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13530567: สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
เรื่อง        : การวางกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ กรณีศึกษาจักรยาน Seven Cycles 

 

จุลนิพนธ์เรื่อง “การวางกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ของจักรยาน Seven Cycles” เป็น
การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ เจ้าของธุรกิจ Seven Cycles ตัวแทนจ าหน่ายประเทศไทย ลูกค้า 
ลูกค้าคาดหวังและคู่แข่งในธุรกิจจักรยานไทเทเนียม เพื่อวางกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ของจักรยาน 
Seven Cycles โดยมีวัตถุประสงค์ของกลยุทธ์คือการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าของจักรยาน 
Seven Cycles  

การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลแบบ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการ
เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) กับเจ้าของบริษัท CyclesBoutiqe 
ผู้น าเข้าจักรยาน Seven Cycles ในประเทศไทย ลูกค้าจักรยาน Seven Cycles และลูกค้าคาดหวัง
ประกอบกับการรวบรวมข้อมูลแบบ ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยศึกษาธุรกิจคู่แข่งจาก
แหล่งข่าวในวงการจักรยานไทเทเนียม บทความท่ีเกี่ยวข้องกับจักรยานไททเนียม บน เว็บไซต์ 
(Website) แล้วผู้ศึกษาจึงน าข้อมูลท้ังหมดนี้มาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการสร้างกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ 

จากผลการศึกษาพบว่าจักรยาน Seven Cycles เป็นสินค้าท่ีดีมีคุณภาพ ลูกค้าให้ความ
ใว้วางใจและเป็นแบรนด์ท่ีหนึ่งในใจ (Top of Mind) ของลูกค้า โดยบริษัท CycleBoutique ผู้น าเข้า
แบรนด์จักรยาน Seven Cycles ต้องการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความภักดีของลูกค้าแต่กลับประสบ
ปัญหาเนื่องจากลูกค้าท่ีมาร่วมกิจกรรมมีจ านวนน้อย และจักรยาน Seven Cycles ยังไม่เป็นท่ีรู้จัก
มากของในประเทศไทยจึงท าให้มีฐานลูกค้าไม่มาก 

ดังนั้นวัตถุประสงค์ในการวางกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ของจักรยาน Seven Cycles ครั้งนี้ 
คือ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อผู้น าเข้าจักรยาน Seven Cycles เพื่อให้ลูกค้ายอมรับและมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมท่ีผู้น าเข้าจัด เพื่อสร้างกลุ่มลูกค้าปัจจุบันให้เกิดความภักดี ให้จักรยาน Seven Cycles เป็น
จักรยานท่ีลูกค้ารู้สึกผูกพัน รวมท้ังการสร้างฐานลูกค้าใหม่ เพื่อเพิ่มยอดขายจักรยาน Seven Cycles 
ในประเทศไทย ซึ่งกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ของจักรยาน Seven Cycles ท่ีผู้ศึกษาได้จัดท าขึ้นนี้จะมุ่งเน้น
การจัดกิจกรรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ท่ีตรงกับความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้า อีกท้ังมีการ
สร้างฐานลูกค้าใหม่ ด้วยการตอบสนองลูกค้ารายบุคคล (Customization) ผ่านช่องทางการติดต่อท่ี
เพิ่มข้ึน 
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บทท่ี  1 

บทน ำ 
 
ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ในปัจจุบันการขี่จักรยานเริ่มได้รับความนิยมในสังคมไทยมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในเขต
กรุงเทพมหานคร รถจักรยานเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเดินทาง จากสถิติยังพบว่า ประเทศไทยมี
จ านวนผู้ใช้จักรยานท่ัวประเทศ 2,250,000 คน แบ่งเป็นผู้ใช้จักรยานในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
150,000 คน ผู้ใช้จักรยานในจังหวัดอื่น ๆ อีก 2,100,000 คน โดยในจ านวนนี้ มีผู้ใช้จักรยานเพื่อการ
เดินทางท่องเท่ียวมากถึง 260,000 คน และมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ (เดลินิวส์ 2556) 

คุณจันทนา ติยะวัชรพงศ์ ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด บริษัท แอลเอ ไบซิเคิล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด กล่าวถึงตลาดจักรยานในประเทศไทยให้ฟังว่า  ปัจจุบันตลาดจักรยานของไทยมีมูลค่า
ประมาณ 5 พันล้านบาท แบ่งเป็นจักรยานท่ีใช้งานท่ัวไปประมาณ 4 พันล้านบาท หรือประมาณ 80 
เปอร์เซ็นต์ และจักรยานไฮเอนด์ประมาณ 1 พันล้านบาท หรือประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ “โดยจะเป็น
ตลาดจักรยานแม่บ้านประมาณ 50-60 เปอร์เซ็นต์ ราคาอยู่ระหว่าง 2,000-3,000 บาท ในส่วนของ
ตลาดจักรยานออกก าลังกายและไลฟ์สไตล์มีประมาณ 20-30 เปอร์เซ็นต์ ราคาอยู่ท่ี 40,000-100,000 
บาท และ ตลาดจักรยานคุณภาพสูงส าหรับนักกีฬา อยู่ท่ี 10-20 เปอร์เซ็นต์ ราคาอยู่ท่ี 50,000-
500,000 บาท”  

ในปีพ.ศ.2552 ตลาดจักรยานในประเทศไทยซึ่งมีมูลค่าประมาณ 2 พันล้านบาททรุดตัว
ลงไปถึง 30% แต่ในช่วง 2 ปีต่อมา ตลาดจักรยานในประเทศไทยมีแนวโน้มการเติบโตอย่างเห็นได้ชัด
จนถึงปัจจุบัน จากการเข้ามาของ กระแสปั่นเพื่อสุขภาพ  เพื่อลดมลพิษให้กับส่ิงแวดล้อม เพื่อ
ประหยัดพลังงาน เพื่อบรรเทาปัญหารถติด หรือเพื่อความสนุกสนานด้านการท่องเท่ียว  โดยมี
จุดเริ่มต้นกระแสจากจักรยานฟิกซ์เกียร์ ท่ีนิยมในหมู่วัยรุ่น  จนมาถึงการขยายตัวของจักรยานแบบ
กีฬาหรือการท่องเท่ียวที่มีฟังก์ช่ันท่ีแตกต่าง ส่งผลต่อตลาดท่ีได้รับความนิยมมากขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด 
ส าหรับตลาดจักรยานน าเข้า จากข้อมูลธนาคารแห่งประเทศไทย ระบุว่า ในปี 2554 การน าเข้า
จักรยานและช้ินส่วนจักรยานโดยเฉล่ียแล้วเดือนละประมาณ 10 ล้านเหรียญสหรัฐ รวมกันท้ังปี
ประมาณ 120 ล้านเหรียญสหรัฐหรือกว่า 3 พันล้านบาทและมีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้น 20% ในทุกปี 
(สยามธุรกิจ 2556) 

จากข้อมูลนี้จะเห็นได้ว่าจักรยานน าเข้าจากต่างประเทศนั้นเป็นท่ีต้องการของผู้ใช้
จักรยานในประเทศไทยในปัจจุบันนั้นมีมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากคุณภาพของจักรยานและช่ือเสียงของ
แบรนด์ท่ีเป็นท่ีรู้จัก บริษัทในประเทศไทยจึงมีการน าเข้าแบรนด์จักรยานช้ันน าจากต่างประเทศเข้าสู่
ตลาดจักรยานในประเทศไทยมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้จักรยาน ซึ่งบริษัท 
CycleBoutique เป็นอีกบริษัทหนึ่งของประเทศไทยท่ีเป็นตัวแทนน าเข้าแบรนด์จักรยานไทเทเนียม
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ช่ือดัง Seven Cycles มาจัดจ าหน่ายให้ผู้ใช้จักรยานในประเทศไทยได้ใช้กัน Seven Cycles เป็น
จักรยานท่ีน าเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา ผลิตจักรยานด้วยวัสดุคุณภาพดีเยี่ยมโดยค านึงถึงความ
ปราณีตสวยงามและคุณภาพของจักรยาน  

จักรยาน Seven Cycles เป็นแบรนด์ท่ีมีช่ือเสียงในเรื่องจักรยานไทเทเนียม สามารถ
ผลิตจักรยานไทเทเนียม จักรยานคาร์บอน จักรยานไทเทเนียมผสมคาร์บอนและจักรยานเหล็ก โดย
ผลิตจักรยานได้ท้ัง เสือหมอบ (Road Bike) เสือภูเขา (Mountain Bike) จักรยานมินิ (Mini Bike) 
หรือแม้กระท่ังจักรยาน 2 ท่ีนั่ง (Tandem Bike) โดยผลิตจักรยาน ด้วยช่างฝีมือผู้เช่ียวชาญซึ่งผลิต
จักรยานตามความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละบุคคล (Customization) โดยมีการวิเคราะห์สรีระ
ของลูกค้าและวิธีการใช้งานของลูกค้าตามประโยชน์ท่ีลูกค้าต้องการจากแบรนด์ (Analyses of 
customer data) ทางด้านราคาของเฟรมจักรยาน Seven Cycles นั้นมีราคาเริ่มต้นท่ี 105,000 
บาท และราคานั้นก็จะขึ้นอยู่กับการตกแต่งเพิ่มเติมตามความต้องการของลูกค้า เช่นเพิ่มเติมในส่วน
การเพนต์สีหรือสลักช่ือของลูกค้า ในวงการจักรยานประเทศไทย จักรยาน Seven Cycles เป็นท่ีรู้จัก
ในวงแคบว่าเป็นจักรยานไฮเอนด์ (Hi-End) ท่ีผลิตจากไทเทเนียมและมีราคาสูง ในปัจจุบัน Seven 
Cycles ถือว่าเป็นจักรยานท่ีเน้นและใส่ใจในการผลิตมีช่ือเสียงในการผลิตจักรยานท่ีมีคุณภาพ จึงมี
ลูกค้าช่ืนชอบและพึงพอใจในตัวสินค้าเป็นอย่างมากแต่เมื่อผู้น าเข้าจักรยาน Seven Cycles ประเทศ
ไทยมีการจัดกิจกรรม กลับมกีลุ่มลูกค้าและผู้สนใจมาร่วมกิจกรรมด้วยน้อย 

ผู้ศึกษาจึงเล็งเห็นความส าคัญในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า Seven Cycles เพื่อให้
เกิดความผูกพันในระยะยาว และมีความจงรักภักดีต่อแบรนด์ จากข้อมูลดังกล่าวจึงเป็นท่ีมาของการ
วางแผนกลยุทธ์สร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและน าจักรยาน Seven Cycles เป็นกรณีศึกษาของ
จุลนิพนธ์นี้ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของจักรยาน Seven Cycles กลยุทธ์ทางการตลาด

ต่างๆท่ีใช้ รวมถึงคู่แข่ง พฤติกรรมความต้องการของลูกค้าและลูกค้าคาดหวัง 
2. เพื่อวางกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ ให้กับจักรยาน Seven Cycles  
 

ลักษณะและขอบเขตของโครงกำรจุลนิพนธ์ 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาแนวทางเพื่อวางกลยุทธ์การบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์และ

ช่องทางการส่ือสาร ของจักรยาน Seven Cycles ในประเทศไทยโดยบริษัท CyclesBoutique เป็น
ผู้น าเข้า ซึ่งแบ่งการรวบรวมข้อมูล 2 แบบท้ังข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และข้อมูลทุติยภูมิ 
(Secondary Data) โดยค้นหาข้อมูล 3 ส่วนคือ 1) ข้อมูลในส่วนของธุรกิจและคู่แข่ง 2) ข้อมูลในส่วน
ลูกค้าปัจจุบัน 3) ข้อมูลในส่วนลูกค้าคาดหวัง เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์และวางกลยุทธ์ลูกค้า
สัมพันธ์ให้กับจักรยาน Seven Cycles ท่ีสามารถน าไปใช้ได้จริง 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



3 

 

ขั้นตอนกำรศึกษำ 
1. ศึกษาและน าเสนอหัวข้อจุลนิพนธ์ 
2. รวบรวมและศึกษาข้อมูล แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ เพื่อน ามาวางเป็นแนวทางใน

การศึกษาเก็บข้อมูล และการวางกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ 
3. ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. วิเคราะห์และสรุปผลข้อมูลท่ีได้รวบรวมมา 
5. สร้างกลยุทธ์การบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์จากข้อมูลและทฤษฎีท่ีได้รวบรวมมา 
 

แผนกำรด ำเนินงำน 
ต่อไปนี้เป็นการช้ีแจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเป็นตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางท่ี 1    ตารางแสดงแผนการด าเนินงาน 

 

กิจกรรม 

2556 2557 

มิ.ย. ก.ค. ส.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

ศึกษาและน าเสนอหัวข้อจุลนิพนธ์          

รวบรวมและศึกษาข้อมูล แนวคิด
และทฤษฎีต่างๆ เพื่อน ามาวาง
เป็นแนวทางในการศึกษา เก็บ
ข้อมูล และการวางกลยุทธ์ลูกค้า
สัมพันธ์ 

        

ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล         

วิเคราะห์และสรุปผลข้อมูลท่ีได้
รวบรวมมา 

        

สร้างกลยุทธ์การบริหารงานลูกค้า
สัมพันธ์จากข้อมูลและทฤษฎีท่ีได้
รวบรวมมา 

        

จัดท าเอกสาร         
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ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. เพื่อให้ CycleBoutique ผู้น าเข้า Seven Cycles ในประเทศไทยมีภาพลักษณ์ท่ีดี  
2. เพื่อให้ลูกค้าในประเทศไทยเกิดความผูกพันในระยะยาวมีความจงรักภักดีต่อ

จักรยาน Seven Cycles  
3. เพื่อสร้างกลุ่มลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้น 
4. เพื่อสามารถน าการวางกลยุทธ์ที่ได้ เป็นแนวทางไปประยุกต์ใช้ได้จริง 

 
นิยำมศัพท์ 

กำรวำงกลยุทธ์ หมายถึง การก าหนดแนวทางในการด าเนินงานขององค์กรต่างๆ 
เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 

 
ลูกค้ำสัมพันธ์ หมายถึง กลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า 

เรียนรู้ความต้องการท่ีแตกต่างกันของลูกค้าและตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยสินค้าหรือ
บริการท่ีเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละคนมากท่ีสุด 

 
จักรยำนเสือภูเขำ หมายถึง MOUNTAIN BIKE (MTB) เป็นจักรยานท่ีมีความทนทาน

ต่อการกระแทกสามารถขี่ในพื้นท่ีขรุขระหรือพื้นต่างระดับได้อย่างสบายเนื่องจากมีโช๊คอัพท้ังข้างหน้า
และข้างหลัง ดอกยางจะมีความหนายืดหยุ่นเพื่อยึดเกาะถนน เหมาะแก่การขี่จักรยานวิบาคหรือการ
ปั่นขึ้นเขาลงเขา 

จักรยำนเสือหมอบ หมายถึง ROAD BIKE (RB) เป็นจักรยานทางเรียบท่ีมีการผ่อนแรง
ผู้ใช้จักรยานได้มาก สามารถขี่ไปได้ในระยะไกลและรวดเร็ว เนื่องจากดอกยางท่ีเรียบและมีน้ าหนัก
เบา เหมาะแก่การขี่เพื่อแข่งขันความเร็ว ขี่ทางไกล 

จักรยำนมินิ หมายถึง จักรยานท่ีมีลักษณะเล็ก บางคันสามารถพับได้ มีล้อหน้าและล้อ
หลังท่ีเล็ก มีตัวอานท่ีสูง 

จักรยำน2ที่นั่ง หมายถึง Tandem เป็นจักรยานท่ีมีลักษณะยาว มีอานนั่ง 2 ท่ี มีล้อ
หน้าและล้อหลัง มีเฟืองปั่น 2ตัวเป็นจักรยานท่ีใว้ส าหรับข่ี 2 คนโดยคนข้างหน้าสามารถควบคุมแฮนด์ 
(Hand) เพื่อควบคุมทิศทางส่วนคนข้างหลังมีแฮนด์ (Hand) แต่ไม่สามารถควบคุมทิศทางได้ ได้แต่ปั่น
เฟืองเพื่อเสริมแรงรถจักรยาน 

ต้นแบบพฤติกรรมร่วมของลูกค้ำ (Human Journey) หมายถึง ต้นแบบท่ีแสดง
ข้อมูลของพฤติกรรมของลูกค้า มุมมองความคิดและความรู้สึก ท่ีลูกค้าส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นเหมือนกัน
หรือคล้ายกัน 

ข้อเท็จจริงด้ำนสินค้ำ (Product Truth) หมายถึง ส่ิงท่ีทางบริษัทต้องการส่ือคุณค่า
ออกมาผ่านทางสินค้า 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



5 

 

ข้อเท็จจริงด้ำนผู้บริโภค (Consumer Truth) หมายถึง ส่ิงท่ีผู้บริโภคต้องการใน
สินค้านั้นๆส่ือออกมาท้ังความชอบและความคิดเห็น 

จุดรวมควำมคิด (Big Idea) หมายถึง แกนของไอเดียท่ีครอบคลุมแคมเปญแต่ละ
กิจกรรมให้มีความสอดคล้องร่วมกัน 

สื่อสำรแนวควำมคิด (Communication Idea) หมายถึง การส่ือสารแนวความคิดท่ี
ต้องการให้ลูกค้ารับรู้โดยอยู่ในกรอบของจุดรวมความคิด (Big Idea) 
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บทท่ี  2 

แนวคิด และทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 

การศึกษาเรื่อง “การวางกลกยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ของจักรยาน Seven Cycles ประเทศ
ไทย” ผู้ศึกษาได้น าแนวคิด และทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง มาเป็นกรอบแนวคิด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ใน
การวางกลยุทธ์ ดังนี้ 

1.ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์  
       2.งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

1. ทฤษฎีเก่ียวกับกำรบริหำรงำนลูกค้ำสัมพันธ์ 

วิทยา ด่านธ ารงกูล และพิภพ อุดร (2547: 46 - 180) ได้อธิบายถึง กระบวนการบริหาร
ความสัมพันธ์ลูกค้าว่า การเรียนรู้ลูกค้าและใช้ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าในการบริหารความสัมพันธ์ได้อย่าง
เหมาะสม จะต้องเข้าใจกระบวนการของซีอาร์เอ็ม ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ 
ท่ีสามารถอธิบายด้วยต้นแบบ (model) ท่ีเรียกว่า DEAR Model คือ 

1) การสร้างฐานข้อมูลลูกค้า (Database) 
2) การใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม (Electronic) 
3) การก าหนดโปรแกรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ (Action) 
4) การเก็บรักษาลูกค้า (Retention) 
 
1) การสร้างฐานข้อมูลลูกค้า (Database) 

ขั้นตอนแรกของการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าคือ การสร้างฐานข้อมูล
ลูกค้า ซึ่งไม่เพียงจะต้องรวบรวมเอาองค์ประกอบอันเป็นรายละเอียดของลูกค้า (Customer Profile) 
เอาไว้เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการวิเคราะห์ แยะแยะ จัดแบ่ง และเลือกกลุ่มลูกค้าออกมาตามคุณค่า
ของลูกค้า หรือความสามารถท่ีลูกค้าแต่ละกลุ่มจะสร้างก าไรให้บริษัทได้ในระยะยาว 

สร้างฐานข้อมูลลูกค้า ธุรกิจส่วนใหญ่มักจะให้ลูกค้ากรอกรายละเอียดเกี่ยวกับ
ตนเอง เช่น ช่ือ อายุ เพศ อาชีพการงาน การศึกษา ท่ีอยู่อาศัย หรือรายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับ
ความชอบหรือนิสัยส่วนตัว เพื่อง่ายท่ีบริษัทจะใช้ฐานข้อมูลเหล่านี้ในการติดต่อกับลูกค้า ซึ่งหากลูกค้า
มีการติดต่อปฏิสัมพันธ์กับบริษัทมากขึ้นเท่าไร เมื่อเวลาผ่านไปข้อมูลในส่วนนี้จะยิ่งพอกพูนขึ้น ดังนั้น
ในการเก็บฐานข้อมูลของลูกค้าควรประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้และแสดงรายละเอียดย้อนหลังตาม
ระยะเวลา 
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- รายการซื้อสินค้าประกอบด้วยประวัติการซื้อของลูกค้าพร้อมรายละเอียด
เช่น รายการสินค้า ราคาท่ีซื้อ วันท่ีท่ีจัดส่ง ฯลฯ 

