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บทคัดย8อ 
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ของบอร1ดเกมประเภทวางแผนในการนำไปประยุกต1ใชDเปgนสื ่อหรือเครื ่องมือเพื ่อช<วยส<งเสริม 
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วิธีการดำเนินการวิจัยครั้งนี้เปgนการวิจัยเชิงประยุกต1 โดยการทบทวนวรรณกรรม 

ที่เกี่ยวขDองกับการพัฒนาบอร1ดเกมประเภทวางแผน รวมถึงหลักการสรDางและแนวคิดการออกแบบ

บอร1ดเกม พรDอมทั้งทฤษฎีและแนวคิดเพื่อการพัฒนาเสริมสรDางชีวิตฝoายจิตวิญญาณในการดำเนินชีวิต
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เสริมสรDางชีวิตฝoายจิตวิญญาณในการดำเนินชีวิตตามพระประสงค1ของพระเจDากับกระบวนการเรียนรูD

ผ<านประสบการณ1ทั ้งทางฝoายจิตวิญญาณและประสบการณ1ผ<านบอร1ดเกมท่ีมีส<งผลทำใหDเกิด

กระบวนการเรียนรูDอันนำไปสู<การเปลี่ยนแปลง ท่ีเสริมสรDางการดำเนินชีวิตตามพระประสงค1ของ 

พระเจDา ดังนั้นจึงนำความสัมพันธ1เหล<าน้ีมาสรDางเปgนบอร1ดเกมประเภทวางแผนโดยมีแนวคิดหลัก 

เปgนความสัมพันธ1ของปhจจัยและองค1ประกอบที่ทำใหDเกิดกระบวนการเติบโตฝoายจิตวิญญาณผ<านทาง
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บอร1ดเกมประเภทวางแผน ทั้งนี้ประโยชน1ของบอร1ดเกมประเภทวางแผนที่พัฒนาขึ้นสามารถนำไป

ประยุกต1ใชDเพื่อเปgนเครื่องมือสำหรับการอภิบาลอนุชนวัยทำงานที่ตDองการพัฒนาความสัมพันธ1ที่ดี 

กับพระเจDาในการดำเนินชีวิตตามพระประสงค1ของพระองค1 อีกทั้งยังสามารถนำไปใชDสื่อการสอน 

หรือเครื่องมือเพื่อช<วยใหDผูDอภิบาลสามารถฟqrนฟูแนวความคิดและเสริมสรDางการจัดระเบียบชีวิต 

ฝoายจิตวิญญาณของผูDเชื่อใหDดำเนินตามพระประสงค1ของพระเจDาไดDมากขึ้น ผูDศึกษาหวังเปgนอย<างยิ่งว<า 

งานวิจัยฉบับนี้จะเปgนประโยชน1ต<อพันธกิจของผูDรับใชDที่มีใจในการเสริมสรDางและพัฒนาความสัมพันธ1

ที ่ดีระหว<างพระเจDากับมนุษย1ใหDดำเนินในทางของพระเจDาตามน้ำพระทัยและพระประสงค1ของ

พระองค1ไม<มากก็นDอย  
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ABSTRACT 
The purpose of this research aims to develop a strategy board game for 

young adults for living according to God’s purpose. This research is to develop the 

content of board game to be applied as a material or a tool to encouraging life 

according to God’s purpose, strengthening spiritual life, and cultivating the thought of 

developing the relationship with God. 

This research is conducted as applied research by reviewing the 

literatures related to the development of strategy board games, including building 

principles and board game designing concepts, along with theories and concepts for 

the development of spiritual life in living according to God’s purpose. The research 

shows the relationship and connection of the process of enhancing spiritual life 

according to God’s purpose with the process of experiential learning and 

transformative learning through board games. This whole process of learning leads to 

the development and enrichment of life according to God’s purpose. Therefore, these 

relationships are made into a strategy board game. The main idea is that relationships 

of factors and elements that generate the spiritual growth process occur through 

participation in playing a strategy board game. 



 

จ 

The benefit of the strategy board game developed in this study is that 

it can be applied as a tool for the pastoral care ministry to young adults who want to 

develop their relationship with God. It can also be used as a teaching material or a 

tool to help pastors revitalize their ideas on how to better strengthen spiritual life of 

believers to follow God's will. The researcher hopes that this research can benefit the 

ministry of God’s servants who are passionate in helping believers to grow in their 

relationship with God and live in God’s way according to God’s purpose. 
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บทที่ 1 

บทนำ 

 

1.1 ความเป*นมาและความสำคัญของป6ญหาวิจัย 

ปhจจุบันสื่อหรือเครื่องมือที่ใชDในการเรียนการสอนพระคัมภีร1ในชั้นเรียนคริสเตียนศึกษา

รวมถึงพันธกิจการประกาศ และแมDแต<การเขDากลุ<มสามัคคีธรรมในกลุ<มของคริสเตียนไทยนั้นมีจำนวน

ค<อนขDางนDอยแมDว<าทางหน<วยงานคริสเตียนศึกษาสภาคริสตจักรแห<งประเทศไทย หรือหน<วยงาน 

องค1กรต<าง ๆ ที่ทำงานพันธกิจที่เกี่ยวขDองกับการประกาศหรือการอภิบาล ไดDมีการผลิตเครื่องมือ 

ที่เปgนตัวช<วยในการทำพันธกิจรวมถึงหลักสูตรคริสเตียนศึกษาต<าง ๆ  แต<ในส<วนที่เปgนกิจกรรมที่ช<วย

ส<งเสริมดDานการพัฒนาความรูDและการพัฒนาฝoายจิตวิญญาณนั้นยังถือว<ามีจำนวนนDอยมากสำหรับ 

ทุกช<วงวัย ดังนั้นเองครูผูDสอน คริสเตียนศึกษา ผูDอภิบาล หรือผูDนำการอบรมมักนำเอากิจกรรมที่อยู<

นอกเหนือบริบทของคริสเตียนมาประยุกต1และเชื่อมโยงใหDเขDากับบทเรียน และกิจกรรมในบริบท

ของคริสเตียนเพื่อใชDเปgนอุปกรณ1ช<วยในการอภิบาลและสั่งสอนสมาชิกผูDเชื่อ ดังนั้นจึงมีการวางแผน

และออกแบบกิจกรรมเพื่อตอบสนองกระบวนการเรียนรูDและตอบสนองต<อการพัฒนาฝoายจิตวิญญาณ

ของแต<ละกลุ<มเป¥าหมายของพันธกิจใหDเหมาะสมและเกิดผลเช<น การตั้งกลุ<มรDองเพลงสำหรับเด็ก 

รวีวารศึกษา การตั้งกลุ<มทำอาหารสำหรับคุณแม<คริสเตียนหรือกลุ<มวัยเกษียณ และการสรDางกลุ<มเล<น

เกมสำหรับอนุชนเพ่ือการสามัคคีธรรม เปgนตDน 

ดDวยเหตุนี้เอง บอร1ดเกมจึงเปgนกิจกรรมประเภทหนึ่งที่ถูกนำไปใชDเปgนเครื่องมือเพื่อช<วยใหD

กลุ<มคริสเตียนวัยอนุชนสามารถมีส<วนร<วมและเขDาส<วนในการสามัคคีธรรมกับพี่นDองในคริสตจักร อีก

ทั้งยังไดDสรDางความสัมพันธ1ซึ ่งกันและกันโดยผ<านกิจกรรมบอร1ดเกมที่มีวิธีและกฎกติกาการเล<น 

ที่แตกต<างกันตามเอกลักษณ1และลักษณะของเกม เช<น เกมครอบครัว เกมประเภทวางแผน ปาร1ตี้เกม 

เปgนตDน โดยจากลักษณะของเกมแต<ละประเภทที่ใชDการปฏิสัมพันธ1ระหว<างผูDเล<นในการขับเคลื่อนใหD

เกมดำเนินไปเพื่อบรรลุเป¥าหมายของเกมหรือเพื่อแข<งขันเอาชนะกัน ทำใหDผูDเล<นสามารถเขDาไปอยู<ใน

สถานการณ1จำลอง ใชDทักษะความคิดวางแผนกลยุทธ1 ซึ่งสามารถทดสอบใหDเห็นผลลัพธ1ไดDจริงในขณะ

เกมที่เล<นนั้น ๆ โดยเฉพาะอย<างยิ่ง การเล<นบอร1ดเกมประเภทวางแผนท่ีตDองอาศัยทักษะการคิดอย<าง

เปgนระบบและซับซDอน เพื่อวางแผนกลยุทธ1ส<วนตัวที่ตDองคำนึงถึงปhจจัยกลยุทธ1ของผูDที่เล<นคนอื่นใน

เวลาเดียวกันดDวย แต<ทว<า บอร1ดเกมท่ัวไปในปhจจุบันน้ี ไม<ไดDช<วยส<งเสริมหรือเสริมสรDางความสัมพันธ1
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ที่ดีกับพระเจDาไดDอย<างลึกซึ้ง ดังนั ้นการรวมกลุ<มสามัคคีธรรมเพื่อเล<นเกมจึงไม<ไดDมีส<วนช<วยใน 

การส<งเสริมหรือเสริมสรDางการพัฒนาชีวิตฝoายวิญญาณหรือความสัมพันธ1ที ่ควรมีกับพระเจDาใหD 

ดีมากขึ้น เพราะผลลัพธ1ที่เกิดขึ้นกับผูDเล<นส<วนมากไดDรับเพียงความสนุกสนานและความสัมพันธ1

ระหว<างผูDเล<นที่มีใหDกันและกันเท<านั้นแต<ในทางกลับกัน ความสัมพันธ1ระหว<างพระเจDากลับไม<ไดD 

รับการส<งเสริมหรือเสริมสรDางใหDมีมากข้ึนอย<างท่ีควรจะไดDรับ  

ยิ่งไปกว<านั้นในสถานการณ1ปhจจุบันที่ความเจริญกDาวหนDาของเทคโนโลยีไดDพัฒนาไปอยู<ใน

รูปแบบช<องทางออนไลน1มากขึ้น ทำใหDการสื่อสารและการรวมตัวสามัคคีธรรมและการปฏิสัมพันธ1

แบบตัวต<อตัวลดนDอยลงโดยเฉพาะอย<างยิ ่งในสถานการณ1โรคระบาดในปhจจุบัน จากหนังสือ  

“เพราะเป)นวัยรุ /นจึงเจ็บปวด” โดยคิม รันโด กล<าวไวDว<า “ความสัมพันธ1ระหว<างมนุษย1ปhจจุบัน

เปราะบางมากกว<าอดีต” เพราะคนสมัยนี้มี ‘ความเปgนปhจเจกชน’ สูง แตกต<างจากคนในสมัยก<อนท่ี

ตDองใชDหDองนอนเดียวกัน ทำใหDไดDเรียนรูDการอยู<ร<วมกันตั้งแต<เด็ก ๆ แต<ปhจจุบันความใกลDชิดไดDห<างไกล

มากขึ้นดDวยค<านิยมการมีลูกคนเดียว การใหDความสำคัญกับความเปgนส<วนตัว อีกทั้งการละเล<น 

ส<วนใหญ<เปgนเกมที่สามารถเล<นไดDเพียงลำพัง ไม<ตDองเล<นร<วมกันหลาย ๆ คน” (คิมรันโด, 2012) 

สอดคลDองกับ กอร1ดอน แม็คโดนัลด1 ที ่ไดDกล<าวในหนังสือ “จัดระเบียบชีวิต” เกี ่ยวขDองกับ 

ความตDองการความใกลDชิดทางกายภาพที ่ถดถอยลง แต<ความใกลDชิดของการปฏิสัมพันธ1และ

ความสัมพันธ1ทางจิตใจหรือจิตวิญญาณยังคงตDองมีอยู<ซึ ่งจะขาดหายไปไม<ไดD แต<ทว<าสิ่งที่อนุชน 

คริสเตียนวัยทำงานตDองพบเจอเกี่ยวกับความสัมพันธ1กลับเปgนไปในทิศทางตรงกันขDามและเจ็บปวด

มากกว<าคือตDองต<อสูDกับปhญหาโลกภายนอกที่เปgนความสัมพันธ1ทางกายภาพพรDอมกับการต<อสูDกับ

ปhญหาโลกภายในหรือโลกส<วนตัวที่มักจะเรียกว<า “โลกฝoายจิตวิญญาณ” ซึ่งการจัดระเบียบใน  

“โลกส<วนตัว” ของคริสเตียนที่พระเจDาทรงเลือกว<าจะสถิตอยู<นั้นถือไดDว<า “เปgนขบวนการอันยาวนาน

ตลอดชีวิต” และในขณะเดียวกันก็เปgนสิ่งที่ตDองเกิดขึ้น “ทุก ๆ วัน” อีกทั้ง “ความบาป” ที่อยู<ภายใน

ตัวเราจะคอยต<อตDานการทรงสถิตอยู<ของพระองค1และความเปgนระเบียบที่ควรจะเปgนทั้งหลายที่ทำใหD

เกิดเปgน “ความบาปที่ชอบอยู<กับความไรDระเบียบ” ที่ที่ซุกซ<อนความคิดและค<านิยมผิด ๆ ต<างจาก

พระประสงค1ของพระเจDาซึ่งสิ่งเหล<านี้เองจะแสดงออกมาเมื่อเราเผลอ (กอร1ดอน แม็คโดนัลด1, 2013) 

จึงเปgนเหตุใหDคริสเตียนอนุชนวัยทำงานจำเปgนตDองพึ่งพาและรักษาความสัมพันธ1ที ่ดีกับพระเจDา 

ไวDอย<างม่ันคง สม่ำเสมอและใหDคงอยู<ตลอดไป 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวขDองกับการพัฒนาสื่อการสอน คู<มือหลักสูตรพัฒนาชีวิต

ฝoายจิตวิญญาณ และการพัฒนาสื ่อการเรียนการสอนของคริสเตียนศึกษา รวมไปถึงเครื ่องมือ 

สื่อประเภทบอร1ดเกมพบว<ายังไม<มีงานวิจัยใดของคริสเตียนที่นำบอร1ดเกมหรือสรDางบอร1ดเกมเพื่อช<วย

ส<งเสริมพัฒนาชีวิตเพื่อดำเนินตามพระประสงค1ของพระเจDา อย<างไรก็ดี แมDหัวขDอการพัฒนาสื่อบอร1ด

เกมหรือการส<งเสริมชีวิตตามพระประสงค1ของพระเจDาไดDถูกกล<าวถึงในวรรณกรรมบางส<วน  
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แต<โดยมากจะเปgนการสรDางหลักสูตรหรือคู<มือที่ช<วยในการอภิบาลผูDเชื่อมากกว<าการพัฒนาตัวเกม 

ท่ีเปgนส่ือโดยเฉพาะเจาะจง  

ดDวยเหตุนี้เองจึงเปgนที่มาของความสนใจในการพัฒนาบอร1ดเกมประเภทวางแผนเพื่อส<งเสริม

การดำเนินชีวิตตามพระประสงค1ของพระเจDาสำหรับอนุชนวัยทำงาน โดยการคDนควDาอิสระนี้มุ<งศึกษา

แนวคิด การออกแบบพัฒนาบอร1ดเกมเพื่อเปgนเครื่องมือที่ช<วยในการส<งเสริมและสรDางความตระหนัก

ในการดูแลชีวิตฝoายจิตวิญญาณ และส<งเสริมการดำเนินชีวิตใหDเปgนไปตามน้ำพระทัยและพระประสงค1

ของพระเจDาใหDสมบูรณ1ในบริบทของคริสเตียน 

 

1.2 โจทย>หรือคำถามวิจัย 

บอร1ดเกมประเภทวางแผนที่พัฒนาเนื้อหาของเกมที่ไม<ใช<เพื่อความสนุกสนาน และสรDาง

ความสัมพันธ1กับผูDเล<นเท<านั้น แต<เพื่อส<งเสริมการดำเนินชีวิตสำหรับอนุชนวัยทำงานใหDเปgนไปตาม 

พระประสงค1ของพระเจDา และเสริมสรDางความสัมพันธ1ของผูDเล<นกับพระเจDาใหDตระหนัก และเขDาใจถึง

จุดประสงค1และพระประสงค1ของพระเจDาในชีวิตคริสเตียนมากย่ิงข้ึนไดDอย<างไร 

 

1.3 วัตถุประสงค>การวิจัย 

พัฒนาบอร1ดเกมประเภทวางแผนเพ่ือส<งเสริมการดำเนินชีวิตตามพระประสงค1ของพระเจDา

สำหรับอนุชนวัยทำงาน 

 

1.4 ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาคDนควDาอิสระน้ีเปgนการศึกษาคDนควDาแบบประยุกต1 เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาบอร1ด

เกมในบริบทคริสเตียนใหDสามารถนำไปประยุกต1ใชDผลิตสื่อบอร1ดเกมในการเสริมสรDางความเขDาใจ และ 

ส<งเสริมการดำเนินชีวิตตามพระประสงค1ของพระเจDาสำหรับอนุชนวัยทำงาน 

 

1.5 ขLอตกลงเบื้องตLน 

งานวิจัยนี้เปgนการพัฒนาเนื้อหาของบอร1ดเกมประเภทวางแผน เพื่อที่จะสามารถนำไป

ประยุกต1ใชDในการผลิตเปgนเครื่องมือที่ช<วยในการส<งเสริมการดำเนินชีวิตตามพระประสงค1ของพระเจDา 
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สำหรับอนุชนวัยทำงาน โดยยังไม<รวมการนำบอร1ดเกมไปใชD และยังไม<มีการประเมินบอร1ดเกม

เน่ืองจากความจำกัดดDานเวลาในการจัดทำวิจัย 

 

1.6 ประโยชน>ที่ไดLรับจากการศึกษา 

ไดDบอร1ดเกมประเภทวางแผนจากแนวคิดของคริสเตียนเพื่อใชDเปgนสื่อในการเสริมสรDางชีวิต

ฝoายจิตวิญญาณของกลุ<มอนุชนวัยทำงานอย<างเหมาะสม 

 

1.7 นิยามศัพท>เฉพาะ 

1.7.1 บอร(ดเกม 

เกมประเภทหนึ่งที่มีองค1ประกอบหลักคือ กระดาน จึงเรียกไดDอีกอย<างหนึ่งว<า เกมกระดาน 

หรือ เกมบอร1ด ส<วนใหญ<จะเรียกทับศัพท1ภาษาอังกฤษว<า บอร1ดเกม โดยลักษณะการละเล<นเกม

กระดานหรือบอร1ดเกมเปgนการจำลองเหตุการณ1หรือสถานการณ1ในพื้นที่ที่อยู<ใน “กระดาน” และ 

ใชD “ตัวหมาก” แทนตัวตนของผูDเล<นเพื่อเคลื่อนที่หรือปฏิสัมพันธ1กับพื้นที่จำลองที่อยู<ในกระดานซ่ึง 

ผูDเล<นจะตDองใชDความสามารถและทักษะในการคิดวางแผนกลยุทธ1ต<าง ๆ เพื่อบรรลุเป¥าหมายของเกม

คือการเปgนผู Dชนะ โดยอยู <ในขDอจำกัดของพื ้นที ่ในกระดาน สถานการณ1จำลองของเกมผ<าน 

การทอยลูกเต¨า การจั ่วการ1ด และสิ ่งที ่จะเกิดขึ ้นโดยไม<ไดDคาดหมายไวDจากการกระทำและ 

การปฏิสัมพันธ1กับผูDเล<นคนอ่ืน ๆ  

1.7.2 บอร(ดเกมประเภทวางแผน 

เกมกระดานหรือบอร1ดเกมประเภทหนึ่งที ่ค<อนขDางไดDรับความนิยมอย<างมากในปhจจุบัน 

ลักษณะเด<นของบอร1ดเกมประเภทวางแผนนี้เปgนเกมที่มีผูDเล<นไดDตั้งแต< 2 – 10 คน โดยลักษณะแนว

ทางการเล<นของเกมจะเนDนการใชDทักษะการคิดวางแผนอย<างเปgนระบบและซับซDอนเพื่อวางแผน 

กลยุทธ1ในการบรรลุเป¥าหมายของเกมผ<านทางการปฏิสัมพันธ1กับผูDเล<นอื่น ๆ โดยแต<ละตัวเกมสามารถ

เล<นเปgนกลุ <มหรือเล<นคนเดียว ผ<านการเจรจาต<อรอง วางแผนหาแนวทางร<วมกัน หรือวางแผน 

เพื่อกำจัดทีมคู<ต<อสูDหรือผูDเล<นคนอื่น จึงเปgนเกมที่ใชDเวลาค<อนขDางนานอย<างนDอย 1 ชั่วโมงเพราะผูDเล<น

แต<ละคนหรือแต<ละฝoายตDองคิดวางแผนกลยุทธ1ในการเล<นแต<ละตา 
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1.7.3 ชีวิตตามพระประสงค(ของพระเจBา 

ชีวิตตามพระประสงค1ของพระเจDา คือ การพัฒนาชีวิตฝoายจิตวิญญาณใหDเติบโตและสะทDอน

ใหDเห็นถึงความมีวุฒิภาวะทางความเชื่อที่สอดคลDองกับพื้นฐานของพระวจนะและคำสั่งสอนของ 

พระเยซูคริสต1ซึ่งผ<านทางพระคัมภีร1 โดยการพัฒนาชีวิตฝoายวิญญาณนี้เกิดจากกระบวนการสรDางของ

พระเจDาท่ีอาศัยกลไกของการรับรูDฝoายจิตวิญญาณ การเรียนรูDผ<านประสบการณ1การฝªกฝนฝoายวิญญาณ 

และความสัมพันธ1กับพระเจDาซึ ่งรวมถึงการยอมรับใหDพระวิญญาณบริสุทธิ ์เขDามาเปgนส<วนหน่ึง 

ในการดำเนินชีวิตของผูDเช่ือ  
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บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข0อง 

ในปhจจุบันบอร1ดเกมถือว<าเปgนเครื ่องมือและสื ่อประเภทหนึ ่งที ่ม ีส <วนช<วย 

ดDานการศึกษาและกระบวนการเรียนรูDเพื่อการพัฒนาหลากหลายดDานไม<ว<าจะเปgนดDานการศึกษา  

ดDานการแพทย1 และรวมไปถึงดDานการพัฒนาทักษะชีว ิต ทำใหDบอร1ดเกมเปgนเครื ่องมือหรือ 

ส่ือท่ีสามารถเขDาถึงทุกเพศทุกวัย อีกท้ังยังสามารถเรียนรูDและไดDรับความบันเทิงในเวลาเดียวกัน ดังน้ัน

เม่ือบอร1ดเกมเปgนกิจกรรมท่ีสามารถช<วยพัฒนาทักษะชีวิตและสรDางความตระหนักรูDไดD  

ผู DวิจัยไดDศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที ่เก่ียวขDองกับการพัฒนาบอร1ดเกม

ประเภทวางแผนเพื่อส<งเสริมการดำเนินชีวิตตามพระประสงค1ของพระเจDาสำหรับอนุชนวัยทำงาน  

โดยแบ<งออกเปgน 5 ส<วน ส<วนแรกคือ แนวคิดและทฤษฎีที ่เกี ่ยวขDองในการออกแบบบอร1ดเกม  

ซึ่งประกอบดDวย กระบวนการเรียนรูDสู<การเปลี่ยนแปลง กระบวนการเรียนรูDฝoายวิญญาณ และแนวคิด

ประสบการณ1เรียนรูDผ<านเกม ส<วนที่สองคือหลักการ องค1ประกอบและขั้นตอนการออกแบบบอร1ดเกม 

ประกอบดDวย หลักการออกแบบบอร1ดเกม องค1ประกอบของบอร1ดเกม และ ขั ้นตอนการสรDาง 

และออกแบบบอร1ดเกม ส<วนที่สามคือ แนวคิดและทฤษฎีการเสริมสรDางชีวิตตามพะรประสงค1ของ 

พระเจDา ประกอบดDวย ความหมายของพระประสงค1 กระบวนการพัฒนาชีวิตตามพระประสงค1ของ

พระเจDา ส<วนที ่สี ่คืองานวิจัยที ่เกี ่ยวขDอง ประกอบดDวย งานวิจัยที ่เกี ่ยวขDองกับการพัฒนาและ

