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การออกแบบและพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์
โดยใช้เกมมิฟิเคชันที่ส่งเสริมการกํากับตนเอง สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ศรีสุดา ด้วงโต้ด1 และ สุมาลี ชัยเจริญ2*
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์โดย
ใช้เกมมิฟิเคชันที่ส่งเสริมการกํากับตนเอง สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในวิจัยครั้งนี้ คือ
ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ จํานวน 9 ท่าน รูปแบบการวิจัยที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ การวิจัยโมเดล ซึ่งทําการศึกษาในระยะ
ที่ 1 การพัฒนาโมเดล ประกอบด้วยวิธีการศึกษาหลายรูปแบบ ได้แก่ การวิจัยเอกสาร และการวิจัยเชิงสํารวจ โดยเป็นการ
ออกแบบและพัฒนาที่ได้จากการศึกษาก่อนหน้านี้ ผลการวิจัยพบว่า โมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ฯ จากการสังเคราะห์
กรอบแนวของโมเดล คือ กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี ประกอบด้วย พื้นฐานด้านบริบท พื้นฐานทางจิตวิทยาการเรียนรู้
พื้นฐานทางเทคโนโลยี และทฤษฎี สื่อ สื่ อบนเครื อข่ าย เครื อข่ ายสั งคมออนไลน์ และคุณลั กษณะของสื่ อและระบบ
สั ญลั กษณ์ และสิ่ งแวดล้ อมการเรี ยนรู้ โดยใช้ เกมมิ ฟิ เคชั น และกรอบแนวคิ ดในการออกแบบโมเดลฯ ซึ่ งในแต่ ละ
องค์ประกอบจะถูกออกแบบอยู่ในลักษณะขององค์ประกอบในเกมมิฟิเคชัน ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ (1)
สถานการณ์ปัญหา ออกแบบเป็น พันธกิจการเรียนรู้ และภารกิจ (2) แหล่งเรียนรู้ ออกแบบเป็น Tag Bank และ
Information (3) เครื่องมือทางปัญญา ออกแบบเป็น Searching, Achievements, Information และ Mission-report
(4) ศูนย์การกํากับตนเอง ออกแบบเป็น Self-report และ Feedback (5) ศูนย์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ออกแบบเป็น
Leaderboard และ Community (6) ฐานการช่วยเหลือ ออกแบบเป็น Rules และ Onboarding และ (7) การโค้ช
ออกแบบเป็น Coaching และ Hints และผลการหาประสิทธิภาพของโมเดลโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นการประเมินผลผลิตเพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพของโมเดล แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้โดยใช้เกม
มิฟิเคชันที่ส่งเสริมการกํากับตนเอง และด้านการออกแบบตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ซึ่งผลการประเมินโดยภาพรวมมีความ
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Design and Development of Constructivist Gamification-Based Learning
Environment Model to Enhance Self-regulation for Undergraduate Students
Srisuda Daungtod1 and Sumalee Chaijareon2*
Abstract
The aim of this study was to design and develop a constructivist learning environment model
using gamification for enhancing self-regulation for undergraduate students. The target group were
consisted of 9 experts in different skills. The 1st phase of model research was model development.
Document analysis and survey research were used in this step. The model design and develop from
previous studies by using theoretical framework consists of context base; psychological base;
technology and media base and learning environment with gamification and designing framework.
Gamification is be divided into 7 parts which are developed from different aspects (1) Problem-based
learning are designed to “Missions” (2) Resources Center are developed to be “Tag Bank” and
“Information” (3) Cognitive Tool Center become “Searching”, “Achievements”, “Information” and
“Mission-report” (4) Self-regulation Center are “Self-report” and “Feedback” (5) Collaboration Center
are developed to “Leaderboard” and “Community” (6) Scaffolding are “Roles” and “Onboarding” (7)
Coaching becomes “Coaching” and “Hints”. The model was tested its efficiency including quality of
contents, design of the model follows constructivist, and development of the model using gamification.
The overall result of this model was fulfilled.
