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Opening Platform: How, When and Why?
บทความนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ อภิ ป รายป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจในการกํ า หนดกลยุ ท ธ
“แพลตฟอรมเปด” ในมิติตางๆ บนบริบทของตลาดที่เติบโตแลว (Mature Markets) โดยแพลตฟอรมในที่นี้
หมายถึ ง องค ป ระกอบ (Components) ซึ่ ง รวมถึ ง ฮาร ด แวร ซอฟท แ วร ชุ ด ของการให บ ริ ก าร และ
สถาป ต ยกรรม (Hardware, Software, Service Modules, and Architecture) และกฎระเบี ย บ (Rules)
อันรวมถึงมาตรฐาน ขั้นตอนพิธีการ นโยบาย และสัญญา (Standard, Protocol, Policy, and Contract) ที่
กําหนดความสัมพันธเชิงโครงสรางระหวางผูเลนที่มีหนาที่แตกตางกัน ไดแก
1) ผูใชบริการ (End User)
2) ผูพัฒนาแอปพลิเคชัน (Application Developer)
3) ผูใหบริการแพลตฟอรม (Platform Provider) ซึ่งเปนตัวกลางสําหรับใหผูใชบริการสามารถเขาถึง
แอปพลิเคชัน
4) ผูสนับสนุนแพลตฟอรม (Platform Sponsor) เปนผูถือลิขสิทธและกําหนดนโยบายในการเขาถึง
แพลตฟอรมของผูเลนแตละคน
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Open Platform
มีคุณลักษณะดังนี้
1) ไมมีขอจํากัดการมีสวนรวมในกระบวนการการพัฒนา การหาประโยชนเชิงพาณิชย หรือการใชงาน
(Development, Commercialization, or Use)
2) ขอจํากัดในการเขาถึงมีความเหมาะสมและไมแบงแยก (Reasonable and Non-discriminatory)
เชน คาลิขสิทธิ์ เปนตน บทบาทของแตละผูเลนสามารถถูกกําหนดให “เปด” หรือ “ปด” ก็ได โดยผูสนับสนุน
แพลตฟอรมสามารถตัดสินใจ “เปด” แพลตฟอรม แมมีผลทําใหผลประโยชนจากการผูกขาดเทคโนโลยีนอยลง
แตชวยสงเสริมใหเกิดการแขงขัน และลดตนทุนของผูใชแพลตฟอรม

บทบาทของผูใหบริการแพลตฟอรม และผูสนับสนุนแพลตฟอรม สามารถประกอบดวยหนวยงาน
เดียว หรือหลายหนวยงานก็ได ซึ่งสามารถแยกออกเปนรูปแบบตางๆ ดังนี้

รูปแบบเจาของกรรมสิ ทธิ์ (Proprietary) หนวยธุรกิจเดียวสามารถทําหนาที่เ ปน ทั้งผู ใหบ ริก าร
แพลตฟอรม และผูสนับสนุนแพลตฟอรมได
รูปแบบการออกใบอนุญาต (Licensing) คือการที่ผูสนับสนุนแพลตฟอรมหนึ่งรายใหลิขสิทธิ์ในการ
จัดหาประโยชนเชิงพาณิชยกับหนวยธุรกิจหลายราย เพื่อสรางความหลากหลายในการตอบสนองตอความ
ตองการของผูใชบริ การ และกระจายความเสี่ย งจากการผู ดขาดสิน คา/บริ การ (As a Second Source of
Supply)
รูปแบบรวมทุน (Joint Venture) เกิดจากความรวมมือของผูสนับสนุนแพลตฟอรมหลายรายในการ
จัดตั้งผูใหบริการแพลตฟอรมเพียงเจาเดียวเพื่อใหบริการ
รูปแบบการแบงปน (Shared) สามารถมีผูสนับสนุนแพลตฟอรมหลายรายรวมพัฒนาแพลตฟอรม
และแขงขันกันในการใหบริการในรูปแบบเฉพาะ แตสามารถใชรวมกันได (Differentiated but Compatible)
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กลยุทธตามแนวนอน (Horizontal Strategy)
กลยุ ทธ ตามแนวนอนมี เ ปา หมายที่คูแขง โดยเปน การควบรวมกิจการตามแนวนอน (Horizontal
Mergers) เพื่อใหสามารถเพิ่มอํานาจในการผูกขาด โดยการเปดแพลตฟอรม หมายถึง
