
รายงานตลาดธุรกิจจัดงานแต่งงานในออสเตรเลีย 

1. ภาพรวมการจัดงานแต่งงานในออสเตรเลีย 

ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติออสเตรเลียระบุว่ำ ในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่ำนมำ แม้ว่ำตัวเลขกำรจดทะเบียนสมรส

จะลดลง แต่กำรจัดงำนแต่งงำนเพ่ิมจ ำนวนมำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง มีผลให้ธุรกิจจัดงำนแต่งงำนในออสเตรเลียมี

มูลค่ำมำกกว่ำ 4 พันล้ำนเหรียญออสเตรเลียต่อปีและในแต่ละปีมีกำรจัดงำนแต่งงำนเฉลี่ย 118,000 งำน  

ปัจจุบันรูปแบบกำรจัดงำนแต่งงำนได้เปลี่ยนไป เนื่องจำกปัจจุบันคู่แต่งงำนเลือกที่จะรับผิดชอบ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนแต่งงำนเองมำกกว่ำให้ผู้ปกครองเป็นผู้ด ำเนินกำรให้ อีกทั้งคู่รักนิยมอยู่ร่วมกันก่อน

แต่งงำนมำกขึ้น ท ำให้กำรแต่งงำนช้ำลงเมื่อเทียบกับเมื่อ 30 ปีก่อน มีผลให้อำยุกำรแต่งงำนของคู่บ่ำว-สำว 

เพ่ิมข้ึนตำมไปด้วย โดยเจ้ำบ่ำวมีอำยุเฉลี่ย 32 และเจ้ำสำวมีอำยุเฉลี่ย 30 ปี และงำนแต่งงำนมีขนำดเล็กลง  

1.1 ฤดูกาลการจัดงานแต่งงาน 

รูปภาพที่ 1 แสดงเดือนและโทนสีที่คู่สมรสนิยมมากที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถิติโดยส ำนักงำนสถิติแห่งชำติออสเตรเลียระบุว่ำ ปี 2561 ชำวออสเตรเลียนิยมแต่งงำน 2 ช่วงคือ

ช่วงเดือนมีนำคมและเมษำยน และช่วงเดือนตุลำคมและพฤศจิกำยนมำกที่สุด โดยร้อยละ 62 เลือกจัดงำน

แต่งงำนในวันเสำร์เนื่องจำกแขกและคู่สมรสสำมำรถเฉลิมฉลองได้อย่ำงเต็มที่ และผลส ำรวจคู่สมรสจ ำนวน 

3,300 คู่โดย Easy Weddings พบว่ำ โทนสีฟ้ำเป็นสีที่ได้รับควำมนิยมมำกที่สุด รองลงมำคือ สีขำว สีชมพู สี

ม่วงและสีแดง  

 

Source: ABS/ IBISWorld 
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Source: www.easyweddings.com.au 

รูปภาพที่ 2 แสดงรูปแบบการจัดงานแต่งงานที่ได้รับความนิยม 10 อันดับแรก 

รูปแบบกำรจัดงำนแต่งงำนที่ได้รับควำมนิยมสูงสุด คือ กำรจัดงำนแบบชนบทเรียบง่ำย รองลงมำคือ 

กำรจัดงำนแบบดั้งเดิม กำรจัดงำนแบบโรแมนติก กำรจัดงำนในสวนหรือกลำงแจ้ง กำรจัดงำนแบบร่วมสมัย 

และแนวย้อนยุคเป็นต้น 

ภำยหลังกำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำย Marriage Act 1961 ที่ก ำหนดให้กำรแต่งงำนของเพศเดียวกัน

ถูกต้องตำมกฎหมำยตั้งแต่วันที่ 9 ธันวำคม 2560 ผลกำรส ำรวจจ ำนวนประชำกรโดยส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 

พบว่ำ มีคู่รักเพศเดียวกันรวมทั้งสิ้น 46,800 คู่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.9 ของครัวเรือนในออสเตรเลีย โดย

ร้อยละ 63 อำศัยอยู่ในรัฐ New South Wales และรัฐ Victoria และเป็นกลุ่มที่มีระดับกำรศึกษำและรำยได้

สูง  

ในช่วงเดือนมกรำคม – มิถุนำยน 2561 มีคู่รักเพศเดียวกันในออสเตรเลียแต่งงำนจ ำนวน 3,149 คู่

เป็นคู่รักเพศหญิงจ ำนวน 1,773 คู่ (ร้อยละ 56.3) คู่รักเพศชำยจ ำนวน 1,376 คู่ (ร้อยละ 43.7) โดยคู่รักเพศ

