


บทที่ 6
การบริหารผลิตภัณฑ์

Product Management



ความหมายผลิตภัณฑ์ (Product)

นักการตลาดน ามาเสนอกับตลาด เพื่อเรียกร้องความสนใจ 
ใหม้กีารอุปโภค บริโภคซึง่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาด 



1. ผลิตภณัฑห์ลัก (Core Product)
= ประโยชนห์ลกั/ประโยชนพื์น้ฐานท่ีผูซื้อ้จะไดร้บั

2. ผลิตภณัฑพ์ืน้ฐาน (Basic Product) 
= ประโยชนท่ี์เพิ่มคณุค่ากบัสนิคา้/บรกิาร (รบัรู/้สมัผสัได)้

3. ผลิตภณัฑท์ีค่าดหวัง (Expected Product)
=  ลกัษณะทางกายภาพ/รูปธรรมท่ีผูซื้อ้คาดว่าจะไดร้บัเพ่ือความ
สมบรูณแ์ละตอบสนองความตอ้งการของผูซื้อ้ไดค้รบถว้นมากขึน้ 

4. ผลิตภณัฑส่์วนเพิม่/ควบ (Augmented Product)
= ประโยชนเ์พิ่มเติมท่ีท าใหเ้หนือกว่าความคาดหวงั

5. ศักยภาพของผลิตภณัฑ ์(Potential Product) ความหวงัดา้นพฒันาการ

องคป์ระกอบของผลิตภัณฑ์ ตัวอย่าง --> โรงแรม

1. ผลิตภณัฑห์ลัก (Core Product)
ประโยชนห์ลกั/ประโยชนพื์น้ฐานท่ีผูซื้อ้จะไดร้บั

2. รูปลักษณผ์ลิตภณัฑ ์(Tangible Product) 
น าประโยชนท่ี์ลกูคา้ตอ้งการใหเ้ป็นรูปธรรมท่ีสามารถสมัผสัได ้

3. ผลิตภณัฑท์ีค่าดหวัง (Expected Product)
ลักษณะทางกายภาพ/รูปธรรมท่ีผูซื้อ้คาดว่าจะได้รบัเพ่ือความ   

สมบรูณแ์ละตอบสนองความตอ้งการของผูซื้อ้ไดค้รบถว้นมากขึน้ 

4. ผลิตภณัฑส่์วนควบ (Augmented Product)
ประโยชนเ์พิ่มเตมิท่ีท าใหเ้หนือกว่าความคาดหวงั

5. ศักยภาพของผลิตภณัฑ ์(Potential Product)
เป็นประโยชนท่ี์มากกว่าความคาดหวงัปกติซึ่งลกูคา้ไมค่าดคิดว่าจะไดร้บั

ท่ีพกั

มีเตียง / โต๊ะ/ หอ้งน า้ / ผา้เช็ดตวั
/ เครื่องอ านวยความสะดวก

คณุภาพ / ขนาด / การออกแบบ 
/ สี/ ความสะอาด

ภาพลกัษณดี์/
ตราเป็นที่ยอมรบั 

ความหวงัดา้นพฒันาการ

องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์



ประเภทของผลิตภัณฑ์
1. แบง่ตามความคงทน/ความสามารถในการจับตอ้ง

➢ สินคา้คงทนถาวร (durable goods)

➢ สินคา้ไมค่งทนถาวร (nondurable goods) 

➢ บรกิาร (services) 

2. แบ่งตามลักษณะการใช้/กลุ่มผู้ใช้

➢ สินคา้บรโิภค (consumer goods)

➢ สินคา้อตุสาหกรรม (industrial goods)



สินค้าบริโภค (Consumer goods) มี 4 ประเภท
1. 

สินค้าสะดวกซื้อ

สินค้าหลัก

สนิค้าซือ้ทันท 

สินค้าฉุกเฉิน

2. 

สินคา้เปรยีบเทยีบซื้อ

สินค้า
เหมอืนกัน

สินค้าม 

ความแตกต่าง

3.