ประยุกต1ใชDบอร1ดเกม และ งานวิจัยที่เกี ่ยวขDองกับการดำเนินชีวิตตามพระประสงค1ของพระเจDา  

และสุดทDายคือ กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวขLองในการออกแบบบอร>ดเกม 

2.1.1 กระบวนการเรียนรูBสูEการเปล่ียนแปลง (Transformative Learning) 

จากงานของ ศรีประไพ (2562) ไดDกล<าวถึงกระบวนการเรียนรู Dสู <การ

เปลี ่ยนแปลงที ่ช<วยในการจัดการเรียนรู Dทางการพยาบาลในคลินิก ซึ ่งอDางถึง

กระบวนการเรียนรู Dส ู <การเปลี ่ยนแปลง (Transformative Learning) ว<าไดDถูก

กำหนดใชDในครั ้งแรกโดย แจ็ค เมอซิโรว1 (Jack Mezirow) ในปi 1978 ซึ ่งไดDใหD

ความหมายไวDว<าเปgนการเรียนรูDท่ีเปล่ียนกรอบอDางอิงเดิม (frame of reference) ซ่ึง
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ไดDแก<ความเชื่อ สมมติฐาน การรับรูD การคิด ความตั้งใจ ความหวัง ที่ทำใหDบุคคลใหD

ความหมายต<อการรับรูDสิ่งต<าง ๆ ไปสู<กรอบการอDางอิงที่กวDางขึ้น สอดคลDองกับการ

เปลี่ยนแปลงไดDมากขึ้นและถูกตDองมากขึ้น (Mezirow, 1991; Mezirow, 2003) ซ่ึง

เป gนแนวคิดของการเร ียนร ู Dแบบผู D ใหญ< (Adult Education) ท ี ่ม ีจ ุดเน Dนคือ 

การปรับเปลี่ยน (transformation) ผ<านกระบวนการเปลี่ยนมุมมอง (Change of 

Point of View) ที่มีต<อเรื่องราวต<าง ๆ ไดDแก< การปรับเปลี่ยนความเขDาใจตนเอง 

การปรับเปล่ียนระบบความเช่ือ และการปรับเปล่ียนวิถีการใชDชีวิต 

กระบวนการหล ักของกระบวนการเร ี ยนร ู D ส ู < ก าร เปล ี ่ ยนแปลง 

(Transformative Learning) ประกอบดDวยการสังเกตเหตุการณ1ที ่พบเห็นว<า 

มีการดำเนินการหรือมีผลท่ีแตกต<างกัน เพ่ือการพิจารณาหาขDอสรุปในแต<ละประเด็น 

โดยการพิจารณาเชิงวิพากษ1ของเหตุและผลดDวยขDอสรุปที่แตกต<างกัน พิจารณา 

หาเหตุที่ตนเองคิดพิจารณา รับฟhงความเห็นจากผูDอื่นที่มีมุมมองที่หลากหลาย และ

หาขDอสรุปจากเหตุผลต<าง ๆ แลDวกลับมาปรับแนวคิดขDอสรุปเดิมของตน หลักการ

เร ียนร ู Dสำค ัญของกระบวนการเร ียนร ู Dส ู <การเปล่ียนแปลง (Transformative 

Learning) ประกอบดDวย 4 องค1ประกอบดังน ี ้  (Mezirow and Taylor 2009; 

Suthee Ratanamongkolkun, 2014) 

 

1. ประสบการณ1เดิมหรือประสบการณ1จากหDองเรียน เปgนปhจจัยนำเขDาท่ี

สำคัญ เพราะจะนำไปสู<การจัดการเรียนรูDที ่เปgนการสรDางประสบการณ1ใหม<ใหDมี

ล ักษณะย Dอนแย Dงก ับการร ับร ู D เด ิม (Dilemma) แก <ผ ู D เร ียน จะช <วยกระตุDน 

การเรียนรูDใหม<ใหDเกิดขึ้น โดยที่ผูDสอนตDองชี้ใหDผูDเรียนไดDมองเห็นความขัดแยDงเหล<าน้ัน

เพราะบางครั้งผูDเรียนยังขาดประสบการณ1ในการแยกแยะประเด็นที่รับรูDและควรไดD

มองเห็นดDวยตนเองไดD ซึ่งบางครั้งประการณ1ความยDอนแยDงอาจเกิดขึ้นเพียงชั่วขณะ

หรือเวลาส้ัน ๆ แลDวผ<านไป 

2. การใคร<ครวญเกี ่ยวกับตนเองอย<างมีว ิจารณญาณ (Critical self-

reflection) เปgนกระบวนการทางจิตปhญญาศึกษาที่เนDนการสรDางความตระหนักรูD 

ถึงคุณค<าของสิ ่งต<าง ๆ โดยปราศจากอคติ สามารถเชื ่อมโยงศาสตร1ต<าง ๆ มา

ประยุกต1ใชDในชีวิตไดDอย<างสมบูรณ1 (Ong-on Prajankett, 2016) กระบวนการนี้จะ

ช<วยเช่ือมประสานประสบการณ1ที่เกิดขึ้นใหม<กับสมมติฐานเดิมที่มีอยู<ในตัวบุคคล 

รูปแบบของการสะทDอนคิดประกอบดDวย  
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Content Reflection เป gนกระบวนการสะท Dอนค ิดใน 

ส ิ ่งท ี ่ร ับร ู D  ร ู Dส ึก ค ิดและทำ เปgนการตอบคำถาม “What” เช<น 

เหตุการณ1น้ีทำใหDไดDเรียนรูDอะไร  

Process Reflection เปgนกระบวนการสะทDอนคิดว<าเรา

รับรู D รู Dสึก คิด ทำอย<างไร เรียนรู Dอะไร รับรู Dสิ ่งเหล<านี ้ไดDอย<างไร  

เปgนการตอบคำถาม “How” เช<น ผูDเรียนรูDสึกอย<างไรกับเหตุการณ1น้ี  

Premise Reflection เปgนการสะทDอนคิดว<าทำไมจึงรับรูD 

รู Dสึก คิดและทำอย<างนั้น เปgนการตอบคำถาม “Why” เช<น เพราะ

อะไรผูDเรียนจึงปฏิบัติแบบน้ี (วิจารณ1 พานิช, 2558)  

 

ดังนั้นการสะทDอนคิดจึงไม<ไดDสะทDอนเพียงแค<เรื่องราวและประสบการณ1 

ที่ใชDเปgนเครื่องมือของการเรียนรูD แต<การสะทDอนคิดที่ลึกซึ้งขึ้นจะช<วยใหDผูDเรียน

สามารถจดจำ เขDาใจส่ิงท่ีเรียนไดDชัดเจนภายในตนเอง 

 

3. การสนทนาเช ิ งว ิพากษ 1  (Critical discourse) เป gนกระบวนการ

ตรวจสอบความคิดของตนเองกับผูDอื ่นผ<านการมีปฏิสัมพันธ1กับผูDอื ่น ดDวยวิธีของ

สุนทรียสนทนา (Dialogue) เพื่อขยายมุมมองความคิด ซึ่งจะนำไปสู<การตัดสินใจ 

ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ผลที่ไดDจากการสนทนาคือ การเห็นมุมมอง ความเช่ือ

และการใหDเหตุผลที่แตกต<างออกไป นำไปสู<การเรียนรูDใหม<ที่มีความถูกตDองและ

ครอบคลุมมากขึ ้นกว<าเดิม ผู Dสอนจึงมีบทบาทสำคัญในการเอื ้ออำนวยใหDเกิด 

การแลกเปลี่ยนประสบการณ1ระหว<างผูDเรียน ผูDรับบริการ กลุ<มเพื่อน ทีม ภายใตD

บรรยากาศที่ผ<อนคลายไวDวางใจกัน เพราะการสรDางพื้นที่ที่ปลอดภัย และเกื้อกูล 

การเรียนรู Dซึ ่งกันและกันเพื ่อใหDการเปลี ่ยนผ<านทางความคิดของผู DเรียนเกิดไดD 

อย<างมีประสิทธิภาพ 

4. การกระทำ (Action) เป gนการพ ัฒนากรอบความค ิดจากเด ิมไป 

สู <ส ิ ่งใหม< ผ<านกระบวนการเอื ้ออำนวยที ่ทำใหDการเรียนรู Dม ีความยั ่งยืนและ 

ประสบความสำเร็จ ซึ ่งเมื ่อผู Dเรียนเห็นคุณค<าและเห็นผลลัพธ1ของการเรียนรู Dว<า

สอดคลDองกับเป¥าหมายของชีว ิตตนเอง จะนำไปสู <ความเขDาใจและใส<ใจใน 

ความเปgนมนุษย1 ไม<เนDนเฉพาะเน้ือหาวิชาการเท<าน้ัน เพ่ือช<วยใหDผูDเรียนสามารถเช่ือม

สัมพันธ1กับเน้ือหาวิชา และกระบวนการเรียนรูDเขDากับเป¥าหมายท่ีผูDเรียนกำหนด  
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ในทำนองเดียวกัน ศ. นพ.วิจารณ1 พานิช (2558) ไดDกล<าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

กระบวนการเร ียนร ู Dส ู <การเปลี ่ยนแปลงว <า กระบวนการนี ้ม ีธรรมชาติของ 

การเปลี ่ยนแปลงและเอื ้อต<อการเปลี ่ยนแปลงเปgนพลวัตเรื ่อยไป โดยมีกลไก 

การเรียนรู D 4 กระบวนคือ 1. ทบทวนความรู D เด ิม 2. เร ียนรู Dความหมายใหม<  

3. เปลี ่ยนแปลงความหมายเดิม 4. เปลี ่ยนแปลงกรอบของการใหDความหมาย  

โดยกระบวนการเรียนรูDสู<การเปลี่ยนแปลงตามกลไกทั้ง 4 นี้จะมีการทDาทายกรอบ 

การใหDความหมายเดิม ตรวจสอบเหตุผลในการตัดสินใจของตนเองมากกว<า 

การซึมซับเอาความเชื่อ คุณค<า ความรูDสึกและการตัดสินใจของคนอื่นมาเปgนของตน 

ที่ยังอยู<ใตDอิทธิพลของอำนาจ (Power of Influence) ความแตกต<างของอุดมการณ1 

เช้ือชาติ ชนช้ัน เพศ จักรวาล และอ่ืน ๆ 

มากไปกว<าน ั ้น จากงานเข ียนของ Rick Jensen (Jensen, 2013) ไดD 

ยกงานของ Cutis Young (Young, 2013) ที ่ไดDอDางอิงงานเขียนของ James E. 

Loder (1981) ดDวยกรอบแนวคิดของคริสเตียนกับทฤษฎีการเปลี ่ยนแปลงของ 

Mazirow ใ น  The Transforming Moment: Understanding Convictional 

Experiences. โดยเพิ่มเติมในส<วนของการทรงสรDาง ความบาป และการไถ<ของ 

พระเจDาเขDาไปในทฤษฎีการเรียนรู Dส ู <การเปลี ่ยนแปลงซึ ่งเปgนกุญแจหลักของ 

การเปล่ียนแปลงดังน้ี 

การเรียนรู Xส ู /การเปลี ่ยนแปลงคือกระบวนการทรงสรXาง โดยมนุษย1 

ถูกสรDางข้ึนในฐานะส่ิงทรงสรDางและเปgนส่ิงท่ีตDองทำการเรียนรูDไปพรDอมกัน 

การเร ียนร ู Xส ู /การเปลี ่ยนแปลงสามารถอธิบายได Xด Xวยหลักการที ่ มี 

อยู/แลXวในสิ่งเหล/านั้น เมื่อเขDาใจถึงหลักการนั้นแลDวก็จะสามารถนำไปปรับใชDกับ 

สถานการณ1อ่ืน ๆ ไดD  

การเรียนรู Xส ู /การเปลี ่ยนแปลงถูกทำลายดXวยความบาป ดังนั ้นแมDว<า

กระบวนการนี้จะถูกสรDางขึ้นในมนุษย1แต<กระบวนการนี้ก็เสียหายและตDองไดDรับ 

การฟqrนคืนข้ึนอีกคร้ัง 

โดย Loder ไดDอธิบายถึงความคลDายคลึงของความหลากหลายของลำดับ

กระบวนการในการเปลี ่ยนแปลงเชิงล ึกนี ้ เร ียกว<า การปลดปล<อยพลังงาน 

เปรียบเสมือนช<วงเวลาแห<งความชื่นชมยินดีที่เกิดขึ้นในขณะที่การเปลี่ยนแปลง

เกิดข้ึนในบุคคลน้ันผ<านการปรับตัวและช<วงเวลาของการเติบโต  
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Curtis Young ไดDนำแนวคิดของ Loder ที่อธิบายผ<านหลักศาสนศาสตร1

และนำมาประยุกต1สำหรับพันธกิจ โดยช<วงเวลาการเปลี่ยนแปลงของ Young ไดD

สรDางข้ึนผ<านแนวคิดของ Loder และ Mezirow ปรากฏไดDดังต<อไปน้ี  

 

Young & Loder Mezirow 

สถานการณ1ความยากลำบาก สถานการณ1ความยากลำบาก 

เสDนทางแห<งความหวัง: ความรูDสึก

ตDองการหลุดพDนออกจากสภาวะความ

ยากลำบาก 

ตรวจสอบตนเองดDวยความรูDสึกกลัว, 

โกรธ, รูDสึกผิด หรือ อับอาย 

ประเมินดDวยสมมติฐานในภาวะวิกฤติ 

ช<วงเวลาการเปล่ียนแปลง 

รับรูDถึงความไม<พอใจและกระบวนการ

ของการเปล่ียนแปลงร<วมกัน 

สำรวจทางเลือกสำหรับบทบาท 

ความสัมพันธ1 และการกระทำใหม< 

กระแสพลังงานแห<งชีวิต 

วางแผนสำหรับการกระทำ 

รับความรูDและทักษะเพ่ิมเติมเพ่ือ

เตรียมพรDอมในแผนปฏิบัติ 

ทดลองบทบาท ภารกิจช่ัวคราว 

เสริมสรDางพัฒนาความสามารถและ

ความม่ันใจในบทบาทและ

ความสัมพันธ1ใหม< 

กระบวนการเติบโต และ การตีความ

ถอดความหมาย 

การกลับคืนสู<ชีวิตบนพ้ืนฐานของการ

ตัดสินใจดDวยมุมมองใหม< 

ตารางท่ี 1 กระบวนการเรียนรูDสู<การเปล่ียนแปลงเปรียบเทียบกันระหว<าง 

ทฤษฎีของ Mezirow และ Loder กับ Young 



 

11 

จากตารางแสดงใหDเห็นถึงกระบวนการและการจับคู<ของกระบวนการที่มี

มุมมองที่แตกต<างกัน โดย Mezirow ใหDความสำคัญกับขั้นตอนของกระบวนการของ

ปhจเจกบุคคลที่ไดDรับ แต<ในขณะเดียวกันที่ Loder ใหDความสำคัญกับความเปgนจริง 

ที่เผชิญอยู<ซึ่งอธิบายผ<านมุมมองทัศนะของผูDที่ถูกเปล่ียนแปลง ทั้งนี้ ความแตกต<าง 

ที ่ชัดเจนของแนวคิดของ Loder คือการพบว<ามี “บุคคล” หนึ่งที ่อยู <เบื ้องหลัง

กระบวนการนี ้ เปgนผู Dที ่ข ับเคลื ่อนกระบวนการเปลี ่ยนแปลง เปgนสาเหตุของ

สภาวะการณ1ต<าง ๆ และเปgนคู<สนทนาตลอดเสDนทางการเปลี่ยนแปลงนี้ นั ่นคือ 

พระเจDาผูDที่เรียก ใชDงานและเดินไปกับเรา เปgนส<วนสำคัญที่ใหDมีความหวังว<าในการ

เปล่ียนแปลงน้ีจะมีทิศทางและจุดจบอย<างแทDจริง 

ทั้งนี้การศึกษาทฤษฎีการเรียนรูDสู<การเปลี่ยนแปลงจาก Mezirow ประกอบ

กับกรอบแนวคิดของ Loder และ Young ทำใหDเห็นความชัดเจนของการทรงสรDาง

ของพระเจDาท่ีตลอดการเรียนรูDน้ีเปgนความประสงค1หรือความตDองการท่ีพระเจDาอยาก

ใหDมนุษย1ไดDอยู <ในกระบวนการของเติบโตที ่สามารถพัฒนาตนเองและเรียนรูD 

ไปพรDอมกันไดD ซึ ่ง Ellen L. Marmon (Marmon, L. (2013)) ก็ไดDกล<าวทำนอง

เด ียวก ันในเร ื ่องของความส ัมพ ันธ 1ท ี ่ เก ิดข ึ ้นระหว <างกระบวนการเร ียนรูD  

สู<การเปลี่ยนแปลงในการศึกษาของผูDใหญ< ว<า ทฤษฎีการเรียนรูDเชิงปฏิรูปยอมรับ

ความทDาทายของชีวิตในวัยผูDใหญ< และเห็นไดDชัดว<าการทDาทายเหล<านี้เปgนโอกาส 

ที่สามารถปรับความคิด ปรับลักษณะนิสัย และการดำเนินชีวิตใหDสอดคลDองกับ 

ความเปgนจริงของอาณาจักรของพระเจDา การเดินทางที ่เปi ³ยมดDวยพระคุณและ 

ตลอดชีวิตนี้เองที่เปgนกระบวนการที่ไม<หยุดนิ่ง แบ<งปhนกับผูDอื่นและนำโดยพระองค1 

ผูDทรงสรDางทุกส่ิงใหม< 

2.1.2 กระบวนการเรียนรูBฝYายวิญญาณ 

จากงานวิจัยของ ผศ.สกุณี เกรียงชัยพร (2015) ไดDพูดถึงบทบาทของ 

การใคร<ครวญภายใน 4 ประการ ที่เปgนส<วนช<วยใหDผูDเชื่อไดDมีความสัมพันธ1ติดสนิท 

กับพระเจDามากยิ่งขึ ้นโดยบทบาทเหล<านี้คือ การสรDางกรอบความคิด การไดDรับ

ประสบการณ1 การสะทDอนคิด และการยืนยันหลักธรรมตามหลักพระคริสตธรรม

คัมภีร1ท่ีเกิดขึ้นในเชิงลึกและเขDาถึงระดับชีวิตส<วนตัวภายในของการรับรูDฝoายวิญญาณ

หรือเขDาถึงระดับการเรียนรูDฝoายจิตวิญญาณ และภายใตDบทบาททั้ง 4 ประการน้ี 

เปgนแนวคิดที ่ช<วยส<งเสริมซึ ่งมีลักษณะที ่แตกต<างกันตามลักษณะบทบาทของ 

การใคร<ครวญ 
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การรับรู Xหลักธรรม บทบาทของการใคร<ครวญในการรับรู Dหลักธรรม 

ซ ึ ่ งอธ ิบายผ <าน 3 ด Dานด ังน ี ้ค ือ ผ <านทางการบอกเล <าท ี ่ ให Dความสำค ัญกับ 

หลักความเขDาใจศาสนศาสตร1ซึ ่งเปgนกรอบแนวคิดในการอDางอิงสำหรับประเด็น 

ในการใคร<ครวญ, การจินตนาการที่ช<วยสรDางประเด็นของแนวคิดในการใคร<ครวญ

จากความคิดนามธรรมสู<รูปธรรม และการเขDาเงียบที่ช<วยเพ่ิมพื้นที่เชิงลึกสำหรับ

กระบวนการใคร<ครวญเพ่ือท่ีจะสามารถหย่ังลึกเขDาไปในระดับความคิดส<วนบุคคล 

มีประสบการณjในหลักธรรม ค ือการมีประสบการณ1ตรงร <วมกับหลัก 

พระคริสตธรรมคัมภีร1ซึ่งเกิดขึ้นจริงในชีวิต และประสบการณ1ในการใคร<ครวญนี้เอง

เป gนส <วนหนึ ่งของการแสวงหาในการรับร ู D เช ิงล ึกในความจร ิงแทDของหลัก 

พระคริสตธรรมคัมภีร1ซึ่งสะทDอนจากส<วนหนึ่งของสถานการณ1ในชีวิต ซึ่งแตกต<าง

จากการเปลี่ยนแปลงระดับของชีวิต เช<น การเปลี่ยนผ<าน, การทนทุกข1ทรมาน, การ

ตัดสินใจ, การบรรลุเป¥าหมายและอื่น ๆ ซึ่งสามารถกระตุDนการใคร<ครวญใหDเปgนหน่ึง

ในการแสวงหาเพื่อเชื่อมโยงกับสถานการณ1ในชีวิตกับหลักพระคริสตธรรมคัมภีร1 

โดยปรากฏออกมาไดD 3 ลักษณะของการใคร<ครวญที่ทำใหDเกิดขึ้นจากส<วนหนึ่งของ

ประสบการณ1ชีวิต ไดDแก< ความเชื่อส<วนบุคคลซึ่งแสดงใหDเห็นถึงความสมเหตุสมผล

ของประสบการณ1ที่เกิดจากหลักธรรมส<วนใหญ<, การระลึกถึงความหลังที่เกี่ยวขDอง

สัมพันธ1กับเหตุการณ1ของชีวิตที่เคยเกิดขึ้นมาก<อนที่มีผลกระทบมาถึงเหตุการณ1

ปhจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ1ที่เกี่ยวขDองกับอารมณ1และความรูDสึกท่ี

เกิดขึ ้นในประสบการณ1ของชีว ิต ซึ ่งการมีประสบการณ1ในหลักธรรมสำหรับ 

การใคร<ครวญน้ีเปgนการแสวงหาความเชื ่อมโยงระหว<างชีวิต (ประสบการณ1)  

และ (หลักธรรม) ความจริงท่ีนำสู<การเรียนรูDฝoายจิตวิญญาณข้ันท่ี 4  

สะทXอนประสบการณjร /วมกับหลักธรรม ในการสะทDอนประสบการณ1 

ร<วมกับหลักธรรมนั้นคือการที่บุคคลหนึ่งแสวงหาความสมเหตุสมผลของตนเอง

ระหว<างโลกภายนอกกับความจริงของหลักธรรม ดังน้ันการสะทDอนความจริงจึงคลDาย

กับลักษณะของการเปรียบเทียบตีความซึ ่งตDองการกระบวนการฝªกฝนโดยการ

ทบทวนความคิดความรูDสึกของตนเองคือการทบทวนตนเองภายในและแสวงหา 

ความเขDาใจโดยการนำของหลักพระคริสตธรรมคัมภีร 1 และการใคร<ครวญถึง 

การทรงสรDางของพระเจDาโดยการสำรวจโลกโดยรอบซึ่งโยงกลับมาเปgนจุดเดียวยัง

ความจริงตามหลักพระคริสตธรรมคัมภีร1 

ยืนยันหลักธรรม ลักษณะหนึ่งของการฝªกการใคร<ครวญในการศึกษาน้ี 

คือการยืนยันแนวคิดในพระคริสตธรรมคัมภีร 1ในการฝªกฝนนี ้ เปgนการนำคำ  

วลี ขDอความหรือเรื ่องราวและเลือกส<วนเพื ่อนำมาคิดใคร<ครวญ ไตร<ตรองหรือ 
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การพูดซ้ำกับตัวเองซ้ำแลDวซ้ำเล<า การทำสมาธิในลักษณะนี ้ไม<ไดDมุ <งแสวงหา 

การเปUดเผยของพระเจDาหรือรับความเขDาใจใหม< แต<ยอมรับความจริงต<อชีวิต  

แนวคิดพื้นฐานคือใหDความจริงในพระคัมภีร1อยู<ในจิตใจและความคิด กระบวนการ

ใคร<ครวญในแง<นี ้ใชDเพื ่อแสดงขDอตกลงกับความจริงในพระคริสตธรรมคัมภีร1 

ซึ ่งมี 4 ลักษณะของการยืนยันความจริงของการใคร<ครวญ การทบทวนตนเอง 

และการระลึกถึงการประทับอยู<ของพระเจDา 

  มากไปกว<านั ้นจากบทความของ Elizabeth J. Tisdell ที ่กล<าวถึง การ

เรียนรูDฝoายจิตวิญญาณในการศึกษาผูDใหญ< (Tisdell, J. (2008)) ที่กล<าวถึงการเรียนรูD

