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FACEBIZ
เป็นแอพพลิเคชันเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อธุรกิจที่ช่วยให้ผู้ประกอบการ 
ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต	 สามารถร่วมมือทำาการค้า	 ทำากิจกรรมออนไลน์	 
ติดต่อสื่อสาร	 เลือกซื้อสินค้า	 รวมไปถึงขายสินค้า	ทั้งแบบขายส่งและขายปลีก
ให้แก่ลูกค้าได้	 สมมติมีธุรกิจโรงแรมแห่งหนึ่ง	 ลูกค้าอยากได้ทัวร์	 โรงแรมก็
สามารถมาหาทัวร์ที่อยู่ใน	 Facebiz	 ได้	 ฝ่ายทัวร์พอได้ออร์เดอร์จากโรงแรม	 
ก็สามารถใช้	 Facebiz	 สั่งงานลงไปให้พนักงานจัดทัวร์มาให้	 แล้วย้อนกลับ 
ไปเสนอขายให้โรงแรม	คือนอกจากเป็น	B2B	 (Business	 to	Business)	แล้ว	 
ผู้ประกอบการยังสามารถใช้	 Facebiz	 เป็นช่องทาง	 assign	 งานให้พนักงาน 
แต่ละส่วนได้	พนักงานก็จะรับ	chart	 งานไปทำาตามลิสต์	 ซึ่งหัวหน้าก็สามารถ
ตรวจสอบได้ด้วยว่าลูกน้องทำาอะไรเสร็จไปแล้วบ้าง	แอพพลิเคชันถูกออกแบบ
มาให้สามารถทำางานได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ	 โดยจะเปิดให้ 
ผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ตดาวน์โหลดไปใช้งานฟรีภายในปี	2557	นี้

เฟสบิส	(Facebiz)

1.	นายวงศกร	เทศยรัตน์	(นิว)
2.	นายทรงยศ	แมนประสาทกุล	(เก่ง)
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	 ในยุคน้ีคงไม่มีใครไม่รู้จัก	 Facebook	 สังคมออนไลน์ที่
ชว่ยเช่ือมสัมพันธภาพของผู้คนทัว่โลกไดอ้ยา่งทีไ่มเ่คยมเีวบ็ไซต์
หรือแอพพลิเคชันใดทําได้มาก่อน
	 กลไกของ	Facebook	ขับเคลื่อนด้วยการแสดงตัวตนของผู้ใช้	
ผ่าน	 Status-Like-Share	 ซึ่งการแสดงตัวตนของผู้ใช้นี้เองที่เป็น 
การเปิดเผยข้อมูลของตัวเองให้ทั่วโลกได้เห็น	 และดึงดูดเพื่อนใหม่ 
ท่ีมีรสนิยมความชอบคล้ายๆ	 กัน	 ให้ได้มาพบเจอ	 และกลายเป็น	 
‘Friend’		กันในที่สุด
	 อย่างไรก็ตาม	 จุดมุ่งหมายของ	 Facebook	นั้นมุ่งเน้นไปยัง 
การสร้างความสัมพันธ์และเป็นช่องทางนำาเสนอวิถีชีวิต	 (life	 style) 
	 ทั่วไปของผู้ใช้	 ไม่ได้เป็นซอฟต์แวร์ที่มีฟังก์ชัน	 เพื่อใช้งานเฉพาะ 
ด้านใดด้านหนึ่ง	 	 แม้ในปัจจุบันจะมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ชนิดนี้ 
เป็นช่องทางหนึ่งของ	E-commerce	ที่ผู้ใช้งานใช้ในการโฆษณาสินค้า	
แต่ก็ยังมีลักษณะเป็นการสื่อสารส่วนบุคคลหรือองค์กรไปยังผู้บริโภค
มากกวา่จะเปน็สงัคมของกลุม่ผูป้ระกอบการธรุกจิออนไลนอ์ยา่งแทจ้ริง
การมีสังคมออนไลน์อย่าง	 Facebook	 ที่เป็นพ้ืนที่ของกลุ่มนักธุรกิจ 
หรือผู้ประกอบการโดยเฉพาะ	จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจไม่น้อย	 เพราะเป็น 
สังคมออนไลน์ที่สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานของกลุ่ม 
ผู้ใช้อย่างชัดเจน	 เป็นสังคมของผู้ประกอบการกลุ่มต่างๆ	ที่มีความ 
ต้องการเจรจา	หารือ	แลกเปลี่ยน	และทำาธุรกิจการค้าร่วมกัน	โดยไม่มี
เรื่องอื่นๆ	มาปะปน
	 และวันนีส้งัคมออนไลนข์องเครอืขา่ยผูป้ระกอบการธรุกจิทีว่า่
ก็ได้เกิดขึ้นแล้ว	 ด้วยฝีมือของสองหนุ่มนักเรียนจากภาคใต้	 ‘นิว-เก่ง’	 
กับแอพพลิเคชันที่ตอบสนองโลกของธุรกิจได้เป็นอย่างดี

แรงบันด�ลใจเกิดได้จ�ก ‘ปัญห�’

