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Amazon โว Prime Day ปีนี้ขายดีกว่า Black Friday และ Cyber Monday รวมกัน

เนื้อหาสาระข่าว: Amazon ประกาศว่าในช่ว งที่จดกิจกรรมลดราคาสาหรบสมาชิก “Prime
Day” ปีนี้ขายของได้กว่า 175 ล้านชิ้น ซึ่งมากกว่าที่เคยขายได้จากช่วงเทศกาลลดราคาสินค้าในสหรฐฯ (วน Black
Friday และ Cyber Monday รวมกนเสียอีก) ซึ่งในการแถลงข่าวคร้งนี้ ไม่ได้มีการเปิดเผยตวเลขยอดขาย เพียง
ประกาศว่า มหกรรมลดราคาที่จดเพียง 2 วนพร้อม ๆ กนใน 18 ประเทศคร้งนี้ นบว่าเป็น “มหกรรมการจบจ่าย
ซื้อสินค้าที่ใหญ่ที่สดในประวติศาสตรของ Amazon” ซึ่งในปีก่อนกิจกรรม Prime Day จดขึ้นเพียง 36 ช่วโมง
เท่าน้น ในวนจนทรและองคารที่ผ่านมานี้ มีการขายอปกรณของ Amazon เอง อาทิ Echo Dot, Fire TV Stick
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และ Alexa Voice remote มากที่สดเท่าที่เคยขายมา มีสมาชิก Prime ในสหรฐฯ ซึ่งต้องเสียค่าสมาชิกปีละ 119
เหรียญสหรฐฯ ต่อปีเพื่อแลกกบสิทธิพิเศษเรื่องการจดส่งฟรีและสิทธิร่วมจบจ่ายในวน Prime Day เข้ามาซื้อสินค้า
จานวนมากจนมีสถิติใหม่ และในวนที่ 15 กรกฎาคมมีสมาชิกสมครใหม่มากที่สดเป็นประวติการณ ในวนที่ 16 ก็มี
มากเกือบจะเท่ากน
Amazon ได้เผยตวเลขจานวนสมาชิก Prime เป็นคร้งแรกในเดือนเมษายนปีที่แล้วว่า มีสมาชิกที่
ช าระค่าสมาชิกถึงกว่า 100 ล้ านคนท่ว โลก แต่ก็ยงไม่ได้เปิดเผยตวเลขล่าส ดอีกเลยนบจากน้น โดยนาย Jeff
Bezos, CEO ของ Amazon ได้ออกมาขอบค ณสมาชิก Prime ท่ว โลก ซึ่งได้ซื้ออปกรณที่รบคาส่ งผ่ าน Alexa
ได้รบส่วนลดจาก Whole Foods Market ไปหลายสิบล้านและซื้อของจากผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด
ย่อมไปมากถึง 2 พนกว่าล้านเหรียญสหรฐฯ และขอบพระคณบรรดากิจการพนธมิตรที่ทาให้มี Prime Day สาหรบ
บรรดาลูกค้าได้สาเร็จ
Amazon ได้เริ่มเปิดตวบริการจดส่งของภายในหนึ่งวนสาหรบสมาชิก Prime ท่วประเทศไม่นาน
มานี้ ซึ่ง Prime Day ปีนี้นบว่า “รวดเร็วที่สด” โดยก่อนนี้ระยะเวลาจดส่งสินค้าสาหรบสมาชิก Prime คือ 2 วน
โดยในช่วง Prime Day ปีนี้ มีการขายคอมพิวเตอร ขนาดพกพาถึง 100,000 เครื่อง เครื่องรบโทรทศน 200,000
เครื่อง หูฟัง 300,000 ชด ผลิตภณฑเสริมความงาม 350,000 ชิ้นและของเล่ นกว่า 1 ล้านชิ้น ส่วนสินค้าที่ขายดี
ที่ส ดคือ กระติกกรองน้ าส่ ว นบ คคล Lifestraw หม้อเอนกประสงค DUO60 และช ดตรวจ DNA เพื่อประเมิ น
สขภาพและระบบรรพบรษ 23andMe
Prime Day 2019 ยงมีส่วนทาให้กระต้นยอดขายของคู่แข่งรายต่าง ๆ ของ Amazon ด้วย โดย
