Read the sign and please mind the gap before alighting to your (business) platform
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ในช่วงหลายสิบปี ที่ผ่านมาได้ มีกลไลต่างๆที่เข้ ามา “disrupt” รู ปแบบการทาธุรกิจ ทาให้ มีการเปลี่ยนผ่านจากยุคที่
เศรษฐกิจมีภาคการผลิตเป็ นตัวขับเคลื่อน สูย่ คุ ที่ตลาดเงินตลาดทุนมีบทบาทมากขึ ้นเพื่อช่วยในการขยายตัวของบริ ษัทและ
เปิ ดโอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์ในการลงทุนให้ กบั บุคคล มาจนถึงยุคดิจิตลั ในปั จจุบนั ที่การเข้ าถึงข้ อมูลเป็ นเรื่ องง่ายขึ ้น
จึงเปิ ดโอกาสให้ กบั ผู้ประกอบการหรื อผู้คิดค้ นนวัตกรรมรายใหม่ให้ เข้ ามาตอบสนองและเติมเต็มความต้ องการของผู้บริ โภค ใน
ขณะเดียวกันข้ อได้ เปรี ยบของบริ ษัทยักษ์ ใหญ่เริ่ มลดลงอย่างเห็นได้ ชดั โดยในอดีตนันผู
้ ้ ประกอบการต่างมุง่ เน้ นการขยายธุรกิจ
เชิงกายภาพด้ วยความเชื่อที่ว่าจะสามารถสร้ างข้ อได้ เปรี ยบผ่านการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) หรื อการควบ
รวมกิจการเพื่อภาวะการแข่งขัน อย่างไรก็ดี เมื่อเศรษฐกิจของโลกประสบกับภาวะถดถอยนับตังแต่
้ ครัง้ วิกฤติการทางการเงินใน
ปี ค.ศ. 2009 ที่ผ่านมา จะเห็นได้ ว่าบริ ษัทขนาดใหญ่จะสามารถปรับตัวและจัดการกับสภาพคล่องได้ ยากลาบาก โดยเฉพาะ
บริ ษัทที่มีภาระจากสินทรัพย์ถาวรหรื อมีค่าใช้ จ่ายด้ านแรงงานที่สงู บริ ษัทยักษ์ ใหญ่ ที่มีชื่อเสียงมานานเกือบศตวรรธหรื อ เคย
เป็ นผู้นาในอุตสาหกรรม ล้ วนมีโอกาสที่จะประสบกับภาวะล้ มละลาย หรื อบางรายอาจถึงกับต้ อ งปิ ดกิจการไป เช่น Sony
General Motors (GM) Kodak เป็ นต้ น
การล้ มหายตายจากของยักษ์ ใหญ่ บางบริ ษัทและการพุ่งทะยานของบริ ษัทหน้ าใหม่ เช่น Google หรื อ Facebook
ล้ วนทาให้ ผ้ บู ริ หารในองค์กรใหญ่หนั มาให้ ความสนใจและศึกษาการทาธุรกิจในรู ปแบบของ Platform ซึ่งเป็ นรู ปแบบธุรกิจที่
คาดว่า จะเป็ น กลไกในการ disrupt อุต สาหกรรมให้ เ กิ ด การเปลี่ย นแปลงจนถึ ง ขัน้ ต้ อ งมี ก ารปรั บ เปลี่ย นกระบวนทัศ น์
(Paradigm Shift) อย่างไรก็ดี ความรู้และการตีความเรื่ อง Platform นันยั
้ งมีความคลาดเคลือ่ นและคลุมเครื ออยูม่ าก จึงมีความ
จาเป็ นอย่างยิ่งที่ผ้ บู ริ หารและผู้ประกอบการควรทาความเข้ าใจถึงลักษณะและข้ อจากัดของ Platform เสียก่อน เพื่อจะสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ ได้ อย่างเหมาะสม

Platform คืออะไร
หากแปลตามความหมายในพจนานุกรมแล้ ว Platform หมายถึงลักษณะโครงสร้ างจาพวก ฐาน เวที แท่น ชานชาลา
