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3.1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บไซต์ Amazon ในสหรัฐอเมริกำ

กำรพัฒนำของธุรกิจค้ำปลีกและธุรกิจอีคอมเมิร์ซในสหรัฐอเมริกำ

สหรัฐอเมริกำเป็นหน่ึงในมหำอ ำนำจทำงเศรษฐกิจ ในปี 2018 สหรัฐอเมริกำมียอดค้ำปลีกสูงถึง 6,036.42 พันล้ำน

ดอลลำร์สหรัฐ โดยมีอัตรำกำรเติบโตปีต่อปีอยู่ท่ี 5% 1 ซ่ึงจัดเป็นอันดับหน่ึงของประเทศท่ีพัฒนำแล้ว แม้ว่ำอัตรำกำร

เติบโต 5% จะไม่สูงนัก แต่เม่ือพิจำรณำจำกขอบข่ำยของกำรค้ำปลีกในสหรัฐฯ ปริมำณท่ีเพ่ิมข้ึนต่อปีเป็นปริมำณท่ีน่ำ

ตกใจมำก

อีคอมเมิร์ซในสหรัฐอเมริกำมีขนำดใหญ่มำกเช่นกัน ในปี 2019 มีมูลค่ำถึง 586.92 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐเพ่ิมข้ึน 14% 

เม่ือเทียบเป็นรำยปี อัตรำกำรเติบโตเฉล่ียต่อปีในช่วง 5 ปีท่ีผ่ำนมำคือ 13.1% 2 ซ่ึงสูงกว่ำอัตรำกำรเติบโตเฉล่ียต่อปี 

3.7% 3 ในอุตสำหกรรมค้ำปลีกของสหรัฐในเวลำเดียวกัน สัดส่วนกำรค้ำปลีกทำงสังคมสูงถึง 9.46% 4 หำกมองจำก

ขนำดของอีคอมเมิร์ซและสัดส่วนต่อกำรค้ำปลีกทำงสังคมน้ัน ในบรรดำมหำอ ำนำจทำงเศรษฐกิจล้วนเป็นรองประเทศ

จีน

แหล่งท่ีมำข้อมูล(ภำษำจีนเท่ำน้ัน)
1. US Department of Commerce, qq.com
2. eMarketer Global E-Commerce Report 2019, Sohu.com
3. Thepaper.cn
4. News.startup-partner.com

ขอบข่ำยกำรค้ำปลีก

6,036.42 พันล้ำน
ดอลลำร์สหรัฐ

ยอดขำยอีคอมเมิร์ซกว่ำ

586.92 พันล้ำน
ดอลลำร์สหรัฐ เป็น 4 เท่ำ

อัตรำกำรเติบโตของอี
คอมเมิร์ซเทียบกับกำรค้ำ

ปลีก

อัตรำกำรเติบโตโดยรวม
ของกำรค้ำปลีก

5%

https://new.qq.com/omn/20190513/20190513A0AW9E.html?pc
https://www.sohu.com/a/325669193_100273032
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1654064381492189026&wfr=spider&for=pc
http://news.startup-partner.com/news/12007.html


Copyright © 2021 Amazon. All rights reserved.

แนะน ำไซต ์Amazon - ไซต ์Amazon ในอเมรกิ ำเหนอื
3

แนะน ำเว็บไซต์ Amazon - เว็บไซต์ Amazon ในอเมริกำเหนือ

แหล่งท่ีมำข้อมูล (ภำษำจีนเท่ำน้ัน)
1. U.S. Census Bureau
2. Similar Web-2018 Q1 The Most Popular US Consumer Electronics E-Commerce Sites
3. 2018 Internet Queen report, Amazon.cn
4. Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), qq.com

ผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกำ

สหรัฐอเมริกำมีอำณำเขตกว้ำงขวำงและมีพ้ืนท่ีใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก มีท้ังเขตร้อนและหนำว และมีส่ีฤดูกำลท่ีชัดเจน

