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บทค ัดย่อ

Abstract

การเรียนรูผ้ ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ในปจั จุบนั ได้รบั ความนิยม และนํ ามาประยุกต์ใช้
ประกอบการเรียนการสอนในประเทศไทยอย่างแพร่หลาย ในปจั จุบนั มีการพัฒนา
กระบวนการเรียนรูโ้ ดยการสอดแทรกเนื้อหาร่วมไปกับเกม โดยผูเ้ รียนได้รบั ความ
สนุ กสนาน และได้รบั ความรู้จากการเล่นเกมได้ นอกจากนี้ส่อื ประเภทนี้ยงั ช่วย
เพิม่ ประสิทธิภาพในการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนได้อกี ทางหนึ่ง เกมการเรียนรูท้ างด้าน
การแพทย์แ ละสุข ภาพโดยมากใช้ก ับ การฝึ ก การเรีย นรู้จ ากประสบการณ์ เ ชิง
วิชาชีพ จากสถานการณ์จําลอง หรือจากกรณีศกึ ษา ซึ่งการเรียนรูด้ ้วยเกมนัน้ มี
จุดเด่นอยู่ทก่ี ารใช้งบประมาณตํ่าเนื่องจากผูเ้ รียนสามารถฝึ กปฏิบตั ไิ ด้หลายครัง้
รวมถึงไม่มคี วามเสีย่ งต่อการเกิดอันตรายต่อการฝึ กปฏิบตั โิ ดยได้รบั ความรูต้ าม
วัตถุประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้จากการมีปฏิสมั พันธ์ของผูเ้ ล่นในเกม เพราะฉะนัน้ การเรียนรู้
ผ่านเกมในด้านการแพทย์และสุขภาพจึงได้รบั ความนิยมและมีการพัฒนาอย่าง
กว้างขวาง ทัง้ เพือ่ ใช้ในการเผยแพร่ความรูก้ บั ประชาชนทัวไป
่ และยังช่วยฝึ กซ้อม
่
และทบทวนความรู้ใ นการดู แ ลผู้ป ว ยสํา หรับ บุ ค ลากรทางการแพทย์ ซึ่ง เป็ น
ประโยชน์ เ มื่อ ต้องเผชิญหน้ า กับ สถานการณ์ จริง กับผู้ป่วย บุ คลากรต่าง ๆ จะ
สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดความผิดพลาดอันก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อชีวติ และสุขภาพของผูป้ ว่ ย

Learning through electronic media has become popular nowadays and it is
also widely used for teaching in Thailand. The learning process is
developed by including contents in the game which makes the class fun
and the student knowledge is gained. Moreover, the student learning can
be enhanced with this media. In medical and health area, learning through
games was used for practice-based learning from professional experiences,
simulated situations, and case studies. The benefit of learning through
games is that the low budget implement since the student can be playing
many times without risk of harm and they are also educated according to
learning objective by the interaction among the players in the game. Thus,
learning games in the field of medicine and health have been the most
popular and widespread in development. Furthermore, learning through
games is used to disseminate knowledge to the general public and to help
medical staffs to repeat practicing and learning patient care. This is
particularly useful when faced with real patients. The staffs will be able to
provide appropriate care with no damage to life and health of the patient.

สําคัญ: เกม, การศึกษา, สุขภาพ, การแพทย์

Keywords: game, education, health, medicine

บทนํา
ปจั จุบนั การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ก้าวกระโดด
ไปอย่ า งมาก ทัง้ โครงสร้า งหลัก ระบบเครือ ข่า ย อุ ป กรณ์ ก าร
สื่อสาร โปรแกรมสําเร็จรูปต่าง ๆ และการให้บริการที่ครอบคลุม
ทัวประเทศ
่
ส่งผลทัง้ ภาคธุรกิจเอกชนและภาครัฐบาล ในส่วนของ
การศึกษานัน้ เกิดการพัฒนาสื่อการเรียนรู้จํานวนมากให้เข้ากับ
สภาวะปจั จุบนั ทัง้ นี้ สื่อการเรียนรู้ หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์ หรือ
วิธกี ารใด ๆ ทีเ่ ป็ นตัวกลางในการถ่ายทอดความรู้ ทัศนคติ ทักษะ
และประสบการณ์ไปสู่ผเู้ รียน สื่อการเรียนรูแ้ ต่ละชนิดมีคุณสมบัติ
พิเศษและมีคุณค่าในตัวเอง ทําหน้าทีเ่ ก็บและแสดงความหมายที่
เหมาะสมกับเนื้อหาและมีเทคนิคหรือวิธกี ารใช้อย่างมีระบบ โดย
สามารถแบ่งประเภทของสือ่ ได้เป็ น 1) สือ่ ประเภททีก่ ่อให้เกิดการ
กระทํา 2) สือ่ ประเภททีก่ ่อให้เกิดภาพนึก และ 3) สือ่ ประเภทที่
ก่อให้เกิดการคิดนึกเป็ นสัญลักษณ์1 โดยสือ่ การเรียนรูผ้ า่ นเกมได้
เข้ามามีบทบาทในประเทศไทยตัง้ แต่มกี ารนํ าเทคโนโลยีต่าง ๆ
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ปี 9 ฉบับ 2, เมย. – มิย. 2557

