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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์  1)  เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและส่งเสริมการร่วมกิจกรรม ค่ายภาษาอังกฤษ  
2)  เพื่อประเมินความพึงพอใจและภาพสะท้อนท่ีมีต่อการจดัและการเข้าร่วมกจิกรรมค่ายภาษาอังกฤษ กลุ่มเป้าหมายจากการ
ก าหนดนโยบายของคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 คือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ช้ันปี 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด ในฐานะผู้น าค่าย และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ช้ันปทีี่ 2 ทุกสาขาวิชา ในฐานะผู้เข้าคา่ย จ าแนกตามสาขาวิชา 
ได้แก่ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ศิลปศึกษา พลศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา คอมพิวเตอร์ศึกษา ดนตรีศึกษา คณิตศาสตร์ 
และการศึกษาปฐมวัย ผู้น าค่าย 4 กลุ่ม ด าเนินกจิกรรมค่ายภาษาอังกฤษตามแนวปฏิบัติการจดัค่ายภาษาอังกฤษ 4 ขั้นตอน  
คือ ขั้นเตรียมการ ขั้นปฏิบตัิ ขั้นสะท้อนภาพการจดักิจกรรม และขั้นต่อยอดความคดิและประยุกต์ใช้ (PPRA Cycle) โดยแบ่ง
ความรับผิดชอบกลุ่มละ 2 ค่าย ออกแบบกิจกรรมฐานความรู้ จ านวน 4-5 ฐาน ให้สอดคล้องกับการพฒันาทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร และภาษาอังกฤษเฉพาะทางของผู้ร่วมค่ายแต่ละสาขาวิชา ผลการศึกษา พบว่า  1)  การพัฒนาทักษะด้านภาษา
และการร่วมกิจกรรมของผู้เข้าค่าย ผลคะแนนการเรียนรู้ของผู้เข้าค่าย คะแนนสูงสุด อยู่ในระดับ 87-98 และต่ าสุด อยู่ในระดับ 
73-90 ระดับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและภาษาอังกฤษเฉพาะสาขา และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอยู่ในระดับ
พอใช้–ระดับดีเยี่ยม  2)  ความพึงพอใจและภาพสะท้อนในการร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ผู้เข้าค่าย ส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจ
ในด้านเนื้อหาและกิจกรรม การด าเนินกิจกรรมของผู้น าค่าย การมสี่วนร่วมของผู้เข้าค่าย ประโยชน์และการน าไปใช้อยู่ในระดับ
มากที่สุดและระดับมาก ความรู้สึกและประสบการณ์ของผู้น าค่ายและผู้ร่วมค่าย พบว่าส่วนใหญ่มีความประทับใจ รู้สึกสนุกสนาน 
และได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ    
 
ABSTRACT 
 This research was aimed to  1)  develop English Skills and promote higher education students  
to participate English Camp Activities  2)  evaluate satisfaction and reflection of trainees and trainers 
towards English camp management and participation.  The sample groups consisted of trainers and trainees 
of English camps assigned by Faculty of Education, Roi Et Rajabhat University in the academic year 2016.   
The trainers of camps were the fourth year students of English major.  And the trainees were the second year 
students with the majors of General Science, Art Education, Physical Education, Thai Language, English, 
Social Education, Computer Education, Music Education, Mathematics and Early Childhood Education.   
The trainers managed camp activities by following the best practice of English Camp (PPRA Cycle: Plan, 
Practice, Reflection, Apply), set and designed 4-5 knowledge rotations of camp activities.  All trainees  
can communicate and join all activities.  The results were as follows:  1)  Evaluation in participating English 
Camp focused on developing English communicative skills, specific English for each major of trainees, 
maximum scores were 87-98 and minimum were 73-90.  2)  The Satisfaction of trainees towards English 
camp management and participation, the participants were satisfied in the range of high to highest level 
(4.21-4.94).  The Reflection of the trainers and trainees of camps were impressive and enjoyable;  
they concluded that they received new knowledge and experiences.   
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บทน า 

การจัดค่ายภาษาอังกฤษเป็นรูปแบบหนึ่งที่มีความส าคัญและจ าเป็นต่อการพัฒนาผู้เรียนในด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
ได้รับการยอมรับในสถานศึกษา และสอดคล้องกับความต้องการให้ผูเ้รียนเพิ่มพูนความรูด้้านค าศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะฟัง พูด 
อ่านเขียน และการฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษ (Anchalee et al., 2015) เป็นกิจกรรมเสริมหลักสตูรทีเ่ปิดโอกาสให้ผู้เรียน 
ได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอกช้ันเรียน ในบรรยากาศท่ีผ่อนคลายและมีกจิกรรมทางภาษาหลายรปูแบบท่ีสร้างสรรค์ 
กระตุ้นความสนใจ ส่งเสรมิแรงจูงใจ และสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น ตลอดจนผู้เข้าค่ายไดฝ้ึกและมี
ประสบการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีจุดมุ่งหมายในสถานการณ์ที่นอกเหนือจากการเรียนรู้ในช้ันเรียน เพิ่มพูนความรู ้
ทางภาษาอังกฤษและทักษะทางสังคมในสถานการณ์จริง (อโณทัย พลเยี่ยม และคณะ, 2559) ฝึกความเป็นผู้น า พัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ ทักษะการวิเคราะห์แกป้ัญหา การท างานเป็นกลุ่ม จริยธรรม สร้างทักษะทางการเรียนและทักษะทางภาษา 
ส าหรับการเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น Ismail and Tahir (2011 อ้างถึงใน ปณชนก  ชาญไววิทย์, 2558) การจัดค่ายจึงเหมาะสม
และสอดคล้องกับนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2558 : 4, 2559 : 18) ด้านการพัฒนาผู้เรียนในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมคีวามมั่นใจ ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และนโยบายการยกระดับ
มาตรฐานภาษาอังกฤษสถาบันอุดมศึกษา (ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ วันท่ี 12 เมษายน พ.ศ. 2559)  
ที่สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องส่งเสริมการจัดกจิกรรมนอกหลักสูตรที่เปิดโอกาสและสร้างแรงจูงใจเปิดโอกาสให้นักศึกษา
สามารถพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเอง  

การจัดค่ายภาษาอังกฤษมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาผู้เข้าค่าย ในด้านทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และภาษาอังกฤษ
แบบเข้ม สรา้งทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ สร้างแรงจูงใจในการเรยีนรู้ภาษาอังกฤษและสร้างความมั่นใจในการใช้
ภาษาอังกฤษ และส่งเสริมผู้เข้าค่ายทุกคนให้มีส่วนร่วมในการฝึกทักษะทางภาษาภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมค่ายสถาบันการศึกษา
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เห็นความส าคัญในพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและพฒันาทักษะการจัดค่าย
ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาทั้งในฐานะผู้น าค่าย โดยเฉพาะหลักสตูรในมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลยัราชภัฏ ท่ีมีหลักสูตร
ค่ายภาษาอังกฤษ หลักสตูรฝึกอบรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อเสรมิสร้างทักษะการพูดภาษาอังกฤษ พัฒนาความรู้ดา้นกิจกรรมค่าย 
และทักษะทางสังคม ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (สุนีตา  โฆษิตชัยวัฒน์, 2556) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ให้สามารถจัดค่ายภาษาอังกฤษในสถานศึกษา ด้วยกิจกรรมที่สรา้งแรงจูงใจในการเรยีนรู้ภาษาอังกฤษ
ของผู้เรียนและส่งเสรมิความคดิสร้างสรรค์ และบริหารจัดการค่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ปณชนก  ชาญไววิทย,์ 2558)  
และ (อโณทัย  พลเยี่ยม และคณะ, 2559)   

 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาค่ายภาษา เพื่อพัฒนาทักษะ ตามแผนการเรียน
ของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ ช้ันปี 4 เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและประยุกต์ใช้ความรู้ภาษาอังกฤษ  
และความรู้ด้านการจัดการค่าย ผ่านการฝึกประสบการณ์จากการจัดค่ายจริง ในฐานะผู้น าค่าย ท าให้รู้จักวิธีการบริหารจัดการค่าย 
การวางแผนและการท างานเป็นทีม การเขียนและสรุปโครงการ การออกแบบกิจกรรมและการเลือกเนือ้หาภาษาอังกฤษท่ี
สอดคล้องกับผู้เข้าค่าย และการถา่ยทอดทักษะภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมค่าย ตลอดจนการสะท้อนผลการจดักิจกรรม  
โดยการประเมินความรู้และความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมค่าย ภายใต้การดูแล และให้ค าปรึกษาจากอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
รายวิชาค่ายภาษา เพื่อพัฒนาทักษะและคณาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (2555) และสามารถต่อยอดความคิดและเพิ่มพูนประสบการณ์ จากการมีส่วนร่วมในการบริการ
วิชาการ ด้วยการจัดกิจกรรม และเป็นผู้น าค่ายภาษาอังกฤษ แก่ชุมชนและโรงเรียนในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
ตลอดจนน าประสบการณ์ที่ไดร้ับไปประยุกต์ใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษา
แบบคู่ขนาน คณะครุศาสตร์ จึงก าหนดการจดัค่ายภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์  โดยมนีักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ช้ันปี 4 ที่เรียนในรายวิชาค่ายภาษาเพื่อพัฒนาทักษะ เป็นผู้น าค่าย และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ช้ันปี 2 ทุกสาขาวิชา 
ได้แก่ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ศิลปศึกษา พลศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ศึกษา ดนตรีศึกษา คณิตศาสตร์ 



การศึกษาปฐมวัย เป็นกลุ่มเป้าหมายในฐานะผู้เข้าค่าย เพื่อสร้างแรงจูงใจและมีทัศนคติที่ดี ในการเรียนภาษาอังกฤษนอกช้ันเรียน 
และมโีอกาสเรียนรู้และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษเฉพาะทางแต่ละสาขาวิชาผ่านกิจกรรม 
ค่ายภาษาอังกฤษ สามารถน าไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน และการเรียนการสอนในระดับทีสู่งขึ้น ในการจัดการ 
ค่ายภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษเฉพาะทาง  
การวางแผนจัดการค่ายตามแนวปฏิบัติที่ดีมคีวามส าคัญและจ าเป็น เพื่อประสิทธิภาพและประโยชน์สงูสุดต่อผู้น าค่าย  
และผูเ้ข้าค่าย และบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดค่ายภาษาอังกฤษ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ช้ันปี 4 ในฐานะผู้น าคา่ย 
 ได้ใช้รูปแบบและแนวปฏิบตัิการจดัค่ายภาษาอังกฤษตามวงจร PPRA Cycle ที่ผู้สอนรายวิชาค่ายภาษาเพื่อพัฒนาทักษะ
ก าหนดขึ้นโดยปรับปรุงจากแนวปฏิบัติในรายวิชาค่ายภาษา เพื่อพัฒนาทักษะ และการจัดค่ายภาษาอังกฤษ ในปีการศึกษา 
2558 ที่อาจารย์ผูส้อนประยุกต์วงจรการควบคมุคณุภาพ PDCA Cycle (Plan Do Check Act) หรือ Deming Cycle  
ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย มาปรับปรงุให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการบริหารจัดการค่ายภาษาอังกฤษ เป็นแนวปฏิบัตติามวงจร 
PPRA Cycle ตามขั้นตอน ดังนี ้

