
บทท่ี 8 
การวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
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นโยบายผลิตภัณฑ์ 

1. ลักษณะและจ านวนของสายผลิตภัณฑ์ที่จะขาย กิจการต้องก าหนด
ลักษณะและจ านวนผลิตภ ณฑ์ 

2. ชนิดผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในแต่ละสายผลิตภัณฑ์ จะน าอะไรมาขายบ้าง 
3. ระดับราคา คุณภาพ และการรับประกัน มีนโยบายในการก าหนด

ราคาอย่างไร ต้องการขายสินค้าที่มีคุณภาพอย่างไร มีการ
รับประกันสินค้าที่จะขายอย่างไร 

4. ความต้องการของผู้ซื้อกับปริมาณที่สามารถจะผลิตได้ ผู้ซื้อหรือ
ตลาดมีความต้องการอย่างไร ตอบสนองความต้องการได้อย่างไร 

5. การบริการเทคนิคทั้งก่อนและหลังการซื้อขาย ก่อนจะขายสินค้า
ต้องบริการทางเทคนิค เช่น อธิบายวิธีการใช้ การบริการหลังการ
ขาย เช่น การติดตั้งเครื่องจักร 
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การวางแผนผลิตภัณฑ์เพ่ือการแข่งขัน 

 เป็นลักษณะที่ปกติและประจ าในตลาดสินค้าอุตสาหกรรม ซึ่งการ
แข่งขันสามารถแยกได้ ดังนี้ 

 1. การแข่งขันด้านการวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 2. การแข่งขันด้านราคา 

 3. การแข่งขันด้านช่องทางจ าหน่าย 

 4. การแข่งขันด้านการส่งเสริมการตลาด ได้แก่ การโฆษณา              
การประชาสัมพันธ์ การใช้พนักงานขาย และการสิ่งเสริมการขาย 

  

3 



4 

1. การขาดความนใจของฝ่ายบริหาร ท าให้ตัวผลิตภัณฑ์ท่ีมีอยู่ไม่
สามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันที่ได้พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์
อยู่เสมอ 

2. กรไม่ศึกษาคู่แข่งขัน มีผลท าให้ไม่สามารถจะติดตามความ
เปล่ียนแปลงของคู่แข่งขัน อันอาจจะเป็นความเสียหายต่อ
ยอดขายของกิจการได้ 

อุปสรรคมของการวางแผนผลิตภัณฑ์ 
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 1. การแบ่งส่วนตลาดและการท าให้ผลิตภัณฑ์แตกต่าง 
ผู้บริหารต้องตัดสินใจเก่ียวกับการแบ่งส่วนตลาดของผลิตภัณฑ์ท่ีมี
อยู่โดยการแบ่งย่อยตลาดแต่ละส่วนตามประเภทของผลิตภัณฑ์                 
การแบ่งส่วนตลาดน้ีจะช่วยให้ผู้บริหารท างานได้สะดวกไม่สบสน 
 ข้อดีการใช้นโยบายการท าให้ผลิตภัณฑ์แตกต่าง คือ 
เหมาะท่ีจะใช้กับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ท่ีอยู่ในช่วงอ่ิมตัว เพราะ
ในช่วงอ่ิมตัวเป็นช่วงท่ีมีการแข่งขันอย่างเข้มข้น  
 

การตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
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 2. การท าให้สายผลิตภัณฑ์ง่ายลง เมื่อกิจการมีผลิตภัณฑ์มากกว่าหนึ่ง
อย่าง ย่อมจะพบกับปัญหาของต้นทุน ซ่ึงไม่สามารถที่แยกมาได้ ต้นทุนเป็นของ
ผลิตภัณฑ์ใดบ้าง ต้นทุนไม่สามารถหาพบได้เป็นผลมาจาก 
 - การใช้เวลาของฝ่ายบริหารที่ไม่ได้สัดส่วนในผลิตภัณฑ์ 
 - มีการเปลี่ยนแปลงราคาบ่อย ๆ และการปรับระดับราคาคงคลัง 
 - การผลิตระยะสั้น ท าให้เสียเวลาในการตั้งเครื่องจักร 
 - การให้ความสนใจในการโฆษณาและการขายผลิตภัณฑ์ที่มีก าไร 
 - ภาพสะท้อนเกี่ยวกับจินตภาพของกิจการ 
 - อุปสรรคกีดกั้นในอนาคตที่มีจากความล่าช้าในการค้นหาผลิตภัณฑ์
ทดแทนและการเพิ่มผลิตภัณฑ์ 
 

การตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (ต่อ) 
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 3. การขยายผลิตภัณฑ์มากข้ึน มีวัตถุประสงค์ คือ 

 - เพ่ิมจะเพิ่มยอดขายและก าไร 

 - เพื่อท าประโยชน์ให้กับกิจการโดยค านึงถึงแนวโน้มทาง
เศรษฐกิจ 

 - เพ่ือให้ยอดขายและก าไรคงท่ี 

 - เพ่ือกระจายความเส่ียงไปยังผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

 

การตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (ต่อ) 
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 4. การวางแผนผลิตภัณฑ์ล้าสมัย มี 2 ลักษณะ คือ 

 - การวางแผนผลิตภัณฑ์ล้าสมัยจะต้องก าหนดผลิตภัณฑ์
ว่าจะส้ินสุดประโยชน์อย่างไร และเม่ือไร 

 - ระบุปัจจัยท่ีมีผลต่อการส้ินสุดประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ 
ซึ่งปัจจัยดังกล่าว ได้แก่ การส้ินสุดการปฏิบัติงาน และการ
เปล่ียนแปลงเทคโนโลยี 

 

การตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (ต่อ) 



การตัดสินใจเกี่ยวกับหน่วยงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

 การบริหารการวางแผนผลิตภัณฑ์ต้องอาศัยความเข้าใจในตัวกิจการ คู่
แข่งขัน และผู้ผลิตวัตถุดิบ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย
ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายขาย ฝ่ายผลติ ฝ่ายวิจัย และฝ่ายการเงิน 
 1. ข้อพิจารณาด้านเวลาและงบประมาณ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้บรรลุผล
ส าเร็จผู้บริหาระดับสูงต้องค านงึถึงปัจจัย 2 ประการ  
 ประการแรก ค านึงถึงความถาวรที่เกี่ยวงข้องกับหน้าที่พัษนาผลิตภัณฑ์ ซึ่ง
คือการก าหนดวัตถุประสงค์และนโยบายของแผนระยะสั้น และระยะยาวอย่าง
ชัดเจน  
 ประการที่สอง ต้องค านึงถึงก าลัคนที่มีความช านาญ สิ่งอ านวยความสะดวก
และงบประมาณ เพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในกิจการขนาดเล็กและขนาดใหญ่
จะมีความแตกต่างในเรื่องนี้ กิจการขนาดเล็กไม่มีเงินทุนมากเท่ากิจการขนาดใหญ่ 
แต่กิจการขนาดเล็กไม่จ าเป็นที่จะต้องใช้เงินไปทางด้นพัฒนาและวัจัยทางเทคนิค
เหมอืนอย่างกิจการขนาดใหญ่ 
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การตัดสินใจเกี่ยวกับหน่วยงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ต่อ) 

 2. ชนิดของโครงสร้างองค์การ การศึกษาองค์การ
หรือหน่วยงานในการพัฒนาพบว่า ไม่มีองค์การหรือหน่ว
งานแบบใดที่จะดีที่สุดส าหรับทุก ๆ กิจการ ชนิดของ
โครงสร้างสามารถแบ่งได้ 4 ประเภทดังน้ี 
 - กลุ่มผู้รับผิดชอบ 
 - กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 - คณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 - ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
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การตัดสินใจเกี่ยวกับหน่วยงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ต่อ) 

 3. การวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ จะข้ึนตรงต่อผู้บริหา
ระดับสูง โดยให้อยู่ในระดับเดียวกับฝ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ฝ่าย
ตลาด ฝ่ายผลิต ฝ่ายการเงิน เพ่ือให้การท างานของฝ่าย
พัฒนาผลิตภัณฑ์ท างานได้อย่างมีอิสระ 

 4. กลุ่มที่ปรึกษาในหน่วยงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ มา
จากผู้แทนในแต่ละหน้าท่ี ได้แก่ ฝ่ายผลิต ฝ่ายตลาด และ
ฝ่ายวิศวกรรม โดยแต่ละหน้าที่ปฏิบัติงานดังน้ี 
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การตัดสินใจเกี่ยวกับหน่วยงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ต่อ) 

 4.1 ฝ่ายผลิต 
  - ประเมินผลของความสามารถในการผลิต 
  - ก าหนดก าลังคน วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ผลิต 
  - สร้างแบบจ าลอง Model และแบต่าง 
Prototype 
  - ติดต่อประสานงานระหว่างฝ่ายผลิตกับฝ่าย
พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
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การตัดสินใจเกี่ยวกับหน่วยงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ต่อ) 

 4.2 ฝ่ายตลาด 
  - ประเมินผลความสามารถของตลาดที่จะซ้ือ
สินค้าได ้
  - ก าหนดก าลังคน การโฆษณา และวัสดุในการ
ส่งเสริมการขาย 
  - ก าหนดต าแหน่งในตลาด เช่น การแข่งขัน ความ
มีช่ือเสียง  
  - ทดสอบตลาดและหาข้อมูลส่งกลับ 
  - ติดต่องานระหว่างฝ่ายตลาดกับฝ่ายพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 
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การตัดสินใจเกี่ยวกับหน่วยงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ต่อ) 

 4.3 ฝ่ายวิศวกรรม 

  - ประเมินความสามารถของตัวผลิตภัณฑ์ 

  - จัดล าดับของการทดสอบทางเทคนิคใน
ห้องปฏิบัติการและในสนาม 

  - ค้นหาเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในตัวผลิตภัณฑ์ 

  - ติดต่องานระหว่างฝ่ายวิศวกรรมกับฝ่าย
พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
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