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บทคัดย่อ 

การวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือส ารวจความต้องการของแรงงานชาวไทยและน าไปพฒันาหลกัสตูร
การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) ส าหรับแรงงานชาวไทยท่ีเตรียมสอบวดัความสามารถ
ทางภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านเวลาและส่ือการเรียนการสอนท่ีเป็นอุปสรรคต่อ    
การเรียนรู้ภาษาเกาหลี ด าเนินการวิจยัโดยการส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มแรงงานชาวไทยท่ีผ่านการ
ทดสอบข้อสอบวดัความสามารถทางภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) แล้ว จ านวน 122 คน ผลส ารวจปรากฏ
ว่าสดัส่วนจ านวนชัว่โมงเรียนท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ การเรียนการสอนในห้องเรียนต่อการศกึษาด้วยตนเอง
ผ่านระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) อยู่ท่ีอตัราส่วน 60:20 ชัว่โมง และเน้นการจดัสรรเวลาให้
กระชบัและตอ่เน่ืองมากท่ีสดุ คือจดัการเรียนการสอน 5 วนัตอ่สปัดาห์ รวม 10 ครัง้ การศกึษาด้วยตนเอง
จะด าเนินการผ่านระบบ Moodle ด้วยไฟล์วีดีโอบนัทึกการสอน การแนบไฟล์หรือลิงค์เอกสารประกอบ  
การสอนตา่ง ๆ การท าแบบฝึกหดัและแบบทดสอบออนไลน์หลากหลายรูปแบบ และการสร้างห้องสนทนา
เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีโอกาสซกัถามปัญหาหรือข้อสงสยัอนัเกิดจากการศกึษาด้วยตนเอง เป็นต้น 

 

ค าส าคัญ: การเรียนรู้ แบบผสมผสาน การสอบวัดความสามารถทางภาษาเกาหลี (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 

การพัฒนาหลักสูตรการเรยีนรูแ้บบผสมผสาน 
ส าหรบัการเตรยีมสอบวดัความสามารถทางภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) 

The Development of a Blended Learning Course  
for the EPS-TOPIK Preparation 
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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 self-
study, etc. 

 
Keywords: Blended Learning,  Employment Permit System-Test of Proficiency in Korean  

(EPS-TOPIK) 
 
บทน า 

สาธารณรัฐเกาหลีเป็นหนึ่งประเทศท่ีได้รับการพฒันาในทกุด้าน โดยเฉพาะความเจริญทางด้าน
อุตสาหกรรมท่ีมีฐานการผลิตขนาดใหญ่ทัง้ในและต่างประเทศ ส่งผลให้ในแต่ละปีมีความต้องการ
แรงงานป้อนเข้าสู่ระบบเป็นจ านวนมาก เช่นเดียวกับงานประเภทอ่ืน เช่น เกษตรกรรมและปศุสัตว์          
การประมง การก่อสร้าง และธุรกิจอตุสาหกรรมภาคบริการ แตเ่น่ืองจากงานเหล่านีเ้ป็นงานประเภท 3D 
อนัหมายถึง งานสกปรก (Dirty) งานล าบาก (Difficulty) และงานอนัตราย (Dangerous) เป็นเหตใุห้ชาว
เกาหลีสว่นใหญ่เล่ียงท่ีจะท างานในลกัษณะดงักลา่ว ก่อให้เกิดภาวะขาดแคลนแรงงาน (นิคม จนัทรวิทรุ, 
2544 และ ส านักประสานงานความร่วมมือระหว่างประเทศ, 2550) หนึ่งในมาตรการแก้ไขปัญหา              
ดังกล่าวคือ “ระบบอนุญาตการจ้างงาน” (Employment Permit System: EPS) ท่ีกระทรวงแรงงาน
สาธารณรัฐเกาหลีจัดท าขึน้เพ่ือเกณฑ์แรงงานฝีมือจากต่างประเทศมาท างานท่ีสาธารณรัฐเกาหลี                
โดยแรงงานดงักล่าวจะได้รับสวสัดิการและคา่ตอบแทนท่ีสงูซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกบัแรงงานชาวเกาหลี 
โดยค่าแรงขัน้ต ่าของแรงงานชาวเกาหลีคือประมาณชั่วโมงละ 167 บาท (Dong Hyun - Kim, 2557)            
ซึง่เป็นอตัราท่ีสงูมากเม่ือเทียบกบัคา่แรงขัน้ต ่าภายในประเทศ 

