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ในฐานะผูขาย Amazon หนารายละเอียดผลิตภัณฑ (Listing) เปนวิธีท่ีงายท่ีสุดในการแสดงสินคาของทานและยังเปนวิธีท่ี
มีประสิทธิภาพท่ีสุดสําหรับลูกคาในการทําความเขาใจสินคาของทานคูมือน้ีจะใหขอมูลเบ้ืองตนท่ีครอบคลุมเก่ียวกับหนา
รายละเอียดผลิตภัณฑ Amazon (Listing) และอธิบายส้ัน ๆ เก่ียวกับวิธีทําความเขาใจเก่ียวกับความสําคัญของหนา
รายละเอียดผลิตภัณฑ (Listing) ผานข้ันตอนการซ้ือของลูกคาทานยังสามารถเรียนรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับการเตรียมการ
สําหรับการอัปโหลดหนารายละเอียดผลิตภัณฑ (Listing) การดําเนินการอัปโหลดและเกณฑการประเมินการตรวจสอบ
ตนเอง



Copyright © 2021 Amazon. All rights reserved.

ขอมูลการเรียนรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการอัปโหลดหนารายละเอียดสินคา – เขาใจความสําคัญของหนา
รายละเอียดสินคาผานกระบวนการชอปปงของลูกคา

……………………………………………...

ในฐานะผูขาย Amazon หนารายละเอียดผลิตภัณฑ (Listing) ของทานเปนแหลงความรูเดียวของลูกคาเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑท่ีคุณขาย หนารายละเอียดสินคา (Listing) ท่ีสอดคลองและเปนหน่ึงเดียวสามารถแสดงขอดีและคุณลักษณะ
ของสินคาไดอยางครอบคลุมและแมนยําซ่ึงสงผลตอการท่ีลูกคาจะซ้ือสินคาของทานหรอืไมเพราะฉะน้ันจําเปนตองปฏิบัติ
ตามขอกําหนดท่ีเก่ียวของ

2.1 ความสําคัญของกฎเกณฑ หนารายละเอียดสินคาท่ีเปนหน่ึงเดียว
2.2 บทบาทของกฎเกณฑหนารายละเอียดสินคาท่ีเปนหน่ึงเดียวในกระบวนการซ้ือของลูกคา
2.3 แบบทดสอบ

2. เขาใจความสําคัญของหนา
รายละเอียดสินคาผาน
กระบวนการชอปปงของลกูคา
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ส่ืออิเล็กทรอนิกสน้ีมีเน้ือหาอยูท้ังหมด 4 บท หากคุณตองการเรียนรูเพ่ิมเติมในบทอ่ืน ๆ กรุณาดูท่ีหนาเน้ือหาท่ีเก่ียวของ เพ่ือคนหา
บทเรียนท่ีคุณตองการเรียนรู

…………………………
…………………………………………………………………………………………………...
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หนารายละเอียดสนิคาเปนการแนะนําผลติภัณฑและขอมูลสนิคาท้ังหมดสามารถแสดงผานเพจสนิคาไดเทาน้ันเน่ืองจาก
ลูกคาไมสามารถสัมผัสสินคาจริงไดดังน้ันขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑจึงมากจากเพจสินคาเทาน้ัน ดังน้ันเพจสินคาท่ีดีเปนหัวใจ
สําคัญในการตัดสินใจวาสุดทายแลวลกูคาจะซื้อสนิคาหรือไม 

2.1 ความสาํคัญของกฎเกณฑหนารายละเอียดสินคาทีเ่ปนหนึ่งเดยีว

มุมมองของผูขาย:สําหรับผูขายขอมูลสินคาสามารถถายทอดขอมูลสินคาไดหลายรูแบบ
ผานเพจสินคาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณลักษณะของสินคาใหสูงท่ีสุด เพจสินคาท่ีดี
สามารถเพ่ิมแรงดึงดูดของสินคาและชวยใหลูกคาตัดสินใจในท่ีสุดและเพ่ิมอัตราการ
เปล่ียนแปลงย่ิงไปกวาน้ันหนารายละเอียดสินคาท่ีมีเน้ือหาท่ีถูกตองแมนยําจะสามารถชวย
ใหลูกคาตัดสินใจไดอยางถูกตองลดอัตราการรองเรียนหลังการขายและลดอัตราการคืน
สินคาซ่ึงจะชวยลดตนทุนในการบํารุงรักษาหลังการขายของลูกคา

