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Step 3: Design your 

business model 

Step 2: Salve the 

chicken-or-egg problem 

Step1: Choose your 

market sides 

การทาํธรุกิจยคุแพลตฟอรม์ (ตอนท่ี 6) 

HIGHLIGHT : 

● การทําธุรกจิยุคแพลตฟอรม์ (ตอนที่ 6) : วธิกีารสร้าง Business Platform ให้ประสบความสําเรจ็ 4 ขัน้ตอน 1.เลอืก

ตลาดที่เหมาะกบัแพลตฟอร์ม 2. การนําเสนอแพลตฟอร์มและการแก้ปัญหา “ไก่กบัไข่” 3. การออกแบบแบบจําลอง

ธุรกจิ และ 4. การสรา้งกฎระเบยีบและขอ้บงัคบับนแพลตฟอรม์ 

เวลาในการอ่าน 6 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”  

ตอนที ่5 : รูจ้กักบัผูม้สีว่นไดเ้สยีในแพลตฟอรม์ และการสรา้ง Network Effects   

 

ในบทความตอนน้ี จะกล่าวถึงขัน้ตอนเชงิกลยุทธ์เพื่อสร้าง Business Platform ให้ประสบความสําเรจ็ โดย Cusumars et.al. 

(2019) ไดส้รุปไว ้4 ขัน้ตอน ดงัรปูต่อไปน้ี 

รปูที ่1 The Four Steps to Building a Platform Business 

 

 

 

Step 4: Establish and 

enforce ecosystem rules 

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
https://www.set.or.th/set/enterprise/knowledgedetail.do?contentId=7706
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1. เลือกตลาดท่ีเหมาะกบัแพลตฟอรม์ (Choose the market sides of your platform) 

การเลอืกว่าใครควรอยู่บนแพลตฟอรม์ถอืเป็นการตดัสนิใจเชงิกลยุทธท์ีส่าํคญั เพราะบางบรษิทัพยายามดงึผูเ้กีย่วขอ้ง

เขา้มามากๆ ในช่วงต้นของการพฒันา จนทําใหก้ารจดัการแพลตฟอรม์เกดิความยุ่งยาก ซบัซอ้น และเป็นอุปสรรคต่อ

การเตบิโตของแพลตฟอรม์ ตวัอย่างเช่น กรณีของ Brightcove ทีก่่อตัง้ขึน้ปี 2004 เป็น Media Platform ทีพ่ยายามดงึ

ผู้เกี่ยวข้อง 4 กลุ่ม (four sides) ได้แก่ Content providers, Advertiser consumers และ Syndicate affiliates มาใน

คราวเดยีว ทําให้การทํางานของแพลตฟอร์มเกดิความซบัซ้อนและเดนิต่อได้ยาก ซึ่งความผดิพลาดน้ีอาจสรุปไดว้่า 

“Failing to identify the side of the market that will attract other sides, mispricing on the more attractive side, 

and entering a market too late.” 
 

- กรณี Innovation platform เช่น Microsoft Windows, Google Android, Apple IOS, Amazon Web Services ต่าง

ก็พยายามส่งเสริมให้มี Third-party innovators มาช่วยพัฒนาให้เกิดสินค้าและบริการใหม่ๆ ที่เรียกว่า New 

complementary products or services โดยพัฒนา software และ applications บนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

สื่อสารต่างๆ ดงันัน้ การหา Innovators เพื่อเป็น complementors จงึเป็นกุญแจสําคญัทีท่ําใหแ้พลตฟอรม์เป็นที่

ต้องการของผู้บริโภค โดยเจ้าของ Innovation platform อาจเป็นผู้สนับสนุนทางด้านเทคนิคหรือเงินทุนแก่ 

Innovators กไ็ด ้สาํหรบั Innovation platform ทีเ่พิง่เริม่ตน้และใหม่เกนิกว่าจะใช ้Third-party innovators เพราะมี

ค่าใชจ้่ายหรอืการลงทุนทีส่งู เจา้ของ Innovation platform กอ็าจเป็นผูส้รา้งสนิคา้และบรกิารขึน้เองไดเ้ช่นกนั  

 

- กรณี Transaction platform เช่น Amazon Marketplace, Google Search, Facebook, Alibaba’s Taobao, Uber, 

Lyft และ Airbnb มีลักษณะเป็น Online marketplace ที่ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้า บริการ และข้อมูล 

แพลตฟอร์มเหล่าน้ีช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าและบริการของผู้ขาย โดยเชื่อมโยงกับ social media ด้วย 

