


บทท ี6

ผลิตภัณฑ์

(Product)



ความหมายผลิตภณัฑ ์(Product)

  นักการตลาดนํามาเสนอกับตลาด เพือเรียกร้องความสนใจ 

ให้มีการอุปโภค บริโภคซงึสามารถตอบสนองความต้องการของตลาด 



1. ผลิตภณัฑห์ลัก (Core Product) 
= ประโยชนห์ลกั/ประโยชนพ์นืฐานทีผูซื้อจะไดร้บั

2. ผลิตภณัฑพ์นืฐาน (Basic Product) 
= ประโยชนท์ีเพมิคณุคา่กบัสินคา้/บริการ (รบัรู/้สมัผสัได)้

3. ผลิตภณัฑท์คีาดหวัง (Expected Product)
=  ลกัษณะทางกายภาพ/รูปธรรมทีผูซื้อคาดว่าจะไดร้บัเพือความ

สมบรูณแ์ละตอบสนองความตอ้งการของผูซ้อืไดค้รบถว้นมากขนึ 

4. ผลิตภณัฑส่์วนเพมิ/ควบ (Augmented Product)
= ประโยชนเ์พิมเตมิททีาํใหเ้หนือกวา่ความคาดหวงั

5. ศักยภาพของผลิตภัณฑ ์(Potential Product) ความหวงัดา้นพฒันาการ

ระดับของผลิตภณัฑ์ ตัวอย่าง --> โรงแรม

1. ผลิตภณัฑห์ลัก (Core Product) 
     ประโยชนห์ลกั/ประโยชนพื์นฐานทีผูซื้อจะไดร้บั

2. ผลิตภณัฑพ์นืฐาน (Basic Product) 
    นาํประโยชนท์ีลกูคา้ตอ้งการใหเ้ป็นรูปธรรมทสีามารถสมัผสัได ้

3. ผลิตภณัฑท์คีาดหวัง (Expected Product)
     ลักษณะทางกายภาพ/รูปธรรมทีผูซื้อคาดว่าจะไดร้บัเพือความ   

สมบรูณแ์ละตอบสนองความตอ้งการของผูซ้อืไดค้รบถว้นมากขนึ 

4. ผลิตภณัฑส่์วนเพมิ/ควบ (Augmented Product)
     ประโยชนเ์พมิเติมททีาํใหเ้หนือกวา่ความคาดหวงั

5. ศักยภาพของผลิตภัณฑ ์(Potential Product)

เป็นประโยชนท์มีากกว่าความคาดหวงัปกติซงึลกูคา้ไมค่าดคิดวา่จะไดร้บั

ทพีกั

 มีเตียง / โต๊ะ/ หอ้งนาํ / ผา้เช็ดตวั

/ เครอืงอาํนวยความสะดวก

คณุภาพ / ขนาด / การออกแบบ 

/ ส/ี ความสะอาด

ภาพลกัษณด์/ี

ตราเป็นทยีอมรบั 

ความหวงัดา้นพฒันาการ

ระดับของผลิตภัณฑ์



ประเภทของผลิตภัณฑ์

1. แบ่งตามความคงทน/ความสามารถในการจับต้อง

 สนิคา้คงทนถาวร (durable goods)

 สนิคา้ไมค่งทนถาวร (nondurable goods) 

 บรกิาร (services) 

2. แบ่งตามลักษณะการใช/้กลุ่มผู้ใช้

 สนิคา้บรโิภค (consumer goods)

 สนิคา้อตุสาหกรรม (industrial goods)



สินค้าบริโภค (Consumer goods) มี 4 ประเภท

1. 

สินค้าสะดวกซอื

สินค้าหลักสินค้าหลัก

สินค้าซอืทนัทีสินค้าซอืทนัที

สินค้าฉุนเฉินสินค้าฉุนเฉิน

2. 

สินค้าเปรียบเทยีบซอื

สินค้า

เหมือนกัน

สินค้า

เหมือนกัน

สินค้ามี

ความแตกต่าง

สินค้ามี

ความแตกต่าง

3.

สินค้าเจาะจงซอื

มีลักษณะพิเศษมีลักษณะพิเศษ

ต้องการอยา่ง

เจาะจง

ต้องการอยา่ง

เจาะจง

4.

สินค้าไม่แสวงซอื

สินค้าใหม่สินค้าใหม่

สินค้าทไีม่มีความ

จาํเป็น

สินค้าทไีม่มีความ

จาํเป็น



สินค้าอุตสาหกรรม (Industrial goods)

www.free-powerpoint-templates-design.com

สินค้าทซีอืไปเพอื

 ใช้เป็นปัจจัยในการผลิต (ผู้แปรรูป/ผู้ผลิต)

 ใช้เพอืการขายต่อ (พ่อค้าคนกลาง)

 ใช้เพอืการดาํเนินงาน

ผู้ซอืกลุ่มนีเรียกเรียกว่า “ผู้ซอืทางอุตสาหกรรม”



สินค้าอุตสาหกรรม

1. วัตถุดิบ (raw  material) 
    สินคา้ทีใชใ้นการผลิตซงึจะกลายเป็นสว่นหนงึของสินคา้ชนิดใหม่

