
SCAN
TO BUY

กระตุ้นยอดขายด้วย 3D ต่อยอดวิถีนักพัฒนา

แอปพลิเคชันสําหรับกลุมบริษัทหรือผูขายสินคากลุมตลาดสินคา OTOP หรืออื่นๆ 
ที่สามารถแสดงโมเดลแบบสามมิติใหลูกคาเห็นสินคากอนตัดสินใจซื้อ 

เพ�ยงใชแอปพลิเคชันสแกนไปที่ QR Code ก็จะเห็นโมเดลสามมิติของสินคานั�นๆ 

ผู้พัฒนา: นายธัชพล สิงหเวชสกุล (พ�), นายศุภกร กอประพันธ (หยก)  
และ นายกาย เลาวพงศ (กาย)
ชั�นมัธยมศึกษาปที่ 6  โรงเรียน ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม
ชั�นปที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพ�วเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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 ในยุคที่ห้างสรรพสินค้าถูกย่อขนาดลงมาอยู่ ใน
สมาร์ตโฟน ด้วยความสะดวกสบาย ประหยัดค่าเดินทาง และ
อาจได้สินค้าราคาถูกกว่า เพราะผู้ขายไม่ต้องเสียค่าเช่า
หน้าร้าน ทำาให้ Digital Marketing กลายเป็นตลาดขนาดใหญ่
ที่มีผู้ซื้อมากมายให้ความสนใจ จนทำาให้ผู้ขายเองต่างต้อง
งดักลยุทธต่์างๆ ออกมาเพือ่ดึงกลุ่มลูกคา้มายังรา้นตนให้ได้
มากที่สุด
 และในวันน้ี เด็กหนุ่มกลุ่มหน่ึงก็ได้ก้าวออกมานำาเสนอ
แอปพลิเคชัน Digital Marketing รปูแบบใหม่ ทีพ่รอ้มสนอง
ตอบทั้งผู้ซื้อและผู้ขายให้ได้รับความพ�งพอใจสูงสุดด้วยกัน
ทั้งสองฝ่าย ด้วยโมเดล 3D
 โมเดล 3D ทำางานอย่างไรบน Digital Marketing? 
และจะให้ประโยชนอ์ะไรแก่ผู้ซือ้และผู้ขายได้? 3 หนุม่ พ-ีกาย-
หยก มีคำาตอบ...  ปัจจุบัน E-commerce ในตลาดมีเยอะมากนะครับ

แต่ที่ผมคิดว่าแอปพลิเคชันของผมเด่นกว่าเขา ก็คือ 
เรามี 3D...  มีโมเดลสินค้าให้ลูกค้าสามารถดูก่อนได้
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เมื่อ 2D สร้างปัญหา 3D จึงมาแทนที่
	 “ปัจจุบัน	 E-commerce	 ในตลาดมีเยอะมาก 

นะครับ	 ท้ังขายและซื้อสินค้าออนไลน์	 ท้ังท่ีเป็นเว็บไซต์	 

และเว็บไซต์ท่ีถอดเป็นแอปพลิเคชันด้วย	 อย่าง	 OLX	 

และอีกหลายๆ	 เจ้า	 แต่ท่ีผมคิดว่าแอปพลิเคชันของผม 

เด่นกว่าเขาก็คือ	 เรามี	 3D	 นี่แหละครับ	 มีโมเดลสินค้า 

ให้ลูกค้าสามารถดูก่อนได้”	นายธัชพล	สิงห์เวชสกุล	หรือ	

‘พี’	เริม่ตน้การสนทนาด้วยการยกจดุเดน่ของผลงานตวัเอง

ขึ้นมานำาเสนอ

	 เพราะปัจจุบันผู้ซื้อจำานวนมากปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการซื้อสินค้า	 จากการเดินห้างเดินตลาด	มาสู่ 

การเลือกซื้อสินค้าออนไลน์บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน 

กันมากข้ึน	 การมีแอปพลิเคชันท่ีผู้ซื้อสามารถเห็นสินค้า

แบบ	 3	 มิติได้	 จึงน่าจะช่วยอำานวยความสะดวกสบาย 

ให้แก่ผู้ซื้อในการตัดสินใจซื้อได้ไม่ใช่น้อย

	 กับอีกประการหน่ึงถ้าคุณเป็นหนึ่งในผู้ซื้อสินค้า

ออนไลน	์คณุจะทราบดถึีงปญัหาท่ีคา้งคามาตลอดระหว่าง

ผู้ซื้อกับผู้ขายในโลกของ	 Digital	 Marketing	 น่ันคือ	 

หลายๆ	ครั้งสินค้าที่ได้รับไม่เหมือนกับภาพในเว็บไซต์เลย

	 ไม่นับรวมถึงประเด็นเรื่องความซื่อตรงของผู้ขาย	

แต่เพราะตลาดออนไลน์เติบโตอย่างรวดเร็วและทุกคน

สามารถเข้าถึง	 เราปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้ขายทุกคนไม่ใช่ 

