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บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม

ปี การศึกษา

2560

อาจารย์ที่ปรึ กษา

อาจารย์ระพี ม่วงนนท์

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
ปัจจุบนั คนหันมารักษาสุ ขภาพกันมากขึ้นตั้งแต่ขา้ งในร่ างกายจนถึงภายนอก
ร่ างกาย โดย วิธีการรับประทานอาหารที่ถูกต้องก็ถือว่าเป็ นการรักสุ ขภาพและการออก
กา ลังกายถือว่าเป็ นอีกวิธี หนึ่งที่นิยมกันมากขึ้น การออกกาลังกาย ณ ปั จจุบนั นิยมกัน
คือ การปั่นจักรยานซึ่งมีคนหันมาปั่นกันมากขึ้นและเพิ่มขึ้นในทุกๆปี และจักรยานก็มีให้
เลือกหลายแบบแล้วแต่ผทู ้ ี่ปั่นจักรยานชอบแบบไหน
ร้าน เอ็มแอนด์เอ็น ไบค์ซิเคิล ช็อป ดาเนินธุรกิจจักรยานมาแล้ว 4 ปี เดิมเป็ นร้าน
จาหน่ายสิ นค้าที่เกี่ยวกับจักรยาน เช่น รถจักรยาน อะไหล่ และอุปกรณ์เสริ ม ซึ่งรายได้
หลักมาจากขายสิ นค้าเพียงอย่างเดียว แต่เมื่อมองเห็นโอกาสทางธุรกิจของประเทศไทย
ปัจจุบนั ธุ รกิจการบริ การกาลังเป็ นที่นิยมและมีอตั ราการเติบโตสู ง จึงเล็งเห็นว่าควรนา
ทั้ง 2 อย่างมารวมกันเป็ นธุรกิจที่มีท้ งั ด้านการจาหน่ายสิ นค้าและการบริ การที่ครบวงจร

เพื่อเป็ นการสร้างความได้เปรี ยบคู่แข่ง และเป็ นการเพิ่มฐานลูกค้าให้มากขึ้น มีการนา
เทคโนโลยีมาใช้กบั ธุรกิจเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผูข้ ายกับผูซ้ ้ือในรู ปแบบ
ใหม่ เพื่อให้รู้สึกได้รับถึงการเอาใจใส่ และความอบอุ่นจากการมาซื้อสิ นค้าหรื อรับ
บริ การของทางร้าน เพื่อกระตุน้ ให้เกิดการซื้อซ้ า หรื อการบอกปากต่อปาก ที่จะช่วยให้
ร้านเป็ นที่รู้จกั ในวงกว้างมากขึ้น ถือเป็ นการลงทุนที่คุม้ ค่า เป็ นการสร้างคุณค่าให้กบั ตรา
สิ นค้า และเป็ นแรงผลักดันให้ธุรกิจประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย
คนไทยนิยมหันมาปั่นจักรยานเพื่อท่องเที่ยวและกีฬากันมากขึ้น โดยมีจานวน
มากถึง 450,000 คน และสร้างรายได้ 2,000 ล้านต่อปี โดยมาจากชาวต่างชาติมากถึง 30
% แม้วา่ ตลาดจักรยานในยุโรป-อเมริ กาซึ่งเป็ นตลาดใหญ่ที่สุดในโลกจะมีการเติบโต
ลดลง 15 % ซึ่งส่ งผลกระทบของภาพรวมด้านการส่ งออกของผูป้ ระกอบการในไทย
ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจของไทยในปี นี้ยงั มีการชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง ทาให้ผซู ้ ้ือมี
การเปรี ยบเทียบราคาสิ นค้ามากยิง่ ขึ้น เกิดเป็ นช่องว่างทางการตลาดให้กบั จักรยานที่มี
การนาเข้าจากประเทศจีนที่มีความได้เปรี ยบด้านราคาสิ นค้าจากพิกดั อัตราภาษีการนาเข้า
ที่ต่ากว่า ส่ งผลให้ผนู ้ าเข้าหลายบริ ษทั เริ่ มมีการปรับฐานและทบทวนปริ มาณการสั่งซื้อ
สิ นค้าใหม่ โดยคาดว่าตลาดจักรยานจะกลับเข้าสู่ ภาวะปกติได้ในปี 2561 ส่ วนภาพรวม
ด้านตลาดอุปกรณ์เสริ ม อะไหล่ แฟชัน่ เสื้ อผ้า มีอตั ราเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการ
คาดการณ์ตลาดจักรยานในปี 2560 มูลค่าตลาดสู งถึง 7,500 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ นตลาด
จักรยาน 4,500 ล้านบาท มีการเติบโต 5-7% และตลาดอุปกรณ์เสริ ม 3,000 ล้านบาท มี
การเติบโต 15%
แผนการลงทุนในธุรกิจ โดยใช้เงินลงทุนจานวน 1 ล้านบาท มาจากส่ วนของ
เจ้าของทั้งหมด โดยมีระยะเวลาในการคืนทุน 2 ปี 6 เดือน มูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิ 719,176
และอัตราผลตอบแทนภายใน 33.91%

