นวัตกรรมกระเป๋าสะพาย “แบคยูนีค”
วิศรัลยา เจตณรงค์

บทคัดย่ อ
กระเป๋ าสะพายสาหรับผูห้ ญิงแล้ว มิใช่เป็ นเพียงเครื่ องประดับส่ วนหนึ่งของร่ างกาย แต่
เป็ นสิ่ งที่ท้ งั ผูห้ ญิงและเพศอื่น ๆ จาเป็ นต้องใช้เพื่อนาสิ่ งของ สัมภาระในชีวิตประจาวันติดตัว
ไปยังสถานที่ต่าง ๆ เช่นนั้น ผูห้ ญิงจึงให้ความสาคัญในการเลือกระเป๋ าสะพาย เพื่อให้เหมาะสม
กับกาลเทศะ เข้ากับการแต่งกายในชีวติ ประจาวันของตน ดังนั้น จึงพบได้วา่ ผูห้ ญิงเกือบทั้งหมด
จึงมิได้มีกระเป๋ าสะพายเพียงใบเดียวเท่านั้น แต่ตอ้ งมีกระเป๋ าสารองไว้ใช้ในวาระต่าง ๆ กันไป
ถือเป็ นปัญหาความสิ้ นเปลืองชนิดหนึ่งของผูห้ ญิง เพราะกระเป๋ าแต่ละใบ มิได้มีราคาเพียง
เล็กน้อย เพราะฉะนั้น การต้องเปลี่ยนกระเป๋ าอยูเ่ รื่ อย ๆ จึงเป็ นเสมือนภาระชนิดหนึ่งของผูห้ ญิง
บริ ษทั แบคยูนีค (ประเทศไทย) จากัด เล็งเห็นปั ญหาส่ วนนี้จึงคิดค้นธุรกิจที่จะผลิต
กระเป๋ าสะพายที่มีนวัตกรรมด้านการเปลี่ยนดีไซน์ หรื อ รู ปแบบแพทเทิร์น ได้ง่าย ๆ ด้วยตัวเอง
ช่วยให้ผหู ้ ญิงมีกระเป๋ าใหม่ได้ง่าย ๆ ในราคาประหยัด นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาค่าใช้จ่ายของ
ผูห้ ญิงแล้ว กระเป๋ าสะพายนวัตกรรมของบริ ษทั ยังตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่ชอบสิ นค้าทาเอง (DIY)
สิ นค้าที่ออกแบบให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตน
โดยบริ ษทั มีแผนการลงทุนเริ่ มต้นที่ 3,000,000 บาทแบ่งเป็ นจานวน 10,000 หุน้ หุน้ ละ
300 บาท จานวนผูถ้ ือหุน้ มีท้ งั หมด 6 ราย มีการประมาณการยอดขายในปี แรกที่ 11,834,400
บาท กาไรจากการดาเนินงาน 1,830,304 บาท และ กาไรสุ ทธิ อยูท่ ี่ 1,464,243 บาท ซึ่งหากแผน
ธุรกิจนี้สามารถดาเนินไปตามคาดหมาย บริ ษทั คาดว่าจะมีระยะการคืนทุน (Payback Period) อยูท่ ี่ 1
ปี 6 เดือน มีมูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิจากการลงทุน (Net Present Value) สิ้ นปี ที่ 5 ที่ 4,200,418 บาท และ
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate of Return) สิ้ นปี ที่ 5 ที่ 58.41%
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และจากการวิเคราะห์ดา้ นการเงินข้างต้นสรุ ปได้วา่ แผนธุรกิจ นวัตกรรมกระเป๋ า “แบค
ยูนีค” มีความเป็ นไปได้ในการดาเนินธุรกิจ มีฐานกลุ่มเป้าหมายเพียงพอที่จานวนกว่า 16 ล้าน
คน มีความแปลกแตกต่างจากตลาดที่มีอยูเ่ ดิม มีช่องทางการจาหน่ายสิ นค้าที่กลุ่มเป้าหมาย
เข้าถึงได้ง่าย 24 ชม. ทางการขายออนไลน์ และมีฐานตัวแทนที่มีความคุน้ เคยในการขายสิ นค้า
มาช่วยกระจายสิ นค้า ทาให้บริ ษทั เชื่อมัน่ ว่าจะได้รับส่ วนแบ่งทางการตลาดอย่างน้อย 8%

1.