ผู้เชี่ยวชาญด้าน	Digital	Marketing	การทำาเว็บไซต์	หรือ

แม้แต่การถ่ายภาพสินค้า	 รวมไปถึงเรื่องทุน	 เรื่องเวลา	 

และอื่นๆ	ทำาให้หลายเว็บไซต์ทำาได้เพียงลงภาพประกอบ

สินค้าแบบสองมิติท่ีเป็นภาพแบนๆ	และย่ิงถ้าถ่ายไม่ให้

เห็นรูปทรงที่แท้จริงของสินค้า	 ก็มักทำาให้ลูกค้าเกิดความ

สับสน	หรือซื้อมาแล้วพบว่าสินค้าของจริงไม่เห็นเหมือน 

ในภาพประกอบ	จนนำาไปสู่ปัญหาการเรียกร้องขอเงินคืน	

ลุกลามไปสู่การฟ้องร้องอีกใหญ่โต

	 จึงน่าจะดีกว่า	ถ้ามีแอปพลิเคชันที่สามารถแสดง

โมเดลแบบสามมิติให้ลูกค้าท่ีเห็นสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ	

ย่อมน่าจะช่วยลดความผิดพลาดและปัญหาดังกล่าว 

ข้างต้นระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายได้

	 “สาเหตุท่ีต้องมีโมเดลสามมิติ	 เพ่ือลูกค้าจะได้ 

เห็นสินค้าตัวจริงก่อนเพราะว่าถ้าดูจากเว็บไซต์หรือ	 

E-commerce	 ท่ัวไป	จะถ่ายภาพแค่สองมิติ	 เป็นภาพนิ่ง

แปะเข้าไป	 เราจะดูสินค้าได้ไม่ครบทุกด้านทุกมุม	 เราเลย

ใช้โมเดลสามมิติ	 เพ่ือแก้ปัญหาตรงนี้ครับ”	 พีกล่าวด้วย 

รอยยิ้ม		
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ต้นทางของนักพัฒนาหนุ่ม
	 พี-กาย-หยก	ต่างมีต้นทุนความสนใจด้านไอทีมา

ตั้งแต่วัยเด็ก	 โดยพีน้ันแต่ก่อนสนใจทางวาดภาพและ 

เล่นดนตรี	 กระทั่งได้มีโอกาสเรียนโปรแกรม	Flash	 ขณะ

เรียนมัธยมศึกษาปีที่	 2	 อาจารย์เห็นแววจิตรกรของพี	 

จึงชักชวนไปแข่งขันออกแบบเกมและได้รางวัลอันดับ	 2	 

ในระดบัประเทศ	จงึเป็นการจดุประกายใหพ้ีหนัเหเสน้ทาง

มายังสายไอทีและเกม	จนกระท่ังเข้าร่วม	Gifted	Comput-

er	 หรือโครงการนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้าน

คอมพิวเตอร์	และได้มาพบกับกายและหยกในเวลาต่อมา

	 ส่วนนายกาย	 เลาวพงศ์	 หรือ	 ‘กาย’	 สนใจด้าน

การต์นู	แอนเิมชนั	และเกมมาตัง้แตเ่ดก็ๆ	เมือ่เห็นโครงการ	

Gifted	 Computer	 จึงเกิดความสนใจและเข้าร่วมตอน	 

ม.4	 และอาศัยโครงการนี้ฝึกปรือฝีมือส่งผลงานเข้า 

ประกวด	 NSC	 (โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรม

คอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย)	ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

