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

2 

3 

3 

0.60 

0.60 

0.60 

นําไปใช 

นําไปใช 

นําไปใช 
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ตาราง 7  แสดงคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเขารวมกิจกรรม  

      คายภาษาอังกฤษตอกิจกรรมคายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  

 

 

ขอคําถาม 

คะแนนความคิดเห็นของ

ผูเชี่ยวชาญ 

  แปล

ความ 

หมาย 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

ΣR IOC  

1. วิธเีลนเขาใจงายและสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง 1 1 0 3 1.00 นําไปใช 

2. ระยะเวลาในการทํากิจกรรมเหมาะสม 1 1 1 3 1.00 นําไปใช 

3. กิจกรรมสนกุ ไมเครียด 1 1 0 2 0.60 นําไปใช 

4. นกัเรียนไดเรียนรูการทํางานรวมกนั 0 1 1 2 0.60 นําไปใช 

5. กิจกรรมเหมาะสมกับความรู และความสามารถของ 

    นักเรียน 

1 0 0 1 0.30 คัดออก 

6. นกัเรียนสามารถเลือกใชภาษาไดอยางอิสระ 1 1 0 2 0.60 นําไปใช 

7. กิจกรรมชวยพัฒนาความสามารถในการฟง-พูดของ 

    นักเรียน 

1 1 0 2 0.60 นําไปใช 

8. นกัเรียนมีโอกาสใชภาษาและทาทางเพือ่ส่ือความหมาย 1 0 1 2 0.60 นําไปใช 

9. กิจกรรมชวยใหนกัเรียนเกิดความเชื่อมัน่ในการใชภาษา 1 1 0 2 0.60 นําไปใช 

10. มีการอธิบายและสาธิตวธิีการทํากิจกรรมชัดเจน 1 1 1 3 1.00 นําไปใช 

11. มีการตรวจสอบความเขาใจเกี่ยวกับวธิีการทํากิจกรรม 1 1 1 3 1.00 นําไปใช 

12. นักเรียนทกุคนมีสวนรวมในกิจกรรม 0 1 1 2 0.60 นําไปใช 

13. นักเรียนมคีวามกระตือรือรนในการทํากิจกรรม 0 0 1 1 0.30 คัดออก 

14. การดําเนนิกิจกรรมกระซับ ตอเนื่อง และชัดเจน 1 1 1 3 1.00 นําไปใช 

15. การจัดกลุมนักเรียนเหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรม 1 1 1 3 1.00 นําไปใช 
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