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มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
รวมกับเครือขายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
วันที่ 2 สิงหาคม 2556
ณ หอประชุมใหญ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
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รายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings)
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติ “The Wisdom for Social Development”
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รวมกับ
เครือขายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
วันที่ 2 สิงหาคม 2556
ณ หอประชุมใหญ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
ที่ปรึกษา

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
หัวหนางานประสานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
หัวหนาสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ผูอํานวยการสํานักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผูชวยอธิการบดีฝายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
รองอธิการบดีฝายวิจัยและการจัดบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

บรรณาธิการ

รองศาสตราจารยพิศมัย หาญสมบัติ
อาจารยปยะนุช เส็งชา
อาจารย ดร.เชาวฤทธิ์ จั่นจีน

ผูชวยบรรณาธิการ

นายวิทยากร อวนสะอาด
นางสาวรัชนี มีพันธ
นางสาวเทพธิดา จงสุขสันติกลุ
นางสาวสุวภัทร แหยมประเสริฐ
นางสาวปนัดดา สุวรรณสุข
นายวรวัฒน รักดี

ผูพิมพ

วนิดาการพิมพ เชียงใหม โทรศัพท 081-7838569

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ถนนอินใจมี ตําบลทาอิฐ อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ 53000
หมายเลขโทรศัพท 055-411-096 ตอ 1648-9
Website : http://graduate.uru.ac.th/
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รายชื่อผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิจัย
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติ “The Wisdom for Social Development”
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รวมกับ
เครือขายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
วันที่ 2 สิงหาคม 2556
ณ หอประชุมใหญ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
กลุมสาขาการบริหารการศึกษา
รองศาสตราจารย ดร.ฉลอง ชาตรูประชีวิน
รองศาสตราจารย ดร.ภาณุวัฒน ภักดีวงศ
รองศาสตราจารย ดร.เจิดหลา สุนทรวิภาต
รองศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สงบ ประเสริฐพันธุ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดร.อนุชา กอนพวง
อาจารย ดร.สุวรรณ หมื่นตาบุตร

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนอรท เชียงใหม

กลุมสาขาหลักสูตรและการสอน สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
และสาขาการจัดการหลักสูตรและการเรียนรู
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
รองศาสตราจารย ดร.วารีรัตน แกวอุไร
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย ดร.ชรินทร มั่งคั่ง
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย ดร.จิตตินันท บุญสถิรกุล
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รองศาสตราจารย ดร.เอื้อจิตร พัฒนจักร
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
รองศาสตราจารย ดร.เสริมศรี ไชยศร
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
รองศาสตราจารย ดร.กุลยา ตันติผลาชีวะ
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิไลวรรณ วิภาจักษณกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
อาจารย ดร.ณัชชา กมล
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
อาจารย ดร.ทิพวัลย ประเสริฐพันธุ
ขาราชการบํานาญเกษียณ
อาจารย ดร.ดุษฎี สีตลวรางค
ขาราชการบํานาญเกษียณ
กลุมสาขาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท และสาขายุทธศาสตรการพัฒนา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพศาล สรรสรวิสุทธิ์
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
รองศาสตราจารย ดร.ฉลอง ชาตรูประชีวนิ
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาจารย ดร.ดวงใจ พุทธวงศ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
อาจารย ดร.ปรีชา แกวสุข
สํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค อําเภอพรานกระตาย
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กลุมสาขาสิ่งแวดลอมศึกษา และสาขาพลังงานและสิ่งแวดลอม
ศาสตราจารย ดร.อนุรักษ ปญญานุวัฒน
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาจารย ดร.ดารากร เจียมวิจักษณ
ผูอํานวยการสวนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต
กลุมสาขาเทคโนโลยีสื่อและการสื่อสาร และสาขาเทคโนโลยีสื่อสาร
รองศาสตราจารย ดร.ประหยัด จิรวรพงศ
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชัย หิรญ
ั วโรดม
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รองศาสตราจารย ดร.ชุมศักดิ์ อินทรรักษ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ดร.นเรศวร เศรษฐสิงห
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุมสาขาการสงเสริมสุขภาพ
ผูชวยศาสตราจารย (พิเศษ) นายแพทยกฤช จารุชาต โรงพยาบาลอุตรดิตถ
อาจารย ดร.ประภาพร มโนรัตน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ
กลุมสาขาการบริหารธุรกิจ และสาขาเศรษฐศาสตร
ผูชว ยศาสตราจารย ดร.อภิชา บุญภัทรกานต
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รองศาสตราจารย ดร.วงศพัฒนา ศรีประเสริฐ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รองศาสตราจารย ดร.ปพฤกษ อุตสาหะวาณิชกิจ คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองศาสตราจารย ดร.ดลกร ขวัญคํา
ขาราชการบํานาญเกษียณกอนอายุ มหาวิทยาลัยแมโจ
รองศาสตราจารย ดร.วีระพล ทองมา
คณะพัฒนาการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยแมโจ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นวลฉวี แสงชัย
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน
กลุมสาขาวิทยาศาสตร สาขาเกษตรศาสตร และสาขาวิศวกรรมศาสตร
รองศาสตราจารย ดร.โสระยา รวมรังสี
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชัย หิรัญวิโรดม
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กลุมสาขาภาษาอังกฤษ (กลุม International)
ศาสตราจารย ดร.สัญชัย จตุรสิทธา
รองศาสตราจารย ดร.ระพินทร โพธิ์ศรี
รองศาสตราจารย ดร.วงศพัฒนา ศรีประเสริฐ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรชัย มุงไธสง
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วุฒิ บัวเหม
อาจารย ดร.ภาณุ สิทธิ์วงศ

ศูนยวิจัยขาวลานนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
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รายชื่อผูทรงคุณวุฒิวิพากษบทความ
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติ “The Wisdom for Social Development”
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง รวมกับ
เครือขายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
วันที่ 2 สิงหาคม 2556
ณ หอประชุมใหญ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
กลุมสาขาบริหารการศึกษา และสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สงบ ประเสริฐพันธุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
รองศาสตราจารย ดร.ประหยัด จิรวรพงศ
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.หยกแกว กมลวรเดช
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
อาจารย ดร.สมหมาย อํ่าดอนกลอย
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
กลุมสาขาหลักสูตรและการสอน สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
และสาขาการจัดการหลักสูตรและการเรียนรู
รองศาสตราจารย ดร.ชุมศักดิ์ อินทรรักษ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
อาจารย ดร.ทิพวัลย ประเสริฐพันธุ
ขาราชการบํานาญเกษียณ
อาจารย ดร.ดุษฎี สีตลวรางค
ขาราชการบํานาญเกษียณ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิไลวรรณ วิภาจักษณกุล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรชนก ทองลาด
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
อาจารย ดร.บัณฑิตา อินสมบัติ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
กลุมสาขาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท และสาขายุทธศาสตรการพัฒนา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพศาล สรรสรวิสุทธิ์
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
อาจารย ดร.ดวงใจ พุทธวงศ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
กลุมสาขาสิ่งแวดลอมศึกษา และสาขาพลังงานและสิ่งแวดลอม
คณะเกษตรศาสตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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คํานํา
เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ไดใหความสําคัญของการเผยแพรผลงานวิจยั ของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาและคณาจารย จึงมีมติใหจดั การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติ “The Wisdom for
Social Development” ประจําป 2556 ในวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเผยแพรผลงานวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษาสูสาธารณชน ผานเวทีนําเสนอผลงานทางวิชาการ
ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร รวมทั้งใชเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการใหกับนักศึกษาและคณาจารยในการ
นําเสนอผลงานวิจัย
การจัดทําเอกสารฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมบทคัดยองานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่ไดรับพิจารณาให
นําเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติ “The Wisdom for Social Development” จําแนก
เปน 12 กลุมสาขา ไดแก 1. กลุม International 2. กลุมสาขาการบริหารการศึกษา 3. กลุมสาขาหลักสูตรและการสอน
สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา และสาขาการจัดการหลักสูตรและการเรียนรู 4. กลุมสาขาการบริหารและพัฒนา
ประชาคมเมืองและชนบท และสาขายุทธศาสตรการพัฒนา 5. กลุม สาขาเทคโนโลยีและการสือ่ สารการศึกษา และสาขา
เทคโนโลยีสื่อสาร 6. กลุมสาขาสิ่งแวดลอมศึกษา สาขาพลังงานและสิ่งแวดลอม 7. กลุมสาขาการบริหารธุรกิจ สาขา
เศรษฐศาสตร 8. กลุม สาขาสงเสริมสุขภาพ 9. กลุม สาขาวิทยาศาสตร สาขาเกษตรศาสตร 10. กลุม สาขาการทองเทีย่ ว สาขา
