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การจัดการเรียนรูแบบเกมเปนฐานที่สงเสริมการเรียนรูของนักศึกษา
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บทคัดยอ
การจัดการเรียนรูแบบเกมเปนฐาน ถือเปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่นําเอาความสนุกสนานของเกม
และเนื้อหาบทเรียนวิชาตางๆ มาผสมผสาน และออกแบบใหอยูในรูปแบบใหมเขาดวยกัน ทําใหผูเรียนไดรับทั้ง
ความรูและความเพลิดเพลินไปพรอมๆ กัน โดยที่ผูเรียนจะไดรับความรูตางๆ ของหลักสูตรนั้นผานการเลนเกม
นั้ น โดยเฉพาะในลั กษณะของเกมที่ มีการสรางสภาพแวดลอมการเรีย นรูที่ส นุกสนาน เพลิดเพลิน ทําให
การเรี ย นรู ไ ม น า เบื่ อ และมี ค วามท า ทาย การเรี ย นรู ผ า นเกม ยั ง ถื อ เป น รู ป แบบการเรี ย นการสอนหนึ่ ง
ที่เปดโอกาสใหใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูของผูเรียนเองบนพื้นฐานแนวคิดที่จะทําใหการเรียนรูเปนเรื่อง
สนุกและมีสวนรวมในทุกกิจกรรม ซึ่งจะสงผลใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจและสงผลตอการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
คําสําคัญ : การเรียนรูแบบเกมเปนฐาน, การเรียนรูของนักศึกษา
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บทนํา

การจัดการเรียนรูแบบเกมเปนฐาน (Game Based Learning) คือ รูปแบบการเรียนรูอีกรูปแบบหนึ่ง
ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อใหผูเรียนมีความสนุกสนานไปพรอม ๆ กับการไดรับความรู โดยสอดแทรกเนื้อหาทั้งหมด
ของการเรียนนั้น ๆ เอาไวในเกม เพื่อใหผูเรียนลงมือเลนเกม นักวิชาการหลายทานที่มีความสนใจเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรูแบบเกมเปนฐาน ไดนําการจัดการเรียนรูแบบเกมเปนฐานมาใชในวงการศึกษาและการ
ฝกอบรม การจัดการเรียนรูแบบเกมเปนฐานเกิดจากความพยายามคิดคนหารูปแบบวิธีการสอนใหมและสื่อ
การสอนใหม ๆ เพื่อนํามาปดชองโหวของขอจํากัดของการเรียนรู การรับรู แรงจูงใจ และความอยากรูอยาก
เห็นของผูเรียน ซึ่งปญหาที่พบไดในผูเรียนสวนใหญก็คือ รูสึกวาการเรียนรูเปนเรื่องที่นาเบื่อ ไมสนุก ตองอาน
หนังสือจํานวนมาก ไมอยากเรียน มีกิจกรรมอื่นที่นาสนใจมากกวา ซึ่งปญหาทั้งหลายเหลานี้เปนความทาทาย
สําหรับผูที่มีอาชีพเกี่ยวของกับการสอน ที่ตองใหความสําคัญกับการสอนเพิ่มขึ้น ตองปรับเปลี่ยนรูปแบบและ
เทคนิค การสอนเพื่อใหเหมาะกับผูเรียนของตน
ในปจจุบันทิศทางของการเรียนการสอนสมัยใหมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากการเนนหนักที่วิชาการ
เปนเนนใหความสําคัญไปที่ผูเรียน การสอนสมัยใหมก็จะเนนไปที่กิจกรรมและสื่อที่นาสนใจ เพื่อใหผูเรียน
เขาใจและทดลองทําดวยตัวเอง (Learning by Doing) ทําใหผูเรียนตองลงมือเลนจริงเกิดการเรียนรูดวยตนเอง
, มีกฎตางๆที่ผูออกแบบไดวางเอาไว เพื่อใหผูเรียนไดปฏิบัติตามเปนแบบแผน มีเปาหมาย เพื่อใหผูเรียนมี
เปาหมายมีแรงจูงใจที่จะทําใหสําเร็จ ออกแบบมาใหผูเรียนมีการติดตอสัมพันธกันทําใหผูเรียนมีการสื่อสาร
ระหวางกัน ทํางานกันเปนทีมแนนแฟนกันมากขึ้น มีผลลัพธ และคําวิจารณยอนกลับ ซึ่งทําใหผูเรียนรูวาเรื่อง
ใดทําถูกตองแลวและเรื่องใดตองปรับปรุง ออกแบบมาใหมีความขัดแยง มีการแขงขัน มีความทาทาย มีการ
คัดคาน จึงทําใหผูเรียนอยูนิ่งเฉยไมได ตองตื่นตัวอยูตลอดเวลา มีการเปรียบเทียบเรื่องราวตาง ๆ ที่พบเจอใน
เกมกับชีวิตการทํางานจริง ทําใหผูเรียนเขาถึงความรูสึกที่จะพบเจอในสถานการณจริงไดจากประเด็นตาง ๆ
ดวยเหตุนี้เอง จึงไดมีการออกแบบสื่อการเรียนรูใหมโดยประยุกตเอาเกมมาใชกับการเรียนรู โดยมีการจําลอง
