แอปพลิเคชันเรียนรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์ ผ่านการจ�ำลองเหตุการณ์การลงทุนแบบ
เสมือนจริงผ่านเกม ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา และ
สามารถรับมือกับเหตุการณ์ทเี่ กิดขึ ้นได้ ช่วยให้เรียนรู้ได้งา่ ย และสนุก ขณะนี ้เผย
แพร่ให้ดาวน์โหลดฟรีแล้วทาง Google Play Store และ App Store
ผู้พฒ
ั นา : นางสาวรสิตา วัฒนศิริ (อุ้ม) มัธยมศึกษาปี ที่ 6 , นางสาวพิชชากร เจริ ญพรอนุกลู (ไอซ์) มัธยมศึกษาปี ที่ 5
นางสาวณัฐกนก โภคทรัพย์ไพบูลย์ (ภีร์) มัธยมศึกษาปี ที่ 5
มัธยมโรงเรี ยนเซนต์ ฟรั งซีสซาเวียร์ คอนแวนต์

เอ่ ยถึงวิชาเศรษฐศาสตร์

คงไม่เพียงแค่เด็ก แต่
ผู้ใหญ่หลายๆ คนก็อาจเบือนหน้ าหนี ด้ วยคิดว่าเป็ นเรื่ องที่ยากและไกลตัว
แต่วนั นี ้ เด็กสาว 3 คนจากโรงเรี ยนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์
‘อุ้ม-ไอซ์-ภีร์’ ก�ำลังจะบอกทุกคนว่า เศรษฐศาสตร์ เป็ นเรื่ องง่ายและใกล้ ตวั
กว่าที่คดิ
ใครไม่เชือ่ อยากให้ ลองสัมผัส Sarapao Millionaire สือ่ ส่งเสริมการ
เรียนรู้วชิ าเศรษฐศาสตร์ ทีจ่ ะเปลีย่ นความคิดคุณใหม่ ว่าเศรษฐศาสตร์ เป็ น
เรื่องใสๆ และสนุกกว่าทีค่ ดิ
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“คนส่วนใหญ่จะมองเศรษฐศาสตร์ว่า
เป็นเรื่องที่ยาก...ทั้งๆ ที่เศรษฐศาสตร์
เป็นเรื่องที่ ใกล้ตัว ในหนังสือต�ำราเรียน
ก็น�ำเสนอเนื้อหาได้ค่อนข้างน่าเบื่อ...
จึงอยากท�ำโปรแกรมนี้ขึ้นมาให้คนเข้าใจ
เศรษฐศาสตร์มากขึ้น”
ต่อกล้าให้เติบใหญ่ 3
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รวมทีมสร้ างงาน สู่การประกวด