1.  ขั้นวางแผนและเตรียมความพร้อม (Plan) 
   อาจารย์ผู้สอนรายวิชาค่ายภาษาเพื่อพัฒนาทักษะ และอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาค่าย  
  1.1  ประชุมวางแผนหาแนวทางรว่มกัน 
    สมาชิกประชุมพร้อมกัน เพ่ือเลือกประธานค่ายและกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ก าหนดแนวทางในการบริหาร 
และการจัดกิจกรรมคา่ย 
  1.2  มอบหมายภารกิจในการเตรยีมการจดักิจกรรม 
    ประธานค่ายช้ีแจงภาระงานและมอบหมายงาน ให้คณะกรรมการในแต่ละฝ่ายด าเนินงาน ตามที่ไดร้ับ
มอบหมาย ดังนี ้
   ฝ่ายผู้น าค่ายภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา มีหน้าท่ีวางแผนการด าเนินงาน จัดเตรยีมข้อมลูและความรู้
ภาษาอังกฤษ จัดท าเอกสารส าหรบัด าเนินกิจกรรมค่าย จัดท าเอกสารประกอบกิจกรรมค่าย และเอกสารอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวในการด าเนินกจิกรรม และด าเนินการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา ตามวันเวลาที่ก าหนด 
   ฝ่ายปฏคิม มีหน้าที่ให้บริการและดูแล อาหารและเครื่องดืม่แก่ผู้ร่วมค่าย และผู้น าคา่ย ตลอดจนผูเ้ขา้ร่วม
สังเกตการณ์ทุกท่าน  
   ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และประชาสมัพันธ์ มีหน้าท่ี จัดเตรียมอุปกรณโ์สตทัศนูปกรณ์ เครื่องเสยีง และบนัทึก 
ภาพนิ่ง วีดีโอ และประชาสมัพันธ์โครงการผ่านสื่อต่างๆ   
   ฝ่ายสถานที่ สวสัดิการ รักษาความปลอดภยั มหีน้าที่จดัเตรียมสถานที่ ในการจดักิจกรรมค่าย รกัษาความปลอดภยั
ของผู้ร่วมค่าย ตลอดการจัดกิจกรรมค่าย  
   ฝ่ายล าดับพิธีการ มหีน้าท่ี การจัดล าดับพิธีการและกิจกรรม ตลอดการจัดกิจกรรมค่าย ควบคุม ก ากับ  
ให้การด าเนินกิจกรรมค่าย 
   ฝ่ายประสานงานด้านเอกสารเบิกจ่าย มีหน้าที่ประสานงาน จดัเตรยีมเอกสารเบิกจ่าย จัดเตรียมวัสดอุุปกรณ์
ส าหรับกจิกรรมค่าย  
   ฝ่ายรับลงทะเบียน และเกียรติบัตร มีหน้าที่ ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดเตรียมงาน จัดท าแบบฟอร์ม
เอกสารรับลงทะเบียน จัดท าเกยีรติบัตรของผูร้่วมค่าย  
   ฝ่ายเลขานุการ มหีน้าท่ีบันทึกการประชุม ประสานงานด้านเอกสารราชการทั้งภาษาไทย และภาษาองักฤษ 
และรับรองวิทยากรชาวต่างชาติ ประสานงานท่ัวไป และรวบรวมขอ้มูลจากฝ่ายต่าง ๆ 
   ฝ่ายสรุปและประเมินผล มีหน้าที่จดัท าแบบประเมิน สรุปวิเคราะห์และประมวลผลโครงการ จัดท าแนวปฏิบัติ
ในการจัดค่ายภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา  
   ฝ่ายประสานงานยานพาหนะ มีหน้าที่ประสานงานด้านเอกสารการขอใช้ยานพาหนะ ประสานงานเพื่อนัดหมาย
เวลาเดินทางไป-กลับของแต่ละค่าย ฝ่ายสันทนาการ ท าหน้าท่ีจัดเตรียมเพลงภาษาอังกฤษพร้อมท่าทางประกอบ และเกม  
แล้วน ามาสอนเพื่อน ๆ ในห้อง เพื่อที่จะใช้ในการจัดกิจกรรมค่าย 
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   ฝ่ายกิจกรรม มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลกิจกรรมฐานความรู้ที่ออกแบบโดยผู้น าค่าย จัดท าคู่มือค่าย และด าเนินการ
นัดหมายการซ้อมกิจกรรมค่าย   
 2.  ขั้นปฏิบัติ (Practice) 

 ผู้น าค่ายและฝ่ายตา่ง ๆ ปฏิบัตติามบทบาทและหน้าท่ีทีไ่ด้รบัมอบหมาย ตามขั้นตอนการวางแผน ในขั้นวางแผน 
โดยมีที่ปรึกษาค่ายตรวจสอบความถูกต้อง และให้ค าแนะน าในทุกขั้นตอนของขั้นปฏิบัติ  
  2.1  การออกแบบกิจกรรม สมาชิกทุกคนประชุมโดยพร้อมเพรียงกนั เพื่อก าหนดและออกแบบกิจกรรมต่าง ๆ 
ในค่าย ประกอบด้วย กิจกรรมละลายพฤติกรรม กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมรวม และกิจกรรมฐานความรู้  
   การออกแบบกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ การจดักิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษท่ีดี ต้องมีความหลากหลาย 
และเหมาะสม มีประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ค านึงถึงส่งเสรมิความคดิสร้างสรรค์ เพื่อกระตุ้นและเพิม่พูน 
ความสนใจ (วริศรา  ยางกลาง, 2556) ในการด าเนินกิจกรรมคา่ยภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาของนกัศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ช้ันปี 4 ในฐานะผู้น าค่าย โดยเลือกออกแบบทั้งกิจกรรมกลุม่ และกิจกรรมฐานความรู้ ที่ออกแบบให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับสาขาวิชา   
   กิจกรรมกลุ่ม (Group Activities) เป็นกิจกรรมทีผู่้ร่วมค่าย ร่วมกันท าพร้อมกันในเวลาเดียวกัน ผู้น าค่าย
เลือกสถานที่มีพ้ืนที่กว้าง จุดประสงค์ของกิจกรรมรวมเพื่อให้ผู้ร่วมค่ายที่ได้ท ากิจกรรม มีความสามัคคีกนั รู้จักการท างานเป็นทีม 
ได้พัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ รวมถึงทักษะการสือ่สาร เกิดความสนุกสนานและมเีจตคติที่ดตี่อภาษาอังกฤษ 
แต่ละค่ายท ากิจกรรมรวม ประมาณ 3-5 กิจกรรม เวลาโดยรวมในการท ากิจกรรมประมาณ 45 นาที ถึง 1 ช่ัวโมง และในระหว่าง
การท ากิจกรรมกลุม่ มีการใช้กิจกรรมสันทนาการร่วมด้วย เพื่อสร้างความสนุกสนานและเกิดความรูส้กึผ่อนคลายมากขึ้น   
   กิจกรรมฐานความรู้ (Activity Rotation) เป็นกิจกรรมความรู้ภาษาอังกฤษ ผู้น าค่ายเลือกสถานท่ีจัด คือ 
เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าถ้ าผาน้ าทิพย์ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มสีภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมต่อการจดักิจกรรมฐานความรู้ หลาย ๆ ฐาน 
ในเวลาเดยีวกัน มีแบ่งกลุ่มผู้เข้าคา่ยให้เข้าร่วมกิจกรรมฐานและเปลีย่นฐานจนครบทุกฐาน การท ากิจกรรมในแตล่ะฐานความรู้ 
เน้นให้ผู้เข้าค่ายมสี่วนร่วมในกิจกรรม ส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ส่งเสริมการเรยีนรู้ภาษาอังกฤษ
เฉพาะทางของแต่ละสาขาวิชา โดยผู้น าค่ายได้ขอค าปรึกษาจากคณาจารย์ เพื่อให้ได้แนวทางเฉพาะดา้นของแต่ละสาขาวิชา 
และการประยุกต์ความรู้ เพื่อออกแบบให้สอดคล้องกับท ากิจกรรมฐาน เพื่อให้เกิดความสามัคคีกันในหมู่คณะ และเกิด 
ความสนุกสนาน แต่ละค่ายออกแบบกิจกรรมฐาน ประมาณ 4-5 กิจกรรม และใช้เวลาในการด าเนินกิจกรรมประมาณ 30-45 นาท ี 
  2.2  จัดท าคู่มือค่าย ข้อมูลในการจัดท าคู่มือ ประกอบด้วย ก าหนดการ เนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมรวม กิจกรรม
ฐานความรู้ที่ผู้น าค่ายออกแบบใหส้อดคล้องกับผู้เข้าค่าย และบรรยายวิธีการเล่นและท ากิจกรรม และเพลงทั้งหมดที่ใช้ในค่าย 
รวมทั้งเพลงที่แต่งให้กับสาขาวิชาของผู้ร่วมค่าย ตลอดจนเกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ผู้เข้าค่าย ท่ีผู้น าค่าย
ค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและหนังสือภาษาอังกฤษท่ีได้มาตรฐาน โดยได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากอาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยหลักในการจดัท าคู่มือที่เน้นเนื้อหาภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ของผูเ้ข้าค่าย ทั้งการฟัง-พูด การอ่าน-เขียน และไวยากรณ์ เน้นให้ผู้เข้าค่ายสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และสร้างปฏสิัมพันธ์
ระหว่างผูเ้ข้าค่าย  
  2.3  จัดหาวสัดุอุปกรณ์ในการด าเนินกิจกรรมคา่ย โดยผู้น าคา่ยทุกคนท่ีได้รับภาระหน้าที่ในแต่ละฐาน และแตล่ะ
กิจกรรม ส ารวจอุปกรณ์ที่ต้องได้ใช้ในแต่ละกิจกรรมและในแตล่ะฐาน และจดรายชื่ออุปกรณ์เสนอในที่ประชุมค่าย เพื่ออนุมตัิ
งบประมาณในการจดัซื้ออุปกรณ ์
  2.4  ด าเนินการซ้อมกิจกรรมคา่ย ผู้น าค่ายฝ่ายกิจกรรมมีหน้าที่นัดหมายและซักซ้อมความเข้าใจในการซ้อม
กิจกรรมคา่ย และซักซ้อมความเขา้ใจก่อนออกค่ายจริง ตามล าดับขัน้ตอนก าหนดการ เริ่มจากกิจกรรมสันทนาการ กิจกรรม
ละลายพฤติกรรม ต่อด้วยพิธีเปิด จากนั้นเป็นกิจกรรมรวมที่ 1-3 ตอ่ด้วยกิจกรรมฐานทั้ง 4-5 ฐาน ตอ่ด้วยพิธีมอบเกียรติบัตร
และพิธีปิดกิจกรรมค่าย หลังการซอ้มกิจกรรมแต่ละครั้ง สมาชิกทุกคนจะประชุมกันทุกครั้ง เพื่อหาข้อบกพร่องหรือจุดที่ต้อง
ปรับปรุง เพื่อที่จะได้ด าเนินแก้ไขในส่วนท่ีบกพร่องในการซ้อมกิจกรรมค่ายครั้งต่อไป  
  2.5  ด าเนินการจัดกิจกรรมค่ายจริง ในวันจัดค่ายจริง ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ าผาน้ าทิพย์ ซึ่งมีระยะทาง 
ห่างจากมหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ดประมาณ 80 กิโลเมตร ก่อนออกเดินทางและระหว่างเดินทาง มกีิจกรรมสันทนาการ  
เพื่อสร้างปฏสิัมพันธ์ระหว่างผู้น าคา่ยและผู้ร่วมค่าย และให้เกิดความสนุกสนาน พร้อมออกเดินทางและการร่วมกิจกรรม 



