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ในบทน้ีจะมาแนะนําวา Amazon Global Selling คืออะไร มีวิธีการเลือกเว็บไซตเปาหมายอยางไร และลักษณะเดนของ
เว็บไซตเหลาน้ีท่ีเปดใหกับผูขายชาวไทย รวมถึงสภาพการณการคาปลีกและการพัฒนาอีคอมเมิรซ และพฤติกรรมการ
บริโภค ฯลฯ จากขอมูลน้ี ผูขายสามารถตัดสินไดวาควรเร่ิมตนธุรกิจอีคอมเมิรซขามพรมแดนบนเว็บไซตใด
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ส่ืออิเล็กทรอนิกสน้ีมีเน้ือหาอยูท้ังหมด 9 บท หากคุณตองการเรียนรูเพ่ิมเติมในบทอ่ืน ๆ กรุณาดูท่ีหนาเน้ือหาท่ีเก่ียวของประกอบ เพ่ือ
คนหาบทเรียนท่ีคุณตองการเรียนรู
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อเมริกาเหนือ
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3.1 ขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับเว็บไซต Amazon ในสหรัฐอเมริกา
3.2 ขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับเว็บไซต Amazon ในแคนาดา
3.3 ขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับเว็บไซต Amazon ในเม็กซิโก

เว็บไซต Amazon ในอเมริกาเหนือประกอบดวยไซต 3 แหง ไดแก สหรัฐอเมริกา แคนาดาและเม็กซิโก มีปริมาณการเขา
ชมสูง และมีผูซ้ือท่ีเปนสมาชิก Prime จํานวนมาก พรอมบริการ FBA ท่ีมีประสิทธิภาพสูง และทรัพยากรทางการ
ตลาดท่ีหลากหลาย เพียงแคมองหาโอกาสก็เปนท่ีท่ีดีสําหรับการสรางผลิตภัณฑยอดนิยม 
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3.1 ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับเว็บไซต Amazon ในสหรัฐอเมริกา
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การพัฒนาของธุรกิจคาปลีกและธุรกิจอีคอมเมิรซในสหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกาเปนหน่ึงในมหาอํานาจทางเศรษฐกิจท่ีทรงพลัง ในป 2018 มียอดคาปลีกสูงถึง 6,036.42 พันลานดอลลารสหรัฐ 
โดยมีอัตราการเติบโตปตอปอยูท่ี 5% 1 ซ่ึงจัดเปนอันดับหน่ึงของประเทศท่ีพัฒนาแลว แมวาอัตราการเติบโต 5% จะไมสูงนัก แตเม่ือ
พิจารณาจากขอบขายของการคาปลีกในสหรัฐฯ ปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนตอปเปนปริมาณท่ีนาตกใจมาก

อีคอมเมิรซในสหรัฐอเมริกามีขนาดใหญมากเชนกัน ในป 2019 มีมูลคาถึง 586.92 พันลานดอลลารสหรัฐเพ่ิมข้ึน 14% เม่ือเทียบ
เปนรายป อัตราการเติบโตเฉล่ียตอปในชวง 5 ปท่ีผานมาคือ 13.1% 2 ซ่ึงสูงกวาอัตราการเติบโตเฉล่ียตอป 3.7% 3 ในอุตสาหกรรม
คาปลีกของสหรัฐในเวลาเดียวกัน สัดสวนการคาปลีกทางสังคมสูงถึง 9.46% 4 หากมองจากขนาดของอีคอมเมิรซและสัดสวนตอ
การคาปลีกทางสังคมน้ัน ในบรรดามหาอํานาจทางเศรษฐกิจลวนเปนรองประเทศจีน

แหลงที่มาขอมูล(ภาษาจีนเทาน้ัน)
1. US Department of Commerce, qq.com
2. eMarketer Global E-Commerce Report 2019, Sohu.com
3. Thepaper.cn
4. News.startup-partner.com

