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นิตยสารออนไลน รายเดือน THE COACH

พันทิปดอทคอม สตารท อัพ วัยเกา...
20 กวาปกอนใครรูจัก!! คำวา “สตารท อัพ” (START UP) บาง!!
แมวา “พันทิปดอทคอม” (www.pantip.com) จะเกิดขึ้นมาเปน
“ชุมชนออนไลน” ครัง้ แรก!! ในประเทศไทย...ใครๆ ก็ยงั ไมรูจักคำนี.้ ..
แตทุกคนรับรูและฟนกับการมาของ “เว็บบอรด” อยางถลมทลาย
ในเวลาตอมา เพราะเปน “สื่อกลาง” ที่ตอบโจทยความ “อยากรู”
ของผูคนบนโลกอินเตอรเน็ตไดโดนใจสุดๆ
ณ วันนี้คนเขาไปคลิกอาน คลิกกระทูตอวันสูงถึง 16 ลานเพจวิว
หรือ 16 ลานครัง้ ตอการเปดอานกระทู รวม 20 กวาปเกิน 1 หมืน่ ลาน
เพจวิวไปแลว!!
พันทิปดอทคอม...จึงเปนชุมชนออนไลนที่ทุกคนทุกชนชั้นทุกอาชีพ
“เขาไป” เสิรชอานและตัง้ กระทูถามตอบกันอยางอิสระ กลายเปน
ศูนยรวมทุกคำถามทุกคำตอบ ที่หลากหลายและไดรับความนิยม
สูงสุดในจำนวน “เว็บบอรด” ของไทยที่ผานมา...และก็หากเปน
ยุค 3-4 ป มานี้...กลุ มผู กอตั้งพันทิปดอทคอม...ก็คงไดฉายา
“สตารท อัพ ตนแบบสุดยอด” ไปนานแลวเชนกัน...

ของอินเตอรเน็ตในยุคนัน้ ทีเ่ ริม่ เขามา Disrupt วงการตางๆ วานา
จะเปนโอกาสใหมๆ เลยสรางเว็บไซตพันทิปขึ้นมา

แต!! วั นนี ้ โลกเปลี ่ ย นไปอี ก !! กั บ การยกระดั บ ความแรงของ
เทคโนโลยี ส ื ่ อ สารไรพรมแดนบนโลกออนไลนขึ ้ น สู ระดั บ ขั ้ น
“เชี่ยวกราก” พุงกระฉูดทะยานจนผูคนทั่วโลกวิ่งตามกันไมทัน...
กับการมาของ “โซเชียลเน็ตเวิรค” แพรกระจายความนิยมแทรกซึม
เขาถึงผู คนทุกชนชั้น กลายมาเปน “สังคมออนไลนชาวบาน”
บนมือถือ แท็บเล็ต ไปแลว

“แตวาพันทิปในวันแรกไมใชกระทู ไมใชเว็บบอรดที่คนมาคุยกัน
อยางทุกวันนี้”

“พันทิปดอทคอม” เจาแหงเว็บบอรดบนโลกอินเตอรเน็ตจะเปน
อยางไร...จะมี ก าวตอไปที ่ ต อบโจทยความเปลี ่ ย นแปลงของ
“พฤติกรรมผูบริโภค” ที่มี “โซเชียลเน็ตเวิรค” เปนสวนหนึ่งของ
ชีวติ ประจำวันไดหรือไม...“THE COACH” ใน INN Why Magazine
Online ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2561 นีจ้ งึ พาทานผูอานมาติดตาม
การ “โคชชิ่ง” ของ “คุณบอย อภิศลิ ป ตรุงกานนท” ผูรวมกอตั้ง
และผูบริหาร “พันทิปดอทคอม” หรือ www.pantip.com เพือ่ คนหา
ความอยากรูและคำตอบในทิศทางกาวตอไปกัน

จุดเปลี่ยนจาก “เว็บไซต” สู “เว็บบอรด” ยอดนิยม...
คุณบอย อภิศลิ ป ตรุงกานนท ผูรวมกอตัง้ และผูบริหาร เว็บไซต
พันทิปดอทคอม กลาวผาน THE COACH INN Why Magazine
Online วา เว็บไซตพันทิปดอทคอม กอตั้งมาไดประมาณ 22 ป
แลว มีจดุ เริม่ ตนมาจาก คุณวันฉัตร ผดุงรัตน ทีม่ องเห็นศักยภาพ

