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เข้าใจ Product-Market Fit ผา่นกรณีศึกษาจาก E-Commerce Platform (ตอนท่ี 1) 

HIGHLIGHT : 

• Product-Market Fit หรอืการสรา้ง “สนิคา้และบรกิาร” ทีส่ามารถแก ้“ปัญหา” ไดต้รงกบัความตอ้งการของ “ลกูคา้”    

• มาเรยีนรูก้นัว่าธุรกจิที่มกีลุ่มลูกคา้หลายหลาย อย่าง E-Commerce Platform จะทําอย่างไรให้สามารถเพิม่คุณค่าใน

การพฒันาผลติภณัฑใ์หต้อบสนองกบัลกูคา้ทุกกลุม่ จนเขา้สู ่Product-Market Fit ในมมุมองของลกูคา้ได ้

เวลาในการอ่าน 6 นาท ี

   

ในแวดวง Startup ทีเ่ตม็ไปดว้ยคาํศพัทเ์ฉพาะ หน่ึงในคาํทีถู่กกล่าวถงึมากทีส่ดุคงหนีไมพ่น้คาํวา่ Product-Market Fit 

ซึง่แปลครา่วๆ ไดว้า่ “ความสอดคลอ้งของสนิคา้และตลาด” นัน่เอง หากเราเป็น Startup ทีต่อ้งการระดมทุน กม็กัถกูถามเสมอวา่ 

“ธุรกจิของคุณทําอะไร” “ใครเป็นลูกคา้” และ “ทําไมลูกคา้ถงึต้องเลอืกคุณ” บทความชุดน้ีจะทําใหเ้ขา้ใจวธิกีารคดิ เพื่อพฒันา 

Product-Market Fit ได้ตรงกบัความต้องการในมุมมองของ “ลูกค้า” รวมถงึมุมมองการประเมนิ Product-Market Fit ของ “นัก

ลงทุน” ผา่นกรณีศกึษาจาก E-Commerce Platform ทีไ่ดร้บัความนิยมในแวดวง Startup ในชว่งทีผ่า่นมา  

 

Product-Market Fit  “สินค้าและบริการ” ท่ีสามารถแก้ “ปัญหา” ได้ตรงกบัความต้องการของ “ลกูค้า” 

จุดเริม่ตน้ของธุรกจิมาจาก “ปัญหา” ทีค่นกลุ่มหน่ึงม ีและพรอ้มทีจ่ะตอบแทนใหก้บัผูท้ีส่ามารถบรรเทาหรอืกําจดัปัญหาของเขา

ได้ เมื่อเราตดัสนิใจสรา้งสนิค้าและบรกิารเพื่อแก้ปัญหาให้กบักลุ่มคนเหล่านัน้ จนเขากลายมาเป็นลูกค้าของเราแล้ว หากเรา

ตอบสนองปัญหาของคนกลุ่มนัน้ไดด้ ีเรากส็ามารถเรยีกรอ้งค่าตอบแทนได ้Warren Buffett ไดก้ล่าวไวว้่า “Price is what you 

pay, value is what you get.” ซึ่งมาขยายความต่อได้ว่าของราคาสงูไม่ได้ถอืว่าแพง หากสิง่นัน้มอบคุณค่าเกนิราคา ดงันัน้ยิง่

สนิคา้และบรกิารของเราเป็นประโยชน์และตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้เท่าไร ลูกคา้กย็งัสะดวกใจทีจ่ะตอบแทนเราในราคาที่

สงูไดอ้ยูด่ ีดงันัน้การเขา้ใจลกูคา้และการกาํหนดวา่ “ปัญหา” คอือะไรจงึเป็นเรือ่งทีส่าํคญัทีส่ดุของธุรกจิ  

E-commerce Platform ใครบ้างคือ “ลกูค้า” 

กรณีศกึษา E-Commerce Platform ไม่ว่าจะเป็นซื้อสนิคา้หรอือาหาร เป็นธุรกจิที่มรีายละเอยีดที่น่าสนใจเพราะ Platform เป็น

ธุรกจิทีเ่ชื่อมโยงหลายๆ ฝ่ายเขา้ดว้ยกนั ไมว่า่จะเป็นผูซ้ือ้ ผูข้าย ไปจนถงึ Partners อื่นทีม่สีว่นรว่มในการใหบ้รกิาร เชน่ การสง่

