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กำรพัฒนำของธุรกิจค้ำปลีกและธุรกิจอีคอมเมิร์ซในสหรำชอำณำจักร

สหราชอาณาจักรเป็นประเทศการค้าขนาดใหญ่และยังเป็นศูนย์กลางทางการเงินของโลก เป็นแกนหลักของเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคยุโรปตะวันตกซ่ึงมีมูลค่า 5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านอีคอมเมิร์ซท่ีได้รับการพัฒนามาเป็นอย่างดี เอ้ือประโยชน์ให้ยอดขายอีคอมเมิร์ซของสหราช
อาณาจักรเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วและต่อเน่ืองมาจนถึงปลายปี 2019 โดยยอดขายอีคอมเมิร์ซ B2C ในสหราชอาณาจักรจะ
เกิน 2 แสนล้านยูโร ซ่ึงเพ่ิมข้ึน14.6% เม่ือเทียบกับปีท่ีแล้ว และการเพ่ิมข้ึนคร้ังน้ีถือว่าเพ่ิมข้ึนสูงสุดในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา 
1

ในปี 2019 มูลค่าตลาดอีคอมเมิร์ซมีสัดส่วน22.3% จากมูลค่าค้าปลีกท้ังหมดของประเทศอังกฤษ เม่ือเทียบกับประเทศ
อ่ืนๆ ในสหภาพยุโรปแล้ว ตัวเลขน้ีของประเทศอังกฤษคิดเป็น 2 เท่าของตัวเลขเฉล่ียของประเทศอ่ืนๆ 2 ปัจจุบัน อัตรา
การเข้าถึงอีคอมเมิร์ซและสัดส่วนท่ีมูลค่าการค้าปลีกอีคอมเมิร์ซจากมูลค่าการค้าปลีกท้ังหมดถือว่าสูงท่ีสุดในประเทศ
ต่างๆ ท่ัวโลก ซ่ึงแซงหน้าประเทศสหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นประเทศใหญ่ด้านอีคอมเมิร์ซด้วย

คาดการณ์ว่าถึงปี 2021 การค้าปลีกอีคอมเมิร์ซของสหราชอาณาจักรจะเกินหน่ึงในส่ีของยอดค้าปลีกท้ังหมดในคร้ัง
แรก และเม่ือถึงปี 2023 อาจถึง 27.9% ได้ 3

Amazon เป็นผู้น าในอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซของสหราชอาณาจักร ปี 2018 Amazon ยอดขายธุรกิจอีคอมเมิร์ซในส
หราชอาณาจักร 28.8% และปี 2019 เพ่ิมข้ึนเป็น 30.1% 4

อีคอมเมิร์ซ B2C ของสหรำชอำณำจักรมีขนำดใหญ่ และก ำลัง
เติบโตอย่ำงรวดเร็ว (สถิติปี 2019)

แหล่งท่ีมาข้อมูล(ภาษาจีนเท่าน้ัน)
1. Ecommerce Foundation UK E-Commerce Report 2019, Sohu.com
2/3. eMarketer, May 2019, Sohu.com
4. Edge by Ascential, Edge insights Report, Latovo.com

ปี 2019

B2C
กำรขำย
อีคอมเมิร์ซ

2 แสนล้ำนยูโร
อีคอมเมิร์ซเพ่ิมข้ึน 14.6% เม่ือเทียบกับ

ปีท่ีแล้ว

สัดส่วนอีคอมเมิร์ซสูงกว่าการค้าปลีกทางสังคม

22.3%
คิดเป็น 2 เท่ำของค่าเฉล่ียของประเทศ
อ่ืนๆ ในยุโรป

4.1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บไซต์ในสหรำชอำณำจักร

https://www.sohu.com/a/323326160_120176438
https://www.sohu.com/a/325669193_100273032
https://laduo.com/amazon/1177.html
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ผู้บริโภคของสหรำชอำณำจักร

อัตราการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต (95%) และอัตราการเข้าถึงอีคอมเมิร์ซ (87%) ของสหราชอาณาจักรอยู่อันดับต้นๆ ของ
ท่ัวโลก แม้จะมีประชากรเพียง 66 ล้านคน ซ่ึงน้อยกว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างมาก แต่ยอดการบริโภคกลับสูง
มาก ซ่ึงมากกว่าของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอ่ืนๆ ในสหภาพยุโรปหลายเท่า ปี 2015 มูลค่าการบริโภคออนไลน์
เฉล่ียต่อผู้ซ้ืออีคอมเมิร์ซของสหราชอาณาจักรอยู่ท่ี 2,515 ยูโร เม่ือปี 2019 ได้เพ่ิมสูงข้ึนมาเป็น 3,254 ยูโร ส่วนปี 
2019 คาดว่าจะมาถึง3,620 ยูโร 1

จากข้อมูลเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซสหราชอาณาจักรพบว่า เส้ือผ้าและอุปกรณ์กีฬาติดอันดับ 1 ซ่ึงครองยอดขายท้ังหมดกว่า 
70% ส่วนของใช้ในบ้านและของเล่นติดอันดับ 2 ผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียวติดอันดับ3 2

หมวดหมู่สินค้ำอีคอมเมิร์ซของสหรำชอำณำจักรที่มียอดขำยดีในปี 2018

เส้ือผ้าและอุปกรณ์กีฬา ของใช้ในบ้านและของเล่น ผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียว

ต๋ัวอีเว้นท์ การวางแผนส าหรับการท่องเท่ียว
(เช่ารถ เป็นต้น)

ภาพยนตร์และดนตรี

แหล่งท่ีมาข้อมูล (ภาษาจีนเท่าน้ัน)
1. Ecommerce Foundation UK E-Commerce Report 2019, Ennews.com
2. Office for National Statistics, 2018 UK Internet Access Report, 100ec.cn

https://www.ennews.com/article-11816-1.html
http://www.100ec.cn/index/detail--6466983.html
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ผู้บริโภคของสหราชอาณาจักรมีลักษณะดังน้ี：

ควำมถี่ในกำรช้อปปิ้งออนไลน์สูง
ผู้บริโภคในสหราชอาณาจักรซ้ือของออนไลน์เฉล่ียแล้ว 6 คร้ังต่อเดือน ความถ่ีในการช้อปป้ิงออนไลน์
ส าหรับผู้หญิงกับผู้ชายค่อนข้างใกล้เคียงกัน ซ่ึงมีผู้บริโภคชาย 27% และผู้บริโภคหญิง 25%ซ้ือของ
ออนไลน์อย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 คร้ัง ถ้าดูจากอายุผู้บริโภค：ผู้บริโภคท่ีอายุ 25-34 ปีเป็นก าลังหลักใน
การช้อปป้ิงออนไลน์ เฉล่ียแล้วซ้ือของออนไลน์เดือนละ 8 คร้ัง；ถ้าดูจากเขตภูมิภาค: คนลอนดอนใช้
เวลาช้อปป้ิงออนไลน์มากท่ีสุด เฉล่ียแล้วจะใช้เวลา 7 วัน ถือว่าเป็นกลุ่มลูกค้าท่ี “ติด” การช้อปป้ิง
ออนไลน์ 1

ก ำลังซื้อสูงมำก
ค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคในสหราชอาณาจักรบนเว็บไซต์ช้อปป้ิงออนไลน์ต่างประเทศสูงมาก ผู้บริโภค
ม่ันใจในการค้าปลีกออนไลน์มากอีกด้วย นอกจากน้ี ผู้บริโภคในสหราชอาณาจักร โดยเฉพาะกลุ่ม
ผู้บริโภคท่ีเช่ียวชาญเร่ืองโซเชียลมีเดีย มักแสดงออกมาซ่ึงความสนใจต่อสินค้าใหม่ๆ เป็นอย่างมาก 
และชอบลองผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ท่ีเพ่ิงออกมาด้วยเช่นกัน ดังน้ัน ผู้ขายควรออกแบบหน้าข้อมูลสินค้าให้
น่าสนใจ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ถ้าเป็นรายการสินค้าท่ีมีขายเฉพาะร้านจะย่ิงดี ผู้ขายควรให้
ความส าคัญกับการออกแบบหน้ารายละเอียดของสินค้า เพ่ือดึงดูดผู้บริโภคเป้าหมายในประเทศท่ี
ตลาดอีคอมเมิร์ซได้รับการพัฒนามาเป็นอย่างดี