ขอบขายการคาปลีก

6,036.42 พันลาน
ดอลลารสหรัฐ

ยอดขายอีคอมเมิรซกวา

586.92 พันลาน
ดอลลารสหรัฐ เปน 4 เทา

อัตราการเติบโตของอี
คอมเมิรซเทียบกับการคา

ปลีก

อัตราการเติบโตโดยรวม
ของการคาปลีก

5%

https://new.qq.com/omn/20190513/20190513A0AW9E.html?pc
https://www.sohu.com/a/325669193_100273032
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1654064381492189026&wfr=spider&for=pc
http://news.startup-partner.com/news/12007.html
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แหลงที่มาขอมูล (ภาษาจีนเทาน้ัน)
1. U.S. Census Bureau
2. Similar Web-2018 Q1 The Most Popular US Consumer Electronics E-Commerce Sites
3. 2018 Internet Queen report, Amazon.cn
4. Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), qq.com

ผูบริโภคในสหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกามีอาณาเขตกวางขวางและมีพ้ืนท่ีใหญเปนอันดับ 3 ของโลก มีท้ังเขตรอนและหนาว และมีส่ีฤดูกาลท่ีชัดเจน

ในบรรดาประเทศท่ีพัฒนาแลว สหรัฐอเมริกามีประชากรมากท่ีสุด โดยในป 2018 มีมากถึง 328 ลานคน 1 นอกจากน้ียังเปนประเทศ
พัฒนาแลวท่ีมีอัตราการเกิดและอัตราการเติบโตของประชากรสูงท่ีสุด และมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากท่ีสุดในบรรดา
ประเทศท่ีพัฒนาแลว

ในฐานะท่ีเปนสถานท่ีท่ี Amazon ถือกําเนิดข้ึน Amazon จึงติดอันดับ 1 ใน 10 ไซตยอดนิยมในสหรัฐอเมริกาโดยมีปริมาณการเขา
ชมเฉล่ียตอเดือนประมาณ 1.78 พันลานคนคิดเปน 54.1% ของสวนแบงปริมาณการเขาชมท้ังหมด 2 ในดานอีคอมเมิรซสวนแบง
ของ Amazon ยังคงเติบโตโดยคิดเปน 28% ของยอดขายอีคอมเมิรซท้ังหมดของสหรัฐในป 2017 3

เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2017 สมาชิกระดับ Prime มีอยูมากกวา 50% ของผูใช Amazon ในสหรัฐอเมริกา และ 75% ของ
ครอบครัวชนช้ันกลางท่ีซ้ือสมาชิก Prime โดยสมาชิก Prime ใชจาย 1,400 ดอลลารสหรัฐบนไซต Amazon ในแตละป ซ่ึง
มากกวาสมาชิกท่ัวไปถึงสองเทา เปนผูมีศักยภาพในการซ้ือมหาศาล 4

ประเทศท่ีพัฒนาแลวมี
ประชากรมากท่ีสุด

328 ลาน

ไซตท่ีไดรับการตอบรับ 10
อันดับแรก

จากสัดสวนรอยละของ
ปริมาณการเขาชมไซต

54.1% 75%

ครอบครัวชนช้ันกลาง
ท่ีซ้ือสมาชิก Primeสัดสวนรอยละของการขายอี

คอมเมิรซของ Amazon

28%

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1654482195659872229&wfr=spider&for=pc
https://gs.amazon.cn/north-america.html
https://gs.amazon.cn/north-america.html
https://new.qq.com/cmsn/20190117/20190117011085.html


Copyright © 2021 Amazon. All rights reserved.
แนะนําไซต Amazon - ไซต Amazon ในอเมริกําเหนือ

สินคาของจีน สินคาของสหราช
อาณาจักร

สินคาของแคนาดา

56% 27% 20%

6

ประชากรท่ีมีรายไดสูงมีจํานวนมาก มีวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย มีฤดูกาลท่ีชัดเจน การขายอีคอมเมิรซท่ีเติบโตอยาง
รวดเร็ว และบริการดานการตลาดท่ีมีอยูมากมาย ขอเพียงมองหาโอกาส สหรัฐอเมริกาก็ถือเปนท่ีท่ีดีสําหรบัการสราง
สินคายอดนิยม