หลายรายได้จดกิจกรรมส่งเสริมการขายของตนท้งสปดาหเพื่อแข่งขนกบ Amazon ไปด้วย โดยในมหกรรมลด
ราคา 48 ช่วโมงที่ Amazon จด Prime Day นี้ ทาให้ผู้ค้าปลีกรายใหญ่ ๆ รายอื่นมียอดขายออนไลนเพิ่มขึ้นถึง
ร้อยละ 68 โดยเฉลียวดจากจานวนธรกรรมของผู้ค้าปลี กออนไลนรายใหญ่ 80 จาก 100 รายในสหรฐฯ โดย
Adobe Analytics โดยให้คาจากดความผู้ค้าปลีกออนไลนรายใหญ่ไว้ว่าจะต้องมียอดขายกว่า 1 พนล้านเหรียญ
สหรฐฯ ต่อปี ส่วนผู้ค้าปลีกสินค้าเฉพาะกล่ม ซึ่งมียอดขาย 5 ล้านเหรียญสหรฐฯ ต่อปี มียอดขายผ่านระบบ
ออนไลนเพิ่มขึ้นร้อยละ 28 ซึ่งในปีก่อนนี้ ผู้ค้าปลีกกล่มนี้มียอดขายลดลง
Walmart, Target, eBay, Macy’s และ Best Buy ต่างก็จดกิจกรรมกนถ้วนหน้า โดย Target
เน้นให้ส่วนลดสินค้าตกแต่งบ้านในแบรนดของตนเอง Walmart จะลดราคาทกอย่างต้งแต่ลาโพงติดบ้านอจฉริยะ
ของ Google ไปจนถึงหม้อเอนกประสงคโดยยืดเวลาออกไปถึงวนพธเลย
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Jason Woosley รองประธานฝ่ายสินค้าเชิงพาณิชยของ Adobe ให้ความเห็นว่า Prime Day ได้
กลายเป็นเทศกาลจบจ่ายสินค้าภาคฤดร้อนที่ไม่อาจปฏิเสธได้ ซึ่งทาให้ผู้ค้าปลีกออนไลน ได้รบประโยชนไปด้วย หาก
สามารถเรียกลูกค้าเข้าไปชมจดขาย (ท้งในร้านและเว็บไซต) ของตนได้โดยใช้กลยทธการประชาสมพนธผ่านอีเมลหรือ
การให้บริการพิเศษ อาทิ ซื้อออนไลนรบของที่ร้าน เป็นต้น ในช่วงที่จดรายการ Prime Day 2018 น้น เว็บไซตของ
Amazon เคยเกิดความผิดพลาดขึ้น ซึ่งทาให้คู่แข่งได้โอกาสที่ดีเพิ่มขึ้นเมื่อผู้ซื้อไม่สามารถส่งซื้อสินค้าได้ แต่คราวนี้ไม่
มีเหตการณเช่นน้นแล้ว Catchpoint ซึ่งคอยจบตาระดบประสิทธิผลของเว็บไซตต่าง ๆ ให้ความเห็นว่า Amazon ทา
ได้ดีมากในปีนี้ โดยสามารถยงออนไลนได้ตลอดและผู้ที่เข้าไปใช้บริการก็สามารถเรียกข้อมูลมาดูได้อย่างรวดเร็วแม้
ในช่วงที่มีผู้คนเข้ามาใช้งานจานวนมากก็ตามในช่วง Prime Day
บทวิเคราะห์: สหรฐฯ นบว่าเป็นตลาดหนึ่งที่ผู้บริโภคมีความตื่นตวกบเทศกาลต่าง ๆ เป็นอย่าง
มากและผู้ ป ระกอบการโดยเฉพาะประเภทผู้ ค้าปลี กรายใหญ่ มกจะสร้างกิจกรรมส่ งเสริมการขายที่ดึงดูดใจ
ผู้บริโภคได้ดี ช่วงเทศกาลต่าง ๆ จึงมกเป็นช่วงกอบโกยรายได้และแข่งขนกนอย่างเอาเป็นเอาตายในแทบทก
เทศกาล แต่ก็มีช่วงเทศกาลวนขอบคณพระเจ้า ที่มีมหกรรมลดราคาคร้งมโหฬารของปีตามมาซึ่งผู้ประกอบการทก
รายจะท่มงบจดกิจกรรมส่งเสริมการขายในร้านของตนกนแบบถึงใจจนผู้บริโภคต้องคอยต้งตารอกนทกปี น่นคือ
