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เกมคอมพิ วเตอร์กบั การเรียนรูย้ คุ ดิ จิตอล
Computer Games with Learning in Digital Age
สุไม บิลไบ1* และ ศศิฉาย ธนะมัย2
1. บทนํา
ปจั จุบนั โลกก้าวเข้าสูย่ ุคดิจติ อลอย่างเต็มรูปแบบโดย
มีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็ นรากฐานสําคัญในการพัฒนา
และเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็วทัง้ ด้านสังคม
วัฒนธรรม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และการศึกษา สิง่ สําคัญ
ทีบ่ ง่ บอกความเป็ นยุคดิจติ อลเต็มรูปแบบ คือ การบูรณาการ
หรือการหลอมรวมเทคโนโลยีต่ า ง ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อ
ตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของมนุ ษย์ ดังนัน้
คอมพิวเตอร์จึงมีบทบาทมากในทุก ๆ ด้าน และมีผู้ใช้
คอมพิว เตอร์ เ พิ่ม ขึ้น ทุ ก ๆ ปี ในประเทศไทยมีผู้ ใ ช้
คอมพิวเตอร์ตงั ้ แต่อายุ 6 ปี ข้นึ ไป คิดเป็ นร้อยละ 30.9
ของประชากรทัง้ หมดซึ่งนับว่าอยู่ในปริมาณที่น่ าสนใจ
เป็ นอย่างมาก [1]
เกมคอมพิวเตอร์เป็ นผลผลิตหนึ่งจากความก้าวหน้ า
ของการผสมผสานเทคโนโลยี (Technology Convergent)
ซึง่ มีจุดมุง่ หมายแรกเริม่ เพื่อตอบสนองความต้องการด้าน
ความบันเทิงให้แก่ผู้เล่น สําหรับประเทศไทยมีจํานวนผู้
เล่นเกมคอมพิวเตอร์เพิม่ มากขึน้ อย่างต่อเนื่อง ผูเ้ ล่นส่วน
ใหญ่ ม ีอ ายุ ร ะหว่ า ง 10-14 ปี ใช้ เ วลาในการเล่ น เกม
ระหว่าง 3-7 ชัวโมงต่
่
อวัน และมีผู้เล่นหลายรายเล่นเกม
คอมพิว เตอร์ ติด ต่ อ กัน ยาวนานที่สุ ด ประมาณ 15-24
ชัวโมงต่
่
อวัน [2] เนื่องมาจากลักษณะสําคัญของเกม
คอมพิว เตอร์ท่ีม ีส ีส ัน สวยงาม มีค วามท้า ทาย มีก าร
แข่งขัน มีจินตนาการและปลอดภัยในการเล่น สามารถ
ดึ ง ดู ด ความสนใจและสร้ า งแรงจู ง ใจทัง้ ภายในและ
ภายนอกให้แก่ผเู้ ล่นได้เป็ นอย่างดี ทําให้ไม่รสู้ กึ เบื่อ
และเล่นได้เป็ นเวลานาน รูปแบบการเล่นมีทงั ้ แบบเล่นคน
เดียวและแบบเล่นหลายคนทําให้เกิดการสร้างสังคมใหม่
ของกลุ่มผูเ้ ล่นเกมคอมพิวเตอร์ท่มี เี ครือข่ายเชื่อมโยงกัน
__________________________________________

ทัวโลก
่
คุณสมบัติท่ีดีของเกมคอมพิวเตอร์ถูกนํ ามาใช้
ประโยชน์เพื่อการเรียนการสอน (Computer Games for
Instruction) โดยนํ าเกมคอมพิวเตอร์มาใช้ประกอบการ
จัดการเรียนการสอนและส่งเสริมกระบวนการเรียนรูข้ อง
ผูเ้ รียนที่มคี วามแตกต่างกันเพื่อพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผูเ้ รียนทัง้ ด้านสติปญั ญา (Cognitive) ด้าน
เจตคติ (Attitude) และด้านทักษะปฏิบตั ิ (Psychomotor)