	 คล้ายกับนายศุภกร	 กอประพันธ์	 หรือ	 ‘หยก’	 ท่ี 

เริ่มสนใจด้านไอทีก็ตอนที่เข้าโครงการ	Gifted	Computer	 

ทั้งๆ	 ที่ก่อนหน้าน้ันหยกไม่ค่อยชอบคอมพิวเตอร์ด้วยซ้ำ�  

แต่ด้วยความที่พ่อแม่ทำาธุรกิจด้านคอมพิวเตอร์	 และ 

หยกเองก็อยากช่วยกิจการของพ่อแม่ในอนาคต	 จึงเริ่ม

หันเหความสนใจมาทางนี้

	 และด้วยคำาแนะนำาจากอาจารย์ณัฐดนัย	 ไทยแท้	

หรอื	‘ครแูมว’	อาจารย์ท่ีปรกึษาโครงการ	ทีวิ่เคราะหจ์ดุเดน่

ของนักเรียนแต่ละคน	และบริหารการจัดทีมให้เหมาะสม	

ก็ได้ทำาให้	 3	 หนุ่มได้มารวมกลุ่มและมุ่งหน้าเข้าสู่การ

พัฒนาผลงานเข้าประกวดกันในที่สุด

	 “ตอนแรกไม่ค่อยสนิทกับท้ังพ่ีกายและหยกครับ	

แต่ครูแมวจับกลุ่มให้	 คนน้ีเก่งด้านนี้	 อีกคนเก่งด้านน้ัน	 

ถ้าความสามารถเก้ือหนุนและส่งเสริมกันได้	 ก็จัดอยู่ 

ทีมเดียวกัน”	พีเล่า

	 จนกระท่ังปี	 พ.ศ.	 2556	 ครูแมวได้สนับสนุนให้ 

ท้ังสามหนุ่มพัฒนาผลงานเข้าประกวด	 NSC	 ซึ่งจาก 

คำาแนะนำาของครูแมว	 บวกกับการวิเคราะห์สถานการณ์

ของตลาดด้านไอที	ทำาให้	 3	หนุ่มเลือกท่ีจะพัฒนา	Scan	

To	Buy	ขึ้น

	 “ตอนแรกก็ถามกันว่าเราจะทำาอะไรดี	 คือผม 

ไม่ถนัดด้านโปรแกรมประยุกต์เลย	จึงคุยกันว่าทำาเกมหรือ

ส่ือการสอนดีไหม”	 พีเกริ่น	 ก่อนเล่าต่อว่า	 “แต่ไปๆ	มาๆ	 

ผมวา่เกมหรอืสือ่การสอนมนัอาจจะไปไดไ้มไ่กล	อย่างเก่ง

ก็แค่ในระดับจังหวัด	 อย่างน้อยก็แค่รอบจังหวัด	ครูแมว 

ก็เลยแนะว่า	 ทำาไมไม่ลองทำาแอปพลิเคชันแบบน้ีล่ะ	

คล้ายๆ	ที่รถไฟฟ้าใต้ดินของเกาหลีท่ีคนซื้อของออนไลน์

โดยเอาโทรศัพท์ไปส่อง	QR	Code	แล้วก็ซื้อได้เลย”

	 จากจุดนั้นเอง	Scan	To	Buy	จึงได้เกิดขึ้น	ก่อนจะ

ถูกสง่เขา้ประกวด	NSC	และตอ่ยอดมาถึงโครงการตอ่กลา้

ให้เติบใหญ่	ปี	2	นี้
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ร่วมแรงแบ่งหน้าที่ เพิ่มดีกรีให้ผลงาน
	 “ผลงานของเราชื่อว่า	Scan	To	Buy	หรือ	ซื้อง่าย

ด้วยคิวอาร์	 ครับ	คือ	 เราทำา	 E-commerce	 โดยใช้แอป- 

พลิเคชัน	 หลักการทำางานคือ	 เราจะมีโบรชัวร์หรือ 

แคตตาล็อกสินค้าเป็นเล่มๆ	 ในเล่มจะมีรูปสินค้าและ	 

QR	Code	 ผู้ซื้อสนใจสินค้าตัวไหน	 อยากเห็นก็ใช้แอป- 

พลิเคชันของเราสแกนไปท่ี	QR	Code	 ก็จะเห็นโมเดล	 

สามมิติของสินค้าน้ันๆ	 และสามารถหมุนดูได้ด้วย”	 

พีอธิบายหลักการทำางานของ	Scan	To	Buy 

	 กวา่ทีจ่ะมาเปน็แอปพลเิคชนัน้ี	3	หนุ่มไดแ้บง่งาน

กันทำาเป็นทีม	 โดยหยกรับเขียนโค้ดโปรแกรมของแอป- 

พลิเคชัน	 ส่วนกายรับหน้าท่ีเขียน	 HTML	 ของเว็บไซต์	 

ขณะที่พีรับหน้าที่ดีไซน์	ทำากราฟิกสามมิติ

	 และจากเดมิท่ี	3	หนุม่ต้ังใจจะทำาแคแ่อปพลเิคชนั	

ที่สแกน	QR	Code	ด้วยคำาแนะนำาจากครูก็ทำาให้ท้ังสาม 

ยกระดับความตั้งใจ	 พัฒนา	 AR	Code	 (Augmented	 

Reality)	เพิ่มเข้าไปด้วย	โดย	AR	นี้เป็นเทคโนโลยีที่ผสาน

โลกแห่งความเป็นจริงเข้ากับโลกเสมือน	 ทำาให้เมื่อใช้ 

คำาแนะนำาของคณะกรรมการทำาให้เราได้คิดครับ 
ว่ามันไม่ได้ยากที่โปรแกรม แต่มันยากที่เราจะ 

ดึงกลุ่มเป้าหมายอย่างไร จุดประสงค์ที่เราทำาคือว่า  
ทำาอย่างไรให้ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด 

ไม่ใช่ว่า feature เยอะแยะ แต่ว่าลูกค้ากลับไม่ใช้

แอปพลิเคชันสแกนที่	QR	Code	ภาพที่เห็นในจอภาพก็จะ

กลายเปน็วัตถุสามมติลิอยอยู่เหนือพ้ืนผวิจรงิ	และสามารถ

โต้ตอบกับผู้ใช้งานได้	 อีกทั้ง	AR	นี้ยังรองรับการแสดงผล

เปน็ภาพเคลือ่นไหว	เพลง	รวมถึง	Digital	Multimedia อ่ืนๆ	

ได้อีกด้วย

	 “AR	มันเหมือนเอาโลกในจินตนาการมารวมกับ

โลกความจริงครับ	 เอา	Tag	QR	Code	มาวาง	 เอากล้อง

สแกน	 Tag	 เพ่ืออ่าน	Code	 เราก็จะเห็นโมเดลสามมิติ 

ของจรงิ	และจากคำาแนะนำาของครแูมว	พวกผมก็เริม่ศกึษา

และนำา	AR	Code	มาใส่ในงานด้วย	เหมือนเริ่มตั้งแต่ศูนย์

เลยครับ	คือศึกษาว่า	AR	Code	คืออะไร?	เขียนอย่างไร?	