มุมมองของลูกคา:สําหรับลูกคาสามารถทําความเขาใจคุณสมบัติของสินคาไดผานการ
เย่ียมชมเพจสินคาในขณะท่ีซ้ือผลิตภัณฑโปรดหลีกเล่ียงสถานการณท่ีสินคาไมไดอยูบน
กระดานดานขวาหลังการขายซ่ึงจะชวยหลีกเล่ียงการเปรียบเทียบ การสอบถาม การคืน
สินคา การรองเรียนหลังการขายและอ่ืนๆ ดวยเหตุน้ีจึงทําใหข้ันตอนการชอปปงท้ังหมด
งายข้ึนเพ่ือใหลูกคาไดรับประสบการณการชอปปงท่ีผอนคลาย มีประสิทธิภาพและ
สนุกสนาน

มุมมองของ : Amazon จะพยายามอยางเต็มท่ีเพ่ือสรางประสบการณการซ้ือท่ีสม่ําเสมอ
สําหรับลูกคาเพจสินคาท่ีเปนหน่ึงเดียว การรับประกันขอมูลสินคาท่ีถูกตองสําหรับการให
ขอมูลของ Amazon นอกจากน้ียังเปนสวนหน่ึงในการแขงขันท่ียุติธรรมสําหรับผูขาย และ
ในขณะเดียวกันก็เปนภาพสะทอนของแบรนด Amazon
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2.2 บทบาทของกฎเกณฑหนารายละเอยีดสนิคาที่เปนหนึง่เดยีวใน
กระบวนการซ้ือของลกูคา

เม่ือซ้ือสินคาใน Amazon ลูกคาจะคนพบและทําความเขาใจสินคาของทานจากหนารายละเอียดผลิตภัณฑของทานถาหนา
รายละเอียดสินคาไมสมบูรณแบบและไมถูกตองลูกคาอาจจะพบสินคาของทานไดยากและสงผลตอยอดขายของทาน ตอไปเราจะพา
ทานไปรูจักกับหนารายละเอียดสินคาท่ีมีคุณภาพท่ีจะชวยใหผูขายเพ่ิมอัตราการเย่ียมชมและอัตราการเปล่ียนแปลงจากกระบวนการ
ซ้ือของลูกคาไดอยางไร

ตัวอยางสถานการณ: ลูกคา A ในสหรัฐอเมริกาวางแผนท่ีซ้ือ kindle บน Amazon การคนหาดวยคียเวิรดของเขาบนเว็บไซต
สหรัฐอเมริกาแบงออกเปนข้ันตอนดังตอไปน้ี

• ข้ันตอนท่ี 1: คนหาสินคา
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ตัวอยางใชสําหรับอางองิเทานัน้ 
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หมายเหตุ:การต้ังคาเบราสโหนดท่ีถูกตองมีความสําคัญมากสําหรับการแสดงผลิตภัณฑ ภาพดานลางเปนผลจากการ
คนหา "kindle" ในหมวด "สุขภาพและความงาม" ซ่ึงผลการคนหาไมเก่ียวของ สําหรับหมวดหมูท่ีถูกตองควรเปน 
"Kindle ebooks"

• ข้ันตอนท่ี 2: คลิกสินคา
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• ข้ันตอนท่ี 3: ตัดสินใจซ้ือ

ตัวอยางใชสําหรับอางองิเทานัน้ 
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บทสรุป:
หลังจากท่ีลูกคาพบสินคาของทาน ทานจะตองใหรูปภาพท่ีนาสนใจและขอมูลสินคาท่ีชัดเจนเพ่ือดึงดูดใหซ้ือสินคาของทานและหนา
รายละเอียดสินคาท่ีมีคุณภาพจะสามารถชวยใหลูกคาตัดสินใจซ้ือไดอยางรวดเร็ว

• รายการองคประกอบหนารายละเอียดสินคา—1
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องคประกอบ
หนารายละเอียด

สินคา
คําอธิบาย ความสําคัญ

หัวขอ
(Title)

หัวขอเปนสวนองคประกอบของขอมูลท่ีถายทอด
ถึงช่ือแบรนด หมายเลขรุนและประสิทธิภาพชัดเจน
ท่ีสุดในการถายทอดขอมูลย่ีหอรุนและประสิทธิภาพ
ของผลิตภัณฑบอกใหผูบริโภคทราบวา "สินคาน้ีคือ
อะไร? หนาท่ีหลักคืออะไร?” แสดงขอมูลผลิตภัณฑ
ในหนาผลการคนหาและดานขวาบนของเพจสินคา