สินค้าเจาะจงซื้อ

ม ลักษณะพเิศษ

ต้องการอย่าง
เจาะจง

4.

สินค้าไม่แสวงซื้อ

สินค้าใหม่

สินค้าท ไ่ม่ม ความ
จ าเป็น



สินค้าอุตสาหกรรม (Industrial goods)

www.free-powerpoint-templates-design.com

สินค้าทีซ่ือ้ไปเพือ่
➢ ใช้เป็นปัจจัยในการผลิต (ผู้แปรรูป/ผู้ผลติ)

➢ ใช้เพือ่การขายตอ่ (พ่อค้าคนกลาง)

➢ ใช้เพือ่การด าเนินงาน

ผู้ซือ้กลุ่มนีเ้รียกเรียกว่า “ผู้ซือ้ทางอุตสาากกรรม”

http://www.free-powerpoint-templates-design.com/


สินค้าอุตสาหกรรม
1. วัตถุดบิ (raw  material) 
สินคา้ท่ีใชใ้นการผลิตซึง่จะกลายเป็นสว่นหนึ่งของสินคา้ชนิดใหม่

➢ผลติผลท่ีเกิดจากฟารม์ 
➢ผลติผลจากธรรมชาติ 

2. ชิน้ส่วนและวัสดุประกอบ (component parts and material) 
สินคา้ท่ีใช้ในการผลิตและกลายเป็นส่วนหนึ่งของสินค้าส าเร็จรูป ท่ีมักผ่านการแปรรูปขั้นต้น

มาแลว้

3. อุปกรณต์ดิตัง้ (installations) 
เครื่องจกัรหรอือปุกรณห์ลกัในการผลิต คงทน เคลื่อนยา้ยไดย้าก



สินค้าอุตสาหกรรม (ต่อ)
4. เคร่ืองมอืประกอบ (accessory equipment)     

เครื่องมือท่ีใชป้ระกอบในการผลติผลติภณัฑเ์ช่น คอมพิวเตอร ์เครื่องใชส้  านกังาน เป็นตน้

5.วัสดุสิน้เปลือง (operating  supplies) 

วสัดสุิน้เปลืองท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นสถานประกอบการ เช่นปากกา กระดาษ หลอดไฟฟา้



การก าหนดตราสินค้า
ตราสินค้า (brand) หมายถงึ ช่ือ ค า ตวัเลข ขอ้ความ ตวัอกัษร การออกแบบ 
สญัลกัษณ ์หรอืทกุสว่นเพื่อระบใุหเ้ห็นถึงความแตกตา่งกบัสนิคา้ของคูแ่ข่งขนั



นโยบายการก าหนดตราสินค้า
ชื่อตราสินค้า (brand name) 
ตราสินคา้ที่สามารถอ่านออกเสียงได ้ 

เคร่ืองหมายตราสินค้า (brand mark) 
ไม่สามารถอ่านออกเสียงได ้แต่สามารถจดจ าไดแ้ละสื่อสารใหเ้ขา้ใจง่าย

เคร่ืองหมายการค้า (trade mark) 
เครือ่งหมายที่ใช ้เพื่อแสดงว่าแตกต่างกบัสินคา้ที่ใชเ้ครือ่งหมายการคา้ของบคุคลอื่น และมีการน าไปจด

ทะเบียนคุม้ครองสิทธ์ิ

® คือ เครือ่งหมายการคา้จดทะเบียน (REGISTERED)

TM คือ  เครือ่งหมายการคา้ (TRADEMARK)



ลิขสิทธิ ์(copyright) ©
สิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวเก่ียวกับงานสรา้งสรรคไ์ดแ้ก่ งานวรรณกรรม งานศิลปกรรม งาน

ดนตรกีรรม ภาพยนตร ์software เป็นตน้

สิทธิบัตร (patent) 
การรับรองสิทธิทางกฎหมาย ของการประดิษฐ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งต้องมี