- การติดต่อของลูกค้า การติดต่อท้ังจากลูกค้าถึงบริษัทและจากบริษัทถึง
ลูกค้าผ่านช่องทางติดต่อทุกช่องทาง 

- ข้อมูลรายละเอียดอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับตัวลูกค้า ข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์
เพื่อการจัดกลุ่มลูกค้าและการวิเคราะห์ลูกค้า 

- การตอบสนองของลูกค้าต่อเครื่องมือทางการตลาด เช่น การตอบสนองของ
ลูกค้าต่อการติดต่อจากพนักงานขาย การส่งไดเร็กเมลและการติดต่อจากบริษัทในรูปแบบอื่นๆดังนั้น
ความยากง่ายในการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าขึ้นอยู่ท่ีบริษัทนั้นๆ มีโอกาสในการปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับ
ลูกค้ามากน้อยขนาดไหน ยิ่งการปฏิสัมพันธ์เกิดขึ้นบ่อยครั้งและโดยตรงมากเท่าไรจะยิ่งท า ให้การ
จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบเป็นไปได้มากขึ้นเท่านั้น 

ข้อมูลดีๆท่ีซีอาร์เอ็มต้องการ การรวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลลูกค้าจึง
ต้องเริ่มต้นจากการเลือกประเภทว่าต้องการข้อมูลใดบ้างและจัดล าดับความส าคัญซึ่งหากน าหลักการ
เหล่านี้มาใช้ก็จะช่วยให้ข้อมูลท่ีลูกค้าจะต้องให้ข้อมูลกับบริษัทในแต่ละครั้งมีปริมาณไม่มาก และ
บริษัทก็มีโอกาสท่ีจะได้รับข้อมูลท่ีต้องการอย่างครบถ้วน บริษัทอาจให้ความส าคัญเป็นพิเศษกับข้อมูล
ลูกค้า 4 ประเภทคือ 

- ข้อมูลเพื่อการติดต่อลูกค้า เป็นข้อมูลพื้นฐานท่ีเข้าข่าย จ าเป็นและเร่งด่วน 
ซึ่งต้องรวบรวมจากลูกค้าทุกรายในทันทีท่ีมีโอกาส ซึ่งหมายถึงต้ังแต่ครั้งแรกที่ได้มีการซื้อ หรือทดลอง
ใช้สินค้า 

- พฤติกรรมการซื้อและการใช้ ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อและการใช้สินค้าถือ
เป็นหัวใจส าคัญของการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ซึ่งต้ังอยู่บนพื้นฐานของหลักการท่ีว่าพฤติกรรม
เป็นเครื่องสะท้อนทัศนคติ อุปนิสัยและความชอบ ดังนั้นความเข้าใจในรูปแบบของพฤติกรรมท่ีเป็นอยู่
ในปัจจุบันเมื่อน ามาประกอบกับข้อมูลอื่นๆของลูกค้า จะช่วยให้บริษัทสามารถคาดการณ์แนวโน้มของ
พฤติกรรมในอนาคตของลูกค้าได้อย่างไกล้เคียและอาจประเมินการเปล่ียนแปลงในความต้องการได้
อย่างรวดเร็วก่อนท่ีลูกค้าจะทราบด้วยซ้ าไป 

- พฤติกรรมการติดต่อ – สอบถาม และร้องเรียน พฤติกรรมลูกค้าท่ีส าคุญอีก
ประการท่ีบริษัทต้องใส่ใจในการรวบรวม คือ พฤติกรรมการติดต่อกับบริษัทของลูกค้า โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในส่วนท่ีเกี่ยวกับวิธีการติดต่อท่ีนิยมใช้ ซึ่งนอกจากวิธีการติดต่อแล้วควรเก็บข้อมูลด้านความถี่
ในการติดต่อครั้งล่าสุท่ีมีการติดต่อ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุประสงค์การติดต่อแต่ละครั้ง เพื่อให้
การติดต่อครั้งต่อไปมีความต่อเนื่อง 

- พฤติกรรมการตอบสนองต่อกิจกรรมการตลาด ข้อมูลพฤติกรรมท่ีบริษัท
ต้องใส่ใจรวบรวม ได้แก่ การตอบสนองของลูกค้าต่อกิจกรรมการตลาด ซึ่งในท่ีนี่ให้ความหมาย
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ค่อนข้างกว้างคือไม่ใช่แต่เพียงการซื้อสินค้าหรือบริการเท่านั้น หากแต่เหมารวมถึงการตอบสนองต่อ
ข้อเสนอ หรือค าเชิญชวนทางการตลาดในทุกๆรูปแบบท้ังท่ีเกี่ยวข้องกับการซื้อ เช่น การตอบสนองต่อ
กิจกรรมส่งเสริมการตลาด การออกสินค้าใหม่ การลดราคา และการตอบสนองต่อกิจกรรมท่ีไม่
เกี่ยวข้องกับการซื้อโดยตรง 

2) การใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม (Electronic) 

โดยเทคโนโลยีเป็นหัวใจหนึ่งท่ีท าให้ซีอาร์เอ็มประสบความสาเร็จ การเลือกใช้
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อการวิเคราะห์และแยกแยะลูกค้าเพื่อการสร้างจุดของการติดต่อกับลูกค้า
และเพื่อการกระจายข้อมูลผ่านทุกช่องทางและทุกหน่วยงานในบริษัทนับเป็นความจ าเป็นส าหรับซี
อาร์เอ็ม 

สร้างจุดการติดต่อ (Contact points/Touch points) กับลูกค้า การ
ปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นแกนหลักของงานซีอาร์เอ็ม การบริหารความสัมพันธ์จะประสบความส าเร็จ
หรือไม่ข้ึนอยู่ท่ีว่าทุกจุดของการติดต่อกับลูกค้านั้นความสัมพันธ์ได้รับการเน้นหนักในคุณภาพคงเส้น
คงวาและสามารถตอบสนองในส่ิงท่ีลูกค้ต้องการหรือไม่ ส่ิงท่ีสาคัญคือบริษัทจะต้องสามารถวิเคราะห์
ได้ด้วยว่าควรใช้การติดต่อกับลูกค้าแต่ละรายแตกต่างกันอย่างไรท้ังนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการ
คุณลักษณะพฤติกรรม ฯลฯ ของลูกค้า ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตท าให้ช่องทางการ
ติดต่อกับลูกค้าเป็นการเฉพาะตัวท าได้ง่ายขึ้น นับวันเทคโนโลยีจะสามารถสร้างจุดของการติดต่อ
ระหว่างบริษัทกับลูกค้าได้อย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

เทคโนโลยีซีอาร์เอ็ม เทคโนโลยีเพื่อการเปล่ียนผ่านสู่ซีอาร์เอ็มเป็นไปอย่าง
ราบรื่นและลงตัว เพื่อให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจ และการประเมินสถานภาพเทคโนโลยีของบริษัทใน
ปัจจุบันอาจแบ่งเทคโนโลยีซีอาร์เอ็มออกเป็น 3 ประเภทหลัก ตามบทบาทและหน้าท่ีงานของ
เทคโนโลยีเหล่านั้นในการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ได้แก่ 

- เทคโนโลยีปฏิสัมพันธ์ (Interactive Technology) ได้แก่เทคโนโลยีต่างๆ ท่ี
สามารถน ามาประสมประสานกัน เพื่อรองรับการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้าในทุกช่องทาง
การติดต่อของบริษัทไม่ว่าจะเป็นระหว่างลูกค้ากับพนักงาน ลูกค้ากับเครื่องอัตโนมัติ ลูกค้ากับเว็บไซต์  

- เทคโนโลยีฐานข้อมูล (Database Technology) ได้แก่เทคโนโลยีต่างๆท่ี
ออกแบบมาเพื่อช่วยในการรวบรวมและเรียกใช้ข้อมูล การประมวลผลข้อมูล ตลอดจนการน าเสนอ
ข้อมูลในรูปแบบท่ีเข้าใจได้ง่าย และเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ท่ีเรียกใช้ข้อมูล พร้มท้ัง
ความสามารถในการแปรผลของข้อมูลเหล่านั้นไปสู่การพัฒนาข้อเสนอเฉพาะราย 

- เทคโนโลยีพัฒนาข้อมูลเสนอเฉพาะราย (Customization Technology) 
ได้แก่ เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับการออกแบบและการปรับรูปแบบของสินค้า/บริการให้อยู่ใน
ลักษณะท่ีตรงกับความต้องการ หรือข้อเรียกร้องของลูกค้าให้ได้มากท่ีสุด 
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3) การก าหนดโปรแกรมเพื่อการสร้างความสัมพันธ์ (Action) 

เมื่อมีฐานข้อมูลของลูกค้าและแยกแยะลูกค้าออกเป็นกลุ่มตามมูลค่าของลูกค้า
แล้ว ขั้นต่อไปคือการก าหนดแผนงานกิจกรรมต่างๆ ทางการตลาดและอื่นๆ เพื่อสร้าง รักษาและ
กระชับความสัมพันธ์กับลูกค้า กิจกรรมเหล่านี้มีมากมายอาจแบ่งออกเป็นกลุ่มได้ดังนี้ 

- การบริการลูกค้า (Customer Service) การบริการลูกค้าท้ังในเชิงรับ 
(Reactive) คือการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า หรือในเชิงรุก (Proactive) ท่ีคาดคะเนความต้องการของ
ลูกค้าแล้วหาทางตอบสนองก่อนท่ีลูกค้าจะร้องขอ หรือก่อนท่ีจะเกิดปัญหา ล้วนเป็นการสนองตอบ
ความพึงพอใจของลูกค้า รักษาลูกค้าและน ามาซึ่งการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า 

- โปรแกรมสร้างความสัมพันธ์ในเชิงสังคม (Community Programs) เป็น
การสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างกลุ่มลูกค้าด้วยกันเองหรือลูกค้ากับบริษัทเพื่อยึดเหนี่ยวลูกค้า
ไว้ยาวนานท่ีสุด 

- โปรแกรมสร้างความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง (Structural Ties) บริษัทอาจ
จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือหรือเทคโนโลยีให้กับลูกค้าเพื่อเช่ือมโยงลูกค้าเข้ากับบริษัท  ช่วยให้ลูกค้าเกิด
ความสะดวกในการติดต่อ การส่ังซื้อ การช าระเงิน การควบคุมสินค้าคงคลัง ฯลฯ 

- การสนองความต้องการของลูกค้าเป็นรายบุคคล (Customization) การ
สนองความต้องการของลูกค้าเป็นรายบุคคลเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างและตอกย้ าความสัมพันธ์ลูกค้า
อย่างได้ผล หากลูกค้ารู้สึกว่าได้รับในส่ิงท่ีต้องการอย่างตรงใจจะท าให้ลูกค้าพร้อมจะผูกพันกับบริษัท
อย่างยืนยาว 

มีข้อมูลลูกค้าในฐานข้อมูล และได้เปิดช่องทางการติดต่อกับลูกค้าอย่าง
กว้างขวางในทุกช่องทางแล้ว งานขั้นต่อไปของซีอาร์เอ็มก็คือ การสร้างโปรแกรมหรือกิจกรรมต่างๆ 
ท้ังทางด้านการตลาดและด้านอื่น ๆ ท่ีจะน าไปสู่การสร้าง (Building) รักษา (Retaining) และกระชับ 
(Deepening) ความสัมพันธ์กับลูกค้าซึ่งโปรแกรมต่างๆ เหล่านี้จะต้องอยู่บนพื้นฐานของการเรียนรู้
ลูกค้าอย่างทะลุปรุโปร่งเพื่อให้สามารถสร้างโปรแกรมหรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีตรงใจลูกค้ามากท่ีสุด การ
เรียนรู้ที่จ าเป็นจะได้แก่ เรื่องดังต่อไปนี้ 

- เรียนรู้ความต้องการของลูกค้า ใครคือลูกค้า พฤติกรรมในการซื้อเป็น
อย่างไรชอบหรือไม่ชอบอะไร มีโอกาสท่ีลูกค้าจะซื้อเพิ่มหรือไม่ จะน าเสนอสินค้าหรือบริการท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างไร ส่ิงท่ีง่ายท่ีสุดในการจะเรียนรู้ลูกค้าคือ การเริ่มต้นจาก
ข้อมูลท่ีมีอยู่ข้อมูลท้ังหลายเกี่ยวกับลูกค้าท่ีกระจัดกระจายกันจะต้องถูกรวบรวมเข้ามาอยู่บน
ฐานข้อมูลเดียวกันเพื่อให้ผู้บริหารซีอาร์เอ็มได้เข้าใจความต้องการของลูกค้า และสรรหากิจกรรมท่ี
สอดคล้องกับฐานข้อมูลลูกค้าในแนวทางดังต่อไปนี้ 

- สร้างโปรแกรมท่ีสอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า ผลจากการสร้าง
ฐานข้อมูลลูกค้า และการแบ่งกลุ่มลูกค้า จะท าให้รู้ว่าลูกค้ารายไหนหรือกลุ่มไหนซื้อสินค้าหรือบริการ
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อะไร เป็นจ านวนเท่าไร ท้ังในจ านวนหน่วยท่ีซื้อและมูลค่าท่ีซื้อ ตลอดจนเวลาท่ีซื้อด้วย ซึ่งกิจการ
อาจจะส่งข้อมูลทางช่องทางใดๆ ก็ตามเพื่อเป็นการเตือนใจลูกค้า 

- สร้างโปรแกรมความสัมพันธ์ตามมูลค่าของลูกค้า เมื่อแบ่งกลุ่มลูกค้าจาก
ฐานข้อมูลแล้ว โปรแกรมสร้างความสัมพันธ์ควรจะผูกโยงกับกลุ่มลูกค้าตามมูลค่าของลูกค้า นั่นคือ
การใช้จ่ายของลูกค้าในปัจจุบัน และแนวโน้มท่ีกิจการจะสามารถท าก าไรจากลูกค้าในอนาคตหรือ
มูลค่าตลอดช่วงชีวิตของลูกค้านั่นเอง 

- สร้างโปรแกรมบนพื้นฐานการวิเคราะห์การสูญเสียลูกค้า กิจกรรมการตลาด
หรือการรณรงค์บางครั้งท าไปเพื่อการเหนี่ยวรั้งลูกค้าไว้ การมีกลไกในระบบฐานข้อมูลท่ีสามารถส่ง
สัญญาณเตือนบางอย่างท่ีบอกให้รู้ว่าลูกค้าก าลังจะหยุดการซื้อ หรือก าลังจะตีจาก ท าให้การออกแบบ
โปรแกรมต่างๆ ท าได้อย่างตรงเป้าตรงประเด็นและสามารถแก้ปัญหาการสูญเสียลูกค้าได้ เช่นมีการ
พูดคุยส่ือสารกับลูกค้ามากขึ้นเพื่อให้รู้ว่าลูกค้าไม่พอใจเรื่องอะไร การเสนอเงื่อนไขพิเศษให้ ฯลฯ 

- สร้างโปรแกรมท่ีตอบสนองความต้องการเป็นการเฉพาะตัวกับลูกค้า วิธีการ
ของซีอาร์เอ็มเปิดโอกาสให้กิจการสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทีละคน  หรือหนึ่งต่อ
หนึ่ง จากฐานข้อมูลลูกค้า เมื่อรู้ว่าลูกค้าซื้อสินค้าบริการอะไรท่ีผ่านมาย่อมสามารถสร้างข้อเสนอท่ี
เหมาะสมกับพฤติกรรมท่ีผ่านมาได้อย่างเจาะจง 

- สร้างโปรแกรมความสัมพันธ์ในช่วงเวลาและความถี่ท่ีเหมาะสม ไม่ใช่ว่า
โปรแกรมความสัมพันธ์ทั้งหลายท่ีท ากับลูกค้าแต่ละกลุ่มจะประสบความสาเร็จเสมอไปผู้บริหารงานซี
อาร์เอ็มจะต้องหมั่นติดตามตรวจสอบตลอดเวลาว่ารายการที่น าเสนอออกไปนั้นได้ผลดีมากน้อยขนาด
ไหนสาหรับลูกค้าแต่ละกลุ่ม 

- สร้างโปรแกรมความสัมพันธ์ท่ีสะท้อนบุคลิกภาพของกิจการ  โปรแกรม
ความสัมพันธ์ต่างๆ ของกิจการควรมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม โดดเด่น และคงเส้นคงวา ไม่ว่าจะผ่าน
ทางส่ือหรือช่องทางใดสู่ตัวลูกค้า ควรจะมีรูปลักษณ์และลีลาท่ีเป็นเอกลักษณ์และสามารถจะสร้าง
ความประทับใจให้ลูกค้าได้เสมอ พึงระลึกเสมอว่าไม่ว่างานซีอาร์เอ็มจะใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยขนาด
ไหน แต่หัวใจส าคัญยังอยู่ท่ีสัมผัสระหว่างมนุษย์เสมอท่ีจะเป็นกลไกสร้างประสบการณ์ในการติดต่อท่ี
ดีกับลูกค้าและรักษาความสัมพันธ์ไว้ได้ตลอดไป 

- สร้างโปรแกรมความสัมพันธ์แม้ในเรื่องท่ีเล็กน้อย ผู้บริหารความสัมพันธ์ไม่
ควรมองข้ามส่ิงท่ีจะสร้างหรือรักษาความสัมพันธ์ได้ แม้ในเรื่องท่ีเล็กน้อยก็ตาม เพราะจะเป็นการสร้าง
ความรู้สึกท่ีดีให้กับลูกค้า 

1.เรียนรู้ความต้องการของลูกค้า ว่าลูกค้าแต่ละรายมีความต้องการแบบไหน
อย่างไร 
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2. เรียนรู้ความแตกต่างของลูกค้า ลูกค้ารายไหนส าคัญ รายไหนท่ีควรจะเก็บ
รักษาและสานสัมพันธ์อย่างยิ่งยวด รายไหนไม่คุ้มค่าหรือไม่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกิจการ แนวคิดหลัก
ของซีอาร์เอ็ม คือ ลูกค้าแตกต่างกัน การดูแลลูกค้าแต่ละกลุ่มแต่ละรายจึงต้องต่างกันไปด้วย 

3. เรียนรู้ช่องทางการติดต่อท่ีลูกค้าต้องการและผลกระทบของช่องทางการ
ติดต่อช่องทางการติดต่อทางไหนท่ีสะดวกและได้ผลดีส าหรับการติดต่อกับลูกค้ารายนั้น ลูกค้ารายใด 
พอใจติดต่อผ่านช่องทางไหนเป็นพิเศษ รายไหนต้องการติดต่อหลายๆ ช่องทางเพื่อติดต่อกับกิจการ 

การน าเสนอโปรแกรมสร้างความสัมพันธ์จะต้องกระท าผ่านส่ือหรือช่อง
ทางการติดต่อต่างๆ ระหว่างกิจการกับลูกค้า ดังนั้นจึงจ าเป็นจะต้องเรียนรู้ว่าช่องทางไหนท่ีลูกค้าชอบ 
ไม่ชอบช่องทางไหนท่ีลูกค้าใช้บ่อยๆ และสอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้ารายนั้นหรือกลุ่มนั้น ท้ังนี้ 
เพื่อสร้างการตอบสนองจากกลุ่มลูกค้าให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ ดังนั้นการเรียนรู้ลูกค้าในท้ังสาม 
ด้าน คือเรียนรู้ความต้องการ เรียนรู้ความแตกต่างของลูกค้า และเรียนรู้ช่องทางการติดต่อท่ีเหมาะสม 
สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการสร้างสรรค์โปรแกรม
ความสัมพันธ์ที่เหมาะสม ด้วยช่องทางท่ีเหมาะสมกับลูกค้าท่ีเหมาะสม และในเวลาท่ีเหมาะสม อัน 
เป็นหัวใจของงานซีอาร์เอ็มนั่นเอง 