ในวันแรก “พันทิปดอทคอม” เปนพวก E Magazine Online
เหมือนเว็บ Content เว็บขาว แลวเอาขาวไอทีตางประเทศมา
แปลใหคนอาน เอาบทความดานคอมพิวเตอรมาแปลใหคนอาน
คนเขาเว็บพันทิปในยุคแรกคนก็ไมไดมากมาย แคเขามาอานแลว
ก็ออกไป
กระทั่งวันหนึ่ง! มี “จุดเปลี่ยน” เกิดขึ้น เมื่อมี “ผูใชเว็บพันทิป”
ในยุคนัน้ คนหนึง่ ไดสงอีเมลมาคุยกับคุณวันฉัตร วา “เว็บคุณเนือ้ หา
ดีนะ ถาจะดีกวานี้นาจะมีเพลงใหฟงระหวางที่นั่งอานขาวอาน
อะไรบนเว็บไปดวย” ทีนี้ดวยคุณวันฉัตรไมรูวาจะเอาเพลงมาใส
ในเว็บยังไง ก็เลยอีเมลถามกลับไปวา ถาจะเอาเพลงมาใสเว็บ
พอจะทราบวิธีไหม
ทางผูใชคนนัน้ ก็สงวิธกี ารมา นีค่ อื จุดประเด็นเลยทีท่ ำใหเกิดพันทิป
ในแบบทุกวันนี้ ก็คือ แทนที่คำถาม คำตอบ เรื่องการเอาเพลงมา
ติดในเว็บจะรูกันแค 2 คน จากที่คุยอีเมลกัน เลยมาคิดตอยอด
กันตอวา ถามีแพลตฟอรม มีพื้นที่ใหทุกคนมาตั้งคำถามใครรู
คำตอบก็มาชวยกันตอบ ความรูก็จะเปนประโยชนกับคนในวงกวาง
มากกวานี้ เลยเกิดมาเปน เว็บบอรด เปนกระทูขึ้นมา
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โลกเปลี่ยน แลวกาวตอไปของพันทิปจะไปยังไง…

ยกระดับ Community สูนาเชื่อถือมืออาชีพ…

ชวงแรก!! ทีเ่ ปนเว็บบอรดนัน้ เปดเปนหองสนทนากันในเรือ่ งเกีย่ ว
กับไอที คอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต เปนหลักกอน พอเริ่มมีคนมา
เลนมากขึน้ ผูใชก็เริม่ บอกวา อยากจะใหพันทิปมีหองไวคุยเรือ่ งอืน่
ทีไ่ มใช ไอทีดวยอยากคุยเรือ่ ง เทีย่ ว รถยนต เลยแยกหองคุยเพิม่ ขึน้
ในภายหลัง

รวมถึงในแงของ Community มีคำถามบางกลุมทีม่ คี วามออนไหว
มีความ Sensitive มาก อยางเชน คำถามในเชิงสุขภาพ ที่บางที
คนเสิรชมามีอาการเจ็บปวยแลวมาเจอในกระทูพันทิป เอาคำตอบ
ในพันทิปยึดถือไว ซึ่งเราก็มีความเปนหวงเรื่องนี้

คุณบอย...ยืนยันคำแรกวา “จุดที่เรายังยึดเหมือนเดิมก็คือ เปน
พื้นที่ของคนมาแบงปนความรูกัน เมื่อ 20 ปที่แลวเปนอยางไร
ทุกวันนี้เราก็ยังยึดแกนเดิมนะ” เพียงแตวารูปลักษณ หนาตาใน
การใชงานอาจจะเปลี ่ ย นแปลงไปบาง มี ก ารปรั บ ตั ว ไปตาม
เทคโนโลยี
“เหมือนเมื่อ 2 ปที่ผานมาเรามีแตเว็บไซต มีแตหนาเว็บ ใชเลน
ผานคอมพิวเตอร ปจจุบันเรามีมือถือ เราก็ปรับใหมีแอพพลิเคชั่น
ใหคนโหลดไดฟรี อานกระทูผานมือถือได”
คุณบอย อธิบายวา เรามีการวิเคราะหในพันทิป มีคำถาม คำตอบ
แนวไหนอยางไรบาง มีถามทีต่ องการคำตอบเพือ่ จะไปแกปญหาจริงๆ
กับคำถามเชิงความคิดเห็น จะมีหลากหลายแบบ ทีนก้ี จ็ ะมีคำถาม
ที่แพลตฟอรมพันทิปยังตอบไดไมดีเทาไหร ซึ่งอนาคตจะตอง
พัฒนาใหดีขึ้น

