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บทคดัย่อ 
 การวิจยัในคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์
มลัติมีเดีย   เร่ือง  ทกัษะการส่ือความหมายภาษาเกาหลี   สาํหรับเตรียมคนงานไทยก่อนเดินทางไป
ทาํงานในประเทศเกาหลี  ตามระบบการจา้งงาน อี พี เอส ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80   
ประชากรท่ีใชใ้นการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย เป็นคนงานไทยท่ีเตรียม
ตวัไปทาํงานในประเทศเกาหลี  ตามระบบอี พี เอส  จาํนวน  73  คน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั           
38  คน  เรียนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย  เร่ือง ทกัษะการส่ือความหมายภาษาเกาหลี 
สาํหรับเตรียมคนงานไทยก่อนเดินทางไปทาํงานในประเทศเกาหลี  ตามระบบการจา้งงานอี พี เอส  
เคร่ืองมือท่ีทาํการวิจัย  คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย และแบบทดสอบทักษะการส่ือ
ความหมายภาษาเกาหลี เร่ือง การฟัง  การอ่าน  การพดู  และการเขียน  เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอน 
 ผลการวิจัยพบว่า  บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  เร่ือง ทักษะการส่ือความหมาย              
ภาษาเกาหลีสําหรับเตรียมคนงานไทยก่อนเดินทางไปทาํงานในประเทศเกาหลี    ตามระบบ               
การจา้งงานอีพีเอส  มีประสิทธิภาพเท่ากบั  82.60 /  81.12   เป็นไปตามเกณฑป์ระสิทธิภาพท่ีกาํหนด 
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ABSTRACT 
 The   purpose  of  this  research  was  to  develop  and  study  the  effectiveness  of   the 

instructional multimedia computer program in a multimedia learning package : Korean  Language 
communication skill for Thai workers before going to work in Korea by Employment Permit 
System (EPS), with a 80/80 value of  standard effectiveness. The population used  in the  research 
were 73 the samples used in the research were 38 Thai  workers before going to work in  Korea 
by Employment Permit System (EPS) who learned with  multimedia  learning package: Korean 
Language communication skill. The instruments in the research were the multimedia learning 
package and the communication skill test in listening, reading, speaking and writing  ability  after  
finishing the whole package. 
                 The result of the research showed that the development of the multimedia learning 
package : Korean  Language communication  skill  had a value of effectiveness at 82.60 / 81.12  
which  was higher than the standard.  
 

ความสําคญัของปัญหา 
 พ.ศ. 2543 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาขอ้มูลดา้นแรงงานของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี   ซ่ึงเป็น

ตลาดแรงงานท่ีคนไทยนิยมเขา้ไปขายแรงงานมากท่ีสุดในขณะนั้น  มีการลกัลอบเขา้ทาํงานอยา่งผดิ
กฎหมาย  ซ่ึงไม่ไดรั้บความคุม้ครองในดา้นกฎหมายแรงงาน จึงเกิดปัญหาถูกทาํร้ายร่างกายจาก
นายจา้ง  ไม่ไดรั้บค่าจา้งหรือเงินเดือนตรงตามท่ีนายจา้งตกลงกนัไวก่้อนการจา้งงาน  แรงงานหญิง
ถูกนายจา้งชายข่มขืนในหอพกัในโรงงาน  ตลอดจนปัญหาสังคมไทยท่ีรวมตวักนั ขายหวยเถ่ือน  
เล่นการพนนั  คา้ประเวณี  และตั้งช่ือวา่สมาคมคนไทยในเกาหลี 

 พ.ศ. 2546 มีประกาศกรมการจดัหางาน  เร่ือง การคดัเลือกบริษทัจดัหางานตามคาํร้องขอ
ของ KFSB (Korean Federation of Small and Medium Business) แจง้ใหก้ระทรวงแรงงานทาํการ
คดัเลือกบริษทัจดัหางานไทย  เพื่อใหจ้ดัส่งคนหางานไปทาํงานในโครงการคนหางานฝึกหัดทาง
อุตสาหกรรมในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  โดยกาํหนดคุณสมบติัของบริษทัจดัหางานท่ีจะเขา้รับ
การคดัเลือกตอ้งสามารถจดัให้คนหางานศึกษาหลกัสูตรการเตรียมความพร้อม เพื่อไปทาํงานใน
สาธารณรัฐเกาหลี   โดยมีหลกัสูตรใหก้ารศึกษาอยา่งนอ้ย  10 วนั มีสถานท่ีเรียน  มีครูผูส้อนอยา่ง
นอ้ย 5  คน  ซ่ึงตอ้งมีความสามารถสอนภาษาเกาหลีเบ้ืองตน้ได ้ 
 ผูว้ิจยัไดว้เิคราะห์สถานการณ์ดา้นแรงงานในช่วงเวลาดงักล่าว  นาํมาบูรณาการกบัความรู้
และประสบการณ์การเป็นศึกษานิเทศกใ์นอดีต   จึงสรุปวา่   คนงานไทยท่ีจะเดินทางไป 
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ทาํงานในสาธารณรัฐเกาหลีใตน้ั้น  จะตอ้งผา่นการเรียนการสอนภาษาเกาหลี  ตอ้งเรียนรู้
วฒันธรรมการใชชี้วิตในการทาํงาน  และคาํศพัทท่ี์จาํเป็นเอาไปใชใ้นโรงงาน   เพื่อใชเ้ป็นตน้แบบ
การฝึกอบรมคนหางานไทยก่อนเดินทางไปทาํงานในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี จึงไดด้าํเนินการ
ฝึกฝนวิชาภาษาเกาหลี  ดงับทเรียนชีวิตของผูว้ิจยัต่อไปน้ี 

