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บทคัดย่อ

การวางแผนผลติภณัฑ์เป็นจดุเริม่ต้นอนัส�าคญัยิง่ในกระบวนการพฒันาผลติภณัฑ์ เป็นช่วงการพจิารณาว่าองค์กรควรเลอืกพฒันา

ผลติภณัฑ์ใด เช่นใด เพือ่สนองตอบกลุม่เป้าหมายกลุม่ใด เมือ่ใด เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุตามเป้าหมายทางธรุกจิขององค์กร 

การวางแผนผลิตภัณฑ์มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึง่ที่ใช้อย่างกว้างขวางในภาษาอังกฤษว่า “Fuzzy Front-End” ซึ่งหมายถึงช่วงเริ่มต้น

อันสับสน เนื่องจากการวางแผนผลิตภัณฑ์ไม่มีโครงสร้างหรือวิธีการท�างานตายตัวที่ทุกองค์กรจะสามารถยึดไปปฏิบัติเหมือน

กนัได้ การพฒันาผลติภณัฑ์แต่ละโครงการจ�าเป็นต้องใช้ข้อมลูและวธิกีารท�างานในช่วงการวางแผนผลติภณัฑ์แตกต่างกนัทัง้สิน้ 

“กลยุทธ์การวางแผนผลิตภัณฑ์” หรือการเลือกวิธีการท�างานที่เหมาะสมกับลักษณะโครงการ จึงมีความส�าคัญมากต่อความ

สัมฤทธิ์ผลของผลิตภัณฑ์ บทความนี้เสนอกรอบแนวคิดใหม่ในการวางกลยุทธ์โดยอาศัยการจ�าแนกประเภทของโครงการตาม

ระดบันวตักรรมแห่งคณุค่า กรอบแนวคดิใหม่นีเ้อือ้ให้องค์กรสามารถตัง้เป้าหมายในการพฒันาผลติภณัฑ์ได้อย่างชดัเจน สามารถ

เลือกใช้วิธีการท�างานและข้อมูลที่จ�าเป็นในการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม น�าไปสู่การใช้ทรัพยากรตลอด

กระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพและแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ

‘Value Innovation’ 
Strategic Product Planning
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Abstract

Product planning is the important starting point in the production development process. It is the period where the 

organization considers which products to develop, in which way, which target groups to satisfy, and when, to maximize 

benefit towards the organization’s business goals. Product planning has another widely used name “Fuzzy Front-End”, 

which is the messy “getting started” period, as product planning does not have a specific structure or working procedure 

that all organizations can use. Each product development project requires different information and working procedures 

for product planning. “Strategic product planning”, or selecting the appropriate working procedure for the project is 

therefore very important to the success of the product. This paper discusses a new framework for strategizing by 



���    

กลยุทธ์การวางแผนผลิตภัณฑ์ ‘นวัตกรรมแห่งคุณค่า’

นิยาม

1.  นวัตกรรม

“นวัตกรรม” ตรงกับค�าว่า “innovation” ในภาษาอังกฤษ 

มาจากรากศพัท์ภาษาลาตนิว่า “innovare” ซึง่หมายถงึ การ

ท�าสิ่งใหม่ นวัตกรรมมีความจ�าเป็นอย่างมากส�าหรับความ

อยู ่ รอดและความส�าเร็จทางธุรกิจในป ัจจุบัน  นัก

เศรษฐศาสตร์คนแรกทีก่ล่าวถงึความส�าคญัของนวตักรรมใน

เชิงพาณชิย์ คือ Joseph Schumpeter (1934) ภายหลังมีผู้

ศึกษาวิจัยและอธิบายถึงนวัตกรรมอีกมากมาย ค�าอธิบายที่

ส�าคัญได้แก่ Peter Drucker (1985) กล่าวว่านวัตกรรมคือ 

“change that creates a new dimension of performance” 

หมาย ถึงการเปลี่ยนแปลงที่ยกระดับสมรรถนะ Jose 

Campos กล่าวว่านวัตกรรมคือ “the ability to deliver new 

value to a customer”  หมายถึง ความสามารถในการส่ง

คณุค่าใหม่ไปถงึลกูค้า Terwiesch & Ulrich (2009) ให้ความ

หมายว่าเป็น “a new match between a need and a 

solution” หมายถึงการจับคู่ใหม่ระหว่างความต้องการและ

วิธีแก้ปัญหา Markides (1997,1998), James Brian-

Quinn (1992),  Jim and David Matheson (1998), 

Prahalad,1996, 2004),  Leifer et al. (2000) เขียน

หนังสือและบทความจ�านวนมากที่อธิบายถึงบทบาทของ

นวตักรรมต่อการเตบิโตทางธรุกจิและผลก�าไรขององค์กร ซึง่

ชี้ชัดว่าความส�าเร็จทางธุรกิจเป็นผลมาจากนวัตกรรมที่มี

คุณค่าในมุมมองของลูกค ้า ข ้อสรุปนี้ตรงกับแนวคิด

นวัตกรรมแห่งคุณค่า (value innovation) ซึ่งเป็นหัวใจของ

กลยุทธ์น่านน�้าสีคราม (Blue Ocean Strategy) ของ Kim & 

Mauborgne (2005) ทีก่ล่าวถงึการสร้างความแตกต่างอย่าง

สิ้นเชิงและมีคุณค่าเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันโดยตรงในเชิง

เปรียบเทียบกับคู่แข่งรายอื่นๆ  “นวัตกรรมแห่งคุณค่า” 

(value innovation) คือการสร้างสิ่งใหม่ที่ส่งผลให้กลุ่มเป้า

หมายรับรู้และตระหนกัถึง “คุณค่า” ในแง่ที่ส�าคัญต่อกลุ่ม

เป้าหมายอย่างแท้จรงิ การสร้างสิง่ทีม่คีณุค่าอย่างสงูส�าหรบั

กลุ่มเป้าหมายที่ส�าคัญในตลาดท�าให้เกิดผลประโยชน์ทาง

ธุรกิจที่ยั่งยืน นวัตกรรมแห่งคุณค่าไม่จ�าเป็นต้องอาศัยการ

พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ แต่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าใหม่อย่าง

ก้าวกระโดดในราคาที่กลุ่มเป้าหมายรับได้ 

2.  ผลิตภัณฑ์ และการวางแผนผลิตภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์คือสิ่งที่องค์กรขายให้แก่ลูกค้า ผลิตภัณฑ์ทั้งที่จับ

ต้องได้ (เช่น สินค้า) และที่จับต้องไม่ได้ (เช่น การบริการ) 

เป็นทรพัย์สนิส�าคญัขององค์กรทีท่�าให้เกดิผลก�าไร ผลติภณัฑ์

เป็นจุดเริ่มต้นในการวางแผนการตลาด และกิจกรรมทาง

ธุรกิจขององค์กร 

การวางแผนผลิตภัณฑ์ (product planning) เป็นการท�างาน

ในช่วงต้นของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 

การพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ (new product development) เป็น

กิจกรรมซึ่งมีจุดเริ่มต้นที่การท�าความเข้าใจโอกาสทางการ

ตลาดและจบลงที่การผลิต การจ�าหน่าย หรือการกระจาย

ผลติภณัฑ์ออกสูต่ลาด กระบวนการการพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่

สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ระยะการ

วางแผนผลิตภัณฑ์ เป็นช่วงการท�างานก่อนที่โครงการจะได้

รับการอนุมัติให้ด�าเนนิการ บางครั้งเรียกว่าช่วงต้น (front-

end) ของกระบวนการพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ ประกอบไปด้วย 

ขั้นตอนที่ 1การส�ารวจโอกาสสร้างนวัตกรรม ขั้นตอนที่ 2 

การสังเคราะห์ความคิดนวัตกรรม ขั้นตอนที่ 3 การคัดสรร

ความคิด ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนาและทดสอบแนวคิด และ

ขัน้ตอนที ่5 การวเิคราะห์ทางธรุกจิ ผลลพัธ์ของการวางแผน

ผลิตภัณฑ์คือโจทย์ในรูปค�าอธิบายพันธกิจ (project’s 

mission statement ) และ แผนผลิตภัณฑ์ (product plan) 

ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นแนวทางที่ชัดเจนส�าหรับการ 

ท�างานในระยะถัดไป  ระยะที่ 2 คือระยะด�าเนนิการพัฒนา

categorizing projects by value innovation level, allowing organizations to clearly set goals in product development, by 

selecting the working procedure and necessary information for appropriate product planning, leading to effective usage 

of resources for the whole process and a high-potential product development plan.
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ผลติภณัฑ์ เป็นการท�างานหลงัจากทีโ่ครงการได้รบัอนมุตัจิน