Keywords: gamification, self-regulation, intrinsic motivation, learning environment, constructivist
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1. บทนํา
ในปัจจุบันภายใต้ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นสังคมออนไลน์ มีการสื่อสาร
ไร้พรมแดน ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมรวมถึง
เทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามามีอิทธิพลต่อการดํารงชีวิตและ
การทํางาน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างก้าว
กระโดดก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างฉับพลัน
ส่งผลให้มีสารสนเทศเป็นจํานวนมากและเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนั้น ผู้เรียนในยุคปัจจุบันจึงควรเรียนรู้และ
เข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้รู้เท่าทันและนํา
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้เกิดทักษะและความรู้จากการ
เปลี่ ยนแปลงดั งกล่ าวจึ งจํ าเป็ นต้ องพั ฒนาทรั พยากร
มนุษย์ต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยจะต้องส่งเสริม
ทักษะการเสาะแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ รวมถึง
ความสามารถในการกํากับตนเองของผู้เรียน (Selfregulation) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต
ปัญหาในปัจจุบันคือผู้เรียนให้ความสนใจกับการเล่นเกม
มากขึ้น ทําให้เกมที่มุ่งเน้นการแข่งขันและความบันเทิงที่
เน้นการแพ้ชนะดึงความสนใจของผู้เรียนในการเล่น โดย
ใช้ระยะเวลานานในการเล่นแต่ละครั้ง ซึ่งพบว่าเป็นปัญหา
ของผู้เรียนตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับ
อุดมศึกษา จากการศึกษาพฤติกรรมการเล่นเกมโดยผู้เล่น
ส่วนใหญ่จะเล่ นเกมในทุกวั น จึงทําให้พบว่าผู้เรียนไม่
สนใจจดจ่อการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน พฤติกรรม
การเล่นเกมเกิดความรู้สึกชอบเอาชนะ ซึ่งหากผู้เล่นยิ่ง
เล่นเกมมากจนเกินไป อาจทําให้เป็นคนไม่มีวินัยในตนเอง
ไม่ มีการควบคุมตนเอง ไม่บั งคั บตนเองและขาดความ
รับผิดชอบ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อทั้งสุขภาพร่างกาย จิตใจ
และกระบวนการทางปั ญญาเป็ นกระบวนการที่ แสดง
ศักยภาพทางด้านการเรียนรู้ [1], [2] อีกทั้งการจัด การ
เรียนการสอนในปัจจุบันที่มักเน้นการถ่ายถอดโดยการ
บรรยายโดยเน้ นครู เป็ นสํ าคั ญ ซึ่งส่ งผลให้ผู้ เรี ยนขาด
ทักษะการเสาะแสวงหาสารสนเทศ สร้างความรู้ ตลอดจน
ขาดแรงจูงใจในการเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเรียนในรายวิชาการออกแบบเว็บเพื่อการศึกษา
เป็ นพื้ นฐานในการเขี ยนโปรแกรมบนเว็ บและตกแต่ ง
เว็บไซต์ ซึ่งสามารถพัฒนาไปใช้ภาษาอื่น ๆ ที่มีโครงสร้าง
ในลักษณะเดียวกัน อีกทั้งเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจโครงสร้าง
ของภาษา องค์ประกอบพื้นฐาน ชุดคําสั่ง การกําหนด
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คุณสมบัติ การตกแต่งหน้าเว็บไซต์ ซึ่งผู้เรียนจะต้องจดจํา
โครงสร้างของภาษา ชุดคําสั่ง คุณสมบัติของชุดคําสั่ ง
ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว การออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ควรตอบสนองความต้องการและความสนใจของ
ผู้เรียน จากผลการศึกษาข้างต้ นพบว่าผู้เรียนสามารถ
เล่นเกมได้อย่างต่อเนื่องและเป็นเวลานาน และการนํา
เกมมิฟิเคชัน (Gamification) มาเป็นพื้นฐานในการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมแรงจูงใจภายใน
(Intrinsic Motivation) ของผู้เรียน จึงทําให้ผู้เรียน
ต้องการและสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง
ยิ่งกว่านั้นเพือ่ ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้เพิ่มขึ้น
การนํ าคุ ณลั กษณะและระบบสั ญลั กษณ์ ของสื่ อที่ เป็ น
