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Chapter6
กลยุทธดานผลิตภัณฑ (Product Strategy)
1. ความสําคัญของปญหาและวัตถุประสงค (Problem Statement and Objective)
1.1 ความสําคัญของปญหา (Problem Statement)
เนื่องจากปจจุบันความคิดดานผลิตภัณฑเปนคุณสมบัติที่สําคัญของผลิตภัณฑที่สามารถตอบสนอง
ความต อ งการของผู บ ริ โ ภคได ต อ งมี ค วามชั ด เจนในตั ว ผลิ ต ภั ณ ฑ นั้ น ๆ การตลาดที่ ส ามารถประสบ
ความสําเร็จไดนั้นขึ้นอยูกับความเขาใจธรรมชาติของ สินคาในตัวผลิตภัณฑและพื้นที่การตัดสินใจขั้น
พื้นฐานในการจัดการผลิตภัณฑ ประเภทของผลิตภัณฑ ความสําคัญของคุณภาพผลิตภัณฑและคานิยมและ
ลักษณะของสวนประสมผลิตภัณฑ ธุรกิจมีการแขงขันสูงมากทําใหธุรกิจตองมีการวางแผนกลยุทธดาน
ผลิตภัณฑ เพื่อการใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จะตองระบุอยางชัดเจนถึงการกระทํา
ตางๆที่จะตองใหมีขึ้นเพื่อการบรรลุถึง วัตถุประสงคของธุรกิจ
1.2 วัตถุประสงค
‐ อธิบายถึงความหมายและองคประกอบของผลิตภัณฑได
‐ เพื่อเขาใจถึงประเภทของการแบงผลิตภัณฑ
‐ อธิบายถึงลักษณะสําคัญของวงจรชีวิตผลิตภัณฑในแตละขั้นได
‐ อธิบายกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑใหมได

2. กลยุทธดานการผลิตภัณฑ (Product Strategy)
การสรางกลยุทธดานผลิตภัณฑเปนกระบวนการแปรสภาพปจจัยการผลิตตางๆ ใหเกิดเปนสินคา
และบริการ เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค ธุรกิจมุงเนนใหความสําคัญที่ การปรับปรุ งของ
ผลิตภัณฑใหดียิ่งขึ้น เพื่อดึงดูดใจผูบริโภคเนื่องจากความตองการสินคารูปแบบเดิมเริ่มมีการอิ่มตัว ประกอบ
กับเริ่มมีการแขงขันกันขายสินคา ทําใหกลยุทธดานผลิตภัณฑมีความสําคัญในการตัดสินใจของผูบริโภค
กลยุทธดานผลิตภัณฑเปนองคประกอบที่สําคัญของกลยุทธการตลาดและกลยุทธการดําเนินธุรกิจ
เพราะการขายสินคาและบริการนั้นจะทําใหบริษัทอยูรอดและเจริญเติบโตได ดั้งนั้นบทนี้จะกลาวถึงสิ่งที่
สําคัญสี่ประการที่ตองตระหนักถึงในการพัฒนากลยุทธดานผลิตภัณฑ ประการแรกคือการพิจารณาถึงปญหา
รวมทั้งความจํากัดความความหมายของผลิตภัณฑ, การแบงประเภทของผลิตภัณฑ, คุณภาพและคุณคาของ
สินคา, สวนประสมผลิตภัณฑและสายผลิตภัณฑ, การสรางแบรนดและคุณคาตราสินคา, การบรรจุภัณฑ
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ประการที่สองคือ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ ประการที่สามคือ การตรวจสอบผลิตภัณฑและ ประการสุดทายคือ
สามวิธีในการจัดระเบียบในการจัดการผลิตภัณฑ คือระบบผูจัดการฝายการตลาด, ระบบการจัดการตรา
สินคาและ ทีมงานที่มีหนาที่อื่น
ความหมายของผลิตภัณฑ (Product Definition)
ความหมายของผลิตภัณฑที่เปนแนวคิดทางปรัชญาทางการตลาดคือ ผลรวมความพึงพอใจทาง
กายภาพ, ทางจิตวิทยา, ทางสังคมวิทยา ของผูซื้อที่ไดรับจากการซื้อ, ความเปนเจาของ และการบริโภค จาก
จุดนี้ ผลิตภัณฑคือ สิ่งที่ทําใหลูกคาพึงพอใจ รวมไปถึงสวนประกอบตางๆ, การบรรจุภัณฑและ การบริการ
การแบงประเภทผลิตภัณฑ (Product Classification)
รูปแบบการจัดประเภทผลิตภัณฑสามารถเปนประโยชนกับผูจัดการฝายการตลาด โดยเปนอุปกรณ
การวิเคราะหเพื่อชวยในการวางแผนกลยุทธการตลาดและวางแผนโครงการ แบงเปนประเภทไดดังนี้
1. ผลิตภัณฑทางการเกษตร และวัตถุดิบ (Agricultural products and raw materials) คือ ผลผลิต
ที่ไดจากการเจริญเติบโต หรือสกัดออกมาจาก พื้นดินหรือทะเล เชน แรเหล็ก, ขาวสาลี และทราย เปนตน
โดยทั่วไปแลวผลิตภัณฑเหลานี้มีปริมาณจํากัดแตมีปริมาณความตองการมากและราคาตอหนวยต่ํา
2. สินคาองคกร (Organizational goods) คือ สินคาที่ถูกซื้อโดยบริษัท โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําไป
ผลิตสินคาอื่นๆ หรือเพื่อดําเนินการทางธุรกิจ สินคาประเภทนี้แบงออกเปน 4 กลุมคือวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ
สําเร็จรูป (Raw materials and semifinished goods) เชน เหล็กดิบที่ออกมาจากเตาหลอมแลวนําไปทํา
เหล็กกลา และเสนดายถูกนําไปทอเปนผา
- เครื่องมือหลักและเครื่องมือรอง (Major and minor equipment) เชน เครื่องจักรพื้นฐาน,
เครื่องมือ และกระบวนการอํานวยความสะดวกอื่นๆ
- ชิ้นสวนหรือสวนประกอบ(Parts or components) คือ สินคาที่เขากระบวนการผลิตเพื่อ
กอใหเกิดผลิตภัณฑอยางสมบูรณ
- วัสดุใชสอยสิ้นเปลือง(Supplies) เปนสินคาที่ใชในการดําเนินการของธุรกิจ แตไมไดเปน
สวนหนึ่งของผลิตภัณฑ
3. สินคาอุปโภคบริโภค (Consumer goods) แบงออกเปน 3 ประเภทไดดังนี้
- สินคาสะดวกซื้อ (Convenience goods) คือ สินคาที่ลูกคาซื้อบอย ซื้อทันทีและใชในความ
พยายามซื้อนอย สินคาที่เปนแลวอยากได (impulse goods) ก็จัดอยูในสินคาประเภทนี้เชนกัน
เชน ขนมขบเคี้ยว นิตยสาร
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- สินคาเลือกซื้อ (Shopping goods) คือ สินคาที่ลูกคาใชขบวนการคัดเลือกและการซื้อบน
พื้นฐานการเปรียบเทียบลักษณะบางอยาง
- สินคาพิเศษ (Specialty goods) คือ สินคาที่มีคุณลักษณะเปนเอกลักษณของตัวเอง ผูซื้อเต็มใจ
ใชความพยายามในการซื้อเปนพิเศษ
ตลาดสําหรับสินคาขององคกร(Organizational goods) มีคุณลักษณะที่แตกตางจากตลาดสินคา
อุปโภคบริโภค โดยตลาดสวนใหญจะมีความเกี่ยวของในทางภูมิศาสตร เชนอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก
เครื่องยนตหรือรองเทา สําหรับสินคาบางอยางจะมีจํานวนผูซื้อที่จํากัด
การแบงประเภทผลิตภัณฑ (Product Classification) เปนประโยชนในสวนที่ชวยในการใหแนวทาง
ในการพัฒนาสวนประสมการตลาดที่เหมาะสม ตัวอยางเชนสินคาสะดวกซื้อ (Convenience goods) จะใช
ชองทางการสงเสริมการขายไดทั่วไป และมีชองทางการจัดจําหนายที่ยาวนาน ซึ่งตรงกันขามกับสินคาเลือก
ซื้อ (Shopping goods) ที่ตองทําการสงเสริมการขายใหตรงกับกลุมเปาหมาย และมีชองทางการจัดจําหนายที่
สั้นกวา
คุณภาพและมูลคาของผลิตภัณฑ (Product Quality and Value)
คุณภาพ (Product quality) สามารถที่จะหมายถึงระดับของความเปนเลิศหรือความเหนือกวาวา
ผลิตภัณฑขององคกร คุณภาพสามารถรวมถึงสิ่งที่เปนรูปธรรมหรือนามธรรมของผลิตภัณฑหรือบริการก็ได
ถึงแมวาคุณภาพจะสามารถประเมินผลไดหลายทาง แตกุญแจที่สําคัญที่สุดในการวัดคุณภาพนั่นก็คือ ลูกคา
เพราะการตัดสินใจซื้อของลูกคาเปนตัวกําหนดความสําเร็จขององคกร
หลายองคกรไดใหความสนใจที่เพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑโดยการใช TQM มาชวยในการพัฒนา
TQM (Total – quality management) เปนกระบวนการทางวัฒนธรรมที่มุงเปลี่ยนแปลงคนทั้งหมดใน
องคการ เพื่อใหหันมาสนใจปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง โดยองคกรตองมุงมั่น ฝกฝนใหพนักงานมองหา
หนทาง ทําในสิ่งที่ดีกวา ดังนั้นก็จะขอบกพรองและปญหาลดลง ผลของการกระบวนการนี้ก็จะทําใหได
ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพในการตนทุนการผลิตที่ต่ํา
มูลคาของผลิตภัณฑ (Product Value) หมายถึง การแลกเปลี่ยนกันกับสิ่งที่ลูกคาให และสิ่งที่ลูกคา
ไดรับ อีกความหมายหนึ่งคือ คุณคาของสินคาที่ไดรับเหมาะสมกับราคาที่ลูกคาไดจายไป สําหรับองคกรที่
ประสบความสําเร็จ และไดเปรียบคูแขงขันนั้นมาจากการที่ไดทํากระบวนการจัดหาคุณคาของลูกคา คือการ
ที่มอบสินคาและบริการที่ดีเกินกวาที่ลูกคาตองการดวยราคาที่เหมาะสม
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สวนประสมผลิตภัณฑและสายผลิตภัณฑ (Product Mix and Product Line)
สายผลิตภัณฑ (Product Line) หมายถึง กลุมของผลิตภัณฑที่เกี่ยวของใกลชิดกันเพราะผลิตภัณฑ
นั้นใหความพอใจ อยางเดียวกันหรือเปนสินคาที่ใชดวยกัน หรือขายใหกลุมลูกคากลุมเดียวกันหรือจัด
จําหนายใหกับรานคาแบบเดียวกัน หรือราคาที่ใกลเคียงกัน
สวนประสมผลิตภัณฑ (Product mix) หมายถึง สายผลิตภัณฑและรายการผลิตภัณฑทุกชนิดที่
ผูขายรายหนึ่งเสนอขาย สวนประสมผลิตภัณฑประกอบดวย ความกวาง (Width), ความลึก (Depth),
ความยาว (Length) และความสอดคลองกัน (Consistency) ซึ่งอธิบายได ดังนี้
ความกวาง (Width) ของสวนประสมผลิตภัณฑ หมายถึง จํานวนสายผลิตภัณฑที่บริษัทนั้นมีอยู
