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บทคัดยอ 

 นักเรียนหรือเยาวชนเปนความหวังของทุกคนวาจะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติใน

วันขางหนา แตจากเหตุการณปจจุบันที่เห็นไดมากมายวามีเหตุการณการกระทําผิดของกลุมนักเรียนทั้งที่ถูก

ดําเนินคดีและไมถูกดําเนินคดี และมีแนวโนมที่จะมีมากขึ้นทุกวัน สาเหตุอันดับตน ๆ ของการกระทําผิดของกลุม

นักเรียนจากการสํารวจรวบรวมขอมูลของศาลทั่วราชอาณาจักรไทยปรากฎวามาจากการคบเพื่อน ความคึกคะนอง  

ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาการดํารงชีวิตในสังคม การมีปฏิสัมพันธกับคนรอบขาง และการควบคุมตัวเองของ

นักเรียนยังไมดีเทาที่ควร ขาดทักษะในการเขาสังคม อยูรวมกับผูอื่นในทางที่ถูกตอง บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค

เพื่อ ศึกษาแนวทางการเพิ่มความสามารถทางการเขาสังคมและทางดานสติปญญาของนักเรียนผานทางการจัดการ

เรียนรูผานยูบิควิตัสเกม โดยการจัดการเรียนรูใหนักเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุม มีความสุข สนุกสนานไปกับการ

เรียน ลดขอจํากัดของการเรียนภายในหองเรียนอยางเดียว เพิ่มความยืดหยุนของเวลาและสถานที่ในการเรียนรู 

สอดแทรกทักษะความสามารถทางการเขาสังคมเขาไปในเกมการเรียนรูใหเกิดขึ้นในตัวของนักเรียน เพื่อใหนักเรียน

สามารถอยูรวมในสังคม ในกลุมเพื่อนไดอยางเหมาะสม กอการกระทําผิดลดนอยลง 

คําสําคัญ : การจัดการเรียนรู  ยูบิควิตัสเกม 

 
ABSTRACT 

Students or young people are the most important group for the national development in the 

future. Nowadays, we can see that most violent events and criminals are caused by students and young 

people. Some of them are on trail and some are probate. The result of Thailand courts’ survey has found 

that the seriously events in society increase all the times because of their relationships among their 

friends and their impetuousness respectively. It has showed that young people not only cannot control 

themselves, but they also have problem about the interaction among others in society. They don’t have 

enough social skills to live and learn in proper ways. The purpose of this research was to study the way 

to Increasing Student’s social competence and intellectual by using ubiquitous game-based learning. 

The teacher set the collaborative learning to make all students happy and enjoy in learning activities. 

The advantages of using ubiquitous game based on learning are not only solve the limited class 

problem, but also solve the time and place problem in learning. In addition, it helps students to increase 
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in social competences through game by themselves. Students have more social skills to learn and live 

in society among friends and others properly. 

Key Words : social competence, collaborative learning, ubiquitous game-based learning 
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บทนํา 

ในยุคสมัยของความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลตอชีวิตประจําวันของคนไทยที่พัฒนา

กาวหนาไปอยางรวดเร็ว แตกลับสวนทางกับสภาพของสังคมที่นับวันความสงบสุขคอย ๆ ลดนอยลงทุกที (กองวิจัย

ทางการศึกษา, 2545 ; จามจุรี จามเมือง, 2547) ทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวของตาง ๆ มุงไปยังกลุมเยาวชน หวังวา

เยาวชนจะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาสังคม ประเทศชาติในอนาคตขางหนา แตเปนที่นาเศราเมื่อการดําเนินชีวิต

ของเยาวชนกลับเปนกลุมที่กอปญหาใหกับสังคมมากขึ้นทุกวันเห็นไดจากคดีเด็กและเยาวชนที่ถูกดําเนินคดีโดย

สถานพินิจฯ ทั่วประเทศ ภายในป 2553 ที่มีจํานวนทั้งส้ิน 46,981 คดี และเมื่อจําแนกตามระดับการศึกษาแลวนั้น 

ปรากฎวากลุมเยาวชนที่มีการกระทําผิดมากที่สุดมีระดับการศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ถึงรอยละ 

39.96 ดังภาพที่ 1.1 และสาเหตุการกอคดีของกลุมเยาวชน ปรากฎวามีสาเหตุมาจากการคบเพื่อน มีถึงรอยละ 39.90 