เป็ นต้ น แต่เมื่อนามาตีความในเชิงธุรกิจแล้ วการตีความของ Platform ที่เหมาะสม คือ โครงสร้ างหรื อแหล่งในการเชื่อมโยง
ผู้เกี่ยวข้ องในห่วงโซ่มูลค่าให้ เข้ าถึงกันได้ ง่ายขึ ้น โดยการเชื่อมโยงนี ้อาจเกิดขึ ้นกับห่วงโซ่ที่ ไม่ได้ อยู่ใกล้ กันในวิถีของการทา
ธุรกิ จแบบดัง้ เดิมได้ ด้วย เช่น การเชื่ อมโยงผู้ผลิตกับผู้บริ โภคโดยไม่ต้องผ่านผู้ค้าคนกลาง เป็ นต้ น และโครงสร้ างในการ
เชื่อมโยงนี ้ก็ไม่จาเป็ นต้ องคงอยูต่ ลอดไปเหมือนสินทรัพย์ถาวรอื่นๆ แต่จะเกิดขึ ้นเมื่อมีการเรี ยกใช้ และสามารถแยกย้ ายกันไป
ได้ ง่ายเมื่อหมดหน้ าที่ เมื่อนามาเปรี ยบเทียบกับความหมายตามพจนานุกรมจะเห็นได้ ว่า Platform นันท
้ าหน้ าที่เสมือนแท่น
นัง่ ร้ าน หรื อ ชานชาลา เพื่อให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องในอุตสาหกรรมสามารถเชื่องโยงหรื อก้ าวกระโดดไปสูโ่ อกาสทางธุรกิจต่างๆผ่านการมี
ระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ที่เอื ้ออานวย ทาให้ เกิดความร่ วมมือหรื อแบ่งปั นผลประโยชน์กนั ได้ โดยไม่จาเป็ นต้ องผูกมัดระยะ
ยาว ซึ่งสิ่งเหล่านี ้เป็ นส่วนหนึ่งของภาพสะท้ อนของการเกิดภาวะเศรษฐกิจรู ปแบบใหม่เรี ยกว่า ร่ วมด้ วยช่วยกัน หรื อ Sharing

Economy ที่เอื ้อให้ บริ ษัทหรื อผู้ประกอบการสามารถลดภาระผูกพันด้ านการลงทุนและการจ้ างงานออกจากองค์กรแทบจะ
ทังหมด
้
เช่นกรณีของ Uber ซึง่ สามารถเป็ นผู้ให้ บริ การรถรับจ้ างรายใหญ่ที่มีเครื อข่ายการให้ บริ การแสนกว่าคัน แต่กลับไม่มีรถ
รับจ้ างเป็ นของบริ ษัทเอง รวมถึงมีพนักงานเพียงระดับพันคน โดยการสร้ าง Platform ให้ กบั คนขับแท็กซี่เข้ ามาเป็ นส่วนหนึง่ ใน
ธุรกิจเสมือนหุ้นส่วนแทนที่การจ้ างงาน เมื่อกลับมามองภาพรวมของอุตสาหกรรม จะเห็นว่าหน้ าที่ที่แท้ จริ งของ Platform คือ
การเติมเต็มช่องว่างของความต้ องการในห่วงโซ่มลู ค่ารู ปแบบดังเดิ
้ มนัน่ เอง ดังนัน้ Platform จึงสามารถเป็ นได้ ทงธุ
ั ้ รกิจใหม่ที่
เกิดขึ ้น หรื ออาจจะเป็ นฟั งก์ชนั เพื่อเสริ มสร้ างธุรกิจเดิม ขึ ้นอยู่กบั บริ บทและความต้ องการของผู้นาไปใช้ เช่น นาไปใช้ ในการ
ช่วยให้ ธุรกิจเล็ก Scale up ได้ เร็ วขึ ้น หรื อ ทาให้ ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเนื่องจากเจ้ าของธุรกิจไม่จาเป็ นต้ องลงทุนในสินทรัพย์
นอกจากนี ้ เนื่องจากกระแสของ Platform นันเริ
้ ่ มเป็ นที่สนใจและแพร่ หลายในยุคดิจิตลั จึงทาให้ มกั มีความเข้ าใจผิด