ผลิตผลทีเกิดจากฟารม์ 
ผลิตผลจากธรรมชาติ 

2. ชนิส่วนและวัสดุประกอบ (component parts and material) 
    สินคา้ทีใชใ้นการผลิตและกลายเป็นส่วนหนงึของสินคา้สาํเรจ็รูป ทีมกัผ่านการแปรรูปขนัตน้มาแลว้

ชินส่วนประกอบ 
วสัดปุระกอบ 

3. สงิตดิตงั (installations) 
    สินคา้ทนุ อายกุารใชง้านนาน คงทน ราคาแพงและมีความสมัพนัธโ์ดยตรงตอ่กระบวนการผลิตสินคา้ใหม่



สินค้าอุตสาหกรรม (ต่อ)

4. อุปกรณป์ระกอบ (accessory equipment)     

สินค้าทุนทีเป็นสินค้าคงทนใช้เพือการผลิตหรือใช้เพือวัตถุประสงค์อืนก็ได้ ถ้าใช้ในกระบวนการผลิต  จะช่วยให้

กระบวนการผลิตรวดเรว็ สะดวกและดนู่าเชือถือมากขนึ

5.วัสดุสินเปลือง (operating  supplies) 

สินคา้ไม่ถาวรทีใชเ้พือการผลิต เพือขาย เพือใหบ้รกิารหรือใชเ้พือการดาํเนินงาน ไม่ไดเ้ป็นสว่นหนงึของกระบวนการผลิต 

ใชใ้นการดแูลรกัษา 

ใชเ้พือการซอ่ม 

ใชใ้นการดาํเนินงาน 

6. บริการ (service) 
บรกิารทีช่วยอาํนวยความสะดวกในการผลิตและดาํเนินการของธุรกิจ



การกาํหนดตราสินค้า

ตราสินค้า (brand) หมายถึง ชือ คาํ ตวัเลข ขอ้ความ ตวัอกัษร การออกแบบ 
สญัลกัษณ ์หรือทกุสว่นเพือระบใุหเ้ห็นถึงความแตกตา่งกบัสนิคา้ของคูแ่ขง่ขนั



นโยบายการกาํหนดตราสินค้า

ชอืตราสินค้า (brand name) 
ตราสินคา้ทีสามารถอ่านออกเสียงได ้ 

เครืองหมายตราสินค้า (brand  mark) 
ไม่สามารถอ่านออกเสียงได ้แตส่ามารถจดจาํไดแ้ละสือสารใหเ้ขา้ใจง่าย

โลโกและสัญลักษณ ์(logo/ symbol) 
เครอืงบอกถึงบคุลิกของสินคา้

คาํขวัญ (mottoes/ slogans) 
กลุม่คาํ วลีหรอืขอ้ความทีแสดงถึงบคุลิกหรือคณุภาพของสินคา้



นโยบายการกาํหนดตราสินค้า (ต่อ)

เครืองหมายการค้า (trade mark) 
เครืองหมายทีใช ้เพือแสดงว่าแตกตา่งกบัสินคา้ทีใชเ้ครอืงหมายการคา้ของบคุคลอืน 

เครืองหมายบริการ (service mark) 
เครืองหมายทีแสดงวา่บรกิารทีใชเ้ครอืงหมายชนิดหนงึแตกตา่งจากบรกิารทีใชเ้ครอืงหมายอืน

เครืองหมายรับรอง (certification mark) 
เครืองหมายทีใชเ้พือรบัรองแหลง่กาํเนิด สว่นประกอบ วิธีการผลิต คณุภาพ หรอืคณุลกัษณะอืนใดของสนิคา้ 



®  คือ เครอืงหมายการคา้จดทะเบียน (REGISTERED)

TM    คือ  เครืองหมายการคา้ (TRADEMARK)

©  คือ  สงวนลิขสิทธิ

ตัวอย่าง

TM และ ® ใชก้บัชือเฉพาะ เช่น Intel หรอื Microsoft Excel 

สว่น © ลขิสิทธิหมายถงึความคุม้ครองในงานประเภทวรรณกรรม งานศลิปะและ software

**ในประเทศไทยก็มีการใชเ้ครืองหมาย Rในวงกลม และ TMในวงกลมรว่มกบั เครอืงหมายการคา้ไดเ้ช่นเดียวกนั



ลิขสิทธิ (copy  right)

สิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวเกียวกับงานสรา้งสรรคไ์ดแ้ก่ งานวรรณกรรม งานศิลปกรรม งาน
ดนตรกีรรม ภาพยนตร ์เป็นตน้

สิทธิบัตร (patent) 

การรับรองสิทธิทางกฎหมาย ของการประดิษฐ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึงต้องมี
ประโยชนใ์นเชิงพาณิชยแ์ละสามารถผลิตไดใ้นระบบอตุสาหกรรม

นโยบายการกาํหนดตราสินค้า (ต่อ)



กลยุทธก์ารตัดสินใจเรืองตรา

1. การใช้ตราของผู้ผลิต (Manufacturer’s brands)