	 “ตอนช่วง	 ม.2	 ผมไปรับจ้างทําการตลาดออนไลน์ให้
โรงแรมครบั	ทาํ	Facebook	ทาํ	HTML	แลว้ไดเ้หน็วา่ธรุกจิโรงแรม
ที่ภูเก็ตเป็นธุรกิจที่ต้องการ	 partner	 เยอะมาก	 แต่ไม่มีช่องทาง 
ในการหาเท่าไรนัก”	นายวงศกร	 เทศยรัตน์	หรือ	 ‘นิว’	 เล่าให้ฟัง 
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ถงึปญัหาทีเ่ขาพบ	ซึง่ไดก้ลายมาเปน็แรงบนัดาลใจใหเ้ขาพฒันา
โปรแกรม	facebiz	ในเวลาต่อมา
	 เพราะโรงแรมเป็นธุรกิจที่ต้องมอบความสะดวกสบายให้แก่ 
แขกที่พัก	 และต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบวงจร	 
ไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยวในท้องถิ่น	 อาหารการกิน	 หรือการ 
จัดอบรมสัมมนา	 ที่ต้องมีของพิธีการและของประดับตกแต่ง	 เช่น	 
แผ่นป้าย	ดอกไม้	ฯลฯ
	 โรงแรมจึงจำาเป็นต้องมี	 partner	 หรือพันธมิตรทางธุรกิจ	 
ไม่ว่าจะเป็นบริษัททัวร์	ร้านอาหาร	ร้านรับทำาป้าย	หรือร้านดอกไม้	ซ่ึงจาก 
ประสบการณ์ตรงของนิวที่ได้เข้าไปสัมผัสกับธุรกิจโรงแรมที่บ้านเกิด	
กลบัพบวา่ชอ่งทางในการหาพันธมติรทางธรุกจิยงัเปน็ส่ิงทีข่าดในภเูกต็
	 การพัฒนาแอพพลิเคชัน	 Facebiz	 จึงเกิดขึ้น	 โดยนิวได้ 
เกบ็ขอ้มลูความต้องการของผูป้ระกอบการและพฒันาโปรแกรมร่วมกบั
ทีมเพื่อนในโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย	 ส่งประกวดการแข่งขันพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย	(National	Software	Contest	
:	NSC)	ครั้งที่	13	ประจำาปี	2011	ในชื่อผลงาน	‘มิตรแท้ธุรกิจ’	
	 ซึ่งน่าเสียดายที่ได้เพียงรางวัลชมเชย	 ในหมวดโปรแกรมเพื่อ
การประยุกต์ใช้งานระดับนักเรียน	ท้ังๆ	ท่ีนิวน้ันคาดหวังถึงรางวัลชนะเลิศ	
	 “หวังว่าจะได้ที่	 	 1	ครับ	 เพราะเรามีโมเดลธุรกิจ	แต่ก็ไม่ได้”	 
นิวกล่าว	 อย่างไรก็ตาม	 นิวไม่ได้ท้อ	 พัฒนาผลงานเวอร์ชันต่อมา	 
และส่งประกวดโครงการประกวดผลงานซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ	 
(Thailand	 ICT	Awards	หรือ	TICTA)	และได้รางวัลชนะเลิศประเภท	
Secondary	 Students	พร้อมทั้งได้รับสิทธ์ิไปแข่งขันต่อในโครงการ
ประกวดผลิตภัณฑ์ไอซีทีและซอฟต์แวร์ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	
(Asia	Pacific	ICT	Alliance	Awards	หรือ	APICTA)	ซึ่งการแข่งในเวที	
APICTA	นี่เอง	ที่นิวได้	‘เก่ง’	มาร่วมทีม

ก�รพัฒน�ทีม… สองเส้นท�งที่แตกต่�งม�รวมเป็นหนึ่ง

	 “เราอยู่โรงเรียนเดียวกันครับ	แต่มาสนิทและเริ่มทํางาน
ด้วยกันก็เพราะรุ่นพี่ให้ผมไปช่วยงานนิวเพื่อส่งประกวด	 จากนั้น
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เราจะมองเหมือนคนอื่นทำาไม  
ในเมื่อตรงนี้เป็นตลาดที่คนอื่นยังมองไม่เห็น  

