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2.1 เว็บไซต์คืออะไร

หำกต้องกำรเปิดร้ำนเพ่ือขำยสินคำ้ใน Amazon คุณจ ำเป็นต้องลงทะเบียนบัญชีผู้ขำยก่อน บัญชีผู้ขำยของ Amazon จะได้รับกำรลงทะเบียน

ตำมเว็บไซต์ หลังจำกลงทะเบียนบัญชีในเว็บไซต์หน่ึงแล้ว คุณก็จะสำมำรถวำงจ ำหน่ำยสินคำ้บนเว็บไซต์ดังกล่ำวได้ แต่หำกคุณต้องกำรขำย

สินค้ำบนเว็บไซต์อ่ืน ๆ คุณจ ำเป็นต้องลงทะเบียนบัญชีในไซต์เหล่ำน้ันด้วย

ในขณะเดียวกันควรสังเกตว่ำ เม่ือสมัครบัญชี และเว็บไซต์ดังกล่ำวเป็นส่วนหน่ึงในภูมิภำค กำรเปิดใช้เพียงบัญชีเดียวก็สำมำรถขำยได้บนหลำย

เว็บไซต์ในภูมิภำคน้ัน ตัวอย่ำงเช่น หลังจำกเปิดบัญชีบนเว็บไซต์ของสหรัฐอเมริกำแล้ว ขณะเดียวกันคุณยังสำมำรถขำยบนเว็บไซต์ของแคนำดำ

และเม็กซิโกได้อีกด้วย โดยใช้เพียงข้อมูลส ำหรับเปิดร้ำนค้ำเพียงชุดเดียว ก็สำมำรถจดทะเบียนบนเว็บไซต์ได้ท้ังสำมแห่งในสหรัฐอเมริกำ แคนำดำ

และเม็กซิโกได้ส ำเร็จ รวมถึงบริหำรจัดกำรและขำยผ่ำนบัญชีเดียวได้ ในท ำนองเดียวกัน หลังจำกเปิดบัญชีบนเว็บไซต์ไซต์สหรำชอำณำจักร คณุก็

สำมำรถขำยได้บน 8 เว็บไซต์ ได้แก่ในสหรำชอำณำจักร เยอรมนี ฝร่ังเศส อิตำลี สเปน เนเธอร์แลนด์ สวีเดนและโปแลนด์

ปัจจุบัน Amazon ได้เปิดเว็บไซต์ 17 แห่งส ำหรับผู้ขำยชำวไทย ได้แก่ สหรัฐอเมริกำ แคนำดำ เม็กซิโก,สหรำชอำณำจักร,เยอรมนี,ฝร่ังเศส,อิตำลี,

สเปน,เนเธอร์แลนด์,สวีเดน,โปแลนด,ญ่ีปุ่น,ออสเตรเลีย,อินเดีย,ซำอุดิอำระเบีย,สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ และ สิงคโปร์

เปิดแล้ว 17 เว็บไซต์ทั่วโลก

เว็บไซตใ์นอเมริกำ
เหนือ

สหรัฐอเมริกำ แคนำดำ เม็กซิโก

เว็บไซตใ์นยโุรป

สหรำชอำณำจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี

อิตำลี สเปน เนเธอร์แลนด์

ญี่ปุ่น อินเดีย สิงคโปร์

ออสเตรเลีย ซำอุดอิำระเบยี 

เว็บไซตใ์นประเทศ
อื่นๆ

สวีเดน โปแลนด

สหรัฐอำหรับเอ
มิเรตส
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2.2 วิธีเลือกเว็บไซต์เป้ำหมำยส ำหรับกำรส่งออกอีคอมเมิร์ซข้ำมพรมแดน

Amazon Seller University ได้สรุปวิธีกำรไว้ชุดหน่ึง ซ่ึงเรียกว่ำ “3 ดู” ประกอบด้วย ดูประเทศเป้ำหมำย ดูผู้บริโภค

และดูตัวเอง

Amazon มีเว็บไซต์ 17 แห่งส ำหรับผู้ขำยชำวไทย ในบรรดำเว็บไซต์ต่ำงๆมำกมำย ผู้ขำยควรเลือกเร่ิม

