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บทท่ี 1 
บทน ำ 

ควำมส ำคญัและควำมเป็นมำของปัญหำ 

 ในปัจจุบนั ประเทศไทยเขำ้สู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน และยงัเป็นศูนยก์ลำงของประชำคมน้ี
ดว้ย ดงันั้นกำรส่ือสำรจึงเป็นบทบำทส ำคญัต่อกำรติดต่อส่ือสำร โดยส่ือกลำงของกำรติดต่อส่ือสำร
ระหว่ำงกนันั้นคือภำษำ ซ่ึงกำรส่ือสำรท่ีจะประสบควำมส ำเร็จได้ มีประเด็นส ำคญัคือตอ้งสำมำรถ
แปลควำมหมำยได้ โดยจะส่งผลให้กำรติดต่อส่ือสำรนั้นมีประสิทธิภำพ ดงันั้นภำษำจึงจ ำเป็นในกำร
ติดต่อส่ือสำร ในปัจจุบนัภำษำองักฤษ เป็นภำษำสำกลท่ีใช้ติดต่อส่ือสำรระหวำ่งประเทศ แต่ภำษำท่ี
สำมก็เข้ำมีบทบำทมำก เพรำะเป็นกำรเพิ่มทักษะและศักยภำพของตนเองแล้ว ยงัเป็นกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพใหก้บักำรท ำงำนและควำมเจริญกำ้วหนำ้ในกำรท ำงำนดว้ย  ซ่ึงในประเทศไทยนั้น ภำษำ
เกำหลี เป็นภำษำท่ีไดรั้บควำมนิยมมำกภำษำหน่ึง ทั้งกลุ่มวยัรุ่นหรือวยัท ำงำน เป็นอิทธิพลท่ีไดรั้บมำ
ผำ่นทำงส่ือบนัเทิงของประเทศเกำหลี ทั้งละคร ภำพยนตร์ เพลง รำยกำรเพลง รำยกำรวำไรต้ี เกมโชว ์
ผำ่นศิลปินหรือนกัแสดงท่ีช่ืนชอบ โดยเฉพำะกบักลุ่มของคนท่ีช่ืนชอบศิลปิน ดำรำนกัแสดง ส่งผลให้
เกิดควำมรู้สึกอยำกเรียนภำษำเกำหลีเพิ่มมำกข้ึน เพื่อให้สำมำรถฟัง พูด อ่ำน และเขียนได ้นอกจำกน้ี
ยงัง่ำยต่อกำรติดตำมข่ำวสำรของศิลปินท่ีตนเองช่ืนชอบ เพรำะอยำกร้องเพลงและแปลควำมหมำยของ
เพลงได ้หรือสำมำรถอ่ำนข่ำวสำรภำษำเกำหลีได ้ซ่ึงกำรเรียนรู้ภำษำเกำหลีนั้นสำมำรถศึกษำไดจ้ำก
หลำยแหล่งเรียนรู้  เช่น ส่ือบนัเทิงต่ำงๆ อำทิ ภำพยนตร์ เพลง รำยกำรต่ำงๆ ในรูปแบบบรรยำย
ภำษำไทย กำรเปิดสอนหลกัสูตรภำษำเกำหลีมำกข้ึนในสถำบนักำรศึกษำ ทั้งในระดบัมธัยมศึกษำและ
ระดบัอุดมศึกษำ  หรือกำรสอนบทเรียนออนไลน์ต่ำงๆ เช่น คลิปวีดีโอ หรือเว็บไซต์ ในปัจจุบัน
เทคโนโลยีเขำ้มำมีบทบำทในชีวิตของมนุษยม์ำกข้ึน เพรำะใช้เทคโนโลยีในกำรติดต่อส่ือสำร หรือ
แมก้ระทัง่กำรคน้ควำ้ศึกษำหำขอ้มูลต่ำงๆ รวมถึงกำรเรียนรู้ด้ำนภำษำท่ีใช้เทคโนโลยีมำใช้ในกำร
เรียนรู้ และยงัใชเ้ทคโนโลยต่ีำงๆ มำใชผ้ลิตส่ือกำรสอนในรูปแบบต่ำงๆ เช่น บทเรียนออนไลน์ วดีีโอ 
หรือแอปพลิเคชนัสอนภำษำ และถึงแมว้ำ่เทคโนโลยจีะเขำ้มำมีบทบำทมำกข้ึน รวมถึงมีกำรพฒันำไป
อย่ำงรวดเร็ว แต่ส่ือกำรเรียนรู้ภำษำท่ีสำม เช่น ภำษำเกำหลีนั้น ยงัมีไม่มำกนัก โดยทัว่ไปจะมีกำร
เรียนรู้จำกเวบ็ไซตต่์ำงๆ วดีีโอออนไลน์ ส ำหรับผูท่ี้ศึกษำดว้ยตนเอง หรือเขำ้เรียนตำม 
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 สถำบนัสอนภำษำต่ำงๆ ท่ีเปิดสอน หรือกำรสอบเขำ้ในสถำบนักำรศึกษำท่ีมีกำรเปิดกำรเรียน
กำรสอนดำ้นภำษำเกำหลี  

 จำกกำรท่ีผูจ้ดัท ำไดเ้ห็นถึงปัญหำของส่ือกำรสอนภำษำเกำหลี ในรูปแบบของส่ือมลัติมีเดีย ท่ีมี
อยูจ่  ำนวนไม่มำก ทั้งในเร่ืองบทเรียนไวยำกรณ์ หรือกำรสนทนำเบ้ืองตน้ จึงท ำใหผู้จ้ดัท ำเกิดควำมคิด
ท่ีจะพฒันำส่ือกำรสอนภำษำเกำหลีในรูปของส่ือมลัติมีเดีย  

จำกท่ีคณะผูจ้ดัท ำเห็นถึงควำมส ำคญัของภำษำท่ีสำม ซ่ึงในปัจจุบนัภำษำท่ีมีบทบำทมำกข้ึน 
เน่ืองจำกภำษำเป็นส่ือกลำงในกำรติดต่อส่ือสำรของมนุษย ์อีกทั้งยงัเป็นเคร่ืองมือในกำรเพิ่มทกัษะ 
และศกัยภำพ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิกำรในกำรท ำงำนของตนเอง ดว้ยเหตุน้ีคณะผูจ้ดัท ำ จึงจดัท ำส่ือกำร
สอนภำษำเกำหลีในรูปแบบส่ือมลัติมีเดีย โดยจดัท ำส่ือกำรสอนสนทนำภำษำเกำหลีเบ้ืองตน้ ซ่ึงกำร
สอนจะแบ่งเน้ือหำออกเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ง่ำยต่อกำรคน้ควำ้ ส่ือกำรเรียนรู้กำรสนทนำภำษำเกำหลี
ท่ีจดัท ำข้ึน เพื่อให้ผูท่ี้สนใจเขำ้มำเรียนรู้ และสำมำรถศึกษำดว้ยตนเอง สำมำรถสนทนำภำษำเกำหลี
เบ้ืองตน้ได ้พร้อมทั้งมีบททดสอบก่อนเรียนเพื่อประเมินตนเองก่อนกำรเรียน และกำรประเมินวดัผล
หลงักำรเรียน พร้อมเฉลยอธิบำยค ำตอบ นอกจำกน้ีทำงคณะผูจ้ดัท ำคำดหวงัให้ส่ือกำรสอนทำงดำ้น
ภำษำในรูปของมลัติมีเดียมีจ ำนวนเพิ่มมำกข้ึน  
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วตัถุประสงค ์

1. เพื่อผลิตส่ือกำรเรียนรู้กำรสนทนำภำษำเกำหลีเบ้ืองตน้ 
2. เพื่อใหผู้ท่ี้สนใจภำษำเกำหลีสำมำรถเรียนรู้และเขำ้ใจไดด้ว้ยตนเอง 
3. เพื่อสำมำรถใชภ้ำษำเกำหลีสนทนำหรือส่ือสำรในเบ้ืองตน้ได ้

กลุ่มเป้ำหมำย 

ผูท่ี้สนใจเรียนรู้เก่ียวกบักำรสนทนำภำษำเกำหลีเบ้ืองตน้  

ขอบเขต 
1. คุณสมบติัทัว่ไปของส่ือกำรเรียนรู้สนทนำภำษำเกำหลีเบ้ืองตน้ 

1.1 น ำเสนอดว้ยภำพเคล่ือนไหว 2 มิติ  
1.2 ระยะน ำเสนอประมำณ 3 – 5 นำทีต่อบทเรียน 
1.3 ใช้ตัวละคร 2 ตัว คือนัมแทฮยอนและซงมินโฮ ตัวละครทั้ งสองจะสลับกันอธิบำย

บทเรียนในแต่ละบทเรียน 
1.4 เน้ือหำของส่ือกำรสอนสนทนำภำษำเกำหลีเบ้ืองตน้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ดงัน้ี 
 1.4.1 ไวยำกรณ์กำรสนทนำภำษำเกำหลีเบ้ืองตน้ เป็นกำรสอนหลกัไวยำกรณ์เบ้ืองตน้

ของภำษำเกำหลี เพื่อปูพื้นฐำนใหแ้ก่ผูท่ี้จะศึกษำ  
 1.4.2 บทเรียน เน้ือหำหลักของบทเรียนแบ่งออกเป็น 10 บทเรียน โดยจะสอนกำร

สนทนำในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ตำมระดบัควำมสุภำพ เพื่อให้ผูท่ี้ศึกษำน ำไปใช้ได้
อยำ่งถูกตอ้งตำมสถำนกำรณ์  

  1.4.3 กำรวดัผล กำรวดัผลและกำรประเมินผล  
2. คุณสมบติัของฮำร์ดแวร์ 
 2.1 ฮำร์ดแวร์ส ำหรับผูพ้ฒันำ 

2.1.1 CPU Intel Core i3 540 3.07GHz. 
2.1.2 Hard Disk 1 TB 
2.1.3 RAM 4 GB 
2.1.4 Scanner 
2.1.5 Printer 
2.1.6 Pen Mouse Wacom Intuos Pen 
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2.1.7 Microphone 
2.2 ฮำร์ดแวร์ส ำหรับผูใ้ชร้ะบบ 

2.2.1 CPU Intel Core2 CPU 2.4 GHz. หรือสูงกวำ่ 
2.2.2 Hard Disk มีเน้ือท่ีเหลือมำกกวำ่ 512 MB. 
2.2.3 RAM 512 MB. หรือมำกกวำ่ 
2.2.4 CD-ROM Drive 

3. คุณสมบติัซอฟตแ์วร์ 
3.1 ซอฟตแ์วร์ส ำหรับผูพ้ฒันำ 

3.1.1 Microsoft Window 7 
3.1.2 Adobe Flash CS6 
3.1.3 Adobe Photoshop CS6 
3.1.4 Adobe Illustrator CS6 
3.1.5 Adobe Premiere Pro CS6 
3.1.6 Bandicam 4.2.1 

3.2 ซอฟตแ์วร์ส ำหรับผูใ้ช ้
3.2.1 Microsoft Window 7 ข้ึนไป 
3.2.2 CAI Korean Basic Conversation 
3.2.2 Flash Player 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

ในกำรจดัท ำส่ือกำรเรียนรู้ภำษำเกำหลี คณะผูจ้ดัท ำไดร่้วมกนัวำงแผนด ำเนินไว ้ดงัน้ี 
1. วำงแผนแนวทำงของงำนทั้งหมด (Storyboard Planning) 

 2. ออกแบบตวัละคร (Character Design) ประกอบดว้ยตวัละครหลกั 2 ตวั 
 3. กำรวเิครำะห์ น ำปัญหำกำรเรียนรู้ภำษำเกำหลีแบบเดิมมำวเิครำะห์ เพื่อพฒันำส่ือ  
  มลัติมีเดียท่ีสำมำรถเรียนรู้ไดง่้ำยข้ึน  
 4. ออกแบบ คณะผูจ้ดัท ำแบ่งออกไดด้งัน้ี  
  4.1 ออกแบบตัวละครและฉำกด้วยโปรแกรม  Adobe Illustrator CS6 และ Adobe 

Photoshop CS6 
  4.2 สร้ำงกำรเคล่ือนไหวตวัละครดว้ยโปรแกรม Adobe Flash CS6 
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  4.3 สร้ำงกำรเคล่ือนไหวเน้ือหำบทเรียนดว้ยโปรแกรม Adobe Premier Pro CS6 และ
โปรแกรม Adobe After Effect CS6 

  4.4 น ำฉำก ตวัละคร และเน้ือหำบทเรียนมำรวมกนัดว้ยโปรแกรม Adobe Flash CS6 
แลว้บนัทึกไฟลเ์ป็นชนิด Executable File (.exe) 

5. บนัทึกเสียง โดยใชโ้ปรแกรม Bandicamโดยบนัทึกเป็นไฟล ์.MP3 
6. น ำไฟล์เน้ือหำบทเรียน และตวัละครมำรวมกันในโปรแกรม Adobe Flash CS6 แล้ว

บนัทึกเป็นไฟล ์.exe  
 7. ทดสอบและแกไ้ขโปรแกรมเพื่อตรวจสอบโปรแกรมวำ่อยูใ่นสภำพสมบูรณ์พร้อมท่ีจะ

ใชง้ำนหรือไม่ 
8. น ำส่ือกำรสอน: กำรสอนสนทนำภำษำเกำหลีเบ้ืองตน้ มำบนัทึกลง DVD โดยกำรใช้

โปรแกรม Corel DVD Movie Factory 7 
9.  น ำเสนอภำคนิพนธ์ 

ประโยชน์ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ 

1. ไดส่ื้อกำรเรียนรู้สนทนำภำษำเกำหลีเบ้ืองตน้ 
2. ผูใ้ชส่ื้อสำรกำรเรียนรู้ภำษำเกำหลีเบ้ืองตน้เรียนรู้และเขำ้ใจในบทเรียนไดด้ว้ยตนเอง 
3. ผูใ้ชส้ำมำรถใชภ้ำษำเกำหลีสนทนำหรือส่ือสำรเบ้ืองตน้ได ้

 
 



 

 

บทท่ี  2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

แนวความคิด 

 

ภาพท่ี 2.1  ภาพโครงสร้างการพฒันาส่ือการสอน 

ส่ือการสอนสนทนาภาษาเกาหลีเบ้ืองตน้ เป็นส่ือการสอนท่ีสอนสนทนาภาษาเกาหลีพื้นฐานท่ี
จ าเป็นต่อชีวิตประจ าวนั ส าหรับผูท่ี้เร่ิมสนใจหรือเร่ิมศึกษาภาษาเกาหลี โดยใช้โปรแกรมในกลุ่ม 
Adobe ในการพฒันา ไดแ้ก่ Adobe จะแบ่งบทเรียนออกเป็นตามหมวดหมู่ต่างๆ เพื่อง่ายต่อการศึกษา 
วตัถุประสงคห์ลกัของการจดัท าภาคนิพนธ์น้ีคือตอ้งการให้การเรียนภาษาเกาหลีมีความน่าสนใจมาก
ข้ึน และสามารถเรียนรู้ และประเมินผลดว้ยตนเอง ผา่นส่ือการสอน  
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CAI : Computer Assisted Instruction  

 Computer Assisted Instruction หรือ CAI หรือ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นการน าคอมพิวเตอร์
มาเป็นเคร่ืองมือสร้างให้เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผูเ้รียนน าไปเรียนดว้ยตนเอง ซ่ึงลกัษณะ
การท างานของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะอยู่ในรูปแบบของส่ือประสม (Multimedia) คือการใช้ส่ือ
รวมกนัมากกว่า 1 ชนิด เช่น ตวัอกัษร ภาพ เสียง ภาพเคล่ือนไหว รวมทั้งการแสดงผลการเรียนให้
ทราบทนัทีดว้ยขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) แก่ผูเ้รียน 

 ประโยชน์ของ CAI หรือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้นมีมากมาย ทั้งช่วยให้ผูเ้รียนได้เรียนตาม
ความสามารถของตวัเอง มีความสะดวกสบายในการทบทวน ไม่มีขีดจ ากดัในเร่ืองของเวลา ลดเวลา
ในการเรียนการสอน เน่ืองจากเป็นการเรียนรู้ดว้ยตวัเอง มีการวดัผลและประเมินผลไปพร้อมๆ กนั 
เป็นตน้ 

วาสนา สอนสุด, ปิยะนุช โพธ์ิงาม (2557) ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลยัสยาม ไดศึ้กษาและพฒันาส่ือการเรียนการสอน เร่ือง การใชง้าน Site Info for 
Customer Service โดยใช้โปรแกรม Adobe Flash Professional CS6 ในการพัฒนาส่ือการเรียนการ
สอน จากการศึกษาพบวา่ส่ือการเรียนการสอนท่ีไดพ้ฒันาข้ึน สามารถช่วยบริษทัประหยดัเวลาในการ
อบรมพนกังานใหม่ 

ธรินี มณีศรี (2555) สาขาวชิาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
ไดศึ้กษาและพฒันาส่ือการเรียนการสอน เร่ือง คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวิชา IEG320 ความน่าจะ
เป็นและสถิติส าหรับวิศวกร โดยใช้โปรแกรม Authorware 7 ในการพฒันาส่ือการเรียนการสอน จาก
การศึกษาพบวา่ส่ือการเรียนการสอนท่ีไดพ้ฒันาข้ึน สามารถช่วยลดระยะเวลาในการฝึกสอนบุคคลท่ี
เขา้มาท างานใหม่ การท างานเป็นระบบระเบียบ เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกนัในการปฏิบติังาน เขา้ใจ
ตรงกนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพตรงตามท่ีบริษทัตอ้งการ 
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ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทฤษฎีการเรียนรู้ของธอร์นไดค ์(Thorndike's Concepted Theory) ไดท้ดลองเก่ียวกบัการเรียนรู้ 
โดยการเนน้ส่ิงเร้าและการตอบสนอง ใชก้ารลองผิดลองถูก ซ่ึงการทดลองคือ การน าแมวไปใส่ไวใน
หีบ และสังเกตการหาทางออกจากหีบของแมว ท าให้เขาคน้พบว่าการเรียนรู้เกิดจากความสัมพนัธ์
เช่ือมโยงระหวา่งส่ิงเร้าและการตอบสนองโดยมีส่ิงภายนอกเป็นตวัเสริมแรง ซ่ึงในทฤษฎีการเรียนรู้
ของธอร์นไดรคมี์ 3 ขอ้ คือ 

1) กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) ความพร้อมของกฎในข้อน้ีหมายถึงสภาพความ
พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ ความพร้อมทางร่างกาย คือ ความพร้อมทางวุฒิภาวะ ส่วนความพร้อมทาง
จิตใจ หมายถึง ความพร้อมท่ีเกิดจากความพึงพอใจ ซ่ึงตอ้งมีทั้งสองอยา่งประกอบกนั  

2) กฎแห่งการฝึกหัด (Law of Exercise) คือ การสร้างความมัน่คงของการเช่ือมโยงระหวา่งส่ิง
เร้ากบัการตอบสนองท่ีถูกตอ้ง โดยการฝึกหัดซ ้ าๆ จึงท าให้เกิดการเรียนรู้ไดน้านและคงทนถาวร ซ่ึง
ในกฎน้ียงัมีอีก 2 ขอ้ยอ่ย คือ กฎแห่งการน าไปใชท้  าใหก้ารเรียนรู้ถาวร และกฎแห่งการไม่ไดใ้ชท้  าให้
เกิดการลืม 

3) กฎแห่งผลท่ีไดรั้บ (Law of Affect) คือ ผลท่ีไดรั้บเม่ือแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้ ถา้ผูเ้รียน
พอใจก็จะแสดงพฤติกรรมนั้นอีก หากไม่พอใจก็ไม่อยากจะเรียน ซ่ึงตรงกบัลกัษณะการเสริมแรง 
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เวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 คณะผูจ้ดัท าไดท้  าการคน้หาเวบ็ไซตแ์ละศึกษาการท าส่ือการสอนให้เกิดความน่าสนใจ โดย
สามารถน ามาประยกุตใ์ช ้เพื่อน าไปสร้างและพฒันาส่ือการสอนภาษาเกาหลีเบ้ืองตน้ โดยศึกษา
คน้ควา้จากเวบ็ไซตด์งัต่อไปน้ี 

 

ภาพท่ี 2.2  https://www.vimeo.com/ 

Vimeo เป็นเว็บไซต์ท่ีรวบรวมวีดีโอผลงานประเภทต่างๆ เช่น กราฟิกเคล่ือนไหว (Motion 
Graphic) จากนกัออกแบบกราฟิกท่ีน ามาเผยแพร่ เพื่อให้ผูอ่ื้นสามารถน าไปศึกษาหรือเป็นแรงบนัดาล
ใจ เป็นแนวทางในการพฒันางานกราฟิกเคล่ือนไหว (Motion Graphic) ของตนเองได ้
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ภาพท่ี 2.3 http://www.jaid-project.com/tutorial/ 

เป็นเวบ็ท่ีรวบรวมการสอนท าโปรแกรม Adobe Flash ตั้งแต่เร่ิมตน้ มีการแบ่งหวัขอ้ต่างๆ 
เพื่อใหง่้ายต่อการเลือกศึกษาคน้ควา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว เน้ือหาขา้งในอธิบายและสอนเขา้ใจง่าย 
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ภาพท่ี 2.4 http://www.videocopilot.net/ 

Video Copilot เป็นเวบ็ไซตท่ี์สอนการท า Motion Graphics โดยใชโ้ปรแกรม Adobe After 
Effect ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงระดบัมืออาชีพ   
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ภาพท่ี 2.5 https://www.youtube.com/ 

Youtube เป็นเวบ็ไซตท่ี์ใหบ้ริการแลกเปล่ียนภาพวิดีโอระหวา่งผูใ้ชไ้ดฟ้รี โดยน าเทคโนโลยี
ของ Adobe Flash Player มาใชใ้นการแสดงภาพวดีิโอ โดยผูใ้ชส้ามารถเขา้ดูวดีีโอต่างๆ พร้อมทั้งเป็น
ผูอ้ปัโหลดวดีีโอไดฟ้รี เม่ือสมคัรสมาชิกแลว้ผู ้ใชจ้ะสามารถใส่ภาพวดีิโอ หรือแบ่งปันภาพวดีิโอให้
ผูอ่ื้นไดด้ว้ย  แต่หากไม่ไดส้มคัรสมาชิกก็สามารถเขา้ไปเปิดดูภาพวดีิโอท่ีผูใ้ชค้นอ่ืน ๆ ใส่ไวใ้น 
Youtube ได ้แต่ไม่สามารถเป็นผูอ้ปัโหลดวดีีโอได ้ซ่ึงผูท่ี้มีความสามารถในดา้นต่างๆ มกัจะแบ่งปัน
ภาพวดีีโอการสอนโปรแกรมต่างๆ มากมายหลายระดบั หลายภาษา เช่น Adobe Flash , Adobe After 
Effect เป็นตน้ 
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ภาพท่ี 2.6 http://www.behance.net 

Behance เป็นเวบ็ไซตท่ี์รวบรวมและแสดงผลงานต่างๆ ของนกัออกแบบทัว่โลก ซ่ึงจะมีผลงาน
หลากหลายรูปแบบใหศึ้กษา สามารถน ามาเป็นอา้งอิงหรือแรงบนัดาลใจในการผลิตผลงานการ
ออกแบบของตนองได ้
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งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

เป็นงานวิจยัท่ีเก่ียวกับส่ือการการสอน และกราฟิกเคล่ือนไหว (Motion Graphics)  ซ่ึงคณะ
ผูจ้ดัท าไดน้ าทั้งส่ือการสอนและกราฟิกเคล่ือนไหวมาประยุกต์ร่วมกนั เพื่อพฒันาส่ือการเรียนการ
สอน โดยเน้ือหาต่างๆ จะอยู่ในรูปแบบของกราฟิกเคล่ือนไหว และน าเสนอในรูปแบบของสอนส่ือ
การสอน 

 

ภาพท่ี 2.7 ส่ือการสอน เร่ือง ส่ิงแวดลอ้มและพลงังานทดแทน 

กิตตินันท์  เจริญกลาง  (2559) สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัจนัทรเกษม ได้จดัท าส่ือการสอนเร่ือง ส่ิงแวดล้อมและพลงังาน
ทดแทน โดยใช้โปรแกรม Lectuer Maker 2.0 ในการพฒันาส่ือการสอน จากการศึกษาพบวา่ ส่ือการ
สอนท่ีไดพ้ฒันาข้ึน มีเน้ือหาท่ีเขา้ใจง่าย  
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ภาพท่ี 2.8 Information Graphics เร่ือง ทีวดิีจิตอลคืออะไร? 

