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3. เว็บไซต Amazon ใน
อเมริกาเหนือ
เว็บไซต Amazon ในอเมริกาเหนือประกอบดวยไซต 3 แหง ไดแก สหรัฐอเมริกา แคนาดาและเม็กซิโก มีปริมาณการเขา
ชมสูง และมีผูซื้อที่เปนสมาชิก Prime จํานวนมาก พรอมบริการ FBA ที่มีประสิทธิภาพสูง และทรัพยากรทางการ
ตลาดที่หลากหลาย เพียงแคมองหาโอกาสก็เปนที่ที่ดีสําหรับการสรางผลิตภัณฑยอดนิยม
3.1 ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับเว็บไซต Amazon ในสหรัฐอเมริกา
3.2 ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับเว็บไซต Amazon ในแคนาดา
3.3 ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับเว็บไซต Amazon ในเม็กซิโก
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3.1 ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับเว็บไซต Amazon ในสหรัฐอเมริกา
การพัฒนาของธุรกิจคาปลีกและธุรกิจอีคอมเมิรซในสหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกาเปนหนึ่งในมหาอํานาจทางเศรษฐกิจที่ทรงพลัง ในป 2018 มียอดคาปลีกสูงถึง 6,036.42 พันลานดอลลารสหรัฐ
โดยมีอัตราการเติบโตปตอปอยูที่ 5% 1 ซึ่งจัดเปนอันดับหนึ่งของประเทศที่พัฒนาแลว แมวาอัตราการเติบโต 5% จะไมสูงนัก แตเมื่อ
พิจารณาจากขอบขายของการคาปลีกในสหรัฐฯ ปริมาณที่เพิม
่ ขึ้นตอปเปนปริมาณทีน
่ าตกใจมาก
อีคอมเมิรซในสหรัฐอเมริกามีขนาดใหญมากเชนกัน ในป 2019 มีมูลคาถึง 586.92 พันลานดอลลารสหรัฐเพิม
่ ขึ้น 14% เมื่อเทียบ
่ ตอป 3.7% 3 ในอุตสาหกรรม
เปนรายป อัตราการเติบโตเฉลี่ยตอปในชวง 5 ปที่ผานมาคือ 13.1% 2 ซึ่งสูงกวาอัตราการเติบโตเฉลีย
คาปลีกของสหรัฐในเวลาเดียวกัน สัดสวนการคาปลีกทางสังคมสูงถึง 9.46% 4 หากมองจากขนาดของอีคอมเมิรซและสัดสวนตอ
การคาปลีกทางสังคมนั้น ในบรรดามหาอํานาจทางเศรษฐกิจลวนเปนรองประเทศจีน