หญิงมีอำยุเฉลี่ย 39 ปี (ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีอำยุระหว่ำง 20-44 ปี) และคู่รักเพศชำยมีอำยุเฉลี่ย 48.5 ปี 

(ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอำยุ) และค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนแต่งงำนของกลุ่มคู่รักเพศเดียวกันแต่ละครั้งมีมูลค่ำเฉลี่ย 

65,482 เหรียญออสเตรเลีย เนื่องจำกคู่รักเพศเดียวกันเป็นกลุ่มที่มีฐำนะทำงสังคม หน้ำที่กำรงำน กำรศึกษำและ

รำยได้สูง 
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 1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนแต่งงำนในออสเตรเลียแต่ละครั้งมีมูลค่ำเฉลี่ย 36,2001 เหรียญออสเตรเลีย 

รำคำแหวนหมั้นส่วนใหญ่เฉลี่ย 5,134 เหรียญออสเตรเลีย  คู่แต่งงำนร้อยละ 91 นิยมเช่ำพ้ืนที่จัดงำนและ 

Reception Venue เป็นสถำนที่จัดงำน รองลงมำคือ ร้ำนอำหำรและโรงแรม ซึ่งมีค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ย 150 เหรียญ

ออสเตรเลียต่อคน  

ชุดเจ้าสาว/ชุดเจ้าบ่าว  

เจ้ำสำวร้อยละ 91 เลือกที่จะซื้อชุดแต่งงำนมำกกว่ำเช่ำ  โดยเลือกร้ำนขำยชุดแต่งงำนที่มีสไตล์

หลำกหลำยให้เลือก เน้นชุดที่สวมใส่สบำย และมีพนักงำนคอยดูแลให้ค ำปรึกษำในระหว่ำงกำรตัดสินใจ ซึ่งมี

รำคำเฉลี่ย 2,552 เหรียญออสเตรเลียต่อชุด ซึ่งค่ำใช้จ่ำยจะรวมชุดเพ่ือนเจ้ำสำวที่มีกำรออกแบบสไตล์และโทน

สีเดียวกัน มีรำคำเฉลี่ย 813 เหรียญออสเตรเลีย (อำจรวมไปถึงค่ำท ำผมและแต่งหน้ำด้วย) โดยเจ้ำสำวร้อยละ 

48 จะมีเพ่ือนเจ้ำสำวประมำณ 7-10 คน ส่วนใหญ่เป็นเพื่อนและญำติ   

ส ำหรับเจ้ำบ่ำวร้อยละ 52 เลือกที่จะซื้อชุดเจ้ำบ่ำวมำกกว่ำเช่ำ โทนสีด ำ และสีน้ ำเงินเข้มจะได้รับควำม

นิยมมำกท่ีสุดส ำหรับผู้ชำย ซึ่งมีรำคำเฉลี่ย 1,411 เหรียญออสเตรเลีย อย่ำงไรก็ตำม ปัจจุบันเจ้ำบ่ำวนิยมเลือก

เครื่องแต่งกำยที่เน้นควำมสบำยและเครื่องแต่งกำยแบบ Classic Formal Wear มำกขึ้น 

ช่างภาพ/ช่างวีดีโอ 

คู่สมรสจะเลือกช่ำงภำพมืออำชีพที่ไว้วำงใจได้ เพ่ือให้แน่ใจว่ำ ช่ำงภำพสำมำรถเก็บภำพในวันส ำคัญ

ที่สุดได้อย่ำงครบถ้วน ส่วนใหญ่มีค่ำบริกำรเฉลี่ย 2,952 เหรียญออสเตรเลียและต้องกำรช่ำงภำพที่สำมำรถ

ยืดหยุ่นด้ำนเวลำได้หำกก ำหนดกำรไม่เป็นไปตำมแผนที่วำงไว้ และรับฟังควำมต้องกำรของคู่สมรส รวมไปถึง

ให้ค ำแนะน ำอย่ำงมืออำชีพ เพ่ือให้ได้ภำพที่สวยงำม โดดเด่นและมีสไตล์ นอกจำกนี้ คู่สมรสนิยมจ้ำงช่ำงภำพ

วีดีโอ ซึ่งมีค่ำใช้จ่ำยอยู่ที่ 2,692 เหรียญออสเตรเลีย เพ่ือให้สำมำรถเก็บภำพควำมทรงจ ำที่ดีภำยในงำนได้อย่ำง

ครบถ้วนด้วย 

ผู้ประกอบพิธี 

คู่สมรสร้อยละ 91 นิยมเลือกผู้ประกอบพิธี (Civil celebrant)  ที่เป็นปัจเจกชน มีชื่อเสียง เชื่อถือได้และ

เป็นมืออำชีพ ซึ่งค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ย 711 เหรียญออสเตรเลีย 

 

 