ประโยชนใ์นเชิงพาณิชยแ์ละสามารถผลติไดใ้นระบบอตุสาหกรรม

นโยบายการก าหนดตราสินค้า (ต่อ)



กลยุทธ์การตัดสนิใจเรื่องตรา
1. การใช้ตราของผู้ผลิต (Manufacturer’s brands)

2. การใช้ตราคนกลาง (Dealer’s brands)

3. ตราภายใตลิ้ขสิทธิ์ (Licensed brand) หมายถึง ตราสินคา้ของธุรกิจหนึ่งท่ีไดร้บัความ
นิยมในตลาดหนึ่งแลว้  น าไปใชส้  าหรบัสินคา้ชนิดอ่ืน โดยมีทางเลือกในการใชช่ื้อตราดงันี ้

➢ครอบครวั (Family brands)

➢ตราเฉพาะ (Individual brands)



ตราสินคา้ที่ดี

➢ เหมาะสมกับสินค้าหรือภาพลักษณ์

➢ อ่านงา่ย จ างา่ย ส้ัน ออกเสียงซ า้กันใหค้วามรู้สึกด ีบอกประโยชน์

และคุณภาพของสินค้า

➢ หลีกเล่ียงช่ือทีแ่ปลความหมายแล้วเป็นลบ



การบรรจุภัณฑ์ (Packaging) 
หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบและผลิตบรรจภุณัฑห์รือสิ่งห่อหุ้มผลิตภณัฑใ์น

ลกัษณะกลอ่ง ลงั ขวด กระป๋อง ถงุ หลอด และชว่ยรกัษาสนิคา้

ประเภทบรรจุภณัฑ์

1) บรรจุภัณฑช้ั์นแรก = บรรจภุณัฑช์ัน้ในที่สมัผสักบัผลิตภณัฑ ์

2) บรรจุภัณฑช้ั์นทีส่อง = บรรจภุณัฑท่ี์บรรจผุลติภณัฑท่ี์มีบรรจภุณัฑแ์ลว้ชัน้แรก/รวมบรรจภุณัฑช์ัน้แรก

3) บรรจุภัณฑช้ั์นทีส่ามหรือช้ันนอก = บรรจภุณัฑช์ัน้นอกเพ่ือปกปอ้งสนิคา้ระหวา่งการขนสง่



การบรรจุภัณฑ ์(Packaging)



ฉลาก (Label)
หมายถงึ ข้อมูลแสดงรายละเอยีดของสินค้า  ทีต่้องการส่ือสารกับผู้ซือ้



ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ (Product Mix)

4 
ความลึกของส่วนประสมผลิตภณัฑ์
จ านวนผลิตภณัฑใ์นแตล่ะกลุม่

5 
ความยาวของสว่นประสมผลิตภณัฑ์

จ านวนรายการผลิตภณัฑท์ัง้หมดท่ีเสนอกบัตลาด

4 

1 
สายผลิตภณัฑ์
กลุม่ผลิตภณัฑท่ี์มีความใกลเ้คียงกนัในดา้นตา่งๆ

2 
รายการผลิตภณัฑ์
สว่นหนึ่งของกลุม่ผลิตภณัฑท่ี์มีลกัษณะแตกต่างกนัตามคณุสมบตัิ

3 
ความกวา้งของสว่นประสมผลิตภณัฑ์
จ านวนกลุม่ท่ีธรุกิจน าเสนอกบัตลาด



SAMSUNG

ไมโครเวฟ ตู้เย็น แอร์ โทรทัศน์
M11 R-1 Con1 T001
M12 R-2 Con2 T002
M13 R-3 Con3 T003
M14 R-4 Con4

