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“Cup Noodle” ของ Nisshin Foods ก็ขยับสูงขึ้นมำเป็น

อนัดบั 7 ซึง่สงูทีส่ดุเท่ำทีม่มีำก่อน นัน่คอื กำรใช้กลยทุธ์สร้ำงให้ Cup 

Noodle นี ้เป็นแบรนด์ของคนรุน่ใหม ่และไดผ้ลเปน็อย่ำงดี กำรปรบั

กลยุทธ์แบรนด์นี้มำจำก ควำมวิตก ถึงวิกฤติว่ำ แบรนด์นี่ เริ่ม “เก่ำ” 

นั่นเอง Cup Noodle นี้ เริ่มสู่ตลำดในปี 1971 หรือกว่ำ 45 ปีมำแล้ว 

ขำยดีมำตลอด จนเรียกว่ำ เป็น “Long seller product” แต่เกรงว่ำ 

เมื่อเวลำผ่ำนไป Cup Noodle จะเป็นแบรนด์ที่เก่ำไปตำมกำลเวลำ 

จึงต้องสร้ำงให้เกิดกำรรับรู้ว่ำ แบรนด์นี้ เป็นแบรนด์ของคนรุ่นใหม่ 

ประกำรแรกคือ กำรสร้ำงผลิตภัณฑ์เพิ่ม เป็นต้นว่ำ “รสต้มย�ำกุ้ง” 

ที่ไม่เคยมีมำก่อน คือ รำเม็งถ้วยที่มีรสจัด หรือกำรใส่เนื้อวัว อย่ำงที่

ไม่เคยท�ำมำก่อน เป็นที่ชื่นชอบของคนรุ่นใหม่ เรียกควำมสนใจได้

อย่ำงมำก กลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่เรียกกันว่ำ Gen Z หรือในญ่ีปุ่นมักจะ

เรยีกกลุม่นีว่้ำ “กลุม่ไม่คำดหวังอะไร” หรอื “กลุม่ทีเ่รยีบร้อย” จงึสร้ำง

ภำพยนตร์โฆษณำ ให้มคีวำมรืน่เรงิในหมูเ่พือ่น ถึงแม้ว่ำผู้ใหญ่จะไม่

เข้ำใจ แต่เป็นทีย่อมรบัของกลุม่คนรุน่ใหม่ อกีกลยทุธ์หนึง่คอืกำรออก

ผลิตภัณฑ์ใหม่ แทนที่จะเป็นบะหมี่กลับเป็น Pasta โดยในโฆษณำ

นั้น ได้ลองเอำ Cup Noodle pasta ไปให้คนอิตำเลี่ยนลองกิน ซึ่งใน

โฆษณำได้แสดงให้เห็นว่ำ “เลิกเถอะที่ท�ำให้คนอิตำเลี่ยนยอมรับ” 

จาก
กำรส�ำรวจของ Nikkei BP consulting ได้ท�ำกำรส�ำรวจ

ว่ำ แบรนด์ในญีปุ่น่ แบรนด์ใดเป็นทีช่ืน่ชอบของผูบ้รโิภค

โดยกำรจัดอันดับ จำกกำรให้คะแนน จำกองค์ประกอบ 4 อย่ำงด้วย

กัน ได้แก่ 1. Friendly 2. Convinient 3. Outstanding 4. Innovative 

ปรำกฏว่ำ Amazon Japan ขึ้นมำเป็นอันดับหน่ึง มำจำกกลยุทธ์ 

“Amazon Prime Now”  คือ ให้บริกำรที่สำมำรถส่งสินค้ำถึงมือได้ 

เร็วสุด คือ 1 ชั่วโมง แต่เดิมนั้นเร็วที่สุดก็คือภำยในหนึ่งวัน 

(หมำยควำมว่ำ ต้องมจี�ำนวนสินค้ำ ชนิดสินค้ำตำมเงือ่นไขทีก่�ำหนด

เท่ำนั้น) ซึ่งกำรที่จะให้ส่งภำยในหนึ่งวันได้นั้น ถ้ำหำกว่ำจ่ำย 

ค่ำสมำชิก ปีละ 3,900 เยน แล้วกำร “จ่ำยถึงด่วน” นี้ ก็จะไม่ต้องเสีย

ค่ำใช้จ่ำยแต่อย่ำงใด

QP ขึน้มำเป็นอนัดบัส่ี ซึง่แบรนด์น้ี เป็นแบรนด์ของญีปุ่น่เอง 

ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของประชำชนชำวญี่ปุ่นเกือบทุกคน ในฐำนะ

อำหำร ประจ�ำครัวเรอืนประเภท น�ำ้สลดั มำยองเนส QP นี ้ได้คะแนน

สูงสุดในองค์ประกอบ คือ “Convinient” โดยมีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์