การเข้าสูร่ะบบอนญุาตการจ้างงาน แรงงานชาวไทยต้องปฏิบตัติาม 5 ขัน้ตอน ได้แก่ 1) การสอบ
วดัความสามารถภาษาเกาหลี 2) การลงทะเบียนหางาน 3) การเซ็นสญัญาจ้าง 4) การอบรมเบือ้งต้น 
และ 5) การเข้าสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งขัน้ตอนท่ียากท่ีสุดคือขัน้ตอนแรกท่ีแรงงานทุกคนจะต้องสอบ
ข้อสอบวัดความสามารถภาษาเกาหลี (Employment Permit System–Test of Proficiency in Korean: 
EPS-TOPIK) จึงเป็นเหตุให้ผู้ ท่ีสอบไม่ผ่านหรือไม่ประสงค์ท่ีจะสอบ ใช้วิธีการลักลอบเดินทางเข้าไป
ท างานอย่างผิดกฎหมายเป็นจ านวนมาก ผู้ วิจัยอนุมานว่าเกิดจากปัญหาส าคัญสองประการ คือ                   
1) ปัญหาด้านเวลา เน่ืองจากแรงงานมีงานต้องท า จึงไม่มีเวลาเพียงพอส าหรับการเรียนและเตรียมตวั
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สอบ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 빈도경(2010) ท่ีแรงงานชาวกัมพูชา 19 คน (ร้อยละ 95) ตอบว่า
เหตผุลท่ีไมส่ามารถเรียนภาษาเกาหลีได้เน่ืองจาก “ไมมี่เวลาเรียน” และ 2) ปัญหาด้านความพร้อมของส่ือ
การเรียนการสอน ท่ีมีไมม่ากและสว่นใหญ่ไม่ได้ตีพิมพ์เป็นภาษาไทย เป็นเหตใุห้แรงงานชาวไทยเข้าถึงได้
ยาก โดยเฉพาะการศกึษาด้วยตนเอง 

ผู้ วิจัยจึง ริ เ ร่ิมพัฒนาหลักสูตรการเ รียน รู้แบบผสมผสาน ( Blended Learning) ส าห รับ                     
การเตรียมสอบวัดความสามารถทางภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) ขึน้ ซึ่งเป็นวิธีการผสมผสานระหว่าง            
การเรียนการสอนภาษาเกาหลีในห้องเรียนกับการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์                  
(E-Learning) ท่ีผู้ เรียนสามารถเข้าถึงได้ทุกท่ีและทุกเวลา ท าให้การเรียนการสอนนัน้ยงัคงประสิทธิภาพ
และเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ เรียน เพ่ือแก้ปัญหาทัง้สองประการข้างต้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. ศึกษารูปแบบการเรียนการสอนภาษาเกาหลีเพ่ือการเตรียมสอบวดัความสามารถทางภาษา
เกาหลี (EPS-TOPIK) ท่ีเหมาะสมส าหรับแรงงานชาวไทย 

2. พฒันาหลกัสูตรการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) ส าหรับแรงงานชาวไทยเพ่ือ
การเตรียมสอบวดัความสามารถทางภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 เพ่ือให้ได้หลกัสูตรท่ีมีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้ เรียน ผู้ วิจยัจึงใช้วิธีการส ารวจ
ความคดิเห็นของกลุ่มแรงงานชาวไทยท่ีผ่านการทดสอบข้อสอบวดัความสามารถทางภาษาเกาหลี (EPS-
TOPIK) แล้ว จ านวน 122 คน และเข้ารับการอบรมภาษาเกาหลีก่อนการเดินทางเข้าสาธารณรัฐเกาหลี
เพ่ือไปท างานตามสญัญาจ้างภายใต้ระบบอนญุาตการจ้างงาน โดยใช้การสุ่มตวัอย่างโดยไม่อาศยัหลกั
ความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) ในรูปแบบของการเลือกตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ทัง้หมดล้วนแต่เป็นผู้ มีประสบการณ์การเรียนภาษาเกาหลีในรูปแบบท่ีหลากหลาย                         
ไม่ว่าจะเป็นการเรียนจากผู้ สอนหรือการศึกษาด้วยตนเอง และท่ีส าคัญคือทัง้หมดผ่านการสอบวัด
ความสามารถทางภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) มาแล้ว ประชากรกลุ่มตัวอย่างนีจ้ึงสามารถให้ข้อมูล
เก่ียวกบัความพงึพอใจในรูปแบบวิธีและส่ือการเรียนการสอน และการท าข้อสอบได้เป็นอยา่งดี                           
 การเก็บและรวบรวมข้อมูล  
 การเก็บและรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็น 4 ขัน้ตอน ได้แก่ 1) การสร้างแบบสอบถาม ศึกษาทฤษฎี
ต่าง ๆ และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเพ่ือจัดท าเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มแรงงานชาวไทย                      
2) การตรวจสอบเคร่ืองมือ ผู้วิจยัน าแบบสอบถามฉบบัร่างให้ผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 3 ท่านตรวจสอบและ
ด าเนินการปรับแก้ 3) การทดลองใช้แบบสอบถาม โดยทดลองใช้กับกลุ่มแรงงานชาวไทย จ านวน 10 คน 
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(คนละกลุ่มกับประชากรกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย) เพ่ือหาข้อบกพร่องหรือจุดท่ีต้องปรับปรุง และ                       
4) การส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ระหว่างวนัท่ี 9 ถึงวนัท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2558 และระหว่างวนัท่ี 2 ถึงวนัท่ี 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมลูในลกัษณะ
เดียวกันทัง้สองช่วงเวลา (เป็นช่วงเวลาท่ีแรงงานชาวไทยเข้ารับการอบรมก่อนเดินทางไปสาธารณรัฐ
เกาหลี) และน าข้อมลูท่ีได้มาพฒันาหลกัสตูรตอ่ไป 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 งานวิจยันีใ้ช้แบบส ารวจความคดิเห็นเป็นภาษาไทยเก่ียวกบัการเรียนการสอนภาษาเกาหลีเพ่ือการ
เตรียมตัวสอบวัดความสามารถทางภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) แบ่งเป็น 3 ส่วน รวมทัง้หมด 21 ข้อ 
ได้แก่ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 6 ข้อ ส่วนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกับความสนใจ  
ในการท างานท่ีสาธารณรัฐเกาหลี จ านวน 2 ข้อ และส่วนท่ี 3 ค าถามท่ีสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับ            
การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) จ านวน 13 ข้อ โดยแบบสอบถามทัง้หมดมีรูปแบบหรือ
ลักษณะของค าถามทัง้แบบปลายปิด (close-ended form) (แบบ 2 ตัวเลือก แบบหลายตัวเลือก              
แบบมาตรประมาณค่า) และแบบปลายเปิด (open- ended form) จดัท าในรูปแบบของกระดาษ และใน