ที่เกิดขึ้นผ<านประสบการณ1ฝoายจิตวิญญาณที่เกิดจากเหตุการณ1ท่ีเกิดขึ้นในช<วงเวลา 

ท่ีสำคัญ 4 ประเภทท่ีสามารถนำไปสู<การพัฒนาทางฝoายจิตวิญญาณ  

ประสบการณjขXามวัฒนธรรมของมนุษยj หรือประสบการณ1เหตุการณ1สำคัญ

ต<าง ๆ เช<น การอยู<ในช<วงเวลาแห<งชีวิต การกำเนิด การตาย ท่ีส<งผลทำใหDไดDมองเห็น

จุดประสงค1หรือความหมายของชีวิต 

เหตุการณjที่ความฝoนตอนกลางคืนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในกลางวันที่เชื่อมโยงกัน

ดXวยความบังเอิญ ซึ่งช<วงเวลานี้ทำใหDเกิดการเรียนรูDใหม<เกี่ยวกับความหวัง การ

เยียวยา หรือการนำทางเพื่อผ<านความยากลำบากสู<ความชื่นชมยินดี หรือการยืนยัน

การตัดสินใจในชีวิต 

เหตุการณjการเรียนรู Xที ่เกิดขึ ้นระหว/างที ่อยู /ท/ามกลางธรรมชาติ หรือ 

โดยการทำสมาธิที ่ช<วยสรDางประสาทสัมผัสแห<งการเรียนรู Dโดยผ<านทางคุณค<า 

ของการเปgนศูนย1กลางและความรูDสึกท่ีถูกเติมเต็มและการเช่ือมโยงต<อสรรพส่ิงต<าง ๆ 

ผ<านทางการฝªกฝนทางจิตวิญญาณ เช<นการอธิษฐาน การนั่งสมาธิ ใคร<ครวญ หรือ

แมDกระทั่งการพัฒนาชีวิตฝoายจิตวิญญาณ ซึ ่งเหตุการณ1ที ่จะสามารถเรียนรู DไดD 

มากท่ีสุดก็คือ เหตุการณ1ท่ีเกิดข้ึนในบริบทของการดำเนินชีวิตตามปกติ 

เหตุการณjประสบการณjทางจิตวิญญาณที่เกี่ยวขXองกับการพัฒนามุมมอง

ทางเอกลักษณjหรืออัตลักษณj เกี ่ยวขDองกับวัฒนธรรม เพศสภาพ การคDนพบ 

อำนาจของสัญลักษณ1ทางสังคม เรื่องเล<าในตำนาน บทเพลง หรือการอุปมาต<าง ๆ ท่ี

เป gนส <วนหนึ ่งของประสบการณ1ช ีว ิตในอดีต โดยการย Dอนกลับไปทบทวน

ประสบการณ1เดิมซึ่งก<อใหDเกิดการเรียนรูDและมุมมองใหม<ใหDไดDเห็นความชัดเจน

ของอัตลักษณ1และเอกลักษณ1ของเร่ืองราวน้ันมากข้ึน  
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จากเหตุการณ1และประสบการณ1 4 ประเภทขDางตDนทำใหDเห็นถึงหัวใจ 

แห<งการเรียนรูDที่ไม<ไดDอยู<แค<ในชั้นเรียนหรือจากกิจกรรมตามหลักสูตรเท<านั้น ผูDเรียน

สามารถเรียนรูDไดDผ<านประสบการณ1หรือเหตุการณ1สำคัญของชีวิตที่เกิดขึ้น ทั้งนี้สิ่งท่ี

เกิดขึ้นอาจไม<ใช<ทุกคนที่จะเรียกประสบการณ1นั้นว<าเปgนประสบการณ1ฝoายวิญญาณ 

อาจเรียกไดDว<าเปgนประสบการณ1การเชื ่อมต<อที ่ลึกซึ ้ง หรือประสบการณ1แห<ง 

การสรDางสรรค1ก็ไดDเช<นกัน มากไปกว<านั ้นเหตุการณ1หรือประสบการณ1ฝoาย 

จิตวิญญาณที่ทำใหDเกิดการเรียนรูDสามารถพัฒนาต<อยอดไปสู<การคDนพบและเรียนรูD

ใหม<โดยผ<านทางการใคร<ครวญจากเหตุผล อารมณ1 จินตภาพและจิตวิญญาณ 

ซึ่งการรักษาและการเขDาไปมีส<วนร<วมตามบริบทนั้นจะช<วยใหDไดDรับการกระตุDน 

ความคิดสรDางสรรค1ในการเปล่ียนแปลงและทำใหDมีความหวังสู<ส่ิงใหม<มากข้ึน  

ทั้งนี้บทบาทของการใคร<ครวญภายในไดDอDางอิงจากแนวคิดการเรียนรูD 

ผ<านประสบการณ1 (Experiential Learning Theory) และทฤษฎีการเรียนรูDสู <การ

เปลี่ยนแปลง (Transformative Learning Theory) และการเรียนรูDฝoายจิตวิญญาณ

ในผูDใหญ< ทำใหDเห็นถึงแนวคิดที่มีส<วนช<วยส<งเสริมใหDเกิดความลึกในการศึกษาของ

การเรียนรูDผ<านการสะทDอนคิดจากประสบการณ1ของชีวิตซึ่งโดยพื้นฐานของแนวคิดน้ี

เกิดจากการสะทDอนคิดผ<านทฤษฎีการเรียนรูDในผูDใหญ<ที่นำใหDเห็นถึงความเชื่อมโยง

ของการสะทDอนคิดผ<านประสบการณ1ของชีวิตกับความจริงผ<านทางพระคัมภีร1มาก

ยิ่งขึ้น และจากทฤษฎีดังกล<าวสามารถนำมาใชDในกระบวนการเรียนรูDฝoายวิญญาณ

ผ<านประสบการณ1จากเกมไดDในทำนองเดียวกัน  

 

2.1.3 แนวคิดประสบการณ(รEวมผEานเกม 

Eric Hawkinson (Hawkinson, 2013) ไดDกล<าวถึงแนวคิดประสบการณ1

ร<วมผ<านเกมว<าเปgนหัวใจสำคัญของการสรDางการเรียนรูDรวมไปถึงความสัมพันธ1 

ปฏิสัมพันธ1ร<วมกับผูDเล<น และการตีความที่หลากหลายจากประสบการณ1ร<วมท่ี

เกิดขึ ้นผ<านมุมมองจากการเล<นบนกระดานที ่ผู Dเล<นสัมผัสไดDผ<านทางกายภาพ 

ของเกมหรือส<วนประกอบของเกมขณะเล<นซึ ่งเริ ่มตDนจากการจำลองเหตุการณ1 

ฝªกฝนกลยุทธ1และยุทธวิธีการต<อสูDมาต้ังแต< 3,500 ปiก<อนคริสตกาล 

จุดประสงค1ของการสรDางและออกแบบเกม ไดDแสดงใหDเห็นว<าเกมไม<เปgน

เพียงแค<ชุดสำรับของการ1ดหรือชุดคำสั่งกติกาในเกม แต<จุดประสงค1ของเกมคือ

ประสบการณ1ที ่เกิดจากการละเล<น โดยประสบการณ1นั ้นไดDจากการที ่ผู Dเล<นมี

ปฏิสัมพันธ1กับบรรยากาศของเกม และการปฏิสัมพันธ1กับผูDเล<นคนอื่น ซึ่งผูDเล<นจะ
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เรียนรูDจากบรรยากาศเหล<านั้น และตอบสนองมาเปgนการต<อตDาน หรือ คลDอยตาม

เกม โดยตัวเกมจะบังคับใหDผูDเล<นแสดงลักษณะเหล<านี้ออกมา ถือว<าเปgนสัญญาณที่ดี

ในการเริ่มตDนเพื่อทำความเขDาใจว<าประสบการณ1นั้นสามารถสรDางขึ้นจากเกมไดD

อย<างไร และจะเปลี่ยนประสบการณ1นั้นใหDเปgนสิ่งที่สอดคลDองกับเป¥าหมายของ 

การเรียนรูDไดDอย<างไร  

 

ภาพ 1 ลักษณะประสบการณ1ของเกมแบบเขDาใจง<าย 

 

กลไกของความสัมพันธ1และการเปลี่ยนแปลงนี้เมื่อทำงานร<วมกัน ก<อใหDเกิด

การขับเคลื่อนของประสบการณ1ในการเล<นเกม โดยผูDเล<นเปgนส<วนสำคัญที่สุดของ

ประสบการณ1ในการเล<นเกม ซึ่งเกมกระดานส<วนใหญ<หรือแทบจะทั้งหมด ผูDเล<นจะ

ประกอบดDวยลักษณะ 3 ประการนี้คือ กลยุทธ1 ความไม<แน<นอน และทักษะหรือ

ความรูD โดยบรรยากาศหรือสิ่งแวดลDอมของเกมจะทำหนDาที่ผสมผสานและนำทั้ง 3 

ลักษณะของผูDเล<นใหDเกิดขึ้นเพื่อใหDเกมดำเนินไปจนบรรลุเป¥าหมายของเกม หากมี

ส<วนใดส<วนหน่ึงท่ีมากเกินไป หรือ นDอยเกินไปอาจทำใหDประสบการณ1ท่ีเกิดข้ึนในเกม

แย<ลงและไม<สามารถบรรลุเป¥าหมายหรือจุดประสงค1ในการเรียนรูDไดD ยกตัวอย<างเช<น 

หากเกมอาศัยผูDเล<นที่ทอยลูกเต¨าเปgนจำนวนมากหรือจั่วไพ<ใหDถูกตDอง ผูDเล<นอาจไม<

ตDองใชDทักษะหรือแนวคิดที่เกมพยายามจะสอนมากนัก แต<ถDาเกมไม<มีองค1ประกอบ

ของความไม<แน<นอน ผู Dเล<นที่มองว<าพวกเขามีทักษะนDอยกว<าคู <ต<อสู Dอาจรู Dสึกว<า 

พวกเขามีโอกาสนDอยหรือไม<มีโอกาสชนะไดDเลย หากเกมตDองพึ่งพาการทอยลูกเต̈า

แตDมสูงมาก ๆ  หรือ การจั ่วการ1ดใหDถูกตDองของผู Dเล<นมากจนเกินไป ผู Dเล<นก็ 

ไม<จำเปgนตDองใชDทักษะหรือแนวคิดกลยุทธ1ในการสอนมากนัก แต<ถDาเกมไม<ใชD 
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เรื่องความไม<แน<นอนเลย ผูDเล<นที่มีทักษะหรือกลยุทธ1ที่นDอยกว<าผูDเล<นคนอื่นก็จะรูDสึก

ว<ามีโอกาสชนะไดDนDอยหรือไม<มีเลย 

 

ภาพ 2 ภาพลักษณะของการขับเคล่ือนตามผูDเล<น 

 

ในขณะเดียวกันตัวเกมเองมีองค1ประกอบท่ีบังคับใหDผูDเล<นใชDลักษณะเพ่ือ 

การขับเคลื่อนเกมเช<นกัน เช<น เกมท่ีมีเรื่องราวความเปgนมาโดยใหDผูDเล<นจินตนาการ

ว<าอยู<ในสภาพแวดลDอมนั้นและใชDการเล<าเรื่องเพื่อขับเคลื่อนใหDตัวเกมไดDดำเนินไปไดD 

โดยตัวเกมจะมีเรื่องราวเบื้องหลังหรือเรื่องเล<าที่เกี่ยวขDองกับกฎกติกาและขDอจำกัด

ความสามารถของผูDเล<นเพื่อใหDเกมขับเคลื่อนไปไดD โดยมีแกนกลางหลักของเกมเปgน

องค1ประกอบสำคัญที่ตDองคำนึงถึงอย<างมาก เนื่องจากแกนหลักของเกมนี้เองเปgน

เป¥าหมายการเรียนรูDท่ีสำคัญท่ีสุดและเปgนหลักพ้ืนฐานของเกม 

 

ภาพ 3 ภาพลักษณะของการขับเคล่ือนตามผูDเล<น 
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แนวคิดหลักของเกมทำใหDเกิดความสับสนระหว<างเรื ่องราวของเกม 

เนื่องจากแนวคิดหลักของบอร1ดเกมเพื่อการเรียนรูDจะถือว<าเปgนระบบการเรียนรูD

พื้นฐานที่ผู Dเรียนจะรับการฝªกฝน ในขณะที่เรื ่องราวของเกมถือว<าเปgนเรื่องราวท่ี

ดำเนินในเกม โดยแนวคิดหลักของเกมจะเปgนสิ่งที่นำทางการดำเนินเรื่องราวของเกม

ใหDแก<ผูDเล<น และแนวคิดหลักของเกมจะแสดงใหDเห็นถึงหลักการและมุมมองของ

เรื่องราวมากกว<าขDอเท็จจริงที่ตDองการสื่อเพื่อการเรียนรูD เช<น ในเกม American 

Citizenship เป¥าหมายของเกมคือการเตรียมผู Dเร ียนใหDพรDอมสำหรับการสอบ

สัมภาษณ1 หัวขDอจึงเปgนการส่ือสารดDวยวาจาท่ีม่ันใจโดยอิงจากประวัติศาสตร1อเมริกา 

พลเมืองและรัฐบาล ดังน้ันกลไกของเกมจึงถูกสรDางข้ึนโดยใหDผูDเล<นโตDตอบดDวยวาจา 

ระบบของเกมเปgนคุณสมบัติที่ซับซDอนที่สุดของเกมเพราะระบบของเกม 

คือกลไกที่ขับเคลื่อนใหDเกิดการโตDตอบในเกม ซึ่งถูกมองว<าเปgนมากกว<ากฎของเกม 

แต<รายละเอียดในการสรDางกายภาพของเกมหรือแมDว<าจะไม่สามารถระบุกฎ 

การเล<นไดDตายตัว แต<ผู DออกแบบระบบของเกมสามารถทำใหDระบบน้ันง<ายข้ึน  

โดยเปgนเพียงการผลัดกันเล<นไปมา จากลักษณะของการขับเคลื ่อนตามผู Dเล<น 

และการขับเคลื่อนตามตัวเกมเมื่อนำคุณลักษณะทั้งสองนี้มารวมกันจะทำใหDเกิด

มุมมองท่ีชัดเจนย่ิงข้ึนเก่ียวกับแนวคิดการออกแบบเกม 

 

ภาพ 4 ภาพประสบการณ1ร<วมผ<านเกมเม่ือถูกขับเคล่ือนดDวยการขับเคล่ือนตามผูDเล<นและ 

การขับเคล่ือนตามตัวเกม 
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2.2 หลักการองค>ประกอบและขั้นตอนการออกแบบบอร>ดเกม 

2.2.1 หลักการออกแบบบอร(ดเกม 

ในการพัฒนาเกมกระดานและสิ ่งท ี ่จะช<วยว ิเคราะห1แนวทางของ 

การออกแบบเกมกระดานไดDอย<างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น ซึ ่งคำถามที่สำคัญ 

ที ่ผ ู Dออกแบบเกมกระดานควรถามเพื ่อใช Dสำหรับพัฒนาเกมกระดานมีด ังน้ี 

(Silverman, 2013) 

1. ผูDเล<นเกมกระดานมีจำนวนท้ังหมดเท<าไหร< 

2. ระยะเวลาในการเล<นเกมกระดานใชDเวลานานเท<าใด 

3. มีทางเลือกอะไรใหDแก<ผู Dเล<นเกมบDาง และเมื่อใดที่ผู Dเล<นมีโอกาสใชD

ทางเลือกเหล<าน้ัน 

4. ผูDเล<นเกมจะเลือกทางเลือกน้ันไดDอย<างไร 

5. การเลือกทางเลือกของผูDเล<นหนึ่งคนส<งผลกระทบต<อผูDเล<นคนอื่น ๆ 

อย<างไร 

6. ผูDเล<นเกมกระดานจะมีปฏิสัมพันธ1กับผูDเล<นคนอ่ืน ๆ อย<างไร 

7. มีทางเลือกใดบDางที่ผูDเล<นหนึ่งคนสามารถกระทำไดD แต<ผูDเล<นคนอื่นไม<

สามารถกระทำไดD 

8. ความคืบหนDาของเกมเปgนอย<างไร เปgนการสลับตากันเดินหรือเปgนไป

ตามตำแหน<งการน่ังในการเล<น 

9. การแสดงออกใดบDางท่ีผูDเล<นสามารถกระทำไดD 

10. มีการกำหนดผลลัพธ1ของการแสดงออกอย<างไร 

11. เป¥าหมายของผูDเล<นคืออะไร 

12. ผูDเล<นจะสามารถชนะไดDอย<างไร 

  คำถามทั้งหมดนี้มีความสำคัญเปgนอย<างยิ่งต<อการพัฒนาเกมกระดาน ทั้งน้ี

ความสำเร็จของการนำเกมกระดานไปสู<การทดสอบหรือการสรDางตัวตDนแบบของเกม

ซึ ่งจะไม<สามารถเกิดขึ ้นไดDเลยหากปราศจากการตอบคำถามเหล<านี ้เสียก<อน 

ผูDออกแบบจะมีความพรDอมในการเดินหนDาต<อไปไดDก็ต<อเมื่อผูDออกแบบเขDาใจเกมว<า 

กระดานของตนเกี่ยวกับอะไรและมีกลไกหรือรูปแบบในการเล<นอย<างไร ถึงแมDว<าจะ

ยังไม<สมบูรณ1แบบแต<ในภาพรวมถือว<ามีความเขDาใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับเกมกระดาน 

ท่ีตDองการพัฒนาข้ึนอย<างแทDจริง   
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   ดDวยเหตุนี้ความหลายหลากจากประสบการณ1ที่ไดDรับระหว<างเล<นเกมและ

ความน<าสนใจของรูปแบบในการวางแผนกลยุทธ1ของผู Dเล<นในแต<ละครั ้งหรือ 

การมีส<วนร<วมจากการร<วมมือของกันผูDเล<นในเกม ทำใหDเกมกระดานหรือบอร1ดเกม

ในปhจจุบันถือว<าเปgนสิ่งใหม<ที่ทำใหDผูDเล<นเกมหลงใหลและใหDการยอมรับบอร1ดเกม 

ในปhจจุบันท่ีใหDมีผูDชนะท่ีไดDมาจากความไม<แน<นอนของความน<าจะเปgน ดังน้ันเม่ือมอง

จากมุมมองของผูDเล<นเกมบอร1ดเกมในปhจจุบันมีลักษณะร<วมสำคัญที่ทำใหDบอร1ดเกม 

มีความน<าสนใจและเปgนท่ีนิยมอย<างแพร<หลาย ดังต<อไปน้ี (สฤณี, 2559) 

การไม/จำกัดผูXเล/นก/อนเกมจบ ลักษณะหนึ่งของบอร1ดเกมสมัยเก<าคือเปgนไป

ไดDที่ผู Dเล<นคนหนึ่งจะเล<น ทำคะแนนทิ้งห<างผูDเล<นคนอื่นมากและไม<สามารถพลิก

สถานการณ1ไดD ทำใหDผูDเล<นคนอื่นรูDสึกเบื่อหน<าย ไม<อย<าเล<น และมีคนเดียวที่สนุกซ่ึง

แทDจริงแลDวบอร1ดเกมเปgนกิจกรรมกลุ<มที่ทุกคนมีส<วนร<วมอย<างสนุกสนาน บอร1ดเกม

สมัยใหม<จึงแกDปhญหานี้ดDวยการออกแบบใหDผูDเล<นมีวิธีไดDคะแนนหลายวิธี ซึ่งคะแนน

ส<วนหนึ่งตDองรอลุDนผลในตอนจบของเกม ดังนั้นผูDชนะอาจไม<ใช<ผูDที่มีคะแนนนำมา

โดยตลอดเพราะมีหลายวิธีการในการพลิกสถานการณ1ไดDหลายวิธี 

ไดXฝuกสมองและประลองทักษะ เนื่องจากบอร1ดเกมสมัยใหม<มีหลากหลายชนิด

และรูปแบบซึ ่งองค1ประกอบสำคัญในกลไกของเกมคือความไม<แน<นอนของ 

ความน<าจะเปgน ซึ่งเกิดจากการสุ<ม (random) เช<นการทอยลูกเต<า การจั่วการ1ด  

ซึ่งระบบการสุ<ม (random) เปgนส<วนหนึ่งของกลไกของเกมที่ทำใหDตัวเกมมีมิติและ

ทำใหDผูDเล<นตDองใชDทักษะในการวางแผนกลยุทธ1มากขึ้นกว<าเดิมเพื ่อแกDทางหรือ

ป¥องกันความไม<แน<นอนที่จะเกิดขึ้นต<อแผนกลยุทธ1ที่วางไวDล<วงหนDา โดยผูDเล<นจะตDอง

มีการวางแผนที่ซับซDอนและรองรับทั้งสถานการณ1เฉพาะหนDาและแผนระยะยาว 

ของการเล<นของตนในแต<ละรอบ 

มีปฏิสัมพันธjระหว/างผูXเล/น เกิดขึ้นระหว<างการเล<นเกมบอร1ดซึ่งผูDเล<นสามารถ

หยอกลDอ กลั ่นแกลDง หรือร<วมมือกันซึ ่งหนDาซึ ่งเปgนเสน<ห1ของบอร1ดเกมและ 

เปgนสิ่งที่เกมคอมพิวเตอร1ไม<สามารถทำไดD ทำใหDผูDเล<นมีปฏิสัมพันธ1และรับรูDความคิด

ความรูDสึกหรือแมDกระทั่งลักษณะบุคลิกส<วนตัว การเล<น การหลอกล<อของแต<ละคน

ไดDอย<างสนุกสนาน 

มีสิ่งจูงใจและกลไกการ ‘สอน’ ที่แนบเนียน: บอร1ดเกมยอดนิยมหลายเกมมี

สีสันที่ชวนดึงดูดผูDเล<นไดDจากการออกแบบชิ้นส<วนและกระดานออกมาอย<างสวยงาม 
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น<าเล<น หรือการมีเรื่องราวที่น<าสนใจที่สอดคลDองกับกลไกการเล<นทำใหDการสอนหรือ

ส่ิงท่ีเปgนนามธรรมเปgนรูปร<างและทำใหDเขDาใจเปgนรูปธรรมมากข้ึน  

 

2.2.2 องค(ประกอบของบอร(ดเกม 

บอร1ดเกมมีองค1ประกอบหลักที ่สำคัญ 3 องค1ประกอบคือ ระบบของเกม 

(Mechanic), ธีม (Theme) หรือเรื ่องราว และ ส<วนประกอบ (Components) 

(Diego Beltrami. (2020, June 21))  

ระบบของเกม (Mechanics): กฎและการมีส<วนร<วมของผูDเล<นในเกม เปgน

องค1ประกอบส<วนสำคัญที่ขับเคลื่อนภายในตัวเกมหรือเรียกไดDว<าเปgนกลไกและ

ฟhนเฟqองของเกมท่ีทำใหDตัวเกมสามารถเคล่ือนไหวและดำเนินไปไดD 

ธีมหรือเรื ่องราว (Theme): เปgนอีกองค1ประกอบสำคัญที ่ทำใหDผู Dเล<น

สามารถเขDาใจรูDสึก และรับรูDจุดประสงค1ของเกมโดยผ<านศิลปะของการเล<าเรื่องซ่ึง

เปgนการเช่ือมโยงอารมณ1กับผูDเล<นใหDเขDาถึงและมีส<วนร<วมกับเกม 

ส/วนประกอบ (Components): ชิ้นส<วนต<าง ๆ ของตัวเกมเช<น กระดาน 

การ1ดหรือไพ< ลูกเต̈า ตัวหมาก และทุกสิ่งที่อยู<ในกล<องรวมไปถึงกล<องเกมดDวย ซ่ึง

ส<วนประกอบของตัวเกมที่จับตDองไดDนี้เปgนเครื่องมือที่มีส<วนช<วยใหDผูDเล<นไดDสามารถ