การจัดการนํา้ 11. กลุมสาขาวิศวกรรมศาสตร 12. กลุมสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ รวมทั้งสิ้น 190 บทความ
บทความเหลานีไ้ ดผา นกระบวนการทีน่ กั ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ ไดใชศกั ยภาพ
ทางวิชาการ ความมานะ และความเพียรพยายามอยางยิ่ง ที่ไดสรางสรรคผลงานวิจัยเหลานี้ และทุกบทความไดผาน
การกลั่นกรองจากผูทรงคุณวุฒิตรวจตามสาขาอยางครบถวน
ในนามของคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง และ
เครือขายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนรวมในการดําเนินงานครั้งนี้ และ
คาดหวังวาทานจะไดรับความรูและประสบการณที่สามารถนําผลงานวิจัยไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอการสราง
องคความรูใหมและพัฒนาประเทศชาติใหเจริญกาวหนาอยางยั่งยืนตอไป
คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ
เครือขายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
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ประสิทธิผลของกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ เจตคติตอการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
โรงเรียนเทศบาลทาอิฐ อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ
นายพิทยา ยาโม1
นางวัชรี วงศทะเนตร
นางสาวกุลรวี กลิ่นกลั่น
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อประเมินประสิทธิผลกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ 2) เพื่อเปรียบเทียบเจตคติของ
นักเรียนที่มีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษกอนและหลังการเขาเรวมกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ และ 3) เพื่อประเมินความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ ประชากรที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 137
คน จากโรงเรียนเทศบาลทาอิฐ อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถาม จํานวน 4
ฉบับ ไดแก 1) แบบสอบถามเจตคติของนักเรียนที่มีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษกอนการเขารวมกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ 2)
แบบสอบถามเจตคติของนักเรียนที่มีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษหลังการเขารวมกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ 3) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกิจกรรมคายภาษาอังกฤษโรงเรียนเทศบาลทาอิฐ และ 4) แบบประเมินประสิทธิผ ลของ
กิจกรรมฐานตางๆ ของคายภาษาอังกฤษ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา
1. ประสิทธิผลของกิจกรรมคายภาษาอังกฤษในแตละกิจกรรมฐาน ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยกิจกรรมฐานที่มี
ประสิทธิผลมากที่สุด คือ ฐาน Musical Balloon ฐาน Bingo และฐาน True/False Chair กับ ฐาน Telephoning
2. นักเรียนมีเจตคติที่มีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษดีขึ้นหลังการเขารวมกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ โดยประเด็น
ที่นักเรียนมีเจตคติสูงขึ้นมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ กลาพูดโตตอบโดยใชภาษาอังกฤษ การฟงภาษาอังกฤษเปนเรื่องงาย และ
ความชอบในวิชาภาษาอังกฤษ
3. นักเรี ยนมีค วามพึงพอใจต อกิจ กรรมของค ายภาษาอั งกฤษในภาพรวมอยู ในระดับมาก โดยกิ จกรรมคา ย
ภาษาอังกฤษที่มีความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก คือ True/False Chair เกาอี้ถูก-ผิด อยูในลําดับที่ 1 ความพึงพอใจอยู
ระดับมากที่สุด อันดับที่ 2 คือ Musical Balloon ลูกโปงดนตรี ความพึงพอใจอยูระดับมากที่สุด และลําดับที่ 3 คือ Simon
Says ไซมอน เซยส ความพึงพอใจอยูระดับมากที่สุด
คําสําคัญ : คายภาษาอังกฤษ, ประสิทธิผล, เจตคติ, ความพึงพอใจ