สถานการณตาง ๆ เพื่อใหผูเรียนไดเลนและเรียนรูไปพรอม ๆ กัน นั่นเอง เปนที่มาของการจัดการเรียนรูแบบ
เกมเปนฐาน จากที่กลาวมาขางตนทําใหการจัดการเรียนรูแบบเกมเปนฐานเปนสื่อใหมทันสมัยที่กําลังเขามามี
บทบาทกับแวดวงการศึกษาและการพัฒนามนุษยเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แบบกาวกระโดด การจัดการเรียนรูแบบเกม
เปนฐานถูกนํามาใชในการเรียนรูแลวไดผลดีนั้น เนื่องมาจาก 3 เหตุผลหลักดวยกันคือ (สกุล สุขศิริ, 2550)
1) การจัดการเรียนรูแบบเกมเปนฐานสามารถสรางความมีสวนรวมกับผูเรียนแตละคนได เพราะไดรับ
การออกแบบให มี จุ ด สํ า คั ญ ในการเรี ย นรู ล งไปในบริ บ ทของเกม ทํ า ให เ รี ย นรู ไ ปพร อ ม ๆ กั บ ได รั บ
ความเพลิดเพลิน เปนเรื่องที่ตองใหความสําคัญอยางมากสําหรับผูเรียนที่ไมชอบเรียน
2) การจัด การเรี ยนรูแบบเกมเปนฐานเปน กระบวนการที่ เน นใหทุกคนมีป ฏิสัมพัน ธต อกัน และกั น
เรียนรูรวมกันสามารถทําใหความคิดเห็นของคนที่หลากหลายรวมกันเปนเปาหมายเดียวกันได
3) การจัดการเรียนรูแบบเกมเปนฐานสามารถนําเอาทั้งการมีสวนรวมและกระบวนการมีปฏิสัมพันธ
ซึ่งกันและกัน มาไวใน package เดียวกัน เปนสื่อเดียวกัน เครื่องมือเดียวกัน
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เนื้อเรื่อง
การเรียนรูของผูเรียน
การเรี ย นรู (Learning) โดยทั่ ว ไปหมายถึ ง การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม (Behavior Change)
อันเนื่องมาจากประสบการณของบุคคลแตละคน ซึ่งอาจเกิดขึ้นไดทั้งอยางเปนทางการ (Formal Learning)
และไมเปนทางการ (Informal Learning) การเรียนรูเปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางตอเนื่อง
เกิดขึ้นจากการฝกหัดหรือประสบการณของแตละบุคคล การเรียนรูทําใหบุคคลมีการปรับตัวทั้งทางดานสวนตัว
สังคม สิ่งแวดลอม เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยูทามกลางกระแสของการเปลี่ยนแปลงได ซึ่งการเรียนรูมีหลาย
ประเภท (สกุล สุขศิริ, 2550) ดังนี้
1) การเรียนรูโดยการจํา เปนการเรียนรูที่ผูเรียนพยายามจะรวบรวม หรือเก็บเนื้อหาสาระจากสิ่งที่
ตองการจะเรียนใหไดมากที่สุดเทาที่จะมากได สิ่งที่จะใชในการเรียนรูประเภทนี้ ไดแก การเรียนรูเกี่ยวกับกฎ
ระเบียบ แนวปฏิบัติตางๆ ซึ่งเปนสิ่งที่กําหนดแนนอนตายตัว จุดเดนของการเรียนรูประเภทนี้คือ ทําใหผูเรียน
สามารถจําสิ่งตาง ๆ ที่ไดเรียนรูไดเปนอยางดี สวนขอจํากัดมีหลายประการเชน ผูเรียนจะพยายามจําใหไดมาก
ที่ สุ ด โดยไม เ น น ในเรื่ อ งของนํ า ไปประยุ ก ต ใ ช ใ นสถานการณ ต า งๆ ถ า หากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงหรื อ เพิ่ ม
กฎระเบียบใหม ผูเรียนก็ จะตองเพิ่มความจํ าในสิ่งนั้นเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจจะทํ าใหเ กิดความสับสนไดใน
บางครั้ง การมุงแตจําเพียงอยางเดียวทําใหผูเรียนขาดความคิดริเริ่มสรางสรรคเพราะจะใชเวลาสวนใหญหมด
ไปกับการจําแทนการพยายามสรางสรรคสิ่งใหม ๆ
2) การเรียนรูโดยการเลียนแบบ เปนการเรียนรูที่เกิดขึ้นโดยที่ผูเรียนพยายามลอกเลียนหรือกระทํา
ตามตนแบบที่ตนเห็นวาดีหรือเปนประโยชนแกตน จุดเดนของการเรียนรูประเภทนี้คือ ถาไดตนแบบที่ดีก็จะทํา
ใหรู ปแบบดีตามดว ย หรือหากต นแบบทําอะไรที่ ผูเ รีย นเห็น วาไมดี ผู เรี ยนจะจดจําสิ่งนั้ นไวเ พื่อนําไปเป น
บทเรียนของตนแลวปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการเสียใหม เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทําผิดซ้ําอีก ขอจํากัดของการ
