
New Product Development Guideline  

 

สอนโดย 

รศ. ดร.นฤมล มาแทน 
 



ความส าคญัของการพฒันาผลติภัณฑ์ 
• การพฒันาผลติภัณฑ์ท าให้วตัถุดบิทางการเกษตร
มีมูลค่าสูงขึน้ 
– ในประเทศไทยมวีตัถุดบิทางการเกษตรทีม่ี
ศักยภาพสูงแต่ไม่อาจเกบ็รักษาได้นาน เกดิการ
เส่ือมเสียจากส่ิงแวดล้อมได้ง่ายและมูลค่าต า่ทาง
เศรษฐกจิ การพฒันาผลติภัณฑ์จึงมบีทบาทส าคญั
มากในการเพิม่มูลค่าให้กบัวตัถุดบิทางการเกษตร 
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การพฒันาผลติภัณฑ์น าไปสู่การค้าในระดบัสากล 

•       การพฒันาผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นที่ต้องการในตลาด
ต่างประเทศมส่ีวนส าคญัทีท่ าให้ดุลการค้าของประเทศ
ไทยขาดดุลน้อยลงโดยสินค้าเกษตรบางชนิดสามารถ
น ามาพฒันาแล้วเพิม่มูลค่าให้ราคาสูงกว่าเดมิหลายเท่า 
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แนวคดิส าหรับผลติภัณฑ์ใหม่  
• ผลติภณัฑ์ทีเ่ปลีย่นแปลงภาชนะบรรจุ 

• ผลติภัณฑ์ทีม่าจากการเปลีย่นแปลงตวัของผลติภัณฑ์ 
– ผลติภณัฑ์ทีเ่ปลีย่นแปลงรูปร่าง 

– ผลติภณัฑ์ทีป่รับปรุงกรรมวธีิการผลติ 

– การปรับปรุงสูตร 

• ผลติภัณฑ์ทีไ่ม่เคยมใีนท้องตลาด 
 



   ผลติภณัฑ์ทีเ่ปลีย่นแปลงภาชนะบรรจุ 

–      การปรับปรุงหีบห่อภาชนะบรรจุใหม่ถือว่าเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วย เพราะหีบห่อของสินค้าเป็น
ส่วนหน่ึงที่ ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้า แต่
วธีิการนี ้นักพฒันาผลิตภัณฑ์จะใช้น้อยมาก เหมาะ
กับประเทศที่ด้อยพัฒนาและมีอ านาจการซ้ือต ่า 
โดยมกีารออกแบบให้เหมาะกบัเหตุการณ์ปัจจุบัน 
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ผลติภัณฑ์ที่มาจากการเปลีย่นแปลงตัวผลติภัณฑ์ 

• ผลติภัณฑ์ทีเ่ปลีย่นแปลงรูปร่าง 
– การเปลีย่นแปลงรูปร่างเดมิของผลติภณัฑ์ให้
กลายเป็นรูปร่างแบบใหม่น้ันจ าเป็นต้องค านึงถึง
ด้านการผลติด้วยว่าสามารถผลติได้หรือไม่ ใน
ประเทศไทยมกีารท าการพฒันาผลติภัณฑ์แบบนี้
กนัมาก 





ผลติภณัฑ์ทีป่รับปรุงกรรมวธีิการผลติ 

•      การปรับปรุงผลติภัณฑ์วธีินีส้ามารถท าได้ไม่
ง่ายนักแต่ถ้ารู้เทคโนโลยกีารผลติจะสามารถท า
การปรับปรุงได้ดยีิง่ขึน้ 





การปรับปรุงสูตร 

• สูตรอาหารเป็นเคล็ดลับอย่างหน่ึงที่ท าให้อาหารอร่อย 
สูตรอาหารที่ปรับปรุงตามกาลสมัยและค่านิยมย่อมท า
ให้อาหารชนิดน้ันมีความอร่อยไม่แพ้สูตรอาหารแบบ
ดั้งเดิมได้ทั้ งนี้ควรพิจารณาไม่ให้อาหารน้ันๆหมด
เอกลกัษณ์ของอาหารเอง 