ความยาว (Length) ของสวนประสมผลิตภัณฑ หมายถึง จํานวนรายการผลิตภัณฑทั้งหมดในสวน
ประสมผลิตภัณฑ
ความลึก (Depth) ของสวนประสมผลิตภัณฑ หมายถึง ความหลากหลายของผลิตภัณฑภายในแตละ
ตราสินคาหรือแตละรายการผลิตภัณฑภายในสายผลิตภัณฑ
ความสอดคลองกัน (Consistency) ของสวนประสมผลิตภัณฑ หมายถึง ความสัมพันธอยางใกลชิด
ของสายผลิตภัณฑในแงของการใชรวมกัน การผลิต ชองทางการจัดจําหนาย หรือจําหนายในชอง
ทางการจั ด จํ า หน า ยเดี ย วกั น แต ถ า พิ จ ารณาในแง ข องประโยชน ใ ช ส อยที่ แ ตกต า งกั น สํ า หรั บ
ผูซื้อแลวความสอดคลองจะนอยลง
การสรางตราสินคาและ คุณคาของตราสินคา (Branding and Brand Equity)
สําหรับบางองคกร สิ่งแรกที่มุงไปคือ การพัฒนาการสรางตราสินคา, การพัฒนาตราสินคาและการ
เสริมสรางกิจกรรมใหกับตราสินคา สวนประกอบที่จะเพิ่มจุดแข็ง(Strength) ใหกับตราสินคา คือ
1. สินคาที่มีคุณภาพ (Product quality)
สินคาที่มีคุณภาพเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญตอการสรางตราสินคา โดยสินคานั้นสามารถตอบสนองตอ
ความตองการของลูกคา เพื่อสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา องคกรใดก็ตาม หากสามารถผลิตสินคาที่มี
คุณภาพสอดคลองกับความตองการของลูกคา และมีความมุงมั่น ที่จะทําใหมีคุณภาพ เหนือความคาดหวัง
ของลูกคาได องคกรนั้นยอมประสบความสําเร็จ ในการเพิ่มสวนแบงการตลาด และมีผลกําไรสูงสุด
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2. โฆษณาที่สอดคลองกันกับตราสินคา และ การสื่อการทางการตลาดอื่นๆ (Consistent advertising
and other marketing communications)
โดยการโฆษณาผลิ ต ภั ณ ฑ ตา งๆ จะต อ งสอดคล อ งกั บ ตราสิ น ค า เพื่ อ สื่ อ ความหมายไปยั งกลุ ม
ผูบริโภคเปาหมายไดอยางถูกตอง การโฆษณาจะตองเปนการบอกเรื่องราวที่ดีๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑนั้นดวย
3. ความหนาแนนของชองทางการกระจายผลิตภัณฑ (Distribution intensity)
คือการที่ผลิตภัณฑมีชองทางในการขายหรือรานคามากที่สุด ผลิตภัณฑเชน บุหรี่ เบียร
4. การสรางบุคลิกภาพใหกับแบรนด (Brand personality) คือ เปนลักษณะที่แสดงใหเห็นถึงการ
ดํา เนิน ชีวิ ต การแสดงออกที่แ ตกตางกั น บุคลิก นี้เองที่แ สดงใหเ ห็นถึ ง ความแตกต างของแบรนด และ
คุณสมบัตทิ ี่เลือกลงไปในแบรนดตองมั่นใจดวยวาแบรนดมีความแตกตางทั้งในวันนี้และวันขางหนา
ตัวอยาง จุดแข็ง(Strength) ของ Coca-Cola คือ เปนตราสินคาที่หาไดงายทั่วโลก และเปนที่รูจัก
กวางขวางทั่วโลก ทั้งยังเปนตราสินคาที่ไดรับการคุมครองทางกฎหมาย (Trademark)
ตราสินคา (Brand) หมายถึง ชื่อ สัญลักษณ หรืออะไรก็ตามที่ออกแบบเพื่อใชแสดงถึงสินคาหรือ
บริการของกิจการใดกิจการใดกิจการหนึ่งเพื่อแสดงถึงความแตกตางของผลิตภัณฑของกิจการจากผลิตภัณฑ
ของคูแขงขัน การที่จะเปนตราสินคาที่ดีนั้น จะตองทําใหผูบริโภคเกิดความเชื่อใจ เชื่อมั่น ปลอดภัย มีความ
แข็งแกรง และจะตองมีลักษณะที่พึงปรารถนาอื่น ที่จะสามารถเขาถึงผูบริโภคไดอยางแทจริง
ตัวอยาง กรณีของ Bayer aspirin โดย Bayer นั้นสามารถขายในราคาที่แพงกวาเปน 2 เทาสําหรับ
aspirin ทั่วๆไป เนื่องจาก Bayer มีภาพลักษณของตราสินคาที่แขงแกรง ดังนั้นการตั้งราคาที่สูงกวาคูแขงจึง
สามารถกระทําได
บริษัทสามารถพัฒนากลยุทธตราสินคาแตละประเภทตอไปอีกไดดังนี้
- การขยายสายผลิตภัณฑ (The line extension)
ใชในกรณีที่กิจการเพิ่มรายการผลิตภัณฑที่มีลักษณะเดียวกันกับผลิตภัณฑที่มีอยูเดิมโดยใช
ตราสินคาเดิม เชน Coke ออกผลิตภัณฑใหมเปน Diet Coke มีขอดีคือ ผูบริโภคคุนเคยกับตราสินคา
เดิมดีแลวจึงทําใหลดตนทุนการแนะนําตราสินคา
- การขยายตราสินคา (Brand extension)
กลยุทธที่ใชตราสินคาที่มีอยูเดิมนํามาเพิ่มผลิตภัณฑ หรือแนะนําผลิตภัณฑใหมภายใตตรา
สินคาเดิม เขาสูตลาดที่อาจจะเปนตลาดที่ เกี่ยวของกับตลาดผลิตภัณฑเดิมของตราสินคานั้นหรือ
เปนตลาดผลิตภัณฑใหม เชน Sony ที่มีผลิภัณฑที่ครอบคลุมทั้ง เครื่องเสียง โทรทัศน โทรศัพท
ไปจนถึง เพลยสเตชั่น
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- การขยายแบบแฟรนไชส (Franchise extension of family branding)
เปนการนําชื่อของบริษัทมาใชเปนชื่อตราสินคา ควบคูไปกับการออกผลิตภัณฑใหม หรือ
ออกผลิตที่เปนผลิตภัณฑที่เปนคนละประเภทกัน เชน บริษัท Honda ออกผลิตภัณฑใหมเปน Honda
lawnmower เปนเครื่องตัดหญาที่ผลิตโดยบริษัท Honda แตเพื่อสรางความแตกตางกับผลิตภัณฑ
ชนิดอื่น จึงตองเพิ่มชื่อตราสินคาเปน Honda lawnmower
- ตราสินคารวม (A dual branding or co-branding)
เปนการที่ตราสินคาที่มีชื่อเสียงสองตราหรือมากกวามารวมกันทําขอเสนอรวมกัน ตรา
สินคาแตละตราที่รวมกันหวังวาตางจะชวยเสริมความชอบพอ ความตั้งใจซื้อใหแข็งแกรงขึ้น และ
การเขาถึงเปาหมายใหมที่เปนลูกคาของอีกตราสินคาหนึ่ง ตัวอยางเชน Bacardi rum กับ Coca –
Cola, Long John Silver’s กับ A&W Root Beer, Archway cookies กับ Kellogg cereal, USA
Airways กับ Bank of America Visa
- ตราสินคาหลายตรา (Multibranding strategy)
เปนการใชหลายตราสินคา (บริษัทเดียวกัน) เปนการสรางความเปนเอกลักษณในตัวสินคา
สร า งความได เ ปรี ย บจากคุ ณ ค า ของชื่ อ บริษั ท ถ า ตราสิน ค า ของบริ ษั ทถ า ตราสิ น ค า ของบริ ษั ท
แข็ ง แกร ง ก็ จ ะทํ า ให ส ายผลิ ต ภั ณ ฑ ไ ด รั บ ความสํ า เร็ จ ไปด ว ย สร า งความแตกต า งให กั บ
ตัวสินคาอื่นๆ ที่บริษัทจําหนาย
ขอดีของการใชตราสินคาหลายตรา (Advantages of using multiple brand name)
1. มีผลิตภัณฑที่สามารถตอบสองความตองการของตลาดไดหลากหลาย
2. ภาพลักษณของผลิตภัณฑแตละผลิตภัณฑแตกตางกันกับผลิตภัณฑอื่นๆของบริษัท
3. ผลิตภัณฑสามารถเขาถึงสวนแบงการตลาดที่เฉพาะเจาะจงได
4. เมื่อผลิตภัณฑไดผลิตภัณฑหนึ่งเกิดความเสียหาย ก็จะไมสงผลกระทบหรือสงผล
กระทบเพียงเล็กนอยกับผลิตภัณฑอื่นๆ ภายในบริษัท
ขอเสียของการใชตราสินคาหลายตรา (Disadvantage of using multiple brand name)
เนื่ อ งจากตราสิ น ค า เป น ตราสิ น ค า ที่ ตั้ ง ขึ้ น มาใหม จึ ง ยั ง ไม เ ป น ที่ รู จั ก ของผู บ ริ โ ภค
ดัง นั้ น บริ ษั ท จะต อ งเสี ย ค า ใช จ า ยในการลงทุ น ประชาสั ม พั น ธ ต ราสิ น ค า เป น อย า งมากเพื่ อ ให
ผูบริโภคไดรูจักตราสินคาใหมนั้น
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การสรางคุณคาของตราสินคา (Brand equity)
หมายถึง มูลคาของตราสินคา ที่มิไดถูกตีคาออกมาเปนตัวเงิน มีคามากกวาสินทรัพย(Asset) ใดๆ
คุณคาของตราสินคาจะถูกประเมินโดยผูบริโภค เปนความเชื่อที่ผูบริโภคมีตอตราสินคาซึ่งอยูบนพื้นฐานที่
รวมถึง ความจงรักภักดีอยางมากตอตราสินคา,การจดจําชื่อ, การรับรูถึงคุณภาพและมีจุดเชื่อมโยงเกี่ยวกับ
สินคาอยางลึกซึ้งและมั่นคง
การสรางคุณคาตราสินคาที่ดี(Brand equity) ประกอบดวย
1.
2.
3.
4.
5.