จำกเว็บไซต์ใด

3 ดู

สภำพกำรณ์กำรพัฒนำด้ำน
เศรษฐกิจ

สภำพกำรณ์กำรพัฒนำด้ำน
อินเทอร์เน็ต

สภำพกำรณ์กำรพัฒนำด้ำน
กำรค้ำปลีก

สภำพกำรณ์กำรพัฒนำด้ำนธุรกิจ
อีคอมเมิร์ซ

…

ลักษณะพิเศษด้ำนประชำกร
ก ำลังในกำรบริโภค

ลักษณะพิเศษด้ำนกำรบริโภค
ลักษณะพิเศษด้ำนวัฒนธรรม

…

ข้อดี
ข้อเสีย
โอกำส

ควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึน
…

ดูประเทศเป้ำหมำย ดูผู้บริโภค ดูตัวเอง
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1. ดูประเทศเป้ำหมำย

เม่ือต้องกำรจะขำยของในประเทศหน่ึง ส่ิงแรกคือต้องมีควำมเข้ำใจพ้ืนฐำนเก่ียวกับสถำนกำรณ์โดยรวมของประเทศดังกล่ำว เน่ืองจำกแต่ละ

ประเทศมีระดับของกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่ำงกันควำมต้องกำรท่ีแตกต่ำงกัน รูปแบบและจุดส ำคญัในกำรขำยสินคำ้ท่ีแตกต่ำง

กัน กล่ำวง่ำย ๆ คือข้อมูลเก่ียวข้องของประเทศหน่ึงกับกำรส่งออกกับอีคอมเมิร์ซข้ำมพรมแดน สำมำรถดูได้จำกข้อมูลด้ำนต่อไปน้ี:

อัตรำกำรเจำะตลำดของอคีอมเมิร์ซและอัตรำกำรเตบิโตในประเทศดังกล่ำว

อัตรำกำรเจำะตลำดของอีคอมเมิร์ซ หมำยถึงอัตรำส่วนของผู้คนในประเทศน้ัน ๆ ท่ีซ้ือสินค้ำผ่ำนอีคอมเมิร์ซ

หำกอัตรำกำรเจำะตลำดของอีคอมเมิร์ซในประเทศหน่ึงอยู่ในระดับท่ีต ำ่ แต่เพ่ิมข้ึนอย่ำงรวดเร็ว โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงเม่ือ

อัตรำกำรเจำะตลำดของอีคอมเมิร์ซผ่ำนโทรศพัท์มือถือเพ่ิมข้ึน น่ันหมำยถึงว่ำประเทศดังกล่ำวก ำลังเข้ำสู่ยุคของอี

คอมเมิร์ซอย่ำงรวดเร็ว

ในขณะเดียวกัน ประเทศท่ีมีอัตรำกำรเจำะตลำดของอีคอมเมิร์ซต ำ่ โดยท่ัวไปกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจยังอยู่ในระยะต้น

หรือระยะกลำง และทำงเลือกของผลิตภัณฑ์ออฟไลน์ยังไม่หลำกหลำยพอ อีคอมเมิร์ซซ่ึงมีผลิตภัณฑ์หลำกหลำย

ประเภทมักจะได้รับควำมนิยมจำกผู้บริโภคในประเทศเหล่ำน้ันมำกกว่ำ ในประเทศดังกล่ำว กำรแพร่ขยำยของธุรกิจอี

คอมเมิร์ซย่อมเป็นเร่ืองท่ีต้องเกิดข้ึนตำมมำอย่ำงแน่นอน

ขนำดและอัตรำกำรเตบิโตของกำรค้ำปลีกในประเทศดังกล่ำว

ธุรกิจคำ้ปลีกของประเทศดังกล่ำว สำมำรถจินตนำกำรได้ว่ำเป็นเค้กก่อนหน่ึง แน่นอนว่ำย่ิงเค้กมีขนำดใหญ่เท่ำใด ก็

ย่ิงมีพ้ืนท่ีมำกข้ึนเท่ำน้ัน อย่ำงไรก็ตำมประเทศประเภทน้ีมักจะเป็นประเทศท่ีเติบโตเต็มท่ี คนท่ีจะมำแบ่งเคก้อำจมีอยู่

ค่อนข้ำงมำกและมีกำรแข่งขันท่ีสูง

กำรค้ำปลีกขนำดเล็กไม่ได้แปลว่ำจะไม่มีโอกำส เพรำะปัจจัยส ำคญัอีกประกำรหน่ึงคอือัตรำกำรเติบโตของกำรค้ำปลีก 

ในบำงประเทศท่ีมีขนำดเล็กหรือยังไม่พัฒนำนัก เค้กอำจมีขนำดคอ่นข้ำงเล็ก แต่กำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจและกำร

เติบโตของส่วนแบ่งทำงกำรตลำดเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว หำกคุณสำมำรถชิงลงมือก่อน คุณอำจท ำเงินได้มำกกว่ำใน

ประเทศท่ีเติบโตแล้ว

สัดส่วนของกำรขำยอคีอมเมิร์ซในประเทศตอ่กำรคำ้ปลีกในสังคมทัง้หมดรวมถึงอตัรำกำรเตบิโต

ในกำรส่งออกอีคอมเมิร์ซข้ำมพรมแดน สัดส่วนของยอดขำยอีคอมเมิร์ซของประเทศต่อกำรคำ้ปลีกในสังคมท้ังหมด

และอัตรำกำรเติบโต มักจะส ำคญักว่ำกำรพัฒนำโดยรวมของกำรค้ำปลีกในประเทศ ท้ังน้ีเน่ืองจำกในประเทศท่ีมีกำร

พัฒนำทำงเศรษฐกิจท่ีคล้ำยคลึงกัน ย่ิงกำรขำยอีคอมเมิร์ซมีสัดส่วนท่ีต ำ่เท่ำใด ช่องว่ำงในกำรเติบโตของอี

คอมเมิร์ซในประเทศดังกล่ำวก็จะย่ิงมำกข้ึนเท่ำน้ัน หำกสัดส่วนของอีคอมเมิร์ซต ำ่และอัตรำกำรเติบโตสูงน่ัน

หมำยควำมว่ำ ประเทศดังกล่ำวไม่เพียงแต่มีช่องว่ำงในกำรเติบโตทำงธุรกิจอีคอมเมิร์ซมำก แต่ยังเติบโตได้อย่ำง

รวดเร็วอีกด้วย
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2. ดูผู้บริโภค

เน่ืองจำกท่ีต้ังทำงภูมิศำสตร์ท่ีแตกต่ำงกัน ประชำกรท่ีแตกต่ำงกัน วัฒนธรรมท่ีแตกต่ำงกัน และกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจท่ีแตกต่ำงกันในแต่ละ

ประเทศพฤติกรรมกำรบริโภคของผู้คนก็แตกต่ำงกันเช่นกัน และประเภทผลิตภัณฑ์ รำคำและกำรออกแบบคณุสมบัติในแบบท่ีพวกเขำช่ืนชอบก็

ล้วนแตกต่ำงกัน กล่ำวง่ำย ๆ ก็คือข้อมูลผู้บริโภคในประเทศหน่ึง ๆ สำมำรถวิเครำะห์ได้จำก 3 ด้ำน:

ที่ตั้งทำงภมูิศำสตร์

น่ีเป็นเร่ืองท่ีเข้ำใจง่ำย ตัวอย่ำงเช่น ผู้บริโภคชำวแคนำดำท่ีอำศยัอยู่ในข้ัวโลกเหนือ ต้องกำรผลิตภัณฑ์ประเภทเส้ือแจ็ค

เก็ตขนเป็ดจ ำนวนมำก แต่ในตะวันออกกลำงแทบไม่มีควำมต้องกำรเส้ือแจ็คเก็ตขนเป็ดเลย นอกจำกน้ีบนท่ีต้ังท่ี

แตกต่ำงกัน รำคำค่ำขนส่งจำกไทยก็ย่อมแตกต่ำงกันเช่นกัน ถึงจะเป็นสินคำ้ชนิดเดียวกัน แต่อัตรำก ำไรย่อมแตกต่ำง

กัน

องค์ประกอบทำงประชำกร

องค์ประกอบทำงประชำกรก็มีควำมส ำคญัเช่นกัน ตัวอย่ำงเช่นในประเทศท่ีก ำลังเข้ำสู่ภำวะสังคมผู้สูงอำยุ ผู้บริโภค

มักจะเลือกอย่ำงมีเหตุผลมำกกว่ำและช่ืนชอบผลิตภัณฑ์ท่ีเหมำะกับพวกเขำและค่อนข้ำงคุม้คำ่ ขณะท่ีประเทศท่ี

ประชำกรวัยรุ่นยังเพ่ิมข้ึนอย่ำงรวดเร็ว และกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว จะให้ควำมส ำคญักับกลุ่มคน