ขอบขายการคาปลีก

6,036.42 พันลาน
ดอลลารสหรัฐ

อัตราการเติบโตโดยรวม
ของการคาปลีก

5%

ยอดขายอีคอมเมิรซกวา

586.92 พันลาน
ดอลลารสหรัฐ

อัตราการเติบโตของอี
คอมเมิรซเทียบกับการคา
ปลีก

เปน 4 เทา

แหลงที่มาขอมูล(ภาษาจีนเทานั้น)
1. US Department of Commerce, qq.com
2. eMarketer Global E-Commerce Report 2019, Sohu.com
3. Thepaper.cn
4. News.startup-partner.com
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ผูบริโภคในสหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกามีอาณาเขตกวางขวางและมีพื้นทีใ่ หญเปนอันดับ 3 ของโลก มีทั้งเขตรอนและหนาว และมีสี่ฤดูกาลทีช
่ ัดเจน
ในบรรดาประเทศที่พฒ
ั นาแลว สหรัฐอเมริกามีประชากรมากทีส
่ ุด โดยในป 2018 มีมากถึง 328 ลานคน 1 นอกจากนี้ยังเปนประเทศ
พัฒนาแลวที่มีอต
ั ราการเกิดและอัตราการเติบโตของประชากรสูงทีส
่ ุด
และมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากทีส
่ ุดในบรรดา
ประเทศที่พัฒนาแลว
ในฐานะที่เปนสถานที่ที่ Amazon ถือกําเนิดขึ้น Amazon จึงติดอันดับ 1 ใน 10 ไซตยอดนิยมในสหรัฐอเมริกาโดยมีปริมาณการเขา
 สวนแบง
ชมเฉลี่ยตอเดือนประมาณ 1.78 พันลานคนคิดเปน 54.1% ของสวนแบงปริมาณการเขาชมทั้งหมด 2 ในดานอีคอมเมิรซ
ของ Amazon ยังคงเติบโตโดยคิดเปน 28% ของยอดขายอีคอมเมิรซทั้งหมดของสหรัฐในป 2017 3
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2017 สมาชิกระดับ Prime มีอยูมากกวา 50% ของผูใช Amazon ในสหรัฐอเมริกา และ 75% ของ
ครอบครัวชนชั้นกลางที่ซื้อสมาชิก Prime โดยสมาชิก Prime ใชจาย 1,400 ดอลลารสหรัฐบนไซต Amazon ในแตละป ซึ่ง
มากกวาสมาชิกทัว
่ ไปถึงสองเทา เปนผูมีศักยภาพในการซือ
้ มหาศาล 4

ประเทศที่พัฒนาแลวมี
ประชากรมากทีส
่ ด
ุ

สัดสวนรอยละของการขายอี
คอมเมิรซของ Amazon

328 ลาน

28%

ไซตที่ไดรับการตอบรับ 10
อันดับแรก
จากสัดสวนรอยละของ
ปริมาณการเขาชมไซต

54.1%

ครอบครัวชนชั้นกลาง
ที่ซื้อสมาชิก Prime

75%

แหลงที่มาขอมูล (ภาษาจีนเทานั้น)
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
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ประชากรที่มรี ายไดสง
ู มีจํานวนมาก มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีฤดูกาลที่ชัดเจน การขายอีคอมเมิรซที่เติบโตอยาง
รวดเร็ว และบริการดานการตลาดที่มีอยูมากมาย ขอเพียงมองหาโอกาส สหรัฐอเมริกาก็ถือเปนที่ที่ดีสําหรับการสราง
สินคายอดนิยม

อัตราสวนของสินคาจากประเทศตางๆที่นําเขาสหรัฐอเมริกา

56%

27%

20%

สินคาของจีน

สินคาของสหราช
อาณาจักร

สินคาของแคนาดา

แหลงที่มาขอมูล (ภาษาจีนเทานั้น)

1. Morketing-Whitepaper on Cross-border Export E-commerce Internet Marketing 2017-2018, Amazon.cn
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นโยบายผลิตภัณฑของ Amazon ในสหรัฐอเมริกา
หมวดหมูที่อนุญาตใหวางจําหนาย : คลิกที่นเี่ พื่อดู
รายการสินคาที่ตองจํากัด : คลิกที่นเี่ พื่อดู

บทสรุปของสหรัฐอเมริกา
1. เศรษฐกิจมีขนาดใหญและการเติบโตที่มเี สถียรภาพ
2. อีคอมเมิรซ
 ไดรับการพัฒนาอยางสูงและ Amazon อยูในตําแหนงผูนําแบรนดอี
คอมเมิรซ
3. ประชากรจํานวนมาก
วัฒนธรรมหลากหลาย
ฤดูกาลชัดเจน
ความตองการ
หลากหลาย

