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(Games Based Learning) ในศตวรรษท่ี 21 
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มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง ล าปาง 
 
บทคัดย่อ 

ในปัจจุบันได้มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเป็นเร่ืองที่ก าลังได้รับความสนใจอย่าง
กว้างขวาง โดยใช้การเรียนรู้ผ่านเกม (Games Based Learning) ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมทางการศึกษา ที่น าเอาความ
สนุกสนานของเกม และเน้ือหาบทเรียนวิชาต่างๆ มาผสมผสาน และ ออกแบบให้อยู่ในรูปแบบใหม่เข้าด้วยกัน ท าให้
ผู้เรียนได้รับทั้งความรู้และความเพลิดเพลินไปพร้อมๆกัน และเพื่อช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข ท าให้
ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติให้เท่าทันปัจจุบัน
และอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ 21ซ่ึงการเรียนรู้ด้วยเกมและทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้รับความ
สนใจอย่างมากจากนักวิจัยและผู้ปฏิบัติงานการศึกษาจ านวนมากสนับสนุนผลบวกของเกมต่อการเรียนรู้ นักวิจัยจ านวน
มากมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเกมการศึกษาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ช่วงของประเภทเกมและ
องค์ประกอบการออกแบบเกมรวมถึงทฤษฎีการเรียนรู้ที่ใช้ในการศึกษาเหล่าน้ีถูกกล่าวถึงพร้อมด้วยตัวชี้วัดมาตรการและ
ผลลัพธ์ส าหรับผลกระทบต่อทักษะศตวรรษที่ 21 ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าวิธีการเรียนรู้แบบเกมมีประสิทธิภาพในการ
อ านวยความสะดวกในการพัฒนาทักษะของศตวรรษที่ 21 ได้เป็นอย่างดี 
ค าส าคัญ : เกมการเรียนรู้ , ศตวรรษที่ 21, ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
 
Abstract 

At present, the application of technology in teaching and learning is a subject that is gaining 

widespread attention. By using game based learning, which is considered an educational innovation That brings 

the fun of the game And lesson content in various subjects to combine and design to be in a new format together 
Allowing the learners to receive both knowledge and enjoyment at the same time And to help develop numerical 

analytical skills Make the students have the ability to analyze numerically. The ability to apply mathematical 

and statistical techniques to keep up with the present and future that has changed dramatically in the last century 

21, which learning with games and skills in the 21st century has received a lot of attention from many 

researchers and educators supporting the positive effects of games on learning. Many researchers are striving to 

develop educational games to promote the development of learners' skills in the 21st century. A range of game 

types and game design elements, including the learning theories used in these studies, are discussed, along with 

indicators, measures, and outcomes for impact on 21st century skills. Learning the game is effective in 

facilitating the development of 21st century skills. 
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บทน า 
 การเรียนรู้ผ่านเกม (Game-Based Learning หรือ GBL) เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ได้รับความนิยมอย่าง
แพร่หลายมากขึ้นเร่ือย ๆ ในปัจจุบัน เป็นเพราะการที่ผู้เรียนเกิดมาในยุคที่เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ และเคร่ืองมือ
สื่อสารที่พัฒนาอย่างไม่หยุดย้ัง จึงมีผลท าให้ ความชอบ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนต่อรูปแบบการเรียนรู้และ
การที่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติจะท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้   นอกจากน้ีการเรียนรู้ผ่านเกม (Game-
Based Learning หรือ GBL) ยังเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่ได้น าเอาความสนุกสนานของเกมได้ และเกมออกแบบให้
อยู่ในรูปแบบใหม่ผสมผสานเน้ือหาบทเรียนวิชาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ท าให้ผู้เรียนเกิดความเพลิดเพลินมีความสุขกับการ
เรียนรู้ และได้รับความรู้ไปด้วย โดยเฉพาะเกมที่มีสถานการณ์จ าลองมีความสนุกสนานเพลิดเพลินและมีความท้าทายท าให้
การเรียนรู้ไม่น่าเบื่อ  
  การศึกษาในศตวรรษที่ 21  ในการเตรียมผู้เรียนให้พร้อมกับชีวิตในศตวรรษที่ 21 เป็นเร่ืองส าคัญของกระแส
การปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง ผู้สอนจึงต้องมีความ
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ต่ืนตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลกใน
ศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนไปจากศตวรรษที่ 20 และ 19 โดยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ส าคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู้ 
(Learning Skill) ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 น้ี มีความรู้ ความสามารถ 
และทักษะจ าเป็น ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อม
ด้านต่างๆ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการก าหนดแนวทางยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ โดยร่วมกันสร้างรูปแบบ
และแนวปฏิบัติในการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นที่องค์ความรู้ ทักษะ ความ
เชี่ยวชาญและสมรรถนะที่เกิดกับตัวผู้เรียน เพื่อใช้ในการด ารงชีวิตในสังคมแห่งความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยจะอ้างถึง
รูปแบบ (Model) ที่พัฒนามาจากเครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพื่อทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Partnership 
For 21st Century Skills) ที่มีชื่อย่อว่า เครือข่าย P21  ซึ่งได้พัฒนากรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย
ผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะเฉพาะด้าน ความช านาญการและความรู้เท่าทันด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อความส าเร็จของ
ผู้เรียนทั้งด้านการท างานและการด าเนินชีวิต การให้การศึกษาส าหรับศตวรรษที่  21 ต้องเปลี่ยนแปลงทัศนะ 
(perspectives) จากกระบวนทัศน์แบบด้ังเดิม (tradition paradigm) ไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่ (new paradigm) ที่ให้โลก
ของนักเรียนและโลกความเป็นจริงเป็นศูนย์กลางของกระบวนการเรียนรู้  เป็นการเรียนรู้ที่ไปไกลกว่าการได้รับความรู้แบบ
ง่ายๆ ไปสู่การเน้นพัฒนาทักษะและทัศนคติ ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะองค์การ ทัศนคติเชิงบวก ความ
เคารพตนเอง นวัตกรรม ความสร้างสรรค์ ทักษะการสื่อสาร ทักษะและค่านิยมทางเทคโนโลยี ความเชื่อมั่นตนเอง ความ
ยืดหยุ่น การจูงใจตนเอง และความตระหนักในสภาพแวดล้อม   และเหนืออ่ืนใด คือ ความสามารถใช้ความรู้อย่าง
สร้างสรรค์ (the ability to handle knowledge effectively in order to use it creatively)  

ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขเป็นความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ความสามารถในการใช้เทคนิคทาง
คณิตศาสตร์และสถิติ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน เน่ืองจากองค์ความรู้ในปัจจุบันและอนาคตมีการ
เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เห็นได้จากการตีพิมพ์งานวิจัยและการจดทะเบียนสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นนวัตกรรม ผู้เรียนต้อง
เผชิญกับข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่หลั่งไหลอยู่รอบตัวและสังคม จึงต้องเรียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้ที่ถูกต้อง 
เชื่อถือได้และทันสมัย ผู้เรียนต้องสามารถสืบค้นข้อมูลเชิงประจักษ์ ประเมินข้อมูลที่ได้รับอย่างมีเหตุผลมีวิจารณญาณ โดย
ตรวจสอบความถูกต้อง ท าความเข้าใจและไตร่ตรองในการน าการความรู้ใหม่ผนวกกับความรู้เก่าเพื่อน ามาตัดสินใจใช้
แก้ปัญหาและ ในการประกอบวิชาชีพ ซึ่งการเรียนการสอนประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ (1) การต้ังค าถามที่ตรงจุดที่เป็น
ปัญหา ที่สนใจ (2) ค้นหาค าตอบตรงค าถาม (3) ประเมินคุณภาพข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ ข้อมูลสมบรูณ์ถูกต้อง เชื่อถือ
ได้และทันสมัย (4) น าค าตอบที่เหมาะสม มาสังเคราะห์องค์ความรู้และน ามาตัดสินใจ (5) ประเมินพฤติกรรมตนเอง
ร่วมกับการประเมินของอาจารย์ที่ให้ข้อคิดป้อนกลับเพื่อการปรับปรุง การจะท าเช่นน้ีได้ ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถใน
เข้าถึงแหล่งข้อมูลและระบบของข้อมูล  ได้สัมผัสจุดแข็งและข้อจ ากัดของแหล่งข้อมูลต่าง  ๆ ที่มีอยู่ เช่น ต ารา วารสาร 
electronic websites การประชุมวิชาการ ประสบการณ์ของบุคคลและความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น มีทักษะ
เก่ียวกับการก าหนดค าส าคัญที่ใช้ในการค้นหา ทักษะการอ่านงานวิจัย การแปลผลข้อมูลเชิงตัวเลขและสถิติ ผู้เรียนต้อง
ได้รับการปูพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และสถิติ วิธีการวิจัยและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับกระบวนการสอนควร
สอดแทรกในทุกรายวิชา ให้มีการคิดวิเคราะห์จากข้อมูลต่าง  ๆ และน าความรู้มาใช้แก้ปัญหาและเกิดประโยชน์จริงใน
วิชาชีพ การเรียนการสอนลักษณะน้ีช่วยส่งเสริมการเปิดใจกว้างต่อข้อจ ากัดของตนและการยอมรับในสิ่งที่ไม่รู้ เป็นการ
สร้างปัญญาที่ส่งเสริมความคิดริเร่ิมและการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต 
   การเรียนการสอน จะเน้นการสอนวิธีการคิดมากกว่าสอนว่าควรคิดอะไร ฝึกการคิดในเน้ือหาสาระทางสาขาวิชา
อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยสามารถท าความเข้าใจและประเมินความเข้าใจของตนเองได้ จึงควรเน้นการฝึก
ปฏิบัติ อาจารย์เป็นแบบอย่างโดยแสดงทุกขั้นตอนของการศึกษาข้อมูลเชิ งประจักษ์ และให้ผู้เรียนท าการวิเคราะห์
กรณีศึกษาและสถานการณ์ การน าเสนอและการอภิปราย การท าโครงงาน (project) การท าวิจัย journal clubs  
อาจารย์ป้อนกลับพฤติกรรมการเรียนรู้(feedback) ผู้เรียนสามารถน าวิธีการน้ีมาใช้ศึกษาในสิ่งที่สงสัยไม่แน่ใจ ในบางหัว
เร่ือง บางกรณีศึกษา บางสถานการณ์ และในชีวิตประจ าวัน 
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เนื้อเรื่อง 
    เกมการเรียนรู้ (Game-Based Learning หรือ GBL) 
   Game Based Learning  คือสื่อในการเรียนรู้รูปแบบหน่ึง ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้มีความสนุกสนานไป
พร้อมๆกับการได้รับความรู้ โดยสอดแทรกเน้ือหาทั้งหมดของหลักสูตรน้ันๆเอาไว้ในเกมส์ และให้ผู้เรียนลงมือเล่นเกมส์ 
โดยที่ผู้เรียนจะได้รับความรู้ต่างๆของหลักสูตรน้ันผ่านการเล่นเกมส์นั้นไปด้วย 