1

อาจารยประจําหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ) มหาวิทยาลับราชภัฏอุตรดิตถ
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Effectiveness, Attitudes and Satisfaction of the Fifth Grade Students
of Tha-It Municipal School in Muang, Uttaradit,
Towards the English Camp Activities
1
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Watcharee Wongthanet

2
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Kunrawi Klinklan
Abstract

The purposes of this study were to 1) evaluate the effectiveness of the English Camp activities ;
2) determine the attitudes of the participants towards English both before and after attending the English
Day Camp ; and 3) investigate the satisfaction of the participants with regard to the English camp
activities. The population in this research was 137 students studying in the fifth grade at Tha-it Municipal
School in Uttaradit province, Thailand. Data was collected through 4 questionnaires designed to measure
1) attitudes of the participants with regard to studying English before participating in the activities;
2) respondents’ attitudes towards English learning after attending the English camp; 3) student satisfaction
with regard to the camp activities; and 4) the effectiveness of the activities carried out at the camp. The
statistics used in this research were descriptive statistics analysis: frequency, percentage, mean and
standard deviation. The research findings revealed the following:
1) Overall the effectiveness of the English camp activities were rated high. Musical Balloon,
Bingo, True/False Chair and Telephoning activities were considered as the most effective activities ;
2) The respondents developed a more positive attitude towards English language learning. The
areas in which students had the most positive attitude were : “I am confident in conversing in English”,
“I think that listening in English is easy”, and I like studying English”.
3) Overall, the English camp activities were rated as very satisfying by the students. The top
three activities scored the highest were True/False Chair, Musical Balloon, and Simon Says respectively.
The finding revealed that these three activities were all rated as the most satisfying by the respondents.
Keywords : English Camp, Effectiveness, Attitudes, Satisfaction
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Introduction
An English camp is a teaching strategy (practice) providing real life experience and learning
opportunities in an outdoor education setting. It disguises a variety of activities such as songs and games
aiming to get students to use their English skill in an enjoyable environment. These activities can motivate
learners in learning the language, develop their English skill, and build their confidence in using English.
English camp is defined as a camp providing an atmosphere encouraging language activities. It
allows a teacher to take part (talk) the least and gives learners an opportunity to use the language the
most. Besides, equipment is least likely to be used or not to be used at all because of convenience
purposes (Pibulchol, 1992).
The English camp is referred as a camp in which language learning experience is created. With
support of encouraging atmosphere-not a classroom setting-and the use of English language as medium
of communication, language learners can develop their English and teamwork skill leading to the mind
and social-interaction development of the learners (Trakoolsu, 1998).
Kaniwaranon (1998) also supports that the English camp was also described as a camp giving
English language learning and group living experience in an outdoor setting with support from a trained or
experienced staff. Learners’ English communicative skill is developed through the activities in an
enjoyable environment. In addition, Potong (2001) defines an English camp as a camp that is made up of
various kinds of activities for students to practice their English skills. Games and other language activities
are conducted in fun and relaxing environment.
To conclude, an English camp is defined as a camp, led by teachers or experts, where learners
gain direct experience in using language through relaxing and enjoyable activities outside the classroom.
From the aforesaid need of English language learning, the development of curriculum and instruction is
constantly required. Currently, the Ministry of Education includes English as a compulsory subject in
primary and secondary education in Thailand so as to enable learners to communicate appropriately.
Learning standards have been set for each level as a goal in developing desired quality which meets the
curriculum objectives.
National Education Act (the Ministry of Education, 1999) clearly states that it is a move toward
student-centered learning and a student-centered classroom. In section 24 of the Education Act outlines
4 practices must be done “to improve education performance : 1) arranging learning in line with the
students’ interests, aptitudes and individual differences ; 2) training students in thinking abilities,
especially critical thinking ; 3) organizing learning activities that draw from authentic experiences ; and
4) promoting situations where learners and teachers learn together”. The Ministry of Education (2000) also
attempts to emphasize the learner-centered instruction by allowing students to gain experience and
develop their learning by themselves. However some students were not exposed to language
environment which resulted in unsuccessful in learning English and abilities in using English. This accord
with the findings from the research done by Pongpanich (2011) that the learners of English language had
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opinions about their English speaking ability as teaching and learning English in Primary and Secondary
level put too much emphasis on memorising vocabulary and grammar, not on practicing in simulated
settings, which resulted in lack of confidence and motivation of the learners. With support from the
research examining the perceptions of learners towards English camp activities revealing that learners had
positive perceptions on and gained numerous benefits from the activities (Ismail and Tahir 2011).
Therefore, experience-based learning in the form of English camp is considered as an alternative activity
which will stress on experience that can be adopted to develop learners’ potential in language.
Furthermore, different kinds of activities motivate students to improve their English skills.
As mentioned above, the researchers found that a majority of students, especially in upper
primary education, lack confidence in using language. Additionally, students have negative attitude
towards using English in authentic situations. These bring about difficulties developing their English skills in
communication and study. As a consequence, the researchers intended to organize the English camp for
the fifth grade students at Tha-it Municipal School in Muang, Uttaradit. The camp emphasized creating fun
and suitable activities to their age. The contents were selected to be applied in their daily life. The
activities encouraged students to use language naturally and enhance students’ confidence in
communication.
Objectives
The purposes of this study were to 1) evaluate the effectiveness of the English Camp activities ;
2) determine the attitudes of the participants towards English courses both before and after attending the
English Day Camp ; and 3) investigate the satisfaction of the participants with regard to the English camp
activities.
Research Methodology
Population
The population in this research was 137 students studying in the fifth grade at Tha-it Municipal
School in Uttaradit province, Thailand.
Instruments
The instruments used in this study consisted of 4 questionnaires.
1. Attitudes of the participants with regard to studying English before participating in the
activities questionnaire
It was used to investigate the students’ attitudes towards the activities provided and it was
administered before starting the first activity. There were 10 items with the five-point rating scales. The

รายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติ

“The Wisdom for Social Development”

85

average scores were interpreted as 1.00–1.49 = Strongly Disagree, 1.50–2.49 = Disagree, 2.50–3.49 =
Neutral, 3.50–3.49 = Agree and 4.50–5.00 = Strongly Agree.
2. Respondents’ attitudes towards English learning after attending the English camp
questionnaire
It was used to investigate the students’ attitudes towards the activities provided and it was
administered after finishing the last activity. There were 10 items with the five-point rating scales. The
average scores were interpreted as 1.00–1.49 = Strongly Disagree, 1.50–2.49= Disagree, 2.50–3.49= Neutral,
3.50–3.49 = Agree and 4.50–5.00 = Strongly Agree.
3. Student satisfaction with regard to the camp activities questionnaire
It was used to evaluate student satisfaction towards the six activities provided and it was
administered at the end of the English day camp. It was the five-point rating scales. The average scores
were interpreted as 1.00–1.49 = Very dissatisfied, 1.50–2.49 = Dissatisfied, 2.50–3.49 = Neutral, 3.50–3.49 =
Satisfied and 4.50–5.00 = Very satisfied.
4. Effectiveness of the activities carried out at the camp was a five-scale questionnaire
It was used to measure the effectiveness of the activities provided and it was administered
at the end of the English day camp. There were 15 items with the five-point rating scales. The average
scores were interpreted as 1.00–1.49 = Strongly Disagree, 1.50–2.49 = Disagree, 2.50–3.49 = Neutral, 3.50–
3.49= Agree and 4.50–5.00 = Strongly Agree.
Data Collection
The study was conducted on 20th August 2011 and the questionnaires were administered on the
same day.
Data Analysis
Data were analyzed by using descriptive statistics analysis: frequency, percentage, mean and
standard deviation.
Findings
This research was to investigate the effectiveness, attitudes and satisfaction of the fifth grade
students of Tha-It Municipal School in Muang, Uttaradit towards the English day camp activities. The study
was conducted on 20th August 2011. The findings were presented according to the research objectives as
follows :
1. To evaluate the effectiveness of the English camp activities
2. To determine the attitudes of the participants towards English both before and after
attending the English day camp
3. To investigate the satisfaction of the participants with regard to English camp activities
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Table 1 General Information
Item
Gender
Male
Female
Total
Classes
5/1
5/2
5/3
5/4
5/5
5/6
5/7
Total