อันเป็ นเป้ าหมายสําคัญของการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ
2. การเรียนรู้ในยุคดิ จิตอล (Learning in digital age)
การขยายตัวและความก้าวหน้ าของเทคโนโลยีใ น
ั
ปจจุบนั ส่งผลให้เกิดแหล่งการเรียนรู้ขนาดใหญ่บนโลก
อิ น เทอร์ เ น็ ต ทํ า ให้ ม โนทัศ น์ ข องการเรี ย นการสอน
เปลีย่ นแปลงไปจากทศวรรษทีผ่ ่านมาอย่างเห็นได้ชดั เจน
ผู้ ส อนมิใ ช่ ผู้ จ ัด หาความรู้ ห ลัก ให้ แ ก่ ผู้ เ รีย นอี ก ต่ อ ไป
เพราะข้อมูลมีอยู่ทวไปบนอิ
ั่
นเทอร์เน็ต การติดต่อสื่อสาร
ระหว่างการเรียนและการสอนจึงต้องคํานึงถึงสภาพแวดล้อม
การเรียนรูโ้ ดยใช้ดจิ ติ อลเป็ นอันดับแรก โดยครูจาํ เป็ นต้อง
มีความสามารถในการติดต่อกับผูเ้ รียนในโลกดิจติ อลเพื่อ
ดึงดูดและสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้ก บั ผู้เรียนที่ม ี
ความแตกต่างกัน [3] การเรียนรูใ้ นยุคดิจติ อล เป็ นวิธกี าร
เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเรียนรู้ตลอดชีวติ
(Lifelong) และเป็ นการเรียนรูโ้ ดยใช้ประสบการณ์จาก
ทํางาน (Work-based learning) [4] เป็ นรูปแบบการ
เรียนรูโ้ ดยผูเ้ รียนนํ าตนเอง (Self-directed learning) ซึ่ง
นั บ เป็ น องค์ ป ระกอบสํ า คัญ ของการจัด การศึก ษาทัง้
โรงเรียนของรัฐบาลและเอกชน
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เด็กในยุคปจั จุบนั เป็ นยุคที่มคี วามสามารถด้านการใช้
สือ่ มากทีส่ ุด จากผลการวิจยั ของ Kaiser Family Report
[5] พบว่า เด็ก ๆ ใช้เวลาเฉลีย่ เกือบ 6 ชัวโมงครึ
่
ง่ ต่อวันอยู่
ั
กับสื่อ อันได้แก่ การดูโทรทัศน์ ฟงเพลง และรวมถึงสื่อ
ปฏิสมั พันธ์ต่าง ๆ เช่น หนังสือดิจติ อล วีดโิ อเกม เป็ นต้น
3. องค์ประกอบของเกมคอมพิ วเตอร์เพื่อการศึกษา
เกมคอมพิวเตอร์เป็ นกิจกรรมการเล่นในยุคดิจติ อลที่
ได้รบั ความนิ ยมจากผู้เล่นจํานวนมาก อันเนื่ องมาจาก
เทคโนโลยีทท่ี นั สมัยโดยเฉพาะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ท่ี
ก่ อ ให้ เ กิด เทคโนโลยีใ หม่ ๆ ขึ้น มากมายทํ า ให้ร ะบบ
มัลติมเี ดีย ภาพ กราฟิ ก และเสียง สามารถผสมผสานกัน
อย่างกลมกลืนภายใต้ระบบที่ทนั สมัยและรวดเร็วในการ
แสดงผล รวมถึงการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ ตที่รวดเร็ว
เหมาะกับการเล่นเกมผ่านออนไลน์ ทําให้เกมคอมพิวเตอร์
มีทงั ้ รูปแบบ 2 มิติ 3 มิติ และเสมือนจริงเพิม่ มากขึน้ ด้วย
เหตุ น้ีทําให้เกมคอมพิวเตอร์สามารถดึงดูดใจผู้เล่นเกม
มากขึน้ ซึ่งองค์ประกอบสําคัญของเกมคอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษา ได้แก่ เป้าหมาย กฎ กติกา การแข่งขัน ความ
ท้าทาย จินตนาการ ความปลอดภัย และความสนุ กสนาน
