การนาแพลตฟอร์มมาใช้เพือ่ พัฒนาธุรกิจในปั จจุบัน
ด้วยบริบทของสังคมและการใช้ชีวิตของประชานที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงตลอดสิปปี ที่ผ่านมา ทัง้ ในเรื่องของความ
แพร่หลายของการเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต การพัฒนา ของเทคโนโลยี การประยุกต์ใช้ Artificial Intelligence (AI) มาช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการทางาน และการเข้ามาของโรคร้ายอย่างโควิด-19 สิง่ เหล่านีเ้ ป็ นปั จจัยที่สง่ ผลกระทบทัง้ ในเรือ่ งของการใช้
ชีวิตของประชาชนรวมไปถึงการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงในภาคธุรกิจเพื่อที่จะสามารถแข่งขันและเติบโตได้ อีกหนึ่งสิ่งที่เป็ นที่
พูดถึงอย่างแพร่หลายในช่วงสิบปี ที่ผ่านมาคือเรื่องของแพลตฟอร์ม จากตัวเลขทางสถิติได้มาการระบุไว้วา่ ในปี 2563 คนไทย
กว่า 70% ทากิจกรรมและธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์ม ดังนัน้ ด้วยตัวเลขที่สงู ของผูใ้ ช้แพลตฟอร์มในปั จจุบนั ทาให้หลายองค์กร
หรือบริษัทเริม่ มีการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มกับธุรกิจหรือบริการของตนเองมากยิ่งขึน้ อย่างไรก็ดีแม้คาว่าแพลตฟอร์มจะถูกพูด
ถึงในวงกว้าง แต่คนส่วนใหญ่มกั จะไม่สามารถให้นิยามหรือคาจากัดความที่ชดั เจนของแพลตฟอร์มได้ โดยในที่นที ้ างเราจะเริม่
อธิบายตัง้ แต่คสามหมายของแพลตฟอร์ม จนไปถึงการออกแบบแพลตฟอร์มที่ดีเพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. ความหมายและประเภทของแพลตฟอร์ม
คาว่าแพลตฟอร์มมีที่มาจากการที่ Software developer เห็นถึงรู ปแบบการทางานของตัวแพลตฟอร์มที่สามารถใช้
เป็ นพืน้ ที่ตรงกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ทาให้ Software developer นึกถึง ชานชะลารถไฟซึ่งมี
รู ปแบบการทางานเหมือนกันคือเป็ นพืน้ ที่ตรงกลางที่ให้รถไฟมาจอดเพื่อให้ผโู้ ดยสารขึน้ และลง รวมถึงยังมีรา้ นค้าขายของ
แลกเปลี่ ย นสิ น ค้า กั น บนพื ้น ที่ ดั ง กล่ า ว ส่ ง ผลให้ สุ ด ท้า ยแล้ว Software developer ตั้ง ชื่ อ ระบบที่ ตัว เองได้พัฒ นาว่ า
“แพลตฟอร์ม” ที่แปลว่าชานชะลารถไฟในภาษาอังกฤษ
เนื่องจากรู ปแบบการทางานของแพลตฟอร์มสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายวิธี ทาให้มีคนนิยามประเภทของ
แพลตฟอร์มไว้หลายประเภท แต่ในการจัดประเภทของแพลตฟอร์มที่เป็ นที่พดู ถึงมากที่สดุ คือการแบ่งประเภทแพลตฟอร์มตาม
ลักษณะของผูใ้ ช้งาน โดยสามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 ประเภทดังนี ้
แพลตฟอร์มภายในองค์กร (Internal platform)
แพลตฟอร์มภายในองค์กร หรือ Internal platform เป็ นแพลตฟอร์มแบบปิ ดที่ใช้ภายในองค์กรใดองค์กรหนึ่งเท่านัน้
โดยแพลตฟอร์มประเภทนีจ้ ะมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผบู้ ริหารหรือคณะทางานภายในองค์กรสามารถแชร์ขอ้ มูล ข่าวสาร และทา
กิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กรได้ เช่น การดูสรุ ปผลการดาเนินงานของแต่ละหน่วยงาน การติดตามความคืบหน้าของงานที่
มอบหมาย การส่งจดหมายลาพักร้อน เป็ นต้น โดยตัวอย่างแพลตฟอร์มประเภทนีไ้ ด้แก่ Saleforce หรือ Microsoft 365 เป็ นต้น
แพลตฟอร์มสาหรับคู่ค้า (Supply chain platform)
แพลตฟอร์มสาหรับคูค่ า้ หรือ Supply chain platform เป็ นแพลตฟอร์มแบบปิ ดที่เชื่อมระหว่างองค์กรที่เป็ นคูค่ า้ ซึง่ กัน
และกัน โดยแพลตฟอร์มประเภทนีจ้ ะมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้องค์กรที่เป็ นคูค่ า้ กันสามารถส่งข้อมูล ข่าวสาร และทากิจกรรมต่างๆ
ระหว่างองค์กรได้สะดวก รวดเร็ว และถูกต้องมากยิ่งขึน้ เช่น การส่งยอดสั่งสินค้าระหว่างกัน การส่งความคืบหน้าของการผลิต
และการนาส่งสินค้าให้แก่ผซู้ ือ้ การใช้ระบบในการยืนยันการรับสินค้า เป็ นต้น โดยตัวอย่างแพลตฟอร์มประเภทนีไ้ ด้แก่ SAP
Supply Chain Management, Oracle Supply Chain Management, และ Watson Supply Chain เป็ นต้น
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แพลตฟอร์มบริการ (Service platform)
แพลตฟอร์มบริการ หรือ Service platform เป็ นแพลตฟอร์มแบบเปิ ด ที่อนุญาตให้ผใู้ ช้สามารถเป็ นใครก็ได้ไม่จากัด
แค่เพียงในองค์กรหรือจากัดแค่เพียงคู่คา้ เหมือนแพลตฟอร์มสองประภทแรก แพลตฟอร์มประเภทนีจ้ ะมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้
ผูใ้ ช้บริการได้ทาการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร และทากิจกรรมระหว่างกันได้อย่างอิสระ เช่น การ ซือ้ ขายสินค้าระหว่างกัน
ซือ้ ขายบริการระหว่างกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน เป็ นต้น โดยตัวอย่างผูเ้ ล่นในแพลตฟอร์มชนิดนี ้ ได้แก่ Grab, Uber,
Shopee Facebook และ Airbnb เป็ นต้น ทัง้ นีแ้ พลตฟอร์มบริการจะสามารถได้ขอ้ มูลและมี มลู ค่ามากยิ่งขึน้ เมื่อมีผใู้ ช้งานที่
เยอะยิ่งขึน้ โดยมูลค่านัน้ จะมาจากข้อมูลที่เยอะขึน้ จานวนผูใ้ ช้งานที่เยอะขึน้ จานวนระยะเวลาของแต่ละผูใ้ ช้งานที่นานขึน้
เป็ นต้น โดยการเกิดมูลค่านีม้ ีชื่อเรียกว่า “Network effect” ดังนัน้ แพลตฟอร์มบริการจะมีเป้าหมายในการดึงดูผใู้ ช้งานให้เข้า
มาอยูใ่ นตัวระบบเพื่อก่อให้เกิด Network effect ที่เยอะขึน้ นั่นเอง
2. ความเหมาะสมของการนาแพลตฟอร์มมาใช้ในธุรกิจ และรูปแบบการสร้างรายได้ของแพลตฟอร์ม
ถึงแม้วา่ แพลตฟอร์มบริการจะมีการนามาใช้ที่แพร่หลายในภาคธุรกิจ แต่แพลตฟอร์มดังกล่าวนัน้ ไม่ได้เหมาะที่จะใช้
กับธุรกิจทุกประเภทและทุกสถานการณ์ การเลือกใช้แพลตฟอร์มแต่ละประเภทให้เหมาะสมกับธุรกิจนัน้ เจ้าของธุรกิจต้องมี
ความเข้าใจถึงข้อดี ข้อเสีย และขอบเขตของระบบแพลตฟอร์ในแต่ละประเภทอย่างแท้จริง รวมถึงเจ้าของธุรกิจต้องมีการ