สรางความซื่อสัตยตอตราสินคา (Brand Loyalty)
ทําใหตราสินคาเปนที่รูจัก (Name Awareness)
การยอมรับในคุณภาพของตราสินคา (Perceive Quality)
การสรางปจจัยเชื่อมโยงกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Brand Association)
สรางปจจัยอื่นๆใหสินคามีคุณคา (Other proprietary brand assets)
Name
awareness

Perceived
quality

Brand
associations

Brand
loyalty

Other proprietary
brand assets
Brand equity
Name
symbol

Provide value to customer by
enhancing customer’s:
•
•
•

Interpretation / processing
of information
Confidence in the
purchase decision
Use satisfaction

Provides value to firm by enhancing:
•
•
•
•
•

Efficiency and effectiveness of
marketing programs
Brand loyalty
Prices / margins
Brand extension
Competitive advantage

ภาพประกอบที่ 1 สวนประกอบของการสรางคุณคาของตราสินคา (Brand equity)
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กลยุทธสรางตราสินคาของผูคาปลีก (Private Brand)
กลยุทธการสรางแบรนดที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ กลยุทธสรางตราสินคาของผูคาปลีก(Private
Brand) หรือ House Brand ซึ่งหมายถึงผลิตภัณฑที่จัดจําหนายโดยผูขายสงหรือตัวแทนจําหนาย ในรานคา
หรือชองทางการจัดจําหนายของตนเอง โดยใชตราสินคา (Brand) ของตนเอง ซึ่งเปนความแตกตางจากการ
เปนตัวแทนจําหนาย หรือเปนชองทางการจัดจําหนายทั่วๆไป ที่เปนการจําหนายสินคาที่ผลิตโดยผูผลิตที่
เปนเจาของตราสินคาเทานั้น ปจจุบันมีผูคาปลีกหลายรายที่ผลิตสินคาภายใต Private brand ตัวอยางเชน
Kmart ก็มีผลิตภัณฑที่ตราสินคาเปนของตัวเองเพื่อที่จะ แขงกับสินคาของประเทศตัวเอง
สินคาประเภท Private Label นั้นเกิดขึ้นมานานแลว เริ่มจากการที่ตัวแทนจําหนายนําสินคาอุปโภค
บริโภคประเภท Consumer Packaged Goods ที่มีลักษณะเปน สินคาโภคภัณฑ(Commodity) หมายถึง สินคา
ที่เปนมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกมาจําหนายในรานคาของตนเองโดยใชตราสินคาของรานคาตนเอง เริ่มแรก
มักเปนสินคาที่มีราคาต่ํากวาสินคา Brand ที่เปนที่ยอมรับและรูจักกันทั่วไป ในชวงตน ลูกคามักจะมองวา
สินคา Private Label นั้นมักจะมีคุณภาพต่ํากวาสินคาที่มีแบรนด แตในปจจุบันนี้ สภาวการณเริ่มเปลี่ยนไป
ลูกคาเริ่มคุนเคยและยอมรับสินคา Private Brand มากขึ้น และในหลายกรณีก็ไมไดมองเห็นวาสินคา Private
Label มีคุณภาพต่ําอีกตอไป
การรวมกันของอุตสาหกรรมซูเปอรมารเก็ต Super Center(หางของผูคาปลีก)มีการเติบโต และ
สงผลใหตลาดสินคาผูคาปลีก (Private Brand) มีความแข็งแกรง อยางไรก็ตาม ยังตองแขงขันกับสินคาจาก
โรงงานผูผลิตรายใหญ(National Brand) ที่ปกปองสวนแบงการตลาด โดยการลดราคาสินคา และใชวิธีออก
โปรโมชั่นอื่นๆเพิ่มขึ้น ผูที่ไดรับประโยชนจากการแขงขันของสินคาผูคาปลีก (Private Brand) กับโรงงาน
ผูผลิตรายใหญ(National Brand) คือผูบริโภคที่จะเลือกและเปรียบเทียบสินคาได ใน Super Center(หางของ
ผูคาปลีก) เชน บริษัท Wal-Mart หรือ Walgreens เปนตน ผูบริโภคมีทางเลือกมากขึ้นทั้งดานราคาสินคากับ
ความหลากหลายสินคา
การบรรจุภัณฑ(Packaging)
บรรจุภัณฑหรือบรรจุภัณฑลักษณะเฉพาะพิเศษไมเหมือนใคร เปนวิธีหนึ่งทําใหความแตกตางของ
ผลิตภัณฑ ประเภทเดียวกัน เชน ชั้นวางไมโครเวฟ, ปมหลอดของยาสีฟนหรือที่วางสบู งานออกแบบกลอง
ใสกระดาษชําระ เพื่อแยกความแตกตางเปนของ ผลิตภัณฑที่ผานการเปลี่ยนแปลงของบรรจุภัณฑแลว และ
ตอบสนองความตองการลูกคาในเวลาเดียวกัน
ในกรณีอื่น ๆ การเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑประสบความสําเร็จในการสรางภาพสินคาดูมีคุณคาในตัว
สินคา ตัวอยางบริษัทผูผลิตจะใชปายชื่อสีเขียว หรือบรรจุผลิตภัณฑของตนในการติดสีเขียวเพื่อบงบอก
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วาผลิตภัณฑนั้นมีปริมาณไขมันต่ําหรือไมมีไขมัน) เชนบริษัท Frito-Lay, Quaker Oats, ConAgra, Keebler,
Pepperidge Farm, Nabisco และบริษัท Sunshine Biscuits เปนตน
สุ ด ท า ยการเปลี่ ย นแปลงบรรจุ ภั ณ ฑ ส ามารถทํ า ผลิ ต ภั ณ ฑ เ ข า ถึ ง กลุ ม เป า หมาย ตั ว อย า งเช น
ผลิตภัณฑใน Gillette Series ประกอบดวย ครีมโกน, มีดโกน, โลชั่นหลังโกนหนวดและสภาพผิว มีการ
ออกแบบในรู ป ทํ า เป น สั น และโค ง มน สี เ ทาโลหะ ดู ค ลุ ม เครื อ ให ใ ช ไ ด ทั้ ง หญิ ง หรื อ ชาย และในทาง
วิศวกรรมจะทํางานไดอยางเที่ยงตรง
ผู จั ด การฝ า ยการตลาดต อ งพิ จ ารณาทั้ ง ผู บ ริ โ ภคและต น ทุ น ในการทํ า บรรจุ ภั ณ ฑ และใน
ขณะเดียวกันสามารถปองกันสินคาผลิตภัณฑในการกระจายไปยังผูบริโภค(ขนสง) นอกจากนี้ จะตองเปน
บรรจุภัณฑที่มีขนาดพอดี และงายตอการเปดสําหรับผูบริโภค ตัวอยาง การบรรจุ สบู 1ชิ้น ใสในกลองที่มี
ซิปล็อก ทําใหผูบริโภครูสึกดีข้ึน แพคเกจมีเสนห มีขอมูลที่มีประโยชน สามารถใชเปนจุดเดนของ
ผลิตภัณฑ อยางไรก็ตาม อาจเพิ่มตนทุนราคาของผลิตภัณฑสูงไป ทําใหผูบริโภคไมเต็มใจที่จะซื้อมัน
ฉะนั้น ผูจัดการฝายการตลาดตองพึงระลึกและระวังที่สุด คือ ความสะดวกสบาย(Convenience) วางตําแหนง
(positioning) และโปรโมชั่น (promotional) ของแพคเกจ ภายใตการกับขอจํากัดของตนทุน
วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ(Product Life Cycle)
ผลิตภัณฑมีวงจรชีวิต รูปแสดงใหเห็นถึงแนวคิดนี้วงจรชีวิต มีการแนะนําผลิตภัณฑ(Products are
introduced) เติ บ โต (grow) อิ่ ม ตั ว (mature) และลดลง (decline) แตกต า งกั น ไปตามการอุ ต สาหกรรม
ผลิตภัณฑ เทคโนโลยี และตลาด ผูบริหารตลาดจําเปนตองทราบถึงแนวคิดวงจรชีวิตเนื่องจากมันสามารถ
เปนเครื่องชวยมีคุณคาในการพัฒนากลยุทธทางการตลาด
ขั้นตอนการแนะนํา(Introduction phase) จะมีตนทุนการผลิตและตนทุนทางการตลาดสูง และ
เนื่องจากพึ่งเริ่มขายได กําไรจะต่ํา หรือไมมี กําไรจะเพิ่มขึ้นเมื่อธุรกิจในระยะการเติบโต (grow) ตลาดเริ่ม
ยอมรับ และใชผลิตภัณฑ ผูผลิตมีกําไรและมีคูแขงก็มากขึ้น บีบใหผูผลิตรายแรก ตองทําการปรับปรุงสินคา
เพื่อหนีไมใหคูแขงตามทัน มีการทําโปรโมชั่นลดราคาเพื่อรักษาสวนแบงตลาด และผูขายตองตัดสินใจวา
(1) ปลอยผลิตภัณฑ, (2) เปลี่ยนผลิตภัณฑ, (3) คนหาใชใหมสําหรับผลิตภัณฑ, (4) แสวงหาตลาดใหม หรือ
(5) ดําเนินการตอไปอยางเดียวกัน
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ภาพประกอบที่ 2 วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ
ประโยชนของแนวคิดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ ใชในการวางแผนการตลาด เมื่อธุรกิจดําเนินมาถึง
ระยะที่ 3 ของรอบชีวิตที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณการตลาด การแขงขัน และความ
ตองการชัดเจน ผูจัดการฝายการตลาดควรรูจักดัดแปลงสวนผสมทางการตลาดใหสอดคลองกับเงื่อนไข
เหลานี้
ตัวอยางเชน โทรศัพทที่ใชในบาน ถูกทดแทนดวยเทคโนโลยีรุนใหมโทรศัพทไรสาย แนวคิดวงจร
ชีวิตสามารถชวยในการคาดการณ ราคา โฆษณา การวางแผนผลิตภัณฑ และดานอื่น ๆ ของการจัดการ
การตลาด อยางไรก็ตาม ผูจัดการฝายการตลาดตองยังจดจําวา วงจรชีวิตเปนเครื่องมือในการพัฒนากลยุทธ
และไมสามารถกําหนดบังคับวงจรชีวิตได
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มิติทางกลยุทธ
Strategy dimension

Basic objective

ชวงการแนะนํา
Introduction
สรางตลาดสําหรับแต
ละชนิดผลิตภัณฑเพื่อ
งายตอการชักชวน
ทดลอง ยอมรับ
ตัดสินใจซื้อ

Life Cycle Stage
ชวงการเติบโต
Growth

ชวงการอิ่มตัว
Maturity

ชวงลดลง
decline

สรางสวนแบง
การตลาด พัฒนา
ความยอมรับตรา
สินคา

รักษาสวนแบง
การตลาดและชื่อเสียง
เพิ่มการเติบโตโดยหา
ลูกคาจากคูแขงขัน

ควบคุมตนทุนหรือ
หาทางพลิกฟน
ยอดขายและกําไร

ปรับปรุงคุณภาพ
แบงแยกใหโดดเดน
ชัดเจนจากคูแขงขัน

ปรับปรุงคุณภาพให
สูง รักษาชื่อเสียงตรา
สินคาขยายชองทาง
เพื่อสรางผลิตภัณฑ
ใหมอีกครั้ง

บางอยางราคาสูง
ราคาต่ําเปนเพราะการ
เพราะความตองการมี
แขงขันสูง
มาก

ราคาต่ําเพื่อระบาย
สต็อกสินคา หรือตั้ง
ราคาสูงเพื่อใหลูกคา
เฉพาะกลุม

Product

ทําใหมีคุณภาพสูง พัฒนาใหมีคุณภาพสูง
เลือกตราสินคาและ เพิม่ การบริการทําให
มูลคาสินคาสูง
ปองกันตราสิทธิบัตร

