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ความหมายของผลิตภัณฑ์ 
 คือ สิ่งใดๆ ที่น าเสนอแก่ตลาด เพื่อให้เกิดความสนใจ  

ความต้องการเป็นเจ้าของ การใช้ หรือการบริโภค ซึ่ง สนอง
ต่อความต้องการหรือความจ าเป็น ของผู้ซื้อให้ 

ได้รับความพอใจ โดยผลิตภัณฑน์ั้น เป็นได้ทั้งที่  

สัมผัสได้ และ สัมผัสไม่ได้ 



การส่งมอบ 
และสินเชื่อ 

การติดตั้ง 

การรับประกัน 

บริการหลังการขาย 

  ผลิตภัณฑ์ควบ  

Augmented Product 

ชื่อตราผลิตภณัฑ ์

ระดับคุณภาพ 

บรรจุภัณฑ์ 

การออกแบบ 

รูปลักษณ์ 

ผลิตภัณฑ์ที่มีตัวตน 
Tangible Product 

แก่นของผลประโยชน์หรือบริการ 
Core Benefit or Service 

ผลิตภัณฑ์หลัก Core Product 

องค์ประกอบผลิตภัณฑ์ 



    ผลิตภัณฑ์ที่มีตัวตน 
 ส่วนส าคัญที่ท าให้ผู้บริโภคพิจารณาตัดสินใจเลือกซื้อ 
ผลิตภัณฑ์หนึ่งๆ ได้แก่ 

– คุณภาพ เช่น คงทน  สะอาด 
– รูปร่างลักษณะ เช่น ทรงกลม ทรงกระบอก 
– รูปแบบ เช่น ใช้งานง่าย ทันสมัย พกพาสะดวก 
– การบรรจุหีบห่อ เช่น บรรจุในกล่องพลาสติก ลังไม้ 
– ตราสินค้า  



   ผลิตภัณฑ์ควบ 

• มีองค์ประกอบ ได้แก่ 
– การติดตั้ง 
– การขนส่ง 
– การบริการอื่นๆ เช่น บ ารุงรักษา    
– การซ่อมแซม 

– การประกัน 

– การให้สินเชื่อ 
 



ตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์ 



ประเภทของผลิตภัณฑ ์
 
 
 

ประเภทของผลิตภัณฑ ์

สินค้าอุปโภคบริโภค 
(Consumer Goods) 

สินค้าอุตสาหกรรม 
(Industrial Goods) 

(4 ประเภท) (3 กลุ่ม) 



สินค้าอุปโภคบริโภค Consumer Goods 

 คือ สินค้าที่ผู้บริโภคซื้อไปเพื่อใช้เอง แบ่งตามลักษณะการซื้อของผู้บรโิภค 
ได้ 4 ชนิด คือ 



Unsought Products 
ผลิตภัณฑ์ไม่แสวงซ้ือ 

 เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ 
 ผู้บริโภคไม่รู้จัก ถึงรู้จักแต่ไม่คิดจะซ้ือ 
 ผลิตภัณฑ์นี้ต้องใช้โฆษณาหรือพนักงานขายช่วยส่งเสริม
การตลาด 
 เช่น ประกันชีวิต  
  
  
  

Specialty Products  
ผลิตภัณฑ์เจาะจงซื้อ 
 ใช้ความพยายามในการซ้ือเป็นพิเศษ 
 ราคาสูง 
 สินค้ามีลักษณะพิเศษ ตราเฉพาะ  
 วางจ าหน่ายในร้านค้าโดยเฉพาะ 
 เช่น นาฬกิา Rolex  
 ผู้ซ้ือทุ่มเทเวลาเพ่ือไปซื้อผลิตภณัฑช์นิดนี้โดยเฉพาะ 
  
  

Shopping Products 
ผลิตภัณฑ์เลือกซ้ือ 

 มีความถี่ในการซ้ือต่ า 
 ราคาสูงกว่าสินค้าสะดวกซ้ือ 
 วางจ าหน่ายในร้านค้า 
 ลูกค้าเปรียบเทียบอย่างรอบคอบในเรื่องราคา 
คุณภาพ เช่น เสื้อผ้า รถยนต ์เฟอร์นิเจอร ์

Convenience Products 
ผลิตภัณฑ์สะดวกซ่ือ 

 ซื้อบ่อยและซื้อทันที 
 ราคาต่ า 
 ใช้ความพยายามในการซื้อต่ า 
 มีขายโดยท่ัวไป เช่น ลูกอม หนังสื้อพิมพ์ 
 

