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บทคัดยอ
เมื่อเขาสูวัยสูงอายุสมองจะเกิดการเปลี่ยนแปลงชาๆ อยางตอ เนื่อง รวมถึงระบบประสาทที่มีสว น
เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงดานความจําซึ่งกอใหเกิดปญหาทั้งตอผูสูงอายุ ครอบครัว และสังคม อันเปนสาเหตุ
ของความจําเสื่อม การติดตอสื่อสารลดลง ไมอยากเขาสังคม เกิดปญหาทางอารมณ เชน กาวราว เครียด ซึมเศรา
และวิตกกังวล งานวิจัยและงานสรางสรรคนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเกมสฝกสมองสําหรับผูสูงอายุ สําหรับใช
เปนแนวทางการฟนฟูความจําและสงเสริมสุขภาพจิตของผูสูงอายุผานเกมสซึ่งเปนโปรแกรมประยุกตเว็บ โดย
เปนเกมสที่พัฒนาขึ้นจากการประยุกตใชเทคโนโลยีเว็บเบสเพื่อชวยฟนฟูความจํา ดวยเทคนิคการฟนฟูความจํา
5 ดาน ไดแก การคํานวณโจทยคณิตศาสตร การเชื่อมโยง การจินตนาการ การจัดระเบียบ การใชรหัสชวยจํา อีก
ทั้ ง ยั ง ส ง เสริ ม สุ ข ภาพจิ ต ด ว ยการฟ ง เพลง จิ น ตนาการภาพวิ ว ทิ ว ทั ศ น ฝ ก สมาธิ สร า งอารมณ ขั น และการ
ปฏิสัมพันธกับผูอื่น โดยผูสูงอายุสามารถเลือกเลนเกมสเดี่ยวและกลุมไดตามพึงประสงค
คําสําคัญ : ผูสูงอายุ เกมสฝกสมอง ฟนฟูความจํา สุขภาพจิต

