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ผูขาย Amazon จะตองจัดการกับคําถามและความชวยเหลือทุกประเภทจากลูกคาท่ัวโลกเก่ียวกับสินคาและบริการใน
ระดับหน่ึง Amazon หวังวาจะชวยลูกคาทุกทานไดจากประสบการณการบริการลูกคาของ Amazon ดังตอไปน้ี และ
เพ่ิมประสบการณการใหบริการลูกคาทุกดาน
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Amazon ใชเกณฑช้ีวัดหลายประการในการประเมินประสิทธิภาพของการตอบสนองของผูขายท่ีมีตอคําถามของลูกคา 
ผูขายตองบรรลุตัวช้ีวัดใหไดมากท่ีสุด เพ่ือแนใจวาใหลูกคาไดรับประสบการณท่ีดีข้ึน จากการเรียนรูของบทน้ี ทานสามารถ
ทําความเขาใจกับเกณฑช้ีวัดตางๆท่ีสงผลตอประสิทธิภาพของผูขาย และทําใหบัญชีมีประสิทธิภาพท่ีดีข้ึนดวยการ
ปรับปรุงทักษะการบรกิารลูกคา

1.1 เพ่ิมประสิทธิภาพและเกณฑช้ีวัดของการบริการลูกคา 
1.2 นิยามของอัตราขอบกพรองในคําส่ังซ้ือ
1.3 นิยามของอัตราความไมพึงพอใจในการสงคืนสินคา
1.4 นิยามของอัตราการเช่ือมโยงคําส่ังซ้ือโดยเฉล่ีย
1.5 นิยามของการประเมิลผลการบริการลูกคา

1. เกณฑชี้วัดการบริการ
ลูกคาท่ีสงผลตอ
ประสิทธิภาพของผูขาย
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1.1 เพิ่มประสิทธภิาพและเกณฑชี้วดัของการบริการลกูคา 

จากการพิสูจนขอมูลในอดีต หลังจากผูขายไดปรับทักษะการบริการลูกคาใหดีข้ึน จะทําใหประสิทธิภาพของบัญชีผูขายตนเองไดดีข้ึน
ไปดวย กรุณาอางอิงขอมูลดังตอไปน้ี1:

อัตราการสงคืน
สินคา

ลดลง  49%

อัตราการประเมิน
เพจในระดับต่ํา
ลดลง  35%

อัตราการเรียกรอง
ของลูกคา

ลดลง 85%

การประเมิลผลการ
บริการลูกคา

เพ่ิมข้ึน 30%

เน่ืองจากประสิทธิภาพ
บัญชีท่ีแย

ทําใหบัญชีถูกระงับใชงาน
เปนเวลานาน

ลดลงอยางนอย  8 วัน

Amazon ใชเกณฑช้ีวัดหลายประการในการประเมินประสิทธิภาพของการตอบสนองของผูขายท่ีมีตอคําถามของลูกคา เกณฑช้ีวัด
การบริการลูกคาหลักเหลาน้ีมีผลตอประสิทธิภาพของผูขาย ไดแก:

อัตราขอบกพรองใน
คําสั่งซื้อ

Order Defect Rate
เรียกยอๆ วา ODR

อัตราความไมพึงพอใจใน
การสงคืนสินคา

Return Defect Rate 
เรียกยอๆ วา RDR

การประเมิลผลการบริการ
ลูกคา

Customer Service Rate
เรียกยอๆ วา CSR

อัตราการเช่ือมโยงคํา
สั่งซื้อโดยเฉลี่ย

Contact Per Unit
เรียกยอๆ วา CPU

1. แหลงที่มาของขอมูล: สถิติขอมูลโดยรวมของแบ็คกราวนผูขายในป 2020 ขอมูลทั้งหมดใชสําหรับการอางอิงเทาน้ัน ไมใชผลลัพธที่แทจริงของการ
ยอมรับขอเสนอและการคาดการณ
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1.2 นิยามของอัตราขอบกพรองในคาํสั่งซ้ือ

