
แนะนําเว็บไซต Amazon 
Copyright © 2021 Amazon. All rights reserved.

แนะนําเว็บไซต Amazon 
บทท่ี 5

1

ในบทน้ีจะมาแนะนําวา Amazon Global Selling คืออะไร มีวิธีการเลือกเว็บไซตเปาหมายอยางไร และลักษณะเดนของเว็บไซต
เหลาน้ีท่ีเปดใหกับผูขายชาวไทย รวมถึงสภาพการณการคาปลีกและการพัฒนาอีคอมเมิรซ และพฤติกรรมการบริโภค ฯลฯ
จากขอมูลน้ี ผูขายสามารถตัดสินไดวาควรเร่ิมตนธุรกิจอีคอมเมิรซขามพรมแดนบนสาขาเว็บไซตใด
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5.ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับ
เว็บไซต Amazon ในญี่ปุน

3

ญี่ปุนมีเศรษฐกิจท่ีพัฒนาแลว ญี่ปุนและไทยเปนประเทศท่ีคอนขางใกลกัน คุณสมบัติน้ีทําใหเว็บไซตญี่ปุนดึงดูดผูขาย
ชาวไทย
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แหลงที่มาขอมูล(ภาษาญ่ีปุนเทาน้ัน)
1. eMarketer, Jan 2019 (exclusive of cost for travel and ticket)
2. The Ministry of Economy, Trade and Industry (METI), E-commerce Import and Export Market Survey

ป 2022

การขาย
อีคอมเมิรซ

1,600 รอยลานดอลลารสหรัฐ
(อันดับ 2 ในภูมิภาคเอเชีย)

สัดสวนของอคีอมเมริซตอการคาปลีก
ทางสังคมในป 2017

ญ่ีปุน จีน

6.22% 20%

อีคอมเมิรซในญ่ีปุนมี
ศักยภาพในการเติบโตท่ีสูง

การพัฒนาของธุรกิจคาปลีกและธุรกิจอีคอมเมิรซในญี่ปุน

ในฐานะท่ีเปนประเทศเศรษฐกิจท่ีใหญเปนอันดับ 3 ของโลกอีคอมเมิรซของญ่ีปุนมีขนาดใหญและยังคงเติบโต ในป 2018 ขนาดอี
คอมเมิรซของญ่ีปุนเพ่ิมข้ึน 8.96% เม่ือเทียบกับป 2017 ซ่ึงมีมูลคาท้ังหมด 1,798 หม่ืนลานเยน เปนประเทศท่ีมีตลาดอีคอมเมิรซ
ใหญในภูมิภาคเอเชีย จนถึงป 2022 ยอดขายปลีกบนอีคอมเมิรซของญ่ีปุนพุงทะยานถึง 1,600 รอยลานดอลลารสหรัฐ 1

ในป 2017 ยอดขายตลาดอีคอมเมิรซมีสัดสวน6.22% จากยอดขายคาปลีกท้ังหมดของประเทศญ่ีปุน สวนจีนน้ันไดทะลุถึง20% 
เกาหลีใตอยูท่ีประมาณ18% สหราชอาณาจักรอยูท่ีประมาณ16% สหรัฐอเมริกาประมาณ12% 2 เม่ือเทียบกับประเทศจีน เกาหลีใต 
สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาแลว อีคอมเมิรซของญ่ีปุนยังถือวามีศักยภาพในการเติบโตท่ีสูง 

https://www.meti.go.jp/press/2019/05/20190516002/20190516002-1.pdf
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ยอดซ้ือสินคาออนไลนเฉล่ียตอคนในญ่ีปุน
1,164 ดอลลารสหรัฐ

ยอดซ้ือสินคาออนไลนเฉล่ียตอคนของญ่ีปุนสูงมาก

แหลงที่มาขอมูล (ภาษาจีนเทาน้ัน)
1/2. http://www.chachaba.com/news/html/peixun/mba/20180604_389964.html?timer=tc

http://baijiahao.baidu.com/s?id=1566272709565401&wfr=spider&for=pc
https://services.amazon.co.jp/services/sell-on-amazon/marketing.html