ในบรรดำประเทศท่ีพัฒนำแล้ว สหรัฐอเมริกำมีประชำกรมำกท่ีสุด โดยในปี 2018 มีมำกถึง 328 ล้ำนคน 1 นอกจำกน้ียัง

เป็นประเทศพัฒนำแล้วท่ีมีอัตรำกำรเกิดและอัตรำกำรเติบโตของประชำกรสูงท่ีสุด และมีควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม

มำกท่ีสุดในบรรดำประเทศท่ีพัฒนำแล้ว

ในฐำนะท่ีเป็นสถำนท่ีท่ี Amazon ถือก ำเนิดข้ึน Amazon จึงติดอันดับ 1 ใน 10 ไซต์ยอดนิยมในสหรัฐอเมริกำโดยมี

ปริมำณกำรเข้ำชมเฉล่ียต่อเดือนประมำณ 1.78 พันล้ำนคนคิดเป็น 54.1% ของส่วนแบ่งปริมำณกำรเข้ำชมท้ังหมด 2 ใน

ด้ำนอีคอมเมิร์ซส่วนแบ่งของ Amazon ยังคงเติบโตโดยคิดเป็น 28% ของยอดขำยอีคอมเมิร์ซท้ังหมดของสหรัฐในปี 

2017 3

เม่ือวันท่ี 30 มิถุนำยน 2017 สมำชิกระดับ Prime มีอยู่มำกกว่ำ 50% ของผู้ใช้ Amazon ในสหรัฐอเมริกำ และ 75% 

ของครอบครัวชนช้ันกลำงท่ีซ้ือสมำชิก Prime โดยสมำชิก Prime ใช้จ่ำย 1,400 ดอลลำร์สหรัฐบนไซต์ Amazon ในแต่

ละปี ซ่ึงมำกกว่ำสมำชิกท่ัวไปถึงสองเท่ำ เป็นผู้มีศักยภำพในกำรซ้ือมหำศำล 4

ประเทศท่ีพัฒนำแล้วมีประชำกร
มำกท่ีสุด

328 ล้ำน

ไซต์ท่ีได้รับกำรตอบรับ 10
อันดับแรก

จำกสัดส่วนร้อยละของปริมำณ
กำรเข้ำชมไซต์

54.1% 75%

ครอบครัวชนช้ันกลำง
ท่ีซ้ือสมำชิก Primeสัดส่วนร้อยละของกำรขำยอี

คอมเมิร์ซของ Amazon

28%

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1654482195659872229&wfr=spider&for=pc
http://www.199it.com/archives/726191.html
https://tech.qq.com/a/20180531/003593.htm#p=46
https://new.qq.com/cmsn/20190117/20190117011085.html
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สินค้ำของจีน สินค้ำของสหรำช
อำณำจักร

สินค้ำของแคนำดำ

56% 27% 20%

ประชำกรท่ีมีรำยได้สูงมีจ ำนวนมำก มีวัฒนธรรมท่ีหลำกหลำย มีฤดูกำลท่ีชัดเจน กำรขำยอีคอมเมิร์ซท่ีเติบโตอย่ำง

รวดเร็ว และบริกำรด้ำนกำรตลำดท่ีมีอยู่มำกมำย ขอเพียงมองหำโอกำส สหรัฐอเมริกำก็ถือเป็นท่ีท่ีดีส ำหรับกำรสร้ำง

สินค้ำยอดนิยม

อัตรำส่วนของสินค้ำจำกประเทศต่ำงๆที่น ำเข้ำสหรัฐอเมริกำ

แหล่งท่ีมำข้อมูล (ภำษำจีนเท่ำน้ัน)
1. Morketing-Whitepaper on Cross-border Export E-commerce Internet Marketing 2017-2018, Amazon.cn

https://www.docin.com/p-2117630383.html
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นโยบำยผลิตภัณฑ์ของ Amazon ในสหรัฐอเมริกำ

