
 

JD Daojia ประกาศรายงานเทรนด์การบริโภคขนมขบเคี้ยว 

 
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 สถาบันวิจัยข้อมูลของ JD Daojia ซึ่งเป็น app ที่ให้บริการให้สั่งของและ

ส่งของถึงประตูบ้านของกลุ่มบริษัท Dada โดยรวมสินค้าที่มีจ าหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ และเป็น          
ผู้ให้บริการจัดส่งถึงบ้าน ได้ประกาศรายงานเทรนด์การบริโภค ขนมขบเคี้ยวและอาหารพร้อมรับประทานระบุ 
การบริโภคอาหารพร้อมรับประทานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวันกลุ่มผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ซึ่งหมวดหมู่ขนม
ขบเค้ียวของแพลตฟอร์ม JD Daojia ได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว 

ปัจจุบัน ธุรกิจส่งถึงบ้านจะผลักดันให้รูปแบบด าเนินธุรกิจ O2O พัฒนาอย่างรวดเร็ว ขนาดธุรกิจในปี 
2564 สูงถึง 2.6 ล้านล้านหยวน ซึ่งตัวเลขนี้จะเกี่ยวข้องกับขนมขบเคี้ยวโดยตรง โดยรายงานชี้ว่า ประเภท
สินค้าขนมขบเคี้ยวในแพลตฟอร์มเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว อัตราขยายตัวของยอดจ าหน่ายสินค้าขนมขบเคี้ยวในปี 
2563 เป็นร้อยละ 91 โดย 3 หมวดหมู่สินค้าที่ผู้บริโภคนิยมมากที่สุด ได้แก่ ขนมทอดให้พองฟู ช็อคโกแลต 
และบิสกิต ส่วนประเภทสินค้าที่ อัตราขยายตัวสูงอย่างมีนัยส าคัญ ได้แก่ เวเฟอร์ อาหารแกะกล่อง 
(Unpacked Foods) ช็อคโกแลต 

เหตุผลสนับสนุนที่สินค้าขนมขบเคี้ยวขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วนั้น คือ เทรนด์การบริโภคแบบ
ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่ม การด าเนินธุรกิจทุกรูปแบบ ทุกสถานการณ์ ทุกภูมิภาค ผู้บริโภคมักจะนิยมซื้อ
สินค้าขนมขบเคี้ยวจากซูเปอร์มาร์เก็ตที่ตัวเองคุ้นเคยผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นี้ ยอดจ าหน่ายของขนม              
ขบเคี้ยวและอาหารพร้อมรับประทานร้อยละ 80 มาจากไฮเปอร์มาร์เก็ต อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้บริโภคได้
สั่งซื้อถี่มากขึ้น ผู้บริโภคอาจเลือกซื้อสินค้าจากเดิมต้องเดินทางไปซื้อสินค้า ในไฮเปอร์มาร์เก็ต ปรับเป็น                
ซื้อสินค้าจากช่องทางการจ าหน่ายออนไลน์อ่ืน เช่น ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายของช า ร้านขายอาหารเฉพาะ              
เป็นต้น นอกจากนี้ ขนมขบเคี้ยวและอาหารพร้อมรับประทานมีแนวโน้มบริโภคในทุกสถานการณ์มากขึ้น 
อย่างเช่น รับประทานคนเดียว ตอนออกไปเที่ยว เวลารวมตัวปาร์ตี้กัน ส่งของขวัญในงานเทศกาลต่างๆ  

อนึ่ง การสั่งซื้อขนมขบเคี้ยวจากแพลตฟอร์มขายปลีกเป็นความนิยมของคนทั่วประเทศ ไม่ว่าจาก
ภูมิภาคไหนของจีน รายงานฯ ได้ระบุว่า ผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นคนภูมิภาคไหน ต่างก็นิยมรับประทานขนมทอด
ให้พองฟู ช็อคโกแลต และบิสกิต โดยผู้บริโภคต่างภูมิภาคจะนิยมรสชาติไม่เหมือนกัน ผู้บริโภคในภาค
ตะวันออกและภาคใต้ของจีนจะนิยมรสชาติที่สดชื่น และเค็ม และจะให้ความสนใจกับรสชาติสินค้าที่เป็น           
ที่นิยมในออนไลน์ เช่น รสชาติที่เหมือนการน าเอารสชาติส้มโอ มะม่วง และสาคูมาผสมกัน ช็อกโกแลตรส          
คาปูชิโน่ ในขณะที่ผู้บริโภคในภาคตะวันตกเฉียงเหนือและภาคตะวันตกจะนิยมรสชาติเข้มข้น รสจัดจ้าน
มากกว่า  ทั้งนี้ รสชาติขนมขบเคี้ยวที่รู้จักกันแพร่หลายในออฟไลน์ และได้รับความนิยมในแพลตฟอร์มค้าปลีก 



 

ได้แก่ มันฝรั่งทอดรสแตงกวา  มะเขือเทศ มะนาว สตูว์แดง บาร์บีคิวของ Lay's รสกิมจิของ Haoyouqu           
รสผักของ Lonely God  