ประเภทสินค้าอุปโภคบริโภค 



สินค้าอุตสาหกรรม (Industrial Products) 

คือ สินค้าที่ซื้อไปเพื่อใช้ในการผลิต หรือด าเนินงาน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 
  



3. วัสดุใช้สอยและบริการ 
 ( Supplies and Service )    

1. วัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบ  

Materials and Parts 

2. สินค้าประเภททุน  

Capital Items 

ประเภทของสินค้าอุตสาหกรรม  
(Types of Industrial Products) 



ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ (Product Mix) 
หมายถึง กลุ่มของผลิตภณัฑ์ท้ังสิ้นที่บรษิัทท าการเสนอขาย หรือหมายถึง  

กลุ่มของทุกสายผลิตภัณฑ์และทุกรายการผลิตภัณฑ์ที่ผูข้ายหรือผูผ้ลติ 

น าเสนอขายต่อผู้ซื้อ 



ความกว้าง - number 

of different 

product lines 

ความยาว - total 

number of items 

in product lines 

ความลึก - number of 

versions of each 

product 

ส่วนประสมผลิตภัณฑ์   
all the product  

lines & items  

offered คว
าม
สอ

ดค
ล้อ

งก
ัน 

ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ (Product Mix) (ตอ่) 



ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ (Product Mix) 
  ความกว้าง (Width): 

   จ านวนของสายผลิตภัณฑ์ที่น าเสนอขาย 
  ความลึก (Depth ):    

   จ านวนชนิดของผลิตภัณฑ์ที่น าเสนอขายในแต่ละสาย
ผลิตภัณฑ์ 

ความยาว (Length ) :   
       จ านวนชนิดของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดท่ีบริษัทมี 
  ความสอดคล้องกัน (Consistency):   
        ความสัมพันธ์กันของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 



ส่วนประสมของ 
บริษัท Nestle 

นมพาสเจอร์ไรส์ 
1.รสจืด 
2.พร่องมันเนย 
3.รสช็อคโกแลต 
4.รสหวาน 
5.รสสตรอเบอร์รี่ 

นมเปร้ียว 
1.รสส้ม 
2.รสบลูเบอร์ร่ี 
3.รสผลไม้รวม 
4.รสราสเบอร์ร่ี 

เครื่องดื่ม 
1.น้ าส้ม 
2.น้ ากาแฟ 
3.ชาด าเย็น 
4.น้ าแร่ 
5.น้ าผึ้ง 

เครื่องปรุงรสอาหาร 
1.ซอสปรุงรส 
2.ซอสพริก 
3.ซอยหอยนางรม 

ความลึก = 5 แบบ ความลึก = 4 แบบ ความลึก = 5 แบบ ความลึก = 3 แบบ 

ความกว้าง = 4 สาย 

ความยาว = 17 แบบ   =  ผลรวมของความลึก 



ส่วนประสมผลิตภณัฑ์ของห้าง Big-C 

1. อาหารสด 
1. ไอศกรีม 
2. ของทะเล 
3. ผักสด 
4. ผลไม้สด 
5. ไข่ไก ่

 

2. อาหารแห้ง 
1. บะหมี่กึ่ง
ส าเร็จรูป 
2. อาหารเช้า 
3. น้ าปลา 
4. ซอส 
5. ปลากระป๋อง 
6. โอวัลติล 

3. เครื่องดื่ม 
1. ชาเชียว 
2. กาแฟ 
3. น้ าผลไม้ 
4. นมสด 
5. นมเปรียว 
6. นมถั่วเหลือง 

4. ผลิตภัณฑ์ท าความ 
    สะอาด 

1. ผงซักฟอก 
2. น้ ายาปรับผ้านุ่ม 
3. น้ ายาล้างจาน 
4. น้ ายาล้างห้องน้ า 
5. กระดาษช าระ 

ความลึก =    แบบ ความลึก =   แบบ ความลึก =   แบบ ความลึก =   แบบ 

ความกว้างของผลิตภัณฑ์ =         ความยาวของผลิตภัณฑ์ = 

http://www.bigc.co.th/th/promotion/product/category.asp?CatID=6
http://www.bigc.co.th/th/promotion/product/category.asp?CatID=3
http://www.bigc.co.th/th/promotion/product/category.asp?CatID=1
http://www.bigc.co.th/th/promotion/product/category.asp?CatID=2


