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เข้าใจ Product-Market Fit ผา่นกรณีศึกษาจาก E-Commerce Platform (ตอนท่ี 2) 

HIGHLIGHT : 

• เขา้ใจ Product-Market Fit  ในมุมมองของ VC ทีม่ต่ีอการประเมนิธุรกจิ E-Commerce Platform ซึง่นอกเหนือจากการ

สรา้งคุณค่าทีต่อบสนองความตอ้งการของลกูคา้แลว้ ยงัตอ้งมองถงึขนาดตลาดทีใ่หญ่มากพอ เพื่อโอกาสในการสง่มอบ

คุณคา่ใหก้บัลกูคา้จาํนวนมาก และตอ้งสามารถนําคุณคา่หรอืผลตอบแทนในรปูของกาํไรกลบัมาทีบ่รษิทัไดใ้นอนาคต 

เวลาในการอ่าน 6 นาท ี

   

จากบทความตอนท่ี 1 นัน้ ไดพ้ดูถงึความสาํคญัของ Product-Market Fit ในมุมมองการตอบสนองความตอ้งการของ

ลูกค้าไปแล้ว มาในบทความตอนน้ีจะมาขยายความ Product-Market Fit ในมุมมองของนักลงทุน โดยเฉพาะ VC ที่ให้

ความสาํคญักบัเรือ่งน้ี และตอ้งใชพ้จิารณาประกอบการตดัสนิใจลงทุนในธุรกจิสตารท์อพั 

Andy Rachleff ผู้เป็น CEO และ Co-founder ของ Wealthfront (บรษิทั FinTech ในสหรฐัอเมรกิาที่ตัง้ขึ้นเพื่อทําให้

การออมและลงทุนเป็นเรื่องงา่ยและเขา้ถงึได)้ และ Co-founder ของ Benchmark Capital (VC ทีค่รํ่าหวอดในวงการมานาน ได้

ร่วมลงทุนใน Unicorn มากมาย เช่น eBay, Dropbox, Twitter และ Instagram) ซึ่งเป็นเจา้ของคําพูด “Product-Market Fit” ได้

กล่ าวไว้ว่ า  “You know you have fit if your product grows exponentially with no marketing. That is only possible if you 

have huge word of mouth. Word of mouth is only possible if you have delighted your customer.” คอื ของดยีอ่มมคีนบอก

ต่อนัน่เอง แต่สาํหรบั VC นัน้ Product ดยีงัไมเ่พยีงพอ Market ยงัตอ้งดดีว้ย ซึง่ตลาดทีด่กีค็อืตลาดทีใ่หญ่นัน่เอง 

Total Addressable Market (TAM) ขนาดของตลาดท่ีใหญ่มากพอ 

เมื่อ VC ประเมนิ Startup สิง่แรกๆ ที่มกัจะให้ความสนใจก่อนก็คือขนาดของโอกาส (หรอืตลาด) น้ีว่าใหญ่เท่าไร เน่ืองจาก 

Business Model ของ VC จําเป็นต้องสรา้งผลตอบแทนจํานวนมากในเวลาที่จํากดั ต้องการใหธุ้รกจิเตบิโตไดร้วดเรว็แบบก้าว

กระโดด จงึทําให้ VC มกัเลอืกลงทุนในธุรกิจที่ตลาดมขีนาดใหญ่ไว้ก่อน ซึ่งคําศพัท์เฉพาะที่ใช้คอืคําว่า Total Addressable 

Market เรยีกยอ่วา่ TAM  และดว้ยความที ่VC ตอ้งการลงทุนในสตารท์อพัทมีโีอกาสเป็น Unicorn จงึมกัเลอืกธุรกจิทีม่ ีTAM ไม่

ตํ่ากวา่ 1 พนัลา้นดอลลารส์หรฐัฯ เป็นเกณฑข์ัน้ตน้ในการคดักรอง แต่อยา่งไรกต็ามขอ้ควรระวงัของการประเมนิ TAM คอืขนาด

ของตลาดไมไ่ดแ้ปลวา่จะเป็นรายไดข้องธุรกจิเรา จงึตอ้งพจิารณาถงึ Business Model ของเราดว้ย 

ในบรบิทของ E-Commerce Platform เรามกัจะเหน็ตวัเลขของตลาดที่ใหญ่มาก เช่น เมื่อต้นปี 2563 สภาดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิ

และสงัคมได้เปิดเผยข้อมูลภาพรวมและแนวโน้มอุตสาหกรรมดิจิทลัที่สําคญัในประเทศไทย พบว่าธุรกิจ E-Commerce ใน

