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บทที่ 1
บทนำ
ควำมสำคัญและควำมเป็ นมำของปัญหำ
ในปั จจุบนั ประเทศไทยเข้ำสู่ ประชำคมเศรษฐกิจอำเซี ยน และยังเป็ นศูนย์กลำงของประชำคมนี้
ด้วย ดังนั้นกำรสื่ อสำรจึงเป็ นบทบำทสำคัญต่อกำรติดต่อสื่ อสำร โดยสื่ อกลำงของกำรติดต่อสื่ อสำร
ระหว่ำงกันนั้นคือภำษำ ซึ่ งกำรสื่ อสำรที่จะประสบควำมสำเร็ จได้ มีประเด็นสำคัญคือต้องสำมำรถ
แปลควำมหมำยได้ โดยจะส่ งผลให้กำรติดต่อสื่ อสำรนั้นมีประสิ ทธิ ภำพ ดังนั้นภำษำจึงจำเป็ นในกำร
ติดต่อสื่ อสำร ในปั จจุบนั ภำษำอังกฤษ เป็ นภำษำสำกลที่ใช้ติดต่อสื่ อสำรระหว่ำงประเทศ แต่ภำษำที่
สำมก็ เข้ำ มี บ ทบำทมำก เพรำะเป็ นกำรเพิ่ ม ทัก ษะและศัก ยภำพของตนเองแล้ว ยัง เป็ นกำรเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภำพให้กบั กำรทำงำนและควำมเจริ ญก้ำวหน้ำในกำรทำงำนด้วย ซึ่ งในประเทศไทยนั้น ภำษำ
เกำหลี เป็ นภำษำที่ได้รับควำมนิยมมำกภำษำหนึ่ ง ทั้งกลุ่มวัยรุ่ นหรื อวัยทำงำน เป็ นอิทธิ พลที่ได้รับมำ
ผ่ำนทำงสื่ อบันเทิงของประเทศเกำหลี ทั้งละคร ภำพยนตร์ เพลง รำยกำรเพลง รำยกำรวำไรตี้ เกมโชว์
ผ่ำนศิลปิ นหรื อนักแสดงที่ชื่นชอบ โดยเฉพำะกับกลุ่มของคนที่ชื่นชอบศิลปิ น ดำรำนักแสดง ส่ งผลให้
เกิดควำมรู ้สึกอยำกเรี ยนภำษำเกำหลีเพิ่มมำกขึ้น เพื่อให้สำมำรถฟั ง พูด อ่ำน และเขียนได้ นอกจำกนี้
ยังง่ำยต่อกำรติดตำมข่ำวสำรของศิลปิ นที่ตนเองชื่นชอบ เพรำะอยำกร้องเพลงและแปลควำมหมำยของ
เพลงได้ หรื อสำมำรถอ่ำนข่ำวสำรภำษำเกำหลี ได้ ซึ่ งกำรเรี ยนรู ้ภำษำเกำหลี น้ นั สำมำรถศึกษำได้จำก
หลำยแหล่ งเรี ย นรู ้ เช่ น สื่ อ บัน เทิ งต่ ำงๆ อำทิ ภำพยนตร์ เพลง รำยกำรต่ ำงๆ ในรู ป แบบบรรยำย
ภำษำไทย กำรเปิ ดสอนหลักสู ตรภำษำเกำหลีมำกขึ้นในสถำบันกำรศึกษำ ทั้งในระดับมัธยมศึกษำและ
ระดับ อุ ดมศึ ก ษำ หรื อกำรสอนบทเรี ยนออนไลน์ ต่ำงๆ เช่ น คลิ ป วีดีโอ หรื อเว็บ ไซต์ ในปั จจุ บ ัน
เทคโนโลยีเข้ำมำมีบทบำทในชี วิตของมนุ ษย์มำกขึ้น เพรำะใช้เทคโนโลยีในกำรติดต่อสื่ อสำร หรื อ
แม้กระทัง่ กำรค้นคว้ำศึกษำหำข้อมู ลต่ำงๆ รวมถึงกำรเรี ยนรู ้ด้ำนภำษำที่ใช้เทคโนโลยีมำใช้ในกำร
เรี ยนรู ้ และยังใช้เทคโนโลยีต่ำงๆ มำใช้ผลิตสื่ อกำรสอนในรู ปแบบต่ำงๆ เช่น บทเรี ยนออนไลน์ วีดีโอ
หรื อแอปพลิเคชันสอนภำษำ และถึงแม้วำ่ เทคโนโลยีจะเข้ำมำมีบทบำทมำกขึ้น รวมถึงมีกำรพัฒนำไป
อย่ำงรวดเร็ ว แต่สื่ อกำรเรี ยนรู ้ ภำษำที่ สำม เช่ น ภำษำเกำหลี น้ ัน ยังมี ไม่มำกนัก โดยทัว่ ไปจะมี กำร
เรี ยนรู ้จำกเว็บไซต์ต่ำงๆ วีดีโอออนไลน์ สำหรับผูท้ ี่ศึกษำด้วยตนเอง หรื อเข้ำเรี ยนตำม
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สถำบันสอนภำษำต่ำงๆ ที่เปิ ดสอน หรื อกำรสอบเข้ำในสถำบันกำรศึกษำที่มีกำรเปิ ดกำรเรี ยน
กำรสอนด้ำนภำษำเกำหลี
จำกกำรที่ผจู ้ ดั ทำได้เห็นถึงปั ญหำของสื่ อกำรสอนภำษำเกำหลี ในรู ปแบบของสื่ อมัลติมีเดีย ที่มี
อยูจ่ ำนวนไม่มำก ทั้งในเรื่ องบทเรี ยนไวยำกรณ์ หรื อกำรสนทนำเบื้องต้น จึงทำให้ผจู ้ ดั ทำเกิดควำมคิด
ที่จะพัฒนำสื่ อกำรสอนภำษำเกำหลีในรู ปของสื่ อมัลติมีเดีย
จำกที่คณะผูจ้ ดั ทำเห็ นถึงควำมสำคัญของภำษำที่สำม ซึ่ งในปั จจุบนั ภำษำที่มีบทบำทมำกขึ้ น
เนื่ องจำกภำษำเป็ นสื่ อกลำงในกำรติดต่อสื่ อสำรของมนุ ษย์ อีกทั้งยังเป็ นเครื่ องมื อในกำรเพิ่มทักษะ
และศักยภำพ รวมทั้งเพิ่มประสิ ทธิ กำรในกำรทำงำนของตนเอง ด้วยเหตุน้ ี คณะผูจ้ ดั ทำ จึงจัดทำสื่ อกำร
สอนภำษำเกำหลีในรู ปแบบสื่ อมัลติมีเดีย โดยจัดทำสื่ อกำรสอนสนทนำภำษำเกำหลี เบื้องต้น ซึ่ งกำร
สอนจะแบ่งเนื้ อหำออกเป็ นหมวดหมู่ เพื่อให้ง่ำยต่อกำรค้นคว้ำ สื่ อกำรเรี ยนรู ้กำรสนทนำภำษำเกำหลี
ที่จดั ทำขึ้น เพื่อให้ผูท้ ี่สนใจเข้ำมำเรี ยนรู ้ และสำมำรถศึกษำด้วยตนเอง สำมำรถสนทนำภำษำเกำหลี
เบื้องต้นได้ พร้อมทั้งมีบททดสอบก่อนเรี ยนเพื่อประเมินตนเองก่อนกำรเรี ยน และกำรประเมินวัดผล
หลังกำรเรี ยน พร้อมเฉลยอธิ บำยคำตอบ นอกจำกนี้ ทำงคณะผูจ้ ดั ทำคำดหวังให้สื่อกำรสอนทำงด้ำน
ภำษำในรู ปของมัลติมีเดียมีจำนวนเพิ่มมำกขึ้น
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วัตถุประสงค์
1.
2.
3.

เพื่อผลิตสื่ อกำรเรี ยนรู ้กำรสนทนำภำษำเกำหลีเบื้องต้น
เพื่อให้ผทู ้ ี่สนใจภำษำเกำหลีสำมำรถเรี ยนรู ้และเข้ำใจได้ดว้ ยตนเอง
เพื่อสำมำรถใช้ภำษำเกำหลีสนทนำหรื อสื่ อสำรในเบื้องต้นได้

กลุ่มเป้ ำหมำย
ผูท้ ี่สนใจเรี ยนรู ้เกี่ยวกับกำรสนทนำภำษำเกำหลีเบื้องต้น
ขอบเขต
1. คุณสมบัติทว่ั ไปของสื่ อกำรเรี ยนรู ้สนทนำภำษำเกำหลีเบื้องต้น
1.1 นำเสนอด้วยภำพเคลื่อนไหว 2 มิติ
1.2 ระยะนำเสนอประมำณ 3 – 5 นำทีต่อบทเรี ยน
1.3 ใช้ต ัวละคร 2 ตัว คื อ นัม แทฮยอนและซงมิ น โฮ ตัวละครทั้ง สองจะสลับ กัน อธิ บ ำย
บทเรี ยนในแต่ละบทเรี ยน
1.4 เนื้อหำของสื่ อกำรสอนสนทนำภำษำเกำหลีเบื้องต้น แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนใหญ่ๆ ดังนี้
1.4.1 ไวยำกรณ์ กำรสนทนำภำษำเกำหลี เบื้องต้น เป็ นกำรสอนหลักไวยำกรณ์เบื้องต้น
ของภำษำเกำหลี เพื่อปูพ้นื ฐำนให้แก่ผทู ้ ี่จะศึกษำ
1.4.2 บทเรี ย น เนื้ อ หำหลัก ของบทเรี ย นแบ่ งออกเป็ น 10 บทเรี ย น โดยจะสอนกำร
สนทนำในสถำนกำรณ์ ต่ำงๆ ตำมระดับควำมสุ ภำพ เพื่อให้ผทู ้ ี่ศึกษำนำไปใช้ได้
อย่ำงถูกต้องตำมสถำนกำรณ์
1.4.3 กำรวัดผล กำรวัดผลและกำรประเมินผล
2. คุณสมบัติของฮำร์ดแวร์
2.1 ฮำร์ดแวร์สำหรับผูพ้ ฒั นำ
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 ฮำร์ดแวร์สำหรับผูใ้ ช้ระบบ
2.2.1 CPU Intel Core2 CPU 2.4 GHz. หรื อสู งกว่ำ
2.2.2 Hard Disk มีเนื้อที่เหลือมำกกว่ำ 512 MB.
2.2.3 RAM 512 MB. หรื อมำกกว่ำ
2.2.4 CD-ROM Drive
3. คุณสมบัติซอฟต์แวร์
3.1 ซอฟต์แวร์สำหรับผูพ้ ฒั นำ
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 ซอฟต์แวร์สำหรับผูใ้ ช้
3.2.1 Microsoft Window 7 ขึ้นไป
3.2.2 CAI Korean Basic Conversation
3.2.2 Flash Player
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ในกำรจัดทำสื่ อกำรเรี ยนรู ้ภำษำเกำหลี คณะผูจ้ ดั ทำได้ร่วมกันวำงแผนดำเนินไว้ ดังนี้
1. วำงแผนแนวทำงของงำนทั้งหมด (Storyboard Planning)
2. ออกแบบตัวละคร (Character Design) ประกอบด้วยตัวละครหลัก 2 ตัว
3. กำรวิเครำะห์ นำปัญหำกำรเรี ยนรู ้ภำษำเกำหลีแบบเดิมมำวิเครำะห์ เพื่อพัฒนำสื่ อ
มัลติมีเดียที่สำมำรถเรี ยนรู ้ได้ง่ำยขึ้น
4. ออกแบบ คณะผูจ้ ดั ทำแบ่งออกได้ดงั นี้
4.1 ออกแบบตัว ละครและฉำกด้ว ยโปรแกรม Adobe Illustrator CS6 และ Adobe
Photoshop CS6
4.2 สร้ำงกำรเคลื่อนไหวตัวละครด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS6
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4.3 สร้ำงกำรเคลื่ อนไหวเนื้ อหำบทเรี ยนด้วยโปรแกรม Adobe Premier Pro CS6 และ
โปรแกรม Adobe After Effect CS6
4.4 นำฉำก ตัวละคร และเนื้ อหำบทเรี ยนมำรวมกันด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS6
แล้วบันทึกไฟล์เป็ นชนิด Executable File (.exe)
5. บันทึกเสี ยง โดยใช้โปรแกรม Bandicamโดยบันทึกเป็ นไฟล์ .MP3
6. นำไฟล์ เนื้ อหำบทเรี ย น และตัวละครมำรวมกัน ในโปรแกรม Adobe Flash CS6 แล้ว
บันทึกเป็ นไฟล์ .exe
7. ทดสอบและแก้ไขโปรแกรมเพื่อตรวจสอบโปรแกรมว่ำอยูใ่ นสภำพสมบูรณ์ พร้อมที่จะ
ใช้งำนหรื อไม่
8. นำสื่ อกำรสอน: กำรสอนสนทนำภำษำเกำหลี เบื้ องต้น มำบันทึ กลง DVD โดยกำรใช้
โปรแกรม Corel DVD Movie Factory 7
9. นำเสนอภำคนิพนธ์
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1.
2.
3.

ได้สื่อกำรเรี ยนรู ้สนทนำภำษำเกำหลีเบื้องต้น
ผูใ้ ช้สื่อสำรกำรเรี ยนรู ้ภำษำเกำหลีเบื้องต้นเรี ยนรู ้และเข้ำใจในบทเรี ยนได้ดว้ ยตนเอง
ผูใ้ ช้สำมำรถใช้ภำษำเกำหลีสนทนำหรื อสื่ อสำรเบื้องต้นได้

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวความคิด

ภาพที่ 2.1 ภาพโครงสร้างการพัฒนาสื่ อการสอน
สื่ อการสอนสนทนาภาษาเกาหลีเบื้องต้น เป็ นสื่ อการสอนที่สอนสนทนาภาษาเกาหลีพ้ืนฐานที่
จาเป็ นต่ อชี วิตประจาวัน สาหรับ ผูท้ ี่ เริ่ มสนใจหรื อเริ่ มศึ ก ษาภาษาเกาหลี โดยใช้โปรแกรมในกลุ่ ม
Adobe ในการพัฒนา ได้แก่ Adobe จะแบ่งบทเรี ยนออกเป็ นตามหมวดหมู่ต่างๆ เพื่อง่ายต่อการศึกษา
วัตถุประสงค์หลักของการจัดทาภาคนิ พนธ์น้ ี คือต้องการให้การเรี ยนภาษาเกาหลีมีความน่ าสนใจมาก
ขึ้น และสามารถเรี ยนรู ้ และประเมินผลด้วยตนเอง ผ่านสื่ อการสอน
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CAI : Computer Assisted Instruction
Computer Assisted Instruction หรื อ CAI หรื อ คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เป็ นการนาคอมพิวเตอร์
มาเป็ นเครื่ องมือสร้างให้เป็ นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผูเ้ รี ยนนาไปเรี ยนด้วยตนเอง ซึ่ งลักษณะ
การท างานของคอมพิ วเตอร์ ช่ วยสอนจะอยู่ในรู ป แบบของสื่ อประสม (Multimedia) คื อการใช้สื่ อ
รวมกันมากกว่า 1 ชนิ ด เช่ น ตัวอักษร ภาพ เสี ยง ภาพเคลื่ อนไหว รวมทั้งการแสดงผลการเรี ยนให้
ทราบทันทีดว้ ยข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) แก่ผเู ้ รี ยน
ประโยชน์ ของ CAI หรื อคอมพิ วเตอร์ ช่วยสอนนั้นมี ม ากมาย ทั้งช่ วยให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนตาม
ความสามารถของตัวเอง มีความสะดวกสบายในการทบทวน ไม่มีขีดจากัดในเรื่ องของเวลา ลดเวลา
ในการเรี ยนการสอน เนื่ องจากเป็ นการเรี ยนรู ้ ดว้ ยตัวเอง มี การวัดผลและประเมินผลไปพร้ อมๆ กัน
เป็ นต้น
วาสนา สอนสุ ด , ปิ ยะนุ ช โพธิ์ งาม (2557) ภาควิชาเทคโนโลยีส ารสนเทศ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้ศึกษาและพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอน เรื่ อง การใช้งาน Site Info for
Customer Service โดยใช้โปรแกรม Adobe Flash Professional CS6 ในการพัฒ นาสื่ อ การเรี ย นการ
สอน จากการศึกษาพบว่าสื่ อการเรี ยนการสอนที่ได้พฒั นาขึ้น สามารถช่วยบริ ษทั ประหยัดเวลาในการ
อบรมพนักงานใหม่
ธริ นี มณี ศรี (2555) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
ได้ศึกษาและพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอน เรื่ อง คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนในรายวิชา IEG320 ความน่ าจะ
เป็ นและสถิติสาหรับวิศวกร โดยใช้โปรแกรม Authorware 7 ในการพัฒนาสื่ อการเรี ยนการสอน จาก
การศึกษาพบว่าสื่ อการเรี ยนการสอนที่ได้พฒั นาขึ้น สามารถช่วยลดระยะเวลาในการฝึ กสอนบุคคลที่
เข้ามาทางานใหม่ การทางานเป็ นระบบระเบียบ เป็ นไปตามมาตรฐานเดียวกันในการปฏิบตั ิงาน เข้าใจ
ตรงกันได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ ว และมีประสิ ทธิ ภาพตรงตามที่บริ ษทั ต้องการ
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ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของธอร์ นไดค์ (Thorndike's Concepted Theory) ได้ทดลองเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้
โดยการเน้นสิ่ งเร้าและการตอบสนอง ใช้การลองผิดลองถูก ซึ่ งการทดลองคือ การนาแมวไปใส่ ไวใน
หี บ และสังเกตการหาทางออกจากหี บของแมว ทาให้เขาค้นพบว่าการเรี ยนรู ้ เกิ ดจากความสัมพันธ์
เชื่ อมโยงระหว่างสิ่ งเร้าและการตอบสนองโดยมีสิ่งภายนอกเป็ นตัวเสริ มแรง ซึ่ งในทฤษฎี การเรี ยนรู ้
ของธอร์นไดรค์มี 3 ข้อ คือ
1) กฎแห่ งความพร้ อม (Law of Readiness) ความพร้ อมของกฎในข้อนี้ หมายถึ งสภาพความ
พร้อมทั้งร่ างกายและจิตใจ ความพร้อมทางร่ างกาย คือ ความพร้อมทางวุฒิภาวะ ส่ วนความพร้อมทาง
จิตใจ หมายถึง ความพร้อมที่เกิดจากความพึงพอใจ ซึ่ งต้องมีท้ งั สองอย่างประกอบกัน
2) กฎแห่ งการฝึ กหัด (Law of Exercise) คือ การสร้างความมัน่ คงของการเชื่ อมโยงระหว่างสิ่ ง
เร้ากับการตอบสนองที่ถูกต้อง โดยการฝึ กหัดซ้ าๆ จึงทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ ได้นานและคงทนถาวร ซึ่ ง
ในกฎนี้ ยงั มีอีก 2 ข้อย่อย คือ กฎแห่งการนาไปใช้ทาให้การเรี ยนรู ้ถาวร และกฎแห่งการไม่ได้ใช้ทาให้
เกิดการลืม
3) กฎแห่ งผลที่ได้รับ (Law of Affect) คือ ผลที่ได้รับเมื่อแสดงพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ ถ้าผูเ้ รี ยน
พอใจก็จะแสดงพฤติกรรมนั้นอีก หากไม่พอใจก็ไม่อยากจะเรี ยน ซึ่ งตรงกับลักษณะการเสริ มแรง

9

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
คณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการค้นหาเว็บไซต์และศึกษาการทาสื่ อการสอนให้เกิดความน่าสนใจ โดย
สามารถนามาประยุกต์ใช้ เพื่อนาไปสร้างและพัฒนาสื่ อการสอนภาษาเกาหลีเบื้องต้น โดยศึกษา
ค้นคว้าจากเว็บไซต์ดงั ต่อไปนี้

ภาพที่ 2.2 https://www.vimeo.com/
Vimeo เป็ นเว็บ ไซต์ที่ รวบรวมวีดี โอผลงานประเภทต่ างๆ เช่ น กราฟิ กเคลื่ อนไหว (Motion
Graphic) จากนักออกแบบกราฟิ กที่นามาเผยแพร่ เพื่อให้ผอู ้ ื่นสามารถนาไปศึกษาหรื อเป็ นแรงบันดาล
ใจ เป็ นแนวทางในการพัฒนางานกราฟิ กเคลื่อนไหว (Motion Graphic) ของตนเองได้
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ภาพที่ 2.3 http://www.jaid-project.com/tutorial/
เป็ นเว็บที่รวบรวมการสอนทาโปรแกรม Adobe Flash ตั้งแต่เริ่ มต้น มีการแบ่งหัวข้อต่างๆ
เพื่อให้ง่ายต่อการเลือกศึกษาค้นคว้าได้อย่างรวดเร็ ว เนื้ อหาข้างในอธิ บายและสอนเข้าใจง่าย
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ภาพที่ 2.4 http://www.videocopilot.net/
Video Copilot เป็ นเว็บไซต์ที่สอนการทา Motion Graphics โดยใช้โปรแกรม Adobe After
Effect ตั้งแต่ข้ นั พื้นฐานไปจนถึงระดับมืออาชีพ
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ภาพที่ 2.5 https://www.youtube.com/
Youtube เป็ นเว็บไซต์ที่ให้บริ การแลกเปลี่ยนภาพวิดีโอระหว่างผูใ้ ช้ได้ฟรี โดยนาเทคโนโลยี
ของ Adobe Flash Player มาใช้ในการแสดงภาพวิดีโอ โดยผูใ้ ช้สามารถเข้าดูวดี ีโอต่างๆ พร้อมทั้งเป็ น
ผูอ้ ปั โหลดวีดีโอได้ฟรี เมื่อสมัครสมาชิกแล้วผู ้ ใช้จะสามารถใส่ ภาพวิดีโอ หรื อแบ่งปั นภาพวิดีโอให้
ผูอ้ ื่นได้ดว้ ย แต่หากไม่ได้สมัครสมาชิกก็สามารถเข้าไปเปิ ดดูภาพวิดีโอที่ผใู ้ ช้คนอื่น ๆ ใส่ ไว้ใน
Youtube ได้ แต่ไม่สามารถเป็ นผูอ้ ปั โหลดวีดีโอได้ ซึ่ งผูท้ ี่มีความสามารถในด้านต่างๆ มักจะแบ่งปั น
ภาพวีดีโอการสอนโปรแกรมต่างๆ มากมายหลายระดับ หลายภาษา เช่น Adobe Flash , Adobe After
Effect เป็ นต้น
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ภาพที่ 2.6 http://www.behance.net
Behance เป็ นเว็บไซต์ที่รวบรวมและแสดงผลงานต่างๆ ของนักออกแบบทัว่ โลก ซึ่ งจะมีผลงาน
หลากหลายรู ปแบบให้ศึกษา สามารถนามาเป็ นอ้างอิงหรื อแรงบันดาลใจในการผลิตผลงานการ
ออกแบบของตนองได้
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งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
เป็ นงานวิจยั ที่ เกี่ ย วกับ สื่ อการการสอน และกราฟิ กเคลื่ อนไหว (Motion Graphics) ซึ่ งคณะ
ผูจ้ ดั ทาได้นาทั้งสื่ อการสอนและกราฟิ กเคลื่ อนไหวมาประยุกต์ร่วมกัน เพื่อพัฒนาสื่ อการเรี ยนการ
สอน โดยเนื้ อหาต่างๆ จะอยู่ในรู ปแบบของกราฟิ กเคลื่ อนไหว และนาเสนอในรู ปแบบของสอนสื่ อ
การสอน

ภาพที่ 2.7 สื่ อการสอน เรื่ อง สิ่ งแวดล้อมและพลังงานทดแทน
กิ ต ติ นั น ท์ เจริ ญกลาง (2559) สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาและคอมพิ ว เตอร์ คณะ
ศึ กษาศาสตร์ มหาวิท ยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้จดั ทาสื่ อการสอนเรื่ อง สิ่ งแวดล้อมและพลังงาน
ทดแทน โดยใช้โปรแกรม Lectuer Maker 2.0 ในการพัฒนาสื่ อการสอน จากการศึกษาพบว่า สื่ อการ
สอนที่ได้พฒั นาขึ้น มีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย
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ภาพที่ 2.8 Information Graphics เรื่ อง ทีวดี ิจิตอลคืออะไร?
ณั ฐพล วงศ์ค าลื อ (2557) สาขาวิท ยาลัย ศิ ล ปะ สื่ อ และเทคโนโลยี มหาวิท ยาลัย เชี ย งใหม่
(College of Arts Media and Technology Chiang Mai University) ได้ จ ั ด ท าอิ น โฟ เม ชั น ก ราฟิ ก
(Information Graphic) ให้ค วามรู ้ เกี่ ยวกับ ที วิดิจิตอลคื ออะไร โดยใช้โปรแกรม Adobe After Effect
CS6 ในการพัฒนาสื่ ออินโฟเมชันกราฟิ ก จากการศึกษาพบว่าสื่ ออินโฟเมชันกราฟิ กที่ได้พฒั นาขึ้ น
สามารถทาให้เข้าใจเรื่ องทวีดิจิตอลได้อย่างง่ายดาย
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ภาพที่ 2.9 สื่ อการสอน บทสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น
ดวงใจ เกกสู งเนิน , ทิวาพร เดชคาภู และ ฟัสนาร์ โต๊ะรู ดิง (2560) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ศึกษา
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จดั ทาสื่ อการสอน เรื่ อง บทสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น
โดยใช้โปรแกรม Adobe Flash CS6 ในการพัฒนาสื่ อการสอน จากการศึกษาพบว่า ทาให้สามารถเรี ยน
ประโยคภาษาอังกฤษพื้ นฐานได้อย่างเข้าใจง่าย สามารถเรี ยนรู ้ ได้ด้วยตนเอง แม้ผู ้ที่ไม่มีพ้ื นฐานก็
สามารถเข้าใจได้ง่าย
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ภาพที่ 2.10 Information Graphics เรื่ อง จิตวิทยาที่เกี่ยวข้องในการผลิตสื่ อการสอน
พูลศักดิ์ เผื่อแผ่ (2557) สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิ ท ยาลัย มหาสารคาม ได้จ ัด ท าอิ น โฟเมชัน กราฟิ ก (Information Graphic) เรื่ อ ง จิ ต วิ ท ยาที่
เกี่ ยวข้องในการผลิ ตสื่ อการสอน ซึ่ งให้ความรู ้ และอธิ บายเกี่ ยวกับจิตวิทยาและทฤษฎี การเรี ยนรู ้ ที่
เกี่ ยวข้องกับการสร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน โดยใช้ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของ อเลสซี และทรอล
ลิ ป (Alessi and Trollip) โดยใช้โปรแกรม Adobe After Effect CS6 ในการพัฒ นาสื่ อ อิ น โฟเมชัน
กราฟิ ก จากการศึกษาพบว่าสื่ ออินโฟเมชันกราฟิ กที่ ได้พฒั นาขึ้น สามารถทาให้เข้าใจจิตวิทยาและ
ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ในการสร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนได้ดีมากขึ้น
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ภาพที่ 2.11 สื่ อการสอน เรื่ อง รู ้สักนิด...ชีวติ ผูส้ ู งอายุ
สุ รั จ นี ศรี น างใย (2560) สาขาวิช าโสตทัศ นศึ ก ษาทางการแพทย์ วิท ยาลัย เทคโนโลยีท าง
การแพทย์และสาธารณสุ ขกาญจนาภิเษก ได้จดั ทาสื่ อการสอน เรื่ อง รู ้สักนิ ด...ชี วิตผูส้ ู งอายุ โดยใช้
โปรแกรม Adobe Captivate 8 ในการพัฒ นาสื่ อ การสอน จากการศึ ก ษาพบว่า สื่ อ การสอนที่ ไ ด้
พัฒนาขึ้น สามารถทาให้เรารู ้จกั ผูส้ ู งอายุมากขึ้น เข้าใจคนวัยนี้ ปั ญหาและการแก้ไขหรื อการจัดการกับ
ผูส้ ู งอายุ ซึ่ งสามารถนาไปปรับใช้กบั ชีวติ ประจาวันที่ตอ้ งอยูร่ ่ วมกับผูส้ ู งอายุที่รอบตัวเรา ทั้งครอบครัว
หรื อผูค้ นที่เราออกพบเจอในสังคมได้

บทที่ 3
การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น
ทางคณะผูจ้ ดั ทาได้เล็งเห็นความสาคัญและสนใจภาษาที่สาม ภาษาเกาหลีเป็ นภาษาหนึ่งที่เป็ นที่
สนใจในประเทศไทย ซึ่ งการเรี ยนการสอนภาษาเกาหลีในประเทศไทยในรู ปแบบของสื่ อการสอน
มัลติมีเดี ยนั้น ยังไม่มีจานวนที่แพร่ หลายนัก ทางคณะผูจ้ ดั ทาจึงได้ออกแบบและพัฒนาสื่ อการสอน
การสอนสนทนาภาษาเกาหลี เบื้ อ งต้น เพื่ อ ให้ เกิ ด ความน่ า สนใจและสามารถเรี ย นรู ้ ไ ด้ต ัวเองใน
เบื้องต้น
ทางคณะผู ้จ ัด ท าจึ ง ได้พ ัฒ นาสื่ อ การสอน การสอนสนทนาภาษาเกาหลี เบื้ อ งต้น โดยใช้
โปรแกรม Adobe Flash เพื่อให้ผศู ้ ึกษาสามารถศึกษาเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง สามารถเลือกบทเรี ยนได้เอง
สามารถประเมินผลได้ดว้ ยตนเอง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ในชี วิตประจาวัน หรื อนาไปต่อ
ผลประโยชน์ในอนาคต เป็ นการปูพ้นื ฐานเริ่ มต้น หากต้องการที่จะศึกษาต่อในเชิงลึก
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ทางคณะผูจ้ ดั ทาได้ศึกษาและทาการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน ดังนี้
1. ศึ กษาค้นคว้าข้อมู ลเกี่ ยวกับ การเรี ยนการสอนภาษาภาษาเกาหลี ในประเทศไทย และ
สารวจรู ปแบบของสื่ อการสอนต่างๆ ในสถาบันนั้นๆ
2.