มหกรรมลดราคา Black Friday ในวนศกรหลงจากวนขอบคณพระเจ้า ซึ่งก็จะมี Cyber Monday ในวนจนทรถด
มาที่จะมีมหกรรมลดราคาอีกรอบ แต่คราวนี้จะเน้นเฉพาะร้านค้าออนไลน ซึ่งสองปีที่ผ่านมาเส้นแบ่งระหว่าง
Black Friday และ Cyber Monday เริ่มจะบางลงจนแทบสงเกตไม่เห็นเนื่องจากผู้ประกอบการแทบทกรายมีการ
จาหน่ายสินค้าออนไลนควบคู่กนไปกบการขายสินค้าภายในร้านสาขาตามปกติด้วย จึงเลือกจดกิจกรรมเฉพาะส่วน
ใดส่วนหนึ่งไม่ได้ ต้องจดท้งสองรายการต่อกนไปเลย ซึ่งยอดขายในส่วนออนไลนก็ขยายตวอย่างรวดเร็วจนเกือบจะ
หรืออาจแซงยอดขายในร้านสาขาไปกนบ้างแล้วก็เป็นไปได้
Amazon น้นมีพฒนาการที่สวนทางกบห้ างร้านค้าปลี กเหล่าน้นเพราะเติบโตมาจากการขาย
สินค้าออนไลน ส่ งของผ่านอิน เตอรเน็ต แล้วค่ อยรกเข้ามาในตลาดค้าปลี กสินค้าท่ว ไปที่ต้องมีการจดส่ง ถึ งมื อ
ผู้บริโภค จึงค่อย ๆ พฒนาระบบจดส่ง จนครอบคลมไปท่วประเทศและเกือบจะท่วโลกแล้วในปัจจบน เริ่ม ต้งแต่ใน
ยคที่ยงไม่มีใครสนใจจะขายของออนไลน และด้วยเหตใดก็ไม่อาจทราบได้ที่ Amazon คงรู้สึกว่า Cyber Monday
ปีละคร้งยงไม่จใจนกช้อปออนไลนของตน จึงจดแคมเปญชื่อ Prime Day ขึ้นมาโดยอ้างว่าเพื่อขอบคณสมาชิกที่
ยอมจ่ายค่าสมาชิกถึงปีละกว่า 100 เหรียญสหรฐฯ ต่อปี เพื่อแลกสิทธิประโยชนหลายอย่าง อาทิ ส่งภายในวน
เดียว ราคาพิเศษที่ถูกกว่าลูกค้าขาจร สิทธิชมภาพยนตรและเพลงในสงกดของ Amazon ฯลฯ แต่วน Prime Day
ก็คงไม่ได้เน้นเพียงการลดราคาเพื่อกระต้นยอดขายเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการดึงดูดให้ผู้ซื้อขาจรมาสมครสมาชิก
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ด้วย ซึ่งก็มีข่าวบางกระแสบอกว่าผู้บริโภคหวใสสมครเป็นสมาชิกในช่วงที่จด Prime Day โดยใช้สิทธิทดลองใช้
บริการฟรี 1-3 เดือนสาหรบผู้สมครคร้งแรก เพื่อร่วมรายการ แล้วยกเลิกภายหลงจากที่ซื้อสินค้ากนจนจใจแล้ว
ก่อนที่จะโดนเรียกเก็บค่าสมาชิกดงกล่าว ซึ่งวิธีนี้คงทาได้เพียงปีเดียว เพราะ Amazon ได้รายชื่อมาแล้ว ปีหน้าก็
ไม่ใช่คร้งแรกแล้ว ซึ่งต้องคอยดูกนไปว่าจะมีผู้บริโภคยอมจ่ายเพื่อใช้สิทธิดงกล่าวหรือไม่
สิ่ งที่น่ าสนใจมากก็คือช่ว งที่ Amazon จดกิจกรรม Prime Day นี้ เมื่อจดขึ้นแล้ ว ผู้ บริโ ภคที่
สามารถเชื่อมต่อเข้าไปยงเว็บไซต Amazon ได้ ก็ซื้อสินค้าได้ทกคน ไม่จากดพื้นที่แล้ว ซึ่งน่าจะส่งผลกระทบต่อ
ยอดขายของผู้ค้าปลีกรายใหญ่น้อยที่มีร้านสาขากระจายอยู่ตามที่ต่าง ๆ จนเก้าอี้ร้อนน่งเฉยกนต่อไปไม่ได้แล้ว จึง
ต้องกระโดดลงมาเล่นด้วยกนแทบทกราย เท่าที่เห็นในข่าว ก็มีท้ง Ebay, Macy, Walmart, Target, Macy’s และ