เพลิดเพลิน [6] ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) เป้ าหมาย เป็ นสิง่ ทีเ่ กมคอมพิวเตอร์ ทุกประเภท
ต้องมี เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนที่ต้องปฏิบ ัติ
ภารกิ จ ให้ ป ระสบความสํ า เร็ จ ตามเป้ าหมายได้ ซึ่ ง
เป้ าหมายต้องไม่ยากจนเกินความสามารถของผู้เรียน
(Reachable) โดยระหว่างทางไปสู่เป้ าหมายนัน้ ผู้เรียน
ต้องได้รบั การเสริมสร้างความรู้ ความรูส้ กึ และทักษะความ
ชํานาญไปตลอดเส้นทางจนถึงเป้าหมายตามทีก่ าํ หนดได้
2) กฎ กติ กา เป็ นการกําหนดขอบเขตข้อบังคับหรือ
ข้อจํากัดต่าง ๆ ของสิง่ ทีผ่ เู้ รียนสามารถทําได้ภายในเกม
ซึ่ง จะมีล ัก ษณะแตกต่ า งกัน ตามจุ ด มุ่ ง หมายของเกม
คอมพิวเตอร์ในแต่ละประเภท
3) การแข่งขัน มีทงั ้ การแข่งขันระหว่างผูเ้ ล่นกับฝา่ ย
ตรงข้ามภายในเกม หรือระหว่างผูเ้ ล่นกับผูเ้ ล่นด้วยกันเอง
หรือเป็ นการแข่งขันกับเวลา หรือแข่งขันกับปจั จัยต่าง ๆ
หลายด้ า น การแข่ ง ขัน ในเกมคอมพิว เตอร์ เ ป็ น ส่ ว น
สนับสนุ นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ ประสบการณ์ เมื่อแพ้ก็
สามารถเริม่ ใหม่ได้โดยผู้เรียนจะสร้างประสบการณ์ จาก
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การเล่นในแต่ละครัง้ ซึ่งเป็ นส่วนสําคัญที่ดึงดูดให้ผู้เล่น
พร้อมที่จะเริม่ เล่นเกมใหม่ทุกครัง้ ที่แพ้จนกว่าจะเอาชนะ
ได้ในทีส่ ดุ
4) ความท้ า ทาย เป็ นความพยายามในการทํ า
กิจกรรมต่าง ๆ ให้สําเร็จตามเป้าหมาย ความท้าทายใน
เกมคอมพิ ว เตอร์ ค วรมี ค วามยื ด หยุ่ น และสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามความสามารถของผูเ้ รียน ซึ่งความท้า
ทายนี้ทําให้ผู้เรียนมีใจจดจ่ออยู่กบั กิจกรรมภายในเกม
คอมพิวเตอร์ ผูเ้ ล่นพยายามใช้ความรู้ ความสามารถของ
ตนเอง เพื่อเอาชนะและทําภารกิจให้ผ่านแต่ ละด่านได้
สําเร็จซึง่ ทําให้ผเู้ รียนเกิดความภาคภูมใิ จในตนเอง ดังนัน้
เกมคอมพิวเตอร์ทด่ี ตี อ้ งไม่งา่ ยเกินไปจนทําให้ผเู้ รียนรูส้ กึ
เบื่อและรูส้ กึ ไม่ทา้ ทายจนไม่อยากเล่นอีกต่อไป
5) จิ นตนาการ เกมคอมพิ ว เตอร์ เ ป็ น เกม ที่ ใ ช้
จินตนาการเพื่อสร้างแรงจูงใจแก่ผเู้ รียน ระดับของการใช้
จินตนาการในเกมคอมพิวเตอร์จะแตกต่างกันไปขึน้ อยูก่ บั
ประเภทและจุดมุ่งหมายของเกมคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีตงั ้ แต่
ระดับทีใ่ กล้เคียงกับความจริงไปจนถึงระดับทีเ่ กินจริงเป็ น
สิง่ ทีส่ มมติขน้ึ และไม่มจี ริงในโลกมนุ ษย์
6) ความปลอดภัย เกมคอมพิวเตอร์คํานึงถึงความ
ปลอดภัยของผู้เล่นโดยเฉพาะเกมคอมพิวเตอร์ประเภท
สถานการณ์ จํ า ลอง เกมการแข่ ง รถ เกมจํ า ลอง