ควำมเป็ นมำของธุรกิจ
ร้าน เอ็มแอนด์เอ็น ไบค์ซิเคิล ช็อป ก่อตั้งขึ้นโดย น.ส สุ ภรณ์ อภิชาติประคัลภ์
ในปี 2557 โดยแรกเริ่ มจาหน่ายจักรยานทัว่ ไป เช่น จักรยานเด็ก จักรยานผูใ้ หญ่ จักรยาน
แม่บา้ น และ จักรยานพับได้ เป็ นต้น แต่เมื่อได้ศึกษาตลาดรถจักรยานในเชิงลึกแล้ว จึงมี
แนวคิดใหม่วา่ ควรเปลี่ยนบทบาทเดิมที่จาหน่ายสิ นค้าเพียงอย่าง ให้กลายเป็ นศูนย์
จาหน่ายสิ นค้าและให้บริ การครบวงจร และเป็ นสถานที่รวมตัวและศูนย์รวมสาหรับผูท้ ี่
รัก ชื่นชอบและขับขี่จกั รยาน เพื่อให้กลายเป็ นชุมชนของชาวจักรยานและผูท้ ี่กาลังจะ
ตัดสิ นใจซื้อ ซึ่งถือว่าเป็ นการขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมมากขึ้น อีกทั้งยังเป็ นทางเลือก
สาหรับผูบ้ ริ โภคยุคใหม่ โดยมีช่องทางการจัดจาหน่าย 2 ช่องทาง ทั้งทางด้าน ออน์ไลน์
(Online) และการขายหน้าร้าน (Offline) เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กบั ลูกค้าและ
สอดคล้องกับยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0

วิสัยทัศน์ (Vision)
ต้องการเป็ นร้านจาหน่ายรถจักรยานและบริ การครบวงจร โดยช่างมืออาชีพที่มี
คุณภาพ และเป็ นตัวแทนจาหน่ายรถจักรยานทั้งในและต่างประเทศ

พันธกิจ (Mission)
- เป็ นผูน้ าในด้านการบริ การครบวงจร
- เน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็ นหลักโดยเน้นความจริ งใจ
- เน้นความหลากหลายของสิ นค้า