              การเรียนรู้ผ่านเกม(Game-Based Learning หรือ GBL) ในต่างประเทศน้ันไม่ใช่เร่ืองใหม่จึงเป็นเร่ืองที่
น่าสนใจในวงการศึกษาไทยในการที่จะน ามาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน การเรียนรู้ผ่านเกม (กรมวิชาการ) ได้แสดง
บทความเกี่ยวกับสื่อการเรียนรู้ว่า เราสามารถน าทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวผู้เรียนมาใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ได้ ไม่ว่าจะเป็นวัสดุ
อุปกรณ์ วิธีการ ตลอดจน คน สัตว์ สิ่งของ ธรรมชาติ รวมถึงเหตุการณ์หรือแนวคิดอาจอยู่ในลักษณะที่ถ่ายทอด ความรู้ 
ความเข้าใจ ความรู้สึก เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ หรือเป็นเคร่ืองมือที่กระตุ้นให้เกิดศักยภาพทางความคิด ตลอดจน
สิ่งที่กระตุ้นให้เป็นผู้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
              เกมในปัจจุบันเป็นเกมในลักษณะเล่นอย่างเดียว “mere play” คือ วัตถุประสงค์เพื่อความเพลิดเพลิน 
สนุกสนานในการเล่นเกมของผู้ เล่น กระบวนการสร้างเกมประเภทน้ีไม่ซับซ้อนและยุ่งยากหากต้องการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ข้างต้น แต่เกมเพื่อการศึกษาเป็นเกมที่มีลักษณะการเล่นเพื่อการเรียนรู้ “Play to Learning” วัตถุประสงค์
หลักเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในขณะหรือหลังจากการเล่นเกม เรียนไปด้วยและก็สนุกไปด้วยพร้อมกัน ท าให้ผู้เรียนมี
การเรียนรู้อย่างมีความหมาย กระบวนการสร้างเกมเพื่อการศึกษาจ าเป็นต้องผ่านการออกแบบลักษณะของเกมโดยยึด
ตามหลักทฤษฎีต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ดังน้ันเกมการศึกษาจึงเป็นเกมที่มีกระบวนการสร้างที่ซับซ้อน  และใช้เวลามากในการ
สร้างและพัฒนาการใช้และการสร้างเกมเพื่อการศึกษาในปัจจุบันมีลักษณะคล้ายๆกันคือ การน าเน้ือหาที่ต้องการให้ผู้ เรียน 
เรียนน าเข้าไปแทรกในเกม แล้วให้ผู้เรียนได้เล่นเกมโดยเชื่อว่าความรู้หรือเน้ือหาน้ันจะส่งผ่านไปยังผู้เรียนจนผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ได้ในที่สุด โดยรูปแบบเกมที่สร้างขึ้นส่วนใหญ่จะค านึกถึงเฉพาะความสะดวกและความง่ายในการสร้างและ
พัฒนาเกมส์เท่าน้ัน ท าให้เกมทางการศึกษาจึงมีการสร้างเพียงไม่กี่รูปแบบ และยังใช้เกมรูปแบบเดียวใช้สอนเน้ือหาที่
ต่างกันเพื่อความง่ายและสะดวกในการสร้าง ท าให้เกิดข้อสงสัยว่ารูปแบบเกมแบบเดียว สามารถใช้กับเน้ือหาที่แตกต่างกัน
ได้จริงหรือ สิ่งที่ควรค านึงถึงในการเลือกรูปแบบเกมเพื่อน ามาใช้เพื่อการศึกษาจะต้องค านึงถึงจุดประสงค์การเรียนรู้เป็น
หลัก โดยสามารถจ าแนกลักษณะของเกมแบ่งจุดประสงค์ของการเรียนรู้กับรูปแบบเกมที่เหมาะสม ดังน้ี 
              1. ความจ า ความคงทนในการจ า ลักษณะเกมเป็นชุดของเน้ือหาและแบบประเมินหลังจากการอ่านชุดเน้ือหา
ต่างๆ แล้ว รูปแบบเกม เช่น เกมแบบฝึกหัด,Quiz, เกม Crossword และเกม puzzles ต่างๆ  เป็นต้น 
             2. ทักษะ การกระท า เป็นเกมในลักษณะจ าลองสถานการณ์เร่ืองราว การกระท า การเลียนแบบ โดยมีการ
ให้ผลป้อนกลับและมีตัวแปรอ่ืนๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น เวลา รูปแบบเกม เช่น เกม Simulation ต่างๆ เช่น เกมยิง, เกม
ขับรถ เป็นต้น 
             3. ประยุกต์ความคิดรวบยอดและกฎข้อบังคับต่างๆ เป็นเกมในลักษณะกฎและขั้นตอนวิธีการในการปฏิบัติ มี
เงื่อนไขในการกระท า เช่น เกมกีฬาต่างๆ 
             4. ตัดสินใจ การแก้ปัญหา ลักษณะเป็นเกมแบบเป็นเร่ืองราว  สถานการณ์ สามารถแสดงผลการกระท าได้
ในทันที Real Time  รูปแบบเกม เช่น เกมวางแผน, เกมผจญภัย เป็นต้น 
            5. การอยู่ร่วมกับสังคม ลักษณะเป็นเกมเกมเกี่ยวกับการสื่อสาร การเล่าเร่ืองแล้วมีทางเลือก รูปแบบเกม เช่น 
เกมวางแผน, เกมผจญภัย, เกมเล่าเร่ืองราวแล้วให้เลือก(เกมภาษา) เป็นต้น 
 