หมวดหมู่ที่อนุญำตให้วำงจ ำหน่ำย: คลิกท่ีน่ีเพ่ือดู

รำยกำรสินค้ำที่ต้องจ ำกัด: คลิกท่ีน่ีเพ่ือดู

บทสรุปของสหรัฐอเมรกิำ

1. เศรษฐกิจมีขนำดใหญ่และกำรเติบโตท่ีมีเสถียรภำพ

2. อีคอมเมิร์ซได้รับกำรพัฒนำอย่ำงสูงและ Amazon อยู่ในต ำแหน่งผู้น ำแบรนด์อี

คอมเมิร์ซ

3. ประชำกรจ ำนวนมำก วัฒนธรรมหลำกหลำย ฤดูกำลชัดเจน ควำมต้องกำร

หลำกหลำย

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=200332540&language=zh_CN&ref=efph_200332540_relt_1471&ref_=xx_swlang_head_help&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=200164330&initialSessionID=jp=357-9555583-4590746&ld=SDUSSOADirect&ref_=xx_swlang_head_help&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1
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กำรพัฒนำของธุรกิจค้ำปลีกและธุรกิจอีคอมเมิร์ซในแคนำดำ

แคนำดำมีประชำกร 37 ล้ำนคน 1 ในปี 2018 จ ำนวนผู้ใช้อีคอมเมิร์ซสูงถึง 26.8 ล้ำนคนและคำดว่ำจะเพ่ิมข้ึนเป็น 28.3 

ล้ำนคนในปี 2565 2 ในปี 2018 ยอดขำยอีคอมเมิร์ซในแคนำดำอยู่ท่ีประมำณ 24,000 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐและกำรบริโภค

อีคอมเมิร์ซต่อหัวต่อปีอยู่ท่ี 897.75 ดอลลำร์สหรัฐ 3 คำดว่ำในปี 2020 ยอดขำยอีคอมเมิร์ซในแคนำดำจะอยู่ท่ี10% 

ของกำรค้ำปลีกในสังคมท้ังหมด 4

เม่ือเทียบกับประเทศท่ีอีคอมเมิร์ซเติบโตเต็มท่ีอย่ำงสหรัฐอเมริกำ แคนำดำท่ีเศรษฐกิจพัฒนำแล้ว มีอัตรำผู้ซ้ือสินค้ำ

ออนไลน์สูง แต่อัตรำของอีคอมเมิร์ซต่อค้ำปลีกทำงสังคมยังอยู่ในระดับต ่ำ เม่ือเทียบกับประเทศท่ีพัฒนำแล้ว กำรบริโภค

ผ่ำนอีคอมเมิร์ซต่อหัวก็ต ่ำกว่ำเช่นกัน และกำรส่งออกข้ำมพรมแดน ยังมีช่องว่ำงอีกมำกส ำหรับกำรเติบโตของธุรกิจ

ส่งออกอีคอมเมิร์ซข้ำมพรมแดน

แหล่งท่ีมำข้อมูล (ภำษำจีนเท่ำน้ัน)
1. Statistics Canada, Sohu.com
2. Statista, Ebrun.com
3/4. Statista, Ebrun.com

รวมประชำกรท้ังหมด

37 ล้ำน

ปริมำณกำรใช้จ่ำยอี
คอมเมิร์ซต่อหัวรำยปี

897.75 ดอลลำร์
สหรัฐ

ร้อยละของผู้ใช้ช้อปป้ิง
ออนไลน์สูงถึง

72.4%

3.2 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บไซต์ Amazon ในแคนำดำ

https://www.sohu.com/a/306704703_100299986
http://www.ebrun.com/20180904/295633.shtml
http://www.ebrun.com/20180904/295633.shtml%0d
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ผู้บริโภคของแคนำดำ

วัฒนธรรม ท่ีต้ังทำงภูมิศำสตร์ กำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของแคนำดำคล้ำยคลึงกับสหรัฐอเมริกำ ควำมต้องกำร