ให้ควำมส ำคัญกับประสบกำรณ์กำรช้อปปิ้งออนไลน์
ลักษณะนิสัยและพฤติกรรมของผู้บริโภคในสหราชอาณาจักรท าให้พวกเขานอกจากอยากได้รับความ
คุ้มค่าจากผลิตภัณฑ์แล้ว ยังให้ความส าคัญกับคุณภาพด้วย มีความต้องการสูงในท้ังด้านรูปลักษณ์
ภายนอกและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และบริการการจัดส่งสินค้าด้วย
ประมาณ 65% ของผู้บริโภคท่ีซ้ือของออนไลน์จากต่างประเทศแสดงความเห็นว่า ปัจจัยท่ีส่งอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจมากท่ีสุดคือบริการการจัดส่งสินค้าและบริการการเปล่ียนคืนสินค้า สองในสามของ
ผู้บริโภคคิดว่าการช้อปป้ิงออนไลน์สะดวกกว่าถ้าหากได้เห็นข้อมูลเก่ียวกับการขนส่งสินค้าและการ
เปล่ียนคืนสินค้าก่อนการช าระเงิน ผู้บริโภค 70% แสดงความเห็นว่า บริการการขนส่งสินค้าท่ีดีจะช่วย
ให้พวกเขาซ้ือผลิตภัณฑ์จากผู้ค้าปลีกน้ันอีกคร้ัง 2

แม้ว่าการช้อปป้ิงออนไลน์ในสหราชอาณาจักรโดยส่วนใหญ่จะเกิดข้ึนท่ีลอนดอนและภาคตะวันออก
เฉียงใต้ของสหราชอาณาจักร แต่ถ้าหากอยากพบความส าเร็จในการท าธุรกิจในสหราชอาณาจักร 
ยังคงต้องการให้บริการจัดส่งสินค้าไปท่ัวสหราชอาณาจักรด้วย และต้องการเผยข้อมูลการขนส่ง
สินค้าและข้อมูลการเปล่ียนคืนสินค้าระหว่างกระบวนการซ้ือสินค้าของผู้บริโภค ท าให้ผู้บริโภคได้รับ
ประสบการณ์จากการช้อปป้ิงออนไลน์ท่ีน่าจดจ า 

ให้ควำมส ำคัญกับสภำพแวดล้อมภำยในบ้ำนค่อนข้ำงสูง
จากสถิติส านักงานสถิติแห่งชาติของสหราชอาณาจักรพบว่า ปริมาณการขายของใช้ในบ้านติดอันดับ 
2 ในหมวดหมู่สินค้าอีคอมเมิร์ซท้ังหลาย เป็นเพราะว่าชาวอังกฤษตกแต่งบ้านบ่อยมาก ดังน้ันจึงมี
ความต้องการในการจัดซ้ือของใช้ในบ้านมากด้วย

แหล่งท่ีมาข้อมูล (ภาษาจีนเท่าน้ัน)
1. EmpathyBroker Survey for UK Consumers, Cifnews.com
2. IMRG Survey Report, ZAKER NEWS

https://m.cifnews.com/article/37018
http://www.myzaker.com/article/5887e9c21bc8e00867000002
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นโยบำยผลิตภัณฑ์ของ Amazon ในสหรำชอำณำจักร

รำยกำรสินค้ำต้องจ ำกัด: คลิกท่ีน่ีเพ่ือดู

สินค้ำที่ต้องขอใบอนุญำตเป็นพิเศษ: คลิกท่ีน่ีเพ่ือดู

บทสรุปของสหรำชอำณำจักร

1. ขอบข่ายอีคอมเมิร์ซสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก การบริโภคเฉล่ียต่อคนสูงกว่า
สหรัฐอเมริกาและประเทศในสภาพยุโรปอ่ืน 

2. ผู้บริโภคสนใจและชอบลองผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ท่ีเพ่ิงออกมา ในขณะเดียวกันก็ให้
ความส าคัญกับคุณภาพด้วย

3. ให้ความส าคัญกับการแต่งกาย และมีความต้องการสูงส าหรับสภาพแวดล้อมในบ้าน
4. ให้ความส าคัญกับประสบการณ์การช้อปป้ิงออนไลน์ โดยเฉพาะด้านการขนส่งสินค้า

https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help/help.html?itemID=201743940&language=en_GB&ld=SCSOAlogin
https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help/external/200301050?language=en_GB
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กำรพัฒนำของธุรกิจค้ำปลีกและธุรกิจอีคอมเมิร์ซในฝร่ังเศส

ฝร่ังเศสต้ังอยู่ท่ีทางทิศตะวันตกของยุโรป มีเน้ือท่ีท้ังหมด 55.2 หม่ืนตารางกิโลเมตร นับจนถึงวันท่ี 1 เดือนมกราคม ปี 
2020 มีประชากรรวมมากกว่า 67 ล้านคน 1 มีความเจริญทางเศรษฐกิจมาก เป็นหน่ึงในประเทศแกนกลางของสหภาพ
ยุโรป ฝร่ังเศสเป็นหน่ึงในประเทศอุปโภคบริโภคหลักของยุโรป และเป็นประเทศส าคัญของธุรกิจอีคอมเมิร์ซด้วย ธุรกิจ
การค้าปลีกอีคอมเมิร์ซของฝร่ังเศสในปี 2018 ประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก ยอดขายบนอีคอมเมิร์ซเพ่ิมข้ึน 13.4% 
เม่ือเทียบกับปีท่ีแล้ว พุ่งทะยานแตะ 926 ร้อยล้านยูโร ส่วนปี 2019 ยอดขายได้ทะลุ 1,000 ร้อยล้านยูโรเป็นคร้ังแรก 
(ประมาณ 1,235 ร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ปริมาณการขายผ่านอุปกรณ์เคล่ือนท่ีก็เพ่ิมข้ึน 22% เม่ือเทียบกับปีท่ีแล้ว 2

ในช่วงปลายปี 2018 อัตราการเข้าถึงอีคอมเมิร์ซของฝร่ังเศสเป็น 75% เม่ือเทียบกับสหราชอาณาจักรและประเทศท่ี
พัฒนาแล้วในสหภาพยุโรป (เช่น เยอรมนี) อัตราการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตและอัตราการเข้าถึงอีคอมเมิร์ซของฝร่ังเศส
ค่อนข้างต ่า 3 ด้วยการลงทุนบนอินเตอร์เน็ตอย่างต่อเน่ืองของรัฐบาลฝร่ังเศส อัตราการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของ
ฝร่ังเศส(โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีชนบท)ได้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นหน่ึงในเหตุผลท่ีช่วยท าให้อีคอมเมิร์ซของฝร่ังเศสเติบโต
อย่างแข็งแกร่ง

ปี 2016 อัตราการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของฝร่ังเศสได้เพ่ิมข้ึน 1.54% ส่วนปี 2017 ได้เพ่ิมข้ึน 0.4% ส าหรับปี 2018 ได้
เพ่ิมข้ึนประมาณ 1.51% 4

Amazon เข้าตลาดฝร่ังเศสต้ังแต่เดือนสิงหาคม ปี 2000 ปัจจุบันได้พัฒนาเป็นเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซท่ีใหญ่ท่ีสุดของ
ฝร่ังเศส 5

