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บทคัดย่อ 

การเรียนรู้เชิงรุกได้รับการยอมรับว่าเป็นนวตักรรม
การศึกษาท่ีประสบความส าเร็จ ในช่วงปีท่ีผ่านมาการ
เรียนรู้ดว้ยเกมเป็นวิธีหน่ึงในการประยุกตใ์ชก้ารศึกษาเชิง
รุกเข้าการกระบวนการเรียน รู้ ท่ีผ่านมามีการใช้เกม
กระดานเป็นส่ือกลางด้านการเรียนรู้ในการศึกษาทุก
ระดับชั้ น  ดังนั้ น งาน วิจัยฉบับ น้ี มีจุดประสงค์ ท่ี จะ
พัฒนาการเรียนรู้ด้านบริหารธุรกิจโดยการรวบรวม 
วิเคราะห์และจ าแนกประเภทเกมกระดานท่ีเหมาะสมกับ
ความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นดา้นธุรกิจต่าง ๆ ทั้งน้ีผลการวิจยั
แสดงว่า เกมกระดานสามารถถูกจ าแนกตามความรู้และ
ทักษะด้านบริหารธุรกิจท่ีจ าเป็นได้  5 ประเภท โดยมี
เกณฑ์การจ าแนก อาทิ ประเภท ความซับซ้อน ระยะเวลา 
และจ านวนผูเ้ล่น นอกจากน้ี คุณสมบติัของเกมกระดาน 
สามารถให้ค่าความแม่นย  า (Accuracy) ในการระบุความรู้
และทักษะทางธุรกิจ อยู่ท่ี ร้อยละ 49 โดยโมเดลต้นไม้
ตดัสินใจ 

 
ค าส าคัญ: การเรียนรู้เชิงรุก การเรียนรู้ดว้ยเกม เกมมิฟิเค
ชนั เกมกระดาน 

Abstract 
Active learning is recognized as one of the 

innovative and successful education types. In 

addition, game-based learning has been used as an 

active learning tool in the past decades. Recently, 

Board games have been recognized and used as a 

supporting tool in the learning process in various 

educational levels. So, this purpose of this paper is to 
develop the learning in business knowledge and 

skills by gathering, analyzing, and categorizing 

board games which to be used for each business 

knowledge and skill learning. The result shows the 

characteristic of board games categorized into five 

main business learning fields based on several 

criteria such as game type, complexity, playing time, 

and number of players. Furthermore, the properties 

of board games can be used to support business 

knowledge and skills with 49% accuracy using 

decision tree classification model. 
 

Keyword: active learning, game-based learning, 

gamification, board game 

1. บทน า 
ปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน

ได้รับความสนใจมากขึ้นอย่างกวา้งขวางในทุกระดับชั้น 
ในระดับอุดมศึกษาปัจจัยท่ีท าให้การเรียนการสอนไม่
ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควรมีอยู่หลายปัจจัย อาทิ การ
เรียนการสอนท่ีขาดการลงมือปฏิบัติจริง บทเรียนท่ีขาด
ความน่าสนใจ การขาดส่ิงจูงใจและวินัยในการเรียนการ
สอนของตวัผูเ้รียน 

 



 

นอกจากน้ี ปัญหาอีกอย่างหน่ึงของการเรียนการสอน
ในยุคปัจจุบนั คือ กระบวนการและคุณลกัษณะการเรียนรู้
ของผูเ้รียนท่ีเปล่ียนไป กล่าวคือ ผูเ้รียนในยุคปัจจุบนัเป็น
กลุ่มคนท่ีได้รับการเรียกว่า Generation Z หรือผู ้ท่ี เกิด
ใน ช่ วงปี  พ .ศ . 2540  เป็ น ต้น ม า ก ลุ่มคน เห ล่ าน้ี มี
คุณลกัษณะท่ีแตกต่างจากคนในยุคท่ีผ่านมาอย่างชัดเจน 
ลกัษณะท่ีเด่นชดัของ Generation Z คือ มีความเป็นตวัของ
ตวัเองมาก ชอบการแข่งขนั ตอ้งการการยอมรับจากบุคคล
รอบขา้ง คุน้เคยกบัการเปล่ียนแปลงอยู่สม ่าเสมอและชอบ
ความทา้ทาย [1] 

