


แอปพลเิคชนัเรียนรู้เร่ืองเศรษฐศาสตร์ ผา่นการจ�าลองเหตกุารณ์การลงทนุแบบ

เสมือนจริงผา่นเกม ผู้เรียนจะได้ฝึกทกัษะการคดิวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา และ

สามารถรับมือกบัเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ได้ ชว่ยให้เรียนรู้ได้งา่ย และสนกุ ขณะนีเ้ผย

แพร่ให้ดาวน์โหลดฟรีแล้วทาง Google Play Store และ App Store

ผู้พฒันา : นางสาวรสติา วฒันศิริ (อุ้ม) มธัยมศกึษาปีท่ี 6 , นางสาวพิชชากร เจริญพรอนกุลู (ไอซ์) มธัยมศกึษาปีท่ี 5

นางสาวณฐักนก โภคทรัพย์ไพบลูย์ (ภีร์) มธัยมศกึษาปีท่ี 5

มัธยมโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์



              เอ่ยถงึวชิาเศรษฐศาสตร์ คงไมเ่พียงแคเ่ดก็ แต่

ผู้ ใหญ่หลายๆ คนก็อาจเบือนหน้าหนี ด้วยคดิวา่เป็นเร่ืองท่ียากและไกลตวั

               แตว่นันี ้เดก็สาว 3 คนจากโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 

‘อุ้ม-ไอซ์-ภีร์’ ก�าลงัจะบอกทกุคนวา่ เศรษฐศาสตร์เป็นเร่ืองงา่ยและใกล้ตวั

กวา่ท่ีคดิ

               ใครไมเ่ช่ือ อยากให้ลองสมัผสั Sarapao Millionaire สือ่สง่เสริมการ

เรียนรู้วิชาเศรษฐศาสตร์ ท่ีจะเปลีย่นความคดิคณุใหม ่ วา่เศรษฐศาสตร์เป็น

เร่ืองใสๆ และสนกุกวา่ท่ีคดิ
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“คนส่วนใหญ่จะมองเศรษฐศาสตร์ว่า
เป็นเรื่องที่ยาก...ทั้งๆ ที่เศรษฐศาสตร์
เป็นเรื่องที่ ใกล้ตัว ในหนังสือต�าราเรียน
ก็น�าเสนอเนื้อหาได้ค่อนข้างน่าเบื่อ...
จึงอยากท�าโปรแกรมนี้ขึ้นมาให้คนเข้าใจ  

เศรษฐศาสตร์มากขึ้น”



