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การทาํธรุกิจยคุแพลตฟอรม์ (ตอนท่ี 5) 

HIGHLIGHT : 

● การทําธุรกจิยุคแพลตฟอรม์ (ตอนที ่5) : รูจ้กักบัผูม้สี่วนไดเ้สยีในแพลตฟอรม์ ตลอดจนการสรา้ง Network Effects ที่

ทําให้เกิดวงจร “Positive feedback loop” ที่ส่งผลกระทบเชงิบวกต่อผู้มสี่วนได้เสยีใน ecosystem ของแพลตฟอร์ม    

ซึง่บทความในตอนน้ีจะนํามาอธบิายขยายความใหเ้หน็ภาพมากยิง่ขึน้ 

เวลาในการอ่าน 4 นาท ี

 
 

บทความชุด “การทาํธุรกจิยุคแพลตฟอรม์”  

 ตอนท ี1 : ความหมายความสาํคญัของ “แพลตฟอรม์” ซึง่มบีทบาทอย่างมากกบัธุรกจิในปัจจุบนั 

ตอนที ่2 : แพลตฟอรม์ของธุรกจิยุคใหม่ทีเ่ป็น Digital Platform นัน้ มสีว่นประกอบสาํคญัอะไรบา้ง และสามารถแบ่งได้

เป็นกีป่ระเภท รวมถงึความแตกต่างระหว่าง Platform Business และ Traditional Business เป็นอย่างไร  

ตอนที ่3 : เจาะลกึเกีย่วกบัโครงสรา้งและรปูแบบของ Platform Business 

ตอนที ่4 : Platform Business Model กบั Case Study ของ Microsoft ดว้ยวธิคีดิแบบ “Platform Thinking”  

 

บทความในตอนน้ี จะเจาะเน้ือหาใหล้กึขึน้เกีย่วกบั Platform Business Model ซึง่เชื่อมโยงผูเ้กีย่วขอ้งทีส่าํคญัทัง้ในระดบับุคคล 

(Individuals) และระดับองค์กร (Organizations) ที่อาจได้ประโยชน์จากการใช้แพลตฟอร์ม จากบทความในตอนที่แล้ว ได้

ยกตวัอย่างการเกดิ Business Platform ของ Microsoft ทีพ่ฒันามาจนกลายเป็น Industry Platform เน่ืองจากการขยายตวัของ

อุตสาหกรรมคอมพวิเตอร ์อนิเทอรเ์น็ต และเทคโนโลยดีา้นโทรคมนาคม แสดงใหเ้หน็ถงึความสาํเรจ็ของการพฒันาแพลตฟอรม์

ทีท่ําใหเ้กดิ “การเพิม่ขึน้แบบกา้วกระโดดจากคนทีใ่ชป้ระโยชน์และเหน็คุณค่าจากแพลตฟอรม์นัน้” การกา้วกระโดดแบบน้ีต้อง

อาศยัคุณสมบตัสิาํคญัทีทุ่กแพลตฟอรม์ตอ้งม ีคอื Network Effects ซึง่นอกจากจะทาํใหเ้กดิปฏสิมัพนัธร์ะหว่างผูใ้ช ้(Users) และ

ผูร่้วมตลาด (Market Participants) แลว้ ยงัทาํใหเ้กดิวงจรทีเ่รยีกว่า “Positive feedback loop” ซึง่จะสง่ผลกระทบเชงิบวกต่อผูม้ี

สว่นไดเ้สยีใน ecosystem ของแพลตฟอรม์ ซึง่บทความในตอนน้ีจะนํามาอธบิายขยายความใหเ้หน็ภาพมากยิง่ขึน้ 

 

1) ผูมี้ส่วนได้เสียบนแพลตฟอรม์ 

หน้าทีส่าํคญัของแพลตฟอรม์ คอื นําส่งสนิคา้และบรกิารทีท่าํใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีตัง้แต่ 2 กลุ่มขึน้ไปมาพบกนัโดยสะดวก