การเรียนการสอนในปัจจุบันไดมี้การปรับปรุงให้เข้า
กบัคุณลกัษณะของผูเ้รียนเหล่าน้ี  เพ่ือให้ไดผ้ลการเรียนท่ี
มีประสิทธิภาพมากขึ้น วิธีท่ีได้ประยุกต์ใช้แล้วนั้น เช่น 
การเรียนรู้แบบผ่านการลงมือปฏิบติัจริง การใชเ้กมเป็นส่ือ
การเรียนการสอน การจ าลองเหตุการณ์และสถานการณ์ 
รวมไปถึงการจัดท าการเรียนสอนแบบออนไลน์เพื่อให้
ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตวัเอง 

ในช่วง 4 – 5 ปีท่ีผ่านมาน้ี เกมกระดานเป็นท่ีรู้จกัอย่าง
แพร่หลายอย่างรวดเร็วในสังคม ตวัช้ีวดัดา้นเศรษฐกิจบ่ง
บอกว่ามูลค่าของตลาดเกมกระดานทัว่โลกไดเ้พ่ิมขึ้นอยา่ง
ต่อเน่ืองจาก 7.2 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2560 และ
คาดว่า 12 พันล้านดอลลาร์สห รัฐภายในปี  2566 [2] 
เน่ื องจากหลายปั จจัย  เช่น  การเล่น เกมกระดานใน
ครอบครัว กลุ่มผูเ้ล่นอย่างขยายตัวถึงทุกกลุ่มโดยเฉพาะ
กลุ่มนกัแสดง ความตอ้งการดา้นมนุษยสัมพนัธ์ระหว่างคน 
ความต้องการการหลีกหนีจากส่ือดิ จิทัล การใช้เกม
กระดานในส่ือต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ การเกิดธุรกิจแบบ
ใหม่ เช่น เกมกระดานคาเฟ่ [3] ตลาดเกมกระดานใน
ประเทศไทยเร่ิมเป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลายและรวดเร็ว
ในช่วงปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา ในปัจจุบันตลาดของเกม
กระดานในประเทศไทยไดข้ยายตวัมากขึ้น โดยกลุ่มคนท่ี
เล่นเกมกระดานส่วนใหญ่ คือช่วงอายุ 17 – 35 ปี และรู้จกั
เกมกระดานมาเป็นเวลา 1-3 ปี มูลค่าของเกมกระดานท่ีซ้ือ
โดยเฉล่ียอยู่ท่ี 62,487.51 บาทต่อคน [4] จะเห็นไดว่้ากลุ่ม
นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาซ่ึงเป็น Generation Z เป็น
กลุ่มท่ีรู้จักเกมกระดานและสามารถเข้าถึงได้ง่าย ดังนั้น

เกมกระดานอาจจะสามารถถูกพฒันาเพื่อเป็นส่ือกลางใน
การส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
เพื่อให้ได้ผลลพัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพ นอกจากวิธีการและ
รูปแบบส่ือในการเรียนการสอนท่ีได้รับการพฒันาและ
ประยกุตใ์ชใ้นปัจจุบนั 

ดังนั้น วตัถุประสงค์ของงานวิจัยน้ี คือ การรวบรวม
ข้อมูลเกมกระดานท่ี เหมาะสมท่ีจะใช้เป็นส่ือในการ
พฒันาการเรียนรู้ดา้นการธุรกิจ พร้อมทั้งคดัแยกประเภท
และคุณลักษณะเกมท่ีเหมาะสมกับความรู้และทักษะท่ี
จ าเป็นในการศึกษาดา้นการบริหารธุรกิจ 

2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1 การเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) 
การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) [5] หมายถึง การ

เรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในการเรียนมากขึ้น 
ไดเ้ขาัไปมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มดว้ยการลงมือปฏิบติั
จากกิจกรรมท่ีหลากหลายผ่านการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
โดยเนน้กระตุน้ให้มีผูเ้รียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูง 

