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 การศึกษาคนควาครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบแรงจูงใจในการ
เรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (ขวัญโรจนราษฎร
รังสฤษฎ) โดยการเขารวมกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ 
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นักเรียนที่มีผลการเรียน 0 และ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2547 เพ่ือเขารวมกิจกรรมคาย
ภาษาอังกฤษเฉพาะเวลากลางวัน (Day Camp) ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (ขวัญโรจนราษฎร
รังสฤษฎ) กรุงเทพมหานคร  ในภาคเรียนที่ 2 ในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2548 ใชเวลาในการเขา
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(4) แบบสังเกตกิจกรรมของครูสังเกตการณ   
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉลี่ย และ t-test แบบ dependent samples. 
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 The purposes of this study were to compare the students’ motivation in 
learning English before and after participating in the English camp activities and to 
investigate the effectiveness of the activities used in the English camp. 
 The subjects were thirty Matayomsuksa 2 students of Watphothong School in 
the second semester of the 2004 academic year. They got “0” or “1” grades in English 
in the previous semester and were also interested in joining the English camp. 
 The instruments used were (1) a teacher’s guide for running the activities in 
the English camp (2) a pre-post questionnaire measuring the students’ motivation 
toward learning English before and after joining the English camp activities (3) a 
questionnaire surveying the students’ opinions about the activities used in English camp 
(4) an observation checklist for the 3 observers to evaluate the effectiveness of the 
activities employed in the English camp. 
 The data collected were statistically analyzed by mean and t-test for 
dependent sample.   
             The results of the study revealed that : 
 1. The student’s motivation toward learning English after participating in the 
English camp increased significantly at the .01 level. 
 2.  All of the English camp activities were highly effective. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (ขวัญโรจนราษฎรรังสฤษฏ) เปนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ในอดีตจัดการศึกษาเฉพาะหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับเทานั้น นับแตปการศึกษา 2537 เปน
ตนมา โรงเรียนวัดโพธิ์ทองไดรับการมอบหมายใหจัดการศึกษาในหลักสูตรที่สูงขึ้น คือ  
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน ซ่ึงเรียกวาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มีวัตถุประสงค  
ใหนักเรียนทีส่ําเร็จการศึกษาในหลักสูตรประถมศึกษาไดมีโอกาสศึกษาในหลักสตูรดังกลาว  
ซ่ึงกําหนดระยะเวลา 3 ป (ม.1 – ม.3) โดยเนนกลุมวชิาเลือกเสรีการงานและพื้นฐานอาชีพ  
เพ่ือใหนักเรียนมีความรูพ้ืนฐานดานการประกอบอาชพี และพ้ืนฐานในการศึกษาตอ 
 วิชาภาษาอังกฤษ เปนวชิาเลือกเสรีที่โรงเรียนไดกําหนดใหนักเรียนทุกคนตองเรียน 
ดวยเห็นถึงความจําเปนและความสําคญัในสภาวะปจจุบัน เพ่ือพัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถ
ในการสื่อสาร แตดวยสภาพการเรียนการสอน รวมถึงตัวผูเรียนดวยแลว พบวา นักเรียนมี       
ผลสัมฤทธิใ์นทางการเรียนต่ํา ใชภาษาในการสื่อสารไดนอยมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทักษะการ
ฟง และทักษะการพูด (วัชรพงษ  ทองงาม.  2541 : 3) 
 จากประสบการณการสอนของผูวิจัย พบวา นักเรียนไมเห็นความสําคญัของวิชา 
ภาษาอังกฤษ ขาดความกระตือรือรนในการเรียน และวชิาภาษาอังกฤษเปนเรื่องไกลตวัผูเรยีน 
มีทัศนคติที่ไมดีตอวิชาภาษาอังกฤษ โดยมองวาเปนวชิาที่ยาก และเกี่ยวของกับตนเองนอย  
เพราะนักเรียนสวนใหญเปนเด็กในชุมชน ซ่ึงผูปกครองสวนมากประกอบอาชีพใชแรงงาน  
รับจาง ภูมิลําเนาเดิมสวนมากเปนคนตางจังหวัด และบางสวน ซ่ึงเปนคนสวนนอยที่เปนคนใน
ทองถิ่น บิดา-มารดา เปนชาวสวน  จากผลการเรียนของนักเรียนพบวาความสามารถทางดาน
การเรียนวชิาสามัญคอนขางออน  จากปญหาและขอมูลขางตน สามารถสรุปสาเหตุไดดังน้ี คือ 
นักเรยีนขาดแรงจูงใจในการเรียนวชิาภาษาอังกฤษ จึงสงผลใหผลการเรียนวชิาภาษาอังกฤษต่ํา 
 ดังน้ัน การที่จะขจัดปญหาขางตนได ผูสอนจึงเปนบุคคลที่สําคัญมากในการสราง
แรงจูงใจ แกผูเรียน ทําใหนักเรียนเกิดความเชื่อม่ัน และมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนวชิา
ภาษาอังกฤษ  ดังน้ันเพ่ือใหการเรียนการสอนภาษาอังกฤษดําเนินไปอยางมีประสิทธิผล  และ
ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิใ์นการเรียนดี ผูสอนตองสรางแรงจูงใจในการเรียนทําใหผูเรียน    
กระตือรือรนและสนใจเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น 
 นอกจากการสรางแรงจูงใจใหแกผูเรียน การจัดกิจกรรมใด ๆ ที่เปนการสงเสริม 
ผูเรียนไดเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนอยางจริงจัง เพ่ือใหผูเรียนจะไดนําความรูทางภาษา
ที่เรียนไปแลวมาใชในกิจกรรมที่ผูสอนจัดใหอยางหลากหลาย เปดโอกาสใหผูเรียนฝก             
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ประสบการณเกี่ยวกบัการใชภาษาอังกฤษในสถานการณจริง ซ่ึงสอดคลองกับ เลวิส และเบดสนั 
(Lewis and Bedson.  1999 : บทนํา) ที่วาการเรยีนภาษาอังกฤษนั้น ผูเรียนจะเกิดการเรียนรู
อยางแทจริง ตอเม่ือผูเรียนมีโอกาสไดใชภาษาในสถานการณจริง ซ่ึงสามารถทําไดโดยจัด         
กิจกรรมในสถานการณที่ใกลเคียงกบัชวีติจริงใหมากทีสุ่ด จะทําใหผูเรียนเห็นคุณคาของการ
เรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น รวมทั้งเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกทํางานรวมกัน แกปญหา
รวมกัน สรางความสัมพันธที่ดีตอกัน (กาญจนา  จันทะดวง.  2542 : 80) 
 การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหเรียนในชั้นเรียนเพียงอยางเดียวนั้น จึงไม
เพียงพอตอการสรางประสบการณทางภาษาใหแกผูเรยีน ผูสอนจําเปนตองจัดเตรียมกิจกรรมที่
หลากหลายนอกชั้นเรียน ใหแกผูเรียน เพ่ือเปนการเสริมสรางความรูและประสบการณใหม ๆ 
ทําใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียน ซ่ึงจะกอใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจและมีทัศนคติ
ตอการเรียนภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น และกิจกรรมที่จะสามารถสรางสิ่งเหลานี้ใหเกิดแกผูเรียนได  
กิจกรรมหนึ่ง คือ กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ (กาญจนา  จันทะดวง.  2542 : 77) 
 การจัดคายภาษาอังกฤษ (English Camp) เปนการเปลีย่นบรรยากาศการเรียน 
การสอนในหองเรียนเปนนอกหองเรียน ใชกิจกรรมทีห่ลากหลาย ผูเรียนไดมีโอกาสใช 
ภาษาอังกฤษในสถานการณจริง โดยเนนใหผูเรียนใชภาษาในบรรยากาศที่สนุกสนาน 
เพลิดเพลิน โดยการใชเกมตาง ๆ บทบาทสมมุต,ิ เพลง ซ่ึงกิจกรรมตาง ๆ เหลานี้จะจูงใจ 
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูภาษาโดยไมรูตวั ผอนคลาย ไมเครียด  (เตอืนใจ  แกวโอภาส.  2524  : 
63 , เฉลียวศรี  พิบูลชล.  2535 : 30)  ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของไรท, เบทเทอรริจ และ         
บัคบาย (Wright, Betteridge, and Buckby. 1994 : บทนํา) ที่วา ผูเรียนจะเกิดความสนุกสนาน 
ผอนคลายไมเครียด และเกดิเรียนภาษาได โดยการใชเกมในการเรียนภาษา 
 ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจที่จะทําการวิจัยเกี่ยวกับการสรางแรงจูงใจในการเรียน                 
ภาษาอังกฤษ โดยจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษใหกบันักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 โรงเรียน                
วัดโพธิ์ทอง (ขวัญโรจนราษฎรรังสฤษฏ) เพ่ือสรางแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษใหสูงยิ่งขึ้น  
อันจะเปนผลใหนักเรียนมีความสามารถทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มสูงขึน้ 
 
ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 
 1. เพ่ือศึกษาและเปรยีบเทยีบแรงจูงใจการเรียนวชิาภาษาอังกฤษของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง กอนและหลงัการเขารวมกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ 
 2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของกิจกรรมตาง ๆ ที่ใชในคายภาษาองักฤษ 
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ความสําคญัของการศึกษาคนควา 
 ผูเรียนจะไดรับประสบการณการใชภาษาอังกฤษ จากกิจกรรมคายภาษาอังกฤษซึ่งจะ
เอ้ือใหเกิดแรงจูงใจตอการเรยีนภาษาอังกฤษอันจะสงผลใหผลการเรยีนดีขึ้น และผลจาก
การศึกษาคนควา จะใชเปนแนวทางสําหรบัผูสอนในการจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ ตลอดจน
นํากิจกรรมเพลง และเกมทางภาษา ไปใชประกอบการเรียนการสอนในชั้นเรยีนตอไป 
 
ขอบเขตของการศึกษาคนควา 
 1. กลุมตวัอยาง 
  กลุมตวัอยาง เปนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง  
(ขวัญโรจนราษฎรรังสฤษฏ) แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร จํานวน 30 คน ดวย
วิธีการเปดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีผลการเรียนวชิาภาษาอังกฤษ 0 และ 1 
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2547                                                                       
 2. ระยะเวลาในการทดลอง 
  ในการศึกษาครั้งน้ี ใชเวลาทดลอง 3 วัน ระหวางวนัที่ 16-17 เดือนกุมภาพันธ 
พ.ศ. 2548 วนัละ 7 ชั่วโมง รวมเวลาที่ทดลอง 21 ชั่วโมง ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง            
(ขวัญโรจนราษฎรรังสฤษฏ) แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ผูเรียนจะเขารวม
กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ เฉพาะในเวลากลางวัน (Day Camp) 
 3. เน้ือหาและกิจกรรมที่ใชในการทดลอง 
  เน้ือหาทางภาษาของกิจกรรมที่ใช ยึดตามหลักสูตรภาษาอังกฤษ ในหลักสูตร          
มัธยมศึกษาตอนตน พุทธศกัราช 2544 ซ่ึงกิจกรรมตาง ๆ ประกอบดวย เพลง เกมภาษา  
สถานการณจําลอง แบงเปน 6 ประเภท ดังน้ี 
  3.1 กิจกรรมสรางความคุนเคย (Ice – Breaking) 
  3.2 เกมเพื่อฝกทบทวนคําศัพท (Vocabulary Games) 
  3.3 เกมเพื่อฝกโครงสรางภาษา (Structure Games) 
  3.4 เกมฝกการฟง และปฏบิัตติามคําสั่ง (Listen and Do Games) 
  3.5 เกมฝกการใชทักษะสัมพันธ (Integrated Games) 
  3.6 กิจกรรมสอดแทรก (Fillers) 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ เพ่ือสรางแรงจูงใจในการเรยีนภาษาอังกฤษ หมายถึง 
กิจกรรมที่สรางประสบการณ การเรียนรูทางภาษาอังกฤษในบรรยากาศที่สนุกสนาน ผอนคลาย 
โดยใชเกมทางภาษา และกจิกรรมตาง ๆ  โดยจัดกิจกรรมนอกหองเรียน แตยังอยูภายในบริเวณ
โรงเรียน  เพ่ือใหผูเรียนไดมีโอกาสใชภาษาอังกฤษในสถานการณทีใ่กลเคยีงกับชวีิตจริง           
โดยเปนการจัดคายภาษาอังกฤษแบบกลางวัน (Day Camp) 
 2. แรงจูงใจในการเรียนภาษาองักฤษ หมายถึง ความรูสึกกระตือรือรนหรือความ
ประสงคที่จะเรียนภาษาอังกฤษใหประสบความสําเร็จ 
 3. ประสิทธิภาพของกิจกรรม หมายถึง กิจกรรมที่สนุก ไมเครียด เหมาะสมกับระดับ
ความรู ความสามารถของผูเรียน วธิีการเลนเกมเขาใจงายและผูเรียนสามารถปฏิบตัิไดถูกตอง 
เวลาในการทาํกิจกรรมเหมาะสม วิธีดําเนินกิจกรรมชัดเจนเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดคนควาและศึกษางานวิจัยและทฤษฎตีาง ๆ ทีเ่กี่ยวของใน 
หัวขอดังตอไปน้ี 
 1. เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วกับแรงจูงใจ 
  1.1 ความหมายของแรงจูงใจ 
  1.2 ประเภทของแรงจูงใจ 
  1.3 การสรางแรงจูงใจในการเรยีน 
  1.4 แรงจูงใจในการเรียนภาษาตางประเทศ 
  1.5 งานวิจัยที่เกี่ยวกับแรงจูงใจ 
 2. เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของกับการจัดคายภาษาอังกฤษ 
  2.1 ความหมายของคายภาษาอังกฤษ 
  2.2 ความมุงหมายในการจัดคายภาษาองักฤษ 
  2.3 ประเภทของคายภาษาอังกฤษ 
  2.4 กิจกรรมในคายภาษาอังกฤษ 
  2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจดักิจกรรมคายภาษาอังกฤษ 
 
1.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวกับแรงจูงใจ 
 1.1 ความหมายของแรงจงูใจ 
  มีนักวิจัยและนักจิตวทิยาไดใหความหมายของแรงจูงใจไวตาง ๆ กนัดังน้ี 
  “แรงกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมตามความตองการ หรือจุดมุงหมายที่เรา
กําหนดไว” (มาลี  จุฑา. 2542) 
  “สภาวะ หรือ แรงกระตุนทีท่ําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาทั้งดานรางกาย
และจิตใจ เพ่ือตอบสนองความตองการหรือแรงกระตุน เพ่ือไปสูจุดหมายปลายทางที่ตองการ” 
(บัวขาว  กมลศิลป. 2540 : 13) 
  “ปจจัยตาง ๆ หรือสิ่งเราที่เปนเหตุทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมอยางหนึ่งอยางใด
ออกมา เพ่ือตอบสนองความตองการ หรือเพ่ือตัดสินใจที่จะกระทําหรอืไมกระทําสิ่งใดสิ่งหน่ึง
ของบุคคล และแรงจูงใจนี้จะทําใหบุคคลเกดิความพรอม ความตั้งใจ และพลังหรือแรงขับ ในการ
ที่จะกระทําสิ่งใดใหบรรลุวตัถุประสงคที่วางไว” (อัญชลี  ภูวพานิช. 2539 : 44) 
  “ปฏิกิริยาของคนที่แสดงออกทางพฤติกรรมตอเหตุการณตาง ๆ ที่มากระตุน
ความสนใจ” (Henson and Eller. 1999 : 371) 
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  “เปนกระบวนการกระตุน ชีแ้นะพฤติกรรม” (Burden and Byrd. 1994 : 282) 
  สรุปไดวา แรงจูงใจ หมายถึง แรงกระตุนหรือสิ่งเราใหบุคคลแสดงพฤติกรรม
อยางใดอยางหนึ่งออกมา เพ่ือที่จะใหบรรลุวตัถปุระสงคที่ตั้งไว ดังน้ันปจจัยหลักอยางหนึ่ง          
ที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลเพื่อไปสูจุดมุงหมายได คือ แรงจูงใจ  
 
