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บทคัดยอ 

การจัดการเรียนรูแบบเกมเปนฐาน ถือเปนนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีนําเอาความสนุกสนานของเกม 

และเนื้อหาบทเรียนวิชาตางๆ มาผสมผสาน และออกแบบใหอยูในรูปแบบใหมเขาดวยกัน ทําใหผูเรียนไดรับท้ัง

ความรูและความเพลิดเพลินไปพรอมๆ กัน โดยท่ีผูเรียนจะไดรับความรูตางๆ ของหลักสูตรนั้นผานการเลนเกม

นั้น โดยเฉพาะในลักษณะของเกมท่ีมีการสรางสภาพแวดลอมการเรียนรูท่ีสนุกสนาน เพลิดเพลิน ทําให 

การเรียนรูไมนาเบื่อ และมีความทาทาย การเรียนรูผานเกม ยังถือเปนรูปแบบการเรียนการสอนหนึ่ง 

ท่ีเปดโอกาสใหใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูของผูเรียนเองบนพ้ืนฐานแนวคิดท่ีจะทําใหการเรียนรูเปนเรื่อง

สนุกและมีสวนรวมในทุกกิจกรรม ซ่ึงจะสงผลใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจและสงผลตอการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งข้ึน 

 

คําสําคัญ : การเรียนรูแบบเกมเปนฐาน, การเรียนรูของนักศึกษา 
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บทนํา 

การจัดการเรียนรูแบบเกมเปนฐาน (Game Based Learning) คือ รูปแบบการเรียนรูอีกรูปแบบหนึ่ง 

ซ่ึงถูกออกแบบมาเพ่ือใหผูเรียนมีความสนุกสนานไปพรอม ๆ กับการไดรับความรู โดยสอดแทรกเนื้อหาท้ังหมด

ของการเรียนนั้น ๆ เอาไวในเกม เพ่ือใหผูเรียนลงมือเลนเกม นักวิชาการหลายทานท่ีมีความสนใจเก่ียวกับ 

การจัดการเรียนรูแบบเกมเปนฐาน ไดนําการจัดการเรียนรูแบบเกมเปนฐานมาใชในวงการศึกษาและการ

ฝกอบรม การจัดการเรียนรูแบบเกมเปนฐานเกิดจากความพยายามคิดคนหารูปแบบวิธีการสอนใหมและสื่อ

การสอนใหม ๆ เพ่ือนํามาปดชองโหวของขอจํากัดของการเรียนรู การรับรู แรงจูงใจ และความอยากรูอยาก

เห็นของผูเรียน ซ่ึงปญหาท่ีพบไดในผูเรียนสวนใหญก็คือ รูสึกวาการเรียนรูเปนเรื่องท่ีนาเบื่อ ไมสนุก ตองอาน

หนังสือจํานวนมาก ไมอยากเรียน มีกิจกรรมอ่ืนท่ีนาสนใจมากกวา ซ่ึงปญหาท้ังหลายเหลานี้เปนความทาทาย

สําหรับผูท่ีมีอาชีพเก่ียวของกับการสอน ท่ีตองใหความสําคัญกับการสอนเพ่ิมข้ึน ตองปรับเปลี่ยนรูปแบบและ

เทคนิค การสอนเพ่ือใหเหมาะกับผูเรียนของตน 

ในปจจุบันทิศทางของการเรียนการสอนสมัยใหมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากการเนนหนักท่ีวิชาการ 

เปนเนนใหความสําคัญไปท่ีผูเรียน การสอนสมัยใหมก็จะเนนไปท่ีกิจกรรมและสื่อท่ีนาสนใจ เพ่ือใหผูเรียน

เขาใจและทดลองทําดวยตัวเอง (Learning by Doing) ทําใหผูเรียนตองลงมือเลนจริงเกิดการเรียนรูดวยตนเอง

, มีกฎตางๆท่ีผูออกแบบไดวางเอาไว เพ่ือใหผูเรียนไดปฏิบัติตามเปนแบบแผน มีเปาหมาย เพ่ือใหผูเรียนมี

เปาหมายมีแรงจูงใจท่ีจะทําใหสําเร็จ ออกแบบมาใหผูเรียนมีการติดตอสัมพันธกันทําใหผูเรียนมีการสื่อสาร

ระหวางกัน ทํางานกันเปนทีมแนนแฟนกันมากข้ึน มีผลลัพธ และคําวิจารณยอนกลับ ซ่ึงทําใหผูเรียนรูวาเรื่อง

ใดทําถูกตองแลวและเรื่องใดตองปรับปรุง ออกแบบมาใหมีความขัดแยง มีการแขงขัน มีความทาทาย มีการ

คัดคาน จึงทําใหผูเรียนอยูนิ่งเฉยไมได ตองตื่นตัวอยูตลอดเวลา มีการเปรียบเทียบเรื่องราวตาง ๆ ท่ีพบเจอใน

เกมกับชีวิตการทํางานจริง ทําใหผูเรียนเขาถึงความรูสึกท่ีจะพบเจอในสถานการณจริงไดจากประเด็นตาง ๆ 

ดวยเหตุนี้เอง จึงไดมีการออกแบบสื่อการเรียนรูใหมโดยประยุกตเอาเกมมาใชกับการเรียนรู โดยมีการจําลอง

สถานการณตาง ๆ เพ่ือใหผูเรียนไดเลนและเรียนรูไปพรอม ๆ กัน นั่นเอง เปนท่ีมาของการจัดการเรียนรูแบบ

เกมเปนฐาน จากท่ีกลาวมาขางตนทําใหการจัดการเรียนรูแบบเกมเปนฐานเปนสื่อใหมทันสมัยท่ีกําลังเขามามี

