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กิตติกรรมประกาศ 
 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ประสบความสำเร็จได้เป็นผลจากความช่วยเหลือจากหลายฝ่ายทั้งที่กล่าวถึง 
ณ ที่นี้ หรือหากไม่ได้กล่าวถึง ผู้วิจัยก็ไม่ได้ละเลย หรือลืมแต่ประการใด แต่เนื่องจากข้อจำกัดด้านเนื้อที่ 
ผู้วิจัยต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ 
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความอนุเคราะห์ในการศึกษาความต้องการในการพัฒนา
คุณลักษณะจิตอาสา รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลในการออกแบบและพัฒนาเกม ที่ให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเอ้ืออำนวยให้ความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างรวดเร็ว ซึ่งไม่สามารถ
เอ่ยนามในที่นี้ได้หมด ที่ได้ให้คำแนะนำในการปรับปรุงพัฒนาบอร์ดเกมอย่างละเอียด   
 ขอขอบพระคุณผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนต่าง ๆ ที่ให้ความอนุเคราะห์และความร่วมมือ
อย่างมากในการให้แนวคิดในการพัฒนาเกมและการประสานงานในการทดลองใช้เกมอย่างต่อเนื่อง 
งานวิจัยเรื่องนี้สามารถดำเนินการได้สำเร็จด้วยความเอื้ออาทรของทุกท่าน 
 อีกกลุ่มหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือกลุ่มนักออกแบบเกม นักศึกษาทั้ง 18 คนทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่าง
มากในการร่วมพัฒนาเกม รวมทั้งประสานงานและร่วมเก็บข้อมูลในการทดลองใช้อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย 
งานวิจัยเรื่องนี้สำเร็จได้เพราะพลังและความร่วมมือของนักศึกษากลุ่มนี้ 
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณแผนงานคนไทย 4.0 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ที่ได้ให้การสนับสนุน
งบประมาณในการทำวิจัยในครั้งนี้ และประสานงานการวิจัยอย่างดีเยี่ยม ทำให้การวิจัยมีความสะดวกใน
การดำเนินงานได้อยู่เสมอ 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

การพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชนด้วยเกมการเรียนรู้เป็นประเด็นที่กำลังเป็นที่สนใจใน
ปัจจุบัน จิตอาสาเป็นคุณลักษณะสำคัญที่จำเป็นต่อการพัฒนาสังคมในภาพรวม  สังคมต้องการผู้ที่มี
คุณลักษณะที่ให้สิ่งดีงาม หรือมีน้ำใจงามแก่ผู้อ่ืนหรือสังคมโดยรวมมากขึ้น หากเยาวชนโดยเฉพาะในวัย
มัธยมศึกษาตอนต้นมีจิตวิญญาณอาสาสมัครหรือจิตอาสา ย่อมจะช่วยให้เกิดการพัฒนาสังคมให้เจริญยิ่งขึ้น
และคนในสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข เนื่องจากวัยนี้เป็นวัยรุ่นที่กำลังเปลี่ยนผ่านและมี
ความสนใจเรียนรู้สังคมมากขึ้น การพัฒนาจิตอาสาจึงถือเป็นการวางรากฐานในการดำรงชีวิตในสังคมที่ 
ทำให้เกิดความตระหนักรู้ในการทำประโยชน์เพ่ือส่วนรวม ซึ่งวิธีการที่น่าสนใจในปัจจุบันคือการใช้เกม  
การเรียนรู้ห รือ เกมการศึกษา (Educational game) ที่ ช่ วย ให้ ผู้ เล่ น เกิ ดความสนุ กสนานและ 
ความเพลิดเพลิน ซึ่งสอดคล้องกับพัฒนาการของผู้ เรียนในระดับมัธยมศึกษาต้อนต้นที่ต้องการเรียนรู้  
ด้วยความสนุกสนาน และได้ลงมือปฏิบัติ  

แม้ว่าเกมทางการศึกษาได้รับความนิยมในการนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้มากขึ้น แต่เกมส่วน
ใหญ่ที่นำมาใช้ในการศึกษามีข้อจำกัดกล่าวคือ  เกมที่นำมาใช้ มักเป็นเกมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เนื้อหา (Course content) มากกว่าการเสริมสร้างคุณลักษณะ หรืออีกนัยหนึ่ง เกมส่วนใหญ่เน้นการสร้าง
ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในมโนทัศน์เรื่องต่าง ๆ ในการเรียนการสอนตามหลักสูตร  ทำให้โอกาสใน 
การพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาของผู้ เรียนผ่านเกมมีน้อย  ส่งผลให้โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา
คุณลักษณะจิตอาสาน้อยลงไปด้วย นอกจากนี้การพัฒนานักออกแบบเกมการเรียนรู้ยังเป็นประเด็นที่มี
ความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากในปัจจุบันนักออกแบบเกมที่มีความสามารถเป็นผู้ที่มีบทบาทในการผลิตเกม
ให้แพร่หลายยังมีน้อย และงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถในการออกแบบเกมยังมีอยู่
อย่างจำกัด การพัฒนาเกมการเรียนรู้ เพ่ื อ เสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสาและความสามารถ 
ด้านการออกแบบเกมของผู้ออกแบบเกมจึงเป็นองค์ความรู้ที่มีความสำคัญต่อศาสตร์ด้านวิทยาการเรียนรู้
และศึกษาศาสตร์ 
 การวิจัยเรื่อง เกมเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสาของเด็กและเยาวชน มุ่งออกแบบและพัฒนา
กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้เกม และความสามารถ
ด้านการออกแบบเกมเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสาของนักศึกษาผู้ร่วมออกแบบเกม เพ่ือให้ได้ชุดการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ผ่านเกมที่เป็นประโยชน์ในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
เกมและกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านคุณลักษณะจิตอาสาที่พัฒนาขึ้นจากโครงการนี้จะสามารถ
นำไปใช้ขยายผลเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาของเด็กและเยาวชน ให้สามารถช่วยพัฒนาสังคมได้อย่าง
เหมาะสมต่อไป 

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 4 ข้อ ได้แก่ 1) เพ่ือพัฒนากรอบการออกแบบเกมสำหรับเสริมสร้าง
คุณ ลักษณ ะจิตอาสาของเยาวชนในระดับมั ธยมศึกษาตอนต้น  2) เพ่ื อ พัฒ นาความสามารถ 
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ด้านการออกแบบเกมเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสาของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา  3) เพ่ือพัฒนาและ
ประเมินประสิทธิผลของเกมต้นแบบเกมเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น และ 4) เพ่ือพัฒนาและประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชน
โดยการใช้เกมสำหรับเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยอิงการออกแบบ  
(Design-based research) ประกอบด้วย 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การวิจัยเบื้องต้น ทำการศึกษาด้วย 
การสัมภาษณ์กลุ่มผู้ปฏิบัติ (Practitioners) และผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียนในด้านจิตอาสา ได้แก่ 
นักวิชาการด้านจิตอาสา นักจิตวิทยา นักพฤติกรรมศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านคุณธรรมจริยธรรม จำนวน 
9 คน ครูผู้สอนในวิชาหน้าที่พลเมืองหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 12 คน 
และผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 12 คน และพัฒนากรอบการออกแบบเกม ระยะที่ 2  
การวิจัยเป็นวงจรซ้ำและกระบวนการพัฒนาความสามารถในการออกแบบเกมของนักศึกษา มีนักศึกษาชั้น
ปีที่ 1-3 เข้าร่วมจำนวน 18 คน ระยะที่ 3 การประเมินกึ่งรวบยอด โดยทดลองเกมแต่ละเกมกับเยาวชนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวนรวม 122 คน โดยมีผู้ทดลองเล่นเกมตั้งแต่ 8-27 คนต่อเกม และระยะที่ 
4 การพัฒนาและทดสอบประสิทธิผลของกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาโดยใช้เกมเพ่ือนำไปใช้ใน
สภาพจริง โดยมีเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งหมดจำนวน  375 คน 
แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 185 คน และกลุ่มควบคุม 190 คน แต่กลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งกระบวนการ
รวมทั้งหมดจำนวน 356 คน เป็นกลุ่มทดลอง 182 คน และกลุ่มควบคุม 174 คน  โดยการสุ่มอย่างง่าย  
ในระดับห้องเรียนหรือกลุ่มที่ครูผู้สอนจัดแบ่งในการจัดการเรียนรู้ การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาจิต
อาสาของเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ครู และนักเรียนด้วยการสัมภาษณ์ การเก็บ
ข้อมูลนักศึกษาดำเนินการโดยการประเมินความสามารถด้านการออกแบบเกมด้วยแบบสอบถามและ  
การประเมินการปฏิบัติ และการถอดประสบการณ์การเรียนรู้ในการออกแบบเกมด้วยการสัมภาษณ์กลุ่ม 
ส่วนการเก็บข้อมูลเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นดำเนินการด้วยวิธีการประเมินความรู้ด้วยแบบทดสอบ 
การสำรวจทักษะและเจตคติ รวมทั้งผลลัพธ์ตามกรอบการออกแบบเกมด้วยแบบสอบถาม และการถอด
ประสบการณ์การเรียนรู้ของเยาวชนด้วยการสนทนากลุ่ม  

ผลการวิจัยพบว่า   
 1. กรอบการออกแบบเกมสำหรับเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นประกอบด้วย 6 เกมที่พัฒนาคุณลักษณะด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจิตอาสา ได้แก่ 1) การเห็น
ประโยชน์ของการช่วยเหลือผู้อ่ืน 2) ความเข้าอกเข้าใจความต้องการของผู้อ่ืน 3) การตระหนักว่าแม้เป็น
เด็กก็มีความสามารถในการช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้  4) การคิดเชิงระบบ 5) การทำงานร่วมกับผู้ อ่ืน  
และ 6) การคิดเชิงกลยุทธ์ โดยกรอบการออกแบบเกมแต่ละเกมมีประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ เป้าหมาย  
การเรียนรู้ของเกม ประสบการณ์สำคัญในการเรียนรู้ผ่านเกม บริบทของเกม เป้าหมายในการเล่นเกม  
การเริ่มเล่นเกม กิจกรรมที่ผู้เล่นกระทำระหว่างเล่นเกม การจบเกม และประเด็นที่ต้องถอดบทเรียน
หลังจากการเล่นเกม  
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 2. ความสามารถด้านการออกแบบเกมเสริมสร้างคุณลักษณ ะจิตอาสาของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาหลังการเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม โดยปัจจัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นักศึกษา ประกอบด้วยการได้ทดลองเล่นเกม การได้ออกแบบเกมร่วมกับเพ่ือน การได้รับความใส่ใจและ
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ การได้นำเกมไปเล่นหลากหลายสถานที่ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทั้งการเรียนรู้ภายในตนและการเรียนรู้สิ่งรอบตัวของนักศึกษา และการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 

3. เกมต้นแบบเกมเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมี
ประสิทธิผลในการพัฒนาทักษะและเจตคติของผู้เล่น โดยความรู้เกี่ยวกับจิตอาสาของผู้เล่นเกมหลังการเล่น
เกมต่ำกว่าก่อนเล่นเกม ส่วนทักษะและเจตคติด้านจิตอาสาของผู้เล่นเกมหลังการเล่นเกมสูงกว่าก่อน เล่น
เกม แสดงว่าเกมต้นแบบเหล่านี้สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นได้ 

4. กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชนโดยการใช้เกมสำหรับเยาวชนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นในภาพรวมมีประสิทธิผลในการพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสา ทั้งด้านความรู้ ทักษะและ
เจตคติ โดยคะแนนหลังการเข้าร่วมกิจกรรมสูงขึ้นจากก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 0.03 และ 0.02 และ 0.05 
ตามลำดับ และเพ่ิมข้ึนสูงกว่ากลุ่มควบคุมทุกด้าน รวมทั้งผลลัพธ์ตามกรอบการออกแบบเกมของเยาวชนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหลังการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชนโดยการใช้เกมสูง
กว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมทุกด้าน โดยมีการเพ่ิมขึ้นของค่าเฉลี่ยผลลัพธ์ระหว่างก่อนและหลังการเข้าร่วม
กิจกรรมตั้งแต่ 0.07-0.13 คะแนน นอกจากนี้ประสบการณ์การเรียนรู้ของเยาวชนที่เช้าร่วมกิจกรรม
ประกอบด้วยการเรียนรู้เกี่ยวกับจิตอาสาและการช่วยเหลือผู้อ่ืน การได้เรียนรู้กิจกรรมอาสาใหม่ ๆ การฝึก
วิเคราะห์และแก้ปัญหา การได้เข้าสังคมและทำงานเป็นทีม และการมีแนวคิดที่จะทำกิจกรรมจิตอาสาใน
ชีวิตจริงมากขึ้น ปัจจัยเงื่อนไขที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของเยาวชนที่เข้าร่วมในการเล่นเกม ได้แก่ 
วัยของผู้เรียน ความชอบส่วนตัวของผู้เรียน และความเข้าใจเกมของผู้เล่น 
 ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้ มีดังนี ้
 1. ผลการวิจัยเรื่องนี้ทำให้ได้เกมเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสาสำหรับเยาวชนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น หน่วยงานต่าง ๆ ชุมชน และครอบครัว ควรนำเกมเหล่านี้ไปใช้ในการเสริมสร้าง
คุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทั้งในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน 
การจัดกิจกรรมค่ายฝึกอบรมพัฒนา และการเล่นเป็นกิจกรรมยามว่าง หากไม่สามารถจัดหาได้ สามารถ
ผลิตเกมขึ้นมาโดยใช้กรอบการออกแบบเกมและคู่มือเกมเป็นแนวทางการจัดทำได้ 
 2. การวิจัยนี้มีการทดลองเกมในการจัดกิจกรรมให้เยาวชนได้เล่นเกมรายเกม และการจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาที่ให้เยาวชนได้เล่นเกมทั้ง 6 เกม การนำเกมไปใช้จึงสามารถนำไปใช้จัดกิจกรรม
ที่มีลักษณะสอดคล้องกับกิจกรรมดังกล่าว อย่างไรก็ดีหากนำเกมไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนแบบ
เต็มรูปแบบ ผู้วิจัยเห็นว่ามีความเป็นไปได้และจำเป็นต้องมีการออกแบบอย่างดี  
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 3. เกมแต่ละเกมที่พัฒนาขึ้นมีความยากง่ายและความซับซ้อนแตกต่างกัน การทำความเข้าใจเกมที่
มีความซับซ้อนเป็นเรื่องที่ท้าทายและอาจส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนรู้และการเล่นเกมได้ ผู้จัดการ
เรียนรู้และผู้เล่นต้องศึกษากติกาของเกมให้เข้าใจ ในการวิจัยนี้ได้จัดทำคู่มือเกมไว้ให้เป็นแนวทาง ใน
การศึกษาและเล่นเกม ผู้จัดการเรียนรู้และผู้เล่นควรศึกษาคู่มือก่อนการเล่นเกมจะเป็นประโยชน์อย่างมาก 
ในการอธิบายกติกาเกมให้ผู้เล่นเข้าใจในบริบทของการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยพบว่า  มีหลายเทคนิคที่น่าจะ
เป็นประโยชน์ เช่น การอธิบายกติกาเกมในภาพรวมทั้งชั้นเรียนก่อนแล้วจึงอธิบายเกมในกลุ่มย่อย  
การมีผู้ช่วยนำเกมในกลุ่มย่อยโดยใช้ผู้เล่นที่เรียนรู้เร็ว การเล่าเรื่องราวของเกมในภาพรวมก่อนแล้วจึงเล่า
วิธีการเล่น เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
 

การพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชนด้วยเกมการเรียนรู้เป็นประเด็นที่กำลังเป็นที่สนใจใน
ปัจจุบัน การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 4 ข้อ ได้แก่ 1) เพ่ือพัฒนากรอบการออกแบบเกมสำหรับเสริมสร้าง
คุณ ลักษณ ะจิตอาสาของเยาวชนในระดับมั ธยมศึกษาตอนต้น  2) เพ่ื อ พัฒ นาความสามารถ 
ด้านการออกแบบเกมเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสาของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา  3) เพ่ือพัฒนาและ
ประเมินประสิทธิผลของเกมต้นแบบ เกมเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชนในระดับ มัธยมศึกษา
ตอนต้น และ 4) เพ่ือพัฒนาและประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชน
โดยการใช้เกมสำหรับเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยอิงการออกแบบ  
(Design-based research) ประกอบด้วย 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การวิจัยเบื้องต้น ทำการศึกษาด้วยการ
สัมภาษณ์กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ  9 คน ครูผู้สอนในวิชาหน้าที่พลเมืองหรือกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 12 คน และผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 12 คน และพัฒนากรอบการออกแบบ
เกม ระยะที่ 2 การวิจัยเป็นวงจรซ้ำและกระบวนการพัฒนาความสามารถในการออกแบบเกมของนักศึกษา 
มีนักศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1-3 เข้าร่วม 18 คน ระยะที่ 3 การประเมินกึ่งรวบยอด ทำการทดลอง
เกมแต่ละเกมกับเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวนรวม 122 คน โดยมีผู้ทดลองเล่นเกมตั้งแต่  
8-27 คนต่อเกม และระยะที่ 4 การพัฒนาและทดสอบประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเกม 
เพ่ือนำไปใช้ในสภาพจริง โดยมีเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่เข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งกระบวนการ
รวม  356 คน เป็นกลุ่มทดลอง  182 คน  และกลุ่มควบคุม  174 คน  การเก็บข้อมูลประกอบด้วย 
การสัมภาษณ์รายบุคคล การสัมภาษณ์กลุ่ม การสนทนากลุ่ม โดยใช้แบบทดสอบ การสำรวจด้วย
แบบสอบถาม และการประเมินผลการปฏิบัติ การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยการวิเคราะห์ความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัยพบว่า   
 1. กรอบการออกแบบเกมสำหรับเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นประกอบด้วยทั้งหมด 6 เกมที่ พัฒนาคุณลักษณะด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจิตอาสา ได้แก่  
1) การเห็นประโยชน์ของการช่วยเหลือผู้อ่ืน 2) ความเข้าอกเข้าใจความต้องการของผู้อ่ืน 3) การตระหนัก
ในความสามารถในการช่วยเหลือผู้อ่ืนของตนเอง 4) การคิดเชิงระบบ 5) การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน และ 6) 
การคิดเชิงกลยุทธ์ โดยกรอบการออกแบบเกมแต่ละเกมมีประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ เป้าหมายการเรียนรู้ของ
เกม ประสบการณ์สำคัญในการเรียนรู้ผ่านเกม บริบทของเกม เป้าหมายในการเล่นเกม การเริ่มเล่นเกม 
กิจกรรมที่ผู้เล่นกระทำระหว่างเล่นเกม การจบเกม และประเด็นที่ต้องถอดบทเรียนหลังจากการเล่นเกม  
 2. ความสามารถด้านการออกแบบเกมเสริมสร้างคุณลักษณ ะจิตอาสาของนักศึกษา 
ระดับอุดมศึกษาหลังการเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม  
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3. เกมต้นแบบเกมเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมี
ประสิทธิผลในการพัฒนาทักษะและเจตคติของผู้เล่น โดยความรู้เกี่ยวกับจิตอาสาของผู้เล่นเกมหลังการเล่น
เกมต่ำกว่าก่อนเล่นเกม ส่วนทักษะและเจตคติด้านจิตอาสาของผู้เล่นเกมสูงกว่าก่อนเล่นเกม  

4. กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชนโดยการใช้เกมสำหรับเยาวชนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นในภาพรวมมีประสิทธิผลในการพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสา ทั้งด้านความรู้ ทักษะและ
เจตคติ โดยคะแนนหลังการเข้าร่วมกิจกรรมสูงขึ้นจากก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 0.03 และ 0.02 และ 0.05 
ตามลำดับ และการเพ่ิมขึ้นนี้สูงกว่ากลุ่มควบคุมทุกด้าน รวมทั้งผลลัพธ์ตามกรอบการออกแบบเกมของ
เยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหลังการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชนโดย
การใช้เกมสูงกกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมทุกด้าน และมีการเพ่ิมขึ้นของค่าเฉลี่ยผลลัพธ์ระหว่างก่อนและหลัง
การเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ 0.07-0.13 คะแนน 
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Abstract 
 

Developing the volunteer spirit of youth through learning games is a topic of 
interest today. This research has four objectives: 

1) to develop a game design framework for enhancing the characteristics needed 
for volunteer spirit of young people in lower secondary school; 

2 )  to develop ability of higher education students in game design to enhance 
these characteristics, 

3) to develop and assess the effectiveness of game prototypes for enhancing the  
characteristics of youth at the secondary school level, and  

4 )  to develop and assess the effectiveness of game-based learning activities  
for the development of these characteristics at the lower secondary level. This study 
used a design-based research method consisting of four phases:  

Phase 1 : Preliminary research: interviewing n ine  experts, 12  teachers in civics or 
student development activities at lower secondary school and 1 2  lower secondary 
school students, and developing a game design framework.  

Phase 2 :  Prototyping phase: Iteratively developing six prototyped games by 1 8 
tertiary students in years one to three 

Phase 3 : Assessment phase: testing games with 8 -27  persons per game totaling 
122 lower secondary school students; and in 

Phase 4: The development and testing of the effectiveness of game-based 
learning activity for implementation in real conditions. A total of 356 lower secondary 
school students participated in the activity, including 182 in the experimental group and 
174 in the control group. Data collection consisted of individual interviews. group 
interview, group discussion, questionnaire survey, and performance evaluation. The data 
analysis consisted of frequency, percentage, mean, standard deviation, and content 
analysis. 

The results showed that: 
1. Game design framework for enhancing the characteristics of the volunteer spirit 

of students at the lower secondary school consists of s ix  games that develop various 
aspects related to volunteering. These consist of: seeing the benefits of helping others; 
empathy, self-efficacy, systematic thinking, collaboration, and strategic thinking.  
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Each game's design framework contained multiple elements, including the learning goal 
of  
the game, key experiences in learning through games, game context, game goals, starting 
the game, activities that players perform during the game, ending the game, and issues 
for lessons learned after playing the game. 

2 .  The ability of higher education students to enhance the characteristics after 
participating in the activity was higher than that before participating in the activity of 
game design. 

3. The prototype game that enhances the characteristics of the volunteer spirit of 
young people at the lower secondary level is effective in developing the skills and 
attitudes of the players. The knowledge of volunteering of the game players after the 
game play was lower than before the game play. The skill and attitude towards 
volunteering of the game players after playing the game were higher than before  
the game play. 

4 .  Activities to develop these characteristics by using games in the lower 
secondary school were effective in developing volunteer spirit characteristics for all 
knowledge, skills, and attitudes. The score after participating in the activity was 0.03 and 
0 . 0 2  and 0 .0 5 , respectively, higher than before, and this increase was higher than  
the control group in all aspects. Moreover, the outcomes by using games were higher 
than before participating. This was evident in all aspects of the activities with the range of 
0.07-0.13. 

 
  



ญ 

สารบัญ 
 
        หน้า 

กิตติกรรมประกาศ ก 

บทสรุปผู้บริหาร ข 

บทคัดย่อ ฉ 

Abstract ซ 

สารบัญ ญ 

สารบัญตาราง ฐ 

สารบัญภาพ ฑ 

บทที่ 1 บทนำ 1 

1.1 ความเป็นมา และความสำคัญของปัญหา 1 

1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 4 

1.3 ขอบเขตการวิจัย 4 

1.4 นิยามศัพท์ 5 

1.5 ประโยชน์ที่ได้รับ 9 

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 11 

2.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับจิตอาสา 12 

2.1.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับจิตอาสา 12 

2.1.1.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของเพียเจต์ 12 

2.1.1.2 ทฤษฎีการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของโคลเบิร์ก 12 

2.1.1.3 คุณลักษณ์ศึกษา (Character Education) 13 

2.1.1.4 ทฤษฎีการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential learning theory) 15 

2.1.2 ความหมายของจิตอาสา 17 

2.1.3 ความสำคัญของจิตอาสา 18 

2.1.4 คุณลักษณะของผู้มีจิตอาสา 20 

2.1.5 องค์ประกอบของการมีจิตอาสา 21 

2.1.6 ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับจิตอาสา 22 

2.1.7 การวัดและประเมินจิตอาสา 25 

2.1.8 แนวทางการสร้างจิตอาสา 26 

2.1.8.1 หลักการสร้างจิตอาสา 26 

2.1.8.2 การสร้างจิตอาสาด้วยการจัดการเรียนรู้ 28 



ฎ 

2.1.8.3 การสร้างจิตอาสาด้วยเกม 31 

2.2 พัฒนาการของเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 35 

2.2.1 แนวคิดเก่ียวกับพัฒนาการของเยาวชนในระดับมัธยมศึกษา 35 

2.2.2 ความสนใจและความต้องการของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 36 

2.2.3 พัฒนาการของเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเกม 38 

2.3 การพัฒนาและออกแบบเกมการเรียนรู้ 41 

2.3.1 ความหมายของเกมการเรียนรู้ 41 

2.3.2 หลักการออกแบบและพัฒนาเกมการเรียนรู้ 41 

2.3.3 การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม 43 

2.3.4 ประโยชน์ของเกมการเรียนรู้ 45 

2.4 การวิจัยอิงการออกแบบ (Design-Based Research) 48 

2.4.1 นิยามของการวิจัยอิงการออกแบบ 48 

2.4.2 ความมุ่งหมายของการวิจัยอิงการออกแบบ 49 

2.4.3 ลักษณะของการวิจัยอิงการออกแบบ 49 

บทที่ 3 วิธีการดำเนินการวิจัย 55 

3.1 รูปแบบ/วิธีการวิจัย 56 

3.2 ประชากรเป้าหมาย (target population) 60 

3.3 กระบวนการวิจัย 60 

3.4 กระบวนการเก็บข้อมูล (Data collection process) 72 

3.5 การวัดผล/การวิเคราะห์ผลการวิจัย 74 

บทที่ 4 ผลการวิจัย 79 

4.1 กรอบการออกแบบเกมสำหรับเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 79 

4.1.1 สรุปผลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับคุณลักษณะจิตอาสา 79 

4.1.2 กรอบการออกแบบเกมจิตอาสา 90 

4.2 ความสามารถด้านการออกแบบเกมเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสาของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 94 

4.2.1 ความสามารถด้านการออกแบบเกมเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสาของ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาจากแบบประเมินความสามารถในการออกแบบเกม
เสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสา 94 

4.2.2 ความสามารถด้านการออกแบบเกมเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสาของ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาจากการประเมินผลการปฏิบัติ 96 



ฏ 

4.2.3 ประสบการณ์การเรียนรู้ในการพัฒนาเกมของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 98 

4.3 ประสิทธิผลของเกมต้นแบบเกมเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 102 

4.3.1 เกมต้นแบบ 6 เกม 103 

4.3.2 คะแนนคุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นก่อนและ
หลังการเข้าร่วมเล่นเกม 117 

4.3.3 ประสบการณ์การเรียนรู้จากการเข้าร่วมออกแบบและพัฒนาเกมพัฒนา
คุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชนของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 118 

4.4 ประสิทธิผลของกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชนโดยการใช้เกม
สำหรับเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 125 

4.4.1 คะแนนคุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นก่อนและ
หลังการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาโดยการใช้เกม 126 

4.4.2 ประสบการณ์การเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสา
ของเยาวชนโดยการใช้เกมของเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 131 

4.4.3 ความคิดเห็นชองครูที่มีต่อกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชนโดย 
การใช้เกมสำหรับเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 135 

บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 140 

5.1 สรุปผลการวิจัย 140 

5.2 อภิปรายผล 141 

5.3 ข้อเสนอแนะ 146 

บรรณานุกรม 148 

ภาคผนวก 156 

 

 
  



ฐ 

สารบัญตาราง 
 

ตารางที่ หน้า 
ตารางที่ 1 ความเที่ยงของแบบประเมินความสามารถในการออกแบบเกมเสริมสร้างคุณลักษณะ

จิตอาสา 64 

ตารางที่ 2 จำนวนผู้เข้าร่วมเล่นเกม 69 

ตารางที่ 3 ความสอดคล้องของคำถามวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีการดำเนินการ  
และการวิเคราะห์ข้อมูล 75 

ตารางที่ 4 ความสามารถด้านการออกแบบเกมเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสาของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาจากแบบประเมินความสามารถในการออกแบบเกมเสริมสร้าง
คุณลักษณะจิตอาสา 95 

ตารางที่ 5 จำนวนและร้อยละของระดับความสามารถในการออกแบบเกมเสริมสร้าง
คุณลักษณะจิตอาสาของนักศึกษา และการทดสอบ Wilcoxon signed rank test 97 

ตารางที่ 6 คะแนนคุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นก่อนและหลัง
การเข้าร่วมเล่นเกม 117 

ตารางที่ 7 คะแนนความรู้ ทักษะ และเจตคติด้านจิตอาสาของเยาวชนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาโดยการใช้เกม 127 

ตารางที่ 8 ผลลัพธ์ตามกรอบการออกแบบเกมของเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นก่อน
และหลังการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชนโดยการใช้เกม 129 

 

  



ฑ 

สารบัญภาพ 
 

ภาพที่ หน้า 
ภาพที่ 1  กรอบการวิจัยที่แสดงระยะย่อยของงานวิจัยของ Mafumiko (2006) 51 
ภาพที่ 2  การเปรียบเทียบขั้นตอนการวิจัยเชิงทำนายกับการวิจัยเขิงออกแบบ (Amiel & 

Reeves, 2008) 52 
ภาพที่ 3  ภาพรวมของการวิจัยอิงการออกแบบ (Wademan, 2005) 54 
ภาพที่ 4  ขั้นตอนการดำเนินการพัฒนาเกมตามรูปแบบการวิจัยเชิงการออกแบบ 55 
ภาพที่ 5  ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความสามารถด้านการออกแบบเกม

เสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสาของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 117 
 
 
 



1 

บทที่ 1 
บทนำ 

 
1.1 ความเป็นมา และความสำคัญของปัญหา 

 
สังคมไทยแต่ดั้งเดิมนั้นเป็นสังคมแบบกลุ่มนิยม (Collective society) กล่าวคือให้ความสำคัญ

กับคนส่วนใหญ่และมีการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันสูง คนไทยมีความเป็นกลุ่มนิยมสูงให้ความสำคัญกับ 
ความสามัคคีและความเห็นพ้อง บุคคลจะจงรักภักดีต่อกลุ่มเพ่ือแลกกับผลประโยชน์และการปกป้อง สังเกต
จากคติคำสอนในนิทานพ้ืนบ้านที่มักจะสะท้อนวัฒนธรรมกลุ่มนิยม ทางการปลูกฝังให้รักผู้อ่ืนมีเมตตากรุณา
และการช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน  (Shytov, 2004, p. 347) แม้แต่การเล่นของไทย เช่น มอญซ่อนผ้า  
รีรีข้าวสาร ก็ล้วนส่งเสริมความเป็นกลุ่มนิยมโดยเฉพาะความสามัคคีกลมเกลียว  ความอดทนอดกลั้น  
ความเกรงใจ  และการเกื้ อกู ลผู้ อ่ื น  (Bandhumedha, 1985, p. 85) อย่ างไรก็ ตามการเติ บ โตของ 
โลกาภิวัตน์ (Globalization) ซึ่งเป็นผลมาจากเทคโนโลยีสมัยใหม่นำมาซึ่งค่านิยมที่เปลี่ยนแปลง สังคมไทยจึง
มีลักษณะเป็นสังคมปัจเจกชน (Individualized society) มากขึ้น (โกวิทย์ พวงงาม, 2550) ให้ความสำคัญ
ต่ออัตลักษณ์และความเป็นตัวของตัวเองของแต่ละบุคคลมากกว่าความเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มคน  และคน
ส่วนใหญ่ ใช้ชีวิตโดยไม่ พ่ึ งพิงใครและมีลักษณะที่จะอยู่แบบ  “ตัวใคร ตัวมัน” (โกวิท วงสุรวัฒน์ , 
2562) โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยพบว่าสื่อสังคมออนไลน์ทำให้รูปแบบของความสัมพันธ์มีความเป็นทางการ
มากขึ้นและปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวลดลงอย่างรวดเร็ว (Bajwa, 2021) ทำให้การดูแลสังคม
ในภาพรวมลดน้อยถอยลงไป  

จิตอาสาเป็นคุณลักษณะสำคัญที่จำเป็นต่อการพัฒนาสังคมในภาพรวม สังคมต้องการผู้ที่มี
คุณลักษณะที่ให้สิ่งดีงาม หรือมีน้ำใจงามแก่ผู้อ่ืนหรือสังคมโดยรวมมากข้ึน ค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไปเกิดขึ้น
พร้อมกับการเติบโตของสังคมเมือง (Urbanization) โดยประเทศไทยมีสัดส่วนของคนที่อาศัยอยู่ในเขต
เมืองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากจำนวนประชากรที่เคยอาศัยอยู่ในเขตเมือง คิดเป็นร้อยละ 42.54 ในปี พ.ศ. 
2552 มาเป็นร้อยละ 50.69 ในปี พ.ศ. 2562 (Plecher, 2020) รูปแบบของสังคมเมืองที่มีขนาดใหญ่ขึ้น 
ทำให้คนต้องมีการใช้ของสาธารณะร่วมกันและอยู่ร่วมกันมากข้ึน ทำให้วิถีชีวิตที่อยู่อย่างตัวใครตัวมัน ก็ยัง
จำเป็นที่จะต้องใช้พ้ืนที่สาธารณะร่วมกับผู้อ่ืน ดังนั้นการดูแลผลประโยชน์ร่วมกันของส่วนรวมจึงเป็นเรื่อง
สำคัญ ดังที่อาสาสมัครสหประชาชาติ (UN Volunteers, 2016) ได้ระบุถึงความสำคัญของอาสาสมัครใน
สังคมเมืองสมัยใหม่ว่า การเติบโตขึ้นของเมืองที่เกิดขึ้นทั่วโลกนั้น ทำให้เกิดความท้าทายตามมา กล่าวคือ 
เมืองเหล่านั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงไปเป็นเมืองที่มีการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน ปลอดภัย มีประสิทธิผล และมี
ความหยุ่นตัว สามารถปรับตัวต่อภัยพิบัติและวิกฤตต่าง ๆ ของเมืองได้ ซึ่งความเป็นอาสาสมัครหรือจิต
อาสาของคนในเมืองจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้นโยบายและแนวทางการดำเนินงานต่าง ๆ ในเมืองที่
สร้างสรรเมืองแห่งอนาคตที่ยั่งยืนเป็นจริงได้ โดยจิตอาสาจะเชื่อมผู้กำหนดนโยบายและบริหารเมืองเข้ากับ



2 

ผู้ปฏิบัติการในระดับชุมชน ดังนั้นในปัจจุบัน หากคนในเมืองมีจิตวิญญาณอาสาสมัครหรือจิตอาสา ย่อมจะ
ช่วยให้เกิดการพัฒนาเมืองให้เจริญยิ่งขึ้นและคนในเมืองสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข  จึงกล่าวด้วย
ว่าการพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาให้เกิดกับเยาวชนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน  

การพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาสามารถดำเนินการได้หลากหลายวิธีการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การใช้เกม (Game) เกมเป็นสื่ออย่างหนึ่งที่เด็กและเยาวชนในโลกยุคปัจจุบันชื่นชอบ จากผลการสำรวจ
ของศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์  
(ศปอ.) ร่วมกับมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย (2563) ได้ทำการสำรวจสถานการณ์การเล่นเกมออนไลน์
ของเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563 พบว่าร้อยละ 26 เล่นเกมออนไลน์ 1-2 ชั่วโมงต่อวัน ร้อยละ 30 เล่น 
3-10 ชั่วโมงต่อวัน และร้อยละ 5 เล่นมากกว่า 10 ชั่วโมงต่อวัน แสดงให้เห็นว่าในปัจจุบันการเล่นเกมเป็น
กิจกรรมอย่างหนึ่งที่ เด็กและเยาวชนชอบทำ การพัฒนาคุณลักษณะของเยาวชนโดยการใช้เกมเป็น
ทางเลือกหนึ่ง โดยเฉพาะเกมจำลองสถานการณ์จริงที่ทำให้ผู้เล่นได้ทดลองจัดการและแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับโลกแห่งความเป็นจริง (Kriz, 2003, 2008) ที่ช่วยในการสร้างความรู้สึกร่วม 
รวมทั้งการกระตุ้นความรู้สึกของการช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมได้  

ในวงการการศึกษา เกมที่นำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ เรียกว่าเกมการศึกษา (Educational 
Game) เป็นเกมที่ช่วยให้ผู้เล่น เกิดความสนุกสนานและความเพลิดเพลิน ซึ่งสอดคล้องกับพัฒนาการของ
ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาต้อนต้นที่ต้องการเรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน  และได้ลงมือปฏิบัติ นอกจากนี้
เกมช่วยในเรื่องของการตัดสินใจ (ณัฐญา นาคะสันต์ และ ชวณัฐ นาคะสันต์ , 2559) ซึ่งถือว่าเกมมี
ประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาผู้เรียน  ข้อดีที่สำคัญอีกประการหนึ่งของเกม คือเกมสามารถจำลอง
สถานการณ์ ซึ่งเป็นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ย่นระยะเวลาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้รวดเร็วมากข้ึน
ทำให้การเรียนรู้ในบางเรื่องที่ต้องอาศัยการรับประสบการณ์บางอย่าง เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและไม่ต้อง
รอให้ต้องพบเจอประสบการณ์จริงในชีวิต นอกจากนี้เกมที่มีคุณภาพสามารถขยายผลกระทบเป็นวงกว้างได้
อย่างรวดเร็ว จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เป็นที่นิยมมากขึ้นในปัจจุบันแม้กระทั่งการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน  

แม้ว่าเกมทางการศึกษาได้รับความนิยมในการนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้มากขึ้น แต่เกม
ส่วนใหญ่ที่นำมาใช้ในการศึกษามีข้อจำกัดหลายประการ ประการแรกคือเยาวชนไม่ได้ชอบเล่นเกม 
การเรียนรู้มากนัก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเกมที่นำมาใช้มักเป็นเกมสร้างความรู้ความเข้าใจเนื้อหา (Course 
Content) มากกว่าการเสริมสร้างคุณลักษณะ หรืออีกนัยนึง เกมส่วนใหญ่เน้นการสร้างให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจในมโนทัศน์เรื่องต่าง ๆ ในการเรียนการสอนตามหลักสูตร (ตัวอย่างเช่นงานของ Dancz et al 
(2017) ที่ใช้กระบวนการออกแบบเกมในการประเมินความรอบรู้เกี่ยวกับมโนทัศน์ทางวิศวกรรมศาสตร์
และการจัดการก่อสร้าง และงานวิจัยของ อรรถเศรษฐ์ ปรีดากรณ์ (2557) ที่ทำการออกแบบบอร์ดเกมทาง
การศึกษาเรื่องวงสีธรรมชาติสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และประเมินความรู้ความเข้าใจเรื่องวงสี
ธรรมชาติของผู้เรียน) มากกว่าการสร้างให้เกิดคุณลักษณะโดยรวมของบุคคล (ตัวอย่างเช่นงานของ  



3 

ชนันภรณ์ อารีกุล (2563) ที่พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบเกมกระดานเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่
เข้มแข็งของนิสิตระดับปริญญาตรี) ทำให้โอกาสในการพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาของผู้เรียนผ่านเกมมี
น้อย ส่งผลให้โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาน้อยลงไปด้วย  

ที่สำคัญคือ จากประสบการณ์ทำงานพัฒนาบอร์ดเกมของคณะผู้วิจัยในปี  พ.ศ. 2563  
(พลรพี ทุมมาพันธ์ และ สุรวิทย์ อัสสพันธุ์, 2563) พบว่า จำนวนเกมที่น้อยทำให้มีเวลาในการเรียนรู้และ
ฝึกฝนคุณลักษณะน้อยลงด้วยเช่นกัน การพัฒนาคุณลักษณะต้องให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่
เพียงพอต่อการพัฒนาความรู้ ทักษะ และเจตคติ หากต้องการพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาอย่างได้ผล 
จำเป็นที่ต้องให้ผู้เรียนได้พบกับประสบการณ์ที่มีความหลากหลายโดยสร้างเป็นชุดเกมเพ่ือส่งเสริม
คุณลักษณะจิตอาสาให้ครอบคลุมแต่ละด้านอย่างเพียงพอ  

นอกจากนี้การพัฒนานักออกแบบเกมการเรียนรู้ยังเป็นประเด็นที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง 
เนื่องจากนักออกแบบเกมที่มีความสามารถเป็นผู้ที่มีบทบาทในการผลิตเกมให้แพร่หลาย ในปัจจุบัน
งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถในการออกแบบเกมยังมีอยู่อย่างจำกัด จากการศึกษา
ค้นคว้าเกี่ยวกับงานวิจัยด้านการพัฒนาเกมทางการศึกษาพบว่า มีงานวิจัยจำนวนมากท่ีศึกษาผลของการใช้
เกมต่อคุณลักษณะด้านใดด้านหนึ่งของผู้เล่น (เช่น อรรถเศรษฐ์ ปรีดากรณ์ , 2557; ชนันภรณ์ อารีกุล, 
2563; พลรพี ทุมมาพันธ์ และ สุรวิทย์ อัสสพันธุ์, 2563; Dancz et al., 2017) แต่มีงานวิจัยจำนวนน้อยที่
ศึกษากระบวนการพัฒนาเกมหรือความสามารถของผู้พัฒนาเกม (ตัวอย่างเช่น Huang, et al. (2012)  
ที่ศึกษาการรับรู้ความสามารถแห่งตนของนักศึกษาวิชาชีพครูจากการออกแบบเกม ) ทำให้ขาดองค์ความรู้
เกี่ยวกับกระบวนการออกแบบและพัฒนาเกมที่สามารถส่งเสริมความสามารถด้านการออกแบบเกมของ
ผู้พัฒนาเกมได้ ทั้งที่องค์ความรู้ลักษณะนี้มีความสำคัญต่อการสร้างนักออกแบบและพัฒนาเกมทาง
การศึกษาอย่างยิ่ง ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาและการเรียนรู้ในปัจจุบัน  
งานวิจัยเรื่องนี้จึงมุ่งศึกษาในแง่มุมของการพัฒนาความสามารถในการออกแบบเกมของผู้เข้าร่วมใน  
การพัฒนาเกมซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษาด้วย 

ดังนั้นการวิจัยเรื่องนี้มุ่งออกแบบและพัฒนากิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชน 
และความสามารถด้านการออกแบบเกมเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสาของนักศึกษาผู้ร่วมออกแบบเกม 
เพ่ือให้ได้ชุดการจัดประสบการณ์เรียนรู้ผ่านเกมที่เป็นประโยชน์ในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น เกมและกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านคุณลักษณะจิตอาสาที่พัฒนาขึ้นจาก
โครงการนี้จะสามารถนำไปใช้ขยายผลเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาของเด็กและเยาวชน ให้สามารถช่วย
พัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสมต่อไป 

ข้อค้นพบจากการวิจัยนอกจากจะได้กรอบแนวคิดและต้นแบบของเกมเพ่ือพัฒนา
คุณลักษณะจิตอาสา ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาสื่อการเรียนรู้สำหรับคนไทย 4.0 ต่อไป โดยกิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะจิตอาสาเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับการพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชน
จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยเกมทั้งหมดหกเกม เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาในสามองค์ประกอบ
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ได้แก่ ด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ นอกเหนือจากนั้นโครงการนี้ยังคาดว่าจะได้นักพัฒนาเกมที่สามารถ
สร้างเกมเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสาจำนวน 18 คน เพ่ือเป็นต้นแบบในการสร้างสื่อการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาได้อย่างมีคุณภาพ  
 
1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย  
  1.2.1 เพ่ือพัฒนากรอบการออกแบบเกมสำหรับเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

1.2.2 เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการออกแบบเกมเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสาของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา  
  1.2.3 เพ่ือพัฒนาและประเมินประสิทธิผลของเกมต้นแบบเกมเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสาของ
เยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
  1.2.4 เพ่ือพัฒนาและประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชนโดย
การใช้เกมสำหรับเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 
1.3 ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตการวิจัยแบ่งเป็น ตัวแปรหลักท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ คุณลักษณะจิตอาสา  
 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย   
  1.3.1 กลุ่มนักศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นผู้ร่วมออกแบบเกม จำนวน 18 คน ได้มาด้วยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive selection) กำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือก ได้แก่ เป็นนักศึกษาระดับอุดมศึกษา  
มีความสนใจ/สมัครใจเข้าร่วมการพัฒนาเกม และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการ  
  1.3.2 กลุ่มเยาวชนเป็นกลุ่มช่วงวัยมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย 3 กลุ่มหลัก ๆ ได้แก่  
(1) กลุ่มที่เข้าร่วมการทดลองใช้เกม จำนวน 108 คน และ (2) กลุ่มที่เข้าร่วมการทดสอบประสิทธิผลของ
เกม จำนวน 122 คน และ (3) กลุ่มที่เข้าร่วมการทดสอบประสิทธิผลของกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิต
อาสา จำนวน 356 คน กลุ่มผู้เข้าร่วมเป็นกลุ่มเยาวชนที่ได้มาด้วยความสมัครใจ/สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 
การทดลอง โดยใช้วิธีการสุ่มตามความสะดวก (Convenient sampling)    
  1.3.3 กลุ่มครูผู้สอนในวิชาหน้าที่พลเมืองและหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ที่มีความสนใจและสมัครใจเข้าร่วมการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาโดย
ใช้เกม จำนวน 6 คน 
    1.3.4 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติ (Practitioners) และผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียน
ในด้านจิตอาสา ได้แก่ นักวิชาการด้านจิตอาสา นักจิตวิทยา นักพฤติกรรมศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญด้าน
คุณธรรมจริยธรรม จำนวน 9 คน ครูผู้สอนในวิชาหน้าที่พลเมืองหรือกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 12 คน และผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 12 คน  
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  1.3.5 สถานที่ทำวิจัยคือกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี และสระบุรี ในขั้นตอนการออกแบบเกมใช้
สถานที่ในห้องปฏิบัติการ ส่วนการพัฒนาเกมและกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสา โดยเฉพาะ 
การทดลองใช้เกม เป็นสถานศึกษาที่มีเยาวชนในวัยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จังหวัดปทุมธานี และสระบุรี 

1.4 นิยามศัพท ์
  คุณลักษณะจิตอาสา หมายถึง คุณลักษณะของเยาวชนในด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ  
ที่เกี่ยวข้องกับความสำนึกในการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อ่ืน สังคม และส่วนรวม โดยการเสียสละเวลา สิ่งของ 
เงินทอง แรงกาย และสติปัญญา ด้วยความสมัครใจและไม่หวังผลตอบแทน ใน 3 ด้าน ได้แก่   
(1) การช่วยเหลือผู้อื่น (2) การเสียสละต่อสังคม และ (3) ความมุ่งม่ันพัฒนา แต่ละด้านมีความหมาย ดังนี้  
   การช่วยเหลือผู้อ่ืน หมายถึง การให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้อื่น การแนะนำสิ่ง
ที่ถูกต้องแก่ผู้อื่น หรือการแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อ่ืน ทั้งเพ่ือน ครู คนในครอบครัว หรือคนในสังคม โดยไม่หวัง
ผลตอบแทน 

 การเสียสละต่อสังคม หมายถึง การยอมเสียผลประโยชน์ส่วนตนเพ่ือเกิดประโยชน์แก่
ส่วนรวม โดยการเสียสละเงิน สิ่งของ สละเวลาหรือ สละแรงกาย   
   ความมุ่ งมั่น พัฒนา หมายถึง ความสนใจและตั้ งใจในการแก้ปัญหาหรือพัฒนา
เปลี่ยนแปลงสิ่งรอบตัวให้ดีขึ้น  
  ความรู้เกี่ยวกับจิตอาสา หมายถึง ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตอาสาในด้านความหมายของจิตอาสา
และพฤติกรรมหลักทั้งสามด้าน และลักษณะหรือตัวอย่างของพฤติกรรมหลัก วัดได้จากแบบประเมินความรู้
เกี่ยวกับจิตอาสาเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการช่วยเหลือ
ผู้อ่ืน ด้านการเสียสละต่อสังคม และด้านการมุ่งมั่นพัฒนา คะแนนสูงหมายถึงมีแนวโน้มที่จะมีความรู้
เกี่ยวกับจิตอาสาสูง  
  ทักษะจิตอาสา หมายถึง ความสามารถในการกระทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับจิตอาสา เพ่ือให้  
การทำกิจกรรมจิตอาสาประสบความสำเร็จ เช่น การเข้าใจผู้อ่ืน การสื่อสาร และการแก้ปัญหา วัดได้จาก
แบบประเมินทักษะจิตอาสาเป็นแบบประเมินตนเองมีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 
ระดับ (ทำได้มากที่สุด-ทำไม่ได้เลย) แต่ละข้อถามเกี่ยวกับการกระทำที่เกี่ยวข้องกับจิตอาสา ประกอบด้วย 
3 ด้าน ได้แก่ ด้านการช่วยเหลือผู้ อ่ืน ด้านการเสียสละต่อสังคม และด้านการมุ่งมั่นพัฒนา คะแนนสูง
หมายถึงมีแนวโน้มที่จะมีทักษะจิตอาสาสูง 

เจตคติต่อจิตอาสา หมายถึง ลักษณะทางจิตที่แสดงถึงความคิดความรู้สึกหรือมุมมองที่มีต่อจิต
อาสา วัดได้จากแบบประเมินเจตคติที่มีต่อจิตอาสาเป็นแบบประเมินตนเองมีลักษณะเป็นแบบสอบถาม
แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (เห็นด้วยอย่างยิ่ง-ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) ข้อคำถามเกี่ยวกับความรู้เชิง
ประเมินค่า ความรู้สึก และแนวโน้มการกระทำ เกี่ยวกับจิตอาสา 3 ส่วน ได้แก่ ด้านการช่วยเหลือผู้อ่ืน 
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ด้านการเสียสละต่อสังคม และด้านการมุ่งมั่นพัฒนา คะแนนสูงหมายถึงมีแนวโน้มที่จะมี เจตคติที่ดีต่อจิต
อาสา 

ความสามารถในการออกแบบเกมเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสาของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 
หมายถึง ลักษณะที่แสดงถึงการออกแบบเกมได้อย่างมีคุณภาพ ทั้งการกำหนดกรอบการออกแบบเกม  
(การคิดคอนเซ็ปต์) การออกแบบเกม การลงมือสร้างเกม และการประเมินผลและปรับปรุงเกม ประเมินได้
จากความสามารถในการออกแบบเกม ผลการปฏิบัติการออกแบบเกมเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสา และ
ประสบการณ์การเรียนรู้ในการออกแบบเกม  

 ความสามารถในการออกแบบเกม เป็นความสามารถในการออกแบบเกมตามการรับรู้ของ
ตนเอง ประเมินได้ด้วยแบบประเมินความสามารถในการออกแบบเกม เป็นแบบประเมินตนเอง มีลักษณะ
เป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (ทำได้มากที่สุด -ทำไม่ได้เลย) แต่ละข้อถามเกี่ยวกับ 
การกระทำทั้งในการกำหนดลักษณะของเกม การกำหนดหลักการและกรอบการออกแบบเกม  
การออกแบบเกม และการลงมือสร้างเกม คะแนนสูงหมายถึงมีแนวโน้มที่จะมีความสามารถใน 
การออกแบบเกมสูง  

 ผลการปฏิบัติการออกแบบเกมเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสา แสดงถึงความสามารถใน
การปฏิบัติการออกแบบเกม โดยการให้นักศึกษาทำชิ้นงานหรือผลงานการออกแบบเกมขึ้นมา 1 ชุด 
ประกอบด้วยคู่มือครู คู่มือเกม และตัวเกม ซึ่งใช้เป็นองค์ประกอบในการประเมินความสามารถในการ
ปฏิบัติการออกแบบเกมของนักศึกษา ประเมินได้ด้วยแบบประเมินผลการปฏิบัติการออกแบบเกม
เสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสา มีลักษณะเป็นแบบประเมินผลงานและมีรูบริก (Rubric) ในการให้คะแนน
ประกอบ และผู้วิจัยเป็นผู้ประเมิน การให้คะแนนระดับความสามารถในแต่ละด้านแบ่งออกเป็น 3 ระดับ
คะแนน ได้แก่ 0-2 คะแนน คะแนนสูงหมายถึงมีแนวโน้มที่จะมีความสามารถในการออกแบบเกมสูง  

 ประสบการณ์การเรียนรู้ในการออกแบบเกมเป็นประสบการณ์ในการออกแบบเกมอันเกิด
จากการเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการวิจัย ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการออกแบบเกมในเชิงประสบการณ์
ผ่านการเล่าเรื่อง เก็บข้อมูลได้ด้วยแบบสัมภาษณ์ประสบการณ์การเรียนรู้ในการออกแบบเกม ซึ่งเป็นแบบ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรม และการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นตลอด
ช่วงของการพัฒนาเกม และวิเคราะห์เนื้อหา 

เกมเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หมายถึง เกมที่
ผู้วิจัยออกแบบและพัฒนาขึ้นเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสาในด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ 
ประกอบด้วยเกมจำนวน 6 เกม มีลักษณะเป็นบอร์ดเกมหรือเกมการ์ด ได้แก่ (1) Concordia land  
(การเห็นประโยชน์ของการช่วยเหลือผู้ อ่ืน) (2) Volte (ความเข้าอกเข้าใจความต้องการของผู้ อ่ืน )  
(3) Winter Fall (การตระหนักในความสามารถในการช่วยเหลือผู้ อ่ืนของตนเอง ) (4) Space rescues 
(การคิดเชิงระบบ) (5) ดินน้ำลมไฟ (การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน) (6) Chaos (การคิดเชิงกลยุทธ์) 



7 

ประสิทธิผลของเกมต้นแบบเกมเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นกับเยาวชนที่เข้าร่วมเล่นเกม ในด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ 
โดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะจิตอาสาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้การสัมภาษณ์ 
การพิจารณาประสิทธิผลของเกมต้นแบบพิจารณาจากคะแนนที่เพ่ิมขึ้นและประสบการณ์การเรียนรู้จาก
การเข้าร่วมเล่นเกมของเยาวชน  

กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชนโดยการใช้เกมสำหรับเยาวชนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น หมายถึง กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานในการพัฒนาคุณ
ลักษะจิตอาสาของเยาวชน มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะ และเจตคติของคุณลักษณะจิตอาสา โดยมี
การออกแบบให้เกมทั้ง 6 เกมเป็นแกนหลักของกิจกรรมนี้ เรียงลำดับจากการชี้แจงกิจกรรม การเล่นเกมทั้ง 
6 เกม ตามลำดับความซับซ้อนของเกม ได้แก่ Concordia land (การเห็นประโยชน์ของการช่วยเหลือผู้อื่น) 
Volte (ความเข้าอกเข้าใจความต้องการของผู้อ่ืน ) Winter Fall (การตระหนักในความสามารถในการ
ช่วยเหลือผู้ อ่ืนของตนเอง) Space rescues (การคิดเชิงระบบ) ดินน้ำลมไฟ (การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน) 
Chaos (การคิดเชิงกลยุทธ์) และการสรุปกิจกรรม กิจกรรมใช้เวลารวมทั้งหมด 2 วัน  

ประสิทธิผลของกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชนโดยการใช้เกมสำหรับเยาวชน
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นกับเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิต
อาสาโดยใช้เกม ในด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ รวมทั้งผลลัพธ์ตามกรอบการออกแบบเกม  ได้แก่  
การเห็นประโยชน์ของการช่วยเหลือผู้ อ่ืน ความเข้าอกเข้าใจความต้องการของผู้ อ่ืน การตระหนักใน
ความสามารถในการช่วยเหลือผู้อ่ืนของตนเอง การคิดเชิงกลยุทธ์ การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน และการคิดเชิง
ระบบ โดยความรู้ ทักษะ และเจตคติ ใช้แบบประเมินคุณลักษณะจิตอาสาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และผลลัพธ์ตาม
กรอบการออกแบบเกมใช้เครื่องมือที่มีผู้สร้างไว้แล้ว ส่วนประสบการณ์การเรียนรู้ใช้การสัมภาษณ์  
การพิจารณาประสิทธิผลของกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาโดยใช้เกมพิจารณาจากคะแนนที่เพ่ิมขึ้น
และประสบการณ์การเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมของเยาวชน  
 การเห็นประโยชน์ของการช่วยเหลือผู้อ่ืน (Sociocentric) หมายถึง ความสามารถของบุคคลใน
การตระหนักรู้ถึงประโยชน์หรือข้อดีของการช่วยเหลือผู้ อ่ืน ในงานวิจัยนี้หมายถึงการที่นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นมีแนวโน้มที่จะเห็นว่ามีบุคคลอ่ืนที่มีโอกาสน้อยกว่าตนเอง สัมผัสได้ถึงความรู้สึกของเขา 
และเห็นได้ว่าการช่วยเหลือผู้อ่ืนเป็นสิ่งสำคัญ วัดโดยแบบวัดมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับที่ผู้วิจัยพัฒนา
ขึ้นเองจำนวน 5 ข้อ โดยมีค่าความเที่ยงด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัช เท่ากับ .778 และมีค่า
สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมแบบปรับแก้ (CITC) อยู่ระหว่าง .475 - .617 และพัฒนา
ได้ผ่านกิจกรรมการเล่นเกม Concordia 
  ความเข้าอกเข้าใจความต้องการของผู้อ่ืน (Perspective Taking) หมายถึง ความสามารถของ
บุคคลในการตระหนักรู้และเข้าใจถึงความรู้สึกของผู้อ่ืนในสถานการณ์หรือบริบทที่บุคคลนั้นกำลังเผชิญอยู่
ได้ ในงานวิจัยนี้หมายถึงการที่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีแนวโน้มว่าจะมองเห็นปัญหาผ่านมุมมอง



8 

ของผู้อ่ืน วัดโดยแบบวัดที่ผู้วิจัยแปรมาจากองค์ประกอบด้านแบบวัด Perspective taking ของแบบวัด 
Interpersonal reactivities index (IRI) ของ David (1980) ซึ่ งเป็นแบบวัดมาตรส่วนประมาณค่า  
5 ระดับ จำนวน 7 ข้อ อย่างไรก็ตามไม่มีการรายงานค่าความเที่ยง สำหรับฉบับภาษาอังกฤษ แต่มีการ
รายงานว่าแบบวัดนี้มีความตรงเชิงโครงสร้างผ่านการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และมีการแปลแบบ
วัดมีเป็นภาษาดัตช์ (Dutch version, De Corte et al., 2007) มีค่าความเที่ยงด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า
ของครอนบัช เท่ากับ .73 และฉบับภาษาไทย (สรียา โชติธรรม, 2553) เท่ากับ .83 สำหรับการวิจัยครั้งนี้ มี
ค่าความเที่ยงด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัช เท่ากับ .804 และมีค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนราย
ข้อกับคะแนนรวมแบบปรับแก้ (CITC) อยู่ระหว่าง .269 - .669 และพัฒนาได้ผ่านกิจกรรมการเล่นเกม 
Volte 
  การตระหนักในความสามารถในการช่วยเหลือผู้ อ่ืนของตนเอง  (Volunteer Self-efficacy) 
หมายถึง การรับรู้ถึงความสามารถของตนเองในการช่วยเหลือผู้อ่ืนตามสภาพและขอบเขตของตนเอง ใน
งานวิจัยนี้หมายถึงการที่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีแนวโน้มที่จะรับรู้ว่าตนเองมีความสามารถ
บางอย่างที่จะสามารถช่วยเหลือสังคมและผู้อ่ืนได้แม้ว่าตนเองจะเป็นเด็ก วัดโดยแบบวัดมาตรส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองจำนวน 5 ข้อ โดยมีค่าความเที่ยงด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัช 
เท่ากับ .699 และมีค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมแบบปรับแก้ (CITC) อยู่ระหว่าง 
.339 - .626 และพัฒนาได้ผ่านกิจกรรมการเล่นเกม Winter Fall 
  การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic thinking) หมายถึง ความสามารถในการคิดและหาวิธีการหรือ
ทางออกที่ดีที่สุดในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ในงานวิจัยนี้หมายถึงการที่นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีแนวโน้มใช้กลยุทธในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ กล่าวคือ การที่นักเรียนมีแนวโน้มที่
จะมองเห็นปัญหาในภาพรวม เข้าใจคุณลักษณะ รูปแบบ และความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ที่
เป็นส่วนประกอบของปัญหานั้น ซึ่งทำให้เห็นทางเลือกในการแก้ปัญหา รวมไปถึง การที่นักเรียนมีแนวโน้ม
ที่จะใช้การคิดเชิงตรรกะและเหตุผล ผ่านมุมมอง ประสบการณ์ และข้อมูลในการตัดสินใจว่าจะเกิดอะไรขึ้น
ต่อไปและสร้างหลักการในการแนะแนวทางในการแก้ปัญหาในอนาคต ตลอดจน การที่นักเรียนมีแนวโน้มที่
จะสามารถปรับเปลี่ยนมุมมอง กรอบแนวความคิด รูปแบบทางความคิด และ กระบวนทัศน์ ที่หลากหลาย
ในการสร้างทางการเลือกในการแก้ไขปัญหาได้ วัดโดยแบบวัด Strategic thinking questionnaire (STQ, 
Pisapia et al. 2011) โดยเป็นแบบวัดมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ และมีการใช้ใน
หลายบริบท โดยมีการรายงานค่าความเที่ยงด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัช อยู่ระหว่าง .734 - 
.762 สำหรับการวิจัยครั้งนี้ มีค่าความเที่ยงด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัช เท่ากับ .928 และมีค่า
สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมแบบปรับแก้ (CITC) อยู่ระหว่าง .569 - .737 และพัฒนา
ได้ผ่านกิจกรรมการเล่นเกม Chaos 
  การทำงามร่วมกับผู้อ่ืน (Collaboration) หมายถึง ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนหรือ
กลุ่มด้วยความร่วมมือร่วมใจเพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมายหรือพันธกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีคุณภาพ  
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ในงานวิจัยนี้หมายถึงการที่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีแนวโน้มที่จะเชื่อมั่นในความสามารถของ
ตนเองในการทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นทีมและมีแนวโน้มที่จะในกระบวนการกลุ่มและสร้างการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกในทีมในการทำงาน วัดโดยแบบวัด Teamwork scale for youth (Lower, Newman, & 
Anderson-Butcher, 2015) โดยเป็นแบบวัดมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ และมีการใช้
ในหลายบริบท โดยมีการรายงานค่าความเที่ยงด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัช อยู่ระหว่าง .785 - 
.882 และยังมีรายงานว่าแบบวัดนี้มีความตรงเชิงพยากรณ์ และความตรงตามสภาพอีกด้วย สำหรับการ
วิจัยครั้งนี้ มีค่าความเที่ยงด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัช เท่ากับ .912 และมีค่าสหสัมพันธ์
ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมแบบปรับแก้ (CITC) อยู่ระหว่าง .460 - .773 และพัฒนาได้ผ่าน
กิจกรรมการเล่นเกม ดิน น้ำ ลม ไฟ 
 
  การคิดเชิงระบบ  (System thinking) หมายถึง ความสามารถในการคิดพิจารณาให้เห็นถึง
ภาพรวมและความเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กัน ในงานวิจัยนี้หมายถึงการที่นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นมีแนวโน้มที่จะเข้าใจว่าปัญหาหรือกิจกรรมจิตอาสาที่ดำเนินการนั้นเป็นระบบที่สามารถ
จัดการได้ และตัวนักเรียนเองมีความสามารถที่จะมองเห็น ประเมิน และจัดการ กับความสัมพันธ์แบบที่มี
ผลซึ่งกันและกันระหว่างบุคคล กระบวนการ การปฏิบัติงาน และผลการทำงานต่าง ๆ วัดโดยแบบวัด 
System thinking scale (STS: Dolansky et al., 2020) โดยเป็นแบบวัดมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
จำนวน 20 ข้อ และมีการใช้ในหลายบริบท โดยมีการรายงานค่าความเที่ยงด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า
ของครอนบัช มีค่าเท่ากับ .89 และการสอบซ้ำ มีค่าเท่ากับ .74 สำหรับการวิจัยครั้งนี้ มีค่าความเที่ยงด้วย
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัช เท่ากับ .948 และมีค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนน
รวมแบบปรับแก้ (CITC) อยู่ระหว่าง .594-.761 และพัฒนาได้ผ่านกิจกรรมการเล่นเกม Space Rescue 
 
1.5 ประโยชน์ที่ได้รับ 
  1.5.1 ครู นักการศึกษา และนักพัฒนาสื่อมีแนวทางในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่ออกแบบโดยใช้
แนวคิดที่หลากหลาย ทั้งการพัฒนาคุณลักษณะ (Character development) และการเรียนรู้ผ่านเกม 
(Game-based learning)  
  1.5.2 ได้นักพัฒนาเกมด้านการศึกษาที่มีความสามารถในการพัฒนาเกม สามารถเป็นต้นแบบและ
เผยแพร่ประสบการณ์ไปยังผู้อ่ืนที่สนใจในการพัฒนาเกมเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสาได้ และเกิด
ชุมชนการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเกมการเรียนรู้มากขึ้น รวมทั้งทำให้มีบุคลากรที่สามารถพัฒนา
คุณลักษณะจิตอาสามากขึ้น  
  1.5.3 โรงเรียนที่จัดการศึกษา ชุมชน และครอบครัว ที่มีเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้เกม
การเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาได้ในหลายบริบท ทั้งในการจัดการเรียน  
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การสอนในห้องเรียน การจัดกิจกรรมค่ายฝึกอบรมพัฒนา และการเล่นเป็นกิจกรรมยามว่าง ทำให้การ
พัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาขยายวงกว้างขึ้น 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

งานวิจัยเรื่อง เกมเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสาของเด็กและเยาวชน ผู้วิจัยได้ทำการศึกษา
ค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้  

2.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับจิตอาสา  
2.1.1 ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับจิตอาสา  
2.1.2 ความหมายของจิตอาสา  
2.1.3 ความสำคัญของจิตอาสา  
2.1.4 คุณลักษณะของผู้มีจิตอาสา  
2.1.5 องค์ประกอบของการมีจิตอาสา  
2.1.6 ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับจิตอาสา  
2.1.7 การวัดและประเมินจิตอาสา  
2.1.8 แนวทางการสร้างจิตอาสา  

2.2 พัฒนาการของเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
2.2.1 แนวคิดเก่ียวกับพัฒนาการของเยาวชนในระดับมัธยมศึกษา  
2.2.2 ความสนใจและความต้องการของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  
2.2.3 พัฒนาการของเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเกม  

2.3 การพัฒนาและออกแบบเกมการเรียนรู้  
2.3.1 ความหมายของเกมการเรียนรู้  
2.3.2 หลักการออกแบบและพัฒนาเกมการเรียนรู้  
2.3.3 การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม  
2.3.4 ประโยชน์ของเกมการเรียนรู้  

2.4 การวิจัยอิงการออกแบบ (Design-Based Research)  
2.4.1 นิยามของการวิจัยอิงการออกแบบ  
2.4.2 ความมุ่งหมายของการวิจัยอิงการออกแบบ  
2.4.3 ลักษณะของการวิจัยอิงการออกแบบ  

สำหรับรายละเอียดของหัวข้อต่าง ๆ เป็นดังต่อไปนี้ 
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2.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับจิตอาสา 
 

 2.1.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับจิตอาสา 

ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของเพียเจต์ และทฤษฎีการให้ผลเชิงจริยธรรมของโคลเบิร์กเป็น
ทฤษฎีหลักด้านจริยธรรมและเก่ียวข้องกับจิตอาสาดังนี้ 

 

2.1.1.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของเพียเจต์ 
 จิตอาสาเป็นจริยธรรมประเภทหนึ่งซึ่งตามทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของเพียเจต์ (Piaget,  
1971) กล่าวว่า จริยธรรมเป็นไปตามระดับขั้นและถูกพัฒนาขึ้นตามวัย มีความสัมพันธ์กับภาวะการณ์
และองค์ประกอบอ่ืน พัฒนาการทางจริยธรรมนั้นแบ่งได้เป็น 2 ขั้น ในวัยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนั้นอยู่
ในขั้นที่สองซึ่งเป็นช่วงการขาดการยอมรับความเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์ (Autonomous) ซึ่งเป็นช่วงที่
เริ่มตั้งแต่อายุ 9 ปีขึ้นไป ในขั้นนี้บุคคลจะมองเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงของสิ่งต่าง ๆ มากขึ้น เชื่อมโยงหา
เหตุผลสามารถเข้าถึงเจตนาของผู้อ่ืนและสามารถยืดหยุ่น เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ได้โดยตระหนักว่ากฎเกณฑ์
เป็นเพียงข้อตกลงระหว่างบุคคลในการควบคุมพฤติกรรมในแต่ละสถานการณ์เท่านั้น และสามารถนำ
กฎเกณฑ์ไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาความคิดที่เป็นของตนเองโดยใช้เหตุผล
คำนึงถึงความยุติธรรมและพิจารณาผลของการกระทำ โดยพัฒนาการทางจริยธรรมจิตอาสาสำหรับผู้เรียน
ในระดับอุดมศึกษาตอนต้นนั้น เป็นการพัฒนาจิตอาสาสำหรับเยาวชน ที่มีความสามารถในการคิดเชิง
จริยธรรมที่เป็นเหตุเป็นผลสามารถคิดและตัดสินใจเกี่ยวกับจริยธรรม และจิตอาสาด้วยตรรกะและนำ
กฎเกณฑ์ทางจริยธรรมไปใช้ได้ 

2.1.1.2 ทฤษฎีการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของโคลเบิร์ก 
โคลเบิร์ก (Kohlberg, 1973 อ้างอิงจาก ดวงเดือน พันธุมนาวิน , 2524 : 29-30) เชื่อว่า

จริยธรรมของมนุษย์มีพัฒนาการตามระดับวุฒิภาวะ เพราะเกิดจากกระบวนการทางปัญญาที่มีการเรียนรู้
มากขึ้น เนื่องจากการพัฒนาจริยธรรมแต่ละคนไม่สามารถเกิดจากการสั่งสอนได้อย่างเดียว แต่เป็นผลมา
จากการใช้ปัญญาไตร่ตรองทฤษฎีการให้เหตุผลเชิงจริยธรรม โคลเบิร์กอธิบายว่า พัฒนาการของการให้
เหตุผลเชิงจริยธรรม ประกอบไปด้วย 6 ขั้น ได้แก ่ 

ขั้นที่ 1 การกระทำพฤติกรรมเพราะกลัวถูกลงโทษ 

ขั้นที่ 2 การกระทำพฤติกรรมเพราะต้องการได้รับรางวัลหรือผลตอบแทน 

ขั้นที่ 3 การกระทำพฤติกรรมเพราะความเห็นชอบของคนรอบข้าง 

ขั้นที่ 4 การกระทำพฤติกรรมตามระเบียบหรือหน้าที่ที่สังคมกำหนดไว้ 
ขั้นที่ 5 การกระทำพฤติกรรมด้วยความเห็นชอบของตนเอง 

ขั้นที่ 6 การกระทำพฤติกรรมตามหลักคุณธรรมสากล 

สำหรับในช่วงวัยรุ่นอายุ 13 – 16 ปีนั้น โดยทั่วไปแล้ว จะอยู่ในขั้นพัฒนาการขั้นที่สี่ ทำตาม
หน้าที่และกฎเกณฑ์ของสังคม (Authority Orientation : Laws and Social) เป็นช่วงที่ใช้เหตุผลเชิง
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จริยธรรม พิจารณาเลือกแสดงพฤติกรรมได้ตามบทบาท หน้าที่ตนได้รับ เยาวชนจะยอมรับและปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ วัฒนธรรม ประเพณี หรือบรรทัดฐานที่สังคมกำหนด เป็นการทำตามกลุ่มสังคม
เพ่ือให้ได้รับการยอมรับ และใช้เป็นเกณฑ์ประเมินคุณค่าความประพฤติแสดงให้เห็นว่าจิตอาสาในช่วงนี้
เกี่ยวโยงกับอิทธิพลของกลุ่มเพ่ือน และกฎระเบียบของสังคม เพ่ือให้ได้รับการยอมรับเป็นส่วนหนึ่งของ
สังคมนั่นเอง  

นักวิชาการในปัจจุบันตีความทฤษฎีการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมว่า เป็นการตัดสิน (judgment) 
ที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาถึงสวัสดิการ สิทธิ และความเป็นธรรม กล่าวคือนอกจากจะตัดสินการกระทำว่า
เป็นสิ่งที่ถูกหรือผิดแล้ว บุคคลยังดำเนินการแก้ไขความไม่เท่าเทียม ประท้วงความไม่เป็นธรรม และต่อต้าน
การตีขลุมเกี่ยวกับผู้อ่ืนด้วย (Dahl & Killen, 2018; Killen & Dahl, 2021) นั่นหมายความว่าในมุมมองนี้
การให้เหตุผลเชิงจริยธรรมครอบคลุมไปยังประเด็นทางสังคมด้วย  

จากทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของเพียเจต์ และการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของโคลเบิร์ก  
มีแนวคิดเชิงสัมพันธ์นิยม (Relativism) โดยเชื่อว่าจริยธรรมมีความสัมพันธ์กับสภาวะการณ์และ
องค์ประกอบอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมดุลให้ชีวิต พัฒนาการทางจริยธรรมรวมถึงจิตอาสา  
จึงเป็นเรื่องที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกับสติปัญญา สำหรับคน การพัฒนาจิตอาสา ในกลุ่มวัยรุ่นหรือเยาวชนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำเป็นต้องอาศัยการคิดใช้เหตุผล รวมทั้งการได้รับอิทธิพลจากกลุ่ม และบรรทัด
ฐานทางสังคม จึงจะสามารถพัฒนาจริยธรรมในเรื่องจิตอาสาผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางปัญญาได้ โดย
ประเด็นที่นำมาใช้ในการพัฒนาจิตอาสานั้นสามารถครอบคลุมไปยังประเด็นทางสังคมได้ด้วย 

2.1.1.3 คุณลักษณ์ศึกษา (Character Education)  
คุณลักษณ์ศึกษาเป็นการพัฒนาคุณลักษณะที่ดีให้กับผู้เรียน โดย Gholar (n.d.) อธิบายรูปแบบ 

การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเยาวชนผ่านการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้เข้ากับเยาวชนในลักษณะของ
ศูนย์คุณลักษณ์ศึกษา (Character Education Center) เพ่ือการศึกษาและสร้างกิจกรรมต่าง ๆ ที่ พัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน นอกจากนั้นยังเน้นการส่งเสริมการยอมรับตนเอง (Self-Esteem) 
ให้แก่เยาวชน แนวคิดดังกล่าวเน้นการพัฒนาการเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมทั้งทางสติปัญญา (Cognitive 
Area) ในด้านความรู้ความเข้าใจในลักษณะที่ดี ตลอดจนการพัฒนาด้านจิตใจ (Affective Area) ของ
ผู้เรียนซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติตนของเยาวชน แนวทางนี้หมายรวมถึงการบูรณาการการสอน
และการสอดแทรกเรื่องคุณลักษณะที่ดีเข้าไปในการสอนวิชาต่าง ๆ ให้กับเด็กด้วยกิจกรรมที่บูรณาการ 
และสอดแทรกเข้ากับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามปกติเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะของเยาวชน การจัด
กิจกรรมดังกล่าวมีลักษณะที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองจากกิจกรรมการเรียนรู้หรือประสบการณ์
ที่หลากหลาย ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) กิจกรรมเน้นการคิด
สร้างสรรค์ (Creative Thinking) และกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคล 

Character Education Partnership (Lickona, Schaps, & Lewis, 2003) ให้แนวคิเกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณลักษณะของเด็กและเยาวชนว่าไม่มีทางใดทางหนึ่งเพียงทางเดียวในการจัดคุณลักษณ์ศึกษาที่
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มีประสิทธิภาพดีที่สุด แต่มีหลักการสำคัญ 11 ประการที่ควรยึดถือในการจัดคุณลักษณ์ศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน มีรายละเอียดดังนี้ 

หลักการที่  1 ส่งเสริมและให้ความสำคัญกับค่านิยมเชิงจริยธรรมโดยทำให้ผู้ เรียนเห็น
ความสำคัญของการมีจริยธรรม เป็นคุณสมบัติของคนดีหรือคนที่มีคุณลักษณะที่ดี 

หลักการที่ 2 ให้นิยามคำว่า “คุณลักษณ์ หรือ คุณลักษณ์ (Character)” ให้เข้าใจง่ายถึง
ความหมายในเชิงความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม เป็นองค์ประกอบของคุณลักษณะต่าง ๆ ด้วย 

หลักการที่ 3 ใช้วิธีการพัฒนาคุณลักษณะที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองโดยตรงอย่าง
รอบด้านและมีประสิทธิภาพ 

หลักการที่ 4 สร้างเครือข่ายโรงเรียนและชุมชนในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน 

หลักการที่ 5 เปิดโอกาสและจัดประสบการณ์แสดงออกในทางคุณธรรมให้แก่ผู้เรียน 

หลักการที่ 6 ผนวกรวมการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนเข้ากับหลักสูตรวิชาการท่ีสอน 

หลักการที่ 7 พยายามเสริมแรงจูงใจในตัวผู้เรียน 

หลักการที่ 8 จัดให้บุคลากรทางการศึกษามีโอกาสพัฒนาคุณลักษณะที่ดีเช่นเดียวกับที่พัฒนา
ผู้เรียน 

หลักการที่ 9 ส่งเสริมการเป็นผู้นำในด้านคุณธรรมของผู้เรียนและให้การสนับสนุนการจัด 
คุณลักษณ์ศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

หลักการที่ 10 จะให้สมาชิกในครอบครัว ชุมชน มีส่วนร่วมในการสร้างคุณลักษณะที่ดีให้แก่
ผู้เรียน 

หลักการที่  11 ประเมินการพัฒนาคุณลักษณะต่าง ๆ ของนักเรียนทั้ง จากโรงเรียนและ 
การดำเนินการของบุคลากรของโรงเรียนในการพัฒนาคนลักษณะต่าง ๆ ของผู้เรียน 

Ryan (2002) เสนอแนวทางการจัดคุณลักษณ์ศึกษา ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ (The Six E's 
of Character Education) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การยกตัวอย่างและปฏิบัติ เป็นแบบอย่าง (Example) แนวทางการยกตัวอย่างของ 
การประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนคุณลักษณะที่พึงประสงค์นอกเหนือจากการอบรมสั่งสอนเพ่ือยกตัวอย่าง
พฤติกรรมที่ดีและไม่ดีพร้อมโค่นการปฏิบัติให้เกิดความเข้าใจ นอกจากนี้ยังมีความหมายถึงการประพฤติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีของครูเพ่ือให้นักเรียน เห็นถึงการปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีถือเป็นการยกตัวอย่างที่ดีที่สุด
ที่นักเรียนสามารถเห็นและเลียนแบบการกระทำหรือความประพฤติต่าง ๆ ได้โดยตรง 

2. การใช้เหตุผล (Explanation) ต้องปรับเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน
จากเดิมที่ควบคุมความประพฤติโดยเน้นการท่องกฎและปฏิบัติตามกฎโดยขาดเหตุผล เปลี่ยนเป็นการใช้
เหตุและผล ในการพัฒนาคุณลักษณะต่าง ๆ กระตุ้นให้เกิดการวิพากษ์หรือสนทนาที่เกี่ยวกับคุณลักษณะที่
ดีหรือไม่ดีพร้อมอธิบายเหตุผลประกอบเพ่ือสร้างการตระหนักรู้และปรับพฤติกรรมอันสะท้อนทักษะของ
เด็กออกมา 
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3. การเชิญชวนให้ทำความดี (Exhortation) การพัฒนาคุณลักษณะที่ดีอีกวิธีการหนึ่งคือ 
การชี้แนะ เชิญชวน ด้วยการใช้การเสริมแรงทางบวกควบคู่กับการพัฒนาความกล้าหาญเชิงจริยธรรม 
(Moral courage development) ความกล้าหาญเชิงจริยธรรมเป็นความกล้าที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่อาย
หรือกลัวที่จะทำในสิ่งที่ควรทำ 

4. การจัดสิ่งแวดล้อมเชิงคุณธรรม (Ethos or Ethical Environment) การจัดสภาพแวดล้อม
ที่ดีเอ้ือต่อการพัฒนาลักษณะที่พึงประสงค์ไม่มีสิ่งยั่วยุในทางเสื่อมโดยเฉพาะในห้องเรียนซึ่งเป็นสังคมย่อย
เล็ก ๆ ที่นักเรียนจะต้องสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน  ครูสามารถจำลองสังคมใหญ่ภายในห้องเรียนให้มี
บรรยากาศเชิงคุณธรรม 