926 ร้อยล้ำนยูโร

1,000 ร้อยล้ำนยูโร

ปี 2018 ปี 2019

การขาย
อี

คอมเมิร์ซ

การขาย
อีคอมเมิร์ซ

+8%+13.4%

สภำพกำรณ์อีคอมเมิร์ซในฝร่ังเศส

แหล่งท่ีมาข้อมูล (ภาษาจีนเท่าน้ัน)
1. French Statistics Institute (Insee), European Times
2. French Ecommerce Association (FEVAD) Report 2018, qq.com
3. eCommerce Foundation, Ebrun.com
4. French Ecommerce Association (FEVAD), Sohu.com
5. French Ecommerce Association (FEVAD) Report 2018, Sohu.com

4.2 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บไซต์ในฝรั่งเศส

http://www.oushinet.com/europe/france/20200114/339006.html
https://new.qq.com/omn/20190214/20190214A0J78D.html?pc
http://www.ebrun.com/20190528/335569.shtml
https://www.sohu.com/a/241055095_368681
https://www.sohu.com/a/240945172_100122643
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แหล่งท่ีมาข้อมูล (ภาษาจีนเท่าน้ัน)
1. eCommerce Foundation, Ebrun.com
2. French Ecommerce Association (FEVAD), Zgchdh.cn

ผู้บริโภคของฝรั่งเศส

ปี 2018 ยอดซ้ือสินค้าออนไลน์เฉล่ียต่อคนของฝร่ังเศสอยู่ท่ี 2,126 ยูโรต่อปี ปี 2019 เพ่ิมข้ึนเป็น 2,346 ยูโร 1 แฟช่ัน 
อาหารและศิลปะของฝร่ังเศสเป็นท่ีรู้จักกันดีท่ัวโลก อันเป็นเหตุท่ีชาวฝร่ังเศสมีความภาคภูมิใจในชนชาติตนเองเป็นอย่าง
มาก ขณะเดียวกันชาวฝร่ังเศสยังให้ความส าคัญกับเสรีภาพและความเป็นตัวของตัวเอง ไม่ได้หลงใหลกับแบรนด์หรู แต่ให้
ความส าคัญกับการออกแบบ สุนทรียศาสตร์ เทรนด์แฟช่ัน และการใช้งานของผลิตภัณฑ์มากกว่า

ยอดซ้ือสินค้าออนไลน์
เฉล่ียต่อคน

2,346 ยูโร

ยอดขายในช่วงวันหยุด
เทศกาลมากกว่า

20%

มากกว่า 20% ของยอดขายสินค้าออนไลน์บนอีคอมเมิร์ซของฝร่ังเศสท้ังปีน้ันเกิดข้ึนในช่วงวันหยุด2 การช้อปป้ิง
ออนไลน์ของผู้บริโภคฝร่ังเศสจะได้รับอิทธิพลจากเทศกาลส าคัญอย่างเห็นได้ชัด ผลิตภัณฑ์ท่ีผู้บริโภคฝร่ังเศสจัดซ้ือน้ัน
ส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์หมวดหมู่ดังต่อไปน้ี ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แนวแฟช่ัน ผลิตภัณฑ์ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และมีเดีย อาหาร
และสุขภาพ ของใช้ในบ้านและเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ของเล่นและผลิตภัณฑ์ DIY เป็นต้น เม่ือเทียบกับประเทศท่ีส่ือสารด้วย
ภาษาอังกฤษซ่ึงตลาดอีคอมเมิร์ซได้รับการพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบแล้ว ตลาดอีคอมเมิร์ซของฝร่ังเศสยังคงก าลังอยู่ใน
ข้ันตอนการพัฒนาอย่างรวดเร็วอยู่ ดังน้ันความต้องการของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส3c ซ่ึงเป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีผู้ขายชาวไทยได้เปรียบมาเป็นเวลานาน น้ันยังคงสูงอยู่ ขณะเดียวกัน ผลิตภัณฑ์สุขภาพความงามและของใช้
ในรถก็ได้รับความนิยมมากเช่นกัน

http://www.ebrun.com/20190528/335569.shtml
http://www.zgchdh.cn/Pctribe/tribeinfo/16347
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แหล่งท่ีมาข้อมูล (ภาษาจีนเท่าน้ัน)
1. French Ecommerce Association (FEVAD), Cifnews.com
2. French Ecommerce Association (FEVAD), Cifnews.com

แม้ว่าธุรกิจแฟช่ันจะมีการแข่งขันกันอย่างเข้มงวดในหลายประเทศ แต่ก็ยังคงเป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมฝร่ังเศสและ
ภาพลักษณ์ของฝร่ังเศส ดังน้ันผลิตภัณฑ์แนวแฟช่ันจึงถือเป็นผลิตภัณฑ์หมวดหมู่ส าคัญส าหรับฝร่ังเศสด้วย แม้ในช่วง
เวลาท่ีเศรษฐกิจฝร่ังเศสตกอยู่ในภาวะยากล าบาก อุตสาหกรรมแฟช่ันก็ยังคงพัฒนาเติบโตอย่างต่อเน่ือง
จากรายงานล่าสุดของสมาคมแฟช่ันฝร่ังเศสพบว่า อุตสาหกรรมแฟช่ันของฝร่ังเศสมีมูลค่าการค้าสูงกว่าอุตสาหกรรม
มูลค่าสูงอย่างอุตสาหกรรมการบินและการผลิตรถยนต์

ดูจากช่วงเวลาแล้ว การโปรโมช่ันช่วงส้ินปีของฝร่ังเศสจะได้รับผลดีมากท่ีสุด

สมาคมอีคอมเมิร์ซของฝร่ังเศส FEVAD เผยให้เห็นว่า ผู้บริโภคฝร่ังเศสจะใช้เงินจ านวนมากในการซ้ือสินค้าออนไลน์ช่วง 
Black Friday, Cyber Monday และช่วงก่อนวันคริสต์มาส การโปรโมทช่วงเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม ปี 
2017 น้ันท าให้ยอดขายเพ่ิมข้ึน 17.5% และการโปรโมทช่วง Black Friday จะได้รับผลดีมากท่ีสุด ท าให้ยอดขายเพ่ิมข้ึน
ถึง 69% 1

ไตรมาสท่ี 4 ปี 2018 ยอดใช้จ่ายทะลุ 200 ร้อยล้านยูโร (ประมาณ 221 ร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ) ยอดขาย Black Friday 
สูงถึง 17 ร้อยล้านยูโร 2

ยอดใช้จ่ายในช่วง Black 
Friday ปี 2018

17 ร้อยล้ำนยูโร

Black Friday

https://www.cifnews.com/article/39424
https://www.cifnews.com/article/55041
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บทสรุปของฝรั่งเศส

1. เม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนๆ เช่น สหรัฐอเมริกาหรือสหราชอาณาจักรแล้ว อีคอมเมิร์ซ
ของฝร่ังเศสยังคงก าลังอยู่ในข้ันตอนการพัฒนาอย่างรวดเร็ว

2. ตลาดแฟช่ัน ของเล่นและเกมมีขนาดใหญ่
3. ท าให้การการใช้จ่ายได้รับอิทธิพลจากเทศกาลเป็นอย่างมาก ไตรมาสท่ี 4 

(โดยเฉพาะ Black Friday) จึงมีความส าคัญเป็นอย่างย่ิง

นโยบำยผลิตภัณฑ์ของ Amazon ในฝร่ังเศส

รำยกำรสินค้ำต้องจ ำกัด: คลิกท่ีน่ีเพ่ือดู

สินค้ำที่ต้องขอใบอนุญำตเป็นพิเศษ: คลิกท่ีน่ีเพ่ือดู

https://sellercentral.amazon.fr/gp/help/help.html?itemID=201743940&language=en_GB&ld=SCSOAlogin
https://sellercentral.amazon.fr/gp/help/200301050
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แหล่งท่ีมาข้อมูล (ภาษาจีนเท่าน้ัน)
1. 2018 Data from Federal Statistical Office of Germany, Xinhuanet.com
2. International Migration Report, 2015 Revision, Jianshu.com
3. 2019 Data from Federal Statistical Office of Germany, Finance.sina.com.cn
4. Ecommerce Foundation, Germany E-commerce Market Report 2017

