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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสารวจความต้ องการของแรงงานชาวไทยและนาไปพัฒนาหลักสูตร
การเรี ยนรู้ แบบผสมผสาน (Blended Learning) สาหรับแรงงานชาวไทยที่เตรี ยมสอบวัดความสามารถ
ทางภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) เพื่ อแก้ ไขปั ญหาด้ านเวลาและสื่อการเรี ยนการสอนที่เป็ นอุปสรรคต่อ
การเรี ยนรู้ ภาษาเกาหลี ดาเนินการวิจยั โดยการสารวจความคิดเห็นของกลุ่มแรงงานชาวไทยที่ผ่านการ
ทดสอบข้ อสอบวัดความสามารถทางภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) แล้ ว จานวน 122 คน ผลสารวจปรากฏ
ว่าสัดส่วนจานวนชัว่ โมงเรี ยนที่เหมาะสมที่สุดคือ การเรี ยนการสอนในห้ องเรี ยนต่อการศึกษาด้ วยตนเอง
ผ่านระบบการเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) อยู่ที่อตั ราส่วน 60:20 ชัว่ โมง และเน้ นการจัดสรรเวลาให้
กระชับและต่อเนื่องมากที่สดุ คือจัดการเรี ยนการสอน 5 วันต่อสัปดาห์ รวม 10 ครัง้ การศึกษาด้ วยตนเอง
จะดาเนินการผ่านระบบ Moodle ด้ วยไฟล์วีดีโอบันทึกการสอน การแนบไฟล์หรื อลิงค์เอกสารประกอบ
การสอนต่าง ๆ การทาแบบฝึ กหัดและแบบทดสอบออนไลน์หลากหลายรูปแบบ และการสร้ างห้ องสนทนา
เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนมีโอกาสซักถามปัญหาหรื อข้ อสงสัยอันเกิดจากการศึกษาด้ วยตนเอง เป็ นต้ น
คาสาคัญ: การเรี ยนรู้ แ บบผสมผสาน การสอบวัด ความสามารถทางภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK)
Abstract
This research project was aimed to survey needs of Thai workers and develop
a Blended Learning curriculum for Thai workers who preparing the Employment Permit
System-Test of Proficiency in Korean (EPS-TOPIK). To solve the problems of the lack of time
and learning media that obstruct the Korean language learning. The research was conducted
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by using a survey of 122 Thai workers who passed the Employment Permit System-Test of
Proficiency in Korean (EPS-TOPIK). The survey showed that the appropriate proportion of
tutorial hours, teaching in the classroom and self-study via E-Learning is at 60:20 hours by
managing the tutorial time tightly and continuously. That is teaching 5 days a week (10 times).
The self-study will be proceeded in Moodle by the tutorial video, attachment files or links of
teaching and learning documents, several types of exercise and quiz, and chat room that
created for giving the learners an opportunity to ask questions and doubts due to the selfstudy, etc.
Keywords: Blended Learning, Employment Permit System-Test of Proficiency in Korean
(EPS-TOPIK)
บทนา
สาธารณรัฐเกาหลีเป็ นหนึ่งประเทศที่ได้ รับการพัฒนาในทุกด้ าน โดยเฉพาะความเจริ ญทางด้ าน
อุตสาหกรรมที่ มี ฐ านการผลิ ตขนาดใหญ่ ทัง้ ในและต่างประเทศ ส่ง ผลให้ ในแต่ละปี มี ความต้ องการ
แรงงานป้อนเข้ าสู่ระบบเป็ นจ านวนมาก เช่นเดียวกับงานประเภทอื่ น เช่น เกษตรกรรมและปศุสัต ว์
การประมง การก่อสร้ าง และธุรกิจอุตสาหกรรมภาคบริ การ แต่เนื่องจากงานเหล่านี ้เป็ นงานประเภท 3D
อันหมายถึง งานสกปรก (Dirty) งานลาบาก (Difficulty) และงานอันตราย (Dangerous) เป็ นเหตุให้ ชาว
เกาหลีสว่ นใหญ่เลี่ยงที่จะทางานในลักษณะดังกล่าว ก่อให้ เกิดภาวะขาดแคลนแรงงาน (นิคม จันทรวิทรุ ,
2544 และ ส านักประสานงานความร่ ว มมื อ ระหว่างประเทศ, 2550) หนึ่ง ในมาตรการแก้ ไ ขปั ญหา
ดัง กล่า วคื อ “ระบบอนุญ าตการจ้ า งงาน” (Employment Permit System: EPS) ที่ ก ระทรวงแรงงาน
สาธารณรั ฐ เกาหลี จัดทาขึน้ เพื่ อเกณฑ์ แรงงานฝี มื อ จากต่า งประเทศมาทางานที่ ส าธารณรั ฐ เกาหลี
โดยแรงงานดังกล่าวจะได้ รับสวัสดิการและค่าตอบแทนที่สงู ซึ่งเป็ นมาตรฐานเดียวกับแรงงานชาวเกาหลี
โดยค่าแรงขัน้ ต่าของแรงงานชาวเกาหลีคือประมาณชั่วโมงละ 167 บาท (Dong Hyun - Kim, 2557)
ซึง่ เป็ นอัตราที่สงู มากเมื่อเทียบกับค่าแรงขันต
้ ่าภายในประเทศ
การเข้ าสูร่ ะบบอนุญาตการจ้ างงาน แรงงานชาวไทยต้ องปฏิบตั ติ าม 5 ขันตอน
้
ได้ แก่ 1) การสอบ
วัดความสามารถภาษาเกาหลี 2) การลงทะเบียนหางาน 3) การเซ็นสัญญาจ้ าง 4) การอบรมเบื ้องต้ น
และ 5) การเข้ าสาธารณรัฐ เกาหลี ซึ่ง ขัน้ ตอนที่ยากที่ สุดคือขัน้ ตอนแรกที่ แรงงานทุกคนจะต้ องสอบ
ข้ อสอบวัดความสามารถภาษาเกาหลี (Employment Permit System–Test of Proficiency in Korean:
EPS-TOPIK) จึง เป็ นเหตุให้ ผ้ ูที่ส อบไม่ผ่านหรื อไม่ประสงค์ที่จ ะสอบ ใช้ วิธีการลักลอบเดินทางเข้ าไป
ท างานอย่ า งผิ ด กฎหมายเป็ น จ านวนมาก ผู้วิ จัย อนุม านว่ า เกิ ด จากปั ญ หาส าคัญ สองประการ คื อ
1) ปั ญหาด้ านเวลา เนื่องจากแรงงานมีงานต้ องทา จึงไม่มีเวลาเพียงพอสาหรับการเรี ยนและเตรี ยมตัว
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สอบ สอดคล้ องกับงานวิจัยของ 빈도경(2010) ที่แรงงานชาวกัมพูชา 19 คน (ร้ อยละ 95) ตอบว่า
เหตุผลที่ไม่สามารถเรี ยนภาษาเกาหลีได้ เนื่องจาก “ไม่มีเวลาเรี ยน” และ 2) ปั ญหาด้ านความพร้ อมของสื่อ
การเรี ยนการสอน ที่มีไม่มากและส่วนใหญ่ไม่ได้ ตีพิมพ์เป็ นภาษาไทย เป็ นเหตุให้ แรงงานชาวไทยเข้ าถึงได้
ยาก โดยเฉพาะการศึกษาด้ วยตนเอง