มากยิ่งขึ้น (Bringing together two or more market actors or “sides”) ตัวอย่างเช่น Facebook ที่ก่อตัง้ในปี 2004 

โดยกลุ่มนักศึกษา Harvard ที่ต้องการ Connect กบัเพื่อนในชัน้เรียน แต่ได้ขยายออกไปอย่างรวดเร็ว และเป็นที่

ตอ้งการของ Market actors ใหม่ๆ เช่น ผูท้ีต่อ้งการโฆษณาหรอืนําเสนอสนิคา้และบรกิารแก่กลุ่มสมาชกิใน Facebook 

และยงักระตุ้นใหเ้กดิ Market actors กลุ่มอื่นๆ ตามมา เช่น ผูพ้ฒันาแอปพลเิคชนั ผูผ้ลติเกม และผูใ้หบ้รกิารอื่นๆ ที่

สนบัสนุนใหธุ้รกจิบนแพลตฟอรม์เตบิโตไดด้ ีดงัทีไ่ดอ้ธบิายในรปู 

 

 

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
https://www.set.or.th/set/enterprise/knowledgedetail.do?contentId=7705
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รปูที ่1 

ตวัอย่างผูม้สีว่นไดเ้สยีสาํคญับน Facebook Platform 

 

 

ทีม่า: The Business of Platform: Strategy in the Age of Digital Competition, Innovation, and Power, Michael A. Cusumano, et.al., 

2019, P.15 

จากรปูที ่1 สรุปไดว้่าผูม้สีว่นไดเ้สยีสาํคญัของ Facebook ไดแ้ก่ 

- Users คอื ผูท้ีส่มคัรเป็นสมาชกิและใช ้Facebook 

- Advertisers คอื ผูท้ีต่อ้งการโฆษณาหรอืนําเสนอสนิคา้และบรกิารแก่สมาชกิของ Facebook 

- Applications คอื ผูพ้ฒันาระบบและแอปพลเิคชนัทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสมาชกิของ Facebook 

- Platform Partners คอื พนัธมติรทีม่แีพลตฟอรม์มาเชื่อมต่อกบัแพลตฟอรม์ของ Facebook เชน่ แพลตฟอรม์

การรบัชาํระหรอืโอนเงนิของธนาคาร เป็นตน้ 

 

2) การสรา้ง Network Effects บนแพลตฟอรม์ 

การทําให้แพลตฟอร์มประสบความสําเร็จ คือ การสร้าง Network Effects ให้เกิดขึ้นจํานวนมากและต่อเน่ือง หาก

แพลตฟอร์มใดที่มสีนิค้าหรอืบรกิารที่หลากหลายและตอบโจทย์ความต้องการของ users กจ็ะดงึดูดให้เกดิ Positive 

feedback loop ช่วยขยายจาํนวน Users ใหเ้พิม่ขึน้เรื่อยๆ จนเกดิการกา้วกระโดดและทําใหแ้พลตฟอรม์นัน้เป็นทีนิ่ยม

อย่างแพร่หลาย เหมอืนกรณีของ Facebook จากจุดตัง้ตน้ทีม่ ีUsers เพยีง 2 คน กลายเป็น 2 พนัลา้นคน ภายในไม่กี่

ปี โดยเรยีกปรากฏการณ์น้ีว่า User-to-User Attraction ช่วยทําใหส้มาชกิเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ เมื่อม ีUsers มากขึน้ก็

จะดงึดดูใหผู้ผ้ลติและผูพ้ฒันาทีอ่ยูใ่น Other sides มองเหน็โอกาสและเกดิความสนใจทีจ่ะเขา้มาในแพลฟอรม์ จุดน้ีเป็น

โอกาสใหเ้จา้ของ Platform สามารถเรยีกเกบ็เงนิหรอืสรา้งผลประโยชน์ทางธุรกจิทีเ่จา้ของ Platform สามารถขอแบ่ง

