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ระดับผลิตภัณฑ : ระดับชั้นคุณคาของลูกคา 
 (Product Levels: The customer value Hierarchy) 

 
1.) ประโยชนหลัก (Core Benefit)  

2.) ผลิตภัณฑพ้ืนฐาน (Basic Product)  

3.) ผลิตภัณฑคาดหวัง (Expected product):  

4.) ผลิตภัณฑควบ (Augmented product):  

5.) ผลิตภัณฑที่เปนไปได (Potential product):  

ผลิตภัณฑ 



รูปแสดงระดับผลิตภัณฑ 



1.) ประโยชนหลัก (Core Benefit)  

2.) ผลิตภัณฑพ้ืนฐาน (Basic Product)  

3.) ผลิตภัณฑคาดหวัง (Expected product):  

4.) ผลิตภัณฑควบ (Augmented product):  

5.) ผลิตภัณฑที่เปนไปได (Potential product):  

 ระดับผลิตภัณฑ : ระดับชั้นคุณคาของลกูคา 
 (Product Levels: The customer value Hierarchy) 

 



ความแตกตางดานผลิตภัณฑ (Product Differentiation)  

 รูปลักษณะของผลิตภัณฑ (Product Form) 

 คุณสมบัติของผลิตภัณฑ (Product Feature) – 

 ผลจากการปฏิบัติงานของผลติภัณฑ (Product Performance)  

 ความสอดคลองกับความตองการของตลาดเปาหมาย (Product Conformance)  

 ความคงทนของผลิตภัณฑ (Product Durability)  

 ความนาเชื่อถือของผลิตภัณฑ (Product Reliability)  

 ความสามารถในการซอมแซมไดของผลิตภัณฑ (Product Reparability)  

 มีสไตลของผลิตภัณฑ (Product Style) 



ความแตกตางดานบริการ (Services Differentiation) 

 วิธีการสั่งซ้ือ (Ordering Ease 

 วิธีการสงสินคา (Delivery) 

 วิธีการติดต้ัง (Installation 

 วิธีการชําระเงิน (payment) 

การฝกอบรม (Customer Training)  

การใหคําปรึกษา (Customer Consulting)  

การซอมบํารุง (Maintenance and Repair) 



ความยาวของสายผลิตภัณฑ (Product-Line Length) 

1.) การยืดขยายสายผลิตภัณฑ (Line Stretching) 
 การขยายลงตลาดลาง 
 การขยายขึ้นตลาดบน 
 การขยายตลาดทั้งสองทาง 
2.) การเติม/เพ่ิมสายผลิตภัณฑ (Line Filling) 
3.) การปรับปรุงสายผลิตภัณฑใหทันสมัย (Line Modernization) 
4.) การกําหนด หรือ เลือกคุณลักษณะสายผลิตภัณฑ(Line Featuring) 
5.) การตัดผลิตภัณฑที่ไมกอใหเกิดผลกําไรในสายผลิตภัณฑ (Line 

Pruning) 



การใชตราสินคารวมและการใชตราสนิคาเปนสวนประกอบ                            

(Co-branding & Ingredient Branding) 

1.)  การใชตราสินคารวม (Co-branding) เชน รถยนต Lexus ใชเบาะ

ที่ทําจากหนังสัตว ของ Coach 

2.) การใชตราสินคาอื่นเปนสวนประกอบในสินคา/ผลิตภัณฑ 

(Ingredient Branding เชน มันฝรั่ง Lays ใชซอสปรุงรสของ 

KC.Masterpiece 

 



กลยุทธการตลาดวงจรชวิีตผลติภัณฑ                                     

(Product –Life Cycle Marketing Strategies) 



 วงจรชีวิตผลิตภัณฑ (Product life cycle) ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