- ความผูกพันเพื่อความสัมพันธ์ นอกจากจะเข้าใจหลักการอันเป็นพื้นฐาน
ของการก าหนดโปรแกรมการสร้างความสัมพันธ์ดังกล่างข้างต้นแล้ว  ผู้บริหารงานซีอาร์เอ็มจะต้อง
เข้าใจด้วยว่าไม่ว่าจะจัดโปรแกรมใดๆ ไปสู่ลูกค้าภายใต้แนวคิดซีอาร์เอ็ม กิจกรรมเหล่านั้นจะต้อง
เป็นไปเพื่อสร้างความผูกพัน (Customer Bonding) ท่ีเหนียวแน่นระหว่างลูกค้ากับกิจการเพื่อผลใน
การสร้างและกระชับความสัมพันธ์ท่ีจะติดตามมา เมื่อไรก็ตามท่ีลูกค้าผูกพันอยู่กับกิจการนาน ๆ ก็
ย่อมมีโอกาสท่ีกิจการจะสามารถสร้างมูลค่าตลอดช่วงชีวิตท่ีสูงขึ้นเรื่อยๆ จากลูกค้าได้ 

ความผูกพันท่ีส าคัญๆ และใช๎กันโดยท่ัวไปมีอยู่ด้วยกัน 4 ระดับ คือ 
1. ความผูกพันเชิงการเงิน (Financial Bonding) 
2. ความผูกพันเชิงสังคม (Social Bonding) 
3. ความผูกพันเชิงการตอบสนองแบบเจาะจง (Customization Bonding) 
4. ความผูกพันเชิงโครงสร๎าง (Structural Bonding) 

4) การเก็บรักษาลูกค้า (Retention) 

การรักษาลูกค้าเดิมไว้มีความส าคัญอย่างยิ่ง  เพียงแต่ลูกค้าแต่ละรายมี
ความส าคัญไม่เท่าเทียมกัน ดังนั้นการใช้ความพยายามในการรักษาลูกค้าจึงต้องใช้การออกแบบให้มี
ความเจาะจงส าหรับลูกค้าแต่ละรายด้วยเช่นกัน กลยุทธ์ในการรักษาลูกค้าท่ีจะน าเสนอต่อไปนี้ ต้ังอยู่
ในข้อสมมติว่า บริษัทมีฐานข้อมูลท่ีเพียงพอในการประเมิณมูลค่าตลอดช่วงชีวิตของลูกค้าพร้อมท้ังมี
ข้อมูลด้านการติดต่อ และด้านพฤติกรรมลูกค้าท่ีเกี่ยวข้องท่ีจะช่วยให้บริษัทเข้าใจในรูปแบบพฤติกรรม
ท่ีผ่านมาของลูกค้าได้ดีในระดับนึง โดยรูปแบบของกลยุทธ์การรักษาความสัมพันธ์ลูกค้าท่ีส าคัญๆอาจ
จัดได้ 2 กลุ่มหลัก คือ 
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- การขยายขอบเขตความสัมพันธ์ (Relationship Broadening) 

การขยายขอบเขตความสัมพันธ์ หมายถึง ความพยายามเพิ่มโอกาสในการมี
ปฏิสัมพันธ์ กับลูกค้าปัจจุบันให้ครอบคลุมความต้องการ หรือเช่ือมโยงกับพฤติกรรมของลูกค้าใน
ขอบเขตท่ีกว้างขวางขึ้นท้ังในรูปแบบท่ีเกี่ยวข้อง และไม่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายโดยตรง  โดยมี
เป้าหมายหลักคือการสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและลูกค้าให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น  โดย
ผ่านจ านวนสายใยของความสัมพันธ์ท่ีมากขึ้น  ดังนั้น หลักการง่ายๆของการขยายขอบเขต
ความสัมพันธ์ คือ การเพิ่มจ านวนกิจกรรมท่ีท าหน้าท่ีเสมือนเป็นสายใยเช่ือมโยงลูกค้ากับบริษัทให้มี
จ านวนมากท่ีสุด ท้ังนี้ เครือข่ายของสายใยท่ีหลากหลายและซับซ้อนจะช่วยรักษาลูกค้าไว้ได้อย่างมี
ประสิทธิผล เนื่องจากบริษัทสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าได้มากขึ้นในหลากหลายแง่มุมในการใช้ชีวิต
ลูกค้า โดยบริษัทอาจด าเนินการเองท้ังหมด หรือร่วมมือกับพันธมิตรท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินการก็ได้
แนวคิดการเพิ่มจ านวนสายใยความสัมพันธ์อยู่บนหลักการที่ว่าหากสายใยหนึ่งระหว่างลูกค้ากับบริษัท
เกิดอ่อนแอลง หรือส้ินสุดลง ก็จะยังคงมีสายอื่นๆท่ีเหลืออยู่ในการรักษาความสัมพันธ์ต่อไป และอาจ
เป็นโอกาสกอบกู้ความสัมพันธ์ที่อ่อนแอหรือส้ินสุดลงเหล่านั้นกลับคืนมาได้ หลักการดังกล่างต้ังอยู่บน
ข้อสมมติท่ีว่าคุณภาพความสัมพันธ์ของแต่ละสายใยอยู่ในเกณฑ์ท่ีน่าพึงพอใจ  และไม่ได้ต้ังอยู่บน
พื้นฐานเดียวกันกับสายใยอื่นๆ เพราะหากทุกสายใยต้ังอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์เดียวกันเมื่อสายใย
ใดสายใยหนึ่งส้ินสุดลง ก็จะท าให้สายใยอื่นๆพลอยส้ินสุดลงไปด้วยดังนั้น  หัวใจของการขยาย
ความสัมพันธ์โดยสรุป คือ การเพิ่มจ านวนสายใยความสัมพันธ์บนพื้นฐานความสัมพันธ์รูปแบบใหม่ๆ 
กับลูกค้าเดิมนั่นเอง 

- การเสริมสร้างความลึกซึ้งของความสัมพันธ์ (Relationship Deepening) 

การเสริมสร้างความลึกซึ้งของความสัมพันธ์ หมายถึง การเพิ่มพูนความ
เข้มแข็งของสายใยความสัมพันธ์เดิมท่ีมีอยู่โดยไม่จ าเป็นต้องเพิ่มจ านวนสายใยความสัมพันธ์ใหม่ๆ
ดังนั้น การเสริมสร้างความลึกซึ้งของความสัมพันธ์จึงเป็นการสร้างเสริมคุณค่าของความสัมพันธ์เดิมให้
ปรากฏชัดในการรับรู้ของลูกค้า ควบคู่ไปกับความตระหนักในการสูญเสียประโยชน์และคุณค่าหลายๆ
อย่างท่ีจะได้รับ หากลูกค้าไม่รักษาความสัมพันธ์ที่มีกับบริษัทไว้อย่างต่อเนื่อง 

จากทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ ผู้ศึกษาจะน าเรื่องกระบวนการบริหาร
ความสัมพันธ์ลูกค้ามาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการต้ังค าถาม สรุปผลการศึกษาข้อมูล  และจะน า
แนวทางเกี่ยวกับโปรแกรมสร้างความสัมพันธ์ ความผูกพันธ์กับลูกค้าและกลยุทธ์ในการเก็บรักษา
ลูกค้า มาใช้เป็นกรอบในการวางแผนกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ให้กับจักรยาน Seven Cycles  
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2. กรณีศึกษำที่เก่ียวข้อง 

จากการศึกษากรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องผู้ศึกษาพบบทความช่ือ เจาะใจสาวก Harley-
Davidson จากนิตยสาร Marketeer ท่ีได้บรรยายถึงความจงรักภักดีของลูกค้าท่ีเหนียวแน่น เป็น
แฟนพันธุ์แท้ของ Harley-Davidson ท่ีแบรนด์ไหนๆก็อยากได้ไว้ครอบครอง ด้วยความคล้ายคลึงกัน
ในลักษณะของการบริหารงานด้านลูกค้าสัมพันธ์ ของ Harley-Davidson และจักรยาน Seven 
Cycles ท้ังลักษณะสินค้าและราคา ผู้ศึกษาจึงน า Harley-Davidson มาเป็นกรณีศึกษา โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

Harley-Davidson ก าเนิดในปี ค.ศ. 1903 เป็นผู้ผลิตมอเตอร์ไซค์สัญชาติอเมริกันราย
เดียวท่ีอยู่รอดจนถึงทุกวันนี้  ขณะท่ีผู้ผลิตรายอื่นๆ  ต้องล้มหายตายจากเพราะการเข้ามาของ
มอเตอร์ไซค์สัญชาติญี่ปุ่นเมื่อต้นทศวรรษ 1980 แต่ฮาร์เลย์ยังอยู่รอดมาได้เพราะมีกลุ่มลูกค้าท่ีเหนียว
แน่น ปัจจุบันกลุ่มลูกค้าของฮาร์เลย์ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง อายุเฉล่ียของนักขี่ฮาร์เลย์เพิ่มขึ้นจาก 39 
ปีเป็น 44 ปี และมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์มือสองสามารถขายได้ราคาดีกว่ามอเตอร์ไซค์มือหนึ่งด้วยซ้ า
แม้ว่าราคารถมือหนึ่งจะสูงถึงว่า 6 แสนบาทก็ตาม 

Harley-Davidson เป็นแบรนด์ท่ีมี Brand Personality ชัดเจนมาก และบุคลิกภาพ
ดังกล่าวได้ถ่ายทอดไปยังกลุ่มลูกค้าท่ีเรียกตัวเองว่า HOG (Harley Owner Group) ด้วยเช่นกัน คน
กลุ่มนี้มีเอกลักษณ์คือใส่ชุดหนังดูขึงขัง ใว้ผมหรือหนวดยาวเฟิ้มและมีรอยสักบนต้นแขนท่ีจริงแล้วใน
กลุ่ม HOG มีความหลากหลายมากท้ังด้าน เพศ วัย การศึกษา และอาชีพ การรับรู้ลักษณะนี้พิสูจน์ให้
เห็นว่า Harley-Davidson ประสบความส าเร็จในการท าให้ทุกคนรับรู้ถึง Brand Personality ใน
ทิศทางเดียวกัน และสาวกของฮาร์เลย์ก็ภูมิใจท่ีจะแต่งองค์ทรงเครื่องให้เข้ากับ Brand Personality 
อันนั้น พวกเขาสวมชุดหนัง รองเท้าบู๊ต  แว่น กันแดด ผ้าคาดผม และมีรอยสักบนต้นแขน รวมๆ แล้ว
ท้ังหมดท่ีกล่าวมานี้เป็นอาการหลงใหลคล่ังไคล้อย่างหนึ่ง ท่ีปกติมักจะเกิดกับวัยรุ่น แต่กรณีของ 
Harley-Davidson มันเป็นความหลงใหลคล่ังไคล้ของผู้ใหญ่ 

กลุ่มลูกค้าของ Harley-Davidson หากแบ่งตามเพศจะมีท้ังหญิงและชาย ท้ังเป็นโสด
และแต่งงานแล้ว (ถ้าค้นหาในอินเตอร์เน็ตดูจะพบว่ามีหลายเว็บไซต์ท่ีเป็นของกลุ่ม Harley Mom 
หรือกลุ่มคุณแม่ฮาร์เลย์) 

ถ้าแบ่งตามกลุ่มสังคม จะพบว่าสาวกฮาร์เลย์ต้ังแต่ชนช้ันกรรมาชีพท่ีขายแรงงานฝีมือ 
ชนช้ันกลางท่ีท างานออฟฟิศ และกลุ่มคนท่ีมีรายได้สูงอย่างทนายความหรือศัลยแพทย์ผู้ เช่ียวชาญ
ด้านสมองและแบ่งตามอายุ จะพบคนในวัยต่างๆ ดังนี้ 

- อายุต่ ากว่า 30 ปี คนกลุ่มนี้คือท่ีมาของรายได้ร้อยละ 44 ของรายได้ท้ังหมดของ 
Harley-Davidson ส่วนใหญ่เป็นหนุ่มๆ ท่ีนิยมความเท่และความเร็ว พวกเขาซื้อมอเตอร์ไซค์คันโต
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เพื่อเป็นยานพาหนะและตกแต่งรถเป็นงานอดิเรก ดังนั้นจึงมีอัตราซื้อช้ินส่วนและอุปกรณ์เสริมแต่ง
มากด้วยเช่นกัน   

- อายุระหว่าง 30 ถึง 50 ปี มี ท้ังชายและหญิง ลูกค้ากลุ่มนี้จะซื้อรถฮาร์เลย์รุ่นใหญ่กว่า
ลูกค้ากลุ่มแรก และส่วนหนึ่งเป็นคู่สามีภรรยาท่ีซื้อรถฮาร์เลย์ไว้ออกท่องเท่ียวด้วยกันใน ช่วงวันหยุด 

- อายุมากกว่า 50 ปี ส่วนใหญ่เป็นชาย นิยมซื้อรถฮาร์เลย์รุ่นกลางและถือเป็น
แหล่งท่ีมาร้อยละ 11 ของรายได้รวมท้ังหมดของ Harley-Davidson 

Harley-Davidson ตอบสนองความต้องการของเหล่าผู้หลงใหลฮาร์เลย์ HOG (Harley 
Owner Group) ท่ีต้องการหลบหนีจากสภาพความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวัน ภาพลักษณ์ท่ีมีความขึง
ขังจริงจัง ความเป็นขบถต่อสังคม และมิตรภาพบนท้องถนน ดึงดูดคนเหล่านี้เข้ามารวมกันเป็น HOG 
ท่ีต่างมีแรงจูงใจอยู่เบ้ืองหลังดังต่อไปนี้ 

- ความต้องการมีส่วนร่วม คนเราต้องการมีส่วนร่วมในกลุ่ม หรือบางส่ิงท่ีส าคัญกว่า
ตัวเขาเอง  ความต้องการอันนี้เป็นแรงผลักดันให้มนุษย์มีการรวมกลุ่มก้อนกันเป็นชุมชนต่างๆ  ใน
กรณีของฮาร์เลย์นี้ การท่ีคนคนหนึ่งได้ครอบครอง Harley-Davidson ท าให้เขารู้สึกว่าเขามีสาย
สัมพันธ์ลึกซึ้งกับคนอื่นๆ ท่ีเป็นเจ้าของฮาร์เลย์เหมือนกัน อาจเรียกความรู้สึกนี้ว่า Brand Belonging 
ท่ีท าใหค้นท่ีใช้ผลิตภัณฑ์แบรนด์เดียวกันรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกัน และภูมิใจในแบรนด์นั้น 

 
- ความใฝ่ฝัน  ความใฝ่ฝันในท่ีนี้คือ ความใฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่งจะได้เป็นสมาชิกของแบ

รนด์นั้นๆ เป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นได้ถ้าเราเช่ือว่าแบรนด์ท่ีเราหลงใหลใฝ่ฝันนั้นดีเลิศ และราคาแพงยากท่ีจะ
ครอบครอง กรณีของ Harley-Davidson ก็เช่นกัน ดังนั้น การได้ครอบครองฮาร์เลย์สักคันจึงเป็นการ
เติมเต็มความใฝ่ฝันของคนคนนั้น 

 
ภาพลักษณ์ของ Harley ท่ีถ่ายทอดผ่านโฆษณา และภาพยนตร์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้าน

ลบอย่างขบถสังคม หรือด้านบวกอย่างมิตรภาพบนทางหลวง ท้ังหมดนี้ตอบสนองความต้องการของ
คนส่วนใหญ่ท่ีต้องการอิสรภาพขณะท่ีคนอเมริกันก็ต้องการตัวตนท่ีห้าวหาญ และเนื่องจากความ
ต้องการลักษณะเดียวกันนี้มีอยู่ในทุกหนทุกแห่งและเป็นสากล ดังนั้น Harley-Davidson จึงสามารถ
ตอบสนองความต้องการดังกล่าวของคนท่ัวโลก การที่ฮาร์เลย์มีช้ินส่วนมากมายให้ส าหรับตกแต่งก็เปิด
โอกาสให้คนเหล่านี้ได้ประกาศความเป็นตัวของตัวเอง 

 
ตลอดศตวรรษท่ีผ่านมา Harley-Davidson ไม่ได้ได้เจออุปสรรคต่างๆ แม้จะรอดพ้น

จากการบุกตลาดของญี่ปุ่น แต่ Harley Davidson ก าลังเผชิญความท้าทายครั้งใหม่  การท่ีฮาร์เลย์ท า
เงินได้เกือบ 2 พันล้านเหรียญ (หรือกว่า 8 หมื่นล้านบาท) จากการขายรถและช้ินส่วนกับอุปกรณ์
ตกแต่งรถท าให้คู่แข่งรายใหม่ต่างเรียงหน้ากันเข้ามาขอมีส่วนแบ่งบ้าง  ต้ังแต่ Polaris ท่ีเช่ียวชาญการ
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ผลิตรถสโนว์โมบิลมาก่อน คู่แข่งจากญี่ปุ่นท่ีพยายามผลิตรถรุ่นเดียวกันกับฮาร์เลย์และก ลุ่ม 
Suppliers ท่ีเคยส่งช้ินส่วนให้ฮาร์เลย์ก็หันมาผลิตรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหญ่ของตนเองบ้างเช่นกัน 

 
นอกจากปัญหาเรื่องคู่แข่งแล้ว Harley-Davidson ยังมีปัญหาผลิตรถและช้ินส่วนไม่ทัน

ความต้องการตลาด และเนื่องจากรถฮาร์เลย์ราคาแพงขึ้นทุกที จึงมีความกังวลว่าต่อไปกลุ่มลูกค้าคง
ลดลงเรื่อยๆ และฮาร์เลย์ต้องเสียกลุ่มเป้าหมายให้กับคู่แข่งท่ีขายรถราคาถูกกว่า 
 

ส าหรับปัญหาผลิตสินค้าไม่ทันความต้องการนั้น Harley Davidson ได้น าเทคโนโลยีเข้า
มาช่วย (ซึ่งเป็นการเปล่ียนแปลงครั้งใหญ่ส าหรับองค์กรท่ีค่อนข้างอนุรักษ์นิยมอย่างฮาร์เลย์) เป็นการ
พัฒนาระบบข้อมูลท่ีมีเป้าหมายให้เพิ่มผลผลิตจาก 150,000 คัน ให้เพิ่มขึ้นเป็น 200,000 คัน ในปี 
2003 และยังช่วยลดต้นทุนการผลิตลงไปได้ถึง 40 ล้านเหรียญ 

 
ส่วนกรณีท่ีรถราคาแพงขึ้นทุกทีนั้น ฮาร์เลย์แก้ปัญหาโดยซื้อบริษัทผลิตรถจักรยานยนต์

รายหนึ่งช่ือ Buell มาดัดแปลงผลิตรถจักรยานยนต์ท่ีใส่เครื่องฮาร์เลย์ แต่เบากว่า และมีโครงสร้าง
แตกต่างจากฮาร์เลย์ เพื่อขายกลุ่มลูกค้าในตลาดรองลงมา ในราคาประมาณ 5,000 เหรียญ หรือ 
ประมาณ 2 แสนบาท (ขณะท่ีรถฮาร์เลย์ราคาประมาณ 15,000 เหรียญ หรือกว่า 6 แสนบาท) วิธีนี้
ช่วยให้ฮาร์เลย์ไม่ต้องลดราคาสินค้า หรือผลิตรถรุ่นท่ีราคาถูก ซึ่งอาจท าลายภาพความเป็นรถในฝัน
ของ Harley-Davidson และอาจท าให้เสียกลุ่ม HOG ซึ่งเป็นก าลังส าคัญของ Harley-Davidson 

 
กรณีศึกษา เจาะใจสาวก Harley-Davidson ช่วยให้ผู้ศึกษาเล็งเห็นข้อสังเกตอย่าง 

แรงจูงใจและ Brand Personality ของต้นแบบลูกค้า Harley-Davidson ท่ีมีความจงรักภักดีต่อ   
แบรนด์เป็นอย่างมาก ท าให้ผู้ศึกษาน าไปใช้เป็นแนวทางและเป้าหมายในการวางแผนกลยุทธ์เพื่อให้ 
จักรยาน Seven Cycles ได้มีกลุ่มลูกค้าท่ีมีความผูกพันเหนียวแน่นและยืนยาวตลอดไป 
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บทท่ี  3 

ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

 