ตราสินค้า (Brand) 

ตราสินค้า (Brand) หมายถึง ชื่อ ข้อความ สัญลักษณ์หรือ 

รูปแบบหรือสิ่งเหล่านี้รวมกัน เพื่อบ่งชี้ให้เห็นถึงสินค้า หรือ 

บริการของผู้ขายหรือกลุ่มของผู้ขายที่แสดงความแตกต่าง 

จากคู่แข่งขันตราสินค้าหนึ่ง ๆ จะประกอบด้วยองค์ประกอบ 

หลายอย่างรวมกัน คือ  



 

ชื่อตรา (Brand name) หมายถึง  ส่วนของตราที่เป็นชื่อหรือค าพูดหรือ 

ข้อความซึ่งออกเสียงได้  

1. ชื่อตรา (Brand name)  หรือ ยี่ห้อ (Brand) 



 

เครื่องหมายตราสินค้า เป็นส่วนหนึ่งของตราซึ่งสามารถจดจ าได้ แต่ออกเสียงไม่ได้  

ได้แก่ สัญลักษณ์ รูปแบบที่ประดิษฐ์ต่าง ๆ หรือรูปภาพตลอดจนสีสันที่ปรากฏอยู่ใน 

เครื่องหมายต่าง ๆ ดังนี ้ 

2. เครื่องหมายตราสินค้า (Brand mark)  



 

• เครื่องหมายการค้า หมายถึง ตราสินค้า หรือส่วนหนึ่งของตราสินค้า เพื่อแสดงว่า
สินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น เจ้าของมีสิทธิตามกฎหมาย
เพียงผู้เดียว เราไม่สามารถใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นและบุคคลอื่นก็ไม่
สามารถใช้เครื่องหมายการค้าของเราได้ เว้นแต่จะมีสัญญาและข้อตกลงต่อกัน (เช่น
การควบกิจการ) สัญลักษณ์อาจจะประกอบไปด้วย ชื่อ ข้อความ วลี สัญลักษณ์ ภาพ 
งานออกแบบ หรือหลายส่วนร่วมกัน โดยมีความหมายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา
เป็นเครื่องหมายแสดงถึง ชื่อสินค้าเฉพาะอย่าง หรือทุกประเภทในเครื่องหมายการค้า
จะเป็นการแสดงภาพเครื่องหมาย ชื่อ ตราสัญลักษณ์เพื่อแสดงถึง อ้างถึง มีความ
หมายถึงสิ่งใด ๆ ก็ตามที่มีความเกี่ยวข้องกัน 

• เครื่องหมายการค้าอาจมีการก ากับด้วย ™ หมายถึงเครื่องหมายการค้าที่มิได้จด
ทะเบียน หรือ ® หมายถึงเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน เป็นสัญลักษณ์สากล 

  

 

3. เครื่องหมายการค้า (Trademark) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E2%84%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%C2%AE


 

• © ตัวซีในวงกลม ย่อมาจากค าว่า Copyright แสดงว่างานชิ้นนั้นมีลิขสิทธิ์ 
ซึ่งหมายถึงงานที่เราสร้างสรรค์ขึ้นมาเอง หรือถ้าน างานของคนอื่นมาก็ต้องน ามาใช้ 
โดยได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง    

• ® ตัวอาร์ในวงกลม ย่อมาจากค าว่า Registered Trademark 
หมายถึง เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน อย่างถูกต้องแล้ว 

• ™ ตัวทีเอ็ม ย่อมาจากค าว่า Trade Mark หมายถึง เครื่องหมายการค้าที่
ไม่ได้จดทะเบียน 

 

 

 

3. เครื่องหมายการคา้ (Trademark) 



  ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.  
2534แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 มี 4 

ประเภท ดังต่อไปน้ี 
    

1. เครื่องหมายการค้า (Trade Mark) คือเครื่องหมายที่ใช้เป็นที่หมายเกี่ยวข้อง 
กับสินค้าเพื่อแสดงว่าสินค้าที่ ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมาย 
การค้าของบุคคลอื่น เช่น บรีส  มาม่า กระทิงแดง เป็นต้น  

   

3. เครื่องหมายการคา้ (Trade mark) (ต่อ) 



     2. เครื่องหมายบริการ (Service Mark) คือ เครื่องหมายที่ใช้เป็นที่หมาย 

หรือเกี่ยวข้องกับบริการ เพื่อแสดงว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับบริการที่ใช้ 
เครื่องหมาย บริการของบุคคลอื่น เช่น เครื่องหมายของสายการบิน ธนาคาร โรงแรม  
เป็นต้น 