แหลงที่มาขอมูล (ภาษาจีนเทานั้น)
1. Morketing-Whitepaper on Cross-border Export E-commerce Internet Marketing 2017-2018, Amazon.cn
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3.2 ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับเว็บไซต Amazon ในแคนาดา
การพัฒนาของธุรกิจคาปลีกและธุรกิจอีคอมเมิรซในแคนาดา
แคนาดามีประชากร 37 ลานคน 1 ในป 2018 จํานวนผูใชอีคอมเมิรซ
 สูงถึง 26.8 ลานคนและคาดวาจะเพิม
่ ขึ้นเปน 28.3 ลานคนในป
 ในแคนาดาอยูที่ประมาณ 24,000 ลานดอลลารสหรัฐและการบริโภคอีคอมเมิรซ
 ตอหัวตอป
2565 2 ในป 2018 ยอดขายอีคอมเมิรซ
3
อยูที่ 897.75 ดอลลารสหรัฐ คาดวาในป 2020 ยอดขายอีคอมเมิรซในแคนาดาจะอยูที่10% ของการคาปลีกในสังคมทั้งหมด 4
เมื่อเทียบกับประเทศที่อีคอมเมิรซเติบโตเต็มที่อยางสหรัฐอเมริกา แคนาดาที่เศรษฐกิจพัฒนาแลว มีอัตราผูซ
 ื้อสินคาออนไลนสูง แต
อัตราของอีคอมเมิรซ
 ตอคาปลีกทางสังคมยังอยูในระดับตํ่า เมื่อเทียบกับประเทศที่พฒ
ั นาแลว การบริโภคผานอีคอมเมิรซ
 ตอหัวก็
ตํ่ากวาเชนกัน และการสงออกขามพรมแดน ยังมีชองวางอีกมากสําหรับการเติบโตของธุรกิจสงออกอีคอมเมิรซ
 ขามพรมแดน

รวมประชากรทั้งหมด

รอยละของผูใชชอปปง
ออนไลนสูงถึง

37 ลาน

72.4%

ปริมาณการใชจายอี
คอมเมิรซตอหัวรายป

897.75 ดอลลาร
สหรัฐ

แหลงที่มาขอมูล (ภาษาจีนเทานั้น)
1. Statistics Canada, Sohu.com
2. Statista, Ebrun.com
3/4. Statista, Ebrun.com
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ผูบริโภคของแคนาดา
วัฒนธรรม ที่ตั้งทางภูมิศาสตร การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแคนาดาคลายคลึงกับสหรัฐอเมริกา ความตองการในการ
เลือกผลิตภัณฑ ภาษา ฤดูกาลและโลจิสติกสของผูบริโภคมีความคลายคลึงกับผูบริโภคในไซตสหรัฐอเมริกา (Amazon.com) มาก
ซึ่งทําใหไซต Amazon ในแคนาดา (Amazon. ca) การเปดรานกลายเปนโอกาสในการพัฒนาทีง
่ ายและรวดเร็วโดยไมมอ
ี ุปสรรค
ในแคนาดา แมแตกลุมผูใ ชที่มอ
ี ายุคอนขางมาก อยางผูบริโภคที่มีอายุระหวาง 45 ถึง 54 ป หรือมากกวา 55 ปตางก็มีชวงเวลาทีใ่ ช
อินเทอรเน็ตอยูเชนกัน และไมสามารถมองขามไดเลยก็คือ กลุมคนที่มอ
ี ายุมากกวา 60 ปเปนกลุมผูบริโภคที่เติบโตเร็วทีส
่ ด
ุ ใน
แคนาดา ซึ่งก็คือคนที่เรามักเรียกวากลุม
 คนผมสีเงิน อายุเฉลี่ยของประชากรแคนาดาคือ 40.7 ป ซึ่งสูงกวาประเทศอื่น ๆ ในโลก 1
ปจจุบัน Amazon เปนหนึ่งในผูคาปลีกออนไลนที่ใหญทส
ี่ ด
ุ และเติบโตเร็วทีส
่ ด
ุ ในแคนาดา Amazon ในแคนาดา ดึงดูดผูเขาชมที่ไม
ซํ้ากันเขามากวา 16 ลานคนในทุกเดือน 2 โดยระยะเวลาเวลาของการเรียกดูเพจรวม 505 ลานนาที 3 ปริมาณการเขาชมมีมาก และ
ยังคงเติบโตอยางรวดเร็ว ความเร็วในการพัฒนาเปนสองเทาขึ้นไปของไซต Amazon ของอเมริกา (Amazon.com)