ค่ายภาษาอังกฤษ เมื่อเดินทางถึงค่าย หลังลงทะเบียนแล้ว ผู้น าค่ายด าเนินกิจกรรมสันทนาการและกิจกรรมละลายพฤติกรรม 
ผู้เข้าค่าย ก่อนเข้าพิธีเปิดกิจกรรมค่าย และหลังพิธีเปิด ผู้น าค่ายด าเนินกิจกรรมตามขั้นตอน ดังนี ้ 
   2.5.1  เรียนเชญิวิทยากรชาวต่างชาติ ให้ความรู้เกี่ยวกับความส าคญัของค่ายภาษาอังกฤษ   
   2.5.2  ด าเนินกิจกรรมรวม ในระหว่างกิจกรรม มีการให้สติ๊กเกอร์แก่ผู้เข้าค่ายทีส่ามารถตอบค าถามได้ 
หรือเป็นผู้ชนะในแต่ละกจิกรรม เป็นการสร้างแรงจูงใจ และการใหค้ะแนนการมสี่วนร่วมในกิจกรรม  
   2.5.3  แบ่งกลุ่มผูเ้ข้าค่ายออกเป็น 4-5 ทีม เพื่อเตรียมพร้อม และสอดคล้องกับการเวียนเข้าร่วมกิจกรรม
ฐานความรู้ โดยก าหนดสัญลักษณส์ีที่ผู้น าค่ายเตรียมมา โดยเวียนผู้เข้าค่ายร่วมกิจกรรมฐานความรู้ใหค้รบ 
   2.5.4  หลังกิจกรรมฐานความรู้ ผูน้ าค่ายรวบรวมคะแนน เพื่อค้นหาผู้ร่วมคา่ยที่ไดร้ับสติ๊กเกอรม์ากที่สดุ  
และ popular vote ของค่าย โดยเป็นชาย 1 คน และหญิง 1 คน รวมทั้งกลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุดในการท ากิจกรรมต่าง ๆ  
ในค่าย พร้อมรับรางวัลที่ผู้น าคา่ยจัดเตรียมไว้ ก่อนเข้าสู่พิธีปิด และเดินทางกลับ 
 3.  ขั้นสะท้อนภาพการจัดกิจกรรมค่าย (Reflection)  
   ประกอบด้วย การจัดท ารายงานการด าเนินกิจกรรมค่าย และสรุปแบบส ารวจความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรม
ค่ายภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา โดยคิดหาค่าคะแนนการประเมินออกมาเป็นร้อยละในแตล่ะระดับของความคิดเห็น  
และประเมินผลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และการมสี่วนร่วมของผู้เข้าค่าย การจดัท า Reflection สะท้อนความรู้สึก 
และประสบการณ์ของประธานค่ายในฐานะตัวแทนผู้น าคา่ย และตัวแทนผู้เข้าค่ายแต่ละค่าย แตล่ะสาขาวิชา แสดงความรูส้ึก
และความคิดเห็นท้ังก่อน ในขณะ และหลังจากท่ีเข้าร่วมกจิกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับจาก 
การร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ    
 4.  ขั้นต่อยอดความคิดและประยุกต์ใช้ (Apply) 
  4.1  จัดท าแนวปฏิบัติการจัดค่ายภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา โดยรวบรวมข้อมูลทั้งหมด สิ่งที่เกิดขึ้นในกิจกรรมค่าย 
และสิ่งทีไ่ด้รับจากค่าย แล้วน ามาจัดท าแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมค่ายตามรูปแบบท่ีได้ประชุมร่วมกัน ตามขั้นตอนต่าง ๆ 
ได้แก่ ข้ันเตรียมความพร้อม ขั้นปฏิบัติ ข้ันสะท้อนภาพการจดักิจกรรมค่าย และขั้นต่อยยอดความคิด  
  4.2  การประยุกต์ใช้แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรม ค่ายภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา ส าหรับผู้น าค่ายเพื่อให้การจัด
กิจกรรรมค่ายในครั้งต่อไปเกดิประโยชน์สูงสดุ หรือส าหรับผู้สนใจทัว่ไป สามารถประยุกต์ใช้แนวปฏิบตัิในการจัดคา่ย
ภาษาอังกฤษท่ีสอดคล้องกับบริบท และการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนผ่านกิจกรรมค่าย  