กระทั่งกระจายสินค้าออกสู่ตลาด บางครั้งเรียกว่าช่วงท้าย 

(back-end) เป็นการรบัเอาแผนผลติภณัฑ์มาเป็นโจทย์และ

หาทางท�าให้เกดิผลลพัธ์ทีเ่ป็นรปูธรรมให้ได้ตามแผน ซึง่อาจ

เรยีกว่า “executing” หรอืการปฏบิตักิารตามแผน ประกอบ

ไปด้วย ขั้นตอนที่ 6 การพัฒนาและทดสอบผลิตภัณฑ์ ขั้น

ตอนที่ 7 การทดสอบการตลาด และขั้นตอนที่ 8 การสร้าง

ประโยชน์เชิงพาณชิย์ ผลลัพธ์ที่ได้จากการท�างานช่วงการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์คือตัวผลิตภัณฑ์นัน่เอง ตลอดกระบวนการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จ�านวนทางเลือกที่มีมากในช่วงต้นจะ

ค่อยๆลดลงเมือ่ผ่านการประเมนิ รวบผสานและพฒันาจนได้

ผลลัพท์เดียวที่ดีที่สุดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย 

(ภาพที่ 1) 

การวางแผนผลิตภัณฑ์ 

การวางแผนผลิตภัณฑ์เริ่มขึ้นตั้งแต่การส�ารวจและพิจารณา

โอกาสในการสร้างนวตักรรม การพจิารณากลยทุธ์ เป้าหมาย 

ขีดความสามารถ และข้อจ�ากัด ขององค์กร รวมทั้งการ

ประเมินแนวโน้มตลาด  เทคโนโลยี และคู่แข่งในตลาด  ไป

จนถึงการพิจารณาว่าควรเลือกท�าโครงการใดเมื่อใด เพื่อ

สนองเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร บางครั้งการวางแผน

พัฒนาผลิตภัณฑ์ถูกเรียกว่า ระยะที่ศูนย์ (phase zero) ขั้น

ที่ศูนย์ (stage 0) หรือ กิจกรรมก่อนเริ่มโครงการ (pre-

project activities) เพราะเป็นระยะการท�างานก่อนที่

โครงการจะได้รับการอนุมัติให้ด�าเนนิการ นอกจากนีก้าร

วางแผนผลิตภัณฑ์ยังมีชื่อเรียกว่า “fuzzy front end” (FFE) 

ซึ่งหมายถึง ช่วงเริ่มต้นอันสับสน  เนื่องจากมีลักษณะการ

ท�างานที่ไม่มีโครงสร้างตายตัว มีสิ่งที่คาดเดาไม่ได้อยู่หลาย

ด้าน มีความไม่แน่นอนสูง และดูสับสนวุ่นวาย เมื่อเทียบกับ

การท�างานหลังจากที่โครงการได้รับการอนุมัติแล้วซึ่งมี

แบบแผนชัดเจน แม้การวางแผนผลิตภัณฑ์ จะไม่มีค่าใช้จ่าย

มากนักแต่เป็นระยะที่ต้องใช้เวลาประมาณครึ่งหนึ่งของ

โครงการ (Smith and Reinertsen, 1998) การวางแผน

ผลิตภัณฑ์เอื้อให้ทีมงานสามารถใช้ข้อมูลในการสร้างสรรค์

แนวคิดและตัดสินใจเลือกแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างมี

ประสิทธิภาพ ผลลัพธ์ของการวางแผนผลิตภัณฑ์คือค�า

อธิบายพันธกิจ (project’s mission statement ) และ แผน

ผลิตภัณฑ์ (product plan) ซึ่งระบุรายละเอียดของกลุ่มเป้า

หมาย เทคโนโลยีที่จะใช้ เป้าหมายในการผลิต บริการ และ 

ข้อจ�ากัดต่างๆ เป้าหมายทางธุรกิจหรือทางการเงิน ทุนและ

ระยะเวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อย่างชัดเจน เป็นจุดเริ่ม

ต้นที่ส�าคัญยิ่งต่อความส�าเร็จในระยะด�าเนินการพัฒนา

ผลติภณัฑ์ แผนผลติภณัฑ์ทีด่เีอือ้ให้ทมีสามารถท�างานในช่วง

ท้ายได้อย่างรวดเร็วราบรื่นและตรงเป้า ในทางกลับกัน

องค์กรที่ไม่มีระบบวางแผนผลิตภัณฑ์ที่ดีมักประสบปัญหา 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกับการรับรู้คุณค่าของ

ภาพที่ 1: แผนภูมิแสดงระยะและขั้นตอนการท�างานในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
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กลุม่เป้าหมายท�าให้ไม่มตีลาดเพยีงพอส�าหรบัผลติภณัฑ์ใหม่ 

เริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์โครงการที่ไม่เหมาะสมและต้องยกเลิก

โครงการที่ไม่ได้รับการตอบรับที่ดี ทิศทางของการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ของโครงการไม่ชัดเจนแน่นอนมีการเปลี่ยนแปลง

หลายครั้ง กระจายสินค้าสู ่ตลาดในเวลาที่ไม่เหมาะสม 

จ�านวนโครงการไม่สมดุลย์กับทรัพยากรขององค์กร และ

ปัญหาจากการจัดสรรทรัพยากรอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง

น�าไปสู่ความล้มเหลวของโครงการในที่สุด ด้วยเหตุที่องค์กร

ต้องใช้ทรพัยากรมากในช่วงท้ายของการพฒันาผลติภณัฑ์ ข้อ

ผิดพลาดที่พบภายหลังจึงน�าไปสู่ความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่และ

ยากแก่การปรับแก้ไข

กลยุทธการวางแผนผลิตภัณฑ์ และ
นวัตกรรม

การท�างานพัฒนาผลิตภัณฑ์ส�าหรับแต่ละองค์กรและแต่ละ

โครงการล้วนแตกต่างกัน องค์กรควรใช้กระบวนการ

มาตรฐานเป็นเพียงแนวทางกว้างๆ อย่างยืดหยุ่นและปรับ

เปลี่ยนวิธีการท�างานให้เหมาะกับแต่ละโครงการ การเลือก

วิธีการท�างานในแต่ละขั้นตอนนี้เรียกว่าการวางกลยุทธ์การ

ท�างาน แม้องค์กรส่วนใหญ่จะเห็นพ้องกันว่าการวางกลยุทธ์

การวางแผนผลติภณัฑ์นัน้ท�าได้ยากเพราะไม่มโีครงสร้างการ

ท�างานตายตวั มสีิง่ทีค่าดเดาไม่ได้หลายประการ และมคีวาม

ไม่แน่นอนสูง แต่นักวิชาการรุ่นหลังๆเห็นว่าการวางแผน

ผลิตภัณฑ์น่าจะสามารถท�าอย่างมีระเบียบแบบแผนได้และ

พยายามหาวิธีจ�าแนกกลุ ่มโครงการที่ใช้วิธีการท�างาน

คล้ายคลงึกนั เกณฑ์การจ�าแนกโครงการเพือ่วางแผนกลยทุธ์

ที่ท�าให้เห็นข้อแตกต่างได้ดีที่สุด คือเกณฑ์ระดับนวัตกรรม

ของโครงการ (Song & Montoya-Weiss 1998) ซึง่สามารถ

พจิารณาจากความใหม่สองด้านใหญ่ๆ คอื 1. เป็นความใหม่

ส�าหรบัใคร (ส�าหรบัองค์กร หรอืของโลก) และ 2. เป็นความ

ใหม่ในแง่ใด (ใหม่ในแง่เทคโนโลย ีตลาด หรอืกระบวนการ) 

ดังตัวอย่างกรอบแนวคิดที่มีผู้เสนอไว้ต่อไปนี้

Booz et. Al (1982) จ�าแนกโครงการตามเป้าหมายเชิงกล

ยทุธ์ของผลติภณัฑ์ ตามเกณฑ์ความใหม่ต่อองค์กร และตลาด 

ออกเป็น 6 ประเภท คือ ผลิตภัณฑ์ใหม่ของโลก (new-to-

the- world products), สายผลติภณัฑ์ใหม่ขององค์กร (new 

product lines), ผลิตภัณฑ์เสริมในสายผลิตภัณฑ์เดิม 

(additional to existing product line), การปรับปรุง

ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู ่เดิม (revisions or Improvement to   

existing product line), การวางต�าแหน่งผลิตภัณฑ์ใหม่ 

(repositionings), และผลติภณัฑ์ตดัราคา (cost reductions) 

Ansoff (1987) ใช้ความใหม่ของตลาดและผลิตภัณฑ์เป็น

เกณฑ์ในการจ�าแนกโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกเป็น 4 

ประเภท ได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเจาะตลาดเดิม 

(market penetration), การพฒันาผลติภณัฑ์เพือ่สร้างตลาด

ใหม่ (market development), การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

ส�าหรบัตลาดเดมิ (product development), และ การพฒันา

ผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ที่แตกต่างจากที่เคยมีมาก่อนส�าหรับ

ตลาดกลุ่มใหม่ (diversification)