ในกำรเลือกผลิตภัณฑ์ ภำษำ ฤดูกำลและโลจิสติกส์ของผู้บริโภคมีควำมคล้ำยคลึงกับผูบริโภคในไซต์สหรัฐอเมริกำ 

(Amazon.com) มำก ซ่ึงท ำให้ไซต์ Amazon ในแคนำดำ (Amazon. ca) กำรเปิดร้ำนกลำยเป็นโอกำสในกำรพัฒนำท่ีง่ำย

และรวดเร็วโดยไม่มีอุปสรรค

ในแคนำดำ แม้แต่กลุ่มผู้ใช้ท่ีมีอำยุค่อนข้ำงมำก อย่ำงผู้บริโภคท่ีมีอำยุระหว่ำง 45 ถึง 54 ปี หรือมำกกว่ำ 55 ปีต่ำงก็มี

ช่วงเวลำท่ีใช้อินเทอร์เน็ตอยู่เช่นกัน และไม่สำมำรถมองข้ำมได้เลยก็คือ กลุ่มคนท่ีมีอำยุมำกกว่ำ 60 ปีเป็นกลุ่มผู้บริโภคท่ี

เติบโตเร็วท่ีสุดในแคนำดำ หรือท่ีเรำเรียกว่ำกลุ่มลูกค้ำสูงวัย (Silver Customers) อำยุเฉล่ียของประชำกรแคนำดำคือ 

40.7 ปี ซ่ึงสูงกว่ำประเทศอ่ืน ๆ ในโลก 1

ปัจจุบัน Amazon เป็นหน่ึงในผู้ค้ำปลีกออนไลน์ท่ีใหญ่ท่ีสุด และเติบโตเร็วท่ีสุดในแคนำดำ ซ่ึง Amazon ในแคนำดำ ดึงดูด

ผู้เข้ำชมท่ีไม่ซ ้ำกันเข้ำมำกว่ำ 16 ล้ำนคนในทุกเดือน 2 โดยระยะเวลำเวลำของกำรเรียกดูเพจรวม 505 ล้ำนนำที 3

ปริมำณกำรเข้ำชมมีมำก และยังคงเติบโตอย่ำงรวดเร็ว ควำมเร็วในกำรพัฒนำเป็นสองเท่ำข้ึนไปของไซต์ Amazon ของ

อเมริกำ (Amazon.com) 

แหล่งท่ีมำข้อมูล (ภำษำจีนเท่ำน้ัน)
1. Statista, Cifnews.com
2. เว็บไซต์ Tencent

พฤติกรรมกำรบริโภค
ใกล้เคียงกับสหรัฐอเมริกำ

อำยุเฉล่ีย
40.7 ปี

ระยะเวลำกำรเข้ำชมไซต์ 
Amazon ต่อเดือน

มำกถึง 505 ล้ำนนำที

ควำมแตกต่ำงคือ แคนำดำมีประชำกรเบำบำงและผู้บริโภคให้ควำมส ำคัญกับประสบกำรณ์ด้ำนโลจิสติกส์และบริกำรหลัง

กำรขำยมำกกว่ำ ผู้ขำยท่ีใช้บริกำร FBA ของ Amazon สำมำรถยกระดับควำมพึงพอใจของผู้บริโภคในแคนำดำได้ท้ัง

สองด้ำน ตำมสถิติแล้วกำรจัดส่งแบบ Prime สำมำรถท ำได้ อัตรำกำรทดแทนกันของสินค้ำ (กำรคลังสินค้ำ FBA ) 

น้ันสูงกว่ำในสหรัฐอเมริกำกว่ำ 80%

นอกจำกน้ียังมีผู้ใช้ภำษำฝร่ังเศสบำงส่วนในแคนำดำ แต่ผู้ขำยไม่ต้องกังวล พวกเขำยังสำมำรถสร้ำงข้อมูลผลิตภัณฑ์