เรียนรูประเภทนี้คือ การที่คนเรามีความแตกตางกัน การที่คนใดคนหนึ่งพยายามที่จะทําตนใหมีพฤติกรรม
เหมือนกับตนแบบนั้นเปนไปไดยาก อีกทั้งสถานการณและสิ่งแวดลอมยอมมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
วิธีการ หรือพฤติกรรมที่ตนแบบใชไดผลแตผูเลียนแบบอาจใชไมไดผลก็ได
3) การเรียนรูโดยการหยั่งรู เปนการเรียนรูที่ผูเรียนมองเห็นความสัมพันธระหวางสถานการณยอย ๆ
วามีความสัมพันธเชื่อมโยงกันจนทําใหเห็นสถานการณรวมหรือภาพรวมทั้งหมด ซึ่งขั้นตอนการเกิดการเรียนรู
ประเภทนี้มี 3 ขั้นตอนดวยกันคือ
ขั้นตอนที่ 1 ผูเรียนมองเห็นหรือมีปฏิกิริยาตอสวนรวมของสถานการณทั้งหมดกอน
ขั้นตอนที่ 2 ผูเรียนแยกแยะสถานการณรวมเพื่อพิจารณาความสัมพันธของสถานการณยอยนั้นๆ
ขั้นตอนที่ 3 ผูเรียนเกิดความเขาใจสถานการณนั้นอยางแจมแจงหรือที่เรียกวาเกิดการหยั่งรู (Insight)
จุดเดนของการเรียนรูดวยวิธีการนี้ จะมีประโยชนมากในสถานการณที่ตองการใหผูเรียนคิดอยางมีเหตุผล
แยกแยะความสัมพันธของสาเหตุตางๆ ไดอยางมีเหตุผล แตการเรียนรูประเภทนี้จะเกิดขึ้นไดนอยมากหรือ
เกิดขึ้นไมไดเลยหากผูเรียนมีลักษณะดังตอไปนี้
(1) ขาดแรงจูงใจที่จะคิด
(2) มีประสบการณนอย หรือมีขอจํากัดในเรื่องนั้นๆ
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(3) ผูเรียนไมสามารถมองเห็นความสัมพันธของสวนยอยกับสถานการณที่เปนปญหา
(4) ผูเรียนใชประสบการณเดิม ซึ่งมีลักษณะที่แตกตางไปจากสถานการณใหม
4) การเรี ย นรูแบบลองผิ ดลองถู ก เปน การเรีย นรูที่ผูเรีย นพยายามใชทางเลือกหลาย ๆ ทางเพื่อ
แกป ญหาหรื อสถานการณวิกฤตที่เกิดขึ้นด วยตัวเอง โดยการเลือกทางแกปญหานั้น ๆ ไมไดใชเกณฑ หรื อ
เหตุผลใดมาประกอบการเลือกเลย การเรียนรูแบบนี้ผูเรียนจะเปรียบเสมือนถูกขังอยูในหองที่มีประตูหลาย ๆ
ประตูใหเลือก แตจะมีอยูเพียงหนึ่งประตูเทานั้นที่สามารถเปดออกจากหองได จึงทําใหผูเรียนจะตองเปดทีละ
ประตูจนกวาจะพบประตูที่ถูกตองโดยไมมีหลักเกณฑใด ๆ ซึ่งในการเรียนรูประเภทนี้ มักเปนวิธีการสุดทายที่
ผูเรียนไมมีวิธีการใดที่ดีกวา จึงจําเปนที่จะตองเลือกเอาวิธีใดวิธีหนึ่ง ถาหากวิธีนั้นไมถูกก็จะเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ
5) การเรียนรูโดยการสรางมโนคติหรือความคิดรวบยอด (Concept) เกิดจากการที่ผูเรียนมองเห็น
ลักษณะรวม (Generalized) ของสิ่งนั้นกอน ตอจากนั้นจึงพิจารณาลักษณะเฉพาะของสิ่งนั้นตอไป เชนเมื่อ
ผูเรียนมองเห็นตนไมก็บอกไดทันทีวาเปนตนไมเพราะมีลักษณะที่แตกตางไปจากกอนหินหรือสิ่งอื่น ตอจากนั้น
จึงพิจารณาลักษณะเฉพาะลงไปอีกวาเปนตนอะไร มะมวง มะพราว หรืออื่นๆ
Mellander (1993) ผูเชี่ยวชาญดานการเรียนรูไดนําเสนอไววา การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดตองมาจากการ
ที่ผูเรียนไดทดลองฝกฝนและเรียนรูดวยตัวเอง สื่อการเรียนรูที่ดีจะตองมีจุดดึงดูดที่จะทําใหผูเรียนสนใจได
และเนนการใหผูเรียนเรียนรูดวยตัวเองเปนหลัก จะทําใหผูเรียนเขาใจ และจดจําไดดีกวา และการเรียนรูโดย
การสอน (Teaching) จะสามารถทําใหผูเรียนจดจําเนื้อหาไดเทานั้น แตไมสามารถทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจ
ได หากตองการให ผูเ รีย นเกิดความเข าใจควรตองใชสื่ อหรือเครื่องมือบางอย างเข ามาช วยเหลือให ผูเรีย น
เกิดกระบวนการเรียนรู (Learning) ดวยตนเอง เพื่อนําไปสูความเขาใจที่กระจางชัดในที่สุดโดยเฉพาะอยางยิ่ง
การทําใหผูเรียนไดผานประสบการณจริง หรือประสบการณจําลองที่ออกแบบมาใหเหมือนจริง
การนําเกมมาใชในการจัดการเรียนการสอน
การนําเกมมาใชในการจัดการเรียนการสอนเกขึ้นมานานแลวในตางประเทศ แตยังถือวาเปนเรื่องใหม