สินค้ำและบริกำร
ร้าน เอ็มแอนด์เอ็น ไบค์ซิเคิล ช็อป เป็ นร้านจาหน่ายและให้บริ การจักรยานและ
อุปกรณ์เสริ ม จัดหาแหล่งวัตถุดิบรถจักรยานและอะไหล่จกั รยานเพื่อใช้ในการขาย การ
ประกอบจักรยานสาเร็จรู ป ซึ่งมีการจัดจาหน่ายและบริ การตรวจ เช็ค ซ่อมแบบครบวงจร
โดยปั จจุบนั กิจการได้ดาเนินการมาเพียงไม่นาน จึงทาให้ร้านยังไม่เป็ นที่รู้จกั อย่าง
กว้างขวางนัก จึงต้องมีการทาตลาดให้กบั กิจการเพื่อให้เป็ นที่รู้จกั ต่อไป
1.รถจักรยานเสื อภูเขา จักรยานประเภทนี้ถูกออกแบบมา เพื่อใช้งานแบบออฟ
โรด เช่น ใช้ขี่ข้ ึนเขา ขี่ตามทางที่ค่อนข้างวิบาก หรื อ ถนนลูกรัง จักรยานประเภทนี้จะถูก
ออกแบบให้มีความแข็งแรงมากกว่าจักรยานประเภทอื่นๆ
2.จักรยานเสื อหมอบ ถูกออกแบบมาเพื่อขี่บนถนนทัว่ ไปที่เป็ นทางค้อนข้างเรี ยบ
จะมีหน้ายางขนาดเล็กมาก เพื่อลดพื้นผิวสัมผัสและทาความเร็วได้ดี
3.จักรยานฟิ กเกียร์ ความคล้ายคลึงกับจักรยานที่ใช้สาหรับแข่งขันในประเภทลู่
แต่ถูกผลิตหรื อดัดแปลงมาเพื่อใช้บนถนนทัว่ ไป จักรยานประเภทนี้จะไม่มีเกียร์ จะมี
เฟื องหลังเพียงอันเดียว
4.จักรยานไฮด์บริ ด ออกแบบมาให้เหมาะสมกับการขี่ในเมือง มีการใช้หน้ายางที่
เล็กเพื่อให้จกั รยานทาความเร็วได้บนถนน
5.จักรยานทัว่ ไป ออกแบบมาเพื่อใช้งานทัว่ ไป เช่น ไปจ่ายตลาด, ใช้ขี่ไปทางาน
และใช้งานทัว่ ไป หรื อ ที่เราเรี ยกว่า จักรยานแม่บา้ น ใช้งานได้ง่ายไม่มีฟังชัน่ อะไร
มากมาย เพื่อง่ายต่อการบารุ งรักษา

6.จักรยานพับได้ เป็ นรถจักรยานแบบพับแล้วขนย้ายง่าย สะดวก
7.อะไหล่สาหรับจักรยาน
8.อุปกรณ์เสริ ม เช่น หมวกกันน๊อค ถุงมือ รองเท้า เสื้ อกางเกงปั่นจักรยาน ฯลฯ
9.ด้านการบริ การ ได้แก่
1. ซ่อมบารุ งจักรยาน
2. ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
3. ขึ้นซี่ลวด
4. ให้คาแนะนาและคาปรึ กษาทุกเรื่ องเกี่ยวกับจักรยาน
5. ซื้อ-ขายสิ นค้ามือ 2

กำรแบ่ งส่ วนตลำด (Market Segmentation)
1.เกณฑ์ประชากรศาสตร์
กลุ่มวัยรุ่ นเพศชายและหญิง ช่วงอายุระหว่าง 18-35 ปี
กลุ่มที่มีรายได้ต้ งั แต่ 10,000 บาทขึ้นไปX
2.เกณฑ์ทางจิตวิทยา
กลุ่มวัยรุ่ นที่ชื่นชอบการออกกาลังกาย หรื อ มีใจรักสุ ขภาพ

3.เกณฑ์ทางพฤติกรรมศาสตร์
กลุ่มที่1.ชื่นชอบการรักษาสิ่ งแวดล้อม และช่วยประหยัดพลังงาน ประหยัดน้ ามัน
กลุ่มที่2.เพื่อลดน้ าหนัก ให้ร่างกายแข็งแรง สดชื่น จิตใจแจ่มใส
กลุ่มที่3.เพื่อเปิ ดประสบการณ์ ความมีอิสระ พบเพื่อนใหม่
กาหนดเป้าหมาย (Targeting)
1. กลุ่มลูกค้าทัว่ ไป โดยส่ วนใหญ่จะเป็ นลูกค้าที่อยูบ่ ริ เวณใกล้เคียงที่ต้ งั ร้าน
2. กลุ่มลูกค้าจาก Social Media เช่น Facebook
3.จากกลุ่ม Community ที่รู้จกั และช่วยกระจายข่าวต่อ

