ดิ จิทลั สตาร์ทอัพ แพลตฟอร์มสัญชาติ ไทย จะฝ่ าวิ กฤตโควิ ดไปได้อย่างไร?
HIGHLIGHT :
• ผลกระทบของโรคโควิด-19 การประคับประคองธุรกิจแพลตฟอร์มสัญชาติไทย ให้ปรับตัวและอยู่รอดได้ จึงเป็ นเรื่อง
สาคัญ หากธุรกิจแพลตฟอร์มเหล่านี้ปิดตัวลง จะก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง
• ปั จจุบนั ธุรกิจแพลตฟอร์มไทยยังมีขนาดเล็ก เมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มต่างชาติ เมื่อเจอวิกฤตเศรษฐกิจครัง้ นี้ ยืดเยือ้
และยาวนาน อาจต้องปิ ดตัวลงหรือโดนควบรวมโดยต่างชาติ
• ผู้ประกอบการแพลตฟอร์มสัญชาติไทย ควรเร่งปรับตัว นาเทคโนโลยีหรือแพลตฟอร์มทีม่ ี มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
ตลาดในปั จจุบนั เช่นการเปลีย่ นกลุ่มเป้ าหมาย หรือเปลีย่ นรูปแบบการให้บริการ
เวลาในการอ่าน 2 นาที

ปั จจุบนั นี้โครงสร้างเศรษฐกิจไทย มีความซับซ้อน ไม่ได้มเี พียงการจ้างงานแรงงานในระบบ และแรงงานอิสระเท่านัน้
การส่งเสริมธุรกิจดิจทิ ลั สตาร์ทอัพตลอดหลายปี ทผ่ี ่านมา สร้างผูป้ ระกอบการแพลตฟอร์มสัญชาติไทยจานวนมาก ทีก่ ่อให้เกิด
การจ้างงานทางตรง แรงงานอิสระ และส่งเสริมธุรกิจประเภทอื่นให้เข้มแข็งขึน้
ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจถดถอยเนื่องจากผลกระทบของโรคโควิด-19 เช่นนี้ การประคับประคองธุรกิจแพลตฟอร์ม
สัญชาติไทย ให้ปรับตัวและอยู่รอดได้ จึงเป็ นเรื่องสาคัญ หากธุรกิจแพลตฟอร์มเหล่านี้ปิดตัวลง จะก่อให้เกิดผลกระทบในวง
กว้างกว่าการจ้างงานทางตรง แรงงานอิสระและผูป้ ระกอบการ SMEs ทีใ่ ช้ช่องทางแพลตฟอร์มเหล่านี้จะได้รบั ผลกระทบไปด้วย
ทัง้ นี้ ค าดว่ า จะเกิด การเปลี่ย นมือ เปลี่ย นโครงสร้า งธุ ร กิจ แพลตฟอร์ม ครัง้ ใหญ่ ใ นประเทศไทย เนื่ อ งจากธุ ร กิจ
แพลตฟอร์มไทยในปั จจุบนั ยังมีขนาดเล็ก เมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มต่างชาติ เมื่อเจอวิกฤตเศรษฐกิจครัง้ นี้ ยืดเยือ้ และยาวนาน
ถ้าไม่ปิดตัวลง เลิกจ้างพนักงานและลอยแพผูใ้ ช้แพลตฟอร์ม ก็อาจจะต้องควบรวม ขายให้กบั แพลตฟอร์มต่างชาติ... คล้ายกับยุค
ปี 40 ทีต่ ่างชาติเข้ามาซือ้ สินทรัพย์ชนั ้ ดี ราคาถูก เพื่อแก้วกิ ฤตสถาบันการเงิน
แพลตฟอร์ม ที่ก าลัง ได้ร ับ ผลกระทบเหล่ า นี้ ได้แ ก่ แพลตฟอร์ม ด้า นการท่ อ งเที่ย ว อีเ ว้น ท์ บริก ารส่ ว นบุ ค คล
อสังหาริมทรัพย์ และแพลตฟอร์มสนับสนุนธุรกิจ SMEs เช่น ด้านบัญชี การขาย การตลาด และงานบุคคล
อย่างไรก็ตาม วิกฤตครัง้ นี้แสดงให้เห็นว่า ธุรกิจไทยจาเป็ นต้องปรับตัวและเปลี่ยนมาทางานบนดิจทิ ลั แพลตฟอร์ม
มากขึน้ ร้านอาหาร ธุรกิจค้าปลีก เปลีย่ นมาส่งด้วยบริการดิลเิ วอรี่ เกิดการจ้างงานอิสระ ขีม่ อเตอร์ไซค์ส่งของมากมาย หากแต่