มากกวาสาเหตุอื่น ๆ เชน สาเหตุความคึกคะนอง รอยละ 15.05 และสาเหตุความรูเทาไมถึงการณ รอยละ10.94 ดัง

ภาพที่ 1.2 (กรมพินิจและคุมครองเด็ก, 2554) 

    
 ภาพที่ 1.1 แผนภูมิแสดงรอยละของคดีเด็กและเยาวชน           ภาพที่ 1.2 แผนภูมิแสดงรอยละคดีเด็กและเยาวชน 

ที่ถูกดําเนินคดีจําแนกตามระดับการศึกษา ป พ.ศ. 2553          จาํแนกตามสาเหตุของการกระทําผิด ป พ.ศ. 2553 

       

เห็นไดวาสาเหตุเหลานี้ขึ้นอยูกับทักษะความสามารถในการเขาสังคม (Social Competence) และภาวะ

ทางอารมณของเยาวชน ถาเยาวชนไดรับการปลูกฝงส่ิงเหลานี้มาเปนอยางดีจะสงผลใหประสบความสําเร็จในชีวิต 

มีทักษะในการดําเนินชีวิต (ชนิดา สุวรรณลาภเจริญ, 2552 ; อรพินทร ชูชม, 2543) ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญของการอยู

รวมกันอยางมีความสุขของคนในสังคม สงผลใหพฤติกรรมเสี่ยงของเยาวชนตอการกระทําผิดเบาบางลง วิธีการ

กอใหเกิดทักษะตาง ๆ ที่กลาวมา หัวใจสําคัญคือกระบวนการกลุม ซึ่งควรไดรับการปลูกฝงตั้งแตวัยเยาว นั่น

หมายถึงการสอดแทรกไปในกระบวนการเรียนการสอน เพื่อใหไดอยูในการดําเนินชีวิตประจําวันจะเปนวิธีการ

ปลูกฝงที่ดีและคงทน (วินัดดา ปยะศิลป,2554) ซึ่งการเรียนการสอนที่ตองการประสิทธิภาพทางความรู ทักษะ
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ความสามารถทางการเขาสังคม และทักษะกระบวนการกลุม การจัดการเรียนการสอนดวยเกม (Game based 

Learning) สามารถที่จะตอบสนองสิ่งเหลานี้ได (พรพิมล พรพีรชนม, 2550) การนําเกมมาเปนสื่อการเรียนการสอน

กอใหเกิดการสรางความรู กระตุนความสนใจ สรางจิตนาการและความสนุกสนาน กอใหเกิดประโยชนกับนักเรียน

เปนอยางมาก (สกุล สุขศิริ, 2550) เมื่อนํามาใชรวมกับเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน ทําใหมี

ประสิทธิภาพทางการเรียนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนการสรางความรู 

เปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ที่จะทําใหนักเรียนสามารถสรางความรูดวยตนเอง (พรรณราย ทรัพยะประภา, 2548 

; พิมพพันธ  เดชะคุปต, 2544) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศนําเสนอระบบการเรียนการสอนทําใหมีความนาสนใจ 

สามารถเผยแพรไดตลอดเวลา ส่ือสารไดดวยเสียง ภาพ และภาพเคลื่อนไหว โดยใชการถายทอดเนื้อหาบนระบบ

เครือขายผานทางอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ทั้งคอมพิวเตอรและโทรศัพทเคลื่อนที่ ใหมีความยืดหยุนดานสถานที่

และเวลา (Ubiquitous Technology) (S. Papert, 1980) ทําใหนักเรียนไดเรียนรูตลอดเวลา สามารถตอบโตและมี

ปฏิสัมพันธกับคนอื่นได นักเรียนสามารถเขาถึงแหลงขอมูลไดมากมาย ผานทางอุปกรณประเภท Desktop PC, 

Notebook Computer, PDA หรือโทรศัพทเคลื่อนที่ ตอบสนองตอศักยภาพและความสามารถของนักเรียนไดเปน

อยางดี (มงคล จันทรภิบาล, 2551) การใชเทคโนโลยีเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอนจึงเปนอีกแนวทางที่จะ

สามารถเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียน และสามารถตอบสนองตอการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม (Collaborative 

Learning) ผานทางเกมไดเปนอยางดี สงเสริม ปลูกฝง ทักษะการสื่อสาร ทักษะการตัดสินใจแกปญหาตอ