บทบาทกับแวดวงการศึกษาและการพัฒนามนุษยเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ แบบกาวกระโดด การจัดการเรียนรูแบบเกม

เปนฐานถูกนํามาใชในการเรียนรูแลวไดผลดีนั้น เนื่องมาจาก 3 เหตุผลหลักดวยกันคือ (สกุล สุขศิริ, 2550) 

 1) การจัดการเรียนรูแบบเกมเปนฐานสามารถสรางความมีสวนรวมกับผูเรียนแตละคนได เพราะไดรับ

การออกแบบให มีจุดสําคัญในการเรียนรูลงไปในบริบทของเกม ทําให เรียนรู ไปพรอม ๆ กับไดรับ 

ความเพลิดเพลิน เปนเรื่องท่ีตองใหความสําคัญอยางมากสําหรับผูเรียนท่ีไมชอบเรียน 

 2) การจัดการเรียนรูแบบเกมเปนฐานเปนกระบวนการท่ีเนนใหทุกคนมีปฏิสัมพันธตอกันและกัน

เรียนรูรวมกันสามารถทําใหความคิดเห็นของคนท่ีหลากหลายรวมกันเปนเปาหมายเดียวกันได 

3) การจัดการเรียนรูแบบเกมเปนฐานสามารถนําเอาท้ังการมีสวนรวมและกระบวนการมีปฏิสัมพันธ

ซ่ึงกันและกัน มาไวใน package เดียวกัน เปนสื่อเดียวกัน เครื่องมือเดียวกัน 
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เนื้อเรื่อง  

 การเรียนรูของผูเรียน 

การเรียนรู  (Learning) โดยท่ัวไปหมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Behavior Change)  

อันเนื่องมาจากประสบการณของบุคคลแตละคน ซ่ึงอาจเกิดข้ึนไดท้ังอยางเปนทางการ (Formal Learning) 

และไมเปนทางการ (Informal Learning) การเรียนรูเปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยางตอเนื่อง 

เกิดข้ึนจากการฝกหัดหรือประสบการณของแตละบุคคล การเรียนรูทําใหบุคคลมีการปรับตัวท้ังทางดานสวนตัว 

สังคม สิ่งแวดลอม เพ่ือใหสามารถดํารงชีวิตอยูทามกลางกระแสของการเปลี่ยนแปลงได ซ่ึงการเรียนรูมีหลาย

ประเภท (สกุล สุขศิริ, 2550) ดังนี้ 

1) การเรียนรูโดยการจํา เปนการเรียนรูท่ีผูเรียนพยายามจะรวบรวม หรือเก็บเนื้อหาสาระจากสิ่งท่ี

ตองการจะเรียนใหไดมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได สิ่งท่ีจะใชในการเรียนรูประเภทนี้ ไดแก การเรียนรูเก่ียวกับกฎ 

ระเบียบ แนวปฏิบัติตางๆ ซ่ึงเปนสิ่งท่ีกําหนดแนนอนตายตัว จุดเดนของการเรียนรูประเภทนี้คือ ทําใหผูเรียน

สามารถจําสิ่งตาง ๆ ท่ีไดเรียนรูไดเปนอยางดี สวนขอจํากัดมีหลายประการเชน ผูเรียนจะพยายามจําใหไดมาก

ท่ีสุด โดยไมเนนในเรื่องของนําไปประยุกตใชในสถานการณตางๆ ถาหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิม

กฎระเบียบใหม ผูเรียนก็จะตองเพ่ิมความจําในสิ่งนั้นเพ่ิมมากยิ่งข้ึน ซ่ึงอาจจะทําใหเกิดความสับสนไดใน

บางครั้ง การมุงแตจําเพียงอยางเดียวทําใหผูเรียนขาดความคิดริเริ่มสรางสรรคเพราะจะใชเวลาสวนใหญหมด

ไปกับการจําแทนการพยายามสรางสรรคสิ่งใหม ๆ 

2) การเรียนรูโดยการเลียนแบบ เปนการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนโดยท่ีผูเรียนพยายามลอกเลียนหรือกระทํา

ตามตนแบบท่ีตนเห็นวาดีหรือเปนประโยชนแกตน จุดเดนของการเรียนรูประเภทนี้คือ ถาไดตนแบบท่ีดีก็จะทํา

ใหรูปแบบดีตามดวย หรือหากตนแบบทําอะไรท่ีผูเรียนเห็นวาไมดี ผูเรียนจะจดจําสิ่งนั้นไวเพ่ือนําไปเปน

บทเรียนของตนแลวปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการเสียใหม เพ่ือหลีกเลี่ยงการกระทําผิดซํ้าอีก ขอจํากัดของการ

เรียนรูประเภทนี้คือ การท่ีคนเรามีความแตกตางกัน การท่ีคนใดคนหนึ่งพยายามท่ีจะทําตนใหมีพฤติกรรม

เหมือนกับตนแบบนั้นเปนไปไดยาก อีกท้ังสถานการณและสิ่งแวดลอมยอมมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

วิธีการ หรือพฤติกรรมท่ีตนแบบใชไดผลแตผูเลียนแบบอาจใชไมไดผลก็ได 

3) การเรียนรูโดยการหยั่งรู เปนการเรียนรูท่ีผูเรียนมองเห็นความสัมพันธระหวางสถานการณยอย ๆ 

วามีความสัมพันธเชื่อมโยงกันจนทําใหเห็นสถานการณรวมหรือภาพรวมท้ังหมด ซ่ึงข้ันตอนการเกิดการเรียนรู