และใช้โปรแกรมอะไรทำา?	 ศึกษามาเยอะมาก	 หยกจะ 

รับบทหนักเพราะต้องดู	AR	Code	เป็นหลัก	ทำาเยอะมาก	

6-7	โปรแกรม	กว่าจะส่ง	NSC”	พีกล่าว

	 แม้เรื่อง	 AR	 Code	 จะเป็นสิ่งใหม่ท่ีสามหนุ่ม 

ต้องเรียนรู้	 แต่ด้วยทัศนคติท่ีค่อนข้างตรงกัน	บวกกับการ 

แบ่งหน้าท่ีอย่างชัดเจน	 ทำาให้ตลอดการพัฒนาผลงาน	 

ท้ังสามไม่เคยมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันเลย	หนำาซ้ำ� 

ยังช่วยกันทำางานจนสามารถพัฒนาผลงานได้เป็นที่ 

น่าพอใจอีกด้วย

	 “ทีมของเราไม่มีปัญหาเรื่องความขัดแย้งกันเลย

ครับ	 เวลาคุยงานก็ปรึกษา	 มีแนะนำากันบ้าง	 แต่ถึงขั้น

ทะเลาะกันไม่มี	 ที่เป็นปัญหาจริงๆ	 คือการเขียนโค้ด 

เสียมากกว่า”	กายกล่าวถึงปัญหาที่แท้จริงในการทำางาน

	 ขณะท่ีหยกเอง	 การเขียนโค้ดสำาหรับ	 Mobile	 

Application	ถือเปน็สิง่ใหมข่องเขา	แตเ่ดก็หนุม่ก็ขวนขวาย
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ศึกษาอย่างเต็มที่

	 “ เป็นครั้ งแรกของผมเลยครับท่ีทำา	 Mobi le	 

application	เลยตอ้งศกึษาหนัก	สว่นใหญ่ใชวิ้ธีเปดิเว็บไซต์

ดูวิธีทำา	 หรือไม่ก็ถามพ่อแม่	 เพราะว่าพ่อผมก็เคยทำา 

เหมือนกัน	 และก็โชคดีด้วยครับท่ี	 Gifted	 Computer	 

มีหน่วยกิตเพ่ิมมา	 2	 วิชา	 ต้องไปเรียนท่ีแคมป์วิทยาลัย

ศิลปะ	สื่อและเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ได้เรียน	

Unity	เรียนเขียนโปรแกรม	และทำาแอปพลิเคชันพอดี	ก็ได้

ศึกษาจากอาจารย์อีกทางหนึ่งด้วย”	หยกเล่า	

ต่อยอดสู่ต่อกล้า
	 สามหนุ่มส่งผลงานเข้าประกวดโครงการแข่งขัน

พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย	ครั้งที่	 16	

(NSC	2014)	ในชื่อ	 ‘ซื้อง่ายด้วยคิวอาร์’	และได้รับรางวัล

ชมเชยในประเภทโปรแกรมเพ่ือการประยุกต์ใช้งาน	 

กลุ่มนักเรียน	 และต่อยอดสู่โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่	 

ปี	 2	 แม้ตอนแรกทั้งสามจะลังเลเล็กน้อย	 เนื่องจากเป็น

โครงการระยะยาว	 และพีกับหยกน้ันข้ึนชั้น	 ม.6	 ต้อง 

เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย	 แต่หลังจากปรึกษากับ

อาจารย์และทีมงานของโครงการแล้ว	 ก็ได้ข้อสรุปว่า	 

การเขา้รว่มโครงการจะเปน็ประโยชน์แก่ตวัของท้ังสามเอง

มากกว่า

	 หนึ่งในนั้น	คือ	การอบรมที่หาดตะวันรอน	ที่ทำาให้

ทัง้สามได้เรยีนรูอ้ย่างมากมาย	เชน่	พีน้ันไดเ้รยีนรูท้างดา้น

กราฟิก	การออกแบบ	User	Experience	(UX)	และ	User	

Interface	 (UI)	 ให้สวยงามเหมาะสม	 ขณะท่ีหยกก็ได้ 

เรียนรู้เรื่องการเป็น	 Project	 Manager	 การวางแผน 

การตลาด	ไม่ต่างกับกาย

	 “ได้รู้จักเพ่ือนๆ	ครับ	 รู้จักกับคนกลุ่มอื่นๆ	 ได้เปิด

มุมมองใหม่ๆ	 ต่างจากโครงการอื่นๆ	 ที่พอแข่งเสร็จก็ 

แยกย้ายกันไป”	กายเอ่ยด้วยรอยยิ้ม	

	 รวมไปถึงคำาแนะนำาจากคณะกรรมการโครงการ 

ที่มีต่อผลงาน	ทำาให้ทั้งสามได้วิเคราะห์และพัฒนาแอป- 

พลิเคชันให้เหมาะสมมากขึ้น	เช่น	พัฒนาวิธีการขึ้นโมเดล

สามมิติโดยไม่ต้องปั้นแบบ	แต่ใช้แท่นหมุน	แล้วถ่ายภาพ	

360	องศาและสแกนเปน็วิดโีอ	เพ่ือลดระยะเวลาในการทำา
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	 และในขณะที่บางอย่างต้องเพิ่มขึ้น	แต่บางอย่าง