Pricing

ราคาสินคาสูงคุมคา
ตอตนทุนการพัฒนา
แตบางครั้งก็ลดราคา
เพื่อสรางความ
ตองการของตลาด

Channels

ชองทางมีจํานวน
จํากัด

Promotion

ชวงเริ่มตนออกแบบ
ขอความเพื่อสื่อสาร
เกี่ยวกับสินคา
กระตุนโดยแจกคูปอง
ถึงแจกตัวอยางสินคา

เริ่มชองทางความ
ตองการลูกคามี
จํานวนมาก
นําเสนอใหกวางขึ้น
ขอความตองเจาะจง
ไปที่ยี่หอ และลูกคา
ไดประโยชนอะไร
เนนการ
ประชาสัมพันธ

ชองทางมีจํานวนมาก
ชองทางมีจํานวน
และกระตุนผูขายอีก
จํากัด
ทอดหนึ่ง
ขอความตองเนนไปที่
ความแตกตางที่ไม
ใชเพียงเล็กนอย รักษา
เหมือนยี่หออื่นอยาง
ตนทุนใหอยูในระดับ
หนักตัวอยางเชน เพิ่ม
ต่ํา
การจากสินคาตัวอยาง
ดึงลูกคายี่หอ อื่นมาใช

ตารางแสดงสรุปลักษณะ วัตถุประสงค และกลยุทธของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ
ขอจํากัดอื่นคือ ผลิตภัณฑทั้งหมดไมไดเปนไปตามวงจรชีวิตของผลิตภัณฑในลักษณะเดียวกัน
ตัวอยาง สินคาหลายชนิด มีความผันแปรหลายอยางที่เกิดขึ้นในวงจรชีวิตไดแก Fashions และ fads
แฟชั่น(Fashions) ลักษณะผลิตภัณฑที่เปนที่นิยมยอมรับเปนที่รูจัก วงจรชีวิตอยูในขั้นพิเศษ
Trendsetters เปนแฟชั่นเฉพาะกลุม และในขั้นจําลอง ลูกคากลุมอื่นเลือกเพื่อเปลี่ยนแฟชั่นตาม Trendsetters
ที่เปนลักษณะ ขั้นตอนถัดไป คือระยะทางเศรษฐกิจ รูปแบบจะขึ้นอยูกับราคาตลาด เชนความยาวของ
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กระโปรงและรู ป แบบของกางเกงยี น ส ที่ สู ญ เสี ย ความนิ ย ม แล ว กลั บ มานิ ย มอี ก ครั้ ง แฟชั่ น ย อ นยุ ค
ยกตัวอยางวงจรแฟชั่นที่เห็นไดอยางชัดเจน เชน เสื้อผา เครื่องสําอาง การสักและเจาะรางกาย
ความเหอ (Fads) ซึ่งเปนรูปแบบหรือสไตลของแฟชั่นระยะสั้นๆ ที่เขามาสูตลาดและหมดไปอยาง
รวดเร็ว
ความแตกตางที่ชัดเจนระหวาง แฟชั่น กับ Fads ที่ถูกระบุไวในหนังสือการตลาดจํานวนมาก คือ
ขณะที่แฟชั่นมีแนวโนมจะเติบโตไปสูความนิยมอยางชาๆ และคงความเปนที่นิยมในระยะเวลาหนึ่งกอนที่
ความนิยมจะคอยๆ ลดลง แตในทางกลับกัน Fads เปนแนวโนมที่พุงขึ้นสูความนิยมอยางรวดเร็วและหมด
ไปในเวลาสั้นๆ
การยอมรับและการแพรกระจายนวัตกรรมผลิตภัณฑ (Product Adoption and Diffusion)
ใชผลิตภัณฑและกระจาย ลูกคาไมซื้อผลิตภัณฑทั้งหมดจากชวงแนะนําสินคาทันที รูปรางของเสน
โคงและมีวงจรชีวิตชี้วา ยอดขายสวนใหญหลังจากที่ผลิตภัณฑไดปรากฏสักพักหนึ่งแลวการกระจายของ
ผลิตภัณฑใหประชากรรูจัก เรียกวาการกระจัดกระจายของนวัตกรรม ตามภาพประกอบที่ 3

ภาพประกอบที่ 3 ประเภทของการยอมรับนวัตกรรม (Product adoption)
ประเภทการยอมรับนวัตกรรม (Adopter categories)
1. กลุมนวัตกร หรือ ผูนําทางนวัตกรรมหรือ ผูริเริ่ม (Innovators) ผูที่ยอมรับนวัตกรรมกอนคนอื่น
มักเปนผูมีฐานะทางเศรษฐกิจดี การศึกษาสูง มีความกลาที่จะเสี่ยงทดลอง ชอบลองของแปลกใหม ซึ่งมี
ปริมาณนอยประมาณรอยละ 2.5 ของผูรับสารทั้งหมด
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2. กลุมผูที่ยอมรับนวัตกรรมไดงาย (Early adopters) ผูนําความคิดเห็นในทองถิ่น สวนใหญเปนผู
ทีทัศนคติที่ดีตอการเปลี่ยนแปลง มีเหตุผล มักเปนผูที่ไดรับการยกยอง และนับถือจากผูคนในสังคม ซึ่งมี
ปริมาณคอนขางนอย คือ ประมาณรอยละ 13.5 ของผูรับสาร
3. กลุมสวนใหญ (early majority) ผูที่ยอมรับนวัตกรรมหลังจากที่พิจารณาอยางรอบคอบแลว ซึ่ง
บุคคลกลุมนี้ถือเปนกลุมใหญที่สุด ซึ่งตัดสินใจยอมรับสิ่งใหมกอนสมาชิกโดยเฉลี่ยในสังคมมีความสัมพันธ
โดย สม่ําเสมอกับกลุมเพื่อน แตจะไมคอยไดเปนผูนํา และจะอยูสวนกลางที่เปนตัวเชื่อมกลุมที่ยอมรับงาย
(Early adopter) และกลุมที่ยอมรับ (Late Majority) กลุมนี้จะใชเวลาในการไตรตรอง ศึกษาและเรียนรู
นวัตกรรมเปนเวลานาน และมีลักษณะยอมรับแบบคอยเปนคอยไป โดยคอยดูผลการใชจากกลุมแรก
ๆ กอน เมื่อแนใจวาใชไดผลแลวจึงจะยอมรับมาปฏิบัติ ดังนั้นการเสนอนวัตกรรมในกลุมนี้จึงจําเปนตอง
ใชแรงกระตุนจึงจะตัดสินใจคลอยตามไดงาย มีประมาณรอยละ 34 ของผูรับสาร
4. กลุมยอมรับชา (Late majority) คือ ผูที่ยอมรับนวัตกรรม เพราะความจําเปนทางเศรษฐกิจหรือ
แรงกดดันทางสังคมคนกลุ มนี้มักเปนผูที่มีความระแวง ชางสงสั ย ลังเลใจ จะยอมรับความคิด
ใหมๆ หลังจากคนสวนใหญยอมรับไปแลวในระบบสังคม จะมีความหวั่นวิตกตอการที่จะตองสูญเสีย
ผลประโยชน หรือมองไมเปนคุณคาของการเปลี่ยนแปลงวิทยาการใหมๆ และอาจมีความรูสึกในเชิงตอตาน
ดวย ซึ่งบุคคลกลุมนี้ตองใชความพยายามและเวลาในการโนมนาวใจใหเห็นอยางชัดแจงถึงคุณประโยชน
และผลที่จะไดรับจากการยอมรับนวัตกรรมอยางมากซึ่งมีประมาณรอยละ 34 ของผูรับสาร
5. กลุมลาหลัง (Laggards) คือ พวกที่ยอมรับรับนวัตกรรมชาที่สุดในสังคม มักจะเปนผูที่มีความ
ยึ ด มั่ น อยู กั บ ประเพณี อ ย า งเหนี ย วแน น
ไม ส นใจโลกภายนอก ไม ย อมรั บ การเปลี่ ย นแปลงอะไร
งาย ๆ ประมาณรอยละ16 ของผูรับสาร
การตรวจติดตามผลิตภัณฑ(The Product Audit)
การตรวจสอบผลิตภัณฑเปนเทคนิคทางการตลาดดานการตรวจผลิตภัณฑ เพื่อสํารวจวาผลิตภัณฑ
แตละชนิดควรจะดําเนินการตอ ปรับปรุง แกไข หรือกําจัดออก การตรวจสอบเปนงานที่ควรใชในชวงเวลา
ปกติ เปนเรื่องของนโยบาย ตรวจสอบบัญชีผลิตภัณฑเปนความรับผิดชอบของผูจัดการผลิตภัณฑ เวนแต
มอบใหแกบุคคลอื่นเปนการเฉพาะ
การกําจัดออก (Deletions)
ในสภาพแวดลอมของปจจุบัน มีตัวเลขการนําเขาของผลิตภัณฑเพิ่มขึ้นในแตละป จึงทําใหมีการ
แขงขันสําหรับพื้นที่ในการขายที่มีอยูอยางจํากัด นอกจากนี้บริษัทยังคงไมกําจัดผลิตภัณฑออกจากตลาด
14

