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จาก Dot.Com ไปสู Dot.Gone

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

 ในทีสุ่ด ภาวะฟองสบูของ Dot.com กแ็ตกสลายดุจเดียวกับการแตกสลายของภาวะ
ฟองสบูของกิจกรรมเศรษฐกิจอ่ืนๆ

นบัต้ังแตป 2537/2538 เปนตนมา  เมื่อ Internet สามารถใชประโยชนดานการ
พาณิชยได ธุรกิจ E-Commerce ก็เฟองฟูอยางยิ่งยวด โดยเฉพาะอยางยิ่งในอเมริกาเหนือและ 
ยโุรปตะวนัตก ในขณะที่โลกที่สามยังมีความกาวหนาในเรื่องนี้ไมมากนัก

การเติบโตของธุรกิจ E-Commerce ผลักดันใหมีการจัดตั้งหนวยธุรกิจ Dot.Com 
จํ านวนมาก หนวยธุรกิจประเภทนี้ประกอบธุรกิจใน Cyberspace ไมมีสถานประกอบการทาง 
กายภาพ และไมมีรานคาที่ลูกคาเยี่ยมชมได เพียงแตสราง Online Web Site และประกอบธุรกิจจาก
Online Web Site ของตน ชือ่ของหนวยธุรกิจมักจะลงทายดวย .com อาทิเชน amazon.com เปนตน 
ดวยเหตุดังนี้ หนวยธุรกิจที่ประกอบธุรกิจใน Cyberspace จงึมสีามัญนามวา Dot.Com

ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการขยายตัวของการใช Internet  
ทํ าใหธุรกิจ Dot.Com มีตลาดอันกวางใหญไพศาล ครอบคลุมพื้นที่ทุกภูมิภาคในขอบเขตทั่วโลก  
คุณสมบัติดังกลาวนี้เกื้อหนุนการขยายตัวของธุรกิจ Dot.Com อยางยิ่ง ในชวงที่เศรษฐกิจรุงเรือง 
ธุรกิจ Dot.Com ผุดขึน้ใหมนับพันบริษัทเกือบทุกเดือน การเติบโตของธุรกิจ Dot.Com ไดรับการ
เกื้อหนุนจากธุรกิจ Venture Capital ซึง่ชวยบรรเทาการขาดแคลนเงินทุนในการประกอบการระยะ
แรกเริ่ม

นอกจากจะแสวงหาเงินทุนจาก Venture Capital ไดโดยงายแลว การระดม
เงนิทนุจากตลาดทุนยังมิใชเร่ืองยากอีกดวย เพราะตลาดมองเห็นอนาคตอันสดใสของธุรกิจประเภทนี้ 
การเก็งกํ าไรซื้อขายหุนของธุรกิจ Dot.Com จงึเปนไปอยางคึกคัก ธุรกิจ Dot.Com บางบริษัทมีมูลคา
ตลาดสงูกวา 1,000 ลานดอลลารอเมริกัน ทั้งๆที่ยังไมมีผลกํ าไร ดัชนีตลาดหลักทรัพย NASDAQ ถีบ
ตัวสงูขึน้อยางรวดเร็ว ผูมีเงินออมพากันตบเทาเขาไปเก็งกํ าไรซื้อขายหุนของธุรกิจ Dot.Com ไมตอง



สงสัยเลยวา การเก็งกํ าไรดังกลาวนี้จะไมกอใหเกิดภาวะฟองสบูของราคาหลักทรัพยของธุรกิจ
Dot.Com ซึง่รอวันแตกสลายในอนาคต

การขยายตัวของธุรกิจ Dot.Com ยังเปนผลจากการเขาสูตลาดของผูประกอบการ
หนาใหมอีกดวย นักบริหารธุรกิจมืออาชีพจํ านวนไมนอยพากันลาออกจากงาน เพื่อต้ังตัวเปน 
‘เถาแก’ เสียเอง บัณฑิตที่เพิ่งจบการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งจาก Business Schools ตางๆ  
ตางมองเห็นอนาคตอันสดใสในการเขาไปประกอบธุรกิจใน Cyberspace อันเปนตลาดที่กวางใหญ
ไพศาล โดยที่มีทํ านบกีดขวางการเขาไปแขงขัน (Barriers to Entry) ไมมากนกั สวนหนึ่งเปนเพราะการ
แสวงหาเงินทุนจาก Venture Capital ท ําไดงาย ดวยเหตุดังนี้ ภาวะฟองสบูของธุรกิจ Dot.Com หรือ 
Dot.Com Mania จงึกอเกิดขึ้น