R-5 Con5
R-6
R-7

4 รายการ 7 รายการ 5 รายการ 3 รายการ

3. ความกวา้งของสว่นประสมผลิตภณัฑ์ SAMSUNG เท่ากบั 4 กลุ่ม

5. ความยาวของสว่นประสมผลติภัณฑ์ SAMSUNG = 4+7+5+3 = 19  รายการ

4. ความลกึของสว่นประสมผลติภณัฑ์โทรทศัน ์เท่ากบั3 รายการ

1. สายผลิตภณัฑ์ SAMSUNG คือ เครื่องใชไ้ฟฟา้

2. รายการผลิตภณัฑ์แอรร์ายการที ่5



กลยุทธ์การขยายส่วนประสมผลิตภัณฑ์

➢กลยทุธข์ยายสายผลิตภณัฑ์
➢กลยทุธข์ยายตราสนิคา้
➢กลยทุธห์ลายตราสินคา้
➢กลยทุธต์ราสนิคา้ใหม่
➢การขยายผลติภณัฑส์ูต่ลาดสว่นบน

➢การขยายผลติภณัฑส์ูต่ลาดสว่นลา่ง



ขัน้แนะน า ขัน้เจริญเตบิโต ขัน้อิม่ตัว ขัน้ตกต ่า
ระยะเวลา

ยอดขายและก าไร

วงจรช วิตผลิตภัณฑ์ (Product Life cycle)



3

แสวงหา
ความคดิใหม่

1

วิเคราะห์
ทางธุรกจิ

พฒันาสินค้า

4

กล่ันกรอง
ความคดิ

2

ทดสอบ
ตลาด

5 วางจ าหน่ายใน
เชิงพาณิชย์

6
การพัฒนาผลิตภณัฑ์ใหม่



แบบฝึกหัด บทที่ 6
1. ยาเอทิลแอลกอฮอล ์ตรา ALSOFF ผลิตสินคา้มีความหลากหลายเพื่ออะไร เพราะเหตุ

ใด
2. ธุรกิจตอ้งการใหผ้ลิตภณัฑข์องตนเองอยูใ่นช่วงใดของวฎัจกัรชีวิตผลิตภณัฑม์ากท่ีสดุ 

เพราะเหตใุด

3. ธุรกิจใชก้ลยทุธห์ลายตราสินคา้เพื่อการหลีกเลี่ยงปัญหาดา้นใด
4. สว่นประสมประสมผลติภณัฑป์ระกอบดว้ยอะไรบา้ง  ใหอ้ธิบายอยา่งละเอียด

5. ธุรกิจมีการพฒันาผลิตภณัฑใ์หมเ่พื่ออะไร อธิบายมาพอสงัเขป



กรณีศึกษา Nestlé บริษัทอาหารและเครื่องดื่ม ใหญ่สุดในโลก 
Nestléนบัเป็นหนึ่งในเครือธุรกิจ ท่ีเป็นเจา้ของแบรนดผ์ลิตภณัฑท่ี์เรารูจ้ักมากมายไม่ว่าจะเป็นเนสกาแฟ คอฟฟีเมต ไมโล ไปจนถึงซอสปรุงรสแม็กกีแ้ต่หลายคน

อาจจะยงัไม่รูว้า่ Nestlé เติบโตมาจากการรวมตวักนัของ 2 บรษัิทท่ีมีจดุเริ่มตน้เหมือนกนั นั่นก็คือ “นมววั” และ “ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด”์
ปัจจุบัน Nestlé ด าเนินธรุกิจมากวา่ 150 ปี มีมลูคา่ 11 ลา้นลา้นบาทซึง่นบัเป็นบรษัิทใหญ่สดุในสวิตเซอรแ์ลนดแ์ละใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 24 ของโลกแลว้จดุเริ่มตน้ของ 

Nestlé เป็นอย่างไร ?
บริษัทแรกที่เป็นจุดเริ่มต้นนั้น เกิดจาก Charles และ George Page สองพ่ีนอ้งชาวอเมรกินัพวกเขาตอ้งการสรา้งโรงงานผลิตนมขน้หวานซึง่เป็นสินคา้ขายดีในประเทศ