ณัฐพล วงศ์ค  าลือ  (2557) สาขาวิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(College of Arts Media and Technology Chiang Mai University) ได้ จัดท า อิน โฟ เม ชัน ก ราฟิ ก 
(Information Graphic) ให้ความรู้เก่ียวกับทีวิดิจิตอลคืออะไร โดยใช้โปรแกรม Adobe After Effect 
CS6 ในการพฒันาส่ืออินโฟเมชันกราฟิก จากการศึกษาพบว่าส่ืออินโฟเมชนักราฟิกท่ีได้พฒันาข้ึน 
สามารถท าใหเ้ขา้ใจเร่ืองทวดิีจิตอลไดอ้ยา่งง่ายดาย 
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ภาพท่ี 2.9 ส่ือการสอน บทสนทนาภาษาองักฤษเบ้ืองตน้ 

 ดวงใจ เกกสูงเนิน , ทิวาพร เดชค าภู และ ฟัสนาร์ โต๊ะรูดิง (2560) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี ไดจ้ดัท าส่ือการสอน เร่ือง บทสนทนาภาษาองักฤษเบ้ืองตน้ 
โดยใชโ้ปรแกรม Adobe Flash CS6 ในการพฒันาส่ือการสอน จากการศึกษาพบวา่ ท าใหส้ามารถเรียน
ประโยคภาษาองักฤษพื้นฐานได้อย่างเขา้ใจง่าย สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง แม้ผู ้ท่ีไม่มีพื้นฐานก็
สามารถเขา้ใจไดง่้าย 
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ภาพท่ี 2.10 Information Graphics เร่ือง จิตวทิยาท่ีเก่ียวขอ้งในการผลิตส่ือการสอน 

พูลศกัด์ิ เผื่อแผ ่(2557) สาขาวชิาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดท าอินโฟเมชันกราฟิก (Information Graphic) เร่ือง จิตวิทยาท่ี
เก่ียวขอ้งในการผลิตส่ือการสอน ซ่ึงให้ความรู้และอธิบายเก่ียวกบัจิตวิทยาและทฤษฎีการเรียนรู้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใชท้ฤษฎีการเรียนรู้ของ อเลสซี และทรอล
ลิป  (Alessi and Trollip) โดยใช้โปรแกรม Adobe After Effect CS6 ในการพัฒนาส่ืออินโฟเมชัน
กราฟิก จากการศึกษาพบว่าส่ืออินโฟเมชนักราฟิกท่ีไดพ้ฒันาข้ึน สามารถท าให้เขา้ใจจิตวิทยาและ
ทฤษฎีการเรียนรู้ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไดดี้มากข้ึน 
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ภาพท่ี 2.11 ส่ือการสอน เร่ือง รู้สักนิด...ชีวติผูสู้งอายุ 

สุรัจนี ศรีนางใย (2560) สาขาวิชาโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีทาง
การแพทยแ์ละสาธารณสุขกาญจนาภิเษก ได้จดัท าส่ือการสอน เร่ือง รู้สักนิด...ชีวิตผูสู้งอายุ โดยใช้
โปรแกรม Adobe Captivate 8 ในการพัฒนาส่ือการสอน จากการศึกษาพบว่า ส่ือการสอนท่ีได้
พฒันาข้ึน สามารถท าให้เรารู้จกัผูสู้งอายมุากข้ึน เขา้ใจคนวยัน้ี ปัญหาและการแกไ้ขหรือการจดัการกบั
ผูสู้งอาย ุซ่ึงสามารถน าไปปรับใชก้บัชีวติประจ าวนัท่ีตอ้งอยูร่่วมกบัผูสู้งอายท่ีุรอบตวัเรา ทั้งครอบครัว 
หรือผูค้นท่ีเราออกพบเจอในสังคมได ้

 

 



 

 

บทท่ี 3 
การออกแบบและพฒันาโปรแกรม 

การศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ 

 ทางคณะผูจ้ดัท าไดเ้ล็งเห็นความส าคญัและสนใจภาษาท่ีสาม ภาษาเกาหลีเป็นภาษาหน่ึงท่ีเป็นท่ี
สนใจในประเทศไทย ซ่ึงการเรียนการสอนภาษาเกาหลีในประเทศไทยในรูปแบบของส่ือการสอน
มลัติมีเดียนั้น ยงัไม่มีจ  านวนท่ีแพร่หลายนัก ทางคณะผูจ้ดัท าจึงไดอ้อกแบบและพฒันาส่ือการสอน 
การสอนสนทนาภาษาเกาหลีเบ้ืองต้น เพื่อให้เกิดความน่าสนใจและสามารถเรียนรู้ได้ตัวเองใน
เบ้ืองตน้ 

 ทางคณะผู ้จ ัดท าจึงได้พัฒนาส่ือการสอน การสอนสนทนาภาษาเกาหลีเบ้ืองต้น โดยใช้
โปรแกรม Adobe Flash เพื่อใหผู้ศึ้กษาสามารถศึกษาเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง สามารถเลือกบทเรียนไดเ้อง 
สามารถประเมินผลไดด้ว้ยตนเอง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ไดใ้นชีวิตประจ าวนั หรือน าไปต่อ
ผลประโยชน์ในอนาคต เป็นการปูพื้นฐานเร่ิมตน้ หากตอ้งการท่ีจะศึกษาต่อในเชิงลึก 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 ทางคณะผูจ้ดัท าไดศึ้กษาและท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงาน ดงัน้ี 
1. ศึกษาค้นควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัการเรียนการสอนภาษาภาษาเกาหลีในประเทศไทย และ

ส ารวจรูปแบบของส่ือการสอนต่างๆ ในสถาบนันั้นๆ 

2. เก็บรวบรวมขอ้มูลและเรียบเรียงเน้ือหาเก่ียวกบับทสนาเกาหลีเบ้ืองตน้ จากอินเทอร์เน็ต 
หนงัสือ บทความ และผูช้  านาญภาษาเกาหลี เพื่อมาจดัท าส่ือการสอน โดยใชโ้ปรแกรม 
Adobe Flash , Adobe Premier Pro และ Adobe After Effect มาพฒันาร่วมกนั 

3. ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการท าส่ือการสอนมลัติมีเดียในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการศึกษาการ
ท าส่ือการสอนโดยใชโ้ปรแกรม Adobe Flash ทั้งจากหนงัสือ อินเทอร์เน็ต หรือผูช้  านาญ
ท่ีช านาญในโปรแกรม 

 

 

 



20 
 

 

การออกแบบและพฒันาแอนิเมชนั 

1. การออกแบบตวัละคร ท่ีสร้างเป็นรูปร่างโดยใชโ้ปรแกรม Adobe Photoshop CS6 

 

ภาพท่ี 3.1 ตวัละครนมัแทฮยอนในชุดฮนับกหญิง 

 

ภาพท่ี 3.2 ตวัละครซงมินโฮในชุดฮนับกชาย 
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ภาพท่ี 3.3 ตวัละครนมัแทฮยอนในชุดนกัเรียน 

 

ภาพท่ี 3.4 ตวัละครซงมินโฮในชุดนกัเรียน 
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ภาพท่ี 3.5 ตวัละครนมัแทฮยอนในวยัสูงอายุ 

 

ภาพท่ี 3.6 ตวัละครซงมินโฮในวยัสูงอายุ 
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2. การออกแบบพื้นหลงัของส่ือการสอน โดยใชโ้ปรแกรม Adobe Illustrator CS6 

 

ภาพท่ี 3.7 พื้นหลงัท่ีใชใ้นทุกหนา้ของส่ือการสอน 

3. การออกแบบปุ่มค าสั่งต่างๆ โดยใชโ้ปรแกรม Adobe Illustrator CS6 

 

ภาพท่ี 3.8 ปุ่มเขา้สู่เน้ือหาบทเรียนต่างๆ ในส่ือการสอน 
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ภาพท่ี 3.9 ปุ่มในหนา้แรกเพื่อเขา้สู่ส่ือการสอน 

 

ภาพท่ี 3.10 ปุ่มแนะน าการใชส่ื้อการสอนเบ้ืองตน้ 

 

ภาพท่ี 3.11 ปุ่มเพื่อเขา้สู่บทเรียน 

 

ภาพท่ี 3.12 ปุ่มออกจากโปรแกรม 

 

ภาพท่ี 3.13 ปุ่มกลบัสู่หนา้ก่อนหนา้ 
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ภาพท่ี 3.14 ปุ่มกลบัสู่เมนูหลกัในการเลือกเรียนในส่ือการสอน 

 

ภาพท่ี 3.15 ปุ่มในบทสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 

ภาพท่ี 3.16 ปุ่มตวัเลือกในบทสอบแบบเลือกตวัเลือก 

 

ภาพท่ี 3.17 ปุ่มเฉลยค าตอบในบททดสอบแบบเลือกตวัเลือกตอบ 

 

 

ภาพท่ี 3.18 ปุ่มกลบัสู่ก่อนหนา้ในหนา้เฉลยของบททดสอบแบบตวัเลือกตอบ 
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ภาพท่ี 3.19 ปุ่มเฉลยขอ้ถดัไปในหนา้เฉลยของบททดสอบแบบตวัเลือกตอบ 

 

ภาพท่ี 3.20 ปุ่มตวัเลือกในแบบทดสอบแบบจบัคู่ 

 

ภาพท่ี 3.21 ปุ่มตรวจค าตอบในบททดสอบแบบจบัคู่ 
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4. การพฒันาส่ือการสอน 

4.1 การออกแบบวาดตวัละครโดยใชโ้ปรแกรม Adobe Photoshop CS6 โดยสร้างตวัละคร
แยกเลเยอร์ (Layer) ส่วนประกอบต่างๆ ของร่างกาย เพื่อง่ายต่อการสร้างภาพเคล่ือนไหว 

 

ภาพท่ี 3.22 การวาดตวัละคร 

4.2 สร้างส่ือการสอนโดยใชโ้ปรแกรม Adobe Flash CS6 

 

ภาพท่ี 3.23 การสร้างส่ือการสอน 
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4.3 การน าตวัละครท่ีสร้างไดไ้ปสร้างการเคล่ือนไหวใน Adobe Flash CS6 

 

ภาพท่ี 3.24 สร้างการเคล่ือนไหวใหต้วัละคร 

4.4 สร้างเน้ือหาบทเรียนต่างๆ เป็นภาพกราฟิกเคล่ือนไหว (Motion Graphic) โดยใช้
โปรแกรม Adobe Premiere Pro CS6 

 

ภาพท่ี 3.25 การสร้างภาพกราฟิกเคล่ือนไหว 
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4.5 ใส่เสียงใหส่ื้อการสอน โดยใชโ้ปรแกรม Bandicam 4.4.3 

 

ภาพท่ี 3.26 การใส่เสียง 
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4.6 การรวมตวัโครงสร้างส่ือการสอนกบัวดีีโอบทเรียน โดยโปรแกรม Adobe Flash CS6 

 

ภาพท่ี 3.27 การรวมส่ือการสอนกบัวดีิโอ 

 

 

 



 

 

บทที ่4 
ขั้นตอนการปฏิบติังาน 

ขั้นตอนการปฏิบติังาน 

 

ภาพท่ี 4.1 หนา้แรกโปรแกรมส่ือการสอน 

เม่ือกดเข้าโปรแกรมส่ือการสอนจะพบกับหน้าแรกของโปรแกรมส่ือการสอน พร้อมกับ
ขอ้ความทกัทายของโปรแกรม และเม่ือกดเขา้ไปในปุ่ม “เขา้สู่เกาหลี” จะเขา้สู่การเรียนการสอน
สนทนาภาษาเกาหลี ดงัภาพ 4.2 
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ภาพท่ี 4.2 หนา้หลกัส่ือการสอน 

เม่ือกดปุ่ม “เขา้สู่เกาหลี” ดงัภาพ 4.1 จะพบกบัหน้าหลกัของส่ือการสอนและมีปุ่มให้เลือกใช ้
ดงัน้ี 

หมายเลข 1 ปุ่มแนะน าการใชโ้ปรแกรมส าหรับการแนะน าการใชโ้ปรแกรมส่ือการสอน 
หมายเลข 2  ปุ่มเร่ิมบทเรียนส าหรับเร่ิมการเรียนสอนสนทนาภาษาเกาหลี 

 

ภาพท่ี 4.3 หนา้จอแนะน าการใชโ้ปรแกรม 

เม่ือกดปุ่ม “แนะน าการใช้โปรแกรม” ในหน้าหลักของส่ือการสอน ดังภาพ 4.2 จะพบกับ
หน้าจอแนะน าการใช้โปรแกรม โดยจะอธิบายรายละเอียดต่างๆ ของส่ือการสอน เพื่อให้ผูใ้ช้เขา้ใจ
วธีิการใชโ้ปรแกรมใหไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

1 2 1 2 
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ภาพท่ี 4.4 หนา้จอเมนูหลกั 

เม่ือกดปุ่ม “เร่ิมบทเรียน” ดงัภาพ 4.2 จะพบกบัหนา้จอเมนูหลกัของการเรียนการสอนและมีปุ่ม
ใหเ้ลือกใชง้าน ดงัน้ี 

หมายเลข 1  แนะน าภาษาเกาหลีเบ้ืองตน้ ส าหรับศึกษาโครงสร้างต่างๆ ของภาษาเกาหลี 
หมายเลข 2  บทเรียนส าหรับศึกษาสอนสนทนาภาษาเกาหลีในหมวดหมู่ต่างๆ 
หมายเลข 3  วดัผลส าหรับประเมินผลการเรียน 
หมายเลข 4  กลบัสู่หนา้หลกัส าหรับกลบัสู่หนา้หลกัส่ือการสอน 
หมายเลข 5  ออกจากโปรแกรมส าหรับออกจากโปรแกรมและปิดโปรแกรม 
 
 
 
 

 
 

5 4 

2 

3 1 1 

2 

4 5 

3 
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ภาพท่ี 4.5 หนา้จอแนะน าภาษาเกาหลีเบ้ืองตน้ 

เม่ือกดปุ่ม “แนะน าภาษาเกาหลีเบ้ืองตน้” ดงัภาพ 4.4 จะพบกบัหน้าจอแนะน าภาษาเกาหลี
เบ้ืองตน้ ดงัภาพ 4.5 เป็นหนา้ท่ีจะสอนพื้นฐานภาษาเกาหลีท่ีจ  าเป็นในเบ้ืองตน้ โดยมีปุ่มให้เลือกใช้
งาน ดงัน้ี 

หมายเลข 1  แนะน าตวัละครส าหรับแนะน าตวัละครท่ีปรากฎอยูใ่นส่ือการสอน 
หมายเลข 2  ตวับ่งช้ีส าหรับศึกษาเก่ียวกบัไวยกรณ์เร่ืองตวับ่งช้ีในภาษาเกาหลี 
หมายเลข 3  ระดบัความสุภาพส าหรับศึกษาเร่ืองระดบัความสุภาพในการพูดแต่ละระดบัใน

ภาษาเกาหลี 
หมายเลข 4  ความแตกต่างของภาษาส าหรับศึกษาโครงสร้างของภาษาเกาหลี 
หมายเลข 5   กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัสู่หนา้เมนูหลกั 
 
 
 
 
 

1 

3 

2 
4 5 

3 
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ภาพท่ี 4.6 หนา้จอแนะน าตวัละคร 

เม่ือกดปุ่ม “แนะน าตวัละคร” จากหนา้แนะน าภาษาเกาหลี ดงัภาพ 4.5 จะพบกบัหนา้จอแนะน า
ตวัละคร ดงัภาพ 4.6 มีตวัละครท่ีปรากฏในส่ือการสอน 2 ตวัละคร คือ ซงมินโฮและนมัแทฮยอน โดย
จะบอกรายละเอียดท่ีเป็นขอ้มูลพื้นฐานและลกัษณะของตวัละคร และมีปุ่ม ดงัน้ี 

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้แนะน าภาษาเกาหลีเบ้ืองตน้ 
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
 
 
 
 
 
 
 

2 1 1 2 
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ภาพท่ี 4.7 หนา้จอตวับ่งช้ีภาษาเกาหลี 

เม่ือกดปุ่ม “ตวับ่งช้ี” ในหนา้แนะน าภาษาเกาหลี ดงัภาพ 4.5 จะพบกบัหนา้ตวับ่งช้ีภาษาเกาหลี 
ดังภาพ 4.7 ซ่ึงเป็นหน้าท่ีจะสอนเก่ียวกับตัวบ่งช้ีในภาษาเกาหลี โดยสอนในรูปแบบของวีดีโอ 
สามารถกดเล่น หยดุ หรือเล่นซ ้ าได ้เพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถเรียนรู้ดว้ยตวัเองไดอ้ยา่งเขา้ใจ และมีปุ่ม ดงัน้ี 

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้แนะน าภาษาเกาหลีเบ้ืองตน้ 
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 
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ภาพท่ี 4.8 หนา้จอระดบัความสุภาพ 

เม่ือกดปุ่ม “ระดบัความสุภาพ” ในหนา้แนะน าตวัละคร ดงัภาพ 4.5 จะพบกบัหนา้ระดบัความ
สุภาพ ดงัภาพ 4.8 โดยจะสอนพื้นฐานเร่ืองระดบัควาสุภาพในระดบัต่างๆ ท่ีมีการพูดท่ีแตกต่างกนั 
เพื่อใหผู้ใ้ชน้ าไปใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้งหมาะสมตามสถานการณ์ต่างๆ ซ่ึงแบ่งออกเป็นระดบั ดงัน้ี 

หมายเลข 1  ระดบัสุภาพทางการส าหรับศึกษาเร่ืองระดบัความสุภาพในระดบัสุภาพทางการ1 
หมายเลข 2  ระดบัสุภาพทัว่ไปส าหรับศึกษาเร่ืองระดบัความสุภาพในระดบัสุภาพทัว่ไป2 
หมายเลข 3  ระดบัสุภาพกนัเองส าหรับศึกษาเร่ืองระดบัความสุภาพในระดบัสุภาพกนัเอง3 
หมายเลข 4  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้แนะน าภาษาเกาหลีเบ้ืองตน้ 
หมายเลข 5  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 

                                                           

1. ระดบัสุภาพทางการ คือระดบัภาษาของภาษาเกาหลีท่ีมีความสุภาพท่ีสุดในการส่ือสารทั้งการพูดและการเขียน ซ่ึงจะใชก้บั
บุคคลท่ีมีความอาวโุสกวา่ การเจรจาทางธุรกิจ การรู้จกักนัคร้ังแรก หรือกบับุคคลท่ีตวัผูพู้ดเองไม่มีความสนิทสนม 
2. ระดบัสุภาพทัว่ไป คือระดบัภาษาของภาษาเกาหลีท่ีใชโ้ดยทัว่ไปและมากท่ีสุดในการส่ือสารและการเขียน ซ่ึงจะมีความ
สุภาพน้อยกวา่ระดบัสุภาพทางการ ซ่ึงท าให้ผูพู้ดรู้สึกเป็นกนัเองมากกว่าระดบัสุภาพทางการ ซ่ึงจะใชก้บัคนท่ีมีความอาวโุส
กวา่ แต่ใหค้วามรู้สึกสนิทสนมแต่ยงัให้ความเคารพ การพูดกบัคนท่ีเป็นเพ่ือนรุ่นเดียวกนั แต่ไม่สนิทสนม การสนทนากบัคน
ทัว่ไป 
3. ระดบัสุภาพกนัเอง หรือ ระดบักนัเอง คือระดบัภาษาของภาษาเกาหลีท่ีมีความเป็นกันเองท่ีสุด ในภาษาเกาหลีจะเรียกว่า 
“พนัมลั” ใช้พูดกับเพ่ือน คนท่ีอายุน้อยกว่า หรือคนคนท่ีมีความสนิทสนมกับเรามากๆ เท่านั้น เพราะถา้หากไปพูดระดบั
กนัเองกบัผูท่ี้มีความอาวโุสมากกวา่เราจะแสดงถึงความไม่เคารพ 

 

 

2 
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ภาพท่ี 4.9 หนา้จอระดบัความสุภาพ ระดบัสุภาพทางการ 

เม่ือกดปุ่ม “ระดบัสุภาพทางการ” ในหน้าระดบัความสุภาพ ดงัภาพ 4.8 จะพบกบัหน้าระดบั
ความสุภาพ ระดบัสุภาพทางการ ดงัภาพ 4.9 โดยจะบอกรายละเอียดในสถานการณ์ใดบา้งหรือบุคคล
ใดท่ีตอ้งใชก้ารพูดในระดบัสุภาพทางการ ซ่ึงสอนในรูปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยดุ หรือเล่น
ซ ้ าได ้เพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถเรียนรู้ดว้ยตวัเองไดอ้ยา่งเขา้ใจและมีปุ่ม ดงัน้ี 

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้ระดบัความสุภาพ 
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 

 

 

 

 

 

2 1 1 2 
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ภาพท่ี 4.10 หนา้จอระดบัความสุภาพ ระดบัสุภาพทัว่ไป 

เม่ือกดปุ่ม “ระดบัสุภาพทัว่ไป” จากหน้าระดบัความสุภาพ ดงัภาพ 4.8 จะพบกบัหน้าระดบั
ความสุภาพ ระดบัสุภาพทัว่ไป ดงัภาพ 4.10 โดยจะบอกรายละเอียดในสถานการณ์ใดหรือบุคลลใด
ตอ้งใชก้ารพูดในระดบัสุภาพทัว่ไปบา้ง ซ่ึงสอนในรูปแบบของวดีีโอ สามารถกดเล่น หยดุ หรือเล่นซ ้ า
ได ้เพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถเรียนรู้ดว้ยตวัเองไดอ้ยา่งเขา้ใจ และมีปุ่ม ดงัน้ี 

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้ระดบัความสุภาพ 
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 

 

 

 

 

 

1 2 
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ภาพท่ี 4.11 หนา้จอระดบัความสุภาพ ระดบัสุภาพกนัเอง 

เม่ือกดปุ่ม “ระดบัสุภาพกนัเอง” ดงัภาพ 4.8 จะพบกบัหนา้ระดบัความสุภาพ ระดบัสุภาพกนัเอง 
ดงัภาพ 4.11 โดยจะบอกรายละเอียดท่ีสามารถใชก้ารพูดในระดบักนัเองในสถานการณ์ใดหรือบุคคล
ใดไดบ้า้ง ซ่ึงสอนในรูปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยดุ หรือเล่นซ ้ าได ้เพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถเรียนรู้
ดว้ยตวัเองไดอ้ยา่งเขา้ใจ และมีปุ่ม ดงัน้ี  

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้ระดบัความสุภาพ 
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 1 
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ภาพท่ี 4.12 หนา้จอความต่างของภาษา 

เม่ือกดปุ่ม “ความต่างของภาษา” ในหนา้แนะน าภาษาเกาหลีเบ้ืองตน้ ดงัภาพ 4.5 จะพบกบัหนา้
ความต่างของภาษา ดงัภาพ 4.12 โดยจะสอนเน้ือหาเก่ียวกบัความแตกต่างระหวา่งโครงสร้างประโยค
ของภาษาเกาหลีและโครงสร้างประโยคของภาษาไทย ซ่ึงมีการรูปแบบการเรียงประโยคท่ีแตกต่างกนั 
และมีปุ่ม ดงัน้ี 

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้แนะน าภาษาเกาหลีเบ้ืองตน้ 
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
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ภาพท่ี 4.13 หนา้จอหนา้หลกับทเรียน 

เม่ือกดปุ่ม “บทเรียน” ในหนา้เมนูหลกั ดงัภาพ 4.4 จะพบกบัหนา้หลกับทเรียนท่ีเป็นหนา้หลกั
ของบทเรียนทั้งหมดของส่ือการสอนสนทนาภาษาเกาหลีเบ้ืองตน้  ซ่ึงจะมีปุ่มการท างาน ดงัน้ี 

หมายเลข 1  แบบทดสอบก่อนเรียนส าหรับท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
หมายเลข 2  เขา้สู่บทเรียนส าหรับเขา้สู่บทเรียนทั้งหมด  
หมายเลข 3  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
หมายเลข 4  กลบัสู่หนา้แรกส าหรับกลบัไปยงัหนา้หลกัส่ือการสอน 
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ภาพท่ี 4.14 หนา้จอแบบทดสอบ ถามตอบ 

เม่ือกดปุ่ม “แบบทดสอบก่อนเรียน” จากหน้าหลักบทเรียน ดังภาพ 4.13 จะพบกับหน้า
แบบทดสอบถามตอบ ดงัภาพ 4.14 โดยจะเป็นแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อวดัพื้นฐานของผูใ้ช้ก่อน
การเรียน ซ่ึงมีปุ่มการท างาน ดงัน้ี 

หมายเลข 1  เร่ิมท าแบบทดสอบส าหรับเร่ิมการท าแบบทดสอบแบบถามตอบ 
หมายเลข 2  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้หลกับทเรียน 
หมายเลข 3  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
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ภาพท่ี 4.15 หนา้จอแบบทดสอบ 

เม่ือกดปุ่ม “เร่ิมท าแบบทดสอบ” ในหน้าแบบทดสอบ ถามตอบ ดงัภาพ 4.14 จะพบกบัหน้า
แบบทดสอบ ดงัภาพ 4.15 โดยแบบทดสอบจะเป็นแบบทดสอบแบบปรนยั 4  ตวัเลือก ซ่ึงค าถามจะมี
ทั้งหมด 30 ขอ้แบ่งเป็น 3 ชุด ชุดละ 10 ขอ้ โปรแกรมจะท าการสุ่มชุดแบบทดสอบให้กบัผูใ้ชว้า่จะได้
ชุดค าถามใด และในชุดค าถามนั้นๆ โปรแกรมจะท าการสุ่มล าดบัสลบัขอ้ค าถามกนัใน 10 ขอ้ในชุด
ค าถามนั้นๆ รวมถึงสุ่มล าดบัตวัเลือกค าตอบในค าถามนั้นๆ ดว้ย 

 

 

ภาพท่ี 4.16 หนา้จอสรุปผลคะแนน 

เม่ือท าแบบทดสอบครบแลว้ จะพบกบัหนา้สรุปผลคะแนนท่ีโปรแกรมจะค านวนคะแนนจากท่ี
ผูใ้ชไ้ดท้  าแบบทดสอบไป พร้อมบอกผลคะแนนท่ีท าได ้และมีปุ่มการท างาน ดงัน้ี 

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัสู่หนา้หลกับทเรียน 
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัสู่หนา้เมนูหลกั 
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ภาพท่ี 4.17 หนา้จอบทเรียน 

เม่ือกดปุ่ม “เขา้สู่บทเรียน” ในหน้าหลกับทเรียน ดงัภาพ 4.13 จะพบกบัหน้าบทเรียน ดงัภาพ 
4.17 ซ่ึงในหนา้บทเรียนน้ีจะแบ่งบทสอนสทนาออกเป็นหมวดหมู่ตามสถานการณ์ต่างๆ ท่ีจ  าเป็น 10 
บทเรียน โดยผูใ้ชส้ามารถกดปุ่มเลือกบทเรียนไดต้ามความตอ้งการ ดงัน้ี 

หมายเลข 1  การทกัทายส าหรับเขา้สู่บทเรียนการสนทนาเร่ืองทกัทาย 
หมายเลข 2  การบอกลาส าหรับเขา้สู่บทเรียนการสนทนาการบอกลา 
หมายเลข 3  การขอบคุณส าหรับเขา้สู่บทเรียนการสนทนาเร่ืองการขอบคุณ 
หมายเลข 4  การขอโทษส าหรับเขา้สู่บทเรียนการสนทนาเร่ืองการขอโทษ 
หมายเลข 5  การอวยพรส าหรับเขา้สู่บทเรียนการสนทนาเร่ืองการอวยพร 
หมายเลข 6  การแสดงความเป็นเจา้ของส าหรับเขา้สู่บทเรียนการสนทนาเร่ืองการแสดงความ

เป็นเจา้ของ 
หมายเลข 7  การบอกความรู้สึกส าหรับเขา้สู่บทเรียนการสนทนาเร่ืองการบอกความรู้สึกต่างๆ 
หมายเลข 8  การขอความช่วยเหลือส าหรับเข้าสู่บทเรียนการสนทนาเร่ืองการขอความ

ช่วยเหลือ 
หมายเลข 9  การบอกอาการเจ็บป่วยส าหรับเข้าสู่บทเรียนการสนทนาเร่ืองการบอกอาการ

เจบ็ป่วย 
หมายเลข 10  ร้านอาหารส าหรับเขา้สู่บทเรียนการสนทนาภายในร้านอาหาร 
หมายเลข 11  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัสู่หนา้หลกับทเรียน 
หมายเลข 12  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัสู่หนา้เมนูหลกั 
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ภาพท่ี 4.18 หนา้จอการทกัทาย 

เม่ือกดปุ่ม “การทกัทาย” ในหนา้บทเรียน ดงัภาพ 4.17 จะพบกบัหนา้การทกัทาย ดงัภาพ 4.18 
ซ่ึงในหนา้การทกัทายหนา้น้ีจะเป็นหนา้แรกของบทเรียนเร่ืองการทกัทาย โดยจะมีหวัขอ้ให้เร่ืองเรียน
เก่ียวกบัการทกัทายตั้งแต่การสวสัดี การถามสารทุกข์สุขดิบ การแนะน าตวัเอง หรือการทกัทายตาม
ช่วงเวลาต่างๆ ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถกดปุ่มเลือกหวัขอ้ไดต้ามความตอ้งการ ดงัน้ี 

หมายเลข 1  สวสัดีส าหรับเขา้สู่บทเรียนการสนทนาเร่ืองสวสัดี 
หมายเลข 2  แนะน าตวัเองส าหรับเขา้สู่บทเรียนการสนทนาเร่ืองการแนะน าตวัเอง 
หมายเลข 3  ยนิดีท่ีไดรู้้จกัส าหรับเขา้สู่บทเรียนการสนทนายนิดีท่ีไดรู้้จกั 
หมายเลข 4  การถามไถ่สารทุกขสุ์ขดิบส าหรับเขา้สู่การสนทนาการถามไถ่สารทุกขสุ์ขดิบ 
หมายเลข 5  การทกัทายทางโทรศพัทส์ าหรับเขา้สู่บทเรียนสนทนาการทกัทายทางโทรศพัท ์
หมายเลข 6  การทักทายตามช่วงเวลาส าหรับเข้าสู่บทเรียนการสนทนาการทักทายตาม

ช่วงเวลาต่างๆ  
หมายเลข 7  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัสู่หนา้บทเรียน 
หมายเลข 8  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัสู่หนา้เมนูหลกั  
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ภาพท่ี 4.19 หนา้จอสวสัดี 

เม่ือกดปุ่ม “สวสัดี” ในหน้าการทกัทาย ดงัภาพ 4.18 จะพบกบัหน้าสวสัดี ดงัภาพ 4.19 ซ่ึงใน
หน้าสวสัดีจะเป็นบทเรียนการสนทนาในระดบัต่างๆ รวมถึงการตอบกลบัการสวสัดีในระดบัต่างๆ 
ดว้ย ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถกดปุ่มเลือกหวัขอ้เรียนไดต้ามความตอ้งการ ดงัน้ี 

หมายเลข 1  การตอบกลบัการสวสัดีส าหรับเขา้สู่บทเรียนการสวสัดีระดบัสุภาพทางการ 
หมายเลข 2  ระดบัสุภาพทางการส าหรับเขา้สู่บทเรียนการสวสัดีระดบัสุภาพทางการ 
หมายเลข 3  ระดบัสุภาพทัว่ไปส าหรับเขา้สู่บทเรียนการสวสัดีระดบัสุภาพทัว่ไป 
หมายเลข 4  ระดบัสุภาพกนัเองส าหรับเขา้สู่บทเรียนการสวสัดีระดบัสุภาพกนัเอง 
หมายเลข 5  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัสู่หนา้การทกัทาย 
หมายเลข 6  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัสู่หนา้เมนูหลกั 
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ภาพท่ี 4.20 หนา้จอสวสัดีระดบัสุภาพทางการ 

เม่ือกดปุ่ม “ระดบัสุภาพทางการ” จากหนา้สวสัดี ดงัภาพ 4.19 จะพบกบัหนา้สวสัดีระดบัสุภาพ
ทางการ ดงัภาพ 4.20 โดยจะสอนสนทนาการพูดสวสัดีในระดับสุภาพทางการผ่านวีดีโอ ซ่ึงจะมี
ประโยคภาษาเกาหลีและค าอ่านเป็นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสียงของประโยค 
และการสอนท่ีเป็นรูปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรือเล่นซ ้ าได ้เพื่อให้ผูใ้ชส้ามารถเรียนรู้
ดว้ยตวัเองไดอ้ยา่งเขา้ใจ และมีปุ่ม ดงัน้ี 