แพลตฟอรม์จะทาํหน้าทีค่ลา้ยๆ Matchmakers ตวัอย่างเช่น eBay, Amazon Marketplace และ Etsy แพลตฟอรม์

จะเลือกกลุ่มผู้ซื้อและผู้ขายของ Physical goods กรณีของ Upwork แพลตฟอร์มเลือกกลุ่มผู้ซื้อและผู้ขายของ 

Freelance labor และกรณีของ Airbnb เป็นแพลตฟอร์มสําหรบัคนที่มีห้องพกัให้เช่าและคนที่กําลงัหาห้องพกั 

แมว้่าส่วนใหญ่ Transaction platform จะมฝัีง่ผูซ้ือ้และผูข้ายเสมอ แต่กส็ามารถเพิม่ผูเ้กีย่วขอ้งอื่นเขา้มาได ้เช่น 

Google ซึง่เป็น search engine ทีใ่หค้นสามารถคน้หาขอ้มลูโดยไม่คดิค่าใชจ้่าย และเมื่อ Google เป็นทีนิ่ยมมาก

ขึน้กด็งึดูดให้ผู้ขายสนิคา้ต่างๆ อยากเขา้มาอยู่ในขอ้มูลที่คนสามารถเหน็สนิค้าและบรกิารของตนได้ ซึ่งทําให้ 

Google มีรายได้ตามมาภายหลังและกลายมาเป็น A global mass-market transaction platform ที่ประสบ

ความสาํเรจ็อย่างมากจนถงึทุกวนัน้ี 
 

2. การนําเสนอแพลตฟอรม์และการแก้ปัญหา “ไก่กบัไข่” (Launch : Solve the “Chicken-or-Egg” problem) 

การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกบัแพลตฟอร์มในขัน้ตอนน้ี อาจจะยากและท้าทาย เพราะแพลตฟอร์มอาจเจอกบั

สถานการณ์ที่ปรมิาณธุรกรรมของฝัง่ A ขึน้อยู่กบัฝัง่ B หรอื ปรมิาณธุรกรรมของฝัง่ B ขึน้กบั ฝัง่ A แล้วจะเริม่ต้น

พฒันาแพลตฟอรม์อย่างไรด ีซึง่การตดัสนิใจอาจเป็นไปไดใ้น 3 แนวทางดงัน้ี 

1. เริม่ตน้สรา้งจากดา้นใดดา้นหน่ึงก่อน (Create stand-alone value for one side first) 

2. สนบัสนุนการพฒันาเพยีง 1 หรอืทัง้ 2 ดา้น (Subsidize one or both sides) 

3. ทาํทัง้ 2 ดา้นพรอ้มๆ กนั (Bring two sides on board simultaneously) 
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กรณีของ Innovation platform ถา้เลอืกวธิเีริม่ตน้สรา้งจากดา้นใดดา้นหน่ึงก่อน เจา้ของแพลตฟอรม์ตอ้งแน่ใจว่าบรษิทั

มสีนิคา้และบรกิารทีนิ่ยมเป็นอย่างมาก กรณีน้ีกไ็ม่จําเป็นต้องม ีThird-party complementary innovations กรณีทีเ่อา

สนิคา้และบรกิารทีเ่ป็นนวตักรรมจากบุคคลภายนอกมาวางบนแพลตฟอรม์ตอ้ง “Hook” ผูบ้รโิภคไดจ้รงิๆ และต้องมา

เสรมิใหส้นิคา้ของเราน่าสนใจมากขึน้ ถ้าเรานําเสนอแพลตฟอรม์ที่ยงัไม่เคยมมีาก่อน บรษิทัอาจใชก้ลยุทธท์ีเ่รยีกว่า 

“Coring” ทีนํ่าเสนอสนิคา้หรอืบรกิารทีจ่ะตอบโจทยปั์ญหาในอุตสาหกรรมและยงัไม่มใีครทําได ้เช่น Google นําเสนอ 

Android operating system เพื่อตอบโจทยล์ูกคา้ ทีไ่ม่ใช่อุปกรณ์ของ Apple บางครัง้เจา้ของแพลตฟอรม์ยงัไม่ต้องไป

กลุ้มมากเกี่ยวกับปัญหา “ไก่” กับ “ไข่” อาจใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่า “Get the engine running and build up some 

momentum” ระหว่างทางกอ็าจจะพฒันาหรอืซือ้ Complements อื่นเพิม่เตมิและจงูใจใหผู้บ้รโิภคโดยอาจทดลองใชฟ้รี