สําหรับเมืองไทยที่ยังไมคอยแพรหลายมากนัก ในประเทศไทยมีผูที่เชี่ยวชาญและศึกษาเรื่องนี้อยางจริงจังนอย
มาก และยังมีผูทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลของการเรียนรูโดยใช Game Based Learning เปนสื่อ
การเรีย นรู คอนข างน อย การนํ า สื่ อการเรีย นรูตาง ๆ อยางเชน Game Base Learning มาใชป ระกอบกับ
การจัดการเรียนการสอนเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่ผูสอนนํามาใชเพื่ออํานวยความสะดวกใหผูเรียนเรียนรูไดดี
ยิ่งขึ้น เนนใหผูเรียนไดลงมือฝกปฏิบัติจริงตามสถานการณที่กําหนดไวในเกม ซึ่งเปนสื่อที่ออกแบบมาเนนให
ผูเรียนสนุกสนานเพลิดเพลินกับการเรีย นรูและไดลองฝ กแกปญหาจริงตามสถานการณที่กําหนดไวในเกม
ไปด ว ย เพราะการเรี ย นรู จ ะเกิ ด ขึ้ น ได ต อ งมาจากการที่ ผู เ รี ย นได ท ดลองฝ ก ฝนและเรี ย นรู ด ว ยตั ว เอง
สื่อการเรียนรูท่ีดีจะตองมีจุดดึงดูดที่จะทําใหผูเรียนสนใจได และเนนการใหผูเรียนเรียนรูดวยตัวเองเปนหลัก
จะทําใหผูเรียนเขาใจ และจดจําไดดีกวา (Mellander, 1993)
การเรียนรูผานเกม
การเรียนรูผานเกม เปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่นําเอารูปแบบการโตตอบและความบันเทิงของเกม
มานําเสนอรวมกับเนื้อหาภายในรายวิชา เชน ทฤษฎีตาง ๆ มาออกแบบใหอยูในรูปที่เปนความผสมผสาน ซึ่ง
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ผูเรียนไดรับทั้งความรูและความเพลิดเพลินไปพรอม ๆ กัน และเปนรูปแบบของการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุด ดังแสดงในรูปที่ 1
Game-Based Interactive Learning 95%
Teach Others / Immediate Use 90%
Practice by Doing 75%
Discussion Group 50%
Demonstration 30%
Media Visual 20%
Reading 10%
Lecture 5%

รูปที่ 1 แผนภูมิความสําคัญของการใชการเรียนรูผานเกม เปรียบเทียบการเรียนรูในรูปแบบอื่น ๆ
(EL-SAID and Mansour, 2008)
จากรูปจะเห็นไดวาการเรียนรูผานเกมจะใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดถึง 95% จึงควรนํามาเปน
ตนแบบในการเรียนรูสําหรับนักศึกษา
หลักสําคัญของการออกแบบเกม
การออกแบบเกมใหมีคุณภาพและมีความนาสนใจตองตั้งอยูบนหลักการหลักการสําคัญที่ตองพิจารณา
เมื่อทําการออกแบบเกม (วรัตน อินทสระ, 2562) ประกอบดวย
1. ระยะเวลาในการเล น เกม (Play Length) สิ่ งที่ ผู ออกแบบเกมต องพิ จ ารณาทุ กครั้ งเมื่ อทาการ
ออกแบบเกมคือ ระยะเวลาในการเลนเกมวาใชเวลามากนอยเทาใด จากการเริ่มตนจนถึงจบเกม ถาใชเวลา
ในการเลนนานเกินไปอาจทําใหผูเลนไมสนใจในการเลนเกมนั้น ในทางกลับกันถาใชเวลาในการเลนไมมากนัก
อาจทําใหผูเลนรูสึกวาตนเองยังไมไดรับประสบการณที่นาพึงพอใจจากการเลนเกมนั้นเทาที่ควร หลักการ
ที่นาสนใจที่อาจนํามาใชในการกําหนดระยะเวลาในการเลนเกม คือ ถาผูออกแบบคิดวาเกมของตนใชเวลา
ในการเลนประมาณ 1 ชั่วโมงใหพยายามปรับระยะเวลาในการเลนใหมใหเหลือประมาณ 20 นาที เพราะถา
ผูเลนเกม มีความพึงพอใจในเกม ผูเลนอาจจะขอเลนรอบสองหรือรอบสามอีกก็เปนได อยางไรก็ดี ถาพิจารณา
ในแงของเกมที่ใหความรูหรื อเกมที่เนนความคิด ที่ซับซอนหรือต องใช ทักษะและความรูในการแกไขปญหา
การใชระยะเวลาที่สั้นเกินไปอาจไมชวยใหผูเลนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่เกมนั้นกําหนดไวไดอยาง
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แทจริง ดังนั้น ผูออกแบบจึงตองแนใจวาการกําหนดระยะเวลาในการเลนควรมีความสัมพันธกับวัตถุประสงค
ของเกม
2. กลไกหลักของเกม (Core Mechanic) กลไกของเกม หมายถึง เรื่องกฎหรือกติกาของเกม กลไก