อัตราขอบกพรองในคําส่ังซ้ือ (ODR) เปนเกณฑช้ีวัดท่ีสําคัญท่ีสุดในการวัดวาผูขายสามารถใหประสบการณการชอปปงท่ีดีแกผูซ้ือ
หรือไม อัตราขอบกพรองในคําส่ังซ้ือหมายถึงเปอรเซ็นตของคําส่ังซ้ือท้ังหมดท่ีมีขอบกพรองอยางนอยหน่ึงรายการหรือมากกวา
ภายในระยะเวลา 60 วัน ทานสามารถดูสถานการณของอัตราขอบกพรองในคําส่ังซ้ือไดท่ีแบ็คกราวนผูขายขอบกพรองในคําส่ังซ้ือ 
โดยท่ัวไปแลวจะมี 3 ประการดังตอไปน้ี:

ขอเสนอแนะเชิงลบ Negative Feedback เรียกยอๆ วา NFR อัตราขอเสนอแนะเชิงลบ (แสดง
เปนเปอรเซ็นต) แสดงถึงอัตราของขอเสนอแนะเชิงลบท่ีไดรับจากลูกคาในชวงเวลาหน่ึง

สาเหตุท่ีเกดิขึ้น:
สาเหตุของการเกิดขอเสนอแนะเชิงลบอาจจะประกอบดวย: คุณภาพสินคา คุณภาพการบริการลูกคา ความเร็วในการสงสินคา 
และปจจัยอ่ืนๆ ผูซ้ือสามารถใหการประเมินระดับต่ําสุดหน่ึงดาวไปจนถึงระดับสูงสุดหาดาวตามประสบการณการซ้ือ การประเมิน
ในระดับหน่ึงดาวและสองดาวจะถูกนับวาเปนขอเสนอแนะเชิงลบ 
วิธีคิดคํานวณ:
จํานวนคําส่ังซ้ือของขอเสนอแนะเชิงลบภายในเวลาน้ี/จํานวนคําส่ังซ้ือท้ังหมดภายในชวงเวลาน้ี

ขอบกพรองที่ 1: ขอเสนอแนะเชงิลบ
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การคืนสินคาตามนโยบาย A-to-Z ท่ีไมถูกปฏิเสธ ก็คือ A-Z Claim หากลูกคาไมพอใจกับ
คําส่ังซ้ือ ผูขายสามารถเจรจากับลูกคาไดโดยตรง แตหากไมสามารถบรรลุขอตกลงได 
Amazon อนุญาตใหลูกคาย่ืนคํารองตามนโยบายขอเรียกรองการคุมครองทางธุรกรรม

ประเภทขอเรียกรองท่ีสงผลตออัตราขอบกพรองในคําสั่งซื้อ:
หลังจากท่ี Amazon อนุมัติขอเรียกรองหลังการตรวจสอบแลว จํานวนเงินท่ีเรียกรองจะถูกหักออกจากบัญชีของทาน การหัก
เงินท่ีเก่ียวของจะแสดงในสถานะบัญชีของทาน หรืออัตราขอบกพรองในคําส่ังซ้ือ ขอเรียกรองประเภทตอไปน้ีจะสงผลตออัตรา
ขอบกพรองในคําส่ังซ้ือ:

• ขอเรียกรองท่ีไดรับการอนุมัติและหักจากบัญชีของทาน
• หลังจากสงขอเรียกรองแลว ทานจะเสนอขอเรียรองในการคืนเงิน
• การเรียกรองท่ีเกิดจากคําส่ังซ้ือท่ีคุณหรือ Amazon ยกเลิก
• ขอเรียกรองท่ีตองรอ Amazon จัดการตัดสิน

วิธีคิดคํานวณ:
จํานวนคําส่ังซ้ือของขอเรียกรองทางธุรกรรมภายในชวงเวลาน้ี/จํานวนคําส่ังซ้ือท้ังหมดภายในชวงเวลาน้ี