Sarapao Millionaire เป็ นสือ่ ส่งเสริมการเรียนรู้วชิ าเศรษฐศาสตร์
เบื ้องต้น ทีน่ ำ� เสนอเนื ้อหาในรูปแบบ Infographic และ Interactive ซึง่ จะช่วย
ให้ผ้เู รียนสามารถเข้าใจเนื ้อหาได้งา่ ยกว่าการศึกษาจากต�ำราทัว่ ไป ผ่านการ
จ�ำลองเหตุการณ์การลงทุนแบบเสมือนจริงผ่านเกม ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา และสามารถรับมือกับเหตุการณ์ทเี่ กิดขึ ้นได้
“Sarapao Millionaire แบ่งออกเป็ น 2 ส่วนหลักค่ะ คือ ส่วนเนื ้อหา
และส่วนเกมจ�ำลองสถานการณ์ น�ำเสนอผ่านรูปแบบ Infographic และ
Interactive ในระบบออนไลน์ ส่วนเนื ้อหาจะแบ่งเป็ น 5 บทเรียนหลักและมี
บทเรียนย่อยๆ ส�ำหรับให้ ผ้ เู รียนเลือกเรียน ส่วนเกม ผู้เรียนจะจ�ำลองตัวเอง
เป็ นผู้ซื ้อหรือผู้ขาย เลือกซื ้อขายสินค้ าให้ เหมาะกับสถานการณ์ทกี่ ำ� หนดค่ะ”
อุ้มเปิ ดบทสนทนาด้ วยการอธิบายแอปพลิเคชันให้ เราฟั ง ก่อนทีภ่ รี ์ จะเล่าถึง
แรงบันดาลใจในการพัฒนาผลงานนี ้ขึ ้นมา
“ทีท่ ำ� เพราะเห็นว่าคนส่วนใหญ่จะมองเศรษฐศาสตร์วา่ เป็ นเรื่องทีย่ าก
และในหนั ง สื อ ต� ำ ราเรี ยนก็ น� ำ เสนอเนื อ้ หาได้ ค่ อ นข้ างน่ า เบื่ อ
ทัง้ ๆ ที่เศรษฐศาสตร์ เป็ นเรื่ องที่ใกล้ ตวั อยู่ในชีวิตประจ�ำวัน แต่ห นั ง สื อ
ท�ำให้ มนั ยากเกินไป ใช้ ศพั ท์ยาก จึงอยากท�ำโปรแกรมนี ้ขึ ้นมาให้ คนเข้ าใจ
เศรษฐศาสตร์ มากขึ ้นค่ะ”
โดยผลงาน Sarapao Millionaire นี ้เป็ นการรวมตัวของ 3 เด็กสาว
ทีอ่ าจารย์เห็นแววความเป็ นนักพัฒนาด้ านไอทีจากการวาดรูป และท�ำสูจบิ ตั ร
งานกีฬาสีของโรงเรียนจึงชักชวนมาเป็ น ‘เด็กคอม’ ของหมวดวิชาคอมพิวเตอร์
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์ พัฒนาผลงานทังแอปพลิ
้
เคชันและ
แอนิเมชันเรื่อยมา จนมาถึง Sarapao Millionaire ทีท่ งสามได้
ั้
พฒ
ั นาส่ง
ประกวดโครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แห่งประเทศไทย ครัง้
ที่ 17 (National Software Contest: NSC 2015) และได้ รางวัลที่ 3 ประเภท
โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับนักเรียน ก่อนจะตัดสินใจต่อยอดผลงาน
เข้ าสูโ่ ครงการต่อกล้ าให้ เติบใหญ่ ปี 3 ด้ วยเหตุผลว่า
“อยากพัฒนาผลงานตัวเองให้ ดขี ึ ้น และได้ ประสบการณ์ทเี่ อาไปใช้ ได้
ในชีวติ จริงค่ะ” อุ้มให้ เหตุผล
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“ประทับใจช่วงเรียน UI UX ท�ำให้รู้ว่าจะ
ออกแบบอย่างไรให้คนอื่นเข้าใจและใช้ ได้
ไม่ ใช่เราเข้าใจคนเดียว”
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พัฒนาผลงานผ่ านการเรี ยนรู้

การเข้ าร่วมโครงการต่อกล้ าฯ ท�ำให้ 3 สาวได้ รับทักษะความรู้มาก
มาย โดยเฉพาะใน 3 เรื่ องหลักๆ คือ 1) UI (User Interface) หรื อการ
ออกแบบอินเตอร์ เฟซ หน้ าจอที่ตดิ ต่อผู้ใช้ และ UX (User Experience)
หรือการออกแบบการใช้ งานให้ สอดคล้องกับกลุม่ เป้าหมายผู้ใช้ งาน 2) การน�ำ
เสนอผลงาน และ 3) การทดลองใช้ พร้ อมเก็บข้ อมูลเสียงตอบรับจากผู้ใช้
“ประทับใจช่วงเรี ยน UI UX ค่ะ ท�ำให้ ร้ ูวา่ จะออกแบบอย่างไรให้
คนอื่นเข้ าใจและใช้ ได้ ไม่ใช่เราเข้ าใจคนเดียว (หัวเราะ) ทุกคนสามารถ
เข้ าใจกับเราได้ ” อุ้มกล่าว
“อีกเรื่องคือการน�ำเสนอค่ะ ท�ำให้เรามองเห็นจุดเด่นของแอปพลิเคชัน
เรา ว่ามีจดุ เด่นอะไร แล้ วจะไปน�ำเสนออย่างไรให้ เขาสนใจ และเราเองก็
ต้ องมัน่ ใจ เพราะพี่ๆ เขาบอกให้ เชื่อมัน่ ในตัวเองก่อน ว่าผลงานของเรา
มันดีจริ งๆ ถ้ าเราไม่เชื่อมัน่ ใจแอปพลิเคชันของเรา แล้ วใครจะมาเชื่อ” ไอซ์
กล่าวเสริ ม
“ได้นำ� ไปทดลองใช้ในห้องเรียนชัน้ ม.5 ทีโ่ รงเรียนค่ะ เพราะเป็ นชันที
้ ม่ ี
เรียนเรื่องเศรษฐศาสตร์ จึงเข้าไปคุยกับอาจารย์วา่ จะขอทดลองใช้แอปพลิเคชัน
นี ้นอกจากนันก็
้ มรี ุ่นพีท่ เี่ คยเรียนเศรษฐศาสตร์มาแล้วมาช่วยทดลองใช้ ให้ เขาก็
แนะน�ำมา แล้วเราก็มาปรับให้ดขี ึ ้นค่ะ” ภีร์กล่าว
โดยประเด็นที่ได้ จากการทดลองกับกลุม่ ผู้ใช้ รวมไปถึงค�ำแนะน�ำ
จากกรรมการและโคช คือ การปรับ UI เป็ นหลัก
“เสียงสะท้ อนที่ได้ รับ ส่วนใหญ่จะบอกว่าตัวหนังสือเล็กไป เราก็
ปรับให้ ใหญ่ขึ ้นในเวอร์ชนั แอนดรอยด์ รวมไปถึงปรับฟังก์ชนั ให้ ใช้ งานได้ งา่ ย
ขึ ้น ช่วงไหนทีเ่ นื ้อหาเร็วเกินไป ผู้ใช้ ตามไม่ทนั เราก็ปรับให้ ช้าลงค่ะ” อุ้มกล่าว
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“ขาดงานส่วนของคนใดคนหนึ่ง
ไปมันก็ ไปต่อไม่ ได้ เพราะฉะนั้น
งานไหนช่วยกันได้ก็ช่วยกัน
ช่วยกันจนเสร็จในที่สุด”
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ร่ วมแรงแข็งขัน ช่ วยกันฝ่ าอุปสรรค