ก็ต้องลดลง

	 “เรื่อง	feature	อย่าง	GPS,	Real	Time	หรืออะไร

ก็ตามท่ีเราเพ่ิมเข้าไปในงานก่อนหน้าน้ี	คณะกรรมการก็

แนะนำาให้ตัดออกครับ	 คือเน้นจุดเด่นที่ความเป็นแอป- 

พลเิคชนัดสูนิคา้สามมติขิองบรษิทันัน้ๆ	และมแีคตตาลอ็ก	

AR	พอครับ”	 พีอธิบายถึงคำาแนะนำาจากคณะกรรมการ	 

ก่อนที่หยกจะช่วยขยายความต่อว่า

	 “คำาแนะนำาของคณะกรรมการทำาใหเ้ราไดค้ดิครบั	

ว่ามันไม่ได้ยากที่โปรแกรม	 แต่มันยากท่ีเราจะดึงกลุ่ม 

เป้าหมายอย่างไร	จุดประสงค์ที่เราทำาคือว่า	ทำาอย่างไรให้

ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด	ไม่ใช่ว่า	feature	

เยอะแยะ	แตว่า่ลกูคา้กลบัไมใ่ช	้เพราะไมต่รงกบัเปา้หมาย

ในการใช้	สมมติว่า	เขาอยากได้แค่สแกนโมเดล	แต่เราดัน

ไปเพ่ิมว่า	 ซื้อของได้	 ดูแผนที่ได้	 GPS	 ก็มี	 ซึ่งเขาไม่ได้

ต้องการ	 มันก็กลายเป็นว่าเราทำาข้ึนมาเปล่าประโยชน์	

เพราะฉะนั้นต้องโฟกัสให้ถูกกลุ่มเป้าหมาย	และรู้ว่าที่จริง

แล้วเขาต้องการอะไร	มันจะยากตรงนี้”

พวกเราได้เรียนรู้ความแตกต่างระหว่าง 
การพัฒนางานเพื่อการแข่งขัน กับการพัฒนาเพื่อ 

ตอบโจทย์ผู้ ใช้ครับ ว่ามันคนละเรื่องเลย เวลาทำางาน 
จึงไม่ใช่ดูที่ความต้องการของเราเป็นหลัก แต่ต้องดูว่า

กลุ่มเป้าหมายเขาต้องการอะไร ถึงจะทำาได้ถูกจุด
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ความชัดเจนขึ้น	 ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาแอปพลิเคชันให้ 

ตอบโจทย์ผู้ใช้งานที่สุด

	 “ตอนแรกเป้าหมายเรามุ่งขายไปที่กลุ่มผู้ซื้อ	 

แต่หลังจากได้วิเคราะห์ข้อคิดเห็นของผู้ใช้แล้วก็พบว่า	 

เปา้หมายเราไมใ่ชก่ลุม่น้ีเสยีทีเดยีว	และแอปพลเิคชนัหรอื

ช่องทาง	 E-commerce	สำาหรับคนท่ีไม่มีเวลาไปห้างมัน 

มีเยอะอยู่แล้ว	 ตอนน้ีก็เลยปรับกลุ่มเป้าหมายมาเน้น 

กลุ่มบริษัทหรือผู้ขายมากขึ้นครับ”	หยกย้ิมกว้าง	 ก่อนเล่า

ให้ฟังต่อว่า	

	 “อย่างผู้ใช้ท่ีทำาเก่ียวกับอุตสาหกรรม	 เขาก็ไม่ได้

มองเรื่องโมเดลครับ	 แต่มองเรื่องการค้ามากกว่า	 เช่น	 

การมี	 Stock	หรืออีกรายทำาเก่ียวกับเครื่องชงกาแฟและ

ฟาร์ม	 เขากลับอยากได้โมเดล	 เราก็ได้เห็นอะไรหลายๆ	

อย่างว่า	 ลูกค้าแต่ละแบบก็ต้องการ	 feature	 ที่เราทำา 

คนละแบบ	 เขาต้องการแค่บางส่วนท่ีเราทำามา	ประเด็น

สำาคัญคือ	เราต้องโฟกัสให้ถูกจุด”

	 “พวกเราได้เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างการ

พัฒนางานเพ่ือการแข่งขัน	 กับการพัฒนาเพ่ือตอบโจทย์ 

ผู้ใช้ครับ	 ว่ามันคนละเรื่องเลย	 สมมติเราทำาเกมไปแข่ง	 

เกมไม่รุนแรง	ปลูกฝังคุณธรรม	แต่ลูกค้ากลับชอบแบบ 

ยิงกันเลอืดสาดมากกว่า	(หัวเราะ)	มนัเหมอืนคนละโลกกัน

ครับ	 อย่าง	 Scan	 To	 Buy	 ยัดฟีเจอร์เยอะๆ	 ให้มันหรู	 

ให้ดูว่าทำาอะไรได้เยอะ	 แต่พอไปใช้จริงๆ	 ลูกค้าขอแค่ 

สแกนได้	เป็นโมเดลได้แค่นั้น”	พีกล่าว

	 “ดังนั้นเวลาทำางาน	จึงไม่ใช่ดูที่ความต้องการของ

เราเป็นหลัก	 แต่ต้องดูว่ากลุ่มเป้าหมายเขาต้องการอะไร	 

เรียนรู้ร่วมกับผู้ ใช้งานจริง
	 “ท่ีเราตั้งใจไว้แต่แรกผู้ใช้งานของเราคือ	 คนวัย

ทำางานหรือคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเดินห้าง	 เราจึงสร้างแอป- 