กำรพัฒนำของธุรกิจค้ำปลีกและธุรกิจอีคอมเมิร์ซในเยอรมนี

เยอรมนีอยู่ในภาคกลางและภาคตะวันตกของยุโรป ในปี 2018 มีประชากรท้ังหมดประมาณ 83 ล้านคน เยอะกว่าของ
อังกฤษประมาณ 17 ล้านคน 1 เป็นประเทศท่ีมีจ านวนประชากรมากท่ีสุดในสหภาพยุโรป

นอกจากน้ี เยอรมนียังมีผู้อพยพจากต่างประเทศจ านวนมากถึง12 ล้านคน คิดเป็น 5% ของผู้อพยพท่ัวโลกซ่ึงมีจ านวน
ท้ังหมดเป็น 244 ล้านคน เป็นประเทศท่ีมีผู้อพยพจากต่างประเทศจ านวนมากเป็นอันดับ 2 ของโลก 2

ประเทศเยอรมนีมีความเจริญทางเศรษฐกิจมาก เป็นประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่อันดับสามของโลก และเป็นเศรษฐกิจ
อันดับหน่ึงของยุโรปด้วย ใช้ภาษาเยอรมนีเป็นภาษาทางการ อัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอยู่ท่ี 83% GDP ต่อหัวสูงถึง 
4.63 หม่ืนดอลลาร์สหรัฐฯ 3 จ านวนผู้บริโภคอีคอมเมิร์ซสูงถึง 52 ล้านคน 4 เป็นประเทศภูมิภาคยุโรปท่ีมีประชากรเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด

เน่ืองจากเยอรมนีมีประชากรจ านวนมาก มีส่ิงอ านวยความสะดวกข้ันพ้ืนฐานท่ีสมบูรณ์แบบ ประชากรมีมาตรฐานการ
ครองชีพค่อนข้างสูง ท าให้เยอรมนีกลายเป็นตลาดอีคอมเมิร์ซท่ีแข็งแกร่งในภูมิภาค

สหภาพยุโรป

ประชำกรมำกถึง 
83 ล้ำนคน

GDP ต่อคนสูงถึง

4.63 หมื่น
ดอลลำร์สหรัฐฯ 52 ล้ำน คน

จ านวนผู้บริโภคอีคอมเมิร์ซ
สูงถึง

อัตราการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตอยู่ท่ี

83%

4.3 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บไซต์ในเยอรมนี

http://www.xinhuanet.com/world/2019-01/27/c_1124048874.htm
https://www.jianshu.com/p/cfaa901496b9
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1656120357706779446&wfr=spider&for=pc
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ปัจจัยขับเคล่ือนการเติบโตของอีคอมเมิร์ซของเยอรมนีมีสองปัจจัย ปัจจัยแรกคือการเพ่ิมข้ึนของค่าใช้จ่ายต่อคนของ
ผู้ใช้อีคอมเมิร์ซ ในปี 2018 ค่าใช้จ่ายต่อคนของผู้ใช้อีคอมเมิร์ซได้เพ่ิมข้ึน 7% จากปีท่ีแล้ว อีกปัจจัยหน่ึงคือการเพ่ิมข้ึน
ของผู้ใช้อีคอมเมิร์ซรายใหม่ จ านวนผู้ซ้ืออีคอมเมิร์ซอายุมากกว่า 60 ปีน้ันก าลังเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว (11%) 3

ในอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซของเยอรมนี Amazon ยังเป็นหน่ึงในผู้น า ด้วยส่วนแบ่งการขายคิดเป็น 28.7% 4 ซ่ึงคิดเป็น
อันดับ 1 ของประเทศ ถ้าอยากเข้าไปท าธุรกิจอีคอมเมิร์ซในตลาดเยอรมนี ผู้ขายจึงควรพ่ึงพาแพลตฟอร์มของ 
Amazon ซ่ึงจะช่วยท าให้คุณเข้าถึงลูกค้าได้มากกว่า

เช่นเดียวกับ หลายๆ ประเทศ ยอดขายปลีกบนอีคอมเมิร์ซของเยอรมนีเติบโตรวดเร็วกว่าร้านค้าปลีกออฟไลน์เป็นอย่าง
มาก รายงานวิจัยธุรกิจการค้าปลีกของเยอรมนีท่ี GFK บริษัทวิจัยและส ารวจข้อมูลการตลาดช้ันน าประกาศเม่ือเดือน
กุมภาพันธ์ ปี 2019 แสดงให้เห็นว่า ในปี 2019 ยอดขายปลีกร้านออฟไลน์ท้ังหมดอยู่ท่ี 4,231 ร้อยล้านยูโร (ประมาณ 
4,993 ร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีแล้ว 34 ร้อยล้านยูโร (40 ร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) คิดเป็น0.8% 1

ในขณะท่ียอดขายปลีกบนอีคอมเมิร์ซเยอรมนีในปี 2018 เพ่ิมข้ึน 9.1% เป็น 980 ร้อยล้านยูโร (ประมาณ 1,160 ร้อยล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ) ซ่ึงได้แซงหน้าฝร่ังเศส อยู่อันดับ 2 รองจากสหราชอาณาจักรในภูมิภาคยุโรป 2

แหล่งท่ีมาข้อมูล (ภาษาจีนเท่าน้ัน)
1. Gfk, Germany Retail Industry Report Feb.2019, Kchuhai.com
2. HDE, Kchuhai.com
3. German Retailers Association Report 2018, Kchuhai.com
4. EY-Parthenon Digital Purchase Index 2018, Cifnews.com

898 ร้อยล้านยูโร

980 ร้อยล้ำนยูโร

ปี 2017 ปี 2018

การขาย
อีคอมเมิร์ซ

การขาย
อีคอมเมิร์ซ

+9.1%

ยอดขำยปลีกบนอีคอมเมิร์ซของเยอรมนีปี 2018 อยู่อันดับ2 รองจำกสหรำชอำณำจักร

http://www.kchuhai.com/report/view-2120.html
http://www.kchuhai.com/report/view-2120.html
http://www.kchuhai.com/report/view-2120.html
https://www.cifnews.com/article/36476
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ผู้บริโภคประเทศเยอรมนี

ปี 2017 ยอดซ้ือสินค้าออนไลน์เฉล่ียต่อคนของเยอรมนีอยู่ท่ี 1,515 ยูโร 1 ผู้บริโภคเยอรมนีมีลักษณะดังน้ี：

1.พฤติกรรมควำมเคยชินในกำรบริโภค
สถิติแสดงให้เห็นว่า 47% ของผู้บริโภคอีคอมเมิร์ซในเยอรมนีชอบซ้ือหนังสือ ภาพยนตร์ ดนตรีและ
เกมท่ีร้านออนไลน์ 43% ชอบซ้ือผลิตภัณฑ์แฟช่ัน และ 41% ชอบซ้ือผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ท่ี
น่าสนใจคือ ในปี 2017 61%ของผู้บริโภคเยอรมนีระบุว่าได้ซ้ือหนังสืออย่างน้อย 1 เล่มผ่านช่องทาง
ออนไลน์บนอุปกรณ์เคล่ือนท่ี 2

ซ้ือหนังสือ ภาพยนตร์ ดนตรีและเกมท่ีร้านออนไลน์

ซ้ือผลิตภัณฑ์แฟช่ันท่ีร้านออนไลน์

ซ้ือผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีร้านออนไลน์

หมวดหมู่รำยกำร
สินค้ำ

47%

43%

41%

แหล่งท่ีมาข้อมูล (ภาษาจีนเท่าน้ัน)
1. Ecommerce Foundation 2017
2. Ecommerce Foundation 2017, 199IT

http://www.199it.com/archives/755568.html
http://www.199it.com/archives/755568.html
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ก่อนท่ีจะซ้ือมักจะท าการส ารวจ
บนอินเทอร์เน็ตก่อนส่ังซ้ือสินค้า
รายใหญ่ รวมถึงเช็ครีวิวจากผู้ซ้ือ
คนอ่ืนๆ ด้วย