เข้ า มาในประเทศ อย่ า งเช่ น คอมพิ ว เตอร์ โทรศั พ ท์ ม ื อ ถื อ
เครือ ข่ า ยอิน เตอร์ เ น็ ต ฯลฯ โดยมีก ารประยุ ก ต์ ใ ช้เ ทคโนโลยี
ดังกล่าวเข้ากับการเรียนการสอนในห้องเรียนมากขึน้ ในด้านบวก
ของเทคโนโลยีเ หล่า นั น้ ได้ม ีก ารนํ า ไปใช้ใ นระดับ ชัน้ ประถมมี
นโยบายรัฐบาลที่ประกาศให้สนับสนุ นใช้ในการเรียนการสอนใน
ห้ อ งเรีย น ในระดับ มัธ ยมศึ ก ษาและอุ ด มศึ ก ษามีก ารใช้ ง าน
เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล (Electronic learning หรือ
E-learning) หรือการเรียนการสอนผ่านทีวดี าวเทียม (Satellite
television) เป็ นต้น
นอกจากประโยชน์แล้ว การพัฒนาด้านเทคโนโลยีมผี ลกระทบ
ด้านลบทีเ่ ห็นชัดกับเยาวชนไทยเช่นกัน เช่น มีเกมประเภทต่าง ๆ
ทีม่ ุ่งเน้นเฉพาะความบันเทิงและความสนุ กสนานจนทําให้เกิดการ
ติด เกม ในเยาวชนหรือ นั ก ศึก ษาที่เ ล่ น เกมคอมพิว เตอร์จ นไม่
สามารถหยุดพักหรือหยุดเล่นได้นัน้ ทางการแพทย์ได้ระบุกลุ่ม
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ทฤษฎี ที่ ห นึ่ ง: สิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ หมาะสมทํ า ให้ ก ารเรี ย นรู้ มี
ประสิ ทธิ ภาพ (Effective learning environment theory)

อาการดังกล่าวเป็ น “โรคติดเกม” ซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้ด้านอื่น
ของเด็กและเยาวชนเหล่านัน้ ซึง่ ผูท้ เ่ี ป็ นโรคติดเกมนี้ต้องการการ
ดูแลจากครอบครัว สังคมและประเทศชาติ
สําหรับแนวคิดการพัฒนาคุณลักษณะด้านดีของการศึกษาและ
เทคโนโลยีท่ีท ัน สมัย เข้า ด้ว ยกัน คือ ทํ า ให้นั ก เรีย น นั ก ศึก ษา
เยาวชน สามารถเรียนรูไ้ ด้อย่างต่อเนื่อง และมีความสนุ กสนานไป
ด้วยในตัว นอกเหนือจากการเรียนผ่านระบบออนไลน์ ซง่ึ บางครัง้
ไม่ ก ระตุ้ น การเรีย นรู้เ ท่ า ที่ค วร โดยทัว่ ไปการจัด ทํ า เว็บ ไซต์
ประกอบการเรียนการสอนเป็ นรูปแบบของการอ่านหรือศึกษาผ่าน
ตัวอักษรและภาพเป็ นหลัก ไม่สามารถดึงดูดให้เกิดการเรียนรูใ้ น
เรื่องทีต่ อ้ งการได้ด4ี เพราะฉะนัน้ นักวิจยั และนักการศึกษาจึงได้ม ี
แนวคิดทีจ่ ะพัฒนาเกมรวมเข้ากับเนื้อหาการเรียนรูโ้ ดยใช้แนวคิด
ที่สําคัญ คือ การได้รบั ความรู้พร้อมกับความสนุ กสนานจากการ
เล่นเกม2 เพราะฉะนัน้ จึงเกิดการพัฒนาเกมการศึกษาขึน้ อย่าง
กว้า งขวาง และเกิด ประเภทใหม่ ข องเกมการศึก ษาคือ เกมคิด
ไตร่ตรอง (Serious game) ซึง่ เป็ นคําศัพท์ใหม่ทเ่ี กิดจากการรวม
คําว่า “Serious” ทีม่ คี วามหมายว่าการคิดหรือตริตรองในสิง่ หนึ่ง
ด้วยความจดจ่อ และคําว่า “Game” ทีห่ มายถึงกิจกรรมทีจ่ ดั ทําขึน้
โดยมีจุ ด มุ่ ง หมายเพื่อ ความสนุ ก สนาน โดยรวมคํ า ว่า เกมคิด
ไตร่ตรอง (Serious Game) หมายถึง เกมทีต่ อ้ งมีการคิด หรือตริ
ตรองด้วยความจดจ่อในกิจกรรมทีจ่ ดั ทําขึน้ โดยมีความสนุ กสนาน
และได้รบั ความรูใ้ นเรื่องนัน้ ๆ3 อีกทัง้ ยังส่งเสริมการมีปฏิสมั พันธ์
กับระบบของเกมทําให้ผเู้ ล่นได้รบั ความสนุ กในกระบวนการเรียนรู้
และเสริมสร้างทักษะ อีกทัง้ ยังช่วยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และทัศนคติของผูเ้ ล่น เนื่องจากการเรียนรูผ้ า่ นเกมคิดไตร่ตรองนัน้
เป็ นการเรียนรูช้ นิดทีเ่ รียนรูจ้ ากประสบการณ์ทเ่ี กิดจากความรูจ้ าก
การมีปฏิสมั พันธ์กบั พืน้ ฐานของเกมและการออกแบบเกม โดยผู้
เล่ น จะได้ ร ับ ผลที่เ กิด ตามมาจากการมีป ฏิส ัม พัน ธ์ นั น้ ๆ ซึ่ ง
คุณสมบัตทิ ่สี ําคัญของเกมการศึกษา คือ เกมคอมพิวเตอร์อยู่ใน
สภาพแวดล้อมทีม่ คี วามเสีย่ งตํ่า มีให้เลือกศึกษาได้หลากหลาย
ประเภทของเกม และยังครอบคลุมเนื้อหาความรูใ้ นหลายด้าน4
นิพนธ์ปริทศั น์ น้ีจะได้กล่าวถึงทฤษฎีสําคัญทีเ่ ป็ นพืน้ ฐานของ
เกมการศึกษาและปจั จัยด้านบวกที่ส่งเสริมการศึกษาของผูเ้ รียน
จนกระทัง่ ทํ า ให้ ท ั ว่ โลกเกิ ด การพัฒ นาเกมการศึ ก ษาอย่ า ง
กว้ า งขวาง จนกระทัง่ ได้ นํ า มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาด้ า น
การแพทย์และสุขภาพ นอกจากนี้ ยังอธิบายถึงโครงสร้างพืน้ ฐาน
ของเกมการศึก ษาด้า นการแพทย์ แ ละสุ ข ภาพและสุ ด ท้า ยคือ
ตัวอย่างของเกมคิดไตร่ตรองในด้านการแพทย์และสุขภาพ