แต่เดิมนัน้ Sarapao Millionaire เวอร์ ชนั ทีส่ ง่ ประกวด NSC รองรับ
ใน 2 ระบบ คือ PC กับแอนดรอยด์ ขณะทีก่ ารพัฒนาผลงานในช่วงทีเ่ ข้ าร่วม
โครงการต่อกล้ าฯ นี ้ 3 สาวมุง่ เน้ นไปทีก่ ารพัฒนา UI และกราฟิ กของเวอร์ ชนั
แอนดรอยด์ให้ ดขี ึ ้น รวมไปถึงพัฒนาเวอร์ ชนั IOS ร่วมด้ วย
การแบ่งงานภายในทีมไม่ใช่ปัญหา เพราะชัดเจนมาตังแต่
้ ต้น นัน่
คือภีร์รับหน้ าทีเ่ ขียนโค้ ด อุ้มท�ำกราฟิ กในส่วนของเนื ้อหา และไอซ์ทำ� กราฟิ ก
ในส่วน Interactive ของเกม
แต่ปัญหาอยูท่ กี่ ารแบ่งเวลา!
“ปั ญหาหลักๆ ของทีมเราคือไม่มเี วลาพอค่ะ ทังเรี
้ ยน ทังการบ้
้
าน
เยอะ และมีงานอืน่ ๆ อีก เราก็เลยต้ องพยายามจัดเวลาให้ มนั ลงตัวและตรง
กันให้ ได้ ส่วนใหญ่หลังเลิกเรียนก็มาท�ำกัน ใช้ คำ� ว่า ต้ องมา! (หัวเราะ) ไม่วา่ ง
ก็ต้องกลับไปท�ำทีบ่ ้ าน” ไอซ์กล่าว
อย่างไรก็ตาม แม้ จะแบ่งเวลาดีแล้ ว แต่ปัญหาทีไ่ ม่คาดฝั นก็โผล่มา
ท�ำให้ 3 สาวมีอนั ต้ องเสียน� ้ำตา
“ส่วนทีเ่ ป็ นเกมแยกเกิดติด Bug ค่ะ แก้ ไม่ได้ พีท่ เี่ ป็ นกรรมการมาช่วย
ก็แก้ ไม่ได้ เครี ยดกันจนร้ องไห้ เพราะมันรันงานต่อไม่ได้ จนสุดท้ ายพี่เขาก็
แนะน�ำให้ ตดั ส่วนที่เป็ นปั ญหานี ้ทิ ้ง แล้ วไปพัฒนาส่วนเนื ้อหาที่เหลือให้ ดี
ที่สดุ จะดีกว่า” ภีร์เล่า
ปั ญหาทีเ่ กิดขึ ้นท�ำให้ งานล่าช้ าอย่างไม่อาจหลีกเลีย่ ง และคนทีต่ ้ อง
แบกภาระก็ไม่ใช่ใคร แต่คอื 3 สาวนัน่ เอง
“ได้ ร้ ูเลยค่ะว่าคนท�ำงานมันเหนือ่ ยมาก (หัวเราะ) นอนตี 5 ตืน่ 6 โมง
เช้ า ยิง่ ช่วงใกล้สง่ งานแทบไม่ได้ นอน เป็ นช่วงเวลาทีท่ ำ� งานหนักมาก” ไอซ์เล่า
แต่ด้วยความสามัคคี ก็ทำ� ให้ ทงสามผ่
ั้
านพ้ นช่วงวิกฤตินนมาได้
ั้
“ทุกคนช่วยกันตามงานหมดค่ะ เพราะขาดงานส่วนของคนใดคนหนึง่
ไปมันก็ไปต่อไม่ได้ เพราะฉะนันงานไหนช่
้
วยกันได้ กช็ ว่ ยกัน ช่วยกันจนเสร็จ
ในทีส่ ดุ ” อุ้มกล่าวพร้ อมรอยยิ ้ม
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“ถ้าเราจะท�ำแอปพลิเคชันขึน้ มา
มันต้องเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาที่มี
อยู่ในปัจจุบนั ไม่ใช่เกิดมาเพือ่ ตอบสนอง
ตัวเราเองหรือท�ำเพื่อแข่งแล้วก็จบไป”
ต่อกล้าให้เติบใหญ่ 3
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บทเรียนและการส่ งต่ อ

