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ในบทนี้จะมาแนะนําวา Amazon Global Selling คืออะไร มีวิธีการเลือกเว็บไซตเปาหมายอยางไร และลักษณะเดนของเว็บไซต
เหลานีท
้ ี่เปดใหกับผูขายชาวไทย รวมถึงสภาพการณการคาปลีกและการพัฒนาอีคอมเมิรซ และพฤติกรรมการบริโภค ฯลฯ
จากขอมูลนี้ ผูขายสามารถตัดสินไดวาควรเริ่มตนธุรกิจอีคอมเมิรซขามพรมแดนบนสาขาเว็บไซตใด
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่ วของประกอบ
สื่ออิเล็กทรอนิกสนี้มเี นื้อหาอยูทง
ั้ หมด 9 บท หากคุณตองการเรียนรูเพิ่มเติมในบทอื่น ๆ กรุณาดูที่หนาเนื้อหาทีเ่ กีย
เพื่อคนหาบทเรียนที่คุณตองการเรียนรู
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2. การเลือกเว็บไซตแรก
สําหรับธุรกิจทั่วโลกของคุณ
ขณะนี้ Amazon มีเว็บไซต 17 แหงที่เปดใหบริการสําหรับผูขายชาวไทย และคุณควรเริ่มจากเว็บไซตใด? เราจะแนะนํา
วิธีการเลือกเว็บไซตเปาหมาย
พรอมกับแนะนําจุดเดนของเว็บไซตเหลานีท
้ ี่เปดใหบริการแกผูขายชาวไทย
รวมถึง
สถานการณการพัฒนาเศรษฐกิจ ภาพรวมของการคาปลีกและอีคอมเมิรซ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของการบริโภค ฯลฯ
เพื่อใหคุณสามารถตัดสินใจไดดีที่สุด
2.1 เว็บไซตคืออะไร
2.2 วิธีเลือกเว็บไซตเปาหมายสําหรับการสงออกอีคอมเมิรซ
 ขามพรมแดน
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2.1 เว็บไซตคืออะไร
การเปดรานคาขายสินคาใน Amazon คุณจําเปนตองลงทะเบียนบัญชีผูขายกอน บัญชีผูขายของ Amazon จะไดรับการลงทะเบียน
ตามไซต หลังจากลงทะเบียนบัญชีในไซตหนึ่งแลว คุณก็จะสามารถวางจําหนายสินคาบนไซตดังกลาวได แตหากคุณตองการขาย
สินคาบนเว็บไซตอื่น ๆ คุณจําเปนตองลงทะเบียนบัญชีในไซตเหลานั้นดวย
ในขณะเดียวกันควรสังเกตวา เมื่อสมัครบัญชี และเว็บไซตดังกลาวตรงกับภูมิภาค การเปดใชเพียงบัญชีเดียวก็สามารถขายไดบน
หลายเว็บไซตในภูมิภาคนั้น ตัวอยางเชน หลังจากเปดบัญชีบนเว็บไซตของสหรัฐอเมริกาแลว ขณะเดียวกันคุณยังสามารถขายบน
เว็บไซตของแคนาดาและเม็กซิโกไดอีกดวย เพียงขอมูลสําหรับเปดรานคาเพียงชุดเดียว ก็สามารถจดทะเบียนบนเว็บไซตไดทั้งสาม
แหงในสหรัฐอเมริกา แคนาดาและเม็กซิโกไดสาํ เร็จ รวมถึงบริหารจัดการและขายผานบัญชีเดียวได ในทํานองเดียวกัน หลังจากเปด
บัญชีบนเว็บไซตไซตสหราชอาณาจักร คุณก็สามารถขายไดบน 8 เว็บไซต ไดแกในสหราชอาณาจักร เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน
เนเธอรแลนด สวีเดนและโปแลนด
ปจจุบัน Amazon ไดเปดเว็บไซต 17 แหงสําหรับผูขายชาวไทย ไดแก สหรัฐอเมริกา แคนาดา เม็กซิโก,สหราชอาณาจักร,เยอรมนี,
ฝรั่งเศส,อิตาลี,สเปน,เนเธอรแลนด,สวีเดน,โปแลนด,ญีป
่ ุน,ออสเตรเลีย,อินเดีย,ซาอุดิอาระเบีย,สหรัฐอาหรับเอมิเรตสและสิงคโปร