Christensen (1995) ได้บัญญัติศัพท์  “disruptive 

technology” ว่าหมายถึง เทคโนโลยีที่มีคุณลักษณะโดดเด่น

พิเศษสามารถมาแทนที่เทคโนโลยีเดิมและส่งผลท�าให้

พฤติกรรมของผู้บรโิภคเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง ภาย

หลัง Christensen ได้เปลี่ยนมาใช้ค�าว่า “disruptive 

innovation” แทนค�าว่า “disruptive technology” เพราะเหน็

ว่าในบางกรณนีวัตกรรมมิได้เกิดเฉพาะจากเทคโนโลยีใหม่

เท่านัน้ ภายหลัง Leifer (2000) ได้ศึกษาต่อยอดด้านการ

เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด (radical technical 

change) ในแง่เศรษฐศาสตร์ และการพฒันาเครือ่งมอืในการ

บริหารนวัตกรรมทั้งภายในองค์กรและนโยบายระดับชาติ 

การจ�าแนกโครงการตามเกณฑ์ความใหม่ของเทคโนโลยีนีช้ี้

ให้เห็นความแตกต่างระหว่างโครงการนวัตกรรมแบบก้าว

กระโดด (disruptive/ radical innovation) และโครงการ

นวัตกรรมแบบต่อเนื่อง (continuing/ incremental 

innovation)

Wheelwright and Clark (1992) ใช้ความใหม่ในแง่การ

เปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตเป็นเกณฑ์

ในการจ�าแนกโครงการ 3 ประเภท ได้แก่  โครงการพัฒนา

ผลติภณัฑ์นวตักรรมขัน้สงู (breakthrough project) โครงการ

พัฒนาฐานผลิตภัณฑ์ (platform project) โครงการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายเดิม (derivative project) และกล่าวถึง

โครงการที่เกี่ยวข้องอีก 2 ประเภทคือ โครงการวิจัยและ

พฒันาแบบก้าวหน้า (research and advanced development 

project) และ โครงการสร้างพันธมิตรและความร่วมมือ 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไปรมา  อิศรเสนา ณ อยุธยา

(alliances and partnership project) ซึง่ส่งผลดต่ีอโครงการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ทุกประเภท 

การจ�าแนกโครงการตามเกณฑ์ระดับ
นวัตกรรมเชิงคุณค่าและ VIPP 

การจดัจ�าแนกประเภทโครงการตามระดบันวตักรรมทัง้หมด

ทีก่ล่าวข้างต้นมามข้ีอดแีละข้อจ�ากดัต่างกนัในการอธบิายถงึ

ข้อแตกต่างในการท�างานพฒันาผลติภณัฑ์ งานวจิยัส่วนใหญ่

ระบขุ้อแตกต่างในการท�างานแต่เพยีงกว้างๆ โดยมไิด้อธบิาย

ลึกลงไปถึงข้อแตกต่างของเทคนิควิธีในทางปฏิบัติอย่าง

ละเอียด วิธีการจัดจ�าแนกประเภทโครงการใหม่  ชื่อ การ

วางแผนผลิตภัณฑ์นวัตกรรมแห่งคุณค่า หรือ  ‘Value 

Innovation Product Planning’ (VIPP) ทีก่ล่าวถงึในบทความ

นี้  ได ้รับการพัฒนาขึ้นโดยผสมผสานข้อดีของเกณฑ์          

การจ�าแนกและการวางกลยุทธ์การท�างานแบบต่างๆ เข้าไว้

ด้วยกัน 

สาเหตุส�าคัญที่สุดที่ท�าให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ล้มเหลว 

คือ ข้อผิดพลาดในการศึกษาและน�าข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มเป้า

หมายมาใช้ (Cooper, 2001) VIPP มเีป้าหมายหลกัเพือ่เอือ้

ให้องค์กรสามารถสร้างนวตักรรมแห่งคณุค่า และมหีวัใจหลกั

อยูท่ีก่ารเลอืกวธิกีารศกึษาและใช้ข้อมลูทีจ่�าเป็นเกีย่วกบักลุม่

เป้าหมายอย่างถกูต้องในเวลาทีเ่หมาะสมส�าหรบัการท�างาน

แต่ละขั้นตอนของกระบวนการ

VIPP จัดจ�าแนกโครงการออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ การ

พัฒนารูปลักษณ์และสัมผัสใหม่ (new look & feel) การ

พฒันาวธิกีารแก้ปัญหาใหม่ (new solution) การพฒันาการ

ใช้งานใหม่ (new usage) และการพัฒนาคุณค่าผลิตภัณฑ์

ใหม่ (new value) การจ�าแนกโครงการ 4 ประเภทนี้ เอื้อให้

สามารถอธิบายรายละเอียดของวิธีการท�างานที่แตกต่างกัน

อย่างชดัเจนและเชือ่มโยงข้อมลูจากขัน้ตอนการส�ารวจโอกาส

สร้างนวัตกรรม ไปสู่การสังเคราะห์ความคิด การคัดสรร

ความคิด และการพัฒนาและทดสอบแนวคิดเพื่อให้เกิดการ

ท�างานอย่างต่อเนื่องและราบรื่น โครงการตามเป้าหมาย

นวัตกรรมแห่งคุณค่า 4 ระดับ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.  รูปลักษณ์และสัมผัสใหม่ 
(New Look & Feel) 

โครงการประเภทนี้มุ่งเน้นการพัฒนาลักษณะภายนอกของ

ผลติภณัฑ์ทีม่อียูเ่ดมิเพือ่ให้เกดิผลโดยตรงต่อการรบัรูค้ณุค่า

ผ่านประสาทสมัผสัทัง้ 5 ของกลุม่เป้าหมาย การปรบัปรงุรปู

ลักษณ์และสัมผัสของผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้มีความทันสมัยและ

สอดคล้องกับการรับรู้คุณค่า (perception) ของกลุ่มเป้า

หมาย เป็นประโยชน์ในการเจาะตลาด(market penetration) 

หรือ รักษาส่วนแบ่งในตลาดเดิม และ การปรับวางต�าแหน่ง

ใหม่ (repositioning) เพื่อให้ผู้ใช้กลุ่มใหม่ที่มีความเกี่ยวข้อง

เล็งเห็นคุณค่าและหันมาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์  โครงการ

ประเภทนี้นับเป็นนวัตกรรมแบบต่อเนื่อง (incremental/ 

continuing innovation) โดยใช้เทคโนโลยีที่มีอยู ่เดิม 

(derivative product) จึงมีความเสี่ยงค่อนข้างน้อย มีวงจร

การพัฒนาสั้น สามารถสร้างรายรับเป็นเงินหมุนเวียนให้แก่

องค์กร แต่มีข้อจ�ากัดในการสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขันที่ยั่งยืน เนื่องจากเป็นการแข่งขันโดยตรงกับคู่แข่งที่มี

อยู่ในตลาด(ในน่านน�้าสีเลือดตามแนวคิด Blue Ocean 

Strategy) ตวัอย่างโครงการปรบัปรงุรปูลกัษณ์และสมัผสัใหม่ 

เช่น การพัฒนาส่วนประกอบตกแต่งของรถยนต์ทุกปี และ

การปรับรูปลักษณ์ภายนอกครัง้ใหญ่ทกุ 7 ปี เพื่อรักษาส่วน

แบ่งตลาด หรือการปรับรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์เครื่องส�าอาง

เพื่อวางต�าแหน่งผลิตภัณฑ์ใหม่ส�าหรับผู้ชาย เป็นต้น

 

2.  วิธีการแก้ปัญหาใหม่ หรือ ผลลัพธ์ใหม่ 
(New Solution)

โครงการประเภทนีมุ้ง่เน้นการพฒันาวธิแีก้ปัญหาหรอืสนอง

ความต้องการเดิมด้วยวิธีการใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

วธิกีารทีน่�ามาใช้ อาจเป็นเทคโนโลยทีีพ่ฒันาขึน้มาใหม่ หรอื

เป็นการปรับปรุงเทคโนโลยีเดิม หรือการหาวิธีประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมในลักษณะใหม่ส�าหรับบริบทใหม่ หรือ

เป็นการจบัคูใ่หม่ระหว่างความต้องการและวธิกีารแก้ปัญหา

ทีม่อียูแ่ล้ว การพฒันาวธิแีก้ปัญหาใหม่ท�าได้ทัง้ในระดบัการ

สร้างสายผลิตภัณฑ์ใหม่ (new product line) และการ

ปรับปรุงสายผลิตภัณฑ์เดิม (revision or improvement of 

existing product line) โครงการประเภทนีช้่วยยกระดับขีด

ความสามารถในการแข่งขนัด้านประสทิธภิาพของผลติภณัฑ์ 
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กลยุทธ์การวางแผนผลิตภัณฑ์ ‘นวัตกรรมแห่งคุณค่า’

ภาพที่ 2: แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ของการแบ่งประเภทโครงการตามเกณฑ์ระดับนวัตกรรมเชิงคุณค่า ทางเทคโนโลยี และตลาด