5. การจัดประสบการณ์ (Experience) การเปิดโอกาสให้เด็กได้สัมผัสสังคมภายนอกอย่าง
จริงจังนอกโรงเรียนจะช่วยให้เด็กเรียนรู้และซึมซับแนวคิดในการประพฤติปฏิบัติที่พึงประสงค์ 

6. การคาดหวังความเป็นเลิศ (Expectations of Excellence) การวางเป้าหมายของตนเอง
ของเด็กเป็นเสมือนการกำหนดหลักใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไป 

อย่างไรก็ตามการพัฒนานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้มีคุณลักษณะจิตอาสานั้น
จำเป็นต้องอาศัยระยะเวลาและประสบการณ์อย่างหลากหลายซึ่งเป็นเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ที่จะพัฒนา
เด็กให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยชุดประสบการณ์ผ่านเกมการเรียนรู้ 

2.1.1.4 ทฤษฎีการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential learning theory) 
การเรียนรู้ผ่านเกมจำลองสถานการณ์เป็นการเรียนรู้เชิงประสบการณ์รูปแบบหนึ่ง การเรียนรู้

เชิงประสบการณ์เป็นการเรียนรู้ที่ผู้สอนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้จากประสบการณ์เดิม มีลักษณะสำคัญ 
5 ประการ ดังนี้ 

 1. เป็นการเรียนรู้ที่อาศัยประสบการณ์ของผู้เรียน 

  2. ทำให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ ๆ ที่ท้าทายอย่างต่อเนื่องและเป็นการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
learning) คือ ผู้เรียนต้องทำกิจกรรมตลอดเวลา ไม่ได้นั่งฟังการบรรยายอย่างเดียว 

  3. มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกันเองและระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน 

  4. ปฏิสัมพันธ์ที่มีทำให้เกิดการขยายตัวของเครือข่ายความรู้ที่ทุกคนมีอยู่ออกไปอย่าง 
กว้างขวาง 

  5. อาศัยการสื่อสารทุกรูปแบบ เช่น การพูดหรือการเขียน การวาดรูป การแสดงบทบาท
สมมุติ ซึ่งเอ้ืออำนวยให้เกิดการแลกเปลี่ยน การวิเคราะห์ และสังเคราะห์การเรียนรู้องค์ประกอบของ  
การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 

วงจรการเรียนรู้ เชิงประสบการณ์  ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สำคัญ 4 องค์ประกอบ 
การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (Kolb & Kolb, 2011; Kolb, 2015) แม้บางคนจะชอบ/ถนัด หรือมีบาง
องค์ประกอบมากกว่า เช่น เคยมีประสบการณ์จริง แต่ถ้าไม่ชอบแสดงความคิดเห็นหรือไม่นำประสบการณ์
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มาร่วมอภิปราย ผู้เรียนนั้นจะขาดการมีทักษะในองค์ประกอบอ่ืน ฉะนั้นผู้เรียนควรมีทิศทางการเรียนรู้  
ทุกด้าน และควรมีพัฒนาการเรียนรู้ให้ครบทั้งวงจร หรือทั้ง 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 
   - ประสบการณ์ (Experience) ในการฝึกอบรมเนื้อหาที่ใช้ในการให้ความรู้ หรือนำไปสู่
การสอนทักษะต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่ผู้เรียนมีประสบการณ์มาก่อนแล้ว เช่น ฝึกอบรมเกี่ยวกับ  
การประเมินโครงการให้แก่นักวิชาการ จะเห็นได้ว่าผู้เรียนคือ นักวิชาการ จะมีประสบการณ์เกี่ยวกับ  
การประเมินในกิจกรรมอ่ืน ๆ มาก่อน ซึ่งนำมาใช้ในการอบรมครั้งนี้ได้ องค์ประกอบที่เป็นประสบการณ์นี้
ผู้สอนจะพยายามกระตุ้นให้ผู้เรียนซึ่งมีประสบการณ์ได้ดึงประสบการณ์ของตัวเองออกมาใช้ในการเรียนรู้ 
และสามารถแบ่งปันประสบการณ์ของตนเองที่มีให้แก่เพ่ือน ๆ ที่อาจมีประสบการณ์ที่เหมือนหรือต่างไป
จากตนเองได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับการใช้กระบวนการกลุ่มของผู้สอน การที่ผู้สอนพยายามให้ผู้ เรียนได้ดึง
ประสบการณ์มาใช้ในการอบรมจะทำให้เกิดประโยชน์ทั้งผู้สอนและผู้เรียน ดังนี้  
   ผู้เรียน การที่ผู้เรียนได้ดึงประสบการณ์ของตัวเองออกมานำเสนอร่วมกับเพ่ือน ๆ จะทำ
ให้ผู้เรียนรู้สึกว่าตัวเองได้มีส่วนร่วมในฐานะสมาชิกคนหนึ่ง มีความสำคัญที่มีคนฟังเรื่องราวของตนเองและ
ได้มีโอกาสรับรู้เรื่องของคนอ่ืน ซึ่งจะทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้นทำให้สัมพันธภาพในกลุ่มผู้เรียนเป็นไปด้วยดี  
   ผู้สอน ไม่ต้องเสียเวลาในการอธิบายหรือยกตัวอย่างให้ผู้เรียนฟัง เพียงแต่ใช้เวลาเล็กน้อย
กระตุ้นให้ผู้เรียนได้เล่าประสบการณ์ของตนเอง ผู้สอนอาจใช้ใบชี้แจงกำหนดกิจกรรมของผู้เรียนในการ
นำเสนอประสบการณ์ ในกรณีที่ผู้เรียนไม่มีประสบการณ์ในเรื่องที่จะสอนหรือมีน้อย ผู้สอนอาจจะยกกรณี
ตัวอย่างหรือสถานการณ์ก็ได้ 
  - การสะท้อนและอภิปราย (Reflection and discussion) เป็นองค์ประกอบสำคัญที่
ผู้เรียนจะได้แสดงความคิดเห็นและความรู้สึกของตนเองแลกเปลี่ยนกับสมาชิกในกลุ่ม ซึ่งผู้สอนจะเป็นผู้
กำหนดประเด็นการวิเคราะห์ วิจารณ์ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงความคิด ความรู้สึกของคนอ่ืนที่ต่างไปจาก
ตนเองจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่กว้างขวางขึ้น และผลของการสะท้อนความคิดเห็นหรือการอภิปรายจะทำ
ให้ได้ข้อสรุปที่หลากหลายหรือมีน้ำหนักมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ขณะทำกลุ่มผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงการทำงาน
เป็นทีม บทบาทของสมาชิกที่ดีที่จะทำให้งานสำเร็จ การควบคุมตนเอง และการยอมรับความคิดเห็นของ
ผู้อื่น องค์ประกอบนี้ จะช่วยทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาทั้งด้านความรู้และเจตคติในเรื่องที่อภิปราย การที่ผู้เรียน
จะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นได้มากน้อยแค่ไหนเป็นไปตามเนื้อหาที่จะสอนหรือขึ้นอยู่กับ ใบงานที่
ผู้สอนจัดเตรียม ซึ่งประกอบไปด้วยประเด็นอภิปรายหรือตารางการวิเคราะห์เพื่อให้ผู้เรียนทำได้สำเร็จ 

  - ความคิดรวบยอด (Concept) เป็นองค์ประกอบที่ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาวิชา
หรือเป็นการพัฒนาด้านพุทธิพิสัย (Knowledge) เกิดได้หลายทาง เช่น จากการบรรยายของผู้สอน  
การมอบหมายงานให้อ่านจากเอกสาร ตำราหรือได้จากการสะท้อนความคิดเห็น และอภิปรายใน
องค์ประกอบที่ 2 โดยผู้สอนอาจจะสรุปความคิดรวบยอดให้จากการอภิปรายและการนำเสนอของผู้เรียน
แต่ละกลุ่ม ผู้เรียนจะเข้าใจและเกิดความคิดรวบยอด ซึ่งความคิดรวบยอดนี้จะส่งผลไปถึงการเปลี่ยนแปลง
เจตคติหรือความเข้าใจในเนื้อหาขั้นตอนของการฝึกทักษะต่าง ๆ ที่ช่วยทำให้ผู้เรียนปฏิบัติได้ง่ายขึ้น 
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  - ก า รท ด ล อ ง/ก ารป ระยุ ก ต์ แ น วคิ ด  (experimentation / application) เป็ น
องค์ประกอบที่ผู้เรียนได้ทดลองใช้ความคิดรวบยอดหรือผลิตขั้นความคิดรวบยอดในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 
การสนทนา สร้างคำขวัญ ทำแผนภูมิ เล่นบทบาทสมมุติ ฯลฯ หรือเป็นการแสดงถึงผลของความสำเร็จของ
การเรียนรู้ ในองค์ประกอบที่  1 ถึง 3 ผู้สอนหรือวิทยากรสามารถใช้กิจกรรมในองค์ประกอบนี้  
ในการประเมินผลการเรียนการสอนหรือการอบรมได้ เช่น ถ้าวัตถุประสงค์ของการอบรม ตั้งไว้ว่าให้ผู้เข้า
รับการอบรมสามารถวางแผนประเมินโครงการได้ กิจกรรมในการเรียนรู้ขององค์ประกอบนี้ วิทยากรต้อง
เตรียมใบงานให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทดลองทำแผนการประเมินโครงการ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะต้องนำ
ความรู้เกี่ยวกับการประเมินโครงการจากการเรียนรู้ในองค์ประกอบความคิดรวบยอดมาใช้ 

การเรียนการสอนหรือการอบรมส่วนใหญ่มักจะขาดองค์ประกอบการทดลอง/ประยุกต์แนวคิด 
ซึ่งถ้าพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ผู้สอนจะได้เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้รู้จัก  
การประยุกต์ใช้ความรู้ไม่ใช่เรียนแค่รู้ แต่ควรนำไปใช้ได้จริง ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือ 
การอบรมแบบมีส่วนร่วม จำเป็นต้องจัดกิจกรรมให้ครบทั้ง 4 องค์ประกอบ องค์ประกอบทั้ง 4 มี
ความสัมพันธ์อย่างมีพลวัตร (Dynamic) ถึงกัน ผู้สอนจะเริ่มจากจุดใดก่อนก็ได้ส่วนใหญ่จะเริ่มจาก
ประสบการณ์ (Experience) หรือความคิดรวบยอด (Concept) ซึ่งทั้ง 2 องค์ประกอบจะช่วยให้ผู้เรียน
หรือผู้เข้าอบรมได้ดึงข้อมูลเก่าหรือรับข้อมูลใหม่บางส่วนก่อน เพ่ือนำไปสู่การอภิปรายและการประยุกต์ใช้ 
ระยะเวลาแต่ละองค์ประกอบไม่จำเป็นต้องเท่ากัน ผู้สอนจัดได้ตามความเหมาะสมของกิจกรรมในแต่ละ
องค์ประกอบ เช่น ถ้าเนื้อหาที่สำคัญมากก็อาจใช้เวลามาก หรือถ้าผู้สอนมีประเด็นในการอภิปรายที่สำคัญ
มากก็อาจใช้เวลาในการอภิปรายมากกว่าส่วนขององค์ประกอบความคิดรวบยอด 

 
2.1.2 ความหมายของจิตอาสา 

จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับจิตอาสา (Volunteer mind) ผู้วิจัยพบว่ามีผู้ที่ ให้
ความหมายและคำนิยามที่เก่ียวข้องไว้เหมือนและแตกต่างกัน ดังนี้  

Stukas and other (2014) ได้ให้ความหมายว่า จิตอาสา หมายถึง รูปแบบของพฤติกรรมทาง
สังคมที่เกี่ยวข้องกับการอุทิศเวลาและความพยายามช่วยเหลือบุคคลอ่ืนและสังคม โดยเป็นไปอย่างอิสระ
ของบุคคล ขณะที่ Parker (1992) ได้ให้ความหมาย จิตอาสาว่า หมายถึง การช่วยเหลือผู้อ่ืน ด้วยจิตใจที่มี
เมตตาและความห่วงใย ในลักษณะของกิจกรรมอาสาสมัครที่มุ่งให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วย
มิตรภาพ นอกจากนั้นยังมีความหมายครอบคลุมถึงการทำงานด้วยความสมัครใจไม่หวังผลตอบแทน  
การสละเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาเพ่ือช่วยเหลือผู้อ่ืนหรือสังคม และการกระทำที่ไม่ใช่ภาระหน้าที่
ต้องรับผิดชอบ ณัฐณิชากร ศรีบริบูรณ์ (2550) ให้ความหมาย จิตอาสาว่า ความสำนึกของบุคคลที่มีต่อ
สังคมส่วนรวมด้วยอาการเอาใจใส่และช่วยเหลือ ส่วนปิยะนาถ สรวิสูตร (2552) นิยามจิตอาสาว่า จิตที่
พร้อมจะให้ หรือเสียสละเวลาแรงกาย และสติปัญญา เพ่ือช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน 
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2562) ให้ความหมายจิตอาสาว่า จิตที่เป็นสุขในการช่วยเหลือผู้อื่นและ
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ส่วนรวมด้วยสิ่งของ เงินทอง เวลา แรงกายและสติปัญญา เพ่ือประโยชน์ของสาธารณะด้วยความสมัครใจ 
โดยไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทน เช่นเดียวกับ วิชัย วงษ์ใหญ่ (2554) กล่าวว่า จิตอาสาหมายถึงจิตใจที่คิด
ช่วยเหลือผู้อื่น จิตใจที่เป็นผู้ให้ ซึ่งเป็นการเสียสละสิ่งที่ตนเองมี โดยมีปัญญาเป็นเครื่องกำกับ ไม่เบียดเบียน
ตนเอง ซึ่งค่อนช้างสอดคล้องกับณัฏฐ์ชุดา สุภาพจน์ (2561) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับจิตอาสาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าจิตอาสาเป็นการช่วยเหลือผู้อ่ืนและสังคมด้วยความเต็ม
ใจ สมัครใจที่จะกระทำโดยไม่หวังผลตอบแทน ช่วยเหลือผู้อ่ืนในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืนและสังคม  ซึ่ง
ทั้งหมดนี้กล่าวถึงหลักสำคัญของจิตอาสาคือการทำเพ่ือผู้อ่ืนด้วยจิตใจที่อาสาสมัคร ไม่ใช่การถูกบังคับ 

นอกจากการอธิบายจิตอาสาในลักษณะของจิตใจแล้ว ยังมีการอธิบายจิตอาสาในฐานะของคน
ด้วย ประวิทย์ พิสุทธิโสภณ (2554 อ้างใน ธิดาชนก วงค์พิทักษ์ , 2556) ให้ความหมายว่า จิตอาสา 
หมายถึงผู้ที่มีจิตใจเป็นผู้ให้ ให้สิ่งของ ให้เงิน ให้ความช่วยเหลือ ด้วยกำลังแรงกาย แรงสมอง ซึ่งเป็น  
การเสียสละสิ่งที่ตนเองมี แม้กระทั่งเวลาที่ให้กับส่วนร่วม ธานิษฏ์ กรองแก้ว (2550) ได้ให้ความหมายว่า 
จิตอาสา หมายถึง คนที่มีจิตอาสาช่วยเหลือ อยากให้ผู้อ่ืนมีความสุข คนที่มาร่วมกิจกรรมจิตอาสาก็คือ 
อาสาสมัคร หรือ บุคคลที่อาสาเข้ามาช่วยเหลือสังคม หรือความสมัครใจเสียสละเพ่ือช่วยเหลือผู้อื่น ป้องกัน
แก้ไขพัฒนาสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ผู้ที่มีจิตอาสาจะแสดงออกถึงพฤติกรรมที่อาสาทำประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม เช่น การเสียสละเงิน สิ่งของ เวลาแรงกาย และสติปัญญา เพ่ือช่วยเหลือผู้อ่ืนและสังคม โดยไม่
หวังผลตอบแทน แต่อย่างใดก็ตามได้มีผู้บัญญัติคำมาใหม่ว่า จิตสาธารณะ หรือ จิตสำนึกต่อสังคม ที่มี
ความหมายตรงกับคำว่าจิตอาสา คือ เริ่มจากการไม่เบียดเบียนตนเองและคนอ่ืนแล้วจึงทำการเผื่อแผ่
แบ่งปันเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลผู้คนและสังคม (สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2550)  

จากการพิจารณาความหมายของจิตอาสา กล่าวได้ว่าจิตอาสาเป็นคุณลักษณะสากลที่สังคมทั้ง
ในและต่างประเทศให้ความสำคัญ ผู้วิจัยสรุปความหมายและนิยามคำว่า จิตอาสาว่า หมายถึง จิตสำนึกที่
แสดงถึงความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ การเสียสละเวลา สิ่งของ เงินทอง แรงกาย สติปัญญา เพ่ือช่วยประโยชน์
สาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เคยกระทำมาแล้ว และกำลังจะเข้าร่วมในอนาคต หรือเป็นจิตใจที่มี
ความสุขเมื่อทำความดี ได้ช่วยเหลือผู้อ่ืนและสังคม เพ่ือให้ผู้อ่ืนมีความสุขด้วยความสมัครใจและไม่หวัง
ผลตอบแทน การเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สาธารณะ การมีสำนึกของบุคคลที่มีต่อส่วนรวม เอาใจใส่
ป้องกันแก้ไขปัญหาสังคม โดยการกระทำด้วยความสมัครใจ ไม่ใช่เกิดจากการมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบ  
 

2.1.3 ความสำคัญของจิตอาสา 

จิตอาสานับเป็นคุณธรรมที่สังคมปรารถนาให้สมาชิกของสังคมยึดถือ เป็นคุณธรรมที่กล่าวถึง
สำนึกของบุคคลที่มีต่อสังคมส่วนรวม และเเสดงออกซึ่งพฤติกรรมอาสาในรูปแบบการช่วยเหลือผู้อ่ืนและ
สังคม โดยไม่หวังผลตอบแทน ดังที่ วิชัย วงษ์ใหญ่ (ม.ป.ป.) ได้กล่าวถึงความสำคัญของจิตอาสาไว้ว่า  

  1. ทำให้บุคคลมีความคิดขั้นสูง ช่วยยกระดับจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยเมตตา เพราะจิตอาสา
มุ่งเน้นการให้มากกว่าการรับ ทำให้ได้พบความสุขที่เกิดจากการให้ ซึ่งเป็นความสุขที่มีคุณค่ากว่าความสุขที่
เกิดจากการได้รับ  
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 2. บุคคลที่มีจิตอาสาย่อมเป็นที่รักใคร่ของบุคคลรอบข้าง เพราะมองเห็นคุณค่าในความดี 
ที่มีอยู่ในบุคคลนั้นมากกว่ามูลค่าของทรัพย์สินใด ๆ นอกจากนี้ยังเป็นการผูกมิตรแท้ได้อย่างมั่นคงยั่งยืน  

 3. ทำให้สังคมมีการแบ่งปัน การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ร่วมมือกันดูแลรักษา
สิ่งของสาธารณะเพ่ือการใช้ประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งสิ่งแวดล้อมรอบตัว  

 4. ทำให้สังคมน่าอยู่และเป็นสังคมคุณภาพ ที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้ พ่ึงพาอาศัย 
ซึ่งกันและกัน 

นอกจากนั้น จิตอาสายังมีความสำคัญในแง่ของการสร้างความรับผิดชอบในตนเอง แม้ว่าจะ
ได้รับการอบรมสั่งสอนถ้าใจตนเอง ไม่ยอมรับ จิตอาสาก็ไม่เกิด ฉะนั้นคำว่า  "ตนเป็นที่พ่ึงแห่งตน" จึงมี
ความสำคัญ ส่วนหนึ่งในการสร้างจิตอาสา ถ้าตนเองไม่เห็นความสำคัญแล้วคงไม่มีใครบังคับได้ นอกจากใจ
ของตนเองแล้ว แนวทางที่สำคัญในการจิตอาสายังมีอีกหลายประการ ถ้าปฏิบัติได้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม ดังนี้  

 1. สร้างวินัยในตนเอง ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย รู้ถึงขอบเขตของ
สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  

 2. ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม ตระหนักเสมอว่าตนเอง คือส่วนหนึ่งของสังคมต้องมี  
ความรับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเรื่องของส่วนรวม ทั้งต่อประเทศชาติ และโลก  

 3. ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม ให้ถือว่าเป็นปัญหาของตนเอง 
เช่นกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องช่วยกันแก้ไข  

 4. ยึดหลักธรรมในการดำเนินชีวิต เพราะหลักธรรมหรือคำสั่งสอนในทุกศาสนาที่นับถือ 
สอนให้คนทำความดีทั้งสิ้น ถ้าปฏิบัติได้จะทำให้ตนเองมีความสุข ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และทำให้
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

สมพงษ์ สิงหะพล (2542) ได้กล่าวถึงความสำคัญของจิตอาสาว่า เป็นเรื่องของจิตสำนึกของ
บุคคลที่เป็นความรู้สึกนึกคิดภายในบุคคล และเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้โดยการเรียนรู้ และเมื่อจิตสำนึกเกิดขึ้น
แล้วยากที่จะหยุดหรือหายไปจากบุคคลนั้น จึงทำให้บุคคลที่มีจิตสำนึกดีจะประพฤติปฏิบัติตนอย่าง
เหมาะสมกับจิตสำนึกนั้น และใช้จิตสำนึกของตนทำประโยชน์ต่อสิ่งต่าง ๆ เช่น บุคคลที่มีจิตสำนึกด้าน
ระเบียบวินัยจะไม่ขับรถผิดกฎจราจร บุคคลที่มีจิตสำนึกสาธารณะจะไม่ขีดเขียนสถานที่สาธารณะ เป็นต้น 
เช่นเดียวกับ ปิยนาถ สรวิสูตร (2552) ที่ได้กล่าวถึงความสำคัญของจิตอาสาว่า ช่วยทำจิตของเราให้เบิก
บาน อย่าให้จิตของเราขุ่นมัว ทำงานร่วมกันระหว่างกาย (ภายนอก) และจิตใจ (ภายใน) และการทำงาน
อาสาคือการทำงานที่ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ จึงทำให้เราทำงานอย่างเบิกบาน สนุกสนาน มีจิตเสมือนน้ำใส
หล่อเลี้ยงชีวิต ปฏิบัติแล้วก่อให้เกิดประโยชน์มากมายต่อตนเอง ผู้อื่น สังคม และประเทศชาติ 

กล่าวได้ว่า จิตอาสามีความสำคัญต่อตัวบุคคลและสังคม ในตัวบุคคลนั้นจิตอาสาจะช่วยสร้าง  
ความรับผิดชอบในตนเอง ช่วยให้จิตใจเบิกบาน สนุกสนาน ไม่ขุ่นมัว ทำให้บุคคลมีความคิดขั้นสูง  
ช่วยยกระดับจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยเมตตา เป็นที่รักของบุคคลอ่ืน เพราะจิตอาสามุ่งเน้นการให้มากกว่าการรับ 
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ทำให้ได้พบความสุขที่เกิดจากการให้ ซึ่งเป็นความสุขที่มีคุณค่ากว่าความสุขที่เกิดจากการได้รับ สำหรับ
ความสำคัญต่อสังคม จิตอาสาช่วยให้สังคมมีการแบ่งปัน เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และร่วมมือกัน 
ดูแลรักษาสิ่งของสาธารณะและสภาพแวดล้อมเพ่ือการใช้ประโยชน์ร่วมกัน  
 

2.1.4 คุณลักษณะของผู้มีจิตอาสา 

สำหรับคุณลักษณะทั่วไปของบุคคลที่มีพฤติกรรมจิตอาสา ยุทธนา วรุณปิติกุล (2542) ได้
กล่าวถึงไว้ดังนี้  

 1. การทุ่มเทและการอุทิศตน มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยบุคคลไม่เพียงแต่ปฏิบัติ 
ตามสิทธิเท่านั้น แต่ต้องปฏิบัติเพ่ือช่วยเหลือให้บริการแก่บุคคลอ่ืน เพ่ือพัฒนาสังคมด้วย อาทิ ถ้าต้องการ
ให้นักการเมืองมีความรับผิดชอบต่อความต้องการและประโยชน์ของประชาชน ประชาชนก็ต้องให้ความใส่
ใจและติดตาม ไม่เพียงทำการหย่อนบัตรเลือกตั้งเท่านั้น ต้องเสียสละเวลาเข้าไปมีส่วนร่วมกับการเมือง
ระดับท้องถิ่นและในสถาบันต่าง ๆ  

 2. เคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล จากกระเเสปัจเจกชนนิยม ส่งผลให้คนในสังคมมี
ลักษณะปิดกั้นตนเอง ไม่ไว้วางใจผู้อ่ืน เลือกคบเฉพาะกลุ่มที่มีความเหมือนกัน ไม่สนใจการเมืองทำให้ไม่
สามารถปฏิบัติภารกิจของสังคมเพ่ือผลประโยชน์ของส่วนรวมเกิดข้อขัดแย้ง การยุติข้อขัดแย้งโดยการฟัง
เสียงข้างมาก ไม่นำไปสู่ประโยชน์ของส่วนรวม ดังนั้น ผู้มีจิตสำนึกสาธารณะต้องเป็นพลเมืองในฐานะที่เป็น
เอกลักษณ์ทางการเมืองสมัยใหม่ มีความอดทน ตระหนักว่าการมีส่วนร่วมไม่ทำให้ได้อย่างที่ต้องการเสมอ
ไป ต้องเคารพและยอมรับความแตกต่างที่หลากหลาย และหาวิธีอยู่ร่วมกับความขัดแย้ง โดยการแสวงหา
ทางออกร่วมกัน การจำแนกประเภทปัญหา การใช้เหตุผลในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตัดสินใจ  
ต้องมีการพูดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันให้มากที่สุด เพ่ือหาข้อยุติ สร้างการเข้าร่วมรับรู้ ตัดสินใจ 
และผนึกกำลังเพื่อให้เกิดการยอมรับจากทุกฝ่าย  

 3. คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม คนในสังคมต้องคำนึงถึงการเมืองในฐานะกิจการเพ่ือ
ส่วนรวมและเพ่ือคุณธรรมมากขึ้น  

 4. การลงมือกระทำ การวิพากษ์วิจารณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทำให้
สถานการณ์ดีขึ้น ต้องลงมือทำโดยเริ่มจากครอบครัวในการวางพ้ืนฐานให้การอบรมด้านจริยธรรมของพลเมือง 
สถาบันการศึกษาไม่เพียงเป็นสถานที่ฝึกทักษะและให้ความรู้ ต้องรับช่วงต่อในการสร้างค่านิยมที่เหมาะสมต่อ
จากครอบครัว รวมทั้งเครือข่ายสังคมที่เกิดขึ้นระหว่างเพ่ือนบ้าน ที่ทำงาน สโมสร สมาคมต่าง ๆ เชื่อมโยง
บุคคลที่สนใจเรื่องของตนเข้าเป็นกลุ่มที่ใส่ใจผู้อ่ืน ช่วยดำรง รักษาประชาคม สังคม และกฎจริยธรรม 
รวมทั้งสถาบันที่มีอิทธิพลสูงต่อสังคมคือสถาบันศาสนา และสื่อมวลชนนับว่ามีบทบาทสำคัญในการร่วม
สร้างให้สังคมเข้มแข็ง 

นอกจากนั้น Ellis และ Noyes (อ้างถึงใน ศุภรัตน์ รัตนมุขย์, 2544) กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้
มีจิตอาสาไว้ว่า เป็นผู้ที่เลือกกระทำสิ่งต่าง ๆ ที่เห็นว่าเป็นสิ่งที่ควรกระทำ และเป็นความรับผิดชอบต่อ
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สังคม โดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นเงินทอง เป็นการกระทำนี้ไม่ใช่ภาระงานที่ต้องทำตามหน้าที่ และการทำ
จำเป็นต้องมอีงค์ประกอบที่สำคัญ 4 ประการ คือ 

 1. การเลือก (Choose) เป็นการเน้นเจตจำนงอิสระที่จะกระทำหรือไม่กระทำสิ่งใด ๆ ก็ได้  
 2. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) หมายถึง การกระทำที่มุ่งมั่นเป็น

ประโยชน์ต่อผู้อ่ืน ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งบุคคล กลุ่มคน หรือสังคมส่วนรวม  
 3. กระทำโดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นเงินทอง (Without Monetary Profit) หมายถึง 

ไม่ได้หวังผลรายได้ทางเศรษฐกิจ แต่อาจรับเป็นรางวัลหรือค่าใช้จ่ายทดแทนที่ตนเองได้ใช้จ่ายไป แต่ไม่อาจ
เทียบเท่าได้กับค่าของสิ่งที่ได้กระทำ 

 4. ไม่ใช่ภาระงานที่ต้องทำตามหน้าที่ (Beyond Basic Obligations) หมายถึง สิ่งที่ทำ
นั้นอยู่นอกเหนือความจำเป็นหรือสิ่งที่ถูกคาดหวังว่าจะต้องทำตามภาระหน้าที่ 

กล่ าวได้ว่ า  ลักษณ ะสำคัญของผู้ มี จิตอาสา คือ การทุ่ ม เทและการอุทิ ศตนอย่างมี  
ความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี คำนึงถึง
ผลประโยชน์ส่วนรวม และลงมือกระทำอย่างจริงจัง ไม่ใช้การวิพากษ์วิจารณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นเพียงอย่างเดียว 
โดยบุคคลที่มีจิตอาสานั้นจะต้องมีจิตใจพร้อมที่จะสละเวลาแรงกายและสติปัญญาเพ่ือสาธารณประโยชน์  
เป็นบุคคลที่ไม่นิ่งดูดายเมื่อพบเห็นปัญหา เป็นผู้ที่เลือกกระทำสิ่งต่าง ๆ ที่เห็นว่าเป็นสิ่งที่ควรกระทำ  โดย 
ไม่หวังผลตอบแทนเป็นเงินทอง และการกระทำนั้นไม่ใช่ภาระงานที่ต้องทำตามหน้าที่  

 

2.1.5 องค์ประกอบของการมีจิตอาสา 

จิตอาสาประกอบด้วยหลายองค์ประกอบ วิชัย วงษ์ใหญ่ (2554) ณัฐนิชากร ศรีบริบูรณ์ (2550) 
และวีรพร สีสถาน และ อวยพร เรืองตระกูล (2015) เห็นสอดคล้องกันว่าจิตอาสาแบ่งเป็น 3 องค์ประกอบ 
ได้แก่  

 1. การช่วยเหลือผู้ อ่ืน โดยมีตัวชี้วัด คือ การช่วยแนะนำสิ่งที่ถูกต้องที่ควรให้แก่ผู้ อ่ืน  
การอำนวยความสะดวกให้กับผู้อื่น การแบ่งปันสิ่งของให้กับผู้อ่ืน 

 2. การเสียสละต่อสังคม โดยมีตัวชี้วัด คือ การเสียสละเงินและแรงกายเพ่ือผู้อื่นและสังคม 
การเสียสละเวลาและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

 3. ความมุ่งมั่นพัฒนา โดยมีตัวชี้วัด คือ การสนใจปัญหาและการเปลี่ยนแปลงพร้อมทั้ง
เสนอความคิดในการพัฒนาสังคม และการร่วมพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างจิตอาสาเพ่ือสังคมอย่างสร้างสรรค์
และหลากหลาย  

นอกจากนี้ อ้อมใจ วงษ์มณฑา (2553) กล่าวถงึองค์ประกอบของการมีจิตอาสาไว้ดังนี้  
 1. องค์ประกอบด้านความคิด เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับความคิดที่เป็นส่วนของการเรียนรู้ หรือ

การเกิดความความรับรู้ของสำนึกเป็นหลัก เช่น การรับรู้ความทรงจำ การมีเหตุผล การใช้ปัญญา เป็นต้น  
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 2. องค์ประกอบด้านความรู้สึก เป็นส่วนประกอบด้านอารมณ์ความรู้สึก ซึ่งจะเป็น
ตัวกระตุ้นความคิดอีกต่อหนึ่ง เป็นส่วนของความรู้สึกทางใจของความสำนึกที่เอาความรู้สึกทางใจของ
ความสำเร็จ สำนึกท่ีห่วงความรู้สึกของบุคคลในด้านบวกและด้านลบ  

 3. องค์ประกอบด้านการปฏิบัติหรือการกระทำ เป็นองค์ประกอบที่ทำให้เกิดแนวโน้มใน 
การปฏิบัติ ปฏิกิริยาตอบสนองเมื่อมีสิ่งเร้าที่เหมาะสม ซึ่งส่วนนี้ต้องอาศัยความเข้าใจและความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งนั้นเป็นพื้นฐาน 

ส่วนสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2562) ระบุองค์ประกอบของจิตอาสาที่เกี่ยวข้องกับ
การมีวินัย ว่าประกอบไปด้วยพฤติกรรม 2 ส่วน ได้แก่  

 1. วินัยต่อบุคคล เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ช่วยเหลือผู้ อ่ืนด้วยปัจจัยสี่ ทุนหรือทรัพย์สินสิ่งของ 
ความรู้ ชี้แนะในสิ่งที่มีประโยชน์ชักจูงในสิ่งที่ดีงาม ไม่เอาเปรียบผู้อ่ืน เพ่ือบรรเทาความต้องการของผู้อ่ืน 
โดยไม่หวังผลตอบแทน 
  2. วินัยต่อสังคม เป็นการร่วมมือกับผู้อ่ืนในการพัฒนาสังคม ทำประโยชน์ให้แก่สาธารณะ 
ให้บริการและอำนวยความสะดวกในส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ตั้งใจทำงานส่วนรวมจนสำเร็จ เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน แสดงออกโดยไม่หวังผลตอบแทน 

จากที่ กล่ าวมาข้างต้นสรุป ได้ว่ า คุณลักษณะจิตอาสา ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่   
1) การช่วยเหลือผู้อ่ืน เป็นการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้อ่ืน การแนะนำสิ่งที่ถูกต้องแก่ผู้อ่ืน 
หรือการแบ่งปันสิ่งของให้ผู้ อ่ืน ทั้งเพ่ือน ครู คนในครอบครัว หรือคนในสังคม โดยไม่หวังผลตอบแทน  
2) การเสียสละต่อสังคม เป็นการยอมเสียผลประโยชน์ส่วนตนเพ่ือเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม โดยการ
เสียสละเงิน สิ่งของ สละเวลาหรือแรงกาย และ 3) ความมุ่งมั่นพัฒนา เป็นความสนใจและตั้งใจในการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาเปลี่ยนแปลงสิ่งรอบตัวให้ดีขึ้น องค์ประกอบดังกล่าวเป็นฐานความรู้เบื้องต้นในการ
วิจัยครั้งนี้ ในการดำเนินการศึกษาจะมีการทำวิจัยเบื้องต้นตามกระบวนการวิจัยอิงการออกแบบเพ่ือให้ได้
กรอบมโนทัศน์ของคุณลักษณะจิตอาสาในกลุ่มเยาวชนในวัยมัธยมศึกษาตอนต้นที่ชัดเจนยิ่งขึ้นต่อไป 

 

2.1.6 ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับจิตอาสา 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับจิตอาสา มีทั้งปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยสภาพแวดล้อม โดย วิรัตน์ คำศรีจันทร์ 
(2544) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีจิตอาสาไว้ว่า จิตอาสาเกิดขึ้นได้จากปัจจัยส่วนบุคคล และ
ปัจจัยทางสังคม ตัวอย่างเช่น ก่อนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย นักศึกษาย่อมมีลักษณะเฉพาะบุคคลซึ่งได้รับ 
อิทธิพลจากการหล่อหลอมมาจากครอบครัว สถานศึกษา และกระบวนการทางสังคม แต่เมื่อเข้ารับ
การศึกษาในมหาวิทยาลัย วัฒนธรรมของสถาบันการศึกษา การมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเพ่ือนและอาจารย์  
จะมีผลต่อการรับรู้ ความเชื่อ ทัศนคติ เจตคติ ค่านิยม และพฤติกรรมของนักศึกษา โดยแสดงออกทาง 
การดำเนินชีวิต โครงสร้างของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งแตกต่างกันตามปรัชญา วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์  
พันธกิจ ลักษณะการจัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม และนโยบายขององค์การ มหาวิทยาลัยที่มีขนาด
เล็กรูปแบบการดำเนินชีวิตจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อย แต่มีความซับซ้อนมาก มหาวิทยาลัยที่มีขนาด
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ใหญ่จะมีความแตกต่างระหว่างรูปแบบการดำเนินชีวิต แต่มีความซับซ้อนในรูปแบบน้อย มหาวิทยาลัยที่มี
เจตคติ ความสนใจ และมีกิจกรรมร่วมกัน จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมมาก สังกัดของมหาวิทยาลัยจึงเป็น
ปัจจัยที่มีผลต่อเจตคติและพฤติกรรมของบุคคล ณัฏฐ์ชุดา สุภาพจน์ (2561) ได้ศึกษาเกี่ยวกับจิตอาสาของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับจิตอาสาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ปัจจัยภายในตัวบุคคล ประกอบด้วย การรับรู้
ความสามารถของตนเอง แรงจูงใจในการทำกิจกรรมจิตอาสา ความภาคภูมิใจในตนเอง และปัจจัย
ภายนอก ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคม การมีตัวแบบ และการได้รับข้อมูลป้อนกลับ โดยลักษณะการทา
กิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครนั้น สามารถแบ่งเป็นประเภท
การทำกิจกรรมจิตอาสาได้ 2 ประเภท ประเภทแรก คือ กิจกรรมจิตอาสาที่เป็นการช่วยเหลือผู้ที่ด้อย
โอกาส และประเภทที่สอง คือ กิจกรรมจิตอาสาที่เป็นการทำประโยชน์ให้แก่ชุมชน ส่วนผลจากการทำ
กิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ผลต่อตนเอง คือ การ
ได้รับความสุขและความภูมิใจ การใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ และการได้รับความรู้ใหม่ และผลต่อผู้อ่ืน คือทำ
ให้ผู้อื่นมีความภูมิใจในตัวเราและผู้อื่นได้รับการช่วยเหลือ 

ปัจจัยส่วนบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับจิตอาสานี้ยั งรวมถึงปัจจัยส่วนบุคคลที่ เป็นลักษณ ะ 
ทางจิต เช่น เจตคติ บุคลิกภาพ การรับรู้ด้านต่าง ๆ (อัจจนาถ ไชยนาพงษ์ , วนัสรา เชาวน์นิยม และ  
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2559) ความหมายของเจตคติที่เกี่ยวข้องกับจิตอาสา คือความรู้สึกทางบวกของ
บุคคลที่มีต่อการได้ช่วยเหลือบุคคลอ่ืนและสังคม หรือแสดงออกในลักษณะของความพึงพอใจ เห็นด้วย 
ชอบและสนับสนุนในกิจกรรมดังกล่าว สำหรับบุคลิกภาพจะมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งองค์ประกอบด้านอุปนิสัย  
ที่เป็นพฤติกรรมการแสดงออกในด้านความอ่อนโยน และลักษณะการแสดงออกทางสังคมในเรื่องการแสดง
ความสนใจต่อปัญหาของผู้อ่ืนหรือการเห็นใจผู้อ่ืนที่ประสบความยากลำบากหรือต้องการความช่วยเหลือ 
ซึ่งจะสัมพันธ์กับการรับรู้คนที่มีจิตอาสา ที่จะมีการรับรู้ด้วยการแปลความหมายหรือรับข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ของบุคคลหรือสังคมที่กำลังเผชิญปัญหา และคิดหาทางช่วยเหลือเพ่ือสนองตอบ 
ความต้องการ หรือมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานั้น และสำหรับปัจจัยทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับจิตอาสานั้น 
ในกลุ่มบุคคลที่มีบทบาททางสังคม (Social of Role) ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือเกื้อกูลหรือ
สังคมสงเคราะห์ เช่น อาสาสมัครต่าง ๆ ถือว่ามีปัจจัยทางสังคมเกื้อหนุนให้เกิดจิตอาสาโดยตรง อย่างไรก็
ตาม ในการดำเนินชีวิตปกติของบุคคลทั่วไป บางครั้งได้แสดงบทบาทของจิตอาสาจากการตัดสินใจตาม
วาระและโอกาสที่เกิดขึ้น 

นอกจากนั้นจิตอาสายังเกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านกระบวนการเรียนรู้ กล่าวคือ จิตอาสาสามารถ
เกิดได้จากกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันกับบุคคลอ่ืน โดยความรู้สึกต้องการช่วยเหลือเพียงประการเดียวไม่
สามารถแก้ไขปัญหาต้องการการช่วยเหลือได้ กระบวนการเรียนรู้จึงมีความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหา 
บุคคลในสังคมจึงต้องมีองค์ความรู้และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ ผู้ที่มีความสามารถใน 
การเรียนรู้ด้วยตนเองจะสนใจค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองอย่างอิสระจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุ
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วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ ทำให้มีคุณสมบัติเป็นผู้นำ นักคิด นักวิเคราะห์ วิจารณ์ และความสามารถใน 
การเรียนรู้ด้วยตนเองและร่วมกับผู้อ่ืน ถือเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่เอ้ือต่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม 
และถือเป็นปัจจัยภายในของบุคคลในการผลักดันให้เกิดพฤติกรรมจิตอาสาขึ้นมาได้ (อนุชาติ พวงสำลี และ 
วีรบูรณ์ วิสารทสกุล, 2541) 

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับจิตอาสาด้วย พิสชา สถาพรบำรุงเผ่า และคณะ 
(2560) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ส่ งผลต่อจิตอาสาของนักเรียนที่ศึกษาอยู่ ในระดับชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 3 สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จำนวน 
350 คน ในสถาบันการอาชีวศึกษาในภาคตะวันวันออกเฉียงเหนือ 5 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลจิต
อาสาของนักเรียนสถาบันการอาชีวศึกษาเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ปัจจัยด้านครอบครัว 
ปัจจัยด้านสื่อมวลชน ปัจจัยด้านสังคม/ชุมชน ปัจจัยด้านโรงเรียน/ครู และปัจจัยด้านเพ่ือนตามลำดับ และ
พบว่า ปัจจัยด้านนักเรียน ปัจจัยด้านครอบครัว และปัจจัยด้านโรงเรียน/ครู ส่งผลทางตรงต่อจิตอาสาของ
นักเรียนสถาบันการอาชีวศึกษาได้ร้อยละ 75.00 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วน National 
Youth Council of Ireland (2018) ได้ศึกษาเกี่ยวกับจิตอาสาในกลุ่มเยาวชน โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม
แบบเจาะลึก และการศึกษาเป็นกรณี เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเยาวชน อายุระหว่าง 15-
25 ปี ผลการวิจัยพบว่า เยาวชนที่เป็นอาสาสมัครสามารถมีบทบาทสำคัญในการผลักดันหรือสร้างการมี
ส่วนร่วมของชุมชนและสังคมในระดับเยาวชนมากขึ้น สำหรับแรงจูงใจในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นจิตอาสา  
มาจาก 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยจากการกระตุ้นให้เยาวชนมีส่วนร่วมในอาสาสมัคร ได้แก่ การเชื่อมต่อและความ
เชื่อในสาเหตุพ้ืนฐาน การถูกขอให้เข้าร่วม สภาพแวดล้อมทางสังคมเพ่ือนหรือครอบครัวเชื่อมต่อกับ
อาสาสมัคร ความต้องการที่จะช่วยเหลือและสร้างความเปลี่ยนแปลง และการเล็งเห็นถึงผลงานที่จะเกิดขึ้น 
นอกจากนั้นยังมีอิทธิพลในด้านอื่น ๆ ที่เป็นแรงจูงใจ คือ โอกาสในการพบปะกับบุคคลอื่น ความสนุกสนาน 
ความต้องการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ การท้าทายตัวเอง ความรู้สึกรับผิดชอบ และผลประโยชน์ที่
จะได้รับ เช่น รางวัล คุณวุฒิ และโอกาสในการเดินทาง เป็นต้น  

ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม (2550) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับจิตอาสา จากอิทธิพลของ
สิ่งแวดล้อมท่ีเป็นปัจจัยภายในและภายนอก ดังนี้  

 1. ปัจจัยภายนอก เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะทางสัมพันธภาพของมนุษย์ ภาวะทาง
สังคมเป็นภาวะที่ลึกซึ้งกว่าภาวะทางกายภาพเพียงประการเดียว  เป็นภาวะที่ได้อบรมกล่อมเกลา  
และสะสมอยู่ในส่วนของการรับรู้ทีละเล็กทีละน้อย ทำให้เกิดสำนึกที่มีรูปแบบหลากหลาย ภาวะแวดล้อม
ทางสังคมนี้เริ่มตั้งแต่พ่อแม่ ญาติพ่ีน้อง เพ่ือนฝูง บุคคลทั่วไป จนถึงระดับองค์กร วัฒนธรรม ประเพณี  
ความเชื่อ กฎหมาย ศาสนา และอ่ืน ๆ 

 2. ปัจจัยภายใน สำนึกท่ีเกิดจากปัจจัยภายใน หมายถึง การคิดวิเคราะห์ของแต่ละ บุคคล
ในการพิจารณาตัดสินคุณค่า ความดีงาม ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติ โดยเฉพาะการปฏิบัติทางจิตใจ เพ่ือขัด
เกลาตนเองให้เป็นไปในทางใดทางหนึ่ง โดยเกิดการรับรู้ การเรียนรู้ การมองเห็น การคิด และนำมา
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พิจารณาเพ่ือตัดสินใจว่าต้องการสร้างสำนึกแบบใด ก็จะมีการฝึกฝนและสะสมสำนึกเหล่านั้น การเกิด
จิตสำนึกไม่สามารถสรุปได้ว่าเกิดจากปัจจัยภายในหรือปัจจัยภายนอกอย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะทั้งหมดมี
ความเกี่ยวข้องกัน จิตสำนึกที่มาจากภายนอกนั้นเป็นการเข้ามาโดยธรรมชาติ กระทบต่อความรู้สึกของ
บุคคล แล้วกลายเป็นจิตสำนึกโดยธรรมชาติและมักไม่รู้ตั ว  แต่สำนึกที่ เกิดจากปัจจัยภายใน  
เป็นความเจาะจง เลือกสรร บุคคลระลึกรู้ตนเองเป็นอย่างดี เป็นสำนึกที่สร้างขึ้นเองระหว่างปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอก เป็นปฏิสัมพันธ์ที่มีความต่อเนื่องกัน การพัฒนา จิตสำนึกจึงต้องกระทำควบคู่กันไปทั้ง
ภายในและภายนอก 

กล่าวได้ว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับจิตอาสา มีทั้งปัจจัยส่วนบุคคลที่เป็นลักษณะทางจิต เช่ น  
เจตคติ บุคลิกภาพ การรับรู้ด้านต่าง ๆ และปัจจัยทางสังคมทั้งในกลุ่มบุคคลที่มีบทบาททางสังคมเกี่ยวข้อง
กับการช่วยเหลือเกื้อกูลหรือสังคมสงเคราะห์ และกลุ่มบุคคลที่ดำเนินชีวิตปกติแต่ต้องแสดงบทบาทของ  
จิตอาสาเมื่อสังคมต้องการให้ช่วยเหลือสนับสนุน นอกจากนั้นแล้วจิตอาสายังเกี่ยวข้องกับปัจจัยด้าน
กระบวนการเรียนรู้ โดยเฉพาะการเรียนรู้ร่วมกันกับบุคคลอ่ืน ซึ่งนำมาสู่การรับรู้ในปัญหาสังคมและ  
ความต้องการที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จนกล่าวได้ว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับจิตอาสา มาจากทั้งอิทธิพลที่
เป็นปัจจัยภายนอกและภายใน โดยปัจจัยภายนอกมาจากการเกี่ยวข้องกับภาวะทางสัมพันธภาพของมนุษย์
ที่ได้อบรมกล่อมเกลาและสะสมอยู่ในส่วนของการรับรู้จนเกิดเป็นพฤติกรรมจิตอาสา และปัจจัยภายใน  
อันเป็นสำนึกที่เกิดจากปัจจัยภายในเนื่องมาจากการคิดวิเคราะห์ของแต่ละบุคคลในการพิจารณาตัดสิน
คุณค่า และความดีงามในจิตใจของตน จนเกิดเป็นจิตสำนึกและส่งผลต่อการปฏิบัติหรือพฤติกรรมด้านจิต
อาสาในที่สุดนั่นเอง  
 

2.1.7 การวัดและประเมินจิตอาสา 
  วิชัย วงษ์ใหญ่ (ม.ป.ป.) ได้กล่าวถึงแนวทางการประเมินจิตอาสาที่เกิดขึ้นจากการเรียน
การสอนว่า ต้องใช้การประเมินตามสภาพจริง ที่เป็นการประเมินพฤติกรรมการแสดงออกจากกระบวนการ
ทำงานและจากผลงาน โดยใช้แหล่งข้อมูลและวิธีการหลากหลายอย่าง และมีความสอดคล้องกับบริบทของ
การเรียนการสอน หลักการวัดและประเมินผลที่เสริมพลังตามสภาพจริงมี 4 ประการ ได้แก่ 

  1. ใช้ผู้ประเมินหลาย ๆ คน เช่น ผู้เรียน เพ่ือน ผู้สอน และผู้เกี่ยวข้อง  
  2. ใช้วิธีการหรือเครื่องมือวัดหลาย ๆ ชนิด เช่น การสังเกตการปฏิบัติ การทดสอบ และ 
การรายงานตนเอง  
  3. ประเมินหลายๆ ครั้งในแต่ละช่วงเวลาของการเรียนรู้ ได้แก่ ก่อนเรียน ระหว่างเรียน 
สิ้นสุด ติดตามผล   
  4. สะท้อนผลการประเมินสู่การพัฒนาผู้เรียน การวัดและประเมินผลจิตอาสาผู้สอนควร
ให้ความสำคัญกับการสะท้อนผลการประเมินให้มาก เพราะหัวใจของการประเมินไม่ได้อยู่ที่การตัดสินว่า
ผู้เรียนคนใดมีจิตอาสาหรือไม่มีจิตอาสา หากแต่อยู่ที่การให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในผลการประเมินนั้นแล้ว
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กำหนดทิศทางการพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีจิตอาสา โดยอาศัยกระบวนการสะท้อนผลการประเมินที่
เป็นระบบ จนทำให้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในตัวผู้เรียน  
  วีรพร สีสถาน และ อวยพร เรืองตระกูล (2558) ได้กล่าวถึงการวัดและประเมินผล
พฤติกรรมจิตอาสาในกลุ่มเยาวชน โดยใช้วิธีประยุกต์แนวคิดทฤษฎีความสามารถในการให้เหตุผลเชิง
จริยธรรมของโคลเบอร์ก (Kohlberg) มาเป็นแนวทางในการประเมิน แนวคิดนี้เป็นการประเมินผลด้วย
แบบสอบถามที่พัฒนาขึ้น โดยแบบวัดได้จำแนกองค์ประกอบของจิตอาสาออกเป็น 3 ด้าน คือ  
  1. ด้านการช่วยเหลือผู้อื่น ประกอบด้วยตัวชี้วัดสำคัญ คือ การบริการ การแนะนำและให้
คำปรึกษาสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้อื่นที่ถูกที่ควรแก่ผู้อ่ืน และการแบ่งปันสิ่งของให้แก่ผู้อื่น  
  2. การเสียสละต่อสังคม ประกอบด้วยตัวชี้วัดสำคัญ คือ การเสียสละเงินและทรัพย์สิน  
การเสียสละเวลา และการเสียสละแรงกาย  
  3. ความมุ่งมั่นพัฒนา ประกอบด้วยตัวชี้วัดสำคัญ คือ ความมุ่งมั่นในการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมให้ดีข้ึน  
  นอกจากนั้นการวัดและประเมินผลจิตอาสายังสามารถประเมินผลด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ 
เช่น การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้อ่ืน และการเห็นอกเห็นใจจากการจำลอง
สถานการณ์ อันถือเป็นวิธีการสังเกต (Observation) โดยผ่านสถานการณ์เงื่อนไขที่ต้องการศึกษา หรือใช้
การศึกษาในเรื่องของการพัฒนากิจกรรมทำความดีโดยมีเงื่อนไขให้กระทำความดีสัปดาห์ละ 1 ครั้ง แล้วให้
เขียนรายงานตนเอง (Self-report) ซึ่งถือเป็นการศึกษาระยะยาวที่ต้องมีการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง  
  กล่าวได้ว่าการวัดและประเมินพฤติกรรมจิตอาสา สามารถใช้วิธีการประเมินทั้งเชิง
ปริมาณด้วยเครื่องมือที่เป็นแบบสอบถาม หรือการประเมินด้วยวิธีการคุณภาพที่หลากหลาย ซึ่งรวมทั้ง  
การวางเงื่อนไขสถานการณ์ หรืออาจใช้วิธีการวัดตัวแปรอ่ืนที่มีความเกี่ยวข้องกับจิตอาสาควบคู่กันไป ทั้งนี้ 
การวัดและประเมินผลที่สำคัญสำหรับการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจิตอาสา คือ การสะท้อนผลการประเมิน
เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียน โดยที่การวัดและการประเมินไม่ได้เป็นการตัดสินว่าบุคคลใดมีจิตอาสาหรือไม่
มีจิตอาสา หากแต่เป็นการนำผลการวัดและประเมินนั้น ไปกำหนดทิศทางการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีจิต
อาสา โดยอาศัยกระบวนการสะท้อนผลการประเมินที่เป็นระบบ การวิจัยนี้ใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย
ทั้งการใช้แบบทดสอบ แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ และมีการเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
ในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการเล่นเกม เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายและสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของ
คุณลักษณะจิตอาสา 
 

2.1.8 แนวทางการสร้างจิตอาสา 

2.1.8.1 หลักการสร้างจิตอาสา 

 การสร้างจิตอาสานั้นสามารถทำได้ทั้งในลักษณะการพัฒนาด้วยตนเอง และการได้รับ 
การพัฒนาจากการกระทำของผู้อ่ืน ในลักษณะของการพัฒนาด้วยตนเองนั้นมองว่าการสร้างจิตอาสา เป็น
ความรับผิดชอบของตัวบุคคล กล่าวคือตัวบุคคลมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการสร้างจิตอาสาให้
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เกิดขึ้น แนวทางที่สำคัญในการสร้างจิตอาสาด้วยตนเองนั้นต้องสร้างวินัยในตนเอง ตระหนักถึงการมีส่วน
ร่วมในระบบประชาธิปไตย ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม ตระหนักว่าปัญหาของสังคมสามารถส่งผล
กระทบถึงตนเอง และยึดหลักธรรมในการดำเนินชีวิต (ไอลดา โสรถาวร, 2564) ส่วนนิศารัตน์ แก้วนิยมชัย
ศรี (ม.ป.ป.) ได้กล่าวถึงกระบวนการสร้างจิตอาสาว่าประกอบด้วย การเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย 
จิตใจ ความรู้และการติดต่อสื่อสาร การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง และการเข้าร่วมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดจิต
อาสาอย่างต่อเนื่อง ส่วนการพัฒนาจิตอาสาให้กับบุคคลนั้น นิศารัตน์ แก้วนิยมชัยศรี (ม.ป.ป.) กล่าวว่า
ประกอบด้วยการสร้างความตระหนัก และสร้างจิตสำนึกให้กับบุคคล รวมทั้งเยาวนารถ พันธ์เพ็ง (2557) 
ได้ศึกษาเรื่อง การสื่อสารเพ่ือส่งเสริมการมีจิตอาสาของเยาวชนในสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออก  
ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการ 4 ส่วน คือ “ผู้ส่งสาร” หมายถึง อาจารย์เพ่ือน คณะ ชมรม มหาวิทยาลัย
และหน่วยงานภายนอก “สาร” หมายถึง ข่าวสาร กิจกรรม ที่ประกอบด้วยภาพ และข้อความ “ช่องสาร
หรือสื่อ” หมายถึง สื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ Social Media และ “ผู้รับสาร” หมายถึง ตัวของนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งสื่อที่เป็นตัวบุคคลนี้มีอิทธิพลก่อให้เกิดการส่งเสริมความมีจิตอาสาของนักศึกษามากที่สุด
จากแนวทางดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการสร้างจิตอาสานั้นทำได้หลากหลายแนวทาง ซึ่งแนวทางเหล่านี้จะ
นำไปใช้ในการออกแบบเกม ทั้งในลักษณะของการสร้างเกมให้เน้นวินัยในตนเองหรือความตระหนักใน
ความสำคัญของการมีส่วนร่วมในสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างให้เกิดความตระหนักในปัญหาของส่วนรวม 
เป็นต้น  

 นอกจากนี้ในการสร้างจิตอาสายังมีปัจจัยที่ความเกี่ยวข้อง ดังจะเห็นได้จากผลงานวิจัย
ของณรงค์วรรษ บุญมา (2557) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษา
พิการ ชุมนุมใจเกินร้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษาพิการ ชุมนุมใจเกินร้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และ
วิเคราะห์แนวทางพัฒนานักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 18 คน ผลการศึกษา
พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษาพิการ ได้แก่ ความต้องการการยอมรับ 
ความตระหนักในการให้เพ่ือตอบแทนสังคม การท้าทายความสามารถ และต้องการฝึกประสบการณ์ใน 
การทำงาน และแนวทางพัฒนานักศึกษาพิการ พบว่า การเปิดโอกาสและให้โอกาสเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก 
และมหาวิทยาลัยควรใหการสนับสนุนพวกเขาด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านการจัดการ  
ด้านเทคนิค และด้านกำลังใจ รวมทั้งเยาวนารถ พันธ์เพ็ง (2557) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมการมีจิตอาสา
ของเยาวชนในสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกพบว่า  ปัจจัยที่ส่งเสริมการทำกิจกรรมจิตอาสาของ
นักศึกษามาจากปัจจัยภายในตัวบุคคล ได้แก่ เจตคติหรือทัศนคติบุคลิกภาพ การรับรู้ด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
ความรู้สึกมีความสุข ความภูมิใจรู้สึกถึงความมีคุณค่าในตนเอง และปัจจัยภายนอกตัวบุคคล ได้แก่  
สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม คือ สถาบันครอบครัว และสถาบันการศึกษา รวมทั้งครอบครัวมี
การปลูกฝังการทำกิจกรรมจิตอาสาตั้งแต่เด็ก ๆ ผ่านการประกอบพิธีกรรม และการทำกิจกรรมร่วมกับส่วน
สถาบันการศึกษา คือครูอาจารย์และเพ่ือนมีส่วนในการชักชวนให้ไปร่วมทำกิจกรรม  
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 กล่าวได้ว่าหลักการสร้างจิตอาสาโดยทั่วไปสามารถพัฒนาจากการสร้างวินัยในตนเอง 
ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมต่อสังคม การให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม โดยตระหนักเสมอว่าตนเองคือส่วน
หนึ่งของสังคมต้องมีความรับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดล้อม การสร้างความตระหนักถึงปัญหาและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม และการยึดหลักธรรมในการดำเนินชีวิตในเรื่องการทำความดี เพ่ือความสุข
และการเกิดประโยชน์ต่อสังคม เมื่อพิจารณาถึงการสร้างจิตอาสาในลักษณะที่เป็นกระบวนการ อาจเริ่ม
ตั้งแต่การปลูกฝังให้ตระหนักถึงความสำคัญของจิตอาสา จากนั้นทำการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย 
จิตใจ ความรู้ แลการติดต่อสื่อสาร ทำการสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง และทำการเข้าร่วมกิจกรรมที่
ก่อให้เกิดจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง 

2.1.8.2 การสร้างจิตอาสาด้วยการจัดการเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนรู้เป็นวิธีการที่สำคัญในการพัฒนาจิตอาสา นักวิชาการให้ความเห็นว่า 

การพัฒนาจิตอาสาด้วยการจัดการเรียนรู้นั้นสามารถทำได้ทุกช่วงวัย โดยผู้สอนมีบทบาทสำคัญใน 
การปลูกฝังคุณลักษณะจิตอาสาด้วยการเป็นแบบอย่างที่ดีและการดำเนินกิจกรรมให้สอดแทรกจิตอาสาไป
ในทุกกิจกรรมการเรียนรู้ โดยต้องนำองค์ความรู้เชิงทฤษฎีมาปรับให้เหมาะกับวิถีชีวิตของผู้เรียนในแต่ละ
ชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งการสร้างระบบความคิดให้กับผู้ เรียนอย่างถูกต้อง (ไอลดา โสรถาวร, 2564)  
ซ่ึงแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาจิตอาสานั้น ไอลดา โสรถาวร (2564) เสนอไว้ดังนี้  

 1. การเป็นตัวแบบทางด้านจิตอาสาอย่างสม่ำเสมอ เป็นการสอนผ่านการกระทำ และให้
ผู้เรียนได้เห็น ซึมซับ สังเกต เรียนรู้ที่จะกระทำตามตัวแบบ และเลียนแบบพฤติกรรม ซึ่งควรใช้ควบคู่กับ
การสะท้อนคิดด้วย  

 2. การให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ (Action Learning) โดยให้ผู้เรียนทำกิจกรรมจิตอาสาที่
บูรณาการอยู่ในทุกกิจกรรมการเรียนรู้ตามความเหมาะสมกับสภาพและบริบท และให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผลการปฏิบัติต่อเพ่ือนและผู้สอน  

 3. การสร้างบรรยากาศที่กระตุ้นการเรียนรู้จิตอาสาอย่างปลอดภัย ให้ผู้เรียนได้เกิด 
ความเข้าอกเข้าใจ (Empathy) ในความรู้สึกและสถานการณ์ที่ผู้อ่ืนกำลังเผชิญอยู่ เอาใจเขามาใส่ใจเรา 
และตอบสนองทั้งทางวาจาและการกระทำจิตอาสาอย่างถูกต้องเหมาะสม 

 4. การเรียนรู้เพ่ือปรับเปลี่ยนความคิดและมุมมอง (Transformation of Learning) ของ
ผู้เรียน ให้เกิดมุมมองว่าตนเองมีความสามารถในการช่วยเหลือผู้อ่ืนและสังคมส่วนรวมได้ แม้ว่าจะเป็นเด็ก
หรือเยาชนก็ตาม 

 5. การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สะท้อนคิด (Self-reflection) เมื่อได้ช่วยเหลือผู้อ่ืนหรือทำ
ประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม เพ่ือให้ได้เรียนรู้ทั้งในเชิงความคิดความรู้สึก และการกำหนดแนวทางการพัฒนา
จิตอาสาของตนเองอย่างต่อเนื่อง  

 6. การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับจิตอาสาที่ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน รวมทั้ง
การทำงานเชิงเครือข่ายกับผู้อ่ืนเพื่อให้งานที่เกินกำลังบรรลุเป้าหมายได้ 
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  ในส่วนของรูปแบบการจัดการเรียนรู้นั้น สามารถดำเนินการได้หลายแบบ ประเด็นสำคัญ
ประการหนึ่งคือการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เกิดสถานการณ์ของการร่วมมือ เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับ
โอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และอาสาทำกิจกรรมตามบทบาทที่ได้รับ (Zubiri-Esnaola et al., 2020) 
สำหรับการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับจิตอาสาในห้องเรียน ผสมผสานกับการฝึกปฏิบัติงานในพ้ืนที่หรือชุมชน
นั้น สุภารัตน์ คำเพราะ (2559) ได้กล่าวถึงแนวทางดังกล่าวไว้เป็นขั้นตอน ดังนี้ 
  1. การจัดหน่วยการเรียนรู้ สามารถดำเนินการได้ในรูปแบบการจัดเรียนรู้รายวิชา  ที่มีชุด
การจัดการเรียนรู้ และมีการบูรณาการกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดจิตสำนึกด้านจิตอาสา โดยกำหนด
กิจกรรมการสอนเป็นหน่วยการเรียนรู้ย่อย  
  2. การกำหนดกระบวนการเรียนการสอน แบ่งหน่วยการเรียนการสอนออกเป็นหน่วย
ย่อย มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แบบสอนแบบทีม  (Team Teaching) เน้นกระบวนการจัด
กิจกรรมเป็นหลัก (Active Learning) ผู้สอนวางแผนการสอนร่วมกันทั้งก่อนสอนและหลังการสอน  
วางแผนการสอนอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนชัดเจน และมีการแทรกกิจกรรมไปพร้อม  ๆ กับการสอน
เนื้อหา  
  3. กำหนดทรัพยากรประกอบการเรียนรู้ เช่น ข้อมูลที่ตั้งเกี่ยวกับสถานที่องค์กรสาธารณ
กุศล มูลนิธิต่าง ๆ  
  4. สรุปผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จากการสังเกตพฤติกรรม การสัมภาษณ์พูดคุย
กับผู้เรียน และการประชุมกับผู้สอนคนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับการนำเสนอผลงาน 

 การจัดการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมจิตอาสายังอยู่ ในรูปแบบของโปรแกรมการพัฒนาหรือ
โปรแกรรมการฝึกอบรมด้วย สุนิสา ทรงอยู่ และคณะ (2560) ได้ศึกษาผลของโปรแกรมพัฒนาจิตอาสาตาม
แนวคิดการเรียนรู้จากการให้บริการสังคมของนักศึกษาวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
จำนวน 46 คน ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาวิชาชีพครูที่เข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาจิตอาสาตามแนวคิดการ
เรียนรู้จากการให้บริการสังคมมีจิตอาสาหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 นักศึกษาวิชาชีพครูที่เข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาจิตอาสาตามแนวคิดการเรียนรู้จากการให้บริการ
สังคมมีจิตอาสาหลังการทดลองสูงกว่านักศึกษาวิชาชีพครูที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรม  อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาจิตอาสาตามแนวคิดการ
เรียนรู้จากการให้บริการสังคมอยู่ในระดับมากที่สุด ศศิกานต์ กาละ และคณะ (2561) ได้ศึกษาการพัฒนา
โปรแกรมฝึกอบรมจิตอาสาเพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในชุมชน กลุ่มตัวอย่างเป็นจิตอาสาในชุมชน 
จำนวน 15 คน ผลการศึกษาพบว่า เนื้อหาของโปรแกรม ประกอบด้วยความรู้พ้ืนฐานและทักษะที่เกี่ยวข้อง
กับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และบทบาทของจิตอาสานมแม่ ส่วนรูปแบบของโปรแกรมประกอบด้วยกิจกรรม
การฝึกอบรม 3 รูปแบบ คือ การบรรยายความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โดยใช้สไลด์พาวเวอร์พอยท์
ร่วมกับวีดิทัศน์ การฝึกทักษะการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โดยให้ดูการสาธิตและทำการสาธิต
ย้อนกลับ และการอภิปรายกลุ่ม การตรวจสอบความเหมาะสมจากการนำโปรแกรมไปทดลองใช้ พบว่า 
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กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่หลังการฝึกอบรมสูงขึ้นกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ และจิตอาสามีความพึงพอใจต่อโปรแกรมการฝึกอบรมในระดับสูง โปรแกรมฝึกอบรมจิต
อาสาเพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในชุมชนที่พัฒนาขึ้นจึงสามารถใช้เป็นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริม
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และการใช้โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพ่ือส่งเสริมการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่ จะสามารถช่วยเพ่ิมอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และเพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ที่ยั่งยืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชน ในส่วนนี้ชี้ให้เห็นว่าการออกแบบโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ที่เป็น
ระบบช่วยให้การดำเนินงานพัฒนาจิตอาสาของเด็กและเยาชนมีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

 การสร้างจิตอาสาด้วยการจัดการเรียนรู้นั้นต้องการการดำเนินงานหรือการบริหารจัดการ
ในเชิงระบบ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2562) ได้ทำการวิจัยและพัฒนารูปแบบ กลไกการ
เสริมสร้างวินัยนักเรียนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการมีจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจ
ผู้อ่ืน ผลการวิจัยพบว่าระบบกลไกการเสริมสร้างวินัยนักเรียนด้านการมีจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจ
ผู้อื่น มีการจัดโดยใช้กระบวนการ PDCA และกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) ในการดำเนินกิจกรรม
ทั้งนอกชั้นเรียน (กิจกรรมพัฒนานักเรียน) ออกแบบเป็นหน่วยการเรียนรู้ในกิจกรรมพัฒนานักเรียนเป็น  
5 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ หน่วยที่ 1 การสร้างสรรค์สังคมจิตอาสาพัฒนาสถานศึกษา หน่วยที่ 2 เพ่ือนช่วย
เพ่ือน พ่ีช่วยน้อง น้องช่วยพ่ี หน่วยที่ 3 สภานักเรียน หน่วยที่ 4 จรรโลงศาสนา และหน่วยที่ 5 อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม และในชั้นเรียนโดยการบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ ได้ทุกกลุ่มสาระและบูรณาการวิธีการเรียนรู้ในรายวิชาหน้าที่
พลเมือง ขึ้นอยู่กับบริบทและความพร้อมของสถานศึกษา ส่วนแสงอาทิตย์ เจ้งวัฒนพงศ์ และคณะ (2564) 
ได้ศึกษารูปแบบการพัฒนากิจกรรมที่ส่งเสริมลักษณะนิสัยด้านจิตอาสาของนักเรียน สังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ในศตวรรษที่ 21 สำหรับผู้บริหาร ประกอบไปด้วย องค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน 
คือ ด้านนโยบายการบริหารกิจกรรมจิตอาสา ด้านวัตถุประสงค์การบริหารกิจกรรมจิตอาสา ด้านลักษณะ
กิจกรรมจิตอาสา และด้านหลักการจัดการเรียนรู้กิจกรรมจิตอาสา ผลการประเมินรูปแบบฯ พบว่ามีความ
เป็นไปได้และความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมาก และผลการทดลองการใช้รูปแบบ ความพึงพอใจของ
นักเรียนต่อรูปแบบการพัฒนากิจกรรมที่ส่งเสริมลักษณะนิสัยด้านจิตอาสาของนักเรียนอยู่ในระดับมาก สิ่ง
เหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการวางระบบรองรับกิจกรรมการเรียนรู้เป็นเรื่องสำคัญหากต้องการพัฒนาผู้เรียนใน
วงกว้าง 

  กล่าวได้ว่าการสร้างจิตอาสาด้วยการจัดการเรียนรู้ จะเน้นพัฒนาจิตอาสาด้วยการจัด 
การเรียนรู้ โดยมีผู้สอนเป็นหัวใจสำคัญ มีการเชื่อมโยงการเรียนรู้เข้ากับวิถีชีวิตของผู้เรียนในแต่ละชุมชน
ท้องถิ่น แนวทางการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจิตอาสาจะยึดหลักเกี่ยวกับการเป็นตัวแบบทางด้านจิตอาสา  
การจัดการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการการปฏิบัติ การสร้างบรรยากาศที่กระตุ้นการเรียนรู้จิตอาสา  
การจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสะท้อนตนเอง และการเน้นให้ผู้สอนสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับจิตอาสาที่ต้องไม่เบียดเบียนตนเองหรือบุคคลรอบข้าง และในส่วนของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
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สามารถจัดการเรียนรู้ได้ในห้องเรียน ผสมผสานกับการฝึกปฏิบัติงานในพ้ืนที่หรือชุมชน โดยมีองค์ประกอบ
สำคัญ คือ การจัดหน่วยการเรียนรู้ที่มีชุดการจัดการเรียนรู้และมีการบูรณาการกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิดจิตสำนึกด้านจิตอาสา มีกระบวนการเรียนการสอนที่ต่อเนื่องเป็นหน่วยย่อย เน้นการสอนแบบทีมและ
กระบวนการจัดกิจกรรม โดยมีทรัพยากรประกอบการเรียนรู้ที่สำคัญ เช่น ข้อมูลที่ตั้งเกี่ยวกับสถานที่องค์กร
สาธารณกุศล มูลนิธิต่าง ๆ และควรมีการสรุปผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งจาก 
การสังเกตพฤติกรรม การสัมภาษณ์พูดคุยกับผู้เรียน และการประชุมกับผู้สอนคนอ่ืน ๆ รวมทั้งประเมินจาก
การนำเสนอผลงาน เป็นต้น  

2.1.8.3 การสร้างจิตอาสาด้วยเกม 

  การสร้างจิตอาสาสามารถดำเนินการโดยใช้เกมการเรียนรู้ได้ ดังจะเห็นได้จากการวิจัยที่
ผ่านมาที่ใช้เกมการเรียนรู้ในการส่งเสริมจิตอาสาหรือคุณลักษณะที่เกี่ยวข้อง เช่น ปราง เกียรติสูงส่ง 
(2564) ที่ได้ศึกษาการใช้กระบวนการเรียนรู้ทักษะชีวิตผ่านแนวคิดการคิดเชิงออกแบบ โดยทำการศึกษา
กับกลุ่มตัวอย่างชายอายุ 17-20 ปีจำนวน 20 คน ทำการวิเคราะห์ทักษะชีวิตของกลุ่มตัวอย่างและพบว่า
ทักษะด้านการตระหนักรู้ในตนเองและการเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืนเป็นทักษะที่ควรได้รับการพัฒนามากที่สุด 
จากนั้นจึงดำเนินการตามกระบวนการคิดเชิงออกแบบต่อไปจนได้ตัวต้นแบบซึ่งเป็นบอร์ดเกมที่มีกลไก 
การเล่นไม่ซับซ้อนมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะดังกล่าว ผลการทดสอบตัวต้นแบบ
พบว่าการเล่นบอร์ดเกมช่วยให้กลุ่มตัวอย่างตระหนักรู้ทักษะชีวิตเบื้องต้นได้ดี แต่การพัฒนาทักษะนั้นไม่
สามารถอาศัยเพียงบอร์ดเกมอย่างเดียวได้ต้องอาศัยรูปแบบการเรียนรู้อ่ืนๆ เข้ามาร่วมด้วยจึงจะเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งงานวิจัยของศุภจิต จันทรี และ อัจฉรา ศรีพันธ์ (2565) ที่ได้ทำการพัฒนาและ
รายงานผลการใช้บอร์ดเกม เรื่อง ปัญหามลพิษจากเขม่าควันอ้อย เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะพลเมืองตื่นรู้ 
ผ่านการจัดการศึกษาบนฐานชุมชน โดยการเล่นบอร์ดเกมเน้นให้ เกิดการร่วมมือกันเพ่ือให้ เกิด 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหากทางแก้ปัญหาร่วมกัน ผลการวิจัยพบว่าผู้เรียนมีคุณลักษณะพลเมืองตื่นรู้ที่
สำคัญ ได้แก่ การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี การมีจิตอาสา การมีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม และการมีส่วน
ร่วมในการแก้ปัญหาและมีความเป็นผู้นำ นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของ Zaug et al. (2022) ที่ได้ทดลองใช้
บอร์ดเกมจำลองสถานการณ์การปฏิบัติงานของวิชาชีพทันตแพทย์ขึ้น และให้ผู้เรียนได้เข้ามาเล่นและฝึก 
ซึ่งพบว่าบอร์ดเกมช่วยสร้างการจิตวิญญาณความเป็นทีมและความสามัคคีของกลุ่มได้เป็นอย่างดี  
  การออกแบบเกมเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสา และการออกแบบกิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชนโดยการใช้เกมสำหรับเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จะประยุกต์ใช้
แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายในกลไกของเกมและกลไกของกิจกรรม ทั้งการสร้างตัวแบบใน
สถานการณ์ การสร้างความรู้สึกร่วม การกระตุ้นความรู้สึกของการช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมได้ การสะท้อน
ตนเองระหว่างและภายหลังการเล่นเกม สำหรับแนวคิดเก่ียวกับเกมจำลองสถานการณ์ และการประยุกต์ใช้
ในด้านการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจิตอาสา มีดังนี้  
  1) เกมจำลองสถานการณ์ (Gaming Simulation)  
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 เกมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้นั้นมีหลายประเภท เกมประเภทหนึ่งที่เสริมสร้างคุณลักษณะ
จิตอาสาของเด็กและเยาวชนได้ดีคือเกมจำลองสถานการณ์จริงในสังคม (Kriz, 2003) เพ่ือให้ผู้เล่นได้
ทดลองจัดการ และแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ ใกล้ เคียงกับโลกแห่ งความเป็นจริง (Kriz, 2008)  
การออกแบบเกมจำลองสถานการณ์จึงจำเป็นต้องมีสถานการณ์จริง (meta level) เช่น สถานการณ์ภัย
ธรรมชาติ การจัดการทรัพยากรทางทะเล กลไกการขนส่งสินค้า ฯลฯ ที่ต้องการทำให้เข้าใจได้ง่าย เพ่ือจะ
นำมาจำลองเป็นเรื่องราวในเกม (game level) ซึ่งสถานการณ์จริงกับเรื่องราวในเกมอาจเป็นคนละเรื่องกัน 
แต่จะต้องมีอุปมาเปรียบเทียบต่อกันเสมอ เพื่อใช้กระบวนการถอดบทเรียนมาสรุปการตีความประสบการณ์
จากเกมให้สื่อถึงจุดประสงค์ของเกมหลังจากเล่นเสร็จแล้ว (Rizzi, 2016)  

 ผลของการใช้เกมเพ่ือการเรียนรู้ในการพัฒนาผู้เรียนนั้นได้พัฒนาไม่เพียงด้านความรู้
เท่ านั้นแต่ยั งให้ผลในด้านแรงจูงใจในการเรียนเพ่ิมขึ้น  (Sipiyaruk and Khan, 2013, Sipiyaruk, 
Gallagher, Hatzipanagos, & Reynolds, 2017) และเกมยังช่วยเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิผลอีกด้วย (Sipiyaruk, Gallagher, Hatzipanagos, & Reynolds, 2017)  

 สรุปได้ว่าในการวิจัยครั้งนี้จะออกแบบเกมการเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสาของเด็กและ
เยาวชนให้มีลักษณะเป็นเกมจำลองสถานการณ์ที่สอดคล้องกับชีวิตจริง 

 2) กระบวนการพัฒนาเกมจำลองสถานการณ์เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ 
 ในการพัฒนาเกมจำลองสถานการณ์เพ่ือการเรียนรู้นั้นมีผู้ได้ให้แนวทางการพัฒนาเกมไว้

หลายแนวทาง (Aleem, Capretz, & Ahmed, 2016, Braad, Žavcer, & Sandovar, 2016) อย่างไรก็
ตามผู้วิจัยได้พิจารณาจากแนวทางเหล่านั้นประกอบกับประสบการณ์การพัฒนาเกมของตนเอง สรุปเป็น
กระบวนการที่ไม่เรียงลำดับได้ ดังนี้  

 - กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ ซึ่งนำมาเป็นโจทย์ตั้งต้นให้ว่าในเกมนี้ต้องการให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้อะไร และระบุประสบการณ์สำคัญ (key experience) ที่จำเป็นในการเรียนรู้  

 - ระบุสถานการณ์จริงที่จะจำลองเป็นเกมเพ่ือเทียบเคียงไปสู่เป้าหมายการเรียนรู้ อาจทำ
ในรูปแบบเรื่องเล่า (storytelling) หรือการแยกองค์ประกอบของเรื่องก็ได้ (ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อใด)  

 - กำหนดวัตถุในเกมซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละสิ่งในสถานการณ์นั้น เพื่อผูกโยงเป็นเรื่องราว
ในเกม ซึ่งอาจเป็นเรื่องราวเดียวกัน แต่มีความซับซ้อนน้อยลง (simplified story) หรือเป็นเรื่องราวอ่ืนที่
อุปมาถึงสิ่งเดียวกันกับสถานการณ์จริง  

 - เพ่ิมองค์ประกอบของเกมให้มีส่วนของการตัดสินใจ และการใช้ความน่าจะเป็น  
เพ่ือสร้างสมดุลระหว่างการเลือกตัดสินใจอย่างมีเหตุผล และการเผชิญความเสี่ยงจากสถานการณ์ที่คาดเดา
ไม่ได้ หากมีเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะไม่เป็นเกมจาลองสถานการณ์ที่ดี  

 - ทดสอบเล่นและปรับปรุงหลายครั้ง โดยใช้กลุ่มเป้าหมายหลายกลุ่มเพ่ือรับฟัง
ข้อเสนอแนะแล้วนามาปรับปรุงเกมให้ดีข้ึน  



33 

 - สร้างแนวทางการถอดบทเรียน เพ่ือสรุปองค์ความรู้ ทักษะ หรือความรู้สึกที่ได้จากเกม 
ซึ่งผู้เล่นอาจไม่สามารถเข้าใจได้ทั้งหมดในการเล่นเกม ใช้วิธีตั้งคาถาม พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
จนกระท่ังแน่ใจว่าผู้เล่นบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของเกมแล้ว 

 ทั้งนี้เกมการเรียนรู้สามารถสร้างกิจกรรมที่จะสะท้อนให้ผู้เรียนได้เห็นถึงผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นจากการทำจิตอาสา ทั้งระยะสั้นและระยะยาวผ่าน เกมจำลองสถานการณ์ ทำให้ผู้เรียนเกิด 
การเรียนรู้ สะท้อนคิดสิ่งที่ได้ทำในเกม รวมถึงเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและปัญหาและผลกระทบต่อ
สังคม  

 3) ตัวอย่างการพัฒนาจิตอาสาผ่านเกม 

 การใช้เกมในการพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสานั้นมีทั้งที่ดำเนินการในต่างประเทศและ
ประเทศไทย เช่น  