 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อประเมินผลการพัฒนาทักษะทางภาษาและการร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ  

2.  เพื่อประเมินความพึงพอใจและภาพสะท้อนท่ีมีต่อการจดั และการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้  
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1  ประชากร  
    ได้แก่ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจ าปีการศึกษา 2559  
  1.2  กลุ่มตัวอย่าง  
    ได้แก่ กลุม่ตัวอย่างผู้จดัการค่ายและผู้น าค่าย ประกอบด้วย นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ ช้ันปี 4 ที่เรยีนวิชา 
ค่ายภาษาเพื่อพัฒนาทักษะ ตามหลักสูตรภาษาอังกฤษ จ านวน 123 คน จัดกลุ่มโดยจ าแนกตามกลุ่มหมู่เรียน จ านวน 4 กลุ่ม 
ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 จ านวน 29 คน กลุ่มที่ 2 จ านวน 29 คน กลุ่มที่ 3 จ านวน 29 คน และกลุ่มที ่4 จ านวน 36 คน  
แต่ละกลุ่มท าหน้าท่ีเป็นผู้จดัการคา่ยและผู้น าค่าย จ านวน 2 ค่าย   
    กลุ่มตัวอย่างผู้ร่วมคา่ย ประกอบดว้ย นักศึกษาจาก 10 สาขาวิชา โดยเลือกนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 ทุกคน  
และจัดเป็นกลุม่จ านวน 8 กลุ่ม คอื  

  กลุ่มที่ 1 นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และ นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา จ านวน 102 คน  
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  กลุ่มที ่2 นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา จ านวน 106 คน  
  กลุ่มที่ 3 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย จ านวน 122 คน  
  กลุ่มที่ 4 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 121  
  กลุ่มที่ 5 นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา จ านวน 119 คน  
  กลุ่มที่ 6 นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา และนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา จ านวน 127 คน  
  กลุ่มที่ 7 นักศึกษาสาขาวิชาคณติศาสตร์ จ านวน 123 คน  
  กลุ่มที่ 8 นักศึกษาสาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย จ านวน 113 คน   

 2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
   ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจยัศึกษาข้อมลูการจดัการค่ายภาษาอังกฤษของผู้น าค่าย และการเข้าร่วมกจิกรรม 
ค่ายภาษาอังกฤษ จากแบบวัดและประเมินผลการร่วมกิจกรรม และแบบส ารวจความพึงพอใจและภาพสะท้อนการจดักิจกรรม
ค่ายภาษาอังกฤษ โดยเครื่องมือดังกล่าวผ่านการตรวจสอบและการให้ค าแนะน าจากอาจารยผ์ู้เชี่ยวชาญด้านประเมินผล 
และการวจิัยในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
  2.1  แบบวัดและประเมินผลการเรียนรู้และการร่วมกิจกรรมค่ายภาษาองักฤษ จ าแนกตามกิจกรรมฐานความรู้
ของแต่ละค่าย ผู้น าค่ายออกแบบให้เหมาะสมกับการวัดและประเมินทักษะผู้เข้าค่าย ใช้เกณฑ์การให้คะแนนการพัฒนาทักษะ
ทางภาษาอังกฤษแบบ scoring rubrics โดยประเมินผลการเรยีนรู้ในด้านความเข้าใจในทักษะภาษาองักฤษท้ัง 4 ทักษะ การใช้
ค าศัพท์ และความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และเนื้อหาภาษาอังกฤษเฉพาะทางที่สอดคล้องกับผู้เข้าค่าย และ ประเมิน
การมีส่วนร่วม ความคดิสร้างสรรค์ ความคิดเชิงวิเคราะห์ และความคล่องแคล่วในการร่วมกิจกรรม 
  2.2  แบบส ารวจความพึงพอใจและภาพสะท้อนการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ปรับปรุงจากแบบส ารวจที่ทดลองใช้
ในปีการศึกษา 2558   
   2.2.1  ระดับการประเมินความพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ ระดับ 5 คือ มากที่สุด ระดับ 4 คือ มาก ระดบั 3 คือ 
ปานกลาง ระดบั 2 คือ น้อย และระดับ 1 คือ น้อยที่สุด  
   2.2.2  ประเด็นการประเมิน ประกอบด้วยด้านต่าง ๆ 4 ด้าน ได้แก ่ 
     1)  ด้านเนื้อหาและกิจกรรม ประกอบด้วย  1.1)  เนื้อหาเข้าใจง่ายและสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนกิจกรรมได้  
1.2)  มีสาระและสนุกสนาน  1.3)  เหมาะสมกับความรู้และความสามารถของผู้เข้าค่าย  1.4)  ช่วยพัฒนาทักษะ การฟัง-พูด 
และอ่าน-เขียนของผู้เข้าค่ายได้  1.5)  ผู้ร่วมค่ายมโีอกาสได้ใช้ภาษาและท่าทางเพื่อสื่อความหมาย 
    2)  ด้านการด าเนินกิจกรรม ประกอบด้วย  2.1)  ผู้น าค่ายมีวิธีการการถ่ายทอดความรู้ที่เหมาะสม   
2.2)  ผู้น าค่ายมีการอธิบายและสาธิตวิธีการท ากิจกรรมที่ชัดเจน  2.3)  ผู้น าค่ายมีการตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการ 
ท ากิจกรรม  2.4)  ผู้น าค่ายมีการให้ความช่วยเหลือและค าแนะน าท่ีเหมาะสม 
    3)  ด้านการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย  3.1)  ผู้เข้าค่ายมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  3.2)  ผู้เข้าค่ายทุกคน
มีส่วนร่วมในกิจกรรม  3.3)  การจดักลุ่มผู้เข้าค่ายเหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรม 
    4)  ด้านประโยชน์และการน าไปใช้ ประกอบด้วย  4.1)  ผู้เข้าค่ายมีความรู้ความเข้าใจการใช้ภาษาอังกฤษ
ในสถานการณ์ต่าง ๆ มากขึ้น  4.2)  ผู้เข้าค่ายมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากข้ึน  4.3)  ผู้เข้าค่ายสามารถน าความรู้
ภาษาอังกฤษไปใช้ในการเรียนและชีวิตประจ าวัน 
  3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี ้
  3.1  การมสี่วนร่วมในกิจกรรมการจัดค่ายภาษาอังกฤษระดับอุดมศกึษา ของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ  
คณะครุศาสตร์ แบบ one-day camp จ านวน 8 ค่าย ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ าผาน้ าทิพย์ (ผาหมอกมิวาย) อ าเภอหนองพอก 
จังหวัดร้อยเอ็ด (เดือนตลุาคม – พฤศจิกายน 2559) โดยมลี าดับการจัดค่าย ดังน้ี  
   ค่ายที่ 1 ค่ายภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปและศลิปศึกษา โดยนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ช้ันปี 4 กลุ่มเรยีนที่ 2  
   ค่ายที่ 2 ค่ายภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา โดยนกัศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ช้ันปี 4  
กลุ่มเรียนท่ี 1  



