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Amazon โว Prime Day ปีนี้ขายดีกว่า Black Friday และ Cyber Monday รวมกัน 

 
เนื้อหาสาระข่าว: Amazon ประกาศว่าในช่วงที่จ ดกิจกรรมลดราคาส าหร บสมาชิก “Prime 

Day” ปีนี้ขายของได้กว่า 175 ล้านชิ้น ซึ่งมากกว่าที่เคยขายได้จากช่วงเทศกาลลดราคาสินค้าในสหร ฐฯ (ว น Black 
Friday และ Cyber Monday รวมก นเสียอีก) ซึ่งในการแถลงข่าวคร ้งนี้ ไม่ได้มีการเปิดเผยต วเลขยอดขาย เพียง
ประกาศว่า มหกรรมลดราคาที่จ ดเพียง 2 ว นพร้อม ๆ ก นใน 18 ประเทศคร ้งนี้ น บว่าเป็น “มหกรรมการจ บจ่าย
ซื้อสินค้าที่ใหญ่ที่ส ดในประว ติศาสตร ของ Amazon” ซึ่งในปีก่อนกิจกรรม Prime Day จ ดขึ้นเพียง 36 ช ่วโมง
เท่าน ้น ในว นจ นทร และอ งคารที่ผ่านมานี้ มีการขายอ ปกรณ ของ Amazon เอง อาทิ Echo Dot, Fire TV Stick 
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และ Alexa Voice remote มากที่ส ดเท่าที่เคยขายมา มีสมาชิก Prime ในสหร ฐฯ ซึ่งต้องเสียค่าสมาชิกปีละ 119 
เหรียญสหร ฐฯ ต่อปีเพื่อแลกก บสิทธิพิเศษเรื่องการจ ดส่งฟรีและสิทธิร่วมจ บจ่ายในว น Prime Day เข้ามาซื้อสินค้า
จ านวนมากจนมีสถิติใหม่ และในว นที่ 15 กรกฎาคมมีสมาชิกสม ครใหม่มากที่ส ดเป็นประว ติการณ  ในว นที่ 16 ก็มี
มากเกือบจะเท่าก น 

Amazon ได้เผยต วเลขจ านวนสมาชิก Prime เป็นคร ้งแรกในเดือนเมษายนปีที่แล้วว่า มีสมาชิกที่
ช าระค่าสมาชิกถึงกว่า 100 ล้านคนท ่วโลก แต่ก็ย งไม่ได้เปิดเผยต วเลขล่าส ดอีกเลยน บจากน ้น โดยนาย Jeff 
Bezos, CEO ของ Amazon ได้ออกมาขอบค ณสมาชิก Prime ท ่วโลก ซึ่งได้ซื้ออ ปกรณ ที่ร บค าส ่งผ่าน Alexa 
ได้ร บส่วนลดจาก Whole Foods Market ไปหลายสิบล้านและซื้อของจากผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด
ย่อมไปมากถึง 2 พ นกว่าล้านเหรียญสหร ฐฯ และขอบพระค ณบรรดากิจการพ นธมิตรที่ท าให้มี Prime Day ส าหร บ
บรรดาลูกค้าได้ส าเร็จ 

Amazon ได้เริ่มเปิดต วบริการจ ดส่งของภายในหนึ่งว นส าหร บสมาชิก Prime ท ่วประเทศไม่นาน
มานี้ ซึ่ง Prime Day ปีนี้น บว่า “รวดเร็วที่ส ด” โดยก่อนนี้ระยะเวลาจ ดส่งสินค้าส าหร บสมาชิก Prime คือ 2 ว น 
โดยในช่วง Prime Day ปีนี้ มีการขายคอมพิวเตอร ขนาดพกพาถึง 100,000 เครื่อง เครื่องร บโทรท ศน  200,000 
เครื่อง หูฟัง 300,000 ช ด ผลิตภ ณฑ เสริมความงาม 350,000 ชิ้นและของเล่นกว่า 1 ล้านชิ้น ส่วนสินค้าที่ขายดี
ที่ส ดคือ กระติกกรองน้ าส่วนบ คคล Lifestraw หม้อเอนกประสงค  DUO60 และช ดตรวจ DNA เพ่ือประเมิน
ส ขภาพและระบ บรรพบ ร ษ 23andMe 