ก็ไม่เสียหายที่เราจะเริ่มทำา  
ต่อให้เราทำาแล้วเจ๊ง แต่เราก็ได้ connection 

ซึ่งสามารถเอาไปทำาอะไรได้อีกมากมาย
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กท็าํงานดว้ยกนัมาตลอด”	นายทรงยศ	แมนประสาทกลุ	หรอื	‘เกง่’ 
เล่าถึงความเป็นมาที่ได้มารวมตัวกับนิว	 
	 เก่งกับนิวเรียนโรงเรียนเดียวกันมาตั้งแต่สมัยประถมปลาย	 
แต่ทั้งคู่ก็ไม่ได้สนิทกันทั้งๆ	 ที่มีความสนใจด้านการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เหมือนกัน	 ซึ่งนั่นอาจเป็นเพราะฟางเส้นเล็กๆ	ที่เรียกว่า 
การประกวด	 ‘แข่งขัน’	 	 ที่ทำาให้ทั้งสองเดินกันไปคนละเส้นทาง	 เพื่อ 
ความฝันของตัวเอง	นิวนั้นเล่นคอมพิวเตอร์มาตั้งแต่อนุบาล	 โดยคุณ
พ่อคอยสอนโปรแกรมพื้นฐานต่างๆ	ให้	และเริ่มแข่งประกวดโปรแกรม	
Power	 Point	 มาตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่	 4	 จนข้ึนช้ันมัธยมศึกษา 
นิวก็เริ่มหาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์อย่างจริงจัง
	 “วันหนึ่งนั่งเรียนพิเศษอยู่แล้วมีคนมาแจกโบรชัวร์โรงเรียน 
สอนคอมพิวเตอร์ครับ	อารมณ์ตอนนั้นคือชวนเพื่อนไปเรียนเพราะหวัง
ใหเ้ขาสอนการ	hack	ให	้(หวัเราะ)	แตพ่อไปเรียนจงึไดรู้้วา่คอมพวิเตอร์
ไม่ได้มีแต่ด้านลบ	ถ้าอยากจะทำาด้านดีๆ	มันก็มี	และทำาแล้วก็มีความ
สุขเหมือนกัน”	นิวเล่าอย่างอารมณ์ดี	
	 ซึ่งการใช้ไอทีในเชิงสร้างสรรค์สำาหรับนิวนั้นก็คือ	การพัฒนา
โปรแกรมที่เป็นประโยชน์และส่งประกวด	 ซึ่งมีหลายผลงานที่ได้รับ
รางวัลทั้งจากเวที	NSC	และเวทีอื่นๆ	เช่น	ผลงานเด็กฮับ	มิตรแท้ธุรกิจ	
เฟสบิสเบาเบา	 เป็นต้น	 ช่วงมัธยมศึกษาของนิวจึงเป็นช่วงเวลาของ 
การพัฒนาโปรแกรมส่งประกวด	 โดยมีพี่ผู้สอนคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียน 
สอนคอมพิวเตอร์แห่งหนึ่งในจัหงวัดภูเก็ตคอยผลักดันและส่งเสริม	 
โดยเฉพาะช่วงมัธยมศึกษาปีที่	3	ที่นิวเอาแต่แข่งจนเกรดตก	เดือดร้อน
ถึงพ่อแม่ต้องเข้ามาปรามไม่ให้ยุ่งกับคอมพิวเตอร์มากเกินไป	แต่นิว 
ก็เอาตัวรอดสอบขึ้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้	 และยังคงเดินหน้า 
ส่งประกวดจนได้รางวัลจากเวทีต่างๆ	มากมาย
	 “การพัฒนาซอฟต์แวร์ธุรกิจสำาหรับส่งเข้าประกวดมันเป็น 
เหมือนของใหม่ครับ	 คือที่บ้านเป็นข้าราชการ	 เขาก็คิดว่าลูกมาทาง 
ธุรกิจมันจะดีหรือ	 กลับไปเรียนดีกว่าไหม	แต่พอได้	NSC	แล้ว	 เขาก็ 
ไม่ห้ามเท่าไร”	นิวกล่าว
	 นิวนั้นใช้ชีวิตวัยเรียนอยู่ในเวทีการประกวดอย่างโชกโชน	 
แต่สำาหรับเก่งนั้นเรียกได้ว่าเป็นคนละเรื่อง	 “ผมไม่แข่ง	 เพราะกลัวแพ้
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ครับ”	 เก่งเล่าด้วยรอยยิ้ม	 แต่ด้วยความสนใจด้านคอมพิวเตอร์มา 
ต้ังแต่เด็ก	 ก็ทำาให้เก่งขวนขวายหาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ใส่ตัวมา 
โดยตลอด	โดยเริ่มเรียนเขียนโปรแกรมตั้งแต่	ม.	1	เขียนสร้างทักษะให้
ตัวเองแบบเงียบๆ	จนขึ้น	ม.4	แล้ว	 เขาถึงเริ่มรู้จักกับ	NSC	จากเพื่อน 
ท่ีกำาลังทำาเกมเพื่อส่งประกวด	 เก่งจึงได้เริ่มย่างเท้าเข้าไปในวงการ
ประกวดตั้งแต่ตอนนั้น	
	 จนกระทั่งในปีที่นิวกำาลังทำาผลงานเพื่อส่งประกวด	APICTA	
2011	 ซึ่งจัดที่พัทยา	 ด้วยเวลาที่ค่อนข้างรัดตัว	ประกอบกับต้องการ 
คนที่มีทักษะด้านการเขียน	 JAVA	 script	 มาช่วยทำา	 presentation	 
พี่ที่สอนคอมพิวเตอร์จึงชวนเก่งให้มาช่วยนิว	 ทั้งสองจึงได้ทำางาน 
ร่วมกันตั้งแต่นั้น	 ก่อนจะช่วยกันต่อยอดพัฒนา	 Facebiz	 และ 
ส่งประกวด	NSC	2012	 อีกครั้ง	 ในชื่อ	 ‘เฟสบิซเบาเบา’	 ซึ่งได้รางวัล 
ชนะเลิศ	และได้ต่อยอดมายังโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ในที่สุด