ก่อน เช่น เมื่อ Apple ออกขาย iPhone และ iPad อุปกรณ์เหล่าน้ียงัมี Software applications ไม่มาก เช่น Safari, 

Mail, Photos, Video, iTunes, Notes, Contacts, Calendar เป็นต้น แต่ก็สนับสนุนผู้ทํา Content ภายนอกอื่นๆ เช่น 

Google Maps, YouTube มาเสริมทัพจนเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง สําหรับ Transaction platforms คําตอบ คือ

แพลตฟอรม์น้ีพึง่พากลไก supply และ demand โดยฝัง่ผูซ้ือ้ตอ้งมมีากพอทีจ่ะดงึดดูผูข้าย หรอืตอ้งมผีูข้ายมากพอทีจ่ะ

ดงึดูดผูซ้ือ้ เช่น กรณี Airbnb ทีต่ัง้ต้นแพลตฟอรม์จากฝัง่ของผูท้ีม่ทีรพัยส์นิเป็นหอ้งพกัใหเ้ช่า (property owners) อกี

ตวัอย่างคอื Facebook ทีเ่ริม่จาก One-side platform ใน Social network ระหว่างเพื่อนในมหาวทิยาลยั แลว้ค่อยขยาย

ไปยงักลุ่มอื่นๆ เมื่อ Users มขีนาดใหญ่ขึน้เป็นหลกัล้านคน Facebook จงึเริม่เขา้สู่ Other sides เช่น Advertisers , 

Application developers และ Digital content partners กลยุทธแ์บบน้ีอาจเรยีกไดว้่า two-step strategy คนทีเ่ขา้มาที

หลงักเ็พราะเหน็พลงัของ Network effects 

3. การออกแบบแบบจาํลองธรุกิจ (Design your business model) 

การพฒันาแพลตฟอรม์ในหลายๆ บรษิทั อาจตดิอยู่กบัเหตุการณ์ทีเ่รยีกว่า “Infinite Launching Loop” เน่ืองจากต้อง

ตอบสนองคนหลายกลุ่ม ตอ้งพฒันาผลติภณัฑแ์ละนําเสนอใหท้ดลองใช ้ซึง่ตอ้งลงทุนอย่างต่อเน่ืองและอดทนอย่างมาก 

แต่ถ้าผ่านไปสู่จุดการขยายแพลตฟอรม์ไดก้ส็รา้งรายไดแ้ละกําไรมหาศาล ในขัน้น้ีแมจ้ะก่อตัง้แพลตฟอรม์แลว้ สนิคา้

และบรกิารเป็นทีนิ่ยมแลว้ แต่กย็งัตอ้งทบทวน “แบบจาํลองธุรกจิ (Business model)” อย่างต่อเน่ือง เพื่อใหม้ัน่ใจว่าสิง่

ทีท่าํไปแลว้สรา้งรายไดแ้ละกาํไรอย่างไร 

 

กรณี Innovation platform มกัมวีตัถุประสงค์เพื่อขยายฐานผู้ใช้และต้องหา Business model ที่เหมาะสม เพราะการ

พฒันา innovation มกัมตี้นทุนคงทีค่่อนขา้งสงูและตน้ทุนผนัแปรตํ่า เมื่อแพลตฟอรม์เป็นทีนิ่ยมกจ็ะคนืทุนไดเ้รว็และมี

กาํไรมาก เช่น Microsoft พฒันา Window XP ทีม่ตี้นทุน 1,000 ลา้นเหรยีญสหรฐั เมื่อออกจําหน่ายในปีแรกขายไดถ้งึ 

250 ล้านชุดในราคาชุดละ 60 เหรยีญสหรฐั จงึคนืทุนในเวลาอนัรวดเรว็ แต่ตวัอย่างทีไ่ม่ประสบความสําเรจ็กม็ ีเช่น 

Nokia ไดพ้ยายามเพิม่ Complementary applications เพื่อตตีลาดของ Apple’s IOS และ Google Android แต่กไ็ม่ทนั

การณ์ ทําให้เสยีส่วนแบ่งการตลาด (Negative network effects) เป็นต้น สรุปได้ว่า Innovation platforms ที่ประสบ

ความสาํเรจ็จะตอ้งดงึดดู New complements เพื่อขยายและรกัษาความสามารถในการแขง่ขนั 

 