สถานการณ์ การรบ เกมทําธุรกิจและเกมผจญภัยต่าง ๆ
เป็ นต้น ซึ่งในความเป็ นจริงไม่อาจทดลองทําได้และอาจ
ก่อให้เกิดอันตรายได้ทงั ้ ร่างกายและทรัพย์สนิ ดังนัน้ เกม
คอมพิวเตอร์จงึ เหมาะสําหรับการเรียน การสอนที่ไม่
สามารถสาธิตหรือสร้างสถานการณ์ในชีวติ จริงได้
7) ความสนุ กสนานเพลิ ดเพลิ น เป็ นจุ ดมุ่งหมาย
หลักของเกมคอมพิวเตอร์ท่ขี าดมิได้โดยเด็ดขาด เป็ นสิง่
สําคัญที่ทํ าให้สร้างแรงจูงใจให้แก่ ผู้เรียนและสามารถ
เรียนรูแ้ ละพัฒนาทักษะต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กับการเล่นได้
อย่างสนุ กเพลิดเพลิน โดยทีผ่ เู้ รียนไม่รสู้ กึ ว่ากําลังเรียนรู้
ทําให้ไม่เครียดและเรียนรูไ้ ด้ดยี งิ่ ขึน้
องค์ประกอบของเกมคอมพิวเตอร์เหล่านี้ ทําให้ผเู้ ล่น
รูส้ กึ ว่าตัวเองมีความสามารถ มีประสบการณ์ มากขึ้น มี
การเรียนรู้อย่างต่ อเนื่ อง ได้เรียนรู้ และได้ค้นพบสิ่งที่
แปลกใหม่ซง่ึ ซ่อนอยูภ่ ายใต้เทคนิค หรือฉากพิเศษในเกม
ทีผ่ เู้ ล่นต้องใช้ทกั ษะ เทคนิคต่าง ๆ ในการเล่นด้วยตนเอง
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บางครัง้ อาจเป็ นการค้นพบโดยบังเอิญ ความสามารถใน
การแก้ปญั หาภายในเกมส่งผลให้ผเู้ ล่นรูส้ กึ ภาคภูมใิ จและ
พร้อ มจะค้น หาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมทัง้ ผู้เ รีย นสามารถ
ประเมินผลการการเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง [7]
4. เกมคอมพิ วเตอร์กบั การพัฒนาศักยภาพของ
ผูเ้ รียนในยุคดิ จิตอล
การเรียนรูด้ ว้ ยตนเองเป็ นรูปแบบการเรียนรูท้ ่สี ําคัญ
ในยุคดิจติ อล ซึง่ ส่งผลให้มกี ารพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์มา
ใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างกว้างขวาง
เนื่องจากการจัดการเรียน การสอนด้วยเกมคอมพิวเตอร์
เป็ นศิลปะการสอนทีอ่ าศัยการบูรณาการการเรียนรู้ ความ
สนุ กสนานและการยอมรับของผูเ้ รียนเข้าด้วยกัน [8] การ
ใช้เกมคอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอนเป็ นการ
จัด การเรีย นการสอนที่ส อดคล้ อ งกับ พระราชบัญ ญัติ
การศึ ก ษา พุ ท ธศั ก ราช 2542 หมวด 4 มาตรา 22
กล่าวคือ “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผูเ้ รียนทุกคนมี
ความสามารถเรีย นรู้ แ ละพัฒ นาตนเองได้ แ ละถื อ ว่ า
ผู้เ รี ย นสํ า คัญ ที่ สุ ด กระบวนการจัด การศึ ก ษาต้ อ ง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศัก ยภาพ” ซึ่ ง เป็ น ที่ ม าของคํ า ว่ า “ผู้ เ รี ย นเป็ น
ศูนย์กลาง (Student-Centered Learning)” การใช้เกม
คอมพิวเตอร์ประกอบการจัดการเรียนการสอนเป็ นการ
เปิ ดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ฝึ กทักษะ ต่าง ๆ ได้ด้วย
