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ผูขาย Amazon จะตองจัดการกับคําถามและความชวยเหลือทุกประเภทจากลูกคาท่ัวโลกเก่ียวกับสินคาและบริการในระดับหน่ึง
Amazon หวังวาจะชวยลูกคาทุกทานไดจากประสบการณการบริการลูกคาของ Amazon ดังตอไปน้ี และเพ่ิมประสบการณการ
ใหบริการลูกคาทุกดาน
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3. จัดการกับการไดรับ
คะแนนท่ีไมดีอยางไรใหมี
ประสิทธิภาพ?
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จากการเรียนรูของบทน้ี ทานจะเขาใจเก่ียวกับนิยามของการรีวิวของ Amazon (Amazon Review) และความคิดเห็น
ของ Amazon (Amazon Feedback) ความแตกตางระหวางท้ังสอง และทักษะการปฏิบัติเพ่ือใหไดรบัการประเมินท่ีดี

3.1 นิยามและความแตกตางของการรีวิวและความคิดเห็นบน Amazon
3.2 ความสําคัญของการรีวิวและความคิดเห็น
3.3 คํานวณการรีวิวและความคิดเห็นไดอยางไร
3.4 ใชรีวิวและความคิดเห็นใหเปนประโยชนตอการดําเนินงานอยางไร
3.5 การไดรับรีวิวและความคิดเห็นท่ีแทจริงทําไดอยางไร
3.6 ขอผิดพลาดท่ีมีผลตอการไดมาของรรีวิวและความคิดเห็น
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ส่ืออิเล็กทรอนิกสน้ีมีเน้ือหาอยูท้ังหมด 5 บท หากคุณตองการเรียนรูเพ่ิมเติมในบทอ่ืน ๆ กรุณาดูท่ีหนาเน้ือหาท่ีเก่ียวของ เพ่ือคนหา
บทเรียนท่ีคุณตองการเรียนรู
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3.1  นิยามและความแตกตางของการรีววิและความคิดเห็นบน Amazon

ระหวางความคิดเห็นกับการรีวิวบน Amazon ดูแลวมีความคลายคลึงกันมาก จนถูกเขาใจผิดวาเปนการรีวิวเก่ียวกับสินคา ใน
ความเปนจริงแลว ทําความเขาใจกับสองประเภทน้ีมีความแตกตางกันซ่ึงเปนส่ิงสําคัญสําหรับคุณ และเก่ียวของกับผลประโยชนของ
รานคาทาน

3.1.1 การรีวิว  (Amazon Review)

สําหรับการรีวิวของสินคา เรียกวาเปนการรีวิวบน Amazon ใชสําหรับสินคาท่ีขายไปแลว โดยจะเปนการประเมินผลสินคาของ
ตนเองจากประสบการณการใชสินคาหลังจากท่ีลูกคาซ้ือสินคาไปแลว การรีวิวจะแสดงบนเพจของขอมูลรายละเอียดสินคาบน 
Amazon จะสงผลตอการตัดสินใจซ้ือของลูกคารายอ่ืนในระดับหน่ึง การรีววจะเปนการประเมินผลโดยรวมของลูกคาท้ังหมด และ
จะเปนการใหคะแนนท่ีแนนอน โดยคะแนนเต็มคือ5 ดาว

ตัวอยางใชสําหรับอางองิเทานัน้ 
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3.1.2 ความคิดเห็น (Amazon Feedback)

สําหรับความคิดเห็นของรานคาและผูขาย เรียกวาเปนความคิดเห็นบน Amazon ประกอบดวย: คุณภาพสินคา คุณภาพการ
บริการลูกคา ความเร็วในการจัดสง และปจจัยอ่ืนๆ ความคิดเห็นจะสะทอนใหเห็นถึงผลกระทบท่ีมีตอรานคา เปนเกณฑช้ีวัดหลัก
อยางหน่ึงของบัญชีผูขาย ผูขายสามารถเห็นความคิดเห็นของรานคาไดในเม่ือโฉพาะเขาสูเพจรานคาของผูขายเทาน้ัน