   ค่ายที่ 3  ค่ายภาษาอังกฤษส าหรบันักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย โดยนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ช้ันปี 4 
กลุ่มเรียนท่ี 1  
   ค่ายที่ 4  ค่ายภาษาอังกฤษส าหรบันักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ โดยนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
ช้ันปี 4 กลุ่มเรียนท่ี 3  
   ค่ายที่ 5  ค่ายภาษาอังกฤษส าหรบันักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา โดยนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
ช้ันปี 4 กลุ่มเรียนท่ี 2  
   ค่ายที่ 6  ค่ายภาษาอังกฤษส าหรบันักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรแ์ละดนตรีศึกษาโดยนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ช้ันปี 4 กลุ่มเรยีนที่ 4  
     ค่ายที่ 7  ค่ายภาษาอังกฤษส าหรบันักศึกษาสาขาวิชาคณติศาสตร์ โดยนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
ช้ันปี 4 กลุ่มเรียนท่ี 3  
   ค่ายที่ 8  ค่ายภาษาอังกฤษส าหรบันักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
ช้ันปี 4 กลุ่มเรียนท่ี 4  
  3.2  รวบรวบผลการวัดและประเมินผลการร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (ธันวาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560)    
  3.3  รวบรวมข้อมูลจากแบบส ารวจความพึงพอใจ และภาพสะท้อนการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (กุมภาพันธ์ – 
เมษายน 2560) 
 4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ตามล าดับขั้นตอน ที่ผู้น าค่ายด าเนินกิจกรรมคา่ยตามแนวปฏิบตัิการจัด 
ค่ายภาษาอังกฤษ  
  4.1  การพัฒนาทักษะด้านภาษา และการร่วมกิจกรรมของผู้เข้าค่าย ผู้น าค่ายประเมินผลการเรียนรู้ โดยใช้แบบวัด
และประเมินผลการร่วมกิจกรรมคา่ยภาษาอังกฤษ จ าแนกตามกิจกรรมฐานความรู้ของแต่ละค่าย โดยมีประเด็น ประเมินผล
การเรยีนรู้ ความเข้าใจในทักษะภาษาอังกฤษ การใช้ค าศัพท์ และความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และเนื้อหา
ภาษาอังกฤษเฉพาะทางที่สอดคลอ้งกับผู้เข้าค่าย และประเมินการมสี่วนร่วม ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดเชิงวิเคราะห์  
และความคล่องแคล่วในการร่วมกจิกรรม ผลการประเมินจ าแนกตามค่าย พบว่า 
   4.1.1  ผลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการมสี่วนร่วมของผูเ้ข้าค่าย ค่ายที่ 1 ประเมินผลเชิงสรา้งสรรค์ 
โดยเข้าร่วมกิจกรรมฐานความรู้ 5 ฐาน ๆ ละ 20 คะแนน พบว่า ค่าคะแนนฐานละ 20 คะแนน พบว่ากลุ่มผู้เข้าค่ายมีค่าคะแนน
สูงสุด ร้อยละ 89 และค่าคะแนนต่ าสุด ร้อยละ 81 จากการร่วมกิจกรรม  
   4.1.2  ผลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการมสี่วนร่วมของผูเ้ข้าค่าย ค่ายที่ 2 มีค่าคะแนนสูงสุด ร้อยละ 
98 และคา่คะแนนต่ าสุด ร้อยละ 90    
   4.1.3  ผลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการมสี่วนร่วมของผูเ้ข้าค่าย ค่ายที่ 3 มีค่าคะแนนสูงสุด ร้อยละ 
90 และคา่คะแนนต่ าสุด ร้อยละ 60   
   4.1.4  ผลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการมสี่วนร่วมของผูเ้ข้าค่าย ค่ายที่ 4 มีค่าคะแนนสูงสุด ร้อยละ 
94 และคา่คะแนนต่ าสุด ร้อยละ 85   
   4.1.5  ผลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการมสี่วนร่วมของผูเ้ข้าค่าย ค่ายที่ 5 มีค่าคะแนนสูงสุด ร้อยละ 
88 และคา่คะแนนต่ าสุด ร้อยละ 82.5   
   4.1.6  ผลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการมสี่วนร่วมของผูเ้ข้าค่าย ค่ายที่ 6 มีค่าคะแนนสูงสุด ร้อยละ 
87 และคา่คะแนนต่ าสุด ร้อยละ 73  
   4.1.7  ผลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการมสี่วนร่วมของผูเ้ข้าค่าย ค่ายที่ 7 มีค่าคะแนนสูงสุด ร้อยละ 
92 และคา่คะแนนต่ าสุด ร้อยละ 84    
   4.1.8  ผลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการมสี่วนร่วมของผูเ้ข้าค่าย ค่ายที่ 8 มีค่าคะแนนสูงสุด ร้อยละ 
94 และคา่คะแนนต่ าสุด ร้อยละ 77   
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  4.2  ผลส ารวจความพึงพอใจในจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 
   4.2.1  ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมค่ายที่ 1  ผลส ารวจความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมของผู้เข้าค่าย  
ในด้านเนื้อหาและกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63 ด้านการด าเนินกิจกรรมของผู้น าค่าย  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68 ด้านการมีส่วนร่วมของผู้เข้าค่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45  
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65 ด้านประโยชน์และการน าไปใช้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.66  
   4.2.2  ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมค่ายที่ 2  ผลส ารวจความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมของผู้เข้าค่าย  
ในด้านเนื้อหาและกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 ด้านการด าเนินกิจกรรมของผู้น าค่าย  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60 ด้านการมีส่วนร่วมของผู้เข้าค่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53  
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54 ด้านประโยชน์และการน าไปใช้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.63 
   4.2.3  ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมค่ายที่ 3  ผลส ารวจความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมของผู้เข้าค่าย  
ในด้านเนื้อหาและกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64 ด้านการด าเนินกิจกรรมของผู้น าค่าย  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.53 ด้านการมีส่วนร่วมของผู้เข้าค่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51  
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59 ด้านประโยชน์และการน าไปใช้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.61  
   4.2.4  ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมค่ายที่ 4  ผลส ารวจความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมของผู้เข้าค่าย  
ในด้านเนื้อหาและกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.89 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.34 ด้านการด าเนินกิจกรรมของผู้น าค่าย 
มีค่าเฉลีย่เท่ากับ 4.87 และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.33 ด้านการมีส่วนร่วมของผู้เข้าคา่ย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.89  
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.36 ด้านประโยชน์และการน าไปใช้ มีค่าเฉลีย่เท่ากับ 4.94 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.25 
   4.2.5  ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมค่ายที่ 5  ผลส ารวจความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมของผู้เข้าค่าย  
ในด้านเนื้อหาและกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65 ด้านการด าเนินกิจกรรมของผู้น าค่าย 
มีค่าเฉลีย่เท่ากับ 4.27 และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.62 ด้านการมีส่วนร่วมของผู้เข้าคา่ย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21  
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.67 ด้านประโยชน์และการน าไปใช้ มีค่าเฉลีย่เท่ากับ 4.40 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.59 
   4.2.6  ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมค่ายที่ 6  ผลส ารวจความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมของผู้เข้าค่าย  
ในด้านเนื้อหาและกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74 ด้านการด าเนินกิจกรรมของผู้น าค่าย 
มีค่าเฉลีย่เท่ากับ 4.26 และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66 ด้านการมีส่วนร่วมของผู้เข้าคา่ย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26  
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.70 ด้านประโยชน์และการน าไปใช้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.70   
   4.2.7  ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมค่ายที่ 7  ผลส ารวจความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมของผู้เข้าค่าย  
ในด้านเนื้อหาและกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65 ด้านการด าเนินกิจกรรมของผู้น าค่าย 
มีค่าเฉลีย่เท่ากับ 4.21 และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66 ด้านการมีส่วนร่วมของผู้เข้าคา่ย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37  
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.65 ด้านประโยชน์และการน าไปใช้ มีค่าเฉลีย่เท่ากับ 4.19 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.67 
   4.2.8  ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมค่ายที่ 8  ผลส ารวจความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมของผู้เข้าค่าย  
ในด้านเนื้อหาและกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.68 ด้านการด าเนินกิจกรรม 
ของผู้น าค่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมคี่าเท่ากับ 0.66 ด้านการมีส่วนร่วมของผู้เข้าค่าย มีคา่เฉลีย่
เท่ากับ 4.53 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.68 ด้านประโยชน์และการน าไปใช้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 และ 
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.66 