ผู้ วิ จั ย จึ ง ริ เริ่ มพั ฒ นาหลั ก สู ต รการเรี ยนรู้ แบบผสมผสาน ( Blended Learning) ส าหรั บ
การเตรี ยมสอบวัดความสามารถทางภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) ขึน้ ซึ่งเป็ นวิธีการผสมผสานระหว่าง
การเรี ย นการสอนภาษาเกาหลี ใ นห้ อ งเรี ย นกับ การเรี ย นการสอนในรู ป แบบการเรี ย นอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์
(E-Learning) ที่ผ้ เู รี ยนสามารถเข้ าถึงได้ ทุกที่และทุกเวลา ทาให้ การเรี ยนการสอนนันยั
้ งคงประสิทธิภาพ
และเพิ่มความสะดวกสบายให้ แก่ผ้ เู รี ยน เพื่อแก้ ปัญหาทังสองประการข้
้
างต้ น
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. ศึกษารู ปแบบการเรี ยนการสอนภาษาเกาหลีเพื่อการเตรี ยมสอบวัดความสามารถทางภาษา
เกาหลี (EPS-TOPIK) ที่เหมาะสมสาหรับแรงงานชาวไทย
2. พัฒนาหลักสูตรการเรี ยนรู้ แบบผสมผสาน (Blended Learning) สาหรับแรงงานชาวไทยเพื่อ
การเตรี ยมสอบวัดความสามารถทางภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK)
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
เพื่อให้ ได้ หลักสูตรที่มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้ องการของผู้เรี ยน ผู้วิจยั จึงใช้ วิธีการสารวจ
ความคิดเห็นของกลุ่มแรงงานชาวไทยที่ผ่านการทดสอบข้ อสอบวัดความสามารถทางภาษาเกาหลี (EPSTOPIK) แล้ ว จานวน 122 คน และเข้ ารับการอบรมภาษาเกาหลีก่อนการเดินทางเข้ าสาธารณรัฐเกาหลี
เพื่อไปทางานตามสัญญาจ้ างภายใต้ ระบบอนุญาตการจ้ างงาน โดยใช้ การสุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยหลัก
ความน่าจะเป็ น (Nonprobability Sampling) ในรู ปแบบของการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) ทั ง้ หมดล้ วนแต่ เ ป็ นผู้ มี ป ระสบการณ์ ก ารเรี ย นภาษาเกาหลี ใ นรู ป แบบที่ ห ลากหลาย
ไม่ว่า จะเป็ น การเรี ย นจากผู้ส อนหรื อ การศึก ษาด้ ว ยตนเอง และที่ ส าคัญ คือ ทัง้ หมดผ่า นการสอบวัด
ความสามารถทางภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) มาแล้ ว ประชากรกลุ่ม ตัวอย่า งนี จ้ ึง สามารถให้ ข้อมูล
เกี่ยวกับความพึงพอใจในรูปแบบวิธีและสื่อการเรี ยนการสอน และการทาข้ อสอบได้ เป็ นอย่างดี
การเก็บและรวบรวมข้ อมูล
การเก็บและรวบรวมข้ อมูลแบ่งออกเป็ น 4 ขันตอน
้
ได้ แก่ 1) การสร้ างแบบสอบถาม ศึกษาทฤษฎี
ต่า ง ๆ และงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ จัด ท าเป็ น แบบสอบถามความคิด เห็ น ของกลุ่ม แรงงานชาวไทย
2) การตรวจสอบเครื่ องมือ ผู้วิจยั นาแบบสอบถามฉบับร่างให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่านตรวจสอบและ
ดาเนินการปรับแก้ 3) การทดลองใช้ แบบสอบถาม โดยทดลองใช้ กับกลุ่มแรงงานชาวไทย จานวน 10 คน
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(คนละกลุ่ม กับ ประชากรกลุ่ม ตัว อย่ า งในงานวิ จัย ) เพื่ อ หาข้ อ บกพร่ อ งหรื อ จุด ที่ ต้ อ งปรั บ ปรุ ง และ
4) การสารวจและเก็บรวบรวมข้ อมูล แบ่งเป็ น 2 ช่วง คือ ระหว่างวันที่ 9 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.
2558 และระหว่างวันที่ 2 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งดาเนินการสารวจและเก็บข้ อมูลในลักษณะ
เดียวกันทัง้ สองช่วงเวลา (เป็ นช่วงเวลาที่แรงงานชาวไทยเข้ ารับการอบรมก่อนเดินทางไปสาธารณรัฐ
เกาหลี) และนาข้ อมูลที่ได้ มาพัฒนาหลักสูตรต่อไป
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
งานวิจยั นี ้ใช้ แบบสารวจความคิดเห็นเป็ นภาษาไทยเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนภาษาเกาหลีเพื่อการ
เตรี ยมตัวสอบวัดความสามารถทางภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) แบ่ง เป็ น 3 ส่วน รวมทัง้ หมด 21 ข้ อ
ได้ แก่ ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 6 ข้ อ ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับความสนใจ
ในการทางานที่สาธารณรัฐเกาหลี จานวน 2 ข้ อ และส่วนที่ 3 คาถามที่สอบถามความคิดเห็นเกี่ ยวกับ
การเรี ยนรู้ แบบผสมผสาน (Blended Learning) จานวน 13 ข้ อ โดยแบบสอบถามทังหมดมี
้
รูปแบบหรื อ
ลัก ษณะของค าถามทัง้ แบบปลายปิ ด (close-ended form) (แบบ 2 ตัว เลื อ ก แบบหลายตัว เลื อ ก
แบบมาตรประมาณค่า) และแบบปลายเปิ ด (open- ended form) จัดทาในรูปแบบของกระดาษ และใน
ขันตอนของการพั
้
ฒนาหลักสูตรจะใช้ หนังสือหนังสือเรี ยนภาษาเกาหลี 고용허가제 한국어
능력시험을 위한 한국어 표준 교재 (한국산업인력공단, 2 0 1 2 )
แบบเรี ย นมาตรฐานที่ ส ถาบัน พัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เ กาหลี (Human Resources Development
Service of Korea: HRD Korea) ผลิตขึ ้นเพื่อใช้ เป็ นสื่อการเรี ยนการสอนสาหรับแรงงานชาวต่างประเทศ
ที่ต้องการไปทางานที่สาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ ระบบอนุญาตการจ้ างงาน ประกอบกับโปรแกรม Moodle
ที่ใช้ สาหรับพัฒนารูปแบบการเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)
สถิตทิ ่ ใี ช้ ในการวิจัย
ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากการตอบแบบสอบถามของประชากรกลุ่มตัวอย่างด้ วย
วิธีการทางสถิติ โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและแสดงผลเป็ นร้ อยละ เพื่อให้ เข้ าใจได้ ง่ายยิ่งขึ ้น
ผลการวิจัย
การวิ จัย เรื่ อ งการพัฒ นาหลัก สูต รการเรี ย นรู้ แบบผสมผสาน (Blended Learning) ส าหรั บ