ใหม่ ที่เรียกว่ำ Non-oil salad dressing ผสมซอสเข้มข้น ท�ำให้ทำน

ผักได้อร่อยมำกยิ่งขึ้น นอกจำกนี้ กำรใช้โฆษณำทีวี ที่มี Presenter 

เป็นนักร้องหญิงที่มีชื่อเสียง สร้ำง Brand image ให้สูงขึ้นอีกด้วย ใน

กำรโฆษณำ มำยองเนส ที่เป็นสินค้ำหลักของบริษัท 

Brand Japan
กลยุทธ์การยกระดับแบรนด์ดังในญี่ปุ่น
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เป็น negative message สร้ำงควำมชื่นชอบให้กับกลุ่มวัยรุ่นญี่ปุ่น

มำกขึ้น ในขณะเดียวกัน บริษัทก็ทุ่มงบประมำณโฆษณำ เกือบเท่ำ

ตัว เพื่อสร้ำงกำรยอมรับให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่

อีกแบรนด์หนึ่งที่เป็น แบรนด์ที่เก่ำแก่ ที่ห่วงว่ำจะแก่ไปตำม

อำยุ ก็คือ Kokuyo ซึ่งเลื่อนอันดับจำกที่ 96 ขึ้นมำที่ 27 สินค้ำของ 

Kokuyo คอืสมดุโน้ต ทีเ่รียกว่ำ Campus Note  ท่ีมียอดจ�ำหน่ำยปีละ 

100 ล้ำนเล่ม เปิดตัวมำ 40 ปีแล้ว  ได้ร่วมมือกับ Nintendo ที ่

ครบรอบ 30 ปี น�ำเอำเกมที่มีชื่อเสียงของ Nintendo “Super Mario” 

โดยเอำ character  “Mario” จ�ำนวน 6 ตัว มำขึ้นปกสมุดโน้ต โดย

เริ่มต้นผลิตออกมำทดลอง 2 แสนเล่ม สำมำรถขำยผ่ำน Amazon 

หมดภำยใน สองวัน Kokuyo พยำยำมน�ำเสนอ แนวคิดที่ว่ำใช้

ผลิตภัณฑ์ของ Kokuyo แล้ว สนุกสนำน และมีประโยชน์ แต่สินค้ำมี

จ�ำนวนถึง 1 หมื่น Item จึงยำกที่จะท�ำกำรส่งเสริมกำรขำยเป็นรำย

ชนดิ จงึต้องสร้ำงให้เกดิแฟนพนัธ์แท้ มภีำพลกัษณ์ทีด่กีบัผลติภณัฑ์ 

แบรนด์ Kokuyo โดยรวม โดยกำรผลิตสินค้ำที่สร้ำงภำพลักษณ์ คือ 

Wagomu หรือสำยรัดอเนกประสงค์แบบญี่ปุ่น รวมถึง “Namae no 

nai enogu” เครือ่งเขยีนวำดภำพ ว่ำ เครือ่งเขยีนทีไ่ม่มชีือ่ให้เกดิควำม

สนุกสนำน ในกำรตั้งชื่อโดยมีกำรประกวดกำรตั้งชื่ออีกด้วย

Nitori เป็นบริษัทที่ผลิตจ�ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ที่มีชื่อเสียงมำก

ในญี่ปุ่น มีคะแนนสูง องค์ประกอบด้ำน Outstanding คือ มีเสน่ห์ที่

คนอืน่ไมม่ ีมอีนัดบัพุง่ขึน้มำเป็นอนัดบัที ่22 จำกอนัดบัที ่90 กลยทุธ์

หลัก คือ กำรเปิดสำขำใหม่ๆ รวมทั้งกำรสร้ำงสินค้ำอื่นที่ไม่ใช่

เฟอร์นิเจอร์ ภำพลักษณ์ของ Nitori นี้ คือเฟอร์นิเจอร์รำคำต�่ำ แต่

แท้จรงิแล้ว ยอดขำยของเฟอร์นเิจอร์มเีพยีง 42% ในขณะทีส่นิค้ำอืน่ 

เช่น ที่นอนหรือเครื่องครัวมียอดขำยถึง 58% ท�ำให้ผู้บริโภคที่สนใจ

สินค้ำนอกเหนือจำกเฟอร์นิเจอร์แล้ว มีควำมสนใจมำกขึ้น สินค้ำที่

บรษัิทมนีัน้ มถึีง 1 หมืน่ item เลยทเีดียว และเกือบ 90% เป็น Private 

brand คอื เป็นแบรนด์ของตนเอง เพือ่ไม่ต้องจ่ำยก�ำไรให้กบั แบรนด์

อื่นๆ ท�ำให้สำมำรถตั้งรำคำให้ต�่ำได้ โดยเฉพำะสินค้ำประเภทเครื่อง

ครัว กระทะที่เป็นเหล็กหล่อ ขนำด 15 เซนติเมตร มีรำคำเพียง 462 

เยน (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) คือ มีเหรียญ 500 เยน  one coin ก็