“บางทีคนตอบอาจไมไดมีความรูเรื่องสุขภาพดานนั้นจริงๆ แตมา
ตอบอาจเพราะดวยประสบการณที่เคยเปนอยางนี้มากอนแลวมา
แชรใหฟง อาจเปนอันตรายกับคนอาน เลยคิดวามันตองมีกระบวน
การใหคำตอบที่นาเชื่อถือขึ้น”
คุณบอย ย้ำวา ปจจุบันพันทิป มีการเชิญบุคคลในวงการสุขภาพ
เปนคุณหมอ เปนเภสัชกร ที่ Expert เปนผูเชี่ยวชาญ เขามาตอบ
กระทูของคนทีเ่ ขามาถามดานสุขภาพโดยตรงเลย หมอแตละทาน
สะดวกชวงไหนก็จะเขามาตอบชวงนั้นใหเลย ซึ่งก็จะชวยตอกย้ำ
ใหคำตอบมีความนาเชื่อถือมากขึ้นกวาเดิม
เชน หมอเฉพาะทาง หมอมินบานเย็น เจาของเพจเข็นเด็กขึน้ ภูเขา
เปนคุณหมอเด็กและคุณหมอจิตเวช และมีคุณหมอที่เปนสมาชิก
พันทิป ดานทางเดินปสสาวะชาย หรือโรงพยาบาล ทางพันทิป
มีโรงพยาบาลรามคำแหง จะมีทมี แพทยเขามาชวยตอบเลย ซึง่ เรา
เริ่มทำแบบนี้มาไดประมาณ 1-2 ปที่ผานมานี้เอง

Vision ในระยะยาว กับเปาหมายป 2562...
คุณบอย...กลาวถึง Vision ของพันทิปดอทคอม คือ เปนพื้นที่ที่มี
คำตอบทีน่ าเชือ่ ถือใหกับทุกคำถามของคนไทย นีค้ อื ระยะยาวเลยนะ
ตั้งแต 20 กวาปที่แลว อนาคตก็จะเปนอยางนี้ตอ สวนเปาหมาย
ป 2562 นี้จะเนนเปน Community

เชน ใครอยากซื้อโทรศัพทมือถือ มีงบ 10,000 บาท จะซื้อยี่หอ
ไหนดี ซึ่งทุกวันนี้ก็ยังมีคำถามแนวนี้อยู ก็จะมีคนเขามาชวยกัน
ตอบบาง แตเราเชื่อวา มันมีวิธีการที่ดีกวานี้เพื่อใหไดคำตอบที่
นาเชื ่ อ ถื อ มากขึ ้ น ฉะนั ้ น เปนหนาที ่ ข องเราที ่ จ ะตองพั ฒ นา
แพลตฟอรมใหมันดีขึ้นกวาเดิม

เชน หองสวนลุมพินี เกี่ยวกับสุขภาพ เรื่องอาหาร มากขึ้น ความ
สวยความงาม การเงิน การลงทุน ซึง่ จะเนนเพิม่ มากกวาการลงทุน
ในหุน เปนการออมเงิน เทคนิคการออมเงินตางๆ การบริหารการเงิน
สวนบุคคล การลงทุนในระยะยาวเพือ่ ความมัน่ คงในชีวติ ใหมีผสม
เขามาบาง เหลานี้เปนกลุมที่พันทิปจะเนนในปหนา
“จากทีร่ เี สิช ยูสเซอรพบวา ยูสเซอรอยากไดความรูดานการลงทุน
ดีๆ วิเคราะหเศรษฐกิจโลก ก็พยายามเนนเรื่องนี้ใหได”
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สำหรับการโคชชิ่งทีมงานใหคิดตามทัน หลักๆจะใหทีมเวิร คมี
เปาหมายกอน เชน หองทองเที่ยว อยากเห็นคนเขามาตั้งกระทู
เพิ่มขึ้น ใหมีความคึกคัก เราทำอะไรไดบาง ก็ใหโจทยไป คิด และ
ลองผิดลองถูกกัน การลองผิดลองถูกแลวลมเหลวไมใชเรื่องผิด
สำหรับที่นี่นะ อยากใหลองเพื่อดูผลออกมาเปนอยางไร ไมเวิรคก็
เปลี่ยนแผน หาวิธีใหม ทำใหเราไดเรียนรูมากขึ้น
“อันนี้สำคัญเพราะทีมงานพันทิปสวนใหญคือเด็กเจน Y เปนรุน
ที่อยากรู อยากลอง เราก็ใหเปาหมาย เปดโอกาสใหเขาไดลองจริง
พอลองแลวก็เรียนรูกัน”