สถานการณตาง ๆ ทักษะการตั้งเปาหมาย ทักษะการบริหารความสัมพันธกับผูอื่น ทักษะการสรางทีมงานและ

ทักษะความสามารถทางการเขาสังคมใหกับนักเรียน  (สกุล สุขศิริ, 2550)   

 
วิธีการวิจัย 

งานวิจัยนี้เปนการวิจัยศึกษาแนวทางการเพิ่มความสามารถในการเขาสังคมใหกับนักเรียน เพื่อมุง

แกปญหาการแสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนที่มีจํานวนการกอคดี

กระทําผิดมากที่สุด ดวยสาเหตุมาจากการคบเพื่อน ความคึกคะนอง การรูเทาไมถึงการณ เปนตน งานวิจัยจึง

มุงเนนไปยังแนวทางการเพิ่มความสามารถในการเขาสังคมของนักเรียนเพื่อใหนักเรียนผูเปนเยาวชนของชาติไดมี

ความรู ความสามารถทั้งทางดานสังคมและทางดานสติปญญา โดยการนําเทคโนโลยียูบิควิตัสเกมควบคูไปกับ

กิจกรรมการเรียนการสอน  โดยผูวิจัยไดดําเนินการศึกษา คนควา ทดลอง ตามขั้นตอนตอไปน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา ปญหาและความเปนไปได ดังที่กลาวมาแลวในบทนํา 

ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับงานวิจัย 

1. การแกปญหาการกอเหตุของนักเรียน หรือการขาดทักษะชีวิต โดยการเพิ่มเติมเนื้อหาสาระวิชาลงไปใน

การเรียนการสอน อยางเชน การสงเสริมใหโรงเรียนสรางทักษะชีวิตใหกับนักเรียน สรางอาชีพ ปลูกฝง คุณธรรม

จริยธรรมใหเกิดขึ้นในจิตสํานึกของนักเรียน  

2. แนวคิดวิธีการเพิ่มความสามารถทางการเขาสังคมจากงานวิจัยในอดีต สามารถสรุปไดดังนี้  

1) การจัดการเรียนการสอนดวยเกม สงผลตอการเรียนรูและการเขาสังคมของนักเรียน สรางความ

นาสนใจในการเรียน ความสนุกสนาน การมีสวนรวมในการเรียนรู ผูเรียนมีความกระตือรือรนตอการเรียนและ

สามารถเรียนรูดวยตัวเองไดดี เชน การใชส่ือการเรียนรูแบบ Game based Learning ทําใหนักเรียนมีความรูสึก
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อยากเรียนรูเพิ่มมากขึ้น ทําใหนักเรียนรูสึกวาตัวเองไดมีสวนรวมในการเรียนรู และมีความสนุกสนานไปกับการเรียน

ตลอดเวลา (สกุล สุขศิริ, 2550) 

2) การจัดการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม จะสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเกิดขึ้นไดดีกวาการ

เรียนรูคนเดียว และสงเสริมใหเกิดการทํางานรวมกันเปนกลุม การติดตอส่ือสาร การปฏิสัมพันธระหวางสมาชิก

ภายในกลุม เกิดความสามารถทางการเขาสังคมไดดี เชน การใหนักเรียนเรียนรูแบบกลุม ทํางานรวมกัน ใชส่ือการ

เรียนรูแบบเกมดวยกัน ทําใหนักเรียนมีทักษะการสื่อสารตอบสนองตอผูอื่น ปฎิสัมพันธกับคนรอบขางไดดีและมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูไดดีดวย (Rubijesmin Abdul Latif and Judithe Sheard, 2552)  
3) การใชเทคโนโลยีในการเรียนการสอนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนรูได เชน การจัดการ

เรียนรูดวยยูบิควิตัส ใหนักเรียนเรียนรูนอกหองเรียนใชสภาพแวดลอมใหเอื้อกับวิชาเรียน ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนดีขึ้น (Tsung Yu Liu and Yu Ling Chu, 2553) 
4) การจัดการเรียนการสอนสามารถชวยในการเพิ่มทักษะความสามารถทางการเขาสังคมไดดวยการ

สอดแทรกไปใหกระบวนการเรียนรู นําเทคโนโลยีมาสนับสนุนใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรูและเกิดทักษะทั้ง 2 

ดาน ของความสามารถทางการเขาสังคม คือ การเขาใจในความรูสึกของคนอื่น (Empathy) และ ทักษะในการเขา

สังคม (Social Skill) ที่มีคุณลักษณะ 13 ขอ ดังตอไปนี้ คือ การเขาใจผูอื่น การพัฒนาผูอื่น การมีจิตใจใหบริการ 

การรับรูความแตกตางของผูอื่น การตระหนักรูทางการเมือง ศิลปะในการจูงใจผูอื่น การสื่อความหมาย การจัดการ

กับความขัดแยง ความเปนผูนํา ตัวกระตุนการเปลี่ยนแปลง การสรางความผูกพัน การมี  ความรวมมือและ

ความสามารถในทีม (พรรณราย ทรัพยะประภา, 2548) 

ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบแนวทางการจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการแกปญหา 

งานวิจัยในอดีตไดเสนอแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่เนนกระบวนการสรางองคความรู การ

เพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียน กระบวนการกลุมดวยตัวเองไวหลายแนวทาง พอสรุปไดดังนี้ แนวทางที่สามารถ

พัฒนาทางดานสติปญญาและความสามารถทางการเขาสังคมของนักเรียน เนนกระบวนการจัดการเรียนรูแบบกลุม 

ใหเกิดทักษะความสามารถทางการเขาสังคม ใหเกิดประสิทธิภาพทางการเรียนและสนับสนุนการเรียนรูแบบกลุม ใช

เกมเปนสื่อการเรียนรูผานทางการเทคโนโลยียูบิควิตัสเพิ่มความสนุกสนาน ลดขอจํากัดทางดานเวลาและสถานที่ 

เขียนแผนการสอนในระดับมัธยมศึกษา กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี งานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี 

โดยศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน การเพิ่มเติมเทคนิควิธีการสอน มากําหนดแนวทางการจัดกิจกรรม

การเรียนรูรวมกับการใชเกมการเรียนรู 

ขั้นตอนที่ 4 ออกแบบแนวทางการสรางเกมการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถทางการเขาสังคม 

1. ศึกษาเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่ใชเกมการเรียนรูเปนเครื่องมือในการวิจัย และวิธีการแนวทางการ

เพิ่มความสามารถทางการเขาสังคมโดยผานทางการจัดกิจกรรมตาง ๆ  

2. ศึกษาเนื้อหาสาระของวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2เขียน

แผนการจัดการเรียนรูเพื่อการออกแบบเกมการเรียนรูใหสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหตอบสนองทั้ง

มาตรฐานการศึกษา ตัวชี้วัด และจุดประสงคการเรียนรูสูตัวชี้วัด กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  
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3. ศึกษาเอกสาร ทฤษฎีการออกแบบระบบฐานขอมูล การบันทึกขอมูล การนําขอมูลมาประมวลผล และ

โปรแกรมการสรางเกมออนไลนบนระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

4. ออกแบบ Storyboard ของเกมการเรียนรู ใหครอบคลุมเนื้อหาสาระของรายวิชาคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เร่ืองการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร ใหตอบสนองกับ

มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และใหสงเสริมและพัฒนา

ทักษะความสามารถทางการเขาสังคมทั้ง 13 ทักษะที่ไดกลาวมาแลวในตอนตน 

 
แนวทางการพัฒนาและวจิารณ 

1. แผนการจัดการเรียนรูรายวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เร่ือง

การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร จํานวน 6 แผน รวม 12 คาบเรียน ที่เนนกระบวนการเรียนการสอนแบบ

กลุม 

2. Storyboard เกมการเรียนรู ใหครอบคลุมเนื้อหาสาระของรายวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เร่ืองการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร จํานวน 4 เกม แตละเกม

กําหนดใหผูเลน เลนเปนกลุม ตลอดเวลาระหวางการเลนใหสมาชิกในกลุมสามารถติดตอส่ือสารกันไดตลอดเวลา

ผานทาง Chat room และในแตละเกมสอดแทรกใหผูเลนเกิดทักษะตาง ๆ ของความสามารถทางการเขาสังคม ตาม

ตารางที่ 1.1 

ตารางที่ 1.1  โครงรางการสรางเกมการเรียนรู 

 
ทักษะที่ 1.1 ความเขาใจผูอื่น                         ทักษะที่ 1.2 การพัฒนาผูอื่น                    ทักษะที่ 1.3 มีจิตใจใหบริการ  