อัตราสวนของสนิคาจากประเทศตางๆที่นําเขาสหรัฐอเมริกา

แหลงท่ีมาขอมูล (ภาษาจีนเทาน้ัน)
1. Morketing-Whitepaper on Cross-border Export E-commerce Internet Marketing 2017-2018, Amazon.cn

https://gs.amazon.cn/north-america.html
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แหลงที่มาขอมูล (ภาษาจีนเทาน้ัน)
1. Morketing-Whitepaper on Cross-border Export E-commerce Internet Marketing 2017-2018, Amazon.cn

นโยบายผลิตภัณฑของ Amazon ในสหรัฐอเมริกา

หมวดหมูท่ีอนุญาตใหวางจําหนาย : คลิกท่ีน่ีเพ่ือดู

รายการสินคาท่ีตองจาํกัด : คลิกท่ีน่ีเพ่ือดู

บทสรุปของสหรัฐอเมริกา
1. เศรษฐกิจมีขนาดใหญและการเติบโตท่ีมีเสถียรภาพ
2. อีคอมเมิรซไดรับการพัฒนาอยางสูงและ Amazon อยูในตําแหนงผูนําแบรนดอี

คอมเมิรซ
3. ประชากรจํานวนมาก วัฒนธรรมหลากหลาย ฤดูกาลชัดเจน ความตองการ

หลากหลาย

https://gs.amazon.cn/north-america.html
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=200332540&language=zh_CN&ref=efph_200332540_relt_1471&ref_=xx_swlang_head_help&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=200164330&initialSessionID=jp=357-9555583-4590746&ld=SDUSSOADirect&ref_=xx_swlang_head_help&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1
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การพัฒนาของธุรกิจคาปลีกและธุรกิจอีคอมเมิรซในแคนาดา

แคนาดามีประชากร 37 ลานคน 1 ในป 2018 จํานวนผูใชอีคอมเมิรซสูงถึง 26.8 ลานคนและคาดวาจะเพ่ิมข้ึนเปน 28.3 ลานคนในป
2565 2 ในป 2018 ยอดขายอีคอมเมิรซในแคนาดาอยูท่ีประมาณ 24,000 ลานดอลลารสหรัฐและการบริโภคอีคอมเมิรซตอหัวตอป
อยูท่ี 897.75 ดอลลารสหรัฐ 3 คาดวาในป 2020 ยอดขายอีคอมเมิรซในแคนาดาจะอยูท่ี10% ของการคาปลีกในสังคมท้ังหมด 4

เม่ือเทียบกับประเทศท่ีอีคอมเมิรซเติบโตเต็มท่ีอยางสหรัฐอเมริกา แคนาดาท่ีเศรษฐกิจพัฒนาแลว มีอัตราผูซ้ือสินคาออนไลนสูง แต
อัตราของอีคอมเมิรซตอคาปลีกทางสังคมยังอยูในระดับต่ํา เม่ือเทียบกับประเทศท่ีพัฒนาแลว การบริโภคผานอีคอมเมิรซตอหัวก็
ต่ํากวาเชนกัน และการสงออกขามพรมแดน ยังมีชองวางอีกมากสําหรับการเติบโตของธุรกิจสงออกอีคอมเมิรซขามพรมแดน

แหลงที่มาขอมูล (ภาษาจีนเทาน้ัน)
1. Statistics Canada, Sohu.com
2. Statista, Ebrun.com
3/4. Statista, Ebrun.com