 1.2 ประเภทของแรงจงูใจ 
  แรงจูงใจแบงออกเปนประเภทตาง ๆ ดังน้ี 
  พงษพันธ  พงษโสภา (2542 : 140) ไดแบงไวเปน 3 ประเภท ดังน้ี 
  1.  แรงจูงใจเพื่อความอยูรอด (Survival Motivation) เปนประเภททีท่ําใหคนเรา
สามารถดํารงชีวติอยูได ซ่ึงมักจะสัมพันธกับสิ่งที่เปนความตองการพื้นฐานในชีวติ เชน อากาศ 
นํ้า อาหาร การขับถาย เปนตน 
  2.  แรงจูงใจทางสังคม (Social Motivation) เปนแรงจูงใจที่เกิดจากการเรียนรูใน
สังคม ซ่ึงอาจไดรับอิทธิพลโดยตรงจากสิ่งเราที่เปนบุคคล หรือจากวตัถุที่มองเห็นจับตองได 
หรือสภาวะทางสังคมที่มองไมเห็น เชน ความมีอิทธิพลเหนือผูอ่ืน ความเปนผูนํา การผูกมิตร 
เปนตน 
  3.  แรงจูงใจเกี่ยวกับตนเอง (Self Motivation) แรงจูงใจประเภทนีเ้ปนสิ่งที่
ผลักดันใหคนเราพยายามปรับตวัไปในทางที่ดีขึ้น ซ่ึงก็มีความซับซอนพอสมควร เชน แรงจูงใจ
ที่เกี่ยวกบัความสําเร็จในชวีิต หรือเกี่ยวกับความสําเรจ็ในหนาที่การงาน 
  หทัย  ตันหยง (2535 : 134 – 137) ไดแบงประเภทของแรงจูงใจออกเปน         
2 กลุม คือ 
  1.  แรงจูงใจทั่ว ๆ ไป แบงออกเปน 4 ประเภท คือ 
   1.1 แรงจูงใจทางรางกาย (Physiological Motivation) เปนแรงจูงใจทํา          
กิจกรรมทางธรรมชาติของรางกาย 
   1.2 แรงจูงใจทางสังคม (Social Motivation) เปนแรงจูงใจอันเกิดจาก      
ภายนอก และเกิดขึ้นหลังจากแรงจูงใจภายใน ซ่ึงหมายความวา มนุษยเราเกิดประสบการณจาก
ปฏิสัมพันธกบัสิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนตวักระตุนใหเกิดแรงจูงใจ ที่เกี่ยวของกบัเง่ือนไขตาง ๆ หลาย
ประการ 
   1.3 แรงจูงใจบุคคล (Person Motivation) เกิดจากปฏิสัมพันธระหวาง          
แรงจูงใจทางสังคม และแรงจูงใจทางรางกาย 
   1.4 แรงจูงใจจิตใตสํานึก (Subconscious Motivation) จากทฤษฎีของ         
ซิกมัน ฟรอย (Sigmund Freud) อธิบายไววา มนุษยพยายามเก็บสิ่งที่ขัดแยงกับจิตใจ ฝงลึก 
อยูใตสํานึกในภาวะปกติ แตในสภาวะที่เกดิการตอบสนอง จิตใตสํานกึก็ถูกกระตุนใหแสดงออก 
บางครั้งก็แสดงออกแบบตรง และหลบเลีย่ง (Approach – Avoidance) บางครั้งกเ็ปนแบบตรงสู
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เปาหมาย (Approach – Approach) บางครั้งก็มุงหลบเลี่ยงอยางสิน้เชิง (Avoidance – 
Avoidance) 
  2. แรงจูงใจที่เกี่ยวกับการเรียน แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก 
   2.1 แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) เปนปฏิกิริยาทางสังคม หรือ
สิ่งแวดลอมในการเรียน เกิดจากการใชสื่อตาง ๆ เชน วาจา การสาธิต เกม เพลง หรือบทบาท
สมมติ เปนตน 
   2.2 แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) เปนปฏิกิริยาของแรงจูงใจทาง
รางกาย  และบุคคลที่เกิดจากความสนใจ ความตองการ คานิยม เจตคติ เปนตน 
  มาลี  จุฑา (2542 : 138 – 139) กลาววา แรงจูงใจมี 2 ประเภท ดังน้ี 
  1. แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) หมายถึง แรงจูงใจที่เกิดขึ้นจาก       
ภายในตวับคุคล ซ่ึงมีผลตอการกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งตามความ
ตองการ หรือตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว แรงจูงใจภายในมีความสําคัญมากกวาแรงจูงใจ       
ภายนอก เพราะวาแรงจูงใจภายใน เกิดจากความรูสึกของบุคคล เม่ือบุคคลรูสึกเชนใด ก็จะ
แสดงพฤติกรรมตอบสนองความตองการของตนเสมอ สวนแรงจูงใจภายนอกนั้นบุคคลอาจเกิด
ความรูสึกเฉย ๆ ก็ได  ตัวอยางของแรงจูงใจภายใน ไดแก 
   1.1 ความอยากรูอยากเห็น  ทําใหบุคคลคนควา หรือเกิดไทยมุงได 
   1.2 ความสนใจ  ทําใหบุคคลไตถาม หรือจองมอง เปนตน 
   1.3 ความรัก  ทําใหเสียสละและทําอะไรก็ได 
   1.4 ความอบอุน  ทําใหสบายใจ 
   1.5 ความเห็นอกเห็นใจ  ทําใหเกิดความคลอยตาม หรือตามใจ 
   1.6 ความสงสาร  ทําใหเกิดการใหอภัย 
   1.7 ความสําเร็จ  ทําใหบุคคลเกดิความภาคภมิูใจ 
   1.8 ความหิว  ทําใหบุคคลปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมได 
   1.9 ความตองการ  ทําใหบุคคลเปนอะไรหรือทําอะไรก็ได 
   1.10 ความพอใจ  ทําใหบุคคลยนิดีและทําอะไรก็ได 
   1.11 ความศรทัธา  ทําใหบุคคลเกิดการยอมรับและทําอะไรก็ได 
   1.12 ความซาบซึ้ง  ทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ได 
  2. แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) หมายถึง แรงจูงใจที่เกิดจาก      
ภายนอกตัวบคุคล ซ่ึงมีผลตอการกระตุนใหบุคคล แสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง ตามความ
ตองการ หรือตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว แรงจูงใจภายนอกที่สําคญั ไดแก 
   2.1 การแขงขัน  แบงเปนการแขงขันกับตวัเอง  การแขงขันระหวางบคุคล 
และการแขงขนัระหวางกลุม  เม่ือมีการแขงขันทําใหบคุคลมีความพยายามที่จะไดรับชัยชนะ 
การแขงขันทาํใหเกิดการกระตุนและการแสดงพฤติกรรม 
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   2.2 การรวมมือ  ทําใหบุคคลชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และเปนการสราง       
ทีมงาน และความสามัคคีในกลุมขึ้นได 
   2.3 บุคลิกของครู  ทําใหบุคคลโดยเฉพาะนักเรียนอยากจะเรียนหรือไม
อยากเรียนก็ได 
   2.4 วิธีการสอนของครู  ทําใหนักเรียนอยากจะเรียนหรือไมอยากเรียนก็ได 
   2.5 การใหรางวัล เชน ใหสิ่งของ คะแนน หรือกําลังใจ  มีผลทําใหนักเรียน
ตั้งใจเรียนดขีึน้ 
   2.6 การลงโทษ เชน ตัดสิทธิ์ ตดัคะแนน ต ีตําหนิ หรือตักเตือน มีผลทําให
นักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือเสียใจ หรือหยุดยั้งพฤติกรรมได 
   2.7 การใชสื่อการสอน เชน อุปกรณการสอน ชุดการสอน จัดทัศนศึกษา 
จัดฉายภาพยนตร และจัดกิจกรรมใหทุกคนมีสวนรวม  ทําใหนักเรียนตั้งใจเรียนดขีึ้น 
   2.8 การสอบ เชน ครูบอกนักเรยีนวา ทายชั่วโมงมีการสอบ  ทําใหนักเรียน
ตั้งใจเรียนดขีึน้ 
  จากที่ไดกลาวมาพอสรุปไดวา แรงจูงใจในการเรียน แบงออกเปน 2 ประเภท
ใหญ ๆ คือ แรงจูงใจภายใน เปนแรงจูงใจที่เกิดขึ้นจากภายในตวับคุคล และเปนสิ่งจําเปนตอ
การดํารงชีวิต เปนความตองการพื้นฐานเพื่อใหรางกายอยูในสภาพปกติ เชน ความหิว ความ
กระหาย ความตองการทางเพศ ความรูสกึตาง ๆ ความอยากรูอยากเห็น เปนตน  และแรงจูงใจ
ภายนอก เปนอิทธิพลของสิ่งแวดลอมที่จะกระตุนความตองการของบคุคลและพยายามแสวงหา
ความตองการทางสังคมขึ้น เชน ความตองการความสําเร็จ ความตองการชื่อเสียง การยกยอง
ชมเชย ความตองการความรัก วิธีการสอนของครู สื่อการสอนตาง ๆ เปนตน 
 
 1.3 การสรางแรงจูงใจในการเรียน 
  พงษพันธ  พงษโสภา (2542 : 149 – 150) ไดเสนอวิธกีารสรางแรงจูงใจในการ
เรียนการสอนไวดังน้ี 
  1.  ครูควรศึกษาความตองการของเด็กแตละวัย และจัดเนื้อหาวิชาใหสนอง 
ความตองการของเด็ก เน้ือหาที่สอนควรเกี่ยวของกับชวีิตจริง และมีความหมายสาํหรับเด็ก 
  2.  กอนเร่ิมบทเรียน  ครูควรมีวิธีการนําเขาสูบทเรียน เพ่ือดึงความสนใจและ
บอกใหเด็กทราบถึงจุดมุงหมายของบทเรยีน 
  3.  ครูควรแนะนําใหเด็กเริม่หัดวางเปาหมายในการเรยีนสําหรับตนเอง เพราะ
คนที่เรียนหรอืทํางานอยางมีเปาหมายจะกระทําดวยความตั้งใจ 
  4.  ในบรรยากาศของการเรียนการสอน ควรมีการไตถาม มีการอภิปราย และ
ทํางานรวมกนัเปนกลุมยอย เพ่ือใหเด็กเกิดความกระตือรือรน มีการรับฟงและทําตาม เขาใจ 
และมีการยอมรับซ่ึงกันและกัน 
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  5.  ใชวธิีการเสริมแรง (Reinforcement) ตามความเหมาะสมและความจําเปน 
เพ่ือใหเด็กมีพฤติกรรมที่พึงปรารถนาและบางครั้งอาจลบพฤติกรรมทีไ่มพึงประสงค ทั้งน้ีเพราะ
การใหรางวัล คําชมเชย การยิ้ม การพยักหนา การใหความเอาใจใส นับวาเปนตวัเสริมแรงที่มี
อิทธิพลตอเด็กเปนอยางมาก 
  6.  ใชการทดสอบ (Test) การทดสอบจะเปนเครื่องกระตุนใหเด็กเอาใจใสตอ         
บทเรียนและมีความตื่นตวัในการเรียนอยูตลอดเวลา 
  7.  ใหทราบผลทดสอบอยางทันทวงที การใหเด็กทราบผลการสอบอยาง              
ทันทวงทีวาสิง่ที่ตนไดเรียนรูไปน้ันมีความเขาใจอยางถองแทเพียงใด มีสิ่งใดที่จําเปนตอง
ปรับปรุงแกไข ซ่ึงจะทําใหเด็กตองเอาใจใสติดตามเนื้อหาตลอดเวลา 
  8.  การพานักเรียนออกไปทศันศึกษาหรือการเชิญวทิยากรภายนอกมาใหความรู  
จะเปนแนวทางหนึ่งที่จะกระตุนความสนใจของเด็กไดเปนอยางดี 
  9.  การสอน หรือการมอบหมายกิจกรรมใหเด็กปฏิบตัิและติดตามผลจนเด็ก
ทํางานสําเร็จ นับเปนสิ่งสําคัญสําหรับการเรียนการสอนของครู เพราะความสําเรจ็ที่เกิดขึ้นกบั
เด็กในแตละครั้งจะเปนแรงกระตุนใหเด็กเกิดกําลังใจทีจ่ะเรียนรูในคราวตอไป 
  มาลี  จุฑา (2542 : 141 – 142) ใหความเห็นวาในการเรียนการสอนจะตองสราง
แรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอกโดย 
  1.  การทําใหตื่นตวั (Arousal) เปนการกระตุนสมองและกลามเนื้อใหตื่นตวัอยู
เสมอ การตื่นตัวของบุคคลมี 3 ระดับ คือ ตื่นตวัมาก ตืน่ตัวปานกลาง และตื่นตวันอย  ถาตื่นตวั
มากเกินไปก็จะตื่นเตน  ถานอยไปก็จะเฉือ่ยชา แตถาอยูในระดับปานกลางจะดีทีสุ่ด เชน 
กําหนดวาการเรียนในชั่วโมงน้ีสําคัญมากจะมีการทดสอบในทายชัว่โมง หรือในชั่วโมงนี้จะมีการ
ถายวีดิทศัน จะทําใหนักเรยีนตื่นตัวไดงาย เปนตน 
  2.  การตั้งจุดมุงหมาย (Objective) เปนการกําหนดเปาหมายของการเรียนการ
สอนในแตละครั้งวา ตองการใหเกิดอะไรขึ้นในตัวผูเรียน เพ่ือใหผูเรยีนไดรับรูและเขาใจ จะได 
ติดตามและประเมินผลการเรียนวา บรรลจุุดมุงหมายมากนอยเพียงใด และเกิดความภาคภูมิใจ
ในการที่สามารถบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไว 
  3.  การใชเครือ่งลอ (Incentive) เปนวิธีการกระตุนใหผูเรียนอยากเรยีนรูมากขึ้น 
และบอยคร้ังขึน้ เชน ปริญญาบัตรเปนเครื่องลออยางหนึ่งที่นักศึกษาอยากได จึงทําใหนักศึกษา
ตองขยันในการศึกษาเลาเรยีนยิ่งขึ้น 
      เครื่องลอ อาจเปนวัตถุ สิ่งของ สื่อการเรียนการสอน เงินตรา เกยีรติยศ  
ศักดิ์ศรี ฐานะ ตําแหนง สิทธิพิเศษ และคาํชมเชย เปนตน  ดังน้ันครูอาจใชเครื่องลอกระตุนให
นักเรียนอยากเรียนรูและมีความมานะพยายามในการเรียนรูใหมากยิง่ขึ้น 
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  4.  การลงโทษ (Punishment) เปนวธิีการกระตุนใหผูเรียนตั้งใจเรยีนและมี 
ความมานะพยายามในการเรียน เชน การดุ การวากลาวตักเตือน การตําหนิ การเฆี่ยนตี          
การตัดคะแนน และการตัดสิทธิบางประเภท เปนตน 
      อยางไรก็ตามการลงโทษมิใชเปนวิธีการสรางแรงจูงใจในการเรียนที่ดี         
เพราะการลงโทษนั้นมิไดทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เปนเพียงชวยหยดุพฤติกรรม
ชั่วคราวเทานัน้ ดังน้ันจึงควรใชการลงโทษควบคูการใหรางวัลแกผูเรียนเสมอ กลาวคือ เม่ือหยุด          
พฤติกรรมที่ไมพึงปรารถนาในตวัผูเรียนไดแลว ก็ควรใหรางวัลแกผูเรียน ในทันททีี่เขาไดแสดง
พฤติกรรมที่ครูประสงค 
  5.  การแขงขัน (Competition) เปนการกระตุนใหผูเรียนมีความมานะ อดทนและ
พยายามปรับปรุงหรือพัฒนาตนเองใหกาวหนายิ่งขึ้น 
  นอกจากนี้สุรางค  โควตระกูล (2541 : 181 – 182) ไดเสนอแนวการสงเสริมและ
การสรางแรงจูงในการเรียนไดดังน้ี 
  1.  การปรับปรุงวิธีการสอนของครูโดยตรง 
   1.1  ครูควรจดัหองเรียนใหมีบรรยากาศที่ทาทายความอยากรูอยากเห็นของ         
ผูเรียน 
   1.2 บอกวัตถุประสงคเฉพาะบทเรียนใหผูเรยีนทราบ 
   1.3 พยายามใหงานผูเรียนตามความสามารถ และใหโอกาสผูเรียนมี 
ประสบการณเกี่ยวกบัความสําเร็จในการเรียนรู 
   1.4 พยายามใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน และแนะใหผูเรียนใชขอมูล         
ยอนกลับเพ่ือชวยปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้น 
   1.5 พยายามพบผูเรียนเปนรายบุคคล เพ่ือชวยผูเรียนวิเคราะหความสําเร็จ 
หรือไมสาํเร็จในการเรียนของผูเรียน 
   1.6 บรรยากาศของหองเรียนตองปราศจากการขูเข็ญ หรือเปนบรรยากาศที่
ผูเรียนใหความไววางใจครู วาเปนผูคอยเอ้ือตอการเรียนรูอยูเสมอ 
   1.7 ใชหลักการสอนที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียนซึ่งผูเรียนจะ
เรียนรูไดก็ตอเม่ือความตองการพื้นฐานของตนนั้นสมปรารถนา 
   1.8 ครูจะตองเปนผูเปนแบบอยางในการแสดงความกระตือรือรนในขณะที่
สอน 
  2. การทํางานรวมกับผูเรียนเพื่อสงเสริมแรงจูงใจในการเรียน 
   2.1 ชวยผูเรียนตั้งวัตถุประสงคในการเรียนรูวชิาตาง ๆ 
   2.2 ชวยผูเรียนใหรูจักวางแผนในการทํางานทั้งระยะสั้น และระยะยาว 
   2.3 ชวยผูเรียนใหรูจักประเมินผลของงานที่ทาํ และนําผลขอมูลยอนกลับมา
ใชในการปรับปรุงการเรียนใหดีขึ้น 
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   2.4 ชวยผูเรียนในการวิเคราะหสาเหตุของความสําเร็จหรือไมสําเร็จ 
   2.5 ชวยใหผูเรียนเห็นคุณคาของความพยายามในการทํางาน 
   2.6 ชวยผูเรียนใหคนพบความสามารถพิเศษของตนในวิชาตาง ๆ และ 
ชวยใหประสบความสําเร็จในการเรียนวชิานั้น ๆ 
   2.7 ชี้แจงใหผูเรียนไดเขาใจในความแตกตางระหวางบุคคลเกี่ยวกับการตั้ง
มาตรฐานความเปนเลศิใหใกลเคียงกบัระดับความสามารถของตน 
   2.8 ชวยผูเรียนจัดเวลาทําการบานและดูหนังสือที่บาน และการเตรยีมตัว
สําหรับสอบ 
   จะเห็นไดวา ครูเปนผูที่มีบทบาทสําคญัมากในการสรางแรงจูงใจในการเรียน 
โดยจะตองรูจักใชวธิีการสอนที่ทาทายนาสนใจและเราใจ ในบรรยากาศที่ผอนคลาย รวมทั้งชวย
ใหผูเรียนประเมินความสามารถและทราบศักยภาพของตนเอง และสามารถตั้งจุดมุงหมายและ
วางแผนการเรียนใหบรรลุเปาหมายที่วางไว 
 
 1.4 แรงจงูใจในการเรียนภาษาตางประเทศ 
  การดเนอรและแลมเบอรท (ศิริยา  คนิวรานนท. 2541 : 34 ;อางอิงจาก 
Gardner and Lambert. 1972) ไดกลาววา แรงจูงใจเปนสวนสําคัญทีจ่ะทําใหการเรียนการสอน       
ภาษาตางประเทศไดผลดี นอกจากนี้กิบสและเจนคินส (Gibbs and Jenkins. 1992 : 50 – 54) 
ใหความเห็นวา สิ่งที่เปนปญหาหลักในการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ คือ ผูเรียนขาด
แรงจูงใจในการเรียน สาเหตเุพราะผูเรียนขาดการมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
  นอกจากนี้ จาโคโบวิทส (Jakobovits. 1971 : 69) กลาววา องคประกอบพื้นฐาน
ที่สําคัญในการเรียนภาษาตางประเทศคือ แรงจูงใจ โดยมีองคประกอบในการเรียนภาษา        
ตางประเทศของผูเรียนแบงเปน 4 ประการ และสามารถคิดเปนเปอรเซนตไดดังน้ี 
  1. ความถนัดในการเรียนภาษาตางประเทศ (Aptitude) 33 % 
  2. สติปญญา (Intelligence)    20 % 
  3. แรงจูงใจ (Motivation)    33 % 
  4. องคประกอบอื่น ๆ     14 % 
  เปนที่นาสังเกตวาการเรียนการสอนภาษาตางประเทศนั้น นอกจากจะมีความ
ถนัดทางการเรียนแลว แรงจูงใจก็มีความสําคัญพอ ๆ กัน 
  มยุรี  สุขววิัฒน และคณะ (2539 : 311) ใหแนวการสรางแรงจูงใจในการเรียน
ภาษาตางประเทศไวดังน้ี 
  1. จัดกิจกรรมเสริมความสนใจ เน่ืองจากกิจกรรมเปนเครือ่งมือในการฝกฝน 
และชวยเสริมความสนใจของผูเรียนตอการเรียนภาษาตางประเทศเปนอยางดี จึงควรจะม ี         
กิจกรรมหลายประเภท เชน เพลง เกม บทกวี เปนตน  สิ่งเหลานี้จะเปนแรงจูงใจใหผูเรียน 
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อยากเรียน อันเนื่องจากกิจกรรมดังกลาวจะมีการแขงขนั มีรางวัล มีความรวมมือ ยกยองชมเชย 
ทําใหเกิดความสนุกสนานพึงพอใจ 
  2. ขจัดปญหาทีก่อใหเกิดความทอแทและขาดกําลังใจจากการเรียน
ภาษาอังกฤษ โดยสรางแรงจูงใจมาแทนที่ 
  3. ใหผูเรียนทํางานเปนกลุม เพ่ือใหไดชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
  4. จัดสอนซอมเสริมใหในวนัหยุด เวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน หรือหลัง
เลิกเรียน เพ่ือแกปญหาผูเรยีนไมเขาใจบทเรียน เพ่ือเสริมกําลังใจใหผูเรียนประสบความสําเร็จ
ในการเรียน 
  ศิริยา  คนิวรานนท (2541 : 37) สรุปวา แรงจูงใจเปนองคประกอบสําคัญตอ
พฤติกรรมการเรียนรูภาษาและผลสัมฤทธิในการเรยีน ผูสอนจึงควรจัดกิจกรรมการเรียน           
การสอนใหสนุกสนาน ผูเรยีนไดฝกภาษาอยางไมรูสึกเบื่อหนาย สิ่งเหลานี้จะชวยใหผูเรียนเกิด
แรงจูงใจในการเรียนและฝกภาษา และเปนการสรางเจตคติที่ดีตอวิชาที่เรียน ซ่ึงสอดคลองกับ  
ศิริพันธ  โรจนุตมะ (2541 : 20) ที่กลาววา เพ่ือใหการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเปนไปอยางมี       
ประสิทธิภาพ และใหผูเรยีนมีผลสัมฤทธิใ์นการเรียนดี ตองสรางแรงจูงใจ เพ่ือใหผูเรียนมี         
ความสนใจ กระตือรือรนที่จะเรียนภาษาอังกฤษ การสรางแรงจูงใจนั้นตองสนองความสนใจ 
ความตองการของผูเรียน และผูเรยีนสามารถปฏิบตัิได 
  กลาวโดยสรุปไดวา แรงจูงใจเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดอยางหนึ่งที่จะทําให        
ผูเรียนประสบความสําเร็จ ผูสอนจึงตองสรางแรงจูงใจใหผูเรียนมีความสนใจในบทเรียน               
ซ่ึงจําเปนตองใชกิจกรรมการสอนที่นาสนใจ เชน ใชกิจกรรม เพลง เกม นิทาน สรางบรรยากาศ
ที่ดีในการเรียน และใหแรงเสริมกําลังใจเม่ือผูเรียนทํากิจกรรมไดดี หรือประสบความสําเร็จใน
การเรียน เพ่ือที่จะกระตุนใหสนใจบทเรียนมากยิ่งขึ้น 
 