 

                                                           
1 ข้อมูลจำกรำยงำน Australian Wedding Industry Report 
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Source: www.abia.com.au 

Wedding Cars 

คู่สมรส จะเลือกบริษัทที่มีชื่อเสียง เชื่อถือได้และเป็นมืออำชีพ ตรงเวลำนัดหมำย ซึ่งส่วนใหญ่เจ้ำบ่ำวจะ

เป็นผู้ด ำเนินกำร ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับรถแต่งงำนเฉลี่ย 1,161 เหรียญออสเตรเลีย รถแต่งงำนที่นิยมมำกที่สุด คือ 

รถยนต์แบบครำสสิค รองลงมำคือ  Limousines รถแบบ Modern รถ Sports รถ Hot Rod และรถ Hammer 

ค่าใช้จ่ายในด้าน Catering 

คู่สมรสส่วนใหญ่นิยมเลือกเช่ำสถำนที่จัดงำนที่มีบริกำร 

Catering รวมอยู่ด้วยมำกท่ีสุด ผู้ให้บริกำรธุรกิจ Catering ที่

สำมำรถจัดหำอำหำรเฉพำะกลุ่ม อำทิ กลูเตนฟรี มังสวิรัติ จะได้รับ

ควำมสนใจเป็นพิเศษ  ค่ำใช้จ่ำยด้ำน Catering มีรำคำเฉลี่ย 9,100 

เหรียญออสเตรเลีย โดยค่ำใช้จ่ำยด้ำน Catering ในรัฐ Victoria มี

รำคำ 11,527 เหรียญออสเตรเลียและรัฐ Western Australia มี

รำคำ 11,364 เหรียญออสเตรเลียซึ่งสูงกว่ำในรัฐ New South 

Wales ที่มีรำคำเพียง 8,042 เหรียญออสเตรเลีย และคู่สมรสร้อยละ 59 นิยมบริกำรแบบ Table Service 

รองลงมำคือ Buffet และ Finger Food รวมไปถึงบริกำรจัดเลี้ยงแบบ Food Station และ Food Trucks  

 ผู้ให้บริการให้เช่าสถานที่จัดงาน 

 ส่ ว น ใหญ่ คู่ ส ม ร สมั ก จะ เ พ่ิ ม เ ติ ม

รำยละเอียดต่ำงๆ เพื่อให้ได้ควำมเป็นเอกลักษณ์ 

ที่โดดเด่นจำกงำนทั่วไป ท ำให้สถำนที่จัดงำนแบบ 

DIY เป็นที่นิยมในกลุ่มคู่สมรสปัจจุบัน โดยเฉพำะ

ในไร่หรือฟำร์ม ซึ่ งมีค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ย 1,488 

เหรียญออสเตรเลีย โดยรำคำค่ำให้บริกำรสถำนที่

จัดงำนในรัฐ Western Australia มีรำคำสูงที่สุด

อยู่ที่ 1,864 เหรียญออสเตรเลีย รองลงมำคือรัฐ 

South Australia มีรำคำ 1,800 เหรียญ

ออสเตรเลีย รัฐ Queensland มีรำคำ 1,694 เหรียญออสเตรเลีย รัฐ New South Wales และรัฐ Victoria มี

รำคำ 1,356 และ 1,314 เหรียญออสเตรเลียตำมล ำดับ 

ดนตรีและความบันเทิงภายในงาน 

ดนตรีและควำมบันเทิงภำยในงำนมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งในงำนแต่งงำน เนื่องจำกคู่สมรสร้อยละ 93 นิยม

จ้ำงวงดนตรีหรือ DJ เพ่ือสร้ำงควำมบันเทิงและให้บรรยำกำศภำยในงำนด ำเนินไปอย่ำงรำบรื่นและสนุกสนำน 
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ค่ำใช้จ่ำยด้ำนดนตรีและควำมบันเทิงภำยในงำนมีรำคำเฉลี่ย 1,578 เหรียญออสเตรเลีย โดยค่ำใช้จ่ำยด้ำนดนตรี

ในรัฐ New South Wales มีรำคำสูงสุดที่ 1,866 เหรียญออสเตรเลีย 

การตกแต่งและประดับภายในงาน 

กำรตกแต่งสถำนที่ภำยในงำนปัจจุบันมีควำมส ำคัญอย่ำงมำก นอกจำกกำรตกแต่งตำมสไตล์ที่ทันสมัย

แล้ว ยังต้องมีควำมเป็นเอกลักษณ์ แปลกใหม่ ไม่ซ้ ำใคร และต้องไม่เกินงบประมำณท่ีก ำหนด โดยค่ำใช้จ่ำยด้ำน