จากบา้นไปแดนไกล    หวงัเพื่อไดข้ายแรงงาน 
อดทนทุกส่ิงทาง           เม่ือพบพานงานท่ีทาํ 
ปัญหาและอุปสรรค       มุ่งประจกัษใ์นส่ิงสรรพ ์
มุ่งมัน่สารพนั                 ขอเพียงฝันดงัใฝ่หา 

จากลูก.....จากครอบครัว    ใชแ้รงตวัแลกเงินตรา 
ทุกอยา่งใหไ้ดม้า            ปวดอุราจาํอาดูร 
ปัญหาภาษาฮัน่ (กกุ)    มุ่งช่วยกนัเพยีรเรียนหา 
นาทีท่ีกา้วมา    หนาวกายาใยจาํทน 

เพื่องานนั้นใหดี้   เพื่อศกัด์ิศรีท่ีฝึกฝน 
ปรนนิบติัรับใชท้น   มุ่งเพื่อฅนคนงานไทย 
พลีได.้..แมชี้วติ    ยอมอุทิศคิดการณ์ใหญ่ 
สูส้ลดัตดัอาลยั    ขอชดใชใ้จกายมี 
 หวงักลบัไปอยูบ่า้น  สุข-สาํราญ-สมศกัด์ิศรี 
เงินทองเพ่ือนอ้งพี่   ต่างสุขีดีตลอดเทอญ 
จึงเชิญพระบรมราโชวาท   หาโอกาสสร้างทฤษฎี 
บทเรียนภาษาเกาหลี   ดว้ยวิธีมลั-ติ-มี-เดีย เอย 

 ดว้ยปณิธานอนัแน่วแนว  ของความเป็นครูไทยและศึกษานิเทศก์เก่า  ตอ้งหาวิธีการสอน
เพื่อแก้ปัญหาในการส่ือสารของแรงงานไทยท่ีใช้ชีวิตในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีให้ได ้                  
เพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับรากหญา้สู่เทคโนโลยีสารสนเทศ   แข่งขนัความสามารถของ
แรงงานสู่ภาคพื้นเอเชีย  หรือตลาดแรงงานโลกนั้น หมายถึง  การนาํเงินตราเขา้สู่ประเทศไทย
นัน่เอง  จึงขอทูลเชิญพระบรมราโชวาท  ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ทรง
ตรัสวา่  “การหาโอกาสนาํความรู้ภาคทฤษฎี มาลงมือปฏิบติักดี็  การฝึกหดัปฏิบติังานเพ่ือใชแ้รงงาน  
ใชฝี้มือ ใชค้วามละเอียดถ่ีถว้นก็ดี  เป็นส่ิงจาํเป็นอย่างยิ่ง  และตอ้งกระทาํมิให้นอ้ยกว่าภาคทฤษฎี   
เพราะว่า  การศึกษาภาคน้ีมีประโยชน์  สร้างเสริมปัจจยัสําคญัของชีวิตในดา้นความขยนัขนัแข็ง  
ความเขม้แขง็  ความอดทนพยายาม  ความละเอียดรอบคอบของบุคคลไดอ้ยา่งมากท่ีสุด  ผูท่ี้ปกติทาํ
อะไรดว้ยตนเองจะเป็นผูมี้อิสระไม่ตอ้งพึ่ง  ไม่ตอ้งอาศยัผูใ้ด  จะตอ้งไม่รอคอย  ไม่ตอ้งผดิหวงั          
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   จะไดรั้บผลสาํเร็จสมใจนึกเสมอไป  ท่านทั้งหลาย  จึงควรตั้งใจแสวงประโยชน์จากการ
ปฏิบติัใหจ้งได.้...” 
 บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียแบบสอนเน้ือหาใหม่น้ี ยึดหลกัการสอนความรู้โดยการ
ทบทวนความรู้เดิม  เพื่อเช่ือมโยงกบัความรู้ใหม่  และเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ท่ีดี  (สุกรี รอดโพธ์ิ,  
2535 : 4-7) จากเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์               
ท่ีมีลกัษณะเป็นมลัติมีเดีย ประเภทเน้ือหาใหม่ข้ึนมาเป็นภาษาเกาหลี  ซ่ึงปัจจุบนัมีอิทธิพลสูงต่อ 
แรงงานไทยท่ีจะทํารายได้กลับสู่ประเทศ  รวมทั้ งการขาดแคลนบุคลากรท่ีทําหน้าท่ีสอน                 
ไม่เพียงพอกบัตลาดแรงงาน เพื่อเป็นการแกปั้ญหาในการจดัการเรียนการสอน และทาํให้ผูเ้รียน   
ซ่ึงเป็นแรงงานไทย เกิดความรู้  ความเขา้ใจดว้ยตนเอง และเป็นการศึกษาแบบต่อเน่ือง  จึงไดจ้ดัทาํ
การวิจยัเชิงพฒันาข้ึนในหวัขอ้วิทยานิพนธ์  การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย  เร่ือง ทกัษะ
การส่ือความหมายภาษาเกาหลี  สาํหรับเตรียมคนงานไทยก่อนเดินทางไปทาํงานในประเทศเกาหลี
ตามระบบการจา้งงานอีพีเอสข้ึนมา   
 