 1.5 งานวิจัยที่เก่ียวของกับแรงจูงใจ 
  สมพร  พรหมจรรย (2540 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวของกบัแรงจูงใจ
ในการเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษาตอนตน ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครศรธีรรมราช  ไดพบวา ผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
บรรยากาศทางการเรียน ความสัมพันธระหวางนักเรียนกับเพ่ือน นักเรียนกับครู มีความสัมพันธ
ทางบวกกบัแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  ปรียาภรณ  เพ็ญสุขใจ (2542 : บทคัดยอ) ไดศึกษาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทาง        
การเรียน : กรณีศึกษาจากนักศึกษาปรญิญาตรี หลักสูตรพิเศษ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา   
ไดพบวา นักศึกษาที่มีผลสมัฤทธิท์างการเรียนสูงมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรยีนสูงกวา         
นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถติ ิ
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  จากงานวิจัยขางตน แสดงใหเห็นวา ถาครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สราง
แรงจูงใจใหแกผูเรียน ผูเรยีนก็จะมุงม่ันที่จะเรียนมากขึ้น จึงอาจกลาวไดวาแรงจงูใจมีผลตอ  
การเรียนซึ่งจะทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นดวย 
 
2.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการจัดคายภาษาอังกฤษ (English 
Camp) 
 2.1 ความหมายของคายภาษาอังกฤษ 
  ไดมีผูใหความหมายของคายภาษาอังกฤษไวดังน้ี 
  คายภาษาอังกฤษ คือ การจัดประสบการณการเรียนรูทางภาษานอกหองเรียน  
ที่มุงเนนใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถในการสื่อสารตามระดับภาษาที่เรยีน และสงเสริม         
ใหสมาชิกของคายพัฒนาความรู ความชาํนาญทางภาษาในสถานการณจริง โดยเนนความ      
สนุกสนานเพลิดเพลินในการใชภาษา ซ่ึงแฝงอยูในรูปของการใชกิจกรรมทางภาษาและเกม  
ตาง ๆ (ศิริพันธ  โรจนุตมะ. 2541 : 3) 
  คายภาษาอังกฤษ คอื คายที่เปนแหลงสรางสรรคประสบการณทางภาษาโดย
เนนการจัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการจัดประสบการณตรงในการเรียนรูภาษา นอกเหนือจากการ
เรียนในบรรยากาศเดิมของหองเรียนและนําภาษาอังกฤษมาเปนสื่อกลางในการสือ่สาร อันเปน
การพัฒนาประสบการณการเรียนรูภาษาอังกฤษใหกบัผูเรียน อีกทั้งผูเรียนไดเรียนรูการใชชวีติ
รวมกับผูอ่ืนเปนหมูคณะ และนํามาซึ่งการพัฒนาทางจิตใจและสังคมของผูเรียน (ศิริญา       
ตระกลูส.ุ 2541 : 7) 
  คายภาษาอังกฤษ หมายถงึ คายที่มีบรรยากาศที่เอ้ือตอการจัดกิจกรรมทาง
ภาษา โดยครูมีสวนรวมในการทํากิจกรรม (พูด) นอยที่สุด และเปดโอกาสใหผูเรียนใชภาษามาก
ที่สุด และใชอุปกรณในการใชภาษานอยที่สุด หรือไมตองใชอุปกรณเลยเพื่อสะดวก        
เน่ืองจากเปนการเรียนนอกสถานที่ (เฉลยีวศรี  พิบูลชล. 2535 : 30) 
  จึงสรุปไดวา คายภาษาอังกฤษ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนนอกชั้นเรียน
โดยจัดกิจกรรมทางภาษา และเกมภาษาอังกฤษตาง ๆ ที่สนกุสนาน และมีบรรยากาศที่              
ผอนคลาย เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนไดฝกประสบการณทางภาษา และเรยีนรูการใชชวีติรวมกันเปน
หมูคณะ 
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 2.2 ความมุงหมายในการจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ 
  การจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษโดยทัว่ไปเพ่ือจัดประสบการณทางภาษา ใหแก
ผูเรียน ทั้งน้ีไดมีผูกําหนดและสรุปจุดมุงหมายของการจัดคายภาษา ดังน้ี 
  เฉลียวศรี  พิบูลชล (2535 : 30) ไดกลาววา จุดมุงหมายของการจัดคาย
ภาษาอังกฤษมี 3 ประการ คือ 
  1. เพ่ือเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีโอกาสใชภาษาในประสบการณจริง และใน
ขณะเดียวกันก็เปนการเปลีย่นบรรยากาศการเรียนการสอนนอกหองเรียน 
  2. เพ่ือเพ่ิมพูนความคลองแคลวในการใชภาษา (Fluency) กลาวคือ ในขณะที่ 
ผูเรียนสนุกกบัการทํากิจกรรมทางภาษา ผูเรียนไดใชภาษาในเวลาเดียวกัน การใชภาษาใน
ระหวางการทาํกิจกรรมนี้เปนการเรียนภาษาโดยไมรูตวั ซ่ึงเปนการเพิ่มพูนความคลองแคลวใน
ภาษา 
  3. เพ่ือความสนกุสนานในรูปแบบการเรยีนที่แตกตางจากการเรียนการสอนใน
หองเรียน 
  ศิริญา  ตระกลูสุ (2541 : 9) และศิริยา  คนิวรานนท (2541 : 13) มีความเห็น
สอดคลองกับเฉลียวศรี  พิบลูชล และกลาวถึงจุดมุงหมายในการจัดคายภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
อีก 3 ประการดังน้ี 
  4. เพ่ือใหผูเรียนไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
  5. เพ่ือใหผูเรียนไดฝกการอยูรวมกันเปนหมูคณะ อันจะนํามาซึ่งการพัฒนาทาง
สังคม และอารมณ 
  6. เพ่ือใหผูเรียนไดมีโอกาสอยูกับธรรมชาติ และบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู 
และพักผอนในชวงปดเทอม หรือชวงอยูดวยกัน 
  จากสิ่งที่กลาวมาอาจสรุปไดวาจุดมุงหมายที่สําคัญของการจัดคายภาษาองักฤษ 
คือ เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในการใชภาษาอังกฤษโดยใชเกมหรือกิจกรรมทางภาษา ตลอดจนการ  
อยูรวมกันในบรรยากาศทีส่นุกสนานในสถานการณนอกหองเรียน 
 
 2.3 ประเภทของคายภาษาอังกฤษ 
  ประพันธศิริ  สุเสารัจ (2540 : 16) แยกประเภทคายพกัแรมเปน 2 ประเภท คือ 
  1. คายกลางวนั (Day Camp) หมายถึง คายพักแรมที่อยูเฉพาะในเวลา          
กลางวันเทานัน้  ผูเรียนจะอยูทํากิจกรรมตาง ๆ ตามทีก่ําหนดไวในชวงกลางวันและตองกลับไป
นอนที่บานในตอนกลางคนื 
  2. คายกลางคืน (Overnight Camp) หมายถงึ คายพักแรมที่อยูคางคืน อาจจะ
เปนคืนเดียว หรือหลายคืนก็ได  ซ่ึงผูเรียนจะตองอยูประจําที่คายทั้งกลางวันและกลางคืนจน
ครบกําหนดระยะเวลาการจดัคายตามที่กาํหนดไว 
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 2.4 กิจกรรมในคายภาษาอังกฤษ 
  กิจกรรมทางภาษาที่จัดในคายภาษาอังกฤษอยูในรูปของเกมทางภาษา 
(Language Game) ที่ชวยใหผูเรียนไดฝกใชภาษาในสถานการณจริง กอใหเกิดความ                  
คลองแคลวและสนุกสนานในการใชภาษา ทําใหผูเรียนเกิดความสนใจเรียนมากยิ่งขึ้น        
(มยุรี  สุขววิฒัน และคณะ 2539 : 778) 
  เรืองศักดิ์  อัมไพพันธ (2543 : 2) และศิริยา  คนิวรานนท (2541 : 18)                  
ไดใหความหมายของเกมทางภาษาวา หมายถึง กิจกรรมการเรียนรูทกัษะทางภาษาที่                    
สนุกสนาน และเกิดการเรียนรูทั้งเปนรายบุคคลและสมาชิกในกลุม  ภายใตวตัถุประสงคและ
เง่ือนไขที่ไดกาํหนดไว 
  2.4.1 ประเภทของเกมภาษา 
   มีผูจัดประเภทของเกมไวตางกันดังน้ี 
   เรืองศักดิ์  อัมไพพันธ (2543 : 11) ไดแบงเกมทางภาษาออกเปน          
7 ประเภท คือ 
   1. เกมฝกทบทวนเกี่ยวกบัตวัเลข (Number Games) 
   2. เกมฝกทบทวนคําศัพท (Vocabulary Games) 
   3. เกมฝกการสะกดคําศัพท (Spelling Games) 
   4. เกมฝกโครงสรางทางภาษา (Structure Games) 
   5. เกมฝกการสนทนา (Conversation Games) 
   6. เกมฝกการเขยีน (Writing Games) 
   7. เกมเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Games) 
   สวนไรท  เบทเทอริจ และบัคบาย (Wright, Betteridge and Buckby. 
1999 : บทนํา) แบงเกมทางภาษาเปน 13 ประเภท ไดแก 
   1. เกมรูปภาพ (Picture Games)    
   2. เกมทางดานจิตวทิยา (Psychology Games) 
   3. เกมพิเศษ (Magic Games) 
   4. เกมที่สงเสริมการทํางานรวมกัน (Caring and Sharing Games) 
   5. เกมที่ใชบัตรตาง ๆ (Card and Board Games) 
   6. เกมเกี่ยวกบัเสียง (Sound Games) 
   7. เกมเกี่ยวกบัเนื้อเรื่อง (Story Games) 
   8. เกมเกี่ยวกบัคาํศัพท (Word Games) 
   9. เกมถูกผิด (True / False Games) 
   10. เกมเกี่ยวกับความจํา (Memory Games) 
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   11. เกมเกี่ยวกับการถามตอบ (Question and Answer Games) 
   12. เกมเกี่ยวกับการเดา (Guessing and Speculating Games) 
   13. เกมเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Games) 
   จะเห็นวาเกมทางภาษาสามารถแบงไดตามลักษณะของจุดประสงค      
เน้ือหา และวธิีการของการฝก เปนตนวา การแตงประโยค การฟง พูด อาน และเขยีน หรือ           
การฝกคําศัพทตาง ๆ เปนตน  เพราะเกมทางภาษานัน้สามารถฝกทักษะทางภาษาไดอยาง
ครบถวนทุกทกัษะ (Wright, Betteridge and Buckby. 1999 : 1) 
   เฉลียวศรี  พิบูลชล (2535 : 39) ไดแบงกิจกรรมฝกภาษาที่ใชในคาย              
ภาษาอังกฤษ ออกเปน 5 กลุม คือ 
   1. กิจกรรมสรางความคุนเคย 
   2. กิจกรรมที่ใชสถานที่รวมในการจัดกิจกรรม 
   3. กิจกรรมเพื่อฝกทบทวนคําศพัท 
   4. กิจกรรมเพื่อฝกโครงสรางภาษา 
   5. กิจกรรมเพื่อฝกความเขาใจในการอาน 
   ศิริยา  คนิวรานนท (2541 : 21 – 23) แบงกิจกรรมคายภาษาอังกฤษเปน 
2 กลุมใหญ ๆ ดังน้ี 
   1. แบงตามลักษณะของกิจกรรม ซ่ึงแบงไดเปน 2 ประเภท  
    1.1  กิจกรรมดานวิชาการ ผูเรียนจะไดฝกทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะ 
ฝกความคลองแคลวในการใชภาษาในรูปกิจกรรมตาง ๆ 
    1.2  กิจกรรมดานนันทนาการ 
   2. แบงตามรูปแบบของกิจกรรม แบงเปน 7 ประเภท 
    2.1  กิจกรรมเพื่อสรางความคุนเคย (Ice – Breaking Activity) จะจัด
กิจกรรมในชวงตน ๆ ของกจิกรรมวันแรก เพ่ือใหผูเรียนเกิดความรูจักคุนเคยกัน ลดความวติก 
กังวล รูสึกผอนคลาย กอนที่จะทํากิจกรรมอ่ืน ๆ ตอไป 
    2.2  กิจกรรมเพื่อฝกทบทวนคําศัพท (Word Games) เปนการฝก       
คําศัพทตามคาํที่กําหนดใหเปนกิจกรรมทบทวนคําศัพทที่เรียนมาแลว โดยวิธีการคิดหรือพูด 
คําศัพท หรือประโยคที่มีคาํศัพท และสรางคําศัพทโดยการเรียงบตัรตัวอักษรอยางสนุกสนาน 
    2.3  กิจกรรมเพื่อฝกโครงสรางภาษา (Structure Games) ผูเรียนจะได
ฝกสรางประโยค หรือพูดประโยคทีถู่กตอง 
    2.4  กิจกรรมการใชทักษะสัมพันธ (Integrated Skills) เปนกิจกรรมที่ 
ผูเรียนใชทักษะทางภาษาครบทั้ง 4 ทักษะในเวลาเดยีวกัน 
    2.5  กิจกรรมที่ใชสถานที่กลางแจง (Out of Classroom Activities) 
เปนกิจกรรมที่จัดนอกหองเรียนทีต่องการเนื้อที่กวาง ๆ  
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    2.6  กิจกรรมสนทนาแลกเปลี่ยนขอมูล (Communication Games) 
เปนกิจกรรมที่มีลักษณะการหาขอมูลเพ่ิมเติมหรือมีการแกปญหารวมกัน โดยทีค่นใดคนหนึ่งรู
ขอมูลแตคนอ่ืนไมรู ซ่ึงจะตองสื่อสารกันเพ่ือใหไดขอมูลน้ัน 
    2.7  กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมุติ (Role – Play) ผูเรียนได
แสดงออกทั้งกิริยาทาทางในการแสดงตามบทบาทและแสดงทางการพูดซึ่งเปนประโยชนตอการ
สอนทักษะการฟง – พูดภาษา เปนกิจกรรมที่ใกลเคียงกับสถานการณจริงในการนําภาษาไปใช
ในชีวติ 
   สรุปไดวา เกมหรือกิจกรรมทางภาษา จะเปนกิจกรรมที่ผูเรียนเกิดการ
เรียนรูภาษาโดยไมรูตัว เพราะการเรียนจะออกมาในรูปของเกม การแขงขัน การทํางานเปนกลุม 
ผูเรียนลดความกังวลตาง ๆ ของตนเอง เชน ความกังวลวาจะทําไดหรือไมได 
 
  2.4.2 ประโยชนของเกมทางภาษา 
   ไดมีผูเชี่ยวชาญและนักวิจัยกลาวถึงประโยชนของเกมทางภาษาไวดังน้ี 
   ศิริยา  คนิวรานนท (2541 : 18) ไดสรุปไวดังน้ี 
   1. ชวยสงเสริมทกัษะการใชภาษาทุกดาน 
   2. ชวยเสริมสรางแรงจูงใจ เพราะผูเรียนเกดิความสนุกสนาน 
   3. ชวยสงเสริมการทํางานรวมกัน 
   4. ผูเรียนไดแสดงความสามารถทางภาษา 
   5. ลดความวิตกกังวลในการใชภาษา 
   เรืองศักดิ์  อัมไพพันธ (2543 : 3) กลาววา เกมมีประโยชนตอผูสอน               
ผูเรียน และเนือ้หาสาระในการเรียนการสอนดังน้ี 
   1. ชวยสงเสริมสมรรถภาพในการสอนของครู ทําใหผูเรยีนงายตอการ        
เขาใจ 
   2. ผูสอนใชเกมทดสอบความรู ความเขาใจเนื้อหาแตละชวงได 
   3. ชวยเราความสนใจในบทเรยีนสาํหรับผูเรยีน 
   4. สงเสริมการมีสวนรวม และการไดชวยเหลือซ่ึงกันและกันระหวาง              
ผูเรียน 
   ทอธ (Toth. 1995 : 6) ไดกลาวถึงประโยชนของเกมไววา 
   1. ชวยเราความสนใจของเด็กใหฝกการใชภาษา 
   2. ชวยใหเด็กเกดิการเรียนรูตาง ๆ หลาย ๆ ดาน เชน การรวมมือ การใช
ภาษา และกฎกติกาตาง ๆ 
   3. เด็กไดฝกการใชภาษาอยางมีความหมาย 
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   จากประโยชนของเกมขางตนสรุปไดวา เกมทําใหผูเรียนไดฝกทักษะทาง
ภาษาในบรรยากาศที่สนุกสนาน เพลิดเพลินในการทาํกิจกรรมตาง ๆ และฝกใหผูเรียนไดเรียน 
รูจักการทํางานรวมกับผูอ่ืน ตลอดจนเปนการเรียนรูภาษาโดยไมรูตวั 
 