พฤติกรรมการบริโภคใกลเคียงกับ
สหรัฐอเมริกา

อายุเฉลี่ย 40.7 ป

ระยะเวลาการเขาชมไซต Amazon
ตอเดือน
มากถึง 505 ลานนาที

ความแตกตางคือ แคนาดามีประชากรเบาบางและผูบริโภคใหความสําคัญกับประสบการณดานโลจิสติกสและบริการหลังการขาย
มากกวา ผูขายที่ใชบริการ FBA ของ Amazon สามารถยกระดับความพึงพอใจของผูบริโภคในแคนาดาไดทั้งสองดาน ตามสถิติ
แลวการจัดสงแบบ Prime สามารถทําได อัตราการทดแทนกันของสินคา (การคลังสินคา FBA ) นั้นสูงกวาในสหรัฐอเมริกากวา
80%
นอกจากนี้ยังมีผูใชภาษาฝรั่งเศสบางสวนในแคนาดา แตผูขายไมตองกังวล พวกเขายังสามารถสรางขอมูลผลิตภัณฑเปน
ภาษาอังกฤษได และเครื่องมือแปลของ Amazon จะสรางเพจภาษาฝรั่งเศสโดยอัตโนมัติ

แหลงที่มาขอมูล (ภาษาจีนเทานั้น)
1. Statista, Cifnews.com
2. ComScoreMyMetrixFebruary2019, Multiplatform, Amazon.cn
3. Alexa.com site info, May 2018, Amazon.cn
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แฟชั่นเปนหมวดหมูการช็อปปงออนไลนที่ไดรับความนิยมมากทีส
่ ด
ุ ในแคนาดาโดยมียอดขายในตลาดราว 7.07 พันลานดอลลาร
สหรัฐ ตามดวยหมวดอิเล็กทรอนิกสและสือ
่ ซึง
่ มียอดขายรวมอยูที่ 6.36 พันลานดอลลารสหรัฐ คาดวาภายในป 2022 อันดับ
ยอดขายในตลาดของแคนาดาจะยังคงที่ แฟชั่นเปนหมวดหมูทไี่ ดรับความนิยมมากทีส
่ ด
ุ ยอดขายในตลาดจะสูงถึง 10.14 พันลาน
ดอลลารสหรัฐ หมวดอิเล็กทรอนิกสและสือ
่ ไดรับความนิยมเปนอันดับสอง มียอดขายในตลาดถึง 7.61 พันลานดอลลารสหรัฐ 1
จากการสํารวจพบวา 83% ของผูบริโภคในแคนาดาจะซื้อสินคาจากรานคาปลีกระหวางประเทศ และมีการยอมรับในการใชจายขาม
พรมแดนสูงมาก แคนาดาเปนประเทศการคาที่มีชื่อเสียงระดับโลก และสินคาของไทยก็ไดรับความนิยมอยางมากในแคนาดา ในการ
จัดอันดับขอมูลการนําเขาของแคนาดาป 2017 สหรัฐอเมริกาจัดเปนอันดับหนึ่ง (มูลคานําเขารวม 207 พันลานดอลลารสหรัฐ) จีน
จัดเปนอันดับที่สอง (มูลคานําเขารวม 46,700 ลานดอลลารสหรัฐ) ตามดวยเม็กซิโก เยอรมนีและญี่ปุน 2

ป 2017 ประเทศแหลงนําเขา 5 อันดับแรกของแคนาดา
2,070 พันลาน
ดอลลารสหรัฐ

467 พันลาน
ดอลลารสหรัฐ

สหรัฐอเมริกา
56%

จีน

230 พันลาน
ดอลลารสหรัฐ
เม็กซิโก

121 พันลาน
ดอลลารสหรัฐ

107 พันลาน
ดอลลารสหรัฐ

เยอรมนี

ญี่ปุน

นอกจากนี้ผูบริโภคชาวแคนาดายังใหความสําคัญอยางยิ่งกับการรักษาสิ่งแวดลอม ซึง
่ สงผลตอพฤติกรรมการใชจายและการ
บริโภคของพวกเขาไดรับผลกระทบอยางมากดวย ตัวอยางเชน ชาวแคนาดาใหความสําคัญอยางมากกับอาหารประจําวันและ
พวกเขาจะไมลง
ั เลทีจ
่ ะซือ
้ อาหารเพื่อสุขภาพทีเ่ ปนธรรมชาติและออรแกนิก 3