ผลประโยชน์มาเป็นรายได ้แบบน้ีเรยีกว่า Indirect Network Effect หรอื Cross-Side Network Effect 

 

 



 

   www.set.or.th/enterprise                3 

 

3) ประเภทของ Business Platform 

สาํหรบั Business Platform สมยัใหม่ตอ้งอาศยัอุปกรณ์สือ่สารและคอมพวิเตอร ์เช่น Personal Computer, Internet 

หรอื Smartphone เป็นหลกั โดยสามารถจาํแนกประเภทของแพลตฟอรม์ทีต่อ้งใชอุ้ปกรณ์ digital technology ตามรปู

ดา้นล่างน้ี 

 

รปูที ่2 

Two Basic Platform Types 

 

 

ทีม่า: The Business of Platform: Strategy in the Age of Digital Competition, Innovation, and Power, Michael A. Cusumano, et.al., 2019, P.19 

 

จากรปูที ่2 สรุปไดด้งัน้ี 

- Innovation Platform 

แพลตฟอรม์ลกัษณะน้ีจะแสดงใหเ้หน็ถงึการพึง่พาและแบ่งปันประโยชน์ระหว่างเจา้ของแพลตฟอรม์และผูร่้วม

ตลาด ภายใต้องค์ประกอบและโครงสร้างเทคโนโลยีเดียวกนั (Common Technological Building Blocks) 

โดยทัง้สองฝ่ายจะ ร่วมกันคิดค้นและพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ เพื่ อตอบโจทย์ Users (New 

Complementary Products and Services) เช่น iOS ของ Apple ทีร่่วมกนัพฒันาระบบปฏบิตักิารรองรบัการ

ทาํงานของ application ต่างๆ บน iPhone ทาํใหเ้กดิ Digital content เช่น iTunes หรอื Netflix ทาํใหเ้กดิการ

ขยายตวัของ Users มากขึน้ และยิง่ทําใหแ้พลตฟอร์มมคุีณค่าและเป็นทีต่้องการของผูม้สี่วนได้เสยีมากขึน้

ดว้ย  
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- Transaction Platform 

Platform ประเภทน้ี มกัจะเป็นตวักลาง (Intermediaries) หรอืตลาดแบบออนไลน์ (Online Marketplace) โดย

ผูร่้วมตลาดจะแบ่งปันขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์ร่วมกนั และต้องมกีลไกทีท่ําใหเ้กดิการซือ้ขายสนิคา้และบริการ 

รวมทัง้การชําระราคา และขนส่งให้ถึงมือผู้ซื้อ ในอดีต Platform ของสมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง (Yellow 

Pages) หรอืของบตัรเครดติ เช่น VISA, Master Card กม็ลีกัษณะคลา้ยๆ กบั Transaction Platform เช่นกนั 

ถ้ามองดูในปัจจุบนัแพลตฟอร์ม เช่น Airbnb หรอื Alibaba กเ็ป็นตวัอย่างของ Transaction Platform ในยุค 

Digital ได ้

- Hybrid Platform 

ในบางกรณี อาจมีบางธุรกจิที่อยู่กํ้ากึ่งระหว่าง Innovation platform และ Transaction platform เช่น กรณี

ของ Apple, Microsoft, Facebook และ Amazon เป็นตน้ ซึง่เรยีกธุรกจิเหล่าน้ีเป็นแพลตฟอรม์แบบ “Hybrid” 

ทีม่ลีกัษณะครอบคลุมแพลตฟอรม์ทัง้ 2 ประเภทขา้งต้น โดยตอนเริม่ต้นอาจพฒันาเป็นแพลตฟอรม์แบบใด

แบบหน่ึงก่อนแลว้จงึขยายประเภทของแพลตฟอรม์ เพื่อรบัรองการขยายตวัของธุรกจิและความตอ้งการของผู้