วัยรุ่น ผลิตภัณฑ์ท่ีถูกใจพวกเขำมักจะได้รับควำมนิยมอย่ำงมำก

ควำมแตกตำ่งทำงวฒันธรรม

ควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรมของประเทศต่ำงๆ ย่ิงส่งผลต่อกำรบริโภคมำกข้ึนไปอีก ตัวอย่ำงเช่นญ่ีปุ่น ซ่ึงจัดอยู่ใน

กลุ่มวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก มีพฤติกรรมกำรบริโภคหลำยอย่ำงท่ีคล้ำยกับจีน ของตกแต่งบ้ำนมักจะออกแบบไป

ทำงสไตล์ตะวันออกมำกกว่ำ ในขณะท่ีอินเดียมีศำสนำและประเพณีของตนเอง ถึงจะเป็นของตกแต่งบ้ำนเช่นกัน แต่

ผู้บริโภคชำวอินเดียมักจะชอบผลิตภัณฑ์ท่ีมีสีสันสดใสและหลำกหลำยรูปแบบมำกกว่ำ

เช่นเดียวกับเยอรมนีและสหรำชอำณำจักรในยุโรป ท่ีมีพฤติกรรมกำรบริโภคท่ีแตกต่ำงกันอย่ำงชัดเจน เน่ืองจำกควำม

แตกต่ำงทำงประวัติศำสตร์และวัฒนธรรม
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3. ดูตัวเอง

หลังจำกท่ีคุณมีควำมเข้ำใจโดยท่ัวไปเก่ียวกับอุตสำหกรรมค้ำปลีกของประเทศหน่ึงและพฤติกรรมกำรบริโภคของ

ผู้บริโภคแล้ว คุณก็สำมำรถตัดสินได้ว่ำเหมำะท่ีจะเข้ำสู่ประเทศน้ัน ๆ หรือไม่ โดยพิจำรณำตำมเง่ือนไขของตนเอง ในเวลำ

แบบน้ี มักมีข้อพิจำรณำด้วยกัน 4 ประกำร

ข้อดี ข้อเสีย

ข้อได้เปรียบส่วนตัวของผู้ขำย ตัวอย่ำงเช่น ภำษำ 
ประสบกำรณ์ชีวิต ควำมสัมพันธ์ในต่ำงประเทศ และ
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนด้ำนอุตสำหกรรมท่ี
เก่ียวข้อง ยังสำมำรถเป็นแหล่งห่วงโซ่อุปทำนของ
ผู้ขำยได้อีกด้วย เช่นผู้ผลิต ธุรกิจค้ำปลีก และ
ทรัพยำกรในห่วงโซ่อุตสำหกรรมกำรส่งออก

ข้อได้เปรียบเหล่ำน้ี สำมำรถช่วยให้ผู้ขำยท ำได้ดีข้ึนใน
ด้ำนต่ำง ๆ ตัวอย่ำงเช่นหำกคุณเข้ำใจภำษำของ
ประเทศใดประเทศหน่ึง ก็จะสำมำรถเขียนค ำอธิบำย
ผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ และสร้ำงควำมประทับใจให้กับ
ผู้บริโภคในประเทศน้ัน ๆ ได้มำกกว่ำ คนท่ีเคยศึกษำ
ต่อต่ำงประเทศหรือมีญำติพ่ีน้องในประเทศน้ัน ๆ และ
เข้ำใจชีวิตควำมเป็นอยู่และขนบธรรมเนียมของ
ประเทศน้ัน ๆ ย่อมเลือกผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับควำมนิยม
จำกผู้บริโภคในประเทศน้ัน ๆ 

ในแง่ของห่วงโซ่อุปทำน หำกคุณมีโรงงำนเป็นของ
ตัวเอง หรือมีควำมสัมพันธ์ท่ีดีกับโรงงำนบำง
ประเภท คุณสำมำรถพัฒนำและปรับปรุงผลิตภัณฑ์
ได้เร็วข้ึนหรือควบคุมคุณภำพของผลิตภัณฑ์ได้ดีข้ึน 
เพ่ือให้ได้รับกำรพูดถึงในหมู่ผู้บริโภคในทำงท่ีดีข้ึน

นอกจำกข้อได้เปรียบแล้ว ผู้ขำยยังต้องพิจำรณำข้อ
เสียเปรียบของตัวเองด้วย คนๆหน่ึงไม่สำมำรถมีข้อ
ได้เปรียบไปเสียทุกด้ำน ย่อมต้องมีข้อเสียเปรียบของ
ตัวเองอยู่

