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การน าแพลตฟอรม์มาใช้เพือ่พัฒนาธุรกิจในปัจจุบัน 

ดว้ยบริบทของสงัคมและการใชชี้วิตของประชานที่ไดม้ีการเปลี่ยนแปลงตลอดสิปปีที่ผ่านมา ทัง้ในเรื่องของความ
แพรห่ลายของการเขา้ถึงระบบอินเตอรเ์น็ต การพฒันา ของเทคโนโลยี การประยกุตใ์ช ้Artificial Intelligence (AI) มาช่วยเพิ่ม
ประสทิธิภาพของการท างาน และการเขา้มาของโรครา้ยอยา่งโควิด-19 สิง่เหลา่นีเ้ป็นปัจจยัที่สง่ผลกระทบทัง้ในเรือ่งของการใช้
ชีวิตของประชาชนรวมไปถึงการปรบัตวัและเปลี่ยนแปลงในภาคธุรกิจเพื่อที่จะสามารถแขง่ขนัและเติบโตได ้อีกหนึ่งสิ่งที่เป็นท่ี
พดูถึงอย่างแพร่หลายในช่วงสิบปีที่ผ่านมาคือเรื่องของแพลตฟอรม์ จากตวัเลขทางสถิติไดม้าการระบไุวว้า่ในปี 2563 คนไทย
กว่า 70% ท ากิจกรรมและธุรกรรมผ่านแพลตฟอรม์ ดงันัน้ดว้ยตวัเลขที่สงูของผูใ้ชแ้พลตฟอรม์ในปัจจุบนั ท าใหห้ลายองคก์ร 
หรอืบรษัิทเริม่มีการประยกุตใ์ชแ้พลตฟอรม์กบัธุรกิจหรอืบรกิารของตนเองมากยิ่งขึน้ อยา่งไรก็ดีแมค้  าวา่แพลตฟอรม์จะถกูพดู
ถึงในวงกวา้ง แตค่นสว่นใหญ่มกัจะไมส่ามารถใหน้ิยามหรอืค าจ ากดัความที่ชดัเจนของแพลตฟอรม์ได ้โดยในท่ีนีท้างเราจะเริม่
อธิบายตัง้แตค่สามหมายของแพลตฟอรม์ จนไปถึงการออกแบบแพลตฟอรม์ที่ดีเพื่อใหบ้รกิารลกูคา้ไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ 

1. ความหมายและประเภทของแพลตฟอรม์ 

ค าว่าแพลตฟอรม์มีที่มาจากการที่ Software developer เห็นถึงรูปแบบการท างานของตวัแพลตฟอรม์ที่สามารถใช้
เป็นพืน้ที่ตรงกลางในการแลกเปลี่ยนขอ้มูล ผลิตภัณฑ ์หรือบริการ ท าให้ Software developer นึกถึงชานชะลารถไฟซึ่งมี
รูปแบบการท างานเหมือนกนัคือเป็นพืน้ที่ตรงกลางที่ใหร้ถไฟมาจอดเพื่อใหผู้โ้ดยสารขึน้และลง รวมถึงยงัมีรา้นคา้ขายของ
แลกเปลี่ยนสินค้ากันบนพื ้นที่ดังกล่าว ส่งผลให้สุดท้ายแล้ว Software developer ตั้ง ช่ือระบบที่ตัวเองได้พัฒนาว่า 
“แพลตฟอรม์” ที่แปลวา่ชานชะลารถไฟในภาษาองักฤษ 

เนื่องจากรูปแบบการท างานของแพลตฟอรม์สามารถประยกุตใ์ชง้านได้หลากหลายวิธี ท าใหม้ีคนนิยามประเภทของ
แพลตฟอรม์ไวห้ลายประเภท แตใ่นการจดัประเภทของแพลตฟอรม์ที่เป็นท่ีพดูถึงมากที่สดุคือการแบง่ประเภทแพลตฟอรม์ตาม
ลกัษณะของผูใ้ชง้าน โดยสามารถแบง่ออกไดเ้ป็น 3 ประเภทดงันี ้ 