เก็บรวบรวมข้อมูลและเรี ยบเรี ยงเนื้ อหาเกี่ยวกับบทสนาเกาหลีเบื้องต้น จากอินเทอร์ เน็ต
หนังสื อ บทความ และผูช้ านาญภาษาเกาหลี เพื่อมาจัดทาสื่ อการสอน โดยใช้โปรแกรม
Adobe Flash , Adobe Premier Pro และ Adobe After Effect มาพัฒนาร่ วมกัน

3.

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการทาสื่ อการสอนมัลติมีเดี ยในรู ปแบบต่างๆ รวมถึงการศึกษาการ
ทาสื่ อการสอนโดยใช้โปรแกรม Adobe Flash ทั้งจากหนังสื อ อินเทอร์ เน็ต หรื อผูช้ านาญ
ที่ชานาญในโปรแกรม
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การออกแบบและพัฒนาแอนิเมชัน
1.

การออกแบบตัวละคร ที่สร้างเป็ นรู ปร่ างโดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6

ภาพที่ 3.1 ตัวละครนัมแทฮยอนในชุดฮันบกหญิง

ภาพที่ 3.2 ตัวละครซงมินโฮในชุดฮันบกชาย
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ภาพที่ 3.3 ตัวละครนัมแทฮยอนในชุดนักเรี ยน

ภาพที่ 3.4 ตัวละครซงมินโฮในชุดนักเรี ยน

22

ภาพที่ 3.5 ตัวละครนัมแทฮยอนในวัยสู งอายุ

ภาพที่ 3.6 ตัวละครซงมินโฮในวัยสู งอายุ
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2.

การออกแบบพื้นหลังของสื่ อการสอน โดยใช้โปรแกรม Adobe Illustrator CS6

ภาพที่ 3.7 พื้นหลังที่ใช้ในทุกหน้าของสื่ อการสอน
3.

การออกแบบปุ่ มคาสั่งต่างๆ โดยใช้โปรแกรม Adobe Illustrator CS6

ภาพที่ 3.8 ปุ่ มเข้าสู่ เนื้ อหาบทเรี ยนต่างๆ ในสื่ อการสอน
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ภาพที่ 3.9 ปุ่ มในหน้าแรกเพื่อเข้าสู่ สื่อการสอน

ภาพที่ 3.10 ปุ่ มแนะนาการใช้สื่อการสอนเบื้องต้น

ภาพที่ 3.11 ปุ่ มเพื่อเข้าสู่ บทเรี ยน

ภาพที่ 3.12 ปุ่ มออกจากโปรแกรม

ภาพที่ 3.13 ปุ่ มกลับสู่ หน้าก่อนหน้า
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ภาพที่ 3.14 ปุ่ มกลับสู่ เมนูหลักในการเลือกเรี ยนในสื่ อการสอน

ภาพที่ 3.15 ปุ่ มในบทสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน

ภาพที่ 3.16 ปุ่ มตัวเลือกในบทสอบแบบเลือกตัวเลือก

ภาพที่ 3.17 ปุ่ มเฉลยคาตอบในบททดสอบแบบเลือกตัวเลือกตอบ

ภาพที่ 3.18 ปุ่ มกลับสู่ ก่อนหน้าในหน้าเฉลยของบททดสอบแบบตัวเลือกตอบ
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ภาพที่ 3.19 ปุ่ มเฉลยข้อถัดไปในหน้าเฉลยของบททดสอบแบบตัวเลือกตอบ

ภาพที่ 3.20 ปุ่ มตัวเลือกในแบบทดสอบแบบจับคู่

ภาพที่ 3.21 ปุ่ มตรวจคาตอบในบททดสอบแบบจับคู่
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4.

การพัฒนาสื่ อการสอน

4.1 การออกแบบวาดตัวละครโดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 โดยสร้างตัวละคร
แยกเลเยอร์ (Layer) ส่ วนประกอบต่างๆ ของร่ างกาย เพื่อง่ายต่อการสร้างภาพเคลื่อนไหว

ภาพที่ 3.22 การวาดตัวละคร
4.2 สร้างสื่ อการสอนโดยใช้โปรแกรม Adobe Flash CS6

ภาพที่ 3.23 การสร้างสื่ อการสอน
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4.3 การนาตัวละครที่สร้างได้ไปสร้างการเคลื่อนไหวใน Adobe Flash CS6

ภาพที่ 3.24 สร้างการเคลื่อนไหวให้ตวั ละคร
4.4 สร้างเนื้ อหาบทเรี ยนต่างๆ เป็ นภาพกราฟิ กเคลื่อนไหว (Motion Graphic) โดยใช้
โปรแกรม Adobe Premiere Pro CS6

ภาพที่ 3.25 การสร้างภาพกราฟิ กเคลื่อนไหว
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4.5 ใส่ เสี ยงให้สื่อการสอน โดยใช้โปรแกรม Bandicam 4.4.3

ภาพที่ 3.26 การใส่ เสี ยง
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4.6 การรวมตัวโครงสร้างสื่ อการสอนกับวีดีโอบทเรี ยน โดยโปรแกรม Adobe Flash CS6

ภาพที่ 3.27 การรวมสื่ อการสอนกับวิดีโอ

บทที่ 4
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

ภาพที่ 4.1 หน้าแรกโปรแกรมสื่ อการสอน
เมื่ อ กดเข้า โปรแกรมสื่ อ การสอนจะพบกับ หน้า แรกของโปรแกรมสื่ อ การสอน พร้ อ มกับ
ข้อความทักทายของโปรแกรม และเมื่อกดเข้าไปในปุ่ ม “เข้าสู่ เกาหลี ” จะเข้าสู่ การเรี ยนการสอน
สนทนาภาษาเกาหลี ดังภาพ 4.2

32

12

12

ภาพที่ 4.2 หน้าหลักสื่ อการสอน
เมื่อกดปุ่ ม “เข้าสู่ เกาหลี” ดังภาพ 4.1 จะพบกับหน้าหลักของสื่ อการสอนและมีปุ่มให้เลือกใช้
ดังนี้
หมายเลข 1 ปุ่ มแนะนาการใช้โปรแกรมสาหรับการแนะนาการใช้โปรแกรมสื่ อการสอน
หมายเลข 2 ปุ่ มเริ่ มบทเรี ยนสาหรับเริ่ มการเรี ยนสอนสนทนาภาษาเกาหลี

ภาพที่ 4.3 หน้าจอแนะนาการใช้โปรแกรม
เมื่ อกดปุ่ ม “แนะนาการใช้โปรแกรม” ในหน้าหลัก ของสื่ อการสอน ดังภาพ 4.2 จะพบกับ
หน้าจอแนะนาการใช้โปรแกรม โดยจะอธิ บายรายละเอียดต่างๆ ของสื่ อการสอน เพื่อให้ผูใ้ ช้เข้าใจ
วิธีการใช้โปรแกรมให้ได้อย่างเหมาะสม
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ภาพที่ 4.4 หน้าจอเมนูหลัก
เมื่อกดปุ่ ม “เริ่ มบทเรี ยน” ดังภาพ 4.2 จะพบกับหน้าจอเมนูหลักของการเรี ยนการสอนและมีปุ่ม
ให้เลือกใช้งาน ดังนี้
หมายเลข 1 แนะนาภาษาเกาหลีเบื้องต้น สาหรับศึกษาโครงสร้างต่างๆ ของภาษาเกาหลี
หมายเลข 2 บทเรี ยนสาหรับศึกษาสอนสนทนาภาษาเกาหลีในหมวดหมู่ต่างๆ
หมายเลข 3 วัดผลสาหรับประเมินผลการเรี ยน
หมายเลข 4 กลับสู่ หน้าหลักสาหรับกลับสู่ หน้าหลักสื่ อการสอน
หมายเลข 5 ออกจากโปรแกรมสาหรับออกจากโปรแกรมและปิ ดโปรแกรม
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ภาพที่ 4.5 หน้าจอแนะนาภาษาเกาหลีเบื้องต้น
เมื่อกดปุ่ ม “แนะนาภาษาเกาหลี เบื้ องต้น” ดังภาพ 4.4 จะพบกับหน้าจอแนะนาภาษาเกาหลี
เบื้องต้น ดังภาพ 4.5 เป็ นหน้าที่จะสอนพื้นฐานภาษาเกาหลีที่จาเป็ นในเบื้องต้น โดยมีปุ่มให้เลื อกใช้
งาน ดังนี้
หมายเลข 1 แนะนาตัวละครสาหรับแนะนาตัวละครที่ปรากฎอยูใ่ นสื่ อการสอน
หมายเลข 2 ตัวบ่งชี้สาหรับศึกษาเกี่ยวกับไวยกรณ์เรื่ องตัวบ่งชี้ในภาษาเกาหลี
หมายเลข 3 ระดับความสุ ภาพสาหรับศึกษาเรื่ องระดับความสุ ภาพในการพูดแต่ละระดับใน
ภาษาเกาหลี
หมายเลข 4 ความแตกต่างของภาษาสาหรับศึกษาโครงสร้างของภาษาเกาหลี
หมายเลข 5 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับสู่ หน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.6 หน้าจอแนะนาตัวละคร
เมื่อกดปุ่ ม “แนะนาตัวละคร” จากหน้าแนะนาภาษาเกาหลี ดังภาพ 4.5 จะพบกับหน้าจอแนะนา
ตัวละคร ดังภาพ 4.6 มีตวั ละครที่ปรากฏในสื่ อการสอน 2 ตัวละคร คือ ซงมินโฮและนัมแทฮยอน โดย
จะบอกรายละเอียดที่เป็ นข้อมูลพื้นฐานและลักษณะของตัวละคร และมีปุ่ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าแนะนาภาษาเกาหลีเบื้องต้น
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.7 หน้าจอตัวบ่งชี้ภาษาเกาหลี
เมื่อกดปุ่ ม “ตัวบ่งชี้ ” ในหน้าแนะนาภาษาเกาหลี ดังภาพ 4.5 จะพบกับหน้าตัวบ่งชี้ภาษาเกาหลี
ดัง ภาพ 4.7 ซึ่ งเป็ นหน้า ที่ จะสอนเกี่ ย วกับ ตัวบ่ ง ชี้ ในภาษาเกาหลี โดยสอนในรู ป แบบของวีดีโอ
สามารถกดเล่น หยุด หรื อเล่นซ้ าได้ เพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเองได้อย่างเข้าใจ และมีปุ่ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าแนะนาภาษาเกาหลีเบื้องต้น
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.8 หน้าจอระดับความสุ ภาพ
เมื่อกดปุ่ ม “ระดับความสุ ภาพ” ในหน้าแนะนาตัวละคร ดังภาพ 4.5 จะพบกับหน้าระดับความ
สุ ภาพ ดังภาพ 4.8 โดยจะสอนพื้นฐานเรื่ องระดับควาสุ ภาพในระดับต่างๆ ที่มีการพูดที่แตกต่างกัน
เพื่อให้ผใู ้ ช้นาไปใช้ได้อย่างถูกต้องหมาะสมตามสถานการณ์ต่างๆ ซึ่ งแบ่งออกเป็ นระดับ ดังนี้
หมายเลข 1 ระดับสุ ภาพทางการสาหรับศึกษาเรื่ องระดับความสุ ภาพในระดับสุ ภาพทางการ1
หมายเลข 2 ระดับสุ ภาพทัว่ ไปสาหรับศึกษาเรื่ องระดับความสุ ภาพในระดับสุ ภาพทัว่ ไป2
หมายเลข 3 ระดับสุ ภาพกันเองสาหรับศึกษาเรื่ องระดับความสุ ภาพในระดับสุ ภาพกันเอง3
หมายเลข 4 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าแนะนาภาษาเกาหลีเบื้องต้น
หมายเลข 5 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก

1. ระดับสุ ภาพทางการ คือระดับภาษาของภาษาเกาหลีที่มีความสุ ภาพที่สุดในการสื่ อสารทั้งการพูดและการเขียน ซึ่งจะใช้กบั
บุคคลที่มีความอาวุโสกว่า การเจรจาทางธุรกิจ การรู ้จกั กันครั้งแรก หรื อกับบุคคลที่ตวั ผูพ้ ูดเองไม่มีความสนิทสนม
2. ระดับสุ ภาพทัว่ ไป คือระดับภาษาของภาษาเกาหลีที่ใช้โดยทัว่ ไปและมากที่สุดในการสื่ อสารและการเขียน ซึ่ งจะมีความ
สุ ภาพน้อยกว่าระดับสุ ภาพทางการ ซึ่ งทาให้ผพู ้ ูดรู ้สึกเป็ นกันเองมากกว่าระดับสุ ภาพทางการ ซึ่ งจะใช้กบั คนที่มีความอาวุโส
กว่า แต่ให้ความรู ้สึกสนิทสนมแต่ยงั ให้ความเคารพ การพูดกับคนที่เป็ นเพื่อนรุ่ นเดียวกัน แต่ไม่สนิทสนม การสนทนากับคน
ทัว่ ไป
3. ระดับสุ ภาพกันเอง หรื อ ระดับกันเอง คือระดับภาษาของภาษาเกาหลีที่มีความเป็ นกันเองที่สุด ในภาษาเกาหลีจะเรี ยกว่า
“พันมัล” ใช้พูดกับเพื่อน คนที่อายุน้อยกว่า หรื อคนคนที่มีความสนิ ทสนมกับเรามากๆ เท่านั้น เพราะถ้าหากไปพูดระดับ
กันเองกับผูท้ ี่มีความอาวุโสมากกว่าเราจะแสดงถึงความไม่เคารพ
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ภาพที่ 4.9 หน้าจอระดับความสุ ภาพ ระดับสุ ภาพทางการ
เมื่อกดปุ่ ม “ระดับสุ ภาพทางการ” ในหน้าระดับความสุ ภาพ ดังภาพ 4.8 จะพบกับหน้าระดับ
ความสุ ภาพ ระดับสุ ภาพทางการ ดังภาพ 4.9 โดยจะบอกรายละเอียดในสถานการณ์ใดบ้างหรื อบุคคล
ใดที่ตอ้ งใช้การพูดในระดับสุ ภาพทางการ ซึ่ งสอนในรู ปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรื อเล่น
ซ้ าได้ เพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเองได้อย่างเข้าใจและมีปุ่ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าระดับความสุ ภาพ
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.10 หน้าจอระดับความสุ ภาพ ระดับสุ ภาพทัว่ ไป
เมื่อกดปุ่ ม “ระดับสุ ภาพทัว่ ไป” จากหน้าระดับความสุ ภาพ ดังภาพ 4.8 จะพบกับหน้าระดับ
ความสุ ภาพ ระดับสุ ภาพทัว่ ไป ดังภาพ 4.10 โดยจะบอกรายละเอียดในสถานการณ์ใดหรื อบุคลลใด
ต้องใช้การพูดในระดับสุ ภาพทัว่ ไปบ้าง ซึ่ งสอนในรู ปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรื อเล่นซ้ า
ได้ เพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเองได้อย่างเข้าใจ และมีปุ่ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าระดับความสุ ภาพ
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.11 หน้าจอระดับความสุ ภาพ ระดับสุ ภาพกันเอง
เมื่อกดปุ่ ม “ระดับสุ ภาพกันเอง” ดังภาพ 4.8 จะพบกับหน้าระดับความสุ ภาพ ระดับสุ ภาพกันเอง
ดังภาพ 4.11 โดยจะบอกรายละเอียดที่สามารถใช้การพูดในระดับกันเองในสถานการณ์ใดหรื อบุคคล
ใดได้บา้ ง ซึ่ งสอนในรู ปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรื อเล่นซ้ าได้ เพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถเรี ยนรู ้
ด้วยตัวเองได้อย่างเข้าใจ และมีปุ่ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าระดับความสุ ภาพ
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก

41

1

2

ภาพที่ 4.12 หน้าจอความต่างของภาษา
เมื่อกดปุ่ ม “ความต่างของภาษา” ในหน้าแนะนาภาษาเกาหลีเบื้องต้น ดังภาพ 4.5 จะพบกับหน้า
ความต่างของภาษา ดังภาพ 4.12 โดยจะสอนเนื้ อหาเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค
ของภาษาเกาหลีและโครงสร้างประโยคของภาษาไทย ซึ่ งมีการรู ปแบบการเรี ยงประโยคที่แตกต่างกัน
และมีปุ่ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าแนะนาภาษาเกาหลีเบื้องต้น
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.13 หน้าจอหน้าหลักบทเรี ยน
เมื่อกดปุ่ ม “บทเรี ยน” ในหน้าเมนูหลัก ดังภาพ 4.4 จะพบกับหน้าหลักบทเรี ยนที่เป็ นหน้าหลัก
ของบทเรี ยนทั้งหมดของสื่ อการสอนสนทนาภาษาเกาหลีเบื้องต้น ซึ่ งจะมีปุ่มการทางาน ดังนี้
หมายเลข 1 แบบทดสอบก่อนเรี ยนสาหรับทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน
หมายเลข 2 เข้าสู่ บทเรี ยนสาหรับเข้าสู่ บทเรี ยนทั้งหมด
หมายเลข 3 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
หมายเลข 4 กลับสู่ หน้าแรกสาหรับกลับไปยังหน้าหลักสื่ อการสอน
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ภาพที่ 4.14 หน้าจอแบบทดสอบ ถามตอบ
เมื่ อ กดปุ่ ม “แบบทดสอบก่ อ นเรี ย น” จากหน้า หลัก บทเรี ย น ดัง ภาพ 4.13 จะพบกับ หน้ า
แบบทดสอบถามตอบ ดังภาพ 4.14 โดยจะเป็ นแบบทดสอบก่อนเรี ยน เพื่อวัดพื้นฐานของผูใ้ ช้ก่อน
การเรี ยน ซึ่ งมีปุ่มการทางาน ดังนี้
หมายเลข 1 เริ่ มทาแบบทดสอบสาหรับเริ่ มการทาแบบทดสอบแบบถามตอบ
หมายเลข 2 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าหลักบทเรี ยน
หมายเลข 3 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.15 หน้าจอแบบทดสอบ
เมื่อกดปุ่ ม “เริ่ มทาแบบทดสอบ” ในหน้าแบบทดสอบ ถามตอบ ดังภาพ 4.14 จะพบกับหน้า
แบบทดสอบ ดังภาพ 4.15 โดยแบบทดสอบจะเป็ นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ซึ่ งคาถามจะมี
ทั้งหมด 30 ข้อแบ่งเป็ น 3 ชุด ชุดละ 10 ข้อ โปรแกรมจะทาการสุ่ มชุ ดแบบทดสอบให้กบั ผูใ้ ช้วา่ จะได้
ชุ ดคาถามใด และในชุ ดคาถามนั้นๆ โปรแกรมจะทาการสุ่ มลาดับสลับข้อคาถามกันใน 10 ข้อในชุด
คาถามนั้นๆ รวมถึงสุ่ มลาดับตัวเลือกคาตอบในคาถามนั้นๆ ด้วย
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ภาพที่ 4.16 หน้าจอสรุ ปผลคะแนน
เมื่อทาแบบทดสอบครบแล้ว จะพบกับหน้าสรุ ปผลคะแนนที่โปรแกรมจะคานวนคะแนนจากที่
ผูใ้ ช้ได้ทาแบบทดสอบไป พร้อมบอกผลคะแนนที่ทาได้ และมีปุ่มการทางาน ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับสู่ หน้าหลักบทเรี ยน
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับสู่ หน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.17 หน้าจอบทเรี ยน
เมื่อกดปุ่ ม “เข้าสู่ บทเรี ยน” ในหน้าหลักบทเรี ยน ดังภาพ 4.13 จะพบกับหน้าบทเรี ยน ดังภาพ
4.17 ซึ่ งในหน้าบทเรี ยนนี้ จะแบ่งบทสอนสทนาออกเป็ นหมวดหมู่ตามสถานการณ์ ต่างๆ ที่จาเป็ น 10
บทเรี ยน โดยผูใ้ ช้สามารถกดปุ่ มเลือกบทเรี ยนได้ตามความต้องการ ดังนี้
หมายเลข 1 การทักทายสาหรับเข้าสู่ บทเรี ยนการสนทนาเรื่ องทักทาย
หมายเลข 2 การบอกลาสาหรับเข้าสู่ บทเรี ยนการสนทนาการบอกลา
หมายเลข 3 การขอบคุณสาหรับเข้าสู่ บทเรี ยนการสนทนาเรื่ องการขอบคุณ
หมายเลข 4 การขอโทษสาหรับเข้าสู่ บทเรี ยนการสนทนาเรื่ องการขอโทษ
หมายเลข 5 การอวยพรสาหรับเข้าสู่ บทเรี ยนการสนทนาเรื่ องการอวยพร
หมายเลข 6 การแสดงความเป็ นเจ้าของสาหรับเข้าสู่ บทเรี ยนการสนทนาเรื่ องการแสดงความ
เป็ นเจ้าของ
หมายเลข 7 การบอกความรู ้สึกสาหรับเข้าสู่ บทเรี ยนการสนทนาเรื่ องการบอกความรู ้สึกต่างๆ
หมายเลข 8 การขอความช่ ว ยเหลื อ ส าหรั บ เข้า สู่ บ ทเรี ย นการสนทนาเรื่ องการขอความ
ช่วยเหลือ
หมายเลข 9 การบอกอาการเจ็บ ป่ วยสาหรั บ เข้าสู่ บ ทเรี ยนการสนทนาเรื่ องการบอกอาการ
เจ็บป่ วย
หมายเลข 10 ร้านอาหารสาหรับเข้าสู่ บทเรี ยนการสนทนาภายในร้านอาหาร
หมายเลข 11 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับสู่ หน้าหลักบทเรี ยน
หมายเลข 12 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับสู่ หน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.18 หน้าจอการทักทาย
เมื่อกดปุ่ ม “การทักทาย” ในหน้าบทเรี ยน ดังภาพ 4.17 จะพบกับหน้าการทักทาย ดังภาพ 4.18
ซึ่ งในหน้าการทักทายหน้านี้ จะเป็ นหน้าแรกของบทเรี ยนเรื่ องการทักทาย โดยจะมีหวั ข้อให้เรื่ องเรี ยน
เกี่ ยวกับการทักทายตั้งแต่การสวัสดี การถามสารทุกข์สุขดิ บ การแนะนาตัวเอง หรื อการทักทายตาม
ช่วงเวลาต่างๆ ซึ่ งผูใ้ ช้สามารถกดปุ่ มเลือกหัวข้อได้ตามความต้องการ ดังนี้
หมายเลข 1 สวัสดีสาหรับเข้าสู่ บทเรี ยนการสนทนาเรื่ องสวัสดี
หมายเลข 2 แนะนาตัวเองสาหรับเข้าสู่ บทเรี ยนการสนทนาเรื่ องการแนะนาตัวเอง
หมายเลข 3 ยินดีที่ได้รู้จกั สาหรับเข้าสู่ บทเรี ยนการสนทนายินดีที่ได้รู้จกั
หมายเลข 4 การถามไถ่สารทุกข์สุขดิบสาหรับเข้าสู่ การสนทนาการถามไถ่สารทุกข์สุขดิบ
หมายเลข 5 การทักทายทางโทรศัพท์สาหรับเข้าสู่ บทเรี ยนสนทนาการทักทายทางโทรศัพท์
หมายเลข 6 การทัก ทายตามช่ ว งเวลาส าหรั บ เข้า สู่ บ ทเรี ย นการสนทนาการทัก ทายตาม
ช่วงเวลาต่างๆ
หมายเลข 7 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับสู่ หน้าบทเรี ยน
หมายเลข 8 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับสู่ หน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.19 หน้าจอสวัสดี
เมื่อกดปุ่ ม “สวัสดี ” ในหน้าการทักทาย ดังภาพ 4.18 จะพบกับหน้าสวัสดี ดังภาพ 4.19 ซึ่ งใน
หน้าสวัสดี จะเป็ นบทเรี ยนการสนทนาในระดับต่างๆ รวมถึ งการตอบกลับการสวัสดี ในระดับต่างๆ
ด้วย ซึ่ งผูใ้ ช้สามารถกดปุ่ มเลือกหัวข้อเรี ยนได้ตามความต้องการ ดังนี้
หมายเลข 1 การตอบกลับการสวัสดีสาหรับเข้าสู่ บทเรี ยนการสวัสดีระดับสุ ภาพทางการ
หมายเลข 2 ระดับสุ ภาพทางการสาหรับเข้าสู่ บทเรี ยนการสวัสดีระดับสุ ภาพทางการ
หมายเลข 3 ระดับสุ ภาพทัว่ ไปสาหรับเข้าสู่ บทเรี ยนการสวัสดีระดับสุ ภาพทัว่ ไป
หมายเลข 4 ระดับสุ ภาพกันเองสาหรับเข้าสู่ บทเรี ยนการสวัสดีระดับสุ ภาพกันเอง
หมายเลข 5 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับสู่ หน้าการทักทาย
หมายเลข 6 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับสู่ หน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.20 หน้าจอสวัสดีระดับสุ ภาพทางการ
เมื่อกดปุ่ ม “ระดับสุ ภาพทางการ” จากหน้าสวัสดี ดังภาพ 4.19 จะพบกับหน้าสวัสดีระดับสุ ภาพ
ทางการ ดังภาพ 4.20 โดยจะสอนสนทนาการพูดสวัสดี ในระดับสุ ภาพทางการผ่า นวีดีโอ ซึ่ งจะมี
ประโยคภาษาเกาหลีและคาอ่านเป็ นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสี ยงของประโยค
และการสอนที่เป็ นรู ปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรื อเล่นซ้ าได้ เพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถเรี ยนรู ้
ด้วยตัวเองได้อย่างเข้าใจ และมีปุ่ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าสวัสดี
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.21 หน้าจอสวัสดีระดับสุ ภาพทัว่ ไป
เมื่อกดปุ่ ม “ระดับสุ ภาพทัว่ ไป” จากหน้าสวัสดี ดังภาพ 4.19 จะพบกับหน้าสวัสดีระดับสุ ภาพ
ทัว่ ไป ดังภาพ 4.21 โดยจะสอนสนทนาการพูดสวัสดีในระดับสุ ภาพทัว่ ไปผ่านวีดีโอ ซึ่ งจะมีประโยค
ภาษาเกาหลีและคาอ่านเป็ นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสี ยงของประโยค และการ
สอนที่เป็ นรู ปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรื อเล่นซ้ าได้ เพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง
ได้อย่างเข้าใจ และมีปุ่ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าสวัสดี
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.22 หน้าจอสวัสดีระดับกันเอง
เมื่อกดปุ่ ม “ระดับสุ ภาพทางการ” จากหน้าสวัสดี ดังภาพ 4.19 จะพบกับหน้าสวัสดีระดับกันเอง
ดังภาพ 4.22 โดยจะสอนสนทนาการพูดสวัสดีในระดับกันเองผ่านวีดีโอ ซึ่ งจะมีประโยคภาษาเกาหลี
และคาอ่านเป็ นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสี ยงของประโยค และการสอนที่เป็ น
รู ปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรื อเล่นซ้ าได้ เพื่อให้ผูใ้ ช้สามารถเรี ยนรู ้ ดว้ ยตัวเองได้อย่าง
เข้าใจ และมีปุ่ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าสวัสดี
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.23 หน้าจอการตอบกลับการสวัสดี
เมื่อกดปุ่ ม “การตอบกลับการสวัสดี ” จากหน้าสวัสดี ดังภาพ 4.19 จะพบกับหน้าสวัสดี ระดับ
สุ ภาพทางการ ดังภาพ 4.23 โดยจะสอนสนทนาการตอบกลับการพูดสวัสดี ในระดับต่างๆ ที่มีระดับ
ความสุ ภาพต่างกันผ่านวีดีโอ ซึ่ งจะมีประโยคภาษาเกาหลี และคาอ่านเป็ นภาษาไทย รวมทั้งการแปล
ประโยคและการออกเสี ยงของประโยค และการสอนที่เป็ นรู ปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด
หรื อเล่นซ้ าได้ เพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเองได้อย่างเข้าใจ และมีปุ่ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าสวัสดี
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.24 หน้าจอแนะนาตัวเอง
เมื่อกดปุ่ ม “แนะนาตัวเอง” ในหน้าการทักทาย ดังภาพ 4.18 จะพบกับหน้าแนะนาตัวเอง ดัง
ภาพ 4.24 ซึ่ งในหน้าแนะนาตัวเองหน้านี้ จะเป็ นหน้าแรกของบทเรี ยนเรื่ องการแนะนาตัวเอง โดยจะมี
ให้เลือก 2 ระดับคือระดับสุ ภาพทางการและระดับสุ ภาพทัว่ ไป ซึ่ งผูใ้ ช้สามารถกดปุ่ มเลือกหัวข้อได้
ตามความต้องการดังนี้
หมายเลข 1 ระดับสุ ภาพทางการสาหรับเข้าสู่ การสอนสนทนาการแนะนาตัวเองระดับสุ ภาพ
ทางการ
หมายเลข 2 ระดับสุ ภาพทัว่ ไปสาหรั บเข้าสู่ การสอนสนทนาการแนะนาตัวเองระดับสุ ภาพ
ทัว่ ไป
หมายเลข 3 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าการทักทาย
หมายเลข 4 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.25 หน้าจอแนะนาตัวเองระดับสุ ภาพทางการ
เมื่อกดปุ่ ม “ระดับสุ ภาพทางการ” จากหน้าแนะนาตัวเอง ดังภาพ 4.24 จะพบกับหน้าแนะนา
ตัวเองระดับสุ ภาพทางการ ดังภาพ 4.25 โดยจะสอนสนทนาการพูดแนะนาตัวเองในระดับ สุ ภาพ
ทางการผ่านวีดีโอ ซึ่ งจะมีประโยคภาษาเกาหลีและคาอ่านเป็ นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและ
การออกเสี ยงของประโยค และการสอนที่เป็ นรู ปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรื อเล่นซ้ าได้
เพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเองได้อย่างเข้าใจ และมีปุ่ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าแนะนาตัวเอง
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.26 หน้าจอแนะนาตัวเองระดับสุ ภาพทัว่ ไป
เมื่อกดปุ่ ม “ระดับสุ ภาพทัว่ ไป” จากหน้าแนะนาตัวเอง ดังภาพ 4.24 จะพบกับหน้าแนะนา
ตัวเองระดับสุ ภาพทัว่ ไป ดังภาพ 4.26 โดยจะสอนสนทนาการพูดแนะนาตัวเองในระดับสุ ภาพทัว่ ไป
ผ่านวีดีโอ ซึ่ งจะมีประโยคภาษาเกาหลีและคาอ่านเป็ นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออก
เสี ยงของประโยค และการสอนที่เป็ นรู ปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรื อเล่นซ้ าได้ เพื่อให้
ผูใ้ ช้สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเองได้อย่างเข้าใจ และมีปุ่ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าแนะนาตัวเอง
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.27 หน้าจอยินดีที่ได้รู้จกั
เมื่อกดปุ่ ม “ยินดีที่ได้รู้จกั ” ในหน้าการทักทาย ดังภาพ 4.18 จะพบกับหน้ายินดีที่ได้รู้จกั ดังภาพ
4.27 ซึ่ งในหน้ายินดีที่ได้รู้จกั หน้านี้ จะเป็ นหน้าแรกของบทเรี ยนเรื่ องการพูดประโยค “ยินดีที่ได้รู้จกั ”
โดยจะมีให้เลื อก 2 ระดับคือระดับสุ ภาพทางการและระดับสุ ภาพทัว่ ไป ซึ่ งผูใ้ ช้สามารถกดปุ่ มเลือก
หัวข้อได้ตามความต้องการดังนี้
หมายเลข 1 ระดับ สุ ภาพทางการส าหรั บ เข้าสู่ การสอนสนทนาการพู ดยินดี ที่ไ ด้รู้จกั ระดับ
สุ ภาพทางการ
หมายเลข 2 ระดับสุ ภาพทัว่ ไปสาหรับเข้าสู่ การสอนสนทนาการพูดยินดีที่ได้รู้จกั ระดับสุ ภาพ
ทัว่ ไป
หมายเลข 3 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าการทักทาย
หมายเลข 4 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.28 หน้าจอยินดีที่ได้รู้จกั ระดับสุ ภาพทางการ
เมื่อกดปุ่ ม “ระดับสุ ภาพทางการ” จากหน้ายินดีที่ได้รู้จกั ดังภาพ 4.27 จะพบกับหน้ายินดี ที่ได้
รู ้จกั ระดับสุ ภาพทางการ ดังภาพ 4.28 โดยจะสอนสนทนาการพูดยินดีที่ได้รู้จกั ระดับสุ ภาพทางการ
ผ่านวีดีโอ ซึ่ งจะมีประโยคภาษาเกาหลีและคาอ่านเป็ นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออก
เสี ยงของประโยค และการสอนที่เป็ นรู ปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรื อเล่นซ้ าได้ เพื่อให้
ผูใ้ ช้สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเองได้อย่างเข้าใจ และมีปุ่ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้ายินดีที่ได้รู้จกั
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.29 หน้าจอยินดีที่ได้รู้จกั ระดับสุ ภาพทัว่ ไป
เมื่อกดปุ่ ม “ระดับสุ ภาพทัว่ ไป” จากหน้ายินดีที่ได้รู้จกั ดังภาพ 4.27 จะพบกับหน้ายินดีที่ได้รู้จกั
ระดับสุ ภาพทัว่ ไป ดังภาพ 4.29 โดยจะสอนสนทนาการพูดยินดีที่ได้รู้จกั ระดับสุ ภาพทัว่ ไปผ่านวีดีโอ
ซึ่ งจะมีประโยคภาษาเกาหลีและคาอ่านเป็ นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสี ยงของ
ประโยค และการสอนที่ เป็ นรู ป แบบของวีดี โ อ สามารถกดเล่ น หยุด หรื อเล่ นซ้ า ได้ เพื่ อให้ผูใ้ ช้
สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเองได้อย่างเข้าใจ และมีปุ่ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้ายินดีที่ได้รู้จกั
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.30 หน้าจอการถามไถ่สารทุกข์สุขดิบ
เมื่อกดปุ่ ม “การถามไถ่สารทุกข์สุขดิบ” ในหน้าการทักทาย ดังภาพ 4.18 จะพบกับหน้าการถาม
ไถ่สารทุกข์สุขดิบ ดังภาพ 4.30 ซึ่ งในหน้านี้ จะเป็ นหน้าแรกของบทเรี ยนเรื่ องการถามไถ่สารทุกข์ดิบ
ต่างๆ รวมทั้งการตอบกลับในรู ปแบบต่างๆ เมื่อโดนถาม โดยจะมีหวั ข้อให้เลือกเรี ยน ซึ่ งผูใ้ ช้สามารถ
กดปุ่ มเลือกหัวข้อได้ตามความต้องการดังนี้
หมายเลข 1 ไม่เจอกันนานเลยนะสาหรับเข้าสู่ การเรี ยนพูดประโยคไม่เจอกันนานเลยนะ
หมายเลข 2 สบายดีไหมสาหรับเข้าสู่ การเรี ยนพูดประโยคสบายดีไหม
หมายเลข 3 การถามไถ่สาหรับเข้าสู่ การเรี ยนพูดประโยคการถามสารทุกข์สุขดิบอื่นๆ
หมายเลข 4 การตอบกลับสาหรับเข้าสู่ การเรี ยนสนทนาการตอบกลับการถามไถ่สารทุกข์สุข
ดิบ
หมายเลข 5 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าการทักทาย
หมายเลข 6 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.31 หน้าจอไม่เจอกันนานเลยนะ
เมื่อกดปุ่ ม “ไม่เจอกันนานเลยนะ” จากหน้าการถามไถ่สารทุกข์สุขดิบ ดังภาพ 4.30 จะพบกับ
หน้าไม่เจอกันนานเลยนะ ดังภาพ 4.31 โดยจะสอนสนทนาการพูดประโยค “ไม่เจอกันนานเลยนะ”
ซึ่ งจะมีประโยคภาษาเกาหลีและคาอ่านเป็ นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสี ยงของ
ประโยค และการสอนที่ เป็ นรู ปแบบของวีดี โ อ สามารถกดเล่ น หยุด หรื อเล่ นซ้ า ได้ เพื่ อให้ผูใ้ ช้
สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเองได้อย่างเข้าใจ และมีปุ่ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าการทักทาย
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.32 หน้าจอสบายดีไหม
เมื่ อกดปุ่ ม “สบายดี ไ หม” จากหน้า การถามไถ่ สารทุ ก ข์สุ ข ดิ บ ดัง ภาพ 4.30 จะพบกับ หน้า
สบายดีไหม ดังภาพ 4.32 โดยจะสอนสนทนาการพูดประโยค “สบายดีไหม” ซึ่ งจะมีประโยคภาษา
เกาหลีและคาอ่านเป็ นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสี ยงของประโยค และการสอน
ที่เป็ นรู ปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรื อเล่นซ้ าได้ เพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเองได้
อย่างเข้าใจ และมีปุ่ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าการทักทาย
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.33 หน้าจอการถามไถ่
เมื่อกดปุ่ ม “การถามไถ่” จากหน้าการถามไถ่สารทุกข์สุขดิ บ ดังภาพ 4.30 จะพบกับหน้าการ
ถามไถ่ ดังภาพ 4.33 โดยจะสอนสนทนาการพูดการถามไถ่ประโยคอื่นๆ ซึ่ งจะมีประโยคภาษาเกาหลี
และคาอ่านเป็ นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสี ยงของประโยค และการสอนที่เป็ น
รู ปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรื อเล่นซ้ าได้ เพื่อให้ผูใ้ ช้สามารถเรี ยนรู ้ ดว้ ยตัวเองได้อย่าง
เข้าใจ และมีปุ่ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าการทักทาย
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.34 หน้าจอการตอบกลับการถามสารทุกข์สุขดิบ
เมื่อกดปุ่ ม “การตอบกลับ” จากหน้าการถามไถ่สารทุกข์สุขดิบ ดังภาพ 4.30 จะพบกับหน้าการ
ตอบกลับการถามสารทุกข์สุขดิบ ดังภาพ 4.34 โดยจะสอนสนทนาที่สามารถใช้ในการตอบกลับการ
ถามไถ่สารทุกข์สุขดิบในประโยคต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ซึ่ งจะมีประโยคภาษาเกาหลีและคาอ่านเป็ น
ภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสี ยงของประโยค และการสอนที่ เป็ นรู ปแบบของ
วีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรื อเล่นซ้ าได้ เพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเองได้อย่างเข้าใจ และมี
ปุ่ ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าการทักทาย
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.35 หน้าจอการทักทายทางโทรศัพท์
เมื่อกดปุ่ ม “การทักทายทางโทรศัพท์” จากหน้าการทักทาย ดังภาพ 4.18 จะพบกับหน้าการ
ทักทายทางโทรศัพท์ ดังภาพ 4.35 โดยจะสอนสนทนาการพูดทักทายทางโทรศัพท์ ซึ่ งมีความแตกต่าง
กับการทักทายแบบพบหน้ากันโดยตรงผ่านรู ปแบบวีดีโอ ซึ่ งจะมีประโยคภาษาเกาหลีและคาอ่านเป็ น
ภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสี ยงของประโยค และการสอนที่เป็ นรู ปแบบของ
วีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรื อเล่นซ้ าได้ เพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเองได้อย่างเข้าใจ และมี
ปุ่ ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าการทักทาย
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.36 หน้าจอการทักทายตามช่วงเวลา
เมื่ อกดปุ่ ม “การทัก ทายตามช่ วงเวลา” ในหน้า การทัก ทาย ดัง ภาพ 4.18 จะพบกับ หน้าการ
ทัก ทายตามช่ วงเวลา ดัง ภาพ 4.36 ซึ่ ง ในหน้า นี้ จะเป็ นหน้า แรกของบทเรี ย นเรื่ องการทักทายตาม
ช่วงเวลาต่างๆ ซึ่ งมีการพูดในแต่ละช่วงเวลาที่แตกต่างกัน โดยจะมีหวั ข้อให้เลือกเรี ยน ซึ่ งผูใ้ ช้สามารถ
กดปุ่ มเลือกหัวข้อได้ตามความต้องการดังนี้
หมายเลข 1 อรุ ณสวัสดิ์สาหรับเข้าสู่ การเรี ยนการพูดประโยคอรุ ณสวัสดิ์
หมายเลข 2 ราตรี สวัสดิ์สาหรับเข้าสู่ การเรี ยนการพูดประโยคราตรี สวัสดิ์
หมายเลข 3 ฝันดีนะสาหรับเข้าสู่ การเรี ยนการพูดประโยคฝันดีนะ
หมายเลข 4 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าการทักทาย
หมายเลข 5 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.37 หน้าจออรุ ณสวัสดิ์
เมื่อกดปุ่ ม “อรุ ณสวัสดิ์ ” จากหน้าการทักทายตามช่ วงเวลา ดังภาพ 4.36 จะพบกับหน้าอรุ ณ
สวัสดิ์ ดังภาพ 4.37 โดยจะสอนสนทนาการพูดอรุ ณสวัสดิ์ ผ่านรู ปแบบวีดีโอ ซึ่ งจะมีประโยคภาษา
เกาหลีและคาอ่านเป็ นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสี ยงของประโยค และการสอน
ที่เป็ นรู ปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรื อเล่นซ้ าได้ เพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเองได้
อย่างเข้าใจ และมีปุ่ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าการทักทายตามช่วงเวลา
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก

66

1

2

ภาพที่ 4.38 หน้าจอราตรี สวัสดิ์
เมื่อกดปุ่ ม “ราตรี สวัสดิ์ ” จากหน้าการทักทายตามช่ วงเวลา ดังภาพ 4.36 จะพบกับหน้าราตรี
สวัสดิ์ ดังภาพ 4.38 โดยจะสอนสนทนาการพูดราตรี สวัสดิ์ ผ่านรู ปแบบวีดีโอ ซึ่ งจะมีประโยคภาษา
เกาหลีและคาอ่านเป็ นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสี ยงของประโยค และการสอน
ที่เป็ นรู ปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรื อเล่นซ้ าได้ เพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเองได้
อย่างเข้าใจ และมีปุ่ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าการทักทายตามช่วงเวลา
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.39 หน้าจอฝันดีนะ
เมื่อกดปุ่ ม “ฝันดีนะ” จากหน้าการทักทายตามช่วงเวลา ดังภาพ 4.36 จะพบกับหน้าฝันดีนะ ดัง
ภาพ 4.39 โดยจะสอนสนทนาการพูดประโยคฝันดีนะผ่านรู ปแบบวีดีโอ ซึ่ งจะมีประโยคภาษาเกาหลี
และคาอ่านเป็ นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสี ยงของประโยค และการสอนที่เป็ น
รู ปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรื อเล่นซ้ าได้ เพื่อให้ผูใ้ ช้สามารถเรี ยนรู ้ ดว้ ยตัวเองได้อย่าง
เข้าใจ และมีปุ่ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าการทักทายตามช่วงเวลา
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.40 หน้าจอการบอกลา
เมื่อกดปุ่ ม “การบอกลา” ในหน้าบทเรี ยน ดังภาพ 4.17 จะพบกับหน้าการบอกลา ดังภาพ 4.40
ซึ่ งในหน้านี้จะเป็ นหน้าแรกของบทเรี ยนเรื่ องการบอกลา โดยจะมีหวั ข้อให้เรื่ องเรี ยนเกี่ยวกับการบอก
ลาต่างๆ ซึ่ งการพูดของตัวผูพ้ ูดที่มีบริ บทที่ต่างกันจะพูดประโยคที่ต่างกัน ซึ่ งผูใ้ ช้สามารถกดปุ่ มเลือก
หัวข้อได้ตามความต้องการ ดังนี้
หมายเลข 1 เราเป็ นฝ่ ายอยูพ่ ูดกับคนที่จะไปสาหรับเข้าสู่ ประโยคบทเรี ยนที่ใช้พูดเมื่อเราอยูใ่ น
บริ บทเราเป็ นฝ่ ายอยู่ พูดกับผูท้ ี่จะไป
หมายเลข 2 เราเป็ นฝ่ ายไปพูดกับคนที่อยู่สาหรับเข้าสู่ ประโยคบทเรี ยนที่ใช้พูดเมื่อเราอยู่ใน
บริ บทเราเป็ นฝ่ ายไป พูดกับผูท้ ี่อยู่
หมายเลข 3 การบอกลาแบบอื่นๆ สาหรับเข้าสู่ บทเรี ยนการบอกลาประโยคอื่นๆ
หมายเลข 4 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าการทักทาย
หมายเลข 5 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.41 หน้าจอเราเป็ นฝ่ ายอยูพ่ ูดกับคนที่จะไป
เมื่อกดปุ่ ม “เราเป็ นฝ่ ายอยู่พูดกับคนที่จะไป” ในหน้าการการบอกลา ดังภาพ 4.40 จะพบกับ
หน้าเราเป็ นฝ่ ายอยู่พูดกับคนที่จะไป ดังภาพ 4.41 ซึ่ งในหน้านี้ จะเป็ นหน้าแรกของบทเรี ยนเรื่ องการ
พูดประโยคที่เราอยูใ่ นบริ บทที่เราอยู่ แล้วเราจะต้องพูดกับผูท้ ี่จะไปด้วยประโยคใด โดยจะมีให้เลือก 2
ระดับคือระดับสุ ภาพทางการและระดับสุ ภาพทัว่ ไป ซึ่ งผูใ้ ช้สามารถกดปุ่ มเลื อกหัวข้อได้ตามความ
ต้องการดังนี้
หมายเลข 1 ระดับสุ ภาพทางการสาหรับเข้าสู่ การสอนสนทนาประโยคในระดับสุ ภาพทางการ
หมายเลข 2 ระดับสุ ภาพทัว่ ไปสาหรับเข้าสู่ การสอนสนทนาในระดับสุ ภาพทัว่ ไป
หมายเลข 3 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าการบอกลา
หมายเลข 4 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.42 หน้าจอเราเป็ นฝ่ ายอยูพ่ ูดกับคนที่จะไประดับสุ ภาพทางการ
เมื่อกดปุ่ ม “ระดับสุ ภาพทางการ” จากหน้าเราเป็ นฝ่ ายอยูพ่ ูดกับคนที่จะไป ดังภาพ 4.41 จะพบ
กับหน้าเราเป็ นฝ่ ายอยูพ่ ูดกับคนที่จะไป ดังภาพ 4.42 โดยจะสอนสนทนาประโยคที่ใช้พูดในบริ บทที่
เราต้องพูดเมื่อเราเป็ นฝ่ ายอยู่ กับคนที่กาลังจะไปในระดับสุ ภาพทางการผ่านรู ปแบบวีดีโอ ซึ่ งจะมี
ประโยคภาษาเกาหลีและคาอ่านเป็ นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสี ยงของประโยค
และการสอนที่เป็ นรู ปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรื อเล่นซ้ าได้ เพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถเรี ยนรู ้
ด้วยตัวเองได้อย่างเข้าใจ และมีปุ่ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าเราเป็ นฝ่ ายอยูพ่ ูดกับคนที่จะไป
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.42 หน้าจอเราเป็ นฝ่ ายอยูพ่ ูดกับคนที่จะไประดับสุ ภาพทัว่ ไป
เมื่อกดปุ่ ม “ระดับสุ ภาพทัว่ ไป” จากหน้าเราเป็ นฝ่ ายอยูพ่ ูดกับคนที่จะไป ดังภาพ 4.41 จะพบกับ
หน้าเราเป็ นฝ่ ายอยูพ่ ูดกับคนที่จะไป ดังภาพ 4.42 โดยจะสอนสนทนาประโยคที่ใช้พูดในบริ บทที่เรา
ต้องพูดเมื่อเราเป็ นฝ่ ายอยู่ กับคนที่กาลังจะไปในระดับสุ ภาพทัว่ ไปผ่านรู ปแบบวีดีโอ ซึ่ งจะมีประโยค
ภาษาเกาหลีและคาอ่านเป็ นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสี ยงของประโยค และการ
สอนที่เป็ นรู ปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรื อเล่นซ้ าได้ เพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง
ได้อย่างเข้าใจ และมีปุ่ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าเราเป็ นฝ่ ายอยูพ่ ูดกับคนที่จะไป
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.43 หน้าจอเราเป็ นฝ่ ายไปพูดกับคนที่อยู่
เมื่อกดปุ่ ม “เราเป็ นฝ่ ายไปพูดกับคนที่อยู่” ในหน้าการการบอกลา ดังภาพ 4.40 จะพบกับหน้า
เราเป็ นฝ่ ายไปพู ดกับคนที่ อยู่ ดัง ภาพ 4.43 ซึ่ ง ในหน้า นี้ จะเป็ นหน้า แรกของบทเรี ย นเรื่ องการพูด
ประโยคที่เราอยู่ในบริ บทที่เราจะไป แล้วเราจะต้องพูดกับผูท้ ี่อยู่ดว้ ยประโยคใด โดยจะมีให้เลื อก 2
ระดับคือระดับสุ ภาพทางการและระดับสุ ภาพทัว่ ไป ซึ่ งผูใ้ ช้สามารถกดปุ่ มเลื อกหัวข้อได้ตามความ
ต้องการดังนี้
หมายเลข 1 ระดับสุ ภาพทางการสาหรับเข้าสู่ การสอนสนทนาประโยคในระดับสุ ภาพทางการ
หมายเลข 2 ระดับสุ ภาพทัว่ ไปสาหรับเข้าสู่ การสอนสนทนาในระดับสุ ภาพทัว่ ไป
หมายเลข 3 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าการบอกลา
หมายเลข 4 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.44 หน้าจอเราเป็ นฝ่ ายไปพูดกับคนที่อยูร่ ะดับสุ ภาพทางการ
เมื่อกดปุ่ ม “ระดับสุ ภาพทางการ” จากหน้าเราเป็ นฝ่ ายไปกับคนที่อยู่ ดังภาพ 4.43 จะพบกับหน้า
เราเป็ นฝ่ ายไปพูดกับคนที่อยู่ ดังภาพ 4.44 โดยจะสอนสนทนาประโยคที่ใช้พูดในบริ บทที่เราต้องพูด
เมื่อเราเป็ นฝ่ ายไป กับคนที่อยูใ่ นระดับสุ ภาพทางการผ่านรู ปแบบวีดีโอ ซึ่ งจะมีประโยคภาษาเกาหลี
และคาอ่านเป็ นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสี ยงของประโยค และการสอนที่เป็ น
รู ปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรื อเล่นซ้ าได้ เพื่อให้ผูใ้ ช้สามารถเรี ยนรู ้ ดว้ ยตัวเองได้อย่าง
เข้าใจ และมีปุ่ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าเราเป็ นฝ่ ายไปพูดกับคนที่อยู่
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก

74

1

2

ภาพที่ 4.45 หน้าจอเราเป็ นฝ่ ายไปพูดกับคนที่อยูร่ ะดับสุ ภาพทัว่ ไป
เมื่อกดปุ่ ม “ระดับสุ ภาพทัว่ ไป” จากหน้าเราเป็ นฝ่ ายไปกับคนที่อยู่ ดังภาพ 4.43 จะพบกับหน้า
เราเป็ นฝ่ ายไปพูดกับคนที่อยู่ ดังภาพ 4.44 โดยจะสอนสนทนาประโยคที่ใช้พูดในบริ บทที่เราต้องพูด
เมื่อเราเป็ นฝ่ ายไป กับคนที่อยูใ่ นระดับสุ ภาพทัว่ ไปผ่านรู ปแบบวีดีโอ ซึ่ งจะมีประโยคภาษาเกาหลีและ
คาอ่านเป็ นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสี ยงของประโยค และการสอนที่ เป็ น
รู ปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรื อเล่นซ้ าได้ เพื่อให้ผูใ้ ช้สามารถเรี ยนรู ้ ดว้ ยตัวเองได้อย่าง
เข้าใจ และมีปุ่ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าเราเป็ นฝ่ ายไปพูดกับคนที่อยู่
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.46 หน้าจอการบอกลาแบบอื่นๆ
เมื่อกดปุ่ ม “การบอกลาแบบอื่นๆ” ในหน้าการบอกลา ดังภาพ 4.40 จะพบกับหน้าการบอกลา
แบบอื่นๆ ดังภาพ 4.46 ซึ่ งในหน้านี้จะเป็ นหน้าแรกของบทเรี ยนเรื่ องการบอกลาด้วยประโยคอื่นๆ ซึ่ ง
ผูใ้ ช้สามารถกดปุ่ มเลือกหัวข้อได้ตามความต้องการดังนี้
หมายเลข 1 เดี๋ยวเจอกันสาหรับเข้าสู่ บทเรี ยนการบอกลาด้วยประโยคเดี๋ยวเจอกันนะ
หมายเลข 2 เดินทางปลอดภัยสาหรับเข้าสู่ บทเรี ยนการบอกลาเมื่อต้องเดินทาง
หมายเลข 3 ดูแลตัวเองด้วยนะสาหรับเข้าสู่ บทเรี ยนการบอกลาด้วยประโยคดูแลตัวเองด้วยนะ
หมายเลข 4 ไปดีมาดีนะสาหรับเข้าสู่ บทเรี ยนการบอกลาด้วยประโยคไปดีมาดีนะ
หมายเลข 5 พรุ่ งนี้เจอกันสาหรับเข้าสู่ บทเรี ยนการบอกลาด้วยประโยคพรุ่ งนี้เจอกันนะ
หมายเลข 6 แล้วพบกันอีกนะสาหรับเข้าสู่ บทเรี ยนการบอกลาด้วยประโยคแล้วพบกันอีกนะ
หมายเลข 7 ไปดีๆ นะสาหรับเข้าสู่ บทเรี ยนการบอกลาด้วยประโยคไปดีๆ นะ
หมายเลข 8 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าการบอกลา
หมายเลข 9 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.47 หน้าจอเดี๋ยวเจอกัน
เมื่อกดปุ่ ม “เดี๋ยวเจอกัน” จากหน้าการการบอกลาแบบอื่นๆ ดังภาพ 4.46 จะพบกับหน้าเดี๋ยวเจอ
กันนะ ดังภาพ 4.47 โดยจะสอนสนทนาการพูดประโยคเดี๋ ยวเจอกันนะผ่านรู ปแบบวีดีโอ ซึ่ งจะมี
ประโยคภาษาเกาหลีและคาอ่านเป็ นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสี ยงของประโยค
และการสอนที่เป็ นรู ปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรื อเล่นซ้ าได้ เพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถเรี ยนรู ้
ด้วยตัวเองได้อย่างเข้าใจ และมีปุ่ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าการบอกลาแบบอื่นๆ
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.48 หน้าจอเดินทางปลอดภัยนะ
เมื่อกดปุ่ ม “เดินทางปลอดภัยนะ” จากหน้าการการบอกลาแบบอื่นๆ ดังภาพ 4.46 จะพบกับหน้า
เดิ นทางปลอดภัย นะ ดัง ภาพ 4.48 โดยจะสอนสนทนาการพู ดประโยคเดิ นทางปลอดภัย นะผ่า น
รู ปแบบวีดีโอ ซึ่ งจะมีประโยคภาษาเกาหลีและคาอ่านเป็ นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการ
ออกเสี ยงของประโยค และการสอนที่ เป็ นรู ปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่ น หยุด หรื อเล่ นซ้ าได้
เพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเองได้อย่างเข้าใจ และมีปุ่ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าการบอกลาแบบอื่นๆ
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.49 หน้าจอดูแลตัวเองด้วยนะ
เมื่อกดปุ่ ม “ดูแลตัวเองด้วยนะ” จากหน้าการการบอกลาแบบอื่นๆ ดังภาพ 4.46 จะพบกับหน้า
ดู แลตัวเองด้วยนะ ดังภาพ 4.49 โดยจะสอนสนทนาการพูดประโยคดู แลตัวเองด้วยนะผ่านรู ปแบบ
วีดีโอ ซึ่ งจะมีประโยคภาษาเกาหลี และคาอ่านเป็ นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออก
เสี ยงของประโยค และการสอนที่เป็ นรู ปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรื อเล่นซ้ าได้ เพื่อให้
ผูใ้ ช้สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเองได้อย่างเข้าใจ และมีปุ่ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าการบอกลาแบบอื่นๆ
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.50 หน้าจอไปดีมาดีนะ
เมื่อกดปุ่ ม “ไปดีมาดีนะ” จากหน้าการการบอกลาแบบอื่นๆ ดังภาพ 4.46 จะพบกับหน้าไปดีมา
ดี นะ ดังภาพ 4.50 โดยจะสอนสนทนาการพูดประโยคดู แลไปดี มาดี นะผ่านรู ปแบบวีดีโอ ซึ่ งจะมี
ประโยคภาษาเกาหลีและคาอ่านเป็ นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสี ยงของประโยค
และการสอนที่เป็ นรู ปแบบของวี ดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรื อเล่นซ้ าได้ เพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถเรี ยนรู ้
ด้วยตัวเองได้อย่างเข้าใจ และมีปุ่ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าการบอกลาแบบอื่นๆ
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก

80

1

2

ภาพที่ 4.51 หน้าจอพรุ่ งนี้ เจอกัน
เมื่อกดปุ่ ม “พรุ่ งนี้ เจอกัน” จากหน้าการการบอกลาแบบอื่นๆ ดังภาพ 4.46 จะพบกับหน้าพรุ่ งนี้
เจอกัน ดัง ภาพ 4.51 โดยจะสอนสนทนาการพู ดประโยคพรุ่ ง นี้ เจอกันผ่า นรู ป แบบวีดีโอ ซึ่ ง จะมี
ประโยคภาษาเกาหลีและคาอ่านเป็ นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสี ยงของประโยค
และการสอนที่เป็ นรู ปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรื อเล่นซ้ าได้ เพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถเรี ยนรู ้
ด้วยตัวเองได้อย่างเข้าใจ และมีปุ่ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าการบอกลาแบบอื่นๆ
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.52 หน้าจอแล้วพบกันอีกนะ
เมื่อกดปุ่ ม “แล้วพบกันอีกนะ” จากหน้าการการบอกลาแบบอื่นๆ ดังภาพ 4.46 จะพบกับหน้า
แล้วพบกันอีกนะ ดังภาพ 4.52 โดยจะสอนสนทนาการพูดประโยคแล้วพบกันอีกนะผ่านรู ปแบบวีดีโอ
ซึ่ งจะมีประโยคภาษาเกาหลีและคาอ่านเป็ นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสี ยงของ
ประโยค และการสอนที่ เป็ นรู ป แบบของวีดี โ อ สามารถกดเล่ น หยุด หรื อเล่ นซ้ า ได้ เพื่ อให้ผูใ้ ช้
สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเองได้อย่างเข้าใจ และมีปุ่ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าการบอกลาแบบอื่นๆ
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.53 หน้าจอไปดีๆ นะ
เมื่อกดปุ่ ม “ไปดีๆ นะ” จากหน้าการการบอกลาแบบอื่นๆ ดังภาพ 4.46 จะพบกับหน้าไปดีๆ นะ
ดังภาพ 4.53 โดยจะสอนสนทนาการพูดประโยคไปดี ๆ นะผ่านรู ปแบบวีดีโอ ซึ่ งจะมีประโยคภาษา
เกาหลีและคาอ่านเป็ นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสี ยงของประโยค และการสอน
ที่เป็ นรู ปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรื อเล่นซ้ าได้ เพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเองได้
อย่างเข้าใจ และมีปุ่ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าการบอกลาแบบอื่นๆ
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.54 หน้าจอการขอบคุณ
เมื่อกดปุ่ ม “การขอบคุณ” ในหน้าบทเรี ยน ดังภาพ 4.17 จะพบกับหน้าการขอบคุณ ดังภาพ 4.54
ซึ่ งในหน้านี้เป็ นหน้าแรกที่จะสอนการสนทนาการขอบคุณในระดับความสุ ภาพต่างๆ การตอบกลับคา
ขอบคุ ณ รวมถึ งการบอกขอบคุ ณบอกเหตุ ผลเฉพาะเจาะจงต่างๆ ด้วย ซึ่ งผูใ้ ช้สามารถกดปุ่ มเลื อก
หัวข้อเรี ยนได้ตามความต้องการ ดังนี้
หมายเลข 1 ระดับสุ ภาพทางการสาหรับเข้าสู่ บทเรี ยนการขอบคุณระดับสุ ภาพทางการ
หมายเลข 2 ระดับสุ ภาพมากสาหรับเข้าสู่ บทเรี ยนการขอบคุณระดับสุ ภาพมาก
หมายเลข 3 ระดับสุ ภาพทัว่ ไปสาหรับเข้าสู่ บทเรี ยนการขอบคุณระดับสุ ภาพทัว่ ไป
หมายเลข 4 ระดับสุ ภาพกันเองสาหรับเข้าสู่ บทเรี ยนการขอบคุณระดับกันเอง
หมายเลข 5 การตอบรับการขอบคุณสาหรับเข้าสู่ บทเรี ยนการตอบรับคาขอบคุณ
หมายเลข 6 การขอบคุณแบบเจาะจงสาหรับเข้าสู่ บทเรี ยนการขอบคุณแบบระบุเหตุผลต่างๆ
หมายเลข 7 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับสู่ หน้าการบทเรี ยน
หมายเลข 8 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับสู่ หน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.55 หน้าจอการขอบคุณระดับสุ ภาพทางการ
เมื่อกดปุ่ ม “ระดับสุ ภาพทางการ” จากหน้าการขอบคุณ ดังภาพ 4.54 จะพบกับหน้าการขอบคุณ
ระดับสุ ภาพทางการ ดังภาพ 4.55 โดยจะสอนการพูดขอบคุณในระดับสุ ภาพทางการผ่านวีดีโอ ซึ่ งจะมี
ประโยคภาษาเกาหลีและคาอ่านเป็ นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสี ยงของประโยค
และการสอนที่เป็ นรู ปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรื อเล่นซ้ าได้ เพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถเรี ยนรู ้
ด้วยตัวเองได้อย่างเข้าใจ และมีปุ่ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าการขอบคุณ
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก

85

1

2

ภาพที่ 4.56 หน้าจอการขอบคุณระดับสุ ภาพมาก
เมื่อกดปุ่ ม “ระดับสุ ภาพมาก” จากหน้าการขอบคุณ ดังภาพ 4.54 จะพบกับหน้าการขอบคุ ณ
ระดับ สุ ภาพมาก ดัง ภาพ 4.56 โดยจะสอนการพู ดขอบคุ ณในระดับ สุ ภาพมากผ่า นวีดีโอ ซึ่ ง จะมี
ประโยคภาษาเกาหลีและคาอ่านเป็ นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสี ยงของประโยค
และการสอนที่เป็ นรู ปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรื อเล่นซ้ าได้ เพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถเรี ยนรู ้
ด้วยตัวเองได้อย่างเข้าใจ และมีปุ่ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าการขอบคุณ
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.57 หน้าจอการขอบคุณระดับสุ ภาพทัว่ ไป
เมื่อกดปุ่ ม “ระดับสุ ภาพทัว่ ไป” จากหน้าการขอบคุ ณ ดังภาพ 4.54 จะพบกับหน้าการขอบคุ ณ
ระดับสุ ภาพทัว่ ไป ดังภาพ 4.57 โดยจะสอนการพูดขอบคุ ณในระดับสุ ภาพทัว่ ไปผ่านวีดีโอ ซึ่ งจะมี
ประโยคภาษาเกาหลีและคาอ่านเป็ นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสี ยงของประโยค
และการสอนที่เป็ นรู ปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรื อเล่นซ้ าได้ เพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถเรี ยนรู ้
ด้วยตัวเองได้อย่างเข้าใจ และมีปุ่ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าการขอบคุณ
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.58 หน้าจอการขอบคุณระดับสุ ภาพกันเอง
เมื่อกดปุ่ ม “ระดับสุ ภาพกันเอง” จากหน้าการขอบคุณ ดังภาพ 4.54 จะพบกับหน้าการขอบคุ ณ
ระดับสุ ภาพกันเอง ดังภาพ 4.58 โดยจะสอนการพูดขอบคุณในระดับกันเองผ่านวีดีโอ ซึ่ งจะมีประโยค
ภาษาเกาหลีและคาอ่านเป็ นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสี ยงของประโยค และการ
สอนที่เป็ นรู ปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรื อเล่นซ้ าได้ เพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง
ได้อย่างเข้าใจ และมีปุ่ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าการขอบคุณ
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.59 หน้าจอการตอบรับคาขอบคุณ
เมื่อกดปุ่ ม “การตอบรับการขอบคุณ” จากหน้าการขอบคุณ ดังภาพ 4.54 จะพบกับหน้าการตอบ
รับการขอบคุณ ดังภาพ 4.59 โดยจะสอนการพูดการตอบรับคาขอบคุ ณด้วยประโยคต่างๆ ผ่านวีดีโอ
ซึ่ งจะมีประโยคภาษาเกาหลีและคาอ่านเป็ นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสี ยงของ
ประโยค และการสอนที่ เป็ นรู ป แบบของวีดี โ อ สามารถกดเล่ น หยุด หรื อเล่ นซ้ า ได้ เพื่ อให้ผูใ้ ช้
สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเองได้อย่างเข้าใจ และมีปุ่ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าการขอบคุณ
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.60 หน้าจอการขอบคุณแบบเจาะจง
เมื่อกดปุ่ ม “การขอบคุ ณแบบเจาะจง” ในหน้าการขอบคุ ณ ดังภาพ 4.54 จะพบกับหน้าการ
ขอบคุ ณแบบเจาะจง ดังภาพ 4.60 ซึ่ งในหน้านี้ จะเป็ นหน้าแรกของบทเรี ยนเรื่ องการบอกขอบคุ ณ
พร้อมระบุเหตุผลในเรื่ องที่ตอ้ งการขอบคุณแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่ งผูใ้ ช้สามารถกดปุ่ มเลือกหัวข้อได้
ตามความต้องการดังนี้
หมายเลข 1 ขอบคุณที่มาสาหรับเข้าสู่ บทเรี ยนการบอกลาด้วยประโยคเดี๋ยวเจอกันนะ
หมายเลข 2 ขอบคุณที่ชมสาหรับเข้าสู่ บทเรี ยนการขอบคุณด้วยประโยคขอบคุณที่ชม
หมายเลข 3 ขอบคุ ณที่เป็ นห่ วงสาหรับเข้าสู่ บทเรี ยนการขอบคุ ณด้วยประโยคขอบคุ ณที่เป็ น
ห่วง
หมายเลข 4 ขอบคุ ณที่ ช่ วยเหลื อส าหรั บ เข้า สู่ บ ทเรี ย นการขอบคุ ณด้วยประโยคขอบคุ ณ ที่
ช่วยเหลือ
หมายเลข 5 ขอบคุณที่ทาให้ถึงขนาดนี้ สาหรับเข้าสู่ บทเรี ยนการขอบคุณด้วยประโยคขอบคุณ
ที่ทาให้ถึงขนาดนี้
หมายเลข 6 ขอบคุณด้วยใจจริ งสาหรับเข้าสู่ บทเรี ยนการขอบคุณด้วยประโยคขอบคุณด้วยใจ
จริ ง
หมายเลข 7 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าการขอบคุณ
หมายเลข 8 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.61 หน้าจอขอบคุณที่มา
เมื่อกดปุ่ ม “ขอบคุณที่มา” จากหน้าการขอบคุณแบบเจาะจง ดังภาพ 4.60 จะพบกับหน้าขอบคุณ
ที่มา ดังภาพ 4.61 โดยจะสอนการพูดประโยคขอบคุณที่มาผ่านวีดีโอ ซึ่ งจะมีประโยคภาษาเกาหลี และ
คาอ่านเป็ นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสี ยงของประโยค และการสอนที่ เป็ น
รู ปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรื อเล่นซ้ าได้ เพื่อให้ผูใ้ ช้สามารถเรี ยนรู ้ ดว้ ยตัวเองได้อย่าง
เข้าใจ และมีปุ่ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าการขอบคุณ
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก

91

1

2

ภาพที่ 4.62 หน้าจอขอบคุณที่ชม
เมื่ อกดปุ่ ม “ขอบคุ ณที่ ช ม” จากหน้า การขอบคุ ณ แบบเจาะจง ดัง ภาพ 4.60 จะพบกับ หน้า
ขอบคุณที่ชม ดังภาพ 4.62 โดยจะสอนการพูดประโยคขอบคุ ณที่ชมผ่านวีดีโอ ซึ่ งจะมีประโยคภาษา
เกาหลีและคาอ่านเป็ นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสี ยงของประโยค และการสอน
ที่เป็ นรู ปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรื อเล่นซ้ าได้ เพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเองได้
อย่างเข้าใจ และมีปุ่ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าการขอบคุณ
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.63 หน้าจอขอบคุณที่เป็ นห่วง
เมื่อกดปุ่ ม “ขอบคุณที่เป็ นห่ วง” จากหน้าการขอบคุณแบบเจาะจง ดังภาพ 4.60 จะพบกับหน้า
ขอบคุณที่เป็ นห่ วง ดังภาพ 4.63 โดยจะสอนการพูดประโยคขอบคุณที่ชมผ่านวีดีโอ ซึ่ งจะมีประโยค
ภาษาเกาหลีและคาอ่านเป็ นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสี ยงของประโยค และการ
สอนที่เป็ นรู ปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรื อเล่นซ้ าได้ เพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง
ได้อย่างเข้าใจ และมีปุ่ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าการขอบคุณ
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.64 หน้าจอขอบคุณที่ช่วยเหลือ
เมื่อกดปุ่ ม “ขอบคุณที่ช่วยเหลือ” จากหน้าการขอบคุณแบบเจาะจง ดังภาพ 4.60 จะพบกับหน้า
ขอบคุ ณที่ช่วยเหลื อ ดังภาพ 4.64 โดยจะสอนการพูดประโยคขอบคุ ณที่ช่วยเหลือผ่านวีดีโอ ซึ่ งจะมี
ประโยคภาษาเกาหลีและคาอ่านเป็ นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสี ยงของประโยค
และการสอนที่เป็ นรู ปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรื อเล่นซ้ าได้ เพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถเรี ยนรู ้
ด้วยตัวเองได้อย่างเข้าใจ และมีปุ่ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าการขอบคุณ
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.65 หน้าจอขอบคุณที่ทาให้ถึงขนาดนี้
เมื่อกดปุ่ ม “ขอบคุณที่ทาให้ถึงขนาดนี้ ” จากหน้าการขอบคุณแบบเจาะจง ดังภาพ 4.60 จะพบ
กับหน้าขอบคุณที่ทาให้ถึงขนาดนี้ ดังภาพ 4.65 โดยจะสอนการพูดประโยคขอบคุณที่ทาให้ถึงขนาดนี้
ผ่านวีดีโอ ซึ่ งจะมีประโยคภาษาเกาหลีและคาอ่านเป็ นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออก
เสี ยงของประโยค และการสอนที่เป็ นรู ปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรื อเล่นซ้ าได้ เพื่อให้
ผูใ้ ช้สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเองได้อย่างเข้าใจ และมีปุ่ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าการขอบคุณ
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.66 หน้าจอขอบคุณด้วยใจจริ ง
เมื่อกดปุ่ ม “ขอบคุณด้วยใจจริ ง” จากหน้าการขอบคุณแบบเจาะจง ดังภาพ 4.60 จะพบกับหน้า
ขอบคุณด้วยใจจริ ง ดังภาพ 4.66 โดยจะสอนการพูดประโยคขอบคุ ณด้วยใจจริ งผ่านวีดีโอ ซึ่ งจะมี
ประโยคภาษาเกาหลีและคาอ่านเป็ นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสี ยงของประโยค
และการสอนที่เป็ นรู ปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรื อเล่นซ้ าได้ เพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถเรี ยนรู ้
ด้วยตัวเองได้อย่างเข้าใจ และมีปุ่ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าการขอบคุณ
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.67 หน้าจอการขอโทษ
เมื่อกดปุ่ ม “การขอโทษ” ในหน้าบทเรี ยน ดังภาพ 4.17 จะพบกับหน้าการขอโทษ ดังภาพ 4.67
ซึ่ งในหน้านี้เป็ นหน้าแรกที่จะสอนการสนทนาการขอโทษในระดับความสุ ภาพต่างๆ การตอบกลับคา
ขอโทษ รวมถึงการบอกขอโทษบอกเหตุผลเฉพาะเจาะจงต่างๆ ด้วย ซึ่ งผูใ้ ช้สามารถกดปุ่ มเลือกหัวข้อ
เรี ยนได้ตามความต้องการ ดังนี้
หมายเลข 1 ระดับสุ ภาพทางการสาหรับเข้าสู่ บทเรี ยนการขอโทษระดับสุ ภาพทางการ
หมายเลข 2 ระดับสุ ภาพมากสาหรับเข้าสู่ บทเรี ยนการขอโทษระดับสุ ภาพมาก
หมายเลข 3 ระดับสุ ภาพทัว่ ไปสาหรับเข้าสู่ บทเรี ยนการขอโทษระดับสุ ภาพทัว่ ไป
หมายเลข 4 ระดับสุ ภาพกันเองสาหรับเข้าสู่ บทเรี ยนการขอโทษระดับกันเอง
หมายเลข 5 การตอบรับคาขอโทษสาหรับเข้าสู่ บทเรี ยนการตอบรับคาขอโทษ
หมายเลข 6 การขอโทษแบบระบุ เหตุ ผลสาหรั บเข้าสู่ บทเรี ยนการขอโทษแบบระบุ เหตุ ผ ล
ต่างๆ
หมายเลข 7 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับสู่ หน้าการบทเรี ยน
หมายเลข 8 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับสู่ หน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.68 หน้าจอการขอโทษระดับสุ ภาพทางการ
เมื่อกดปุ่ ม “ระดับสุ ภาพทางการ” จากหน้าการขอโทษ ดังภาพ 4.67 จะพบกับหน้าการขอโทษ
ระดับสุ ภาพทางการ ดังภาพ 4.68 โดยจะสอนการพูดขอโทษในระดับสุ ภาพทางการผ่านวีดีโอ ซึ่ งจะมี
ประโยคภาษาเกาหลีและคาอ่านเป็ นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสี ยงของประโยค
และการสอนที่เป็ นรู ปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรื อเล่นซ้ าได้ เพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถเรี ยนรู ้
ด้วยตัวเองได้อย่างเข้าใจ และมีปุ่ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าการขอโทษ
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.69 หน้าจอการขอโทษระดับสุ ภาพมาก
เมื่อกดปุ่ ม “ระดับสุ ภาพมาก” จากหน้าการขอโทษ ดังภาพ 4.67 จะพบกับหน้าการขอโทษ
ระดับ สุ ภาพมาก ดัง ภาพ 4.69 โดยจะสอนการพู ดขอโทษในระดับ สุ ภาพมากผ่า นวี ดี โ อ ซึ่ ง จะมี
ประโยคภาษาเกาหลีและคาอ่านเป็ นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสี ยงของประโยค
และการสอนที่เป็ นรู ปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรื อเล่นซ้ าได้ เพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถเรี ยนรู ้
ด้วยตัวเองได้อย่างเข้าใจ และมีปุ่ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าการขอโทษ
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.70 หน้าจอการขอโทษระดับสุ ภาพทัว่ ไป
เมื่อกดปุ่ ม “ระดับสุ ภาพทัว่ ไป” จากหน้าการขอโทษ ดังภาพ 4.67 จะพบกับหน้าการขอโทษ
ระดับสุ ภาพทัว่ ไป ดังภาพ 4.70 โดยจะสอนการพูดขอโทษในระดับสุ ภาพทัว่ ไปผ่านวีดีโอ ซึ่ งจะมี
ประโยคภาษาเกาหลีและคาอ่านเป็ นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสี ยงของประโยค
และการสอนที่เป็ นรู ปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรื อเล่นซ้ าได้ เพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถเรี ยนรู ้
ด้วยตัวเองได้อย่างเข้าใจ และมีปุ่ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าการขอโทษ
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.71 หน้าจอการขอโทษระดับสุ ภาพกันเอง
เมื่อกดปุ่ ม “ระดับสุ ภาพกันเอง” จากหน้าการขอโทษ ดังภาพ 4.67 จะพบกับหน้าการขอโทษ
ระดับสุ ภาพกันเอง ดังภาพ 4.71 โดยจะสอนการพูดขอโทษในระดับกันเองผ่านวีดีโอ ซึ่ งจะมีประโยค
ภาษาเกาหลีและคาอ่านเป็ นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสี ยงของประโยค และการ
สอนที่เป็ นรู ปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรื อเล่นซ้ าได้ เพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง
ได้อย่างเข้าใจ และมีปุ่ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าการขอโทษ
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก

101

1

2

ภาพที่ 4.72 หน้าจอการตอบรับคาขอโทษ
เมื่อกดปุ่ ม “การตอบรับคาขอโทษ” จากหน้าการขอโทษ ดังภาพ 4.67 จะพบกับหน้าการตอบ
รับคาขอโทษ ดังภาพ 4.72 โดยจะสอนการพูดการตอบรับคาขอโทษด้วยประโยคต่างๆ ผ่านวีดีโอ ซึ่ ง
จะมีประโยคภาษาเกาหลี และคาอ่านเป็ นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสี ยงของ
ประโยค และการสอนที่ เป็ นรู ป แบบของวีดี โ อ สามารถกดเล่ น หยุด หรื อเล่ นซ้ า ได้ เพื่ อให้ผูใ้ ช้
สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเองได้อย่างเข้าใจ และมีปุ่ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าการขอโทษ
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.73 หน้าจอการขอโทษระบุเหตุผล
เมื่อกดปุ่ ม “การขอโทษระบุเหตุผล” ในหน้าการขอโทษ ดังภาพ 4.67 จะพบกับหน้าการขอ
โทษระบุเหตุผล ดังภาพ 4.73 ซึ่ งในหน้านี้ จะเป็ นหน้าแรกของบทเรี ยนเรื่ องการบอกขอโทษพร้ อม
ระบุเหตุผลในเรื่ องที่ตอ้ งการขอโทษแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งผูใ้ ช้สามารถกดปุ่ มเลือกหัวข้อได้ตามความ
ต้องการดังนี้
หมายเลข 1 ขอโทษที่มาสายสาหรับเข้าสู่ บทเรี ยนการขอโทษด้วยประโยคขอโทษที่มาสาย
หมายเลข 2 ขอโทษที่ทาให้ลาบากใจสาหรับเข้าสู่ บทเรี ยนการขอโทษด้วยประโยคขอโทษที่
ทาให้ลาบากใจ
หมายเลข 3 ขอโทบที่รบกวนสาหรับเข้าสู่ บทเรี ยนการขอโทษด้วยประโยคขอโทษที่รบกวน
หมายเลข 4 ขอโทษที่ทาให้รอสาหรับเข้าสู่ บทเรี ยนการขอโทษด้วยประโยคขอโทษที่ทาให้
รอ
หมายเลข 5 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าการขอโทษ
หมายเลข 6 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.74 หน้าจอขอโทษที่มาสาย
เมื่อกดปุ่ ม “ขอโทษที่มาสาย” จากหน้าการขอโทษระบุเหตุผล ดังภาพ 4.73 จะพบกับหน้าขอ
โทษที่มาสาย ดังภาพ 4.74 โดยจะสอนการพูดประโยคขอโทษที่ มาสายผ่านวีดีโอ ซึ่ งจะมีประโยค
ภาษาเกาหลีและคาอ่านเป็ นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสี ยงของประโยค และการ
สอนที่เป็ นรู ปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรื อเล่นซ้ าได้ เพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง
ได้อย่างเข้าใจ และมีปุ่ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าการขอโทษ
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.75 หน้าจอขอโทษที่ทาให้ลาบากใจ
เมื่อกดปุ่ ม “ขอโทษที่ให้ลาบากใจ” จากหน้าการขอโทษระบุเหตุผล ดังภาพ 4.73 จะพบกับหน้า
ขอโทษที่ทาให้ลาบากใจ ดังภาพ 4.75 โดยจะสอนการพูดประโยคขอโทษที่ทาให้ลาบากใจผ่านวีดีโอ
ซึ่ งจะมีประโยคภาษาเกาหลีและคาอ่านเป็ นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสี ยงของ
ประโยค และการสอนที่ เป็ นรู ป แบบของวีดี โ อ สามารถกดเล่ น หยุด หรื อเล่ นซ้ า ได้ เพื่ อให้ผูใ้ ช้
สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเองได้อย่างเข้าใจ และมีปุ่ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าการขอโทษ
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.76 หน้าจอขอโทษที่รบกวน
เมื่อกดปุ่ ม “ขอโทษที่รบกวน” จากหน้าการขอโทษระบุเหตุผล ดังภาพ 4.73 จะพบกับหน้าขอ
โทษที่รบกวน ดังภาพ 4.76 โดยจะสอนการพูดประโยคขอโทษที่รบกวนผ่านวีดีโอ ซึ่ งจะมีประโยค
ภาษาเกาหลีและคาอ่านเป็ นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสี ยงของประโยค และการ
สอนที่เป็ นรู ปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรื อเล่นซ้ าได้ เพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง
ได้อย่างเข้าใจ และมีปุ่ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าการขอโทษ
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.77 หน้าจอขอโทษที่ทาให้รอ
เมื่อกดปุ่ ม “ขอโทษที่ทาให้รอ” จากหน้าการขอโทษระบุเหตุผล ดังภาพ 4.73 จะพบกับหน้าขอ
โทษที่ทาให้รอ ดังภาพ 4.77 โดยจะสอนการพูดประโยคขอโทษที่ทาให้รอผ่านวีดีโอ ซึ่ งจะมีประโยค
ภาษาเกาหลีและคาอ่านเป็ นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสี ยงของประโยค และการ
สอนที่เป็ นรู ปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรื อเล่นซ้ าได้ เพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง
ได้อย่างเข้าใจ และมีปุ่ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าการขอโทษ
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.78 หน้าจอการอวยพร
เมื่อกดปุ่ ม “การอวยพร” ในหน้าบทเรี ยน ดังภาพ 4.17 จะพบกับหน้าการอวยพร ดังภาพ 4.78
ซึ่ งในหน้านี้ เป็ นหน้าแรกที่ จะสอนการสนทนาการอวยพรต่างๆ โดยแบ่งออกเป็ น 2 หัวข้อ คือการ
แสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ และการอวยพรทัว่ ไป ซึ่ งผูใ้ ช้สามารถกดปุ่ มเลือกหัวข้อเรี ยนได้ตาม
ความต้องการ ดังนี้
หมายเลข 1 การแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ สาหรับเข้าสู่ บทเรี ยนการแสดงความยินดีใน
โอกาสต่างๆ
หมายเลข 2 การอวยพรทัว่ ไปสาหรับเข้าสู่ บทเรี ยนการอวยพรทัว่ ไป
หมายเลข 3 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับสู่ หน้าการบทเรี ยน
หมายเลข 4 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับสู่ หน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.79 หน้าจอการแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ
เมื่อกดปุ่ ม “การแสดงความยินดี ในโอกาสต่างๆ” ในหน้าการอวยพร ดังภาพ 4.78 จะพบกับ
หน้าการแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ ดังภาพ 4.79 ซึ่ งในหน้านี้ จะเป็ นหน้าแรกของบทเรี ยนเรื่ อง
การการอวยพรที่ใช้ในการแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ ซึ่ งผูใ้ ช้สามารถกดปุ่ มเลื อกหัวข้อได้ตาม
ความต้องการดังนี้
หมายเลข 1 การอวยพรวันปี ใหม่สาหรับเข้าสู่ บทเรี ยนการอวยพรในวันปี ใหม่
หมายเลข 2 การอวยพรงานแต่งงานสาหรับเข้าสู่ บทเรี ยนการอวยพรในงานแต่งงาน
หมายเลข 3 การอวยพรการเรี ยน/ทางานสาหรับเข้าสู่ บทเรี ยนการอวยพรในการเรี ยนและการ
ทางาน
หมายเลข 4 การอวยพรวันเกิดสาหรับเข้าสู่ บทเรี ยนการอวยพรในวันเกิด
หมายเลข 5 การอวยพรเดินทางสาหรับเข้าสู่ บทเรี ยนการอวยพรการเดินทาง
หมายเลข 6 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าการอวยพร
หมายเลข 7 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.80 หน้าจอการอวยพรวันปี ใหม่
เมื่อกดปุ่ ม “การอวยพรวันปี ใหม่” จากหน้าการแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ ดังภาพ 4.79 จะ
พบกับหน้าการอวยพรวันปี ใหม่ ดังภาพ 4.80 โดยจะสอนการพูดประโยคที่ใช้อวยพรในวันขึ้นปี ใหม่
ผ่านวีดีโอ ซึ่ งจะมีประโยคภาษาเกาหลีและคาอ่านเป็ นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออก
เสี ยงของประโยค และการสอนที่เป็ นรู ปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรื อเล่นซ้ าได้ เพื่อให้
ผูใ้ ช้สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเองได้อย่างเข้าใจ และมีปุ่ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าการแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.81 หน้าจอการอวยพรงานแต่งงาน
เมื่อกดปุ่ ม “การอวยพรงานแต่งงาน” จากหน้าการแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ ดังภาพ 4.79
จะพบกับหน้าการอวยพรงานแต่งงาน ดังภาพ 4.81 โดยจะสอนการพูดประโยคที่ใช้อวยพรในงาน
แต่งงานผ่านวีดีโอ ซึ่ งจะมีประโยคภาษาเกาหลีและคาอ่านเป็ นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและ
การออกเสี ยงของประโยค และการสอนที่เป็ นรู ปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรื อเล่นซ้ าได้
เพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเองได้อย่างเข้าใจ และมีปุ่ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าการแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.82 หน้าจอการอวยพรสาหรับการเรี ยนหรื อทางาน
เมื่อกดปุ่ ม “การอวยพรการเรี ยน/ทางาน” จากหน้าการแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ ดังภาพ
4.79 จะพบกับหน้าการอวยพรส าหรั บ การเรี ย นหรื อการท างาน ดังภาพ 4.82 โดยจะสอนการพู ด
ประโยคที่ใช้อวยพรในการเรี ยนหรื อการทางานผ่านวีดีโอ ซึ่ งจะมีประโยคภาษาเกาหลีและคาอ่านเป็ น
ภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสี ยงของประโยค และการสอนที่เป็ นรู ปแบบของ
วีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรื อเล่นซ้ าได้ เพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเองได้อย่างเข้าใจ และมี
ปุ่ ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าการแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.83 หน้าจอการอวยพรวันเกิด
เมื่อกดปุ่ ม “การอวยพรวันเกิ ด” จากหน้าการแสดงความยินดี ในโอกาสต่างๆ ดังภาพ 4.79 จะ
พบกับหน้าการอวยพรวันเกิด ดังภาพ 4.83 โดยจะสอนการพูดประโยคที่ใช้อวยพรในงานวันเกิดผ่าน
วีดีโอ ซึ่ งจะมีประโยคภาษาเกาหลี และคาอ่านเป็ นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออก
เสี ยงของประโยค และการสอนที่เป็ นรู ปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรื อเล่นซ้ าได้ เพื่อให้
ผูใ้ ช้สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเองได้อย่างเข้าใจ และมีปุ่ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าการแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.84 หน้าจอการอวยพรสาหรับการเดินทาง
เมื่อกดปุ่ ม “การอวยพรเดินทาง” จากหน้าการแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ ดังภาพ 4.79 จะ
พบกับหน้าการอวยพรสาหรับการเดินทาง ดังภาพ 4.84 โดยจะสอนการพูดประโยคที่ใช้อวยพรในการ
เดินทางให้ถึงโดยสวัสดิภาพผ่านวีดีโอ ซึ่ งจะมีประโยคภาษาเกาหลีและคาอ่านเป็ นภาษาไทย รวมทั้ง
การแปลประโยคและการออกเสี ยงของประโยค และการสอนที่เป็ นรู ปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น
หยุด หรื อเล่นซ้ าได้ เพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเองได้อย่างเข้าใจ และมีปุ่ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าการแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.85 หน้าจอการอวยพรทัว่ ไป
เมื่อกดปุ่ ม “การอวยพรทัว่ ไป” ในหน้าการอวยพร ดังภาพ 4.78 จะพบกับหน้าการอวยพรทัว่ ไป
ดังภาพ 4.85 ซึ่ งในหน้านี้ จะเป็ นหน้าแรกของบทเรี ยนเรื่ องการการอวยพรต่างๆ ทัว่ ไป โดยไม่ได้
เจาะจงเฉพาะโอกาสใดโอกาสหนึ่ง ซึ่ งผูใ้ ช้สามารถกดปุ่ มเลือกหัวข้อได้ตามความต้องการดังนี้
หมายเลข 1 ขอให้สมหวังในทุกสิ่ งสาหรับเข้าสู่ บทเรี ยนการอวยพรด้วยประโยคขอให้สมหวัง
ในทุกสิ่ ง
หมายเลข 2 ขอให้ทุกสิ่ งเป็ นไปอย่างราบรื่ นสาหรั บ เข้าสู่ บทเรี ยนการอวยพรด้วยประโยค
ขอให้ทุกสิ่ งเป็ นไปอย่างราบรื่ น
หมายเลข 3 ขอให้โชคดีสาหรับเข้าสู่ บทเรี ยนการอวยพรด้วยประโยคขอให้โชคดี
หมายเลข 4 ขอให้มีความสุ ขสาหรับเข้าสู่ บทเรี ยนการอวยพรด้วยประโยคขอให้มีความสุ ข
หมายเลข 5 ขอให้ร่ ารวยสาหรับเข้าสู่ บทเรี ยนการอวยพรด้วยประโยคขอให้ร่ ารวย
หมายเลข 6 ยินดีดว้ ยสาหรับเข้าสู่ บทเรี ยนการอวยพรด้วยประโยคยินดีดว้ ย
หมายเลข 7 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าการอวยพร
หมายเลข 8 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.86 หน้าจอขอให้สมหวังในทุกสิ่ ง
เมื่อกดปุ่ ม “ขอให้สมหวังในทุ กสิ่ ง” จากหน้าการอวยพรทัว่ ไป ดังภาพ 4.85 จะพบกับหน้า
ขอให้สมหวังในทุกสิ่ ง ดังภาพ 4.86 โดยจะสอนการพูดประโยคขอให้สมหวังในทุกสิ่ งผ่านวีดีโอ ซึ่ ง
จะมีประโยคภาษาเกาหลี และคาอ่านเป็ นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสี ยงของ
ประโยค และการสอนที่ เป็ นรู ป แบบของวีดี โ อ สามารถกดเล่ น หยุด หรื อเล่ นซ้ า ได้ เพื่ อให้ผูใ้ ช้
สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเองได้อย่างเข้าใจ และมีปุ่ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าการอวยพรทัว่ ไป
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.87 หน้าจอขอให้ทุกสิ่ งเป็ นไปอย่างราบรื่ น
เมื่อกดปุ่ ม “ขอให้ทุกสิ่ งเป็ นไปอย่างราบรื่ น” จากหน้าการอวยพรทัว่ ไป ดังภาพ 4.85 จะพบกับ
หน้าขอให้ทุกสิ่ งเป็ นไปอย่างราบรื่ น ดังภาพ 4.86 โดยจะสอนการพูดประโยคขอให้ทุกสิ่ งเป็ นไปอย่าง
ราบรื่ นผ่านวีดีโอ ซึ่ งจะมีประโยคภาษาเกาหลีและคาอ่านเป็ นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและ
การออกเสี ยงของประโยค และการสอนที่เป็ นรู ปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรื อเล่นซ้ าได้
เพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเองได้อย่างเข้าใจ และมีปุ่ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าการอวยพรทัว่ ไป
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.88 หน้าจอขอให้โชคดี
เมื่อกดปุ่ ม “ขอให้โชคดี” จากหน้าการอวยพรทัว่ ไป ดังภาพ 4.85 จะพบกับหน้าขอให้โชคดี ดัง
ภาพ 4.88 โดยจะสอนการพูดประโยคขอให้โชคดี ผา่ นวีดีโอ ซึ่ งจะมีประโยคภาษาเกาหลีและคาอ่าน
เป็ นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสี ยงของประโยค และการสอนที่เป็ นรู ปแบบของ
วีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรื อเล่นซ้ าได้ เพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเองได้อย่างเข้าใจ และมี
ปุ่ ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าการอวยพรทัว่ ไป
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.89 หน้าจอขอให้มีความสุ ข
เมื่อกดปุ่ ม “ขอให้มีความสุ ข” จากหน้าการอวยพรทัว่ ไป ดังภาพ 4.85 จะพบกับหน้าขอให้มี
ความสุ ข ดังภาพ 4.89 โดยจะสอนการพูดประโยคขอให้มีความสุ ขผ่านวีดีโอ ซึ่ งจะมีประโยคภาษา
เกาหลีและคาอ่านเป็ นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสี ยงของประโยค และการสอน
ที่เป็ นรู ปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรื อเล่นซ้ าได้ เพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเองได้
อย่างเข้าใจ และมีปุ่ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าการอวยพรทัว่ ไป
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.90 หน้าจอขอให้ร่ ารวย
เมื่อกดปุ่ ม “ขอให้ร่ ารวย” จากหน้าการอวยพรทัว่ ไป ดังภาพ 4.85 จะพบกับหน้าขอให้ร่ ารวย
ดังภาพ 4.90 โดยจะสอนการพูดประโยคขอให้ร่ ารวยผ่านวีดีโอ ซึ่ งจะมีประโยคภาษาเกาหลี และคา
อ่านเป็ นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสี ยงของประโยค และการสอนที่เป็ นรู ปแบบ
ของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรื อเล่นซ้ าได้ เพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเองได้อย่างเข้าใจ และ
มีปุ่ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าการอวยพรทัว่ ไป
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.91 หน้าจอยินดีดว้ ย
เมื่อกดปุ่ ม “ยินดีดว้ ย” จากหน้าการอวยพรทัว่ ไป ดังภาพ 4.85 จะพบกับหน้ายินดีดว้ ย ดังภาพ
4.91 โดยจะสอนการพู ดประโยคยินดี ด้วยผ่า นวีดีโอ ซึ่ งจะมี ประโยคภาษาเกาหลี และคาอ่า นเป็ น
ภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสี ยงของประโยค และการสอนที่ เป็ นรู ปแบบของ
วีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรื อเล่นซ้ าได้ เพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเองได้อย่างเข้าใจ และมี
ปุ่ ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าการอวยพรทัว่ ไป
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.92 หน้าจอการแสดงความเป็ นเจ้าของ
เมื่อกดปุ่ ม “การแสดงความเป็ นเจ้าของ” ในหน้าบทเรี ยน ดังภาพ 4.17 จะพบกับหน้าการแสดง
ความเป็ นเจ้าของ ดังภาพ 4.92 ซึ่ งในหน้านี้ เป็ นหน้าแรกที่จะสอนการสนทนาในการแสดงความเป็ น
เจ้าของ ซึ่งผูใ้ ช้สามารถกดปุ่ มเลือกหัวข้อเรี ยนได้ตามความต้องการ ดังนี้
หมายเลข 1 โครงสร้างประโยคสาหรับเข้าสู่ บทเรี ยนโครงสร้างประโยคในการพูดแสดงความ
เป็ นเจ้าของ
หมายเลข 2 ของฉันสาหรับเข้าสู่ บทเรี ยนการแสดงความเป็ นเจ้าของของตัวเอง
หมายเลข 3 ของพวกเราสาหรับเข้าสู่ บทเรี ยนการแสดงความเป็ นเจ้าของตัวเองในรู ปพหู พจน์
หมายเลข 4 ของใครสาหรับเข้าสู่ บทเรี ยนการแสดงความเป็ นเจ้าของในการถามหาเจ้าของ
หมายเลข 5 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับสู่ หน้าการบทเรี ยน
หมายเลข 6 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับสู่ หน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.93 หน้าจอโครงสร้างประโยคการแสดงความเป็ นเจ้าของ
เมื่อกดปุ่ ม “โครงสร้างประโยค” จากหน้าการแสดงความเป็ นเจ้าของ ดังภาพ 4.92 จะพบกับ
หน้าโครงสร้างประโยคการแสดงความเป็ นเจ้าของ ดังภาพ 4.93 โดยจะอธิ บายและสอนโครงสร้าง
ของการพูกการแสดงความเป็ นเจ้าของพร้ อมยกตัวอย่างประโยคผ่านวีดีโอ ซึ่ งจะมี ประโยคภาษา
เกาหลีและคาอ่านเป็ นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสี ยงของประโยค และการสอน
ที่เป็ นรู ปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรื อเล่นซ้ าได้ เพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเองได้
อย่างเข้าใจ และมีปุ่ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าการแสดงความเป็ นเจ้าของ
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก

123

1

2

ภาพที่ 4.94 หน้าจอการแสดงความเป็ นเจ้าของของฉัน
เมื่อกดปุ่ ม “ของฉัน” จากหน้าการแสดงความเป็ นเจ้าของ ดังภาพ 4.92 จะพบกับหน้าการแสดง
ความเป็ นเจ้าของของฉัน ดังภาพ 4.94 โดยจะอธิ บายและสอนการพูดการแสดงความเป็ นเจ้าของของ
ตัวเองพร้ อมยกตัวอย่างประโยคผ่า นวีดีโอ ซึ่ งจะมี ประโยคภาษาเกาหลี และคาอ่านเป็ นภาษาไทย
รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสี ยงของประโยค และการสอนที่เป็ นรู ปแบบของวีดีโอ สามารถ
กดเล่น หยุด หรื อเล่นซ้ าได้ เพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเองได้อย่างเข้าใจ และมีปุ่ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าการแสดงความเป็ นเจ้าของ
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.95 หน้าจอการแสดงความเป็ นเจ้าของของพวกเรา
เมื่อกดปุ่ ม “ของพวกเรา” จากหน้าการแสดงความเป็ นเจ้าของ ดังภาพ 4.92 จะพบกับหน้าการ
แสดงความเป็ นเจ้าของของพวกเรา ดังภาพ 4.95 โดยจะอธิ บายและสอนการพูดการแสดงความเป็ น
เจ้าของพวกเราที่มีความแตกต่างกับการแสดงความเป็ นเจ้าของแบบอื่นๆ พร้ อมยกตัวอย่างประโยค
ผ่านวีดีโอ ซึ่ งจะมีประโยคภาษาเกาหลีและคาอ่านเป็ นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออก
เสี ยงของประโยค และการสอนที่เป็ นรู ปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรื อเล่นซ้ าได้ เพื่อให้
ผูใ้ ช้สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเองได้อย่างเข้าใจ และมีปุ่ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าการแสดงความเป็ นเจ้าของ
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.96 หน้าจอการแสดงความเป็ นเจ้าของของใคร
เมื่อกดปุ่ ม “ของใคร” จากหน้าการแสดงความเป็ นเจ้าของ ดังภาพ 4.92 จะพบกับหน้าการแสดง
ความเป็ นเจ้าของของใคร ดังภาพ 4.96 โดยจะอธิ บายและสอนการพูดการแสดงความเป็ นเจ้าของของ
ใครพร้อมยกตัวอย่างประโยคผ่านวีดีโอ ซึ่ งจะมีประโยคภาษาเกาหลีและคาอ่านเป็ นภาษาไทย รวมทั้ง
การแปลประโยคและการออกเสี ยงของประโยค และการสอนที่เป็ นรู ปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น
หยุด หรื อเล่นซ้ าได้ เพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเองได้อย่างเข้าใจ และมีปุ่ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าการแสดงความเป็ นเจ้าของ
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.97 หน้าจอการบอกความรู ้สึก
เมื่อกดปุ่ ม “การบอกความรู ้สึก” ในหน้าบทเรี ยน ดังภาพ 4.17 จะพบกับหน้ากาบอกความรู ้สึก
ดังภาพ 4.97 ซึ่ งในหน้านี้ เป็ นหน้าแรกที่จะสอนการสนทนาในการบอกความรู ้สึก ซึ่ งผูใ้ ช้สามารถกด
ปุ่ มเลือกหัวข้อเรี ยนได้ตามความต้องการ ดังนี้
หมายเลข 1 โครงสร้างประโยคสาหรับเข้าสู่ บทเรี ยนโครงสร้างประโยคในการพูดความรู ้สึก
หมายเลข 2 ตารางคาศัพท์เกี่ยวกับความรู ้สึกสาหรับเข้าสู่ ตางรางคาศัพท์ความรู ้สึกต่างๆ
หมายเลข 3 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับสู่ หน้าการบทเรี ยน
หมายเลข 4 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับสู่ หน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.98 หน้าจอโครงสร้างประโยคการบอกความรู ้สึก
เมื่ อกดปุ่ ม “โครงสร้ า งประโยค” จากหน้า การบอกความรู ้ สึ ก ดัง ภาพ 4.97 จะพบกับ หน้า
โครงสร้างประโยคการบอกความรู ้สึก ดังภาพ 4.98 โดยจะอธิบายและสอนโครงสร้างของการพูดการ
บอกความรู ้ สึ ก พร้ อมยกตัวอย่า งประโยคผ่า นวีดีโอ ซึ่ ง จะมี ป ระโยคภาษาเกาหลี และค าอ่ า นเป็ น
ภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสี ยงของประโยค และการสอนที่เป็ นรู ปแบบของ
วีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรื อเล่นซ้ าได้ เพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเองได้อย่างเข้าใจ และมี
ปุ่ ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าการการบอกความรู ้สึก
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.99 หน้าจอตารางคาศัพท์อารมณ์และความรู ้สึก
เมื่อกดปุ่ ม “ตารางคาศัพท์เกี่ยวกับความรู ้สึก” จากหน้าการบอกความรู ้สึก ดังภาพ 4.97 จะพบ
กับหน้าตารางคาศัพท์อารมณ์ และความรู ้ สึก ดังภาพ 4.99 โดยจะมีตารางคาศัพท์ภาษาเกาหลีและคา
อ่านเป็ นภาษาไทย รวมทั้งการแปลคาศัพท์อารมณ์และความรู ้สึกต่างๆ และมีปุ่ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าการการบอกความรู ้สึก
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.100 หน้าจอการขอความช่วยเหลือ
เมื่อกดปุ่ ม “การขอความช่วยเหลือ” ในหน้าบทเรี ยน ดังภาพ 4.17 จะพบกับหน้าการขอความ
ช่วยเหลือ ดังภาพ 4.100 ซึ่ งในหน้านี้ เป็ นหน้าแรกที่จะสอนการสนทนาในการขอความช่วยเหลือ การ
ตอบรับการช่ วยเหลื อ หรื อแม้กระทัง่ การปฏิ เสธความช่ วยเหลื อ ซึ่ งผูใ้ ช้สามารถกดปุ่ มเลื อกหัวข้อ
เรี ยนได้ตามความต้องการ ดังนี้
หมายเลข 1 ขอถามอะไรหน่ อยได้ไ หมสาหรั บ เข้าสู่ บทเรี ยนการพูดประโยคขอถามอะไร
หน่อยได้ไหม
หมายเลข 2 กรุ ณาช่ วยฉันหน่ อยได้ไหมสาหรั บเข้าสู่ บทเรี ยนการพูดประโยคกรุ ณาช่ วยฉัน
หน่อยได้ไหม
หมายเลข 3 การตอบรับความช่วยเหลือเข้าสู่ บทเรี ยนการพูดการตอบรับคาขอบคุณ
หมายเลข 4 การปฏิเสธความช่วยเหลือสาหรับเข้าสู่ บทเรี ยนการพูดปฏิเสธความช่วยเหลือ
หมายเลข 5 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับสู่ หน้าการบทเรี ยน
หมายเลข 6 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับสู่ หน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.101 หน้าจอขอถามอะไรหน่อยได้ไหม
เมื่อกดปุ่ ม “ขอถามอะไรหน่ อยได้ไหม” จากหน้าการขอความช่วยเหลื อ ดังภาพ 4.100 จะพบ
กับหน้ขอถามอะไรหน่อยได้ไหม ดังภาพ 4.101 โดยจะสอนการพูดการขอความช่วยเหลือในถามสิ่ ง
ต่างๆ ผ่านวีดีโอ ซึ่ งจะมีประโยคภาษาเกาหลีและคาอ่านเป็ นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและ
การออกเสี ยงของประโยค และการสอนที่เป็ นรู ปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรื อเล่นซ้ าได้
เพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเองได้อย่างเข้าใจ และมีปุ่ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าการขอความช่วยเหลือ
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.102 หน้าจอกรุ ณาช่วยฉันหน่อย
เมื่อกดปุ่ ม “กรุ ณาช่วยฉันหน่อยได้ไหม” จากหน้าการขอความช่วยเหลือ ดังภาพ 4.100 จะพบ
กับหน้ากรุ ณาช่วยฉันหน่อย ดังภาพ 4.102 โดยจะสอนการพูดการขอความช่วยเหลือผ่านวีดีโอ ซึ่ งจะมี
ประโยคภาษาเกาหลีและคาอ่านเป็ นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสี ยงของประโยค
และการสอนที่เป็ นรู ปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรื อเล่นซ้ าได้ เพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถเรี ยนรู ้
ด้วยตัวเองได้อย่างเข้าใจ และมีปุ่ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าการขอความช่วยเหลือ
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.103 หน้าจอการตอบรับความช่วยเหลือ
เมื่อกดปุ่ ม “การตอบรับความช่ วยเหลื อ” จากหน้าการขอความช่ วยเหลื อ ดังภาพ 4.100 จะพบ
กับหน้าการตอบรับความช่วยเหลือ ดังภาพ 4.103 โดยจะสอนการพูดการตอบรับความช่วยเหลือด้วย
ประโยคต่ า งๆ ผ่า นวีดีโอ ซึ่ ง จะมี ป ระโยคภาษาเกาหลี และค าอ่ า นเป็ นภาษาไทย รวมทั้ง การแปล
ประโยคและการออกเสี ยงของประโยค และการสอนที่เป็ นรู ปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด
หรื อเล่นซ้ าได้ เพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเองได้อย่างเข้าใจ และมีปุ่ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าการขอความช่วยเหลือ
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.104 หน้าจอการปฏิเสธความช่วยเหลือ
เมื่อกดปุ่ ม “การปฏิเสธความช่วยเหลือ” จากหน้าการขอความช่วยเหลือ ดังภาพ 4.100 จะพบกับ
หน้าการปฏิ สเธความช่ วยเหลื อ ดังภาพ 4.104 โดยจะสอนการพูดการปฏิ เสธการรับความช่ วยเหลือ
หรื อการปฏิเสธการให้ความช่วยหลือซึ่ งผูใ้ ช้สามารถกดปุ่ มเลือกหัวข้อเรี ยนได้ตามความต้องการ ดังนี้
หมายเลข 1 ขอโทษด้วยไม่สามารถช่ วยได้สาหรับเข้าสู่ การสอนการพูดประโยคขอโทษด้วย
ไม่สามารถช่วยได้
หมายเลข 2 ขอบคุณแต่ไม่เป็ นไรสาหรับเข้าสู่ การสอนการพูดประโยคขอบคุณแต่ไม่เป็ นไร
หมายเลข 3 ฉันทาเองได้ขอบคุณสาหรับเข้าสู่ การสอนการพูดประโยคฉันทาเองได้ขอบคุณ
หมายเลข 4 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับสู่ หน้าการขอความช่วยเหลือ
หมายเลข 5 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับสู่ หน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.105 หน้าจอขอโทษด้วยไม่สามารถช่วยได้
เมื่อกดปุ่ ม “ขอโทษด้วยไม่สามารถช่วยได้” จากหน้าการปฏิเสธความช่วยเหลือ ดังภาพ 4.104
จะพบกับหน้าขอโทษด้วยไม่สามารถช่วยได้ ดังภาพ 4.105 โดยจะสอนการพูดการปฏิเสธการให้ความ
ช่วยเหลือผูอ้ ื่น เนื่องจากไม่สามารถที่จะช่วยเหลือได้จริ งๆ ผ่านวีดีโอ ซึ่ งจะมีประโยคภาษาเกาหลี และ
คาอ่านเป็ นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสี ยงของประโยค และการสอนที่ เป็ น
รู ปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรื อเล่นซ้ าได้ เพื่อให้ผูใ้ ช้สามารถเรี ยนรู ้ ดว้ ยตัวเองได้อย่าง
เข้าใจ และมีปุ่ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าการปฏิเสธการขอความช่วยเหลือ
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก

135

1

2

ภาพที่ 4.106 หน้าจอขอบคุณแต่ไม่เป็ นไร
เมื่อกดปุ่ ม “ขอบคุณแต่ไม่เป็ นไร” จากหน้าการปฏิเสธความช่วยเหลือ ดังภาพ 4.104 จะพบกับ
หน้าขอบคุ ณแต่ไม่เป็ นไร ดังภาพ 4.106 โดยจะสอนการพูดการปฏิ เสธการรับความช่ วยเหลื อผูอ้ ื่ น
เนื่ องจากเราสามารถที่จะช่ วยเหลื อตัวเองได้ผ่านวีดีโอ ซึ่ งจะมีประโยคภาษาเกาหลี และคาอ่านเป็ น
ภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสี ยงของประโยค และการสอนที่ เป็ นรู ปแบบของ
วีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรื อเล่นซ้ าได้ เพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเองได้อย่างเข้าใจ และมี
ปุ่ ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าการปฏิเสธการขอความช่วยเหลือ
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.107 หน้าจอฉันทาเองได้ ขอบคุณ
เมื่อกดปุ่ ม “ฉันทาเองได้ ขอบคุณ” จากหน้าการปฏิเสธความช่วยเหลือ ดังภาพ 4.104 จะพบกับ
หน้าฉันทาเองได้ขอบคุ ณ ดังภาพ 4.107 โดยจะสอนการพูดการปฏิ เสธการรั บความช่ วยเหลื อผูอ้ ื่ น
เนื่ องจากเราสามารถที่จะช่ วยเหลื อตัวเองได้ผ่านวีดีโอ ซึ่ งจะมีประโยคภาษาเกาหลี และคาอ่านเป็ น
ภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสี ยงของประโยค และการสอนที่ เป็ นรู ปแบบของ
วีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรื อเล่นซ้ าได้ เพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเองได้อย่างเข้าใจ และมี
ปุ่ ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าการปฏิเสธการขอความช่วยเหลือ
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.108 หน้าจอการบอกอาการเจ็บป่ วย
เมื่อกดปุ่ ม “การบอกอาการเจ็บป่ วย” ในหน้าบทเรี ยน ดังภาพ 4.17 จะพบกับหน้าการบอก
อาการเจ็บ ป่ วย ดัง ภาพ 4.108 ซึ่ ง ในหน้า นี้ เป็ นหน้า แรกที่ จะสอนการสนทนาในการบอกอาการ
เจ็บป่ วยต่างๆ ซึ่ งผูใ้ ช้สามารถกดปุ่ มเลือกหัวข้อเรี ยนได้ตามความต้องการ ดังนี้
หมายเลข 1 โครงสร้างประโยคสาหรับเข้าสู่ บทเรี ยนโครงสร้างประโยคในการพูดบอกอาการ
เจ็บป่ วย
หมายเลข 2 ตารางคาศัพท์เกี่ ย วกับการเจ็บป่ วยสาหรั บ เข้าสู่ ตางรางคาศัพท์อาการเจ็บ ป่ วย
ต่างๆ
หมายเลข 3 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับสู่ หน้าการบทเรี ยน
หมายเลข 4 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับสู่ หน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.109 หน้าจอโครงสร้างประโยคการบอกอาการเจ็บป่ วย
เมื่อกดปุ่ ม “โครงสร้างประโยค” จากหน้าการบอกอาการเจ็บป่ วย ดังภาพ 4.108 จะพบกับหน้า
โครงสร้างประโยคการบอกอาการเจ็บป่ วย ดังภาพ 4.109 โดยจะอธิ บายและสอนโครงสร้างของการ
พูดการบอกอาการเจ็บป่ วยพร้ อมยกตัวอย่างประโยคผ่านวีดีโอ ซึ่ งจะมีประโยคภาษาเกาหลีและคา
อ่านเป็ นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสี ยงของประโยค และการสอนที่เป็ นรู ปแบบ
ของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรื อเล่นซ้ าได้ เพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเองได้อย่างเข้าใจ และ
มีปุ่ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าการบอกอาการเจ็บป่ วย
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.110 หน้าจอตารางคาศัพท์การเจ็บป่ วย
เมื่อกดปุ่ ม “ตารางคาศัพท์เกี่ยวกับการเจ็บป่ วย” จากหน้าการบอกอาการเจ็บป่ วย ดังภาพ 4.108
จะพบกับหน้าตารางคาศัพท์การเจ็บป่ วย ดังภาพ 4.110 โดยจะมีตารางคาศัพท์ภาษาเกาหลีและคาอ่าน
เป็ นภาษาไทย รวมทั้งการแปลคาศัพท์อาการเจ็บป่ วยต่างๆ และมีปุ่ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าการบอกอาการเจ็บป่ วย
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.111 หน้าจอร้านอาหาร
เมื่อกดปุ่ ม “ร้านอาหาร” ในหน้าบทเรี ยน ดังภาพ 4.17 จะพบกับหน้าร้านอาหาร ดังภาพ 4.111
ซึ่ งในหน้านี้ เป็ นหน้าแรกที่ จะสอนการสนทนาที่ จาเป็ นในร้ านอาหาร ซึ่ งผูใ้ ช้สามารถกดปุ่ มเลื อก
หัวข้อเรี ยนได้ตามความต้องการ ดังนี้
หมายเลข 1 การขอเมนูอาหารสาหรับเข้าสู่ บทเรี ยนการพูดขอเมนูอาหาร
หมายเลข 2 ตัวอย่างอาหารสาหรับเข้าสู่ ตารางคาศัพท์อาหารต่างๆ
หมายเลข 3 การถามเมนูอาหารแนะนาสาหรับเข้าสู่ บทเรี ยนการพูดถามเมนู อาหารแนะนาของ
ร้าน
หมายเลข 4 การสัง่ อาหารสาหรับเข้าสู่ บทเรี ยนการพูดการสัง่ อาหาร
หมายเลข 5 สิ่ งที่ไม่ตอ้ งการในอาหารสาหรับเข้าสู่ บทเรี ยนการพูดบอกสิ่ งไม่ตอ้ งการใส่ ใน
อาหาร
หมายเลข 6 บอกรสชาติอาหารสาหรับเข้าสู่ บทเรี ยนการพูดบอกรสชาติอาหาร
หมายเลข 7 บอกเมื่อยังไม่ได้อาหารสาหรับเข้าสู่ บทเรี ยนการพูดบอกเมื่อยังไม่ได้อาหาร
หมายเลข 8 บอกเรี ย กเก็ บ เงิ น ส าหรั บ เข้า สู่ บ ทเรี ย นการพู ด บอกเมื่ อ ต้อ งการเรี ย กเก็ บ เงิ น
ค่าอาหาร
หมายเลข 9 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับสู่ หน้าการบทเรี ยน
หมายเลข 10 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับสู่ หน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.112 หน้าจอการขอเมนูอาหาร
เมื่ อกดปุ่ ม “การขอเมนู อาหาร” จากหน้า ร้ า นอาหาร ดัง ภาพ 4.111 จะพบกับ หน้า การขอ
เมนูอาหาร ดังภาพ 4.112 โดยจะสอนการพูดการขอเมนู อาหารผ่านวีดีโอ ซึ่งจะมีประโยคภาษาเกาหลี
และคาอ่านเป็ นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสี ยงของประโยค และการสอนที่เป็ น
รู ปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรื อเล่นซ้ าได้ เพื่อให้ผูใ้ ช้สามารถเรี ยนรู ้ ดว้ ยตัวเองได้อย่าง
เข้าใจ และมีปุ่ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าร้านอาหาร
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.113 หน้าจอตารางคาศัพท์ตวั อย่างอาหาร
เมื่อกดปุ่ ม “ตัวอย่างอาหาร” จากหน้าร้ านอาหาร ดังภาพ 4.111 จะพบกับหน้าตารางคาศัพท์
ตัวอย่างอาหาร ดังภาพ 4.113 โดยจะมีตารางคาศัพท์ภาษาเกาหลีและคาอ่านเป็ นภาษาไทย รวมทั้งการ
แปลคาศัพท์อาการเจ็บป่ วยต่างๆ และมีปุ่ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าร้านอาหาร
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.114 หน้าจอการถามเมนูอาหารแนะนา
เมื่อกดปุ่ ม “การถามเมนูอาหารแนะนา” จากหน้าร้านอาหาร ดังภาพ 4.111 จะพบกับหน้าการ
ถามเมนู อาหารแนะนา ดังภาพ 4.112 โดยจะสอนการพูดการถามเมนู แนะนาของร้านผ่านวีดีโอ ซึ่ งจะ
มี ป ระโยคภาษาเกาหลี และค าอ่ า นเป็ นภาษาไทย รวมทั้ง การแปลประโยคและการออกเสี ย งของ
ประโยค และการสอนที่ เป็ นรู ป แบบของวีดี โ อ สามารถกดเล่ น หยุด หรื อเล่ นซ้ า ได้ เพื่ อให้ผูใ้ ช้
สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเองได้อย่างเข้าใจ และมีปุ่ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าร้านอาหาร
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.115 หน้าจอการสั่งอาหาร
เมื่อกดปุ่ ม “การสั่งอาหาร” จากหน้าร้านอาหาร ดังภาพ 4.111 จะพบกับหน้าการสั่งอาหาร ดัง
ภาพ 4.115 โดยจะสอนการพูดการสั่งอาหารด้วยวิธีการต่างๆ ผ่านวีดีโอ ซึ่ งจะมีประโยคภาษาเกาหลี
และคาอ่านเป็ นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสี ยงของประโยค และการสอนที่เป็ น
รู ปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรื อเล่นซ้ าได้ เพื่อให้ผูใ้ ช้สามารถเรี ยนรู ้ ดว้ ยตัวเองได้อย่าง
เข้าใจ และมีปุ่ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าร้านอาหาร
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.116 หน้าจอการบอกสิ่ งที่ไม่ตอ้ งการใส่ ในอาหาร
เมื่อกดปุ่ ม “สิ่ งที่ไม่ตอ้ งการใส่ ในอาหาร” จากหน้าร้านอาหาร ดังภาพ 4.111 จะพบกับหน้าการ
การบอกสิ่ งที่ไม่ตอ้ งการใส่ ในอาหาร ดังภาพ 4.116 โดยจะสอนการพูดการบอกสิ่ งที่ไม่ตอ้ งการใส่ ใน
อาหารเนื่ องจากเราไม่ชอบรับประทานหรื ออาจมีอาการแพ้อาหารบางอย่างผ่านวีดีโอ ซึ่ งจะมีประโยค
ภาษาเกาหลีและคาอ่านเป็ นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสี ยงของประโยค และการ
สอนที่เป็ นรู ปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรื อเล่นซ้ าได้ เพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง
ได้อย่างเข้าใจ และมีปุ่ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าร้านอาหาร
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.117 หน้าจอการบอกรสชาติอาหาร
เมื่อกดปุ่ ม “บอกรสชาติอาหาร” จากหน้าร้ านอาหาร ดังภาพ 4.111 จะพบกับหน้าการบอก
รสชาติ อาหาร ดัง ภาพ 4.117 โดยจะสอนการพู ดการบอกรสชาติ อาหารต่ า งๆ ผ่า นวีดีโอ ซึ่ ง จะมี
ประโยคภาษาเกาหลีและคาอ่านเป็ นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสี ยงของประโยค
และการสอนที่เป็ นรู ปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรื อเล่นซ้ าได้ เพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถเรี ยนรู ้
ด้วยตัวเองได้อย่างเข้าใจ และมีปุ่ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าร้านอาหาร
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.118 หน้าจอการบอกเมื่อยังไม่ได้อาหาร
เมื่อกดปุ่ ม “บอกเมื่อยังไม่ได้อาหาร” จากหน้าร้านอาหาร ดังภาพ 4.111 จะพบกับหน้าการบอก
เมื่อยังไม่ได้อาหาร ดังภาพ 4.118 โดยจะสอนการพูดการบอกเมื่อยังไม่ได้อาหารด้วยประโยคต่างๆ
ผ่านวีดีโอ ซึ่ งจะมีประโยคภาษาเกาหลีและคาอ่านเป็ นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออก
เสี ยงของประโยค และการสอนที่เป็ นรู ปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรื อเล่นซ้ าได้ เพื่อให้
ผูใ้ ช้สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเองได้อย่างเข้าใจ และมีปุ่ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าร้านอาหาร
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.119 หน้าจอการบอกเรี ยกเก็บเงิน
เมื่อกดปุ่ ม “บอกเรี ยกเก็บเงิน” จากหน้าร้านอาหาร ดังภาพ 4.111 จะพบกับหน้าการบอกเรี ยก
เก็บเงิน ดังภาพ 4.119 โดยจะสอนการพูดการเก็บเงินค่าอาหารผ่านวีดีโอ ซึ่ งจะมีประโยคภาษาเกาหลี
และคาอ่านเป็ นภาษาไทย รวมทั้งการแปลประโยคและการออกเสี ยงของประโยค และการสอนที่เป็ น
รู ปแบบของวีดีโอ สามารถกดเล่น หยุด หรื อเล่นซ้ าได้ เพื่อให้ผูใ้ ช้สามารถเรี ยนรู ้ ดว้ ยตัวเองได้อย่าง
เข้าใจ และมีปุ่ม ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าร้านอาหาร
หมายเลข 2 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.120 หน้าจอการวัดผล
เมื่อกดปุ่ ม “วัดผล” ในหน้าเมนู หลัก ดังภาพ 4.4 จะพบกับหน้าการวัดผล ดังภาพ 4.120 ซึ่ งใน
หน้านี้เป็ นหน้าแรกที่จะใหผูใ้ ช้ได้เลือกแบบทดสอบในการประเมินผลในการเรี ยน ซึ่ งผูใ้ ช้สามารถกด
ปุ่ มเลือกหัวข้อที่ตอ้ งการทดสอบได้ตามความต้องการ ดังนี้
หมายเลข 1 ถามตอบสาหรับเข้าสู่ แบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก
หมายเลข 2 จับคู่สาหรับเข้าสู่ แบบทดสอบแบบจับคู่ให้ตรงกัน
หมายเลข 3 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับสู่ หน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.121 หน้าจอการวัดผลแบบทดสอบ ถามตอบ
เมื่อกดปุ่ ม “ถามตอบ” จากหน้าการวัดผล ดังภาพ 4.120 จะพบกับหน้าการวัดผลแบบทดสอบ
ถามตอบ ดังภาพ 4.121 โดยจะเป็ นแบบทดสอบชุดเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรี ยน เพื่อประเมินวัดผล
การเรี ยนของผูใ้ ช้ ซึ่ งมีปุ่มการทางาน ดังนี้
หมายเลข 1 เริ่ มทาแบบทดสอบสาหรับเริ่ มการทาแบบทดสอบแบบถามตอบ
หมายเลข 2 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าวัดผล
หมายเลข 3 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.122 หน้าจอคาถาม
เมื่อกดปุ่ ม “เริ่ มทาแบบทดสอบ” ในหน้าการวัดผลแบบทดสอบ ถามตอบ ดังภาพ 4.121 จะพบ
กับหน้าคาถาม ดังภาพ 4.122 โดยแบบทดสอบจะเป็ นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ซึ่ งคาถาม
จะมีท้ งั หมด 30 ข้อแบ่งเป็ น 3 ชุด ชุดละ 10 ข้อ โปรแกรมจะทาการสุ่ มชุดแบบทดสอบให้กบั ผูใ้ ช้วา่ จะ
ได้ชุดคาถามใด และในชุดคาถามนั้นๆ โปรแกรมจะทาการสุ่ มลาดับสลับข้อคาถามกันใน 10 ข้อในชุด
ค าถามนั้น ๆ รวมถึ ง สุ่ ม ล าดับ ตัว เลื อ กค าตอบในค าถามนั้น ๆ ชุ ด ค าถามเหล่ า นี้ เป็ นชุ ด ที่ ใ ช้ เ ป็ บ
แบบทดสอบก่อนเรี ยนด้วย
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ภาพที่ 4.123 หน้าจอสรุ ปผลคะแนนการวัดผล
เมื่อทาแบบทดสอบครบแล้ว จะพบกับหน้าสรุ ปผลคะแนนที่โปรแกรมจะคานวนคะแนนจากที่
ผูใ้ ช้ได้ทาแบบทดสอบไป พร้อมบอกผลคะแนนที่ทาได้ และมีปุ่มการทางาน ดังนี้
หมายเลข 1 เฉลยคาตอบสาหรับการดูเฉลยคาตอบ
หมายเลข 2 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับสู่ หน้าหลักบทเรี ยน
หมายเลข 3 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับสู่ หน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.124 หน้าจอเฉลยคาตอบ
เมื่อกดปุ่ ม “เฉลยคาตอบ” ในหน้าสรุ ปผลคะแนนวัดผล ดังภาพ 1.124 จะพบกับหน้าเฉลย
คาตอบ โดยในแต่ชุดคาถามนั้นๆ จะมีเฉลยคาตอบที่ถูกต้อง พร้อมคาอธิ บายในข้อต่างๆ และมีปุ่มการ
ทางาน ดังนี้
หมายเลข 1 ย้อนกลับสาหรับกลับสู่ หน้าเฉลยคาตอบ
หมายเลข 2 ต่อไปสาหรับการดูเฉลยในข้อต่อไป
หมายเลข 3 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับสู่ หน้าวัดผล
หมายเลข 4 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับสู่ เมนูหลัก
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ภาพที่ 4.125 หน้าจอการวัดผลจับคู่ 1
เมื่อกดปุ่ ม “จับคู่” ในหน้าจากหน้าการวัดผล ดังภาพ 4.120 จะพบกับหน้าการวัดผลจับคู่ ดัง
ภาพ 4.125 แบบทดสอบมีจานวน 10 ข้อ ซึ่ งผูใ้ ช้ตอ้ งจับคู่ประโยคภาษาเกาหลีกบั ประโยคภาษาไทย
ให้ถูกต้อง โดยผูใ้ ช้ตอ้ งลากปุ่ มตัวเลข 1 -10 ทางด้านซ้ายไปใส่ ในวงกลมหน้าข้อที่ตอ้ งการทางด้าน
ขวาครบทั้ง 10 ข้อ และซึ่ งมีปุ่มการทางาน ดังนี้
หมายเลข 1 ตรวจคาตอบสาหรับตรวจคาตอบของแบบวัดผล
หมายเลข 2 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าวัดผล
หมายเลข 3 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.126 หน้าจอการวัดผลจับคู่ 2
เมื่อทาแบบทดสอบครบทั้ง 10 ข้อแล้ว ผูใ้ ช้สามารถกดปุ่ มตรวจคาตอบเพื่อรับทราบผลคะแนน
ในการวัดผล ซึ่ งมีปุ่มการทางาน ดังนี้
หมายเลข 1 ตรวจคาตอบสาหรับตรวจคาตอบของแบบวัดผล
หมายเลข 2 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าวัดผล
หมายเลข 3 กลับสู่ เมนูหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก
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ภาพที่ 4.127 หน้าจอผลคะแนนวัดผลแบบจับคู่
เมื่อผูใ้ ช้กดปุ่ ม “ตรวจคาตอบ” ในหน้าการวัดผลจับคู่ ดังภาพ 4.125 และ 4.126 จะพบกับผล
คะแนนที่ปรากฎขึ้นตรงปุ่ มตรวคาตอบ โดยโปรแกรมจะบอกเฉลยข้อที่ผิดและถู กให้กบั ผูใ้ ช้ และมี
ปุ่ มการทางาน ดังนี้
หมายเลข 1 กลับก่อนหน้าสาหรับกลับไปยังหน้าวัดผล
หมายเลข 2 กลับสู่ หน้าหลักสาหรับกลับไปยังหน้าเมนูหลัก

บทที่ 5
สรุ ปผลดำเนินงำนและข้อเสนอแนะ
สรุ ปผลดำเนินงำน
จำกกำรดำเนิ นงำน คณะผูจ้ ดั ทำได้หำข้อมู ลเกี่ ยวกับสื่ อกำรสอนภำษำเกำหลี จำกสื่ อประเภท
ต่ำงๆ เพื่ อนำมำเป็ นแนวทำงในกำรพัฒนำสื่ อกำรสอนให้มีควำมน่ ำสนใจมำกยิ่งขึ้ น และทำงคณะ
ผูจ้ ดั ทำได้ศึกษำเกี่ยวกับกำรใช้ Adobe Flash CS6 ในกำรสร้ ำงสื่ อกำรสอน เพื่อให้เกิดควำมน่ำสนใจ
ในกำรใช้งำน โดยผูใ้ ช้สำมำรถศึกษำเรี ยนรู ้ ทำควำมเข้ำใจและประเมินวัดผลกำรเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตัวเอง
กำรสร้ำงสื่ อกำรสอนกำรสนทนำภำษำเกำหลี เบื้องต้น ทำงคณะผูจ้ ดั ทำได้มีกำรศึกษำค้นคว้ำ
รวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับกำรทำสื่ อกำรสอนโดยกำรใช้โปรแกรม Adobe Flash CS6 รวมทั้งเนื้ อหำและ
บทสนทนำภำษำเกำหลี เพื่ อสร้ ำงสื่ อกำรสอนกำรสอนสนทนำภำษำเกำหลี เบื้ องต้น มี ข้ นั ตอนกำร
ดำเนิ นงำน เริ่ ม จำกรวมรวมข้อมู ล กำรออกแบบตัวละคร กำรสร้ ำงฉำกหรื อพื้ นหลังต่ำงๆ โดยใช้
โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 และ Adobe Illustrator CS6 กำรศึ ก ษำและเรี ย บเรี ย งบทสนทนำ
ภำษำเกำหลี เพื่อมำทำเป็ นสื่ อบทเรี ยนวีดีโอโดยใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro CS6 กำรอัดเสี ยง
โดยใช้โปรแกรม Bandicam 4.4.3 บันทึกไฟล์เป็ น .mp4 เพื่อนำมำใส่ ในโปรแกรม Adobe Flash CS6
ที่ใช้สร้ำงสื่ อกำรสอน เพื่อให้สื่อกำรสอนมีควำมน่ำสนใจและผูเ้ รี ยนสำมำรถศึกษำเรี ยนรู ้และประเมิน
วัดผลได้ดว้ ยตนเอง
ปัญหำและอุปสรรค
1. ปั ญหำข้อจำกัดในภำษำเกำหลี เนื่ องจำกคณะผูจ้ ดั ทำมีควำมรู ้ดำ้ นภำษำเกำหลี จำกัด จึง
ต้องขอควำมช่วยเหลือจำกผูเ้ ชี่ยวชำญในกำรเรี ยบเรี ยงข้อมูล
2. ปั ญ หำข้อจำกัดในใช้โปรแกรม เนื่ องจำกคณะผูจ้ ดั ท ำขำดทักษะในกำรใช้โปรแกรม
Adobe Flash ทำให้ใช้เวลำในกำรศึกษำนำน
3. เป็ นโปรแกรมที่ ส ำมำรถใช้ ก ั บ คอมพิ ว เตอร์ ไ ด้ เท่ ำ นั้ นไม่ ส ำมำรถใช้ ง ำนบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่หรื อแท็บเล็ตในระบบปฏิบตั ิกำรใดๆ ได้
ข้อเสนอแนะ
1.
2.