ประเทศไทยมมีูลค่าราว 748,000 ลา้นบาท ซึ่งไม่ไดแ้ปลว่า E-Commerce Platform มรีายไดเ้ท่านัน้ แต่ตวัเลขน้ีสะทอ้นมลูค่า

ธุรกรรมรวมในตลาด (เรยีกว่า Gross Merchandise Value หรอื GMV) กต็อ้งไปดูวา่ผูใ้หบ้รกิาร Platform สามารถสรา้งรายได้

จากธุรกรรมเหล่าน้ีไดเ้ท่าไร สมมุตวิ่าสรา้งรายได ้5% จาก GMV (อตัราส่วนน้ีเรยีกว่า Take Rate) รายไดก้อ็ยู่ที ่37,400 ลา้น

บาทเทา่นัน้ 

 

https://www.set.or.th/set/enterprise/knowledgedetail.do?contentId=6943
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TAM ที่ใหญ่สามารถมาจากปรมิาณธุรกรรมที่มาก (เช่น จํานวนสนิค้าที่ขาย จํานวนครัง้ที่ส่ง) หรอืมูลค่าของแต่ละธุรกรรม 

(Average Basket Size) ก็ได้ ซึ่งต้องไม่ลมืว่าสําหรบั Startup มูลค่าน้ีหมายถงึรายได้ที่เราสามารถสรา้งได้จาก Product ซึ่งก็

ขึ้นกบัคุณค่าที่สร้างให้กบัลูกค้า และ Willingness to Pay ของลูกค้านัน่เอง เมื่อตลาดมขีนาดใหญ่เป็นที่พงึพอใจแล้ว VC จะ

กลบัมาประเมนิดู Product ของเราว่าสามารถสรา้ง Value ใหลู้กคา้ไดจ้รงิหรอืไม่ และรูปแบบการดําเนินธุรกจิของเราสามารถ

สรา้ง Exponential Growth ไดใ้นระยะเวลาอนัสัน้หรอืเปลา่ มคีาํกลา่ววา่ VC มกัตอ้งการเหน็ TAM ทีใ่หญ่ Team ทีเ่ขม้แขง็ และ 

Tech ที ่Scalable ใน Startup กด็ว้ยเหตุน้ี 

Value Creation vs Value Capture  สร้างคณุค่าให้ลกูค้าแล้ว ต้องนําคณุค่ากลบัมาท่ีบริษทัด้วย 

แมเ้ราม ีProduct ทีส่ามารถแกปั้ญหาใหลู้กคา้ได ้ไม่ไดห้มายความว่าลูกคา้จะยนิดจี่ายเสมอไป Peter Theil (Co-Founder ของ 

PayPal และผู้เขยีนหนังสอื Zero to One) ได้กล่าวไว้ว่าคุณค่าที่บรษิัทได้สร้างให้กบัลูกค้า (Value Creation) ไม่จําเป็นต้อง

สอดคลอ้งกบัประโยชน์ทีบ่รษิทัไดร้บั (Value Capture) เสมอไป ยกตวัอยา่งเชน่ เราสรา้ง Platform ใหล้กูคา้สามารถคน้หาสนิคา้

หรอืรา้นอาหารใหม่ๆ  ได ้เช่น อาจจะมผีูเ้ชีย่วชาญรวีวิ หรอืมรีวีวิจากลูกคา้คนอื่น ซึ่งลูกคา้กร็ูส้กึยนิด ีอยากมาใชบ้รกิารเพราะ

ทาํใหช้วีติสะดวกสบายขึน้ ในกรณีน้ี Product ของเรามคีุณค่า แต่เมื่อเราบอกลกูคา้วา่กรุณาจา่ยเงนิคา่แนะนําเพื่อแลกกบัความ

สะดวกสบายน้ี ลูกคา้กลบัไม่อยากจ่าย หากยิง่มทีางเลอืกมากเท่าไหร่ (โดยเฉพาะทางเลอืกทีฟ่ร)ี กย็ิง่ทําใหลู้กคา้ตดัสนิใจจ่าย

ยากขึน้ ซึง่กเ็ป็นความทา้ทายของธุรกจิวา่จะทาํอยา่งไรทีจ่ะสามารถรบัสว่นแบง่จากคุณคา่น้ีได ้

ในบางกรณี แมลู้กคา้จะยนิดจี่ายแต่รายไดอ้าจไมไ่ดส้รา้งกําไรใหก้บักจิการมากนัก ยกตวัอย่างเช่นสายการบนิ United Airlines 