การ เรี ยน รู้ เชิ ง รุก  (Active Learning) [6] เป็ น ก าร
ออกแบบเพื่อยกระดับความคิดของผูเ้รียนโดยการสร้าง
บรรยากาศและมีการใช ้Bloom Taxonomy มาใช ้เช่น การ
ประยกุต์ใช ้การสังเคราะห์ การประเมิน และการวิเคราะห์ 
ซ่ึงกิจกรรมในห้องเรียนแบบเชิงรุก ไดแ้ก่ แบบสอบถาม 
เกมค าถาม ปริศนาอกัษรไขว ้เติมค าในช่องว่าง วิดีโอ และ
อื่น ๆ 

ฟินค ์[7] กล่าวถึงลกัษณะของการจดัการเรียนรู้เชิงรุก
ไวว่้า (1) เป็นการสนทนากบัตนเองเพื่อสะท้อนความคิด 
ถามตวัเองว่าคิดอะไร มีความรู้สึกอย่างไร โดยการบนัทึก
การเรียนรู้ หรือแฟ้มสะสมงาน ว่าก าลงัเรียนอะไร เรียน
อย่างไร ส่ิงท่ีเรียนมีบทบาทอย่างไรในชีวิตประจ าวนั (2) 
เป็นการสนทนาส่ือสารกับผูอ้ื่น ซ่ึงในการสอนแบบเดิม
ผูเ้รียนถูกก าจดักความคิดไวเ้พียงการอ่านหรือฟังบรรยาย 
ไม่มีการแลกเปล่ีวยนความคิดเห็นกับผู ้อื่น ขาดความ
กระตือรือร้นในการส่ือสาร หากผู ้สอนมอบหมายให้
อภิปรายกลุ่มย่อยในหัวข้อท่ีผู ้เรียนสนใจจะช่วยสร้าง
สถานการณ์ในการสนทนาส่ือสารให้มีความสนุกสนาน 
ท้าทาย (3) เป็นประสบการณ์ท่ีได้จากการลงมือท า ซ่ึง



 

ผูเ้รียนจะเกิดประสบการณ์โดยตรงจากการออกแบบและ
ท าการทดลอง เป็นตน้ (4) เป็นประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการ
สังเกต ท่ีผูเ้รียนอาจสังเกตโดยตรงจากส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริง 
หรือจากการสังเกตสถานการณ์จ าลอง ซ่ึงท าให้ผูเ้รียน
ไดรั้บประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีมีคุณค่า ดงัภาพท่ี 1 

 
ภาพที่ 1: ลกัษณะของการจดัการเรียนรู้เชิงรุก 

กิจกรรมการเรียนรู้ [8] จากงานวิจยัเก่ียวกบัการเตรียม
ความพร้อมเยาวชนเพื่อสังคมดิจิทลัดว้ยวิธีการเรียนรู้แบบ
เชิง รุก  ผลการวิจัยพบ ว่ากิจกรรมการเรียน รู้ เชิ งรุก
ประกอบดว้ย 1) การเตรียมความพร้อม 2) การศึกษาเรียนรู้ 
3) การแลกเปล่ียนความคิดเห็น 4) การทบทวน 5) การพกั
สมอง และ 6) การช่ืนชมและให้ก าลงัใจ 

กระบวนการเรียน รู้แบบ Active Learning [9] เป็น
กระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนไดล้งมือกระท า โดยมี
การน าเอาเทคนิคการสอนท่ีหลากหลายมาใช้ออกแบบ
แผนการจดัการเรียนรู้และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อกระตุน้ให้
ผู ้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผูเ้รียนกบัผูเ้รียน และผูเ้รียนกบัผูส้อน ดงันั้นการ
จัดการเรียนแบบ AL จึงเป็นการจัดการเรียนการสอน
ประเภทหน่ึงท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะสอดคลอ้ง
กับการเป ล่ียนแปลงไปในยุค ปัจจุบัน  ทั้ ง น้ี ย ัง เป็น
นวตักรรมการศึกษาท่ีสถาบนัอุดมศึกษาให้ความสนใจ 