ตัง้ เป้าหมายที่ชดั เจนว่าจะนาแพลตฟอร์มมาใช้เพื่อพัฒนาส่วนไหนของธุรกิจ เช่น การช่วยเพิ่มยอดขาย การลดปั ญหาการใช้
งานระบบ call center การเพิ่มความสะดวกให้กบั ผูใ้ ช้บริการในการนาข้อมูลไปใช้งาน หรือการพัฒนาการเข้าถึงลูกค้า เป็ นต้น
ตามที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่าแพลตฟอร์มนัน้ มีหลากหลายประเภท ซึ่งบางประเภทก็ ใช้เพื่อพัฒนาการดาเนินงาน
ภายในองค์กร ส่วนบางประเภทนัน้ ก็ใช้เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและขยายช่องทางการซือ้ ขายสินค้าบริการให้กบั ลูกค้า ทัง้ นี ้
ในกรณีที่ถา้ ผูใ้ ห้บริการแพลตฟอร์มมีความประสงค์จะสร้างรายได้เพิ่มเติมผ่านแพลตฟอร์มนัน้ ผูใ้ ห้บริการต้องทราบก่อนว่า
รู ป แบบรายได้ข องแพลตฟอร์ม นั้น มี ห ลากหลาย ขึน้ อยู่กับ ประเภทของกลุ่ม ผู้ใ ช้เ ป้า หมายที่ ผู้ใ ห้บ ริก ารแพลตฟอร์ม ให้
ความสาคัญ โดยการที่จะเลือกรูปแบบการสร้างรายได้ที่เหมาะสมนัน้ ทางผูพ้ ฒ
ั นาแพลตฟอร์มต้องมีการจัดทา Prototype ของ
แพลตฟอร์มที่ครอบคลุมถึงรู ปแบบการสร้างรายได้ และนาต้นแบบดังกล่าวไปทดสอบกับกลุ่มลูกค้าแต่ละประเภทเพื่อ หา
รูปแบบการสร้างรายได้ที่เหมาะสมที่สดุ โดยรูปแบบการสร้างรายได้ของแพลตฟอร์มสามารถแบ่งได้หลักๆ ดังนี ้




Subscription fee คื อ การเก็ บ รายได้ผ่า นการสมัค รสมาชิ ก โดยผู้ใ ห้บ ริก ารจะคิ ด ค่า สมัค รสมาชิ ก กับ
ผูใ้ ช้บริการ แลกกับการที่ผใู้ ช้บริการจะสามารถเข้าถึงบริการ หรือ เนือ้ หาที่มากกว่าและลึกกว่าผูท้ ี่ไม่ได้
สมัครสมาชิก โดยผูใ้ ห้บริการจะสามารถคิดค่าสมาชิกที่แต่ตา่ งกันขึน้ อยู่กบั ระยะเวลา ความลึกของข้อมูล
ความหลากหลายของการให้บริการ เป็ นต้น ตัวอย่างเช่น WeTV, Youtube, และ Spotify
Commission fee หรือ Transaction fee คือการที่ผใู้ ห้บริการจะคิดค่าบริการในรู ปแบบของการหักส่วนต่าง
ต่อการขายผลิตภัณฑ์และบริการแต่ละครัง้ กับ Supplier ของแพลตฟอร์ม โดยผูใ้ ห้บริการจะคิดค่าใช้จ่าย
กับ Supplier ในรู ปแบบของค่านายหน้า โดยจะคิดเป็ นสัดส่วนต่อมูลค่าสินค้าซึ่งปกติแล้วจะอยู่ที่ 1-25%
ของราคาสินค้าและบริการขึน้ อยู่กับประเภทของสิน ค้าและบริการ ถ้าสินค้าและบริการมีราคาที่ สงู ค่า
นายหน้าก็จะถูกคิดในสัดส่วนที่นอ้ ย แต่ถา้ สินค้าและบริการราคาไม่สงู ค่านายหน้าก็จะมีสดั ส่วนที่เยอะ
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Advertising fee คือการที่ผใู้ ห้บริการคิดค่าบริการผ่านการใช้พืน้ ที่โฆษณาในแพลตฟอร์ม ทัง้ ผ่านการใช้
พื น้ ที่ ผ่า น Banner หรือ ผ่า นการท า Search Engine Optimization (SEO) ซึ่ง การท า SEO นั้น จะท าให้
ผูใ้ ช้บริการอื่นๆ สามารถค้นหาผลิตภัณฑ์และบริการของผูท้ ี่ใช้บริการ SEO ได้ง่ายขึน้ ผ่านระบบ Algorithm
ของ Search engine นั่นเอง

3. การออกแบบ UX/UI สาหรับแพลตฟอร์ม
นอกจากจะต้องมี Supplier ที่มีทงั้ คุณภาพและจานวนที่หลากหลายในการดึงดูดผูใ้ ช้บริการแล้ว แพลตฟอร์มจาเป็ น