กำรตกแต่งสถำนที่เฉลี่ยมีค่ำใช้จ่ำย 1,415 เหรียญออสเตรเลียและคู่สมรสร้อยละ 92 เลือกที่จะจ้ำงผู้เชี่ยวชำญ

ด้ำนกำรตกแต่งสถำนที่  

การ์ดแต่งงาน 

คู่สมรสร้อยละ 61 เลือกที่จะซื้อกำร์ดแต่งงำนจำกร้ำนที่มีกำรออกแบบดีไซน์ดั้งเดิม และร้อยละ 39 

เลือกที่จะออกแบบเอง ปัจจุบันคู่สมรสเน้นกำร์ดแต่งงำนที่มีควำมเรียบง่ำย โดยเฉพำะสไตล์ธรรมชำติ มีค่ำใช้จ่ำย

เฉลี่ย  767 เหรียญออสเตรเลีย 

เค้กแต่งงาน 

คู่สมรสร้อยละ 74 เลือกท่ีจะซื้อเค้กแต่งงำนที่มี 3 ชั้นมำกท่ีสุด รองลงมำคือเค้ก 2 ชั้น 

ปัจจุบันเน้นดีไซน์ที่ โดดเด่นทั้งรูปแบบและวัตถุดิบ มีรำคำเฉลี่ย 508 เหรียญ

ออสเตรเลีย อย่ำงไรก็ตำมคู่สมรสบำงคู่เลือกเค้กแต่งงำนเรียบๆ มีลวดลำยธรรมชำติ 

อำทิ ไม้ หินอ่อน มำกขึ้น และร้อยละ 69 นิยมเลือกเค้กวำนิลำหรือช็อคโกแลต ในขณะที่

ร้อยละ 5 เลือกเค้ก Gluten Free 

 ดอกไม้ตกแต่ง  

กำรตกแต่งดอกไม้ในงำนแต่งงำนส่วนใหญ่นิยมโทนสีแดง ชมพู เหลือง ขำว และม่วงอ่อน ผสมผสำนกับ 

สีเขียวของไมใ้บประดับ ปัจจุบันนิยมตกแต่งวำงบนโต๊ะอำหำรมำกขึ้น ค่ำดอกไม้ตกแต่งในงำนแต่งงำนมีค่ำใช้จ่ำย

เฉลี่ย  1,535 เหรียญออสเตรเลีย 

Photo Booth 

กำรเช่ำ Photo Booth ภำยในงำนแต่งงำนเริ่มได้รับควำมนิยมมำกขึ้น เนื่องจำกมี Option ส ำเร็จรูปที่

สำมำรถ Upload รูปภำพลงสื่อ Social Media ได้ทันทีและสำมำรถเก็บบันทึกภำพทั้งหมดลงใน USB ได้ ซึ่งมี

ค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ย 848 เหรียญออสเตรเลีย แม้ว่ำจะเป็นค่ำใช้จ่ำยที่ไม่จ ำเป็นส ำหรับงำนแต่งงำน แต่มีคู่สมรสร้อยละ 

39 ที่ต้องกำรเช่ำ Photo Booth ไว้บริกำรภำยในงำน   

 ร้านท าผมและแต่งหน้า 

แนวโน้มกำรแต่งหน้ำและท ำผมเจ้ำสำวส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมำจำกสื่อออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ 

โดยเฉพำะจำก Beauty Blogger  ปัจจุบันกำรแต่งหน้ำเจ้ำสำวเน้นควำมเป็นธรรมชำติ สดใส และทรงผม
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ธรรมชำติผ่อนคลำยมำกขึ้น อย่ำงไรก็ตำม เจ้ำสำวร้อยละ 86 ยังคงจ้ำงช่ำงแต่งหน้ำท ำผมมืออำชีพ ซึ่งมีค่ำใช้จ่ำย

เฉลี่ย 722 เหรียญออสเตรเลีย และนิยมมีกำรทดลองแต่งหน้ำก่อนวันจริง 

ของที่ระลึก 

ของที่ระลึกเพ่ือแจกภำยในงำนแต่งงำนที่ได้รับควำมนิยมมำกที่สุด คือ อำหำร ได้แก่ ช็อคโกแล๊ต  คุกก้ี 

ลูกอม รวมไปถึง เทียนหอมและของใช้ในบ้ำน ซึ่งมีรำคำเฉลี่ย 448 เหรียญออสเตรเลีย 

การไปเที่ยวฮันนีมูน 

คู่สมรสร้อยละ 94 นิยมเดินทำงไปฮันนีมูนหลังกำรแต่งงำนทันทแีละใช้เวลำในกำรฮันนีมูนประมำณ 15 วัน 