การเตรี ยมสอบวัดความสามารถทางภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) สามารถแบ่งผลการวิจัยออกได้ เป็ น
2 ส่วน คื อ การวิ เ คราะห์ ข้ อมูล จากแบบสอบถาม และแนวทางการพัฒ นาหลักสูตรการเรี ย นรู้ แบบ
ผสมผสาน (Blended Learning) กล่าวคือ
ข้ อมูล เบือ้ งต้ นที่ไ ด้ จ ากการส ารวจความคิดเห็นจากทัง้ หมด 122 คน ปรากฎว่ากลุ่มแรงงาน
ชาวไทยที่เดินทางไปทางานที่สาธารณรัฐเกาหลีส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย (จานวน 92 คน ร้ อยละ 75.41)
และอยู่ ใ นวั ย กลางคน (31 – 35 ปี ) (จ านวน 41 คน ร้ อยละ 33.61) มี ภู มิ ส าเนาอยู่ ใ น
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ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อเป็ นส่วนใหญ่ และส าเร็ จ การศึกษาสูง สุดระดับมัธ ยมศึกษาตอนปลาย คือ
48 คน (ร้ อยละ 39.34) ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นผู้ที่กาลังประกอบอาชีพอยู่ 85 คน (ร้ อยละ 69.67) ทางานเฉลี่ย
วันละ 8 ชัว่ โมงขึ ้นไป (จานวน 42 คน ร้ อยละ 49.41) ซึง่ สะท้ อนให้ เห็นถึงปั ญหาเรื่ องเวลาสาหรับการเรี ยน
ภาษาเกาหลีเพื่ อเตรี ยมตัวสอบ และเนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามทัง้ หมดเป็ นผู้ที่เคยเรี ยนหรื อศึกษา
ภาษาเกาหลีด้วยตนเองและเคยสอบข้ อสอบวัดความสามารถทางภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) ประชากร
กลุ่ม ตัว อย่า งนี จ้ ึง ทราบถึ ง ข้ อ ดี ข้ อ เสี ย ของการเรี ย นการสอนภาษาเกาหลี จ ากประสบการณ์ ข องตน
สามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาหลักสูตรและรู ปแบบการเรี ยนการสอนให้ มีประสิทธิภาพ
สูงสุดและตรงกับความต้ องการของผู้เรี ยน
อนึ่ง ในประเด็นคาถามเกี่ยวกับเวลาและรูปแบบวิธีการเรี ยนเพื่อใช้ ออกแบบหลักสูตรนัน้ ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ จานวน 65 คน (ร้ อยละ 53.28) เห็นว่าควรจัดการเรี ยนการสอนภาษาเกาหลี
น้ อยกว่า 80 ชัว่ โมง ตามมาด้ วยลาดับที่ 2 คือ 81 – 120 ชัว่ โมง (25 คน ร้ อยละ 20.49) 121 -160 ชัว่ โมง
(14 คน ร้ อยละ 11.47) และ 161 – 200 ชัว่ โมง (11 คน ร้ อยละ 9.02) ตามลาดับ ผู้วิจยั จึงใช้ เป็ นบรรทัด
ฐานในการออกแบบหลักสูตรและพัฒนาสื่อการเรี ยนการสอนต่อไป และประเด็นสุดท้ ายคือความคิดเห็น
เกี่ ย วกับ การเรี ย นรู้ แบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยมี ผ้ ูต อบว่า “เห็ น ด้ ว ย” จ านวน 57 คน
(ร้ อยละ 46.72) และ “เห็นด้ วยอย่างยิ่ง ” จานวน 41 คน (ร้ อยละ 33.61) แสดงว่ามีผ้ เู ห็นด้ วยกับรู ปแบบ
วิธีการเรี ยนเช่นนี ้มากถึงร้ อยละ 80.33 โดยแบ่งเป็ นวิธีการเรี ยนการสอนภาษาเกาหลีในห้ องเรี ยนจานวน
60 ชัว่ โมง และวิธีการศึกษาด้ วยตนเองผ่านระบบการเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) จานวน 20 ชัว่ โมง
5 ครั ง้ ต่อ สัปดาห์ (เรี ยนกับอาจารย์ ผ้ ูส อนในห้ องเรี ย น 6 ชั่วโมงต่อวัน และเรี ยนผ่านระบบการเรี ย น
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) 2 ชั่วโมงต่อครัง้ ) เนื่องจากผู้เรี ยนส่วนใหญ่มีเวลาไม่ม าก จึงมุ่งหวังที่จ ะ
ลางานและเรี ยนอย่างต่อเนื่อง
จากการสรุ ป และวิ เ คราะห์ แ บบสอบถามความคิ ด เห็ น ข้ า งต้ น ประกอบกับ ค าแนะน าจาก
ผู้เชี่ยวชาญทางด้ านการสอนภาษาเกาหลี สามารถนามาพัฒนาหลักสูตร ตามขันตอนการพั
้
ฒนาหลักสูตร
และแผนการสอนที่กล่าวถึงในงานวิจยั ของ 김정숙(2003) แบ่งออกเป็ น 5 หัวข้ อ ได้ แก่
1. การจัดทาวัตถุประสงค์ แบ่ง ออกเป็ นวัตถุประสงค์หลัก คือ แรงงานชาวไทยสามารถสอบ
ข้ อสอบวัดความสามารถทางภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) ผ่าน และวัตถุประสงค์รอง คือ แรงงานชาวไทยมี
ทักษะการสื่อสารภาษาเกาหลีสาหรับการทางาน การใช้ ชีวิต และเข้ าใจวัฒนธรรมเกาหลี
2. การเลื อกกลุ่ม ของเนื อ้ หา ผู้วิจัยเลือกใช้ มีเนื อ้ หาเริ่ ม ตัง้ แต่ตัวอักษรภาษาเกาหลี (ฮันกึล)
เพื่ อ ให้ ผ้ ูเ รี ย นสามารถอ่ า น - เขี ย นได้ และต่อ ยอดไปสู่เ นื อ้ หาที่ เ ป็ น ค าศัพ ท์ กับ ส านวน บทสนทนา
โครงสร้ างไวยากรณ์ และข้ อมูลทางวัฒนธรรม ตรงตามกลุ่มเนื ้อหาที่ผ้ วู ิจยั กาหนดไว้ 8 กลุ่ม รวมทังหมด
้
50 หน่วย ได้ แก่ 1) การดารงชีวิตเบื ้องต้ น จานวน 9 หน่วย 2) ชีวิตประจาวันกับการใช้ ชีวิตในเวลาว่าง
จานวน 11 หน่วย 3) สถานที่สาธารณะ จานวน 5 หน่วย 4) ความเข้ าใจเกี่ยวกับเกาหลี จานวน 5 หน่วย
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5) วัฒนธรรมการทางาน จานวน 5 หน่วย 6) กิจวัตรการทางาน จานวน 7 หน่วย 7) ระบบกับกฎข้ อบังคับ
จานวน 7 หน่วย และ 8) คาศัพท์เฉพาะสาหรับการทางาน จานวน 1 หน่วย
3. การเลือกเนื ้อหาและวิธีการสอน เนื่องจากหนังสือเรี ยนภาษาเกาหลี 고용허가제 한국어
능력시험을 위한 한국어 표준 교재 มีปริ มาณเนื ้อหาค่อนข้ างมาก เมื่อเทียบกับระยะเวลาของ
หลักสูตรที่กาหนดไว้ ที่ 80 ชัว่ โมง จากทังหมด
้
50 บท ผู้วิจยั จึงแบ่งออกเป็ นสองส่วน โดยใช้ ประกอบการ
สอนในหลักสูตรการเรี ยนรู้ แบบผสมผสาน (Blended Learning) จานวน 25 บทแรก และส่วนที่เหลืออีก
25 บท จะใช้ วิธีการเรี ยนผ่านระบบการเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) อย่างเดียว เนื่องจากผู้เรี ยนมี
ความรู้พื ้นฐานทางภาษาเกาหลีแล้ ว การศึกษาภาษาเกาหลีตอ่ ด้ วยตนเองจึงไม่ใช่เรื่ องที่ยากมากนักเมื่อ
เทียบกับการเรี ยนในระดับเริ่มต้ น ดังรายละเอียดใน ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เนือ้ หาและวิธ ีก ารสอน
ครัง้ ที่
1

