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วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์  (Product Life Cycle) 

หมายถึง ประวัติการเจริญเติบโตของยอดขายและก าไรของ 

ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นแนะน า, ขั้น 

เจริญเติบโต, ขั้นเจริญเติบโตเต็มที่,  และขั้นตกต่ า ซึ่งแต่ละ 

ผลิตภัณฑ์จะมีลักษณะและกลยุทธ์การตลาดที่แตกต่างกันใน 

แต่ละขั้นตอนของวงจรชีวิต โดยมีรายละเอียดดังนี้ 



วงจรชีวิตผลิตภัณฑ ์
(Product Life Cycle หรือ PLC) 

• แสดงขั้นตอนต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ท่ีออกสู่ตลาด 
– ขั้นแนะน า (Introduction Stage) 

– ขั้นเจริญเติบโต (Growth Stage) 

– ขั้นเติบโตเต็มที่ (Maturity Stage) 

– ขั้นตกต่ า (Decline Stage) 

• ประโยชน์ของการวิเคราะห ์PLC 
– ก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมกับแต่ละช่วง 

– พยากรณ์การขาย 
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Product Life Cycle : Characteristics 
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Sales 
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ประเภทลูกค้า Innovators Early 
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จ านวนคู่แข่ง น้อย เพิ่มขึ้น คงที ่ ลดลง 



Product Life Cycle : Characteristics 
Units/$ 

Time 

Sales 

Introduction Growth Maturity Decline 

วัตถุประสงค์ 
ทางการตลาด 

สร้างการ 
รู้จักและ 
ทดลองใช ้

เน้นส่วน 
ครองตลาด 
สูงสุด 

รักษาส่วน 
ครองตลาด 
และเน้น 
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ลดค่าใช้จ่าย 
รักษาลูกค้า 
และยอดขาย 



รูปแบบของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ 
(Product Life Cycle Patterns) 

ลักษณะของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์โดยทั่วไป จะมีลักษณะ
เริ่มต้นด้วย ยอดขายเป็นศูนย์แล้วค่อย ๆ เพิ่มมากขึ้น 
จนถึงจุดอิ่มตัว แล้วจะลดลงเรื่อย ซึ่งถือเป็นแบบของ

วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์พื้นฐาน (Traditional Product Life 
Cycle) แต่ในความเป็นจริงแล้ว ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดจะมี

ลักษณะของรูปแบบวงจรชีวิตแตกต่างกันใน
ความสัมพันธ์ระหว่างยอดขายและเวลาซึ่งมี 

ลักษณะต่าง ๆ ดังนี้  



Product Life Cycle Patterns 

Boom or Classic  Cycle-recycle 

Fad 

Growth Slump Maturity 

Scalloped Fashion 



1. วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
Boom or Classic Pattern 

ยอดขาย 

เวลา 

จะเป็นรูปโค้งที่พุง่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว แล้วรักษายอดขายสูงไว้ได้นาน  
แสดงถึงความนิยมยอมรับอย่างรวดเร็วและสามารถคงความนิยมได้นาน  

เช่น สินค้าที่เป็นของใช้ประจ าวัน และมีคูแ่ข่งน้อย 



2. วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่เจริญเติบโต ลดลงและคงที่ 
Growth Slump Maturity Pattern 

ยอดขาย 

เวลา 

เส้นโค้งยอดขายจะพุ่งขึ้นอยา่งรวดเร็วเม่ือประสบความส าเร็จเบื้องต้น 
ในระดับหนึง่แล้วจะลดระดับลงมาอย่างรวดเร็วมาอยู่ท่ีระดับหนึ่งซึง่ 

สูงกว่าตอนเร่ิมต้นแล้วจะขายได้ในระดบันี้ไปอีกนาน เช่นสาหร่ายทอดเถ้าแก่น้อย 



3. วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นๆ ลงๆ 
 (Cycle Recycle Pattern) 

ยอดขาย 

เวลา วงจรแรก วงจรใหม่ 

เส้นยอดขายถูกผลัดดันให้สูงขึ้นด้วยการส่งเสริมการตลาดในตอนเริ่มต้น 
หลังจากนั้นยอดขายและลดลงกิจการจะเริ่มส่งเสริมการตลาดด้วยวิธีใหม่ ๆ  