ว่า Platform จะต้ องเป็ นเรื่ องของเทคโนโลยีหรื อต้ องมีความเกี่ยวข้ องกับอินเตอร์ เนตเท่านัน้ แต่ในความเป็ นจริ งแล้ ว Platform
ในธุรกิจสามารถเป็ นได้ ทงแบบ
ั้
online และ offline อย่างไรก็ดี เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT: Information Technology) นับเป็ น
ส่วนสาคัญที่ทาให้ เกิดการยกระดับในการนา Platform มาใช้ ได้ ง่ายและกว้ างขวางมากขึ ้น เนื่องจากการพัฒนาในส่วนนี ้ทาให้
การเชื่อมต่อและการสร้ างโครงข่ายของความสัมพันธ์ทาได้ ง่ายขึ ้น จึงทาให้ การเข้ าถึง แลกเปลีย่ น และวิเคราะห์ข้อมูล สามารถ
ทาได้ อย่างมีประสิทธิภาพกว่าเดิมหลายเท่าตัว และสร้ างโอกาสทางธุรกิจที่สามารถตอบโจทย์ของผู้บริ โภคได้ อย่างตรงจุด

ปั ญหาและข้ อจากัดในการสร้ างและดาเนินการของ Platform
ถึงแม้ จะดูเหมือนว่าการมี Platform คือโอกาสในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้ กบั ธุรกิจ แต่การมี Platform นัน้
ไม่ได้ ตอบโจทย์สาหรับทุกธุรกิจ ผู้บริ หารและผู้ประกอบการจึงสมควรที่จะพิจารณาบริ บทและลักษณะของธุรกิจของตน ร่วมกับ
การวิเคราะห์ข้อจากัดของการนามา Platform มาใช้ ก่อนที่จะตัดสินใจ
ดังที่กล่าวไปแล้ วว่าการทาธุรกิ จแบบ Platform คือ การมีแหล่งสาหรั บ การรวมตัว หรื อพบปะกันของผู้ผลิต และ
ผู้บริ โภคภายใต้ ข้อกาหนดการแลกเปลีย่ นเพื่อให้ เกิดมูลค่ากับทุกฝ่ าย ซึง่ มูลค่าที่เกิดจะยิ่งเพิ่มพูนผ่านเครื อข่ายที่ขยายใหญ่ขึ ้น
ยิ่งเครื อข่ายใหญ่โตมากขึ ้นเท่าใด แนวโน้ มที่จะเกิดข้ อผิดพลาดในการบริ หารก็ยิ่งสูงขึ ้น ข้ อผิดพลาดเหล่านี เ้ กิดขึ ้นได้ กบั ทัง้
บริ ษัทใหญ่ และผู้ประกอบการรายเล็ก ซึง่ ล้ วนสร้ างข้ อจากัดและอาจทาให้ Platform ไม่ประสบความสาเร็ จ โดยข้ อผิดพลาดที่
มักเกิดขึ ้น ได้ แก่
1. ปั ญ หาด้ า นการควบคุ ม ระบบเปิ ด (Openness) ของ platform ปั จ จัย สู่ค วามสาเร็ จ อย่า งหนึ่ง ของการสร้ าง
Platform คือการให้ บคุ คลภายนอกเข้ ามามีบทบาทมากที่สดุ เพื่อลดภาระและความพยายามของเจ้ าของ Platform
เช่น กรณีของ Apple และ Google ที่เปิ ดให้ นกั พัฒนา Application เข้ ามามีสว่ นร่ วมในการพัฒนา อย่างไรก็ดี หาก
Platform ที่สร้ างขึ ้นนันมี
้ ระบบที่เปิ ดกว้ างมากเกินไปก็จะทาให้ ยากต่อการควบคุม หรื อหากมีการควบคุมมากเกินไป
ก็จะเป็ นการปิ ดกันความคิ
้
ดสร้ างสรรค์และการพัฒนา ซึ่งปั ญหานี ้เคยเกิดขึ ้นกับ Apple มาแล้ วในช่วงยุค 80s โดย
สตีฟ จอบส์ ได้ คิดค่าใช้ จ่ายในค่าใช้ เครื่ องมือสาหรับ การพัฒนาโปรแกรมกับนักพัฒนา เพื่อเป็ นการคัดเลือกเข้ าสู่