ขัน้ตอนของการพัฒนาหลักสูตรจะใช้หนงัสือหนังสือเรียนภาษาเกาหลี고용허가제 한국어 

능력시험을 위한 한국어 표준 교재 (한국산업인력공단,  2 0 1 2 ) 
แบบเรียนมาตรฐานท่ีสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกาหลี (Human Resources Development              
Service of Korea: HRD Korea) ผลิตขึน้เพ่ือใช้เป็นส่ือการเรียนการสอนส าหรับแรงงานชาวตา่งประเทศ
ท่ีต้องการไปท างานท่ีสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบอนญุาตการจ้างงาน ประกอบกบัโปรแกรม Moodle 
ท่ีใช้ส าหรับพฒันารูปแบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) 
 สถติทิี่ใช้ในการวิจัย  
 ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามของประชากรกลุ่มตวัอย่างด้วย
วิธีการทางสถิต ิโดยการวิเคราะห์หาคา่เฉล่ียและแสดงผลเป็นร้อยละ เพ่ือให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึน้ 
 
ผลการวิจัย 

การวิจัยเร่ืองการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) ส าหรับ               
การเตรียมสอบวัดความสามารถทางภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) สามารถแบ่งผลการวิจัยออกได้เป็น              
2 ส่วน คือ การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน (Blended Learning) กลา่วคือ 

ข้อมูลเบือ้งต้นท่ีได้จากการส ารวจความคิดเห็นจากทัง้หมด 122 คน ปรากฎว่ากลุ่มแรงงาน   
ชาวไทยท่ีเดินทางไปท างานท่ีสาธารณรัฐเกาหลีส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (จ านวน 92 คน ร้อยละ 75.41) 
และอยู่ ในวัยกลางคน  (31  – 35 ปี )  ( จ านวน  41  คน  ร้ อยละ  33 .61 )  มีภูมิ ส า เนาอยู่ ใ น                                   
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่ และส าเร็จการศึกษาสูงสุดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ               
48 คน (ร้อยละ 39.34) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ ท่ีก าลงัประกอบอาชีพอยู่ 85 คน (ร้อยละ 69.67) ท างานเฉล่ีย
วนัละ 8 ชัว่โมงขึน้ไป (จ านวน 42 คน ร้อยละ 49.41) ซึง่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาเร่ืองเวลาส าหรับการเรียน
ภาษาเกาหลีเพ่ือเตรียมตวัสอบ และเน่ืองจากผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมดเป็นผู้ ท่ีเคยเรียนหรือศึกษา
ภาษาเกาหลีด้วยตนเองและเคยสอบข้อสอบวดัความสามารถทางภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) ประชากร
กลุ่มตัวอย่างนีจ้ึงทราบถึงข้อดีข้อเสียของการเรียนการสอนภาษาเกาหลีจากประสบการณ์ของตน 
สามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเพ่ือพฒันาหลกัสตูรและรูปแบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
สงูสดุและตรงกบัความต้องการของผู้ เรียน  

อนึ่ง ในประเด็นค าถามเก่ียวกับเวลาและรูปแบบวิธีการเรียนเพ่ือใช้ออกแบบหลกัสตูรนัน้ ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ จ านวน 65 คน (ร้อยละ 53.28) เห็นว่าควรจัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลี             
น้อยกว่า 80 ชัว่โมง ตามมาด้วยล าดบัท่ี 2 คือ 81 – 120 ชัว่โมง (25 คน ร้อยละ 20.49) 121 -160 ชัว่โมง 
(14 คน ร้อยละ 11.47) และ 161 – 200 ชัว่โมง (11 คน ร้อยละ 9.02) ตามล าดบั ผู้ วิจยัจึงใช้เป็นบรรทดั
ฐานในการออกแบบหลกัสตูรและพฒันาส่ือการเรียนการสอนตอ่ไป และประเด็นสดุท้ายคือความคิดเห็น
เก่ียวกับการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยมีผู้ ตอบว่า “เห็นด้วย” จ านวน 57 คน                  
(ร้อยละ 46.72) และ “เห็นด้วยอย่างยิ่ง” จ านวน 41 คน (ร้อยละ 33.61) แสดงว่ามีผู้ เห็นด้วยกบัรูปแบบ
วิธีการเรียนเช่นนีม้ากถึงร้อยละ 80.33 โดยแบง่เป็นวิธีการเรียนการสอนภาษาเกาหลีในห้องเรียนจ านวน 
60 ชัว่โมง และวิธีการศกึษาด้วยตนเองผา่นระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) จ านวน 20 ชัว่โมง 
5 ครัง้ต่อสัปดาห์ (เรียนกับอาจารย์ผู้ สอนในห้องเรียน 6 ชั่วโมงต่อวัน และเรียนผ่านระบบการเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) 2 ชั่วโมงต่อครัง้) เน่ืองจากผู้ เรียนส่วนใหญ่มีเวลาไม่มาก จึงมุ่งหวังท่ีจะ              
ลางานและเรียนอยา่งตอ่เน่ือง  

จากการสรุปและวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นข้างต้น ประกอบกับค าแนะน าจาก
ผู้ เช่ียวชาญทางด้านการสอนภาษาเกาหลี สามารถน ามาพฒันาหลกัสตูร ตามขัน้ตอนการพฒันาหลกัสตูร

และแผนการสอนท่ีกลา่วถึงในงานวิจยัของ 김정숙(2003) แบง่ออกเป็น 5 หวัข้อ ได้แก่  
1. การจัดท าวัตถุประสงค์ แบ่งออกเป็นวัตถุประสงค์หลัก คือ แรงงานชาวไทยสามารถสอบ

ข้อสอบวดัความสามารถทางภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) ผา่น และวตัถปุระสงค์รอง คือ แรงงานชาวไทยมี
ทกัษะการส่ือสารภาษาเกาหลีส าหรับการท างาน การใช้ชีวิต และเข้าใจวฒันธรรมเกาหลี  

2. การเลือกกลุ่มของเนือ้หา ผู้ วิจัยเลือกใช้ มีเนือ้หาเร่ิมตัง้แต่ตัวอักษรภาษาเกาหลี (ฮันกึล) 
เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถอ่าน - เขียนได้ และต่อยอดไปสู่เนือ้หาท่ีเป็นค าศัพท์กับส านวน บทสนทนา 
โครงสร้างไวยากรณ์ และข้อมลูทางวฒันธรรม ตรงตามกลุ่มเนือ้หาท่ีผู้ วิจยัก าหนดไว้ 8 กลุ่ม รวมทัง้หมด 
50 หน่วย ได้แก่ 1) การด ารงชีวิตเบือ้งต้น จ านวน 9 หน่วย 2) ชีวิตประจ าวันกับการใช้ชีวิตในเวลาว่าง 
จ านวน 11 หน่วย 3) สถานท่ีสาธารณะ จ านวน 5 หน่วย 4) ความเข้าใจเก่ียวกบัเกาหลี จ านวน 5 หน่วย 
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5) วฒันธรรมการท างาน จ านวน 5 หนว่ย 6) กิจวตัรการท างาน จ านวน 7 หน่วย 7) ระบบกบักฎข้อบงัคบั 
จ านวน 7 หนว่ย และ 8) ค าศพัท์เฉพาะส าหรับการท างาน จ านวน 1 หนว่ย 

3. การเลือกเนือ้หาและวิธีการสอน เน่ืองจากหนงัสือเรียนภาษาเกาหลี 고용허가제 한국어 

능력시험을 위한 한국어 표준 교재 มีปริมาณเนือ้หาคอ่นข้างมาก เม่ือเทียบกบัระยะเวลาของ
หลกัสตูรท่ีก าหนดไว้ท่ี 80 ชัว่โมง จากทัง้หมด 50 บท ผู้วิจยัจึงแบง่ออกเป็นสองส่วน โดยใช้ประกอบการ
สอนในหลกัสตูรการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) จ านวน 25 บทแรก และส่วนท่ีเหลืออีก 
25 บท จะใช้วิธีการเรียนผ่านระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) อย่างเดียว เน่ืองจากผู้ เรียนมี
ความรู้พืน้ฐานทางภาษาเกาหลีแล้ว การศกึษาภาษาเกาหลีตอ่ด้วยตนเองจึงไม่ใช่เร่ืองท่ียากมากนกัเม่ือ
เทียบกบัการเรียนในระดบัเร่ิมต้น ดงัรายละเอียดใน ตารางท่ี 1  

 
ตารางท่ี 1 เนือ้หาและวิธ ีการสอน  

ครัง้ท่ี 
คาบเรียนในห้องเรียน (ออฟไลน์) คาบเรียน E-Learning (ออนไลน์) 

เนือ้หา ชม. เนือ้หา ชม. 