  2.4.3 ลักษณะของกิจกรรมในคายภาษาอังกฤษ 
   ไดมีนักการศึกษาและนักวจัิยไดกลาวถึงลักษณะของกิจกรรมในคาย
ภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
   เฉลียวศรี  พิบูลชล (2535 : 30 – 31) ไดกลาววา กิจกรรมที่ใชในคาย          
ภาษาอังกฤษจะมีลักษณะดงัน้ี 
   1.  เปนกิจกรรมที่ยากตอการจัดในหองเรียน ตองใชพ้ืนที่ ใชเสยีง ซ่ึงอาจ               
รบกวนหองขางเคียง หากจัดในชั่วโมงเรยีนปกต ิ
   2.  เปนกิจกรรมที่มุงเนนฝกความคลองแคลวทางภาษา อยางอิสระ ในสิ่ง
ที่ไดเรียนมาแลว 
   3.  เปนกิจกรรมที่ครูมีสวนรวมในกิจกรรม (พูด) นอยมาก และเปดโอกาส
ใหผูเรียนใชภาษามากที่สุด 
   4.  เปนกิจกรรมที่ใชอุปกรณนอยที่สุด หรือไมตองใชอุปกรณเลย 
   5.  เปนกิจกรรมที่สนุกสนาน เพลิดเพลิน 
   6.  เปนกิจกรรมที่พยายามใชประโยชนจากสถานที่มากที่สุด 
   กาญจนา  จันทะดวง (2542 : 79) ไดระบุลักษณะของกิจกรรมเพื่อเปน
แนวทางในการจัดคายภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
   1.  เปนกิจกรรมที่เนนการทํางานเปนกลุม 
   2.  เปนกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และได
ฝกใชภาษาอังกฤษอยางสมจริง 
   เฉลียวศรี  พิบูลชล (2535 : 34 – 35) ไดเสนอแนะหลกัการจัดกิจกรรมใน
แตละวันดังน้ี 
   1.  ใชประโยชนจากสถานที่ในการจัดกิจกรรมเพื่อฝกใหผูเรียนรูจักสงัเกต 
   2.  ในชวงแรก ๆ ของการจัดกิจกรรม ควรเปนกิจกรรมที่ชวยใหผูเรยีนได        
คุนเคยใกลชิดกัน 
   3.  กิจกรรมในแตละวันควรเปนกิจกรรมที่ผูเรียนมีโอกาสลุก น่ัง เดิน          
ทํากิจกรรมสลับกับกิจกรรมที่น่ังตลอดเวลา 
   4.  ควรนํากิจกรรมที่อยูในความสนใจของผูเรียนมาใหผูเรียนไดฝก เชน                   
กิจกรรมเขาจังหวะ การเตนแอโรบิค ซ่ึงอาจใชวีดิทัศนประกอบหรอืใหครูเปนผูนําฝก โดยครู
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ตองใชภาษาอังกฤษงาย ๆ ในการออกคําสั่งและใหผูเรยีนไดฝกภาษาไปดวย อีกทัง้เปนการ
ผอนคลายความตึงเครียดทีต่องใชภาษาตลอดวัน 
   5.  จัดหาวีดิทัศนการสอนภาษาอังกฤษ หรือการตูน หรือภาพยนตร ที่มี
เสียงในฟลมเปนภาษาอังกฤษเปดใหนักเรียนดู ซ่ึงครูจะตองมีกิจกรรมระหวางการชม เชน ถาม
เพ่ือสรางความเราใจ หรือเพ่ือตรวจสอบความเขาใจจะชวยใหผูเรยีนไดฝกฟงภาษาจากเจาของ
ภาษา หรือครูอาจนํามาเปดในชวงหลังรับประทานอาหารเย็น เพ่ือเปนการพักผอนหยอนใจ และ
เพ่ิมพูนประสบการณการฟงภาษาอังกฤษในตวัไปดวย 
   6.  กิจกรรมในชวงกลางคนื ครูควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดง
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ โดยใหผูเรียนจัดกจิกรรมเอง เชน การแสดงละคร บทบาท
สมมติ เปนตน 
   นอกจากนี้ ศิริยา  คนิวรานนท (2541 : 101) ใหแนวทางการจัดกิจกรรม
ในคายภาษาอังกฤษในแตละวันดังน้ี 
   1.  จัดกิจกรรมสรางความคุนเคย เพ่ือใหผูเรียนไดคุนเคยและใกลชิดกัน 
   2.  จัดกิจกรรมที่มีเน้ือหางายไปสูเน้ือหาและวิธีการดําเนินกิจกรรมที่          
ยากขึ้น โดยกิจกรรมชวงแรก ควรจัดกิจกรรมที่ผูเรียนไมตองใชภาษาในการสื่อสารมากนัก        
แตจะใชภาษาทาทางในการสื่อสารความหมาย เพ่ือไมใหผูเรียนเกิดความเครยีดในการที่จะใช
ภาษาในการสือ่สารซึ่งกันและกัน 
   3.  จัดกิจกรรมที่ผูเรียนมีโอกาสลุก เดิน น่ัง ทํากิจกรรม 
   4.  จัดกิจกรรมที่ใหผูเรียนไดเปลี่ยนสถานที่ ซ่ึงทั้งกิจกรรมในรมและ       
กิจกรรมกลางแจง หรือใชประโยชนจากสถานที่ในการจดักิจกรรม เพ่ือเปนการเปลีย่น
บรรยากาศในการเรียนและใชประโยชนจากสถานที่อีกดวย 
   5.  จัดกิจกรรมที่มีสื่อแบบตาง ๆ เชน รูปภาพ ของจริง เพ่ือสรางความ                
สนุกสนาน เพลิดเพลินในการทํากิจกรรม 
   6.  จัดกิจกรรมเพื่อใหผูเรียน ไดเตรียมความพรอมของรางกาย กอนการ
เขารวมกิจกรรม ครูควรจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดอุนเครือ่ง เชน การบริหารรางกายโดยครู หรือ
นักเรียนเปนผูนํากิจกรรม และใชภาษางาย ๆ ในการออกคําสั่ง เปนตน 
   7.  กิจกรรมสอดแทรก (Fillers) เพ่ือสรางความสนุกสนานและบรรยากาศ
ที่ผอนคลายแกผูเรียน เชน เพลงที่มีทาประกอบตาง ๆ 
   8.  กิจกรรมภาษาอังกฤษแบบคางคืน สามารถจัดกิจกรรมทั้งภาคเชาและ        
กลางคืนดวยกิจกรรมในภาคเชา ไดแก การบริหารรางกายในตอนเชา การเตนแอโรบิค เปนตน          
กิจกรรมในภาคกลางคืน ไดแก การแสดงละคร การเลนรอบกองไฟ การประกวดตาง ๆ และ
สามารถใหผูเรียนชมวีดิทศันที่สนุกสนาน น้ันเปนการฝกทักษะในการฟงไปในตวั 
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   ฉะนั้นในการจดัคายภาษาอังกฤษแตละครั้งครูหรือผูจัดตองพิจารณาและ
เลือกสรรและจัดกิจกรรมในแตละวัน ใหเหมาะสมกับผูเรียนตลอดจนระดับภาษาที่ใชกต็อง
เหมาะสมกับผูเรียนเชนกนั  ถากิจกรรมดีจะทําใหผูเรยีนไมรูสึกเบื่อหนายและมีความ
กระตือรือรนอยากจะทํากิจกรรมอ่ืน ๆ อีก 
 
 2.5 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ 
  ศิริพันธ  โรจนุตมะ (2541 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง คายภาษาอังกฤษ :          
กิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ และการสรางเจตคติที่ดีตอการเรียนรู
แบบรวมมือ พบวา นักเรยีนจํานวน 28 คน จากจํานวนนักเรียนทั้งหมด 31 คน มีพัฒนาการใน
การใชภาษาทีดี่ขึ้น และนักเรียนทุกคนมีเจตคตทิี่ดีตอการเรียนรูแบบรวมมือ 
  ศิริยา  คนิวรานนท (2541 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง กิจกรรมคาย             
ภาษาอังกฤษ : กิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และ
เสริมสรางเจตคติที่ดีตอการเรียนวชิาภาษาอังกฤษ พบวา กิจกรรมคายภาษาอังกฤษชวยพัฒนา
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และยังสรางเจตคติที่ดีตอการเรียนวชิา
ภาษาอังกฤษแกนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมคายภาษาอังกฤษอีกดวย 
  รัตนาภรณ  โพธิ์ทอง (2544 :  บทคัดยอ) กิจกรรมคายภาษาอังกฤษเพื่อสราง
แรงจูงใจในการเรียนวชิาภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นตนปที่ 1 วทิยาลัยนาฏศลิปสพุรรณบุรี 
พบวา กิจกรรมคายภาษาอังกฤษสามารถสรางแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน
สูงขึ้น และกิจกรรมคายภาษาอังกฤษทุกประเภทมีประสิทธิภาพสูง 
  จากผลการศกึษาและวิจัยขางตน พบวา กิจกรรมคายภาษาอังกฤษชวยให       
ผูเรียนที่ไดรับเขารวมกิจกรรมมีพัฒนาการทางภาษาและเจตคติที่ดีขึ้น 
  ในงานวิจัยน้ีผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาคนควาเกี่ยวกบัการจัดกิจกรรมคาย
ภาษาอังกฤษ  เพ่ือชวยสรางแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษใหสูงขึ้น  โดยการจัดกิจกรรมที่
หลากหลาย เพ่ือใหผูเรียนไดมีประสบการณ และไดฝกทักษะทางภาษาตลอดจนเกิดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษอยางไมรูตัว และสงเสริมพัฒนาการ รูจักทํางานเปนกลุม การใหความรวมมือกับ
ผูอ่ืน ตามเงื่อนไขหรือวตัถปุระสงคทีต่ั้งไว ในการจัดคายภาษาอังกฤษนั้นจะทําใหผูเรียนรูสึก
ตื่นตวั อยากเขารวมกิจกรรมจึงเปนการสรางแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ 
 
 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 

 
 การศึกษาคนควาครั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนในการศึกษาวิจัยไวดังน้ี 
 1. กลุมตวัอยาง 
 2. เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
 3. วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 
 4. การวิเคราะหขอมูลและสถติิที่ใช 
 
1.  กลุมตัวอยาง 
 กลุมตวัอยางเปนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (ขวัญโรจน
ราษฎรรังสฤษฏ) แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร  จํานวน 30 คน  ดวยวธิีการ
เปดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 ที่มีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 0 และ 1  ภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2547   
 
2.  เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครัง้น้ีมีดังน้ี คือ 
 2.1 แบบสอบถาม 
  2.1.1  แบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ 
  2.1.2  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกบักิจกรรมที่ใชในคายภาษาอังกฤษ 
 2.2 แบบสังเกตลกัษณะและวธิกีารดําเนินกิจกรรม 
 2.3 คูมือการจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ 
 
 2.1 แบบสอบถาม 
  แบบสอบถามที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีมี 2 ฉบับ คือ แบบสอบถามวัดแรงจูงใจ
ในการเรียนภาษาอังกฤษ และแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกบักิจกรรมที่ใชในคาย
ภาษาอังกฤษ  ซ่ึงแบบสอบถามทั้ง 2 ฉบบัน้ีเปนลักษณะมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 
ของ ลิเคิรท (Likert) (อางอิงในพวงรตัน  ทวีรัตน. 2543 : 107 – 108) ซ่ึงมีอยู 5 ระดับ คือ มาก
ที่สุด/เห็นดวยอยางยิ่ง  มาก/เห็นดวย  ปานกลาง/ไมแนใจ  นอย/ไมเห็นดวย  นอยที่สุด/ไมเห็น
ดวยอยางยิ่ง  กลุมตวัอยางจะตองเลือกตอบเพียงระดับใดระดับหน่ึงเทานั้นในแตละขอ ตาม
ความรูสึกของนักเรียนจริง ๆ  สวนเกณฑการใหคะแนนนั้นขึ้นอยูกับชนิดของขอความดังแสดง
ในตารางตอไปน้ี 
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ตาราง 1  แสดงเกณฑการใหคะแนนของแบบสอบถาม 
 

นํ้าหนักคะแนน 
ระดับความคิดเห็น ขอความที่มคีวามหมาย 

เปนบวก 
ขอความที่มคีวามหมาย 

เปนลบ 
มากที่สุด / เห็นดวยอยางยิ่ง 5 1 
มาก / เห็นดวย 4 2 
ปานกลาง / ไมแนใจ 3 3 
นอย / ไมเห็นดวย 2 4 
นอยที่สุด / ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 1 5 
 
  2.1.1 แบบสอบถามฉบับที่ 1  แบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการเรียน                    
ภาษาอังกฤษของกลุมตวัอยาง จํานวน 10 ขอ (ปรับจาก รัตนาภรณ  โพธิ์ทอง. 2544 : 90)                
โดยใหกลุมตวัอยางทําแบบสอบถาม 2 ครั้งดวยกัน คอื กอนและหลงัเขารวมกิจกรรม                
คายภาษาอังกฤษ เพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเรียนระหวางกอนและหลังการเขาคาย     
ภาษาอังกฤษ วามีความแตกตางกันหรือไมเพียงใด (ดูภาคผนวก ข.  หนา 75) 
   เกณฑการพิจารณาคาเฉลี่ยของแบบสอบถามนี้ คือ 
   คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 4.51 – 5.00 หมายถึง แรงจูงใจสูงมาก 
   คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 3.51 – 4.50 หมายถึง แรงจูงใจสูง 
   คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 2.51 – 3.50 หมายถึง แรงจูงใจปานกลาง 
   คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 1.51 – 2.50 หมายถึง แรงจูงใจต่ํา 
   คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 1.00 – 1.50 หมายถึง แรงจูงใจต่ํามาก 
  2.1.2 แบบสอบถามฉบับที่ 2  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ใช
ในคายภาษาอังกฤษ (ปรับจาก รัตนาภรณ  โพธิ์ทอง. 2544 : 91) แบบสอบถามฉบับน้ีแบงเปน 
2 ตอน  ตอนที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นของกลุมตวัอยางเกี่ยวกบักิจกรรมที่ใชในคาย 
ภาษาอังกฤษแตละวัน เพ่ือวัดประสทิธิภาพของกิจกรรมที่ใชมีจํานวน 8 ขอ  ตอนที่ 2 เปนแบบ             
สอบถามเกี่ยวกับความพอใจของกลุมตวัอยางที่มีตอกิจกรรมตาง ๆ ที่ใชในคายภาษาอังกฤษ
ครั้งน้ีในแตละวัน เปนแบบสอบถามแบบปลายเปด (Open – ended) (ภาคผนวก ข.  หนา76)
เพ่ือใหกลุมตวัอยางแสดงความคิดเห็น และขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกีย่วกับกิจกรรมดวย โดยให
กลุมตวัอยางทําแบบสอบถามฉบับน้ีเม่ือเสร็จสิ้นการทํากิจกรรมในแตละวัน โดยครชูวยอธบิาย
และซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับชื่อกิจกรรมตาง ๆ 
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   เกณฑการพิจารณาคาเฉลี่ยของแบบสอบถามตอนที่ 1  ดังน้ี 
   คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 4.51 – 5.00 หมายถึง กิจกรรมมีประสิทธิภาพสงูมาก 
   คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 3.51 – 4.50 หมายถึง กิจกรรมมีประสิทธิภาพสงู 
   คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 2.51 – 3.50 หมายถึง กิจกรรมมีประสิทธิภาพปานกลาง 
   คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 1.51 – 2.50 หมายถึง กิจกรรมมีประสิทธิภาพนอย 
   คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 1.00 – 1.50 หมายถึง กิจกรรมมีประสิทธิภาพนอยมาก 
 
 2.2 แบบสงัเกตลกัษณะและวธีิการดําเนินกิจกรรม   
  แบบสังเกต ใชสังเกตลักษณะและวิธีการดําเนินกิจกรรม เปนแบบมาตราสวน
ประเมินคา 5 ระดับ คือ เห็นดวยอยางยิ่ง  เห็นดวย  ไมแนใจ  ไมเห็นดวย  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  
มีจํานวน 15 ขอ ซ่ึงแบงออกเปน 2 ตอน  ตอนที่ 1 แบบสังเกตลักษณะของกิจกรรม (จํานวน         
8 ขอ) เพ่ือเปรียบเทยีบแรงจูงใจ (ปรับจาก รัตนาภรณ  โพธิ์ทอง. 2544 : 94)  ตอนที่ 2            
แบบสังเกตวิธกีารดําเนินกิจกรรมของวิทยากร (จํานวน 7 ขอ) ซ่ึงผูวิจัยสรางขึ้นเอง และให
วิทยากร 3 คน ที่รวมดําเนนิกิจกรรมเปนผูทําแบบสังเกต หลังจากดําเนินกิจกรรมแตละอยาง
เสร็จสิ้นลง  แบบสังเกตนี้ใชเพ่ือหาประสทิธิภาพของกจิกรรมและวธิดํีาเนินกิจกรรม(ภาคผนวก 
ข.  หนา 79) 
  เกณฑการพิจารณาคาเฉลี่ยของแบบสังเกต ตอนที่ 1 ดังน้ี  
  คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 4.51 – 5.00 หมายถึง กิจกรรมมีประสิทธิภาพสงูมาก 
  คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 3.51 – 4.50 หมายถึง กิจกรรมมีประสิทธิภาพสงู 
  คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 2.51 – 3.50 หมายถึง กิจกรรมมีประสิทธิภาพปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 1.51 – 2.50 หมายถึง กิจกรรมมีประสิทธิภาพนอย 
  คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 1.00 – 1.50 หมายถึง กิจกรรมมีประสิทธิภาพนอยมาก 
  เกณฑการพิจารณาคาเฉลี่ยของแบบสังเกต ตอนที่ 2 ดังน้ี 
  คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 4.51 – 5.00 หมายถึง วิธีดําเนนิกจิกรรมอยูในเกณฑดีมาก 
  คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 3.51 – 4.50 หมายถึง วิธีดําเนินกจิกรรมอยูในเกณฑดี 
  คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 2.51 – 3.50 หมายถึง วิธีดําเนินกจิกรรมอยูในเกณฑพอใช 
  คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 1.00 – 2.50 หมายถึง วิธีดําเนินกจิกรรมอยูในเกณฑ 
        ตองปรับปรุง 
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 2.3 คูมือการจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ 
  คูมือการจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษทีผู่วิจัยจัดขึ้นครั้งน้ี ประกอบดวยเนื้อหา
ดังตอไปน้ี 
  ตอนที่ 1 : ประเภทและรายชื่อของกิจกรรมและเกม 
   กิจกรรมและเกมที่ใชในการจัดคายภาษาอังกฤษครั้งน้ีมี 6 ประเภท คือ 
   1.  กิจกรรมสรางความคุนเคย (Ice – Breaking) 
   2.  เกมฝกทบทวนคําศัพท (Vocabulary Games) 
   3.  เกมฝกโครงสรางภาษา (Structure Games) 
   4.  เกมฝกทักษะการฟงและปฏิบตัิตามคําสั่ง (Listen and Do Games) 
   5.  เกมฝกทักษะสัมพันธ (Integrated Games) 
   6.  กิจกรรมสอดแทรก (Fillers) 
  ตอนที่ 2 : ตารางการจัดกิจกรรมและเกมในแตละวัน 
  ตอนที่ 3 : ขั้นตอนและวธิีดําเนินกิจกรรม 
 
3.  วิธีดําเนนิการศึกษาคนควา 
 3.1 ศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2544  เกี่ยวกับจุดประสงค           
การเรียนรู และแนวทางการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
 3.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับแรงจูงใจ และการจัดคายภาษาอังกฤษ 
 3.3 ศึกษาและคัดเลือกกิจกรรม และแบงเปนประเภทของกิจกรรมตามหลักการจัด
กิจกรรมในคายภาษาอังกฤษ 
 3.4 สรางเครื่องมือในการศึกษาคนควา 
 3.5 นําเครื่องมือทั้งหมดใหผูเชี่ยวชาญตรวจ และปรบัปรุงแกไข 
 3.6 ดําเนินการเพื่อจัดคายภาษาองักฤษ 
  3.6.1 เขียนโครงการจัดคายภาษาอังกฤษ เสนอตอผูบริหารเพื่อขออนุมัติ 
  3.6.2 ประชาสัมพันธและรบัสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 ที่ไดผล                
การเรียนเปน 0 และ 1 ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2547 จํานวน 30 คน เพ่ือเปนกลุม               
ตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี 
  3.6.3 ประชุมคณะวทิยากรซึ่งเปนครูในหมวดภาษาอังกฤษทั้งหมด 6 คน               
ที่รวมดําเนินกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ เพ่ือทําความเขาใจเกี่ยวกบัขั้นตอนและวิธีการดําเนิน 
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กิจกรรม ตลอดจนเกมทางภาษาทุกอยางที่ใชในการจดัคายครั้งน้ี กอนที่จะทดลองใชกับกลุม    
ตัวอยาง 
  3.6.4 ประชุมผูสังเกตการณกิจกรรมคายภาษาอังกฤษซึ่งเปนคณะวทิยากร            
3 คน เพ่ือทําความเขาใจจุดประสงคและรูปแบบของแบบสังเกต และวธิีทําแบบสอบถามที่ใชใน
งานวิจัยครั้งน้ี 
  3.6.5 ดําเนินการใหกลุมตวัอยางทําแบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษ (แบบสอบถามฉบับที่ 1)  (ภาคผนวก ข.  หนา 75) 
  3.6.6 ดําเนินการจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษแบบกลางวนั (Day Camp) กับ
กลุมตวัอยาง ณ โรงเรียนวดัโพธิ์ทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร เปนเวลา 3 วันขณะ
ดําเนินกิจกรรมครูผูสังเกตการณทําแบบสงัเกตลักษณะและวิธีดําเนินกิจกรรม (ภาคผนวกหนา 
81 - 83) เพ่ือประเมินประสทิธิภาพของแตละกิจกรรม 
  3.6.7 ใหกลุมตวัอยางทําแบบสอบถามเมื่อเสรจ็สิ้นกิจกรรมแตละวัน                   
(แบบสอบถามฉบับที่ 2)  (ภาคผนวก ข.  หนา 76) 
  3.6.8 หลังเสร็จสิ้นการเขาคายภาษาอังกฤษแลวใหกลุมตวัอยางทําแบบ              
สอบถามวัดแรงจูงใจ (แบบสอบถามฉบบัที่ 1) (ภาคผนวก ข.  หนา 75) 
  3.6.9 รวบรวมขอมูลตาง ๆจากแบบสอบถามและแบบสังเกต ที่กลุมตวัอยางและ
ครูไดทํา 
 3.7 วิเคราะหขอมูลจากการวิจัย 
 3.8 เขียนรายงานสรุปผล และอภิปรายผล รวมทั้งขอเสนอแนะตาง ๆ 
 