Norman และคณะได้ระบุองค์ประกอบ 7 อย่างของสิง่ แวดล้อม
ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ ท่ี ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดั ง ต่ อ ไปนี้ คื อ 1)
สิง่ แวดล้อมต้องมีปฏิสมั พันธ์สงู กับผูเ้ รียน 2) ต้องมีวตั ถุประสงค์ท่ี
ชัดเจนว่าต้องการให้ผเู้ รียนได้รบั อะไรจากการเรียนรูแ้ ละมีการวาง
แผนการจัดการสิง่ แวดล้อมทีเ่ หมาะสม 3) สิง่ แวดล้อมนัน้ ต้องมี
กลไกในการกระตุน้ ในการเรียนรูใ้ ห้กบั ผูเ้ รียน 4) ต้องมีระดับความ
ยากทีไ่ ม่ยากเกินไปจนทําให้ผเู้ รียนสูญเสียความมันใจที
่ จ่ ะเรียนรู้
และต้อ งไม่ ง่ า ยเกิน ไปจนทํ า ให้ผู้เ รีย นเกิด ความเบื่อ หน่ า ย 5)
สิง่ แวดล้อมนัน้ ต้องมีคุณสมบัตใิ นการมอบประสบการณ์ โดยตรง
ให้กบั ผูเ้ ล่น ผ่านภารกิจหรืองานทีต่ อ้ งทําให้สาํ เร็จลุลว่ ง 6) ต้องมี
การจัดหาตัวช่วยในกรณีทผ่ี เู้ รียนมีปญั หา ทําให้ผเู้ รียนไม่เลิกล้มที่
จะเรียนรู้ 7) สิง่ แวดล้อมนัน้ ต้องมีการหลีกเลีย่ งการรบกวนหรือ
การขัดจังหวะในการเรียนรู้ของผู้เรียน5 ซึ่งทฤษฎีของ Norman
เป็ นรากฐานในการพัฒนาสิง่ แวดล้อมทีเ่ หมาะสม ซึ่ง ณ ที่น้ีกค็ อื
การใช้ เ กมในการเรี ย นรู้ โดยทํ า ให้ ก ารสร้ า งเกมที่ ดี จ ะต้ อ ง
ประกอบด้วยองค์ประกอบสําคัญทัง้ 7 ข้อทีก่ ล่าวมาแล้ว จึงจะทํา
ให้ผู้เ รีย นหรือ ผู้เ ล่ น เกมสามารถฝึ ก ฝนและทํ า ความเข้า ใจกับ
เนื้อหาทีเ่ รียนได้ดว้ ยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ทฤษฎีที่สอง: ทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple intelligent theory)
ทฤษฎีน้ีได้ถูกนําเสนอครัง้ แรกโดย Howard Gardner นักจิต
วิทยาชาวอเมริกนั โดยได้ระบุความชาญฉลาดไว้ 7 ด้าน ได้แก่ 1)
ด้านภาษาและการสือ่ สาร (Verbal and linguistic) 2) ด้านตรรกะ
และคณิตศาสตร์ (Logical and mathematical) 3) ด้านมิตสิ มั พันธ์
และจินตภาพ (Visual and spatial) 4) ด้านร่างกายและการ
เคลื่อนไหว (Body and motion) 5) ด้านจังหวะและดนตรี (Music
and rhythmic) 6) ด้านมนุ ษย์สมั พันธ์ (Interpersonal) 7) ด้านการ
เข้าใจตนเอง (Self-awareness) ซึง่ ต่อมาได้เพิม่ เป็ น 9 ด้าน คือ
ด้านการเข้าใจธรรมชาติ (Naturalist) และด้านการดํารงชีวติ (Life
existence) ในประเทศไทยได้มกี ารนํามาเผยแพร่โดย “หนูด”ี คุณ
วนิษา เรซ ผ่านหนังสือ “อัจฉริยะสร้างได้”6 โดย Howard Gardner
กล่าวถึงทฤษฏีน้ีวา่ ในแต่ละบุคคลจะมีความชาญฉลาดในหลาย ๆ
ด้านที่ไม่เท่ากัน โดยมีความชาญฉลาดในบางด้านที่เด่นและบาง
ด้านทีด่ อ้ ยกว่า เพราะฉะนัน้ เราสามารถเสริมสร้างความชาญฉลาด
ของบุ ค คลให้ม ีค วามหลากหลายด้า นแก่ ผู้เ รีย นได้ รวมถึง การ
ค้นหาความชาญฉลาดด้านทีเ่ ด่นชัดของแต่ละคน เพือ่ ให้เข้าสูส่ าย
การเรีย นหรือ สายอาชีพ ที่เ หมาะสม ซึ่ง การใช้เ กมการเรีย นรู้
สามารถเสริม ทัก ษะความชาญฉลาดที่ม ีห ลากหลายด้า นของ
ผูเ้ รียนได้ตามต้องการขึน้ อยู่กบั การออกแบบ อีกทัง้ การใช้เกมยัง
สามารถประเมินความชาญฉลาดของบุคคลในแต่ละด้านเพื่อช่วย
ให้ผเู้ รียนค้นพบความชาญฉลาดด้านทีเ่ ด่นชัดของตนเองได้7