การศึกษาเรื่องการวางกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ของจักรยาน Seven Cycles ผู้ศึกษาได้
อาศัยการวิจัยในการเก็บข้อมูลของธุรกิจจักรยาน Seven Cycles ลูกค้าของจักรยาน Seven Cycles 
คู่แข่งของจักรยาน Seven Cycles และข้อมูลอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน ามาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
ออกแบบแผนกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าจักรยาน 
Seven Cycles 

รำยละเอียดในกำรศึกษำข้อมูล 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาจะรวบรวมท้ังข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และข้อมูลทุติย
ภูมิ (Secondary Data) เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์เพื่อสร้างกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ ดังนี้ 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ศึกษำโดยใช้เคร่ืองมือในกำรวิจัย ได้แก่ 

1.1 การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) กับเจ้าของบริษัท 
CyclesBoutiqe ผู้น าเข้าแบรนด์จักรยาน Seven Cycles คุณแซม ลู เป็นผู้ก าหนดทิศทางกลยุทธ์
ทางการตลาดต่างๆของทางบริษัท เพื่อทราบถึงภาพรวมของธุรกิจ ภาพลักษณ์ของแบรนด์ ใน
สถานการณ์ปัจจุบัน มุมมองความเข้าใจในลูกค้า กลยุทธ์ทางการตลาดท่ีใช้ ช่องทางการติดต่อและ
คู่แข่งของจักรยาน Seven Cycles โดยค าถามของเจ้าของบริษัท CycleBoutique แบ่งออกเป็น 6 
ส่วนดังนี้ 

ส่วนที่ 1 : เพื่อทรำบถึงภำพรวมของธุรกิจ 

1. ท่ีมาและจุดมุ่งหมายของแบรนด์ คืออะไร 
2. มีสินค้าอะไรบ้าง มีท้ังหมดกี่รุ่น แต่ละรุ่นมีความแตกต่างกันอย่างไร 
3. การวางต าแหน่งของแบรนด์ Seven Cycles เป็นอย่างไร แตกต่างจากแบรนด์

คู่แข่งมากน้อยเพียงใด 
4. วัตถุประสงค์ของการ Customization จักรยานของ Seven Cycle คืออะไร 
5. กลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือใครและมีพฤติกรรมหรือไลฟ์สไตล์แบบไหน 
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ส่วนที่ 2 : เพื่อทรำบถึงกระบวนกำรผลิต ปัญหำในกำรผลิตและกำรจัดส่งสินค้ำ 

1. รายละเอียดของกระบวนการในการผลิตเฟรม และการประกอบจักรยานของ 
Seven Cycles ว่ามีข้ันตอนอย่างไร แต่ละขั้นตอนมีความส าคัญอย่างไร 

2. ใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่ในการผลิตจักรยานหนึ่งคัน 
3. ขั้นตอนการเก็บข้อมูลสรีระของลูกค้ามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรบ้าง น าไปใช้ตรง

ส่วนไหนของขั้นตอนการผลิตบ้าง  
4. เคยมีปัญหาในการผลิตเฟรม และการประกอบจักรยาน หรือไม่อย่างไร 
5. หากมีการส่งสินค้าได้ช้ากว่าวันเวลาท่ีก าหนด Seven Cycles  มีวิธีการแก้ไข

หรือชดเชยให้ลูกค้าอย่างไร 

ส่วนที่ 3 : เพื่อทรำบถึงภำพลักษณ์ของแบรนด์ Seven Cycles 

Brand Persona เป็นแบบทดสอบเพื่อให้เจ้าของธุรกิจเป็นผู้ท า เสมือนเป็นตัวแทน
ของแบรนด์ (Brand) สมมุติว่าตัวเจ้าของธุรกิจเป็นแบรนด์ มีบุคลิกและลักษณะนิสัยเป็นแบรนด์เอง 
แล้วตอบค าถามเพื่อบอกความเป็นตัวตนของแบรนด์ให้ออกมาอย่างเด่นชัด โดยชุดแบบสอบถามนี้
เป็นการถามเพื่อหาภาพลักษณ์ของแบรนด์ท่ีพัฒนาโดยบริษัทเดอะลีโอเบอร์เนทท์กรุ๊ป (The Leo 
Burnett Group) (2556) ซึ่งผู้ศึกษาได้ขออนุญาตน ามาใช้ประกอบการศึกษา  

My name is................................................................................................... 

1. I live in........................................................................................................... 
2. My life is ....................................That’s because......................................... 
3. My priorities are........…... What I care least about is ………….............. 
4. What I like most about my life is ………….………………........................... 
5. What makes me different from others is …………………....................... 
6. Sometimes I wish that ……………….…………..............……........................... 
7. What I’d like to change most would be ...............……………............... 
8. What makes me happy/laugh is ………………………………........................ 
9. What makes me angry/annoyed/sad/stressed is ………...................... 
10. My worst fear is………………………………………………………............................ 
11. What I dream and hope for is……………………………………........................ 
12. If I won lottery I would ……………………………………………......................... 
13. If I had describe my personality I’d say I’m ………………..................... 
14. Teens think about me that I ………………………………………...................... 
15. Adults think about me that I ………………………………………..................... 
16. Families think about me that I …………………………................................. 
17. People often say I’m ……..............….and they’re right / wrong. 
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ส่วนที่ 4 : เพื่อทรำบถึงมุมมองควำมเข้ำใจในลูกค้ำจักรยำน Seven Cycles 

1. ส่ิงท่ีลูกค้าได้รับนอกจากสินค้าแล้วลูกค้าจะได้อะไรจาก Seven Cycles 
2. ส่ิงท่ีลูกค้าคาดหวังจาก Seven Cycles คืออะไร 
3. คิดว่าลูกค้ามองว่าแบรนด์ Seven Cycles มีภาพลักษณ์อย่างไร และภาพลักษณ์

นั้นส่งผลอย่างไรต่อตัวลูกค้า 
4. ความประทับใจแรกที่จะได้จากแบรนด์คืออะไร 
5. เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าไปแล้วภาพลักษณ์ของแบรนด์ Seven Cycles เปล่ียนแปลง

ภาพลักษณ์ของลูกค้าหรือไม่ อย่างไร 
6. คิดว่าความรู้สึกของลูกค้าท่ีมีต่อแบรนด์ท้ังก่อนซื้อ หลังซื้อ และตอนน าไปใช้ มี

ความรู้สึกเหมือนกันหรือต่างกัน หรือไม่ อย่างไร 
7. ลูกค้าของ Seven Cycles จะชอบท ากิจกรรมบางอย่างท่ีคล้ายกันหรือไม่ 

(นอกเหนือจากการขี่จักรยาน) ภาพลักษณ์ของกิจกรรม เป็นไปในทิศทางเดียวกับ
แบรนด์หรือไม่ อย่างไร 

8. ลูกค้าเคยมีปฏิสัมพันธ์ด้วยกันเองหรือไม่ ในรูปแบบอะไรบ้าง ผ่านช่องทางใดบ้าง 
9. เนื่องจาก Seven Cycles ไม่ใช่จักรยานท่ีลูกค้าจะซื้อเป็นคันแรก แล้วก่อนหน้า

นี้ลูกค้าเคยใช้จักรยานของแบรนด์อะไรมาก่อน 
10. ลูกค้าเคยมี Feed Back กลับมาหาทาง Seven Cycles ว่าอย่างไรบ้าง 

ส่วนที่ 5 : เพื่อทรำบถึงภำพรวมของคู่แข่งจักรยำน Seven Cycles 

1. คู่แข่งจักรยาน Seven Cycles มีแบรนด์ไหนบ้าง 
2. จุดเด่น และจุดด้อยของ Seven Cycles และคู่แข่งคืออะไร 
3. ลูกค้าท่ีซื้อจักรยานของ Seven Cycles จะเคยซื้อจักรยานของแบรนด์คู่แข่งด้วย

หรือไม่ 
4. คู่แข่งได้มีกลยุทธ์ทางการตลาดอะไรออกมาบ้าง ประสบความส าเร็จหรือไม่ 

ส่งผลอะไรต่อแบรนด์ Seven Cycles หรือไม่ 

ส่วนที่ 6 : เพื่อทรำบถึงกลยุทธ์ทำงกำรตลำดของธุรกิจที่ใช้ 

1. Seven Cycles มีกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างไรบ้าง รวมถึงมีช่องทางในการ
ส่ือสารไปยังลูกค้าและพูดคุยกับลูกค้าทางใดบ้าง มีช่องทางใดบ้างท่ีเป็นการ
ส่ือสารแบบ 2 ทางและเมื่อลูกค้าแสดงความไม่พอใจหรือมีการร้องเรียนปัญหา มี
การแก้ไขปัญหาอย่างไร 

2. ท่ีผ่านมามีกลยุทธ์ใดท่ีท าออกมาแล้วประสบความส าเร็จและกลยุทธ์ใดไม่ประสบ
ความส าเร็จบ้าง อย่างไร 

3. การเก็บข้อมูลลูกค้า เก็บในส่วนใดบ้าง และมีวัตถุประสงค์ในการน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์อย่างไรบ้าง 
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4. ปัจจุบันทางร้านมีการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือไม่ อย่างไร ผ่านช่องทาง
ใดบ้าง 

5. Seven Cycles ได้มีการแบ่งแยกลูกค้าตามระยะเวลา หรือแบ่งตามมูลค่าท่ี
ลูกค้ามีต่อแบรนด์หรือไม่ 

6. ทางร้านเคยจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้า และระหว่างลูกค้า
ด้วยกันเองหรือไม่ อย่างไรบ้าง ผ่านช่องทางใดบ้าง 

7. การจัดกิจกรรมมีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไร และคาดหวังว่าลูกค้าจะได้อะไรจาก
กิจกรรมนั้น 

1.2 การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) กับลูกค้า จักรยาน Seven 
Cycles จ านวน 10 คน เพื่อทราบถึงการตัดสินใจซื้อจักรยานของลูกค้าปัจจัยในการตัดสินใจซื้อ 
มุมมองของลูกค้าท่ีมีต่อ มุมมองของลูกค้าต่อคู่แข่ง ความพึงพอใจและความมีส่วนร่วมกับแบรนด์และ
ช่องทางการติดต่อของลูกค้า โดยผู้ศึกษาได้ท าสัมภาษณ์ลูกค้าจากข้อมูลท่ีองค์กรให้และลูกค้าจากการ
ค้นหาโดยผู้ศึกษาเองตามเว็บไซต์จักรยานและการบอกต่อของลูกค้าเอง เพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกค้า
อย่างครอบคลุมรอบด้าน และได้กลุ่มตัวอย่างท่ีหลากหลาย  

รายช่ือลูกค้าจักรยาน Seven Cycles  
คุณประสพสุข  พลวิเวก     มีจักรยาน Seven Cycles 1 คัน ไม่เคยไปร่วมกิจกรรม 
คุณเลอศักด์ิ     โคสูงเนิน   มีจักรยาน Seven Cycles 1 คัน ไม่เคยไปร่วมกิจกรรม 
คุณณัฐพงศ์     กวีนันทวงษ์ มีจักรยาน Seven Cycles 1 คัน ไม่เคยไปร่วมกิจกรรม 
นพ.จิรวัฒน์     พัฒนะอรุณ มีจักรยาน Seven Cycles 1 คัน ไม่เคยไปร่วมกิจกรรม 
คุณพงศ์เกษม   สุขุม         มีจักรยาน Seven Cycles 1 คัน ไม่เคยไปร่วมกิจกรรม 
คุณวิชิต             ชุมชัยเวทย ์มีจักรยาน Seven Cycles 1 คัน ไม่เคยไปร่วมกิจกรรม 
คุณสุรพงษ์      ธัญญธาดา  มีจักรยาน Seven Cycles 1 คัน ไม่เคยไปร่วมกิจกรรม 
คุณวิโรจน์       ชินวานิช    มีจักรยาน Seven Cycles 2 คัน ไม่เคยไปร่วมกิจกรรม 
คุณศุภวัชช์     ทิพย์จ านรรจ์ มีจักรยาน Seven Cycles 1 คัน เคยไปร่วมกิจกรรม 

โดยค าถามของลูกค้ามี 4 ส่วนดังนี้ 

ส่วนที่ 1 : เพื่อทรำบถึง กำรตัดสินใจซ้ือจักรยำนของลูกค้ำ และปัจจัยในกำร
ตัดสินใจซ้ือจักรยำน Seven Cycles 

1. ท่านมีวิธีการเลือกซื้อจักรยานอย่างไร หาข้อมูลจากท่ีไหน  มีการเปรียบเทียบกับ
แบรนด์อื่นหรือไม่  ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อคืออะไร 

2. ท่านรู้จักจักรยาน Seven Cycles ได้อย่างไร  ผ่านช่องทางไหน 
3. ท่านทราบหรือไม่ว่าจักรยาน Seven Cycles มีท่ีมา เป็นอย่างไร 
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4. ท่านมีจักรยานจ านวนกี่คันและมีจักรยาน Seven Cycles ท้ังหมด กี่คัน เมื่อ
หลังจากท่านท่ีซื้อจักรยาน Seven Cycles คุณซื้อจักรยานแบรนด์อื่นหรือไม่ 
เพราะอะไร 

 
ส่วนที่ 2 : เพื่อทรำบถึงมุมมองของลูกค้ำที่มีต่อจักรยำน Seven Cycles 

1. ความประทับใจแรกที่ท่านได้จากจักรยาน Seven Cycles คืออะไร 
2. ท่านคิดว่าส่ิงท่ีท่านได้รับนอกจากสินค้าแล้วท่านได้อะไรจาก Seven Cycles ส่ิง

ท่ีท่านคาดหวังและอยากได้จากแบรนด์ Seven Cycles คืออะไร 
3. ท่านมองว่าภาพลักษณ์ของ Seven Cycles  เป็นอย่างไร และภาพลักษณ์นั้น

ส่งผลอย่างไรต่อตัวท่านหรือไม่ อย่างไร 
4. ในช่วง ก่อนซื้อ หลังซื้อ และตอนน าไปใช้ ท่านมีความรู้สึกเหมือนกันหรือต่างกัน

หรือไม่ อย่างไร 
5. ท่านเคยมี การติดต่อกลับไปหาทาง Seven Cycles หรือ ตัวแทนในประเทศไทย

หรือไม่  อย่างไรบ้าง  แล้วได้รับการตอบกลับมาว่าอย่างไร 
 

ส่วนที่ 3 : เพื่อทรำบถึงมุมมองของลูกค้ำต่อคู่แข่งจักรยำน Seven Cycles 

1. ก่อนท่ีท่านจะซื้อ Seven Cycles ท่านเคยซื้อหรือใช้จักรยานแบรนด์อะไรมา
ก่อน 

2. ท่านรู้จัก Litespeed, Lynskey, Moots และ Merlin หรือไม่ คิดอย่างไรกับ 
แบรนด์เหล่านี้เมื่อเปรียบเทียบกับ Seven Cycles 

3. ท่านทราบหรือไม่ว่า Seven Cycles มีราคาสูงกว่าคู่แข่ง แล้วท าไมท่านถึงซื้อ 
Seven Cycles 

 
ส่วนที่ 4 : เพื่อทรำบถึงควำมพึงพอใจและควำมมีส่วนร่วมกับจักรยำน Seven 

Cycles 

1. ท่านรู้สึกพึงพอใจ จักรยาน Seven Cycle หรือไม่ เพราะเหตุใดแล้วท่านต้องการ
ให้ Seven Cycles  ปรับปรุงเรื่องอะไรเพื่อให้ท่านพอใจมากยิ่งขึ้น 

2. เคยพูดคุยหรือมีปฎิสัมพันธ์กับลูกค้าจักรยาน Seven Cycles ท่านอื่นด้วยกันเอง
หรือไม่ ในรูปแบบอะไร ผ่านช่องทางใดบ้าง 

3. เคยแนะน าให้เพื่อนรู้จัก จักรยาน Seven Cycles  หรือไม่ และแนะน าอย่างไร 
4. เคยไปร่วมกิจกรรม Seven Meeting หรือไม่ เพราะเหตุใด 
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ส่วนที่ 5 : เพื่อทรำบถึงช่องทำงกำรติดต่อของลูกค้ำจักรยำน Seven Cycles 

1. ท่านใช้เครื่องมือการส่ือสารอะไรบ้างในชีวิตประจ าวัน 
2. เคยมีการติดกับผู้ใช้จักรยาน Seven Cycles ด้วยกันเองหรือไม่ ผ่านช่องทาง

ไหน 
3. ท่านสะดวกรับข้อมูลข่าวสารจาก Seven Cycles หรือไม่ ผ่านช่องทางไหน 
4. ต้องการปรับปรุงช่องทางการติดต่อกับแบรนด์ Seven Cycles หรือไม่ อย่างไร 

 
1.3 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) กับลูกค้าคาดหวัง จักรยาน 

Seven Cycles จ านวน 5 คน โดยผู้ศึกษาได้ใช้เกณฑ์เลือกกลุ่มตัวอย่างจากการเลือก ผู้คนท่ีสนใจแบ
รนด์จักรยาน Seven Cycles และเข้าไปอ่านกระทู้ ห้องส าหรับชาวSevenเชิญรวมตัวครับท่ีเว็บไซด์ 
ThaiMTB.com ได้แก่ 

คุณประสพสุข     ประกอบนพเก้า 
คุณปรีชา           แดงทิม 
คุณณัฐ             จันทสิงห์ 
คุณวิโรจน์          ยอดวุฒิ 
คุณพูนเพิ่ม         เจริญสิริ 

 ค าถามส าหรับลูกค้าคาดหวังมีดังนี้ 

ส่วนที่ 1 : เพื่อทรำบถึง กำรตัดสินใจซ้ือจักรยำนของลูกค้ำคำดหวัง และควำมรู้
เก่ียวกับ Seven Cycles  

1. ท่านมีวิธีการเลือกซื้อจักรยานอย่างไร หาข้อมูลจากท่ีไหน และปัจจัยในการ
ตัดสินใจซื้อคืออะไร 

2. ท่านมีจักรยานจ านวนกี่คัน  ล่าสุดท่านซื้อจักรยานแบรนด์อะไร 
3. ท่านรู้จักจักรยาน Seven Cycles ได้อย่างไร ผ่านช่องทางไหน ท่านรู้สึกมีความ

ประทับใจหรือไม่ เพราะเหตุใด 
4. ท่านทราบหรือไม่ว่าจักรยาน Seven Cycles มีท่ีมา เป็นอย่างไร 
5. ส่ิงเหล่านั้นท าให้ท่านรู้สึกมีความต้องการซื้อเพิ่มมากขึ้นหรือไม่ อย่างไร 
6. ท่านรู้สึกอย่างไรกับภาพลักษณ์ของจักรยาน Seven Cycles 
7. ท่านมีความสนใจซื้อหรือใฝ่ฝันท่ีจะอยากได้จักรยาน Seven Cycles หรือไม่  

เพราะเหตุใด 
ส่วนที่ 2 : เพื่อทรำบถึงมุมมองของลูกค้ำคำดหวังต่อคู่แข่งจักรยาน Seven 

Cycles 

1. ท่านรู้จัก Litespeed, Lynskey, Moots และ Merlin หรือไม่   
2. คิดอย่างไรกับแบรนด์คู่แข่งเหล่านี้เมื่อเปรียบเทียบกับ Seven Cycles 
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ส่วนที่ 3 : เพื่อทรำบถึงช่องทำงกำรติดต่อของลูกค้ำคำดหวัง 

1. ใช้เครื่องมือการส่ือสารอะไรบ้างในชีวิตประจ าวัน   ใช้ท าอะไรบ้าง ใช้บ่อยขนาด
ไหน ใช้เวลานานเท่าไหร่ 

2. ท่านเคยมีการพูดคุยติดต่อกับผู้ใช้ Seven Cycles หรือไม่ ผ่านช่องทางไหน 
 

ส่วนที่ 4 : เพื่อทรำบถึงควำมต้องกำรของลูกค้ำคำดหวังที่มีต่อ Seven Cycles 

1.  ท่านอยากให ้Seven Cycles ปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงเรื่องอะไร เพราะเหตุใด 
 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาข้อมูลธุรกิจคู่แข่งของ Seven Cycles คือ 
Litespeed, Lynskey, Moots และ Merlin โดยข้อมูลทุติยภูมิท้ังหมดสืบค้นจากทางอินเตอร์เน็ต ส่ือ
สังคมออนไลน์ บทความ และนิตยสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ และกลยุทธ์การตลาด
อื่น ๆ ของท้ัง 4 แบรนด์ เพื่อทราบถึงจุดเด่นจุดด้อยของคู่แข่งซึ่งอาจจะสามารถน ามาปรับใช้กับการ
สร้างกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ของจักรยาน Seven Cycles ให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้น 
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บทท่ี  4 

