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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม ่
 

(New-Product Development) 



ผลิตภัณฑ์ใหม่  
• เป็นสินค้า บริการ หรือความคดิ ทีม่ีการปรับปรงุจากผลติภัณฑ์เดิมหรอื 

คิดค้นขึ้นใหม ่ 

การจัดประเภทผลิตภัณฑ์ใหม่  

1. ผลิตภัณฑ์ ใหม่ต่อโลก -- นวัตกรรม  
2. ผลิตภัณฑ์ ใหม่ในแง่ของสายผลิตภณัฑ์ใหม่  
3. ผลิตภัณฑ์ ใหม่ในสายผลติภัณฑ์เดิมที่มอียู่  
4. ผลิตภัณฑ์ทีเ่กิดจากการ ปรับปรุงผลิตภณัฑ์เดิมที่มีอยู่  
5. ผลิตภัณฑ์ทีเ่กิดจากการ กาหนดตาแหนง่ผลติภัณฑ์ขึน้มาใหม ่ 
6. ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิดจากการลดต้นทุนการผลิต  



1.  คงหรือเพิ่มยอดขายและก าไร 
2.  กระจายความเสี่ยงของธุรกิจ 
3.  เกิดประสิทธภิาพด้านการจ าหน่าย 
4.  ใช้ทรัพยากรที่มีได้ประโยชน์สูงสุด 
5.  สร้างภาพพจน์แก่องค์กร 
 

ความส าคัญของผลิตภัณฑ์ใหม่ 
 



กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่มี 8 ขั้นตอน   
1.การสร้างความคิดหรือการแสดงความคิดเห็น (Idea Generation)  

2.การกลั่นกรองข้อคิดเห็น (Idea screening)  

3.การพัฒนาและทดสอบแนวความคิด (Concept developing and 

testing)  

4.การสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing strategy 

development)  

5.การวิเคราะห์ทางธุรกิจ (Business analysis)  

6.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product development)  

7.การทดสอบตลาด (Market testing)  

8.การทาการพาณิชย์ (Commercialization)  
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1. การสร้างความคิดหรือการแสดงความคิดเห็น  

(Idea Generation)  

 • ค้นหาความคิดใหม่ๆ โดยเข้าใจขอบเขตของตลาด ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมในตลาด 
และวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์ใหม่  

• ความคิดต่างๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่มาจาก ลูกค้า นักวิทยาศาสตร์ คู่แข่งขัน 
พนักงาน บุคคลหรือองค์กรในช่องทางการจัดจาหน่าย ผู้บริหารระดับสูง  

• ลูกค้า – ความคิดต้องเริ่มจากความต้องการ ความปรารถนา และความจาเป็นของ
ลูกค้า และเรียนรู้จากผู้ใช้ที่เป็นผู้นา (Lead Users)  

• คู่แข่ง – วิจัยสินค้าและบริการของคู่แข่งขัน ลูกค้าชอบ/ไม่ชอบอะไรในผลิตภัณฑ์
ของคู่แข่งขัน  

• พนักงาน/ช่องทางการจัดจ าหน่าย – เป็นคนแรกที่ติดต่อกับลูกค้า  
• ผู้บริหารระดับสูง - สนับสนุนให้เกิดความคิดใหม่ๆ  
 



 
2. การกลั่นกรองข้อคิดเห็น (Idea screening)  

 
* การคัดเลือกความคิดที่ดี เพื่อนาไปพัฒนาในขั้นต่อไป โดยดูจากเกณฑ์ต่างๆ  

* ต้องระวังความผิดพลาด 2 อย่าง  

1. Drop-error คือการละทิ้งความคิดที่ดีไปโดยไม่นาไปพัฒนาต่อ  

2. GO-error คือการปล่อยให้ความคิดที่แย่ผ่านการคัดเลือก แล้วนาไปพัฒนา
และขาย  



 
3. การพัฒนาและทดสอบแนวความคดิ  

(Concept developing and testing)   

 นักการตลาดจ าเป็นต้องมีแนวความคิด  
• แนวความคิดจะอธิบายว่า ใครน่าจะใช้สินค้านี้ สินค้าให้ประโยชน์พื้นฐานอะไร 

และใช้ในโอกาสใด  

• เช่น ความคิด : จะผลิตผงแป้งสาหรับใส่เพิ่มในนมเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ
และเพิ่มรสชาติ  

• แนวความคิดที่ 1 : อาหารเช้าพร้อมดื่มสาหรับผู้ใหญ่ที่ต้องการอาหารเช้าที่มีคุณค่า
ทางโภชนาการที่รวดเร็วโดยไม่ต้องเตรียม  

• แนวความคิดที่ 2 : เครื่องดื่มทานเล่นรสอร่อยสาหรับเด็กที่ต้องการดื่มเพื่อความสด
ชื่นในระหว่างวัน  



 
3. การพัฒนาและทดสอบแนวความคิด  

(Concept developing and testing)  (ต่อ) 

 • ทดสอบแนวความคิด – การน าแนวความคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ไปทดสอบกับ 
ผู้บริโภคเป้าหมายเพื่อดูการตอบสนองด้านการยอมรับ ความพึงพอใจ โดยใช้ 
โมเดล ภาพเคลื่อนไหวในมอนิเตอร์ หรือค าบรรยาย 



ตัวอย่างการทดสอบแนวความคิด  



 
4. การสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด 

 (Marketing strategy development)  

* พัฒนาแผนการตลาดเบื้องต้นเพื่อการแนะนาผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด  