จะท าให้ยอดขายเพิ่มขึ้นใหม่เป็นลูกคลื่นไปเรื่อยๆ ทุกครั้งที่มีการส่งเสริมการตลาด 
จะท าให้สินค้านั้นได้รับความนิยมขึ้นมาใหม่แต่ยอดขายจะไม่สูงเท่ากับครั้งแรก 



4.วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์หยักๆเหมือนเปลือกหอย 
Scalloped Pattern 

ยอดขาย 

เวลา 

เส้นยอดขายจะขึ้นแล้วลง เมื่อลงมาได้เล็กน้อยก็จะกลับขึ้นไปใหม่และขยับสูง 
ขึ้นไปกว่าเดิม เป็นเช่นนี้เรื่อยๆ ไปเป็นลักษณะของผลิตภัณฑ์ ที่ผู้ผลิตสามารถ 
สร้างคุณลักษณะใหม่ให้ผลิตภัณฑ์ หรือแสวงหาผู้ซื้อใหม่เข้ามาในตลาด หรือ 
เปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายได้ ท าให้ผลิตภัณฑ์นั้นไม่ตาย แต่กลับมีอุปสงค์เพิ่มขึ้น 



5. วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับรูปแบบ 
 5.1 Style Fashion and Fad Life Cycles 

ยอดขาย 

เวลา 

ผลิตภัณฑ์ทีม่ีรูปแบบ (Style) ต่าง ๆ จะมีลักษณะวงจรผลิตภัณฑ ์
ขึ้น ๆลง ๆเปน็ลูกคลื่นคลา้ยคลึงกับแบบ Cycle-recycle แต่แตกต่างกัน 

ที่แต่ละแบบที่เสนอใหม่อาจจะท าให้ยอดขายกลับมาเท่าเดิมได้  

Style 



5.2 วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับแฟชั่น 
 

ยอดขาย 

เวลา 

Fashion 

ลักษณะของแฟชั่น (Fashion) ที่ได้รับความนิยมเพียงครั้งเดียว 
 เมื่อเกิดการยอมรับถึงสงูสุดแล้วจะเสื่อมความนยิมเลิกไปเลย 



5.3 วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับความเห่อ 

ยอดขาย 

เวลา 

ผลิตภัณฑ์ประเภทที่นิยมหวือหวา ได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็ว (Fad) 
จะเสื่อมความนิยมอย่างรวดเร็ว เช่นกัน จะเกิดเสน้ยอดขายท่ีพุ่งขึ้น 
อย่างรวดเร็ว เป็นรูปสามเหลี่ยม เช่น ของเด็กเล่น เครื่องประดับ  

หรือการแต่งกายของวัยรุ่น 



กลยุทธ์ของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์  
(Product Life cycle Strategy) 

เนื่องจากในวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ มีลักษณะแตกต่างใน
แต่ละช่วงของวงจร ดังนั้น การใช้กลยุทธ์การตลาด
ในแต่ละชว่งวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์จึงต้องแตกต่างกัน 



Product Life Cycle : Marketing Strategies 
Units/$ 

Time 

Sales 

Introduction Growth Maturity Decline 

ผลิตภัณฑ ์ สินค้า 
พื้นฐาน 

เน้นคุณภาพ 
เพิ่มลักษณะ 
รูปแบบ 

เพิ่มบริการ 

เพิ่มลักษณะ 
รูปแบบ 

เพิ่มตรายี่ห้อ 

ลดรายการ 
ที่ไม่ท าก าไร 



Product Life Cycle : Marketing Strategies 
Units/$ 

Time 

Sales 

Introduction Growth Maturity Decline 

ราคา Skimming 
or 

Penetration 
ต้องคุม้ทุน 

ลดราคา 
และ 

เพิ่มแนว 
ระดับราคา 

รักษาระดับ 
ราคาให้คงที่ 
หลีกเลี่ยง 

สงครามราคา 

ตัดราคา 
(เลิกผลิต) 
ราคาคงที ่
(ผลิตต่อ) 



Product Life Cycle : Marketing Strategies 
Units/$ 

Time 

Sales 

Introduction Growth Maturity Decline 

การจัด 
จ าหน่าย 

เลือกสรร 
หรือผูกขาด 

(Selective or 
Exclusive) 

