
 

   www.set.or.th/enterprise                1 

 

การทาํธรุกิจยคุแพลตฟอรม์ (ตอนท่ี 4) 

HIGHLIGHT : 

● การทําธุรกจิยุคแพลตฟอรม์ (ตอนที ่4) : Platform Business Model กบั Case Study ของ Microsoft ในอดตี ดว้ยวธิี

คดิแบบ “Platform Thinking” ของบลิ เกตส ์ทําให้สามารถขยายธุรกจิ Microsoft ให้เตบิโตอย่างกา้วกระโดดในเวลา

ต่อมา เรยีนรูร่้วมกนัไดจ้ากบทความน้ื  

เวลาในการอ่าน 4 นาท ี

 
 

บทความชุด “การทาํธุรกจิยุคแพลตฟอรม์”  

 ตอนท ี1 : ความหมายความสาํคญัของ “แพลตฟอรม์” ซึง่มบีทบาทอย่างมากกบัธุรกจิในปัจจุบนั 

ตอนที ่2 : แพลตฟอรม์ของธุรกจิยุคใหมท่ีเ่ป็น Digital Platform นัน้ มสีว่นประกอบสาํคญัอะไรบา้ง และสามารถแบ่งได้

เป็นกีป่ระเภท รวมถงึความแตกต่างระหว่าง Platform Business และ Traditional Business เป็นอย่างไร  

ตอนที ่3 : เจาะลกึเกีย่วกบัโครงสรา้งและรปูแบบของ Platform Business 

 

เน่ืองจาก Platform Business Model ถอืเป็นเรื่องใหม่ ในตอนน้ีจงึไดร้วบรวมคน้หาขอ้มูลจากทีต่่างๆ มาสรุปและใหเ้หน็ความ

หลากหลายมุม ซึง่อาจเป็นประโยชน์ต่อการสรา้งแพลตฟอรม์สาํหรบัธุรกจิไทยต่อไป 

1. Platform Business Model คืออะไร 

ข้อมูลจากบทความเรื่อง What is a Platform Model? จากเว็บไซต์ platformbusinessmodel.com ได้สรุปไว้ว่า

“แพลตฟอรม์เป็นคําทีม่อีงคป์ระกอบทัง้ Technology และ Business model อยู่ดว้ยกนั” มกีารคาดการณ์ว่าภายในปี 

2020 บทบาทของ Platform business model ในโลกธุรกิจจะเติบโตขึ้นไม่ตํ่ากว่า 25% ซึ่งนับวนัก็จะมีบทบาทที่

ชัดเจนมากขึ้น และอาจเข้ามาแทนที่โมเดลธุรกิจแบบเดิมที่เรียกว่า Traditional business model หรือ Linear 

Business  

 

ความแตกต่างระหว่างโมเดลธุรกจิแบบ Linear business และ Platform business อาจอธบิายไดค้อื Linear business 

จะจดัหาวตัถุดบิมาแลว้นําเขา้สูก่ระบวนการผลติใหเ้ป็นสนิคา้และบรกิาร เพื่อนําเสนอต่อผูบ้รโิภค ซึง่โมเดลธุรกจิแบบ

น้ีจะตอ้งมรีะบบการเกบ็สนิคา้คงเหลอืเพื่อรอสง่ใหก้บัลกูคา้ 

 

แต่ในทางตรงกันข้าม Platform business จะมีระบบงานที่อํานวยความสะดวกให้ผู้เกี่ยวข้องมาเจอกัน (Value 

exchange) เช่น ทําให้ผู้ซื้อผู้ขายมาพบกนั ซึ่งเป็นกิจกรรมสําคญัของธุรกจิที่ทําให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ทัง้น้ี Platform 

business อาจเป็นตลาดจริง (physical) ร่วมกบัลกัษณะตลาดที่อยู่ในระบบออนไลน์ (virtual) กไ็ด้ เช่น กรณีของ 

Alibaba และ eBay เป็นต้น ทัง้น้ี Platform business อาจมีลกัษณะเป็น B2B หรือ B2C ก็ได้ สําหรบัภาพของการ

เปรยีบเทยีบโมเดลของธุรกจิทัง้สองแบบน้ี แสดงไดด้งัรปูต่อไปน้ี 

 

https://www.set.or.th/set/enterprise/article/detail.do?contentId=7598
https://www.set.or.th/set/enterprise/article/detail.do?contentId=7599
https://www.set.or.th/set/enterprise/knowledgedetail.do?contentId=7704
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รปูที ่1:  Traditional VS Platform business 

 

ทีม่า https://platformbusinessmodel.com/platform-business-model-meaning/ 

สําหรบัใน Platform business นัน้ ผู้เกี่ยวขอ้งจะมสี่วนร่วมในการให ้value และสร้าง value จากแพลตฟอร์ม เช่น ผูผ้ลติหรอื