แพลตฟอร์มดิลเิ วอรีส่ ่วนใหญ่ เป็ นแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ของต่างชาติ ทีม่ คี วามพร้อมมากกว่า แม้กระทังการท
่
างานทีบ่ า้ นหรือ
Work Form Home ที่ผู้ป ระกอบการเล็ก ใหญ่ ทุ ก ราย ต้อ งปรับ ตัว ประชุ ม กัน ทางระบบวีดิโ อคอนเฟอเรนซ์ ช่ ว งนี้ ก็อ ยู่บ น
แพลตฟอร์มต่างชาติ
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หากไม่ มีค วามพยายามสนับ สนุ น แพลตฟอร์มสัญ ชาติไ ทยให้สามารถปรับ ตัวอยู่ร อด และคงความเป็ น เจ้าของ
เทคโนโลยี พัฒนานวัตกรรม และสร้างฐานข้อมูลของตนเอง เมื่อเราฟื้ นจากวิกฤตเศรษฐกิจครัง้ นี้ขน้ึ มา เราจะพบว่าระบบ
เศรษฐกิจไทยจะต้อง “พึ่งพาแพลตฟอร์มต่างชาติ” ฝั งลึกมากขึน้ เสียค่าบริการและส่วนแบ่งรายได้ออกนอกประเทศเพิ่มขึ้น
พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคไทยทีเ่ ปลีย่ นไปหลังวิกฤตนี้จะอยู่บนแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ ทีค่ รอบครองตลาด ควบคุมราคาและการ
แข่งขัน อย่างเบ็ดเสร็จ
สาหรับผูป้ ระกอบการแพลตฟอร์มสัญชาติไทยเอง ก็ควรเร่งปรับตัว นาเทคโนโลยีหรือแพลตฟอร์มทีม่ ี มาปรับใช้ให้
เหมาะสมกับตลาดในปั จจุบนั อาจจะต้องมีการเปลีย่ นกลุ่มเป้ าหมาย ปรับเปลีย่ นรูปแบบการให้บริการบ้าง เชื่อว่าด้วยความทีเ่ ป็ น
ธุรกิจดิจทิ ลั ด้วยฐานข้อมูลและเทคโนโลยีทพ่ี ฒ
ั นาขึน้ สามารถนาไปต่อยอดได้หลากหลาย เช่น การนาระบบรอคิวร้านอาหาร ไป
ใช้กบั การรอคิวโรงพยาบาล การเปลีย่ นระบบจัดการอีเว้นท์ เป็ นระบบออนไลน์อเี ว้นท์ เป็ นต้น
ในภาวะวิกฤต มีโอกาสที่จะเกิดแพลตฟอร์มใหม่ท่เี ปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคได้ อย่างเช่น แพลตฟอร์มการ
สื่อสารอย่าง LINE กลายเป็ นทีน่ ิยมในญี่ป่ ุน หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิครัง้ ใหญ่ในปี 2011 หรือ การแพร่ระบาด
ของโรค SARS ในปี 2003 ทาให้พฤติกรรมผูบ้ ริโภคจีนเริม่ เข้าสู่การชอปปิ้ งออนไลน์มากขึน้ Taobao และ JD.COM กลายเป็ น
แพลตฟอร์มยอดในนิยมในปี ถดั มา
ดังนัน้ ทุกส่วนสามารถสนับสนุ นแพลตฟอร์มไทยได้ ด้วยการให้โอกาส เลือกใช้บริการ หรือร่วมพัฒนาต่อยอด เป็ น
พันธมิตรทางธุรกิจกับแพลตฟอร์มไทยให้มากขึน้ ในการปรับตัวฝ่ าวิกฤตครัง้ นี้ ภาครัฐบาล บริษทั ขนาดใหญ่ SMEs และสตาร์ท
อัพ น่าจะใช้โอกาสนี้สร้างแพลตฟอร์มใหม่ระดับประเทศ ทีส่ ามารถสร้างการเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่ได้

เขียนโดย : ไผท ผดุงถิน่
CEO/Co-founder
บริษทั บิลค์ วัน กรุ๊ป จากัด
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