อัตราการปฏิเสธชําระเงินดวยบัตรเครดิต (แสดงเปนเปอรเซ็นต) Credit Card Chargeback
Rate เทากับจํานวนคําส่ังท่ีไดรับการปฎิเสธการชําระเงินดวยบัตรเครดิตหารดวยจํานวนคํา
ส่ังซ้ือท้ังหมดในชวงเวลาท่ีเก่ียวของ การปฎิเสธชําระเงินดวยบัตรเครดิตเหมือนกับขอ
เรียกรองการคุมครองทางธุรกรรม เปนเพียงการจัดการและการตัดสินใจขอเรียกรองท่ีกระทํา
โดยองคกรออกบัตรเครดิตท่ีไมใช Amazon

ขอบกพรองที่ 3:  ปฏิเสธชําระเงนิดวยบตัรเครดิต

ประเภทการปฎิเสธชําระเงินดวยบัตรเครดิต
เม่ือลูกคาโตแยงธุรกรรมการซ้ือท่ีเรียกเก็บจากบัตรเครดิตของตน Amazon จะเรียกคําขอน้ีวาการปฎิเสธชําระเงินดวยบัตรเครดิต และ
สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท：การปฏิเสธชําระเงินท่ีฉอโกงกับการปฏิเสธชําระเงินจากการบริการ

• การปฏิเสธชําระเงินดวยบัตรเครดิตท่ีฉอโกง: หมายถึงลูกคาอางวาไมไดซ้ือสินคา ขอเรียกรองดังกลาวมักจะเก่ียวของกับ
ลูกคาท่ีฉอโกงโดยใชบัตรเครดิตท่ีขโมยมา Amazon จะไมพิจารณาการปฏิเสธการชําระเงินดวยบัตรเครดิตทางธุรกรรม
ท่ีฉอโกงเม่ือคํานวณ ODR

• การปฏิเสธการชําระเงินดวยบัตรเครดิตจากการบริการ: หมายถึงผูขายยืนยัไดซ้ือสินคา แตแจงปญหาท่ีตนเองพบใหกับ
องคกรท่ีออกบัตรเครดิต

วิธีคิดคํานวณ:
คําส่ังท่ีไดรับการปฎิเสธชําระเงินบัตรเครดิต/จํานวนคําส่ังซ้ือท้ังหมดในชวงเวลาท่ีเก่ียวของ

ขอบกพรองที่ 2: ขอเรยีกรองการคุมครองทางธรุกรรมของ
รานคา Amazon ที่ไมถูกปฏิเสธ
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ฝกคิดคํานวณ - อัตราการขอบกพรองของคําส่ังซ้ือคือเทาไร?

สมมุติวาผูขายไดรับคําส่ังจํานวน 100 คําส่ังในเดือนน้ี แตในคําส่ังซ้ือ A ไดรับการประเมินในระดับต่ํา คําส่ัง
ซ้ือ  B เกิดขอเรียกรองทางธุรกรรมและการปฏิเสธการชําระเงินบัตรเครดิต คําส่ังซ้ือ C ก็ไดรับการประเมินใน
ระดับต่ํา ขอเรียกรองทางธุรกรรม และการปฏิเสธการชําระเงินบัตรเครดิตาเชนกัน จํานวนขอบกพรองของ
คําส่ังซ้ือในตอนน้ีนับเปนก่ีคร้ัง?
คําเตือน: เม่ือคิดคํานวณอัตราขอบกพรองของคําส่ังซ้ือ คําส่ังซ้ือเดียวกันอาจจะมีเกณฑช้ีวัดเชิงลบหน่ึง
รายการข้ึนไป จะคิดคํานวณเปนขอบกพรองของคําส่ังซ้ือหน่ึงคร้ัง

คําอธิบาย: ในคําส่ังซ้ือเดียวกันเกิดหน่ึงในรายการดังตอไปน้ีอยางการประเมินในระดับต่ํา หรือขอบกพรอง
ทางธุรกรรม และการปฏิเสธชําระเงินบัตรเครดิต หากเกิดพรอมกัน ก็นับเปนคําส่ังซ้ือท่ีบกพรองหน่ึงคร้ัง
เทาน้ัน ขอบกพรองคําส่ังซ้ือในชวงเวลาท่ีเก่ียวของของรานน้ีคือ:3/100 * 100%=3
คําตอบ: ขอบกพรองของคําส่ังซ้ือคิดเปน 3 คร้ัง