 แพลตฟอรม์ภายในองคก์ร (Internal platform) 

แพลตฟอรม์ภายในองคก์ร หรือ Internal platform เป็นแพลตฟอรม์แบบปิดที่ใชภ้ายในองคก์รใดองคก์รหนึ่งเท่านัน้ 
โดยแพลตฟอรม์ประเภทนีจ้ะมีวตัถปุระสงคเ์พื่อใหผู้บ้รหิารหรือคณะท างานภายในองคก์รสามารถแชรข์อ้มลู ข่าวสาร และท า
กิจกรรมต่างๆ ภายในองคก์รได้ เช่น การดูสรุปผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงาน การติดตามความคืบหนา้ของงานที่
มอบหมาย การสง่จดหมายลาพกัรอ้น เป็นตน้ โดยตวัอยา่งแพลตฟอรม์ประเภทนีไ้ดแ้ก่ Saleforce หรอื Microsoft 365 เป็นตน้ 

 แพลตฟอรม์ส าหรับคู่ค้า (Supply chain platform) 

แพลตฟอรม์ส าหรบัคูค่า้ หรอื Supply chain platform เป็นแพลตฟอรม์แบบปิดที่เช่ือมระหวา่งองคก์รที่เป็นคูค่า้ซึง่กนั
และกนั โดยแพลตฟอรม์ประเภทนีจ้ะมีวตัถปุระสงคเ์พื่อใหอ้งคก์รท่ีเป็นคูค่า้กนัสามารถสง่ขอ้มลู ขา่วสาร และท ากิจกรรมตา่งๆ 
ระหวา่งองคก์รไดส้ะดวก รวดเรว็ และถกูตอ้งมากยิ่งขึน้ เช่น การสง่ยอดสั่งสนิคา้ระหวา่งกนั การสง่ความคืบหนา้ของการผลิต
และการน าสง่สินคา้ใหแ้ก่ผูซ้ือ้ การใชร้ะบบในการยืนยนัการรบัสินคา้ เป็นตน้  โดยตวัอย่างแพลตฟอรม์ประเภทนีไ้ดแ้ก่ SAP 
Supply Chain Management, Oracle Supply Chain Management, และ Watson Supply Chain เป็นตน้ 
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 แพลตฟอรม์บริการ (Service platform) 

แพลตฟอรม์บริการ หรือ Service platform เป็นแพลตฟอรม์แบบเปิด ที่อนญุาตใหผู้ใ้ชส้ามารถเป็นใครก็ไดไ้มจ่ ากดั
แค่เพียงในองคก์รหรือจ ากดัแค่เพียงคู่คา้เหมือนแพลตฟอรม์สองประภทแรก แพลตฟอรม์ประเภทนีจ้ะมีวตัถปุระสงคเ์พื่อให้
ผูใ้ชบ้ริการไดท้ าการแลกเปลี่ยนขอ้มูล ข่าวสาร และท ากิจกรรมระหว่างกนัไดอ้ย่างอิสระ เช่นการ ซือ้ขายสินคา้ระหว่างกนั  
ซือ้ขายบริการระหว่างกัน แลกเปลี่ยนขอ้มลูระหว่างกนั เป็นตน้ โดยตวัอย่างผูเ้ล่นในแพลตฟอรม์ชนิดนี ้ไดแ้ก่ Grab, Uber, 
Shopee Facebook และ Airbnb เป็นตน้ ทัง้นีแ้พลตฟอรม์บริการจะสามารถไดข้อ้มลูและมีมลูค่ามากยิ่งขึน้เมื่อมีผูใ้ชง้านที่
เยอะยิ่งขึน้ โดยมลูค่านัน้จะมาจากขอ้มูลที่เยอะขึน้ จ านวนผูใ้ชง้านที่เยอะขึน้ จ านวนระยะเวลาของแต่ละผูใ้ชง้านที่นานขึน้ 
เป็นตน้ โดยการเกิดมลูค่านีม้ีช่ือเรียกว่า “Network effect” ดงันัน้แพลตฟอรม์บริการจะมีเป้าหมายในการดึงดผููใ้ชง้านใหเ้ขา้
มาอยูใ่นตวัระบบเพื่อก่อใหเ้กิด Network effect ที่เยอะขึน้นั่นเอง 