รวมประชากรท้ังหมด

37 ลาน

ปริมาณการใชจายอี
คอมเมิรซตอหัวรายป

897.75 ดอลลาร
สหรัฐ

รอยละของผูใชชอปปง
ออนไลนสูงถึง

72.4%

3.2 ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับเว็บไซต Amazon ในแคนาดา

https://www.sohu.com/a/306704703_100299986
http://www.ebrun.com/20180904/295633.shtml
http://www.ebrun.com/20180904/295633.shtml%0d
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ผูบริโภคของแคนาดา

วัฒนธรรม ท่ีต้ังทางภูมิศาสตร การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแคนาดาคลายคลึงกับสหรัฐอเมริกา ความตองการในการ
เลือกผลิตภัณฑ ภาษา ฤดูกาลและโลจิสติกสของผูบริโภคมีความคลายคลึงกับผูบริโภคในไซตสหรัฐอเมริกา (Amazon.com) มาก 
ซ่ึงทําใหไซต Amazon ในแคนาดา (Amazon. ca) การเปดรานกลายเปนโอกาสในการพัฒนาท่ีงายและรวดเร็วโดยไมมีอุปสรรค

ในแคนาดา แมแตกลุมผูใชท่ีมีอายุคอนขางมาก อยางผูบริโภคท่ีมีอายุระหวาง 45 ถึง 54 ป หรือมากกวา 55 ปตางก็มีชวงเวลาท่ีใช
อินเทอรเน็ตอยูเชนกัน และไมสามารถมองขามไดเลยก็คือ กลุมคนท่ีมีอายุมากกวา 60 ปเปนกลุมผูบริโภคท่ีเติบโตเร็วท่ีสุดใน
แคนาดา ซ่ึงก็คือคนท่ีเรามักเรียกวากลุมคนผมสีเงิน อายุเฉล่ียของประชากรแคนาดาคือ 40.7 ป ซ่ึงสูงกวาประเทศอ่ืน ๆ ในโลก 1

ปจจุบัน Amazon เปนหน่ึงในผูคาปลีกออนไลนท่ีใหญท่ีสุด และเติบโตเร็วท่ีสุดในแคนาดา Amazon ในแคนาดา ดึงดูดผูเขาชมท่ีไม
ซ้ํากันเขามากวา 16 ลานคนในทุกเดือน 2 โดยระยะเวลาเวลาของการเรียกดูเพจรวม 505 ลานนาที 3 ปริมาณการเขาชมมีมาก และ
ยังคงเติบโตอยางรวดเร็ว ความเร็วในการพัฒนาเปนสองเทาข้ึนไปของไซต Amazon ของอเมริกา (Amazon.com) 

แหลงที่มาขอมูล (ภาษาจีนเทาน้ัน)
1. Statista, Cifnews.com
2. ComScoreMyMetrixFebruary2019, Multiplatform, Amazon.cn
3. Alexa.com site info, May 2018, Amazon.cn

พฤติกรรมการบริโภคใกลเคียงกับ
สหรัฐอเมริกา

อายุเฉล่ีย 40.7 ป ระยะเวลาการเขาชมไซต Amazon 
ตอเดือน

มากถึง 505 ลานนาที

ความแตกตางคือ แคนาดามีประชากรเบาบางและผูบริโภคใหความสําคัญกับประสบการณดานโลจิสติกสและบริการหลังการขาย
มากกวา ผูขายท่ีใชบริการ FBA ของ Amazon สามารถยกระดับความพึงพอใจของผูบริโภคในแคนาดาไดท้ังสองดาน ตามสถิติ
แลวการจัดสงแบบ Prime สามารถทําได อัตราการทดแทนกันของสินคา (การคลังสินคา FBA ) น้ันสูงกวาในสหรัฐอเมริกากวา 
80%

นอกจากน้ียังมีผูใชภาษาฝร่ังเศสบางสวนในแคนาดา แตผูขายไมตองกังวล พวกเขายังสามารถสรางขอมูลผลิตภัณฑเปน
ภาษาอังกฤษได และเคร่ืองมือแปลของ Amazon จะสรางเพจภาษาฝร่ังเศสโดยอัตโนมัติ

https://www.cifnews.com/article/38140?origin=tag_canada_amazon
https://gs.amazon.cn/north-america.html
https://gs.amazon.cn/north-america.html
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แหลงที่มาขอมูล (ภาษาจีนเทาน้ัน)
1/2/3. Statista, Cifnews.com

