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การท าธรุกิจยคุแพลตฟอรม์ (ตอนท่ี 1) 
HIGHLIGHT : 

● การท าธุรกจิยุคแพลตฟอรม์ (ตอนที ่1) : แพลตฟอรม์ในการท าธุรกจิ เปรยีบเสมอืนชานชาลาทีเ่ป็นจุดพบกนัระหว่าง

ธุรกจิกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีในห่วงโซ่คุณค่า ซึง่มมีาตัง้แต่อดตี ผ่านการเป็นจุดศนูยก์ลางดว้ยท าเลทีต่ัง้และการคมนาคม แต่

ปัจจุบนั Digital technology เขา้มามบีทบาทอย่างมากท าให ้“แพลตฟอรม์” ไม่มขีอ้จ ากดัเรื่องพรมแดน มาเรยีนรูแ้ละ

เขา้ใจความหมายความส าคญัของ "แพลตฟอรม์" ในยุคนี้ร่วมกนั กบับทความตอนนี้ 

เวลาในการอ่าน 4 นาที

 

การเปลีย่นแปลงจากเศรษฐกจิยุค 3.0 มาเป็นยุค 4.0 สิง่ทีเ่ป็นปัจจยัส าคญัทีน่ าไปสู่การเปลีย่นแปลง คอื เทคโนโลยทีีก่า้วหน้า 

บางคนกเ็รยีกว่าเป็น Digital technology ทีน่ าไปสู่ความล ้าสมยัของการสื่อสาร การคมนาคม การผลติและบรกิาร เป็นต้น การ

คดิค้นเทคโนโลยเีหล่านี้ปรากฏให้เห็นในรูปของนวตักรรมด้านสนิค้า บรกิาร และกระบวนการใหม่ๆ ซึ่งนวตักรรมที่ประสบ

ความส าเรจ็จะน าไปสูธุ่รกจิใหม่ๆ ทีท่ าใหเ้จา้ของนวตักรรมนัน้เตบิโตไดอ้ย่างรวดเรว็ แต่ในขณะเดยีวกนักไ็ดส้ลายธุรกจิเดมิๆ ที่

เคยประสบความส าเรจ็และรุ่งเรอืงใหก้ลายเป็นธรุกจิตกยุค เศรษฐกจิยุค 4.0 จงึเป็นการผสมผสานธุรกจิทีร่อดมาจากยุค 3.0 และ

ธุรกจิใหม่เอีย่มทีจ่ะเตบิโตในยุค 4.0  

 

ขอ้สงัเกตประการหนี่งคอื ธุรกจิในยุค 4.0 เป็นธุรกจิทีใ่ชแ้พลตฟอรม์ (Platform) โดยอาศยัเทคโนโลยยีุคดจิทิลัเป็นตวัเชื่อม ซึง่

แพลตฟอรม์ในทีน่ี้ท าหน้าทีเ่หมอืนชานชาลาทีเ่ป็นจุดพบกนัระหว่างธุรกจิกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีในห่วงโซ่คุณค่า เช่น ลกูคา้ คู่คา้ และ

ผูเ้กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ แพลตฟอรม์นี้จะเกดิขึน้ไดต้้องอาศยั core products / services ทีว่างอยู่บนแพลตฟอรม์โดยตอ้งสอดคลอ้ง

กบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร เช่น แพลตฟอรม์การใหบ้รกิารรถของ Grab ซึง่บรกิารเรยีกรถของ Grab อยู่บนแพลตฟอรม์ที่

อาศยัเทคโนโลยเีชื่อมต่อใหผู้ท้ีต่้องการใชร้ถและผูใ้หบ้รกิารรถมาเจอกนั โดยที่ Grab ไม่ต้องมรีถยนตข์องตวัเองแมแ้ต่คนัเดยีว 

ลูกคา้ทีต่้องการใชบ้รกิารสามารถดาวน์โหลดแอปพลเิคชนั และต้องใส่ขอ้มูลของตนเองลงบนแพลตฟอรม์ของ Grab ดว้ย การ

จดัเกบ็ขอ้มูลท าใหเ้กดิการวเิคราะหพ์ฤติกรรมผู้บรโิภค ช่วยน าขอ้มูลมาวเิคราะหจ์ุดขาย เช่น บรกิารใดเป็นที่นิย มกส็ามารถ

น ามาโปรโมทเพื่อดงึดูดความสนใจของลูกคา้มากยิง่ขึน้ ท าใหโ้อกาสการเกดิกจิกรรมทางธุรกจิมมีากขึน้ เกดิการต่อยอดสนิคา้

และบรกิารใหม่ๆ สามารถท าใหธุ้รกจิขยายตวัไดอ้ย่างรวดเรว็ 

 