สําหรบั Transaction platform มีจุดมุ่งหมายเพื่อหารายได้จากธุรกรรมการซื้อขายที่จบัคู่ได้ หรือค่าพื้นโฆษณาบน

แพลตฟอร์ม แต่พบกบัความยุ่งยากในการกําหนดค่าธรรมเนียม ธุรกรรมไหนคดิเงนิ ธุรกรรมไหนใหฟ้ร ีรวมทัง้การ
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วเิคราะหพ์ฤตกิรรมของผูซ้ือ้และผูข้าย ซึง่ในแบบจาํลองธุรกจิตอ้งนํามาพจิารณาดว้ย อย่างไรกต็าม แบบจําลองธุรกจิ

ของ Transaction platform ควรนําเสนอสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูเ้กีย่วขอ้ง 5 ดา้นดงัน้ี 

 

1. Matchmaking  

ต้องช่วยให้มีกลุ่มผู้ใช้จํานวนมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้และมีกลไกลที่ทําให้เกิดการจบัคู่ซื้อขายหรือ

แลกเปลีย่นกนัได ้

2. Reducing friction in transaction  

ต้องมกีลไกลทีท่ําใหเ้กดิความสะดวกแก่ผูใ้ชง้านและการทําธุรกรรม เช่น การส่งมอบและชําระราคา ซึง่

เป็นระบบงานทีต่่อจากการจบัคู่ซือ้ขาย 

3. Complementary services  

ต้องจดัหาบรกิารเสรมิ เพื่อเพิม่คุณค่าของการใชง้านแก่ผูเ้กีย่วขอ้งทีอ่าจใหบ้รกิารฟรหีรอืคดิค่าใชจ้่ายก็

ไดต้ามความเหมาะสม 

4. Complementary technology sales  

สามารถแยกบรกิารแบบน้ีออกจากธุรกรรมปกต ิเช่น Opentable ช่วยจบัคู่ใหค้นทีต่้องการจองที่นัง่ใน

รา้นอาหารในลกัษณะ Online 

5. Advertising  

ตอ้งสามารถดงึดดูใหผู้ข้ายเขา้มาประกาศโฆษณาเพื่อดงึดดูผูซ้ือ้ ซึง่จะเป็นรายไดข้องแพลตฟอรม์ 

 

4. การสรา้งกฎระเบียบและข้อบงัคบับนแพลตฟอรม์ (Establish and enforce ecosystem rules) 

การใชง้านแพลตฟอรม์เกีย่วขอ้งกบัผูค้นจาํนวนมากหลากหลายฝ่าย โดยเฉพาะแพลตฟอรม์ทีป่ระสบความสาํเรจ็ ทัง้ 

Users, Product providers และ Complementors การจดัการทรพัย์สนิทางปัญญา การสมคัรสมาชกิ การใช้งานและ

สทิธปิระโยชน์ของสมาชกิ สทิธหิน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของสมาชกิทีเ่กีย่วขอ้ง จงึเป็นเรื่องสําคญัทีค่วรจะกําหนด 

Guidelines ใหช้ดัเจนเพื่อลดปัญหาขอ้โตแ้ยง้ในทางปฏบิตั ิ

 

การกาํหนดกฎระเบยีบของแพลตฟอรม์อาจทาํไดอ้กีหลายวธิ ีเช่น การกาํหนดว่าเงื่อนไขหรอืจาํกดัลกัษณะของผูเ้ขา้ใช้

แพลตฟอร์ม และสทิธใินการเขา้ถึง content หรอืการใช้งาน หรอืบทลงโทษกรณีมผีู้ฝ่าฝืนจะต้องถูกยกเลกิ License 

หรือ ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาใช้งานชัว่คราวหรือถาวร บางแพลตฟอร์มให้สมาชิกลงนามใน “Community 

Commitment” เพื่อรบัทราบนโยบายก่อนให้บรกิาร โดยไม่ก่อให้เกดิการแบ่งแยก นอกจากน้ี แพลตฟอร์มยงัต้องมี

ระบบสรุปรายงาน ทบทวน และประเมนิผล เพื่อใหส้ามารถเหน็ภาพของ Quality of Engagement ของผูเ้กีย่วขอ้งใน 

แพลตฟอรม์ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาสนิคา้ บรกิาร และระบบงานต่อไป 

 

เขยีนโดย : ดร.กฤษฎา เสกตระกลู, CFP®     

รองผูจ้ดัการ หวัหน้าสายงานพฒันาความยัง่ยนืตลาดทุน ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 