อยางสม่ําเสมอ แตในเวลาเดียวกันบริษัทยังคงนําเขาผลิตภัณฑใหม ที่อยูในตลาดเดียวกัน ผลลัพธคือ ทําให
มีผลิตภัณฑมากชนิดจนเกินไปเมื่อเทียบกับพื้นที่ขาย วัตถุประสงคหลักของการตรวจสอบผลิตภัณฑอยางใด
อยางหนึ่งคือ การตรวจสอบผลิตภัณฑที่ไมสามารถขายไดแลว จากนั้นก็กําจัดมันทิ้งไป แทนที่จะใหผูคา
ปลีกหรือผูจัดจําหนายชวยตัดสินวาผลิตภัณฑใดยังคงอยู องคกรควรพัฒนาเกณฑสําหรับการตัดสินใจวา
ผลิตภัณฑใดควรอยู และที่ควรถูกกําจัดออก ปจจัยบางปจจัยที่จะใชในการพิจารณา ไดแก
1. แนวโนมขาย (Sales Trends) การจําหนายได ขนยายสินคาไปไดอยางไร เกิดอะไรขึ้นกับสวน
แบงการตลาด ทําไมยอดขายทรุดต่ําลง มีการเปลี่ยนแปลงอะไรในการแขงขันการขายผลิตภัณฑในสวนของ
เราและ ในสวนของผูผลิตรายอื่น
2. กําไรผันแปร (Profit contribution) ผลกําไรของผลิตภัณฑไดชวยเหลือไปยังบริษัทหรือไม ถามี
กําไรลดต่ําลง วิธีการเหลานี้เชื่อมโยงกับราคาอยางไร คาใชจายจากการสงเสริมการขาย และการกระจาย
สินคามีสัดสวนตอยอดขาย ผลิตภัณฑที่ไมตองการมีมากเกินไป มีการบริหารเวลาและความพยายามหรือไม
3. วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ (Product life cycle) มีสินคาที่ถึงระดับของความอิ่มตัวในตลาดหรือไม
มี เ ทคโนโลยี ใ หม พั ฒ นาขึ้ น มาคุ ก คามกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทดแทนขึ้ น ในตลาดหรื อ ไม
มีผลิตภัณฑที่เติบโตขึ้นจากประโยชนของเทคโนโลยีสามารถที่ใชในผลิตภัณฑนี้ไปใชงานไดดียิ่งขึ้นได
อยางไร
4. รูปแบบการโยกยายของลูกคา (Customer migration patterns) ถาผลิตภัณฑจะถูกกําจัดไปแลว
ลูกคาของผลิตภัณฑนี้จะสลับไปใชผลิตภัณฑทดแทนอื่นของบริษัทเราทั้งหมดไดอยางไร และจะเพิ่มกําไรที่
เกี่ยวของใหตอเนื่องจากการโยกยายของลูกคา
ปจจัยขางตนควรใชเปนแนวทางสําหรับการทําใหการตัดสินใจขั้นสุดทายเพื่อกําจัดผลิตภัณฑ การ
ตัดสินใจกําจัดเปนสิ่งที่ยากมากเนื่องจากกระทบกับลูกคาและบริษัท ตัวอยาง การตัดออกผลิตภัณฑบริษัท
อาจตองเลิกจาง พนักงานบางสวน ผลกระทบอื่น เชน การรักษาผูบริโภค การบริการ และการรักษา
ชื่อเสียงความนิยมเปนเรื่องสําคัญ การกําจัดผลิตภัณฑตองมีการวางแผนตอบคําถามดวย
การปรับปรุงผลิตภัณฑ (Product Improvement)
หนึ่งในเปาหมายที่สําคัญ คือการตรวจสอบใหแนใจวาจะปรับเปลี่ยนสินคาในบางสวน หรือจะ
เปลี่ยนจากสิ่งที่เปนอยู ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงสินคาดานคุณลักษณะหรือมิติดานการตลาดอยางนอย
หนึ่งอยาง ดานคุณลักษณะสวนใหญหมายถึง การออกแบบ, หีบหอ, และอื่น ๆ สวนดานการตลาดหมายถึง
สิ่งตางๆ เชน ราคา กลยุทธสงเสริมการขาย และชองทางการจัดจําหนาย
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เปนไปไดที่จะมองวาการตรวจสอบผลิตภัณฑเปนเครื่องมือการจัดการสําหรับการควบคุมกลยุทธ
ผลิตภัณฑ นั่นหมายถึง การควบคุมเปนเครื่องมือสะทอนประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ และการปฏิบัติการ
แกไขในรูปแบบของการพัฒนาคุณภาพสินคา การปรับปรุงผลิตภัณฑเปนการตัดสินใจของผูบริหารระดับ
บนสุด แตขอมูลที่จําเปนในการทําใหการตัดสินใจดีขึ้นอาจมาจากผูบริโภคโดยพอคาคนกลาง ขอเสนอแนะ
มักจะทําโดยหนวยงานการโฆษณาหรือที่ปรึกษา การรายงานของทีมขายควรมีโครงสรางในการจัดการกับ
ขอมูลของผลิตภัณฑบางประเภท ในความเปนจริงแลว รายงานเหลานี้สามารถเปนเครื่องมือปรับปรุงสินคา
ของบริษัทที่มีคาที่สุด การตัดสินใจการพัฒนาคุณภาพสินคามักจะตองใชผูเชี่ยวชาญผนวกกับงานวิจัย
ตัวอยางเชนผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจปรับปรุงการออกแบบทางวิศวกรรม การผลิต การบัญชี
และการตลาด เมื่อบริษัททราบถึงการออกแบบที่สามารถจะปรับปรุงผลิตภัณฑใหดีขึ้น, แตจะไมชัดเจนวา
ผูบริโภคจะตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ เสมอไป ในการทดสอบรสชาติดวยการปดตา, บริษัท โคคา
โคลาพบวาผูบริโภคตองการความอรอยของโคกแบบที่ปรับปรุงใหม มากกวาโคกแบบเกาแตอยางไรก็ตาม
เมื่อโคกใหมวางตลาดกลับประสบกับความลมเหลว เนื่องจากผูบริโภคยังยึดติดกับความรูสึกของโคกแบบ
เกา (Classic Coke) ดังนั้น จึงแนะนําใหดําเนินการทดสอบตลาดในสถานที่เหมือนจริง
การอภิปรายเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพสินคาจะไมสมบูรณ หากไมคํานึงถึงประโยชนที่สัมพันธกับ
การเปรียบเทียบ โดยเฉพาะอยางยิ่งที่เกี่ยวของกับความเชื่อในเรื่องของ การแทนที่ผลิตภัณฑ การละทิ้ง
ผลิตภัณฑ หรือการเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑที่มีอายุมาก หรือผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นมานาน หลายบริษัทกําลังมองหา
สิ่งทดแทนแทนเพื่อฟนฟูและขยายวงจรชีวิตผลิตภัณฑ ขอดีของการฟนฟูผลิตภัณฑมีดังตอไปนี้
ความเสี่ยงนอย (Less risk) ประสบการณที่ผานมาในทุกระยะของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ เปดโอกาส
ใหบริษัทปรับปรุงแนวทางการดําเนินธุรกิจแทนการสรางใหมทั้งหมด
ลดคาใชจาย (Lower costs) สวนใหญจะหลีกเลี่ยงคาใชจายเริ่มตนของผลิตภัณฑ นอกจากนี้
ประสบการณในการตลาดและการผลิตสินคาที่ทําใหการใชจายมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การลดเวลาใหนอยลง (Less time) เนื่องจากการฟนฟูพัฒนาผลิตภัณฑเกิดขึ้นแลว จะใชเวลาการ
ฟนฟูผลิตภัณฑนอยกวาธุรกิจใหมอยางมีนัยสําคัญ
คาสวนแบงการตลาดถูกกวา (Cheaper market share) ผลิตภัณฑใหมจําเปนตองลงทุนเพื่อสรางการ
รับรูตราสินคาเริ่มตนครั้งแรก ตลอดจนประหยัดคาใชจายดังกลาวขางตน ใชเพิ่มการนําเสนอผลิตภัณฑ หรือ
เสนอขายผลิตภัณฑไดในราคาที่ต่ํา
กําไรที่สูงขึ้น (Higher profits) ประสิทธิภาพ, การรับรูตราสินคา, คุณภาพผลิตภัณฑที่เหนือกวาและ