ในบางกรณีน�าไปสู่การทดแทนทางเทคโนโลยีและการกิน

ส่วนแบ่งตลาดของตัวเอง (cannibalization) ตัวอย่าง

โครงการประเภทนี้เป็นได้ตั้งแต่ การพัฒนาผงซักฟองสูตร

ใหม่ที่สามารถขจัดคราบได้ดีขึ้น ไปจนถึงการพัฒนากล้อง

ดิจิตอลมาใช้แทนกล้องฟิล์ม 

3.  การใช้งานใหม่
(New Usage, New Function & New Process)

โครงการประเภทนี้มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถ

ตอบสนองการใช้งานในด้านใหม่ทีผ่ลติภณัฑ์เดมิไม่เคยท�าได้

มาก่อน หรือการพัฒนากระบวนการใช้งานใหม่ของ

ผลิตภัณฑ์ให้มีขั้นตอนน้อยลง หรือแตกต่างออกไปจากเดิม 

เพื่อท�าให้เกิดความสะดวกสบายสามารถสนองตอบความ

ต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง (unmet needs) ของผู้

ใช้ โครงการประเภทนีช้่วยยกระดับขีดความสามารถในการ

แข่งขันจากความแตกต่างในแง่ขอบเขตการใช้งาน และเอื้อ

ให้องค์กรสามารถขยายตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่

เกี่ยวข้องกับกลุ่มเดิม ซึ่งอาจไม่เคยเห็นคุณค่าหรือความคุ้ม

ค่าของผลิตภัณฑ์เดิมด้วยมีการใช้งานที่จ�ากัดหรือยังไม่ตรง

กับความต้องการเต็มที่  วิธีการแก้ปัญหาที่น�ามาใช้ใน

โครงการประเภทนีเ้ป็นได้ทัง้การใช้เทคโนโลยทีีพ่ฒันาขึน้มา

ใหม่ ซึ่งอาจน�าไปสู่การทดแทนและการกินตลาดตัวเอง 

(cannibalization) และการใช้เทคโนโลยีเดิมที่ได้รับการ

ปรบัปรงุใหม่ หรอืหาวธิปีระยกุต์ใช้ในลกัษณะใหม่ ซึง่ในกรณี

หลงันีม้กัท�าให้เกดิผลติภณัฑ์เสรมิและการใช้งานเสรมิในสาย

ผลิตภัณฑ์เดิม (extension to existing product line) 

ตัวอย่างได้แก่ การใช้งานเสริมที่เพิ่มเติมขึ้นมาในเครื่องซัก

ผ้ารุ ่นใหม่เช่น การก�าจัดแบคทีเรียและสารก่อภูมิแพ้ใน

เสือ้ผ้า การก�าจดักลิน่อบัและรอยยบัอย่างรวดเรว็โดยไม่ต้อง

ซักใหม่ เป็นต้น 
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4.  คุณค่าใหม่ 
(New Value)

คุณค่าใหม่ในที่นี้หมายถึงคุณค่าใหม่ในสายตาของกลุ่มเป้า

หมาย โครงการประเภทนี้มุ่งเน้นการตอบสนองคุณค่าที่อยู่

เบื้องหลังความต้องการใช้งาน  ส่งผลให้องค์กรสามารถยก

ระดับขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างก้าวกระโดด 

สามารถสร้างตลาดใหม่ และหลกีเลีย่งการแข่งขนัโดยตรงกบั

คู ่แข่งอื่นๆในตลาด การพัฒนาคุณค่าใหม่มักท�าให้เกิด

ผลิตภัณฑ์ประเภทใหม่ (new product class, new product 

category)  ที่เปลี่ยนกรอบแนวคิด (re-framing) ในเชิง

คณุค่าไปจากสิง่ทีม่อียูเ่ดมิอย่างสิน้เชงิ นบัเป็น diversification 

และ new-to-the-world product ในมุมมองของ Ansoff 

(1987) และ  Booz, Allen & Hamilton (1982) ตัวอย่าง

โครงการพฒันาคณุค่าใหม่ (new value) ได้แก่ Post-it note 

เป็นตัวอย่างโครงการที่ท�าให้เห็นคุณค่าใหม่ของกาวที่ติดไม่

แน่น และหาโอกาสในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีการค้น

พบในองค์กร เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ที่ตลาดยอมรับ โครงการ

ประเภทที่เริ่มต้นจากการพัฒนาเทคโนโลยีเช่นนีจ้ะประสบ

ความส�าเร็จได้เมื่อสามารถระบุโอกาสในการน�าเทคโนโลยี

นัน้มาสร้างคณุค่าใหม่ส�าหรบักลุม่เป้าหมาย อกีตวัอย่างหนึง่

ได้แก่ ระบบ GPS ในรถยนต์ ซึ่งประสบความส�าเร็จในการ

ระบโุอกาสการประยกุต์ใช้เทคโนโลยทีางการทหารเพือ่ขยาย

ตลาดไปสู่คนกลุ่มใหญ่ในตลาด

การใช้ VIPP ในการวางแผนผลิตภัณฑ์

โครงการทั้ง 4 นีต้้องอาศัยข้อมูลและวิธีการท�างานในระยะ

วางแผนผลิตภัณฑ์แตกต่างกันมากตั้งแต่ วิธีการส�ารวจ

โอกาสสร้างนวัตกรรม การสังเคราะห์ความคิด การคัดสรร

ความคิด การพัฒนาและทดสอบแนวคิด และการวิเคราะห์

ทางธุรกิจ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.  ขัน้ตอนการส�ารวจโอกาสในการสร้างนวตักรรม 

เป็นขั้นตอนการศึกษาข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร

เพื่อระบุโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ว่าองค์กรควรท�า

โครงการอะไร เพื่อสนองตอบความต้องการใด ของกลุ่มเป้า

หมายกลุ่มใด จึงจะมีโอกาสประสบความส�าเร็จ สูงสุดตาม

เป้าหมายทางธุรกิจ ข้อมูลภายในองค์กรที่ส�าคัญส�าหรับ

โครงการทกุชนดิคอื กลยทุธ์ และ ความสามารถหลกั (core 

competencies)  ช่วยให้ทีมสามารถก�าหนดขอบเขตความ

เป็นไปได้และใช้ความสามารถหลักขององค์กร (เช่น 

เทคโนโลยี ช่องทางกระจายสินค้า ฯลฯ) ให้เป็นประโยชน์

สูงสุด ข้อมูลภายนอกที่ส�าคัญได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่ง 

ผลติภณัฑ์ทางเลอืกต่างๆ และความเปลีย่นแปลงและกระแส

ที่เกี่ยวข้อง (changes & trends) ทุกด้าน ตั้งแต่ทาง

เทคโนโลยี ประชากร เศรษฐกิจ ระดับราคาสินค้า ไปจนถึง

ภมูอิากาศ ทีม่ผีลโดยตรงต่อการเปลีย่นแปลงความต้องการ

ของกลุ่มเป้าหมาย ข้อมูลความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

เป็นสิ่งส�าคัญที่สุดส�าหรับการสร้างนวัตกรรมแห่งคุณค่า 

เพราะเป็นจุดเริ่มต้นในการระบุโจทย์และทิศทางของ

โครงการ จุดที่โครงการทั้ง 4 ประเภทแตกต่างกันมากที่สุด

คอื การศกึษาและใช้ข้อมลูด้านกระแสความเปลีย่นแปลงและ

ความต้องการของกลุ่มหมายในการวางแผนผลิตภัณฑ์ ส่วน

การศกึษาวเิคราะห์และใช้ข้อมลูด้านกลยทุธ์ทางธรุกจิ ความ

สามารถหลัก คู่แข่ง ผลิตภัณฑ์ทางเลือกและเทคโนโลยี มี

ลกัษณะค่อนข้างตรงไปตรงมาคล้ายคลงึกนั ในบทความนีจ้งึ

จะกล่าวเน้นเฉพาะรายละเอียดในส่วนที่ต้องอาศัยวิธีการ

ท�างานแตกต่างกันเท่านัน้  

1.1  ส�าหรบัโครงการพฒันารปูลกัษณ์และสมัผสัใหม่ องค์กร

ไม่มีความจ�าเป็นจะต้องเริ่มศึกษาความเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยี หรือกระบวนการท�างานของผลิตภัณฑ์เดิม แต่

ควรเน้นการศึกษากระแสความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อและรูปแบบ (style) ที่ได้รับความนิยม โดยอาจ

ใช้วิธีส�ารวจความคิดเห็นด้วยเทคนคิวิจัยทางการตลาดทั่วๆ

ไป ประกอบกับการวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการทาง

ทศันคตทิีอ่ยูเ่บือ้งหลงัพฤตกิรรมและรปูแบบทีเ่ลอืก นอกจาก

นีก้ารศกึษาคูแ่ข่งมคีวามส�าคญัมากในการวางต�าแหน่งสนิค้า 

และก�าหนดสารที่ต้องการจะสื่อไปถึงกลุ่มเป้าหมาย เพราะ

โครงการประเภทนี้เป็นการแข่งขันโดยตรงโดยสร้างความ

แตกต่างจากคู่แข่งเฉพาะด้านรูปลักษณ์และสัมผัส เท่านัน้

1.2  ส�าหรับโครงการพัฒนาวิธีแก้ปัญหาใหม่ ต้องอาศัย

ข้อมูลที่ส�าคัญในช่วงต้นของโครงการได้แก่ แนวโน้มความ

ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงวิธีการแก้
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ปัญหา (solution) ของผลติภณัฑ์คูแ่ข่ง รวมทัง้ผลติภณัฑ์ทาง