คาํสําคญั 
  บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย ทกัษะการส่ือความหมายภาษาเกาหลี 
 
โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 
 ผูว้ิจยัเห็นความสาํคญัในการแกปั้ญหา  จึงตอบคาํถามการวิจยั   3  W   1   H   ดงัน้ี 
 WHY  :    นโยบายระหว่างประเทศดา้นแรงงานของรัฐบาลไทยกบัรัฐบาลเกาหลี  
กาํหนดใหค้นงานตอ้งผา่นการสอบภาษาเกาหลี   และเรียนภาษาเกาหลี  150  ชัว่โมง 
 WHO  :     1.  คนงานไทยอายรุะหวา่ง   20 -40  ปี    มีความรู้ขั้นตํ่าประถมศึกษาปีท่ี  6 
 2.  ครูผูส้อนต่างประสบการณ์  ต่างวฒิุทางครู และไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู 
 3.  ผูเ้ช่ียวชาญในการผลิตเอกสาร   ตาํราเรียนภาษาเกาหลี 
 WHAT :   ตอ้งการพฒันาเน้ือหา  บทเรียนให้ทนัสมยัทดัเทียมนานาประเทศ                            

ดว้ยคอมพิวเตอร์รูปแบบของส่ือประสมมลัติมีเดีย 
 HOW :     สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย   หน่วยการเรียนรู้ละ  30   นาที 
 จากการตอบคาํถามการวิจยัขา้งตน้   ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนท่ีมีลักษณะเป็นมัลติมีเดีย    ประเภทเน้ือหาใหม่ข้ึนมาเป็นภาษาเกาหลี  ซ่ึงปัจจุบัน                    
มีอิทธิพลอย่างสูงต่อแรงงานไทยท่ีจะทาํรายไดสู่้ประเทศ   รวมทั้งการขาดแคลน บุคลากรท่ีทาํ
หนา้ท่ีสอนไม่เพียงพอกบัตลาดแรงงาน   เพื่อเป็นการแกปั้ญหาในการจดัการเรียน การสอนและ            
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ทําให้ผู ้เ รียน  ซ่ึงเป็นแรงงานไทยเกิดความรู้   ความเข้าใจด้วยตนเอง   และเป็นการศึกษา 
แบบต่อเน่ือง  จึงไดท้าํการวิจยัน้ีข้ึนมา 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 เพื่อพฒันาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย  เร่ือง ทกัษะการส่ือ
ความหมายภาษาเกาหลี  สําหรับเตรียมคนงานไทยก่อนเดินทางไปทาํงานในประเทศเกาหลี                
ตามระบบการจา้งงาน อีพีเอส 
 