4.  การจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล  
 วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามและแบบสังเกตที่ไดจากการจัดคายครั้งน้ี คือ                        
1) แบบสอบถามวัดแรงจูงใจของกลุมตวัอยางกอนและหลังเขารวมกจิกรรมคายภาษาอังกฤษ   
2) แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและความพึงพอใจในกิจกรรมที่ใชในคายภาษาอังกฤษ
ของ กลุมตวัอยาง  3) แบบสังเกตลักษณะและวิธีการดาํเนินกิจกรรม  ทั้งหมดนี้เพ่ือมาหา
คาเฉลีย่และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดยการใชการวเิคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับ
การวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร และทดสอบหาความแตกตางของผลการวัดแรงจงูใจกอน
และหลังการทดลองโดยใช t – test แบบ Dependent 
 
 
 



 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณและอักษรยอในการวิเคราะหขอมูล 

ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี เพ่ือใหเกิดความเขาใจ
เกี่ยวกบัความหมายในการนําเสนอผลการวิเคราะหทีต่รงกัน ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณและ
อักษรยอที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปน้ี 

 N แทน จํานวนกลุมตวัอยาง 
X  แทน คาเฉลีย่ 
S.D. แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
t  แทน คาสถิติการแจกแจงแบบท ี(t - distribution) 
 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
ผลการวิเคราะหขอมูลในการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยไดเสนอเปนลําดับ ดังน้ี  
1. เปรียบเทียบแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ กอนและหลังการเขารวมกิจกรรม

คายภาษาอังกฤษ 
2. วิเคราะหหาประสิทธิภาพของกิจกรรมที่ใชในคายภาษาอังกฤษ 
 2.1 เปรียบเทียบผลการประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรมที่ใชในคายภาษาอังกฤษ

ตามความคิดเห็นของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมและครูผูสังเกตการณ  
 2.2 ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ 
 2.3 ประเมินประสิทธิภาพวธิกีารดําเนินกิจกรรมตามความคิดเห็นของครู  
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
1. เปรียบเทียบแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ กอนและหลังการเขารวม

กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ 
 การวิเคราะหขอมูลในตอนนี้ ผูวิจัยไดนําคะแนนของแบบสอบถามวัดแรงจูงใจใน

การเรียนภาษาอังกฤษ กอนและหลังการเขารวมกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ มาวิเคราะหหาคาสถิติ
พ้ืนฐาน ไดแก คาเฉลี่ย ( X ) คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน ( .D.S ) จําแนกเปนรายขอและโดยรวม 
ปรากฏผลดังแสดงในตาราง 2 และ 3 
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ตาราง 2  เปรยีบเทียบแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ กอนและหลงัการเขารวม
กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ 

 

การทดลอง N X  S.D. t P 
กอนรวมกิจกรรม 30 2.88 0.86 2.95  
หลังรวมกิจกรรม 30 4.17 0.96  0.01 

 
จากตาราง 2 พบวา แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ โดยรวมหลังการเขารวม

กิจกรรมคายภาษาอังกฤษสูงกวากอนเขารวมกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ โดยมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 
 
ตาราง 3  แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลงัการเขารวม

กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ 
 

แรงจูงใจ 
กอนรวมกิจกรรม หลังรวมกิจกรรม ขอ ขอความ 

X  แปลผล X  แปลผล 
ผลตาง 

1. ภาษาอังกฤษเปนวิชาที่ขาพเจาชอบ 2.77 ปานกลาง 4.30 สูง 1.53 
2.  ขาพเจาไมชอบเลมเกม หรือทํากิจกรรมที่

จะตองใชภาษาอังกฤษ 3.13 ปานกลาง 4.23 สูง 1.10 
3. ขาพเจาอยากเรียนวิชาภาษาอังกฤษใหเกง 3.53 สูง 4.86 สูงมาก 1.33 
4. ขาพเจารูสึกตองฝนใจเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 3.33 ปานกลาง 4.50 สูง 1.17 
5. ขาพเจารูสึกกลัวที่จะพูดโตตอบกับผูอื่นโดยใช

ภาษาอังกฤษ 2.40 ต่ํา 3.76 สูง 1.36 
6. ขาพเจาคิดวาภาษาอังกฤษเปนวิชาที่ยาก 2.33 ต่ํา 3.67 สูง 1.34 
7. ขาพเจาอยากใหลดชั่วโมงเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 2.76 ปานกลาง 4.13 สูง 1.37 
8. ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ขาพเจาอยากให

ครูเลิกสอนกอนเวลา 2.67 ปานกลาง 4.16 สูง 1.49 
9. ขาพเจาเรียนวิชาภาษาอังกฤษดวยความ

สนุกสนาน 3.10 ปานกลาง 4.33 สูง 1.23 
10. ขาพเจาอยากเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

นอกเหนือจากชั่วโมงเรียน 2.83 ปานกลาง 3.80 สูง 0.97 
สรุป 2.88 ปานกลาง 4.17 สูง 1.29 
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จากตาราง 3  พบวา คะแนนเฉลี่ยรวมของแบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนการเขารวมกิจกรรมคายภาษาอังกฤษอยูในระดับปานกลางและ
เพ่ิมเปนระดับสูงหลังการเขารวมกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ โดยมีคาเฉลี่ยที่ 2.88 และ 4.17 
ตามลําดับ 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา หลังการเขาคายภาษาอังกฤษนักเรยีนอยากเรียน
ภาษาอังกฤษใหเกง อยูในระดับสูงมาก โดยมีคาเฉลี่ยที่ 4.86 สําหรับขออ่ืนๆมีคาเฉลี่ยอยูที่
ระดับสูง อยางไรก็ตามขอทีมี่คาเฉลี่ยเพ่ิมนอยที่สุดหลังจากที่นักเรียนเขาคายแลว คือ แรงจูงใจ
ขอที่ 10 (ขาพเจาอยากเรียนภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมนอกเหนือจากชั่วโมงเรียน)  มีคาเฉลี่ย
เพ่ิมขึ้น 0.97  

 
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรมที่ใชในคายภาษาอังกฤษ                

ตามความคดิเห็นของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมและครูผูสังเกตการณ 
 ผูวิจัยไดนําคาคะแนนของแบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่วกับลักษณะของ

กิจกรรมสําหรับนักเรียน และแบบประเมินลักษณะวธิีการดําเนินกิจกรรมสําหรับครผูู
สังเกตการณ มาวิเคราะหผลการประเมินประสิทธิภาพกิจกรรม ดังน้ี 

 2.1 เปรียบเทียบผลการประเมินประสิทธิภาพกิจกรรมที่ใชในคายภาษาอังกฤษตาม
ความคิดเห็นของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม และครูผูสังเกตการณ  

  จากการนําผลการประเมินของนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม รวม 30 คน และ
ครูผูสังเกตการณ 3 คน มาหาคาเฉลี่ยและเปรียบเทียบผลการประเมิน ปรากฏผลดังตาราง 4 
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ตาราง 4  เปรียบเทียบประสิทธิภาพของกิจกรรมแตละประเภทที่ใชในคายภาษาอังกฤษตามความคิดเห็นของนักเรียนและครูผูสังเกตการณ 
 

Ice Breaking Vocabulary 
Games 

Structure 
Games 

Listen and Do 
Games 

Integrated 
Games คาเฉลีย่         ประเภทของกิจกรรม 

 
ขอความ น.ร. ครู น.ร. ครู น.ร. ครู น.ร. ครู น.ร. ครู น.ร. ครู 
1. วิธีการเลนเกมเขาใจงายและสามารถปฏิบัติได

ถูกตอง 4.12 4.84 4.39 5.00 4.54 5.00 4.45 4.22 4.62 4.84 4.42 4.78 
2. เวลาในการทํากิจกรรมเหมาะสม 3.84 4.84 4.45 4.95 4.43 4.84 4.50 4.33 4.60 5.00 4.36 4.79 
3. กิจกรรมสนุก ไมเครียด 4.62 5.00 4.69 4.78 4.62 5.00 4.51 4.33 4.58 5.00 4.60 4.82 
4. นักเรียนไดเรียนรูการทํางานรวมกัน 4.30 5.00 4.54 4.89 4.42 5.00 4.48 4.33 4.82 5.00 4.51 4.84 
5. กิจกรรมมีความเหมาะสมกับระดับความรู

ความสามารถของนักเรียน 4.45 5.00 4.62 4.89 4.78 5.00 4.62 4.33 4.77 5.00 4.65 4.84 
6. นักเรียนสามารถเลือกใชภาษาไดอยางอิสระ 4.52 4.84 4.37 4.56 4.40 4.67 4.44 4.00 4.54 5.00 4.45 4.61 
7. กิจกรรมชวยใหเกิดความเชื่อมั่นและการ

แสดงออกทางภาษา 4.45 4.84 4.51 4.84 4.59 5.00 4.49 4.33 4.50 4.67 4.51 4.74 
8. นักเรียนมีโอกาสใชภาษาหรือทาทางเพื่อสื่อ

ความหมาย 4.59 4.84 4.58 4.83 4.62 5.00 4.60 4.44 4.70 5.00 4.62 4.82 
คาเฉลี่ย 4.36 4.90 4.52 4.84 4.55 4.94 4.51 4.29 4.64 4.94 4.52 4.78 

คาเฉลี่ยรวมครูและนักเรียน 4.63 4.68 4.74 4.40 4.79 4.65 
แปลผล สูงมาก สูงมาก สูงมาก สูง สูงมาก สูงมาก 
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  จากตาราง 4 พบวา การจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษโดยรวมมี
ประสิทธิภาพในระดับสูงมาก โดยมีคาเฉลี่ยที่ 4.65 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดปรากฏวาจาก
กิจกรรมทั้งหมด 5 กิจกรรม มี 4 กิจกรรม คือ กิจกรรม Ice Breaking, Vocabulary Games, 
Structure Games และ Integrated Games อยูในระดับสูงมากโดยมีคาเฉลี่ยที่ 4.63, 4.68, 
4.74 และ4.79 ตามลําดับ สวนกิจกรรม Listen and Do Games มีประสิทธิภาพสูง โดยมี
คาเฉลี่ยที่ 4.40  

  จากการแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมของนักเรียนจํานวน 25 คนที่มีตอ
กิจกรรมคิดเปนรอยละ ดังน้ี 

  1. อยากใหเพ่ิมเวลาในการจัดกิจกรรม จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 100 
  2. ทําใหเกิดความมั่นใจกลาแสดงออก จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 84 
  3. อยากใหมีชาวตางประเทศมารวมกิจกรรม จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 65 
  4. อยากใหมีการจัดกิจกรรมแบบน้ีทุกป จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 60 
  5. ทําใหเขาใจและเรียนรูภาษาอังกฤษไดดีขึน้ จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 40 
 
 2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ 
  จากแบบสอบถามตอนที่ 2 เก่ียวกับความคิดเห็นตอกิจกรรมของนักเรียน 

30 คน สามารถสรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมแตละวัน 
ดังน้ี 

  วันที่ 1 กิจกรรมที่ชอบมากที่สุด คือ Music Chair มีจํานวนนักเรียนเลือก
กิจกรรมดังกลาวจํานวน 12 คน โดยใหเหตุผลวา เปนกิจกรรมที่มีความสนุกสนาน สวนกิจกรรม
ที่ชอบนอยที่สดุ คือ Mirror Hands มีจํานวนนักเรียนเลือก 14 คน เหตุผลคือ กิจกรรมไมคอย
สนุก และไดแสดงความสามารถนอย 

  วันที่ 2 กิจกรรมที่ชอบมากที่สุด คือ I Went to the Market มีจํานวน
นักเรียนเลือก 17 คน เหตุผลคือ กิจกรรมมีความสนุกสนาน สวนกิจกรรมที่ชอบนอยที่สุด คือ 
Back to Back มีจํานวนนักเรียนเลือก 13 คน เหตุผลคอื ไมคอยเขาใจคําสั่ง 

  วันที่ 3 กิจกรรมที่ชอบมากที่สุด คือ Million Things มีจํานวนนักเรียนเลือก 
14 คน เหตุผลคือ กิจกรรมมีความสนุกสนาน ไดทบทวนคําสั่ง และสวนกิจกรรมที่ชอบนอยที่สดุ 
คือ Treasure Hunt โดยมีจํานวนนักเรียนที่เลือก 12 คน เหตุผลคือ นักเรียนไมคอยรูคําศัพท 
ทําใหไมสามารถรวมกิจกรรมไดอยางสนุกสนาน 

  นอกจากนี้แลวนักเรียนยังเสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติมวา ควรจัดกิจกรรมแบบ
น้ีทุกป โดยเพิม่เวลาในการจัดกิจกรรมและมีกิจกรรมใหมากขึ้น 
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 2.3 ผลการประเมินประสิทธิภาพวิธีการดําเนินกิจกรรม ตามความคิดเห็นของครู
ผูสังเกตการณ 

  จากแบบประเมินประสิทธิภาพวิธีการดําเนินกิจกรรมของครูผูสังเกตการณ  
สามารถสรุปความคิดเห็นเก่ียวกับประสทิธิภาพวธิีการดําเนินกิจกรรมได ดังแสดงในตาราง 5 

 
ตาราง 5  ประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินกิจกรรมตามความคิดเห็นของครูผู

สังเกตการณ 
 

        กิจกรรม 
ขอความ 

Ice 
Breaking 

Vocabulary 
Games 

Structure 
Games 

Listen and 
Do Games 

Integrated 
Games คาเฉล่ีย 

1. การสาธิตการเลน
ชัดเจน 4.83 4.83 4.83 5.00 5.00 4.89 

2. มีการตรวจสอบความ
เขาใจเกี่ยวกับวิธีการ
เลนเกม 4.83 4.83 4.83 5.00 5.00 4.89 

3. นักเรียนทุกคนมีสวน
รวมในกิจกรรม 4.66 4.94 4.83 5.00 5.00 4.88 

4. นักเรียนมีความตื่นตัว
และกระตือรือรนใน
การทํากิจกรรม 4.83 4.94 4.83 5.00 5.00 4.92 

5. การดําเนินกิจกรรม
ตอเนื่อง ชัดเจน 5.00 4.94 4.66 5.00 5.00 4.92 

6. การจัดกลุมนักเรียน
เหมาะสมกับลักษณะ
ของกิจกรรม 5.00 4.83 5.00 5.00 5.00 4.96 

เฉลี่ย 4.85 4.88 4.83 5.00 5.00 4.91 
       จากตาราง 5 พบวา วธิีการดําเนินกิจกรรมตามความคิดเห็นของครูผูสังเกตการณ มี
ประสิทธิภาพสูงมาก โดยมีคาเฉลีย่ที่ 4.91  เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวากิจกรรมที่มี
ประสิทธิภาพสูงมาก โดยมีคาเฉลีย่ที่ 5.00 คือ Listen and Do Games และ Integrated 
Games สวนกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงมาก แตมีคาเฉลี่ยต่ํากวากลุมอ่ืน คือ Structure Games 
โดยมีคาเฉลี่ยที่ 4.83  



 

บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาคนควา เรื่อง กิจกรรมคายภาษาอังกฤษเพือ่สรางแรงจูงใจในการเรียน

ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดโพธิท์อง (ขวัญโรจนราษฎร
รังสฤษฏ) สามารถอภิปรายผล และใหขอเสนอแนะเปนลําดับตามขัน้ตอนดังน้ี 

  
ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 

1. เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบแรงจูงใจการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน     
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (ขวัญโรจนราษฎรรังสฤษฏ) กอนและหลังการเขารวม
กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ 

2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของกิจกรรมตางๆ ที่ใชในคายภาษาอังกฤษ 
 
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 
 กลุมตัวอยาง 

กลุมตวัอยางในการศึกษาคนควาครั้งน้ีเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  โรงเรียน
วัดโพธิ์ทอง (ขวัญโรจนราษฎรรังสฤษฏ)  แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร จํานวน 
30 คน  ดวยวธิีการเปดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีผลการเรียนวชิาภาษาอังกฤษ 
0 และ 1  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2547 
 
 ระยะเวลาในการทดลอง 

ในการศึกษาคนควาครั้งน้ีใชเวลาทดลอง 3 วัน ระหวางวันที่16–18 เดือนกุมภาพันธ 
พ.ศ. 2548  วันละ 7 ชั่วโมง รวมเวลาที่ทดลองตลอดกิจกรรม 21 ชั่วโมง  ณ โรงเรียน          
วัดโพธิ์ทอง (ขวัญโรจนราษฎรรังสฤษฏ)  แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร  ผูเรียน
จะเขารวมกิจกรรมคายภาษาอังกฤษเฉพาะในเวลากลางวันเทานั้น (Day Camp) 
 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 

1. แบบสอบถาม 
 1.1 แบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ 
 1.2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ใชในคายภาษาอังกฤษ 
2. แบบสังเกตลักษณะและวิธีการดําเนินการกิจกรรม 
3. คูมือการจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ 



 

 

33

 
 
 

 การจัดกระทาํและการวเิคราะหขอมูล 
 วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามทุกอยางจากการจัดคายภาษาอังกฤษครั้งน้ี คือ 
 1. วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามวัดแรงจูงใจของกลุมตัวอยางกอนและหลัง           
เขารวมกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ 
 2. วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกบัความคิดเห็นและความพงึพอใจใน
กิจกรรมที่ใชในคายภาษาองักฤษของกลุมตัวอยาง 
 3. วิเคราะหขอมูลจากแบบสังเกตลักษณะและการดําเนินกิจกรรม 
 จากขอมูลที่ไดทั้งหมดนี้นํามาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปเพ่ือหา
คาเฉลีย่และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบหาความแตกตางของผลการวัดแรงจูงใจกอนและ
หลังการทดลองโดยใช t-test แบบ Dependent  
 
สรุปผลการศึกษาคนควา 

จากการวิเคราะหผลการจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษเพื่อสรางแรงจูงใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (ขวัญโรจนราษฎร
รังสฤษฏ) แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร สรุปผลไดดังน้ี 

1. กิจกรรมคายภาษาอังกฤษสามารถสรางแรงจูงใจในการเรียนภาษาองักฤษของ
นักเรียนใหสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01  

2. ประสิทธิภาพของกิจกรรมตางๆ ที่ใชในคายภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพสูงมาก 
 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาผลการจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษเพือ่สรางแรงจูงใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดโพธิท์อง (ขวัญโรจนราษฎร
รังสฤษฏ) สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 

1. กิจกรรมคายภาษาอังกฤษสามารถสรางแรงจูงใจในการเรียนภาษาองักฤษของ
นักเรียนใหสูงขึ้น 

 หลังจากการเขารวมกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ นักเรยีนมีแรงจูงใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษ เพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 ดังมีเหตุผลดังน้ี 