แหลงที่มาขอมูล (ภาษาจีนเทานั้น)
1/2/3. Statista, Cifnews.com
แนะนําไซต Amazon - ไซต Amazon ในอเมริกําเหนือ
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นโยบายผลิตภัณฑของ Amazon ในแคนาดา
รายการสินคาที่ตองจํากัด : คลิกที่นเี่ พื่อดู

บทสรุปของแคนาดา
1. ดานการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ที่อีคอมเมิรซพัฒนาแลว มี
พื้นที่สําหรับการพัฒนาอีคอมเมิรซ
 ที่มาก
2. ที่ตั้งทางภูมิศาสตรและพฤติกรรมการบริโภคใกลเคียงกับของสหรัฐอเมริกาซึง
่ ชวยลด
ระดับความยากในการดําเนินการ
3. พื้นที่ขนาดใหญและประชากรเบาบาง ความตองการบริการดานโลจิสติกสสง
ู

แนะนําไซต Amazon - ไซต Amazon ในอเมริกําเหนือ
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3.3 ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับเว็บไซต Amazon ในเม็กซิโก
การพัฒนาของธุรกิจคาปลีกและธุรกิจอีคอมเมิรซในเม็กซิโก

ละตินอเมริกาเปนภูมิภาคทีม
่ ศ
ี ักยภาพในการเติบโตมากทีส
่ ด
ุ ในโลก และเม็กซิโกในไซตอเมริกาเหนือ ยังเปนประเทศทีม
่ ก
ี ารพัฒนา
เศรษฐกิจเร็วที่สุดในละตินอเมริกาในชวงไมกี่ปที่ผา นมาอีกดวย และเปนประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญเปนอันดับสองในละตินอเมริกา 1
การคาระหวางประเทศของเม็กซิโกเติบโตอยางรวดเร็ว นับวันยิ่งมีความมั่งคั่งมากขึ้น ในป 2018 มูลคาการคาสูงเปนประวัตก
ิ ารณ
โดยสูงถึง 915.2 พันลานดอลลารสหรัฐและเพิม
่ ขึ้น 10.3% เมื่อเทียบเปนรายป การคานําเขารวมมูลคา 464.28 พันลานดอลลาร
สหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้นรอยละ 10.4 ในแงของคูคา ผูนําเขาหลักของเม็กซิโกคือสหรัฐอเมริกา

รอยละของผูใชชอปปง
ออนไลนสูงถึง

72.4%

แหลงที่มาขอมูล (ภาษาจีนเทานั้น)
1. Economic Commission for Latin America and the Caribbean of UN, Sohu.com
2. Mexico Economy Secreariat, Cifnews.com
แนะนําไซต Amazon - ไซต Amazon ในอเมริกําเหนือ
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เนื่องจากในละตินอเมริกาอุตสาหกรรมเบายังดอยพัฒนา และตัวเลือกสินคาทีม
่ ีนอย ทําใหผูบริโภคจํานวนมากเลือกซื้อสินคาทาง
ออนไลน ดังนั้นดวยการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่รวดเร็ว ขนาดของอีคอมเมิรซ
 ในเม็กซิโกก็เพิม
่ ขึ้นอยางรวดเร็วเชนกัน คาดวารายได
จากอีคอมเมิรซ
 จะในป 2017 ถึง 2021จะเพิม
่ ขึ้นถึง 75% ซึ่งมีมล
ู คากวา 1.48 หมื่นลานดอลลารสหรัฐ ถึงกระนั้น ยอดคาปลีกอี
คอมเมิรซ
 ในปจจุบันคิดเปนเพียง 3.1% ของยอดคาปลีกทั้งหมดในเม็กซิโก ในอีกไมกป
ี่ ขางหนาอัตราการเติบโตตอปของยอดคา
ปลีกอีคอมเมิรซในเม็กซิโกคาดวาจะยังคงอยูที่ประมาณ 25% และยังมีชองวางสําหรับการพัฒนาอีกมาก 1