2.2 ความรู้กับทักษะด้านธุรกิจ (Business Knowledge 
and Skills) 

ความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นด้านธุรกิจเป็น ส่ิงท่ีมา
สามารถตีความไดอ้ย่างกวา้งขวางมาก เน่ืองจากในแต่ละ
ธุรกิจอาจจะมีความต้องการด้านความรู้และทักษะทาง
ธุรกิจปลีกย่อยท่ีแตกต่างกนัออกไป จากเหตุผลดังกล่าว
หลกัสูตรดา้นการศึกษาไม่สามารถจดัการเรียนการสอนได้
ตามความต้องการของทุกภาคธุรกิจ แต่สามารถจัดการ
เรียนการสอนได้เฉพาะความรู้และทักษะด้านธุรกิจใน

ภาพรวม อย่างไรก็ตามในการจัดท าหลักสูตรต้องมี
หน่วยงานท่ีให้ค  าจ ากัดความของการเรียนรู้ด้านธุรกิจ
เช่นกนั 

องค์กร Association to Advance Collegiate Schools of 
Business ห รื อ  AACSB International ข อ ง ป ร ะ เท ศ
สหรัฐอเมริกาซ่ึงมีหน้าท่ีให้การรับรองหลกัสูตรดา้นธุรกิจ
ไดใ้ห้ค  าจ ากดัความว่า “ทกัษะพ้ืนฐานดา้นธุรกิจ” ควรจะ
ประกอบดว้ยทกัษะต่าง ๆ อาทิ บญัชี กฎหมายธุรกิจ การ
ตดัสินใจ เศรษฐศาสตร์ การเป็นเจา้ของธุรกิจ การเงิน การ
จดัการทรัพยากรบุคคล การบริหาร การตลาด การวางแผน
และการจดัการองคก์ร เป็นตน้ [10] 

องค์กร  Accreditation Council For Business Schools 
and Programs (ACBSP) เป็นองค์กรท่ีได้รับการรับรอง
จากสภาอุดมศึกษาสหรัฐอเมริกา (Council of Higher 
Education Accreditation) ให้มีหน้าท่ีรับรองหลกัสูตรดา้น
ธุรกิจทั้งระดบัปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ได้
ระบุ ถึงความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นถึงการเรียน รู้การ
บริหารธุรกิจ อาทิ การตลาด การเงิน การบญัชี การบริหาร 
กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ สถิติ เป็นตน้ [11] 

การศึกษาด้านบริหารธุรกิจในประเทศไทยได้ใช้
หลกัเกณฑ์ท่ีคลา้ยคลึงกบัทางสหรัฐอเมริกา เช่น หลกัสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิตด้านการจดัการการบริการของคณะ
การบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตภูเก็ต ไดร้ะบุเน้ือหาดา้นบริหารธุรกิจ ดงัน้ี การ
บัญชี การเงิน การตลาด การจัดการการปฏิบัติการ การ
วางแผน การจัดการองค์กร เศรษฐศาสตร์ สถิติและ
กฎหมาย [12] 

นอกจากน้ี ในภาคธุรกิจไดมี้การอธิบายถึงความรู้และ
ทกัษะท่ีจ าเป็นในการบริหารธุรกิจ อาทิ การมอบหมายงาน 
การส่ือสาร การต่อรอง การวางแผน การเป็นผูน้ า การเงิน 
การตลาด [13] ทกัษะท่ีควรมีในการบริหารธุรกิจ อาทิ การ
ส่ือสาร การจัดการองค์กร การเขียน การวางแผน การ
แก้ปัญหา การเงินและบัญชี [14]ทักษะเพื่อการประสบ
ความส าเร็จในธุรกิจ 4 ดา้น ไดแ้ก่ องคค์วามรู้ การเป็นผูน้ า 
การส่ือสาร และการท างานเป็นทีม [15] ทกัษะส าคญัของ



 

ผูจ้ดัการยคุ 4.0 ท่ีพึงมี อาทิ การจดัการองคก์ร การวางแผน 
การเป็นผูน้ า การตดัสินใจ และการวิเคราะห์ [16] 

 

