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บทคัดย่อ
เอดูเทนเมนต์ (Edutainment) เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่ เน้น ความสนุ ก สนาน
เพลิดเพลิน และได้รับความรู้ควบคู่กันไปจากการผสมผสานสื่อที่หลากหลาย เช่น ภาพยนตร์ ดนตรี
รายการโทรทัศน์ เกม อินเทอร์เน็ต และซอฟแวร์คอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่ถูกดัดแปลงเนื้อหาภายในให้
เหมาะสมกับผู้เรียนโดยการใส่กราฟิก ภาพ แสง เสียง ที่เร้าใจ เพื่อช่วยในการเรียนรู้พร้อมกับนา
ความบันเทิงมาเป็นสิ่งดึงดูดใจ และการสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายแวดล้อมด้วยสิ่งบันเทิงดังที่กล่าว
มาแล้วข้างต้นจะทาให้ผู้เรียนไม่รู้สึกตัวว่ากาลังเรียนอยู่ หากผู้สอนนามาประยุกต์ใช้กับทษฎีีการเรียน
การสอนอื่น ๆ เช่น จิตวิทยาการศึกฎา การสร้างสรรค์ด้วยปัญญา การเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นต้น
ยิ่งช่วยให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการทางการเรียนรู้อย่างมากมายในอนาคต
คาสาคัญ: ศึกฎาบันเทิง, เรียนปนเล่น, เทคโนโลยีการศึกฎา

ABSTRACT
Edutainment is a model of education with focus on fun, play and enjoyment
together with learning by integrating several kinds of media such as movies, music,
television programs, games, internet and computer software of which the contents are
adjusted to be suitable for learners. In addition the content is edited and inserted by
graphics, images, light and sound to stimulate the learners through entertainment and
create relaxing environment while studying. If the teachers apply this method with
other educational theories such as educational psychology, constructionism, collaborative
learning etc., It will help learners develop learning process in the future.
Keywords: Edutainment, Play and Learn, Educational Technology
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บทนา
จุดประกายของแนวคิดเอดูเทนเมนต์ (Edutainment) เริ่มจากสมาชิกในครอบครัวพากัน
หาความบั น เทิ ง นอกบ้ า น เช่ น พ่ อ แม่ พ าบุ ต รหลานไปเที่ ย ว สวนสนุ ก สวนน้ า สวนเกฎตรหรือ
พษกฎศาสตร์ สวนสัตว์ หรือแม้กระทั่งนิทรรศการ เช่น ท้องฟ้าจาลอง เป็นต้น ซึ่งเด็ก ๆ จะจดจา
อย่างติดตากับสิ่งที่ได้รู้ได้เห็น ได้สัมผัส รวมกั บการฟังคาอธิบายจากพ่อแม่กลายเป็นความรู้ที่ซึมซับ
เข้าสู่สมองอย่างไม่รู้สึกตัว จากนั้นวงการอุตสาหกรรมบันเทิง จึงนาแนวคิดจากกิจกรรมเหล่านี้มาจัด
กระบวนท่าเสียใหม่เป็นการจัดระบบการเรียนรู้ที่ยังคงความสนุกสนานเพลิดเพลิน เบิกบานสาราญใจ
จนกระทั่งกลายมาเป็นแนวทางหนึ่งในการจัดการศึกฎาทุกระดับในปัจจุบัน โดยเน้นสื่อและเทคโนโลยี
เป็นศูนย์กลางซึ่งมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสูงขึ้นเรื่อย ๆ
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อเหล่านั้นโดยไม่ต้องพึ่งครู หรือเป็น “Instructional Without
Teacher” โดยการสอนทั้งหลายจะถูกสอดแทรกเข้าไปในสาระและกิจกรรมที่ครูได้จัดเข้าไปล่วงหน้า
แล้วในรูปของวัสดุการสอนต่าง ๆ เช่น เกม วีดิทัศน์ เพลงคาราโอเกะ ห้องเรียนเสมือนจริง (Virtual