ึ ษา
ทฤษฎีพน
ื้ ฐานสําค ัญของเกมการศก
ในปจั จุบนั มีทฤษฎีทใ่ี ช้อธิบายความสําคัญของเกมการศึกษา
โดยเป็ นพื้นฐานของนักพัฒนาเกม นักการศึกษา นักสารสนเทศ
เพือ่ ให้เกิดเกมการศึกษาไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี้
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การพัฒนาเกมการศึกษาในปจั จุบนั มีพน้ื ฐานจากการนําทฤษฎี
ทัง้ สองทีไ่ ด้กล่าวมาผนวกเข้าด้วยกัน เพือ่ ให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรู้
อย่ า งเหมาะสมและก่ อ ให้ เ กิ ด การพัฒ นาความชาญฉลาดที่
หลากหลายด้าน และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทัง้ ยังช่วย
ให้ผูเ้ รียนได้รบั การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และประสบการณ์ ได้
อย่างเหมาะสม8

การศึ ก ษาในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ในโครงการที่ ช่ื อ ว่ า Project
Games-to-Teach13 ซึ่งเป็ นการพัฒนาเกมเพื่อการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ในการเรียนการสอน
ระดับ อุ ดมศึกษา นอกจากนี้ ในประเทศไต้หวัน ยัง มีก ารพัฒ นา
เว็ บ ไซต์ เ กมเพื่ อ การศึ ก ษา โดยความร่ ว มมื อ ของ Taiwan
Interserve Corporation และเครือข่ายโรงเรียนระดับประถมและ
มัธยมศึกษาคือเว็บไซต์ http://www.uc520.com.tw โดยเว็บไซต์
ดังกล่าวมีจุดมุง่ หมายในการพัฒนาเกมการศึกษาทีม่ คี ุณภาพ โดย
ให้บรรจุอยูใ่ นหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับประถมและมัธยม
ซึ่งปจั จุบนั ได้มโี รงเรียนมากกว่า 2,000 แห่งทัง้ ในประเทศจีน
ไต้หวัน ฮ่องกง และสิงคโปร์ เข้าใช้เว็บไซต์น้ีในการเรียนการสอน
โดยปจั จุบนั มีการพัฒนาเว็บไซต์ทใ่ี ห้บริการเกมด้านการศึกษาเพิม่
มากขึน้ อาทิเช่น Aojoy Learning World ( www.aojoy.com) โดย
Zhuhai Aojoy Ltd., Gaming Classroom ( www.uc520.com.cn)
โดย Interserv, Happy Education World (www.kplay12.com)
โดย Sanchen Cartoon Group K12 Net and Zhiguan
Electronic9
นอกจากมีการประยุกต์เกมการศึกษามาใช้ดา้ นการศึกษาของ
ภาครัฐบาลแล้ว ในปจั จุบนั ยังมีผลกระทบในด้านการตลาดเชิง
ธุรกิจโดยเฉพาะด้านการโฆษณา โดยในปี ค.ศ. 2008 บริษทั
ไมโครซอฟท์ได้เผยแพร่ Microsoft® ESP™ ซึ่งเป็ นเกม
การศึกษารูปแบบจําลองเสมือนจริงโดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อใช้ใน
การฝึ กฝนนักบิน14 ซึง่ ถือว่าเป็ นครัง้ แรกทีบ่ ริษทั ซอฟต์แวร์ระดับ
โลกได้เข้ามาเปิดตัวสินค้าเกีย่ วกับเกมการศึกษาโดยเป็ นสินค้าทีม่ ี
มูลค่าชิน้ หนึ่ง หลังจากนัน้ ตลาดเกมและเกมการศึกษาได้ต่นื ตัวทํา
ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีมลู ค่าสูงขึน้ เรื่อย ๆ โดยจาก
สถิตติ งั ้ แต่ปี ค.ศ. 2005 ถึงปจั จุบนั ตลาดของเกมการศึกษามี
มูลค่าสูงถึง 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ15

่ เสริมเกมการศก
ึ ษา
ปัจจ ัยด้านบวกทีส
่ ง
จากผลการวิจ ัย ของ Aijun และคณะที่ว ิเ คราะห์ป จั จัย และ
องค์ประกอบทางด้านบวกทีส่ ่งผลต่อการเรียนรู้ เมื่อทําการเรียนรู้
ผ่านเกมคอมพิวเตอร์ พบว่าเกมการศึกษาสามารถดึงดูดให้ผเู้ ล่น
เรียนรูผ้ า่ นเกมได้ดว้ ยคุณสมบัตติ ่อไปนี้ 1) ความน่าสนใจของภาพ
และเสียง รวมไปถึงเนื้อหาทีม่ กี ารเข้าถึงความรูส้ กึ ของผูเ้ ล่นทําให้
เกิดความรูส้ กึ มีส่วนร่วมไปกับเกม 2) เกิดการแข่งขันโดยผูเ้ ล่น
จะต้องแก้ไขปญั หาเพือ่ เอาชนะสิง่ ทีก่ ติกาของเกมกําหนดไว้ ซึง่ ทํา
ให้ผเู้ ล่นเกิดความท้าทายทีจ่ ะบรรลุจุดประสงค์ของเกม 3) ความ
ยืดหยุ่นของเกม โดยทัวไปแล้
่
วเกมมีระบบรองรับในการลองผิด
ลองถูกของผูเ้ ล่นโดยเมื่อผูเ้ ล่นเริม่ เล่นเกมยังไม่เข้าใจหรือชํานาญ
ในการเล่น ส่งผลทําให้ไม่ประสบผลสําเร็จหรือล้มเหลวในระหว่าง
การเล่นในช่วงแรก ซึง่ ระบบจะยอมให้ผเู้ ล่นเล่นซํ้าในจุดทีไ่ ม่ผ่าน
ได้จนกว่าจะเล่นผ่าน 4) มีการประเมินผลการเล่นเกมของผูเ้ ล่น
โดยการประเมินผลในรูปแบบของคะแนนทีท่ าํ ได้ หรือการประเมิน
ในรูปของความถูกต้องทีผ่ เู้ ล่นทําได้ เป็ นแรงกระตุ้นทีท่ ําให้ผเู้ ล่น
เกิด ความรู้ ส ึก ท้ า ทายที่จ ะเล่ น เกมให้ไ ด้ ผ ลการประเมิน ดีข้ึน
กว่าเดิม รวมถึง การประเมิน ผลการเล่นนัน้ ทําให้ผู้เล่น สามารถ
คาดคะเนได้ถงึ การเล่นในปจั จุบนั กับวัตถุประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้ว่าบรรลุ
วัตถุประสงค์หรือไม่9
ึ ษา
การพ ัฒนาเกมการศก