นอกจากน้ีผูบริโภคชาวแคนาดายังใหความสําคัญอยางย่ิงกับการรักษาส่ิงแวดลอม ซ่ึงสงผลตอพฤติกรรมการใชจายและการ
บริโภคของพวกเขาไดรับผลกระทบอยางมากดวย ตัวอยางเชน ชาวแคนาดาใหความสําคัญอยางมากกับอาหารประจําวันและ
พวกเขาจะไมลังเลท่ีจะซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพท่ีเปนธรรมชาติและออรแกนิก 3

แฟช่ันเปนหมวดหมูการช็อปปงออนไลนท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุดในแคนาดาโดยมียอดขายในตลาดราว 7.07 พันลานดอลลาร
สหรัฐ ตามดวยหมวดอิเล็กทรอนิกสและส่ือซ่ึงมียอดขายรวมอยูท่ี 6.36 พันลานดอลลารสหรัฐ คาดวาภายในป 2022 อันดับ
ยอดขายในตลาดของแคนาดาจะยังคงท่ี แฟช่ันเปนหมวดหมูท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุด ยอดขายในตลาดจะสูงถึง 10.14 พันลาน
ดอลลารสหรัฐ หมวดอิเล็กทรอนิกสและส่ือไดรับความนิยมเปนอันดับสอง มียอดขายในตลาดถึง 7.61 พันลานดอลลารสหรัฐ 1

จากการสํารวจพบวา 83% ของผูบริโภคในแคนาดาจะซ้ือสินคาจากรานคาปลีกระหวางประเทศ และมีการยอมรับในการใชจายขาม
พรมแดนสูงมาก แคนาดาเปนประเทศการคาท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก และสินคาของไทยก็ไดรับความนิยมอยางมากในแคนาดา ในการ
จัดอันดับขอมูลการนําเขาของแคนาดาป 2017 สหรัฐอเมริกาจัดเปนอันดับหน่ึง (มูลคานําเขารวม 207 พันลานดอลลารสหรัฐ) จีน
จัดเปนอันดับท่ีสอง (มูลคานําเขารวม 46,700 ลานดอลลารสหรัฐ) ตามดวยเม็กซิโก เยอรมนีและญ่ีปุน 2

สหรัฐอเมริกา จีน เม็กซิโก
56%

2,070 พันลาน
ดอลลารสหรัฐ

เยอรมนี ญ่ีปุน

467 พันลาน
ดอลลารสหรัฐ

230 พันลาน
ดอลลารสหรัฐ 121 พันลาน

ดอลลารสหรัฐ
107 พันลาน

ดอลลารสหรัฐ

ป 2017 ประเทศแหลงนําเขา 5 อันดับแรกของแคนาดา

https://www.cifnews.com/article/38140?origin=tag_canada_amazon
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นโยบายผลิตภัณฑของ Amazon ในแคนาดา

รายการสินคาท่ีตองจาํกัด : คลิกท่ีน่ีเพ่ือดู

บทสรุปของแคนาดา
1. ดานการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เม่ือเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ ท่ีอีคอมเมิรซพัฒนาแลว มี
พ้ืนท่ีสําหรับการพัฒนาอีคอมเมิรซท่ีมาก
2. ท่ีต้ังทางภูมิศาสตรและพฤติกรรมการบริโภคใกลเคียงกับของสหรัฐอเมริกาซ่ึงชวยลด
ระดับความยากในการดําเนินการ
3. พ้ืนท่ีขนาดใหญและประชากรเบาบาง ความตองการบริการดานโลจิสติกสสูง

https://sellercentral.amazon.ca/gp/help/external/200164330?language=en_CA
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การพัฒนาของธุรกิจคาปลีกและธุรกิจอีคอมเมิรซในเม็กซิโก

