
 



รายงานการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการจัดการเรียนรู้ผ่านเกมส์ 
(Games Based Learning) 

 
ตามที่สมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) 

ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการ
เรียนรู้ผ่านเกมส์ (Games Based Learning: GBL) ระหว่างที่ 25-26 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมแอมบาส
เดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร และข้าพเจ้า อาจารย์ ดร.จุฑามาส ศิริอังกูรวาณิช ได้เข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าว จึงขอสรุปเนื้อหาและสาระส าคัญท่ีได้ดังนี้ 

แนวคิดในการดัดแปลงการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับผู้เรียนซึ่งเป็นที่มาของค าศัพท์สมัยใหม่เกี่ ยวกับ
การเรียนรู้ เช่น Edutainment ซึ่งเป็นค าศัพท์ที่มาจาก Education บวกกับ Entertainment ความหมายก็คือ 
การศึกษาที่มาพร้อมกับความบันเทิง และอีกศัพท์หนึ่งที่ใช้แพร่หลายเช่นกันคือ “Plearn” เป็นค าศัพท์ที่มาจาก 
Play บวกกับ Learn ความหมายก็คือ เล่นและเรียน นั่นเอง 

Games-Based Learning (GBL) คือ “การเรียนรู้ผ่านเกม” หรือ “เกมเพ่ือการเรียนรู้” เป็นสื่อในการ
เรียนรู้แบบหนึ่ง ซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้มีความสนุกสนานพร้อมกับความรู้ โดยน าเนื้อหาที่ต้องการสอนใส่ไว้ใน
เกมและเม่ือผู้เรียนเล่นเกม จะได้รับความรู้ผ่านการเล่นเกมนั้น และถ้าเราใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นสื่อในการท า GBL 
ก็เรียกว่า Digital Game-Based Learning ซึ่งถือว่าเป็น e-Learning อีกรูปแบบหนึ่งที่ท าให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ บนพ้ืนฐานแนวคิดที่จะท าให้การเรียนรู้เป็นเรื่องที่สนุกสนาน ซึ่งในชั้นเรียนสามารท าได้ทั้ งแบบดิจิทัล
หรือไม่เป็นดิจิทัลก็ได ้

สมาคมจิตวิทยาอเมริกัน (American Psychological Association: APA) ได้มีงานการวิจัยชื่อว่า 
“ประโยชน์ของการเล่นวิดีโอเกม” การวิจัยพบว่าการเล่นวิดีโอเกมของเด็ก ๆ มีผลกระทบทางด้านบวก 4 ด้านคือ 
กระบวนการการรับรู้ (Cognitive) กระบวนการสร้างแรงจูงใจ (Motivation) กระบวนการทางอารมณ์ 
(Emotional) และ การเข้าสังคม (Social ) ดังนี้ 

 กระบวนการการรับรู้ (Cognitive) : เกมช่วยให้มีพัฒนาการในด้านการมีสมาธิจดจ่อ และการตอบสนองที่
ดีขึ้น 

 กระบวนการสร้างแรงจูงใจ (Motivation) : เกมช่วยให้เกิดการสร้างแรงจูงใจ และช่วยเสริมสร้างความ
ฉลาดเพิ่มขึ้น 

 กระบวนการทางอารมณ์ (Emotional) : เกมช่วยสร้างอารมณ์ในเชิงบวก  ช่วยเสริมสร้างการควบคุม
อารมณ์ 

 การเข้าสังคม (Social ) : ผู้เล่นเกมแบบกลุ่มหรือแบบหลายคน co-playing หรือ multi-player จะช่วย
เสริมสร้างทักษะการเข้าสังคมได้เป็นอย่างดีทั้งในเกมและนอกเกม 

Game-Based Learning จึงเป็นสื่อที่สามารถท าให้ผู้เรียนสนใจเนื้อหาที่ต้องเรียนรู้มากขึ้น สามารถช่วยใน
การสื่อสารระหว่างผู้เรียน การท างานเป็นทีม ความรับผิดชอบและความคิดสร้างสรรค์ได้ด้วย เพราะผู้เรียนรู้สึกมี
ส่วนร่วม (Engagement) และสนุกสนาน (Fun) ได้พร้อม ๆ กับได้รับความรู้ (Knowledge)   
 



ประโยชน์ ของ GBL 
 
          - ส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นคว้าด้วยตนเอง  
          - ส่งเสริมการสังเกตและเปรียบเทียบจากของจริง วัสดุสิ่งของต่าง ๆ และรูปภาพ 
          - ส่งเสริมการใช้ความคิดอย่างมีเหตุผล การตัดสินใจแก้ปัญหา  
          - ส่งเสริมการใช้กล้ามเนื้อ และการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา  
          - ส่งเสริมการเล่นร่วมกัน ยอมรับการแพ้ ชนะ การท าตามกติกา 
          - ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความกล้าในการแสดงออก กล้าพูด กล้าคิด         
 