2

คาบเรียนในห้ องเรียน (ออฟไลน์ )
เนื ้อหา
ชม.
อธิ บ ายประมวลรายวิ ช าและแนะน า
6
วิ ธี ก ารเรี ยนการสอนแบบ Blended
Learning
แนะนาวิธีการใช้ โปรแกรม Moodle
สระเดี่ยว (10 ตัว)
พยัญชนะ (10 ตัว)
สระประสม (11 ตัว)
6
บทที่ 1 안녕하세요?
(สวัสดีครับ/ค่ะ)
บทที่ 2 저는 리한입니다.
(ผมคือรี ฮนั )

คาบเรียน E-Learning (ออนไลน์ )
เนื ้อหา
ชม.
พยัญชนะ (10 ตัว)
2
ตัวสะกด
การอ่านเชื่อมเสียง
กิจกรรมสะกดชื่อตนเอง

บทที่ 4 휴대폰이 있습
니까?
(มีโทรศัพท์มือถือไหม)

2

บทที่ 3 월급날은 며칠이에요?
(วันเงินเดือนออกคือวันที่เท่าไหร่)
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คาบเรียนในห้ องเรียน (ออฟไลน์ )
เนื ้อหา
ชม.
6
บทที่ 5 7시에 일어나요.
(ตื่นนอนตอน 7 โมง)

คาบเรียน E-Learning (ออนไลน์ )
เนื ้อหา
ชม.
บ ท ที่ 7 만 원짜리 지폐가 2

บทที่ 6 기숙사는 어디입니까?
(หอพักอยูท่ ี่ไหน)

(มีธนบัตรหมื่นวอน 2 ใบ)