3. เครื่องหมายการคา้ (Trade mark) (ต่อ) 



3. เครื่องหมายรับรอง (Certification Mark) คือ เครื่องหมายที่เจ้าของ 
เครื่องหมายรับรองใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับ สินค้าและบริการของบุคคลอื่น เพื่อ 
เป็นการรับรองคุณภาพของสินค้า หรือบริการนั้น เช่น เชลล์ชวนชิม แม่ช้อยนางร า 

 ฮาลาล (Halal) เป็นต้น  

 
 

 
 

3. เครื่องหมายการคา้ (Trade mark) (ต่อ) 



 4. เครื่องหมายร่วม (Collective Mark) คือ เครื่องหมายการค้าหรือ 

เครื่องหมายบริการที่ใช้โดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุ่ม เดียวกัน หรือโดยสมาชิกของ 
สมาคม กลุ่มบุคคล หรือองค์กรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน เช่น ตราช้างของบริษัท  

ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากัด  เป็นต้น  
 

 

3. เครื่องหมายการคา้ (Trade mark) (ต่อ) 



หมายถึง ลิขสิทธิ์ตามกฎหมายในสิ่งตีพิมพ์ต่าง  

4. ลิขสิทธิ์ (copyright) 

http://www.bloggang.com/data/yyswim/picture/1208405037.jpg


โลโก้ เป็นเครื่องหมายที่แสดงสัญลักษณ์ของกิจการหรือ 

องค์การหนึ่ง ๆ 

5. โลโก้ (Logo)  

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.kidney.org.au/assets/images/Partner_logos/KFC%2520Logo%2520High%2520Quality.jpg&imgrefurl=http://www.michibee.com/&usg=__BTI9O0pbTXWedDYztKeMT8Ehi3E=&h=1419&w=1423&sz=181&hl=th&start=4&tbnid=ia7ECh-Y9RKmLM:&tbnh=150&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%2581%25E0%25B9%2589%2Bkfc%26gbv%3D2%26hl%3Dth%26sa%3DG
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.thaifranchisecenter.com/editortalk/files/235/talk235_pic06.gif&imgrefurl=http://www.thaifranchisecenter.com/forumboard/index.php%3Ftopic%3D160.0&usg=__L5fBLO3hLlD6BwiSwWnBzFV76vM=&h=600&w=301&sz=29&hl=th&start=18&tbnid=NdsEDEExZroXXM:&tbnh=135&tbnw=68&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%2581%25E0%25B9%2589%2Bkfc%26gbv%3D2%26hl%3Dth%26sa%3DG
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.skyhighthai.com/newsblog/wp-content/uploads/2009/06/163.jpg&imgrefurl=http://www.skyhighthai.com/newsblog/%3Fp%3D831&usg=__W-gc2iLE4js-8BRuGIRb9VsTsrc=&h=280&w=299&sz=22&hl=th&start=43&tbnid=2gK_UgShTdQtJM:&tbnh=109&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A2%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Dth%26sa%3DN%26start%3D36


ความส าคัญของตราสินค้า 
1.  ลูกค้าเรียกชื่อสะดวก ถูกต้อง 
2.  สะดวกในการซื้อซ้ า 
3.  สร้าง/เพิ่มความเชื่อถือในมาตรฐาน 
4.  แสดงคุณลักษณะที่แตกต่าง 
5.  สะดวกในการขาย 
6.  ช่วยในการก าหนดราคา 
7.  ช่วยก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ 

 



กลยุทธ์การตั้งชื่อสินค้าที่ดี 

 เรียกง่าย   
 ได้ความหมายหรอืตรงใจผู้ซื้อ 
 สั้น และได้ใจความ 
 ไม่ซ้ ารายอื่น 
 มีความหมายส่งเสริมสินค้า 
 ชื่อเป็นครอบครัว 



ประเภทของตราสินค้า 

ตราสินค้าของผู้ผลิต 
(manufacturer’s brand)  
ตราสินค้าที่ผู้ผลิตเป็นเจ้าของ 
เมื่อท าการผลิตสินค้าขึ้นมาจะ 
ใช้ตราสินค้าของตนและท าการ 
สนับสนุนตราสินค้าให้ขาย 

ได้ด้วยตนเอง  

 

http://www.sony.co.th/section/home?site=hp_th_TH_i
http://www.siamphone.com/catalog/nokia/nokiaMAIN.html