ABSTRACT
When the aging is approaching, the brain will be changed continuously, especially nervous
system which related with memory. The troubles started with elderly people, family and socialize.
These lead elderly people to dim memory, lack of communication, social non-interaction and
emotional problem, e.g. aggressive, stress, depression, and anxiety. The purpose of this innovative
research is web-based game developing for rehabilitation of memory and mental health for elderly
people. The games were designed to improve five cognitive performances by five memory
rehabilitation. There are consisted of easy matheatic calculation, conection, imagination, collocation
and mnemonic encoding. Moreover, those tend to enhance the mental health by listening to musics,
imagery, and concentration practise, gaining sense of homor and communication skill. Elderly people
can join in a game of individual or group game, when game on demand is introduced.
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คํานํา
ผู สู ง อายุ เ ป น วั ย ที่ ส มรรถภาพด า นร า งกาย จิ ต ใจ สั ง คม เกิ ด การเสื่ อ มถอย ทั้ ง นี้ ร วมไปถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงทางระบบประสาทที่มีสวนเกี่ยวของทางดานความจําสงผลใหความสามารถในการเรียนรูเรื่องราว
ตางๆ ลดลง มักจะพบการสูญเสียความทรงจําไปประมาณรอยละ 20-40 ของความจําเดิมที่มีอยูและพบการ
ลดลงของความจําหรือเกิดภาวะความจําบกพรองมากกวารอยละ 50 ในผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ป ขึ้นไป (Delis.,et
al 2000 ; Elipoulos, 2001) McDougall (2000) พบวาผูสูงอายุมีความผิดปกติในเรื่องการทบทวน การคํานวณ
ความสามารถทางดานภาษา การรับรูดานความใสใจและการจดจํา รอยละ 67.43, 41.14, 25.14, 24.0 และ
2.86 ตามลําดับ การลดลงของความจํากอใหเกิดปญหาแกผูสูงอายุ ซึ่งปจจัยเหลานี้หากยังไมไดรับการแกไขอาจ
เพิ่มภาระการดูแลของครอบครัว ปญหาที่พบบอยในกลุมผูสูงอายุสวนใหญ คือ ปญหาดานความจํารับสัมผัส
และความจําระยะสั้นมีชวงสั้นลง เนื่องจากระบบประสาทรับสัมผัสตางๆ ที่เปนพื้นฐานของการรับรูและการมี
สมาธิในการรับขอมูลใหมๆ ลดลง (McDougall, 2000) อยางไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงดานความจําในผูสูงอายุ
เปนปญหาคอนขางเรื้อรังและเกิดขึ้นอยางชาๆ ตอเนื่อง ยังไมมีวิธีการที่จะชะลอหรือยับยั้งการเกิดปญหาดังกลาว
หากเกิดขึ้นตองใหการดูแลอยางใกลชิดตลอด 24 ชั่วโมง สําหรับผูสูงอายุที่มีปญหาการสูญเสียความจําในระดับ
รุนแรงจะกอใหเกิดปญหาทั้งกับผูสูงอายุเอง ครอบครัว และสังคม โดยผลที่เกิดกับผูสูงอายุมีหลายดาน เชน การ
ติดตอสื่อสารลดลง สื่อสารกับบุคคลอื่นไมเขาใจทําใหผูสูงอายุรับรูคุณคาในตนเองลดลง เก็บตัว ไมอยากเขา
สังคม เกิดปญหาทางอารมณ เชน กาวราว วิตกกังวล นําไปสูภาวะซึมเศราและความเครียดตามมา ดวยเหตุผล
ดังกลาวจึงควรตระหนักถึงความสําคัญของวิธีการที่จะชะลอหรือปองกันการเปลี่ยนแปลงหรือลดอัตราการเกิด
ปญหาของความจําที่ลดลง โดยการฟนฟูความจําดวยการฝกบริหารสมองอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหมีความเชื่อมั่น
ในการปฏิ บั ติ กิ จ วั ต รประจํ า วั น และเกิ ด ความมั่ น ใจในตนเอง ทั้ ง นี้ การฟ น ฟู ค วามจํ า จะต อ งมี ก ารฝ ก อย า ง
สม่ําเสมอและตอเนื่อง เทคนิคในการฟนฟูทางดานความจํา เชน การคํานวณโจทยคณิตศาสตรแบบงาย การ
เชื่อมโยง การจินตนาการ การจัดระเบียบขอมูล การใชรหัสชวยจําและการทบทวนอยางสม่ําเสมอเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของความจํา (วิญู กิ่งหิรัญวัฒนา, 2554 ; อิศเรศ ทองปสโณว, 2554) ดังนั้นการนําเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตมาเปนเครื่องมือในการแกไขปญหาดังกลาว ถือไดวาเปนแนวทางที่สามารถกระทํา
ได ดังปรากฏในงานวิจัยที่ผานมาซึ่งไดเสนอแนวทางการออกแบบเกมสสําหรับผูสูงอายุเพื่อเลนบนโตะ หรือ
Tabletop หมายรวมถึงพื้นที่อื่นๆนอกจากโตะซึ่งสามารถใชเปนพื้นที่ในการเลนเกมสได เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
(Gamberini el al., 2010) แตงานวิจัยในอดีตยังไมพบวาผูพัฒนาเกมสฝกสมองสําหรับผูสูงอายุที่สามารถฟนฟู
ความจําและสงเสริมสุขภาพจิตไปในขณะเดียวกัน
ดังนั้นงานวิจัยและงานสรางสรรคนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเกมสฝกสมองสําหรับผูสูงอายุสําหรับใช