เลือกอื่นๆ ในตลาด ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ที่ส�าคัญที่สุดส�าหรับ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทนี้คือ ปัญหาการใช้งาน

ผลิตภัณฑ์เดิมในแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่ต้นจนจบ เช่นปัญหา

ความไม่เหมาะสมทางการยศาสตร์ การปฏสิมัพนัธ์การรบัรู้ 

ความเข้าใจข้อมลูหรอืวธิใีช้งาน และประสทิธภิาพการท�างาน

ในด้านต่างๆ  การวิจัยเชิงปริมาณทางการตลาดโดยทั่วไป

มักไม่สามารถให้ข้อมูลที่อธิบายถึงสาเหตุหรือปัญหาในการ

ใช้งานได้อย่างละเอยีด ทมีจงึจ�าเป็นต้องอาศยัการสมัภาษณ์

และสังเกตในบริบทจริง (contextual research) เพื่อระบุ

โอกาสในการพัฒนาวิธีแก้ปัญหาใหม่ โครงการประเภทนี้มี

วงจรการพฒันาผลติภณัฑ์ยาวนานกว่าการพฒันารปูลกัษณ์

และสัมผัสใหม่ เนื่องจากต้องใช้เวลาในการคิดค้น วิธีการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ให้สอดคล้องกับบริบทการใช้งาน

ในราคาที่เหมาะสม

1.3  ส�าหรบัโครงการพฒันาการใช้งานใหม่ ต้องอาศยัข้อมลู

ทีส่�าคญัในช่วงต้นของโครงการได้แก่ แนวโน้มความก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยี แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของคู่แข่งในตลาด 

โดยเฉพาะอรรถประโยชน์ทีโ่ดดเด่นของผลติภณัฑ์คูแ่ข่ง และ

ผลิตภัณฑ์ทางเลือกในตลาด การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของ

กลุ่มเป้าหมาย ที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

และวฒันธรรมทกุๆด้าน ซึง่ท�าให้เกดิความต้องการใหม่ๆใน

แง่การใช้งาน โดยเฉพาะข้อมูลปัญหาข้อจ�ากัดในการใช้งาน

ผลติภณัฑ์เดมิ วธิกีารเกบ็ข้อมลูทีเ่หมาะสมส�าหรบัโครงการ

ประเภทนี้ได้แก่ การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิด้านแนวโน้มการ

เปลีย่นแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม และการเปลีย่นแปลง

วิถีชีวิต ด ้วยการสัมภาษณ์และสังเกตในบริบทจริง 

(contextual research) โดยเน้นการศึกษาผู้ใช้น�า (lead 

users) เพื่อส�ารวจโอกาสการพัฒนาการใช้งานใหม่ๆซึ่ง

สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่แตกต่างออกไปจากเดิม

 

1.4  ส�าหรบัโครงการพฒันาคณุค่าผลติภณัฑ์ใหม่ ในช่วงต้น

ของโครงการองค์กรอาจยงัไม่สามารถระบคุูแ่ข่ง และกลุม่เป้า

หมายของโครงการอย่างแน่ชัด จึงต้องศึกษาข้อมูลของ

ผลิตภัณฑ์ทางเลือกในหมวดคุณค่าที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

อย่างกว้างๆ ข้อมลูทีส่�าคญัในช่วงต้นของโครงการได้แก่แนว

โน้มกระแสการเปลี่ยนแปลง ในระดับ mega trends และ 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ที่มีผลต่อ       

การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและทัศนคติทุกด้าน เช่น การ

เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ ประชากร เทคโนโลย ีภมูอิากาศ 

การเปลีย่นแปลงฉบัพลนัของราคาสนิค้าบางประเภท เป็นต้น 

ข้อมลูเหล่านีช่้วยให้องค์กรเลง็เหน็โอกาสในการพฒันาคณุค่า

ใหม่ของผลิตภัณฑ์ที่ไม่เคยมีอยู่ในตลาด เนื่องจากกลุ่มเป้า

หมายไม่มคีวามคุน้เคยกบัผลติภณัฑ์ใหม่ การสมัภาษณ์หรอื

สังเกตจึงท�าได้ยาก และการคาดคะเนการตอบรับของตลาด

จงึมโีอกาสคาดเคลือ่นสงู วธิทีีเ่หมาะสมคอืการทดลองตลาด

อย่างรวดเรว็เพือ่ประเมนิการตอบรบัคณุค่าใหม่ของกลุม่เป้า

หมาย ตั้งแต่ในช่วงต้นของโครงการ 

2.  ขั้นตอนการสังเคราะห์ความคิดนวัตกรรม 

เป็นขัน้ตอนแห่งการคดิสร้างสรรค์ มเีป้าหมายเพือ่ 1. ส�ารวจ

ทางเลอืกอย่างกว้างขวางทกุแง่มมุตามเป้าหมายและขอบเขต

ของโครงการ และ 2. สร้างความคิดทางเลือกใหม่จ�านวน

มากและหลากหลาย การสังเคราะห์ความคิดนวัตกรรมโดย

ทั่วไปประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนย่อยๆที่ต้องท�าต่อเนื่องกัน

คือการตั้งเป้าหมายและขอบเขตการท�างาน, การสังเคราะห์

ความคิดแบบเอนกนัย (divergence) เพื่อสร้างความคิด

ย่อยๆเป็นทางเลือกจ�านวนมาก และ การสังเคราะห์ความ

คดิแบบเอกนยั (convergence) เพือ่รวบผสานความคดิย่อยๆ 

(idea) เข้าเป็นผลลัพธ์ (solution) ที่สามารถสนองตอบ

ความต้องการใช้งานอย่างครบถ้วน จุดที่โครงการทั้ง 4 

ประเภทแตกต่างกันมากที่สุดในขั้นตอนนีค้ือจุดเริ่มต้นและ

ขอบเขตการคิดสร้างสรรค์

การสงัเคราะห์ความคดินวตักรรมโดยใช้ VIPP สามารถท�าได้

ดังนี้ 

2.1  การตั้งเป้าหมายและขอบเขตการท�างาน

2.1.1  ก�าหนดเป้าหมายเชงินวตักรรมให้ชดัเจนว่าโครงการ

มเีป้าหมายเพือ่พฒันา คณุค่าใหม่ หรอื การใช้งานใหม่ หรอื 

วิธีแก้ปัญหาใหม่ หรือรูปลักษณ์สัมผัสใหม่ ตามผลสรุปจาก

การส�ารวจโอกาสการสร้างนวัตกรรม

2.1.2  เรียบเรียงข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนการส�ารวจโอกาส

การสร้างนวัตกรรมลงบนแผนภูมิต้นไม้ ซึ่งแบ่งช่วงใหญ่ๆ

ออกเป็น 4 ช่วง (ตามภาพที่ 3) จากบนลงมาล่าง ได้แก่ 

คณุค่า การใช้งาน วธิแีก้ปัญหา และรปูลกัษณ์สมัผสั ในแต่ละ
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ช่วงอาจจ�าแนกข้อมูลแตกออกได้หลายชั้น เช่น ส�าหรับ

โครงการพัฒนาเครื่องซักผ้า อาจเรียบเรียงจัดหมวดการใช้

งาน โดยจ�าแนก ประเด็นภายใต้การซักผ้าออกเป็น การซัก

ประหยัดน�้า ประหยัดพลังงาน การปรับซักให้เหมาะสมกับ

ชนดิผ้า เป็นต้น (ดังตัวอย่างในภาพที่ 5) ทีมควรตรวจสอบ

ข้อมลูอย่างรอบคอบ โดยโยงความสมัพนัธ์ขึน้ด้วยค�าถามว่า 

‘ท�าไม’ และลงด้วยค�าถามว่า ‘อย่างไร’เพื่อให้แน่ใจว่ามี

ประเดน็ครบถ้วน และจดัแยกหมวดและชัน้ของข้อมลูได้อย่าง

ถูกต้อง 

2.1.3  เปลี่ยนกรอบความคิดในบริเวณขอบเขตเป้าหมาย

ของโครงการ โดยการคิดย้อนกลับขึ้นไป 1 ขั้น

โครงการพฒันาผลติภณัฑ์ทีม่เีป้าหมายเชงินวตักรรมต่างกนั

มจีดุเริม่ต้นหรอืจดุเน้นในการปรบัแนวคดิต่างกนั (ตามภาพ

ที ่4)  เช่น ส�าหรบัโครงการพฒันาการใช้งานใหม่ของเครือ่ง

ซักผ้า การเปลี่ยนกรอบความคิดการใช้งานของเครื่องซักผ้า

จาก “การซัก” ไปเป็น “การดูแล” เสื้อผ้า เปิดโอกาสให้ทีม

คิดทางเลือกนอกขอบเขต ‘การซักผ้า’ เดิม เช่น การก�าจัด

รอยยับและกลิ่นอับโดยไม่ต้องซัก เป็นต้น

2.1.4  แบ่งแยกสิ่งที่พบว่ามีอยู่ในผลิตภัณฑ์อื่นๆในท้อง

ตลาดแล้ว ออกจากสิ่งที่พบใหม่ และจัดล�าดับความส�าคัญ

ของ คุณค่า การใช้งาน วิธีแก้ปัญหา  รวมทั้งระบุว่ามีจุดใด

ทีค่วรเน้นในการสงัเคราะห์ความคดิใหม่ การพจิารณาเลอืก

จุดที่จะเน้นนัน้อาศัยความแตกต่างที่มีความส�าคัญต่อผู้ใช้

เป็นเกณฑ์หลัก 

ภาพที่ 3: แผนภูมิต้นไม้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับนวัตกรรมและขอบเขตการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรรมแห่งคุณค่า (VIPP) 