บทนา
บริ ษทั แบคยูนีค (ประเทศไทย) จากัด เป็ นบริ ษทั ใหม่ ที่มีการวางแผนผลิตกระเป๋ า
สะพายที่มีนวัตกรรมด้านการดีไซน์ นาเสนอวิธีการใช้รูปแบบใหม่ เพื่อจาหน่ายแก่ผหู ้ ญิงและผู ้
ที่สนใจในนวัตกรรม โดยจากการศึกษาและสารวจพบว่า กระเป๋ าสะพายเพียง 3 – 4 ใบนั้นไม่
เพียงพอสาหรับ โดยผูห้ ญิงมักจะมีกระเป๋ าที่ใช้ประจาอยู่ 3 ใบ และมีสารองเหลือไว้ใช้ในกรณี
จาเป็ น ซึ่งกระเป๋ านอกจากจะช่วยเสริ มบุคลิกภาพแล้ว ยังบ่งชี้ไปถึงรสนิยม เชื้อชาติ วัฒนธรรม
ฐานะทางสังคมของผูใ้ ช้อีกด้วย ซึ่งเหล่านี้ถือเป็ นค่าใช้จ่าย ทาให้ “แบคยูนีค” มัน่ ใจว่าการเข้า
มาดาเนินธุรกิจเปลี่ยนรู ปแบบกระเป๋ าเพียงบางส่ วนในราคาประหยัดแล้วได้กระเป๋ าใหม่เพิม่
จะช่วยเติมเต็มความต้องการของผูห้ ญิงที่มีรายได้จากัดได้เป็ นอย่างดี และแม้วา่ การแข่งขันใน
ตลาดกระเป๋ าสะพายจะมีอยูแ่ ล้วเป็ นจานวนมาก

แต่ฐานจานวนประชากรกลุ่มเป้าหมายวัย

ทางาน อายุระหว่าง 24 – 55 ปี ก็มีจานวนเพียงพอกว่า 16 ล้านที่ทาให้บริ ษทั มัน่ ใจว่าจะได้ส่วน
แบ่งทางการตลาดเพียงพอต่อการดาเนินธุรกิจ

2.

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
“แบคยูนีค” เป็ นกระเป๋ าสะพายที่มีการพัฒนาออกแบบให้สามารถปรับเปลี่ยนรู ปทรง
เองได้ เช่นรู ปซิ ปเปลี่ยนฝาปิ ดกระเป๋ าให้เป็ นลวดลายตามต้องการ เปลี่ยนสายสะพายหรื อเพิ่ม
ตัวห้อยกระเป๋ าให้เหมาะสมกับการแต่งกายในแต่ละวันได้ง่าย ๆ เสมือนการเปลี่ยนหน้ากากมือ
ถือเอง ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มเป้าหมายมีสินค้าใหม่ โดยจ่ายเงินเพียงนิดเดียว ก็สวยได้
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ภาพที่ 1 รู ปแบบการดีไซน์กระเป๋ า “แบคยูนีค” ที่เพียงเปลี่ยนก็ปรับบุคลิก
โดยบริ ษทั จะทาการออกแบบทรงกระเป๋ าเดือน ๆ ละ 4 ทรง และแพทเทิร์นอีก 30 แบบ
ในทุก ๆ 15 วัน เพื่อจาหน่ายแก่กลุ่มเป้าหมายวัยทางานอายุระหว่าง 24-55 ปี ผ่านสื่ ออี
คอมเมิร์ซ ออนไลน์ Website IG Instagram Facebook รวมทั้งการจาหน่ายผ่านตัวแทน ที่ช่วย
ให้บริ ษทั กระจายสิ นค้าได้เร็ ว ในทางกลับกันช่วยให้กลุ่มคนดังกล่าวมีรายได้ดว้ ย

3. ข้ อบ่ งชี้ความเป็ นนวัตกรรม
การนาเสนอรู ปแบบกระเป๋ าที่กลุ่มเป้าหมายสามารถเปลี่ยนได้เองในราคาเบา ๆ ซึ่งยัง
ไม่มีผปู ้ ระกอบการใดนาเสนอ เน้นการขายแบบแพทเทิร์นที่มีราคาต่าเทียบเทาราคาหน้ากากมือ
ถือ ทาให้ลูกค้าตัดสิ นใจซื้ อเปลี่ยนได้ง่ายและบ่อยขึ้น โดยบริ ษทั ยังมีการนาเสนอโปรแกรม
เว็บไซต์เพื่อบริ การลูกค้าให้สามารถเลือกรู ปแบบตกแต่งกระเป๋ าได้เองด้วย

4.

