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4.

การวิจัยและพัฒนา

กลุม่ บริ ษัทฯ มีการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยกลุม่ บริ ษัทฯ มุ่งเน้ นการการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
รู ปแบบใหม่เพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคในตลาดเป้าหมาย รวมทังให้
้ ความสาคัญกับการขยายสายการผลิต
ผลิตภัณฑ์ เดิม เพื่อให้ ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายมากขึ ้น ค่าใช้ จ่ายในการวิจัยและพัฒนาส่วนใหญ่ เป็ นค่าใช้ จ่าย
สาหรับบทวิจยั เกี่ยวกับตลาดเครื่ องดื่มบารุ งกาลังและเครื่ องดื่มเกลือแร่ ทังนี
้ ้ กลุม่ บริ ษัทฯ มุ่งเน้ นการใช้ พนักงานประจา
โดยเฉพาะพนักงานทีมงานการตลาด ทีมปฏิบตั ิการตลาด ทีมขาย และทีมฝ่ ายผลิต ในการร่ วมกันทาการวิจยั และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มบริ ษัทฯ จากข้ อเท็จจริ งดังกล่าวส่งผลให้ กลุ่มบริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายในการทาการวิจัยและพัฒนาใน
จานวนที่ไม่สูงมากนัก โดยสาหรั บปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 และ 2556 และงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่ 30
มิถนุ ายน 2557 กลุม่ บริ ษัทฯ มีคา่ ใช้ จ่ายในการวิจยั และพัฒนาจานวน 1.0 ล้ านบาท 1.1 ล้ านบาท 1.7 ล้ านบาท และ 1.6
ล้ านบาท ตามลาดับ
ทังนี
้ ้ กระบวนการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุม่ บริ ษัทฯ มีรายละเอียด ดังนี ้

ขันตอนที
้
่1

ศึกษาตลาด

ศึกษาข้ อมูลจากทีมการตลาดของ
กลุม่ บริษัทฯ

ขันตอนที
้
่2

ศึกษาข้ อมูลอุตสาหกรรมจากองค์กร
ภายนอก

ระบุโอกาสทางธุรกิจ

ขันตอนที
้
่3
วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด

ขันตอนที
้
่4

พัฒนาผลิตภัณฑ์

นาผลิตภัณฑ์ออกสูต่ ลาด และ
ประเมินผล
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ขัน้ ตอนที่ 1: ศึกษาตลาด
ทีมการตลาด ทีมปฏิบตั ิการทางการตลาดและทีมขายของกลุ่มบริ ษัทฯ จะดาเนินการศึกษาตลาดเพื่อมองหา
โอกาสทางธุรกิจ โดย
(1)
ศึกษาข้ อมูลจากทีมการตลาดของกลุ่มบริ ษัทฯ เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางธุรกิจ และวิเคราะห์
ความต้ องการและพฤติกรรมของผู้บริ โภคเพื่อประเมินสภาวะตลาด
(2)
ศึกษาข้ อมูลอุตสาหกรรมจากองค์ กรภายนอก โดยใช้ ข้อมูลเกี่ ยวกับสภาวะตลาดจากบทวิจัยของ
องค์กรภายนอกที่เชื่อถือได้ เพื่อประเมินสภาวะการแข่งขัน และวิเคราะห์แนวโน้ มของพฤติกรรมผู้บริ โภค
ขัน้ ตอนที่ 2: ระบุโอกาสทางธุรกิจ
ภายหลังจากการศึกษาตลาด ทีมการตลาด ทีมปฏิบตั ิการทางการตลาดและทีมขายจะร่ วมกันระบุโอกาสทาง
ธุรกิ จ เช่น ระบุกลุ่ม ผู้บริ โภคเป้าหมายที่ มีศกั ยภาพ และผลิตภัณฑ์ ที่กลุ่มบริ ษัทฯ คาดว่าจะสามารถตอบสนองความ
ต้ องการของกลุม่ ผู้บริ โภคเป้าหมายดังกล่าว
ขัน้ ตอนที่ 3: วางกลยุทธ์ ทางการตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ์
กลุม่ บริ ษัทฯ จะวางแผนกลยุทธ์ ทางการตลาด กลยุทธ์ ราคา แผนการส่งเสริ มการขายและแผนการจัดจาหน่าย
ผ่านช่องทางการจาหน่ายต่างๆ ควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเตรี ยมความพร้ อมสาหรับการออกผลิตภัณฑ์ใหม่สู่
ตลาดเป้าหมาย
ขัน้ ตอนที่ 4: นาผลิตภัณฑ์ ใหม่ ออกสู่ตลาด และประเมินผล
ภายหลังขันตอนการวางแผนกลยุ
้
ทธ์ทางการตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลุม่ บริ ษัทฯ จะนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออก
สูต่ ลาด และดาเนินการติดตามและประเมินผลของการจาหน่ายผลิตภัณฑ์นนๆ
ั ้ โดยกลุม่ บริ ษัทฯ จะกาหนดระยะเวลาที่
ชัดเจนในการประเมินผลดังกล่าว
ทังนี
้ ้ กลุม่ บริ ษัทฯ จะวิเคราะห์ผลตอบรับจากกลุม่ ผู้บริ โภคเป้าหมาย รวมทังด
้ าเนินการตรวจสอบยอดขายของ
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวจากช่องทางการจาหน่ายต่างๆ ซึ่งหากกลุม่ บริ ษัทฯ พบว่าผลิตภัณฑ์ได้ รับผลตอบรับไม่เป็ นไปตามที่
คาดการณ์ไว้ คณะกรรมการบริ หารของบริ ษัทฯ อาจตัดสินใจชะลอหรื อหยุดการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว และเปลีย่ นไป
มุง่ เน้ นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตอ่ ไป
ตัวอย่ างผลงานที่ผ่านมาของการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มเกลือแร่ สตาร์ ท พลัส
ขัน้ ตอนที่ 1: ศึกษาตลาด
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(1)