เขDาใจและเช่ือมโยงกับเกมไดDเปgนรูปธรรมมากข้ึน 

ภาพ 5 องค1ประกอบของบอร1ดเกม 
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การออกแบบบอร1ดเกมจึงตDองใชDความเกี่ยวขDองกันขององค1ประกอบทั้ง 3 และ

การออกแบบทางเลือกที่น<าสนใจใหDแก<ผู Dเล<น โดยพื้นฐานในการออกแบบบอร1ดเกม 

ใหDมีเพียงทางเลือกเดียวจะทำใหDตัวเกมขาดความน<าสนใจดังนั้นการทำใหDเกิดทางเลือก

และการกระทำระหว<างการเล<นเกมจำเปgนตDองมีความหมาย ซึ่งการกระทำที่ผู Dเล<น

สามารถทำไดDนั้นแตกต<างกันไปในแต<ละเกม ซึ่งสิ่งที่พบไดDบ<อยที่สุดคือ การจัดการ

ทรัพยากร การวางตำแหน<ง การลดความเสี่ยง การเจรจาต<อรอง การผูกมิตร การจัดซ้ือ 

และการควบคุมและการต<อสูD 

 

2.2.3 ข้ันตอนการสรBางและออกแบบบอร(ดเกม 

  ขั้นตอนการผลิตหรือสรDางบอร1ดเกมไม<ไดDหลักการหรือรูปแบบที่ตายตัว

เพียงคงไวDซึ่งองค1ประกอบหลักสำคัญ 3 ประการคือ ระบบของเกม เรื่องราวหรือธีม 

และส<วนประกอบโดยคร<าวรวมไปถึงองค1ประกอบส<วนอื ่น ของบอร1ดเกมและ 

แนวทางการพัฒนาเกมเพื่อใหDตัวเกมมีประสิทธิภาพและมีความน<าสนใจมากยิ่งข้ึน 

โดยรูปแบบของข้ันตอนเปgนไปตามแผนผังดังน้ี  

 

 
ภาพ 6 แผนภาพข้ันตอนการผลิตหรือการรDางบอร1ดเกม 
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1. แนวคิดหลัก (Content) เพื่อกำหนดขอบเขตของเนื้อหาของเกมเพื่อความ

สมเหตุสมผลของการเล<นเกมและเพื่อใหDผู Dเล<นไดDเขDาใจและคลDอยตามเรื่องราวของ 

ตัวเกม 

2. เรื ่องราว (Theme) คือแก<นของเกมซึ ่งเปgนสิ ่งที ่ครอบคลุมตัวเกมโดย

ภาพรวมเพื่อใหDผูDเล<นเขDาใจสถานการณ1ความเปgนมาของการเล<นเกม ซึ่งเรื่องราวหรือ 

ธีมของเกมนี้เปgนองค1ประกอบสำคัญของเกมที่ผู DออกแบบจะตDองเขDาใจและสามารถ

เชื่อมโยงแนวคิดหลักและระบบกลไกการขับเคลื่อนของเกมเพื่อใหDมีความสอดคลDองกัน

และสามารถดำเนินเกมไปจนจบเกม 

3. ระบบกลไกของเกม (Mechanic) เปรียบเสมือนฟhนเฟqองของเกมที่เปgน

องค1ประกอบสำคัญอีกสิ่งที่ผูDออกแบบจะตDองวางแผนความสัมพันธ1และเชื่อมโยงของ

ระบบเกมเพ่ือใหDตัวเกมดำเนินไปไดDตามเร่ืองราวและแนวคิดหลักของเกม 

ขั้นตอนขDางตDน 3 ขั้นตอนซึ่งจะสังเกตไดDว<าเปgนองค1ประกอบหลักที่สำคัญ

ของบอร1ดเกมซึ่งนักออกแบบบอร1ดเกมต<างมีรูปแบบและขั้นตอนที่แตกต<างกันขึ้นอยู<กับ

ความถนัดหรือขDอจำกัดของผูDสรDางหรือนักออกแบบโดยขั้นตอนการสรDางบอร1ดเกมน้ี

ไม<ไดDมีกฎหรือขDอบังคับตายตัว และไม<ไดDจำกัดแต< 3 องค1ประกอบหลักนี้เปgนส<วนท่ี

ผูDสรDางหรือนักออกแบบเกมตDองคำนึงก<อนเปgนลำดับตDน 

4. ต Dนแบบ (Prototype) เป gนข ั ้นตอนของการทดสอบต ัวเกมเพ ื ่อใหD  

นักออกแบบไดDทราบถึงความยากง<ายของการเล<นและการทำความเขDาใจระบบของเกม

และสามารถเล<นไดDจนจบเกมเพื่อคำนวณและสังเกตปฏิกิริยาและการตอบสนองของ 

ผู Dเล<นเพื ่อใหDทราบถึงความผิดพลาดหรือสิ ่งที ่ควรแกDไขจากองค1ประกอบไปจนถึง

ความรูDสึกและการเรียนรูDผ<านประสบการณ1ของผูDเล<นที่บรรลุเป¥าหมายของเกมไดDหรือไม<

ซึ ่งขั ้นตอนนี้เปgนขั้นตอนที่สามารถทำซ้ำไดDเรื ่อย ๆ จนกว<าผูDสรDางหรือนักออกแบบ

สามารถบรรลุเป¥าหมายและความคาดหวังของเกม 

5. การเผยแพร< (Publish) เมื่อผูDสรDางหรือนักออกแบบเกมทดสอบตDนแบบ

ของเกมซึ่งประกอบดDวยชิ้นส<วนของเกม ระบบของเกมและเรื่องราวของเกมจนสมบูรณ1

ไม<มีส<วนที่ตDองแกDไขแลDวจึงสามารถผลิตชิ้นส<วนของเกมเพื่อนำไปเผยแพร<ใชDงานไดD 

ตามความตDองการ 
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2.3 แนวคิดและทฤษฎีการเสริมสรLางชีวิตตามพระประสงค>ของพระเจLา 

2.3.1 ความหมายของคำวEาพระประสงค( 

เมื ่อกล<าวถึงคำว<า “พระประสงค1” ถือว<าเปgนคำที ่มีความหมายที ่หลากหลาย

เนื ่องจากคำว<า “พระประสงค1” ปรากฏอยู <ทั ้งในพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม< 

ทั้งหมด 40 ครั้ง ซึ่งแต<ตำแหน<งท่ีปรากฏต<างมีความหมายที่ขึ ้นอยู<กับบริบทของประโยค 

และเร่ืองราวท่ีอยู<ในพระธรรมน้ัน 

ความหมายจากพ ันธส ัญญาเด ิมภาษาฮ ีบร ู ใช D คำว < า הָּמִזְמ   อ < านว< า  

(mez-im-maw’) เป gนคำนามม ีความหมายเป gนภาษาอ ังกฤษว <า purpose แปลว<า 

จุดประสงค1 วัตถุประสงค1 ความมุ<งประสงค1 เป¥าหมาย ความมุ<งหมาย ผล ผลประโยชน1 หรือ

เจตนา discretion แปลว<า ความอิสระในการตัดส ินใจ ความรอบคอบ ความสุขุม  

การไตร <ตรองอย<างรอบคอบ หร ือความระมัดระว ัง และ device แปลว<า อ ุปกรณ1  

เครื่องประดิษฐ1 แผนการหลักในใจหรือเครื่องหมาย ซึ่งคำว<า הָּמִזְמ  นี้มีรากศัพท1มาจาก 

คำว<า םַמָז  (zaw-mam’) เปgนคำกริยาที ่มีความหมายว<า consider แปลว<าพิจารณา 

ครุ<นคิด คิดและคิดคำนึงถึง purpose และ devise แปลว<าประดิษฐ1 ออกแบบ วางแผน  

คิด คาดคะเน 

ความหมายจากพันธสัญญาใหม<ภาษากรีกใชDคำว<า πρόθεσις (proth’-es-is) 

เปgนคำนาม มีความหมายเปgนภาษาอังกฤษว<า a setting forth แปลว<า ตั ้งไปขDางหนDา  

มุ <งออกไป predetermination แปลว<า การตัดสินใจไวDล<วงหนDา และ purpose ซึ่งคำว<า 

próthesis น้ีมาจากการประสมคำจาก pró มีความหมายเปgนภาษาอังกฤษว<า before และ 

títhēmi มีความหมายภาษาอังกฤษว<า purposefully set forth แปลว<า มุ<งไปขDางหนDาอย<าง

มีความหมาย หรือ ออกแบบคิดไวDล<วงหนDาอย<างมีความหมาย ซึ ่งเมื ่อรวมทั ้งสองคำ 

เขDาดDวยกันจะใหDหมายความว<า  “a setting forth in advance for a specific purpose” 

แปลว<า การต้ังเป¥าหมายไวDล<วงหนDาดDวยวัตถุประสงค1อย<างเฉพาะเจาะจง 

    พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ไม <ได D ให Dความหมายคำว<า  

“พระประสงค1” ซึ่งตามหลักภาษาไทยเมื่อมีคำนำหนDาว<า “พระ” ถือว<าเปgนคำราชาศัพท1 

ซึ่งใชDสำหรับพระมหากษัตริย1พระราชาเท<านั้น ดังนั้นเองจึงตัดคำว<า “พระ” ออกเหลือแต< 

คำว<า “ประสงค1” โดยมีความหมาย 2 ความหมายคือ 1) ตDองการหรืออยากไดD 2) มุ<งหมาย  

  จากความหมายซึ่งไดDรวบรวมทั้งหมดและพิจารณาตามบริบทและฐานะของผูDเช่ือ

จากหลักพระคริสตธรรมคัมภีร1จึงอาจสรุปไดDว<า “พระประสงค1” หมายถึงสิ ่งซึ ่งเปgน 
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ความปรารถนาที่เปgนประโยชน1โดยพระเจDาไดDตั้งไวDล<วงหนDา ออกแบบ คิดไตร<ตรองอย<าง

รอบคอบเพ่ือมุ<งม่ันออกไปอย<างมีความหมายโดยเฉพาะเจาะจง  

อภิร ักษ1 สารสมุทร (2562) ไดDกล<าวไวDว <า พระประสงค1ของพระเจDาหมายถึง 

ความประสงค1ของพระเจDาที ่มีต<อสิ ่งต<าง ๆ ที ่พระองค1ทรงสรDาง โดยการทรงสรDางนี ้มี

จุดมุ<งหมายและเปgนความตDองการหรือความประสงค1ที ่มีวัตถุประสงค1แรกที่มีไวDสำหรับ 

สิ่งทรงสรDางของพระองค1 โดยแบ<งออกเปgน 2 รูปแบบคือ 1. พระประสงค1ทั่วไปของพระเจDา 

และ 2. พระประสงค1อย<างเฉพาะเจาะจงของแต<ละบุคคล 

1. พระประสงค1ทั่วไปของพระเจDาโดยทั่วไปสำหรับมนุษย1คือ การรับใชDพระเจDา 

การเปgนผูDชอบธรรม และแสวงหาแผ<นดินของพระเจDา 

2. พระประสงค1อย<างเฉพาะเจาะจงของแต<ละบุคคลคือ สิ่งที่คริสเตียนหรือผูDเช่ือ 

ในพระเจDามีเป¥าหมายในการดำเนินชีวิตโดยการทรงนำตามพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 

ที่ซึ่งเปUดเผยผ<านพระคริสตธรรมคัมภีร1 โดยมีสิ่งสำคัญในการที่คริสเตียนหรือ 

ผู D เช ื ่อจะรับรู Dและปฏิบัต ิตามพระประสงค1ของพระเจDาไดDน ั ้นคือ การมี

ความสัมพันธ1สนิทกับพระเจDาเพ่ือท่ีจะไดDรูDอย<างชัดเจนถึงพระประสงค1 

ริค วอเรน (2004) ไดDกล<าวไวDในหนังสือ “ชีวิตที ่เคลื ่อนไปดXวยวัตถุประสงคj”  

ว<า การจะคDนพบวัตถุประสงค1หรือพระประสงค1ของพระเจDาที่ทรงสรDางคุณมาไดDอย<างไร 

มีสองทางเลือกคือ การเดา โดยมักจะคิดเอาเอง สรDางทฤษฎี จนไปถึงการสรDางปรัชญา 

ซึ่งลDวนเปgนการคาดเดา แต<อีกทางหนึ่งคือ การเปUดเผย เปgนวิธีการที่เราสามารถไปคDนหา 

สิ ่งที ่พระเจDาทรงเปUดเผยเกี ่ยวกับชีวิตจากพระวจนะของพระองค1 แต<ทางที ่ง <ายที ่สุด 

ในการคDนหาจุดมุ <งหมายของสิ ่งประดิษฐ1ชิ ้นใดชิ ้นหนึ ่งคือ การถามผู XสรXางสิ ่งนั ้น และ 

การคDนหาวัตถุประสงค1ของชีวิตของคุณก็เช<นกันคือ การถามพระเจXา 

มากไปกว<าน้ัน ริค วอเรนไดDกล<าวถึงการทำใหDพระเจDาพอพระทัยซึ่งเปgนวัตถุประสงค1

อันดับแรกของชีวิตมนุษย1 ดังนั้นภารกิจสำคัญที่สุดคือการคDนหาว<าจะทำไดDอย<างไร ดังเช<น 

ในพระคัมภีร1ที่ไดDกล<าวว<า “จงคXนหาว/า อะไรเป)นสิ่งที่พระคริสตjพอพระทัยแลXวทำสิ่งนั้น” 

(เอเฟซัส 5:10 Msg) ซี่งเราสามารถเรียนรูDไดDผ<านจากชีวิตของโนอาหjผูXเป)นที่โปรดปราน 

ในสายพระเนตรพระเจXา (ปฐมกาล 6:8) ผ<านการแสดงออก 5 ประการดังน้ี คือ  

1) เมื่อมนุษย1รักพระองค1มากที่สุด โดยความสัมพันธ1คือสิ่งที่พระเจDาตDองการจาก

มนุษย1มากที่สุด “เพราะเราประสงคjความรักมั่นคงไม/ประสงคjเครื่องสัตวบูชา 

เราประสงคjความรูXในพระเจXายิ่งกว/าเครื่องเผาบูชา” (โฮเชยา 6:6 TH1971) 
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จากขDอพระคัมภีร1นี ้เองทำใหDสัมผัสไดDถึงความรักอันยิ ่งใหญ<ที ่พระเจDาที ่มี 

ต<อมนุษย1 พระองค1รักมนุษย1อย<างลึกซึ้ง และ ปรารถนา ความรักของมนุษย1 

พระเจXารอคอย ใหDมนุษย1รู Dจักพระองค1และอยู<กับพระองค1 นี่คือเหตุผลที่ว<า 

การเรียนรูDที่จะรูDจักพระเจDาและรับความรักจากพระองค1ควรจะเปgนเป¥าหมาย

สูงสุดในชีวิตของมนุษย1 และพระเยซูเรียกความรักนี้ว<าบัญญัติขDอใหญ<ที่สุด 

พระองคjทรงตอบเขาว/า ‘จงรักองคjพระผูXเป)นเจXาของท/านดXวยสุดใจของท/าน

ดXวยสุดจิตของท/าน’ และดXวยสุดความคิดของท/าน นั่นแหละเป)นพระบัญญัติ 

ขXอสำคัญอันดับแรก (มัทธิว 22:37-38 TH1971)   

2) วางใจพระองค1อย<างสุดใจ การเชื่อว<าพระองค1ทรงทราบว<าอะไรดีที่สุดสำหรับ

ชีวิตของคุณ คุณคาดหวังว<าพระองค1จะทรงรักษาพระสัญญาของพระองค1  

ทรงจะช<วยแกDปhญหาและจะทรงทำสิ่งที่เปgนไปไม<ไดDเมื่อถึงคราวจำเปgน ดังเช<น

พระคัมภีร1กล<าวว<า “พระเจXาทรงปรีดีในคนที่ถวายเกียรติแด/พระองคj และ

วางใจในความรักม่ันคงของพระองคj” (สดุดี147:11 TH1917)  

3) เชื่อฟhงพระองค1อย<างสุดใจ ทำดDวยความยินดีและกระตือรือรDน ไม<ละเวDนสิ่งใด 

ไม<มีคำถาม ขDอโตDแยDง การต<อรอง ลังเลหรือผัดผ<อน การกระทำทุกอย<าง 

ที่เปgนการเชื่อฟhงลDวนเปgนการนมัสการ และการเชื่อฟhงพระเจDาคือการแสดงถึง

ความรักที่มีต<อพระองค1จริง ๆ ซึ ่งพระเยซูตรัสว<า “ถXาท/านทั้งหลายรักเรา  

ท/านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเรา” (ยอหjน 14:15 TH1971)   

4) สรรเสริญและขอบพระคุณพระองค1เรื ่อยไป เมื ่อเราถวายคำสรรเสริญและ 

คำขอบพระคุณแด<พระเจDา เมื่อเราทำใหDพระเจDาเบิกบานพระทัย หัวใจของเรา

ก็จะเต็มไปดDวยความยินดี 

5) เมื่อใชDความสามารถของเราซึ่งคือกิจกรรมทุกอย<างของมนุษย1ยกเวDนความบาป 

สามารถทำเพื่อใหDพระเจDาพอพระทัยไดDดDวยท<าทีแห<งการสรรเสริญ รวมถึง

ความสามารถซึ่งพระองค1ทรงประทานใหDแต<ละบุคคล ซึ่งพระเจDาทรงเจตนา 

ใหDมนุษย1มีความสามารถท่ีแตกต<างกันเพ่ือแสดงถึงความรักท่ีมนุษย1มีใหDต<อกัน 

จากการคDนหาความหมายเบื้องตDนของคำว<า “พระประสงค1” ทำใหDเขDาใจไดDว<า  

พระประสงค1ของพระเจDานั้นคือความมุ<งหวังและปรารถนาที่มีต<อมนุษย1ดDวยวัตถุประสงค1 

ของการทรงสรDางมนุษย1เพื่อใหDเปgนที่พอพระทัยพระเจDา โดยวัตถุประสงค1ของการทรงสรDางน้ี 

คือเพื่อใหDมนุษย1ไดD รักพระองค1 เชื่อวางใจในพระองค1 เชื่อฟhงพระองค1อย<างสุดใจ สรรเสริญ

ขอบคุณพระองค1และใชDความสามารถท่ีพระเจDาประทานใหDดDวยท<าทีแห<งการสรรเสริญ 
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2.3.2 กระบวนการพัฒนาชีวิตตามพระประสงค(ของพระเจBา 

จากหนังสือ “ชีวิตที่เคลื่อนไปดDวยวัตถุประสงค1” ของริค วอเรน (2004) ไดDกล<าวว<า

ถึงการเปUดเผยของพระเจDาถึงพระประสงค1สำหรับชีวิตมนุษย1ไวDอย<างชัดเจนโดยทาง 

พระคัมภีร1หรือกล<าวไดDอีกอย<างหนึ่งว<า พระคัมภีร1คือหนังสือคู<มือที่อธิบายว<า ทำไมเราจึง 

มีชีวิตอยู< ชีวิตดำเนินไปอย<างไร ตDองหลีกเลี่ยงอะไรและจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต มากไปกว<า

นั้นพระคัมภีร1กล<าวว<า “พระปoญญาของพระเจXา...ลึกลงไปในพระประสงคjของพระองคj...น่ี

ไม/ใช/เรื่องราวใหม/ล/าสุด ทว/าเก/าแก/ที่สุดมากกว/าคือสิ่งที่พระเจXากำหนดใหXเป)นวิถีทางที่จะ 

ดึงส่ิงท่ีดีท่ีสุดของพระองคjในตัวเราออกมา” (1 โครินธ1 2:7 Msg)   

จากหนังสือ “คริสเตียนศึกษาผูDใหญ<” ศ.ดร.สมใจ รักษาศรี (2016) ไดDกล<าวถึง 

การพัฒนาชีวิตฝoายวิญญาณว<า การพัฒนาฝoายวิญญาณจากทารกฝoายวิญญาณสู<การเปgน

ผู Dใหญ<ในพระคริสต1คือพระประสงค1ของพระเจDาสำหรับผู Dเชื ่อ และอ.เปาโลไดDกล<าวถึง

ความสำคัญของการเติบโตฝoายวิญญาณไวDว<า “...จนกว/าเราจะโตเป)นผูXใหญ/เต็มที่ คือ เต็มถึง

ขนาดความไพบูลยjของพระคริสตj” (เอเฟซัส 4:13) ซึ่งการจะเติบโตเปgนผูDใหญ<ในพระคริสต1

นั้นไม<ไดDเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ แต<ตDองอาศัยกลไก หลายอย<าง เช<น การเรียนรูDพระวจนะ

ของพระเจDา การฝªกฝนฝoายวิญญาณ การเตือนสติ เปgนตDน และเมื่อเราตDอนรับพระเยซูคริสต1

มาเปgนพระผูDช<วยใหDรอดแลDว การเจริญเติบโตฝoายวิญญาณจะเริ่มขึ้น ซึ่งก็หมายถึงการพัฒนา

ฝoายวิญญาณเพื่อเราจะมีลักษณะเหมือนพระคริสต1มากยิ่งขึ้นเพราะเมื่อเราตDอนรับพระเยซู

แลDว เราก็กลายเปgน “คนท่ีถูกสรXางใหม/แลXว ส่ิงสารพัดเก/า ๆ ก็ล/วงไป น่ีแน/ะกลายเป)นส่ิงใหม/

ทั ้งนั ้น” (2 โครินธj 5:17) วิถีชีว ิตแบบเก<าของเราจะถูกทดแทนดDวยวิถีชีว ิตแบบใหม<  

“ซึ ่งทรงสรXางขึ ้นใหม/ตามแบบอย/างของพระเจXาในความชอบธรรมและความบริสุทธ์ิ 

ท่ีแทXจริง” (เอเฟซัส 4:24)  

 ดังนั้นการเติบโตหรือการพัฒนาฝoายวิญญาณจึงเปgนสิ่งที่จะดำเนินไปตลอดชีวิต  

ผ<านทางการ ศึกษาเรียนรู DและนำพระวจนะของพระเจDามาใชDในชีวิต การศึกษาเรียนรูD ูD 

พระวจนะของพระเจDาและการนำมาใชDจึงเปgนเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาชีวิตฝoายวิญญาณ 

ศ. ดร.สมใจ รักษาศรีไดDเพ่ิมเติมถึงสถานภาพทางฝoายวิญญาณในชีวิตท่ีเติบโตและไม<เติบโตซ่ึง

เปgนตารางที่แจงใหDทราบถึงลักษณะที่เปgนแบบอย<างของชีวิตที่เติบโตในฝoายวิญญาณเพ่ือ

พิจารณาถึงตนเองและเพื่อสามารถพิจารณาถึงสิ่งที่เปgนแบบอย<างที่ยังบกพร<องและตDองไดDรับ

การแกDไข ปรับปรุงเพื่อเขDาใกลDและเปgนแนวทางในการพัฒนาชีวิตตามพระประสงค1ของ 

พระเจDาไดDมากย่ิงข้ึน ดังตารางต<อไปน้ี 
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ดBานท่ีเจริญเติบโต ชีวิตท่ีไมEเติบโตในฝYายวิญญาณ ชีวิตท่ีเติบโตในฝYายวิญญาณ 

ความสัมพันธ(กับ

พระเจBา 

• ไม<หิวกระหาย ไม<ปรารถนา

ความสัมพันธ1ส<วนตัวกับ 

พระเจDา 

• ไม<ใส<ใจท่ีจะดำเนินชีวิตไปกับ

พระเจDา ใชDชีวิตตามใจตัวเอง 

• ยังไม<สามารถกินอาหาร 

แข็งไดD กินไดDแต<น้ำนม 

• ตDองคอยพ่ึงพาอาศัย 

การเล้ียงดูจากคนอ่ืน 

 

• หิวกระหายหาพระเจDาและ

พระวจนะของพระองค1 

• ปรารถนาท่ีจะดำเนินชีวิต

ไปกับพระเยซูวันต<อวัน 

• หิวกระหายท่ีจะอ<าน 

พระคัมภีร1เฝ¥าเด่ียว 

นมัสการและสรรเสริญ 

• สามารถคDนควDาศึกษา 

พระคำของพระเจDาเพ่ือ

เสริมสรDางชีวิตฝoาย

วิญญาณของตนเอง 

การมีลักษณะของ

พระคริสต(ในชีวิต 

• พระลักษณ1ของพระคริสต1ไม<

ค<อยมีปรากฏในชีวิต 

• ตัวเองเปgนใหญ<แทนท่ีจะใหD

พระคริสต1เปgนใหญ<ในชีวิต 

• ไม<ค<อยมีผลของพระวิญญาณ

ในชีวิต 

• ไม<มีจุดยืนท่ีม่ันคงในความเช่ือ 

ยึดติดอยู<กับหมายสำคัญและ

การอัศจรรย1มากกว<า 

พระวจนะของพระเจDา 

• ทDอใจง<ายเม่ือประสบกับการ

ทดลองหรือสงคราม 

ฝoายวิญญาณ 

• เจริญเติบโตข้ึนเปgนลำดับใน

ความบริสุทธ์ิและใน 

พระลักษณะของพระคริสต. 