ประเภทนี้มี 3 ข้ันตอนดวยกันคือ 

ข้ันตอนท่ี 1 ผูเรียนมองเห็นหรือมีปฏิกิริยาตอสวนรวมของสถานการณท้ังหมดกอน 

ข้ันตอนท่ี 2 ผูเรียนแยกแยะสถานการณรวมเพ่ือพิจารณาความสัมพันธของสถานการณยอยนั้นๆ 

ข้ันตอนท่ี 3 ผูเรียนเกิดความเขาใจสถานการณนั้นอยางแจมแจงหรือท่ีเรียกวาเกิดการหยั่งรู (Insight) 

จุดเดนของการเรียนรูดวยวิธีการนี้ จะมีประโยชนมากในสถานการณท่ีตองการใหผูเรียนคิดอยางมีเหตุผล 

แยกแยะความสัมพันธของสาเหตุตางๆ ไดอยางมีเหตุผล แตการเรียนรูประเภทนี้จะเกิดข้ึนไดนอยมากหรือ

เกิดข้ึนไมไดเลยหากผูเรียนมีลักษณะดังตอไปนี้ 

(1) ขาดแรงจูงใจท่ีจะคิด 

(2) มีประสบการณนอย หรือมีขอจํากัดในเรื่องนั้นๆ 
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(3) ผูเรียนไมสามารถมองเห็นความสัมพันธของสวนยอยกับสถานการณท่ีเปนปญหา 

(4) ผูเรียนใชประสบการณเดิม ซ่ึงมีลักษณะท่ีแตกตางไปจากสถานการณใหม 

4) การเรียนรูแบบลองผิดลองถูก เปนการเรียนรูท่ีผูเรียนพยายามใชทางเลือกหลาย ๆ ทางเพ่ือ

แกปญหาหรือสถานการณวิกฤตท่ีเกิดข้ึนดวยตัวเอง โดยการเลือกทางแกปญหานั้น ๆ ไมไดใชเกณฑหรือ

เหตุผลใดมาประกอบการเลือกเลย การเรียนรูแบบนี้ผูเรียนจะเปรียบเสมือนถูกขังอยูในหองท่ีมีประตูหลาย ๆ 

ประตูใหเลือก แตจะมีอยูเพียงหนึ่งประตูเทานั้นท่ีสามารถเปดออกจากหองได จึงทําใหผูเรียนจะตองเปดทีละ

ประตูจนกวาจะพบประตูท่ีถูกตองโดยไมมีหลักเกณฑใด ๆ ซ่ึงในการเรียนรูประเภทนี้ มักเปนวิธีการสุดทายท่ี

ผูเรียนไมมีวิธีการใดท่ีดีกวา จึงจําเปนท่ีจะตองเลือกเอาวิธีใดวิธีหนึ่ง ถาหากวิธีนั้นไมถูกก็จะเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ 

5) การเรียนรูโดยการสรางมโนคติหรือความคิดรวบยอด (Concept) เกิดจากการท่ีผูเรียนมองเห็น

ลักษณะรวม (Generalized) ของสิ่งนั้นกอน ตอจากนั้นจึงพิจารณาลักษณะเฉพาะของสิ่งนั้นตอไป เชนเม่ือ

ผูเรียนมองเห็นตนไมก็บอกไดทันทีวาเปนตนไมเพราะมีลักษณะท่ีแตกตางไปจากกอนหินหรือสิ่งอ่ืน ตอจากนั้น

จึงพิจารณาลักษณะเฉพาะลงไปอีกวาเปนตนอะไร มะมวง มะพราว หรืออ่ืนๆ 

Mellander (1993) ผูเชี่ยวชาญดานการเรียนรูไดนําเสนอไววา การเรียนรูจะเกิดข้ึนไดตองมาจากการ

ท่ีผูเรียนไดทดลองฝกฝนและเรียนรูดวยตัวเอง สื่อการเรียนรูท่ีดีจะตองมีจุดดึงดูดท่ีจะทําใหผูเรียนสนใจได 

และเนนการใหผูเรียนเรียนรูดวยตัวเองเปนหลัก จะทําใหผูเรียนเขาใจ และจดจําไดดีกวา และการเรียนรูโดย

การสอน (Teaching) จะสามารถทําใหผูเรียนจดจําเนื้อหาไดเทานั้น แตไมสามารถทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจ

ได หากตองการใหผูเรียนเกิดความเขาใจควรตองใชสื่อหรือเครื่องมือบางอยางเขามาชวยเหลือใหผูเรียน 

เกิดกระบวนการเรียนรู (Learning) ดวยตนเอง เพ่ือนําไปสูความเขาใจท่ีกระจางชัดในท่ีสุดโดยเฉพาะอยางยิ่ง 

การทําใหผูเรียนไดผานประสบการณจริง หรือประสบการณจําลองท่ีออกแบบมาใหเหมือนจริง 

 

การนําเกมมาใชในการจัดการเรยีนการสอน 

การนําเกมมาใชในการจัดการเรียนการสอนเกข้ึนมานานแลวในตางประเทศ แตยังถือวาเปนเรื่องใหม

สําหรับเมืองไทยท่ียังไมคอยแพรหลายมากนัก ในประเทศไทยมีผูท่ีเชี่ยวชาญและศึกษาเรื่องนี้อยางจริงจังนอย

มาก และยังมีผูทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับประสิทธิผลของการเรียนรูโดยใช Game Based Learning เปนสื่อ

การเรียนรูคอนขางนอย การนําสื่อการเรียนรูตาง ๆ อยางเชน Game Base Learning มาใชประกอบกับ 