2. ความเหมาะสมของการน าแพลตฟอรม์มาใช้ในธุรกิจ และรูปแบบการสร้างรายได้ของแพลตฟอรม์ 

ถึงแมว้า่แพลตฟอรม์บริการจะมีการน ามาใชท้ี่แพรห่ลายในภาคธุรกิจ แต่แพลตฟอรม์ดงักลา่วนัน้ไมไ่ดเ้หมาะที่จะใช้
กับธุรกิจทกุประเภทและทุกสถานการณ ์การเลือกใชแ้พลตฟอรม์แต่ละประเภทใหเ้หมาะสมกบัธุรกิจนัน้เจา้ของธุรกิจตอ้งมี
ความเขา้ใจถึงขอ้ดี ขอ้เสีย และขอบเขตของระบบแพลตฟอร์ในแต่ละประเภทอย่างแทจ้ริง รวมถึงเจา้ของธุรกิจตอ้งมีการ
ตัง้เป้าหมายที่ชดัเจนว่าจะน าแพลตฟอรม์มาใชเ้พื่อพฒันาสว่นไหนของธุรกิจ เช่น การช่วยเพิ่มยอดขาย การลดปัญหาการใช้
งานระบบ call center การเพิ่มความสะดวกใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารในการน าขอ้มลูไปใชง้าน หรอืการพฒันาการเขา้ถึงลกูคา้ เป็นตน้  

ตามที่ไดก้ล่าวไปขา้งตน้ว่าแพลตฟอรม์นัน้มีหลากหลายประเภท ซึ่งบางประเภทก็ใชเ้พื่อพัฒนาการด าเนินงาน
ภายในองคก์ร สว่นบางประเภทนัน้ก็ใชเ้พื่อเพิ่มความสะดวกสบายและขยายช่องทางการซือ้ขายสนิคา้บรกิารใหก้บัลกูคา้ ทัง้นี ้
ในกรณีที่ถา้ผูใ้หบ้ริการแพลตฟอรม์มีความประสงคจ์ะสรา้งรายไดเ้พิ่มเติมผ่านแพลตฟอรม์นัน้ผูใ้หบ้ริการตอ้งทราบก่อนว่า
รูปแบบรายได้ของแพลตฟอรม์นั้นมีหลากหลาย ขึน้อยู่กับประเภทของกลุ่มผู้ใช้เป้าหมายที่ผู้ให้บริการแพลตฟอรม์ให้
ความส าคญั โดยการท่ีจะเลอืกรูปแบบการสรา้งรายไดท้ี่เหมาะสมนัน้ ทางผูพ้ฒันาแพลตฟอรม์ตอ้งมีการจดัท า Prototype ของ
แพลตฟอรม์ที่ครอบคลมุถึงรูปแบบการสรา้งรายได ้และน าตน้แบบดงักล่าวไปทดสอบกับกลุ่มลกูคา้แต่ละประเภทเพื่อหา
รูปแบบการสรา้งรายไดท้ี่เหมาะสมที่สดุ โดยรูปแบบการสรา้งรายไดข้องแพลตฟอรม์สามารถแบง่ไดห้ลกัๆ ดงันี  ้