การวิเคราะห์ สถานการณ์
สภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ จากการสื บค้นข้อมูลภาพรวมอุตสาหกรรมปี 2559
พบว่ากาลังซื้ อภายในประเทศของภาคครัวเรื อนซบเซาลง แต่จะมีแนวโน้มที่ดีข้ ึนในปี 2560
ขณะที่แนวโน้มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์หนังคาดว่าจะมีการทรงตัว สิ นค้าระดับกลางค่อนไป
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ทางล่างจะมีแนวโน้มที่ดี ทาให้ “แบคยูนีค” มีความได้เปรี ยบเนื่องจากกระเป๋ าสะพายมีราคาไม่
แพง

และยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากมายเพียงเปลี่ยนแพทเทิร์นก็เสมือนได้กระเป๋ าใหม่

โดยไม่ตอ้ งจ่ายเงินซื้อทั้งใบ และถึงแม้วา่ คู่แข่งขันในตลาดจะมีเป็ นจานวนมาก แต่พบว่ายังไม่
มีผปู ้ ระกอบการรายใดนาเสนอกระเป๋ าเปลี่ยนแบบได้ลกั ษณะนี้ในตลาด ดังนั้น หาก “แบค
ยูนีค” เริ่ มกิจการก่อนก็จะมีโอกาสได้ส่วนแบ่งทางการตลาดก่อน

5. ข้ อมูลสถิตกิ ารตลาด การเติบโต
จากสถิติจานวนประชากรในประเทศไทยพบว่ากลุ่มเป้าหมายของบริ ษทั มีจานวนกว่า
16 ล้านคน ซึ่งมีจานวนมากเพียงพอต่อการดาเนินธุรกิจที่คาดการณ์วา่ จะได้รับเพียงอย่างน้อย
8% เท่านั้น
ตารางที่ 1
ระบบสถิติทางการทะเบียน จานวนประชากรแยกรายอายุทั่วประเทศปี 2559
ที่มา. จาก ระบบสถิติทางการทะเบียน

4

6 กลยุทธ์ ส่วนประสมการตลาด
6.1 กลยุทธ์ ผลิตภัณฑ์
กลยุทธ์ความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ รู ปแบบการนาเสนอสิ นค้า บริ ษทั จะผลิตกระเป๋ า
รู ปทรงต่าง ๆ เพื่อจาหน่าย และจะเน้นขายรู ปแบบแพทเทิร์นที่คาดว่าลูกค้าซื้อเพื่ม 1-2 ชิ้นต่อ
การซื้อกระเป๋ า 1 ใบ การนาเสนอโปรแกรม Bag Unique Build Your Bag ให้ลูกค้าสามารถเข้า
ไปเลือกเองได้วา่ ต้องการกระเป๋ าสี ไหน ทรงไหน สายแบบไหน วัสดุอย่างไร และยังถ่ายรู ปตน
กับกระเป๋ าเพื่อเปรี ยบเทียบได้วา่ ถือแล้วเข้าหรื อไม่

ภาพที่ 1 รู ปแบบเว็บไซด์ “แบคยูนีค”

6.2 กลยุทธ์ ราคา
เนื่องจากบริ ษทั ต้องการส่ วนแบ่งจากผูป้ ระกอบการเดิมซึ่งเป็ นคู่แข่งขันหลักอย่างน้อย
8% จึงเน้นเปิ ดตลาดในราคาใกล้เคียงกัน แต่นาเสนอรู ปแบบสิ นค้าที่มีความแตกต่างออกไป
โดยราคาเริ่ มต้นตัวสิ นค้ากระเป๋ าสะพายจะอยูท่ ี่ 1,190 บาทเท่านั้น ส่ วนแพทเทิร์นที่เปลี่ยน
กระเป๋ าเพียงบางส่ วนมีราคาเริ่ มต้นอยูท่ ี่ 200 บาท และอุปกรณ์เสริ มทางเทคโนโลยีอย่าง Track-
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R อุปกรณ์ติดตามตัวมีราคาอยูท่ ี่ 590 บาทเท่านั้น ทาให้ง่ายต่อการกระตุน้ การขายเพราะราคาไม่
แพง และมีความน่าสนใจ