1) อนุญาตใหผูใชแพลตฟอรมคูแขง (Rival Platform) มีปฏิสัมพันธกับผูใชแพลตฟอรมหลัก (Focal
Platform)
2) อนุ ญ าตให ห น ว ยงานอื่ น มี ส ว นร ว มโดยตรงในการทํ า แพลตฟอร ม หลั ก ให เ ป น เชิ ง พาณิ ช ย
(Commercialization)
3) อนุญาตใหหนวยงานอื่นมีสวนรวมโดยตรงในการพัฒนาแพลตฟอรมหลัก โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ความสามารถในการใชงานรวมกัน (Interoperability)
เมื่อตลาดโตเต็มที่แลว การที่แพลตฟอรมซึ่งเปนคูแขงกันซึ่งเดิมไมสามารถใชงานรวมกันได
ทําการปรับเปลี่ยนใหสามารถใชงานรวมกันได สงผลใหแพลตฟอรมทั้งสองเปดกวางมากขึ้น กลาวคือ ผูใชงาน
แพลตฟอรมหนึ่ง สามารถมีปฏิสัมพันธกับผูใชงานอีกแพลตฟอรมได โดยผูใชงานนี้รวมถึงผูใชงานดานอุปทาน
(Supply-side Users) ซึ่งเปนผูพัฒนาดวย
การออกใบอนุญาตใหแกผูใหบริการรายใหม (Licensing New Providers)
เมื่อตลาดโตเต็มที่แลว ผูใหบริการซึ่งเปนเจาของแพลตฟอรม (Proprietary Provider) จะมี
แรงจูงใจในการออกใบอนุญาตใหแกผูใหบริการรายใหม โดยที่ยังสามารถควบคุมเทคโนโลยีของแพลตฟอรม
โดยเฉพาะ เมื่อผูใหบริการรายใหมสามารถนําเสนอแพลตฟอรมในรูปแบบใหม (Innovative) ซึ่งตางจากที่
ใหบริการโดยผูใหบริการรายเดิม ซึ่งเมื่อตลาดโตขึ้นจะมีกลุมลูกคาที่ตองการการใชงานแบบใหม และบริษัท
เพียงบริษัทเดียวไมสามารถสรางสรรคแพลตฟอรมใหครอบคลุมความตองการของผูใชที่เพิ่มขึ้นได อีกกรณีหนึ่ง
คื อ ในการแข งขั น กั บ แพลตฟอร ม คู แข ง การออกใบอนุ ญ าตใหแ กผู ใหบ ริก ารรายใหมมี เป าหมายเพื่ อ ใช
เครือขายที่มากขึ้นในการดึงดูดผูใชรายใหม
การเพิ่มผูสนับสนุน (Broadening Sponsorship)
การที่ ผู ส นั บ สนุ น เดิ ม เป ด โอกาสให ห น ว ยงานอื่ น เข า ร ว มพั ฒ นาเทคโนโลยี ห ลั ก ของ
แพลตฟอรม โดยมีขอดี เชน ผูสนับสนุนเดิม (Original Sponsor) อาจจะสามารถลดตนทุนการวิจัยและพัฒนา
เนื่องจากไดเงินคาวิจัยและพัฒนาจากผูสนับสนุนที่เพิ่มเขามา รวมถึงกระบวนการเปดสําหรับเทคโนโลยีที่ได
จากการรวมพัฒนาทําใหเกิดขอเสนอแนะ (Feedback) อยางตอเนื่อง อาจสงผลใหผลิตภัณฑมีคุณภาพดีขึ้น
เปนตน อยางไรก็ตาม ผลของการเพิ่มผูสนับสนุนตอนวัตกรรมยังเปนที่ถกเถียงกัน กลาวคือ เมื่อระดับการเปด
ของแพลตฟอรมเพิ่มจากระดับต่ําถึงระดับปานกลาง นวัตกรรมเพิ่มขึ้นเพราะไดรับผลจากความแตกตางจาก
ผูสนับสนุนใหม แตเมื่อระดับการเปดของแพลตฟอรมเพิ่มจากระดับปานกลางถึงระดับสูง ผลเสียจากระดับการ
แขงขันที่มากเกินไปหักลางผลดีที่ได
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กลยุทธตามแนวตั้ง (Vertical Strategy)
ในกรณีที่แพลตฟอรมมีผูใชดานอุปทาน (Supply-side Users) ซึ่งเปนผูพัฒนา Complements ที่ใช
โดยผูใชดานอุปสงค (Demand-side Users) นั้น ผูสนับสนุน (Sponsors) มีทางเลือก 3 ทาง คือ
1) เมื่ออัพเกรดแพลตฟอรม ตองตัดสินใจวาจะให Backward Compatibility กับ Complements ที่
ถูกพัฒนาสําหรับแพลตฟอรมที่แลว (Past Platform Generations) หรือไม
2) ตองคํานึงถึงผลดีที่ไดจากการใหสิทธิพิเศษ (Exclusive) ในการเขาถึงแก Complementors
3) ตองพิจารณาขอสนับสนุนและขอตอตานเมื่อจะรับ Complements หนึ่งเขามาในแพลตฟอรม