เปน สิ่งที่บงชี้วาบางสิ่งเกิดขึ้นไดอยางไร ตัวอยางเชนถาคุณทาสิ่งหนึ่ง (X) อีกสิ่งหนึ่งจะเกิดขึ้น (Y) ถาสิ่งนั้น
(X) อนุญาตใหคุณสามารถทําอีกสิ่งหนึ่งได (Y) ตัวอยางเกมเศรษฐี แสดงใหเห็นถึงกลไกอยางงาย ๆ ของเกม
เชน ถาผูเลนเดินเขาไปในชองที่ดิน ผูเลนสามารถซื้อที่ดินนั้นได หรือถาผูเลนทอยลูกเตาไดคะแนนสูงสุด ผูเลน
มีสิทธิ์ที่จะไดเริ่มเลนเกมกอน เปนตน (Brathwaite & Schreiber, 2009, p.28) สําหรับเกมเศรษฐี กลไกหลัก
ที่เปนพื้นฐานสําคัญที่ทําใหเกมนาสนใจเสมือนกับเปนโครงสรางของเกม ไดแก เรื่องของการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การซื้อขายอสังหาริมทรัพย ถาปราศจากกลไกหลักที่เปรียบเสมือนโครงสรางของอาคารหรือบานสวนอื่น ๆ
ที่เขามาตกแตงเกมไมวาจะเปนการออกแบบหรือสีสันตาง ๆ ก็ไมมีความหมาย ดังนั้น ผูออกแบบเกมจึงตอง
พิจารณาอยางรอบคอบวากลไกหลักของเกมกระดานที่ออกแบบนั้นคืออะไรเพื่อสรางความนาสนใจและความ
แตกตางของเกมไดอยางชัดเจน
3. การเขียนกติกาการเลน (Writing Rules) การเขียนกติกาเปนสวนที่มีความสําคัญที่ตองดําเนินการ
เปนลําดับตน ๆ เนื่องจากเปนสวนที่อธิบายวาเกมนั้นเลนอยางไร เพราะผูออกแบบเกมไมสามารถตามไป
อธิบายกติกาในการเลนเกมกระดานนั้นใหกับทุกคนฟงได สําหรับวิธีการเขียนกฎกติกาผูออกแบบ สามารถนํา
เกมที่มีความคลายคลึงกันมาใชเปนแนวทางเพื่อกําหนดกติกาสาหรับเกมของตนได ซึ่งกติกาของเกมโดยทั่วไป
ครอบคลุมเรื่องวิธีการเลน การไดรับชัยชนะ การวางตัวเดิน ทิศทางการเคลื่อนตัวเดิน การกําหนดวาผูเลนคน
ใดจะไดเดินกอน หรือหลัง และการที่ผูเลนทราบวาเกมจะจบเมื่อใด
4. เรื่องของโชคและกลยุทธ (Luck Vs. Strategy) องคประกอบที่สําคัญของเกมมีดวยกัน 3 ประการ
ไดแก โชค กลยุทธ และทักษะ โชคคือบางสิ่งบางอยางที่อยูนอกเหนือการควบคุมของผูเลน เชน การโยนลูกเตา
การสับไพ หรือการกระทําของผูเลนรายอื่น กลยุทธคือการกระทําที่เกิดจากการวางแผน และการตัดสินใจ
ระหวางเกมบนขอมูลที่มีอยูอยางจํากัด และทักษะ หมายถึง ความสามารถในการเลนเกมที่ผูเลนไดรับมาจาก
ภายนอก ทักษะชว ยให ผูเ ลน ทราบว า ทางเลือกที่ถูกตองหรือเหมาะสมในสถานการณเฉพาะเปน อยางไร
การนําเรื่องโชคผนวกเขาไปในการเลนเกมมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เนื่องจากโชคเปนเรื่องทางจิตวิทยาที่ทํา
ใหผูเลนไมรูสึกถึงความผิดพลาดในการเลนของตน นอกจากนี้ โชคยังชวยทําใหผูเลนมีความหวังวาตนเอง
สามารถเอาชนะผูเลนที่มีความสามารถสูงได อยางไรก็ตามการใชโชคเขามาเปนสวนหนึ่งของเกมตองทําดวย
ความระมัดระวัง เพราะถามีมากเกินไปผูเลนอาจรูสึกวาการใชกลยุทธของตนไรความหมาย
5. ขอมูลปอนกลับ (Feedback) การที่ผูเลนเกมเรียนรูวามีกลยุทธใดบางที่สามารถนําไปสูการไดรับ
ชัยชนะในการเลนเกมนั้นไดเปนเรื่องที่มีความสําคัญ เกมที่ดีมีควรมี ประมาณ 3-5 กลยุทธที่ผูเลนสามารถ
เลือกใชเพื่อนําไปสูการไดรับชัยชนะในเกมนั้นได ยิ่งเกมใดที่มีวิธีการหรือรูปแบบการ เลนที่นําไปสูชัยชนะ
จํานวนไมมากนักเกมนั้นยิ่งมีความนาสนใจ ในทางกลับกัน ถาเกมใดที่มีวิธีการหรือรูปแบบการเลนมากเกินไป
เกมนั้นจะทําใหผูเลนเกิดความสับสน ตัวอยางเชนเกม Scrabble (เกมตอคาศัพท) ผูเลนอาจใชกลยุทธการตอ
คําศัพทสั้นๆ เพื่อลดโอกาสของคูแขงคนอื่น หรืออาจใชวิธีการตอคําศัพทยาว ๆ เพื่อการเพิ่มคะแนน หรือใชวิธี
กาจัดพยัญชนะ ที่ไมตองการออกไปดวยการสรางคําที่แปลกประหลาดเพื่อที่จะไดตัวอักษรที่ยาวถึง 7 ตัวเพื่อ
ไดรับคะแนนพิเศษ 50 คะแนน เปนตน วิธีการเหลานี้อาจไมสามารถทําพรอมกันไดในการเลนหนึ่งครั้งแตอยาง