Prime Day 2019 ย งมีส่วนท าให้กระต ้นยอดขายของคู่แข่งรายต่าง ๆ ของ Amazon ด้วย โดย
หลายรายได้จ ดกิจกรรมส่งเสริมการขายของตนท ้งส ปดาห เพ่ือแข่งข นก บ Amazon ไปด้วย โดยในมหกรรมลด
ราคา 48 ช ่วโมงที่ Amazon จ ด Prime Day นี้ ท าให้ผู้ค้าปลีกรายใหญ่ ๆ รายอ่ืนมียอดขายออนไลน เพ่ิมขึ้นถึง
ร้อยละ 68 โดยเฉลียว ดจากจ านวนธ รกรรมของผู้ค้าปลีกออนไลน รายใหญ่ 80 จาก 100 รายในสหร ฐฯ โดย 
Adobe Analytics โดยให้ค าจ าก ดความผู้ค้าปลีกออนไลน รายใหญ่ไว้ว่าจะต้องมียอดขายกว่า 1 พ นล้านเหรียญ
สหร ฐฯ ต่อปี ส่วนผู้ค้าปลีกสินค้าเฉพาะกล ่ม ซึ่งมียอดขาย 5 ล้านเหรียญสหร ฐฯ ต่อปี มียอดขายผ่านระบบ
ออนไลน เพิ่มขึ้นร้อยละ 28 ซึ่งในปีก่อนนี้ ผู้ค้าปลีกกล ่มนี้มียอดขายลดลง 

Walmart, Target, eBay, Macy’s และ Best Buy ต่างก็จ ดกิจกรรมก นถ้วนหน้า โดย Target 
เน้นให้ส่วนลดสินค้าตกแต่งบ้านในแบรนด ของตนเอง Walmart จะลดราคาท กอย่างต ้งแต่ล าโพงติดบ้านอ จฉริยะ
ของ Google ไปจนถึงหม้อเอนกประสงค โดยยืดเวลาออกไปถึงว นพ ธเลย  
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Jason Woosley รองประธานฝ่ายสินค้าเชิงพาณิชย ของ Adobe ให้ความเห็นว่า Prime Day ได้
กลายเป็นเทศกาลจ บจ่ายสินค้าภาคฤด ร้อนที่ไม่อาจปฏิเสธได้ ซึ่งท าให้ผู้ค้าปลีกออนไลน ได้ร บประโยชน ไปด้วย หาก
สามารถเรียกลูกค้าเข้าไปชมจ ดขาย (ท ้งในร้านและเว็บไซต ) ของตนได้โดยใช้กลย ทธ การประชาส มพ นธ ผ่านอีเมล หรือ
การให้บริการพิเศษ อาทิ ซื้อออนไลน ร บของที่ร้าน เป็นต้น ในช่วงที่จ ดรายการ Prime Day 2018 น ้น เว็บไซต ของ 
Amazon เคยเกิดความผิดพลาดขึ้น ซึ่งท าให้คู่แข่งได้โอกาสที่ดีเพ่ิมขึ้นเมื่อผู้ซื้อไม่สามารถส ่งซื้อสินค้าได้ แต่คราวนี้ไม่
มีเหต การณ เช่นน ้นแล้ว Catchpoint ซึ่งคอยจ บตาระด บประสิทธิผลของเว็บไซต ต่าง ๆ ให้ความเห็นว่า Amazon ท า
ได้ดีมากในปีนี้ โดยสามารถย งออนไลน ได้ตลอดและผู้ที่เข้าไปใช้บริการก็สามารถเรียกข้อมูลมาดูได้อย่างรวดเร็วแม้
ในช่วงที่มีผู้คนเข้ามาใช้งานจ านวนมากก็ตามในช่วง Prime Day 