Classroom) ภาพยนตร์ เป็นต้น (ทิศนา แขมมณี , 2545) โดยเรียนรู้จากภาพ แสง สี เสียง ภายใต้
บรรยากาศของความสนุกสนานเพลิดเพลิน (Education and Entertainment = Edutainment) อีกทั้ง
เมื่อผนวกเข้ากับทษฎีีจิตวิทยา และทษฎีีการเรียนรู้อื่น ๆ ด้วยแล้วจะมีส่วนช่วยกระตุ้นและส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ตลอดจนสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัย ซึ่งสามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ผู้เรียน เรียนดี เรียนเก่ง และ
เรียนอย่างมีความสุข (สุมาลี ประทุมนันท์, 2545)
ความสาคัญของเอดูเทนเมนต์
การเรียนรู้ที่ช่วยให้เกิดความเข้าใจมากที่สุดก็คือ การเรียนรู้โดยการลงมือทา (Learning
by Doing) ดังนั้น ถ้าต้องการให้ผู้เรียนได้รับความรู้ด้วยความเข้าใจจากพิพิธภัณฑ์ ก็คงต้องให้เยาวชน
ได้ลงมือทาอะไรสักอย่างเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างที่เราตั้งเป้าหมายไว้ และการลงมือทาในครั้งนี้
ควรมีรูปแบบของความสนุกสนาน กลมกลืนกับสาระที่ต้องการให้เยาวชนได้รู้ วิธีการอย่างง่ายที่สุด
ต้องเข้าใจธรรมชาติของเด็กเสียก่อน คือชอบการค้นคว้า อยากรู้อยากเห็น การผจญภัย และการเอาชนะ
ในเกมการละเล่นต่าง ๆ จึงเป็นที่มาของการออกแบบและจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มีชีวิตหรือมิวเซียมสยาม
ซึ่งรวบรวมเรื่องราวตั้งแต่สยามประเทศในอดีต ว่าด้วยเรื่องแผ่นดินสุพรรณภูมิ ชนชาติ การอพยพ
การสู้รบสมัยราชธานีศรีอยุธยา เรื่อยมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ สิ่งที่โดดเด่นคือการนาเนื้อหาความรู้
จากหนังสือมาจัดแสดงด้วยภาพจาลอง แกะสลัก จับต้องได้หมด ตาดู หูฟัง มือได้จับต้อง เช่น เล่นตีกลอง
จับแปรงปัดฝุ่นหาวัตถุโบราณ เป็นต้น สิ่งประดิฎฐ์ทั้งหมดก็คือ กลอุบาย เพื่อให้เยาวชนได้อ่านเนื้อหา
ในพิพิธภัณฑ์นั่นเอง (สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ , 2549) หากจะมองว่าการกระทาแบบนี้
เยาวชนจะได้ประโยชน์อะไร แต่ถ้าเทียบกับการให้เด็กเข้ามาชมพิพิธภัณฑ์ แล้วครูสั่งให้หาข้อมูลใน
เรื่องที่กาหนดกับการให้เยาวชนเรียนรู้ ด้วยตัวเองด้วยความสุขและสบายใจ การกระทาแบบใดที่
เยาวชนจะให้ความสนใจมากกว่ากัน ดังนั้นความสนุกสนานที่พวกเขาได้รับจากพิพิธภัณฑ์หรือแหล่ง
ความรู้ใด ๆ ก็ตามที่มีรูปแบบลักฎณะเอดูเทนเมนต์นี้ จะเป็นตัวจุดประกายให้เยาวชนเหล่านี้ได้รักใน
การศึกฎาหาความรู้มากยิ่งขึ้น แล้ววันหนึ่งข้างหน้ามุมมองของเยาวชนที่มีต่อการเรียนรู้จะเปลี่ยนไป
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เมื่อกล่าวถึงการเรียนรู้ในบรรยากาศที่ สนุกสนานเพลิดเพลิน มีนักวิชาการหลายคนนา
แนวคิดศึกฎาบั น เทิงมาทดลองใช้ ต่างพบว่ามีผ ลดีต่อการเรียนรู้ของผู้ เรียน ดังรายงานวิจัย ของ
Edgens et al. (1984) ที่รายงานว่า กิจกรรมแบบศึกฎาบันเทิงจูงใจผู้เรียนให้ มีความคิด วิเคราะห์
ทบทวนความเชื่อ ความรู้ และการรับรู้ข องตนในเชิงการวิเคราะห์ วิจารณ์มากขึ้น ซึ่งสอดคล้ องกั บ
ค ากล่ า วของผู้ ผ ลิ ต รายการ Teletubby ของ BBC ว่ า รายการโทรทั ศ น์ เป็ น สื่ อ ที่ มี พ ลั ง ในการจัด
การศึกฎาในยุ คเทคโนโลยี มีความส าคัญในการพัฒ นาทัก ฎะการคิ ดของเด็ก ยุค ปัจจุ บัน อ้างถึ ง
บทความ The Transformation of Distance Learning to Distributed Learning ไว้ว่าเด็กมีธรรมชาติ