ญ่ีปุนมีลักษณะเฉพาะของประเทศอีคอมเมิรซท่ีเติบโตเต็มท่ี: อัตราการเขาถึงอินเทอรเน็ตและผูใชบรอดแบนดสูง คาใชจายออนไลน
ตอคนท่ีสูง

ในดานประชากร ญ่ีปุนมีประชากรท้ังหมด 127 ลานคน อัตราการเขาถึงอินเทอรเน็ตสูงถึง 94% ในป 2017 จํานวนผูใชอีคอมเมิรซ
สูงถึง 76.4 ลานคน คิดเปน 60.1% ของประชากรท้ังหมด 1

ดูจากยอดซ้ือสินคาออนไลนเฉล่ียตอคนแลว ยอดซ้ือสินคาออนไลนเฉล่ียตอคนของญ่ีปุนอยูท่ี 1,164 ดอลลารสหรัฐฯ ซ่ึงสูงกวา
ยอดซ้ือในสหรัฐอเมริกา 1,156 ดอลลารสหรัฐฯ และเปนมูลคาเกือบ 2 เทาของจีน ภายในป 2022 การบริโภคออนไลนตอคนจะ
เติบโตในอัตราการเติบโตตอปท่ี 12.7% และการบริโภคตอคนจะสูงถึง 2,000 ดอลลารสหรัฐในป 20222

จํานวนผูซ้ือสินคาออนไลน
สูงถึง

76.4 ลาน

อัตราการเขาถึง
อินเทอรเน็ตสูงถึง

94%

http://www.chachaba.com/news/html/peixun/mba/20180604_389964.html?timer=tc
http://baijiahao.baidu.com/s?id=1566272709565401&wfr=spider&for=pc
https://services.amazon.co.jp/services/sell-on-amazon/marketing.html
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การพัฒนาของธุรกิจคาปลีกและธุรกิจอีคอมเมิรซในญี่ปุน

ในอุตสาหกรรมอีคอมเมิรซของญ่ีปุน Amazon ไดเติบโตอยางตอเน่ืองต้ังแตป 2013 ถึงป 2018 ปจจุบัน ในอุตสาหกรรมอี
คอมเมิรซของญ่ีปุน Amazon ติดอันดับ 1 1 และแซงหนาเว็บไซตอีคอมเมิรซอ่ืนๆ 

8,264

ป 2015 ป 2016 ป 2017 ป 2018

10,797
11,907

13,829

+31%
+10%

+16%

การเติบโตอยางรวดเร็วของยอดขายบนเว็บไซต Amazon ในญี่ปุน (หนวย：ลานดอลลารสหรัฐฯ) 

แหลงที่มาขอมูล
1. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1018724/000101872419000004/amzn-

20181231x10k.htm#s52F7FEDACEA351758F06B0012FFEA2EF

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1018724/000101872419000004/amzn-20181231x10k.htm#s52F7FEDACEA351758F06B0012FFEA2EF
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1018724/000101872419000004/amzn-20181231x10k.htm#s52F7FEDACEA351758F06B0012FFEA2EF
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การจัดอันดับ
ช่ือธุรกิจ

คะแนนโดยรวม

2019 2018 2019 2018

1 3 Amazon ในญ่ีปุน 94.4 83.5

2 11 YouTube 91.8 78.6

3 7 NISSIN 86.3 80.2

4 17 MUJI 85.3 75.0

5 1 Google 83.7 89.4

มูลคาแบรนด Amazon ติดอันดับหน่ึงในญี่ปุน

แหลงที่มาขอมูล (ภาษาญ่ีปุนเทาน้ัน)
1. https://www.bci.co.jp/netkeizai/article/5492
2. https://consult.nikkeibp.co.jp/branding/brand-japan/

ย่ิงไปกวาน้ัน Amazon ไมเพียงแตมียอดขายเปนอันดับ 1 1 แตยังมีตําแหนงท่ีสูงมากในใจผูบริโภคอีกดวย
Nikkei BP Consulting ไดทําการสํารวจมูลคาแบรนดญ่ีปุนจาก 4 มิติ ไดแก ความเปนมิตร ความสะดวก ความโดดเดนและ
ความคิดสรางสรรค ในการสํารวจคร้ังน้ี Amazon ติดอันดับแรกของ “แบรนดท่ีมีมูลคามากท่ีสุด”ในแบรนดB2Cท้ังหลาย และเปน
คร้ังท่ี 2 ในระยะเวลา 3 ปท่ี Amazon ไดเปนอันดับแรก 2