รูปแบบของเกม มีหลากหลาย จึงมีประสิทธิภาพเน้นในด้านที่แตกต่างกัน เช่น 
 
          - เพ่ือฝึกความจ า ประเภทของเกม Quiz, Crossword, Puzzles  
          - เพ่ือฝึกทักษะการกระท า ประเภทของเกม เกมยิง เกมขับรถ  
          - เพ่ือฝึกประยุกต์ความคิดรวบยอด และกฎข้อบังคับต่าง ๆ ประเภทของเกม เกมกีฬาต่าง ๆ 
          - เพ่ือฝึกการตัดสินใจการแก้ปัญหา ประเภทของเกม เกมวางแผน เกมผจญภัย  
          - เพ่ือฝึกการอยู่ร่วมกับสังคม ประเภทของเกม เกมที่ต้องมีการสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 
 
ตัวอย่างเกม ที่น าไปใช้ในการสอนได้อย่างง่ายๆ 
 
HalliGali   

 

วิธีการเล่นเกม คือ ผลัดกันเปิดไพ่ และเมื่อได้ผลไม้ชนิด
เดียวกันครบ 5 ใบ ให้รีบเอามือตบกระดิ่ง ใครตบได้ก่อน
ก็จะได้ไพ่ทั้งหมดไป เมื่อไพ่หมดคือจบเกม ใครได้ไพ่มาก
ที่สุดเป็นผู้ชนะ 

การน าไปประยุกต์สอน  เช่น 

เรื่องประเภทค า ในวิชาภาษาอังกฤษ -> เปลี่ยนการ์ด
เป็น noun, pronoun, adjective, หรือ adverb แล้วให้
ผู้เรียนแยกประเภท 

เรื่องการแยกขยะ -> เราอาจจะเปลี่ยนกระดิ่งเป็นถังขยะ 
4 ประเภท และเปลี่ยนผลไม้เป็นขยะชนิดต่าง ๆ และเมื่อ
มีขยะชนิดเดียวกันรวมกันได้ครบ 5 ชิ้น ให้ตบที่ถังขยะ
ประเภทนั้น 



Mojobot  
 

 

บอร์ดเกมที่ผสานแนวคิดการสอนเรื่องหุ่นยนต์และ
การเริ่มต้นเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยแนวคิด 
Coding make fun and easy 

วิธีการเล่นเกม Mojobot จะเดินบนแผนที่ ดังนั้นก็
จะมีระบบอัลกอริทึมในการแทร็กแผนที่ มีระบบ
เซ็นเซอร์ มีการควบคุมด้วยระบบวิศวกรรมท าให้
หุ่นยนต์เคลื่อนที่ได้ 

  

สรุปได้ว่า Game Based Learning  สามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ได้ สร้างความรู้สึก
สนุกสนานให้แก่ผู้เรียน และชักจูงให้ผู้เรียมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้จนกระทั่งเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง  
สามารถน ามาปรับใช้กับการฝึกอบรมรูปแบบเดิม ๆได้ เช่นวิชาใดเป็นวิชาที่ยาก ข้อมูลเยอะ ผู้เรี ยนไม่ค่อยอยาก
เรียนวิชานี้ นักฝึกอบรมหรือผู้ออกแบบการเรียนรู้สามารถน าเอาเนื้อหาเหล่านั้นมาดัดแปลงเป็นเกม เพ่ือให้เกิด
ความน่าสนใจ และง่ายต่อความเข้าใจมากขึ้น แต่การออกแบบหลักสูตรในลักษณะแบบ Game Based Learning 
นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ควรต้องออกแบบอย่างระมัดระวัง และควรน าเกมที่ออกแบบมาทดลองใช้หลายๆครั้งเพ่ือให้
แน่ใจว่าเกมนั้นยังคงเนื้อหาที่ส าคัญ และสร้างความสนุกสนาน และสร้างความมีส่วนร่วมให้แก่ผู้เรียนได้  แต่
ข้อจ ากัดของวิธีการสอนโดยใช้เกม คือ ผู้สอนต้องต้องอาศัยการเตรียมการ มีทักษะในการน าอภิปรายที่มี
ประสิทธิภาพ   จึงจะสามารถช่วยให้ผู้เรียนประมวลและสรุปการเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์เกม 

 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์ ดร.จุฑามาส ศิริอังกูรวาณิช 



ประมวลภาพ 
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