สร้�งสรรค์สังคมออนไลน์ของเครือข่�ยผู้ประกอบก�รธุรกิจ

	 ได้ยินชื่อ	 Facebiz	 แล้ว	 คงไม่ต้องสงสัยว่า	 นิวกับเก่งได้ 
แรงบันดาลใจมาจาก	Facebook	 เพียงแต่	 Facebiz	นั้นย่อขอบเขต 
จากเรื่องสัมพันธภาพและชีวิต	 วิถีชีวิตบนโลกออนไลน์ของผู้ใช้ทั่วไป
และคิดสร้างสรรค์ใหม่ให้เหมาะสมกับเรื่องของธุรกิจล้วนๆ	 ซึ่ง 
แม้รูปแบบแอพพลิเคชันจะได้รับอิทธิพลมาจากผลงานที่มีอยู่แล้ว	 
แต่ในแง่ของเนื้อหาถือว่านี่เป็นของใหม่
	 “ผมเริ่มต้นด้วยมุมมองที่ว่า	 เราจะมองเหมือนคนอื่นทำาไม	 
ในเม่ือตรงนีเ้ป็นตลาดทีค่นอืน่ยงัมองไมเ่หน็	กไ็มเ่สยีหายทีเ่ราจะเร่ิมทำา	
ต่อให้เราทำาแล้วเจ๊ง	แต่เราก็ได้	connection	ซึ่งสามารถเอาไปทำาอะไร
ได้อีกมากมาย”	นิวกล่าว
	 Facebiz	เป็นแอพพลิเคชันเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อธุรกิจ
ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถร่วมมือทำาการค้า	ทำากิจกรรมออนไลน์	
ติดต่อสื่อสาร	 เลือกซื้อสินค้า	 รวมไปถึงขายสินค้า	 ทั้งแบบขายส่ง 
และขายปลีกให้แก่ลูกค้าได้	 แอพพลิเคชันถูกออกแบบมาให้สามารถ
ทำางานได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ	 โดยในขั้นต้นนี้	 นิว 
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กับเก่งพัฒนาแอพพลิเคชันให้รองรับธุรกิจท่องเที่ยวเป็นหลักก่อน
	 “กลุ่มเป้าหมายของเราคือ	 ธุรกิจท่องเที่ยวที่ภูเก็ตครับ	 เรา 
โฟกัสตรงนี้ก่อนเพราะเป็นธุรกิจที่ต้องการ	partner	 เยอะ	และมีการ 
เติบโตขึ้นเรื่อยๆ	 นักท่องเที่ยวมาเยอะข้ึน	 ซึ่งเราได้ไปคุยกับลูกค้า 
และเก็บ	requirement	มาพัฒนาต่อ”	นิวกล่าว
Facebiz	 ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องหลายเวอร์ชัน	 แต่ช่วงที่ถูก 
พัฒนาอยา่งเปน็รปูธรรมทีส่ดุกคื็อ	ชว่งทีน่วิและเกง่เขา้รว่มในโครงการ 
ตอ่กลา้ใหเ้ตบิใหญ	่โดยไดม้กีารนำาเอาเวอรช์นัทดลองไปใหภ้าคธรุกจิ 
ที่จังหวัดภูเก็ตได้ลองใช้	พร้อมเก็บข้อมูลความต้องการของผู้ประกอบ 
การมาปรับปรุงให้แอพพลิเคชันสมบูรณ์มากขึ้น	 เช่น	 การปรับปรุง	 
bug	 ต่างๆ	 ที่จะยกระดับให้แอพพลิเคชั่นพัฒนาขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์ 
ที่พร้อมแข่งขันในตลาดออนไลน์	 รวมไปถึงการปรับปรุง	 traffic	 ให้
สามารถรองรับผู้ใช้งานได้เพิ่มมากขึ้น	จนเกิดเป็น	Facebiz	เวอร์ชั่น	1	
ที่จะเปิดให้ผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ตได้ดาวน์โหลดไปใช้งานฟรี
ภายในปี	2557	นี้
	 “สมมติมีธุรกิจโรงแรมแห่งหนึ่ง	ลูกค้าอยากได้ทัวร์	 โรงแรม 
ก็สามารถมาหาทัวร์ที่อยู่ใน	 Facebiz	 ได้	 ฝ่ายทัวร์พอได้ออร์เดอร์ 
จากโรงแรม	ก็สามารถใช้	Facebiz	สั่งงานลงไปให้พนักงานจัดทัวร์มา
ให้	แล้วย้อนกลับไปเสนอขายให้โรงแรม	คือนอกจากเป็น	B2B	(Busi-
ness	to	Business)	แล้ว	ผู้ประกอบการยังสามารถใช้	Facebiz	เป็น
ช่องทาง	assign	งานให้พนักงานแต่ละส่วนได้	พนักงานก็จะรับ	chart	
งานไปทำาตามลิสต์	 ซึ่งหัวหน้าก็สามารถตรวจสอบได้ด้วยว่าลูกน้อง 
ทำาอะไรเสร็จไปแล้วบ้าง”	นิวอธิบาย
	 จากที่นิวอธิบายนั้นเป็นเพียงรูปแบบการใช้งานส่วนหนึ่ง	 ซึ่ง	
Facebiz	 ในปัจจุบันนั้น	 ได้ถูกพัฒนาจนสามารถใช้งานได้ถึง	 3	 ส่วน	
และครอบคลมุไปถงึรปูแบบธรุกจิแบบ	B2C	(Business	to	Customer)	
ด้วย	คือ
	 1.	 มี	 collaboration	 tools	 ที่ช่วยให้เกิดความร่วมมือกัน 
ในภาคธุรกิจ	ทั้งภายในองค์กร	และระหว่างองค์กร	ดังที่นิวอธิบายไป
	 2.	 มีช่องทางให้ธุรกิจสามารถซื้อขายสินค้าและบริการ 
แบบ	wholesale	 ระหว่างธุรกิจ	และชำาระเงินโดยหักจากบัตรเครดิต 
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เขาสอนให้ใช้ความรู้สึกมากกว่าตรรกะ
ในการทำา เพราะตรรกะใครๆ ก็คิดได้
แต่ผลงานที่ดีเกิดได้จากความรู้สึก

มากกว่าตรรกะ
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ในระบบ	Facebiz
	 3.	 เมื่อธุรกิจได้ทำาการลงสินค้าและโปรโมช่ันไว้ในเครือข่าย	 
Facebiz	 แล้วจะมีช่องทางพิเศษที่ให้ธุรกิจสามารถขายสินค้า 
และบริการตรงไปยังนักท่องเที่ยวหรือกลุ่มลูกค้าในแบบ	B2C	ได้ด้วย
	 “ตอนแรกเริ่มต้นที่	B2B	เป็นหลักครับ	อยากให้	Facebiz	เป็น
เครือ่งมอืทีใ่หธ้รุกจิเขา้มาใชบ้รกิาร	เพือ่ตดิตอ่สือ่สารกบั	Partner	ตา่งๆ
	 แต่เราก็มาคิดต่อว่า	 พอมันเกิดเครือข่ายธุรกิจในนั้นแล้ว	 
มีสินค้ามีบริการต่างๆ	 มาลง	 เราก็เลยทำาตัว	 B2C	 ด้วย	 คือให้เป็น	 
shopping	 online	บน	 social	 network	 โดยพัฒนา	 feature	 ต่างๆ	 
เพื่อเจาะ	end	user	ให้เข้ามาซื้อของ	ร้านค้าก็จะเห็น	user	ที่	active	อยู่	
ก็สามารถส่งโปรโมชันมาให้ได้ทันที”	เก่งอธิบายด้วยรอยยิ้ม