ไฮเปอร์เท็กซ์ ไฮเปอร์มีเดีย และไฮเปอร์ลิงค์ และการ
สื่อสารที่สามารถเชื่อมโยงโหนดของความรู้มาช่วยปูพื้นฐาน
ของผู้เรียนในกรณีที่ มีความรู้เดิมไม่เพียงพอ สามารถ
เชื่อมโยงให้ผู้ เรียนเพื่อขยายองค์ความรู้ ซึ่งช่วยในการ
เสาะแสวงหาและสร้ างความรู้ และช่ วยในการกํ ากั บ
ตนเองในกระบวนการสื บค้ นข้ อมู ลและการประมวล
สารสนเทศ ตลอดจนรวมทั้งสามารถเกิดการเรียนรู้แบบ
เกมมิฟิ เคชัน ได้แก่ การใช้ภาพ การใช้ เสี ยง และการ
เชื่อมโยงโหนดของความรู้ที่นํามาใช้ในการแข่งขันตลอดจน
การสื่ อสารที่ เชื่ อมต่ อการร่ วมกั นในกลุ่ มและแข่ งขั น
ระหว่างกลุ่ม ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนจากสถานการณ์ปัญหาที่เป็นสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
ในสถานการณ์จริง ๆ จะช่วยทําให้ผู้เรียนได้จดจําคําสั่ง
โดยการประมวลสารสนเทศ อีกทั้งการนําเอาเกมมิฟิเค
ชันมาเป็นพื้นฐานในการออกแบบช่วยส่งเสริมการเสาะ
แสวงหา สร้างความรู้ การกํากับตนเอง แรงจูงในภายใน
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนเรื่อง
การเขียนเว็บด้วยภาษา HTML จากการศึกษาเอกสาร
และการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังแสดงได้จากผลการศึกษาของ
O’Donovan et al. [3] ที่ศึกษาเกี่ยวกับกรณีศึกษาเกม
มิฟิเคชัน พบว่า การใช้เกมมิฟิเคชันเป็นวิธที ี่มีประสิทธิภาพ
ในการนํามาใช้ในมหาวิทยาลัย เทคนิคการเล่นเกมส์ที่ใช้
ในการออกแบบได้ช่วยพัฒนาความเข้าใจของนักศึกษา
เป็นอย่างมากอย่างมีนัยสําคัญ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การมี ส่ ว นร่ ว มของนั ก ศึ ก ษา และรวบรวมข้ อ มู ล เชิ ง
ปริ มาณและเชิ งคุ ณภาพที่ ได้ ศึ ก ษามาสั งเคราะห์ เป็ น
กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีและกรอบแนวคิดการออกแบบ
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ของโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติ
วิ ส ต์ โ ดยใช้ เ กมมิ ฟิ เ คชั น ที่ ส่ ง เสริ ม การกํ า กั บ ตนเอง
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี [4] ดังนั้นในการศึกษา
ครั้งนี้ผู้วิจัยได้นํากรอบแนวคิดฯ ที่ได้จากการสังเคราะห์
มาออกแบบและพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ฯ
เพื่อส่งเสริมแรงจูงใจภายใน และสามารถเรียนรู้โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการกํากับตนเองในกระบวนการเรียนรู้เพื่อช่วย
ให้สามารถบรรลุเป้าหมายการเรียนที่ตั้งไว้ และเพื่อให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องและหลากหลาย
เพื่ อให้ ผู้ เรียนที่ เป็ นนักศึ กษาสาขาวิ ชาคอมพิ วเตอร์ มี
ศั ก ยภาพในการออกแบบและเขี ย นเว็ บ ไซต์ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
เพื่อออกแบบและพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้
ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้เกมมิฟิเคชันที่ส่งเสริม
การกํากับตนเอง สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
3. วิธีดําเนินการวิจยั
รูปแบบการวิจัยที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ การวิจัย
โมเดลการวิจัยโมเดล (Model Research) [5] ซึ่งมุ่งเน้น
ศึกษากระบวนการออกแบบและพัฒนาโมเดล โดยทําการ
ศึกษาในระยะที่ 1 การพัฒนาโมเดล ประกอบด้วยวิธีการ
ศึกษาหลายรูปแบบ ได้แก่ การวิจัยเอกสาร และการวิจัย
เชิงสํารวจ
3.1 กลุ่มเป้าหมาย
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของโมเดลสิ่งแวดล้อม
การเรียนรู้ฯ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ซึ่งเป็นอาจารย์
ผู้สอนที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอนรายวิชาที่
เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อตรวจสอบ
ความตรงของเนื้อหา จํานวน 3 ท่าน ด้านการออกแบบ
โมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้โดยใช้เกมมิฟิเคชันที่ส่งเสริม