รวมทมีสร้างงาน สู่การประกวด
 Sarapao Millionaire เป็นสือ่สง่เสริมการเรียนรู้วิชาเศรษฐศาสตร์
เบือ้งต้น ท่ีน�าเสนอเนือ้หาในรูปแบบ Infographic และ Interactive ซึง่จะชว่ย
ให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจเนือ้หาได้งา่ยกวา่การศกึษาจากต�าราทัว่ไป ผา่นการ
จ�าลองเหตกุารณ์การลงทนุแบบเสมือนจริงผา่นเกม ผู้เรียนจะได้ฝึกทกัษะการคดิ
วิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา และสามารถรับมือกบัเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ได้
         “Sarapao Millionaire แบง่ออกเป็น 2 สว่นหลกัคะ่ คือ สว่นเนือ้หา
และสว่นเกมจ�าลองสถานการณ์ น�าเสนอผา่นรูปแบบ Infographic และ              
Interactive ในระบบออนไลน์ สว่นเนือ้หาจะแบง่เป็น 5 บทเรียนหลกัและมี
บทเรียนยอ่ยๆ ส�าหรับให้ผู้ เรียนเลอืกเรียน สว่นเกม ผู้ เรียนจะจ�าลองตวัเอง
เป็นผู้ ซือ้หรือผู้ขาย เลอืกซือ้ขายสนิค้าให้เหมาะกบัสถานการณ์ท่ีก�าหนดคะ่” 
อุ้มเปิดบทสนทนาด้วยการอธิบายแอปพลเิคชนัให้เราฟัง ก่อนท่ีภีร์จะเลา่ถงึ
แรงบนัดาลใจในการพฒันาผลงานนีข้ึน้มา 
          “ท่ีท�าเพราะเหน็วา่คนสว่นใหญ่จะมองเศรษฐศาสตร์วา่เป็นเร่ืองท่ียาก 
และในหนังสื อต� า ร า เ รียน ก็น� า เสน อ เ นื อ้ห า ไ ด้ค่ อ น ข้างน่ า เ บ่ื อ 
ทัง้ๆ ท่ีเศรษฐศาสตร์เป็นเร่ืองท่ีใกล้ตวั อยู่ในชีวิตประจ�าวนั แต่หนังสือ
ท�าให้มนัยากเกินไป ใช้ศพัท์ยาก จงึอยากท�าโปรแกรมนีข้ึน้มาให้คนเข้าใจ
เศรษฐศาสตร์มากขึน้คะ่”
           โดยผลงาน Sarapao Millionaire นีเ้ป็นการรวมตวัของ 3 เดก็สาว           
ท่ีอาจารย์เหน็แววความเป็นนกัพฒันาด้านไอทีจากการวาดรูป และท�าสจิูบตัร
งานกีฬาสขีองโรงเรียนจงึชกัชวนมาเป็น ‘เดก็คอม’ ของหมวดวิชาคอมพิวเตอร์ 
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ พฒันาผลงานทัง้แอปพลเิคชนัและ
แอนิเมชนัเร่ือยมา จนมาถงึ Sarapao Millionaire ท่ีทัง้สามได้พฒันาสง่
ประกวดโครงการแขง่ขนัพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แหง่ประเทศไทย ครัง้
ท่ี 17 (National Software Contest: NSC 2015) และได้รางวลัท่ี 3 ประเภท
โปรแกรมสง่เสริมการเรียนรู้ ระดบันกัเรียน ก่อนจะตดัสนิใจตอ่ยอดผลงาน
เข้าสูโ่ครงการตอ่กล้าให้เตบิใหญ่ ปี 3 ด้วยเหตผุลวา่
 “อยากพฒันาผลงานตวัเองให้ดีขึน้ และได้ประสบการณ์ท่ีเอาไปใช้ได้
ในชีวิตจริงคะ่” อุ้มให้เหตผุล
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“ประทับใจช่วงเรียน UI UX ท�าให้รู้ว่าจะ

ออกแบบอย่างไรให้คนอื่นเข้าใจและใช้ ได้ 

ไม่ใช่เราเข้าใจคนเดียว”



พฒันาผลงานผ่านการเรียนรู้
 การเข้าร่วมโครงการตอ่กล้าฯ ท�าให้ 3 สาวได้รับทกัษะความรู้มาก
มาย โดยเฉพาะใน 3 เร่ืองหลกัๆ คือ 1) UI (User Interface) หรือการ
ออกแบบอินเตอร์เฟซ หน้าจอท่ีตดิตอ่ผู้ใช้ และ UX (User Experience) 
หรือการออกแบบการใช้งานให้สอดคล้องกบักลุม่เป้าหมายผู้ใช้งาน 2) การน�า
เสนอผลงาน และ 3) การทดลองใช้พร้อมเก็บข้อมลูเสยีงตอบรับจากผู้ใช้
 “ประทบัใจชว่งเรียน UI UX คะ่ ท�าให้รู้วา่จะออกแบบอยา่งไรให้
คนอ่ืนเข้าใจและใช้ได้ ไมใ่ชเ่ราเข้าใจคนเดียว (หวัเราะ) ทกุคนสามารถ
เข้าใจกบัเราได้” อุ้มกลา่ว
 “อีกเร่ืองคือการน�าเสนอคะ่ ท�าให้เรามองเหน็จดุเดน่ของแอปพลเิคชนั
เรา วา่มีจดุเดน่อะไร แล้วจะไปน�าเสนออยา่งไรให้เขาสนใจ และเราเองก็
ต้องมัน่ใจ เพราะพ่ีๆ เขาบอกให้เช่ือมัน่ในตวัเองก่อน วา่ผลงานของเรา
มนัดีจริงๆ ถ้าเราไมเ่ช่ือมัน่ใจแอปพลเิคชนัของเรา แล้วใครจะมาเช่ือ” ไอซ์
กลา่วเสริม 
 “ได้น�าไปทดลองใช้ในห้องเรียนชัน้ ม.5 ท่ีโรงเรียนคะ่ เพราะเป็นชัน้ท่ีมี
เรียนเร่ืองเศรษฐศาสตร์ จงึเข้าไปคยุกบัอาจารย์วา่จะขอทดลองใช้แอปพลเิคชนั
นี ้นอกจากนัน้ก็มีรุ่นพ่ีท่ีเคยเรียนเศรษฐศาสตร์มาแล้วมาชว่ยทดลองใช้ให้ เขาก็
แนะน�ามา แล้วเราก็มาปรับให้ดีขึน้คะ่” ภีร์กลา่ว
 โดยประเดน็ท่ีได้จากการทดลองกบักลุม่ผู้ ใช้ รวมไปถงึค�าแนะน�า
จากกรรมการและโคช คือ การปรับ UI เป็นหลกั
         “เสียงสะท้อนท่ีได้รับ ส่วนใหญ่จะบอกว่าตวัหนงัสือเล็กไป เราก็
ปรับให้ใหญ่ขึน้ในเวอร์ชนัแอนดรอยด์ รวมไปถงึปรับฟังก์ชนัให้ใช้งานได้งา่ย
ขึน้ ชว่งไหนท่ีเนือ้หาเร็วเกินไป ผู้ใช้ตามไมท่นั เราก็ปรับให้ช้าลงคะ่” อุ้มกลา่ว
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“ขาดงานส่วนของคนใดคนหนึ่ง