สนิคา้ การชําระเงนิ เป็นตน้ ทุกวนัน้ีเราใชบ้รกิาร Platform มากมาย แต่ละ Platform กม็รีปูแบบการใหบ้รกิารแตกต่างกนั การ

ประเมนิ Product-Market Fit กย็อ่มขึน้อยูก่บัเป้าหมายของ Platform นัน้วา่ใครเป็นลกูคา้ แต่ละคนตอ้งการความช่วยเหลอือะไร 

ดว้ยเน้ือแทข้องนัน้ Platform เป็นผูป้ระสานงาน คนรอบขา้งจงึลว้นเป็นลกูคา้ สรา้งความทา้ทายสาํหรบัผูป้ระกอบการในการหา 

Product-Market Fit ทีส่มดุลกนัทุกฝ่าย 
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ตวัอย่าง E-Commerce Platform เพ่ือส่งอาหาร  

กรณีลกูค้าคือ “ร้านอาหาร” 

สมมตุเิราสนใจทีจ่ะสรา้ง Platform เพือ่ชว่ยรา้นคา้สง่อาหารทีป่ระสบปัญหา ลกูคา้ไมส่ะดวกทีจ่ะเขา้มารบัอาหารเอง 

ในกรณีน้ี “ลกูคา้” กค็อืรา้นอาหาร และ “ปัญหา” ของลกูคา้ คอืตอ้งการสง่ของใหก้บัผูซ้ือ้อาหาร ซึง่ปัญหาน้ี รา้นอาหารมี

ทางออกอยูบ่า้งแลว้ เชน่  

1. จา้งพนกังานประจาํมาเพือ่สง่อาหาร (ไมม่คีา่สง่ต่อครัง้ แต่เป็นคา่ใชจ้า่ยประจาํ อาจจะมงีานใหไ้มคุ่ม้คา่จา้ง)  

2. จา้งคนไปสง่เป็นครัง้คราว (จา่ยเฉพาะตอนทีส่ง่ แต่คา่สง่ต่อครัง้อาจจะสงู และอาจไมม่ัน่ใจวา่ไปสง่ถกูตอ้งจรงิไหม)  

3. ไปสง่เอง (เจา้ของไมม่เีวลาไปเอง มคีา่เสยีโอกาสสงู)  

ดงันัน้ Product แบบเรยีบงา่ยทีส่ดุของเรา (เรยีกวา่ Minimum Viable Product หรอื MVP กไ็ด)้ อาจจะเป็นการรบัจา้งสง่อาหาร

ให้ แล้วสรา้งระบบให้ร้านอาหารสามารถติดตามสถานะการส่งเพื่อสรา้งความมัน่ใจ ก็ถอืว่าแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้แล้ว เพราะ

เจา้ของไมต่อ้งไปสง่เอง (ประหยดัเวลา) มรีะบบสรา้งความมัน่ใจ (ลดความกงัวล) และอาจสง่ดว้ยตน้ทุนทีถู่กกวา่ไดเ้พราะเราสง่

ใหห้ลายรา้น ม ีEconomies of Scale ทําใหไ้ม่ตอ้งคดิค่าสง่สงูกว่าทางเลอืกอื่นของลูกคา้ (ลดตน้ทุน) แบบน้ีกถ็อืว่าม ีProduct-

Market Fit เพราะตอบโจทยล์กูคา้แลว้นัน่เอง 

กรณีลกูค้าคือ “ร้านอาหาร” และ “คนซ้ืออาหาร” 

ตวัอย่างรูปแบบ Platform ก่อนหน้าน้ี รา้นคา้ (ลูกคา้) เป็นผูม้บีทบาทหลกัโดยที่ผูซ้ื้อไม่ไดม้สี่วนร่วมเท่าไรเพราะเรา

กําหนดปัญหาไว้เพยีงแค่การส่งอาหาร แต่โดยทัว่ไป Platform ที่เราคุ้นเคยกนัผู้ซื้อก็มบีทบาทสําคญัมาก และก็ถือว่าเป็น 

“ลูกค้า” คนสําคญัของ Platform ด้วย ดงันัน้การประเมนิ Product-Market Fit ของลูกค้าที่เป็นผู้ซื้อก็จะต้องพจิารณาถงึปัญหา

ของลกูคา้กลุม่น้ีดว้ยเชน่กนั ถงึแมโ้ดยรวมๆ แลว้ลกูคา้ตอ้งการสนิคา้และบรกิารคุณภาพด ีมคีวามสะดวกสบายในราคาทีย่อมรบั