3. วิธีการใหม่ท่ีน าเสนอ/ข้ันตอนวิธีการด าเนินการ
วิจัย 

3.1 หมวดหมู่ของความรู้ธุรกิจ (Business 
Knowledge) 
การหาคุณลกัษณะของความรู้และทักษะทางด้านธุรกิจ 
กระท าโดยการน าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ มาจัด
หมวดหมู่และวิเคราะห์หาจุดท่ีมีความเช่ือมโยงกนั จะเห็น
ได้ ว่าข้อมูลจากแหล่งข้อมู ลต่ าง ๆ  มีความ เห มือน 
คล้ายคลึงและสามารถตีความไปในทิศทางเดียวกันได ้
หลงัจากการน าขอ้มูลในแต่ละแหล่งมาจดัหมวดหมู่ ก็จะ
เห็นความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกันอย่างชัดเจนและ
สามารถแบ่งความรู้และทกัษะธุรกิจออกเป็น 6 หมวด ดงั
แสดงในตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1: ความสัมพนัธ์ของความรู้และทกัษะดา้นธุรกิจ 

ความรู้และ 
ทักษะด้านธุรกิจ 

ข้อมูลแหล่งท่ี 
1 

ข้อมูลแหล่งท่ี 
2 

ข้อมูลแหล่งท่ี 
3 

ข้อมูลแหล่งท่ี 
4 

ข้อมูลแหล่งท่ี 
5 

ข้อมูลแหล่งท่ี 
6 

ข้อมูลแหล่งท่ี 
7 

 [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] 

  หมวดที่ 1 

เศรษฐศาสตร์ / / /   /  

ธุรกิจระหว่างประเทศ / /  /    

การตลาด / / / /    

  หมวดที่ 2 

การวิเคราะห์องคก์ร /   / / / / / 

การบริหารบุคลากร /     / /   / 

การจดัการ / /   /       

การจดัการระบบปฏิบติัการ /   /         

  หมวดที่ 3 

การบญัชี / / / /     

การเงิน / / / / /     

หมวดที่ 4 หมวดที่ 4 

การวางแผนจดัการ /   / /  / 

การตดัสินใจ /    /  / 

ความเป็นเจา้ของกิจการ /   / / / / 

การบริหารเวลา       / /   / 

  หมวดที่ 5 

การส่ือสารทางธุรกิจ  / / / / / / 

ระบบขอ้มูลข่าวสาร  /  / /   

สถิต ิ  /   /   

  หมวดที่ 6 

กฎหมายธุรกิจ 
และจรรยาบรรณธุรกิจ 

/ / /         

จากตารางท่ี 1 แม้ว่าความรู้และทักษะด้านธุรกิจมีความ
หลากหลายในแง่ของการให้ความหมายและความส าคญั
ของหน่วยงานต่าง ๆ อย่างไรก็ตามความรู้และทักษะ
บางอย่างมีความเช่ือมโยงและมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัละกนั 
ในงานวิจัยน้ี  จะจ าแนกความรู้และทักษะด้านธุรกิจ
ออกเป็น 5 หมวด ไดแ้ก่ 
หมวดท่ี 1: เศรษฐศาสตร์ รวมถึง ธุรกิจระหว่างประเทศ 
การขยายธุรกิจและการตลาด 
หมวดท่ี 2: การบริหารจดัการองค์กร รวมถึง การบริหาร
คน การเป็นผูน้ าและการเป็นเจา้ของธุรกิจ 
หมวดท่ี 3: การเงิน รวมถึง บญัชีและการบริหารเงิน 
หมวดท่ี 4: การส่ือสาร รวมถึง การต่อรอง การขายและการ
มอบหมายงาน 
หมวดท่ี 5. การจัดการและวางแผน รวมถึง การบริหาร
โครงการ การตดัสินใจและการบริหารเวลา 

ทั้งน้ี ในหมวดท่ี 6 ด้านกฎหมายและกฎหมายธุรกิจ 
เน่ืองจากมีความแตกต่างในรายละเอียดในเน้ือหาของกฎ
มายในแต่ละพ้ืนท่ีและประเทศ ในงานวิจัยน้ีจะไม่ให้
ความส าคญัในหมวดน้ี 