ตนเองโดยมีผู้สอนเป็ นผู้ออกแบบและจัดการทรัพยากร
ต่าง ๆ ภายในเกมให้เหมาะสมและตอบสนองต่อความ
ต้องการของผูเ้ รียนอย่างแท้จริง [9]
กระบวนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้เกมคอมพิวเตอร์เป็ น
การบูรณาการสอน การเรียน และการวัดและประเมินผล
ไว้ดว้ ยกันอย่างเป็ นระบบ ผูเ้ รียนเป็ นผูร้ บั ความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ และปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเองใน
รูปแบบทีเ่ รียกว่า Active Learning หรือ Learning by
Doing โดยผ่านการปฏิสมั พันธ์กบั กิจกรรมภายในเกม
กรณีทเ่ี ล่นคนเดียว แต่หากเป็ นการเล่นเกมคอมพิวเตอร์
แบบหลายคนเกมคอมพิวเตอร์จะส่งเสริมการเรียนรูแ้ บบ
ร่วมมือ และมีการแลกเปลีย่ นความรู้ ความคิด พฤติกรรม
กันระหว่างผูเ้ รียน ก่อเกิดประสบการณ์ความรูใ้ หม่ให้แก่
ผู้เรียนเพิ่ม มากขึ้น ซึ่งผู้สอนสามารถวัดและประเมิน
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ความรู้ ทักษะต่าง ๆ ของผูเ้ รียนได้ตามวัตถุประสงค์โดย
ดูจากการรายงานผลการเล่นเกมผ่านทางระบบการบันทึก
คะแนน เวลา จํานวนครัง้ ที่ผู้เรียนเข้าไปเรียนรู้ หรือทํา
ภารกิจในแต่ละส่วนของเกม สามารถประเมินผูเ้ รียนได้วา่
สามารถแก้ปญั หาภายในเกมได้รวดเร็วหรือช้า สามารถ
ทําคะแนนในครัง้ แรกและครัง้ อื่น ๆ ได้มากน้อยเพียงใด
พร้อมกันนี้ ผู้เรียนก็สามารถประเมินความสามารถของ
ตนเองได้จากการเล่ นเกมคอมพิวเตอร์ ผ่ านคะแนนที่
ได้ร บั และการผ่านด่ าน ๆ ตามลําดับ แต่ ข้อดีของการ
เรียนรูผ้ ่านเกมคอมพิวเตอร์ท่แี ตกต่างจากการเรียนรูใ้ น
ห้องเรียนหรือสื่อประเภทอื่น ๆ คือ เมื่อผู้เรียนเล่นแล้ว
ประสบความล้มเหลวหรือได้คะแนนน้อยกว่าเพื่อนคนอื่น
ๆ ผูเ้ รียนจะมีความพยายามในการเล่นเพื่อเอาชนะ โดย
การเริม่ เล่นใหม่ ได้เรื่อย ๆ โดยไม่เบื่อหน่ ายจนกว่าจะ
เอาชนะได้ ที่สําคัญ คือ ผู้เรียนจะได้รบั ความรู้จากการ
ลองผิดลองถู กที่ปลอดภัย ประหยัด และทําให้ผู้เรียน
ั หาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ มีผ ล
มีความสามารถในการแก้ป ญ
สัม ฤทธิท์ างการเรีย นสูงขึ้น มีเ จตคติต่ อ รายวิช าหรือ
เนื้อหาที่เป็ นเป้าของเจตคติในทางบวก ซึ่งวิธกี ารเรียนรู้
โดยใช้เกมคอมพิวเตอร์เป็ นวิธกี ารเรียนรูแ้ บบเรียนซํ้า ๆ
ทําให้ผู้เรียนมีความคงทนในการเรียนรู้สามารถนํ าไป
ประยุ ก ต์ ใ นชี ว ิ ต จริ ง ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ [10]
โครงสร้างของเกมคอมพิวเตอร์การศึกษาที่นําระบบการ
ออกแบบการเรียนการสอน มาใช้เพื่อให้ตอบสนองต่อ
การเรียนรูข้ องผูเ้ รียน มีรปู แบบดังนี้ [11]