เปดแลว 17 เว็บไซตทั่วโลก
เว็บไซตใน
อเมริกาเหนือ

เว็บไซตในยุโรป

เว็บไซตใน
ประเทศอื่นๆ

สหรัฐอเมริกา

แคนาดา

เม็กซิโก

สหราช
อาณาจักร

ฝรั่งเศส

เยอรมนี

อิตาลี

สเปน

เนเธอรแลนด

สวีเดน

โปแลนด

ญี่ปุน

อินเดีย

สิงคโปร

ออสเตรเลีย

ซาอุดิอาระเบีย

สหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส
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2.2 วิธีเลือกเว็บไซตเปาหมายสําหรับการสงออกอีคอมเมิรซขามพรมแดน
Amazon ไดเปดเว็บไซต 17 แหงสําหรับผูขายชาวไทย ในบรรดาเว็บไซตตางๆมากมาย ผูขายควรเลือกเริ่มจาก
เว็บไซตใด

Amazon Seller University ไดสรุปวิธีการไวชุดหนึ่ง ซึ่งเรียกวา “3 ดู” ประกอบดวย ดูประเทศเปาหมาย ดูผูบริโภค และดูตัวเอง

3 ดู

ดูประเทศเปาหมาย

ดูผูบริโภค

ดูตัวเอง

สภาพการณการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ
สภาพการณการพัฒนาดาน
อินเทอรเน็ต
สภาพการณการพัฒนาดาน
การคาปลีก
สภาพการณการพัฒนาดาน
ธุรกิจอีคอมเมิรซ
…

ลักษณะพิเศษดานประชากร
กําลังในการบริโภค
ลักษณะพิเศษดานการบริโภค
ลักษณะพิเศษดานวัฒนธรรม
…

ขอดี
ขอเสีย
โอกาส
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
…

แนะนําเว็บไซต Amazon - การเลือกเว็บไซตแรกสําหรับธุรกิจทั่วโลกของคุณ
Copyright © 2021 Amazon. All rights reserved.

5

1. ดูประเทศเปาหมาย
เมื่อตองการจะขายของในประเทศหนึ่ง สิ่งแรกคือตองมีความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับสถานการณโดยรวมของประเทศดังกลาว แตละ
ประเทศมีระดับของการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกตางกันความตองการที่แตกตางกัน รูปแบบและจุดสําคัญในการขาย
สินคาที่แตกตางกัน
กลาวงาย ๆ คือขอมูลเกี่ยวของของประเทศหนึ่งกับการสงออกกับอีคอมเมิรซขามพรมแดน สามารถดูไดจากขอมูลดานตอไปนี้ :
ขนาดและอัตราการเติบโตของการคาปลีกในประเทศดังกลาว
ธุรกิจคาปลีกของประเทศดังกลาว สามารถจินตนาการไดวาเปนเคกกอนหนึ่ง แนนอนวายิ่งเคกมีขนาด
ใหญเทาใด ก็ยิ่งมีพื้นที่มากขึ้นเทานั้น อยางไรก็ตามประเทศประเภทนี้มก
ั จะเปนประเทศทีเ่ ติบโตเต็มที่ คนที่จะ
มาแบงเคกอาจมีอยูคอนขางมากและมีการแขงขันที่สูง
การคาปลีกขนาดเล็กไมไดแปลวาจะไมมโี อกาส เพราะปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งคืออัตราการเติบโตของ
การคาปลีก ในบางประเทศที่มีขนาดเล็กหรือยังไมพัฒนานัก เคกอาจมีขนาดคอนขางเล็ก แตการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและการเติบโตของสวนแบงทางการตลาดเปนไปอยางรวดเร็ว หากคุณสามารถชิงลงมือกอน
คุณอาจทําเงินไดมากกวาในประเทศที่เติบโตแลว
สัดสวนของการขายอีคอมเมิรซในประเทศตอการคาปลีกในสังคมทั้งหมดรวมถึงอัตราการเติบโต
ในการสงออกอีคอมเมิรซ
 ขามพรมแดน
สัดสวนของยอดขายอีคอมเมิรซ
 ของประเทศตอการคาปลีกใน
สังคมทั้งหมดและอัตราการเติบโต มักจะสําคัญกวาการพัฒนาโดยรวมของการคาปลีกในประเทศ ทั้งนี้
เนื่องจากในประเทศที่มก
ี ารพัฒนาทางเศรษฐกิจที่คลายคลึงกัน ยิ่งการขายอีคอมเมิรซ
 มีสัดสวนทีต
่ ํ่าเทาใด
ชองวางในการเติบโตของอีคอมเมิรซ
 ในประเทศดังกลาวก็จะยิ่งมากขึ้นเทานั้น หากสัดสวนของอีคอมเมิรซ