อภิปรำยผล และก ำหนดทิศทำงแผนกลยุทธ์ 

ในการศึกษาเรื่องการวางกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ให้กับแบรนด์จักรยาน Seven Cycles ผู้
ศึกษาได้ใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Dept Interview) ท าการศึกษาข้อมูล 3 ส่วนคือ       
1) ข้อมูลของธุรกิจแบรนด์จักรยาน Seven Cycles และคู่แข่ง 2) ข้อมูลของลูกค้า Seven Cycles   
3) ข้อมูลความต้องการของลูกค้าคาดหวังแล้วจึงน าข้อมูลท้ังหมดมาวิเคราะห์ประกอบกันเพื่อสร้าง  
กลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ให้กับจักรยาน Seven Cycles โดยจะน าเสนอผลการศึกษาข้อมูลท้ัง 3 ส่วน 
ดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลของธุรกิจแบรนด์จักรยำน Seven Cycles 

ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์ คุณแซม ลู เจ้าของบริษัท CyclesBoutiqe ผู้น าเข้าแบรนด์
จักรยาน Seven Cycles ผู้ศึกษาได้สรุปผลการสัมภาษณ์ได้ดังต่อไปนี้ 

1) ที่มำและจุดมุ่งหมำยของแบรนด์จักรยำน Seven Cycles 

ท่ีมาของ Seven Cycles นั้นเริ่มต้นจากเจ้าของ Seven Cycles ท่ีช่ือ Mr. Rob 
Vandermark เขาเป็นวิศวะกร เป็นคนแรกท่ีค้นคว้าวิธีการท าจักรยานด้วยวัสดุไทเทเนียมเพราะว่า
การท าจักรยานไทเทเนียมนั้นต้องมีอุปกรณ์และมีความรู้วิธีในการเช่ือม และ Mr. Rob Vandermark  
ก็ได้ท าการจดสิทธิบัตรเอาใว้ ตอนนั้นเขาได้ท างานกับบริษัทจักรยานไทเทเนียมช่ือดังในสมัยนั้น ช่ือ 
Merlin ประมาณ 20 ปีท่ีแล้วเมื่อเขารู้สึกว่าเขาต้องการมีแนวความคิดเป็นของตัวเองเขาจึงออกมา
เปิดบริษัทเองช่ือว่า Seven Cycles แล้วเขาก็น าได้สิทธิบัตรนั้นไปด้วย  จึงท าให้วิธีการผลิตจักรยาน
ไทเทเนียมในแบบท่ีเขาคิดค้นขึ้นมา Seven Cycles ท าได้ท่ีเดียว ซึ่งช่ือ Seven (เลขเจ็ด) ท่ี Rob 
Vandenmark ต้ังช่ือนั้นเพราะ เลขเจ็ด เป็นเลขน าโชคของเขา โดยจุดมุ่งหมายของแบรนด์ Seven 
Cycles คือการสร้างจักรยานท่ีดีท่ีสุดในโลกและทุกอย่างทุกช้ินส่วนต้องผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา 
(Made in USA) ซึ่งบริษัท CycleBoutique เป็นผู้น าเข้าจักรยาน Seven Cycles ในประเทศไทย  

2) คู่แข่งทำงธุรกิจของแบรนด์จักรยำน Seven Cycles  

คู่แข่งของ  Seven Cyclesมี Moots Litespeed LynskeyและMerlin โดยเมื่อ
เปรียบเทียบกับแบรนด์คู่แข่งแล้ว Seven Cycles เหนือกว่าคู่แข่งในเรื่องเกรดวัสดุท่ีดีกว่าผลิตท่ี
อเมริกาเพราะแบรนด์คู่แข่งบางแบรนด์ใช้ไทเทเนียมจากจีนซึ่งลูกค้ามองว่าเกรดต่ ากว่า และเหนือกว่า
คู่แข่ ง ใน เ รื่ อ ง ก ารผ ลิต ท่ีมี คว ามพิ ถี พิ ถั น  สามารถตอบสนอง ลูก ค้ า เป็ น รายบุ คคล ไ ด้
(Customization)และใช้ระยะเวลาเพียง 45 วัน เมื่อเทียบกับแบรนด์คู่แข่งท่ีใช้เวลา 6 เดือนหาก
ต้องการท าตามความต้องการของลูกค้าเพราะแบรนด์คู่แข่งผลิตเน้นปริมาณ (Mass Production) อีก
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ท้ังคุณ แซม ลู ได้ให้สัมภาษณ์ว่า กลยุทธ์เดียวท่ีแบรนด์คู่แข่งจะสู้แบรนด์ Seven Cycles ได้คือ การ
สู้ด้านราคา เพราะราคาของ Seven Cycles มีราคาท่ีสูง ราคาเฟรมจัรยาน Seven Cycles เริ่มต้นท่ี
ราคา 105,000 บาท ซึ่งแบรนด์คู่แข่งต้ังราคาเฟรมจักรยานต่ าสุด 70,000 บาท แต่ราคาจักรยานของ 
Seven Cycles ก็ไม่ได้เป็นปัญหาเลย เนื่องจาก Seven Cycles เหนือกว่าในด้านอื่นๆ 

การสร้างจักรยานตามความต้องการ (Customization) และการค านวณสรีระของลูกค้า
เพื่อสร้างเฟรมจักรยานท่ีตรงตามสรีระร่างกายลูกค้านั้น คุณแซม ลู ให้สัมภาษณ์ว่า เราจะไปซื้อ
จักรยานท่ัวไปท่ีผลิตออกมาตามแต่ละขนาดมาปั่นก็สามารถปั่นได้ แต่การปั่นนั้นจะไม่เต็มศักยภาพ 
เนื่องจากคนเราสรีระช่วงตัว ช่วงแขน ช่วงขาและช่วงต่างๆ ยาวไม่เท่ากัน นักปั่นจักรยานท่ีเขาจริงจัง
เขาอยากได้แบบเต็มศักยภาพ เพื่อให้ในช่วงท่ีเขาปั่นจักรยานใส่แรงเต็มท่ีเข้าไปแล้ว จักรยานไม่ได้ท า
ให้เขาเสียแรงและไม่ได้ท าให้เขาเมื่อยเร็วกว่า เพราะฉะนั้นจักรยานก็ต้องส่ังตัดให้เหมาะสมกับนักปั่น
จักรยานมากท่ีสุด 

3) เพื่อทรำบถึงภำพลักษณ์ของจักรยำน Seven Cycles 

My name is              Seven Cycles      
1. I live in              The United State of America    
2. My life is   Beautiful That’s because   We create Art and Passion  
3. My priorities are   Quality  What I care least about is    Price/Money 

4. What I like most about my life is Creative / Flexibility/ Precision  
5. What makes me different from others is      being Stubborn   
6. Sometimes I wish that      We have more time    
7. What I’d like to change most would be   -   
8. What makes me happy/laugh is   We people loves our product  
9. What makes me angry/annoyed/sad is Don’t understand our work 
10. My worst fear is     no more craftman     
11. What I dream and hope for is  everyone to ride bicycle  
12. If I won lottery I would    make more bicycle    
13. If I had describe my personality I’d say I’m    passionate  
14. Teens think about me that I     old artistic dude   
15. Adults think about me that I    highly skill craftman   
16. Families think about me that I   warm hearted person   
17. People often say I’m overly passionate and they’re right / wrong. 

จากแบบสอบถามท่ีคุณแซม ลู ได้ท าจะเห็นได้ว่าจักรยาน Seven Cycles นั้นจะให้
ความส าคัญกับตัวจักรยานเป็นอย่างมากค านึงถึงคุณภาพ ความสวยงาม โดยไม่สนว่าราคาท่ีต้ังจะ
ปรับหรือเปล่ียนเพื่อแข่งขันกับคู่แข่งหรือเรียกได้ว่าหัวแข็ง และจะไม่พอใจถ้าคนอื่นไม่เข้าใจงานท่ี 
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Seven Cycles ได้ท าออกมา แต่จะมีความสุขถ้าคนท่ีเข้าใจหรือเป็นส่วนหนึ่งของ Seven Cycles รัก
จักรยานท่ี Seven Cycles ท า ส่ิงท่ีกลัวของ Seven Cycles คือการท่ีไม่มีช่างฝีมือ เนื่องจากมีช่างท่ีมี
ฝีมือน้อยและจะผลิตจักรยานไม่ได้ Seven Cycles มองว่าตัวเองมีความกระตือรือร้นเป็นอย่างมาก 
คิดว่า กลุ่มวัยรุ่นมองตัวเองเป็นเหมือนศิลปะเก่าไม่ทันสมัย ผู้ใหญ่มองว่าช่างฝีมือมีทักษะท่ีสูง คนใน
ครอบครัวมองว่า Seven Cycles เป็นคนกระตือรือร้น 

4) สินค้ำจักรยำน Seven Cycles 

สินค้าหลักของแบรนด์จักรยาน Seven Cycles จะเป็นในส่วนของเฟรมจักรยาน
ส่วนประกอบจักรยานอื่นๆ และยังมีสินค้ารองท่ีทาง Seven Cycles ร่วมผลิตและออกแบบกับแบ
รนด์อื่นๆ ออกมาเป็นสินค้าต่างๆให้ลูกค้าได้ซื้อสะสมเช่น เส้ือยืด เส้ือปั่นจักรยาน ถุงเท้า หมวก เส้ือ
กันหนาว ท่ีเปิดขวด พวงกุญแจ และอื่นๆอีกหลายอย่าง แต่ท้ังหมดนั้น มีจ านวนจ ากัด (Limited 
Edition) ให้กับผู้ท่ีมีใจรักแบรนด์ Seven Cycles 

5) กระบวนกำรผลิตเฟรมจักรยำนมีรำยละเอียดดังนี้ 

- การส่ังซื้อและการยืนยันกับลูกค้า เมื่อลูกค้าส่ังซื้อทาง Seven Cycles จะมีการ
ยืนยันกับลูกค้าก่อนเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการสร้างเฟรมจักรยาน 

- ออกแบบจักรยานและค านวณจักรยานให้ตรงตามสรีระ และความต้องการในการขี่
จักรยานของลูกค้า ทาง Seven Cycles จะมีโปรแกรมค านวณและออกแบบก่อนการสร้างเฟรม
จักรยานท้ังองศาและความยาวหรือส้ันของเฟรมจักรยาน 

- ตัดท่อให้ได้ตามท่ีค านวณและดัดให้เป็นทรง 
- น าท่อมาประกอบและท าการเช่ือมเข้าด้วยกัน คุณแซม ลู ให้สัมภาษณ์ว่า ช่างเช่ือม

ของ Seven Cycles ทุกคนจะไม่ได้เป็นวิศวะหรือจบจากสายช่าง แต่จะเป็นคนท่ีจบจากโรงเรียน
ศิลปะท่ีดังท่ีสุดใน New York เท่านั้น เพราะว่า Rob Vandermark มองว่า การเช่ือม มันคือศิลปะ
เหมือนการวาดภาพ เฟรม Seven Cycles เป็นเหมือนงานฝีมือ 

- วัดตัวเฟรมท่ีเช่ือมเสร็จแล้ว  เพื่อตรวจสอบเฟรมท่ีท าเสร็จให้ตรงกับแบบท่ีค านวณ 
- ทาสี (Painting) ลูกค้าสามารถส่ังให้ทาสีแบบใดก็ได้ โดยในประเทศไทยเคยมีลูกค้า

ส่ังจักรยาน 2 ท่ีนั่ง(Tandem) แล้วลูกค้าต้องการให้จักรยานเขาทาสีและวาดรูปท่ีแปลกตา เนื่องจาก 
Seven Cycles เป็นแบรนด์จากประเทศสหรัฐอเมริกา ลูกค้าเลยส่ังให้ทาสีและวาดรูปเกี่ยวกับ
เรื่องราวการเดินทางของ คริสโดตเฟอร์ โคลัมบัส ผู้ค้นพบทวีปอเมริกา  ทาง Seven Cycles ก็
สามารถท าให้ได้ 

ในปัจจุบัน Seven Cycles ผลิตเฟรมจักรยาน เฉล่ียปีละ 700 คันและยังคงเป็นท่ี
ต้องการของนักปั่นอีกหลายคนโดยในประเทศไทย มีลูกค้าท่ีซื้อจักรยาน Seven Cycles รวมๆแล้ว
ประมาณ 400 คัน ภายใน 10 ปี 
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6) กลุ่มเป้ำลูกค้ำหมำยของจักรยำน Seven Cycles 

กลุ่มเป้าหมายของแบรนด์จักรยาน Seven Cycles จะมี 2 กลุ่มคือ 1) กลุ่มท่ีชอบ
ศิลปะ เป็นกลุ่มลูกค้าท่ีซื้อเพราะมองว่าเป็นศิลปะสวยงามและอยากสะสมเก็บใว้ ซึ่งในอดีตมีบางคน 
แขวนใว้ที่ผนังบ้านอย่างเดียวไม่เอาออกมาปั่น แต่ปัจจุบันเริ่มมีคนน าจักรยานออกมาปั่นเพิ่มมากขึ้น 
2) กลุ่มท่ีต้องการใช้งาน ซึ่งกลุ่มนี้จะซื้อมาเพื่อปั่นจักรยานใช้ศักยภาพของจักรยานอย่างเต็มท่ี แต่
โดยรวมแล้วทั้ง 2 กลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนท่ีมีก าลังในการซื้อสูงและช่ืนชอบจักรยาน 

7) กลยุทธ์ทำงกำรตลำดของจักรยำน Seven Cycles 

กลยุทธ์ทางการตลาดของ CycleBoutique ผู้น าเข้าแบรนด์จักรยาน Seven Cycles 
ในประเทศไทยท่ีใช้นั้น CycleBoutique เคยมีการท าโฆษณา ผ่านทางนิตยสาร Cycling Plus และ 
นิตยสาร Sport Street ท าโฆษณาส่ือออนไลน์อย่างเว็บไซด์ ThaiMTB.com และใช้ช่องทาง 
Facebook ของบริษัท TSY CycleBoutique กับเว็บไซด์ของบริษัท เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ นอกจากนั้นทาง CycleBoutique ได้มีการจัดงานรวมตัวลูกค้าท่ีซื้อจักรยาน Seven 
Cycles ไปรวมตัวกันเพราะอยากให้ลูกค้ามีความภักดีต่อแบรนด์ (Brand Loyalty) ซึ่งเป็นงานท่ีไม่
ค่อยประสบความส าเร็จเท่าไหร่เนื่องจากมีคนมาร่วมกิจกรรมด้วยน้อยกว่าท่ีคาดการณ์ใว้ ทาง
CycleBoutique ก็ได้พยายามจัดงานโดยมีแนวคิดจะพาลูกค้าพาไปทัวร์ท่ีโรงงาน Seven Cycles ใน
ปีหน้า 

สรุปผลจากการณ์สัมภาษณ์คุณแซม ลู เจ้าของบริษัท CyclesBoutiqe ผู้น าเข้าแบรนด์
จักรยาน Seven Cycles ประเทศไทย จากสถานการณ์ปัจจุบันของ CycleBoutique นั้นมีปัญหา
ใหญ่ในเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ให้กับลูกค้าจักรยาน Seven Cycles โดยเหตุปัจจัยท่ีลูกค้าไม่มี
ความสัมพันธ์ท่ีดีต่อผู้น าเข้า จึงท าให้ลูกค้าจักรยาน Seven Cycles ไม่มีส่วนร่วมต่อกิจกรรมของ   
แบรนด์เป็นจ านวนมาก  

 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลของลูกค้ำ Seven Cycles 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มลูกค้า Seven Cycles ท้ังกลุ่มลูกค้าท่ีทางผู้น าเข้าแบรนด์
จักรยาน Seven Cycles ให้ข้อมูลมาและกลุ่มลูกค้าท่ีผู้ศึกษาค้นหาด้วยตัวเอง รวมท้ังหมด 10 คน ผู้
ศึกษาสรุปผลข้อมูลได้ดังนี้ 

1) กำรตัดสินใจซ้ือจักรยำนและปัจจัยในกำรซ้ือของลูกค้ำ 

การท่ีลูกค้าเลือกซื้อจักรยาน Seven Cycles ก่อนท่ีลูกค้าจะซื้อ Seven Cycles ลูกค้า
เคยซื้อจักรยานแบรนด์จักรยานท่ัวไปมาแล้ว ต้ังแต่ 2-3 คัน จึงอยากได้จักรยานท่ีดี คงทนและใช้ได้
นาน ลูกค้าให้สัมภาษณ์ว่า จักรยาน Seven Cycles เป็นจักรยานท่ีสวย มีความปราณีต คงทน
แข็งแรงเนื่องจากเป็นวัสดุไทเทเนียมและ Seven Cycles ก็มีช่ือเสียงท่ีโด่งดังในเรื่องการผลิตจักรยาน
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ไทเทเนียม จากตัวเจ้าของกิจการ Mr.Rob Vandermark  และ Seven Cycles สามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า และยังสามารถผลิตเฟรมท่ีตรงตามสรีระได้ ท าให้ลูกค้าพอใจเป็นอย่างมาก  
โดยการหาข้อมูลของลูกค้าในการเลือกซื้อจักรยานนั้นจะเริ่มจากการค้นหาข้อมูลในเว็บไซด์และ
สอบถามกลุ่มเพื่อนท่ีขี่จักรยานด้วยกัน 

2) มุมมองควำมรู้สึกของลูกค้ำที่มีต่อจักรยำน Seven Cycles  

ส่ิงท่ีท าให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในครั้งแรกท่ีเห็นคือ ความสวยงาม ของจักรยาน 
Seven Cycles ลูกค้าส่วนใหญ่ชอบความเงาของสีเฟรมไทเทเนียมและเนื่องจาก Seven Cycles มี
การขัดเฟรมท่ีท าให้สีไทเทเนียมมีความเงาต่างจากแบรนด์จักรยานไทเทเนียมแบรนด์อื่นอย่างแบรนด์ 
Moots เป็นต้น โดยความรู้สึกของลูกค้าท้ังก่อนซื้อ หลังซื้อและตอนน าไปใช้นั้น มีความแตกต่างกัน 
โดยส่วนใหญ่ลูกค้าจะเกิดความชอบเมื่อได้เห็นจักรยานท้ังท่ีพบเห็นคนน ามาขี่และพบในเว็บไซด์  จึง
ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมต่อ หลังจากนั้น เมื่อลูกค้าตัดสินใจซื้อ ทุกคนต่างบอกว่าตอนนั้นรู้สึกต่ืนเต้น 
และเมื่อได้จักรยาน Seven Cycles มาขี่แล้วรู้สึกชอบมากๆ มีความรู้สึกท่ีดีกับจักรยาน Seven 
Cycles นอกจากสินค้าแล้วลูกค้ามองว่า Seven Cycles ท าให้ลูกค้ารู้สึกมีภาพลักษณ์ท่ีดีเมื่อลูกค้า
ขึ้นขี่จักรยาน Seven Cycles อีกท้ังลูกค้าคิดว่า Seven Cycle คือแบรนด์อันดับหนึ่งในใจ 

3) มุมมองควำมรู้สึกของลูกค้ำที่มีต่อคู่แข่งจักรยำน Seven Cycles 

ลูกค้ามองว่าแบรนด์คู่แข่งใช้ไทเทเนียมเกรดไม่ดีเท่า Seven Cycles และการผลิตยังไม่
ดีเท่า Seven Cycles ในเรื่องความปราณีตและความพิถีพิถัน ส่วนราคาของจักรยานแบรนด์คู่แข่ง
ลูกค้ามองว่าไม่มีราคาท่ีต่ ากว่า Seven Cycles แต่ด้วยช่ือเสียงท่ีดี ท าให้ลูกค้ารู้สึกว่าเป็นราคาท่ี
สมเหตุสมผล 