สหรฐัอเมรกิาและวางแผนท่ีจะสง่ไปวางจ าหน่ายยงัประเทศองักฤษเพราะเป็นตลาดใหม่ส  าหรบันมขน้หวานทัง้สองจึงเลือกตัง้โรงงานท่ีประเทศสวิตเซอรแ์ลนดเ์พราะเป็นแหล่งผลิต
นมววัคณุภาพสงู และใหผ้ลผลิตปรมิาณมากโดยทัง้คูก่็ไดก้่อตัง้บรษัิท Anglo-Swiss Condensed Milk ขึน้

ในปี 1866 และไดว้างจ าหน่ายผลิตภณัฑน์มขน้หวานไปทั่วยโุรปและสหรฐัอเมรกิาในช่วงเวลาเดียวกนันัน้เอง Henri Nestlé ผูอ้พยพชาวเยอรมนัซึง่มีอาชีพเป็นผูช้่วย
เภสชักร มีความคิดท่ีจะแกไ้ขปัญหาอตัราการเสียชีวิตของเด็กทารกในยโุรป ท่ีไม่สามารถดื่มนมแม่ได ้เขาจึงผลิตอาหารส าหรบัทารกท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการดว้ยการผสมนมและ
ธญัพืช ภายใตช่ื้อ Farine Lactée หลงัจากวางจ าหน่ายไดเ้พียง 8 ปี ผลิตภณัฑอ์าหารส าหรบัเดก็ของ Henri Nestlé ก็วางจ าหน่ายไปทั่วยโุรปและสหรฐัอเมริกา

ต่อมาในปี 1877 Charles และ George Page ไดเ้ห็นโอกาสในตลาดอาหารส าหรบัเด็ก ท าใหท้ัง้คู่ไดผ้ลิตอาหารส าหรบัเด็ก ซึ่งส  าหรบั Henri Nestlé แลว้เรื่องนีถื้อ
เป็นการประกาศสงครามทางการคา้ระหวา่งกนัท าใหห้ลงัจากนัน้ไมน่าน Henri Nestlé ไดผ้ลิตนมขน้หวานเป็นของตวัเองเช่นกนัเพ่ือโตต้อบ Charles และ George Page ท่ีเขา้มาแย่ง
ส่วนแบ่งตลาดอาหารเด็ก ดว้ยความท่ีไม่มีใครยอมใคร ท าใหก้ารแข่งขนัดงักล่าวกินเวลายาวนานเกือบ 30 ปี และถึงแมท้ัง้ 2 บริษัทจะสามารถเติบโตต่อไปได ้แต่จากการแข่งขนั
ระหว่างกนัก็ส่งผลกระทบต่อก าไรของทัง้คู่อย่างมาก เพราะตอ้งท าราคาและโปรโมชนัแข่งกนัอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งในปี 1905 เม่ือผูก้่อตัง้บริษัททั้ง 3 คนไดเ้สียชีวิตไปหมดแลว้ 
กรรมการของทัง้ 2 บรษัิทจงึตดัสินใจควบรวมกิจการกนัเพื่อเสรมิสรา้งความแขง็แกรง่ในการบกุตลาดโลกและไม่ตอ้งมาเสียเวลากบัการแข่งขนักนัเอง หลงัจากควบรวมกิจการกนัได้
ไม่นาน ภายใตช่ื้อ Nestlé and Anglo-Swiss Condensed Milk หรือ Nestlé ก็สามารถวางจ าหน่ายผลิตภณัฑข์องตวัเองไปยงัทกุทวีปทั่วโลก เม่ือสงครามโลกครัง้ท่ี 1 เกิดขึน้ในปี 
1914 ก็ท าใหผ้ลิตภณัฑอ์าหารจากนมของ Nestlé กลายเป็นท่ีตอ้งการอย่างมากในช่วงสงคราม โดยเฉพาะนมขน้หวานเพราะสามารถเก็บไวไ้ดน้านและใชบ้ริโภคไดห้ลากหลาย
รูปแบบแตภ่าวะสงครามท่ีกินระยะเวลานานก็ท าใหเ้กิดปัญหาการขาดแคลนวตัถดุิบอย่างหนกั สง่ผลใหโ้รงงานของบริษัททัง้ 20 แห่งตอ้งหยดุการผลิตลงเรื่องดงักล่าวท าให ้Nestlé 
ตอ้งปรบักลยทุธเ์พ่ือใหกิ้จการยงัด าเนินตอ่ไปไดแ้มใ้นช่วงวิกฤติ