No. of participants

Percentage

62
75
137

45.25
54.75
100

20
19
22
25
15
14
22
137

14.60
13.87
16.05
18.25
10.95
10.23
16.05
100

From Table 1, there were 62 male students (45.25%) and 75 female students (54.75%) joined this
study. The first biggest three classes participating in this study were class 5/4 (18.25%), class 5/3 and 5/7
(16.05%), and class 5/1 (14.60%) respectively.
To respond to the first objective : “to evaluate the effectiveness of the English camp activities”,
the finding is presented in the table below.
Table 2 Students’ opinion towards the English camp activities in each camp activity
Activity Base

Mean

Simon Says
Musical Balloon
True/False Chair
Telephoning
Songs
Bingo
รวม

4.27
4.39
4.31
4.31
4.25
4.37
4.32

Level of
Satisfaction
High
High
High
High
High
High
High

No.
5
1
3
3
6
2

From Table 2, the overall effectiveness of the English camp activities in each camp activity was
rated high (4.32). The three most effective activities were Musical Balloon (4.39), Bingo (4.37) and
True/False Chair (4.31) respectively.
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To respond to the second objective: “to determine the attitudes of the participants towards
English both before and after attending the English Day Camp”, the finding is presented in the table
below.
Table 3 Mean scores of students’ attitude towards the English camp activities (before)
Item

Mean

SD

1. I like studying English.
2. I want to be good at English.
3. I think that I can improve my English.
4. I think that English is useful for me.
5. I think that speaking in English is easy.
6. I think that listening in English is easy.
7. I am confident in conversing in English.
8. I have fun every time I participate in English
activities such as playing games and singing.
9. I am interested in and pay attention to English classes.
10. I am confident in using English.
Total

3.84
4.64
4.11
4.40
3.12
3.17
2.90
4.34

0.82
0.77
0.80
0.84
0.95
0.95
0.96
0.85

3.95
3.31
3.78

0.85
1.02

Level of
Satisfaction
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High
High

No.
6
1
4
2
9
8
10
3
5
7

From Table 3, the overall student’s attitude towards the English camp activities was at a high
level (3.78). The first three items receiving the highest attitudes were : ‘I want to be good at English’
(4.64), ‘I think that English is useful for me’ (4.40) and ‘I have fun every time I participate in English
activities such as playing games and singing’ (4.40). The participants showed the lowest attitude towards ‘I
am confident in conversing in English’ (2.90).
The students were given a questionnaire to examine the attitudes after the English camp
activities. The result is shown as follows.
Table 4 An average of students’ attitude towards the English camp activities (after)
Item

Mean

SD

1. I like studying English.
2. I want to be good at English.
3. I think that I can improve my English.
4. I think that English is useful for me.
5. I think that speaking in English is easy.
6. I think that listening in English is easy.
7. I am confident in conversing in English.