รายงานฯ ยังได้ชี้ว่าการบริโภคใหม่ของอุตสาหกรรมขนมขบเคี้ยวและอาหารพร้อมรับประทาน มูลค่า
ของการขายปลีกมาจากแพลตฟอร์มการตลาดทุกช่องทาง ซึ่ง JD Daojia ได้บุกตลาดประเภทสินค้าขนม          
ขบเค้ียวเชิงลึกอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน จึงเป็นช่องทางการจ าหน่ายล าดับต้นๆ ที่เพ่ิมขึ้นมา ส าหรับแบรนด์ขนม
ขบเคี้ยวอย่างเต็มตัว ไม่เพียงแต่ส่งของให้ถึงมือผู้บริโภคภายใน 1 ชั่วโมงอย่างสะดวก ยังได้สร้างโอกาสให้กับ
ผู้ประกอบการแบรนด์ขนมขบเคี้ยว 

JD Daojia ก าลังเสริมพลังให้กับแบรนด์ขนมขบเคี้ยวล าดับต้นๆ ซึ่งได้ด าเนินความร่วมกับแบรนด์ใหญ่
ในอุตสาหกรรมขนมขบเคี้ยวอย่างใกล้ชิด เช่น Pepsi Food Mars Wrigley Mondelez International               
เป็นต้น ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเดือนเมษายน ปี 2563 JD Daojia ได้ร่วมมือกับ Pepsi Food ส าหรับการ
ท่องเที่ยวในช่วงวันหยุด จัดกิจกรรม แค่คลิกเดียวส่งถึงบ้าน เริ่มออกเดินทางตอนนี้ ยอดขายแบรนด์ขนมขบ
เคี้ยวที่ร่วมกิจกรรม เพ่ิมขึ้นร้อยละ 220 YoY ต่อมาเดือนสิงหาคม ปี 2563 JD Daojia ได้ร่วมมือกับ 
Mondelez International ริเริ่มกิจกรรมวัน Super Fansclub ของ IP Sisters Who Brave Winds and 
Waves (เป็นรายงานสุดฮิตของจีนในปี 2563) ยอดขายแบรนด์ขนมขบเคี้ยวที่ร่วมกิจกรรมด้วย เพ่ิมขึ้นมากว่า 
3 เท่า แบรนด์ที่เข้าร่วมได้รับประโยชน์จาก IP ฮิต 

รายงานแสดงให้เห็นว่า ปัจจุบัน JD Daojia ก าลังเสริมสร้างพลังของแบรนด์ ซึ่งได้ร่วมกับแบรนด์ที่มี
ซื่อเสียงมากกว่า 150 ราย ตั้งแต่กลุ่มบริษัท Dada ได้รับด าเนินธุรกิจด้านค้าปลีกและจัดส่งถึงบ้านของกลุ่ม
บริษัท JD Group เปิดตัว JD Daojia เป็นต้นมา JD Daojia ได้ใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงกับร้านค้า
ออฟไลน์ ผู้ค้าปลีก ผู้ประกอบการ แบรนด์หลากหลาย เพ่ือสร้างเป็นแพลตฟอร์มการจ าหน่ายทุกช่องทาง 
ส่งเสริมแบรนด์สินค้าของผู้ประกอบการอย่างเป็นระบบ เช่น ส่งเสริมจากด้านกระแส การด าเนินงาน ท า
การตลาด ปฏิบัติการจัดส่งตามข้อก าหนดฯลฯ 

ความเห็นส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน : เทรนด์การใช้ชีวิตที่
สะดวกสบาย ไม่จ าเป็นต้องเดินทาง แต่สามารถสั่งสินค้าได้จาก app ท าให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวอย่าง
รวดเร็ว ทั้งผู้ให้บริการขนส่ง ผู้ในบริการ app รวมถึงซุปเปอร์มาร์เก็ต/ไฮเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ ที่ต้องปรับรูปแบบ
ด าเนินธุรกิจให้มีทั้งออนไลน์และออฟไลน์ควบคู่กันไป ผู้ให้บริการ app ได้คิดค้นการให้บริการใหม่เพ่ือ
ตอบสนองการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งล้วนแต่เป็นช่องทางการกระจายสินค้าที่สามารถส่งตรงถึงลูกค้าใน
ภายในเวลา 1 ชั่วโมง จึงเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการสินค้าต่างๆ โดยเฉพาะของรับประทาน และของใช้ใน
ชีวิตประจ าวันที่สามารถส่งตรงถึงมือผู้บริโภคได้ภายในระยะเวลารวดเร็ว โดยจากรายงานยังชี้ว่าเทรนด์การใช้
บริการ JD Daojia สินค้าหมวดหมู่ขนมขบเคี้ยวของแพลตฟอร์ม JD Daojia ได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว และจะ
เติบโตไปในทิศทางเชิงลึกอย่างต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น  

 
 

ที่มา: http://stock.xinhua08.com/a/20210811/1997126.shtml 
http://food.cnr.cn/rdjx/20210812/t20210812_525560259.shtml 

แปลและเรียบเรียงโดยส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน 
18 สิงหาคม 2564 

 