ึ ษาด้านการแพทย์และสุขภาพ
เกมการศก
ด้ ว ยคุ ณ สมบั ติ ข องเกมการศึ ก ษา ป จั จุ บ ั น มี ก ารนํ ามา
ประยุกต์ใช้ในการเรียนรูท้ างด้านการแพทย์และสุขภาพอย่างมาก
เช่น ทีโ่ รงเรียนแพทย์ RWTH Aachen University Medical
School ได้พฒ
ั นาเกมบนเว็บไซต์ท่ชี ่อื ว่า eMedOffice มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนแพทย์ได้เรียนรูภ้ าพรวม และพืน้ ฐาน
ของการฝึ ก ปฏิบตั ิงานของแพทย์ในสถานพยาบาล รวมถึงการ
จําลองสถานการณ์ และปญั หาที่เกิดขึน้ จริงในการปฏิบตั งิ านของ
แพทย์ โดยเมื่ อ ประเมิ น นั ก ศึ ก ษาแพทย์ ท่ี เ รี ย นรู้ ผ่ า นเกม
eMedOffice พบว่านักศึกษาแพทย์เกิดการเรียนรูเ้ พิม่ ขึน้ จริงและ
การประเมินความพึงพอใจผ่านแบบสอบถาม พบว่านักศึกษามี
ความพึงพอใจอยู่ช่วงทีด่ มี าก (4.47 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5
เมือ่ 5 = ดีทส่ี ุด 1 = แย่ทส่ี ุด)16 อีกหนึ่งตัวอย่างการพัฒนาเกม
สําหรับการแพทย์และสุขภาพทีช่ ่อื ว่า InsuOnline มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อ เพิ่ม ทัก ษะความรู้ข องแพทย์ฝึ ก หัด เรื่อ งการใช้ย าอิน ซู ลิน

มีการริเริม่ ในปี ค.ศ. 1982 ในการศึกษาเกีย่ วกับการเรียนรู้
ผ่านเกม โดยนักการศึกษาร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวกับเกม นักวิจยั
พิจารณาออกแบบซอฟต์แวร์เกมเพือ่ การศึกษา โดยมีวตั ถุประสงค์
เพือ่ บูรณาการการเล่มเกมเข้ากับการเรียนรู้ โดย Browman10 เป็ น
ผูบ้ ุกเบิกในการพัฒนาซอฟต์แวร์เกมเพือ่ การศึกษา โดยพยายามที่
จะบูรณาการวิดโี อเกมเข้ากับการศึกษา ซึง่ ต่อมานักวิจยั อีกหลาย
ราย อาทิเช่น Driskell Dwyer Bracey และอื่น ๆ11,12 ได้ศกึ ษาต่อ
จนมีการพัฒนาเกมขึน้ อย่างแพร่หลาย และจากวิดโี อเกมต้นแบบ
ซึ่งเป็ นเกมคอมพิวเตอร์ทวไปไปสู
ั่
่เกมออนไลน์ ยกตัวอย่างเช่น
เกมสําหรับการเรียนรู้ ความรู้ท่เี ฉพาะเจาะจงหรือเทคนิคเฉพาะ
ทาง หรือเกมที่ทําการจําลองสภาพแวดล้อมซึ่งไม่สามารถสร้าง
หรือเข้าถึงได้ในสภาวะปกติหรือมีอนั ตรายสูง
มหาวิทยาลัยชัน้ นํ าอย่าง Massachusetts Institute of
Technology (MIT) ในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยการสนับสนุ นของ
บริษทั ไมโครซอฟท์ (Microsoft) ได้มกี ารวิจยั การนําเกมมาร่วมกับ
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ปี 9 ฉบับ 2, เมย. – มิย. 2557

84

Thai Pharm Health Sci J Vol. 9 No. 2, Apr. – Jun. 2014

(Insulin) ในการลดระดับนํ้ าตาลในเลือดของผูป้ ่วยเบาหวานให้ม ี
ประสิทธิภาพ17 นอกจากนี้ ยงั มีตวั อย่างการพัฒนาเกมชื่อว่า
VIMED เพือ่ ให้เรียนรูก้ ารแก้ปญั หาในการดูแลผูป้ ว่ ยของพยาบาล
เป็ นเกมในรูปแบบการจําลองในการดูแลผูป้ ่วยเสมือนจริง โดยมี
สถานการณ์ ใ ห้นั ก ศึก ษาหรือ พยาบาลเรีย นรู้แ ละฝึ ก ฝนหลาย
สถานการณ์ รวมทัง้ มีก ารประเมิน ผลความถู ก ต้อ งในการดูแ ล
ผูป้ ่วยอีกด้วย18 เพราะในสถานการณ์ จริง ถ้ามีความผิดพลาด
เกิดขึน้ จริงจะส่งผลโดยตรงต่อชีวติ และสุขภาพของผูป้ ่วย และผิด
ต่อจริยธรรมทางวิชาชีพ