ของความอยากรู้ อ ยากเห็ น และมี จิ น ตนาการ หากให้ เ ด็ ก ๆ เหล่ า นี้ ไ ด้ รั บ ความบั น เทิ ง จากเกม
ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ ที่จัดโดยมืออาชีพ ซึ่งสร้างจากจินตนาการของเด็ก ๆ เป็นการสร้างภาพ
ที่มีความตื่นตาตื่นใจ เสริมสร้างความอยากรู้อยากเห็น ซึ่งจะนาไปสู่การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
(White, 2003) สนับสนุนแนวคิดการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนด้วยความบันเทิง โดยจัดการ
เรียนรู้ผ่านกิจกรรม พักผ่อนหย่อนใจในยามว่าง ในยามผ่อนคลายเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่สามารถจัด การ
เรียนรู้ โดยผู้เรียนก็ยังมีความรู้สึกว่าเป็นการพักผ่อนและเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ (เสาวพร
เมืองแก้ว, 2547)
จากรายงานการวิ จั ย ของ Angell (2005) เกี่ ย วกั บ การใช้ มิ ว สิ ค วิ ดี โ อเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ใน
หลักสูตรเพื่อการเรียนรู้ของวัยรุ่นหญิงที่มีปัญหาการปรับตัวในสังคม ความสัมพันธ์กับเพื่อนชาย และ
ปัญหา การเรียน พบว่า การแทรกความรู้ทางวิชาการเข้าไปในมิวสิควิดีโอที่ทันสมัย ทาให้วัยรุ่นหญิงมี
ความชื่นชอบเป็นอย่างมาก ส่งผลให้เปลี่ยนแปลงพษติกรรมทางสังคมไปในทางที่ดีขึ้น มีพัฒนาการ
ทางด้านการใช้ภาฎาเพื่อการสื่อสาร สามารถแยกแยะความรู้สึกที่สับสนและสามารถเข้าใจปัญหา
วัยรุ่นได้ดียิ่งขึ้น (White, 2003) ด้วยแนวคิดการใช้ดนตรีเป็นสื่อการสอนที่บ้านระหว่างผู้ปกครองและ
บุตร เช่น สอนการเล่นเปียโนคู่ หรือเครื่อ งดนตรีชนิดอื่นที่สนใจ เป็นการเรียนรู้ร่วมกัน จะเห็นว่าพ่อ
และแม่กลายเป็นผู้สอนที่ดี เป็นจุดเริ่มต้นให้ลูก ๆ เข้าใจเมโลดี้ บทกวี และจังหวะของดนตรีอย่าง
ลึกซึ้ง จนมีความชานาญในการแสดงเปียโน (Chika, 2004) นอกจากนี้ เกมในรูปแบบเอดูเทนเมนต์ยังถูก
บูรณาการขึ้นระหว่างทษฎีีการศึกฎา จิตวิทยา และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการวิจัย พบว่า
การเล่นเกมเอดูเทนเมนต์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมกัน (Collaborative) สามารถพัฒนาการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งแรกคือผู้เรียนมีอิสระที่จะเลือกเรียนตามความสนใจ และมีความ
สนุกสนานจากการเล่นเกมอีกด้วย
ความหมายของเอดูเทนเมนต์
จุดเริ่มต้นของคาว่า เอดูเทนเมนต์ มาจากการเติบโตด้านอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ ที่จัดอยู่
ในรูปแบบ CD-ROM สาหรับเด็ก ซึ่งรายการที่บรรจุใน CD-ROM ถูกออกแบบเพื่อการเรียนการสอน
อย่างสนุกสนาน มีความบันเทิงหรรฎา ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง สารานุกรม (Wikipedia) ให้
ความหมายเอดู เ ทนเมนต์ ว่า เป็ น รู ปแบบหนึ่ ง ของความบั น เทิ ง ซึ่ ง ออกแบบเพื่ อ ใช้ ใ นการศึ ก ฎา
หมายถึง ปฏิสั มพัน ธ์ของการศึกฎาและความบันเทิง ในทางการค้าจะปรากฏออกมาในรู ป แบบ
ของซอฟต์แวร์ เคเบิ้ ล เน็ ตเวิค หรื อ ซีดีรอม เป็นต้น ซึ่งเป็นศัพท์ที่เกิดจากการสร้างคาขึ้นมาใหม่
โดยการผสมคาว่า Education และ Entertainment เข้าด้วยกัน เพื่อใช้สาหรับการนาเสนอความรู้
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ผสมกับความบันเทิงผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งรายการโทรทัศน์ เว็บไซต์ คอมพิวเตอร์และวิดีโอเกม ภาพยนตร์