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นอยผูเลนก็ทราบวา มีวิธีการใดบางที่ทําใหตัวเองมีโอกาสชนะในการเลนเกมนั้น ดวยเหตุนี้ การใหผูชนะไดมี
โอกาสเป ด เผยวิ ธี ก ารเล น หรื อ กลยุ ท ธ ใ นการเล น จึ ง เป น ข อ มู ล ป อ นกลั บ ที่ สํ า คั ญ ที่ ส ามารถนํ า มาใช
ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบเกมใหมีความนาสนใจและปดชองวางของเกมไดมากยิ่งขึ้น
6. ลักษณะของการไลตามทัน (Catch-up Features) เกมที่ดีคือทําใหทุกคนมีโอกาสชนะเทา ๆ กัน
ซึ่งแตกตางจากเกมอยางหมากรุก ที่ถาผูเลนมีจํานวนตัวเหลือนอยกวาหนึ่งตัวอาจยุติการแขงขัน ทั้งนี้มองเห็น
วาตนเองไมมีโอกาสไดรับชัยชนะจากการเลนเกม เกมที่ออกแบบมาใหผูนํากับผูตามหางกันมากและผูตามไมมี
โอกาสไลตามทัน เกมในลักษณะนี้อาจไมนาสนใจ เกมที่ดีตองเปดโอกาสใหผูเลนที่ตามหลังที่มีโอกาสไลตาม
ผูนําในเกมไดโดยอาจมีคะแนนโบนัสพิเศษ หรือจากการเปดการดคําถามหรือคําสั่งที่ชวยใหเกิดความสูสีกัน
ระหวางผูเลน เชน เมื่อผูนําเปดการดแลวพบคําสั่งไมใหเคลื่อนตัวเดินเปนเวลา 1 ตา ลักษณะแบบนี้เปดโอกาส
ใหผูเลนที่ตามหลัง มีโอกาสที่จะไลตามทันหรือแซงนาหนาได เพราะถาเกมไมมีการออกแบบลักษณะของการ
ไล ต ามทั น ไว อาจทํ า ให ผู เลน เกิ ดความเบื่ อหนาย และรูสึกวาเลน ตอไปก็ไมส ามารถเอาชนะได เนื่องจาก
ระยะหางระหวางผูนํากับผูตามทําใหเกมนั้นไมมีความหมายแตอยางใด
7. บรรลุความคาดหวังของผูเลน (Meeting Player Expectation) การออกแบบเกมที่ดีตองพิจารณา
เรื่องของการสร างลักษณะและความแตกตางของเกม แตไมไดหมายความวาการนําเอาแนวคิดจากเกมที่
ประสบความสํ าเร็ จ มาใช เ ป น พื้ น ฐานในการพัฒ นาเกมจะเปน เรื่องตอ งหาม ตัว อยา งของเกมเศรษฐีเป น
คําอธิบายที่ชัดเจน ที่สะทอนใหเห็นวา มีเกมมากมายหลายเกมที่ออกแบบชองตารางการเดินเกมหรือนาเอา
กติกาบางอยางของเกมเศรษฐีมาใช ซึ่งสามารถทําได ถาเปนสวนที่พิจารณาแลววา เปนสิ่งที่ผูเลนคุนเคยและ
พึงพอใจ ในขณะเดียวกันตัวเกมที่พัฒนาขึ้นมาใหม ตองมีสวนอื่นที่แตกตางที่สามารถตอบวัตถุประสงคการ
ออกแบบเกมนั้นไดดวย เพราะฉะนั้นการผสมผสานสิ่งที่ผูบริโภคตองการอยูแลวที่ไดมาจากตัวอยางของเกมที่
ประสบความสําเร็จอยางแพรหลายกับนวัตกรรมใหมที่สรางขึ้นสาหรับเกมนั้นโดยเฉพาะ จึงเปนหัวใจสําคัญใน
การตอบสนองความตองการและความคาดหวังของผูเลน เพราะคงไมมีผูเลนรายใดที่อยากเลนเกมที่ลอกเลียน
เกมอื่นมาทั้งหมดเพียงแคปรับหัวเรื่องหรือชื่อเกมแตเพียงเทานั้น
8. ผลประโยชน ความเสี่ยง และ รางวัล (Stakes, Risk, and Reward) การออกแบบเกมตองคํานึงถึง
เรื่องของผลประโยชนหรือรางวัลที่ผูเลนจะไดรับเสมอ ซึ่งประเด็นที่วานี้ครอบคลุมเรื่องเวลาที่ใชในการเลน
เวลาที่ ใช ในการเตรี ยมตัว และศึ กษาหาข อมูล ความพยายามในการใชความคิด อารมณ ความรูสึก ความ
ภาคภูมิใจ ความประทับใจตอคนที่ยืนดูอยูรอบขาง และรวมถึงเงินรางวัลที่จะไดรับ โดยทั่วไปการออกแบบเกม
ที่เนนผลประโยชน ที่ผูเลนจะไดรับมากเทาใด แสดงใหเห็นถึงการเอาใจใสตอความแตกตางระหวางผูแพและ
ผูชนะเปนอยางดี
หลักการการออกแบบเกมกทั้ง 8 ขอถือเปนหลักการที่สําคัญที่สามารถนํามาใชเปนแนวทางในการ
ออกแบบเกมกระดานไดเปนอยางดี ประกอบดวย กลไกของเกม พลวัตของเกม และสุนทรียะ หรืออาจกลาว
โดยงายวา กรอบแนวคิดนี้ครอบคลุมเรื่องของ กติกา ระบบในการเลน (ระยะเวลาในการดาเนินเกม) และ
ความสนุก ขั้นตอนทั้ง 8 นี้ครอบคลุมองคประกอบทั้ง 3 ประการ นอกจากนี้หลักการออกแบบเกมทั้ง 8 ขอนี้
ยังสามารถนํามาใชในการวิเคราะหเกมที่มีอยูในปจจุบันวา ไดมีการนําเอาหลักการเหลานี้มาใชเพื่อพัฒนาเกม