วธีิดําเนินการวจัิย   
 1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
   1.1  ประชากร  
  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี   คือ   คนงานไทยท่ีเตรียมตวัไปทาํงาน
ในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต  ้ ตามระบบการจา้งงาน อี พี เอส  ตามบนัทึกขอ้ตกลงระหว่าง
รัฐบาลไทยและรัฐบาลเกาหลี  เม่ือวนัท่ี  25  มิถุนายน  2547  จาํนวน  73   คน   
   1.2  กลุ่มตวัอยา่ง 
  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี  คือ  คนงานไทยท่ีเตรียมไปทาํงานใน
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต ้ ตามระบบการจา้งงาน อี พี เอส  ตามบนัทึกขอ้ตกลงระหว่างรัฐบาล
ไทยและรัฐบาลเกาหลี  เม่ือวนัท่ี  25  มิถุนายน  2547   จาํนวน  38  คน  โดยการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive  Sampling) 
 2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
  2.1  บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย ประกอบดว้ย 
  2.1.1  แผนการสอนทกัษะการส่ือความหมายภาษาเกาหลี 6 หน่วยการเรียนรู้ คือ 
    -  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1  เร่ือง สระภาษาเกาหลี  
    -  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2  เร่ือง พยญัชนะภาษาเกาหลี  
    -  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3  เร่ือง การประสมคาํ และการอ่านออกเสียง  
    -  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4  เร่ือง ตวัสะกด  
    -  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5  เร่ือง การเขียน  
    -  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6   เร่ือง ทกัษะการส่ือความหมาย  
   2.1.2  บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย  เร่ือง  ทกัษะการส่ือความหมายภาษา
เกาหลี โดยบรรจุลงบนแผน่ซีดี (CD  Training) 
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       2.2  แบบทดสอบยอ่ยประจาํหน่วยการเรียนรู้หรือแบบทดสอบทา้ยบท   เป็นขอ้สอบ
แบบปรนยั มีทั้งหมด  6   ชุด  แบบเลือกตอบชนิด  4  ตวัเลือก จาํนวน  60  ขอ้  ใชท้าํการทดสอบ
ระหวา่งการเรียนประจาํหน่วยการเรียนรู้   หน่วยละ 10  ขอ้  
  2.3  แบบทดสอบทกัษะการส่ือความหมายภาษาเกาหลี เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอน 
เป็นขอ้สอบแบบปรนยั แบบเลือกตอบชนิด  4  ตวัเลือก มีทั้งหมด  3  ชุด จาํนวน  50  ขอ้  แบ่งเป็น
แบบทดสอบทกัษะการฟัง  จาํนวน  10  ขอ้  แบบทดสอบการอ่านและการพดู จาํนวน  20   ขอ้ และ
แบบทดสอบทกัษะการเขียน  จาํนวน  20   ขอ้ 
  2.4  แบบประเมินความสอดคลอ้งของแผนการสอน  แบบทดสอบทา้ยบทเรียน และ
แบบทดสอบวดัทกัษะการส่ือความหมายภาษาเกาหลีเม่ือส้ินสุดการเรียนการสอน 
  2.5  แบบประเมินคุณภาพส่ือมลัติมีเดียเพื่อการศึกษา 
 3.  การสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั 
  3.1  ผูว้ิจยัไดไ้ปศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรภาษาเกาหลีเบ้ืองตน้ เพื่อการวิจยั
สาํหรับชาวต่างชาติ  ณ  มหาวิทยาลยัยอนเซ  กรุงโซล  ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต ้(The Institute 
for Training Korean Language Instructor : The Institute of Language Research and Education 
Yonsei  University) ระหวา่งวนัท่ี  30  สิงหาคม  2549  ถึงวนัท่ี  19  กนัยายน  2549  
   3.2  สร้างแผนการสอน เร่ือง ทกัษะการส่ือความหมายภาษาเกาหลี ซ่ึงเนน้กระบวนการ
ทกัษะ 4  ทกัษะ  คือ  ทกัษะการฟัง  ทกัษะการพูด  ทกัษะการอ่าน  และทกัษะการเขียน  เป็น
แผนการสอนบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย  นาํไปทดลองใชก้บัคนงานไทยท่ีเตรียมตวัเดินทางไป
ทาํงานในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง  จาํนวน  35  คน   ระยะเวลา  20  ชัว่โมง  เพื่อ
ทาํการทดสอบวดัทกัษะการส่ือความหมายภาษาเกาหลี   เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอน   
 3.3  สร้างแบบทดสอบยอ่ยประจาํแต่ละหน่วยการเรียนรู้ หรือแบบทดสอบ                  
ทา้ยบทเรียน 
  ชุดท่ี 1 เร่ือง สระภาษาเกาหลี ขอ้ทดสอบแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ  4  ตวัเลือก  
จาํนวน 10  ขอ้ 
  ชุดท่ี 2 เร่ือง พยญัชนะเกาหลี ขอ้ทดสอบแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ  4  ตวัเลือก 
จาํนวน 10  ขอ้ 
  ชุดท่ี 3 เร่ือง การประสมคาํและการอ่านออกเสียง  ขอ้ทดสอบแบบปรนยั  ชนิด
เลือกตอบ  4  ตวัเลือก จาํนวน 10  ขอ้ 
  ชุดท่ี 4 เร่ือง ตวัสะกด ขอ้ทดสอบแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 10 ขอ้ 
                             ชุดท่ี 5 เร่ือง การเขียน ขอ้ทดสอบแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ  4   ตวัเลือก จาํนวน 
10  ขอ้ 
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  ชุดท่ี 6 เร่ือง ทกัษะการส่ือความหมาย ขอ้ทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ                 
4  ตวัเลือก    จาํนวน 10 ขอ้ 
  3.4  สร้างแบบทดสอบทกัษะการส่ือความหมายภาษาเกาหลี สาํหรับใชเ้ม่ือส้ินสุด 
การเรียนการสอน เป็นขอ้สอบแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 3 ชุด  มีทั้งหมด 50  ขอ้ 
ดงัน้ี 
   ชุดท่ี 1 แบบทดสอบทกัษะการฟัง (ฟังเสียงจากเทป/CD) ขอ้ทดสอบแบบปรนยั
ชนิดเลือกตอบ  4   ตวัเลือก  จาํนวน  10   ขอ้ 
   ชุดท่ี 2 แบบทดสอบทกัษะการอ่านและการพูด ขอ้ทดสอบแบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4   ตวัเลือก  จาํนวน  20   ขอ้  
   ชุดท่ี 3 แบบทดสอบทกัษะการเขียน ขอ้ทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4   
ตวัเลือก  จาํนวน  20   ขอ้ 
   นาํผลท่ีไดม้าวิเคราะห์หาความยากง่าย ( p ) ค่าอาํนาจจาํแนก (r)  และหาค่าความ
เช่ือมัน่ของแบบทดสอบโดยใชสู้ตร KR – 20  ของคูเดอร์ - ริชาร์ดสนั( Kuder-Richardson  - 20) 
  3.5  การออกแบบบทเรียนช่วยสอนแบบมลัติมีเดีย  เร่ือง  ทกัษะการส่ือความหมาย               
มีขั้นตอน  ดงัน้ี 
    บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมลัติมีเดียสอนเน้ือหาประกอบด้วย
โครงสร้างสาํคญั  4  ส่วน คือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ 