ระบบในเบื ้องต้ นและป้องกันปั ญหาด้ านการปลอมแปลงสิทธิ บตั ร แต่กลับทาให้ อตั ราการเติบโตและเข้ าถึงตลาด
เป็ นไปได้ ช้า ในภายหลัง Apple จึงได้ แก้ ปัญหาด้ วยการตัง้ IOS แยกออกมาต่างหากเพื่อควบคุม platforms ที่จะ
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เกิดขึ ้นโดยไม่ต้องเข้ าถึงทรัพย์สินทางปั ญญาของ Apple ในขณะที่นกั พัฒนาสามารถพัฒนา Applications ได้ บน
IOS โดยไม่มีค่าใช้ จ่ายในการใช้ Platform ซึ่งนามาสู่การประสบความสาเร็ จในการสร้ างตลาดโทรศัพท์อจั ฉริ ยะ
(Smartphone)
ปั ญหาด้ านความร่ วมมือกับผู้พัฒนา Platform สาหรับบริ ษัทที่ไม่ได้ เป็ นผู้พฒ
ั นา Platform เอง การเปิ ดโอกาสให้
นักพัฒนาเข้ ามามีส่วนร่ วมในการสร้ าง Platform นัน้ ไม่เพียงพอที่จะทาให้ Platform สาเร็ จ แต่จะต้ องมีการสร้ าง
แรงจูงใจและการสนับสนุนให้ นกั พัฒนาเหล่านันมี
้ สว่ นร่ วมบน Platform อย่างยัง่ ยืนด้ วย ซึ่งบางทีการสร้ างแรงจูงใจ
นันอาจไม่
้
จาเป็ นจะมาในรูปแบบของตัวเงินเพียงอย่างเดียว แต่อาจจะเป็ นการให้ รางวัลหรื อสร้ างแรงบรรดาลใจ เช่น
ส่งไปดูงานต่างประเทศ หรื อ ให้ ไปเข้ าร่วมงานสัมมนาระดับโลกเพื่อสร้ างความภาคภูมิใจ เป็ นต้ น
ปั ญหาด้ านการจัดสรรผลประโยชน์ เนื่องจากการสร้ าง Platform นันเกิ
้ ดจากการร่ วมด้ วยช่วยกันของผู้เกี่ยวข้ อง
ในหลายภาคส่วน Platform จึงไม่สามารถเกิดขึ ้นได้ หากทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องไม่ได้ รับผลประโยชน์ที่นา่ พึงพอใจ (เรี ยก
ได้ วา่ Win-Win หรื อ Win-Win-Win Situation) หรื อหากมีฝ่ายหนึง่ ฝ่ ายใดรู้ สกึ ว่าถูกเอาเปรี ยบมากเกินไป เช่นในกรณี
ของ Covisint ที่เกิดขึ ้นในช่วงปี ค.ศ. 2000 ซึง่ เป็ น Platform ในรูปแบบของตลาดออนไลน์ ซึง่ เกิดจากความร่วมมือกัน
พัฒนาของบริ ษัทผลิตรถยนต์รายใหญ่ (Daimler-Chrysler, Ford, GM, Nissan เป็ นต้ น) เพื่อจับคูผ่ ้ ซู ื ้อและผู้จาหน่าย
ชิน้ ส่วนยานยนต์ อย่างไรก็ดี ระบบของ Platform ที่สร้ างขึ ้นนันมี
้ การเอื ้อประโยชน์ต่อผู้ซื ้อ (บริ ษัทผลิตรถยต์) มาก
เกินไป ทาให้ เกิดภาวะการหัน่ ราคา (Price War) ระหว่างผู้จาหน่ายชิ ้นส่วนยานยนต์ จนทาให้ ผ้ จู าหน่ายชิ ้นส่วน ยาน
ยนต์หลายเจ้ าออกจาก Platform นี ้ไป ส่งผลให้ ในท้ ายที่สดุ บริ ษัทผลิตรถยนต์ต้องกลับไปสูร่ ะบบการจัดซื ้อชิ ้นส่วนที่
มีห่วงโซ่อุปทานที่ยาวและยุ่งยากเช่นเดิม และมูลค่าของ Covisint ลดลงเหลือเพียง 7 ล้ านเหรี ยญสหรัฐในปี ค.ศ.