 1 อธิบายประมวลรายวิชาและแนะน า
วิ ธีการเ รียนการสอนแบบ Blended 
Learning 

แนะน าวิธีการใช้โปรแกรม Moodle 
สระเด่ียว (10 ตวั) 
พยญัชนะ (10 ตวั) 
สระประสม (11 ตวั) 

6 พยญัชนะ (10 ตวั) 
ตวัสะกด 
การอา่นเช่ือมเสียง 
กิจกรรมสะกดช่ือตนเอง 

2 

2 บทท่ี 1 안녕하세요? 
(สวสัดีครับ/คะ่) 

บทท่ี 2 저는 리한입니다. 
(ผมคือรีฮนั) 

บทท่ี 3 월급날은 며칠이에요? 
(วนัเงินเดือนออกคือวนัท่ีเทา่ไหร่) 

6 บท ท่ี  4  휴대폰이 있습

니까? 
(มีโทรศพัท์มือถือไหม) 

2 
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ครัง้ท่ี 
คาบเรียนในห้องเรียน (ออฟไลน์) คาบเรียน E-Learning (ออนไลน์) 

เนือ้หา ชม. เนือ้หา ชม. 

3 บทท่ี 5 7시에 일어나요. 
(ต่ืนนอนตอน 7 โมง) 

บทท่ี 6 기숙사는 어디입니까? 
(หอพกัอยูท่ี่ไหน) 

6 บท ท่ี  7  만 원짜리 지폐가 

두 장 있어요. 
(มีธนบตัรหม่ืนวอน 2 ใบ) 

2 

  
4 

บทท่ี 8 바지를 사려고 해요. 
(จะซือ้กางเกง) 

บทท่ี 9 여기 부대찌개 주세요. 
(ตรงนีข้อพเูดจีเก) 

6 บท ท่ี  10  버스나 지하철을 

타요. 
(ขึน้รถเมล์หรือรถไฟใต้ดนิ) 

2 

5 บทท่ี 11 태권도를 할 수 있어요? 
(เลน่เทควนัโดเป็นไหม) 

บทท่ี 12 내일 약속 시간 잘 지키세

요. 
(พรุ่งนีก้รุณารักษาเวลานดัด้วย) 

6 บทท่ี  13  제주도에 가기로 

했어요. 
(นดัไปเกาะเชจ)ู 

  

2 

6 บทท่ี 14 거기 119지요? 
(ท่ีนัน่คือ 119 ใชไ่หม) 

บทท่ี 15 인터넷 전화로 해요. 
(โทรศพัท์ทางอินเทอร์เน็ต) 

6 บท ท่ี  16  담배를 피워서는 

안 돼요. 
(สบูบหุร่ีไมไ่ด้) 

2 

 7 บทท่ี 17 작업을 끝내고 한 번에 치

워도 돼요? 
(ท างานเสร็จแล้วคอ่ยเก็บกวาดได้ไหม) 

บท ท่ี  18  소원도 이루어지기를 바

랄게요. 
(ขอให้สมปรารถนา) 

6 บทท่ี 19 주말에는 일찍 나

와야 돼요. 
(ช่วงสุดสัปดาห์ต้องออกมาเร็ว 

ๆ) 

2 
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อนึ่ง ในส่วนของการเรียนการสอนภาษาเกาหลีด้วยตนเองผ่านระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์          

(E-Learning) จะให้ผู้ เรียนด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยตนเองผ่านโปรแกรม Moodle ท่ีสามารถ
เข้าถึงผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นระบบท่ีมีวิธีการใช้งานไม่ยาก โดยจะใส่เนือ้หาการเรียนการสอน 
รวมถึงกิจกรรมตา่ง ๆ ลงในโปรแกรม ดงัตวัอยา่งของหน้าเร่ิมต้นท่ีแสดงแผนการสอนทัง้ 10 วนั ให้ผู้ เรียน
กดเข้าไปศกึษาวนัละ 1 บท ใช้เวลาประมาณ 2 ชัว่โมง ตามท่ีได้ก าหนดไว้ (ดภูาพท่ี 1) 

 
 
 
 
 

ครัง้ท่ี 
คาบเรียนในห้องเรียน (ออฟไลน์) คาบเรียน E-Learning (ออนไลน์) 

เนือ้หา ชม. เนือ้หา ชม. 

8 บทท่ี 20 한국어능력시험을 같이 봅

시다. 
(สอบข้อสอบภาษาเกาหลีกนั) 

บทท่ี 21 통장과 카드 나왔습니다. 
(สมดุบญัชีกบับตัรได้แล้วคะ่) 

6 บท ท่ี  22  특급은 3일 정도 

걸릴 거예요. 
(แบบด่วนใช้เวลาประมาณ 3 

วนั) 

  

2 

9 บทท่ี 23 발목이 많이 부었네요. 
(ข้อเท้าบวมมาก) 

บทท่ี 24 약을 드릴 테니까 잘 챙겨 

드세요. 
(จะให้ยาไป กรุณาทานดี ๆ) 

6 บทท่ี 25 예약한 다음에 방

문해서 상담 받을 수도 

있어요. 
(หลงัจากจองแล้ว สามารถแวะ

มารับการปรึกษาได้) 

2 

10 
  

สอนเทคนิคการท าข้อสอบและทดลอง
สอบข้อสอบวดัความสามารถทางภาษา
เกาหลี (EPS-TOPIK) 

6 ท ด ส อ บ ข้ อ ส อ บ วั ด
ความสามารถทางภาษา
เกาหลี (EPS-TOPIK) 

2 

60 รวม 20   รวม 
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ภาพท่ี 1 แผนการสอนในหน้าเริ่มต้นของโปรแกรม Moodle (ธเนศ สายจิตบริสทุธ์ิ, 2559ก) 
 

