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การทาํธรุกิจยคุแพลตฟอรม์ (ตอนท่ี 2) 

HIGHLIGHT : 

● การทําธุรกิจยุคแพลตฟอร์ม (ตอนที่ 2) : แพลตฟอร์มของธุรกิจยุคใหม่ที่เป็น Digital Platform นัน้ มสี่วนประกอบ

สาํคญัอะไรบา้ง และสามารถแบ่งไดเ้ป็นกีป่ระเภท รวมถงึความแตกต่างระหว่าง Platform business และ Traditional 

business เป็นอย่างไร เรยีนรูจ้ากตวัอย่างร่วมกนัไดจ้ากบทความน้ี 

เวลาในการอ่าน 4 นาท ี

 
 

ในบทความตอนท่ีแล้ว ได้กล่าวถึงความหมายความสําคญัของ “แพลตฟอร์ม” ซึ่งมีบทบาทอย่างมากกบัธุรกิจในปัจจุบนั 

สาํหรบับทความตอนที ่2 น้ี จะนําทุกท่านลงไปในรายละเอยีดเกีย่วกบัแพลตฟอรม์ของธุรกจิยุคใหม่ ซึง่ประกอบไปดว้ยเน้ือหา

หลกั 3 สว่น ไดแ้ก่ การสรา้ง Digital platform  ประเภทของ Digital platform และ Platform business 

1) การสรา้ง Digital platform  

การจะทาํธุรกจิในยุคใหม่ไดต้อ้งมกีารสรา้ง Digital platform ขึน้ซึง่มสีว่นประกอบสาํคญั 2 ประการคอื 

 Technical functionality 

บน Digital platform จะตอ้งม ีcore function เพื่อทาํหน้าทีใ่ห ้user เขา้ถงึแพลตฟอรม์ และมสีว่นทีใ่หบ้รกิาร เกบ็ขอ้มลู 

ส่วนทีดู่แลการปฏสิมัพนัธ ์ซึง่ในการทําครัง้แรกๆ แพลตฟอรม์อาจยงัไม่สมบูรณ์แบบ และอาจเกดิความลม้เหลวเมื่อ

นําไปทดสอบนับครัง้ไม่ถ้วน หรอืที่เรยีกขัน้ตอนน้ีว่า MVP (minimum viable product) จนกว่าจะได้ Core technical 

functionality ที่ผ่านการทดสอบยนืยนัจากผูใ้ช ้รวมถึงมกีารพฒันา User experience เป็นอย่างด ีกจ็ะสามารถนําไป

เริม่ทาํธุรกจิและขยายขนาดต่อไป 

 Network effects 

ส่วนสําคัญของเทคโนโลยีบน core function อีกประการ คือ การทําให้เกิดปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกที่เข้ามาใช้

แพลตฟอร์มในหลายลกัษณะ เช่น one-to-one, one-to-many และ many-to-many ซึ่งนอกจากจะทําให้เกดิธุรกรรม 

(Transactions) ที่หลากหลายบนแพลตฟอร์ม แล้วยงัสามารถดงึดูดสมาชกิใหม่ๆ เขา้มาได้อกีด้วย ดงันัน้ การเกิด 

Network effects จะช่วยเร่งปฏิกิริยาการเติบโตของแพลตฟอร์มแบบก้าวกระโดด ซึ่งเป็นผลดีต่อธุรกิจที่อาศยับน

แพลตฟอรม์น้ี 

2)  ประเภทของ Digital platform 

 Transaction platforms 

เป็นแพลตฟอรม์ทีอ่ํานวยความสะดวกในการซือ้ขายแบบออนไลน์ บางคนกเ็รยีก platform น้ีว่า Two-sided Markets 

หรอื Multi-sided Markets 

https://www.set.or.th/set/enterprise/knowledgedetail.do?contentId=7598
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 Innovation platforms 

เป็นแพลตฟอรม์ทีม่เีทคโนโลยพีืน้ฐานใหแ้ก่สมาชกิเพื่อนําไปสรา้งนวตักรรม สนิคา้ และบรกิารต่อไป ตวัอย่างบรษิทัที่

ทาํหน้าทีเ่ป็น Innovation platform เช่น  Microsoft  และ Intel เป็นตน้ 

 Integrated platforms 

เป็นแพลตฟอรม์ทีร่วม Transaction และ Innovation platform  เขา้ดว้ยกนั ตวัอย่างเช่น  Apple, Google  และ Alibaba  