หมายเหตุ
ผูขายตองรักษา ODR ให ตํ่ากวา 1% ถึงจะสามารถขายสินคาบน Amazon ไดตาม
ขอกําหนดนโยบายของ Amazon ODR ท่ีสงูกวา 1% อาจจะทําใหบัญชีถูกระงับใช
งาน
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1.3 นิยามของอัตราความไมพึงพอใจในการสงคืนสนิคา

อัตราความไมพึงพอใจในการสงคืนสินคา (RDR) ใชวัดระดับความพึงพอใจท่ีลูกคามีตอประสบการณการคืนสินคา เม่ือคํารองขอ
คืนสินคามีความคิดเห็นของลูกคาในเชิงลบ (อัตราความคิดเห็นเชิงลบ) และไมไดรับคําตอบภายใน 48 ช่ัวโมง (อัตราการตอบสนอง
ลาชา) หรือการปฏิเสธท่ีไมถูกตอง (อัตราการปฏิเสธอยางไมมีประสิทธิภาพ) ก็ถือวามีประสบการณการคืนสินคาในเชิงลบเกิดข้ึน 
อัตราความไมพึงพอใจในการสงคืนสินคาหมายถึง เปอรเซ็นตของคํารองขอคืนสินคาตอคํารองขอคืนสินคาท้ังหมด อัตราความไม
พึงพอใจในการสงคืนสินคา(RDR) ประกอบดวย 3 สวน:

อัตราความคิดเห็นในเชิงลบ หมายถึง เปอรเซ็นตของคํารองขอคืนสินคาท่ีไดรับความคิดเห็น
เชิงลบจากลูกคา สําหรับคํารองขอคืนสินคาทุกรายการ Amazon จะทําการสอบถามลูกคาวา 
ผูขายไดแกไขปญหาการขอคืนสินคาแลวหรือไม หากลูกคาแสดงใหเห็นปญหาการขอคืนสินคา
ยังไมไดรับการแกไข Amazon สามารถถือคํารองขอคืนสินคาเปนความคิดเห็นเชิงลบได

1:อัตราความคิดเห็นในเชิงลบ

วิธีคิดคํานวณ:
จํานวนคํารองขอคืนสินคาท่ียังไมไดแกไข/จํานวนคํารองขอคืนสินคา

อัตราการตอบสนองลาชาหมายถึง เปอรเซ็นตของทานไมไดรับอนุมัติการขอคืนสินคา คืนเงิน
หรือปดคําขอคืนสินคาท่ีมีประสิทธิภาพตามคําขอภายใน 48 ช่ัวโมงหลังจากไดรับคําขอ

2. อัตราการตอบสนองลาชา

วิธีคิดคํานวณ:
จํานวนคํารองขอคืนสินคาท่ียังไมไดรับการดําเนินการเกิน 48 ช่ัวโมง/จํานวนคําขอท่ีมี
ประสิทธิภาพ
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ฝกคิดคํานวณ - อัตราความไมพึงพอใจในการสงคืนสินคาคือเทาไร?

สมมุติวา รานคารานหน่ึงเกิดการติดตอคํารองขอคืนสินคาจํานวน 30 รายการเม่ือเดือนกอน สินคาท่ีขอ
คืนมีอยู 2 รายการ ซ่ึงลูกคาไดสงความคิดเห็นการขอคืนสินคาเชิงลบโดยเกิดจากปญหาคุณภาพสินคา
อีกท้ังคํารองขอคืนสินคา 2 รายการน้ีไมไดรับการตอบหรือจัดการอยางมีประสิทธิภาพภายใน 48 ช่ัวโมง
จะเกิดอัตราความไมพึงพอใจในการสงคืนสินคาในชวงเวลาท่ีเก่ียวของเทาไร?