การจัดการเรียนการสอนเปนอีกทางเลือกหนึ่งท่ีผูสอนนํามาใชเพ่ืออํานวยความสะดวกใหผูเรียนเรียนรูไดดี

ยิ่งข้ึน เนนใหผูเรียนไดลงมือฝกปฏิบัติจริงตามสถานการณท่ีกําหนดไวในเกม ซ่ึงเปนสื่อท่ีออกแบบมาเนนให

ผูเรียนสนุกสนานเพลิดเพลินกับการเรียนรูและไดลองฝกแกปญหาจริงตามสถานการณท่ีกําหนดไวในเกม 

ไปดวย เพราะการเรียนรูจะเกิดข้ึนไดตองมาจากการท่ีผู เรียนไดทดลองฝกฝนและเรียนรูดวยตัวเอง  

สื่อการเรียนรูท่ีดีจะตองมีจุดดึงดูดท่ีจะทําใหผูเรียนสนใจได และเนนการใหผูเรียนเรียนรูดวยตัวเองเปนหลัก 

จะทําใหผูเรียนเขาใจ และจดจําไดดีกวา (Mellander, 1993) 

 

การเรียนรูผานเกม 

การเรียนรูผานเกม เปนนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีนําเอารูปแบบการโตตอบและความบันเทิงของเกม 

มานําเสนอรวมกับเนื้อหาภายในรายวิชา เชน ทฤษฎีตาง ๆ มาออกแบบใหอยูในรูปท่ีเปนความผสมผสาน ซ่ึง
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ผูเรียนไดรับท้ังความรูและความเพลิดเพลินไปพรอม ๆ กัน และเปนรูปแบบของการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ

สูงสุด ดังแสดงในรูปท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 แผนภูมิความสําคัญของการใชการเรียนรูผานเกม เปรียบเทียบการเรียนรูในรูปแบบอ่ืน ๆ 

(EL-SAID and Mansour, 2008) 

 

จากรูปจะเห็นไดวาการเรียนรูผานเกมจะใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดถึง 95% จึงควรนํามาเปน

ตนแบบในการเรยีนรูสําหรับนักศึกษา 

 

หลักสําคัญของการออกแบบเกม 

การออกแบบเกมใหมีคุณภาพและมีความนาสนใจตองตั้งอยูบนหลักการหลักการสําคัญท่ีตองพิจารณา

เม่ือทําการออกแบบเกม (วรัตน อินทสระ, 2562) ประกอบดวย 

1. ระยะเวลาในการเลนเกม (Play Length) สิ่งท่ีผูออกแบบเกมตองพิจารณาทุกครั้งเม่ือทาการ

ออกแบบเกมคือ ระยะเวลาในการเลนเกมวาใชเวลามากนอยเทาใด จากการเริ่มตนจนถึงจบเกม ถาใชเวลา 

ในการเลนนานเกินไปอาจทําใหผูเลนไมสนใจในการเลนเกมนั้น ในทางกลับกันถาใชเวลาในการเลนไมมากนัก 

อาจทําใหผูเลนรูสึกวาตนเองยังไมไดรับประสบการณท่ีนาพึงพอใจจากการเลนเกมนั้นเทาท่ีควร หลักการ 

ท่ีนาสนใจท่ีอาจนํามาใชในการกําหนดระยะเวลาในการเลนเกม คือ ถาผูออกแบบคิดวาเกมของตนใชเวลา 

ในการเลนประมาณ 1 ชั่วโมงใหพยายามปรับระยะเวลาในการเลนใหมใหเหลือประมาณ 20 นาที เพราะถา 

ผูเลนเกม มีความพึงพอใจในเกม ผูเลนอาจจะขอเลนรอบสองหรือรอบสามอีกก็เปนได อยางไรก็ดี ถาพิจารณา

ในแงของเกมท่ีใหความรูหรือเกมท่ีเนนความคิดท่ีซับซอนหรือตองใชทักษะและความรูในการแกไขปญหา  

การใชระยะเวลาท่ีสั้นเกินไปอาจไมชวยใหผูเลนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคท่ีเกมนั้นกําหนดไวไดอยาง

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% 
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แทจริง ดังนั้น ผูออกแบบจึงตองแนใจวาการกําหนดระยะเวลาในการเลนควรมีความสัมพันธกับวัตถุประสงค

ของเกม 

2. กลไกหลักของเกม (Core Mechanic) กลไกของเกม หมายถึง เรื่องกฎหรือกติกาของเกม กลไก

เปน สิ่งท่ีบงชี้วาบางสิ่งเกิดข้ึนไดอยางไร ตัวอยางเชนถาคุณทาสิ่งหนึ่ง (X) อีกสิ่งหนึ่งจะเกิดข้ึน (Y) ถาสิ่งนั้น 

(X) อนุญาตใหคุณสามารถทําอีกสิ่งหนึ่งได (Y) ตัวอยางเกมเศรษฐี แสดงใหเห็นถึงกลไกอยางงาย ๆ ของเกม 

เชน ถาผูเลนเดินเขาไปในชองท่ีดิน ผูเลนสามารถซ้ือท่ีดินนั้นได หรือถาผูเลนทอยลูกเตาไดคะแนนสูงสุด ผูเลน

มีสิทธิ์ท่ีจะไดเริ่มเลนเกมกอน เปนตน (Brathwaite & Schreiber, 2009, p.28) สําหรับเกมเศรษฐี กลไกหลัก

ท่ีเปนพ้ืนฐานสําคัญท่ีทําใหเกมนาสนใจเสมือนกับเปนโครงสรางของเกม ไดแก เรื่องของการตัดสินใจเก่ียวกับ

