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1  ความหมายของ Product Concept

ค าจ ากัดความของผลิตภัณฑ์ที่จะท าการ
พัฒนาและจะเปลี่ยนแปลงเม่ือขั้นตอนการ
พฒันาด าเนินต่อไป



2  การเขียน Product Concept

2.1 เม่ือผู้บริโภคซ้ือผลติภณัฑ์ไปจะได้รับประโยชน์อย่างไร 
(Product Benefit) 

2.1.1 ลกัษณะทางกายภาพ

2.1.2 องค์ประกอบทางเคมี

2.1.3 ลกัษณะทางประสาทสัมผสั          

2.1.4 คุณค่าทางโภชนาการ

2.1.5 ความปลอดภัยในการใช้                    

2.1.6 คุณภาพในการใช้งาน 



ตวัอยา่ง

• คดัสรรคุณภาพดีจากธรรมชาติ ผา่นกระบวนการผลิตตามแบบฉบบั
ของดชัมิลลดี์น่า 
ท่ีคงคุณค่า สารอาหารไวไ้ดอ้ยา่งครบถว้น ถัว่เหลืองแหล่งโปรตีน
สูงจากธรรมชาติ
ท่ีช่วยเสริมสร้างกลา้มเน้ือและใหพ้ลงังานต่อร่างกาย ช่วยบ ารุง
ร่างกายใหเ้จริญเติบโต พร้อมทั้งใยอาหาร แร่ธาตุ และวติามินท่ีมี
ประโยชน์ต่อร่างกาย ด่ืมไดทุ้กเพศ 
ทุกวยั ด่ืมเป็นประจ าทุกวนั ร่างกายแขง็แรง สุขภาพดี

จุดเด่นของผลติภณัฑ์
1.อร่อย กลมกล่อม หวานก าลงัดี



• จุดเด่นของผลิตภณัฑ์
1.วาเลนเซียมลัติฟรุต เป็นน ้าผลไม ้100% 
2.วาเลนเซียมลัติฟรุต รวมประโยชน์จากน ้าผลไม้
หลายชนิดไวใ้นกล่องเดียวท าใหมี้คุณค่าสารอาหารท่ี
ดีและหลากหลาย
3.วาเลนเซียมลัติฟรุต มีวิตามิน เอ ซี และอีสูงซ่ึงช่วย
ต่อตา้นอนุมูลอิสระ
4.วาเลนเซียมลัติฟรุต เป็นน ้าผลไม ้ท่ีไม่เติมน ้าตาล-
หวานธรรมชาติ 5.วาเลนเซียมลัติฟรุต ไม่เติมมีวตัถุ
กนัเสีย



2.2 ประโยชน์ของบรรจุภณัฑ์ (Package Benefit)

2.2.1 เปิด-ปิดสะดวก

2.2.2 เกบ็รักษาสะดวก

2.2.3 ใช้สะดวก



2.3 ประโยชน์ในการใช้ ( Use Benefit)

2.3.1 ง่ายในการใช้ เช่น ซุปก้อนคนอร์

2.3.2 เม่ือเปิดใช้แล้วสามารถเกบ็ไว้ใช้ได้อกี 
หลายๆคร้ังเช่นน า้มันพืช

2.3.3 ประหยดัเวลา เช่น บะหมี่กึง่ส าเร็จรูป



ตวัอยา่ง

• ผลิตภณัฑท่ี์เลง็เห็นส่ิงท่ีจะเขา้ไปตอบสนอง
ความตอ้งการ ของผูบ้ริโภคท่ีมีชีวติรีบเร่ง แต่
ตอ้งการอาหารท่ีมีคุณค่า, ความอร่อย, สะอาด 
และประหยดัเวลา ดว้ยผลิตภณัฑใ์หม่ภายใต้
ยีห่อ้ " ควกิเชฟ " ซ่ึงหมายถึง " อาหารจานด่วน
พร้อมรับประทาน " ท่ีผลิตดว้ยเทคโนโลยชีั้นสูง 
สามารถเกบ็รักษาไดใ้นอุณหภูมิปกติ โดยไม่
ตอ้งแช่ตูเ้ยน็เป็นอาหารท่ีปรุงสุก สามารถรักษา
คุณภาพ ความสด รสชาติ และคุณค่าทาง
โภชนาการไวอ้ยา่งครบถว้น บรรจุอยูใ่นบรรจุ
ภณัฑแ์บบรีทอร์ท- เพาซ์ (Retort Pouch ) 
รับประทานไดท้นัทีโดยใชอุ่้นใหร้้อน 

1. ซุปเห็ดและมันฝร่ังควกิเชฟ 

2. ซุปหูฉลามปรุงรสควกิเชฟ 

3. สเต็กเน้ือควกิเชฟ 

4. สเต็กไก่ควกิเชฟ 

5. สตูว์เน้ือควกิเชฟ 

6. ซุปข้าวโพดควกิเชฟ



2.4  ประโยชน์ในด้านจิตวทิยา
(Psychological Benefit)

2.4.1 ความมีศักดิ์ศรี เช่น ด่ืมรังนก

2.4.2 ความสนุกเพลดิเพลนิ เช่น ขนมขบเคีย้ว

2.4.3 รับประทานแล้วรู้สึกสะอาด สดช่ืน เช่น 
หมากฝร่ัง



ตวัอยา่ง

• สกดัจากลูกพรุนคุณภาพดีจาก
ต่างประเทศ เป็นแหล่งของใยอาหารจาก
ลูกพรุน และโอลิโก ฟรุกโตส และอิ
นูลิน ทั้งยงัอุดมดว้ยวติามินซี ไม่เจือสี
สงัเคราะห์ และไม่ใชว้ตัถุกนัเสีย แช่เยน็ 
ด่ืมอร่อยไดทุ้กวนั เหมาะส าหรับทุกคน
ในครอบครัว (เขยา่ขวดก่อน
รับประทาน) 