ประเภทของตราสินค้า 

ตราสินค้าของคนกลาง (house/private brand) 

 

 

 

ตราสินค้าร่วม (Co-Brand) 
Ford & Eddie Bauer = Ford Explorer sport car 

Kellogg & ConAgra =  Healthy Cereals 



ตราสินค้าเอกเทศ (Individual Brand):  
 
 
ตราสินค้านานา (Multiple Brand) 

 

ประเภทของตราสินค้า 

สินค้าประเภทเดียวกัน แตใ่ช้หลายตรา 

http://www.pg.com/


1. Line Extension 
การเพิ่มรายการสินค้า 
ในสายผลิตภัณฑ์ 

3. Multibrands 

การเพิ่มตรา 

2. Brand Extension 

การขยายตราผลิตภัณฑ์ 

4. New Brands 

ตราผลิตภัณฑ์ใหม่ B
ra

n
d
 N

a
m

e
 

ตร
าผ
ลิต

ภัณ
ฑ์ 

Existing New 

Product Category 
ประเภทผลิตภัณฑ์ 

Existing 

New 

Four Brand Strategies 

 กลยุทธ์ตราผลิตภัณฑ์ 



1. การเพิ่มรายการสินค้าในสายผลิตภัณฑ์ (Line Extension) 

 

จะเกิดขึ้นเมื่อบริษัทเพิ่ม 

สินค้าเข้าไปในสายผลิตภัณฑ์
เดิม เช่น 

เพิ่มขนาดใหม่ รสชาติใหม่  

กลิ่นใหม่ และนักการตลาด 

ยังคงใช้ชื่อตราสินค้าเดิม 



 
ตัวอย่าง การเพิ่มรายการสินค้าในสายผลิตภัณฑ์  

1. สายผลิตภัณฑ์ผงซักฟอก 

2. สายผลิตภัณฑ์น้ ายาล้างจาน 

3. สายผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่ม 



2. การขยายตราผลติภัณฑ์ (Brand Extension) 
 

กลยุทธ์นี้ใช้เมื่อสินค้านัน้ 

ประสบความส าเร็จอยู่แล้ว  

ดังนั้นเมื่อออกผลิตภัณฑ์ใหม่  

นักการตลาดจะใช้ตราสินค้า 

เดิมได้ทันทีซึ่งไม่ต้องเสีย 

ต้นทุนในการท าตราสินค้าใหม่ 



3. การใช้ตราหลายชื่อ (Multibrands) 

นักการตลาดจะมีสาย
ผลิตภัณฑ์สายเดียว แต่
ออกตราสินค้าหลายตรา
เพื่อจับกลุ่มลูกค้าหลาย
กลุ่ม เช่น P&G ผลิต
แชมพู 1 สายผลิตภัณฑ์ 
แต่มีตราสินค้าหลายตรา  

http://www.pg.com/


4. ตราผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Brands) 
 

 

 

         New Brand 

 

             Toyota 

         Lexus, Toyota 
 

 

http://www.toyota.com/prius/


ป้ายฉลาก (Label) 
ให้รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ บริษัทผู้ผลิต ผู้จัด
จ าหน่าย 
แบ่งได้เป็น 3 ประเภท 
ป้ายฉลากแสดงตราสินค้า (Brand Label) 
ป้ายฉลากแสดงคุณภาพ (Grade Label) 
ป้ายฉลากแสดงรายละเอียดของสินค้า 
(Descriptive Label) 



1. ป้ายฉลากแสดงตราสินค้า (Brand Label)  

ตัวอย่างเช่น น้ ามันพืชตราองุ่น ตรากุ๊ก  



2. ป้ายฉลากแสดงคณุภาพของสินค้า (Grade label)  

ตัวอย่างเช่น ข้าวหอมมะลิ 100% น้ าปลาแท้ตราปลาหมึก 
  



3. ป้ายฉลากแสดงรายละเอียดของสินค้า (Descriptive label)  

ตัวอย่างเช่น วิธีการใช้ ส่วนประกอบ สถานทีผ่ลิต  
วันเดือนปีที่ผลิต/หมดอายุ เป็นต้น  



นโยบายและกลยุทธ์ป้ายฉลาก 
เด่นชัด กะทัดรัด  เข้าใจง่าย 

ให้รายละเอียดสินค้าครบถ้วน 

เป็นข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้ 

มีเครื่องหมายรับประกันคุณภาพจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 