3.2 หมวดหมู่ของเกมกระดาน (Board Game 
Category) 



 

ในปัจจุบันยงัไม่มีการแบ่งประเภทของเกมกระดาน
อยา่งเห็นไดช้ดั ฉะนั้นการจดัแบ่งประเภทของเกมกระดาน
จึงใช้หลักการการแบ่งประเภทอย่างหลากหลาย อาทิ 
เน้ือหาของเกม ลกัษณะของเกม จ านวนผูเ้ล่น ระบบการ
เล่น ระยะเวลา และความซับซ้อนของการเล่น ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 2 
ตารางท่ี 2: การจ าแนกประเภทของเกมกระดาน 

ประเภท รูปแบบ รายละเอียด 

1 เน้ือหาของเกม [17] 1. เศรษฐศาสตร์ 
2. อุตสาหกรรม 
3. การขนส่ง 
4. การบริหารคนงาน 
5. การบริหารทรัพยากร 
6. การต่อรอง 
7. การสะสมของ 
8. การประมูล 

2 ลกัษณะของเกม 

[18], [19] 

1. เกมสั้น ๆ เบาสมอง 
2. เกมแนะน าผูเ้ล่นใหม่ 
3. เกมส าหรับผูเ้ล่นใหม่ 
4. เกมปาร์ต้ี 
5. เกมวางแผน 
6. เกมครอบครัว 

3 จ านวนผูเ้ล่น 

[18] 

1. 2 คน 
2. 3 คน 
3. 4 คน 
4. 5 คน 
5. 6 คน 
6. 7 คนข้ึนไป 

4 ระบบการเล่น  

[18] 

1. ใชส้ัญลกัษณ์ 
2. ครอบครองพื้นท่ี 
3. ประมูล 
4. ร่วมมือกนั 
5. การโนม้นา้ว 
6. เศรษฐศาสตร์ 
7. การต่อรอง 
8. การสร้างเครือข่าย 
9. การคา้ขาย 
10. การบริหารคนงาน 

5 ระยะเวลา 
 [17] 

1. 10 -20 นาที 
2. 20 – 40 นาที 
3. 40 -60 นาที 
4. 120 นาที ข้ึนไป 

6 ความซบัซ้อน 1. ต ่ามาก 

 [20] 2. ต ่า 
3. กลาง 
4. สูง 
5. สูงมาก 

 
จากตารางท่ี 2 การแบ่งประเภทของเกมกระดานท่ี

เหมาะสมกบับริบทของความรู้และทกัษะด้านธุรกิจควร
พิจารณาแยกประเภทโดยใช้เน้ือหาของเกมเป็นหลัก 
เพราะมีความตรงกับบริบทของทักษะธุรกิจ 5 หมวดท่ี
จดัแบ่งไว ้อย่างไรก็ตามประเภทของเกมแบบอื่น ๆ ตอ้ง
น ามาใช้พิจารณาประกอบเป็นหลักรองด้วย เน่ืองจาก
ข้อจ ากัดในการด าเนินงาน อาทิ  จ านวนผู ้เล่นต่อเกม 
อาจจะมีผลกบัการแบ่งกลุ่มของผูเ้รียน ระยะเวลาการเล่น
อาจจะมีผลกบัระยะเวลาของคาบเรียนหรือการจดักิจกรรม 
ความซับซ้อนของเกมอาจจะมีผลกบัระดบัของผูเ้รียนใน
ชั้นเรียน ดังนั้น งานวิจยัฉบับน้ีจะใช้วิธีการแบ่งประเภท
ตามหลกัการดงัแสดงในตารางท่ี 3 
ตารางท่ี 3: หลกัการแบ่งประเภทเกมกระดานเพื่อความรู้และ
ทกัษะทางธุรกิจ 

