บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
เนื่องจากในปัจจุบันการเรียนการสอนเรื่องระบบจักรวาล เป็นเรื่องราวที่น่าศึกษาค้นคว้าเป็น
อย่างมากในการศึกษา ในรายวิชาที่เกี่ยวกับการกาเนิดระบบจักรวาลซึ่งบางครั้งผู้เรียนได้ทาการเรียนรู้
ภายในชั้นเรียนโดยผ่านหนังสือตาราเวบบไซตตต่างๆ ว่ามีความเป็นมาอย่างไร ก่อนที่จะมาเป็นระบบ
สุริยะและจักรวาลมี เรื่องราวการกาเนิดและเนื้อหาทฤษฏีต่างๆ ที่มีรายละเอียดค่อนข้างมากไม่ตรง
ประเดบนตามหัวข้อและทาความเข้าใจยากในการอ่าน เพื่อนาไปเป็นแนวทางในการศึกษาหาความรู้จึง
อาจทาให้ผู้เรียนขาดความสนใจในเรื่องระบบจักรวาล เพราะเป็นเนื้อหาที่เข้าใจยากแต่มีแหล่งอ้างอิง
ข้อมูลอย่างละเอียดสมบูร ณตจึงทาให้ผู้เรียนมีความสนใจลดน้อยลงจากปกติ จึงมีการพัฒนาจัดการ
เรียนรู้ขึ้นมาในรูปแบบสื่อ ที่สามารถให้ผู้สอนสร้างบทเรียนและสื่อการเรียน รวมทั้งแบบทดสอบ
เพื่ อให้ผู้เรี ยนได้ เข้ าไปศึ กษาและแสดงความคิดเหบน ผู้เรีย นสามารถเรีย นรู้ได้ทุก ที่ทุกเวลาเพราะ
สื่อคอมพิวเตอรตช่วยสอนไม่ผูกติดกับชั้นเรียน ทาการจาลองห้องเรียนเสมือน เพื่อให้ผู้เรียนเข้าไป
เรียนเนื้อหาต่างๆ ได้นอกจากนั้นผู้เรียนยังกาหนดระยะเวลาการเรียนได้อย่างอิสระตามความสามารถ
ของผู้ เ รี ย นง่ า ยต่ อ การใช้ ก ระบวนการการเรี ย นรู้ โดยผ่ า นหนั ง สื อ ต าราเวบ บ ไซตต ต่ า งๆ โดยน า
สื่อคอมพิ ว เตอรต ช่ วยสอนน าเข้ า มาปรับใช้ใ นการประกอบการเรีย นการสอนไปด้ วย เนื้อหาวิช า
แบบทดสอบที่มีรูปแบบลักษณะการนาเสนอออกมาเป็น ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว สี หรือเสียง
เพื่อเป็นการดึงดูดให้ผู้เรียนเกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น และเข้าใจง่ายขึ้น คอมพิวเตอรตช่วยสอนจึงเข้ามา
มี บทบาทในปั จจุบั น แนวคิ ดในเรื่องการหาเครื่องช่วยสอนนั้นจึ งมีความส าคัญมากในการเรีย น
การสอนเป็นอย่างมาก โดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะของผู้เรียนมากกว่าการสอนปกติ เป็นการช่วยเน้นการ
เรียนรู้ได้โดยผ่านวิธีการทาแบบทดสอบ และสื่อการตตูนที่มีสีสันสดใสดึงดูดความสนใจของผู้เรียนใน
สถานศึกษา จึงมีการใช้สื่อในการเสริมสร้างประสบการณตที่ได้รับนอกเหนือจากในชั้นเรียน เพื่อช่วย
เพิ่มทักษะทางด้านต่างๆ และดึงดูดความสนใจได้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะสื่อภาพยนตรตการตตูนถือว่าเป็น
สื่อประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากผู้เรียนทุกเพศทุกวัย โดยมีเนื้อหาที่สนุกสนาน คลายเครียด
เข้าใจง่าย รวมถึงมีภาพประกอบที่สวยงามและช่วยดึงดูดผู้เรียนเข้ามาสนใจในสื่อคอมพิวเตอรตช่วย
สอนได้เป็นอย่างดี ซึ่งต่างจากการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติเพียงอย่างเดียวที่อาจทาให้ผู้เรียนขาด
ความสนใจและขาดความคิดสร้างสรรคตได้อีกด้วย