ที่จะต้องมี User experience (UX) และ User interface (UI) ที่มีประสิทธิ ภาพและสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดี และดึงให้
ผูใ้ ช้บริการใช้บริการผ่านแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่องได้ โดยหลักการออกแบบ UX กับ UI ที่ดีนนั้ มีขนั้ ตอนดังนี ้
กาหนดเป้ าหมายและผู้ใช้บริการที่ชัดเจน
ในการการจัดทา UX Design ที่ดีนนั้ ต้องมีการกาหนดเป้าหมายในการจัดทาแพลตฟอร์มให้ชดั เจนว่าแพลตฟอร์มที่
จะจัดทานัน้ มีเป้าหมายเพื่ออะไร หลังจากนัน้ จะต้องมีการตัง้ สมมุติฐานเพื่อแยกแยะลูกค้าแต่ละประเภทที่จะมาใช้บริการ
แพลตฟอร์ม รวมถึงจัดทาตัวแทนผูใ้ ช้งาน (User persona) เพื่อตัง้ สมมุติฐานว่าตัวแทนผูใ้ ช้งานแต่ละประเภทมีลกั ษณะในการ
ใช้บริการอย่างไร และคนเหล่านัน้ มีความต้องการมาใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการใดบนแพลตฟอร์ม เป็ นต้น
การออกแบบ Prototype ของแพลตฟอร์ม
ภายหลังจากที่ได้มีการตัง้ สมมติฐานของตัวแทนผูใ้ ช้งานแล้ว ผูใ้ ห้บริการแพลตฟอร์มจะต้องนาข้อมูลที่ได้ทงั้ หมดทัง้
จากการตัง้ สมมติฐาน การสัมภาษณ์เชิงลึก หรือ การจัดทา Focus group มาใช้ในการพัฒนาต้นแบบ (Prototype) เพื่อที่จะ
นาไปทดสอบกับตัวแทนผูใ้ ช้งานในแต่ละประเภท
ปรับปรุ งตัวต้นแบบของแพลตฟอร์ม
ภายหลังจากที่ทดสอบและได้ขอ้ เสนอแนะจากตัวแทนผูใ้ ช้งานในแต่ล ะประเภทแล้ว ทางผู้ให้บริการแพลตฟอร์มก็
จะต้องนาข้อเสนอแนะดังกล่าวมาพัฒนาตัวต้นแบบ และนากลับไปทดสอบกับตัวแทนผูใ้ ช้งานในแต่ละประเภทอีกครัง้ โดยใน
ขัน้ ตอนนีจ้ ะมีการจัดทาต้นแบบและทดสอบวนไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้ขอ้ สรุ ปที่ สมบูรณ์ ซึ่งโดยปกติแล้วในขัน้ ตอนนีจ้ ะต้อง
ทาวนทดสอบอย่างน้อยไม่ต่ากว่า 10 ครัง้ ก่อนที่จะได้ผลที่น่าพอใจเพื่อที่จะนาไปพัฒนาเป็ นตัวแพลตฟอร์มจริงต่อไป แต่
อย่างไรก็ดีตวั แพลตฟอร์มก็จะยังต้องมีการพัฒนา UX และ UI ต่อไปเรือ่ ยๆ ถึงแม้วา่ จะเริม่ ให้บริการแล้วก็ตาม
4. บทสรุ ป
ถึงแม้ว่าบริบททางสังคมจะเปลี่ยนไปจนทาให้ภาคธุรกิจ ต้องมีการปรับตัวโดยการนาแพลตฟอร์มมาประยุกต์ใช้ แต่
ก่อนที่จะมีการนาแพลตฟอร์มมาใช้นนั้ บริษัทจะต้องทาการศึกษาเป็ นอย่างดีก่อนว่าเป้าหมายของการนาแพลตฟอร์มมาใช้คือ
อะไร รวมไปถึงข้อดีและข้อเสียของแพลตฟอร์มแต่ละประเภท อีกทัง้ การที่จะนาแพลตฟอร์มมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนัน้
ผูใ้ ห้บริการแพลตฟอร์มต้องมีการแยะแยะประเภทของผูใ้ ช้บริการของตนเพื่อออกแบบตัวแทนผูใ้ ช้งาน และจัดทาต้นแบบเพื่อ
ไปทดสอบกับตัวแทนผูใ้ ช้งานแต่ละประเภท เพื่อที่ผใู้ ห้บริการจะสามารถพัฒนาแพลตฟอร์มที่มี UX และ UI ตรงความต้องการ
ของผูใ้ ช้งาน ไม่อย่างงัน้ แล้วบริษัทอาจเสียทัง้ เงิน เวลา โอกาส และกาลังคน ไปโดยเปล่าประโยชย์
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