การกํ า กั บ ตนเอง เป็ น อาจารย์ ผู้ ส อนที่ มี ค วามรู้ แ ละ
ประสบการณ์ในการออกแบบสิ่งแวดล้อมฯ เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพของโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ฯ จํานวน 3 ท่าน
และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบตามแนวคอนสตรัคติวิสต์
เป็นอาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้และประสบการณ์ที่สอน
เกี่ ยวกั บการออกแบบตามแนวคอนสตรั คติ วิ สต์ เพื่ อ
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ตรวจสอบคุณภาพด้านการออกแบบฯ จํานวน 3 ท่าน
รวมทั้งหมด 9 ท่าน
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3.2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ โมเดล
สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ฯ ที่ได้จากการศึกษาหลักการ และ
ทฤษฎี การศึ กษาสภาพบริ บท การสั งเคราะห์ ก รอบ
แนวคิดเชิงทฤษฎีและกรอบแนวคิดการออกแบบโมเดลฯ
3.2.2 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ
แบบประเมินโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ฯ ที่สร้างขึ้น
โดยอาศัยกรอบแนวคิดที่ประกอบด้วยหลักการเกี่ยวกับ
การประเมินสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ฯ การกํากับตนเอง
แรงจู ง ใจภายใน และเนื้ อ หาเรื่ อ งการเขี ย นเว็ บ ด้ ว ย
HTML ได้แก่ ด้านเนื้อหา เพื่อตรวจสอบความตรงของ
เนื้อหา ด้านการออกแบบตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ฯ ด้าน
การออกแบบโมเดลสิ่ ง แวดล้ อ มการเรี ย นรู้ ฯ เพื่ อ
ตรวจสอบคุณภาพของโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ฯ
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการออกแบบและพัฒนา
โมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ฯ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
3.3.1 นํากรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีและกรอบ
แนวคิดการออกแบบโมเดลฯ ที่ได้จากการศึกษาในระยะ
ที่ 1 (การพัฒนาโมเดล) มาออกแบบและพัฒนาเป็นโมเดล
สิ่ งแวดล้ อมบนเครื อข่ ายฯ ที่ อาศั ยพื้ นฐานจากกรอบ
แนวคิดฯ มาออกแบบแต่ละองค์ประกอบ
3.3.2 นําโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ฯ เสนอ
อาจารย์ ที่ ปรึ กษาเพื่ อตรวจสอบความตรงของโมเดล
สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ฯ และนํามาปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ
3.3.3 นําโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ฯ เสนอ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบสิ่งแวดล้อมการ
เรียนรู้โดยใช้เกมมิฟิเคชันที่ส่งเสริมการกํากับตนเอง และ
ด้านการออกแบบตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ โดยผู้เชี่ยวชาญ
แต่ละด้านประเมินโดยใช้แบบประเมินโมเดลสิ่งแวดล้อม
การเรียนรู้ฯ และนําผลมาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลของการออกแบบและพัฒนา
โมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ฯ โดยการสรุปตีความและ
บรรยายเชิงวิเคราะห์ จากข้อมูลที่ได้จากการประเมิน
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โมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ฯ ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้าน
การออกแบบสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้โดยใช้เกมมิฟิเคชันที่
ส่งเสริมการกํากับตนเอง และด้านการออกแบบตามแนว
คอนสตรัคติวิสต์
4. วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
4.1 เกมมิฟิเคชัน เป็นการใช้กลไกของเกม
(Mechanics) เช่น ระบบแต้ม/คะแนน (Points System)
ระดับ (Levels) กระดานผู้นํา (Leaderboard) เป็นต้น
การดําเนินเรื่องของเกม (Dynamics) เช่น เหรียญตรา