  เทคนิคการใช้วิธีสอนโดยใช้เกมการเรียนรู้ (Game based Learning) 
             1. การเลือกและน าเสนอเกม  เกมที่น ามาใช้ในการสอนส่วนใหญ่จะเป็นเกมที่เรียกว่า “เกมการศึกษา” คือ
เป็นเกมที่มีวัตถุประสงค์ มุ่งให้ผู้เล่นเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ มิใช่เล่นเพียงเพื่อความสนุกสนานเท่าน้ัน อย่างไรก็
ตาม ผู้สอนอาจมีการน าเกมที่เล่นกันเพื่อความบันเทิงเป็นส าคัญ มาใช้ในการสอน โดยน ามาเพิ่มขั้นตอนส าคัญคือการ
วิเคราะห์อภิปรายเพื่อการเรียนรู้ เกมที่ได้รับการออกแบบให้เป็นเกมการศึกษาโดยตรงมีอยู่ด้วยกัน 3 ประเภทคือ  
  1) เกมแบบไม่มีการแข่งขัน เช่น เกมการสื่อสาร เกมการตอบค าถาม เป็นต้น  
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  2) เกมแบบแข่งขัน มีผู้แพ้ ผู้ชนะ เกมส่วนใหญ่จะเป็นเกมแบบน้ี เพราะการแข่งขันช่วยให้การเล่นเพิ่มความ
สนุกสนานมากขึ้น  
  3) เกมจ าลองสถานการณ์ (simulation  game)  เป็นเกมที่จ าลองความเป็นจริง สถานการณ์จริง ซึ่งผู้เล่น
จะต้องคิดตัดสินใจจากข้อมูลที่มี และได้รับผลของการตัดสินใจ เหมือนกับที่ควรจะได้รับในความเป็นจริงเกมแบบน้ีมีอยู่ 2 
ลักษณะคือ  ลั กษณะแรกเป็นกา รจ าลองค วามเป็นจ ริ ง  ลงมา เล่นในกระดานห รือบอร์ด เ รี ยกว่ าบอ ร์ด
เกม  (board  game)  เช่น เกมเศรษฐี เกมมลภาวะเป็นพิษ (pollution)  เกมแก้ปัญหาความขัดแย้ง (conflict 
resolution)  อีกลักษณะหน่ึงเป็นเกมสถานการณ์ที่จ าลองสถานการณ์และบทบาทขึ้นให้เหมือนความเป็นจริง และผู้เล่น
จะต้องลงไปเล่นจริงๆ โดยสวมบทบาทเป็นคนใดคนหน่ึงในสถานการณ์น้ัน เกมแบบน้ีอาจใช้เวลาเล่นเพียง 2-3 ชั่วโมง 
หรือใช้เวลาเป็นวันหรือหลายๆ วันติดต่อกัน หรือแม้กระทั่งเล่นกันตลอดภาคเรียน เป็นการเรียนรู้ทั้งรายวิชาเลยก็มี ในยุค
ปัจจุบันที่เทคโนโลยีขั้นสูงได้พัฒนาก้าวหน้าไปมากจึงเกิดเกมจ าลองสถานการณ์ในรูปแบบใหม่ๆ  ขึ้นคือ คอมพิวเตอร์เกม 
(computer  game)  ซึ่งเป็นเกมจ าลองสถานการณ์ที่ผู้เล่นสามารถควบคุมการเล่นผ่านทางจอคอมพิวเตอร์ได้ ปัจจุบัน
เกมแบบน้ีได้รับความนิยมสูงมาก 
               การเลือกเกมเพื่อน ามาใช้สอนท าได้หลายวิธี ผู้สอนอาจเป็นผู้สร้างเกมขึ้นให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ของการ
สอนของตนก็ได้หรืออาจน าเกมที่มีผู้สร้างขึ้นแล้วมาปรับดัดแปลงให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ตรงกับความต้องการของตน 
หากผู้สอนต้องการสร้างเกมขึ้นใช้เอง ผู้สอนจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีสร้างและจะต้องทดลองใ ช้เกมที่