ดนตรี เสียงเพลง และซอฟต์แวร์มัลติมีเดีย เป็นต้น ตัวอย่างที่เห็นเด่นชัดที่สุดคือรายการโทรทัศน์
สาหรับเด็ก Sesame Street, The Electric Company และ Mr.Rogers เป็นต้น ส่วนเว็บไซต์ที่นาเสนอ
ความบันเทิงผสมความรู้ได้อย่างยอดเยี่ยมได้แก่ เว็บไซต์ Learn2.com และ HowStuffWorks.com
เป็นต้น (White, 2003) นอกจากนี้ ยังรวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนควบคู่กับความบันเทิง
และการศึกฎา โดยใช้วิธีการออกแบบกิจกรรมทางการศึกฎาให้มีความร่าเริงสนุกสนานเป็นสิ่งแรก
และวัตถุประสงค์การเรียนรู้จะมุ่งเน้นรูปแบบที่มีความบันเทิงเป็นสาคัญ
เอดูเทนเมนต์หรือศึกฎาบันเทิง ความหมายของศัพท์ด้านคอมพิวเตอร์คือโปรแกรมประยุกต์
ในรูปแบบของเกมที่ให้ทั้งความบันเทิงและความท้าทายเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ใช้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
โดยเสมือนว่ามิได้กาลังเรียนอยู่ (กิดานันท์ มลิทอง, 2539) โปรแกรมเหล่านี้จะมีทั้งภาพกราฟิก วีดิทัศน์
และเสียง ทาให้เกิดความตื่นเต้นเร้าใจไม่เบื่อหน่าย โปรแกรมประเภทนี้ที่ขายดีมาเป็นเวลานาน ได้แก่
Microsoft Flight Simulator ที่หลายคนซื้อมาใช้เล่นเป็นเกม แต่โรงเรียนฝึกการบินใช้ในการสอน
การบินในสถานการณ์จาลอง และที่ นิยมกันแพร่หลายมากอีกโปรแกรมหนึ่ง ได้แก่ ชุดเกม Carmen
Sandiego ซึ่ ง เป็ น เรื่ อ งราวของนั ก สื บ ที่ ฝึ ก การสั ง เกตและช่ ว ยการเรี ย นรู้ แ ผนที่ แ ละภู มิ ศ าสตร์
ในประเทศต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี (สุริยพร กุลสุทธิ์ , 2549) นอกจากนี้ในวงการนิเทศศาสตร์มีรูปแบบ
การน าเสนอสาระผสมบั น เทิ ง (Edutainment) โดยวางกลยุทธ์ให้ สื่ อสารมวลชนมีบทบาทในการ
ประยุกต์ใช้สาระและความบันเทิงเพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ (ปาริชาติ สถาปิตานนท์, 2543)
ปรากฏดังรายการโทรทัศน์ เช่น รายการพันแสงรุ้ง ปราชญ์แผ่นดิน ทุ่งแสงตะวัน และกบนอกกะลา
เป็นต้น
เทคโนโลยีสื่อประสม (Multimedia) เป็นเทคโนโลยีที่สามารถนาเสนอข้อมูลได้ทั้งในรูป
ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และยังมีปฏิสัมพันธ์ได้ (Interactive) และสามารถเชื่อมโยง
ข้อมูล (Hyperlink) ทาให้สามารถเลือกดูเนื้อหาเฉพาะส่วนที่สนใจได้ มีการนามาใช้การเรียนการสอน
การฝึกอบรม (Computer Based Training) และการบันเทิง จึงเรียกชื่อโปรแกรม Edutainment นี้ว่า
การศึกฎาเชิงสันทนาการ (ไพรัช ธัชยพงฎ์, 2549) ดังนั้น ในยุคข่าวสารไร้พรมแดน ผู้เรียนต้องการ
เรี ย นรู้ สิ่ งใหม่ ๆ ทัน สมัย ในบรรยากาศที่ส นุ ก สนานสามารถเรี ยนรู้ ได้ รวดเร็ ว จึงมีผู้ นาแนวคิ ด
ความบันเทิงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยรวมคาว่า Education และ Entertainment เข้า
ด้วยกันเป็น Edutainment หรือการศึกฎาเชิงหรรฎา (เสาวพร เมืองแก้ว, 2547)
จากความหมายและค าจ ากั ด ความที่ มี นั ก วิ ช าการหลายท่ า นให้ ค วามหมายไว้ อ ย่ า ง
หลากหลายตามที่ ก ล่ า วมาแล้ ว นั้ น สามารถสรุ ป ได้ ว่ า ค าว่ า Edutainment นั้ น แม้ จ ะแปลเป็ น
ภาฎาไทยได้ว่า ศึกฎาบันเทิง (กิดานันท์ มลิทอง, 2539) สาระผสมบันเทิง (ปาริชาติ สถาปิตานนท์ ,
2543) การศึกฎาเชิงสันทนาการ (ไพรัช ธัชยพงฎ์, 2549) และคาว่าการศึกฎาเชิงหรรฎา (เสาวพร