              
ภาพที่ 4: แผนภูมิแสดงจุดเริ่มต้นและขอบเขตการท�างานส�าหรับโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท
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กลยุทธ์การวางแผนผลิตภัณฑ์ ‘นวัตกรรมแห่งคุณค่า’

2.1.5  ก�าหนดขอบเขตการท�างานให้ชัดเจนในบริเวณที่

สอดคล้องตามระดับนวัตกรรมเป้าหมายของโครงการ

แม้ทีมสามารถใช้เทคนคิวิธีคิดสร้างสรรค์คล้ายกันส�าหรับ

โครงการทุกประเภท แต่โครงการทั้ง 4 ประเภทมีจุดเริ่มต้น 

และขอบเขตการท�างานต่างกนัอย่างมาก  (ภาพที ่4) กล่าว

คือโครงการพัฒนารูปลักษณ์และสัมผัสใหม่เริ่มที่การ

วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างคณุค่าเชงิมโนทศัน์ทีอ่ยูเ่บือ้ง

หลังการตัดสินใจซื้อและสิ่งที่สัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัส   

ทั้ง 5, โครงการพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาใหม่เริ่มที่การ

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้งานและวิธีแก้ปัญหา, 

โครงการพัฒนาการใช้งานใหม่เริ่มที่การวิเคราะห์ความ

สัมพันธ์ระหว่างคุณค่าที่อยู่เบื้องหลัง, และการใช้งานของ

ผลิตภัณฑ์ โครงการพัฒนาคุณค่าใหม่เริ่มที่การวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าระดับสูงขึ้นและการใช้งานใน

ภาพรวมของผลิตภัณฑ์ 

2.2  การสังเคราะห์ความคิดแบบเอนกนัย 

(Divergence) โดยใช้ VIPP

การสร้างทางเลือกใหม่ที่คู่ขนานกับทางเลือกเดิมท�าได้โดย

การพิจารณาความสัมพันธ์ย้อนทิศขึ้น 1 ขั้น โดยถามว่า 

‘ท�าไม’ หรือ ‘เหตุใด’ จากนัน้ส�ารวจทางเลือกอื่นๆที่เป็นไป

ได้ในทิศทางลงโดยถามว่า ‘อย่างไร’ หรือ ‘สิ่งนีจ้ะเป็นอะไร

ได้บ้าง’ แม้โครงการแต่ละประเภทจะมีขอบเขตต่างกัน แต่

สามารถใช้เทคนคิวิธีสร้างสรรค์ในลักษณะคล้ายคลึงกันนี้ 

โครงการทกุประเภทจะต้องอาศยัการสงัเคราะห์ความคดิใหม่

เป็นขั้นๆจากระดับที่เป็นจุดเริ่มต้น แล้วค่อยๆไล่ลงมาทีละ

ขั้นจนจบที่การสังเคราะห์รูปลักษณ์และสัมผัสใหม่ ตัวอย่าง

เช่น โครงการที่เน้นการพัฒนาคุณค่าใหม่ เมื่อสามารถ

สังเคราะห์คุณค่าใหม่ได้แล้ว ต้องสร้างสรรค์การใช้งานภาย

ใต้คณุค่าใหม่นัน้ จากนัน้ต้องหาวธิกีารตอบสนองการใช้งาน

และสื่อสารคุณค่าผ่านรูปลักษณ์และสัมผัสของผลิตภัณฑ์ 

เป็นตน้ 

ภาพที่ 5: ตัวอย่างการใช้ VIPP ในโครงการพัฒนาเครื่องซักผ้า
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2.3  การคิดสร้างสรรค์แบบเอกนัย 

รวบผสานความคิดย่อยๆ เข้าเป็นผลลัพธ์ที่สามารถตอบ

สนองความต้องการและคุณค่าตามเป้าหมายอย่างครบถ้วน 

โครงการทัง้ 4 ประเภท สามารถใช้วธิกีารคดิสร้างสรรค์แบบ

เอกนยัเหมอืนกนั โดยท�าเฉพาะในช่วงการรวบผลลพัธ์ทีเ่ป็น

วธิกีารแก้ปัญหาและแนวทางการสือ่สารผ่านรปูลกัษณ์สมัผสั 

ส�าหรับโครงการพัฒนาคุณค่าใหม่และโครงการพัฒนาวิธีใช้

งานใหม่ จะเริ่มการคิดสร้างสรรค์แบบเอกนัยได้ต่อเมื่อได้

ท�างานไล่ขั้นลงมาจนถึงช่วงที่สร้างสรรค์วิธีแก้ปัญหา 

(solution) ส�าหรับการใช้งานและคุณค่าใหม่เรียบร้อยแล้ว 

การคิดสร้างสรรค์แบบเอกนัยนี้เป็นการทดลองเลือกน�าเอา

วิธีแก้ปัญหาภายใต้การใช้งานต่างๆ มาใช้ร่วมกัน ทีมควร

มองหาทางเลือกที่ตอบสนองการใช้งานได้หลายอย่าง หรือ

ทางเลือกที่เมื่อน�ามารวมกันแล้วจะส่งเสริมกันและกัน หรือ

ท�างานร่วมกันได้ดี เช่น การเลือกใช้ไอน�้าร้อนที่ตอบสนอง

ความต้องการได้หลายด้านตั้งแต่การขจัดคราบ สารก่อ

ภูมิแพ้ รอยยับ ไปจนถึงกลิ่บอับ การคิดสร้างสรรค์แบบ

เอกนัย เพื่อรวบผสานแนวทางการสื่อสารผ่านรูปลักษณ์

สมัผสัเข้าด้วยกนั ใช้วธิคีล้ายคลงึกนั  ทมีควรมองหาแนวทาง

การสือ่สารทีส่ือ่คณุค่าได้หลายด้านพร้อมๆกนั และไม่ขดัแย้ง

กัน เช่น เลือกใช้รูปทรงเรขาคณติเรียบ เนี๊ยบเน้นขอบมุม

ชดัเจน ซึง่สามารถสือ่ถงึทัง้ความเป็นชาย (masculine) และ

การใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (hi-tech) การคิดรวบผสานที่ท�าใน

ช่วงท้ายทีส่ดุของขัน้ตอนการสงัเคราะห์ความคดินวตักรรมนี้

เป็นเพียงการเริ่มต้นของการสร้างสรรค์แบบเอกนัยเท่านัน้ 

หลังจากเตรียมความคิดที่เป็นผลลัพธ์จ�านวนมากไว้พร้อม

แล้ว ทีมก็พร้อมที่จะท�างานในขั้นตอนต่อไปคือการคัดสรร

ความคดิ ซึง่ยงัคงต้องอาศยัการคดิแบบเอกนยัแต่จะท�าอย่าง

เป็นระบบโดยมีเกณฑ์ชัดเจนมากขึ้นในการประเมินและ

ตัดสินใจเลือกผสมผสานความคิดเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้ผล

ลัพท์ที่มีคุณภาพ 

3.  ขั้นตอนการคัดสรรความคิดนวัตกรรม 

มเีป้าหมายเพือ่ลดปรมิาณตวัเลอืกลงในขณะทีท่�าให้ความคดิ

มีคุณภาพสูงขึ้น จึงต้องอาศัยการคิดสร้างสรรค์แบบเอกนัย

ไปพร้อมๆกบัการประเมนิทางเลอืกโดยทมีงานภายในองค์กร 

เพื่อพิจารณาผสมผสานส่วนที่ดีของทางเลือกต่างๆเข้าด้วย

กันให้ได้ผลลัพท์ใหม่ที่มีศักยภาพและมีความเป็นไปได้สูง

ที่สุดว่าจะประสบความส�าเร็จ การตั้งเกณฑ์การประเมินที่ดี

และครบถ้วน รวมทั้งการก�าหนดน�้าหนักของเกณฑ์อย่าง

เหมาะสม มีความส�าคัญมากต่อการคัดสรรแนวคิด เกณฑ์

ส�าหรับคัดสรรความคิดควรมี 3 ด้านใหญ่ๆ คือ 1. ล�าดับ

ความส�าคัญของโครงการตามกลยุทธ์องค์กร (project 

priorities)  เช่น ความสอดคล้องกับทิศทางนวัตกรรม 

ทิศทางของกลยุทธ์ ศักยภาพที่องค์กรมุ่งพัฒนา เป้าหมาย

ของโครงการ ทรัพยากรของโครงการ ระยะเวลาในการ

พัฒนา งบประมาณของโครงการ ช่องทางการจ�าหน่าย,  2. 