  4.3  ภาพสะท้อนจากความคิดเห็นของผู้เข้าค่าย ในการแสดงความรู้สึกของตัวแทนผู้ร่วมค่ายที่มีต่อการร่วมกิจกรรม
ค่ายภาษาอังกฤษ พบว่าตอนแรกที่ทราบว่าจะได้เข้าค่ายไม่อยากเขา้ เพราะไม่ชอบภาษาอังกฤษ พอได้มาเข้าค่ายจริง ๆ มีแต่
ความสุข และผ่อนคลาย ท าให้เริ่มพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อย รู้สึกสนุกกับกิจกรรมตั้งแตเ่ริ่ม จนรู้สึกไม่อยากกลับ อยากอยู่
ค่ายต่อ เกิดความรูส้ึกประทับใจ เป็นประสบการณ์ที่ดี ประสบการณ์ที่ไดร้ับสามารถน าไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 
เพราะได้ความรู้จากการท ากิจกรรมกับเพื่อน ๆ ร่วมค่าย ได้ท าความรู้จักกับเพื่อนใหม่ ได้มิตรภาพใหม ่ๆ สังคมใหม่ ๆ และเกดิ
ความสามัคคีในกลุ่มของตนเอง ในด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านมุมมองของผู้ร่วมค่ายได้ พบว่ามีการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ได้ดีขึ้น ค าศัพท์ท่ีไม่เคยรู้ก็ได้รู้ ไดน้ าไปใช้พูดคุยกับเพื่อน ๆ และผู้น าค่ายได้มากมาย มีการแนะน าค าศัพท์ และสามารถน า ไปใช้ได้ 
ในชีวิตประจ าวัน และการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษต่อไป และความรู้และประสบการณ์ทีไ่ดส้ามารถน าไปพัฒนาตนเอง 
ในระดับที่สูงขึ้น  
 5.  สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
  ตามข้อมูลการวัดผลและประเมินผลการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ และการร่วมกิจกรรมค่ายของผู้เข้าค่าย  
ผู้น าค่ายใช้ค่าคะแนนร้อยละ และใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปวิเคราะห์ข้อมูลแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการร่วมกิจกรรมค่าย 
ของผู้เข้าค่าย เพื่อหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 
สรุปผล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ สรุปผลการวิจยั ได้ดังนี้  
 1.  การพัฒนาทักษะด้านภาษาและการร่วมกิจกรรมของผู้เข้าค่าย ผูน้ าค่ายประเมินผลการเรียนรู้ โดยใช้แบบวัด 
และประเมินผลการร่วมกิจกรรมคา่ยภาษาอังกฤษ จ าแนกตามกิจกรรมฐานความรู้ของแต่ละค่าย พบวา่ค่าคะแนนสูงสุด  
มีคะแนน 87-98 และค่าคะแนนต่ าสุด มีคะแนน 73-90 ระดับการพฒันาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารและภาษาอังกฤษ
เฉพาะสาขา และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอยู่ในระดับพอใช้–ระดับดีเยี่ยม  
 2.  ความพึงพอใจและภาพสะท้อนในการร่วมกิจกรรมคา่ยภาษาอังกฤษ ความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรม 
คา่ยภาษาอังกฤษของผู้น าค่าย ในด้านเนื้อหาและกิจกรรม ด้านการด าเนินกิจกรรมของผู้น าค่าย ด้านการมีส่วนร่วมของผู้เข้าค่าย 
และด้านประโยชน์และการน าไปใช้ในภาพรวมพบว่า ส่วนใหญ่อยูร่ะดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.21 – 4.94 ภาพสะท้อนการจดั 
และการเข้าร่วมกจิกรรมค่ายภาษาอังกฤษของประธานค่าย และตัวแทนผู้เข้าค่ายพบว่า ผู้น าค่ายมีทัศนคติที่ดี มีทักษะ 
และประสบการณ์ ท้ังในด้านการท างานร่วมกัน และการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ผู้เข้าค่ายมีทัศคติที่ดีขึ้นต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษ ประทับใจ ได้รับประสบการณ์ทีด่ี มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น มีความรู้และประสบการณ์ที่สามารถ
น าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวันและการเรยีนการสอน 
 