ซึง่การรวมแพลตฟอรม์หลายลกัษณะน้ี จะช่วยบรกิารลกูคา้ไดห้ลากหลายและเพิม่มลูค่าธุรกจิมากขึน้ 

 Investment platforms 

เป็นแพลตฟอร์มที่ผู้เป็นเจ้าของไม่ได้เป็นผู้บรหิารโดยตรงของ Major platform  แต่ทําหน้าที่เป็นช่องทาง (holding 

vehicles) ให้กับแพลตฟอร์มอื่น เช่น แพลตฟอร์มชื่อ PLAT ที่เป็นช่องทางการลงทุนใน ETFs (exchange traded 

funds) ของสถาบนัการเงนิต่างๆ 

3) Platform business  

Alex Moazed (จาก Model – Definition - What is it? - Explanation, Applico) ให้คําจํากดัความว่า แพลตฟอร์มเป็น 

Business model ที่ช่วยสรา้งมูลค่าเพิม่ให้ธุรกจิ โดยอํานวยความสะดวกให้เกดิการแลกเปลีย่นจากกลุ่มคนตัง้แต่ 2 

กลุ่มขึน้ไป โดยทัว่ไปคอื ผูบ้รโิภค (consumers) และผูผ้ลติ (producers)  

และเพื่อทาํใหเ้กดิการแลกเปลีย่นอย่างมปีระสทิธภิาพ แพลตฟอรม์จะตอ้งทาํหน้าทีบ่่มเพาะและขยายเครอืขา่ยของกลุ่ม

คนเหล่าน้ีมากยิง่ขึน้ ทําใหเ้กดิการใชแ้พลตฟอรม์มากขึน้ โดยสรุป แพลตฟอรม์ช่วยสรา้งชุมชน (communities) และ

ตลาด (markets) ซึง่ผลลพัธเ์หล่าน้ีเรยีกว่า Network effects ทีจ่ะทําใหเ้กดิการปฏสิมัพนัธแ์ละกจิกรรมทางเศรษฐกจิ

ตามมา 

Facebook, Uber และ Alibaba เป็นตวัอย่างของธุรกจิในลกัษณะ Platform business ที่ไม่จําเป็นต้องเป็นผู้ผลติและ

ควบคุมสินค้าคงเหลือผ่าน supply chain เหมือนธุรกิจแบบดัง้เดิม (Traditional / Linear business) ธุรกิจที่เป็น 

Platform business ไม่จําเป็นต้องเป็นเจ้าของโรงงานผลิต แต่เป็นผู้สร้างการเชื่อมต่อ (The means of connection) 

โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์สื่อสารในรูปแบบ connected technology ทําให้สามารถขยายเครือข่ายได้

รวดเรว็มากกว่าการทาํธุรกจิแบบเดมิ 

อย่างไรก็ดีต้องทําความเข้าใจก่อนว่าแพลตฟอร์มเป็น Business model ไม่ใช่ชิ้นส่วนของเทคโนโลยี (A piece of 

technology) บางครัง้คนยงัเขา้ใจผดิ คดิว่าแพลตฟอรม์ คอื Mobile App หรอืเวบ็ไซต ์แต่จรงิๆ แลว้มนัคอืรูปแบบของ

การทําธุรกจิที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิม่จากการเชื่อมโยงให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ผลติและผู้บรโิภค เพยีงแต่การ

เชื่อมโยงดงักล่าวตอ้งอาศยัเทคโนโลยเีขา้มาเกีย่วขอ้ง 
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ในขณะที ่Traditional business จะมวีธิกีารดําเนินธุรกจิทีต่้องอาศยัห่วงโซ่คุณค่าทีเ่รยีกว่า linear supply chain  ซึง่โมเดลของ

ธุรกจิเหล่าน้ีจะม ีInfrastructure และการคดิต้นทุนที่แตกต่างออกไปจาก Platform business  และวธิกีารทําธุรกจิจะเป็นแบบ

ทางตรง เริม่จากวตัถุดบิ (upstream) สู่กระบวนการผลติในโรงงาน (midstream) และจดัจําหน่ายไปยงัผูบ้รโิภค(downstream) 

ในตลาดทีอ่ยู่บนห่วงโซ่คุณค่าของตวัเองเท่านัน้ ในขณะที ่Platform business เป็นปฏสิมัพนัธท์ีเ่กดิระหว่างกลุ่มในเครอืขา่ย ไม่