ส่วนนาํ ส่วนเสนอเน้ือหา 
ส่วนคาํถามและการฝึก 

ส่วนประเมินและเสริมการเรียนรู้ 

จบการเรียน 

ส่วนทดสอบ
ความรู้ 



วารสารบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์
ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ – พฤษภาคม 2552 

68 

 3.6   ผูว้ิจยันาํเสนอแบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย ท่ีใชส้าํหรับ
การตรวจประเมินคุณภาพส่ือมลัติมีเดียเพื่อการศึกษา ประเภทคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของกรม
วิชาการและแบบประเมินแผนการสอน  แบบทดสอบประจาํหน่วยการเรียนรู้  แบบทดสอบวดั
ทกัษะการส่ือความหมายภาษาเกาหลี  สาํหรับเตรียมคนงานไทยก่อนเดินทางไปทาํงานในประเทศ
เกาหลีตาม  ระบบการจา้งงานอีพีเอส  กบัผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 ท่าน ในการหาค่าดชันีความ
สอดคล้อง  และผูท้ ําการวิจัยนําเสนอแผนการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์มีเดีย                 
เพื่อการศึกษาใหผู้เ้ช่ียวชาญทางคอมพิวเตอร์จาํนวน  2  ท่าน  พิจารณาตามองคป์ระกอบดา้นเน้ือหา 
ภาพ  ภาษา  เสียง  ตวัอกัษรและการเลือกสี    ตลอดจนเทคนิคการนาํเสนอและการจดัการบทเรียน
โดยหาค่าความตรงเชิงโครงสร้างโดยใชค่้าดชันีความสอดคลอ้ง   
 4.  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล  การจดักระทาํขอ้มูล และการวิเคราะห์ขอ้มูล 
   4.1  ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการประเมินและวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติเพื่อหาประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียท่ีพฒันาข้ึนตามเกณฑ ์  80/80   และสรุปผลการศึกษาคน้ควา้ไดด้งัน้ี 
  คร้ังท่ี  1  การประเมินแบบหน่ึงต่อหน่ึง   ประเมินจากคนงานไทย จาํนวน  3  คน  โดย
ไม่มีความรู้ภาษาเกาหลีมาก่อน เป็นการประเมิน  เพื่อหาขอ้บกพร่องของบทเรียนคอมพิวเตอร์
มลัติมีเดีย  เร่ือง  ทกัษะการส่ือความหมายภาษาเกาหลี   สาํหรับเตรียมคนงานไทยก่อนเดินทางไป
ทาํงานในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  ตามระบบการจา้งงานอี พี เอส  โดยการบนัทึก การสังเกต การ
สัมภาษณ์  ดา้นเน้ือหา  เสียงบรรยาย  และดา้นเทคนิค  ตลอดจนความสอดคลอ้งกบัสภาพการเรียน
การสอนจริง 
  ผลของการหาขอ้บกพร่องของบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย  พบว่า  ผูเ้รียนซ่ึงไม่มี
พื้นฐานภาษาเกาหลีมาก่อน  สามารถเรียนรู้ จากบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียเป็นส่ือถ่ายทอด 
สาระความรู้ นําเสนอเน้ือหา  แต่ละบทเรียนในลกัษณะของตวัอกัษร  ภาพน่ิง  ภาพเคล่ือนไหว            
บทเพลงและเสียง  จดัวางไวต้ามความเหมาะสมของเน้ือหาบทเรียน  โดยมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียน  
และบทเรียนสามารถใหข้อ้มูลป้อนกลบัแก่ผูเ้รียน  และทราบผลการวดัผลและประเมินผลทนัที 