• เช่ือฟhงและยำเกรงพระเจDา 

• ดำเนินชีวิตโดยการพ่ึงพา

พระคุณของพระเจDาและ

ฤทธ์ิอำนาจของ 

พระวิญญาณบริสุทธ์ิ 

• มีผลของพระวิญญาณ

บริสุทธ์ิใหDเห็นในชีวิตอย<าง

ชัดเจน 

• มีความสามารถในการ

สังเกตวิญญาณคือ สามารถ

แยกแยะว<าอะไรท่ีมาจาก

พระเจDา และอะไรท่ีมาจาก

มารซาตาน 

• ยืนหยัดในความเช่ือแมD 

ถูกทดลองหรือประสบ

ความทุกข1ยากลำบาก 
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ปรนนิบัติรับใชB

อยEางมี

ประสิทธิภาพ 

• ไม<เปgนพยานหรือไม<พยายาม

แบ<งปhนข<าวประเสริฐของ 

พระคริสต1 

• คาดหวังท่ีจะไดDรับการ

ปรนนิบัติมากกว<าท่ีจะ

ปรนนิบัติผูDอ่ืน 

• ไม<ค<อยร<วมสามัคคีธรรมกับ 

พ่ีนDองคริสเตียนคนอ่ืน 

• ปรนนิบัติรับใชDอย<าง 

มีประสิทธิภาพดDวยความรัก

ของพระคริสต1และดDวย

ความถ<อมใจ 

• ใชDของประทานเพ่ือ 

การปรนนิบัติรับใชD 

• มีบทบาทสำคัญในการร<วม

สามัคคีธรรมกับพ่ีนDอง 

คริสเตียนและในกิจกรรม 

ต<าง ๆ ของคริสตจักร 

ความเช่ือท่ีม่ันคง 

• ความเช่ือไม<ม่ันคง  

• ไม<เขDาไปเก่ียวขDองกับ 

การสรDางสาวก 

• ไม<สามารถสอนคนหรือนำ 

คนอ่ืนในเร่ืองความเช่ือไดD 

• มีความเช่ือม่ันคง 

• เปgนพ่ีเล้ียงฝoายวิญญาณ

ใหDกับผูDเช่ือคนอ่ืน ๆ  

• สามารถสอนและนำคนอ่ืน 

ไดD 

 

     ตารางท่ี 2 ลักษณะท่ีเปgนแบบอย<างของชีวิตท่ีเติบโตฝoายวิญญาณและไม<เติบโตฝoายวิญญาณ 

 

ในทำนองเดียวกันจากหนังสือ บริหารชีวิตดXวยศรัทธา โดย แพต เกลซิงจอร1 (2017) 

ไดDนำเสนอลำดับการจัดการชีวิตภายในหรือที่เรียกว<าชีวิตฝoายจิตวิญญาณไวDเพื่อสนับสนุน

และเปgนแนวทางเพื่อใหDเกิดกระบวนการเรียนรูDฝoายจิตวิญญาณใหDสามารถเขDาใกลDพระเจDา

หรือใชDเวลาสรDางความสัมพันธ1ที่ดีกับพระเจDาไดDมากยิ่งขึ้น โดยวางแผนการสำหรับพันธกิจ

ส<วนตัวของตนเองกับเวลาของตนที่มีอยู<เพื่อใหDสอดคลDองกับนิมิตและเป¥าหมายของพันธกิจ

ของเรา จากนั ้นจัดลำดับความสำคัญโดยยกพระเจDาใหDเปgนอันดับหนึ ่ง ใหDพระเจDาเปgน

เป¥าหมายของการดำเนินชีวิต โดยทุ<มเททุกสิ่งใหDกับพระเจDาและใหDพระเจDาอยู<ในทุกกDาวและ

ทุกการกระทำของเดินของการดำเนินชีวิต จากนั ้นลำดับความสำคัญใหDกับครอบครัว  

การรับใชD ที่ทำงาน เพื่อใหDเกิดความสมดุลในการดำเนินชีวิตและเพ่ือเปgนแบบอย<างในฐานะ

พยานแห<งความเชื่อและเพื่อสรDางอิทธิพลของความเชื่อผ<านการดำเนินชีวิตท<ามกลางผูDอ่ืน 

และเปgนแบบอย<างที ่ดีในฐานะของผู DรับใชDที ่สามารถสรDางสมดุลในการดำเนินชีวิตตาม 

พระประสงค1ของพระเจDาผ<านการมีความสัมพันธ1ท่ีดีกับพระเจDา  
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มากไปกว<านั ้น จากหนังสือ “บ/มเพาะชีวิตภายในของคุณ” โดยเอ็ดมันด1 ชาน 

(2019) ไดDพูดถึงอุปสรรคต<อการพัฒนาฐานชีวิตฝoายจิตวิญญาณที่เปgนเครื่องชี้ถึงสาเหตุ 

และปhจจัยที่ทำใหDกระบวนการพัฒนาฝoายจิตวิญญาณไม<บรรลุผล ไม<ต<อเนื่องไดDถึงการเกิด

กระบวนการ 

การยอมรับการเป)นทารกฝ�ายว ิญญาณ คือการขาดวุฒิภาวะฝoายว ิญญาณ  

จนเปgนความเฉื่อยชา ไม<กระตือรือรDนในการเปgนสาวกอย<างลึกซึ้ง และยอมรับกับการอยู<ใน

ฐานของทารกฝoายวิญญาณจนไม<สามารถเติบโตไดDตามความปรารถนาของพระเจDาคือ 

การดำเนินตามพระเจDาอย<างจงรักภักดีแบบเต็มรDอย  

การไม/เต็มใจที ่จะอุทิศตัวเพราะถูกกดดันเรื ่องเวลา การไม<ยอมอุทิศตัวใหD 

กับการเติบโตฝoายจิตวิญญาณเพราะว<ารู Dส ึกไม<มีเวลา แต<ปhญหาของการไม<มีเวลาคือ 

การจัดลำดับความสำคัญ คือเรามักจะใหDสิ่งสำคัญอันดับสองมาเปgนอย<างแรกแลDวเลื่อนเวลา

ของเรากับพระเจDาออกไปจนนำสู<การละเลย  

การหมกมุ /นกับเร ื ่องภายนอกจนละเลยเรื ่องภายใน เพราะการดำเนินชีวิต 

โดยพฤติกรรมภายนอกง<ายกว<า สามารถมองเห็นและตรวจวัดไดDรวดเร็วกว<า วัดเกณฑ1 

กับผูDอื่นไดDง<ายกว<า ถึงแมDมีความแตกต<างแต<ก็ไม<ยั่งยืน จึงทำใหDสูญเสียการมองเห็นสิ่งสำคัญ

แทDจริง ซ่ึงคือการดำเนินชีวิตจากภายในไปอย<างง<ายดาย  

การไม/ไดXเล็งเป�าที่การเปลี่ยนแปลงใหม/ เราพึงพอใจแค<การปรับปรุงแค<เท<านั้นแต<

ไม<ไดDเล็งไปที ่การเปลี ่ยนแปลง ซึ ่งพระเจDาไม<ไดDปรารถนาแค<นั ้นแต<ตDองการใหDเราไดD

เปล่ียนแปลงท้ังชีวิต  

การละเลยการมีประสบการณjส/วนตัวกับพระเจXาทุกวัน ประเด็นคือการที่เรากำลัง

เติบโต รดน้ำใหDชีวิตฝoายจิตวิญญาณดDวยอาหารฝoายวิญญาณเปgนประจำทุกวันหรือไม<? 

และอาหารนี ้ไดDเปลี ่ยนแปลงเราใหDเหมือนพระเยซูหรือไม<? และนอกเหนือจากการทำ 

แบบประจำวันแลDว การมีประสบการณ1ส<วนบุคคลก็เปgนส<วนสำคัญเพราะการเปgนสาวก 

ไม<ใช<การหยิบยืมประสบการณ1ของคนอื่น แต<ตDองเปgนประสบการณ1ส<วนตัวกับพระเจDา 

ในทุกช<วงเวลาแห<งชีวิตของเรา  

การที่ไม/เห็นภาวะผูXนำในตัวเอง การมีภาวะเปgนผูDนำต<อตัวเองจำเปgนตDองมีสิ่งจำเปgน

พ้ืนฐานหรือทักษะดังน้ี  

1. ทักษะการมีว ิส ัยทัศน1 คือมีความสามารถในการมองเห็นนิมิต วิส ัยทัศน1  

การหว<านนิมิต การทำใหDเปgนรูปธรรม และการขับเคล่ือน  

2. ทักษะการตัดสินใจอย<างถูกตDองภายใตDพระเจDา  
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3. ทักษะการบริหารเปลี ่ยนแปลง โดยการกระตุ DนใหDเกิดการเปลี ่ยนแปลงใน 

ระดับลึก  

4. ทักษะการแกDไขปhญหาความขัดแยDงอย<างมีประสิทธิภาพ 

5. ทักษะการเปgนผู Dนำในตัวเอง คือการประเมินตัวเอง แสดงความรับผิดชอบ 

ต<อชีวิตของตัวเอง การดูแลเอาใจใส<ชีวิตของตัวเอง และการบ<มเพาะชีวิตภายใน

ซ่ึงไม<มีใครสามารถทำแทนกันไดD  

การดำเนินชีว ิตแบบไม/ยอมจำนนพรXอมดXวยปoญหาที ่ย ังไม /ได Xร ับการแกXไข 

 ดังน้ันจำเปgนตDองทูลขอพระเจDาใหDช<วยเราใหDเร่ิมใหม<อย<างถูกตDอง 

มองไม/เห็นการพัฒนาฐานชีวิตฝ�ายจิตวิญญาณที่ผ/านมาในช/วงเวลาต/าง ๆ ของชีวิต 

เพราะการพัฒนาฐานชีว ิตฝoายจิตว ิญญาณเปgนกระบวนการที ่ต Dองอาศัยเวลา เปgน 

กระบวนการระยะยาว ไม<มีใครเติบโตไดDในชั ่วขDามคืนซึ ่งตDองอาศัยประสบการณ1และ 

การใชDเวลากับพระเจDาเพ่ือใหDไดDรับรูDถึงการเปล่ียนแปลงท่ีค<อยเปgนค<อยไป  

 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวขLอง 

2.4.1. งานวิจัยท่ีเก่ียวขBองกับการพัฒนาและประยุกต(ใชBบอร(ดเกม 

  จากงานวิจัยของ ธีรภาพ แซ<เชี่ย (2016) ไดDทำการศึกษาเปรียบเทียบระดับทักษะ

การคิดอย<างมีวิจารณญาณก<อนและหลังจากการเล<นบอร1ดเกมประเภทวางแผนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปiที่ 3 โดยเปรียบเทียบทักษะการคิดอย<างมีวิจารณญาณและการเปลี่ยนแปลง

ระดับทักษะการคิดอย<างมีวิจารณญาณซึ่งผูDวิจัยไดDใชDเกม Settlers of Catan ซึ่งเปgนเกมที่มี

องค1ประกอบของเกมในการพัฒนาทักษะการคิดอย<างมีวิจารณญาณ ไดDแก< การระบุปhญหา 

การวิเคราะห1 การประเมินผล และการสรุปความ โดยการดำเนินการวิจัยเปgนการวิจัยเชิง

ทดลองแบบ Two group Pre-Test และ Post-test design เพื ่อศึกษาผลของเกมที่มีต<อ

ทักษะการคิดอย<างมีว ิจารณญาณ และใชDการสังเกตและสัมภาษณ1ในการอธิบายผล 

การทดลอง โดยผลการวิจัยพบว<า หลังจากการเล<นเกมผู Dเล<นมีทักษะการคิดอย<างมี

วิจารณญาณไม<ไดDแตกต<างจากก<อนเล<น แต<พบการเปลี่ยนแปลงทักษะการคิดของกลุ<มที่มี

ระดับสูงกับระดับต่ำ ซึ ่งพบว<าการใชDเกมเพื ่อพัฒนาทักษะการคิดอย<างมีวิจารณญาณ

จำเปgนตDองใชDร<วมกับกระบวนการอื่น ไม<เพียงแค<ใหDเล<นเกมอย<างเดียวโดยไม<ไดDใหDความรูD 

ในการฝªกทักษะคิดอย<างมีวิจารณญาณ 

ชัยเสฏฐ1 พรหมศรี (2561) ไดDศึกษาแนวทางการพัฒนาเกมกระดานการบริหาร 

การเปลี่ยนแปลงสำหรับผูDบริหารองค1การ โดยนำผลของการวิเคราะห1และสังเคราะห1แนวคิด
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ที่เกี่ยวขDองเพื่อนำไปสู<การกำหนดแนวทางในการพัฒนาเกมเพื่อใหDผูDเล<น ไดDเกิดการเรียนรูD

ระหว<างกันและกัน และเรียนรูDเรื่องการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค1การ โดยแนวทางการ

ออกแบบเกมคือกระบวนการของการสรDางเนื้อหาและกติกาของเกม การออกแบบเกมที่ดี 

คือการพัฒนาเป¥าหมายที่ผูDเล<นรูDสึกจูงใจเพื่อไปใหDถึงเป¥าหมายนั้นและการสรDางกติกาที่ผูDเล<น

ตDองทำตามเพื่อบรรลุเป¥าหมายที่กำหนดไวDในเกมไดD ซึ่งในงานวิจัยนี้เปgนการออกแบบเกม

กระดานการบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยเปgนการกำหนดเนื้อหาและกติกาของเกมเพื่อใหD 

ผ ู D เล <นเข Dาใจแนวทางในการสร Dางการยอมร ับและขจัดอ ุปสรรคที ่ส <งผลกระทบต<อ 

การเปลี ่ยนแปลงและสามารถนำความรู Dที ่ไดDจากการเล<นเกมไปปรับใชDเพื ่อการบริหาร 

การเปล่ียนแปลงองค1การไดDอย<างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

จากงานวิจัยของ วิลาวัลย1 อินทร1ชำนาญ (2561) ไดDกำหนดขอบเขตของตDนแบบ 

ของเกมที่สรDางขึ้นโดยใชDคู <มือการปฏิบัติงานของกรมพินิจและคุDมครองเด็กและเยาวชน  

คู<มือการปฏิบัติงานครูที่ปรึกษาศูนย1ฝªกอบรมเด็กและเยาวชนและคู<มือต<าง ๆ รวมถึงขDอมูล

จากเจDาหนDาที ่ในศูนย1ฝªกเด็กและเยาวชนเพื ่อออกแบบเนื ้อเรื ่องและความรู Dเบื ้องตDน 

ในการออกแบบสื่อประเภทเกม เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรูDประเภทเกม โดยวัตถุประสงค1เพ่ือ

สรDางสื่อการเรียนรูDผ<านเกม (Game Based Learning) เพื่อเพิ่มความเขDาใจสื่อการเรียนรูD 

ในเรื่อง กฎระเบียบ ขDอปฏิบัติ และสิทธิที่ไดDรับแก<เด็กและเยาวชนที่อยู<ระหว<างการเขDารับ

การบำบัด เปgนสื ่อในการเรียนรู Dที ่ออกแบบมาเพื ่อใหDความรู DและใหDความสนุกสนาน

เพลิดเพลินไปในเวลาเดียวกัน โดยสื่อที่พัฒนาเปgนสื่อประเภท เกมคอมพิวเตอร1โดยโปรแกรม 

แนวเกมมุมมองบุคคลที ่ 3 ภาพ 2.5 มิติ เพื ่อใหDผ ู D เร ียนไดDทราบว<าตนกำลังทำอะไร  

มีความมั่นใจในสมรรถภาพของตนเอง มีการใชDสัญชาตญาณ และมีอิสระในการตัดสินใจ

เพ่ือใหDผูDเรียนมีแรงจูงใจมากข้ึน ซ่ึงตDนแบบของส่ือการเรียนรูDเบ้ืองตDนนำไปสู<การออกแบบเกม

ที่เนDนใหDผูDเรียนมีความมั่นใจในกิจกรรมเล็ก ๆ ที่สรDางขึ้น นำไปสู<ทักษะการเรียนรูDดDวยตนเอง

ที ่ย ั ่งย ืน เพราะการเร ียนรู Dในจุดเล็ก ๆ จะเปลี ่ยนพฤติกรรมการเรียนรู Dในระยะส้ัน 

เปgนการเรียนรูDอย<างย่ังยืนต<อไป 

ชยากร โล<ห1ทองคำ (2556) ไดDศึกษาการนำสื ่อเกมเรียนรู Dไปประยุกต1ใชDและ 

วัดประสิทธิภาพการเรียนรูDในธุรกิจซีพีเฟรชมาร1ท โดยผูDวิจัยนำกระบวนการจัดการความรูD

ดDวย SECI Model และแนวคิดดDานการเรียนรู Dผ<านการปฏิบัติ ไดDผลสรุปว<าแนวคิดดDาน 

การจัดการความรูD ไม<ใช<เพียงกระบวนการที่จัดเก็บความรูDหรือสรDางทุนทางปhญญาเท<าน้ัน 

แต<มีส<วนสำคัญที ่ช<วยในการพัฒนาการเรียนรู Dเปgนสื ่อการเรียนรู Dในรูปแบบต<าง ๆ ไดD  

ซึ่งผลจากการนำสื่อเกมเรียนรูDไปใชDสรDางใหDผู DเรียนไดDเกิดการเรียนรูDทั ้งในระดับความจำ 

ความเขDาใจ และไดDสรDางประสิทธิภาพของความรูDไดDไม<แตกต<างจากการเรียนรูDในหDองเรียน  
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แต<ทำใหDเห็นว<าสื ่อเกมเรียนรู Dเปgนเครื ่องมือในการสรDางแรงจูงใจใหDผู DเรียนอยากเรียนรูD 

มากกว<านั่งฟhงในหDองและสื่อเกมยังสรDางใหDเกิดการเรียนรูDหลากหลายประเภทเช<น การเรียนรูD

โดยการเลียนแบบ การลองผิดลองถูกโดยผูDเรียนไดDรับองค1ความรูDนี ้ผ<านจากการเล<นเกม 

โดยไม<รูDตัว  

จากงานวิจัยของ ผศ.ดร.สกุณี เกรียงชัยพรไดDนำเสนอการบูรณาการมิติจิตวิญญาณ

ในหลักสูตร คริสตศาสนศาสตร1 โดยแนวคิดว<าดDวยการบูรณาการระหว<างความเชื่อกับความรูD 

โดยนำเสนอคำจำกัดความของความเช่ือและความรูD ว<าความหมายของการบูรณาการระหว<าง

ความเชื่อกับความรูDมีเป¥าหมายในการพัฒนาความสัมพันธ1ระหว<างความเชื่อคริสเตียนกับ

ศาสตร1ความรูDของมนุษย1ใหDเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย<างยิ่งในหลักสูตรการศึกษาภายในสถาบัน

คริสต1ศาสนาศาสตร1 ในงานวิจัยนี้เนDนความเชื่อในความหมายของแก<นสาระคำสอนและ 

ความเขDาใจในคริสต1ศาสนา แต<ก็รวมถึงความหมายในแง<ความวางใจและความตั ้งม่ัน 

ในศรัทธาในระดับประสบการณ1ของมนุษย1ดDวย อีกทั้งแนวคิดเรื่องความสัมพันธ1ระหว<าง 

ชีวิตจิตวิญญาณกับการศึกษาในสถาบันคริสต1ศาสนศาสตร1 โดยในการวิจัยไดDยกประเด็นเรื่อง

ชีวิตจิตวิญญาณและการพัฒนาชีวิตจิตวิญญาณ การบูรณาการจิตวิญญาณกับการศึกษา  

ซึ่งสามารถนำมาสู<การบูรณาการสื่อการสอนเพื่อเปgนแนวทางในการพัฒนาสื่อการเรียนรูD

ประเภทบอร1ดเกมเพ่ือพัฒนาชีวิตจิตวิญญาณในทำนองเดียวกัน 

2.4.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวขBองกับการดำเนินชีวิตตามพระประสงค(ของพระเจBา 

อภิรักษ1 สารสมุทร (2562) ไดDทำการศึกษามุมมองของเยาวชนคริสเตียนจังหวัด

เชียงใหม<ในการแสวงหาพระประสงค1ของพระเจDาดDานการศึกษาต<อในระดับอุดมศึกษาพบว<า

เยาวชนคริสเตียนในเชียงใหม<มีมุมมอง 2 กลุ<มมุมมองคือกลุ<มที่แสวงหาพระประสงค1ของ 

พระเจDาและกลุ<มที่ไม<แสวงหาพระประสงค1ของพระเจDาซึ่งทั้งสองกลุ<มมีปhจจัยที่ส<งผลกระทบ

ต<อการตัดสินใจที่จะแสวงหาพระประสงค1ของพระเจDา 3 ดDานคือ ปhจจัยดDานทัศนะเกี่ยวกับ

พระเจDาที่เชื่อว<าพระเจDาเปgนผูDนำชีวิตและพระเจDาสามารถช<วยตอบคำอธิษฐานของพวกเขา 

ปhจจัยดDานบุคคลแวดลDอมที ่ส <งผลต<อความเชื ่อคือครอบครัว คริสตจักรและพี ่เล ี ้ยง 

ฝoายวิญญาณ และสุดทDายปhจจัยดDานสภาวะความกดดันในการเตรียมตัวเขDาศึกษาต<อ 

ในระดับอุดมศึกษา แสดงใหDเห็นว<าปhจจัยของการแสวงหาพระประสงค1ของพระเจDา 

ในเยาวชนคริสเตียนนั้นมีผลต<อความเชื ่อและการปฏิบัติตามพระประสงค1ของพระเจDา 

อย<างชัดเจนซึ่งปhจจัยดังกล<าวที ่มีผลและสรDางอิทธิพลต<อการพัฒนาชีวิตใหDเปgนไปตาม 

พระประสงค1ของพระเจDานั ้นคือบุคคลแวดลDอม สภาพสังคมซึ่งปhจจัยเหล<านี ้ลDวนอาศัย

ประสบการณ1ส<วนตัวของเยาวชนท่ีจะมีกับพระเจDาน่ันเอง  
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ณัฐสิทธิ ์ ณ คีรี (2561) ไดDนำเสนอถึงความสำคัญของการอธิษฐานที ่ถือไดDว<า 

เปgนสิ ่งสำคัญสำหรับพื ้นฐานชีวิตคริสเตียนในการสรDางความสัมพันธ1ที ่ด ีกับพระเจDา 