มักจะอ่านข้อก าหนดเก่ียวกับ
สินค้าและบริการหลังการขาย
อย่างละเอียดก่อนส่ังซ้ือสินค้า

ชอบใช้มือถือเทียบดูราคาของ
สินค้าในร้านต่างๆ 

รำยละเอียดสินค้ำ

2. การแนะน ารายละเอียดสินค้าเป็นส่ิงท่ีส าคัญมาก 1

ชาวเยอรมนีมีความเข้มงวดมาก ดังน้ันจึงให้ความส าคัญกับคุณภาพของสินค้า อัตราการส่งคืน
สินค้าจึงสูงกว่าประเทศอ่ืน ๆ ในยุโรป

ท้ังน้ีไม่ได้เป็นเพราะว่าชาวเยอรมนีเอาใจยาก แต่เป็นเพราะกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเข้มงวดมาก 
ท้ังยังได้รับผลกระทบจากพฤติกรรมของผู้บริโภคด้วย ท าให้มีผู้บริโภคจ านวนมากชอบส่ังซ้ือ
ผลิตภัณฑ์เดียวกันแต่สีและไซส์แตกต่างกันหลายอันภายในการส่ังซ้ือคร้ังเดียว และหลังจากได้รับ
สินค้าและลองใช้แล้ว ค่อยส่งคืนสินค้าท่ีไม่ชอบ

ดังน้ัน ถ้าต้ังใจอยากจะเข้าไปท าธุรกิจอีคอมเมิร์ซในตลาดเยอรมนี ต้องออกแบบหน้ารายละเอียด
สินค้าให้ชัดเจน ซ่ึงต้องระบุข้อมูลราคาสินค้า และนโยบายการส่งคืนสินค้าให้ชัดเจน การมีท่ีอยู่
ส าหรับการส่งคืนสินค้าในเยอรมนีเป็นส่ิงท่ีส าคัญมาก ซ่ึงไม่เพียงช่วยเพ่ิมจ านวนลูกค้าเป้าหมาย 
แต่ยังช่วยควบคุมต้นทุนการส่งคืนสินค้าด้วย

70%

80%

26%

แหล่งท่ีมาข้อมูล (ภาษาจีนเท่าน้ัน)
1. Ecommerce Foundation 2017, 199IT

http://www.199it.com/archives/755568.html
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3. ให้ความส าคัญกับบริการการจัดส่งสินค้า 1

ลูกค้าท่ัวเยอรมนีให้ความส าคัญกับเร่ืองค่าบริการจัดส่งสินค้า ความเร็วในการจัดส่งสินค้าและ
วิธีการจัดส่งสินค้า นอกจากน้ี ยังอาจมีความต้องการท่ีจะแทรกแซงในกระบวนการจัดส่ง เช่น การ
เปล่ียนท่ีอยู่หรือเวลาของการจัดส่งด้วย เม่ือระบบการขนส่ง (Logistics) ได้รับการพัฒนาอย่าง
รวดเร็ว ผู้บริโภคก็มีความคาดหวังสูงข้ึนกว่าเดิม

ชอบบริการจัดส่งสินค้าถึงบ้าน

จะตัดสินใจซ้ือสินค้าแบบเดียวกัน
หรือไม่ตามรีวิวการจัดส่ิงสินค้า
ของผู้ซ้ือ

เห็นว่าการจัดส่งสินค้าแบบ
มาตรฐาน (3-5 วัน)ไม่ควรเก็บ
ค่าบริการ 1

ควำมต้องกำรด้ำน
บริกำรกำรจัดส่ง

สินค้ำ

90%

83%

55%

แหล่งท่ีมาข้อมูล (ภาษาจีนเท่าน้ัน)
1. French Lengow Survey Report, Cifnews.com

https://www.cifnews.com/article/31880?origin=mshare
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บทสรุปของเยอรมนี

1. เศรษฐกิจใหญ่อันดับ 1 ของยุโรป ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ รองจากสหราชอาณาจักร ยัง
มีศักยภาพในการเจริญเติบโตสูง

2. ให้ความส าคัญกับรายละเอียดของการแนะน ารายการสินค้า
3. ให้ความส าคัญกับบริการการจัดส่งสินค้าและบริการด้านอ่ืนๆ 

นโยบำยผลิตภัณฑ์ของ Amazon ในเยอรมนี

รำยกำรสินค้ำต้องจ ำกัด: คลิกท่ีน่ีเพ่ือดู

สินค้ำที่ต้องขอใบอนุญำตเป็นพิเศษ: คลิกท่ีน่ีเพ่ือดู

https://sellercentral.amazon.de/gp/help/help.html?itemID=201743940&language=en_GB&ld=SCSOAlogin
https://sellercentral.amazon.de/gp/help/200301050?ref_=xx_swlang_head_%5e&mons_sel_locale=en_GB&languageSwitched=1
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แหล่งท่ีมาข้อมูล (ภาษาจีนเท่าน้ัน)
1. Italian National Bureau of Statistics, China's Ministry of Commerce
2. Italian National Bureau of Statistics, China's Ministry of Commerce
3. Ecommerce Foundation UK E-commerce Report 2019, Cifnews.com

กำรพัฒนำของธุรกิจค้ำปลีกและธุรกิจอีคอมเมิร์ซในอิตำลี

อิตาลีเป็นหน่ึงใน 4 ประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ท่ีในยุโรป GDP ปี 2018 อยู่ท่ี 20,714 ร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ติด
อันดับ 7 ของโลก แต่เป็นรองจากสหรัฐอเมริกา จีน ญ่ีปุ่น เยอรมนี อังกฤษและฝร่ังเศส GDPต่อคนอยู่ท่ี 34,238 
ดอลลาร์สหรัฐฯ มีช่องว่างทางเศรษฐกิจค่อนข้างมากระหว่างภูมิภาคต่างๆ ภายในประเทศ โดยมีความแตกต่างกัน
อย่างมากระหว่างภาคใต้และภาคเหนือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีมากกว่า 98% ของธุรกิจท้ังหมด เรียกได้ว่า
เป็น“อาณาจักรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม”1

ในปี 2019 อิตาลีมีประชากรรวมประมาณ 60.39 ล้านคน (ประชากรอายุมากกว่า 65 ปีคิดเป็น 22.8% ของประชากร
ท้ังหมด)2 มีประชากรท้ังหมด 60.39 ล้านคน มีผู้ใช้อีคอมเมิร์ซประมาณ 21 ล้านคน คิดเป็น 34% ของประชากรท้ังหมด 
เม่ือเทียบกันแล้ว สหราชอาณาจักรมีจ านวนประชากรพอๆ กันกับอิตาลี อยู่ท่ีประมาณ 66 ล้านคน แต่มีผู้ใช้อีคอมเมิร์ซ
ประมาณ 57 ล้านคน ซ่ึงเกือบจะมากกว่า 87% ของประชากรในสหราชอาณาจักรท้ังหมด 3

GDPต่อคนสูงถึง

34,238
ดอลลำร์สหรัฐ

ผู้ใช้อีคอมเมิร์ซคิดเป็น

34%

มีควำมเจริญทำง
เศรษฐกิจมำก

ก ำลังพัฒนำอย่ำง
รวดเร็ว

4.4 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บไซต์ในอิตำลี

http://www.mofcom.gov.cn/article/i/jyjl/m/201903/20190302839511.shtml
http://it.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201902/20190202833884.shtml
https://www.cifnews.com/article/45379
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แหล่งท่ีมาข้อมูล (ภาษาจีนเท่าน้ัน)
1. Cifnews.com
2. E-commerce Business Analysis Report of Amazon Italy, Chinanews.com
3. Ecommerce Foundation 2018, Crosspie.com
4. Italian National Bureau of Statistics, Office of Statistics, China's Ministry of Commerce