คุณประโยชน์ส�าหรับผู้ใช้ (customer benefits) เช่น ความ

ยัง่ยนื ความมปีระสทิธภิาพ เข้าใจได้ง่าย ใช้งานง่าย ประยกุต์

ใช้ได้ง่าย ความพึงพอใจในการสนองความต้องการ การเข้า

ถึง ความปลอดภัย และ  3. ความเหมาะสมกับสภาวะทาง

ธุรกิจ และเทคโนโลยี (business landscape & technology 

platforms) เช่น ความพร้อมทางเทคโนโลยี ต�าแหน่งใน

ตลาดที่เหมาะสม ความสามารถในการแข่งขัน ความเป็นไป

ได้ทางเทคโนโลยี ความซับซ้อนของโครงการ ศักยภาพทาง

เทคโนโลยี แม้โครงการทั้ง 4 ประเภทจะสามารถใช้วิธีการ

ท�างานในขั้นตอนการคัดกรองแนวคิดคล้ายคลึงกัน แต่ใน

การประเมนิต้องให้น�้าหนกัส�าหรบัเกณฑ์ทีก่ล่าวมาข้างต้นนี้

ต่างกัน ด้วยเหตุที่โครงการพัฒนารูปลักษณ์สัมผัสใหม่มี

ลกัษณะคล้ายคลงึกบัผลติภณัฑ์เดมิ การประเมนิความส�าคญั

ตามกลยทุธ์องค์กร และความเหมาะสมกบัสภาวะทางธรุกจิ 

ตลาดและเทคโนโลย ีจงึไม่มคีวามส�าคญัเท่ากบั การประเมนิ

คุณค่าเชิงมโนทัศน์ส�าหรับผู ้ใช้ ในทางกลับกันส�าหรับ

โครงการพฒันาวธิแีก้ปัญหาใหม่ส�าหรบัตลาดเดมิ ควรให้น�า้

หนกัการประเมินความเหมาะสมกับสภาวะทางธุรกิจ ตลาด

และเทคโนโลยีมากกว่าเกณฑ์ด้านอื่นๆ ส�าหรับโครงการ

พัฒนาการใช้งานใหม่และคุณค่าใหม่ควรให้น�้าหนกัเกณฑ์

ด้านคุณค่าส�าหรับผู้ใช้มากที่สุด ในขณะที่ให้ความส�าคัญกับ

เกณฑ์ด้านความเหมาะสมกับกลยุทธ์องค์กรและสภาวะทาง

ธุรกิจ ตลาดและเทคโนโลยีด้วย
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กลยุทธ์การวางแผนผลิตภัณฑ์ ‘นวัตกรรมแห่งคุณค่า’

4.  ขั้นตอนการพฒันาและทดสอบแนวคิด 

การทดสอบแนวความคิดมีความคล้ายคลึงกับการคัดสรร

ความคิดในแง่ที่เป็นขั้นตอนลดจ�านวนทางเลือกลง การ

ทดสอบแนวคิดเป็นการประเมินผลตามความเห็นของผู้ใช้ 

โดยมีเป้าหมายเพื่อ  1. ระบุต�าแหน่งแนวคิด (concept 

positioning) เมือ่เปรยีบเทยีบกบัคูแ่ข่งหรอืทางเลอืกอืน่ๆใน

ตลาด ศกึษาตลาดเป้าหมายอย่างชดัเจน และคาดคะเนการ

ตอบรบัผลติภณัฑ์ซึง่มผีลโดยตรงต่อยอดขายผลก�าไรทีจ่ะได้

รับ และ 2 ประเมินแนวคิด (concept evaluation) เพื่อระบุ

จุดแข็งและจุดอ่อนของแนวคิดที่ควรได้รับการพัฒนาให้

สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเป้าหมาย  โครงการ

ทั้ง 4 ประเภทต้องอาศัยวิธีการทดสอบและพัฒนาแนวคิด

ต่างกันดังต่อไปนีค้ือ

4.1  โครงการพัฒนารูปลักษณ์และสัมผัสใหม่ ต้องเน้นการ

ทดสอบความพงึพอใจ และการรบัรูค้ณุค่าของผลติภณัฑ์ผ่าน

ประสาทสมัผสัทัง้ 5 โดยการประเมนิเชงิมโนทศัน์ เนือ่งจาก

กลุม่เป้าหมายมคีวามคุน้เคยกบัผลติภณัฑ์ สามารถให้ความ

คิดเห็นตามพื้นฐานความเป็นจริงได้อย่างแม่นย�า องค์กรมี

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่งในตลาดชัดเจน จึงสามารถทดสอบ

แนวคิดโดยใช้เทคนิควิธีทางการตลาด และ semantic 

differential ได้อย่างตรงไปตรงมา องค์กรสามารถเลือกใช้

สื่อทุกประเภทที่เอื้อให้ตัวแทนกลุ่มเป้าหมายสัมผัสแนวคิด

ผ่านประสาทสมัผสัทัง้ 5 ตัง้แต่ ภาพวาด ภาพถ่าย หุน่จ�าลอง 

สภาพแวดล้อมจ�าลอง  ไปจนถงึตวัอย่าง เสยีง กลิน่ และ รส

4.2  โครงการพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาใหม่ มุ่งเน้นการ

ทดสอบแนวคิดวิธีแก้ปัญหาใหม่ทั้งในเชิงมโนทัศน์และ

กายภาพ ทางมโนทัศน์เน้นการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบกับ

ทางเลือกอื่นๆ ในตลาด หรือจัดล�าดับความส�าคัญของทาง

เลือก(คุณค่าต่อราคา) ทางกายภาพมุ่งเน้นการประเมิน

คณุภาพหรอืประสทิธภิาพของวธิกีารแก้ปัญหาใหม่ในมมุของ

กลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายมีความคุ้นเคยกับ

ผลติภณัฑ์ และสามารถให้ความคดิเหน็จากประสบการณ์ได้

อย่างแม่นย�า และองค์กรมีข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่งในตลาด

ชัดเจน จึงสามารถทดสอบแนวคิดโดยใช้การสัมภาษณ์และ

สังเกต เช่น focus group หรือ contextual research โดย

เลอืกใช้สือ่ทีส่ามารถอธบิายให้เข้าใจวธิกีารใช้งาน เช่น ภาพ

นิ่ง ภาพเคลื่อนไหว (video) การเล่าเรื่อง (abstract 

prospective scenario) แสดงขั้นตอนการใช้งานของทาง

เลอืกต่างๆ ประกอบกบัสือ่ทีช่่วยให้เข้าใจหลกัการท�างานของ

วิธีการแก้ปัญหาใหม่ เช่น ภาพจ�าลอง และ ‘ work-like 

model’ หรือต้นแบบแสดงการใช้งานที่จ�าลองการท�างานได้

เหมือนจริงแต่ไม่จ�าเป็นต้องมีรูปลักษณ์เหมือนจริง 

4.3  โครงการพัฒนาการใช้งานใหม่ มุ่งเน้นการทดสอบ

แนวคิดการใช้งานทางมโนทัศน์ คือการทดสอบการรับรู้คุณ

ค่าการใช้งานใหม่ เพือ่จดัล�าดบัความส�าคญัหรอืเปรยีบเทยีบ

กับคู่แข่งในมุมมองของกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากกลุ่มเป้า

หมายมใิช่ผูใ้ช้กลุม่เดมิแต่เป็นกลุม่ทีม่คีวามต้องการต่างออก

ไปจึงอาจไม่มีประสบการณ์กับผลิตภัณฑ์นัน้โดยตรง ต้อง

อาศัยการจินตนาการและอาจไม่สามารถให้ความคิดเห็นได้

อย่างแม่นย�านกั เทคนคิวธิวีจิยัทางการตลาดดัง้เดมิจงึไม่เป็น

ประโยชน์ ทีมสามารถใช้ behavioral prototyping ทดสอบ

พฤติกรรมและปฏิกิริยาที่กลุ่มเป้าหมายมีต่อผลิตภัณฑ์ใหม่ 

และใช้ semantic differential ประเมินทัศนคติของกลุ่มเป้า

หมาย สื่อที่เหมาะส�าหรับการใช้งานใหม่ ได้แก่ ค�าอธิบาย

แนวคิด แผนผังขั้นตอนการใช้งานใหม่ (service blueprint) 