แตแลวภาวะฟองสบูของธุรกิจ Dot.Com ก็เร่ิมแตกตั้งแตตนป 2543 แมใน
ชั้นแรกจะเปนการแตกสลายของภาวะฟองสบูของตลาดหลักทรัพย NASDAQ หากแตในเวลา
ตอมาเกิดการลมละลายของธุรกิจ Dot.Com นิตยสาร Fortune ถึงกับเปดคอลัมน Dot.Com
Deathwatch ในขณะที่หนังสือพิมพ The Washington Post เปดคอลัมน Dot.Com Graveyard ราย
งานขาวเกี่ยวกับการปดกิจการและการลมละลายของธุรกิจ Dot.Com ปรากฏอยางตอเนื่อง ชนิดที่
ตองมีการจับตามมองมรณกรรมหรือตองมีการขุดหลุมฝงศพของธุรกิจ Dot.Com ณ บัดนี้ Dot.Com
กลายเปน Dot.Gone

คํ าถามพื้นฐานมีอยูวา ธุรกิจ Dot.Com ส้ินอนาคตจริงแลวหรือ ?

ธุรกิจ Dot.Com จ ํานวนมากประกอบธุรกิจ B2C (= Business to Consumer) ขาย
สินคาส ําหรบัการดํ าเนินชีวิตประจํ าวัน นับต้ังแตสินคาอุปโภคบริโภค หนังสือ ดนตรี ของเลน สินคา
อีเล็กทรอนิกส บริการการทองเที่ยว บริการบันเทิง และบริการการเงิน ในชวงเวลาครึ่งศตวรรษ
ทีผ่านมา โครงสรางของ E-Commerce เปลีย่นแปลงไปในทางที่ B2C ลดความสํ าคัญลง ในขณะที่
B2B (= Business to Business) มคีวามสํ าคัญมากขึ้น ธุรกิจ Dot.Com ทีล่มหายตายจากไปนั้นสวน
ใหญประกอบธุรกิจ B2C โดยทีไ่มสามารถปรับตัวเพื่อการอยูรอด และมีการบริหารธุรกิจที่ผิดพลาด
อยางนอย 5 ประการ

ประการแรก การขาดยทุธศาสตรทางดานธุรกิจ (Business Strategy) นบัเปนปจจัย
สํ าคัญที่กํ าหนดชะตากกรรมของธุรกิจ Dot.Com  ธุรกิจ Dot.Com สวนใหญสนใจการ 
แขงขนักนัในการลดราคา แตไมสนใจการปรับปรุงคุณภาพของบริการ แมจะมีการหํ้ าหั่นราคา แตเมื่อ



รวมคาขนสงสินคาแลว ราคาที่ผู บริโภคจายมิไดถูกกวาการซื้อสินคาตามรานปกติ ยิ่งการ 
สงสินคาเปนไปอยางลาชาดวยแลว ยิ่งเปนการทํ าลายตนเอง ผูบริโภคเริ่มพบวา สินคาที่ส่ังซื้อจาก 
Dot.Com เพือ่เปนของขวญัในเทศกาลวันคริสตมาสและวันปใหมลากวากํ าหนดเปนอันมาก นับต้ังแต
เทศกาลป 2541/2542 เปนตนมา การสั่งซื้อสินคาจาก Dot.Com เนือ่งในเทศกาลลดลงเปนอันมาก

ประการที่สอง ทนุทางปญญา (Intellectual Capital) มคีวามสํ าคัญในการประกอบ
ธุรกิจ  รวมทั้งธุรกิจ Dot.Com ดวย  จะตองมีการนํ าทุนทางปญญาไปใชในการจัดทํ าฐานขอมูล
เกี่ยวกับลูกคา (Customer Databases) และใชฐานขอมูลดังกลาวไปใชประโยชนในดานการบริหาร
และการตลาด  ธุรกิจ Dot.Com ทีเ่ลกิกจิการสวนใหญละเลยการไขวควา  บมเพาะ  และพัฒนาทุน
ทางปญญา

ประการที่สาม การจับตลาดเฉพาะ (Niche Market) เปนเรื่องสํ าคัญ แม 
Cyberspace จะมตีลาดขนาดใหญมหาศาล แตการประกอบธุรกิจ Dot.Com โดยมิไดจับตลาดเฉพาะ
ยอมไมมีหลักประกันเกี่ยวกับความยั่งยืนของธุรกิจ

ประการที่สี่ ธรุกิจจํ าเปนตองมี ‘ยีห่อ’ (Brand) มฉิะนัน้จะไมสามารถติดตลาดได 
ธุรกิจ Dot.Com มใิชขอยกเวนของหลักการขอนี้ ธุรกิจ Dot.Com จ ํานวนมากที่ลมละลาย เพราะไมมี
ยี่หอ หรือยี่หอไมติดตลาด แตยี่หอมิอาจสรางบน Internet ได ธุรกิจ Dot.Com ที่เกิดใหม  
ไมเปนที่รูจักและไมเปนที่ไววางใจของผูบริโภค จึงจํ าเปนตองสรางยี่หอดวยการทุมโฆษณาในหนา
หนงัสอืพมิพ นติยสาร วิทยุ และโทรทัศน รวมทั้งการติดปายโฆษณาบนถนนและทางหลวง และการ
แจกจายแผนพับโฆษณา amazon.com, eBay.com และธุรกิจ Dot.Com ยกัษใหญอ่ืนๆ ลวนสราง
ยีห่อดวยวิธีการเชนนี้ อยางไรก็ตาม ธุรกิจ Dot.Com จ ํานวนมากมิทันสรางยี่หอใหติดตลาด ก็หมดเงิน
ทนุเสียกอน