ท่ีเกิดความแตกต่างกันด้านจ านวนผู้ใช้อีคอมเมิร์ซเป็นอย่างมากน้ัน เป็นเพราะอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของท้ังสอง
ประเทศก็แตกต่างกันเป็นอย่างมากด้วย อัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของสหราชอาณาจักรสูงถึง 92.6% แต่ส าหรับ
อิตาลีกลับมีเพียง 65% 1 นอกจากน้ีแล้ว ความเร็วอินเทอร์เน็ตของอิตาลีต ่าท่ีสุดในยุโรป และก็ไม่ใช่บ้านทุกหลังจะ
สามารถใช้เน็ตได้ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีภูเขา แต่โชคดีท่ีสถานการณ์เหล่าน้ีก าลังได้รับการพัฒนาให้ดีข้ึน

ด้วยอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตท่ีเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา อีคอมเมิร์ซของอิตาลีได้เติบโตอย่างรวดเร็ว

ในปี 2018 อัตราการเติบโตของอีคอมเมิร์ซอิตาลีสร้างสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และได้กลายเป็นหน่ึงในประเทศท่ีมีอี
คอมเมิร์ซพัฒนาเติบโตได้รวดเร็วท่ีสุดในยุโรป 2 ในปี 2017 มูลค่าตลาดอีคอมเมิร์ซอิตาลีอยู่ท่ี 217 ร้อยล้านยูโร เทียบ
กับเม่ือปี 2016 แล้วได้เพ่ิมข้ึน 17.33% ส่วนปี 2018 ได้ทะลุ 231 ร้อยล้านยูโร 3

ในเม่ือGDP ของอิตาลีสูงถึง 75% 4 ของGDP ในสหราชอาณาจักร ยอดขายบนอีคอมเมิร์ซของอิตาลีกลับต ่ากว่าส
หราชอาณาจักรเป็นอย่างมาก ดังน้ันจึงถือว่ามีศักยภาพในการเติบโตเป็นอย่างมาก

Amazon เข้าตลาดอิตาลีต้ังแต่ปี 2010 และเร่ิมให้บริการ Prime กับลูกค้าอิตาลีต้ังแต่ปี 2011 ตอนน้ีได้พัฒนาจน
กลายเป็นหน่ึงในเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด

มีศักยภำพใน
กำรเติบโตสูงมำก

แต่ขนาดของอีคอมเมิร์ซ
กลับมีแค่

12%

GDP มากกว่าอังกฤษเป็น

75%

http://m.cifnews.com/article/40601
http://www.chinanews.com/gj/2018/08-27/8611225.shtml
http://crosspie.com/article/309.html
http://www.mofcom.gov.cn/article/i/jyjl/m/201903/20190302839511.shtml
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แหล่งท่ีมาข้อมูล (ภาษาจีนเท่าน้ัน)
1. Cuponation, Cifnews.com
2. Netcomm, Cifnews.com
3. Ecommerce Foundation, E8t.com

ผู้บริโภคของอิตำลี

อิตาลีต้ังอยู่ท่ีภาคใต้ของยุโรป ชาวอิตาลีส่วนใหญ่ชอบประหยัด ชอบติดตามแฟช่ัน และให้ความส าคัญกับการใช้ชีวิต
อย่างสบาย

รายงานจาก Cuponation แสดงให้เห็นว่า ในปี 2016 และปี 2017 มียอดขายผลิตภัณฑ์แฟช่ันและเคร่ืองประดับน้ันคิด
เป็น 39% ของยอดขาย Black Friday ท้ังหมด คิดเป็นหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ท่ีมียอดขายสูงเป็นอันดับแรก รองจากน้ัน
คือผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็น 17% ยอดขายผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามคิดเป็น 6% ส่วนหนังสือ ดนตรี 
เกมส์และผลิตภัณฑ์ท่องเท่ียวคิดเป็น 5% 1

ในปี 2016 Netcommได้สรุปหมวดหมู่สินค้าอีคอมเมิร์ซของอิตาลีท่ีมียอดขายดีท่ีสุด 3 ประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แฟช่ัน 
ของใช้ในบ้าน และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ มือถือสมาร์ทโฟน เป็นต้น 2

จากรายงานของ Ecommerce Foundation ยุโรปพบว่า ผู้บริโภคอิตาลีให้ความส าคัญมากท่ีสุดกับบริการการจัดส่ง
สินค้าและต้นทุนในการจัดส่งสินค้าฟรี ซ่ึงแตกต่างไปจากผู้บริโภคเยอรมนีและสหราชอาณาจักร ผู้บริโภคอิตาลียอมรอ
นานเพ่ือประหยัดค่าใช้จ่ายส าหรับบริการการจัดส่งสินค้า

ผู้บริโภคอิตาลียังให้ความส าคัญกับด้านต่างๆ ดังน้ี: บริการการส่งคืนฟรี (91%) แนะน าสินค้าอย่างละเอียด (90%) ไม่
เก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิม (90%) 3

นอกจากน้ีแล้ว ข้อมูลสินค้าท่ีอธิบายในภาษาอิตาลีจะได้รับความนิยมมากกว่า ผู้บริโภคอิตาลีจ านวนมากมักให้
ความส าคัญกับช่ือเสียงของร้าน และมักเลือกซ้ือสินค้าจากร้านค้าท่ีได้รับคะแนนสูงและรีวิวดี

ผลิตภัณฑ์แฟช่ันและ
เคร่ืองประดับ

ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
ความงาม

ของใช้ในบ้าน

หมวดหมู่สินค้าอีคอมเมิร์ซของอิตาลีท่ีมียอดขายดี

http://m.cifnews.com/article/30908
https://www.cifnews.com/article/26938
http://www.e8t.com/news/netsales/show-136938.html
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บทสรุปของอิตำลี

1. มีความเจริญทางเศรษฐกิจมาก แต่อัตราการเข้าถึงอีคอมเมิร์ซและยอดขายอี
คอมเมิร์ซค่อนข้างต ่า มีศักยภาพในการเติบโตสูง

2. ผลิตภัณฑ์แฟช่ัน ของใช้ในบ้าน ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
ความงามค่อนข้างได้รับความนิยม

3. ให้ความส าคัญกับต้นทุนส าหรับบริการการจัดส่งสินค้า

นโยบำยผลิตภัณฑ์ของ Amazon ในอิตำลี

รำยกำรสินค้ำต้องจ ำกัด: คลิกท่ีน่ีเพ่ือดู

สินค้ำที่ต้องขอใบอนุญำตเป็นพิเศษ: คลิกท่ีน่ีเพ่ือดู

https://sellercentral.amazon.it/gp/help/help.html?itemID=201743940&language=en_GB&ld=SCSOAlogin
https://sellercentral.amazon.it/gp/help/200301050?ref_=xx_swlang_head_%5e&mons_sel_locale=en_IT&languageSwitched=1
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แหล่งท่ีมาข้อมูล (ภาษาจีนเท่าน้ัน)
1. Spanish Statistical Office, Sohu.com
2. Ecommerce Foundation, Cifnews.com
3. Ecommerce Foundation, Cifnews.com
4. SEMrush Spain, Dsb.cn

กำรพัฒนำของธุรกิจค้ำปลีกและธุรกิจอีคอมเมิร์ซในสเปน

สเปนต้ังอยู่ท่ีคาบสมุทรไอบีเรีย ทางตะวันตกเฉียงใต้ของยุโรป และเป็นหน่ึงในประเทศแกนกลางของยุโรปตอนใต้ GDP ในปี 
2018 อยู่ท่ีประมาณ 143 หม่ืนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มีประชากรท้ังหมดประมาณ 46.72 ล้านคน GDPต่อคนประมาณ 
30,502 ดอลลาร์สหรัฐฯ 1

อัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตประมาณ 85% อัตราการเข้าถึงอีคอมเมิร์ซประมาณ 63% เม่ือเทียบกับประเทศแนวหน้าอย่างส
หราชอาณาจักรแล้วยังอยู่ในระดับท่ีค่อนข้างต ่า 2

ในปี 2018 มูลค่าการค้าบนอีคอมเมิร์ซของสเปนอยู่ท่ี 279.6 ร้อยล้านยูโร เทียบกับปี 2017 เพ่ิมข้ึน 17％