โดยผ<านทางคำอธิษฐานในหัวขDอต<าง ๆ และบูรณาการกับหลักสูตรคริสเตียนศึกษาที่ใชD 

อยู <ในหอพักหDวยหญDาไซ โดยใชDภาษาที่สอดคลDองกับบริบทของหอพักและเด็กนักเรียน 

ในลักษณะภาษาและประโยคที ่เรียบง<าย ไม<สลับซับซDอน เขDาใจง<ายและเหมาะสมกับ 

ช<วงวัยของนักเรียนเพื่อการจดจำคำอธิษฐานในการพัฒนาชีวิตจิตวิญญาณของนักเรียน 

ซ่ึงสอดคลDองกับทฤษฎีของบลูม ซ่ึงกล<าวว<าการจดจำเปgนการเรียนรูDข้ันพ้ืนฐาน เปgนจุดเร่ิมตDน

การนำไปสู<กกระบวนการเรียนรูDในระดับท่ีสูงข้ึนจนสามารถประยุกต1ใชDไดDในการดำเนินชีวิต 

ผศ.ดร.สกุณี เกรียงชัยพร และ สาณุรักษ1 ฟoองวาริน (สกุณี เกรียงชัยพร และ 

สาณุร ักษ1 ฟoองวาริณ, 2560, น.116) ไดDทำการวิจ ัยเร ื ่องความสัมพันธ1ระหว<างวินัย 

ฝoายวิญญาณกับความฉลาดทางจิตวิญญาณของนักศึกษาในสถาบันศาสนศาสตร1 ไดDนำเสนอ

ถึงประเด็นความสัมพันธ 1ของว ิน ัยฝ oายว ิญญาณดDานความเฝ¥าเด ี ่ยวกับความฉลาด 

ทางจิตวิญญาณดDานการเผชิญความทุกข1 จากการวิจัยพบว<าความมีวินัยในการรักษา 

วินัยฝoายวิญญาณในการเฝ¥าเดี ่ยวมากเท<าใดยิ ่งส<งผลต<อความสามารถในการเผชิญกับ 

ความทุกข1ไดDมากดDวย ทั ้งนี ้การเฝ¥าเดี ่ยวและความสามารถในการทนทุกข1เปgนหัวใจ 

แห<งหลักคำสอนของคริสตชนและยังเปgนลักษณะของผูDมีวุฒิภาวะฝoายวิญญาณ กล<าวคือ

เปgนไปตามลักษณะของชีวิตฝoายจิตวิญญาณที่เติบโตตามพระประสงค1ของพระเจDาคือ 

การเติบโตฝoายวิญญาณหรือเปgนผูDใหญ<ฝoายวิญญาณ  
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2.5 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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บทที่ 3  

วิธีดำเนินการวิจัย 

 

การคDนควDาอิสระนี้มีวัตถุประสงค1ในการศึกษาการพัฒนาบอร1ดเกมประเภทวางแผน

เพื่อส<งเสริมการดำเนินชีวิตตามพระประสงค1ของพระเจDาสำหรับอนุชนวัยทำงาน จากบทที่ผ<านมา 

ไดDทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวขDองกับการพัฒนาบอร1เกมประเภทวางแผน และ แนวคิดการส<งเสริม 

การดำเนินชีวิตตามพระประสงค1ของพระเจDา ในส<วนของบทนี้ผู DทำวิจัยจะนำเสนอขDอมูลเกี่ยวกับ

วิธีการดำเนินการวิจัยดังต<อไปนี้ 1) แหล<งขDอมูลการศึกษา 2) เครื่องมือที่ใชDในการศึกษา 3) วิธีการ

รวบรวมขDอมูล  และ 4) วิธีการวิเคราะห1และสังเคราะห1ขDอมูล 

 

3.1 แหลhงขLอมูลการศึกษา 

แหล<งขDอมูลที ่ใชDในการศึกษาครั ้งนี ้ คือ เอกสารและงานวิจัยที ่เกี ่ยวขDองกับ 

การพัฒนาบอร1ดเกมประเภทวางแผนเพื่อส<งเสริมการดำเนินชีวิตตามพระประสงค1ของพระเจDาสำหรับ

อนุชนวัยทำงาน 

 

3.2 เครื่องมือที่ใชLในการศึกษา 

การศึกษาอิสระในครั ้งนี ้เปgนการวิจัยประยุกต1 โดยผู DศึกษาไดDใชDวิธีการทำวิจัย 

แบบประยุกต1 ซึ่งไดDคDนควDาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขDอง นำมาออกแบบเปgนบอร1ดเกมเพื่อส<งเสริม

การดำเนินชีวิตตามพระประสงค1ของพระเจDาสำหรับอนุชนวัยทำงานโดยใชDทฤษฎีและแนวคิด 

การสรDางบอร1ดเกม และ กระบวนการเสริมสรDางชีวิตฝoายจิตวิญญาณเปgนแนวคิดหลักในการส<งเสริม

การดำเนินชีวิตตามพระประสงค1 

 

3.3 วิธีการรวบรวมขLอมูล 

การคDนควDาอิสระฉบับนี ้ใชDกระบวนการทบทวนเอกสารเพื ่อรวบรวมขDอมูลโดย 

ผูDศึกษาไดDทำการศึกษาเกี่ยวกับความหมายของพระประสงค1ของพระเจDา ลักษณะของผูDที ่เติบโต 

ฝoายจิตวิญญาณ กระบวนการเติบโต ลักษณะของประสบการณ1ในการสัมผัสพระเจDา ตลอดจนปhจจัย 
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และประเด็นปhญหาที่อนุชนวัยทำงานตDองเผชิญ จากนั้นไดDนำมาประยุกต1เขDากับแนวทางการพัฒนา

และออกแบบบอร1ดเกมสำหรับอนุชนวัยทำงาน 

 

3.4 วิธีการวิเคราะห(และสังเคราะห(ขBอมูล 

นำขDอมูลที ่ไดDจากการศึกษาทบทวนเอกสารและงานวิจัยมาประมวลผล และ

จัดระบบองค1ความรูD เพื่อออกแบบบอร1ดเกมเพื่อส<งเสริมการดำเนินชีวิตตามพระประสงค1ของพระเจDา

สำหรับอนุชนวัยทำงานโดยใชDแนวคิดการสรDางบอร1ดเกมประเภทวางแผนที ่มีระบบการเล<นท่ี

เสริมสรDางทักษะความคิด และมุมมองผ<านทางประสบการณ1ของผูDเล<นกับผูDเล<นและประสบการณ1 

ผ<านตัวเกมเพื่อใหDเขDาใจและไดDเรียนรูDความสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการสรDางชีวิตฝoายจิตวิญญาณและ

พระประสงค1ของพระเจDาที่ตDองการใหDมนุษย1ในช<วงวัยทำงานไดDเติบโตขึ้น และสามารถเขDาใกลDถึง 

ความเปgนผูDใหญ<ฝoายวิญญาณสู<ความไพบูลย1ในพระคริสต1มากย่ิงข้ึน 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหGและสังเคราะหGข0อมูล 

 

การคDนควDาอิสระนี้มีวัตถุประสงค1ในการศึกษาแนวทางการพัฒนาบอร1ดเกมประเภทวางแผน

เพื่อส<งเสริมการดำเนินชีวิตตามพระประสงค1ของพระเจDา โดยผูDวิจัยไดDทบทวนวรรณกรรมและศึกษา

ผ<านเอกสารตามวิธีดำเนินการวิจัยในบทที่ผ<านมาแลDวนำขDอมูลที่ไดDมาวิเคราะห1โดยนำกระบวนการ

และแนวคิดการสรDางและออกแบบบอร1ดเกมประเภทวางแผนจนถึงกระบวนการพัฒนาชีวิต 

ฝoายจิตวิญญาณมาสังเคราะห1และประยุกต1เพื่อพัฒนาบอร1ดเกมประเภทวางแผนใหDเปgนเครื่องมือเพ่ือ

ช<วยในการส<งเสริมและเสริมสรDางความสัมพันธ1ระหว<างอนุชนวัยทำงานกับพระเจDาในการดำเนินชีวิต

ตามพระประสงค1ของพระเจDา 

ผลจากการวิเคราะห1และสังเคราะห1ขDอมูลพบว<า กระบวนการพัฒนาชีวิตจิตวิญญาณ 

ซึ่งเปgนกระบวนการเพื่อดำเนินไปสู<พระประสงค1ของพระเจDานั้นมีปhจจัยซึ่งเปgนกระบวนการที่เกิดจาก

ประสบการณ1ของความสัมพันธ1โดยเกิดขึ ้นระหว<างผู Dเชื ่อกับพระเจDาซึ ่งเปgนกระบวนการเรียนรูD 

ผ <านประสบการณ1ทั ้งฝoายจิตวิญญาณและประสบการณ1ชีว ิตที ่ เปgนไปในทำนองเดียวกันกับ 

กระบวนการเรียนรูDผ<านประสบการณ1ผ<านบอร1ดเกม 

 นอกจากนั้นผูDวิจัยไดDประมวลขDอมูลที่ไดDจากการศึกษาแนวคิดและการออกแบบบอร1ดเกม

ประเภทวางแผนกับกระบวนการดำเนินชีวิตตามพระประสงค1ของพระเจDามาสังเคราะห1เปgนโครงสรDาง

และองค1ประกอบเพื่อพัฒนาบอร1ดเกมประเภทวางแผนเพื่อส<งเสริมการดำเนินชีวิตตามพระประสงค1

ของพระเจDาสำหรับอนุชนวัยทำงาน ดังต<อไปน้ี 

 

4.1 ผลการวิเคราะห>ขLอมูล 

4.1.1 ความเก่ียวขBองกันของกระบวนการพัฒนาชีวิตสูEพระประสงค(ของ 

พระเจBาและกระบวนการเรียนรูBผEานประสบการณ(ผEานบอร(ดเกม 

จากการวิเคราะห1ขDอมูลจากการศึกษาทบทวนเอกสารและวรรณกรรม 

ที่เกี่ยวขDองกับแนวคิดและหลักการของการส<งเสริมการดำเนินชีวิตตามพระประสงค1ของ 
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พระเจDาซึ ่งมีกระบวนการเรียนรู Dฝoายจิตวิญญาณเปgนส<วนหน่ึงของกระบวนการส<งเสริม 

การดำเนินช ีว ิตตามพระประสงค1ของพระเจ Dา รวมไปถึงแนวคิดทฤษฎีการเร ียนรูD  

สู <การเปลี ่ยนแปลงและกระบวนการเรียนรู Dผ <านบอร1ดเกมพบว<ากระบวนการเรียนรูD 

ทั้งทางฝoายจิตวิญญาณและกระบวนการเรียนรูDผ<านบอร1ดเกมนั้นมีพื้นฐานของแนวคิดร<วมกัน

คือการมีประสบการณ1ร<วมระหว<างสิ่งหนึ่ง ณ ช<วงเวลาหนึ่งซึ่งมีแนวคิดของกระบวนการ

เรียนรูDผ<านประสบการณ1และทฤษฎีการเรียนรูDสู<การเปลี่ยนแปลงเปgนพื้นฐานที่เปgนส<วนช<วย

ส<งเสริมและก<อใหDเกิดกระบวนการเรียนรูDไดDเกิดข้ึน  

การขับเคลื่อนของปhจจัยต<าง ๆ ทำใหDประสบการณ1ที่เกิดขึ้นผ<านบอร1ดเกม

เปgนประสบการณ1ที่ผูDเล<นไดDรับผ<านการใชDเวลาและมีปฏิสัมพันธ1กับองค1ประกอบของตัวเกมท่ี

เปgนเสมือนการจำลองสถานการณ1เพื ่อใหDผู Dเล<นสามารถใชDทักษะความรู D กลยุทธ1และ 

ความไม<แน<นอนของสถานการณ1ที่เกิดขึ้นวิเคราะห1 ใคร<ครวญเพื่อตอบสนองต<อสถานการณ1 

ท่ีไดDจำลองข้ึนผ<านตัวเกม โดยเปgนไปตามลักษณะกลไกของเกมเพ่ือใหDบรรลุเป¥าหมายของเกม

ที่แสดงออกเปgนผลลัพธ1จากการตอบสนอง ซึ่งอธิบายไดDดDวยภาพของกระบวนการเรียนรูD 

จากประสบการณ1ร<วมผ<านเกมดังภาพต<อไปน้ี  

 

 
 

ในทำนองเดียวกันการขับเคลื่อนของกระบวนการเรียนรูDฝoายวิญญาณซ่ึง

เปgนหนึ่งในกระบวนการพัฒนาชีวิตสู<พระประสงค1ของพระเจDาเกิดขึ้นโดยประสบการณ1ร<วม

ผ<านพระเจDาที ่มีปhจจัยของสถานการณ1ที ่เกิดขึ ้นซึ ่งคริสเตียนเรียกว<า “การทดสอบจาก 

พระเจDา” โดยการทดสอบต<าง ๆ ไม<ว <าจะเปgนการทดสดอบการเชื ่อฟhง การทดสอบ 
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ความอดทน การทดสอบความเชื่อและการทดสอบการเอาชนะบาปลDวนแลDวแต<เปgนสิ่งท่ี 

พระเจDาจะตDองทดสอบทุกคน และทุกระยะของกระบวนการเติบโตฝoายจิตวิญญาณ 

ซ่ึงพระเจDาอนุญาตใหDเกิดข้ึนตอลดชีวิตการเปgนคริสเตียน 

“ไม/มีการทดลองใด ๆ เกิดขึ้นกับท/านทั้งหลาย นอกเหนือจาการทดลองซึ่งเคยเกิด

กับมนุษยj พระเจXาทรงซื่อสัตยj พระองคjจะไม/ทรงใหXพวกท/านตXองถูกทดลองเกินกว/าที่ท/านจะ

ทนไดX และเมื่อถูกทดลองพระองคjจะทรงใหXมีทางออกดXวย เพื่อพวกท/านจะมีกำลังทนไดX” 

(1โครินธ1 10:13 THSV11)  

 

 
 

จากภาพแสดงใหDเห็นถึงกระบวนการของผูDเชื่อกับประสบการณ1ที่เกิดข้ึน

ร<วมกับพระเจDาโดยพระเจDาซึ่งมีปhจจัยของเหตุการณ1คือแนวคิดตามหลักธรรมของพระเจDา 

ลักษณะของเหตุการณ1ที่เปgนการทดสอบต<าง ๆ เช<นการทดสอบความอดทน การทดสอบ 

ต<อความยากลำบากเปgนตDน และทางเลือกซึ ่งเปgนเสDนทางการตอบสนองตามที่พระเจDา

ประสงค1หรือไม<พอพระทัยสืบต<อเนื่องมาเปgนผลจากการตอบสนองต<อไปโดยการขับเคลื่อน

ของประสบการณ1ของผู Dเชื ่อนั ้นอาศัยกระบวนการเรียนรู Dฝoายจิตวิญญาณที่จะสามารถ

ตอบสนองต<อเหตุการณ1หรือสถานการณ1ที่พระเจDาเชื้อเชิญใหDมีส<วนร<วมผ<านประสบการณ1

ดDวยกันกับพระองค1โดยองค1ประกอบของผูDเชื่อที่จะขับเคลื่อนประสบการณ1ร<วมกับพระเจDา 

ประกอบดDวยความเขDาใจหลักธรรมหรือความจริงของพระคริสต1ธรรมคัมภีร1 การประยุกต1ใชD

ซ ึ ่ งเก ิดจากการใคร <ครวญ พิจารณาในการนำหลักธรรมมาปร ับใช D เพ ื ่อตอบสนอง 

สถานการณ1นั ้น และความสัมพันธ1ก ับพระเจDาซึ ่งเปgนส<วนสำคัญต<อการตอบสนอง 
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ต<อสถานการณ1หรือเหตุการณ1 โดยความสัมพันธ1ของผูDเชื ่อ กล<าวคือ ความเชื่อไวDวางใจ 

และสัมพันธ1สนิทกับพระเจDามีผลต<อการตอบสนองที่เปgนไปตามน้ำพระทัยของพระเจDา 

และไม<เปgนท่ีพอพระทัยพระองค1ซ่ึงนำไปสู<การดำเนินชีวิตตามพระประสงค1ของพระเจDา  

จากกระบวนการของการมีประสบการณ1ฝoายวิญญาณร<วมกับพระเจDาและ

กระบวนการเรียนรูDผ<านเกมดDวยพื้นฐานจากแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรูDผ<านประสบการณ1

และการเรียนรู Dสู <การเปลี ่ยนแปลงแสดงใหDเห็นถึงความสอดคลDองกันขององค1ประกอบ 

และการขับเคลื่อนของปhจจัยระหว<างผูDเล<นกับเกมและผูDเชื ่อกับพระเจDา ทั้งนี้การจำลอง

เหตุการณ1ในรูปแบบของเกมเปgนเพียงการจำลองสถานการณ1เพื ่อใหDเกิดการเรียนรูD 

และความเขDาใจประเด็นของผูDสรDางและบรรลุเป¥าหมายของเกม ซึ่งเปgนไปในทำนองเดียวกัน

กับประสบการณ1ฝoายวิญญาณกับพระเจDาที ่เกิดขึ ้นเพื ่อใหDผูDเชื ่อไดDฝªกฝนความเขDมแข็ง 

ทางความเชื ่อ การยืนยันหลักธรรมจากพระคริสต1ธรรมคัมภีร 1รวมถึงการใคร<ครวญ 

และประยุกต1ใชD อีกทั้งแสดงการความเชื ่อวางใจในพระเจDาในการเผชิญกับสถานการณ1 

ที่เกิดขึ้น เพื่อใหDเขDาใจและเรียนรูDสิ่งที่พระเจDาตDองการใหDผูDเชื่อเกิดความเขDาใจและไดDเรียนรูD

ผ<านสถานการณ1หรือการทดลองน้ัน ซ่ึงเม่ือผูDเช่ือไดDรับการฝªกฝนและเรียนรูDผ<านประสบการณ1

อย<างต<อเนื่องเปgนระยะเวลานานจนเกิดเปgนกระบวนการเรียนรูDที่เสริมสรDางชีวิตของผูDเช่ือ 

ใหDเติบโตไดDตามพระประสงค1ของพระเจDา และมากไปกว<านั ้นปhจจัยสำคัญอีกประการ 

ของกระบวนการพัฒนาชีวิตตามพระประสงค1ของพระเจDาคือ เวลาและความสัมพันธ1 

ที่มีใหDกับพระเจDาซึ่งหากไม<มีปhจจัยเรื ่องของเวลาและความสัมพันธ1กับพระเจDาที่มากพอ

กระบวนการพัฒนาการดำเนินชีวิตตามพระประสงค1ของพระเจDาจะไม<สามารถเกิดข้ึนไดDเลย 

ดDวยเหตุนี้เอง ผูDวิจัยจึงไดDเลือกองค1ความรูDจากการแนวคิดการดำเนินชีวิต

ตามพระประสงค1ของพระเจDา การพัฒนาชีว ิตฝoายจิตว ิญญาณ รวมถึงแนวคิดและ 

การหลักการสรDางบอร1ดเกมโดยประสบการณ1ร<วมจากเกมมาออกแบบบอร1ดเกมประเภท

วางแผนเพื่อส<งเสริมการดำเนินชีวิตตามพระประสงค1ของพระเจDาสำหรับอนุชนวัยทำงาน 

ซึ ่งอาศัยปhจจัยร <วมของเวลาและความสัมพันธ1เพ ื ่อใหDเก ิดกระบวนการเติบโตและ 

ส<งเสริมการดำเนินชีวิตตามพระประสงค1ของพระเจDาดังมีรายละเอียดท่ีกล<าวในหัวขDอต<อไป 

 

4.2 ผลการสังเคราะห>ขLอมูลและพัฒนาเป*นบอร>ดเกม 

บอร1ดเกมประเภทวางแผนเพื่อส<งเสริมการดำเนินชีวิตตามพระประสงค1ของพระเจDา

สำหรับอนุชนวัยทำงานไดDพัฒนาขึ้นโดยใชDองค1ประกอบหลัก 3 ประการจากองค1ประกอบ

ของการออกแบบบอร1ดเกม คือ เร่ืองราว ระบบของเกม และ ส<วนประกอบของเกมดังน้ี 
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4.2.1 เร่ืองราวของเกม (Theme) 

“ความสัมพันธ1และการเติบโต” เปgนหัวใจหลักและแนวคิดหลักของการ

พัฒนาบอร1ดเกมเพื่อส<งเสริมการดำเนินชีวิตตามพระประสงค1ของพระเจDาสำหรับ

อนุชนวัยทำงาน โดยกำหนดใหDประเด็นหลักในการเล<นบอร1ดเกมนี้เปgนการ “ปลูก

ตDนไมD” ซึ่งเกิดจากวัตถุประสงค1ของบอร1ดเกมคือการส<งเสริมการดำเนินชีวิตตาม

พระประสงค1ของพระเจDาและจากการศึกษาเอกสารและทบทวนวรรณกรรมทำใหD

ทราบว<าการดำเนินชีวิตตามพระประสงค1ของพระเจDานั้นมีหลายปhจจัย มีลำดับ

ขั้นตอน และใชDเวลากล<าวคือ การดำเนินชีวิตตามพระประสงค1ของพระเจDาเปgน 

กระบวนการ ซึ ่งมีหลายปhจจัย มีลำดับขั ้นตอนและใชDเวลาและปhจจัยหลักของ

กระบวนการเติบโตฝoายวิญญาณคือ “ความสัมพันธ1กับพระเจDา” ที่เปgนสิ่งที่พระเจDา

ปรารถนาใหDมนุษย1มีความสัมพันธ1ที่ดีกับพระองค1 พระเจDาปรารถนาใหDมนุษย1 “รัก” 

พระองค1 เรียนรูDจักพระองค1 เขDาใจความคิดและมีความรูDสึกเช<นเดียวกับพระองค1 

ในทำนองเดียวกัน การเพาะเมล็ดพันธุ 1หรือการปลูกตDนไมDสักตDน ก็ใชD 

“เวลา”ซึ่งอาศัยขั้นตอนและกระบวนการสำหรับการเติบโตซึ่งตDองพึ่งพาปhจจัย

แวดลDอมเพื ่อใหDตDนไมDไดDเติบโตตามที ่คนเพาะตDนไมDน้ันตDองการ โดยการดูแล  

เอาใจใส< ใหDความรักเช<นเดียวกับพระเจDาเฝ¥าฟูมฟhกดูแล เอาใจใส< และใหDความรัก 

ใหDแก<มนุษย1ไดDเติบโตตามน้ำพระทัยและพระประสงค1ของพระองค1 จากปhจจัย 

ของการดำเนินชีวิตตามพระประสงค1ของพระเจDาและการเสริมสรDางชีวิตใหDเติบโต

เปgนตDนไมDที่สมบูรณ1มีองค1ประกอบที่สอดคลDองกัน 3 ประการดังนี้คือ 1) ปhจจัย 

การเติบโต 2) ขั้นตอน-วิธีการเสริมสรDางใหDเติบโต 3) ระยะเวลา ซึ่งสามารถสรุป

ความสอดคลDองไดD โดยมีระยะเวลาเปgนองค1ประกอบที่ครอบคลุมปhจจัยและขั้นตอน

ของกระบวนการไดDเปgนตารางตัวอย<างการเปรียบเทียบดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 3 ปhจจัยการเติบโตฝoายวิญญาณและการเติบโตของเมล็ดพันธุ1 

1. ปjจจัยการเติบโต 

ฝYายวิญญาณ เมล็ดพันธุ( 

ความรัก แสงแดด 

ความทุ<มเท น้ำ 

ความเช่ือวางใจ แร<ธาตุ 
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ตารางท่ี 4 ข้ันตอนและวิธีเสริมสรDางการเติบโตฝoายวิญญาณและเมล็ดพันธุ1 

 

จากความสัมพันธ1ของปhจจัยการเติบโตดังกล<าวเปgนส<วนท่ีคลDายกับพลังงานท่ี

ช<วยขับเคลื่อนใหDเกิดขั้นตอนและวิธีการของกระบวนการซึ่งเปgนวิธีการปฏิบัติที่มี

ขั้นตอนและวิธีการที่แตกต<างกันไปโดยปhจจัยการเติบโตดังกล<าวเปgนสิ่งที่กระตุDนท่ี

เกิดจากความคิดภายใน ความรูDสึกที่สะทDอนเปgนการกระทำและโดยความสัมพันธ1 

นี ้เองเปgนแนวคิดของโครงสรDางตามลักษณะของระบบของบอร1ดเกมประเภท

วางแผนที่อาศัยความสัมพันธ1ซึ ่งกันและกันเปgนปhจจัยในการขับเคลื่อนตัวเกมใหD

ดำเนินไปไดD กล<าวคือกระบวนการในการเสริมสรDางตDนไมDนั้นอาศัยปhจจัยเพื่อใชDเปgน

พลังงานในการแสดงออกเปgนกระบวนการ ด ังม ีรายละเอ ียดที ่จะกล<าวถึง 

ในหัวขDอต<อไป 

 