ทบทวนเส้นท�งที่ผ่�นม�

	 “ตอนแรกผมที่ผมเข้ามาทํางานกับนิว	 ยอมรับครับว่า 
ยังไม่เข้าใจว่าตัวเองกําลังทําอะไรอยู่	 (หัวเราะ)	 แต่พอทําไป
เรื่อยๆ	 ก็รู้สึกว่าได้พัฒนาฝีมือตัวเองไปเรื่อยๆ	 และผมเห็นว่า	 
งานมันมีคณุคา่ในตวัเอง	ไม่ไดทํ้าใหต้วัเองไดป้ระโยชนอ์ยา่งเดยีว	
แต่คนที่ใช้ก็ได้ประโยชน์ด้วย”	เก่งเล่าด้วยรอยยิ้ม
	 สำาหรับผลงาน	Facebiz	นี้	ตลอดระยะเวลาการพัฒนา	มีนิว 
คนเดียวที่อยู่ต้ังแต่แรกเริ่มจนปัจจุบัน	 ขณะที่ผู้ร่วมงานคนอื่นๆ	 อยู่ 
กันได้ไม่นานก็ปลีกตัวออกไป
	 “เก่งเป็นคนที่	 3	 แล้วครับสำาหรับงานนี้	 ผมเปล่ียนผู้ร่วมงาน
ประมาณปีละคน	 (หัวเราะ)	 ไม่ใช่อะไรนะครับ	 คือพี่ที่เป็นที่ปรึกษา
มาตรฐานคุณภาพงานเขาสูงมาก	และงานก็หนักมาก		คนที่ผ่านๆ	มา
พอเจองานเยอะก็รับไม่ได้	กดดัน	ก็ออกไป	มีเก่งที่อยู่ได้”	นิวกล่าว
	 นั่นอาจเป็นเพราะว่า	แนวคิดที่ที่ปรึกษาให้แนวทางไว้ในการ
พัฒนาผลงานให้ออกมาดีที่สุดนั้น	คือ	ให้ใช้ความรู้สึกมากกว่าตรรกะ
การทำางานของนวิและเกง่จงึเป็นไปในรปูแบบของการตัง้จดุหมายปลาย
ทางไว้ให้ชัดเจน	 ส่วนวิธีการระหว่างทางนั้น	 อาศัยการทำา	 แล้ว 
คัดทิ้งจนกว่าจะได้ผลงานที่รู้สึกว่า	 ใช่!	 “ผมถูกพี่ฝึกเรื่องความรู้สึก 
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ในการทำาซอฟต์แวร์	 การที่ต้องคุยกับคนหรือที่เรียกว่า	 UX	 (user	 
experience)	 พี่เขาสอนให้ใช้ความรู้สึกมากกว่าตรรกะในการทำา	 
เพราะตรรกะใครๆ	 ก็คิดได้	 แต่ผลงานที่ดีเกิดได้จากความรู้สึก 
มากกว่าตรรกะ	 คนที่ทำางานร่วมกับผมจึงต้องเข้าใจความรู้สึกของ 
ตัวงานตรงกัน	ถึงจะไปกันรอด”	นิวอธิบาย	
	 ต้องทำางานหนักเพ่ือให้คุณภาพงานออกมาดีที่สุด	 โดยต้อง 
แบ่งเวลาจากการเรียนหนังสือ	 และทางโรงเรียนเองก็ไม่สนับสนุน
แนวทางการประกวดของนิวและเก่งมากนัก	สำาหรับเด็กมัธยมศึกษา
ตอนปลาย	นี่ย่อมนำามาซึ่งความทดท้อเป็นธรรมดา	แต่อย่างไรก็ตาม	
ทุกครั้งที่ท้อ	พวกเขาก็กลับมาได้ทุกครั้ง
	 “ผมมองจดุเดียวคือ	ความมุง่มัน่ครบั	ปญัหาอปุสรรคมอียูแ่ลว้	
ทะเลาะกัน	 ท้อกัน	 แต่สิ่งที่ช่วยดึงพวกเรากลับมา	 นั่นคือผลงาน	 
และที่ปรึกษาก็มีส่วนมาก	เขาจะพาเรากลับมาเส้นทางที่ถูกต้องตลอด 
ทำาให้เรามีกำาลังใจ”	นิวกล่าว
	 รวมไปถึงความภูมิใจจากการชนะการแข่งขันตลอดเวลา 
ที่ผ่านมา	 ซ่ึงเป็นคุณค่าที่เกิดขึ้นภายในใจของทั้งสอง	นี่คือส่ิงที่ทำาให้ 
ทั้งคู่ก้าวเดินมาจนถึงวันนี้
	 “ถ้าผมไปเรียน	ไปสอบ	หรือทำาอะไรเหมือนคนอื่น	ผมก็จะได้
ของมาอยา่งหนึง่คอื	ใบเกรด	แตผ่มเลอืกทางทีจ่ะทำาอะไรสกัอยา่งหนึง่
ให้กับโลก	 ให้กับพื้นที่ของผมเอง	 มันเป็นทางที่ผมเลือกว่า	 มันจะ 
เป็นประโยชน์	 เป็นความภาคภูมิใจที่ได้สร้างนวัตกรรมตัวหนึ่งขึ้นมา”	 
เก่งกล่าวด้วยรอยยิ้ม

เป้�หม�ยและก�รพุ่งชน

	 ความคาดหวงัของนวิและเกง่ทีม่ตีอ่	Facebiz	คอืตอ้งการ
ให้แอพพลิเคชันนี้เป็นเคร่ืองมือหรือตัวกลาง	 ที่สามารถสร้าง 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของธุรกิจ	 ก่อเกิดเป็นความสัมพันธ์ 
ด้านธุรกิจในรูปแบบ	 social	 network	 ที่ทั้งสามารถตอบโจทย์ 
ธุรกิจท่องเที่ยวได้	และอํานวยให้ธุรกิจขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว	
	 “เราตอบกลุ่มลูกค้าโดยตรงครับ	 รูปแบบ	 social	 network	 
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ถ้าธุรกิจท่องเที่ยวที่ภูเก็ต ใช้งาน Facebiz 
แล้วมันเวิร์ก... คนจะมาท่องเที่ยวเยอะมากขึ้น 