หัวขอสินคาเหมือนกับช่ือรานคาและช่ือสินคาของ
รานคาจริง หัวขัอสินคาท่ีดีและถูกตองชวยใหลูกคา
มีพฤติกรรมการซ้ือท่ีถูกตองและรวดเร็วและชวยใน
การสรางเสนทางของแบรนด หัวขอสินคายังสงผล
ตอการแสดงสินคาในผลการคนหาและสงผลตอ
อัตราการเผยแพรและอัตราการเย่ียมชมของสินคา

รูปภาพสินคา
(Product 
Image)

สินคาแตละช้ินในรานคา Amazon จะตองมีรูปภาพ
สินคาอยางนอยหน่ึงภาพ รูปภาพหลักของสินคา
เรียกวา "รูปภาพหลัก” ภาพแรกของสินคาแสดงใน
ผลการคนหาและหนาตัวอยางยังเปนภาพแรกท่ี
ลูกคาเห็นในหนารายละเอียดสินคา “ภาพแรกของ
สินคา” ควรประกอบดวยรูปภาพสินคาเพ่ือแสดง
สินคาจากมุมตางๆ แสดงสินคาท่ีใชงานอยู และ
รายละเอียดท่ีไมไดแสดงใน "ภาพแรกของสินคา”

รูปภาพสินคาท่ีมีคุณภาพไมเพียงสงผลตออัตรา 
การเปล่ียนแปลงของสินคาแตยังสงผลตอการจัด
อันดับการคนหาสินคาอีกดวย ภาพแรกของสินคา
มีสัดสวนครอบคลุมในหนาผลการคนหาเปนจํานวน
มาก ความประทับใจท่ีลูกคามีตอสินคาจากภาพแรก
ของสินคา ดังน้ันคุณภาพของภาพแรกของสินคา
จึงมีผลตออัตราการเย่ียมชม

จุดสําคัญของ
สินคา 

(Bullet 
Point)

จุดสําคัญของสินคาสามารถส่ือถึงฟงกชันสินคาท่ี
สําคัญและเนนขอมูลท่ีสําคัญหรือพิเศษเก่ียวกับ
สินคาน้ัน ๆ ขอมูลแสดงใหเห็นวาจุดสําคัญของ
สินคาท่ีเขียนอยางดีสามารถเพ่ิมยอดขายได

จุดสําคัญของสินคาสามารถสรางความแตกตาง
จากผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีหมวดหมูเดียวกันโดยการส่ือ
ถึงหนาท่ีหลักและจุดขายของสินคา จุดสําคัญของ
สินคาท่ีดีและรัดกุมชวยใหลูกคาเขาใจขอมูลสินคา
และเขาใจเสนหของผลิตภัณฑไดมากข้ึนเพ่ิมแรง
ดึงดูดของสินคาใหกับลูกคา เพ่ือใหลูกคาเต็มใจท่ีจะ
เรียนรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับสินคา
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• รายการองคประกอบหนารายละเอียดสินคา—2
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องคประกอบ
หนารายละเอียด

สินคา
คําอธิบาย ความสําคัญ

คําอธิบายสินคา
(Product 

Description)

คําอธิบายสินคาเปนรายละเอียดขอมูลเชิงลึกของ
สินคา คําอธิบายโดยละเอียดไมเพียงแตเปนการ
แนะนํารายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับคุณสมบัติของ
สินคาเทาน้ันแตยังเปนขอมูลเสิรมเก่ียวกับจุดสําคัญ
ของสินคาอีกดวย คําอธิบายสินคามีความ
เฉพาะเจาะจงและละเอียดกวาจุดสําคัญของสินคา
และเหมือนกับการเขียนขอความมากกวา

คําอธิบายสินคาท่ีเขียนไดเปนอยางดีสามารถชวย
ใหผูบริโภคจินตนาการถึงประสบการณในการเปน
เจาของหรือใชสินคาได คําอธิบายสินคาทําใหผูขาย
สามารถมอบประสบการณการช็อปปงท่ีใกลเคียง
กับรานคาจริงใหมากท่ีสุดย่ิงไปกวาน้ันภายใต
สภาพแวดลอมการช็อปปงออนไลนท่ีเติบโตข้ึนเร่ือย 
ๆทําใหผูบริโภคเลือกซ้ือสินคาบนโทรศัพทมือถือมี
จํานวนมากข้ึน แอพลิเคช่ันบนมือถือของ Amazon 
จะแสดงคําอธิบายโดยละเอียดกอนท่ีจะแสดง
คําอธิบายหาบรรทัด ดังน้ันคําอธิบายสินคาท่ีดี
สามารถเพ่ิมความเช่ือม่ันท่ีลูกคามีตอผลิตภัณฑซ่ึง
จะชวยกระตุนการเปล่ียนแปลงได