ตัวอยางใชสําหรับอางองิเทานัน้ 
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3.2  ความสําคญัของการีววิและความคดิเห็น

ผูขายสามารถทําความเขาใจกับประสบการณของลูกคาในการช็อปปงน้ีเพ่ือชวยใหผูขายคนหาแนวคิดในการปรับปรุงผานการรีวิว
(Review) กับความคิดเห็น (Feedback) พรอมกับใหขอมูลอางอิงสําหรับลูกคาท่ีตองการซ้ือสินคาในรานคาน้ี ผูบริโภคของ 
Amazon มากกวา 90% จะพิจารณาระดับการรีวิวและความคิดเห็นของ Amazon กอนทําการซ้ือ และการประเมินผลหาดาวของ 
Amazon จะสงผลตอการตัดสินใจซ้ือของลูกคา

การวิจัยแสดงใหเห็นวาคําพูดจากปากตอปากยังคงมีอิทธิพลมากท่ีสุดในบรรดาเคร่ืองมือทางการตลาดท้ังหมด ผูบริโภคมักจะรับ
ฟงความคิดเห็นและความรูสึกจากผูอ่ืน โดยใชความคิดเห็นของผูอ่ืนมาตัดสินการเลือกของตนเอง เม่ือไดเห็นหรือไดยินคนจํานวน
มากพูดวา: คุณจะตองมีใหได มุมมองน้ีจะไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง

ลูกคาจะเรียกดูการรีวิวสินคาออนไลนของธุรกิจประจําทองถ่ิน

ลูกคาไวใจในการรีวิวสินคาออนไลน

การรีวิวสินคาเชิงบวกจะสงผลตอระดับความม่ันใจท่ีลูกคามีตอ
ธุรกิจ

การรีวิวเชิงบวกจะชักชวนใหลูกคาละท้ิงทางเลือกอ่ืนและเลือกสินคาของ
ทาน
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3.3  คํานวณการรีวิวและความคิดเห็นอยางไร

จากการรีวิวหรือความคิดเห็นเปนคาโดยเฉล่ียของการใหคะแนนท้ังหมด (คาเฉล่ียหลังการสรุปผล) ในความเปนจริงแลว Amazon 
มีวิธีคิดคํานวณเพ่ือกําหนดน้ําหนักของการรีวิวแตละรายการ การใหคะแนนคร้ังสุดทายท่ีปรากฏบนหนาน้ีจะเปนคาเฉล่ียของการ
รีวิวท้ังหมด บางคร้ังผูขายไดรับการประเมินในเชิงลบ การใหคะแนนสินคาจาก 4.8 คะแนนกลับตกลงไปท่ี 4 คะแนน เน่ืองจาก
น้ําหนักของการรีวิวท่ีแตกตางกัน ทานสามารถใชมาตรฐานดังตอไปน้ีมายืนยันน้ําหนักการรีวิวได

ช่ือ ระดับ
น้ําหนัก ตัวอยาง

เปนการรีวิวของ 
“ซื้อสินคาแลว” ใชหรือไม

(Verified Purchase 
Review)

สูง
การประเมินผลน้ีเปนการรีวิวของ “ซื้อแลว”
เปนการประเมินผลท่ีเกิดข้ึนหลังจากการซ้ือเสร็จสมบูรณ การประเมินน้ีจะมี
น้ําหนักท่ีสอดคลองกัน และจะสงผลตอประสิทธิภาพของผูขายอยางแนนอน

ต่ํา

การประเมินผลน้ีไมใชการรีวิวของ “ซื้อแลว”
ลูกคาท่ีไมไดซ้ือก็สามารถประเมินผลสินคาได ก็คือการประเมินผลโดยตรง 
การประเมินผลโดยตรงจะไมสงผลตอประสิทธิภาพของผูขาย แตเปนการ
อางอิงสินคา

คุณภาพลูกคาท่ีประเมินผล
กับความเปนจริง

สูง

การรีวิวน้ีเปนการรีวิวจริง
ลูกคาท่ีแสดงความคิดเห็นอยางสม่ําเสมอและมีความเปนจริงในการรีวิว 