4.2.2 ระบบของเกม (Mechanic) 

จากแนวคิดหลัก “ความสัมพันธ1และการเติบโต” ซึ่งเปgนหัวใจหลักและ

แนวคิดหลักของการพัฒนาบอร1ดเกมเพื่อส<งเสริมการดำเนินชีวิตตามพระประสงค1

ของพระเจDาสำหรับอนุชนวัยทำงาน โดยกำหนดใหDประเด็นหลักในการเล<นบอร1ดเกม

นี้เปgนการ “ปลูกตDนไมD” ซึ ่งเกิดจากวัตถุประสงค1ของบอร1ดเกมคือการส<งเสริม 

การดำเนินชีวิตตามพระประสงค1ของพระเจDาโดยมีความสัมพันธ1ซึ่งเปgนคุณค<าหลัก 

(Core Value) ของการดำเนินชีวิตตามพระประสงค1ของพระเจDา ซึ ่งสามารถวาง

โครงสรDางของระบบของเกมไดDโดยอาศัยความสัมพันธ1เพื ่อบรรลุเป¥าหมายหรือ

วัตถุประสงค1ของการเติบโตของตDนไมDเพื่อการเปgนตDนไมDที ่สมบูรณ1พรDอมซึ่งเปgน

เป¥าหมายหรือจุดหมายปลายทางของเกม (Goal)  

2. ข้ันตอน-วิธีเสริมสรBางการเติบโต 

ฝYายวิญญาณ เมล็ดพันธุ( 

เฝ¥าเด่ียว วิธีการใหDน้ำ 

อธิษฐาน สูตรปุ¶ย แร<ธาตุ 

อ<านพระคัมภีร1 วิธีการใหDน้ำ 

การสามัคคีธรรม ข้ันตอนการเพาะเมล็ด 
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จากความสัมพันธ1ซึ ่งเปgนคุณค<าหลัก (Core Value) และการขับเคลื่อน

ระบบและกระบวนการเติบโตหรือกระบวนการเสริมสรDางชีวิตตามพระประสงค1ของ

พระเจDา เพื ่อความสมบูรณ1พรDอม (Status) ในการมีผลพระวิญญาณซึ ่งเปgนท่ี 

พอพระทัยพระเจDาและเปgนไปตามพระประสงค1ของพระองค1 โดยมีปhจจัยหลักของ

การเสริมสรDางเปgนแหล<งกระตุDนหรือเปgน พลังงาน (Resource) ในการส<งผลใหDเกิด

เปgนการกระทำ (Action) ซึ่งคือวิธีการและขั้นตอนกระบวนการเติบโตฝoายวิญญาณ

เช<นการเฝ¥าเดี่ยว การอ<านพระคัมภีร1ที่ส<งผลสะทDอนเปgนคุณลักษณะ คุณสมบัติท่ี

เหมาะสมตามพระประสงค1ของพระเจDาและดDวยความสมบูรณ1หรือการเติบโตข้ึน 

ตามพระประสงค1ของพระเจDาทำใหDมีส<วนช<วยเสริมสรDางความสัมพันธ1กับพระเจDา 

มากยิ ่งขึ ้นจากความเชื ่อวางใจซึ ่งมีส<วนเสริมสรDางใหDผลพระวิญญาณชัดเจน 

และมีมากยิ่งขึ้น และจากความเชื่อมโยงนี้เองสามารถแสดงไดDเปgนระบบโครงสรDาง

ของกระบวนการดังภาพต<อไปน้ี 

 

 
ภาพ 7 แผนภาพแสดงระบบโครงสรDางของกระบวนการดำเนินชีวิตตามพระประสงค1ของพระเจDา 

 

ในทำนองเดียวกันระบบของบอร1ดเกมเพื ่อส<งเสริมการดำเนินชีวิต 

ตามพระประสงค1ของพระเจDาโดยมีแนวคิดหลักของการปลูกตDนไมDใหDสมบูรณ1 

ตามเป¥าหมายที่ตั้งไวD ซึ่งเปgนจุดมุ<งหมายหรือเป¥าหมายของเกม (Goal) ตDองอาศัย
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ความสัมพันธ1คือคุณค<าหลักของเกม (Core Value) ท่ีเมื ่อลงมือปลูกตDนไมDดDวย

ส<วนประกอบต<าง ๆ ทำใหDตDนไมDเองไดDรับพลังงาน (Resource) เพื่อใชDในการเติบโต 

ซึ่งพลังงานนั้น คือ พลังงานจากแสงอาทิตย1 น้ำ และแร<ธาตุ ซึ่งปhจจัยเหล<าน้ีเอง 

ที่ทำใหDตDนไมDไดDเติบโต และเมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งตDนไมDเติบโตหรือสะสมพลังงานไดD

พอสมควรแลDว ก็ตDองเรียนรูDและใชDพลังงานในการจัดการกิ่งกDาน หรือลงแรงเพ่ือ 

การดูแลใหDมากขึ้นดDวยการกระทำ (Action) ซึ ่งเมื ่อกระทำออกมาแลDวจะไดDรับ 

การเปลี่ยนแปลงและเติบโตขึ้น เปgนการไปสู<จุดหมายของเกม (Goal) ตามแผนภาพ

ของโครงสรDางของระบบบอร1ดเกมดังภาพต<อไปน้ี 

 

 
ภาพ 8 แผนภาพแสดงระบบโครงสรDางของกระบวนการดำเนินชีวิตตามพระประสงค1ของพระเจDา 

 

เมื่อไดDโครงสรDางของวงจรของระบบเกม (Loop) ในแต<ละรอบแลDวเพื่อใหD

ตDนไมDไดDเติบโตและมีความสมบูรณ1พรDอม และสามารถปรับตัวตามปhญหาหรือ 

การจัดการท่ีเพื่อบรรลุใหDไดDตามเป¥าหมาย (Goal) และผูDชนะของเกม คือผูDที่ไดDแตDม

จากการ1ดที่ผูDเล<นนำพลังงานที่สะสมไดDจากการปลูกตDนไมD และส<วนประกอบของ

ตDนไมDเฉพาะของผูDเล<นนั้น ๆ ที่ไดDรับเมื่อก<อนเริ่มเกม และเมื่อผูDเล<นสามารถจัดการ

ปhญหาโดยการแลกการ1ดเพื่อเก็บคะแนน จะไดDรับความสามารถพิเศษ (Action) เพ่ือ

ปรับปรุงเปล่ียนแปลงตDนไมDท่ีอยู<ในกระบะเพาะส<วนกลาง   
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4.2.3 สEวนประกอบ (Components) 

ส<วนประกอบของบอร1ดเกมเพื่อส<งเสริมการดำเนินชีวิตตามพระประสงค1

ของพระเจDาสำหรับอนุชนวัยทำงานน้ีประกอบดDวยส<วนประกอบดังน้ี  

 

4.2.3.1 กระดาน (Board)  

กระดานกลาง (Stack Table)  

 
จากเนื ้อหาของเกมถือว <าเป gนกระบะเพาะตDนไม Dท ี ่ เป gนพื ้นที ่สร Dาง

ส<วนประกอบของตDนไมDเพื ่อเก็บสะสมพลังงานในการเก็บคะแนน และเพื ่อใหD

ลักษณะของตDนไมDของผูDเล<นแต<ละคนอยู<บนกระดานในการเก็บคะแนนตอนทDายเกม 

 

กระดานสะสมพลังงาน (Resource Collector Table)  

 
เปgนกระดานของผูDเล<นแต<ละคนเพ่ือแสดงจำนวนพลังงานท่ีสะสมไดDจากการ

สรDางส<วนประกอบของตDนไมDในกระบะเพาะตDนไมD หรือ กระดานกลาง 

4.3.2.2 เหรียญสัญลักษณ( (Token) 

เหรียญลักษณะสEวนประกอบของตBนไมB (Trait Token)  
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เหรียญลักษณะส<วนประกอบของตDนไมDสำหรับวางบนกระดานกลาง 

(Stack Table)  เพ ื ่ อ เก ็บสะสมพล ั งงานในการใช D เก ็บการ 1ดคะแนน และ 

ใหDส<วนประกอบของตDนไมDของผู Dเล<นเองไดDอยู <บนกระดานไวDเพื ่อเก็บคะแนน 

ตอนทDายเกม 

 

เหรียญพลังงาน (Resource Token)  

 
สำหรับผูDเล<นแต<ละคนในการแสดงจำนวนพลังงานที่ผูDเล<นสามารถสะสมไดD

จากการเพาะปลูกส<วนประกอบของตDนไมDในกระบะเพาะตDนไมD เพื ่อนำพลังงาน 

ท่ีสะสมไดDมาแลกจำนวนเพ่ือเก็บการ1ดคะแนน 

 

4.3.2.3 การ(ด (Card) 

   การ(ดลักษณะของตBนไมB (Trait Card) 

 
การ1ดลักษณะส<วนประกอบของตDนไมDที่ผูDเล<นแต<ละคนจะไดDสุ<มจับตั้งแต<

เร ิ ่มเกมเพื ่อใหDเป gนสัญลักษณ1เพื ่อเก ็บคะแนนจากการวางเหรียญลักษณะ  
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(Trait Token) เพื่อปลูกส<วนประกอบของตDนไมDลงในกระบะเพาะในการเก็บคะแนน 

โดยการ1ดลักษณะของตDนไมDนี้ถือว<าเปgนการ1ดเป¥าหมาย (Goal Card) สำหรับผูDเล<น

แต<ละคนเพื่อใหDทราบถึงลักษณะส<วนประกอบของตDนไมDของตนและใหDคงรักษา

ส<วนประกอบตDนไมDท่ีไดDเลือกมาอยู<ในกระบะเพาะไดDมากท่ีสุด 

 

การ(ดปjญหา หรือ การ(ดคะแนน (Problem Card or Point Card)  

 
การ1ดคะแนนหรือการ1ดปhญหา เปgนการ1ดที่เพื ่อใหDผู Dเล<นเก็บสะสมโดย 

การแลกกับพลังงานที่สะสมไดDจากการปลูกส<วนประกอบของตDนไมDลงในกระบะเพาะ 

โดยผู Dเล<นจะสามารถแลกการ1ดไดDตามจำนวนและประเภทของพลังงานที่สะสม 

มาไดD ซ่ึงคะแนนท่ีไดDจะไดDตามจำนวนพลังงานท่ีแลกไปเช<นเดียวกัน  

 

การ(ดความสามารถพิเศษ (Action Card) 

 
   การ1ดความสามารถพิเศษเปgนการ1ดที่ไดDเมื่อผูDเล<นแลกเปลี่ยนพลังงานกับ

การ1ดคะแนนหรือการ1ดปhญหา เสมือนว<าผู Dเล<นไดDแกDไขปhญหาที่เกิดขึ ้นจากการ

เพาะปลูกตDนไมD โดยความสามารถพิเศษนี้จะสามารถจัดการส<วนประกอบของตDนไมD
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ในกระดานกลางหรือกระบะเพาะตDนไมDไดD ซึ่งจะส<งผลกระทบต<อการไดDรับพลังงาน

และคะแนนของผูDเล<นท้ังหมด  

 

    จากการวิเคราะห1การศึกษาผูDวิจัยไดDนำเสนอผลการวิจัยในบทนี้เกี่ยวกับ

ความเกี่ยวขDองกันของกระบวนการพัฒนาการดำเนินชีวิตตามพระประสงค1ของพระเจDาและ

กระบวนการเรียนรู Dผ <านประสบการณ1ร<วมผ<านบอร1ดเกมและทฤษฎีการเรียนรูDสู <การ

เปลี่ยนแปลง โดยผูDวิจัยไดDรวบรวมขDอมูลจากการศึกษาเอกสารและทบทวนวรรณกรรมและ

นำขDอมูลที่ไดDมาวิเคราะห1และสังเคราะห1ขDอมูลพบว<า กระบวนการพัฒนาการดำเนินชีวิตตาม

พระประสงค1ของพระเจDาและทฤษฎีการเรียนรูDสู<การเปลี่ยนแปลงรวมถึงกระบวนการเรียนรูD

จากประสบการณ1ผ<านบอร1ดเกมมีความเช่ือมโยงกันโดยทั้งสามกระบวนการลDวนอาศัย

ความสัมพันธ1โดยการปฏิสัมพันธ1ผ<าน ประสบการณj ที่เกิดขึ้นผ<านสถานการณ1หรือการจำลอง

เหตุการณ1 โดยมีปhจจัยของระยะเวลาจนเกิดเปgนกระบวนการเรียนรูDโดย กระบวนการเรียนรูD

จากประสบการณ1ผ<านบอร1ดเกมเปgนการเรียนรู Dตามประเด็นที ่ผู DสรDางเกมไดDตั ้งไวDเปgน

วัตถุประสงค1ของเกม เพื ่อใหDผู Dเล<นไดDเกิดกระบวนการเรียนรูDสู <การเปลี ่ยนแปลงจาก

ประสบการณ1ท่ีเกิดข้ึนขณะเล<นเกม และในทำนองเดียวกันกระบวนการพัฒนาการดำเนินชีวิต

ตามพระประสงค 1ของพระเจ Dาเก ิดจากผ ู D เช ื ่อได Dร ับประสบการณ1จากการเร ียนรูD  

สู <การเปล่ียนแปลงผ<านกิจกรรมของกระบวนการเสริมสรDางชีวิตฝoายจิตวิญญาณ โดยไดD 

เรียนรูDและทำความเขDาใจพระเจDาซึ่งเปgนวัตถุประสงค1หลักของพระองค1ในการสรDางสัมพันธ1

ระหว<างผ ู D เช ื ่อก ับพระเจ Dาโดยผ<านกิจกรรมและหรือเหตุการณ1ท ี ่ เก ิดข ึ ้นทำใหDเกิด 

การเรียนรูDและไดDรับการเสริมสรDางชีวิตตามพระประสงค1ของพระเจDา 

   มากไปกว<านั ้นผู Dว ิจ ัยไดDพัฒนาและออกแบบบอร1ดเกมเพื ่อส<งเสริม 

การดำเนินชีวิตตามพระประสงค1ของพระเจDาสำหรับอนุชนวัยทำงาน โดยใชDหลักการ 

และองค1ประกอบการออกแบบบอร1ดเกมประกอบกับแนวคิดกระบวนการพัฒนาการดำเนิน

ชีวิตตามพระประสงค1และข้ันตอนของกระบวนการเรียนรูDสู <การเปลี่ยนแปลงและรวมถึง

กระบวนการเรียนรูDผ<านประสบการณ1จากบอร1ดเกม เปgนแนวคิดเรื่องความสัมพันธ1กับการ

เติบโตของตDนไมDท่ีสมบูรณ1 ระบบโครงสรDาง ระบบการเล<น รวมถึงส<วนประกอบของบอร1ดเกม

เพ่ือส<งเสริมการดำเนินชีวิตตามพระประสงค1ของพระเจDา โดยผลการวิจัยน้ีเปgนพ้ืนฐานของผล

การศึกษาที่จะนำไปสู<การสรุปผล อภิปรายรวมไปถึงขDอเสนอแนะสำหรับการนำผลวิจัยไปใชD 

และเปgนขDอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาซ่ึงจะปรากฏในบทถัดไป 
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บทที่ 5 

บทสรุป อภิปรายผล และข0อเสนอแนะ 

 

การคDนควDาอิสระนี้เปgนการวิจัยประยุกต1ที ่ไดDทำการศึกษาแนวทางการพัฒนาบอร1ดเกม

ประเภทวางแผนเพื่อส<งเสริมการดำเนินชีวิตตามประสงค1ของพระเจDาสำหรับอนุชนวัยทำงาน โดยมี

วัตถุประสงค1คือเพื่อพัฒนาบอร1ดเกมในบริบทคริสเตียนที่จะเสริมสรDางความสัมพันธ1ระหว<างผูDเช่ือ

หรือคริสเตียน โดยเฉพาะอย<างยิ่งอนุชนวัยทำงานไดDรูDจักกับพระเจDามากยิ่งขึ้น ตลอดจนตระหนักและ

เขDาใจถึงพระประสงค1ของพระเจDาสำหรับชีวิตของตนผ<านกระบวนการเล<นบอร1ดเกมประเภทวางแผน  

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาคDนควDาและรวบรวมขDอมูล โดยผูDวิจัยไดDทำการศึกษาความหมายและ

ความสำคัญของการดำเนินชีวิตตามพระประสงค1ของพระเจDา รวมถึงแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวขDองกับ

การเรียนรู Dสู <การเปลี่ยนแปลงและการเรียนรู Dผ<านประสบการณ1 ไปจนถึงการพัฒนาและส<งเสริม 

การดำเนินชีวิตตามพระประสงค1ของพระเจDา จากนั้นไดDนำผลจากการศึกษามาประยุกต1เขDากับแนวคิด

และหลักการออกแบบบอร1ดเกมตลอดจนกระบวนการสรDางบอร1ดเกมประเภทวางแผน จึงสามารถ

สรุปไดDว<า “การดำเนินชีวิตตามพระประสงค1ของพระเจDา” เกิดขึ้นจากความสัมพันธ1ระหว<างผูDเชื่อกับ

พระเจDาซึ่งอาศัยปhจจัยของความสัมพันธ1ในการเชื่อวางใจและระยะเวลาจนเกิดเปgนกระบวนการของ

การดำเนินชีวิตซึ่งแสดงออกจากการกระทำที่ถูกกระตุDนโดยประสบการณ1การเรียนรูDจากความสัมพันธ1

ฝoายจิตวิญญาณและความรูDสึกปรารถนาจากใจของผูDเชื่อกับพระเจDา ในทำนองเดียวกัน ประสบการณ1

ที่เกิดจากการเรียนรูDผ<านบอร1ดเกมสามารถส<งเสริมใหDผู Dเล<นไดDรับการเปลี่ยนแปลงทั้งพฤติกรรม 

และแนวคิดรวมถึงกระบวนการใคร<ครวญซ่ึงเกิดจากการกระตุDนผ<านประสบการณ1ขณะเล<นบอร1ดเกม 

 ผลที่ไดDจากการศึกษาในครั้งนี้ นำไปสู<การออกแบบบอร1ดเกมประเภทวางแผนเพ่ือ

ส<งเสริมการดำเนินชีวิตตามพระประสงค1ของพระเจDา โดยใชD 3 องค1ประกอบหลักของบอร1ดเกม คือ 

ระบบของเกมเรื่องราวหรือธีม และส<วนประกอบของเกม และขั้นตอนการสรDางบอร1ดเกม ไดDแก<  

การกำหนดแนวคิดหลักของเกม การสรDางเร่ืองราว การออกแบบระบบกลไกของเกม การผลิตตDนแบบ 

จนถึงการเผยแพร<เพ่ือทดสอบตัวเกมเพ่ือใหDผูDเล<นไดDเรียนรูDและเขDาใจถึงความสัมพันธ1 ปhจจัย
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องค1ประกอบและแนวความคิดหลักของกระบวนการพัฒนาการดำเนินชีวิตตามพระประสงค1 

ของพระเจDา 

 

5.2 อภิปรายผลการวิจยั 

จากหนังสือ “จัดระเบียบชีวิต” โดยกอร1ดอน แม็คโดนัลด1 ไดDกล<าวถึง โลกภายใน 

หมายถึงจิตวิญญาณที่เปgนศูนย1รวมของความคิดการตัดสินใจ ค<านิยม และเบื้องลึกของความรูDสึก 

ซึ ่งเปgนแหล<งกำเนิดของแรงขับเคลื ่อนในการดำเนินชีวิต และ โลกภายนอก ที ่หมายถึง คุณค<า

ความสำเร็จท่ีไดDรับจากหนDาที่การงาน ทรัพย1สมบัติ เครือข<าย ความร่ำรวย ความงดงามและความ

บันเทิงเริงรมย1 ทั้งนี้คนเรามักจะยกใหDคนที่ประสบความสำเร็จในสังคมดDวยคุณค<าที่ประเมินไดDจาก

โลกภายนอกเปgนคนฝoายวิญญาณใหDเปgนเสมือนตDนแบบของการดำเนินชีวิต ดังนั้นเองกระแสของ

ความสำเร็จจากโลกภายนอกจึงกลายเปgนเป¥าหมายของผูDคนมากขึ้นจนเกิดสภาวะที่โลกภายใน

สั่นคลอนซึ่งเกิดจากการแบกรับภาระและกิจกรรมจากโลกภายนอกมากเกินไปทำใหDโลกภายในหรือ

จิตวิญญาณในการขับเคลื่อนและดำเนินชีวิตถูกบั่นทอนจากความเหนื่อยลDา ความผิดหวังความรูDสึก

พ<ายแพD จนไม<สามารถแบกรับส่ิงใดไดDอีกต<อไป (กอร1ดอน แม็คโดนัลด1, 2013.) 

ดDวยเหตุนี้ประเด็นปhญหาของอนุชนวัยทำงานที่ติดกับดักของโลกภายนอกจนหลงลืม

และละเลยความสำคัญของโลกภายในจนทำใหDจิตวิญญาณเกือบพังทลายลง ดังนั ้นเมื ่ออนุชน 

คริสเตียนตDองพบเจอกับความยากลำบากของโลกภายในหรือฝoายจิตวิญญาณ พระเจDาซึ ่งเปgน 

พระผูDช<วยจึงมักจะไดDเขDามามีบทบาทในช<วงเวลานี้เสมอ ทำใหDเปgนเหมือนความเชื่อที่ว<า เมื่อเกิด 

ความยากลำบากพระเจDาจะเขDามาช<วย แต<แทDจริงแลDวพระองค1ไม<ไดDปรารถนาหรือตDองการเช<นน้ัน 

พระเจDาตDองการใหDคริสเตียนหรือผูDเชื่อรักพระองค1 คิดถึงและแสวงหาพระองค1ตลอดเวลา ไม<ว<าจะอยู<

ในความยากลำบากหรือความสุขสบาย “พวกท<านจงรักองค1พระผูDเปgนเจDา ผูDเปgนพระเจDาดDวยสุดใจ 

ของท<าน ดDวยสุดจิตของท<าน ดDวยสุดความคิดของท<านและดDวยสุดกำลังของท<าน” (มาระโก 12:30) 

เพ่ือรักษาโลกภายในหรือจิตวิญญาณใหDไม<พังทลายลงไป  

 ในทำนองเดียวกันจากหนังสือ บ/มเพาะชีวิตภายในของคุณ โดยเอ็ดมันด1 ชาน 

ไดDกล<าวถึงลักษณะและความจริงเรื่องความสนิทสนมกับพระเจDา 4 ประการ ประการแรกคือ พระเจDา

ทรงปUติยินดีในความสนิทสนมกับเราและทรงเชื้อเชิญใหDเราเขDาใกลDพระองค1มากยิ่งขึ ้นเพื่อที่จะ

ปรับเปลี่ยนและทรงนำใหDเขDาสู <การเดินทางสู<โลกภายในโดยการชำระเราอย<างลึกซึ้งจากภายใน 

สู<ภายนอก ประการที่สองความสนิทสนมกับพระเจDาเปgนสิทธิที่พระเจDาประทานใหDมนุษย1ทุกคนไม<

เฉพาะแค<ผูDเชื่อเท<านั้นดDวยวัตถุประสงค1แห<งความรอดและแผนการทรงไถ<ของพระองค1 ประการที่สาม 

ความสนิทสนมอยู<บนความไวDวางใจไม<ใช<แค<ระยะเวลา เพราะรากฐานของความสนิทสนมอยู<ท่ี 

ความไวDวางใจระหว<างผูDเชื่อกับพระเจDา ยิ่งผูDเชื่อมีความวางใจในพระเจDามากเท<าใด การพัฒนาและ 
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การเติบโตฝoายจิตวิญญาณก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท<านั้น และประการสุดทDายความสนิทสนมกับพระเจDา

ส<งผลต<อการสำแดงความรักแห<งการไถ< หมายถึง ความสนิทสนมที่ไดDพัฒนาขึ้นจากความวางใจใน 

พระเจDาซึ่งเกิดขึ้นฝoายจิตวิญญาณที่ไม<ปรากฏเพียงแค<การพัฒนาภายในฝoายจิตวิญญาณและเปgน 

การเติบโตในการเขDาใจน้ำพระทัยพระเจDาเท<านั้นแต<จะแสดงออกมาเปgนการกระทำภายนอกซึ่งทำใหD

ดำเนินชีวิตและขับเคลื่อนไปขDางหนDาไดDอย<างมีความหมาย สะทDอนพระลักษณะของพระเจDาและ

เปgนไปตามพระประสงค1ของพระองค1 (เอ็ดมันด1 ชาน, 2019.) 