Nestlé จงึไดข้ยายการผลิตดว้ยการไปตัง้โรงงานท่ีสหรฐัอเมรกิาซึง่เป็นตลาดใหญ่ของ Nestlé



ก าลังการผลิตของ Nestlé เพ่ิมขึน้อย่างมาก โดย Nestlé มีจ านวนโรงงานเพ่ิมขึน้จาก 20 โรงงานในปี 1914เป็น 80 โรงงานในปี 1921 และในช่วงนีเ้องท่ี Nestlé ได้
ขยายโรงงานไปยงัเอเชียและลาตินอเมรกิาและดว้ยการขยายฐานการผลิตจ านวนมาก ท าให ้Nestlé สามารถรอดพน้จากภาวะเศรษฐกิจตกต ่าครัง้ใหญ่ หรอื Great Depression ได้
ในปี 1930 เพราะมีฐานลกูคา้และโรงงานกระจายอยู่ทั่วโลกและจากการท่ีมีฐานการผลิตอยู่ในหลายประเทศรวมถงึประเทศบราซิลเป็นท่ีมา ท่ีท าใหบ้ริษัทไดพ้ฒันาผลิตภณัฑท่ี์เป็น
ความส าเรจ็ครัง้ใหญ่ นั่นก็คือ “Nescafé”จริง ๆ แลว้ Nescafé เกิดขึน้จากการท่ีรฐับาลบราซิล ไดข้อให ้Nestlé ช่วยแกปั้ญหาผลผลิตเมล็ดกาแฟลน้ตลาด โดยในตอนแรกไอเดีย
ของรฐับาลคือการท ากาแฟอดักอ้น แลว้ให ้Nestlé เป็นผูผ้ลิตและจดัจ าหน่าย แต ่Nestlé เลือกท่ีจะผลิตเป็นผงกาแฟท่ีสามารถละลายน า้ได ้ซึ่งในอีกแง่หนึ่งก็ถือเป็นการท าในสิ่งท่ี
เช่ียวชาญ เพราะ Nestlé มีประสบการณจ์ากการผลิตเครื่องดื่มชนิดผงอยู่ก่อนแลว้ อย่างเช่น นมผงส าหรบัเด็ก หรือเครื่องดื่มไมโล Nescafé ออกวางจ าหน่ายไม่นานก็เป็นท่ีนิยม
และขายดีอย่างมาก โดยเฉพาะประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่ Nescafé ใชเ้วลาเพียงปีเดียว ก็กลายเป็นผลิตภณัฑก์าแฟท่ีขายดีท่ีสดุในประเทศ แต่ในเวลาต่อมา สงครามโลกครัง้ท่ี 2 ก็
เกิดขึน้ ซึง่ส  าหรบับรษัิท Nestlé ก็เรยีกไดว้า่แทบจะเป็นการฉายหนงัซ า้ โดยในช่วงเริ่มแรกของสงคราม สินคา้จาก Nestlé ไดก้ลายเป็นท่ีตอ้งการอย่างมาก