ไปมันก็ไปต่อไม่ ได้ เพราะฉะนั้น       

งานไหนช่วยกันได้ก็ช่วยกัน     

ช่วยกันจนเสร็จในที่สุด”



ร่วมแรงแขง็ขัน ช่วยกันฝ่าอุปสรรค
 แตเ่ดมินัน้ Sarapao Millionaire เวอร์ชนัท่ีสง่ประกวด NSC รองรับ

ใน 2 ระบบ คือ PC กบัแอนดรอยด์ ขณะท่ีการพฒันาผลงานในชว่งท่ีเข้าร่วม

โครงการตอ่กล้าฯ นี ้3 สาวมุง่เน้นไปท่ีการพฒันา UI และกราฟิกของเวอร์ชนั

แอนดรอยด์ให้ดีขึน้ รวมไปถงึพฒันาเวอร์ชนั IOS ร่วมด้วย

 การแบง่งานภายในทีมไมใ่ชปั่ญหา เพราะชดัเจนมาตัง้แตต้่น นัน่

คือภีร์รับหน้าท่ีเขียนโค้ด อุ้มท�ากราฟิกในสว่นของเนือ้หา และไอซ์ท�ากราฟิก

ในสว่น Interactive ของเกม

 แตปั่ญหาอยูท่ี่การแบง่เวลา!