 1) ขั้นแนะนํา (Introduction) เปนขั้นที่เพิ่งนําผลิตภัณฑเขาสูตลาด 

ยอดขายจึงเติบโตชาๆ และเนื่องจากมีคาใชจายสูง สงผลใหมีกําไรนอยหรือไมมีเลย 

 2) ขั้นเจริญเติบโต (Growth) เปนขั้นที่ยอดขายและกําไรเติบโตอยาง

รวดเร็ว เพราะผูบริโภคในตลาดยอมรับและบริโภคสินคาเพิ่มอยางตอเนื่อง 

 3) ขั้นเจริญเติบโตเต็มที่ (Maturity)เปนข้ันที่การเติบโตของยอดขายลดลง 

เพราะตลาดอ่ิมตัว ผูบริโภคเปาหมายไดซื้อสินคาโดยถวนหนาแลว อีกทั้งการแขงขัน

เพิ่มสูงขึ้น สงผลใหกําไรคงที่หรือลดลง 

 4) ขั้นตกต่ํา (Decline) เปนขั้นที่ตลาดเร่ิมถดถอย ยอดขาย และกําไรลดลง 

 



(1) ขั้นแนะนํา  (Introduction Stage) 

  (1.1) ความไดเปรียบจากการบุกเบิก 

 



 (1.2) วงจรการแขงขัน 

 -  ทําตลาดแตเพียงผูเดียว ยอดขาย 100% 

 -  คูแขงขันเขาตลาดมากขึ้น สวนแบงตลาดลดลง 

 -  คูแขงขันในตลาดสรางความแขงแกรงใหกับตําแหนงของตน สวน

แบงตลาดคงที่ 

 -  การแขงขันของสินคา 

 -  เกิดการถอนตัว ผูบุกเบิกตลาดอาจตัดสินใจเพ่ิมสวนแบงตลาด 

 



(2) ขั้นเจริญเติบโต 

ใชกลยุทธเพ่ือรักษาอัตราการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วของตลาดใหคงอยูโดย 

 - ปรับปรุงผลิตภัณฑ (คุณภาพ รูปแบบ และคุณลักษณะใหม) 

 - เพ่ิมผลิตภัณฑใหมใหหลากหลาย 

 - ขยายเขาสูสวนแบงตลาดใหมๆ 

 - เพ่ิมการจัดจําหนายใหครอบคลุมตลาดมากขึ้น 

 - เปลี่ยนการโฆษณาจากเพ่ือใหเกิดการรับรูเปนใหชอบพอในผลิตภัณฑ 

 - กําหนดราคาใหตํ่าลงเพ่ือดึงดูดลูกคาที่มีความไวตอราคา 
 

 



(3) ขั้นเจริญเติบโตเต็มที่ 

 - ปรับปรุงตลาด  (Market Modification) โดยการเพ่ิม

จํานวนผูใช และอัตราการใช 

 - ปรับปรุงผลิตภัณฑ  (Product Modification) โดยวิธีการ

ปรับปรุงคุณภาพ คุณลักษณะ และรูปแบบ 

 - ปรับปรุงโปรแกรมทางการตลาด (4P’s) (Marketing 

Program Modification) 

 



(4)  ขั้นตกตํ่า 

 - เพ่ิมการลงทุนของบริษัท 

 - รักษาระดับการลงทุนไวจนกระทั่งความไมแนนอนไดรับการแกไข 

 - ลดระดับการลงทุนลงอยางเลือกสรร  

 - เก็บเกี่ยวเงินลงทุนกลับเปนเงินสดอยางรวดเร็ว 

 - ละเลิกธุรกิจ โดยการขายเพ่ือใหไดประโยชนมากที่สุด 

 



ตาราง  สรุปลักษณะวัตถุประสงค  และกลยุทธของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ                     
(Summary of Product Life-Cycle Characteristic, Objectives, and Strategies)  

  ขั้นแนะนํา 

(Introductio) 

ขั้นเจริญเติบโต 

(Growth) 

ขั้นเจริญเติบโต

เต็มที่ (Maturity) 

ขั้นตกต่ํา 

(Decline) 

ลักษณะ (Characteristics)       