ทักษะที่ 1.4 การรับรูความแตกตางของผูอื่น   ทักษะที่ 1.5 การตระหนักรูทางการเมือง   ทักษะที่ 2.1 ศิลปะในการจูงใจผูอื่น 

ทักษะที่ 2.2 การสื่อความหมาย                     ทักษะที่ 2.3 การจัดการกับความขัดแยง   ทักษะที่ 2.4 ความเปนผูนํา  

ทักษะที่ 2.5 ตัวกระตุนการเปลี่ยนแปลง         ทักษะที่ 2.6 สรางความผูกพัน                 ทกัษะที่ 2.7 ความรวมมือ 

ทักษะที่ 2.8 ความสามารถในทีม  

ชื่อเกม รายละเอียด สงเสริม/พัฒนาทักษะ 

Data Communication 

Game 

- องคประกอบของการสื่อสารขอมูล 

- ทิศทางการสงขอมูล 

ทักษะที่ 1.1, 1.2, 2.4, 2.7, 2.8 

Data Medium Game 
- พัฒนาการของการสื่อสารขอมูล 

- ส่ือนําขอมูลในระบบเครือขาย 

ทักษะที่ 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.2, 

2.5, 2.6, 2.7, 2.8 

What is Network Game 
- โครงสรางเครือขายคอมพิวเตอร 

- ชนิดเครือขายคอมพิวเตอร 

ทักษะที่ 1.1, 1.2, 1.5, 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4, 2.7, 2.8 

Fun in Network Game 
- เทคโนโลยีการรับสงขอมูลภายในเครือขาย 

- ประโยชนของเครือขายคอมพิวเตอร 

ทักษะที่ 1.1, 1.4, 2.2, 2.3, 2.6, 

2.7, 2.8 
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ภาพที่ 1.3 Storyboard เกมการเรียนรู 

ภาพที่ 1.4 Storyboard คําถามประเมินทักษะความสามารถทางการเขาสังคมในเกมการเรียนรู 
 
เกมการเรียนรูใหนักเรียนเรียนรูเกมรวมกันเปนกลุม ภายในกลุมมีหนาที่รับผิดชอบเพื่อทําคะแนนของกลุม

ใหไดมากที่สุด สมาชิกภายในกลุมตองยอมรับผลการเลนของสมาชิกในกลุม การเลนเกมสมาชิกในกลุมแบงหนาที่

กันรับผิดชอบเพื่อทําคะแนนใหไดมากที่สุด ในระหวางการเลนเกมสมาชิกภายในกลุมสามารถติดตอส่ือสาร 

ปรึกษาหารือกนไดตลอดเวลา เกมแตละเกมมีจุดประสงคเพื่อใหนักเรียนมีทักษะในการทํางานรวมกันเปนกลุม 

ทักษะการสื่อสาร การเขาสังคม เปนตน และยังเพื่อจุดประสงคใหนักเรียนมีความรูตามเนื้อหาสาระของรายวิชา

ตามตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 เปนหลัก การเลนเกมของนักเรียนแตละกลุมสามารถเลน

ผานทางอุปกรณเทคโนโลยี เชน คอมพิวเตอรตั้งโตะ โนตบุค หรือวาโทรศัพทมือถือ ที่สามารถรับสัณญาณ

อินเตอรเน็ตไรสายของโรงเรียนได  
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สรุปผลและเสนอแนะ 
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เพิ่มความสามารถทางการเขาสังคม เนนกระบวนการจัดการ

เรียนการสอนแบบกลุมที่ตอบสนองการทํางานรวมกันเปนกลุมไดเปนอยางดี สอดแทรกทักษะความสามารถ

ทางการเขาสังคมไปในกิจกรรมกลุม และเพื่อใหเกิดความนาสนใจในบทเรียน สรางจิตนาการ ความสนุกสนาน 

รวมกันกับการจัดการเรียนการสอนดวยเกมลดขอจํากัดในเรื่องของสถานที่ และเวลา จัดการเรียนรูผานทางยูบิค

วิตัสเกม (Ubiquitous Game) เพื่อใหนักเรียนมีทักษะความสามารถในการเขาสังคมไดดีขึ้น ในรายวิชาคอมพิวเตอร

และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เร่ืองการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 

ประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรูจํานวน 6 แผน และเกมการเรียนรูจํานวน 4 เกม 
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