4) ควำมพึงพอใจและกำรมีส่วนร่วมของลูกค้ำต่อจักรยำน Seven Cycles 

ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อจักรยาน Seven Cycles เป็นอย่างมาก บางคนเคยแนะน าให้
เพื่อนซื้อ ลูกค้าส่วนหนึ่งต้องการให้ทางผู้น าเข้าจักรยาน Seven Cycles มีหน้าร้าน เพื่อท่ีจะสามารถ
ไปดูจักรยานSeven Cycles ของจริงและมีกลุ่มลูกค้าท่ีต้องการให้ทางผู้น าเข้าจักรยาน Seven 
Cycles จัดกิจกรรมอย่างทริปปั่นจักรยานส าหรับลูกค้าขึ้นเนื่องจากทาง CycleBoutique ผู้น าเข้า
จักรยาน Seven Cycles ในประเทศไทยนั้นไม่เคยจัดกิจกรรมปั่นจักรยานให้ลูกค้า Seven Cycles มี
เพียงการนัดรวมตัว ซึ่งมีลูกค้าหลายคนไม่ค่อยสนใจเลยท าให้ลูกค้าบางรายไม่พอใจ CycleBoutique 

5) ช่องทำงกำรติดต่อของลูกค้ำจักรยำน Seven Cycles 

ช่องทางการติดต่อท่ีลูกค้าสะดวกคือ ทางโทรศัพท์มือถือ ซึ่งลูกค้าโดยส่วนมากเป็นคนท่ี
มีอายุระหว่าง 38-60 แต่ก็ใช้เทคโนโลยีการส่ือสารที่ทันสมัย อย่างเช่น Facebook และ Line เป็นต้น 
โดยลูกค้ารับข่าวสารข้อมูลจักรยานจากการอ่านนิตยสารจักรยานอย่าง นิตยสาร Cycling Plus และ 
นิตยสาร Sport Street เป็นต้น และดูข้อมูลข่าวสารจักรยานบนเว็บไซด์ ThaiMTB .com ซึ่งเป็นเว็บ
ไซด์ท่ีเป็นแหล่งรวมคนรักจักรยาน อีกท้ังในเว็บไซด์ ThaiMTB.com ยังมี กระทู้ห้องส าหรับชาว
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Sevenเชิญรวมตัวครับ  เป็นกระทู้รวมตัวส าหรับลูกค้าและผู้ช่ืนชอบจักรยาน Seven Cycles มา
พูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน 

จากการสัมภาษณ์ลูกค้า ผู้ศึกษาได้ท าตารางเพื่อแสดงต้นแบบพฤติกรรมร่วมของลูกค้า 
(Human Journey) จักรยาน Seven Cycles โดยรวม ในตารางท่ี 4-1 ต้นแบบพฤติกรรมร่วมของ
ลูกค้า (Human Journey) ลูกค้าจะเป็นคนท่ีชอบจักรยาน มีก าลังในการซื้อสูง ชอบซื้อจักรยานท่ีคิด
ว่าดีท่ีสุดและมีช่ือเสียง เมื่อลูกค้าเข้าได้ไปเจอกับกระทู้จักรยานท่ีเกี่ยวกับจักรยานไทเทเนียมก็จะได้
เห็นคนอื่นๆโพสต์ (Post) รูปภาพจักรยานแบรนด์ต่างๆ และลูกค้าก็จะสะดุดตากับความสวยงามของ
จักรยาน Seven Cycles ท้ังสีของไทเทเนียมท่ีเงา ท่อทรงกลม รอยเช่ือมท่ีสวย ลูกค้าจึงเกิด
ความชอบและเริ่มค้นหาข้อมูลของจักรยาน Seven Cycles ซึ่งก็จะมีท้ังรีวิว (Review) ของ
ต่างประเทศและเว็บไซต์ต่างประเทศ เมื่อเกิดความสนใจลูกค้าเกิดความต้องการซื้อ ผู้น าเข้าจักรยาน 
Seven Cycles ในประเทศไทยจึงเป็นทางเลือกหนึ่งท่ีจะสามารถส่ังซื้อได้ เมื่อโทรไปคุยและไปถึงร้าน
กลับพบว่าไม่มีจักรยานให้เห็นหรือได้สัมผัสจึงท าให้ลูกค้ารู้สึกลังเล เมื่อตัดสินใจซื้อทางร้านก็จะมีการ
วัดตัวโดยละเอียดและมีแบบสอบถามท่ีเกี่ยวกับปัจจัยในการใช้และการส่ังซื้อเพื่อทาง Seven Cycles 
จะน าไปวิเคราะห์ในส่วนการออกแบบจักรยาน เมื่อส่ังซื้อและวางเงินมัดจ าเรียบร้อยลูกค้าจะรู้สึก
ต่ืนเต้นและอยากหาช้ินส่วนจักรยานต่างๆเพื่อมาแต่งให้จักรยานท่ีส่ังเป็นจักรยานท่ีดีท่ีสุด ต่อมาเมื่อ
ลูกค้ารู้สึกอยากได้อยากเห็นจักรยานท่ีส่ังและรู้ สึกว่ารอนาน ลูกค้าก็จะโทรตามและสอบถามจากผู้
น าเข้าอาจจะเป็นเพราะไปเห็นกระทู้ของคนอื่นมาเลยใจร้อนมากขึ้น เมื่อได้เฟรมจักรยาน Seven 
Cycles แล้ว ลูกค้าจะรีบน ากลับบ้านไปประกอบกับช้ินส่วนท่ีซื้อมา เมื่อประกอบเสร็จด้วยความภูมิใจ
ลูกค้าส่วนใหญ่มักจะโพสต์รูปจักรยานโชว์ทั้งโซเชียลเน็ตเวิร์คและเว็บบอร์ดจักรยาน เมื่อถึงตอนน าไป
ขี่ลูกค้าจะเกิดความกลัวว่าจะสกปรกหรือเป็นรอยต่างๆ แต่ก็จะรู้สึกดีเมื่อมีคนมองหรือเข้ามาชม เห็น
ผู้น าเข้ามีกิจกรรมมีตต้ิงรู้สึกเฉยๆจึงไม่ได้ไปเมื่อปั่นไปซักพักจึงรู้สึกอยากมีทริปปั่นเนื่องจากปั่นคน
เดียวแล้วไม่สนุกจึงท าให้รู้สึกผู้น าเข้าไม่ค่อยสนใจลูกค้า 

 โดยต้นแบบพฤติกรรมร่วมของลูกค้า (Human Journey) ดังกล่าวนี้น ามาจากแนวคิด
ของ คุณภูมิรัตน์ รังคสิริ (2556) ผู้ศึกษาจึงได้ขออนุญาตน าต้นแบบพฤติกรรมร่วมของลูกค้า (Human 
Journey) นี้มาใช้ประกอบการศึกษา 
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จากตารางท่ี 4-1แสดงตารางต้นแบบพฤติกรรมร่วมของลูกค้า (Human Journey) ของ
ลูกค้าจักรยาน Seven Cycles จะเห็นได้ว่าลูกค้าของ Seven Cycles จะได้เจอกับอะไรบ้างต้ังแต่
รู้จักกับแบรนด์ท้ังมีความรู้สึกไม่ดี (Pain Point) ในเรื่องการหาข้อมูลจักรยาน ท่ีมีข้อมูลให้ลูกค้าน้อย 
ในเรื่องการรอสินค้า ในเรื่องการจัดกิจกรรม และในส่วนท่ีมีความรู้สึกท่ีดี (Pressure Point) ท้ังใน
เรื่องการได้มาของสินค้า การได้อวดจักรยานท่ีภูมิใจ และความรู้สึกท่ีดีเมื่อได้ปั่นจักรยาน Seven 
Cycles  

สรุปผลจากการสัมภาษณ์ลูกค้าจักรยาน Seven Cycles ลูกค้านั้นมีความพึงพอใจใน
จักรยานเป็นอย่างมาก ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อของลูกค้าคือ ลูกค้า เหนือกว่าคู่แข่ง จากการบอกต่อ
ของคนรู้จักและรีวิว (Review) ต่างๆบนอินเตอร์เน็ต หลังจากท่ีซื้อจักรยาน Seven Cycles ลูกค้ามี
ความภูมิใจในจักรยาน Seven Cycles เป็นอย่างมาก มองว่าแบรนด์ Seven Cycles เป็นแบรนด์
จักรยานไทเทเนียมท่ีสุดในใจ (Top Of Mind)จนกลุ่มลูกค้ามีการตั้งชมรม จากความสนใจท่ีลูกค้าจะมี
ส่วนร่วมด้วยกันเองระหว่างลูกค้ากับลูกค้า ซึ่งทางผู้น าเข้าก็ได้เล็งเห็นข้อส าคัญในส่วนนี้ ผู้น าเข้าจึงมา
เป็นผู้สนับสนุนและอยากจะเป็นผู้จัดกิจกรรมให้แก่ลูกค้า แต่ท้ายท่ีสุดผู้น าเข้ากลับไม่ได้จัดกิจกรรมให้
ทางลูกค้าเลย จึงมีลูกค้าบางส่วนท่ีไม่พอใจและลูกค้าท่ีรอคอยด้วยความหวังว่าจะมีกิจกรรมท่ีตรงกับ
พฤติกรรมของลูกค้าใหลู้กค้าได้ร่วมสนุก 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลลูกค้ำคำดหวังของ Seven Cycles  

จากการสัมภาษณ์กลุ่มลูกค้าคาดหวังจ านวน 5 คน ผู้ศึกษาสรุปข้อมูลได้ดังนี้ 

1) กำรตัดสินใจซ้ือจักรยำนและปัจจัยในกำรตัดสินใจซ้ือของลูกค้ำคำดหวัง 

การตัดสินใจซื้อจักรยานของลูกค้าคาดหวังนั้นจะดูท่ีความสวยของจักรยาน ช่ือเสียงของ
แบรนด์ คุณภาพของจักรยานและราคา โดยจะหาข้อมูลจากเว็บไซด์และกลุ่มเพื่อนท่ีปั่นจักรยาน
ด้วยกัน ซึ่งลูกค้าคาดหวังรู้จักกับแบรนด์ Seven Cycles จากการที่เข้าไปอ่านกระทู้  

2) มุมมองและควำมรู้สึกลูกค้ำคำดหวังที่มีต่อจักรยำน Seven Cycles 

ลูกค้าคาดหวังไม่รู้จักเจ้าของกิจการชอบการออกแบบจักรยาน Seven Cycles และ
ชอบวัสดุไทเทเนียมโดยมองว่าแบรนด์ Seven Cycles เป็นแบรนด์ท่ี หรูหราและเป็นท่ีสุดของ
จักรยาน แต่ก็มองว่ามีราคาท่ีสูงจนลูกค้าคาดหวังบางคนให้สัมภาษณ์ว่าไม่อาจซื้อได้ แต่มีความชอบ
และใฝ่ฝันอยากจะได้ Seven Cycles  

3) มุมมองลูกค้ำคำดหวังต่อคู่แข่งจักรยำน Seven Cycles 

ลูกค้าคาดหวังส่วนหนึ่งมองว่า Seven Cycles มีคุณภาพท่ีดีกว่าแบรนด์คู่แข่งในด้าน
การผลิตเนื่องจากเคยได้ยินมาว่า ของคู่แข่งใช้ไทเทเนียมจากประเทศจีน และลูกค้าคาดหวังอีกส่วนไม่
รู้จักคู่แข่งของ Seven Cycles  
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4) ช่องทำงกำรติดต่อของลูกค้ำคำดหวังจักรยำน Seven Cycles 

ลูกค้าคาดหวังใช้โทรศัพท์และ Facebook เป็นส่วนใหญ่ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งลูกค้า
คาดหวังทุกคนไม่เคยได้พูดคุยกับผู้ใช้จักรยาน Seven Cycles เวลาหาข้อมูลจักรยานลูกค้าคาดหวัง
จะหาข้อมูลข่าวสารจากการอ่านนิตยสารจักรยานและเว็บไซด์ ThaiMTB.com 

จากการสัมภาษณ์ลูกค้าคาดหวัง จักรยาน Seven Cycles ในสายตาของลูกค้าคาดหวัง
นั้นเป็นจักรยานท่ีสวยงามและดูหรูหรา มีราคาท่ีสูงมากแต่ก็เหมาะสมกับช่ือเสียงของแบรนด์ท่ีโด่งดัง
ในด้านการผลิตจักรยานไทเทเนียม 

สถานการณ์ปัจจุบันของ CycleBoutique ตัวแทนขาย Seven Cycles ในประเทศไทย
ท่ีมีปัญหาในเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ให้กับลูกค้า Seven Cycles เหตุปัจจัยท่ีลูกค้าไม่มีส่วนร่วม
ต่อกิจกรรมของแบรนด์ และเหตุปัจจัยท่ีลูกค้าของแบรนด์ Seven Cycles ไม่มีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อ
แบรนด์  ทิศทางของกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ที่ผู้ศึกษาจะวางให้กับแบรนด์ Seven Cycles นั้นจึงมุ่งเน้น
ไปท่ีการสร้างความสัมพันธ์ให้กับลูกค้า Seven Cycles ประเทศไทย ผ่านกิจจกรรมเพื่อให้ลูกค้า 
Seven cycles ได้มาร่วมสนุกกับผู้น าเข้าจักรยาน Seven Cycles ประเทศไทยและจะสร้างความ
ภักดีให้กับจักรยาน Seven Cycles สร้างฐานลูกค้าใหม่ๆ 

กำรก ำหนดทิศทำงแผนกลยุทธ์ 

จากข้อมูลท่ีผู้ศึกษาได้น าเสนอไปดังกล่าว ผู้ศึกษาจะน ามาเป็นพื้นฐานในการสร้างแผน
กลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ให้กับจักรยาน Seven Cycles โดยมีวัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ 3 ส่วนคือ 1) เพื่อ
สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อผู้น าเข้า Seven Cycles ประเทศไทย 2) เพื่อสร้างกลุ่มลูกค้าปัจจุบันให้เกิด
ความภักดีและ3) เพื่อสร้างฐานลูกค้าใหม่ โดยในส่วนการวางกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์นั้นผู้ศึกษาเห็นว่า
การวางกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ยังคงต้องมีความสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของแบรนด์(Brand Image) 
โดยผู้ศึกษาได้ใช้ จุดรวมของความคิด(Big Idea)และการส่ือสารแนวความคิด (Communication 
Idea ) เพื่อตอกย้ าภาพลักษณ์ของแบรนด์(Brand Image) เข้าสู่ความจดจ าของผู้บริโภคซึ่งจากข้อมูล
ท่ีผู้ศึกษาได้มา   

ความเป็นจริงด้านสินค้า (Product Truth) ท่ีทาง Seven Cycles ได้ท าขึ้นมาคือ การ
ผลิตจักรยานตามความต้องการ ท าด้วยความพิถีพิถัน คัดสรรคุณภาพวัสดุ ผลิตตามสรีระ จักรยานมี
ความคงทนแข็งแรง มองเป็นงานศิลปะ เกรดไทเทเนียมท่ีดี  ท้ังหมดนี้ผู้ศึกษาได้ข้อมูลมาจากการ
สัมภาษณ์ท้ังหมดนี้ผู้ศึกษาได้ข้อมูลมาจากการสัมภาษณ์ผู้น าเข้าโดยการดึงจุดเด่นของสินค้าออกมา 

ความเป็นจริงด้านผู้บริโภค (Consumer Truth) ท่ีซื้อจักรยานของแบรนด์อื่นมาแล้ว
มองหาส่ิงท่ีดีขึ้น ชอบจักรยานเปลือย (ไม่ทาสี) ชอบไทเทเนียม อยากได้จักรยานท่ีเป็นท่ีสุด มีก าลังใน
การซื้อสูง ค านึงถึงจักรยานท่ีตรงสรีระ อยากได้จักรยานท่ีซื้อแล้วไม่ต้องซื้ออีก มองว่ารอยเช่ือมเป็น
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งานศิลปะท้ังหมดนี้ผู้ศึกษาได้ข้อมูลมาจากการสัมภาษณ์ลูกค้าโดยการดึงความต้องการของลูกค้า
ออกมา 

ผู้ศึกษาได้น า ความจริงด้านสินค้า (Product Truth) และ ความจริงด้านผู้บริโภค 
(Consumer Truth) มาเป็นข้อมูลในการสร้าง จุดรวมของความคิด (Big Idea) ของการวางกลยุทธ์คือ 
“จักรยานคันสุดท้าย” ท่ีหมายถึง Seven Cycles คือท่ีสุดของจักรยน ท่ีลูกค้าซื้อจักรยาน Seven 
Cycles ไปแล้วจะไม่ซื้อจักรยานแบรนด์อื่นอีก Seven Cycles จึงเป็นจักรยานคันสุดท้ายของลูกค้าท่ี
จะอยู่ด้วยกันตลอดไป 

 

ภาพท่ี 5-1 แสดงตัวอย่างการน าข้อมูลมาสร้าง จุดรวมของความคิด (Big Idea) ท่ีผู้ศึกษาใช้เป็น
แนวคิด 

แต่เนื่องจาก จุดรวมของความคิด (Big Idea)  จักรยานคันสุดท้าย เป็นเพียงกรอบ
แนวความคิดท่ีผู้ศึกษาใช้เป็นแกนความคิด ผู้ศึกษาจึงไม่ต้องการส่ือออกไปโดยตรงโดยผู้ศึกษาได้ใช้ 
การส่ือสารแนวความคิด ( Communication Idea ) คือ “BE THE ONE” ซึ่งจะเป็น ข้อความ
(Message) ให้กลุ่มเป้าหมายและลูกค้าได้จดจ า โดย BE THE ONE หมายถึง การรวมเป็นหนึ่ง
เดียวกัน ระหว่างแบรนด์กับลูกค้า โดยการส่ือสารแนวความคิดนี้ ( Communication Idea ) ยังคง
ตรงกับ จุดรวมความคิด (Big Idea) ท่ีว่า Seven Cycles ยังคงอยู่กับลูกค้าตลอดไป โดยจะน ามาเป็น
แกนความคิดในการวางกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์เพื่อสร้างกิจกรรมต่างๆให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของ  
กลยุท์ ซึ่งรายละเอียดของการวางกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์จะกล่าวถึงในบทต่อไป 
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บทท่ี  5 

ก ำหนดแผนกลยุทธ์ลูกค้ำสัมพันธ์ 

การศึกษาเรื่อง “การวางกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ กรณีศึกษาจักรยานSeven Cycles” มี
วัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของจักรยาน Seven Cycles กลยุทธ์ทางการตลาด
ต่างๆท่ีใช้ รวมถึงคู่แข่ง พฤติกรรมความต้องการของลูกค้าและลูกค้าคาดหวัง 2) เพื่อวางกลยุทธ์ลูกค้า
สัมพันธ์ ให้กับจักรยาน Seven Cycles  

จากวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1) ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาข้อมูลท้ัง 3 ส่วนคือ 1) ข้อมูลในส่วน
ของธุรกิจและคู่แข่ง 2) ข้อมูลในส่วนลูกค้าปัจจุบัน 3) ข้อมูลในส่วนลูกค้าคาดหวัง ครบถ้วนตาม
วัตถุประสงค์ท่ี 1 และได้น าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ประกอบกันเพื่อสร้างกลยุทธ์บริหารงานลูกค้า
สัมพันธ์ให้กับจักรยาน Seven Cycles ตามวัตถุประสงค์ข้อ 2 ซึ่งจากการวิเคาระห์ปัญหาของทาง 
Cycleboutique ผู้น าเข้าจักรยาน Seven Cycles ท่ีพบและถือว่าเป็นปัญหาท่ีต้องเร่งแก้ไขนั้นคือ
การท่ีมีลูกค้าบางส่วนไม่พอใจและมีความต้องการให้ ผู้น าเข้าจัดกิจจกรรมท่ีตรงกับพฤติกรรมของ
ลูกค้าท่ีสอดคล้องกันด้วยพฤติกันร่วมกันของลูกค้าอีกท้ังยังสร้างกลุ่มลูกค้าปัจจุบันให้เกิดความภักดี
และสร้างกิจกรรมท่ีสามารถเพิ่มลูกค้ารายใหม่เพื่อเป็นการสร้างฐานลูกค้าใหม่ให้แก่ จักรยาน Seven 
Cycles ประเทศไทย โดยผู้ศึกษาได้ก าหนกวัตถุประสงค์ของแผนการวาง 

กลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ที่ได้จัดท าขึ้นมีวัตถุประสงค์ของการวางกลยุทธ์  ดังนี้ 

1. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อผู้น าเข้าจักรยาน Seven Cycles  
2. เพื่อสร้างกลุ่มลูกค้าปัจจุบันให้เกิดความภักดี 
3. เพื่อสร้างฐานลูกค้าใหม่ 
 
โดยการกิจกรรมแต่ละกิจกรรมท่ีผู้ศึกษาจะน าเสนอนั้นจะใช้ การส่ือสารแนวความคิด  

( Communication Idea ) คือ “BE THE ONE” ซึ่งจะเป็น ข้อความ (Message) ให้กลุ่มเป้าหมาย
และลูกค้าได้จดจ าซึ่งยังมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวางกลยุทธ์ท่ีกล่าวมาข้างต้นและ
ทฤษฎีความผูกพันกับลูกค้าท่ีจะน ามาเป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์และกิจกรรมโดยค านึงถึง
การสร้างความสัมพันธ์และพฤติกรรมร่วมกันของลูกค้าเพื่อท าให้ลูกค้ารู้สึกอยากมีส่วนร่วมในกิจจกร
รมต่างๆมากยิ่งขึ้น 
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ภาพท่ี 5-3 แสดงวงล้อทฤษฎีความผูกพันกับลูกค้าท่ีผ็ศึกษาน ามาใช้เป็นกรอบแนวความคิดในการ
สร้างกิจกรรม 

 
กิจกรรมท่ีผู้ศึกษาได้วางกลยุทธ์นั้นอยู่ในกรอบแนวคิดทฤษฎีของความผูกพันกับลูกค้า

เนื่องจากทฤษฎีความผูกพันกับลูกค้าตามภาพท่ี 5-3 นั้นมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนการวางกลยุทธ์เป็นอย่างดีโดยการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความผูกพันกับลูกค้าท้ังความผูกพันเชิง
สังคมต่อตัวลูกค้ากับแบรนด์หรือกับลูกค้าด้วยกันเองโดยผู้ศึกษาได้น าไปใช้ในการคิดกิจกรรมส าหรับ
ลูกค้า ด้านความสัมพันเชิงตอบสนองแบบเจาะจงท่ีสอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจของ Seven Cycles 
ท่ีเน้นการผลิตจักรยานตามความต้องการของลูกค้าแบบเจาะจงรายบุคคล (Customization) ผู้ศึกษา
ได้น าไปใช้ในการสร้างฐานลูกค้าใหม่โดยใช้กับกลุ่มลูกค้าคาดหวัง  
 
ผู้ศึกษาวางแผนกลยุทธ์บริหารงานลูกค้าสัมพันธ์มี 4 กิจกรรมดังต่อไปนี้ 

1.YOU ARE THE ONE เป็นกิจกรรมประกวดรูปถ่าย (Photo Contest) ท่ีให้ลูกค้า
สามารถมาร่วมสนุกได้ง่ายๆ ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage Seven Cycles Thailand โดยการ
โพสต์รูปถ่ายและเขียนค าบรรยายใต้ภาพให้เห็นว่า “Seven Cycles เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคุณอย่างไร” 
เพื่อลุ้นรางวัล ชุดปั่นจักรยาน ท่ีมีลายเซนต์ Mr. Rob Vandermark จากทาง CycleBoutique ผู้น า
เข้า Seven Cycles ประเทศไทย โดยคุณ แซม ลู เจ้าของบริษัทน าเข้า Seven Cycles ประเทศไทย 
จะเป็นผู้ตัดสิน 
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ภาพที่5-2 แสดงการออกแบบเพื่อโพสต์แจ้งข่าวสารกิจกรรม YOU ARE THE ONE ให้ลูกค้าร่วมสนุก
บน Facebook Fanpage ของ Seven Cycles Thailand เพื่อเชิญชวนให้ลูกค้ามาร่วมสนุกกับ
กิจกรรม YOU ARE THE ONE และง่ายต่อการกระจายข้อมูลข่าวสารและการแชร์ (Share) 
ในเฟซบุ๊ค (Facebook) 

กิจกรรม YOU ARE THE ONE  นั้นสามารถตอบวัตถุประสงค์ในการสร้างภาพลักษณ์ท่ี
ดีต่อผู้น าเข้าจักรยาน Seven Cycles ประเทศไทย เนื่องจากการมอบของรางวัลท่ีทาง ผู้น าเข้า
เท่านั้นท่ีสามารถหามาให้ได้นั้น ท าให้ลูกค้ามีความรู้สึกท่ีดีต่อผู้น าเข้าและกิจกรรมนี้ยังเป็นโปรแกรม
สร้างความสัมพันธ์เชิงสังคม (Community Program) ระหว่างลูกค้ากับทาง Seven Cycles เพื่อให้
ลูกค้าเกิดความผูกพันกับแบรนด์ โดยกิจกรรม YOU ARE THE ONE เกิดจากการสังเกตพฤติกรรม
ของลูกค้า บนเว็บไซด์ Thai MTB.com ท่ีผู้ศึกษาพบว่าลูกค้ามีพฤติกรรมท่ีเป็นจุดร่วมจากการศึกษา
กลุ่มลูกค้า Human Journey นั่นคือการนิยมโพสต์ภาพจักรยาน Seven Cycles ของลูกค้าเพื่อให้
ผู้อื่นได้ช่ืนชมหรือมาพูดคุยกันเกี่ยวกับจักรยาน 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



36 

 

การวางแผนในการส่ือสารนั้นจะมี ในช่วงเดือน มกราคม พ.ศ. 2557 ตามตารางท่ี 5-1 

 

ตารางท่ี 5-1 แสดงการส่ือสารของกิจกรรม YOU ARE THE ONE ในช่วงเดือน มกราคม พ.ศ. 2557 

การส่ือสารของกิจกรรม YOU ARE THE ONE นั้นเน้นส่ือสารกับกลุ่มลูกค้าจึงมีการส่ง
ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง SMS ให้ลูกค้า จ านวนประมาณ 400 คน และเว็บไซต์ Cyclebkk.com 
(เว็บไซด์ผู้น าเข้า Seven Cycles) กับเว็บไซต์ท่ีมีกลุ่มลูกค้าอยู่ เพื่อเป็นการกระจายข่าวให้กับลูกค้า
อีกช่องทางหนึ่ง และการส่งจดหมายอิเล็กโทรนิค (E-mail) เพื่อเป็นการส่ือสารกระจายข่าวโดยตรงให้
ลูกค้าเป็นรายบุคคล 

ค่าใช้จ่ายของกิจกรรม 

1. SMS                             100  บาท 
2. ชุดปั่นจักรยาน                4,400   บาท 

รวมท้ังส้ิน                      4500  บาท 
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2. WE WILL BE THE ONE#1 เป็นกิจกรรมทริปปั่นจักรยานท่ีให้ลูกค้ามารวมตัวกัน
ปั่นจักรยาน Seven Cycles ท่ีเขาใหญ่ในบรรยากาศสบายๆกับ นักกีฬาปั่นจักรยานเสือภูเขา ทีมชาติ
ไทย ท่ีจะมาให้ค าแนะน าและเคล็บลับ (Trick) ในการปั่นจักรยานขึ้นเขา พร้อมท้ังแบ่งปัน
ประสบการณ์อย่างเป็นกันเองและกิจกรรมนันทนาการให้ลูกค้าได้ร่วมสนุกกันพร้อมของรางวัล
มากมาย 

โดยกิจกรรมจะใช้เวลา 2 วัน โดยรายละเอียดกิจกรรมมีตามตารางท่ี 5-2 ดังนี้ 

 

ตารางท่ี5-2แสดงตารางรายละเอียดกิจกรรม WE WILL BE THE ONE#1 ให้ลูกค้ามารวมตัวกันปั่น
จักรยาน Seven Cycles ท่ีเขาใหญ่ 

กิจกรรม WE WILL BE THE ONE#1 เป็นกิจกรรมท่ีจัดขึ้นใช้เวลา 2 วันท่ีเขาใหญ่
เนื่องจากผู้ศึกษาค านึงถึงการเดินทางของลูกค้าท่ีมาจากหลายท่ีโดยเวลาในการลงทะเบียนนั้นเป็น
เวลาท่ีเผ่ือให้ลูกค้าท่ีต้องเดินทางเป็นเวลานานซึ่งเป็นเวลาท่ีถือว่าช้ากว่ากิจกรรมปั่นจักรยานของท่ี
อื่นๆท่ีมักจะเริ่มตอน เช้าๆ 8.00 น. หรือ 9.00 น. เมื่อลูกค้าลงทะเบียนเรียบร้อยจะได้รับพาสปอร์ต
ซึ่งจะเป็นสมุดสะสมแต้มของกิจกรรม WE WILL BE THE ONE ต่อจากนั้นก็จะเป็นช่วงท่ีคุณแซม ลู 
ประธานของงานกล่าวขอบคุณเพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าจากผู้น าเข้าจักรยาน Seven Cycles และ
ให้เกียรติคุณแซม ลู ในการแนะน า นักปั่นจักรยานทีมชาติไทย ซึ่งการผู้ศึกษาคิดเชิญนักปั่นทีมชาติมา 
ด้วยเหตุผลท่ีว่า ลูกค้าของ Seven Cycles แต่ละคนจะมีอายุมากแล้วและการปั่นจักรยานขึ้นเขาหรือ
ลงเขานั้นต้องใช้กล้ามเนื้อท่ีแข็งแรงซึ่งการให้นักปั่นทีมชาตินั้นมาให้เทคนิคต่างๆนั้นจะช่วยให้ลูกค้า
นั้นมีความเช่ียวชาญในการปั่นมากยิ่งขึ้นและเป็นการท าให้ลูกค้าท่ีมีจักรยานท่ีดีแล้วยังมีการใช้งานท่ี
ถูกต้องและใช้จักรยานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพซึ่งอาจท าให้ลูกค้าได้เห็นศักยภาพของจักรยาน 
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Seven Cycles ท่ีแท้จริง โดยหลังจากการแนะน าตัวก็ป็นการรับประทานอาหารเพื่อเติมพลังร่างกาย
ให้ลูกค้ามีแรงในการปั่นจักรยาน และฟังนักปั่นท่ีชาติให้ความรู้ เมื่อเสร็จแล้วก็เริ่มปั่นจักรยานขึ้นเขา 
การปั่นจักรยานขึนเขานั้นควรมีการพักร่างกายซึ่งผู้ศึกษาได้ค านวณเวลาเพื่อความเหมาะสมแก่ลูกค้า
บางท่านท่ีมีอายุมากและไม่ได้ท าให้ลูกค้าท่านอื่นลูกสึกว่ายังไม่ได้ออกแรงมาก การปั่นในระดับนี้ถือว่า
เป็นการปั่นระดับกลางๆ เมื่อถึงท่ีหมายหลังจากถ่ายรูปท่ีระลึกกันเพื่อน าไปเป็นภาพส าหรับ Post-
Public Relation เสร็จแล้วก็ร่วมพูดคุยกับนักปั่นทีมชาติเพื่อสอบถามถึงเทคนิคท่ีได้ใช้ไปเป็นอย่างไร
และไขข้อสงสัยของลูกค้ากับปัญหาการปั่นขึ้นเขาท่ีผ่านมา และให้ค าแนะน าในการปั่นลงเขา ซึ่งการ
ปั่นลงเขามักใช้เวลาน้อยกว่าขึ้นเขา ลูกค้าทุกท่านจะถึงท่ีหมายก่อนพระอาทิตย์ตกและได้ไปใช้เวลาใน
การท าเรื่องส่วนตัว จนถึงตอนเย็นจะเป็นการนัดรวมตัวกันเพื่อสังสรรค์ พูดคุยกันสร้างความสัมพันธ์
กันระหว่างลูกค้าด้วยกันเองและร่วมสนุกกับกิจกรรมของ Cycleboutique ผู้น าเข้าจักรยาน Seven 
Cycles ในวันท่ีสอง จะเป็นการรวมตัวกันปั่นจักยานไปไหว้พระหรือศาลเจ้าก่อนเดินทางกลับโดยจะ
นัดลูกค้าทุกท่านพร้อมใจกันใส่เส้ือท่ีระลึกท่ีแจกในวันแรกแล้วถ่ายรูปรวมกันครั้งสุดท้านก่อนกลับ 
เพื่อเป็นภาพในการ Post-Public Relation และเพื่อเป็นภาพลักษณ์ท่ีดีในสายตาของลูกค้าและท าให้
ลูกค้ารู้สึกผูกพันกับแบรนด์เมื่อได้ร่วมกิจกรรม WE WILL BE THE ONE 

   

ภาพที่ 5-4 แสดงลักษณะเส้นทางการปั่นจักรยานในกิจกรรม WE WILL BE THE ONE#1 

ท่ีมา: รายงานตัว จากการไปป่ันท่ีเขาใหญ่มาคร๊าบบบบบบบบบบบบบบ. เข้าถึงเมื่อ มกราคม 2557.
เข้าถึงได้จาก http://2g.pantip.com/cafe/ratchada/topic/V13047759/V13047759.html 
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กิจกรรม WE WILL BE THE ONE#1 นั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นท่ีผู้ศึกษาต้องการให้มีการ
จัดกิจกรรมเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต ผู้ศึกษาจึงได้คิด พาสปอร์ต (Passport) เพื่อเป็นเหมือนบันทึกท่ี
ลูกค้ามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของแบรนด์และเป็นแรงจูงใจในการมาร่วมกิจกรรม  WE WILL BE THE 
ONE ในครั้งต่อๆไป โดยการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้งลูกค้านั้นจะได้แต้ม (Point) จากการสะสม
ระยะทางเมื่อร่วมกิจกรรม โดยระยะทาง 1 กม. เท่ากับ 1 คะแนน เมื่อสะสมได้จ านวนหนึ่งสามารถ
น าไปแลกกับของรางวัลต่างๆได้ต้ังแต่ 500-3000 คะแนน ขวดน้ า พวงกุญแจ ถุงเท้า หมวก เส้ือยืด 
เส้ือกันหนาว และชุดปั่นจักรยาน เป็นต้น 

                                

ภาพที่5-5แสดง พาสปอร์ต(Passport) ท่ีใช้ในกิจจกรม WE WILL BE THE ONE ท่ีผู้ศึกษาออกแบบ 

 

ภาพที่ 5-6 แสดงเส้ือท่ีระลึกประจ าทริป WE WILL BE THE ONE#1 ท่ีผู้ศึกษาออกแบบ 
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กิจกรรม WE WILL BE THE ONE#1 ตอบวัตถุประสงค์ในการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อผู้
น าเข้าจักรยาน Seven Cycles และยังสร้างกลุ่มลูกค้าปัจจุบันให้เกิดความภักดีต่อแบรนด์โดยการใช้
โปรแกรมสร้างความสัมพันธ์เชิงสังคม (Community Program) ระหว่างลูกค้ากับลูกค้าด้วยกันเอง 
ซึ่งกิจกรรม WE WILL BE THE ONE#1 เกิดขึ้นจากการให้สัมภาษณ์ของลูกค้าปัจจุบันท่ีต้องการให้
ทาง CycleBoutique ผู้น าเข้า Seven Cycles  สนับสนุนและจัดกิจกรรมทริปปั่นจักรยานให้กับ
ลูกค้า Seven Cycles เพื่อเป็นการบริการหลังการขายอย่างหนึ่ง โดยผู้ศึกษาได้ออกแบบทริปปั่น
จักรยานตามพฤติกรรมของลูกค้าจากการสังเกตุการณ์ลูกค้าและพฤติกรรมของคนปั่นจักรยาน ท่ีเป็น
คนลุยๆ สบายๆ และไม่ชอบการจัดกิจกรรมท่ีเป็นทางการมากเกินไป กิจกรรมนี้จึงเป็นกิจกรรมท่ีให้
ลูกค้ามีเวลาพูดคุยกันเองและพูดคุยกับนักกีฬาปั่นจักรยานเสือภูเขา ทีมชาติไทย อย่างเป็นกันเอง 
โดยท่ีทาง CyclesBoutique เป็นผู้สนับสนุนในการจัดกิจกรรมและคอยอ านวยความสะดวก 

การวางแผนในการส่ือสาร ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม พศ.2557 ตามตาราง 5-3 

 
ตารางท่ี 5-3 แสดงการส่ือสารกิจกรรม WE WILL BE THE ONE#1 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 
พศ.2557 

การวางแผนในการส่ือสารของกิจกรรม WE WILL BE THE ONE#1 ในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ การส่งจดหมาย (Direct Mail) พร้อมลายเซ็นคุณแซมลู ให้ลูกค้าประมาณ 400 คน เป็น
การเชิญลูกค้ารายบุคคลอย่างเป็นทางการเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกเป็นคนส าคัญและมาร่วมกิจกรรม การ

   ส
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สมุดกลาง
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กระจายข่าวในส่ืออินเตอร์เนต ส่งE-Mail เว็บไซต์ท่ีเป็นแหล่งท่ีลูกค้าเข้าถึงบ่อย แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย 
และการใช้ช่องทางออนไลน์ของบริษัทเองท้ัง เว็บไซต์และเฟซบุ๊ค (Own Media) 

การวางแผนในการส่ือสารของกิจกรรม WE WILL BE THE ONE#1 ในช่วงเดือน
มีนาคม (หลังจากทริปจบ) เป็นการ Post-Public Relation เกี่ยวกับกิจกรรม WE WILL BE THE 
ONE#1 ในช่องทางเฟซบุ๊ค เว็บไซต์ของบริษัท (Own Media) เพื่อให้กลุ่มลูกค้าท่ีม่ได้มาร่วมงานได้
เห็นและอยากมาร่วมงานในครั้งท่ีจัดครั้งหน้าและ Post-Public Relation เว็บไซต์ท่ีเป็นแวดวง
จักรยานท่ีมีผู้ปั่นจักรยานเข้าถึงเป็นประจ าเพื่อให้กลุ่มลูกค้าคาดหวังได้เห็นกิจกรรมดีๆของลูกค้า  
จักรยา Seven Cycles เป็นการโฆษณาไปในตัว 

ค่าใช้จ่ายของกิจกรรม 

1.จดหมายเชิญลูกค้า 400 ท่าน                              มูลค่า 2,000 บาท 

2.ของท่ีระลึกเส้ือยืดประจ าทริป 500บาท จ านวน 50 ตัว มูลค่า 25,000 บาท 

3.ค่าพาสปอร์ต 200 บาท จ านวน 50 เล่ม                  มูลค่า10,000 บาท 

4.ค่าอาหารและเครื่องด่ืม                                    มูลค่า 30,000 บาท 

5.ค่าสถานท่ีและพนักงานดูแล                               ราคา 10,000 บาท 

6.ค่า นักกีฬาปั่นจักรยานเสือภูเขา ทีมชาติไทย             ราคา 2,5000 บาท 

                  รวมท้ังส้ิน                                                       102,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

3.RIDE THE ONE TOGETHER เป็นกิจกรรมท่ีให้ลูกค้าออกไปปั่นจักรยาน  
Seven Cycles แล้วเก็บระยะทางเมื่อลูกค้าไปปั่นตามท่ีต่างๆมาแบ่งปันระยะทาง เรื่องราวและ
ประสบการณ์ต่างๆท่ีเกิดขึ้นบนอานจักรยาน Seven Cycles ผ่านทางเว็บไซด์หรือแอพพลิเคช่ัน เพื่อ
แสดงให้เห็นว่า จักรยาน Seven Cycles นั้นยังคงอยู่กับลูกค้าเป็นหนึ่งเดียวกัน 

   ส
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ภาพที่5-7แสดงแอพพลิเคช่ันบนมือถือท่ีผู้ศึกษาออกแบบใช้ในกิจกรรม RIDE THE ONE TOGETHER 