ยอดขาย ยอดขายต่ํา ยอดขายสูงขึ้นอยาง

รวดเร็ว 

ยอดขายสูงสุด ยอดขายลดลง 

ตนทุน ตนทุนตอลูกคาสูง ตนทุนตอลูกคาอยูที่

อัตราเฉลี่ย 

ตนทุนตอลูกคาต่ํา ตนทุนตอลูกคาต่ํา 

กําไร ติดลบ กําไรเพ่ิมสูงขึ้น กําไรสูง กําไรลดลง 

ลูกคา ผูบุกเบิก ผูยอมรับเริ่มแรก ผูยอมรับระดับกลาง

สวนใหญ 

ผูลาหลัง 

คูแขงขัน จํานวนนอย จํานวนสูงขึ้น จํานวนคงที่เริ่ม

ลดลง 

จํานวนลดลง 



  ขั้นแนะนํา 

(Introduction) 

ขั้นเจริญเติบโต 

(Growth) 

ขั้นเจริญเติบโต

เต็มที่ (Maturity) 

ขั้นตกต่ํา 

(Decline) 

วัตถุประสงคการตลาด  (Marketing Objectives)     
  สรางสรรคการรับรู

และการทดลองใช

ผลิตภัณฑ 

สวนแบงตลาด

สูงสุด 
กําไรสูงสุดและ

ปองกันสวนแบง

ตลาด 

ลดคาใชจายและตัด

ตวงผลประโยชน

จากตราสินคา 



กลยุทธ (Strategies)     

ผลิตภัณฑ เสนอผลิตภัณฑพ้ืนฐาน เสนอการขยายผลิตภัณฑ 

การบริการ 

การรับประกัน 

ตราสินคาหลากหลาย

และหลายรุน 

ทะยอยกําจัดผลิตภัณฑ

ท่ีออนแอ 

ราคา คํานึงถึงตนทุนเปนฐานบวก

กําไรท่ีตองการ 

ราคาเจาะตลาด ราคาเทากันหรือราคาท่ี

ดีท่ีสุดของคูแขงขัน 

ตัดราคา 

การจัดจําหนาย สรางการจัดจําหนายแบบ

เลือกสรร 

การสรางการจัดจําหนาย

อยางกวางขวาง 

สรางการจัดจําหนาย

อยางกวางขวางมากข้ึน 

จัดจําหนายแบบ

เลือกสรรตอไป ทะยอย

ตัดชองทางจําหนายท่ี

ไมมีกําไร 

การโฆษณา สรางการรับรูผลิตภัณฑใน

กลุมผูยอมรับเริ่มแรกและ

ตัวแทนจําหนาย 

สรางการรับรูและความ

สนใจในตลาดมวลชน 

เนนท่ีความแตกตาง

และคุณประโยชนของ

ตราสินคา 

ลดลงเหลือเทาท่ีจําเปน

เพ่ือรักษาลุกคาหลักท่ี

ภักดีอยางมากไว 

การสงเสริม                     

การขาย 

ทุมการสงเสริมการขายอยาง

หนักเพ่ือชักนําใหทดลองใช 

ลดลงเน่ืองจากไดเปรียบ

จากอุปสงคของผูบริโภคท่ี

มีหนาแนน 

เพ่ิมข้ึนเพ่ือกระตุนให

เปลี่ยนตราสินคา 

ลดลงท่ีระดับต่ําสุด 



วงจรชีวิตผลิตภัณฑและนวัตกรรม 

การจัดการผลิตภัณฑดวยการพิจารณาจากวงจรชีวิตผลิตภัณฑ

มักจะดําเนินการไดใน 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1.) การทําใหวงจรชีวิตผลิตภัณฑสัน้ลงหรือยาวขึ้น 

2.) การสราง New S-Curve 

 