เรื่องของ knowledge gain, rehearsing real life และ simulating
self-care นอกจากนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ประเมินเกมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ โดยเน้นการ
่
ดูแลผูป้ วยเบาหวาน พบว่าทัง้ หมด 6 เกม (dbaza’s Diabetes,
Education Knock ‘Em Downs, Glycemetrix, Diabetes Games,
GRIP Insulator, Packy & Marion) ไม่มโี ครงสร้างในเรื่องของ
rehearsing real life และมีเพียง 1 เกมเท่านัน้ ทีม่ โี ครงสร้างใน
เรื่องของ skill development และ social interaction จึงเห็นได้วา่
การพัฒนาเกมการศึกษาในด้านการแพทย์และสุขภาพยังต้องการ
ศึกษาและพัฒนาต่อไป เพือ่ ให้ได้เกมทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ 22

ึ ษาด้านการแพทย์
ประเภทเกมการศก
และสุขภาพ

ตารางที่ 1 คุณลักษณะ 10 ประการทีเ่ ป็ นโครงสร้างพืน้ ฐานของเกม
การศึกษาในด้านการแพทย์และสุขภาพ
คุณลักษณะ

จากคุณสมบัติท่ดี หี ลายประการของเกมการศึกษา มีการ
พัฒนาเกมในด้านการแพทย์และสุขภาพจํานวนมากขึน้ ในปี ค.ศ.
2009 Sawyer ได้จดั แบ่งประเภทของเกมการศึกษาในด้าน
การแพทย์และสุขภาพไว้ดงั นี้ 1) Exergames 2) Stress relief
games, 3) Rehabilitation games, 4) Disease management
games, 5) Pain distraction games และ 6) Learning games19
หลังจากนัน้ ในสาขาในด้านการแพทย์และสุขภาพได้ใช้พ้นื ฐาน
ดังกล่าวในการพัฒนาเป็ นเกมทางสุขภาพอีกหลายประเภท เช่น
Healthy life style games เป็ นเกมประเภทนําเสนอความรูใ้ นการ
ดูแลสุขภาพ เช่น การออกกําลังกาย การคํานวณปริมาณแคลอรี่
เป็ นต้น Diagnosis games เป็ นเกมประเภททีใ่ ช้ขอ้ มูลและสภาวะ
เจ็บป่วยของผูป้ ว่ ยในการฝึ กฝนการวินิจฉัยโรค Treatment and
rehabilitation games เป็ นเกมประเภททีเ่ น้นการใช้ยาหรือการ
รักษา ในการดูแลผูป้ ว่ ย ส่วน Entertainment games เป็ นประเภท
เกมทีพ่ ฒ
ั นาโดยมีจุดมุง่ หมายเพื่อความสนุ กสนานซึง่ อาจทําให้ได้
ความรูเ้ กี่ยวกับสุขภาพน้อยกว่า แต่เกมประเภทนี้มขี อ้ ดีในระบบ
การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เล่นเกิดขึ้นทําให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความรูเ้ กิดขึน้ และเกมประเภท Edutainment เป็ นเกมทีเ่ น้นการ
ให้ความรูแ้ ก่ผเู้ ล่นเป็ นหลักโดยผ่านความสนุ กสนานทีส่ ร้างไว้เช่น
ภาพ เสียง เป็ นต้น20

1) Challenge
2) Engagement and
immersion
3) Motivation

4) Identification and
nurturing
5) Consequences of
health behavior
6) Skill development
and carrying out
7) Knowledge gain
8) Rehearsing real life

9) Simulating self-care
10) Social interaction

เกมคิดไตร่ตรอง
เกมคิดไตร่ตรอง (Serious Game) คือการเรียนรูท้ ท่ี ําให้
ผู้เรียนหรือผู้เล่นสามารถเรียนรู้เนื้ อหาที่ต้องการเฉพาะเจาะจง
และมีความสําคัญ ควบคู่ไปกับความบันเทิงผ่านโปรแกรมที่ถูก
จัดทําขึน้ ไว้ โดยจะประกอบไปด้วยภาพเคลื่อนไหว เสียงพากย์
เสียงตัวละคร เสียงประกอบและรวมไปถึงเรื่องราวในเกม ทัง้ นี้ผู้
เล่นยังต้องปฏิบตั ิตามกฎหรือกติกาที่ถูกจัดวางไว้ในเกมเพื่อให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ของเกณฑ์ทต่ี งั ้ ไว้ ซึ่งจากคุณลักษณะดังกล่าว
นับว่าเกมคิดไตร่ตรองเป็ นการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ และเป็ นวิธี
หนึ่งที่ทําให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม23 โดยเฉพาะใน
รูปแบบของการจําลอง (Simulation)
ในสถานการณ์ ต่าง ๆ
โดยเฉพาะสถานการณ์ทม่ี คี วามเป็ นไปได้ยากหรือเกิดขึน้ ได้น้อย
ในความเป็ นจริงแต่สามารถสร้างขึน้ ได้ในเกม เช่น ภูเขาไฟระเบิด
แผ่นดินไหว นํ้ าท่วมหนัก ไฟฟ้าดับทัง้ เมือง เป็ นต้น รวมไปถึง

ึ ษา
้ ฐานของเกมการศก
โครงสร้างพืน
ด้านการแพทย์และสุขภาพ
นอกจากนี้ Liberman และคณะ21 ได้เสนอโครงสร้างพืน้ ฐาน
ของเกมการศึก ษาในด้า นการแพทย์ แ ละสุ ข ภาพที่ค วรมีห รือ
ประกอบด้ว ยเพื่อ ช่ ว ยในการออกแบบพัฒ นาและประเมิน เกม
ดังกล่าว 10 ประการ (ตารางที่ 1) ต่อมาการศึกษาของ Martin
และ Magnus ได้ศกึ ษาเกมต่าง ๆ และประเมินด้วย 10 building
block พบว่าเกมการศึกษาในด้านการแพทย์และสุขภาพ ทีม่ กี าร
พัฒนาขึน้ เพือ่ เล่นบนโทรศัพท์มอื ถือจํานวน 6 เกม (Seek’n Spell,
Neat-o-Game, Fast Food Challenge, Fit Quest Lite,
Monumental, CryptoZoo) พบว่าทัง้ หมด 6 เกมไม่มโี ครงสร้างใน
ไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ปี 9 ฉบับ 2, เมย. – มิย. 2557