เมื อ งแก้ ว , 2547) ต่ า งก็ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ป ลายทางอย่ า งเดี ย วกั น คื อ มุ่ ง ให้ ผู้ เ รี ย นได้ เ รี ย นรู้ อ ย่ า ง
สนุกสนาน ร่าเริง รื่นรมย์ มีอารมณ์ดี รู้สึกผ่อนคลาย ในขณะที่ซึมซับความรู้เข้าสู่สมองอย่างไม่รู้ตัว
ปรากฏการณ์ลักฎณะเช่นนี้อาจจะให้ความหมายใหม่เป็นคาว่า เรียนรู้รื่นเริง ก็ไม่ผิดนัก เนื่องจาก
ความหมายใกล้เคียงกันกับ คาว่าบันเทิง คือเบิกบานใจ รื่นเริงใจ ทาให้รู้สึกสนุก อารมณ์ดี ไม่เครียด
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ส่วนคาว่าศึกฎาก็มีความหมายที่ใกล้เคียงกับคาว่าเรียนรู้ ในบางโอกาสหรือสถานการณ์อาจใช้เรียก
แทนกันได้
เอดูเทนเมนต์ในการประยุกต์ใช้กับการศึกษาแนวใหม่
ลั ก ฎณะของเอดู เ ทนเมนต์ ใ นประเทศไทยได้ ถู ก น ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ อ ย่ า งหลากหลาย
ตามกระแสการพัฒนาเทคโนโลยีการเรียนรู้คู่ความบันเทิง ซึ่งเริ่มเป็นที่จับตามองจากนักการศึกฎา
ว่าสมควรจะเป็ น อีก ทางเลื อ กหนึ่ งที่ มี ความเหมาะสมกั บการเรี ยนรู้ ในยุ คปัจจุ บัน มีห น่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกฎาทั้งภาครัฐและเอกชนมากมาย ตื่นตัวในการนารูปแบบเอดูเทนเมนต์
มาช่วยส่งเสริมการเรียนรู้คู่กับความบันเทิง ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในประเทศไทยคือ สถาบันกวดวิชา
ภาฎาอังกษฎชื่อ Enconcept ได้ฉีกแนวคิดการเรียนภาฎาอังกษฎด้วยทษฎีีใหม่ชื่อว่า Memolody
จัดสภาพห้องเรียนแบบมัลติมีเดีย มีเพลงคาศัพท์ มีครูสอนสไตล์จับใจวัยรุ่นชื่อว่า อริสา ธนาปกิจ
หรือครูแนน เป็นดาวเด่นของสถาบันกวดวิชาภาฎาอังกษฎ Enconcept การดาเนินงานที่นี่จะจับ
กระแสแนวการศึกฎาโลกยุคใหม่ เน้นผลิตสื่อการเรียนที่เข้าถึงหัวใจผู้เรียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แบบ
ยั่งยืนแท้จริง ฉีกรูปแบบการสอนภาฎาอังกษฎด้วย “Memolody” จับศัพท์ภาฎาอังกษฎ ใส่ดนตรี
และแต่งเนื้อหาโดนใจวัยรุ่น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ จดจาโดยอัตโนมัติ พร้อมกับนารูปแบบ Edutainment
มาใช้ และสร้างครูสอนภาฎาอังกษฎวัยรุ่นอีกหลายคน ที่มีแ นวการสอนแหวกแนวทั้งร้อง เต้น เล่น
ละคร แถมด้ว ยการสร้ างสตูดิโ อที่เพียบพร้อมด้ว ยระบบเครื่องเสี ยงทันสมัย ควบคุมโดยทีมงาน
เบื้ อ งหลั ง ที่ น า Effect ต่ า ง ๆ มาเสริ ม โต้ ต อบกั บ ครู ผู้ ส อนในขณะสอนภาฎาอั ง กษฎ เพื่ อ สร้ า ง
บรรยากาศที่สนุกสนาน และกระตุ้นนักเรียนในห้องให้มุ่งมั่นกั บการเรียนรู้ตลอดชั่วโมงเรียน เน้นให้
ผู้เรียนได้ทั้งความรู้และความสนุกไปพร้อมกัน ฉีกแนวไปสู่มิติการกวดวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึก
สนุกสนาน ติดใจ และติดตามการสอนแบบพลาดไม่ได้ โดยเชื่อมั่นว่าเทคนิคนี้จะไปกระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิดการจดจาแบบยั่งยืนโดยอัต โนมัติ ซึ่งนับเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย
(นิรนาม, 13 กันยายน 2548)
จากความสาเร็จของเกมเอดูเทนเมนต์ในต่างประเทศ ทาให้ บริฎัท เอ็ม เอฟ อี ซี (เอ็มเฟค)
ได้พัฒนาเกมตัวใหม่ชื่อ “24 Universal” ซึ่งเป็นเกมประเภทบันเทิงผสมกับการศึกฎา ช่วยพัฒนา
ทักฎะในวิชาคณิตศาสตร์ ออกวางตลาดโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือวัยรุ่นอายุ 12-20 ปี (นิรนาม, 2548ข)