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ส่วนแนะนํา
(Introductory Section)

นําเสนอเนื้ อหา
(Present Scenario)

กําหนดกิ จกรรม
(Action Required)

ปิ ด/สรุป
(Closing)

นักเรียนทํากิ จกรรม
(Student Acts)

ปรับระบบให้
ทันสมัย
(System Updates)

ทํากิ จกรรมใหม่
ในทางตรงกันข้าม
(Opponent Reacts)

รูปที่ 1 โครงสร้างของเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
(ทีม่ า : Wan Fatimah Bt Wan Ahmad, Afza Bt
Shafie and Mohd Hezri Amir Bin Abd Latif Univerisi
Teknologi, Malaysia)
ผู้เรียนมีความแตกต่างกันทางสติปญั ญา ความรู้สกึ
ทัก ษะ และความแตกต่ า งด้า นกายภาพอื่น ๆ ดัง นั น้
กระบวนการเรียนรูด้ ว้ ยเกมคอมพิวเตอร์ ที่มรี ะดับความ
ยากง่ า ย สามารถเรีย นรู้ ห รือ ทํ า ซํ้ า ได้ เ ท่ า ที่ต้ อ งการ
จนกระทังผู
่ ้เรียนเกิดการเรียนรูท้ ่แี ท้จริงสามารถนํ าไปสู่
การบรรลุเป้าหมายทีผ่ สู้ อนกําหนดไว้ได้เป็ นกระบวนการ
เรียนรู้ด้วยตนเองที่ดีและตอบสนองความแตกต่างของ
ผู้เรียนได้อย่างแท้จริง
ซึ่งสามารถนํ ามาใช้พฒ
ั นา
ั
ศักยภาพของผู้เรียนได้ ทัง้ ด้านสติป ญญา (Cognitive)
ด้ า น เ จ ต ค ติ (Attitude) แ ล ะ ด้ า น ทั ก ษ ะ ป ฏิ บั ติ
(Psychomotor) ดังนี้
1. ด้านสติ ปัญญา (Cognitive)
เกมคอมพิวเตอร์สามารถขยายโครงสร้างทางปญั ญา
ของผูเ้ รียนได้โดยการเรียนรูจ้ ากการค้นพบและสร้างความ
เชื่อ มโยงสิ่ง ที่ค้น พบนั น้ เข้า กับ ความรู้เ ดิม ที่ม ีเ พื่อ ให้
สามารถเอาชนะเกมได้ด้วยตนเอง โดยผู้เรียนไม่รูส้ กึ ว่า
กําลังอยู่ระหว่างการเรียนรู้ ซึ่งการเรียนรูแ้ บบนี้จะสร้าง
ความคงทนในการเรียนรูใ้ ห้แก่ผเู้ รียนได้มากกว่าการอ่าน
และท่องจํา ทําให้ผเู้ รียนสามารถนําความรูท้ ไ่ี ด้กลับมาใช้
ใหม่ในครัง้ ต่อ ๆ ไปได้และเป็ นการต่อยอดทางความคิด
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โดยใช้วธิ กี ารแก้ปญั หาอย่างเป็ นระบบ โดยส่วนใหญ่เกม
คอมพิวเตอร์ถูกนําไปใช้ในการสร้างพืน้ ฐานการเรียนรูใ้ น
รายวิชาต่าง ๆ หรือเนื้อหาต่าง ๆ ทีย่ ากแก่การอธิบายให้
เข้าใจโดยใช้ตวั อักษรหรือสือ่ อื่น ๆ รวมทัง้ นําไปใช้ในการ
ส่งเสริมความรูเ้ ฉพาะเรื่องทีต่ อ้ งใช้การแก้ปญั หาด้วยเหตุ
และผล นอกจากนี้เกมคอมพิวเตอร์ยงั สามารถช่วยในการ
ประเมินผลระหว่างเรียนและหลังเรียนได้ทงั ้ วิธกี ารสอน
ปกติ แ ละการสอนโดยใช้ โ ปรแกรม เป็ นการจั ด หา
สารสนเทศทางการเรียนทีเ่ ป็ นความรูแ้ ละทักษะการคิดที่
เฉพาะเจาะจง ช่วยจัดระเบียบพืน้ ฐานทางความรูค้ วามคิด
ให้แก่ผเู้ รียนก่อนนําไปสูร่ ปู แบบการเรียนการสอนรูปแบบ
อื่น ๆ ต่อไป และเป็ นรูปแบบการเรียนการสอนทางเลือกที่