ซึ่งมีค่ำใช้จ่ำยในกำรฮันนีมูนเฉลี่ย 7,603 เหรียญออสเตรเลีย สถำนที่ฮันนีมูนที่นิยมมำกที่สุด คือ ยุโรป 

สหรัฐอเมริกำ ประเทศในทะเล Caribbean ฟิจิ มำเลเซยี และกำรล่องเรือส ำรำญ 

สถานที่จัดงานแต่งงาน 

คู่สมรสร้อยละ 97 นิยมจัดงำนแต่งงำนในประเทศบ้ำนเกิดของตน มีคู่สมรสเพียงร้อยละ 3 เท่ำนั้นที่

เลือกไปจัดงำนแต่งงำนในต่ำงประเทศ โดยมสีหรัฐอเมริกำ อินโดนีเซีย (บำหลี) นิวซีแลนด์ ฟิจิ แคนำดำและอิตำลี 

เป็นประเทศทีคู่่สมรสเลือกไปจัดงำนแต่งงำนมำกที่สุด 

2.  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกผู้จัดหาสินค้าและบริการส าหรับการจัดงานแต่งงาน 

1. รำคำ 

2. กำรตอบกลับ 

3. ชื่อเสียง 

4. กำรรีวิวจำกลูกค้ำเก่ำที่เคยใช้บริกำร 

5. เว็บไซต์และสื่อโซเชียลมีเดีย 

6. ท ำเลที่ตั้ง 

3. ปัจจัยสู่ความส าเร็จในการท าธุรกิจจัดงานแต่งงานในออสเตรเลีย 

1. สร้ำงธุรกิจของตนให้โดดเด่นและสำมำรถเข้ำถึงได้ เพ่ือตอบสนองผู้บริโภคยุคดิจิทัล 

2. ประสิทธิภำพในกำรสื่อสำรระหว่ำงคู่สมรสกับผู้จัดหำสินค้ำและบริกำรเพ่ือควำมเข้ำใจที่ตรงกัน 

3. ใส่ใจกับรำยละเอียดหรือควำมต้องกำรเฉพำะของคู่สมรส 

4. ให้บริกำรและค ำแนะน ำอย่ำงมืออำชีพเสมอต้นเสมอปลำยพร้อมข้อเสนอที่ดีที่สุด 

5. มีควำมรับผิดชอบ ตรงต่อเวลำและซื่อสัตย์ (ไม่มีค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมขึ้นภำยหลัง) 

6. ตรวจเช็คควำมพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ก่อนเริ่มงำน 
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Source: www.abia.com.au 

4. แนวโน้มความต้องการและตัวอย่างธุรกิจรูปแบบใหม่ในการให้บริการจัดงานแต่งงาน 

4.1 แนวโน้มธุรกิจจัดเลี้ยงท่ีก าลังได้รับความนิยมในงานแต่งงาน 

(1.) Banquet Style โดยรูปแบบที่ได้รับควำมนิยมมำกที่สุด คือ 3 Course Banquet (Entrée, Main & 

Dessert) สำมำรถเลือกรำยกำรอำหำรได้ เช่น อำหำรทะเล มังสวิรัติ หรือเนื้อ เสริฟโดยพนักงำนมืออำชีพ  

(2.) Sharing Plates เป็นสไตล์กำรเสริฟแบบโต๊ะจีน  

(3.) Buffet เป็นสไตล์จัดเลี้ยงอำหำรรำคำประหยัดอีกหนึ่งทำงเลือก 

(4.) Food Trucks ช่วยสร้ำงสีสันในงำนแต่งงำนรูปแบบชนบททีม่ีพ้ืนที่กว้ำงขวำงและได้รับควำมนิยมในคู่แต่งงำนรุ่นใหม่ 

(5.) Cocktail Style เป็นกำรจัดเลี้ยงแบบไม่เป็นทำงกำรอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับควำมนิยมมำก เนื่องจำกมี

ค่ำใช้จ่ำยต่ ำ และบริกำรเสริฟตลอดงำน 

4.2 รูปแบบชุดเจ้าสาวทีไ่ด้รับความนิยม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1.) ชุดเรียบหรู มีกำรตกแต่งน้อย เหมำะกับสำวเรียบง่ำยแต่ดูดี  

(2.) Two Piece Wedding Dresses สำมำรถออกแบบสไตล์ได้หลำกหลำย เพ่ิมควำมสบำย ผ่อนคลำยขณะสวมใส่ 

(3.) Big Dresses ชุดแต่งงำนแบบกระโปรงสุ่ม พองฟู หลำยชั้น กลับมำเป็นแฟชั่นที่ได้รับควำมนิยม

ส ำหรับเจ้ำสำวออสเตรเลีย เนื่องจำกไม่ค่อยมีโอกำสได้สำวกระโปรงพองโตในชีวิตประจ ำวันมำกนัก 