ซึ่งประสบความสาเร็ จเป็น อย่ างมาก จากกระแสนี้เองล่ าสุ ดส านักพิมพ์นีโอ เอดูเทนเมนท์ (Neo
Edutainment) และสานักพิมพ์นานมีบุ๊คส์ ได้ฉีกรูปแบบมาผลิตหนังสือพ๊อกเก็ตบุ๊คสาหรับเด็กและ
เยาวชน เน้นการให้ความสนุกสนานและความบันเทิงช่วยเสริมสร้างจินตนาการและให้ความรู้แก่เด็ก
ไปพร้อมกัน (นีโอ เอดูเทนเมนต์, 2549) เป็นตัวอย่างของอุตสาหกรรมบันเทิงที่หันมามุ่งเน้น เอดูเทนเมนต์
มากขึ้น นอกจากวงการอุตสาหกรรมบันเทิงแล้ว ในแวดวงการศึกฎาก็ยังนารูปแบบของเอดูเทนเมนต์
มาประยุกต์ ช่วยจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนมีตัวอย่างให้เห็นที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ได้ก่อตั้ง
Cyber Center หรือห้องปฏิบัติการที่จัดทาขึ้นเพื่อการเรียนรู้ในลักฎณะเอดูเทนเมนต์ด้วยความเชื่อที่ว่า
การเรียนรู้ของนักศึกฎาปัจจุบันแตกต่างจากนักศึกฎาในอดีต จึงต้องปรับรูปแบบให้ เหมาะสม มีการ
จัดพื้นที่สาหรับค้นคว้าหาข้อมูล ฟังเพลง และฟังบรรยายพิเศฎ (มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2549) แนวคิด
การจั ด สภาพแวดล้ อ มในระดั บ อุ ด มศึ ก ฎาไม่ ห ยุ ด เพี ย งเท่ า นั้ น ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีจัดตั้งห้องบันเทิงเชิงวิชาการ (Edutainment Room) มีบริเวณสาหรับเรียนรู้
โดยล าพัง (Self-study Zone) เรี ย นรู้ เป็ น กลุ่ ม (Group-study Zone) มี Software หมวดบันเทิง
หมวดกราฟิก และมัลติมีเดีย เพื่อใช้เวลาว่างเสริมสร้างความรู้อื่นที่ไม่จาเป็นต้องเน้นสาระด้านวิชาการ
เพียงอย่างเดียว แต่อาจสอดแทรกด้วยความบันเทิงรูปแบบต่าง ๆ กันได้ (มหาวิทยาลัยเกฎตรศาสตร์ ,
2549) การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ Edutainment อี ก แห่ ง หนึ่ ง ที่ น่ า จั บ ตามองคื อ มหาวิ ท ยาลั ย เกฎตรศาสตร์
ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ ได้จัดตั้ง Edutainment Media Square เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้คู่ความบันเทิง
ให้บริการห้องสนทนาออนไลน์ วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ เพลง และคณะศึกฎาศาสตร์ก็มีโครงการวิจัย
และจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เชิงหรรฎาขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ใช้ เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามสภาพจริงสาหรับนิสิต โดยวัตถุประสงค์จะเน้นบุคลิกภาพ การวิจัย ภาฎาอังกษฎ และ
ICT อันจะนาไปสู่การเป็นครูในอุดมคติ (พนิต เข็มทอง, 2549) จากรูปแบบที่โดดเด่นของเอดูเทนเมนต์
และมีบทบาทต่อการจัดการศึกฎาแบบไม่ซ้าซากจาเจนี่เอง ทาให้สถาบันการศึกฎาทั้งระดับพื้นฐาน
และระดับอุดมศึกฎาต่างก็เล็งเห็นถึงความสาคัญของการเรียนแบบศึกฎาบันเทิงจึงมีนโยบายส่งเสริม
การเรียนรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนาน พร้อมจัดตั้งศูนย์การเรียนในรูปแบบเอดูเทนเมนต์ดังกล่าว
ข้างต้น เนื่องจากการเรียนรูปแบบนี้สามารถทาให้ผู้เรียนมีผลสัมษทธิ์ทางการเรียนได้ด้วยความเต็มใจที่จะ
เรียนรู้อย่างไม่รู้สึกเบื่อหน่าย
รูปแบบและวิธีการของเอดูเทนเมนต์
ผลการศึกฎามากมายที่มีการนาประสบการณ์และประโยชน์ทางอารมณ์มาจัดบรรยากาศ
ความเพลิดเพลิน ความพอใจกระตุ้นอารมณ์เพื่อประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนและนามา
ประยุกต์ช่วยส่งเสริมความสุขเพื่อการเรียนรู้ เช่น นัยพินิจ คชภักดี และนิตยา คชภักดี (2542) พบว่า
พัฒนาการทางสมองของเด็กสามารถกระตุ้นด้วยดนตรีคลาสสิก ดนตรีคลาสสิกทานองและจังหวะ
ที่ซับซ้อน ช่วยกระตุ้นการทางานของสมองส่วนที่รับผิดชอบการคิดวิเคราะห์เหตุผลเชิงความสัมพันธ์
ได้อย่างดี เพราะอารมณ์มีอิทธิพลโดยตรงต่อชีวิต การจดจา และนาความสุขทางอารมณ์มาเป็นส่วนหนึ่ ง
ของการเรียนรู้ให้เกิดบรรยากาศที่ทาให้ผู้เรียนอยากรู้ อยากเห็น อยากเล่น อยากลอง ครูจาเป็นที่จะต้อง
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นความสนุกสนานเป็นหลัก หลีกเลี่ยงอารมณ์เบื่อหน่าย อารมณ์
โกรธ อารมณ์ กลัว ฝืนใจ ประหวั่นพรั่นพรึงใจ หากแต่พยายามสร้างสรรค์ความสุขสนุกกับการเรียนรู้
เป็นกันเอง อบอุ่น ยอมรับ ซึ่งวิธีนี้เชื่อแน่ว่าอารมณ์และการเรียนรู้ย่อมสอดรับสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี
(อริยา คูหา, 2545)
การเล่น (Play) เป็นพษติกรรมของมนุฎย์โดยตรงประการหนึ่งที่จาเป็นและมีความสาคัญ
ที่จะขาดเสียมิได้ ในวัยเด็กการเล่นเป็นพษติกรรมที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นความต้องการตาม
ธรรมชาติของมนุฎย์ กระบวนการพัฒนาชีวิตในวัยเด็ก ต้องอาศัยการเล่นเป็นพื้นฐาน ซึ่งพ่อแม่หรือ
ผู้ใหญ่จะตอบสนองความต้องการในการเล่นด้วยความเต็มใจ อยากให้ลูกหรือเด็ก ๆ ได้แสดงออก
ด้วยการเล่นอย่างมีความสุข ดังนั้นการเล่นจึงเป็นพษติกรรมตามธรรมชาติของมนุฎย์ทุกเพศ ทุกวัย
ซึ่งในวัยเด็กการเล่นจะเป็นสื่อช่วยพัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาได้อย่างดี การเล่นที่ดี
เป็นนันทนาการอย่างหนึ่งซึ่งมีความสาคัญต่อการพัฒนาบุคคลให้เป็นพลเมืองที่ดีของบ้านเมืองอย่างมี
ประสิทธิภาพ กล่าวได้ว่า “ความสุขครั้งแรกในชีวิตของเด็กเริ่มต้นจากพ่อแม่ และต่อมายังมีความสุข
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ความเพลิดเพลิน จากการเล่น ” งานในวัยเด็กคือการเล่นนั่นเอง ดังนั้นควรส่งเสริมให้มีการเล่นเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของเด็ก ๆ และบูรณาการเข้าไปในกิจกรรมการเรียนการสอน โดยให้การเล่น
เป็นส่วนหนึ่งของการเรียน หรือเรียนรู้โดยการเล่น (Learning by Playing) หรือเรียนรู้วิธีเล่น (Learn
to Play) นอกจากนี้ ยังมีข้อค้นพบอีกว่าการทาให้สิ่งแวดล้อมการเรียนที่ดี ไม่เคร่งเครียด การให้
อาหารที่ครบ 5 หมู่ การอบรมและสนับสนุนส่งเสริมที่ดี สามารถทาให้มีการเปลี่ยนแปลงในสมอง
สิ่งแวดล้อม ตัวกระตุ้นต่าง ๆ ที่ดีมีผลต่อความฉลาด (IQ) 40-70 เปอร์เซ็นต์ ส่วนกรรมพันธุ์มีผลต่อ
ความฉลาด 30-60 เปอร์ เ ซ็ น ต์ แรงกดดั น จากสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ก าลั ง เรี ย นรู้ เช่ น การเกรี้ ย วกราด
การกาหนดการบ้าน การบังคับให้เด็กเรียนหลังเลิกเรียน การขู่เข็ญ การเข้มงวดเกินไป ดุด่า การบังคับ
ให้เรียนซ้า ๆ ซาก ๆ (Rote Learning) ไม่เหมาะสมอีกต่อไป แต่ควรเปลี่ยนเป็นการให้สิ่งแวดล้อม
ในการเรียนรู้ อยู่ในภาวะที่ไร้แรงกดดัน เรียนอย่างมีความสุข สนุกสนาน และได้รับความรู้ใหม่ ๆ
ที่เป็นประโยชน์ (Gardner, 1991)
บทสรุป
นับจากอดีตที่การจัดการเรียนการสอนโดยมีครูเป็นศูนย์กลาง โดยครูจะเป็นผู้มอบสาระ
ต่าง ๆ แก่ผู้เรียน พยายามหาวิธีต่า ง ๆ นานาให้ผู้เรียนรับสาระนั้นเข้าไป เช่น หากผู้เรียนไม่ตั้งใจฟัง