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้สวสัดี 
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
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ภาพท่ี 4.21 หนา้จอสวสัดีระดบัสุภาพทัว่ไป 

เม่ือกดปุ่ม “ระดบัสุภาพทัว่ไป” จากหนา้สวสัดี ดงัภาพ 4.19 จะพบกบัหนา้สวสัดีระดบัสุภาพ
ทัว่ไป ดงัภาพ 4.21 โดยจะสอนสนทนาการพูดสวสัดีในระดบัสุภาพทัว่ไปผา่นวีดีโอ ซ่ึงจะมีประโยค
ภาษาเกาหลีและค าอ่านเป็นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสียงของประโยค และการ
สอนท่ีเป็นรูปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยดุ หรือเล่นซ ้ าได ้เพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถเรียนรู้ดว้ยตวัเอง
ไดอ้ยา่งเขา้ใจ และมีปุ่ม ดงัน้ี 

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้สวสัดี 
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
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ภาพท่ี 4.22 หนา้จอสวสัดีระดบักนัเอง 

เม่ือกดปุ่ม “ระดบัสุภาพทางการ” จากหนา้สวสัดี ดงัภาพ 4.19 จะพบกบัหนา้สวสัดีระดบักนัเอง 
ดงัภาพ 4.22 โดยจะสอนสนทนาการพูดสวสัดีในระดบักนัเองผา่นวีดีโอ ซ่ึงจะมีประโยคภาษาเกาหลี
และค าอ่านเป็นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสียงของประโยค และการสอนท่ีเป็น
รูปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรือเล่นซ ้ าได ้เพื่อให้ผูใ้ช้สามารถเรียนรู้ดว้ยตวัเองไดอ้ยา่ง
เขา้ใจ และมีปุ่ม ดงัน้ี 

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้สวสัดี 
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
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ภาพท่ี 4.23 หนา้จอการตอบกลบัการสวสัดี 

เม่ือกดปุ่ม “การตอบกลบัการสวสัดี” จากหน้าสวสัดี ดงัภาพ 4.19 จะพบกบัหน้าสวสัดีระดบั
สุภาพทางการ ดงัภาพ 4.23 โดยจะสอนสนทนาการตอบกลบัการพูดสวสัดีในระดบัต่างๆ ท่ีมีระดบั
ความสุภาพต่างกนัผ่านวีดีโอ ซ่ึงจะมีประโยคภาษาเกาหลีและค าอ่านเป็นภาษาไทย รวมทั้งการแปล
ประโยคและการออกเสียงของประโยค และการสอนท่ีเป็นรูปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด 
หรือเล่นซ ้ าได ้เพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถเรียนรู้ดว้ยตวัเองไดอ้ยา่งเขา้ใจ และมีปุ่ม ดงัน้ี 

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้สวสัดี 
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
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ภาพท่ี 4.24 หนา้จอแนะน าตวัเอง 

เม่ือกดปุ่ม “แนะน าตวัเอง” ในหน้าการทกัทาย ดงัภาพ 4.18 จะพบกบัหน้าแนะน าตวัเอง ดงั
ภาพ 4.24 ซ่ึงในหนา้แนะน าตวัเองหนา้น้ีจะเป็นหนา้แรกของบทเรียนเร่ืองการแนะน าตวัเอง โดยจะมี
ให้เลือก 2 ระดบัคือระดบัสุภาพทางการและระดบัสุภาพทัว่ไป ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถกดปุ่มเลือกหัวขอ้ได้
ตามความตอ้งการดงัน้ี 

หมายเลข 1  ระดบัสุภาพทางการส าหรับเขา้สู่การสอนสนทนาการแนะน าตวัเองระดบัสุภาพ
ทางการ 

หมายเลข 2  ระดบัสุภาพทัว่ไปส าหรับเขา้สู่การสอนสนทนาการแนะน าตวัเองระดบัสุภาพ
ทัว่ไป 

หมายเลข 3  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้การทกัทาย 
หมายเลข 4  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
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ภาพท่ี 4.25 หนา้จอแนะน าตวัเองระดบัสุภาพทางการ 

เม่ือกดปุ่ม “ระดบัสุภาพทางการ” จากหน้าแนะน าตวัเอง ดงัภาพ 4.24 จะพบกบัหน้าแนะน า
ตวัเองระดบัสุภาพทางการ ดงัภาพ 4.25 โดยจะสอนสนทนาการพูดแนะน าตวัเองในระดบัสุภาพ
ทางการผา่นวีดีโอ ซ่ึงจะมีประโยคภาษาเกาหลีและค าอ่านเป็นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและ
การออกเสียงของประโยค และการสอนท่ีเป็นรูปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรือเล่นซ ้ าได ้
เพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถเรียนรู้ดว้ยตวัเองไดอ้ยา่งเขา้ใจ และมีปุ่ม ดงัน้ี 

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้แนะน าตวัเอง 
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
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ภาพท่ี 4.26 หนา้จอแนะน าตวัเองระดบัสุภาพทัว่ไป 

เม่ือกดปุ่ม “ระดบัสุภาพทัว่ไป” จากหน้าแนะน าตวัเอง ดงัภาพ 4.24 จะพบกบัหน้าแนะน า
ตวัเองระดบัสุภาพทัว่ไป ดงัภาพ 4.26 โดยจะสอนสนทนาการพูดแนะน าตวัเองในระดบัสุภาพทัว่ไป
ผา่นวดีีโอ ซ่ึงจะมีประโยคภาษาเกาหลีและค าอ่านเป็นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออก
เสียงของประโยค และการสอนท่ีเป็นรูปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรือเล่นซ ้ าได ้เพื่อให้
ผูใ้ชส้ามารถเรียนรู้ดว้ยตวัเองไดอ้ยา่งเขา้ใจ และมีปุ่ม ดงัน้ี 

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้แนะน าตวัเอง 
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
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ภาพท่ี 4.27 หนา้จอยนิดีท่ีไดรู้้จกั 

เม่ือกดปุ่ม “ยนิดีท่ีไดรู้้จกั” ในหนา้การทกัทาย ดงัภาพ 4.18 จะพบกบัหนา้ยนิดีท่ีไดรู้้จกั ดงัภาพ 
4.27 ซ่ึงในหนา้ยินดีท่ีไดรู้้จกัหนา้น้ีจะเป็นหนา้แรกของบทเรียนเร่ืองการพูดประโยค “ยินดีท่ีไดรู้้จกั” 
โดยจะมีให้เลือก 2 ระดบัคือระดบัสุภาพทางการและระดบัสุภาพทัว่ไป ซ่ึงผูใ้ช้สามารถกดปุ่มเลือก
หวัขอ้ไดต้ามความตอ้งการดงัน้ี 

หมายเลข 1  ระดับสุภาพทางการส าหรับเข้าสู่การสอนสนทนาการพูดยินดีท่ีได้รู้จกัระดบั
สุภาพทางการ 

หมายเลข 2  ระดบัสุภาพทัว่ไปส าหรับเขา้สู่การสอนสนทนาการพูดยินดีท่ีไดรู้้จกัระดบัสุภาพ
ทัว่ไป 

หมายเลข 3  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้การทกัทาย 
หมายเลข 4  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
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ภาพท่ี 4.28 หนา้จอยนิดีท่ีไดรู้้จกัระดบัสุภาพทางการ 

เม่ือกดปุ่ม “ระดบัสุภาพทางการ” จากหนา้ยินดีท่ีไดรู้้จกั ดงัภาพ 4.27 จะพบกบัหนา้ยินดีท่ีได้
รู้จกัระดบัสุภาพทางการ ดงัภาพ 4.28 โดยจะสอนสนทนาการพูดยินดีท่ีไดรู้้จกัระดบัสุภาพทางการ
ผา่นวดีีโอ ซ่ึงจะมีประโยคภาษาเกาหลีและค าอ่านเป็นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออก
เสียงของประโยค และการสอนท่ีเป็นรูปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรือเล่นซ ้ าได ้เพื่อให้
ผูใ้ชส้ามารถเรียนรู้ดว้ยตวัเองไดอ้ยา่งเขา้ใจ และมีปุ่ม ดงัน้ี  

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้ยนิดีท่ีไดรู้้จกั 
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 
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ภาพท่ี 4.29 หนา้จอยนิดีท่ีไดรู้้จกัระดบัสุภาพทัว่ไป 

เม่ือกดปุ่ม “ระดบัสุภาพทัว่ไป” จากหนา้ยนิดีท่ีไดรู้้จกั ดงัภาพ 4.27 จะพบกบัหนา้ยนิดีท่ีไดรู้้จกั
ระดบัสุภาพทัว่ไป ดงัภาพ 4.29 โดยจะสอนสนทนาการพูดยนิดีท่ีไดรู้้จกัระดบัสุภาพทัว่ไปผา่นวดีีโอ 
ซ่ึงจะมีประโยคภาษาเกาหลีและค าอ่านเป็นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสียงของ
ประโยค และการสอนท่ีเป็นรูปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรือเล่นซ ้ าได้ เพื่อให้ผูใ้ช้
สามารถเรียนรู้ดว้ยตวัเองไดอ้ยา่งเขา้ใจ และมีปุ่ม ดงัน้ี 

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้ยนิดีท่ีไดรู้้จกั 
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
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ภาพท่ี 4.30 หนา้จอการถามไถ่สารทุกขสุ์ขดิบ 

เม่ือกดปุ่ม “การถามไถ่สารทุกขสุ์ขดิบ” ในหนา้การทกัทาย ดงัภาพ 4.18 จะพบกบัหนา้การถาม
ไถ่สารทุกขสุ์ขดิบ ดงัภาพ 4.30 ซ่ึงในหนา้น้ีจะเป็นหนา้แรกของบทเรียนเร่ืองการถามไถ่สารทุกขดิ์บ
ต่างๆ รวมทั้งการตอบกลบัในรูปแบบต่างๆ เม่ือโดนถาม โดยจะมีหวัขอ้ให้เลือกเรียน ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถ
กดปุ่มเลือกหวัขอ้ไดต้ามความตอ้งการดงัน้ี 

หมายเลข 1  ไม่เจอกนันานเลยนะส าหรับเขา้สู่การเรียนพูดประโยคไม่เจอกนันานเลยนะ 
หมายเลข 2  สบายดีไหมส าหรับเขา้สู่การเรียนพูดประโยคสบายดีไหม 
หมายเลข 3  การถามไถ่ส าหรับเขา้สู่การเรียนพูดประโยคการถามสารทุกขสุ์ขดิบอ่ืนๆ 
หมายเลข 4  การตอบกลบัส าหรับเขา้สู่การเรียนสนทนาการตอบกลบัการถามไถ่สารทุกข์สุข

ดิบ 
หมายเลข 5  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้การทกัทาย 
หมายเลข 6  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
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ภาพท่ี 4.31 หนา้จอไม่เจอกนันานเลยนะ 

เม่ือกดปุ่ม “ไม่เจอกนันานเลยนะ” จากหนา้การถามไถ่สารทุกขสุ์ขดิบ ดงัภาพ 4.30 จะพบกบั
หน้าไม่เจอกนันานเลยนะ ดงัภาพ 4.31 โดยจะสอนสนทนาการพูดประโยค “ไม่เจอกนันานเลยนะ” 
ซ่ึงจะมีประโยคภาษาเกาหลีและค าอ่านเป็นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสียงของ
ประโยค และการสอนท่ีเป็นรูปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรือเล่นซ ้ าได้ เพื่อให้ผูใ้ช้
สามารถเรียนรู้ดว้ยตวัเองไดอ้ยา่งเขา้ใจ และมีปุ่ม ดงัน้ี 

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้การทกัทาย 
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
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ภาพท่ี 4.32 หนา้จอสบายดีไหม 

เม่ือกดปุ่ม “สบายดีไหม” จากหน้าการถามไถ่สารทุกข์สุขดิบ ดังภาพ 4.30 จะพบกับหน้า
สบายดีไหม ดงัภาพ 4.32 โดยจะสอนสนทนาการพูดประโยค “สบายดีไหม” ซ่ึงจะมีประโยคภาษา
เกาหลีและค าอ่านเป็นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสียงของประโยค และการสอน
ท่ีเป็นรูปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรือเล่นซ ้ าได ้เพื่อให้ผูใ้ชส้ามารถเรียนรู้ดว้ยตวัเองได้
อยา่งเขา้ใจ และมีปุ่ม ดงัน้ี 

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้การทกัทาย 
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
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ภาพท่ี 4.33 หนา้จอการถามไถ่ 

เม่ือกดปุ่ม “การถามไถ่” จากหน้าการถามไถ่สารทุกข์สุขดิบ ดงัภาพ 4.30 จะพบกบัหน้าการ
ถามไถ่ ดงัภาพ 4.33 โดยจะสอนสนทนาการพูดการถามไถ่ประโยคอ่ืนๆ ซ่ึงจะมีประโยคภาษาเกาหลี
และค าอ่านเป็นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสียงของประโยค และการสอนท่ีเป็น
รูปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรือเล่นซ ้ าได ้เพื่อให้ผูใ้ช้สามารถเรียนรู้ดว้ยตวัเองไดอ้ยา่ง
เขา้ใจ และมีปุ่ม ดงัน้ี 

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้การทกัทาย 
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
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ภาพท่ี 4.34 หนา้จอการตอบกลบัการถามสารทุกขสุ์ขดิบ 

เม่ือกดปุ่ม “การตอบกลบั” จากหนา้การถามไถ่สารทุกขสุ์ขดิบ ดงัภาพ 4.30 จะพบกบัหนา้การ
ตอบกลบัการถามสารทุกขสุ์ขดิบ ดงัภาพ 4.34 โดยจะสอนสนทนาท่ีสามารถใชใ้นการตอบกลบัการ
ถามไถ่สารทุกขสุ์ขดิบในประโยคต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม ซ่ึงจะมีประโยคภาษาเกาหลีและค าอ่านเป็น
ภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสียงของประโยค และการสอนท่ีเป็นรูปแบบของ
วีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรือเล่นซ ้ าได ้เพื่อให้ผูใ้ชส้ามารถเรียนรู้ดว้ยตวัเองไดอ้ยา่งเขา้ใจ และมี
ปุ่ม ดงัน้ี 

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้การทกัทาย 
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
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ภาพท่ี 4.35 หนา้จอการทกัทายทางโทรศพัท์ 

เม่ือกดปุ่ม “การทกัทายทางโทรศพัท์” จากหน้าการทกัทาย ดงัภาพ 4.18 จะพบกบัหน้าการ
ทกัทายทางโทรศพัท ์ดงัภาพ 4.35 โดยจะสอนสนทนาการพูดทกัทายทางโทรศพัท ์ซ่ึงมีความแตกต่าง
กบัการทกัทายแบบพบหนา้กนัโดยตรงผา่นรูปแบบวดีีโอ ซ่ึงจะมีประโยคภาษาเกาหลีและค าอ่านเป็น
ภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสียงของประโยค และการสอนท่ีเป็นรูปแบบของ
วีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรือเล่นซ ้ าได ้เพื่อให้ผูใ้ชส้ามารถเรียนรู้ดว้ยตวัเองไดอ้ยา่งเขา้ใจ และมี
ปุ่ม ดงัน้ี 

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้การทกัทาย 
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
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ภาพท่ี 4.36 หนา้จอการทกัทายตามช่วงเวลา 

เม่ือกดปุ่ม “การทกัทายตามช่วงเวลา” ในหน้าการทกัทาย ดังภาพ 4.18 จะพบกับหน้าการ
ทกัทายตามช่วงเวลา ดังภาพ 4.36 ซ่ึงในหน้าน้ีจะเป็นหน้าแรกของบทเรียนเร่ืองการทกัทายตาม
ช่วงเวลาต่างๆ ซ่ึงมีการพูดในแต่ละช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนั โดยจะมีหวัขอ้ใหเ้ลือกเรียน ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถ
กดปุ่มเลือกหวัขอ้ไดต้ามความตอ้งการดงัน้ี 

หมายเลข 1  อรุณสวสัด์ิส าหรับเขา้สู่การเรียนการพูดประโยคอรุณสวสัด์ิ 
หมายเลข 2  ราตรีสวสัด์ิส าหรับเขา้สู่การเรียนการพูดประโยคราตรีสวสัด์ิ 
หมายเลข 3  ฝันดีนะส าหรับเขา้สู่การเรียนการพูดประโยคฝันดีนะ 
หมายเลข 4  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้การทกัทาย 
หมายเลข 5  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
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ภาพท่ี 4.37 หนา้จออรุณสวสัด์ิ 

เม่ือกดปุ่ม “อรุณสวสัด์ิ” จากหน้าการทกัทายตามช่วงเวลา ดงัภาพ 4.36 จะพบกบัหน้าอรุณ
สวสัด์ิ ดงัภาพ 4.37 โดยจะสอนสนทนาการพูดอรุณสวสัด์ิผ่านรูปแบบวีดีโอ ซ่ึงจะมีประโยคภาษา
เกาหลีและค าอ่านเป็นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสียงของประโยค และการสอน
ท่ีเป็นรูปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรือเล่นซ ้ าได ้เพื่อให้ผูใ้ชส้ามารถเรียนรู้ดว้ยตวัเองได้
อยา่งเขา้ใจ และมีปุ่ม ดงัน้ี 

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้การทกัทายตามช่วงเวลา 
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
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ภาพท่ี 4.38 หนา้จอราตรีสวสัด์ิ 

เม่ือกดปุ่ม “ราตรีสวสัด์ิ” จากหน้าการทกัทายตามช่วงเวลา ดงัภาพ 4.36 จะพบกบัหน้าราตรี
สวสัด์ิ ดงัภาพ 4.38 โดยจะสอนสนทนาการพูดราตรีสวสัด์ิผ่านรูปแบบวีดีโอ ซ่ึงจะมีประโยคภาษา
เกาหลีและค าอ่านเป็นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสียงของประโยค และการสอน
ท่ีเป็นรูปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรือเล่นซ ้ าได ้เพื่อให้ผูใ้ชส้ามารถเรียนรู้ดว้ยตวัเองได้
อยา่งเขา้ใจ และมีปุ่ม ดงัน้ี 

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้การทกัทายตามช่วงเวลา 
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
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ภาพท่ี 4.39 หนา้จอฝันดีนะ 

เม่ือกดปุ่ม “ฝันดีนะ” จากหนา้การทกัทายตามช่วงเวลา ดงัภาพ 4.36 จะพบกบัหนา้ฝันดีนะ ดงั
ภาพ 4.39 โดยจะสอนสนทนาการพูดประโยคฝันดีนะผา่นรูปแบบวีดีโอ ซ่ึงจะมีประโยคภาษาเกาหลี
และค าอ่านเป็นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสียงของประโยค และการสอนท่ีเป็น
รูปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรือเล่นซ ้ าได ้เพื่อให้ผูใ้ช้สามารถเรียนรู้ดว้ยตวัเองไดอ้ยา่ง
เขา้ใจ และมีปุ่ม ดงัน้ี 

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้การทกัทายตามช่วงเวลา 
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
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ภาพท่ี 4.40 หนา้จอการบอกลา 

เม่ือกดปุ่ม “การบอกลา” ในหนา้บทเรียน ดงัภาพ 4.17 จะพบกบัหนา้การบอกลา ดงัภาพ 4.40 
ซ่ึงในหนา้น้ีจะเป็นหนา้แรกของบทเรียนเร่ืองการบอกลา โดยจะมีหวัขอ้ใหเ้ร่ืองเรียนเก่ียวกบัการบอก
ลาต่างๆ ซ่ึงการพูดของตวัผูพู้ดท่ีมีบริบทท่ีต่างกนัจะพูดประโยคท่ีต่างกนั ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถกดปุ่มเลือก
หวัขอ้ไดต้ามความตอ้งการ ดงัน้ี 

หมายเลข 1  เราเป็นฝ่ายอยูพู่ดกบัคนท่ีจะไปส าหรับเขา้สู่ประโยคบทเรียนท่ีใชพู้ดเม่ือเราอยูใ่น
บริบทเราเป็นฝ่ายอยู ่พูดกบัผูท่ี้จะไป 

หมายเลข 2  เราเป็นฝ่ายไปพูดกบัคนท่ีอยู่ส าหรับเขา้สู่ประโยคบทเรียนท่ีใช้พูดเม่ือเราอยู่ใน
บริบทเราเป็นฝ่ายไป พูดกบัผูท่ี้อยู ่

หมายเลข 3  การบอกลาแบบอ่ืนๆ ส าหรับเขา้สู่บทเรียนการบอกลาประโยคอ่ืนๆ  
หมายเลข 4  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้การทกัทาย 
หมายเลข 5  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 

 
 
 
 

5 4 

3 

1 
2 



69 
 

 

 

ภาพท่ี 4.41 หนา้จอเราเป็นฝ่ายอยูพู่ดกบัคนท่ีจะไป 

เม่ือกดปุ่ม “เราเป็นฝ่ายอยู่พูดกบัคนท่ีจะไป” ในหน้าการการบอกลา ดงัภาพ 4.40 จะพบกบั
หน้าเราเป็นฝ่ายอยู่พูดกบัคนท่ีจะไป ดงัภาพ 4.41 ซ่ึงในหน้าน้ีจะเป็นหน้าแรกของบทเรียนเร่ืองการ
พูดประโยคท่ีเราอยูใ่นบริบทท่ีเราอยู ่แลว้เราจะตอ้งพูดกบัผูท่ี้จะไปดว้ยประโยคใด โดยจะมีใหเ้ลือก 2 
ระดบัคือระดบัสุภาพทางการและระดบัสุภาพทัว่ไป ซ่ึงผูใ้ช้สามารถกดปุ่มเลือกหัวขอ้ไดต้ามความ
ตอ้งการดงัน้ี 

หมายเลข 1  ระดบัสุภาพทางการส าหรับเขา้สู่การสอนสนทนาประโยคในระดบัสุภาพทางการ 
หมายเลข 2  ระดบัสุภาพทัว่ไปส าหรับเขา้สู่การสอนสนทนาในระดบัสุภาพทัว่ไป 
หมายเลข 3  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้การบอกลา 
หมายเลข 4  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
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ภาพท่ี 4.42 หนา้จอเราเป็นฝ่ายอยูพู่ดกบัคนท่ีจะไประดบัสุภาพทางการ 

เม่ือกดปุ่ม “ระดบัสุภาพทางการ” จากหนา้เราเป็นฝ่ายอยูพู่ดกบัคนท่ีจะไป ดงัภาพ 4.41 จะพบ
กบัหนา้เราเป็นฝ่ายอยูพู่ดกบัคนท่ีจะไป ดงัภาพ 4.42 โดยจะสอนสนทนาประโยคท่ีใชพู้ดในบริบทท่ี
เราตอ้งพูดเม่ือเราเป็นฝ่ายอยู่ กบัคนท่ีก าลงัจะไปในระดบัสุภาพทางการผ่านรูปแบบวีดีโอ ซ่ึงจะมี
ประโยคภาษาเกาหลีและค าอ่านเป็นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสียงของประโยค 
และการสอนท่ีเป็นรูปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรือเล่นซ ้ าได ้เพื่อให้ผูใ้ชส้ามารถเรียนรู้
ดว้ยตวัเองไดอ้ยา่งเขา้ใจ และมีปุ่ม ดงัน้ี 

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้เราเป็นฝ่ายอยูพู่ดกบัคนท่ีจะไป 
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
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ภาพท่ี 4.42 หนา้จอเราเป็นฝ่ายอยูพู่ดกบัคนท่ีจะไประดบัสุภาพทัว่ไป 

เม่ือกดปุ่ม “ระดบัสุภาพทัว่ไป” จากหนา้เราเป็นฝ่ายอยูพู่ดกบัคนท่ีจะไป ดงัภาพ 4.41 จะพบกบั
หนา้เราเป็นฝ่ายอยูพู่ดกบัคนท่ีจะไป ดงัภาพ 4.42 โดยจะสอนสนทนาประโยคท่ีใชพู้ดในบริบทท่ีเรา
ตอ้งพูดเม่ือเราเป็นฝ่ายอยู ่กบัคนท่ีก าลงัจะไปในระดบัสุภาพทัว่ไปผา่นรูปแบบวีดีโอ ซ่ึงจะมีประโยค
ภาษาเกาหลีและค าอ่านเป็นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสียงของประโยค และการ
สอนท่ีเป็นรูปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยดุ หรือเล่นซ ้ าได ้เพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถเรียนรู้ดว้ยตวัเอง
ไดอ้ยา่งเขา้ใจ และมีปุ่ม ดงัน้ี 

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้เราเป็นฝ่ายอยูพู่ดกบัคนท่ีจะไป 
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
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ภาพท่ี 4.43 หนา้จอเราเป็นฝ่ายไปพูดกบัคนท่ีอยู ่

เม่ือกดปุ่ม “เราเป็นฝ่ายไปพูดกบัคนท่ีอยู่” ในหนา้การการบอกลา ดงัภาพ 4.40 จะพบกบัหน้า
เราเป็นฝ่ายไปพูดกับคนท่ีอยู่ ดังภาพ 4.43 ซ่ึงในหน้าน้ีจะเป็นหน้าแรกของบทเรียนเร่ืองการพูด
ประโยคท่ีเราอยู่ในบริบทท่ีเราจะไป แลว้เราจะตอ้งพูดกบัผูท่ี้อยู่ดว้ยประโยคใด โดยจะมีให้เลือก 2 
ระดบัคือระดบัสุภาพทางการและระดบัสุภาพทัว่ไป ซ่ึงผูใ้ช้สามารถกดปุ่มเลือกหัวขอ้ไดต้ามความ
ตอ้งการดงัน้ี 

หมายเลข 1  ระดบัสุภาพทางการส าหรับเขา้สู่การสอนสนทนาประโยคในระดบัสุภาพทางการ 
หมายเลข 2  ระดบัสุภาพทัว่ไปส าหรับเขา้สู่การสอนสนทนาในระดบัสุภาพทัว่ไป 
หมายเลข 3  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้การบอกลา 
หมายเลข 4  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
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ภาพท่ี 4.44 หนา้จอเราเป็นฝ่ายไปพูดกบัคนท่ีอยูร่ะดบัสุภาพทางการ 

เม่ือกดปุ่ม “ระดบัสุภาพทางการ” จากหนา้เราเป็นฝ่ายไปกบัคนท่ีอยู ่ดงัภาพ 4.43 จะพบกบัหนา้
เราเป็นฝ่ายไปพูดกบัคนท่ีอยู ่ดงัภาพ 4.44 โดยจะสอนสนทนาประโยคท่ีใชพู้ดในบริบทท่ีเราตอ้งพูด
เม่ือเราเป็นฝ่ายไป กบัคนท่ีอยูใ่นระดบัสุภาพทางการผา่นรูปแบบวีดีโอ ซ่ึงจะมีประโยคภาษาเกาหลี
และค าอ่านเป็นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสียงของประโยค และการสอนท่ีเป็น
รูปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรือเล่นซ ้ าได ้เพื่อให้ผูใ้ช้สามารถเรียนรู้ดว้ยตวัเองไดอ้ยา่ง
เขา้ใจ และมีปุ่ม ดงัน้ี 

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้เราเป็นฝ่ายไปพูดกบัคนท่ีอยู ่
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
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ภาพท่ี 4.45 หนา้จอเราเป็นฝ่ายไปพูดกบัคนท่ีอยูร่ะดบัสุภาพทัว่ไป 

เม่ือกดปุ่ม “ระดบัสุภาพทัว่ไป” จากหนา้เราเป็นฝ่ายไปกบัคนท่ีอยู ่ดงัภาพ 4.43 จะพบกบัหนา้
เราเป็นฝ่ายไปพูดกบัคนท่ีอยู ่ดงัภาพ 4.44 โดยจะสอนสนทนาประโยคท่ีใชพู้ดในบริบทท่ีเราตอ้งพูด
เม่ือเราเป็นฝ่ายไป กบัคนท่ีอยูใ่นระดบัสุภาพทัว่ไปผา่นรูปแบบวีดีโอ ซ่ึงจะมีประโยคภาษาเกาหลีและ
ค าอ่านเป็นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสียงของประโยค และการสอนท่ีเป็น
รูปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรือเล่นซ ้ าได ้เพื่อให้ผูใ้ช้สามารถเรียนรู้ดว้ยตวัเองไดอ้ยา่ง
เขา้ใจ และมีปุ่ม ดงัน้ี 

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้เราเป็นฝ่ายไปพูดกบัคนท่ีอยู ่
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
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ภาพท่ี 4.46 หนา้จอการบอกลาแบบอ่ืนๆ 