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ปัจจุบันมีผู้ที่สนใจที่จะศึกษาเรื่องราวของจักรวาลมีจานวนมาก เนื่องจากมีการศึกษาเรียนรู้
เพิ่มเติมในเรื่องของระบบจักรวาลและระบบสุริยะทั้งในเรื่องของความเป็นมา ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบจักรวาลตลอดจนองคตประกอบของระบบสุริยะจักรวาล เช่น ดาวพุธ ดาวศุกรต โลก ดาวอังคาร
ดาวพฤหัสบดี ดาวเสารต ดาวยูเรนัส ดาวเนปจูน เป็นต้น ยังมีกาแลบกซี่ต่างๆ ว่ามีความเป็นมาอย่างไร
สิ่ง เหล่า นี้ทั้ ง หมดเรีย กว่ า จัก รวาล เป็ นที่น่ า สนใจและศึ ก ษาค้นคว้าหาความรู้ หาค าตอบเกี่ ย วกั บ
จักรวาลและสิ่งต่างๆ ในจักรวาลว่ามีความสัมพันธตกั นอย่างไรในจักรวาลและรูปแบบต่างๆ จากการ
ค้นพบเกี่ยวกับกาแลบกซี่ว่ามีลักษณะอะไรบ้าง จึงนาเนื้อหามารวบรวมให้มีความชัดเจนและเข้าใจง่า ย
ขึ้น โดยเฉพาะกับกลุ่มเดบก ๆ ที่เริ่มสนใจที่จะศึกษาหาความรู้เรื่ องของจักรวาล และช่วยเพิ่มการเรียน
การสอนในชั้นเรียนปกติเพียงอย่างเดียว อาจทาให้ผู้เรียนขาดความสนใจและขาดความคิดสร้างสรรคต
จึงมีการใช้สื่อในการเสริมสร้างประสบการณตที่ได้รับนอกเหนือจากในชั้นเรียน เพื่อช่วยเพิ่มทักษะ
ทางด้านต่างๆ และดึงดูดความสนใจได้มากยิ่งขึ้น
ดังนั้นคณะผู้จัดทาจึงได้จัดทาสื่อคอมพิวเตอรตช่วยสอน เนื่องจากได้เลบงเหบนถึงความสาคัญ
ของเรื่องระบบจัก รวาลที่ ก ล่า วถึงเรื่องเกี่ ยวกั บโลก กาแลบกซี่ จัก รวาล และสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏบน
ท้องฟ้า โดยอธิบายปรากฏการณตต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามหลักการทางวิทยาศาสตรต นอกจากนี้ยั งสอดแทรก
ตานานนิทานกลุ่มดาว เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความคิดสร้างสรรคต โดยเนื้อหาจะสอดคล้องกับการ
เรียนรู้ในห้องเรียนของนักเรียนชั้นประถมตอนต้น เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องจักรวาล
และดาวเคราะหตต่างๆ ในระบบสุริย ะเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรีย นได้พัฒ นาทักษะทางวิทยาศาสตรต
ช่วยเสริมความรู้โดยการใช้เทคนิคการสร้างสื่อคอมพิวเตอรตช่วยสอนในรูปแบบ CAI เพื่อให้เข้าใจใน
เนื้อหาได้ง่ายขึ้น และประกอบกับการมีแบบทดสอบหลังเรียนเป็นการเสริมสร้างทักษะ และนิทาน
สอดแทรกความรู้เบื้ องต้น ให้กั บนัก เรีย นในระดับประถมศึกษาตอนต้นได้พั ฒนาในด้านการคิด
การจาอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจในสื่อ ที่ช่วยส่งเสริมประสบการณต และ
กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ และความเชื่อมั่นในตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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วัตถุประสงคต
เพื่อพัฒนาสื่อคอมพิวเตอรตช่วยสอนเรื่องจักรวาล
กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนในระดับประถมศึกษาตอนต้น
ขอบเขต
1.