พลิเคชันนี้ข้ึนมาให้เขาสามารถซื้อของออนไลน์ได้	 เพ่ือ

ความสะดวกสบายสำาหรับผู้ซ้ือเป็นหลัก	แต่เม่ือเข้าโครงการ

ต่อกล้าฯ	 ได้ไปนำาเสนอผลงานท่ีโรงแรม	 เดอะ	 สุโกศล	

กรุงเทพฯ	 กลับมีกลุ่มผู้ขายมาสนใจแอปพลิเคชันน้ี 

พอสมควรครับ”	พีเล่าให้ฟังพลางอมยิ้ม

	 ผู้ขายที่มาสนใจผลงานของสามหนุ่ม	 นอกจาก 

ผู้ขายรายย่อยหรือ	 SMEs	 แล้ว	 ยังมีบริษัทขนาดใหญ่	 

อย่างบรษิทัตวัแทนจำาหนา่ยเครือ่งชงกาแฟและผลิตภัณฑ์

ของใช้ในฟาร์ม	 เช่น	อุปกรณ์ให้น้ำ�ให้อาหารไก่	ทำาความ

สะอาดเล้าเป็ดเล้าหมู	 ฯลฯ	 ท่ีต้องการแอปพลิเคชัน	 

Scan	 to	 Buy	 ไปประยุกต์ใช้กับ	QR	Code	 ของบริษัท 

เขาเอง	หรอือกีบรษิทัหนึง่ก็ตอ้งการแอปพลิเคชนัไปสแกน	

QR	Code	ให้ขึ้นเป็นวิดีโอตัวอย่างสินค้าของเขา	เป็นต้น

	 กลายเปน็ว่าคนทีไ่ดป้ระโยชน์จากแอปพลิเคชนัน้ี

ไม่ได้มีแต่ผู้ซื้อเท่านั้น	แต่ผู้ขายส่วนหนึ่งยังเล็งเห็นถึงการ

นำาแอปพลิเคชันนี้ไปใช้เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์สินค้า

ของเขาไปยังผู้ซื้อในกว้าง	 สร้างความน่าเชื่อถือให้สินค้า

ของตน	และทำาให้ผู้ซื้อสามารถเข้าถึงสินค้าได้มากขึ้น

	 การได้สัมผัสกับผู้ใช้งานจริงของ	3	หนุ่มจึงไม่ใช่

เพียงการไปโชวข์องเพียงอย่างเดยีว	แตก่ลับกลายเปน็เวที

การเรียนรู้	 ที่ความคิดเห็นของผู้ใช้จริงได้ให้แง่คิดและ 

ชี้ช่องทางให้ผู้พัฒนาอย่าง	 3	 หนุ่มได้อย่างน่าสนใจ	 

โดยเฉพาะช่วยกำาหนดกลุ่มเป้าหมายของ	 3	 หนุ่มให้มี 
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ถึงจะทำาได้ถูกจุดครับ”	กายสรุป

กว่าจะมาถึงวันนี้ เบื้องหลังคือความพยายาม
	 ดังไปที่กล่าวไปแล้วว่า	ก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการ

ต่อกล้าฯ	นี้	 ทั้ง	 3	หนุ่มต่างชั่งใจ	ด้วยภาระการเรียนและ

การสอบที่หนักอึ้ง	 การเข้าร่วมโครงการอาจกลายเป็น 

ภาระที่ใหญ่เกินกว่าพวกเขาจะจัดการได้

	 ซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ	 เมื่อเราถามว่าระหว่าง

การพัฒนาผลงานมีท้อกันบ้างไหม?	คำาตอบท่ีได้	 3	หนุ่ม

แทบจะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า	ท้อ!	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ช่วงท่ีติดสอบ	 รวมไปถึงกระบวนการทำางานที่ต้องเรียนรู้ 

สิ่งใหม่ๆ	อย่างเรื่อง	AR	Code

	 “ท้อตั้งแต่ท่ีว่า	 AR	 คืออะไรแล้วครับ	 (หัวเราะ)	 

แล้วก็มาท้ออีกตอนที่ไม่ได้โปรแกรมที่จะทำา	 AR	 เสียที	 

ตอนนั้นถอดใจแล้วว่า	AR	คงไม่เวิร์กสำาหรับเรา	จนได้คุย

กับอาจารย์ท่ีวิทยาลัยศิลปะฯ	 ถึงได้รู้จัก	 AR	 รู้วิธีทำา	 

ก็มีกำาลังใจที่จะทำามาเรื่อย”	 พีเผยถึงช่วงที่หนักหนาของ 

การทำางาน

		 ขณะที่กายกับหยกก็ไม่ต่างกัน	การเขียนโค้ดเป็น

เรื่องท่ีหนักสำาหรับ	 2	หนุ่ม	 โดยเฉพาะถ้าติดสอบ	 ท้ังสอง

ยอมรับว่าเครื่อง	error	อยู่บ่อยๆ

	 ไม่ใช่เครื่องคอมพิวเตอร์	 แต่เป็นร่างกายของ 

พวกเขาเอง

	 “ทางแก้คือหยุดพักครับ	 พักสักหน่อย	 ตั้งสติ	 

แล้วค่อยกลับมาเขียนใหม่”	กายเผยเคล็ดลับ

	 นอกจากความพยายามท่ีแม้จะท้อ	 แต่ก็ไม่ถอย

แล้ว	 การทำางานเป็นทีมและแรงสนับสนุนจากภายนอก 

ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่นำาทั้งสามเดินมาสู่ความสำาเร็จ