เม่ือกดปุ่ม “การบอกลาแบบอ่ืนๆ” ในหนา้การบอกลา ดงัภาพ 4.40 จะพบกบัหนา้การบอกลา
แบบอ่ืนๆ ดงัภาพ 4.46 ซ่ึงในหนา้น้ีจะเป็นหนา้แรกของบทเรียนเร่ืองการบอกลาดว้ยประโยคอ่ืนๆ ซ่ึง
ผูใ้ชส้ามารถกดปุ่มเลือกหวัขอ้ไดต้ามความตอ้งการดงัน้ี 

หมายเลข 1  เด๋ียวเจอกนัส าหรับเขา้สู่บทเรียนการบอกลาดว้ยประโยคเด๋ียวเจอกนันะ 
หมายเลข 2  เดินทางปลอดภยัส าหรับเขา้สู่บทเรียนการบอกลาเม่ือตอ้งเดินทาง 
หมายเลข 3  ดูแลตวัเองดว้ยนะส าหรับเขา้สู่บทเรียนการบอกลาดว้ยประโยคดูแลตวัเองดว้ยนะ 
หมายเลข 4  ไปดีมาดีนะส าหรับเขา้สู่บทเรียนการบอกลาดว้ยประโยคไปดีมาดีนะ 
หมายเลข 5  พรุ่งน้ีเจอกนัส าหรับเขา้สู่บทเรียนการบอกลาดว้ยประโยคพรุ่งน้ีเจอกนันะ 
หมายเลข 6  แลว้พบกนัอีกนะส าหรับเขา้สู่บทเรียนการบอกลาดว้ยประโยคแลว้พบกนัอีกนะ 
หมายเลข 7  ไปดีๆ นะส าหรับเขา้สู่บทเรียนการบอกลาดว้ยประโยคไปดีๆ นะ 
หมายเลข 8  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้การบอกลา 
หมายเลข 9  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
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ภาพท่ี 4.47 หนา้จอเด๋ียวเจอกนั 

เม่ือกดปุ่ม “เด๋ียวเจอกนั” จากหนา้การการบอกลาแบบอ่ืนๆ ดงัภาพ 4.46 จะพบกบัหนา้เด๋ียวเจอ
กนันะ ดงัภาพ 4.47 โดยจะสอนสนทนาการพูดประโยคเด๋ียวเจอกนันะผ่านรูปแบบวีดีโอ ซ่ึงจะมี
ประโยคภาษาเกาหลีและค าอ่านเป็นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสียงของประโยค 
และการสอนท่ีเป็นรูปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรือเล่นซ ้ าได ้เพื่อให้ผูใ้ชส้ามารถเรียนรู้
ดว้ยตวัเองไดอ้ยา่งเขา้ใจ และมีปุ่ม ดงัน้ี 

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้การบอกลาแบบอ่ืนๆ  
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
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ภาพท่ี 4.48 หนา้จอเดินทางปลอดภยันะ 

เม่ือกดปุ่ม “เดินทางปลอดภยันะ” จากหนา้การการบอกลาแบบอ่ืนๆ ดงัภาพ 4.46 จะพบกบัหนา้
เดินทางปลอดภยันะ ดังภาพ 4.48 โดยจะสอนสนทนาการพูดประโยคเดินทางปลอดภยันะผ่าน
รูปแบบวีดีโอ ซ่ึงจะมีประโยคภาษาเกาหลีและค าอ่านเป็นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการ
ออกเสียงของประโยค และการสอนท่ีเป็นรูปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรือเล่นซ ้ าได้ 
เพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถเรียนรู้ดว้ยตวัเองไดอ้ยา่งเขา้ใจ และมีปุ่ม ดงัน้ี 

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้การบอกลาแบบอ่ืนๆ  
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
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ภาพท่ี 4.49 หนา้จอดูแลตวัเองดว้ยนะ 

เม่ือกดปุ่ม “ดูแลตวัเองดว้ยนะ” จากหนา้การการบอกลาแบบอ่ืนๆ ดงัภาพ 4.46 จะพบกบัหนา้
ดูแลตวัเองดว้ยนะ ดงัภาพ 4.49 โดยจะสอนสนทนาการพูดประโยคดูแลตวัเองดว้ยนะผ่านรูปแบบ
วีดีโอ ซ่ึงจะมีประโยคภาษาเกาหลีและค าอ่านเป็นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออก
เสียงของประโยค และการสอนท่ีเป็นรูปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรือเล่นซ ้ าได ้เพื่อให้
ผูใ้ชส้ามารถเรียนรู้ดว้ยตวัเองไดอ้ยา่งเขา้ใจ และมีปุ่ม ดงัน้ี 

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้การบอกลาแบบอ่ืนๆ  
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
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ภาพท่ี 4.50 หนา้จอไปดีมาดีนะ 

เม่ือกดปุ่ม “ไปดีมาดีนะ” จากหนา้การการบอกลาแบบอ่ืนๆ ดงัภาพ 4.46 จะพบกบัหนา้ไปดีมา
ดีนะ ดงัภาพ 4.50 โดยจะสอนสนทนาการพูดประโยคดูแลไปดีมาดีนะผ่านรูปแบบวีดีโอ ซ่ึงจะมี
ประโยคภาษาเกาหลีและค าอ่านเป็นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสียงของประโยค 
และการสอนท่ีเป็นรูปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรือเล่นซ ้ าได ้เพื่อให้ผูใ้ชส้ามารถเรียนรู้
ดว้ยตวัเองไดอ้ยา่งเขา้ใจ และมีปุ่ม ดงัน้ี 

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้การบอกลาแบบอ่ืนๆ  
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
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ภาพท่ี 4.51 หนา้จอพรุ่งน้ีเจอกนั 

เม่ือกดปุ่ม “พรุ่งน้ีเจอกนั” จากหนา้การการบอกลาแบบอ่ืนๆ ดงัภาพ 4.46 จะพบกบัหนา้พรุ่งน้ี
เจอกัน ดังภาพ 4.51 โดยจะสอนสนทนาการพูดประโยคพรุ่งน้ีเจอกนัผ่านรูปแบบวีดีโอ ซ่ึงจะมี
ประโยคภาษาเกาหลีและค าอ่านเป็นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสียงของประโยค 
และการสอนท่ีเป็นรูปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรือเล่นซ ้ าได ้เพื่อให้ผูใ้ชส้ามารถเรียนรู้
ดว้ยตวัเองไดอ้ยา่งเขา้ใจ และมีปุ่ม ดงัน้ี 

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้การบอกลาแบบอ่ืนๆ  
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 1 
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ภาพท่ี 4.52 หนา้จอแลว้พบกนัอีกนะ 

เม่ือกดปุ่ม “แลว้พบกนัอีกนะ” จากหน้าการการบอกลาแบบอ่ืนๆ ดงัภาพ 4.46 จะพบกบัหนา้
แลว้พบกนัอีกนะ ดงัภาพ 4.52 โดยจะสอนสนทนาการพูดประโยคแลว้พบกนัอีกนะผา่นรูปแบบวีดีโอ 
ซ่ึงจะมีประโยคภาษาเกาหลีและค าอ่านเป็นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสียงของ
ประโยค และการสอนท่ีเป็นรูปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรือเล่นซ ้ าได้ เพื่อให้ผูใ้ช้
สามารถเรียนรู้ดว้ยตวัเองไดอ้ยา่งเขา้ใจ และมีปุ่ม ดงัน้ี 

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้การบอกลาแบบอ่ืนๆ  
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
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ภาพท่ี 4.53 หนา้จอไปดีๆ นะ 

เม่ือกดปุ่ม “ไปดีๆ นะ” จากหนา้การการบอกลาแบบอ่ืนๆ ดงัภาพ 4.46 จะพบกบัหนา้ไปดีๆ นะ 
ดงัภาพ 4.53 โดยจะสอนสนทนาการพูดประโยคไปดีๆ นะผ่านรูปแบบวีดีโอ ซ่ึงจะมีประโยคภาษา
เกาหลีและค าอ่านเป็นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสียงของประโยค และการสอน
ท่ีเป็นรูปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรือเล่นซ ้ าได ้เพื่อให้ผูใ้ชส้ามารถเรียนรู้ดว้ยตวัเองได้
อยา่งเขา้ใจ และมีปุ่ม ดงัน้ี 

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้การบอกลาแบบอ่ืนๆ  
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
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ภาพท่ี 4.54 หนา้จอการขอบคุณ 

เม่ือกดปุ่ม “การขอบคุณ” ในหนา้บทเรียน ดงัภาพ 4.17 จะพบกบัหนา้การขอบคุณ ดงัภาพ 4.54 
ซ่ึงในหนา้น้ีเป็นหนา้แรกท่ีจะสอนการสนทนาการขอบคุณในระดบัความสุภาพต่างๆ การตอบกลบัค า
ขอบคุณ รวมถึงการบอกขอบคุณบอกเหตุผลเฉพาะเจาะจงต่างๆ ด้วย ซ่ึงผูใ้ช้สามารถกดปุ่มเลือก
หวัขอ้เรียนไดต้ามความตอ้งการ ดงัน้ี 

หมายเลข 1  ระดบัสุภาพทางการส าหรับเขา้สู่บทเรียนการขอบคุณระดบัสุภาพทางการ 
หมายเลข 2  ระดบัสุภาพมากส าหรับเขา้สู่บทเรียนการขอบคุณระดบัสุภาพมาก 
หมายเลข 3  ระดบัสุภาพทัว่ไปส าหรับเขา้สู่บทเรียนการขอบคุณระดบัสุภาพทัว่ไป 
หมายเลข 4  ระดบัสุภาพกนัเองส าหรับเขา้สู่บทเรียนการขอบคุณระดบักนัเอง 
หมายเลข 5  การตอบรับการขอบคุณส าหรับเขา้สู่บทเรียนการตอบรับค าขอบคุณ 
หมายเลข 6  การขอบคุณแบบเจาะจงส าหรับเขา้สู่บทเรียนการขอบคุณแบบระบุเหตุผลต่างๆ  
หมายเลข 7  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัสู่หนา้การบทเรียน 
หมายเลข 8  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัสู่หนา้เมนูหลกั 
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ภาพท่ี 4.55 หนา้จอการขอบคุณระดบัสุภาพทางการ 

เม่ือกดปุ่ม “ระดบัสุภาพทางการ” จากหนา้การขอบคุณ ดงัภาพ 4.54 จะพบกบัหนา้การขอบคุณ
ระดบัสุภาพทางการ ดงัภาพ 4.55 โดยจะสอนการพูดขอบคุณในระดบัสุภาพทางการผา่นวดีีโอ ซ่ึงจะมี
ประโยคภาษาเกาหลีและค าอ่านเป็นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสียงของประโยค 
และการสอนท่ีเป็นรูปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรือเล่นซ ้ าได ้เพื่อให้ผูใ้ชส้ามารถเรียนรู้
ดว้ยตวัเองไดอ้ยา่งเขา้ใจ และมีปุ่ม ดงัน้ี 

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้การขอบคุณ 
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
 
 
 
 
 
 
 

2 1 
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ภาพท่ี 4.56 หนา้จอการขอบคุณระดบัสุภาพมาก 

เม่ือกดปุ่ม “ระดบัสุภาพมาก” จากหน้าการขอบคุณ ดงัภาพ 4.54 จะพบกบัหน้าการขอบคุณ
ระดับสุภาพมาก ดังภาพ 4.56 โดยจะสอนการพูดขอบคุณในระดับสุภาพมากผ่านวีดีโอ ซ่ึงจะมี
ประโยคภาษาเกาหลีและค าอ่านเป็นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสียงของประโยค 
และการสอนท่ีเป็นรูปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรือเล่นซ ้ าได ้เพื่อให้ผูใ้ชส้ามารถเรียนรู้
ดว้ยตวัเองไดอ้ยา่งเขา้ใจ และมีปุ่ม ดงัน้ี 

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้การขอบคุณ 
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
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ภาพท่ี 4.57 หนา้จอการขอบคุณระดบัสุภาพทัว่ไป 

เม่ือกดปุ่ม “ระดบัสุภาพทัว่ไป” จากหนา้การขอบคุณ ดงัภาพ 4.54 จะพบกบัหนา้การขอบคุณ
ระดบัสุภาพทัว่ไป ดงัภาพ 4.57 โดยจะสอนการพูดขอบคุณในระดบัสุภาพทัว่ไปผ่านวีดีโอ ซ่ึงจะมี
ประโยคภาษาเกาหลีและค าอ่านเป็นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสียงของประโยค 
และการสอนท่ีเป็นรูปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรือเล่นซ ้ าได ้เพื่อให้ผูใ้ชส้ามารถเรียนรู้
ดว้ยตวัเองไดอ้ยา่งเขา้ใจ และมีปุ่ม ดงัน้ี 

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้การขอบคุณ 
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
 
 
 
 
 
 

 

2 1 
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ภาพท่ี 4.58 หนา้จอการขอบคุณระดบัสุภาพกนัเอง 

เม่ือกดปุ่ม “ระดบัสุภาพกนัเอง” จากหนา้การขอบคุณ ดงัภาพ 4.54 จะพบกบัหนา้การขอบคุณ
ระดบัสุภาพกนัเอง ดงัภาพ 4.58 โดยจะสอนการพูดขอบคุณในระดบักนัเองผา่นวีดีโอ ซ่ึงจะมีประโยค
ภาษาเกาหลีและค าอ่านเป็นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสียงของประโยค และการ
สอนท่ีเป็นรูปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยดุ หรือเล่นซ ้ าได ้เพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถเรียนรู้ดว้ยตวัเอง
ไดอ้ยา่งเขา้ใจ และมีปุ่ม ดงัน้ี 

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้การขอบคุณ 
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 1 



88 
 

 

 

ภาพท่ี 4.59 หนา้จอการตอบรับค าขอบคุณ 

เม่ือกดปุ่ม “การตอบรับการขอบคุณ” จากหนา้การขอบคุณ ดงัภาพ 4.54 จะพบกบัหนา้การตอบ
รับการขอบคุณ ดงัภาพ 4.59 โดยจะสอนการพูดการตอบรับค าขอบคุณดว้ยประโยคต่างๆ ผา่นวีดีโอ 
ซ่ึงจะมีประโยคภาษาเกาหลีและค าอ่านเป็นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสียงของ
ประโยค และการสอนท่ีเป็นรูปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรือเล่นซ ้ าได้ เพื่อให้ผูใ้ช้
สามารถเรียนรู้ดว้ยตวัเองไดอ้ยา่งเขา้ใจ และมีปุ่ม ดงัน้ี 

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้การขอบคุณ 
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 1 
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ภาพท่ี 4.60 หนา้จอการขอบคุณแบบเจาะจง 

เม่ือกดปุ่ม “การขอบคุณแบบเจาะจง” ในหน้าการขอบคุณ ดงัภาพ 4.54 จะพบกบัหน้าการ
ขอบคุณแบบเจาะจง ดงัภาพ 4.60 ซ่ึงในหน้าน้ีจะเป็นหน้าแรกของบทเรียนเร่ืองการบอกขอบคุณ
พร้อมระบุเหตุผลในเร่ืองท่ีตอ้งการขอบคุณแบบเฉพาะเจาะจง ซ่ึงผูใ้ช้สามารถกดปุ่มเลือกหัวขอ้ได้
ตามความตอ้งการดงัน้ี 

หมายเลข 1 ขอบคุณท่ีมาส าหรับเขา้สู่บทเรียนการบอกลาดว้ยประโยคเด๋ียวเจอกนันะ 
หมายเลข 2 ขอบคุณท่ีชมส าหรับเขา้สู่บทเรียนการขอบคุณดว้ยประโยคขอบคุณท่ีชม 
หมายเลข 3 ขอบคุณท่ีเป็นห่วงส าหรับเขา้สู่บทเรียนการขอบคุณดว้ยประโยคขอบคุณท่ีเป็น

ห่วง 
หมายเลข 4 ขอบคุณท่ีช่วยเหลือส าหรับเข้าสู่บทเรียนการขอบคุณด้วยประโยคขอบคุณท่ี

ช่วยเหลือ 
หมายเลข 5 ขอบคุณท่ีท าให้ถึงขนาดน้ีส าหรับเขา้สู่บทเรียนการขอบคุณดว้ยประโยคขอบคุณ

ท่ีท าใหถึ้งขนาดน้ี 
หมายเลข 6 ขอบคุณดว้ยใจจริงส าหรับเขา้สู่บทเรียนการขอบคุณดว้ยประโยคขอบคุณดว้ยใจ

จริง 
หมายเลข 7 กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้การขอบคุณ 
หมายเลข 8 กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
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ภาพท่ี 4.61 หนา้จอขอบคุณท่ีมา 

เม่ือกดปุ่ม “ขอบคุณท่ีมา” จากหนา้การขอบคุณแบบเจาะจง ดงัภาพ 4.60 จะพบกบัหนา้ขอบคุณ
ท่ีมา ดงัภาพ 4.61 โดยจะสอนการพูดประโยคขอบคุณท่ีมาผา่นวีดีโอ ซ่ึงจะมีประโยคภาษาเกาหลีและ
ค าอ่านเป็นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสียงของประโยค และการสอนท่ีเป็น
รูปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรือเล่นซ ้ าได ้เพื่อให้ผูใ้ช้สามารถเรียนรู้ดว้ยตวัเองไดอ้ยา่ง
เขา้ใจ และมีปุ่ม ดงัน้ี 

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้การขอบคุณ 
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
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ภาพท่ี 4.62 หนา้จอขอบคุณท่ีชม 

เม่ือกดปุ่ม “ขอบคุณท่ีชม” จากหน้าการขอบคุณแบบเจาะจง ดังภาพ 4.60 จะพบกับหน้า
ขอบคุณท่ีชม ดงัภาพ 4.62 โดยจะสอนการพูดประโยคขอบคุณท่ีชมผา่นวีดีโอ ซ่ึงจะมีประโยคภาษา
เกาหลีและค าอ่านเป็นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสียงของประโยค และการสอน
ท่ีเป็นรูปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรือเล่นซ ้ าได ้เพื่อให้ผูใ้ชส้ามารถเรียนรู้ดว้ยตวัเองได้
อยา่งเขา้ใจ และมีปุ่ม ดงัน้ี 

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้การขอบคุณ 
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 

 
 
 
 
 
 
 

2 1 



92 
 

 

 

ภาพท่ี 4.63 หนา้จอขอบคุณท่ีเป็นห่วง 

เม่ือกดปุ่ม “ขอบคุณท่ีเป็นห่วง” จากหนา้การขอบคุณแบบเจาะจง ดงัภาพ 4.60 จะพบกบัหน้า
ขอบคุณท่ีเป็นห่วง ดงัภาพ 4.63 โดยจะสอนการพูดประโยคขอบคุณท่ีชมผา่นวีดีโอ ซ่ึงจะมีประโยค
ภาษาเกาหลีและค าอ่านเป็นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสียงของประโยค และการ
สอนท่ีเป็นรูปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยดุ หรือเล่นซ ้ าได ้เพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถเรียนรู้ดว้ยตวัเอง
ไดอ้ยา่งเขา้ใจ และมีปุ่ม ดงัน้ี 

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้การขอบคุณ 
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
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ภาพท่ี 4.64 หนา้จอขอบคุณท่ีช่วยเหลือ 

เม่ือกดปุ่ม “ขอบคุณท่ีช่วยเหลือ” จากหนา้การขอบคุณแบบเจาะจง ดงัภาพ 4.60 จะพบกบัหนา้
ขอบคุณท่ีช่วยเหลือ ดงัภาพ 4.64 โดยจะสอนการพูดประโยคขอบคุณท่ีช่วยเหลือผ่านวีดีโอ ซ่ึงจะมี
ประโยคภาษาเกาหลีและค าอ่านเป็นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสียงของประโยค 
และการสอนท่ีเป็นรูปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรือเล่นซ ้ าได ้เพื่อให้ผูใ้ชส้ามารถเรียนรู้
ดว้ยตวัเองไดอ้ยา่งเขา้ใจ และมีปุ่ม ดงัน้ี 

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้การขอบคุณ 
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
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ภาพท่ี 4.65 หนา้จอขอบคุณท่ีท าใหถึ้งขนาดน้ี 

เม่ือกดปุ่ม “ขอบคุณท่ีท าให้ถึงขนาดน้ี” จากหนา้การขอบคุณแบบเจาะจง ดงัภาพ 4.60 จะพบ
กบัหนา้ขอบคุณท่ีท าใหถึ้งขนาดน้ี ดงัภาพ 4.65 โดยจะสอนการพูดประโยคขอบคุณท่ีท าใหถึ้งขนาดน้ี
ผา่นวดีีโอ ซ่ึงจะมีประโยคภาษาเกาหลีและค าอ่านเป็นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออก
เสียงของประโยค และการสอนท่ีเป็นรูปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรือเล่นซ ้ าได ้เพื่อให้
ผูใ้ชส้ามารถเรียนรู้ดว้ยตวัเองไดอ้ยา่งเขา้ใจ และมีปุ่ม ดงัน้ี 

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้การขอบคุณ 
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
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ภาพท่ี 4.66 หนา้จอขอบคุณดว้ยใจจริง 

เม่ือกดปุ่ม “ขอบคุณดว้ยใจจริง” จากหนา้การขอบคุณแบบเจาะจง ดงัภาพ 4.60 จะพบกบัหนา้
ขอบคุณดว้ยใจจริง ดงัภาพ 4.66 โดยจะสอนการพูดประโยคขอบคุณด้วยใจจริงผ่านวีดีโอ ซ่ึงจะมี
ประโยคภาษาเกาหลีและค าอ่านเป็นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสียงของประโยค 
และการสอนท่ีเป็นรูปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรือเล่นซ ้ าได ้เพื่อให้ผูใ้ชส้ามารถเรียนรู้
ดว้ยตวัเองไดอ้ยา่งเขา้ใจ และมีปุ่ม ดงัน้ี 

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้การขอบคุณ 
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 1 



96 
 

 

 

ภาพท่ี 4.67 หนา้จอการขอโทษ 

เม่ือกดปุ่ม “การขอโทษ” ในหนา้บทเรียน ดงัภาพ 4.17 จะพบกบัหนา้การขอโทษ ดงัภาพ 4.67 
ซ่ึงในหนา้น้ีเป็นหนา้แรกท่ีจะสอนการสนทนาการขอโทษในระดบัความสุภาพต่างๆ การตอบกลบัค า
ขอโทษ รวมถึงการบอกขอโทษบอกเหตุผลเฉพาะเจาะจงต่างๆ ดว้ย ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถกดปุ่มเลือกหวัขอ้
เรียนไดต้ามความตอ้งการ ดงัน้ี 

หมายเลข 1  ระดบัสุภาพทางการส าหรับเขา้สู่บทเรียนการขอโทษระดบัสุภาพทางการ 
หมายเลข 2  ระดบัสุภาพมากส าหรับเขา้สู่บทเรียนการขอโทษระดบัสุภาพมาก 
หมายเลข 3  ระดบัสุภาพทัว่ไปส าหรับเขา้สู่บทเรียนการขอโทษระดบัสุภาพทัว่ไป 
หมายเลข 4  ระดบัสุภาพกนัเองส าหรับเขา้สู่บทเรียนการขอโทษระดบักนัเอง 
หมายเลข 5  การตอบรับค าขอโทษส าหรับเขา้สู่บทเรียนการตอบรับค าขอโทษ 
หมายเลข 6  การขอโทษแบบระบุเหตุผลส าหรับเขา้สู่บทเรียนการขอโทษแบบระบุเหตุผล

ต่างๆ  
หมายเลข 7  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัสู่หนา้การบทเรียน 
หมายเลข 8  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัสู่หนา้เมนูหลกั 
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ภาพท่ี 4.68 หนา้จอการขอโทษระดบัสุภาพทางการ 

เม่ือกดปุ่ม “ระดบัสุภาพทางการ” จากหนา้การขอโทษ ดงัภาพ 4.67 จะพบกบัหนา้การขอโทษ
ระดบัสุภาพทางการ ดงัภาพ 4.68 โดยจะสอนการพูดขอโทษในระดบัสุภาพทางการผา่นวีดีโอ ซ่ึงจะมี
ประโยคภาษาเกาหลีและค าอ่านเป็นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสียงของประโยค 
และการสอนท่ีเป็นรูปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรือเล่นซ ้ าได ้เพื่อให้ผูใ้ชส้ามารถเรียนรู้
ดว้ยตวัเองไดอ้ยา่งเขา้ใจ และมีปุ่ม ดงัน้ี 

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้การขอโทษ 
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
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ภาพท่ี 4.69 หนา้จอการขอโทษระดบัสุภาพมาก 

เม่ือกดปุ่ม “ระดบัสุภาพมาก” จากหน้าการขอโทษ ดงัภาพ 4.67 จะพบกบัหน้าการขอโทษ
ระดับสุภาพมาก ดังภาพ 4.69 โดยจะสอนการพูดขอโทษในระดับสุภาพมากผ่านวีดีโอ ซ่ึงจะมี
ประโยคภาษาเกาหลีและค าอ่านเป็นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสียงของประโยค 
และการสอนท่ีเป็นรูปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรือเล่นซ ้ าได ้เพื่อให้ผูใ้ชส้ามารถเรียนรู้
ดว้ยตวัเองไดอ้ยา่งเขา้ใจ และมีปุ่ม ดงัน้ี 

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้การขอโทษ 
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 1 
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ภาพท่ี 4.70 หนา้จอการขอโทษระดบัสุภาพทัว่ไป 

เม่ือกดปุ่ม “ระดบัสุภาพทัว่ไป” จากหน้าการขอโทษ ดงัภาพ 4.67 จะพบกบัหน้าการขอโทษ
ระดบัสุภาพทัว่ไป ดงัภาพ 4.70 โดยจะสอนการพูดขอโทษในระดบัสุภาพทัว่ไปผ่านวีดีโอ ซ่ึงจะมี
ประโยคภาษาเกาหลีและค าอ่านเป็นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสียงของประโยค 
และการสอนท่ีเป็นรูปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรือเล่นซ ้ าได ้เพื่อให้ผูใ้ชส้ามารถเรียนรู้
ดว้ยตวัเองไดอ้ยา่งเขา้ใจ และมีปุ่ม ดงัน้ี 

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้การขอโทษ 
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 1 
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ภาพท่ี 4.71 หนา้จอการขอโทษระดบัสุภาพกนัเอง 

เม่ือกดปุ่ม “ระดบัสุภาพกนัเอง” จากหน้าการขอโทษ ดงัภาพ 4.67 จะพบกบัหน้าการขอโทษ
ระดบัสุภาพกนัเอง ดงัภาพ 4.71 โดยจะสอนการพูดขอโทษในระดบักนัเองผา่นวีดีโอ ซ่ึงจะมีประโยค
ภาษาเกาหลีและค าอ่านเป็นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสียงของประโยค และการ
สอนท่ีเป็นรูปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยดุ หรือเล่นซ ้ าได ้เพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถเรียนรู้ดว้ยตวัเอง
ไดอ้ยา่งเขา้ใจ และมีปุ่ม ดงัน้ี 

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้การขอโทษ 
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 1 
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ภาพท่ี 4.72 หนา้จอการตอบรับค าขอโทษ 

เม่ือกดปุ่ม “การตอบรับค าขอโทษ” จากหนา้การขอโทษ ดงัภาพ 4.67 จะพบกบัหนา้การตอบ
รับค าขอโทษ ดงัภาพ 4.72 โดยจะสอนการพูดการตอบรับค าขอโทษดว้ยประโยคต่างๆ ผา่นวีดีโอ ซ่ึง
จะมีประโยคภาษาเกาหลีและค าอ่านเป็นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสียงของ
ประโยค และการสอนท่ีเป็นรูปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรือเล่นซ ้ าได้ เพื่อให้ผูใ้ช้
สามารถเรียนรู้ดว้ยตวัเองไดอ้ยา่งเขา้ใจ และมีปุ่ม ดงัน้ี 

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้การขอโทษ 
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
 
 
 
 
 
 

 

2 1 
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ภาพท่ี 4.73 หนา้จอการขอโทษระบุเหตุผล 

เม่ือกดปุ่ม “การขอโทษระบุเหตุผล” ในหน้าการขอโทษ ดงัภาพ 4.67 จะพบกบัหน้าการขอ
โทษระบุเหตุผล ดงัภาพ 4.73 ซ่ึงในหน้าน้ีจะเป็นหน้าแรกของบทเรียนเร่ืองการบอกขอโทษพร้อม
ระบุเหตุผลในเร่ืองท่ีตอ้งการขอโทษแบบเฉพาะเจาะจง ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถกดปุ่มเลือกหวัขอ้ไดต้ามความ
ตอ้งการดงัน้ี 

หมายเลข 1  ขอโทษท่ีมาสายส าหรับเขา้สู่บทเรียนการขอโทษดว้ยประโยคขอโทษท่ีมาสาย 
หมายเลข 2  ขอโทษท่ีท าให้ล าบากใจส าหรับเขา้สู่บทเรียนการขอโทษดว้ยประโยคขอโทษท่ี