2. การใช้ตราคนกลาง (Dealer’s brands)

3. ตราภายใต้ลิขสิทธิ (Licensed brand) หมายถึง ตราสินคา้ของธุรกิจหนงึทไีดร้บัความ

นิยมในตลาดหนงึแลว้  นาํไปใชส้าํหรบัสินคา้ชนิดอืน โดยมีทางเลือกในการใชชื้อตราดงันี

ครอบครวั (Family brands)

ตราเฉพาะ (Individual brands)



ตราสินค้าทดีี

  เหมาะสมกับสินค้าหรือภาพลักษณ์

  อ่านง่าย จาํง่าย สัน ออกเสียงซาํกันให้ความรู้สึกด ีบอกประโยชน์

       และคุณภาพของสินค้า

  หลีกเลยีงชือทแีปลความหมายแล้วเป็นลบ



การบรรจุภณัฑ ์(Packaging) 
หมายถึง กิจกรรมทีเกียวขอ้งกับการออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑห์รือสิงห่อหุม้ผลิตภณัฑใ์น

ลกัษณะกล่อง ลงั ขวด กระป๋อง ถงุ หลอด และชว่ยรกัษาสินคา้

ประเภทบรรจุภัณฑ์

1) บรรจุภัณฑชั์นแรก = บรรจภุณัฑช์นัในทีสมัผสักบัผลติภณัฑ ์

2) บรรจุภัณฑชั์นทสีอง = บรรจภุณัฑที์บรรจผุลิตภณัฑท์ีมีบรรจภุณัฑแ์ลว้ชนัแรก/รวมบรรจภุณัฑช์นัแรก

3) บรรจุภัณฑชั์นทสีามหรือชันนอก = บรรจภุณัฑช์นันอกเพือปกปอ้งสนิคา้ระหว่างการขนสง่



การบรรจุภัณฑ ์(Packaging)



การบรรจุภัณฑ ์(Packaging)



ฉลาก (Label)
หมายถึง ข้อมูลแสดงรายละเอียดของสินค้า  ทตี้องการสือสารกับผู้ซอื



ส่วนผสมผลิตภณัฑ ์(Product Mix)

4 ความลึกของส่วนประสมผลิตภณัฑ์
จาํนวนผลิตภณัฑใ์นแต่ละกลุ่ม

5 ความยาวของส่วนประสมผลิตภณัฑ์

จาํนวนรายการผลิตภณัฑท์งัหมดทีเสนอกบัตลาด

4 

1 สายผลิตภณัฑ์
กลุ่มผลิตภณัฑท์ีมีความใกลเ้คียงกนัในดา้นต่างๆ

2 รายการผลิตภณัฑ์
ส่วนหนงึของกลุ่มผลิตภณัฑท์ีมีลกัษณะแตกต่างกนัตามคณุสมบติั

3 ความกว้างของส่วนประสมผลิตภณัฑ์
จาํนวนกลุม่ทีธุรกิจนาํเสนอกบัตลาด



LG

เครื่องซักผา ตูเย็น แอร โทรทศน

K11 R-1 Con1 T001

K12 R-2 Con2 T002

K13 R-3 Con3 T003

K14 R-4 Con4  

 R-5 Con5  

 R-6   

 R-7   

4 รายการ 7 รายการ 5 รายการ 3 รายการ

ความกวางของสวนประสมผลิตภัณฑ LG เทากับ 4 กลุม

ความยาวของสวนประสมผลิตภัณฑ LG = 4+7+5+3 = 19  รายการ

ความลึกของสวนประสมผลิตภัณฑ

โทรทัศน เทากับ3 รายการ

สายผลิตภัณฑ LG คือ เครื่องใชไฟฟา

รายการผลิตภัณฑแอรรายการที่ 5



ขันแนะนาํ ขันเจริญเตบิโต ขันอิมตัว ขนัถดถอย

ระยะเวลา

ยอดขายและกาํไร

วงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ (Product Life cycle)



3

หาความคดิ

ใหม่

1
พัฒนาความคิด

และทดสอบ

วิเคราะห์

ทางธุรกิจ

4

กลันกรอง

ความคิด

2

พัฒนาสินคา้

5
ผลิตเชิงพาณิชย์

7

ทดสอบตลาด

6

การพัฒนาผลิตภัณฑใ์หม่



แบบฝึกหดั บทท ี6

1. จงอธิบายความหมายของผลิตภณัฑใ์หเ้ขา้ใจ อธิบายพอสงัเขป

2. ใหน้กัศกึษายกตวัอย่างเครอืงหมายตรามา 5 ผลิตภณัฑ์

3. สินคา้บรโิภคแบง่ออกเป็นกีประเภท มีอะไรบา้ง อธิบายมาพอสงัเขป

4. สว่นประสมประสมผลิตภณัฑป์ระกอบดว้ยอะไรบา้ง  ใหอ้ธิบายอย่างละเอียด

5. จงอธิบายการพฒันาผลิตภณัฑใ์หมใ่หเ้ขา้ใจ พอสงัเขป