บทที่ 8 바지를 사려고 해요.
(จะซื ้อกางเกง)

6

บทที่ 10 버스나 지하철을
타요.
(ขึ ้นรถเมล์หรื อรถไฟใต้ ดนิ )

2

6

บทที่ 13

2

บทที่ 9 여기 부대찌개 주세요.
(ตรงนี ้ขอพูเดจีเก)

5

บทที่ 11 태권도를 할 수 있어요?
(เล่นเทควันโดเป็ นไหม)

บทที่ 14 거기 119지요?
(ที่นนั่ คือ 119 ใช่ไหม)

(นัดไปเกาะเชจู)

6

บทที่ 17 작업을 끝내고 한 번에 치
워도 돼요?
(ทางานเสร็จแล้ วค่อยเก็บกวาดได้ ไหม)
บท ที่ 18 소원도 이루어지기를 바
랄게요.
(ขอให้ สมปรารถนา)
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บทที่ 16

담배를 피워서는

2

안 돼요.

(สูบบุหรี่ ไม่ได้ )

บทที่ 15 인터넷 전화로 해요.
(โทรศัพท์ทางอินเทอร์ เน็ต)

7

제주도에 가기로

했어요.

บทที่ 12 내일 약속 시간 잘 지키세
요.
(พรุ่งนี ้กรุณารักษาเวลานัดด้ วย)

6

두 장 있어요.

6

บทที่ 19

주말에는 일찍 나

와야 돼요.

(ช่วงสุดสัปดาห์ ต้องออกมาเร็ ว
ๆ)
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คาบเรียนในห้ องเรียน (ออฟไลน์ )
เนื ้อหา
ชม.
บทที่ 20 한국어능력시험을 같이 봅 6
시다.

걸릴 거예요.

(สอบข้ อสอบภาษาเกาหลีกนั )

(แบบด่ว นใช้ เ วลาประมาณ 3
วัน)

บทที่ 21 통장과 카드 나왔습니다.
(สมุดบัญชีกบั บัตรได้ แล้ วค่ะ)

9

บทที่ 23 발목이 많이 부었네요.
(ข้ อเท้ าบวมมาก)

6

สอนเทคนิคการทาข้ อสอบและทดลอง
สอบข้ อสอบวัดความสามารถทางภาษา
เกาหลี (EPS-TOPIK)
รวม

บทที่ 25 예약한 다음에 방

2

문해서 상담 받을 수도
있어요.