http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.fortunetown.co.th/Portals/9/News/Pizza-hut-logo.jpg&imgrefurl=http://www.fortunetown.co.th/DesktopModules/DnnForge%2520-%2520NewsArticles/Print.aspx%3Ftabid%3D269%26tabmoduleid%3D672%26articleId%3D77%26moduleId%3D782%26PortalID%3D9&usg=__8gJq8fWjCm1Kjq-Z0EurMzKz2mc=&h=302&w=300&sz=18&hl=th&start=1&zoom=1&itbs=1&tbnid=RDXK0GnLy3wtUM:&tbnh=116&tbnw=115&prev=/images%3Fq%3Dpizza%2Bhut%26hl%3Dth%26sa%3DX%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.prosco-inc.com/USA-flag.jpg&imgrefurl=http://www.prosco-inc.com/directdrive.html&usg=__OuVVd2R2NX2fzTH72t_0RzWV_Hw=&h=387&w=516&sz=43&hl=th&start=1&zoom=1&itbs=1&tbnid=lra7me0wcjyzIM:&tbnh=98&tbnw=131&prev=/images%3Fq%3Dusa%2Bflat%26hl%3Dth%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www2.warwick.ac.uk/fac/cross_fac/comcom/dtcsite/applyingtothedtc/uk_flag.jpg&imgrefurl=http://www.iamsk38129.com/&usg=___r_Qn1h6TNQOkiXm9LZ-Pb9BoAU=&h=482&w=800&sz=26&hl=th&start=1&zoom=1&itbs=1&tbnid=TEGh4_dDW8NAIM:&tbnh=86&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Dflag%2Buk%26hl%3Dth%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.funbumperstickers.com/images/thailand_flag_wave2.jpg&imgrefurl=http://www.funbumperstickers.com/detail.aspx%3FID%3D3665&usg=__Zp32PBSya5eGY_67PnVokB-h6nc=&h=350&w=358&sz=26&hl=th&start=17&zoom=1&itbs=1&tbnid=7zbEF8H2g39oqM:&tbnh=118&tbnw=121&prev=/images%3Fq%3Dflag%2BThailand%26hl%3Dth%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1






ผลติภัณฑ์ทีไ่ม่เคยมใีนท้องตลาด 

•    วธีินีใ้ช้เวลานานและยาก แต่มีสินค้าหลายชนิดมี
การสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆเพิ่มความสะดวก
ให้แก่ผู้บริโภคและบ้างผลิตภัณฑ์อาจให้ผลคุ้มค่า
มากในการลงทุน 







http://www.idealsweet.com/recipes/cappuccino.html
http://www.idealsweet.com/recipes/coconut.html
http://www.idealsweet.com/recipes/icecream.html




ผลิตภณัฑใ์หม่ หรือ ไม่? 
Two-Part Containers Delivers Pasta Pronto  



“ทาร์ตไท” ขนมครก 



Natural Ketchup Gets the 
Orion Treatment 

 



Polypropylene Excellence 
Is Now Even Clearer  



“Thai Smile” 



Global Expertise Makes 
RPC The Veetee Choice  



แผ่นก าจัดกลิน่และยบัยั้งเช้ือแบคทเีรีย 
 
เทคโนโลยล่ีาสุดจากต่างประเทศ ทีผ่สานแร่แอพาไทต์
และนาโนไททาเน่ียมทีม่คุีณสมบัตยิอดเยีย่มในการดูดจับ
เช้ือโรคและกลิน่ไม่พงึประสงค์ต่างๆ ส าหรับใช้ในรถ ใน
บ้าน ในห้องนอน และสถานทีต่่างๆ เพือ่คืนอากาศ
บริสุทธ์ิ และป้องกนัคนทีคุ่ณรักจากเช้ือแบคทเีรียต่างๆ 
 



ขั้นตอนในกระบวนการพฒันาผลติภณัฑ์ 

 1 ก าหนดเป้าหมายและวตัถุประสงค์ของโครงการ 

 2 ก าหนดข้อจ ากดัของโครงการ 

 3 การสร้างแนวความคดิผลติภัณฑ์ ( Product Idea Generation)  

 4 การคดัเลอืกแนวความคดิผลติภัณฑ์ ( Product Idea Screening) 

 5 การวเิคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านการตลาด ( Business 
Analysis) 

 6 การพฒันาแนวความคดิ ( Product Concept) 



ขั้นตอนในกระบวนการพฒันาผลติภณัฑ์ (ต่อ) 

 7  การสร้างผลติภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype Product) 