BestBuy ก็ต้องจดกิจกรรมกบเขาด้วย อีกท้งเมื่อปีที่แล้ว Prime Day ที่จดเพียง 36 ช่วโมงเกิดสะดดขึ้นมา จึงทา
ให้เห็นชดว่าพอ Amazon สะดด ผลการตอบรบที่เทออกมาหาตนเองมีมากเพียงใด ปีนี้จึงเล่นด้วยแบบสดตวกน
แทบทกราย โดยพอจะเปรียบเทียบคร่าว ๆ ได้ดงนี้
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สถิติเกี่ยวกบผู้ใช้ระบบออนไลนในสหรฐฯ ได้แก่ ครวเรือนชาวอเมริกนมีคอมพิวเตอรใช้งานร้อย
ละ 87.2 เป็นสมาชิกอินเตอรเน็ตความเร็วสูงร้อยละ 78.1 ประชากรชาวอเมริกนมีผู้ใช้อินเตอรเน็ต 312 ล้านคน
หรือร้อยละ 95.6 โดยผู้ใช้อินเตอรเน็ตในวย 25-34 ปี มีการใช้อินเตอรเน็ตทกวนถึงร้อยละ 95 และในวย 35-44 ปี
ร้อยละ 92 ในประชากรสหรฐฯ มีโทรศพทมือถือร้อยละ 95 และใช้สมารทโฟนร้อยละ 77 โดยมีถึง 8 ใน 10 ทีซ่ ื้อ
สินค้าผ่านระบบออนไลน
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ในระยะสิบปีที่ผ่านมา การค้า E-Commerce มีส่วนแบ่งร้อยละ 5.1 ในยอดขายปลีกรวมท้งสิ้น
ในปี 2018 มูลค่าการค้า E-Commerce เท่ากบ 517 พนล้านเหรียญฯ ขยายตวจากปีก่อนหน้าร้อยละ 15 และมี
ส่วนแบ่งในยอดค้าปลีกรวมท้งสิ้นเพิ่มเป็นร้อยละ 14.3 คาดการณว่ายอดขาย E-Commerce จะขยายตวต่อเนื่อง
โดยประมาณการว่าการซื้อขายออนไลนจะมีมูลค่า 4.5 ล้านล้านเหรียญฯ ในปี 2021 และในปี 2040 ยอดขาย
ออนไลนจะสูงกว่ายอดขายของร้านค้าปลีก
สินค้าที่นิยมซื้อทางออนไลนมากที่สด ได้แก่ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกสสาหรบผู้บริโภค (69%)
หนงสือ (67%) เสื้อผ้า (63%) ของใช้ในครวเรือน (38%) ของใช้ในสานกงาน (30%) สินค้าสาหรบผู้บริโ ภคที่
รวมอยู่ในบรรจภณฑเดียว (28%) อปกรณกีฬา (20%) สินค้าต่าง ๆ สาหรบสตวเลี้ยง (20%) และอาหารและของ
ชา (20%)

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ: คนอเมริกนน้นเอาจริงเอาจงในการจบจ่ายในทกเทศกาล และผู้ค้าปลีก
ทกรายต่างกระโจนลงมาแข่งขนกนแบบเอาเป็นเอาตายเพื่อรกษาฐานลูกค้าของตนเอาไว้ ช่วงเทศกาลปกติ อาทิ
คริ ส ตมาส อีส เตอร วาเลนไทน ฮาโลวีน และว นขอบคณพระเจ้าที่จะตามมาด้ว ย Black Friday และ Cyber
Monday น้ น ก็แข่งขนอย่ างดเดือดอยู่ แล้ ว Amazon ยงมีช่ว ง Cyber Monday ของตวเองเพิ่มมาอีกในเดื อ น
กรกฎาคมนี้ ซึ่งผู้ค้าปลีกรายใหญ่รายอื่น ๆ ก็นิ่งดูดายปล่อยให้จดกิจกรรมไปรายเดียวไม่ได้ ก็เกิดช่วงมหกรรมลด
ราคาคร้งมโหฬารขึ้นอีก
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น่าสงเกตว่า Amazon แถลงข่าวแต่ด้านบวกแล้วปิดปากเงียบในด้านลบทกกรณี เช่นประกาศว่า