  จากการสัมภาษณ์ผูเ้รียนพบขอ้บกพร่อง 
  1.  ระยะเวลาในการศึกษาแต่ละหน่วยการเรียนรู้   กาํหนดให ้ 30  นาทีนั้น นอ้ยเกินไป 
  2.  ภาพและเสียงประกอบขอ้ความมีความผดิพลาดอยูบ่า้ง 
  3.  ดนตรีท่ีใชป้ระกอบบทเรียน  ทาํใหผู้เ้รียนเครียดมากข้ึน  ถึงกบัเวียนศีรษะ 
  4.  ผูเ้รียนไม่มีความรู้เร่ืองการใชค้อมพิวเตอร์มาก่อน  ขาดทกัษะในการใชบ้ทเรียน
คอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย 
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ผูว้ิจยัได้รวบรวมขอ้บกพร่องต่าง ๆ   ท่ีพบนําไปปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญและนํามาปรับปรุงแก้ไขให้
ถูกต้องและเหมาะสม   ตามข้อแนะนําของผู ้เ ช่ี ยวชาญ   หลังจากแก้ไข   ปรับปรุงแล้ว                             
จึงนาํบทเรียนไปประเมินคร้ังท่ี   2  ต่อไป 
  คร้ังท่ี  2  การประเมินแบบกลุ่มเลก็  เป็นคนงานไทย  จาํนวน  10  คน  โดยไม่มีความรู้
ภาษาเกาหลีมาก่อน    มีจุดมุ่งหมายเพื่อหาประสิทธิภาพเบ้ืองตน้ของบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย 
เร่ือง ทกัษะการส่ือความหมายภาษาเกาหลี  สําหรับเตรียมคนงานไทยก่อนเดินทางไปทาํงานใน
ประเทศเกาหลี  ตามระบบการจา้งงานอี พี เอส โดยใชแ้บบทดสอบย่อยประจาํหน่วยการเรียนรู้             
เป็นขอ้สอบแบบปรนยั   ชนิดเลือกตอบ  4  ตวัเลือก  คะแนนเตม็ 60 คะแนน   มี  6  หน่วยการเรียนรู้  
มีทั้งหมด   6 0  ขอ้  และแบบทดสอบทกัษะการส่ือความหมายภาษาเกาหลี  เม่ือส้ินสุดการเรียนการ
สอนเป็นขอ้สอบแบบปรนยั  ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 3 ชุด  มีทั้งหมด  50  ขอ้  50  คะแนน  
  ผูว้ิจยัพบขอ้บกพร่อง เร่ือง  เน้ือหาในหน่วยการเรียนรู้ท่ี  5   และหน่วยการเรียนรู้ท่ี  6   
จึงตอ้งปรับปรุงแกไ้ขใหม่ ดงัน้ี 
  1.  เพิ่มเติมภาพความหมายของคาํศพัทใ์นแบบทดสอบทา้ยบทเรียนของหน่วยการเรียนรู้
ท่ี 5 
 2.  เพิ่มเติมคาํศพัท ์ และความหมายในหน่วยการเรียนรู้ท่ี  6  ทกัษะการส่ือความหมาย
ภาษาเกาหลี โดยบรรจุลงในแผน่ซีดี 
 3.  ขอ้ดี ไม่จาํกดัระยะเวลาในการศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย ข้ึนอยูก่บัผูเ้รียน  
 คร้ังท่ี  3  การประเมินภาคสนาม   เป็นคนงานไทย  จาํนวน  25  คน  ไม่มีความรู้ภาษา
เกาหลีมาก่อน ผูว้ิจยัไดท้าํการประเมินโดยนาํบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียท่ีปรับปรุงแลว้ไปใชก้บั
กลุ่มตวัอย่าง  จาํนวน  25  คน  โดยไม่มีพื้นฐานภาษาเกาหลีมาก่อนให้ทาํการประเมินจาก
แบบทดสอบประจาํหน่วยและแบบทดสอบวดัทกัษะการส่ือความหมายภาษาเกาหลีหลงัส้ินสุด          
การเรียนการสอนโดยไม่จาํกดัเวลาในการทดลอง   แลว้นาํผลมาวิเคราะห์เพื่อหาประสิทธิภาพของ
บทเรียนตามเกณฑ ์  80/80   ปรากฏวา่  ผลของประสิทธิภาพเป็น   82.60/81.12    ตามเกณฑท่ี์กาํหนด 
 