(Badges) การปลดล็อคเนื้อหา (Unlocked Contents)
การมีส่วนร่วมทางสังคม (Social Engagement Loops)
และสุนทรียภาพของเกม (Aesthetics) เช่น ความสวยงาม
การใช้ภาพและเสียงเพื่อให้ผู้ใช้เกิดความพึงพอใจ [6]
โดยนําองค์ประกอบทั้งหมดมาเป็นฐานในการออกแบบ
กิจกรรมที่ กระตุ้ นให้กลุ่มเป้าหมายเกิ ดการมีส่ วนร่วม
เสริมสร้างแรงจูงใจในการทํางานส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้และการแก้ปัญหา [7] ซึ่งแตกต่างจากเกมอื่น ๆ ที่
มีรู ปแบบการพั ฒนาที่ คล้ ายกั น โดยพยายามนํ าเสนอ
ประสบการณ์แบบย่อส่วนของเกม เช่น การเดินเรื่อง,
การควบคุม และความมีเอกภาพมากกว่าการนําเสนอ
ตามรูปแบบของเกมโดยตรง เช่น เสียง ภาพ เนื้อหา หรือ
สิ่งจูงใจทางการตลาด หรือรางวัล [8]
4.2 การกํากับตนเอง เป็นการที่ผู้เรียนมีความรู้คิด
ในการวางแผน ควบคุม และปรับกระบวนการรับรู้ของ
ตนเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย การสังเกต
ตนเอง (Self-observation, Self-motoring) การตัดสินใจ
ด้วยตนเอง (Self-judgment) การแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง
(Self-reaction) [9], [10] โดยกระบวนการการกํากับ
ตนเอง [11], [12], [13] ประกอบด้วย 9 ขั้นตอน ดังนี้ (1)
ประเมินตนเอง (Self-evaluation) (2) จัดระเบียบและ
ปรับเปลี่ยน (Organizing and Transforming) (3)
ตั้งเป้าหมายและวางแผน (Goal-setting and Plan) (4)
ค้นหาข้อมูล (Seeking Information) (5) บันทึกกิจกรรม
และตรวจสอบ (Keeping Record and Monitoring) (6)
จัดลําดับความสําคัญด้วยตนเอง (Self-consequences)
(7) ทบทวนและบั นทึ กในหน่ วยความจํ า (Rehearing
and Memorising) (8) หาตัวช่วยทางสังคม (Seeking
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Social Assistance) และ (9) ทบทวนบันทึก (Reviewing
Records)
4.3 แรงจูงใจภายใน เป็นแรงจูงใจให้มีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตนเอง [14] ซึ่ง
เป็นการปฏิบัติกิจกรรมตามความพึงพอใจโดยธรรมชาติ
มากกว่าการมุ่งหวังผลลัพธ์ เมื่อบุคคลที่มีแรงจูงใจภายใน
มีแรงกระตุ้นในการปฏิบัติงานจากความสนุกสนานหรือ
ความท้าทายที่มีมากกว่าเพราะแรงภายนอก แรงกดดัน
หรือรางวัล [10] และเป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์
ที่ทําให้การเรียนรู้สําเร็จได้โดยปราศจากจากได้รับรางวัล
หรือการลงโทษใด ซึ่งประกอบด้วย ความท้ายทาย ความ
อยากรู้อยากเห็น การควบคุม และจินตนาการ [15], [16]
4.4 สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้เกมมิฟิเคชัน เป็นสิ่งแวดล้อมบนเครือข่าย
ที่ออกแบบโดยการสังเคราะห์หลักการทฤษฎีที่สําคัญ ซึ่ง
ประกอบด้วยพื้นฐานทางจิ ตวิทยาการเรียนรู้ พื้นฐาน
ทางด้านศาสตร์การสอน พื้นฐานด้านบริบท และพื้นฐาน
ทางด้านเทคโนโลยีและสื่อ ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ
ดั งนี้ (1) สถานการณ์ ปั ญหา (2) แหล่ งการเรี ยนรู้ (3)
ศูนย์ การกํ ากั บตนเอง (4) ศู นย์ แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ (5)
ศูนย์เครื่องมือทางปัญญา (6) การโค้ช และ (7) ฐานการ
ช่วยเหลือ จากนั้นแปลงทฤษฎีสู่การปฏิบัติในลักษณะ
ขององค์ประกอบของเกมมิฟิเคชัน
5. ผลการวิจยั
ผลการออกแบบและพั ฒนาโมเดลสิ่ งแวดล้อมการ
เรียนรู้ฯ ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
กระบวนการออกแบบและพั ฒนาโมเดลสิ่ งแวดล้ อมฯ
และการประเมินประสิทธิภาพของโมเดลสิ่งแวดล้อมฯ
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
5.1 โมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ฯ ที่พัฒนาจาก
กรอบแนวคิ ดเชิ งทฤษฎี ฯ ประกอบด้ วย พื้ นฐานด้ าน
บริ บ ท พื้ น ฐานทางจิ ต วิ ท ยาการเรี ย นรู้ พื้ น ฐานทาง
เทคโนโลยีและทฤษฎีสื่อ สื่อบนเครือข่าย เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ และคุณลักษณะของสื่อและระบบสัญลักษณ์
และสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้โดยใช้เกมมิฟิเคชัน และกรอบ
แนวคิดในการออกแบบฯ ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบจะถูก
ออกแบบอยู่ในลักษณะขององค์ประกอบในเกมมิฟิเคชัน
[6], [7], [17], [18], [19] ซึ่งประกอบด้วย การกระตุ้น
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 11 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม – เมษายน 2563

โครงสร้างงทางปัญญาและส่งเสริมการกกํากับตนเอง ได้ด้แก่
(1) สถานนการณ์ปัญหา ออกแบบเป็น พันธกิจการเรียยนรู้
(Mission)) และภารกิจ (TTask) (2) แหล่ล่งเรียนรู้ ออกแแบบ
เป็น Tag Bank และ Information (3)
( เครื่องมือททาง
ปัญญา ออกแบบเป็น Searching,
S
Achievemennts,
Informattion และ Mission-report (4)
( ศูนย์การกําากับ
ตนเอง ออกแบบเป็น Self-report แลละ Feedback (5)

ศูนย์
น การแลกเปลียนเรี
่ ยนรู้ ออกกแบบเป็น Leaaderboard
และ Communitty (6) ฐานการรช่วยเหลือ อออกแบบเป็น
Ruules และ Onbboarding และะ (7) การโค้ช ออกแบบ
เป็น Coaching และ Hints ดั งแสดงในรูปที่ 1 และ 2
แลละการออกแบบบและพั ฒ น าแต่ ล ะองค์ ประกอบมี
ป
รายยละเอียดดังนี้

รูปที่ 1 แสดงองค์ประะกอบของโมเดดลสิ่งแวดล้อมกการเรียนรูฯ้

รูปที่ 2 แสดงหหน้าจอสิ่งแวดล้ล้อมการเรียนรูฯ้
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55.1.1 สถานการณ์ปัญหา โดยยนําพื้นฐานแนววคิด
ของ Cognnitive Consstructivism โดยการกระตุ
โ
้นนให้
ผู้เรียนด้ววยปัญหาที่ก่อให้
ใ เกิดความขัขัดแย้ งทางปัญญญา
ด้วยบริบททจริง ซึ่งจะต้องออกแบบสถานการณ์ปัญญหา
กําหนดภาารกิจการเรียนรูรู้ที่ส่งเสริมการปประมวลสารสนนเทศ
โดยอาศัยทฤษฎีการประะมวลสารสนเทศ และนําทฤษษฎีสู่
ณ์ปัญหาดังกล่าาวที่
ปฏิบัติด้ ววยการออกแบบสถานการณ์

จะตต้องส่งเสริมการรกํากับตนเอง ซึ ่งประกอบด้วย 9 ขั้นตอน
โดยยนําเนื้อหาสาาระสําคัญของ การเขียนเว็บด้วยภาษา
HTTML มาสร้ า งเป็ น สถานกา รณ์ ใ ห้ ผู้ เ รี ยนได้
น เ รี ย นรู้
ประกอบด้วย “พัพันธกิจการเรียนนรู้” และ “ภภารกิจ” ซึ่ง
ประกอบด้วยกฎเกณฑ์ เป้าหมาาย ระดับ คะแนนน สถานะ
ต่าง ๆ ที่มีการสร้างแรงจูงใจภายยในให้ผู้เรียนเรีรียนรู้อย่าง
สนุนุกสนาน เพลิดเพลิน และท้าททาย ดังแสดงในนรูปที่ 3

รูปที่ 3 แสดงหน้าจออภารกิจ
55.1.2 แหล่งเรีรียนรู้ มีพื้นฐานนจากหลักการแและ
ทฤษฎีต่าง ๆ ได้แก่ ทฤษษฎีโครงสร้างททางปัญญาหรืออสกี
มาโดยทําาการออกแบบสิ่งแวดล้อมฯ ให้มีการเชื่อมมโยง
เป็นเครือข่ายที่เชื่อมต่อหลั
อ กการที่สําคั
า ญเข้าไว้ด้วยยกัน
ทฤษฎี คออกนิ ที ฟ-โหลดดที่ ช่ วยให้ ผู้ เรียนมี
ย บั นทึ กผั สสสะ
ความจํ า รระยะสั้ น ควาามจํ า ระยะยาว รวมถึ ง การรจั ด
หมวดหมูข่ของข้อมูล รวมมถึง SOI Modeel ที่ส่งเสริมผู้เรียน
ในการเลืออก การจัดหมววดหมู่ และการรบูรณาการในกการ
ออกแบบเเพื่อให้เกิดเป็นลั
น กษณะโมเดลลเชิงมโนทัศน์ตตาม
ทฤษฎีการรประมวลสารสสนเทศ มาเเป็นพื้นฐานในกการ
ออกแบบ ปประกอบด้วย “Tag
“ Bank” แลละ “Informatioon”
เพื่อเป็นกการให้สะท้อนผลการปฏิบัติพัพนธกิจแก่ผู้เรี ยน
และให้ ข้ ออมู ลต่ าง ๆ เพิพิ่ มเติ มเพื่ อให้ผู้ เรี ยนกํ ากั บกการ
เรี ยนรู้ ขอองตนเองได้ ตลอดเวลาขณะ
ล
ะที่ ปฏิ บั ติ พั นธธกิ จ
การเรียนรูรู้อยู่
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5.1.3 เคครื่องมือทางปัญญญา เป็นองค์์ประกอบที่
อออกแบบเพื่อการรเรียนการสอนทที่เกิดจากประสสบการณ์ที่
อํ านวยความสะดดวกต่ อการสร้ร้ างความรู้ กาารเรี ยนรู้ มี
ควาามตื่นตัว และเนน้นสภาพจริง ปประกอบด้วย “SSearching”
“AAchievementss” “Informaation” และ “Missionrepport” ที่ชวยให้
่ว ผู้เรียนปฏิฏิบัติพันธกิจกาารเรียนรู้ที่
สะดวกและรวดเร็ร็วขึ้น
5.1.4 ศูนย์การกํากั ับตนเอง เป็นเครื
เ ่องมือที่
สนันับสนุนให้มีการตั
า ้งเป้าหมายย วางแผนกลยยุทธ์ในการ