 8 การพฒันากระบวนการผลติที่เหมาะสม (Process 
Development) 

 9 การทดสอบผลติภัณฑ์ (Product Testing) 

 10 การวางแผนการตลาด (Product Management) 

 11 การจ าหน่ายผลติภัณฑ์เชิงพาณชิย์ (Commercialization)  



1 การก าหนดเป้าหมายและวตัถุประสงค์ของโครงการ  

การก าหนดเป้าหมาย ( AIM )  : เป็นส่ิงทีค่าดว่าจะได้รับเมือ่
โครงการส้ินสุดลง ช่วยในการก าหนดทศิทางของการ
พฒันาผลติภัณฑ์  เป้าหมายควรส้ันได้ใจความไม่ควรกล่าว
กว้างเกนิไป เช่น เบเกอร่ีหลายรสชาต ิเป็นเป้าหมายทีก่ว้าง
เกนิไป  เป้าหมายยงัต้องชัดเจนเข้าใจง่าย เฉพาะเจาะจงไม่
กล่าวครอบคลุมทัว่ไป 



ตวัอย่าง : เพือ่พฒันาผลติภัณฑ์ทีม่ส่ีวนผสมหลกัจากข้าว และมส่ีวนผสม
เสริมจากธัญพชื มรีสชาตหิลากหลายในหีบห่อเดยีว เหมาะส าหรับ
ผู้บริโภคในวยัท างานทีรั่กสุขภาพ 







• วตัถุประสงค์ (Objective) : เป็นเป้าหมายส าหรับขั้นตอนต่างๆ
ของโครงการ ไม่ควรมีหลายข้อเกนิไป วตัถุประสงค์ทีม่ีผลต่อ
ความส าเร็จของโครงการควรระบุให้ละเอยีด  

• ตวัอย่าง วตัถุประสงค์ในการพฒันาผลติภณัฑ์จากข้าว 

 1 เพือ่พฒันาหาวธีิการขึน้รูปผลติภณัฑ์จากข้าวทีม่ีส่วนผสม
จากธัญพชื 

 2 เป็นผลติภัณฑ์จากข้าวที่มีราคาใกล้เคยีงหรือต ่ากว่า
ท้องตลาดเป็นผลติภณัฑ์ทีผ่่านการยอมรับของผู้บริโภค 

 3 เป็นผลติภัณฑ์ทีม่ีรสชาติให้เลอืกหลายรสชาติในหีบห่อ
เดยีว 



วตัถุประสงคคื์อ ท าอยา่งไรใหเ้ป้าหมายเป็น
จริง? 



2 การก าหนดข้อจ ากดัของโครงการ 

ข้อจ ากดั (Constrain) : ข้อจ ากดัเป็นปัจจยัทีก่ าหนดหรือจ ากดั 

ขอบเขตของโครงการในด้านต่างๆเช่น 

2.1 ข้อจ ากดัด้านผลติภัณฑ์ เช่น เป็นผลติภัณฑ์ส าหรับเดก็ 

2.2 ข้อจ ากดัด้านกระบวนการแปรรูป เช่น เคร่ืองมือทีบ่ริษทัมีอยู่ 

2.3 ข้อจ ากดัด้านการตลาด เช่น ความนิยมของผู้บริโภค 

2.4 ข้อจ ากดัด้านการเงิน เช่น งบประมาณที่ใช้ท าผลติภัณฑ์ 

2.5 ข้อจ ากดัด้านข้อตกลงระหว่างบริษทั เช่น ข้อตกลงในการไม่ 

          แข่งขนักนัในเครือบริษทัเดยีวกนั 



 2.6  ข้อจ ากดัด้านส่ิงแวดล้อม : พฒันาผลติภัณฑ์ทีไ่ม่ก่อให้เกดิ
มลภาวะและไม่ผดิกฎหมาย  

ตัวอย่างเช่น 

 1 สามารถใช้อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีม่ีอยู่ในแขนงเทคโนโลยี
อาหาร 

 2 เป็นผลติภัณฑ์จากข้าวที่มีราคาใกล้เคยีงหรือต ่ากว่าท้องตลาด
และเป็นทีย่อมรับของผู้บริโภค 

 3 เป็นผลติภัณฑ์ทีม่ีรสชาติให้เลอืกหลายรสชาติ 