ตํ่าและอัตราการเติบโตสูงนั่นหมายความวา ประเทศดังกลาวไมเพียงแตมีชองวางในการเติบโตทางธุรกิจอี
คอมเมิรซมาก แตยังเติบโตไดอยางรวดเร็วอีกดวย
อัตราการเจาะตลาดของอีคอมเมิรซและอัตราการเติบโตในประเทศดังกลาว
อัตราการเจาะตลาดของอีคอมเมิรซ

หมายถึงอัตราสวนของผูคนในประเทศนั้น ๆ ที่ซื้อสินคาผานอี
คอมเมิรซ
หากอัตราการเจาะตลาดของอีคอมเมิรซ
 ในประเทศหนึ่งอยูในระดับที่ตํ่า แตเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเมื่ออัตราการเจาะตลาดของอีคอมเมิรซ
 ผานโทรศัพทมือถือเพิ่มขึ้น
นั่นหมายถึงวาประเทศ
ดังกลาวกําลังเขาสูย
 ุคของอีคอมเมิรซอยางรวดเร็ว
ในขณะเดียวกัน ประเทศทีม
่ ีอต
ั ราการเจาะตลาดของอีคอมเมิรซ
 ตํ่า โดยทั่วไปการพัฒนาทางเศรษฐกิจยัง
อยูในระยะตนหรือระยะกลาง และทางเลือกของผลิตภัณฑออฟไลนยังไมหลากหลายพอ อีคอมเมิรซ
 ซึ่งมี
ผลิตภัณฑหลากหลายประเภทมักจะไดรับความนิยมจากผูบริโภคในประเทศเหลานั้นมากกวา
ในประเทศ
ดังกลาว การแพรขยายของธุรกิจอีคอมเมิรซยอมเปนเรื่องที่ตอ
 งเกิดขึ้นตามมาอยางแนนอน
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2. ดูผูบริโภค
เนื่องจากที่ตั้งทางภูมิศาสตรทแี่ ตกตางกัน ประชากรที่แตกตางกัน วัฒนธรรมที่แตกตางกัน และการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่
แตกตางกันในแตละประเทศพฤติกรรมการบริโภคของผูคนก็แตกตางกันเชนกัน และประเภทผลิตภัณฑ ราคาและการออกแบบ
คุณสมบัติในแบบที่พวกเขาชื่นชอบก็ลว
 นแตกตางกัน กลาวงาย ๆ ก็คือขอมูลผูบริโภคในประเทศหนึ่ง ๆ สามารถวิเคราะหไดจาก 3
ดาน :
ที่ตั้งทางภูมิศาสตร
นี่เปนเรื่องที่เขาใจงาย ตัวอยางเชน ผูบริโภคชาวแคนาดาที่อาศัยอยูในขั้วโลกเหนือ ตองการผลิตภัณฑ
ประเภทเสื้อแจ็คเก็ตขนเปดจํานวนมาก แตในตะวันออกกลางแทบไมมีความตองการเสือ
้ แจ็คเก็ตขนเปดเลย
นอกจากนี้บนที่ตั้งที่แตกตางกัน ราคาคาขนสงจากไทยก็ยอมแตกตางกันเชนกัน ถึงจะเปนสินคาชนิด
เดียวกัน แตอัตรากําไรยอมแตกตางกัน
องคประกอบทางประชากร
องคประกอบทางประชากรก็มีความสําคัญเชนกัน ตัวอยางเชนในประเทศที่กําลังเขาสูภาวะสังคมผูส
 ูงอายุ
ผูบริโภคมักจะเลือกอยางมีเหตุผลมากกวาและชื่นชอบผลิตภัณฑที่เหมาะกับพวกเขาและคอนขางคุมคา
ขณะที่ประเทศที่ประชากรวัยรุนยังเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว และการพัฒนาทางเศรษฐกิจเปนไปอยางรวดเร็ว จะ
ใหความสําคัญกับกลุม
 คนวัยรุน ผลิตภัณฑที่ถก
ู ใจพวกเขามักจะไดรับความนิยมอยางมาก
ความแตกตางทางวัฒนธรรม
ความแตกตางทางวัฒนธรรมของประเทศตางๆ ยิ่งสงผลตอการบริโภคมากขึ้นไปอีก ตัวอยางเชนญี่ปุน
ซึ่งจัดอยูในกลุมวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก มีพฤติกรรมการบริโภคหลายอยางที่คลายกับจีน ของตกแตง
บานมักจะออกแบบไปทางสไตลตะวันออกมากกวา ในขณะที่อินเดียมีศาสนาและประเพณีของตนเอง ถึงจะ
เปนของตกแตงบานเชนกัน แตผูบริโภคชาวอินเดียมักจะชอบผลิตภัณฑทม
ี่ ส
ี ส
ี ันสดใสและหลากหลายรูปแบบ
มากกวา
เชนเดียวกับเยอรมนีและสหราชอาณาจักรในยุโรป ที่มีพฤติกรรมการบริโภคที่แตกตางกันอยางชัดเจน
เนื่องจากความแตกตางทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม
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3. ดูตัวเอง
หลังจากที่คุณมีความเขาใจโดยทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมคาปลีกของประเทศหนึ่งและพฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภคแลว คุณ
ก็สามารถตัดสินไดวาเหมาะทีจ
่ ะเขาสูประเทศนั้น ๆ หรือไม โดยพิจารณาตามเงื่อนไขของตนเอง ในเวลาแบบนี้ มักมีขอพิจารณา
ดวยกัน 4 ประการ