EBC/A+

(รายละเอียด

รูปภาพสินคา)

หนา A+ จะแสดงท่ีดานลางสุดของหนารายละเอียด
สินคาบน PC สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของการโป
รโมทสินคาไดโดยใชรูปภาพและขอความรวมกัน

หนา A+ แตกตางจากหนาคําอธิบายสินคาท่ัวไป
ตรงท่ีสามารถแสดงฉากการใชงานจริงของสินคา
ผานภาพ วิดีโอและอ่ืน ๆเพ่ือเปนการสราง
บรรยากาศในการใชสินคาสะทอนถึงคุณสมบัติของ
สินคาและเพ่ิมแรงดึงดูดใหกับเพจสินคา เพ่ิมอัตรา
การเปล่ียนแปลงหนารายละเอียดสินคาของ 
Amazonและเพ่ิมยอดขายใหมากข้ึน

คียเวิรดคนหา 
(Search Term)

คําสําคัญสามารถกําหนดเปนคําท่ีอธิบายสินคาได 
อาจเปนคําหรือกลุมคํา (วลี) ท่ีลูกคาใชเพ่ือคนหา
ผลิตภัณฑโดยท่ัวไปคําสําคัญควรจะเปนคําท่ี
อธิบายช่ือสินคาหรือลักษณะของสินคา ผูขาย
สามารถเพ่ิมคียเวิรดเพ่ืออธิบายสินคาน้ีไดในชอง 
search terms ของ ASIN ลูกคาจะไมสามารถ
เห็นคียเวิรดเหลาน้ีได

คียเวิรดท่ีถูกตองและสมบูรณจะชวยเพ่ิมโอกาสใน
การคนหาสินคาและจะทําใหสินคามีโอกาสแสดงผล
มากย่ิงข้ึนเพ่ิมอัตราการเย่ียมชมของสินคาเพ่ือเพ่ิม
ปริมาณการเย่ียมชมใหมากข้ึน
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2.3 แบบทดสอบ

ขอใดตอไปน้ีไมใชกระบวนการชอปปงของลูกคา?

_____________________สงผลตออัตราการเย่ียมชมมากท่ีสุด?

องคประกอบใดตอไปน้ีของสินคาท่ีบงบอกถึงสวนประกอบของแบรนดสินคา 
หมายเลขรุนและขอมูลประสิทธิภาพ? 

ปจจัยใดตอไปน้ีสามารถเพ่ิมความสนใจของลูกคาและความไววางใจในสินคาได
อยางรวดเร็ว?

_____________________ขอใดตอไปน้ีสามารถชวยใหลูกคาตัดสินใจซ้ือข้ันสุดทาย
และเพ่ิมอัตราอัตราการเปล่ียนแปลง?

ก. ราคา ข. ช่ือ ค. คะแนนการประเมิน ง. รูปภาพ

ก. หัวขอ ข. รูปภาพสินคา ค. คําอธิบายสินคา ง. จุดสําคัญของ
สินคา

ก. รูปภาพสินคา ข. รีวิว ค. ยอดขาย ง. ไอคอน “best 
seller”

ก. ราคา ข. รีวิว ค. เพจ ง. คําอธิบายสินคา

ก. คนหาสินคา ข. คลิกสินคา ค. เปรียบเทียบสินคา ง. ตัดสินใจซ้ือ

คําตอบ:คงกงค
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เนื้อหาท่ีเกี่ยวของ

ขอมูลการเรียนรูพื้นฐานเกี่ยวกับการอปัโหลดรายการสินคา 
• หนารายละเอียดสินคา (Listing) คืออะไร?
• เขาใจความสําคัญของหนารายละเอียดสินคาผานกระบวนการชอป

ปงของลูกคา
• การเตรียมการกอนอัปโหลดหนารายละเอียดสินคา
• การดําเนินการและการตรวจสอบคุณภาพดวยตนเองของการ

อัปโหลดหนารายละเอียดสินคา

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!
หากทานคิดวาเน้ือหาท่ีเก่ียวของเปนประโยชนสําหรบัทาน กรุณาคลิก “      ” เปดไฟท่ีมุมขวาของเพจเพ่ือแสดงความ
คิดเห็น ขอขอบคุณคะ!

ขอเสนอแนะในการเรียนรู
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