 Farmer’s tale (Jiangqiang et al., 2011)  
 เกมผ่านเฟสบุ๊กที่มุ่งพัฒนาจิตอาสา โดยเป็นเกมบทบาทสมมติที่ผู้เล่นจะรับบทเป็น

สมาชิกของชุมชนที่จะต้องปลูกพืช โดยในเกมจะมีภารกิจที่ ผู้เล่นจะต้องดำเนินการแก้ปัญหาต่าง ๆ ทั้ง
ภารกิจในเฟสบุ๊ก และภารกิจในความเป็นจริง โดยเกมดังกล่าวได้รับการประเมินประสิทธิผลและ  
การยอมรับ โดยเป็นบุคคลอายุตั้งแต่ 15 – 50 ปี โดยการสมัครใจผ่านรายชื่อของอาสาสมัคร SG Care 
และการเชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีของผู้วิจัย โดยผลการใช้เกมพบว่า ผู้เข้าร่วมวิจัยส่วนใหญ่ให้
ความเห็นว่าเกมดังกล่าวจะเพ่ิมระดับความปรารถนาในการทำงานอาสาสมัครได้ โดยผู้เข้าร่วมวิจัยส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจในเกมในรูปแบบและการดำเนินการเล่นเกม ทั้งกลุ่มที่ผู้ร่วมวิจัยที่เคยและไม่เคยมี
ประสบการณ์ในการเป็นอาสาสมัครมาก่อน 

 เกมวารีพินาศ (เครือข่ายพุทธิกา, 2018)  
 “เกมวารี พิ น าศ” เป็ นการจำลองเหตุ การณ์ ภั ย พิบั ติ น้ ำท่ วม  ทำให้ ผู้ เล่ น เกิ ด 

การแลกเปลี่ยนในเรื่องมุมมองจิตสาธารณะ การช่วยเหลือตัวเองและการปกป้องคนอ่ืนในภาวะที่เกิด
เหตุการณ์ดังกล่าว ระหว่างเกมทำให้เห็นความเสียสละ หรือความเห็นแก่ตัวของคนได้ชัดเจน จุดประสงค์
ของเกมคือเปิดมุมมองเรื่องจิตอาสา จิตสาธารณะ ไม่ใช่การสอนแต่เป็นการชวนคุย หลังจากจบเกมจะมี
การถอดบทเรียนถึงเหตุผลว่าในช่วงเล่นเกมทำไมแต่ละคนตัดสินใจทำสิ่งต่าง ๆ เพราะอะไร ทำไมถึงคิด
อย่างนั้น และสิ่งที่อยู่ในเกมสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันได้อย่างไร ระหว่างเล่นเกมผู้เล่นจะเกิด  
การถกเถียงกันเองในเกม ทำให้เห็นมุมมองของกันและกัน และการที่คนต่างวัยต่างอาชีพสามารถเล่น
ด้วยกนัได้ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองที่หลากหลายมากขึ้น อย่างไรก็ตามเกมดังกล่าวเป็นเกมที่ผลิตขึ้น
โดยยังไม่ได้ผ่านกระบวนการศึกษาประสิทธิผลของเกมดังกล่าวจึงยังระบุผลประสิทธิผลที่แท้จริงของ
โครงการได ้

 กล่าวได้ว่าการสร้างจิตอาสาด้วยเกม เป็นการใช้กิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะ 
จิตอาสาที่สอดคล้องกับของเยาวชนรูปแบบหนึ่ง โดยจะใช้ความหลากหลายในกลไกของเกมและกลไกของ
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กิจกรรมสร้างการเรียนรู้ ทั้งการเป็นตัวแบบ การสร้างความรู้สึกร่วม รวมทั้งการสะท้อนตนเองระหว่างและ
ภายหลังการเล่นเกม สำหรับแนวคิดเกี่ยวกับนำเกมมาสร้างจิตอาสา จะเน้นการพัฒนาเกมจำลอง
สถานการณ์ที่ต้องมีสถานการณ์จริงมาเกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความรู้และแรงจูงใจในการเรียนรู้  และมี
กระบวนการพัฒนาเกมจำลองสถานการณ์เพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้ที่เป็นขั้นตอนสำคัญคือ การกำหนด
เป้าหมายการเรียนรู้ การระบุสถานการณ์จริงที่จะจำลองเป็นเกมเพ่ือเทียบเคียงไปสู่เป้าหมายการเรียนรู้ 
การกำหนดวัตถุในเกม การเพ่ิมองค์ประกอบของเกมให้มีส่วนของการตัดสินใจ มีการทดสอบเล่นและ
ปรับปรุงหลายครั้ง และเมื่อมีการเรียนรู้ผ่านเกมแล้ว จะต้องทำการถอดบทเรียนเพื่อสรุปองค์ความรู้ ทักษะ 
หรือความรู้สึกท่ีได้เพ่ือให้แน่ใจว่าผู้เล่นบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของเกม  

 
 โดยสรุป จากแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างจิตอาสา แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างจิตอาสาด้วย 

การจัดการเรียนรู้ และแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างจิตอาสาด้วยเกม ดังที่ได้กล่าวมาท้ังหมดในข้างต้น สามารถ
สรุปเพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาจิตอาสาในกลุ่มเยาวชนได้ดังนี้  
  1) การสร้างจิตอาสา มีหลักการทั่วไป คือการมุ่งพัฒนาวินัยในตนเอง สร้างความตระหนัก
ถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม ปัญหาหรือผลกระทบในด้านต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นกับสังคม มีเป้าหมายเพ่ือการทำความดี มีความสุข และเกิดประโยชน์ต่อสังคม การสร้างจิตอาสา 
อาจเริ่มตั้งแต่การปลูกฝังให้ตระหนักถึงความสำคัญของจิตอาสา จากนั้นทำการเตรียมความพร้อมทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ ความรู้ และการติดต่อสื่อสาร ทำการสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง และทำการเข้าร่ วม
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง  
  2) การสร้างจิตอาสาด้วยการจัดการเรียนรู้ จะเน้นการจัดการเรียนรู้โดยมีผู้สอนเป็นหัวใจ
สำคัญ มีกิจกรรมเชื่อมโยงการเรียนรู้ของผู้เรียนกับชุมชนท้องถิ่น การจัดการเรียนรู้สามารถยึดหลักเกี่ยวกับ
การเป็นตัวแบบ การจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ มีการสร้างบรรยากาศที่กระตุ้นการเรียนรู้ มีการจัด 
การเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสะท้อนตนเอง มีการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับจิตอาสาที่ต้องไม่
เบียดเบียนตนเองหรือบุคคลรอบข้าง และสามารถกำหนดรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนผสมผสาน
กับการฝึกปฏิบัติงานในพ้ืนที่หรือชุมชน มีเครื่องมือประกอบการเรียนรู้ที่สำคัญ คือ ชุดการจัดการเรียนรู้ที่
เป็นเนื้อหาและรูปแบบกิจกรรม มีกระบวนการเรียนการสอนที่ต่อเนื่องเป็นหน่วยย่อย เน้นการสอนแบบทีม
และกระบวนการจัดกิจกรรม มีข้อมูลของชุมชนที่เกี่ยวข้องมาสนับสนุน และมีการสรุปผลจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและครอบคลุม  
  3) การสร้างจิตอาสาด้วยเกม เป็นการพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสารูปแบบหนึ่งที่สอดคล้อง
กับเยาวชน โดยใช้ความหลากหลายของเกมและกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ เน้นการเป็นตัวแบบ การสร้าง
ความรู้สึกร่วม และการสะท้อนตนเองระหว่างและภายหลังการเล่นเกม การสร้างเกมจำลองสถานการณ์
จะต้องมีสถานการณ์จริงมาเกี่ยวข้อง และมีองค์ประกอบของกระบวนการสร้างที่สำคัญ คือ การกำหนด
เป้าหมายการเรียนรู้  การระบุสถานการณ์จริงที่จะจำลองเป็นเกมเพ่ือเทียบเคียงไปสู่เป้าหมายการเรียนรู้ 
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การกำหนดวัตถุในเกม การเพ่ิมองค์ประกอบของเกมให้มีส่วนของการตัดสินใจ มีการทดสอบเล่นเกมและ
ปรับปรุงหลายครั้ง และมีการถอดบทเรียนเพ่ือสรุปองค์ความรู้ ทักษะ หรือความรู้สึกที่ได้เพ่ือให้แน่ใจว่า  
ผู้เล่นบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของเกม เป็นต้น 
 
2.2 พัฒนาการของเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

2.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการของเยาวชนในระดับมัธยมศึกษา 
 สุริยเดว ทรีปาตี (2551) กล่าวถึงพัฒนาการของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ว่าถือเป็น

พัฒนาการในช่วงวัยรุ่นของบุคคล ซึ่งสามารถจำแนกพัฒนาการออกเป็น 2 ช่วงอายุ คือ ช่วงอายุ 9-12 ปี และ
ช่วงอายุ 12-25 ปี ทั้งนี้เพ่ือจะชี้ให้เห็นถึงลักษณะเด่นเป็นพิเศษของวัยรุ่นแต่ละช่วง ซึ่งมีความแตกต่างกัน
อย่างชัดจนในพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญาและสังคม ดังนี้  

 1) พัฒนาการเด็ก 9-12 ปี เป็นระยะก่อนเข้าวัยรุ่น วัยรุ่นตอนต้น ช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลง
ทางร่างกายทุกระบบ โดยจะมีความคิดหมกมุ่นกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย โดยเฉพาะใน
เพศหญิงซึ่งจะส่งผลกระทบไปยังจิตใจ ทำให้อารมณ์หงุดหงิดและแปรปรวนง่าย ในทางตรงกันข้าม
เด็กผู้ชายจะมีพัฒนาการด้านร่างกายชัดเจนตั้งแต่อายุ 12 ปีเป็นต้นไป   

 2) พัฒนาการวัยรุ่น 12-25 ปี เป็นช่วงที่มีการพัฒนาด้านร่างกายมาก สังเกตได้จาก
ภายนอกทั้งส่วนสูง น้ำหนัก รูปหน้า เป็นต้น พัฒนาการด้านสติปัญญาเป็นวัยที่เรียนรู้ เข้าใจเรื่องราวทั้ง
รูปธรรมและนามธรรมได้ดีขึ้น ในขณะที่อารมณ์มีความเปลี่ยนแปลงง่าย อ่อนไหว สับสน ไม่มั่นคง และเริ่ม
แสดงอารมณ์ความต้องการของตนเองออกมา และเป็นวัยที่เริ่มต้องการมีพ้ืนที่ในสังคมเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับ 
วัยนี้กลุ่มเพื่อนจึงมีอิทธิพลอย่างมาก  

 พรพิมล เจียมนาคินทร์ (2539) ได้กล่าวถึงพัฒนาการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นว่า เป็นช่วงวัย
ที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ไปสู่วุฒิภาระความเป็นผู้ใหญ่  
เป็นช่วงวัยแห่งการสร้างอัตลักษณ์ของตนเองที่นำไปสู่การยอมรับจากคนรอบข้าง ต้องการความอิสรภาพ 
พัฒนาการที่สำคัญของวัยวันสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประการ ได้แก่   

 1) พัฒนาการทางด้านร่างกาย ร่างกายของวัยรุ่นจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นต่อระบบ
อวัยวะภายใน เช่น ระบบการผลิตฮอร์โมนของต่อมไร้ท่อ และลักษณะโครงสร้างภายนอกร่างกาย  
เช่น การเปลี่ยนแปลงของเสียง การขยายตัวของกล้ามเนื้อและกระดูก การมีขนขึ้นตามร่างกาย  
และการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะสืบพันธุ์ ทั้งนี้เพื่อให้ร่างกายของวัยรุ่นเจริญเติบโตได้เต็มที่ผู้ใหญ่ควรเตรียม
ความพร้อมให้แก่เด็กในการก้าวเข้าสู่วัยรุ่น โดยการให้ความรู้ และคำแนะนำเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่
จะเกิดขึ้นและการปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง  

 2) พัฒนาการทางด้านอารมณ์ อารมณ์ของวัยรุ่นจะมีความแปรปรวนและเกิดความเครียด  
ได้ง่าย ทั้งนี้ เนื่องจากวัยรุ่นมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายอย่างเห็นได้ซัด จึงทำให้เกิดความกังวลและขาด
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ความมั่นใจในบุคลิกภาพของตนเองเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนและการทำงานของต่อมไร้ท่อ 
จะทำให้วัยรุ่นมีพลังงานมาก และอาจไม่ได้ใช้พลังงานที่มีให้เกิดประโยชน์จนทำให้ผู้ ใหญ่ไม่พอใจ 
นอกจากนี้เมื่อต่อมเพศถูกพัฒนาเต็มที่วัยรุ่นจะเริ่มสนใจในเพศตรงข้าม และมีพฤติกรรมเรียกร้อง  
ความสนใจจากเพศตรงข้าม ซึ่งบางครั้งก็อาจจะขัดใจผู้ใหญ่ และทำให้ถูกผู้ใหญ่ต่อว่าจนทำให้เกิด
ความเครียดได้   

 3) พัฒนาการทางด้านสังคม วัยรุ่นจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเจตคติ และพฤติกรรมทาง
สังคมในทุกด้าน วัยรุ่นต้องการอิสรเสรีภาพในการคิด การปฏิบัติตัว การคบเพ่ือน และต้องการความเป็น
ส่วนตัว จึงทำให้บางครั้งอาจเกิดปัญหาความไม่เข้าใจกันกับผู้ใหญ่ และส่งผลให้วัยรุ่นหันไปใกล้ชิดกับกลุ่ม
เพ่ือนมากกว่าครอบครัว วัยรุ่นจะให้ความสำคัญกับการคบเพ่ือน และต้องการเลือกกลุ่มเพ่ือนที่มีค่านิยม
และมีความสนใจในสิ่งเดียวกัน เพื่อให้ตนเองได้รับการยอมรับ มีความรู้สึกมั่นใจและปลอดภัย ทั้งนี้การคบ
เพ่ือนจะช่วยให้วัยรุ่นรู้จักการปรับตัวให้เข้ากับสังคม เรียนรู้การรักษามิตรภาพ มีความเข้าใจตัวเอง  
และรู้จักรับฟังความเห็นของผู้อื่น การปรับตัวให้เข้ากับสังคมนับว่าเป็นพัฒนาการที่ยากที่สุดของวัยรุ่น  

 4) พัฒนาการทางด้านสติปัญญา ช่วงวัยรุ่นเป็นวัยที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาระดับ
สติปัญญาเป็นอย่างมาก โดยในวัยนี้จะสามารถให้นิยามวัตถุสิ่งของต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน สามารถแบ่งแยก
คุณลักษณะของสิ่งของต่าง ๆ ได้ดี มีพัฒนาการทางความคิดรวบยอด และมีความคิดในระดับที่เป็น
นามธรรม พัฒนาการทางสติปัญญาของวัยรุ่นปรากฏในหลายรูปแบบ เช่น รู้จักลองตั้งสมมุติฐานหลาย  ๆ 
แบบเพ่ือหาข้อสรุปที่ดี สามารถแก้ปัญหาหลาย ๆ แบบ โดยมีกระบวนการคิดที่มีระบบและมีเหตุผล  
มีความจำดีสามารถจดจำสิ่งที่ตนสนใจอย่างแม่นยำ แต่มักไม่นำไปใช้ในเรื่องการเรียน มีความคิดกว้างไกล 
มีจินตนาการ คิดฝันถึงสิ่งต่าง ๆ อยากรู้อยากเห็นอยากทดลอง และมีความเชื่อมั่นในความเชื่อหรือ
ความเห็นของตนอย่างรุนแรง  

 กล่าวได้ว่า พัฒนาการของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา มีพัฒนาการที่ครอบคลุมด้านร่างกาย  
โดยเฉพาะสรีระและระบบอวัยวะภายในต่าง ๆ ด้านอารมณ์ที่มักจะมีความแปรปรวนและเกิดความเครียด 
ได้ง่ายอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนและการทำงานของต่อมไร้ท่อ ด้านสังคมอันเกิดจาก  
ความต้องการอิสรเสรีภาพในการคิด การปฏิบัติตัว การคบเพ่ือน และต้องการความเป็นส่วนตัว และ  
ด้านสติปัญญา ซึ่งจะมีพัฒนาการที่สำคัญทางด้านความคิดรวบยอดและมีความคิดในระดับที่เป็นนามธรรม
มากขึ้น รวมทั้งด้านความคิดและจินตนาการต่าง  ๆ   

 
2.2.2 ความสนใจและความต้องการของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

 Erikson (1968) อ้างถึงใน งามพิศ สัตย์สงวน (2532) ได้อธิบายถึงบุคลิกภาพของวัยรุ่น  
ที่สะท้อนถึงความสนใจและความต้องการของวัยใน 2 ลักษณะ คือ ความเป็นเอกลักษณ์กับความสับสนใน
บทบาท และความผูกพันกับการแยกตัว ดังนี้  
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 1) ความเป็นอัตลักษณ์กับความสับสนในบทบาท เป็นช่วงที่เด็กเข้าสู่วันรุ่นและเริ่มพัฒนา  
อัตลักษณ์ของตนเองว่าตนคือใคร ต้องการอะไร มีทัศนคติอย่างไร มีเป้าหมายอะไรในอนาคต ถ้าวัยรุ่นหา 
อัตลักษณ์ของตนเองได้ ก็จะแสดงบทบาทของตนได้เหมาะสม แต่ถ้าค้นหาอัตลักษณ์ของตนไม่พบ ก็จะเกิด
ความสับสนและแสดงบทบาทท่ีไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับตนเอง   

 2) ความผูกพันกับการแยกตัว เป็นขั้นตอนของการพัฒนาทางด้นความรัก ความผูกพัน 
กล่าวคือ เมื่อบุคคลสามารถค้นพบอัตลักษณ์ของตนเองได้แล้ว โดยรู้ว่าตนเองคือใคร ต้องการอะไร  
มีจุดมุ่งหมาย และอุดมคติอย่างไรแล้ว จะเกิดความรู้สึกความต้องการมีเพ่ือนสนิทที่รู้ใจ สามารถปรับ
ความรู้สึกซึ่งกันและกันได้ ตลอดแสดงความยินดีและเสียสละให้แก่กัน แต่ถ้าพัฒนาการในช่วงนี้ล้มเหลวไม่
สามารถสร้างความรู้สึกเช่นนี้ได้ เขาก็จะขาดเพ่ือนสนิทหรือเกิดความรู้สึกต้องการชิงดีชิงเด่น ชอบทะเลาะ
เบาะแว้งกับผู้อ่ืน เขาจะรู้สึกว้าเหว่เปล่าเปลี่ยวเหมือนถูกทอดทิ้ง ซึ่งจะนำไปสู่การแยกตัวเองและดำเนิน
ชีวิตอย่างโดดเดี่ยว 

 สุชา จันทน์เอม (2544) ได้กล่าวถึงความสนใจและความต้องการของวัยรุ่น ซึ่งเป็นช่วงวัยที่
สอดคล้องกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาไว้ว่าประกอบด้วย  

 1) ความต้องการทางเพศ เด็กวัยรุ่นมักพยายามด้นรนที่จะคบหาเพ่ือนต่างเพศ ซึ่งมักได้รับ
การกีดกันจากผู้ใหญ่ เนื่องจากเกรงจะเกิดเรื่องเสียหายและคำครหานินทา ซึ่งก่อให้เกิดความกดดันทาง
ธรรมชาติ เนื่องจากต่อมต่าง ๆ ภายในร่างกายกำลังทำงานเต็มที่ โดยเฉพาะต่อมเพศท่ีผลิตฮอร์โมนออกมา
เพ่ือควบคุมวุฒิภาวะทางเพศ ทำให้วัยรุ่นพยายามหาทางออกเพ่ือผ่อนคลายอารมณ์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง  

 2) ความต้องการได้รับอิสระ วัยรุ่นจะพยายามแสวงหาความจริง และพยายามด้วยลำแข้ง
ของตนเอง การรู้จักผ่อนปรนปล่อยให้วัยรุ่นเป็นตัวของตัวเองบ้าง จะทำให้เด็กเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง 
การพยายามกีดกันวัยรุ่นให้ทำตามที่ต้องการนั้นทำให้วัยรุ่นไม่กล้าที่จะตัดสินใจทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง  

 3) ความต้องการที่จะหาเลี้ยงตนเอง วัยรุ่นเริ่มมีความคิดที่จะหาเลี้ยงตนเองแทนที่จะต้อง
อาศัยบุคคลอื่น เพราะคิดว่าการหาเงินได้ด้วยตนเองทำให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ การใช้เงินในการจับจ่าย
สิ่งต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างสบายใจโดยไม่ต้องเกรงใจใคร เพ่ือเป็นเงินที่หามาได้ด้วยตนเอง และอีกประการ
หนึ่งเป็นการพิสูจน์ให้ผู้ปกครองของตนเห็นว่าตนนั้นโตแล้ว ควรจะมีสิทธิเสรีภาพมากขึ้น  

 4) ความต้องการที่จะได้รับความนับถือจากสังคม วัยรุ่นต้องการให้สังคมยอมรับนับถือว่าตน
เป็นผู้ใหญ่แล้ว โดยพยายามทำคนให้เหมือนผู้ใหญ่ จึงเป็นที่พบเห็นอยู่เสมอว่าเด็กหนุ่มสาวบางคนพยายาม 
ดื่มเหล้าหรือสูบบุหรี่ เพ่ืออวดความเป็นผู้ใหญ่ของตน ส่วนผู้หญิงมักพยายามแต่งตัว แต่งหน้า ใส่รองเท้า
ส้นสูง ทาปาก เขียนคิ้ว  

 5) ความต้องการในปรัชญาชีวิตที่น่าพอใจ วัยรุ่นจะถามเรื่องราวที่ตนอยากรู้อย่างมีเหตุผล 
ถ้าได้รับคำตอบที่ไม่เพียงพอก็จะพยายามซักถามจนกว่าจะได้คำตอบที่พอใจ โดยไม่ยอมเลิกล้มความสงสัย
ง่าย ๆ ดังนั้น จึงต้องส่งเสริมวัยรุ่นให้สร้างปรัชญาชีวิตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพของสังคม 
เพ่ือช่วยให้รู้จักสร้างมาตรฐานของศีลธรรมให้แก่ตนเองได้ 



38 

 กล่าวได้ว่า ความสนใจและความต้องการของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เป็นความต้องการ
และความสนใจที่มีความละเอียดอ่อน และต้องมีการส่งเสริมอย่างเหมาะสมจากผู้ใกล้ชิด เช่น ผู้ปกครอง 
ครู หรือสถาบันทางสังคมต่าง ๆ โดยความต้องการที่สำคัญ คือ ความเป็นอัตลักษณ์ของตนเองกับ 
ความผูกพันกับ เพ่ือน สำหรับความสนใจและความต้องการอ่ืน  ๆ ที่ สำคัญ ไม่น้ อยไปกว่ากัน  
คือ ความต้องการทางเพศ ความต้องการได้รับอิสระ ความต้องการที่จะหาเลี้ยงตนเอง ความต้องการที่จะ
ได้รับความนับถือจากสังคม และความต้องการในปรัชญาชีวิตที่น่าพอใจ ดังนั้น ในการส่งเสริมพัฒนาการ
ของวัยรุ่นให้เหมาะสม จะต้องคำนึงถึงความสนใจและความต้องการของวัยรุ่นในด้านต่าง ๆ ให้มากท่ีสุด  

 
2.2.3 พัฒนาการของเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเกม 

 สำหรับพัฒนาการของเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือเกม 
พรพิมล เจียมนาคินทร์ (2539) กล่าวว่า ตามธรรมชาติของวัยรุ่นนั้น ถือเป็นวัยที่มีความอยากรู้อยากเห็น 
อยากทดลองสิ่งใหม่ ๆ ที่ตนสนใจ ทั้งในเรื่องหลักการและแนวคิดต่าง ๆ ที่ท้าทาย นอกจากนี้ วัยรุ่นยังมี
ความพยายามที่จะปรับปรุงตนเอง แก้ไขข้อบกพร่องของตน และมีความมุ่งมั่นในงานที่รับผิดชอบวัยรุ่นจึง
มักใช้เวลาว่างในการตอบสนองความต้องการเหล่านั้น ทางเลือกของวัยรุ่นในการใช้เวลาว่างอาจเป็นไป
ในทางที่เกิดประโยชน์ หรือเกิดโทษต่อตัววัยรุ่นเอง กิจกรรมบันเทิงที่วัยรุ่นเลือกปฏิบัตินั้นเกิดขึ้นจาก
เหตุผลเพียงข้อเดียว นั่นคือเพ่ือให้ร่างกายผ่อนคลายความตึงเครียด และความกดดันที่เกิดขึ้นในโรงเรียน 
หรือจากงานที่ได้รับมอบหมายจากทางบ้าน กิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ที่วัยรุ่นสนใจ มักจะเกี่ยวข้องกับ
ความถนัดของตัววัยรุ่นเอง ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้มีประโยชน์ต่อพัฒนาการทั้ง  4 ด้านของวัยรุ่น ได้แก่  
ทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ดังนั้น กิจกรรมหรือเกมถือเป็นสิ่งที่วัยรุ่นสนใจและเลือกที่จะ
เกี่ยวข้อง ด้วยหลักการเกี่ยวกับความต้องการด้านอารมณ์อันเนื่องจากการผ่อนคลายความดึงเครียด หรือ
ด้านสังคมจากการมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเพ่ือนที่สนใจในเรื่องเดียวกัน เป็นต้น  

 เมื่อพิจารณาประเด็นพัฒนาการด้านจิตใจหรืออารมณ์ของวัยรุ่นในช่วงมัธยม หรือที่เรียกว่า
ช่วงวัยแรกรุ่น อายุระหว่าง 12 ปี ขึ้นไป (สุชา จันทน์เอม, 2542) กิจกรรมหรือเกมจะมีสัมพันธ์กับ 
ความต้องการในช่วงวัยรุ่นนี้เป็นอย่างมาก เพราะถือว่าเป็นช่วงที่วัยรุ่นมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านด้านจิตใจ
หรืออารมณ์ และต้องแสวงหาสิ่งมาสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในเรื่องดังกล่าว ความสัมพันธ์ระหว่าง
พัฒนาการด้านจิตใจหรืออารมณ์ของวัยรุ่นกับกิจกรรมหรือเกมมาจากหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  

 1) การอยากเป็นอิสระอยากทำอะไรได้ด้วยตัวของตัวเอง อยากทำในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าดี 
อยากมีส่วนในการตัดสินใจ อยากทำตัวห่างบุคคลที่ควบคุม ห่างจากคำสั่งให้ต้องปฏิบัติ การเจริญเติบโตใน
การทำงานของสมองทำให้มีความคิดอ่านเป็นของตัวเอง เริ่มมีความคิดแบบนามธรรม (Abstract thinking) 
และอยากเป็นอิสระในแบบของตนเอง  

 2) ความต้องการเป็นตัวของตัวเอง ความต้องการที่ได้รับการยอมรับในสิ่งที่มาจากตัวของตัว
ของวัยรุ่นเอง และการรู้สึกเป็นตัวของตัวเองจะทำให้เกิดความมั่นใจในตนเอง  
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 3) การอยากรู้ อยากเห็น อยากลอง มีการลองผิดลองถูก และคอยสังเกตดูจากปฏิกิริยาของ
คนรอบข้าง เพ่ือตัดสินว่าสิ่งที่ทำนั้นดีเลวอย่างไร การสนับสนุนส่งเสริมให้วัยรุ่นคงสภาพการอยากรู้  
อยากเห็น อยากลอง และได้มีโอกาสทดลองสิ่งแปลก ๆ ใหม่ ๆ ในขอบเขตท่ีเหมาะสมเพิ่มข้ึนตามวัย จะทำ
ให้ก้าวเข้าสู่วัยรุ่นด้วยความภาคภูมิใจ  

  นอกจากนั้น พัฒนาการของวัยรุ่นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือเกม ยังเกี่ยวข้องกับลักษณะ
พัฒนาการทางสติปัญญา เรื่องความจำ สมาธิ ความคิดใหม่ ๆ จินตนาการ และความเชื่อม่ัน ได้แก่   

 1) ความจำดีมาก แต่มักใช้ความจำบางส่วนไปยังกิจกรรมและเกม ไม่ค่อยใช้ความจำของ
ตนเองให้เป็นประโยชน์ หรือเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ของสังคม  

 2) มีสมาธิดี โดยเฉพาะเรื่องที่ตนสนใจเป็นพิเศษก็จะมีสมาธิในการศึกษาค้นคว้าและ
พยายามค้นหาความจริงเกี่ยวกับสิ่งนั้น โดยไม่ยอมท้อถอยง่าย ๆ และมีความสามารถในการตั้งสมาธิ
ควบคุมอารมณ์ของตนให้เหมาะสมกับกาลเทศะ  

 3) มีความคิดใหม่ ๆ คือมีความคิดกว้างขวางไปไกล พยายามแสวงหาความรู้ใหม่  ๆ เพ่ือ
เพ่ิมพูนความสามารถของตัวเริ่มเข้าใจในความสวยงาม ความไพเราะ โดยความเจริญในด้านนี้จะค่อยเป็น
ค่อยไปไม่มีการเร่งเร้าให้เกิดกับวัยใดวัยหนึ่ง 

 4) มีจินตนาการมาก มักชอบนั่งคิดเพ้อฝันสร้างวิมานในอากาศอยู่คนเดียวเป็นเวลานาน ๆ 
การฝันกลางวันของวัยรุ่นนี้มักเกี่ยวกับเรื่องเพ่ือนต่างเพศ ความรัก และเรื่องเกี่ยวกับการประสบผลสำเร็จ
ในชีวิตในอนาคตของตนเอง ซึ่งถ้าได้รับการแนะนำและสนับสนุนให้มีโอกาสทำกิจกรรม ก็จะเป็น  
การส่งเสริมการสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้เกิดข้ึน  

 5) ความเชื่อมั่นต่าง ๆ เป็นไปอย่างรุนแรงโดยเมื่อปักใจเชื่ออะไรแล้ว มักเชื่ออย่างจริงจัง
และถ้าไม่ยอมเชื่ออะไรแล้วก็ยากที่จะทำให้เชื่ออะไรได้ง่าย ๆ นอกจากมีหลักฐานมาอ้างอิง ซึ่งสิ่งเหล่านี้
นับว่ามีท้ังประโยชน์และโทษ เพราะถ้าเด็กวัยรุ่นเชื่อมั่นไปในสิ่งที่ดีย่อมก่อประโยชน์เป็นอย่างมาก แต่ถ้าไป
หลงเชื่อมั่นในสิ่งที่ผิดแล้วอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้  

 กล่าวได้ว่า พัฒนาการของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมหรือเกม ถือเป็น
ธรรมชาติของวัยรุ่น ที่เป็นวัยแห่งความอยากรู้อยากเห็น อยากทดลองสิ่งใหม่  ๆ ที่ตนสนใจ ทั้งในเรื่อง
หลักการแนวคิดต่าง ๆ หรือเรื่องราวใหม่ ๆ ที่ท้าทาย โดยกิจกรรมที่วัยรุ่นเลือกปฏิบัตินั้นเกิดขึ้นจากเหตุผล
สำคัญที่สุด คือการให้ร่างกายผ่อนคลายจากความตึงเครียด และความกดดันที่เกิดขึ้นในโรงเรียน หรือจาก
งานที่ได้รับมอบหมายจากทางบ้าน รวมทั้งปัจจัยด้านสังคมจากการมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเพ่ือนที่สนใจใน
เรื่องเดียวกัน นอกจากนี้  ความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาการด้านจิตใจหรืออารมณ์ของวัยรุ่นกับกิจกรรมหรือ
เกม อาจมาจากหลักเกณฑ์ของช่วงวัยเกี่ยวกับการอยากเป็นอิสระอยากทำอะไรได้ด้วยตัวของตัวเอง  
ความต้องการเป็นตัวของตัวเอง การอยากรู้ อยากเห็น อยากลอง รวมทั้งการเกี่ยวข้องกับพัฒนาการทาง
สติปัญญา ที่วัยรุ่นจะมีความโดดเด่นในเรื่องของความจำที่ดี และการมีสมาธิในเรื่องที่ตนสนใจเป็นพิเศษ 
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ตลอดจนการมีความคิดใหม่ ๆ จินตนาการใหม่ ๆ ที่ทำให้วัยรุ่นเรียนรู้เรื่องราวในกิจกรรมหรือเกมได้อย่าง
รวดเร็ว โดยมีเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าเป็นตัวผลักดัน 
  
 โดยสรุป จากแนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ความสนใจและ 
ความต้องการของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และพัฒนาการของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมหรือเกมที่ได้กล่าวมาในข้างต้น จะเห็นว่า พัฒนาการของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา มีพัฒนาการที่
ครอบคลุมด้านร่างกาย โดยเฉพาะสรีระและระบบอวัยวะภายในต่าง  ๆ ด้านอารมณ์ที่มักจะมี  
ความแปรปรวนและเกิดความเครียดได้ง่ายอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนและการทำงานของ
ต่อมไร้ท่อ ด้านสังคมอันเกิดจากความต้องการอิสรเสรีภาพในการคิด การปฏิบัติตัว การคบเพ่ือน และ
ต้องการความเป็นส่วนตัว และด้านสติปัญญา ซึ่งจะมีพัฒนาการที่สำคัญทางด้านความคิดรวบยอดและมี
ความคิดในระดับที่เป็นนามธรรมมากขึ้น รวมทั้งด้านความคิดและจินตนาการต่าง ๆ   
 ในส่วนเรื่องความสนใจและความต้องการของนักเรียนระดับมัธยมศึกษานั้น นับว่าความต้องการ
และความสนใจในเรื่องต่าง ๆ มีความละเอียดอ่อน และต้องได้รับการส่งเสริมอย่างเหมาะสมจาก 
ผู้ใกล้ชิด เช่น ผู้ปกครอง ครู หรือสถาบันทางสังคมต่าง ๆ โดยความต้องการที่สำคัญ คือ ความเป็น 
อัตลักษณ์ของตนเองกับความผูกพันกับเพ่ือน สำหรับความสนใจและความต้องการอื่น ๆ ที่สำคัญไม่น้อยไป
กว่ากันคือ ความต้องการทางเพศ ความต้องการได้รับอิสระ ความต้องการที่จะหาเลี้ยงตนเอง  
ความต้องการที่จะได้รับความนับถือจากสังคม และความต้องการในปรัชญาชีวิตที่น่าพอใจ ดังนั้น  
ในการส่งเสริมพัฒนาการของวัยรุ่นให้เหมาะสม จะต้องคำนึงถึงความสนใจและความต้องการของวัยรุ่นใน
ด้านต่าง ๆ ให้มากท่ีสุด  
 สำหรับพัฒนาการของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือเกม ถือเป็นธรรมชาติ
ของวัยรุ่น ที่เป็นวัยแห่งความอยากรู้อยากเห็น อยากทดลองสิ่งใหม่  ๆ ที่ตนสนใจ ทั้งในเรื่องหลักการ
แนวคิดต่าง ๆ หรือเรื่องราวใหม่ ๆ ที่ท้าทาย โดยกิจกรรมที่วัยรุ่นเลือกปฏิบัตินั้นเกิดขึ้นจากเหตุผลสำคัญ
ที่สุด คือการให้ร่างกายผ่อนคลายจากความตึงเครียด และความกดดันที่เกิดขึ้นในโรงเรียน หรือจากงานที่
ได้รับมอบหมายจากทางบ้าน รวมทั้งปัจจัยด้านสังคมจากการมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเพ่ือนที่สนใจในเรื่อง
เดียวกัน นอกจากนี้  ความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาการด้านจิตใจหรืออารมณ์ของวัยรุ่นกับกิจกรรมหรือเกม 
อาจมาจากหลักเกณฑ์ของช่วงวัยเกี่ยวกับการอยากเป็นอิสระอยากทำอะไรได้ด้วยตัวของตัวเอง  
ความต้องการเป็นตัวของตัวเอง การอยากรู้  อยากเห็น อยากลอง รวมทั้งการเกี่ยวข้องกับพัฒนาการทาง
สติปัญญา ที่วัยรุ่นจะมีความโดดเด่นในเรื่องของความจำที่ดี และการมีสมาธิในเรื่องที่ตนสนใจเป็นพิเศษ 
ตลอดจนการมีความคิดใหม่ ๆ จินตนาการใหม่ ๆ ที่ทำให้วัยรุ่นเรียนรู้เรื่องราวในกิจกรรมหรือเกมได้อย่าง
รวดเร็ว โดยมีเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าเป็นตัวผลักดัน 
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2.3 การพัฒนาและออกแบบเกมการเรียนรู้ 
 

2.3.1 ความหมายของเกมการเรียนรู้ 
 เกม (Game) เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนกระทำด้วยตนเอง การใช้เกมเป็นประสบการณ์ตรงที่

ผู้เรียนได้รับการสัมผัสด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีที่สุด มีความคิดริเริ่ม 
เกิดจินตนาการอันเป็นการแสดงถึงความก้าวหน้าทางระดับสติปัญญาของผู้เรียน (กำพล ดำรงวงศ์ , 2535) 
เกมถูกนำมาใช้เป็นนวัตกรรมการศึกษา ซึ่งผู้สอนส่วนมากยอมรับว่ากิจกรรมการเล่นหรือเกมสามารถใช้ใน
การจูงใจผู้เรียนได้ดี ผู้สอนสามารถนำเกมไปใช้ในการสอน เพ่ือให้การสอนดำเนินไปจนบรรลุเป้าหมายได้ 
เพราะเกมเป็นกิจกรรมที่จัดสภาพแวดล้อมของผู้เรียนให้เกิดการแข่งขันอย่างมีกฎเกณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์
เฉพาะ และเป็นกิจกรรมเพ่ือความสนุกสนาน (Grambs, Carr, & Fitch, 1970) การนำเกมมาใช้จัดการ
เรียนรู้ จึงถือเป็นกิจกรรมประเภทเกมที่พัฒนาขึ้นเพ่ือสร้างความสนใจและความสนุกสนานให้แก่ผู้เรียน  
มีกฎเกณฑ์ กติกา ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เข้าใจและจดจำบทเรียนได้ง่าย และพัฒนาทักษะต่าง ๆ 
รวดเร็ว อีกทั้ งช่วยให้ผู้ เรียนได้รู้จักทำงานร่วมกัน มีกระบวนการในการทำงานและอยู่ร่วมกัน  
(สุคนธ์  สินธุพานนท์, 2553) 

 กล่าวได้ว่า เกมการเรียนรู้ เป็นเกมที่พัฒนาขึ้นเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีด้วยประสาท
สัมผัสทั้ง 5 เกมถูกนำมาใช้เป็นนวัตกรรมการศึกษาเพ่ือจูงใจผู้เรียน โดยเกมจะต้องมีวัตถุประส งค์ที่
พัฒนาขึ้นมาเป็นการเฉพาะ เป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน มีกฎเกณฑ์ กติกา ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
เข้าใจและจดจำบทเรียนได้ง่าย และพัฒนาทักษะต่าง ๆ รวดเร็ว  

 
2.3.2 หลักการออกแบบและพัฒนาเกมการเรียนรู้ 

 การออกแบบและพัฒนาเกมเพ่ือการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ ผู้สร้างจะต้องคำนึงถึงลักษณะ 
ของเกม และปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ ในเรื่องนี้ ไพจิตร สะดวกการ (2543) ได้กล่าวถึงการพัฒนา
เกมเพ่ือการเรียนรู้ต้องคำนึงถึงหลักจิตวิทยา ลำดับขั้นตอน สิ่งเร้าและการตอบสนองพัฒนาการของผู้เรียน 
และมีจุดมุ่งหมายในการเล่น โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับความสามารถของและช่วงวัยของผู้เรียน  
แนวทางการออกแบบและพัฒนาเกมการเรียนรู้ ต้องคำนึงถึงสิ่งต่าง ๆ ดังนี้ 

 1) ต้องใช้หลักจิตวิทยา   
 2) เกมง่าย ไม่ซับซ้อน เกมสั้น ๆ ในเวลาไม่นานเกินไป 
 3) ท้าทายความคิด  
 4) สนุกเร้าความสามารถ  
 5) เหมาะสมกับช่วงวัยและความสามารถของผู้เรียน 
 6) สามารถศึกษาด้วยตนเองได้ 
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 การออกแบบและพัฒนาเกมการเรียนรู้ ยังต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับแนวคิดจัดการ
เรียนรู้ ซึ่งได้จำแนกประเภทของความรู้ไว้ 5 ประเภทคือ  

 1) การเรียนรู้โดยการจดจำ เป็นการเรียนรู้ที่ผู้ เรียนรู้ใช้วิธีการเรียนรู้จากการจดจำ  
โดย พยายามที่จะเก็บเนื้อหาสาระสำคัญจากการเรียนรู้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ผ่านการจดจำ  
ซึ่งการเรียนรู้เหมาะกับการเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้กฎระเบียบ แนวปฏิบัติต่าง ๆ และขั้นตอนการทำงาน 
ซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบตายตัว หรือมีการกำหนดความชัดเจนไว้เรียบร้อยแล้ว ข้อดีของการเรียนรู้โดยการ
จดจำคือทำให้ผู้เรียนรู้หรือผู้ปฏิบัติสามารถจดจำได้เป็นอย่างดี แต่ยังมีข้อจำกัดหลายอย่างเช่น ผู้เรียนรู้จะ
พยายามจำอย่างเดียวโดยที่ไม่สามารถนำไปประยุกต์ใช้หรือเกิดความคิดสร้างสรรค์ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
และหากมีการความรู้ใหม่เพ่ิมเติมเข้ามา ผู้เรียนรู้จำเป็นต้องเพ่ิมความรู้โดยการจดจำเข้าไปใหม่ ซึ่งอาจะ
เกิดความสับสนในการเรียนรู้ใหม่ได้  

 2) การเรียนรู้โดยการเลียนแบบ เป็นการเรียนรู้ที่ เกิดขึ้นจากการที่ผู้ เรียนรู้พยายาม 
ลอกเลียนแบบหรือกระทำตามต้นแบบที่ตนเห็นว่าเป็นความรู้หรือประโยชน์แก่ตน เช่น  การกระทำ
เลียนแบบผู้บังคับบัญชาหรือการลอกเลียนแก้ไขปัญหา รวมถึงการสอนงานใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ  

 3) การเรียนรู้โดยการหยั่งรู้ เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนรู้มองเห็นความสัมพันธ์ของสถานการณ์
ต่าง ๆ และมองเห็นถึงความเกี่ยวโยงกับสถานการณ์รวม ซึ่งจุดเด่นของการเรียนรู้มีประโยชน์ต่อการให้
ผู้ เรียนรู้คิดอย่างมีเหตุผล โดยสามารถแยกแยะความสัมพันธ์ของสาเหตุต่าง  ๆ ได้อย่างมีเหตุผล  
แต่การเรียนรู้ในประเภทนี้ยังมีจุดด้อย หากผู้เรียนรู้ไม่มีแรงจูงใจหรือประสบการณ์น้อย อาจทำให้  
การเรียนรู้ในประเภทนี้ไม่ประสบผลสำเร็จได้เลย  

 4) การเรียนรู้โดยลองผิดลองถูก เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนรู้ใช้ทางเลือกหลาย ๆ ทาง เพ่ือแก้ไข
ปัญหาหรือวิกฤตที่เกิดขึ้นด้วยวิธีของตัวเอง โดยไม่มีเกณฑ์หรือเหตุผลใด ๆ มาประกอบการตัดสินใจนั้น 
กล่าวคือ การเรียนรู้ประเภทนี้ผู้เรียนจะเหมือนกับการที่ต้องเลือกเปิดประตูหลาย ๆ บาน เพ่ือหาทางออกที่
มีเพียงทางเดียว ซึ่งในการเลือกเปิดประตูนั้นไม่มีต้องใช้หลักเกณฑ์ใด ๆ มาตัดสิน กล่าวคือ การเรียนรู้
ประเภทนี้มักเป็นวิธีการสุดท้ายหากไม่มีวิธีการใดท่ีดีกว่า  

 5) การเรียนรู้โดยการสร้างมโนคติ การเรียนรู้ชนิดนี้เกิดจากการที่ผู้เรียนมองเห็นลักษณะ
รวมของสิ่ง ๆ นั้น ต่อจากนั้นจึงมีการพิจารณาลักษณะเฉพาะของสิ่งนั้น  

 ประเภทของการเรียนรู้ทั้ง 5 ประเภทนี้ เมื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการการออกแบบและ
พัฒนาเกมการเรียนรู้  สามารถรวมกลุ่มหรือแยกประเภทของการเรียนรู้ในแต่ละประเภทได้ตาม  
ความเหมาะสม (เชียรศรี วิวิธศิริ, 2535) 

 นอกจากนั้น การพัฒนาเกมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของ
การออกแบบเกมเพ่ือการเรียนรู้ให้เหมาะสมด้วย โดยต้องคำนึงถึงเรื่องการปฏิบัติ (Practice) หรือ 
การออกแบบเกมเพ่ือการเรียนรู้นั้นจะต้องแฝงแบบฝึกหัดต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ทดลองทำ และการเรียนรู้
โดยการลงมือทำ (Learning by Doing) จะต้องเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เพราะการเรียนรู้
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ด้วยตัวเองจะทำให้เข้าใจได้ลึกซึ้งกว่า ที่สำคัญคือต้องมีการเรียนรู้จากความผิดพลาด (Learning from 
Mistakes) คือให้ผู้เรียนเรียนรู้จากความผิดพลาด ซึ่งการเรียนรู้จากความผิดพลาดไม่ใช่เรื่องเสียหาย แต่ยัง
จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถจดจำได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย ที่สำคัญจะต้องมีการตั้งเป้าหมายการเรียนรู้ (Goal-
Oriented Learning) ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนในเกม เพ่ือให้ผู้เรียนพยายามที่จะทำให้บรรลุเป้าหมาย โดย
มีประเด็นหลักในการเรียนรู้ (Learning Point) ที่ต้องแฝงไปด้วยข้อมูลหรือประเด็นหลัก ๆ ที่สำคัญที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ผู้เรียนสมควรรู้ เพ่ือผู้เรียนจะได้นำเอาความรู้นั้นไปใช้งานได้จริง นอกจากนั้นแล้ว  
การคำนึงถึงหลักจิตวิทยาเกี่ยวกับการพัฒนาเกมเพ่ือการเรียนรู้ก็มีความจำเป็น โดยเฉพาะทฤษฎีที่ทำให้
เกิดการเรียนรู้ เช่น หลักของความใกล้ชิด การใช้สิ่งเร้า และการตอบสนองที่เกิดขึ้นในเวลาใกล้เสียงกัน ซึ่ง
จะสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เรียน หรือหลักการฝึกหัด คือ การให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมซ้ำเพ่ือช่วยสร้าง
ความรู้และมีความเข้าใจที่แม่นยำ รวมทั้งกฎแห่งผล เพ่ือการให้ผู้เรียนได้ทราบผลของการเรียนรู้ ของตน 
เช่น มีการเฉลยคำตอบ เป็นต้น รวมทั้งมีการจูงใจผู้เรียน ด้วยรูปแบบการเรียนรู้จากง่ายไปหายาก และมี
เนื้อหาหลายรูปแบบ ตลอดจนมีภาพประกอบเพ่ือเร้าความสนใจของผู้เรียน เป็นต้น (พรรณี ช.เจนจิต , 
2538)  

 กล่าวได้ว่า การออกแบบและพัฒนาเกมเพ่ือการเรียนรู้ จะต้องคำนึงถึงลักษณะของเกมและ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในด้านลำดับขั้นตอนการพัฒนาเกม สิ่งเร้า การตอบสนอง และประเภทของการเรียนรู้ 5 
ประเภท คือ การเรียนรู้โดยการจดจำ การเรียนรู้โดยการเลียนแบบ การเรียนรู้โดยการหยั่งรู้ การเรียนรู้โดย
ลองผิดลองถูก การเรียนรู้โดยการสร้างมโนคติ โดยผู้ออกแบบเกมเพ่ือการเรียนรู้จะต้องให้ความสำคัญกับ
การปฏิบัติของผู้เรียนรู้ คือให้แบบฝึกหัดที่ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้โดยการลงมือทำ มีการเรียนรู้จาก  
ความผิดพลาด มีการตั้งเป้าหมายการเรียนรู้ที่ชัดเจนในเกมเพ่ือการเรียนรู้ และคำนึงถึงหลักจิตวิทยาในเชิง
ทฤษฎีที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ ได้แก่ หลักของความใกล้ชิด การใช้สิ่งเร้า การตอบสนอง หลักการฝึกหัด  
กฎแห่งผล และการจูงใจผู้เรียนด้วยรูปแบบและเนื้อหาที่น่าสนใจ  

 
2.3.3 การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม 

 การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม เป็นวิธีการหนึ่งที่นำมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน กระบวนการ
เรียนรู้ที่ว่านี้ผู้เรียนจะต้องยอมรับกฎเกณฑ์ กติกา เงื่อนไข หรือข้อตกลงร่วมกันที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน  
ทำให้เกิดความสนุกสนาน ร่าเริง พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืน โดยมีการนำเนื้อหา ข้อมูลของเกม พฤติกรรมการเล่น วิธีการเล่นและ
ผลการเล่นเกมมาใช้ในการอภิปรายเพ่ือสรุปผลการเรียนได้ ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นสื่อ 
สามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ (จันทร์จิรา จูมพลหล้า, 2560, 89) 

  1) ขั้น เลือกเกม เกมที่นำมาใช้ ในการจัดการเรียนรู้ส่ วนใหญ่จะเป็นเกมที่ เรียกว่า  
“เกมการศึกษา” คือเป็นเกมที่มีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจนโดยมุ่งให้ผู้เล่นเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น
ผู้สอนสร้างเกมขึ้นมาให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ ซึ่งหากผู้สอนต้องการสร้างเกมขึ้นใช้เอง 
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ผู้สอนจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสร้างและจะต้องทดลองใช้เกมที่สร้างหลาย  ๆ ครั้ง 
จนกระทั่งมั่นใจว่าสามารถใช้ได้ดีตามวัตถุประสงค์ หรือผู้สอนเลือกเกมที่ผู้สร้างขึ้นไว้แล้วนำมาดัดแปลงให้
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการสอนของตนก็ได้ ซึ่งการดัดแปลงนั้นผู้สอนจำเป็นจะต้องศึกษาเกมนั้นให้
เข้าใจ แล้วจึงดัดแปลงหรือทดลองใช้ก่อน เพ่ือจะได้เห็นประเด็นหรือข้อขัดข้องต่าง  ๆ ซึ่งจะช่วยให้มี 
การเตรียมการป้องกันหรือแก้ไขไว้ล่วงหน้า ซึ่งในการพิ จารณาเลือกเกมเพ่ือนำมาจัดการเรียนรู้   
มีองค์ประกอบที่สำคัญต้องพิจารณาดังต่อไปนี้ 

  (1) วัตถุประสงค์ในการเล่น เช่น ถ้าต้องการฝึกความเป็นผู้นำและผู้ตาม ต้องเลือกเกมที่
พยายามให้ผู้เล่นได้แสดงออกซ่ึงความสามารถของตนเองให้มากท่ีสุด  

  (2) ระดับของผู้เข้าร่วมเล่น ควรจะพิจารณาถึงเกมที่เหมาะกับสภาพร่างกาย ระดับ
ความสามารถ ระดับอายุ ความสนใจ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ  

  (3) สถานที่ ความเหมาะสมของสถานที่เป็นสิ่งสำคัญของการเล่นเกม เพราะจะต้อง 
เหมาะสมกับจำนวนผู้เล่น เพ่ือให้ทุกคนเล่นได้อย่างเต็มที่และมีความปลอดภัย  

  (4) จำนวนผู้เล่น ควรพิจารณาเลือกเกมที่ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมเล่นได้  
  (5) อุปกรณ์ ควรเป็นลักษณะเกมที่จัดหาอุปกรณ์ได้ง่าย สะดวก เหมาะสม ประหยัดและ

ปลอดภัยต่อการเล่น ซึ่งคงจะจัดหาหรือจัดทำข้ึนเองก็ได้  
  (6) กติกา กฎ ระเบียบในการเล่น เกมที่มีกติกามากหรือต้องใช้เทคนิคสูงไม่ เหมาะที่จะ

นำไปใช้ในเกมแบบหมู่ หรือเพ่ือความสนุกสนาน ทำให้เกิดความเบื่อหน่าย ดังนั้น ผู้นำเกมจะต้องชี้แจงให้ 
ผู้เล่นเข้าถึงกติกาการเล่นและความสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 2) ขั้นชี้แจงการเล่นและกติกา  
 (1) บอกชื่อเกมแก่ผู้เล่น  
 (2) ชี้แจงกติกา โดยผู้สอนควรจัดลำดับขั้นตอนและให้รายละเอียดที่ชัดเจน พร้อมทั้ ง

เปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามได้  
 (3) สาธิตการเล่น เกมที่มีวิธีการเล่นที่ซับซ้อนบางครั้งอาจต้องมีการสาธิตก่อน  
 (4) ซ้อมก่อนเล่นจริง เกมที่มีวิธีการเล่นที่ซับซ้อน นอกจากสาธิตแล้ว ยังอาจจำเป็นที่จะ

ให้ผู้เล่นลองซ้อมเล่นก่อน เพ่ือความเข้าใจที่ชัดเจน  
 3) ขั้นเล่นเกม  
 (1) จัดสถานที่สำหรับการเล่นเกมให้อยู่ในสภาพที่เอ้ือต่อการเล่น  
 (2) ให้ผู้เรียนเล่นเกมและผู้สอนควบคุมการเล่นให้เป็นไปตามขั้นตอน และในบางกรณี

ต้องควบคุมเวลาในการเล่นด้วย  
 (3) ผู้สอนควรติดตามสังเกตพฤติกรรมการเล่นของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด และควรบันทึก

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนไว้ เพ่ือนำไปใช้โดยการอภิปรายหลังการเล่น หรือผู้สอนอาจ
มอบหมายให้ผู้เรียนบางคนทำหน้าที่สังเกตการเล่น บันทึกพฤติกรรมและควบคุมเวลา เล่นด้วยก็ได้ 
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 4) ขั้นอภิปรายหลังการเล่นและสรุปผล ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากส ำหรับ 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม เพราะจุดเน้นของเกมอยู่ที่การเรียนรู้ยุทธวิธีต่าง ๆ ที่เอาชนะอุปสรรค เพ่ือให้
ไปถึงเป้าหมายที่ต้องการและโยงเข้าไปประเด็นการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนั้นการดำเนินการ
อภิปรายหลังการเล่นเกมควรดำเนินการดังนี้  

 (1) ครูผู้สอนควรตั้งประเด็นคำถามเพ่ือนำไปสู่การอภิปราย เช่น ผู้ชนะมีวิธีการ  
เล่นอย่างไร ผู้ชนะหรือผู้แพ้มีความรู้สึกอย่างไร ผู้ชนะเล่นเกมชนะเพราะเหตุใด ผู้แพ้เล่นเกมแพ้ เพราะเหตุ
ใด  

 (2) ประเด็นคำถามเกี่ยวกับเทคนิคหรือทักษะต่าง ๆ ที่ผู้เรียนได้รับ เช่น ผู้เรียนได้พัฒนา
ทักษะอะไรบ้างได้พัฒนามากน้อยเพียงใด ประสบความสำเร็จตามที่ต้องการหรือไม่ มีข้อผิดพลาดอะไรบ้าง 
และจะมีวิธีใดที่จะช่วยให้ประสบความสำเร็จมากขึ้น  

 (3) ประเด็นคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาสาระต่าง ๆ ที่ ได้รับ เช่น การทดสอบความรู้  
การให้เขียนแผนผังความคิด เป็นต้น 

 กล่าวได้ว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม จะต้องสร้างและยอมรับกฎเกณฑ์ กติกา เงื่อนไข 
หรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน สำหรับขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นสื่อ สามารถ
ดำเนินการตามข้ันตอน คือ ในขั้นเลือกเกม ควรพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการเล่น ระดับของผู้เข้าร่วมเล่น 
สถานที่ จำนวนผู้เล่น อุปกรณ์ และกติกา กฎ ระเบียบในการเล่น ขั้นชี้แจงการเล่นและกติกา ควรมี  
การชี้แจงกติกาและสาธิตการเล่น ขั้นเล่นเกม ควรจัดสถานให้พร้อม มีการควบคุมการเล่นให้เป็นไปตาม
ขั้นตอน และติดตามสังเกตพฤติกรรมการเล่นของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด และขั้นอภิปรายหลังการเล่นและ
สรุปผล ควรมีการตั้งประเด็นคำถามเกี่ยวกับเทคนิคหรือทักษะต่าง ๆ ที่ผู้เรียนได้รับ และประเด็นคำถาม
เกี่ยวกับเนื้อหาสาระต่าง ๆ เพ่ือนำไปสู่การอภิปราย  

 
2.3.4 ประโยชน์ของเกมการเรียนรู้ 

 อัชรีพร มณีวงษ์ (2546, 13-14) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของเกมสำหรับวัยรุ่นไว้ว่า การเล่น
ผ่านเกมนั้นมีประโยชน์และเหมาะสมกับทุกวัย โดยเฉพาะวัยเด็กและวัยรุ่นที่เล่นเกมอย่างเหมาะสม  
จะสามารถนำเกมที่มีวิธีการคิดหรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน และยังเป็นประโยชน์
ทางอ้อมที่จะส่งผลในอนาคตข้างหน้า ประโยชน์ที่กล่าว คือ  

 1) การรู้จักการสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว หรือการนำเอาประสบการณ์มาใช้แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวันได้  

 2) เกิดการเคลื่อนไหว ได้ออกกำลังกาย และเกิดความสนุกสนาน มีความสุขในชีวิต  
 3) ส่งเสริมสุขภาพจิต ผ่อนคลายอารมณ์ สมองปลอดโปร่ง ไม่ก่อให้เกิดปัญหาสังคม  

เกิดสติปัญญา มีจินตนาการการสร้างสรรค์ในการเล่น  
 5) เกิดความสามัคคีรักใครในหมู่คณะ ส่งผลให้เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว และโรงเรียน  
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 6) มีการให้อภัย มีการเสียสละ และมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นพลเมืองที่ดี  
 7) มีกิริยา วาจาที่สุภาพและมีความเคารพในสิทธิของผู้อื่น มีจิตเป็นประชาธิปไตย  
 8) กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างอิสระอย่างเป็นระบบและถูกวิธี  
 9) ปฏิบัติตามกฎกติกาและคำสั่งของเกมนั้น ซึ่งส่งเสริมให้ลดปัญหาต่าง ๆ ของสังคมได้  
 10) การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
 11) การเป็นผู้นำและการเป็นผู้ตามท่ีดี  
 ทั้งนี้  เมื่อมีการนำเกมมาใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษา หรือที่ เรียกว่าเกมการเรียนรู้  

เพ่ือการศึกษา ก็มีข้อดีเกี่ยวกับการสอนโดยใช้เกม ดังนี้ (สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ, 2545, 162)    
 1) ช่วยให้ผู้เรียนที่มีปัญหาเบื่อหน่ายการเรียน หันมาสนใจการเรียน เพราะเกมทำให้เกิด

ความสนุกสนานเพลิดเพลิน  
 2) ช่วยให้ผู้เรียนรู้จักการควบคุมตนเอง เปลี่ยนจากผู้รับหรือผู้ตามมาเป็นผู้มีความสามารถ

ในการตัดสินใจด้วยตนเองได้  
 3) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือการปรึกษาหารือ  
 4) ช่วยให้ผู้สอนวินิจฉัยและแก้ไขมโนมติที่ผิดต่าง ๆ ได้หลายวิชา เช่น คณิตศาสตร์ 

ภาษาไทยสังคมศึกษา ศิลปะ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
 ปัจจุบันเกมการเรียนรู้เพ่ือการศึกษานับว่ามีประโยชน์ต่อการสอนหรือการพัฒนาการเรียนรู้ของ

นักเรียนในสถานศึกษา เนื่องจากสามารถให้ความรู้ เกี่ยวกับหลักความจริงทั่วไปและความรู้วิชาอ่ืน  ๆ 
เช่นเดียวกับเทคนิคการสอนอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนรู้จักคิด รู้จักตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ทั้งยังช่วยให้เกิด
ทักษะในการคิดแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วและถูกต้องดีขึ้นด้วย ผู้เรียนสามารถเข้าใจแนวคิดได้ดีขึ้นและจำได้นาน
ขึ้น ช่วยให้ผู้เรียนผ่อนคลายความตึงเครียด ในการเรียนทำให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ทั้งยังช่วยปลูกฝัง
ความรู้สึกท่ีดีต่อวิชาที่เรียนพร้อมทั้งยังช่วยให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของการเรียน (พันธ์ ทองชุมนุม, 2547, 231) 
เกมการศึกษาที่ดีจะเร้าความสนใจของผู้เรียนและเป็นสิ่งจูงใจผู้เรียนให้อย่างจะเรียนรู้ในสิ่งนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี 
ถือเป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีแก่ผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิด ทักษะการใช้ภาษา 
การพูด อ่าน เขียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสดงความสามารถของตนที่มีอยู่ในด้านต่าง  ๆ ได้เต็มที่ ส่งเสริมให้
ผู้ เรียนได้รู้จักการทำงานร่วมกัน คนที่ เรียนเก่งจะรู้จักช่วยเหลือคนที่ เรียนอ่อน ช่วยให้ผู้ เรียนมี  
ความกระจ่างในเนื้อหาของบทเรียนที่เรียนในแต่ละเรื่อง ผู้สอนสามารถใช้เกมทดสอบความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาสาระที่เรียนได้โดยสังเกตจากการตอบคำถามหรือการร่วมกันแสดงออกในกิจกรรมของเกมนั้น ๆ ซึ่ง
ช่วยลดเวลาในการเรียนรู้ของเนื้อหาสาระที่เรียน เพราะกิจกรรมในเกมจะช่วยสร้างความกระจ่างชัดให้แก่
ผู้เรียน อีกทั้งเกมก่อให้เกิดสัมพันธภาพระหว่างผู้สอนและผู้เรียนด้วยกัน และเป็นการฝึกให้ผู้เรียนมีวินัยใน
ตนเองอีกด้วย (สุคนธ์ สินธพานนท์, 2551, 131) 

 กล่าวได้ว่า ประโยชน์ของเกมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนในระดับมัยธมศึกษาหรือวัยรุ่น  
คือการช่วยพัฒนาให้รู้จักการสังเกต การแก้ปัญหา เกิดความสนุกสนาน และเสริมสุขภาพจิต เกิดความ



47 

สามัคคีมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเมื่อมีการนำเกมมาใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาหรือที่เรียกว่าเกม 
การเรียนรู้เพ่ือการศึกษา ข้อดีและประโยชน์ของการสอนโดยใช้เกมที่สำคัญคือ ช่วยให้ผู้เรียนที่มีปัญหาเบื่อ
หน่ายการเรียนหันมาสนใจการเรียนมากขึ้น ช่วยให้ผู้เรียนรู้จักการควบคุมตนเอง และส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ปัจจุบันเกมการศึกษานับว่ามีประโยชน์ต่อการสอนหรือการพัฒนาการเรี ยนรู้ของ
นักเรียนในสถานศึกษา เพราะนำมาพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักคิด รู้จักตัดสินใจอย่างมีเหตุผล เกิดทักษะใน  
การคิดแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วและถูกต้อง และช่วยให้ผู้เรียนผ่อนคลายความตึงเครียด โดยเกมการศึกษาที่
ดีจะเร้าความสนใจของผู้เรียนและเป็นสิ่งจูงใจผู้เรียนให้อย่างจะเรียนรู้ในสิ่งนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี ถือเป็น 
การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีแก่ผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิด ทักษะการใช้ภาษา การพูด 
อ่าน เขียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสดงความสามารถของตนที่มีอยู่ในด้านต่าง ๆ ได้เต็มที่ และส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้รู้จักการทำงานร่วมกัน ก่อให้เกิดสัมพันธภาพ และเป็นการฝึกให้ผู้เรียนมีวินัยในตนเอง 

 โดยสรุปเกมการเรียนรู้ เป็นเกมที่พัฒนาขึ้นเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีด้วยประสาท
สัมผัสทั้ง 5 เกมถูกนำมาใช้เป็นนวัตกรรมการศึกษาเพ่ือจูงใจผู้เรียน โดยเกมจะต้องมีวัตถุประสงค์ที่
พัฒนาขึ้นมาเป็นการเฉพาะ เป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน มีกฎเกณฑ์ กติกา ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
เข้าใจและจดจำบทเรียนได้ง่าย และพัฒนาทักษะต่าง ๆ รวดเร็ว การออกแบบและพัฒนาเกมเพ่ือ 
การเรียนรู้ จะต้องคำนึงถึงลักษณะของเกมและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในด้านลำดับขั้นตอนการพัฒนาเกม สิ่งเร้า 
การตอบสนอง และประเภทของการเรียนรู้  5 ประเภท คือ การเรียนรู้โดยการจดจำ การเรียนรู้  
โดยการเลียนแบบ การเรียนรู้โดยการหยั่งรู้ การเรียนรู้โดยลองผิดลองถูก การเรียนรู้โดยการสร้างมโนคติ 
โดยผู้ออกแบบเกมเพ่ือการเรียนรู้จะต้องให้ความสำคัญกับการปฏิบัติของผู้เรียนรู้ คือให้แบบฝึกหัดที่ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้โดยการลงมือทำ มีการเรียนรู้จากความผิดพลาด มีการตั้งเป้าหมายการเรียนรู้ที่ชัดเจนใน
เกมเพ่ือการเรียนรู้ และคำนึงถึงหลักจิตวิทยาในเชิงทฤษฎีที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ ได้แก่ หลักของความ
ใกล้ชิด การใช้สิ่งเร้า การตอบสนอง หลักการฝึกหัด กฎแห่งผล และการจูงใจผู้เรียนด้วยรูปแบบและเนื้อหา
ที่น่าสนใจ  

 การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม จะต้องสร้างและยอมรับกฎเกณฑ์ กติกา เงื่อนไข หรือข้อตกลง
ร่วมกันระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน สำหรับขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นสื่อ สามารถดำเนินการตาม
ขั้นตอน คือ ในขั้นเลือกเกม ควรพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการเล่น ระดับของผู้เข้าร่วมเล่น สถานที่ 
จำนวนผู้เล่น อุปกรณ์ และกติกา กฎ ระเบียบในการเล่น ขั้นชี้แจงการเล่นและกติกา ควรมีการชี้แจงกติกา
และสาธิตการเล่น ขั้นเล่นเกม ควรจัดสถานให้พร้อม มีการควบคุมการเล่นให้เป็นไปตามขั้นตอน  
และติดตามสังเกตพฤติกรรมการเล่นของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด และขั้นอภิปรายหลังการเล่นและสรุปผล  
ควรมีการตั้งประเด็นคำถามเพ่ือนำไปสู่การอภิปราย ประเด็นคำถามเกี่ยวกับเทคนิคหรือทักษะต่าง ๆ  
ที่ผู้เรียนได้รับ และประเด็นคำถามเก่ียวกับเนื้อหาสาระต่าง ๆ ที่ได้รับ  

 สำหรับประโยชน์ของเกมสำหรับนักเรียนในระดับมัยธมศึกษาหรือวัยรุ่น คือการช่วยพัฒนา
ให้รู้จักการสังเกต การแก้ปัญหา เกิดความสนุกสนาน และเสริมสุขภาพจิต เกิดความสามัคคีมีการช่วยเหลือ
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ซึ่งกันและกัน และเมื่อมีการนำเกมมาใช้ เป็นเครื่องมือในการศึกษาหรือที่ เรียกว่าเกมการเรียนรู้  
เพ่ือการศึกษา ข้อดีและประโยชน์ของการสอนโดยใช้เกมที่สำคัญคือ ช่วยให้ผู้เรียนที่มีปัญหาเบื่อหน่าย  
การเรียนหันมาสนใจการเรียนมากขึ้น ช่วยให้ผู้เรียนรู้จักการควบคุมตนเอง และส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ปัจจุบันเกมการเรียนรู้เพ่ือการศึกษานับว่ามีประโยชน์ต่อการสอนหรือการพัฒนาการ
เรียนรู้ของนักเรียนในสถานศึกษา เพราะนำมาพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักคิด รู้จักตัดสินใจอย่างมีเหตุผล  
เกิดทักษะในการคิดแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วและถูกต้อง และช่วยให้ผู้เรียนผ่อนคลายความตึงเครียด โดยเกม
การศึกษาที่ดีจะเร้าความสนใจของผู้เรียนและเป็นสิ่งจูงใจผู้เรียนให้อย่างจะเรียนรู้ในสิ่งนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี 
ถือเป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีแก่ผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิด ทักษะการใช้ภาษา 
การพูด อ่าน เขียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสดงความสามารถของตนที่มีอยู่ในด้านต่าง ๆ ได้เต็มที่ และส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้รู้จักการทำงานร่วมกัน ก่อให้เกิดสัมพันธภาพการฝึกให้ผู้เรียนมีวินัยในตนเอง 
 

2.4 การวิจัยอิงการออกแบบ (Design-Based Research) 
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยในศาสตร์ด้านวิทยาการเรียนรู้ ใช้วิธีการวิจัยอิงการออกแบบ ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้  

2.4.1 นิยามของการวิจัยอิงการออกแบบ  
การวิจัยอิงการออกแบบ (Design-Based Research) เป็นระเบียบวิธีวิจัยรูปแบบใหม่ที่ได้รับ

ความนิยมในการศึกษาด้านวิทยาการเรียนรู้และเป็นการศึกษาที่มุ่งทดสอบรูปแบบการจัดกระทำ 
(intervention) โดยผ่านการออกแบบ ลองทำ ทดสอบ และออกแบบใหม่ การจัดกระทำอาจจะเป็น
กระบวนการสอน ชนิดของการวัดประเมิน กิจกรรมการเรียนรู้ หรื อ การใช้งานเทคโนโลยี โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้และพัฒนาทฤษฎีไปพร้อมกัน การวิจัยอิงการออกแบบ
จะอธิบายถึงกระบวนการออกแบบในสถานการณ์จริง และการทำความเข้าใจถึงกระบวนการเรียนรู้ที่เกิด
ขึ้นกับผู้ เรียน (Barab & Squire, 2004; Collins, Joseph, & Bielaczyc, 2004) โดยเชื่อมโยงระหว่าง
กระบวนการและองค์ความรู้เข้ากับผลลัพธ์ในบริบทหนึ่ง ๆ ซึ่งกระบวนการจะเป็นการนาผลการดำเนินการ
มาปรับปรุงแนวทางการออกแบบจนได้ผลลัพธ์ที่ดีในที่สุด (Easterday, Lewis, & Gerber, 2014)  

การวิจัยอิงการออกแบบเป็นกระบวนการวิจัยที่มุ่งให้ความสำคัญกับความรู้ที่ปฏิสัมพันธ์กับ
บริบท เพ่ือเชื่อมโยงข้อค้นพบทางทฤษฎีกับการปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานด้านการศึกษา ที่มุ่งไปสู่  
การประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน (Sandoval & Bell, 2004) ซึ่งยังคงพยายามผนวกเอาทฤษฎีการเรียนรู้ (และ 
การสอน) มาใช้โดยไม่ละเลยระบบสังคมที่มีความซับซ้อน (Collins et al., 2004) เป็นการให้ความสำคัญ
กับความเข้าใจทางทฤษฎีและการนำไปใช้ในทางปฏิบัติในเวลาเดียวกัน (Wang & Hannafin, 2005) ทั้งนี้ 
การวิจัยอิงการออกแบบเป็นเนื้อหาที่มีการสอนหลักสูตรวิทยาการเรียนรู้ในระดับปริญญาโทและเอกหลาย
แห่ง (Sommerhoff et al., 2018)  



49 

นิยามของการวิจัยอิงการออกแบบนั้นไม่ได้มีนิยามที่ชัดเจนแต่อย่างใด โดยพบว่ามีนิยามที่มี  
ความแตกต่างกันตามแต่สาขาวิชา นักวิจัยเชิงออกแบบแต่ละคนจะออกแบบกระบวนการวิจัยให้ตรงกับ
ความสนใจและความต้องการของสาขาวิชาของตนเองโดยเฉพาะ จนทำให้ไม่สามารถนิยามการวิจัยอิง 
การออกแบบให้ครอบคลุมทุกรูปแบบได้ ไม่เพียงเท่านั้นจากการศึกษางานวิชาการเกี่ยวกับการวิจัยอิง  
การออกแบบแล้วยังพบว่าแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยอิงการออกแบบยังมีระดับของรายละเอียดที่แตกต่างกัน
ด้วย (Christensen, 2018) โดยในส่วนนี้เราจะกล่าวถึงการวิจัยอิงการออกแบบใน 3 ประเด็นสำคัญที่ใช้
เป็นตัวกำหนดนิยาม ได้แก่ ความมุ่งหมาย ลักษณะ และกระบวนการ 

 

2.4.2 ความมุ่งหมายของการวิจัยอิงการออกแบบ  

การวิจัยอิงการออกแบบนั้นเป็นงานวิจัยที่พยายามหักล้างข้อจำกัดของงานวิจัยเชิงทดลองในแง่
ของการนำผลการวิจัยไปใช้ ซึ่งหลาย ๆ ครั้งแม้จะได้ผลการทดลองเป็นที่น่าพอใจแต่กลับไม่สามารถนำไปใช้
งานในสภาพจริงได้ และยังต้องคำนึงถึงคุณประโยชน์ในเชิงทฤษฎี หรือการพัฒนาหลักการสำหรับ 
การออกแบบแต่อย่างใด (Christensen, 2018) ดังจะเห็นได้จากงานของ (van den Akker & Plomp, 1993) 
ที่พยายามจำแนกงานวิจัยอิงการออกแบบจากงานวิจัยประเภทอ่ืน โดยระบุว่า งานวิจัยอิงการออกแบบนั้น  
(1) พยายามพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบและวิธีการแก้ปัญหาบนฐานของทฤษฎีที่จะถูก
ตรวจสอบโดยผลการวิจัย พร้อมกับ (2) เสนอแนวทางการนำผลการวิจัยไปใช้ในเชิงปฏิบัติไปพร้อม ๆ กัน 
ความเห็นนี้ได้รับการสนับสนุนจาก Sandoval and Bell (2004) ที่ระบุถึงงานวิจัยอิงการออกแบบว่าเป็น
ความพยายามที่จะจัดการกับความตึงเครียดระหว่างความต้องการความรู้ที่ ใช้ประโยชน์ ได้จริงกับ 
ความสมเหตุสมผลในทางวิทยาศาสตร์และการสรุปขยายผลไปยังบริบทอ่ืน เช่นเดียวกับ Cobb et al. (2003) 
ที่ระบุว่าการวิจัยอิงการออกแบบนั้นถูกจัดเพ่ือการพัฒนาทฤษฎีด้วย ไม่ได้สนใจเฉพาะการหาหลักฐานว่า
อะไรสามารถใช้ได้เท่านั้น   

จากที่กล่าวมาแม้จะสรุปได้ว่า การวิจัยอิงการออกแบบนั้นมุ่งเน้นทั้งการพัฒนาหลักการ
ออกแบบและทฤษฎี และการใช้งานในเชิงปฏิบัติ แต่ก็ยังพบความแตกต่างของการให้ความมุ่งเน้น  
โดยบางส่วนอาจมุ่งเน้นไปในการพัฒนาทฤษฎี และบางส่วนให้ความสำคัญกับผลงานที่ปฏิบัติได้ แต่ถึง
อย่างไรการวิจัยแนวนี้ก็ยังคำนึงถึงองค์ประกอบทั้งสองส่วน  

 

2.4.3 ลักษณะของการวิจัยอิงการออกแบบ  

Christensen (2018) ได้ระบุลักษณะสำคัญของการวิจัยอิงการออกแบบไว้ดังนี้  
 1. ขับเคลื่อนด้วยกระบวนการออกแบบ งานวิจัยอิงการออกแบบนั้นให้ความสำคัญกับ

กระบวนการออกแบบโดยเล็งเห็นว่ากระบวนการออกแบบนั้นจะนำมาซึ่งความเข้าใจเชิงทฤษฎีและผลลัพธ์
ในทางปฏิบั ติ  (Anderson & Shattuck, 2012; Brown, 1992; Cobb et al., 2003; Collins, 1992; 
Design-Based Research Collective, 2003) โดยกระบวนการออกแบบจะทำให้ ได้มาซึ่ งแนวทาง 
การแก้ปัญหาที่ได้ผล ในขณะเดียวกันจุดตั้งต้น การพัฒนา และการทดสอบต้นแบบก็ยังสามารถรวบรวม
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ข้อมูล และสำรวจประสบการณ์ผู้ใช้ จะทำให้เข้าใจว่าหลักการออกแบบควรเป็นอย่างไร หรือมนุษย์เรียนรู้
อย่างไร  

 2. คำนึงถึงบริบท การวิจัยอิงการออกแบบให้ความสำคัญกับความตรงเชิงบริบท 
(Contextual Validity) ซึ่งจำเป็นต้องมีการกล่าวถึงบริบทหรือสภาพการณ์ของพ้ืนที่วิจัย โดยต้องคำนึงถึง
กระบวนการออกแบบในบริบทที่เป็นอยู่จริง เช่น ในชั้นเรียน (Anderson & Shattuck, 2012; Barab & 
Squire, 2004; Brown, 1992, Cobb et al., 2003)  

 3. การวนรอบพัฒนา ในกระบวนการวิจัยอิงการออกแบบไม่ใช่การดำเนินการวิจัยที่มี
ลักษณะเป็นเส้นตรง แบบการวิจัยเชิงทดลองทั่วไป ที่มีการสร้างชุดฝึก นำไปใช้ แล้วทดสอบ แต่เป็น  
การทำงานเป็นวงจร ออกแบบ ทดสอบ ปรับแก้ (Anderson & Shattuck, 2012; Barab & Squire, 
2004; Brown, 1992; Design-Based Research Collective, 2003; Shavelson et al., 2003) ซึ่ ง ใน
แต่ละวงรอบนี้จะมีการปรับแก้อย่างเป็นระบบตามข้อมูลที่ได้จากการทดสอบหรือทดลองใช้ในกลุ่มเล็ก 
(Barab & Squire, 2004; Collins, 1992) 

 4. ความร่วมมือ แม้ว่าประเด็นของความร่วมมืออาจจะไม่ใช่ลักษณะร่วมของการทำวิจัย
เชิงทดลองทั้งหมด แต่ยังมีหลายแนวทางที่ให้ความสำคัญกับความร่วมมือกันของนักวิจัย นักออกแบบ 
นักศึกษา และผู้ปฏิบัติหลัก และถือว่าความร่วมมือเป็นหัวใจสำคัญของการออกแบบ (Anderson & 
Shattuck, 2012; Barab & Squire, 2004; McCandliss et al., 2003) โดยผู้มีส่วนร่วมในแต่ละฝ่ายนั้นก็
มีมุมมองต่อโครงการหรือปรากฎการณ์ในรูปแบบของตนเองตามบทบาทที่ตนเองได้รับ มุมมองเหล่านี้ช่วย
ให้เห็นภาพรวมของการออกแบบ บริบท และการพัฒนาต้นแบบ  

 5. การสร้างทฤษฎี การวิจัยอิงการออกแบบให้ความสนใจมากไปกว่าการออกแบบที่มี
ประสิทธิผล แต่ยังสร้างสรรค์ความเข้าใจทั้งในเชิงทฤษฎีและการออกแบบ (Anderson & Shattuck, 
2012; Barab & Squire, 2004; Brown, 1992; Cobb et al., 2003; Design-Based Research 
Collective, 2003; Joseph, 2004; Shavelson et al., 2003) กล่าวคือผลผลิตของการวิจัยอิงการออก
แบบอย่างหนึ่งนั้นคือ ค้นหา หรือ ทดสอบ ทฤษฎีที่จะสามารถอธิบายปรากฏการณ์ในบริบทที่ทำการศึกษา
และขยายผลไปเป็นทฤษฎีที่อธิบายปรากฏการณ์โดยทั่วไป  

 6. การใช้งานได้จริง ในขณะที่การวิจัยอิงการออกแบบต้องการคำอธิบายเชิงทฤษฎีของ
ปรากฎการณ์ที่ทำการศึกษาแล้ว การวิจัยอิงการออกแบบยังต้องแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ใช้งานได้จริง ๆ (Cobb 
et al., 2003) และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติในการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวิจัย และการออกแบบ 
( Anderson & Shattuck, 2012; Barab & Squire, 2004; Design-Based Research Collective, 
2003; McCandliss et al., 2003)  