สร้างหลายๆ คร้ัง จนกระทั่งแน่ใจว่า สามารถใช้ได้ผลดีตามวัตถุประสงค์ หากเป็นการดัดแปลง ผู้สอนจ าเป็นต้องศึกษา
เกมน้ันให้เข้าใจก่อน แล้วจึงดัดแปลงและทดลองใช้ก่อนเช่นกัน ส าหรับการน าเกมการศึกษามาใช้เลยน้ัน ผู้สอน
จ าเป็นต้องศึกษาเกมน้ันให้เข้าใจและลองเล่นเกมน้ันก่อน เพื่อจะได้เห็นประเด็นและข้อขัดข้องต่างๆ อันจะช่วยให้ผู้สอนมี
การเตรียมการป้องกันหรือแก้ไขไว้ล่วงหน้า ช่วยให้การเล่นจริงของผู้เรียนเป็นไปอย่างราบร่ืนส่วนคอมพิวเตอร์เกมน้ัน 
ผู้สอนจ าเป็นต้องมีทั้งซอฟต์แวร์ (software) และฮาร์ดแวร์ (hardware) คือตัวเกมและเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับผู้เรียน 
จึงจะสามารถเล่นได้ 
               ในกรณีที่ผู้สอนต้องการเลือกเกมที่มีผู้จัดท าและเผยแพร่แล้ว (published  game) มาใช้ ผู้สอนจ าเป็นต้อง
แสวงหาแหล่งข้อมูลว่า มีใครท าอะไรไว้บ้างแล้ว ซึ่งในปัจจุบันเกมประเภทน้ีมีเผยแพร่และวางจ าหน่ายในท้องตลาด
จ านวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว เป็นผลงานที่จัดท าขึ้นในต่างประเทศ สิ่งส าคัญซึ่งผู้สอนถึงตระหนักในการเลือกใช้เกมจ าลอง
สถานการณ์ก็คือ เกมจ าลองสถานการณ์ที่จัดท าขึ้นในต่างประเทศ ย่อมจ าลองความเป็นจริงของสถานการณ์ในประเทศ
น้ัน ซึ่งจะมีความแตกต่างไปจากสถานการณ์ในประเทศไทย ดังน้ันผู้สอนจึงควรชี้แจงให้ผู้เรียนเข้าใจ หรือไม่ก็จ าเป็นต้อง
ดัดแปลงหรือตัดทอนส่วนที่แตกต่างออกไป หากสามารถท าได้ 
               2. การชี้แจงวิธีการเล่น และกติกาการเล่น เน่ืองจากเกมแต่ละเกมมีวิธีการเล่น และกติกาการเล่นที่มีความ
ยุ่งยากซับซ้อนมากน้อยแตกต่างกัน ในกรณีที่เกมน้ันเป็นเกมง่ายๆ มีวิธีเล่นและกติกาไม่ซับซ้อน การชี้แจงก็ย่อมท าได้ง่าย 
แต่ถ้าเกมน้ันมีความซับซ้อนมาก การชี้แจงก็จะท าได้ยากขึ้นผู้สอนควรจัดล าดับขั้นตอนและให้รายละเอียดที่ชัดเจนโดย
อาจต้องใช้สื่อเข้าช่วย หรืออาจให้ผู้เรียนซ้อมเล่นก่อนการเล่นจริง 
               กติกาการเล่น เป็นสิ่งที่ส าคัญมากในการเล่นเกม เพราะกติกาน้ีจะต้ังขึ้นเพื่อควบคุมให้การเล่นเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ผู้สอนควรศึกษากติกาการเล่น และวิเคราะห์ (หากเกมไม่ได้ให้รายละเอียดไว้) กติกาว่า กติกาแต่ละข้อมีขึ้น
ด้วยวัตถุประสงค์อะไร และควรดูแลให้ผู้แล่นปฏิบัติตามกติกาของการเล่นอย่างเคร่งครัด 
               3. การเล่นเกม  ก่อนการเล่น ผู้สอนควรจัดสถานที่ของการเล่นให้อยู่ในสภาพที่เอ้ือต่อการเล่น ไม่เช่นน้ัน 