การจัดโปรโมช่ัน “2018 Amazon Prime Day” บนเว็บไซต Amazon ในญ่ีปุน ไดสรางสถิติการมีจํานวนสมาชิก Prime ใหมเพ่ิม
มากท่ีสุดเปนประวัติการณ ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงมูลคาแบรนดท่ีสูงของ Amazon และความนาดึงดูดของการเปนสมาชิก Prime

ความเปนมิตร ความสะดวก ความโดดเดน ความคิดสรางสรรค

อันดับท่ี33 อันดับท่ี4 อันดับท่ี7 อันดับท่ี1

การจัดอันดับแบรนดจากหลากหลายมิติของAmazon

https://www.bci.co.jp/netkeizai/article/5492
https://consult.nikkeibp.co.jp/branding/brand-japan/
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ผูบริโภคของญี่ปุน

ญ่ีปุนมีประชากร 124 ลานคน (ขอมูลเดือนมกราคม ป 2019) เปนประเทศท่ีมีจํานวนประชากรมากท่ีสุดอันดับท่ี 11 ของโลก ความ
หนาแนนของประชากรญ่ีปุนมีจํานวนสูง สูงถึง 7.5 เทาของความหนาแนนประชากรโดยเฉล่ียท่ัวโลก ญ่ีปุนยังเปนสังคมผูสูงอายุ
ระดับสูง โดยจํานวนประชากรอายุ 65 ปข้ึนไปคิดเปน 28.06% ของประชากรท้ังหมด 1

ลักษณะของสังคมญ่ีปุนไดสงอิทธิพลตอพฤติกรรมความเคยชินในการบริโภคเปนอยางมาก ยกตัวอยางเชน：
• บริษัทญ่ีปุนมักจะแจกโบนัสปละสองคร้ังและชวงเวลาหลังจากแจกโบนัสมักจะเปนไฮซีช่ันสําหรับการอุปโภคบริโภค
• สวนเดือนมีนาคมและเดือนเมษายนจะเปนฤดูยายบานสําหรับชาวญ่ีปุน ท้ังน้ีเปนเพราะการเชาบานในญ่ีปุนโดยท่ัวไปจะ

เชาเปนระยะเวลา 2 ป ลูกจางบริษัทมักจะยายบานทุกๆ สองป โดยจะยายประมาณชวงเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน 
ขณะท่ีนักศึกษาใหมท่ีเพ่ิงเขาเรียนในมหาวิทยาลัยหรือพนักงานใหมท่ีเพ่ิงเขาไปทํางานในบริษัทก็จะหาท่ีอยูในชวงน้ีดวย 
การยายบานหรือการหาท่ีอยูน้ัน สวนใหญจะตองการอุปกรณเก็บของและอุปกรณทําความสะอาด

• ญ่ีปุนยังมีชวงไฮซีช่ันท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัวของญ่ีปุนดวย เชน เดือนกรกฎาคมและสิงหาคมจะเปนชวงไฮซีช่ันสําหรับ
การทองเท่ียว ชวงเวลาสองเดือนน้ีสภาพอากาศคอนขางสบาย และยังเปนชวงเวลาของเทศกาลบงซ่ึงจัดข้ึนเพ่ือเซน
ไหวบรรพบุรุษ ชาวญ่ีปุนจํานวนมากจะออกไปทองเท่ียว ดังน้ันจึงตองการจัดซ้ือของใชสําหรับฤดูรอนและของใช
สําหรับการเดินทาง นอกจากน้ี ฤดูน้ียังมีพายุไตฝุนจํานวนมากเชนกัน ทําใหอุปกรณปองกันภัยพิบัติก็เปนท่ีนิยม
เชนกัน

