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ใน TPA News เม่�อสองเด่อนี้ท้�แล้ว (เมษายนี้ 2565) 

ผมได้กล่าวถึึง “ทักษะในี้ศต้วร่ร่ษท้� 21” ปร่ะกอบั

เนี้่�อหาท้�พืู่ดถึึง Multi Skills “พื่หุทักษะ” ปัจจัยสำคัญในี้ยุค 5G

โดยเฉพื่าะอย่างยิ�ง “ทักษะการ่เร้่ยนี้รู้่ และนี้วัต้กร่ร่ม” 

หร่่อ Learning and Innovation Skills ท้�ปร่ะกอบัด้วย 7 ด้านี้ 

หร่่อ 7C ดังนี้้�

1. การ่คิดอย่างม้วิจาร่ณญาณ และการ่แก้ปัญหา 

(Critical Thinking and Problem Solving)

2 .  การ่ ส่�อสาร่สาร่สนี้เทศ และการ่รู่้ เ ท่า ทันี้ส่�อ 

(Communications, Information and Media Literacy)

3. ความร่่วมม่อ การ่ทำงานี้เป็นี้ท้ม และภาวะผู้นี้ำ 

(Collaboration, Teamwork and Leadership)

4. การ่สร่้างสร่ร่ค์ และนี้วัต้กร่ร่ม (Creativity and 

Innovation)

5. คอมพื่ิวเต้อร่์ เทคโนี้โลย้สาร่สนี้เทศ และการ่ส่�อสาร่ 

(Computing and ICT Literacy)

6. การ่ทำงานี้ การ่เร่ย้นี้รู่ ้และการ่พื่ึ�งต้นี้เอง (Career and 

Learning Self–Reliance)

7. ความเขา้ใจต้า่งวฒันี้ธ์ร่ร่ม ต้า่งกร่ะบัวนี้ทศันี้ ์(Cross–

Cultural Understanding)

มาในี้คร่ั�งน้ี้� ขออนีุ้ญาต้ต้่อยอดในี้ปร่ะเด็นี้ Multi Skills 

และ “ทักษะในี้ศต้วร่ร่ษท้� 21” ด้วยการ่นี้ำเสนี้อเร่่�องร่าวของ 

Gamification รู่ปแบับัการ่อบัร่มในี้ศต้วร่ร่ษท้� 21 กันี้สักต้อนี้คร่ับั

ซึ�งหากเร่าจะพิื่จาร่ณา “ทักษะในี้ศต้วร่ร่ษท้� 21” โดย

เฉพื่าะอย่างยิ�ง “ทักษะการ่เร่้ยนี้รู่้และนี้วัต้กร่ร่ม”  ทั�ง 7 ด้านี้ หร่่อ 

7C เร่าจะพื่บัว่า การ่นี้ำ Gamification มาใชิ้เป็นี้เคร่่�องม่อในี้การ่

ฝ่ึกอบัร่ม ม้ความเหมาะสมสำหร่ับัศต้วร่ร่ษท้� 21 เป็นี้อย่างมาก

เพื่ร่าะ Gamification หมายถึึง การ่นี้ำ Game มาผ่านี้

กร่ะบัวนี้การ่ออกแบับั และการ่บัริ่หาร่จัดการ่หลักสูต้ร่ เพื่่�อสร่้าง

แร่งบัันี้ดาลใจ

โดยเฉพื่าะอย่างยิ�ง Gamification เป็นี้การ่สร่้าง

ปร่ะสบัการ่ณ์การ่เร่้ยนี้รู่้แบับัใหม่ ท้�ทำให้การ่ฝ่ึกอบัร่มในี้ร่ายวิชิา

ท้�ม้ความซับัซ้อนี้ ยุ่งยาก และน่ี้าเบั่�อในี้อด้ต้ กลายเป็นี้การ่ 

ฝ่ึกอบัร่มท้�สนีุ้กสนี้านี้ และเข้าถึึงได้ง่ายกว่าการ่ฝ่ึกอบัร่มรู่ปแบับั

เดิม

หากจะยกต้ัวอย่าง Gamification ท้�เข้าถึึงคนี้ในี้วงกว้าง 

ผมอยากให้ท่านี้ผู้อ่านี้นี้ึกภาพื่ “เกมเก้าอ้�ดนี้ต้ร่้”

อปุกร่ณก์าร่เลน่ี้ “เกมเกา้อ้�ดนี้ต้ร่”้ มแ้ค ่“เกา้อ้�” และเสย้ง

เพื่ลง กต้ิกาค่อ วาง “เก้าอ้�” ไว้กลางห้อง แล้วให้ผู้เล่นี้เกมเดินี้วนี้

ร่อบั ๆ โดยจำนี้วนี้ “เก้าอ้�” จะต้้องม้นี้้อยกว่าปร่ิมาณผู้เล่นี้

ดร.จักรกฤษณ์ สิริริน

ผู้้้อ�านวยการสายงานการศึกษา ฝ่ึกอบรม

และให้ค�าปรึกษาสถานประกอบการ

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ี่ปุ ่น)