4.การจดักลุ่มและเรียงล าดบัเนือ้หา โดยบริหารจดัการกับเนือ้หาในแต่ละบทตามโครงสร้างของ
หนงัสือเรียนท่ีแตล่ะบทจะประกอบด้วย 5 หวัข้อ ได้แก่ 

1) “ค าศพัท์และส านวน” น าเสนอค าศพัท์และส านวนท่ีแรงงานมีโอกาสใช้บ่อย มีภาพประกอบ
เพ่ือให้สามารถเรียนรู้ได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ และไม่ใช่เพียงแต่ภาษามาตรฐาน แต่ยงัมีค าศพัท์และ
ส านวนท่ีใช้กนัอยา่งแพร่หลายในปัจจบุนัเพ่ือให้แรงงานเข้าใจและน าไปใช้ได้  

2) “บทสนทนา” ประกอบด้วยบทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีแรงงานต้องใช้ใน การท างาน 
พร้อมกบัการศกึษาไวยากรณ์และเน้นฝึกฝนการสนทนา ผู้ เรียนสามารถประยกุต์ใช้ด้วยการเปล่ียนแปลง
ค าศพัท์และส านวนเพ่ือให้สามารถส่ือสารได้หลากหลายมากย่ิงขึน้  

3) “แบบฝึกหัด” ในแต่ละบทจะมีแบบฝึกหัด โดยจะเน้นแบบฝึกหัดท่ีไม่ซับซ้อนมาก เช่น                
การเตมิบทสนทนาหรือแตง่ประโยคให้สมบรูณ์ เพ่ือฝึกฝนวิธีการใช้ไวยากรณ์ตา่ง ๆ 

4) “วฒันธรรมและข้อมูลจ าเพาะ” เพ่ือช่วยให้แรงงานต่างชาติเข้าใจเก่ียวกับวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิตและการท างานท่ีสาธารณรัฐเกาหลี ข้อมูลเก่ียวกับสังคมเกาหลีและความรู้ทั่วไปส าหรับ           
การใช้ชีวิต และระเบียบข้อบงัคบัในการท างาน  

5) “การทดสอบข้อสอบวดัความสามารถทางภาษาเกาหลี (EPS-TOIK)” ทุกบทจะประกอบด้วย
ตวัอย่างข้อสอบท่ีเหมือนกับข้อสอบจริง เพ่ือเตรียมความพร้อมและท าให้ผู้ เรียนคุ้นชินกับรูปแบบของ
ข้อสอบ ประกอบด้วยข้อสอบประเภทการฟัง จ านวน 5 ข้อ และข้อสอบประเภทการอา่น จ านวน 5 ข้อ 

ในสว่นของการเรียนการสอนท่ีแรงงานชาวไทยต้องศกึษาด้วยตนเองผ่านระบบ Moodle  ผู้วิจยัได้
พยายามใช้ความสามารถพิเศษของโปรแกรมให้เป็นประโยชน์ โดยทุกหน่วยการเรียนรู้ผู้วิจยัจะใช้วิธีการ
แนบคลิปวีดีโอบนัทึกการเรียนการสอนในแต่ละบท คล้ายกับการเรียนการสอนในห้องเรียนทุกประการ 
เพียงแตผู่้สอนกบัผู้ เรียนจะไม่มีโอกาสสร้างปฏิสมัพนัธ์กันโดยตรง เป็น การเรียนรู้แบบผู้สอนไปสู่ผู้ เรียน
เพียงฝ่ายเดียว ดงัตวัอยา่งไฟล์แนบวีดีโอบนัทกึการสอนในโปรแกรม Moodle ในภาพท่ี 2 
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ภาพท่ี 2 ตัวอย่างไฟล์แนบวีดีโอบันทกึการสอนในโปรแกรม Moodle  

(ธเนศ สายจิตบริสทุธ์ิ, 2559ข)  

 นอกจากนีโ้ปรแกรม Moodle ยังสามารถแนบไฟล์เสียง ภาพ วีดีทัศน์ รวมถึงลิงค์เช่ือมต่อกับ
ฐานข้อมูลอ่ืน ๆ ได้ ซึ่งช่วยอ านวยความสะดวกกับการเรียนการสอนในลักษณะเช่นนีม้าก โดยผู้สอน
อาจจะแนบคลิปวีดีโอท่ีเก่ียวกับเนือ้หาหรือแสดงวัฒนธรรมเกาหลีในด้านต่าง ๆ ให้ผู้ เรียนได้เห็นภาพ
ชดัเจนมากกวา่การอธิบายด้วยถ้อยค าเพียงอย่างเดียว และยงัสามารถแนบไฟล์เอกสารประกอบค าสอน
พิเศษท่ีอยูน่อกเหนือจากหนงัสือเรียนได้ (อาณตั ิรัจนถิรกลุ, 2553) 
 