ความสามารถในการเนนจุดสนใจทั้งหมดนําไปสูการลดคาใชจาย หรือเพิ่มยอดขายหรือทั้งสองอยาง ซึ่งจะ
เปนการเพิ่มศักยภาพในการกําไรสูงกวา
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เครื่องมือการพัฒนาองคกรตามแนวทางการจัดการสมัยใหม (Benchmarking)
คือ กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณและวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices) จาก
องคกรอื่นภายใตกฎกติกาสากล โดยมีแนวคิดที่วา องคกรไมไดเกงทุกเรื่อง ยังมีองคกรที่เกงมากกวาในบาง
เรื่อง การศึกษาจากประสบการณตรงขององคกรอื่นแลวนํามาประยุกตใหเหมาะสม จะชวยประหยัดเวลา
และลดการลองผิดลองถูก Benchmarking จึงเปนเสนทางลัดสูความเปนเลิศอยางกาวกระโดด
การใช Benchmarking เปนเครื่องมือในการพัฒนาองคกร ทําใหองคกรสามารถตั้งเปาหมายที่ตรง
กับความเปนจริงได สามารถเพิ่มผลิตภาพขององคกร ทําใหองคกรมองตัวเองไดดีขึ้น ทําใหองคกรไดทราบ
ถึงสมรรถนะของตนเองเมื่อเทียบกับองคกรอื่น อีกทั้งเปนการกระตุนใหพนักงานเกิดการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง กอใหเกิดประโยชนตอองคกรในดานการสรางความพึงพอใจของลูกคา การลดระยะเวลาใน
การผลิต/ใหบริการ การลดของเสีย การเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน การสงมอบ และการลดตนทุน
องคกรสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Management)
ภายใตระบบผูจัดการ - ผูจัดการแบรนดมุงเนนผลิตภัณฑเดียวหรือกลุมเล็กๆ ของผลิตภัณฑใหม
และผลิตภัณฑที่มีอยูเดิม โดยปกติแลวบุคคลนี้เปนผูรับผิดชอบตอทุกอยาง ตั้งแตการออกแบบการวิจัยทาง
การตลาด และออกแบบหีบหอเพื่อการโฆษณา มักจะเรียกวาระบบการจัดการสินคา, ระบบผูจัดการแบรนด
ไดรับการวิพากษวิจารณในหลายมิติ ประการแรก ผูจัดการแบรนดมักจะมีปญหา เพราะพวกเขาไมไดมี
อํ า นาจมากนั ก เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั น กั บ ความรั บ ผิ ด ชอบของตน ประการที่ ส องพวกเขามั ก จะจ า ยเงิ น
ไมเพียงพอกับการทําผลิตภัณฑใหม ประการสุดทาย พวกเขามักเกี่ยวของกับการทํากําไรของตราสินคาของ
ตนเองมากกวาการทํากําไรทั้งหมดของแบรนดในองคกร การวิพากษวิจารณเหลานี้ไมไดมุงเนนที่ตัวบุคคล
แตเปนที่ในระบบเอง ซึ่งอาจเปนแรงกดดันใหผูจัดการแบรนดเปนอยางพฤติกรรมดังกลาวขางตน แมวาจะ
มีขอเสีย แตองคกรเชน RJR Nabico และ Black & Decker ก็ไดใชระบบนี้ ผลิตภัณฑใหมที่ประสบ
ความสําเร็จมักจะมาจากองคกรที่พยายามที่จะนําความสามารถทั้งหมดขององคกรที่สนับสนุนการแกไข
เกี่ยวกับปญหาของลูกคา เปนที่แนนอนวาเขาตองใชความรวมมือของทุกหนวยงานตางๆในองคกร ดังนั้น
การใช ทีมงานที่ทํางานขามหนาที่กัน (cross-functional team) เปนวิธีที่นิยมใชในองคกรเชน ซีร็อกซ, โพลา
ลอยด, บริษัท เอ็กซอน, ไอ บี เอ็ม , มอนซานโต และโมโตโรลา ทีมงานรวมเปนทีมงานที่ทํางานขามหนาที่
กัน(cross-functional team) รับผิดชอบงานทั้งหมดที่เกี่ยวของในการพัฒนาผลิตภัณฑใหม หลังจากที่ได
เปดตัวผลิตภัณฑใหมแลว ทีมอาจเปลี่ยนแปลงความรับผิดชอบในการจัดการ เปนผูจัดการแบรนดหรือ
ผูจัดการผลิตภัณฑหรืออาจจัดการผลิตภัณฑใหมเปนธุรกิจที่แยกตางหาก
การใชทีมงานที่ทํางานขามหนาที่กัน (cross-functional team)ในการจัดการผลิตภัณฑและการพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมเพิ่มมากขึ้นดวยเหตุผลที่งายมาก องคกรตองการความมีสวนรวม ดังนั้นจึงตองอาศัยความ
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รวมมือของพวกเขา ทีมงานที่ทํางานขามหนาที่กัน (cross-functional team) เปนอิสระจากหนวยงานใน
หนาที่ขององคกร แตเปนการรวมสมาชิกจากแตละงาน ทีมงานหนึ่งอาจจะรวมถึงสมาชิกจากดานวิศวกรรม
ดานการตลาด ดานการเงิน ดานการบริการ และดานการออกแบบ ในองคกรบางแหง ทีมงานที่ทํางานขาม
หนาที่กัน(cross-functional team) อาจรวมถึงบุคคลภายนอกที่สําคัญ (เชน ซัพพลายเออร )
องคกรจํานวนเพิ่มมากขึ้นที่เริ่มใชทีมงานที่ทํางานขามหนาที่กัน(cross-functional teams) สําหรับ
การจัดการผลิตภัณฑและการพัฒนาผลิตภัณฑใหม ซึ่งการมีผูแทนจากหนวยงานตางๆ อยางชัดเจนเปนขอ
ไดเปรียบ แตที่สําคัญที่สุดทีมงานที่มีประสิทธิภาพตองมีการบํารุงและการสนับสนุนของการจัดการ ความ
ตองการบางอยางสําหรับทีมงานที่มีประสิทธิภาพคือ
1. ความผูกพันของผูบริหารระดับสูงและการใหเปาหมายที่ชัดเจน องคกรที่ประสบความสําเร็จใน
การใชระบบงานขามหนาที่ (cross-functional) ในการจัดการหรือการพัฒนาผลิตภัณฑที่มีผูจัดการ ผูซึ่งมี
ความมุงมั่นอยางลึกซึ้งใหกับแนวคิดของทีมงาน เปนผลใหทีมมีประสิทธิภาพสูง มีความเขาใจที่ชัดเจน
เกี่ยวกับเปาหมายการจัดการและการพัฒนาผลิตภัณฑขององคกร ใหความสําคัญของการสงเสริมใหบรรลุ
เปาหมายดังกลาว โดยแตละคนจะเลื่อนการทํางานของตัวเองหรือแผนกเพื่อเปาหมายของทีม
2. ความนาเชื่อถือระหวางสมาชิกสําหรับทีมงานที่ทํางานขามหนาที่กัน(cross-functional teams)
ในการทํางาน ความไววางใจในกลุมสมาชิกจะตองมีอยูระดับสูง บรรยากาศของความไววางใจในทีมงาน
ขึ้นอยูกับสมาชิกในการรับรูของความไววางใจของผูบริหารของกลุมโดยรวม
3. ความรวมมือขามหนาที่ (cross-functional cooperation) ถาทีมสามารถที่จะรับผิดชอบและตั้ง
สมมุติฐานความเสี่ยงของการพัฒนาผลิตภัณฑ สมาชิกจะตองใชขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ขององคกร ซึ่งมักจะกําหนดใหหนวยงานพรอมที่จะใชขอมูลรวมกัน จากที่กอนหนานี้ไมไดใชขอมูล
รวมกันกับหนวยงานอื่น ๆ
4. เวลาและการฝกอบรมทีมงานที่ทํางานขามหนาที่กัน (cross-functional team) ตองใชเวลาในการ
เพิ่มประสิทธิภาพ พวกเขาตองมีการวางแผน การเขาถึงที่แรงและรวดเร็วในดานทรัพยากร การเงินและอื่น ๆ