เป็นภำษำอังกฤษได้ และเคร่ืองมือแปลของ Amazon จะสร้ำงเพจภำษำฝร่ังเศสโดยอัตโนมัติ

https://www.cifnews.com/article/38140?origin=tag_canada_amazon
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แหล่งท่ีมำข้อมูล (ภำษำจีนเท่ำน้ัน)
1/2/3. Statista, Cifnews.com

นอกจำกน้ีผู้บริโภคชำวแคนำดำยังให้ควำมส ำคัญอย่ำงย่ิงกับกำรรักษำส่ิงแวดล้อม ซ่ึงส่งผลต่อพฤติกรรมกำรใช้

จ่ำยและกำรบริโภคของพวกเขำได้รับผลกระทบอย่ำงมำกด้วย ตัวอย่ำงเช่น ชำวแคนำดำให้ควำมส ำคัญอย่ำงมำกกับ

อำหำรประจ ำวันและพวกเขำจะไม่ลังเลท่ีจะซ้ืออำหำรเพ่ือสุขภำพท่ีเป็นธรรมชำติและออร์แกนิก 3

แฟช่ันเป็นหมวดหมู่กำรช็อปป้ิงออนไลน์ท่ีได้รับควำมนิยมมำกท่ีสุดในแคนำดำโดยมียอดขำยในตลำดรำว 7.07 พันล้ำน

ดอลลำร์สหรัฐ ตำมด้วยหมวดอิเล็กทรอนิกส์และส่ือซ่ึงมียอดขำยรวมอยู่ท่ี 6.36 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ คำดว่ำภำยในปี 

2022 อันดับยอดขำยในตลำดของแคนำดำจะยังคงท่ี แฟช่ันเป็นหมวดหมู่ท่ีได้รับควำมนิยมมำกท่ีสุด ยอดขำยในตลำด

จะสูงถึง 10.14 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ หมวดอิเล็กทรอนิกส์และส่ือได้รับควำมนิยมเป็นอันดับสอง มียอดขำยในตลำดถึง 

7.61 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ 1

จำกกำรส ำรวจพบว่ำ 83% ของผู้บริโภคในแคนำดำจะซ้ือสินค้ำจำกร้ำนค้ำปลีกระหว่ำงประเทศ และมีกำรยอมรับในกำรใช้

จ่ำยข้ำมพรมแดนสูงมำก แคนำดำเป็นประเทศกำรค้ำท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก และสินค้ำของไทยก็ได้รับควำมนิยมอย่ำงมำก

ในแคนำดำ ในกำรจัดอันดับข้อมูลกำรน ำเข้ำของแคนำดำปี 2017 สหรัฐอเมริกำจัดเป็นอันดับหน่ึง (มูลค่ำน ำเข้ำรวม 

207 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ) จีนจัดเป็นอันดับท่ีสอง (มูลค่ำน ำเข้ำรวม 46,700 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ) ตำมด้วยเม็กซิโก 

เยอรมนีและญ่ีปุ่น 2

สหรัฐอเมริกำ จีน เม็กซิโก
56%

2,070 พันล้ำน
ดอลลำร์สหรัฐ

เยอรมนี ญ่ีปุ่น

467 พันล้ำน
ดอลลำร์สหรัฐ

230 พันล้ำน
ดอลลำร์สหรัฐ 121 พันล้ำน

ดอลลำร์สหรัฐ
107 พันล้ำน
ดอลลำร์สหรัฐ

ปี 2017 ประเทศแหล่งน ำเข้ำ 5 อันดับแรกของแคนำดำ

https://www.cifnews.com/article/38140?origin=tag_canada_amazon
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นโยบำยผลิตภัณฑ์ของ Amazon ในแคนำดำ

รำยกำรสินค้ำที่ต้องจ ำกัด: คลิกท่ีน่ีเพ่ือดู

บทสรุปของแคนำดำ

1. ด้ำนกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ เม่ือเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ ท่ีอีคอมเมิร์ซพัฒนำแล้ว 