2004 เทียบกับการลงทุนไปทังหมด
้
500 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ โดยบริ ษัทผู้ผลิตรถยนต์ในช่วงก่อตัง้
ปั ญ หาในการระบุ กลุ่ ม เป้ า หมายที่ถูกต้ อง ปั ญ หาอี ก อย่า งหนึ่งในการใช้ Platform คื อ การก าหนดด้ านหรื อ
กลุ่มเป้าหมายในห่วงโซ่อุป ทานที่ควรให้ ความสาคัญ เพื่อที่จะจัดลาดับกลยุทธ์ และกาหนดจุดทางการตลาดได้
ถูกต้ อง ซึง่ แม้ แต่บริ ษัทเจ้ าใหญ่อย่าง Google ก็เคยประสบปั ญหาในประเด็นนี ้มาแล้ วในกรณีของการออก Platform
ชื่อว่า Google Health ซึ่งได้ ถกู ออกแบบมาสาหรับเป็ นพื ้นที่ให้ ผ้ บู ริ โภคเข้ ามารวบรวมและค้ นหาข้ อมูลด้ านสุขภาพ
โดยในเบื ้องต้ น Google Health ได้ กาหนดเป้าหมายไปที่ความสะดวกในการใช้ งานของผู้บริ โภค ซึง่ ทาให้ Platform นี ้
ล้ มเหลว เนื่องจากผู้บริ โภคจะอยากใช้ Google Health ก็ตอ่ เมื่อผู้ให้ บริ การทางการแพทย์หรื อบริ ษัทประกัน เข้ ามามี
ส่วนร่ วมในการให้ ข้อมูล Google Health จึงต้ องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ใหม่ด้วยการเจาะกลุม่ และสร้ างความร่วมมือกับ
ผู้ให้ บริ การมากขึ ้น ซึ่งเป็ นเรื่ องที่ยากกว่าเดิมเนื่องจากบุคคลเหล่านีม้ กั จะไม่ต้องการเปิ ดเผยข้ อมูลที่จัดเป็ นข้ อ
ได้ เปรี ยบในอาชีพ
ปั ญหาในการหาสมดุลระหว่ างการสร้ างรายได้ และมวลชน เนื่องจากเป้าหมายใหญ่ของธุรกิจมักต้ องการสร้ าง
รายได้ ในขณะที่ปัจจัยสู่ความสาเร็ จของ Platform คือการสร้ างเครื อข่ายมวลชนของผู้ใช้ งาน ซึ่งสองสิ่งนี ้บางทีมกั
ไม่ได้ เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะกับ Platform ที่ไม่มีจดุ แข็งที่ชดั เจนและมีอตั ราการแข่งขันสูง เช่น platform
ในรู ปแบบของ e-commerce หรื อ e-tailing ที่เป็ นกระแสและเติบโตอย่างมากโดยเฉพาะในกลุม่ ประเทศพัฒนาใหม่
หรื อ ก าลัง พัฒ นา โดยรายได้ ห ลัก ของ Platform ประเภทนี ม้ ัก แปรผัน ตามอัตราการ subscribe ของผู้ใ ช้ บริ การ
อย่างไรก็ดี เพื่อสร้ างแรงจูงใจให้ กบั ผู้บริ โภคให้ เข้ ามาใช้ platform กลยุทธ์ด้านราคา ไม่วา่ จะเป็ นส่วนลดหรื อของแถม

จึงเป็ นสิง่ ที่หลีกเลีย่ งได้ ยาก หากในระยะยาวแล้ วกลับไม่สร้ างรายได้ ให้ กบั ผู้ประกอบการเท่าที่ควร นอกจากนี ้ การใช้
กลยุทธ์ด้านราคาในการดึงมวลชน ยังส่งผลให้ ผ้ บู ริ โภคไม่มีความภักดีต่อแบรนด์ (Brand Loyalty) ซึง่ สุดท้ ายแล้ วทา
ให้ Platform นันไม่
้ สามารถสร้ างรายได้ ได้ อย่างยัง่ ยืน
6. ปั ญหาในการคาดเดาสิ่งที่ยังไม่ เคยเกิดขึ้น ถึงแม้ การทาธุรกิจแบบ Platform จะไม่ใช่สิ่งที่แปลกใหม่ แต่การนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ ามาประยุกต์ใช้ ทาให้ เกิด Platform รู ปแบบใหม่ที่มีความหลากหลายมากขึ ้น นามาสู่การ