 ล าดบัถดัมาคือการท าแบบทดสอบตา่ง ๆ ภายหลงัจากท่ีได้ศกึษาเนือ้หาด้วยตนเองเป็นท่ีเรียบร้อย
แล้ว โดยแบง่เป็นแบบทดสอบค าศพัท์กบัส านวน และไวยากรณ์ภาษาเกาหลี  ยกตวัอย่างเช่น ในภาพท่ี 3 
ด้านซ้าย เป็นแบบฝึกหดัการจบัคู่ป้ายสญัลกัษณ์กับค าศพัท์หรือส านวน ส่วนภาพทางด้านขวามือเป็น
แบบฝึกหัดทดสอบไวยากรณ์ โดยให้ผู้ เรียนใช้ค าศัพท์ท่ีก าหนดให้มาแต่งประโยคให้สมบูรณ์ ข้อดี 
ประการหนึ่งของโปรแกรม Moodle คือ หากผู้ เรียนตอบผิด ระบบจะสามารถใส่ค าเฉลยพร้อมทัง้
ค าอธิบายเพิ่มเติมได้ว่าผิดอย่างไรบ้าง ในภาพท่ี 3 ขวาล่าง ท าให้ผู้ เรียนเข้าใจเนือ้หาได้มากกว่าการ
เฉลยค าตอบในลกัษณะท่ีแสดงค าตอบท่ีถูกต้องแต่เพียงอย่างเดียว เพราะอาจท าให้ผู้ เรียนเกิดความ
สงสยัได้  
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ภาพท่ี 3 ตัวอย่างแบบทดสอบและการเฉลยค าตอบในโปรแกรม Moodle  
(ธเนศ สายจิตบริสทุธ์ิ, 2559ค; 2559ง; 2559จ)  

 

 และการศึกษาภาษาเกาหลีด้วยตนเองในโปรแกรม Moodle หากผู้ เรียนมีข้อสงสัยก็สามารถส่ง
ค าถามมายงัผู้สอนในระบบได้ทนัที เพ่ือลดปัญหาอนัเกิดจากการศกึษาด้วยตนเอง ดงัตวัอยา่งในภาพท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4 ตัวอย่างห้องสนทนาในโปรแกรม Moodle (ธเนศ สายจิตบริสทุธ์ิ, 2559ฉ; 2559ช)  
 

5) การสร้างวิธีประเมินผล การวดัและประเมินผลในภาพรวมของหลกัสตูรจะใช้รูปแบบของการ
ท าข้อสอบวดัความสามารถทางภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) เพ่ือทดสอบความรู้ความสามารถของผู้ เรียน 
ซึ่งตอบโจทย์วตัถปุระสงค์หลกัของงานวิจยั คือ เพ่ือให้แรงงานชาวไทยสอบข้อสอบวดัความสามารถทาง
ภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) ผา่น โดยแบง่เป็นข้อสอบประเภทการฟัง 25 ข้อ และการอ่าน 25 ข้อ มีเนือ้หา
และรูปแบบเช่นเดียวกบัข้อสอบวดัความสามารถทางภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) กล่าวคือ “ข้อสอบการ
ฟัง” ประกอบด้วย การฟังหน่วยเสียง ค าศัพท์ ประโยค แล้วเลือกตอบข้อความตามท่ีได้ยิน การฟัง
ค าอธิบายหรือบทสนทนา แล้วเลือกรูปภาพท่ีสมัพนัธ์กับสิ่งท่ีได้ยิน การฟังบทสนทนาระหว่างสองบคุคล 
แล้วเลือกตอบสิ่งท่ีจะเกิดขึน้ต่อเน่ือง การฟังบทสนทนาระหว่างสองบุคคลหรือเร่ืองราว แล้ววัดความ
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เข้าใจในสิ่งท่ีได้ฟังทัง้แบบฟังเอารายละเอียดและแบบประเมินเนือ้หาในภาพรวม และ “ข้อสอบการอ่าน” 
ประกอบด้วย การดูรูปภาพแล้วเลือกประโยคท่ีสอดคล้องหรือสามารถอธิบายสถานการณ์ได้ถูกต้อง           
การเลือกค าศพัท์หรือประโยคเพ่ือน าไปเติมในช่องว่างให้ได้ใจความสมบรูณ์ การวดัความเข้าใจเก่ียวกับ
ความหมายในป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ท่ีสามารถพบได้ในชีวิตประจ าวันและในบริบทของการท างาน              
การอา่นข้อความหรือเร่ืองสัน้และเลือกค าตอบให้ถกูต้อง 
 