จานวนชิ้นที่ขายได้สูงถึง 175 ล้านชิ้นแต่ไม่บอกยอดขาย สมาชิกสมครใหม่เพิ่มขึ้นในวน Prime Day วนแรกแบบ
ไม่ เ คยมี ม าก่ อ น แต่ ไ ม่ ต อบเมื่ อ ถู ก ถามว่ า ในช่ ว ง Prime Day นี้ เ องมี ก ารยกเลิ ก การเป็ น สมาชิ ก สู ง ที่ ส ดเป็ น
ประวติการณเลยจริงไหม (มีผู้สื่อข่าวสนนิษฐานว่าคนใช้สิทธิทดลองเป็นสมาชิกฟรี เพื่อร่วมกิจกรรม Prime Day
แล้วยกเลิกทนทีหลงการจบจ่าย) สินค้าขายดีที่สดคือสินค้าของ Amazon เอง เพราะลดราคาแรง และมีสินค้าที่มี
ส่วนลดมาก ๆ Amazon นามาใช้ในการประชาสมพนธว่าส่วนลดสูงมากเพียงใด ท้งที่จริงอาจมีเพียงไม่กี่ชิ้นเท่าน้น
ที่ลดมาก ๆ จริง ๆ Prime Day ยงไม่ทนจบ แต่สินค้าชิ้นเดียวกนไม่ทนไรก็ขายราคาสูงขึ้นแล้วปลดป้าย Prime
Day Deal ออกเสียดื้อ ๆ ก็มี กลยทธ Loss Leader ไม่ได้ใช้แค่ในร้านค้าปลีกเท่าน้น แต่ใช้ที่ Amazon ด้วย สินค้า
ที่ลดกระหน่าแรง ๆ ที่ถูกใช้ดึงผู้ซื้อเข้ามาสู่มหกรรมการลดราคาน้น เป็นต้นทนของเจ้าของผลิตภณฑที่ร่วมรายการ
แน่ ๆ (ซึ่งรวมถึง สินค้าของ Amazon ด้วย) และเมื่อหลงเข้ามาช้อปกนแล้ว คงไม่แคล้วต้องจบจ่าย สินค้าที่ลดมาก
ๆ ไม่ถูกใจ ก็ต้องหาสินค้าถูก ๆ ตวอื่นมาให้ได้ แม้จะไม่ลดแรงเท่าตวล่อที่ใช้ประชาสมพนธก็ตาม แต่เรื่องที่จะ Log
off แบบไม่มีอะไรติดไม้ติดมือเลย คงยาก
ผู้ ป ระกอบการไทยที่ ต้องการเจาะตลาดสหรฐฯ ด้ ว ยสิ นค้ าแบรนด ของตนเอง การใช้ร้านค้า
ออนไลนอย่าง Amazon เป็นหน้าร้านจะช่วยเบิกทางให้ ได้ และน่าจะเป็นช่องทางที่ประหยดที่สด แต่ สิ่งสาคญ
สูงสดคือ การศึกษาและการวิเคราะหพฤติกรรมการบริโภค ระบบการนาเข้าและการตรวจสอบสินค้านาเข้าของ
สหรฐฯ ให้ดีเสียก่อน และเมื่อจะเริ่มขายแล้ว การร่วมกิจกรรมแบบนี้ดูจะเป็นโอกาสที่ดีในการประชาสมพนธที่
ลงทนโฆษณา ด้วยต้นทนสินค้าที่ขายได้น้นน่าจะกลยทธประชาสมพนธที่ค้มค่าใช้จ่ายที่สด และผู้ประกอบการที่
กาลงหาสินค้าที่จะยอมมาขายขาดทนเพื่อเพิ่มแรงกระต้นให้กิจกรรมส่งเสริมการขายของตน ก็น่าจะยอมพิจารณา
ให้โอกาสสินค้าใหม่ ๆ ได้ง่ายกว่า ซึ่งอาจไม่ได้จากดอยู่เพียง Amazon เท่าน้น
*********************************************************
ที่มา: CNBC
เรื่อง: “Amazon says this year’s Prime Day surpassed Black Friday and Cyber Monday combined”
โดย: Lauren Thomas
รวบรวมข้อมูลโดย: นฤณัฐ เอื้อตระการวิวัฒน์
จัดทาโดย: วรวุฒิ วิริยะเลิศ
สคต. ไมอามี /วันที่ 19 กรกฎาคม 2562
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