จําเป็นต้องมีลักษณะเป็น Linear แต่จะเป็นแบบ Complex ทําให้มีโอกาสเกิดกิจกรรมทางธุรกิจได้มากกว่า เช่น ธุรกิจ e-

commerce ที่ช่วยทําให้คู่ค้าเจอกนั ลูกค้าได้เจอกนั ทําให้เกิด การแลกเปลี่ยนและการค้าขายที่ช่วยเพิ่มปรมิาณธุรกรรมได้

มากกว่า 

กล่าวกนัว่าในศตวรรษที ่21 น้ีห่วงโซ่อุปทานของธุรกจิจะไม่ไดเ้ป็นแกนกลาง (Central aggregator) ของการสรา้งมลูค่าธุรกจิอกี

ต่อไป และธุรกจิยุคใหม่จะเริม่คน้หา Business model ทีช่่วยสรา้งการเชื่อมต่อในรปูแบบขยายไมใ่ชร่ปูแบบทางตรง ซึง่ Platform 

business คอืคาํตอบในเรื่องน้ี  

ตวัอย่างของ Google, Apple และ Facebook ซึง่เป็น Platform business ทีป่ระสบความสาํเรจ็และโด่งดงั แต่น่ีเป็นเพยีงยอดของ

ภูเขาน้ําแขง็เท่านัน้ มกีารคาดการณ์ว่าจํานวนของ Platform business กาํลงัเตบิโตและขยายขนาดไดอ้ย่างรวดเรว็ ในปี 2016 

ข้อมูลจาก Forbes ระบุว่า 4 ใน 5 บรษิัทที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุดเป็นธุรกิจประเภท Platform business และข้อมูลในปี 2017 

พบว่า 5 บรษิัทที่มีมูลค่าตลาดของหุ้น (market capitalization) สูงสุด เป็นธุรกิจประเภท Platform business เช่นกนั อีกทัง้

ทิศทางของบริษัทใหม่ๆ แบบ Platform business เริ่มขยายตัวไปยงัทวีปต่างๆ ทัว่โลก โดยเฉพาะในเอเชีย เช่น Alibaba, 

Tencent, Baidu และ Rakuten เป็นตน้ 

ในมิติของนักลงทุนกเ็ริ่มสนใจและให้คุณค่าแก่บริษัทที่ดําเนินธุรกิจแบบ Platform business มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะบรษิัทที่

ประสบความสําเรจ็ในการขยายขนาดของธุรกจิจนกลายเป็นผู้นําของอุตสาหกรรม ตวัเลขจากบรษิทัทีอ่ยู่ใน S&P 500 พบว่า

บริษัทประเภท Platform business มีมูลค่าสูงกว่ารายได้เฉลี่ย (average revenue) ถึง 8.9 เท่า ในขณะที่กลุ่ม Traditional 

business ทาํไดเ้พยีง 2-4 เท่าในอตัราสว่นประเภทเดยีวกนั 

กระแสดงักล่าวทาํให ้Traditional business ทีเ่คยประสบความสาํเรจ็มาในอดตีอย่างยาวนาน ตอ้งกลบัมาทบทวนวธิกีารทาํธุรกจิ

กนัใหม่ อนัน้ีไม่ใช่เป็นความผดิของธุรกจิดัง้เดมิ แต่เป็นเพราะรูปแบบและวธิกีารทําธุรกจิได้เปลี่ยนไป เกดิห่วงโซ่คุณค่าใน

รูปแบบใหม่ๆ ซึง่การเชื่อมต่อน้ีตอ้งอาศยัเทคโนโลย ีคนทีไ่ม่ปรบัตวัอาจตอ้งลงจากเวทแีบบงงๆ ว่าเกดิอะไรขึน้ ทัง้ทีว่นัก่อนยงั

ดอียู่เลย หรอืบางบรษิทักก็ลายเป็นส่วนหน่ึงของแพลตฟอรม์น้ีไปดว้ย และคู่แข่งบนแพลตฟอรม์กม็มีากมาย เกดิการแข่งขนัที่

รุนแรง หากต่อสูแ้ลว้ไมร่อดกค็งตอ้งจากไป หรอืไม่กต็อ้งสรา้งแพลตฟอรม์ของตวัเองใหเ้ขม้แขง็ จงูใจใหค้นอื่นๆ อยากจะเขา้มา

เชื่อมต่อดว้ย แต่ละบรษิทัตอ้งเกบ็ไปคดิเอาเอง รูแ้ค่ว่า “ถา้อยู่เฉยๆ ตายแน่ๆ” 

 

เขยีนโดย : ดร.กฤษฎา เสกตระกลู, CFP®     
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