ท าใหล้ าบากใจ 
หมายเลข 3  ขอโทบท่ีรบกวนส าหรับเขา้สู่บทเรียนการขอโทษดว้ยประโยคขอโทษท่ีรบกวน 
หมายเลข 4 ขอโทษท่ีท าให้รอส าหรับเขา้สู่บทเรียนการขอโทษดว้ยประโยคขอโทษท่ีท าให้

รอ 
หมายเลข 5  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้การขอโทษ 
หมายเลข 6  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
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ภาพท่ี 4.74 หนา้จอขอโทษท่ีมาสาย 

เม่ือกดปุ่ม “ขอโทษท่ีมาสาย” จากหนา้การขอโทษระบุเหตุผล ดงัภาพ 4.73 จะพบกบัหน้าขอ
โทษท่ีมาสาย ดงัภาพ 4.74 โดยจะสอนการพูดประโยคขอโทษท่ีมาสายผ่านวีดีโอ ซ่ึงจะมีประโยค
ภาษาเกาหลีและค าอ่านเป็นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสียงของประโยค และการ
สอนท่ีเป็นรูปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยดุ หรือเล่นซ ้ าได ้เพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถเรียนรู้ดว้ยตวัเอง
ไดอ้ยา่งเขา้ใจ และมีปุ่ม ดงัน้ี 

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้การขอโทษ 
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
 
 
 
 
 
 

 

2 1 
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ภาพท่ี 4.75 หนา้จอขอโทษท่ีท าใหล้ าบากใจ 

เม่ือกดปุ่ม “ขอโทษท่ีใหล้ าบากใจ” จากหนา้การขอโทษระบุเหตุผล ดงัภาพ 4.73 จะพบกบัหนา้
ขอโทษท่ีท าให้ล าบากใจ ดงัภาพ 4.75 โดยจะสอนการพูดประโยคขอโทษท่ีท าให้ล าบากใจผา่นวดีีโอ 
ซ่ึงจะมีประโยคภาษาเกาหลีและค าอ่านเป็นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสียงของ
ประโยค และการสอนท่ีเป็นรูปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรือเล่นซ ้ าได้ เพื่อให้ผูใ้ช้
สามารถเรียนรู้ดว้ยตวัเองไดอ้ยา่งเขา้ใจ และมีปุ่ม ดงัน้ี 

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้การขอโทษ 
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 1 
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ภาพท่ี 4.76 หนา้จอขอโทษท่ีรบกวน 

เม่ือกดปุ่ม “ขอโทษท่ีรบกวน” จากหนา้การขอโทษระบุเหตุผล ดงัภาพ 4.73 จะพบกบัหนา้ขอ
โทษท่ีรบกวน ดงัภาพ 4.76 โดยจะสอนการพูดประโยคขอโทษท่ีรบกวนผา่นวีดีโอ ซ่ึงจะมีประโยค
ภาษาเกาหลีและค าอ่านเป็นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสียงของประโยค และการ
สอนท่ีเป็นรูปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยดุ หรือเล่นซ ้ าได ้เพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถเรียนรู้ดว้ยตวัเอง
ไดอ้ยา่งเขา้ใจ และมีปุ่ม ดงัน้ี 

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้การขอโทษ 
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 

 
 
 
 
 
 
 

2 1 
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ภาพท่ี 4.77 หนา้จอขอโทษท่ีท าใหร้อ 

เม่ือกดปุ่ม “ขอโทษท่ีท าให้รอ” จากหนา้การขอโทษระบุเหตุผล ดงัภาพ 4.73 จะพบกบัหนา้ขอ
โทษท่ีท าให้รอ ดงัภาพ 4.77 โดยจะสอนการพูดประโยคขอโทษท่ีท าให้รอผา่นวีดีโอ ซ่ึงจะมีประโยค
ภาษาเกาหลีและค าอ่านเป็นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสียงของประโยค และการ
สอนท่ีเป็นรูปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยดุ หรือเล่นซ ้ าได ้เพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถเรียนรู้ดว้ยตวัเอง
ไดอ้ยา่งเขา้ใจ และมีปุ่ม ดงัน้ี 

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้การขอโทษ 
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
 
 
 
 
 
 

 

2 1 
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ภาพท่ี 4.78 หนา้จอการอวยพร 

เม่ือกดปุ่ม “การอวยพร” ในหนา้บทเรียน ดงัภาพ 4.17 จะพบกบัหนา้การอวยพร ดงัภาพ 4.78 
ซ่ึงในหน้าน้ีเป็นหน้าแรกท่ีจะสอนการสนทนาการอวยพรต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น 2 หัวขอ้ คือการ
แสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ และการอวยพรทัว่ไป ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถกดปุ่มเลือกหวัขอ้เรียนไดต้าม
ความตอ้งการ ดงัน้ี 

หมายเลข 1  การแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ ส าหรับเขา้สู่บทเรียนการแสดงความยินดีใน
โอกาสต่างๆ 

หมายเลข 2  การอวยพรทัว่ไปส าหรับเขา้สู่บทเรียนการอวยพรทัว่ไป 
หมายเลข 3  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัสู่หนา้การบทเรียน 
หมายเลข 4  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัสู่หนา้เมนูหลกั 
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ภาพท่ี 4.79 หนา้จอการแสดงความยนิดีในโอกาสต่างๆ 

เม่ือกดปุ่ม “การแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ” ในหน้าการอวยพร ดงัภาพ 4.78 จะพบกบั
หนา้การแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ ดงัภาพ 4.79 ซ่ึงในหนา้น้ีจะเป็นหนา้แรกของบทเรียนเร่ือง
การการอวยพรท่ีใช้ในการแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถกดปุ่มเลือกหัวขอ้ได้ตาม
ความตอ้งการดงัน้ี  

หมายเลข 1  การอวยพรวนัปีใหม่ส าหรับเขา้สู่บทเรียนการอวยพรในวนัปีใหม่  
หมายเลข 2  การอวยพรงานแต่งงานส าหรับเขา้สู่บทเรียนการอวยพรในงานแต่งงาน  
หมายเลข 3  การอวยพรการเรียน/ท างานส าหรับเขา้สู่บทเรียนการอวยพรในการเรียนและการ

ท างาน  
หมายเลข 4  การอวยพรวนัเกิดส าหรับเขา้สู่บทเรียนการอวยพรในวนัเกิด 
หมายเลข 5  การอวยพรเดินทางส าหรับเขา้สู่บทเรียนการอวยพรการเดินทาง 
หมายเลข 6  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้การอวยพร 
หมายเลข 7  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
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ภาพท่ี 4.80 หนา้จอการอวยพรวนัปีใหม่ 

เม่ือกดปุ่ม “การอวยพรวนัปีใหม่” จากหนา้การแสดงความยนิดีในโอกาสต่างๆ ดงัภาพ 4.79 จะ
พบกบัหนา้การอวยพรวนัปีใหม่ ดงัภาพ 4.80 โดยจะสอนการพูดประโยคท่ีใชอ้วยพรในวนัข้ึนปีใหม่
ผา่นวดีีโอ ซ่ึงจะมีประโยคภาษาเกาหลีและค าอ่านเป็นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออก
เสียงของประโยค และการสอนท่ีเป็นรูปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรือเล่นซ ้ าได ้เพื่อให้
ผูใ้ชส้ามารถเรียนรู้ดว้ยตวัเองไดอ้ยา่งเขา้ใจ และมีปุ่ม ดงัน้ี 

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้การแสดงความยนิดีในโอกาสต่างๆ 
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 1 
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ภาพท่ี 4.81 หนา้จอการอวยพรงานแต่งงาน 

เม่ือกดปุ่ม “การอวยพรงานแต่งงาน” จากหนา้การแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ ดงัภาพ 4.79 
จะพบกบัหน้าการอวยพรงานแต่งงาน ดงัภาพ 4.81 โดยจะสอนการพูดประโยคท่ีใช้อวยพรในงาน
แต่งงานผา่นวดีีโอ ซ่ึงจะมีประโยคภาษาเกาหลีและค าอ่านเป็นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและ
การออกเสียงของประโยค และการสอนท่ีเป็นรูปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรือเล่นซ ้ าได ้
เพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถเรียนรู้ดว้ยตวัเองไดอ้ยา่งเขา้ใจ และมีปุ่ม ดงัน้ี 

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้การแสดงความยนิดีในโอกาสต่างๆ 
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
 
 
 
 
 
 
 

2 1 



111 
 

 

 

ภาพท่ี 4.82 หนา้จอการอวยพรส าหรับการเรียนหรือท างาน 

เม่ือกดปุ่ม “การอวยพรการเรียน/ท างาน” จากหนา้การแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ ดงัภาพ 
4.79 จะพบกบัหน้าการอวยพรส าหรับการเรียนหรือการท างาน ดงัภาพ 4.82 โดยจะสอนการพูด
ประโยคท่ีใชอ้วยพรในการเรียนหรือการท างานผา่นวดีีโอ ซ่ึงจะมีประโยคภาษาเกาหลีและค าอ่านเป็น
ภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสียงของประโยค และการสอนท่ีเป็นรูปแบบของ
วีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรือเล่นซ ้ าได ้เพื่อให้ผูใ้ชส้ามารถเรียนรู้ดว้ยตวัเองไดอ้ยา่งเขา้ใจ และมี
ปุ่ม ดงัน้ี 

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้การแสดงความยนิดีในโอกาสต่างๆ 
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
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ภาพท่ี 4.83 หนา้จอการอวยพรวนัเกิด 

เม่ือกดปุ่ม “การอวยพรวนัเกิด” จากหน้าการแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ ดงัภาพ 4.79 จะ
พบกบัหนา้การอวยพรวนัเกิด ดงัภาพ 4.83 โดยจะสอนการพูดประโยคท่ีใชอ้วยพรในงานวนัเกิดผา่น
วีดีโอ ซ่ึงจะมีประโยคภาษาเกาหลีและค าอ่านเป็นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออก
เสียงของประโยค และการสอนท่ีเป็นรูปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรือเล่นซ ้ าได ้เพื่อให้
ผูใ้ชส้ามารถเรียนรู้ดว้ยตวัเองไดอ้ยา่งเขา้ใจ และมีปุ่ม ดงัน้ี 

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้การแสดงความยนิดีในโอกาสต่างๆ 
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
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ภาพท่ี 4.84 หนา้จอการอวยพรส าหรับการเดินทาง 

เม่ือกดปุ่ม “การอวยพรเดินทาง” จากหนา้การแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ ดงัภาพ 4.79 จะ
พบกบัหนา้การอวยพรส าหรับการเดินทาง ดงัภาพ 4.84 โดยจะสอนการพูดประโยคท่ีใชอ้วยพรในการ
เดินทางให้ถึงโดยสวสัดิภาพผา่นวีดีโอ ซ่ึงจะมีประโยคภาษาเกาหลีและค าอ่านเป็นภาษาไทย รวมทั้ง
การแปลประโยคและการออกเสียงของประโยค และการสอนท่ีเป็นรูปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น 
หยดุ หรือเล่นซ ้ าได ้เพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถเรียนรู้ดว้ยตวัเองไดอ้ยา่งเขา้ใจ และมีปุ่ม ดงัน้ี 

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้การแสดงความยนิดีในโอกาสต่างๆ 
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
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ภาพท่ี 4.85 หนา้จอการอวยพรทัว่ไป 

เม่ือกดปุ่ม “การอวยพรทัว่ไป” ในหนา้การอวยพร ดงัภาพ 4.78 จะพบกบัหนา้การอวยพรทัว่ไป 
ดงัภาพ 4.85 ซ่ึงในหน้าน้ีจะเป็นหน้าแรกของบทเรียนเร่ืองการการอวยพรต่างๆ ทัว่ไป โดยไม่ได้
เจาะจงเฉพาะโอกาสใดโอกาสหน่ึง ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถกดปุ่มเลือกหวัขอ้ไดต้ามความตอ้งการดงัน้ี  

หมายเลข 1  ขอใหส้มหวงัในทุกส่ิงส าหรับเขา้สู่บทเรียนการอวยพรดว้ยประโยคขอใหส้มหวงั
ในทุกส่ิง 

หมายเลข 2  ขอให้ทุกส่ิงเป็นไปอย่างราบร่ืนส าหรับเขา้สู่บทเรียนการอวยพรด้วยประโยค
ขอใหทุ้กส่ิงเป็นไปอยา่งราบร่ืน  

หมายเลข 3  ขอใหโ้ชคดีส าหรับเขา้สู่บทเรียนการอวยพรดว้ยประโยคขอให้โชคดี  
หมายเลข 4  ขอใหมี้ความสุขส าหรับเขา้สู่บทเรียนการอวยพรดว้ยประโยคขอใหมี้ความสุข 
หมายเลข 5  ขอใหร้ ่ ารวยส าหรับเขา้สู่บทเรียนการอวยพรดว้ยประโยคขอให้ร ่ ารวย 
หมายเลข 6  ยนิดีดว้ยส าหรับเขา้สู่บทเรียนการอวยพรดว้ยประโยคยนิดีดว้ย 
หมายเลข 7  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้การอวยพร 
หมายเลข 8  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
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ภาพท่ี 4.86 หนา้จอขอใหส้มหวงัในทุกส่ิง 

เม่ือกดปุ่ม “ขอให้สมหวงัในทุกส่ิง” จากหน้าการอวยพรทัว่ไป ดงัภาพ 4.85 จะพบกบัหน้า
ขอให้สมหวงัในทุกส่ิง ดงัภาพ 4.86 โดยจะสอนการพูดประโยคขอให้สมหวงัในทุกส่ิงผา่นวีดีโอ ซ่ึง
จะมีประโยคภาษาเกาหลีและค าอ่านเป็นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสียงของ
ประโยค และการสอนท่ีเป็นรูปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรือเล่นซ ้ าได้ เพื่อให้ผูใ้ช้
สามารถเรียนรู้ดว้ยตวัเองไดอ้ยา่งเขา้ใจ และมีปุ่ม ดงัน้ี 

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้การอวยพรทัว่ไป 
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
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ภาพท่ี 4.87 หนา้จอขอใหทุ้กส่ิงเป็นไปอยา่งราบร่ืน 

เม่ือกดปุ่ม “ขอใหทุ้กส่ิงเป็นไปอยา่งราบร่ืน” จากหนา้การอวยพรทัว่ไป ดงัภาพ 4.85 จะพบกบั
หนา้ขอใหทุ้กส่ิงเป็นไปอยา่งราบร่ืน ดงัภาพ 4.86 โดยจะสอนการพูดประโยคขอใหทุ้กส่ิงเป็นไปอยา่ง
ราบร่ืนผา่นวีดีโอ ซ่ึงจะมีประโยคภาษาเกาหลีและค าอ่านเป็นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและ
การออกเสียงของประโยค และการสอนท่ีเป็นรูปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรือเล่นซ ้ าได ้
เพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถเรียนรู้ดว้ยตวัเองไดอ้ยา่งเขา้ใจ และมีปุ่ม ดงัน้ี 

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้การอวยพรทัว่ไป 
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
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ภาพท่ี 4.88 หนา้จอขอให้โชคดี 

เม่ือกดปุ่ม “ขอใหโ้ชคดี” จากหนา้การอวยพรทัว่ไป ดงัภาพ 4.85 จะพบกบัหนา้ขอให้โชคดี ดงั
ภาพ 4.88 โดยจะสอนการพูดประโยคขอให้โชคดีผา่นวีดีโอ ซ่ึงจะมีประโยคภาษาเกาหลีและค าอ่าน
เป็นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสียงของประโยค และการสอนท่ีเป็นรูปแบบของ
วีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรือเล่นซ ้ าได ้เพื่อให้ผูใ้ชส้ามารถเรียนรู้ดว้ยตวัเองไดอ้ยา่งเขา้ใจ และมี
ปุ่ม ดงัน้ี 

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้การอวยพรทัว่ไป 
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
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ภาพท่ี 4.89 หนา้จอขอใหมี้ความสุข 

เม่ือกดปุ่ม “ขอให้มีความสุข” จากหน้าการอวยพรทัว่ไป ดงัภาพ 4.85 จะพบกบัหน้าขอให้มี
ความสุข ดงัภาพ 4.89 โดยจะสอนการพูดประโยคขอให้มีความสุขผ่านวีดีโอ ซ่ึงจะมีประโยคภาษา
เกาหลีและค าอ่านเป็นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสียงของประโยค และการสอน
ท่ีเป็นรูปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรือเล่นซ ้ าได ้เพื่อให้ผูใ้ชส้ามารถเรียนรู้ดว้ยตวัเองได้
อยา่งเขา้ใจ และมีปุ่ม ดงัน้ี 

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้การอวยพรทัว่ไป 
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
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ภาพท่ี 4.90 หนา้จอขอให้ร ่ ารวย 

เม่ือกดปุ่ม “ขอให้ร ่ ารวย” จากหน้าการอวยพรทัว่ไป ดงัภาพ 4.85 จะพบกบัหน้าขอให้ร ่ ารวย 
ดงัภาพ 4.90 โดยจะสอนการพูดประโยคขอให้ร ่ ารวยผ่านวีดีโอ ซ่ึงจะมีประโยคภาษาเกาหลีและค า
อ่านเป็นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสียงของประโยค และการสอนท่ีเป็นรูปแบบ
ของวดีีโอ สามารถกดเล่น หยดุ หรือเล่นซ ้ าได ้เพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถเรียนรู้ดว้ยตวัเองไดอ้ยา่งเขา้ใจ และ
มีปุ่ม ดงัน้ี 

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้การอวยพรทัว่ไป 
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
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ภาพท่ี 4.91 หนา้จอยนิดีดว้ย 

เม่ือกดปุ่ม “ยินดีดว้ย” จากหนา้การอวยพรทัว่ไป ดงัภาพ 4.85 จะพบกบัหนา้ยินดีดว้ย ดงัภาพ 
4.91 โดยจะสอนการพูดประโยคยินดีด้วยผ่านวีดีโอ ซ่ึงจะมีประโยคภาษาเกาหลีและค าอ่านเป็น
ภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสียงของประโยค และการสอนท่ีเป็นรูปแบบของ
วีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรือเล่นซ ้ าได ้เพื่อให้ผูใ้ชส้ามารถเรียนรู้ดว้ยตวัเองไดอ้ยา่งเขา้ใจ และมี
ปุ่ม ดงัน้ี 

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้การอวยพรทัว่ไป 
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
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ภาพท่ี 4.92 หนา้จอการแสดงความเป็นเจา้ของ 

เม่ือกดปุ่ม “การแสดงความเป็นเจา้ของ” ในหนา้บทเรียน ดงัภาพ 4.17 จะพบกบัหนา้การแสดง
ความเป็นเจา้ของ ดงัภาพ 4.92 ซ่ึงในหนา้น้ีเป็นหนา้แรกท่ีจะสอนการสนทนาในการแสดงความเป็น
เจา้ของ ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถกดปุ่มเลือกหวัขอ้เรียนไดต้ามความตอ้งการ ดงัน้ี 

หมายเลข 1  โครงสร้างประโยคส าหรับเขา้สู่บทเรียนโครงสร้างประโยคในการพูดแสดงความ
เป็นเจา้ของ 

หมายเลข 2  ของฉนัส าหรับเขา้สู่บทเรียนการแสดงความเป็นเจา้ของของตวัเอง 
หมายเลข 3  ของพวกเราส าหรับเขา้สู่บทเรียนการแสดงความเป็นเจา้ของตวัเองในรูปพหูพจน์ 
หมายเลข 4  ของใครส าหรับเขา้สู่บทเรียนการแสดงความเป็นเจา้ของในการถามหาเจา้ของ 
หมายเลข 5  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัสู่หนา้การบทเรียน 
หมายเลข 6  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัสู่หนา้เมนูหลกั 
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ภาพท่ี 4.93 หนา้จอโครงสร้างประโยคการแสดงความเป็นเจา้ของ 

เม่ือกดปุ่ม “โครงสร้างประโยค” จากหน้าการแสดงความเป็นเจา้ของ ดงัภาพ 4.92 จะพบกบั
หน้าโครงสร้างประโยคการแสดงความเป็นเจา้ของ ดงัภาพ 4.93 โดยจะอธิบายและสอนโครงสร้าง
ของการพูกการแสดงความเป็นเจา้ของพร้อมยกตวัอย่างประโยคผ่านวีดีโอ ซ่ึงจะมีประโยคภาษา
เกาหลีและค าอ่านเป็นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสียงของประโยค และการสอน
ท่ีเป็นรูปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรือเล่นซ ้ าได ้เพื่อให้ผูใ้ชส้ามารถเรียนรู้ดว้ยตวัเองได้
อยา่งเขา้ใจ และมีปุ่ม ดงัน้ี 

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้การแสดงความเป็นเจา้ของ 
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
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ภาพท่ี 4.94 หนา้จอการแสดงความเป็นเจา้ของของฉนั 

เม่ือกดปุ่ม “ของฉนั” จากหนา้การแสดงความเป็นเจา้ของ ดงัภาพ 4.92 จะพบกบัหนา้การแสดง
ความเป็นเจา้ของของฉนั ดงัภาพ 4.94 โดยจะอธิบายและสอนการพูดการแสดงความเป็นเจา้ของของ
ตวัเองพร้อมยกตวัอย่างประโยคผ่านวีดีโอ ซ่ึงจะมีประโยคภาษาเกาหลีและค าอ่านเป็นภาษาไทย 
รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสียงของประโยค และการสอนท่ีเป็นรูปแบบของวดีีโอ สามารถ
กดเล่น หยดุ หรือเล่นซ ้ าได ้เพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถเรียนรู้ดว้ยตวัเองไดอ้ยา่งเขา้ใจ และมีปุ่ม ดงัน้ี 

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้การแสดงความเป็นเจา้ของ 
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
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ภาพท่ี 4.95 หนา้จอการแสดงความเป็นเจา้ของของพวกเรา 

เม่ือกดปุ่ม “ของพวกเรา” จากหนา้การแสดงความเป็นเจา้ของ ดงัภาพ 4.92 จะพบกบัหนา้การ
แสดงความเป็นเจา้ของของพวกเรา ดงัภาพ 4.95 โดยจะอธิบายและสอนการพูดการแสดงความเป็น
เจา้ของพวกเราท่ีมีความแตกต่างกบัการแสดงความเป็นเจา้ของแบบอ่ืนๆ พร้อมยกตวัอย่างประโยค
ผา่นวดีีโอ ซ่ึงจะมีประโยคภาษาเกาหลีและค าอ่านเป็นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออก
เสียงของประโยค และการสอนท่ีเป็นรูปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรือเล่นซ ้ าได ้เพื่อให้
ผูใ้ชส้ามารถเรียนรู้ดว้ยตวัเองไดอ้ยา่งเขา้ใจ และมีปุ่ม ดงัน้ี 

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้การแสดงความเป็นเจา้ของ 
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
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ภาพท่ี 4.96 หนา้จอการแสดงความเป็นเจา้ของของใคร 

เม่ือกดปุ่ม “ของใคร” จากหนา้การแสดงความเป็นเจา้ของ ดงัภาพ 4.92 จะพบกบัหนา้การแสดง
ความเป็นเจา้ของของใคร ดงัภาพ 4.96 โดยจะอธิบายและสอนการพูดการแสดงความเป็นเจา้ของของ
ใครพร้อมยกตวัอยา่งประโยคผา่นวดีีโอ ซ่ึงจะมีประโยคภาษาเกาหลีและค าอ่านเป็นภาษาไทย รวมทั้ง
การแปลประโยคและการออกเสียงของประโยค และการสอนท่ีเป็นรูปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น 
หยดุ หรือเล่นซ ้ าได ้เพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถเรียนรู้ดว้ยตวัเองไดอ้ยา่งเขา้ใจ และมีปุ่ม ดงัน้ี 

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้การแสดงความเป็นเจา้ของ 
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
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ภาพท่ี 4.97 หนา้จอการบอกความรู้สึก 

เม่ือกดปุ่ม “การบอกความรู้สึก” ในหนา้บทเรียน ดงัภาพ 4.17 จะพบกบัหนา้กาบอกความรู้สึก 
ดงัภาพ 4.97 ซ่ึงในหนา้น้ีเป็นหนา้แรกท่ีจะสอนการสนทนาในการบอกความรู้สึก ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถกด
ปุ่มเลือกหวัขอ้เรียนไดต้ามความตอ้งการ ดงัน้ี 

หมายเลข 1  โครงสร้างประโยคส าหรับเขา้สู่บทเรียนโครงสร้างประโยคในการพูดความรู้สึก 
หมายเลข 2  ตารางค าศพัทเ์ก่ียวกบัความรู้สึกส าหรับเขา้สู่ตางรางค าศพัทค์วามรู้สึกต่างๆ  
หมายเลข 3  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัสู่หนา้การบทเรียน 
หมายเลข 4  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัสู่หนา้เมนูหลกั 
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ภาพท่ี 4.98 หนา้จอโครงสร้างประโยคการบอกความรู้สึก 

เม่ือกดปุ่ม “โครงสร้างประโยค” จากหน้าการบอกความรู้สึก ดังภาพ 4.97 จะพบกับหน้า
โครงสร้างประโยคการบอกความรู้สึก ดงัภาพ 4.98 โดยจะอธิบายและสอนโครงสร้างของการพูดการ
บอกความรู้สึกพร้อมยกตวัอย่างประโยคผ่านวีดีโอ ซ่ึงจะมีประโยคภาษาเกาหลีและค าอ่านเป็น
ภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสียงของประโยค และการสอนท่ีเป็นรูปแบบของ
วีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรือเล่นซ ้ าได ้เพื่อให้ผูใ้ชส้ามารถเรียนรู้ดว้ยตวัเองไดอ้ยา่งเขา้ใจ และมี
ปุ่ม ดงัน้ี 

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้การการบอกความรู้สึก 
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
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ภาพท่ี 4.99 หนา้จอตารางค าศพัทอ์ารมณ์และความรู้สึก 

เม่ือกดปุ่ม “ตารางค าศพัทเ์ก่ียวกบัความรู้สึก” จากหนา้การบอกความรู้สึก ดงัภาพ 4.97 จะพบ
กบัหน้าตารางค าศพัทอ์ารมณ์และความรู้สึก ดงัภาพ 4.99 โดยจะมีตารางค าศพัท์ภาษาเกาหลีและค า
อ่านเป็นภาษาไทย รวมทั้งการแปลค าศพัทอ์ารมณ์และความรู้สึกต่างๆ และมีปุ่ม ดงัน้ี 

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้การการบอกความรู้สึก 
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
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ภาพท่ี 4.100 หนา้จอการขอความช่วยเหลือ 

เม่ือกดปุ่ม “การขอความช่วยเหลือ” ในหน้าบทเรียน ดงัภาพ 4.17 จะพบกบัหน้าการขอความ
ช่วยเหลือ ดงัภาพ 4.100 ซ่ึงในหนา้น้ีเป็นหนา้แรกท่ีจะสอนการสนทนาในการขอความช่วยเหลือ การ
ตอบรับการช่วยเหลือ หรือแมก้ระทัง่การปฏิเสธความช่วยเหลือ ซ่ึงผูใ้ช้สามารถกดปุ่มเลือกหัวขอ้
เรียนไดต้ามความตอ้งการ ดงัน้ี 

หมายเลข 1  ขอถามอะไรหน่อยได้ไหมส าหรับเขา้สู่บทเรียนการพูดประโยคขอถามอะไร
หน่อยไดไ้หม 

หมายเลข 2  กรุณาช่วยฉันหน่อยได้ไหมส าหรับเขา้สู่บทเรียนการพูดประโยคกรุณาช่วยฉัน
หน่อยไดไ้หม 

หมายเลข 3  การตอบรับความช่วยเหลือเขา้สู่บทเรียนการพูดการตอบรับค าขอบคุณ 
หมายเลข 4  การปฏิเสธความช่วยเหลือส าหรับเขา้สู่บทเรียนการพูดปฏิเสธความช่วยเหลือ 
หมายเลข 5  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัสู่หนา้การบทเรียน 
หมายเลข 6  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัสู่หนา้เมนูหลกั 
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ภาพท่ี 4.101 หนา้จอขอถามอะไรหน่อยไดไ้หม 

เม่ือกดปุ่ม “ขอถามอะไรหน่อยไดไ้หม” จากหนา้การขอความช่วยเหลือ ดงัภาพ 4.100 จะพบ
กบัหนข้อถามอะไรหน่อยไดไ้หม ดงัภาพ 4.101 โดยจะสอนการพูดการขอความช่วยเหลือในถามส่ิง
ต่างๆ ผา่นวีดีโอ ซ่ึงจะมีประโยคภาษาเกาหลีและค าอ่านเป็นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและ
การออกเสียงของประโยค และการสอนท่ีเป็นรูปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรือเล่นซ ้ าได ้
เพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถเรียนรู้ดว้ยตวัเองไดอ้ยา่งเขา้ใจ และมีปุ่ม ดงัน้ี 