- อธิบายตลาดเป้าหมาย (ขนาด โครงสร้าง พฤติกรรม)  
- การวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ตามแผนและเป้าหมายการขาย  
- เป้าหมายส่วนครองตลาดและเป้าหมายในการท าก าไร  



 
5. การวิเคราะห์ทางธุรกิจ  

(Business Analysis)  
• ต้องประมาณการยอดขาย ต้นทุน และกาไร (งบก าไรขาดทุน)  

• ยอดขายทั้งหมด (ผลรวมของยอดขายจากการซื้อครั้งแรก ยอดขายจากการซื้อไป 

       ทดแทน ยอดขายจากการซื้อซ้ า)  

  - สินค้าซื้อครั้งเดียว (one-time purchase product)  

  - สินค้าซื้อไม่บ่อย (infrequently purchase product)  

  - สินค้าซื้อบ่อย (frequently purchase product)  



 
6.การพัฒนาผลิตภณัฑ์  

(Product Development)  

•  เปลี่ยนแนวความคิดเป็นตัวผลิตภัณฑ์  

•  ใช้เงินทุนจานวนมากในการวิจัยและพัฒนา (R&D)  

•  เมื่อได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบออกมา ต้องทาการทดสอบ  



 
6.การพัฒนาผลิตภณัฑ์  

(Product Development) (ต่อ)  

•  ทดสอบการท างาน (Functional Tests) ทดสอบสินค้าในสถานการณ์
ต่างๆ หรือ ทดสอบการใช้งาน  

 
 

มิตซูบิชิมิราจได้รับการออกแบบให้มีความปลอดภัยสูงสุดระดับ 5 จากการทดสอบการชนตามมาตรฐานความปลอดภัยในรถรุ่นใหม่ของออสเตรเลีย (ANCAP) 
เป็นความร่วมมือกันระหว่างสมาคมยานยนต์ของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ตลอดจนภาครัฐและและเอกชนท้ังในประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ 

โดยการผ่านการทดสอบการชนระดับ 5 ดาวหมายถึงการให้ความปลอดภัยสูงสุดส าหรับผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และคนเดินเท้า 



 
6.การพัฒนาผลิตภณัฑ์  

(Product Development) (ต่อ)  

•  ทดสอบกับลูกค้า (Customer Tests) เชิญลูกค้ามาที่ห้องทดสอบ หรือ
ให้ผลิตภัณฑ์ตัวอย่างแก่ลูกค้าเพื่อนากลับไปลองใช้ที่บ้าน หรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์
ใหม่ให้ลูกค้าที่บ้านลูกค้า เพื่อถามผลตอบกลับ (เช่น ชอบ/ไม่ชอบสินค้า)  

ทีมการตลาด และการขาย ร่วมกับทีมวิจัย
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ด าเนินการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่ฝ่ายการทองเที่ยวเชิง

เกษตรให้น้องนักเรียนมากช่วยกันชิมนม
ส าหรับเด็ก ๆ และท าแบบสอบถามอย่างง่าย 

งานนี้ น้อง ๆ ร่วม 300 คน บอกว่า  
นมพี่อาหร่อยยยยยมากๆ คะ ชอบๆ  



 
7.ทดสอบตลาด (Market testing)  

 
• ทดสอบตลาด คือ การน าผลิตภัณฑ์ไปทดสอบในสถานการณ์ที่ผู้บริโภคพบเห็น 
ผลิตภัณฑ์จริง เพื่อให้ทราบว่าตลาดใหญ่เพียงใด ผู้บริโภคและตัวแทนจ าหน่ายมี 
ปฏิกิริยาอย่างไรต่อผลิตภัณฑ์ เช่น การเลือกซื้อ การใช้ การซื้อซ้ า เป็นต้น  



 
7.ทดสอบตลาด (Market testing)  

 
จะด าเนินการทดสอบตลาดมากหรือน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับ  

• 1. การลงทุนและความเสี่ยง – ถ้าลงทุนสูง ความเสี่ยงสูง ควรทาการทดสอบตลาด  
• 2. เงื่อนไขของเวลามีความเหมาะสมต่อการทดสอบตลาดหรือไม่  



 
 

จะด าเนินการทดสอบตลาดมากหรือน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับ  

• 1. การลงทุนและความเสี่ยง – ถ้าลงทุนสูง ความเสี่ยงสูง ควรทาการทดสอบตลาด  
• 2. เงื่อนไขของเวลามีความเหมาะสมต่อการทดสอบตลาดหรือไม่  



 
8. การทาการพาณิชย์ (Commercialization)  

 
1.  เมื่อใดจะเข้าสู่ตลาด (When) - เข้าตลาดรายแรก (first entry), เข้า 
     พร้อมคู่แข่ง (parallel entry), เข้าตลาดช้า (late entry)  

2.   เข้าสู่ตลาดใด (Where) – ท้องถิ่นเดียว, ภูมิภาคเดียว, หลายภูมิภาค, ประเทศ
เดียว, หลายประเทศ  

3.  ขายให้ใคร (Who) – ลกูค้ากลุ่มใด ควรเป็นกลุ่มที่พร้อมที่จะใช้ผลิตภัณฑ์เป็น
กลุ่มแรกๆ กลุ่มที่ใช้มากๆ ลูกค้าที่เป็นผู้นาทางความคิด  

4. เข้าสู่ตลาดด้วยวิธีใด (How) – วางแผนปฏิบัติการสาหรับแนะนาสินค้าเข้าสู่
ตลาด ซึ่งเป็นการวางแผนเกี่ยวกับ P – Place และ P - Promotion  