ระบบจะตัดสินวาเปนผูซ้ือท่ีแทจริงและมีคุณภาพ ดังน้ันเม่ือเขา/เธอใหการรีวิว
สินคาอีกอยางหน่ึง การรีวิวน้ีจะมีน้ําหนักท่ีคอนขางสูง

ต่ํา

การรีวิวน้ีเปนการรีวิวปลอม
ผูขายบางทานอาจจะพยายามทําการไดรับรีวิวโดยวิธีท่ีไมถูกตอง เน่ืองจา
การรีวิวเหลาน้ีมักมาจากการดําเนินการของซอฟตแวร ตัวบัญชีไมมีคุณภาพ
และขาดความเปนจริง การรีวิวท่ีนาสงสัยเหลาน้ีจะถูกตรวจสอบและใหน้ําหนัก
ท่ีต่ําท่ีสุดดวย

• หมายเหตุเก่ียวกับมาตรฐานน้ําหนักการรีวิว - 1
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ช่ือ ระดับ
น้ําหนัก ตัวอยาง

ระยะเวลาการดํารงอยูของ
การรีวิวและความคิดเห็น

สูง

การรีวิวน้ีมีระยะเวลาการอยูท่ีนาน
ระยะเวลาการรีวิวไมสามารถถูกจัดการหรือดัดแปลงได การรีวิวเหลาน้ันอยูใน
หนาแรกเปนเวลาหลายป เน้ือหาและคุณภาพเหลาน้ันเปนการรับรองเวลาท่ี
ผานไป เน่ืองจากจะถูกใหน้ําหนักท่ีคอนขางสูง

ต่ํา

การรีวิวน้ีมีระยะเวลาการอยูท่ีสั้น
เวลาการอยูของการรีวิวหรือความคิดเห็นคอนขางส้ัน หมายความวาควรจะ
อยูในชวงซ้ือสินคาหรือการใชเวลาท่ีไมนาน ความถูกตอง ความเปนจริงของ
ความคิดเห็นน้ียังไมไดรับการยืนยัน และน้ําหนักจะอยูระดับท่ีคอนขางต่ําเปน
การช่ัวคราว

ระดับของการรีวิว
และความคิดเห็น

สูง

เน้ือหาการรีวิวน้ีมีความละเอียดและสมบูรณ
จากการพิจารณาการรีวิวของรายการยอดนิยม การรีวิวท่ีมีคุณภาพสูง
มักจะมาพรอมกับคําอธิบายอยางละเอียดท่ีสุดเทาท่ีจะทําได ซ่ึงรวมถึงใช
ประสบการณ ความรูสึก รูปภาพสินคา วิดีโอการใชและอ่ืนๆ เน้ือหาเหลาน้ีส
สามารถใหประสิทธิภาพการอางอิงและความชวยเหลือแกลูกคาไดเปนอยาง
มาก

ต่ํา

เน้ือหาการรีวิวน้ีมีความเรียบงาย
การรีวิวท่ีเรียบงายไมสามารถสะทอนถึงคุณภาพของสินคาไดดี ไมสามารถใช
เปนขอมูลอางอิงใหกับผูอ่ืนได ประเภทท่ีมับพบบอยคือการรีวิวหรือความ
คิดเห็นท่ีประเมินมีเพียงระดับดาว

• หมายเหตุเก่ียวกับมาตรฐานน้ําหนักการรีวิว - 2
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3.4 ใชรีวิวและความคดิเห็นใหเปนประโยชนตอการดาํเนนิงานอยางไร

พัฒนาลําดับอัลกอริทึม Amazon A+: 
อัลกอริธึม A+ เปนการวิธีคิดคํานวณโดยรวมอยางหน่ึงในการกําหนดลําดับและตําแหนงของ
สินคาภายในรายการสินคา หลังจาก Amazon คิดคํานวนโดยรวมจากรูปภาพสินคา 
คําอธิบาย เน้ือหารายละเอียด การรีวิวสินคา และอ่ืนๆเพ่ิมการรีวิวและความคิดเห็นท่ีมี
ประสิทธิภาพ จะสามารถทําใหอัตราการซ้ือสินคา จํานวนการเย่ียมชมและยอดขายเพ่ิมข้ึนไป
ดวยได