การซ้ือขายอสังหาริมทรัพย ถาปราศจากกลไกหลักท่ีเปรียบเสมือนโครงสรางของอาคารหรือบานสวนอ่ืน ๆ  

ท่ีเขามาตกแตงเกมไมวาจะเปนการออกแบบหรือสีสันตาง ๆ ก็ไมมีความหมาย ดังนั้น ผูออกแบบเกมจึงตอง

พิจารณาอยางรอบคอบวากลไกหลักของเกมกระดานท่ีออกแบบนั้นคืออะไรเพ่ือสรางความนาสนใจและความ

แตกตางของเกมไดอยางชัดเจน 

3. การเขียนกติกาการเลน (Writing Rules) การเขียนกติกาเปนสวนท่ีมีความสําคัญท่ีตองดําเนินการ

เปนลําดับตน ๆ เนื่องจากเปนสวนท่ีอธิบายวาเกมนั้นเลนอยางไร เพราะผูออกแบบเกมไมสามารถตามไป

อธิบายกติกาในการเลนเกมกระดานนั้นใหกับทุกคนฟงได สําหรับวิธีการเขียนกฎกติกาผูออกแบบ สามารถนํา

เกมท่ีมีความคลายคลึงกันมาใชเปนแนวทางเพ่ือกําหนดกติกาสาหรับเกมของตนได ซ่ึงกติกาของเกมโดยท่ัวไป

ครอบคลุมเรื่องวิธีการเลน การไดรับชัยชนะ การวางตัวเดิน ทิศทางการเคลื่อนตัวเดิน การกําหนดวาผูเลนคน

ใดจะไดเดินกอน หรือหลัง และการท่ีผูเลนทราบวาเกมจะจบเม่ือใด 

4. เรื่องของโชคและกลยุทธ (Luck Vs. Strategy) องคประกอบท่ีสําคัญของเกมมีดวยกัน 3 ประการ 

ไดแก โชค กลยุทธ และทักษะ โชคคือบางสิ่งบางอยางท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของผูเลน เชน การโยนลูกเตา 

การสับไพ หรือการกระทําของผูเลนรายอ่ืน กลยุทธคือการกระทําท่ีเกิดจากการวางแผน และการตัดสินใจ

ระหวางเกมบนขอมูลท่ีมีอยูอยางจํากัด และทักษะ หมายถึง ความสามารถในการเลนเกมท่ีผูเลนไดรับมาจาก

ภายนอก ทักษะชวยใหผูเลนทราบวา ทางเลือกท่ีถูกตองหรือเหมาะสมในสถานการณเฉพาะเปนอยางไร  

การนําเรื่องโชคผนวกเขาไปในการเลนเกมมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เนื่องจากโชคเปนเรื่องทางจิตวิทยาท่ีทํา

ใหผูเลนไมรูสึกถึงความผิดพลาดในการเลนของตน นอกจากนี้ โชคยังชวยทําใหผูเลนมีความหวังวาตนเอง

สามารถเอาชนะผูเลนท่ีมีความสามารถสูงได อยางไรก็ตามการใชโชคเขามาเปนสวนหนึ่งของเกมตองทําดวย

ความระมัดระวัง เพราะถามีมากเกินไปผูเลนอาจรูสึกวาการใชกลยุทธของตนไรความหมาย  

5. ขอมูลปอนกลับ (Feedback) การท่ีผูเลนเกมเรียนรูวามีกลยุทธใดบางท่ีสามารถนําไปสูการไดรับ 

ชัยชนะในการเลนเกมนั้นไดเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญ เกมท่ีดีมีควรมีประมาณ 3-5 กลยุทธท่ีผูเลนสามารถ

เลือกใชเพ่ือนําไปสูการไดรับชัยชนะในเกมนั้นได ยิ่งเกมใดท่ีมีวิธีการหรือรูปแบบการ เลนท่ีนําไปสูชัยชนะ

จํานวนไมมากนักเกมนั้นยิ่งมีความนาสนใจ ในทางกลับกัน ถาเกมใดท่ีมีวิธีการหรือรูปแบบการเลนมากเกินไป

เกมนั้นจะทําใหผูเลนเกิดความสับสน ตัวอยางเชนเกม Scrabble (เกมตอคาศัพท) ผูเลนอาจใชกลยุทธการตอ

คําศัพทสั้นๆ เพ่ือลดโอกาสของคูแขงคนอ่ืน หรืออาจใชวิธีการตอคําศัพทยาว ๆ เพ่ือการเพ่ิมคะแนน หรือใชวิธี

กาจัดพยัญชนะ ท่ีไมตองการออกไปดวยการสรางคําท่ีแปลกประหลาดเพ่ือท่ีจะไดตัวอักษรท่ียาวถึง 7 ตัวเพ่ือ

ไดรับคะแนนพิเศษ 50 คะแนน เปนตน วิธีการเหลานี้อาจไมสามารถทําพรอมกันไดในการเลนหนึ่งครั้งแตอยาง
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นอยผูเลนก็ทราบวา มีวิธีการใดบางท่ีทําใหตัวเองมีโอกาสชนะในการเลนเกมนั้น ดวยเหตุนี้ การใหผูชนะไดมี

โอกาสเปดเผยวิธีการเลนหรือกลยุทธในการเลนจึงเปนขอมูลปอนกลับท่ีสําคัญท่ีสามารถนํามาใช 

ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบเกมใหมีความนาสนใจและปดชองวางของเกมไดมากยิ่งข้ึน 

6. ลักษณะของการไลตามทัน (Catch-up Features) เกมท่ีดีคือทําใหทุกคนมีโอกาสชนะเทา ๆ กัน 

