
 การใชค้ าดึงดูดความสนใจและขนาดของบรรจุภัณฑ์น าไปสู่การเพิ่มยอดจ าหน่ายสินค้า  
-ผลิตภัณฑ์น  าตาลต่ า (Low Sugar) และ ขนาดบรรจุภัณฑ์ที่พอเหมาะก าลังเป็นท่ีนิยม- 

 --------------------------- 
ข้อเท็จจริง 

จากการส ารวจยอดจ าหน่ายสินค้าในกลุ่มธุรกิจการค้าปลีกโดยผู้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และหนังสือพิมพ์
ทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก “เดอะ นิคเคอิ” (Nihon Keizai Shinbun) ผ่าน “การคัดเลือกนิคเคอิ POS 
2019” (Nikkei POS Selection 2019) ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากระบบวิเคราะห์ข้อมูลจากการขายของบริษัทเข้า
ไว้ด้วยกันนั้นท าให้ได้ทราบข้อเท็จจริงที่ว่าผลิตภัณฑ์ที่มีความพอดีต่อความต้องการของผู้บริโภค อันได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์ที่มีการระบุค าศัพท์หรือภาษาที่สนใจ (keyword) และผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์ที่พอดีในการบริโภค
ต่อหนึ่งครั้งไดร้ับความนิยมเป็นอย่างมาก และท าให้สินค้านั้น ๆ มียอดจ าหน่ายสินค้าเพ่ิมข้ึน 

โดยในการคัดเลือกครั้งนี้ มีผลิตภัณฑ์ที่มีการระบุค าศัพท์ดึงดูดความสนใจว่ามีน้ าตาลปริมาณต่ าและ
อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่มีปริมาณพอดีต่อการบริโภคหนึ่งครั้ง ที่ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเพศหญิงเป็นอย่างมาก
คือ โทฟุโซเมงฟู (Toufu Soumen fuu) และ Q. B. B ชีสเดสเสิร์ท เซย์ทาคุ นัทสึ 6P (Q. B. B Cheese 
Dessert Zeitaku Nuts 6P) 

ผลิตภัณฑ์ชิ้นแรก โทฟุโซเมงฟู คือ การน าเต้าหู้มาแปรรูปให้มี
ลักษณะเป็นเส้นโซเมงหรือเส้นหมี่ขาวของประเทศญี่ปุ่นท าให้ในขณะ
รับประทาน ผู้บริโภคจะรู้สึกเสมือนว่าก าลังทานเส้นโซเมงอยู่  ซึ่งใน
ช่วงแรก โทฟุโซเมงฟูได้ถูกวางขายเพียงแต่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตแต่เนื่อง
ด้วยเส้นโซเมงที่ท ามาจากเต้าหู้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีน้ าตาลต่ าและ
สะดวกสบายต่อการน ามารับประทานคู่กับน้ าซุปซึยุท าให้ในปัจจุบัน
ได้รับความนิยมจนมีการน ามาวางขายในร้านสะดวกซ้ืออย่างแพร่หลาย 

ผลิตภัณฑ์ชิ้นที่สอง Q. B. B ชีสเดสเสิร์ท เซย์ทาคุ นัทสึ หนึ่ง
ในผลิตภัณฑ์จากเนยรอคโคะ (Rokkou Butter) ที่เริ่มวางจ าหน่ายใน
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 
บรรจุภัณฑ์ว่ามีน้ าตาลต่ าเพียง 2.6 กรัม ต่อหนึ่งชิ้น โดยได้มีการส ารวจ
แล้วว่าการวางขายในบรรจุภัณฑ์เพ่ือการบริโภคจ านวนน้อยท าให้
ยอดขายดีขึ้น ด้วยหลากหลายสาเหตุ อาทิ การที่ผู้บริโภคสามารถเลือก
ทานเพียงแค่ในปริมาณที่ต้องการและไม่รู้สึกผิดต่อการทานแต่ละครั้ง 
เป็นต้น โดย Q. B. B ชีสเดสเสิร์ท             เซย์ทาคุ นัทสึ นั้นมีครีม

ชีสเป็นส่วนผสมหลัก ตามด้วยอัลมอนด์    เฮเซลนัท และถั่วอ่ืน ๆ ทั้งหมดรวมเป็น 4 ชนิด ซึ่งมีผู้บริโภค
จ านวนมากเป็นเพศหญิงในช่วงวัย 40 – 60 ปี และเพศชายที่บริโภคเป็นกับแกล้ม  



 ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์ที่มีปริมาณที่พอดีต่อการบริโภคหนึ่งครั้งไม่ใหญ่มากจนเกิดไปได้รับ
ความนิยมเป็นอย่างมากในกลุ่มคนโสดและผู้สูงอายุคือ ซึไคคิริคัทซึโอะ พัคคุไมรุโดะ 1gx12p (Tsukaikiri 
Katsuo Pack Mild 1gx12p) และ เคียวคุ ทาเบคิริพัคคุ (Kyoku Tabekiri Pack) 

ซึไคคิริคัทซึโอะ พัคคุไมรุโดะ 1gx12p เป็นปลาแห้งคัทซึโอะที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่เป็น
ซองขนาดพอดีต่อการใช้หนึ่งครั้ง จากการส ารวจของเดอะ นิคเคอิ พบว่าผลิตภัณฑ์ในบรรจุ
ภัณฑ์ดังกล่าวมียอดขายเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 55.3 ซึ่งการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวท า
ให้ผู้บริโภคหลักที่แต่เดิมมักเป็นกลุ่มผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปและได้มีการขยายกลุ่มผู้บริโภคไปยัง
ผู้บริโภคที่มีอายุน้อยกว่า 40 ปี เพ่ิมขึ้นอีกด้วยอันแสดงให้เห็นถึงความส าเร็จในการวางขาย
ผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมาก เพราะผู้บริโภคหลายท่านยังคงมีความกังวลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ที่มี
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่และสินค้าปริมาณมากที่อาจเน่าเสียจากการบริโภคไม่หมด 

ต่อมาคือผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่า เคียวคุ ทาเบ
คิริพัคคุ ผลิตภัณฑ์นี้มีจุดเด่นคือ บรรจุเห็ดไมทาเคะในปริมาน 80 
กรัม โดยลดลงจากบรรจุภัณฑ์ขนาดกลางที่สามารถบรรจุเห็ดได้ที่
ปริมาณ 100 กรัม  โดยการลดลงของขนาดบรรจุภัณฑ์นั้นได้รับ
ความพึงพอใจเป็นอย่างมาก เกิดจากการสังเกตเห็นถึงการเพ่ิมขึ้น
ของผู้บริโภคที่อาศัยอยู่คนเดียวและผู้สูงอายุหลายท่านว่ามี
ปริมาณที่พอเหมาะ ใช้ประกอบอาหารได้หมดภายในหนึ่งครั้ง 
และยังมีปริมานที่เหมาะแก่การลองบริโภคจึงได้รับการบริโภคจาก
ผู้ที่มีอายุ 20 – 40 ปีอีกด้วยเช่นกัน 

ในส่วนสุดท้าย ส าหรับผลิตภัณฑ์บรรจุปริมาณที่พอดีต่อการบริโภคต่อครั้งที่ได้รับความนิยมอย่าง
มากในท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นโดยบริษัทในท้องถิ่นของจังหวัดนีกาตะซึ่งสามารถท ายอดขายได้มากขึ้นคือ 
อูซุคิริซุไรซุ ชาบูชาบูโมจิ 180g (Usukiri Slice Shabushabu mochi 180g) และ โคะคุไนซัน ฟุคคุระ เมะฮิ
จิคิ (Kokunaisan Fukkura Mehijiki) 

อูซุคิริซุไรซุ ชาบูชาบูโมจิ 180g คือผลิตภัณฑ์แป้งโมจิที่มักถูกรับประทาน
ควบคู่กับชาบูชาบูปละหม้อไฟมาสไลซ์เป็นแผ่นบางบรรจุลงในซองขนาดเล็กสะดวก
ต่อการน าไปบริโภคที่มียอดขายเพ่ิมขึ้นจากโดยการเปลี่ยนมาท าบรรจุภัณฑ์เช่นนี้ท า
ให้ยอกจ าหน่ายสินค้าเพ่ิมข้ึนจากปีที่แล้วถึงร้อยละ 41.3 

โคะคุไนซัน ฟุคคุระ เมะฮิจิคิ หนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยม
สูงของบริษัทยามานากะฟู๊ด (จังหวัดมิเอะ) ผู้ผลิตวัตถุดิบส าหรับการ
ประกอบอาหารต่าง ๆ รายใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น ความพิเศษของ
ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้คือ การใช้สาหร่ายฮิจิคิที่ผลิตได้ในประเทศญี่ปุ่น น ามาผ่าน
กระบวนการผลิตพิเศษที่สามารถผลิตและบรรจุได้ในปริมาณที่พอดี ไม่ต้อง
ท าการปรุงเป็นปริมานมาก แต่สามารถรับประทานได้ตามความต้องการ 
ผู้บริโภคจึงสามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการในแต่ละครั้ง 



ที่มาข่าวและรูปภาพ :เข้าถึง วันที่ 4 มิถุนายน 2562 
https://style.nikkei.com/article/DGXMZO45157160T20C19A5970M01/?page=2 
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