 7. ผลผลิต งานวิจัยเชิงทดลองไม่เพียงแต่สร้างความเข้าใจในเชิงทฤษฎีและการปฏิบัติ
กระบวนการออกแบบยังต้องสร้างผลผลิตบางอย่าง ที่สามารถวัดความสำเร็จในแง่ของการออกแบบหรือ
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สร้างผลผลิตออกมาได้ (Barab & Squire, 2004; Design-Based Research Collective, 2003; Joseph, 
2004; McCandliss et al., 2003).  
 นอกจากนี้  Kennedy-Clark (2013) ยังได้ระบุถึงลักษณะของการวิจัยอิงการออกแบบไว้  
4 ประการ ดังนี้  
 1. การศึกษาที่แบ่งเป็นระยะย่อย ๆ การวิจัยอิงการออกแบบนั้นเป็นกระบวนการวิจัยที่อาจจะแบ่งได้
เป็นระยะย่อย ๆ ได้หลายระยะ เช่น ระยะการศึกษาบริบท ระยะการพัฒนาต้นแบบ ระยะทดสอบผล ซึ่งในแต่
ละระยะนั้นก็จะมีข้อค้นพบ เหมือนเป็นงานวิจัยย่อย ๆ หรือในระยะการพัฒนาต้นแบบนั้น แต่ละวงจรของ 
การออกแบบจะมีการทดลอง เก็บรวบรวมข้อมูล และมีข้อค้นพบเช่นกัน การแบ่งเป็นระยะย่อยแบบนี้จะทำให้
เกิดความเข้าใจ ถึงการปฏิบัติหรือการออกแบบที่เหมาะสม และยังช่วงอธิบายด้วยว่าทำไมเครื่องมือของเราใช้
งานได้ผลดี หรือไม่ผลไม่ดีในบริบทนั้น ๆ ด้วย ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างงานวิจัยของ Mafumiko (2006) 
ที่สามารถแบ่งงานออกเป็นส่วน ๆ และแต่ละส่วนมีคำถามวิจัย และข้อค้นพบในแต่ละส่วน ดังแสดงใน 
แผนภาพที่ 1  
 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบการวิจัยที่แสดงระยะย่อยของงานวิจัยของ Mafumiko (2006)  
ที่มา: Masole (2011)  

2. กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ การวิจัยอิงการออกแบบเป็นงานวิจัยที่มีหลายขั้นตอน และมีหลาย
บทบาทที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้วิจัย ผู้ออกแบบ ผู้บริหารโครงการ ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้นักวิจัยอาจทำงานใน
บทบาทเหล่านี้คนเดียวเพ่ือให้เห็นงานในภาพรวมและสามารถเชื่อมร้อยทั้งหมดได้แบบไร้รอยต่อ แต่
อย่างไรก็ตามด้วยความที่มีหลายบทบาทการทำงานแบบพหุวิทยาการ หรือ สหวิทยาการ ก็จะช่วยสร้าง
มุมมองที่หลากหลายมากขึ้น และใช้ความเชี่ยวชาญของแต่ละบุคคลในการทำงานได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นใน
การวิจัยอิงการออกแบบบางครั้งจึงมีการทำงานร่วมกันของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ  
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3. การมีผู้ให้ข้อมูลที่หลากหลาย เนื่องจากการวิจัยอิงการออกแบบนั้นอาศัยการวิจัย
หลายระยะย่อย ซึ่งการวิจัยในแต่ละช่วงอาจจะต้องอาศัยข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่นใน
งานวิจัยของ Mafumiko นั้นในการสำรวจเบื้องต้น อาจจะสอบถามจากนักเรียน ครู นักศึกษาฝึกงาน  
นักการศึกษา แต่ในขณะที่ในการทดสอบต้นแบบที่ 1 ก็ต้องการความเห็นของผู้เชี่ยวชาญก่อน ขณะที่
ต้นแบบที่ 2 อาจจะต้องการความคิดเห็นจากผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว ต้นแบบที่ 3 ต้องการข้อมูลจาก
นักเรียนปัจจุบัน และต้นแบบที่ 4 เป็นการทดลองนำไปใช้กับกลุ่มขนาดใหญ่ ทั้งนี้การเลือกผู้ให้ข้อมูล 
ในแต่ละระยะต้องพิจารณาความเหมาะสม ซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกันในแต่ละงานวิจัย  

4. ความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ การวิจัยอิงการออกแบบนั้นเป็นการวิจัยที่มีหลาย
ส่วนประกอบกันโดยมุ่งเน้นประโยชน์จากการวิจัยทั้งในเชิงทฤษฎี และเชิงปฏิบัติ ดังนั้นกระบวนการทำ
วิจัยจึงต้องถูกออกแบบให้เหมาะสมกับคำถามวิจัยในแต่ละช่วง โดยการวิจัยบางช่วงต้องการผลที่รวดเร็ว 
บางช่วงอาจต้องการข้อมูลเชิงลึก หรือบางครั้งการต้องการผลการวิจัยที่อ้างอิงไปยังกลุ่มอ่ืน ๆ ได้ ดังนั้น
กระบวนการวิจัยจึงต้องมีความยืดหยุ่นและปรับให้เหมาะสมกับช่วงของการวิจัยนั้น ๆ   

 

ขั้นตอนและกระบวนการวิจัยอิงการออกแบบ 

ภาพที่ 2 การเปรยีบเทียบขั้นตอนการวิจัยเชิงทำนายกับการวจิัยเขิงออกแบบ (Amiel & Reeves, 2008)  
 

 งานวิจัยเชิงปริมาณส่วนใหญ่นั้นเป็นงานวิจัยเชิงทำนาย ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ หรือ
งานวิจัยเชิงทดลองการตาม งานวิจัยลักษณะนี้เน้นการสร้างสมมติฐานและทดสอบจนนำไปสู่ข้อสรุปทาง
ทฤษฎีซึ่งมักเป็นการวิจัยที่เป็นเส้นตรง กล่าวคือเป็นขั้นตอนไปทีละขั้น แต่การวิจัยอิงการออกแบบนั้นเป็น
กระบวนการวิจัยที่มีการวนซ้ำ ในแต่ละสวนของการวิจัยอาจจะมีการปรับปรุงความเข้าใจในปัญหา  
แนวทางการแก้ปัญหา วิธีการแก้ปัญหา และหลักการออกแบบไปตามรอบของการวิจัยดังภาพที่ 2  
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 จากภาพที่  2 นั้น  Amiel and Reeves (2008) ได้แบ่ งระยะการวิจัยออกเป็น 4 ส่วน คือ  
การวิเคราะห์ปัญหา การปัญหาแนวทางการแก้ปัญหา การทดสอบการแก้ปัญหา และการสะท้อนคิด 
อย่างไรก็ตามนี้ ไม่ใช่แนวทางเดียวกันทั้งหมดทั้งนี้ เมื่อได้ศึกษารายละเอียดของรูปแบบการวิจัยอิง  
การออกแบบของนักวิจัยหลายและแบ่งออกเป็นงานวิจัย 5 ระยะที่มีข้ันตอนดังนี้  
 ระยะที่ 1 การระบุปัญหา  

1. การวิเคราะห์ปัญหาหรือความต้องการจำเป็น เป็นกระบวนการศึกษาถึงปัญหาที่
เกิดขึ้น โดยในกระบวนการนี้บางแนวทางอาจใช้การอภิปรายร่วมกันระหว่างผู้วิจัยและผู้ปฏิบัติ เช่น ครู 
หรือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในฐานะผู้ใช้ เช่น นักเรียน ผู้ปกครอง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ เช่น 
นักวิชาการ ผู้กำหนดนโยบาย ฯลฯ  
 ระยะที่ 2 การศึกษาบริบท และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  

2. การศึกษาบริบท เป็นกระบวนการสำรวจว่าเงื่อนไขในการออกแบบมีลักษณะเป็น
อย่างไรบ้าง อาจเป็นการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ หรือ การไปสำรวจของผู้วิจัยเอง เพ่ือสรุป
เงื่อนไขต่าง ๆ ในการออกแบบ และเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับอธิบายบริบทของการแก้ปัญหา  
   3. ทบทวนวรรณกรรม เป็นการสำรวจแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัญหา รวมไปถึงแนว
ทางการแก้ปัญหาที่เคยมีการทำมาก่อน เพ่ือให้เป็นแนวคิดและทฤษฎีที่สามารถนำมาใช้แก้ปัญหา รวมถึง
เห็นแนวทางในการแก้ปัญหา เพ่ือสรุปเป็นกรอบการออกแบบสำหรับงานวิจัยนี้  
 ระยะที่ 3 การกำหนดกรอบการออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาเบื้องต้น  
   4. ระบุแนวทางการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ ในกระบวนการออกแบบอาจจะไม่ได้เริ่มจาก
แนวคิดเพียงแนวคิดเดียว หรือทางเลือกเดียว ในขั้นตอนนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบที่จะสร้างแนว
ทางการแก้ปัญหาหลายแนวทางก่อนพิจารณาทางเลือกที่สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีในการแก้ปัญหา และ
เข้ากับบริบทการแก้ปัญหา  
 ระยะที่ 4 การพัฒนารูปแบบการแก้ปัญหาด้วยการวิจัยเป็นวงรอบ  
   5. ออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาเป็นต้นแบบตั้งต้น เป็นการเปลี่ยนแนวทางการ
แก้ปัญหาให้การเป็นผลงานที่สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาได้ อย่างไรก็ตามในขั้นตอนนี้อาจจะไม่ได้เป็น
ต้นแบบที่สมบูรณ์ แต่เป็นเพียงต้นแบบคร่าว ๆ เพ่ือให้สามารถทดสอบแนวคิดเบื้องต้นได้ ในบางกรณีอาจ
เป็นการออกแบบสมบูรณ์เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินต้นแบบตั้งต้นก็ได้  
   6. ทดสอบการวิจัยวงรอบ เป็นขั้นตอนการพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาที่เป็ นวงจร 
ประกอบด้วย การนำไปใช้ การสะท้อนปัญหา การปรับปรุงแบบ โดยเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะได้
ต้นแบบที่ค่อย ๆ มีความเหมาะสมขึ้น   
 ระยะที่ 5 การทดสอบประสิทธิผลโดยการประเมินแบบรวบยอด (Summative Evaluation)  
   7. สรุปต้นแบบสุดท้าย เมื่อทำการทดสอบวงรอบจนได้ต้นแบบที่เป็นที่พอใจแล้วจึงทำ
ต้นแบบสุดท้ายที่มีลักษณะเช่นเดียวกับแนวทางแก้ปัญหาจริง  
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   8. ทดสอบประสิทธิผลแบบรวบยอด เป็นขั้นตอนการทดสอบต้นแบบสุดท้ายเพ่ือสรุปว่า  
การพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาของผู้วิจัยนั้น  
   9. สะท้อนคิด และขยายผลเป็นวงกว้าง  
 ทั้งนี้งานวิจัยแต่ละงานอาจจะมีจำนวนขั้นตอนและการทำงานในแต่ละขั้นที่แตกต่างกัน ขึ้นกับ  
ความเหมาะสมที่ผู้วิจัยแต่ละคนพิจารณา  
 กล่าวโดยสรุป การวิจัยอิงการออกแบบ หมายถึง การวิจัยที่มุ่งเน้นการออกแบบและสร้างแนว
ทางการแก้ปัญหาเพื่อสร้างข้อค้นพบทางทฤษฎีและปฏิบัติ โดยอาศัยกระบวนการออกแบบที่คำนึงถึงบริบท
ของการวิจัย เป็นกระบวนการวิจัยที่มีการออกแบบเป็นวงรอบที่อาศัยความร่วมมือระหว่าง ผู้วิจัย ผู้ปฏิบัติ 
และผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ทั้งนี้เป็นการวิจัยมีระเบียบวิธีที่ยืดหยุ่นและปรับให้เข้ากับบริบทและปัญหาการวิจัย 

สำหรับภาพรวมของการวิจัยอิงการออกแบบนั้นแสดงในภาพที่ 3  
 

 
 
ภาพที่ 3 ภาพรวมของการวิจัยอิงการออกแบบ (Wademan, 2005) 

 
โดยสรุปการวิจัยอิงการออกแบบมีจุดเด่นหลายประการ นักวิจัยมีส่วนในทุกกระบวนการตั้งแต่ 

ออกแบบ พัฒนา และนำการจัดกระทำนั้นไปใช้ เน้นการออกแบบและทดลองใช้ที่ยึดโยงกับบริบทพ้ืนที่
และเวลา จึงมักมีการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนอยู่ในกระบวนการวิจัย การวิจัยพัฒนาเกมเสริมสร้าง
คุณลักษณะจิตอาสาของเด็กและเยาวชนครั้งนี้ใช้การวิจัยอิงการออกแบบ เพ่ือให้การออกแบบเกมสามารถ
นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาเยาวชนได้อย่างมีคุณภาพได้ดังภาพที่ 4  
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ภาพที่ 4 ขั้นตอนการดำเนินการพัฒนาเกมตามรูปแบบการวิจัยเชิงการออกแบบ 
 
 โดยสรุปจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทำให้ได้ทราบมโนทัศน์สำคัญของจิตอาสา
ว่าเป็นเน้นการทำเพ่ือผู้อ่ืนและสังคม ด้วยความสมัครใจ ไม่ใช่การถูกบังคับ โดยคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับ
จิตอาสานั้นมีหลากหลายทั้งในมิติของของความคิดความรู้สึก และการปฏิบัติโดยตัวบุคคลและในฐานะ
สมาชิกของกลุ่มหรือการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน การพัฒนาจิตอาสานั้นสามารถกระทำโดยใช้บอร์ดเกมและ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้บอร์ดเกมได้ โดยเน้นการสร้างสถานการณ์จำลองให้ผู้เล่นได้มีประสบการณ์เสมือน
หรือคล้ายคลึงกับความเป็นจริง ซึ่งเป็นการสร้างประสบการณ์ที่หลากหลายให้ผู้เล่นเข้าไปพบเจอใน
สถานการณ์ของการเล่นเกมได้ในเวลาอันรวดเร็ว โดยเกมที่สร้างขึ้นควรมีจุดเน้นที่คุณลักษณะจิตอาสาที่
ต้องการพัฒนาและสอดคล้องกับพัฒนาการและความต้องการของเด็กและเยาวชนในวัยมัธยมศึกษา
ตอนต้นเป็นสำคัญ 

 
  

 
บทที่ 3 

วิธีการดำเนินการวิจัย  
 

การดำเนินการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยอิงการออกแบบ (Design-based research: DBR) ที่
เป็นกระบวนการ วนซ้ำไปมาเพ่ือพัฒนานวัตกรรมเรียนรู้และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียน
ไปพร้อมกัน (The Design-Based Research Collective, 2003) ประกอบด้วยการทบทวนองค์ความรู้
เกี่ยวกับ การใช้เกมในการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะจิตอาสาของผู้เรียน จากนั้นเป็นการพัฒนา
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กรอบการออกแบบเกมและดำเนินการสร้าง เกมต้นแบบที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะจิต
อาสา และพัฒนาเกมโดยอาศัยวงจรการทดลองใช้และปรับปรุงแก้ไขเกม จนมีประสิทธิภาพ หลังจากนั้นผู้วิจัย
นำเกมมาร้อยเรียงเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณลักษณะจิตอาสาสำหรับนำไปใช้ในกิจกรรมพัฒนา
เยาวชน การดำเนินการวิจัยครั้งนี้เป็นการเรียนรู้การทำงานแบบร่วมมือโดยอาศัยความเชี่ยวชาญและจุดแข็ง
ของทีมงานด้านต่าง ๆ ประกอบด้วยนะจิตอาสาด้านวิทยาการเรียนรู้ด้านการวัดและประเมินผลและด้านการ
ออกแบบเกม ในการดำเนินงานจะมีการพัฒนา นักศึกษาในระดับปริญญาตรีให้กลายเป็นนักพัฒนาเกมโดย
สอดแทรกแนวคิดจิตอาสาเข้าไปในกระบวนการพัฒนาเกมด้วยเพ่ือให้ได้นักพัฒนาเกมที่มีความเข้าใจจิตอาสา
ด้วย บทที่ 3 นำเสนอหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 

3.1 รูปแบบ/วิธีการวิจัย 
3.2 ประชากรเป้าหมาย (target population) 
3.3 กระบวนการวิจัย 
3.4 กระบวนการเก็บข้อมูล (Data collection process) 
3.5 การวัดผล/การวิเคราะห์ผลการวิจัย 
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  
3.1 รูปแบบ/วิธีการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยอิงการออกแบบซึ่งแบ่งการวิจัยออกเป็นระยะต่าง ๆ 4 ระยะ  
มีรายละเอียดดังนี้  

ระยะที่ 1 การวิจัยเบื้องต้น เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งจากทฤษฎี งานวิจัย และแนวคิดที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนความเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาของ เยาวชนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีผู้เข้าร่วมแบ่งออกเป็นสามกลุ่มดังนี้  

1. กลุ่มผู้ปฏิบัติและผู้ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจิตอาสา ได้แก่  นักวิชาการด้านจิต
อาสา นักจิตวิทยา นักพฤติกรรมศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งสิ้น 9 คน  

2. กลุ่มผู้สอนในรายวิชาหน้าที่พลเมือง หรือ ทำหน้าที่ในการดำเนินกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 12 คน  

3. กลุ่มนักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาต้อนต้น จำนวน 12 คน  
ทั้งนี้จำนวนของผู้ให้ข้อมูลในแต่ละกลุ่มเป็นจำนวนที่เหมาะสมสำหรับการทำให้ข้อมูลอิ่มตัว 

ระยะที่ 2 การวิจัยเป็นวงจรซ้ำและกระบวนการพัฒนาความสามารถในการออกแบบเกมของ
นักศึกษา เป็นระยะของการพัฒนาเกม ตามกรอบที่ได้ จากการวิจัยในระยะที่หนึ่ง โดยทำเป็นวงจรซ้ำของ 
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การสร้างต้นแบบ และการปรับปรุงเกมให้ เหมาะสมจนเกิดประสิทธิผลตามที่ต้องการ  ในระยะนี้
ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรม ซึ่งมีผู้เข้าร่วม ดังต่อไปนี้  

ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเกมหรือการพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสา เป็นผู้เข้ามามีส่วน
ในการให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบการพัฒนา และตัวเกมต้นแบบ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งตัวเลขดังกล่าว
เหมาะสมสำหรับการให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเกมต้นแบบ  

กลุ่มผู้พัฒนาเกมต้นแบบ ประกอบด้วย นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา กลุ่มละ 3 คนและ
คณะผู้วิจัย จำนวนหกกลุ่มเพ่ือพัฒนาเกมต้นแบบจำนวนหกเกม โดยในกลุ่มของนักศึกษาให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ความสามารถในการออกแบบเกม และประสบการณ์และกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง  อันเป็นผลมาจาก
การเข้าร่วมพัฒนาเกมด้วย  

กลุ่มนักเรียนผู้ทดลองเล่นเกม ซึ่งจะเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อดีข้อจำกัดของเกมต้นแบบ
ในแต่ละขั้นของการพัฒนา โดยใช้เกมละ 3 ครั้ง ครั้งละ 6 คน ร่วมเป็นจำนวน 108 คน ซึ่งทำให้ได้
ความเห็นในแต่ละรอบของการพัฒนาได้อย่างเหมาะสม  

ระยะที่ 3 การประเมินกึ่งรวบยอด เป็นการประเมินเพ่ือสรุปว่า เกมต้นแบบที่ได้รับการพัฒนา
ในระยะที่สองนั้นมีประสิทธิผลตามต้องการหรือไม่ โดยการวิจัยในระยะนี้จำเป็นต้องให้นักเรียนเข้ามา
ทดลองเล่นเกมจำนวน 6 เกม โดยใช้รูปแบบการวิจัยก่อนการทดลอง กล่าวคือมีการทดสอบคุณลักษณะจิต
อาสาของผู้เรียนก่อนและหลังการทดลอง โดยไม่มีกลุ่มควบคุม ในการประเมินกึ่งรวบยอดนี้ ผู้เข้าร่วมการ
วิจัยเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวนรวม 122 คน แต่ละเกมมีผู้เล่นตั้งแต่ 8-27 คนต่อ
เกม มีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชนตามแบบประเมินความรู้ ทักษะ และเจตคติ่
ก่อนและหลังการเข้าร่วมเล่นเกม และการสัมภาษณ์ประสบการณ์การเรียนรู้ของเยาวชนที่เข้าร่วมเล่นเกม 

ระยะที่ 4 การพัฒนาและทดสอบประสิทธิผลของกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาโดยใช้
เกมเพื่อนำไปใช้ในสภาพจริง เป็นการพัฒนากิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาโดยใช้เกม โดยอาศัยเกม
ทั้งหกเกมที่พัฒนาในระยะที่สามเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาต้อนต้น ในการวิจัยในระยะนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง ดำเนินการจัดกิจกรรมเป็นเวลา  
2 วัน โดยกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียน 3 แห่ง โดยมีเยาวชนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งหมดจำนวน 375 คน แบ่งเป็นกลุ่มดลอง 185 คน และ
กลุ่มควบคุม 190 คน แต่กลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งกระบวนการรวมทั้งหมดจำนวน  356 คน  
เป็นกลุ่มทดลอง 182 คน และกลุ่มควบคุม 174 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมประเภทละ  
3 กลุ่ม โดยกลุ่มทดลองได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาโดยใช้เกม ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับ  
การจัดการเรียนรู้ตามปกติ มีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชนตามแบบประเมิน
ความรู้ ทักษะ และเจตคติ่ก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งกลุ่มทดลองและกลุมควบคุม และ 
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การสัมภาษณ์ประสบการณ์การเรียนรู้ของเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของ
ครูที่มีต่อการจัดกิจกรรม  

  
เกณฑ์การคัดเลือกผู้ร่วมวิจัย/อาสาสมัคร (Inclusion criteria)  

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์ 
1. กลุ่มผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจิตอาสา  
- เป็นผู้ เชี่ยวชาญ  ในสาขาที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจิตอาสา  โดยทำ

หน้าที่ ปฏิบัติงานหรือทำการศึกษาในหัวข้อที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาจิตอาสามาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี  
2. กลุ่มผู้สอนในรายวิชาหน้าที่พลเมือง หรือ ทำหน้าที่ในการดำเนินกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน  
- เป็นครู ที่มีประสบการณ์ในการสอนวิชาหน้าที่พลเมืองหรือทำหน้าที่ใน 

การดำเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมาไม่น้อยกว่าห้าปี และมีเวลาว่างในการให้สัมภาษณ์ 
3. กลุ่มนักเรียน  
 - เป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีความสามารถในการให้

ข้อมูลเกี่ยวข้องกับการพัฒนาจิตอาสา และมีเวลาว่างในการให้สัมภาษณ์  
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในการให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับกรอบการพัฒนาเกมต้นแบบ  

 - เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานพัฒนาผู้เรียนด้านคุณลักษณะจิตอาสามา
ไม่น้อยกว่า 3ปี  

- หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ ในการพัฒนาเกมการเรียนรู้มาแล้วไม่น้อย
กว่า 3 เกม  

กลุ่มผู้พัฒนาเกม ประกอบด้วย     
1. กลุ่มนักศึกษาระดับอุดมศึกษา  
- เป็นนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  ในสาขาที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์  
- เป็นผู้มีความสนใจในการออกแบบเกมการเรียนรู้  
- สามารถดำเนินโครงการ จนพัฒนาเกมเสร็จสิ้น  
- สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์เรียนรู้  

กลุ่มนักเรียนผู้ทดลองเล่นเกมและ 
- เป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
- เป็นผู้มีประสบการณ์ในการเล่นเกม สามารถสะท้อนประสบการณ์ในระหว่าง

การเล่นเกม และให้ความเห็นเพ่ือการพัฒนาเกมได้  
กลุ่มนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาโดยใช้เกม  
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- เป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาต้อนต้น ที่สมัครใจเข้าร่วมทดสอบเกม  
- สามารถอ่านหนังสือออกด้วยตนเอง และสามารถทำแบบทดสอบจนจบได้  

กลุ่มครูผู้ร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาโดยใช้เกม   
- เป็นผู้สอนในรายวิชาหน้าที่พลเมือง หรือกิจกรรมลูกเสือ หรือทำหน้าที่

เกี่ยวข้องกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาตอนต้นมาไม่น้อยกว่า 1 ปี  
- สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือทดสอบประสิทธิผลของกิจกรรม

พัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาโดยใช้เกมในโรงเรียนของตนเองได้  
 
เกณฑ์การคัดออกผู้ร่วมวิจัย/อาสาสมัคร (Exclusion criteria)  

- กลุ่มผู้ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์ 
ไม่สามารถให้สัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวหรือทางโทรศัพท์หรือออนไลน์ได้  
- กลุ่มนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาต้อนต้น  
เป็นนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในขั้นรุนแรง ไม่สามารถให้สัมภาษณ์หรือ

ให้ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ หรือไม่สามารถตอบแบบสอบถามหรือข้อสอบให้เสร็จสิ้นได้ด้วยตนเอง  
- กลุ่มนักศึกษาระดับอุดมศึกษา  
ไม่สามารถให้ข้อมูลโดยการพูดคุยได้  
ไม่สามารถอยู่ร่วมโครงการจนพัฒนาเกมให้เสร็จสิ้นได้  
- กลุ่มครู  
ไม่สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาได้  และไม่สามารถให้

สัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวหรือทางโทรศัพท์หรือทางออนไลน์ได้  
  
เกณ ฑ์การถอนผู้ ร่วม วิจัย /อาสาสมัครหรือยุติ การเข้ าร่วมการวิจัย  (withdrawal or 

termination criteria)  
- กลุ่มผู้ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์ 
ไม่สามารถเข้าร่วมการสัมภาษณ์ได้อย่างครบถ้วน  
- กลุ่มผูเ้รียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
ไม่สามารถอยู่ร่วมกิจกรรมจนเสร็จสิ้น หรือขาดข้อมูลการทดสอบก่อนหรือ

หลัง การเข้าร่วมกิจกรรมหรือการเล่นเกม หรือแจ้งกับผู้วิจัยว่าไม่ต้องการเข้าร่วมการวิจัยในครั้งนี้
อีก  

- กลุ่มนักศึกษาระดับอุดมศึกษา  
ไม่สามารถดำเนินการพัฒนาเกมให้เสร็จสิ้น หรือไม่สามารถให้ข้อมูลจน

ครบถ้วน หรือแจ้งกับผู้วิจัยว่าไม่ต้องการเข้าร่วมการวิจัยนี้อีก  
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3.2 ประชากรเป้าหมาย (target population)  

 
กลุ่มเป้าหมาย  

ในการวิจัยครั้ งนี้ ผลการวิจัยจะสรุปถึ ง  ประสบการณ์ การเรียนรู้ของผู้ เข้ าร่วม 
ในการออกแบบและพัฒนาเกมการเรียนรู้ รวมถึงประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้คุณลักษณะจิตอาสา  
ที่มีต่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจึงสรุปเป็น กลุ่มประชากรเป้าหมาย ได้ดังนี ้ 

1. กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี 
และสระบุร ี 
2. กลุ่มนักศึกษาในระดับ อุดมศึกษา  ในสาขาที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 
การเรียนรู้ของมนุษย์  

วิธีการจัดผู้ร่วมวิจัย/อาสาสมัครเข้ากลุ่ม (subject allocation methods)  
ในการวิจัยระยะที่สี่ มีการจัดผู้ร่วมวิจัยเข้ากลุ่ม โดยเป็นการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster 

Random Sampling) โดยผู้เรียนจะถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มควบคุมซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
ตามปกติ  และกลุ่มทดลองซึ่ งเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาโดยใช้ เกม  โดยแบ่ ง
ออกเป็น 3 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 6 กลุ่ม  
  
3.3 กระบวนการวิจัย 
  

การวิจัยใช้รูปแบบการวิจัยอิงการออกแบบ (Design-based research) เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ 
การวิจัยทั้ง 4 ข้อ โดยวัตถุระสงค์ข้อที่ 1-3 มีจุดเน้นที่การออกแบบและพัฒนาเกม โดยวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 
มีจุดเน้นที่การพัฒนานักศึกษาที่ร่วมออกแบบและพัฒนาเกม ซึ่งดำเนินการผสานไปกับกิจกรรมการ
ออกแบบและพัฒนาเกม และวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 เน้นการพัฒนากิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาโดยใช้
เกม ขั้นตอนการวิจัยเป็นดังนี้  

ระยะที่ 1 การวิจัยเบื้องต้น เป็นการทบทวนวรรณกรรม สร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
และพัฒนากรอบแนวคิดเชิงมโนทัศน์หรือทฤษฎีเพื่อการวิจัย ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้  

1) เสนอโครงร่างการวิจัยเพ่ือขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ และได้รับการพิจารณาอนุมัติด้าน
จริยธรรมการวิจัยในคนเรียบร้อยแล้ว หนังสือรับรองเลขที่ 078/2564  

สำหรับหนังสือแสดงเจตนาการยินยอมเข้าร่วมการวิจัย (Consent Form) ประกอบด้วยเอกสาร 11 
ฉบับ ครอบคลุมกลุ่มครู นักเรียน ผู้ปกครอง นักศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ ในส่วนของการเก็บข้อมูล
ในเยาวชนอายุ 13 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ได้จัดทำหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย 
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(Consent Form) สำหรับกลุ่มนี้และผู้ปกครอง และส่งมอบให้ผู้ปกครอง ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน และได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามรหัส
โครงการข้างต้น 

2 ) ศึ กษ าท บ ท วน วรรณ กรรม ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ จิ ต อ าส า เพ่ื อส ร้ า งก รอบ ส ำห รั บ 
การสัมภาษณ์ ประกอบด้วยแนวคิดทฤษฎีและการปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะ  จิตอาสา และ
วิธีการใช้เกมในการพัฒนาจิตอาสา รวมทั้งตัวอย่างของเกมที่มีอยู่ในปัจจุบัน  

3) สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาได้แก่ นักวิชาการด้าน
จิตอาสา นักจิตวิทยา นักพฤติกรรมศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านคุณธรรมจริยธรรม จำนวน 9 คน ครูผู้สอน
ในวิชาหน้าที่พลเมืองหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 12 คน และผู้เรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน12 คน เพ่ือพัฒนากรอบแนวคิดเชิงมโนทัศน์ของคุณลักษณะจิตอาสาสำหรับ
ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่แน่ชัด การพัฒนาจิตอาสาด้วยการใช้เกม การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)  โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างที่มีประเด็นเกี่ยวกับ
คุณลักษณะจิตอาสาของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณลักษณะจิต
อาสา และลักษณะของเกมที่เสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสา ใช้เวลาสัมภาษณ์ประมาณ 60 นาทีต่อคน และ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  

4) สร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย  2 ส่วน
ใหญ่ ๆ ได้แก่  

4.1) เครื่องมือเก็บข้อมูลของนักศึกษาอาสาสมัครเข้าร่วมการพัฒนาเกม ประกอบด้วย
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ แบบประเมินความสามารถในการออกแบบเกมเสริมสร้าง
คุณลักษณะจิตอาสา และเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพคือแบบสัมภาษณ์ประสบการณ์การเรียนรู้
ในการพัฒนาเกม มีลักษณะดังนี้   

- แบบประเมินความสามารถในการออกแบบเกมเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสาเป็นแบบ
ประเมินตนเองมีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (ทำได้มากที่สุด-ทำไม่ได้เลย) 
แต่ละข้อถามเกี่ยวกับการกระทำทั้งในการคิดคอนเซ็ปต์ การออกแบบ และการลงมือสร้างเกม  

- แบบสัมภาษณ์ประสบการณ์การเรียนรู้ในการพัฒนาเกม เป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้างเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรม และการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นตลอดช่วงของการพัฒนา
เกม  

ในการสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูลของนักศึกษาอาสาสมัครเข้าร่วมการพัฒนาเกม ผู้วิจัย
ดำเนินการโดยอิงตามแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกแบบและพัฒนาเกม และนิยามศัพท์ที่ตั้งไว้ 
โดยในขั้นแรก แบบประเมินความสามารถในการออกแบบเกมเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสามีจำนวนข้อ
คำถาม 12 ข้อ    
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หลังจากนั้นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลได้รับการพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาโดย
ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 คน เพ่ือให้ได้หลักฐานที่แสดงถึงความตรงจากเนื้อหาของเครื่องมือ (validity 
evidence based on test content)  (American Educational Research Association, American 
Psychological Association, National Council on Measurement in Education [AERA/APA/ 
NCME], 1999) และนำข้อเสนอแนะของผู้ เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือ สรุปความเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นดังต่อไปนี้  

ความเห็นที่มีต่อแบบประเมินความสามารถในการออกแบบเกมเสริมสร้างคุณลักษณะจิต
อาสา 

1) เดิมแบบประเมิน มี 3 ด้าน คือ การคิดคอนเซปต์ การออกแบบ การลงมือสร้าง
เกม เสนอให้เพ่ิม 

a. การประเมินผลและปรับปรุง 
b. การรับรู้ต่อคุณลักษณะหรือคุณภาพของเกมที่สร้างขึ้น 

2) อาจเพิ่มข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษา เพ่ือให้เห็นภูมิหลังว่ามาจากสาขา คณะอะไร 
ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเกม หรือไม่  

3) ในตัวแบบประเมิน 
a. การออกแบบเกม การวางแผนเกม ยังไม่ชัดว่าครอบคลุมขอบเขตแค่

ไหน 
b. ข้อ 11 ทดลองเกม คือ ทดสอบเกมหรือทดลองใช้เกม หรือไม่ 
c. แบบประเมิน 4 ข้อแรก กับ 4 ข้อถัดมา ยังคร่อมกันอยู่ ควรทำให้แยก

ขาดจากกันอย่างชัดเจน 
4) ข้อสังเกตเรื่องการใช้แบบประเมินเพ่ือประเมินความสามารถในการออกแบบเกม 

a. การประเมินความสามารถในการออกแบบเกม ไม่น่าจะใช้การประเมิน
ด้วยแบบสอบถาม เพราะความสามารถในการพัฒนาจะวัดได้ตรงกว่าถ้า
ประเมินจากผลงาน เช่น แฟ้มสะสมผลงาน หรือการมีสถานการณ์ให้
ลองทำ + rubrics  

b. ควรเอาผลงานที่ได้มาวัดคุณภาพด้วย 
c. ควรแบ่งเป็นด้านปริมาณ - คุณภาพ 
d. แบบประเมินควรสอดคล้องกับ workshop ที่จะทำกับนักศึกษา 

ความเห็นที่มีต่อแบบสัมภาษณ์ประสบการณ์การเรียนรู้ในการพัฒนาเกม 
1) ข้อ 2 ควรสลับว่าทำกิจกรรมอะไรบ้างก่อน แล้วจึงถามว่าเรียนรู้อะไรบ้าง  
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2) ข้อ 4 นักศึกษามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้าง น่าจะถามแยกเป็นข้อย่อยไปในแต่ละ
ขั้นตอน ได้แก่ การคิดหลักการ การออกแบบ การสร้าง การประเมิน และการปรับรุง 
หรือ กำหนดขอบเขต/วัตถุประสงค์ที่เราอยากรู้ 

3) ข้อสังเกตเพ่ิมเติม 
a. คำถามสัมภาษณ์นี้เป็นคำถามกว้าง ๆ แต่เมื่อเราต้องการให้เขาได้เรื่องจิต

อาสาและเรื่องทักษะในการสร้างเกมด้วย ควรจะมีคำถามที่ลึกไปกว่านี้ เช่น 
i. ความคาดหวังต่อเกมที่สร้างขึ้นมานี้ / การนำเกมไปใช้ 
ii. ถ้าอยากให้คนมีจิตอาสา แนะนำให้คนเอาไปใช้อย่างไร 
iii. คิดว่า จุดไหนที่ทำได้ดีแล้ว จุดไหนที่จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 
iv. การพัฒนาในตัวนักศึกษา ถามไปถึงอนาคตด้วย 
v. ท่านมองว่าเกมที่พัฒนาขึ้น ได้ผลสำเร็จมากน้อยเพียงใด เพราะ

อะไร 
vi. มีข้อจำกัดหรือปัญหาอุปสรรคอะไรเกิดข้ึนบ้างในแต่ละขั้นตอน มี

การจัดการปัญหาอย่างไร ผลเป็นอย่างไร 
b. การสัมภาษณ์ต้องเชื่อมไปที่จุดประสงค์ว่าเราต้องการรู้อะไรกับเขา เช่น 

ต้องการรู้เรื่องการสร้างเกม หรือเรื่องจิตอาสา 
ผู้วิจัยได้ปรับปรุงเครื่องมือทั้งสองชนิดตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยได้เพ่ิมจำนวน

ข้อของแบบประเมินความสามารถในการออกแบบเกมเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสาในขั้นตอนแรกจาก
จำนวน 12 ข้อ เป็น 14 ข้อ และพิจารณาจัดทำเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติ  (Performance 
assessment) เพ่ิมเติม เพ่ือใช้ในการประเมินความสามารถในการออกแบบเกมเสริมสร้างคุณลักษณะจิต
อาสา ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ 

หลังจากนั้นได้นำแบบประเมินความสามารถในการออกแบบเกมไปทดลองใช้ (try out) 
กับกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง จำนวน 24 คน ได้มาด้วยวิธีการสุ่ม
อย่างง่าย (Simple random sampling) การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการให้ผู้ตอบตอบเครื่องมือประเมิน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการประเมินตนเองของผู้ตอบ (Self-report) และวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) ของแบบสอบถาม ด้วยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha 

coefficient; α) โดยใช้ซอฟต์แวร์  SPSS (Statistics Package for the Social Sciences) เพ่ือให้ ได้
หลักฐานที่แสดงถึงความตรงจากโครงสร้างภายใน (validity evidence based on internal structure) 
(AERA/APA/NCME, 1999) และตัดข้อคำถามให้เหลือเพียง 3 ข้อต่อด้านเพ่ือให้แบบประเมินมีความสั้น
และผู้ตอบสะดวกในการกรอกข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยตัดข้อคำถามที่มีค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์
ระหว่างคะแนนรวมทุกข้อกับข้อคำถามข้อนั้น (Corrected Item-Total Correlation) ต่ำที่สุดในด้านนั้น 
ๆ และข้อคำถามท่ีเหลือยังมีประเด็นครบถ้วน  



64 

การพิจารณาความเที่ยงของแบบประเมินพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินความเที่ยง
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ดังนี้ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2544)  

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α) มากกว่า .9  หมายถึงมีความเที่ยงอยู่ในระดับดีมาก  

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α) มากกว่า .8  หมายถึงมีความเที่ยงอยู่ในระดับดี  

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α) มากกว่า .7  หมายถึงมีความเที่ยงอยู่ในระดับพอใช้  

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α) มากกว่า .6  หมายถึงมีความเที่ยงอยู่ในระดับค่อนข้าง
พอใช้  

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α) มากกว่า .5  หมายถึงมีความเที่ยงอยู่ในระดับต่ำ  

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α) น้อยกว่าหรือเท่ากับ .5  หมายถึงมีความเที่ยงอยู่ในระดับไม่
สามารถรับได ้ 

ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่าความเที่ยงทั้ งฉบับของแบบประเมินความสามารถใน  
การออกแบบเกมเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสา มีค่า .94 ถือว่าอยู่ในระดับดีมาก แสดงว่าแบบประเมินมี
ความน่าเชื่อถือและสามารถนำไปศึกษากับกลุ่มตัวอย่างจริงได้ รายละเอียดดังตารางที่ 1  

 
ตารางที่ 1 ความเที่ยงของแบบประเมินความสามารถในการออกแบบเกมเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสา 

ด้าน ข้อคำถาม ค่าความเที่ยง 

1) การคิดคอนเซ็ปต์  ข้อ 1 0.94 

ข้อ 2 0.94 
ข้อ 3 0.94 

2) การออกแบบเกม  ข้อ 4 0.94 

ข้อ 5 0.94 
ข้อ 6 0.93 

3) การลงมือสร้างเกม  ข้อ 7 0.94 
ข้อ 8 0.94 

ข้อ 9 0.94 

4) การประเมินผลและปรับปรุงเกม  ข้อ 10 0.93 
ข้อ 11 0.94 

ข้อ 12 0.93 

รวมทั้งฉบับ 0.94 
 

4.2) เครื่องมือเก็บข้อมูลของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่อาสาสมัครเข้าร่วม 
การทดลองใช้เกม เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเพ่ือให้เห็นการเปลี่ยนแปลงด้านคุณลักษณะจิตอาสา
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ของนักเรียน การประเมินจึงใช้ข้อมูลที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์จากหลายมิติทั้งคุณลักษณะจิตอาสา 
(ความรู้ ทักษะ และเจตคติ) พฤติกรรมระหว่างเล่นเกม และประสบการณ์การเรียนรู้จากการเล่น เกม 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบด้วยเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ แบบประเมิน
คุณลักษณะจิตอาสา (แยกเป็นความรู้ ทักษะ และเจตคติ) และเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ
ได้แก่ แบบสังเกตบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนระหว่างการเล่นเกม ( field note) และแบบสัมภาษณ์
ประสบการณ์การเรียนรู้จากการเล่นเกม มีลักษณะดังนี้  

- แบบประเมินความรู้เกี่ยวกับจิตอาสาเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ  4 ตัวเลือก 
แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการช่วยเหลือผู้อ่ืน ด้านการเสียสละต่อสังคม และด้านการมุ่งมั่นพัฒนา  
ใช้เก็บข้อมูลก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมการทดลองใช้เกม 

- แบบประเมินทักษะจิตอาสาเป็นแบบประเมินตนเองมีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบ
มาตรประมาณค่า5 ระดับ (ทำได้มากที่สุด-ทำไม่ได้เลย) แต่ละข้อถามเกี่ยวกับการกระทำที่เกี่ยวข้องกับจิต
อาสา ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการช่วยเหลือผู้อ่ืน ด้านการเสียสละต่อสังคม และด้านการมุ่งมั่น
พัฒนา  ใช้เก็บข้อมูลก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมการทดลองใช้เกม  

- แบบประเมินเจตคติที่มีต่อจิตอาสาเป็นแบบประเมินตนเองมีลักษณะเป็นแบบสอบถาม
แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (เห็นด้วยอย่างยิ่ง-ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) ข้อคำถามเกี่ยวกับความรู้เชิง
ประเมินค่า ความรู้สึก และแนวโน้มการกระทำ เกี่ยวกับจิตอาสา  3 ส่วน ได้แก่ ด้านการช่วยเหลือผู้ อ่ืน 
ด้านการเสียสละต่อสังคม และด้านการมุ่งมั่นพัฒนา ใช้เก็บข้อมูลก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมการ
ทดลองใช้เกม 

- แบบสังเกตบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนระหว่างการเล่นเกม (field note) เป็นแบบ
สังเกตและบันทึกเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือการแสดงออกหรือปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ในระหว่างการเล่นเกม
ของนักเรียน โดยผู้บันทึกข้อมูลคือนักวิจัย ใช้เก็บข้อมูลระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมการทดลองใช้เกม เพ่ือ
เป้าหมายในการนำปัญหาที่พบมาปรับปรุงแก้ไขเกม 

- แบบสัมภาษณ์ประสบการณ์การเรียนรู้จากการเล่นเกม เป็นแบบสัมภาษณ์แบบ 
กึ่งโครงสร้างเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรม และการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นตลอดช่วงของการเข้า
ร่วมกิจกรรม ใช้เก็บข้อมูลหลังการเข้าร่วมกิจกรรมการทดลองใช้เกม  

ในการสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูลของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่อาสาสมัครเข้า
ร่วมการทดลองใช้เกม ผู้วิจัยดำเนินการโดยอิงตามแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะจิตอาสา และนิยาม
ศัพท์ที่ตั้งไว้     

หลังจากที่ยกร่างเครื่องมือเสร็จ เครื่องมือจะได้รับการพิจารณาความเหมาะสมโดย
ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 คน และนำข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือ ในการทดลองใช้
เครื่องมือผู้วิจัยจะนำแบบประเมินคุณลักษณะจิตอาสาไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 30 คน ได้มาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) การเก็บ
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รวบรวมข้อมูลใช้วิธีการให้ผู้ตอบตอบเครื่องมือประเมินแบบ paper-pencil วิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือใน
ด้านความตรงและความเท่ียง   

5) พัฒนากรอบการออกแบบ เพ่ือนำไปสู่การตอบคำถามและสรุปว่า เกมที่สร้างเสริม
คุณลักษณะจิตอาสาควรมีลักษณะเป็นอย่างไร กรอบการออกแบบเกมเพ่ือนำไปสู่การออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาจิตอาสาควรเป็นอย่างไร โดยผู้วิจัยนำสรุปผลที่ได้จากข้อ 1) และ 2) มายกร่างกรอบ
การออกแบบของเกมในภาพรวม และจัดทำเป็นเอกสารร่างกรอบการออกแบบเกมเพ่ือนำเสนอผู้เชี่ยวชาญ
ในขั้นตอนต่อไป  

6) พิจารณาความเหมาะสมของกรอบการออกแบบเกม โดยนำกรอบที่ ได้จากข้อ 3  
ไปขอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน เพ่ือนำไปใช้ในการพัฒนาเกมต่อไป การเก็บรวบรวมข้อมูล
ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกหรือการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างหรือ
ประเด็นการสนทนากลุ่ มที่ มีประเด็น เกี่ ยวกับความเหมาะสมของกรอบการออกแบบเกมใน
ภาพรวม ข้อเสนอแนะในปรับปรุงกรอบการออกแบบ ใช้เวลาสัมภาษณ์ประมาณ  30 นาทีต่อคนต่อเกม 
หรือสนทนากลุ่มประมาณ 3 ชั่วโมง และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา จากนั้นนำข้อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงกรอบการออกแบบเกมเพ่ือใช้ในการออกแบบต้นแบบเกมต่อไป   

ระยะที่ 2 การวิจัยเป็นวงจรซ้ำและกระบวนการพัฒนาความสามารถในการออกแบบเกม
ของนักศึกษา  

เน้นการออกแบบเกมต้นแบบและปรับปรุงพัฒนา เป็นกระบวนการที่วนซ้ำไปซ้ำมา (iterative) 
และศึกษาความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

1) รับสมัครและเก็บข้อมูลเบื้องต้นของนักศึกษาอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการออกแบบเกม
การศึกษาเพ่ือพัฒนาจิตอาสา ประกอบด้วย  

  1.1) รับสมัครนักศึกษาอาสาสมัครเข้าร่วมพัฒนาเกม จำนวน 18 คน ด้วยการคัดเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive selection) กำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกได้แก่ เป็นนักศึกษาระดับอุดมศึกษา  
มีความสนใจ/สมัครใจเข้าร่วมการพัฒนาเกม และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการ  

  1.2) เก็บข้อมูลพ้ืนฐานของนักศึกษาอาสาสมัคร ในด้านความรู้และคุณลักษณะเกี่ยวกับ 
การออกแบบเกมและจิตอาสา โดยแบ่งออกเป็นความสามารถในการออกแบบเกม ความรู้จิตอาสา  
และข้อมูลภูมิหลังทั่วไป เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลภูมิหลังทั่วไป 
แบบประเมินความสามารถในการออกแบบเกม และแบบประเมินความรู้จิตอาสา การวิเคราะห์ข้อมูลใช้
การวิเคราะห์เนื้อหา การวิเคราะห์สถิติบรรยายด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

2) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการออกแบบเกมเพ่ือการศึกษา และคุณลักษณะจิตอาสา
ให้กับนักศึกษาอาสาสมัคร ใช้เวลา 5 วัน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมประกอบด้วย นักศึกษาอาสาสมัคร 
จำนวน 18 คน คณะผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย จำนวน  5 คน ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่จะร่วม
ดำเนินการพัฒนาเกมและจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานตลอดช่วงการวิจัย จำนวน  6 คน และวิทยากร
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ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเกม จำนวน  3 คน รวม 32 คน เพ่ือให้คำแนะนำและความเห็นในการ
ออกแบบเกมระหว่างการทำกิจกรรมฝึกอบรม ผลที่ได้จากการจัดกิจกรรมนี้ประกอบด้วยอย่างน้อย 2
ประการ ได้แก่ 1) นักศึกษาอาสาสมัครมีความเข้าใจกรอบการออกแบบเกม หลักการและวิธีการออกแบบ
เกมเพ่ือการศึกษา และสามารถยกร่างเกมต้นแบบได้ 2) นักศึกษาอาสาสมัครมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
จิตอาสามากขึ้น  

ในขั้นตอนนี้มีการเก็บข้อมูลของนักศึกษาอาสาสมัครในด้านความสามารถในการออกแบบเกม
ด้วยแบบประเมินความสามารถในการออกแบบเกมก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาเกม  
ผลการปฏิบัติการออกแบบเกมเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสา โดยใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติการ
ออกแบบเกมเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสา ในช่วงหลังการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาเกม และประสบการณ์
การเรียนรู้ในการออกแบบเกมโดยใช้แบบสัมภาษณ์ประสบการณ์การเรียนรู้ในการออกแบบเกมระหว่าง
และภายหลังการทำกิจกรรม โดยผู้วิจัยเป็นผู้เก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับข้อมูลความสามารถใน
การออกแบบเกมก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาเกม และผลการปฏิบัติการออกแบบเกม
เสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสา ใช้การวิเคราะห์สถิติบรรยายด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลประสบการณ์การเรียนรู้ในการออกแบบเกม ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา  

3) ออกแบบเกมต้นแบบต่อเนื่อง คณะผู้วิจัยและนักศึกษาอาสาสมัครซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ทีม 
ๆ ละ 3 คน รวมทั้งครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน  6 คน ร่วมกันพัฒนาเกมการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือให้เป็นเกมต้นแบบฉบับแรก สมาชิกในแต่ละทีมประกอบด้วยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญแตกต่างกัน 
ได้แก่  ด้านจิตอาสา ด้านวิทยาการเรียนรู้  ด้านการจัดการเรียนรู้  ด้านการวัดและประเมินผล  
และด้านการออกแบบเกม การดำเนินงานดังนี้  

- ด้านจิตอาสา เป็นสมาชิกของคณะผู้วิจัย จำนวน  2 คน พิจารณาโมเดลโครงสร้างและ
เนื้อหาของคุณลักษณะจิตอาสาในเกมแต่ละเกม และให้ข้อมูลแนวทางการใช้โครงสร้างตัวแปรจิตอาสาใน 
การออกแบบเกม ทั้งในแต่ละเกมและในภาพรวมของชุดเกม  

- ด้านวิทยาการเรียนรู้ เป็นคณะผู้วิจัยที่นำทฤษฎีการเรียนรู้โดยเฉพาะทฤษฎีพัฒนาการทาง
สติปัญญาและจิตวิทยามาประกอบการออกแบบเกมให้กระตุ้นการเรียนรู้และพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสา
ของผู้เล่นเกม ให้เกมมีการลองผิดลองถูกและมีระยะเวลาที่เหมาะสมในการเล่นเกมแต่ละเกม  

- ด้านการจัดการเรียนรู้ เป็นครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในวิชาหน้าที่พลเมืองและ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 6 คน ให้แนวทางในการออกแบบเกมและเชื่อมโยงเกมให้สอดคล้องกับ
บริบทการนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้  

- ด้านการวัดและประเมินผล เป็นคณะผู้วิจัยที่ออกแบบวิธีการและเครื่องมือสำหรับประเมิน
คุณลักษณะจิตอาสา และเกณฑ์การให้คะแนน รวมทั้งการถอดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านเกมของผู้เรียน  

- ด้านการออกแบบเกม เป็นคณะผู้วิจัยและนักศึกษาจำนวน  18 คน ออกแบบเกมให้
สอดคล้องกับคุณลักษณะจิตอาสา กิจกรรมการเรียนรู้และการประเมิน  
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กิจกรรมในส่วนนี้ประกอบด้วยการประชุมหารือร่วมกันระหว่างคณะทำงานเพ่ือแบ่งปันข้อมูล 
นำเสนอ และปรับปรุงพัฒนาต้นแบบเกมอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ ประมาณสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ในขั้นตอนนี้
ได้ต้นฉบับของชุดเกม จำนวน 6 เกม ประกอบด้วยต้นฉบับของเกม คำอธิบายวิธีการเล่น และเครื่องมือ
ประเมิน  

ในระหว่างการทำกิจกรรมมีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับประสบการณ์การเรียนรู้ของ
นักศึกษาอาสาสมัครโดยการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการเกี่ยวกับการรับรู้ ความคิด ความรู้สึกที่เกิดขึ้น
ระหว่างการพัฒนาเกมต้นแบบ และการสังเกตความสามารถในการพัฒนาเกมผ่านชิ้นงานเกมที่ทำในแต่ละ
ช่วง เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับในการพัฒนาเกมอย่างต่อเนื่อง 

  4) พิจารณาความเหมาะสมของต้นแบบเกมโดยผู้ เชี่ยวชาญ โดยนำเกมต้นแบบ
ทั้ง 6 เกม ไปให้ผู้ เชี่ยวชาญได้พิจารณาเพ่ือขอความคิดเห็นและนำไปปรับปรุง โดยแต่ละเกมจะขอ
ความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกหรือการสนทนากลุ่ม 
โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างหรือประเด็นการสนทนากลุ่มที่มีประเด็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
ต้นแบบเกมแต่ละเกม ข้อเสนอแนะในปรับปรุงต้นแบบเกม ใช้เวลาสัมภาษณ์ประมาณ 30 นาทีต่อคนต่อ
เกม หรือสนทนากลุ่มประมาณ 3 ชั่วโมง และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา จากนั้นนำ
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงกรอบต้นแบบเกมเพ่ือใช้ในการทดลองใช้ต่อไป  

5) ทดลองใช้ต้นแบบเกมและปรับปรุงให้ เกิดความเหมาะสมมากขึ้น  (Optimized) 
ในการทดลองใช้ต้นแบบเกมผู้วิจัยนำเกมไปทดลองใช้กับกลุ่มผู้ทดลองเล่นกลุ่มเล็กจำนวนทั้งหมด  3 รอบ  
แต่ละรอบมีจำนวนผู้เล่น 6 คนต่อเกม รวม 36 คน ในแต่ละรอบ รวมผู้เข้าร่วมการทดลองใช้เกมในขั้นตอน
นี้ทั้งหมด 108 คน กลุ่มผู้เข้าร่วมเป็นกลุ่มเยาวชนที่อยู่ในวัยมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
พ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี ที่ได้มาด้วยความสมัครใจ/สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการทดลอง โดยใช้วิธีการสุ่มตาม
ความสะดวก (Convenient sampling) การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้การสังเกตพฤติกรรมการเล่นระหว่าง 
การเล่นเกม และสัมภาษณ์เยาวชนที่เข้าร่วมการทดลองใช้เกมหลังจากการเล่นเกมเสร็จแล้ว เครื่องมือที่ใช้
เป็นแบบสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มผู้เล่นเกมระหว่างการเล่นเกมเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือการแสดงออกหรือ
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการเล่นเกมของนักเรียน และแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นที่มีต่อเกมของผู้
เล่นเกม เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาเกมให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis)  

ในขั้นตอนนี้มีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษา
อาสาสมัครโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกถึงการรับรู้ ความคิด ความรู้สึกที่เกิดขึ้นระหว่างการพัฒนาเกมผ่าน
วงจรวนรอบ   

ระยะที่  3 การประเมินกึ่งรวบยอด  เป็นการประเมินเพ่ือสรุปว่านวัตกรรมเป็นไปตาม
ข้อกำหนดที่ตั้งไว้ตอนแรก หรืออีกนัยหนึ่งเพ่ือพิจารณาว่าเกมสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือสร้าง
คุณลักษณะจิตอาสาตามท่ีต้องการได้อย่างแท้จริงหรือไม่  
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1) ทดลองใช้ชุดเกมให้นักเรียนทดลองเล่นเกม 6 เกม กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มี
ความสมัครใจ/สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการทดลอง โดยใช้วิธีการสุ่มตามความสะดวก (Convenient 
sampling) ซึ่งเป็นนักเรียนที่มาทำกิจกรรมในโรงเรียนในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน
รวม 122 คน ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จำนวน 4 แห่ง โดยมีผู้ทดลองเล่นเกมตั้งแต่ 8-27 คนต่อเกม ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 2 จำนวนผู้เข้าร่วมเล่นเกม 

เกม โรงเรียน จำนวน 

1) การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน รร.ที่ 1 รร.ขยายโอกาสทางการศึกษา  26 

2) การมีมุมมองทางสังคม รร.ที่ 2 รร.ขยายโอกาสทางการศึกษา 27 
3) การคิดเชิงกลยุทธ์ รร.ที่ 3 รร.มัธยมศึกษา 8 

4) การคิดเชิงระบบ รร.ที่ 3 รร.มัธยมศึกษา 25 

5) การตระหนักรู้ในความสามารถ
ของตนเอง 

รร.ที่ 4 รร.ขยายโอกาสทางการศึกษา 19 

6) Empathy รร.ที่ 4 รร.ขยายโอกาสทางการศึกษา 17 
รวม  122 

 
การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินประสิทธิผลของเกมดำเนินการด้วยวิธีการดังต่อไปนี้  
- เปรียบเทียบคะแนนคุณลักษณะจิตอาสาของนักเรียนก่อนและหลังเล่นเกมโดยใช้แบบ

ประเมินคุณลักษณะจิตอาสา วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติบรรยาย  ด้วยความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

- เก็บข้อมูลประสบการณ์การเรียนรู้ในการเล่นเกมของผู้เรียนหลังจากเล่นเกมเสร็จแล้วโดยใช้  
การสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์แก่นสาระ เพ่ือให้ได้ประเด็นสำคัญจากประสบการณ์ 
การเรียนรู้ของผู้เล่นเกม 

2) เก็บข้อมูลของนักศึกษาอาสาสมัครภายหลังการทำกิจกรรม ในด้านความสามารถใน 
การออกแบบเกม ประสบการณ์การเรียนรู้และความคิดเห็นที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรม เครื่องมือที่ใช้ใน  
การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินความสามารถในการออกแบบเกม และแบบสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา และการวิเคราะห์สถิติบรรยายด้วยความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ระยะที่ 4 การพัฒนาและทดสอบประสิทธิผลของกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาโดยใช้
เกมเพื่อนำไปใช้ในสภาพจริง  
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1) จัดทำกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาโดยใช้เกมเพ่ือนำไปใช้ในสภาพจริง  พร้อมทั้ง
แผนการจัดการเรียนรู้ โดยคณะผู้วิจัยและนักศึกษาอาสาสมัครร่วมกันจัดทำกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิต
อาสาโดยใช้เกมอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมในส่วนนี้ประกอบด้วยการยกร่างกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสา
โดยใช้เกมโดยคณะผู้วิจัย โดยใช้ข้อมูลจากคณะผู้วิจัยและนักศึกษา กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสา
ประกอบด้วย 3 ส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่ การชี้แจงกิจกรรม การเล่นเกม และการสรุปกิจกรรม หลังจากนั้นจึง
นำเสนอและปรับปรุงแก้ไข จนกระทั่งได้กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาโดยใช้เกมฉบั บที่ส่งให้
ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาต่อไป  

2) พิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาโดยใช้เกมโดยผู้เชี่ยวชาญ 
โดยนำกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาโดยใช้เกมไปให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน  5 คน ที่มีประสบการณ์ใน
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม ได้พิจารณาเพ่ือขอความคิดเห็นและนำไปปรับปรุง การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้
การส่งแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาโดยใช้เกมไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมประเด็นเกี่ยวกับ
คำถามเกี่ยวกับความเหมาะสมของกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาโดยใช้เกม และให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในปรับปรุงกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสา และวิเคราะห์ข้อมูลโดย 
การวิเคราะห์เนื้อหา จากนั้นนำข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสา
โดยใช้เกมเพ่ือใช้ในการทดลองใช้ต่อไป  

3) ทดลองใช้กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาโดยใช้เกม โดยนำกิจกรรมไปทดลองใช้กับ
เยาวชนในวัยมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี 
และสระบุรี จำนวน 3 โรงเรียน ที่มีความสมัครใจเข้าร่วมการจัดกิจกรรมและอำนวยความสะดวกในการจัด
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม การทดลองใช้กิจกรรมเริ่มจากการประสานงานโดยคณะผู้วิจัยประสาน  
ขอความอนุเคราะห์ไปยังผู้อำนวยการสถานศึกษาและครู ชี้แจงการทำกิจกรรมในภาพรวม และประชุม
เตรียมการจัดกิจกรรมโดยอธิบายรูปแบบและขั้นตอนการจัดกิจกรรม บทบาทของครูและนักเรียน และสิ่งที่
ต้องเตรียมผ่านระบบการประชุมออนไลน์โดยมีครูเข้าร่วมประชุมโรงเรียนละ 1-2 คน จากนั้นคณะผู้วิจัยได้
ส่งแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาโดยใช้เกมและคลิปอธิบายการเล่นเกมให้ครูได้ศึกษาก่อน
การจัดกิจกรรม และดำเนินการจัดกิจกรรมเป็นเวลา 2 วัน ในแต่ละโรงเรียน  

ในการทดลองใช้กิจกรรมมีเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งหมด
จำนวน 375 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 185 คน และกลุ่มควบคุม 190 คน แต่กลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมตลอด
ทั้งกระบวนการรวมทั้งหมด 356 คน เป็นกลุ่มที่ได้รับการสอนโดยครูที่เข้าร่วมกิจกรรม และมีความสมัคร
ใจ/สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการทดลอง แบ่งออกเป็นกลุ่มทดลอง 182 คน และกลุ่มควบคุม 174 คน โดย  
การสุ่มอย่างง่าย ในระดับห้องเรียนหรือกลุ่มที่ครูผู้สอนจัดแบ่งในการจัดการเรียนรู้ กลุ่มทดลองเป็นกลุ่ม
นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ส่วนกลุ่มควบคุมเป็นกลุ่มนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2  

โรงเรียนที่ 1 เป็นโรงเรียนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
ขนาดเล็ก กลุ่มทดลองเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 3 จำนวน 59 คน เนื่องจากนักเรียนชั้น
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มัธยมศึกษามีจำนวนไม่ครบ 60 คน จึงได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้ามาร่วมทำกิจกรรมด้วย  
กลุ่มควบคุมเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 60 คน 

โรงเรียนที่ 2 เป็นโรงเรียนในพ้ืนที่จังหวัดสระบุรี เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
ขนาดเล็ก กลุ่มทดลองเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 59 คน กลุ่มควบคุมเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 56 คน 

โรงเรียนที่ 3 เป็นโรงเรียนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
ขนาดเล็ก กลุ่มทดลองเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 จำนวน 64 คน กลุ่มควบคุมเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 58 คน 

กลุ่มทดลองได้รับกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาโดยใช้เกม ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับ 
การจัดการเรียนรู้ปกติ  

การทดลองใช้กิจกรรมดำเนินการในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ซึ่งเป็นช่วงเปิด
ภาคเรียนแบบเต็มรูปแบบของสถานศึกษาหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และมี
นักเรียนในแต่ละโรงเรียนเพียงพอสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม การจัดกิจกรรมมีลักษณะเป็นการจัดค่าย
กิจกรรมการเรียนรู้ เนื่องจากเป็นการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและแล้วเสร็จในเวลาอันสั้น เพ่ือไม่เป็น  
การรบกวนเวลาในการจัดการเรียนรู้ของทางโรงเรียนยาวนานเกินไป 

ในการทำกิจกรรมในแต่ละโรงเรียนประกอบด้วยคณะครูและผู้วิจัยร่วมดำเนินการจัดกิจกรรม 
โดยมีนักศึกษาที่ออกแบบเกมเป็นผู้ช่วยในการอธิบายเกม เนื่องจากนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีจำนวนมาก
และต้องการการดูแลอย่างทั่วถึง ในภาพรวมถือว่าได้รับความร่วมมือจากโรงเรียน  ครู และนักเรียนเป็น
อย่างดี  

การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินประสิทธิผลของเกมดำเนินการด้วยวิธีการดังต่อไปนี้  
- เก็บข้อมูลและเปรียบเทียบคะแนนคุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชนก่อนและหลังเข้าร่วม  

การทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมใช้กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาโดยใช้เ กม โดยใช้
แบบประเมินคุณลักษณะจิตอาสาและแบบสอบถามผลลัพธ์ตามกรอบการออกแบบเกม โดยใช้แบบ
ประเมินออนไลน์สำหรับนักเรียนที่มีโทรศัพท์มือถือ และแบบประเมินแบบกระดาษสำหรับนักเรียนที่ไม่มี
และไม่สะดวกในการใช้โทรศัพท์มือถือ การเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมดำเนินการใน
ช่วงแรกของการทำกิจกรรมในวันแรก ส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูลหลังการเข้าร่วมกิจกรรมดำเนินการ
ในช่วงท้ายของการทำกิจกรรมในวันที่สองหลังการทำกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาโดยใช้เกมเสร็จ
แล้ว การเก็บข้อมูลก่อนและหลังเข้าร่วมการทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมดำเนินการในช่วงเวลา
เดียวกัน ใช้เวลาประมาณ 30 นาทีในแต่ละครั้ง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติบรรยายด้วยความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

- เก็บข้อมูลประสบการณ์การเรียนรู้ในการเข้าร่วมการทดลองใช้กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ
จิตอาสาโดยใช้เกมของเยาวชนกลุ่มทดลองหลังจากเข้าร่วมการทดลองใช้กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิต
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อาสาโดยใช้เกมเสร็จแล้วโดยใช้การสนทนากลุ่ม ในแต่ละโรงเรียนมีนักเรียนเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม
โรงเรียนละ 10 คน ที่ได้รับการคัดเลือกจากครู โดยเป็นนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและ
สามารถสื่อสารได้ การสนทนากลุ่มใช้เวลาประมาณ 20 นาที ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยเป็นผู้ดำเนินการสนทนา
กลุ่ม ตามประเด็นการสนทนากลุ่ม ในระหว่างการสนทนากลุ่มมีการบันทึกเสียงการวิเคราะห์ข้อมูลใช้  
การวิเคราะห์แก่นสาระ เพ่ือสะท้อนประเด็นสำคัญของประสบการณ์การเรียนรู้ของเยาวชน 

- เก็บข้อมูลความคิดเห็นของครูที่มีต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาโดยใช้เกม
หลังจากเข้าร่วมการทดลองใช้กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาโดยใช้เกมเสร็จแล้ว โดยใช้การสัมภาษณ์
กลุ่ม ในแต่ละโรงเรียนมีครูเข้าร่วมจำนวน 2 คนในโรงเรียนที่ 1 และ 2 และจำนวน 3 คนในโรงเรียนที่ 3 
การสนทนากลุ่มใช้เวลาประมาณ 20 นาที ผู้วิจัยเป็นผู้ดำเนินการสนทนากลุ่มทั้งสามโรงเรียน ตามประเด็น
การสนทนากลุ่ม ในระหว่างการสนทนากลุ่มมีการบันทึกเสียงการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์แก่นสาระ  

4) จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ คู่มือการใช้ และบทความวิชาการเพ่ือเผยแพร่ 
  

3.4 กระบวนการเก็บข้อมูล (Data collection process) 
 การวิจัยเรื่องนี้ได้รับการรับรองการทำวิจัยในคนจากคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชุดที่ 2 สาขาสังคมศาสตร์ รหัสโครงการ 081/2564 กระบวนการเก็บรวบรวม
ข้อมูลนำเสนอตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ดังนี้  

1) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาจติอาสา ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ครูผู้สอน และนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยประสานติดต่อนัดหมายกลุ่มผู้ให้ข้อมูลโดยตรง และนัดหมายวัน
เวลาและช่องทางในการสัมภาษณ์ สำหรับกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและครูผู้สอน ผู้ให้ข้อมูลได้รับการสัมภาษณ์
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ประสบการณ์การทำงาน ความคิดเห็นและความต้องการเกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชน  โดยเป็นการสัมภาษณ์รายบุคคลจำนวน  1 ครั้ง ๆ ละ
ประมาณ 60 นาทีต่อคน ในสถานทีท่ี่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยนัดหมายกัน ส่วนใหญ่เป็นการสัมภาษณ์ผ่านระบบ
การประชุมออนไลน์  ส่ วนนั ก เรียน เป็ นการสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ ม  ใช้ เวลาประมาณ 
ประมาณ 40 นาทีต่อคน/กลุ่ม การติดต่อประสานงานดำเนินการผ่านครูผู้สอนเป็นผู้นัดหมายนักเรียนให้  
ในการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มมีการขออนุญาตกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเพ่ือบันทึกการสัมภาษณ์และ 
การสนทนากลุ่มด้วย   

2) กลุ่มผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทำแบบประเมินคุณลักษณะจิตอาสาของนักเรียน   
และผลลัพธ์ตามกรอบการออกแบบเกม รวมทั้งได้รับการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง  
การเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 

- การประเมินคุณลักษณะจิตอาสาของนักเรียน ได้แก่ความรู้ ทักษะ และเจตคติ รวมทั้งผลลัพธ์
ตามกรอบการออกแบบเกม ได้แก่ การเห็นประโยชน์ของการช่วยเหลือผู้ อ่ืน ความเข้าอกเข้าใจ  
ความต้องการของผู้อ่ืน การตระหนักในความสามารถในการช่วยเหลือผู้อ่ืนของตนเอง การคิดเชิงกลยุทธ์ 
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การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน และการคิดเชิงระบบ ดำเนินการก่อนและหลังการเล่นเกมทันที ใช้แบบประเมิน
คุณลักษณะจิตอาสาของนักเรียน แบบประเมินอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และกระดาษ นักเรียนแต่ละคน
ทำแบบประเมินแยกกัน และสามารถเลือกรูปแบบของแบบประเมินตามความต้องการได้ ก่อนการเก็บ
ข้อมูล มีการชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลและวิธีการตอบแบบประเมินให้นักเรียนเข้าใจ  
ใช้เวลาในการทำแบบประเมินประมาณ 30 นาทีต่อครั้ง  

- การสัมภาษณ์หรือสนทนากลุ่มเกี่ยวกับความรู้สึกท่ีมีต่อเกมที่เล่น ประสบการณ์การเรียนรู้ สิ่งที่ได้
เรียนรู้จากการเล่นเกม และความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงเกม เป็นการสัมภาษณ์หรือ
สนทนากลุ่มแบบพบหน้าหลังจากท่ีเล่นเกมเสร็จแล้วทันที ในสถานที่ที่โรงเรียนจัดให้ ใช้เวลาประมาณ 15–
20 นาทีต่อครั้ง   

3) กลุ่มนักศึกษาระดับอุดมศึกษา เก็บข้อมูลของนักศึกษาอาสาสมัครในด้านความสามารถใน 
การออกแบบเกมก่อนและหลังการทำกิจกรรม และประสบการณ์เรียนรู้และความคิดเห็นที่มีต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมในระหว่างและภายหลังการพัฒนาเกม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่แบบสอบถาม
ข้อมูลภูมิหลังทั่วไป แบบประเมินความสามารถในการออกแบบเกมซึ่งอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และแบบ
สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง การทำแบบประเมินความสามารถในการออกแบบเกมก่อนและหลังการเข้าร่วม
โครงการ ใช้เวลาประมาณ 15 นาที และการสัมภาษณ์กลุ่มเกี่ยวกับประสบการณ์การเรียนรู้ในการเข้าร่วม 
การออกแบบและพัฒนาเกม ผ่านการประชุมออนไลน์ ใช้เวลาประมาณ 60 นาที ในการสัมภาษณ์และ 
การสนทนากลุ่มมีการขออนุญาตกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเพ่ือบันทึกการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มด้วย  

4) ครูผู้สอนวิชาหน้าที่พลเมืองและหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
- เข้าร่วมในกระบวนการคัดเลือกนักเรียนหรือเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่เข้าร่วมใน  

การทดลองใช้เกมและทดลองใช้กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาโดยใช้เกม   
- เข้าร่วมในกระบวนการทดสอบเกมช่วยอธิบายขั้นตอนการเล่นเกมในส่วนต่าง ๆ ได้แก่การอธิบาย

ก่อนการเล่นเกม การดำเนินการเล่นเกม และการสรุปบทเรียน สะท้อนคิดการเรียนรู้หลังการเล่นเกม  
- จัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาโดยใช้เกมจำนวนหนึ่งครั้ง เวลา 2 วัน โดยมีผู้วิจัยช่วย

วางแผนและเตรียมการคอยสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว  
- ให้ข้อมูลสัมภาษณ์เกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อการใช้เกมการเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนา

คุณลักษณะจิตอาสาโดยใช้เกม ภายหลังจากการจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นทันที ในสถานที่ที่โรงเรียนและครูเป็นผู้
จัดให้ ใช้เวลาประมาณ  30 นาที โดยในการสัมภาษณ์ครูมีการขออนุญาตกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเพ่ือบันทึก 
การสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มด้วย  
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทุกกลุ่มมีการแจ้งสิทธิของผู้ร่วมวิจัย และขอความยินยอมในการเข้าร่วม
วิจัยและให้ข้อมูลจากผู้ร่วมวิจัยทุกครั้ง  
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3.5 การวัดผล/การวิเคราะห์ผลการวิจัย 
 
  การวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยการวิจัย 4 ระยะ ซึ่งจะมีการวัดและวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  

ระยะที่ 1 การวิจัยเบื้องต้น  
ในการวิจัยส่วนนี้ เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม  ผู้วิจัยจึงใช้ 

วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา เพ่ือหากรอบการพัฒนาเกม และทำความเข้าใจแง่มุมต่าง ๆ ของจิตอาสา 
ระยะที่ 2 การวิจัยเป็นวงจรซ้ำและกระบวนการพัฒนาความสามารถในการออกแบบเกมของ

นักศึกษา  
ผู้วิจัยสามารถแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ส่วนได้แก่  

   1. การพิจารณากรอบการออกแบบโดยผู้ เชี่ ยวชาญ  เป็นการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญผู้วิจัยให้กระบวนการเคราะห์แก่นสาระ เพ่ือระบุประเด็นในการปรับปรุง
พัฒนา  
   2. การพัฒนาเกมเป็นวงจรซ้ำ ผู้วิจัยใช้การสังเกตพฤติกรรมการเล่นเกม และความคิดเห็น
เกี่ยวกับประสบการณ์ในการเล่น และคำแนะนำสำหรับการพัฒนาเกมจากผู้เล่น ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา เพ่ือระบุประเด็นในการปรับปรุงพัฒนา  
   3. การศึกษาความสามารถในการออกแบบเกมของนักศึกษา มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ใช้แบบประเมินความสามารถในการออกแบบเกมของนักศึกษาก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ  
และการสัมภาษณ์กลุ่มเพ่ือถอดประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษา ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
ด้วยค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมทั้งการวิเคราะห์เนื้อหาสำหรับข้อมูลการ
สัมภาษณ์กลุ่ม 

ระยะที่ 3 การประเมินกึ่งรวบยอด  
ผู้วิจัยขอให้อาสาสมัครในการวิจัยส่วนนี้ทำแบบประเมินความรู้ ทักษะ และเจตคติที่มีต่อ

จิตอาสา ก่อนและหลังการร่วมเล่นเกม และสัมภาษณ์เกี่ยวกับประสบการณ์เรียนรู้ของผู้เล่น เพ่ือสรุปเป็น
ประสิทธิผลของเกม แบ่งเป็นข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งมีการวิเคราะห์ดังนี้  
    a. ข้อมูลเชิงปริมาณ มีการเก็บข้อมูลก่อนและหลังการเล่นเกม ใช้การวิเคราะห์
ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ือตรวจสอบผลการเปลี่ยนแปลงของเยาวชนที่เกิดขึ้น
จากการเล่นเกม  
    b. ข้อมูลเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์
แก่นสาระ ในการสังเคราะห์ประสบการณ์เรียนรู้ของนักเรียน  

ระยะที่ 4 การพัฒนาและทดสอบประสิทธิผลของกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาโดยใช้เกมเพื่อ
นำไปใช้ในสภาพจริง  
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ผู้วิจัยขออาสาสมัครในการวิจัยส่วนนี้ ทำแบบประเมินความรู้ ทักษะ และเจตคติที่มีต่อจิต
อาสาก่อนและหลังการร่วมกิจกรรม และสทนนากลุ่มนักเรียนเพ่ือสะท้อนประสบการณ์การเรียนรู้ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายหลังการร่วมกิจกรรม แบ่งเป็นข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งมีการวิเคราะห์ดังนี้  
   1. ข้อมูลเชิงปริมาณ มีการเก็บข้อมูลก่อนและหลังการพัฒนาเกม ใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ือพิจารณาผลการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนที่เกิดข้ึนจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
   2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์  และข้อมูลจาก 
การสะท้อนคิดของผู้ เข้าร่วมกิจกรรมภายหลังการร่วมกิจกรรม ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์แก่นสาระ  
ในการสังเคราะห์ประสบการณ์เรียนรู้ของนักเรียน และความคิดเห็นของครูที่มีการจัดกิจกรรม  
 
ตารางที่ 3 ความสอดคล้องของคำถามวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีการดำเนินการ และการวิเคราะห์
ข้อมูล  

คำถามการ
วิจัย 

วัตถุประสงค์การ
วิจัย 

วิธีการดำเนินการ การวิเคราะห์ข้อมูล 

กรอบการ
ออกแบบเกม
เพ่ือนำไปสู่การ
ออกแบบ
กิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อ
พัฒนาจิตอาสา
ควรเป็น
อย่างไร  

เพ่ือพัฒนากรอบ
การออกแบบเกม
สำหรับเสริมสร้าง
คุณลักษณะจิต
อาสาของเยาวชน
ในระดับ
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

ระยะที่ 1 การวิจัย
เบื้องต้น เป็นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลทั้งจากทฤษฎี งานวิจัย 
และแนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง 
ตลอดจนความเห็นของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
คุณลักษณะจิตอาสาของ
เยาวชนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น โดยมีวิธีดำเนินการ
ดังนี้ 
1. ทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง 2. สัมภาษณ์ผู้ที่
เกี่ยวข้อง โดยมีผู้เข้าร่วมแบ่ง
ออกเป็นสามกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้
ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาจิตอาสา กลุ่มผู้สอนใน
รายวิชาหน้าที่พลเมือง กลุ่ม
นักเรียน 
3. พัฒนากรอบการออกแบบ

การวิจัยส่ วนนี้ เก็บข้อมูล เชิ ง
คุณภาพจากการสัมภาษณ์และ
การสนทนากลุ่ม  ผู้ วิจัยจึ งใช้
กระบวนการวิเคราะห์แก่นสาระ 
(Thematic Analysis)  
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คำถามการ
วิจัย 

วัตถุประสงค์การ
วิจัย 

วิธีการดำเนินการ การวิเคราะห์ข้อมูล 

เกม โดยผู้วิจัยนำสรุปผลที่ได้
จากข้อ1.และ 2. มายกร่าง
กรอบการออกแบบของเกมใน
ภาพรวม  
4. พิจารณาความเหมาะสมของ
กรอบการออกแบบเกม โดยนำ
กรอบที่ได้จากข้อ 3. ไป 
ขอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ 

เกมที่สร้าง
เสริม
คุณลักษณะจิต
อาสาควรมี
ลักษณะเป็น
อย่างไร 

เพ่ือพัฒนา
ความสามารถด้าน
การออกแบบเกม
เสริมสร้าง
คุณลักษณะจิต
อาสาของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

ระยะที่ 2 การวิจัยเปน็วงจรซำ้
และกระบวนการพัฒนา
ความสามารถในการออกแบบ
เกมของนักศึกษา เป็นระยะของ
การพัฒนาเกม ตามกรอบที่
ได ้จากการวิจัยในระยะที่
หนึ่ง โดย ทำเป็นวงจรซ้ำของ 
การสร้างต้นแบบ และ การ
ปรับปรุงเกมให้เหมาะสมจน
เกิดประสิทธิผลตามที่
ต้องการ ในระยะนี้
ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย
หลายกิจกรรม ซึ่งจะ
มี ผู้เข้าร่วม ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการออกแบบเกม กลุ่ม
ผู้พัฒนาเกมต้นแบบ กลุ่ม
นักเรียนผู้ทดลองเล่นเกม โดย
ใช้กิจกรรมจากข้อมูลต่อไปนี้  
1.  เก็บข้อมูลเบื้องต้นของ
นักศึกษาอาสาสมัคร  
2. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือให้คำแนะนำและความเห็น

วิ เค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย ว กั บ 
การพัฒนาตัวเกมแบ่งการศึกษา
ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่  

 1. การพิจารณากรอบการ
ออกแบบโดยผู้ เชี่ยวชาญ  เป็น
การสัมภาษณ์ เกี่ ยวกับความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญผู้วิจัยให้
กระบวนการเคราะห์แก่นสาระ 
เพ่ือระบุประเด็นในการปรับปรุง
พัฒนา  

 2. การพัฒนาเกมเป็นวงจร
ซ้ำ ผู้วิจัยใช้การสังเกตพฤติกรรม
การเล่นเกม และความคิดเห็น
เกี่ยวกับประสบการณ์ในการเล่น 
และคำแนะนำสำหรับการพัฒนา
เกมจากผู้ เล่ น  ผู้ วิ จั ย ใช้ ก าร
วิ เค ร าะห์ เนื้ อ ห า  เ พ่ื อ ร ะบุ
ประเด็นในการปรับปรุงพัฒนา  