หลักการแบ่ง 
ข้ันปฐมภูมิ 

หลักการแบ่ง 
ข้ันทุติยภูมิ 

หลักการแบ่ง 
ข้ันตติยภูมิ 

เน้ือหาของเกม ความซบัซ้อน ระยะเวลา จ านวนผูเ้ล่น 

เศรษฐศาสตร์ 
อุตสาหกรรม 
การขนส่ง 

การบริหารคนงาน 
การบริหารทรัพยากร 

การต่อรอง 
การสะสมของ 
การประมูล 

ต ่ามาก 
ต ่า 
กลาง 
สูง 

สูงมาก 
  

10 -20 นาที 
20 – 40 นาที 
40 -60 นาที 

120 นาที ข้ึนไป 

2 คน 
3 คน 
4 คน 
5 คน 
6 คน 

7 คนข้ึนไป 
  

3.3 ระเบียบวธิีการวิจัย (Research Methodology) 
ในงานวิจัยน้ี ได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง การสร้างและ

พฒันาเคร่ืองมือ รวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ผล ดงัน้ี 
1. ข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง คือ เกมกระดาน (Board game) ท่ีมี
วางจ าหน่ายจ านวน 100 เกม 
2. การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ โดยการศึกษาเอกสารและ
งาน วิจัย เก่ี ยวกับ  Gamification, Game-based Learning 
และ Active Learning จากนั้ น ศึกษาความรู้และทักษะ



 

ทางดา้นธุรกิจท่ีผูเ้รียนควรจะมี และน าขอ้มูลท่ีศึกษามาจดั
หมวดหมู่ ตลอดจน ศึกษารูปแบบเกมกระดาน ประเภท
ของเกม และคุณลกัษณะของเกมแต่ละเกม เช่น เน้ือหาเกม 
ความซับซ้อน ระยะเวลาในการเล่น จ านวนผูเ้ล่น จากนั้น 
จดัหมวดหมู่เกมกระดานตามความรู้และทักษะทางด้าน
ธุรกิจ 
3. การรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ผล โดยในส่วนของการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลนั้น  ผูวิ้จยัเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยตัว
แปรตน้ คือความรู้และทกัษะทางดา้นธุรกิจ , เกมกระดาน
และคุณลกัษณะ ในขณะท่ี ตวัแปรตาม คือ หมวดหมู่เกม
กระดานส าหรับการเรียนทางด้านธุรกิจ ส าหรับการ
วิเคราะห์ข้อมูลนั้น งานวิจยัน้ี วิเคราะห์ข้อมูลทกัษะและ
ความรู้ท่ีผู ้เรียนควรจะมีในการศึกษาด้านธุรกิจ และ
วิเคราะห์เกมกระดานและคุณสมบติัของเกมกระดาน อาทิ 
เน้ือหาเกม ลกัษณะการเล่น ลกัษณะของเกม จ านวนผูเ้ล่น 
ระยะเวลาการเล่น ความซับซ้อน ว่าแต่ละเกมเหมาะกับ
ความ รู้ ธุรกิจด้านใด และเกมอยู่ในระดับ ใด  ความ
เหมาะสมของเกมกับระดับความรู้ท่ีผู ้เรียนควรจะเร่ิม
เรียนรู้ 

4. ผลการด าเนินการวิจัย 
การน าเกมกระดานไปใช้ในการจดัการเรียนการสอน

เชิงรุก (Active Learning) เพื่อส่งเสริมความรู้เฉพาะทาง
และทักษะด้านธุรกิจนั้น งานวิจัยน้ี จึงได้รวบรวมเกมท่ี
เก่ียวข้องกับธุรกิจ จ านวน 100 เกม เพื่อใช้ในการหา
ความสัมพันธ์ จึงได้มีการแปลงค่าของข้อมูล เพื่อให้
เหมาะสมในการสร้างโมเดล เพื่อช่วยในการเลือกเกม
กระดานส าหรับการจดัการเรียนการสอนดา้นความรู้และ
ทกัษะทางธุรกิจ ตามตารางท่ี 4 
ตารางท่ี 4: การแปลงขอ้มูลของเกมกระดานเพื่อสร้างตน้แบบการ
เรียนรู้และทกัษะทางธุรกิจ 
คุณสมบัติของ
เกมกระดาน 

ค่าข้อมูล  สัญลัก
ษณ์ 

ความหมายของสัญลักษณ์ 

ความซบัซ้อน 
(Complexity) 