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ความเขากันไดไปขางหลัง (Backward Compatibility)
เมื่ อ มี ก ารออกแพลตฟอร ม รู ป แบบใหม (Next-generation Platform) ผู ส นั บ สนุ น ต อ ง
ตัดสินใจวาจะออกแบบใหเขากันไดไปขางหลัง (Backward Compatible) กับ Complements ที่ถูกพัฒนามา
สําหรับแพลตฟอรมรูปแบบเกาหรือไม (Previous Platform Generations) หากไม จะถือเปนการจํากัดการ
เขาถึงแพลตฟอรมรูปแบบใหมสําหรับ Complementors รูปแบบเดิม
Platform and Category Exclusivity
ขอตกลงระหวางผูสนับสนุน และ Complementors ซึ่งจํากัดการเขาถึงแพลตฟอรมของ
Complementors มี 2 มิติ คือ Platform Exclusivity และ Category Exclusivity โดยที่
แบบที่ 1 คื อ ข อตกลงว า จะให Complementors สราง Complements ที่ใชไดสําหรั บ
แพลตฟอรมคูแขงดวยหรือไม หาก ผูสนับสนุนไมอนุญาตให Complementors สราง Complements ที่ใชได
สําหรับแพลตฟอรมคูแขง จะเรียกวา Platform Exclusivity
แบบที่ 2 คื อ ข อ ตกลงว า จะให สิ ท ธิ แ ต เ พี ย งผู เ ดี ย วแก Complementors ในการเสนอ
Complements ประเภทนี้ แก ผู ใช ฝ ง อุ ป สงค (Demand-side Users) หาก Sponsors ใหสิทธิดังกล า วแก
Complementors จะเรียกวา Category Exclusivity
การรับ Complements เขามา (Absorbing Complements)
เมื่อแพลตฟอรมเติบโต ผูใหบริการแพลตฟอรมอาจรับเอา Complements ที่จัดสรางโดย
บุคคลที่สาม (Third Parties) เขามาไวในแพลตฟอรม ซึ่งอาจแปลความไดวาเปนการ “ปด” แพลตฟอรม ใน
แง ที่ ว า บุ ค คลที่ ส าม (Third Parties) Suppliers ของ Standalone Complements ยากที่ จ ะแข ง ขั น กั บ
แพลตฟอรมที่มีการรับเอา Complements อื่นๆ เขามา
ขอไดเปรียบเชิงกลยุทธ (Strategic Advantages)
ความสั มพั น ธ ของกลุ มลู กค า /ผู ที่ล งทะเบีย น กับ การพัฒ นา Platforms โดยพิจ ารณาจากบริการ
สมมุติวาเกิดความผิดหวังจากการใชบริการอยางไมคาดคิดมากอน ควรนําความผิดหวังดังกลาวมาวิเคราะหหา
องคประกอบที่เกี่ยวของ ดังนั้น ผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นตอใครคนใดคนหนึ่ง อาจจะสงผลดีตอคนอื่นๆ ได
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การทํางานกับตลาดใหม (New Market Viability)
บางครั้งผูสนับสนุนแพลตฟอรมจะชวยสนับสนุนการสรางแอปพิเคชั่นใหมๆ และสรางความเชื่อมั่น
ใหกับผูบริโภค อยางไรก็ตาม ยังคงมีปญหาเกิดขึ้น หากผูสนับสนุนแพลตฟอรมมองตัวเองเปนผูรับบริการเพียง
มุมมองเดียว ซึ่งอาจจะยังไมตรงกับความตองการที่แทจริง จึงทําใหเกิดแพลตฟอรม ที่เฉพาะเจาะจงเกินไป
และ Suppliers จะไมลงทุนหากปราศจากความมั่นใจวามีจํานวนผูรับบริการที่มากพอ
การพัฒนาขามหนวย (Cross-Layer Envelopment)
ยกตัวอยางกรณีของบริษัท Microsoft ที่ดึงสวนประกอบหรือขอมูลที่สําคัญเขามาเพื่อที่จะพัฒนา
องคกรใหมีประสิทธิภาพ โดยการใหแพลตฟอรมที่มีคุณภาพ และอนุญาตให Supplier ที่เกี่ยวของเขามาใช
เพื่อจัดการกับชิ้นสวนตางๆ ภายใตมาตรฐานเดียวกัน
การบริหารจัดการแพลตฟอรม
(Managing Mature Platforms)
แพลตฟอรมที่เหมาะสมตองสามารถทําไดมากกวาการเปดขอมูล โดยสามารถสงผานและแชรขอมูลได