ซ่ึงแตกตางจากเกมอยางหมากรุก ท่ีถาผูเลนมีจํานวนตัวเหลือนอยกวาหนึ่งตัวอาจยุติการแขงขัน ท้ังนี้มองเห็น

วาตนเองไมมีโอกาสไดรับชัยชนะจากการเลนเกม เกมท่ีออกแบบมาใหผูนํากับผูตามหางกันมากและผูตามไมมี

โอกาสไลตามทัน เกมในลักษณะนี้อาจไมนาสนใจ เกมท่ีดีตองเปดโอกาสใหผูเลนท่ีตามหลังท่ีมีโอกาสไลตาม

ผูนําในเกมไดโดยอาจมีคะแนนโบนัสพิเศษ หรือจากการเปดการดคําถามหรือคําสั่งท่ีชวยใหเกิดความสูสีกัน

ระหวางผูเลน เชน เม่ือผูนําเปดการดแลวพบคําสั่งไมใหเคลื่อนตัวเดินเปนเวลา 1 ตา ลักษณะแบบนี้เปดโอกาส

ใหผูเลนท่ีตามหลัง มีโอกาสท่ีจะไลตามทันหรือแซงนาหนาได เพราะถาเกมไมมีการออกแบบลักษณะของการ

ไลตามทันไว อาจทําใหผูเลนเกิดความเบื่อหนาย และรูสึกวาเลนตอไปก็ไมสามารถเอาชนะได เนื่องจาก

ระยะหางระหวางผูนํากับผูตามทําใหเกมนั้นไมมีความหมายแตอยางใด 

7. บรรลุความคาดหวังของผูเลน (Meeting Player Expectation) การออกแบบเกมท่ีดีตองพิจารณา

เรื่องของการสรางลักษณะและความแตกตางของเกม แตไมไดหมายความวาการนําเอาแนวคิดจากเกมท่ี

ประสบความสําเร็จมาใชเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาเกมจะเปนเรื่องตองหาม ตัวอยางของเกมเศรษฐีเปน

คําอธิบายท่ีชัดเจน ท่ีสะทอนใหเห็นวา มีเกมมากมายหลายเกมท่ีออกแบบชองตารางการเดินเกมหรือนาเอา

กติกาบางอยางของเกมเศรษฐีมาใช ซ่ึงสามารถทําได ถาเปนสวนท่ีพิจารณาแลววา เปนสิ่งท่ีผูเลนคุนเคยและ

พึงพอใจ ในขณะเดียวกันตัวเกมท่ีพัฒนาข้ึนมาใหม ตองมีสวนอ่ืนท่ีแตกตางท่ีสามารถตอบวัตถุประสงคการ

ออกแบบเกมนั้นไดดวย เพราะฉะนั้นการผสมผสานสิ่งท่ีผูบริโภคตองการอยูแลวท่ีไดมาจากตัวอยางของเกมท่ี

ประสบความสําเร็จอยางแพรหลายกับนวัตกรรมใหมท่ีสรางข้ึนสาหรับเกมนั้นโดยเฉพาะ จึงเปนหัวใจสําคัญใน

การตอบสนองความตองการและความคาดหวังของผูเลน เพราะคงไมมีผูเลนรายใดท่ีอยากเลนเกมท่ีลอกเลียน

เกมอ่ืนมาท้ังหมดเพียงแคปรับหัวเรื่องหรือชื่อเกมแตเพียงเทานั้น 

8. ผลประโยชน ความเสี่ยง และ รางวัล (Stakes, Risk, and Reward) การออกแบบเกมตองคํานึงถึง

เรื่องของผลประโยชนหรือรางวัลท่ีผูเลนจะไดรับเสมอ ซ่ึงประเด็นท่ีวานี้ครอบคลุมเรื่องเวลาท่ีใชในการเลน 

เวลาท่ีใชในการเตรียมตัวและศึกษาหาขอมูล ความพยายามในการใชความคิด อารมณ ความรูสึก ความ

ภาคภูมิใจ ความประทับใจตอคนท่ียืนดูอยูรอบขาง และรวมถึงเงินรางวัลท่ีจะไดรับ โดยท่ัวไปการออกแบบเกม

ท่ีเนนผลประโยชน ท่ีผูเลนจะไดรับมากเทาใด แสดงใหเห็นถึงการเอาใจใสตอความแตกตางระหวางผูแพและ 

ผูชนะเปนอยางดี 

หลักการการออกแบบเกมกท้ัง 8 ขอถือเปนหลักการท่ีสําคัญท่ีสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการ

ออกแบบเกมกระดานไดเปนอยางดี ประกอบดวย กลไกของเกม พลวัตของเกม และสุนทรียะ หรืออาจกลาว

โดยงายวา กรอบแนวคิดนี้ครอบคลุมเรื่องของ กติกา ระบบในการเลน (ระยะเวลาในการดาเนินเกม) และ

ความสนุก ข้ันตอนท้ัง 8 นี้ครอบคลุมองคประกอบท้ัง 3 ประการ นอกจากนี้หลักการออกแบบเกมท้ัง 8 ขอนี้ 

ยังสามารถนํามาใชในการวิเคราะหเกมท่ีมีอยูในปจจุบันวา ไดมีการนําเอาหลักการเหลานี้มาใชเพ่ือพัฒนาเกม

ใหมีความนาสนใจและ มีลักษณะเฉพาะตัวท่ีไมเหมือนใครและสามารถตอบวัตถุประสงคของเกมได 
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 การออกแบบเกมเพ่ือการจัดการเรียนรูแบบเกมเปนฐานใหมีประสิทธิภาพ 