ปรับปรุงสินคาท่ีมีอยูใหดีข้ึนโดยความคิดเห็นของผูบริโภค:
ทานสามารถสามารถพบโอกาสหรือปญหาตางๆตามคําอธิบายท่ีลูกคาใหอยางละเอียด เพ่ือ
ชวยใหบริษัทหรือผูผลิตปรับปรุงสินคาของตนเองจนเกิดสินคาใหมข้ึน

ประเมินแผนการจัดเตรียมสินคา:
หากสินคาไดรับการประเมินผลท่ีสูงอยางตอเน่ือง ส่ิงน้ีอาจจะกลายเปนตัวบงช้ีการตัดสิน
แนวโนมเสริมสําหรับทาน โดยแสดงใหวาอาจจะกลายเปนสินคายอดนิยมในอนาคต

ประเมินระดับความพึงพอใจของลูกคา:
ย่ิงทานไดรับการรีวิและความคิดเห็นท่ีนาเช่ือถือมากเทาไหร ทานก็ย่ิงเขาใจความพึงพอใจของ
ลูกคาท่ีมีตอสินคาอยางละเอียด

สรางแบรนดของทาน:
ดําเนินการรานคาของทานดวยระมัดระวัง ช่ือเสียงเชิงบวกท่ีมาจากการรีวิวและความคิดเห็น 
ก็จะเปนกาวแรกท่ีขยายการผลิตและการสรางแบรนดของทาน
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3.5 การไดรับรีววิและความคดิเห็นที่แทจริงทาํไดอยางไร

การรีวิวสินคาเชิงลบสวนใหญมาจากความรูสึกท่ีไมพอใจ
ในประสบกาณท่ีไดรับจากสินคา ซ่ือสัตยกับสินคาท่ีทาน
ขายและใหขอมูลสินคาท่ีชัดเจนใหมากท่ีสุด เพ่ือหลีกเล่ียง
ความเขาใจผิดโดยไมจําเปนหรือความคาดหวังท่ีผิดพลาด

3.6 ขอผิดพลาดทีม่ผีลตอการไดมาของรรีววิและความคดิเห็น

Amazon ใหเวลาตอบลูกคาภายใน 24 ช่ัวโมง แตหากทานไดออกไปขางนอก ก็จะเกินเวลาไดงาย ทานสามาารถ
ปรับตัวเลือกการแจงเตือนรานคาของทานได เพ่ือไดรับการยืนยันและตอบสนองตอคําถามหรือขอรองเรียนของ
ลูกคาไดอยางทันทวงที

ความเร็วในการตอบกลับขอความของลกูคาคอนขางชา:01

บางคร้ังทานไดรับขอความท่ีไมจําเปนตองตอบกลับ สถานการณเชนน้ีตองทําเคร่ืองหมายกับขอความเหลาน้ัน 
ดวยวิธีน้ีก็จะไมถูก Amazon ตัดสินวาทานไมไดตอบกลับลูกคาทานน้ี

ไมไดทําเครื่องหมายขอความเปน “no response needed”:02

มอบประสบการณที่สมบรูณแบบใหกบัลกูคา

หลังจากลูกคาไดซ้ือสินคา Amazon จะสงอีเมลขอความ
คิดเห็นไปท่ีลูกคาผานระบบโดยอัตโนมัติ โดยเฉพาะ
ชวงแรกของการกอต้ังรานคา ทานย่ิงตองสรางแรง
กระตุนเพ่ือใหไดรับการรีวิวและความคิดเห็นจากลูกคา

สงขอความติดตามหลงัการขายและขอความคิดเห็น
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ดังท่ีไดกลาวไวกอนหนาน้ีวา ผูขายของ Amazon ทุกทานควรใชเวลาในการดําเนินงานในการจัดการความ
คิดเห็น เพ่ือชวยใหรานคาของทานเติบโตไดอยางรวดเร็วข้ึน