1) ธุรกจิยุคไหนๆ กต็อ้งใชแ้พลตฟอรม์ 
 
เวลาพดูเรื่อง Platform economy ตอนนี้ฟังดอูาจเป็นเรื่องทนัสมยั แต่จรงิๆ แลว้เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ ลองนึกถงึเศรษฐกจิใน

อดีตก็มีลักษณะเป็น Communication platform เช่น สมัยอยุธยาจนมาถึงกรุงเทพปัจจุบัน มีที่ตัง้อยู่ริมแม่น ้า เพื่อเป็น

ศนูยก์ลางรวบรวมและกระจายสนิคา้ไปทัง้ในและนอกราชอาณาจกัร เมื่อศนูยก์ลางมคีวามส าคญัขึน้เพราะมคีวามสะดวกใน

การคมนาคมขนสง่ ธุรกจิต่างๆ จงึมาอยู่รวมกนั การคา้ขายกจ็ะขยายตวั Platform economy ในอดตีหรอือู่อารยธรรมต่างๆ 

จงึเกดิมาจากบรเิวณลุ่มน ้า โดยมสีนิคา้เกษตรเป็นสิง่ส าคญับนแพลตฟอรม์ 
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ลองนึกตามมาเร็วๆ ตอนที่เทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้นในช่วงร้อยกว่าปีที่ผ่านมา เกิดการขนส่งทางราง มีรถไฟเกิดขึ้น 

Communication platform กย็า้ยมาทีส่ถานีรถไฟ ไม่ว่าจะเป็นโกดงัสนิคา้ รา้นคา้สง่  รา้นคา้ปลกี ชานชาลาของสถานีรถไฟ

และรถไฟจงึเป็นนวตักรรมส าคญับน Communication platform เหล่าน้ี 

 

อย่างไรกต็าม พอการคมนาคมแบบถนนถูกพฒันาไปอย่างกวา้งขวาง การขนส่งเริม่มคีวามกา้วหน้า และรถยนต์กลายเป็น

นวตักรรมยานยนตท์ีส่ะดวกรวดเรว็มากขึน้ Communication platform กย็า้ยมาอยู่ทีส่ถานีขนสง่รถโดยสาร เช่น บ.ข.ส. และ

เขตความเจรญิของเมอืงกม็กีารโยกยา้ยมาอกีครัง้หนึ่งทีส่ถานีขนสง่ พอมาถงึยุคปัจจุบนัความกา้วหน้าของการเดนิทางมทีัง้

รถยนต์และเครื่องบนิ Communication platform ไม่ได้รวมอยู่ทีใ่ดทีห่นึ่งอกีแล้ว แต่กระจายเป็นหย่อมๆ เป็นแพลตฟอรม์

แบบเลก็ๆ ทีผู่ค้นสามารถเขา้ถงึไดโ้ดยง่าย 

 

2) ธุรกจิยุคใหม่เป็น Borderless Platform 
 
จะสงัเกตเหน็ไดว้่า Platform economy ตัง้แต่ในอดตีมามลีกัษณะเป็น platform ทีต่ัง้อยู่บนพืน้ทีท่ีเ่ป็นท าเลทางเศรษฐกจิอนั
เนื่องมาจากการเป็นศูนยก์ลางการคมนาคม ซึ่งต้องตัง้อยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งของเทศใดประเทศหนึ่งและรฐัมกัจะเป็นเจา้ของ 
Communication platform โดยธุรกจิต้องพึ่งพาภาครฐัในการที่จะเขา้มาใชป้ระโยชน์จากแพลตฟอร์มใหไ้ด้มากที่สุด จงึดู
เหมอืนว่าแต่ละประเทศกจ็ะม ีCommunication platform ของตนเอง แมว้่าจะมกีารไปมาหาสู่กนัแต่กต็้องขา้มพรมแดนแต่
ละประเทศ ผ่านท่าเรือ สถานีรถไฟ และสนามบิน ท าให้เกิดข้อจ ากดัด้านพรมแดนที่เป็นอุปสรรคของการเติบโตทาง
เศรษฐกจิระหว่างกนั 

 

Platform economy สมยัใหม่ก าลงัเปลี่ยนแปลงรูปแบบ Communication  platform แบบไม่มีข้อจ ากดัเรื่องพรมแดนอีก

ต่อไป โดย Digital technology เป็นปัจจยัทีท่ าใหเ้กดิการรวบรวมนวตักรรมการสือ่สาร การจดัการขอ้มลูทัง้ของลกูคา้ สนิคา้ 

และบรกิารใหอ้ยู่บนแพลตฟอรม์เดยีวกนั ช่วยรองรบัการตดิต่อสื่อสาร การซือ้ขายสนิคา้บรกิาร และการช าระเงนิจบไดใ้นที่