เปนแนวทางการฟนฟูความจําและสงเสริมสุขภาพจิตของผูสูงอายุผานเกมสซึ่งเปนโปรแกรมประยุกตเว็บ โดย
มุงเนนการฟนฟูความจําดวยการกระตุนสมองใหจดจําและผอนคลายความเครียดผานเกมส สงเสริมความสนใจ
และรับขอมูลของผูสูงอายุไดดีขึ้น
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การศึกษาทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวของ
แนวคิดเกี่ยวกับผูสูงอายุ
ผูสูงอายุ คือ บุคคลที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป โดยมีการเปลี่ยนแปลงทางดานตางๆ ประกอบดวย การ
เปลี่ยนแปลงดานรางกาย จิตใจ สังคมและวัฒนธรรม
ความจําทําหนาที่คอยจัดระเบียบขอมูลสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ เชน การรับรู การคิด การตัดสินใจ เปน
กระบวนการเชิงโครงสราง เริ่มตั้งแตการรับขอมูล การบันทึกขอมูล และการเรียกขอมูลนั้นกลับมาใชได
กระบวนการจําจะเริ่มตนเมื่อไดรับสิ่งเราและจะเกิดเปนความจํารับสัมผัส (Sensory memory) โดย
บุคคลยังไมรูตัว หากไดมีขั้นตอนของการทบทวนสิ่งเราหรือขอมูลและการมีสมาธิ อารมณผอนคลายไมเครียด
ตั้งใจจดจอในการรับขอมูล ทําใหความจําสัมผัสเปลี่ยนเปนความจําระยะสั้น (Short-term memory) หากไมมี
การทบทวนสิ่งเราหรือขอมูลนั้นก็จะสลายไปอยางรวดเร็ว ความจําระยะสั้นที่เกิดขึ้นเมื่อมีการทบทวนและมี
กระบวนการสรางความสัมพันธระหวางสิ่งที่ตองการจํากับสิ่งที่มีอยูและผานขั้นตอนการทบทวนทองจําอยาง
สม่ําเสมอหรือบอยครั้งรวมกับการใชเทคนิคในการชวยจํา จะเปลี่ยนเปนความจําระยะยาวคงอยูไดตลอดชีวิต
โดยสามารถระลึกถึงสิ่งเรานั้นไดทันทีเมื่อตองการ (สุขพัชรา ซิ้มเจริญ, 2554)
ปจจัยที่เกี่ยวของกับความจําในผูสูงอายุ เชน ระบบประสาทการรับรู, ความไมใสใจที่จะเริ่มเรียนรูสิ่งใหม
การขาดทักษะในการกระตุนสมองหรือ ใชเทคนิคในการชวยจํา ซึ่งพบวาผูสูงอายุมักจะไมใชเทคนิคการจัด
ระเบียบความคิด ซึ่งเปนการเชื่อมโยงความรูใหมๆ เขากับสิ่งที่เคยรูอยูแตเดิม จึงทําใหผูสูงอายุไมสามารถที่จะ
จดจําขอมูลเรื่องราวใหมได จึงเกิดการหลงลืมไดงาย สภาพจิตใจและปจจัยดานอารมณในผูสูงอายุอาจจะ
รบกวนตอความจําได (Delis et al., 2000)
แนวทางการฟนฟูความจํา 5 ดาน
หลักการฟนฟูความจํา คือการใหสมองสวนตางๆ มีการทํางานที่ประสานสัมพันธกัน มีการฝกกิจกรรมที่
ตองใชกระบวนการทํางานของสมองอยางเปนระบบและผอนคลาย (อิศเรศ ทองปสโณว, 2554) พัฒนาระบบ
หรือกลไกความจําในสวนของสมองใหมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงวิธีการในการชวยใหผูสูงอายุมีความสนใจ
ในขอมูลที่ไดรับอยางเพียงพอ เพราะการฝกสมองดวยการเลนเกมสเปนการเสริมเพิ่มเติมใหผูสูงอายุมีความ
มั่นใจเพิ่มมากขึ้น จึงมีสวนชวยใหลดความคิดตางๆ ในอันที่จะทําใหเกิดภาวะซึมเศรา ความเครียด เปนการชวย
บรรเทาความรุนแรงของปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได (IJsselsteijn et al., 2007) โดยการนําทฤษฎีของ Atkinson
and Shiffrin (1977) ซึ่งเปนกระบวนการเชิงโครงสรางที่เริ่มตั้งแตการรับขอมูล การบันทึกขอมูล และการเรียก
ขอมูลนั้นกลับมาใชได เมื่อบุคคลไดรับสิ่งเราหรือขอมูลและเกิดความจําสัมผัสแลวจะเปลี่ยนเปนความจําระยะ
สั้ น แต ห ากมี ส มาธิ แ ละความตั้ ง ใจร ว มกั บ การได รั บ การฝ ก ฝนอย า งสม่ํ า เสมอร ว มกั บ ทฤษฎี นี ม อนิ ก ส
(Mnemonic) ซึ่งเปนเทคนิคชวยในการจํา จึงมีการนําเทคนิคในการฟนฟูความจํา 5 ดาน คือ การคํานวณโจทย
คณิตศาสตร การเชื่อมโยง การจินตนาการ การจัดระเบียบ และการใชรหัสชวยจํา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยที่
ผานมาที่ไดศึกษาเกี่ยวกับผูสูงอายุสุขภาพดี ที่มีอายุ 70 ปขึ้นไป จํานวน 62 คน ใหอานออกเสียงและคํานวณเลข
คณิตศาสตรงายๆ โดยใหฝกอยูกับบานเปนเวลาประมาณ 15 นาทีทุกวัน โดยเปรียบเทียบกับกลุมผูสูงอายุ
จํานวน 86 คน ที่ไมไดทําการฝก พบวากลุมที่ทําการฝกฝนมีประสิทธิภาพในการทํางานของสมองสูงขึ้นแสดงวา
การทําโจทยคณิตศาสตรแบบงายจะชวยยับยั้งการชราภาพของสมองได (วิญู กิ่งหิรัญวัฒนา, 2554)
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จากการพัฒนาโปรแกรมฝกความจําแบบการสรางจินตภาพโดยใชคอมพิวเตอรนําเสนอรูปภาพในการ
ฝกกิจกรรมเพื่อฟนฟูความจําของผูสูงอายุ ของ วรากรณ จัตกุล (2550) พบวากลุมที่ไดรับการฝกมีความจําดีขึ้น
อีกทั้งงานวิจัยของ Cheok (2005) ยังพบวาเกมสคอมพิวเตอรที่ออกแบบสําหรับผูสูงอายุและเด็กเลนรวมกัน
สามารถลดชองวางระหวางวัยได ซึ่งสงผลใหสัมพันธภาพและสุขภาพจิตดีขึ้น จากงานวิจัยในอดีตไดมีขอจํากัด