รัูปแบบการัอบรัม้ในศตวรัรัษทำี่ 21
Gamification
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การ่เล่นี้ในี้ 1 ร่อบั จะเปิดเพื่ลงแล้วให้ผู้เล่นี้เดินี้วนี้ร่อบั 

“เก้าอ้�” จากนี้ั�นี้ เม่�อเพื่ลงหยุด ผู้เล่นี้จะต้้องแย่งกันี้นัี้�ง คนี้ท้�แย่ง

ไม่ทันี้ถึูกปร่ับัแพื่้ต้้องออกจากเกม

จากนี้ั�นี้ เล่นี้เกมในี้ร่อบัท้� 2-3-4 จนี้กร่ะทั�งเหล่อ “เก้าอ้� 1 

ต้ัว” กับัผู้เล่นี้ อาจจะ 2-3 คนี้ คนี้สุดท้ายท้�ได้นี้ั�ง “เก้าอ้�” ค่อผู้ชินี้ะ

ในี้ “เกมเก้าอ้�ดนี้ต้ร่้”

นี้อกจาก “เกมเก้าอ้�ดนี้ต้ร่้” อ้กเกมหนี้ึ�งซึ�งท่านี้ผู้อ่านี้อาจ

นี้ึกออกในี้ต้อนี้นี้้� ท้�ม้ความคล้ายคลึงกับั “เกมเก้าอ้�ดนี้ต้ร่้” ก็ค่อ 

“มอญซ่อนี้ผ้า” นี้ั�นี้เองคร่ับั

นี้้�ค่อ Gamification แบับัง่าย ๆ ท้�เล่นี้กันี้มาต้ั�งแต้่ร่ะดับั

ชิั�นี้อนีุ้บัาลจนี้ถึึงพื่นี้ักงานี้ Office

ขอยกต้ัวอย่างอ้กเกมหนี้ึ�งซึ�งพื่บัเห็นี้ได้บั่อยในี้โลกแห่ง

ความเป็นี้จร่ิง และดูเหม่อนี้ว่า ในี้ร่ะยะหลังจะม้บัร่ิษัทห้างร่้านี้ใชิ้ 

Gamification แบับัง่าย ๆ นี้้� มาเป็นี้เคร่่�องม่อในี้การ่สร่้างกลยุทธ์์

ทางการ่ต้ลาด

นี้ั�นี้ก็ค่อ “สแต้มป์สะสมแต้้ม” เพื่่�อใชิ้เป็นี้ Point สำหร่ับั

แลกซ่�อสินี้ค้า นี้้�ค่อรู่ปแบับั Gamification ซึ�งคิดค้นี้มาเพื่่�อกร่ะตุ้้นี้

พื่ฤติ้กร่ร่มการ่ซ่�อของลูกค้า ท้�สามาร่ถึ Up Level เป็นี้แร่งจูงใจ 

ในี้การ่ร่ับัสิทธ์ิพื่ิเศษต้่าง ๆ นี้ั�นี้เอง

จากต้ัวอย่าง “เกมเก้าอ้�ดนี้ต้ร่้” หร่่อ “มอญซ่อนี้ผ้า” และ 

“สแต้มปส์ะสมแต้ม้” จะเหน็ี้ไดว้า่ มก้าร่นี้ำ Game มาเปน็ี้เคร่่�องมอ่ 

ในี้การ่สร่้างกิจกร่ร่มการ่เร่้ยนี้รู่้ใหม่ ๆ กร่ะตุ้้นี้ให้เกิดความ

กร่ะต้่อร่่อร้่นี้ ยิ�งหากนี้ำมาปรั่บัใช้ิกับัการ่ฝ่ึกอบัร่มแล้ว จะสร้่าง

ปร่ะโยชินี้์ได้หลากหลายมาก

โดยร่ปูแบับัของ Gamification นี้ั�นี้ ต้ร่งกบััทฤษฎห้นี้ึ�งของ

ศาสต้ร่าจาร่ย์ ดร่.Sebastian Deterding ผู้ท้�ได้ร่ับัการ่ยกย่องว่า

เป็นี้ “บัิดาแห่ง Gamification”

เพื่ร่าะศาสต้ร่าจาร่ย์ ดร่.Sebastian Deterding เป็นี้ 

ผู้คิดค้นี้แผนี้ภาพื่ Gamification เพื่่�อแสดงให้เห็นี้รู่ปแบับัของการ่

เล่นี้ Game และการ่ใชิ้ Game มาปร่ะยุกต้์เข้ากับักิจกร่ร่มต้่าง ๆ 

ดังรู่ป

จากภาพื่ จะเห็นี้ได้ว่า Gamification อยู่ในี้ Zone ของ 

Game (Zone ด้านี้บันี้) เพื่ร่าะ Gamification ไม่ใชิ่รู่ปแบับั “ของ

เล่นี้” หร่่อ Toy

และการ่ท้�ศาสต้ร่าจาร่ย์ ดร่.Sebastian Deterding 

กำหนี้ดให้ Gamification อยู่ในี้ Zone ของ Game (Zone ด้านี้บันี้) 