กำรกำหนดกลยุทธ์ และส่ วนประสมทำงกำรตลำด
กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์
ร้านให้ความสาคัญกับคุณภาพและบริ การ โดยมีผลิตภัณฑ์ ได้แก่ รถจักรยาน
อะไหล่จกั รยาน อุปกรณ์เสริ ม ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีและไม่แตกต่างจากคู่แข่ง
มากนัก การที่มีสินค้าให้ลูกค้าเลือกที่หลากหลายเป็ นปัจจัยหนึ่งที่กระตุน้ ให้ลูกค้าเข้ามา
ใช้บริ การเพราะเข้ามาแล้วสามารถหาซื้อสิ นค้าที่ตอ้ งการได้ ปัจจัยสาคัญที่ลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายมาใช้บริ การคือด้านการบริ การซึ่งทางร้านเน้นการตอบสนองตามความ
ต้องการของลูกค้าโดยมีการรับสั่งประกอบรถจักรยานตามความต้องการ บริ การ ซ่อม
ตรวจเช็คสภาพรถ ฯลฯ โดยทางร้านเน้นการบริ การที่เป็ นกันเอง ความซื่อสัตย์ จริ งใจ
และให้คาปรึ กษาทุกเรื่ องที่ลูกค้าต้องการทราบ เกี่ยวกับรถจักรยาน ด้านการบริ การของ
ร้านจึงเป็ นตัวกระตุน้ ให้ลูกค้ากลับมาใช้บริ การซ้ าอีกจนเกิดการบอกต่อจนทาให้เกิดการ
ทดลองใช้บริ การสาหรับลูกค้าใหม่

กลยุทธ์ราคา
ร้านกาหนดราคาเพิ่มจากราคาต้นทุนสิ นค้า ซึ่งราคาขายมีความใกล้เคียงกับคู่
แข่งขัน ส่ วนลูกค้าที่ให้ส่งสิ นค้าทางไปรษณี ยท์ างร้านคิดค่าขนส่ งตามที่ไปรษณี ย ์
กาหนด โดยชัง่ น้ าหนักของสิ นค้า ซึ่งร้านจาหน่ายและให้บริ การเป็ นลูกค้าเงินสด จึงไม่
มีปัญหาเรื่ องลูกหนี้การค้า
ราคาของสิ นค้า ดังนี้
1. รถจักรยานเสื อหมอบ ราคา 5,000 – 7,000 บาท
2. รถจักรยานเสื อภูเขา ราคา 3,700 – 6,500 บาท
3. รถจักรยานฟิ กเกียร์ ราคา 3,900 – 5,500 บาท
4.รถจักรยานไฮบริ ด ราคา 6,800 บาทขึ้นไป
5. รถจักรยานแม่บา้ น ราคา 2,800 บาทขึ้นไป
6. รถจักรยานพับได้ ราคา 3,500 – 4,000 บาท
7. อะไหล่รถจักรยาน ราคา 10 บาทขึ้นไป
8. อุปกรณ์เสริ มรถจักรยาน ราคา 50 บาทขึ้นไป
9. ค่าบริ การ ราคา 50 - 500 บาท