บทวิเคราะห์: สหร ฐฯ น บว่าเป็นตลาดหนึ่งที่ผู้บริโภคมีความตื่นต วก บเทศกาลต่าง ๆ เป็นอย่าง
มากและผู้ประกอบการโดยเฉพาะประเภทผู้ค้าปลีกรายใหญ่ ม กจะสร้างกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ดึงดูดใจ
ผู้บริโภคได้ดี ช่วงเทศกาลต่าง ๆ จึงม กเป็นช่วงกอบโกยรายได้และแข่งข นก นอย่างเอาเป็นเอาตายในแทบท ก
เทศกาล แต่ก็มีช่วงเทศกาลว นขอบค ณพระเจ้าที่มีมหกรรมลดราคาคร ้งมโหฬารของปีตามมาซึ่งผู้ประกอบการท ก
รายจะท ่มงบจ ดกิจกรรมส่งเสริมการขายในร้านของตนก นแบบถึงใจจนผู้บริโภคต้องคอยต ้งตารอก นท กปี น ่นคือ
มหกรรมลดราคา Black Friday ในว นศ กร หล งจากว นขอบค ณพระเจ้า ซึ่งก็จะมี Cyber Monday ในว นจ นทร ถ ด
มาที่จะมีมหกรรมลดราคาอีกรอบ แต่คราวนี้จะเน้นเฉพาะร้านค้าออนไลน  ซึ่งสองปีที่ผ่านมาเส้นแบ่งระหว่าง 
Black Friday และ Cyber Monday เริ่มจะบางลงจนแทบส งเกตไม่เห็นเนื่องจากผู้ประกอบการแทบท กรายมีการ
จ าหน่ายสินค้าออนไลน ควบคู่ก นไปก บการขายสินค้าภายในร้านสาขาตามปกติด้วย จึงเลือกจ ดกิจกรรมเฉพาะส่วน
ใดส่วนหนึ่งไม่ได้ ต้องจ ดท ้งสองรายการต่อก นไปเลย ซึ่งยอดขายในส่วนออนไลน ก็ขยายต วอย่างรวดเร็วจนเกือบจะ
หรืออาจแซงยอดขายในร้านสาขาไปก นบ้างแล้วก็เป็นไปได้ 

Amazon น ้นมีพ ฒนาการที่สวนทางก บห้างร้านค้าปลีกเหล่าน ้นเพราะเติบโตมาจากการขาย
สินค้าออนไลน ส่งของผ่านอินเตอร เน็ต แล้วค่อยร กเข้ามาในตลาดค้าปลีกสินค้าท ่วไปที่ต้องมีการจ ดส่งถึงมือ
ผู้บริโภค จึงค่อย ๆ พ ฒนาระบบจ ดส่งจนครอบคล มไปท ่วประเทศและเกือบจะท ่วโลกแล้วในปัจจ บ น เริ่มต ้งแต่ใน
ย คที่ย งไม่มีใครสนใจจะขายของออนไลน  และด้วยเหต ใดก็ไม่อาจทราบได้ที่ Amazon คงรู้สึกว่า Cyber Monday 
ปีละคร ้งย งไม่จ ใจน กช้อปออนไลน ของตน จึงจ ดแคมเปญชื่อ Prime Day ขึ้นมาโดยอ้างว่าเพ่ือขอบค ณสมาชิกที่
ยอมจ่ายค่าสมาชิกถึงปีละกว่า 100 เหรียญสหร ฐฯ ต่อปี เพ่ือแลกสิทธิประโยชน หลายอย่าง อาทิ ส่งภายในว น
เดียว ราคาพิเศษที่ถูกกว่าลูกค้าขาจร สิทธิชมภาพยนตร และเพลงในส งก ดของ Amazon ฯลฯ แต่ว น Prime Day 
ก็คงไม่ได้เน้นเพียงการลดราคาเพ่ือกระต ้นยอดขายเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการดึงดูดให้ผู้ซื้อขาจรมาสม ครสมาชิก
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ด้วย ซึ่งก็มีข่าวบางกระแสบอกว่าผู้บริโภคห วใสสม ครเป็นสมาชิกในช่วงที่จ ด Prime Day โดยใช้สิทธิทดลองใช้
บริการฟรี 1-3 เดือนส าหร บผู้สม ครคร ้งแรก เพ่ือร่วมรายการ แล้วยกเลิกภายหล งจากที่ซื้อสินค้าก นจนจ ใจแล้ว 
ก่อนที่จะโดนเรียกเก็บค่าสมาชิกด งกล่าว ซึ่งวิธีนี้คงท าได้เพียงปีเดียว เพราะ Amazon ได้รายชื่อมาแล้ว ปีหน้าก็
ไม่ใช่คร ้งแรกแล้ว ซึ่งต้องคอยดูก นไปว่าจะมีผู้บริโภคยอมจ่ายเพื่อใช้สิทธิด งกล่าวหรือไม่ 

