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สรุปประเมินผลค่ายภาษาจีน (Chinese Winter Camp in China) 
ระหว่างวันที่ 9 - 18 ตุลาคม 2561ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

*********************************************************************************************** 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาจีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese 

Winter Camp in China) เป็นประจ าทุกปี ระหว่างวันที่ 9-18 ตุลาคม 2561 ณ เมืองเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และสามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นใจและทัศนคติ
ที่ดี ตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการประมวลผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรม ฝ่ายประเมินผล จึงได้เก็บรวบรวมข้อมูลจาก                  
กลุ่มตัวอย่างนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมและตอบแบบประเมิน ผลการประเมินมีดังนี้ 

 

 ความคิดเห็น/ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 
ข้อ รายการ Mean SD การแปลความ ร้อยละ 
1 กิจกรรมนี้บรรลุวัตถุประสงค์ในระดับใด     

1.1 กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้
ภาษา และวัฒนธรรมจีนจากเจ้าของภาษา 

4.48 0.68 มากที่สุด 89.52 

1.2 กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และ
สามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพตาม
สถานการณ์ที่เป็นจริง 

4.24 0.77 มากที่สุด 84.76 

1.3 กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ท าให้นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้
ภาษาจีน มีทัศนคติเชิงบวกต่อการเรียนภาษาจีน 

4.05 0.97 มาก 80.95 

2 การด าเนินการจัดกิจกรรม     
2.1 ก าหนดการต่างๆ  4.05 0.97 มาก 80.95 
2.2 ความเหมาะสมของสถานที่ในการทัศนศึกษา 4.33 0.73 มากที่สุด 86.67 
2.3 ความเหมาะสมของจ านวนวันทั้งหมดในการจัดกิจกรรม 4.30 0.66 มากที่สุด 86.00 
2.4 ความเหมาะสมของหลักสูตรการเรียนรู้ 4.71 0.56 มากที่สุด 94.29 
2.5 การเดินทางด้วยสายการบินไทย  4.29 0.72 มากที่สุด 85.71 
2.6 การเดินทางในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 4.38 0.74 มากที่สุด 87.62 
2.7 ความปลอดภัยในระหว่างการร่วมกิจกรรม 4.48 0.51 มากที่สุด 89.52 
2.8 อุปกรณ์/ เครื่องมือในการท ากิจกรรม 4.38 0.74 มากที่สุด 87.62 
2.9 อาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม  4.10 0.85 มาก 82.00 
2.10 สถานที่พักโรงแรมว่านลี่ตัว 4.40 0.68 มากที่สุด 88.00 
2.11 สถานที่เรียน  4.55 0.60 มากที่สุด 91.00 
2.12 การดูแลของครู ครูพ่ีเลี้ยง และครูฝึกสอน 4.50 0.89 มากที่สุด 90.00 
2.13 ความเหมาะสมของฐานกิจกรรม     
2.13.1 ทัศนศึกษาศูนย์เพาะพันธุ์หมีแพนด้าของเมืองเฉิงตู 4.52 0.68 มากที่สุด 90.48 
2.13.2 ทัศนศึกษาที่มหาวิทยาลัยเฉิงตู 4.71 0.56 มากที่สุด 94.29 
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ข้อ รายการ Mean SD การแปลความ ร้อยละ 
2.13.3 ร่วมกิจกรรมระหว่างนักเรียนไทยและนักเรียนจีนที่โรงเรียน

ประถมเหยียนเต้าเจ 
4.62 0.59 มากที่สุด 92.38 

2.13.4 ร่วมกิจกรรมเขียนพู่กันจีน  3.95 1.32 มาก 79.00 
2.13.5 การถักเชือกแบบจีน  4.11 1.24 มาก 82.11 
2.13.6 ร าไทเก็ก  3.90 1.18 มาก 78.10 
2.13.7 การท าอาหารจีน  4.24 0.89 มากที่สุด 84.76 
2.13.8 เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างนักเรียนไทยและนักเรียนจีนที่