ละตินอเมริกาเปนภูมิภาคท่ีมีศักยภาพในการเติบโตมากท่ีสุดในโลก และเม็กซิโกในไซตอเมริกาเหนือ ยังเปนประเทศท่ีมีการพัฒนา
เศรษฐกิจเร็วท่ีสุดในละตินอเมริกาในชวงไมก่ีปท่ีผานมาอีกดวย และเปนประเทศท่ีมีเศรษฐกิจใหญเปนอันดับสองในละตินอเมริกา 1

การคาระหวางประเทศของเม็กซิโกเติบโตอยางรวดเร็ว นับวันย่ิงมีความม่ังค่ังมากข้ึน ในป 2018 มูลคาการคาสูงเปนประวัติการณ
โดยสูงถึง 915.2 พันลานดอลลารสหรัฐและเพ่ิมข้ึน 10.3% เม่ือเทียบเปนรายป การคานําเขารวมมูลคา 464.28 พันลานดอลลาร
สหรัฐ ซ่ึงเพ่ิมข้ึนรอยละ 10.4 ในแงของคูคา ผูนําเขาหลักของเม็กซิโกคือสหรัฐอเมริกา

แหลงที่มาขอมูล (ภาษาจีนเทาน้ัน)
1. Economic Commission for Latin America and the Caribbean of UN, Sohu.com
2. Mexico Economy Secreariat, Cifnews.com

รอยละของผูใชชอปปง
ออนไลนสูงถึง

72.4%

3.3 ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับเว็บไซต Amazon ในเม็กซิโก

https://www.sohu.com/a/297542493_761161
http://m.cifnews.com/article/48763
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เน่ืองจากในละตินอเมริกาอุตสาหกรรมเบายังดอยพัฒนา และตัวเลือกสินคาท่ีมีนอย ทําใหผูบริโภคจํานวนมากเลือกซ้ือสินคาทาง
ออนไลน ดังน้ันดวยการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีรวดเร็ว ขนาดของอีคอมเมิรซในเม็กซิโกก็เพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วเชนกัน คาดวารายได
จากอีคอมเมิรซจะในป 2017 ถึง 2021จะเพ่ิมข้ึนถึง 75% ซ่ึงมีมูลคากวา 1.48 หม่ืนลานดอลลารสหรัฐ ถึงกระน้ัน ยอดคาปลีกอี
คอมเมิรซในปจจุบันคิดเปนเพียง 3.1% ของยอดคาปลีกท้ังหมดในเม็กซิโก ในอีกไมก่ีปขางหนาอัตราการเติบโตตอปของยอดคา
ปลีกอีคอมเมิรซในเม็กซิโกคาดวาจะยังคงอยูท่ีประมาณ 25% และยังมีชองวางสําหรับการพัฒนาอีกมาก 1

Amazon เขาสูเม็กซิโกในป 2015 ในเวลาเพียงไมก่ีป Amazon ไดกลายเปนหน่ึงในบริษัทอีคอมเมิรซท่ีใหญท่ีสุดและเติบโตเร็วท่ีสุด
ในเม็กซิโก ปจจุบัน Amazon เปนไซตทางเลือกแแรกสําหรับการขายออนไลนในเม็กซิโกและเปนไซตอีคอมเมิรซท่ีมีผูเขาชมมากท่ีสุด 2

โดยมีผูเขาชมท่ีไมซ้ํากันมากกวา 11.50 ลานคนตอเดือน 3 เม่ือเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ ท่ี Amazon ไดเขาไปเปดตลาดแลว Amazon
ในเม็กซิโก ยังใหมอยูมากและกําลังเติบโตอยางย่ิงยวด