ขอแนะนำทุกธุรกิจที่ไหลเขามาสูดิจิตอล…
ตองบอกวา ดิจิตอล เขามา Disrupt สรางความปนปวนใหกับทุก
วงการของธุรกิจเลย ดิจิตอลเปนสิ่งที่ขาดไมไดสำหรับทุกธุรกิจ
สมัยกอนยังเปนแคตัวเสริม ตอนนี้ขาดไมได ถาเกิดธุรกิจคุณไมมี
ดิจิตอล อนาคตคุณไมเหลือละ ยังไงก็ตองเขามาในวงการดิจิตอล
ใหได
“ทีนี้ผมมองวา มันเหมือนคน 2 เจนเนอเรชั่นคือ คนยุคเกากอนที่
จะมีดจิ ติ อล กับคนยุคหลังมีดจิ ติ อลแลว บางทีคน 2 กลุมนีส้ อ่ื สาร
กันไมคอยรู เรื่อง ถาเกิดเปนผู บริหารที่อายุ 50 อัพ และอยู ใน
องคกรทีไ่ มเคยมีดจิ ติ อลมากอนพอหาทางเขาดิจติ อลมันจะยากมาก
ถาคนในองคกรคุณเปนคนรุนเกา ก็ตองเปดโอกาสใหคนรุนใหม
เขามา ตองใหคนเจนวายเขามามีบทบาทสำคัญมากขึ้น”
คุณบอย...ย้ำวาองคกรที่กำลังเปลี่ยนแปลงลอไปกับการมาของ
ดิจิตอลนั้น ตองหาคนที่เปนผูบริหารหนุมอายุ 30 กวา เนื่องจาก
เปนวัยที่อยูระหวางคาบเกี่ยวกับตลาดดิจิตอล คนกลุมนี้เปนกลุม
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ทีค่ ยุ รูเรือ่ งกับทัง้ 2 ฝาย เปนคนทีท่ นั ในสมัยฟงเทปคาสเซ็ท จนมา
ถึงยุค Streaming คนกลุมนีเ้ ปนกลุมสำคัญตองดึงมาเปนกำลังหลัก
ขององคกรใหไดและคนกลุมนี้จะทำหนาที่ขับเคลื่อนองคกรใหได
“ดิ จ ิ ต อลในองคกรจะเกิ ด ไดดวยคนกลุ มนี ้ เจน X ตอนปลาย
เจน Y ตอนตน ไมเขามาก็ตายละ ตองรีบเขา เพราะดิจิตอลมัน
เติบโตขึ้นและคนก็มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป เดิมซื้อของหนาราน
วันนี้ซื้อออนไลนกันหมด”
อยางธุรกิจประกัน มีเจาหนาที่ใชตัวแทน ไปคุยไปอธิบายกับลูกคา
แตวันนี้ลูกคาไมไดตองการแบบนั้นละ ลูกคาตองการแคเว็บที่มา
เปรียบเทียบกรมธรรมของทุกบริษัทในประเทศไทยที่มีอยูแลว จะดู
วาบริษัทไหนใหผลตอบแทนกลับคืนมาดีที่สุด
หรืออยางผมจะลดภาษีซื้อประกันตัวไหนดี โจทยเปลี่ยนไป ก็มี
ลูกคาที่ความตองการแบบนี้ขึ้นเรื่อยๆ ก็ต องปรับตัวกัน อยาง
มุมโฆษณา เดี๋ยวนี้คนอยูกับคอมพิวเตอร อยูกับมือถือ คนเดี๋ยวนี้
สมาธิสั้นลง ใหมาดูโฆษณายาว 3 นาที เนื้อหาตองดีจริงๆ ไม
อยางนั้นคนก็ไมดูกัน
แมกระทั่งมุม ภาพลักษณองคกร ก็มีความสำคัญ สมัยกอนไมมี
อินเตอรเน็ตคนจะเชื่อโฆษณา สมัยนี้พอมีอินเตอรเน็ตคนก็เชื่อสิ่ง
ที่โพสตในอินเตอรเน็ต คนมารีวิวแบบนี้ สินคามีปญหานะ บริษัท
นี้มีปญหา เคลมยาก บางคนก็เชื่ออันนั้นไปเราก็ตองรีบแกปญหา
ใหกับลูกคา ทุกมุมเลยนะตองปรับตัวกันหมด
สุดทาย “คุณบอย อภิศลิ ป ตรุงกานนท” ผูรวมกอตัง้ และผูบริหาร
เว็บไซต พันทิปดอทคอม สื่อออนไลนที่ยกระดับความสำเร็จขึ้น
“ธุรกิจออนไลน” กับรายไดอินคัมที่ทำกำไรงดงามสุดๆ วันนี้ฝาก
คำคมสวนตัวไววา
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