       การจัดการเรียนรูแบบเกมเปนฐานจะมีประสิทธิภาพหรือไมนั้นไดผลหรือไมนั้นจะตองให

ความสําคัญกับเรื่องของการออกแบบเกมใหเหมาะสมดวย โดยตองคํานึงถึงเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้ (สกุล สุขศิริ, 

2550) 

1) Practice การออกแบบการจัดการเรียนรูแบบเกมเปนฐานนั้นจะตองแฝงแบบฝกหัดตาง ๆ 

เพ่ือใหผูเรียนไดทดลองทํา 

2) Learning by Doing จะตองเนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตัวเอง การเรียนรูดวยตัวเองจะ

ทําใหเขาใจไดลึกซ้ึงกวา 

3) Learning from Mistakes ใหผูเรียนเรียนรูจากความผิดพลาด การเรียนรูจากความผิดพลาด

ไมใชเรื่องเสียหาย แตยังจะชวยใหผูเรียนจําไดดียิ่งข้ึนอีกดวย 

4) Goal-Oriented Learning ตองมีเปาหมายท่ีชัดเจนในเกม เพ่ือใหผูเรียนพยายามท่ีจะทําให

บรรลุเปาหมาย 

5) Learning Point ตองแฝงไปดวยขอมูลหรือประเด็นหลัก ๆ ท่ีสําคัญตาง ๆ ท่ีเก่ียวของท้ังหมด

ท่ีผูเรียนสมควรรู เพ่ือผูเรียนจะไดนําเอาความรูนั้นไปใชงานไดจริง 

นอกจากนั้นแลวการออกแบบเกมตองเนนใหผูเรียนสนุกสนาน สามารถกระตุนใหผูเรียนสนใจได

งาย ควรออกแบบมาใหผูเรียนรูสึกวาตนเองเปนคนเลนเกมไมใชนักเรียนท่ีมาเรียนหนังสือ สถานการณตาง ๆ 

ท่ีสอดแทรกลงไปในเกมนั้น ควรเปนสถานการณจริงหรือมีแนวโนมท่ีจะเกิดข้ึนจริง ควรออกแบบมาใหผูเรียนท่ี

มีความแตกตางกันทางดานประสบการณ วุฒิการศึกษา สามารถเรียนรวมกันในเกมของเราดวยกันได และเกม

นั้นตองสามารถสะทอนหรือกระตุน Learning Point ท่ีสําคัญ ๆ ออกมาใหได ใหระลึกไวเสมอวาผูใหญชอบ

ความสนุกสนาน ชอบเปนสวนหนึ่งของความสําเร็จ ตองพยายามออกแบบใหทุกคนท่ีเลนไดแสดงความคิดเห็น

ไดมีสวนรวม การจัดการเรียนรูแบบเกมเปนฐานสามารถออกแบบใหเหมาะกับธุรกิจประเภทตาง ๆ ได ถาเรา

ออกแบบใหมีการจําลองสถานการณจากเหตุการณจริงใสไวในเกมจะทําใหผูเรียนมีสวนรวมไดมาก เพราะเปน

เรื่องท่ีใกลตัวผูเรียนอยูแลว การนําเทคโนโลยีตาง ๆ มาใชเพ่ือพัฒนา การจัดการเรียนรูแบบเกมเปนฐานจะ

ชวยใหเกมมีประสิทธิภาพมากข้ึนได 

ในปจจุบันมีการนําเอาเทคโนโลยีตางๆมาใชเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบเกมเปนฐาน

มากมาย จึงทําให การจัดการเรียนรูแบบเกมเปนฐานมีรูปแบบแตกตางกันไป บางครั้งก็ออกแบบเกมให

สอดคลองกับสถานการณจริง ขอมูลตาง ๆ ท้ังหมดท่ีเก่ียวของจะถูกจําลองเอาไวในกระดานเกม (Manual 

Board) ใหผูเรียนไดเลนกันเปนทีมแตบางครั้งก็เปนเกมท่ีออกแบบใหเลนในคอมพิวเตอร ซ่ึงจะเรียกวา 

Computer-Based เลนไดท้ังเด่ียวและกลุม แตจะตองเปนหองเรียนท่ีมีคอมพิวเตอรเพียงพอใหแกผูเรียนหรือ

บางครั้งก็ถูกออกแบบมาใหเลนผานเครือขายอินเตอรเน็ตเรียกวา Web-Based ผูเลนจะใชวิธีเขาอินเตอรเน็ต

แลวเลนเกมแบบ Online ไดทันที จะเห็นไดวาเทคโนโลยีเขามามีสวนชวยให Game Based Learning  

มีความหลายหลายเขาถึงความตองการของผูเรียนไดมากข้ึน 

การออกแบบเกม คือกระบวนการของการสรางเนื้อหาและกติกาของเกม การออกแบบเกมท่ีดี

คือการพัฒนาเปาหมายท่ีผูเลนรูสึกจูงใจเพ่ือไปใหถึงเปาหมายนั้นและการสรางกติกาท่ีผูเลนตองทําตามเพ่ือ

บรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวในเกมได นอกจากนี้ การออกแบบเกมท่ีดีตองพิจารณาความตองการของผูเลนเปน
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สําคัญหรือมองผูเลนเกมเปนศูนยกลาง การออกแบบเกมตองจูงใจผูเลนเกมใหเลนเกมไปในทิศทางท่ีผูออกแบบ

เกมตองการใหเปนไป ซ่ึงไมใชการบังคับใหผูเลนทําบางสิ่งบางอยางตามกติกาท่ีกําหนดไว ซ่ึงผูออกแบบตอง