 “ปัญหาหลกัๆ ของทีมเราคือไมมี่เวลาพอคะ่ ทัง้เรียน ทัง้การบ้าน

เยอะ และมีงานอ่ืนๆ อีก เราก็เลยต้องพยายามจดัเวลาให้มนัลงตวัและตรง

กนัให้ได้ สว่นใหญ่หลงัเลกิเรียนก็มาท�ากนั ใช้ค�าวา่ ต้องมา! (หวัเราะ) ไมว่า่ง

ก็ต้องกลบัไปท�าท่ีบ้าน” ไอซ์กลา่ว 

 อยา่งไรก็ตาม แม้จะแบง่เวลาดีแล้ว แตปั่ญหาท่ีไมค่าดฝันก็โผลม่า

ท�าให้ 3 สาวมีอนัต้องเสยีน�า้ตา

          “สว่นท่ีเป็นเกมแยกเกิดตดิ Bug คะ่ แก้ไมไ่ด้ พ่ีท่ีเป็นกรรมการมาชว่ย

ก็แก้ไมไ่ด้ เครียดกนัจนร้องไห้เพราะมนัรันงานต่อไม่ได้ จนสดุท้ายพ่ีเขาก็

แนะน�าให้ตดัส่วนท่ีเป็นปัญหานีทิ้ง้ แล้วไปพฒันาส่วนเนือ้หาท่ีเหลือให้ดี

ท่ีสดุจะดีกว่า” ภีร์เล่า

 ปัญหาท่ีเกิดขึน้ท�าให้งานลา่ช้าอยา่งไมอ่าจหลกีเลีย่ง และคนท่ีต้อง

แบกภาระก็ไมใ่ชใ่คร แตคื่อ 3 สาวนัน่เอง 

             “ได้รู้เลยคะ่วา่คนท�างานมนัเหน่ือยมาก (หวัเราะ) นอนตี 5 ต่ืน 6 โมง

เช้า ย่ิงชว่งใกล้สง่งานแทบไมไ่ด้นอน เป็นชว่งเวลาท่ีท�างานหนกัมาก” ไอซ์เลา่ 

             แตด้่วยความสามคัคี ก็ท�าให้ทัง้สามผา่นพ้นชว่งวิกฤตนิัน้มาได้

             “ทกุคนชว่ยกนัตามงานหมดคะ่ เพราะขาดงานสว่นของคนใดคนหนึง่

ไปมนัก็ไปตอ่ไมไ่ด้ เพราะฉะนัน้งานไหนชว่ยกนัได้ก็ชว่ยกนั ชว่ยกนัจนเสร็จ

ในท่ีสดุ” อุ้มกลา่วพร้อมรอยยิม้
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“ถ้าเราจะท�าแอปพลิเคชนัข้ึนมา       

มันต้องเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาที่มี      

อยู่ในปัจจบุนั ไม่ใช่เกดิมาเพือ่ตอบสนอง

ตัวเราเองหรือท�าเพื่อแข่งแล้วก็จบไป”



บทเรียนและการส่งต่อ
 การได้เข้าร่วมโครงการตอ่กล้าฯ ของ 3 สาว ท�าให้พวกเธอได้เรียนรู้

ทกัษะ และได้ประสบการณ์ในการท�างานมากมาย

             “การได้มาท�างานในโครงการ ท�าให้มีประสบการณ์ในหลายๆ เร่ือง

มากขึน้คะ่ ทัง้การน�าเสนองาน การออกแบบ UI ให้คนเข้าใจเรามากขึน้ รวม

ถงึหลายๆ เร่ืองท่ีเราไมเ่คยเรียนรู้มาก่อนอยา่งการท�าการตลาด ก็ได้น�าความ

รู้นีม้าใช้พฒันาผลงานของเรา หรือผลงานอ่ืนๆ ในอนาคตตอ่ไป” อุ้มกลา่ว

 “มีความรับผิดชอบมากขึน้คะ่ เพราะต้องท�างานโรงเรียน ท�างาน

แขง่ บริหารทกุอยา่งให้อยูใ่นก�าหนด” ไอซ์เสริมในอีกประเดน็ ก่อนท่ีภีร์จะ

พดูถงึประเดน็ส�าคญัท่ีได้เรียนรู้และเป็นประโยชน์อยา่งมาก นัน่คือ การพฒันา

ผลงานบนฐานของผู้ใช้ 

          “ได้แนวทางในการท�างานโดยคดิถงึผู้ใช้เป็นหลกัคะ่ คือถ้าเราจะท�า

แอปพลเิคชนัขึน้มา มนัต้องเกิดมาเพ่ือแก้ปัญหาท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนั ไมใ่ชเ่กิด

มาเพ่ือตอบสนองตวัเราเอง หรือท�าเพ่ือแขง่แล้วก็จบไป พดูงา่ยๆ คือต้องคดิถงึ

คนอ่ืนๆ ในสงัคม ก่อนท�างานก็ต้องไปส�ารวจ ลงพืน้ท่ี หาประเดน็ปัญหาท่ีมี

อยูจ่ริง และพฒันางานบนพืน้ฐานนัน้คะ่”

 “คืออยา่ใช้ความคดิตวัเองเป็นใหญ่” อุ้มเสริม “ต้องฟังความคดิคนอ่ืน 

เวลาคนอ่ืนแนะน�ามาก็น�ามาคดิ มาปรับปรุง อยา่งเม่ือก่อน เวลาหนอูอกแบบ

งานออกแบบฟังก์ชนั คดิเองวา่วางตรงนีส้วยก็จะวางไปเลย แตห่ลงัจากเข้า

คา่ย วางไปแล้วเราต้องคดิวา่มนัจะใช้ได้จริงๆ หรือเปลา่ มนัควรจะอยูต่รงนี ้

จริงๆ หรือเปลา่ คือต้องคดิถงึผู้ใช้ด้วย”