ดานการออกแบบที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ เชน การใชสี สัญลักษณไมเหมาะสม การเลือกตัวอักษรยากตอการ
อาน การออกแบบโครงสรางซับซอนเกินกวาผูสูงอายุจะใชงาน และขาดการสงเสริมสุขภาพจิตใหกับผูสูงอายุ
การฝกสมองอยูตลอดเวลาจากการเลนเกมสก็คลายกับคนที่ออกกําลังกายสม่ําเสมอเพียงแตเปลี่ยนจากการ
บริหารรางกายมาเปนการฝกสมองซึ่งนอกจากจะชวยชะลอสภาวะสุขภาพที่เสื่อมโทรมลงได ยังกระตุนใหสํานึก
ถึงคุณคาของตัวเองสงผลตอสุขภาพจิตที่ดีดวย (Hogstel, 2001)
แนวทางการสงเสริมสุขภาพจิต
ผูสูงอายุตองเผชิญกับชีวิตที่ตองเปลี่ยนแปลงไป เชน การเกษียณอายุ รางกายที่ถดถอยลง การมีสังคม
และปฏิ สัม พัน ธกั บบุ คคลอื่นลดลง ก อ ใหเ กิดความเครี ยดซึ่ง สงผลต อ กระบวนการจํา ดัง นั้นการส งเสริ ม ให
ผูสูงอายุมีความพรอ ม สามารถเผชิญกับความเครียดไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนสิ่งสําคัญมากที่จะชวยให
ผูสูงอายุมีสุขภาพจิตดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีดวย แนวทางการสงเสริมสุขภาพจิต ผูสูงอายุสามารถบริหารจัดการ
ความเครียดไดดวยตนเอง ดวยวิธีการงายๆ 5 วิธี คือ วิธีแรก เปนการคลายเครียดที่เราแตละคนปฏิบัติกันอยูแลว
ในชีวิตประจําวัน เชน การพักผอนหยอนใจ ฟงเพลง เลนเกมส วิธีที่สอง จินตนาการเปนอีกทางเลือกสําหรับการ
บรรเทาความหดหูในสวนลึก ทําไดโดยหลับตาแลวหายใจลึก ๆ จากนั้นก็สรางจินตนาการถึงภาพทิวทัศนสบายๆ
เชน น้ําตก ภูเขา การดึงความสุขจากจินตนาการมาใชจะทําใหเกิดพลังสรางสรรคในหัวใจ และยังชวยสลาย
ความเครียดขางในไดเปนอยางดีและสงผลตอสุขภาพจิตของผูสูงอายุได ทําแบบนี้ สัก 5 นาที วิธีที่สาม มองโลก
ในแงดี มีอารมณขัน จะชวยใหเปนคนที่เครียดนอยลงและมีความสุขมากขึ้นได วิธีที่สี่ คือ การฝกคลายเครียด
ดวยวิธีทางจิตวิทยา เชน ฝกการหายใจ ฝกสมาธิ วิธีสุดทายคือ การสรางปฏิสัมพันธกับผูอื่น (Mohr, 2006)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับผูสูงอายุ
Livingston (2007) พบวาการสงเสริมใหผูสูงอายุเรียนรูดวยตนเองภายในที่พักอาศัย หรือในสถานที่มี
ความผูกพั นกับผูสูงอายุเปนสิ่ งสําคัญ ซึ่ งการพัฒนาทางดา นเทคโนโลยีเพื่อผูสู งอายุเป นการเปด โอกาสให
ผูสูงอายุสามารถเขาถึงเทคโนโลยีไดทุกที่ การออกแบบที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ การใชงานไมซับซอนยากตอ
ความเขาใจของผูสูงอายุ และมีการนําเทคโนโลยีเว็บซึ่งเปนการทํางานผานทางโปรแกรมเว็บบราวเซอรอาศัยการ
เชื่อมตอทางอินเทอรเน็ต เพื่อเพิ่มความสะดวกแกผูใชงาน
แนวทางการออกแบบเว็บไซตเพื่อผูสูงอายุ
ผู สู ง อายุ ไ ด รั บ ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงในผู สู ง อายุ ไ ม ว า จะด า นการมองเห็ น การได ยิ น
ความสามารถในการจดจํา การรับรู ความเขาใจ จึงมีการออกแบบเว็บไซตสําหรับผูสูงอายุและเนื้อหาสาระที่ตรง
กับความตองการของกลุมผูสูงอายุ โดยคํานึงถึงรูปแบบที่งายตอการเขาถึงและเหมาะสมกับผูสูงอายุ (Universal
Design, 2010 ; Richard, 2009) จากอางอิงบทความของ Livingston J. (2007) พบวาไดมีการสํารวจและ
ศึกษาวิจัยในเรื่องแนวคิดการออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับผูสูงอายุ เนนการทํากิจกรรม
รวมกันระหวางครอบครัวสนับสนุนการปฏิสัมพันธทางสังคม ใหความสําคัญกับการดูแลสุขภาพของการฟนฟู
สมอง
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การออกแบบเกมสฝก สมองสําหรับผูสูงอายุ
การออกแบบเกมสฝกสมองสําหรับผูสูงอายุ ใหมีความครอบคลุมเนื้อหาในดานของกระบวนการจํา โดย
มีหลักเกณฑในการคัดเลือกเกมสฝกสมองสําหรับผูสูงอายุ ตามความเหมาะสมกับขอจํากัดของผูสูงอายุ ดังนี้
1. คํานึงถึงความสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายของผูสูงอายุ โดยรูปแบบของเกมสควร
มีความงายตอการใชงาน มีความยืดหยุนและเหมาะสมกับผูสูงอายุ ดวยการใชภาพและสัญลักษณงายๆ ไม
ซับซอนยากตอการใชงานของผูสูงอายุ เพื่อสงเสริมกระบวนการจําและความเขาใจ เชน มีภาพหรือคําอธิบายที่
เรียบงาย อาจใชรูปภาพเปนสัญลักษณสากล สื่อสารใหเขาใจไดงาย (Yanguas et al., 2009)
2. เนื้อหาของเกมส เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของในการดําเนินชีวิตประจําวันในการกระตุนสมองใหจดจํา ให
ผูสูงอายุเกิดการปฏิสัมพันธกับบุคคลรอบขาง โดยเกมสมีการปรับระดับความยากงายในการเรียนรู
3. การบริ ห ารสมองเพื่ อ ฟ น ฟู ค วามจํ า เกมส จ ะต อ งมี โ ครงสร า งโหมดการฝ ก อบรม ประกอบด ว ย
คําแนะนําในการเลนเกมส รูปแบบกิจกรรม วิธีการเลน กฎกติกา (IJsselsteijn et al., 2007)