 Subscription fee คือการเก็บรายได้ผ่านการสมัครสมาชิก โดยผู้ให้บริการจะคิดค่าสมัครสมาชิกกับ
ผูใ้ชบ้ริการ แลกกับการที่ผูใ้ชบ้ริการจะสามารถเขา้ถึงบริการ หรือ เนือ้หาที่มากกว่าและลึกกว่าผูท้ี่ไม่ได้
สมคัรสมาชิก โดยผูใ้หบ้ริการจะสามารถคิดค่าสมาชิกที่แต่ตา่งกนัขึน้อยู่กบัระยะเวลา ความลกึของขอ้มลู 
ความหลากหลายของการใหบ้รกิาร เป็นตน้ ตวัอยา่งเช่น WeTV, Youtube, และ Spotify  

 Commission fee หรอื Transaction fee คือการท่ีผูใ้หบ้รกิารจะคิดคา่บรกิารในรูปแบบของการหกัสว่นต่าง
ต่อการขายผลิตภณัฑแ์ละบริการแต่ละครัง้กบั Supplier ของแพลตฟอรม์ โดยผูใ้หบ้ริการจะคิดค่าใชจ้่าย
กบั Supplier ในรูปแบบของค่านายหนา้ โดยจะคิดเป็นสดัสว่นต่อมลูค่าสินคา้ซึ่งปกติแลว้จะอยู่ที่ 1-25% 
ของราคาสินคา้และบริการขึน้อยู่กับประเภทของสินคา้และบริการ ถ้าสินคา้และบริการมีราคาที่สงูค่า
นายหนา้ก็จะถกูคิดในสดัสว่นท่ีนอ้ย แตถ่า้สนิคา้และบรกิารราคาไมส่งูคา่นายหนา้ก็จะมีสดัสว่นท่ีเยอะ 
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 Advertising fee คือการที่ผูใ้หบ้ริการคิดค่าบริการผ่านการใชพ้ืน้ที่โฆษณาในแพลตฟอรม์ ทัง้ผ่านการใช้
พืน้ที่ผ่าน Banner  หรือผ่านการท า Search Engine Optimization (SEO) ซึ่งการท า SEO นั้นจะท าให้
ผูใ้ชบ้รกิารอื่นๆ สามารถคน้หาผลติภณัฑแ์ละบรกิารของผูท้ี่ใชบ้รกิาร SEO ไดง้่ายขึน้ผา่นระบบ Algorithm 
ของ Search engine นั่นเอง 

3. การออกแบบ UX/UI ส าหรับแพลตฟอรม์ 

นอกจากจะตอ้งมี Supplier ที่มีทัง้คณุภาพและจ านวนที่หลากหลายในการดึงดดูผูใ้ชบ้รกิารแลว้ แพลตฟอรม์จ าเป็น
ที่จะตอ้งมี User experience (UX) และ User interface (UI) ที่มีประสิทธิภาพและสามารถสรา้งประสบการณท์ี่ดีและดึงให้
ผูใ้ชบ้รกิารใชบ้รกิารผา่นแพลตฟอรม์อยา่งตอ่เนื่องได ้โดยหลกัการออกแบบ UX กบั UI ที่ดีนัน้มีขัน้ตอนดงันี ้

 ก าหนดเป้าหมายและผู้ใช้บริการที่ชัดเจน 

ในการการจดัท า UX Design ที่ดีนัน้ตอ้งมีการก าหนดเป้าหมายในการจดัท าแพลตฟอรม์ใหช้ดัเจนวา่แพลตฟอรม์ที่
จะจัดท านัน้มีเป้าหมายเพื่ออะไร หลงัจากนัน้จะตอ้งมีการตัง้สมมุติฐานเพื่อแยกแยะลกูคา้แต่ละประเภทที่จะมาใชบ้ริการ
แพลตฟอรม์ รวมถึงจดัท าตวัแทนผูใ้ชง้าน (User persona) เพื่อตัง้สมมตุิฐานวา่ตวัแทนผูใ้ชง้านแตล่ะประเภทมีลกัษณะในการ
ใชบ้รกิารอยา่งไร และคนเหลา่นัน้มีความตอ้งการมาใชผ้ลติภณัฑห์รอืบรกิารใดบนแพลตฟอรม์ เป็นตน้ 