คําอธิบาย: (2+2)/ 30 * 100% = 13.3%
คําตอบ: อัตราความไมพึงพอใจในการสงคืนสินคาเปน 13.3%

หมายเหตุ:ผูขายตองรักษาอัตราความไมพึงพอใจในการสงคืนสินคา (RDR) ใหต่ํากวา 10% ตามขอกําหนดนโยบายของ Amazon
ปจจุบัน Amazon ยังไมไดกําหนดบทลงโทษใหกับผูขายท่ีไมบรรลุเปาหมายดานประสิทธิภาพน้ี แตลูกคาท่ียังไมไดรับการแกไข
ปญหาอาจจจะสงความคิดเห็นเชิงลบและเสนอขอเรียกรองการคุมครองทางธุรกรรมรานของ Amazon

อัตราการปฏิเสธอยางไมมีประสิทธิภาพหมายถึง เปอรเซ็นตของคํารองขอคืนสินคาท่ีถูก
ปฏิเสธอยางไมถูกตอง แตเปนไปตามนโยบายการคืนสินคา หากการขอคืนสินคาสอดคลองกับ
ขอกําหนดนโยบาย ผูขายควรคืนเงินเต็มจํานวนใหแกลูกคา และอนุมัติคําขอหรือแกไขปญหา
ของลูกคา เพ่ือใหแนใจวาพวกเขาไมตองการคืนสินคาอีก หากไมเปนไปตามเกณฑเหลาน้ีขอใด
ขอหน่ึง Amazon จะถือการขอคืนสินคาเปนการปฏิเสธท่ีไมถูกตอง

3.อัตราการปฏิเสธอยางไม
มีประสิทธภิาพ

วิธีคิดคํานวณ:
จํานวนคํารองขอคืนสินคาท่ีถูกปฏิเสธอยางไมถูกตอง/จํานวนคํารองขอคืนสินคา
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1.4 นิยามของอัตราการเชื่อมโยงคําส่ังซื้อโดยเฉล่ีย

อัตราการติดตอคําส่ังซ้ือโดยเฉล่ีย (CPU) เปนเกณฑช้ีวัด
ประสบการณการซ้ือโดยรวมของลูกคา หมายถึงอัตราสวนของ
การติดตอการบรกิารลูกคาในการจัดสงสินคาเองทุก 100 ช้ินของ
เดือนน้ี กระบวนการจัดหาลูกคาจะตองมีจํานวนการติดตอย่ิงนอย
ย่ิงดี จํานวนการติดตอมากเกินไปหมายความวาอาจมีปญหาใน
การบริการหลังการขายอยางชัดเจน

ฝกคิดคํานวณ - อัตราติดตอคําส่ังซ้ือโดยเฉล่ียคือเทาไร?

สมมุติวา รานคารานหน่ึงไดขายสินคาท้ังหมด 417 รายการในเดือนท่ีแลว และมีลูกคาติดตอฝาย
บริการลูกคาเน่ืองจากปญหาตางๆ ของสินคา 13 ครั้ง อัตราการติดตอคําส่ังซ้ือโดยเฉล่ียใน
ครั้งน้ีคือเทาไร?

คําอธิบาย: 13 / 417 * 100%=3.12%
คําตอบ: อัตราการติดตอคําส่ังซ้ือโดยเฉล่ียคือ 3.12%
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หมายเหตุ
เกณฑช้ีวัดท่ีสําคัญเหลาน้ี จะผูกมัดกับเน้ือหาท้ังหมดของบทน้ี กรุณาใหความสนใจ
กับเกณฑช้ีวัดท่ีอาจเกิดข้ึนในหัวขอท่ีแตกตางกัน เน้ือหาตอไปจะเปนการเขาสูปญหาท่ี
เกิดข้ึนจริง มาเริ่มตนเรยีนรูเก่ียวกับปญหาคําขอเปล่ียนคืนสินคาซ่ึงเปนหน่ึงในปญา
ยากสําหรับการบริการลูกคา