กระจาย 
ให้ทั่วถึง 

(Intensive) 

กระจาย 
ให้ทั่วถึง 
มากที่สุด 

(Intensive) 

เลือกสรร 
เฉพาะที่ 
ได้ก าไร 

(Selective) 



Product Life Cycle : Marketing Strategies 
Units/$ 

Time 

Sales 

Introduction Growth Maturity Decline 

การโฆษณา 
(Advertising) 

ให้รู้จัก 
สินค้า 

(Primary 
Demand) 

ให้รู้จัก 
และสนใจ 
(Selective 
Demand) 

เน้นความ 
แตกต่าง 

(Selective 
Demand) 

ลดลง 
เน้นย้ าเตือน 

(Reminding) 



Product Life Cycle : Marketing Strategies 
Units/$ 

Time 

Sales 

Introduction Growth Maturity Decline 

การส่งเสริม 
การขาย 
(Sales 

Promotion) 

เน้นมาก 
ให้เกิดการ 
ทดลองใช ้
ครั้งแรก 

ลดลง เพิ่มขึ้น 
เน้น Brand 
Switching 
& Loyalty 

ลดลง 
ให้ต่ าสุด 



1.กลยุทธ์ในระยะแนะน าผลิตภณัฑ์ 
(Strategies in Product Introduction) 

 

ในระยะเริ่มต้นแนะน าผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด ผู้ขาย 
จะต้องเน้นการส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้รู้จักผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ 
มากที่สุด ตอ้งให้ทั้งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และชักจูงให้ยอม 
ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์นั้นแล้วกลับมาใช้อีกPhilip Kotler ได้ 
แนะน ากลยุทธ์การตลาดในระยะแนะน าผลิตภัณฑ์ 4 กลยุทธ์  
จากความสมัพันธ์ระหว่างราคาและการส่งเสริมการตลาด 



กลยุทธ์การตลาดในขั้นแนะน า 

 

การสง่เสริมมาก-การตั้งราคาสูง 

 

 

การสง่เสริมน้อย-การตั้งราคาสูง 

 

 

การสง่เสริมมาก-การตั้งราคาต ่า 

 

 

การสง่เสริมน้อย-การตั้งราคาต ่า 

 

การส่งเสริมการตลาด 

ราคา 

สูง 

มาก 

ต ่า 

น้อย 



 
1. การส่งเสริมการตลาดมาก-การตั้งราคาสูง 

(Rapid-Skimming Strategy) 
 
 
 

กลยุทธ์นี้จะได้ผลดี ในกรณีที่ตลาดของผลิตภัณฑ์ 
นั้นมีขนาดใหญ่และมีอ านาจซื้อสงู การตั้งราคาไว้สูง 
จะมีผลด้านจิตวิทยาที่จะท าให้ผู้อื่นรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ 
มีคุณภาพดี แต่ในขณะเดียวกันผู้ซื้อส่วนใหญ่จะไม่รู้จัก 
สินค้า จึงต้องใช้การสนับสนุนการขายให้มากด้วยการ 

โฆษณา แจกของตัวอย่าง การสาธิต การจัดโชว์ผลิตภัณฑ์ 
 



 
2. การส่งเสริมการตลาดน้อย-การตั้งราคาสูง 

(Slow-Skimming Strategy) 
 
 ผลิตภัณฑ์ที่คาดว่าตลาดมีขนาดจ ากัด และอายุของ 

ผลิตภัณฑ์ค่อนข้างสั้น ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จ าหน่ายในวงแคบ 
เฉพาะผู้มีอ านาจซื้อสูงและรู้จักตราผลิตภัณฑ์เป็น 

อย่างดีอยู่แล้ว การส่งเสริมการตลาดเพิ่มขึ้นไม่สามารถ 
เพิ่มจ านวนผู้ซื้อได้ จึงไม่มีประโยชน์ที่จะต้องส่งเสริมมาก 
และเนื่องจากทราบว่าจ าหน่ายได้น้อย จึงต้องตั้งราคาสูงเพ่ือ 

เรียกทุนคืนให้ได้ก าไรต่อหน่วยสูง 



 
3. การส่งเสริมการตลาดมาก-การตั้งราคาต่ า 

(Rapid-Penetration Strategy) 
 
 