 1.1 กิจกรรมคายภาษาองักฤษที่จัดขึ้นครั้งน้ี มีกิจกรรมและเกมทางภาษาที่
หลากหลายถงึ 6 ประเภท ไดแก 1) กิจกรรมสรางความคุนเคย (Ice Breaking) 2) เกมฝก
ทบทวนคําศพัท (Vocabulary Games) 3) เกมฝกโครงสรางภาษา (Structure Games) 4) เกม
ฝกทักษะการฟงและปฏบิัตติามคําสั่ง (Listen and Do Games) 5) เกมฝกทักษะสมัพันธ 
(Integrated Games) 6) กิจกรรมสอดแทรก (Fillers) ทั้งน้ีเกมและกจิกรรมแตละประเภทมีความ
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ยากงายเหมาะสมกับระดับของนักเรียน มีความสนุกสนาน ทาทายความสามารถในการทํา
กิจกรรมเพื่อฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษตามสถานการณที่เหมือนกับการใชภาษาในชวีติจริง           
กระตุนใหนักเรียนฝกคิด และ เปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรูอยางมีสวนรวมตลอดจนไดรับ
ประสบการณตรงจากการทีนั่กเรียนลงมือทํากิจกรรมดวยตนเองทุกกิจกรรม ดวยการเรียนผาน
การเลนเกมตาง ๆ เปนการเรียนรูที่เกิดขึน้อยางเปนธรรมชาติ เพ่ือใหนักเรียนไดนําภาษาที่เคย
เรียนมาแลว มาใชในสถานการณจริงในการทํากิจกรรม จนประสบความสําเร็จและมีความมั่นใจ
ในการใชภาษาองกฤษ จึงสงผลใหนักเรียนมีแรงจูงใจและสนใจในการเรียนมากขึ้น ซ่ึงสอดคลอง 
กับ มยุรี  สุขวิวัฒน และคณะ (2539 : 778)  ที่กลาววา  กิจกรรมทางภาษาที่จัดในคาย
ภาษาอังกฤษ อยูในรูปของเกมทางภาษา (Language Game) ที่ชวยใหผูเรียนไดฝกใชภาษาใน
สถานการณจริง กอใหเกิดความคลองแคลวและสนุกสนานในการใชภาษา ทําใหผูเรียนเกิด
ความสนใจเรยีนมากยิ่งขึ้น 

  นอกจากนี้กิจกรรมและเกมทางภาษาที่จัดในครั้งน้ีเปนกิจกรรมที่นักเรียนได
ฝกประสบการณและทักษะทางภาษาอยางครบถวน ไดแก ทักษะการฟง ทักษะการพูด ทักษะ
การอาน และทักษะการเขียน ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของ ไรท, เบทเทอรริดจ และบคับาย 
(Wright, Betteridge and Buckby. 1991 : 1) ที่วา เกมและกิจกรรมทางภาษานั้นสามารถฝก
ทักษะทางภาษาไดอยางครบถวนทุกทักษะ 

 1.2 การดําเนินกิจกรรมในคายภาษาอังกฤษครั้งน้ี เริ่มตนจากกิจกรรมที่งาย ๆ 
ซ่ึงไมตองใชภาษาอังกฤษมาก ไดแก กิจกรรมสรางความคุนเคย (Ice Breaking) ทําใหนักเรียน
เกิดความคุนเคยกัน รูสึกผอนคลาย ไดเคลื่อนไหวเปนการสรางความพรอมทางดานรางกาย    
ไมเบื่อกับการทํากิจกรรม และมีความมั่นใจตอการทํากิจกรรม ซ่ึงตองใชภาษามากขึ้นและยาก
ขึ้นเปนลําดับสอดคลองกับ ศิริยา  คนิวรานนท (2541 : 101) ที่ไดใหแนวทางการจดักิจกรรมใน
คายภาษาอังกฤษดังน้ี คือ เริ่มจากการจัดกิจกรรมสรางความคุนเคย เพ่ือใหผูเรียนไดคุนเคย
และใกลชิดกนั จัดกิจกรรมที่มีเน้ือหางายไปสูเน้ือหาและวธิีการดําเนนิกิจกรรมที่ยากขึ้น โดย
ชวงแรกควรจดักิจกรรมที่ผูเรียนไมตองใชภาษาในการสือ่สารมากนัก แตจะใชภาษาทาทางใน
การสื่อความหมาย เพ่ือไมใหผูเรียนเกิดความเครยีดในการใชภาษาเพื่อการสื่อสารซึ่งกันและกนั 
ทําใหผูเรียนมีความพรอมในอันที่จะเขารวมกิจกรรมอ่ืน ๆตอไป 

 1.3 การจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษครั้งน้ี มีบรรยากาศที่ผอนคลายไมเครียด 
เน่ืองจากใชสถานที่จัดกิจกรรมเปนที่โลงมีบริเวณกวางขวาง   เชน   กลางสนามของโรงเรียน 
ใตตนไมหรือหองประชุมใหญซ่ึงไมมีโตะเกาอ้ีแตใหนักเรียนนั่งที่พ้ืนหอง  นักเรียนไมตองอยูใน
กฎระเบียบเหมือนการเรียนในหองเรียนตามปกติ  อีกทั้งนักเรียนไมตองสวมชุดนักเรียน จึง
สะดวกในการเคลื่อนไหวและทํากิจกรรมตาง ๆ    มีอิสระในการใชภาษาและทํากิจกรรมในคาย
ภาษาอังกฤษ ไมรูสึกวาตนเองกําลังเรียนภาษาอังกฤษ       ซ่ึงเปนจุดมุงหมายสําคัญของการ
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จัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ ทําใหนักเรียนเกิดความเชื่อม่ัน  อันจะนําไปสูความกลาแสดงออก
ในการใชภาษาสื่อสารกับผูอ่ืน ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของ เฉลียวศรี  พิบูลชล (2535 : 30) 
ที่วา กิจกรรมคายภาษาอังกฤษเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชภาษาในประสบการณจริง และเปนการ
เปลี่ยนบรรยากาศการเรียนการสอนนอกหองเรียนในขณะเดียวกันดวย ทําใหนักเรียนพอใจใน
การเรียนภาษาอังกฤษ  นอกจากนี้นักเรียนยังไดรับการกระตุนใหใชภาษาตลอดเวลาในการทํา
กิจกรรม ปราศจากการตําหนิหรือจับผิดขอผิดพลาดของนักเรียนแตอยางใด ซ่ึงตรงกับคํากลาว
ของ มอรโรว (Morrow. 1983 : 66 ; อางถึงใน รัตนาภรณ   โพธิ์ทอง. 2544 : 44) ที่วา 
ขอผิดพลาดของนักเรียนนั้นไมถือวาเปนขอผิดพลาดที่รายแรง เพราะในการฝกใชภาษานั้น 
ผูสอนไมควรเครงครัดตอขอผิดพลาดเล็ก ๆ นอย ๆ ที่เกิดขึ้น   ซ่ึงจะทําใหนักเรียนขาดความ
ม่ันใจ และไมกลาแสดงออกในการใชภาษาอีก 

 
2. ประสิทธิภาพของกิจกรรมตางๆ ที่ใชในคายภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพสูงมาก 
 จากการประเมินกิจกรรมของนักเรียนจํานวน 30 คน และครูผูสังเกตการณ 3 คน 

ดังไดแสดงในตาราง 4 หนา 29  ผลปรากฏวากิจกรรมที่ใชในคายครั้งนี้มีประสิทธิภาพสูงมาก 
ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก  

 2.1 มีการเตรียมพรอมและไดทดลองใชกิจกรรมกอนนําไปใชจริง 
  กอนที่จะจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษเพื่องานวิจัยในครั้งน้ี  ผูวิจัยได

ทดลองใชกิจกรรมและเกมภาษามาแลว โดยใชกับกลุมนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยางที่ใชใน
งานวิจัยจริงแลวรวมกันอภิปรายกับครูผูสังเกตการณถึงขอดีและขอดอยของแตละกิจกรรม แลว
นํามาปรับแกเพ่ือใหมีความเหมาะสมในการดําเนินกิจกรรม เชน ปรับคําสั่งใหกระชับและชัดเจน
ปรับเวลาใหมีความยืดหยุนตามลักษณะของกิจกรรมที่ยากงายตางกัน  ปรับขนาดของกลุม  
ปรับสมาชิกในกลุม เชน มีทั้งชายและหญิงในกลุมเดียวกัน  หรือชายลวน  หญิงลวนตาม
ลักษณะของกิจกรรม 

 2.2 ดานการจัดลําดับกิจกรรม 
  กิจกรรมและเกมภาษาที่นํามาใชในกิจกรรมคายภาษาอังกฤษครั้งน้ี มีวิธีการ

เลนที่เขาใจงาย เริ่มจากกิจกรรมและเกมภาษาที่ใชภาษาในการสื่อสารนอย คือเร่ิมจากระดับคํา
กอนจากนั้นจึงเพ่ิมเปนวลีหรือขอความสั้นและจนถึงรูปประโยคในที่สุด สอดคลองกับผล
การศึกษาคนควาของ รัตนาภรณ  โพธิ์ทอง (2544 : 48) พบวา การดําเนินกิจกรรมคาย
ภาษาอังกฤษควรเริ่มจากกิจกรรมที่ ใชภาษาอังกฤษไมมากนัก หรือไดใชภาษาเพียง
ระดับพ้ืนฐานกอนที่จะถึงกิจกรรมที่ซับซอนขึ้นและมีการใชภาษามากขึ้น และการจัดลําดับ
กิจกรรมที่คํานึงถึงนักเรียนตองมีการเคลื่อนไหวและใชพลังงานมากสลับกับกิจกรรมที่มีการ
เคลื่อนไหวและใชพลังงานนอย เพ่ือใหนักเรียนไดเปลี่ยนอิริยาบถในขณะทํากิจกรรม 
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 2.3 กิจกรรมมีความหลากหลาย 
  กิจกรรมในคายภาษาอังกฤษครั้งน้ี มีลักษณะการทํากิจกรรม ทั้งกิจกรรมคู 

กลุมยอยและกลุมใหญ ซ่ึงกิจกรรมคู ไดแกMirror Hands, Hidden Words, Two – Vowel 
Jigsaw, Back to Back, Clocked Booklet Making, Wall Dictation, Treasure Hunt กิจกรรม
กลุมยอย ไดแก Spy Codes, Alphabet Racing, Million Things, Pick a Chair  กิจกรรมกลุม
ใหญ ไดแก Handshakes,I Went to the Market, Don’t Break My Heart, Music Chair เปด
โอกาสใหผูเรียนไดมีปฎิสัมพันธกัน และฝกฝนการใชภาษา นอกจากนี้กิจกรรมที่จัดมีทั้ง
กิจกรรมที่ทํากลางแจงและในรม กิจกรรมบางกิจกรรมเปนลักษณะของเกมที่มีการแขงขันเพ่ือ
หาคูหรือกลุมผูชนะจึงทําใหนักเรียนสนุกสนานและ กลาที่จะใชภาษาเพื่อสื่อสารซึ่งกันและกัน
มากขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับ ประพันธศิริ  สุเสารัจ (2540 : 26 – 27) ที่วา กิจกรรมในคาย
ภาษาอังกฤษควรเปนกิจกรรมทั้งในรมและกลางแจง และเปนกิจกรรมทั้งประเภทเดี่ยวและกลุม
ที่ทุกคนสามารถเขารวมได 

3. กิจกรรมคายภาษาอังกฤษเปนสิ่งใหมสําหรับนักเรียนและครู นักเรียนที่เปนกลุม
ตัวอยางไมเคยเขารวมในการเขาคายภาษาอังกฤษและเปนเรื่องใหมของครูผูสังเกตการณ จึง
เปนนวัตกรรมการเรียนการสอน ที่ทําใหนักเรียนและครูรูสึกตื่นเตน กระตือรือรนในการทํา
กิจกรรมตางๆ  
 
ขอเสนอแนะ 
                 1.  ขอเสนอแนะทั่วไป 

    1.1  การจัดกิจกรรมตางๆ ควรมีการยดืหยุนและปรบัใหมีความเหมาะสม เชน 
ประเภท ชนิดและเวลาในการทํากิจกรรม เพราะบางกิจกรรมเขาใจยากและตองลงมือปฏิบัติ
เพ่ือใหไดชิ้นงาน ซ่ึงตองใชเวลามากพอสมควร เชน กจิกรรม Clocked Booklet Making 

    1.2  กิจกรรมที่ตองใชอุปกรณในการทํากิจกรรม วทิยากรควรเตรียมใหพรอมกับ
จํานวนนักเรียน 

    1.3  วิทยากรประจําคายควรมีความรูความเขาใจกิจกรรมทุกกิจกรรม รวมถึงการ
ใชภาษาอังกฤษในการออกคําสั่งในการทํากิจกรรมใหกระชับ ชัดเจน  ตลอดจนเวลาทีใ่ช
ประเมินกิจกรรมชวงสุดทายของแตละวนัเนื่องจากครูตองใชเวลาอธิบายขอความของแบบ
ประเมินแตละขอใหนักเรียนเขาใจอยางถกูตองตรงกันกอนลงมือทํา  และอีกประการหนึ่งครู
จําเปนตองทบทวนชื่อกิจกรรม  ชวงเวลาที่ทํากิจกรรมพอสังเขป  ทั้งน้ีเพ่ือใหม่ันใจวานักเรยีน
ประเมินแตละกิจกรรมไดอยางครบถวนและถูกตอง  อันจะสงผลถึงความเทีย่งตรงของผลการ
ประเมิน 
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   1.4  ควรจดักลุมนักเรียนใหคละกันโดยพิจารณาทุกๆดาน เชน  ดานบุคลิกภาพ  
เพศ  สุขภาพ เปนตน  เพ่ือใหนักเรียนไดคอยชวยเหลอืซ่ึงกันและกนัในระหวางทาํกิจกรรม 
              2. . ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

    2..1  ควรมีการศึกษาวจัิยเพ่ือติดตามและประเมินผลนักเรียนกลุมตวัอยางที่เขา
รวมกิจกรรมวามีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงทั้งแรงจูงใจและผลการเรียนดีขึ้นหรอืไม 

    2..2  ควรมีการศึกษาวจัิยกิจกรรมคายภาษาองักฤษเพื่อสรางแรงจูงใจในการ
เรียนภาษาอังกฤษ สําหรบันักเรียนระดับชั้นอ่ืนๆดวย 
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คูมือการจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ 
 
 คูมือการจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษนี ้จัดทําขึ้นเพ่ือประกอบการศึกษาคนควาของ 
ผูวิจัย ซ่ึงประกอบดวยเนื้อหาตอไปน้ี 
 
 ตอนที่ 1  :  ประเภทและรายชื่อกิจกรรม 
 ตอนที่ 2  :  ตารางกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ 
 ตอนที่ 3  :  ขั้นตอนและวธิดํีาเนินกิจกรรม 
 
ตอนที่ 1  :  ประเภทและรายชื่อกิจกรรม 
 กิจกรรมที่ใชในคายภาษาองักฤษครั้งน้ี มีทั้งหมด 6 ประเภท 15 ชนิด ดังตอไปน้ี 
 1. กิจกรรมสรางความคุนเคย (Ice Breaking) เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูเรียน 
ซ่ึงมาจากตางหองเรียนกันไดทําความรูจักคุนเคยกันเพ่ือเปนการสรางบรรยากาศที่ดี ลดความ
ประหมา ตื่นเตนของผูเรียน เปนกิจกรรมที่ใชภาษา ทาทาง หรือการเคลื่อนไหวของรางกายเพื่อ
สื่อความหมาย หรืออาจจะใชภาษาในระดับที่งาย ๆ เชน การทักทาย หรือแนะนาํตัวเอง เปนตน 
มีดังตอไปน้ี 
  1.1 Mirror Hands 
  1.2 Handshakes 
 2. เกมฝกทบทวนคําศัพท (Vocabulary Games) ไดแก กิจกรรมหรือเกมที่ทดสอบ
ความจํา และทบทวนคําศพัทตาง ๆ ตามระดับของผูเรียนทั้งในดานการสะกดคาํ การออกเสียง 
และความหมายของคําศัพท มีดังตอไปน้ี 
  2.1 Spy Codes 
  2.2 Hidden Words 
  2.3 Alphabet Racing 
  2.4 Music Chairs 
  2.5 Two – Vowel Jigsaw 
  2.6 Million Things 
 3. เกมฝกโครงสรางภาษา (Structure Games) กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมที่จัดเพื่อให 
ผูเรียนไดฝกทบทวนโครงสรางตาง ๆ ทีไ่ดเรียนแลวในรูปแบบของเกมตาง ๆ ในบรรยากาศที่
สนุกสนาน ไมเครียด มีดังตอไปน้ี 
  3.1 Pick a Chair 
  3.2 I Went to the Market 
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 4. เกมฝกฟงและปฏิบตัติามคาํสั่ง (Listen and Do Games) กิจกรรมนี้เปนการฝก
ใหผูเรียนปฏบิัตติามคําสั่งงาย ๆ ไดอยางถูกตองโดยใชเกมตาง ๆ กิจกรรมนี้จะชวยสราง
บรรยากาศทีส่นุกสนาน ผูเรียนจะตั้งใจฟง และปฏิบตัติามคําสั่งตาง ๆ เพ่ือที่จะเปนผูชนะใน      
กิจกรรมนั้น ๆ กิจกรรมฝกฟงและปฏบิัตติามคําสั่งที่ใชในคายภาษาอังกฤษครั้งน้ีไดแก 
  4.1 Don’t Break My Heart 
  4.2 Back to Back 
  4.3 Clocked Booklet Making 
 5. เกมการใชทักษะสัมพันธ (Integrated Games) หลังจากที่ผูเรียนไดทํากิจกรรม 
ในการทบทวนคําศัพท และโครงสรางทางภาษาแบบตาง ๆ แลว ผูเรียนก็ควรจะไดทํากิจกรรม 
ที่จะตองนําทกัษะทางภาษาเหลานั้นมาใชในสถานการณตาง ๆ โดยใชภาษาในการสื่อสารเพื่อ
แกปญหา หรือสถานการณที่กําหนดให ซ่ึงถือไดวาเปนการนําภาษาไปใชโดยไมรูตัว กิจกรรม
ประเภทนี้ไดแก 
  5.1 Wall Dictation 
  5.2 Treasure Hunt 
 6. กิจกรรมสอดแทรก (Fillers) ไดแก กิจกรรมและเพลงประกอบทาทางตาง ๆ  
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ตอนที่ 2  :  ตารางการจัดกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ 
 

English Camp Schedule 
At Watphothong School 

 
Day 1  : 16th  February  2005 
 8.30 – 9.10 : Registration 
 9.10 – 9.40 : Opening Ceremony 
 9.40 – 10.10 : Mirror Hands 
     Handshakes 
 10.10 – 10.30 : Break 
 10.30 – 11.10 : Spy Codes 
 11.10 – 12.00 : Alphabet Racing 
 12.00 – 13.00 : Lunch 
 13.00 – 13.20 : Recreation 
 13.20 – 14.10 : Music Chairs 
 14.10 – 14.30 : Break 
 14.30 – 15.50 : Clocked Booklet Making 
 15.50 – 16.00 : Evaluation 
 

Day 2  : 17th  February  2005 
 9.00 – 9.20 : Recreation 
 9.20 – 10.10 : Two – Vowel Jigsaw 
 10.10 – 10.30 : Break 
 10.30 – 11.20 : Don’t Break My Heart 
 11.20 – 12.00 : Hidden Words 
 12.00 – 13.00 : Lunch 
 13.00 – 13.30 : Recreation 
 13.30 – 14.10 : Pick a Chair 
 14.10 – 14.20 : Break 
 14.20 – 14.50 : Back to Back 
 14.50 – 15.50 : I Went to the Market 
 15.50 – 16.00 : Evaluation 
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Day 3  : 18th  February  2005 
 9.00 – 9.20 : Recreation 
 9.20 – 10.10 : Wall Dictation 
 10.10 – 10.40 : Break 
 10.40 – 12.00 : Million Things 
 12.00 – 13.00 : Lunch 
 13.00 – 13.20 : Recreation 
 13.20 – 14.10 : Treasure Hunt 
 14.10 – 14.20 : Break 
 14.20 – 15.00 : Evaluation 
 15.00 – 15.30 : Closing Ceremony 
 

----------------------------------------------------- 
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ตอนที่ 3  :  ขั้นตอนและวิธีดําเนนิการ 
 
1.  กิจกรรมสรางความคุนเคย (Ice Breaking) 
 

1.1  Mirror Hands 
 
Objective : The students can use their body movements to create a  
  non-threatening environment, and it encourages creativity, close  
  relationships and humour. 
Language Focus : Non – verbal communication 
Time : 10 minutes 
Organization : Pairs 
Materials : - 
How to play  : 

1. Get the students to stand facing each other in pairs. 
2. Tell them to hold their left hands up at shoulder height, palm facing 

outwards as close as possible to their partners without actually touching. 
3. Ask one student to be the ‘leader’, then begin to move hands in a plan, i.e. 

always keeping the palms facing outward no matter in which direction the 
hands are moved. 