ขอดี

ขอเสีย

ขอไดเปรียบสวนตัวของผูขาย
ตัวอยางเชน
ภาษา
ประสบการณชีวต
ิ
ความสัมพันธในตางประเทศ และ
ประสบการณการทํางานดานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ
ยังสามารถเปนแหลงหวงโซอป
ุ ทานของผูขายไดอีกดวย
เชนผูผลิต
ธุรกิจคาปลีก
และทรัพยากรในหวงโซ
อุตสาหกรรมการสงออก

นอกจากขอไดเปรียบแลว ยังตองพิจารณาขอเสียเปรียบ
ของตัวเองดวย คน ๆ หนึ่งไมสามารถมีขอไดเปรียบไป
เสียทุกดาน ยอมตองมีขอเสียเปรียบของตัวเองอยู

ขอไดเปรียบเหลานี้ สามารถชวยใหผูขายทําไดดีขึ้นในดาน
ตาง ๆ ตัวอยางเชนหากคุณเขาใจภาษาของประเทศใด
ประเทศหนึ่ง ก็จะสามารถเขียนคําอธิบายผลิตภัณฑบน
เว็บไซต และสรางความประทับใจใหกับผูบริโภคในประเทศ
นั้น ๆ ไดมากกวา คนที่เคยศึกษาตอตางประเทศหรือมี
ญาติพี่นองในประเทศนั้น ๆ และเขาใจชีวต
ิ ความเปนอยูและ
ขนบธรรมเนียมของประเทศนั้น ๆ ยอมเลือกผลิตภัณฑที่
ไดรับความนิยมจากผูบริโภคในประเทศนั้น ๆ

เปนเรื่องปกติที่จะมีขอเสียเปรียบ สิ่งที่สําคัญทีส
่ ุดคือตอง
สามารถวิเคราะหและรับรูขอเสียเปรียบของตัวเองอยาง
เปนกลาง ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานหรือหลีกเลี่ยง
พื้นทีท
่ ี่คุณไมถนัด Amazon ยังมีทม
ี งานในประเทศไทย
ซึ่งสามารถชวยใหผูขายเอาชนะขอเสียของตนเองได
ตราบใดทีม
่ ีการพิจารณาอยางเปนกลาง
และปรับปรุง
พัฒนาอยางสมเหตุสมผล
ขอเสียเปรียบก็ไมใชสิ่งที่นา
กลัว

ในแงของหวงโซอุปทาน หากคุณมีโรงงานเปนของตัวเอง
หรือมีความสัมพันธที่ดก
ี ับโรงงานบางประเภท
คุณ
สามารถพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑไดเร็วขึ้นหรือ
ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑไดดีขึ้น เพื่อใหไดรับการ
พูดถึงในหมูผูบริโภคในทางที่ดีขึ้น
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หลังจากวิเคราะหประเทศหนึ่ง และรวมขอไดเปรียบของคุณเองแลว คุณจะเห็นโอกาสทีเ่ หมาะสําหรับคุณ