พิจารณามุมมองของผูเลนเพ่ือพัฒนาเกมท่ีสามารถตอบโจทยท่ีผูเลนตองการได ซ่ึงคําถามท่ีสําคัญท่ีควร

พิจารณา ไดแก เกมนี้เก่ียวของกับอะไร เกมนี้เลนอยางไร เกมนี้ผูเลนจะชนะไดอยางไร ทําไมผูเลนถึงตองการ

จะเลนเกมนี้ และมีอะไรบางท่ีผูเลนตองทํา (Brathwaite & Schreiber, 2009, pp.11-12) 

ดังท่ี Silverman (2013) ไดใหขอเสนอแนะในการพัฒนาเกมวา ผูออกแบบเกมควรตั้งคําถามท่ี

สําคัญเพ่ือชวยใหผูออกแบบไมละเลยประเด็นตาง ๆ ท่ีสําคัญในการพัฒนาเกม และชวยใหวิเคราะหแนวทาง

ของการออกแบบเกมไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงคําถามท่ีสําคัญท่ีผูออกแบบเกมควรถามเพ่ือใช

สําหรับการออกแบบและพัฒนาเกมมี ดังนี้  

1) ผูเลนเกมมีจํานวนท้ังหมดเทาไหร 

2) ระยะเวลาในการเลนเกมใชเวลานานเทาใด 

3) มีทางเลือกอะไรใหแกผูเลนเกมบางและเม่ือใดท่ีผูเลนมีโอกาสใชทางเลือกเหลานั้น 

4) ผูเลนเกมจะเลือกทางเลือกนั้นไดอยางไร 

5) การเลือกทางเลือกของผูเลนหนึ่งคนสงผลกระทบตอผูเลนคนอ่ืน ๆ อยางไร 

6) ผูเลนเกมจะมีปฏิสัมพันธกับผูเลนคนอ่ืน ๆ อยางไร 

7) มีทางเลือกใดบางท่ีผูเลนหนึ่งคนสามารถกระทําได แตผูเลนคนอ่ืนไมสามารถกระทําได 

8) ความคืบหนาของเกมเปนอยางไร เปนการสลับตากันเดินหรือเปนไปตามตําแหนงการนั่งใน

การเลน 

9) การแสดงออกใดบางท่ีผูเลนสามารถกระทําได 

10) มีการกําหนดผลลัพธของการแสดงออกอยางไร 

11) เปาหมายของผูเลนคืออะไร 

12) ผูเลนจะสามารถชนะไดอยางไร 

แนวทางท้ังหมดนี้ผูออกแบบเกมจะตองเขาใจวา เกมเพ่ือการเรียนรูตองผานกระบวนการสําคัญ

หลายข้ันตอน ซ่ึงข้ันตอนท่ีสําคัญท่ีสุดกอนนาไปใชกับผูเลน คือ การทดสอบกลไกและกติกาท้ังหมดของเกม 

(Play Test) ท่ีอาจจะตองใชการทดสอบหลายครั้งจนกวาจะม่ันใจวาไมมีขอบกพรองใด ๆ  

 

บทบาทของอาจารยผูสอนในการจัดการเรียนรูแบบเกมเปนฐาน              

ผูสอนในการจัดการเรียนรูแบบเกมเปนฐานจะเปลี่ยนจากครู อาจารย ไปเปนหลาย ๆ บทบาทตลอด

การสอนดังนี้ (สกุล สุขศิริ, 2550) 

1) Motivator ตองรับบทบาทเปนคนท่ีคอยกระตุนใหผูเรียนไดทดลองทํา ไดฝกฝน และชมเชย

เม่ือผูเรียนทําถูกตอง เพ่ือเปนการสรางขวัญและกําลังใจ 

2) Content Structure ตองเปนผูควบคุมใหการเรียนนั้นไดเนื้อหาตามท่ีวางหัวขอเอาไว และ 

Learning Point ตามท่ีตั้งใจ 

3) Debriefed ตองเปนผูใหความรู สรุปประเด็นตางๆท่ีสําคัญและถายทอดใหแกผูเรียน เพ่ือให

ผูเรียนเขาใจมากข้ึน 
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4) Facilitator ตองเปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู สามารถแนะนําบอกกฎ กติกาตาง ๆ 

และใหขอคิดตางๆได เพ่ือใหกระบวนการเรียนรูผานไปอยางราบรื่น แตจะตองไมบอกวิธีการเลนท้ังหมด  

ตองเนนใหผูเรียนเรียนรูดวยตัวเอง 

 

บทสรุป 

การจัดการเรียนรูแบบเกมเปนฐาน (Game Based Learning) คือรูปแบบการเรียนท่ีถูกออกแบบมา

เพ่ือใหผูเรียนมีความสนุกสนานไปพรอม ๆ กับการไดรับความรู โดยสอดแทรกเนื้อหาท้ังหมดของการเรียนนั้น 

ๆ เอาไวในเกม ผูเรียนไดรับประโยชนจากเกมอยางมากมาย ไมวาจะเปนการท่ีผูสอนสามารถสรางความมีสวน

รวมกับผูเรียนสามารถแตละคนได ผูเรียนทุกคนมีปฏิสัมพันธตอกันและกันเรียนรูรวมกัน สามารถทําใหความ

คิดเห็นของคนท่ีหลากหลายรวมกันเปนเปาหมายเดียวกันได นอกจากนี้ การจัดการเรียนรูแบบเกมเปนฐานยัง

ชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู และสามารถเรียนรูดวยตนเองไดอีกดวย 
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