ใหมีความนาสนใจและ มีลักษณะเฉพาะตัวที่ไมเหมือนใครและสามารถตอบวัตถุประสงคของเกมได
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การออกแบบเกมเพื่อการจัดการเรียนรูแบบเกมเปนฐานใหมีประสิทธิภาพ
การจั ด การเรี ย นรู แ บบเกมเป น ฐานจะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพหรื อ ไม นั้ น ได ผ ลหรื อ ไม นั้ น จะต อ งให
ความสําคัญกับเรื่องของการออกแบบเกมใหเหมาะสมดวย โดยตองคํานึงถึงเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้ (สกุล สุขศิริ,
2550)
1) Practice การออกแบบการจัดการเรียนรูแบบเกมเปนฐานนั้นจะตองแฝงแบบฝกหัดตาง ๆ
เพื่อใหผูเรียนไดทดลองทํา
2) Learning by Doing จะตองเนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตัวเอง การเรียนรูดวยตัวเองจะ
ทําใหเขาใจไดลึกซึ้งกวา
3) Learning from Mistakes ใหผูเรียนเรียนรูจากความผิดพลาด การเรียนรูจากความผิดพลาด
ไมใชเรื่องเสียหาย แตยังจะชวยใหผูเรียนจําไดดียิ่งขึ้นอีกดวย
4) Goal-Oriented Learning ตองมีเปาหมายที่ชัดเจนในเกม เพื่อใหผูเรียนพยายามที่จะทําให
บรรลุเปาหมาย
5) Learning Point ตองแฝงไปดวยขอมูลหรือประเด็นหลัก ๆ ที่สําคัญตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งหมด
ที่ผูเรียนสมควรรู เพื่อผูเรียนจะไดนําเอาความรูนั้นไปใชงานไดจริง
นอกจากนั้นแลวการออกแบบเกมตองเนนใหผูเรียนสนุกสนาน สามารถกระตุนใหผูเรียนสนใจได
งาย ควรออกแบบมาใหผูเรียนรูสึกวาตนเองเปนคนเลนเกมไมใชนักเรียนที่มาเรียนหนังสือ สถานการณตาง ๆ
ที่สอดแทรกลงไปในเกมนั้น ควรเปนสถานการณจริงหรือมีแนวโนมที่จะเกิดขึ้นจริง ควรออกแบบมาใหผูเรียนที่
มีความแตกตางกันทางดานประสบการณ วุฒิการศึกษา สามารถเรียนรวมกันในเกมของเราดวยกันได และเกม
นั้นตองสามารถสะทอนหรือกระตุน Learning Point ที่สําคัญ ๆ ออกมาใหได ใหระลึกไวเสมอวาผูใหญชอบ
ความสนุกสนาน ชอบเปนสวนหนึ่งของความสําเร็จ ตองพยายามออกแบบใหทุกคนที่เลนไดแสดงความคิดเห็น
ไดมีสวนรวม การจัดการเรียนรูแบบเกมเปนฐานสามารถออกแบบใหเหมาะกับธุรกิจประเภทตาง ๆ ได ถาเรา
ออกแบบใหมีการจําลองสถานการณจากเหตุการณจริงใสไวในเกมจะทําใหผูเรียนมีสวนรวมไดมาก เพราะเปน
เรื่องที่ใกลตัวผูเรียนอยูแลว การนําเทคโนโลยีตาง ๆ มาใชเพื่อพัฒนา การจัดการเรียนรูแบบเกมเปนฐานจะ
ชวยใหเกมมีประสิทธิภาพมากขึ้นได
ในป จ จุ บั น มี การนํ า เอาเทคโนโลยีตา งๆมาใชเพื่ อพัฒ นาการจัดการเรี ย นรู แบบเกมเป น ฐาน
มากมาย จึ งทํา ให การจั ดการเรี ยนรู แบบเกมเปน ฐานมีรูป แบบแตกตางกัน ไป บางครั้งก็ออกแบบเกมให
สอดคลองกับสถานการณจริง ขอมูลตาง ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวของจะถูกจําลองเอาไวในกระดานเกม (Manual
Board) ให ผู เ รี ย นได เ ล น กั น เป น ที มแต บ างครั้ ง ก็ เ ป น เกมที่ อ อกแบบให เล น ในคอมพิ ว เตอร ซึ่ งจะเรี ย กว า
Computer-Based เลนไดทั้งเดี่ยวและกลุม แตจะตองเปนหองเรียนที่มีคอมพิวเตอรเพียงพอใหแกผูเรียนหรือ
บางครั้งก็ถูกออกแบบมาใหเลนผานเครือขายอินเตอรเน็ตเรียกวา Web-Based ผูเลนจะใชวิธีเขาอินเตอรเน็ต
แล ว เล น เกมแบบ Online ได ทั น ที จะเห็ น ได ว า เทคโนโลยี เ ข า มามี ส ว นช ว ยให Game Based Learning
มีความหลายหลายเขาถึงความตองการของผูเรียนไดมากขึ้น
การออกแบบเกม คือกระบวนการของการสรางเนื้อหาและกติกาของเกม การออกแบบเกมที่ดี
คือการพัฒนาเปาหมายที่ผูเลนรูสึกจูงใจเพื่อไปใหถึงเปาหมายนั้นและการสรางกติกาที่ผูเลนตองทําตามเพื่อ
บรรลุเปาหมายที่กําหนดไวในเกมได นอกจากนี้ การออกแบบเกมที่ดีตองพิจารณาความตองการของผูเลนเปน