เดยีว สามารถรองรบัลูกค้าได้โดยลดขอ้จ ากดัด้านพื้นที่และปรมิาณ เราจงึพบแพลตฟอร์มของธุรกจิบางแห่งที่สามารถ

เตบิโตไดอ้ย่างมหาศาล เช่น Amazon, Lazada, Grab เป็นตน้ ธุรกจิทีส่ามารถพฒันาและควบคุมนวตักรรมสมยัใหม่เหล่านี้

ใหเ้ป็นทีต่้องการของผูใ้ชบ้รกิาร กจ็ะกลายเป็น New communication platform ทีท่รงอทิธพิล ดงึดูดใหผู้เ้กีย่วขอ้งเขา้มาสู่

แพลตฟอร์มเพื่อเติบโตไปพร้อมกนั Communication platform เดิมแม้ว่าจะยงัเดินต่อไปได้ แต่ความนิยมก็จะลดลงไป

เรื่อยๆ เช่น แพลตฟอรม์ของรา้นคา้ ส่งคา้ คา้ปลกี ธนาคาร โรงเรยีน สถานศกึษา เป็นต้น อาจกล่าวไดว้่าเราก าลงัพบกบั

ยุคของ New communication platform ที่ไร้พรมแดนมากขึ้นเรื่อยๆ และเจ้าของ Communication platform แบบเดิมที่

ครอบครองโดยภาครฐักค็งก าลงัปวดหวัว่าจะด าเนินการอย่างไรดทีัง้ในดา้นการควบคุม การมสี่วนร่วมในผลประโยชน์ ซึง่

การทีภ่าครฐัไม่ไดเ้ป็นเจา้ของแพลตฟอรม์และนวตักรรมส าคญันี้ ท าใหก้ารควบคุมท าได้ยากและซบัซอ้นมากยิง่ขึน้ การหา

ค าตอบเรื่องเหล่านี้คงเป็นเรื่องทีต่อ้งหาวธิกีารกนัต่อไปในอนาคต พูดไดแ้ค่ว่า Borderless platform นี้ใครกห็ยุดภาคธุรกจิ

ไดย้าก 
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3) ค าจ ากดัความใหม่ของ Platform Economy  

 
ขอ้มลูจาก Wikipedia ใหค้ าจ ากดัความของ Platform economy ไวว้่าเป็น “Digital หรอื Online platform” ของกจิกรรม

ทางเศรษฐกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซือ้ (buying) การขาย (selling) การจดัสรร (sharing) สนิคา้และบรกิาร รวมทัง้กจิกรรม

ทางสังคม (social activities) ค าส าคัญในที่นี้ ก็คือ Digital platform หรือ Online platform ซึ่งต้องอาศัย Digital 

technology ทีพ่ฒันาขึน้ในยุคนี้ ในส่วนนี้คอืความแตกต่างทีเ่ทยีบกบั Platform economy ทีเ่กดิขึน้ในอดตีดงัทีอ่ธบิาย

ในหวัขอ้ทีแ่ลว้  

 Farrell and Greig (2016) ไดส้รุปความแตกต่างไวด้งันี้ 

- พนกังานของธุรกจิและลกูคา้ตอ้งสามารถตดิต่อกนัไดผ้่าน Online platform  

- การท างานของธุรกจิไม่มขีอ้จ ากดัดา้นเวลา (Flexible working hours) 

- การช าระเงนิสามารถคดิราคาต่อหน่วยไดห้ลากหลายลกัษณะ 

- Platform อาจท าหน้าทีเ่ป็นตวักลางหรอือ านวยความสะดวกในการช าระราคาได ้

 
เน่ืองจากในยุคของเรานี้เป็นรอยต่อระหว่างการเปลีย่นแปลง Platform economy จากรปูแบบ Analog platform ไปเป็น 

Digital platform ซึง่ศาสตรท์ีเ่ราเรยีนกนัมาเกีย่วกบัการท าธุรกจิ โดยม ีPlatform ของตนเองยงัไม่เกดิขึน้อย่างชดัเจน 

จึงมีความจ าเป็นที่องค์กรต่างๆ จะต้องเรียนรู้การสร้างแพลตฟอร์มแบบใหม่นี้และเชื่อมต่อกันให้เป็น Platform 

economy ทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ทุกผ่าย ดงัรปูทีใ่ชปิ้ดทา้ยบทความตอนแรกนี้ 

 

ทีม่า Platform economy - Wikipedia 

 

เขยีนโดย : ดร.กฤษฎา เสกตระกลู, CFP®     

รองผูจ้ดัการ หวัหน้าสายงานพฒันาความยัง่ยนืตลาดทุน ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

https://en.wikipedia.org/wiki/Platform_economy