จะถ่ายทอดข้อเท็จจริงเพื่อให้ผูเ้ รียนเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง
[12]
2. ด้านเจตคติ (Attitude)
ลักษณะของเกมคอมพิวเตอร์ท่ีใ ช้จินตนาการและ
ความสนุ กสนานสามารถสร้างแรงจูงใจให้แก่ผเู้ รียนได้เป็ น
อย่ า งมาก ทํ า ให้ ผู้ เ รีย นเกิด เจตคติท่ีดีต่ อ สิ่ง ที่ผู้ ส อน
ต้ อ งการ ลั ก ษณะจิ น ตนาการที่ ส ร้ า งขึ้ น ให้ ม ี ค วาม
สอดคล้องกับชีวติ จริงของผูเ้ รียนเพื่อให้ผเู้ รียนสามารถนํา
ประสบการณ์จากการรับรู้ ความรูส้ กึ และการมีสว่ นร่วมใน
การทํากิจกรรมภายในเกมไปเชื่อมโยงกับความเป็ นจริง
ได้ การพัฒนาเจตคติ หรือเปลี่ยนแปลงเจตคติสามารถ
ทําได้ในรายวิชาทีต่ อ้ งการพัฒนาผูเ้ รียนด้านจิตใจ ความดี
มีคุ ณ ธรรม หรือ ความรู้ ส ึก ที่ดีต่ อ สิ่ง หนึ่ ง สิ่ง ใดซึ่ ง ไม่
สามารถสอนได้ดว้ ยการให้เนื้อหาความรูเ้ พียงอย่างเดียว
เกมคอมพิวเตอร์จงึ เป็ นสือ่ สําคัญทีไ่ ม่เพียงให้ความรู้ หรือ
พัฒนาทักษะเท่านัน้ หากแต่สามารถเปลีย่ นแปลงผูเ้ รียน
ให้มเี จตคติท่ดี ตี ่อรายวิชาหรือต่อสิง่ ต่าง ๆ ที่ผูเ้ รียนต้อง
ปฏิสมั พันธ์ได้ดเี ช่นเดียวกัน
3. ด้านทักษะปฏิ บตั ิ (Psychomotor)
การเรี ย นการสอนด้ า นปฏิ บ ั ติ ใ นบางครั ง้ ไม่ ไ ด้
ปลอดภัยเสมอไป ดังนัน้ การใช้กจิ กรรมการเล่น ผ่านเกม
คอมพิวเตอร์ในรูปแบบการจําลองสถานการณ์ เพื่อให้
ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบตั ทิ กั ษะต่าง ๆ ที่ไม่สามารถทําได้ ใน
ชีวติ จริงจึงเป็ นการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะปฏิบตั ิ
ที่ดีทางหนึ่ ง เนื่ องด้วยลักษณะของเกมคอมพิวเตอร์ท่ี
ปลอดภั ย ต่ อ ผู้ เ ล่ น เป็ นส่ ว นสํ า คั ญ ให้ ก ารนํ าเกม
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คอมพิวเตอร์มาใช้สอนทักษะปฏิบตั ไิ ด้ดี ผูเ้ รียนสามารถ
ฝึ กปฏิบตั ิได้มากเท่าที่ต้องการจนชํานาญโดยไม่ได้รบั
อันตรายใด ๆ ทัง้ ยังสามารถบูรณาการและรักษาทักษะให้
มีความคงทนอีกด้วย
ความสามารถของเกมคอมพิวเตอร์ท่ตี อบสนองการ
เรีย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นได้ ทุ ก ด้ า นทํ า ให้ ม ีก ารพัฒ นาเกม
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาทีห่ ลากหลายเพิม่ มากขึน้ โดย
ผูส้ อนพัฒนาเกมขึน้ มาเพื่อเป็ นส่วนหนึ่งของรายวิชาหรือ
หลักสูตร หรือเป็ นสื่อเพิม่ เติมเพื่อพัฒนาด้านใดด้านหนึ่ง
ของผู้ เ รีย นโดยเฉพาะโดยใช้ ห ลัก การเรีย นรู้คู่ ค วาม
สนุกสนาน และปลอดภัย
ป จั จุ บ ั น ผู้ ส อนให้ ค วามสนใจในการพั ฒ นาเกม
คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ
เพิ่ ม มากขึ้ น มี ก ารเข้ า ร่ ว มฝึ กอบรมพั ฒ นาเกม