แต่เนื่องจากผลกระทบของสงครามที่เกิดขึ้นไปทั่วโลกมีความรุนแรงและกินระยะเวลายาวนานกว่าที่คิดท าให้ถึงแม้จะมีการขยายโรงงานผลิตไปยังประเทศต่าง ๆ โรงงาน
หลายแห่งของ Nestlé ก็ยังคงประสบปัญหาในการผลิต ทั้งการขาดแคลนวัตถุดิบ การขาดแคลนแรงงาน จนสุดทา้ยโรงงานจ านวนมากตอ้งปิดตัวลง แต่ดว้ยฐานการผลิต ท่ี
สหรฐัอเมรกิา ไม่ไดร้บัผลกระทบจากสงคราม และเน่ืองจากสินคา้ยอดนิยมอย่าง Nescafé กลายเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรบักองทพั ท าใผลกระทบ จดุนีเ้องท่ีท าให ้Nestlé ตดัสินใจปรบั
กลยุทธ์การขยายกิจการจากเดิมท่ีมุ่งเนน้การตัง้โรงงานใหม่และเพ่ิมก าลังการผลิต เป็นการไล่ซือ้กิจการอื่น ๆ แทน โดยห้ Nestlé ไดร้บัสัญญามูลค่ามหาศาลจากรฐับาล
สหรฐัอเมรกิา ท าใหผ้ลประกอบการของ Nestlé ในช่วงนัน้กลบักลายเป็นไดก้  าไรจ านวนมาก ในขณะท่ีบริษัทอื่น ๆ ไดร้บัเม่ือสงครามสิน้สดุลง Nestlé ไดเ้ริ่มการไล่ซือ้บริษัทเล็ก ๆ 
ในยโุรปท่ีไดร้บัผลกระทบจากช่วงสงคราม และการไลซ่ือ้กิจการตัง้แตจ่บสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ก็ท าให ้Nestlé ไดแ้บรนดส์ินคา้ช่ือดงัรวมถงึองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยีจากหลากหลาย
แบรนดเ์ขา้มาเป็นของบรษัิท อย่างเช่น

- Maggi ผูผ้ลิตเครื่องปรุงรสอาหาร
- Friskies อาหารส าหรบัสตัวเ์ลีย้ง
- KitKat ช็อกโกแลตแบบแท่งท่ีไดร้บัความนิยมไปทั่วโลก
นอกจากการซือ้กจิการแล้ว Nestlé ก็ยงัออกผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ มาสูท่อ้งตลาดอยู่เสมออย่างเช่น ชาผงพรอ้มดื่ม Nestea และช็อกโกแลตชนิดผงพรอ้มดื่ม Nesquik ซึง่

ตา่งก็ไดร้บัความนิยมอย่างรวดเรว็ไม่ตา่งจาก Nescafé



• ส าหรับในประเทศไทยเอง Nestlé ก็ไดเ้ขา้มาด าเนินธุรกิจ ตัง้แต่ปี 1893 หรือในปี พ.ศ. 2436 โดยเริ่มตน้จากผลิตภณัฑน์มขน้หวานบรรจกุระป๋องท่ีมาจากฝ่ังของสองพ่ี
นอ้ง Charles และ George Page โดยใชช่ื้อไทยว่านมขน้หวานตรา “แหม่มทนูหวั” และตัง้โรงงานผลิตในไทยแห่งแรกในปี 1967 หรอืในปี พ.ศ. 2510

ปัจจุบัน Nestlé ก็ขยายกิจการจนมีแบรนดส์ินคา้ กว่า 2,000 แบรนดว์างจ าหน่ายใน 190 ประเทศทั่วโลก และมีมลูค่าบรษัิทกว่า 11 ลา้นลา้นบาท ซึง่ก็ไม่
น่าเช่ือเหมือนกนัว่าจากวนัแรก ท่ีบรษัิทของ Charles และ George Page กบั Henri Nestlé เป็นคู่แข่งขนั จะถกูควบรวมกนัจนกลายมาเป็นบรษัิทยกัษ์ใหญ่ ท่ีด  าเนินธุรกิจ
มายาวนานเป็นรอ้ยปี จนปัจจบุนั Nestlé ไดก้ลายมาเป็นบรษัิทท่ีใหญ่สดุในสวิตเซอรแ์ลนด ์และใหญ่สดุในบรษัิทอาหารและเครื่องด่ืมของโลกเลยทีเดียว
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