กิจกรรม RIDE THE ONE TOGETHER เป็นกิจกรรมท่ีจะให้ลูกค้าร่วมใจกันใช้จักรยาน 
Seven Cycles ปั่นไปในท่ีต่างๆ เพื่อแสดงให้เห็นว่า Seven Cycles นั้นยังคงอยู่กับลูกค้ารวมเป็น
หนึ่งเดียวกันตรงตามวัตถุประสงค์ท่ี2)เพื่อสร้างกลุ่มลูกค้าปัจจุบันให้เกิดความภักดีและยังเป็นการ
แบ่งปันประสบการณ์และเรื่องราวการใช้ Seven Cycles แก่ลูกค้าคาดหวังท่ีเขาไปอ่านซึ่งจะมีการ
มอบของรางวัลขอบคุณให้กับลูกค้าท่ีมาร่วมกิจกรรม RIDE THE ONE TOGETHER โดยของรางวัลจะ
เป็น เส้ือยืด Seven Cycles Limited Edition ให้กับลูกค้า 7 ท่านท่ีปั่นได้ระยะทางมากท่ีสุด 

                             

ภาพท่ี 5-8 แสดงภาพของรางวัลเส้ือยืด Seven Cycles Limited Edition ท่ีมา: Seven Cycles. 
เข้าถึงเมื่อ มกราคม 2557. เข้าถึงได้จาก  
https://www.sevencycles.com/store/index.php/clothing/ride-inspired-tee-shirt.html 

   ส
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ภาพที่ 5-9 แสดงโปรแกรมบนเว็บไซด์ท่ีผู้ศึกษาออกแบบใช้ในกิจกรรม RIDE THE ONE TOGETHER 

หน้าเว็บไซต์จะสามารถเข้าไปร่วมสนุกกิจกรรมได้โดยการเข้าไปเขียนส่ิงท่ีลูกค้าได้ไปพบ
เจอประสบการณ์ต่างๆในการปั่นจักรยาน Seven Cycles มาเล่าสู่กันฟัง ระยะทางท่ีปั่นไปได้เท่าไหร่ 
ไปท่ีไหนแล้วโปรแกรมเว็บไซต์ก็จะน าไปรวมผลท้ังระยะทาง ปักหมุดสถานท่ีท่ีจักรยาน Seven 
Cycles ได้ไปถึงสถานท่ีนั้นเพื่อท าให้ลูกค้าได้เห็นถึงการร่วมสนุกร่วมกันท าให้ จักรยาน Seven 
cycles ท่ีเขารัก ไปได้ท่ัวประเทศและรวมระยะทางท้ังหมด Seven Cycles ปั่นไปแล้วกี่กิโลเมตรโดย
กิจกรรมนี้สอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้าท่ีชอบโพสต์รีวิว (Review) ว่าลูกค้าได้เอาจักรยานไปปั่น
ท่ีไหน ซึ่งกิจกรรมจะเป็นกิจกรรมท่ีรองรับพฤติกรรมของลูกค้าด้วยส่วนหนึ่งให้ลูกค้าได้มีพื้นท่ีในการ
เขียนเรื่องราวของลูกค้าพร้อมท้ังท าให้เกิดแรงจูงใจท่ีจะเขียนเรื่องราวมากยิ่งขึ้นซึ่งผู้ศึกษามองว่าถ้า
หากมีลูกค้าเขียนเรื่องราวการใช้จักรยานของตนแล้วจะท าให้แบรนด์เป็นท่ีรู้จักกันในวงการจักรยาน
มากยิ่งขึ้นและจะเป็นแรงผลักดัให้ลูกค้าท่านอื่นๆอยากน าจักรยานออกมาข่ีอีกด้วย 
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การวางแผนในการส่ือสารกิจกรรม RIDE THE ONE TOGETHER ในช่วงเดือนมีนาคม-
มิถุนายน พศ.2557 ในตารางท่ี 5-4 

ตารางท่ี 5-4 แสดงการการส่ือสารกิจกรรม RIDE THE ONE TOGETHER เดือนมีนาคม-มิถุนายน 
พ.ศ.2557 

การวางแผนในการส่ือสารของกิจกรรม RIDE THE ONE TOGETHER ในช่วงเดือน
มีนาคม-มิถุนายน เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกเป็นคนส าคัญและมาร่วมกิจกรรม การกระจายข่าวในส่ือ
อินเตอร์เนต ส่งE-Mail ลูกค้ารายบุคคล กระจายข่าวในเว็บไซต์ท่ีเป็นแหล่งท่ีลูกค้าเข้าถึงบ่อย แบบไม่
เสียค่าใช้จ่าย และการใช้ช่องทางออนไลน์ของบริษัทเองท้ัง เว็บไซต์และเฟซบุ๊ค (Own Media) 

การวางแผนในการส่ือสารของกิจกรรม WE WILL BE THE ONE#1 ในช่วงเดือน
มีนาคม (หลังจากทริปจบ) เป็นการ Post-Public Relation เกี่ยวกับกิจกรรม WE WILL BE THE 
ONE#1 ในช่องทางเฟซบุ๊ค เว็บไซต์ของบริษัท (Own Media) เพื่อให้กลุ่มลูกค้าท่ีม่ได้มาร่วมงานได้
เห็นและอยากมาร่วมงานในครั้งท่ีจัดครั้งหน้าและ Post-Public Relation เว็บไซต์ท่ีเป็นแวดวง
จักรยานท่ีมีผู้ปั่นจักรยานเข้าถึงเป็นประจ าเพื่อให้กลุ่มลูกค้าคาดหวังได้เห็นกิจกรรมดีๆของลูกค้า  
จักรยาน Seven Cycles เป็นการโฆษณาไปในตัว 
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ค่าใช้จ่ายของกิจกรรม 

1.ค่าโปรแกรมเว็บไซด์         150,000 บาท 

2.ค่าแอพพลิเคช่ันบนมือถือ   100,000 บาท 

3.ค่าของรางวัลขอบคุณลูกค้า               7,700 บาท 

   รวมท้ังส้ิน                                 257,700 บาท 

 

4.YOU CAN BE THE ONE เป็นกิจกรรมท่ีให้ลูกค้าคาดหวังหรือผู้สนใจ Seven Cycles 
มาออกแบบท่ีสุดของจักรยานท่ีคุณใฝ่ฝัน (Customization) ผ่านทางเว็บไซด์โดยสามารถกดแบ่งปัน
เพื่อโพสต์ไปยัง Facebook แสดงให้เพื่อนๆเห็นได้อีกด้วย 

                    
ภาพที่5-10 แสดงการออกแบบเพื่อโพสต์แจ้งข่าวสารกิจกรรม YOU CAN BE THE ONE เพื่อสามารถ
เอาไปโพสต์ประกาศบอกรายละเอียดในหน้าเว็บไซต์แวดวงจักรยานต่างๆเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้า
คาดหวังได้เป็นจ านวนมาก 
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ถ้าหากซื้อจักรยานท่ีออกแบบมาท้ังหมด  

ภายใน 3 สัปดาห์แรก จะมีสิทธ์ชิงโชคลุ้นรับชุดจักรยาน (Spare Part) ท่ีลูกค้าแต่งท้ัง
คันโดยสินค้าในเครือ CycleBoutique มูลค่าสูงสุด 100,000 บาท 1 รางวัล ยกตัวอย่างเช่น ลูกค้า
แต่งรถจักรยานท้ังคันมูลค่า 180,000บาทค่าเฟรม Seven Cycles ราคา 105,000บาท ชุดอุปกรณ์
ต่างๆ ราคา 75,000 บาท แล้วลูกค้าได้รับรางวัล เท่ากับลูกค้า จ่ายเพียงแค่ 105,000บาทค่าเฟรม
จักรยาน Seven Cycles แล้วได้อุปกรณ์ส่วนอื่นๆฟรี เพราะราคาอุปกรณ์ไม่เกินรางวัลมูลค่า 
100,000 บาท เป็นต้น 

ในช่วงหลัง 3 สัปดาห์แรก เมื่อแต่งจักรยานเสร็จ จะมีการสุ่มช้ินส่วนรถจักรยานท่ีแต่ง 
(Random Spare Part) ว่าช้ินไหนจะได้ไปฟรีๆ หากลูกค้าส่ังซื้อ 

 
    

 
ภาพท่ี 5-11 แสดงโปรแกรมการออกแบบจักรยานและการส่ังซื้อบนเว็บไซด์ท่ีผู้ศึกษาออกแบบ 
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ภาพที่ 5-12 แสดงโปรแกรมการออกแบบจักรยานและการส่ังซื้อบนเว็บไซด์ท่ีผู้ศึกษาออกแบบ 

โดยกิจกรรม YOU CAN BE THE ONE นั้นเป็นการตอบสนองลูกค้ารายบุคคล 
(Customization) ซึ่งอยู่ในความผูกพันกับลูกค้าในส่วนความผูกพันเชิงการตอบสนองแบบเจาะจง
และเพื่อวัตถุประสงค์ข้อท่ี 3 เพื่อสร้างฐานลูกค้าใหม่ โดยกิจกรรมนี้เกิดขึ้นจากการได้สัมภาษณ์ลูกค้า
คาดหวังว่าส่ิงท่ีลูกค้าคาดหวังต้องการคือการท่ีจะเห็นสินค้าก่อนว่าจักรยานท่ีเขาจะซื้อนั้นมีรูปลักษณ์
อย่างไรเพื่อช่วยในการตัดสินใจซื้อของลูกค้าคาหวังและการมีรางวัลเป็นส่ิงจูงใจท่ีจะท าให้ลูกค้า
คาดหวังซื้อสินค้าในท่ีสุด (Prospect Turn to be Customer) โดยเปรียบเหมือนการให้ของขวัญ 
(Spare Part) แก่ลูกค้าใว้ในกระเป๋าของลูกค้าแล้ว เพียงลูกค้าซื้อสินค้าของขวัญท่ีเราให้ในกระเป๋าถึง
เปิดออก ซึ่งท้ังเป็นการจูงใจให้เกิดการซื้อแล้ว โปรแกรมเว็บไซต์นี้ยังเป็นการเพิ่มช่องทางการส่ังซื้อ
แก้ปัญหาแทนการมีหน้าร้านท่ีทาง CycleBoutique ผู้น าเข้า Seven Cycles ไม่มีในปัจจุบันอีกด้วย 
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ภาพที่ 5-13 ตัวอย่างของรางวัลเมื่อลูกค้าส่ังซื้อใน กิจกรรม YOU CAN BE THE ONE  
ท่ีมา: Seven Cycles. เข้าถึงเมื่อ มกราคม 2557. เข้าถึงได้จาก  
http://bicycleworldofhouston.com/images/library/Zoom/seven_axiomsteel_09_z.jpg 

การวางแผนในการส่ือสารกิจกรรม YOU CAN BE THE ONE เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 

 
ตารางท่ี 5-5 ตารางการวางแผนในการส่ือสารกิจกรรม YOU CAN BE THE ONE  
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การส่ง SMS ไปให้ลูกค้าของ Cycleboutique จ านวน 8000 คน การใช้ส่ือของทาง
บริษัท (Own Media) เฟซบุ๊ค อีเมล์ ส่งให้ลูกค้าของ Cycleboutique การใช้ส่ือเว็บไซต์ท่ีเป็นแวดวง
จักรยานท่ีมีผู้ปั่นจักรยานเข้าถึงเป็นประจ าใช้โดยการกระจายข้อมูลข่าวสารเพื่อให้กลุ่มลูกค้าคาดหวัง
เป็นจ านวนมากได้เห็นกิจกรรมท่ีจัดขึ้นของจักรยาน Seven Cycles  

ค่าใช้จ่ายของกิจกรรม 

1. SMS                    2,000 บาท 
2. ค่าโปรแกรมท่ีสามารถออกแบบ(Customization)และส่ังซื้อบนเว็บไซด์       300,000 บาท 
3. ค่าของรางวัลโดยสินค้าในเครือ CycleBoutique มูลค่า          100,000 บาท 
4. ค่ารางวัล Random Spare Part มูลค่า            100,000 บาท

รวมท้ังส้ิน                                                                        502,000 บาท 
 

การด าเนินกิจกรรมท้ัง 4 กิจกรรมท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้ศึกษาได้ท าการออกแบบวางแผน
ระยะเวลาการด าเนินงานกิจกรรมเป็น ตารางการด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 

 

ภาพที่ 5-14 แสดงตารางการด าเนินกิจกรรมท้ัง 4 กิจกรรมท่ีผู้ศึกษาออกแบบ 

การวางแผนการด าเนินกิ จกรรมของผู้ศึกษานั้นค านึงถึงช่วงเวลา การกระตุ้น 
เฟซบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fanpage) เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการกระจายข่าวสารในช่วงต้นปี 
การจัดกิจกรรมนอกบ้าน (Outdoor) อย่างทริป ท่ีต้องค านึงถึง เรื่องภูมิอากาศ และความต่อเนื่อง
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ของกิจกรรมท่ีต้องต่อกันเพื่อสร้างกระแสการปั่นจักรยาน Seven Cycles ในประเทศไทย และการจัด
กิจกรรมกระตุ้นการซื้อในช่วงต้นปีท่ีลูกค้าคาดหวังนั้นมีก าลังในการซื้อสูง  

กิจกรรมท่ีผู้ศึกษาได้จัดท าการวางกลยุทธลูกค้าสัมพันธ์ท้ัง 4 กิจกรรม นั้นเกิดขึ้นจาก
การท่ีผู้ศึกษาได้ไปศึกษาหาข้อมูลจักรยาน Seven Cycles กับทางผู้น าเข้าจักรยาน Seven Cycles 
กับทางลูกค้าและทางลูกค้าคาดหวัง โดยการศึกษาข้อมูลนั้นผู้ศึกษาได้ ใช้ทฤษฎีเกี่ยวกับการ
บริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ในการใช้เป็นเครื่องมือในการตั้งค าถามจนผู้ศึกษาได้ทราบถึงปัญหาท่ีเป็นอยู่
ในปัจจุบันของจักรยาน Seven Cycles ว่า ผู้น าเข้านั้นประสบปัญหาใหญ่ในด้านการสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้า Seven Cycles จากการจัดกิจกรรมท่ีไม่ประสบความส าเร็จเนื่องจากมีลูกค้า
ท่ีมาร่วมงานและให้ความร่วมมือน้อย ผู้ศึกษาจึงได้ไปหาข้อมูลกับทางกลุ่มลูกค้า  โดยข้อมูลท่ีผู้ศึกษา
ได้มาจากกลุ่มลูกค้าสรุปได้ว่าทางด้านลูกค้าก็ต้องการให้ผู้น าเข้า จัดกิจกรรม แต่ต้องเป็นกิจกรรมท่ีน่า
ดึงดูดและเป็นกิจกรรมท่ีตรงกับ ไลฟ์สไตล์ (Lifestyle) ท่ีลูกค้าเป็น โดยผู้ศึกษาก็ได้ไปสังเกตหา
พฤติกรรมร่วมของกลุ่มลูกค้าและน ามาเป็นแนวคิดกิจกรรม  เมื่อทราบถึงปัญหาและส่ิงท่ีต้องแก้ไข
แล้วผู้ศึกษาจึงได้ก าหนดวัตถุประสงค์ท่ีจะวางกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์เพื่อมาแก้ไขปัญหาและตอบโจทย์
ปัญหาท่ีเกิดขึ้น ผู้ศึกษาได้ก าหนดวัตุประสงค์ คือ  
 1) เพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อผู้น าเข้าจักรยาน Seven Cycles   
 2) เพื่อสร้างกลุ่มลูกค้าปัจจุบันให้เกิดความภักดี  
 3) เพื่อสร้างฐานลูกค้าใหม่ 

ในการวางกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ ท่ีผู้ศึกษาได้คิดท้ัง 4 กิจกรรมผู้ศึกษาได้ค านึงถึงทฤษฎี
แนวทางเกี่ยวกับความผูกพันธ์กับลูกค้าในส่วนความผูกพันเชิงสังคมและความผูกพันเชิงการ
ตอบสนองแบบเจาะจง ท่ีผู้ศึกษาเล็งเห็นว่าเป็นทฤษฎีท่ีจะเป็นประโยชน์ในและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวางกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งในแต่ละกิจกรรมนั้น ผู้ศึกษามีแนวคิดในการท า
กิจกรรมจากทฤษฎีให้อยู่ในกรอบวัตถุประสงค์ อีกท้ังยังค านึงถึงพฤติกรรมของลูกค้าและความเป็นไป
ได้ในการจัดกิจกรรม(งบประมาณ) ของผู้น าเข้าจักรยาน Seven Cycles ท่ีกิจกรรมในการวางกลยุทธ์
สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าสามารถน าไปใช้ได้จริง 
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บทท่ี  6 

ข้อเสนอแนะทำงธุรกิจ 

 

ในการศึกษาเรื่อง “การวางกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ กรณีศึกษาแบรนด์จักรยาน Seven 
Cycles” ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์  และแนวทางในการสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ลูกค้าเกิดความผูกพันในระยะยาว และมีความจงรักภักดีต่อแบรนด์มาเป็น
กรอบแนวคิดในการศึกษา ซึ่งผู้ศึกษาพบว่ายังมีบางประเด็นท่ีแบรนด์จักรยาน Seven Cycles ควรจะ
ปรับปรุงและพัฒนา เพื่อง่ายต่อการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ต่อไปภายภาคหน้า ดังนี้ 

1.ปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูล  เนื่องจากปัจจุบัน ทางผู้น าเข้าแบรนด์จักรยาน Seven 
Cycles ยังมีการท าข้อมูลลูกค้าหายไปบางส่วน และมีการจัดเก็บข้อมูลตามตามการซื้อช้ินส่วน ไม่ได้
จัดเก็บในรายบุคคลว่าลูกค้าซื้ออะไรไปแล้วบ้าง โดยผู้ศึกษาเสนอการใช้โปรแกรมจัดเก็บข้อมูล CRM 
Softwareในการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าของลูกค้าโดยจัดเก็บข้อมูลจาก Excel แล้วจึงอัพโหลดไปใน
โปรแกรมให้เป็นระบบเพื่อง่ายต่อการจัดเก็บและค้นหาข้อมูลเพื่อน ามาใช้ เช่น Pipeliner (free) 
Saleforce (paid) เป็นต้น และมีแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลท่ีเป็นระเบียบ 

                         

ภาพที่ 6-1 แสดงแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลของลูกค้าท่ีผู้ศึกษาออกแบบ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



52 

 

2.การมีหน้าร้าน(Flagship Store) เนื่องจากการที่ลูกค้าและลูกค้าคาดหวังต้องการท่ีจะ
ได้เห็นจักรยานและทดลองปั่นก่อนท่ีจะตัดสินใจซื้อ เพราะข้อมูลท่ีลูกค้าและลูกค้าคาดหวังมีก่อนการ
ซื้อจักรยาน Seven Cycles นั้นมีเพียงข้อมูลบนอินเตอร์เนตและการบอกต่อจากกลุ่มเพื่อน ซึ่งการ
ทดลองปั่นอาจจะใช้เครื่อง Trainer แทนการปั่นลงพื้นจริงแทน 

3.การมีทีม Seven Cycles เป็นเหมือนการชวนลูกค้าไปปั่นเป็นทีม ในงานต่างๆเพื่อ
ความสัมพันธ์ท่ีดีต่อลูกค้าแล้วยังเป็นเหมือนหน้าตาของแบรนด์ท่ีให้ผู้ปั่นจักรยานท่านอื่นได้เห็นว่า 
Seven Cycles นอกจากจักรยานจะดีแล้ว นั้นยังมีความอบอุ่นกลมเกลียวในกลุ่มลูกค้าด้วยกันอีก
ด้วยเช่น การไปป่ันงานเฉลิมพระเกียรติ การไปป่ันงาน CAR FREE DAY เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะทางธุรกิจผู้ศึกษาได้แนวคิดจากการที่ได้ศึกษาข้อมูลในส่วนต่างๆท้ังผู้น าเข้า
จักรยาน Seven Cycles ลูกค้าและลูกค้าคาดหวัง เป็นข้อเสนอแนะจากลูกค้าท่ีลูกค้ารู้สึกว่าผู้น าเข้า
ควรจะมีและไอเดียของผู้ศึกษาท่ีสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์หรือต่อยอดความคิดได้จริงในเชิง
ธุรกิจและจะท าให้เกิดรูปแบบในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าท่ีดีควบคู่ไปด้วย 
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