คอมพิว เตอร์ เ พื่อ ใช้ ใ นรายวิช าที่ส อน แต่ ย ัง มีผู้ ส อน
จํานวนหนึ่ งที่ไม่สามารถผลิตเกมคอมพิวเตอร์ได้ด้วย
ตนเอง หรืออาจไม่มเี วลาในการออกแบบ พัฒนาหรือเข้า
รับการอบรมเพื่อสร้างเกมด้วยตนเองได้ ผู้สอนจึงใช้
วิธกี ารเลือกซือ้ เกมทีม่ ขี ายในท้องตลาดมาใช้ประกอบการ
สอน ทําให้ตลาดการค้าเกมหันมาผลิตและพัฒนาเกมเพื่อ
การศึกษาเพิม่ มากขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้รบั ทัง้ ความรูแ้ ละ
ความสนุ ก สนานพร้อ ม ๆ กัน [13] เกมคอมพิว เตอร์
กลายเป็ นกระบวนการเรียนการสอนที่น่าสนใจและดึงดูด
ผูเ้ รียนยุคดิจติ อลได้เป็ นอย่างดี เนื่องจากมีความท้าทาย
ความสนุ กสนาน เพลิดเพลิน ฝึ กการตัดสินใจ และการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของผูเ้ รียน [14]
5. สรุป
เกมคอมพิวเตอร์เป็ นสือ่ ทางเลือกหนึ่งทีส่ าํ คัญสําหรับ
การจัดการเรียนรูใ้ นยุคดิจติ อล ผูเ้ รียนสามารถเรียนรูไ้ ด้
ทุกทีท่ ุกเวลา เหมาะสมกับความสามารถ ความสนใจ วัย
และวิธีก ารของผู้ เ รีย น ป จั จุ บ ัน มีก ารผสมผสานของ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีส่อื สารโทรคมนาคม
เทคโนโลยีส ารสนเทศและเทคโนโลยีฐ านข้อ มู ล เข้ า
ด้วยกันอย่างเหมาะสม เกมคอมพิวเตอร์จงึ ไม่ได้จาํ กัดอยู่
เฉพาะอุ ปกรณ์ ท่เี ป็ นเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ แต่
เกมคอมพิว เตอร์ไ ด้พ ัฒ นาขึ้น มาเพื่อ รองรับ อุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่ใกล้ชดิ กับผู้เรียนมากขึน้ ได้แก่
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คอมพิวเตอร์แบบตัง้ โต๊ ะ (Personal
Computer)
คอมพิว เตอร์โ น้ ตบุ๊ ก คอมพิว เตอร์แ บบพกพา (PDA,
Tablet PC) และโทรศัพท์มอื ถือ อย่างไรก็ตามแม้เกม
คอมพิวเตอร์จะส่งผลให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูไ้ ด้เป็ นอย่าง
ดีแต่สงิ่ ที่ผู้สอนต้องคํานึงถึงในการเลือกหรือพัฒนาเกม
คอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดา้ นการเรียนการสอน
นัน้ ต้องคํานึงถึงผู้เรียน และวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้
ของผูเ้ รียนเป็ นหลักโดยต้องไม่ก่อให้เกิดความรุนแรงหรือ
อันตรายแก่ผเู้ รียนทัง้ ทางกายและ ทางจิตใจ ครูผสู้ อนจึง
ต้องศึกษาลักษณะของเกมคอมพิวเตอร์แต่ละประเภทให้ดี
เพื่อให้สามารถนํ ามาใช้ได้ตอบสนองวัตถุ ประสงค์การ
เรียนรูแ้ ละตอบสนองต่อความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละ
บุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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