เป็นเร่ืองปกติท่ีจะมีข้อเสียเปรียบ ส่ิงท่ีส ำคัญท่ีสุดคือ
ต้องสำมำรถวิเครำะห์และรับรู้ข้อเสียเปรียบของ
ตัวเองอย่ำงเป็นกลำง ปรับปรุงกระบวนกำร
ปฏิบัติงำนหรือหลีกเล่ียงพ้ืนท่ีท่ีคุณไม่ถนัด 
Amazon ยังมีทีมงำนในประเทศไทยซ่ึงสำมำรถช่วย
ให้ผู้ขำยเอำชนะข้อเสียของตนเองได

ตรำบใดท่ีมีกำรพิจำรณำอย่ำงเป็นกลำง และ
ปรับปรุงพัฒนำอย่ำงสมเหตุสมผล ข้อเสียเปรียบก็
ไม่ใช่ส่ิงท่ีน่ำกลัว
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โอกำส ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดข้ึน

ตัวอย่ำงเช่นบำงประเทศในตะวันออกกลำงท่ี
เศรษฐกิจพัฒนำแล้ว แต่อัตรำกำรเจำะตลำดของอี
คอมเมิร์ซต ่ำมำก อัตรำกำรเติบโตสูงมำก และพอดีท่ี
ตัวเองมีญำติอำศัยอยู่ท่ีน่ัน เลยเข้ำใจชีวิตควำม
เป็นอยู่และขนบธรรมเนียมของท่ีน่ัน รู้ว่ำคนท่ีน้ัน
ชอบและขำดอะไร เช่นน้ันภูมิภำคตะวันออกกลำงอำจ
เป็นโอกำสท่ียอดเย่ียมมำกส ำหรับตัวเอง

หรืออีกตัวอย่ำงเช่น ผู้ขำยบำงรำยหลังจำกเข้ำใจ
ประเพณีของผู้บริโภคท้องถ่ินในญ่ีปุ่น ท่ีน ำเอำ
ผ้ำขนหนูอำบน ้ำมำใส่เป็นของขวัญ แล้วปรับปรุง
บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์อย่ำงมุ่งม่ัน พร้อมกับ
เพ่ิมกำร์ดสวยงำมลงบนผลิตภัณฑ์ซ่ึงแสดงถึงกำร
อวยพรท่ีดีงำมต่อผู้รับของขวัญในแบบญ่ีปุ่นแท้ๆ 
จนสุดท้ำยก็ได้กลำยเป็นสินค้ำท่ีได้รับควำมนิยม
อย่ำงมำก

ควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึนมักจะเป็นเร่ืองของกำร
เปล่ียนแปลงด้ำนนโยบำยและกฎระเบียบของประเทศ
เป้ำหมำย เช่นนโยบำยกำรค้ำ นโยบำยภำษี นโยบำย
กำรก ำกับดูแลสินค้ำโภคภัณฑ์จ ำเพำะ เสถียรภำพ
ของอัตรำแลกเปล่ียนและอ่ืน ๆ

ดังน้ันหำกคุณต้องกำรขำยสินค้ำในประเทศหน่ึง 
คุณต้องให้ควำมสนใจกับส่ิงท่ีเกิดข้ึนในประเทศน้ัน ๆ 
เสมอ และปรับเปล่ียนไปตำมสถำนกำรณ์

หลังจำกวิเครำะห์ประเทศหน่ึง และรวมข้อได้เปรียบของคุณเองแล้ว คุณจะเห็นโอกำสท่ีเหมำะส ำหรับคุณ

สุดท้ำยน้ีจ ำเป็นต้องอธิบำยว่ำ กระบวนกำรวิเครำะห์ข้ำงต้น จ ำเป็นต้องท ำซ ้ำ
อย่ำงต่อเน่ือง เน่ืองจำกสถำนกำรณ์มีกำรเปล่ียนแปลง และผู้ขำยเองก็มีกำร
พัฒนำอยู่ต่อเน่ืองทุกคร้ังท่ีท ำกำรวิเครำะห์ใหม่ ย่อมมีควำมเป็นไปได้ท่ีจะพบ
โอกำสใหม่ ๆ หรือหลีกเล่ียงควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึน
จำกน้ันท ำตำมวิธีท่ีกล่ำวไว้ "3 ดู" และแนะน ำประเทศท่ีเปิดให้แก่ผู้ขำยชำวไทย
ทรำบทีละประเทศ เพ่ือให้ผู้ขำยสำมำรถเลือกประเทศท่ีจะเร่ิมต้นขำยได้