ความหมาย
มีการประเมินผลลัพธ์การเล่นเกมของผู้เล่น เพื่อทําให้ผู้เล่น
เกิดการแข่งขันกับตนเอง
การที่ผเู้ ล่นรูส้ กึ ว่าเข้าไปสู่สงั คมหนึ่งและมีความเข้าถึงเนื้อหา
ของเกม
การใช้แรงขับเคลื่อนทัง้ ภายนอก เช่น ภาพ เสียง มัลติมเี ดีย
และแรงขับเคลื่อนภายใน เช่นเนื้อเรื่องของเกม ในการทําให้
ผูเ้ ล่นรูส้ กึ อยากเอาชนะเกม
เป็ นการทําให้ผเู้ ล่นรูส้ กึ ร่วม สิง่ ที่เกิดขึ้นกับตัวละครเป็ นสิง่ ที่
เกิดขึน้ กับผูเ้ ล่นด้วย
มีการแสดงผลลัพธ์และบทสรุปที่เกิดขึ้นจากกระทําและการ
ตัดสินใจของผูเ้ ล่น
มีระบบที่รองรับให้ผู้เล่นทําการเรียนรู้ฝึกฝนในพื้นที่ส่วนตัว
และเมื่ อ มี ค วามชํ า นาญมี ก ารพัฒ นาขึ้ น ระบบก็ มี ก าร
ประกาศความสําเร็จของผูเ้ ล่นให้กบั ผูอ้ ่นื รับรู้
สุดท้ายแล้วต้องทําให้ผูเ้ ล่นได้รบั ความรูเ้ กี่ยวกับสุขภาพตาม
วัตถุประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้
มีการจําลองให้ผูเ้ ล่นได้ตดั สินใจในสถานการณ์ ท่จี ําลองจาก
สถานการณ์ ท่เี กิดขึ้นจริง ซึ่งนํ าไปสู่การเกิดผลลัพธ์ท่ดี ตี ่อ
สุขภาพ
มีระบบรองรับให้ผเู้ ล่นตัดสินใจเลือกใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ตาม
ต้องการโดยไม่มกี รอบบังคับตายตัวมากนัก
มีระบบการแข่งขันร่วมมือติดต่อสื่อสารระหว่างผูเ้ ล่นคนอื่น ทํา
27
ให้เกิดสังคมของเกมนัน้ ๆในวงทีก่ ว้างขึน้
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Ridge (Oak Ridge Institute for Science and Education) เพือ่
พัฒนาเกมและแบบจําลองเสมือนจริงเพือ่ ช่วยในการเพิม่ อัตราการ
คัด กรองโรคมะเร็ง (cancer-screening
rates) ที่ช่ือ ว่า เกม
CancerSpace (Cancer: Simulating Practice and Collaborative
Education) (รูปที่ 1) โดยเป็ นเกมทีเ่ ล่นผ่านเว็บไซต์ (Web-based
learning) โดยเกมดังกล่าวมีเป้าหมาย คือ เพือ่ ส่งเสริมกลยุทธ์และ
วิธกี ารตรวจสอบประเมินงานวิจยั โดยแพทย์และบุคลากรทางการ
แพทย์อ่นื ๆ และนํางานวิจยั มาใช้เพิม่ ประสิทธิภาพในการตรวจคัด
กรองมะเร็งให้มปี ระสิทธิภาพและคุม้ ค่ามากยิง่ ขึน้ ซึ่งการพัฒนา
เกมดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพื่อนํ ามาใช้อํานวยความสะดวกและ
เพิม่ อัตราการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งในศูนย์สุขภาพที่ผ่านการ
รับรองจากรัฐบาล