คนในจังหวัดก็จะมีงานทำา สภาพคล่อง 
ทางเศรษฐกิจดีขึ้น และพอธุรกิจร่วมมือกัน 

มันก็จะมีกิจกรรมดีๆ เกิดขึ้น  
ซึ่งน่าจะช่วยสร้างเศรษฐกิจสังคมที่ดีได้
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ที่เราทำามันช่วยให้ทุกอย่างเกิดขึ้นเป็นระบบ	ซึ่งเป็นประโยชน์กับธุรกิจ 
ที่เขาได้ใช้บริการฟรี	 คนที่เป็นหัวหน้างานก็จะมีความสัมพันธ์กับ 
ลูกน้องมากขึ้น	 ระหว่างองค์กรก็มีช่องทางในการติดต่อกันมากขึ้น 
	สะดวกขึ้น”	นิวกล่าว
	 ซ่ึงหาก	Facebiz	สามารถสรา้งเครอืขา่ยธรุกจิไดใ้นวงกวา้ง	ผล
ประโยชน์ที่เกิดขึ้นย่อมไม่ใช่เพียงคู่ธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง	แต่หมายถึงการ
เจริญเติบโตของภูเก็ต
	 “ถ้าธุรกิจท่องเที่ยวที่ภูเก็ตใช้งาน	 Facebiz	 แล้วมันเวิร์กปุ๊บ 
แนน่อนครบั	คนจะมาทอ่งเทีย่วเยอะมากขึน้	คนในจงัหวดักจ็ะมงีานทำา	 
สภาพคล่องทางเศรษฐกิจดีขึ้น	 และพอธุรกิจร่วมมือกันมันก็จะมี
กิจกรรมดีๆ	 เกิดข้ึน	 ซึ่งน่าจะช่วยสร้างเศรษฐกิจสังคมที่ดีได้	 เพราะ
ปัจจุบันต้องยอมรับว่าธุรกิจในภูเก็ตจะเป็นการแก่งแย่งกันมากกว่า”	 
นิวกล่าว
	 เปน็ความคาดหวงัทีเ่ด็กหนุม่ทัง้สองปรารถนาจะใหเ้กดิข้ึนจาก
ผลงานของตัวเอง	ซึ่งหาก	Facebiz	 เวอร์ชัน	1	นี้	ประสบความสำาเร็จ 
ในภูเก็ต	 ทั้งสองก็เตรียมแผนที่จะหาพันธมิตรเพื่อมาร่วมลงทุน 
ในการพัฒนาเวอร์ชัน	 2	ที่จะขยายขอบเขตการให้บริการไปยังจังหวัด
ต่างๆ	ทั่วประเทศต่อไป
	 อย่างไรก็ตาม	นั่นเป็นเป้าหมายระยะยาว	แต่เป้าหมายระยะ 
สั้นที่นิวและเก่งกำาลังจะพุ่งชน	 ก็คือการหาช่องทางทำารายได้จาก 
ตัว	Facebizนี้	 โดยทั้งสองวางโมเดลไว้ที่การขายโฆษณา	ซึ่งสองหนุ่ม
ยอมรับโดยดุษณีว่า	เป็นเรื่องยากและไม่เชี่ยวชาญนัก
	 ด้วยเหตุน้ี	 ทางเลือกของชีวิตที่ทั้งสองตั้งใจจะเลือกเดินไป	 
ณ	 เวลานี้	 จึงคือการไม่เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย	 แต่จะออกมา 
ต้ังบริษัทของตัวเองเพื่อทุ่มเทให้กับงานอย่างเต็มที่	 เป็นการเจริญรอย
ตาม	มาร์ก	 ซักเกอร์เบิร์ก	 (Mark	 Zuckerberg)	 ผู้ก่อตั้ง	 Facebook	 
ท่ีลาออกจากมหาวิทยาลัยมาบริหารกิจการของตนจนประสบความ 
สำาเร็จ	และเป็นแรงบันดาลใจให้แก่นิวและเก่งนั่นเอง
	 “แรงผลักดันก็อยู่ที่แอพพลิเคชันของเรานี่แหละครับ	 ผม 
มองว่า	 ไหนๆ	 ก็ทำามาแล้ว	 ไม่ใช่ได้รางวัลแล้วก็จบ	 มันต้องมีธุรกิจ 
หรือมีอะไรที่สามารถการันตีได้ว่า	 เราสำาเร็จแล้วนะ	 เราทำาได้แล้ว	 
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ซึ่งนี่แหละคือเป้าหมายของพวกเรา”	นิวกล่าวด้วยรอยยิ้ม