ตัวอย่าง Product Concept

• เคร่ืองด่ืมรังนกผสมโสมส าเร็จรูปตราแบรนด์ ผลติ
จากรังนกแท้ผสมโสมปรุงรสด้วยน า้ตาลกรวดสะอาด 
ถูกสุขลกัษณะไม่เจือสีไม่มวีตัถุกนัเสียสามารถด่ืมได้
ขณะอุณหภูมปิกตหิรือจะแช่ตู้เยน็หรือผสมน า้อุ่นและ
ยงัสามารถเกบ็ไว้ได้นานโดยไม่ต้องแช่เยน็จึงช่วย
ประหยดัเวลาในการเตรียมรังนกของคุณ



ตวัอยา่ง

• เมลด็กาแฟสดๆ นั้นเป็นแหล่งของ
สารตา้นอนุมูลอิสระ คร้ังแรกของ
การน าเมลด็กาแฟสดๆ มาผสมผสาน
กบัเมลด็กาแฟคัว่ จนได ้เนสกาแฟ
โพรเทค นวตักรรมใหม่ของกาแฟท่ี
ใหส้ารตา้นอนุมูลอิสระ พร้อม
รสชาตินุ่ม กลมกล่อม หอมกรุ่นของ
กาแฟแท้



การเขียน concept บอกถึงส่ิงเหล่านีอ้ย่างไร

• ตัวของผลติภัณฑ์

• ภาชนะบรรจุ

• ประโยชน์ในการใช้

• ประโยชน์ในการด้านจิตวทิยา



3 ข้อควรค านึงในการเขียน Product Concept

3.1ใช้ข้อความ กะทัดรัด 

3.2 เห็นภาพชัดเจน 

3.3 ขึน้ต้นด้วยประเภทของผลติภัณฑ์

3.4 แสดงให้เห็นประโยชน์หรือข้อเด่นของ
ผลติภณัฑ์ทีเ่ด่นกว่าคู่แข่ง



4 การเปลีย่น Product Idea เป็น Product Concept

Consumer Product Idea Concept

Product Design Specifications

Product Concept

Product Specifications

Product Propositions



ตวัอยา่งขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม

• พบวา่ร้อยละ 60 จะซ้ือผลิตภณัฑข์นมไทยแช่เยอืกแขง็หากมีความ
สะดวกในการบริโภค เช่น ใชไ้มโครเวฟในการอุ่นขนมได้

• พบวา่ร้อยละ 70 อยากใหมี้การน าขนมลอดช่องไทยมาแช่เยอืกแขง็
• พบวา่ร้อยละ 40 อยากใหมี้การใชบ้รรจุภณัฑท่ี์ดูทนัสมยั เหมาะเป็น

ของฝากได ้และมีความเป็นไทยสูง



Product Concept คือ



ตวัอยา่ง : Product Idea อาหารผงในนมเพ่ือเพ่ิมคุณค่า
ทางอาหารและท าใหร้สชาติดีข้ึน

• Concept 1 : เคร่ืองด่ืมส าเร็จรูปเพ่ือเป็นอาหารเช้า
ส าหรับผู้ใหญ่ทีต้่องการอาหารเช้าทีม่คุีณค่าทาง
โภชนาการโดยไม่ต้องเสียเวลาในการเตรียมอาหาร

• Concept 2 : เคร่ืองด่ืมรสอร่อยส าหรับเดก็เพ่ือด่ืมใน
ช่วงเวลากลางวนั

• Concept 3 : เคร่ืองด่ืมเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเพ่ือด่ืมใน
ช่วงเวลาบ่าย



6. การออกแบบเฉพาะผลติภัณฑ์ 
(Product Design Specification)

1 ความหมาย

2 การเกดิ Product Design 
Specification

3 องค์ประกอบของ Product Design 
Specification 



1 ความหมาย

• การบอกข้อก าหนดต่างๆของ
ผลติภัณฑ์



ข้อมูลทีต้่องการหา

• 1.1 Product : เป็นตัวผลติภัณฑ์ลกัษณะทางเคมี
กายภาพ ตามที่ต้องการ
– Nutrition 

– Safety

– Cost

– Eating Quality

– Use Quality



ข้อมูลทีต้่องการหา (ต่อ)

• 1.2 Processing
– Raw Material

– Processing Variable

• 1.3 Marketing
– Marketing Channels

– Physical Distribution

– Promotion



ข้อมูลทีต้่องการหา(ต่อ)

1.4 Environment
– Consumer Needs

– Society 

– Culture

– Economic 



2 การเกดิ Product Design Specification

Product Idea Concept

Product Design Specification

Consumer Description

Product Quality Knowledge

Environment

Raw Material

Processing

Market



3 องคป์ระกอบของ Product Design Specification

• 3.1 General Statement of Product 
Concept 
– Product

– Raw Material

– Characteristic 



3.2 Design Characteristics
Consumer Description & Product Quality Knowledge

– Physical

– Microbiological

– Storage

– Nutrition

– Sensory

– Use

– Chemical



3.3 Design Specification

3.3.1 Raw Material

3.3.2 Processing

3.3.3 Packaging

3.3.4 Marketing



Product Profile

หมายถึง ลกัษณะของผลติภัณฑ์แต่ละ
ชนิดซ่ึงประกอบด้วยลกัษณะที่ส าคญั
ของผลติภัณฑ์และระดบัความเข้มข้น
ของแต่ละลกัษณะทีผู้่บริโภคต้องการ