1.) การทําใหวงจรชีวิตผลิตภัณฑสั้นลงหรือยาวขึ้น 

   การทําใหวงจรชีวิตผลิตภัณฑสั้นลงหรือสิ้นสุดลงนั้นมักเกิดกับ
ผลิตภัณฑที่ผูบริโภคตัดสินใจซื้อดวยอารมณความรูสึก โดยใหความสําคัญกับการ
ออกแบบ (Design) ตัวอยางเชน เสื้อผาแนวแฟชั่นหรือผลิตภัณฑที่เอาเร่ืองการ
ออกแบบเขาไปเปนองคประกอบหลัก ไดแก โทรศัพทมือถือ เปนตน การดําเนินการ
เชนน้ี ก็เพื่อดึงอารมณของผูบริโภคใหอยูกับตราสินคาอยางตอเนื่องดวยการเนนการ
ออกแบบผลิตภัณฑรุนใหมที่มี Design ลาสุด สวนการทําใหวงจรชีวิตผลิตภัณฑยาง
ขึ้นนั้นมักพบในผลิตภัณฑท่ีมีตนทุนสูง เชน ผลิตภัณฑ ยาหรือวัคซีน ที่ตองใชเงิน
ลงทุนเกี่ยวกับการวิจัยจํานวนมาก ทั้งนี้เพื่อหวังผลทางธุรกิจแบบยาวๆ และจําหนาย
ไดในปริมาณมากๆ ดังนั้น จึงตองมีกระบวนการในการยืดวงจรชีวิตผลิตภัณฑให
ยาวนานที่สุด ซึ่งสวนมากจะดําเนินการในชวงทายของระยะเติบโตเต็มที่ (Maturity) 
ซึ่งก็เปรียบเหมือนการทํานวัตกรรม (Innovation) 

 





2.) การสราง New S-Curve 

 วงจรชีวิตผลิตภัณฑบางโอกาสมักถูกเรียกวา S-Curve โดยเม่ือ 
Curve เขาสูชวงตกตํ่า (Decline) ธุรกิจจําเปนตองสราง New S-Curve หรือ
ผลิตภัณฑใหมเพ่ือทดแทนผลิตภัณฑเดิมที่มียอดขายและกําไรตกตํ่าลง สินคา
เทคโนโลยีเปนตัวอยางผลิตภัณฑท่ีมีวงจรชีวิตเทคโนโลยี (Technology Life 
Cycle) เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและชัดเจน ดังเชนเครื่องพิมพดีด เครื่องถาย
เอกสาร กลองถายรูปแบบใชฟลม โทรศัพทมือถือแบบเดิม คอมพิวเตอรสวน
บุคคลแบบต้ังโตะลวนอยูในชวงตกตํ่าเพราะนวัตกรรมใหมๆ และพฤติกรรมที่
เปลี่ยนไปของผูบริโภค หากผูประกอบการน้ัน ไมสามารถสราง New S-Curve 
ไดทันเวลาจะสงผลตอความอยูรอดของธุรกิจ 

 



การกําหนดราคา (Setting the Price) 

 1. ขั้นตอนการกําหนดราคา 

2. การกําหนดราคาเพือ่ใหไดผลตอบแทนตามเปาหมาย                                

(Target – return pricing)   

3. การกําหนดราคาจากคณุคาที่ผูบรโิภครับรู                                             

(Perceived – value pricing)  

ราคา 



ขั้นตอนที่ 1 : เลือกวัตถุประสงคของการกําหนดราคา                

(Selecting the pricing objective) 

1)   เพื่อการอยูรอด (Survival)   

2)   เพื่อกําไรสูงสดุ (Maximum current profit) 

3)   เพื่อสวนแบงการตลาดสูงสดุ (Maximum market share)  

4)   เพื่อคั้นลูกคาทีมี่กําลังซื้อกอน (Maximum market skimming) 

5)   เพื่อการเปนผูนาํในตลาดสนิคาคณุภาพ (Product-quality 

leadership) 



ขั้นตอนท่ี 2 : กําหนดอุปสงค (Determining Demand)  
 

1)  ความไวตอสินคา(Price Sensitivity) 

2)  ความยืดหยุนของอุปสงคตอราคา(Price elasticity) 



รูป Inelastic and Elastic Demand 

 



ขั้นตอนท่ี 3 : การประมาณการตนทุน (Estimating Cost) 
 

1)  ตนทุนคงที่ (Fixed costs) 

2)  ตนทุนผันแปร (Variable cost) 

3)  ตนทุนรวม (Total costs)  

4)  ตนทุนเฉลี่ย (Average cost) 



ขั้นตอนที่4 : การวิเคราะหตนทนุราคาและขอเสนอของคูแขง                             

(Analyzing Competitors’Cost,Price and offers)  