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้การขอความช่วยเหลือ 
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
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ภาพท่ี 4.102 หนา้จอกรุณาช่วยฉนัหน่อย 

เม่ือกดปุ่ม “กรุณาช่วยฉนัหน่อยไดไ้หม” จากหนา้การขอความช่วยเหลือ ดงัภาพ 4.100 จะพบ
กบัหนา้กรุณาช่วยฉนัหน่อย ดงัภาพ 4.102 โดยจะสอนการพูดการขอความช่วยเหลือผา่นวดีีโอ ซ่ึงจะมี
ประโยคภาษาเกาหลีและค าอ่านเป็นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสียงของประโยค 
และการสอนท่ีเป็นรูปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรือเล่นซ ้ าได ้เพื่อให้ผูใ้ชส้ามารถเรียนรู้
ดว้ยตวัเองไดอ้ยา่งเขา้ใจ และมีปุ่ม ดงัน้ี 

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้การขอความช่วยเหลือ 
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
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ภาพท่ี 4.103 หนา้จอการตอบรับความช่วยเหลือ 

เม่ือกดปุ่ม “การตอบรับความช่วยเหลือ” จากหนา้การขอความช่วยเหลือ ดงัภาพ 4.100 จะพบ
กบัหนา้การตอบรับความช่วยเหลือ ดงัภาพ 4.103 โดยจะสอนการพูดการตอบรับความช่วยเหลือดว้ย
ประโยคต่างๆ ผ่านวีดีโอ ซ่ึงจะมีประโยคภาษาเกาหลีและค าอ่านเป็นภาษาไทย รวมทั้งการแปล
ประโยคและการออกเสียงของประโยค และการสอนท่ีเป็นรูปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด 
หรือเล่นซ ้ าได ้เพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถเรียนรู้ดว้ยตวัเองไดอ้ยา่งเขา้ใจ และมีปุ่ม ดงัน้ี 

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้การขอความช่วยเหลือ 
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
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ภาพท่ี 4.104 หนา้จอการปฏิเสธความช่วยเหลือ 

เม่ือกดปุ่ม “การปฏิเสธความช่วยเหลือ” จากหนา้การขอความช่วยเหลือ ดงัภาพ 4.100 จะพบกบั
หน้าการปฏิสเธความช่วยเหลือ ดงัภาพ 4.104 โดยจะสอนการพูดการปฏิเสธการรับความช่วยเหลือ
หรือการปฏิเสธการใหค้วามช่วยหลือซ่ึงผูใ้ชส้ามารถกดปุ่มเลือกหวัขอ้เรียนไดต้ามความตอ้งการ ดงัน้ี 

หมายเลข 1  ขอโทษดว้ยไม่สามารถช่วยไดส้ าหรับเขา้สู่การสอนการพูดประโยคขอโทษด้วย
ไม่สามารถช่วยได ้

หมายเลข 2  ขอบคุณแต่ไม่เป็นไรส าหรับเขา้สู่การสอนการพูดประโยคขอบคุณแต่ไม่เป็นไร 
หมายเลข 3  ฉนัท าเองไดข้อบคุณส าหรับเขา้สู่การสอนการพูดประโยคฉนัท าเองไดข้อบคุณ 
หมายเลข 4  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัสู่หนา้การขอความช่วยเหลือ 
หมายเลข 5  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัสู่หนา้เมนูหลกั 
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ภาพท่ี 4.105 หนา้จอขอโทษดว้ยไม่สามารถช่วยได ้

เม่ือกดปุ่ม “ขอโทษดว้ยไม่สามารถช่วยได”้ จากหนา้การปฏิเสธความช่วยเหลือ ดงัภาพ 4.104 
จะพบกบัหนา้ขอโทษดว้ยไม่สามารถช่วยได ้ดงัภาพ 4.105 โดยจะสอนการพูดการปฏิเสธการใหค้วาม
ช่วยเหลือผูอ่ื้น เน่ืองจากไม่สามารถท่ีจะช่วยเหลือไดจ้ริงๆ ผา่นวดีีโอ ซ่ึงจะมีประโยคภาษาเกาหลีและ
ค าอ่านเป็นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสียงของประโยค และการสอนท่ีเป็น
รูปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรือเล่นซ ้ าได ้เพื่อให้ผูใ้ช้สามารถเรียนรู้ดว้ยตวัเองไดอ้ยา่ง
เขา้ใจ และมีปุ่ม ดงัน้ี 

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้การปฏิเสธการขอความช่วยเหลือ 
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
 
 
 
 
 
 

 

2 1 
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ภาพท่ี 4.106 หนา้จอขอบคุณแต่ไม่เป็นไร 

เม่ือกดปุ่ม “ขอบคุณแต่ไม่เป็นไร” จากหนา้การปฏิเสธความช่วยเหลือ ดงัภาพ 4.104 จะพบกบั
หน้าขอบคุณแต่ไม่เป็นไร ดงัภาพ 4.106 โดยจะสอนการพูดการปฏิเสธการรับความช่วยเหลือผูอ่ื้น 
เน่ืองจากเราสามารถท่ีจะช่วยเหลือตวัเองไดผ้่านวีดีโอ ซ่ึงจะมีประโยคภาษาเกาหลีและค าอ่านเป็น
ภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสียงของประโยค และการสอนท่ีเป็นรูปแบบของ
วีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรือเล่นซ ้ าได ้เพื่อให้ผูใ้ชส้ามารถเรียนรู้ดว้ยตวัเองไดอ้ยา่งเขา้ใจ และมี
ปุ่ม ดงัน้ี 

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้การปฏิเสธการขอความช่วยเหลือ 
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
 
 
 
 
 

 

2 1 
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ภาพท่ี 4.107 หนา้จอฉนัท าเองได ้ขอบคุณ 

เม่ือกดปุ่ม “ฉนัท าเองได ้ขอบคุณ” จากหนา้การปฏิเสธความช่วยเหลือ ดงัภาพ 4.104 จะพบกบั
หน้าฉันท าเองได้ขอบคุณ ดงัภาพ 4.107 โดยจะสอนการพูดการปฏิเสธการรับความช่วยเหลือผูอ่ื้น 
เน่ืองจากเราสามารถท่ีจะช่วยเหลือตวัเองไดผ้่านวีดีโอ ซ่ึงจะมีประโยคภาษาเกาหลีและค าอ่านเป็น
ภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสียงของประโยค และการสอนท่ีเป็นรูปแบบของ
วีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรือเล่นซ ้ าได ้เพื่อให้ผูใ้ชส้ามารถเรียนรู้ดว้ยตวัเองไดอ้ยา่งเขา้ใจ และมี
ปุ่ม ดงัน้ี 

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้การปฏิเสธการขอความช่วยเหลือ 
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 

 
 
 
 
 
 

2 1 1 
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ภาพท่ี 4.108 หนา้จอการบอกอาการเจบ็ป่วย 

เม่ือกดปุ่ม “การบอกอาการเจ็บป่วย” ในหน้าบทเรียน ดงัภาพ 4.17 จะพบกบัหน้าการบอก
อาการเจ็บป่วย ดังภาพ 4.108 ซ่ึงในหน้าน้ีเป็นหน้าแรกท่ีจะสอนการสนทนาในการบอกอาการ
เจบ็ป่วยต่างๆ ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถกดปุ่มเลือกหวัขอ้เรียนไดต้ามความตอ้งการ ดงัน้ี 

หมายเลข 1  โครงสร้างประโยคส าหรับเขา้สู่บทเรียนโครงสร้างประโยคในการพูดบอกอาการ
เจบ็ป่วย 

หมายเลข 2  ตารางค าศพัท์เก่ียวกบัการเจ็บป่วยส าหรับเขา้สู่ตางรางค าศพัท์อาการเจ็บป่วย
ต่างๆ  

หมายเลข 3  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัสู่หนา้การบทเรียน 
หมายเลข 4  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัสู่หนา้เมนูหลกั 
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2 
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ภาพท่ี 4.109 หนา้จอโครงสร้างประโยคการบอกอาการเจ็บป่วย 

เม่ือกดปุ่ม “โครงสร้างประโยค” จากหนา้การบอกอาการเจ็บป่วย ดงัภาพ 4.108 จะพบกบัหนา้
โครงสร้างประโยคการบอกอาการเจ็บป่วย ดงัภาพ 4.109 โดยจะอธิบายและสอนโครงสร้างของการ
พูดการบอกอาการเจ็บป่วยพร้อมยกตวัอย่างประโยคผ่านวีดีโอ ซ่ึงจะมีประโยคภาษาเกาหลีและค า
อ่านเป็นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสียงของประโยค และการสอนท่ีเป็นรูปแบบ
ของวดีีโอ สามารถกดเล่น หยดุ หรือเล่นซ ้ าได ้เพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถเรียนรู้ดว้ยตวัเองไดอ้ยา่งเขา้ใจ และ
มีปุ่ม ดงัน้ี 

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้การบอกอาการเจบ็ป่วย 
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
 
 
 
 
 
 
 

2 1 
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ภาพท่ี 4.110 หนา้จอตารางค าศพัทก์ารเจบ็ป่วย 

เม่ือกดปุ่ม “ตารางค าศพัทเ์ก่ียวกบัการเจ็บป่วย” จากหนา้การบอกอาการเจ็บป่วย ดงัภาพ 4.108 
จะพบกบัหนา้ตารางค าศพัทก์ารเจ็บป่วย ดงัภาพ 4.110 โดยจะมีตารางค าศพัทภ์าษาเกาหลีและค าอ่าน
เป็นภาษาไทย รวมทั้งการแปลค าศพัทอ์าการเจบ็ป่วยต่างๆ และมีปุ่ม ดงัน้ี 

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้การบอกอาการเจบ็ป่วย 
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 1 
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ภาพท่ี 4.111 หนา้จอร้านอาหาร 

เม่ือกดปุ่ม “ร้านอาหาร” ในหนา้บทเรียน ดงัภาพ 4.17 จะพบกบัหนา้ร้านอาหาร ดงัภาพ 4.111 
ซ่ึงในหน้าน้ีเป็นหน้าแรกท่ีจะสอนการสนทนาท่ีจ าเป็นในร้านอาหาร ซ่ึงผูใ้ช้สามารถกดปุ่มเลือก
หวัขอ้เรียนไดต้ามความตอ้งการ ดงัน้ี 

หมายเลข 1  การขอเมนูอาหารส าหรับเขา้สู่บทเรียนการพูดขอเมนูอาหาร 
หมายเลข 2  ตวัอยา่งอาหารส าหรับเขา้สู่ตารางค าศพัทอ์าหารต่างๆ  
หมายเลข 3  การถามเมนูอาหารแนะน าส าหรับเขา้สู่บทเรียนการพูดถามเมนูอาหารแนะน าของ

ร้าน 
หมายเลข 4  การสั่งอาหารส าหรับเขา้สู่บทเรียนการพูดการสั่งอาหาร 
หมายเลข 5  ส่ิงท่ีไม่ตอ้งการในอาหารส าหรับเขา้สู่บทเรียนการพูดบอกส่ิงไม่ตอ้งการใส่ใน

อาหาร 
หมายเลข 6  บอกรสชาติอาหารส าหรับเขา้สู่บทเรียนการพูดบอกรสชาติอาหาร 
หมายเลข 7  บอกเม่ือยงัไม่ไดอ้าหารส าหรับเขา้สู่บทเรียนการพูดบอกเม่ือยงัไม่ไดอ้าหาร 
หมายเลข 8  บอกเรียกเก็บเงินส าหรับเข้าสู่บทเรียนการพูดบอกเม่ือต้องการเรียกเก็บเงิน

ค่าอาหาร 
หมายเลข 9  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัสู่หนา้การบทเรียน 
หมายเลข 10  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัสู่หนา้เมนูหลกั 
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ภาพท่ี 4.112 หนา้จอการขอเมนูอาหาร 

เม่ือกดปุ่ม “การขอเมนูอาหาร” จากหน้าร้านอาหาร ดังภาพ 4.111 จะพบกับหน้าการขอ
เมนูอาหาร ดงัภาพ 4.112 โดยจะสอนการพูดการขอเมนูอาหารผา่นวดีีโอ ซ่ึงจะมีประโยคภาษาเกาหลี
และค าอ่านเป็นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสียงของประโยค และการสอนท่ีเป็น
รูปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรือเล่นซ ้ าได ้เพื่อให้ผูใ้ช้สามารถเรียนรู้ดว้ยตวัเองไดอ้ยา่ง
เขา้ใจ และมีปุ่ม ดงัน้ี 

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้ร้านอาหาร 
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 1 
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ภาพท่ี 4.113 หนา้จอตารางค าศพัทต์วัอยา่งอาหาร 

เม่ือกดปุ่ม “ตวัอย่างอาหาร” จากหน้าร้านอาหาร ดงัภาพ 4.111 จะพบกบัหน้าตารางค าศพัท์
ตวัอยา่งอาหาร ดงัภาพ 4.113 โดยจะมีตารางค าศพัทภ์าษาเกาหลีและค าอ่านเป็นภาษาไทย รวมทั้งการ
แปลค าศพัทอ์าการเจบ็ป่วยต่างๆ และมีปุ่ม ดงัน้ี 

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้ร้านอาหาร 
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 1 
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ภาพท่ี 4.114 หนา้จอการถามเมนูอาหารแนะน า 

เม่ือกดปุ่ม “การถามเมนูอาหารแนะน า” จากหนา้ร้านอาหาร ดงัภาพ 4.111 จะพบกบัหนา้การ
ถามเมนูอาหารแนะน า ดงัภาพ 4.112 โดยจะสอนการพูดการถามเมนูแนะน าของร้านผา่นวีดีโอ ซ่ึงจะ
มีประโยคภาษาเกาหลีและค าอ่านเป็นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสียงของ
ประโยค และการสอนท่ีเป็นรูปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรือเล่นซ ้ าได้ เพื่อให้ผูใ้ช้
สามารถเรียนรู้ดว้ยตวัเองไดอ้ยา่งเขา้ใจ และมีปุ่ม ดงัน้ี 

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้ร้านอาหาร 
หมายเลข 2 กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 1 
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ภาพท่ี 4.115 หนา้จอการสั่งอาหาร 

เม่ือกดปุ่ม “การสั่งอาหาร” จากหนา้ร้านอาหาร ดงัภาพ 4.111 จะพบกบัหนา้การสั่งอาหาร ดงั
ภาพ 4.115 โดยจะสอนการพูดการสั่งอาหารดว้ยวิธีการต่างๆ ผา่นวีดีโอ ซ่ึงจะมีประโยคภาษาเกาหลี
และค าอ่านเป็นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสียงของประโยค และการสอนท่ีเป็น
รูปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรือเล่นซ ้ าได ้เพื่อให้ผูใ้ช้สามารถเรียนรู้ดว้ยตวัเองไดอ้ยา่ง
เขา้ใจ และมีปุ่ม ดงัน้ี 

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้ร้านอาหาร 
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
 
 
 
 
 
 

 

2 1 



145 
 

 

 

ภาพท่ี 4.116 หนา้จอการบอกส่ิงท่ีไม่ตอ้งการใส่ในอาหาร 

เม่ือกดปุ่ม “ส่ิงท่ีไม่ตอ้งการใส่ในอาหาร” จากหนา้ร้านอาหาร ดงัภาพ 4.111 จะพบกบัหนา้การ
การบอกส่ิงท่ีไม่ตอ้งการใส่ในอาหาร ดงัภาพ 4.116 โดยจะสอนการพูดการบอกส่ิงท่ีไม่ตอ้งการใส่ใน
อาหารเน่ืองจากเราไม่ชอบรับประทานหรืออาจมีอาการแพอ้าหารบางอยา่งผา่นวีดีโอ ซ่ึงจะมีประโยค
ภาษาเกาหลีและค าอ่านเป็นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสียงของประโยค และการ
สอนท่ีเป็นรูปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยดุ หรือเล่นซ ้ าได ้เพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถเรียนรู้ดว้ยตวัเอง
ไดอ้ยา่งเขา้ใจ และมีปุ่ม ดงัน้ี 

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้ร้านอาหาร 
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
 
 
 
 
 
 

2 1 
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ภาพท่ี 4.117 หนา้จอการบอกรสชาติอาหาร 

เม่ือกดปุ่ม “บอกรสชาติอาหาร” จากหน้าร้านอาหาร ดงัภาพ 4.111 จะพบกบัหน้าการบอก
รสชาติอาหาร ดังภาพ 4.117 โดยจะสอนการพูดการบอกรสชาติอาหารต่างๆ ผ่านวีดีโอ ซ่ึงจะมี
ประโยคภาษาเกาหลีและค าอ่านเป็นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสียงของประโยค 
และการสอนท่ีเป็นรูปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรือเล่นซ ้ าได ้เพื่อให้ผูใ้ชส้ามารถเรียนรู้
ดว้ยตวัเองไดอ้ยา่งเขา้ใจ และมีปุ่ม ดงัน้ี 

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้ร้านอาหาร 
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 

 
 
 
 
 
 
 

2 1 
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ภาพท่ี 4.118 หนา้จอการบอกเม่ือยงัไม่ไดอ้าหาร 

เม่ือกดปุ่ม “บอกเม่ือยงัไม่ไดอ้าหาร” จากหนา้ร้านอาหาร ดงัภาพ 4.111 จะพบกบัหนา้การบอก
เม่ือยงัไม่ไดอ้าหาร ดงัภาพ 4.118 โดยจะสอนการพูดการบอกเม่ือยงัไม่ไดอ้าหารดว้ยประโยคต่างๆ 
ผา่นวดีีโอ ซ่ึงจะมีประโยคภาษาเกาหลีและค าอ่านเป็นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออก
เสียงของประโยค และการสอนท่ีเป็นรูปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรือเล่นซ ้ าได ้เพื่อให้
ผูใ้ชส้ามารถเรียนรู้ดว้ยตวัเองไดอ้ยา่งเขา้ใจ และมีปุ่ม ดงัน้ี 

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้ร้านอาหาร 
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
 
 
 
 
 
 

 

2 1 
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ภาพท่ี 4.119 หนา้จอการบอกเรียกเก็บเงิน 

เม่ือกดปุ่ม “บอกเรียกเก็บเงิน” จากหนา้ร้านอาหาร ดงัภาพ 4.111 จะพบกบัหนา้การบอกเรียก
เก็บเงิน ดงัภาพ 4.119 โดยจะสอนการพูดการเก็บเงินค่าอาหารผา่นวีดีโอ ซ่ึงจะมีประโยคภาษาเกาหลี
และค าอ่านเป็นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสียงของประโยค และการสอนท่ีเป็น
รูปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรือเล่นซ ้ าได ้เพื่อให้ผูใ้ช้สามารถเรียนรู้ดว้ยตวัเองไดอ้ยา่ง
เขา้ใจ และมีปุ่ม ดงัน้ี 

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้ร้านอาหาร 
หมายเลข 2  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 

 
 
 
 
 
 
 

2 1 
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ภาพท่ี 4.120 หนา้จอการวดัผล 

เม่ือกดปุ่ม “วดัผล” ในหนา้เมนูหลกั ดงัภาพ 4.4 จะพบกบัหนา้การวดัผล ดงัภาพ 4.120 ซ่ึงใน
หนา้น้ีเป็นหนา้แรกท่ีจะใหผูใ้ชไ้ดเ้ลือกแบบทดสอบในการประเมินผลในการเรียน ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถกด
ปุ่มเลือกหวัขอ้ท่ีตอ้งการทดสอบไดต้ามความตอ้งการ ดงัน้ี 

หมายเลข 1  ถามตอบส าหรับเขา้สู่แบบทดสอบแบบปรนยั 4 ตวัเลือก 
หมายเลข 2  จบัคู่ส าหรับเขา้สู่แบบทดสอบแบบจบัคู่ใหต้รงกนั 
หมายเลข 3  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัสู่หนา้เมนูหลกั 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 
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ภาพท่ี 4.121 หนา้จอการวดัผลแบบทดสอบ ถามตอบ 

เม่ือกดปุ่ม “ถามตอบ” จากหนา้การวดัผล ดงัภาพ 4.120 จะพบกบัหนา้การวดัผลแบบทดสอบ
ถามตอบ ดงัภาพ 4.121 โดยจะเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกบัแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อประเมินวดัผล
การเรียนของผูใ้ช ้ซ่ึงมีปุ่มการท างาน ดงัน้ี 

หมายเลข 1  เร่ิมท าแบบทดสอบส าหรับเร่ิมการท าแบบทดสอบแบบถามตอบ 
หมายเลข 2  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้วดัผล 
หมายเลข 3  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3

3 

1 
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ภาพท่ี 4.122 หนา้จอค าถาม 

เม่ือกดปุ่ม “เร่ิมท าแบบทดสอบ” ในหนา้การวดัผลแบบทดสอบ ถามตอบ ดงัภาพ 4.121 จะพบ
กบัหนา้ค าถาม ดงัภาพ 4.122 โดยแบบทดสอบจะเป็นแบบทดสอบแบบปรนยั 4  ตวัเลือก ซ่ึงค าถาม
จะมีทั้งหมด 30 ขอ้แบ่งเป็น 3 ชุด ชุดละ 10 ขอ้ โปรแกรมจะท าการสุ่มชุดแบบทดสอบใหก้บัผูใ้ชว้า่จะ
ไดชุ้ดค าถามใด และในชุดค าถามนั้นๆ โปรแกรมจะท าการสุ่มล าดบัสลบัขอ้ค าถามกนัใน 10 ขอ้ในชุด
ค าถามนั้นๆ รวมถึงสุ่มล าดับตัวเลือกค าตอบในค าถามนั้ นๆ ชุดค าถามเหล่าน้ีเป็นชุดท่ีใช้เป็บ
แบบทดสอบก่อนเรียนดว้ย 
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ภาพท่ี 4.123 หนา้จอสรุปผลคะแนนการวดัผล 

เม่ือท าแบบทดสอบครบแลว้ จะพบกบัหนา้สรุปผลคะแนนท่ีโปรแกรมจะค านวนคะแนนจากท่ี
ผูใ้ชไ้ดท้  าแบบทดสอบไป พร้อมบอกผลคะแนนท่ีท าได ้และมีปุ่มการท างาน ดงัน้ี 

หมายเลข 1  เฉลยค าตอบส าหรับการดูเฉลยค าตอบ 
หมายเลข 2  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัสู่หนา้หลกับทเรียน 
หมายเลข 3  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัสู่หนา้เมนูหลกั 
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ภาพท่ี 4.124 หนา้จอเฉลยค าตอบ 

เม่ือกดปุ่ม “เฉลยค าตอบ” ในหน้าสรุปผลคะแนนวดัผล ดงัภาพ 1.124 จะพบกบัหน้าเฉลย
ค าตอบ โดยในแต่ชุดค าถามนั้นๆ จะมีเฉลยค าตอบท่ีถูกตอ้ง พร้อมค าอธิบายในขอ้ต่างๆ และมีปุ่มการ
ท างาน ดงัน้ี 

หมายเลข 1  ยอ้นกลบัส าหรับกลบัสู่หนา้เฉลยค าตอบ 
หมายเลข 2  ต่อไปส าหรับการดูเฉลยในขอ้ต่อไป 
หมายเลข 3  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัสู่หนา้วดัผล 
หมายเลข 4  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัสู่เมนูหลกั 
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ภาพท่ี 4.125 หนา้จอการวดัผลจบัคู่ 1 

เม่ือกดปุ่ม “จบัคู่” ในหน้าจากหน้าการวดัผล ดงัภาพ 4.120 จะพบกบัหน้าการวดัผลจบัคู่ ดงั
ภาพ 4.125 แบบทดสอบมีจ านวน 10 ขอ้ ซ่ึงผูใ้ชต้อ้งจบัคู่ประโยคภาษาเกาหลีกบัประโยคภาษาไทย
ให้ถูกตอ้ง โดยผูใ้ช้ตอ้งลากปุ่มตวัเลข 1 -10 ทางดา้นซ้ายไปใส่ในวงกลมหน้าขอ้ท่ีตอ้งการทางดา้น
ขวาครบทั้ง 10 ขอ้ และซ่ึงมีปุ่มการท างาน ดงัน้ี 

หมายเลข 1  ตรวจค าตอบส าหรับตรวจค าตอบของแบบวดัผล 
หมายเลข 2  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้วดัผล 
หมายเลข 3  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 
 
 
 
 
 
 

 

3 

1 
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ภาพท่ี 4.126 หนา้จอการวดัผลจบัคู่ 2 

เม่ือท าแบบทดสอบครบทั้ง 10 ขอ้แลว้ ผูใ้ชส้ามารถกดปุ่มตรวจค าตอบเพื่อรับทราบผลคะแนน
ในการวดัผล ซ่ึงมีปุ่มการท างาน ดงัน้ี 

หมายเลข 1  ตรวจค าตอบส าหรับตรวจค าตอบของแบบวดัผล 
หมายเลข 2  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้วดัผล 
หมายเลข 3  กลบัสู่เมนูหลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั 

 

 

 

 

3 2 
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ภาพท่ี 4.127 หนา้จอผลคะแนนวดัผลแบบจบัคู่ 

เม่ือผูใ้ช้กดปุ่ม “ตรวจค าตอบ” ในหน้าการวดัผลจบัคู่ ดงัภาพ 4.125 และ 4.126 จะพบกบัผล
คะแนนท่ีปรากฎข้ึนตรงปุ่มตรวค าตอบ โดยโปรแกรมจะบอกเฉลยขอ้ท่ีผิดและถูกให้กบัผูใ้ช้ และมี
ปุ่มการท างาน ดงัน้ี  

หมายเลข 1  กลบัก่อนหนา้ส าหรับกลบัไปยงัหนา้วดัผล 
หมายเลข 2  กลบัสู่หนา้หลกัส าหรับกลบัไปยงัหนา้เมนูหลกั  

 

2 
  

1 2 



 
 

 

บทท่ี 5 
สรุปผลด ำเนินงำนและขอ้เสนอแนะ 

สรุปผลด ำเนินงำน 

จำกกำรด ำเนินงำน คณะผูจ้ดัท ำได้หำขอ้มูลเก่ียวกบัส่ือกำรสอนภำษำเกำหลีจำกส่ือประเภท
ต่ำงๆ เพื่อน ำมำเป็นแนวทำงในกำรพฒันำส่ือกำรสอนให้มีควำมน่ำสนใจมำกยิ่งข้ึน และทำงคณะ
ผูจ้ดัท ำไดศึ้กษำเก่ียวกบักำรใช้ Adobe Flash CS6 ในกำรสร้ำงส่ือกำรสอน เพื่อให้เกิดควำมน่ำสนใจ
ในกำรใชง้ำน โดยผูใ้ชส้ำมำรถศึกษำเรียนรู้ ท ำควำมเขำ้ใจและประเมินวดัผลกำรเรียนรู้ไดด้ว้ยตวัเอง 

กำรสร้ำงส่ือกำรสอนกำรสนทนำภำษำเกำหลีเบ้ืองตน้ ทำงคณะผูจ้ดัท ำไดมี้กำรศึกษำคน้ควำ้ 
รวบรวมขอ้มูล เก่ียวกบักำรท ำส่ือกำรสอนโดยกำรใชโ้ปรแกรม Adobe Flash CS6 รวมทั้งเน้ือหำและ
บทสนทนำภำษำเกำหลี เพื่อสร้ำงส่ือกำรสอนกำรสอนสนทนำภำษำเกำหลีเบ้ืองตน้ มีขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน เร่ิมจำกรวมรวมขอ้มูล กำรออกแบบตวัละคร กำรสร้ำงฉำกหรือพื้นหลงัต่ำงๆ โดยใช้
โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 และ Adobe Illustrator CS6 กำรศึกษำและเรียบเรียงบทสนทนำ
ภำษำเกำหลี เพื่อมำท ำเป็นส่ือบทเรียนวีดีโอโดยใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro CS6 กำรอดัเสียง 
โดยใชโ้ปรแกรม Bandicam 4.4.3 บนัทึกไฟล์เป็น .mp4 เพื่อน ำมำใส่ในโปรแกรม Adobe Flash CS6 
ท่ีใชส้ร้ำงส่ือกำรสอน เพื่อใหส่ื้อกำรสอนมีควำมน่ำสนใจและผูเ้รียนสำมำรถศึกษำเรียนรู้และประเมิน
วดัผลไดด้ว้ยตนเอง 