โอกาส

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน
้

ตัวอยางเชนบางประเทศในตะวันออกกลางที่เศรษฐกิจ
พัฒนาแลว แตอัตราการเจาะตลาดของอีคอมเมิรซตํา่
มาก อัตราการเติบโตสูงมาก และพอดีที่ตัวเองมีญาติ
อาศัยอยูที่นั่น เลยเขาใจชีวิตความเปนอยูและ
ขนบธรรมเนียมของที่นั่น รูวาคนที่นั้นชอบและขาดอะไร
เชนนั้นภูมิภาคตะวันออกกลางอาจเปนโอกาสทีย
่ อดเยี่ยม
มากสําหรับตัวเอง
หรืออีกตัวอยางเชน ผูขายบางรายหลังจากเขาใจ
ประเพณีของผูบริโภคทองถิ่นในญี่ปุน ที่นําเอาผาขนหนู
อาบนํ้ามาใสเปนของขวัญ แลวปรับปรุงบรรจุภัณฑของ
ผลิตภัณฑอยางมุงมั่น พรอมกับเพิ่มการดสวยงามลง
บนผลิตภัณฑซึ่งแสดงถึงการอวยพรทีด
่ ีงามตอผูรบ
ั
ของขวัญในแบบญี่ปุนแทๆ จนสุดทายก็ไดกลายเปนสินคา
ที่ไดรับความนิยมอยางมาก

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นมักจะเปนเรื่องของการ
เปลี่ยนแปลงดานนโยบายและกฎระเบียบของประเทศ
เปาหมาย เชนนโยบายการคา นโยบายภาษี นโยบายการ
กํากับดูแลสินคาโภคภัณฑจําเพาะ เสถียรภาพของอัตรา
แลกเปลี่ยนและอื่น ๆ
ดังนั้นหากคุณตองการขายสินคาในประเทศหนึ่ง คุณ
ตองใหความสนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศนั้น ๆ เสมอ
และปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ

สุดทายนี้จําเปนตองอธิบายวา กระบวนการวิเคราะหขา งตน จําเปนตองทําซํา้ อยาง
ตอเนื่อง เนื่องจากสถานการณมก
ี ารเปลี่ยนแปลง และผูข
 ายเองก็มก
ี ารพัฒนาอยู
ตอเนื่องทุกครั้งทีท
่ ําการวิเคราะหใหม ยอมมีความเปนไปไดที่จะพบโอกาสใหม ๆ หรือ
หลีกเลีย
่ งความเสีย
่ งที่อาจเกิดขึ้น
จากนั้นทําตามวิธีทก
ี่ ลาวไว "3 ดู" และแนะนําประเทศที่เปดใหแกผูขายชาวไทยทราบที
ละประเทศ เพื่อใหผูขายสามารถเลือกประเทศที่จะเริม
่ ตนขายได
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เนื้อหาที่เกี่ยวของ
แนะนําเว็บไซตของ Amazon
• ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับ Amazon Global Selling
• การเลือกเว็บไซตแรกสําหรับธุรกิจทัว
่ โลกของคุณ
• ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับเว็บไซตในอเมริกาเหนือ (สหรัฐอเมริกา/แคนาดา/
เม็กซิโก)
• ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับเว็บไซตในยุโรป (สหราชอาณาจักร/ฝรั่งเศส/
เยอรมนี/อิตาลี/สเปน/เนเธอรแลนด/สวีเดน/โปแลนด)
• ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับเว็บไซตในญี่ปุน

•
•
•
•

ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับเว็บไซตในออสเตรเลีย
ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับเว็บไซตในอินเดีย
ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับเว็บไซตในตะวันออกกลาง
ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับเว็บไซตในสิงคโปร

เสนทางการคนหาหลักสูตร : Amazon Seller Central> ผลการดําเนินงาน > Seller University> คนหาชื่อหลักสูตร
ลิงกดวน : Amazon Seller University ไซตในอเมริกาเหนือ, ไซตในยุโรป, ไซตในญี่ปุน

ทําความเขาใจบทเรียนอื่นที่เกีย
่ วของ ：
• หากตองการเรียนรูเพิ่มเติมเกีย
่ วกับโครงการและแหลงขอมูลของทาง Amazon โปรดคนหา “โครงการ Amazon”
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