สรุปผลการวิจัย 

การส ารวจความคิดเห็นของประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นแรงงานชาวไทยท่ีผ่านการทดสอบ
ข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) จ านวน 122 คน ปรากฏว่าส่วนใหญ่ จ านวน           
85 คน (ร้อยละ 69.67) ประสบปัญหาในด้านเวลาเรียนเน่ืองจากการท างาน โดยเฉล่ียวันละ 8 ชัว่โมง           
จึงเห็นด้วยกับรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) ด้วยเหตุท่ีสามารถแก้ปัญหา            
ในด้านของเวลาและต าราเรียนภาษาเกาหลีได้ รูปแบบการเรียนการสอนทัง้สองแบบมีทัง้ข้อดีและข้อเสีย 
ซึ่งต่างก็ช่วยลบจุดด้อยพร้อมกับเสริมให้การเรียนการสอนในรูปแบบนีมี้ประสิทธิภาพและส่งผลดีต่อ
ผู้ เรียนมากท่ีสุดวิธีหนึ่ง ส่วนการออกแบบแผนการสอนหรือโครงสร้างของหลกัสูตร ผลส ารวจปรากฏว่า
จ านวนสดัส่วนจ านวนชั่วโมงเรียนท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ การเรียนการสอนในห้องเรียนต่อการศึกษาด้วย
ตนเองผา่นระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) อยู่ท่ีอตัราส่วน 60 : 20 ชัว่โมง และเน้นการจดัสรร
เวลาให้กระชบัและตอ่เน่ืองมากท่ีสดุ คือจดัการเรียนการสอน 5 วนัตอ่สปัดาห์ รวม 10 ครัง้ โดยแบ่งเป็น
การจดัการเรียนการสอนในห้องเรียน 6 ชัว่โมง กบัการศกึษาด้วยตนเองผ่านระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Learning) 2 ชัว่โมง ซึ่งการศึกษาด้วยตนเองจะด าเนินการด้วยระบบ Moodle ซึ่งเป็นโปรแกรมระบบ
บริหารจดัการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) ท่ีได้รับความนิยมสงูในประเทศไทย โดยเฉพาะคณุสมบตัิการ
แนบไฟล์วีดีโอบนัทึกการสอน การแนบไฟล์หรือลิงค์เอกสารประกอบการสอนต่าง ๆ การท าแบบฝึกหัด
และแบบทดสอบออนไลน์หลากหลายรูปแบบ และการสร้างห้องสนทนาเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีโอกาส
ซกัถามปัญหาหรือข้อสงสยัอนัเกิดจากการศกึษาด้วยตนเอง เป็นต้น  

 
อภปิรายผลการวิจัย 

ผู้ วิจัยเห็นว่าจ านวนชั่วโมงท่ีใช้จัดการเรียนการสอน 80 ชั่วโมงนัน้สอดคล้องกับงานวิจัยของ            
이경민(2007) ท่ีวิจยัเก่ียวกับแนวทางการพฒันาต าราเรียนภาษาเกาหลีก่อนการท างานส าหรับแรงงาน
ชาวเวียดนาม โดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างทัง้หมด 3 กลุ่ม คือ แรงงานชาวเวียดนาม เพ่ือน
ร่วมงานชาวเกาหลี และอาจารย์สอนภาษาเกาหลี และได้ผลสรุปเป็นต าราเรียนภาษาเกาหลีท่ีใช้
ระยะเวลาเรียนทัง้สิน้ 80 ชัว่โมง แตใ่นงานวิจยันีมี้ประเด็นท่ีต้องอภิปรายผลคือปริมาณเนือ้หากบัจ านวน
ชัว่โมงการเรียนการสอนท่ีไมส่มดลุกนั เน่ืองจากหนงัสือเรียนภาษาเกาหลีท่ีใช้คือ고용허가제 한국어 능력

시험을 위한 한국어 표준 교재มีปริมาณเนือ้หาค่อนข้างมาก ผู้ วิจัยจึงแบ่งเนือ้หาออกเป็นสองส่วน             
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โดยให้คร่ึงแรกจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning)  Blended Learning และอีกคร่ึงหนึ่ง
จดัให้ผู้ เรียนศึกษาผ่านระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) เพียงอย่างเดียว เน่ืองจากผู้ เรียนมี
พืน้ฐานท่ีดีในระดบัหนึ่งแล้ว ส่วนในประเด็นของจ านวนชัว่โมงท่ีจดัการเรียนการสอนนัน้ กลุ่มประชากร
ตวัอยา่งสว่นใหญ่ประสงค์ให้จดัการเรียนการสอนภาษาเกาหลีในลกัษณะท่ีรวบรัดโดยใช้เวลาให้น้อยท่ีสดุ 
ท าให้ต้องพยายามออกแบบหลักสูตรต่อเน่ืองสัปดาห์ละ 5 วัน รวมเวลาตลอดหลักสูตรทัง้สิน้ 10 วัน               
ซึ่งการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ืองและใช้เวลาเรียนต่อครัง้ค่อนข้างมากอาจสวนทางกับ
ประสิทธิภาพในการรับรู้ เน่ืองจากผู้ เรียนอาจขาดสมาธิหรือไม่มีเวลาทบทวนบทเรียน แผนการสอนนีจ้ึง
อาจปรับเปล่ียนความต่อเน่ืองของเวลาได้ตามความเหมาะสมบนพืน้ฐานของความต้องการของผู้ เรียน 
เชน่ การปรับเป็น 3 วนัตอ่สปัดาห์ เป็นต้น  
 

ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการศึกษาวิจัยโดยน าหลักสูตรหรือแผนการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) 

ดงักล่าวไปทดลองใช้จริง ภายใต้ตวัแปรด้านเวลาเรียน ความตอ่เน่ืองของการจดัการเรียนการสอน และ
สดัส่วนจ านวนชั่วโมงระหว่างการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนกับการศึกษาด้วยตนเองผ่านระบบ            
การเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) เพ่ือให้ได้หลกัสตูรหรือแผนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ 
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