พรอมทั้งมีชองทาง/ทางเลือกที่ไมตองเปดเผยได ผูสนับสนุนและผูผลิตมักจะเผชิญปญหาความทาทายในการ
บริหารจัดการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
Proprietary Platform Priorities: Dealing With Dominance
ผู ถือครองแพลตฟอร มส ว นกลางมี อํานาจในการบริห ารจัดการ โดยสามารถกําหนดรูป แบบและ
ลักษณะของแพลตฟอรมได คลายๆ กับผูขายรายเดียว/ผูกขาด และเมื่อเปนผูนําของตลาดยอมสามารถทํา
กําไรไดมาก ซึ่งแพลตฟอรมที่ประสมความสําเร็จ ยอมเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลบอยครั้ง และยอมเกิดจากการ
วางกลยุ ท ธ ก ารขายและการบริ ห ารจั ด การต า งๆ เช น กลยุ ท ธ ด า นราคา ความท า ทายของการจั ด การ
แพลตฟอรม คือ การรักษาสมดุลระหวางพฤติกรรมเชิงรุกและเชิงรับ
Shared Platform Priorities: Dealing with Stalemates
การจัดการกับขอจํากัดตางๆ ของแชรแพลตฟอรม การออกแบบแพลตฟอรมที่ผิดพลาดยอมสงผลกระ
ทบตอการนําเทคโนโลยีอื่นๆ เขามาปรับใช และเปนขอเสียเปรียบสําหรับการแขงขันทางการคา ดังนั้นการ
จัดการหรือทราบถึงกับขอจํากัดตางๆ ของแชรแพลตฟอรมอยางรอบคอบเปนสวนที่สําคัญ
Splintering: ในการออกแบบแพลตฟอรมรุนใหม ผูมีสวนไดสวนเสียมักที่จะเผชิญกับการแขงขันทาง
เทคโนโลยีกับผูนําในตลาดมากกกวาปญหาดานตนทุน เชน คาจาง
Stalemates: ผูมีสวนไดเสียในการจัดทําแพลตฟอรม เมื่อเริ่มเผชิญกับอัตราเติบโตและและขยายตัว
ของแพลตฟอร ม มี แนวโน มที่ ผ ลกํ า ไรจะลดลง อัน เนื่องมาจากมาตรฐานตางๆ ที่เปน ตัว กําหนดที่ถือเปน
ขอจํากัดในการพัฒนา
Accommodating New Platform Providers: มี ค วามต อ งการทั ก ษะด า นการบริ ห ารดู แ ลแชร
แพลตฟอรมมากกวาในชวงอดีตที่ผานมา โดยหัวหนาหรือผูประกอบการควรใหความสําคัญกับเรื่องการบริหาร
จัดการสิทธิบัตรอยางมีประสิทธิภาพ การออกแบบแพลตฟอรมใหมหากมีความจําเปน
ส ว นนโยบายรั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส(องคการมหาชน)(สรอ.)
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Startups vs. Incumbents Startups: สําหรับ Start ups รุนใหมเผชิญปญหากับการพัฒนาและการ
เติบโต เนื่องจากผูนําขาดคูคาทางธุรกิจเมื่อเทียบกับบริษัทใหญ ในทางตรงกันขามบริษัทใหญที่มีคูคาทางธุรกิจ
ที่มากกวายอมมีความหลากหลายในการปรับใชเทคโนโลยีที่มากกวา
New Demands in New Domains: การแชรแพลตฟอรมเปนสวนหนึ่งที่ดึงดูดผูใหบริการรายใหม
เขามามีสวนรวมในการสรางรูปแบบใหมๆ ของแพลตฟอรม และเพื่อใหสามารถตอบสนองตอความตองการ
ใหมๆ หรือรองรับเทคโนโลยีในอนาคตได ควรตองมีการจัดทําและเตรียมการดานเทคนิค ดานกลยุทธ เพื่อ
รองรับเรื่องดังกลาว
Centralizing Governance การจัดการโครงสรางคูคาทางธุรกิจเปนเรื่องสําคัญเรงดวน เพื่อปองกัน
ความขัดแยงที่จะเกิดขึ้น เพื่อสรางความเขมแข็งในการดําเนินงาน และเพื่อจัดการอุปสรรคภายในที่ไมคาดคิด
ที่อาจจะเกิดขึ้นไดในอนาคต

ส ว นนโยบายรั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส(องคการมหาชน)(สรอ.)
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