ฤดูยายบาน(เดือนมีนาคม-เมษายน)
นักศึกษาใหมและพนักงานใหมหาท่ีอยู
อาศัย
เชาท่ีอยูเปนระยะเวลาประมาณ 2 ป

ฤดูกาลทองเท่ียว(เดือนกรกฎาคม-
สิงหาคม)
เทศกาลบง(เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม)
เซนไหวบรรพบุรุษ+ทองเท่ียว (ปกติจะ
หยุดยาว7 วัน)

แหลงที่มาขอมูล (ภาษาจีนเทาน้ัน)
1. Ministry of Internal Affairs, Sina.com.cn

เปนประเทศท่ีมีจํานวน
ประชากรมากท่ีสุดอันดับท่ี 

11 ของโลก

124 ลาน

จํานวนประชากรอายุ 65 ป
ข้ึนไปคิดเปน

28.06%
ประเทศท่ีมีประชากรจํานวนมาก ภาวะสังคมสูงอายุข้ันสูง

http://news.sina.com.cn/o/2019-07-12/doc-ihytcitm1546074.shtml
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ผูใชอีคอมเมิรซชาวญ่ีปุนมีกําลังซ้ือสูงมาก ใหความสําคัญกับคุณภาพและความคุมคาของสินคา ผูบริโภคชาวญ่ีปุนมีอัตราการซ้ือ
ซ้ําจากรานเดียวกันสูง อัตราการคอมเมนทต่ํา มักนิยมชอปปงออนไลนหลังเลิกงาน ในเม่ือสังคมญ่ีปุนมีลักษณะเปนสังคมผูสูงอายุ 
ทําใหผูสูงอายุมีสัดสวนจากผูใชอีคอมเมิรซท้ังหมดสูงดวย ซ่ึงพวกเขาจะพ่ึงพาภาษาญ่ีปุนเปนหลัก

สําหรับสินคาแตละหมวดหมู ผูบริโภคชาวญ่ีปุนก็มีพฤติกรรมความเคยชินในการบริโภคท่ีมีเอกลักษณของตน

ผลิตภัณฑอิเลก็ทรอนิกส
นิยมการออกแบบท่ีเรียบงาย

ตองการคูมือภาษาญ่ีปุน

เครื่องใชไฟฟาขนาดเล็กใน
หองครัว

ออกแบบเรียบงาย

ของตกแตงบานและของใช
ประจําวัน

ชอบผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอมและสะดวกในการใชงาน

ใหความสําคัญกับการจัดเก็บส่ิงของ
และการใชงานจริง

เครื่องแตงกาย
แตงตัวตามกาลเทศะ

คอนขางเรียบงาย ประดับ
ตกแตงปริมาณมาก

ผลิตภัณฑดานกีฬา
ชวงฤดูรอนจะเปนชวงไฮซีช่ัน

อาหาร
รสชาติไมจัดจาน

ภาชนะออกแบบอยางประณีต
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ยกตัวอยางเชน：

1.ผลิตภัณฑอเิล็กทรอนิกส：เชน อุปกรณชารจ สายชารจหรือแปนพิมพ เปนตน ผูบริโภคชาวญ่ีปุนมักจะนิยมประเภทท่ีออกแบบ
เรียบงาย สีดําหรือสีขาวจะดีท่ีสุด นอกจากน้ียังตองมีคูมือการใชภาษาญ่ีปุน เพ่ือท่ีจะลดอัตราการสงคืนสินคาและความกดดันตอ
บริการลูกคา

2.เครื่องใชไฟฟาขนาดเล็กในหองครัว：เม่ือเทียบกับบานท่ีอยูอาศัยท่ีสหรัฐอเมริกาแลว ท่ีอยูอาศัยในญ่ีปุนจะมีความตองการ
อัตราการใชพ้ืนท่ีสูงกวา ดังน้ันผลิตภัณฑท่ีออกแบบในขนาดเล็กๆ และเรียบงายน้ันจะไดรับความนิยมมากกวา