 3. ประสบการณ์เรียนรู้และ
การเปลี่ยนแปลงของนักศึกษา
ผู้พัฒนาเกม แบ่งออกเป็น ข้อมูล
เชิงปริมาณและคุณภาพ การ
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คำถามการ
วิจัย 

วัตถุประสงค์การ
วิจัย 

วิธีการดำเนินการ การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการออกแบบเกมระหว่าง
การทำกิจกรรมฝึกอบรม  
3. ออกแบบเกมต้นแบบ
ต่อเนื่อง  
4. พิจารณาความเหมาะสมของ
ต้นแบบเกม โดยผู้เชี่ยวชาญได้
พิจารณาเพ่ือขอความคิดเห็น
และนำไปปรับปรุง  
5. ทดลองใช้ต้นแบบเกมและ
ปรับปรุงให้เหมาะสมมากข้ึน 

วิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์แก่นสาระ 

เพ่ือพัฒนาและ
ประเมิน
ประสิทธิผลของ
เกมต้นแบบเกม
เสริมสร้าง
คุณลักษณะจิต
อาสาของเยาวชน
ในระดับ 
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

ระยะที่ 3 การประเมินกึ่งรวบ
ยอด เป็นการประเมินเพ่ือ
สรุปว่า เกมต้นแบบที่ได้รับการ
พัฒนาในระยะที่สองนั้น
มี ประสิทธิผล ตามต้องการ
หรือไม ่โดยการวิจัยในระยะ
นี้ จำเป็นต้องให้นักเรียน เข้า
มาทดสอบเพ่ือประเมิน
ประสิทธิผลของเกมต้นแบบ
โดยใช้กิจกรรมจากข้อมูล
ต่อไปนี้  
1. ทดลองใช้ชุดเกมให้นักเรียน
ทดลองเล่น  
2. เก็บข้อมูลของนักศึกษา
อาสาสมัครภายหลังการทำ
กิจกรรม 

ผู้วิจัยขอให้อาสาสมัครในการ
วิ จั ย ส่ วน นี้ ท ำแบ บ ป ระ เมิ น
ความรู้ ทักษะ และเจตคติก่อน
และหลังการร่วมเล่นเกม และ
สัมภาษณ์เกี่ยวกับประสบการณ์
เรียนรู้ของผู้ เล่น เพ่ือสรุปเป็น
ประสิทธิผลของเกม  แบ่งเป็น
ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
ซึ่งมีการวิเคราะห์ดังนี้  

1. ข้อมูลเชิงปริมาณ มีการเก็บ
ข้อมูลก่อนและหลังการพัฒนา
เกม และใช้การวิเคราะห์ความถี่ 
ร้ อ ย ล ะ  ค่ า เฉ ลี่ ย  แ ล ะส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  

2.  ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัย
เก็ บ รวบ รวมข้ อมู ล จากการ
สัมภาษณ์ การสังเกตพฤติกรรม
ระหว่างการเล่นเกมของนักเรียน 
ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์แก่นสาระ 
ในการสังเคราะห์ประสบการณ์
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คำถามการ
วิจัย 

วัตถุประสงค์การ
วิจัย 

วิธีการดำเนินการ การวิเคราะห์ข้อมูล 

เรียนรู้ของนักเรียน 

เพ่ือพัฒนาและ
ประเมิน
ประสิทธิผลของ
กิจกรรม
คุณลักษณะจิต
อาสาของเยาวชน
โดยการใช้เกม
สำหรับเยาวชนใน
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

ระยะที่ 4 การพัฒนาและ
ทดสอบประสิทธิผลของ
กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเกม
เพื่อนำไปใช้ในสภาพจริง เป็น
การพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยอาศัยเกมทั้งหก
เกม ที่พัฒนาในระยะท่ี
สาม เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
การเรียนรู้กลายเป็น
ชุด กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาต้อน
ต้นเพ่ือประเมินและพัฒนา
นวัตกรรมผ่านกิจกรรมนี้  
1. จัดทำกิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะจิตอาสาโดยใช้เกม
เพ่ือนำไปใช้ในสภาพ
จริง พร้อมทั้งแผนการจัดการ
เรียนรู้  
2. พิจารณาความเหมาะสมของ
กิจกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญ  
3. ทดลองใช้กิจกรรมกับ
กลุ่มเป้าหมาย  
4. จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 

ผู้วิจัยขออาสาสมัครในการวิจัย
ส่วนนี้ ทำแบบประเมินก่อนและ
หลังการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
และสัมภาษณ์ประสบการณ์การ
เรียนรู้ของผู้ร่วมวิจัยมาประเมิน
ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ งกิ จ ก ร ร ม 
แบ่งเป็นข้อมูลเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ซึ่งมีการวิเคราะห์ดังนี้  

1. ข้อมูลเชิงปริมาณ มีการ
เก็บข้อมูลก่อนและหลั งการ
พัฒนาเกม ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์
ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ ย ง เบ น ม า ต ร ฐ า น  เ พ่ื อ
ตรวจสอบผลการเปลี่ยนแปลง
ของนักเรียนที่เกิดขึ้นจากการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัย
เก็ บ รวบ รวมข้ อมู ล จากการ
สัมภาษณ์ ประสบการณ์ การ
เรี ยน รู้ ข อ งนั ก เรี ย น  ใช้ ก าร
วิเคราะห์แก่นสาระ  
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
โครงการเกมเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสาของเด็กและเยาวชน ประกอบไปด้วย วัตถุประสงค์ 

4 ข้อ ได้แก่ (1) เพ่ือพัฒนากรอบการออกแบบเกมสำหรับเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (2) เพ่ือพัฒนาและประเมินประสิทธิผลของเกมต้นแบบเกมเสริมสร้าง
คุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชนในระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น  (3) เพ่ือพัฒนาความสามารถ 
ด้านการออกแบบเกมเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสาของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา (4) เพ่ือพัฒนาและ
ประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมคุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชนโดยการใช้เกมสำหรับเยาวชนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ผลการวิเคราะห์ข้อมูลนำเสนอหัวข้อตามวัตถุประสงคด์ังนี้ 

4.1 กรอบการออกแบบเกมสำหรับเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

4.2 ความสามารถด้านการออกแบบเกมเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสาขอ งนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

4.3 ความสามารถด้านการออกแบบเกมเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสาของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา  

4.4 ประสิทธิผลของกิจกรรมคุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชนโดยการใช้เกมสำหรับเยาวชน
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

มีรายละเอียดดังนี้ 
  
4.1 กรอบการออกแบบเกมสำหรับเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 
 กรอบการออกแบบเกมสำหรับเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นนำเสนอสรุปผลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับคุณลักษณะจิตอาสา และกรอบการออกแบบเกมจิตอาสา 
ดังนี้ 

4.1.1 สรุปผลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับคุณลักษณะจิตอาสา 
   ผลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับคุณลักษณะจิตอาสาสรุปออกมาเป็น 7 ประเด็น ได้แก่ 
ความหมายของจิตอาสา แรงกระตุ้นให้ทำจิตอาสา องค์ประกอบของจิตอาสา ม.ต้น การประเมิน
คุณลักษณะจิตอาสา บทบาทครูพัฒนาจิตอาสาในผู้เรียนชั้นม.ต้น การพัฒนาจิตอาสา และบอร์ดเกม
กับการพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสา รายละเอียดดังนี้ 
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  ความหมายของจิตอาสา 
   สรุปผลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับคุณลักษณะจิตอาสา เป็นข้อมูลที่แสดงถึงกรอบแนวคิด 
เชิงมโนทัศน์ของคุณลักษณะจิตอาสา ดังนี้ 
    1) ความรู้สึกที่อยากจะทำเพ่ือคนอ่ืน เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของแก้ไข หรือช่วยเหลือ

สถานการณ์นั้น โดยไม่ต้องมีคนมอบหมาย หรือเป็นหน้าที่ หรือมีใครขอร้อง ไม่ได้คาดหวังผลตอบแทน 

ไม่ได้ถูกบังคับ ไม่ได้มีผลประโยชน์ของตนเองเป็นที่ตั้งหลัก ซึ่งผู้ทำคิดแล้วว่าน่าจะส่งผลดีต่อสังคมรอบข้าง 

หรือผู้รับ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนร่วม  

“เป็นลักษณะของจิตที่ เต็มใจ ที่ เราจะลงไปช่วยเหลือ ลงไปเป็นผู้ ให้  เสนอตัวไป  

ทำบางอย่างเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวม ด้วยความเต็มใจ” (ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 1, 2564) 

   “เต็มใจหรือพร้อมที่จะช่วยเหลือ หรือแบ่งปันด้วยจิตใจของตัวเอง เป็นการทำโดยไม่ได้รับ

คำสั่ง ผู้เรียนมีความรู้สึกว่าอยากจะทำ อยากจะช่วยเหลือ” (ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 2, 2564)  

 

    2) ลักษณะความประพฤติที่เป็นประโยชน์ ต่อตัวเอง ช่วยเหลือผู้อ่ืน มาจาก อัฒจารีย์ 

(อัฒ = ทำประโยชน์ , จารีย์ = การประพฤติ) เป็นแนวคิดของความกรุณา ต้องการให้ผู้ อ่ืนพ้นทุกข์  

มีน้ำใจ โดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทน ผลลัพธ์อาจจะเป็นความสุขที่ได้มา 

 

  “จิตอาสาที่วัดใช้คำว่า อัตถจารี ของ อัตตัตถะ หมายถึง ทำประโยชน์ และ จารีย์  หมายถึง  

การประพฤติ โดยรวมจึงหมายถึง ลักษณะของการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเอง และช่วยเหลือผู้อ่ืน 

สรรพสัตว์ในโลกนี้ มองจากตัวเราออกไปเรื่อย ๆ เป็นการพัฒนาตัวเองไปเรื่อย ๆ จนเกิดปัญญา ว่าเราเป็น

เหตุปัจจัยหนึ่งที่ทำให้สังคมขับเคลื่อนไปได้ด้วยดี และไม่ควรมองแต่ผลลัพธ์ แต่ควรมองกระบวนการ

ระหว่างการลงมือทำ ว่าจิตอาสายังมีอะไรที่ต้องพัฒนาตรงจุดไหนต่อไป ถึงแม้จิตอาสาจะอยากทำ

ประโยชน์ให้ผู้อ่ืน แต่ก็ต้องสังเกตใจตัวเอง” (ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 3, 2564) 

  “อัตถจารี แปลว่า ช่วยเหลือคนอ่ืน ช่วยเหลือเกื้อกูลคนอ่ืน ในสังคมไทยเรียกกันว่า จิตอาสา  

จิตสาธารณะ มี 2 ส่วนประกอบกัน ส่วนหนึ่งคือจิต เจตนาในใจ เป็นเรื่องภายในใจของคนนั้นว่ามีใจ

อยากจะช่วยคนอ่ืนไหม อีกส่วนหนึ่งคือ action หรือการกระทำของเราที่มีต่อคนอ่ืน อันนี้ เป็นภาค

แสดงออกท่ีจะสัมพันธ์กับคนอื่น” (ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 4, 2564) 

  

    3) เป็นกระบวนการระหว่างการลงมือทำ ว่าเราเป็นเหตุปัจจัยหนึ่งที่ทำให้สังคมขับเคลื่อน

ไปได้ด้วยดี ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์  
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  “จิตอาสาคือ การที่บุคคลเจอสถานการณ์หนึ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวเอง แต่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งแก้ไข 

ช่วยเหลือสถานการณ์นั้น เช่น เจอคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วช่วย หรือว่าเห็นปัญหา ก็เอาตัวเองเข้าไป

ช่วยเหลือ โดยไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รับอะไรตอบแทน จุดร่วมกับคำว่า จิตสาธารณะคือ การ เห็นภาพรวม

ของสังคม คิดถึงผู้อื่นก่อน” (ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 5, 2564) 

 

    4) จุดร่วมกับคำว่า จิตสาธารณะคือ การเห็นภาพรวมของสังคม คิดถึงผู้อ่ืนก่อน คิดในมุม

กว้าง นอกเหนือจากสิ่งที่เขาเป็นอยู่ มาจากความคิดที่ว่ามนุษย์ไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ เป็นสัตว์สังคม 

ดังนั้นจึงต้องพ่ึงพา ช่วยเหลือกัน  

  “มีสำนึกทางสังคม ซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน ...คีย์เวิร์ดสำคัญคือทำไมเราต้อง สนใจทำงานเพ่ือ

คนอ่ืนบ้าง เพราะพ่ีคิดว่าส่วนหนึ่งของชีวิตเราเนี่ยมันอยู่ได้เพราะสังคม ถ้าสังคมด้อยคุณภาพ ชีวิตเราก็

ด้อยคุณภาพลงด้วย ที่มาของจิตสำนึกทางสังคมหรือจิตอาสานี่มันมาจากความคิดที่ว่ามนุษย์ไม่สามารถอยู่

โดด ๆ ได้ มนุษย์ไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ ดังนั้นเลยเกิดคำพูดที่ใช้เรียก เช่น กิจกรรมทางสังคม วันนี้ก็มีคำ

ใหม่ข้ึน คือคำว่าจิตอาสา” (ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 6, 2564)  

 

    5) ชุดความเชื่อว่าจะลงมือกระทำอะไรในสถานการณ์นั้น ๆ ว่าเป็นการตัดสินใจที่

เหมาะสม มีมุมมองที่หลากหลายประกอบให้เกิดการลงมือทำ  

  “จิตอาสามีหลายระดับ ระดับทั่วไปคือ ทำโดยไม่มีผลประโยชน์มาเกี่ยวข้อง ไม่มี เงิน ไม่มีรายได้ 

ไม่หวังผลกำไร เช่น เราชวนกันไปเก็บขยะ การไม่เอาผลประโยชน์ นี่เป็นจิตอาสาขั้นต้น เราเห็นแล้วอยาก

ทำ เป็นแรงขับเคลื่อนนี้ อันนี้ทำหรือไม่ทำก็ได้ ไม่มีผลต่อชีวิตของเรา ขั้นต่อมาคือ มันต้องทำ ถ้าเราไม่ทำก็

ไม่มีใครทำสิ่งนี้ แล้วเป็นการตัดสินใจที่ยาก เช่น การกู้ภัยสึนามิ เราไม่ทำก็ได้ แต่จะเกิดผลกระทบที่รุนแรง 

ด้วยปัจจัยของเหตุการณ์นี้ จะผลักดันให้คนต้องเข้าไปช่วย ต้องทำ ต้องกระโดดเข้าไปทำ” (ผู้ทรงคุณวุฒิ

คนที่ 7, 2564) 

 

    6) เจตนาที่อยากจะช่วยเหลือคนอ่ืน เกื้อกูลคนอ่ืน ทั้ งแรงกาย เวลา หรือทรัพย์  

เป็นลักษณะของจิตที่เต็มใจ ที่เราจะลงไปช่วยเหลือ ลงไปเป็นผู้ให้ เสนอตัวทำบางอย่างเพ่ือประโยชน์ต่อ

ส่วนรวม ด้วยความเต็มใจ ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์  

 “จิตอาสาคือ การทำประโยชน์ เช่น มีสถานการณ์ที่ เกิดขึ้นแล้ว การเข้าไปมีส่วน ร่วมโดย 

ความสนใจหรือโดยการมองเห็นว่า การกระทำของตัวเองจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนร่วม จิตอาสาเป็นสิ่ง

ที่ทำโดยไม่ได้ถูกบังคับ หรือไม่ได้มีผลประโยชน์ หรือได้รับผลตอบแทนจากการที่ได้ลงมือทำ หมายถึง ไม่ใช่

การเอาผลประโยชน์ของตนเองเป็นที่ตั้งหลัก” (ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 8, 2564) 
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  “คือเจตนาในใจที่อยากจะช่วยเหลือคนอ่ืน นี่คือนิยามสั้น ๆ ช่วยเหลือคนอ่ืน เกื้อกูลคนอ่ืน  

ทั้งแรงกาย เวลา หรือทรัพย์” (ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 4, 2564)  

  “จิตอาสาคือ การอยากทำอะไรที่ไปไกลกว่าเรื่องตัวเอง ทำเพ่ือคนที่อยู่ตรงหน้า ทำเพ่ือคนอ่ืน  

ทำเพ่ือส่วนรวม ทำไกลมากกว่าคนในครอบครัว โดยเริ่มจากใจที่อยากทำเพ่ือให้เขาดีขึ้น ซึ่งไปไกลมากกว่า

คน เช่น สัตว์ สิ่งแวดล้อม” (ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 9, 2564) 

 

    7) Volunteer spirit, public mind คือจิตสาธารณะ , public consciousness จิตสำนึก

สาธารณะ และมี social consciousness คือจิตสำนักต่อสังคม 

  “ในภาษาอังกฤษจะมีคำว่า Public mind, Social behavior, Volunteer spirit, Public mind 

คือจิตสาธารณะ, public consciousness จิตสำนึกสาธารณะ และมี social consciousness คือจิต

สำนักต่อสังคม” (ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 1, 2564)  

 

   แรงกระตุ้นให้ทำจิตอาสา 

    1) การมีประสบการณ์เกี่ยวกับจิตอาสา ที่ทำให้เกิดความรู้สึกอยากทำ อาจมาจากการบ่ม

เพาะ จากรากฐาน เห็นสมาชิกในครอบครัวที่ไม่นิ่งดูดายต่อสถานการณ์เลวร้ายต่าง ๆ หรือประสบการณ์

จากในโรงเรียน ในสถาบันการศึกษา เช่น ครู หรือเพ่ือนที่คบหาชวนกันไปทำ ไปค่ายจิตอาสา  

  “ต้องรู้ว่าจิตอาสานี่เป็นปัจจัยภายใน คนหนึ่งคนการที่จะลุกข้ึนมาเป็นพลเมือง ตื่นรู้จริง ๆ ทำบาง

สิ่งบางอย่างจริง ๆ ถ้าเป็นจิตวิทยาพัฒนาการ เขาต้องถูกบ่มเพาะมาตั้งแต่ เด็กแล้ว พ่อแม่ต้องสอน 

ปาปัญจธรรม โดยไม่ต้องสอนหัวข้อธรรม แต่สอนให้รู้ว่าสิ่งนี้เป็นโทษอย่างไร” (ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 10, 

2564) 

  “มีแบบเพ่ือนลากไปทำจิตอาสา ตอนแรกเขาอาจจะยังไม่ได้สนใจเท่าไหร่ แต่พอเพ่ือนชอบ เพ่ือน

ลากไปทำ ไปค่ายจิตอาสาบ้าง พอไปแล้วก็มีประสบการณ์ตรง เริ่มเห็นว่าพอเราไป เช่น ไปค่ายอาสาพัฒนา

ชนบท แล้วเราไปเห็นว่ามีคนลำบาก เราได้หยิบยื่นช่วยเหลือ ความรู้สึกก็ได้พัฒนาขึ้น จากท่ีตอนแรกแค่ไป

ตามกลุ่มเพื่อน ตอนหลังก็อยากไปเอง” (ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 1, 2564) 

  “ตอนเด็กๆ เคยอยู่ที่โรงเรียน ตอนเคารพธงชาติหน้าเสาธง ครูก็ให้ทำกิจกรรม ให้ไปช่วยกันเก็บ

ใบไม้ กล่องพลาสติก ใครเก็บได้เยอะกว่าจะได้สะสมแต้ม ซึ่งเรื่องนี้ทำให้เกิดแรงจูงใจว่า ไปเก็บขยะแล้วได้

แต้ม เด็กได้ฝึกจิตใจอาสา ที่ได้เก็บขยะตกลงพ้ืน เก็บใบไม้ เป็นสิ่งที่ซึมซับตั้งแต่เด็ก ส่งผลให้ตอนโต ได้จำ

สถานการณ์นั้น ว่าครั้งหนึ่งเคยได้เก็บขยะ ทำให้จำได้ตั้งแต่เด็ก ทำให้มีจิตใจอยากช่วยเหลือคนอื่นมาตั้งแต่

วันนี้” (นักเรียนคนที่ 1, 2564) 

 



83 

  2) จิตอาสาด้วยตัวเอง เพราะคิดว่า จะไปช่วยให้ดีขึ้นกว่าเดิม  

  “มีจิตสำนึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งในสังคม มีการตระหนักรู้ว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนสังคม  

จึงอยากช่วยให้ดีขึ้น” (นักเรียนคนที่ 2, 2564) 

 

  3) เรื่องราวที่ทำให้สนใจ เช่น เหตุการณ์สะเทือนใจ ความคลาดแคลน  

 “เหตุการณ์ตรงหน้าที่ทำให้เกิดความรู้สึก หรือกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมในการช่วยเหลือ ” 

(นักเรียนคนที่ 3, 2564) 

 

4) ประสบการณ์ที่เคยได้รับการช่วยเหลือมาก่อน ก็เลยไปช่วยเหลือคนอ่ืน หรือไม่เคยได้รับ 

การช่วยเหลือเลย แล้วไม่อยากให้คนอื่นเป็นเหมือนเราจึงเข้าไปช่วยเหลือ  

  “มีประสบการณ์ที่เคยได้รับประโยชน์จากคนอ่ืน และจากประสบการณ์ที่เราเคยทำแล้วคนอ่ืน

ได้รับ แล้วได้เรียนรู้กับตัวเอง” (ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 4, 2564) 

  
  5) โซเชี่ยลมีเดียเป็นหนึ่งอย่างที่ทำให้คนลงมือทำอะไรสักอย่าง เช่น ดาราไปช่วยเหลือคนยากไร้ 
หรือดูจากการ์ตูนที่ไปช่วยเหลือคนอ่ืนที่ขาดแคลนรายได้ หรือขาดทรัพย์สิน หรืออิทธิพลของสื่อ 

 
  “อิทธิพลของสื่อ เช่น กลุ่มคนลุกขึ้นมาทำอะไรเพ่ือสังคม กลุ่มเส้นนักศึกษาคนที่ 4 พอเขาดูไป

เรื่อย ๆ เขาก็จะแบบอยากขึ้นมาทำอะไรบางอย่าง หรือเด็กที่อุดรพิท เขาบอกว่าเขาพยายามรวมกลุ่มกัน 

เป็นเครือข่ายคนที่ทำค่ายอาสาทั่วประเทศแล้วมารวมกลุ่มกัน เขาอาจจะลงไปหน้างานไม่ได้ แต่ใช้หน้าเพจ

ของเขาในการให้ข้อมูลว่าถ้าติดโควิดแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง เขาบอกว่าส่วนนึงมันเกิดมาจากการที่เขาดูสื่อ

แล้วก็เริ่มมาคิดกับตัวเองว่า ในฐานะที่เขาเป็นเด็ก ม.ต้น ม.ปลาย เขาทำอะไรได้บ้าง แล้วแน่นอนว่าเด็กรุ่น

ใหม่ที่เขาถนัดคือช่องทางโซเชียล ก็เลยใช้ช่องทางโซเชียลนี้ในกาทำจิตอาสาของเขา” (ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 1, 

2564) 

 
  6) จติใต้สำนึก เหมือนข้างในมีใจอยากช่วย ดังคำบรรยายจากการสัมภาษณ์ว่า   
  “จิตใต้สำนึก เป็นเหมือนข้างในอยากมีใจที่จะมาช่วย” (นักเรียนคนที่ 4, 2564) 

 
 7) การซึมซับของคนในครอบครัว เช่น เห็นพ่อแม่ช่วยเหลือคนอ่ืน เมื่อโตขึ้นจึงอยากทำ  
  “การซึมซับของคนในครอบครัว เช่น เห็นพ่อแม่ช่วยเหลือคนอ่ืน พอโตมา แล้วเห็นพ่อแม่เคยทำ

เลยอยากทำ พอซึมซับมาจากครอบครัวก็เก็บเอาไว้ พอเราเจอสถานการณ์แบบนั้นก็อยากจะทำ ซึ่งตอนนี้

หนูก็เป็น” (นักเรียนคนที่ 1, 2564) 
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 8) ผลที่ได้จากการที่ทำคือความสุข เรามีความสุข คนอ่ืนก็อาจจะมีความสุขด้วย   

  “ผลตอบแทน ที่เป็นความสุขทางใจ ความสุขท่ีเป็นนามธรรม ที่เขาได้รับ คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่

เขาทำโดยไม่ได้หวังผล หรือผลตอบแทนที่เป็นรูปธรรม” (นักเรียนคนที่ 5, 2564) 

  “เราต้องเคยไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งก่อน แล้วเราเห็นประโยชน์จากสิ่งนั้น ว่ามันทำให้คนอ่ืนเขาได้ 

แล้วเราได้รับความสุขจากการที่คนอ่ืนเขาได้ เราได้ประสบการณ์จากการที่คนมีความสุขจากสิ่งที่เขาได้ 

แล้วมันก็จะค่อย ๆ มา เท่ากับว่าเราต้องให้เขาได้รับประสบการณ์ของการเป็นผู้ให้” (ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 4, 

2564) 

 

9) เก็บเก่ียวประสบการณ์  

  “อย่างที่หนูได้คือประสบการณ์ ได้รู้ขั้นตอน เพราะว่าแต่ละโครงการทำไม่เหมือนกัน บางโครงการ

ไปช่วยเก็บขยะ ก็ช่วยให้ทรัพยากรดีขึ้น บางโครงการหนูได้เพ่ือนใหม่ ได้รู้จักซุ้มข้าง ๆ ได้แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์กัน” (นักเรียนคนที่ 6, 2564) 

  “หนูว่าง ไม่มีอะไรทำ ก็เลยไปช่วยเหลือคนอื่นแล้วกัน เพราะไม่ได้มีงานอะไรพิเศษอยู่แล้ว ตอนแรก

คิดแบบนี้ มันว่างจริง ๆ ตอนหลัง ๆ ลำบาก ทุกคนต้องช่วยกันให้ผ่านช่วงนี้ไปให้ได้ เช่น ที่โรงเรียนทำ TSS 

lean on me คือทำเรื่องการช่วยเหลือเพ่ือน ๆ ที่อาจจะต้องออกจากระบบการศึกษา เราก็ไประดมทุนหา

รายได้มาช่วยเหลือเขา ในนี้หนูทำ 3 โปรเจ็กย่อย (1) รับข้อมูลจากทุกฝ่ายที่อยากขายของมาลงเฟสบุ๊ก 

กระจายข่าว (2) ทำช่วยเหลือด้านจิตใจ จากผู้ที่ลำบากจากเหตุการณ์นี้ ในเพจเฟสบุ๊ก (3) เล่นหุ้นหารายได้ 

เพ่ือจ่ายค่าเทอมคนที่ประสบปัญหา” (นักเรียนคนที่ 7, 2564) 

 

10) ได้เพ่ือนใหม่  

  “ทำกิจกรรมที่โรงเรียนแล้วได้เพ่ือนใหม่ เลยสมัครทำอย่างอ่ืนด้วย เผื่อได้เพ่ือนมาอีก” (นักเรียนคนที่ 8, 

2564) 

 

  11) ต้องไม่เป็นผู้ที่ลำบากแล้วอาสา เพราะถ้าต้องมาช่วยเหลือคนอ่ืน ในขณะที่ยังลำบาก ก็อาจจะ

ลำบากเพ่ิม  

  “จิตอาสาดูที่ความคิดของเขาว่า เขาอาสาจริง ๆ ต้องไม่เป็นผู้ที่ลำบากแล้วอาสา เพราะถ้าต้องมา

ช่วยเหลือคนอ่ืน ในขณะที่ยังลำบาก ก็อาจจะลำบากไปอีก เพราะว่า มีช่วงนึงที่หนูทำงานไม่ทัน แล้วไป

ทำงานจิตอาสา แล้วหนูก็ไม่ได้พักผ่อน ล้า จนไม่สบาย แล้วก็ไปช่วยทำจิตอาสาต่อ แล้วงานก็ไม่เสร็จด้วย 

ดังนั้นจิตอาสาต้องมีความพร้อม” (นักเรียนคนที่ 7, 2564) 
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  12) คนมีภูมิหลัง เช่น ตอนเด็กไม่มีโอกาส ตอนโตเลยอยากช่วย  

  “มีภูมิหลัง เช่น ตอนเด็กเราไม่มีโอกาส ตอนโตเราเลยอยากมาช่วย ส่วนเจตนา หมายถึง น่าจะ

อยาก อยากเข้ามาช่วย อยากเข้ามาพัฒนา” (นักเรียนคนที่ 4, 2564) 

   

  13) มีโอกาสเข้ามาให้งานจิตอาสา  

 “คือหนูมองว่า ถ้ามีโครงการมา แล้วทุกคนมาลงชื่อช่วยกัน หรือหลายๆ คนมา ลงชื่อเพ่ือ

ช่วยเหลือคนอ่ืน เหมือนที่เราทำ แล้วเป็นประโยชน์ต่อคนอ่ืน หรือเป็นประโยชน์กับตัวเอง อย่างที่หนูเพิ่งไป

ทำกิจกรรมของโรงเรียน ที่ระดมทุนช่วยเหลือให้เพ่ือนที่มีปัญหาการเงินได้เรียนที่นี้ต่อ คือทุกคนที่เข้ามาก็

ทำ ก็ช่วยโดยไม่รู้ว่าจะได้ทำรับผลตอบรับอะไรกลับมาที่ตัวเอง หนูว่าทุกคนมีความเป็นจิตอาสาอยู่แล้ว อยู่

ที่ว่าจะหยิบขึ้นมาใช้ไหม หรือแบ่งขนมเพ่ือน แต่พอทำจิตอาสาเป็นสเกลที่ใหญ่ขึ้น ช่วยหลาย ๆ คน 

มากกว่าตอนแบ่งขนมเพ่ือน มันอยู่ที่มีอะไรให้เข้ามาทำ” (นักเรียนคนที่ 6, 2564) 

  
   องค์ประกอบจิตอาสาของเด็กและเยานในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    1) ต้องมีความรู้ ความเข้าใจว่า สิ่งที่ทำจะช่วยเหลือสังคมไปในทิศทางที่ดี มีวิจารณญาณ

ไตร่ตรอง เช่น ถ้าบริจาคสิ่งนี้ไปจะไม่เกิดผลเสียกับคนที่ได้รับ  การรับรู้ถึงประโยชน์ของสิ่งที่ทำ ได้

ใคร่ครวญประสบการณ์  

  “เด็กคนนั้นต้องมีความรู้ ความเข้าใจก่อน ว่า สิ่งที่เขาทำจะช่วยเหลือสังคมไปในทิศทางที่ดีได้ 

หรือทิศทางไหนได้บ้างว่าจะดีต่อคนรอบข้างยังไง” (นักเรียนคนที่ 9, 2564) 

 

   2) ความพร้อม (ด้านกายและใจ, มีเวลา) เพราะการมีเงื่อนไขชีวิต มีภาระทางบ้าน 

อาจจะมีเวลาที่จำกัด ทรัพยากรในการช่วยเหลือผู้อื่นมีจำกัด  

  “มีความต่างกัน ระหว่างบ้านเด็กที่มีฐานะหรือเด็กที่มีความพร้อม กับเด็กที่มีชีวิตลำบาก จะมี

โอกาสให้น้อยกว่าเด็กท่ีมีมาก เพราะต้องหาเลี้ยงปากท้องตัวเอง สิ่งเหล่านี้มีปัจจัยที่ต่างกัน และมันซับซ้อน 

คือมันมีเรื่องการให้คุณค่า การตอบสนองต่อการมีคุณค่าของการให้ การทำจิตอาสา แต่เด็กบางคนก็ต้อง

เอาตัวรอดก่อน” (ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 5, 2564) 

   “ความพร้อมในตัวเด็ก ที่เด็กบางคนอาจจะมีเงื่อนไขชีวิต เพราะเด็กบางคนที่มีภาระทางบ้าน 

อาจจะมีเวลาที่จำกัด ทรัพยากรในการช่วยเหลือผู้อื่นมีจำกัด” (นักเรียนคนที่ 9, 2564) 

 

    3) mindset ที่อยากจะทำ มีเป้าหมาย มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาแก้ไขสิ่งต่าง ๆ รอบตัวให้ดีขึ้น  
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   “Mindset ที่อยากจะทำ หมายถึง ถ้าเขามีความรู้ที่อยากจะทำ มีความพร้อม และต้องมีใจที่

อยากจะทำ” (นักเรียนคนที่ 9, 2564) 

  “ทิฐิ ความเห็น ความเชื่อ หรือ mindset” (ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 10, 2564) 

 

   4) การรู้จักตัวตน รู้อัตลักษณ์ตัวเอง รู้คุณค่าของตัวเอง (self-esteem) นำความถนัด 

ความสนใจของเขาไปช่วยเหลือ หรือทำให้เกิดการยอมรับในกลุ่มคนที่ทำงานจิตอาสาด้วยกัน มีความรัก

ตัวเอง มีความเข้าใจต่อตัวเองระดับหนึ่ง ว่าตัวเองทำอะไรได้ ประเมินต้นทุนตัวเอง ทรัพยากรตัวเอง  

    5) ความเสียสละต่อสังคม ทั้งแรงกาย แรงใจ เวลา สิ่งของ ทรัพย์  

  “การเห็นอกเห็นใจ (Empathy): เห็นสายใยสัมพันธ์ ระหว่างตนเองกับผู้อ่ืน หรือสิ่งที่ไกลออกไป 

เด็กจึงควรเห็นว่า มีหลายสิ่งเกิดขึ้นรอบตัวเด็ก หรือเด็กจะมีส่วนร่วมต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไร เป็น

ความใส่ใจ และรับรู้ได้ว่า ตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนี้ ของโลกนี้ ดังนั้นเด็กจึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้

เกิดผลลัพธ์ได้ว่าดีหรือไม่ดี” (ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 8, 2564) 

 

  6) สนใจปัญหาที่ เกิดขึ้น วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาได้ หาทางออก หรือหาทาง

เปลี่ยนแปลง เป็นแกนนำ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง  

    7) การมองภาพรวม (Big Picture) หมายถึง มองเห็นเหตุการณ์ สถานการณ์ เรื่องราวใน

ภาพกว้าง เป็นองค์รวมจากรายละเอียดปลีกย่อย  

    8) มีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เลือกจะลงมือทำ มีความเป็นเจ้าของงาน หมายถึง เมื่อตั้ง

เป้าจะสามารถเริ่มต้นได้ จนไปสู่ปลายทางที่ตั้งเป้าไว้ และความรับผิดชอบในตัวเอง สำนึกในตัวเอง  

จะนำไปสู่ความรับผิดชอบสู่สังคม ไม่ใช่การถูกสั่งหรือบังคับ หรือการที่ทำเพ่ือตัวเอง ไม่ได้เป็นไปเพ่ือ

เป้าหมายของตนเองฝ่ายเดียว จนละเลยสังคม   

    9) มีส่วนร่วม ให้ความร่วมมือ เริ่มเป็นสมาชิก จัดตั้งกลุ่ม ลงมือทำ   

    10) มุ่งเน้นความยุติธรรม เช่น ตั้งคำถาม วิพากษ์เชิงโครงสร้าง สืบค้น นำเสนอให้สังคมรู้ 

ทำให้เกิด social movement เพ่ือให้สังคมเห็นเป็นระบบ ซึ่งแต่ละแบบส่งผลต่อการมีระดับความยั่งยืน

ของสังคม  

    11) มีการนำตนเอง (self-directed learning) สามารถจัดการตัวเองได้ดี มีเป้าหมายที่

จะทำ วางแผนไปสู่เป้าหมาย ควบคุมตนเองให้ไปสู่เป้าหมายได้ สามารถสะท้อนตนเองได้ เห็นข้อดีข้อเสีย

อะไร คิดหาวิธีที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นได้  

  “ก ารน ำต น เอ งแ ล ะค ว าม รั บ ผิ ด ช อ บ  (self-directed learning) : มี น้ ำห นั ก ข อ งก าร  

นำตนเอง ซึ่งสามารถจัดการตัวเองได้ดี มีเป้าหมายที่จะทำ วางแผนไปสู่เป้าหมาย ควบคุมตนเองให้ไปสู่
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เป้าหมายได้ สามารถสะท้อนตนเองได้ เห็นข้อดีข้อเสียอะไร คิดหาวิธีที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นได้ ส่วนความ

รับผิดชอบ หมายถึง เมื่อตั้งเป้าจะสามารถเริ่มต้นได้ จนไปสู่ปลายทางที่ตั้งเป้าไว้ และความรับผิดชอบในตัวเอง 

สำนึกในตัวเอง จะนำไปสู่ความรับผิดชอบสู่สังคม ไม่ใช่การถูกสั่งหรือบังคับ หรือการที่ทำเพ่ือตัวเอง ไม่ได้

เป็นไปเพ่ือเป้าหมายของตนเองฝ่ายเดียว จนละเลยสังคม” (ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 8, 2564)  

 

  12) มีความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) เห็นสายใยสัมพันธ์ ระหว่างตนเองกับผู้อื่น หรือสิ่ง

ที่ ไกลออก ไป  มีน้ ำ ใจ  เป็ น คน ใจดี  ชอบ ช่ วย เหลื อคน อ่ืน  ชอบ ฟั งความคิ ด เห็ น ของคน อ่ืน  

เป็นคนที่คิดถึงคนอ่ืนมากกว่าตัวเอง ว่าหลายสิ่งเกิดขึ้นรอบตัว เราจะมีส่วนร่วมต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

อย่างไร เป็นความใส่ใจ และรับรู้ได้ว่า ตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนี้ ของโลกนี้ ดังนั้นเด็กจึงเป็นส่วนหนึ่ง

ที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์ได้ว่าดีหรือไม่ดี   

    13) มีการคิดเชิงระบบของการตัดสินใจที่จะลงมือทำอะไร มองภาพรวม มองให้เห็น

ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ  

  “การให้คิดเชิงวิพากษ์กับปัญหาที่เกิดขึ้น ว่าเด็กมองเห็นอะไรบ้าง มีบุคคลไหนที่ เกี่ยวข้องบ้าง  

ฝึกคิดเป็นระบบ เช่น เขาเป็นส่วนหนึ่งของปัญหานี้นะ เขาอยากแก้ไขอย่างไรบ้าง ถ้าเขาเพิกเฉยกับปัญหา

จะเกิดอะไร หรือเขาอยากมีบทบาท อยากทำสิ่งใดกับปัญหา ดังนั้นครูตั้งคำถามชวนเด็กคิด ให้เด็กเห็น

ภาพรวมของปัญหา และคิดถึงวิธีการแก้ไข เพ่ือกระตุ้นให้เขาลงมือทำ” (ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 5, 2564) 

 

  14) ความสร้างสรรค์ เพราะจะได้เห็นความเป็นไปได้ต่าง ๆ พัฒนาต่อยอด หรือปรับปรุง

แก้ไขสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้นตามวิถีทางที่ตนเองสามารถทำได้ 

 

   การประเมินคุณลักษณะจิตอาสาของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
    1) การเขียนสะท้อนทัศนคติ   
    2) วัดจากการสังเกตพฤติกรรมต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน หรืองานที่ได้รับมอบหมาย 

3) การพูดคุยตัวต่อตัว เพ่ือฟังความคิดเห็น หรือว่าประสบการณ์  
    4) การใช้แบบวัดแบบประเมิน   
    5) การสร้างสถานการณ์ หรือเหตุการณ์ข้ึนมา  
    6) การสังเกตเด็ก จากสถานการณ์ต่าง ๆ    
    7) การใช้เกม หรือกิจกรรม เช่น การแบ่งทรัพยากรให้แก่กัน เพ่ือให้เด็กแสดงลั กษณะ
ทางจิตสาธารณะ  
    8) การวัดจากคำพูด วัดจากทัศนะ   
    9) การวัดประเมินจากคนรอบข้าง เพ่ือนผู้เรียน คุณครูท่านอ่ืน ผู้ปกครอง  
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   การพัฒนาจิตอาสา  
    1) กระบวนการหาสาเหตุของปัญหา ตั้งคำถาม แล้วหาทางลงมือแก้ไข   
    2) กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ให้เด็กส่งรายงาน/สมุดบันทึกความดี เช่น กวาดลานวัด 
ช่วยครู จิตอาสาแถวชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่ หรืองานโสตฯ วงโยธวาทิต นาฏศิลป์ กิจกรรมหน้าเสาธง 
กิจกรรมกีฬาโรงเรียน งานทำบุญ ผู้เรียนมาช่วยยกของ อำนวยความสะดวก ทำงานจราจร มีพ้ืนที่ให้ผู้เรียน
ทำกิจกรรมตามท่ีสนใจ กิจกรรม to be no.1  
    3) การตั้งกลุ่ม การตั้งชมรม แล้วเด็กเข้าโดยความสมัครใจ เช่น ชมรมอนุรักษ์ คือการเข้า
ไปมีจิตอาสาเข้าไปทำกิจกรรมกับส่วนรวม  
    4) กิจกรรมพิเศษ หรือโครงการของโรงเรียน เช่น โครงการช่วยเหลือคนที่ได้รับผลกระทบ 
จากสถานการณ์โควิด โดยโครงการนี้ให้เด็กเป็นคนขับเคลื่อน (กำหนดกิจกรรม, ทำบัญชี, ประชาสัมพันธ์, 
ดำเนินโครงการ) แล้วครูกับผู้ปกครองเป็นคนสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง การบริจาคเลือด หรือทำขนมขาย  
เอาเงินไปช่วยเหลือองค์กรต่าง ๆ 
    บทบาทครูในการพัฒนาจิตอาสาในผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
    1) ออกแบบกิจกรรมให้ผู้เรียน เช่น ในห้องเรียนมีกิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือนเรียน เพ่ือให้
เพ่ือนทุกคนในห้องเข้าเรียนพร้อมกัน ส่งงานทัน เรียนตามทัน หรือการให้ผู้เรียนทบทวนสิ่งที่ทำในงานจิต
อาสา สะท้อนความรู้สึก  
    2) ครูเติม mindset เสริมพฤติกรรมเชิงบวก ให้กำลังใจ สร้างศรัทธาในตัวเด็กว่าเขาทำได้ 
ให้ผู้เรียนช่วยเหลือกันอยู่เรื่อย ๆ โดยการใช้คำพูดกระตุ้นในการทำกิจกรรมของโรงเรียน  ให้คำแนะนำ  
คอยชี้แนะ หรือช่วยจุดประเด็น สังเกตความถนัด ความสนใจของเด็ก ทำหน้าที่สะท้อนในสิ่งที่ผู้เรียนทำได้
ดี รวมทั้งสะท้อนสิ่งที่เขาทำ  
    3) ครูนำสถานการณ์ปัญหาความเป็นอยู่ ด้านสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่มาให้นักเรียนศึกษา 
แล้วใช้คำถามชวนให้เด็กคิด ให้เห็นรากของปัญหา ชวนให้มีส่วนร่วมในการแก้ไข ทำให้เด็กอยากหาความรู้
เพ่ิมเติมเพ่ือเตรียมรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ของสังคม หรือชุมชน จากนั้นเก็บข้อมูล แล้วมาวางแผน
ทำงานร่วมกัน 
    4) ทำเป็นแบบอย่าง เช่น การคัดแยกขยะ   
    5) ฝึกให้ผู้ เรียนคิดเชิงวิพากษ์กับปัญหาที่ เกิดขึ้น ฝึกคิดเป็นระบบ ว่าเด็กมองเห็น
อะไรบ้าง มีบุคคลไหนที่เกี่ยวข้องบ้าง ครูตั้งคำถามชวนเด็กคิด ให้เด็กเห็นภาพรวมของปัญหา และคิดถึง
วิธีการแก้ไข เพ่ือกระตุ้นให้ลงมือทำ  
    6) การไถ่ถาม การมองเห็นสิ่งที่ผู้เรียนทำ โดยไม่ตัดสิน   
    7) พยายามหาวิธีการ รูปแบบวิธีการมาให้เด็กทำจิตอาสาในการเรียนออนไลน์มากขึ้น 
เช่น https://garter.town/ คือเว็ปที่ผู้เรียนสร้างตัวละครจำลอง และครูสร้างสถานการณ์ หรือเรื่องราวมา
ให้ผู้เรียนเล่นแก้ไขสถานการณ์ ผลลัพธ์ พบว่า ผู้เรียนสนุก และได้ทบทวนตัวเองเรื่องจิตอาสา ทำให้ไม่

https://garter.town/
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หลงลืมการเป็นจิตอาสา และทำให้ครูได้ตรวจเช็กว่า ก่อนหน้านี้ที่ผู้เรียนทำจิตอาสา ด้วยตนเอง หรือทำที่
โรงเรียน มีแรงจูงใจมาจากอะไร ซึ่งทำให้เห็นว่า เขามีจิตอาสามากน้อยแค่ไหน 
    บอร์ดเกมกับการพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสา  

    1) ดึงดูดความสนใจของผู้ เรียน โดยใส่เนื้อหาเข้าไปในเกม อาจเป็นเนื้อหาวิชาการ  

หรือทัศคติด้านต่าง ๆ เกมสามารถช่วยเรื่องวิธีคิด เช่น การให้ความหมาย ความรู้ความเข้าใจ สามารถ

อธิบายผ่านเกม ผ่านกิจกรรมได้ เพราะว่าจิตอาสาน่าจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งเกม

เข้ากับเด็กได้ เพราะมีความสนุก ย่อยง่าย มากกว่าการอธิบาย   

    2) เกมสามารถใช้สถานการณ์จำลอง ให้ผู้เรียนได้แสดงบทบาท แสดงความสามัคคี  

การเห็นใจ การพ่ึงพากันและกันได้ เด็กจะได้ลองคิด มีพ้ืนที่ปลอดภัย ไม่มีถูก/ผิด แล้วไม่ว่าจะเล่นแล้ว

สำเร็จ หรือล้มเหลว เด็กจะเกิดการเรียนรู้ได้ เพราะเกมช่วยให้เกิดบทสนทนา ทำให้เกิดการวิพากษ์  

การตัดสินใจ และเมื่อเด็กเจอสถานการณ์จริง เด็กจะมีพ้ืนฐานความคิดจากการเรียนรู้ จากบทสนทนาว่า 

จะตัดสินใจอย่างไรในสถานการณ์นั้น ๆ  

    เกม ควรทำให้ เกิดการกระทำ การโต้ เถียง การพูดคุย เพ่ือให้ เกิดการตกตะกอน  

เขย่าความคิด เขย่าชุดความเชื่อและคุณค่า ทำให้เกิดการเรียนรู้ เพ่ือทำให้เกิดความรู้สึกที่อยากจะทำจิต

อาสา 

    3) เกมใช้ฝึกภาวะผู้นำของนักเรียน เพราะครูเหมือนเป็นผู้ดำเนินรายการ/กิจกรรม ส่วน

เด็กได้รับแรงกระตุ้นให้ทำความดี  เกมทำให้ เด็กอยากแข่งขัน อยากได้รับความภาคภูมิ ใจเกิด   

self-esteem ซึ่งทำให้เห็นว่า เกมเป็นเครื่องมือที่ได้มองเห็นจิตอาสาว่าจับต้องได้ ส่งต่อความรู้สึกได้  

    4) เกมสามารถสร้างทัศนคติจิตอาสาขึ้นกับเด็กได้ หมายถึง การให้ความรู้สึกท่ีอยากจะทำ

ประโยชน์เพื่อคนอ่ืน  

    5) เกมทำให้ผู้เรียนได้แสดงตัวตนที่แท้จริงของเขาออกมา โดยที่เขาไม่ต้องคิดอะไร  

ไม่เสแสร้งระหว่างเล่นเกมส์ เลยทำให้ครูสามารถสังเกตพ้ืนฐานเด็ก แล้วนำข้อมูลเหล่านั้นไปคิดต่อ  

เพ่ือออกแบบปัจจัยอื่น ๆ ที่ช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสาได้  

    6) เกมช่วยให้ผู้ เล่นได้เห็นวิธีคิดของตนเอง วิธีคิดของเพ่ือน เกมได้ช่วยให้กลับมา

ใคร่ครวญตัวเอง เกมที่ดีควรมีผู้ใหญ่ชวนมอง ชวนตั้งคำถาม ชวนคุย ชวนทำความเข้าใจ แบ่งปันในมุมที่

ผู้ใหญ่มองเห็น หรือผู้ใหญ่ได้เรียนรู้จากเด็กว่า เขามองสถานการณ์ในเกมอย่างไร    

    7) เป็นเกมกลุ่มที่ต้องช่วยเหลือกัน ต้องใช้แรงของทีม ให้กิจกรรมนั้นสำเร็จได้ดีกว่าเดิม 

หรือเร็วกว่าเดิมกว่าที่เราทำคนเดียว  

    8) เกมเริ่มจากการต้องเสียสละก่อน หลังจากนั้นค่อยสร้างความรู้สึกให้คิดที่จะกอบโกย 

เมื่อกอบโกยเสร็จแล้วก็จะแพ้  
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    9) ค่าย เพราะคนในค่ายมีหลายแบบ ทั้งคนทำอาหารได้ หรือไม่ได้ ก็มาช่วยกัน   

    10) เกมใส่เรื่องเล่า ปัญหาในสภาพสังคม ปัญหาสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อตัวเอง 

ผลกระทบต่อคนอ่ืนเข้าไปได้ เช่น แยกขยะ สอนเรื่องธรรมชาติโดนทำร้าย  

    11) ทำให้อยู่ในสถานการณ์ที่ลำบาก กับสถานการณ์ที่ดีมาก ๆ แล้วก็ให้คนเล่นเลือกว่า 

ชอบแบบไหนมากกว่า แล้วคนอ่ืนอยากเลือกแบบไหน แล้วเราจะช่วยให้เขาได้อยู่ในสถานการณ์ที่ดีขึ้นได้

ยังไง 

    12) ถ้าเป็นเกมออนไลน์ ก็เล่นกับเพื่อนแล้วแพ้ไปแล้วไปทำจิตอาสา  

    13) เกมส์เดอะซิมบังคับตัวละคร แล้วก็แนะนำแนวทางให้ไปช่วยเหลือคนอ่ืน   

    14) เกมต้องมีเหตุการณ์ให้สามารถถอดองค์ความรู้ ถอดบทเรียน หรือประสบการณ์ได้  

    15) เกมช่วยสร้างแรงบันดาลใจ  

 
 จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับเกี่ยวกับคุณลักษณะจิตอาสาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่า
คุณลักษณะค่อนข้างมีประเด็นที่หลากหลายทั้งคุณลักษณะเชิงความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมหรือ 
การกระทำที่เกี่ยวข้องทั้งกับตนเองและผู้อ่ืน จากการที่ได้ข้อมูลมาจากกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งผู้ที่ผู้วิจัย
อยากให้นำไปใช้ (ครู) ผู้ที่ต้องใช้ (เด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และที่สำคัญคือผู้ทรงคุณวุฒิที่
มีความเชี่ยวชาญและเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสา ทำให้ข้อมูลมีความครอบคลุมและเห็น
ทิศทางท่ีจะนำไปใช้ในการพัฒนากรอบการออกแบบเกมต่อไปได้  

4.1.2 กรอบการออกแบบเกมจิตอาสา 
จากข้อมูลการสัมภาษณ์ ทำให้ผู้วิจัยได้พบคุณลักษณะสำคัญของการเป็นจิตอาสาหลายประการ

อย่างไรก็ตามในการศึกษาครั้งนี้  ผู้วิจัยได้พัฒนาเกมโดยคำนึงถึงคุณลักษณะที่ได้รับการเน้นย้ำจาก 
การสัมภาษณ์ 6 ประการ และกลายเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องการพัฒนาผ่านเกมทั้ง 6 เกมดังนี้ 

 1) การเห็นประโยชน์ของการช่วยเหลือผู้อ่ืน (Sociocentric) เป็นความสามารถของเด็ก
และเยาวชนในการตระหนักรู้ถึงประโยชน์หรือข้อดีของการช่วยเหลือผู้อ่ืน เป็นการเห็นโอกาสและรับรู้ผลที่
เกิดข้ึนในการช่วยเหลือผู้อื่นในสถานการณ์ของการแก้ปัญหาที่กำหนดในสถานการณ์จำลองของเกม 

 2) ความเข้าอกเข้ าใจความต้องการของผู้ อ่ืน  (Empathy- Perspective Taking)  
เป็นความสามารถของเด็กและเยาวชนในการตระหนักรู้และเข้าใจถึงความรู้สึกของผู้อ่ืนในสถานการณ์หรือ
บริบทที่บุคคลนั้นกำลังเผชิญอยู่ได้ เป็นการเห็นถึงความต้องการของผู้อ่ืนผ่านการกระตุ้นจากสถานการณ์
จำลองของเกมและบทบาทท่ีได้รับในตัวเกม  

 3) การตระหนักในความสามารถในการช่วยเหลือผู้อ่ืนของตนเอง (Self-efficacy) เป็นใน
การรับรู้ของเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับความสามารถของตนเองในการช่วยเหลือผู้อ่ืนตามขอบเขตและบริบท
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ของตนเอง ตระหนักว่าแม้เป็นเด็กก็มีความสามารถในการช่วยเหลือผู้อ่ืนได้ เป็นการรับรู้ความสามารถของ
คนในวัยต่าง ๆ และลงมือกระทำกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านบทบาทที่ได้รับในสถานการณ์จำลองของเกม  

 4) การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) เป็นความสามารถของเด็กและเยาวชนใน
การคิดและหาวิธีการหรือทางออกที่ดีที่ สุดในสถานการณ์ ต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุ เป้ าหมายที่ต้อง  
การ โดยเฉพาะภายใต้เงื่อนไขหรือทรัพยากรที่จำกัด ที่กำหนดไว้ในสถานการณ์จำลองของเกม  

 5) การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน (Collaboration) เป็นความสามารถของเด็กและเยาวชนใน
การทำงานร่วมกับผู้อ่ืนหรือสมาชิกภายในกลุ่มด้วยความร่วมมือร่วมใจเพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมายหรือพันธ
กิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีคุณภาพ  

 6) การคิดเชิงระบบ (System Thinking) เป็นความสามารถของเด็กและเยานในการคิด
พิจารณาให้เห็นถึงภาพรวมและความเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กัน ภายใต้สภานการณ์
ปัญหาที่มีความซับซ้อน โดยพยายามมองให้เห็นภาพรวมของสถานการณ์และพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ 
มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์และส่งผลกระทบถึงกัน และหาทางออกท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด 

ทั้งนี้ผู้วิจัยได้เขียนกรอบการออกแบบเกมทั้ง 6 เกมไว้ โดยมีประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ เป้าหมาย 
การเรียนรู้ของเกม ประสบการณ์สำคัญในการเรียนรู้ผ่านเกม บริบทของเกม เป้าหมายในการเล่นเกม  
การเริ่มเล่นเกม กิจกรรมที่ผู้เล่นกระทำระหว่างเล่นเกม การจบเกม ประเด็นที่ต้องถอดบทเรียนหลังจาก
การเล่นเกม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
 
เกมที่ 1 การเห็นประโยชน์ของการช่วยเหลือผู้อ่ืน 
เป้าหมายการเรียนรู้ 

- เมื่อผู้เล่นได้เล่นเกมจนเสร็จแล้ว ผู้เล่นจะตระหนักว่าการช่วยเหลือผู้อ่ืนนั้นมีความสำคัญ 
เพราะหากเรามุ่งประโยชน์เฉพาะตนเองนั้น ก็อาจจะทำให้สังคมโดยรวมเกิดปัญหาจนกระทบ
ต่อตนเองในที่สุด  

ประสบการณ์สำคัญในการเรียนรู้ 
- เมื่อผู้เล่นมุ่งมั่นแก้ปัญหาของตนเองโดยละเลยปัญหาของผู้อื่น จะส่งผลกลับมาทำให้ทุกคนใน

เกมแพ้ได้ 
บริบทของเกม 

- โลกแบ่งออกเป็น 2 ดินแดนคือ แดน Earth กับ แดน Aqua โลกทั้ง 2 ส่วนต่างกับมีปัญหา
สิ่งแวดล้อมซึ่งชาว Earth และ ชาว Aqua ต่างก็ต้องพยายามกำจัดปัญหาสิ่งแวดล้อมของ
ตนเอง โดยอาศัยต้นไม้ และ สาหร่าย โดยจะตัวละครพิเศษคือนักสิ่งแวดล้อมที่ต้องพยายาม
แก้ไขปัญหาทั้งดินแดน Earth และ Aqua และ คนธรรมดาซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหา  

เป้าหมายในการเล่นเกม 
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- ผู้ เล่นทั้งฝั่ง Earth และ ฝั่ง Aqua ต้องพยายามกำจัดปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งของตนเอง  
ในขณะเดียวกันก็อาจจะช่วยเพ่ือนอีกฝั่งในการแก้ปัญหาไปได้พร้อมกัน สำหรับเป้าหมาย
พิเศษของนักสิ่งแวดล้อมคือพยายามแก้ไขปัญหาของทั้งสองฝั่ง ในขณะที่ คนธรรมดาไม่มี
เป้าหมายประเภทใดเฉพาะ เพียงแต่ป้องกันไม่ให้สิ่งแวดล้อมเสียหายเกินไปเท่านั้น 

 
เกมที่ 2 ความเข้าอกเข้าใจความต้องการของผู้อ่ืน 
เป้าหมายการเรียนรู้ 

- เมื่อผู้เล่นได้เล่นเกมจนเสร็จแล้ว ผู้เล่นจะตระหนักถึงการทำความเข้าใจปัญหาของผู้อ่ืน ไม่ใช่
เพียงช่วยเหลือโดยไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของเขา  

ประสบการณ์สำคัญในการเรียนรู้ 
- ผู้เล่นจะได้ฝึกสังเกตเพ่ือนว่ามีเป้าหมายในการทำงานอย่างไร และให้ความช่วยเหลือ หรือดึง

มาเป็นพวกได้อย่างถูกต้อง โดยการตีความจากพฤติกรรมในการเล่นของเพ่ือน  
บริบทของเกม 

- ผู้เล่นเป็นจิตอาสา 2 กลุ่มที่นัดหมายกันมาทำงานเพ่ือสังคม แต่ไม่รู้ว่าเพ่ือนที่มาร่วมกัน
ทำงานเป็นใคร  

เป้าหมายในการเล่นเกม 
- ผู้เล่นทั้งสองทีมจะมุ่งมั่นทำภารกิจจิตอาสาของตนเองให้สำเร็จ โดยระหว่างการเล่นต้อง 

“แฉ” เพ่ือให้เพ่ือนอีกฝ่ายมาร่วมทำภารกิจกับทีมของเรา 
 

เกมที่ 3 การตระหนักในความสามารถในการช่วยเหลือผู้อ่ืนของตนเอง 
เป้าหมายการเรียนรู้ 

- เมื่อผู้เล่นได้เล่นเกมจนเสร็จแล้ว ผู้เล่นจะตระหนักว่าคนแต่ละช่วงอายุต่างก็มีลักษณะพิเศษที่
แตกต่างกัน และแม้ว่าตนเองจะเป็นเพียงเยาวชนก็ยังสามารถทำประโยชน์ให้กับผู้ อ่ืนได้
ประสบการณ์สำคัญในการเรียนรู้ 

- ได้เห็นถึงความจำเป็นของทักษะต่าง ๆ ของผู้เล่นที่อยู่ในแต่ละช่วงวัยที่มีความสำคัญใน  
การทำงานจิตอาสาให้สำเร็จ 

บริบทของเกม 
- ผู้เล่นเป็นชาวอินูอิกที่อยู่บนเกาะแห่งหนึ่งซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นแผ่นน้ำแข็งบนเกาะนี้มี

ทรัพยากร 3 อย่างคือ ฝ้าย ไม้ และเหล็ก ซึ่งอยู่กันคนละมุมของเกาะ อย่างไรก็ตามเนื่องจาก
สภาพแวดล้อมที่ไม่อำนวยพื้นที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นจนน้ำแข็งเริ่มละลาย ผู้เล่นซึ่งเป็นคนต่างวัยกัน
ต้องพยายามสะสมทรัพยากรเพ่ือนำมาสร้างเรือเพ่ือหลบหนีจากเกาะนี้ก่อนน้ำแข็งจะละลาย 

เป้าหมายในการเล่นเกม 
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- ผู้เล่นต้องพยายามสะสมทรัพยากร ความรู้ เพ่ือให้สามารถสร้างเรือออกจากเกาะน้ำแข็งที่กำลัง
จะละลายได้ 

 
เกมที่ 4 การคิดเชิงกลยุทธ์ 
เป้าหมายการเรียนรู้ 

- เมื่อผู้เล่นได้เล่นเกมจนเสร็จแล้ว ผู้เล่นจะตระหนักว่าจริง ๆ แล้ว ปัญหาต่าง ๆ อาจจะมี
ทางแก้ไขที่ถูกต้องได้หลายทาง ซึ่งการลองหาวิธีการแตกต่างออกไปจะช่วยให้ เราเห็น 
ความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหาเพ่ิมมากข้ึน 

ประสบการณ์สำคัญในการเรียนรู้ 
- เมื่อผู้เล่นได้ทดลองเล่นแล้ว จะเห็นได้ว่าผู้เล่นแต่ละคนใช้กลยุทธในการเล่นแตกต่างกัน  

ซึ่งความแตกต่างนี้ก็อาจจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันด้วย ซึ่งอาจจะเหมาะสมในแต่ละ
สถานการณ์ 

บริบทของเกม 
- ผู้เล่นเป็นนักบุกเบิกยุคกลาง ที่ทุกคนต้องบุกเบิกพ้ืนที่และสร้างบ้านของตนเองเพ่ือสร้างเมือง  

เป้าหมายในการเล่นเกม 
- ผู้เล่นแต่ละคนต้องพยายามสร้างบ้าน 

 
 เกมที่ 5 การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 

เป้าหมายการเรียนรู้ 
- เมื่อผู้เล่นได้เล่นเกมจนเสร็จแล้ว จะตระหนักถึงการทำงานร่วมกันกับผู้อ่ืนเป็นทีม สามารถ

สร้างแนวทางการทำงานร่วมกัน และแก้ปัญหาร่วมกันได้ ตกลงบทบาทและแนวทางการลงมือ
ทำงานร่วมกันได้ 

ประสบการณ์สำคัญในการเรียนรู้ 
- ผู้เล่นจะได้พูดคุยถกเถียงกันเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ปัญหา และการปฏิบัติการต่าง ๆ 

ร่วมกัน แสวงหาทางแก้ปัญหาร่วมกัน  
บริบทของเกม 

- เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทำให้แผ่นดินในหมู่บ้านเกิดแยกขาดจากกันทำให้ผู้คนไม่สามารถ
ช่วยเหลือกันได้ อีกทั้งยังเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ซ้ำเติมอีก เราเป็นคนในหมู่บ้านที่จะต้องพยายาม
เชื่อมหมู่บ้านให้กลับมาเหมือนเดิม 

เป้าหมายในการเล่นเกม 
- พยายามเชื่อมหมู่บ้านให้สำเร็จ และสร้างสาธารณูปโภคเพ่ือป้องกันภัยพิบัติต่าง ๆ  
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เกมที่ 6 การคิดเชิงระบบ 
เป้าหมายการเรียนรู้ 

- เมื่อผู้เล่นได้เล่นเกมจนเสร็จแล้ว ผู้เล่นจะตระหนักว่าการช่วยเหลือผู้อ่ืนนั้นในทุกครั้งที่เราทำ
ย่อมต้องมีผลกระทบต่อผู้อ่ืน บางครั้งอาจจะช่วยให้ผู้อ่ืนทำงานง่ายขึ้น หรือสร้างประโยชน์
ให้กับผู้อ่ืน หรือกล่าวได้ว่าการกระทำเล็ก ๆ ของเราอาจจะช่วยเหลือผู้อ่ืนได้ ในทางกลับกัน
บางครั้งการกระทำบางอย่างที่เป็นการช่วยเหลือผู้อ่ืนให้พ้นจากปัญหาหนึ่งก็อาจจะส่งผลทาง
ลบ กลับกลายเป็นปัญหาอื่นตามมาได้เช่นกัน ต้องมองปัญหา เป็นระบบ 

ประสบการณ์สำคัญในการเรียนรู้ 
- เมื่อผู้เล่นมุ่งมั่นทำงานบางอย่าง อาจจะพบว่าการกระทำนั้นอาจจะไปทำให้คนอ่ืนทำงานได้

ง่ายขึ้น หรืออาจจะสร้างความยากลำบากให้กับผู้อ่ืนได้ เช่นเดียวกันว่าผู้เล่นคนอ่ืน ๆ ก็อาจจะ
ทำสิ่งนั้นเช่นกัน 

บริบทของเกม 
- ทีมงานสำรวจอวกาศได้ส่งคนไปยังดาวดวงต่าง ๆ เพื่อสำรวจแต่ปรากฎว่าเกิดความปั่นป่วนใน

อวกาศทำให้ติดอยู่ในดาวเหล่านั้น เรามีหน้าที่ต่อเส้นาทางไปเพ่ือช่วยเพ่ือนกลับมาและถือ
โอกาสนั้นสำรวจดาวดวงเล็กดวงน้อยไปด้วย  

เป้าหมายในการเล่นเกม 
- ผู้เล่นจะพยายามช่วยเพ่ือนที่ติดอยู่บนดาวดวงต่าง ๆ และสำรวจดาวเล็กดาวน้อยระหว่างทาง

ไปด้วย  
 

4.2 ความสามารถด้านการออกแบบเกมเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสาของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 ความสามารถด้านการออกแบบเกมเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสาของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
นำเสนอแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ (1) ความสามารถด้านการออกแบบเกมเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสา
ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจากแบบประเมินความสามารถในการออกแบบเกมเสริมสร้างคุณลักษณะจิต
อาสา (2) ความสามารถด้านการออกแบบเกมเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสาของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
จากการประเมินผลการปฏิบัติ  และ (3) ประสบการณ์การเรียนรู้ในการพัฒนาเกมของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ดังนี้ 

4.2.1 ความสามารถด้านการออกแบบเกมเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสาของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาจากแบบประเมินความสามารถในการออกแบบเกมเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสา 
 ความสามารถด้านการออกแบบเกมเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสาของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
จากแบบประเมินความสามารถในการออกแบบเกมเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสา นำเสนอดังตาราง
ต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4 ความสามารถด้านการออกแบบเกมเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสาของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาจากแบบประเมินความสามารถในการออกแบบเกมเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสา 

ความสามารถในการพัฒนาเกมเพื่อการ
เรียนรู้ของนักศึกษาผู้เข้าโครงการ 

ก่อนเข้าโครงการ หลังเข้าโครงการ Mean 

Difference Mean S.D. Mean S.D. 
1) ฉันสามารถระบุหรือกำหนดลักษณะของเกม
ที่จะออกแบบได้ 

2.72 0.89 4.17 0.62 1.45 

2) ฉันสามารถกำหนดจุดเน้นของเนื้อหาเกมที่
จะสร้างขึ้นได้ 

3.00 1.03 4.00 0.49 1.00 

3) ฉันสามารถกำหนดหลักการออกแบบเกม
ก่อนที่จะลงมือออกแบบเกม 

2.83 1.04 4.00 0.59 1.17 

4) ฉันสามารถร่างแบบของเกมให้สอดคล้องกับ
กรอบการออกแบบได้ 

3.06 0.94 4.00 0.69 0.94 

5) ฉันสามารถจัดทำร่างของเกมให้มีลักษณะ
สอดคล้องกับหลักการที่กำหนดไว้ 

3.06 1.06 3.94 0.80 0.88 

6) ฉันสามารถปรับปรุงแก้ไขร่างแบบที่วางไว้
จากการประเมินของเพ่ือนร่วมทีมหรือ
ผู้เชี่ยวชาญได้ 

3.06 1.16 4.28 0.57 1.22 

7) ฉันสามารถออกแบบเกมได้ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมาย 

3.06 1.06 4.00 0.84 0.94 

8) ฉันสามารถวางแผนหรือกำหนดขั้นตอนใน
การดำเนินการสร้างเกมได้ 

2.83 0.99 4.17 0.62 1.34 

9) ฉันสามารถสร้างเกมตามท่ีออกแบบไว้ได้ 3.17 1.1 4.11 0.68 0.94 
10) ฉันสามารถนำร่างเกมที่ออกแบบไปทดลอง
ใช้ได้ตามแผนที่วางไว้ 

2.94 1.11 4.39 0.61 1.45 

11) ฉันสามารถทดลองใช้เกมเพ่ือตรวจสอบ
กลไกการทำงานของเกมได้ 

2.94 1.16 4.28 0.83 1.34 

12) ฉันสามารถปรับปรุงเกมให้มีคุณภาพดีขึ้น
จากผลการประเมินได้ 

3.17 1.25 4.28 0.67 1.11 

รวม 2.99 1.05 4.13 0.67 1.15 

 
 จากตารางที่ 4 ความสามารถด้านการออกแบบเกมเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสาของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาจากแบบประเมินความสามารถในการออกแบบเกมเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสาหลัง  
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การเข้าร่วมโครงการสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมโครงการอยู่ 1.15 คะแนน (Mean ก่อน = 2.99, SD ก่อน  
= 1.05; Mean ก่อน = 4.13, SD ก่อน = 0.67) แสดงให้เห็นว่าความสามารถด้านการออกแบบเกม
เสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสาของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาสูงขึ้น 
 

 
แผนภูมิที่ 1 ความสามารถในการพัฒนาเกมเพ่ือการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
 

4.2.2 ความสามารถด้านการออกแบบเกมเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสาของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาจากการประเมินผลการปฏิบัติ 
 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้มีการประเมินความสามารถในการออกแบบเกมของนักศึกษาโดยดูจาก
ผลการออกแบบเกมโดยมีรายละเอียดดังนี้  

ระดับท่ี 0 : ไม่สามารถออกแบบเกมได้เลย 
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1) ฉันสามารถระบุหรือก าหนดลักษณะของเกมที่จะ…

2) ฉันสามารถก าหนดจุดเน้นของเนื้อหาเกมที่จะ…

3) ฉันสามารถก าหนดหลักการออกแบบเกมก่อนท่ีจะ…

4) ฉันสามารถร่างแบบของเกมให้สอดคลอ้งกับกรอบ…

5) ฉันสามารถจัดท าร่างของเกมให้มีลักษณะ…

6) ฉันสามารถปรับปรุงแก้ไขร่างแบบท่ีวางไว้จากการ…

7) ฉันสามารถออกแบบเกมได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

8) ฉันสามารถวางแผนหรือก าหนดขั้นตอนในการ…

9) ฉันสามารถสร้างเกมตามที่ออกแบบไว้ได้

10) ฉันสามารถน าร่างเกมที่ออกแบบไปทดลองใช้ได้…

11) ฉันสามารถทดลองใช้เกมเพื่อตรวจสอบกลไก…

12) ฉันสามารถปรับปรุงเกมให้มีคุณภาพดีขึ้นจากผล…

รวมทุกข้อ

ความสามารถในการพัฒนาเกมเพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษาผู้เข้าโครงการ

ก่อน หลัง
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ระดับท่ี 1 : สามารถสร้างเนื้อหาของเกมได้ แต่จะออกแบบกลไกเกมได้ถ้าได้รับคำแนะนำ 
ระดับที่ 2 : สามารถออกแบบเนื้อหาและกลไกของเกมได้ แต่ต้องอาศัยคำแนะนำจึงจะสามารถ

เชื่อมโยงประสบการณ์ในการเล่นเกมไปสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังได้ 
ระดับที่ 3 : สามารถออกแบบเนื้อหาและกลไกของเกมได้ รวมถึงสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์ใน

การเล่นเกมไปสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังได้ แต่การวางแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ จำเป็นต้อง
ได้รับการช่วยเหลือ 

ระดับที่ 4 : สามารถออกแบบเนื้อหาและกลไกของเกมได้ รวมถึงสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์ใน
การเล่นเกมไปสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังได้ และวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้ทั้งหมด  

 

ตารางที่ 5  จำนวนและร้อยละของระดับความสามารถในการออกแบบเกมเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสา
ของนักศึกษา และการทดสอบ Wilcoxon signed rank test 
  

ระดับที ่0 ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4 Wicoxon 
signed rank 

test  
n % n % n % n % n % z p 

ก่อนเข้าร่วมโครงการ 9 50.00 6 33.33 3 16.67 - - - - 3.78 <.001 
หลังเข้าร่วมโครงการ - - - - 4 22.22 10 55.56 4 22.22 

  

 
 จากตารางที่ 5 พบว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมออกแบบเกม นักศึกษาที่เป็นผู้ออกแบบเกมครึ่งหนึ่งไม่
มีประสบการณ์ในการออกแบบเกมเลย และไม่รู้ว่าต้องเริ่มดำเนินการอย่างไร นอกนั้นอาจจะเคยเล่นเกม
บ้างทำให้สามารถคิดเนื้อหาของเกมได้ ขณะที่เพียง 3 คนเท่านั้นที่เคยมีประสบการณ์ออกแบบเกมมาก่อน 
 หลังกจากนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมออกแบบเกมแล้ว พบว่านักศึกษามีความสามารถสูงขึ้น  
โดนทั้งหมดสามารถออกแบบกลไกเกมได้ และเกือบทั้งหมดสามารถเชื่อมโยงไปสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังได้ อย่างไรก็ตามมีเพียง 4 คนเท่านั้นที่มีหลักฐานให้เห็นว่าสามารถออกแบบกระบวนการเรียนรู้
โดยใช้เกมได้ ทั้งนี้ระดับความสามารถของนักศึกษาแสดงในแผนภูมิดังต่อไปนี้ 
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แผนภูมิที่ 2 ระดับความสามารถของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 

 
 4.2.3 ประสบการณ์การเรียนรู้ในการพัฒนาเกมของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 

  นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเกมเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสาของเด็กและเยาวชน ได้มาด้วย 
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive selection) กำหนดเกณฑ์ ในการคัดเลือกได้แก่ เป็นนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา มีความสนใจ/สมัครใจเข้าร่วมการพัฒนาเกม และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอด
โครงการ ซึ่งนักศึกษามีจำนวนทั้งสิ้น 18 คน มาจาก 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั้นปี
ที่ 1-3 จำนวน 14 คน นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 3 คน และมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 1 คน ข้อมูลที่จะนำเสนอต่อไปนี้เป็นการถอดบทเรียนและประสบการณ์ของ
นักศึกษาที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ผลจากการสัมภาษณ์ พบว่า บทเรียนและประสบการณ์
ของนักศึกษา มี 3 ระยะ ได้แก่  (1) ช่วงกระบวนการออกแบบและพัฒนาเกม (2) การพัฒนาเกมโดยใช้
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ และ (3) การนำเกมไปทดลองเล่นเพ่ือพัฒนาเป็นวงรอบ ซึ่งทั้ง 3 ระยะ ช่วยให้
นักศึกษาสามารถต่อยอดและพัฒนาเกมให้เสร็จสมบูรณ์ เพ่ือนำไปใช้ในโรงเรียน ดังนี้  

 
  1) ช่วงกระบวนการออกแบบและพัฒนาเกม 
  เมื่อเริ่มต้นกระบวนการออกแบบและพัฒนาเกม นักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมโครงการฯ 

จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมละลายพฤติกรรม กิจกรรมคัดเลือกเกมคุณลักษณะจิตอาสา  กิจกรรมเล่นชุดเกมที่
หลากหลาย และกิจกรรมออกแบบเกม ซึ่งนักศึกษาเล่าว่า เป็นช่วงเวลาที่ได้ทำความรู้จักเพ่ือนใหม่ ได้
เรียนรู้กลไกการทำงานของเกม และได้ระดมความคิดเพ่ือออกแบบเกม ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่นักศึกษาสนุก มี
ส่วนร่วม และได้ทำ และคิดอะไรที่แปลกใหม่ นักศึกษาเล่าว่า 
 “ได้เรียนรู้วิธีทำบอร์ดเกมว่ามีกลไกยังไง มีขั้นตอนยังไง เหมือนช่วงแรกอาจารย์ให้ละลาย
พฤติกรรม มี Workshop แล้วมา reflect ช่วยให้เห็นภาพว่า จิตอาสาเป็นยังไง ซึ่งหนูได้รู้ว่า การทำบอร์ด
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เกมยากมาก ตั้งแต่เริ่มให้นักศึกษาคิดกลไกเกม และทดลองเกม เพ่ือนำมาปรับแก้เกม แล้วเอามาคิดตัว
ละคร พอได้ตัวละครก็จะคิดต่อว่า จะลงไพ่ หรือทำเป็นทอย” (นักศึกษาคนที่ 3, 2565) 
  “วันแรก อาจารย์ให้ทำกิจกรรมเหมือน ice breaking ถอดความรู้ออกมา บอกขอบเขตเกี่ยวกับ
งานว่ามีหัวข้ออะไรบ้าง แล้วอาจารย์ก็ให้อิสระไปคิด ตอนนั้นหนูมีแนวคิดจุดประกายข้ึนมา แล้ว ก็ไปทำต่อ
ตอนกลางคืน แล้วกลางวันของวันที่สองไปเสนออาจารย์ จะมีห้อง ๆ หนึ่งให้เข้าไปทำเกม อาจารย์เป็นคน
ให้คำแนะนำ เราก็ปรับ ๆ อีก ปรับเกมไปเรื่อย ๆ จนช่วงสุดท้าย ทุกกลุ่มต้องมี prototype ไปนำเสนอ” 
(นักศึกษาคนที่ 16, 2565) 

 
   ในช่วงกระบวนการออกแบบและพัฒนาเกม นักศึกษาได้เรียนรู้ความหมายของโจทย์เกม
ที่ต้องใช้ความละเอียดในการค้นหา ศึกษา ไตร่ตรองและพิจารณาความหมายของโจทย์ที่ตนเองได้รับ เพ่ือ
ทำความเข้าใจ และแปลงโจทย์นั้นมาเป็นเกม  
   “หลังได้โจทย์มา ก่อนทำเกม กลุ่มหนูจะคุยกันก่อนว่า Empathy คืออะไร ความเข้าใจพวกเราที
แรก Empathy คือความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน แต่อาจารย์ถามต่อว่า Empathy ด้านสังคมคืออะไร แล้วทำ
ยังไงให้คนมาเล่นเกม เข้าใจสิ่งนี้ เช่น อย่าไปช่วยในสิ่งที่คนไม่อยากได้ ให้เราช่วยจากคำตอบของเขา หรือ
ความต้องการเขาจริง ๆ หลังจากตีความได้ ก็หาแบบเกมว่า อยากให้เกมออกมาทำนองไหน เลยทำเกม
ออกมาแบบเกมเศรษฐี พอมาลองเล่นจริง เห็นจุดบอดเยอะ เลยปรับมาเรื่อย ๆ ค่ะ” (นักศึกษาคนที่ 17, 
2565) 
  “ฟังอาจารย์อธิบาย แล้วเราไปศึกษาเพ่ิมเติม เช่น ตอนแรกเข้าใจว่า การคิดเชิงระบบคือ การที่ทำ
อะไรสักอย่างแล้วเป็นผลกับคนอ่ืน แล้วพออาจารย์พูดถึงกิจกรรมที่ทำตอนเรียน คืออาจารย์ให้ทุกคนยืน
กระจัดกระจาย แล้วให้มองเพ่ือนสองคน ยืนให้เป็นสามเหลี่ยม เราเป็นจุดด้านบน แล้วเพ่ือนอีกสองคนเป็น
ฐาน ถ้ามีคนขยับ เราต้องขยับตาม เพ่ือเป็นฐานให้คนอ่ืนด้วยเหมือนกัน และถ้าคนหนึ่งขยับ ทุกคนต้อง
ขยับทั้งหมด เหมือนเป็นส่วนประกอบย่อยของกันและกัน กิจกรรมนี้ทำให้เราเข้าใจความหมายของการคิด
เชิงระบบมากขึ้น” (นักศึกษาคนที่ 4, 2565) 
   หลังจากนักศึกษาได้ออกแบบเกม และมีต้นแบบเกมแล้ว การเรียนรู้ขั้นต่อไปที่ช่วยให้
นักศึกษาสามารถพัฒนาเกมได้มากข้ึน คือการได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ 

  2) การพัฒนาเกมโดยใช้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ 
  ผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมกระบวนการออกแบบและพัฒนาเกม เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย 2 