กลยุทธ์ช่องทางการจัดจาหน่าย
ร้านตั้งอยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร มีทาเลที่ต้ งั ของร้านสาหรับการเดินทาง โดย
จัดเป็ นมุมขายสิ นค้าและบริ การเพื่อความสะดวกในการให้บริ การ โดยร้านตั้งอยูร่ ิ มถนน
ใหญ่ ง่ายต่อการค้นหา ทาง Social Media ของร้านสามารถสั่งสิ นค้าได้โดยบนเว็บไซด์
เป็ นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถตอบสนองกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มากเพราะปัจจุบนั
เทคโนโลยีทาให้ชีวติ สะดวกขึ้นโดยสามารถซื้อสิ นค้าได้จากทุกที่ และทางร้านมีการ
บริ กาจัดส่ งสิ นค้าให้ทนั ที หลังจากที่ลูกค้าทาการแจ้งโอนเงินทางธนาคารเรี ยบร้อยแล้ว
โดยคิดค่าขนส่ งตามที่ไปรษณี ยก์ าหนด
กลยุทธ์ส่งเสริ มการตลาด
คุณภาพของสิ นค้าไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้ามากนักเพราะคุณภาพของ
สิ นค้าไม่ แตกต่างจากคู่แข่งมากนัก ปัจจัยที่มีผลในการตัดสิ นใจของลูกค้าคือด้านการ
บริ การเป็ นสาคัญ โดยมีการใช้ เครื่ องมือส่ งเสริ มการตลาด ดังนี้
การโฆษณา
- สื่ อโฆษณาออนไลน์แบบ viral marketing คือ การบอกต่อ หรื อ การกด like
- สื่ อออนไลน์ Socail Media เช่น Facebook, Instragram, Twitter
การประชาสัมพันธ์
- เข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับจักรยาน เช่น ออกบูธและเข้าร่ วมการแข่งขัน
เพื่อประชาสัมพันธ์ร้านให้เป็ นที่รู้จกั
- จัดทริ ปปั่นจักรยานไปตามสถานที่ต่างๆ
ส่ งเสริ มการขาย

- กระตุน้ และชักจูงให้ผบู ้ ริ โภคซื้อและทาการซื้อซ้ า
- จัดรายการลดราคาสิ นค้าทุกเดือน
- จัดรายการแถมบริ การเมื่อซื้อสิ นค้าหรื อบริ การครบ 1,000 บาท ได้รับบริ การ
ตรวจเช็ครถฟรี 1 ครั้ง ถ้าครบ 5,000 บาท ได้รับฟรี อุปกรณ์เสริ ม 1 ชิ้น (ในราคาไม่เกิน
350 บาท)
- จัดทาบัตรสมาชิกให้กบั ลูกค้าเพื่อรักษาลูกค้าเก่าและเพิ่มยอดขาย
-ส่ วนลด 30% เมื่อซื้อสิ นค้า สาหรับสมาชิกในเดือนเกิด (เฉพาะสิ นค้าที่ร่วม
รายการ)
ด้านบุคลากร
มีการคัดเลือก การฝึ กอบรม การจูงใจ เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั
ลูกค้าสามารถแข่งขันทางด้านบริ การกับคู่แข่งได้ เจ้าหน้าที่ที่ให้บริ การจะต้องมีทศั นคติ
และไหวพริ บที่ดี ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ การได้อย่างทันท่วงที
ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
คุณภาพด้านรู ปแบบการให้บริ การให้สามารถจับต้องได้ เช่น พนักงานต้อง
แต่งตัวให้เรี ยบร้อย เสื้ อผ้าสะอาดสะอ้าน คาพูดต้องสุ ภาพ การให้บริ การรวดเร็ว และ
คานึงถึงคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ

ด้านกระบวนการ
งานด้านบริ การต้องมีกระบวนการที่ชดั เจน จะต้องมีการออกแบบกระบวนการ
ทางาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน โดยเฉพาะผูท้ ี่ทาหน้าที่ให้บริ การต้องมีความเข้าใจ
ในกระบวนการทางานในทิศทางเดียวกัน ที่สาคัญพนักงานฝ่ ายบริ การจะต้องเข้าใจ
กระบวนการทางานและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีเยีย่ ม

วิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุน มูลค่าปัจจุบนั สุทธิ และ อัตราผลตอบแทนภายใน
สิ้ นปี ที่

เงินสดสุ ทธิ

เงินลงทุน

(1,000,000)

1

380,800

380,800

2

421,810

802,610

3

464,426

1,267,035

4

508,802

1,775,837

5
PAYBACK
NPV
IRR

554,590

2,330,427
2 ปี 6 เดือน
719,176
33.91%

=
=

สะสม