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สําคัญหรือมองผูเลนเกมเปนศูนยกลาง การออกแบบเกมตองจูงใจผูเลนเกมใหเลนเกมไปในทิศทางที่ผูออกแบบ
เกมตองการใหเปนไป ซึ่งไมใชการบังคับใหผูเลนทําบางสิ่งบางอยางตามกติกาที่กําหนดไว ซึ่งผูออกแบบตอง
พิจ ารณามุ มมองของผู เ ล นเพื่ อพั ฒนาเกมที่ส ามารถตอบโจทยที่ผูเลน ตองการได ซึ่งคําถามที่สําคัญ ที่ควร
พิจารณา ไดแก เกมนี้เกี่ยวของกับอะไร เกมนี้เลนอยางไร เกมนี้ผูเลนจะชนะไดอยางไร ทําไมผูเลนถึงตองการ
จะเลนเกมนี้ และมีอะไรบางที่ผูเลนตองทํา (Brathwaite & Schreiber, 2009, pp.11-12)
ดังที่ Silverman (2013) ไดใหขอเสนอแนะในการพัฒนาเกมวา ผูออกแบบเกมควรตั้งคําถามที่
สําคัญเพื่อชวยใหผูออกแบบไมละเลยประเด็นตาง ๆ ที่สําคัญในการพัฒนาเกม และชวยใหวิเคราะหแนวทาง
ของการออกแบบเกมได อยางมีป ระสิทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งคําถามที่สําคั ญที่ผูออกแบบเกมควรถามเพื่อใช
สําหรับการออกแบบและพัฒนาเกมมี ดังนี้
1) ผูเลนเกมมีจํานวนทั้งหมดเทาไหร
2) ระยะเวลาในการเลนเกมใชเวลานานเทาใด
3) มีทางเลือกอะไรใหแกผูเลนเกมบางและเมื่อใดที่ผูเลนมีโอกาสใชทางเลือกเหลานั้น
4) ผูเลนเกมจะเลือกทางเลือกนั้นไดอยางไร
5) การเลือกทางเลือกของผูเลนหนึ่งคนสงผลกระทบตอผูเลนคนอื่น ๆ อยางไร
6) ผูเลนเกมจะมีปฏิสัมพันธกับผูเลนคนอื่น ๆ อยางไร
7) มีทางเลือกใดบางที่ผูเลนหนึ่งคนสามารถกระทําได แตผูเลนคนอื่นไมสามารถกระทําได
8) ความคืบหนาของเกมเปนอยางไร เปนการสลับตากันเดินหรือเปนไปตามตําแหนงการนั่งใน
การเลน
9) การแสดงออกใดบางที่ผูเลนสามารถกระทําได
10) มีการกําหนดผลลัพธของการแสดงออกอยางไร
11) เปาหมายของผูเลนคืออะไร
12) ผูเลนจะสามารถชนะไดอยางไร
แนวทางทั้งหมดนี้ผูออกแบบเกมจะตองเขาใจวา เกมเพื่อการเรียนรูตองผานกระบวนการสําคัญ
หลายขั้นตอน ซึ่งขั้นตอนที่สําคัญที่สุดกอนนาไปใชกับผูเลน คือ การทดสอบกลไกและกติกาทั้งหมดของเกม
(Play Test) ที่อาจจะตองใชการทดสอบหลายครั้งจนกวาจะมั่นใจวาไมมีขอบกพรองใด ๆ
บทบาทของอาจารยผูสอนในการจัดการเรียนรูแบบเกมเปนฐาน
ผูสอนในการจัดการเรียนรูแบบเกมเปนฐานจะเปลี่ยนจากครู อาจารย ไปเปนหลาย ๆ บทบาทตลอด
การสอนดังนี้ (สกุล สุขศิริ, 2550)
1) Motivator ตองรับบทบาทเปนคนที่คอยกระตุนใหผูเรียนไดทดลองทํา ไดฝกฝน และชมเชย
เมื่อผูเรียนทําถูกตอง เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจ
2) Content Structure ตองเปนผูควบคุมใหการเรียนนั้นไดเนื้อหาตามที่วางหัวขอเอาไว และ
Learning Point ตามที่ตั้งใจ
3) Debriefed ตองเปนผูใหความรู สรุปประเด็นตางๆที่สําคัญและถายทอดใหแกผูเรียน เพื่อให
ผูเรียนเขาใจมากขึ้น
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4) Facilitator ตองเปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู สามารถแนะนําบอกกฎ กติกาตาง ๆ
และใหขอคิดตางๆได เพื่ อใหกระบวนการเรี ยนรู ผานไปอยางราบรื่น แตจะตองไมบ อกวิธีการเลนทั้งหมด
ตองเนนใหผูเรียนเรียนรูดวยตัวเอง
บทสรุป

การจัดการเรียนรูแบบเกมเปนฐาน (Game Based Learning) คือรูปแบบการเรียนที่ถูกออกแบบมา
เพื่อใหผูเรียนมีความสนุกสนานไปพรอม ๆ กับการไดรับความรู โดยสอดแทรกเนื้อหาทั้งหมดของการเรียนนั้น
ๆ เอาไวในเกม ผูเรียนไดรับประโยชนจากเกมอยางมากมาย ไมวาจะเปนการที่ผูสอนสามารถสรางความมีสวน
รวมกับผูเรียนสามารถแตละคนได ผูเรียนทุกคนมีปฏิสัมพันธตอกันและกันเรียนรูรวมกัน สามารถทําใหความ
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