เกิดขึ ้นของธุรกิจประเภท start-up ซึ่งบางธุรกิจเป็ นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ ้นมาก่อน ทาให้ ยากที่จะคาดเดาและวางแผน
รับมือล่วงหน้ าได้ หรื อบางครัง้ บริ ษัทก็นาเอาประสบการณ์จากการทาธุรกิจเดิมมาใช้ ในการคาดการณ์ ซึง่ อาจก่อเกิด
ให้ เกิดความผิดพลาดได้ เนื่องจากนามาใช้ ในสถานการณ์ที่บริ บทที่เปลีย่ นไป

การพิจารณารู ปแบบ Platform ที่ใช่ สาหรับธุรกิจ
ดังที่กล่าวไปแล้ วในช่วงต้ นว่าลักษณะการใช้ งานของ Platform นันเป็
้ นไปได้ ทงในรู
ั ้ ปแบบของการสร้ างธุรกิจใหม่ หรื อ
นามาปรับใช้ ในลักษณะที่เป็ นฟั งก์ชนั เพื่อพัฒนาธุรกิจเดิม นอกจากนี ้ ในบางธุรกิจอาจไม่มีความจาเป็ นต้ องใช้ Platform เลย
ด้ วยซ ้า ใจความสาคัญของการมี Platform นันขึ
้ ้นอยูก่ บั ว่าธุรกิจมีความจาเป็ นและจาเป็ นต้ องพึง่ พาเครื อข่ายมากน้ อยเพียงใด
ซึง่ หัวข้ อสาคัญที่ผ้ บู ริ หารหรื อผู้ประกอบการพึงพิจารณาก่อนที่จะตัดสินใจ คือ การสามารถระบุได้ วา่ ความสาเร็ จของธุรกิจของ
ตนนันมี
้ ความเกี่ยวข้ องกับภาคส่วนใดมากที่สดุ เช่น ในกรณีของ GE ซึ่งผลิตหัวรถจักรสาหรับรถไฟต่างๆ หากมองเผินๆอาจ
เห็นว่าการให้ ความสาคัญในธุรกิจ ควรเป็ นเรื่ องของการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้ ได้ มาซึ่งหัวรถจักรคุณภาพสูง แต่ GE กลับ
มองเห็นถึงตัวแปรที่สาคัญกว่านันในระดั
้
บอุตสาหกรรม โดย GE เล็งเห็นว่าสิง่ ที่ลกู ค้ าของ GE (ผู้ประกอบกิจการรถไฟ) มองหา
อาจไม่ใช่หวั รถจักรที่ดีที่สดุ แต่นา่ จะเป็ นการใช้ งานการเดินรถให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่างหาก GE จึงเริ่ มพัฒนา Platform ที่
ชื่อ Predix เพื่อเก็บข้ อมูลและช่วยให้ การปฏิบตั ิการเดินรถไฟมีประสิทธิ ภาพมากขึ ้น ค่าใช้ จ่ายและอัตราการเกิดอุบตั ิเหตุลดลง
นอกจากนี ้ การต่อยอด Predix นันมี
้ โอกาสสูงกว่าและใช้ งานได้ นานกว่าการลงทุนเพื่อพัฒนาหัวรถจักรรุ่นใหม่เสียอีก
นอกจากนี ้ หลักการที่สาคัญในการมองหา Platform ที่เหมาะสม คือ การมองเห็นเป้าหมายร่วมกันระหว่างบริ ษัทและ
ผู้เกี่ยวข้ องอื่นๆ โดยเป้าหมายนี ้อาจไม่จาเป็ นเป้าหมายหลักขององค์กรก็ได้ แต่ควรจะเป็ นเป้าหมายที่เอื ้อประโยชน์ให้ กบั ทุก
ฝ่ ายในทางใดทางหนึง่ เช่น Patagonia ซึง่ เป็ นแบรนด์เสื ้อผ้ าและอุปกรณ์กีฬาได้ ทาการผูกรายได้ จากลูกค้ าบางส่วน เพื่อนาไป
สนับสนุนการเคลื่อนไหวขององค์กรด้ านการอนุรักษ์ ในกรณีนี ้ จะเห็นได้ ว่า Patagonia มีเป้าหมายในการเพิ่มยอดขายและ