คว�มเข้มแข็งบนท�งที่ทอดย�ว

 “ผมว่ามันยังไม่ประสบความสําเร็จครับ	 มันเพิ่งเริ่มต้น
ดว้ยซํา้	กา้วแรกคอืการเปดิใหใ้ชง้านจรงิ	หลงัจากนัน้ความสําเรจ็
ที่พวกเรามองไว้คือแอพพลิเคชันนี้จะสามารถสร้างโครงสร้าง 
รปูแบบใหมข่องธรุกจิขึน้มาได้	สว่นตวัผมคิดวา่	เรากําลงัจะสรา้ง
สังคมสังคมหนึง่ขึน้มา	เปน็สังคมทีม่พีืน้ฐานของการชว่ยเหลอืกนั	
ร่วมมือกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งกับตัวเองและคนอื่น”	นิวกล่าว
ถึงนิยามความสําเร็จของ	Facebiz	ซึ่งถึงที่สุดแล้ว	ผลลัพธ์จะสม 
ดงัทีท่ัง้สองคาดหวงัไวห้รือไม	่การทีท่ัง้สองขอเวลาจากครอบครวั	 
2	ปี	 เพื่อมาสานฝันธุรกิจนี้ของตัวเอง	ผลสุดท้ายจะเป็นอย่างไร	
ไว้ถึงตอนนั้นค่อยมาว่ากัน
	 “ความจริงครอบครัวผมต้องการให้ผมอยู่ในระบบครับ	อยาก
ให้ตั้งใจเรียน	 อยากให้เข้ามหาวิทยาลัยดีๆ	 ซึ่งผมมองว่า	 ทางบ้าน 
หวงัดีแนน่อนครบั	คือต้องการใหผ้มล้มบนฟกู	ไมเ่จ็บ	ใหม้คีวามรู้ไวก้อ่น	
แต่สำาหรับผมมองว่า	 ถ้าผมโดนหนาม	 ผมไปล้มจริงๆ	 แล้วมีแผล	 
ผมไปหาหมอ	เดี๋ยวหมอก็รักษาให้”	เก่งกล่าวด้วยแววตาเป็นประกาย
ย้อนมองเส้นทางที่ผ่านมา	จากเด็กหนุ่มตัวเปล่าเล่าเปลือย	มาถึงวันนี้
ทั้งคู่กำาลังจะกลายเป็นเจ้าของบริษัทของตัวเอง	อะไรที่ทำาให้พวกเขา 
มาได้ถึงจุดนี้
	 “โอกาสสำาคัญที่สุดครับ	ทุกคนมีโอกาส	อยู่ที่ว่าใครจะคว้าไว้
หรือเปล่า	 แต่สำาหรับผมผมคว้าไว้เต็มที่	 เพราะมันเป็นส่ิงทำาแล้ว 
มีประโยชน์กับทุกส่วนถ้ามันประสบความสำาเร็จ	 ทั้งเร่ืองธุรกิจ	 เร่ือง
สภาพสังคม	และตัวผมเองก็ได้ประสบการณ์ต่างๆ	มากมายจากการ 
ปั้นธุรกิจนี้	 เพราะฉะนั้นอยากทำาอะไรแล้วไม่ทำาให้ใครเดือดร้อน	 
ทำาไปเลยครับ”	นิวกล่าวอย่างมุ่งมั่น
	 “ผมคิดว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะฝัน	และมีสิทธิ์ที่จะทำาด้วย	อยู่ที่ว่า
ทำาช้าหรือทำาเร็ว	แต่ขอให้ทำาครับ”	เก่งสำาทับ
	 และแน่นอนว่าวงจรของการพัฒนานั้นไม่เคยมีจุดสิ้นสุด	 
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เรากำาลังจะสร้างสังคมสังคมหนึ่งขึ้นมา 
เป็นสังคมที่มีพื้นฐานของการช่วยเหลือกัน 

ร่วมมือกันเพื่อให้เกิดประโยชน์
ทั้งกับตัวเองและคนอื่น
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นักพัฒนารุ่นหนึ่งเดินทางมาถึงจุดที่จะวางมือจากเวทีหนึ่ง	 เพื่อไปสู่ 
อีกเวทีที่ใหญ่กว่า	ปล่อยเวทีเก่าให้ว่างไว้	 รอนักพัฒนารุ่นต่อไปให้ขึ้น
มาสานต่อ	 และตัวเองก็ถอยฉากออกไปให้การสนับสนุนอยู่ข้างเวที
เหมือนที่นิวและเก่งกำาลังทำาอยู่ในเวลานี้
	 “เคยตั้งคำาถามแล้วก็ตอบตัวเองครับว่า	 เกิดมาทำาไม-เกิดมา
ใช้ชีวิต	 ใช้ชีวิตทำาไม-ทำางานและเรียนเพื่อความรู้	 ความรู้ช่วยอะไร-
หาเงินได้ดี	 สุดท้ายจบที่อยากมีความสุข	ความสุขคืออะไร	คืออยากมี
อิสระ	เป้าหมายในชีวิตจริงๆ	ตอนนี้ก็คือ	พอครับ	พวกผมหยุดกับเรื่อง
ประกวดเรื่องอะไรต่างๆ	 และมาช่วยคนอื่นดีกว่า	 ตอนนี้ก็เริ่มผันตัว 
ไปช่วยดันน้องขึ้นมาแล้ว	ช่วยสอนน้อง	ให้เปิดวิธีคิด	เปิดมุมมองใหม
ให้กับน้องอีกทีมที่เขากำาลังจะส่งประกวด	 NSC	 เช่นกัน”	 นิวจบ 
บทสนทนาอย่างอารมณ์ดี
	 ในยคุทีไ่มม่ใีครไมรู่จ้กั	Facebook	เดก็หนุม่	2	คนกำาลังจะเจริญ
รอยตามไอดอลของพวกเขา	ด้วยการผลักดัน	 Facebiz	 ข้ึนมาให้เป็น
สังคมออนไลน์ของผู้ประกอบการและนักธุรกิจ	ซึ่งไม่ได้ขับเคลื่อนผ่าน
กลไก	Status-Like-Share	แตข่บัเคลือ่นผา่นกลไกทีเ่ปน็ธรรมชาต	ิทีส่ดุ
ของการแลกเปลีย่นซือ้ขาย	นัน่คอื	อปุสงค-์อปุทาน	และสรา้งความรว่ม
มือของภาคธุรกิจ
	 ถึงวันนี้	 เด็กหนุ่มทั้งสองก้าวเดินจากจุดสตาร์ตมาไกล	 และ 
ผา่นเสน้ชยัของการเปน็วยัรุน่วยัเรยีน	เพือ่จะมาพบวา่	เบือ้งหลงัเสน้ชยั 
นัน้กลายเปน็อกีหนึง่จดุสตารท์	อันเปน็จดุเร่ิมตน้ของเส้นทางทีท่อดยาว
ไปสูเ่สน้ชยัของการทำาธรุกจิในชวีติจรงิสิง่ทีน่า่ชืน่ชมในวนันีก้ค็อื	ความ
มุง่มัน่และความกลา้ของทัง้	2	คน	ทีพ่รอ้มจะกา้วไปพสิจูนศ์กัยภาพและ
หวัใจของตัวเอง	ไปพรอ้มๆ	กบัทีถ่า่ยทอดวชิาเพือ่สร้างนกัพฒันารุ่นหลัง
ขึ้นมาต่อๆ	ไป
	 คงต้องติดตามกันต่อไปว่า	 รุ่นน้องของนิวและเก่งจะประสบ
ความสำาเรจ็ในชวีติการประกวดเหมอืนทัง้คูห่รอืไม?่และเชน่เดยีวกนั	คง
ต้องติดตามกันต่อไปว่า	นิวและเก่งจะสามารถประสบความสำาเร็จใน
เวทีชีวิตจริงได้เหมือนกับไอดอลของพวกเขา	มาร์ก	ซักเกอร์เบิร์ก	หรือไม่?
	 บนหนทางที่ทอดยาวนี้	มีเพียงก้าวย่างของฝ่าเท้าเท่านั้น	ที่จะ
ให้คำาตอบได้...
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		 “...นับเป็นกลุ่มเด็กมีความสามารถทีมหนึ่ง		
ทีส่ำาคัญเขาได้วเิคราะหค์วามตอ้งการ	(requirement)	
จากอุตสาหกรรมจริง	 ทำาให้สร้างแอพพลิเคชันท่ี 
ตอบสนองโจทย์ของอุตสาหกรรมได้จริง	 กลายเป็น
เครือข่ายสังคมออนไลน์	 (social	 network)	 ที่ใช้ใน 
เชิงธุรกิจของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว...”
	 “...สำาหรับความคิดเห็นส่วนตัว	คือ	 ถ้าจับ
กลุ่มลูกค้าให้ดีอาจมีโอกาสสูง	 โดยอาจปรับรูปแบบ
ให้เป็นระบบที่ใช้ภายในองค์กร	 เป็นระบบปิด	 เพื่อ 
ใช้สื่อสารภายในหรือระหว่างองค์กรอย่างเดียวก็ได้	 
ซึ่งจะแตกต่างกับ	 Facebook	 ซึ่งเป็นสาธารณะ	 
จุดเด่นของน้องกลุ่มนี้คือ	 ความที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ 
ทำาให้เขามองภาพที่หลุดจากกรอบเดิมที่ผู้ใหญ่คิด	 
จงึทำาใหเ้กดินวตักรรมใหมข่ึน้มา	แตก่ม็ขีอ้แนะนำาวา่	
นอกจากรบัฟังความเหน็ของคณะกรรมการโครงการฯ	
แล้ว	 ควรจะได้รับฟังความคิดเห็นจากคนที่อยู่ใน 
ภาคธุรกิจจริงด้วย	และด้วยประสบการณ์ที่ยังน้อย 
อาจต้องรับฟังคำาแนะนำาเพ่ิมเติมด้านธุรกิจ	 การทำา 
สัญญา	 การเจรจาต่อรอง	 ด้านการเงิน	 การตลาด	 
ซึ่งเป็นเรื่องยากที่แม้แต่ผู้ใหญ่เองยังลำาบาก	 เมื่อได้ 
รับความช่วยเหลือจากหลายๆ	 ฝ่าย	 ซ่ึงจะทำาให้ 
ประสบการณ์ของน้องเพิ่มขึ้น	ผลงานก็จะพัฒนาขึ้น
ตามมา...”