6.3 กลยุทธ์ ช่องทางการจัดจาหน่ าย
ช่องทางการจัดจาหน่ายของบริ ษทั จะเป็ นการผ่านออนไลน์ทาให้ลูกค้าทั้งในและ
ต่างประเทศสามารถเข้ามาเลือกซื้อได้ง่ายและสะดวกขึ้น นอกจากนี้ยงั มีการออกบูธไปยังตลาด
กลุ่มเป้าหมายโดยตรงเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู ้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายอื่นด้วย

6.4 กลยุทธ์ ส่งเสริมการตลาด
 การประชาสัมพันธ์ผา่ นทางอี คอมเมิร์ซ การให้คนดูกดไลค์ กดแชร์ เพื่อชิงรางวัล
 การจัดบูธไปยังสถานที่ต่าง ๆ ให้ลูกค้าถ่ายรู ปลงโซเชียลมีเดียของตนใครได้โหวตมาก
สุ ดได้รับรางวัลจากบริ ษทั
 การเชิญดารา นักแสดง นักร้องมาร่ วมออกแบบลายแพทเทิร์นของกระเป๋ าโดยให้ค่า
ร่ วมกิจกรรมรวมถึงรายได้อนั จะได้จากลิขสิ ทธิ์ แพทเทิร์นนั้น ๆ โดยวิธีน้ ีบริ ษทั จะได้
กลุ่มลูกค้าเพิ่มขึ้นมาอีกเช่นจากแฟนคลับของศิลปิ นดังกล่าว
 การส่ งเสริ มการขาย แข่งขันยอดจาหน่ายสาหรับตัวแทนขาย ใครที่ทาได้มากสุ ดกี่
อันดับมีสิทธิ์ร่ วมเดินทางไปต่างประเทศด้วยกันกับทีมงานบริ ษทั ที่จะไปดูเทคโนโลยี
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการผลิตกระเป๋ าสะพายเป็ นต้น

7. แผนการผลิตและเทคโนโลยี
บริ ษทั เลือกเช่าออฟฟิ ศอยูใ่ จกลางย่านธุรกิจถนนสี ลม

ซึ่งเป็ นจุดศูนย์กลางในการรับ

และกระจายสิ นค้า ติดต่อดาเนินธุรกิจ ง่ายต่อการจัดส่ งสิ นค้าให้กบั ลูกค้ารายย่อย และในส่ วน
ของการผลิตได้วา่ จ้างบริ ษทั หลายรายรับผิดชอบสรรหาวัตถุดิบตามที่บริ ษทั กาหนดเพื่อนามา
คัดเลือกก่อนเปิ ดไลน์การผลิต โดยจะคัดว่าวัตถุดิบเหล่านั้นเหมาะสมกับรู ปแบบดีไซน์ ง่ายต่อ
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การตัดเย็บ และ เป็ นทีตอ้ งการของตลาดกลุ่มเป้าหมายหรื อไม่ และบริ ษทั จะทาการตรวจสอบ
คุณภาพสิ นค้าก่อนการจัดจาหน่าย

8. โครงสร้ างองค์ กรและการบริหารในบริษัท
เนื่องจากการเริ่ มต้นธุรกิจของบริ ษทั มีขนาดย่อม ทาให้โครงสร้างองค์กรมีการวางแผน
ให้เข้าใจง่าย มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบที่ชดั เจน อย่างไรก็ดี ยังได้รับความร่ วมมือและ
ประสานงานกันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพในบริ ษทั