สิ่งที่น่าสนใจมากก็คือช่วงที่ Amazon จ ดกิจกรรม Prime Day นี้ เมื่อจ ดขึ้นแล้ว ผู้บริโภคที่
สามารถเชื่อมต่อเข้าไปย งเว็บไซต  Amazon ได้ ก็ซื้อสินค้าได้ท กคน ไม่จ าก ดพ้ืนที่แล้ว ซึ่งน่าจะส่งผลกระทบต่อ
ยอดขายของผู้ค้าปลีกรายใหญ่น้อยที่มีร้านสาขากระจายอยู่ตามที่ต่าง ๆ จนเก้าอ้ีร้อนน ่งเฉยก นต่อไปไม่ได้แล้ว จึง
ต้องกระโดดลงมาเล่นด้วยก นแทบท กราย เท่าท่ีเห็นในข่าว ก็มีท ้ง Ebay, Macy, Walmart, Target, Macy’s และ 
BestBuy ก็ต้องจ ดกิจกรรมก บเขาด้วย อีกท ้งเมื่อปีที่แล้ว Prime Day ที่จ ดเพียง 36 ช ่วโมงเกิดสะด ดขึ้นมา จึงท า
ให้เห็นช ดว่าพอ Amazon สะด ด ผลการตอบร บที่เทออกมาหาตนเองมีมากเพียงใด ปีนี้จึงเล่นด้วยแบบส ดต วก น
แทบท กราย โดยพอจะเปรียบเทียบคร่าว ๆ ได้ด งนี้ 

 Amazon Target Walmart Best-Buy Ebay 

ชื่อรายการ Prime Day Deal Days Summer 
savings 

Flash-sale Crash Days 

ช่วงเวลา 15-16 ก.ค. 15-16 ก.ค. 14-17 ก.ค. ไม่แน่นอน 15 ก.ค. 

เฉพาะสมาชิก Yes No No No No 

การจ าหน่าย ออนไลน  ออนไลน /ในร้าน ออนไลน /ในร้าน ออนไลน /ในร้าน ออนไลน /ในร้าน 

ประเภทสินค้า ท กประเภท ท กประเภท ท กประเภท เน้นสินค้าไฮเทค เน้นสินค้าไฮเทค 

 
สถิติเกี่ยวก บผู้ใช้ระบบออนไลน ในสหร ฐฯ ได้แก่ คร วเรือนชาวอเมริก นมีคอมพิวเตอร ใช้งานร้อย