อาจจะท าให้การเล่นเป็นไปอย่างติดขัดและเสียเวลา เสียอารมณ์ ของผู้เล่นด้วย การเล่นควรเป็นไปตามล าดับขั้นตอน และ
ในบางกรณีต้องควบคุมเวลาในการเล่นด้วย ในขณะที่ผู้เรียนก าลังเล่นเกม ผู้สอนควรติดตามสังเกตพฤติกรรมการเล่นของ
ผู้เรียนอย่างใกล้ชิด และควรบันทึกข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนไว้ เพื่อน าไปใช้ในการอภิปรายหลัง
การเล่น หากเป็นไปได้ผู้สอนควรมอบหมายผู้เรียนบางคนให้ท าหน้าที่สังเกตการณ์การเล่น และควบคุมกติกาการเล่นด้วย 
             4. การอภิปรายหลังการเล่น  ขึ้นตอนน้ีเป็นขึ้นที่ส าคัญมาก หากขาดขั้นตอนน้ี การเล่นเกมก็คงไม่ใช่วิธีสอน 
แต่เป็นเพียงการเล่นเกมธรรมดาๆ จุดเน้นของเกมอยู่ที่การเรียนรู้ยุทธวิธีต่างๆ ที่จะเอาชนะอุปสรรค เพื่อจะไปให้ถึง
เป้าหมาย ผู้สอนจ าเป็นต้องเข้าใจว่าจุดเน้นของการใช้เกมในการสอนน้ัน ก็เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ 
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การใช้เกมในการสอนโดยทั่วๆ ไป มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ฝึกฝนเทคนิคหรือทักษะต่างๆ ที่ต้องการ(ใช้ยุทธวิธีการเล่นที่สนุก 
และการแข่งขันมาเป็นเคร่ืองมือในการให้ผู้เรียนฝึกฝนทักษะต่างๆ ) 2) เรียนรู้เน้ือหาสาระจากเกมน้ัน (ในกรณีที่เกมน้ัน
เป็นเกมการศึกษา)  และ 3) เรียนรู้ความเป็นจริงของสถานการณ์ต่างๆ (ในกรณีที่เกมน้ันเป็นเกมการศึกษา) ดังน้ันการ
อภิปราย จึงควรมุ่งประเด็นไปตามวัตถุประสงค์ของการสอนน้ันๆ กล่าวคือ ถ้าการใช้เกมน้ันมุ่งเพียงเป็นเคร่ืองมือฝึก
ทักษะให้ผู้เรียน การอภิปรายก็ควรมุ่งไปที่ทักษะน้ันๆ ว่าผู้เรียนได้พัฒนาทักษะน้ันเพียงใด ประสบความส า เร็จตาม
ต้องการหรือไม่ และจะมีวิธีใดที่จะช่วยให้ประสบความส าเร็จมากขึ้น แต่ถ้ามุ่งเน้ือหาสาระจากเกม ก็ควรอภิปรายใน
ประเด็นที่ว่าผู้เรียนได้เรียนรู้เน้ือหาสาระอะไรจากเกมบ้าง รู้ได้อย่างไร ด้วยวิธีใด มีความเข้าใจในเน้ือหาสาระน้ันอย่างไร 
ได้ความเข้าใจน้ันมาจากการเล่นเกมตรงส่วนใด เป็นต้น ถ้ามุ่งการเรียนรู้ความเป็นจริงของสถานการณ์ ก็ควรอภิปรายใน
ประเด็นที่ว่า ผู้เรียนได้เรียนรู้ความจริงอะไรบ้างการเรียนรู้น้ันได้มาจากไหน และอย่างไร ผู้เรียนได้มาจากไหน และ
อย่างไร ผู้เรียนได้ตัดสินใจอะไรบ้าง ท าไมจึงตัดสินใจเช่นน้ัน และการตัดสินใจให้ผลอย่างไร ผลน้ันบอกความจริงอะไร 
ผู้เรียนมีข้อสรุปอย่างไร เพราะอะไรจึงสรุปอย่างน้ัน เป็นต้น (ทิศนา  แขมมณี, 2550) 
 