ที่ Operating Profit Margin ในปี 2562 อยู่ที่ 10.5% ในขณะที่ Online Travel Agency Bookings Holdings อยู่ที่ 35.5%  จาก

ตวัอยา่งจะสงัเกตไดว้า่สายการบนิคอืธุรกจิการเดนิทาง ทีม่ตีวัเลอืกอื่นเยอะ ในขณะที ่Online Travel Agency เป็นธุรกจิบรหิาร

ประสบการณ์ทอ่งเทีย่ว และบรษิทัทีม่คีุณภาพเทยีบเทา่กบับรษิทัในกลุม่ Bookings กม็ไีมม่ากนกั ดงันัน้การทีบ่างธุรกจิม ีValue 

Capture ที่ดีกว่า ไม่ได้ขึ้นอยู่กบัเพียงคุณค่าที่เกิดขึ้นกับลูกค้า แต่ขึ้นอยู่กบัทางเลือกอื่นของลูกค้าด้วย ดงันัน้จุดเด่นของ 

Product ทีส่ามารถตอบคาํถามไดว้า่ “ทาํไมลกูคา้ถงึตอ้งเลอืกคณุ” จงึเป็นเรือ่งที ่VC มองหาดว้ยเชน่กนั 

นอกจากน้ี VC มกัพจิารณา Unit Economics ของ Product เราประกอบในการประเมนิ Product-Market Fit ดว้ย ซึ่งเป็นการ

วเิคราะหว์า่ทุกธุรกรรมทีเ่ราไดท้าํไปนัน้ ไดก้่อใหเ้กดิกําไรกบับรษิทัหรอืเปล่า แนวคดิจะคลา้ยกบั Contribution Margin ซึง่แยก

ตน้ทุนระหวา่งตน้ทุนคงที ่(Fixed Cost) กบัตน้ทุนผนัแปร (Variable Cost) หากรายไดล้บตน้ทุนผนัแปรตดิลบ ยิง่เราขายไดม้าก 

กย็ิง่ขาดทุน กย็ิง่เป็นการ “เผา” เงนิทุนของกจิการนัน่เอง 

Path to Profit เส้นทางกาํไรท่ี VC ต้องการเหน็ 

หากเราอยู่ใน Market ที่ปัญหาเด่นชดั มขีนาดใหญ่ แต่ Product ของเราไม่เด่นในเรื่อง Value Capture ไม่สามารถสรา้งกําไร

ใหก้บัผลตอบแทนและนกัลงทุนไดใ้นวนัน้ี กไ็มไ่ดห้มายความวา่ธุรกจิของเราไมม่ศีกัยภาพในการทาํกาํไรไดใ้นอนาคต ซึง่ VC ก็

ต้องการเห็น Path to Profit น้ี หากธุรกิจเผาเงนิทุนไปเรื่อยๆ โดยไม่มแีสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ VC ก็อาจตดัสนิใจหยุดการ

สนับสนุนได ้ ซึ่งแน่นอนว่าธุรกจิ Platform มกัขาดทุนในช่วงแรกๆ และม ีUnit Economics ที่ตดิลบ ยิง่ทํา ยิง่ขาดทุน แต่ก็มี

หลายกลยทุธท์ีส่ามารถทาํใหก้ลบัมากาํไรได ้เชน่  

https://www.set.or.th/set/enterprise/clip/detail.do?contentId=6646
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 ให้ร้านอาหารมาขาย Deal ผ่าน Platform  หากสาเหตุมาจากการที่ลูกคา้ไม่ให้คุณค่าของขอ้มูลมากพอที่จะยอม

จ่ายเงนิ แต่เชื่อขอ้มลูมากพอและมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ กป็รบัรปูแบบธุรกจิใหไ้ปคดิเงนิจากคนทีย่นิดจี่ายแทน โดย

เพิม่การขาย Deal จากรา้นคา้ได ้ 

 การใช้กลยุทธ์ Private Label  โดยการยอมขาดทุนจากธุรกจิส่งของเพื่อให้ได้ขอ้มูลพฤตกิรรมของลูกค้ามาพฒันา

สินค้าขายเอง (Private Label) ซึ่งกลยุทธ์ Private Label ก็มีใช้กันอย่างแพร่หลายในธุรกิจค้าปลีกโดยเฉพาะ 

Supermarket  

 การเพ่ิมร้านค้าแนะนํา  โดย “ขาย” พืน้ที ่Traffic สงูใหก้บัรา้นคา้ ซึ่งคลา้ยกบัการขายพืน้ทีแ่บบ Physical Location 