สร้ างภาพลักษณ์ที่ดี ในขณะที่ผ้ บู ริ โภคอาจมีเป้าหมายด้ านความสุขทางใจผ่านการจับจ่ายใช้ สอย และองค์กรด้ านการอนุรักษ์
ได้ รับเงินสนับสนุน ซึ่ง Platform นี ้สามารถสร้ างเป้าหมายร่ วมได้ ทังที
้ ่เป้าหมายหลักของทัง้ 3 อาจไม่เกี่ยวข้ องกันเลย สาหรับ
ประเด็นสุดท้ ายที่ผ้ บู ริ หารและผู้ประกอบการต่างไม่ควรละเลยที่จะพิจารณา คือ การสร้ างความเชื่อมัน่ ระหว่างองค์กรกับ
เครื อข่าย เนื่องจากการดาเนินงานแบบ Platform นันมั
้ กจะไม่ได้ มีโครงสร้ างพื ้นฐานหรื อกฎระเบียบมารองรับแน่นหนาดังเช่น
การดาเนินธุรกิจในรู ปแบบดังเดิ
้ ม ซึ่งความคล่องตัวในการบริ หารและการเข้ าออกของ Platform นันเปรี
้ ยบเสมือนดาบสองคม
ของการดาเนินธุรกิจรู ปแบบนี ้ โดยทัว่ ไปรู ปแบบของธุรกิจ นี ้มักมุ่งเน้ นให้ เกิดการลงทุนแบบ Asset light ที่อาจช่วยลดความ
เสี่ยงจากการลงทุนและภาระด้ านต้ น ทุนของบริ ษัท แต่ก็ทาให้ แต่ละฝ่ ายไม่ต้องมีข้อผูกมัดต่อธุรกิจเท่าที่ควร และพร้ อมที่จะ

ออกจากธุรกิจหากไม่เห็นถึงผลประโยชน์ร่วมกัน เช่น กรณีของคนขับรถรับจ้ างที่พร้ อมจะเปลี่ยน Platform ระหว่าง Uber และ
Grab Taxi เป็ นต้ น ซึง่ เมื่อทุกฝ่ ายเล็งเห็นถึงจุดอ่อนในส่วนนี ้ ก็มกั จะพยายามจากัดการลงทุนและการมีสว่ นร่วมของตนให้ มาก
ที่สดุ เพื่อที่จะได้ ไม่ต้องรับผลกระทบมากนักหาก Platform ไม่ประสบความสาเร็ จ ซึ่งแนวทางการแก้ ไขในส่วนนี ้มักเกิดขึ ้นได้
จากคามัน่ หรื อข้ อผูกมัดที่บริ ษัทเจ้ าใหญ่มีต่อ Platform เพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั ผู้เกี่ยวข้ องในเครื อข่าย ดังจะเห็นได้ จาก
กรณีของ Google Facebook หรื อ Crown funding รายใหญ่ ที่มกั เป็ นผู้ลงทุนในสินทรัพย์หรื อระบบหลักให้ ก่อน เป็ นต้ น
โดยสรุ ปแล้ ว จะเห็นว่าแท้ จริ งนันองค์
้ กรสามารถนารูปแบบการดาเนินธุรกิจแบบ Platform มาใช้ ได้ หลายแง่มมุ ตาม
ความเหมาะสม โดยไม่จาเป็ นต้ องคิดค้ นหรื อลงทุนในนวัตกรรมใหม่ๆ แต่อาจดาเนินงานผ่านการหาคู่ค้าหรื อเครื อ ข่า ย
ความสัมพันธ์ ที่เหมาะสมที่เอื ้อผลประโยชน์ให้ แก่กันและกั นได้ ในขณะที่ Platform สาหรับผู้ประกอบการรายย่อยหรื อผู้ประ
กอบการรายใหม่ที่ไม่ได้ มีจดุ แข็งในเชิงนวัตกรรม อาจมุง่ เน้ นไปที่การเติมเต็มช่องว่างในห่วงโซ่มลู ค่า เพื่อลดการลงทุนและเป็ น
การใช้ ประโยชน์จากธุรกิจหรื อบริ ษัทเจ้ าใหญ่ที่มีอยูเ่ ดิมในอุตสาหกรรม ในขณะที่สาหรับบริ ษัทใหญ่อาจจะต้ องเตรี ยมตัวมอง
หา Platform ที่จะช่วยให้ บริ ษัทตนเองมีความคล่องตัวมากขึ ้นตามบริ บทที่เหมาะสมของธุรกิจ เพื่อเตรี ยมความพร้ อมกับคูแ่ ข่ง
ที่สามารถ Scale up ขึ ้นมาได้ อย่างรวดเร็ วจากหลายๆทิศทาง