    บริษัทจะตองทําการวิเคราะหคูแขงทางการตลาด ทั้งในดาน

ตนทุน ราคา ขอเสนอ และ ปฏิกิริยาตอบโตเพื่อใชเปนปจจัยพื้นฐานในการ

ตัดสินใจเก่ียวกับการกําหนดราคาสินคา 

 



ขั้นตอนที่5 : การเลือกวิธีการกําหนดราคา(Selecting a Pricing Method) 

 
 1) การกําหนดราคาแบบบวกเพิม่ (Markup pricing) 

2. ) การกําหนดราคาเพือ่ใหไดผลตอบแทนตามเปาหมาย (Target – 

return pricing )  

 3.) การกําหนดราคาจากคุณคาทีผู่บรโิภครับรู (Perceived – value 

pricing) 



    การสื่อสารการตลาด (Marketing Communications) 

      การตลาดสมัยใหมนอกจากจะใหความสําคัญกับการพัฒนาสินคา

การกําหนดราคาที่จูงใจ และการกระจายสินคาไปยังผูบริโภคอยางมีประสิทธิภาพ

แลว บริษัทตองสนใจเกี่ยวกับ การสื่อสารการตลาด  ซ่ึงหมายถึง การที่บริษัทตอง

ใหขอมูล ชักชวนและย้ําเตือนผูบริโภค เก่ียวกับสินคาและตราสินคาของตนดวย

การแสดงบทบาทเปนผูสื่อสารและผูสงเสริม 

การสื่อสารทางการตลาด 



สวนประสมการสือ่สารการตลาด (The Marketing Communications mix) 

    สวนประสมการสื่อสารการตลาดประกอบดวยวิธีการสื่อสาร 6 รูป ไดแก 

           1. การโฆษณา (Advertising) 

           2. การสงเสริมการขาย (Sale Promotion) 

           3. การสรางประสบการณและกิจกรรม (Events & Experiences) 

           4. การประชาสัมพันธและการใหขาว (Public Relations & Publicity) 

       5. การตลาดทางตรง (Perenal selling) 

           6. พนักงานขาย (Direct Marketin6gs) 

 



ตัดสินใจเก่ียวกับสวนประสมการสือ่สารการตลาด  

  (Deciding on marketing communications mix)  

        (1). ประเภทของตลาดสินคา 

                 - ตลาดสินคาอุปโภคบริโภค  

                 - ตลาดสินคาอุตสาหกรรม  

         

 

 



Integrated Promotion Decisions 

Consumer good   Industrial goods 
      

Sales Promotion   Personal Selling 
      

Advertising   Sales Promotion 
      

Personal selling   Advertising 
      

Public relations   Public relations 
      

Relative Spending   Relative Spending 



Product Wholesaler Retailer Consumer 

A A A 

1. Push Strategy 

Product Wholesaler Retailer Consumer 
D D D 

2. Pull Strategy 

A 

(2) กลยุทธผลักและกลยุทธดึง Channel Control Strategies 



(3). ระดับความพรอมของผูซ้ือ 

               - ขั้นสรางความรูจัก (Awareness)  

               - ขั้นเขาใจในสินคา (Comprehension)  

               - ขั้นมีความม่ันใจในสินคา (Conviction)  

               - ขั้นมีการสั่งซ้ือ (ordering)  

               - ขั้นมีการซ้ือซํ้า (Reordering)  

 



(3). ระดับความพรอมของผูซ้ือ 



     (4) ขั้นวงจรสินคา 

            - ขั้นแนะนํา (Introduction stage) 

            - ขั้นเติบโต (Growth stage)  

           - ขั้นอ่ิมตัว (Maturity stage)  

           - ขั้นตกตํ่า (Dectine stage)  



 ขั้นตอนของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ 

Units/$ 

Time 

Sales 

Introduction Growth Maturity Decline 

สวนประสม 
การสงเสริม 
การตลาด 

เนน 
Advertising 
Sales Pro. 

Salesforces 

เนน 
Advertising 
Public Rela. 

เนน 
Advertising 
Sales Pro. 

ลดกิจกรรม 
ตาง ๆ ลง 
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