 
กลยุทธ์นี้เหมาะส าหรับผลิตภัณฑ์ที่มีตลาดใหญ่ แต่กลุ่ม 
เป้าหมายมอี านาจซื้อต่ า ผู้ขายต้องการเข้าตลาดโดยเร็ว 
จึงพยายามจูงใจซื้อด้วยราคาต่ า และทุ่มโฆษณาแนะน า 
ให้รู้จัก ทั้งแจก แถม จัดรายการต่างๆ การก าหนดราคาต่ า 
สามารถจูงใจผู้ซื้อส่วนใหญ่ได้ แต่กิจการต้องสามารถ 
ลดต้นทุนต่อหน่วยได้เมื่อขนายปริมาณการจ าหน่าย 

และตลาดมีการแข่งขันสูง  
 



 
4. การส่งเสริมการตลาดน้อย-การตั้งราคาต่ า 

(Slow-Penetration Strategy) 
 
 

 
ผลิตภัณฑ์ที่ผู้ซื้อมีความยืดหยุ่นต่อราคาสูง และมีความ 
ยืดหยุ่นต่อการส่งเสริมการตลาดต่ า เช่นอาหารประจ าวัน 
น้ ามันพืช น้ าปลา ข้าวสาร ลูกค้าต้องเป็นประจ า และมี 

ผู้เสนอขายมากราย ผู้ซื้อรู้จักสินค้าเป็นอย่างดี และไม่รู้สึก 
หรือยอมรับความแตกต่างของยี่ห้อมากนัก แต่จะเลือกซื้อ 

ที่ราคาต่ า มากกว่า 
 



2.กลยุทธ์ในระยะเจริญเติบโต 
(Strategies in Market Growth) 

 

เมื่อผู้ซื้อเริ่มรู้จักผลิตภัณฑ์และเกิดการยอมรับ ผลิตภัณฑ์ 
นั้นจะมีปริมาณการจ าหน่ายเพิม่ขึ้นอย่างรวดเร็ว จะมีผู้ซื้อ 
รายอื่น ๆ เข้ามาซื้อตาม คู่แข่งขันจะเริ่มเข้ามามีบทบาทใน 
ตลาด ผู้ผลติจึงต้องพยายามขยายตลาดเพื่อเพิ่มส่วนแบ่ง 

ตลาดให้ไดม้ากท่ีสุด 
 



ขั้นเจริญเติบโตและกลยุทธ์การตลาด 

 สภาพตลาด : ส่วนตลาดใหม่ 

  ผลิตภัณฑ์ : ปรับปรุงคุณภาพและรูปแบบใหม่ 

 
ราคา : คงที่หรือลดลง 

 การจัดจ าหน่าย : ช่องทางใหม่และจ าหน่ายให้ทั่วถึง 

 การส่งเสริมการขาย : เน้นความภักด,ีสนใจ,ชอบและซื้อสินค้า 

 



3. ขั้นเจริญเติบโตเต็มที่และกลยุทธ์การตลาด 

 3.1 การปรับปรุงตลาด 

  3.2 การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 
 

3.3 การปรับปรุงราคา 

 3.4 การปรับปรุงการจัดจ าหน่าย 

 3.5 การปรับปรุงการส่งเสริมการขาย 

 



3.1 การปรับปรุงตลาด 

ผู้ผลิตจะต้องพยายามขยายตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์ของตนใหไ้ด้เพ่ิมขึ้น 
 โดยการเพิ่มอัตราการใช้และเพิ่มจ านวนผู้ใช้ตราผลิตภัณฑ์นั้น เช่น 

 การเพิ่มจ านวนผู้ใช้ตราผลิตภัณฑ ์
 
 
 
  