2.

คุณสมบัติทั่วไปของคอมพิวเตอรตช่วยสอน เรื่อง จักรวาล มีความสามารถดังนี้
1.1 นาเสนองานด้วยภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ เรื่องจักรวาล
1.2 เนื้อหาเกี่ยวกับจักรวาล นาเสนอเกี่ยวกับจักรวาล ดาวเคราะหตในระบบสุริยะ และกลุ่ม
ดาวต่างๆ
1.3 ใช้ตัวละครหลักในการดาเนินเรื่อง 3 ตัว
1.3.1 Alex เป็นนักบินอวกาศ ทาหน้าที่พาท่องระบบจักรวาล
1.3.2 CJ เป็นหุ่นยนตต ผู้ทาหน้าที่ แนะนาเรื่องราวในระบบจักรวาล
1.3.3 Est เป็นมนุษยตต่างดาว ทาหน้าที่บรรยายการกาเนิดจักรวาลและกาแลบกซี่
1.4 ระยะเวลาที่ใช้ในนาเสนอประมาณ 20 นาที โดยการนาเสนอแบ่งออกเป็น 4 ตอน
1.4.1 ตอนที่ 1 ดาวเคราะหตในระบบสุริยะ มีระยะเวลาประมาณ 4 นาที
1.4.2 ตอนที่ 2 เรื่องเกี่ยวกับการกาเนิดจักรวาล มีระยะเวลาประมาณ 1 นาที
1.4.3 ตอนที่ 3 นิทานเรื่องกลุ่มดาว 12 ราศี มีระยะเวลา 15 นาที
1.4.4 ตอนที่ 4 แบบฝึกหัดเสริมทักษะ 2 ชุด
1.4.4.1 แบบฝึกหัดเสริมทักษะ เรื่องจักรวาล
1.4.4.2 แบบฝึกหัดเสริมทักษะ เรื่องราศี
คุณสมบัติของฮารตดแวรต
2.1 ฮารตดแวรตของผู้พัฒนาระบบ
2.1.1 CPU Intel i3 2.93 GHz
2.1.2 Hard Disk 500 GB
2.1.3 RAM 4 GB
2.1.4 DVD-RW Drive
2.1.5 Scanner
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2.1.6 Printer
2.2 ฮารตดแวรตของผู้ใช้ระบบ
2.2.1 CPU Intel i3 2.93 GHz
2.2.2 Hard Disk 500 GB
2.2.3 RAM 4 GB
2.2.4 CD-ROM Drive
2.2.5 Speaker
3. คุณสมบัติของซอฟตตแวรต
3.1 ซอฟตตแวรตสาหรับผู้พัฒนาระบบ
3.1.1 Adobe Photoshop CS6
3.1.2 Adobe Flash Professional CS6
3.1.4 Microsoft Office Word 2010
3.1.5 Sound Recorder 9.8.3
3.2 ซอฟตตแวรตสาหรับผู้ใช้ระบบ
3.2.1 Microsoft Windows 7
3.2.2 Adobe Flash Player 10.0.42.34 หรือสูงกว่า
3.2.3 สื่อการเรียนการสอน เรื่องจักรวาล
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ในการจัดทาสื่อคอมพิวเตอรตช่วยสอน เรื่องระบบจักรวาล คณะผู้จัดทาได้ร่วมกันวางแผนการ
ดาเนินงานไว้ดังนี้
1.
2.
3.

ส ารวจข้ อมู ล เบื้ อ งต้นเกี่ ย วกั บระบบจัก รวาล โดยทาการศึก ษาเอกสารและทฤษฏี ที่
เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและศึกษาแนวทางการดาเนินเรื่องความเป็นมาของจักรวาลว่า
มีกลุ่มหมู่ดาว และสิ่งต่างๆ ในจักรวาลมีอะไรบ้าง
ออกแบบ Story Board สื่อคอมพิวเตอรตช่วยสอนเรื่ องระบบจักรวาล โดยมีหัวข้อเรื่อ ง
ดังนี้
3.1 การกาเนิดของจักรวาล

5

4.
5.

6.

3.2 ดวงดาวในระบบสุริยะ
3.3 นิทานเรื่องกลุ่มดาว 12 ราศี
3.4 แบบฝึกหัดเสริมทักษะ
สร้างตัวละครโดยใช้โปรแกรม Adobe Flash Professional CS6 ตามที่ได้ออกแบบไว้
ท าการทดสอบความสมบรู ณต ก ารน าเสนองานสื่ อ คอมพิ ว เตอรต ช่ ว ยสอน เพื่ อ หา
ข้อผิดพลาดของสื่อ และนาไปปรับปรุงแก้ไขในข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น ในด้านการดึงดูด
ผู้เรียนให้มีความเข้าใจในสื่อคอมพิวเตอรตช่วยสอน
นาเสนอโครงงาน คณะผู้จัดทาจะต้องนาสื่อคอมพิวเตอรตช่วยสอนที่เสรบจสมบูรณตนาไป
อธิบายขั้นตอนการทางานในแต่ละหัวข้อ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการนาเสนอ

ประโยชนตที่คาดว่าจะได้รับ
1.
2.
3.

ทาให้ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบจักรวาลมากขึ้น
ทาให้ผู้เรีย นได้มี การพั ฒนาในการฟังจับใจความส าคัญของเรื่องราวในสื่อได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
ทาให้ผู้เรียนได้ ประเมินผลความรู้ความเข้าใจในบทเรี ยนคอมพิวเตอรตช่วยสอนเรื่อง
ระบบจักรวาล