คน และนักออกแบบเกม 1คน โดยนักศึกษาเล่าว่า การได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญช่วยให้นักศึกษา
สามารถพัฒนาเกมได้ เพราะผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม ซึ่งช่วยให้นักศึกษาแก้โจทย์  
การคิดและออกแบบเกมได้ดีขึ้น เพราะผู้เชี่ยวชาญเสนอให้นักศึกษามองที่เป้าหมายและจุดประสงค์ของ
เกม ตัดรายละเอียดเกมที่ไม่จำเป็น และไม่ตรงกับเป้าหมายออก  
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  “ผู้เชี่ยวชาญให้ comment ได้ถูกจุด ทำให้เราเห็นว่า ถ้าจะทำต่อ ควรต่อยอดอย่างไร เราเอา 
comment ไปปรับเยอะ จากที่เกมเล่นยาก แล้วค่อนข้างเครียด พอได้  comment ก็เห็นข้อดีข้อด้อย  
และเห็นมุมที่เราต้องเปลี่ยน คือ ส่วนตัวชอบเกม strategy มาก เวลาไปเล่นบอร์ดเกมก็จะเลือกเกมแนวนี้ 
พอมาออกแบบเกมเราก็จะตั้งแนวนี้ ที่มีทางย่อยให้ผู้เล่นไปได้เยอะมาก ซึ่งบางครั้งมันเยอะไป และอาจไม่
จำเป็น พอได้ comment ได้ test ก็ได้มาดูภาพรวม แล้วเกม balance มากขึ้น” (นักศึกษาคนที่ 8, 
2565) 
  “ผู้เชี่ยวชาญช่วยได้มาก มีเทคนิค และทำบอร์ดเกมมาเยอะ แม้จะเล่นแป๊บเดียว แต่ก็ดูออกเลยว่า
เกมนี้ใช้เวลานานแน่นอน เพราะทำให้ผู้เล่นคิดเยอะ เกินหนึ่งชั่วโมงแน่ ๆ คอมเม้นท์ของผู้เชี่ยวชาญทำให้
เราปรับใช้ได้จริง” (นักศึกษาคนที่ 9, 2565) 
  “ตอนแรกเกมจะมีกลไกที่ยังไม่สมเหตุสมผลอยู่ หลังได้ comment เรื่องจุดแข็งที่จะช่วยสร้าง
บรรยากาศของความร่วมมือกัน ก็ทำให้ได้กลับมาคิดมากขึ้น ว่าจะทำอย่างไรให้คนเกิดความร่วมมือกันจริง 
ๆ เพราะโมเดลแรกที่เราทำ ผู้เล่นเขาร่วมมือกันเพราะเกมบังคับ แต่เขาไม่ได้อยากร่วมมือกันจริง ๆ” 
(นักศึกษาคนที่ 6, 2565) 

 
การได้รับข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ ช่วยให้นักศึกษามองเห็นจุดอ่อนของเกมที่ต้อ ง

พัฒนา โดยผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำและวิธีการพัฒนาเกม เพ่ือให้นักศึกษาออกแบบเกมที่นำไปสู่เป้าที่ที่ 
ต้องการได้ง่ายขึ้น เช่น การนำทางนักศึกษาให้มองเห็นอุปสรรคของเกมที่คิดขึ้นว่าถ้าเป็นผู้เล่น จะไขปัญหา
เกมได้อย่างไร หรือการให้นักศึกษาออกแบบเกมให้ตรงกับเป้าหมายหรือโจทย์เกมมากที่สุด เป็นต้น  
 

 3) การนำเกมไปทดลองเล่นเพื่อพัฒนาเป็นวงรอบ 
    หลังการออกแบบและพัฒนาเกมสองเดือน โครงการเกมเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสา
ของเด็กและเยาวชน ต้องพานักศึกษาไปทดลองเกมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเพ่ือพัฒนาเป็น
วงรอบ รวมทั้งสิ้น 6 โรงเรียน ได้แก่ (1) โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่าฯ แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่  
(2) โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ.ปทุมธานี (3) โรงเรียน The Essence กรุงเทพฯ  
(4) โรงเรียนวัดนาวง (5) โรงเรียนลำสนุ่น (6) โรงเรียนวัดกลางคลองสาม ซึ่งนักศึกษาเล่าว่า การนำเกมไป
ทดลองเล่นในแต่ละครั้ง ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น เพราะกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นมีหลากหลายแบบ ทั้งนักเรียนในชุมชนต่างจังหวัดที่ใช้ภาษาถิ่น นักเรี ยนจากโรงเรียน
ในกรุงเทพฯ ที่มีฐานะ และนักเรียนโรงเรียนวัด โดยนักศึกษาบรรยายประสบการณ์ตนเองว่า 
  “โรงเรียนที่ไปทดลองเกม เด็กนักเรียนแตกต่างกันมาก ถ้าเป็นเด็กเมืองจะหาวิธีโกง แต่เด็กที่ แม่
แจ่มจะนิ่งมาก ค่อนข้างกลัว ไม่ค่อยพูด เขิน เราก็พยายามสร้างบรรยากาศของการเล่นเกมมากขึ้น” 
(นักศึกษาคนที่ 12 2565) 



101 

  “ที่แม่แจ่ม น้องพูดภาษาพ้ืนเมือง ความต่างของภาษาทำให้เราไม่เข้าใจน้อง และน้องไม่กล้า พูด
กับเรา เราเลยปรับเกม เพื่อให้ผู้เล่นเข้าใจเกมได้หากถ้าไม่มีคนนำ เราปรับเกมหลังจากกลับมาจากโรงเรียน
แม่แจ่ม ให้มันเข้าใจได้ง่ายขึ้น และเราปรับภาษาตัวเองเพ่ือสื่อสารให้เขาเข้าใจ …เด็กแม่แจ่ม เด็กสาธิต 
ม.ธรรมศาสตร์เขาวัยเดียวกัน เขามีพูดคุยกันบ้าง แต่ความต่างคือ น้องสาธิต อธิบายรอบเดียว เขาสามารถ
เล่นเกมเองได้ แต่ที่แม่แจ่มไม่กล้าถามเลย ส่วนที่โรงเรียนลำสนุ่น และโรงเรียน The Essence มีเด็กไม่กี่
คนที่พูด แล้วน้อง ๆ อยากเล่นให้จบไว เกมเลยเสร็จไวกว่าที่คิด  
  “…Comment จากน้องที่โรงเรียนสาธิตมธ. เอามาช่วยปรับเกมได้ ปรับจาก 10 รอบ เป็น 8 รอบ 
เช่น เราถามว่า จำนวนรอบแบบไหนดีกว่า แล้วเราเอาคอมเม้นจากน้อง ๆ มาพัฒนาเกมได้หลายจุด” 
(นักศึกษาคนที่ 5, 2565) 
 
    ใบไม้ (2565) เสริมประสบการณ์ที่ไปลงพ้ืนที่ทดลองเกมเพ่ิมเติมว่า 
  “เด็กที่โรงเรียน The Essence เองยังต่างกัน มีทั้งเงียบไม่พูดคุย แต่คอยช่วยเหลือเพ่ือน แล้วก็มี
ขัดกัน ไม่เหมือนกับที่แม่แจ่ม เชียงใหม่ ที่สามัคคีกันเป็นพิเศษ ทำให้เห็นว่าที่ Essence ขัดกันบ้าง ซึ่งมัน
เป็นพ้อยท์ของเกม พอตอนหลัง reflect ว่า ถ้าเราปล่อยให้ฝั่งเราชนะฝั่งเดียว แล้วผลกระทบจากอีกฝั่งมัน
จะกระทบเราได้อยู่ดี ซึ่งเป็นเป้าหมายของเกม” (นักศึกษาคนที่ 3, 2565) 
  “น้องที่แม่แจ่มช่วยเพ่ือนก่อนช่วยตัวเอง ส่วนที่สาธิตมธ. จะต่างกันมาก ๆ คือ ช่วยกันอยู่  
แต่ตัวเองไม่เสียผลประโยชน์ เช่น เหมือนเขาจะคิดก่อนว่า ฉันไม่ต้องใช้ แล้วค่อยให้เพ่ือน คือแข่งขันกัน
มาก ซึ่งพอหลังจากไปแม่แจ่ม เราไม่เปลี่ยนโครงสร้างมาก เราแค่ปรับนิดหน่อย และพยายามใช้รูป
แบบเดิม เพ่ือดูว่าเกมนี้ได้ผลยังไงระหว่างเด็กต่างจังหวัด และเด็กกรุงเทพฯ” (นักศึกษาคนที่ 1, 2565) 
 “เมื่อเห็น nature หรือพฤติกรรมผู้เล่นที่หลากหลาย ทำให้เราเอาประสบการณ์ เหล่านั้นมาปรับ
เกม จากเดิมที่ยากมาก ก็ปรับเกมให้รองรับการใช้งานได้หลายกลุ่มมากขึ้น สมดุลขึ้น รวมทั้งให้มีการถอด
บทเรียน” (นักศึกษาคนที่ 7, 2565) 
 “วัฒนธรรมที่แม่แจ่ม กับที่สาธิตคนละวัฒนธรรม เช่น ตอนแรกเรามั่นใจมากว่า เกมจะออกมาใน
แง่แข่งขันแน่ ๆ แต่พอไปอยู่ที่แม่แจ่ม นักเรียนเล่นเกมแบบใจดี เช่น ใครใจดีสุดชนะสุด มันไม่ตรงกับที่เรา
แพลนไว้ เลยทำให้กลุ่มเรากลับมาคิดว่า จะทำยังไงให้เกมเป็นการแข่งขัน แต่พอคิดใหม่ว่า เกมมันไม่
จำเป็นต้องออกแบบที่เราคาดหวังว่า ต้องแข่งขัน แต่ผลลัพธ์ก็คือผู้เล่นได้เรียนรู้สิ่งเดียวกัน กลุ่มเราจึงใช้
การถอดบทเรียนกับผู้เล่นแทน” (นักศึกษาคนที่ 2, 2565) 
 
   จากคำบรรยายดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่า นักศึกษามีแนวทางการพัฒนาเกมในสอง
รูปแบบ ได้แก่ กลุ่มที่ 1 พัฒนาและออกแบบเกมโดยเปลี่ยนตามผู้เล่น เพ่ือให้เกมสอดคล้องกับวิธีการคิด
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และเป้าหมายเกม และกลุ่มที่ 2 เน้นพัฒนาเกมตามเป้าหมายหรือ
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โจทย์ของเกมเป็นหลัก แม้ผู้เล่นชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจะไม่เข้าใจเป้าหมายเกม แต่ผู้จัดกิจกรรมเกม
เลือกใช้วิธีการถอดบทเรียน เพ่ือนำผู้เล่นให้ตกผลึกผลลัพธ์ที่ได้จากการเล่นเกมให้ไปถึงโจทย์ที่ตั้งใจไว้  
  
 ในภาพรวมประสบการณ์การเรียนรู้ในการพัฒนาเกมของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาร้อยเรียงมา
อย่างเป็นลำดับตามขั้นตอนของกิจกรรม ประสบการณ์เหล่านี้ได้รับการเสริมความเข้มข้นด้วยคำแนะนำ
และข้อแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่เกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมอย่างทันท่วงทีต่อความอยากเรียนรู้ของนักศึกษา 
และอีกส่วนที่สำคัญคือการได้พบกับบริบทจริงของกลุ่มเป้าหมายผ่านประสบการณ์ตรงของผู้ออกแบบ เห็น
ได้จากการเริ่มต้นด้วยการกิจกรรมละลายพฤติกรรมช่วงกระบวนการออกแบบและพัฒนาเกมที่เตรียมมา
อย่างดีนั้นนอกจากจะทำให้นักศึกษาผู้เข้าร่วมได้รู้จักกันมากขึ้น ได้เปิดมุมมองความคิดที่แตกต่างจาก
ผู้เข้าร่วมที่หลากหลายแต่มีความสนใจเดียวกัน แล้วยังพบว่ากิจกรรมที่นำมาใช้ละลายพฤติกรรมนั้นยัง
ส่งผลให้นักศึกษาได้ทำความเข้าใจเป้าหมายของการออกแบบเกมในครั้งนี้ ในส่วนนี้จึงเห็นได้ว่าการวาง
กิจกรรมเพ่ือเป็นการเกริ่นนำให้รู้จักกันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนนั้นส่งผลให้สิ่งสำคัญของกิจกรรมในช่วงนี้คือ
การตั้งคำถามสะท้อนคิด ที่ทำให้ผู้เข้าร่วมคิดต่อและเชื่ อโยงข้อมูลต่าง ๆ ได้คิด ส่งผลให้เกิดการทำ 
ความเข้าใจเป้าหมายของงานในภาพใหญ่ไปได้ด้วยในตัว และอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญหลังจากที่ผ่านการได้ลอง
คิดไตร่ตรองและพิจารณาความหมายของโจทย์ที่ตนเองได้รับแล้ว คือการให้นักศึกษาได้ทดลองทำจริงสิ่งนี้
นั้นทำให้นักศึกษามีประสบการณ์ตรงในการทำความรู้จักการออกแบบเกมการร้อยเรียงลำดับมาสู่ขั้นต่อไป 
คือ การพัฒนาเกมโดยใช้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่าการทำเน้นให้นักศึกษายึดที่เป้าหมายและ
จุดประสงค์ของเกมเป็นหลักไว้ก่อนรายละเอียด และการได้รับคำแนะนำที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม  
จากผู้เชี่ยวชาญนั้นช่วยให้นักศึกษาแก้โจทย์การคิดและออกแบบเกมได้ดีขึ้น รวมถึงยังเป็นการชี้ให้เห็น
ข้อจำกัดของเกมได้อีกด้วยและในระยะสุดท้าย คือ การนำเกมไปทดลองเล่นเพ่ือพัฒนาเป็นวงรอบ 
นักศึกษาได้ลงพ้ืนที่จริงที่หลากหลายบริบทของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีผลทำให้นักศึกษาได้
เรียนรู้ถึงความหลากหลายของกลุ่มเป้าหมายในบริบทที่ต่างกัน ทำให้เกิดการคิดต่อยอดถึงกลไกของเกมที่
ตนเองออกแบบโดยวิธีการแก้ปัญหาและพัฒนาเกม พบว่าการแก้ปัญหาและพัฒนาเกมของนักศึกษานั้นมี
ความแตกต่างกัน 
 

4.3 ประสิทธิผลของเกมต้นแบบเกมเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 
 ประสิทธิผลของเกมต้นแบบเกมเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นนำเสนอเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ (1) เกมต้นแบบ 6 เกม (2) คะแนนคุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นก่อนและหลังการเข้าร่วมเล่นเกม  (3) ประสบการณ์การเรียนรู้จากการเข้าร่วม
ออกแบบและพัฒนาเกมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชนของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ดังนี้ 
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4.3.1 เกมต้นแบบ 6 เกม   
 เกมที่ 1 Concordia Land (Self-efficacy)  

คำอธิบายเกม 
 ผู้เล่นในเกมนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ทีมคือทีม aqua กับ earth ทั้ง 2 ทีมจะต้องแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อม โดยปัญหาของฝั่ง  aqua เช่น ปะการังตาย ขยะในทะเล ส่วนปัญหาของทีม Earth 
เช่น ต้นไม้ตาย อัคคีภัย ไฟป่า แผ่นดินไหว ปัญหาร่วมที่เป็นปัญหาของทั้ง 2 ทีม เช่น โลกร้อน 
การทดลองที่ส่งผลเสียธรรมชาติ ผู้เล่นจะสามารถจั่วการ์ด ได้แก่ การ์ดที่ใช้แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
และการ์ดปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยผู้เล่นของทั้ง 2 ทีม จะต้องช่วยกันแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น 
เมื่อเล่นครบ 10 รอบ แต้มของการ์ดปัญหา และการ์ดแก้ปัญหาที่ผู้เล่นแต่ละทีมเหลืออยู่จะนำเอา
มาหักลบคะแนน เมื่อคำนวณ แล้วหากพบว่าทีมไหนได้คะแนนมากกว่าก็จะถือว่าเป็นผู้ชนะ เกมนี้
มุ่งเน้นในการสอนเรื่องจิตอาสา เพ่ือให้เห็นว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ผู้เล่นจะได้ฝึกฝน  
และเรียนรู้ ได้จำลองการเป็นสมาชิกของทีม และการอยู่กันเป็นสังคม เพ่ือร่วมมือกันแก้ปัญหา  
ทั้งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเราโดยตรง และทางอ้อม  

 การเริ่มเล่นเกม 
- ในการเริ่มเล่นเกม ดำเนินการดังนี้ 

o เกมนี้ต้องมีผู้เล่น 4 – 10 คน โดยหากผู้เล่นมีน้อยกว่า 6 คน ให้ใช้ตัวละครฝั่ง Earth 
และ Aqua อย่างละครึ่งหนึ่ง แต่หากมีผู้เล่นมากกว่า 6 คน ให้มีตัวละครเป็นนัก
สิ่งแวดล้อม และ คนธรรมดาเพ่ิมเข้ามาด้วยและเพ่ิมการ์ดตัวละครฝั่ง Earth  
และ Aqua อย่างละครึ่งหนึ่ง 

o สุ่มบทบาทให้ผู้เล่นคนละ 1 บท 
o แจกการ์ดแก้ปัญหาให้ผู้เล่นคนละ 5 ใบ โดยในระหว่างเกม ผู้เล่นจะมีการ์ดในมือ  

5 ใบเสมอ  
กิจกรรมที่ผู้เล่นกระทำระหว่างเล่นเกม 
- เกมจะเล่นทีละคน แล้วผลัดกันเล่นเวียนตามเข็มนาฬิกา โดยผู้เล่นแต่ละคนมีการดำเนินการ

ดังนี้ 
o ทอยลูกเต๋าซึ่งมี 2 หน้าคือ หน้ายิ้ม กับหน้าบึ้ง หากขึ้นเป็นหน้ายิ้มให้หยิบการ์ด

ปัญหา 1 ใบ 
o การ์ดปัญหาจะมี 4 ลักษณะ คือ 

▪ การ์ดปัญหาของ Earth ให้วางไว้บนกอง Earth 
▪ การ์ดปัญหาของ Aqua ให้วางไว้บนกอง Aqua 
▪ การ์ดปัญหารวม คือ เป็นปัญหาของทั้ง Aqua และ Earth ต้องแก้ร่วมกัน 

ให้วางไว้ระหว่างกลางกอง Earth และกอง Aqua 
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▪ การ์ดหยุดการกระทำ ให้วางไว้หน้าผู้เล่น และผู้เล่นคนนั้นต้องหยุด 1 ครั้ง 
o ผู้เล่นทำการแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยใช้การ์ดแก้ปัญหาในมือ ผู้เล่นอาจจะแก้ปัญหากี่

ปัญหาก็ได้ตามการ์ดที่มีในมือ และปัญหาที่แก้แล้ววางไว้ข้างกองปัญหาประเภทนั้น 
ๆ โดยการ์ดแก้ปัญหามีรายละเอียดังนี้ 
▪ การ์ด Tree ใช้โดยการการลงการ์ด Tree และขอให้เพ่ือนในวงคนอ่ืน ๆ ลง

การ์ด Tree เพ่ิมเติมอีก จนครบ 5 ใบ จะใช้แก้ปัญหา Earth ได ้
▪ การ์ด Seaweed ใช้โดยการการลงการ์ด Seaweed และขอให้เพ่ือนในวง

คนอ่ืน ๆ ลงการ์ด Seaweed เพ่ิมเติมอีก จนครบ 5 ใบ จะใช้แก้ปัญหา 
Aqua ได ้

▪ การ์ด Save the earth ใช้โดยการลงการ์ด Save the earth และแก้ปัญหา 
Earth ได้ทนัท ี

▪ การ์ด Save the aqua ใช้โดยการลงการ์ด Save the aqua และแก้ปัญหา 
Aqua ได้ทันท ี

▪ การ์ด Action อ่ืน ๆ  

• หยุด 1 ตา ใช้โดยการวางหน้าเพ่ือนคนหนึ่งทำให้เขาหยุดเล่น  
1 รอบ 

• ขอดูการ์ดเพ่ือน ใช้เพื่อขอดูการ์ดแก้ปัญหาในมือเพ่ือนทั้งหมด  

• ขอการ์ดเพ่ือ ใช้โดยการขอการ์ดเพ่ือน 1 ใบโดยการสุ่ม 
o ผู้เล่นทุกคนหยิบการ์ดจนทุกคนมีการ์ดคนละ 5 ใบ เป็นอันจบรอบ ผู้ เล่นขยับ 

การเดินไป 1 ขั้นและให้ผู้เล่นลำดับถัดไปเล่นต่อ หากผู้เล่นลำดับถัดไปมีการ์ดหยุด
เล่น 1 ตา ให้ผู้เล่นลำดับถัดไปเล่นต่อ 

การจบเกม 
- เกมจบเมื่อผู้เล่นคนใดคนหนึ่งเดินครบ 10 รอบ 
- การ์ดปัญหาสิ่งแวดล้อมท้ังฝั่ง Aqua และ Earth ในกองมีจำนวนเกิน 10 ใบ  
การนับคะแนน  
- ผู้เล่นฝ่าย Aqua จะได้คะแนนจากปัญหา Aqua ที่ถูกแก้ใบละ 1 คะแนน และจะถูกหัก

คะแนนจากปัญหา Aqua ที่ค้างอยู่ใบละ 2 คะแนน และ ปัญหา Earth ใบละ 1 คะแนน  
- ผู้เล่นฝ่าย Earth จะได้คะแนนจากปัญหา Earth ที่ถูกแก้ใบละ 1 คะแนน และจะถูกหัก

คะแนนจากปัญหา Earth ที่ค้างอยู่ใบละ 2 คะแนน และ ปัญหา Aqua ใบละ 1 คะแนน 
- ทีมท่ีชนะคือทีมที่มีคะแนนมากกว่า และคะแนนเป็นบวก หากคะแนนติดลบทั้งสองฝ่าย ถือว่า

ไม่มีผู้ชนะ 
- นักสิ่งแวดล้อมจะชนะได้เมื่อเหลือการ์ดปัญหาของ Earth และ Aqua ในกองเท่ากัน   
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- คนธรรมดาจะชนะเม่ือคะแนนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นบวก 
ประเด็นที่ต้องถอดบทเรียนหลังจากการเล่นเกม 
- การสนใจแก้ปัญหาแต่ของตนเองโดยไม่ใส่ใจปัญหาของเพ่ือนท้ายที่สุดก็จะส่งผลกระทบต่อเรา 

เหมือนในชีวิตประจำวัน ที่หากเรามุ่งแต่ตนเองโดยไม่ได้สนใจคนรอบข้าง ไม่ช่วยดูแล  

สาธารณสมบัติ หรือ ไม่สนใจผู้ที่ลำบากท้ายที่สุดแล้วก็จะส่งผลกระทบกลับมาถึงตัวเอง 

 

เกมที่ 2 Volte (Empathy: การเข้าอกเข้าใจผู้อื่น) 
คำอธิบายเกม 

เกมนี้ผู้เล่นจะมีบทบาททีแตกต่างกัน 3 บทบาทได้แก่  villain (ตัวร้าย) เพ่ือนของ villain 
และคนทั่วไป ผู้เล่นทุกคนจะได้ทำภารกิจจิตอาสา เช่น การปลูกป่า ทาสีโรงเรียน และการเก็บขยะ 
แต่ละคนจะต้องเก็บทรัพยากรเพ่ือให้บรรลุภารกิจ จำนวน 5 ใบ  จุดสำคัญของเกมนี้คือผู้เล่นแต่
ละคนจะสามารถพูดคุยสื่อสารกันได้ตลอดเวลา และคอยช่วยเหลือเพ่ือนให้ได้ทรัพยากรให้ครบ
ภารกิจได้  บทบาทของ villain คือสามารถแกล้งผู้ เล่นคนอ่ืนได้ ในขณะที่เพ่ือนของ villain  
จะสามารถช่วยสนับสนุน villain ในการทำภารกิจ ในขณะที่คนทั่วไปจะสามารถช่วยผู้เล่นทั่วไป
ด้วยกันเท่านั้น ผู้เล่นเกมนี้จะต้องคอยสังเกตความต้องการของเพ่ือนว่าผู้เล่นคนไหน มีบทบาท
อะไร เพ่ือที่จะได้ช่วยเหลือผู้เล่น โดยการทิ้งไพ่ที่ตนเองถืออยู่ไปให้ไว้ในกองรวม เพ่ือให้ผู้เล่นคน
อ่ืนได้สะสมทรัพยากรจนสามารถทำภารกิจจิตอาสาจนสำเร็จได้ ด้วยกลไกการเล่นเกมที่ต้องอาศัย
การพูดคุย สื่อสาร สังเกต และคำนึงถึงผู้อ่ืน ผู้เล่นจึงมีโอกาสได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำความเข้าใจ
มุมมองของผู้ อ่ืน (Perspective taking) การเข้าใจมุมมองของผู้ อ่ืนถือเป็นองค์ประกอบของ 
การเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน (Empathy) ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติสำคัญในการพัฒนาด้านจิตอาสาให้กับ
นักเรียน   
การเริ่มเล่นเกม 
- ในการเริ่มเล่นเกม ดำเนินการดังนี้ 

o เกมนี้ต้องมีผู้เล่น 6 คนโดยมีกรรมการ 1 คน 
o ผู้เล่นได้รับการ์ดบทบาทจากกรรมการ ผู้ที่ ได้รับการ์ด Villain จะต้องแสดงตัว  

และเปิดเผยตัว 
o ผู้เล่นที่ได้รับการ์ดเป็น Spy ไม่ต้องเปิดเผยตัวตน  
o แบ่งทีมออกเป็น 2 ทีมคือ ทีมนักเรียนประกอบด้วย นักเรียน 3 คน และทีม Villain 

ประกอบด้วย Villain และ Spy  
o Villain จะมีการ์ดเฉพาะของตัวเอง ประกอบด้วย การ์ดทรัพยากร และการ์ดที่ใช้

แกล้งทีมนักเรียน  
o ผู้เล่นทุกคนจะได้รับการ์ดในมือคนละ 5 ใบ 
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 กิจกรรมที่ผู้เล่นกระทำระหว่างเล่นเกม 
- เกมจะเล่นทีละคน แล้วผลัดกันเล่นเวียนตามเข็มนาฬิกา โดยผู้เล่นแต่ละคนมีการดำเนินการ

ดังนี้ 
o ผู้เล่นจะทำการจั่วการ์ดทรัพยากรเพ่ือใช้ทำกิจกรรมอาสา  

o เมื่อทำการจั่วทุกคร้ังจะต้องทำการทิ้งการ์ดลงในกองรวม 1 ใบ  
o ผู้เล่นสามารถทำการเก็บการ์ดทรัพยากรจากในกอง เมื่อรวมกับการ์ดในมือเป็นการ์ด

ชนิดเดียวกันได้ 5 ใบ จะสามารถนำไปแลกการ์ดกิจกรรมอาสาได้  
o ผู้ที่ได้การ์ดกิจกรรมอาสาจะได้คะแนน โดยทีมนักเรียนจะได้ 10 คะแนนต่อ 1 การ์ด 

ส่วนทีม Villain จะได้ 15 คะแนนต่อ 1 การ์ด  

- การ์ดกิจกรรมอาสาต่าง ๆ 

o ครูอาสา 

o ปลูกป่า 

o ทาสีโรงเรียน 

o บริจาคหนังสือ 

o  เก็บขยะ 

o ออกค่ายล้างบ่อเต่า 

o หนังสืออักษรเบรลล์  
 

การ์ดกิจกรรมอาสาจะมีการ์ดคู่ของทรัพยากรที่ใช้แลกดังนี้ 

• ครูอาสา ทรัพยากร ความใจดี  

• ทาสีโรงเรียน ทรัพยากร แปรงทาสี  

• บริจาคหนังสือ ทรัพยากร หนังสือ  

• เก็บขยะ ทรัพยากร ไม้คีบขยะ 

• ออกค่ายล้างบ่อเต่า ทรัพยากร น้ำยาทำความสะอาด 

• หนังสืออักษรเบรลล์ ทรัพยากร อักษรเบรลล์  

• ปลูกป่า ทรัพยากร ต้นไม ้ 

การจบเกม 
- เมื่อการ์ดทรัพยากรในกองหมด หรือเมื่อกรรมการพิจารณาตามเวลาที่เหมาะสม 
การนับคะแนน  
- ผู้เล่นฝ่ายที่ทำภารกิจทั้งหมดเสร็จก่อนจะเป็นผู้ชนะ 
ประเด็นที่ต้องถอดบทเรียนหลังจากการเล่นเกม 
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- ผู้เล่นรู้ได้อย่างไรว่าใครอยู่ฝ่ายของใคร 

- หากเปรียบเทียบกับชีวิตจริง เราจะรู้ได้อย่างไรว่าคนอ่ืนต้องการอย่างไร 

- จะเกิดอะไรขึ้นหากเราทำจิตอาสาโดยไม่ใส่ใจถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้อื่น  

- นอกเหนือจากการสังเกตพฤติกรรม เรายังมีวิธีอะไรได้อีกท่ีจะรู้ได้ว่าคนอ่ืนต้องการอะไร 

 

เกมที่ 3 Winter fall (Span of age: ช่วงวัย)  
คำอธิบายเกม 
 ตัวละครของเกมนี้จะต่างกันตามช่วงวัย ได้แก่ เด็ก ผู้ใหญ่ และคนแก่  โดยมีภารกิจ
ร่วมกันคือ จะต้องช่วยกันนำเอาทรัพยากร ได้แก่ ไม้ เหล็ก ตะปู และฝ้ายมาใช้ในการต่อเรือ เพ่ือ
เป็นพาหนะพาออกจากเกาะน้ำแข็งให้ได้ แต่ละตัวละครจะมีความสามารถที่แตกต่างกันดังนี้คือ 
เด็กจะมีความสามารถในการเรียนรู้ (Learner) และสามารถที่ติดตัวคือเก็บไม้ได้ และสามารถ
เรียนรู้ที่จะเก็บทรัพยากรชนิดอ่ืนได้จากผู้ใหญ่ และคนแก่ ผู้ใหญ่  เป็นวัยทำงาน (worker)  
ที่มีพละกำลัง และสามารถเก็บทรัพยากรได้ทุกชนิด ได้แก่ เหล็ก ไม้ และฝ้าย อย่างไม่จำกัด
จำนวน ส่วนคนแก่ จะเป็นผู้เดียวที่สามารถบอกใบ้ (hint) จำนวนทรัพยากรทีจะต้องใช้ในการต่อ
เรือ มีพละกำลังน้อย และสามารถสอนเด็กให้เก็บฝ้ายได้  แต่ละรอบของการเล่นเกมจะมี
สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นแตกต่างกัน เช่น น้ำแข็งละลาย หมีขั้วโลกบุก ซึ่งอาจนำไปสู่การพังทลายของ
น้ำแข็งจนทำให้ผู้เล่น ไม่สามารถเก็บทรัพยากร มาต่อเรือได้สำเร็จ เกมนี้มุ่งเน้นการสอนเกี่ยวกับ
จิตอาสา ด้านของการตระหนัก และเห็นความสำคัญของแต่ละช่วงวัย การเข้าใจความแตกต่าง 
ค ว า ม โ ด ด เ ด่ น  แ ล ะ ลั ก ษ ณ ะ เ ฉ พ า ะ จ ำ เป็ น อ ย่ า ง ยิ่ ง ต่ อ ก า ร มี จิ ต อ า ส า  
ในการทำภารกิจ และกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมได้ 
การเริ่มเล่นเกม 
- ในการเริ่มเล่นเกม ดำเนินการดังนี้ 

o เกมนี้มีผู้เล่น 3 - 6 โดยจะต้องมีผู้เล่นทั้ง 3 บทคือ เด็ก ผู้ใหญ่ และ ผู้อาวุโส 
o สุ่มบทให้ผู้เล่นแต่ละคน 
o วางกระดานเป็นรูป 3 เหลี่ยม โดยแต่ละมุมจะมีทรัพยากรวางไว้ได้แก่ ไม้ เหล็ก  

และฝ้าย 
o ผู้เล่นทั้งหมดวางอยู่ตรงกลางของกระดาน 
o สุ่มการ์ดทรัพยากรสำหรับการสร้างเรือ 

กิจกรรมที่ผู้เล่นกระทำระหว่างเล่นเกม 
- เกมแต่ละรอบจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงการกระทำ และช่วงการละลาย โดยผู้เล่นแต่ละ

คนมีการดำเนินการดังนี้ 
o ช่วงการกระทำ ผู้เล่นจะเลือกทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามบทบาทของตัวเองต่อไปนี้ 
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▪ บทบาทผู้อาวุโส 

• เดินทางไปเก็บฝ้ายโดยการทอยลูกเต๋า 6 หน้า เพ่ือไปให้ถึงแหล่ง
ฝ้าย โดยเดินได้เท่ากับจำนวนตัวเลขบนลูกเต๋า และเก็บฝ้ายโดย
การทอยลูกเต๋า ที่มี คะแนน 1 – 3 เมื่อได้คะแนนจะเก็บฝ้ายได้
ตามจำนวนที่ขึ้นบนลูกเต๋า แล้วกลับมาถึงส่วนกลางจึงถือว่าเก็บ
เสร็จเรียบร้อย 

• เดินทางไปเก็บได้โดยการทอยลูกเต๋า 6 หน้า เพ่ือไปให้ถึงแหล่งไม้ 
โดยเดินได้เท่ากับจำนวนตัวเลขบนลูกเต๋า และเก็บไม้ได้ 1 แล้ว
กลับมาถึงส่วนกลางจึงถือว่าเก็บเสร็จเรียบร้อย 

• สอนทักษะการเก็บฝ้ายให้กับเด็ก โดยเมื่ออยู่ในช่องเดียวกับเด็ก  
ผู้อาวุโสสามารถสอนการเก็บฝ้ายให้กับเด็กได้ โดยเสียคนละ 1 ตา 
และต้องสอน 2 ครั้งจึงจะมีทักษะการเก็บฝ้าย 

• ดูทรัพยากรที่ต้องใช้ในการสร้างเรือ ผู้อาวุโสจะใช้ความสามารถใน
การดูได้ว่าต้องใช้ไม้ ผ้า ค้อน และตะปู จำนวนเท่าไรจึงจะสามารถ
สร้างเรือได้สำเร็จ 

• สร้างเครื่องทอผ้า เมื่อทรัพยากรมีจำนวนมากพอสร้างเครื่องทอผ้า
ได้ ผู้อาวุโสจะสามารถสร้างเครื่องทอผ้าได้ 

• ทอผ้า เมื่อมีเครื่องทอผ้า และมีฝ้ายมากเพียงพอจะสามารถทอผ้า
ได ้

▪ บทบาทผู้ใหญ่ 

• เดินทางไปเก็บฝ้ายโดยการทอยลูกเต๋า 6 หน้า เพ่ือไปให้ถึงแหล่ง
ฝ้าย โดยเดินได้เท่ากับจำนวนตัวเลขบนลูกเต๋า และเก็บฝ้ายโดย
การทอยลูกเต๋า ที่มี คะแนน 1 – 3 เมื่อได้คะแนนจะเก็บฝ้ายได้
ตามจำนวนที่ขึ้นบนลูกเต๋า แล้วกลับมาถึงส่วนกลางจึงถือว่าเก็บ
เสร็จเรียบร้อย 

• เดินทางไปเก็บไม้โดยการทอยลูกเต๋า 6 หน้า เพ่ือไปให้ถึงแหล่งไม้ 
โดยเดินได้เท่ากับจำนวนตัวเลขบนลูกเต๋า และเก็บฝ้ายโดยการทอย
ลูกเต๋า ที่มี คะแนน 1 – 3 เมื่อได้คะแนนจะเก็บไม้ได้ตามจำนวนที่
ขึ้นบนลูกเต๋าบวกด้วย 1 แล้วกลับมาถึงส่วนกลางจึงถือว่าเก็บเสร็จ
เรียบร้อย 
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• เดินทางไปเก็บเหล็กโดยการทอยลูกเต๋า 6 หน้า เพ่ือไปให้ถึงแหล่ง
เหล็ก โดยเดินได้เท่ากับจำนวนตัวเลขบนลูกเต๋า และเก็บเหล็กโดย
การทอยลูกเต๋า ที่มี คะแนน 1 – 3 เมื่อได้คะแนนจะเก็บเหล็กได้
ตามจำนวนที่ขึ้นบนลูกเต๋าบวกด้วย 1 แล้วกลับมาถึงส่วนกลางจึง
ถือว่าเก็บเสร็จเรียบร้อย  

• ซ่อมช่องน้ำแข็ง หากช่องน้ำแข็งเสียหายไป สามารถซ่อมกลับคืนได้
หากมีทรัพยากรเพียงพอ 

• สอนทักษะการเก็บเหล็กให้กับเด็ก โดยเมื่ออยู่ในช่องเดียวกับเด็ก 
ผู้ใหญ่สามารถสอนการเก็บเหล็กให้กับเด็กได้ โดยเสียคนละ 1 ตา 
และต้องสอน 2 ครั้งจึงจะมีทักษะการเก็บเหล็ก 

• สอนทักษะการซ่อมน้ำแข็ง โดยเมื่ออยู่ในช่องเดียวกับเด็ก ผู้ใหญ่
สามารถสอนการซ่อมน้ำแข็งให้กับเด็กได้ โดยเสียคนละ 1 ตา และ
ต้องสอน 2 ครั้งจึงจะมีทักษะการซ่อมน้ำแข็ง 

• ผลิตตะปูและค้อน ผู้ ใหญ่สามารถผลิตตะปูและค้อนได้เมื่อมี
ทรัพยากรตามเง่ือนไขเพียงพอ โดยผู้ใหญ่ต้องอยู่ที่จุดกลางเท่านั้น 

▪ เด็ก 

•  เดินทางไปเก็บฝ้ายโดยการทอยลูกเต๋า 6 หน้า เพ่ือไปให้ถึงแหล่ง
ฝ้าย โดยเดินได้เท่ากับจำนวนตัวเลขบนลูกเต๋า และเก็บฝ้ายได้ครั้ง
ละ 1 แต่หากได้เรียนการเก็บฝ้ายแล้ว ให้ทอยลูกเต๋าที่มีคะแนน 1 
– 3 โดยจะเก็บฝ้ายได้เท่ากับคะแนนที่ได้ แล้วกลับมาถึงส่วนกลาง
จึงถือว่าเก็บเสร็จเรียบร้อย 

• เดินทางไปเก็บไม้โดยการทอยลูกเต๋า 6 หน้า เพ่ือไปให้ถึงแหล่งไม้ 
โดยเดินได้เท่ากับจำนวนตัวเลขบนลูกเต๋า และเก็บไม้ได้เท่ากับ 1 
กลับมาถึงส่วนกลางจึงถือว่าเก็บเสร็จเรียบร้อย 

• เดินทางไปเก็บเหล็กโดยการทอยลูกเต๋า 6 หน้า เพ่ือไปให้ถึงแหล่ง
เหล็ก โดยเดินได้เท่ากับจำนวนตัวเลขบนลูกเต๋า และเก็บฝ้ายโดย
การทอยลูกเต๋า ที่มี คะแนน 1 – 3 เมื่อได้คะแนนจะเก็บเหล็กได้
ตามจำนวนที่ขึ้นบนลูกเต๋า แล้วกลับมาถึงส่วนกลางจึงถือว่าเก็บ
เสร็จเรียบร้อย 

• ซ่อมช่องน้ำแข็ง หากช่องน้ำแข็งเสียหายไป สามารถซ่อมกลับคืนได้
หากเด็กเคยเรียนการซ่อมน้ำแข็งและมีทรัพยากรเพียงพอ 
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• เรียนการเก็บฝ้ายกับผู้อาวุโส เมื่อเด็กอยู่ช่องเดียวกับผู้อาวุโส ผู้
อาวุโสสามารถสอนการเก็บฝ้ายให้กับเด็กได้ โดยเสียคนละ 1 ตา 
และต้องสอน 2 ครั้งจึงจะมีทักษะการเก็บฝ้าย 

• เรียนการเก็บเหล็กกับผู้ใหญ่ เมื่อเด็กอยู่ช่องเดียวกับผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่
สามารถสอนการเก็บเหล็กให้กับเด็กได้ โดยเสียคนละ 1 ตา และ
ต้องสอน 2 ครั้งจึงจะมีทักษะการเก็บเหล็ก  

• เรียนทักษะการซ่อมน้ำแข็ง โดยเมื่ออยู่ในช่องเดียวกับผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่
สามารถสอนการซ่อมน้ำแข็งให้กับเด็กได้ โดยเสียคนละ 1 ตา และ
ต้องสอน 2 ครั้งจึงจะมีทักษะการซ่อมน้ำแข็ง 

o ช่วงการละลาย ผู้เล่นหนึ่งคนจะทอยลูกเต๋า 12 หน้า ลูกเต๋าออกเลขใด แผ่นน้ำแข็งที่
มีหมายเลขนั้นอยู่จะละลายไป  

การจบเกม 
- ผู้เล่นสามารถสร้างเรือได้สำเร็จ 
- ผู้เล่นไม่สามารถสะสมทรัพยากรที่จะสร้างเรือได้อีกต่อไป 
- แผ่นน้ำแข็งละลายจนไม่สามารถเดินต่อไปได้อีก 
เงื่อนไขการชนะ 
- เกมนี้เป็นเกมร่วมมือกัน หากผู้เล่นสามารถสร้างเรือได้สำเร็จจะถือว่าทุกคนชนะ แต่หากจบ

เกมโดยไม่สามารถสร้างเรือได้ถือว่าแพ้ 
ประเด็นที่ต้องถอดบทเรียนหลังจากการเล่นเกม 
- ผู้อาวุโส ผู้ใหญ่ และเด็กต่างก็มีความสำเร็จในการช่วยให้ทำภารกิจ 

- ทบทวนดูว่าตนเองมีความสามารถอะไรบ้าง อาจจะเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ได้ 

- ความสามารถเหล่านั้นสามารถนำไปใช้ช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างไร 

 

เกมที่ 4 Chaos (Strategic thinking: การคิดเชิงกลยุทธ์)  
คำอธิบายเกม 

 ผู้เล่นแต่ละคนจะได้รับบทบาทเป็นนักผจญภัยผู้มาตั้งรกรากบนเกาะ บนเกาะแห่งนี้จะมี
โฉนดบ้านไว้เพ่ือจับจอง 16 พ้ืนที่ ภารกิจของเกมนี้คือผู้ เล่นแต่ละคน จะต้องจับจองพ้ืนที่   
เพ่ือสร้างบ้านบนเกาะให้ได้มากที่สุด  โดยในแต่ละรอบ ผู้เล่นจะต้องทอยลูกเต๋า เพ่ือให้ได้
ทรัพยากรในการสร้างบ้าน ในขณะเดียวกันก็จะมีสัตว์ประหลาดออกมาคอยทำลายบ้านในทุกรอบ 
Action ที่ผู้เล่นสามารถทำได้คือ การสร้างบ้าน การทำลายบ้านผู้อ่ืน และการฆ่าสัตว์ประหลาดที่
คอยก่อกวน การวางแผน และดำเนินกลยุทธ์เป็นสิ่งสำคัญของเกมนี้คือ หากไม่คิดวางแผน ร่วมมือ
ในการฆ่าสัตว์ประหลาดที่ออกมา  อาจส่งผลเสียหายต่อทั้งบ้านตนเอง และผู้เล่นคนอ่ืน เกมนี้
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สามารถนำไปสอนเรื่องจิตอาสาได้ ในแง่ของการคำนึงถึงผู้ อ่ืน ประกอบกับการวางกลยุทธ์  
การวางแผน เพ่ือเป็นการกำจัดความเสี่ยงในภารกิจ  การคิดเชิงกลยุทธ์  (Strategic thinking)  
พร้อมด้วยการไตร่ตรองถึงผู้อ่ืน เป็นคุณสมบัติที่จำเป็นต่อการดำเนินกิจกรรมทางจิตอาสาให้ลุล่วง 
และประสบความสำเร็จได้ด้วยดี  
การเริ่มเล่นเกม 
- ในการเริ่มเล่นเกม ดำเนินการดังนี้ 

o เกมนี้ต้องมีผู้เล่น 2 - 4 คน  
o ผู้เล่นได้แรงงาน คนละ 5 ชิ้น  
o วางการ์ดไว้ตามจุดต่าง ๆ ที่กำหนดไว้  

กิจกรรมที่ผู้เล่นกระทำระหว่างเล่นเกม 
- เกมจะแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงวางแผนกำลังคน และช่วงดำเนินการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

o ช่วงวางแผนกำลังพล ผู้เล่นจะผลัดกันระบุจำนวนคนลงในงานต่าง ๆ โดยงานต่าง ๆ 
โดยผู้เล่นจะระบุจำนวนแรงงานทำกี่กิจกรรมก็ได้เท่าที่มีแรงงาน แต่จะผลัดกันสั่งที
ละ 1 งาน งานต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้ 
▪ การเก็บรวบรวมทรัพยากร 

• ผู้เล่นจะระบุจำนวนแรงงานที่ลงไปในแหล่งทรัพยากรที่ตนเอง
ต้องการซึ่งมีท้ังหมด 4 แหล่ง ได้แก่ ไม้ หิน อิฐ และเหล็ก 

▪ การซื้อบ้าน 

• ผู้เล่นต้องใช้แรงงาน 1 คน ในการซื้อบ้าน 1 หลัง แต่ซื้อได้ทีละหลัง 
▪ ปลูกบ้าน 

• เมื่อผู้เล่นซื้อบ้านมาแล้ว จะสามารถปลูกบ้านได้โดยการส่งแรงงาน
ไปจองในพื้นที่ 1 คน 

▪ ทำภารกิจ 

• ผู้เล่นระบุแรงงานที่ใช้ในการทำภารกิจเท่ากับแรงงานที่ระบุไว้ใน
การทำให้ภารกิจสำเร็จ 

▪ ตีบ้านเพื่อน 

• ผู้เล่นระบุแรงงานที่ใช้เพ่ือทำการตีบ้านเพื่อน 
▪ ปกป้องหมู่บ้าน 

• ผู้เล่นระบุแรงงานที่ใช้เพ่ือต่อสู้กับปีศาจที่จะมาบุกหมู่บ้าน 
o ช่วงดำเนินการผู้เล่นจะผลัดกันดำเนินภารกิจ ผู้เล่นจะดำเนินการตามกิจกรรมที่

กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
▪ การเก็บรวบรวมทรัพยากร 
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• ผู้เล่นจะทอยลูกเต๋าจำนวน 2 ลูก นำคะแนนที่ได้บวกกับจำนวนคน
ที่ลงไปเก็บทรัพยากร จำเป็นคะแนนสำหรับการได้ทรัพยากรโดยมี
อัตราส่วนดังนี้  
o จำนวนไม้ที่ได้จะเท่ากับ คะแนนไม้หารสอง 
o จำนวนหินที่ได้จะเท่ากับ คะแนนหินหารสาม 
o จำนวนอิฐที่ได้จะเท่ากับ คะแนนอิฐหารสี่ 
o จำนวนเหล็กท่ีได้จะเท่ากับ คะแนนเหล็กหารห้า 

▪ การซื้อบ้าน 

• จ่ายทรัพยากรเท่ากับจำนวนทรัพยากรที่จำเป็นที่ระบุไว้ในการ์ด
บ้าน เมื่อจ่ายไปจะได้บ้านหลังนั้นมา (แต่ยังไม่ได้ผลต่อแทนจาก
บ้านจนกว่าจะปลูกบ้านลงในที่ดิน) 

▪ ปลูกบ้าน 

• จะปลูกบ้านได้ต้องมีบ้าน และมีคนจองที่ดินไว้ จะเป็นการปลูกบ้าน
ในบริเวณที่ดินนั้น และได้ผลตอบแทนเป็นแรงงานเพ่ิมขึ้นตามตัว
เลขที่ระบุในการ์ดบ้าน 

▪ ทำภารกิจ 

• รับการ์ดช่วยเหลือ ตามที่ได้ใส่คนทิ้งไว้ โดยการ์ดช่วยเหลือเหล่านี้
จะมีการบังคับให้เพ่ือนแลกของ หรือเป็นทรัพยากรพิเศษ หรือเป็น
แต้มพิเศษเมื่อจบเกม 

▪ ตีบ้านเพื่อน 

• ผู้เล่นที่ต้องการปลูกบ้านแต่ไม่มีที่ปลูกต้องทำลายบ้านเพ่ือนก่อน 
การทำลายต้องใช้คะแนนการทำลายซึ่งได้จากการทอยลูกเต๋า 2 ลูก
บวกกับจำนวนแรงงานที่ใส่เข้าไป ถ้าแต้มที่ได้มากกว่าพลังของ
การ์ดบ้านหลังนั้น จะถือว่าทำลายบ้านได้ พ้ืนที่จุดนั้นจะกลายเป็น
ที่ว่าง แต่ถ้าได้แต้มน้อยกว่าผู้เล่นจะเสียแรงงานทั้งหมดไปอย่าง
ถาวร 

▪ ปกป้องหมู่บ้าน 

• ผู้ เล่นทุกคนจะนำแรงงานมารวมกัน และคำนวณพลังป้องกัน
หมู่บ้าน โดยคะแนนป้องกันหมู่บ้าน  ทั้งนี้หากคะแนนป้องกัน
หมู่บ้านมากกว่าพลังของสัตว์ร้าย สัตว์ร้ายจะถูกกำจัด แต่หากน้อย
กว่าผู้ เล่นที่ส่งแรงงานออกไปป้องกันหมู่บ้านจะเสียแรงงานที่
ส่งออกไปป้องกันหมู่บ้านอย่างถาวร 
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• ทั้งนี้หากไม่สามารถป้องกันหมู่บ้านได้ภายใน 2 รอบการเล่น สัตว์
ประหลาดจะบุกหมู่บ้านและทำให้เสียพ้ืนที่ไป 1 ช่อง ทำให้ไม่
สามารถสร้างบ้านลงในพื้นที่นั้นได้อีก 

การจบเกม 
- มีผู้เล่นได้คะแนน 40 คะแนน หรือเวลาผ่านไป 60 นาที  
- โดยทำลายพื้นที่จนหมด 
การนับคะแนน  
- การ์ดบ้านแต่ละใบจะมีคะแนนระบุไว้ ให้ผู้เล่นนับคะแนนจากการ์ดบ้านของตนเอง  
ประเด็นที่ต้องถอดบทเรียนหลังจากการเล่นเกม 
- การสนใจแก้ปัญหาแต่ของตนเองโดยไม่ใส่ใจปัญหาของเพ่ือนท้ายที่สุดก็จะส่งผลกระทบต่อเรา 

เหมือนในชีวิตประจำวัน ที่หากเรามุ่งแต่ตนเองโดยไม่ได้สนใจคนรอบข้าง ไม่มีการไตร่ตรอง 

และการคิดเชิงกลยุทธ์ ด้วยการไม่ช่วยดูแลสาธารณสมบัติ หรือ ไม่สนใจผู้ที่ลำบากท้ายที่สุด

แล้วก็จะส่งผลกระทบกลับมาถึงตัวเอง 

 

  เกมที่ 5 Vil-Ranger (Collaborative: การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน)  

คำอธิบายเกม 
 เกมนี้มีจุดมุ่งหมายคือ ร่วมกันพัฒนาเมือง โดยผู้เล่นแต่ละคนจะเป็นตัวแทนของหมู่บ้าน 

ดิน น้ำ ลม ไฟ แต่ละหมู่บ้านจะมีทรัพยากรที่เฉพาะ หมู่บ้านไฟ มีถ่านหิน และน้ำมัน หมู่บ้านลม 
มีกังหันลม อากาศดีทั้งปี เดินทางด้วยเรือสะดวก หมู่บ้านดิน มีอาหารอุดมสมบูรณ์ มีป่าไม้  
หมู่บ้านน้ำ มีน้ำกินใช้ได้ทั้งปีไม่มีแล้ง ไม่มีน้ำท่วม  แต่ละหมู่บ้านที่จะต้องส่งทรัพยากรมาพัฒนา
เพ่ือสร้างส่วนกลางให้เจริญ จนกระทั่งเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ และมีทรัพยากรที่มั่งคั่ง หมู่บ้านที่
เก็บทรัพยากรไว้กับตัวได้มากที่สุด จะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ แต่ในขณะเดียวกันถ้าหากไม่ส่งทรัพยากร
มาที่ส่วนกลาง เมืองจะล่มสลาย จนทำให้ผู้เล่นทุกคนจะแพ้ไปในที่สุด เกมนี้มุ่งเน้นในการสอน
เกี่ยวกับคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม ผู้เล่นจะสามารถพัฒนาทักษะ และตระหนักถึงความสำคัญ
เกี่ยวกับการทำงานร่วมกัน จนนำไปสู่การสร้างจิตอาสาที่ดีได้ 
การเริ่มเล่นเกม 
- ในการเริ่มเล่นเกม ดำเนินการดังนี้ 

o เกมนี้ต้องมีผู้เล่น 4 คน หากมีน้อยกว่า 4 คน ให้ผู้เล่นบางคนเล่นมากกว่า 1 บทบาท 
o แจกการ์ดไพ่พลังให้กับผู้เล่นทุกคนคนละ 4 ใบ 

กิจกรรมที่ผู้เล่นกระทำระหว่างเล่นเกม 
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- เกมจะเล่นทีละคน แล้วผลัดกันเล่นเวียนตามเข็มนาฬิกา โดยผู้เล่นแต่ละคนมีการดำเนินการ
ดังนี้ 
o ใน 1 ตา ผู้เล่นจะมีไพ่พลังงาน (ดิน น้ำ ลม ไฟ) 4 ใบ อยู่บนมือเสมอ และผู้เล่นจะ

สามารถเลือกทำ Action ได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น 

▪ สร้างทางเดิน (สุ่มกระเบื้องแผ่นดิน) 
▪ แก้สถานการณ์วิกฤติ (ได้เพียง 1 แผ่นกระเบื้องต่อ 1รอบ) 
▪ ปลูกต้นไม ้

o เมื่อเล่นกันจนครบวงในรอบใด ๆ จะมีการทำประชามติเพ่ือสร้างสาธารณูปโภค โดย
สาธารณูปโภคแต่ละชนิดจะมีเงื่อนไขในการสร้างคือ ไพ่ทรัพยากรที่เหลืออยู่บนมือผู้
เล่นในวง เช่น 
▪ โรงพยาบาล ดิน 2 น้ำ 3 ไฟ 1 
▪ สถานีดับเพลิง ดิน 1 ไฟ 2 น้ำ 3 
▪ รถไฟ ดิน 3 ลม 2 ไฟ 2 
▪ กรมอุตุนิยมวิทยา ลม 2 น้ำ 2 ไฟ 2 ดิน 2 
▪ เขื่อน ดิน 3 น้ำ 3 

o เมื่อสร้างสาธารณูปโภคใด ๆ แล้ว สาธารณูปโภคนั้นจะมีประสิทธิภาพในการแก้ไข
วิกฤติหรือเพ่ิมประสิทธิภาพให้ผู้เล่นได้ 
▪ โรงพยาบาล และ สนามบิน ผู้เล่นสามารถเพ่ิม Action ในตาต่อไปได ้
▪ สถานีดับเพลิง ช่วยแก้ไขวิกฤติไฟไหม้ในแผ่นกระเบื้องที่เชื่อมถึง 
▪ รถไฟ ผู้เล่นสามารถสร้างทางเดินได้เพ่ิมเป็น 2 กระเบื้องพร้อมสละการ์ด 2 ใบ 
▪ กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศเพ่ือลดความรุนแรงของวิฤติจากพายุ 
▪ เขื่อน แก้ปัญหาน้ำท่วม 

- การ์ดวิกฤต ิ
o การ์ดวิกฤติจะมาในรูปแบบภัยธรรมชาติ แฝงมาในกองการ์ดกระเบื้องแผ่นดิน โดยจะ

ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ที่มีกระเบื้องเชื่อมเท่านั้น ฝั่งที่ไม่มีกระเบื้องเชื่อมจะไม่ได้รับผล
อะไร และถ้าไม่ได้รับการแก้ไข ภัยพิบัติจะลุกลามไปเรื่อย ๆ โดยผู้เล่นต้องลงการ์ด
พลังงานตามวิกฤติที่เกิด เช่น 

▪ ไฟไหม้ ลงการ์ด ไฟ 
▪ น้ำท่วม ลงการ์ด น้ำ 
▪ วาตภัย พายุ ลงการ์ด ลม 
▪ ดินถล่ม ลงการ์ด ดิน 
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o โดยในแต่ละตา ผู้เล่นจะสามารถลงการ์ดเพ่ือแก้วิกฎติได้ 1 ใบ ต่อ 1 กระเบื้อง ต่อ 1 
ตาเท่านั้น 

การจบเกม 
- เกมจะจบเมื่อทุกพ้ืนที่สามารถเชื่อมโยงเข้าหากันได้ และ สร้างระบบสาธารณูปโภคอย่าง

ครบถ้วน ถือว่าภารกิจสำเร็จ หรือ การ์ดวิกฤติได้รับผลกระทบตั้งแต่ 3 แผ่นขึ้นไป ใน 3 พื้นที่
ที่ไม่ติดกัน ถือว่าล้มเหลว 

การนับคะแนน  
- หากพ้ืนที่เชื่อมโยงเข้าหากันได้ถือว่าชนะ แต่หากการ์ดวิกฤติได้รับผลกระทบ 3 แผ่น ใน 3 

พ้ืนที่ไม่ติดกันถือว่าแพ้ 
ประเด็นที่ต้องถอดบทเรียนหลังจากการเล่นเกม 
- ตั้งคำถามเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันของแต่ละคน 

- บทบาทในการทำงาน ว่าแต่ละคนเล่นบทบาทอะไรในทีม 

- สรุปความสำคัญในการช่วยเหลือกันในการร่วมมือกันทำงานจิตอาสาให้สำเร็จ  

เกมที่ 6 Space rescue (System thinking: การคิดเชิงระบบ)  
คำอธิบายเกม 

ผู้เล่นในเกมนี้จะมีตัวต่อ ทางเดินที่มีรูปร่างหน้าตาแตกต่างกัน และจะต้องทำภารกิจลับ
ระหว่างที่เดินทางตามตัวต่อนั้นเพ่ือสะสมคะแนน   โดยมีจุดมุ่งหมายของการเดินทางคือดาว
เคราะห์แปดดวง ผู้เล่นทั้งหมดจะต้องสนับสนุน ร่วมมือ และช่วยกันวางตัวต่อเพ่ือทำเส้นทาง  
จนนำผู้เล่นแต่ละคนให้สามารถเดินทางไปถึงยังดาวเคราะห์เป้าหมายได้ หากไม่สามารถเดินทางไป
ยังดาวเคราะห์เป้าหมายได้ครบ เกมจะดำเนินต่อไปโดยที่ไม่มีผู้ชนะ ระหว่างทางของการเดินทาง
จะมีภารกิจลับ ที่แต่ละผู้เล่น จะต้อเก็บคะแนนจากภารกิจลับ โดยผู้ที่เก็บได้มากท่ีสุดถือเป็นผู้ชนะ 
จุดสำคัญอีกอย่างของเกมนี้คือ สถานการที่จะเกิดขึ้นในแต่ละรอบการเล่น ที่ส่งผลต่อการสลับที่ 
การเคลื่อนย้ายของทางเดิน และดาวเคราะห์ทั้งแปดดวง  เกมนี้มุ่งสะท้อนให้ผู้เล่นได้เห็นถึงการคิด
เชิงระบบ กล่าวคือผลกระทบของการวางทางเดินของผู้ เล่นแต่ละคน อาจส่งผลกระทบ ต่อ
เป้าหมายร่วมของภารกิจของเกม นอกจากนี้ผู้แล่นยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การคำนึงถึงผลกระทบใน
ภาพรวมทั้ งหมด ที่ ส ามารถเกิดจากการกระทำเพียงเล็ กน้อย  แผ่ ขยายไป เป็ นลูก โซ่   
จากสถานการณ์ของเกมแต่ละรอบที่อาจส่งผลให้เกิดผลกระทบที่เปลี่ยนแปลงต่อการเดินทางไปยัง
ดาวเคราะห์เป้าหมายทั้งหมด การปลูกฝังเรื่องจิตอาสาจำเป็นที่จะต้องให้ผู้เรียนรู้ และสร้าง 
ความตระหนักว่า การลงมือกระทำบางสิ่งบางอย่างของเราอาจส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงต่อผู้อ่ืน 
รวมถึงระบบสังคมโดยรวมได้  
การเริ่มเล่นเกม 
- ในการเริ่มเล่นเกม ดำเนินการดังนี้ 
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o เกมนี้ต้องมีผู้เล่น 4 - 8 คน  
o วางโลกไว้ที่ก่ึงกลางกระดาน 
o วางดาวแต่ละดาวให้ตรงตามตำแหน่งที่มีบทแผ่นเกม (สลับตำแหน่งดาวได้) 
o แจกท่ีบังดาวเคราะห์ให้ทุกคน 
o หยิบตัวเดินออกมาจากกล่อง 200 ตัว 
o ผู้เล่นแต่ละคนได้ตัวเดิน 5 ตัวจาก 200 ตัวนั้น 
o หยิบดาวเคราะห์ออกมาแจกคนละกอง ให้แต่ละคนสุ่มหยิบดาวเคราะห์ออกมา 4 

ดวงจาก 8 ดวง หากเล่น 8 คนจะสุ่มหยิบเพียงคนละ 2 ดวง  เป็นดาวเป้าหมายที่
ต้องไปช่วยเพื่อน 

o แจกการ์ดพิเศษคนละ 1 ใบก่อนเริ่มเกม 
o เลือกผู้เล่นคนเพ่ือวางทางเดินแรก 

กิจกรรมที่ผู้เล่นกระทำระหว่างเล่นเกม 
- เกมจะเล่นทีละคน แล้วผลัดกันเล่นเวียนตามเข็มนาฬิกา โดยผู้เล่นแต่ละคนมีการดำเนินการ

ดังนี้ 
o ทุกคนจะต้องเดินทางจากโลกไปยังดาวเคราะห์ 4 ดวงที่มีอยู่ในมือเพ่ือช่วยคนที่ติด

อยู่บนดาวเคราะห์เหล่านั้น หากไปถึงดาวเคราะห์แล้ว ผู้เล่นจะได้เก็บดาวเคราะห์มา
ไว้กับตัว   

o ระหว่างทางไปดาวเคราะห์จะมีดาวดวงเล็ก ๆ ที่สามารถเก็บเป็นคะแนนได ้
o หากในรอบใดต้องการใช้การ์ดพิเศษ ผู้เล่นที่ใช้การ์ดจะไม่สามารถลงการ์ดทางเดินได้ 
o ก่อนเริ่มเกมจะต้อง เปิดการ์ดสถานการณ์ขึ้นมาก่อน 1 ใบ สถานการณ์ในการ์ดใบนี้

จะมีผล 2 รอบตาเดิน และทุก ๆ สองรอบจะมีการเปิดการ์ดสถานการณ์ใหม่ข้ึนมา 
การจบเกม 
- เกมจบเมื่อเส้นที่ทั้งหมด (มี 200 ช่อง) ถูกใช้จนหมดแล้ว 
การนับคะแนน  
- ผู้เล่นที่สามารถช่วยเพื่อนได้ จะคะแนน 5 คะแนนต่อเพ่ือน 1 คน  
- หากผู้เล่นทุกคนได้คะแนนช่วยเพื่อนครบแล้ว ทุกคนจะได้คะแนน 1 คะแนนจากดาวที่เก็บได ้
ประเด็นที่ต้องถอดบทเรียนหลังจากการเล่นเกม 
- สะท้อนการกระทำต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเกม โดยชี้ถึงการลงเส้นทาง หรือ การทำลายเส้นทาง  

ที่แม้เพียงเล็กน้อยก็อาจจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อระบบโดยรวม การทำจิตอาสาแม้จะ

เริ่มต้นจากการร่วมมือกันจากกิจกรรมเพียงเล็กน้อย ก็สามารถเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างแรง

กระเพ่ือมในสังคมได้  
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ภาพที่ 5 ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความสามารถด้านการออกแบบเกมเสริมสร้าง
คุณลักษณะจิตอาสาของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 
   

 4.3.2 คะแนนคุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นก่อน
และหลังการเข้าร่วมเล่นเกม 
 คะแนนคุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นก่อนและหลังการเข้าร่วมเล่น
เกม เป็นดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 6 คะแนนคุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นก่อนและหลังการเข้าร่วม
เล่นเกม 
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4.3.3 ประสบการณ์การเรียนรู้จากการเข้าร่วมออกแบบและพัฒนาเกมพัฒนาคุณลักษณะ

จิตอาสาของเยาวชนของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 
  นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเกมเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสาของเด็กและเยาวชน ได้มาด้วย 
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive selection) กำหนดเกณฑ์ ในการคัดเลือกได้แก่ เป็นนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา มีความสนใจ/สมัครใจเข้าร่วมการพัฒนาเกม และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอด
โครงการ ซึ่งนักศึกษามีจำนวนทั้งสิ้น 18 คน มาจาก 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ชั้นปีที่  1-3 จำนวน 14 คน นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิ โรฒ  ชั้นปีที่  3 จำนวน 3 คน  
และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 1 คน ข้อมูลที่จะนำเสนอต่อไปนี้เป็นการถอดบทเรียนและ
ประสบการณ์ของนักศึกษาที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ผลจากการสัมภาษณ์ พบว่า บทเรียน
และประสบการณ์ของนักศึกษา สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเด็น ได้แก่    
    1) ปัจจัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา  
     2) การเปลี่ยนแปลงตนเอง  
     3) ข้อเสนอแนะจากนักศึกษา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้   
 

1) ปัจจัยท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา    
นักศึกษาเล่าถึงปัจจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการออกแบบและพัฒนาชุดเกม 4 ด้าน ได้แก่ 

(2.1) การได้ทดลองเล่นเกม (2.2) การได้ออกแบบเกมร่วมกับเพ่ือน (2.3) การได้รับความใส่ใจและ
คำแนะนำ (2.4) การนำเกมไปเล่นหลากหลายสถานที่ มีรายละเอียดดังนี้ 

 
1.1) การได้ทดลองเล่นเกม  
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นักศึกษากล่าวถึงช่วงกระบวนการออกแบบและพัฒนาเกมอีกครั้ง ว่าการได้ทดลอง
เล่นเกมที่หลากหลาย ช่วยให้เห็นตัวอย่างองค์ประกอบเกม แนวทางการเล่นเกม และช่วยพัฒนากรอบ
ความคิดในการออกแบบเกม  
 “ได้เล่นบอร์ดเกมด้วยกันเกือบทั้งสัปดาห์ ทำให้ได้ไอเดียเยอะขึ้นมาก ช่วยให้ออกแบบเกมได้ ได้
เห็นกลไก ได้เห็นจุดมุ่งหมายของเกม เห็นว่าเกมต้องการถ่ายทอดอะไร Educational goal ที่สอดคล้อง
กับกลไกเป็นยังไง เห็นความหลากหลายของเกม บางเกมเนื้อหาจะกลืนเข้าไปในกลไก แต่บางเกมมันจะ
แยกออกมา เห็นรายละเอียดของเกมที่หยิบยกมาใช้ออกแบบเกมของเราได้” (นักศึกษาคนที่ 9, 2565) 
  “เราไม่มีประสบการณ์การออกแบบเกมมาก่อนเลย แล้วช่วง Workshop ที่อาจารย์ชวนเล่นบอร์ด
เกมหลากหลายแบบ ทั้งของต่างประเทศ และของไทยด้วย พอเล่นเสร็จมาชวนกันถอด จับวงคุยกันว่าเรา
จะทำบอร์ดเกมเกี่ยวกับอะไร ทำให้รู้ว่าบอร์ดเกมที่เราเล่นกันอยู่มี กลไกที่อยู่เบื้องหลัง และทำให้เห็นว่าคน
ออกแบบเกมไม่ได้ออกแบบแค่ตัวเกม แต่ออกแบบว่าถ้าผู้เล่นทำแบบนี้แล้วผลลัพธ์จะยังไงต่อ แล้วจะ
เสริมสร้างคุณลักษณะที่ต้องการได้จะต้องทำยังไง ทำให้เรา challenge และเรียนรู้ตลอดเวลา” (นักศึกษา
คนที่ 6, 2565) 
  “ได้เล่นเกมต่าง ๆ ทำให้เห็น mechanic และถอด mechanic เกม ได้รู้รูปแบบเกมที่หลากหลาย 
ความหลากหลายของกลไก และทำให้มีแรงบันดาลใจในการลองทำ ลองออกแบบเกม” (นักศึกษาคนที่ 12, 
2565) 

 
หลังจากนักศึกษาได้เล่นเกม เพ่ือศึกษารูปแบบเกมแล้ว สิ่งที่นักศึกษาต้องทำต่อคือ 

การนำโจทย์ 6 ประเด็น ที่ได้จากการสัมภาษณ์คุณลักษณะจิตอาสาจากผู้เชี่ยวชาญ และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น มาออกแบบเกม  

 
1.2) การได้ออกแบบเกมร่วมกับเพื่อน  
การรวมกลุ่มเพ่ือทำงานร่วมกันนั้น นักศึกษากล่าวว่า จะเลือกสมาชิกกลุ่มกันเอง 

โดยส่วนมากจะเลือกระดับชั้นปีเดียวกัน หรือมาจากมหาวิทยาลัยเดียวกัน เพ่ือความสะดวกในการนัด
หมายทำงานร่วมกัน และแม้ว่า นักศึกษาบางคนจะเรียนอยู่ระดับชั้นปีเดียวกัน หรือมหาวิทยาลัยเดียวกั น 
แต่นักศึกษากล่าวว่า ยังไม่สนิทสนมกัน เพราะช่วงปีการศึกษาที่ผ่านมา มีการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 
ทำให้ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ซึ่งต้องมาปรับความคิด รวมทั้งรับฟัง และฝึกการทำงานร่วมกันในช่วงแรก  
  “ได้รู้จักเพ่ือนสองคนมากขึ้น ไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวกัน แต่อยู่เอกเดียวกัน ได้พูดคุยแลกเปลี่ยน เลยทำ
ให้ได้แลกเปลี่ยนเรื่องราวตอนทำกิจกรรมร่วมกัน” (นักศึกษาคนที่ 17, 2565) 
  “ตอนที่ได้อยู่กับเพ่ือนในทีม เวลาเจอกัน เห็นหน้ากัน จะเห็นว่า เพ่ือนอยู่ ในอารมณ์ไหน  
เราสามารถสื่อสาร และต่อยอดกันได้ทันที และได้รู้อะไรจากเพ่ือนมากขึ้น เวลานำเสนอ หรือปรับเกม” 
(นักศึกษาคนที่ 15, 2565) 
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  “เพ่ือนในกลุ่มแต่ละคนถนัดไม่เหมือนกัน บางคนถนัดวาดรูประบายสี ทุกคนช่วยไปคนละอย่าง 
ตามที่ตัวเองถนัด ...แต่เวลาจะตกลงกันว่า ข้อสรุปคืออันไหน เราก็จะใช้เหตุผลในการอธิบายกับเพ่ือนว่า 
ทำไมเลือกอันนี้หรือไม่เอาอันนี้” (นักศึกษาคนที่ 4, 2565) 
   “กังวลเรื่องการทำงานกลุ่ม จะมีเพ่ือนร่วมกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในคณะเดียวกัน เพราะมีศัพท์ มีภาษา
เฉพาะในคณะ ก็เลยต้องนั่งคุยกัน ระดมสมอง แล้วก็ feedback กับเพ่ือนเรื่อย ๆ” (นักศึกษาคนที่ 8, 
2565) 

 
การได้ออกแบบเกมร่วมกับเพ่ือนเป็นทีม ช่วยให้นักศึกษาได้คิด พิจารณา  

และไตร่ตรองกระบวนการเกมแต่ละชุดให้รอบคอบมากขึ้น เพราะเพ่ือนในกลุ่ม และนอกกลุ่มได้สนับสนุน
การทำงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และต่อยอดแนวทางของกันและกัน อีกทั้งนักศึกษายังได้กลับมา
สำรวจความรู้สึก ความคิด ความต้องการของตัวเอง เพ่ือสื่อสารและทำความรู้จักตัวเองมากขึ้นในขณะ
ร่วมงานกับผู้อ่ืน 

   
1.3) การได้รับความใส่ใจและคำแนะนำ  
หลังจากนักศึกษาได้ออกแบบต้นแบบเกมออกมาชิ้นแรกแล้ว นักศึกษาจะต้อง

นำเสนอผลงานของกลุ่มตนเองในวันสุดท้ายของกระบวนการ 10 วัน ซึ่งในระหว่างการออกแบบเกม
ต้นแบบแรก และพัฒนาต่อมาในแต่ละครั้งนั้น นักศึกษาได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ และอาจารย์
ประจำโครงการเกมเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสาของเด็กและเยาวชน ซึ่งนักศึกษาเล่าว่าได้รับความใส่ใจ 
และการดูแลจากอาจารย์ดีมาก รวมทั้งคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญยังเป็นประโยชน์ต่อการต่อยอดความคิด  
  “ผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำและวิธีการเพ่ือไปสู่เป้าที่ต้องการที่ง่ายขึ้น เช่น การบอกจุดบอดของเกม
ที่อาจทำให้กลไกเกมติดขัด ถ้าผู้เล่นมาเล่นเกมจริง” (นักศึกษาคนที่ 7, 2565) 
  “เราไปถามอาจารย์ว่า sympathy กับ empathy เหมือนหรือต่างกันยังไง เพ่ือหา นิยามมาใส่ใน
เกม ซึ่งอาจารย์จะอธิบาย หรือให้ตัวอย่างที่เราเห็นภาพได้ชัด และเราก็ไปศึกษาเพ่ิม เพราะเราเรียน
จิตวิทยามา แล้วอาจารย์ก็บอกว่า empathy ด้านสังคมมันจะลึกลงไปอีก …ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่า 
บอร์ดเกม ไม่จำเป็นต้องเป็นบอร์ดเกมส์นะ เหมือน ware wolf ก็ไม่ได้ เป็นบอร์ดเกม มีแค่ character ตัว
ละคร กับกลไกเกม เราเลยยกร่างต้นแบบเกมเศรษฐีออกไปเลย แล้วก็เพ่ิมเติมเข้าไปให้ empathy มาก
ขึ้น” (นักศึกษาคนที่ 16, 2565) 
  “การได้คุยกับอาจารย์เรื่อย ๆ หรือสามารถโทรหาอาจารย์ได้ ทำให้เราได้  feedback เร็ว” 
(นักศึกษาคนที่ 4, 2565) 

 
1.4) การนำเกมไปเล่นหลากหลายสถานที่ 



121 

นักศึกษาเล่าว่า ประสบการณ์ที่ ได้นำเกมไปทดลองเล่นในแต่ละครั้ง ได้แก่  
(1 ) โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สม เด็ จย่ าฯ  แม่แจ่ม  จ .เชี ยงใหม่  (2 ) โรงเรียนสาธิตแห่ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ.ปทุมธานี (3) โรงเรียน The Essence กรุงเทพฯ (4) โรงเรียนวัดนาวง  
(5) โรงเรียนลำสนุ่น (6) โรงเรียนวัดกลางคลองสามนั้น หลังจากได้ความคิดเห็นจากผู้เล่นจริง นักศึกษาต้อง
นำเกมกลับมาปรับปรุง หรือพัฒนาต่อ  
  “หลังกลับมาจากแม่แจ่ม เชียงใหม่ ทำให้ได้ปรับเกมเยอะมาก จากการที่เห็น บรรยากาศใน  
การเล่น การโต้ตอบของน้อง ๆ พฤติกรรมน้องยังไม่ตรงกรอบที่เราวางไว้  คีย์เวิร์ดก็ยังไม่ตรงกับเป้าหมาย
เกม เพราะน้องเข้าใจถึงแค่ความสามัคคีและความร่วมมือ แต่ยังไปไม่ถึง creative และ strategy เราเลย
ต้องมาปรับให้ผู้เล่นเข้าถึงมากขึ้น” (นักศึกษาคนที่ 14, 2565) 
  “เกมของเราจะให้ เลื อก เยอะ แต่น้ อ งบนดอยที่ แม่ แจ่ มจะไม่ เลื อก  น้ องไม่ ได้ คิ ดว่ า 
 ทำไมถึงทำแบบนั้น เราต้องกดดันให้น้องทำ แต่ว่าน้องที่สาธิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะมี feeling ของ
การแข่งขัน รู้ว่าทำอย่างนี้เพื่อชนะ อีกอย่างคือด้วยวัยและสภาพแวดล้อมด้วย” (นักศึกษาคนที่ 9, 2565)  
  “การไปทดลองเกมทำให้เห็นว่า เกมอาจไม่ตอบกลุ่มเป้าหมายทุกคน เช่น ตอนไปเชียงใหม่  น้องจะ
ไม่ค่อยเข้าใจ เพราะเกมจะเข้าใจยากและน้องยังไม่ค่อยรู้จักกัน ไม่ค่อยได้ทำงานร่วมกัน แต่ถ้าน้องเคยทำงาน
ร่วมกันมาก่อน ก็จะสนุกขึ้น ได้เรียนรู้ว่าเกมตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายที่ต่างกัน แม้จะเป็นเกมที่จะให้เกิดความ
ร่วมมือ แต่ถ้าคนไม่เคยทำงานร่วมกันมาก่อน ไม่ถนัดพูดปรึกษากันก็อาจจะเล่นไม่ได้ ...พอกลับมาเราเลยปรับ
เกมอยู่ 2 อย่างหลัก ๆ คือ ทำให้ชนะง่ายขึ้น / ยากขึ้น ไม่ได้ปรับคอนเทนต์ในเกม และปรับกระดาน เกม 
ซึ่งตอนนี้เกมเราสามารถเล่นกับเด็กมัธยมทุกกลุ่ม จากการปรับมาเรื่อย ๆ หลังจากทดลองแต่ละครั้ง ...และ
หนูมองว่า การไปทดลองเกมหลายที่ทำให้ได้รับ comment ที่หลากหลายขึ้น เพราะแต่ ละคนมีบริบท
สภาพแวดล้อมไม่เหมือนกัน แล้วพอได้ comment ก็ทำให้เกมเราตอบโจทย์ได้กว้างขึ้น สร้างประโยชน์/ 
ประเด็น จากการเล่นเกมได้มากขึ้น” (นักศึกษาคนที่ 13, 2565) 
   “ตอนที่ไป The Essence เกือบจะเป็น prototype สุดท้าย เพราะคีย์เวิร์ดที่ผู้เล่นให้ตรง และ
ไม่ได้ปรับมากหลังจากได้ comment จากสาธิตมหาลัยธรรมศาสตร์ ปรากฏว่า พอไปเล่นที่โรงเรียนลำสนุ่น 
อาจารย์บอกว่า เกมยังไปไม่ถึง empathy แต่เป็น perspective เลยต้องปรับเปลี่ยนชื่อเกม” (นักศึกษา
คนที่ 16, 2565) 

 
 ปัจจัยที่เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการออกแบบและพัฒนาเกมมีทั้งด้านบุคคล 

สถานที่ และคำแนะนำจากผู้เล่น ซึ่งนอกจากนั้นนักศึกษายังกล่าวถึงปัจจัยอ่ืน ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อ  
การพัฒนาเกม ได้แก่ แรงกระตุ้นที่ ได้รับจากกระบวนการ อาจารย์  ซึ่ งช่วยให้นักศึกษากล้าคิด  
กล้าออกแบบเกม และยังรวมถึงปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ เงินสมทบการผลิตเกมที่ให้อย่างเพียงพอ  
การมีระยะเวลาให้คิด และพัฒนาเกมที่ยาวนาน เป็นต้น 
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2) การเปลี่ยนแปลงตนเอง  
ตั้งแต่นักศึกษาเข้าร่วมโครงการเกมเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสาของเด็กและ

เยาวชน นักศึกษาได้สะท้อนประสบการณ์ของตนเองไว้ 2 ด้าน ได้แก่ (2.1) การเรียนรู้ของนักศึกษา  
(2.2) การทำงานร่วมกับเพื่อน มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

2.1) การเรียนรู้ของนักศึกษา 
นักศึกษาเล่าถึง (1) การเรียนรู้ด้านใน หมายถึง นักศึกษาเห็นการเปลี่ยนตัวตัวเอง