มสีว่นไดเ้สยี 

 

4) ข้อคิดสาํหรบัประเทศไทย 

เป็นที่น่าสังเกตว่า ช่วงเปลี่ยนผ่านจาก Economy 3.0 ไปเป็น 4.0 นัน้ การเข้ามาของ Business Platform ได้

เปลี่ยนแปลงการทําธุรกจิรูปแบบเดมิมากขึ้นเรื่อยๆ เช่น ธุรกจิร้านหนังสอื ธุรกจิสถาบนัการเงนิ หรอื แม้แต่ธุรกจิ

ตวักลางต่างๆ ระหว่างผู้ซือ้และผูข้ายในยุคใหม่กพ็ากนัขึน้ไปอยู่บนแพลตฟอรม์มากขึน้เรื่อยๆ ทําให้พฤตกิรรมของ

ผูบ้รโิภคเปลีย่นแปลงไปอย่างมาก และไดท้าํลายนกัธุรกจิพนัธุเ์ดมิๆ ทีไ่ม่สามารถปรบัตวัได ้แต่กไ็ดส้รา้งนกัธุรกจิพนัธุ์

ใหม่ ขึน้มาประดบัวงการธุรกจิกนัต่อไป 

 

ในช่วงเปลี่ยนผ่านแบบน้ี แม้ว่าธุรกจิต่างๆ ของไทยกําลงังงๆ พอรู้เหมอืนกนัว่ากําลงัมภียัคุกคาม มคีวามพยายาม

ปรบัตวั แต่ส่วนใหญ่ยงัไม่เหน็การพฒันาตนเองไปสู่รูปแบบ Transaction platform หรอื Innovation platform มากนัก 

แต่จะไปเป็นผูร่้วมตลาดบนแพลตฟอรม์ทีนิ่ยมและเขม้แขง็อยู่แลว้ ซึง่สว่นใหญ่จะเป็นแพลตฟอรม์ของต่างชาต ิ
 

มขีอ้คดิเหน็ว่า Business Platform ในโลกยุคดจิทิลัน้ียงัสามารถแขง่ขนัได ้เพราะจะมขีองดกีว่าขึน้มาแทนไดใ้นอนาคต 

อยากเหน็นักธุรกจิไทยพนัธุใ์หม่ได้เป็นเจา้ของแพลตฟอรม์ระดบัโลกบ้าง แต่ความฝันน้ีต้องย้อนกลบัไปถงึการสรา้ง 

Startups ไทยทีท่ ัง้เก่งและด ี(ซึง่ตอนน้ีไทยยงัไม่มรีะดบั Unicorn) ทําอย่างไรเราจงึจะม ีtalent pool ของคนกลุ่มน้ีกนั 

บางทกีารมแีผนเฉพาะเรื่องการสร้างคนในกลุ่มวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(STEM) อาจเป็นจุดตัง้ต้นกไ็ด้ ฝากทาง

ฝ่ายนโยบายของรฐัรบัเอาไวพ้ฒันาดว้ยครบั เวลาพดูเรื่องน้ีกต็อ้งแยกจากคนทีช่อบคดิว่า เราเก่งอะไร เช่น Hospitality 

กส็รา้งเรื่องนัน้ อนัน้ีผมไม่เถยีงครบั แต่คดิว่ามหีลาย Segments ทีเ่ราควรนํามาเป็น Priorities ในการพฒันา เรื่องทีไ่ด้

เสนอแนะไป เป็น Segment หน่ึงเท่านัน้ เชื่อว่าคนไทยเก่งไม่แพช้าตใิดในโลก เชื่อจรงิๆ “กรุงศรฯี ไม่สิน้คนด”ี ครบั 

 

เขยีนโดย : ดร.กฤษฎา เสกตระกลู, CFP®     

รองผูจ้ดัการ หวัหน้าสายงานพฒันาความยัง่ยนืตลาดทุน ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 


