การใช้คาดึงดูดความสนใจและขนาดของบรรจุภัณฑ์นาไปสู่การเพิ่มยอดจาหน่ายสินค้า

-ผลิตภัณฑ์นาตาลต่า (Low Sugar) และ ขนาดบรรจุภัณฑ์ที่พอเหมาะกาลังเป็นที่นิยม--------------------------ข้อเท็จจริง
จากการสารวจยอดจาหน่ ายสิน ค้าในกลุ่ม ธุรกิจการค้าปลีกโดยผู้ผ ลิต สื่ อสิ่งพิมพ์และหนังสือพิมพ์
ทางการเงิน ที่ใหญ่ ที่สุ ดในโลก “เดอะ นิ คเคอิ ” (Nihon Keizai Shinbun) ผ่าน “การคัดเลือกนิคเคอิ POS
2019” (Nikkei POS Selection 2019) ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากระบบวิเคราะห์ข้อมูลจากการขายของบริษัทเข้า
ไว้ด้วยกันนั้น ทาให้ได้ทราบข้อเท็จจริงที่ ว่าผลิตภัณฑ์ที่มีความพอดีต่อความต้องการของผู้บริโภค อันได้แก่
ผลิตภัณฑ์ที่มีการระบุคาศัพท์หรือภาษาที่สนใจ (keyword) และผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์ที่พอดีในการบริโภค
ต่อหนึ่งครั้งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และทาให้สินค้านั้น ๆ มียอดจาหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น
โดยในการคัดเลือกครั้งนี้ มีผลิตภัณฑ์ที่มีการระบุคาศัพท์ดึงดูดความสนใจว่ามีน้าตาลปริมาณต่าและ
อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่มีปริมาณพอดีต่อการบริโภคหนึ่งครั้ง ที่ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเพศหญิงเป็นอย่างมาก
คื อ โทฟุ โซเมงฟู (Toufu Soumen fuu) และ Q. B. B ชี ส เดสเสิ ร์ท เซย์ ท าคุ นั ท สึ 6P (Q. B. B Cheese
Dessert Zeitaku Nuts 6P)
ผลิตภัณฑ์ชิ้นแรก โทฟุโซเมงฟู คือ การนาเต้าหู้มาแปรรูปให้มี
ลักษณะเป็นเส้นโซเมงหรือเส้นหมี่ขาวของประเทศญี่ปุ่น ทาให้ในขณะ
รับ ประทาน ผู้ บ ริโภคจะรู้สึ กเสมื อนว่ากาลั งทานเส้ น โซเมงอยู่ ซึ่งใน
ช่วงแรก โทฟุโซเมงฟูได้ถูกวางขายเพียงแต่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตแต่ เนื่อง
ด้ ว ยเส้ น โซเมงที่ ท ามาจากเต้ า หู้ เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี น้ าตาลต่ าและ
สะดวกสบายต่อการน ามารับ ประทานคู่กับ น้าซุปซึยุ ทาให้ ในปัจจุบัน
ได้รับความนิยมจนมีการนามาวางขายในร้านสะดวกซื้ออย่างแพร่หลาย
ผลิตภัณฑ์ชิ้นที่สอง Q. B. B ชีสเดสเสิร์ท เซย์ทาคุ นัทสึ หนึ่ง
ในผลิตภัณฑ์จากเนยรอคโคะ (Rokkou Butter) ที่เริ่มวางจาหน่ายใน
เดื อ น มี น า ค ม ปี พ .ศ . 2561 โ ด ย มี ก า ร ร ะ บุ ค า ศั พ ท์ บ น
บรรจุภัณฑ์ว่ามีน้าตาลต่าเพียง 2.6 กรัม ต่อหนึ่งชิ้น โดยได้มีการสารวจ
แล้ ว ว่ าการวางขายในบรรจุภั ณ ฑ์ เพื่ อ การบริโภคจานวนน้ อยท าให้
ยอดขายดีขึ้น ด้วยหลากหลายสาเหตุ อาทิ การที่ผู้บริโภคสามารถเลือก
ทานเพียงแค่ในปริมาณที่ต้องการและไม่รู้สึกผิดต่อการทานแต่ละครั้ง
เป็นต้น โดย Q. B. B ชีสเดสเสิร์ท
เซย์ทาคุ นัทสึ นั้นมีครีม
ชีสเป็น ส่ วนผสมหลั ก ตามด้วยอัลมอนด์ เฮเซลนัท และถั่วอื่น ๆ ทั้งหมดรวมเป็น 4 ชนิด ซึ่งมีผู้บริโภค
จานวนมากเป็นเพศหญิงในช่วงวัย 40 – 60 ปี และเพศชายที่บริโภคเป็นกับแกล้ม

สาหรับผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์ที่มีปริมาณที่พอดีต่อการบริโภคหนึ่งครั้งไม่ใหญ่มากจนเกิดไปได้รับ
ความนิ ยมเป็ น อย่ างมากในกลุ่ มคนโสดและผู้สู งอายุคือ ซึไคคิริคัทซึโอะ พัคคุไมรุโดะ 1gx12p (Tsukaikiri
Katsuo Pack Mild 1gx12p) และ เคียวคุ ทาเบคิริพัคคุ (Kyoku Tabekiri Pack)
ซึไคคิริคัทซึโอะ พัคคุไมรุโดะ 1gx12p เป็นปลาแห้งคัทซึโอะที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่เป็น
ซองขนาดพอดีต่อการใช้หนึ่งครั้ง จากการสารวจของเดอะ นิคเคอิ พบว่าผลิตภัณ ฑ์ในบรรจุ
ภัณฑ์ดังกล่าวมียอดขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 55.3 ซึ่งการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวทา
ให้ผู้บริโภคหลักที่แต่เดิมมักเป็นกลุ่มผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปและได้มีการขยายกลุ่มผู้บริโภคไปยัง
ผู้บริโภคที่มีอายุน้อยกว่า 40 ปี เพิ่มขึ้นอีกด้วยอันแสดงให้เห็ น ถึงความสาเร็จในการวางขาย
ผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมาก เพราะผู้บริโภคหลายท่านยังคงมีความกังวลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ที่มี
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่และสินค้าปริมาณมากที่อาจเน่าเสียจากการบริโภคไม่หมด
ต่อมาคือผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่า เคียวคุ ทาเบ
คิริพัคคุ ผลิตภัณฑ์นี้มีจุดเด่นคือ บรรจุเห็ดไมทาเคะในปริมาน 80
กรัม โดยลดลงจากบรรจุภัณฑ์ขนาดกลางที่สามารถบรรจุเห็ดได้ที่
ปริมาณ 100 กรัม โดยการลดลงของขนาดบรรจุภัณฑ์นั้น ได้รับ
ความพึงพอใจเป็นอย่างมาก เกิดจากการสังเกตเห็นถึงการเพิ่มขึ้น
ของผู้ บ ริ โ ภคที่ อ าศั ย อยู่ ค นเดี ย วและผู้ สู ง อายุ ห ลายท่ า นว่ า มี
ปริม าณที่ พ อเหมาะ ใช้ป ระกอบอาหารได้ ห มดภายในหนึ่ งครั้ง
และยังมีปริมานที่เหมาะแก่การลองบริโภคจึงได้รับการบริโภคจาก
ผู้ที่มีอายุ 20 – 40 ปีอีกด้วยเช่นกัน
ในส่วนสุดท้าย สาหรับผลิตภัณฑ์ บรรจุปริมาณที่พอดีต่อการบริโภคต่อครั้งที่ได้รับความนิยมอย่าง
มากในท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นโดยบริษัทในท้องถิ่นของจังหวัดนีกาตะซึ่ง สามารถทายอดขายได้มากขึ้นคือ
อูซุคิริซุไรซุ ชาบูชาบูโมจิ 180g (Usukiri Slice Shabushabu mochi 180g) และ โคะคุไนซัน ฟุคคุระ เมะฮิ
จิคิ (Kokunaisan Fukkura Mehijiki)
อูซุคิริซุไรซุ ชาบูชาบูโมจิ 180g คือผลิตภัณฑ์แป้งโมจิที่มักถูกรับประทาน
ควบคู่กับชาบูชาบูปละหม้อไฟมาสไลซ์เป็นแผ่นบางบรรจุลงในซองขนาดเล็กสะดวก
ต่อการนาไปบริโภคที่มียอดขายเพิ่มขึ้นจากโดยการเปลี่ยนมาทาบรรจุภัณฑ์เช่นนี้ทา
ให้ยอกจาหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึงร้อยละ 41.3
โคะคุไนซัน ฟุคคุระ เมะฮิจิคิ หนึ่งในผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับความนิยม
สู งของบริษั ท ยามานากะฟู๊ ด (จั งหวั ด มิ เอะ) ผู้ ผ ลิ ต วั ต ถุ ดิ บ ส าหรับ การ
ประกอบอาหารต่ า ง ๆ รายใหญ่ ข องประเทศญี่ ปุ่ น ความพิ เศษของ
ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้คือ การใช้สาหร่ายฮิจิคิที่ผลิตได้ในประเทศญี่ปุ่น นามาผ่าน
กระบวนการผลิตพิเศษที่สามารถผลิตและบรรจุได้ในปริมาณที่พอดี ไม่ต้อง
ทาการปรุงเป็นปริมานมาก แต่สามารถรับประทานได้ตามความต้องการ
ผู้บริโภคจึงสามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการในแต่ละครั้ง

ที่มาข่าวและรูปภาพ :เข้าถึง วันที่ 4 มิถุนายน 2562
https://style.nikkei.com/article/DGXMZO45157160T20C19A5970M01/?page=2
สานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโอซากา
ระหว่างวันที่ 2 – 8 มิถุนายน 2562