ประการที่หา ธรุกจิจะอยูรอดได กระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) จัก
ตองมีประสิทธิภาพ ธุรกิจ Dot.Com สวนใหญใหความสํ าคัญกับธรุกรรมหนาบริษัท โดยเฉพาะอยาง
ยิง่การโฆษณาและการรับคํ าสั่งซื้อ แตมิไดใหความสํ าคัญกับธรุกรรมภายในบริษัท โดยเฉพาะอยางยิ่ง
กระบวนการจัดสงสินคาตามคํ าสั่งซื้อ

นกัเศรษฐศาสตรจํ านวนไมนอยยังคงเชื่อวา ธุรกิจ Dot.Com ยงัมอีนาคต การปดกิจ
การและการลมละลายที่เกิดขึ้นเปนผลจากความผิดพลาดในการบริหาร อีกทั้งมีการคาดการณเกี่ยว
กับธุรกิจ Dot.Com ในดานดเีกนิกวาความจริง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนับต้ังแตตนป 2543 เปนตน
มาจะชวยปรับเปลี่ยนการคาดการณเกี่ยวกับธุรกิจ Dot.Com ใหตรงตามความเปนเปนจริงมากขึ้น



กระนัน้ก็ตาม โครงสรางของ E-Commerce จะยงัคงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ B2B มี
ความสํ าคัญมากขึ้น และ B2C มีความสํ าคัญลดลง ธุรกิจ Dot.Com รุ นนักผจญภัยเริ่ม 
ลมหายตายจากไปตามกฎ Survival of the Fittest ในขณะเดียวกัน ธุรกิจ Dot.Com รุนที่สองกํ าลัง
ปรากฏตัวขึ้น

ผูประกอบการธุรกิจ Dot.Com รุนแรกเปนผูประกอบการหนาใหม ซึ่งไมมีฐานการ
ผลิตในภาคเศรษฐกิจที่แทจริง (Real Sector) ผูประกอบการเหลานี้มิไดผลิตสินคาเอง เพียงแตให
บริการพาณิชยผาน Internet เมือ่มีผูบริโภคสั่งซื้อสินคาใด ธุรกิจ Dot.Com กเ็พยีงแตจัดซื้อจาก 
ผูผลิต  แลวจัดสงใหลูกคา

ผูประกอบธุรกิจ Dot.Com รุนทีส่องมีฐานการผลิตในภาคการผลิตที่แทจริง และมี
สถานประกอบการภายในอาคารที่มั่นคง ดังนั้น จึงมีชื่อเรียกวา Brick and Mortar บริษทัเหลานี้เร่ิมรุก
คืบเขาไปประกอบธุรกิจ E-Commerce โดยมกีารจัดองคกรแตกตางกันอยางนอย 4 รูปแบบ
 รูปแบบแรก E-Commerce อยูในความรับผิดชอบของหนวยงานหรือแผนกหนึ่งภาย
ในบริษัท The Office Depot ผูผลิตเครื่องใชในสํ านักงานเลือกใชรูปแบบนี้
 รูปแบบที่สอง แยกกิจการ E-Commerce ออกเปนบริษัทตางหาก แตยังเปนบริษัทใน
เครือของบริษัทแม ดังกรณี CVS ผูประกอบธุรกิจการขายยา
 รูปแบบที่สาม ไดแก การจัดตั้งธุรกิจรวมทุนระหวาง Brick and Mortar Company
กับ Dot.Com บริษทัผูผลิตเปนผูปอนสินคาสํ าหรับขายใน Cyberspace โดยอาศัยทักษะและความ
ช ํานัญการดาน E-Commerce ของ Dot.Com
 รูปแบบที่ส่ี ไดแก การจัดตั้งบริษัทใหมแยกตางหากจากบริษัทแมโดยชัดเจน และไม
พึง่เงนิทนุจากบริษัทแม หากแตพึ่งเงินทุนจาก Venture Capital และระดมทุนจากตลาดทุนเปนสํ าคัญ

การแตกสลายของภาวะฟองสบูของธุรกิจ Dot.Com ในชวงป 2543-2544 อันนํ ามา
ซึ่งจุดจบของ  Dot.Com Mania ไมเพียงแตจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร างของ 
E-Commerce เทานัน้ หากยังนํ ามาซึ่งมรณกรรมของธุรกิจ Dot.Com รุนแรก และการกอเกิดของธุรกิจ 
Dot.Com รุนที่สองอีกดวย
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