Amazon ได้ครองต าแหน่งส าคัญในธุรกิจอีคอมเมิร์ซของสเปน ปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์รายเดือนสูงกว่าคู่แข่งรายอ่ืนเป็น
อย่างมาก 3

GDPต่อคนสูงถึง

30,502
ดอลลำร์สหรัฐ

อัตราการเข้าถึงอีคอมเมิร์ซ

63%

279.6 ร้อยล้ำนยูโร

ปี 2018

การขาย
อีคอมเมิร์ซ

+17%

ปริมำณกำรขำยบนอีคอมเมิร์ซของสเปนในปี 2018

4.5 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บไซต์ในสเปน

ผู้บริโภคของสเปน

ในปี 2019 ยอดซ้ือสินค้าออนไลน์เฉล่ียต่อคนของสเปนอยู่ท่ี 1,304 ยูโร เทียบกับปี 2018 แล้วเพ่ิมข้ึนเกือบ 200 ยูโร 4

ข้อมูลระบุว่า เหตุผลท่ีผู้บริโภคชาวสเปนนิยมซ้ือของออนไลน์ ท่ีส าคัญท่ีสุดเป็นเพราะอยากได้รับบริการการจัดส่งถึงบ้าน 
นอกจากน้ีแล้วยังเป็นเพราะสามารถช้อปป้ิงได้โดยไม่จ ากัดเวลา ราคาสินค้าอาจถูกกว่าด้วย

https://www.sohu.com/a/292806865_100110525
https://www.cifnews.com/article/44682
https://www.cifnews.com/article/44682
http://www.dsb.cn/110296.html
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นโยบำยผลิตภัณฑ์ของ Amazon ในสเปน

ขีดจ ำกัดกำรจ ำแนกประเภท,สินค้ำและข้อมูล: คลิกท่ีน่ีเพ่ือดู

สินค้ำที่ต้องขอใบอนุญำตเป็นพิเศษ: คลิกท่ีน่ีเพ่ือดู

บทสรุปของสเปน

1. อัตราการเข้าถึงอีคอมเมิร์ซค่อนข้างต ่า มีศักยภาพในการเติบโตเป็นอย่างมาก
2. ผู้บริโภคสนิยมสินค้าท่ีคุ้มค่ากับราคา มีความต้องการอย่างมากด้านผลิตภัณฑ์

ประเภท 3C (3C ได้แก่ คอมพิวเตอร์, เคร่ืองมือการส่ือสาร และอุปกรณ์อิเล็กโทร
นิคส์) ผลิตภัณฑ์แฟช่ัน ของใช้ส าหรับการเดินทาง

3. มีคนจ านวน 437 ล้านคนท่ัวโลกใข้ภาษาสเปนเป็นภาษาแม่ อีคอมเมิร์ซของสเปนจะ
ส่งอิทธิพลต่อคนกลุ่มน้ีได้

https://sellercentral.amazon.es/gp/help/external/201743940?language=en_ES
https://sellercentral.amazon.es/gp/help/external/200301050?language=en_ES
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แหล่งท่ีมาข้อมูล
1. https://www.statista.com/topics/4909/e-commerce-in-the-netherlands/
2. https://wearesocial-net.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2018/01/DIGITAL-IN-2018-021-AVERAGE

-ECOMMERCE-REVENUES-PER-USER-V1.00.png

ภำพรวมของอีคอมเมิร์ซและผู้บริโภคเนเธอแลนด์

ชาวเนเธอแลนด์เป็นกลุ่มคนท่ีมีลักษณะ “เข้าถึงดิจิทัล” มากท่ีสุดในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 1 ในปี 2018 เนเธอแลนด์
มีประชากรท้ังหมดจ านวน 17 ล้านคน ยอดขายบนอีคอมเมิร์ซสูงถึง 237 ร้อยล้านยูโร ยอดซ้ือสินค้าออนไลน์เฉล่ียต่อ
คนของเนเธอแลนด์อยู่ท่ี 1,400 ยูโร สูงกว่าอิตาลี 273% และสูงกว่าสเปน 138% 2

นอกจากน้ีแล้ว ผู้บริโภคเนเธอแลนด์ชอบซ้ือสินค้าท่ีให้บริการจัดส่งฟรี ร้านออนไลน์ของเนเธอแลนด์ส่วนใหญ่ให้บริการ
จัดส่งฟรี ดังน้ันผู้ขายจึงควรพิจารณาให้บริการจัดส่งฟรีกับผู้ซ้ือชาวเนเธอแลนด์ เพ่ือเพ่ิมแรงดึงดูดของสินค้าได้ดี
ย่ิงข้ึน

ภำพรวมเว็บไซตA์mazon ในเนเธอแลนด์

วันท่ี 15 เดือนมกราคม ปี 2020 Amazon ได้เปิดตลาดเนเธอแลนด์ให้ผู้ขายท่ัวโลกเข้าถึงได้ เว็บไซต์ Amazon ในเนเธอ
แลนด์ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ของเล่น ของใช้ในครัว ของใช้ในบ้าน ผลิตภัณฑ์
สุขภาพและความงาม ผลิตภัณฑ์แฟช่ัน เป็นต้น

ส าหรับผู้บริโภค Amazon ในเนเธอแลนด์ เม่ือมูลค่าการบริโภคมากกว่า 20 ยูโร ก็จะได้รับบริการการจัดส่งสินค้าถึงบ้าน
โดย ระบบจัดส่งสินค้าโดย Amazon (FBA) ในวันถัดไปจากวันส่ังซ้ือ
ส าหรับผู้ใช้ระดับ Prime ในเนเธอแลนด์ ผู้ใช้สามารถเพลิดเพลินกับบริการการจัดส่งสินค้าถึงบ้านในวันถัดไปจากวัน
ส่ังซ้ือได้โดยไม่จ ากัดค่าใช้จ่ายข้ันต ่า ในปี 2017 Amazon ได้เปิดตัวแผนการสมาชิก Prime ในเนเธอแลนด์ และให้บริการ
การจัดส่งฟรีและรวดเร็วส าหรับสินค้าหลายล้านรายการให้กับสมาชิก Prime

จ านวนประชากร

17 ล้ำน

ยอดขายบนอีคอมเมิร์ซ

237 ร้อยล้ำนยูโร

ยอดซ้ือสินค้าออนไลน์เฉล่ีย
ต่อคน

1,400 ยูโร

4.6 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บไซต์ในเนเธอแลนด์

https://www.statista.com/topics/4909/e-commerce-in-the-netherlands/
https://wearesocial-net.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2018/01/DIGITAL-IN-2018-021-AVERAGE-ECOMMERCE-REVENUES-PER-USER-V1.00.png
https://wearesocial-net.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2018/01/DIGITAL-IN-2018-021-AVERAGE-ECOMMERCE-REVENUES-PER-USER-V1.00.png
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บทสรุปของเนเธอแลนด์

1. ค่าใช้จ่ายต่อคนบนอีคอมเมิร์ซสูงถึง 1,400 ยูโร/ปี
2. การบริการ FBA ของ Amazon มีประสิทธิภาพสูง
3. เพ่ิงเปิดตลาด ท าให้ผู้ขายชาวไทยมีโอกาสมากข้ึนในการเร่ิมต้น

นโยบำยผลิตภัณฑ์ของ Amazon ในเนเธอแลนด์

รำยกำรสินค้ำต้องจ ำกัด: คลิกท่ีน่ีเพ่ือดู

สินค้ำที่ต้องขอใบอนุญำตเป็นพิเศษ: คลิกท่ีน่ีเพ่ือดู

https://sellercentral.amazon.nl/gp/help/external/help.html?itemID=201743940&language=en_GB&ld=SCSOAlogin
https://sellercentral.amazon.nl/gp/help/help.html?itemID=200301050&ref_=xx_swlang_head_help&mons_sel_locale=en_GB&languageSwitched=1
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ภำพรวมเว็บไซต์ Amazon ในสวีเดน