4. Tell the other pairs to follow as accurately as possible as if they were a 
mirror. 

5. Tell them to take tums to be the ‘leader’ and the ‘follower’. 
Evaluation  : 

1. Observation 
2. Evaluation form for the activity. 

(Adapted from  :  Maley, A. and Duff, A. (1986). Drama Techniques in Language 
Learning. Cambridge University Press) 
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1.2  Handshakes 
 
Objectives  : 

1. The students can greet and introduce themselves in English. 
2. The students remember the others’ names. 

Language Focus : Greetings 
Time : 20 minutes 
Organization : All 
Materials : A ball 
How to play  : 

1. The students walk around and say “Hello!, I am …(students’ name)…” to 
their friends. While they are greeting, they also shake hands too. They have 
to greet as many friends as possible. 

2. After that all of them sit in a circle. 
3. The teacher throws a ball to the first student and says “Hello! …(the 

students’ name)… 
4. The student who gets the ball has to throw it to the student who sits 

opposite him/her and says “Hello! ……….” 
5. The student who gets the ball and was called his/her name has to throw the 

ball to another student who sits opposite and greets him/her 
6. The same procedure is repeated. 

Evaluation  : 
1. Observation 
2. Evaluation form for the activity. 

(Adapted from  :  Maley, A. and Duff, A. (1986). Drama Techniques in Language 
Learning. Cambridge University Press) 
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2.  เกมฝกทบทวนคําศัพท (Vocabulary Games) 
 

2.1  Spy Codes 
 
Objective : The students can remember vocabulary by using codes 
Language Focus : Revision on vocabulary 
Time : 40 minutes 
Organization : Groups of 5 
Materials : - 
How to play  : 

1. Divide the students into groups of 5. 
2. Distribute paper for everyone in each group. The students have to write 

letters A, B, C, D…, Z and write number 1, 2, 3, 4…, 26 as a code for each 
letter. For example ; 
a     b     c     d     e     f…………….z 
1     2     3     4     5    6…………...26 

3. Teacher will call out codes for a word and the students have to change the 
codes to words as  quickly as possible, such as, 2 1 4 = bad. 

4. The group who can change the codes to the word must knock a plastic 
hammer and says the answer. 

5. The group who answers correctly gets one point. 
6. The same procedure is repeated. 
7. The group who gets the highest scores is the winner. 

(Adapted from  :  เรืองศักดิ์  อัมไพพันธ (2543). 100 Language Games. ไทยวัฒนาพานิช) 
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2.2  Hidden Words 
 
Objective : The students can remember vocabulary about animals, numbers  
  and colors 
Language Focus : Vocabulary about animals, numbers and colors 
Time : 30 minutes 
Organization : Pairs 
Materials : Worksheet for the hidden words 
How to play  : 

1. Get the students to sit in pairs. 
2. The teacher demonstrates how this game runs. 
3. Give each pair the worksheet for the hidden words. 
4. The first pair who can find all of the hidden words is the winner. 
5. The teacher checks whether all words are correct. 

Evaluation  : 
1. Observation 
2. Evaluation form for the activity. 

(Adapted from  :  Kral, Thomas (1994). The Lighter Side of TEFL. Washington. D.C. : 
United States Information Agency.) 
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Hidden words 
 
Group’s name……………………………………………...….Scores : ……………………….. 

∗ Find the animals, colors and numbers hidden in the following sentences 
 
Example : Close the door at once ! = rat 

Hidden Animals 
1. That will be a real help. =  ………………… 
2. She came late every day. =  ………………… 
3. He came to America today. =  ………………… 
4. Eric owes me ten cents. =  ………………… 
5. Do good workers succeed ? =  ………………… 
6. If I shout, he’ll hear me. =  ………………… 
7. We will go at two o’clock. =  ………………… 
8. Is it the sixth or seventh ? =  ………………… 
9. In April I only came once. =  ………………… 

Hidden Colors 
10. Some parts of the face are the eye, eyebrow, nose and mouth. =  ………………… 
11. I’m not really dumb; lack of sleep made me forget the answers. =  ………………… 
12. If I tell you what she said, will you promise not to tell anyone ? =  ………………… 
13. In the box we found a pencil, a pin, keys and a few coins. =  ………………… 
14. The wheelbarrow hit eleven rocks as it rolled down the hill. =  ………………… 
15. When the nurse gives you an injection, just yell “OW” if you feel painful.= ………….. 

Hidden numbers 
16. Listen carefully to the dialogue on the tape recording. =  ………………… 
17. Paul is going to leave today; Robert went yesterday. =  ………………… 
18. You replaced the thous and thees of English several centuries ago. =  ……………. 
19. I hope that our efforts to rectify the error will comfort you a little. =  ………………… 
20. I wish I could have been present at this event you are telling us about.= ………….                        
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2.3  Alphabet Racing 
 
Objective : The students can spell a variety of vocabularies. 
Language Focus : Spelling vocabulary 
Time : 50 minutes 
Organization : Groups of 10 
Materials : Sets of flash cards with letters 
How to play  : 

1. Divide the students into group of 10. 
2. The teacher gives a set of letter cards to each group. Then the students put 

all letters on the floor, so that everyone can see the letters on the cards. 
3. The teacher will call out one word at a time, for example, ‘occupation’, then 

everyone in the group has to help each other to find letters to form the word 
‘occupation’. 

4. The representatives of each group have to take the letter cards and run to 
the front, then stand in line to form the word in the correct spelling. 

5. The teacher who takes responsibility for checking the correct spelling of 
called out word will check whether the representatives of each group could 
form the word correctly or not. 

6. The group who forms the word correctly gets one mark for each round. 
7. The same procedure is repeated. 

Notes  : 
 All cards should be approximately 5” x 7” in size. The letters written on them 
depend on the word used in the game; thus, the list of words and the cards should be 
prepared in advance. There will have to be three ‘S’ for example, if one of the words to 
be spelled is SUCCESS. There should be the same number of cards with exactly the 
same letters for each group. 
Evaluation  : 

1. Observation 
2. Evaluation form for the activity. 

(From  :  Grorge, P.M. (1980). 101 Word Game. Oxford University Press.) 
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2.4  Music Chair 
Objective : The students learn and use vocabulary about occupations  
                             correctly. 
Language Focus : Vocabulary about occupations 
Time : 30 minutes 
Organization : All 
Materials : Picture cue cards, chairs, a tape recorder. 
How to play  : 

1. Arrange the chairs in a circle (One chair for each student) and tape the 
pictures of occupation to the chair alternately. 

2. The teacher reviews the vocabulary about occupations. 
3. The teacher lets the students stand around the circle of the chairs (The 

game is played like musical chair). 
4. The teacher starts the music, then the students walk around the chair. 
5. When the music stops, the students must sit on the chairs and know what 

picture is taped on that chair. 
6. The teacher will ask “What do you do?” or “What is your occupation?”. The 

students must answer quickly. If he cannot answer quickly, he is out of the 
game. 

7. The same procedure continues. 
8. The last 3 students are the winners. 

Evaluation  : 
1. Observation 
2. Evaluation form for the activity. 

(Adapted from  :  Retter, Collin and Valls. (1986). Bonanza. Hongkong : Longman.) 
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2.5  Two – Vowel Jigsaw 
 
Objective : The students can pronounce a variety of  
  vocabularies (words) correctly. 
Language Focus : Pronunciation of vocabulary 
Time : 30 minutes 
Organization : Pairs 
Materials : Sets of puzzle cards 
How to play  : 

1. Divide the students into pairs and give each pair a set of puzzle cards. 
2. The teacher explains that the idea of the game is for the students to put the 

pieces of puzzle together so that words are formed within the rectangle. 
3. The teacher informs the students that the double line is outside the area of 

the puzzle. 
4. The teacher demonstrates how the game is run. 
5. As the students finish the puzzle, ask them to stick all the words on a big 

chart. 
6. The first pair who can finish the puzzle correctly is the winner. 

Evaluation  : 
1. Observation 
2. Evaluation form for the activity. 

(From  :  Hancock, Mark. (1996). Pronunciation Games. New York : Cambridge 
University Press.) 
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2.6  Million Things 
 
Objective : The students are reinforced to use active vocabulary  
  within a broad range of subject categories. 
Language Focus : Vocabulary on a range of subject categories 
Time : 70 minutes 
Organization : Groups of 3 
Materials : Set of word cards, a board, markers. 
How to play  : 

1. Divide the students into groups of 3 (The first student will hold a set of word 
cards and show the other two students who sit facing to each other. Then 
the other two students have to produce words according to the word cards 
shown by the first student. At the same time, the student who is holding the 
word card has to count the correct words produced by the two students. 

2. The teacher gives signal to start the activity by blowing a whistle, then the 
two students take turns producing words according to the word shown 
alternately within one minute. If one of the two students cannot produce 
words, he has to say ‘Million Things’. Then he lets his partner take turns 
producing words. 

3. When the time is up, the students who held the word cards will pass the 
word cards to the next groups. Everyone in the group will take turns holding 
the word cards. 

4. After finishing each round, the teacher asks each group for marks; then he 
writes the marks on the board. 

5. The teacher let the students play the next round until every group has a 
chance to produce words according to the ten word card sets  given in the 
following example ; 

Fumiture Food Occupations Fruits Animals 

Parts of the body Things in the house Colors Things in the 
school 

Sports 
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6. The group with the highest score will be the winner. 
Evaluation  : 

1. Observation 
2. Evaluation form for the activity. 

(Adapted from  :  George, P.M. (1980). 101 Word Game. Oxford University Press.) 
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3.  เกมฝกโครงสราง (Structure Games) 
 

3.1 Pick a Chair 
 
Objectives  : 

1. The students can identify three tenses; present, past and future tenses 
correctly. 

2. The students can communicate using correct tenses. 
Language Focus : Present, past and future 
Time : 45 minutes 
Organization : Groups of 10 
Materials : 3 chairs labelled ‘present’, ‘past’ and ‘future’ 
How to play  : 

1. Divide the students into groups of 10. 
2. Each group stands in lines. 
3. The first person in each group is #1, the second person is #2, the third 

person is #3, and so on. 
4. The teacher reads a sentence, then say a number. (If there are 10 people in 

each group, the number is from 1 – 10.) 
5. The person in each group with that number runs to the chairs, decides if the 

sentence was past, present of future and sits down. 
6. The group that sits in the correct chair gets one mark. 
7. The teacher lets each group write 3 sentences according to these 3 tenses 

and hands them to the teacher to check whether these sentences are 
correct or not. 

Evaluation  : 
1. Observation 
2. Evaluation form for the activity. 

(From  :  Siriya  Kanivaranon (1998). English Camp : Communication Games and 
Activities for Enhancing Language Learning and Promoting a Positive Attitude towards 
Learning English.) 
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3.2  I Went To the Market 

 
Objective : The students can communicate and produce sentences relating                       
                             .correctly past events. 
Language Focus : Speaking and listening to the past events 
Time : 30 minutes 
Organization : All 
Materials : Paper with a string, pen 
How to play  : 

1. Distribute everyone a piece of paper with a string. 
2. Ask them to draw something which is sold at the market on the given paper, 

then wear it around their necks. 
3. Get the students to sit in a big circle. 
4. One of them has to act as if he or she was walking in the market (called 

Leader)  buying things by calling out what to buy according to the pictures at 
each students wear around their necks. The leader must say “Last week I 
went to the market, I bought a shirt and a newspaper”. Then the students 
who have a picture of shirt and newspaper must stand up and follow him or 
her. After that the leader will say “Then my basket was broken”, the leader 
and the students with the picture of shirt and newspaper have to find a seat. 
The one who does not get the seat must be the leader for the next round. 

5. The teacher demonstrates the game by being the first leader. 
6. The game continues until everyone takes part in the activity. 

Evaluation  : 
1. Observation 
2. Evaluation form for the activity. 

(Adapted from  :  McCallum, George P. (1980). 101 Word Games. Oxford University 
Press.) 
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4.  เกมฝกการฟงและปฏบิัติตาม (Listen and Do Games) 
 

4.1  Don’t Break My Heart 
 
Objective : The students can communicate in  listening and speaking 
     a conversation used in daily life. 
Language Focus : Following the given instructions 
Time : 50 minutes 
Organization : All 
Materials : Balloons and pieces of instruction 
How to play  : 

1. Get the students to stand in a big circle. 
2. The teacher gives each student a balloon with a piece of instruction  inside 

and tells them to blow up the balloons, and then tie each balloon to each 
person’s ankle. 

3. When everyone has  a balloon at his ankle, the teacher tells them to try 
break others’ balloons by stamping on them, and at the same time they 
have to prevent their own balloons from being stamped on. 

4. When any student’s balloon is broken, he has to pick up a piece of paper 
which has an instruction written on and act according to the instruction. 

5. The winner is the last student who can keep his balloon unstamped. 
Evaluation  : 

1. Observation 
2. Evaluation form for the activity. 

(Adapted from  :  Asher J.J. (1982). Learning Another Language Through Action. 
Cambridge University Press) 
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4.2  Back to Back 

 
Objective :  The students can remember vocabulary about parts of the body. 
Language Focus : Vocabulary about parts of the body 
Time : 30 minutes 
Organization : Pairs 
Materials : - 
How to play  : 

1. The teacher gives a short revision of vocabulary about parts of the body. 
2. Divide the students into pairs. 
3. The teacher asks the students to stand back to back. 
4. The teacher will call out “part of the body to part of the body”, such as, 

“hand to hand”, “knee to knee”, “leg to leg”. The students must touch their 
parts of the body of each other according to what part of the body the 
teacher calls out correctly. If they can’t, they have to be the leader to call 
out for parts of the body. 

(Adapted from  :  เรืองศักดิ์  อัมไพพันธ (2543). 100 Language Games. ไทยวัฒนาพานิช) 
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4.3  Clocked Booklet Making 

 
Objective : The students can follow the given instructions. 
Language Focus : Reading and following the instruction 
Time : 90 minutes 
Organization : Pairs 
Materials : Color, scissors, instruction sets and glue. 
How to play  : 

1. Get the students to work in pairs. 
2. The teacher pre-teaches and revises some vocabularies. 
3. Give each pair the instruction set and other equipment. 
4. The teacher tells how much time is allowed. (50 minutes). 
5. Have the students show their booklets. 
6. Get them to vote for the best. 

Evaluation  : 
1. Observation 
2. Evaluation form for the activity. 

(Adapted from  :  Kral, Thomas. (1994). The Lighter Side of TEFL  Washington : Guy 
Schum.) 
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“What Time Is It?” Booklet 
 
1. Color the two clocks and the clock hands. 
2. Draw and color a picture on each page of the  booklet (Booklet Patterns page 1 to 

6). 
3. Cut out each page of Booklet Pattern and staple them together to make the booklet. 
4. Cut out the back cover. Then staple the booklet to the back cover as shown in the 

picture. 
5. Cut out the outside and the inside covers. Glue them together back-to-back. 
6. Cut out the clock hands. Punch a hole in the clock hands. Punch a hole in the 

clocks. 
7. Push a paper fastener through the cover and the clock hands. The head of the 

fastener and the clock hands should be on the clock without the smiling face. 
8. Fold the ends of the paper fastener out so they look like clock hands on the clock 

with the smiling face. 
9. Finish the Time Booklet by stapling the two pieces together at the top. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Booklet Patterns 
 
Back cover 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Booklet pages 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 2 

you wake up? 

you eat breakfast? 
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Booklet Patterns 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 5 

you go to bed? 

you go home? 

3 4 

you get to school? 

you eat lunch? 
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5.  เกมฝกการใชทักษะสมัพันธ (Integrated Games) 
 

5.1  Wall Dictation 
 
Objective : Get the students to practice all four skills ; listening, speaking,  
  writing and reading skills. 
Language Focus : Varied to the reading texts selected 
Time : 50 minutes 
Organization : Pairs 
Materials : Reading passage cards 
How to play  : 

1. The teacher posts the reading passages on the wall. 
2. The teacher lets the students work in pairs. One student must go to the wall 

and try to memorize as much as possible, then he must return to his partner 
and dictate to him.  

3. The same procedure continue. 
4. The students take turns playing the roles in reading and writing the passage. 
5. The teacher checks their passages to see whether they are correct. 
6. The first pair who can finish writing the correct passages is the winner. 

Evaluation  : 
1. Observation 
2. Evaluation form for the activity. 

(Adapted from  :  Jim  Kahny. (1991). Activities for Junior High School Students LIOJ 
International Summer Workshop.) 
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5.2  Treasure Hunt 
 
Objective :  The students can follow the instructions through reading clues. 
Language Focus : Reading clues 
Time : 60 minutes 
Organization : Pairs 
Materials : Treasure Hunt sheet, paper plates 
How to play  : 

1. Divide the students into pairs. 
2. Each pair is given a treasure hunt sheet and a bag. 
3. The students walk around the camp to collect the items assigned in the 

treasure hunt sheet list within limited time. (10 minutes) 
4. The first pair who can collect all of the items in the list is the winner. 

Evaluation  : 
1. Observation 
2. Evaluation form for the activity. 

(Adapted from  :  Strurmer, Sandy. (1998). On Camp. R.I.C. Publication) 
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An example of the treasure hunt sheet 
 

Treasure Hunt sheet 
 
 Team’s name……………………………………………..Score : …………………..… 
Instruction  :  Can you find these items? Be careful not to disturb the environment as 
you collect your items. Take a paper plate to place things in and tick each item off as 
you locate it. 
 

1. A feather ..............................................................................  
2. A yellow leaf ........................................................................  
3. A piece of white paper ........................................................  
4. A red flower .........................................................................  
5. A piece of tree bark.............................................................  
6. A round stone ......................................................................  
7. Something green .................................................................  
8. Something which looks like a fish .......................................  
9. A leaf with three or more colors in it...................................  
10. Something square................................................................  
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6.  กิจกรรมสอดแทรก (Fillers) 
 ประกอบดวยกิจกรรมและเพลงภาษาอังกฤษประกอบทาทาง จํานวน 12 เพลง                   
ดังตอไปน้ี 

1. English Camp 
When English camp goes marching in, 
When English camp goes marching in, 
Oh! Don’t you want to be in that number. 
When English camp goes marching in, 
 Oh! English camp at Watphothong, 
 For each student who wants to join, 
 Would you like to be our first guest, 
 Don’t be afraid cause it’s not hard. 
Here’s English camp oh! Here it is, 
There are lots of fun and games, 
We get knowledge and we can speak, 
English with our friends. 
 

2. L-O-V-E 
I say L, I say L-O L-O-V L-O-V-E, 
Everybody here needs love (3 times) 
 

3. Coconut 
C – O – C – O – N – U – T 
C – O – C – O – N – U – T 
C – O – C – O – N – U – T 
C – O – C – O – N – U – T 
COCONUT COCONUT 
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4. If you’re happy 
If you are happy and you know it, clap your hands. 
If you are happy and you know it, then you really ought to show it. 
If you are happy and you know it, clap your hands. 
 @ Stamp your feet 
 @ Nod your head 
 @ Pull your ears 
 @ Shout out loud 
 

5. Give me a ring 
Ring ring ring 
r-i-n-g, ring ring 
r-i-n-g, ring ring 
Student 1  :  Show me a ring. 
Student 2  :  Here it is. 
 Student 1  :  Give me a ring. 

Student 2  :  Here you are. 
Student 1  :  Thank you. 
Student 2  :  You are welcome. 