	 “คือถ้ามีคน	แต่ไม่ช่วยกันทำา	หรือต่างฝ่ายต่างทำา	

ไม่เข้าหากัน	 ไม่คุยกัน	 งานมันก็อาจจะกระเจิง	 ไม่เป็นชิ้น

เป็นอันครับ	 ทีมเวิร์กสำาคัญมากครับ”	 หยกกล่าว	 ก่อนท่ี 

พีจะกล่าวต่อว่า

	 “บุคคลท่ีสนับสนุนเรา	 ทั้งครูอาจารย์	 พ่อแม่ 

ผู้ปกครอง	 รวมถึงพ่ีๆ	 โครงการ	 ท่ีช่วยชี้แนะให้กำาลังใจ	 

ทุกคนมีส่วนในความสำาเร็จของเรามากครับ”

ต้นทางสู่ความสำาเร็จ
	 ถึงวันนี้	Scan	to	Buy	ได้รับการพัฒนาและเกลา

ส่วนประกอบท่ีฟุ่มเฟือย	 ให้เหลือเพียงจุดเด่นท่ีเหมาะสม

สำาหรับการใช้งานจนมีผู้ขายในรูปของเจ้าของกิจการและ

บริษทัจำานวนไมน่อ้ยใหค้วามสนใจแอปพลเิคชนัน้ี	รวมไป

ถึงการไม่ละท้ิงกลุ่มเป้าหมายเดิม	 โดยเจาะกลุ่มตลาด

สินค้า	OTOP	ให้ผู้ซื้อสามารถเข้าถึงและซื้อสินค้าในกลุ่ม	

OTOP	ได้ง่ายขึ้น	ซึ่งพีเล่าถึงเส้นทางการเจาะตลาดกลุ่มนี้

ให้ฟังว่า

	 “คณะกรรมการของโครงการให้ความเห็นว่า	 

เราลองทำาสินค้า	OTOP	 ไหม	 เพราะ	OTOP	 เป็นสินค้า 

ของคนไทยและเป็นท่ีสนใจของชาวต่างประเทศด้วย	 

เราจึงนำา	Scan	 to	Buy	มาช่วยส่งเสริมตลาด	OTOP	ซึ่ง 

ในอนาคตก็อยากติดต่อทำาธุรกิจกับ	OTOP	เจ้าต่างๆ	เพื่อ

ให้เขาใช้แอปพลิเคชันน้ีในการซื้อขายสินค้าต่อไปครับ	

(ยิ้ม)”
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		 แมผ้ลงานจะเดนิทางมาไกลถึงขนาดน้ี	แต	่3	หนุ่ม

ก็ยืนยันว่า	Scan	to	Buy	นี้เป็นเพียงก้าวแรก	ความสำาเร็จ

จากผลงานเปน็เพียงตน้ทางไปสูค่วามสำาเรจ็ทีย่ิง่ใหญก่ว่า

ในอนาคตเท่านั้น

	 “ตอนส่งประกวด	 NSC	 ผมขอแค่ให้ได้รางวัล 

ระดับประเทศสักตำาแหน่ง	 แล้วก็ได้รางวัลชมเชยมา 

พอเข้าโครงการต่อกล้าฯ	ผมหวังแค่ว่าไปลองทำาโปรแกรม

เพ่ือให้ได้ประสบการณ์เท่าน้ัน	 ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้อง 

ขายโปรแกรมได้เป็นล้านเป็นสิบล้าน	 แล้วก็ตั้งบริษัท	 

แลว้ก็รวยนะครบั	(หัวเราะ)	แตข่อแคว่่าเรามปีระสบการณ์	

เพราะถ้าเรามีประสบการณ์แล้ว	 อะไรๆ	 เราก็สามารถ 

ทำาได้หมด”	พีกล่าวพลางยิ้มกว้าง

	 เพราะคนท่ีเก่งวิชาแต่ในตำารา	 หลายครั้งก็  

ไม่สามารถแก้สมการของชีวิตจริงได้	ประสบการณ์จึงเป็น

สิ่งสำาคัญอย่างยิ่ง	โดยเฉพาะสำาหรับนักพัฒนา	ซึ่งทั้งสาม

พูดเป็นเสียงเดียวกัน	 พวกเขาได้รับประสบการณ์จาก 

การเข้าร่วมโครงการอย่างมากมาย

	 “การได้เข้าโครงการได้อะไรเยอะมากครับ	ได้เห็น

มมุมองตา่งๆ	มมุมองทีแ่ตกต่างกนัของแตล่ะคน	ไดเ้ปดิใจ

ยอมรับมุมมองของคนอื่น	 แล้วเราก็ได้เพ่ือน	 ปกติเวลา 

อยู่ โรงเรียนผมจะเป็นพวกไม่ค่อยคุยกับใคร	 ก็เลย 

เพ่ือนน้อย	 (หัวเราะ)	แต่พอมาต่อกล้าฯ	ผมได้ทักษะการ

เข้าสังคม	 ได้แสดงออกมากข้ึน	กล้าพูดกล้านำาเสนองาน	

เป็นการเพ่ิมศักยภาพให้ตัวเองมากขึ้นครับ”	 หยกกล่าว 

ด้วยรอยยิ้ม

	 “ส่วนผมถ้าไม่ได้เข้าโครงการ	 ก็คงไม่ได้หลักคิด 

ถ้าไม่ได้เข้าโครงการ ก็คงไม่ได้หลักคิดในการทำา 
โครงงาน คงจะทำางานสะเปะสะปะ แบบฟุ้งแล้วทำาเลย