 การออกแบบ Prototype ของแพลตฟอรม์ 

ภายหลงัจากที่ไดม้ีการตัง้สมมติฐานของตวัแทนผูใ้ชง้านแลว้ ผูใ้หบ้ริการแพลตฟอรม์จะตอ้งน าขอ้มลูที่ไดท้ัง้หมดทัง้
จากการตัง้สมมติฐาน การสมัภาษณเ์ชิงลึก หรือการจัดท า Focus group มาใชใ้นการพฒันาตน้แบบ (Prototype) เพื่อที่จะ
น าไปทดสอบกบัตวัแทนผูใ้ชง้านในแตล่ะประเภท  

 ปรับปรุงตัวต้นแบบของแพลตฟอรม์ 

ภายหลงัจากที่ทดสอบและไดข้อ้เสนอแนะจากตวัแทนผูใ้ชง้านในแต่ละประเภทแลว้ ทางผู้ใหบ้ริการแพลตฟอรม์ก็
จะตอ้งน าขอ้เสนอแนะดงักลา่วมาพฒันาตวัตน้แบบ และน ากลบัไปทดสอบกบัตวัแทนผูใ้ชง้านในแตล่ะประเภทอีกครัง้ โดยใน
ขัน้ตอนนีจ้ะมีการจดัท าตน้แบบและทดสอบวนไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไดข้อ้สรุปที่สมบรูณ ์ซึ่งโดยปกติแลว้ในขัน้ตอนนีจ้ะตอ้ง
ท าวนทดสอบอย่างนอ้ยไม่ต ่ากว่า 10 ครัง้ ก่อนที่จะไดผ้ลที่น่าพอใจเพื่อที่จะน าไปพฒันาเป็นตวัแพลตฟอรม์จริงต่อไป แต่
อยา่งไรก็ดีตวัแพลตฟอรม์ก็จะยงัตอ้งมีการพฒันา UX และ UI ตอ่ไปเรือ่ยๆ ถึงแมว้า่จะเริม่ใหบ้รกิารแลว้ก็ตาม 

4. บทสรุป 

ถึงแมว้่าบริบททางสงัคมจะเปลี่ยนไปจนท าใหภ้าคธุรกิจตอ้งมีการปรบัตวัโดยการน าแพลตฟอรม์มาประยกุตใ์ช ้แต่
ก่อนที่จะมีการน าแพลตฟอรม์มาใชน้ัน้บรษัิทจะตอ้งท าการศึกษาเป็นอยา่งดีก่อนวา่เปา้หมายของการน าแพลตฟอรม์มาใชค้ือ
อะไร รวมไปถึงขอ้ดีและขอ้เสยีของแพลตฟอรม์แตล่ะประเภท อีกทัง้การท่ีจะน าแพลตฟอรม์มาใชใ้หเ้กิดประสทิธิภาพสงูสดุนัน้ 
ผูใ้หบ้ริการแพลตฟอรม์ตอ้งมีการแยะแยะประเภทของผูใ้ชบ้ริการของตนเพื่อออกแบบตวัแทนผูใ้ชง้าน และจดัท าตน้แบบเพื่อ
ไปทดสอบกบัตวัแทนผูใ้ชง้านแตล่ะประเภท เพื่อท่ีผูใ้หบ้รกิารจะสามารถพฒันาแพลตฟอรม์ที่มี UX และ UI ตรงความตอ้งการ
ของผูใ้ชง้าน ไมอ่ยา่งงัน้แลว้บรษัิทอาจเสยีทัง้เงิน เวลา โอกาส และก าลงัคน ไปโดยเปลา่ประโยชย ์