ปัญหำและอุปสรรค 

1. ปัญหำขอ้จ ำกดัในภำษำเกำหลี เน่ืองจำกคณะผูจ้ดัท ำมีควำมรู้ดำ้นภำษำเกำหลีจ ำกดั จึง
ตอ้งขอควำมช่วยเหลือจำกผูเ้ช่ียวชำญในกำรเรียบเรียงขอ้มูล 

2. ปัญหำข้อจ ำกดัในใช้โปรแกรม เน่ืองจำกคณะผูจ้ดัท ำขำดทกัษะในกำรใช้โปรแกรม 
Adobe Flash ท ำใหใ้ชเ้วลำในกำรศึกษำนำน 

3. เป็นโปรแกรม ท่ีสำมำรถใช้กับคอมพิ วเตอร์ได้ เท่ ำนั้ นไม่สำมำรถใช้งำนบน
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีหรือแทบ็เล็ตในระบบปฏิบติักำรใดๆ ได ้

ขอ้เสนอแนะ 

1. ควรใหต้วัละครเขำ้ไปเป็นส่วนประกอบมำกกวำ่น้ี  
2. น ำไปพฒันำใชใ้นอุปกรณ์อ่ืนๆ ไดม้ำกกวำ่คอมพิวเตอร์ 
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ภาคผนวก ก 
การออกแบบและพฒันาโปรแกรม 

หนา้โปรแกรม CAI 

 

ภาพท่ี ก.1 ภาพจ าลองหนา้โปรแกรมเร่ิมตน้ 

เป็นหนา้แรกเม่ือเขา้สู่โปรแกรมการสอนภาษาเกาหลีเบ้ืองตน้ 
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ภาพท่ี ก.2 ภาพจ าลองในแต่ละหนา้ของส่ือการสอน 

เป็นหน้าภาพจ าลองของส่ือการสอนในแต่ละหน้า ซ่ึงในแต่ละหน้าแต่ละบทเรียนนั้นจะมีเน้ือหาท่ี
มากนอ้ยแตกต่างกนั ปุ่มในแต่ละหนา้ท่ีจะเขา้ไปสู่หนา้วดีีโอของแต่ละหนา้ท่ีเป็นหนา้แรกของบทเรียนนั้นๆ 
ก็จะแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัจ  านวนประโยคท่ีสอนในบทเรียน 

 

ภาพท่ี ก.3 ภาพจ าลองหนา้วีดีโอการสอนของส่ือการสอน 

เป็นหนา้ท่ีมีวดีีโอการเรียนการสอนของแต่ละบทเรียน แยกสอนเป็นประโยคโดยวดีีโอจะน าเสนอใน
รูปแบบภาพเคล่ือนไหว และเสียงบรรยาย 
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ภาพ ก.4 ภาพจ าลองหนา้วดัผลแบบเลือกค าตอบ 

เป็นหน้าจ าลองโปรแกรมในส่วนของหน้าการวดัผลในรูปแบบปรนัย 4 ตวัเลือก ซ่ึงค าถามเป็น
รูปแบบสุ่ม 3 ชุด ชุดละ 10 ขอ้ 

 

ภาพ ก.5 ภาพจ าลองหนา้วดัผลแบบจบัคู่ 

เป็นหนา้จ าลองโปรแกรมในส่วนของหนา้การวดัผลในรูปแบบการจบัคู่ระหวา่งประโยคภาษาเกาหลี
และประโยคภาษาไทยจ านวน 10 ขอ้  
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ภาพ ก.6 ภาพจ าลองหนา้เฉลยบททดสอบหลงัเรียน 

เป็นหนา้จ าลองในหนา้โปรแกรมในส่วนของหนา้เฉลยของค าถามในบททดสอบแบบปรนยัทั้ง 3 ชุด 
ชุดละ 10 ขอ้ รวมทั้งหมด 30 ขอ้ โดยเฉลยจะเฉลยตามชุดค าถามท่ีสุ่มไดใ้นแต่ละชุดค าถาม 



   
 

ภาคผนวก ข 
การออกแบบตวัละคร 

ออกแบบตวัละคร 

ในการออกแบบตวัละครของส่ือการสอนนั้น มีตวัละครหลกัทั้งหมด 2 ตวัละคร คือ นมัแทฮ-
ยอนและซงมินโฮ ซ่ึงไดมี้การออกแบบให้นมัแทฮยอนเป็นตวัละครผูห้ญิง และซงมินโฮเป็นตวัละคร
ผูช้าย โดยออกแบบใหต้วัละครเปล่ียนเคร่ืองแบบไปสถานการณ์ต่างๆ 

 

ภาพท่ี ข.1 ภาพตวัละครละครซงมินโฮในชุดนกัเรียนชาย 

 

ภาพท่ี ข.2 ภาพตวัละครนมัแทฮยอนในชุดนกัเรียนหญิง 
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ภาพท่ี ข.3 ภาพตวัละครซงมินโฮในชุดประจ าชาติเกาหลี 

 

ภาพท่ี ข.4 ภาพตวัละครนมัแทฮยอนในชุดประจ าชาติเกาหลี 
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ภาพท่ี ข.5 ภาพตวัละครซงมินโฮในวยัชรา 

 

ภาพท่ี ข.6 ภาพตวัละครนมัแทฮยอนในวยัชรา     



   

ภาคผนวก ค 
Storyboard บทเรียน 

Storyboard 

 

ภาพท่ี ค.1  ภาพบทเรียนเร่ืองโครงสร้างประโยคภาษาเกาหลี 

เสียงบรรยาย : โครงสร้างประโยคภาษาเกาหลีแตกต่างกบัโครงสร้างประโยคภาษาไทย 

 

ภาพท่ี ค.2 ภาพเน้ือหาโครงสร้างภาษาไทย 

เสียงบรรยาย : โครงสร้างประโยคภาษาไทยจะเรียงประโยคแบบ ประธาน กริยา กรรม 
ยกตวัอยา่งประโยค เช่น ฉนักินขา้ว 



   
 

ภาคผนวก ง 
คู่มือการใชโ้ปรแกรม 

Install Program 

 

ภาพท่ี ง.1 ภาพหนา้จอ My Computer 

ขั้นตอนการใช้งานหลงัจากใส่แผ่นซีดีรอมแลว้ให้เขา้มาท่ีหน้าต่างของ My Computer จะพบ
ไดร์ฟ (E:) ปรากฏข้ึนมาบนหนา้ต่าง 

 

 

เขา้มาท่ีไดร์ฟ(E:) 
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ภาพท่ี ง.2 ภาพการเลือกไดร์ฟ (E:)  เพื่อเปิดแผน่โปรแกรมส่ือการสอน 

หลงัจากนั้นให้คลิกขวาท่ีไดร์ฟ (E:) แลว้คลิกเขา้ไปท่ี Open เพื่อเขา้ไปเปิดโปรแกรมส่ือการ
สอน 
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ภาพท่ี ง.3 ภาพการเปิดโปรแกรมส่ือการสอน  

เปิดโปรแกรมส่ือการสอน .exe เพื่อเขา้สู่การการเรียนการสอนสนทนาภาษาเกาหลีเบ้ืองตน้ 
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ภาพท่ี ค.3 ภาพเน้ือหาโครงสร้างภาษาเกาหลี 

เสียงบรรยาย : โครงสร้างประโยคภาษาเกาหลีจะไม่เหมือนกบัโครงสร้างภาษาไทย โดยภาษา
เกาหลีจะเรียงประโยคเป็น ประธาน มีตวัช้ีประธาน กรรม มีตวัช้ีกรรม และกริยา ยกตวัอยา่งประโยค 
เช่น ฉนั ขา้ว กิน  (ชอ นึน พบั บึล มอกอโย : เสียงภาษาเกาหลี)   

 

ภาพท่ี ค.4 ภาพเน้ือหาเร่ืองตวัช้ีประธานและตวัช้ีกรรม 

เสียงบรรยาย : ท าไตอ้งมีตวัช้ีประธานและตวัช้ีกรรม? เน่ืองจากโครงสร้างของประโยคภาษา
เกาหลี รูปแบบของประโยคจะเรียง ประธาน + กรรม + กริยา จึงเห็นไดว้า่จะมีนาม 2 ตวัอยูติ่ดกนั และ
อาจท าให้เราไม่ทราบไดว้่า นามตวัใดท าหน้าท่ีเป็นประธาน และนามตวัใดท าหน้าท่ีเป็นกรรมของ
ประโยค 
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ภาพท่ี ค.5 ภาพเน้ือหาตวับ่งช้ีประธาน 

เสียงบรรยาย : ตวับ่งช้ีประธานมี 2 แบบ คือ อึน/นึน อึน ใชก้บัค านามท่ีมีตวัสะกด นึน ใชก้บั
ค านามท่ีไม่มีตวัสะกด แบบท่ี 2 คือ อี/กา อี ใชก้บัค านามท่ีมีตวัสะกด กาใชก้บัค านามท่ีไม่มีตวัสะกด 

 

ภาพท่ี ค.6 ภาพเน้ือหาตวับ่งช้ีกรรม 

เสียงบรรยาย : ตวับ่งช้ีกรรม ไดแ้ก่ อึน/รึล อึนใชก้บัค านามท่ีไม่มีตวัสะกด รึลใชก้บัค านามท่ี
ไม่มีตวัสะกด 



171 
 

 

ภาพท่ี ค.7 ภาพเน้ือหาเร่ืองระดบัความสุภาพ 

ระดบัความสุภาพ ดว้ยขนมธรรมเนียม วฒันธรรมของประเทศเกาหลี จะใหค้วามส าคญั กบัการ
เคารพ ยกย่องผูอ้าวุโส จึงท าให้มีการแบ่งระดับความสุภาพ เพื่อใช้ให้เหมาะสมกับบุคคลและ
สถานการณ์ในระดบันั้นๆ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือระดบัสุภาพทางการ ระดบัสุภาพ และระดบั
ทัว่ไป (กนัเอง) 

 

ภาพท่ี ค.8 ภาพเน้ือหาระดบัสุภาพทางการ 

เสียงบรรยาย : ระดบัสุภาพทางการ ใช้ในสถานการณ์ พูดคุยกบัผูท่ี้มีความอาวุโสกว่าตวัเอง 
พูดคุยกบัคนท่ีเราไม่ไดมี้ความสนิทสนม หรือ เพิ่งจะเคยพบเจอกนัคร้ังแรก สามารถใชใ้นการติดต่อ 
พูดคุยทางธุรกิจบุคคลท่ีเราตอ้งการยกยอ่ง งานพิธีต่าง 
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ภาพท่ี ค.9 ภาพเน้ือหาบทเรียนระดบัสุภาพทางการ 

เสียงบรรยาย : รูปประโยคในระดบัสุภาพทางการ จะมีค าลงทา้ย คือ ประโยคบอกเล่าจะลงทา้ย
ดว้ย พ ีอึมนีดา และ ซึม นีดา ส่วนประโยคค าถามจะลงทา้ยดว้ย พี อึมนีก๊า? และซึมนีดก๊า? 

 

ภาพท่ี ค.10 ภาพเน้ือหาตวัอยา่งประโยคบอกเล่าระดบัสุภาพทางการ 

เสียงบรรยาย : ตวัอย่างประโยคบอกเล่าท่ีลงทา้ยดว้ย พี อึมนีดา ออมอนี ฮวาจงัพูมึล ซัมนีดา 
แม่ซ้ือเคร่ืองส าอางค่ะ 
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ภาพท่ี ค.11 ภาพเน้ือหาตวัอยา่งประโยคบอกเล่าระดบัสุภาพทางการ (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : ตวัอยา่งประโยคบอกเล่าท่ีลงทา้ยดว้ย ซึม อึมนีดา ชอนึน ชินกูรึล คีตารีโก อิด
ซึมนีดา ผมก าลงัรอเพื่อนครับ 

 

ภาพท่ี ค.12 ภาพเน้ือหาตวัอยา่งประโยคค าถามระดบัสุภาพทางการ (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : ตวัอยา่งประโยคค าถามท่ีลงทา้ยดว้ย พี อึมนีก๊า? พาตีเอ อมนีก๊า? มางานปาร์ต้ี
ไหมครับ/คะ? 
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ภาพท่ี ค.13 ภาพเน้ือหาตวัอยา่งประโยคค าถามระดบัสุภาพทางการ (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : ตวัอย่างประโยคค าถามท่ีลงทา้ยดว้ย ซึม นีก๊า? ซูรึล มาชิมนีก๊า? ด่ืมเหลา้ไหม
ครับ/คะ? 

 

ภาพท่ี ค.14 ภาพเน้ือหาระดบัสุภาพทัว่ไป 

เสียงบรรยาย : ใช้ในสถานการณ์ พูดดคุยกบัผูท่ี้มความอาวุโสกว่าตวัเอง พูดคุยกบัคนท่ีรุ่น
เดียวกนัแต่ไม่สนิทสนม 
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ภาพท่ี ค.15 ภาพเน้ือหาระดบัสุภาพทัว่ไป (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : รูปประโยคในระดบัสุภาพทัว่ไป จะมีค าลงทา้ยดว้ย “โย” ทั้งในประโยคบอกเล่า
และประโยคค าถาม 

 

ภาพท่ี ค.16 ภาพเน้ือหาระดบัสุภาพทัว่ไป (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : ค  าลงทา้ยประโยคบอกเล่า มีดงัน้ี อา โย ออ โย ยอ โย แฮ โย 
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ภาพท่ี ค.17 ภาพเน้ือหาตวัอยา่งประโยคบอกเล่าระดบัสุภาพทัว่ไป 

เสียงบรรยาย : ตวัอย่างประโยคบอกเล่าท่ีลงทา้ยด้วย อาโย ชอนึน อึนแฮงเอ คาโย ฉันไป
ธนาคารค่ะ 

 

ภาพท่ี ค.18 ภาพเน้ือหาตวัอยา่งประโยคบอกเล่าระดบัสุภาพทัว่ไป (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : ตวัอยา่งประโยคบอกเล่าท่ีลงทา้ยดว้ย ออโย ชอนึน ยองงอรึล อิลกึล ซู อิซอโย 
ฉนัสามารถอ่านภาษาองักฤษไดค้่ะ 
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ภาพท่ี ค.19 ภาพเน้ือหาตวัอยา่งประโยคบอกเล่าระดบัสุภาพทัว่ไป (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : ตวัอยา่งประโยคบอกเล่าท่ีลงทา้ยดว้ย ยอโย ชอนึน อูยูรึล มาชยอโย ฉนัด่ืมนม
ค่ะ 

 

ภาพท่ี ค.20 ภาพเน้ือหาตวัอยา่งประโยคบอกเล่าระดบัสุภาพทัว่ไป (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : ตวัอย่างประโยคบอกเล่าท่ีลงทา้ยดว้ย แฮโย ชอนึน ฮนักูกอรึล คงบูแฮโย ฉัน
เรียนภาษาเกาหลีค่ะ 
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ภาพท่ี ค.21 ภาพเน้ือหาประโยคค าถามระดบัทัว่ไป 

เสียงบรรยาย : ค  าลงทา้ยประโยคค าถามจะเหมือนกบัประโยคบอกเล่า เพียงแค่เติมเคร่ืองหมาย 
“?” ลงไปทา้ยประโยคและออกเสียงใหสู้งข้ึน ดงัน้ี อาโย?้ ออโย?้ แฮโย?้ 

 

ภาพท่ี ค.22 ภาพเน้ือหาตวัอยา่งประโยคค าถามระดบัสุภาพทัว่ไป 

เสียงบรรยาย : ตวัอยา่งประโยคค าถามท่ีลงทา้ยดว้ย อาโย?้ พาเก คาชี นาคาโย?๊ ออกไปขา้งนอก
ดว้ยกนัมั้ยครับ/คะ 
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ภาพท่ี ค.23 ภาพเน้ือหาตวัอยา่งประโยคค าถามระดบัสุภาพทัว่ไป (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : ตวัอย่างประโยค าถามท่ีลงทา้ยดว้ย ออโย?้ พาบึล มอกอโย?๊ ทานขา้วหรือยงั
ครับ/ค่ะ 

 

ภาพท่ี ค.24 ภาพเน้ือหาตวัอยา่งประโยคค าถามระดบัสุภาพทัว่ไป (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : ตวัอยา่งประโยคค าถามท่ีลงทา้ยดว้ย แฮโย?้ ซงมินโฮรึล โชอาแฮโย?้ ชอบซงมิน
โฮไหมครับ? 
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ภาพท่ี ค.25 ภาพเน้ือหาระดบัทัว่ไปหรือกนัเอง 

เสียงบรรยาย : ใชใ้นสถานการณ์ พูดคุยกบัคนท่ีสนิทสนมดว้ย ครอบครัว คนสนิท เพื่อนท่ีเรา
สนิท หรือเพื่อนรุ่นเดียวกนั คนท่ีอายเุท่ากบัเรา คนท่ีอายนุอ้ยกวา่เรา 

 

ภาพท่ี ค.26 ภาพเน้ือหาระดบัทัว่ไปหรือกนัเอง (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : ถา้หากตอ้งการท าให้อยูใ่นรูปแบบของระดบัทัว่ไป หรือกนัเอง รูปประโยคจะ
เหมือนกบัระดบัสุภาพทัว่ไป เพียงแค่ตดัค าวา่ “โย” ออก 
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ภาพท่ี ค.27 ภาพเน้ือหาค าลงทา้ยประโยคบอกเล่าระดบัทัว่ไปหรือกนัเอง 

เสียงบรรยาย : ค  าลงทา้ยประโยคบอกเล่า มีดงัน้ี อา ออ ยอ แฮ 

 

ภาพท่ี ค.28 ภาพเน้ือหาค าลงทา้ยประโยคบอกเล่าระดบัทัว่ไปหรือกนัเอง (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : ตวัอยา่งประโยคบอกเล่าท่ีลงทา้ยดว้ย อา ชีเบ โทราวา กลบัมาบา้น 
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ภาพท่ี ค.29 ภาพเน้ือหาค าลงทา้ยประโยคบอกเล่าระดบัทัว่ไปหรือกนัเอง (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : ตวัอยา่งประโยคบอกเล่าท่ีลงทา้ยดว้ย ออ พาบึล มอกอ กินขา้ว 

 

ภาพท่ี ค.30 ภาพเน้ือหาค าลงทา้ยประโยคบอกเล่าระดบัทัว่ไปหรือกนัเอง (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : ตวัอยา่งประโยคบอกเล่าท่ีลงทา้ยดว้ย ยอ มูรึล มาชยอ ด่ืมน ้า 
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ภาพท่ี ค.31 ภาพเน้ือหาค าลงทา้ยประโยคบอกเล่าระดบัทัว่ไปหรือกนัเอง (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : ตวัอยา่งประโยคบอกเล่าท่ีลงทา้ยดว้ย แฮ อาชีเม อุนดงแฮ ออกก าลงักายตอนเชา้ 

 

ภาพท่ี ค.32 ภาพเน้ือหาค าลงทา้ยประโยคค าถามระดบัทัว่ไปหรือกนัเอง (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : ค  าลงทา้ยประโยคค าถามจะเหมือนกบัประโยคบอกเล่า เพียงแค่เติมเคร่ืองหมาย “?” ลง
ไปทา้ยประโยคและออกเสียงใหสู้งข้ึน ดงัน้ี อา้? ออ้? ยอ้? แฮ?้ 
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ภาพท่ี ค.33 ภาพเน้ือหาค าลงทา้ยประโยคค าถามระดบัทัว่ไปหรือกนัเอง (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : ตวัอยา่งประโยคค าถามท่ีลงทา้ยดว้ย อา้? พาดาเอ คา้? ไปทะเลไหม? 

 

ภาพท่ี ค.34 ภาพเน้ือหาค าลงทา้ยประโยคค าถามระดบัทัว่ไปหรือกนัเอง (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : ตวัอยา่งประโยคค าถามท่ีลงทา้ยดว้ย ออ้? โทนี อิซอ้? มีเงินไหม? 
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ภาพท่ี ค.35 ภาพเน้ือหาค าลงทา้ยประโยคค าถามระดบัทัว่ไปหรือกนัเอง (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : ตวัอยา่งประโยคค าถามท่ีลงทา้ยดว้ย ยอ้? มูรึล มาชยอ้? ด่ืมน ้ามั้ย? 

 

ภาพท่ี ค.36 ภาพเน้ือหาค าลงทา้ยประโยคค าถามระดบัทัว่ไปหรือกนัเอง (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : ตวัอยา่งประโยคค าถามท่ีลงทา้ยดว้ย แฮ?้ ชุกเจรึล อนั แฮ?้ ไม่ท าการบา้นหรือ
ไง? 
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ภาพท่ี ค.37 ภาพเน้ือหาบทเรียนการทกัทาย 

เสียงบรรยาย : อนั นยอง ฮา ซึม นี กา สวสัดีครับ/ค่ะ 

 

ภาพท่ี ค.38 ภาพเน้ือหาบทเรียนการทกัทาย (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : อนั นยอง ฮา เซ โย สวสัดีครับ/ค่ะ 
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ภาพท่ี ค.39 ภาพเน้ือหาบทเรียนการทกัทาย (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : อนั นยอง สวสัดี 

 

ภาพท่ี ค.40 ภาพเน้ือหาบทเรียนการตอบกลบัการทกัทาย 

เสียงบรรยาย : การตอบกลบัการทกัทายภาษาเกาหลี ให้ตอบกลบัเป็นระดบัเดียวกบัผูท่ี้ทกัทาย
เรา หรือข้ึนอยูก่บัสถานการณ์นั้นๆ เช่น ถา้มีคนท่ีอายุนอ้ยกว่าเราดว้ยระดบัสุภาพทัว่ไป เราสามารถ
ตอบกลบัดว้ยระดบักนัเองได ้เช่นเดียวกนักบัถา้หากมีผูใ้หญ่ทกัทายเราดว้ยระดบักนัเอง แต่เราตอ้ง
ตอบกลบัท่านเป็นระดบัสุภาพทางการ เพราะเป็นการแสดงความเคารพ 
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ภาพท่ี ค.41 ภาพเน้ือหาบทเรียนการแนะน าช่ือตนเอง 

เสียงบรรยาย : ชอ นึน อิมนีดา ฉนั/ผมช่ือ 

 

ภาพท่ี ค.42 ภาพเน้ือหาบทเรียนการแนะน าช่ือตนเอง (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : ชอ นึน นมัแทฮยอน อิมนีดา ผมช่ือนมัแทฮยอนครับ 
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ภาพท่ี ค.43 ภาพเน้ือหาบทเรียนการแนะน าช่ือตนเอง (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : แช อีรือมึน อิมนีดา ช่ือของฉนั/ผมคือ 

 

ภาพท่ี ค.44 ภาพเน้ือหาบทเรียนการแนะน าช่ือตนเอง (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : แช อีรือมึน ซงมินโฮ อิมนีดา ช่ือของผมคือซงมินโฮครับ 

 

ภาพท่ี ค.45 ภาพเน้ือหาบทเรียนยนิดีท่ีไดรู้้จกั 

เสียงบรรยาย : ชออึมพเวบเก็ดซึมนีดา ยนิดีท่ีไดรู้้จกั 
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ภาพท่ี ค.46 ภาพเน้ือหาบทเรียนยนิดีท่ีไดรู้้จกั (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : มนันาซอพนักับ๊ซึมนีดา ยนิดีท่ีไดรู้้จกั 

 

ภาพท่ี ค.47 ภาพเน้ือหาบทเรียนการถามไถ่สารทุกขสุ์ขดิบ 

เสียงบรรยาย : โอแรนมานีเอโย ไม่เจอกนันานเลยนะ 

 

ภาพท่ี ค.48 ภาพเน้ือหาบทเรียนการถามไถ่สารทุกขสุ์ขดิบ (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : ชลัชีแนโย?้ สบายดีมั้ย? 
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ภาพท่ี ค.49 ภาพเน้ือหาบทเรียนการถามไถ่สารทุกขสุ์ขดิบ (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : ชลัชีแนซอโย?้ ท่ีผา่นมาสบายดีมั้ย? 

 

ภาพท่ี ค.50 ภาพเน้ือหาบทเรียนการถามไถ่สารทุกขสุ์ขดิบ (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : ชลัชีแนโกอิซอโย?้ ช่วงน้ีสบายดีมั้ย? 

 

ภาพท่ี ค.51 ภาพเน้ือหาบทเรียนการถามไถ่สารทุกขสุ์ขดิบ (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : ออโตเคชีเนโย?้ เป็นอยา่งไรบา้ง? 
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ภาพท่ี ค.52 ภาพเน้ือหาบทเรียนการตอบกลบัการถามไถ่สารทุกขสุ์ขดิบ 

เสียงบรรยาย : ชลัชีแนโกอีซอโย ฉนัสบายดี 

 

ภาพท่ี ค.53 ภาพเน้ือหาบทเรียนการตอบกลบัการถามไถ่สารทุกขสุ์ขดิบ (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : ชลัชีแนโย ดีนะ 

 

ภาพท่ี ค.54 ภาพเน้ือหาบทเรียนการตอบกลบัการถามไถ่สารทุกขสุ์ขดิบ (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : คืนยงัคือแรโย พอใชไ้ด ้
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ภาพท่ี ค.55 ภาพเน้ือหาบทเรียนการตอบกลบัการถามไถ่สารทุกขสุ์ขดิบ (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : นาปือจีอานาโย ไม่เลว 

 

ภาพท่ี ค.56 ภาพเน้ือหาบทเรียนการตอบกลบัการถามไถ่สารทุกขสุ์ขดิบ (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : คือรอกชอรอกชีแนโย ก็เร่ือยๆ 

 

ภาพท่ี ค.57 ภาพเน้ือหาบทเรียนการตอบกลบัการถามไถ่สารทุกขสุ์ขดิบ (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : ฮงัซงัพาปืมนีดา ยุง่ตลอดเลย 
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ภาพท่ี ค.58 ภาพเน้ือหาบทเรียนการตอบกลบัการถามไถ่สารทุกขสุ์ขดิบ (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : ชมพาปาโย ค่อนขา้งยุง่ 

 

ภาพท่ี ค.59 ภาพเน้ือหาบทเรียนการตอบกลบัการถามไถ่สารทุกขสุ์ขดิบ (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : คือจอคือรอเนโย เหมือนเดิม 

 

ภาพท่ี ค.60 ภาพเน้ือหาบทเรียนการทกัทายทางโทรศพัท ์

เสียงบรรยาย : ยอ โบ เซ โย?้ สวสัดีครับ/ค่ะ 
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ภาพท่ี ค.61 ภาพเน้ือหาบทเรียนการทกัทายตามช่วงเวลาต่างๆ 

เสียงบรรยาย : โชอึน อาชิม โพแนเซโย อรุณสวสัด์ิ 

 

ภาพท่ี ค.62 ภาพเน้ือหาบทเรียนการทกัทายตามช่วงเวลาต่างๆ (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : อนั นยอง ฮี ซู มู เซ โย ราตรีสวสัด์ิ 

 

ภาพท่ี ค.63 ภาพเน้ือหาบทเรียนการทกัทายตามช่วงเวลาต่างๆ (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : ชลั จาโย ฝันดีนะ 
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ภาพท่ี ค.64 ภาพเน้ือหาบทเรียนการบอกลา 

เสียงบรรยาย : เราเป็นฝ่ายอยู ่พูดกบัคนท่ีจะไป ระดบัสุภาพ อนันยองฮีกาเซโย 

 

ภาพท่ี ค.65 ภาพเน้ือหาบทเรียนการบอกลา (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : เราเป็นฝ่ายอยู ่พูดกบัคนท่ีจะไป ระดบัทัว่ไป ชลัคาโย ไปดีๆ นะ 

 

ภาพท่ี ค.66 ภาพเน้ือหาบทเรียนการบอกลา (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : เราเป็นฝ่ายไป พูดกบัคนท่ีอยู ่ระดบัสุภาพ อนันยองฮีคเยเซโย 
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ภาพท่ี ค.67 ภาพเน้ือหาบทเรียนการบอกลา (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : เราเป็นฝ่ายไป พูดกบัคนท่ีอยู ่ระดบัทัว่ไป โตม้นันาโย แลว้เจอกนัใหม่ 

 

ภาพท่ี ค.68 ภาพเน้ือหาบทเรียนการบอกลาแบบอ่ืนๆ 

เสียงบรรยาย : ชม อีตากา บวาโย เด๋ียวเจอกนั 

 

ภาพท่ี ค.69 ภาพเน้ือหาบทเรียนการบอกลาแบบอ่ืนๆ (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : ยอแฮง ชลั ทานยอโย เซโย เดินทางปลอดภยั 
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ภาพท่ี ค.70 ภาพเน้ือหาบทเรียนการบอกลาแบบอ่ืนๆ  (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : แนอิล มานาโย พรุ่งน้ีเจอกนั 