บทที่ 24 약을 드릴 테니까 잘 챙겨
드세요.
(จะให้ ยาไป กรุณาทานดี ๆ)
10

คาบเรียน E-Learning (ออนไลน์ )
เนื ้อหา
ชม.
บท ที่ 22 특급은 3 일 정도 2

(หลังจากจองแล้ ว สามารถแวะ
มารับการปรึกษาได้ )
6

60

ท ด ส อ บ ข้ อ ส อ บ วั ด
ความสา มารถท าง ภ าษ า
เกาหลี (EPS-TOPIK)
รวม

2

20

อนึ่ง ในส่วนของการเรี ยนการสอนภาษาเกาหลีด้วยตนเองผ่านระบบการเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์
(E-Learning) จะให้ ผ้ เู รี ยนดาเนินกิจกรรมการเรี ยนการสอนด้ วยตนเองผ่านโปรแกรม Moodle ที่สามารถ
เข้ าถึงผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต ซึ่งเป็ นระบบที่มีวิธีการใช้ งานไม่ยาก โดยจะใส่เนือ้ หาการเรี ยนการสอน
รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ลงในโปรแกรม ดังตัวอย่างของหน้ าเริ่มต้ นที่แสดงแผนการสอนทัง้ 10 วัน ให้ ผ้ เู รี ยน
กดเข้ าไปศึกษาวันละ 1 บท ใช้ เวลาประมาณ 2 ชัว่ โมง ตามที่ได้ กาหนดไว้ (ดูภาพที่ 1)
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ภาพที่ 1 แผนการสอนในหน้ าเริ่ม ต้ น ของโปรแกรม Moodle (ธเนศ สายจิตบริ สทุ ธิ์, 2559ก)
4.การจัดกลุ่มและเรี ยงลาดับเนื ้อหา โดยบริ หารจัดการกับเนื ้อหาในแต่ละบทตามโครงสร้ างของ
หนังสือเรี ยนที่แต่ละบทจะประกอบด้ วย 5 หัวข้ อ ได้ แก่
1) “คาศัพท์และสานวน” นาเสนอคาศัพท์และสานวนที่แรงงานมีโอกาสใช้ บ่อย มีภาพประกอบ
เพื่อให้ สามารถเรี ยนรู้ ได้ ง่ายและมีประสิทธิภาพ และไม่ใช่เพียงแต่ภาษามาตรฐาน แต่ยงั มีคาศัพท์และ
สานวนที่ใช้ กนั อย่างแพร่หลายในปัจจุบนั เพื่อให้ แรงงานเข้ าใจและนาไปใช้ ได้
2) “บทสนทนา” ประกอบด้ วยบทสนทนาในสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่แรงงานต้ องใช้ ใน การทางาน
พร้ อมกับการศึกษาไวยากรณ์และเน้ นฝึ กฝนการสนทนา ผู้เรี ยนสามารถประยุกต์ใช้ ด้วยการเปลี่ยนแปลง
คาศัพท์และสานวนเพื่อให้ สามารถสื่อสารได้ หลากหลายมากยิ่งขึ ้น
3) “แบบฝึ ก หัด ” ในแต่ ล ะบทจะมี แ บบฝึ ก หัด โดยจะเน้ น แบบฝึ ก หัด ที่ ไ ม่ ซับ ซ้ อ นมาก เช่ น
การเติมบทสนทนาหรื อแต่งประโยคให้ สมบูรณ์ เพื่อฝึ กฝนวิธีการใช้ ไวยากรณ์ตา่ ง ๆ
4) “วัฒนธรรมและข้ อมูลจาเพาะ” เพื่อช่วยให้ แรงงานต่างชาติเข้ าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมในการ
ดารงชี วิ ต และการท างานที่ ส าธารณรั ฐ เกาหลี ข้ อ มูล เกี่ ย วกับ สัง คมเกาหลี แ ละความรู้ ทั่ว ไปส าหรั บ
การใช้ ชีวิต และระเบียบข้ อบังคับในการทางาน
5) “การทดสอบข้ อสอบวัดความสามารถทางภาษาเกาหลี (EPS-TOIK)” ทุกบทจะประกอบด้ วย
ตัวอย่างข้ อสอบที่ เหมือนกับข้ อสอบจริ ง เพื่อเตรี ยมความพร้ อมและทาให้ ผ้ ูเรี ยนคุ้นชินกับรู ปแบบของ
ข้ อสอบ ประกอบด้ วยข้ อสอบประเภทการฟั ง จานวน 5 ข้ อ และข้ อสอบประเภทการอ่าน จานวน 5 ข้ อ
ในส่วนของการเรี ยนการสอนที่แรงงานชาวไทยต้ องศึกษาด้ วยตนเองผ่านระบบ Moodle ผู้วิจยั ได้
พยายามใช้ ความสามารถพิเศษของโปรแกรมให้ เป็ นประโยชน์ โดยทุกหน่วยการเรี ยนรู้ ผ้ วู ิจยั จะใช้ วิธีการ
แนบคลิปวีดีโอบันทึกการเรี ยนการสอนในแต่ละบท คล้ ายกับการเรี ยนการสอนในห้ องเรี ยนทุกประการ
เพียงแต่ผ้ สู อนกับผู้เรี ยนจะไม่มีโอกาสสร้ างปฏิสมั พันธ์กันโดยตรง เป็ น การเรี ยนรู้ แบบผู้สอนไปสู่ผ้ เู รี ยน
เพียงฝ่ ายเดียว ดังตัวอย่างไฟล์แนบวีดีโอบันทึกการสอนในโปรแกรม Moodle ในภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 ตัวอย่ างไฟล์ แ นบวีด ีโอบัน ทึก การสอนในโปรแกรม Moodle
(ธเนศ สายจิตบริ สทุ ธิ์, 2559ข)
นอกจากนี โ้ ปรแกรม Moodle ยัง สามารถแนบไฟล์ เสี ยง ภาพ วี ดีทัศน์ รวมถึง ลิง ค์เชื่ อมต่อกับ
ฐานข้ อมูลอื่น ๆ ได้ ซึ่งช่วยอานวยความสะดวกกับการเรี ยนการสอนในลักษณะเช่นนี ้มาก โดยผู้สอน
อาจจะแนบคลิปวีดีโอที่เกี่ยวกับเนือ้ หาหรื อแสดงวัฒนธรรมเกาหลีในด้ านต่าง ๆ ให้ ผ้ เู รี ยนได้ เห็นภาพ
ชัดเจนมากกว่าการอธิบายด้ วยถ้ อยคาเพียงอย่างเดียว และยังสามารถแนบไฟล์เอกสารประกอบคาสอน
พิเศษที่อยูน่ อกเหนือจากหนังสือเรี ยนได้ (อาณัติ รัจนถิรกุล, 2553)
ลาดับถัดมาคือการทาแบบทดสอบต่าง ๆ ภายหลังจากที่ได้ ศกึ ษาเนื ้อหาด้ วยตนเองเป็ นที่เรี ยบร้ อย
แล้ ว โดยแบ่งเป็ นแบบทดสอบคาศัพท์กบั สานวน และไวยากรณ์ภาษาเกาหลี ยกตัวอย่างเช่น ในภาพที่ 3
ด้ านซ้ าย เป็ นแบบฝึ กหัดการจับคู่ป้ายสัญลักษณ์กับคาศัพท์หรื อสานวน ส่วนภาพทางด้ านขวามือเป็ น
แบบฝึ กหัด ทดสอบไวยากรณ์ โดยให้ ผ้ ูเรี ย นใช้ ค าศัพ ท์ ที่ ก าหนดให้ ม าแต่ง ประโยคให้ สมบูรณ์ ข้ อ ดี
ประการหนึ่ ง ของโปรแกรม Moodle คื อ หากผู้เ รี ย นตอบผิ ด ระบบจะสามารถใส่ ค าเฉลยพร้ อมทัง้
คาอธิ บายเพิ่มเติมได้ ว่าผิดอย่างไรบ้ าง ในภาพที่ 3 ขวาล่าง ทาให้ ผ้ ูเรี ยนเข้ าใจเนื ้อหาได้ มากกว่าการ
เฉลยคาตอบในลักษณะที่แสดงคาตอบที่ถูกต้ องแต่เพียงอย่างเดียว เพราะอาจทาให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดความ
สงสัยได้
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ภาพที่ 3 ตัวอย่ างแบบทดสอบและการเฉลยค าตอบในโปรแกรม Moodle
(ธเนศ สายจิตบริ สทุ ธิ์, 2559ค; 2559ง; 2559จ)
และการศึกษาภาษาเกาหลีด้วยตนเองในโปรแกรม Moodle หากผู้เรี ยนมีข้อสงสัยก็ สามารถส่ง
คาถามมายังผู้สอนในระบบได้ ทนั ที เพื่อลดปัญหาอันเกิดจากการศึกษาด้ วยตนเอง ดังตัวอย่างในภาพที่ 4