3.ของตกแตงบานและของใชประจําวัน：ผูบริโภคญ่ีปุนมักนิยมผลิตภัณฑสีเดียว อยางสีดํา สีขาว สีเทา สีกากีหรือสีขาวครีมเปน
ตน ชาวญ่ีปุนมีจังหวะการใชชีวิตท่ีรวดเร็วมาก ดังน้ันสินคาท่ีสามารถชวยผูบริโภคประหยัดเวลา เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมและสะดวก
ท่ีจะใชงานน้ันจะไดรับความนิยมงาย พ้ืนท่ีอยูอาศัยตอคนของคนญ่ีปุนมีขนาดเล็ก และสวนใหญอาศัยอยูคนเดียว คนญ่ีปุนให
ความสําคัญกับการจัดเก็บส่ิงของ ชอบของใชในบานขนาดเล็กๆ ท่ีสะดวกในการใชงาน เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เก็บงาย และทําให
รูสึกมีความสุขกับชีวิต

4.เครื่องแตงกาย：มักนิยมสีเดียว การออกแบบท่ีเรียบงาย และชอบเลือกเคร่ืองประดับท่ีมีเอกลักษณเขากับชุดท่ีใส แตงตัวตาม
กาลเทศะ จะเลือกใสชุดและรองเทา กระเปาท่ีแตกตางกันไปตามกาลเทศะ เชน ใสชุดธุรกิจไปทํางาน ใสชุดลําลองในเวลาปกติ ใส
แบบฟอรมในวันเทศกาลหรือวันสําคัญอ่ืนๆ ดังน้ันทางดานเคร่ืองแตงกายจึงมีความตองการมาก พฤติกรรมความเคยชินในการ
บริโภคคอนขางระมัดระวัง อัตราการสงคืนสินคาประเภทแฟช่ันต่ํากวาอัตราเฉล่ียท่ัวโลก ญ่ีปุนมีการแบงฤดูกาลท่ีชัดเจน ซ่ึงเปน
ประโยชนตอการจัดเตรียมสินคาตามฤดูกาล

5.ผลิตภัณฑดานกีฬา：ยอดขายผลิตภัณฑดานกีฬาของญ่ีปุนจะเปล่ียนแปลงไปตามอุณหภูมิ ชวงฤดูรอนจะเปนชวงไฮซีช่ัน

6.อาหาร：ชอบรสชาติไมจัด uber eats ไดรับความนิยมเปนอยางมาก และใหความสําคัญกับภาชนะการใสอาหาร
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บทสรุปของญีปุ่น
1. ตลาดอีคอมเมิรซไดรับการพัฒนาอยางเต็มรูปแบบ และยังคงเติบโตอยางรวดเร็ว
2. ผูใชอีคอมเมิรซมีจํานวนมาก การมีลักษณะสังคมผูสูงอายุทําใหประชากรสูงอายุมี

สัดสวนจากประชากรท้ังหมดคอนขางสูง

นโยบายผลิตภัณฑของ Amazon ในญี่ปุน

รายการสินคาตองจาํกัด : คลิกท่ีน่ีเพ่ือดู

ขีดจํากัดการจําแนกประเภท สินคา และการเผยแพร：คลิกท่ีน่ีเพ่ือดู

https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/help/external/G200164330?language=en_JP
https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/help/external/G200301050?language=en_JP
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เนื้อหาท่ีเกี่ยวของ

เสนทางการคนหาหลักสูตร : Amazon Seller Central> ผลการดําเนินงาน > Seller University > คนหาช่ือหลักสูตร
ลิงกดวน : Amazon Seller University ไซตในอเมริกาเหนือ, ไซตในยุโรป, ไซตในญ่ีปุน

ทําความเขาใจบทเรียนอ่ืนท่ีเก่ียวของ ：
• หากตองการเรียนรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับโครงการและแหลงขอมูลของทาง Amazon โปรดคนหา "โครงการ Amazon”

• ขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับเว็บไซตในออสเตรเลีย
• ขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับเว็บไซตในอินเดีย
• ขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับเว็บไซตในตะวันออกกลาง
• ขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับเว็บไซตในสิงคโปร

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

เม็กซิโก)
• ขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับเว็บไซตในยุโรป (สหราชอาณาจักร/ฝร่ังเศส/

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

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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