ปฏิฏิบัติภารกิจ ปรระเมินเพื่อตัดสิ นใจเพื่อปฏิบติัตภิ ารกิจให้
ประสบความสําเร็ร็จ” ประกอบด้ด้วย “Self-repport” และ
“Feedback” เพื่อเป็นการบบันทึกรายงานนการกํากับ
ตนนเองของผู้ เรี ยน และเพื่ อให้ห้ ผู้ เรี ยนเกิ ดกาารสื บเสาะ
แสสวงหาความรู้ของแต่ละบุคคลล สามารถแก้ปัปัญหาและ
พัฒนาความคิ
ฒ
ดรววบยอด ที่เกิดจจากสถานการณ
ณ์ที่มีความ
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 11 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม – เมษายน 2563

ยุ่งยากซับซ้อนโดยการเรียนรู้จากปัญหา คําถาม หรือ
โครงงานที่มีความซับซ้อน ปัญหาหรือจุดประสงค์การ
เรียนรู้เกิดจากตัวผู้เรียนเอง
5.1.5 ศูนย์การแลกเปลี่ยนเรียนรูโ้ ดยการออกแบบ
ที่อาศัยหลักการ Social Constructivist ที่เน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ภาษา และวัฒนธรรม ที่มีบทบาท
ในการร่ วมมื อกั นแก้ ปั ญหา ดั งนั้ นในการออกแบบจะ
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับสังคมหรือกลุ่มโดยใช้
กระบวนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวคิด ซึ่งจะช่วย
ลดหรือแก้ไขความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้และเกิดมุมมอง
ที่หลากหลายซึ่งจะทําให้มีการขยายโครงสร้างทางปัญญา
จึงจําเป็นที่ต้องออกแบบ นํามาออกแบบองค์ประกอบของ
เกมมิฟิเคชันได้เป็น “Leaderboard” และ
“Community”
5.1.6 ฐานการช่วยเหลือ เป็นการแนะนําแนวทาง
และสนับสนุนการปรับสมดุลทางปัญญา และส่งเสริมการ
กํากับตนเอง ดังนั้น ฐานการช่วยเหลือจึงเป็นฐานการ
ช่วยเหลือที่ออกแบบเพื่อช่วยแนะแนวผู้เรียนเกี่ยวกับสิ่ง
ที่ ควรนํ ามาพิ จารณาที่ เกี่ ยวข้ องกั บปั ญหา สนั บสนุ น
เกี่ยวกับกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเกี่ยวกับ
การเรียนรูแ้ ต่ละคน แนะนําวิธีการใช้แหล่งทรัพยากรและ
เครื่องมือจะเกี่ยวข้องกับลักษณะของระบบและการทํางาน
ของสิ่งแวดล้อมฯ และเน้นเกี่ยวกับวิธีการที่เป็นทางเลือก
ที่อาจเป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ ซึ่งถูกนําเสนอ
ในองค์ประกอบของเกมมิฟิเคชัน ได้แก่ “Rules” และ
“Onboarding”
5.1.7 การโค้ช การเรียนรู้ที่เน้นการสร้างความรู้
ด้วยตนเองผู้เรียนอาจสร้างความรู้ที่คลาดเคลื่อน ที่มุ่งเน้น
การช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถปฏิบัติงานได้ในกิจกรรม
ที่มีความซับซ้อนได้ ซึ่งจะมีต้นแบบของการปฏิบัติของ
ผู้เชี่ยวชาญซึ่งรวมถึงกระบวนการทางพุทธิปัญญาที่ไม่
สามารถมองเห็นได้ ซึ่งการฝึกหัดที่ดีจะต้องให้ผู้เรียนได้
เห็นการปฏิบัติจากการสาธิตหรือการแสดงตัวอย่างจาก
ผู้เชี่ยวชาญ นํามาออกแบบเป็นองค์ประกอบของเกมมิฟิเคชัน ได้แก่ “Coaching” “Guide” และ “Hints”
5.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของสิ่งแวดล้อม
การเรียนรู้ฯ โดยอาศัยพื้นฐานกรอบแนวคิดการประเมิน
ประสิทธิภาพของสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายของ
Chaijaroen [20] มีผลการประเมินประสิทธิภาพซึ่งแบ่ง
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ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบ
สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้โดยใช้เกมมิฟิเคชันที่ส่งเสริมการ
กํากับตนเอง และด้านการออกแบบตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ด้านเนื้อหามีความสมบูรณ์
และครอบคลุมเรื่องที่จะศึกษา มีความชัดเจน และ
สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ ด้านการออกแบบ
สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้โดยใช้เกมมิฟิเคชันที่ส่งเสริมการ
กํากับตนเอง มีการออกแบบที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้
กลไกล การดําเนินเรื่อง และความสวยงามของเกม และ
ด้านการออกแบบตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ มีองค์ประกอบ