1.00-2.00 L มีความซบัซ้อนนอ้ย 

2.01-3.00 M มีความซบัซ้อนปานกลาง 

3.01 ข้ึนไป H มีความซบัซ้อนสูง 

จ านวนผูเ้ล่นขั้น
ต ่า (Minimum 
Player) 

1-2 คน L จ านวนผูเ้ล่นนอ้ย 

3-4 คน M จ านวนผูเ้ล่นปานกลาง 

5 คนข้ึนไป H จ านวนผูเ้ล่นมาก 

จ านวนผูเ้ล่น
สูงสุด 
(Maximum 
Player) 

ไม่เกิน 3 คน L จ านวนผูเ้ล่นนอ้ย 

ไม่เกิน 6 คน M จ านวนผูเ้ล่นปานกลาง 

7 คน ข้ึนไป L จ านวนผูเ้ล่นมาก 

ระยะเวลาของ
การเล่นเกมขั้น
ต ่า (Minimum 
Time) 

45 นาที L ระยะเวลาในการเล่นเกมนอ้ย 

90 นาที M ระยะเวลาในการเล่นปานกลาง 

91 นาทีข้ึนไป H ระยะเวลาในการเล่นนาน 

ระยะเวลาสูงสุด
ของการเล่นเกม
(Maximum) 

45 นาที L ระยะเวลาในการเล่นเกมนอ้ย 

90 นาที M ระยะเวลาในการเล่นปานกลาง 

91 นาทีข้ึนไป H ระยะเวลาในการเล่นนาน 

ผลการทดลอง พบว่า คุณสมบติัของเกมกระดาน ในตาราง
ท่ี 4 สามารถให้ค่าความแม่นย  า (Accuracy) ในการระบุ
ความรู้และทักษะทางธุรกิจ อยู่ท่ีร้อยละ 49  โดยโมเดล
ตน้ไมต้ดัสินใจ ตามภาพท่ี 2 สามารถอธิบายไดว่้า ความรู้
และทกัษะทางธุรกิจหมวดท่ี 1 (เศรษฐศาสตร์) สามารถใช้
เกมกระดาน ท่ีมีความซับซอ้นสูง หรือ ความซับซ้อนปาน
กลางและมีจ านวนผูเ้ล่นปานกลาง ในขณะท่ีความรู้และ
ทักษะทางธุรกิจหมวดท่ี 2 (การบริหารจัดการองค์กร) 
สามารถใชเ้กมกระดานท่ีมีความซบัซอ้นนอ้ยและรองรับผู ้
เล่นจ านวนมาก หรือ ความซับซ้อนปานกลางแต่จ านวนผู ้
เล่นนอ้ย เป็นตน้ 

 
ภาพที่ 2: ตน้ไมต้ดัสินใจของคุณสมบติัเกมกระดานกบัหมวด

ความรู้และทกัษะทางธุรกิจ 



 

5. สรุป 
การประยกุตใ์ชเ้กมกระดานเป็นตวักลางในเรียนรู้อยา่ง

มีประสิทธิภาพดา้นธุรกิจ จ าเป็นต้องพิจารณาคุณสมบัติ
ของเกมให้สอดคลอ้งกบัความรู้และทกัษะ ประกอบดว้ย 
หมวดหมู่ ประเภท ความซับซ้อน ระยะเวลา และจ านวนผู ้
เล่น งานวิจัยน้ี จึงได้รวบรวมเกมท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ 
จ านวน 100 เกม ผลการวิจยัเบ้ืองตน้ พบว่า คุณสมบติัของ
เกมกระดาน สามารถให้ค่าความแม่นย  า (Accuracy) ใน
การระบุความรู้และทักษะทางธุรกิจ อยู่ท่ีร้อยละ 49 โดย
โมเดลตน้ไมต้ัดสินใจ อย่างไรก็ตาม ผลวิจยัน้ีควรน าไป
ศึกษาเปรียบเทียบกับความรู้และทักษะท่ีเกิดขึ้นจริงกับ
กลุ่มผูเ้รียนดว้ย 
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