ผลการออกแบบเกมสฝกสมองสําหรับผูสูงอายุ
ผลการออกแบบเกมสฝกสมองสําหรับผูสูงอายุ ประกอบ 3 เกมส โดยแตละเกมสสามารถเลนคนเดียว
หรือเลนเปนกลุมก็ได ในแตละเกมสมีการสอดแทรกวิธีการที่ทําใหผูเลนเกิดทักษะดานความจําควบคูกับสงเสริม
สุขภาพจิต (ดังตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 แนวทางการพัฒนาเกมสฝกสมองสําหรับผูสูงอายุฟนฟูความจําและสงเสริมสุขภาพจิต
รูปแบบเกมส
1. เกมสบวกเลขตามเสียงเพลง
การคํานวณโจทยคณิตศาสตร การบวก
ลบ เลขพื้ น ฐาน ประกอบด ว ยตั ว เลข 1
และ 2 หลัก แบงระดับความยากงายตาม
ชุดของตัวเลข (ดังแสดงภาพที่ 3)

เทคนิคการฟน ฟูความจํา
y การคํานวณเลขคณิตศาสตรแบบ
งายเพื่อฝกกระบวนการคิด สามารถ
ใชเทคนิคและทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตรในการเลน

2. เกมสจับคู
แบงกลุมวัตถุออกเปนคูๆ โดยกฎเกณฑ
ดัง นี้ จับ คู สิ่ง ตา งๆในภาพใหเ ป นคู โดย
พิจารณาจากความคลายคลึงที่ผูเลนคิด
วามีเหตุผลมากที่สุด ผูเลนสามารถใชแต
ละภาพไดเพียงครั้งเดียวและหามตัดภาพ
สามารถเล น กั บ ผู อื่ น และนํ า คะแนนมา
เปรียบเทียบกัน (ดังแสดงรูปที่ 4)