โรงเรียนประถมหลงเฉิง 
4.38 0.74 มากที่สุด 87.62 

2.13.9 เรียนรู้วัฒนธรรมจีน  4.24 0.94 มากที่สุด 84.76 
2.13.10 การตัดกระดาษแบบจีน 4.41 0.80 มากที่สุด 88.24 
2.13.11 ร่วมเล่นกีฬาพ้ืนบ้าน  4.35 0.81 มากที่สุด 87.00 
2.13.12 ทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์โบราณของกษัตริย์สมัยสามก๊กและ

ความเป็นมาต่างๆของจีนสมัยโบราณ 
4.38 0.80 มากที่สุด 87.62 

2.13.13 ทัศนศึกษาที่เมืองโบราณ สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์
ของแคว้นสามก๊ก 

4.58 0.69 มากที่สุด 91.58 

2.13.14 ทัศนศึกษาที่แม่น้ าพู่เจียง เมืองชนบทหมิงเย่ว  4.48 0.75 มากที่สุด 89.52 
2.13.15 เรียนรู้การเก็บใบชาและบ่มชา    3.95 1.23 มาก 79.00 
2.13.16 การเรียนท าเครื่องปั้นดินเผา  4.33 0.97 มากที่สุด 86.67 
2.13.17 การเรียนร าจีน   4.24 0.89 มากที่สุด 84.76 
2.13.18 ร่วมแข่งขันฟุตบอลระหว่างเด็กไทยและเด็กจีน 4.19 0.87 มาก 83.81 
2.13.19 ทัศนศึกษาที่ถนนคนเดินควานจ๋าย  4.67 0.66 มากที่สุด 93.33 
2.13.20 การรับประทานสุกี้หม้อไฟและอาหารปิ้งย่างของมณฑลเสฉวน  4.38 0.80 มากที่สุด 87.62 
2.13.21 การชมการแสดงอุปรากรจีนเปลี่ยนหน้ากาก 4.62 0.59 มากที่สุด 92.38 
2.13.22 ทัศนศึกษาที่สวนสนุกฮวนเล่อกู่ 4.67 0.80 มากที่สุด 93.33 
2.13.23 การซื้อของฝากและของที่ระลึกท่ีแหล่งซื้อสินค้าราคาขายส่ง

เหอฮวาสือ 

4.48 0.68 มากที่สุด 89.52 

3 ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม     
3.1 นักเรียนสามารถน าความรู้และประสบการณ์จากการร่วม

กิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันในระดับใด 
4.48 0.81 มากที่สุด 89.52 

3.2 ประโยชน์ของการจัดค่ายต่อการพัฒนาตวันักเรียนในระดบัใด 4.62 0.59 มากที่สุด 92.38 
3.3 ความรู้ทีน่ักเรียนได้รับจากการจัดค่ายนี้อยู่ในระดับใด 4.52 0.68 มากที่สุด 90.48 
4 โดยภาพรวม ท่านมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมค่ายนี้ใน

ระดับใด  
4.76 0.44 มากที่สุด 95.24 
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จากตาราง ในภาพรวมกลุ่มนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมและตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมค่ายนี้
อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.76/ 95.24%) 
 

1. การบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม  
ในภาพรวมกลุ่มนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมและตอบแบบประเมินเห็นว่าการบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัด

กิจกรรม มีดังต่อไปนี้ 
 กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษา และวัฒนธรรมจีนจากเจ้าของภาษา อยู่ในระดับ

มากที่สุด ( x = 4.48/ 89.52%) 
 กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และสามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ตามสถานการณ์ที่เป็นจริง อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.24/ 84.76%) 
 กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ท าให้นักเรียนมีความม่ันใจในการใช้ภาษาจีน มีทัศนคติเชิงบวกต่อการเรียนภาษาจีน อยู่

ในระดับมาก ( x = 4.05/ 80.95%) 
 

2.ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานจัดกิจกรรม  
ในภาพรวมกลุ่มนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมและตอบแบบประเมิน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานจัด

กิจกรรม ในส่วนของรายการที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ความเหมาะสมของหลักสูตรการเรียนรู้ และ 
ทัศนศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยเฉิงตู ( x = 4.71เท่ากัน/94.29%เท่ากัน) ทัศนศึกษาที่ถนนคนเดินควานจ๋าย  และ ทัศนศึกษาที่
สวนสนุกฮวนเล่อกู่ ( x = 4.67เท่ากัน/ 93.33%เท่ากัน)  การร่วมกิจกรรมระหว่างนักเรียนไทยและนักเรียนจีนที่โรงเรียน
ประถมเหยียนเต้าเจ และ การชมการแสดงอุปรากรจีนเปลี่ยนหน้ากาก ( x = 4.62เท่ากัน/ 92.38%เท่ากัน) ทัศนศึกษาที่
เมืองโบราณ สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ของแคว้นสามก๊ก ( x = 4.58/ 91.58%) สถานที่เรียน ( x = 4.55/ 91.00%) 
ทัศนศึกษาศูนย์เพาะพันธุ์หมีแพนด้าของเมืองเฉิงตู ( x = 4.52/ 90.48%) การดูแลของครู ครูพ่ีเลี้ยง และครูฝึกสอน ( x = 
4.50/ 90.00%) ความปลอดภัยในระหว่างการร่วมกิจกรรม และ ทัศนศึกษาท่ีแม่น้ าพู่เจียง เมืองชนบทหมิงเย่ว  และ การ
ซื้อของฝากและของที่ระลึกที่แหล่งซื้อสินค้าราคาขายส่งเหอฮวาสือ ( x = 4.48เท่ากัน/ 89.52%เท่ากัน) การตัดกระดาษ
แบบจีน ( x = 4.41/ 88.24%) สถานที่พักโรงแรมว่านลี่ตัว ( x = 4.40/ 88.00%) การเดินทางในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และ อุปกรณ์/ เครื่องมือในการท ากิจกรรม และ การเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างนักเรียนไทยและนักเรียนจีนที่
โรงเรียนประถมหลงเฉิง และ ทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์โบราณของกษัตริย์สมัยสามก๊กและความเป็นมาต่างๆของจีนสมัย
โบราณ และ การรับประทานสุกี้หม้อไฟและอาหารปิ้งย่างของมณฑลเสฉวน  ( x = 4.38เท่ากัน/ 87.62%เท่ากัน) การร่วม
เล่นกีฬาพ้ืนบ้าน ( x = 4.35/ 87.00%) ความเหมาะสมของสถานที่ในการทัศนศึกษา และ  การเรียนท าเครื่องปั้นดินเผา  
( x = 4.33เท่ากัน/ 86.67%เท่ากัน) ความเหมาะสมของจ านวนวันทั้งหมดในการจัดกิจกรรม ( x = 4.30/ 86.00%) การ
เดินทางด้วยสายการบินไทย ( x = 4.29/ 85.71%) การท าอาหารจีน  และ เรียนรู้วัฒนธรรมจีน  และ การเรียนร าจีน  ( x

= 4.24เท่ากัน/ 84.76%เท่ากัน) ตามล าดับ 
นอกจากนี้รายการที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ร่วมแข่งขัน

ฟุตบอลระหว่างเด็กไทยและเด็กจีน ( x = 4.19/ 83.81%) การถักเชือกแบบจีน ( x = 4.11/ 82.11%) อาหาร อาหารว่าง 
และเครื่องดื่ม ( x = 4.10/ 82.00%) ก าหนดการต่างๆ ( x = 4.05/ 80.95%) ร่วมกิจกรรมเขียนพู่กันจีน  และ เรียนรู้การ
เก็บใบชาและบ่มชา   ( x = 3.95เท่ากัน/ 79.00%เท่ากัน) ร าไทเก็ก  ( x = 3.90/ 78.10%) ตามล าดับ 
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3.ผลท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
ในภาพรวมกลุ่มนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมและตอบแบบประเมินเห็นว่าผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม มี

ดังต่อไปนี้ 
 นักเรียนสามารถน าความรู้และประสบการณ์จากการร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน อยู่ในระดับมาก

ที่สุด ( x = 4.48/ 89.52%) 
 ประโยชน์ของการจัดค่ายต่อการพัฒนาตัวนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.62/ 92.38%) 
 ความรู้ที่นักเรียนได้รับจากการจัดค่ายนี้ อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.52/ 90.48%) 

 
 ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดกิจกรรม (3 คน) 

 ไปสวนสนุก 3 ครั้ง 
 อาหารการกิน 
 มานานกว่านี้ 

 