การได้ เข้ าร่วมโครงการต่อกล้ าฯ ของ 3 สาว ท�ำให้ พวกเธอได้ เรียนรู้
ทักษะ และได้ ประสบการณ์ในการท�ำงานมากมาย
“การได้ มาท�ำงานในโครงการ ท�ำให้ มปี ระสบการณ์ในหลายๆ เรื่อง
มากขึ ้นค่ะ ทังการน�
้
ำเสนองาน การออกแบบ UI ให้ คนเข้ าใจเรามากขึ ้น รวม
ถึงหลายๆ เรื่องทีเ่ ราไม่เคยเรียนรู้มาก่อนอย่างการท�ำการตลาด ก็ได้ นำ� ความ
รู้นี ้มาใช้ พฒ
ั นาผลงานของเรา หรือผลงานอืน่ ๆ ในอนาคตต่อไป” อุ้มกล่าว
“มีความรับผิดชอบมากขึ ้นค่ะ เพราะต้ องท�ำงานโรงเรียน ท�ำงาน
แข่ง บริหารทุกอย่างให้ อยูใ่ นก�ำหนด” ไอซ์เสริมในอีกประเด็น ก่อนทีภ่ รี ์ จะ
พูดถึงประเด็นส�ำคัญทีไ่ ด้เรียนรู้และเป็ นประโยชน์อย่างมาก นัน่ คือ การพัฒนา
ผลงานบนฐานของผู้ใช้
“ได้ แนวทางในการท�ำงานโดยคิดถึงผู้ใช้ เป็ นหลักค่ะ คือถ้ าเราจะท�ำ
แอปพลิเคชันขึ ้นมา มันต้ องเกิดมาเพือ่ แก้ ปัญหาทีม่ อี ยูใ่ นปั จจุบนั ไม่ใช่เกิด
มาเพือ่ ตอบสนองตัวเราเอง หรือท�ำเพือ่ แข่งแล้วก็จบไป พูดง่ายๆ คือต้ องคิดถึง
คนอืน่ ๆ ในสังคม ก่อนท�ำงานก็ต้องไปส�ำรวจ ลงพื ้นที่ หาประเด็นปั ญหาทีม่ ี
อยูจ่ ริง และพัฒนางานบนพื ้นฐานนันค่
้ ะ”
“คืออย่าใช้ ความคิดตัวเองเป็ นใหญ่” อุ้มเสริม “ต้ องฟังความคิดคนอืน่
เวลาคนอืน่ แนะน�ำมาก็นำ� มาคิด มาปรับปรุง อย่างเมือ่ ก่อน เวลาหนูออกแบบ
งานออกแบบฟังก์ชนั คิดเองว่าวางตรงนี ้สวยก็จะวางไปเลย แต่หลังจากเข้ า
ค่าย วางไปแล้วเราต้ องคิดว่ามันจะใช้ ได้ จริงๆ หรือเปล่า มันควรจะอยูต่ รงนี ้
จริงๆ หรือเปล่า คือต้ องคิดถึงผู้ใช้ ด้วย”
ซึง่ แน่นอน ในสังคมของเด็กคอม โรงเรี ยนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์
คอนแวนต์ ทีท่ กุ คนเป็ นเพือ่ นพีน่ ้ องทีส่ นิทและท�ำงานด้ วยกัน บทเรียนที่ 3 สาว
ได้ รบั จากโครงการ ย่อมจะต้ องถูกส่งต่อไปยังรุ่นน้ องๆ ต่อไปแน่นอน
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“ได้พัฒนาโปรแกรม แล้วมี
ความสุขทุกครั้งที่เห็นคนใช้
งานโปรแกรมเรา”
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ก้ าวต่ อไปสู่วันพรุ่ งนี ้