ในการทำาโครงงานครับ	คงจะทำางานสะเปะสะปะ	แบบฟุ้ง

แล้วทำาเลย”	พีหัวเราะร่าหลังจบประโยค	ก่อนกล่าวต่อว่า	

“โดยเฉพาะหลักคิดสำาคัญคือ	 ไม่ต้องทำาอะไรให้มันเยอะ

แยะ	แค่โฟกัสลูกค้าได้ก็พอแล้ว”

	 คล้ายๆ	กับหลักคิดที่กายได้รับ	นั่นคือ	การทำางาน

ก็เหมือนการเจียระไนเพชร

	 “การที่มีคนมาตัดตอนแนวคิดงานเรา	 ทำาให้เรา

เหมือนได้เจียระไนเพชรคับ	 ที่ตอนแรกเรามีเยอะแยะ 

เต็มไปหมด	เราก็ค่อยๆ	เจียรออก	ทำาให้เป็นเพชร”
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ก้าวต่อไป และรุ่นต่อไป 
	 สำาหรับอนาคต	3	หนุ่มต่างวางแผนทางเดินชีวิต

ของตนเองไว้แล้วคร่าวๆ	 โดยกายฝันอยากเปิดบริษัท

รับจ้างเขียนโค้ดของตัวเอง	 พีอยากไปศึกษาต่อด้าน 

เกมดีไซน์และทำางานกับบริษัทเกมต่างชาติ	 ส่วนหยก

วางแผนคร่าวๆ	 ไว้	 2	 เส้นทาง	คือ	 ไม่เป็นโปรแกรมเมอร์	 

ก็อาจเป็นครู

	 	แม้ทุกคนต่างมีเส้นทางชีวิตของตัวเองที่แตกต่าง

กันไป	แต่สำาหรับวันน้ี	 สิ่งหน่ึงท่ีพวกเขาได้ทำาโดยไม่รู้ตัว	 

ก็คือการเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆ	 รุ่นต่อไป	 ได้ยึดเป็น 

ต้นแบบในการพัฒนาผลงานเพื่อสังคม	

	 “อยากให้น้องๆ	คิดว่ามันไม่มีอะไรยากครับ	 ถ้า 

ไม่เคยลองทำา	อย่าเพิ่งท้อก่อนท่ีจะได้ลองทำา”	กายเปิดหัว	

เมือ่เราอยากใหท้ั้งสามฝากข้อคดิถึงน้องๆ	รุ่นตอ่ไป	ก่อนท่ี

หยกจะย้ำ�ขยายข้อคิดของกายต่อว่า

	 “เราอาจจะบอกตัวเองว่า	ทำาไม่ได้	 แต่เราควรจะ

บอกตัวเองว่า	 เรายังทำาไม่ได้	 เพราะว่า	 ‘ทำาไม่ได้’	กับ	 ‘ยัง

ทำาไม่ได้’	 มันต่างกัน	 ถามว่าทำาได้ไหม	 ก็ต้องลองดูก่อน	

เวลาบอกตัวเองต้องให้แรงบันดาลใจตัวเองครับ”

	 “ถา้ชอบอะไรก็ใหท้ำาสิง่น้ันครบั”	พีเสรมิตอ่	“อย่าง

บางคนชอบเล่นดนตรี	 ฝันอยากเป็นนักดนตรี	 แต่ไม่เคย 

จบัเครือ่งดนตรเีลน่	ก็จะไมม่ทีางประสบความสำาเร็จ	แตถ่า้ 

เราฝึกทุกวันๆ	 มันจะเกิดความชำานาญ	 จะประสบความ

สำาเรจ็เองในวันหนึง่	อย่างพวกผมก็ใชเ้วลานาน	ผมใชเ้วลา

ตั้งแต่	 ม.3	 จนมาตอนนี้ได้ทำาอะไรท่ียิ่งใหญ่อย่างน้ีเป็น 

ครั้งแรก	 เพราะฉะนั้นชอบอะไรก็ให้ลงมือทำา	 ทำาตาม 

ความฝันตัวเอง	 สักวันหน่ึงมันต้องเป็นของเราครับ”	 

พีจบประโยคด้วยรอยยิ้ม

	 แม้อนาคตจะเป็นสิ่งท่ียากจะคาดเดา	 เหมือนเส้นทางชีวิตของ 

ท้ัง	 3	 หนุ่ม	 ท่ีต่างมีความฝันรอคอยอยู่เบื้องหน้า	 ไม่มีใครรู้ว่าหรอกว่า 

ใครคนหน่ึงจะเดนิไปถึงความฝนัของตวัเองเมือ่ไหร	่แตส่ิง่หน่ึงท่ีเราเชือ่ได้

เต็มหัวใจจากการสนทนาก็คือ	 ทั้ง	 3	หนุ่มจะต้องทุ่มเทพลังทั้งหมดเพ่ือ 

เดินไปสู่ความสำาเร็จที่ตนฝันไว้

	 และเช่นเดียวกัน	 กับผลงานของพวกเขา	Scan	 to	Buy	 ย่อมจะ

ไมใ่ชผ่ลงานชิน้สดุทา้ย	แตจ่ะเปน็ผลงานตัง้ตน้	เปน็ประสบการณ์อนัมคีา่	

ที่จะนำาพาพวกเขาก้าวไปสร้างสรรค์ผลงานที่ดียิ่งๆ	ขึ้นต่อไป