4.18
4.62
4.36
4.57
3.45
3.57
3.34

0.84
0.66
0.76
0.64
0.99
0.98
0.99

Level of
Satisfaction
High
Highest
High
Highest
High
Highest
High

No.
5
1
4
2
9
7
10

88

รายงานการประชุมวิชาการ (Proceedings) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติ

“The Wisdom for Social Development”

8. I have fun every time I participate in English
activities such as playing games and singing.
9. I am interested in and pay attention to English classes.
10. I am confident in using English.
Total

4.51

0.72

Highest

3

4.13
3.54
4.03

0.81
0.76

High
High
High

6
8

From Table 4, the overall student’s attitude towards the English camp activities was at a high
level (4.03). The first three items received the highest attitudes were: ‘I want to be good at English’ (4.62),
‘I think that English is useful for me’ (4.57) and ‘I have fun every time I participate in English activities
such as playing games and singing’ (4.51). The participants showed the lowest attitude towards ‘I am
confident in conversing in English’ (3.34).
The mean scores of the attitudes before and after the English camp activities were compared as
presented below.
Graph 1 A comparison of students’ attitude towards the English camp activities in each camp activity
(before and after)

From the graph, the participants show their higher attitude towards the English camp activities
after participating in the activity provided. The most higher attitudes obtained were ‘I am confident in
conversing in English’, from 2.90 to 3.34, ‘I think that listening in English is easy’, from 3.17 to 3.57, and ‘I
like studying English’, from 3.84 to 4.18.
To respond to the third objective : “to investigate the opinions of the participants with regard to
English camp activities”, the finding is presented in the table below.
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Table 5 Students’ satisfaction towards the English camp activities
Item

Mean

SD

1. Simon Says
2. Musical Balloon
3. True / False Chair
4. Telephoning
5. Songs
6. Bingo
Total

4.61
4.65
4.74
4.26
4.48
4.09
4.47

0.58
0.49
0.54
0.69
0.67
0.79

Level of
Satisfaction
Highest
Highest
Highest
High
High
High
High

No.
3
2
1
5
4
6

From Table 5, the overall students’ satisfaction towards the English camp activities was at a high
level (4.47). The first three satisfaction scores were received from ‘True/False Chair’ (4.74), ‘Musical
Balloon’ (4.65) and ‘Simon Says’ and (4.61). Bingo shows the lowest satisfaction with the mean score of
4.09.
Discussion
After students participated in the English day camp activities, they received a higher satisfaction
and attitude level. The participants also mentioned the activity they liked the most. The findings of this
study were discussed as follows.
1. Effectiveness of English Camp activities
Overall effectiveness of the English camp activities was rated high. Musical Balloon, Bingo,
True/False Chair and Telephoning activities were considered as the most effective activities. It is because
the activities allowed students to participate and provided them to use English so they had fun and felt
more confident to communicate with each other. These reasons were agreed with Pibulchol (1992) that
the English camp activities provide an opportunity for students to use a language in a real situation and
helps increase their language fluency. Additionally, it is an enjoyable activity and students can learn
English at the same time. As a result, they can learn English through various activities in different learning
environment which is similar to the idea of Potong (2001).
2. The attitudes of the participants towards English courses
The participants gained a higher positive attitude towards English language learning. The
areas in which students had the highest positive attitude were: “I am confident in conversing in English”,
“I think that listening in English is easy”, and I like studying English”. The attitude towards these three
items before participating was much higher than that after attending the activities provided.
According to the results, it can be seen that the students had a lower attitude towards the
speaking and listening skills than the others. Consequently, English activities should encourage students to
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use English in congruence with Brown (2001). When students make mistakes, they should not be
corrected at once so that they may feel free to use the language in correspondence to Potong (2001).
Most language camp activities are games that help practice using language efficiently. The
games must be interesting and enjoyable. They should be selected according to participants’ ages.
Interestingness and fun affect students’ better ability and attitude towards English in accordance with
Byrne (1990).
3. The satisfaction of the participants with regard to the English camp activities
Overall, the English camp activities were rated as very satisfying by the students. The top
three activities scored the highest were True/False Chair, Musical Balloon, and Simon Says respectively.
These three activities were all rated as the most satisfying by the respondents.
These activities are involved in a motive activity which is diverse, enjoyable and relaxed.
According to Pibulchol (1992), an English camp aims to create more fun in learning which is different from
learning in class.
Suggestions
1. Camp activities should be developed according to the camp size and promote the
individuals’ participation.
2. Camp activities should be diverse and cover all English skills.
3. An English camp should be two or three days long.
4. The camp activities with a low satisfaction level should be improved, developed or replaced
by another activity.
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