ทีมการตลาดทีมปฏิบตั ิการทางการตลาดและทีมขายของกลุม่ บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการศึกษาผลิตภัณฑ์

เครื่ องดื่มเกลือแร่ โดยเฉพาะคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในตลาดความต้ องการและพฤติกรรมของผู้บริ โภคในปั จจุบนั
และกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย
(2)

ทีมการตลาดทีมปฏิบตั ิการทางการตลาดและทีมขายศึกษาสภาวะตลาดเครื่ องดื่มเกลือแร่ จากบทวิจยั

ตลาดเครื่ องดื่มของ Nielsen
(3)

จากการศึกษาของทีมการตลาด กลุม่ บริ ษัทฯ เห็นว่ากลุม่ ผู้บริ โภคเครื่ องดื่มเกลือแร่ มิได้ จากัดอยูเ่ พียง

นักกีฬาหรื อผู้ออกกาลังกายเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงกลุม่ คนที่ ต้องการเติมความสดชื่นจากการทางานและกิจกรรมกลางแจ้ ง
อีกด้ วย
ขัน้ ตอนที่ 2: ระบุโอกาสทางธุรกิจ
จากการศึกษาสภาวะตลาดในขันตอนที
้
่ 1 กลุ่มบริ ษัทฯ จึงเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจในตลาดเครื่ องดื่มเกลือแร่
เนื่องจากกลุม่ ผู้บริ โภคมิได้ จากัดอยูเ่ พียงนักกีฬา หรื อผู้ออกกาลังกายเท่านัน้
ขัน้ ตอนที่ 3: วางแผนกลยุทธ์ การตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ฝ่ ายการตลาดได้ วางแผนการส่งเสริ มการขาย ช่องทางการจาหน่ายผลิตภัณฑ์รวมทังความเหมาะสมของราคา
้
เครื่ องดื่มเกลือแร่ และฝ่ ายการผลิตมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้ องการของผู้บริ โภค โดยกลุ่มบริ ษัทฯ ได้ พฒ
ั นา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้ แก่ เครื่ องดื่มเกลือแร่ ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า สตาร์ ทพลัส ซึ่งกลุ่มบริ ษัทฯ สร้ างความแตกต่างของ
ผลิตภัณฑ์โดยการเพิ่มส่วนผสมของ Zinc
ขัน้ ตอนที่ 4: นาผลิตภัณฑ์ ใหม่ ออกสู่ตลาด และประเมินผล
ในเดือนพฤษภาคม 2557 กลุ่มบริ ษัทฯ ได้ นาผลิตภัณฑ์ สตาร์ ท พลัส เข้ าสู่ตลาดเป็ นครัง้ แรก โดยปั จจุบนั
กลุ่ม บริ ษัทฯ อยูร่ ะหว่างการประเมินผลของผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว
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