ผูข้ายสามารถใชแ้พลตฟอรม์เป็นช่องทางในการนําเสนอขอ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้และบรกิารของตน ในขณะทีผู่บ้รโิภคกส็ามารถใช้

แพลตฟอร์มในการค้นหาขอ้มูลเกี่ยวกบัสนิค้าและบรกิารที่ตนต้องการ อกีทัง้ใช้ขอ้มูลที่อยู่บนแพลตฟอร์มเพื่อพจิารณาและ

ตดัสนิใจว่าควรซือ้กบัผูผ้ลติรายใด เป็นตน้ 

 

การเกดิ Platform business ขึน้ไดน้ัน้ ผูเ้กีย่วขอ้งของธุรกจิ (stakeholders) ทัง้ทางตรงทางออ้ม ในปัจจุบนัหรอือนาคต จะถูก

เชื่อมโยงเขา้มาสู่แพลตฟอร์มน้ีจนเกดิเป็น Platform ecosystem ซึ่งจะผูกอยู่กบั Platform business ไปตลอด แพลตฟอรม์จงึ

ตอ้งมรีะบบสาํคญั 3 ประการ ไดแ้ก่ 

• Exchange platform 

แพลตฟอร์มจะต้องมรีะบบงานที่ทําใหผู้้เกี่ยวขอ้งมาเจอกนั ถือเป็นส่วนสําคญัทีจ่ะทําใหเ้กดิการกลัน่กรอง (filtering) 

และจบัคู่ (matching) ทีนํ่าไปสูธุ่รกรรมทางธุรกจิ 

• Transaction platform  

แพลตฟอรม์จะตอ้งรองรบัการเกดิธรุกรรมทางธุรกจิ เช่น การทํารายการซือ้ขายสนิคา้และบรกิาร การแลกเปลีย่นหรอื

สง่สนิคา้จากผูข้ายไปสูผู่ซ้ือ้ รวมถงึการชาํระราคาหรอืการชาํระเงนิจากผูซ้ือ้ไปยงัผูข้าย 

• Component and Tool-rich platform  

แพลตฟอรม์จะตอ้งมรีะบบงานทีช่่วยอํานวยความสะดวก อาจประกอบดว้ย ซอฟต์แวร ์หรอื แอพพลเิคชนั เพื่อใหก้าร

ใชง้านของผู้ใชง้่ายขึน้ เช่น ในมุมของผูข้ายอยากมเีครื่องมอืทีช่่วยรวบรวมสถิตกิารขายสนิค้าบรกิารทัง้ในภาพรวม 

https://platformbusinessmodel.com/platform-business-model-meaning/
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ขอ้มูลคลงัสนิค้า ขอ้มูลลูกคา้ รวมถึงเครื่องมอืที่จะช่วยส่งเสรมิการขาย ในขณะที่ผู้ซื้อกต็้องการพจิารณาขอ้มูลจาก

ประวตักิารซือ้และการชาํระเงนิของตนเอง รวมถงึช่องทางตดิต่อกบัผูข้าย การใหค้วามเหน็ หรอืขอ้เสนอแนะเกีย่วกบั

สนิคา้และบรกิารทีซ่ือ้มาแลว้ 

 

2. ประวติัศาสตรอ์นัน่าจดจาํ 

ย้อนไป ณ เดือนกรกฎาคม ปี 1980 ทีมผู้บริหารระดบัสูงของไอบีเอ็มได้เข้าพบบลิ เกตส์ (Bill Gates) CEO ของ 

Microsoft ซึ่งเป็นบริษัทไอทีที่เพิ่งก่อตัง้ใหม่และมีอายุไม่ถึง 5 ปี โดยยื่นข้อเสนอให้ Microsoft จัดหา Operating 

systems สาํหรบั personal computer (PC) ของไอบเีอม็ ซึง่ตอ้งการออกมาตตีลาดในขณะนัน้ 

 

ในตอนแรกเกตสป์ฏเิสธขอ้เสนอและได้แนะนําบรษิัทอื่นแทน แต่ต่อมาจากคําแนะนําของคาซูฮโิกะ นิช ิ(Kazuhiko 

Nichi) พนักงานของ Microsoft ในขณะนัน้ และพอล อลัเลน (Paul Allen) Co-founder ทําใหเ้กตสต์อบรบังาน โดยที ่

Microsoft ไปซื้อโปรแกรมสําเร็จรูปของบริษัทอื่นมาพัฒนาและใช้ชื่อว่า MS-DOS (Microsoft Disk Operating 

System) ซึง่ไดร้บัความนิยมอย่างมากในเวลาต่อมา 

 