 ซึง่แน่นอน ในสงัคมของเด็กคอม โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์

คอนแวนต์ ท่ีทกุคนเป็นเพ่ือนพ่ีน้องท่ีสนิทและท�างานด้วยกนั บทเรียนท่ี 3 สาว

ได้รับจากโครงการ ยอ่มจะต้องถกูสง่ตอ่ไปยงัรุ่นน้องๆ ตอ่ไปแน่นอน
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“ได้พัฒนาโปรแกรม แล้วมี
ความสุขทุกครั้งที่เห็นคนใช้

งานโปรแกรมเรา”



ก้าวต่อไปสู่วันพรุ่งนี ้
 ถงึวนันี ้ Sarapao Millionaire ของอุ้ม-ไอซ์-ภีร์ ได้ถกูพฒันาจนสมบรูณ์ 

และเผยแพร่ให้ดาวน์โหลดฟรีแล้วทาง Google Play Store และ App Store ถือเป็น

ความสขุท่ีนา่ภาคภมิูใจเป็นอยา่งย่ิง

                “ได้พฒันาโปรแกรม แล้วมีความสขุทกุครัง้ท่ีเหน็คนใช้งานโปรแกรม

เราคะ่” ภีร์กลา่วด้วยรอยยิม้

         อนึง่นัน้ แม้ Sarapao Millionaire จะเดนิทางถงึสดุเส้นชยั แตค่งไมห่ว่งวา่ 

3 สาวจะหนีหายไปไหน เพราะความฝันของพวกเธอยงัโคจรอยูใ่นวงรอบของสาย

งานด้านไอที ทัง้ภีร์ท่ียงัสนกุกบัการเขียนโค้ด อุ้มท่ีฝันอยากเดนิทางไปในสายงาน

กราฟิก แม้แตไ่อซ์ท่ีแม้จะมีความฝันอยากเป็นสตัวแพทย์ แตท่ัง้สามก็ยืนยนัเป็น

มัน่เหมาะ วา่จะยงัผลติพฒันาผลงานใหม่ๆ  ออกมาแก้ปัญหาสงัคมอีกแนน่อน

               “อยา่งไรก็ไมทิ่ง้งานด้านไอทีคะ่ เพราะเป็นงานท่ีท�าแล้วสบายใจ ได้ท�าในสิง่

ท่ีชอบ ท�าได้เร่ือย  ๆได้เรียนรู้ใหม่ๆ  อยูต่ลอด” ไอซ์ปิดประโยคด้วยอมยิม้ 
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ศรา หรูจติตวัฒน์ (ครฝู้าย)
อาจารย์ที่ปรึกษา

         “ความเปล่ียนแปลงของเดก็ท่ีเหน็ชดัท่ีสดุจากการเข้า

คา่ย คือ เร่ืองกระบวนการคดิ เม่ือก่อนซอฟท์แวร์ท่ีเขาพฒันาเกิดจากการท่ี

เขาอยากท�า แตพ่อเข้าคา่ยตอ่กล้าแล้ว ความคดิเขาเปลีย่นเป็นวา่ หวัข้อท่ี

จะท�าต้องเกิดจากปัญหาท่ีแท้จริง แล้วซอฟท์แวร์ท่ีเราอยากท�ามนัตอบโจทย์

ปัญหานัน้หรือเปลา่ สิง่ท่ีเกิดขึน้คือคณุคา่ของซอฟท์แวร์ มากกวา่ท่ีจะตอบ

โจทย์ตวัเอง แตต่อบโจทย์สงัคมได้ด้วย เพราะเขาคดิถงึคนอ่ืนมากขึน้ นกึถงึ

ผู้ใช้มากขึน้”

           “เทคนิคในการท�างานกบัเดก็ คือ ให้เวลาเขา และคอยแนะน�าเร่ือง

กระบวนการท�างาน แนะให้เดก็รู้จกัแบง่เวลา วางแผนการท�างานอยา่งไร จะ

แก้ปัญหาอยา่งไร เดก็ต้องฝึกท่ีจะเจอปัญหาแล้วรู้จกัแก้ แล้วเขาจะโตขึน้”
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