ได ้เรากค็วรแยกความตอ้งการเหล่าน้ีออกมาเป็นประเดน็ใหไ้ดม้ากทีส่ดุ เช่น ทาํงานหนกัไมม่เีวลาไปซือ้อาหารเอง ไมรู่ว้า่จะกนิ

อะไรเลยต้องการคนแนะนําให ้รา้นที่ต้องการไปกนิเดนิทางไปไม่สะดวก ควิยาว ไม่รบับตัรเครดติ เป็นต้น ใหเ้ขา้ใจถงึต้นเหตุ

ของปัญหาทีแ่ทจ้รงิ (Root Cause) เพือ่ทีจ่ะไดต้อบสนองใหต้รงความตอ้งการมากทีส่ดุ และนํามาชเูป็นจุดขายของเรา  

กรณีลกูค้าคือ “ร้านอาหาร” “คนซ้ืออาหาร” และ “คนส่งอาหาร” 

ในรปูแบบทีซ่บัซอ้นมากขึน้ Platform อาจไม่จา้งคนสง่เป็นพนักงานเองแต่ใชว้ธิจี่ายงานใหก้บัคนสง่ ซึ่งกจ็ะถอืว่าเป็น 

“ลกูคา้” ดว้ยเชน่กนั เพราะอาจมองไดว้า่คนสง่ “ซือ้” งานจาก Platform ไปเพือ่แลกกบัคา่สง่สนิคา้ แต่การซือ้อาจแลกเปลีย่นดว้ย

เงนิ (เช่น ค่าธรรมเนียมทีต่อ้งจ่ายให ้Platform) หรอืขอ้ตกลงกไ็ด ้(เช่น ตอ้งทาํตามระเบยีบ ใสเ่ครื่องแบบ ใชอุ้ปกรณ์ทีก่ําหนด) 

แต่ Platform เองก็มหีน้าที่ต้องเสนอ Product ที่ตอบสนองความต้องการของคนส่ง อาจจะเป็นในรูปแบบของลกัษณะงาน 

คา่ตอบแทน สวสัดกิาร หรอื Incentive มเิชน่นัน้คนสง่ในฐานะลกูคา้กย็อ่มมสีทิธิท์ีจ่ะไปใชบ้รกิาร (ขบัให)้ Platform อื่นไดเ้ชน่กนั 

ทําใหธุ้รกจิ Platform เป็นหน่ึงในธุรกจิที่ทา้ทาย เพราะตอ้งคอยรกัษาสมดุลระหว่างทุกฝ่าย ทัง้รา้นคา้ ลูกคา้ คนสง่ รวมถงึนัก

ลงทุนอกีดว้ย 
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รกัษาสมดลุระหว่างการสร้าง Product ใหม่เพ่ือตอบโจทยล์กูค้า กบัต้นทนุในการพฒันา Product ใหม่ 

ไม่ว่าจะเป็นธุรกจิรปูแบบใด การฟัง ทําความเขา้ใจ และตอบสนองความต้องการของลูกคา้เป็นหวัใจของความสาํเรจ็ทางธุรกจิ

เสมอ แต่กต็อ้งรกัษาสมดุลระหวา่งการสรา้ง Product ใหมเ่พือ่ตอบโจทยข์องลกูคา้ใหด้ทีีส่ดุกบัตน้ทุนในการพฒันา Product ใหม่

ดว้ยเช่นกนั ตวัอย่างเช่น หากลูกคา้ “คนซื้ออาหาร” ตอ้งการสัง่อาหารทีอ่่อนไหวต่อสภาวะอากาศรอ้น แทนทีเ่ราจะพฒันาการ

กระบวนการสง่แบบควมคุมอุณหภูม ิหากประเมนิแลว้ว่าไม่คุม้ค่า ไม่ม ีBusiness Feasibility กอ็าจเลอืกยอมรบัว่ารปูแบบการ

ให้บริการของเราไม่มี Product-Market Fit กบัลูกค้ากลุ่มน้ี และตดัสนิใจที่จะไม่ให้บริการก็ได้ การตดัสนิใจทางธุรกิจมกัมี 

Tradeoff เสมอ ดงันัน้การมุง่พฒันา Product ทีด่สีดุสาํหรบัทุกคน แทนทีจ่ะเป็นเลศิในทุกดา้น อาจกลบักลายไดเ้ป็น Product ที่