y การเชื่อมโยง การหาความสัมพันธ/ ฟงเพลง จินตนาการภาพวิว
การนึกภาพ
ทิวทัศน ฝกสมาธิ
yจิ น ตนาการ การสร า งภาพในใจ สรางปฏิสัมพันธกับผูอื่น
สมองจะสรางการเชื่อมโยงขึ้นมา เพื่อ
ทําความเขาใจสิ่งตางๆ
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เทคนิคการสงเสริมสุขภาพจิต
ฟงเพลง จินตนาการภาพวิว
ทิวทัศน ฝกสมาธิ อารมณขัน
สรางปฏิสัมพันธกับผูอื่น
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รูปแบบเกมส
3. เกมสความทรงจํา
ลักษณะจะเปนการจดจําภาพ, เรื่องราว
หรือคําโดยใชสื่อสัญลักษณหรือรูปทรงใน
การเชื่อมโยงกับการคิด (ดังแสดงรูปที่ 5)

เทคนิคการฟน ฟูความจํา
เทคนิคการสงเสริมสุขภาพจิต
y การจั ด ระเบี ย บ ง า ยต อ การเก็ บ ฟงเพลง จินตนาการภาพวิว
รักษาขอมูล จัดไวเปนหมวดหมู ทําให ทิวทัศน ผอนคลายดวยสมาธิ
จําไดงายขึ้น
y การใชรหัสชวยจํา