ถึงวันนี ้ Sarapao Millionaire ของอุ้ม-ไอซ์-ภีร์ ได้ถกู พัฒนาจนสมบูรณ์
และเผยแพร่ให้ดาวน์โหลดฟรีแล้วทาง Google Play Store และ App Store ถือเป็ น
ความสุขทีน่ า่ ภาคภูมใิ จเป็ นอย่างยิง่
“ได้ พฒ
ั นาโปรแกรม แล้ วมีความสุขทุกครัง้ ที่เห็นคนใช้ งานโปรแกรม
เราค่ะ” ภีร์กล่าวด้ วยรอยยิ ้ม
อนึง่ นัน้ แม้ Sarapao Millionaire จะเดินทางถึงสุดเส้นชัย แต่คงไม่หว่ งว่า
3 สาวจะหนีหายไปไหน เพราะความฝันของพวกเธอยังโคจรอยูใ่ นวงรอบของสาย
งานด้านไอที ทังภี
้ ร์ทยี่ งั สนุกกับการเขียนโค้ด อุ้มทีฝ่ ันอยากเดินทางไปในสายงาน
กราฟิ ก แม้แต่ไอซ์ทแี่ ม้จะมีความฝันอยากเป็ นสัตวแพทย์ แต่ทงสามก็
ั้
ยนื ยันเป็ น
มัน่ เหมาะ ว่าจะยังผลิตพัฒนาผลงานใหม่ๆ ออกมาแก้ปัญหาสังคมอีกแน่นอน
“อย่างไรก็ไม่ทิ ้งงานด้านไอทีคะ่ เพราะเป็ นงานทีท่ ำ� แล้วสบายใจ ได้ทำ� ในสิง่
ทีช่ อบ ท�ำได้เรือ่ ยๆ ได้เรียนรู้ใหม่ๆ อยูต่ ลอด” ไอซ์ปิดประโยคด้วยอมยิ ้ม
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ศรา หรูจติ ตวัฒน์ (ครูฝา้ ย)
อาจารย์ที่ปรึกษา

“ความเปลี่ยนแปลงของเด็กทีเ่ ห็นชัดทีส่ ดุ จากการเข้า

ค่าย คือ เรื่องกระบวนการคิด เมือ่ ก่อนซอฟท์แวร์ ทเี่ ขาพัฒนาเกิดจากการที่
เขาอยากท�ำ แต่พอเข้ าค่ายต่อกล้ าแล้ ว ความคิดเขาเปลีย่ นเป็ นว่า หัวข้ อที่
จะท�ำต้ องเกิดจากปั ญหาทีแ่ ท้ จริง แล้ วซอฟท์แวร์ ทเ่ี ราอยากท�ำมันตอบโจทย์
ปั ญหานันหรื
้ อเปล่า สิง่ ทีเ่ กิดขึ ้นคือคุณค่าของซอฟท์แวร์ มากกว่าทีจ่ ะตอบ
โจทย์ตวั เอง แต่ตอบโจทย์สงั คมได้ ด้วย เพราะเขาคิดถึงคนอืน่ มากขึ ้น นึกถึง
ผู้ใช้ มากขึ ้น”
“เทคนิคในการท�ำงานกับเด็ก คือ ให้ เวลาเขา และคอยแนะน�ำเรื่อง
กระบวนการท�ำงาน แนะให้ เด็กรู้จกั แบ่งเวลา วางแผนการท�ำงานอย่างไร จะ
แก้ ปัญหาอย่างไร เด็กต้ องฝึ กทีจ่ ะเจอปั ญหาแล้ วรู้จกั แก้ แล้ วเขาจะโตขึ ้น”
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