ในระหว่างออกแบบและพัฒนาเกมไว้หลายด้าน เช่น นักศึกษาใจเย็นขึ้น ได้เรียนรู้และค้นคว้าเกี่ยวกับจิต
อาสา ได้พัฒนาทักษะการคิดเกม และนักศึกษาได้พัฒนาตนเองให้เป็นคนละเอียดถี่ถ้วน รอบคอบใน 
การทำงานมากขึ้น และ (2) การเรียนรู้ด้านนอกรอบตัวนักศึกษา หมายถึง การสังเกตเห็นวิธีการแสดงออก
ของนักเรียนแต่ละแห่ง ซึ่งทำให้เห็นว่า รูปแบบของโรงเรียน หรือการศึกษาที่ต่างกัน ส่งผลต่อลักษณะของ
การสร้างผู้เรียนไม่เหมือนกัน อาทิ นักเรียนบางคนโกงเพ่ือให้ชนะเกมได้เร็ว แตกต่างจากนักเรียนบางกลุ่ม
ที่สามัคคีกัน หรือนักเรียนบางคนท่ีมาเข้าร่วมเล่นเกทมเพ่ือมารับผลตอบแทน และกลุ่มสุดท้ายเป็นนักเรียน
บางโรงเรียนที่สามารถมองเกมให้ลึกซึ้ง และลงลึกไปกับความหมายที่แฝงอยู่ในเกม  
  “ตอนแรกเราตีความเรื่องจิตอาสาเป็นการเสียสละ แต่พอเห็นกลุ่มอ่ืน ๆ ก็เห็นว่าไม่จำเป็นต้อง
เสียสละเป็นอันดับแรก แต่เป็นการคิดเผื่อคนอ่ืนด้วย ไม่ใช่แค่คิดถึงแต่ตัวเอง ก็เปิดมุมมองจิตอาสาที่กว้าง
ขึ้น และได้พัฒนาเรื่อง reflect ตอนแรกไม่ได้ให้ความสำคัญมาก แต่พอเห็นตัวอย่างคนที่ถอดบทเรียนได้ดี 
ทำให้เห็นมุมท่ีมากขึ้น และเห็นว่าต้องใส่ใจตรงนี้” (นักศึกษาคนที่ 11 2565)  
  “ได้เรียนเยอะมาก ได้เปิดหูเปิดตา เปิดประสบการณ์ เพราะพวกหนูก็เกร็ง ๆ ตอนแรก เปิดโลก
การศึกษาด้วย เพราะเพ่ือนที่ทำบอร์ดเกมอยู่คณะนั้น และหนูเป็นคนมีความคิดเยอะ คิดไปไกล แต่ไม่รู้จะ
สื่อสารยังงไง มาทำโครงการได้เรียนรู้การสื่อสาร ได้หาประสบการณ์การวาดรูป และได้รู้จักการ empathy 
การเอาใจเขามาใส่ใจเรา ไม่ใช่แค่อยากจะช่วย แต่ดูว่าเขาอยากได้ไหม อยากได้จริง ๆ หรือเปล่า ได้แก้ไข
สถานการณ์มากมาย” (นักศึกษาคนที ่16, 2565) 
  “ตระหนักได้ถึงภาพการศึกษาในแต่ละพ้ืนที่ที่ต่างกัน นักเรียนแต่ละโรงเรียนเห็นความต่างชัดเจน
มาก โรงเรียนที่อยู่กับธรรมชาติ จะไม่แข่งขัน ต่อสู้ จะยิ้ม ๆ นักเรียนบางคนมา ไม่เล่นอะไร รอจะเลิกแล้ว
จะเอาเงิน ส่วนที่สาธิต ธรรมศาสตร์ น้องจะถอดบทเรียน และให้คำแนะนำได้มาก น้องทะลุไปถึง
เป้าหมาย” (นักศึกษาคนที่ 15, 2565)   
  “ทำบอร์ดเกมอยู่แล้ว แต่มักจะทำเกม content ไม่ได้เป็นเกมแบบนี้ ซึ่งเกมแบบนี้ยากกว่า เพราะ
เล่นกับจิตใต้สำนึกของคน ทำให้เห็นว่าคนแตกต่างกันมาก จากเดิมเราเล่นกับเกมที่ให้เนื้อหา พอเป็นเกม
ตระหนักรู้ มันยาก และทำให้เราใส่ใจบางอย่างมากข้ึน ถ้าเป็นเนื้อหาเราจะแค่ตรวจสอบความเข้าใจ แต่พอ
เกมแบบนี้ต้องดูความรู้สึกคนเล่น รวมทั้งตอน reflect ต้องลุ้น ต้องถามเยอะ เราก็ได้ฝึกความใจเย็น ได้
เข้าใจคนมากขึ้น” (นักศึกษาคนที่ 13, 2565) 
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2.2) การทำงานร่วมกับเพื่อน 
การทำงานร่วมกับผู้อ่ืนในกลุ่มช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการสื่อสาร การคิด

วิเคราะห์ เรียบเรียง อีกทั้งยังต้องใช้ภาวะผู้นำ การรับฟัง การยอมรับในความหลากหลายแตกต่างของ
ความคิดเห็น และการตัดสินใจร่วมกันโดยยึดเป้าหมายหลักของเกมที่ต้องการให้ผู้เล่นไปถึง โดยไม่ใช้
อารมณ์ ความรู้สึกในการพูดคุย หรือหาข้อตกลงร่วมกัน 
  “ถ้าอยากแก้ปัญหา ต้องพูดกับเพ่ือนในกลุ่มตลอด ไม่ใช่นั่งคิดคนเดียว ถ้าอย่างน้อยเรามีความเห็น
จากเพ่ือน ทั้งในกลุ่ม และนอกกลุ่ม ช่วยให้เห็นมุมมองต่าง ๆ มากข้ึน” (นักศึกษาคนที่ 3, 2565)  
  “ได้เรียนรู้ว่า เพ่ือนมีความคิดแตกต่างกัน เขา เราเอามารวมความเห็นได้ เราเอาแนวคิดมา
ปรับเปลี่ยนเป็นเกม ๆ นึงได้ การทำงานร่วมกันจะพยายามไม่ละเลยความเห็นของ และแต่ละคน ” 
(นักศึกษาคนที่ 5, 2565)  
  “ได้ brainstorm ไอเดียกัน และได้เห็นการทำงานของกลุ่มอ่ืนด้วย บางทีสมาชิกกลุ่มก็ผลัดกันไป
ปรึกษากลุ่มอื่น รวมทั้งกลุ่มอ่ืนก็ปรึกษาเรา ทำ ให้ได้ไอเดียหลายส่วน” (นักศึกษาคนที่ 6, 2565) 
 “หนูได้เรียนรู้เรื่องการรับฟังในความคิดเพ่ือน ความสร้างสรรค์ของเพ่ือน และยอมรับความเห็น
เพ่ือนมากขึ้น เช่น การคิดธีม Aqua, Earth” (นักศึกษาคนที่ 15, 2565) 
  “เพ่ือนจะรู้ว่า หนูเป็นคนอารมณ์ร้อน ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม เป็นคนมีความคิดของตัวเอง  
ไม่อยากให้เพ่ือนยุ่งกับความเห็นเรา แต่นี่ scale มันใหญ่ขึ้น เรารู้ว่า เราไม่สามารถทำงานคนเดียวได้
แน่นอน หนูเปลี่ยนแนวคิดตรงนี้ไปเลย พอได้ฟังเพ่ือน แล้วความคิดเห็นของเพ่ือนดีมาก แต่หนูไม่ค่อยถาม 
การทำงานเป็นกลุ่มดีขึ้น และได้เรียนรู้จากเพ่ือนมหาลัยธรรมศาสตร์คิด มีอะไรสงสัยก็ถาม ปกติหนูเก็บ
เงียบ ไม่ค่อยกล้าถาม พอไปแล้วเราก็กล้าพูดคุยแลกเปลี่ยนมากขึ้น คือคณะหนูไม่เคยไปกินข้าวกับอาจารย์ 
แล้วแลกเปลี่ยนแง่มุมทางสังคม ได้เรียนรู้เรื่องการสื่อสาร” (นักศึกษาคนที่ 16, 2565)  
  “จริง ๆ เราเข้ากับคนอ่ืนยาก ตอนนี้หนูเข้ากับเพ่ือนมากขี้น พอทำเกมนี้  เราเปลี่ยนจาก 
Introvert เป็น Extrovert ชวนคุย มีมิตรภาพมากขึ้น มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนมากขึ้น” (นักศึกษาคนที่ 18, 
2565)  
  “หนูได้เปลี่ยนสังคม ของฝั่งมธ. อารมณ์เหมือนเวลาเพ่ือน ๆ คุยกับอาจารย์จะเป็นกันเอง  
แสดงความคิดเห็นได้เต็มร้อย เป็นกันเองมากกว่า มศว. ทำให้เห็นสังคมของแต่ละมหาลัยที่ต่างกันเยอะ
พอสมควร” (นักศึกษาคนที่ 17, 2565)  
   

3) ข้อเสนอแนะจากนักศึกษา 
สุดท้ายโครงการเกมเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสาของเด็กและเยาวชน ได้ขอให้

นักศึกษาสะท้อนสิ่งที่โครงการฯ ทำได้ดีแล้ว และสิ่งที่ต้องพัฒนา มีรายละเอียด ดังนี้ 
3.1) สิ่งท่ีดีและควรทำต่อไป  
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นักศึกษาสะท้อนว่า (1) การได้รับความใส่ใจ และสามารถขอความช่วยเหลือจาก
อาจารย์ได้ตลอด (2) การนำเกมไปทดลองเล่นหลากหลายสถานที่ (3) การเห็นตัวอย่างนำกระบวนการ 
และการถอดองค์ความรู้เมื่อจบเกม (4) การได้เล่นเกมหลากหลายรูปแบบเพ่ือเป็นแนวทางการออกแบบ
เกม โดยนักศึกษาบรรยายว่า  
  “อาจารย์ใส่ใจมาก และจำทุกเกมได้ เป็นแรงกระตุ้นเรา ทำให้อยากทำ ตั้งใจทำ” (นักศึกษาคนที่ 
7, 2565)  
  
 นอกจากนี้ เหม (2565) เสริมนักศึกษาคนที่ 7 (2565) ว่า 
  “ตอนระดมสมอง บทบาทของอาจารย์คืออยู่กับเราตลอด ซึ่งมีผลมาก เพราะพอเรา ลองเล่นเกม 
แล้วมี bug อาจารย์ก็ช่วยแนะนำได้ทันที หรือเวลาหาอุปกรณ์อาจารย์ก็ช่วย support” (นักศึกษาคนที่ 12 
2565) 
  “การลงพ้ืนที่ ทำให้เราได้ไปคลุกคลี ได้เห็นบริบทที่ชัดเจน ก็ทำให้เราได้กลับมาคิดเกมให้ละเอียด
ขึ้น และได้รับมือกับปัญหาหน้างานด้วย และเราต้องคิดเรื่องการนำเสนอ การถอดบทเรียนหลังเล่นเกมจบ 
และยังต้องดึงดูดให้น้องอยากเล่นเกมของเราอีก สิ่งเหล่านี้ทำให้เราโตขึ้นจากการเข้าโครงการฯ ก็อยากให้
ทำต่อไป” (นักศึกษาคนที ่10, 2565)   
 

3.2) สิ่งท่ีควรปรับปรุง/พัฒนา  
สองประเด็นหลักที่นักศึกษาเสนอว่า โครงการเกมเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสา

ของเด็กและเยาวชน ควรปรับปรุงคือ (1) การมีแผนตารางที่แน่นอน เพราะประสบการณ์จากการเข้าร่วม
โครงการฯ ในครั้งนี้ พบว่า การนัดหมายเพื่อลงพื้นที่นำเกมไปทดลองมีความล่าช้า นัดหมายล่วงหน้าไม่กี่วัน 
ซึ่งส่งผลต่อการวางแผนการเดินของนักศึกษาที่อยู่ต่างจังหวัด แต่นักศึกษาเข้าใจว่า เกิดจากความไม่
แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ทำให้โรงเรียนเปิด/ปิด หรือไม่รับ
บุคคลภายนอกเข้าไปในพ้ืนที่ (2) ควรมีพ้ืนที่ส่วนกลางในการทำงานหรือเก็บของ เช่น ห้องให้เก็บเกม 
เนื่องจากนักศึกษามีความลำบากที่ต้องขนย้ายอุปกรณ์และเดินทางไปทำงานร่วมกัน ดังคำบรรยายจาก
นักศึกษาว่า 
  “หนูคิดว่า โครงการมันควรจบเร็วกว่านี้ ตอนแรกมันสนุก พอมันยาวไป มัน เหนื่อยที่จะทำ” 
(นักศึกษาคนที่ 2, 2565) 
  “เราไม่รู้เดดไลน์ มันยาวและมันหย่อนว่า ช่วงไหนต้องทำอะไร มันทำให้เราจัดเวลา ไม่ได้ อีกเรื่อง
คือ pre-test, post-test ค่ะ คือคำถามกับสิ่งที่เกมพาไป มันไม่ค่อยไปในทางเดียวกัน เราอ่านแล้วไม่เข้าใจ 
อ่านแล้วเหมือนไม่ใช่คำถามของเกมเลยนะ มันตีความยาก เราเลยไม่รู้จะปรับยังไง เช่น ใน pre-test, 
post-test ไม่มีคำว่า empathy มีแต่คำว่า จิตอาสา” (นักศึกษาคนที่ 16, 2565) 
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  “เข้าใจเรื่องเวลา แต่ถ้ามันเว้นระยะห่างนานเกินไป มันทำให้ลืมหรือกลับมาต่อยาก” (นักศึกษา
คนที่ 18, 2565) 
 
 จากประสบการณ์การเรียนรู้จากการเข้าร่วมออกแบบและพัฒนาเกมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสา
ของเยาวชนของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา การมีพ้ืนที่อิสระที่ได้คิดตามโจทย์ การได้แบ่งปัน แลกเปลี่ยน
มุมมองความคิดที่แตกต่างจากผู้เข้าร่วมที่หลากหลายแต่มีความสนใจเดียวกัน การได้ลงมือขลุกอยู่กับบอร์ด
เกมส์จำนวนมากและหลากหลายของเกม การถอดบทเรียน การถอดกลไกเกมก่อนลงมือทำ ทำให้เปิด
มุมมองและเติมชุดประสบการณ์ตรงจากการเล่นบอดร์ดเกมทำหใ้นักศึกษามีคลังกลไกการทำงานของบอร์ด
เกมเพ่ิมมากข้ึนจนนำไปสู่การออกแบบตามโจทย์ที่ได้รับ  

การที่นักศึกษาสามารถพัฒนาเกมที่กำลังออกแบบได้อย่างชัดเจนตามโจทย์เป็นผลมาจากการ
ได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความใส่ใจ ในเวลาที่ทันถ่วงทีอย่างตรงประเด็นและเป็นรูปธรรม รวมถึง
การถูกตั้งคำถามจากผู้เชี่ยวชาญที่ทำให้นักศึกษาได้คิดต่อยอดและวิเคราะห์ต่อกับการออกแบบเกมส่งผล
ให้เกิดความเข้าใจและนำไปปรับใช้ได้จริงกับเกมที่กำลังออกแบบ 
 การได้นำเกมไปทดลองเล่นกับนักเรียนระดับมัธยมต้นในพ้ืนที่ที่มีบริบทแตกต่างกันทำให้นักศึกษา
พบว่าผู้เล่นมีความหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ภาษา ความเข้าใจต่อกลไกหรือแม้แต่บริบท
ความแตกต่างของเรียนที่ไม่เหมือนกันเลยทำให้นักศึกษาผู้ออกแบบเกมได้เปิดมุมมองในการนำกลับมา
ทบทวนถึงความแตกต่างที่ได้พบและนำมาพัฒนาเกมต่อ 

นอกจากนนั้นยังพบว่านักศึกษาเกิดการเรียนรู้ใน 2 มิติ ที่เกี่ยวกับเปลี่ยนแปลงตนเอง คือ การ
เรียนรู้ภายในตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเห็นรูปแบบการทำงานของตนเองที่เปลี่ยนไป การเปิดใจทำความ
เข้าใจกับมิติของคพว่า จิตอาสา ที่กว้างขึ้นจากการทำเกมครั้งนี้ และการเรียนรู้จากบริบทภายนอกระหว่าง
การทำเกมทำให้นักศึกษาเข้าใจถึงความแตกต่างของนักเรียนระดับมัธยมต้นที่ถูกหล่อหลอมมาต่างกันของ
แต่ละบริบทของโรงเรียนมีผลต่อการเล่นเกมเป็นอย่างมาก ทั้งยังพบว่าการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนในกลุ่มช่วย
ให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ เรียบเรียง อีกทั้งยังต้องใช้ภาวะผู้นำ การรับฟัง 
การยอมรับในความหลากหลายแตกต่างของความคิดเห็น และการตัดสินใจร่วมกันโดยยึดเป้าหมายหลัก
ของเกมที่ต้องการให้ผู้เล่นไปถึง โดยไม่ใช้อารมณ์ ความรู้สึกในการพูดคุย หรือหาข้อตกลงร่วมกัน 
 
4.4 ประสิทธิผลของกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชนโดยการใช้เกมสำหรับเยาวชนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ประสิทธิผลของกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชนโดยการใช้เกมสำหรับเยาวชนใน
ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ (1) คะแนนคุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาโดยการใช้เกม  
(2) ประสบการณ์การเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชนโดยการใช้เกม
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ของเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ (3) ความคิดเห็นชองครูที่มีต่อกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิต
อาสาของเยาวชนโดยการใช้เกมสำหรับเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายละเอียดดังนี้  

4.4.1 คะแนนคุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นก่อนและหลัง
การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาโดยการใช้เกม  
 คะแนนคุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นก่อนและหลังการเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาโดยการใช้เกม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) ความรู้ ทักษะ และเจต
คติด้านจิตอาสาของเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชนโดยการใช้เกม และ (2) ผลลัพธ์ตามกรอบการออกแบบเกมของเยาวชนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชนโดย 
การใช้เกม ดังนี้ 
 1) ความรู้ ทักษะ และเจตคติด้านจิตอาสาของเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นก่อนและ
หลังการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชนโดยการใช้เกม 
 คะแนนความรู้ ทักษะ และเจตคติด้านจิตอาสาของเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นก่อนและ
หลังการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาโดยการใช้เกมเป็นดังตารางต่อไปนี้  
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ตารางที่ 7 คะแนนความรู้ ทักษะ และเจตคติด้านจิตอาสาของเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาโดยการใช้
เกม 
 

โรงเรียน 

จำนวน
ที่เข้า
ร่วม

ทั้งหมด 

ความรู้   ทักษะ   เจตคต ิ   

Pre-test Post-test Mean 
Dif. 

Pre-test Post-test Mean 
Dif. 

Pre-test Post-test Mean 
Dif. 

n Mean S.D. n Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. 

รร.ที่ 1 -ทดลอง 60 58 7.21 1.62 57 7.14 1.89 -0.07 2.85 0.48 2.84 0.63 -0.01 3.23 0.66 3.24 0.75 0.01 

รร.ที่ 1 -ควบคุม 60 60 7.20 1.73 60 7.20 1.67 0.00 2.71 0.61 2.73 0.68 0.01 3.65 0.78 3.65 0.75 0.00 

รร.ที่ 2 -ทดลอง 59 59 7.25 1.65 54 7.41 2.4 0.15 3.22 0.63 3.25 0.76 0.03 3.90 0.73 3.97 0.82 0.06 

รร.ที่ 2 -ควบคุม 65 56 6.63 1.81 63 6.60 2.14 -0.02 3.14 0.74 3.12 0.76 -0.02 3.86 0.69 3.78 0.76 -0.08 

รร.ที่ 3 -ทดลอง 66 65 6.68 1.71 59 6.68 2.33 0.00 2.83 0.54 2.86 0.82 0.03 3.39 0.72 3.47 0.84 0.08 

รร.ที่ 3 -ควบคุม 65 58 6.29 1.89 60 6.32 1.75 0.02 2.81 0.79 2.82 0.74 0.00 3.27 0.82 3.25 0.79 -0.02 

รวม 375 356 6.88 1.76 353 5.99 2.13   2.93 0.66 3.04 0.77   3.55 0.78 3.37 0.82   

รวมกลุ่มทดลอง 
 

182 7.05 
 

170 7.08 
 

0.03 2.97 
 

2.98 
 

0.02 3.51 
 

3.56 
 

0.05 

รวมกลุ่มควบคุม   174 6.71   183 6.71   0.00 2.89   2.89   0.00 3.60   3.56   -0.03 

หมายเหตุ n ของผู้ตอบแบบประเมินทั้ง pre-test และ post-test ในด้านทักษะและเจตคติ เท่ากันกับด้านความรู้



128 

จากตารางที่ 7 กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาโดยการใช้เกมสำหรับเยาวชนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นในภาพรวมมีประสิทธิผลในการพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสา ทั้งด้านความรู้ ทักษะและ
เจตคติ โดยคะแนนหลังการเข้าร่วมกิจกรรมสูงขึ้นจากก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 0.03 และ 0.02 และ 0.05 
ตามลำดับ และการเพ่ิมขึ้นนี้สูงกว่ากลุ่มควบคุมทุกด้าน (Mean dif. = 0.00, 0.00, -0.03 ตามลำดับ)  
เมื่อพิจารณารายโรงเรียน พบว่าในขณะที่โรงเรียนแห่งที่ 2 และ 3 กลุ่มทดลองมีคะแนนความรู้ ทักษะ 
และเจตคติเพ่ิมขึ้นทุกด้าน แต่โรงเรียนแห่งที่ 1 มีเฉพาะด้านเจตคติที่มีคะแนนเพ่ิมขึ้นหลังจากเข้าร่วม
กิจกรรมแล้ว สำหรับคะแนนที่เพ่ิมขึ้นสูงที่สุดคือคะแนนด้านความรู้ของเยาวชนที่เช้าร่วมกิจกรรมใน
สถานศึกษาแห่งที่ 2 ที่เพ่ิมข้ึน 0.15 คะแนน รองลงมาคือคะแนนด้านเจตคติของเยาวชนที่เช้าร่วมกิจกรรม
ในสถานศึกษาแห่งที่ 2 ซึ่งเพ่ิมข้ึน 0.06 คะแนน 
 

 
แผนภูมิที่ 3 คะแนนความรู้ ทักษะ และเจตคติด้านจิตอาสาของเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นก่อน
และหลังการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาโดยการใช้เกม 
 
 2) ผลลัพธ์ตามกรอบการออกแบบเกมของเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นก่อนและหลัง
การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชนโดยการใช้เกม 
 ผลลัพธ์ตามกรอบการออกแบบเกมของเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นก่อนและหลังการเข้า
ร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชนโดยการใช้เกม เป็นข้อมูลที่สะท้อนคุณลักษณะที่ได้จาก
การเข้าร่วมกิจกรรม นำเสนอดังตารางต่อไปนี้ 

6.71
7.05

2.89 2.97
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คะแนนความรู้ ทักษะ และเจตคติด้านจิตอาสาของเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกอ่น
และหลังการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาโดยการใช้เกม

pre-test post-test

คะแนนความรู้ (คะแนนเต็ม 10) คะแนนทักษะ (คะแนนเต็ม 5) คะแนนเจตคติ (คะแนนเต็ม 5) 
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ตารางที่ 8 ผลลัพธ์ตามกรอบการออกแบบเกมของเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นก่อนและหลัง 
การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชนโดยการใช้เกม  

ผลลัพธ์ตามกรอบการออกแบบเกม 

ก่อนเข้าร่วม
กิจกรรม (n=114) 

หลังเข้าร่วม
กิจกรรม (n=114) 

Mean 
Dif. 

ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. 

1. การมีมุมมองทางสังคม 4.05 0.74 4.17 0.83 0.12 

           โรงเรียนที่ 1 4.01 0.53 4.21 0.51 0.20 

           โรงเรียนที่ 2 3.88 0.85 4.04 0.93 0.16 

           โรงเรียนที่ 3 4.19 0.67 4.25 0.83 0.06 

2. การมองจากมุมของผู้อ่ืน (Perspective 
Taking) 

3.5 1.16 3.57 1.28 0.07 

           โรงเรียนที่ 1 3.48 1.09 3.49 1.16 0.01 

           โรงเรียนที่ 2 3.41 1.07 3.44 1.22 0.03 

           โรงเรียนที่ 3 3.58 1.25 3.72 1.35 0.14 

3. การตระหนักในความสามารถของตนเอง
ในการช่วยเหลือผู้อ่ืน (Self-Efficacy) 

3.29 1.19 3.37 1.31 0.08 

           โรงเรียนที่ 1 3.32 1.09 3.39 1.2 0.07 

           โรงเรียนที่ 2 3.2 1.06 3.27 1.25 0.07 

           โรงเรียนที่ 3 3.26 1.32 3.45 1.39 0.19 

4. การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic 
Thinking) 

3.6 1.1 3.73 1.19 0.13 

           โรงเรียนที่ 1 3.54 0.96 3.65 1.06 0.11 

           โรงเรียนที่ 2 3.5 1.02 3.65 1.14 0.15 

           โรงเรียนที่ 3 3.7 1.21 3.83 1.26 0.13 

5. การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
(Collaboration)  

4.04 0.79 4.17 0.87 0.13 

           โรงเรียนที่ 1 3.93 0.67 4.07 0.58 0.14 

           โรงเรียนที่ 2 3.84 0.8 4.02 0.93 0.18 

           โรงเรียนที่ 3 4.25 0.78 4.33 0.88 0.08 
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ผลลัพธ์ตามกรอบการออกแบบเกม 

ก่อนเข้าร่วม
กิจกรรม (n=114) 

หลังเข้าร่วม
กิจกรรม (n=114) 

Mean 
Dif. 

ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. 

6. การคิดเชิงระบบ (System Thinking) 4.05 0.79 4.15 0.83 0.10 

           โรงเรียนที่ 1 3.96 0.66 4.07 0.62 0.11 

           โรงเรียนที่ 2 3.87 0.84 4.02 0.86 0.15 

           โรงเรียนที่ 3 4.24 0.74 4.27 0.85 0.03 

 
 จากตารางที่ 8 ผลลัพธ์ตามกรอบการออกแบบเกมของเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหลัง
การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชนโดยการใช้เกมสูงกกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมทุก
ด้าน และทุกโรงเรียน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามีการเพ่ิมขึ้นของค่าเฉลี่ยผลลัพธ์ระหว่างก่อนและหลัง
การเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ 0.07-0.13 คะแนน โดยผลลัพธ์ด้านที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุดคือด้านการคิด
เชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) และการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน (Collaboration) ซึ่งมีค่าความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยระหว่างหลังและก่อนเข้าร่วมกิจกรรมเท่ากันคือ 0.13 คะแนน โดยด้านการคิดเชิงกลยุทธ์มี
การเพ่ิมขึ้นของคะแนนในทุกโรงเรียนมากกว่า 0.1 ขึ้นไป รองลงมาคือด้านการมีมุมมองทางสังคม  
(Mean DIf. = 0.12) ส่วนด้านที่มีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดคือด้านการมองจากมุมของผู้อื่น (Perspective 
Taking) ซึ่งมีค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระหว่างหลังและก่อนเข้าร่วมกิจกรรมเท่ากับ 0.07 คะแนน 
เมื่อพิจารณารายละเอียดในรายโรงเรียนพบว่า ผลลัพธ์ด้านที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุดในโรงเรียนที่ 1  
คือด้านการมีมุมมองทางสังคม ซึ่งมีค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระหว่างหลังและก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
เท่ากับ 0.20 คะแนน แต่ด้านการมองจากมุมของผู้อ่ืนมีความเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดคือ 0.01 คะแนน 
สำหรับโรงเรียนที่ 2 ผลลัพธ์ด้านที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุดคือด้านการทำงานร่วมกับผู้ อ่ืน ซึ่งมีค่า 
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระหว่างหลังและก่อนเข้ าร่วมกิจกรรมเท่ากับ 0.18  คะแนน และ 
ด้านการมองจากมุมของผู้อื่นมีความเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดคือ 0.03 คะแนน ส่วนโรงเรียนที่ 3 ผลลัพธ์ด้าน
ที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุดคือด้านการตระหนักในความสามารถของตนเองในการช่วยเหลือผู้ อ่ืน  
(Self-Efficacy) ซึ่งมีค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระหว่างหลังและก่อนเข้าร่วมกิจกรรมเท่ากับ 0.19 
คะแนน และด้านที่มีความเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดคือการคิดเชิงระบบ (System Thinking) ซึ่งมีค่า 
ความแตกต่างเท่ากับ 0.03 คะแนน ข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาโดย
การใช้เกมช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสาได้ทุกด้านและในทุกโรงเรียน  
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แผนภูมิที่ 4 ผลลัพธ์ตามกรอบการออกแบบเกมของเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหลังการเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชนโดยการใช้เกม 
 

4.4.2 ประสบการณ์การเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาของ
เยาวชนโดยการใช้เกมของเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ประสบการณ์การเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชนโดย
การใช้เกมของเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นำเสนอเป็น 3 ส่วน ได้แก่ (1) ประสบการณ์การเรียนรู้ 
(2) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของผู้เรียน และ (3) แนวทางการนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ใน
ห้องเรียน ดังนี้ 

1) ประสบการณ์การเรียนรู้ 
ประสบการณ์การเรียนรู้ชองเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยหลายประการ 

ประสบการณ์สำคัญได้แก่ การเรียนรู้เกี่ยวกับจิตอาสาและการช่วยเหลือผู้อ่ืน การได้เรียนรู้กิจกรรมอาสา
ใหม่ ๆ การฝึกวิเคราะห์และแก้ปัญหา การได้เข้าสังคมและทำงานเป็นทีม และการมีแนวคิดที่จะทำ
กิจกรรมจิตอาสาในชีวิตจริงมากข้ึน 

การเข้าร่วมกิจกรรมทำให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับจิตอาสาและการช่วยเหลือผู้อ่ืน โดยได้
เรียนรู้จากการช่วยเหลือเพ่ือนด้วยการแบ่งปันทรัพยากร (การ์ด) ที่ตนเองมีให้กับเพ่ือนที่ต้องการ 
นอกจากนี้ยังได้ความรู้และข้อคิดเกี่ยวกับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ อ่ืนอย่างรอบคอบ เพ่ือให้  
ความช่วยเหลือมีความเหมาะสมกับความต้องการด้วย 
 “สนุกไปกับเกมได้ลอง ได้ช่วยเพ่ือน ได้มีจิตอาสาในการร่วมเล่นเกม คือ เกมมันทำมาเพ่ือพัฒนา
เด็กค่ะ” (นักเรียนโรงเรียนที่ 1, 27 พ.ค. 65) 
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1. การมีมุมมองทางสังคม

2. การมองจากมุมของผู้อื่น (Perspective Taking)

3. การตระหนักในความสามารถของตนเองในการ…

4. การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)

5. การท างานร่วมกับผู้อื่น (Collaboration) 

6. การคิดเชิงระบบ (System Thinking)

ผลลัพธ์ตามกรอบการออกแบบเกม

ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม หลังเข้าร่วมกิจกรรม 
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“ได้เรื่องการแก้ปัญหา การช่วยเหลือเพ่ือน และจิตอาสา” (นักเรียนโรงเรียนที่ 2, 31 พ.ค. 65) 
“ได้จากเกมเมื่อวานที่เป็นเกมการ์ด เราสามารถให้การ์ดเพ่ือนได้ หรือวันนี้เกมที่ต่อทางเดิน เราก็

สามารถช่วยเพื่อนได้” (นักเรียนโรงเรียนที่ 2, 31 พ.ค. 65) 
“ก็เราต้องรอบคอบ ไม่รอบคอบก็จะผิดพลาดได้ แม้ว่าเราจะหวังดีแต่ถ้าไม่คิดให้รอบคอบก็จะ

พลาดได้” (นักเรียนโรงเรียนที่ 3, 2 มิ.ย. 65) 
 

การเข้าร่วมกิจกรรมทำให้ได้เห็นตัวอย่างของกิจกรรมจิตอาสาใหม่ ๆ ที่แตกต่างไป
จากกิจกรรมที่พบเห็นบ่อยในชีวิตประจำวัน เช่น กิจกรรมอักษรเบรลล์ ทำให้อยากศึกษาค้นคว้าหาความรู้
เกี่ยวกับกิจกรรมนั้นมากขึ้น และอยากลองทำเม่ือมีโอกาส 
 “ก็ ได้ เห็นกิจกรรมใหม่  ๆ ที่ ไม่ เคยเห็น  เช่น โครงการตัว อักษรเบลล์  ที่ ไม่ค่อยเห็นใน
ชีวิตประจำวัน” (นักเรียนโรงเรียนที่ 2, 31 พ.ค. 65) 
 “ถ้ามีโอกาสก็อยากไปลองทำ” (นักเรียนโรงเรียนที่ 2, 31 พ.ค. 65) 
 

การเข้าร่วมกิจกรรมทำให้ได้ฝึกการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา  โดยเป็นการแก้
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่อยู่ในเกม ซึ่งเป็นภารกิจในการเล่นเกม การที่จะแก้ปัญหาได้นั้น ผู้เล่นต้องทำ  
การวิเคราะห์ปัญหาที่กำลังเผชิญ และพิจารณาว่าจะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งของตนเองและเพ่ือนเพ่ือ
แก้ปัญหานั้นอย่างไร แต่ละเกมมีความท้าทายของสถานการณ์ และวิธีเล่นที่แตกต่างกัน ทำให้ผู้เล่นได้ฝึก
วิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างหลากหลาย และในบางสถานการณ์ต้องวิเคราะห์สถานการณ์โดยรวมเพ่ือให้
การแก้ปัญหามีความสมดุลระหว่างการตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลกับการช่วยเหลือผู้อ่ืนและสังคม
อย่างเหมาะสม  
 “ที่สังเกต คือ แนวเกมมันจะคล้าย ๆ กัน ออกแนวเหมือนจะ puzzle แก้ปัญหา แต่คือส่วนใหญ่
ทุกเกม สังเกตมันจะมี Mission ส่วนใหญ่จะเป็นการทำเพ่ือส่วนรวม” (นักเรียนโรงเรียนที่ 1, 27 พ.ค. 65) 
 “ได้เรื่องการแก้ปัญหา ความสามัคคี และการคิดวิ เคราะห์ แก้สถานการณ์ต่าง ๆ” (นักเรียน
โรงเรียนที่ 2, 31 พ.ค. 65) 
 “ตอนเล่นเกมปัญหาโลก Concordia land ตรงช่วงที่มันต้องใช้การ์ดแลก ต้องเอาการ์ดจากเพ่ือน
ด้วย” (นักเรียนโรงเรียนที่ 2, 31 พ.ค. 65) 
 “อย่างเช่นเกมที่ 2 ของวันที่ 2 มีหลายทางในการเล่น จะปิดทางไม่ให้เพ่ือนเดินต่อก็ได้ จะเก็บ
คะแนนก็ได้ มีหลายทางเลย จะช่วยกันก็ได้ จะป่วนเพ่ือนก็ได้ ส่วนตัวผมชอบความท้าทาย เกมที่ท้าทายจะ
ตอบโจทย์ผมมาก ๆ แต่คนอ่ืนไม่รู้นะ” (นักเรียนโรงเรียนที่ 3, 2 มิ.ย. 65) 

“เราต้องช่วยเหลือคนอื่นด้วย แต่ก็ต้องช่วยเหลือตัวเองด้วย อย่างเช่น earth กับ aqua เราก็ต้อง
ทำให้ทีมเราชนะด้วย แล้วเราก็ต้องช่วยฝ่ายตรงข้ามด้วย ให้ปัญหาเหลือน้อย ๆ เพราะถ้าปัญหาเหลือเยอะ 
สุดท้ายมันก็จะแพ้ทั้งหมด” (นักเรียนโรงเรียนที่ 3, 2 มิ.ย. 65) 
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การเข้าร่วมกิจกรรมทำให้ได้เข้าสังคมและทำงานเป็นทีม ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ที่

ได้เข้าไปทำกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มในการเล่นเกม ทำให้ได้รู้จักเพ่ือนใหม่ และได้ทำงานร่วมกันโดยที่มี
กติกาของเกมเป็นตัวกำกับ เกิดการเรียนรู้กติกาของเกมและเชื่อมโยงไปยังกฎกติกาของสังคม และเห็นถึง
ความสำคัญของการทำตามกฎเกณฑ์ของสังคม นอกจากนี้การเล่นเกมยังทำให้ได้ฝึกการสื่อสาร ทั้งจาก  
การรับฟังคำอธิบายเกมและการสื่อสารกับเพ่ือนภายในกลุ่ม 
 “การทำงานร่วมกันเป็นทีม การเข้าสังคมใหม่ ๆ การทำงานเป็นทีมคือ เพ่ือนช่วย ๆ กัน มีอะไรก็
ช่วยกันตลอด การเข้าสังคมใหม่ ๆ คือ มีพ่ี ๆ และเพ่ือนต่างห้อง ที่เราไม่รู้จักเข้ามา ก็ได้ทำความรู้จักกัน 
สนิทกัน” (นักเรียนโรงเรียนที่ 2, 31 พ.ค. 65) 
 “ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่มีกติกา การอยู่ร่วมกันที่มีกติกา เหมือนเกม ก็มีกติกา มีกฎ ถ้าเราทำผิดกฎ
ก็จะถูกลดแต้ม ในชีวิตประจำวันก็มีกฎกติกาเหมือนกัน” (นักเรียนโรงเรียนที่ 2, 31 พ.ค. 65) 
 “การระดมความคิดครับ ช่วยเหลือกันเป็นทีม” (นักเรียนโรงเรียนที่ 1, 27 พ.ค. 65) 
 “ฟังที่พ่ีเขาอธิบายเกม แล้วมาสื่อสารกับเพ่ือน ๆ อีกที” (นักเรียนโรงเรียนที่ 2, 31 พ.ค. 65) 
 

การเข้าร่วมกิจกรรมทำให้มีความคิดที่อยากทำกิจกรรมจิตอาสาในชีวิตจริงมากขึ้น 
เนื่องจากมองว่าจิตอาสาทำให้เกิดผลดี โดยนักเรียนมองว่ากิจกรรมจิตอาสาที่ทำกันโดยทั่วไปมักเป็นการทำ
ความสะอาดซึ่งเหนื่อยและน่าเบื่อ และอยากทำกิจกรรมที่มีประโยชน์อ่ืน ๆ ที่เป็นการให้ความรู้แก่ชุมชน 
เช่น การทำเจลและสบู่ เพ่ือให้ชุมชนได้นำไปสร้างรายได้ต่อไป 
 “ยิง่ช่วยเหลือมากขึ้น ก็ยิ่งมีผลดี” (นักเรียนโรงเรียนที่ 2, 31 พ.ค. 65) 
 “ส่วนใหญ่ที่เจอมีแต่ทำความสะอาด แต่ที่อยากได้จริง ๆ คือ โรงเรียนเรามีจุดเด่นอะไร เราอยาก
ให้ความรู้กับชุมชนบ้าง อันนี้หนูไม่รู้คนอ่ืนจะเห็นต่างมั้ย แต่หนูอยากให้มี เช่นโรงเรียนมีการทำสบู่ เอง  
ทำเจล ก็อยากให้พี่ป้าน้าอาได้เรียนรู้ด้วย ได้ต่อยอดรายได้เขาด้วย” (นักเรียนโรงเรียนที่ 2, 31 พ.ค. 65) 
 

2) ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของผู้เรียน 
นอกเหนือจากประสบการณ์การเรียนรู้ชองผู้เรียนแล้ว ยังพบว่ามีปัจจัยเงื่อนไขที่

สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของเยาวชนที่เข้าร่วมในการเล่นเกมด้วย ประการแรกคือ วัยของผู้เรียน 
จากการทดลองกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชนโดยการใช้เกมสำหรับเยาวชนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนที่ 3 ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่าผู้เล่นมักจะมีการกลั่นแกล้ง
และก่อกวนกันในบางเกม แต่ในอีก 2 โรงเรียนที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 มีการเล่นโดยมุ่งเน้นการชนะเกมร่วมกันเป็นหลัก 
 “เกมที่ 2 ของวันที่ 2 เพื่อนไปไม่ได้ มันอุดกันอย่างเดียวเลย แกล้งกันอย่างเดียว ไปดาวไม่ได้เลย” 
(นักเรียนโรงเรียนที่ 3, 2 มิ.ย. 65) 
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 “ผมชอบเกมที่สองของวันแรก เพราะผมได้เป็นคนป่วนเพ่ือน เป็นวินเลิน ชอบป่วนเพ่ือน  
เห็นเพื่อนเครียดแล้วมัน” (นักเรียนโรงเรียนที่ 3, 2 มิ.ย. 65) 
 

ประการที่สองคือ ความชอบส่วนตัวของผู้เรียน เกมแต่ละเกมมีความยากง่ายและ
ซับซ้อนแตกต่างกัน เกมที่ซับซ้อนมีความท้าทายสำหรับผู้เล่น ซึ่งผู้เล่นบางคนชอบและบางคนไม่ชอบ 
สำหรับผู้เล่นที่ชอบจะรู้สึกว่ามีความท้าทายที่ต้องเอาชนะให้ได้ 
 “แต่หนูว่ามันก็ดีนะคะ เพราะว่าคือเราหลายคน อาจจะไม่ชอบเหมือนกันหมด โดยส่วนตัวหนูหนู
ชอบค่ะ เพราะว่าซับซ้อนดี มันทำให้เราอยากพยายามอะค่ะ คือจะเล่นให้ได้อะไรอย่างนี้ มันก็ไม่ได้ทำให้
บกพร่องลงไป ก็ยังอยากเล่นอยู่ มันมีอะไรเยอะแยะค่ะ ที่ทำให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น” (นักเรียนโรงเรียนที่ 1, 
27 พ.ค. 65) 
 “ความท้าทายมีความยาก ยากคือไม่ง่าย ซึ่งผมชอบ เพราะความง่ายมันไม่มีอะไรที่น่าดึงดูด” 
(นักเรียนโรงเรียนที่ 3, 2 มิ.ย. 65) 
 

ประการที่สามคือ ความเข้าใจเกมของผู้เล่น ความเข้าใจในเกมมีความสำคัญอย่างยิ่ง
ต่อการเล่นเกม เพราะกติกาเกมเป็นกลไกที่ทำให้การเล่นลื่นไหล ผู้เล่นรู้ว่าจะชนะเกมได้อย่างไร และทำให้
การเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสาเกิดขึ้นได้ตามเป้าหมายของเกม ซึ่งเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรรมเสนอแนะ
ว่าควรมีการอธิบายเกมท้ังในวงใหญ่และเป็นรายกลุ่ม และมีผู้ช่วยอธิบายเกมในแต่ละกลุ่มให้ทั่วถึงมากขึ้น 
 “ใช่ครับ เพราะมันไม่ทั่วถึงจริง ๆ ครับ อย่างเกม chaos มีพ่ีคนนึงมาสอนทำให้ผมเข้าใจ แต่บาง
คนก็ไม่เข้าใจ” (นักเรียนโรงเรียนที่ 3, 2 มิ.ย. 65) 
 “ชัดขึ้นค่ะ จากตอนแรกที่อธิบายไปกว้าง พอครูมาอธิบาย มันแคบลง มันสั้น กระชับ เข้าใจง่าย
ขึ้น” (นักเรียนโรงเรียนที่ 3, 2 มิ.ย. 65) 
 

3) แนวทางการนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน 
การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชนโดยการใช้เกมสำหรับเยาวชน

ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่จัดในรูปแบบค่ายที่ใช้เวลา 2 วัน ๆ ละ 3 เกม ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้เรียนมอง
ว่ามีความเหมาะสม ไม่รู้สึกว่าหนักหรือเครียดเกินไป เพราะการทำกิจกรรมมีช่วงเวลาเล่ นเกมและพัก
ระหว่างการเล่นเกมด้วย นอกจากนี้ยังอยากให้ขยายผลไปให้เยาวชนในโรงเรียนอ่ืน ๆ ได้เข้าร่วมด้วย 

“ไม่เยอะไป แล้วก็สนุกด้วย แล้วก็ไม่น้อยไปด้วย” (นักเรียนโรงเรียนที่ 3, 2 มิ.ย. 65) 
“หนูคิดว่าถ้าอาจารย์จะสอนอีกหลายหลายโรงเรียน น่าจะมีคนสนใจมาก ๆ เลย เป็นเกมที่ดีค่ะ 

แล้วก็ฝึกอะไรหลาย ๆ อย่างด้วย เราน่าจะชอบกันมาก ๆ น่าจะพัฒนาได้อีกเยอะเลย” (นักเรียนโรงเรียนที่ 
1, 27 พ.ค. 65) 
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การเรียนรู้ในห้องเรียนโดยใช้เกมเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสา ผู้เรียนมองว่าสามารถ
ที่จะทำได้และเป็นการเรียนรู้เชิงรุกรูปแบบหนึ่ง จะทำให้ผู้เรียนสนใจการเรียนรู้มากขึ้น ในขณะเดียวกันก็
ต้องใช้เวลาในการอธิบายเกมให้ผู้เล่นเข้าใจอย่างท่ัวถึง ซึ่งต้องเตรียมการรองรับเรื่องนี้ด้วย 

“หนูใช้คำว่า active learning ได้ไหมคะ หนูมองว่าถ้าสมมุติเราเรียนเรื่องนี้แล้ว เราใช้เรียนด้วย
การเล่นเกมการ์ด หนูมองว่ามันเป็น active learning ที่ ดึงความสนใจจากคนรอบ ๆ ได้คิดว่า ถ้าลองดูก็
ไม่เสียหายนะคะ เป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลย” (นักเรียนโรงเรียนที่ 1, 27 พ.ค. 65) 
 “แต่มันใช้เวลานานกว่าเดิม มันจะใช้เวลาในการสื่อสาร ถ้าคนที่ไม่เคยเล่นกว่าเราจะสอนเค้า  
กว่าจะเอาจะบอกอย่างนี้มันเสียเวลา” (นักเรียนโรงเรียนที่ 1, 27 พ.ค. 65) 
 
 โดยสรุปประสบการณ์การเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชน
โดยการใช้เกมของเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นพบว่า นักเรียนที่ได้เล่นเกมมีความคิดที่อยากทำ
กิจกรรมจิตอาสาในชีวิตจริงมากขึ้น เนื่องจากมีความเข้าใจและเห็นมุมมองที่กว้างขึ้นของคำว่า จิตอาสา 
เห็นตัวอย่างของกิจกรรมจิตอาสาใหม่ ๆ ทั้งยังส่งผลให้มีความอยากที่จะทำเพราะไม่น่าเบื่อหรือจำเจแบบ
ความเข้าใจเดิมที่เคยมีและพบว่ากิจกรรมจิตอาสานั้นมีหลากหลายรูปแบบมากกว่าที่คิดและรู้สึกถึง 
ความเป็นไปได้ที่ตนเองจะสามารถทำได้ด้วยตนเอง นอกจากนนั้นยังพบว่าผลพลอยได้จากการเล่นเกมนั้น
ทำให้ได้ฝึกการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา ฝึกเข้าสังคมและทำงานเป็นทีมอีกด้วย รวมทั้งพบว่าการเรียนรู้
ในห้องเรียนโดยใช้เกมเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสา ทำให้ได้เรียนรู้เชิงรุกอีกรูปแบบหนึ่ง ทำให้ผู้เรียน
สนใจการเรียนรู้มากขึ้น 
 

4.4.3 ความคิดเห็นชองครูที่มีต่อกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชนโดย 
การใช้เกมสำหรับเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ความคิดเห็นชองครูที่มีต่อกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชนโดยการใช้เกม
สำหรับเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย (1) ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน (2) ความเหมาะสม
ของการจัดกิจกรรม และ (3) แนวทางการนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน ดังนี้ 

1) ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 
ในมุมมองของครู กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชนโดยการใช้เกม

สำหรับเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีผลดีต่อผู้เรียน การทำกิจกรรมทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และ
ปฏิบัติเกี่ยวกับจิตอาสา ผ่านการร่วมมือกันแก้ปัญหาด้วยการช่วยเหลือกัน  
 “ในบทบาทนี้ผมมองว่าเด็ก ๆ ยังไม่เข้าใจลึกซึ้งถึงคำว่าจิตอาสา แต่สิ่งที่แสดงออกมานั่นแหละคือ
จิตอาสา ไม่ว่าจะเป็นการยื่นมือเข้าไปช่วย การร่วมแก้ปัญหา ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทไหน แม้กระทั่ง  
การอธิบายให้เพื่อนฟัง ก็เป็นการช่วยเพื่อน” (ครูโรงเรียนที่ 2, 31 พ.ค. 65) 
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 “จิตอาสาก็จะเป็นเหมือนการเล่นเกมแบบต่อเนื่องมากกว่า ไม่ได้เอาแพ้ชนะ ให้มีครบทุกคน 
เหมือนเขาจะรู้ว่าตนต้องการอะไร เพื่อนต้องการอะไร กระจายกันไปหมด ตอนนั้นในกลุ่มได้ไพ่กระจายกัน
ไปหมดเลย ไม่ต่างกัน” (ครูโรงเรียนที่ 3, 2 มิ.ย. 65) 

 
ครูยังเห็นว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ถ้าให้ผู้เรียนได้ฝึกเป็นประจำและต่อเนื่อง จะทำให้  

เกิดคุณลักษณะจิตอาสาการมากขึ้นได้ 
“ต้องได้ฝึกบ่อย ๆ เขาจะมีจิตอาสามากกว่านี้ ถ้าวัดจาก... ตอนแรก ๆ ความเป็นจิตอาสาเขาไม่มี

เลย แต่พอเล่น ๆ ไปก็มี คิดว่าต้องได้เล่น ได้ฝึกบ่อย ๆ จึงซึมเข้าไป” (ครูโรงเรียนที่ 3, 2 มิ.ย. 65) 
 

นอกจากนี้ครูยังสังเกตเห็นว่าผู้เรียนบางคนซึ่งในการจัดการเรียนรู้ปกติไม่ค่อยสนใจ
การเรียน มีความกระตือรือร้นและเป็นผู้นำในการเล่นเกมอย่างมาก 
 “เด็กบางคน เวลาที่เราสอนในห้องเรียนเราสอนวิทยาศาสตร์ เด็กจะไม่ค่อยกล้าตอบ ไม่อะไร  
แต่พอมาเล่นกิจกรรมเปลี่ยนเป็นคนละคน พฤติกรรมเปลี่ยน ดูสนุก มีความกล้าพูด กล้าทำอะไรมากขึ้น 
อย่างเช่น...” (ครูโรงเรียนที่ 3, 2 มิ.ย. 65) 
 

2) ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรม  
ในเรื่องความเหมาะสมชองการจัดกิจกรรม ครูมองว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นโดยรวมถือว่ามี

ความเหมาะสม สามารถจัดกิจกรรมได้ ข้อดีของการจัดกิจกรรมในรูปแบบค่ายคือสามารถดำเนินการให้จบ
ไปได้ในระยะเวลาอันสั้น แต่ก็มีข้อจำกัดในด้านที่ผู้เรียนจะไม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เกมทุกเกม
สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ได้ และอยากให้พัฒนาต่อยอดให้โรงเรียนอ่ืนได้ใช้ โดยปรับให้
เหมาะสมกับชั่วโมงหรือคาบเรียนของโรงเรียน 
 “อันนี้เหมือนจัดค่าย การจัดค่ายดีตรงที่มันจบได้ในตัว แต่ว่าถ้าระหว่างเทอมเด็กก็จะไม่ได้เจออีก
แล้ว ก็จะหายไป” (ครูโรงเรียนที่ 2, 31 พ.ค. 65) 
 “คือทุกเกมมันโอเคหมดนะ มันเป็นเกมที่ให้คิดเกมวางแผน เหมือนทุกเกมเป็นเกมวางแผน”  
(ครูโรงเรียนที่ 1, 27 พ.ค. 65) 
 “เป็นกิจกรรมที่ดีครับ ก็อยากให้ต่อยอด จนถึงว่า นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้นี้ใช้ได้จริง ๆ และใช้
เวลาที่สอดคล้องกับโรงเรียน อยากฝากว่าถ้าสอดคล้องกับชั่วโมงเรียนหรือรายวิชาที่จะมาสอดแทรกก็จะ
เกิดประโยชน์จริง เพราะตอนนี้ต้องยอมรับว่า ประชาชนอาจมองว่าตัวเองสำคัญที่สุด ทั้งอาชีพ รายได้  
แต่ถ้าวันนี้เราสามารถช่วยเหลือคนอ่ืนได้ ก็อยากให้เด็กได้มองเรื่ องการช่วยเหลือ ทั้งช่วยเหลือคนอ่ืน 
ช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือประเทศ” (ครูโรงเรียนที่ 2, 31 พ.ค. 65) 
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อย่างไรก็ดีครูมองว่าการอธิบายเกมให้เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจเป็นเงื่อนไข
สำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จของกิจกรรมในครั้งนี้ โดยครูเห็นว่าจำเป็นต้องทำการอธิบายให้ผู้เล่นเข้าใจ
ภาพรวมและกติกาของเกมอย่างทั่วถึง จะทำให้การจัดกิจกรรมไหลลื่นมากยิ่งขึ้น 
  
 “การอธิบายมีข้ันตอน ต้องอธิบายเขานิดนึง เพราะเด็กเราบางคนก็จะช้านิดนึง ไม่สามารถพูดแล้ว
จะเข้าใจได้เลย ถ้าเขาเข้าใจแล้วเขาก็จะสนุกเขาก็อยากเรียนมากขึ้น” (ครูโรงเรียนที่ 1, 27 พ.ค. 65) 
 “ถ้าถามว่าการอธิบายยากมั้ย คิดว่าเด็กก็ยังต้องควานหาอยู่ คิดว่าต้องมีการอธิบายเกมพอสังเขป
ให้เด็กได้เข้าใจขึ้นมาอีกนิดนึง เหมือนว่าตอนนี้เกมยังไม่อธิบายว่าเป้าหมายที่ชัดเจนคืออะไร แต่อธิบายไป
ทีละเสต็ป ๆ ว่าเป็นอย่างไร แต่ผมมองว่าเด็กมีการวางแผน จึงต้องมีจุดมุ่งหมายในภาพรวม” (ครูโรงเรียน
ที่ 2, 31 พ.ค. 65) 
  

3) แนวทางการนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน 
สำหรับแนวทางการนำกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชนโดยการใช้เกม

สำหรับเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไปใช้ในห้องเรียนนั้น ในความคิดเห็นของครู มองว่าสามารถ
นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยนำไปปรับเข้ากับสาระหรือหน่วยการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องได้ลึกซ้ึงและเข้มข้น
ขึ้น ในการจัดการเรียนรู้ครูมองว่าควรเริ่มจากการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับจิตอาสาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ข้อมูล
ก่อน จากนั้นจึงใช้กิจกรรมเกมมาให้ผู้เรียนได้เล่นและแสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับจิตอาสาออกมา  
 “เกมนี้ก็เข้ากับจิตสาธารณะของน้อง ม.1 พอดี เกี่ยวกับการช่วยเหลือเพ่ือน สามารถช่วยเหลือ
เพ่ือน ช่วยเหลือห้อง แบ่งเบาภาระของคุณครู ไม่ว่าจะเป็นการดูเพ่ือนลงมาตักอาหาร ฯลฯ ก็โยงได้อยู่” 
(ครูโรงเรียนที่ 3, 2 มิ.ย. 65) 
 “ต้องเอาไปปรับให้เข้ากับเนื้อหา อย่างวิทยาศาสตร์หลายเรื่องโยงกับวิทย์ แต่ต้องเอาไปปรับอีกให้
ลึกซึ้ง เข้มข้นขึ้นไปกว่านี้ บางอย่างต้องขยายให้เด็ก ให้เด็กลึกซ้ึงขึ้น” (ครูโรงเรียนที่ 3, 2 มิ.ย. 65) 

“ตัวเกมก็ คือ ตัวเกมส์ มองว่ามันคู่ไปกับการเรียนรู้ ต้องคู่ไปกับการเรียน พอเรียนเสร็จเอาเกม 
มา ตบสรุปด้วยเกม คือ ต้องเรียนก่อน ต้องรู้ข้อมูลก่อน แล้วเอาเกมมาตบแบบนี้ แล้วเราจะมานั่งสังเกต
พฤติกรรม แล้วไอ้ที่คุณเรียนไปแล้วคุณมาลงกับเกม มันจะออกมาเป็นพฤติกรรมยังไง เพราะถ้าเล่นแต่เกม
ไม่ไปถึงไหนหรอก” (ครูโรงเรียนที่ 1, 27 พ.ค. 65) 

 
ครูเห็นว่าในการจัดการเรียนรู้ในคาบเรียนน่าจะปรับในเรื่องของการเกริ่นนำให้ผู้เรียน

เห็นภาพรวมของการเล่นเกมแต่ลละเกมให้เข้าใจก่อน มีการอธิบายกติกาเกมที่กระชับมากขึ้น เนื่องจากครู
รู้จักผู้เรียนรายบุคคลอยู่แล้ว อาจจะให้ผู้เรียนที่มีเรียนรู้เร็วเป็นผู้นำในกลุ่มได้ และปรับการสรุปบทเรียน
ภายหลังการเล่นเกมให้ละเอียดยิ่งขึ้น  
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“แล้วครูอาจจะมีแบบรู้จักเด็ก จี้ได้ เราก็จะแบบมีคนที่หัวไวแบบเป็นเฮดในกลุ่มท่ีจะช่วยได้ อันนี้ก็
จะง่ายขึ้นแล้วก็ครูกับเด็กเขาก็จะรู้กันคุยกันง่ายขึ้น” (ครูโรงเรียนที่ 1, 27 พ.ค. 65) 

“ถ้าเอาไปเล่นกับกิจกรรมการเรียนการสอนเราก็ควรจะมีสรุปให้นักเรียนนิดนึง ให้แต่ละคนได้
ออกมาสรุป ต้องรู้ก่อนว่าตัวเองคือใคร ได้ช่วยเหลืออะไร อย่างไรบ้าง ให้เขาได้เห็นว่าหน้าที่ที่เขาทำอยู่
สำคัญนะ เขาก็ยังสามารถช่วยคนอ่ืนได้ในเกม” (ครูโรงเรียนที่ 2, 31 พ.ค. 65) 

 
นอกจากนี้ครูยังคิดว่า จำเป็นต้องบริหารจัดการเวลาให้เหมาะสมกับคาบเรียนปกติ

ด้วย โดยที่ต้องมีการเตรียมวัสดุอุปกรณ์และสถานที่ให้พร้อมสำหรับการจัดการเรียนรู้ และแบ่งการจัด
กิจกรรมออกเป็นหลายคาบ โดยมีการอธิบายกติของเกมไว้ในคาบแรกก่อน และเล่นเกมในคาบต่อไป 
เพ่ือให้มีเวลาในการเล่นเกมอย่างเพียงพอ 

“การบริหารจัดการเวลา เพราะในแต่ละกิจกรรมเรื่องเวลาสำคัญ ถ้าเราบริหารจัดการเวลาไม่ดี 
มันไม่ได้ตามเป้าก็เฟล แต่ถ้าเราบริหารจัดการดี ครูศึกษากติกามาอย่างดี วัสดุอุปกรณ์ครบ มีการอำนวย
ความสะดวก เช่นการเตรียมความพร้อมครู การเตรียมความพร้อมสื่อ การเตรียมความพร้อมสถานที่  
ก็จะทำให้เพอร์เฟ็คขึ้น” (ครูโรงเรียนที่ 2, 31 พ.ค. 65) 
 “ก็อย่างนั้นแหละค่ะ จากที่สังเกต ก็จะใช้เวลานานในการเล่น กว่าจะทำความเข้าใจ ซึ่งพ่ี ๆ ที่มา
สอนก็จะโฟกัสไปทีละกลุ่ม ซึ่งกลุ่มหลัง ๆ ก็จะเข้าใจช้า ทำได้ช้า ก็เสี ยเวลา เพราะเด็กบางกลุ่มจะไม่ได้
อ่านกติกา หรืออ่านแล้วไม่เข้าใจ หรือบางทีก็ไม่รู้จะถามอย่างไร จะใช้คำถามแบบไหน ก็ทำให้ช้า และเรา
ต้องดูว่าแต่ละเกมจะแบ่งกลุ่มแบบไหน พอเข้ามาก็ต้องรีบแบ่งกลุ่ม รีบอธิบาย หรืออาจจะเป็นว่า ชั่วโมงนี้
อธิบายการเล่นเกม ชั่วโมงหน้าก็เล่นเลย” (ครูโรงเรียนที่ 2, 31 พ.ค. 65) 
 

สรุปได้ว่าครูมองกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชนโดยการใช้เกมสำหรับ
เยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นว่าเป็นประสบการณ์ที่ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับจิต
อาสา ผ่ านการร่วมมือกันแก้ปัญหาด้วยการช่วยเหลือกันหากได้ เล่น เป็นประจำและต่อเนื่ อง  
ซึ่งความต่อเนื่องนั้นเป็นหัวใจสำคัญท่ีจะทำให้เกิดคุณลักษณะจิตอาสามีมากขึ้นได้โดยธรรมชาติ และเห็นว่า
ครูมีมุมมองในการสอดแทรกกิจกรรมนี้ให้เหมาะสมกับหักสูตรในโรงเรียนได้โดยปรับเวลาของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับชั่วโมงเรียนและบริบทของโรงเรียน  
 
 โดยสรุปกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชนโดยการใช้เกมสำหรับเยาวชนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นมีประสิทธิผลในการเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น โดยคุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชนหลังเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดี เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับจิตอาสาจากการเล่นเกมและการสรุปบทเรียนท้ายเกม
ทั้งในด้านความเข้าใจเกี่ยวกับจิตอาสา เห็นกิจกรรมจิตอาสาใหม่ ๆ วิเคราะห์และแก้ปัญหา ทำงานร่วมกัน
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เป็นทีม และมีความคิดที่อยากทำกิจกรรมจิตอาสาในชีวิตประจำวัน โดยมีปัจจัยเงื่อนไขในด้านวัยของ
ผู้เรียน ความชอบส่วนตัวของผู้เรียน และความเข้าใจกติกาเกม ผู้เล่นมองว่าหากกิจกรรมมีความเหมาะสม
ในการนำไปใช้พัฒนาเยาวชน โดยควรเพ่ิมการอธิบายเกมให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น และครูสามารถนำกิจกรรมนี้
ไปจัดในโรงเรียนได้ โดยปรับเวลาของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับชั่วโมงเรียน 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง เกมเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสาของเด็กและเยาวชน มีวัตถุประสงค์ 4 ข้อ ได้แก่ 

1) เพ่ือพัฒนากรอบการออกแบบเกมสำหรับเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 2) เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการออกแบบเกมเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสาของ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา 3) เพ่ือพัฒนาและประเมินประสิทธิผลของเกมต้นแบบเกมเสริมสร้างคุณลักษณะ
จิตอาสาของเยาวชนในระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น และ 4) เพื่อพัฒนาและประเมินประสิทธิผลของกิจกรรม
พัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชนโดยการใช้เกมสำหรับเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยอิงการออกแบบ ประกอบด้วย 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การวิจัยเบื้องต้น 
ทำการศึกษาด้วยการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ 9 คน ครูผู้สอนในวิชาหน้าที่พลเมืองหรือกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 12 คน และผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 12 คน และพัฒนากรอบ
การออกแบบเกม ระยะที่ 2 การวิจัยเป็นวงจรซ้ำและกระบวนการพัฒนาความสามารถในการออกแบบเกม
ของนักศึกษา มีนักศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1-3 เข้าร่วม 18 คน ระยะที่ 3 การประเมินกึ่งรวบยอด 
ทำการทดลองเกมแต่ละเกมกับเยาชนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน รวม 122 คน โดยมีผู้ทดลอง
เล่นเกมตั้งแต่ 8-27 คนต่อเกม และระยะที่ 4 การพัฒนาและทดสอบประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้
ผ่านเกมเพ่ือนำไปใช้ในสภาพจริง โดยมีเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่เข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้ง
กระบวนการรวม 356 คน เป็นกลุ่มทดลอง 182 คน และกลุ่มควบคุม 174 คน การเก็บข้อมูลประกอบด้วย
การสัมภาษณ์รายบุคคล การสัมภาษณ์กลุ่ม การสนทนากลุ่มนการใช้แบบทดสอบ การสำรวจด้วย
แบบสอบถาม และการประเมินผลการปฏิบัติ การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยการวิเคราะห์ความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหาและแก่นสาระ นำมาสู่การสรุปผลการวิจัย 
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 1. กรอบการออกแบบเกมสำหรับเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นประกอบด้วยทั้งหมด 6 เกมที่ พัฒนาคุณลักษณะด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจิตอาสา ได้แก่  
1) การเห็นประโยชน์ของการช่วยเหลือผู้อ่ืน 2) ความเข้าอกเข้าใจความต้องการของผู้อ่ืน 3) การตระหนั ก
ว่าแม้เป็นเด็กก็มีความสามารถในการช่วยเหลือผู้อ่ืนได้ 4) การคิดเชิงระบบ 5) การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน  
และ 6) การคิดเชิงกลยุทธ์ โดยกรอบการออกแบบเกมแต่ละเกมมีประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ เป้าหมาย  
การเรียนรู้ของเกม ประสบการณ์สำคัญในการเรียนรู้ผ่านเกม บริบทของเกม เป้าหมายในการเล่นเกม  
การเริ่มเล่นเกม กิจกรรมที่ผู้เล่นกระทำระหว่างเล่นเกม การจบเกม และประเด็นที่ต้องถอดบทเรียน
หลังจากการเล่นเกม  
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 2. ความสามารถด้านการออกแบบเกมเสริมสร้างคุณลักษณ ะจิตอาสาของนักศึกษา 
ระดับอุดมศึกษาหลังการเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม  

3. เกมต้นแบบเกมเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมี
ประสิทธิผลในการพัฒนาทักษะและเจตคติของผู้เล่น โดยความรู้เกี่ยวกับจิตอาสาของผู้เล่นเกมหลังการเล่น
เกมต่ำกว่าก่อนเล่นเกม ส่วนทักษะและเจตคติด้านจิตอาสาของผู้เล่นเกมหลังการเล่นเกมสูงกว่าก่ อนเล่น
เกม  

4.กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชนโดยการใช้เกมสำหรับเยาวชนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นในภาพรวมมีประสิทธิผลในการพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสา ทั้งด้านความรู้ ทักษะและ
เจตคติ โดยคะแนนหลังการเข้าร่วมกิจกรรมสูงขึ้นจากก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 0.03 และ 0.02 และ 0.05 
ตามลำดับ และการเพ่ิมขึ้นนี้สูงกว่ากลุ่มควบคุมทุกด้าน รวมทั้งผลลัพธ์ตามกรอบการออกแบบเกมของ
เยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหลังการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชนโดย
การใช้เกมสูงกกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมทุกด้าน โดยมีการเพ่ิมขึ้นของค่าเฉลี่ยผลลัพธ์ระหว่างก่อนและหลัง
การเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ 0.07-0.13 คะแนน 

 
5.2 อภิปรายผล 
 ในการวิจัยนี้มีประเด็นน่าสนใจที่นำมาอภิปรายผลดังนี้ 

1. กรอบการออกแบบเกมสำหรับเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ครอบคลุมเกมที่พัฒนาคุณลักษณะสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการมีจิตอาสา ตั้งแต่การตระหนักถึง
ความสำคัญของการช่วยเหลือผู้อ่ืนซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการมีจิตอาสา ไปจนถึงทักษะสำคัญในการทำงานจิต
อาสา คุณลักษณะสำคัญเหล่านี้ เป็นแกนหลักของกรอบการออกแบบเกมซึ่งได้จากการสัมภาษณ์
กลุ่มเป้าหมายและผู้เกี่ยวข้องเป็นหลัก ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการวิจัยอิงการออกแบบที่ให้ความสำคัญกับ
ประเด็นการเรียนรู้ในบริบทหรือสถานการณ์จริง เพ่ือให้ข้อค้นพบจากการวิจัยนำไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน
ได้ (Sandoval & Bell, 2004) นอกจากนี้คุณลักษณะเหล่านี้ยังเชื่อมโยงกับองค์ประกอบของจิตอาสา
ตามที่ณัฐนิชากร ศรีบริบูรณ์ (2550) วิชัย วงษ์ใหญ่ (2554) และวีรพร สีสถาน และอวยพร เรืองตระกูล 
(2558) ได้กล่าวไว้ว่ามี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การช่วยเหลือผู้อ่ืน การเสียสละต่อสังคม และความมุ่งมั่น
พัฒนา รวมทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดของอ้อมใจ วงษ์มณฑา (2553) ที่กล่าวถึงองค์ประกอบของการมีจิต
อาสาว่ามีองค์ประกอบด้านความคิด ด้านความรู้สึก และด้านการปฏิบัติหรือการกระทำ แสดงว่า
คุณลักษณะทั้ง 6 ด้านนี้ค่อนข้างเหมาะสมในการนำมาใช้เป็นกรอบในการพัฒนาเกมเสริมสร้างคุณลักษณะ
จิตอาสา 
 ในส่วนของประเด็นต่าง ๆ ในกรอบการออกแบบเกมที่ประกอบด้วยเป้าหมายการเรียนรู้ของเกม 
ประสบการณ์สำคัญในการเรียนรู้ผ่านเกม บริบทของเกม เป้าหมายในการเล่นเกม การเริ่มเล่นเกม 
กิจกรรมที่ผู้เล่นกระทำระหว่างเล่นเกม การจบเกม และประเด็นที่ต้องถอดบทเรียนหลังจากการเล่นเกม 
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ค่อนข้างสอดคล้องกับกรอบการออกแบบเกมของพลรพี ทุมมาพันธ์ และสุรวิทย์ อัสสพันธุ์ (2563) ที่ได้
พัฒนากรอบการออกแบบเกมเสริมสร้างสมรรถนะการแก้ปัญหาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
และมีการจัดวางองค์ประกอบที่เป็นโครงสร้างมากขึ้นเพ่ือช่วยให้การออกแบบเกมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
กรอบการออกแบบเกมครั้งนี้เพ่ิมการให้ความสำคัญกับเป้าหมายการเรียนรู้ของเกม และประเด็นที่ต้องถอด
บทเรียนหลังจากการเล่นเกมมากขึ้น เนื่องจากเป้าหมายการเรียนรู้ถือว่าเป็นจุดตั้งต้นของการออกแบบและ
พัฒนาเกมการเรียนรู้ ทำให้ประเด็นหลักในการเรียนรู้มีความชัดเจนมากขึ้น (พรรณี ช.เจนจิต, 2538) ส่วน
ประเด็นถอดบทเรียนเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ผู้เล่นได้มีโอกาสทบทวนประสบการณ์การเรียนรู้ของ
ตนเอง และเชื่อมโยงไปสู่คุณลักษณะจิตอาสา ซึ่งมีความเป็นนามธรรมได้ การนำประเด็นที่ต้องถอด
บทเรียนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกรอบประเด็นนี้ทำให้เกิดวงรอบตั้งแต่จุดตั้งต้นไปยังจุดสิ้นสุดของวงจรการ
เรียนรู้โดยใช้เกมได้เป็นอย่างดี กรอบประเด็นเหล่านี้ถือว่าค่อนข้างมีความครอบคลุมและมีประโยชน์ในการ
ออกแบบเกมการเรียนรู้อย่างมาก 
 2. ความสามารถด้านการออกแบบเกมเสริมสร้างคุณลักษณ ะจิตอาสาของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษาพบประเด็นที่น่าสนใจคือ นักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการวิจัยมีความสามารถ
ด้านการออกแบบเกมเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสามากขึ้นจากก่อนเข้าร่วมโครงการอย่างเห็นได้ชัด ส่วน
หนึ่งเป็นเพราะนักศึกษาจำนวนมากไม่ได้มีประสบการณ์ในการออกแบบเกมมาก่อน การเข้ามาร่วม
โครงการวิจัยครั้งจึงเป็นโอกาสและประสบการณ์ใหม่ที่ทำให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถด้าน
การออกแบบเกมขึ้น อีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะประสบการณ์ต่าง ๆ ที่นักศึกษาได้รับผ่านโครงการวิจัยนั้น
ค่อนข้างหลากหลายและเข้มข้น จากการสัมภาษณ์นักศึกษาพบว่าการเป็นโค้ชของอาจารย์ผู้วิจัยและ  
การได้รับคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิมีประโยชน์ในการออกแบบเกม และพัฒนาความสามารถ 
ด้านการออกแบบเกมของนักศึกษาอย่างมาก แสดงว่าวิธีการเหล่านี้มีประโยชน์ในการพัฒนาความสามารถ
ด้านการออกแบบเกมของนักศึกษา 

ประเด็นที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งคือ นักศึกษามองว่าการออกแบบเกมเป็นกิจกรรมที่ ท้าทาย 
ไม่ได้เป็นกิจกรรมที่สนุกเสียทีเดียว ซึ่งแตกต่างจากผลการวิจัยของ Dancz et al (2017) ที่พบว่านักศึกษา
ที่เข้าเรียนในโมดูลการออกแบบเกมมีความสนุกมากกว่าการเรียนปกติ ในภาพรวมกระบวนการออกแบบ
เกมของนักศึกษาค่อนข้างมีความสอดคล้องกับกระบวนการที่ใช้ในการพัฒนาบอร์ดเกมในงานวิจัยที่ผ่านมา 
เช่นงานวิจัยของปราง เกียรติสูงส่ง (2564) ความท้าทายของภารกิจการออกแบบเกมในงานวิจัยนี้เป็น
เพราะมีเรื่องของการทำความเข้าใจกับจิตอาสาซึ่งเป็นเป้าหมายในการพัฒนาบอร์ดเกม จากการสัมภาษณ์
ประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาพบว่า การออกแบบเกมเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสาต้องการ  
การทำความเข้าใจจิตอาสามากกว่าปกติ และนักศึกษาต้องใช้เวลาและพลังงานเมื่อต้องทำความเข้าใจ
เนื่องจากเป็นเรื่องที่เหมือนจะเข้าใจโดยทั่วไป แต่ในเชิงวิชาการแล้วมีความลึกซึ้งและต้องคำนึงถึง
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ใช้ด้วย อย่างไรก็ตามความท้าทายเหล่านี้แฝงไว้ด้วยการมีโอกาสได้สร้างสรรค์และ
ทำงานเป็นทีม ซึ่งในแง่นี้สอดคล้องกับผลการวิจัย Dancz et al (2017) นอกจากนี้ความท้าทายเหล่านี้ยัง
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เกิดจากความรับผิดชอบในการออกแบบเกมให้แล้วเสร็จและมีคุณภาพด้วย ซึ่งนักศึกษาค่อนข้างมี  
ความภาคภูมิใจหลังจากท่ีได้เห็นการนำเกมไปให้เยาวชนได้เล่นในสถานการณ์จริง 

ประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งที่พบคือบทบาทของครูในการออกแบบและพัฒนาเกม ในขั้นตอน
การวางแผนโครงการผู้วิจัยคาดหวังให้ครูเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานในขั้นตอนนี้อย่างมาก ส่วนหนึ่ง
เป็นเพราะต้องการให้เกมสอดคล้องกับบริบทการปฏิบัติงานจริงของครูได้ และในขั้นตอนการทดลองใช้เกม 
ครูสามารถใช้เกมได้โดยไม่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เกมมาก แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้เกิดการเลื่อนและเร่งจัดกิจกรรมให้แล้วเสร็จเร็วที่สุด เพราะครูเองมีภารกิจที่ต้อง
ปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานสอนของตนเอง และการดำเนินงาน
ออกแบบและพัฒนาเกมโดยกลุ่มนักศึกษาและผู้วิจัยก็ต้องเร่งให้ทันตามแผนการดำเนินงาน บทบาทของครู
ในส่วนนี้จึงน้อยกว่าที่คาดไว้ อย่างไรก็ดีการแก้ปัญหาการดำเนินงานในส่วนนี้เน้นการสื่อสารกับครูเป็นบาง
ช่วง และเตรียมครูให้เข้าใจเกมในช่วงก่อนการทดลองใช้เกมแทน ซึ่งเห็นว่ายังไม่เพียงพอต่อการสร้างการ
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูซึ่งเป็นผู้ใช้กับกลุ่มผู้ออกแบบเกม รวมทั้งการสร้างความคุ้นเคยระหว่างครูกับตัว
เกมยังต้องการเวลามากข้ึน ประเด็นบทบาทของครูในการร่วมออกแบบและพัฒนาเกมนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่
ควรทำการศึกษาวิจัยต่อไป 
 3. ประสิทธิผลของเกมต้นแบบเกมเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชนในระดับ 
มัธยมศึกษาตอนต้นมีความน่าสนใจ ประการแรกคือในการนำเกมไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ทั้ง 6 เกม 
สามารถนำไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ โดยผู้เล่นสามารถเล่นเกมและเกิดประสบการณ์การเรียนรู้ตาม
เป้าหมายของการออกแบบเกมได้ ชี้ว่าเกมมีความเหมาะสมกับช่วงวัยและความสามารถของผู้เรียน (ไพจิตร 
สะดวกการ, 2543) แสดงให้เห็นว่าการใช้เกมเป็นสถานการณ์จำลองทำให้เกิดประสบการณ์และการเรียนรู้
เกี่ยวกับจิตอาสาได้ ตัวอย่างที่สอดคล้องเช่นงานวิจัยของ Zaug et al. (2022) ที่ได้ทดลองใช้บอร์ดเกม
สถานการณ์จำลองการปฏิบัติงานของวิชาชีพทันตแพทย์ ทำให้ผู้เล่นได้จำลองตนเองอยู่ในบริบทของ  
การประกอบกิจกรรมในวิชาชีพนั้น ๆ เช่นเดียวกับบอร์ดเกมที่ใช้ในการวิจัยนี้ แต่ละเกมมีสถานการณ์หรือ
เรื่องราวให้ผู้เล่นได้สมมติตนเองอยู่ในสถานการณ์จำลอง และแต่ละสถานการณ์กระตุ้นคุณลักษณะจิต
อาสาของผู้เล่นในด้านที่แตกต่างกันตามจุดเน้น นอกจากนี้เกมยังมีความสนุกและท้าทายแตกต่างจาก
สถานการณ์จำลองเพียงอย่างเดียว ทำให้เกมอยู่ในรูปแบบที่น่าสนใจ สอดคล้องกับพัฒนาการทาง
สติปัญญาของวัยรุ่นตอนต้นที่มีความสามารถในการใช้เหตุผลและแก้ปัญหาได้หลากหลายมากขึ้น (พรพิมล 
เจียมนาคินทร์, 2539) กล่าวได้ว่าเกมทางการศึกษาที่มีประสิทธิผลควรมีทั้งสาระและความสนุก จะทำให้
เกิดการเรียนรู้ที่ท้าทายได้มาก 

ประเด็นหลักคือเมื่อพิจารณาประสิทธิผลในการเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสาแล้วพบว่าเกมส่วน
ใหญ่เสริมสร้างทักษะและเจตคติได้ แต่สำหรับด้านความรู้ที่พบการลดลงของคะแนนในทุกเกม ซึ่งมีความ
น่าสนใจอย่างมาก ในกรณีของทักษะและเจตคตินั้นค่อนช้างสอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมา เช่น งานวิจัย
ของปราง เกียรติสูงส่ง (2564) ที่พบว่าเด็กและเยาวชนที่เข้ามาเล่นบอร์ดเกมมีการพัฒนาทักษะชีวิตใน 
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ด้านการตระหนักรู้ในตนเองได้เป็นอย่างดี แสดงว่าการพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาด้านนี้ค่อนข้างบรรลุ
เป้าหมาย แต่ในด้านความรู้นั้นผู้วิจัยสันนักศึกษาคนที่ 17นว่าเกิดจากการที่เยาวชนไม่มั่นใจในความรู้
เกี่ยวกับจิตอาสาของตนเอง เนื่องจากจิตอาสาไม่ได้มีการเรียนการสอนในห้องเรียนเป็นการทั่วไป เมื่อทำ
แบบประเมินเป็นครั้งที่สองในช่วงหลังการเล่นเกมจึงอาจมีการปรับเปลี่ยนคำตอบที่แตกต่างไปจากเดิม  
ในตัวเกมทั้ง 6 เกม ก็ไม่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับจิตอาสาโดยตรง เนื่องจากมุ่งเน้นการสร้างคุณลักษณะ
มากกว่าการให้ความรู้เป็นหลัก กล่าวคือเกมทุกเกมมีจุดเน้นไปในลักษณะของการสร้างทักษะและเจตคติ
มากกว่าความรู้ ไม่ได้เป็นเกมมุ่งเน้นการบอกความรู้หรือใช้ความจำเกี่ยวกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับจิตอาสา 
เพ่ือให้เกมมีความท้าทายในการเล่น ซึ่งสอดคล้องกับหลักการออกแบบเกมต้องเร้าความสามารถของผู้เล่น 
(ไพจิตร สะดวกการ, 2543) ดังนั้นคุณลักษณะด้านความรู้ของผู้เล่นจึงอาจไม่พัฒนาขึ้นหลังจากการเล่นเกม  

4. ประสิทธิผลของกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาโดยการใช้เกมสำหรับเยาวชนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นในครั้งนี้พบว่ามีหลายประเด็นที่น่าสนใจ ประการแรกคือในภาพรวมกิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะจิตอาสาช่วยให้ผู้เล่นได้เรียนรู้และพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดคุณ
ลักษณ์ศึกษาท่ีเน้นย้ำการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเยาวชนโดยใช้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ทั้ งทางปัญญาและจิตใจ (Gholar, n.d.) รวมทั้ งสอดคล้องกับแนวคิดของ Character Education 
Partnership (Lickona, Schaps, & Lewis, 2003) หลักการที่ 1 ในเรื่องการส่งเสริมและให้ความสำคัญ
กับค่านิยมเชิงจริยธรรมโดยทำให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการมีจริยธรรมว่าเป็นคุณสมบัติของคนดีหรือ
คนที่มีคุณลักษณะที่ดี ซึ่งเป็นจุดเน้นของกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชนโดยการใช้เกมใน
งานวิจัยนี้ ที่สร้างความตระหนักรู้ให้เห็นถึงความสำคัญของการมีจิตอาสาในทุกเกม และได้รับการเน้นย้ำ
ตลอดการจัดกิจกรรมผ่านเกมทั้ง 6 เกม ข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของสุนิสา ทรงอยู่ และคณะ 
(2560) ที่ได้ศึกษาผลของโปรแกรมพัฒนาจิตอาสาตามแนวคิดการเรียนรู้จากการให้บริการสังคมของ
นักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และพบว่านักศึกษาวิชาชีพครูที่เข้าร่วมโปรแกรมพัฒนา
จิตอาสาตามแนวคิดการเรียนรู้จากการให้บริการสังคมมีจิตอาสาหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักศึกษาวิชาชีพครูที่เข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาจิตอาสาตาม
แนวคิดการเรียนรู้จากการให้บริการสังคมมีจิตอาสาหลังการทดลองสูงกว่านักศึกษาวิชาชีพครูที่ไม่ได้เข้า
ร่วมโปรแกรม รวมถึงงานวิจัยของศุภจิต จันทรี และ อัจฉรา ศรีพันธ์ (2565) ที่รายงานผลการใช้บอร์ดเกม 
เรื่อง ปัญหามลพิษจากเขม่าควันอ้อย เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะพลเมืองตื่นรู้ ผ่านการจัดการศึกษาบนฐาน
ชุมชน พบว่าผู้เรียนมีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะและมีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Zaug et al. (2022) ที่ได้ทดลองใช้บอร์ดเกมในการสร้างการจิตวิญญาณความเป็นทีมและ
ความสามัคคีของกลุ่มอย่างได้ผล เนื่องจากการเปิดโอกาสให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียนได้อย่าง
มาก 

