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ประเภทของการลงสนิคา้

และปัจจยัทีท่ าใหเ้กดิ

ยอดขาย
New ASIN vs Matching to Existing ASIN 
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สรา้งสนิคา้ใหม่

เป็นของเราเอง 

New ASIN

รว่มขายสนิคา้

ในรายการทีม่อียูแ่ลว้

Match to Existing 

ASIN 
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สรา้ง New ASIN บน Amazon

Amazon Confidential



สรา้ง New ASIN หรอืการสรา้งรายการสนิคา้ใหม่
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การสรา้ง New ASIN หรอืการสรา้งรายการสนิคา้ใหม่ทีย่งัไม่มขีายบนอเมซอน คอื การ

ทีผู่ข้ายลงรายละเอยีด รูปภาพของสนิคา้เอง โดยทีส่นิคา้นัน้จะเป็นแบรนดข์องผูข้ายเอง

หรอืไม่ใชก่ไ็ด ้

สิง่ทีผู่ข้ายทีส่รา้งรายการสนิคา้ใหม่ควรค านึงถงึกค็อื ท าอย่างไรใหส้นิคา้ใหม่ทีย่งัไม่

เคยมยีอดขายยงัไม่เป็นทีรู่จ้กั มลูีกคา้บนอเมซอนเหน็และอยากซือ้สนิคา้ใหม่ทีผู่ข้าย

เพิง่สรา้งขึน้



มสีตอ็กสนิคา้

เพยีงพอ

มคีนเห็นสนิคา้ เห็นสนิคา้แลว้

อยากซือ้

ปัจจยัทีท่ าใหเ้กดิยอดขาย

1 2 3



What’s driving sales on Amazon?

กรวยการขาย (Sales Funnel)

Impression= คนเห็น

Sales

คนซือ้

Click= คนคลกิ



ม ีKeywords ทีล่กูคา้ใชค้น้หาในรายการสนิคา้ เพิม่โอกาสการเห็นสนิคา้

Product Title 200 ตวัอกัษร

Key 

Product 

Features

5 x 200 

ตวัอกัษร

Product Description 2000 ตวัอกัษร
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ใช ้Sponsored Products ดนัใหส้นิคา้ขึน้มาอยูห่นา้แรก



External Marketing: เพิม่ traffic จากนอกเวบ็ Amazon



คณุจะเลอืกคลกิเขา้ไปดสูนิคา้ชิน้ไหน
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ท าอย่างไรใหค้นอยากคลกิเขา้มาดสูนิคา้

ปัจจยัทีท่ าใหค้นคลกิเขา้ไปดูสนิคา้

 รปูภาพแรกมคีวามน่าดงึดดู

 ชือ่สนิคา้สามารถมรีายละเอยีดทีค่รบถว้น 

เขา้ใจง่าย

 มจี านวนรวีวิเยอะ น่าเชือ่ถอื

 ราคาทีสู่ก้บัคูแ่ขง่ขา้งๆได ้

 การส่งถงึลูกคา้ไดเ้รว็ทีสุ่ดและมคีวาม

น่าเชือ่ถอื



11

การท าโปรโมช ัน่เพือ่ชว่ยดงึดดูความสนใจของลกูคา้
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เมือ่ลกูคา้คลกิเขา้ไปดสูนิคา้แลว้ ท าอยา่งไรใหค้นซือ้ 

รปูภาพสนิคา้และรายละเอยีดสนิคา้ตอ้งอธยิายสนิคา้ไดด้แีละดงึดดูใหล้กูคา้อยากซือ้สนิคา้

12
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Match to Existing ASIN

รว่มขายสนิคา้ในรายการทีม่อียู่แลว้

Amazon Confidential



การลงสนิคา้แบบ Match to Existing ASIN รว่มขายสนิคา้ในรายการทีม่อียูแ่ลว้
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การลงสนิคา้ Match to Existing ASIN คอืการทีผู่ข้ายรว่มขายรายการสนิคา้ทีม่ี
การขายอยูแ่ลว้ โดยทีผู่ข้ายจะไม่ตอ้งลงรายละเอยีดสนิคา้ อพัโหลดรปูภาพของสนิคา้ 
หรอืใสร่ายละเอยีดตา่งๆ เกีย่วกบัสนิคา้ ผูข้ายเพยีงใสร่าคาทีต่อ้งการขาย สภาพของ
สนิคา้วา่เป็นสนิคา้ใหม่หรอืสนิคา้ทีใ่ชแ้ลว้ จ านวนสต็อค และวธิกีารจดัสง่ 