ภาพที่ 4 ตัวอย่ างห้ อ งสนทนาในโปรแกรม Moodle (ธเนศ สายจิตบริ สทุ ธิ์, 2559ฉ; 2559ช)
5) การสร้ างวิธีประเมินผล การวัดและประเมินผลในภาพรวมของหลักสูตรจะใช้ รูปแบบของการ
ทาข้ อสอบวัดความสามารถทางภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) เพื่อทดสอบความรู้ความสามารถของผู้เรี ยน
ซึ่งตอบโจทย์วตั ถุประสงค์หลักของงานวิจยั คือ เพื่อให้ แรงงานชาวไทยสอบข้ อสอบวัดความสามารถทาง
ภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) ผ่าน โดยแบ่งเป็ นข้ อสอบประเภทการฟั ง 25 ข้ อ และการอ่าน 25 ข้ อ มีเนื ้อหา
และรูปแบบเช่นเดียวกับข้ อสอบวัดความสามารถทางภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) กล่าวคือ “ข้ อสอบการ
ฟั ง ” ประกอบด้ ว ย การฟั ง หน่ว ยเสี ย ง ค าศัพ ท์ ประโยค แล้ ว เลื อ กตอบข้ อ ความตามที่ ไ ด้ ยิน การฟั ง
คาอธิบายหรื อบทสนทนา แล้ วเลือกรู ปภาพที่สมั พันธ์กับสิ่งที่ได้ ยิน การฟั งบทสนทนาระหว่างสองบุคคล
แล้ วเลือกตอบสิ่ง ที่จะเกิดขึน้ ต่อเนื่ อง การฟั งบทสนทนาระหว่างสองบุคคลหรื อเรื่ องราว แล้ ววัดความ
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เข้ าใจในสิ่งที่ได้ ฟังทังแบบฟั
้
งเอารายละเอียดและแบบประเมินเนื ้อหาในภาพรวม และ “ข้ อสอบการอ่าน”
ประกอบด้ วย การดูรูปภาพแล้ วเลื อกประโยคที่ สอดคล้ องหรื อสามารถอธิ บายสถานการณ์ ได้ ถูกต้ อง
การเลือกคาศัพท์หรื อประโยคเพื่อนาไปเติมในช่องว่างให้ ได้ ใจความสมบูรณ์ การวัดความเข้ าใจเกี่ยวกับ
ความหมายในป้ายสัญ ลัก ษณ์ ต่า ง ๆ ที่ สามารถพบได้ ในชี วิตประจ าวันและในบริ บทของการทางาน
การอ่านข้ อความหรื อเรื่ องสันและเลื
้
อกคาตอบให้ ถกู ต้ อง
สรุปผลการวิจัย
การส ารวจความคิดเห็นของประชากรกลุ่ม ตัวอย่างที่ เป็ นแรงงานชาวไทยที่ ผ่านการทดสอบ
ข้ อสอบวัดความสามารถทางภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) จานวน 122 คน ปรากฏว่าส่วนใหญ่ จานวน
85 คน (ร้ อยละ 69.67) ประสบปั ญหาในด้ านเวลาเรี ยนเนื่องจากการทางาน โดยเฉลี่ยวันละ 8 ชัว่ โมง
จึง เห็ น ด้ ว ยกับ รู ป แบบการเรี ย นรู้ แบบผสมผสาน (Blended Learning) ด้ ว ยเหตุที่ ส ามารถแก้ ปั ญ หา
ในด้ านของเวลาและตาราเรี ยนภาษาเกาหลีได้ รูปแบบการเรี ยนการสอนทังสองแบบมี
้
ทงข้
ั ้ อดีและข้ อเสีย
ซึ่งต่างก็ช่วยลบจุดด้ อยพร้ อมกับเสริ มให้ การเรี ยนการสอนในรู ปแบบนี ม้ ีประสิทธิ ภาพและส่ง ผลดีต่อ
ผู้เรี ยนมากที่สุดวิธีหนึ่ง ส่วนการออกแบบแผนการสอนหรื อโครงสร้ างของหลักสูตร ผลสารวจปรากฏว่า
จานวนสัดส่วนจานวนชั่วโมงเรี ยนที่เหมาะสมที่สุดคือ การเรี ยนการสอนในห้ องเรี ยนต่อการศึกษาด้ วย
ตนเองผ่านระบบการเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) อยู่ที่อตั ราส่วน 60 : 20 ชัว่ โมง และเน้ นการจัดสรร
เวลาให้ กระชับและต่อเนื่องมากที่สดุ คือจัดการเรี ยนการสอน 5 วันต่อสัปดาห์ รวม 10 ครัง้ โดยแบ่งเป็ น
การจัดการเรี ยนการสอนในห้ องเรี ยน 6 ชัว่ โมง กับการศึกษาด้ วยตนเองผ่านระบบการเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์
(E-Learning) 2 ชัว่ โมง ซึ่งการศึกษาด้ วยตนเองจะดาเนินการด้ วยระบบ Moodle ซึ่งเป็ นโปรแกรมระบบ
บริหารจัดการเรี ยนการสอนออนไลน์ (LMS) ที่ได้ รับความนิยมสูงในประเทศไทย โดยเฉพาะคุณสมบัติการ
แนบไฟล์วีดีโอบันทึกการสอน การแนบไฟล์หรื อลิงค์เอกสารประกอบการสอนต่าง ๆ การทาแบบฝึ กหัด
และแบบทดสอบออนไลน์หลากหลายรูปแบบ และการสร้ างห้ องสนทนาเพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนมีโอกาส
ซักถามปัญหาหรื อข้ อสงสัยอันเกิดจากการศึกษาด้ วยตนเอง เป็ นต้ น
อภิปรายผลการวิจัย
ผู้วิจัยเห็นว่าจ านวนชั่วโมงที่ ใช้ จัดการเรี ยนการสอน 80 ชั่วโมงนัน้ สอดคล้ องกับงานวิจัยของ
이경민(2007) ที่ วิจย
ั เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาตาราเรี ยนภาษาเกาหลีก่อนการทางานสาหรับแรงงาน
ชาวเวี ยดนาม โดยใช้ แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด 3 กลุ่ม คือ แรงงานชาวเวี ยดนาม เพื่ อน
ร่ ว มงานชาวเกาหลี และอาจารย์ ส อนภาษาเกาหลี และได้ ผ ลสรุ ป เป็ น ต าราเรี ย นภาษาเกาหลี ที่ ใ ช้
ระยะเวลาเรี ยนทังสิ
้ ้น 80 ชัว่ โมง แต่ในงานวิจยั นี ้มีประเด็นที่ต้องอภิปรายผลคือปริ มาณเนื ้อหากับจานวน
ชัว่ โมงการเรี ยนการสอนที่ไม่สมดุลกัน เนื่องจากหนังสือเรี ยนภาษาเกาหลีที่ใช้ คือ 고용허가제 한국어 능력
시험을 위한 한국어 표준 교재มี ป ริ ม าณเนื อ้ หาค่ อ นข้ า งมาก ผู้ วิ จ ัย จึ ง แบ่ ง เนื อ
้ หาออกเป็ น สองส่ ว น
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โดยให้ ครึ่ งแรกจัดการเรี ยนรู้ แบบผสมผสาน (Blended Learning) Blended Learning และอีกครึ่ งหนึ่ง
จัดให้ ผ้ ูเรี ยนศึกษาผ่านระบบการเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) เพียงอย่างเดียว เนื่องจากผู้เรี ยนมี
พื ้นฐานที่ดีในระดับหนึ่งแล้ ว ส่วนในประเด็นของจานวนชัว่ โมงที่จดั การเรี ยนการสอนนัน้ กลุ่มประชากร
ตัวอย่างส่วนใหญ่ประสงค์ให้ จดั การเรี ยนการสอนภาษาเกาหลีในลักษณะที่รวบรัดโดยใช้ เวลาให้ น้อยที่สดุ
ทาให้ ต้องพยายามออกแบบหลักสูตรต่อเนื่องสัปดาห์ละ 5 วัน รวมเวลาตลอดหลักสูตรทัง้ สิน้ 10 วัน
ซึ่ ง การจัด การเรี ย นการสอนอย่ า งต่อ เนื่ อ งและใช้ เ วลาเรี ย นต่ อ ครั ง้ ค่ อ นข้ างมากอาจสวนทางกั บ
ประสิทธิภาพในการรับรู้ เนื่องจากผู้เรี ยนอาจขาดสมาธิหรื อไม่มีเวลาทบทวนบทเรี ยน แผนการสอนนี ้จึง
อาจปรับเปลี่ยนความต่อเนื่องของเวลาได้ ตามความเหมาะสมบนพืน้ ฐานของความต้ องการของผู้เรี ยน
เช่น การปรับเป็ น 3 วันต่อสัปดาห์ เป็ นต้ น
ข้ อเสนอแนะ
ควรมี การศึกษาวิจัยโดยนาหลักสูตรหรื อแผนการเรี ยนรู้ แบบผสมผสาน (Blended Learning)
ดังกล่าวไปทดลองใช้ จริ ง ภายใต้ ตวั แปรด้ านเวลาเรี ยน ความต่อเนื่องของการจัดการเรี ยนการสอน และ
สัดส่วนจานวนชั่วโมงระหว่างการจัดการเรี ยนการสอนในห้ องเรี ยนกับการศึกษาด้ วยตนเองผ่านระบบ
การเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) เพื่อให้ ได้ หลักสูตรหรื อแผนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากที่สดุ
เอกสารอ้ างอิง
นิคม จันทรวิทรุ . (2544). แรงงานไทย : 35 ปี บนเส้นทางการเติ บโตทางเศรษฐกิ จของประเทศ. กรุงเทพฯ:
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั .
สานักประสานงานความร่วมมือระหว่างประเทศ สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน. (2550).
สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานไทยในต่างประเทศ 2548 – 2549. กรุงเทพฯ:
กระทรวงแรงงาน
อาณัติ รัจนถิรกุล. (2553). สร้ างระบบ e-Learning ด้วย moodle ฉบับสมบูรณ์ . กรุงเทพฯ: บริ ษัท
วี.พริน้ ท์ (1991) จากัด.
Kim Dong-Hyun. (2557). EPS: Employment Permit System The best way to get a Job in Korea.
The Bridges 2, 20 (August): 122 – 128.
김정숙. (2003). 통합 교육을 위한 한국어 교수요목 설계 방안 연구. Journal of Korean Language
Education, 14-3: 119 – 143.
박병권. (2012). 외국인 고용허가제의 문제점과 해결방안 연구. 고려대학교 석사학위논문.
빈도경. (2010). 학습자 요구 분석을 통한 캄보디아 노동자 대상 한국어 교육 방안 연구. 부산외국어
대학교 석사학위논문.
224

การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ แบบผสมผสานสาหรั บการเตรียมสอบวัดความสามารถทางภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK)
The Development of a Blended Learning Course for the EPS-TOPIK Preparation

วารสารครุ ศาสตร์ สาร : Journal of Educational Studies

ปี ที่ 14 ฉบับที่ 1 (เดือน มกราคม – มิถุนายน 2563)

. (2007). 베트남 이주노동자를 위한 취업 전 한국어 교재 개발 연구. 부산외국어대학교 교육
대학원 석사학위논문.
한국산업인력공단. (2012). 고용허가제 한국어능력시험을 위한 한국어표준교재. 한국어산업인력공
단 홈페이지.
รู ปภาพ
ธเนศ สายจิตบริ สทุ ธิ์. (2559ก). EPS-TOPIK 준비자를 위한 한국어. สืบค้ นจาก http://
elearning.bsru.ac.th/course/view.php?id=175
_______ (2559ข). EPS-TOPIK 준비자를 위한 한국어. สืบค้ นจาก http://elearning.bsru.ac.th/course/
view.php?id=175&section=3
_______ (2559ค). EPS-TOPIK 준비자를 위한 한국어. สืบค้ นจาก http://elearning.bsru.ac.th/mod/
quiz/attempt.php?attempt=2477
_______ (2559ง). EPS-TOPIK 준비자를 위한 한국어. สืบค้ นจาก http://elearning.bsru.ac.th/
question/preview.php?id=1569&courseid=175
_______ (2559จ). EPS-TOPIK 준비자를 위한 한국어. สืบค้ นจาก http://elearning.bsru.ac.th/mod/
quiz/review.php?attempt=216
_______ (2559ฉ). EPS-TOPIK 준비자를 위한 한국어. สืบค้ นจาก http://elearning.bsru.ac.th/mod/
chat/view.php?id=4207
_______ (2559ช). EPS-TOPIK 준비자를 위한 한국어. สืบค้ นจาก http://elearning.bsru.ac.th/mod/
chat/gui_ajax/index.php?id=180&theme=compact
이경민

การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ แบบผสมผสานสาหรั บการเตรียมสอบวัดความสามารถทางภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK)
The Development of a Blended Learning Course for the EPS-TOPIK Preparation

225