 
6. Verb to be 

Verb to be มีอยู 5 ตัว มี 5 ตัว 
Verb to be มีอยู 5 ตัว คือ is am are was และ were 
เปน Present tense ใช is am are, is am are, is am are 
เปน Present tense ใช is am are เปน Past ใช was และ were 
He she it เปนเอกพจน ใชกับ is ใชกับ is (ซํ้า) 
เปน Past เปลี่ยน is เปน was 
You We They เปนพหูพจนใชกับ are ใชกับ are (ซํ้า) 
เปน Past เปลี่ยน are เปน were 
I ใชกับคําวา am คําวา am คําวา am คําวา am (ซํ้า) 
เปน Past เปลี่ยน am เปน was 
หมายเหต ุ  ใชทํานองเดิมแตเปลี่ยนเน้ือรองเปน verb to have (has have had) / 
verb to do  (does do did) 
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7. Oh! We Charge 
Oh we charge to the left, and we charge to the right. 
And we walk, and we walk, and we walk all night. 
On a heel and a toe and a half way round 
On a heel and a toe and a new friend found. 
 

8. Little frog 
The little frog, the little frog, 
They are a happy crowd. 
They have no tails, they have no tails. 
They shout out very loud. 
Ku wok wok wok  Ku wok wok wok 
Ku wok wok wok  Ku wok 
 

9. Auld Lang Syne 
Should auld acquaintance be forget 
And never brought to mind. 
Should auld acquaintance be forget 
And days of auld lang syne 
 For auld lang syne, my friend 
 For auld lang syne 
 We’ll take a cup of kindness yet auld lang syne. 
 

10. Good Bye 
Good bye teachers 
Good bye friends 
Good bye everyone 
Till we meet again 
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11. Elephant 
Elephants why are you so big? 
Chickens why are you so small? 
Think? Do you know why? (2 times) 
Can you tell me? 
LA LA LA LA LA LA LA … 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข. 
 

1. แบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ 
2. แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับลักษณะกิจกรรม 
3. แบบสังเกตกิจกรรม 
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แบบสอบถามฉบับที่ 1 
 

แบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ 
 
คําชี้แจง 
 1. แบบสอบถามฉบับน้ีถามเกีย่วกับความรูสึกพอใจ ความตองการ หรือความมานะ
พยายามที่จะเรียนภาษาอังกฤษ ใหนักเรยีนอานและพจิารณาวา ขอคําถามแตละขอตรงกับ
ความรูสึก หรือการกระทําของนักเรียนมากนอยเพียงใด ขอใหนักเรียนตอบใหตรงกับความ       
เปนจริงของนักเรียนมากทีสุ่ด 
 2. วิธตีอบแบบสอบถาม ในแตละขอใหนักเรยีนเลือกตอบวา มากที่สุด มาก            
ปานกลาง นอย นอยที่สุด  โดยนักเรียนอานขอความแตละขออยางละเอียด เม่ือคิดวาจะตอบใน
ชองใดก็ใหทําเครื่องหมาย 3ใหตรงกับชองนั้น ๆ 
 3. การตอบแบบสอบถามนี้ ไมมีผลตอคะแนนการเรียนของนักเรียนแตประการใด 
นักเรียนมีอิสระในการตอบคาํถามอยางเตม็ที่ คําตอบของนักเรียนจะเปนประโยชน และมีคุณคา
มากที่สุดก็ตอเม่ือ นักเรียนตอบคําถามตรงกับความจรงิมากที่สุด 
 
ตัวอยาง 
 

ความรูสึก / การกระทํา ขอความ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

0. ขาพเจารูสึกวาภาษาอังกฤษเปนวิชา
ที่ยากกวาวิชาอ่ืน 

3     

 
คําอธิบาย 
 จากตัวอยางขอ 0  แสดงวานักเรียนเห็นดวยอยางยิ่งวา วิชาภาษาอังกฤษเปนวิชาที่
ยากกวาวชิาอ่ืน 
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แบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ 
 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย 3ลงในชองวางทางขวามือของนักเรียน เฉพาะขอที่ตรงกับความรูสึก หรือ 
 การกระทําที่แทจริงของนักเรียน มากที่สุดเพียงขอเดียว 
 

ความรูสึก / การกระทํา ขอความ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1. ภาษาอังกฤษเปนวิชาที่ขาพเจาชอบ      
2. ขาพเจาไมชอบเลนเกม หรือทํากิจกรรม     

ที่จะตองใชภาษาอังกฤษ 
     

3. ขาพเจาอยากเรียนวิชาภาษาอังกฤษใหเกง      
4. ขาพเจารูสึกตองฝนใจเรียนวิชา          

ภาษาอังกฤษ 
     

5. ขาพเจารูสึกกลัวที่จะตองพูดโตตอบกับ    
ผูอ่ืนโดยใชภาษาอังกฤษ 

     

6. ขาพเจาคิดวาภาษาอังกฤษเปนวิชาที่ยาก      
7. ขาพเจาอยากใหลดชั่วโมงเรียนวิชา      

ภาษาอังกฤษ 
     

8. ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ขาพเจา
อยากใหครูเลิกสอนกอนเวลา 

     

9. ขาพเจาเรียนวิชาภาษาอังกฤษดวยความ
สนุกสนาน 

     

10. ขาพเจาอยากเรียนวิชาภาษาอังกฤษ    
เพ่ิมเติมนอกเหนือจากชั่วโมงเรียน 

     

 
(ปรับจาก :  รัตนาภรณ  โพธิ์ทอง. 2544 : 90) 
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แบบสอบถามฉบับที่ 2 
 

แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับลักษณะกิจกรรม 
 
ตอนที่ 1 
คําชี้แจง ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่นักเรียนไดทําไปแลว โดยเขียนตัวเลข 5, 4, 3,  
 2, 1 ลงในชองใหตรงกับชื่อกิจกรรม ซึ่ง 
 5 = เห็นดวยอยางยิ่ง  4 = เห็นดวย  3 = ไมแนใจ  2 = ไมเหน็ดวย  1 = ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
Day 1 

ชื่อกิจกรรม 
 
ขอความ 

Mi
rro

r 
Ha

nd
s 

Ha
nd

sh
ak

es
 

Sp
y C

od
es

 

Alp
ha

be
t 

Ra
cin

g 

Mu
sic

 
Ch

air
s 

Clo
ck

ed
 

Bo
ok

let
 

Ma
kin

g 

1. วิธีเลนเกมเขาใจงายและสามารถปฏิบัติได
ถูกตอง 

      

2. เวลาในการทํากิจกรรมเหมาะสม       
3. กิจกรรมสนุก ไมเครียด       
4. นักเรียนไดเรียนรูการทํางานรวมกัน       
5. กิจกรรมเหมาะสมกับระดับความรู 

ความสามารถของนักเรียน 
      

6. นักเรียนสามารถเลือกใชภาษาไดอยาง
อิสระ 

      

7. กิจกรรมชวยใหเกิดความเชื่อมั่นและการ
แสดงออกทางภาษา 

      

8. นักเรียนมีโอกาสใชภาษา หรือทาทางเพ่ือ
ส่ือความหมาย 

      

ตอนท่ี 2 
คําชี้แจง ใหนักเรียนตอบวากิจกรรมใดที่นักเรียนชอบมากที่สุด และชอบนอยที่สุด พรอมบอกเหตุผล 
1. กิจกรรมที่นักเรียนชอบมากที่สุด คือ…………………………………….. เพราะ…………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
2. กิจกรรมที่นักเรียนชอบนอยที่สุด คือ…………………………………….. เพราะ…………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
3. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม………………………………………………………………………….. 

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

 
(ปรับจาก :  รัตนาภรณ  โพธิ์ทอง. 2544 : 91) 
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แบบสอบถามฉบับที่ 2 
 

แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับลักษณะกิจกรรม 
 
ตอนที่ 1 
คําชี้แจง ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่นักเรียนไดทําไปแลว โดยเขียนตัวเลข 5, 4, 3,  
 2, 1 ลงในชองใหตรงกับชื่อกิจกรรม ซึ่ง 
 5 = เห็นดวยอยางยิ่ง  4 = เห็นดวย  3 = ไมแนใจ  2 = ไมเหน็ดวย  1 = ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
Day 2 

ชื่อกิจกรรม 
 
ขอความ Tw

o–
Vo

we
l 

Jig
sa

w 

Do
n’t

 B
rea

k 
My

 H
ea

rt 

Hid
de

n 
Wo

rds
 

Pic
k a

 C
ha

ir 

Ba
ck

 to
 

Ba
ck

 

I W
en

t to
 

the
 M

ark
et 

1. วิธีเลนเกมเขาใจงายและสามารถปฏิบัติได
ถูกตอง 

      

2. เวลาในการทํากิจกรรมเหมาะสม       
3. กิจกรรมสนุก ไมเครียด       
4. นักเรียนไดเรียนรูการทํางานรวมกัน       
5. กิจกรรมเหมาะสมกับระดับความรู 

ความสามารถของนักเรียน 
      

6. นักเรียนสามารถเลือกใชภาษาไดอยาง
อิสระ 

      

7. กิจกรรมชวยใหเกิดความเชื่อมั่นและการ
แสดงออกทางภาษา 

      

8. นักเรียนมีโอกาสใชภาษา หรือทาทางเพ่ือ
ส่ือความหมาย 

      

ตอนท่ี 2 
คําชี้แจง ใหนักเรียนตอบวากิจกรรมใดที่นักเรียนชอบมากที่สุด และชอบนอยที่สุด พรอมบอกเหตุผล 
1. กิจกรรมที่นักเรียนชอบมากที่สุด คือ…………………………………….. เพราะ…………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
2. กิจกรรมที่นักเรียนชอบนอยที่สุด คือ…………………………………….. เพราะ…………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
3. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม………………………………………………………………………….. 

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

(ปรับจาก :  รัตนาภรณ  โพธิ์ทอง. 2544 : 92) 
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แบบสอบถามฉบับที่ 2 

 
แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับลักษณะกิจกรรม 

 
ตอนที่ 1 
คําชี้แจง ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่นักเรียนไดทําไปแลว โดยเขียนตัวเลข 5, 4, 3,  
 2, 1 ลงในชองใหตรงกับชื่อกิจกรรม ซึ่ง 
 5 = เห็นดวยอยางยิ่ง  4 = เห็นดวย  3 = ไมแนใจ  2 = ไมเหน็ดวย  1 = ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
Day 3 

ชื่อกิจกรรม 
 
ขอความ Mi

llio
n 

Th
ing

s 

Wa
ll 

Dic
tat

ion
 

Tre
as

ure
 

Hu
nt 

1. วิธีเลนเกมเขาใจงายและสามารถปฏิบัติไดถูกตอง    
2. เวลาในการทํากิจกรรมเหมาะสม    
3. กิจกรรมสนุก ไมเครียด    
4. นักเรียนไดเรียนรูการทํางานรวมกัน    
5. กิจกรรมเหมาะสมกับระดับความรู ความสามารถ

ของนักเรียน 
   

6. นักเรียนสามารถเลือกใชภาษาไดอยางอิสระ    
7. กิจกรรมชวยใหเกิดความเชื่อมั่นและการแสดงออก

ทางภาษา 
   

8. นักเรียนมีโอกาสใชภาษา หรือทาทางเพ่ือส่ือ    
ความหมาย 

   

ตอนท่ี 2 
คําชี้แจง ใหนักเรียนตอบวากิจกรรมใดที่นักเรียนชอบมากที่สุด และชอบนอยที่สุด พรอมบอกเหตุผล 
1. กิจกรรมที่นักเรียนชอบมากที่สุด คือ…………………………………….. เพราะ…………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
2. กิจกรรมที่นักเรียนชอบนอยที่สุด คือ…………………………………….. เพราะ…………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
3. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม………………………………………………………………………….. 

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

 
(ปรับจาก :  รัตนาภรณ  โพธิ์ทอง. 2544 : 93) 
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แบบสังเกตลักษณะและวิธีการดําเนินกิจกรรม 
 
คําชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมที่ใชในคายภาษาอังกฤษครั้งนี้  โดยเขียนตัวเลข  
 5, 4, 3, 2 และ 1 ลงในชองใหตรงกับชื่อกิจกรรม ซึ่ง 
 5 = เห็นดวยอยางยิ่ง  4 = เห็นดวย  3 = ไมแนใจ  2 = ไมเหน็ดวย  1 = ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
Day 1 

ชื่อกิจกรรม 
 
ขอความ 

Mi
rro

r 
Ha

nd
s 

Ha
nd

sh
ak

es
 

Sp
y C

od
es

 

Alp
ha

be
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Clo
ck

ed
 

Bo
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let
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rki

ng
 

ตอนที่ 1 : ลักษณะของกิจกรรม       
1. วิธีเลนเกมเขาใจงายและสามารถปฏิบัติได  

ถูกตอง 
      

2. เวลาในการทํากิจกรรมเหมาะสม       
3. กิจกรรมสนุก ไมเครยีด       
4. นักเรยีนไดเรยีนรูการทํางานรวมกัน       
5. กิจกรรมเหมาะสมกับระดับความรู 

ความสามารถของนักเรยีน 
      

6. นักเรยีนสามารถเลือกใชภาษาไดอยางอิสระ       
7. กิจกรรมชวยใหเกิดความเชื่อมัน่และการ

แสดงออกทางภาษา 
      

8. นักเรยีนมีโอกาสใชภาษา หรือทาทางเพื่อสื่อ
ความหมาย 

      

ตอนที่ 2 : วิธีดําเนินกจิกรรม       
9. การสาธิตการเลนเกมชัดเจน       
10. มีการตรวจสอบความเขาใจเกีย่วกบัวิธีการ 

เลนเกม 
      

11. นักเรยีนทุกคนมสีวนรวมในกิจกรรม       
12. นักเรยีนมีความตืน่ตัวและกระตือรอืรนในการ

ทํากิจกรรม 
      

13. การดําเนินกิจกรรมกระชับ ตอเนือ่ง ชัดเจน       
14. การแบงกลุมมจีํานวนนักเรียนแตละกลุม      

เหมาะสมกับลักษณะของกจิกรรม 
      

 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม…………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
(ปรับจาก :  รัตนาภรณ  โพธิ์ทอง. 2544 : 94) 
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แบบสังเกตลักษณะและวิธีการดําเนินกิจกรรม 
 
คําชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมที่ใชในคายภาษาอังกฤษครั้งนี้  โดยเขียนตัวเลข  
 5, 4, 3, 2 และ 1 ลงในชองใหตรงกับชื่อกิจกรรม ซึ่ง 
 5 = เห็นดวยอยางยิ่ง  4 = เห็นดวย  3 = ไมแนใจ  2 = ไมเหน็ดวย  1 = ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
Day 2 

ชื่อกิจกรรม 
 
ขอความ Tw

o–
Vo

we
l 

Jig
sa

w 

Do
n’t

 B
rea

k 
My

 H
ea

rt 

Hid
de

n 
Wo

rds
 

Pic
k a

 C
ha

ir 

Ba
ck

 to
 

Ba
ck

 

I W
en

t to
 

the
 M

ark
et 

ตอนที่ 1 : ลักษณะของกิจกรรม       
1. วิธีเลนเกมเขาใจงายและสามารถปฏิบัติได    

ถูกตอง 
      

2. เวลาในการทํากิจกรรมเหมาะสม       
3. กิจกรรมสนุก ไมเครยีด       
4. นักเรยีนไดเรยีนรูการทํางานรวมกัน       
5. กิจกรรมเหมาะสมกับระดับความรู 

ความสามารถของนักเรยีน 
      

6. นักเรยีนสามารถเลือกใชภาษาไดอยางอิสระ       
7. กิจกรรมชวยใหเกิดความเชื่อมัน่และการ

แสดงออกทางภาษา 
      

8. นักเรยีนมีโอกาสใชภาษา หรือทาทางเพื่อสื่อ
ความหมาย 

      

ตอนที่ 2 : วิธีดําเนินกจิกรรม       
9. การสาธิตการเลนเกมชัดเจน       
10. มีการตรวจสอบความเขาใจเกีย่วกบัวิธีการ 

เลนเกม 
      

11. นักเรยีนทุกคนมสีวนรวมในกิจกรรม       
12. นักเรยีนมีความตืน่ตัวและกระตือรอืรนในการ

ทํากิจกรรม 
      

13. การดําเนินกิจกรรมกระชับ ตอเนือ่ง ชัดเจน       
14. การแบงกลุมมจีํานวนนักเรียนแตละกลุม      

เหมาะสมกับลักษณะของกจิกรรม 
      

 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม…………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
(ปรับจาก :  รัตนาภรณ  โพธิ์ทอง. 2544 : 95) 
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แบบสังเกตลักษณะและวิธีการดําเนินกิจกรรม 
 
คําชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมที่ใชในคายภาษาอังกฤษครั้งนี้  โดยเขียนตัวเลข  
 5, 4, 3, 2 และ 1 ลงในชองใหตรงกับชื่อกิจกรรม ซึ่ง 
 5 = เห็นดวยอยางยิ่ง  4 = เห็นดวย  3 = ไมแนใจ  2 = ไมเหน็ดวย  1 = ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
Day 3 

ชื่อกิจกรรม 
 
ขอความ Mi

llio
n 

Th
ing

s 

Wa
ll 

Dic
tat

ion
 

Tre
as

ure
 

Hu
nt 

ตอนที่ 1 : ลักษณะของกิจกรรม    
1. วิธีเลนเกมเขาใจงายและสามารถปฏิบัติไดถูกตอง    
2. เวลาในการทํากิจกรรมเหมาะสม    
3. กิจกรรมสนุก ไมเครยีด    
4. นักเรยีนไดเรยีนรูการทํางานรวมกัน    
5. กิจกรรมเหมาะสมกับระดับความรู ความสามารถของ     

นักเรยีน 
   

6. นักเรยีนสามารถเลือกใชภาษาไดอยางอิสระ    
7. กิจกรรมชวยใหเกิดความเชื่อมัน่และการแสดงออก      

ทางภาษา 
   

8. นักเรยีนมีโอกาสใชภาษา หรือทาทางเพื่อสื่อความหมาย    
ตอนที่ 2 : วิธีดําเนินการ    
9. การสาธิตการเลนเกมชัดเจน    
10. มีการตรวจสอบความเขาใจเกีย่วกบัวิธีการเลนเกม    
11. นักเรยีนทุกคนมสีวนรวมในกิจกรรม    
12. นักเรยีนมีความตืน่ตัวและกระตือรอืรนในการทํากิจกรรม    
13. การดําเนินกิจกรรมกระชับ ตอเนือ่ง ชัดเจน    

14. การแบงกลุมมจีํานวนนักเรียนแตละกลุมเหมาะสมกับ
ลักษณะของกจิกรรม 

   

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม…………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
(ปรับจาก :  รัตนาภรณ  โพธิ์ทอง. 2544 : 96) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค. 
 

ภาพประกอบการรวมกิจกรรมของนักเรียน 
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Ice Breaking 
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I Went to the Market 
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Alphabet Racing 
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Hidden Words 
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Don’t Break My Heart 
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Clocked Booklet Making 
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Closing Ceremony 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 
ชื่อ – สกุล นายสุริยา  ตนทอง 
วันเดือนปเกิด 13  มีนาคม  พ.ศ. 2509 
สถานที่เกิด อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร 
สถานที่อยูปจจุบัน เลขที่ 67 / 1  หมูที่ 4  แขวงบางมด  เขตจอมทอง 
 จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
สถานที่ทํางานปจจุบัน โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (ขวัญโรจนราษฎรรังสฤษฏ)  
 แขวงบางมด  เขตจอมทอง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ประวตัิการศึกษา 
 พ.ศ. 2528 มัธยมศึกษาปที่ 6  จากโรงเรียนสุรวิทยาคาร 
 พ.ศ. 2534 คบ. (จิตวทิยาและการแนะแนว) จากวทิยาลัยครูบานสมเด็จเจาพระยา 
  (สถาบันราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา) 
 พ.ศ. 2549 ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ) 
  จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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