ไมไดขอรับความเห็นจากลูกคาอยางเต็มท่ี:03

ขายสินคาบนแพลตฟอรมออนไลนใดๆ ก็ตองเจอกับรีวิวท่ีไมดีอยางหลีกเล่ียงไมได สินคารายการหน่ึงไม
สามารถสรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภคทุกทานได หากทานรูสึกวาการีวิวท่ีไมดีท่ีทานไดรับน้ันละเมิดกฎ
ขอกําหนดของ Amazon ทานสามารถย่ืนเร่ืองรองเรียนใหนําออกกับ Amazon ได แตหากการรีวิวในเชิงลบ
ของลูกคาสะทอนใหเห็นถึงการดําเนินงานท่ีแทจริงของทาน แนะนําใหทานไปขออภัยอยางจริงใจและทําการ
ปรับปรุงดวย

ไมไดจัดการกับริวิวและความคิดเห็นเชิงลบ:04

หากทานไมใสใจกับการรีวิวท่ีไมดี การรีวิวและความคิดเห็นท่ีอยูใน Amazon มานานกวา 60 วันจะไมสามารถรับ
อนุญาตใหแกไขไดอีกตอไป

พลาดเวลาท่ีดีท่ีสุดในการสื่อสารกับผูบริโภค:05

หมายเหตุ
ไมวาจะเปนประสิทธิภาพการขาย หรือการจัดการกับปญหาท่ียากลําบาก เปาหมาย
สูงสุดของการใชเวลากับประเด็นเหลาน้ีคือ การนําประสบการณของลูกคาท่ีดีและ
ดีกวาในเน้ือหาตอไปน้ีโปรดรวมเน้ือหาท่ีทานไดเห็นไปแลวรวมกรณท่ีีเกิดข้ึนจรงิเพ่ือ
เรียนรูวิธีการ ปรับปรุงคุณภาพของประสบการณการบริการลูกคาอยางแทจรงิใน
ประสบการณของลูกคา



Copyright © 2021 Amazon. All rights reserved.
ความสาํคญัของการบริการลูกคา้ต่อผลการดาํเนินงาน – เน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้ง

ความสําคัญของการบริการลูกคาตอผลการดําเนินงาน
• เกณฑช้ีวัดการบริการลูกคาท่ีสงผลตอประสิทธิภาพของผูขาย
• วิธีการหลีกเล่ียงลูกคาขอเปล่ียนคืนสินคา
• วิธีการจัดการการประเมินผลต่ํา
• วิธีการเพ่ิมประสบการณของลูกคา
• การทําความเขาใจเก่ียวการบริการลูกคาของ Amzaon (CSBA)

เนื้อหาท่ีเกี่ยวของ

เรียนรูขอมูลเก่ียวกับการบริการลูกคาของ Amazon เพ่ิมเติม:
• ตองการบัญชีท่ีมีประสิทธิภาพท่ีดี？ คนหา “เกณฑช้ีวัดการบริการลูกคาท่ีสงผลตอประสิทธิภาพของผูขาย” 
• จัดการปญหาการขอเปล่ียนคืนสินคาจากลูกคาอยางมีประสิทธิภาพอยางไร? คนหา “วิธีหลีกเล่ียงการขอเปล่ียนคืนสินคา

จากลูกคา” 
• ตองการเรียนรูการเพ่ิมประสบการณลูกคาและทักษะของประสิทธิภาพในการดําเนินงานเพ่ิมเติม? คนหา “วิธีเพ่ิม

ประสบการณการบริการลูกคา”
• วิธีการใชการบริการลูกคาของ Amazon เพ่ือปรับปรุงรานคาแบบรอบดาน คนหา “การทําความเขาใจเก่ียวการบริการ

ลูกคาของ 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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ขอเสนอแนะในการเรียนรู
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หากทานคิดวาเน้ือหาท่ีเก่ียวของเปนประโยชนสําหรบัทาน กรุณาคลิก “      ” เปดไฟท่ีมุมขวาของเพจเพ่ือแสดงความ
คิดเห็น ขอขอบคุณคะ!
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