ควรให้ตวั ละครเข้ำไปเป็ นส่ วนประกอบมำกกว่ำนี้
นำไปพัฒนำใช้ในอุปกรณ์อื่นๆ ได้มำกกว่ำคอมพิวเตอร์
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ภาคผนวก ก
การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
หน้าโปรแกรม CAI

ภาพที่ ก.1 ภาพจาลองหน้าโปรแกรมเริ่ มต้น
เป็ นหน้าแรกเมื่อเข้าสู่ โปรแกรมการสอนภาษาเกาหลีเบื้องต้น
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ภาพที่ ก.2 ภาพจาลองในแต่ละหน้าของสื่ อการสอน
เป็ นหน้าภาพจาลองของสื่ อการสอนในแต่ละหน้า ซึ่ งในแต่ละหน้าแต่ละบทเรี ยนนั้นจะมีเนื้ อหาที่
มากน้อยแตกต่างกัน ปุ่ มในแต่ละหน้าที่จะเข้าไปสู่ หน้าวีดีโอของแต่ละหน้าที่เป็ นหน้าแรกของบทเรี ยนนั้นๆ
ก็จะแตกต่างกัน ขึ้นอยูก่ บั จานวนประโยคที่สอนในบทเรี ยน

ภาพที่ ก.3 ภาพจาลองหน้าวีดีโอการสอนของสื่ อการสอน
เป็ นหน้าที่มีวดี ีโอการเรี ยนการสอนของแต่ละบทเรี ยน แยกสอนเป็ นประโยคโดยวีดีโอจะนาเสนอใน
รู ปแบบภาพเคลื่อนไหว และเสี ยงบรรยาย
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ภาพ ก.4 ภาพจาลองหน้าวัดผลแบบเลือกคาตอบ
เป็ นหน้า จาลองโปรแกรมในส่ วนของหน้า การวัดผลในรู ป แบบปรนัย 4 ตัวเลื อก ซึ่ ง ค าถามเป็ น
รู ปแบบสุ่ ม 3 ชุด ชุดละ 10 ข้อ

ภาพ ก.5 ภาพจาลองหน้าวัดผลแบบจับคู่
เป็ นหน้าจาลองโปรแกรมในส่ วนของหน้าการวัดผลในรู ปแบบการจับคู่ระหว่างประโยคภาษาเกาหลี
และประโยคภาษาไทยจานวน 10 ข้อ
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ภาพ ก.6 ภาพจาลองหน้าเฉลยบททดสอบหลังเรี ยน
เป็ นหน้าจาลองในหน้าโปรแกรมในส่ วนของหน้าเฉลยของคาถามในบททดสอบแบบปรนัยทั้ง 3 ชุ ด
ชุดละ 10 ข้อ รวมทั้งหมด 30 ข้อ โดยเฉลยจะเฉลยตามชุดคาถามที่สุ่มได้ในแต่ละชุดคาถาม

ภาคผนวก ข
การออกแบบตัวละคร
ออกแบบตัวละคร
ในการออกแบบตัวละครของสื่ อการสอนนั้น มีตวั ละครหลักทั้งหมด 2 ตัวละคร คือ นัมแทฮยอนและซงมินโฮ ซึ่ งได้มีการออกแบบให้นมั แทฮยอนเป็ นตัวละครผูห้ ญิง และซงมินโฮเป็ นตัวละคร
ผูช้ าย โดยออกแบบให้ตวั ละครเปลี่ยนเครื่ องแบบไปสถานการณ์ต่างๆ

ภาพที่ ข.1 ภาพตัวละครละครซงมินโฮในชุดนักเรี ยนชาย

ภาพที่ ข.2 ภาพตัวละครนัมแทฮยอนในชุดนักเรี ยนหญิง
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ภาพที่ ข.3 ภาพตัวละครซงมินโฮในชุดประจาชาติเกาหลี

ภาพที่ ข.4 ภาพตัวละครนัมแทฮยอนในชุดประจาชาติเกาหลี
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ภาพที่ ข.5 ภาพตัวละครซงมินโฮในวัยชรา

ภาพที่ ข.6 ภาพตัวละครนัมแทฮยอนในวัยชรา

ภาคผนวก ค
Storyboard บทเรี ยน
Storyboard

ภาพที่ ค.1 ภาพบทเรี ยนเรื่ องโครงสร้างประโยคภาษาเกาหลี
เสี ยงบรรยาย : โครงสร้างประโยคภาษาเกาหลีแตกต่างกับโครงสร้างประโยคภาษาไทย

ภาพที่ ค.2 ภาพเนื้อหาโครงสร้างภาษาไทย
เสี ย งบรรยาย : โครงสร้ า งประโยคภาษาไทยจะเรี ย งประโยคแบบ ประธาน กริ ย า กรรม
ยกตัวอย่างประโยค เช่น ฉันกินข้าว

ภาคผนวก ง
คู่มือการใช้โปรแกรม
Install Program

เข้ามาที่ไดร์ฟ(E:)

ภาพที่ ง.1 ภาพหน้าจอ My Computer
ขั้นตอนการใช้งานหลังจากใส่ แผ่นซี ดีรอมแล้วให้เข้ามาที่หน้าต่างของ My Computer จะพบ
ไดร์ฟ (E:) ปรากฏขึ้นมาบนหน้าต่าง
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ภาพที่ ง.2 ภาพการเลือกไดร์ ฟ (E:) เพื่อเปิ ดแผ่นโปรแกรมสื่ อการสอน
หลังจากนั้นให้คลิ กขวาที่ไดร์ ฟ (E:) แล้วคลิกเข้าไปที่ Open เพื่อเข้าไปเปิ ดโปรแกรมสื่ อการ
สอน
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ภาพที่ ง.3 ภาพการเปิ ดโปรแกรมสื่ อการสอน
เปิ ดโปรแกรมสื่ อการสอน .exe เพื่อเข้าสู่ การการเรี ยนการสอนสนทนาภาษาเกาหลีเบื้องต้น
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ภาพที่ ค.3 ภาพเนื้ อหาโครงสร้างภาษาเกาหลี
เสี ยงบรรยาย : โครงสร้างประโยคภาษาเกาหลีจะไม่เหมือนกับโครงสร้างภาษาไทย โดยภาษา
เกาหลีจะเรี ยงประโยคเป็ น ประธาน มีตวั ชี้ ประธาน กรรม มีตวั ชี้ กรรม และกริ ยา ยกตัวอย่างประโยค
เช่น ฉัน ข้าว กิน (ชอ นึน พับ บึล มอกอโย : เสี ยงภาษาเกาหลี)

ภาพที่ ค.4 ภาพเนื้ อหาเรื่ องตัวชี้ประธานและตัวชี้กรรม
เสี ยงบรรยาย : ทาไต้องมีตวั ชี้ ประธานและตัวชี้ กรรม? เนื่องจากโครงสร้างของประโยคภาษา
เกาหลี รู ปแบบของประโยคจะเรี ยง ประธาน + กรรม + กริ ยา จึงเห็นได้วา่ จะมีนาม 2 ตัวอยูต่ ิดกัน และ
อาจทาให้เราไม่ทราบได้ว่า นามตัวใดทาหน้าที่เป็ นประธาน และนามตัวใดทาหน้าที่เป็ นกรรมของ
ประโยค
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ภาพที่ ค.5 ภาพเนื้ อหาตัวบ่งชี้ประธาน
เสี ยงบรรยาย : ตัวบ่งชี้ ประธานมี 2 แบบ คือ อึน/นึ น อึน ใช้กบั คานามที่มีตวั สะกด นึ น ใช้กบั
คานามที่ไม่มีตวั สะกด แบบที่ 2 คือ อี/กา อี ใช้กบั คานามที่มีตวั สะกด กาใช้กบั คานามที่ไม่มีตวั สะกด

ภาพที่ ค.6 ภาพเนื้ อหาตัวบ่งชี้กรรม
เสี ยงบรรยาย : ตัวบ่งชี้กรรม ได้แก่ อึน/รึ ล อึนใช้กบั คานามที่ไม่มีตวั สะกด รึ ลใช้กบั คานามที่
ไม่มีตวั สะกด
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ภาพที่ ค.7 ภาพเนื้ อหาเรื่ องระดับความสุ ภาพ
ระดับความสุ ภาพ ด้วยขนมธรรมเนียม วัฒนธรรมของประเทศเกาหลี จะให้ความสาคัญ กับการ
เคารพ ยกย่อ งผู อ้ าวุ โ ส จึ ง ท าให้ มี ก ารแบ่ ง ระดับ ความสุ ภ าพ เพื่ อ ใช้ใ ห้ เ หมาะสมกับ บุ ค คลและ
สถานการณ์ในระดับนั้นๆ โดยแบ่งออกเป็ น 3 ระดับ คือระดับสุ ภาพทางการ ระดับสุ ภาพ และระดับ
ทัว่ ไป (กันเอง)

ภาพที่ ค.8 ภาพเนื้ อหาระดับสุ ภาพทางการ
เสี ยงบรรยาย : ระดับสุ ภาพทางการ ใช้ในสถานการณ์ พูดคุ ยกับผูท้ ี่มีความอาวุโสกว่าตัวเอง
พูดคุยกับคนที่เราไม่ได้มีความสนิ ทสนม หรื อ เพิ่งจะเคยพบเจอกันครั้งแรก สามารถใช้ในการติดต่อ
พูดคุยทางธุ รกิจบุคคลที่เราต้องการยกย่อง งานพิธีต่าง
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ภาพที่ ค.9 ภาพเนื้ อหาบทเรี ยนระดับสุ ภาพทางการ
เสี ยงบรรยาย : รู ปประโยคในระดับสุ ภาพทางการ จะมีคาลงท้าย คือ ประโยคบอกเล่าจะลงท้าย
ด้วย พี อึมนีดา และ ซึ ม นีดา ส่ วนประโยคคาถามจะลงท้ายด้วย พี อึมนีก๊า? และซึ มนีดก๊า?

ภาพที่ ค.10 ภาพเนื้ อหาตัวอย่างประโยคบอกเล่าระดับสุ ภาพทางการ
เสี ยงบรรยาย : ตัวอย่างประโยคบอกเล่าที่ลงท้ายด้วย พี อึมนี ดา ออมอนี ฮวาจังพูมึล ซัมนี ดา
แม่ซ้ื อเครื่ องสาอางค่ะ
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ภาพที่ ค.11 ภาพเนื้ อหาตัวอย่างประโยคบอกเล่าระดับสุ ภาพทางการ (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : ตัวอย่างประโยคบอกเล่าที่ลงท้ายด้วย ซึ ม อึมนี ดา ชอนึ น ชิ นกูรึล คีตารี โก อิด
ซึ มนีดา ผมกาลังรอเพื่อนครับ

ภาพที่ ค.12 ภาพเนื้ อหาตัวอย่างประโยคคาถามระดับสุ ภาพทางการ (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : ตัวอย่างประโยคคาถามที่ลงท้ายด้วย พี อึมนี ก๊า? พาตีเอ อมนี ก๊า? มางานปาร์ ต้ ี
ไหมครับ/คะ?
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ภาพที่ ค.13 ภาพเนื้ อหาตัวอย่างประโยคคาถามระดับสุ ภาพทางการ (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : ตัวอย่างประโยคคาถามที่ลงท้ายด้วย ซึ ม นี ก๊า? ซู รึล มาชิ มนี ก๊า? ดื่มเหล้าไหม
ครับ/คะ?

ภาพที่ ค.14 ภาพเนื้ อหาระดับสุ ภาพทัว่ ไป
เสี ยงบรรยาย : ใช้ในสถานการณ์ พูดดคุ ยกับผูท้ ี่ มความอาวุโสกว่าตัวเอง พูดคุ ยกับคนที่ รุ่น
เดียวกันแต่ไม่สนิทสนม
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ภาพที่ ค.15 ภาพเนื้ อหาระดับสุ ภาพทัว่ ไป (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : รู ปประโยคในระดับสุ ภาพทัว่ ไป จะมีคาลงท้ายด้วย “โย” ทั้งในประโยคบอกเล่า
และประโยคคาถาม

ภาพที่ ค.16 ภาพเนื้ อหาระดับสุ ภาพทัว่ ไป (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : คาลงท้ายประโยคบอกเล่า มีดงั นี้ อา โย ออ โย ยอ โย แฮ โย

176

ภาพที่ ค.17 ภาพเนื้ อหาตัวอย่างประโยคบอกเล่าระดับสุ ภาพทัว่ ไป
เสี ยงบรรยาย : ตัวอย่างประโยคบอกเล่ า ที่ ลงท้ายด้วย อาโย ชอนึ น อึ นแฮงเอ คาโย ฉันไป
ธนาคารค่ะ

ภาพที่ ค.18 ภาพเนื้ อหาตัวอย่างประโยคบอกเล่าระดับสุ ภาพทัว่ ไป (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : ตัวอย่างประโยคบอกเล่าที่ลงท้ายด้วย ออโย ชอนึ น ยองงอรึ ล อิลกึล ซู อิซอโย
ฉันสามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ค่ะ
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ภาพที่ ค.19 ภาพเนื้ อหาตัวอย่างประโยคบอกเล่าระดับสุ ภาพทัว่ ไป (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : ตัวอย่างประโยคบอกเล่าที่ลงท้ายด้วย ยอโย ชอนึ น อูยูรึล มาชยอโย ฉันดื่มนม
ค่ะ

ภาพที่ ค.20 ภาพเนื้ อหาตัวอย่างประโยคบอกเล่าระดับสุ ภาพทัว่ ไป (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : ตัวอย่างประโยคบอกเล่าที่ลงท้ายด้วย แฮโย ชอนึ น ฮันกูกอรึ ล คงบูแฮโย ฉัน
เรี ยนภาษาเกาหลีค่ะ
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ภาพที่ ค.21 ภาพเนื้ อหาประโยคคาถามระดับทัว่ ไป
เสี ยงบรรยาย : คาลงท้ายประโยคคาถามจะเหมือนกับประโยคบอกเล่า เพียงแค่เติมเครื่ องหมาย
“?” ลงไปท้ายประโยคและออกเสี ยงให้สูงขึ้น ดังนี้ อาโย้? ออโย้? แฮโย้?

ภาพที่ ค.22 ภาพเนื้ อหาตัวอย่างประโยคคาถามระดับสุ ภาพทัว่ ไป
เสี ยงบรรยาย : ตัวอย่างประโยคคาถามที่ลงท้ายด้วย อาโย้? พาเก คาชี นาคาโย๊? ออกไปข้างนอก
ด้วยกันมั้ยครับ/คะ
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ภาพที่ ค.23 ภาพเนื้ อหาตัวอย่างประโยคคาถามระดับสุ ภาพทัว่ ไป (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : ตัวอย่างประโยคาถามที่ลงท้ายด้วย ออโย้? พาบึล มอกอโย๊? ทานข้าวหรื อยัง
ครับ/ค่ะ

ภาพที่ ค.24 ภาพเนื้ อหาตัวอย่างประโยคคาถามระดับสุ ภาพทัว่ ไป (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : ตัวอย่างประโยคคาถามที่ลงท้ายด้วย แฮโย้? ซงมินโฮรึ ล โชอาแฮโย้? ชอบซงมิน
โฮไหมครับ?
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ภาพที่ ค.25 ภาพเนื้ อหาระดับทัว่ ไปหรื อกันเอง
เสี ยงบรรยาย : ใช้ในสถานการณ์ พูดคุยกับคนที่สนิ ทสนมด้วย ครอบครัว คนสนิ ท เพื่อนที่เรา
สนิท หรื อเพื่อนรุ่ นเดียวกัน คนที่อายุเท่ากับเรา คนที่อายุนอ้ ยกว่าเรา

ภาพที่ ค.26 ภาพเนื้ อหาระดับทัว่ ไปหรื อกันเอง (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : ถ้าหากต้องการทาให้อยูใ่ นรู ปแบบของระดับทัว่ ไป หรื อกันเอง รู ปประโยคจะ
เหมือนกับระดับสุ ภาพทัว่ ไป เพียงแค่ตดั คาว่า “โย” ออก

181

ภาพที่ ค.27 ภาพเนื้ อหาคาลงท้ายประโยคบอกเล่าระดับทัว่ ไปหรื อกันเอง
เสี ยงบรรยาย : คาลงท้ายประโยคบอกเล่า มีดงั นี้ อา ออ ยอ แฮ

ภาพที่ ค.28 ภาพเนื้ อหาคาลงท้ายประโยคบอกเล่าระดับทัว่ ไปหรื อกันเอง (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : ตัวอย่างประโยคบอกเล่าที่ลงท้ายด้วย อา ชีเบ โทราวา กลับมาบ้าน
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ภาพที่ ค.29 ภาพเนื้ อหาคาลงท้ายประโยคบอกเล่าระดับทัว่ ไปหรื อกันเอง (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : ตัวอย่างประโยคบอกเล่าที่ลงท้ายด้วย ออ พาบึล มอกอ กินข้าว

ภาพที่ ค.30 ภาพเนื้ อหาคาลงท้ายประโยคบอกเล่าระดับทัว่ ไปหรื อกันเอง (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : ตัวอย่างประโยคบอกเล่าที่ลงท้ายด้วย ยอ มูรึล มาชยอ ดื่มน้ า
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ภาพที่ ค.31 ภาพเนื้ อหาคาลงท้ายประโยคบอกเล่าระดับทัว่ ไปหรื อกันเอง (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : ตัวอย่างประโยคบอกเล่าที่ลงท้ายด้วย แฮ อาชีเม อุนดงแฮ ออกกาลังกายตอนเช้า

ภาพที่ ค.32 ภาพเนื้ อหาคาลงท้ายประโยคคาถามระดับทัว่ ไปหรื อกันเอง (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : คาลงท้ายประโยคคาถามจะเหมือนกับประโยคบอกเล่า เพียงแค่เติมเครื่ องหมาย “?” ลง
ไปท้ายประโยคและออกเสี ยงให้สูงขึ้น ดังนี้ อ้า? อ้อ? ย้อ? แฮ้?
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ภาพที่ ค.33 ภาพเนื้ อหาคาลงท้ายประโยคคาถามระดับทัว่ ไปหรื อกันเอง (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : ตัวอย่างประโยคคาถามที่ลงท้ายด้วย อ้า? พาดาเอ ค้า? ไปทะเลไหม?

ภาพที่ ค.34 ภาพเนื้ อหาคาลงท้ายประโยคคาถามระดับทัว่ ไปหรื อกันเอง (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : ตัวอย่างประโยคคาถามที่ลงท้ายด้วย อ้อ? โทนี อิซอ้ ? มีเงินไหม?
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ภาพที่ ค.35 ภาพเนื้ อหาคาลงท้ายประโยคคาถามระดับทัว่ ไปหรื อกันเอง (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : ตัวอย่างประโยคคาถามที่ลงท้ายด้วย ย้อ? มูรึล มาชย้อ? ดื่มน้ ามั้ย?

ภาพที่ ค.36 ภาพเนื้ อหาคาลงท้ายประโยคคาถามระดับทัว่ ไปหรื อกันเอง (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : ตัวอย่างประโยคคาถามที่ลงท้ายด้วย แฮ้? ชุกเจรึ ล อัน แฮ้? ไม่ทาการบ้านหรื อ
ไง?
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ภาพที่ ค.37 ภาพเนื้ อหาบทเรี ยนการทักทาย
เสี ยงบรรยาย : อัน นยอง ฮา ซึ ม นี กา สวัสดีครับ/ค่ะ

ภาพที่ ค.38 ภาพเนื้ อหาบทเรี ยนการทักทาย (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : อัน นยอง ฮา เซ โย สวัสดีครับ/ค่ะ
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ภาพที่ ค.39 ภาพเนื้ อหาบทเรี ยนการทักทาย (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : อัน นยอง สวัสดี

ภาพที่ ค.40 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการตอบกลับการทักทาย
เสี ยงบรรยาย : การตอบกลับการทักทายภาษาเกาหลี ให้ตอบกลับเป็ นระดับเดียวกับผูท้ ี่ทกั ทาย
เรา หรื อขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์น้ นั ๆ เช่น ถ้ามีคนที่อายุนอ้ ยกว่าเราด้วยระดับสุ ภาพทัว่ ไป เราสามารถ
ตอบกลับด้วยระดับกันเองได้ เช่ นเดี ยวกันกับถ้าหากมีผูใ้ หญ่ทกั ทายเราด้วยระดับกันเอง แต่เราต้อง
ตอบกลับท่านเป็ นระดับสุ ภาพทางการ เพราะเป็ นการแสดงความเคารพ
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ภาพที่ ค.41 ภาพเนื้ อหาบทเรี ยนการแนะนาชื่ อตนเอง
เสี ยงบรรยาย : ชอ นึน อิมนีดา ฉัน/ผมชื่อ

ภาพที่ ค.42 ภาพเนื้ อหาบทเรี ยนการแนะนาชื่ อตนเอง (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : ชอ นึน นัมแทฮยอน อิมนีดา ผมชื่อนัมแทฮยอนครับ
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ภาพที่ ค.43 ภาพเนื้ อหาบทเรี ยนการแนะนาชื่ อตนเอง (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : แช อีรือมึน อิมนีดา ชื่อของฉัน/ผมคือ

ภาพที่ ค.44 ภาพเนื้ อหาบทเรี ยนการแนะนาชื่ อตนเอง (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : แช อีรือมึน ซงมินโฮ อิมนีดา ชื่อของผมคือซงมินโฮครับ

ภาพที่ ค.45 ภาพเนื้ อหาบทเรี ยนยินดีที่ได้รู้จกั
เสี ยงบรรยาย : ชออึมพเวบเก็ดซึ มนีดา ยินดีที่ได้รู้จกั
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ภาพที่ ค.46 ภาพเนื้ อหาบทเรี ยนยินดีที่ได้รู้จกั (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : มันนาซอพันกับ๊ ซึ มนีดา ยินดีที่ได้รู้จกั

ภาพที่ ค.47 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการถามไถ่สารทุกข์สุขดิบ
เสี ยงบรรยาย : โอแรนมานีเอโย ไม่เจอกันนานเลยนะ

ภาพที่ ค.48 ภาพเนื้ อหาบทเรี ยนการถามไถ่สารทุกข์สุขดิบ (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : ชัลชีแนโย้? สบายดีม้ ยั ?
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ภาพที่ ค.49 ภาพเนื้ อหาบทเรี ยนการถามไถ่สารทุกข์สุขดิบ (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : ชัลชีแนซอโย้? ที่ผา่ นมาสบายดีม้ ยั ?

ภาพที่ ค.50 ภาพเนื้ อหาบทเรี ยนการถามไถ่สารทุกข์สุขดิบ (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : ชัลชีแนโกอิซอโย้? ช่วงนี้สบายดีม้ ยั ?