 

ภาพท่ี ค.71 ภาพเน้ือหาบทเรียนการบอกลาแบบอ่ืนๆ (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : ชลั ทานยอโอ ชิบ ชีโอ ไปดีมาดีนะ 

 

ภาพท่ี ค.72 ภาพเน้ือหาบทเรียนการบอกลาแบบอ่ืนๆ (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : มม โชชิมฮาเซโย ดูแลตวัเองดว้ยนะ 
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ภาพท่ี ค.73 ภาพเน้ือหาบทเรียนการบอกลาแบบอ่ืนๆ (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : ทา อือ เมโต ๊มนั นบั ชี ดา แลว้พบกนัอีกนะ 

 

ภาพท่ี ค.74 ภาพเน้ือหาบทเรียนการบอกลาแบบอ่ืนๆ (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : ชลั คา ไปดีๆ นะ ใชพู้ดกบัเพื่อนหรือคนท่ีสนิท 

 

ภาพท่ี ค.75 ภาพเน้ือหาบทเรียนการบอกลาแบบอ่ืนๆ (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : ชลั อิ ซอ ไปดีๆ นะ ใชพู้ดกบัเพื่อนหรือคนท่ีสนิท 
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ภาพท่ี ค.76 ภาพเน้ือหาบทเรียนการบอกลาแบบอ่ืนๆ (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : คลัเก ไปนะ ใชพู้ดกบัเพื่อนหรือคนท่ีสนิท 

 

ภาพท่ี ค.77 ภาพเน้ือหาบทเรียนการขอบคุณ 

เสียงบรรยาย : ระดบัสุภาพทางการ คมัซาฮมันีดา ขอบพระคุณครับ/ค่ะ 

 

ภาพท่ี ค.78 ภาพเน้ือหาบทเรียนการขอบคุณ (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : ระดบัสุภาพภาพมาก โคมบัซึมนีดา ขอบคุณครับ 
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ภาพท่ี ค.79 ภาพเน้ือหาบทเรียนการขอบคุณ (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : ระดบัสุภาพทัว่ไป โคมาวอโย ขอบคุณครับ 

 

ภาพท่ี ค.80 ภาพเน้ือหาบทเรียนการขอบคุณ (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : ระดบัทัว่ไปหรือกนัเอง โคมาวอ ขอบใจนะ 

 

ภาพท่ี ค.81 ภาพเน้ือหาบทเรียนการขอบคุณแบบเจาะจง 

เสียงบรรยาย : วา จูชยอวอ คมัซาฮมันีดา ขอบคุณท่ีมา 
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ภาพท่ี ค.82 ภาพเน้ือหาบทเรียนการขอบคุณแบบเจาะจง (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : ชิงชนัแฮ จูชยอซอ  โคมบัซึมนีดา ขอบคุณท่ีชม 

 

ภาพท่ี ค.83 ภาพเน้ือหาบทเรียนการขอบคุณแบบเจาะจง (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : โทวา จูชยอซอ โคมบัซึมนีดา ขอบคุณท่ีช่วยเหลือ 

 

ภาพท่ี ค.84 ภาพเน้ือหาบทเรียนการขอบคุณแบบเจาะจง (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : อีรอเคกาจี แฮ จูชยอซอ คมัซาฮมันีดา ขอบคุณท่ีท าใหถึ้งขนาดน้ี 
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ภาพท่ี ค.85 ภาพเน้ือหาบทเรียนการขอบคุณแบบเจาะจง (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : คอกจองแฮ จูชยอซอ คมัซาฮมันีดา ขอบคุณท่ีเป็นห่วง 

 

ภาพท่ี ค.86 ภาพเน้ือหาบทเรียนการขอบคุณแบบเจาะจง (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : ชินชีมือโร โคมาวอโย ขอบคุณดว้ยใจจริง 

 

ภาพท่ี ค.87 ภาพเน้ือหาบทเรียนการตอบรับค าขอบคุณ 

เสียงบรรยาย : ระดบัสุภาพทางการ แควนชนัซึมนีดา ไม่เป็นไร 
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ภาพท่ี ค.88 ภาพเน้ือหาบทเรียนการตอบรับค าขอบคุณ (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : ระดบัสุภาพทัว่ไป แควนชนันาโย ไม่เป็นไร 

 

ภาพท่ี ค.89 ภาพเน้ือหาบทเรียนการตอบรับค าขอบคุณ (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : พยอลก็อจ อานิมนีดา ไม่ใช่เร่ืองใหญ่ 

 

ภาพท่ี ค.90 ภาพเน้ือหาบทเรียนการตอบรับค าขอบคุณ (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : พยอล มลัซือมึลโย พูดเกินไปแลว้ 
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ภาพท่ี ค.91 ภาพเน้ือหาบทเรียนการตอบรับค าขอบคุณ (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : ชอนมนัเอโย โอเค 

 

ภาพท่ี ค.92 ภาพเน้ือหาบทเรียนการขอโทษ (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : ระดบัสุภาพทางการ ชเวซงฮมันีดา ขอโทษครับ/ค่ะ 

 

ภาพท่ี ค.93 ภาพเน้ือหาบทเรียนการขอโทษ (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : ระดบัสุภาพภาพมาก มีอนัฮมันีดา ขอโทษครับ/ค่ะ 
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ภาพท่ี ค.94 ภาพเน้ือหาบทเรียนการขอโทษ (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : ระดบัสุภาพทัว่ไป มีอนัแฮโย ขอโทษครับ/ค่ะ 

 

ภาพท่ี ค.95 ภาพเน้ือหาบทเรียนการขอโทษ (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : ระดบัทัว่ไปหรือกนัเอง มีอนัแฮ ขอโทษนะ 

 

ภาพท่ี ค.96 ภาพเน้ือหาบทเรียนการขอโทษโดยระบุเหตุผล 

เสียงบรรยาย : นือจอซอ ชเวซงฮมันีดา ขอโทษท่ีมาสาย 
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ภาพท่ี ค.97 ภาพเน้ือหาบทเรียนการขอโทษโดยระบุเหตุผล (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : ควชีนัเค แฮซอ มีอนัแฮโย ขอโทษท่ีท าให้ล าบากใจ 

 

ภาพท่ี ค.98 ภาพเน้ือหาบทเรียนการขอโทษโดยระบุเหตุผล (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : พเยรึล กีชยอซอ ชเวซงฮมันีดา ขอโทษท่ีรบกวน 

 

ภาพท่ี ค.99 ภาพเน้ือหาบทเรียนการขอโทษโดยระบุเหตุผล (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : คีดารีเก แฮซอ มีอนัฮมันีดา ขอโทษท่ีท าให้รอ 
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ภาพท่ี ค.100 ภาพเน้ือหาบทเรียนการตอบรับค าขอโทษ 

เสียงบรรยาย : แควนชนัซึมนีดา ไม่เป็นไร 

 

ภาพท่ี ค.101 ภาพเน้ือหาบทเรียนการตอบรับค าขอโทษ (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : อามู อิลโด อานี เนโย ใครๆ ก็ผดิพลาดกนัได ้

 

ภาพท่ี ค.102 ภาพเน้ือหาบทเรียนการตอบรับค าขอโทษ (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : คือรอล ซูโด อิดจโย แค่เร่ืองเล็กนอ้ย 



209 
 

 

ภาพท่ี ค.103 ภาพเน้ือหาบทเรียนการแสดงความยนิดีในโอกาสต่างๆ 

เสียงบรรยาย : แซแฮ บก มานี พาดือเซโย สวสัดีปีใหม่ 

 

ภาพท่ี ค.104 ภาพเน้ือหาบทเรียนการแสดงความยนิดีในโอกาสต่างๆ (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : คยอรอ ซูคาทือรยอ โย สุขสันตว์นัแต่งงาน 

 

ภาพท่ี ค.105 ภาพเน้ือหาบทเรียนการแสดงความยนิดีในโอกาสต่างๆ (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : แฮงบกฮาเก ซาเซโย อยูก่นัอยา่งมีความสุขนะ 
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ภาพท่ี ค.106 ภาพเน้ือหาบทเรียนการแสดงความยนิดีในโอกาสต่างๆ (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : แซงิล ชุกคาแฮโย สุขสันตว์นัเกิด 

 

ภาพท่ี ค.107 ภาพเน้ือหาบทเรียนการแสดงความยนิดีในโอกาสต่างๆ (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : แซงงิล ชุกคาแฮ สุขสันต์วนัเกิด เป็นการพูดในระดบักนัเอง ใช้กบัเพื่อน คน
สนิท หรือคนท่ีอายนุอ้ยกวา่เรา 
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ภาพท่ี ค.108 ภาพเน้ือหาบทเรียนการแสดงความยนิดีในโอกาสต่างๆ (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : อนัจองฮนั ยอแฮง ทเวเซโย ขอให้เดินทางโดยปลอดภยั 

 

ภาพท่ี ค.109 ภาพเน้ือหาบทเรียนการแสดงความยนิดีในโอกาสต่างๆ (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : ยอแฮง ชลั ทานยอโอเซโย ขอใหเ้ดินทางโดยปลอดภยั 

 

ภาพท่ี ค.110 ภาพเน้ือหาบทเรียนการอวยพรส าหรับการเรียน 

เสียงบรรยาย : คงบู ยอลชิมฮี ฮาเซโย ตั้งใจเรียนนะ 
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ภาพท่ี ค.111 ภาพเน้ือหาบทเรียนการอวยพรส าหรับการท างาน 

เสียงบรรยาย : ซูโกฮาเซโย ตั้งใจท างานนะ 

 

ภาพท่ี ค.112 ภาพเน้ือหาบทเรียนการอวยพรส าหรับการท างาน (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : ซองคงงึล พิลเกโย ขอใหป้ระสบความส าเร็จ 

 

ภาพท่ี ค.113 ภาพเน้ือหาบทเรียนการอวยพรส าหรับการท างาน (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : ชลั ทเวกิล พารัลเซโย ขอใหก้ารงานรุ่งเรือง 



213 
 

 

ภาพท่ี ค.114 ภาพเน้ือหาบทเรียนการอวยพรทัว่ไป 

เสียงบรรยาย : โมดึล โซวอนึล อีรูชีกี พาแรโย ขอใหส้มหวงัในทุกส่ิง 

 

ภาพท่ี ค.115 ภาพเน้ือหาบทเรียนการอวยพรทัว่ไป (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : โมดึล กอชี ชลั ทเวกิล พารัลเกโย ขอใหทุ้กส่ิงเป็นไปอยา่งราบร่ืน 

 

ภาพท่ี ค.116 ภาพเน้ือหาบทเรียนการอวยพรทัว่ไป (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : แฮงอู นึล พิมนีดา ขอให้โชคดี 
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ภาพท่ี ค.117 ภาพเน้ือหาบทเรียนการอวยพรทัว่ไป (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : แฮงบกฮาเซโย ขอใหมี้ความสุข 

 

ภาพท่ี ค.118 ภาพเน้ือหาบทเรียนการอวยพรทัว่ไป (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : พูจาดเวเซโย ขอใหร้ ่ ารวย 

 

ภาพท่ี ค.119 ภาพเน้ือหาบทเรียนการอวยพรทัว่ไป (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : ชูคาแฮโย ยนิดีดว้ย 
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ภาพท่ี ค.120 ภาพเน้ือหาบทเรียนการแสดงความเป็นเจา้ของ 

เสียงบรรยาย : การแสดงความเป็นเจา้ของในภาษาเกาหลี คือค าวา่ เอ 

 

ภาพท่ี ค.121 ภาพเน้ือหาบทเรียนการแสดงความเป็นเจา้ของ (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : โครงสร้างประโยคการแสดงความเป็นเจา้ของ คนท่ีเป็นเจา้ของ เอ ส่ิงท่ีตอ้งการ
แสดงความเป็นเจา้ของ 
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ภาพท่ี ค.122 ภาพเน้ือหาบทเรียนการแสดงความเป็นเจา้ของ (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : ตวัอยา่งประโยคการแสดงความเป็นเจา้ของ นาเอ โคยางงี แมวของฉนั 

 

ภาพท่ี ค.123 ภาพเน้ือหาบทเรียนการแสดงความเป็นเจา้ของ (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : ตวัอยา่งประโยคการแสดงความเป็นเจา้ของ โอป้าเอ คูดู รองเทา้ของพี่ 

 

ภาพท่ี ค.124 ภาพเน้ือหาบทเรียนการแสดงความเป็นเจา้ของ (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : ตวัอยา่งประโยคการแสดงความเป็นเจา้ของ อาบอจีเอ ชาดงชา รถของพอ่ 
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ภาพท่ี ค.125 ภาพเน้ือหาบทเรียนการแสดงความเป็นเจา้ของ (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : ตวัอยา่งประโยคการแสดงความเป็นเจา้ของ มินโฮเอ ยอจาชินกู แฟนของมินโฮ 

 

ภาพท่ี ค.126 ภาพเน้ือหาบทเรียนการแสดงความเป็นเจา้ของ (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : การแสดงความเป็นเจา้ของ ของฉนั ของฉนัถา้พูดแบบเต็มๆ คือ นาเอ กบั ชอเอ 
ซ่ึงทั้งสองค าน้ีสามารถพูดแบบยอ่ๆ ได ้คือ ชอเอจะพูดวา่ แช ส่วนนาเอ จะพูดวา่ แน ซ่ึงชอเอจะสุภาพ
กวา่นาเอ 
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ภาพท่ี ค.127 ภาพเน้ือหาบทเรียนการแสดงความเป็นเจา้ของ (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : ตวัอย่างประโยคการแสดงความเป็นเจา้ของ “ของฉัน” แช อาบอจี คุณพ่อของ
ฉนั 

 

ภาพท่ี ค.128 ภาพเน้ือหาบทเรียนการแสดงความเป็นเจา้ของ (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : ตวัอยา่งประโยคการแสดงความเป็นเจา้ของ “ของฉนั” แน ชินกู เพื่อนของฉนั 
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ภาพท่ี ค.129 ภาพเน้ือหาบทเรียนการแสดงความเป็นเจา้ของ (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : ค  าวา่พวกเราในภาษาเกาหลีคือ “อูรี” และการแสดงความเป็นเจา้ของของค าว่า 
“ของพวกเรา” จะแตกต่างกบัการแสดงความเป็นเจา้ของอ่ืนๆ เพราะการแสดงความเป็นเจา้ของนั้น จะ
ไม่ใชว้ธีิการเติม “เอ” เป็น “อูรีเอ” แต่ค าวา่ของพวกเราจะใชค้  าวา่ “อูรี” เฉยๆ ไม่ตอ้งมี “เอ” 

 

ภาพท่ี ค.130 ภาพเน้ือหาบทเรียนการแสดงความเป็นเจา้ของ (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : ตวัอยา่งประโยคการแสดงความเป็นเจา้ของ “ของพวกเรา” อูรี ฮกักโย โรงเรียน
ของฉนั 
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ภาพท่ี ค.131 ภาพเน้ือหาบทเรียนการแสดงความเป็นเจา้ของ (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : ตวัอย่างประโยคการแสดงความเป็นเจา้ของ “ของพวกเรา” อูรี ซอนแซงนิม 
คุณครูของฉนั 

 

ภาพท่ี ค.132 ภาพเน้ือหาบทเรียนการแสดงความเป็นเจา้ของ (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : การแสดงความเป็นเจา้ของ “ของใคร” ค าวา่ “ใคร” ในภาษาเกาหลีนั้นมี 2 ค  า คือ 
“นูกู”  และ “นูกา”  ซ่ึงทั้งสองค าท าหน้าท่ีต่างกนั คือ เม่ือใช้ค  าว่า “นูกู”  ในประโยคนั้น ใคร ใน
ประโยคนั้นจะมีหนา้ท่ีเป็น กรรม เม่ือใชค้  าวา่ “นูกา” ในประโยคนั้น ใคร ในประโยคนั้นจะมีหน้าท่ี
เป็น ประธาน ซ่ึงในการถามหาเจา้ของส่ิงของ จะใชค้  าวา่ “นูกู” แทนเจา้ของ   
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ภาพท่ี ค.133 ภาพเน้ือหาบทเรียนการแสดงความเป็นเจา้ของ (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : โครงสร้างประโยคการแสดงความเป็นเจา้ของ “ของใคร” โครงสร้างประโยค
การถามหาเจา้ของส่ิงของ นูกู เอ ส่ิงของ ของใคร 

 

ภาพท่ี ค.134 ภาพเน้ือหาบทเรียนการแสดงความเป็นเจา้ของ (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : ตวัอยา่งประโยคการแสดงความเป็นเจา้ของ “ของใคร” นูกู เอ แช็ก? หนงัสือของ
ใคร 
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ภาพท่ี ค.135 ภาพเน้ือหาบทเรียนการแสดงความเป็นเจา้ของ (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : ตวัอย่างประโยคการแสดงความเป็นเจา้ของ “ของใคร” นูกู เอ ชีกบั? กระเป๋า
สตางคข์องใคร 

 

ภาพท่ี ค.136 ภาพเน้ือหาบทเรียนการบอกความรู้สึก 

เสียงบรรยาย : โครงสร้างประโยคในการบอกความรู้สึก มีโครงสร้างดังน้ี ประธาน ตวัช้ี
ประธาน ความรู้สึก แชกา ฉนั ในการสร้างประโยคบอกความรู้สึก จะใชต้วัประธานแบบ อี/กา 
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ภาพท่ี ค.137 ภาพเน้ือหาบทเรียนการบอกความรู้สึก (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : ตวัอยา่งประโยคการบอกความรู้สึก แชกา แฮงโบแคโย ฉนัมีความสุข 

 

ภาพท่ี ค.138 ภาพเน้ือหาบทเรียนตารางค าศพัทก์ารบอกความรู้สึก 

 

ภาพท่ี ค.139 ภาพเน้ือหาบทเรียนตารางค าศพัทก์ารบอกความรู้สึก (ต่อ) 
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ภาพท่ี ค.140 ภาพเน้ือหาบทเรียนตารางค าศพัทก์ารบอกความรู้สึก (ต่อ) 

 

ภาพท่ี ค.141 ภาพเน้ือหาบทเรียนตารางค าศพัทก์ารบอกความรู้สึก (ต่อ) 

 

ภาพท่ี ค.142 ภาพเน้ือหาบทเรียนตารางค าศพัทก์ารบอกความรู้สึก (ต่อ) 
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ภาพท่ี ค.143 ภาพเน้ือหาบทเรียนการขอความช่วยเหลือ 

เสียงบรรยาย : การขอความช่วยเหลือสามารถพูดไดด้งัน้ี 

 

ภาพท่ี ค.144 ภาพเน้ือหาบทเรียนการขอความช่วยเหลือ (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : ชม โทวาจูชิบชีโอ กรุณาช่วยฉนัหน่อย 

 

ภาพท่ี ค.145 ภาพเน้ือหาบทเรียนการขอความช่วยเหลือ (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : ชม โทวาจูเซโย กรุณาช่วยฉนัหน่อย 
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ภาพท่ี ค.146 ภาพเน้ือหาบทเรียนการขอความช่วยเหลือ (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : โทวาจูชิล จู อิดซึมนีก๊า? กรุณาช่วยฉนัหน่อยไดไ้หม? 

 

ภาพท่ี ค.147 ภาพเน้ือหาบทเรียนการขอความช่วยเหลือ (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : มูรอ พวาโด ทเวมนีก๊า? ขอถามอะไรหน่อยไดไ้หม? 

 

ภาพท่ี ค.148 ภาพเน้ือหาบทเรียนการตอบรับความช่วยเหลือ 

เสียงบรรยาย : เน, คือรอเซโย ไดสิ้ 
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ภาพท่ี ค.149 ภาพเน้ือหาบทเรียนการตอบรับความช่วยเหลือ (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : มุลโรนีจโย ไดแ้น่นอน 

 

ภาพท่ี ค.150 ภาพเน้ือหาบทเรียนการตอบรับความช่วยเหลือ (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : ทงัยอนาจโย? กรุณาช่วยฉนัหน่อยไดไ้หม?  

 

ภาพท่ี ค.151 ภาพเน้ือหาบทเรียนการปฏิเสธความช่วยเหลือ 

เสียงบรรยาย : ชเวซงฮาจีมนั โทวาจุล ซู อ็อบซึมนีดา ขอโทษดว้ยค่ะ ไม่สามารถช่วยได ้  
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ภาพท่ี ค.152 ภาพเน้ือหาบทเรียนการปฏิเสธความช่วยเหลือ (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : โคมบัจีมนั แควนชนัซึมนีดา ขอบคุณค่ะ แต่ไม่เป็นไร   

 

ภาพท่ี ค.153 ภาพเน้ือหาบทเรียนการปฏิเสธความช่วยเหลือ (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : ชอ ฮนจา ฮนั ซู อิดซึมนีดา, คมัซาฮมันีดา ฉนัท าเองได ้ขอบคุณค่ะ 
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ภาพท่ี ค.154 ภาพเน้ือหาบทเรียนการบอกอาการเจบ็ป่วย 

เสียงบรรยาย : โครงสร้างประโยคในการบอกความรู้สึก มีโครงสร้างดังน้ี ประธาน ตวัช้ี
ประธาน อาการท่ีเจบ็ป่วย ชอนึน อาพาโย ฉนั ค่ะ 

 

ภาพท่ี ค.155 ภาพเน้ือหาบทเรียนการบอกอาการเจบ็ป่วย (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : ตวัอยา่งประโยคการบอกความรู้สึก ชอนึน โมกี อาพาโย ฉนัเจบ็คอค่ะ 

 

ภาพท่ี ค.156 ภาพเน้ือหาบทเรียนตารางค าศพัทก์ารอาการเจบ็ป่วย 
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ภาพท่ี ค.157 ภาพเน้ือหาบทเรียนตารางค าศพัทก์ารอาการเจบ็ป่วย (ต่อ) 

 

ภาพท่ี ค.158 ภาพเน้ือหาบทเรียนตารางค าศพัทก์ารอาการเจบ็ป่วย (ต่อ) 

 

ภาพท่ี ค.159 ภาพเน้ือหาบทเรียนร้านอาหารการขอเมนูอาหาร 

เสียงบรรยาย : เมนย ูชม จูเซโย ขอเมนูหน่อยครับ/ค่ะ 
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ภาพท่ี ค.160 ภาพเน้ือหาบทเรียนร้านอาหารการขอเมนูอาหารภาษาองักฤษ 

เสียงบรรยาย : ชเวซงฮันเด ยองงอเมนยู ชม จูชีเกซอโย้? ขอโทษนะครับ/ค่ะ ขอเมนู
ภาษาองักฤษหน่อยไดม้ั้ยครับ/ค่ะ 

 

ภาพท่ี ค.161 ภาพเน้ือหาบทเรียนร้านอาหารการขอเมนูอาหารภาษาองักฤษ (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : ชเวซงฮนัเด ยองงอ เมนยู กา อิซอโย?้ ขอโทษนะครับ/ค่ะ ขอเมนูภาษาองักฤษ
หน่อยไดม้ั้ยครับ/ค่ะ 
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ภาพท่ี ค.162 ภาพเน้ือหาบทเรียนตารางค าศพัทอ์าหารต่างๆ 

 

ภาพท่ี ค.163 ภาพเน้ือหาบทเรียนตารางค าศพัทอ์าหารต่างๆ (ต่อ) 

 

ภาพท่ี ค.164 ภาพเน้ือหาบทเรียนตารางค าศพัทอ์าหารต่างๆ (ต่อ) 
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ภาพท่ี ค.165 ภาพเน้ือหาบทเรียนตารางค าศพัทอ์าหารต่างๆ (ต่อ) 

 

ภาพท่ี ค.166 ภาพเน้ือหาบทเรียนตารางค าศพัทอ์าหารต่างๆ (ต่อ) 

 

ภาพท่ี ค.167 ภาพเน้ือหาบทเรียนตารางค าศพัทอ์าหารต่างๆ (ต่อ) 
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ภาพท่ี ค.168 ภาพเน้ือหาบทเรียนร้านอาหารการขอเมนูอาหารแนะน า 

เสียงบรรยาย : ชูชอนฮลัมนัฮนั โยรีกา อิซอโย?้ มีเมนูอะไรแนะน าบา้งครับ/คะ? 

 

ภาพท่ี ค.169 ภาพเน้ือหาบทเรียนร้านอาหารการขอเมนูอาหารแนะน า (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : โอนือเร ทึกพยอลเมนยนึูน มอเยโย?้ วนัน้ีมีเมนูแนะน าอะไรบา้งครับ/คะ? 
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ภาพท่ี ค.170 ภาพเน้ือหาบทเรียนร้านอาหารการสั่งอาหาร 

เสียงบรรยาย : อีกอซึล จูเซโย ขออนัน้ีครับ การสั่งอาหารดว้ยประโยคน้ีเป็นการสั่งอาหารท่ีใช้
ในการช้ีไปท่ีรูปอาหารใหก้บัพนกังาน 

 

ภาพท่ี ค.171 ภาพเน้ือหาบทเรียนร้านอาหารการสั่งอาหาร (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : ชอนึน รึล/งึล  มอกเกตซึมนีดา ฉนัจะกิน ครับ/ค่ะ การสั่งอาหารดว้ยประโยคน้ี
เป็นการสั่งอาหารท่ีใชใ้นการบอกช่ืออาหารท่ีเรารู้ช่ืออาหาร 
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ภาพท่ี ค.172 ภาพเน้ือหาบทเรียนร้านอาหารการสั่งอาหาร (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : ตวัอยา่งประโยคการสั่งอาหาร ชอนึน ต็อกบ๊กกีรึล มอกเกตซึมนีดา ฉนัจะกินต็
อกบก๊กีครับ/ค่ะ 

 

ภาพท่ี ค.173 ภาพเน้ือหาบทเรียนร้านอาหารการสั่งอาหาร (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : ตวัอย่างประโยคการสั่งอาหาร ชอนึน โพกึมพาบึล มอกเกตซึมนีดา ฉันจะกิน
ขา้วผดัครับ/ค่ะ 
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ภาพท่ี ค.174 ภาพเน้ือหาบทเรียนร้านอาหารการบอกส่ิงท่ีไม่ตอ้งการในอาหาร 

เสียงบรรยาย : รึล/งึล นอออจูจี มาเซโย อย่าใส่ นะครับ/คะ เน่ืองจากเราอาจอาการแพอ้าหาร
บางอยา่ง และในอาหารนั้นมีส่วนประกอบท่ีเราแพอ้ยู ่เราสามารถใชป้ระโยคน้ีในการบอกได ้

 

ภาพท่ี ค.175 ภาพเน้ือหาบทเรียนร้านอาหารการบอกส่ิงท่ีไม่ตอ้งการในอาหาร (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : ตวัอยา่งประโยคการบอกส่ิงท่ีไม่ตอ้งการใส่ในอาหาร มานือรึล นอออจูจี มาเซ
โย อยา่ใส่กระเทียมนะครับ/ค่ะ 
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ภาพท่ี ค.176 ภาพเน้ือหาบทเรียนร้านอาหารการบอกส่ิงท่ีไม่ตอ้งการในอาหาร (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : ตวัอยา่งประโยคการบอกส่ิงท่ีไม่ตอ้งการใส่ในอาหาร ยางพารึล นอออจูจี มาเซ
โย อยา่ใส่หวัหอมนะครับ/ค่ะ 

 

ภาพท่ี ค.177 ภาพเน้ือหาบทเรียนร้านอาหารการบอกเม่ือยงัไม่ไดอ้าหาร 

เสียงบรรยาย : ยอกีโย , เชกา ชูมุนแฮดนึน เด อึมชีกี อาจิก อนั นาวาโย ยงัไม่ไดอ้าหารท่ีสั่งเลย
ครับ 
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ภาพท่ี ค.178 ภาพเน้ือหาบทเรียนร้านอาหารการบอกรสชาติอาหาร 

เสียงบรรยาย : อี อึมชิกี นอมู มาชีซอโย อาหารจานน้ีอร่อยมากๆ 

 

ภาพท่ี ค.179 ภาพเน้ือหาบทเรียนร้านอาหารการบอกรสชาติอาหาร (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : ชองมลั มาชีซอโย อร่อยจริง 

 

ภาพท่ี ค.180 ภาพเน้ือหาบทเรียนร้านอาหารการบอกรสชาติอาหาร (ต่อ) 

เสียงบรรยาย : มาชี โชอาโย รสชาติดี 
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ภาพท่ี ค.181 ภาพเน้ือหาบทเรียนตารางค าศพัทบ์อกรสชาติอาหาร 

 

ภาพท่ี ค.182 ภาพเน้ือหาบทเรียนร้านอาหารการบอกเรียกเก็บเงิน 

เสียงบรรยาย : ชอกีโย, คเยซนัแฮจูเซโย เก็บเงินดว้ยครับ/ค่ะ 
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