1.48 หมื่นลาน
ดอลลารสหรัฐ

อัตราการเติบโตรายปของธุรกิจ
อีคอมเมิรซอยูที่

25%

การขาย
อี
คอมเมิรซ
ป 2021
Amazon เขาสูเม็กซิโกในป 2015 ในเวลาเพียงไมกี่ป Amazon ไดกลายเปนหนึ่งในบริษัทอีคอมเมิรซ
 ที่ใหญที่สุดและเติบโตเร็วทีส
่ ุด
ในเม็กซิโก ปจจุบัน Amazon เปนไซตทางเลือกแแรกสําหรับการขายออนไลนในเม็กซิโกและเปนไซตอีคอมเมิรซ
 ทีม
่ ผ
ี ูเขาชมมากทีส
่ ุด 2
โดยมีผูเขาชมทีไ่ มซาํ้ กันมากกวา 11.50 ลานคนตอเดือน 3 เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ที่ Amazon ไดเขาไปเปดตลาดแลว Amazon
ในเม็กซิโก ยังใหมอยูมากและกําลังเติบโตอยางยิ่งยวด

Amazon ในเม็กซิโก

ไซตอีคอมเมิรซทางเลือกแรก

ปริมาณผูเขาชมสูงสุด

ผูเขาชม 11.5 ลานคนตอเดือน

เนื่องจาก Amazon ในเม็กซิโกมีการแขงขันคอนขางตํ่า ผูขายชาวไทยจึงมีโอกาสเติบโตสูงมาก เครื่องมือทีส
่ ามารถใชบนไซต
อเมริกาทั้งหมดสามารถใชบนไซตของเม็กซิโกได และยังสินคาขายดี การดําเนินการ และการขนสง รวมถึงแนวโนมการซื้อที่คลาย
กับ Amazon.com มาก ผูขายชาวไทยจํานวนมาก โดยเฉพาะเจาของแบรนดเติบโตไดอยางรวดเร็ว เนื่องจากความสามารถในการ
เลือกผลิตภัณฑที่เปนเอกลักษณ

แหลงที่มาขอมูล
1. http://asociaciondeinternet.org.mx
2. ComScore MyMetrix Feb., 2019, Multiplatform
3. ComScore MyMetrix Feb., 2019, Multiplatform
แนะนําไซต Amazon - ไซต Amazon ในอเมริกําเหนือ
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ผูบริโภคของเม็กซิโก
เม็กซิโกมีประชากรทั้งหมด 130 ลานคนซึ่งจัดเปนอันดับที่ 11 ของโลก เปนประเทศที่ใชภาษาสเปนมากทีส
่ ุด และเปนประเทศทีม
่ ี
ประชากรมากทีส
่ ุดเปนอันดับสองในละตินอเมริกา โดยมีมากกวาประชากรของออสเตรเลีย สเปน และอิตาลีรวมกัน แมวาอัตราการ
เพิ่มของประชากรจะลดลง แตจํานวนประชากรทั้งหมดยังคงเพิ่มขึ้นและมีอายุเฉลีย
่ เพียง 30 ป จัดเปนประเทศที่เยาววัยมาก