3.2 การเพิ่มอัตราการใช้ตราสนิค้า  

การเพิ มความถี ในการใช้ 

การเพิ มการใช้ในแต่ละโอกาส 

การเพิ มการใช้ใหม่และการใช้ที แตกต่าง 

http://www.newswit.com/news/2007-07-18/0917-23930a4afbf68e76d18ff94818309e3d/


3.3 การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 
การปรับปรุงคุณภาพ 

การปรับปรุงลักษณะ 

การปรับปรุงรูปแบบ 



3.4 การปรับปรุงราคา 
การตั้งราคาให้แตกต่าง 

การลดราคา 

http://www.pg.com/


3.5 การปรับปรุงการจัดจ าหน่าย 

การจ่าหน่ายให้ทั วถึง 

การเพิ มช่องทางการจ่าหน่ายใหม่ 

ใช้ระดับช่องทางการจ่าหน่ายให้ยาวขึน้ 

กระตุ้นคนกลาง 



3.6 การปรับปรุงการส่งเสริมการตลาด 

การโฆษณา 

การขายโดยใช้พนักงานขาย 

การส่งเสริมการขาย 



4. ขั้นตกต่ าและกลยุทธ์การตลาด 

  ผลิตภัณฑ์ : มีแนวโน้มลดลง 
 

ราคา : ลดลง,คงที หรือสูงขึ้น 

 
การจัดจ่าหน่าย : ตัดช่องทางที ไม่ท่าก่าไร,ใช้แบบเลือกสรร 

 การส่งเสริมการตลาด : ลดการส่งเสริมการตลาดทุกชนิด 

 



กลยุทธ์การตลาดขั้นตกต ่า 

  กลยุทธ์การปรับเปลี ยน 
 
  การเปลี ยนต่าแหน่งผลิตภัณฑ์ 
 
  กลยุทธ์การเก็บเกี ยวผลประโยชน์ 
 
  กลยุทธ์การมุ่งเฉพาะส่วน 
 
  กลยุทธ์การถอนธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์บางส่วน 
 
  กลยุทธ์การถอนธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ 
 



BCG’s Matrix  
 

เป็นเทคนิคที่ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ของธุรกิจ  

พัฒนาขึ้นโดยบริษัทบอสตันคอนซัลติ้งกรุ๊ป 

 (Boston Consulting Group)แนวความคดิของ BCG 
สามารถแสดงให้เห็นในรูปตาราง (matrix) ดังนี ้



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boston Consulting Group (BCG Analysis) 
 



กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์  
(BCG Growth share portfolio Model) 

STAR* 
เงินสดใช้ไปมาก 
เงินสดได้มามาก 

ไม่มีเงินสดคงเหลือ 

PROBLEM CHILD? 

เงินสดใช้ไปมาก 
เงินสดได้มาต่ า 
ขาดแคลนเงินสด 

CASH 
COW 

เงินสดใช้ไปต่ า 
เงินสดได้มามาก 
มีเงินสดคงเหลือ 

DOG 
เงินสดใช้ไปต่ า 
เงินสดได้มาต่ า 

ไม่มีเงินสดคงเหลือ 

สูง 

ต่ า 

สูง ต่ า 

10% 

0% 
10 1 0.1 

อัตรา 
การ 
เจริญ 
เติบโต 
ของยอด 
ขาย/ตลาด 

ส่วนครองตลาดเปรียบเทียบ (เท่า) 

20% 



ผลิตภัณฑ์สบู่ Market Share 

Market Share (คู่แข่งขัน) 

อัตราการเจริญเติบโต 

50% 

30% 

12% 

ส่วนครองตลาด
เปรียบเทียบ 

50 / 30 = 1.67 

ผลิตภัณฑ์
แชมพู 

Market Share 

Market Share (คู่แข่งขัน) 

อัตราการเจริญเติบโต 

20% 

60% 

15% 

ส่วนครองตลาด
เปรียบเทียบ 

20 / 60 = 0.33 

ผลิตภัณฑ์ 

ยาสีฟัน 

Market Share 

Market Share (คู่แข่งขัน) 

อัตราการเจริญเติบโต 

70% 

20% 

6% 

ส่วนครองตลาด
เปรียบเทียบ 

70/20 = 3.50 

ผลิตภัณฑ์ 

ผงซักฟอก 

Market Share 

Market Share (คู่แข่งขัน) 

อัตราการเจริญเติบโต 

20% 

50% 

3% 

ส่วนครองตลาด
เปรียบเทียบ 

20/50 = 0.40 



BCG Matrix 

 

 

STAR Question Mark 

Cash Cow Dog 

อัต
รา
กา
รเจ

ริญ
เต
ิบโ
ตข

อง
อุต

สา
หก

รร
ม 

อัตราส่วนครองตลาดเปรียบเทียบ 

20% 
 
 
 
 
 

10% 

 

 

 

 

 
0% 

10       1        0.1 