9. แผนการเงิน
เพื่อให้ธุรกิจดาเนินไปได้ดว้ ยความราบรื่ น บริ ษทั แบคยูนีค (ประเทศไทย) จากัด จึงให้
ความสาคัญในการวิเคราะห์แนวโน้มการเงินในการธุรกิจเป็ นอย่างมาก มีการวางแผนเริ่ มธุรกิจ
ด้วยเงินเพียงจานวนไม่มากนัก เน้นการผลิต ขาย และจาหน่ายสิ นค้าโดยผ่านพันธมิตรทาง
ธุรกิจ ซึ่ งมองว่าดีกว่าการลงทุนทาเองทั้งหมด ทาให้กระแสเงินสดมีความคล่องตัวและสามารถ
คืนทุนได้ในระยะเวลาอันสั้น โดยบริ ษทั จะเริ่ มลงทุนเพียง 3,000,000 บาท หุน้ ละ 300 บาท
จานวน 10,000 หุน้ ถือครองโดยผูถ้ ือหุน้ จานวน 6 ราย ไม่มีการกูย้ มื เงินจากสถาบันใด ทั้งนี้เพื่อ
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เลี่ยงภาวะดอกเบี้ยซึ่งทาให้เป็ นต้นทุนของบริ ษทั เงินลงทุน 100% ของบริ ษทั จะถูกจัดสรรไป
ใช้ในธุรกิจ คือ
 เช่าสานักงานร่ วมที่ถนนสี ลมเดือนละไม่เกิน 35,000 บาท
 เงินทุนหมุนเวียนภายในบริ ษทั จานวน 1,400,000 บาท
 อุปกรณ์เครื่ องใช้สานักงานและยานพาหนะจานวนอย่างละ 800,000 บาท

10. การวิเคราะห์ สถานการณ์ ในอนาคต
แม้การวิเคราะห์คาดการณ์ในธุรกิจจะมีแนวโน้มที่ดีและสามารถคืนทุนได้ภายใน
ระยะเวลาประมาณปี ครึ่ งแต่หากเกิดเหตุการณ์พลิกผันขึ้น ไม่วา่ จะเป็ นการที่บริ ษทั รับจ้างผลิต
ผิดสัญญา คู่แข่งขันมีปริ มาณมากและสามารถยึดครองส่ วนแบ่งตลาดมากกว่าในตลาด บริ ษทั
จึงทาการวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ไว้ดงั นี้
กรณี ที่การวิเคราะห์คาดการณ์เป็ นไปตามที่คาดหวัง

บริ ษทั จะสามารถคืนทุนได้ใน

ระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน เมื่อสิ้ นปี ที่ 5 มีมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV) เท่ากับ 4,200,418 บาท และ
อัตราการวิเคราะห์มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (IRR) เท่ากับ 58.41%
หากการคาดการณ์ขายไม่เป็ นอย่างที่วเิ คราะห์ บริ ษทั มีการวางแผนที่จะเปิ ดให้ลูกค้าทาการจอง
สิ นค้าก่อนการผลิต ทั้งนี้เพื่อเป็ นการช่วยควบคุมจานวนการผลิตเกินและค้างสต๊อก มากไปกว่า
นั้นการเปิ ดจองจะทาให้บริ ษทั มีเงินสดหมุนเวียนล่วงหน้ามาดาเนินธุรกิจอีกด้วย
สร้างกระแสการใช้สินค้าแบรนด์ไทยโดยใช้เน็ทไอดอลเป็ นคนช่วยประชาสัมพันธ์
สิ นค้าไปให้กองถ่ายยืมใช้ในการประกอบฉาก
ดีไซน์รูปแบบเพทเทิร์น

โดยจะเน้น
การนา

การจัดงานการเข้าร่ วมประกวดการออกแบบ

เพื่อสร้างการรับรู ้คุน้ เคยในการใช้สินค้า

มีการเพิ่มงบในการ

ประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น จัดกิจกรรมส่ งเสริ มการขายให้เยอะขึ้น การติดต่อเข้าร่ วมกับแบรนด์
อื่นเพื่อเป็ นสิ นค้าโปรโมชัน่

จัดกิจกรรมเปิ ดสอนการทากระเป๋ าหรื อเข้าร่ วมสัมมนาแล้วได้
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สิ นค้ากลับไปเป็ นที่ระลึกเป็ นต้น

โดยเอาค่าจัดเก็บกิจกรรมมาคืนในต้นทุนการผลิตกระเป๋ า

นัน่ เอง
นอกเหนือจากปัญหาตัวอย่างข้างต้น

ทางบริ ษทั จะทาการสารวจตลาดเรื่ องความพึง

พอใจสิ นค้าจากผูบ้ ริ โภคอยูเ่ ป็ นระยะ ๆ มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่บริ ษทั เข้าไปตรวจเช็คสื่ อ
ออนไลน์วา่ มีกระแสลบเกี่ยงกับผลิตภัณฑ์อย่างไรบ้าง เพื่อนาไปปรับปรุ ง และ แก้ไขความพึง
พอใจให้กบั ผูบ้ ริ โภคให้ได้ทนั ท่วงที
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