ประชากรในเม็กซิโก

1.3 รอยลาน

ออสเตรเลีย

สเปน

อิตาลี

มีผูใชอินเทอรเน็ต 79 ลานคนในเม็กซิโกซึ่งคิดเปน 61.7% ของประชากรทั้งหมด ซึ่งตํ่ากวาอัตราการเขาถึงอินเทอรเน็ตใน
สหรัฐอเมริกาและแคนาดาซึ่งเปนไซตในอเมริกาเหนือดวยเชนกัน ผูใชอินเทอรเน็ตมากกวา 50% ซื้อสินคาทางออนไลนและอัตรา
การชอปปงของผูใชโทรศัพทมือถือนั้นมากกวาการชอปปงบนพีซถ
ี ึง 3 เทา 1 และจากการวิเคราะหกลุมผูบริโภคพบวาผูบริโภคสวน
ใหญทก
ี่ ระตือรือรนในการซื้อของออนไลนคือคนหนุมสาวอายุระหวาง 18-34 ป 2 ดวยการพัฒนาของเศรษฐกิจ ปริมาณผูใช
อินเทอรเน็ตในเม็กซิโกจะเพิ่มขึ้นไปอีก ทําใหเกิดกระแสใหมสาํ หรับผูใชอีคอมเมิรซตอไปเรื่อย ๆ
เนื่องจากความใกลเคียงกันทางภูมิศาสตร
ความตองการของผลิตภัณฑตามฤดูกาลในเม็กซิโกจึงมีความใกลเคียงกับ
สหรัฐอเมริกา เนื่องจากอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาที่อยูในอเมริกาเหนือ ความตองการสินคายอดนิยมในเม็กซิโกจึงใกลเคียงกับ
ผูบริโภคในสหรัฐอเมริกามาก อยางไรก็ตามผูบริโภคชอบคําอธิบายผลิตภัณฑที่เปนภาษาสเปนมากกวา
สินคาอุปโภคบริโภคระดับลางของเม็กซิโกมีราคาคอนขางแพง ดังนั้นผลิตภัณฑระดับลางก็สามารถทํากําไรไดเชนกัน เชนนั้นการ
เขาใจความตองการในทองถิ่นของเม็กซิโกอยางถูกตองจึงเปนสิ่งสําคัญมาก
เนื่องจากเศรษฐกิจยังไมพฒ
ั นา
สินคาคุณภาพดีที่มรี าคาถูกยังเปนอีกหนึ่งในคุณสมบัติทผ
ี่ ูบริโภคในเม็กซิโกคอนขางให
ความสําคัญ นอกจากนี้เม็กซิโกยังมีแนวคิดที่ชัดเจนในเรื่องการบริโภคเกินกําลังซื้อ/การผอนชําระ เมื่อซื้อของในราคาเล็กนอยจาก
หางสรรพสินคา ก็มักจะมีแนวโนมที่จะผอนชําระมากกวา

แหลงที่มาขอมูล
1/2. Research on Internet users’ habits in Mexico
แนะนําไซต Amazon - ไซต Amazon ในอเมริกําเหนือ
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นโยบายผลิตภัณฑของ Amazon ในเม็กซิโก
รายการสินคาที่สามารถจําหนายได : คลิกที่นเี่ พื่อดู

บทสรุปของเม็กซิโก
1. ขนาดเศรษฐกิจที่ไมใหญเทาของสหรัฐอเมริกาและแคนาดา แตความเร็วในการพัฒนา
เศรษฐกิจคอนขางสูง และมีศักยภาพดานอีคอมเมิรซ
 สูงมาก
2. สินคาตามฤดูกาลและสินคาทีเ่ ปนที่นิยมใกลเคียงกับสหรัฐอเมริกา
3. ประชากรมีจํานวนมากและอายุนอย ชอบลองสิ่งใหม ๆ และแสวงหาความคุมคามากกวา

แนะนําไซต Amazon - ไซต Amazon ในอเมริกําเหนือ
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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 เว็บไซตในอเมริกาเหนือ, เว็บไซตในยุโรป, เว็บไซตในญี่ปุน

ทําความเขาใจบทเรียนอื่นที่เกีย
่ วของ ：
• หากตองการเรียนรูเพิ่มเติมเกีย
่ วกับโปรแกรมและแหลงขอมูลของทาง Amazon โปรดคนหา “โปรแกรม Amazon”
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