ผลการวจัิย 

 บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย  เร่ือง ทกัษะการส่ือความหมายภาษาเกาหลี  สาํหรับเตรียม
คนงานไทยก่อนเดินทางไปทาํงานในประเทศเกาหลี  ตามระบบการจา้งงาน อี พี  เอส  ท่ีสร้างข้ึนมา 
มีคุณภาพอยูใ่นระดบั ดี    และประสิทธิภาพเป็น  82.60 /  81.12 
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อภิปรายผล 
 จากการวิจยั เร่ือง บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย  เร่ือง ทกัษะการส่ือความหมายภาษา
เกาหลี  สาํหรับเตรียมคนงานไทยก่อนเดินทางไปทาํงานในประเทศเกาหลี  ตามระบบการจา้งงาน          
อี พี  เอส  ท่ีสร้างข้ึนมา มีคุณภาพอยูใ่นระดบั ดี  และประสิทธิภาพเป็น 82.60 /  81.12  และจากการ
สังเกตพฤติกรรมของผูเ้รียนพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียช่วยให้ผูเ้รียนสนใจและ
กระตือรือร้นท่ีจะเรียนในบทเรียนมากข้ึน  เน่ืองจากบทเรียนมีลกัษณะเป็นมลัติมีเดีย  ส่งผลให้
บทเรียนน่าสนใจ  มีการเสริมแรงให้กบัผูเ้รียนเม่ือตอบคาํถามในแต่ละขอ้ในแบบทดสอบทา้ยบท  
ผูเ้รียนทราบผลคะแนนทนัที  สามารถทบทวนความรู้  ความเขา้ใจของบทเรียนอีกคร้ัง  หรือ
ยอ้นกลบัไดจ้นกวา่จะเขา้ใจบทเรียน  และบทเรียนมลัติมีเดียน้ีจะทาํใหผู้เ้รียนเกิดความตั้งใจเรียนได้
อย่างรวดเร็วยิ่งข้ึน พบว่าถา้ผูเ้รียนมีพื้นฐานการใชค้อมพิวเตอร์มาก่อน  เช่น  การใชแ้ผ่นซีดี            
การใชเ้มาส์  การออกจากโปรแกรม  จะเรียนรู้ไดง่้ายและเขา้ใจเร็วข้ึน  และยงัพบว่าบทเรียน
คอมพิวเตอร์มลัติมีเดียน้ี  มีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนสําหรับผูเ้รียน ท่ีเป็นคนงานไทย          
ไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาเกาหลีมาก่อน  กระบวนการสอนเหมาะสมกบัการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีมี
พื้นฐานการศึกษา เพศ และวยัท่ีแตกต่างกนั หน่วยการเรียนร◌ู◌้ทั้งหมดมีความเหมาะสมในการ
แกปั้ญหาเร่ืองความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้รียน  ผูส้อน  และสามารถพฒันาคนงานไทยให้มี
ความรู้อยา่งมีประสิทธิภาพในดา้นการฟัง การพดู การอ่าน การเขียน การส่ือความหมายและการใช้
คอมพิวเตอร์  ซ่ึงนําไปสู่การเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต  โดยใช้ประโยชน์จากโครงสร้าง
พื้นฐานสารสนเทศ  และระบบส่ือสารโทรคมนาคม รวมถึงการยกระดบัการสร้างโอกาสในการ   
จา้งงาน และการพฒันาคุณภาพชีวิตประชาชนระดบัรากหญา้ การลดความเหล่ือมลํ้าในการเขา้ถึง
สารสนเทศ  และความรู้  รวมถึงการสร้างโอกาสทางดา้นการศึกษา  และทกัษะแรงงานความรู้
ให้กับพลเมืองไทย  เพื่อสร้างรายได้ และนําเงินตราเขา้สู่ประเทศไทย  ซ่ึงสอดคลอ้งกับทฤษฎี
ของครอนบคั (Lee  J  Cronbach)  และทฤษฎี   Big Six  Skills  โดยแบ่งบทเรียนเป็นหน่วยยอ่ย  
ช่วงเวลาการศึกษาอยูท่ี่ผูเ้รียน มีการตรวจสอบคุณภาพ  และไดข้อ้บกพร่องมาเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงแกไ้ข  นอกจากน้ี ยงัพบว่าสอดคลอ้งกบัทฤษฏีและหลกัการท่ีเก่ียวขอ้ง  คือ ทฤษฎี               
การเรียนรู้ของธอร์นไดค(์Thorndike)  เป็นกฎของความพร้อม (Readiness) ผล (Effect)   การฝึกฝน 
(Exercise)  ตอบสนอง  (S-R  Theory)  และทฤษฏีการวางเง่ือนไขในแบบการกระทาํ  (Operant 
Conditioning) ของสกินเนอร์   (Skiner)  และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  ทวีศกัด์ิ  ปานเทวญั 
(2547)  พบว่า ขั้นการออกแบบ (Instructional  Design) โดยแบ่งออกเป็น 6 หน่วยการเรียนรู้  มีการ
นาํเสนอโดยใชข้อ้ความ  ภาพน่ิง  ภาพเคล่ือนไหว  เสียงบรรยายดนตรี แบบทดสอบทา้ยบทเรียนการ
เรียนรู้ (Instruction  Development) นาํเน้ือหาท่ีมีอยูใ่นรูปของ  Story  Board  ใหบุ้คลากรท่ีมีความ 
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พฒันาโปรแกรมการเรียนตามความตอ้งการของผูว้ิจยัแลว้ประยุกต์ใช้  (Instructional  
Implementation) ในความควบคุมของอาจารย์ท่ีปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญด้านคอมพิวเตอร์  
ประเมินผลโดยใชแ้บบสอบถามในส่วนนาํของบทเรียน  เน้ือหา   การใชภ้าษา  การออกแบบระบบ
การเรียนการสอน  ส่วนประกอบดา้นมลัติมีเดีย และการออกแบบปฏิสมัพนัธ์อยูใ่นเกณฑ ์ ดีมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ขอ้เสนอแนะเพ่ือการนาํผลการวิจยัไปใช ้
  1.1  ครูผูส้อนท่ีไม่มีทกัษะการสอนภาษาเกาหลีหรือต่างประสบการณ์ แตกต่างวุฒิ