ภาพที่ ค.51 ภาพเนื้ อหาบทเรี ยนการถามไถ่สารทุกข์สุขดิบ (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : ออโตเคชีเนโย้? เป็ นอย่างไรบ้าง?
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ภาพที่ ค.52 ภาพเนื้ อหาบทเรี ยนการตอบกลับการถามไถ่สารทุกข์สุขดิบ
เสี ยงบรรยาย : ชัลชีแนโกอีซอโย ฉันสบายดี

ภาพที่ ค.53 ภาพเนื้ อหาบทเรี ยนการตอบกลับการถามไถ่สารทุกข์สุขดิบ (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : ชัลชีแนโย ดีนะ

ภาพที่ ค.54 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการตอบกลับการถามไถ่สารทุกข์สุขดิบ (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : คืนยังคือแรโย พอใช้ได้
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ภาพที่ ค.55 ภาพเนื้ อหาบทเรี ยนการตอบกลับการถามไถ่สารทุกข์สุขดิบ (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : นาปื อจีอานาโย ไม่เลว

ภาพที่ ค.56 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการตอบกลับการถามไถ่สารทุกข์สุขดิบ (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : คือรอกชอรอกชีแนโย ก็เรื่ อยๆ

ภาพที่ ค.57 ภาพเนื้ อหาบทเรี ยนการตอบกลับการถามไถ่สารทุกข์สุขดิบ (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : ฮังซังพาปื มนี ดา ยุง่ ตลอดเลย
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ภาพที่ ค.58 ภาพเนื้ อหาบทเรี ยนการตอบกลับการถามไถ่สารทุกข์สุขดิบ (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : ชมพาปาโย ค่อนข้างยุง่

ภาพที่ ค.59 ภาพเนื้ อหาบทเรี ยนการตอบกลับการถามไถ่สารทุกข์สุขดิบ (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : คือจอคือรอเนโย เหมือนเดิม

ภาพที่ ค.60 ภาพเนื้ อหาบทเรี ยนการทักทายทางโทรศัพท์
เสี ยงบรรยาย : ยอ โบ เซ โย้? สวัสดีครับ/ค่ะ
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ภาพที่ ค.61 ภาพเนื้ อหาบทเรี ยนการทักทายตามช่วงเวลาต่างๆ
เสี ยงบรรยาย : โชอึน อาชิม โพแนเซโย อรุ ณสวัสดิ์

ภาพที่ ค.62 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการทักทายตามช่วงเวลาต่างๆ (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : อัน นยอง ฮี ซู มู เซ โย ราตรี สวัสดิ์

ภาพที่ ค.63 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการทักทายตามช่วงเวลาต่างๆ (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : ชัล จาโย ฝันดีนะ
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ภาพที่ ค.64 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการบอกลา
เสี ยงบรรยาย : เราเป็ นฝ่ ายอยู่ พูดกับคนที่จะไป ระดับสุ ภาพ อันนยองฮีกาเซโย

ภาพที่ ค.65 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการบอกลา (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : เราเป็ นฝ่ ายอยู่ พูดกับคนที่จะไป ระดับทัว่ ไป ชัลคาโย ไปดีๆ นะ

ภาพที่ ค.66 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการบอกลา (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : เราเป็ นฝ่ ายไป พูดกับคนที่อยู่ ระดับสุ ภาพ อันนยองฮีคเยเซโย
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ภาพที่ ค.67 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการบอกลา (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : เราเป็ นฝ่ ายไป พูดกับคนที่อยู่ ระดับทัว่ ไป โต้มนั นาโย แล้วเจอกันใหม่

ภาพที่ ค.68 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการบอกลาแบบอื่นๆ
เสี ยงบรรยาย : ชม อีตากา บวาโย เดี๋ยวเจอกัน

ภาพที่ ค.69 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการบอกลาแบบอื่นๆ (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : ยอแฮง ชัล ทานยอโย เซโย เดินทางปลอดภัย
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ภาพที่ ค.70 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการบอกลาแบบอื่นๆ (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : แนอิล มานาโย พรุ่ งนี้เจอกัน

ภาพที่ ค.71 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการบอกลาแบบอื่นๆ (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : ชัล ทานยอโอ ชิบ ชีโอ ไปดีมาดีนะ

ภาพที่ ค.72 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการบอกลาแบบอื่นๆ (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : มม โชชิมฮาเซโย ดูแลตัวเองด้วยนะ
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ภาพที่ ค.73 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการบอกลาแบบอื่นๆ (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : ทา อือ เมโต๊ มัน นับ ชี ดา แล้วพบกันอีกนะ

ภาพที่ ค.74 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการบอกลาแบบอื่นๆ (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : ชัล คา ไปดีๆ นะ ใช้พูดกับเพื่อนหรื อคนที่สนิท

ภาพที่ ค.75 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการบอกลาแบบอื่นๆ (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : ชัล อิ ซอ ไปดีๆ นะ ใช้พูดกับเพื่อนหรื อคนที่สนิท
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ภาพที่ ค.76 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการบอกลาแบบอื่นๆ (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : คัลเก ไปนะ ใช้พูดกับเพื่อนหรื อคนที่สนิท

ภาพที่ ค.77 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการขอบคุณ
เสี ยงบรรยาย : ระดับสุ ภาพทางการ คัมซาฮัมนีดา ขอบพระคุณครับ/ค่ะ

ภาพที่ ค.78 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการขอบคุณ (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : ระดับสุ ภาพภาพมาก โคมับซึมนีดา ขอบคุณครับ
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ภาพที่ ค.79 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการขอบคุณ (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : ระดับสุ ภาพทัว่ ไป โคมาวอโย ขอบคุณครับ

ภาพที่ ค.80 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการขอบคุณ (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : ระดับทัว่ ไปหรื อกันเอง โคมาวอ ขอบใจนะ

ภาพที่ ค.81 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการขอบคุณแบบเจาะจง
เสี ยงบรรยาย : วา จูชยอวอ คัมซาฮัมนีดา ขอบคุณที่มา
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ภาพที่ ค.82 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการขอบคุณแบบเจาะจง (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : ชิงชันแฮ จูชยอซอ โคมับซึมนีดา ขอบคุณที่ชม

ภาพที่ ค.83 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการขอบคุณแบบเจาะจง (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : โทวา จูชยอซอ โคมับซึ มนี ดา ขอบคุณที่ช่วยเหลือ

ภาพที่ ค.84 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการขอบคุณแบบเจาะจง (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : อีรอเคกาจี แฮ จูชยอซอ คัมซาฮัมนี ดา ขอบคุณที่ทาให้ถึงขนาดนี้
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ภาพที่ ค.85 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการขอบคุณแบบเจาะจง (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : คอกจองแฮ จูชยอซอ คัมซาฮัมนีดา ขอบคุณที่เป็ นห่วง

ภาพที่ ค.86 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการขอบคุณแบบเจาะจง (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : ชินชีมือโร โคมาวอโย ขอบคุณด้วยใจจริ ง

ภาพที่ ค.87 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการตอบรับคาขอบคุณ
เสี ยงบรรยาย : ระดับสุ ภาพทางการ แควนชันซึ มนีดา ไม่เป็ นไร
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ภาพที่ ค.88 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการตอบรับคาขอบคุณ (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : ระดับสุ ภาพทัว่ ไป แควนชันนาโย ไม่เป็ นไร

ภาพที่ ค.89 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการตอบรับคาขอบคุณ (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : พยอลก็อจ อานิมนีดา ไม่ใช่เรื่ องใหญ่

ภาพที่ ค.90 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการตอบรับคาขอบคุณ (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : พยอล มัลซื อมึลโย พูดเกินไปแล้ว
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ภาพที่ ค.91 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการตอบรับคาขอบคุณ (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : ชอนมันเอโย โอเค

ภาพที่ ค.92 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการขอโทษ (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : ระดับสุ ภาพทางการ ชเวซงฮัมนี ดา ขอโทษครับ/ค่ะ

ภาพที่ ค.93 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการขอโทษ (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : ระดับสุ ภาพภาพมาก มีอนั ฮัมนี ดา ขอโทษครับ/ค่ะ
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ภาพที่ ค.94 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการขอโทษ (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : ระดับสุ ภาพทัว่ ไป มีอนั แฮโย ขอโทษครับ/ค่ะ

ภาพที่ ค.95 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการขอโทษ (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : ระดับทัว่ ไปหรื อกันเอง มีอนั แฮ ขอโทษนะ

ภาพที่ ค.96 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการขอโทษโดยระบุเหตุผล
เสี ยงบรรยาย : นือจอซอ ชเวซงฮัมนีดา ขอโทษที่มาสาย
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ภาพที่ ค.97 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการขอโทษโดยระบุเหตุผล (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : ควีชนั เค แฮซอ มีอนั แฮโย ขอโทษที่ทาให้ลาบากใจ

ภาพที่ ค.98 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการขอโทษโดยระบุเหตุผล (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : พเยรึ ล กีชยอซอ ชเวซงฮัมนี ดา ขอโทษที่รบกวน

ภาพที่ ค.99 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการขอโทษโดยระบุเหตุผล (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : คีดารี เก แฮซอ มีอนั ฮัมนีดา ขอโทษที่ทาให้รอ

208

ภาพที่ ค.100 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการตอบรับคาขอโทษ
เสี ยงบรรยาย : แควนชันซึ มนี ดา ไม่เป็ นไร

ภาพที่ ค.101 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการตอบรับคาขอโทษ (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : อามู อิลโด อานี เนโย ใครๆ ก็ผดิ พลาดกันได้

ภาพที่ ค.102 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการตอบรับคาขอโทษ (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : คือรอล ซูโด อิดจโย แค่เรื่ องเล็กน้อย
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ภาพที่ ค.103 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ
เสี ยงบรรยาย : แซแฮ บก มานี พาดือเซโย สวัสดีปีใหม่

ภาพที่ ค.104 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : คยอรอ ซู คาทือรยอ โย สุ ขสันต์วนั แต่งงาน

ภาพที่ ค.105 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : แฮงบกฮาเก ซาเซโย อยูก่ นั อย่างมีความสุ ขนะ
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ภาพที่ ค.106 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : แซงิล ชุกคาแฮโย สุ ขสันต์วนั เกิด

ภาพที่ ค.107 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : แซงงิล ชุ กคาแฮ สุ ขสันต์วนั เกิ ด เป็ นการพูดในระดับกันเอง ใช้กบั เพื่อน คน
สนิท หรื อคนที่อายุนอ้ ยกว่าเรา
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ภาพที่ ค.108 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : อันจองฮัน ยอแฮง ทเวเซโย ขอให้เดินทางโดยปลอดภัย

ภาพที่ ค.109 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : ยอแฮง ชัล ทานยอโอเซโย ขอให้เดินทางโดยปลอดภัย

ภาพที่ ค.110 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการอวยพรสาหรับการเรี ยน
เสี ยงบรรยาย : คงบู ยอลชิมฮี ฮาเซโย ตั้งใจเรี ยนนะ
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ภาพที่ ค.111 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการอวยพรสาหรับการทางาน
เสี ยงบรรยาย : ซู โกฮาเซโย ตั้งใจทางานนะ

ภาพที่ ค.112 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการอวยพรสาหรับการทางาน (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : ซองคงงึล พิลเกโย ขอให้ประสบความสาเร็ จ

ภาพที่ ค.113 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการอวยพรสาหรับการทางาน (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : ชัล ทเวกิล พารัลเซโย ขอให้การงานรุ่ งเรื อง
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ภาพที่ ค.114 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการอวยพรทัว่ ไป
เสี ยงบรรยาย : โมดึล โซวอนึ ล อีรูชีกี พาแรโย ขอให้สมหวังในทุกสิ่ ง

ภาพที่ ค.115 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการอวยพรทัว่ ไป (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : โมดึล กอชี ชัล ทเวกิล พารัลเกโย ขอให้ทุกสิ่ งเป็ นไปอย่างราบรื่ น

ภาพที่ ค.116 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการอวยพรทัว่ ไป (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : แฮงอู นึล พิมนีดา ขอให้โชคดี
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ภาพที่ ค.117 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการอวยพรทัว่ ไป (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : แฮงบกฮาเซโย ขอให้มีความสุ ข

ภาพที่ ค.118 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการอวยพรทัว่ ไป (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : พูจาดเวเซโย ขอให้ร่ ารวย

ภาพที่ ค.119 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการอวยพรทัว่ ไป (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : ชูคาแฮโย ยินดีดว้ ย
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ภาพที่ ค.120 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการแสดงความเป็ นเจ้าของ
เสี ยงบรรยาย : การแสดงความเป็ นเจ้าของในภาษาเกาหลี คือคาว่า เอ

ภาพที่ ค.121 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการแสดงความเป็ นเจ้าของ (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : โครงสร้างประโยคการแสดงความเป็ นเจ้าของ คนที่เป็ นเจ้าของ เอ สิ่ งที่ตอ้ งการ
แสดงความเป็ นเจ้าของ
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ภาพที่ ค.122 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการแสดงความเป็ นเจ้าของ (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : ตัวอย่างประโยคการแสดงความเป็ นเจ้าของ นาเอ โคยางงี แมวของฉัน

ภาพที่ ค.123 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการแสดงความเป็ นเจ้าของ (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : ตัวอย่างประโยคการแสดงความเป็ นเจ้าของ โอป้ าเอ คูดู รองเท้าของพี่

ภาพที่ ค.124 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการแสดงความเป็ นเจ้าของ (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : ตัวอย่างประโยคการแสดงความเป็ นเจ้าของ อาบอจีเอ ชาดงชา รถของพ่อ
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ภาพที่ ค.125 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการแสดงความเป็ นเจ้าของ (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : ตัวอย่างประโยคการแสดงความเป็ นเจ้าของ มินโฮเอ ยอจาชินกู แฟนของมินโฮ

ภาพที่ ค.126 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการแสดงความเป็ นเจ้าของ (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : การแสดงความเป็ นเจ้าของ ของฉัน ของฉันถ้าพูดแบบเต็มๆ คือ นาเอ กับ ชอเอ
ซึ่ งทั้งสองคานี้สามารถพูดแบบย่อๆ ได้ คือ ชอเอจะพูดว่า แช ส่ วนนาเอ จะพูดว่า แน ซึ่ งชอเอจะสุ ภาพ
กว่านาเอ
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ภาพที่ ค.127 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการแสดงความเป็ นเจ้าของ (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : ตัวอย่างประโยคการแสดงความเป็ นเจ้าของ “ของฉัน” แช อาบอจี คุ ณพ่อของ
ฉัน

ภาพที่ ค.128 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการแสดงความเป็ นเจ้าของ (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : ตัวอย่างประโยคการแสดงความเป็ นเจ้าของ “ของฉัน” แน ชินกู เพื่อนของฉัน
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ภาพที่ ค.129 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการแสดงความเป็ นเจ้าของ (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : คาว่าพวกเราในภาษาเกาหลีคือ “อูรี” และการแสดงความเป็ นเจ้าของของคาว่า
“ของพวกเรา” จะแตกต่างกับการแสดงความเป็ นเจ้าของอื่นๆ เพราะการแสดงความเป็ นเจ้าของนั้น จะ
ไม่ใช้วธิ ี การเติม “เอ” เป็ น “อูรีเอ” แต่คาว่าของพวกเราจะใช้คาว่า “อูรี” เฉยๆ ไม่ตอ้ งมี “เอ”

ภาพที่ ค.130 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการแสดงความเป็ นเจ้าของ (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : ตัวอย่างประโยคการแสดงความเป็ นเจ้าของ “ของพวกเรา” อูรี ฮักกโย โรงเรี ยน
ของฉัน
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ภาพที่ ค.131 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการแสดงความเป็ นเจ้าของ (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : ตัวอย่างประโยคการแสดงความเป็ นเจ้าของ “ของพวกเรา” อูรี ซอนแซงนิ ม
คุณครู ของฉัน

ภาพที่ ค.132 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการแสดงความเป็ นเจ้าของ (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : การแสดงความเป็ นเจ้าของ “ของใคร” คาว่า “ใคร” ในภาษาเกาหลีน้ นั มี 2 คา คือ
“นู กู” และ “นู กา” ซึ่ งทั้งสองคาทาหน้าที่ ต่างกัน คื อ เมื่ อใช้คาว่า “นู กู” ในประโยคนั้น ใคร ใน
ประโยคนั้นจะมีหน้าที่เป็ น กรรม เมื่อใช้คาว่า “นูกา” ในประโยคนั้น ใคร ในประโยคนั้นจะมีหน้าที่
เป็ น ประธาน ซึ่ งในการถามหาเจ้าของสิ่ งของ จะใช้คาว่า “นูกู” แทนเจ้าของ
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ภาพที่ ค.133 ภาพเนื้ อหาบทเรี ยนการแสดงความเป็ นเจ้าของ (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : โครงสร้างประโยคการแสดงความเป็ นเจ้าของ “ของใคร” โครงสร้างประโยค
การถามหาเจ้าของสิ่ งของ นูกู เอ สิ่ งของ ของใคร

ภาพที่ ค.134 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการแสดงความเป็ นเจ้าของ (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : ตัวอย่างประโยคการแสดงความเป็ นเจ้าของ “ของใคร” นูกู เอ แช็ก? หนังสื อของ
ใคร
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ภาพที่ ค.135 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการแสดงความเป็ นเจ้าของ (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : ตัวอย่างประโยคการแสดงความเป็ นเจ้าของ “ของใคร” นู กู เอ ชี กบั ? กระเป๋ า
สตางค์ของใคร

ภาพที่ ค.136 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการบอกความรู ้สึก
เสี ย งบรรยาย : โครงสร้ า งประโยคในการบอกความรู ้ สึ ก มี โครงสร้ า งดัง นี้ ประธาน ตัวชี้
ประธาน ความรู ้สึก แชกา ฉัน ในการสร้างประโยคบอกความรู ้สึก จะใช้ตวั ประธานแบบ อี/กา
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ภาพที่ ค.137 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการบอกความรู ้สึก (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : ตัวอย่างประโยคการบอกความรู ้สึก แชกา แฮงโบแคโย ฉันมีความสุ ข

ภาพที่ ค.138 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนตารางคาศัพท์การบอกความรู ้สึก

ภาพที่ ค.139 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนตารางคาศัพท์การบอกความรู ้สึก (ต่อ)
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ภาพที่ ค.140 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนตารางคาศัพท์การบอกความรู ้สึก (ต่อ)

ภาพที่ ค.141 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนตารางคาศัพท์การบอกความรู ้สึก (ต่อ)

ภาพที่ ค.142 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนตารางคาศัพท์การบอกความรู ้สึก (ต่อ)
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ภาพที่ ค.143 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการขอความช่วยเหลือ
เสี ยงบรรยาย : การขอความช่วยเหลือสามารถพูดได้ดงั นี้

ภาพที่ ค.144 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการขอความช่วยเหลือ (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : ชม โทวาจูชิบชีโอ กรุ ณาช่วยฉันหน่อย

ภาพที่ ค.145 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการขอความช่วยเหลือ (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : ชม โทวาจูเซโย กรุ ณาช่วยฉันหน่อย
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ภาพที่ ค.146 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการขอความช่วยเหลือ (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : โทวาจูชิล จู อิดซึ มนีก๊า? กรุ ณาช่วยฉันหน่อยได้ไหม?

ภาพที่ ค.147 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการขอความช่วยเหลือ (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : มูรอ พวาโด ทเวมนีก๊า? ขอถามอะไรหน่อยได้ไหม?

ภาพที่ ค.148 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการตอบรับความช่วยเหลือ
เสี ยงบรรยาย : เน, คือรอเซโย ได้สิ
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ภาพที่ ค.149 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการตอบรับความช่วยเหลือ (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : มุลโรนีจโย ได้แน่นอน

ภาพที่ ค.150 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการตอบรับความช่วยเหลือ (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : ทังยอนาจโย? กรุ ณาช่วยฉันหน่อยได้ไหม?

ภาพที่ ค.151 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการปฏิเสธความช่วยเหลือ
เสี ยงบรรยาย : ชเวซงฮาจีมนั โทวาจุล ซู อ็อบซึ มนีดา ขอโทษด้วยค่ะ ไม่สามารถช่วยได้
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ภาพที่ ค.152 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการปฏิเสธความช่วยเหลือ (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : โคมับจีมนั แควนชันซึ มนีดา ขอบคุณค่ะ แต่ไม่เป็ นไร

ภาพที่ ค.153 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการปฏิเสธความช่วยเหลือ (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : ชอ ฮนจา ฮัน ซู อิดซึมนีดา, คัมซาฮัมนี ดา ฉันทาเองได้ ขอบคุณค่ะ
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ภาพที่ ค.154 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการบอกอาการเจ็บป่ วย
เสี ย งบรรยาย : โครงสร้ า งประโยคในการบอกความรู ้ สึ ก มี โครงสร้ า งดัง นี้ ประธาน ตัวชี้
ประธาน อาการที่เจ็บป่ วย ชอนึน อาพาโย ฉัน ค่ะ

ภาพที่ ค.155 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนการบอกอาการเจ็บป่ วย (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : ตัวอย่างประโยคการบอกความรู ้สึก ชอนึน โมกี อาพาโย ฉันเจ็บคอค่ะ

ภาพที่ ค.156 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนตารางคาศัพท์การอาการเจ็บป่ วย
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ภาพที่ ค.157 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนตารางคาศัพท์การอาการเจ็บป่ วย (ต่อ)

ภาพที่ ค.158 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนตารางคาศัพท์การอาการเจ็บป่ วย (ต่อ)

ภาพที่ ค.159 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนร้านอาหารการขอเมนูอาหาร
เสี ยงบรรยาย : เมนยู ชม จูเซโย ขอเมนูหน่อยครับ/ค่ะ
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ภาพที่ ค.160 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนร้านอาหารการขอเมนูอาหารภาษาอังกฤษ
เสี ย งบรรยาย : ชเวซงฮัน เด ยองงอเมนยู ชม จู ชี เ กซอโย้? ขอโทษนะครั บ /ค่ ะ ขอเมนู
ภาษาอังกฤษหน่อยได้ม้ ยั ครับ/ค่ะ

ภาพที่ ค.161 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนร้านอาหารการขอเมนูอาหารภาษาอังกฤษ (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : ชเวซงฮันเด ยองงอ เมนยู กา อิซอโย้? ขอโทษนะครับ/ค่ะ ขอเมนู ภาษาอังกฤษ
หน่อยได้ม้ ยั ครับ/ค่ะ
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ภาพที่ ค.162 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนตารางคาศัพท์อาหารต่างๆ

ภาพที่ ค.163 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนตารางคาศัพท์อาหารต่างๆ (ต่อ)

ภาพที่ ค.164 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนตารางคาศัพท์อาหารต่างๆ (ต่อ)
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ภาพที่ ค.165 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนตารางคาศัพท์อาหารต่างๆ (ต่อ)

ภาพที่ ค.166 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนตารางคาศัพท์อาหารต่างๆ (ต่อ)

ภาพที่ ค.167 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนตารางคาศัพท์อาหารต่างๆ (ต่อ)
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ภาพที่ ค.168 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนร้านอาหารการขอเมนูอาหารแนะนา
เสี ยงบรรยาย : ชูชอนฮัลมันฮัน โยรี กา อิซอโย้? มีเมนูอะไรแนะนาบ้างครับ/คะ?

ภาพที่ ค.169 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนร้านอาหารการขอเมนูอาหารแนะนา (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : โอนือเร ทึกพยอลเมนยูนึน มอเยโย้? วันนี้ มีเมนูแนะนาอะไรบ้างครับ/คะ?
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ภาพที่ ค.170 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนร้านอาหารการสั่งอาหาร
เสี ยงบรรยาย : อีกอซึ ล จูเซโย ขออันนี้ ครับ การสั่งอาหารด้วยประโยคนี้ เป็ นการสั่งอาหารที่ใช้
ในการชี้ไปที่รูปอาหารให้กบั พนักงาน

ภาพที่ ค.171 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนร้านอาหารการสั่งอาหาร (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : ชอนึ น รึ ล/งึล มอกเกตซึ มนี ดา ฉันจะกิน ครับ/ค่ะ การสั่งอาหารด้วยประโยคนี้
เป็ นการสั่งอาหารที่ใช้ในการบอกชื่ออาหารที่เรารู ้ชื่ออาหาร
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ภาพที่ ค.172 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนร้านอาหารการสั่งอาหาร (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : ตัวอย่างประโยคการสั่งอาหาร ชอนึน ต็อกบ๊กกีรึล มอกเกตซึ มนี ดา ฉันจะกินต็
อกบ๊กกีครับ/ค่ะ

ภาพที่ ค.173 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนร้านอาหารการสั่งอาหาร (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : ตัวอย่างประโยคการสั่งอาหาร ชอนึ น โพกึ มพาบึล มอกเกตซึ มนี ดา ฉันจะกิ น
ข้าวผัดครับ/ค่ะ
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ภาพที่ ค.174 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนร้านอาหารการบอกสิ่ งที่ไม่ตอ้ งการในอาหาร
เสี ยงบรรยาย : รึ ล/งึล นอออจูจี มาเซโย อย่าใส่ นะครับ/คะ เนื่ องจากเราอาจอาการแพ้อาหาร
บางอย่าง และในอาหารนั้นมีส่วนประกอบที่เราแพ้อยู่ เราสามารถใช้ประโยคนี้ในการบอกได้

ภาพที่ ค.175 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนร้านอาหารการบอกสิ่ งที่ไม่ตอ้ งการในอาหาร (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : ตัวอย่างประโยคการบอกสิ่ งที่ไม่ตอ้ งการใส่ ในอาหาร มานือรึ ล นอออจูจี มาเซ
โย อย่าใส่ กระเทียมนะครับ/ค่ะ
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ภาพที่ ค.176 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนร้านอาหารการบอกสิ่ งที่ไม่ตอ้ งการในอาหาร (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : ตัวอย่างประโยคการบอกสิ่ งที่ไม่ตอ้ งการใส่ ในอาหาร ยางพารึ ล นอออจูจี มาเซ
โย อย่าใส่ หวั หอมนะครับ/ค่ะ

ภาพที่ ค.177 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนร้านอาหารการบอกเมื่อยังไม่ได้อาหาร
เสี ยงบรรยาย : ยอกีโย , เชกา ชูมุนแฮดนึ น เด อึมชีกี อาจิก อัน นาวาโย ยังไม่ได้อาหารที่ส่ังเลย
ครับ
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ภาพที่ ค.178 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนร้านอาหารการบอกรสชาติอาหาร
เสี ยงบรรยาย : อี อึมชิกี นอมู มาชีซอโย อาหารจานนี้ อร่ อยมากๆ

ภาพที่ ค.179 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนร้านอาหารการบอกรสชาติอาหาร (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : ชองมัล มาชีซอโย อร่ อยจริ ง

ภาพที่ ค.180 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนร้านอาหารการบอกรสชาติอาหาร (ต่อ)
เสี ยงบรรยาย : มาชี โชอาโย รสชาติดี
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ภาพที่ ค.181 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนตารางคาศัพท์บอกรสชาติอาหาร

ภาพที่ ค.182 ภาพเนื้อหาบทเรี ยนร้านอาหารการบอกเรี ยกเก็บเงิน
เสี ยงบรรยาย : ชอกีโย, คเยซันแฮจูเซโย เก็บเงินด้วยครับ/ค่ะ
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แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุ งเทพฯ 10160
085-018-9323
sinehwa@gmail.com
โรงเรี ยนศึกษำนำรี วทิ ยำ
มหำวิทยำลัยสยำม
5505100075
นำยปัญญำ
วรัญญูนุกูล
216 หมู่ 9 ตำบลสบบง อำเภอภูซำง
จังหวัดพะเยำ 56110
093-030-1645
panyapoli0001@hotmail.com
โรงเรี ยนรำชประชำนุเครำะห์ 24
มหำวิทยำลัยสยำม