(4.) Jumpsuit กระโปรงสั้นคลุมด้วยกระโปรงยำว เมื่อเสร็จงำนพิธี เจ้ำสำวสำมำรถถอดกระโปรงยำวออก

และพร้อมส ำหรับงำนเลี้ยง After Party 

Source: www.abia.com.au 
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(1.) Ashdown And Bee มีช่ือเสียงในกำรจัดงำนสไตล์
ทันสมัย ท ำตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำและเป็นที่นิยม
ในกลุ่มเจ้ำสำวยุค Millennial 

(2.) Diane Khoury มีช่ือเสียงในกำรจัดงำนสไตล์หรูหรำ 
ฟุ่มเฟือย ประดับดอกไม้ด้วยศิลปะควำมงำมที่โดดเด่น 

(3.) George and Smee มีช่ือเสียงในกำรจัดงำนสไตล์
เรียบง่ำยแต่โดดเด่น (Minimalist) ที่มีประสบกำรณ์
นำนกว่ำ 20 ปี 

(4.) Couture Wedding Planning มีช่ือเสียงในกำรจัด
ฉำกหลังงำนแต่งงำนสไตล์ร่วมสมัย 

(5.) Sweet Events Styling By Than Tran มีช่ือเสียง
ในกำรจัดงำนสไตล์หวำนโรแมนติก 

(6.) Events By Josie Gittany มีช่ือเสียงในกำรตกแต่ง
โต๊ะจัดเลี้ยงสไตล์ดั้งเดิม 

(7.) She Designs Events มีช่ือเสียงในกำรตกแต่งงำน
สไตล์ชนบท 

(8.) Kashayaco มีช่ือเสียงในกำรตกแต่งเค้กและงำนใน
สไตล์ร่วมสมัย 

(9.) Divine Events มีรูปแบบกำรจัดงำนสไตล์สร้ำงสรรค์
แปลกใหม่ 

(10.) Honey Lane มีควำมโดดเด่นในกำรจัดตกแต่งสไตล์
ชนบท ด้วยศิลปะแห่งกำรจัดตกแต่งดอกไม้ 

(5.) High Neck Wedding Dresses ชุดแต่งงำนแบบ High Neck ช่วยให้ดูสง่ำงำม  

(6.) Oversized bows ชุดหลวมๆ ได้รับควำมนิยมในกลุ่มคู่แต่งงำนเพศหญิง 

(7.) Weight Off-the Shoulder เน้นควำมเป็นสำวทันสมัย มีสไตล์ 

IBISWorld ระบุว่ำ ปี 2561 มีจ ำนวนคู่สมรส 124,538 คู่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.5 คำดว่ำในปี 2562 จะมี

จ ำนวนคู่สมรสเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.9 คิดเป็น 131,927 คู่ เป็นผลมำจำกกำรแต่งงำนของคู่สมรสเพศเดียวกันที่

เพ่ิมขึ้นและในอีก 5 ปีข้ำงหน้ำ คำดว่ำ คู่สมรสจะเพ่ิมเป็น 148,076 คู่ต่อปี ธุรกิจเครื่องประดับแหวนหมั้นจะ

ขยำยตัวร้อยละ 1.1 ร้ำนจ ำหน่ำยชุดเจ้ำสำวจะขยำยตัวร้อยละ 3.1 ธุรกิจจัดเลี้ยงขยำยตัวร้อย 0.5 แต่ธุรกิจ

ร้ำนดอกไม้จะชะลอตัวลงร้อยละ 0.2 เนื่องจำกกำรแต่งงำนเน้นสไตล์ชนบทและเรียบง่ำยมำกขึ้น  

อย่ำงไรก็ตำม กำรแต่งงำนของคู่รักเพศเดียวกันจะเป็นปัจจัยกระตุ้นภำคธุรกิจ จัดงำนแต่งงำนในช่วง

สั้นๆเท่ำนั้น แต่มูลค่ำตลำดธุรกิจจัดงำนแต่งงำนมีแนวโน้มชะลอตัวลง เนื่องจำกคู่รักรุ่นใหม่นิยมออมเงินไว้ซื้อ

บ้ำนมำกกว่ำและให้ควำมส ำคัญน้อยลงกับกำรจัดงำนแต่งงำนขนำดใหญ ่ท ำให้งำนแต่งงำนมีขนำดเล็กและเป็น

กำรเลี้ยงฉลองเฉพำะญำติและเพ่ือนสนิทเท่ำนั้น อีกท้ังคู่สมรสรุ่นใหม่นิยมแต่งงำนรูปแบบชนบท เรียบง่ำยและ