ตรงตามหลักการพื้นฐาน โดยภาพรวมมีความเหมาะสม
และช่วยส่งเสริมการกํากับตนเองและแรงจูงใจภายใจ
6. สรุปและอภิปรายผล
จากผลการศึกษาเรื่องการออกแบบและพัฒนาโมเดล
สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ฯ ซึ่งทําการศึกษาในระยะที่ 1 การ
พัฒนาโมเดล ที่มีกระบวนการในการพัฒนากรอบแนวคิด
ของโมเดลฯ นํามาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาโมเดลฯ ซึ่ง
ประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้ (1) สถานการณ์ปัญหา
(2) แหล่งเรียนรู้ (3) เครื่องมือทางปัญญา (4) ศูนย์การ
กํากับตนเอง (5) ศูนย์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (6)
ฐานการช่วยเหลือ และ (7) การโค้ช ซึ่งสอดคล้องกับ
Techapornpong and Chaijaroen [21] และ Samat
and Chaijaroen [22] ที่ได้ศึกษาเรื่องการออกแบบและ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์
โดยผลงานวิจัยส่วนใหญ่ที่ผ่านมาศึกษาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ทักษะทางปัญญา รวมถึงการออกแบบการ
จั ดการเรี ยนรู้ ที่ ส่ งเสริ มการคิ ดของผู้ เรี ยน ซึ่ งมี ความ
แตกต่างกับการศึกษาในครั้งนี้ที่มุ่งเน้นส่งเสริมการกํากับ
ตนเองและแรงจูงใจภายใน โดยการนําองค์ประกอบพื้นฐาน
ของสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์มา
ออกแบบตามองค์ประกอบของเกมมิฟิเคชัน [4] โดยใช้
กลไกของเกมที่ท้าทายและดึงดูดความอยากรู้อยากเห็น
ของผู้เรียนผ่าน “Mission” หรือพันธกิจการเรียนรู้ โดย
ผู้เล่นจะได้รับเมื่อผ่านภารกิจและเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อเพิ่ม
สถานะทางประสบการณ์ของผู้เล่นให้สูงขึ้น เมื่อนํามา
ออกแบบเป็นสิ่งแวดล้อมฯ โดยเฉพาะสําหรับการเขียน
เว็บด้วย HTML ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ยากและซับซ้อน ทําให้
ผู้ เรี ยนสามารถเรี ยนรู้ ได้ ง่ ายขึ้ น ตั้ งใจปฏิ บั ติ กิ จกรรม
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ไม่เกิดความเบื่อหน่าย ช่วยให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจภายใน
ในตนเอง เพื่ อให้ สามารถแสวงหาความรู้ ใหม่ ๆ จาก
ความท้าทายของกิจกรรม ปฏิบัติและตัดสินใจด้วยตนเอง
อย่างมีอิสระ และสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ๆ โดย
เกมมิฟิเคชันที่นํามาใช้เป็นพื้นฐานในการจัดการเรียนรู้
ทําให้ผู้ เรี ยนสามารถเสาะแสวงหาข้ อมู ลด้ วยเทคโนโลยี
สารสนเทศได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ UnkelosShpigel & Hadar [23], Arnold [24] และ Ibáñez,
Di-Serio & Delgado-Kloos [25] ที่ได้ใช้เกมมิฟิเคชัน
ในการจัดการเรียนรู้ช่วยให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการเรียน
ส่งเสริมการทํางานร่วมกัน ผู้เรียนได้แบ่งปันความรู้ อีกทั้ง
ส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
การมีส่วนร่วม
ผลสั ม ฤทธิ์ ห รื อ ทั ก ษะต่ า ง ๆ ของผู้ เ รี ย น อี ก ทั้ ง ยั ง
สอดคล้ อ งกั บ ผลการประเมิ น ของผู้ เ ชี่ ย วชาญในการ
ประเมินประสิทธิภาพของโมเดลฯ ทั้งด้านเนื้อหา ด้าน
การออกแบบสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้โดยใช้เกมมิฟิเคชันที่
ส่งเสริมการกํากับตนเอง และด้านการออกแบบตามแนว
คอนสตรั คติ วิสต์ที่ มี ความเหมาะสมในการออกแบบที่
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการกํากับตนเอง
และแรงจูงใจภายในของผู้เรียน
7. กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนการวิจัยภายใต้
แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประเภท
ทุ น บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา จากสํ า นั ก งานคณะกรรมการวิ จั ย
แห่งชาติ ประจําปี 2562 และกลุ่มวิจัยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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