คว�มเห็นของคณะกรรมก�ร

คุณณัฐพล นุตคำ�แหง
ที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายบริการ 
พัฒนาผู้ประกอบการ
ทางเทคโนโลยี 
ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ
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“...Facebiz น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ  
ในการเพ่ิมช่องทางการสื่อสารระหว่างกลุ่มของ 
ผู้ประกอบการ ท้ังแบบ formal ก็คือ การพูดคุยกัน 
เชิงธุรกิจ ( business talk ) และ informal คือ การ 
พูดคุยกันแบบเป็นกันเอง ( non business talk )  
คาดว่าจะทำาให้เกิด ความรวดเร็วในการติดต่อ 
ระหว่างกัน  สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้รวดเร็วขึ้น  
ส่งผลต่อการดำาเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
ซ่ึงหากเปรียบเทียบกับ Facebook แล้วน้ัน Facebook 
จะมีการให้บริการ page กับผู้ที่ต้องการ promote 
page ของตัวเองให้เป็นที่รู้จักของ target group  
มากย่ิงขึ้น เช่น การทำา suggested page ซึ่งจะมี 
ต้นทุนในการดำาเนินการ ไม่แน่ใจว่าทาง Facebiz  
ได้มองมุมน้ีด้วยหรือไม่ โดยอาจจะเปรียบเทียบกับ 
ต้นทุนของ Facebook ในการทำาการตลาดว่าจะ 
คุ้มค่าและน่าลงทุนกับผู้ประกอบการ ในการมา
ทำาการตลาดกับ Facebiz ด้วยหรือไม่ หรืออาจจะ
ทำาให้ดีไปกว่านั้น เช่น มี function บางอย่าง คล้ายๆ 
online agent  ซ่ึงอาจจะทำาให้ช่วยตอบโจทย์ลูกค้า
ตามที่ทาง Facebiz ได้ตั้ง target เอาไว้ว่าอยากให้
ลูกค้ามาท่ีเดียวได้รับบริการอย่างครบวงจร หาก 
การสื่อสารระหว่างผู้ประกอบการผ่าน Facebiz  
มีประสิทธิภาพ และรวดเร็วมากข้ึนได้ในวงกว้าง 
ตามท่ีตั้งใจไว้ เชื่อว่าน่าจะสามารถนำาแนวคิดน้ี 
ไปต่อยอดในการให้บริการในระดับภูมิภาคอื่นๆ ได้  
ซึ่งน่าจะช่วยทำาให้เกิดการจ้างงานมากขึ้น และ 
ยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนในชุมชน รวมทั้ง 
ในแง่ของผลประกอบการในเชิงธุรกิจของ Facebiz 
เองอีกด้วย..”

ความเห็นของคณะกรรมการ

คุณบัณฑิตา  สุวรรณสุขุม
BBG Marketing 
Communication & Campaign
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด 

(มหาชน)