ดไีมส่ดุสาํหรบัใครสกัคนเลยกไ็ด ้ความชดัเจนใน Product-Market Fit วา่เราเหมาะกบัใครจงึเป็นเรือ่งทีธ่รุกจิพงึตระหนกัไวเ้สมอ  

สร้าง Product-Market Fit ด้วยการเพ่ิมคณุค่าหรือแก้ปัญหาให้ “ลกูค้า” มากขึน้ 

หากปัญหาของลูกค้ามทีางออกหลากหลาย เราก็ต้องพยายามสร้างคุณค่าให้ลูกค้ามากขึ้น ซึ่งอาจมาจากการมองปัญหาใน

มมุมองทีล่กูคา้ไมเ่คยเหน็ หรอืการนําเสนอประโยชน์อื่นทีล่กูคา้ไมส่ามารถทาํไดเ้องหากไมม่เีรา ในกรณีของ Platform สง่อาหาร 

หากรา้นอาหารมองเราเป็นแค่ช่องทางในการส่งอาหาร ซึ่งในความเป็นจรงิแลว้มทีางเลอืกในการส่งหลากหลายกว่า Platform 

มาก คุณค่าก็จะถูกประเมนิจากแค่ความสะดวกในการส่งเท่านัน้ แต่หากเราเสนอมุมมองว่า Platform สามารถหาลูกค้าให้

รา้นอาหารได ้รา้นอาหารทีท่ําเลไม่ดกีไ็ม่จําเป็นตอ้งยา้ยรา้นไปทําเลทีม่คีนเดนิพลุกพล่าน เช่น หา้งสรรพสนิคา้ (ซึ่งแน่นอนว่า

คา่เชา่กต็อ้งสงู เพราะคา่เชา่กส็ะทอ้น Traffic ทีเ่จา้ของสถานทีใ่หเ้ราได)้ แต่ใหใ้ช ้Platform เป็น “ทาํเล” ในการหาลกูคา้แทน (จะ

มองวา่เป็น Traffic จาก Virtual Real Estate กไ็ด)้ กส็ามารถประหยดัคา่เชา่ของ Physical Real Estate ได ้หรอือกีตวัอยา่งหน่ึง 

หากร้านอาหารอยู่ในที่ทําเลดอียู่แล้ว (จะจ่ายค่าเช่าหรอืไม่จ่ายก็ไม่สําคญั เพราะเมื่อได้ตดัสนิใจเปิดร้านแล้ว ค่าเช่าที่เป็น

ค่าใช้จ่ายประจําถอืเป็น Sunk Cost ไม่ควรนํามาพจิารณาอกี) แต่ไม่ได้ขายได้เต็มที่ตลอดทุกช่วงเวลา เช่น นอกช่วงเวลามือ้

อาหาร หรอืวนัธรรมดา ก็สามารถใช้ Platform หาลูกคา้เสรมิเพื่อใช้ประโยชน์จาก Spare Capacity ได้ ทําให้รา้นอาหารเพิม่ 

Asset Utilization ได ้การขยายมมุมองใหล้กูคา้ตามตวัอยา่งเหลา่น้ี กเ็ป็นวธิทีีธุ่รกจิสามารถเพิม่คุณคา่และสรา้ง Product-Market 

Fit ไดเ้ชน่กนั 

จากตวัอยา่ง Platform สง่อาหาร เหน็ไดว้า่ปัญหาทีเ่ป็นโอกาสมอียูร่อบตวัและหลายปัญหาอาจมคีาํตอบรว่มกนั ความ

ท้าทายของนักธุรกจิคอื การ Match กลุ่มปัญหากบั Product ใหเ้หมาะสมอย่างไร เพื่อใหเ้กดิความลงตวัที่สุดและทุกฝ่ายเกิด

ประโยชน์ร่วมกนั เพราะถึงแม้ว่าเราจะเขา้ไปแก้ปัญหาให้ลูกค้าแล้ว ไม่ใช่ทุกปัญหาที่เราจะได้รบัผลตอบแทนกลบัมาอย่าง

สมน้ําสมเน้ือตามความคาดหวงัของนกัลงทุน (โดยเฉพาะ VC)  ซึง่ในบทความตอนต่อไปจะพดูถงึมมุมอง Product-Market Fit 

ของนกัลงทุนในรายละเอยีดทีม่ากขึน้ 
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