ก็จะใช้วิธีดุด่าว่ากล่าว คาดโทฎ และลงโทฎผู้เรียน อีกทั้งพยายามให้จดจาด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น
ให้ ท่องจ า ให้ ทาแบบฝึ กหั ด เป็ น ต้น ซึ่งผู้ ส อนคาดหวังว่าวิธีการหรือกระบวนการเรียนรู้ดัง กล่าว
สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ แต่ในปัจจุบันความคิดดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้
ที่มีประสิทธิภาพแล้ว เนื่องจากมีข้อมูลเชิงประจักฎ์ที่ได้พบเห็นกันโดยทั่วไปแล้วว่าการสอนที่ผ่านมา
ในลักฎณะดังกล่าว ไม่ได้ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามที่ต้องการ และจากความก้าวหน้าทางวิชาการ
ที่ได้มีการค้นพบข้อความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้อีกเป็นจานวนมากซึ่งได้รับการพิสูจน์ทดสอบแล้วว่า
สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีกว่าแบบเดิมที่ ยึดครูเป็นศูนย์กลาง (ทิศนา แขมมณี , 2545)
โดยในปัจจุบันได้มีการค้นพบแนวคิดและทษฎีีทางพษติกรรมศาสตร์มากมายที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ระบบการเรียนการสอน นับตั้งแต่การคิดเครื่องช่วยสอน การทดลองทษฎีีการวางเงื่อนไขการสอน
ในรูปแบบต่าง ๆ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2545) การใช้พลังจากกระบวนการกลุ่ม เช่น ทษฎีีการเรี ยนรู้
แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) มีกระบวนการสอนตามทษฎีีนี้คือ ครูจะสร้างบรรยากาศที่ดี
ในการเรียนรู้ มีบรรยากาศที่เป็นมิตรและอบอุ่น ปลอดภัย สบายใจ และมีทางเลือกหลากหลายให้
ผู้เรียนได้เลือกตามความสนใจ ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการคิด การทา และการเรี ยนรู้ต่อไป
อย่ างไม่สิ้ น สุ ด (ทิศนา แขมมณี , 2545) แต่ถึงแม้จะมีห ลั กการ และแนวคิดดังกล่ าวแล้ว ผลลัพธ์
ในด้านผลสัมษทธิ์การเรียนรู้ก็มิได้สูงขึ้นเท่าที่ควร ครูยังคงพบนักเรียนที่เบื่อหน่ายไม่สนใจต่อการเรียน
ดังนั้น จึงต้องคิดค้นกันต่อไปว่าทาอย่างไรจึงจะช่วยให้ผู้เรียนไม่รู้สึกอึดอัดใจที่จะต้องเดินเข้าชั้นเรียน
และเมื่อเรียนแล้วเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน และเพลิดเพลิน ด้วยเหตุนี้แนวคิดการนา
สิ่งบันเทิง (Entertainment) มาผสมผสานเข้ากับการศึกฎา (Education) กลายเป็น Edutainment
จึงเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง หากนามาประยุกต์เข้ากับทษฎีีการจัดสภาพแวดล้อม
ทางการเรียนการสอน เช่น ทษฎีีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) ของ Seymour
Papert ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการ มีครูคอยอานวยความสะดวก (Facilitator)
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ให้ความช่วยเหลือสนับสนุน (สุรกุล เจนอบรม, 2543) มีเครื่องมือการเรียนรู้ที่เป็นสิ่งบันเทิงรื่นเริงใจ
ให้เลือกอย่างมากมาย เช่น ภาพยนตร์ Box Office รายการโทรทัศน์ยอดนิยม เกมออนไลน์ เป็นต้น
เมื่อทาสาเร็จแล้วต้องได้พบกับภาพแห่งความยินดีที่น่าตื่นตะลึง คือผู้เรียนมีความสนุก สนานและ
เพลิดเพลินกับการเรียนอย่างไม่รู้เบื่อ อยากให้สถานศึกฎาทุกแห่งลองทาดูเพื่อเพิ่มอรรถรสทางการเรียน
ให้เกิดมิติที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
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