เพราะสมาชิกตอง หนาที่และความสัมพันธกัน การฝกอบรมมักจะเปนสิ่งที่จําเปน
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3. การประยุกตใช กลยุทธดานผลิตภัณฑ (Application of Product Strategy)
3.1 บริษัท โซนี่ มีกลยุทธดานผลิตภัณฑที่ใช คือ
‐ การขยายตราสินคา (Brand extension) โดยสินคาของโซนี่นั้นมีมากมายหลายชนิด
แตกตางกันออกไป ไมวาจะเปน LCD, บราเวีย,กลองดิจิตอง,กลองวีดีโอ, เพลยสเตชั่น,
คอมพิวเตอรโนตบุก เหลานี้แสดงใหเห็นวา โซนี่ผลิตสินคา ภายไดแบรนดเดิม แตขยาย
ตราสินคาออกไปยังกลุมลูกคาหรือตลาดที่แตกตางกัน
‐ กลยุทธตราสินคารวม (co – branding) เมื่อไมนานมานี้ บริษัทโซนี่ ไดสรางความ
แข็งแกรงของแบรนดยิ่งขึ้น ผานกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อสื่อสารกับกลุมลูกคาทั่วทุกมุม
โลก เชน การเปนผูสนับสนุนหลักการแขงขันฟุตบอล FIFA World Cup 2010
‐ การสรางคุณคาตราสินคาที่ดี (Brand equity) สินคาของโซนี่นั้นจะเห็นไดวาราคาสูงกวา
คูแขง แตวาโซนี่ก็ยังมียอดขายเพิ่มขึ้นมากกวาคูแขง เนื่องจากโซนี่มีความแข็งแกรงดาน
ตราสินคามาก เพราะโซนี่เนนคุณภาพและภาพลักษณของสินคาเปนหลัก เชน ดีไซนที่
สวยงาม เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย ใหมลาสุดมาใชกับตัวสินคา ทําใหลูกคาเกิด
ความเชื่อมั่นในสินคา ยอมรับในคุณภาพสินคา และเกิดความซื้อสัตยกับตัวตราสินคา
อีกดวย
3.2 บริษัท Heinz มีกลยุทธดานผลิตภัณฑที่ใช คือ
‐ การบรรจุภัณฑ (Packaging) Heinz ที่รูจักทั่วไปคือบริษัทที่ผลิตและจําหนายซอส
มะเขือเทศ โดยบรรจุภัณฑเปนขวดแกวทั่วไป แตปจจุบัน Heinz ไดมีนวัตกรรมใหมของ
บรรจุภัณฑซอส Heinz ที่สะดวก สบายสําหรับผูบริโภค คือ Heinzไดผลิตบรรจุภัณฑเปน
แบบพกพาได สามารถเปดทานไดทุกที่ ทุกเวลาโดยมีใชชื่อผลิตภัณฑวา Heinz Dip &
Squeeze ซึ่งผลิตภัณฑเปนที่ชื่นชอบของลูกคาชาวอเมริกันเปนอยางมาก เพราะตรงกับ lifestyle ของชาวอเมริกันที่ชอบทาน Nuggets หรือ Hamburgers โดยจะเปดแลวจิ้มดวย
Nuggets หรือจะบีบใส Hamburgers ก็ได
รูปตัวอยางผลิตภัณฑ
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3.3 เครื่องดื่มเบียรสิงหผลิตผลิตภัณฑใหมที่มีชื่อเครื่องดื่มเบียรลีโอ เพื่อใหเครื่องดื่มเบียรลีโอแยง
สวนแบงทางการคาของเครื่องดื่มเบียรชางซึ่งมีกลุมลูกคาเปาหมายอยูในระดับลาง เนื่องจากเครื่องดื่มเบียร
สิงหมีตนทุนการผลิตที่สูงกวาเครื่องดื่มเบียรชางจึงทําใหราคาแพงกวาเครื่องดื่มเบียรชาง ดังนั้นกลุมลูกคา
เปาหมายของเครื่องดื่มเบียรสิงหจึงอยูในระดับกลางถึงระดับสูง จะเปนไดวากลยุทธดานผลิตภัณฑที่ใชนั้น
เปนการขยายสายผลิตภัณฑ และจัดทําแบรนดใหม (บริษัทเดิม) ขึ้นมาเพื่อมาแขงขันกับสินคาคูแขงที่มีกลุม
ลูกคาเปาหมายในระดับเดียวกัน
4. สรุป (Conclusion)
จากการศึกษาในเรื่องกลยุทธดานผลิตภัณฑสามารถแสดงใหเห็นวิธีการตางๆ ซึ่งเราตองรูจักการ
วางแผนใหผลิตภัณฑที่จะสงออกสูตลาดนั้นไมเพียงแตตองใชคุณภาพของสินคาเพียงอยางเดียวแลวสามารถ
ทําใหประสบผลสําเร็จในการจําหนายสินคานั้นใหไดจํานวนมากอันหมายถึงกําไร และผลประกอบการของ
บริษัท แตเราตองนําเสนอสิ่งที่แตกตางออกไปในการนําเสนอใหแกลูกคา ซึ่งมีหลากหลายวิธีการในการ
นําเสนอ กลยุทธตราสินคาเปนการสรางความนาเชื่อถือใหกับตราสินคาเพื่อใหไดมาในเรื่องของความ
ไววางใจจากผูบริโภค เราเสนอกลยุทธการสรางตราสินคา เพื่อทําใหตราสินคาของคุณดูโดดเดนอยางชัดเจน
และคุณสามารถมั่นใจไดถึงทุกๆ กระบวนการทางการตลาด รวมถึงการสรางบรรจุภัณฑทีมีวัตถุประสงคคือ
การสรางการจดจําในตราสินคา การตัดสินใจเลือกตราสินคาใหสอดคลองกับผลิตภัณฑและความตองการ
ของตลาดนั้นตองทําใหมีความสอดคลองกับกิจกรรมทางการตลาดเพื่อจะสามารถเดินควบคูไปบนเสนทาง
การตลาดเดียวกันได
5. ขอเสนอแนะ (Suggestion)
ปจจุบันผลิตภัณฑและบริการที่เกิดขึ้นมาใหมในตลาดนั้น มีความเสี่ยงที่จะไมไดรับการยอมรับ
รวมถึงรูปราง ที่ไมเปนที่ชื่นชอบคอนขางที่จะสูง อาจเนื่องจากผลิตภัณฑนั้นยังไมเปนที่รูจัก ผูบริโภคมีการ
จงรั ก ภัก ดีตอแบรนด เดิ ม หรือคุ ณ ภาพยัง ไมเ ปน ที่ยอมรับของผูบริโ ภค รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทั้ง
สิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคกรที่มีผลกระทบตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑและบริการ
ดังนั้นการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑใหมองคกรมีสวนสําคัญเปนอยางยิ่งในรวมกันวางแผนพัฒนาและ
จั ด การองค ก ร โดยการเลื อ กกลยุ ท ธ ท างผลิ ต ภั ณ ฑ แ ละกลยุ ท ธ อื่ น ๆที่ เ หมาะสมเพื่ อ ใช ใ นการพั ฒ นา
ผลิตภัณฑใหมๆ ไมเพียงแตตองศึกษากลยุทธที่มีอยูเดิมเทานั้น แตควรจะตองศึกษาคนควาหานวัตกรรม
ใหมๆ เพื่อใหสอดคลองกับยุคสมัยปจจุบันที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว และเพื่อใหตอบสนอง
ความตองการของลูกคาใหไดมากที่สุด
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7. คําถามเพื่ออภิปราย (Debating Points)
1. เนื่องจากปจจุบันมีสินคาผลิตออกมาใหมเปนจํานวนมาก และหลายยี่หอ ถาทานเปนผูผลิตสินคา
ยี่หอหนึ่งทานจะทําอยางไรใหลูกคาของทานจงรักรักดีตอสินคาและยี่หอสินคาของทาน?
2. ในสถานการณปจจุบัน สินคาหลายประเภท มีราคาสูงขึ้นมาก ทําใหลูกคาใชจายซื้อสินคา
นอยลง หรือตองพิจารณาใหดีกอนที่จะตัดสินใจซื้อ ทานคิดวาสินคาประเภทใดในปจจุบันที่ยังคงขายได
ไมไดรบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ? เพราะเหตุใด?
3. หากทานเปนผูผลิตสินคาที่มีสวนแบงทางการตลาดมากกวาคูแขงอยูแลว ทานคิดวาจําเปน
หรือไมที่จะตองศึกษากลยุทธทางดานผลิตภัณฑเพิ่มอีกในอนาคต? เพราะเหตุใด?
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