ป 2021

การขาย
อี

คอมเมิรซ

1.48 หมื่นลาน
ดอลลารสหรัฐ

อัตราการเติบโตรายปของธุรกิจ

อีคอมเมิรซอยูท่ี 25%

เน่ืองจาก Amazon ในเม็กซิโกมีการแขงขันคอนขางต่ํา ผูขายชาวไทยจึงมีโอกาสเติบโตสูงมาก เคร่ืองมือท่ีสามารถใชบนไซต
อเมริกาท้ังหมดสามารถใชบนไซตของเม็กซิโกได และยังสินคาขายดี การดําเนินการ และการขนสง รวมถึงแนวโนมการซ้ือท่ีคลาย
กับ Amazon.com มาก ผูขายชาวไทยจํานวนมาก โดยเฉพาะเจาของแบรนดเติบโตไดอยางรวดเร็ว เน่ืองจากความสามารถในการ
เลือกผลิตภัณฑท่ีเปนเอกลักษณ

ไซตอีคอมเมิรซทางเลือกแรก ปริมาณผูเขาชมสูงสุด ผูเขาชม 11.5 ลานคนตอเดือน

Amazon ในเม็กซิโก

แหลงที่มาขอมูล
1. http://asociaciondeinternet.org.mx
2. ComScore MyMetrix Feb., 2019, Multiplatform
3. ComScore MyMetrix Feb., 2019, Multiplatform

http://asociaciondeinternet.org.mx
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ผูบริโภคของเม็กซิโก

เม็กซิโกมีประชากรท้ังหมด 130 ลานคนซ่ึงจัดเปนอันดับท่ี 11 ของโลก เปนประเทศท่ีใชภาษาสเปนมากท่ีสุด และเปนประเทศท่ีมี
ประชากรมากท่ีสุดเปนอันดับสองในละตินอเมริกา โดยมีมากกวาประชากรของออสเตรเลีย สเปน และอิตาลีรวมกัน แมวาอัตราการ
เพ่ิมของประชากรจะลดลง แตจํานวนประชากรท้ังหมดยังคงเพ่ิมข้ึนและมีอายุเฉล่ียเพียง 30 ป จัดเปนประเทศท่ีเยาววัยมาก

ประชากรในเม็กซิโก

ออสเตรเลีย1.3 รอยลาน อิตาลีสเปน

มีผูใชอินเทอรเน็ต 79 ลานคนในเม็กซิโกซ่ึงคิดเปน 61.7% ของประชากรท้ังหมด ซ่ึงต่ํากวาอัตราการเขาถึงอินเทอรเน็ตใน
สหรัฐอเมริกาและแคนาดาซ่ึงเปนไซตในอเมริกาเหนือดวยเชนกัน ผูใชอินเทอรเน็ตมากกวา 50% ซ้ือสินคาทางออนไลนและอัตรา
การชอปปงของผูใชโทรศัพทมือถือน้ันมากกวาการชอปปงบนพีซีถึง 3 เทา 1 และจากการวิเคราะหกลุมผูบริโภคพบวาผูบริโภคสวน
ใหญท่ีกระตือรือรนในการซ้ือของออนไลนคือคนหนุมสาวอายุระหวาง 18-34 ป 2 ดวยการพัฒนาของเศรษฐกิจ ปริมาณผูใช
อินเทอรเน็ตในเม็กซิโกจะเพ่ิมข้ึนไปอีก ทําใหเกิดกระแสใหมสําหรับผูใชอีคอมเมิรซตอไปเร่ือย ๆ

เน่ืองจากความใกลเคียงกันทางภูมิศาสตร ความตองการของผลิตภัณฑตามฤดูกาลในเม็กซิโกจึงมีความใกลเคียงกับ
สหรัฐอเมริกา เน่ืองจากอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาท่ีอยูในอเมริกาเหนือ ความตองการสินคายอดนิยมในเม็กซิโกจึงใกลเคียงกับ
ผูบริโภคในสหรัฐอเมริกามาก อยางไรก็ตามผูบริโภคชอบคําอธิบายผลิตภัณฑท่ีเปนภาษาสเปนมากกวา