มีพ้ืนท่ีส ำหรับกำรพัฒนำอีคอมเมิร์ซท่ีมำก

2. ท่ีต้ังทำงภูมิศำสตร์และพฤติกรรมกำรบริโภคใกล้เคียงกับของสหรัฐอเมริกำซ่ึง

ช่วยลดระดับควำมยำกในกำรด ำเนินกำร

3. พ้ืนท่ีขนำดใหญ่และประชำกรเบำบำง ควำมต้องกำรบริกำรด้ำนโลจิสติกส์สูง

https://sellercentral.amazon.ca/gp/help/external/200164330?language=en_CA
https://sellercentral.amazon.ca/gp/help/external/200164330?language=en_CA
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กำรพัฒนำของธุรกิจค้ำปลีกและธุรกิจอีคอมเมิร์ซในเม็กซิโก

ละตินอเมริกำเป็นภูมิภำคท่ีมีศักยภำพในกำรเติบโตมำกท่ีสุดในโลก และเม็กซิโกในไซต์อเมริกำเหนือ ยังเป็นประเทศท่ีมี

กำรพัฒนำเศรษฐกิจเร็วท่ีสุดในละตินอเมริกำในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่ำนมำอีกด้วย และเป็นประเทศท่ีมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ

สองในละตินอเมริกำ 1

กำรค้ำระหว่ำงประเทศของเม็กซิโกเติบโตอย่ำงรวดเร็ว นับวันย่ิงมีควำมม่ังค่ังมำกข้ึน ในปี 2018 มูลค่ำกำรค้ำสูงเป็น

ประวัติกำรณ์ โดยสูงถึง 915.2 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐและเพ่ิมข้ึน 10.3% เม่ือเทียบเป็นรำยปี กำรค้ำน ำเข้ำรวมมูลค่ำ 

464.28 พันล้ำนดอลลำร์สหรัฐ ซ่ึงเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.4 ในแง่ของคู่ค้ำ ผู้น ำเข้ำหลักของเม็กซิโกคือสหรัฐอเมริกำ

แหล่งท่ีมำข้อมูล (ภำษำจีนเท่ำน้ัน)

1. Economic Commission for Latin America and the Caribbean of UN, Sohu.com

2. Mexico Economy Secreariat, Cifnews.com

ร้อยละของผู้ใช้ช้อปป้ิง

ออนไลน์สูงถึง

72.4%

3.3 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บไซต์ Amazon ในเม็กซิโก

https://www.sohu.com/a/297542493_761161
http://m.cifnews.com/article/48763
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อุตสำหกรรมเบำ (Light Industry) ในลำตินอเมริกำได้รับกำรพัฒนำท่ีไม่ดีนัก ส่งผลให้มีสินค้ำให้เลือกค่อนข้ำงน้อย 

ด้วยเหตุน้ี ผู้บริโภคจ ำนวนมำกจึงหันไปเลือกซ้ือสินค้ำทำงออนไลน์ ท้ังน้ี ในขณะท่ีเศรษฐกิจในเม็กซิโกพัฒนำข้ึนอย่ำง

รวดเร็ว ภำคอีคอมเมิร์ซของเม็กซิโกเองก็เติบโตข้ึนเช่นกัน แต่ถึงกระน้ัน ในตอนน้ีรำยได้จำกอีคอมเมิร์ซในเม็กซิโกยังคิด

เป็นเพียง 3.1% จำกยอดค้ำปลีกท้ังหมด โดยในอีกไม่ก่ีปีข้ำงหน้ำน้ี คำดว่ำอีคอมเมิร์ซในเม็กซิโกจะเติบโตข้ึนทุกปีท่ี

ประมำณ 25% ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ำยังมีช่องทำงให้เติบโตอีกมำก 1

Amazon เปิดตัวในเม็กซิโกในปี 2015 ในเวลำเพียงไม่ก่ีปี Amazon ได้กลำยเป็นหน่ึงในบริษัทอีคอมเมิร์ซท่ีใหญ่ท่ีสุดและ