ออกแบบงำนแต่งงำนเอง (DIY)  

4.3 ผู้ให้บริการวางแผนการจัดงานแต่งงานที่ได้รับความนิยม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ashdown And Bee 
Diane Khoury 

George and Smee Couture Wedding Planning 

Than Tran She Designs Josie Gittany 
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Source: https://digitalagencynetwork.com/ikea-online-wedding-website/ 

Source: www.weddingbuzz.com.au 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 ตัวอย่างธุรกิจรูปแบบใหม่ในการให้บริการจัดงานแต่งงาน 

(1.)   กำรสร้ำง One-Stop Online Service ส ำหรับกำรแต่งงำน (www.weddingbuzz.com.au) 

ที่ผ่ำนมำ คู่สมรสพบว่ำ ธุรกิจจัดงำนแต่งงำน

มีกำรด ำเนินธุรกิจแบบดั้งเดิมโดยอำศัยกำร

บอกต่อ (Word-of-Mouth) และกำรขำยตรง

ผ่ำนหน้ำร้ำน ท ำให้เป็นเรื่องยำกของคู่สมรส

ในกำรติดต่อและแสวงหำแหล่งผู้ให้บริกำร

สินค้ำและบริกำรในกำรจัดงำนแต่งงำน 

ปัจจุบันกลุ่มผู้ด ำเนินธุรกิจ Startup เล็งเห็น

ปัญหำและโอกำสในกำรใช้เทคโนโลยีเข้ำมำ

อ ำนวยควำมสะดวกให้กับคู่สมรสซึ่งในปัจจุบันมีแนวโน้มจะแต่งงำนเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่องโดยเฉพำะกลุ่มคู่รัก

เพศเดียวกัน โดยจัดตั้งเว็บไซต์ www.weddingbuzz.com.au เพ่ือเป็นศูนย์รวมแหล่งผู้ให้บริกำรสินค้ำและ

บริกำรส ำหรับคู่สมรสซึ่งช่วยให้คู่สมรสสำมำรถคำดกำรณ์ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดได้ รวมไปถึงบริกำรวำงแผนกำรจัด

งำนแต่งงำนเพ่ือตอบสนองวิถีชีวิตชำวออสเตรเลียที่อำศัยในเมืองใหญ่และมีเวลำน้อยอย่ำงซิดนีย์และเมลเบิร์น  

(2.)   กำรสร้ำงเว็บไซต์แต่งงำน

เสมือนจริงในโลกออนไลน์ (Wedding Online) 

เพ่ือตอบสนองคู่สมรสที่มีเวลำน้อยและช่วยให้

คู่สมรสจัดงำนแต่งงำนเสมือนจริงในโลก

ออนไลน์ เนื่องจำกแขกอยู่ห่ำงไกลและไม่

สำมำรถมำเข้ำร่วมงำนได้ โดยจะเชิญแขกที่อยู่

ในที่ต่ำงๆเข้ำร่วมเฉลิมฉลองผ่ำน Facebook 

Source: www.elle.com.au / www.instagram.com  

Kashayaco Divine Events Honey Lane 

http://www.weddingbuzz.com.au/
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และสื่อสำรผ่ำน Webcam โดยจะมีรูปแขกที่เข้ำร่วมงำนที่อำศัยอยู่ในที่ต่ำงๆทั่วโลกแสดงในเว็บไซต์ เพ่ือร่วม

เป็นสักขีพยำน  

5. งานแสดงสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับงานแต่งงาน 

5.1 Sydney Wedding Expo  

งำน Sydney Wedding Expo เป็นศูนย์รวมแหล่งผู้ให้บริกำรสินค้ำและบริกำรส ำหรับกำรจัดงำนแต่งงำน

ที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย ประกอบด้วยผู้ให้บริกำรสินค้ำและบริกำรส ำหรับคู่สมรสที่หลำกหลำย อำทิ บริกำร

จัดดอกไม้ ร้ำนจ ำหน่ำยชุดเจ้ำสำวและเจ้ำบ่ำว ช่ำงถ่ำยภำพและวีดีโอ กำร์ดแต่งงำน บริกำรเช่ำรถ บริกำร

สถำนที่จัดงำน บริกำรแต่งหน้ำ บริกำรคอร์สออกก ำลังกำยส ำหรับเจ้ำสำว ของช ำร่วย เค้ก เครื่องประดับและ

แพคเกจฮันนีมูน เป็นต้น คู่สมรสที่เตรียมวำงแผนจัดงำนและผู้ที่สนใจสำมำรถเข้ำร่วมชมงำนเพ่ือสร้ำงแรง

บันดำลใจและศึกษำแนวโน้มธุรกิจจัดงำนแต่งงำนได้ฟรี และจะได้รับแจกกระเป๋ำ I’m Getting Married ฟรี