อภิปรายผล 
 การจัดค่ายภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จากการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ
และการร่วมกิจกรรมค่ายของผู้เขา้ค่าย และความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมค่าย ด้านเนื้อหาและกิจกรรม ด้านการด าเนิน
กิจกรรมของผู้น าค่าย ด้านการมีส่วนร่วมของผู้เข้าค่าย และด้านประโยชน์และการน าไปใช้ ในภาพรวมของทุกค่าย อยู่ในระดับมาก 
สะท้อนให้เห็นว่า การจัดค่ายภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา นอกจากผู้น าค่ายจ าเป็นต้องมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและการ
ถ่ายทอดความรูภ้าษาอังกฤษผ่านกิจกรรมคา่ย การมคีวามรู้ในการบริหารจดัการคา่ยภาษาอังกฤษตามแนวปฏิบัติที่ดี ท าให้
บรรลุวตัถุประสงค์ในการด าเนินกิจกรรมคา่ย การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 
ของผู้เข้าค่ายมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสดุ การออกแบบกจิกรรมและการเลือกเนื้อหาภาษาอังกฤษให้สอดคล้อง 
และเหมาะสมกับผู้เข้าค่าย เข้าใจง่าย สร้างแรงจูงใจและสร้างทัศนคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษ เน้นการมีส่วนร่วม  
การน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านการสื่อสาร และการเรียนในระดบัสูงขึ้นไป สอดคล้องกับ วริศรา  ยางกลาง (2556)   
และปณชนก  ชาญไววิทย(์2559) ที่ได้ศึกษาวิจัยที่เกีย่วข้องกับการจดักิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ผลการศึกษาพบว่าการจดั
กิจกรรมคา่ยภาษาอังกฤษ ที่มีการวางแผนและออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสม จะช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เข้าค่าย 
ได้อย่างมีประสิทธิผล ช่วยกระตุ้นผู้เข้าค่ายใหเ้กิดความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ การพัฒนานกัศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพรอ้มก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ให้สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา 
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และเป็นประสบการณท์ี่ดสี าหรับการเป็นครูภาษาอังกฤษในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุนีตา  โฆษิตชัยวัฒน์ (2556) , 
Anchalee et al., (2015), อโณทยั  พลเยี่ยม และคณะ (2559) ที่ศึกษาวิจัยการจัดกจิกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียน
และนักศึกษา และการเตรยีมความพร้อมและพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษในฐานะผู้น ากิจกรรมค่าย  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1.1  ควรเผยแพร่แนวปฏิบตัิในการจัดกิจกรรมคา่ยภาษาอังกฤษระดับอดุมศึกษา เพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้ 
เกิดประโยชน์สูงสุด   
  1.2  ควรจัดอบรมความรูด้้านการจัดการค่ายภาษาอังกฤษตามแนวปฏิบตัิที่ดี การออกแบบและสร้างสรรค์
กิจกรรมฐานความรู้ทีเ่หมาะสมกับผู้เข้าค่ายในระดับต่างๆ 
 2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
  ศึกษาวิจัยแนวคิดการออกแบบกิจกรรมฐานความรู้ และการเลือกเนือ้หาความรูภ้าษาอังกฤษส าหรับกจิกรรม 
ค่ายภาษาอังกฤษ  
 
รายการอ้างอิง 
ปณชนก  ชาญไววิทย.์ (2559). การใช้กิจกรรมคา่ยภาษาอังกฤษเปน็กลยุทธ์สรา้งแรงจูงใจในการเรยีนรู้ภาษาอังกฤษ 
  ของนักเรียนและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของครมูืออาชีพในฐานะผู้ขับเคลื่อนสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.  

วารสารรมยสาร, 14 (ฉบับพิเศษ), 29-36  
วริศรา  ยางกลาง.  (2556).  การจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษแก่นักเรียนในท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม 

อาเซียน. วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน,ี 24 (ฉบับพิเศษ), 1-12. 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (2555). หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2555.   
  คณะครุศาสตร,์ สาขาวิชาภาษาองักฤษ. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอด็.     
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. (2558). นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. (2559). นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
สุนีตา  โฆษติชัยวัฒน.์ (2556). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
 ความรู้ด้านกจิกรรมค่ายภาษาอังกฤษและทักษะสังคม ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษคณะศึกษาศาสตร์ 
 มหาวิทยาลยัศิลปากร. Verdian E-Journal, Silpakorn University, Vol.6 (1), 431-447 
อโณทัย  พลเยีย่ม และคณะ. (2559). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดค่ายภาษาอังกฤษส าหรับนกัศึกษา 

ฝึกประสบการณวิชาชีพคร.ู  การประชุมสมัมนาวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัภาคเหนือ ครัง้ที่ 16.  
http://research.pcru.ac.th/pcrunc2016/datacd/pcrunc2016/files/O1-017.pdf 

Anchalee et al. (2015). Need towards English Camp of Junior-High School Students in the Lower 
Southern Provinces. The International Conference on Humanity and Social Science “ASEAN”  
2015: Challenges of Opportunity” (Proceedings). Faculty of Liberal Arts, Prince of Songkla  
University, June 5-6, 2015: 11-26 

 

http://research.pcru.ac.th/pcrunc2016/datacd/pcrunc2016/files/O1-017.pdf