เติบโตเร็วท่ีสุดในเม็กซิโก ปัจจุบัน Amazon เป็นเว็บไซต์ทำงเลือกแรกส ำหรับกำรขำยออนไลน์ในเม็กซิโกและเป็นไซต์อี

คอมเมิร์ซท่ีมีผู้เข้ำชมมำกท่ีสุด 2 โดยมีผู้เข้ำชมท่ีไม่ซ ้ำกันมำกกว่ำ 11.50 ล้ำนคนต่อเดือน 3 เม่ือเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ ท่ี 

Amazon ได้เข้ำไปเปิดตลำดแล้ว Amazon ในเม็กซิโก ยังใหม่อยู่มำกและก ำลังเติบโตอย่ำงย่ิงยวด

ปี 2021

กำรขำย
อีคอมเมิร์ซ

1.48 หมื่นล้ำนดอลลำร์สหรัฐ อัตรำกำรเติบโตรำยปีของธุรกิจอีคอมเมิร์ซอยู่ที่ 25%

เน่ืองจำก Amazon ในเม็กซิโกมีกำรแข่งขันค่อนข้ำงต ่ำ ผู้ขำยชำวไทยจึงมีโอกำสเติบโตสูงมำก เคร่ืองมือท่ีสำมำรถใช้

บนเว็บไซต์อเมริกำท้ังหมดสำมำรถใช้บนไซต์ของเม็กซิโกได้ และยังสินค้ำขำยดี กำรด ำเนินกำร และกำรขนส่ง รวมถึง

แนวโน้มกำรซ้ือท่ีคล้ำยกับ Amazon.com มำก ผู้ขำยชำวไทยจ ำนวนมำก โดยเฉพำะเจ้ำของแบรนด์เติบโตได้อย่ำง

รวดเร็ว เน่ืองจำกควำมสำมำรถในกำรเลือกผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นเอกลักษณ์

ไซต์อีคอมเมิร์ซทำงเลือกแรก ปริมำณผู้เข้ำชมสูงสุด ผู้เข้ำชม 11.5 ล้ำนคนต่อเดือน

Amazon ในเม็กซิโก

แหล่งท่ีมำข้อมูล
1. http://asociaciondeinternet.org.mx
2. ComScore MyMetrix Feb., 2019, Multiplatform
3. ComScore MyMetrix Feb., 2019, Multiplatform

http://asociaciondeinternet.org.mx
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ผู้บริโภคของเม็กซิโก

เม็กซิโกมีประชำกรท้ังหมด 130 ล้ำนคนซ่ึงจัดเป็นอันดับท่ี 11 ของโลก เป็นประเทศท่ีใช้ภำษำสเปนมำกท่ีสุด และเป็น

ประเทศท่ีมีประชำกรมำกท่ีสุดเป็นอันดับสองในละตินอเมริกำ โดยมีมำกกว่ำประชำกรของออสเตรเลีย สเปน และอิตำลี

รวมกัน แม้ว่ำอัตรำกำรเพ่ิมของประชำกรจะลดลง แต่จ ำนวนประชำกรท้ังหมดยังคงเพ่ิมข้ึนและมีอำยุเฉล่ียเพียง 30 ปี 

จัดเป็นประเทศท่ีเยำว์วัยมำก

ประชำกรในเม็กซิโก

ออสเตรเลีย1.3 ร้อยล้ำน อิตำลีสเปน

มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 79 ล้ำนคนในเม็กซิโกซ่ึงคิดเป็น 61.7% ของประชำกรท้ังหมด ซ่ึงต ่ำกว่ำอัตรำกำรเข้ำถึงอินเทอร์เน็ต

ในสหรัฐอเมริกำและแคนำดำซ่ึงเป็นไซต์ในอเมริกำเหนือด้วยเช่นกัน ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมำกกว่ำ 50% ซ้ือสินค้ำทำงออนไลน์

และอัตรำกำรช้อปป้ิงของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือน้ันมำกกว่ำกำรช้อปป้ิงบนพีซีถึง 3 เท่ำ 1 และจำกกำรวิเครำะห์กลุ่ม