ทางขวาด้วยนี้ั�นี้ เหตุ้ผลก็คอ่ การ่ออกแบับัของ Gamification ไม่ใชิ่

การ่ร่องร่ับั “การ่เล่นี้ Game”

 แต้่เป็นี้การ่ออกแบับั Gamification ให้เป็นี้เพื่้ยง “ส่วนี้

หนี้ึ�งของ Game” หร่่อ Elements ท้�ม้ลักษณะเด้ยวกับั Game แต้่

ม้เป้าหมายเพื่่�อการ่ฝ่ึกอบัร่ม

ต้่างกันี้อย่างสิ�นี้เชิิงกับั Zone ของ Toy ท้�ม้วัต้ถึุปร่ะสงค์

เป็นี้ “การ่เล่นี้ Game” เพื่่�อความสนุี้กสนี้านี้ หร่่อ Playful 

Interaction ท้�มลั้กษณะของ “การ่เล่นี้แบับัล้วนี้ ๆ ” หร่อ่ Play นี้ั�นี้เอง

โดยเฉพื่าะอย่างยิ�ง ในี้ Zone ของ Game (Zone ด้านี้

บันี้) ทางซ้าย ท้�เป็นี้ Serious Game ซึ�งจะนี้ำลักษณะของ Game 

ทั�งหมด (Whole) มาใชิ้ในี้การ่ทำกิจกร่ร่ม

ต้ัวอย่างของ Serious Game ท้�เห็นี้ได้ชิัดก็ค่อ การ่

ท้� LEGO ได้สร่้างหลักสูต้ร่ฝึ่กอบัร่มสำหร่ับัผู้ใหญ่ โดยใชิ้ต้ัวต้่อ 

LEGO มาเป็นี้เคร่่�องม่อในี้การ่จัดการ่เร่้ยนี้รู่้

ซึ�งทาง LEGO ได้ต้ั�งชิ่�อเอาไว้ ชินี้ิดท้�เร่้ยกว่า ต้ร่งต้าม

ทฤษฎ้ของศาสต้ร่าจาร่ย์ ดร่.Sebastian Deterding เลย นี้ั�นี้ก็ค่อ 

LEGO Serious Game

สำหร่ับัต้ัวอย่างท้�ชิัดเจนี้อ้กอันี้หนี้ึ�งของ Gamification ท้�

ได้ร่ับัความนี้ิยมกันี้อย่างแพื่ร่่หลายในี้ชิ่วง 4-5 ปีมานี้้�ก็ค่อ การ่นี้ำ 

Board Game มาปร่ะยุกต้์ใชิ้เป็นี้เคร่่�องม่อในี้การ่จัดการ่เร่้ยนี้รู่้

แนี้่นี้อนี้ว่า การ่ปร่ะยุกต้์ Board Game เป็นี้อุปกร่ณ์ในี้

การ่จัดฝึ่กอบัร่มนี้ั�นี้ อาจไม่ต้อบัโจทย์หลักสูต้ร่เท่าท้�ควร่ เพื่ร่าะ

แร่กเร่ิ�มเดิมท้ Board Game ไม่ได้ถึูกออกแบับัมาให้ใช้ิในี้การ่

จัดการ่เร่้ยนี้รู่้

เร่าจึงเห็นี้การ่หยิบัเอาจุดเด่นี้บัางจุดของ Board Game 

บัาง Board Game มาใชิ้ในี้การ่จัดฝ่ึกอบัร่ม ท้�บัางคร่ั�งต้้องใชิ้ 

Board Game มากกว่า 1 อันี้

อย่างไร่ก็ด้ แม้ว่าจะใชิ้ Board Game หลายอันี้ หร่่อจะ

ใชิ้ Game ง่าย ๆ  อย่าง “เก้าอ้�ดนี้ต้ร่้” หร่่อ “มอญซ่อนี้ผ้า” ทุกอย่าง

ขึ�นี้อยูกั่บัการ่ออกแบับั Gamification ให้ต้ร่งกับัความต้้องการ่ของ

องค์กร่

โดยเฉพื่าะอยา่งยิ�ง การ่ใชิ ้Gamification ในี้การ่ฝ่กึอบัร่ม

ให้ต้ร่งกับัจุดมุ่งหมายการ่เร่้ยนี้รู่้ โดยเฉพื่าะอย่างยิ�ง “ทักษะในี้

ศต้วร่ร่ษท้� 21” นี้ั�นี้เองคร่ับั