1.5 นิยามของการประเมลิผลการบริการลกูคา
การประเมิลผลการบริการลูกคา (CSR) หมายถึง เกณฑช้ีวัดระดับความ
พึงพอใจโดยเฉล่ียของผูขายในการตอบปญหาของลูกคา ผาน
แบบสอบถาม “วิธีน้ีไดแกไขปญหาของทานแลวหรือไม?” เพ่ือสํารวจ
รวบรวมความคิดเห็นของลูกคา ลูกคาตองเลือก “ใช” และ “ไม” เลือก “ใช” 
หมายถึงระดับความพึงพอใจหน่ึงคร้ัง เลือก “ไม” จะหมายถึงระดับความไม
พึงพอใจ การประเมิลผลการบริการลูกคาจะทําการรวบรวมและคิดคํานวณ
ความคิดเห็นของลูกคาในส่ีสัปดาหท่ีผานไป โดยจะอัปเดตการใหคะแนน
หน่ึงคร้ังตอสัปดาห วิธีการคิดคํานวณการประเมิลผลการบริการลูกคา
หมายถึง จํานวนของการตอบอยางพึงพอใจ/จํานวนการตอบท้ังหมด*10
8 คะแนนคือการใหคะแนนการบริการลูกคาท่ีต่ําสุดท่ี Amazon แนะนําให
ลูกคารักษาไว 

ฝกคิดคํานวณ - การประเมิลผลการบริการลูกคาคือเทาไร?

สมมุติวา คิดคํานวณการใหบริการลูกคาของหน่ึงสัปดาหน้ันในวันท่ี 9 มกราคม ป 2021 เปนการคิด
คํานวณความคิดเห็นท่ีไดรับในชวงส่ีสัปดาหต้ังแตวันท่ี 13 ธันวามคม ป 2020 ถึงวันท่ี 9 มกราคม ป
2021จํานวนการตอบ “ใช” ท้ังหมดในชวงเวลาน้ันเปน 37 คร้ัง จํานวนการตอบ “ไม” เปน 4 คร้ัง การให
คะแนนการบริการลูกคาในชวงเวลาน้ันคือเทาไร?

คําอธิบาย: (37 / 37+4)* 10=9.02
คําตอบ: การใหคะแนนการบริการลูกคาคือ9.02
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ความสําคัญของการบริการลูกคาตอผลการดําเนินงาน
• เกณฑช้ีวัดการบริการลูกคาท่ีสงผลตอประสิทธิภาพของผูขาย
• วิธีหลีกเล่ียงการขอเปล่ียนคืนสินคาจากลูกคา
• วิธีจัดการประเมินผลต่ําอยางมีประสิทธิภาพ
• วิธีเพ่ิมประสบการณการบรกิารลูกคา
• การทําความเขาใจเก่ียวการบริการลูกคาของ Amzaon (CSBA)

เนื้อหาที่เกี่ยวของ

เรียนรูขอมูลเก่ียวกับการบริการลูกคาของ Amazon เพ่ิมเติม:
• จัดการปญหาการขอเปล่ียนคืนสินคาจากลูกคาอยางมีประสิทธิภาพอยางไร? คนหา “วิธีหลีกเล่ียงการขอเปล่ียนคืนสินคาจากลูกคา” 
• ตองการทําความเขาใจเก่ียวกับ “การรีวิวของ Amazon” และ “ความคิดเห็นของ Amazon” เพ่ิมเติม? คนหา “วิธีจัดการการประเมินผลต่ําอยางมี

ประสิทธิภาพ”
• ตองการเรียนรูการเพ่ิมประสบการณลูกคาและทักษะของประสิทธิภาพในการดําเนินงานเพ่ิมเติม? คนหา “วิธีเพ่ิมประสบการณการบริการลูกคา”
• วิธีการใชการบริการลูกคาของ Amazon เพ่ือปรับปรุงรานคาแบบรอบดาน คนหา “การทําความเขาใจเก่ียวการบริการลูกคาของ Amazon (CSBA)”
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เสนทางการคนหาหลักสูตร : Amazon Seller Central> ผลการดําเนินงาน > Seller University> คนหาช่ือหลักสูตร
ลิงกดวน : Amazon Seller University เว็บไซตในอเมริกาเหนือ, เว็บไซตในยุโรป, เว็บไซตในญ่ีปุน

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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หากทานคิดวาเน้ือหาท่ีเก่ียวของเปนประโยชนสําหรบัทาน กรุณาคลิก “      ” เปดไฟท่ีมุมขวาของเพจเพ่ือแสดงความ
คิดเห็น ขอขอบคุณคะ!
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