  บทบาทผู้สอนในกิจกรรมเกมการเรียนรู้  

1. สร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วม และการเจรจาโต้ตอบที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สอนและ

เพื่อนในชั้นเรียน 

  2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นพลวัต ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมรวมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียน

ประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ 

3. จัดสภาพการเรียนรู้แบบร่วมมือ ส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือในกลุ่มผู้เรียน 

4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ท้าทาย และให้โอกาสผู้เรียนได้รับวิธีการสอนที่หลากหลาย 

5. วางแผนเกี่ยวกับเวลาในจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจน ทั้งในส่วนของเน้ือหา และกิจกรรม 

6.  ผู้สอนต้องใจกว้าง ยอมรับในความสามารถในการแสดงออก และความคิดเของที่ผู้เรียน 
 
  ข้อดีและข้อจ ากัดของวิธีการสอนโดยใช้เกมการเรียนรู้ 

ข้อดีโดยใช้เกมการศึกษา ข้อจ ากัดโดยใช้เกมการศึกษา 

1) เป็นวิธีสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
สูง ผู้เรียนได้รับความสนุกสนาน และเกิดการเรียนรู้
จากการเล่น 

1) เป็นวิธีสอนที่ใช้เวลามาก 

2)  เป็นวิธีสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยการ
เห็นประจักษ์แจ้งด้วยตนเองท าให้การเรียนรู้น้ันมี
ความหมายและอยู่คงทน 

2) เป็นวิธีสอนที่มีค่าใช้จ่าย เน่ืองจากเกมบางเกมต้อง
ซื้อหามาโดยเฉพาะเกมจ าลองสถานการณ์บางเกมมี
ราคาสูงมาก เน่ืองจากการเล่นเกมส่วนใหญ่ ผู้เรียนทุก
คนต้องมีวัสดุอุปกรณ์ในการเล่นเฉพาะตน 

3) เป็นวิธีสอนที่ผู้สอนไม่เหน่ือยแรงมากขณะสอนและ
ผู้เรียนชอบ 

 3)  3) เป็นวิธีสอนที่ขึ้นกับความสามารถของผู้สอน ผู้สอน
จ าเป็นต้องมีความรู้ ความ 
เข้าใจเกี่ยวกับการสร้างเกม จึงจะสามารถสร้างได้ 

 44   4) เป็นวิธีสอนที่ต้องอาศัยการเตรียมการมาก เกมเพื่อ
การฝึกทักษะ แม้จะไม่ยุ่งยากซับซ้อนนัก แต่ผู้สอน
จ าเป็นต้องจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการเล่นให้ผู้เรียน
จ านวนมาก เกมการศึกษา และเกมจ าลองสถานการณ์ 



6 

 

ผู้สอนจ าเป็นต้องศึกษาและทดลองใช้จนเข้าใจ ซึ่งต้อง
อาศัยเวลามาก โดยเฉพาะเกมที่มีความซับซ้อนมาก 
และผู้เล่นจ านวนมากย่ิงต้องใช้เวลามากขึ้นอีก 

       5) เป็นวิธีสอนที่ผู้ สอนต้องมีทักษะในการน าการ
อภิปรายที่มีประสิทธิภาพจึงจะ 
สามารถช่วยให้ผู้เรียนประมวลและสรุปการเรียนรู้ได้
ตามวัตถุประสงค์ 