ละ 87.2 เป็นสมาชิกอินเตอร เน็ตความเร็วสูงร้อยละ 78.1 ประชากรชาวอเมริก นมีผู้ใช้อินเตอร เน็ต 312 ล้านคน 
หรือร้อยละ 95.6 โดยผู้ใช้อินเตอร เน็ตในว ย 25-34 ปี มีการใช้อินเตอร เน็ตท กว นถึงร้อยละ 95 และในว ย 35-44 ปี 
ร้อยละ 92 ในประชากรสหร ฐฯ มีโทรศ พท มือถือร้อยละ 95 และใช้สมาร ทโฟนร้อยละ 77 โดยมีถึง 8 ใน 10 ทีซ่ื้อ
สินค้าผ่านระบบออนไลน   
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ในระยะสิบปีที่ผ่านมา การค้า E-Commerce มีส่วนแบ่งร้อยละ 5.1 ในยอดขายปลีกรวมท ้งสิ้น 
ในปี 2018 มูลค่าการค้า E-Commerce เท่าก บ 517 พ นล้านเหรียญฯ ขยายต วจากปีก่อนหน้าร้อยละ 15 และมี
ส่วนแบ่งในยอดค้าปลีกรวมท ้งสิ้นเพ่ิมเป็นร้อยละ 14.3 คาดการณ ว่ายอดขาย E-Commerce จะขยายต วต่อเนื่อง 
โดยประมาณการว่าการซื้อขายออนไลน จะมีมูลค่า 4.5 ล้านล้านเหรียญฯ ในปี 2021 และในปี 2040 ยอดขาย
ออนไลน จะสูงกว่ายอดขายของร้านค้าปลีก 

สินค้าที่นิยมซื้อทางออนไลน มากที่ส ด ได้แก่ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส ส าหร บผู้บริโภค (69%) 
หน งสือ (67%) เสื้อผ้า (63%) ของใช้ในคร วเรือน (38%) ของใช้ในส าน กงาน (30%) สินค้าส าหร บผู้บริโภคที่
รวมอยู่ในบรรจ ภ ณฑ เดียว (28%) อ ปกรณ กีฬา (20%) สินค้าต่าง ๆ ส าหร บส ตว เลี้ยง (20%) และอาหารและของ
ช า (20%) 

 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ: คนอเมริก นน ้นเอาจริงเอาจ งในการจ บจ่ายในท กเทศกาล และผู้ค้าปลีก