ที่น่าสนใจคอืวธิทีํา deal structure ของเกตส ์ซึ่งเขาเรยีกเกบ็ค่า Development fee เป็นเงนิ 200,000 USD และอกี 

500,000 USD เป็นค่า Additional engineering work ทัง้น้ีเกตส์ให้สิทธิแก่ไอบีเอ็มในการใช้ระบบ MS-DOS และ

ซอฟทแ์วรอ์ื่นๆ ของ Microsoft โดยไม่เกบ็ค่าธรรมเนียมเพิม่เตมิ แต่ต้องอนุญาตให ้Microsoft สามารถบรกิารระบบ 

MS-DOS กบัผูผ้ลติ PC รายอื่นๆ ดว้ย 

 

บลิ เกตส ์คดิอะไร? เขาทราบดวี่าอุตสาหกรรมคอมพวิเตอรน์ัน้ลอกเลยีนแบบกนัง่าย และในขณะนัน้ PC ของไอบเีอม็

กไ็ด้รบัความนิยมเป็นอย่างมาก เกดิธุรกจิใหม่ที่ผลติซอฟต์แวร์และบรกิารทีเ่กี่ยวขอ้งป้อนเขา้สู่ supply chain ของ

อุตสาหกรรมไอทอีย่างมากมาย อย่างไรกต็าม หากธุรกจิน้ีมกีารขยายตวั ไม่ว่าจะเป็นไอบเีอม็และผูผ้ลติ PC รายอื่นๆ 

ต่างขยายตัวจากการ boom ของอุตสาหกรรมน้ี Microsoft ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ ์MS-DOS ก็จะได้รบัประโยชน์ 

เพราะเมื่อ ecosystem ขยายตวัจะทําใหเ้กดิจํานวนของผู้เล่นในธุรกจิและผูบ้รโิภคอกีจํานวนมาก ซึ่ง MS-DOS ถือ

เป็นจุดกาํเนิดสาํคญัและเป็นศนูยก์ลางการพฒันาแพลตฟอรม์ต่างๆ ในเวลาต่อมา 

 

วธิกีารคดิของบลิ เกตส ์น้ีเรยีกว่า “Platform thinking” เขาคดิว่ามโีอกาสด้านอื่นๆ ของตลาดน้ีอกี ไม่ใช่แค่การขาย

ระบบ DOS ให้ไอบเีอม็ ซึ่งเป็น A Stand-alone Product เท่านัน้ แต่ Microsoft ยงัสามารถนําระบบ DOS ไปพฒันา

ต่อไดด้ว้ย เพราะ DOS ไม่ไดเ้ป็นเพยีง operating system ใน PC แต่เป็นจุดเริม่ตน้ของการพฒันาซอฟตแ์วรแ์ละแอพ

พลเิคชนัทางธุรกจิอื่นๆ  โดยการพฒันาซอฟตแ์วรอ์ย่าง MS office กต่็อยอดมาจาก MS DOS ซึง่ทําใหเ้กตสส์ามารถ

ขยายธุรกจิ Microsoft ใหเ้ตบิโตอย่างกา้วกระโดดในเวลาต่อมา 
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ประเดน็เรื่อง PC ในยุคนัน้กเ็หมอืนกบัเทคโนโลย ีsocial media, online marketplace, cloud computing และ smartphone ใน

ยุคน้ี ซึง่เป็นววิฒันาการของ Platform business ทีไ่ม่ใช่โมเดลการทําธุรกจิแบบเดมิ หรอื Linear business ดงัทีอ่ธบิายขา้งตน้ 

ซึ่งความสําเร็จของธุรกิจไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณภาพและราคาของ A Stand-alone Product แต่ขึ้นอยู่กับ complementary 

innovations ซึง่เป็นทีช่ื่นชอบของผูใ้ชบ้รกิารบนแพลตฟอรม์มากกว่า และความชื่นชอบนัน้ทาํใหเ้กดิการขยายจาํนวนผูใ้ชอ้อกไป

ไดอ้กีหลายเท่าทวคีณู 

การพฒันา Platform business นอกจากจะตอ้งพยายามทาํใหเ้กดิความนิยมชมชอบ (compliment) ในสนิคา้และบรกิารของธุรกจิ 

(core product) ยงัตอ้งรูจ้กัการนําเสนอกลยุทธ ์“Broad and Cheap Licensing” เพื่อใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีสามารถเขา้ถงึแพลตฟอรม์

ไดง้่าย ใครทีพ่บเคลด็ลบัเหล่าน้ีจะเท่ากบัพบขมุทองของธุรกจิแบบทีไ่ม่มใีครตามทนัเลย 

 

เขยีนโดย : ดร.กฤษฎา เสกตระกลู, CFP®     

รองผูจ้ดัการ หวัหน้าสายงานพฒันาความยัง่ยนืตลาดทุน ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 