การบรรจุหีบห่อ (Packaging) 
ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ 
การหีบห่อชั้นแรก 

การหีบห่อชั้นท่ีสอง 

การหีบห่อเพื่อการขนส่ง 

ประโยชนข์องบรรจุภัณฑ์ 
ช่วยรักษาและบรรจุผลติภัณฑ์ภายใน 

อ านวยความสะดวกในการใช้งาน 

รักษาความปลอดภัยต่อผูใ้ช ้

สร้างความประทับใจให้ผู้ซื้อ 



ความส าคัญของการบรรจุหีบห่อ 
 
1.  ท าหน้าที่บรรจุภัณฑ์ 
2.  ปอ้งกันความเสียหาย 
3.  ช่วยอ านวยความสะดวก 
4.  เพือ่ความปลอดภยัของผู้บริโภค 
5.  เป็นพนักงานขายเงยีบ 



นโยบายและกลยุทธ์ของการบรรจุหีบห่อ 
1. การเปลี่ยนแปลงหีบห่อ 

– ท าให้ทันสมัยขึ้น 
– นิยมใช้เมื่อยอดขายตก หรือเจริญเติบโตเต็มที่ 
– เพิ่มหรือขยายตลาดเป้าหมาย 



ตัวอย่างการใช้กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงหีบห่อของน้ าผลไม ้
ตราชบาเพื่อให้สะดุดตาลูกค้าและเพิ่มยอดขายให้มากขึ้น 



นโยบายและกลยุทธ์ของการบรรจุหีบห่อ 

2. การบรรจุหีบห่อเพื่อการน ากลับมาใช้ใหม่ 
– เมื่อลูกค้าใช้สินค้าหมดสามารถใช้ประโยชน์จาก 
หีบห่อได้อีก เป็นการส่งเสริมการขายชนิดหนึ่ง 



3. การบรรจุหีบห่อรวม 
– น าสินค้าหลายชิ้นหรือหลายชนิดมาบรรจุรวมกัน 
– เป็นการส่งเสริมการขายเพื่อเพิ่มยอดขาย ด้วย 
 การลดราคา 

นโยบายและกลยุทธ์ของการบรรจุหีบห่อ 



4. การบรรจุหีบห่อส าหรับสายผลิตภัณฑ์ 
– สายผลิตภัณฑ์เดียวกันจะมีหีบห่อเหมือนกัน เช่น  
ผลิตภัณฑ์ครีม PONDS เพื่อผิวขาว ใช้โทนชมพู หรือ โทน 
แดงส าหรับ PONDS Age Miracle 

นโยบายและกลยทุธ์ของการบรรจุหีบห่อ 



Pricing Tactic 
Packing Strategy 

สงครามาในตลาดยาสีฟัน หลังจากเงียบหายไปหลายปี หลังจากปี 2546 ใกล้ชิด
กลับมาใช้กลยุทธ์Movie Marketing ท าให้ส่วนแบ่งตลาดร่วงจาก 12 % เพิ่มเป็น

15-16% และยังท าให้ภาพรวมของ Brand กลับมาดูสดใส 



Packing Strategy 
• ในปี 2547 ใกล้ชิดยังคงใช้กลยุทธ์Movie Marketing ท าให้คอลเกตเล่นเกมกลยุทธ์ 
ราคา โดยการทุบราคายาสีฟันแพ็คคู่สูตรมาตรฐาน จากราคา 70 บาทเหลือราคา 59 
บาท ท าให้ใกล้ชิดและดาร์ลี่ต้องปรับราคาลงมาโดยเฉพาะใกล้ชิดลดราคาเหลือแพ็ก
ละ 49 บาท กลายเป็นสงครามที่ยาวนาน 

• คอลเกตเล่นเกมแถมหลอด 20 บาทในหลอดแพ็กคู่ กลายเป็นแพ็ก 3  

• การใช้กลยุทธ์ราคาเป็นการเบรกเกมคู่แข่งขัน โดยอาศัยเรื่องต้นทุนราคาถูกกว่า 
เพราะมี Economy of Scale ที่ใหญ่กว่ามาก เหมือนการตุนยาสีฟันไว้ 

• ผลของสงครามราคาท าให้ Perception ของผู้บริโภคกับยาสีฟันเซ็กเม้นต์ 
Regular ออกมาในลักษณะเป็นสินค้าราคาถูก ไม่มี Value ในตัวเอง 