ท กรายต่างกระโจนลงมาแข่งข นก นแบบเอาเป็นเอาตายเพ่ือร กษาฐานลูกค้าของตนเอาไว้ ช่วงเทศกาลปกติ อาทิ 
คริสต มาส อีสเตอร  วาเลนไทน  ฮาโลวีน และว นขอบค ณพระเจ้าที่จะตามมาด้วย Black Friday และ Cyber 
Monday น ้นก็แข่งข นอย่างด เดือดอยู่แล้ว Amazon ย งมีช่วง Cyber Monday ของต วเองเพ่ิมมาอีกในเดือน
กรกฎาคมนี้ ซึ่งผู้ค้าปลีกรายใหญ่รายอ่ืน ๆ ก็นิ่งดูดายปล่อยให้จ ดกิจกรรมไปรายเดียวไม่ได้ ก็เกิดช่วงมหกรรมลด
ราคาคร ้งมโหฬารขึ้นอีก  
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น่าส งเกตว่า Amazon แถลงข่าวแต่ด้านบวกแล้วปิดปากเงียบในด้านลบท กกรณี เช่นประกาศว่า
จ านวนชิ้นที่ขายได้สูงถึง 175 ล้านชิ้นแต่ไม่บอกยอดขาย สมาชิกสม ครใหม่เพ่ิมขึ้นในว น Prime Day ว นแรกแบบ
ไม่เคยมีมาก่อน แต่ไม่ตอบเมื่อถูกถามว่าในช่วง Prime Day นี้เองมีการยกเลิกการเป็นสมาชิกสูงที่ส ดเป็น
ประว ติการณ เลยจริงไหม (มีผู้สื่อข่าวส นนิษฐานว่าคนใช้สิทธิทดลองเป็นสมาชิกฟรี เพ่ือร่วมกิจกรรม Prime Day 
แล้วยกเลิกท นทีหล งการจ บจ่าย) สินค้าขายดีที่ส ดคือสินค้าของ Amazon เอง เพราะลดราคาแรง และมีสินค้าที่มี
ส่วนลดมาก ๆ Amazon น ามาใช้ในการประชาส มพ นธ ว่าส่วนลดสูงมากเพียงใด ท ้งท่ีจริงอาจมีเพียงไม่ก่ีชิ้นเท่าน ้น
ที่ลดมาก ๆ จริง ๆ Prime Day ย งไม่ท นจบ แต่สินค้าชิ้นเดียวก นไม่ท นไรก็ขายราคาสูงขึ้นแล้วปลดป้าย Prime 
Day Deal ออกเสียดื้อ ๆ ก็มี กลย ทธ Loss Leader ไม่ได้ใช้แค่ในร้านค้าปลีกเท่าน ้น แต่ใช้ที่ Amazon ด้วย สินค้า
ที่ลดกระหน่ าแรง ๆ ที่ถูกใช้ดึงผู้ซื้อเข้ามาสู่มหกรรมการลดราคาน ้น เป็นต้นท นของเจ้าของผลิตภ ณฑ ที่ร่วมรายการ
แน่ ๆ (ซึ่งรวมถึง สินค้าของ Amazon ด้วย) และเม่ือหลงเข้ามาช้อปก นแล้ว คงไม่แคล้วต้องจ บจ่าย สินค้าท่ีลดมาก 
ๆ ไม่ถูกใจ ก็ต้องหาสินค้าถูก ๆ ต วอ่ืนมาให้ได้ แม้จะไม่ลดแรงเท่าต วล่อที่ใช้ประชาส มพ นธ ก็ตาม แต่เรื่องที่จะ Log 
off แบบไม่มีอะไรติดไม้ติดมือเลย คงยาก  

ผู้ประกอบการไทยที่ต้องการเจาะตลาดสหร ฐฯ ด้วยสินค้าแบรนด ของตนเอง การใช้ร้านค้า
ออนไลน อย่าง Amazon เป็นหน้าร้านจะช่วยเบิกทางให้ได้ และน่าจะเป็นช่องทางที่ประหย ดที่ส ด แต่สิ่งส าค ญ
สูงส ดคือ การศึกษาและการวิเคราะห พฤติกรรมการบริโภค ระบบการน าเข้าและการตรวจสอบสินค้าน าเข้าของ
สหร ฐฯ ให้ดีเสียก่อน และเมื่อจะเริ่มขายแล้ว การร่วมกิจกรรมแบบนี้ดูจะเป็นโอกาสที่ดีในการประชาส มพ นธ ที่
ลงท นโฆษณา ด้วยต้นท นสินค้าที่ขายได้น ้นน่าจะกลย ทธ ประชาส มพ นธ ที่ค ้มค่าใช้จ่ายที่ส ด และผู้ประกอบการที่
ก าล งหาสินค้าที่จะยอมมาขายขาดท นเพ่ือเพ่ิมแรงกระต ้นให้กิจกรรมส่งเสริมการขายของตน ก็น่าจะยอมพิจารณา
ให้โอกาสสินค้าใหม่ ๆ ได้ง่ายกว่า ซึ่งอาจไม่ได้จ าก ดอยู่เพียง Amazon เท่าน ้น  

********************************************************* 
ที่มา: CNBC 

เร่ือง: “Amazon says this year’s Prime Day surpassed Black Friday and Cyber Monday combined” 
โดย: Lauren Thomas 

รวบรวมข้อมูลโดย: นฤณัฐ เอ้ือตระการวิวัฒน์ 
จัดท าโดย: วรวุฒิ วิริยะเลิศ  
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