สถานการณ์ ท่ตี ้องมีการเผชิญหน้ าและฝึ กการแก้ไข ที่ต้องมีการ
ฝึ กซ้อมรับมืออยู่เสมอเพราะเมื่อเกิดขึ้นแล้วอาจทําให้เกิดความ
สูญเสีย อย่างใหญ่ หลวงต่อ ชีวติ และทรัพย์ส ิน เช่น การกู้ระเบิด
การลงจอดเครื่องบินฉุ กเฉิน24,25 ทัง้ นี้ การเรียนรูแ้ บบเดิมนัน้ ไม่
สามารถทํา ได้อ ย่า งเต็มที่ด้วยข้อ จํา กัดในหลายด้า น อาทิ ด้า น
ทรัพ ยากรที่เ มื่อ ใช้แ ล้ว หมดไป ด้า นการเตรีย มสถานที่ ด้ า น
งบประมาณ การฝึ กฝนผ่านเกมดังกล่าวเป็ นทางเลือกทีผ่ เู้ ล่นหรือ
ผูท้ ต่ี ้องการเรียนรู้ สามารถฝึ กฝนได้ดว้ ยตนเองโดยไม่มขี อ้ จํากัด
ในเรื่องดังกล่าว จนสามารถฝึ กฝนและได้รบั ประสบการณ์ จนมี
ความชํานาญระดับหนึ่ง26
ผลการสํ า รวจความคิด เห็น ของบุ ค ลากรเรื่อ งการนํ า เกม
การศึกษาประเภทเกมคิดไตร่ตรอง มาใช้ในการเรียนรูใ้ นระดับ
มหาวิทยาลัยที่ Ulster University ประเทศเยอรมัน โดยใช้
แบบสอบถามประเมิน 3 ด้านคือ 1) ความเห็นทัวไป
่ 2) ความ
คิดเห็นด้านบวก 3) ความคิดเห็นด้านลบ พบว่าในด้านความเห็น
ทัว่ ไป ผู้เ ข้า ร่ ว มงานวิจ ัย มีค วามเห็น ว่ า การเรีย นรู้ด้ว ยเกมคิด
ไตร่ตรองมีความสนุ ก (ร้อยละ 70) ตามด้วยความเห็นทีว่ า่ เกม
คิดไตร่ตรองช่วยในการทบทวนความรูไ้ ด้ดขี น้ึ (ร้อยละ 63) ในด้าน
ความคิดเห็นด้านบวก คนส่วนมากให้ความเห็นว่าทําให้นักศึกษา
รู้ ส ึก ว่ า ตนเองมีส่ ว นร่ ว มในการเรีย น (ร้ อ ยละ 71) ตามด้ ว ย
ความเห็นว่า เกมมีสว่ นช่วยในการเรียนรู้ และเกมมีความน่ าสนใจ
(ร้อยละ 65 เท่ากัน) อย่างไรก็ตาม ในความเห็นด้านลบ พบว่าการ
เรียนรูด้ ว้ ยเกมคิดไตร่ตรองต้องใช้เวลาทีค่ ่อนข้างมากเกินไป27 อีก
ทัง้ จากการศึกษาของ Heeter และคณะพบว่านักศึกษากลุ่มทีไ่ ม่
ชอบเล่ น เกมจะให้ค วามสนใจและความจดจ่ อ ในการทบทวน
บทเรี ย นผ่ า นเกมการศึ ก ษาน้ อ ยกว่ า กลุ่ ม ที่ ช อบเล่ น เกม
เพราะฉะนั น้ การประยุ ก ต์ใ ช้เ กมการศึก ษาทบทวนบทเรีย นใน
นักศึกษากลุม่ ทีไ่ ม่ชอบเล่นเกมจะได้รบั ผลเสียมากกว่าผลดี28
โดยสรุปแล้วเกมคิดไตร่ตรองทําให้นักศึกษารู้สกึ สนใจและมี
ส่วนร่วมในการเรียนรูซ้ ง่ึ ทําให้ชว่ ยในการทบทวนความรูไ้ ด้ดขี น้ึ จึง
มีความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้กบั การศึกษาด้านการแพทย์
และสุ ข ภาพที่ ต้ อ งมี ก ารทบทวนความรู้ แ ละทั ก ษะอยู่ เ สมอ
เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์ อาทิ แพทย์ เภสัชกร พยาบาล
จําเป็ นต้องปฏิบตั ิงานจริงในการดูแลผู้ป่วยซึ่งยอมให้เกิดความ
ผิดพลาดได้น้อยทีส่ ุด เพราะหากว่ามีความผิดพลาดแล้วจะส่งผล
กระทบต่อชีวติ ของผูป้ ว่ ยโดยตรง

รูปที่ 1

CancerSpace ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผทู้ ต่ี ้องการศึกษาเกิด
การกระตุน้ ทีจ่ ะเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง โดยนําเสนอรูปแบบการเล่นเกม
ทีผ่ เู้ ล่นได้เผชิญหน้ากับสถานการณ์จริงทีถ่ ูกจําลองไว้ในเกมซึง่ ผู้
เล่นต้องตัดสินใจ โดยผูเ้ ล่นจะได้รบั บทบาทเป็ นแพทย์ประจําอยู่ท่ี
ศูน ย์บ ริก ารสาธารณสุข โดยหน้ าที่ข องเขาคือ ช่ว ยบุ ค ลากรทาง
การแพทย์ ใ นการประเมิน วรรณกรรมทางคลินิ ก และรวบรวม
หลัก ฐานทางคลินิ ก ที่ม ีคุ ณ ภาพมาใช้ใ นการช่ ว ยตัด สิน ใจและ
วางแผนในการเพิม่ ประสิทธิภาพในการตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง
มากยิง่ ขึ้น โดยเกมมีระบบในการกระตุ้นผู้เล่นซึ่งกลุ่มเป้าหมาย
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การเรียนรู้ผ่านเกมช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการเรียนรู้โดยมี
พื้นฐานของทฤษฎีสํา คัญ คือ สิง่ แวดล้อ มที่เหมาะสมทําให้การ
เรียนรูม้ ปี ระสิทธิภาพ และความหลากหลายของพหุปญั ญา ทําให้
เกิดแนวคิดของการพัฒนารูปแบบเกมคิดไตร่ตรองขึน้ ซึง่ ต่อมาได้
นํ า มาประยุ ก ต์ใ ช้ใ นการศึก ษาด้า นการแพทย์แ ละสุข ภาพ โดย
สามารถแบ่งประเภทของเกมได้หลายประเภท ตามวัตถุประสงค์
และจุดมุง่ หมายของเกม
นอกจากเกมคิดไตร่ตรองด้านในด้านการแพทย์และสุขภาพ
สามารถให้ความรูด้ ้านสุขภาพกับบุคคลทัวไปแล้
่
ว ยังสามารถใช้
ในการทบทวนความรู้และทักษะของบุคลากรทางการแพทย์ไ ด้
อย่างสมํ่าเสมอ โดยเกมการศึกษาเป็ นทางเลือกหนึ่งทีส่ ามารถลด
ข้อจํากัดในด้านทรัพยากร เงินทุน และความเสีย่ งในสถานการณ์
สมมุ ติต่ า ง ๆ ได้ ซึ่ง การพัฒ นาสื่อ การเรีย นรู้อิเ ลคทรอนิ ก ส์ใ น
สังคมปจั จุบนั จึงเป็ นสิง่ ทีน่ ่าสนใจและสามารถนําไปประยุกต์ใช้เพือ่
พัฒนาองค์ความรูแ้ ละการศึกษาต่อไปในอนาคต
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