การเล่าเรื่อง (abstract prospective scenario) และภาพ

เคลื่อนไหว (video) แสดงประโยชน์ใช้สอยใหม่  

4.4  โครงการพัฒนาคุณค่าใหม่ มุ่งเน้นการทดสอบความ

พึงพอใจในคุณค่าหรือการรับรู้คุณค่าของผลิตภัณฑ์ ใหม่ 

เนื่องจากองค์กรอาจยังไม่สามารถระบุกลุ่มเป้าหมายและคู่

แข่งได้แน่ชัด และกลุ ่มเป้าหมายไม่มีความคุ ้ยเคยหรือ

ประสบการณ์กับผลิตภัณฑ์ใหม่ การประเมินจึงท�าได้ใน

ลกัษณะการคาดคะเน มากกว่าการหาข้อสรปุทีแ่ม่นย�า การ

ทดสอบตลาดอย่างรวดเร็วเป็นประโยชน์ส�าหรับโครงการ

ประเภทนี้ เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ได้ศึกษาและ

สัมผัสผลิตภัณฑ์ ในขณะที่ศึกษาปฏิกริยาของผู้ใช้ต่อคุณค่า

ผลิตภัณฑ์ใหม่ องค์กรสามารถใช้ semantic differential 

ประเมินคุณค่าร่วมกับการใช้สื่อที่ช่วยให้เข้าใจคุณค่าใหม่ 

ได้แก่ ค�าอธบิายแนวคดิ การเล่าเรือ่ง แสดงบรบิทและคณุค่า

การใช้งานใหม่  (abstract prospective scenario) ภาพ

เคลื่อนไหว (video) ภาพจ�าลองเหตุประสบการณ์การใช้

ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าใหม่ หรือ การจ�าลองเหตุการณ์ 

(simulation)  

เช่นเดียวกับการสังเคราะห์ความคิด โครงการทุกประเภท

ต้องท�าการทดสอบและพฒันาแนวคดิโดยเริม่ท�าจากระดบัที่

เป็นจุดเริ่มต้น (ดังภาพที่ 4)  แล้วค่อยๆ ไล่ลงมาทีละขั้น
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไปรมา  อิศรเสนา ณ อยุธยา

จนถงึการทดสอบและพฒันาแนวคดิรปูลกัษณ์และสมัผสัใหม่ 

จึงจะเสร็จสมบูรณ์

5.  การวิเคราะห์ทางธุรกิจ (Business Analysis)

การวิเคราะห์ทางธุรกิจเป็นการศึกษาความเป็นไปได้และ

ประเมินศักยภาพของโครงการโดยการคาดการณ์ยอดขาย 

ความคุ้มทุน และผลก�าไร  เทียบกับค่าใช้จ่ายในการพัฒนา

ผลติภณัฑ์ การวเิคราะห์ทางธรุกจิมคีวามสมัพนัธ์กบักลยทุธ

ทางการตลาดมาก จงึท�าให้องค์กรส่วนใหญ่ท�าทัง้ 2 ขัน้ตอน

ไปพร้อมๆกัน ผลของการวิเคราะห์ทางธุรกิจท�าให้สามารถ

ตั้งราคาผลิตภัณฑ์ได้ ซึ่งการตั้งราคาถือเป็นส่วนหนึง่ของ

แผนการตลาด โดยทั่วไปการวิเคราะห์ทางธุรกิจประกอบไป

ด้วยการประมาณการณ์ด้านต่างๆดงัต่อไปนีไ้ด้แก่ วงจรชวีติ

ของผลิตภัณฑ์และความต้องการผลิตภัณฑ์ในแต่ละช่วงของ

วงจรชีวิต ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา การผลิตและการกระจาย

ผลติภณัฑ์สูต่ลาด การลงทนุด้านครภุณัฑ์ เครือ่งมอื อปุกรณ์ 

และการพัฒนาตลาดราคาขาย ยอดขาย ผลก�าไร และผล

ตอบแทนการลงทุน โครงการทั้ง 4 ประเภทสามารถใช้วิธี

มาตรฐานในการท�างาน แต่โครงการพัฒนาคุณค่าใหม่และ

การใช้งานใหม่ มีความไม่แน่นอนสูง ท�าได้ในลักษณะการ

คาดคะเน ซึง่ได้ผลทีไ่ม่มคีวามแม่นย�าเท่ากบัโครงการพฒันา

รปูลกัษณ์และวธิกีารแก้ปัญหาใหม่ ซึง่มุง่เน้นการสนองตอบ

ตลาดเดิม

สรุป

บทความนีไ้ด้เสนอวธิกีารจดัจ�าแนกประเภทโครงการพฒันา

ผลิตภัณฑ์ตามระดับนวัตกรรมแห่งคุณค่า  ‘ VIPP’  จัด

จ�าแนกโครงการออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ การพัฒนารูป

ลกัษณ์และสมัผสัใหม่ (new look & feel) การพฒันาวธิกีาร

แก้ปัญหาใหม่ (new solution) การพัฒนาการใช้งานใหม่ 

(new usage) และการพัฒนาคุณค่าผลิตภัณฑ์ใหม่ (new 

value)  VIPP เอื้อให้องค์กรสามารถสร้างนวัตกรรมแห่ง

คุณค่า คือสร้างความใหม่ในจุดที่มีความส�าคัญต่อกลุ่มเป้า

หมายอย่างแท้จรงิ และช่วยลดข้อผดิพลาดในการศกึษาและ

ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นสาเหตุส�าคัญที่สุดที่

ท�าให้การพัฒนาผลิตภัณฑใ์หม่ส่วนใหญ่ล้มเหลว 

VIPP ใช้แผนภูมิต้นไม้ในการเรียบเรียงข้อมูลและสร้าง

แนวคดิในขอบเขตทีต่รงกบัเป้าหมายของนวตักรรม 4 ระดบั 

ท�าให้เกิดผลดีแก่การวางแผนผลิตภัณฑ์ ดังนีค้ือ

1. ช่วยให้มกีารเรยีบเรยีงข้อมลูอย่างเป็นระเบยีบและครบ

ถ้วน โดยการทบทวนเหตแุละผลในทศิทางขึน้และลงบน

แผนภูมิต้นไม้ การบันทึกข้อมูลในทุกขั้นตอนของการ

วางแผนผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบท�าให้ง่ายแก่การ

เข ้าใจทั้งส�าหรับคนภายในและภายนอกทีมงาน 

สามารถตรวจสอบข้อมูลว่าได้ส�ารวจโอกาสอย่างกว้าง

ขวางทกุแง่ทกุมมุ และหากพบว่ามข้ีอผดิพลาดหรอืขาด

ตกประเด็นใดก็สามารถย้อนกลับไปแก้ไขหรือเพิ่มเติม

ข้อมูลได้โดยง่าย

2. ช่วยให้มองเห็นภาพรวมของโครงการและสามารถ

ก�าหนดขอบเขตการท�างานได้ชดัเจน ไม่เสยีเวลาท�างาน

อยู่ที่จุดใดจุดหนึง่โดยไม่พิจารณาความเป็นไปได้อื่นๆ 

ท�าให้ทีมท�างานอย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ

3. กระตุ ้นให้เกิดการคิดสร้างสรรค์โดยถาม ‘ท�าไม’ 

และ’อย่างไร’ ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้มีการใช้เทคนิค 

design operation, morphological chart, และ 

progressive abstraction  ผสานไปพร้อมๆกนัอย่างต่อ

เนื่อง ส่งผลให้เกิดการคิดสร้างสรรค์อย่างกว้างขวาง

และมีประสิทธิภาพ

4. การแบ่งแยกประเภทโครงการ 4 ประเภท เอื้อให้

สามารถเลือกวิธีท�างานและใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

อย่างถกูต้องในเวลาทีเ่หมาะสมในแต่ละขัน้ตอนของการ

ท�างานโดยเฉพาะการศึกษาและใช้ข้อมูลด้านความ

ต้องการของผู้ใช้

5.    ท�าให้มัน่ใจได้ว่าผลติภณัฑ์ทีก่�าลงัจะพฒันามคีณุค่าต่อ

กลุ่มเป้าหมายและเป็นนวัตกรรมแห่งคุณค่า (value 

innovation) อย่างแท้จริง 

  

เมือ่มแีผนผลติภณัฑ์ทีด่แีล้วทมีจะสามารถท�างานในช่วงท้าย 

(back-end) หรอื ระยะด�าเนนิการพฒันาผลติภณัฑ์ จากขัน้

ตอนการพฒันาและทดสอบผลติภณัฑ์ การทดสอบการตลาด 

ไปสู่การสร้างประโยชน์เชิงพาณชิย์ ได้อย่างรวดเร็วราบรื่น 

และตรงเป้าหมาย การวางแผนผลติภณัฑ์ทีด่เีอือ้ให้ผลติภณัฑ์

ประสบความส�าเรจ็ สามารถสร้างผลก�าไร ยกระดบัขดีความ

สามารถในการแข่งขันและสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กร
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กลยุทธ์การวางแผนผลิตภัณฑ์ ‘นวัตกรรมแห่งคุณค่า’
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