ใจกลางเมอืง แต่เปลีย่นมาเป็นเป็น Virtual Location ทีม่ ีVisibility สงู สามารถมองเหน็งา่ยแทนกไ็ด ้  

 เปล่ียน Revenue/Pricing Model หากสาเหตุมาจากการที่ Take Rate ตํ่า (รายไดจ้ากธุรกรรมน้อย) แต่มคี่าใชจ้่าย

เยอะ (เช่น สง่ของฟรใีหล้กูคา้โดยแบกรบัคา่ใชจ้่ายเอง) กอ็าจเปลีย่นรปูแบบมาใหล้กูคา้รบัผดิชอบค่าสง่เอง ซึง่กลยุทธ ์

Pricing Strategy เพื่อ Value Capture ยงัมีอีกหลายหลาย ศาสตราจารย์ Stefan Michel จาก IMD ได้แนะนําไว้ใน

บทความ Harvard Business Review ทีช่ื่อวา่ Capture More Value 

 การทุ่มตลาดเพ่ือกาํจดัคู่แข่ง แลว้รอขึน้ราคาในอนาคตเพื่อทาํกําไร กเ็ป็นอกีวธิหีน่ึงทีธุ่รกจิ Platform มกัใช ้แต่ตอ้ง

ประเมนิเงนิทุนทีม่แีละระยะเวลาทีส่ามารถทุม่ตลาดได ้ซึง่วธิน้ีีอาจจะไมใ่ชว่ธิทีีเ่กดิผลดเีสมอไปเพราะนอกจากมโีอกาส

ถูกตรวจสอบการเอาเปรยีบผูบ้รโิภคโดยรฐัแลว้ ธุรกจิ Platform เป็นธุรกจิทีไ่มไ่ดเ้ริม่ยากหากมทุีน ดงันัน้กต็อ้งต่อสูไ้ป

กบัเจา้ใหมเ่รือ่ยๆ จนกวา่ใครจะทุนหมดก่อนกนั 

หากมอง E-Commerce Platform เป็นเพยีงแค่ธุรกิจส่งของ ลูกค้ามทีางเลอืกอื่นอีกมากมาย ทําให้ Value Creation 

และ Value Capture เกดิไดย้าก แต่เมือ่มองวา่เป็นธุรกจิ Digital Retail การสรา้งรายไดแ้ละ Value Capture กจ็ะชดัขึน้ ประกอบ

กบัขอ้ไดเ้ปรยีบของธุรกจิ Digital เมื่อเทยีบกบัธุรกจิคา้ปลกีแบบดัง้เดมิ สามารถคน้พบ Insights จากขอ้มลูไดด้ว้ยความสะดวก

และรวดเรว็มากกวา่ เช่น การปรบัแต่ง “หน้ารา้น” เพื่อทดลองวา่อะไรขายดสีาํหรบั Platform คอืการปรบัหน้าเพจ/แอพ สามารถ

ทดลองปรบัรา้นใหแ้ตกต่างกนัสาํหรบัลกูคา้แต่ละกลุม่เพือ่ดกูารตอบสนองไดอ้ยา่งอสิระ และตดิตามดพูฤตกิรรมการเลอืกซื้อของ

ได้อย่างใกล้ชดิ ก็จะเห็นได้ว่าทําไมหลาย Platform จงึแข่งกนัลดราคาถึงแม้ว่าจะขาดทุนจน Unit Economics ติดลบ เพราะ 

Traffic กส็ามารถนํามาเปลีย่นเป็น Product ไดด้ว้ยนัน่เอง  

ทัง้หมดน้ีคอืกรณีศกึษาของธุรกจิ E-Commerce Platform ทีพ่อจะทาํใหผู้อ่้านไดเ้ขา้ใจวธิกีารพฒันาธุรกจิใหเ้ขา้ใกลก้บั 

Product-Market Fit มากขึน้ ทัง้จากมุมมองความตอ้งการของลกูคา้ ทีเ่น้นเรือ่งการแกปั้ญหา และการสรา้งคุณค่าทีต่รงกบัความ

ตอ้งการของลกูคา้ รวมถงึมุมมองการประเมนิ Product-Market Fit ของนกัลงทุนทีเ่น้นขนาดของตลาดทีใ่หญ่ เพื่อโอกาสในการ

สรา้งคณุคา่ใหก้บัลกูคา้จาํนวนมาก และสามารถนําคุณคา่หรอืผลตอบแทนในรปูของกาํไรกลบัมาทีบ่รษิทัไดใ้นอนาคต 
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