มสีตอ็กสนิคา้

เพยีงพอ

ราคาทีแ่ข่งขนัได้

ส่งสนิคา้ไว

ม ีFeedback รา้นคา้ดี

ได ้Buy Box

Percentage เยอะ 

จงึไดย้อดขาย

ตามมา

ปัจจยัทีท่ าใหเ้กดิยอดขาย

1 2 3
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ตวัอยา่งของการลงสนิคา้แบบMatch to Existing ASIN
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ตวัอยา่งของการลงสนิคา้แบบMatch to Existing ASIN 

มผูีข้ายคนอืน่ๆ รว่ม

ขายสนิคา้รายการเดยีว

อยูใ่น Offer เดยีวกนั
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มผูีข้ายคนอืน่ๆ รว่มขายสนิคา้รายการเดยีวอยูใ่น Offer เดยีวกนั
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การได ้Buy Box Percentage เยอะ เป็นปัจจยัส าคญัทีท่ าใหเ้กดิยอดขาย BuyBox



ท าอย่างไรใหข้ายไดบ้น Amazon

“Winning the Buy Box”
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Winning BuyBox

BuyBox
ปัจจยัทีท่ าใหไ้ด ้

BuyBox
• ราคา

• คะแนนรา้นคา้

• การจดัสง่

• การปฏบิตัติาม

นโยบาย
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Winning BuyBox

BuyBox
ปัจจยัทีท่ าใหไ้ด ้

BuyBox
• ราคา

• คะแนนรา้นคา้

• การจดัสง่สนิคา้ได้

เรว็ทีสุ่ดและมคีวาม

น่าเชือ่ถอื

• การปฏบิตัติาม

นโยบายน ามาสูใ่หไ้ด ้

Feedback รา้นคา้ที่

ดี



ขอ้เปรยีบเทยีบระหวา่งการสรา้งรายการ

สนิคา้ใหม่และการลงสนิแบบรว่มขาย

สนิคา้ทีม่อียูแ่ลว้บนอเมซอน
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สรา้งสนิคา้ใหม่

เป็นของเราเอง 

New Listing

รว่มขายสนิคา้

ในรายการทีม่อียูแ่ลว้

Match Listing

> ตอ้งผลติสนิคา้/สัง่ท าขึน้มาเอง

> ตอ้งท า Listing ขึน้มาใหม่

 ตอ้งวางแผนการท าโปรโมช ัน่

 ตอ้งวางแผนการเปิดตวัสนิคา้

ใหม่ใหล้กูคา้เห็นและรูจ้กั

> ตอ้งลงเงนิคา่โฆษณา

> ไม่ตดิเร ือ่ง Brand Gating

> ตอ้งเตรยีมเอกสาร Brand Gating

> สงครามราคา

> ความเสีย่งจากเจา้ของแบรนด ์

> สนิคา้แตล่ะตวัอาจขายไดไ้ม่นาน

> ตอ้งกระจายความเสีย่ง/เปลีย่นสนิคา้

เร ือ่ยๆ
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สรา้งสนิคา้ใหม่

เป็นของเราเอง 

New Listing

รว่มขายสนิคา้

ในรายการทีม่อียูแ่ลว้

Match Listing

สนิคา้สามารถเตบิโตในระยะยาวได ้ > ไม่ตอ้งสรา้ง Listing ขึน้มาใหม่

> ไม่ตอ้งลงทนุวางแผนการเปิดตวั

สนิคา้

> ไม่ตอ้งลงเงนิโฆษณา เน่ืองจากสนิคา้

ม ีRanking ทีด่ี

> ไดย้อดขายไว



Thank you for your time
For more information, please visit 

Amazon Seller University in ภาษาไทย

https://www.youtube.com/playlist?list=PLyrrqKCT7jFL3ZamhsYHklN4spK8iG5Sn