สวีเดนต้ังอยู่บนคาบสมุทนสแกนดิเนเวียในยุโรปเหนือ เป็นประเทศท่ีใหญ่ท่ีสุดในบรรดาประเทศยุโรปเหนือท้ังหมด ในปี 

2019 GDP ต่อคนสูงถึง 55,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เม่ือเปรียบเทียบกับสหภาพยุโรปค่า GDP สูงกว่า 20%1。

สวีเดนเป็นหน่ึงในประเทศท่ีมีการเติบโตด้านอีคอมเมิร์ซรวดเร็วท่ีสุดในสหภาพยุโรป โดยมีจ านวนประชากรประมาณ 10 

ล้านคนและอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตท่ีสูงถึง 94% ซ่ึงในปี 2015 ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 78% ของสวีเดนซ้ือสินค้าบน

อินเทอร์เน็ต งานวิจัยใหม่ฉบับหน่ึงแสดงให้เห็นการคาดการณ์ว่าในปี 2019 ชาวสวีเดนมากกว่า 84% จะซ้ือสินค้าบน

อินเทอร์เน็ต และมูลค่าการบริโภคในอีคอมเมิร์ซจะสูงถึง 8.24 พันล้านยูโร

วันท่ี 27 เดือนสิงหาคม ปี 2020 Amazon ได้เปิดตลาดสวีเดนให้ผู้ขายท่ัวโลกเข้าถึงได้

ผู้บริโภคชำวสวีเดน

▲ความเคยชินของการบริโภค ชาวสวีเดนให้ความส าคัญกับราคา ความสะดวกสบายและความหลากหลายในสินค้า ตาม

การรายงานของอีคอมเมิร์ซ อิน สวีเดน (Ecommerce in Sweden) ในปี 2019 ในการส ารวจการจัดจ าหน่ายสินค้าท่ีซ้ือ

โดยผู้บริโภคชาวสวีเดนในร้านค้าอีคอมเมิร์ซต่างประเทศ จีนอยู่ในอันดับท่ีสาม โดยสองอันดับแรกคือสหราชอาณาจักร

และเยอรมนี

▲งานวิจัยแสดงให้เห็นว่า ลูกค้าชาวสวีเดน 32% ชอบซ้ือสินค้าประเภทการดูแลสุขภาพบนช่องทางออนไลน์ ต่อมาเป็น

สินค้าประเภทแฟช่ัน ลูกค้าชาวสวีเดน 39% ซ้ือสินค้าประเภทเส้ือผ้าและรองเท้าบนช่องทางออนไลน์ ลูกค้าชาวสวีเดน 

27% ซ้ือหนังสือและส่ือบนช่องทางออนไลน์ และลูกค้าชาวสวีเดน 23% ซ้ือสินค้าประเภทเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบ้านผ่านอี

คอมเมิร์ซ นอกจากน้ี เฟอร์นิเจอร์แต่งบ้านก็ได้รับความนิยมมากเช่นกัน

4.7 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บไซต์ในสวีเดน

อัตราการเข้าถึง

อินเทอร์เน็ต

94%

การบริโภคบนช่องทางออนไลน์GDP ต่อคนสูงถึง

55,000 ยูโร

มีควำมเจริญทำง
เศรษฐกิจมำก

มีกำรใช้อินเตอร์เน็ต
อย่ำงแพร่หลำย

1.686 

หมื่นล้ำนยโูร

ชื่นชอบกำรช้อปปิ้ง
ออนไลน์

แหล่งท่ีมาข้อมูล

1. https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?locations=EU&most_recent_value_desc=true

2. Ecommerce in Sweden 2021

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?locations=EU&most_recent_value_desc=true
https://ecommercenews.eu/ecommerce-in-europe/ecommerce-sweden/
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บทสรุปของสวีเดน

1. หน่ึงในตลาดเศรษฐกิจท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรปเหนือ GDP ต่อคนสูงถึง 55,000 ยูโรต่อปี

2. การบริการ FBA ของ Amazon มีประสิทธิภาพสูง

นโยบำยผลิตภัณฑ์ของ Amazon ในสวีเดน

รำยกำรสินค้ำต้องจ ำกัด: คลิกท่ีน่ีเพ่ือดู

สินค้ำที่ต้องขอใบอนุญำตเป็นพิเศษ: คลิกท่ีน่ีเพ่ือดู

https://sellercentral.amazon.se/gp/help/G201743940
https://sellercentral.amazon.se/gp/help/200301050
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อีคอมเมิร์ซในโปแลนด์

โปแลนด์ต้ังอยู่ตอนกลางของยุโรป มีจ านวนประชากรท้ังหมด 38.4 ล้านคน1 เป็นอันดับ 5 ของยุโรป ในปี 2019 มี GDP 

สูงถึง 5,958.6 ร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐฯ2เป็นประเทศท่ีมีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วเป็นอันดับ 3 ของ

ยุโรป

อัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสูงถึง 94% ซ่ึงในปี 2015 ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 78% ของสวีเดนซ้ือสินค้าบนอินเทอร์เน็ต 

งานวิจัยใหม่ฉบับหน่ึงแสดงให้เห็นการคาดการณ์ว่าในปี 2019 ชาวสวีเดนมากกว่า 84% จะซ้ือสินค้าบนอินเทอร์เน็ต และ

มูลค่าการบริโภคในอีคอมเมิร์ซจะสูงถึง 8.24 พันล้านยูโร อัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของโปแลนด์สูงถึง 77% และมี

อัตราการเติบโตรายปีเป็นเลข 2 หลัก จึงติดหน่ึงในตลาดท่ีอีคอมเมิร์ซเติบโตเร็วท่ีสุดในยุโรป ตามข้อมูลการส ารวจของปี 

2018 ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 80% ซ้ือสินค้าบนอินเทอร์เน็ต ในปี 2020 คาดการณ์ว่าอีคอมเมิร์ซจะมีมูลค่าสูงถึงเกือบ 2.2 

หม่ืนล้านยูโร

ภำพรวมเว็บไซต์ Amazon ในโปแลนด์

ในปี 2014  Amazon ได้เข้าสู่โปแลนด์ จนถึงปัจจุบันน้ีได้มีการก่อต้ัง fulfillment center ท่ีมีความทันสมัยท้ังหมด 9

แห่งในโปแลนด์

วันท่ี 27 เดือนมกราคม ปี 2021 Amazon ได้เปิดตลาดโปแลนด์ให้ผู้ขายท่ัวโลกเข้าถึงได้

4.8 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บไซต์ในโปแลนด์

จ านวนประชากร

38.4 ล้ำนคน

การบริโภคบนช่องทางออนไลน์อัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

77%

อีคอมเมิร์ซเพิ่มขึ้น
อย่ำงรวดเร็ว

มีประชำกรจ ำนวน
มำก

2.2 หมื่นล้ำนยูโร

ชื่นชอบกำรช้อปปิ้ง
ออนไลน์

แหล่งท่ีมาข้อมูล

1. https://www.jpmorgan.com/europe/merchant-services/insights/reports/poland

2. https://data.worldbank.org.cn/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=PL

3. ลูกค้าอีคอมเมิร์ซในโปแลนด์ ปี 2021 (Ecommerce customers in Poland，2021): https://ecommercenews.eu/ecommerce-in-

europe/ecommerce-poland/

https://www.jpmorgan.com/europe/merchant-services/insights/reports/poland
https://data.worldbank.org.cn/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=PL
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บทสรุปของโปแลนด์

1. ประชากรมากถึง 38.4 ล้านคน

2. FBA fulfillment center ท้ัง 9 แห่ง มีประสบการณ์ด้านการบริการ

นโยบำยผลิตภัณฑ์ของ Amazon ในโปแลนด์

รำยกำรสินค้ำต้องจ ำกัด: คลิกท่ีน่ีเพ่ือดู

สินค้ำที่ต้องขอใบอนุญำตเป็นพิเศษ: คลิกท่ีน่ีเพ่ือดู

https://sellercentral.amazon.pl/gp/help/G201743940
https://sellercentral.amazon.pl/gp/help/200301050