ความเปลี่ยนแปลงของคุณลักษณะจิตอาสาที่เกิดขึ้นกับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการวิจัยค่อนข้าง
น่าสนใจ ในรายละเอียดนั้น ทั้งความรู้ ทักษะและเจตคติด้านจิตอาสาของกลุ่มทดองหลั งการเข้าร่วม
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กิจกรรมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ในขณะที่ความรู้ ทักษะ และเจตคติของกลุ่มควบคุมค่อนข้างคงที่
ระหว่างหลังการเข้าร่วมกิจกรรมและก่อนเข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ผลลัพธ์ทั้งหกด้านตามกรอบ  
การออกแบบเกมซึ่งเก็บข้อมูลเฉพาะกลุ่มทดลองก็เปลี่ยนแปลงไปในทางบวก ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
สอดคล้องกับทิศทางที่คาดหวัง เนื่องจากการเข้าร่วมกิจกรรมทำให้เยาวชนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่
พัฒนาทักษะและเจตคติ สาเหตุเป็นเพราะกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชนโดยการใช้เกม
ทั้ง 6 เกม มีรูปแบบของการจัดกิจกรรมที่เป็นโปรแกรมการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เล่น ได้ทำ
กิจกรรมกลุ่มปฏิสัมพันธ์ (Zubiri-Esnaola et al., 2020; ศุภจิต จันทรี และ อัจฉรา ศรีพันธ์ , 2565)  
ซึ่งเป็นกลไกที่เอ้ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับจิตอาสาตลอดช่วงของการทำ
กิจกรรม ทำให้เกิดการพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาทั้งสามส่วนและผลลัพธ์ตามกรอบการออกแบบเกมด้วย 
วิธีการปฏิบัติเหล่านี้สอดคล้องกับหลักการสำคัญในการเสริมสร้างวินัยนักเรียนด้านการมีจิตอาสา เสียสละ 
เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2562) ที่เน้นการปรับเปลี่ยนเจตคติจากความ
ต้องการภายในของนักเรียน และใช้กิจกรรมเป็นฐาน นอกจากนี้หากพิจารณาความเห็นของครูที่เข้าร่วม
กิจกรรมที่กล่าวว่า ในการนำกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชนไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ใน
ชั่วโมงเรียน จะทำการอธิบายเนื้อหาก่อนแล้วจึงให้ผู้เรียนได้เล่นเกม ก็มีโอกาสที่จะทำให้ผู้เรียนได้พัฒนา
คุณลักษณะด้านความรู้ได้มากข้ึน 

กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสามีลักษณะที่สอดคล้องกับขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม 
4 ขั้นตอน ได้แก่ การเลือกเกม การชี้แจงเกม การเล่นเกม และการอภิปรายหลังการเล่นเกม (จันทร์จิรา 
จูมพลหล้า, 2560) ความน่าสนใจคือเนื่องจากจิตอาสาเป็นคุณลักษณะที่ไม่ได้เป็นคุณธรรมจริยธรรมที่
เยาวชนรับรู้กันโดยทั่วไป การอภิปรายหลังการเล่นเกมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการชี้ชวนให้เยาวชนได้
ทบทวนประสบการณ์การเรียนรู้จากการเล่นเกม และเชื่อมโยงไปสู่จิตอาสา ซึ่งจุดนี้ จันทร์จิรา จูมพลหล้า 
(2560) อธิบายว่าเป็นการโยงประสบการณ์เข้าสู่ประเด็นการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การอภิปราย
หลังการเล่นเกมเป็นการช่วยให้ผู้เรียนได้ประมวลประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด ตามทฤษฎีการเรียนรู้
เชิงประสบการณ์ (Kolb & Kolb, 2011; Kolb, 2015) หากไม่มีขั้นตอนนี้เยาวชนอาจสรุปประสบการณ์
การเรียนรู้ไปถึงจิตอาสาได้ไม่มากนัก  

กิจกรรมที่ทำในการวิจัยครั้งนี้มีลักษณะเป็นเหมือนโปรแกรมการเรียนรู้ กล่าวคือเป็นการจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้เล่นเกมทั้ง 6 เกมในระยะเวลา 2 วัน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะต้องการให้เยาวชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับการพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาอย่างต่อเนื่องและเข้มข้นเพียงพอ ซึ่งในทางปฏิบัติอาจ
เหมาะสมกับบริบทการพัฒนาเยาวชนในบางกรณี  เช่น การจัดค่ายฝึกอบรมพัฒนาคุณลักษณะ  
แต่หากสถานศึกษาต้องการนำเกมเข้าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในชั่วโมงเรียนปกติ จำเป็นต้องมีการ
พิจารณาปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับสภาพการณ์โดยเฉพาะในด้านเวลา เนื่องจากการวิจัยนี้มีข้อจำกัดใน
ด้านเวลา จึงไม่สามารถดำเนินการศึกษาประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวได้ และเห็นว่ า
เป็นประเด็นวิจัยที่ควรได้รับการศึกษาต่อไป  
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ผลการวิจัยเรื่องนี้ทำให้ได้ เกมเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสาสำหรับเยาวชนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น หน่วยงานต่าง ๆ ชุมชน และครอบครัว ควรนำเกมเหล่านี้ไปใช้ในการเสริมสร้าง
คุณลักษณะจิตอาสาของเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทั้งในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน 
การจัดกิจกรรมค่ายฝึกอบรมพัฒนา และการเล่นเป็นกิจกรรมยามว่าง หากไม่สามารถจัดหาได้ สามารถ
ผลิตเกมขึ้นมาโดยใช้กรอบการออกแบบเกมและคู่มือเกมเป็นแนวทางการจัดทำได้ 
 2. การวิจัยนี้มีการทดลองเกมในการจัดกิจกรรมให้เยาวชนได้เล่นเกมรายเกม และการจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาที่ให้เยาวชนได้เล่นเกมทั้ง 6 เกม การนำเกมไปใช้จึงสามารถนำไปใช้ในการจัด
กิจกรรมที่มีลักษณะสอดคล้องกับกิจกรรมดังกล่าว อย่างไรก็ดีหากนำเกมไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนแบบเต็มรูปแบบ ผู้วิจัยเห็นว่ามีความเป็นไปได้และจำเป็นต้องมีการออกแบบอย่างดี  
 3. เกมแต่ละเกมที่พัฒนาขึ้นมีความยากง่ายและความซับซ้อนแตกต่างกัน การทำความเข้าใจเกมที่
มีความซับซ้อนเป็นเรื่องที่ท้าทายและอาจส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนรู้และการเล่นเกมได้ ผู้จัดการ
เรียนรู้และผู้เล่นต้องศึกษากติกาของเกมให้เข้าใจ ในการวิจัยนี้ได้จัดทำคู่มือเกมไว้ให้เป็นแนวทางใน
การศึกษาและเล่นเกม ผู้จัดการเรียนรู้และผู้เล่นควรศึกษาคู่มือก่อนการเล่นเกมจะเป็นประโยชน์อย่างมาก 
ในการอธิบายกติกาเกมให้ผู้เล่นเข้าใจในบริบทของการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยพบว่ามีหลายเทคนิคที่น่าจะเป็น
ประโยชน์ เช่น การอธิบายกติกาเกมในภาพรวมทั้งชั้นเรียนก่อนแล้วจึงอธิบายเกมในกลุ่มย่อย การมีผู้ช่วย
นำเกมในกลุ่มย่อยโดยใช้ผู้เล่นที่เรียนรู้เร็ว การเล่าเรื่องราวของเกมในภาพรวมก่อนแล้วจึงเล่าวิธีการเล่น 
เป็นต้น 
 
 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยต่อไป 
 1. การวิจัยนี้ดำเนินการวิจัยโดยการวิจัยอิงการออกแบบเพ่ือให้ได้เกมเสริมสร้างคุณลักษณะจิต
อาสาสำหรับเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเมื่อนำไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมายแล้วพบว่า
สามารถใช้ได้ แต่ยังไม่ได้นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในชั่วโมงเรียนปกติ จึงทำให้ยังไม่ทราบผลที่เกิดขึ้น
จากการนำเกมไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในลักษณะดังกล่าวอย่างแน่ชัด การศึกษาต่อไปจึ งควรศึกษา
ประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสาในชั่วโมงเรียนปกติ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง  
เป็นประเด็นที่น่าสนใจอย่างยิ่ง 

2. การวิจัยครั้งนี้พยายามให้ครูเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำเกม แต่ด้วยข้อจำกัดบางประการ 
โดยเฉพาะในเรื่องของเวลาและสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทำให้บทบาทในการมี
ส่วนร่วมของครูน้อยกว่าที่คาดไว้ และช่วงเวลาในการเตรียมพร้อมครูในการทำความเข้าใจเกมเป็นไปด้วย
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ความกระชั้นและกระชับ อย่างไรก็ดีขั้นตอนนี้ก็ยังทำได้ไม่เป็นผลเท่าที่ควรและเห็นว่ายังมีพ้ืนที่ใน 
การพัฒนาอีกมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชิงการเรียนรู้ของครูในการร่วมจัดทำเกมและการนำเกมไปใช้ การ
วิจัยต่อไปควรให้ครูมีบทบาทในการออกแบบและพัฒนาเกมมากขึ้นเพ่ือศึกษาความสามารถในการ
ออกแบบเกมการเรียนรู้ และความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของ
ตนเอง  
 3. การเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสาจำเป็นต้องอาศัยประสบการณ์ที่หลากหลาย การวิจัยครั้งนี้
ทำให้เห็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่ได้จากการเล่นเกม ซึ่งเป็นการใช้สถานการณ์จำลองให้ผู้เล่นได้เรียนรู้
และคุณลักษณะจิตอาสา โดยยังไม่ได้มีโอกาสให้เยาวชนผู้เล่นเกมได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาในชีวิต
จริง เพ่ือเปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาจากการปฏิบัติด้วย การวิจัยต่อไปควรศึกษา
ประสบการณ์การเรียนรู้และผลที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะจิตอาสาควบคู่
ไปกับการทำกิจกรรมจิตอาสาจริง 
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เครื่องมือในการเก็บข้อมูลนักศึกษา 

 
แบบประเมินความสามารถในการออกแบบเกมเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสา  

  

คำชี้แจง แบบประเมินนี้มุ่งสำรวจความสามารถในการออกแบบเกมเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสาของ
นักศึกษา ตามการรับรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาเอง ให้นักศึกษาประเมินตนเองตามที่เห็นว่า
สอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด  

  

1. ประสบการณ์ในการออกแบบเกม ............................. เกม  
2. ประสบการณ์ในการเข้าร่วมการอบรมพัฒนาเกม ................................ ครั้ง  

  

ข้อคำถาม  ระดับความสามารถ  

ทำไม่ได้
เลย  

ทำได้บ้าง  ทำได้ปาน
กลาง  

ทำได้
มาก  

ทำได้มาก
ที่สุด  

1) ฉันสามารถระบุหรือกำหนดลักษณะของเกมที่จะ
ออกแบบได้  

          

2) ฉันสามารถกำหนดจุดเน้นของเนื้อหาเกมที่จะสร้าง
ขึ้นได ้ 

          

3) ฉันสามารถกำหนดหลักการออกแบบเกมก่อนที่จะ
ลงมือออกแบบเกม  

          

4) ฉันสามารถร่างแบบของเกมให้สอดคล้องกับกรอบ
การออกแบบได ้ 

          

5) ฉันสามารถจัดทำร่างของเกมให้มีลักษณะสอดคล้อง
กับหลักการที่กำหนดไว้  

          

6) ฉันสามารถปรับปรุงแก้ไขร่างแบบที่วางไว้จากการ
ประเมินของเพ่ือนร่วมทีมหรือผู้เชี่ยวชาญได้  

          

7) ฉันสามารถออกแบบได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย            

8) ฉันสามารถวางแผนหรือกำหนดขั้นตอนในการ
ดำเนินการสร้างเกมได้   

          

9) ฉันสามารถสร้างเกมตามท่ีออกแบบไว้ได้            

10) ฉันสามารถนำร่างเกมที่ออกแบบไปทดลองใช้ได้
ตามแผนที่วางไว้  
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ข้อคำถาม  ระดับความสามารถ  

ทำไม่ได้
เลย  

ทำได้บ้าง  ทำได้ปาน
กลาง  

ทำได้
มาก  

ทำได้มาก
ที่สุด  

11) ฉันสามารถทดลองเกมเพ่ือตรวจสอบกลไกการ
ทำงานของเกมได้   

          

12) ฉันสามารถปรับปรุงเกมให้มีคุณภาพดีขึ้นจากผล
การประเมินได้  
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แบบสัมภาษณ์ประสบการณ์การเรียนรู้ในการพัฒนาเกม (สำหรับนักศึกษา) 
1. ก่อนการเข้ามาร่วมพัฒนาเกม นักศึกษามีประสบการณ์ในการพัฒนาเกมมาก่อนหรือไม่ 

อย่างไร มีความคาดหวังอย่างไร 
2. ในระหว่างการพัฒนาเกม นักศึกษามีการทำกิจกรรมอะไรบ้าง มีการเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้าง  
3. กิจกรรมอะไรที่นักศึกษาชอบมากที่สุด เพราะอะไร 
4. หลังจากการเข้ามาร่วมพัฒนาเกม นักศึกษามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้าง อย่างไร (ในการคิด

คอนเซ็ปต์ การออกแบบ การลงมือสร้างเกม และการประเมินผลและปรับปรุงเกม)  
5. มีความคาดหวังต่อเกมที่จะสร้างข้ึนมา/การนำเกมไปใช้อย่างไร 
6. มองว่าเกมที่พัฒนาขึ้น ได้ผลสำเร็จมากน้อยเพียงใด เพราะอะไร คิดว่าจุดไหนที่ทำได้ดีแล้ว 

จุดไหนที่จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 
7. มีข้อจำกัดหรือปัญหาอุปสรรคอะไรเกิดข้ึนบ้างในแต่ละขั้นตอน มีการจัดการปัญหาอย่างไร 

ผลเป็นอย่างไร 
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รูบรกิประเมินความสามารถในการออกแบบเกมจิตอาสาของนักศึกษา 
 
คำชี้แจง ขอให้ผู้ประเมินให้คะแนนความสามารถในการออกแบบเกมจิตอาสาของนักศึกษา ประกอบด้วย 
3 ด้าน ได้แก่ 
  1. คู่มือครู: สำหรับครูที่จะนำเกมไปใช้สอน ประกอบด้วย (1.1) วัตถุประสงค์การเรียนรู้ของเกม 
(1.2) มีขั้นต้นหรือขั้นนำการจัดการเรียนรู้ของเกม (1.3) ขั้นเนื้อหา หรือขั้นดำเนินการของกิจกรรม (1.4) 
ขั้นสรุปเกมและการถอดบทเรียน (1.5) ขั้นการประเมิน 
 2. คู่มือเกม: ใช้อธิบายเกมทั้งหมด ใช้โดยนักเรียน ประกอบด้วย (2.1) คู่มือการใช้เกม (2.2) กติกา
เกมในคู่มือเกม (2.3) การตั้งค่าหรือจัดอุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับเล่นเกม (2.4) การจบเกมและการนับ
คะแนน 
 3. การออกแบบเกม: (3.1) อุปกรณ์เกม (3.2) ความง่ายต่อการใช้งาน (3.3) ความชัดเจนในการ
สื่อสาร (3.4) ความสามารถในการผลิตซ้ำ (3.5) ความสวยงามของเกม 
 ตามเกณฑ์ต่อไปนี้ 
 

ด้าน เกณฑ์ ระดับคะแนน 
0 1 2 

1. คู่มือ
ครู: 
สำหรับ
ครูที่จะ
นำเกมไป
ใช้สอน 

1.1 
วัตถุประสงค์
การเรียนรู้
ของเกม 

คู่มือครูขาดการระบุถึง
วัตถุประสงค์ของเกมที่
ชัดเจน 
 
 

คู่มือครูมีวัตถุประสงค์
ของเกม แต่ไม่
สอดคล้องกับนิยามของ
คุณลักษณะจิตอาสา 

คู่มือครูมีวัตถุประสงค์
ของเกม ที่สอดคล้องกับ
นิยามของคุณลักษณะ
จิตอาสา 

1.2 มีข้ันต้น
หรือขั้นนำ
การจัดการ
เรียนรู้ของ
เกม 

คู่มือครูขาดการอธิบาย
ขั้นนำกิจกรรมของเกม 

คู่มือครูมีการอธิบายขั้น
นำเกม แต่ไม่สอดคล้อง
กับเป้าหมายของเกม 
ขาดความชัดเจน และ 
ทำความเข้าใจยาก 

คู่มือครูมีการอธิบายขั้น
นำเกมที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายของเกม ลื่น
ไหล เข้าใจง่าย  

1.3 ขั้นเนื้อหา 
หรือขั้น
ดำเนินการ
ของกิจกรรม 

คู่มือครูขาดการอธิบาย
ขั้นเนื้อหาของกิจกรรม 

คู่มือครูมีการอธิบายขั้น
เนื้อหา แต่ขาดความ
ชัดเจน ทำความเข้าใจ
ยาก 

คู่มือครูมีการอธิบาย
เนื้อหาเกมที่เข้าใจง่าย 
มีตัวอย่างให้ครูสังเกต
พฤติกรรมของผู้เล่นเกม
อย่างชัดเจน 

1.4 ขั้นสรุป คู่มือครูขาดการอธิบาย คู่มือครูอธิบายวิธีการ คู่มือครูอธิบายขั้นสรุป
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ด้าน เกณฑ์ ระดับคะแนน 

0 1 2 
เกมและการ
ถอดบทเรียน 

ขั้นสรุปหรือการถอด
บทเรียนจากเกม 

สรุป แต่ขาดความ
ชัดเจนของการปฏิบัติ
ตาม 

นำไปสู่การตกผลึก
ข้อคิด หรือความสำคัญ
ของบทเรียน ที่ตอบ
โจทย์ วัตถุประสงค์ของ
เกม เช่น มีแนวคำถาม 
แนวทางการบรรยาย
ข้อสรุป 

1.5 ขั้นการ
ประเมิน 

คู่มือครูไม่มีแบบ
ประเมินระหว่างจัด
กิจกรรม 

คู่มือครูมีแบบประเมิน
การจัดกิจกรรม แต่ไม่
สอดคล้อง หรือไม่
ครบถ้วนต่อ
วัตถุประสงค์ของเกม 

คู่มือครูมีแบบประเมิน
การจัดกิจกรรมที่
สอดคล้องและครบถ้วน
ตามวัตถุประสงค์ 

2. คู่มือ
เกม: ใช้
อธิบาย
เกม
ทั้งหมด 
ใช้โดย
นักเรียน 

2.1 คู่มือการ
ใช้เกม 

คู่มือการใช้เกม ไม่มี
รายละเอียดของเกม 
ขาดคำอธิบายการใช้
เกม  

คู่มือการใช้เกมมี
รายละเอียดการใช้เกม 
แต่ลักษณะคำกำกวม 
หรือตรงประเด็นหรือ
สอดคล้องบางส่วน 
 
 

มีรายละเอียดของการ
ใช้คู่มือเกมที่ละเอียด 
อ่านเข้าใจง่าย และตรง
ประเด็นหรือสอดคล้อง
ทั้งหมด (หรือมีคลิป
ประกอบให้เข้าใจ) 

2.2 กติกาเกม
ในคู่มือเกม 

ไม่มีการอธิบายวิธีการ
ตั้งค่า หรือ จัดอุปกรณ์
ให้พร้อมสำหรับเล่นเกม 

มีการอธิบายวิธีการตั้ง
ค่า หรือ จัดอุปกรณ์ให้
พร้อมสำหรับเล่นเกม 
แต่ทำให้เกิดความ
สับสนว่าต้องจัดอย่างไร 

มีการอธิบายวิธีการตั้ง
ค่า หรือ จัดอุปกรณ์ให้
พร้อมสำหรับเล่นเกมไว้
อย่างชัดเจน 

2.3 การตั้งค่า
หรือจัด
อุปกรณ์ให้
พร้อมสำหรับ
เล่นเกม 

ไม่มีคำอธิบายวิธีการตั้ง
ค่า หรือ จัดอุปกรณ์ให้
พร้อมสำหรับเล่นเกม 

มีคำอธิบายวิธีการตั้งค่า 
หรือ จัดอุปกรณ์ให้
พร้อมสำหรับเล่นเกม 
แต่รายละเอียดยังไม่
ครบถ้วน ทำให้เกิด
ความสับสนในการเล่น

มีคำอธิบายวิธีการตั้งค่า 
หรือ จัดอุปกรณ์ให้
พร้อมสำหรับการเล่น
เกมไว้อย่างชัดเจน เป็น
รูปธรรม และอ่านเข้าใจ
ง่าย 
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ด้าน เกณฑ์ ระดับคะแนน 

0 1 2 
เกม 

2.4 การจบ
เกมและการ
นับคะแนน  

ไม่มีคำอธิบาย
รายละเอียด การจบเกม
และการนับคะแนน 

มีคำอธิบายการจบเกม
และการนับคะแนน แต่
ขาดรายละเอียด หรือ
ขั้นตอนบางอย่าง และ/
หรือคำอธิบายกำกวม  

มีคำอธิบายรายละเอียด
การจบเกมและการนับ
คะแนนครบถ้วน 
สมบูรณ์ และอ่านเข้าใจ
ง่าย ต่อการนำไปใช้งาน 

3. การ
ออกแบบ
เกม 

3.1 อุปกรณ์
เกม 

ขาดอุปกรณ์เกมบางชิ้น 
หรืออุปกรณ์เกมไม่ครบ 
หรืออุปกรณ์เกมบางชิ้น
มีความแหลมคม เสี่ยง
ต่อการบาดเจ็บ หรือไม่
คงทน 
 
 

อุปกรณ์เกมครบ แต่มี
ความแหลมคม เสี่ยงต่อ
การบาดเจ็บ หรือไม่
คงทน หรือวัสดุของ
อุปกรณ์เกมทำให้เกิด
การทำลายสิ่งแวดล้อม 
เช่น พลาสติก 

อุปกรณ์เกมครบถ้วน มี
ความคงทน ใช้งานง่าย 
ไม่ก่อให้เกิดอันตราย 
และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 
 

3.2 ความง่าย
ต่อการใช้งาน 

อุปกรณ์เกมมีความ
หลากหลาย ซับซ้อน ไม่
สามารถจัดหมวดหมู่ 
ระบบ หรือประเภทของ
อุปกรณ์เกมได้ 

ระบบของเกมเข้าใจ
ยาก อุปกรณ์หลายชิ้น
ทำให้เกิดความสับสน 
ไม่สามารถจัดหมวดหมู่ 
หรือประเภทของ
อุปกรณ์เกมได้ 

ระบบของเกมเรียบง่าย
และไม่ซับซ้อน อุปกรณ์
เกมทั้งหมดง่ายต่อการ
ใช้งาน เช่น สามารถจัด
หมวดหมู่ หรือประเภท
ของอุปกรณ์เกมได้ 

3.3 ความ
ชัดเจนในการ
สื่อสาร 

สัญลักษณ์การออกแบบ 
และภาษาที่ใช้ใน
อุปกรณ์ต่าง ๆ ของเกม 
ทำให้ผู้เล่นเกิดความ
สับสน และไม่เข้าใจว่า
ต้องเล่นเกมอย่างไร 

สัญลักษณ์การออกแบบ 
และภาษาส่วนใหญ่ที่ใช้
ในอุปกรณ์ต่าง ๆ ของ
เกม ช่วยให้ผู้เล่นเข้าใจ
วิธีการเล่นเกม และ
เข้าใจว่าอุปกรณ์
เหล่านั้นคืออะไร 

สัญลักษณ์การออกแบบ 
และภาษาทั้งหมดที่ใช้
ในอุปกรณ์ต่าง ๆ ของ
เกม ช่วยให้ผู้เล่นเข้าใจ
วิธีการเล่นเกม และ
เข้าใจการทำงาน 

3.4  
ความสามารถ
ในการผลิตซ้ำ 

เกมที่ผลิตไม่สามารถ
นำไปผลิตซ้ำได้ด้วย
ตนเอง 

เกมที่ผลิตสามารถผลิต
ซ้ำได ้แต่ว่ายัง
จำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์

เกมที่ผลิตสามารถผลิต
ซ้ำได้ง่าย มีของต้องซื้อ
เพ่ิมเติมได้ไม่ยาก 
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ด้าน เกณฑ์ ระดับคะแนน 

0 1 2 
เพ่ิมหลายอย่าง 

3.5 ความ
สวยงามของ
เกม 

เกมขาดความสวยงาม 
ขาดการจัด
องค์ประกอบ และขาด
การจัดระเบียบในการ
ออกแบบ ไม่ทำให้เกิด
แรงดึงดูดใจในการเล่น  

เกมมีความสวยงาม แต่
ขาดการจัดระเบียบใน
การออกแบบ เช่น ภาพ
และพ้ืน อาจเด่น
ออกมาจากส่วนอื่น ๆ 
ในภาพรวมของเกม
ทั้งหมด 

การออกแบบกราฟิกใน
เกมมีความสวยงามและ
สามารถดึงดูดผู้เล่นได้ 
รวมทั้งคำนึงถึงหลักการ
ออกแบบพ้ืนฐาน เช่น 
ทฤษฎีสี การจัดวาง  
ความกลมกลืน ลักษณะ 
มุมมองและการจัด
ระเบียบที่เหมาะสมกับ
เกม  
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แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเกมเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสา 
 

คำชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้อยากรู้เกี่ยวกับความคิดความรู้สึกและการตัดสินใจของนักเรียนในเรื่องท่ี
เกี่ยวข้องกับจิตอาสา ขอให้นักเรียนพิจารณาข้อคำถามแล้วทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง  ทางขวามือ 
ในช่องก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเกมเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสา ให้ตรงกับความ
คิดเห็นมากที่สุด 
ตอนที่ 1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดความรู้สึกของตนเองในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจิตอาสา 

ข้อคำถาม ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม หลังการเข้าร่วมกิจกรรม 
เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

1) ฉันเป็นห่วงคนท่ีมีโอกาส
น้อยกว่าฉัน  

          

2) ฉันยังเห็นว่ายังมีใครบางคน
มีโอกาสน้อยกว่าฉัน  

          

3) เมื่อฉันเห็นคนอ่ืนมีความ
ทุกข์ยากฉันรู้สึกเห็นใจ  

          

4) มันมีความสำคัญท่ีเรา
จะต้องรู้สึกช่วยเหลือผู้อื่น  

          

5) การช่วยเหลือผู้อื่นตามที่ฉัน
ทำได้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับ
ฉัน  

          

6) ก่อนที่ฉันจะวิจารณ์ใคร ฉัน
พยายามใช้เวลาสักนิดนึงคิด
เสียก่อนว่าเขาจะรู้สึก
อย่างไรถ้าฉันเป็นเขา  

          

7) ถ้าฉันแน่ใจแล้วว่าฉัน
ถูกต้องในเรื่องบางเรื่อง ฉัน
จะไม่เสียเวลาในการรับฟัง
ความเห็นของคนอ่ืน   

          

8) บางครั้งฉันพยายามเข้าใจ           
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ข้อคำถาม ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม หลังการเข้าร่วมกิจกรรม 
เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

เพ่ือนของฉันให้ดีขึ้นโดยการ
ลองคิดว่าจากมุมมองของ
เขาแล้วเรื่องนี้อาจจะเป็น
อย่างไร 

9) ฉันเชื่อว่าเรื่องราวต่าง ๆ มี 
2 ด้านเสมอ และฉัน
พยายามมองมันทั้งสอง
ด้าน  

          

10) บางครั้งฉันก็พบว่าเป็นเรื่อง
ยากท่ีเราจะมองสิ่งต่าง ๆ 
จากมุมมองของผู้อ่ืน  

          

11) ฉันพยายามมองจากมุมมอง
ของคนที่ไม่เห็นด้วยทุก ๆ 
คน ก่อนที่ฉันจะตัดสินใจ  

          

12) เมื่อฉันรู้สึกแย่กับใครบางคน 
บ่อยครั้งที่ฉันพยายามลอง
คิดในมุมของเขาด ู  

          

13) ฉันสามารถช่วยเหลือผู้อื่น
ได ้ 

          

14) ถึงฉันอยากช่วยเหลือผู้อื่น
แต่ฉันเป็นเด็กจึงทำอะไรได้
ไม่มากนะ  

          

15) ฉันสามารถเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนของฉัน
ได ้ 

          

16) ฉันสามารถเข้าช่วยทำให้
สังคมดีข้ึนได ้ 
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ข้อคำถาม ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม หลังการเข้าร่วมกิจกรรม 
เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

17) ฉันไม่อาจช่วยเหลือสังคมได้
เพราะฉันเป็นเด็ก 

          

18) เมื่อประสบปัญหาฉันมักจะ
มองแนวทางการแก้ปัญหา
ในระยะยาว  

          

19) ฉันจะมองการการ
เปลี่ยนแปลงระดับ
โครงสร้างที่จะทำให้เกิดการ
พัฒนาที่สำคัญ  

          

20) ฉันจะมองภาพรวมของสิ่งที่
กำลังจะทำก่อนที่จะลง
รายละเอียดของงาน  

          

21) ฉันมองสาเหตุของปัญหา
ก่อนที่จะลงมือแก้  

          

22) ในสถานการณ์หนึ่ง ๆ ฉันจะ
พยายามทำความเข้าใจว่า
สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นสัมพันธ์
กันอย่างไร  

          

23) ฉันไม่สนใจอดีตเมื่อฉัน
ต้องการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบัน  

          

24) ฉันไม่สนใจว่าอดีตเคย
ตัดสินใจแก้ปัญหานี้อย่างไร 
เมื่อฉันต้องตัดสินใจปัญหา
ในลักษณะเดิม  

          

25) ฉันจะมุ่งหาคำอธิบายที่
ถูกต้องที่สุดเพียงคำอธิบาย
เดียวที่จะบอกได้ว่า
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ข้อคำถาม ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม หลังการเข้าร่วมกิจกรรม 
เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจะ
แก้ไขได้อย่างไร  

26) ฉันวางแผนแก้ปัญหาต่าง ๆ 
ก่อนที่จะเริ่มมองปัญหาจาก
มุมมองอ่ืน  

          

27) ฉันเลือกว่าจะมองปัญหา
จากมุมไหน แล้วตัดสินใจ
เลือกวิธีการแก้ไข  

          

28) ฉันลองสร้างประสบการณ์
เคยเกิดขึ้นแล้ว ให้เกิดขึ้นใน
ใจอีกครั้งเพ่ือให้ฉันเข้าใจได้
ว่าฉันรู้สึกอย่างไรกับ
เหตุการณ์ที่เกิดข้ึน  

          

29) ฉันลองคิดถึงประสบการณ์ที่
เคยเกิดขึ้นแล้ว ด้วยการลอง
สร้างประสบการณ์นั้นในใจ  

          

30) ฉันกลับมาลองทบทวนว่า
ฉันควรรับมือกับ
สถานการณ์ที่ฉันได้แก้ไข
เสร็จสิ้นไปแล้วอย่างไร  

          

31) ฉันหยุด และคิดว่า 
ความสำเร็จและความ
ล้มเหลวของฉันเกิดข้ึนได้
อย่างไร  

          

32) ฉันยังคิดถึงว่าปัญหาต่าง ๆ 
เกิดข้ึนได้อย่างไรหลังจากท่ี
ปัญหานั้นได้ถูกแก้ไขไป
แล้ว  
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ข้อคำถาม ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม หลังการเข้าร่วมกิจกรรม 
เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

33) ฉันคิดว่าการทำงานเป็นทีม
เป็นสิ่งสำคัญ  

          

34) เพ่ือนร่วมทีมจะเรียนรู้ได้ดี
ถ้าเขาทำงานต่าง ๆ ด้วย
ตนเอง  

          

35) ฉันรู้สึกม่ันใจในการทำงาน
เมื่อฉันทำงานเป็นทีม  

          

36) ฉันรู้วิธีการสื่อสารกับเพ่ือน
ร่วมทีมคนอ่ืน ที่จะไม่ทำให้
เขารู้สึกไม่ด ี 

          

37) ฉันขอความเห็นเกี่ยวกับการ
ทำงานของฉันจากเพ่ือนร่วม
ทีม  

          

38) ฉันพยายามให้เพ่ือน ๆ ทุก
คนมีส่วนร่วมในทีม  

          

39) ฉันเห็นคุณค่าของการเข้า
ร่วมในการทำงานเป็นส่วน
หนึ่งของทีม  

          

40) ฉันปฏิบัติต่อเพ่ือนร่วมทีม
ทุก ๆ คนอย่างเท่าเทียมกัน  

          

41) ฉันสามารถสื่อสารกับเพ่ือน
ร่วมทีมได้เป็นอย่างดี  

          

42) ฉันมั่นใจในความสามารถใน
การเป็นผู้นำของทีม 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจของตนเองในเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับจิตอาสา 
ข้อคำถาม 

 
 

 
เมื่อต้องตัดสินใจในเรื่องสำคัญ
ที่เกี่ยวข้องกับจิตอาสา  

ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม หลังการเข้าร่วมกิจกรรม 
เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

1) ฉันพยายามหาว่าทุก ๆ คน
มีมุมมองต่อสถานการณ์นี้
อย่างไร  

          

2) ฉันมองมากกว่าเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนเฉพาะหน้าเพ่ือค้นหา
สาเหตุที่แท้จริง  

          

3) ฉันคิดว่าการทำความเข้าใจ
ว่าลำดับเหตุการณ์เกิดข้ึน
เป็นอย่างไรเป็นเรื่องสำคัญ  

          

4) ฉันพยายามให้คนในทีมเข้า
มามีส่วนร่วมในการหา
ทางออก  

          

5) ฉันคิดว่ารูปแบบที่เกิดข้ึนซ้ำ 
ๆ มีความสำคัญมากกว่า
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง
เฉพาะหน้า  

          

6) ฉันคิดว่าปัญหาที่เกิดข้ึนนั้น
เป็นส่วนหนึ่งของชุดปัญหา
ที่เชื่อมโยงกัน  

          

7) ฉันพิจารณาถึงสาเหตุและ
ผลกระทบที่เกิดข้ึนในสถา
การณ์นั้น ๆ  

          

8) ฉันพิจารณาถึงความสัมพันธ์
ระหว่างเพื่อนร่วมงานใน
ทีม  

          

9) ฉันคิดว่าระบบมีการ           
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ข้อคำถาม 
 
 

 
เมื่อต้องตัดสินใจในเรื่องสำคัญ
ที่เกี่ยวข้องกับจิตอาสา  

ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม หลังการเข้าร่วมกิจกรรม 
เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  
10) ฉันเสนอวิธีแก้ปัญหาที่ส่งผล

ต่อสภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน ไม่ใช่เฉพาะบุคคล  

          

11) ฉันระลึกเสมอว่าการ
เปลี่ยนแปลงที่กำลังจะ
เกิดข้ึนอาจส่งผลกระทบต่อ
ภาพรวมทั้งหมด  

          

12) ฉันคิดว่า จำเป็นต้องมีคน
มากกว่าหนึ่งหรือสองคนใน
การทำงานให้สำเร็จ  

          

13) ฉันระลึกถึงเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของทีมไว้ในใจ
เสมอ  

          

14) ฉันคิดว่าการเปลี่ยนแปลง
เพียงเล็กน้อยอาจะทำให้
เกิดผลลัพธ์ที่สำคัญได้  

          

15) ฉันพิจารณาว่าการ
เปลี่ยนแปลงหลายอย่าง
ส่งผลต่อกันและกันอย่างไร  

          

16) ฉันคิดว่าเพื่อนในทีมแต่ละ
คนจะได้รับผลกระทบจาก
การปรับปรุงอย่างไรบ้าง  

          

17) ฉันจะลองใช้กลยุทธ์โดยไม่
ขึ้นกับความทรงจำของแต่
ละคน  

          

18) ฉันตระหนักดีว่าปัญหาที่           
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ข้อคำถาม 
 
 

 
เมื่อต้องตัดสินใจในเรื่องสำคัญ
ที่เกี่ยวข้องกับจิตอาสา  

ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม หลังการเข้าร่วมกิจกรรม 
เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

เกิดข้ึนระบบได้รับอิทธิพล
จากเหตุการณ์ในอดีต  

19) ฉันคิดถึงเหตุการณ์ในอดีต
และวัฒนธรรมการทำงาน
ของทีม  

          

20) ฉันพิจารณาว่าแม้จะทำงาน
แบบเดิมก็อาจจะได้ผลต่าง
ไปจากเดิมหากทำคนละ
ช่วงเวลา ขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์แวดล้อมใน
ระบบ  
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แบบสังเกตบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนระหว่างการเล่นเกม (field note)  
 

พฤติกรรมหรือการแสดงออกเกี่ยวกับการเล่นเกม เช่น ความกระตือรือร้น การมีส่วนร่วม ปฏิสัมพันธ์
ภายในกลุ่ม 
............................................................................................................................. ...........................................
........................................................................................ ................................................................................
............................................................................................................................. ...........................................
..................................................................................................................................... ...................................
................................................................................................ ........................................................................
............................................................................................................................. ...........................................
............................................................................................................................................. ........................... 
 
พฤติกรรมหรือการแสดงออกเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดข้ึน เช่น การติดขัดเก่ียวกับกติกา การติดขัดเก่ียวกับการ
ผ่านด่าน การติดขัดเกี่ยวกับการทำงานกลุ่ม   
................................................................................................................... .....................................................
............................................................................................................................. ...........................................
................................................................................................................................................................ ........
........................................................................................................................... .............................................
............................................................................................................................. ...........................................
........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................... 
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แบบสัมภาษณ์ประสบการณ์การเรียนรู้ในการเล่นเกม (สำหรับนักเรียน) 
 
ผู้ให้สัมภาษณ์ .......................................................... 
ผู้สัมภาษณ์ .......................................................... 
วันที่สัมภาษณ์ .......................................................... เวลา....................................................... .... 
 

1. ก่อนการเข้ามาร่วมเล่นเกม นักเรียนมีความคิดหรือความคาดหวังอย่างไรกับเกมที่จะได้เล่น 
..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .............................
............................................................................................................................. .............................
............................................................................................ ..............................................................
............................................................................................................................. ............................. 

2. ในระหว่างการพัฒนาเกม มีการทำกิจกรรมอะไรในการเล่นเกมบ้าง นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจาก
การทำกิจกรรมบ้าง ทั้งในเชิงเนื้อหาและกระบวนการ/วิธีการของเกม เช่น เนื้อหาเข้าใจง่าย
หรือไม่ ช่วยเสริมสร้างจิตอาสาหรือไม่อย่างไร  
............................................................................................................................. .............................
...................................................................................................... ....................................................
............................................................................................................................. .............................
..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................. 

3. หลังเล่นเกมนักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง เหมือนหรือต่างจากก่อนการเล่นเกมอย่างไร 
............................................................................................................................. .............................
............................................................................................................................................. .............
...................................................................................................................... ....................................
............................................................................................................................. .............................
.................................................................. ........................................................................................  

4. มีความเห็นต่อวิธีการเล่นเกมในแต่ละกิจกรรมอย่างไร 
...................................................................................................................... ....................................
............................................................................................................................. .............................
.................................................................. ........................................................................................
............................................................................................................................. .............................
........................................................................................................................................... ............... 
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5. จากการทำกิจกรรม ขั้นตอนใดที่นักเรียนชอบมากที่สุด เพราะอะไร 

..........................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .............................

................................................................................................................................ ..........................

......................................................................................................... .................................................

............................................................................................................................. ............................. 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเกม 

 
ลำดับที่ ชื่อ สังกัด 

1 ดร. ศรัณวิชญ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2 ดร. เอกวัจน์ เชาว์วิชารัตน์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

3 คุณวรุตม์ นิมิตยนต์ Deschooling Game 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

ลำดับที่ ชื่อ สังกัด 

1 รศ. พ.ต.อ. หญิง ดร. กัญญ์ฐิตา ศรีภา  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 
2 ผศ.ดร. คันธทรัพย์ ชมพูพาทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

3 ดร. อุษณี ลลิตผสาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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รายช่ือนักศึกษาร่วมพัฒนาเกมต้นแบบ 

 

ลำดับที่ ชื่อ ชั้นปี มหาวิทยาลัย 
1 นักศึกษาคนที่ 1 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2 นักศึกษาคนที่ 2 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

3 นักศึกษาคนที่ 3 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
4 นักศึกษาคนที่ 4 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

5 นักศึกษาคนที่ 5 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

6 นักศึกษาคนที่ 6 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
7 นักศึกษาคนที่ 7 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

8 นักศึกษาคนที่ 8 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

9 นักศึกษาคนที่ 9 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
10 นักศึกษาคนที่ 10 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

11 นักศึกษาคนที่ 11 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
12 นักศึกษาคนที่ 12 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

13 นักศึกษาคนที่ 13 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

14 นักศึกษาคนที่ 14 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
15 นักศึกษาคนที่ 15 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

16 นักศึกษาคนที่ 16 3 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

17 นักศึกษาคนที่ 17 3 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

18 นักศึกษาคนที่ 18 3 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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คู่มือชุดเกม 

 
ชุดเกมเพื่อเสรมิสร้างคณุลักษณะจิตอาสาของผู้เรียนระดับมธัยมศึกษาตอนต้น 

 ชุดเกมนี้จัดทำขึ้นเพ่ือใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสาใน
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบไปด้วย 6 เกมย่อย โดย 3 เกมแรกจะช่วยปลูกฝังกรอบ
ความคิด (Mindset) ที่เป็นพ้ืนฐานของจิตอาสา ได้แก่ การเห็นประโยชน์ของการช่วยเหลือผู้ อ่ืน การมอง
จากมุมของผู้ อ่ืน (Perspective Taking) การยอมรับและเห็นคุณค่าในความแตกต่างของผู้คน กรอบ
ความคิดเหล่านี้จะทำให้ตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เชื่อในศักยภาพของตนเอง (Self-Efficacy) 
ในการทำเพ่ือสังคมแม้อยู่ในวัยเด็ก และนำไปสู่การลงมือทำจิตอาสา 

อย่างไรก็ตาม กิจกรรมจิตอาสาที่ดีไม่ใช่เพียงทำเพราะความปรารถนาดีหรือทำตาม ๆ กันเท่านั้น 
แต่จำเป็นต้องคิดวางแผนและลงมือทำให้เกิดประโยชน์จริงและไม่เกิดผลกระทบอันไม่พึงประสงค์ โดย
อาศัยทักษะที่สำคัญ ได้แก่ การทำงานร่วมกับผู้ อ่ืน (Collaboration) การคิดเชิงระบบ (System 
Thinking) และการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) ซึ่งจะได้เรียนรู้จากอีก 3 เกมหลัง 
 

3 เกม เพ่ือปลูกฝังกรอบความคิดจิตอาสา 
 ชุดเกมนี้ต้องเริ่มจาก 3 เกมปลูกฝังกรอบความคิด โดยเรียงไปตามลำดับ ดังนี้ 
เกมที่ 1 CONCORDIA LAND เป็นเกมที่ต้องการให้เห็นประโยชน์ของการช่วยเหลือผู้อื่น 

 

เกมนี้ผู้เล่นจะต้องแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ไม่ให้ลุกลามจนโลกแตก ผู้เล่นในเกมนี้จะแบ่งออกเป็น 2 
ทีมคือทีม Aqua กับ Earth ทั้ง 2 ทีมจะต้องแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น โดยปัญหาของฝั่ง  Aqua ได้แก่ 
ปะการังตาย ขยะในทะเล ฯลฯ ส่วนปัญหาของทีม Earth ได้แก่ ต้นไม้ตาย อัคคีภัย ไฟป่า แผ่นดินไหว 
ฯลฯ และยังมีปัญหาร่วมที่เป็นปัญหาของทั้ง 2 ทีม เช่น โลกร้อน การทดลองที่ส่งผลเสียธรรมชาติ ฯลฯ 

ผู้เล่นแต่ละทีมจะต้องแข่งกันแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ฝ่ายที่แก้ปัญหาได้มากที่สุดจะเป็นผู้
ชนะ โดยมีเงื่อนไขว่าปัญหาร่วมจะต้องใช้การ์ดจากทั้ง 2 ฝั่ง และหากมีปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้รับการ
แก้ไขรวมทั้ง 2 ฝั่งถึง 10 ปัญหา โลกจะแตก แพ้ทั้ง 2 ฝ่าย 
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 เกมนี้สร้าง conflict ระหว่างประโยชน์ของเรากับของเพ่ือน โดยมุ่งเน้นให้เห็นว่าตนเองเป็นส่วน
หนึ่งของสังคม ไม่สามารถอยู่คนเดียวในสังคมได้ ต้องเข้าใจคนอ่ืนรอบตัวด้วย ถ้าหากรักษาแต่ประโยชน์
ของเราโดยไม่สนใจเพ่ือน เมื่อเพ่ือนอยู่ไม่ได้ ท้ายสุดคนที่ได้รับผลกระทบไปด้วยก็คือตัวเราเอง 
 
ประเด็นที่ต้องถอดบทเรียนหลังจากการเล่นเกม 

- การสนใจแก้ปัญหาแต่ของตนเองโดยไม่ใส่ใจปัญหาของเพ่ือน ท้ายที่สุดก็จะส่งผลกระทบต่อ

เรา เหมือนในชีวิตประจำวัน หากเรามุ่งแต่ตนเองโดยไม่ได้สนใจคนรอบข้าง ไม่ช่วยดูแลสา

ธารณสมบัติ หรือไม่สนใจผู้ที่ลำบาก ท้ายที่สุดแล้วก็จะส่งผลกระทบกลับมาถึงตัวเอง 

 
เกมที่ 2  VOLTE เป็นเกมที่ต้องการให้ตระหนักถึงการมองจากมุมของผู้อ่ืน (Perspective Taking) เข้าอก
เข้าใจผู้อ่ืน 

 

 เกมนี้ผู้เล่นจะได้ออกไปทำภารกิจจิตอาสา โดยผู้เล่นจะมีบทบาทที่แตกต่างกัน 3 บทบาท ได้แก่ 
ตัวร้าย (1 คน) สายลับเพ่ือนตัวร้าย (1 คน) และคนดี (2-4 คน) ผู้เล่นทุกคนจะต้องเก็บทรัพยากรเพื่อมาทำ
ภารกิจจิตอาสา เช่น การปลูกป่า ทาสีโรงเรียน และการเก็บขยะ จุดสำคัญของเกมนี้คือผู้เล่นแต่ละคนจะ
สามารถพูดคุยสื่อสารกันได้ตลอดเวลา และคอยช่วยเหลือเพ่ือนให้ได้ทรัพยากรให้ครบภารกิจได้ โดยตัวร้าย
สามารถแกล้งผู้เล่นคนอ่ืนได้ ในขณะที่เพ่ือนของตัวร้ายจะต้องช่วยสนับสนุนอย่างลับ ๆ เพ่ือให้ฝั่งของตัว
ร้ายและตนเองชนะ ผู้เล่นเกมนี้จะต้องคอยสังเกตความต้องการของเพ่ือนว่าผู้เล่นคนไหน มีบทบาทอะไร 
เพ่ือที่จะได้ช่วยเหลือผู้เล่นให้ถูกฝั่ง 

ด้วยกลไกการเล่นเกมจะทำให้ผู้เล่นได้เรียนรู้ว่า การจะช่วยใครสักคน เราต้องเอามุมมองเขามา
มองสถานการณ์ ไม่ใช่เอามุมมองของเราไปตัดสินแทน สอดคล้องกับการทำจิตอาสาที่ต้องมองความ
ต้องการของคนที่เราจะไปช่วยด้วย ไม่ใช่เพียงแต่กระโดดไปช่วยเขา เพราะเขาอาจไม่ต้องการหรืออาจ
ส่งผลเสียต่อเขามากกว่าผลดี 
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ประเด็นที่ต้องถอดบทเรียนหลังจากการเล่นเกม 
- ผู้เล่นรู้ได้อย่างไรว่าใครอยู่ฝ่ายของใคร 

- หากเปรียบเทียบกับชีวิตจริง เราจะรู้ได้อย่างไรว่าคนอ่ืนต้องการอย่างไร 

- นอกเหนือจากการสังเกตพฤติกรรม เรายังมีวิธีอะไรได้อีกท่ีจะรู้ได้ว่าคนอ่ืนต้องการอะไร 

- จะเกิดอะไรขึ้นหากเราทำจิตอาสาโดยไม่ใส่ใจถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้ อ่ืน (อาจ

ยกตัวอย่างจริงประกอบและพูดคุยกัน เช่น มีโครงการระดมทุนซื้อตู้เย็นให้ครอบครัวพนักงาน

ทำความสะอาด เพราะเห็นว่าต้องทำงานหาเงินทั้งวัน ไม่มีเวลาดูแลครอบครัว และยังต้องไป

ซื้อของมาทำกับข้าวให้ลูก ๆ ทุกมื้อ การมีตู้เย็นจะช่วยประหยัดเวลาและทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้น 

แต่เช้าวันรุ่งขึ้นตู้เย็นถูกขายหมดแล้วนำเงินพาครอบครัวไปดิสนีย์แลนด์ เขาบอกว่า มีตู้เย็นก็

ยังไม่แน่ว่าจะมีเงินมาซ้ือของเข้าตู้ แต่ถ้าไปดิสนีย์แลนด์วันนี้ มีความสุขวันนี้เลย)  

 
เกมที่ 3 Winter Fall  เกมนี้ต้องการให้เชื่อในศักยภาพของตนเอง (Self-Efficacy) ในการช่วยเหลือสังคม
แม้อยู่ในวัยเด็ก 

 

 เกมนี้เกิดขึ้นที่ชุมชนเอสกิโมบนขั้วโลกที่ธารน้ำแข็งกำลังละลายจากสถานการณ์โลกร้อน สมาชิก
ในชุมชนต้องช่วยกันเก็บทรัพยากรเพ่ือไปสร้างเรือสำหรับอพยพ พร้อมกับต้องรับมือกับธารน้ำแข็งที่กำลัง
ละลายไปด้วย 

ตัวละครของเกมนี้จะต่างกันตามช่วงวัย ได้แก่ เด็ก ผู้ใหญ่ และคนแก่  โดยมีภารกิจร่วมกันคือ 
จะต้องช่วยกันนำเอาทรัพยากร ได้แก่ ไม้ เหล็ก ตะปู และฝ้ายมาใช้ในการต่อเรือ แต่ละตัวละครจะมี
ความสามารถที่แตกต่างกัน เด็กสามารถเก็บไม้ได้ และยังมีความสามารถในการเรียนรู้ที่จะเก็บทรัพยากร
ชนิดอื่นได้จากผู้ใหญ่ และคนแก่ ผู้ใหญ่เป็นวัยทำงานที่มีพละกำลัง สามารถเก็บทรัพยากรได้ทุกชนิดโดยไม่
จำกัดจำนวน ส่วนคนแก่ จะเป็นผู้เดียวที่สามารถบอกใบ้ (hint) จำนวนทรัพยากรที่จะต้องใช้ในการต่อเรือ 
มีพละกำลังน้อย และสามารถสอนเด็กให้เก็บฝ้ายได้ 
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แต่ละรอบของการเล่นเกมจะมีสถานการณ์เกิดขึ้นแตกต่างกัน เช่น น้ำแข็งละลาย หมีขั้วโลกบุก 
ซึ่งอาจนำไปสู่การพังทลายของน้ำแข็งจนทำให้ผู้เล่นไม่สามารถเก็บทรัพยากรมาต่อเรือได้สำเร็จ 

เกมนี้มุ่งเน้นให้ตระหนักและเห็นความสำคัญของแต่ละช่วงวัย เข้าใจความแตกต่าง ความโดดเด่น 
และลักษณะเฉพาะของแต่ละคน รวมไปถึงการเชื่อในศักยภาพของตัวเองที่แม้เป็นเด็กก็สามารถช่วยได้ 
และเห็นจุดแข็งของความเป็นเด็กที่สามารถเรียนรู้ได้เร็ว หาข้อมูลได้ง่าย สามารถขอความรู้จากผู้คนได้
มากกว่าวัยอื่น ๆ 
 
ประเด็นที่ต้องถอดบทเรียนหลังจากการเล่นเกม 

- ผู้อาวุโส ผู้ใหญ่ และเด็กต่างก็มีความสำเร็จในการช่วยให้ทำภารกิจ 

- ทบทวนดูว่าตนเองมีความสามารถอะไรบ้าง อาจจะเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ได้ 

- ความสามารถเหล่านั้นสามารถนำไปใช้ช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างไร 

- พูดคุยถึงตัวอย่างจริงของโครงการที่เด็กทำแล้วเกิดประโยชน์ต่อสังคม เช่น โครงการ Nothing 

but Nets โดยหนูน้อยแคทเธอลีนวัย 5 ขวบ ที่ช่วยให้เด็กแอฟริการอดตายจากโรคมาลาเรีย 

 
 

3 เกม เพ่ือเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นต่อการทำจติอาสา 
 เมื่อเราอยากลงมือทำกิจกรรมจิตอาสาแล้ว จำเป็นจะต้องมีทักษะที่สำคัญ 3 อย่าง ได้แก่ การ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน (Collaboration) การคิดเชิงระบบ (System Thinking) และการคิดเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Thinking) โดย 3 เกมนี้ไม่จำเป็นต้องเรียงตามลำดับ สามารถสลับกันได้ 
 
เกมที่ 4 Vil Ranger เกมนี้ต้องการให้เรียนรู้ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน (Collaboration) 
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 เกมนี้มีจุดมุ่งหมายคือ ร่วมกันพัฒนาเมือง โดยผู้เล่นแต่ละคนจะเป็นตัวแทนของหมู่บ้าน ดิน น้ำ 
ลม ไฟ แต่ละหมู่บ้านจะมีทรัพยากรที่เฉพาะ หมู่บ้านไฟมีถ่านหินและน้ำมัน หมู่บ้านลมมีกังหันลม อากาศดี
ทั้งปี เดินทางด้วยเรือสะดวก หมู่บ้านดินมีอาหารอุดมสมบูรณ์ มีป่าไม้ หมู่บ้านน้ำมีน้ำกินใช้ได้ทั้งปีไม่มีแล้ง 
ไม่มีน้ำท่วม 

แต่ละหมู่บ้านที่จะต้องส่งทรัพยากรมาพัฒนาเพ่ือสร้างส่วนกลางให้เจริญ จนกระทั่งเป็นเมืองที่
อุดมสมบูรณ์ และมีทรัพยากรที่มั่งคั่ง หมู่บ้านที่เก็บทรัพยากรไว้กับตัวได้มากที่สุด จะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ แต่
ในขณะเดียวกันถ้าหากไม่ส่งทรัพยากรมาท่ีส่วนกลาง เมืองจะล่มสลาย จนทำให้ผู้เล่นทุกคนแพ้ไปในที่สุด 

เกมนี้มุ่งสอนเรื่องการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ทำให้ตระหนักว่าแต่ละอย่างในสังคมไม่ได้สร้าง
จากคนเดียวแต่เกิดจากการร่วมมือกัน และการร่วมมือกันไม่ใช่เพียงการมาทำพร้อมกันแต่ต้องสอด
ประสานกันด้วย ต้องช่วยเหลือกัน พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อย่าทิ้งใครในทีม เมื่อไป
ด้วยกันก็จะไปได้ไกล  
ประเด็นที่ต้องถอดบทเรียนหลังจากการเล่นเกม 

- ตั้งคำถามเก่ียวกับการทำงานร่วมกันของแต่ละคน 

- บทบาทในการทำงาน แต่ละคนเล่นบทบาทอะไรในทีม 

- สรุปความสำคัญในการร่วมมือกันทำงานจิตอาสาให้สำเร็จ 

 
เกมที่ 5 Space Rescue เกมนี้ต้องการให้เรียนรู้ทักษะการคิดเชิงระบบ (System Thinking) 
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ผู้เล่นในเกมนี้จะมีตัวต่อทางเดินที่มีรูปร่างหน้าตาแตกต่างกัน และจะต้องทำภารกิจลับระหว่างที่
เดินทางตามตัวต่อทางเดินนั้นเพ่ือสะสมคะแนน โดยมีจุดมุ่งหมายของการเดินทางคือดาวเคราะห์แปดดวง 
ผู้เล่นทั้งหมดจะต้องสนับสนุน ร่วมมือ และช่วยกันวางตัวต่อเพ่ือทำเส้นทางจนนำผู้เล่นแต่ละคนให้สามารถ
เดินทางไปถึงยังดาวเคราะห์เป้าหมายได้ หากไม่สามารถเดินทางไปยังดาวเคราะห์เป้าหมายได้ครบ เกมจะ
ไม่มีผู้ชนะ ระหว่างทางของการเดินทางจะมีภารกิจลับที่แต่ละผู้เล่นจะต้องเก็บคะแนนจากภารกิจลับ โดยผู้
ที่เก็บได้มากท่ีสุดถือเป็นผู้ชนะ 

จุดสำคัญอีกอย่างของเกมนี้คือ สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในแต่ละรอบการเล่น ที่ส่งผลต่อการสลับที่ 
การเคลื่อนย้ายของทางเดิน และดาวเคราะห์ทั้งแปดดวง 

เกมนี้มุ่งสะท้อนให้ผู้เล่นได้เห็นถึงการคิดเชิงระบบ มองเห็นทุกอย่างเป็นระบบเชื่อมโยงกัน สิ่งเล็ก 
ๆ ที่เราทำอาจส่งผลบวกมากหรือลบมากก็ได้ เหมือนผลกระทบจากการวางทางเดินแต่ละตัวล้วนส่งผลต่อ
เป้าหมายร่วมของเกม หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละรอบแม้เป็นสิ่งเล็ก ๆ แต่ส่งผลต่อการเดินทางไปยัง
ดาวเคราะห์เป้าหมายทั้งหมด การมองทุกอย่างเป็นระบบเชื่อมโยงกันแบบนี้จะทำให้เห็นว่าการลงมือ
กระทำบางสิ่งบางอย่างเล็ก ๆ ของเราอาจส่งผลต่อการพัฒนาสังคมโดยรวมได้ ในขณะเดียวกันก็อาจเป็น
ปัญหาในระยะยาวได้ การมองความเชื่อมโยงในภาพรวมจะทำให้การแก้ปัญหาของเรายั่งยืนยิ่งขึ้น  
ประเด็นที่ต้องถอดบทเรียนหลังจากการเล่นเกม 

- สะท้อนการกระทำต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเกม โดยชี้ถึงการลงเส้นทาง การทำลายเส้นทาง หรือ

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละรอบ ที่แม้เพียงเล็กน้อยก็อาจจะส่งผลกระทบอย่างมาก 

- ช่วยกันยกตัวอย่างสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวันที่การร่วมกันทำสิ่งเล็ก ๆ ทำให้เกิดผลดี

ต่อสังคมที่ยิ่งใหญ่ เช่น 

o จะเกิดอะไรขึ้นถ้าทุกคนแยกขยะ ลดการใช้ถุงพลาสติก 

o โครงการกำจัดกราฟฟิตี้จากรถไฟใต้ดินในนิวยอร์คที่ช่วยลดอัตราการเกิด

อาชญากรรมได้ https://hmong.in.th/wiki/New_York_City_Subway) 

- ช่วยกันยกตัวอย่างสถานการณ์จริงที่สิ่งเล็ก ๆ ที่ทำด้วยความปรารถนาดีแต่กลับเกิดผลเสียให้

ต้องตามแก้ไขในระยะยาว เช่น 

o โครงการ Play Pump ที่มุ่งแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในแอฟริกา โดยสร้างเครื่องเล่นให้

เด็ก ๆ และเครื่องเล่นนี้จะต่อกับระบบสูบน้ำ เพ่ือสูบน้ำขึ้นมาให้ชุมชนใช้ เป็น

โครงการที่ได้รับความสนใจมาก ได้รับรางวัลและเงินทุนมากมาย จนสามารถติดตั้งได้

ถึง 1,000 เครื่องในปี 2008 และตั้งเป้าหมายจะติดตั้งให้ได้ 4,000 เครื่อง ในปี 2010 

แต่ปรากฏว่าไม่มีเด็กไปเล่นได้จำนวนมากและนานพอที่จะสูบน้ำขึ้นมาและก็มีผู้ใหญ่

ไม่มากพอท่ีจะไปช่วยสูบน้ำ รวมทั้งค่าซ่อมบำรุงที่แพงเกินกว่าชุมชนจะจ่ายได้  
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https://news.climate.columbia.edu/2010/07/01/the-playpump-what-

went-wrong/) 

 
 
เกมที่ 6 Chaos เกมนี้ต้องการให้เรียนรู้ทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) 

 

ผู้เล่นแต่ละคนจะได้รับบทบาทเป็นนักผจญภัยผู้มาตั้งรกรากบนเกาะ บนเกาะแห่งนี้จะมีโฉนดบ้าน
ไว้เพ่ือจับจอง 16 พ้ืนที่ ภารกิจของเกมนี้คือผู้เล่นแต่ละคนจะต้องจับจองพ้ืนที่เพ่ือสร้างบ้านบนเกาะให้
ได้มากที่สุด โดยในแต่ละรอบผู้เล่นจะต้องทอยลูกเต๋าเพ่ือให้ได้ทรัพยากรในการสร้างบ้าน ในขณะเดียวกันก็
จะมีสัตว์ประหลาดออกมาคอยทำลายบ้าน ในแต่ละรอบสิ่งที่ผู้เล่นสามารถเลือกทำได้คือ การสร้างบ้าน 
การทำลายบ้านผู้อ่ืน และการฆ่าสัตว์ประหลาดที่คอยก่อกวน 

การวางแผนและดำเนินกลยุทธ์เป็นสิ่งสำคัญของเกมนี้ หากไม่คิดวางแผนและร่วมมือกันฆ่าสัตว์
ประหลาดที่ออกมา อาจส่งผลเสียหายทั้งต่อบ้านของตนเองและผู้เล่นคนอ่ืน  ดังนั้นเมื่อจะทำอะไรต้องมี
เป้าหมายที่ชัด หมั่นตรวจสอบเป้าหมาย และไม่ใช่ดันทุรังทำแต่ต้องมีกลยุทธ์ หาแนวทางที่หลากหลาย 
เช่น หาแนวร่วม หาวิธีการ หาทรัพยากร ฯลฯ เพ่ือให้ไปถึงเป้าหมาย การคิดเชิ งกลยุทธ์พร้อมกับการ
ไตร่ตรองถึงผู้อื่นนี้เป็นคุณสมบัติที่จำเป็นต่อการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา 
ประเด็นที่ต้องถอดบทเรียนหลังจากการเล่นเกม 

- เป้าหมายคืออะไร หากเราไม่ยึดเป้าหมาย ก็อาจไปผิดทางได้  
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- เปรียบกับชีวิต และงานเพ่ือสังคม เราต้องรู้ว่าเราต้องการอะไร สิ่งที่เราทำจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่
ต้องการหรือไม่ เราอาจจะต้องทำอย่างอ่ืนด้วยเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย เช่น การหาแนวร่วม 
การระดมทุน ฯลฯ แต่ต้องไม่ลืมว่า เป้าหมายจริง ๆ คือ อะไร และคอยตรวจสอบว่าสิ่งที่เรา
ทำอยู่นั้นยังพาไปเป้าหมายนั้นหรือไม่ ต้องปรับแผน ปรับการทำงานอย่างไร 

 

การนำชุดเกมไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียน 
สามารถนำชุดเกมไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ในหลายรูปแบบ เช่น 
- ค่าย 2-3 วัน ให้ผู้เรียนได้เล่นเกมตามลำดับและถอดบทเรียนหลังจากเล่นเกมแต่ละเกม 

หลังจากครบทุกเกมสรุปรวมและหากมีโอกาสควรให้ผู้เรียนได้ลงมือทำโครงการจิตอาสาจริง 
ๆ ที่นักเรียนริเริ่มเองโดยผ่านกระบวนการที่ครูเป็นที่ปรึกษา สลับกับการเล่นเกม แล้วนำ
บทเรียนทั้งจากเกม และ กิจกรรมจิตอาสามาถอดบทเรียนหลังจากลงมือทำโครงการ  

- นำเกมไปจัดการเรียนรู้ในชั่วโมงกิจกรรมแต่ละสัปดาห์ โดยแต่ละสัปดาห์ให้เล่นเกมและถอด
บทเรียนแต่ละเกมตามลำดับ เมื่อเล่นไปได้ 3 เกมอาจจะให้นักเรียนเริ่มสำรวจเพ่ือหาไอเดีย
สำหรับการริเริมโครงการจิตอาสา และเมื่อเล่นเกมที่ เหลืออีก 3 เกมแล้ว จึงให้ออกแบบ
โครงการ และ ลงมือปฏิบัติตามแผน จนเสร็จสิ้น จึงทำการถอดบทเรียน และสรุปสิ่งที่ได้จาก
การเล่นเกม และการลงมือทำโครงการจิตอาสา 

- เลือกเกมไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามประเด็นที่ต้องการ เช่น ต้องการให้เรียนรู้เรื่องการคิด
เชิงระบบ นำเกม Space Rescue ไปจัดการเรียนรู้ 
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คู่มือแต่ละเกม 
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คู่มือเกม Winter Fall 



198 



199 



200 



201 



202 



203 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



204 

 
 
 
 

  



205 

คู่มือเกม Space Rescue 
ทางเดิน  

- วางทางเดินต่อกันลงกระดานในช่องตาราง 
- ผู้เล่นทุกคนจะมีทางเดินในมือ 5 ตัวเสมอ  
- สีเหลืองสามารถวางต่อไปได้  
- สีดำคือทางตันไม่สามารถวางต่อไปได้  
- มีทางเดิน 250 ตัว 

 
ลูกเต๋าสถานการณ์ 

- ทอยลูกเต๋าในทุกๆรอบหลังจากที่ผู้เล่นทุกคนวางทางเดินครบในรอบๆนั้น  
- สถานการณ์จะเกิดแตกต่างกันในแต่ละรอบขึ้นอยู่กับการทอยลูกเต๋า 

 
สถานการณ์มีดังนี้ 

ดวงดาว × 2 - ในรอบนั้นถ้าใครวางทางเดินทับดวงดาวจะได้ดวงดาว 2 ดวง 
ดวงดาวหายทั้งจักรวาล – ในรอบนั้นถ้าใครวางทางเดินทับดวงดาวก็ไม่ได้ดาวไป 
ดาวเคราะห์หมุนตามเข็มนาฬิกา 1 รอบ 
ดาวเคราะห์หมุนทวนเข็มนาฬิกา 2 รอบ 
อุกกาบาตพุ่งชน - ทางเดินที่อยู่ในรัศมีรอบดาวเคราะห์จะหายไปท้ังหมด (รวมถึงทางท่ีเชื่อมต่อกับทางนั้น

ด้วย) ทาง เดินที่ถูกอุกกาบาตชนจะทิ้งออกไปไม่เอามารวมในกองจั่ว 
NONE – ไม่มีสถานการณ์อะไรเกิดข้ึน 

 
Mission 

- ผู้เล่นทุกคนจะได้ mission ที่ต่างกัน 
- เมื่อมีผู้เล่นที่ทำ mission สำเร็จให้หงายการ์ดมิชชั่นว่าทำสำเร็จแล้ว 
- คะแนน mission มี 5 คะแนน แต่จะนับคะแนนก็ต่อเมื่อผู้เล่นทุกคนช่วยกันเดินไปครบทุกดวงที่ต้องไป

แล้ว 
 
ดวงดาว 

- ดวงดาว มี 1 คะแนน แต่จะนับคะแนนก็ต่อเมื่อผู้เล่นทุกคนช่วยกันเดินไปครบทุกดวงที่ต้องไปแล้ว  
 
วิธีการเล่น 
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เป้าหมายของเกมนี้คือผู้เล่นทุกคนต้องต่อทางเดินไปช่วยคนที่ติดอยู่บนดาวเคราะห์ โดยมาจากการที่ผู้เล่น
สุ่ม หยิบดาวเคราะห์ขึ้นมาตามจำนวนผู้เล่น ดาวเคราะห์ที่ผู้เล่นสุ่มหยิบมาได้คือดาวเคราะห์ที่ทุกคนต้องช่วยกันไป โดย 
การจะไปได้นั้นต้องใช้ทางเดินวางต่อ ๆ กันไปและผู้เล่นคนแรกท่ีเริ่มจะต้องเดินออกจากโลกเท่านั้น 

เมื่อผู้เล่นทุกคนช่วยกันต่อทางเดินไปครบทุกดาวเคราะห์ที่ต้องไปแล้วถือว่าจบเกม ผู้เล่นทุกคนชนะ
ร่วมกัน หลังจากนั้นก็นับคะแนนจากการทำ mission ของแต่ละคนและดวงดาวที่เก็บได้ในกรณีที่ทางเดินหมดแต่ผู้เล่น
ทุกคน ยังไปไม่ครบทุกดาวเคราะห์ที่ต้องไปถือว่าทุกคนแพ้ร่วมกัน 
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสา 
ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

เมื่อจบกิจกรรมการเรียนรู้แล้ว ผู้เรียนสามารถ 
1. อธิบายความหมายของจิตอาสาและพฤติกรรมหลักท้ังสามด้าน ได้แก่ ด้านการช่วยเหลือผู้อื่น ด้าน

การเสียสละต่อสังคม และด้านการมุ่งม่ันพัฒนา และลักษณะหรือตัวอย่างของพฤติกรรมหลัก 
2. กระทำกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับจิตอาสา เพื่อให้การทำกิจกรรมจิตอาสาประสบความสำเร็จ เช่น 

การเข้าใจผู้อ่ืน การสื่อสาร และการแก้ปัญหา 
3. เกิดความคิดความรู้สึกหรือมุมมองที่มีต่อจิตอาสาในด้านการช่วยเหลือผู้อื่น ด้านการเสียสละต่อ

สังคม และด้านการมุ่งมั่นพัฒนา  
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอน วัสดุอุปกรณ์ ระยะเวลา การประเมิน 
ปฐมนิเทศ ชี้แจง

กิจกรรมและ
ทำข้อตกลง
ในการร่วม
กิจกรรม 

• ครูชี้แจงให้
นักเรียนทราบ
เกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์
ของการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้ ภาพรวม
ของการดำเนิน
กิจกรรมทั้งหมด 
และแนวปฏิบัติ
ของนักเรียน
เพ่ือการทำ
กิจกรรมร่วมกัน 
รวมทั้งแนะนำ
ทีมผู้ร่วมจัด
กิจกรรม 

• นักเรียนซักถาม
ข้อสงสัย และ

• Ppt แสดง
จุดประสงค์
และภาพรวม
กิจกรรม
ทั้งหมด 

• เครื่องมือ
ประเมิน pre-
test จำนวน 
4 ฉบับ ได้แก่  
แบบประเมิน 
ความรู้ ทักษะ 
และเจตคติ 
(ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น) และแบบ
วัดจิตอาสา 
(วีรพร สี
สถาน และ
อวยพร เรือง

30 นาที • สอบถาม
ความเข้าใจ
ของนักเรียน
เกี่ยวกับ
กิจกรรม 

• Pre-test  
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กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอน วัสดุอุปกรณ์ ระยะเวลา การประเมิน 
ครูรวมทั้งผู้ร่วม
จัดกิจกรรมตอบ
ข้อสงสัย 

• ทำ pre-test 
(ท้ังกลุ่มทดลอง
และกลุ่ม
ควบคุม) 

ตระกูล, 
2558)  

เกมที่ 1 
empathy 

เพ่ือสร้าง
ความ
ตระหนัก
เกี่ยวกับจิต
อาสา 

• ครูผู้สอนนำเข้า
สู่บทเรียนโดย
การชวนคุย
เกี่ยวกับ
สถานการณ์
หรือกรณีศึกษา
ที่แสดงถึงความ
เดือดร้อนของ
เพ่ือนหรือผู้คน 

• ครูอธิบาย
วิธีการเล่นเกม
ให้ผู้เรียนฟัง 
และผู้เรียน
ซักถามกติกา 

• ผู้เรียนเล่นเกม  

• ครูและผู้เรียน
ร่วมกันสรุป
บทเรียน 

• เกม  

• แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเล่นเกม  

90 นาที • สังเกต
พฤติกรรมการ
เล่นเกม 

• สะท้อนการ
เรียนรู้ 

เกมที่ 2 
perspective 
taking 

เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจ
ในความ
ต้องการการ
ช่วยเหลือ
ของผู้อ่ืน 

• ครูผู้สอนนำเข้า
สู่บทเรียนโดย
การชวนคุย
เกี่ยวกับ
สถานการณ์
หรือกรณีศึกษา

• เกม 

• แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเล่นเกม  

60 นาที • สังเกต
พฤติกรรมการ
เล่นเกม 

• สะท้อนการ
เรียนรู้ 
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กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอน วัสดุอุปกรณ์ ระยะเวลา การประเมิน 
ที่แสดงถึงความ
เดือดร้อนของ
เพ่ือนหรือผู้คน 

• ครูอธิบาย
วิธีการเล่นเกม
ให้ผู้เรียนฟัง 
และผู้เรียน
ซักถามกติกา 

• ผู้เรียนเล่นเกม  

• ครูและผู้เรียน
ร่วมกันสรุป
บทเรียน  

เกมที่ 3 self-
efficacy 

เพ่ือเปิด
มุมมองให้
ผู้เรียนเห็นถึง
ศักยภาพของ
ตนเองในการ
ทำจิตอาสา 

• ครูผู้สอนนำเข้า
สู่บทเรียนโดย
การชวนคุย
เกี่ยวกับ
สถานการณ์
หรือกรณีศึกษา
ที่แสดงถึงความ
เดือดร้อนของ
เพ่ือนหรือผู้คน 

• ครูอธิบาย
วิธีการเล่นเกม
ให้ผู้เรียนฟัง 
และผู้เรียน
ซักถามกติกา 

• ผู้เรียนเล่นเกม  

• ครูและผู้เรียน
ร่วมกันสรุป
บทเรียน 

• เกม  

• แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเล่นเกม  

60 นาที • สังเกต
พฤติกรรมการ
เล่นเกม 

• สะท้อนการ
เรียนรู้ 

เกมที่ 4 เพ่ือสร้าง • ครูผู้สอนนำเข้า • เกม  90 นาที • สังเกต
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กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอน วัสดุอุปกรณ์ ระยะเวลา การประเมิน 
ความร่วมมือ
กัน  

ทักษะการ
ทำงาน
ร่วมกันใน
การทำงาน
จิตอาสา 

สู่บทเรียนโดย
การชวนคุย
เกี่ยวกับ
สถานการณ์
หรือกรณีศึกษา
ที่แสดงถึงความ
เดือดร้อนของ
เพ่ือนหรือผู้คน 

• ครูอธิบาย
วิธีการเล่นเกม
ให้ผู้เรียนฟัง 
และผู้เรียน
ซักถามกติกา 

• ผู้เรียนเล่นเกม  

• ครูและผู้เรียน
ร่วมกันสรุป
บทเรียน 

• แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเล่นเกม  

พฤติกรรมการ
เล่นเกม 

• สะท้อนการ
เรียนรู้ 

เกมที่ 5 การ
คิดเชิงระบบ 

เพ่ือพัฒนา
ทักษะการคิด
เชิงระบบใน
การทำงาน
จิตอาสา 

• ครูผู้สอนนำเข้า
สู่บทเรียนโดย
การชวนคุย
เกี่ยวกับ
สถานการณ์
หรือกรณีศึกษา
ที่แสดงถึงความ
เดือดร้อนของ
เพ่ือนหรือผู้คน 

• ครูอธิบาย
วิธีการเล่นเกม
ให้ผู้เรียนฟัง 
และผู้เรียน
ซักถามกติกา 

• เกม  

• แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเล่นเกม  

60 นาที • สังเกต
พฤติกรรมการ
เล่นเกม 

• สะท้อนการ
เรียนรู้ 
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กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอน วัสดุอุปกรณ์ ระยะเวลา การประเมิน 

• ผู้เรียนเล่นเกม 

• ครูและผู้เรียน
ร่วมกันสรุป
บทเรียน 

เกมที่ 6 การ
คิดเชิงกล
ยุทธ์  

เพ่ือพัฒนา
ทักษะการ
วางแผน
แก้ปัญหา
เชิงกลยุทธ์ใน
การทำงาน
จิตอาสา 

• ครูผู้สอนนำเข้า
สู่บทเรียนโดย
การชวนคุย
เกี่ยวกับ
สถานการณ์
หรือกรณีศึกษา
ที่แสดงถึงความ
เดือดร้อนของ
เพ่ือนหรือผู้คน 

• ครูอธิบาย
วิธีการเล่นเกม
ให้ผู้เรียนฟัง 
และผู้เรียน
ซักถามกติกา 

• ผู้เรียนเล่นเกม  

• ครูและผู้เรียน
ร่วมกันสรุป
บทเรียน 

• เกม  

• แบบสังเกต
พฤติกรรม
การเล่นเกม  

60 นาที • สังเกต
พฤติกรรมการ
เล่นเกม 

• สะท้อนการ
เรียนรู้ 

สรุปบทเรียน เพ่ือสรุป
ประสบการณ์
การเรียนรู้
ของผู้เรียน 

• ครูและผู้เรียน
ร่วมกันทบทวน
กิจกรรมที่
ผู้เรียนทำ
ทั้งหมด และ
ชวนผู้เรียนให้
แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ
ประสบการณ์

• แบบ
สัมภาษณ์
ประสบการณ์
การเรียนรู้
ของผู้เรียน 

• เครื่องมือ
ประเมิน 
post-test 
จำนวน 4 

30 นาที • ถอดบทเรียน
ประสบการณ์
การเรียนรู้
ของผู้เรียน  

• Post-test  

• สัมภาษณ์
ความคิดเห็น
ของครูผู้สอน
เกี่ยวกับการ
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กิจกรรม วัตถุประสงค์ ขั้นตอน วัสดุอุปกรณ์ ระยะเวลา การประเมิน 
การเรียนรู้ของ
ตนเองใน
ภาพรวมและ
รายกิจกรรม 

• ผู้ร่วมจัด
กิจกรรม
อำนวยการ
ทบทวน
ประสบการณ์
การเรียนรู้ โดย
การจดบันทึก 
หรือพิมพ์ลงใน
สไลด์  

• นักเรียนทำ 
post-test (ท้ัง
กลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม) 

• ผู้ร่วมจัด
กิจกรรม
สัมภาษณ์ครู 

ฉบับ ได้แก่ 
แบบประเมิน 
ความรู้ ทักษะ 
และเจตคติ 
(ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น) และแบบ
วัดจิตอาสา 
(วีรพร สี
สถาน และ
อวยพร เรือง
ตระกูล, 
2558)  

• แบบ
สัมภาษณ์
ความคิดเห็น
ของครูผู้สอน
เกี่ยวกับการ
จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 

จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 

 
การประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน 

• pre-test และ post-test ด้วยเครื่องมือจำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ แบบประเมินความรู้ ทักษะ และ
เจตคติ (ผู้วิจัยสร้างขึ้น) และแบบวัดจิตอาสา (วีรพร สีสถาน และอวยพร เรืองตระกูล, 2558) มี
ทั้งในระบบออนไลน์และกระดาษ (สำหรับผู้เรียนที่ไม่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์) 

• สังเกตพฤติกรรมการเล่นเกมและสนับสนุนช่วยเหลือระหว่างการทำกิจกรรม 

• สัมภาษณ์ประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนหลังการทำกิจกรรม 
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รายการวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 

• เกม 6 เกม 

เงื่อนไขการจัดกิจกรรม 

• ครูผู้สอนมีความเข้าใจในเกมและแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยได้ลองเล่นเกมและศึกษา
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

• ผู้ร่วมจัดกิจกรรมคอบประสานช่วยเหลือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู และมีความเข้าใจในเกม
และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 



215 

รายชื่อคณะผู้วิจัย 
 
1. ผศ.ดร.พลรพี ทุมมาพันธ์  คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

โทร 02 564 4442 E-mail: phonraphee@lsed.tu.ac.th 

2. ผศ.ดร.สุรวิทย์ อัสสพันธุ์   คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
โทร 02 564 4442 E-mail: hulse@lsed.tu.ac.th 

3. ผศ.ดร.นฤพจน์ พุธวัฒนะ  คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
โทร 02 564 4442 E-mail: nodenarupot@yahoo.com 

4. ดร.สิทธิกร จันทร์เจริญฤทธิ์  คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
โทร 02 564 4442 E-mail: sittikorn.chan@lsed.tu.ac.t 

 

mailto:phonraphee@lsed.tu.ac.th
mailto:hulse@lsed.tu.ac.th
mailto:nodenarupot@yahoo.com