สินคาอุปโภคบริโภคระดับลางของเม็กซิโกมีราคาคอนขางแพง ดังน้ันผลิตภัณฑระดับลางก็สามารถทํากําไรไดเชนกัน เชนน้ันการ
เขาใจความตองการในทองถ่ินของเม็กซิโกอยางถูกตองจึงเปนส่ิงสําคัญมาก

เน่ืองจากเศรษฐกิจยังไมพัฒนา สินคาคุณภาพดีท่ีมีราคาถูกยังเปนอีกหน่ึงในคุณสมบัติท่ีผูบริโภคในเม็กซิโกคอนขางให
ความสําคัญ นอกจากน้ีเม็กซิโกยังมีแนวคิดท่ีชัดเจนในเร่ืองการบริโภคเกินกําลังซ้ือ/การผอนชําระ เม่ือซ้ือของในราคาเล็กนอยจาก
หางสรรพสินคา ก็มักจะมีแนวโนมท่ีจะผอนชําระมากกวา

แหลงที่มาขอมูล
1/2. Research on Internet users’ habits in Mexico

http://asociaciondeinternet.org.mx
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นโยบายผลิตภัณฑของ Amazon ในเม็กซิโก

รายการสินคาท่ีสามารถจาํหนายได : คลิกท่ีน่ีเพ่ือดู

บทสรุปของเมก็ซิโก
1. ขนาดเศรษฐกิจท่ีไมใหญเทาของสหรัฐอเมริกาและแคนาดา แตความเร็วในการพัฒนา

เศรษฐกิจคอนขางสูง และมีศักยภาพดานอีคอมเมิรซสูงมาก
2. สินคาตามฤดูกาลและสินคาท่ีเปนท่ีนิยมใกลเคียงกับสหรัฐอเมริกา
3. ประชากรมีจํานวนมากและอายุนอย ชอบลองส่ิงใหม ๆ และแสวงหาความคุมคามากกวา

https://sellercentral.amazon.com.mx/gp/help/external/200336920?language=en_MX
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เนื้อหาท่ีเกี่ยวของ

เสนทางการคนหาหลักสูตร : Amazon Seller Central> ผลการดําเนินงาน > Seller University> คนหาช่ือหลักสูตร
ลิงกดวน : Amazon Seller University เว็บไซตในอเมริกาเหนือ, เว็บไซตในยุโรป, เว็บไซตในญ่ีปุน

ทําความเขาใจบทเรียนอ่ืนท่ีเก่ียวของ ：
• หากตองการเรียนรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับโปรแกรมและแหลงขอมูลของทาง Amazon โปรดคนหา “โปรแกรม Amazon”

แนะนําเว็บไซตของ Amazon
• ขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับ Amazon Global Selling
• การเลือกเว็บไซตแรกสําหรับธุรกิจท่ัวโลกของคุณ
• ขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับเว็บไซตในอเมริกาเหนือ (สหรัฐอเมริกา/แคนาดา/

เม็กซิโก)
• ขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับเว็บไซตในยุโรป (สหราชอาณาจักร/ฝร่ังเศส/

เยอรมนี/อิตาลี/สเปน/เนเธอรแลนด/สวีเดน/โปแลนด)
• ขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับเว็บไซตในญ่ีปุน

• ขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับเว็บไซตในออสเตรเลีย
• ขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับเว็บไซตในอินเดีย
• ขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับเว็บไซตในตะวันออกกลาง
• ขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับเว็บไซตในสิงคโปร

https://sellercentral.amazon.com/learn/ref=xx_su_dnav_xx?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.co.uk/learn/ref=xx_su_dnav_xx?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=en_GB&languageSwitched=1
https://sellercentral-japan.amazon.com/learn/ref=xx_su_dnav_xx?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=en_JP&languageSwitched=1
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