ตนแบบเกมสฝกสมองสําหรับผูสูงอายุ ครอบคลุมเนื้อหาในดานของกระบวนการจํา โดยผูสูงอายุ
สามารถเลือกเลนเกมสเดี่ยวและกลุมไดตามพึงประสงค ดังตัวอยางวิธีการเขาสูเกมสฝกสมองสําหรับผูสูงอายุ
ดังตอไปนี้

ภาพที่ 1 หนาลอกอินเขาสูระบบ
มีเสียงกลาวตอนรับ กอนลอกอินเขาสูระบบเพื่อสราง
ความสําคัญใหกับผูสูงอายุ และรูสึกวาตนเองมีคุณคา

ภาพที่ 3 เกมสบวกเลขตามเสียงเพลง

ภาพที่ 2 ภาพวิวทิวทัศน เพื่อผอนคลาย
จินตนาการถึงภาพวิว ทิวทัศน ทําใหเกิดพลังสรางสรรค
ในหัวใจและยังชวยลดความเครียดไดเปนอยางดี

ภาพที่ 4 เกมสจับคู

บวก ลบ โจทยเลขคณิตศาสตรแบบงาย ดวยชุดตัวเลข
1 หลักและ 2 หลัก ตามจังหวะเสียงเพลง ชุดของตัวเลข
จะเปลี่ยนไปตามระดับความยากงาย
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จับคูสิ่งตางๆ ในภาพเปนคู สามารถเลนเกมสเปนกลุม
และมี ก ารสนทนาผ า นเกมส สามารถนํ า คะแนนมา
เปรียบเทียบกันได
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เกมส จ ดจํ า ภาพและตํ า แหน ง โดยใช สื่ อ สั ญ ลั ก ษณ
ภาพที่ 5 เกมสความทรงจํา
รูปทรงในการเชื่อมโยงความคิด ชวยในการจํา

แสดงคะแนนรวมการเลนในแตละครั้ง และเก็บสถิติการ
่ 6 คะแนนรวมสู
งสุด
เล น เกมส เ พื่ อ นํ าภาพที
มาประเมิ
น สมรรถภาพในการฟ
 น ฟู
ความจํา

สรุปผลและขอเสนอแนะ
จากการศึกษาพบวา งานวิจัยและงานสรางสรรคนี้ไดนําเสนอแนวทางการพัฒนาเกมสบนโปรแกรม
ประยุกตเว็บเพื่อฟนฟูความจําและสงเสริมสุขภาพจิตในผูสูงอายุ ซึ่งผูวิจัยคาดหวังวาจะชะลอหรือลดอัตราการ
เสื่อมสมรรถภาพดานความจําของผูสูงอายุ ชวยฟนฟูความจําผอนคลายความเครียด เสริมสรางสุขภาพจิตและ
สุขภาวะทางอารมณ ซึ่งเกมสดังกลาวจะชวยฟนฟูความจํา ดวยเทคนิคการฟนฟูความจํา 5 ดาน ซึ่งประกอบดวย
การคํานวณโจทยคณิตศาสตรแบบงาย การเชื่อมโยง การจินตนาการ การจัดระเบียบ การใชรหัสชวยจํา ซึ่งเกมส
ที่ออกแบบควรมีความชัดเจนและสามารถเขาใจงาย หนาจอขนาดใหญทําใหสูงอายุสามารถทํากิจกรรมตางๆ ได
ทําใหเกิดบรรยากาศที่อบอุนในครอบครัว เพราะแตละคนไดมีปฏิสัมพันธตอกันเกิดความใกลชิดสนิทสนมกันและ
เกิดความรักตอกัน การทํากิจกรรมทําใหเกิดการใชความคิด กระตุนใหสํานึกถึงคุณคาของตัวเองสงผลตอ
สุขภาพจิตที่ดี
งานวิจัยครั้งนี้สามารถนําไปตอยอดการวิจัยในอนาคตได ดวยการประเมินระดับความสามารถของ
สมองและความเครียดของผูสูงอายุ หลังใชเกมสฝกสมองผานโปรแกรมประยุกตเว็บดังกลาว
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