ผู้บริโภคพบว่ำผู้บริโภคส่วนใหญ่ท่ีกระตือรือร้นในกำรซ้ือของออนไลน์คือคนหนุ่มสำวอำยุระหว่ำง 18-34 ปี 2 ด้วยกำร

พัฒนำของเศรษฐกิจ ปริมำณผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในเม็กซิโกจะเพ่ิมข้ึนไปอีก ท ำให้เกิดกระแสใหม่ส ำหรับผู้ใช้อีคอมเมิร์ซต่อไป

เร่ือย ๆ

เน่ืองจำกควำมใกล้เคียงกันทำงภูมิศำสตร์ ควำมต้องกำรของผลิตภัณฑ์ตำมฤดูกำลในเม็กซิโกจึงมีควำมใกล้เคียงกับ

สหรัฐอเมริกำ เน่ืองจำกอิทธิพลของสหรัฐอเมริกำท่ีอยู่ในอเมริกำเหนือ ควำมต้องกำรสินค้ำยอดนิยมในเม็กซิโกจึง

ใกล้เคียงกับผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกำมำก อย่ำงไรก็ตำมผู้บริโภคชอบค ำอธิบำยผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นภำษำสเปนมำกกว่ำ

สินค้ำอุปโภคบริโภคระดับล่ำงของเม็กซิโกมีรำคำค่อนข้ำงแพง ดังน้ันผลิตภัณฑ์ระดับล่ำงก็สำมำรถท ำก ำไรได้เช่นกัน 

เช่นน้ันกำรเข้ำใจควำมต้องกำรในท้องถ่ินของเม็กซิโกอย่ำงถูกต้องจึงเป็นส่ิงส ำคัญมำก

เน่ืองจำกเศรษฐกิจยังไม่พัฒนำ สินค้ำคุณภำพดีท่ีมีรำคำถูกยังเป็นอีกหน่ึงในคุณสมบัติท่ีผู้บริโภคในเม็กซิโกค่อนข้ำงให้

ควำมส ำคัญ นอกจำกน้ีเม็กซิโกยังมีแนวคิดท่ีชัดเจนในเร่ืองกำรบริโภคเกินก ำลังซ้ือ/กำรผ่อนช ำระ เม่ือซ้ือของในรำคำ

เล็กน้อยจำกห้ำงสรรพสินค้ำ ก็มักจะมีแนวโน้มท่ีจะผ่อนช ำระมำกกว่ำ

แหล่งท่ีมำข้อมูล
1/2. Research on Internet users’ habits in Mexico

http://asociaciondeinternet.org.mx


Copyright © 2021 Amazon. All rights reserved.

แนะน ำไซต ์Amazon - ไซต ์Amazon ในอเมรกิ ำเหนอื
13

แนะน ำเว็บไซต์ Amazon - เว็บไซต์ Amazon ในอเมริกำเหนือ

นโยบำยผลิตภัณฑ์ของ Amazon ในเม็กซิโก

รำยกำรสินค้ำที่สำมำรถจ ำหน่ำยได้: คลิกท่ีน่ีเพ่ือดู

บทสรุปของเมก็ซิโก

1. ขนำดเศรษฐกิจท่ีไม่ใหญ่เท่ำของสหรัฐอเมริกำและแคนำดำ แต่ควำมเร็วในกำร

พัฒนำเศรษฐกิจค่อนข้ำงสูง และมีศักยภำพด้ำนอีคอมเมิร์ซสูงมำก

2. สินค้ำตำมฤดูกำลและสินค้ำท่ีเป็นท่ีนิยมใกล้เคียงกับสหรัฐอเมริกำ

3. ประชำกรมีจ ำนวนมำกและอำยุน้อย ชอบลองส่ิงใหม่ ๆ และแสวงหำควำมคุ้มค่ำ

มำกกว่ำ

https://sellercentral.amazon.com.mx/gp/help/external/200336920?language=en_MX