ส ำหรับคู่รัก 1,000 คู่แรกที่เข้ำร่วมชมงำน พร้อมรับแจกสินค้ำทดลองและส่วนลดภำยในงำนมำกมำย 

งำน Sydney Wedding Expo จัดขึ้น 15 ครั้งต่อปีในช่วงฤดูแต่งำนทั้งต้นปีและปลำยปี โดยจัดในเมือง

ใหญ ่ได้แก่ ซดินีย์ เมลเบิร์น บริสเบน เพิร์ท แอดิเลดและดำร์วิน มีคู่รักเข้ำร่วมชมงำนมำกกว่ำ 30,000 คู่ในแต่ละปี  

ปี 2562 งาน Sydney Wedding Expo จะจัดขึ้นในแต่ละเมืองดังนี้   
เมือง สถานที่/ผู้ให้บริการสินค้าและบริการ (ราย) วันที่จัดงาน 

Sydney 
Sydney City 
Parramatta 
Wollongong 
Castle Hill 
Newcastle 
Sydney Olympic Park 
Western Sydney 

 
Stamford Plaza Sydney Airport (90 รำย) 
Rosehill Gardens (150 รำย) 
Novotel Wollongong North beach Hotel (70 รำย) 
Castle Hill RSL Club (100 รำย) 
Newcastle Exhibition & Convention Centre (80รำย) 
Sydney Showground (200 รำย) 
Panthers Penrith Club  

 
วันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2562 เวลำ 10:00 -15:00 น. 
วันที่ 14 เมษำยน 2562 เวลำ 10:00 -15:00 น. 
วันที่ 26 พฤษภำคม 2562 เวลำ 10:00 -15:00 น. 
วันที่ 2  มิถุนำยน 2562 เวลำ 10:00 -15:00 น. 
วันที่ 23  มิถุนำยน 2562 เวลำ 10:00 -15:00 น. 
วันที่ 18 สิงหำคม 2562 เวลำ 10:00 -15:00 น. 
วันที่ 22 กันยำยน 2562 เวลำ 10:00 -15:00 น. 

Melbourne Caulfield Racecourse (150 รำย) 
Melbourne Showgrounds (150 รำย) 

วันที่ 24 มีนำคม 2562 เวลำ 10:00 -15:00 น. 
วันที่ 13 ตุลำคม 2562 เวลำ 10:00 -15:00 น. 

Adelaide 
 

Adelaide Entertainment Centre (100 รำย) 
Adelaide Convention Centre (100 รำย) 

วันที่ 3 มีนำคม 2562 เวลำ 10:00 -15:00 น. 
วันที่ 3 พฤศจิกำยน 2562 เวลำ 10:00 -15:00 น. 

Brisbane Brisbane Showgrounds (100 รำย) 
Brisbane Convention & Exhibition Centre (100 รำย) 

วันที่ 10 มีนำคม 2562 เวลำ 10:00 -15:00 น. 
วันที่ 21 กรกฎำคม  2562 เวลำ 10:00 -15:00 น. 

Perth Ascot Racecourse (100 รำย) วันที่ 5 พฤษภำคม 2562 เวลำ 10:00 -15:00 น. 

 

ผู้จัดงำน: Wedding Expos Australia events 
Website: www.weddingexposaustralia.com 

http://www.weddingexposaustralia.com/


 

11 | P a g e  

 

5.2 งำนแสดงสินค้ำขนำดเล็ก เช่น งำน One Fine Day Wedding Fair (จัดขึ้นทุกปีช่วงเดือน

กุมภำพันธ์และพฤษภำคม ในเมืองส ำคัญ เช่น ซิดนีย์ เมลเบิร์น บริสเบนและเพิร์ท ค่ำเข้ำร่วมงำนรำคำตั้งแต่ 

27-63 เหรียญออสเตรเลีย มีคู่รักเข้ำร่วมชมงำนกว่ำ 12,000 คู่ต่อปี) งำน Pop-Up Wedding Fair, งำน 

Vintage Bride Wedding Expo และบำงโรงแรมมีจัดงำนเพ่ือน ำเสนอสถำนที่และรูปแบบกำรจัดงำน เช่น 

Rydges Wedding Venue Showcase  

 

………………………………………………………………………. 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำในต่ำงประเทศ ณ นครซิดนีย์ 
กุมภำพันธ์ 2562 

แหล่งที่มำ : 
IBISWorld  
Global trade Atlas  
Australian Bureau Statistic 
 www.easyweddings.com.au 
www.smh.com.au 
Australian Bridal Industry Academy (ABIA) 
www.elle.com.au 
www.instagram.com 
 