ดDวยเหตุนี้ผู Dศึกษาจึงเห็นความจำเปgนที่จะตDองสรDางความเขDาใจในความสัมพันธ1

ระหว<างมนุษย1กับพระเจDา และความเชื่อมโยงกันของพระประสงค1ของพระเจDากับการดำเนินชีวิตตาม

พระประสงค1ของพระองค1 ท้ังนี้เพื่อใหDกลุ<มอนุชนวัยทำงานไดDเห็นถึงปhจจัยและองค1ประกอบของ

ความสัมพันธ1ที่ส<งผลใหDมนุษย1ไดDรับประสบการณ1แห<งความสัมพันธ1กับพระเจDาผ<านทางการเรียนรูDผ<าน

ประสบการณ1ผ<านบอร1ดเกมประเภทวางแผนที่ถูกพัฒนาขึ้นจากแนวคิดบริบทของคริสเตียนเพ่ือ

ส<งเสริมการเติบโตของชีวิตฝoายจิตวิญญาณ  

 

 
ภาพ 9 ลำดับการเล<นเกมเม่ือเปรียบเทียบตามข้ันตอนกระบวนการเรียนรูDสู<การเปล่ียนแปลง 

 

จากภาพดDานบนเปgนไดDแสดงลำดับการเล<นบอร1ดเกมที่แบ<งออกเปgน 4 ช<วง โดย 

แต<ละช<วงเวลานี้จะอยู<ในรอบตาของผูDเล<นเกม 1 รอบ ซึ่งจะเปgนไปตามลำดับตามภาพ มากไปกว<าน้ัน 
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แต<ละช<วงเวลาแสดงใหDเห็นถึงความสอดคลDองกันกับข้ันตอนของกระบวนการเรียนรูDสู<การเปล่ียนแปลง 

โดยขั้นแรก คือขั้น สั่งสม (พลังงาน) จากบริบทของเกมเปgนเกมปลูกตDนไมDดังนั้นในช<วงเวลาเริ่มเกมจะ

เปgนช<วงเวลาที่ใหDผูDเล<นไดDสะสมพลังงานที่จะไดDรับจากตDนไมDที่ปลูกเพื่อนำไปแลกกับการ1ดปhญหาเพ่ือ

เก็บคะแนนซึ่งเมื่อเปรียบกับกระบวนการเรียนรูDสู<การเปลี่ยนแปลงจะเปgนช<วงเวลาแห<งการสะสม

ความรูD รวบรวมองค1ความรูDที่เคยมีแต<เดิมไปสู<ขั้นตอนต<อไป ขั้นที่สองคือ ขั้น สะเทือน (ชีวิต) จาก

ขั้นตอนกระบวนการเรียนรูDสู<การเปลี่ยนแปลง ในขั้นตอนนี้จะเกิดเปgนขั้นตอนที่ตกอยู<ในสภาวะหรือ

สถานการณ1ที่ถูกกระทบกระเทือนองค1ความรูDเก<า ส<งผลต<อความเชื่อที่เคยมี หรือทัศนะความคิดที่เคย

รับรูDมา และเมื่อเปรียบกับการปลูกตDนไมDในเกมจะเปgนขั้นตอนที่จำลองสถานการณ1เมื่อตDองเลือกใชD

พลังงานท่ีเคยสะสมมานำมาแลกกกับการ1ดคะแนน ข้ันท่ีสาม ข้ัน สะทXอน (ความคิด) คือข้ันตอนท่ีเม่ือ

อยู<ในกระบวนการเรียนรูDสู<การเปลี่ยนแปลงจะเปgนช<วงเวลาที่นำเอาสิ่งเก<าและสิ่งใหม<มาคิดใคร<ครวญ 

ถือเปgนกระบวนการย<อยความคิด ตีความถอดความเพื่อนำไปสู<การแสดงออก และช<วงเวลานี้ของการ

ปลูกตDนไมDในเกมจะเกิดขึ้นเมื่อผูDเล<นสามารถใชDพลังงานแลกกับการ1ดปhญหาและไดDรับความสามารถ

พิเศษมาเพื่อเลือกและตัดสินใจในการปรับแต<งตDนไมDในกระบะเพาะตรงกลาง ขั้นตอนสุดทDายคือ ข้ัน 

สนอง (สถานการณ1) เปgนการตอบสนองสถานการณ1เมื่อตัดสินใจปรับแต<ตDนไมDในกระบะเพาะตรง

กลางซึ่งตามบริบทในเกม การปรับแต<งนี้สามารถส<งผลกระทบไปยังผูDเล<นทั้งหมดและรวมถึงผูDเล<นเอง

ดDวยไดD ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงนี้จึงถือว<าเปgนการเปล่ียนแปลงที่ส<งผลกระทบต<อทั้งตนเองและชุมชน 

ซึ่งเปgนไปในทำนองเดียวกันกับขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการเรียนรูDสู<การเปลี่ยนแปลง 

ที่เมื่อคิดใคร<ครวญความรูDเก<าและใหม< เกิดการคิดวิเคราะห1และสังเคราะห1จนตัดสินใจที่ออกเปgน 

การกระทำ หรือการเปล่ียนแปลงซ่ึงเกิดจากภายในสู<ภายนอกน่ันเอง  

 

ดังน้ีเอง ดDวยระบบของบอร1ดเกมประเภทวางแผนมีส<วนช<วยใหDผูDเล<นไดDเขDาใจและ

สามารถใคร<ครวญผ<านการเล<นบอร1ดเกมที ่ไดDถ ูกพัฒนาแนวคิดและเนื ้อหาใหDสอดคลDองกับ

“ความสัมพันธ1กับการเติบโต” โดยจำลองกระบวนการเติบโตและการพัฒนาการดำเนินชีวิตใหDเปgนไป

ตามพระประสงค1ของพระเจDาใหDอยู<ในรูปแบบของการเปรียบเทียบกับกระบวนการเพาะตDนไมDใหD

เติบโตไดDอย<างเกิดผล โดยจำลองจากกระบวนการปลูกตDนไมDจนถึงการดูแล ท่ีตDองอาศัยปhจจัยและ

องค1ประกอบจากพลังงานธรรมชาติสภาพแวดลDอม แร<ธาตุสารอาหารที่เหมาะสมและส่ิงสำคัญคือ

ระยะเวลาของการเติบโตและการไดDรับการฟูมฟhกอย<างเอาใจใส< เพื่อใหDตDนไมDเติบโตขึ้นอย<างสมบูรณ1

ตามความตDองการของผูDเพาะปลูกตDนไมDซ่ึงกระบวนการ ข้ันตอน และองค1ประกอบปhจจัยของการเพาะ 

ปลูกตDนไมDนี ้เปgนไปในทำนองเดียวกันกับการพัฒนาชีวิตหรือการเสริมสรDางชีวิตฝoายจิตวิญญาณ 

ที่อาศัยปhจจัยและองค1ประกอบเช<นเดียวกัน คือ ชุมชนคริสเตียนหรือสภาพสังคมแวดลDอม แร<ธาตุ

สารอาหารคือการเรียนรูDพระวจนะ การสามัคคีธรรม การนมัสการ และสิ่งสำคัญคือความรักหรือ
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ความสัมพันธ1สนิทระหว<างพระเจDากับผูDเชื่อที่ตDองอาศัยเวลาและกระบวนการเพ่ือใหDผูDเชื่อไดDค<อย ๆ 

เรียนรูDและเติบโตข้ึนดDวยความรักของพระเจDา 

 “เราเปgนเถาองุ<น พวกท<านเปgนแขนง คนที่ติดสนิทอยู<กับเราและเราติดสนิทอยู<กับ

เขา คนนั้นจะเกิดผลมาก เพราะว<าถDาแยกจากเราแลDวพวกท<านจะทำสิ่งใดไม<ไดDเลย” (ยอห1น15:5) 

จากความจริง 4 ประการของความสนิทสนมกับพระเจDาที่พระองค1ปรารถนาใหDมนุษย1รูDจักพระเจDามาก

ขึ้น เชื่อวางใจ และไดDรับการเติบโตฝoายจิตวิญญาณจากภายใน จนไดDแสดงออกถึงพระลักษณะของ

พระองค1ดDวยความเชื่อและไวDวางใจสะทDอนสู<ภายนอก ทั้งนี้ความสนิทสนมกับพระเจDาไม<ไดDขึ้นอยู<กับ

ระยะเวลาเพียงเท<านั้นแต<ขึ้นอยู<กับกระบวนการและประสบการณ1ทำใหDเกิดความสนิทสนมมากยิ่งข้ึน

และดDวยประสบการณ1ที ่ไดDเร ียนรู Dและขั ้นตอนที ่เปgนไปตามทฤษฎีกระบวนการเรียนรู Dส ู <การ

เปลี่ยนแปลงท่ีไดDลองกระทำผ<านการเล<นบอร1ดเกมประเภทวางแผนดDวยระบบของเกม ทำใหDผูDเล<น

สามารถไดDรับประสบการณ1 ไดDเรียนรูD ไดDคิดใคร<ครวญในขณะที่เล<นบอร1ดเกม รวมถึงทำใหDเห็นภาพ

ของความสัมพันธ1และความเชื ่อมโยงของกระบวนการเติบโตฝoายจิตวิญญาณกับกระบวนการ 

เพาะตDนไมD  

ผูDศึกษาหวังเปgนอย<างย่ิงว<าแนวทางการพัฒนาบอร1ดเกมประเภทวางแผนเพ่ือส<งเสริม 

การดำเนินชีวิตตามพระประสงค1ของพระเจDาสำหรับอนุชนวัยทำงานจะช<วยส<งเสริมใหDกระบวนการ 

บ<มเพาะเมล็ดพันธุ1แห<งความเชื่อของผูDเชื่อไดDรับการพัฒนาและเติบโตไดDมากยิ่งขึ้นตามพระประสงค1

และน้ำพระทัยของพระเจDา  

 

5.3 ขLอเสนอแนะ 

จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาบอร1ดเกมประเภทวางแผนเพื่อส<งเสริมการดำเนิน

ชีวิตตามพระประสงค1ของพระเจDาสำหรับอนุชนวัยทำงาน ผู DวิจัยมีขDอเสนอแนะต<อพันธกิจและ

ขDอเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังต<อไป ดังน้ี   

 

5.3.1 ขBอเสนอแนะตEอพันธกิจ 

1. ผูDที่ทำพันธกิจดDานคริสเตียนศึกษาสามารถนำบอร1ดเกมนี้ไปใชDเพื่อเปgนเครื่องมือ

หรืออุปกรณ1การเรียนการสอนในการส<งเสริมการเรียนรูDเรื่องกระบวนการพัฒนาชีวิต และการดำเนิน

ชีวิตตามพระประสงค1ของพระเจDา หรือสามารถนำไปเปgนตัวอย<างสื่อการเรียนรูDประเภทเกมที่ช<วย

ส<งเสริมการเรียนรู Dเรื ่องการดำเนินชีวิตตามพระประสงค1ของพระเจDาเพื ่อใหDผู DเรียนไดDเขDาใจถึง

วัตถุประสงค1หลักของพระเจDา และไดDเรียนรูDจากประสบการณ1ผ<านบอร1ดเกมเพื่อใหDเกิดความเขDาใจ

และตระหนักถึงความสำคัญในความสัมพันธ1ระหว<างผูDเรียนกับพระเจDาโดยเฉพาะคริสเตียนศึกษากลุ<ม

อนุชนวัยทำงาน 
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2. ผูDที่ทำพันธกิจดDานการประกาศสามารถนำบอร1ดเกมนี้ไปใชDเปgนเคร่ืองมือหรือ

อุปกรณ1ในการสรDางความสัมพันธ1กับผูDเชื่อใหม<หรือผูDที่สนใจมารูDจักพระเจDามากขึ้นผ<านบอร1ดเกมน้ี 

เพื่อใหDผูDเชื่อใหม<หรือผูDที่สนใจไดDเขDาใจถึงวัตถุประสงค1หรือพระประสงค1ของพระเจDาในการทรงสรDาง

ของพระองค1รวมถึงความสัมพันธ1ของผูDเชื่อกับพระเจDาที่พระองค1ใหDความรักและความสำคัญในทุกชีวิต

และช<วงเวลาของชีวิตมนุษย1โดยเฉพาะกลุ<มวัยอนุชนวัยทำงาน 

3. ผูDที่ทำพันธกิจดDานการอภิบาลสามารถนำบอร1ดเกมนี้ไปใชDเพื่อเปgนเครื่องมือหรือ

อุปกรณ1ในการอภิบาลกลุ<มอนุชนวัยทำงานที่ตDองการการพัฒนาการดำเนินชีวิตตามพระประสงค1ของ

พระเจDาเพื่อใหDกลุ<มเป¥าหมายไดDรับการส<งเสริมความเขDาใจถึงความสำคัญและความเชื่อมโยงของปhจจัย

และองค1ประกอบของความสัมพันธ1ของตัวผูDเชื่อเองกับพระเจDาในการพัฒนาชีวิตฝoายจิตวิญญาณและ

การดำเนินชีวิตใหDเปgนไปตามพระประสงค1มากย่ิงข้ึน 

 

5.3.2 ขBอเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยคร้ังตEอไป 

  เนื่องจากการพัฒนาบอร1ดเกมประเภทวางแผนเพื่อส<งเสริมการดำเนินชีวิตตาม 

พระประสงค1ของพระเจDาสำหรับอนุชนวัยทำงานเปgนการทำวิจัยและศึกษาเพื่อสรDางและพัฒนาบอร1ด

เกมใหDมีเนื้อหาและแนวคิดหลักตามค<านิยมและหลักพระคริสต1ธรรมคัมภีร1 จึงทำใหDผูDวิจัยตDองใชDเวลา

ในการวิเคราะห1 สังเคราะห1และประมวลผลเพื่อใหDการเสริมสรDางการดำเนินชีวิตตามพระประสงค1 

ของพระเจ DาสอดคลDองก ับระบบการเล <นของบอร1ดเกมประเภทวางแผนเพื ่อให Dบอร 1ดเกม 

มีความครบถDวนในดDานแนวคิด หลักการและความสัมฤทธิ์ผล ประกอบกับขDอจำกัดทางดDานเวลาใน

การวิจัยจึงไม<สามารถพัฒนาบอร1ดเกมในขั้นตอนการทดลองและเผยแพร<ตามหลักการและขั้นตอน

การสรDางและออกแบบบอร1ดเกม อีกท้ังยังไม<ไดDมีการทดลองนำไปใชDกับกลุ<มเป¥าหมาย ดังน้ัน ผูDวิจัยจึง

มีขDอเสนอแนะสำหรับการศึกษาหรือวิจัยคร้ังต<อไป ดังน้ี 

1. ควรมีการนำบอร1ดเกมไปทดลองใชDกับกลุ <มตัวอย<างคือ กลุ <มอนุชน 

วัยทำงานเพื่อประเมินและปรับปรุงพัฒนาดDานเนื้อหาและดDานระบบของบอร1ดเกมใหDมีประสิทธิภาพ

ในการส<งเสริมการดำเนินชีวิตตามพระประสงค1ของพระเจDา 

2. ควรมีการนำบอร1ดเกมที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใชDเพื่อเปgนเครื่องมือต<อยอด 

ในการทำพันธกิจการประกาศ พันธกิจคริสเตียนศึกษา พันธกิจอภิบาลและหรือการรวมกลุ<ม 

สามัคคีธรรมในการส<งเสริมการดำเนินชีวิตตามพระประสงค1ของพระเจDาสำหรับอนุชนวัยทำงาน 

หรือวัยอ่ืน ๆ เช<น อนุชนวัยเรียน หรือวัยผูDใหญ< เปgนตDน 

3. สามารถนำบอร1ดมเกมที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใชDกับกลุ<มอนุชนวัยทำงาน 

ที่ตDองการการส<งเสริมการดำเนินชีวิตตามพระประสงค1ของพระเจDาเพื่อประเมินประสิทธิภาพของ

บอร1ดเกมว<าสามารถส<งเสริมการดำเนินชีวิตตามพระประสงค1ของพระเจDาไดDหรือไม< และอย<างไร 
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คูEมือการเลEนบอร(ดเกม “Cultivate Us” 

 

 

เป�าหมายของเกม 

 

เป¥าหมายขอเกมคือการเพาะตDนไมDตามลักษณะท่ีผูDเล<นไดDรับจากตDนเกมเพ่ือปลูกลงในกระบะเพาะ 

โดยแต<ละรอบการเล<นของผูDเล<นจะผลัดกันเติมส<วนประกอบของตDนไมDลงในกระบะเพาะตDนไมD  

เพ่ือสะสมพลังงานตามประเภทของส<วนประกอบของลักษณะของตDนไมD 

 

โดยพลังงานแต<ละประเภทท่ีไดDมาจะสามารถใชDแลกการ1ดปhญหาเพ่ือเก็บคะแนน ซ่ึงในการ1ดปhญหา 

แต<ละใบตDองการพลังงานจำนวนต<างกันตามระดับความยาก-ง<ายของปhญหาท่ีตDองแกDไข และเม่ือแกDไข

ปhญหาไดDผูDเล<นจะไดDรับความสามารถพิเศษเพ่ือปรับแต<งส<วนประกอบของตDนไมDท่ีอยู<ใน 

กระบะเพาะตามตDองการ 

 

เม่ือผูDเล<นสามารถแกDปhญหาไดDครบ 5 ปhญหาจะสามารถจบเกมไดD และ หากผูDเล<นคนใดไดDคะแนนรวม

จากการ1ดปhญหาและส<วนประกอบของตDนไมDของตัวเองอยู<ในกระบะเพาะมากท่ีสุดจะเปgนผูDชนะ 

 

เตรียมตัวเร่ิมเลEนเกม 

 

1. วางกระดานกระบะเพาะเพ่ือเตรียมดินปลูกตDนไมD  
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2. สุ<มการ1ดลักษณะของตDนไมDแต<ละประเภทใหDกับผูDเล<นทุกคน ประเภทละ 1 ใบ 

 
 

3. สุ<มเปUดการ1ดปhญหา คร้ังละ 5 ใบ และ การ1ดความสามารถพิเศษ 3 ใบ ท่ีส<วนกลาง 

 

ตัวอยEาง การ(ดปjญหา ตัวอยEาง การ(ดความสามารถ 
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4. แจกแผงสะสมพลังงานและเหรียญพลังงานใหDกับผูDเล<นแต<ละคน 

 
5. เร่ิมเกมตามเข็มนา½ิกา ขอใหDตDนไมDของคุณเติบโตไดDอย<างเต็มท่ี! 

 

 

ตารางสัญลักษณ(ของสEวนประกอบของตBนไมB 
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การเลEนแตEละรอบ 

 
1. ในหน่ึงรอบการเล<น ผูDเล<นสามารถวางเหรียญส<วนประกอบของตDนไมDลงในกระบะเพาะเพ่ือ

สะสมพลังงานหรือใชDจ<ายพลังงานท่ีสะสมมาเพ่ือแลกกับการ1ดปhญหาเพ่ือเก็บคะแนน 

2. หากผูDเล<นเลือกวางเหรียญส<วนประกอบของตDนไมDลงในกระบะเพาะ ผูDเล<นจะไดDรับพลังงาน

ตามประเภทความสัมพันธ1กับส<วนประกอบของตDนไมD โดยนับตามจำนวนเหรียญ

ส<วนประกอบของตDนไมDท่ีปรากฎอยู<บนสุดในกระบะเพาะในรอบตาของผูDเล<นน้ัน  

 

ตารางความสัมพันธ(ของสEวนประกอบของตBนไมBกับพลังงานท่ีจะไดBรับ 

ใบ 

 

แสงแดด 

 

ลำตBน 

 

น้ำ 

 

ราก 

 

แรEธาตุ 

 
 

3. หากผูDเล<นเลือกท่ีจะแลกพลังงานสะสมกับการ1ดปhญหา (การ1ดคะแนน) ผูDเล<นสามารถเลือก

ความสามารถพิเศษท่ีเปUดอยู<ในพ้ืนท่ีส<วนกลางไดD 1 ความสามารถเพ่ือใชDความสามารถน้ัน

ปรับแต<งส<วนประกอบของตDนไมDในกระบะเพาะตDนไมDตามความตDองการ  
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การ(ดปjญหา (การ(ดคะแนน): พลังงานท่ีปรากฏบนการ1ดดDานบนซDายมือ จะแสดงถึง

จำนวนและประเภทพลังงานท่ีผูDเล<นตDองสะสมเพ่ือนำมาแลกกับการ1ดท่ีตDองการ 

 
 

ความสามารถของการ(ดความสามารถพิเศษ 

 

ยDายไปจุดอ่ืน 

บนล<างซDาย

ขวา 1 ช<อง 

 

เลือกเหรียญ

ดDานบนสุด 

ดึงออกเขDา

กองกลาง 

 

นำเขDาจาก

กองกลาง 1 

ช้ิน 

 

ยDายเหรียญท่ี

อยู<บนสุด ไป

ท่ีใดก็ไดD 
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กลับดDาน

เหรียญ 

 

ดึงเหรียญ

ออกท้ังแถว

ลงกองกลาง 

 

 

เง่ือนไขจบเกม 

 

1. เม่ือผูDเล<นคนใดสามารถรวบรวมการ1ดปhญหา (การ1ดคะแนน) ไดDครบ 5 ใบถือว<าเปgนอันจบเกม 

2. เม่ือเหรียญสัญลักษณ1ส<วนประกอบของตDนไมDในกองกลางหมด หรือ เหรียญส<วนประกอบของ

ตDนไมDท้ังหมดอยู<ในกระบะเพาะตDนไมDท้ังหมดถือว<าเปgนอันจบเกม  

 

 

การนับคะแนน 

 

1. ผูDเล<นจะไดDคะแนนจาก เหรียญส<วนประกอบของตDนไมDท่ีอยู<ในกระบะ โดยจะไดDคะแนนจาก

เหรียญท่ีมีลักษณะเดียวกันกับการ1ดท่ีผูDเล<นสุ<มไดDก<อนเร่ิมเกม และอยู<ดDานบนสุดของแต<ละ

แถวบนกระดานกระบะเพาะตDนไมD โดยจะไดDเหรียญละ 2 คะแนน  

2.  ผูDเล<นจะไดDคะแนนจากการ1ดปhญหาท่ีเก็บสะสมไดDจะการแลกกับพลังงานท่ีไดDจากการปลูก

ส<วนประกอบของตDนไมDหรือการวางเหรียญส<วนประกอบของตDนไมDในกระดานกระบะเพาะ

ตDนไมD โดยคะแนนจะไดDมากนDอยตามจำนวนหน<วยพลังงานท่ีไดDแลกไป ตามตารางดังน้ี  

 

3 หน<วยพลังงาน = 1 คะแนน 

4 หน<วยพลังงาน = 2 คะแนน 

5 หน<วยพลังงาน = 3 คะแนน 

6 หน<วยพลังงาน = 4 คะแนน 
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ภาคผนวก ข 

ส8วนประกอบของบอรGดเกม “CULTIVATE US” 
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ภาคผนวก ค 
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