 
 ผลการเรียนรู้ด้วยเกมการเรียนรู้  
  จากงานวิจัยของ Ching Hsue Cheng and Chung Ho Su (2012) ได้ท าการศึกษาระบบการเรียนรู้แบบเกม
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนในหลักสูตรการวิเคราะห์ระบบ โดยผลวิจัยพบว่าแรงจูงใจในการเรียนรู้
ของผู้เรียนมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความส าเร็จในการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เรียนรู้จาก
เกมดีกว่าผู้เรียนที่ใช้การสอนแบบตัวต่อตัว นอกจากน้ัน Steinkuehler & Squire (2014) พบว่าบทบาทของเกมในด้าน
การศึกษามี 4 บทบาท คือ (1) การจัดท าเน้ือหาให้กับผู้เรียน (2) การช่วยเหลือผู้เรียนจะได้รับทักษะความรู้ความเข้าใจที่
เป็นประโยชน์และจิตใต้ส านึกเตรียมพร้อมส าหรับการเรียนรู้ในอนาคต (3) ท าหน้าที่เป็นเคร่ืองมือส าหรับการประเมินการ
เรียนรู้และ (4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรม  Nuh, M., et.al. 2013 การเรียนรู้ควรจะสามารถสร้างผู้เรียนที่มี
นวัตกรรมได้และความคิดสร้างสรรค์ ซ่ึงความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์และความฉลาด
สามารถท าได้โดยการสังเกต การต้ังค าถามการเชื่อมโยงและการทดสอบ นอกจากน้ัน ศานต์ พานิชสิติและคณะ (2560) 
ได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนรู้ผ่านเกม  ในวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วย Cisco aspire 
networking academy edition และการสอนแบบปกติ  และเปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนรู้ผ่านเกมในวิชาระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วย Cisco aspire networking academy edition และการสอนแบบปกติ โดยเคร่ืองมือที่ใช้ใน
การรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบวัดเจตคติต่อการเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษาเป็นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการงานอาชีพและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จ านวน 30 คน ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาในการเรียนรู้ผ่านเกม (games based learning) สูงกว่ากับการเรียนการสอนรูปแบบปกติอย่างมีระดับนัยส าคัญ
ที่ระดับ 0.05 (t=3.174, p<0.05) และเจตคติต่อการเรียนรู้ผ่านเกมในวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วย Cisco aspire 
networking academy edition สูงกว่ากับการเรียนการสอนรูปแบบปกติอย่างมีระดับนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 รวมถึง 
จรรยา โท๊ะนาบุตร (2562) ได้ท าวิจยัเปรียบเทียบทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขก่อนและหลังที่เรียนด้วยกิจกรรมเกมการ
เรียนรู้ (Games Based Learning) ในรายวิชาคณิตศาสตร์การอาหาร และศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกิจกรรม
เกมการเรียนรู้ ในรายวิชาคณิตศาสตร์การอาหาร ประชากร คือ นักศึกษาในรายวิชาคณิตศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ัง ล าปาง จ านวน 23 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1. เกมการเรียนรู้ 2. แผนการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข 3. แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข และ 
4. แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมเกมการเรียนรู้ ผ่านการตรวจสอบคุณภาพความตรงโดย
ผู้เชี่ยวชาญ สถิติที่ใช้ในงานวิจัยคือ ค่าคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1. 
ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขหลังได้รับการจัดกิจกรรมเกมการเรียนรู้ (Games Based Learning) สูงกว่าก่อนการจัด
กิจกรรมเกมการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. ผลความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกิจกรรมเกมการเรียนรู้ 
ในรายวิชาคณิตศาสตร์การอาหาร โดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
 

บทสรุป 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เกมการเรียนรู้น้ันช่วยพัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้  ซึ่ง

กิจกรรมเกมการเรียนรู้จะเน้นการสอนวิธีคิดมากกว่าสอนว่าควรคิดอะไร ฝึกการคิดในเน้ือหาสาระทางสาขาวิชาอย่างมี
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ประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยผู้เรียนสามารถท าความเข้าใจและประเมินความเข้าใจของตนเองได้  ซึ่งเกมการเรียนรู้น้ัน
ลักษณะการเล่นเพื่อการเรียนรู้  “Play to learning” เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในขณะหรือหลังจากการเล่นเกม  เรียน
ไปด้วยและก็สนุกไปด้วยพร้อมกัน ท าให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้อย่างมีความหมาย  ผู้เรียนจะสามารถน าเทคนิคต่างๆมา
ประยุกต์ใช้และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์เมื่อผ่านการจัดกิจกรรมเกมการเรียนรู้  ในการเล่นเกมจะมีกฎ 
ระเบียบ เงื่อนไข หรือที่เรียกว่า “กติกา” เมื่อการเล่นสิ้นสุดลงการเล่นจะมีการตัดสินผลแพ้ชนะ ในการเล่นเกมนอกจาก
จะเล่นเพื่อความสนุกสนาน เพลิดเพลินแล้วจะช่วยให้ผู้เล่นได้พัฒนาทางด้านร่างกายและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ หรือ
พัฒนาการทางด้านสมองในการคิดวิเคราะห์ต่าง ๆ ให้กับผู้เล่นอีกด้วย  ซ่ึงถือเป็นทักษะที่ส าคัญจ าเป็นส าหรับการเป็น
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ถือเป็นสิ่งที่ท้าทายในการที่จะพัฒนาเรียนเพื่ออนาคต  ให้ผู้เรียนมีทักษะ ทัศนคติ ค่านิยม และ
บุคลิกภาพส่วนบุคคล เพื่อเผชิญกับอนาคตด้วยภาพในทางบวก (optimism) ที่มีทั้งความส าเร็จและมีความสุข 
 
  อ้างอิง 
จรรยา โท๊ะนาบุตร. (2562). การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขโดยใช้กิจกรรมเกมการเรียนรู้ (Game Based  

Learning) ในรายวิชาคณิตศาสตร์การอาหาร. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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