สำมำรถซื้อได้แล้ว

Canon ผู้ผลิตกล้องถ่ำยรูปที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ได้คะแนน 

ด้ำน Innovative มีระดับจำกระดับ 112 มำเป็นอันดับที่ 33 และ 

Outstanding ขึ้นจำกอันดับที่ 142 มำเป็นอันดับที่ 30 สินค้ำหลักๆ 

ที่มีควำมเป็นเลิศด้ำน innovation ก็คือ กล้องดิจิทัล และเครื่องถ่ำย

เอกสำร บริษัทได้วำงตลำดกล้องดิจิทัล รุ่น EOS 5Ds ที่มีเลนซ์ 50 

ล้ำน pixel เทียบกับกล้องอื่น ที่มีเพียง 20 ล้ำน pixel โฆษณำ ได้น�ำ

เสนอกำรถ่ำยภำพถนนในกรงุปำรสี ท�ำให้ลกูค้ำเหน็แล้ว อยำกจะได้

ภำพเช่นนั้นบ้ำง สินค้ำที่เคียงข้ำงกันก็คือ เครื่องถ่ำยเอกสำร เพียง

เอำสมำร์ทโฟน เสยีบเข้ำกบั เครือ่งถ่ำยเอกสำร กส็ำมำรถถ่ำยเอกสำร

ได้ พิมพ์ออกมำเป็นกำร์ดปีใหม่ได้อย่ำงง่ำยดำย นอกจำกนี้ใน

นิทรรศกำร Canon EXPO ได้น�ำเสนอภำพเคลื่อนที่ ที่ถ่ำยจำก 8K 

camera ให้มีควำมรู้สึกว่ำ ก�ำลังนั่นอยู่บนรถไฟ และชมวิวข้ำงทำง 

ได้รับควำมชื่นชอบอย่ำงมำกในด้ำนเทคโนโลยีใหม่ 

อีกสินค้ำหนึ่งที่ได้รับควำมนิยมชมชอบจำกคนรุ่นใหม่ คือ 

รถยนต์ขนำดเลก็รุน่ AQUA ของโตโยต้ำ ทีพุ่ง่ขึน้จำกอนัดบั 458 เป็น

อันดับที่ 195 กำรรับรู้แบรนด์ของ AQUA นี้ มำจำก Game software 

ทีช่ือ่ว่ำ “Dragon quest” ซึง่ได้น�ำเอำไปบรรจไุว้ในกำรโฆษณำ ท�ำให้

เป็นทีส่นใจอย่ำงมำกของ คนรุน่ใหม่วัย 20-40 ปีอย่ำงมำก โดยเฉพำะ

กลุ่มที่เกิดมำพร้อมกับ Dragon quest ซึ่งมีอำยุประมำณ 25-40 ปี 

ซึ่งจะเป็นกลุ่มเป้ำหมำยหลักของ AQUA กำรใช้กลยุทธ์นี้พร้อมกับ

กำรใช้ Social media ท�ำให้ชือ่เสยีงเริม่เพิม่มำกขึน้มำเรือ่ย มกีจิกรรม 

CSR ร่วมมอืกนัท�ำควำมสะอำดแม่น�ำ้ต่ำงๆ มสีมำชกิกว่ำ 5 หมืน่คน

มำร่วมงำน สร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีของสินค้ำอย่ำงมำก

อนัดบั ทีไ่ด้รบักำรลงคะแนนเสยีงนัน้ อนัดบัหนึง่คอื Amazon 

รองลงมำ คือ Google, Youtube อันดับ 4 เป็นแบรนด์ญี่ปุ่น คือ QP 

ต่อมำคือ Toyota, Uniqlo, Cup Noodle, TV Tokyo,  Panasonic, 

Disney, 7-Eleven, Daiso (ร้ำน 100 เยน), ITOEN (ชำ), Kikkoman 

(ซี่อิ๊วญี่ปุ่น), Gligo (กลูลิโกะ), Kokuyo, Calbee, Nitori, Nissan 

เป็นต้น ซึง่ล้วนแล้วแต่เป็นทีม่ปีระวตัศิำสตร์มำยำวนำน และอยูใ่กล้

ชีวิตประจ�ำวันของชำวญี่ปุ่น TPA
news