ทางการศึกษา  ควรศึกษาแผนการสอนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย  ทุก ๆ หน่วยการเรียนรู้  เพื่อทาํความ
เขา้ใจกบัสาระสาํคญั  สาระการเรียนรู้  มาตรฐานการเรียนรู้ จุดประสงคป์ลายทาง  จุดประสงคน์าํ
ทาง เน้ือหาสาระ  กิจกรรมการเรียนการสอน  ส่ือการเรียนการสอน  การวดัผลและประเมินผล  
ก่อนทาํการสอนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย  เพื่อเตรียมแกปั้ญหาการเรียนการสอนไว้
ล่วงหนา้ 
 1.2  ครูผูส้อน  ควรใหค้าํแนะนาํวิธีการเรียน  และการใชค้อมพิวเตอร์มาก่อนท่ีผูเ้รียน
จะลงมือเรียนด้วยตนเอง  และครูผูส้อนตอ้งดูแลอย่างใกลชิ้ด  คอยสังเกตพฤติกรรมการเรียน   
ควบคุมการสอบแบบฝึกทกัษะการส่ือความหมายจนเสร็จส้ิน 
  1.3  ผูเ้รียนซ่ึงเป็นแรงงานไทย  บางคนไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์ก่อน ควรศึกษา
วิธีการใชแ้ผน่ซีดี  การใชเ้มาส์  การเขา้-ออกโปรแกรม  ตลอดจน  การยอ้นกลบัขอ้มูลใหเ้ขา้ใจก่อน
ลงมือศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียดว้ยตนเองต่อไป  ตามความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
  1.4  ผูเ้ รียนสามารถพัฒนาและประยุกต์ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียกับ
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในการติดต่อ และเรียนรู้ระหว่างผูเ้รียนและครูผูส้อน หรือสถาบนัการสอน
ภาษาเกาหลีต่างๆ   ท่ีอยูใ่นอินเตอร์เน็ต  ซ่ึงเป็นการเรียนรู้แบบ Synchronous Learning Network        
ท่ีผูเ้รียนสามารถเลือกเรียน  ณ  สถานท่ีใดก็ได ้  เวลาใดก็ไดต้ามความเหมาะสมของผูเ้รียนแบบมี
ปฏิสมัพนัธ์ (Interaction)  กบัเพื่อน กบัครูผูส้อน  และกบัสถาบนัทางภาษาท่ีสอนภาษาท่ีสนใจได ้ ซ่ึง
อาจจะอยูใ่นรูปแบบมีปฏิสมัพนัธ์ผา่นอินเตอร์เน็ต  หรือการพบปะกนัจริง (Face to Face) 
 2.  ขอ้เสนอแนะในการวจิยัต่อไป 
  ผูว้ิจยัมีประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสาํคญัของการศึกษาคน้ควา้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
ของอิน  ซิก  จงั  ในส่วนการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียในการสอนภาษาเกาหลีชั้นสูง 
การสนทนาในภาษาเกาหลี  และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งของเชษฐพงศ ์ คลองโปร่ง  ในการนาํเอา 
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เทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์มาช่วยในการเรียนการสอนซ่ึงช่วยใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ดีข้ึน  จึงมีขอ้เสนอแนะในการวิจยัต่อไปดงัน้ี 
 2.1  บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย  ก็คือครูผูส้อนตวัต่อตวัของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  
ก่อนลงมือสร้างบทเรียนข้ึนมา  ควรตั้งวตัถุประสงค์ของผูเ้รียนดา้นความรู้  การสํารวจทกัษะท่ี
จาํเป็นต่อผูเ้รียน  ตลอดจนทศันคติ  การนาํผลจากการศึกษาในซีดีไปใชว้่าสนองความตอ้งการของ
ผูเ้รียนหรือไม่  มากนอ้ยประการใด 
  2.2  เน้ือหาในการนาํมาสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย  ควรเป็นเน้ือหาวิชาชีพ 
สาํหรับยกระดบัแรงงาน ให้พฒันาทดัเทียมกบัตลาดแรงงานโลก เช่น เน้ือหาวิชาชีพ และเทคนิค
ช่าง   วิชางานบา้น   งานปูน   งานก่อสร้าง งานเกษตรและปศุสัตว ์  งานประมง  งานอุตสาหกรรม   
หรืองานบริการต่าง ๆ  ท่ีตลาดแรงงานตอ้งการแรงงานไทย 
  2.3  ควรมีการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย  ในดา้นการใชชี้วิตประจาํวนั เพื่อ 
การทาํงานของแรงงานไทย  ภายใตก้ฎหมายแรงงานของประเทศนายจา้งท่ีทาํสญัญาจา้งกบัแรงงาน
ไทย   หรือกฎหมายของแต่ละประเทศท่ีจาํเป็นต่อการทาํงานในต่างประเทศ 
  2.4 ควรมีการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียในดา้นภาษาอ่ืนๆ  อีก เช่น 
ภาษาจีน   ภาษาญ่ีปุ่น  ภาษารัสเซีย  ภาษาแขมร์  ภาษายาวี   ภาษาพม่า  ภาษาเวียดนาม  ภาษาอินเดีย 
และภาษาอาหรับ   ท่ีมีความจาํเป็นต่อสภาพความมัน่คงทางการเมือง  เศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศไทย  ประเทศเพื่อนบา้น  หรือภาคพื้นเอเชีย  ตามทฤษฎี  Net  Work  Theory   สาํหรับ
สังคมไทยมีอิทธิพลมากพอสมควร   เพราะแรงงานไทยส่วนใหญ่มีปัญหาและอุปสรรคในเร่ือง
ภาษาการส่ือความหมาย (นิคม  จนัทรวิทูร, 2544 : 195-197) ผูว้ิจยัเสนอแนะว่าบทเรียน
คอมพิวเตอร์มลัติมีเดียสามารถแกปั้ญหาดงักล่าวได ้
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