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ในบทน้ีจะมาแนะนําวา Amazon Global Selling คืออะไร มีวิธีการเลือกเว็บไซตเปาหมายอยางไร และลักษณะเดนของเว็บไซต
เหลาน้ีท่ีเปดใหกับผูขายชาวไทย รวมถึงสภาพการณการคาปลีกและการพัฒนาอีคอมเมิรซ และพฤติกรรมการบริโภค ฯลฯ
จากขอมูลน้ี ผูขายสามารถตัดสินไดวาควรเร่ิมตนธุรกิจอีคอมเมิรซขามพรมแดนบนสาขาเว็บไซตใด
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6. แนะนําเว็บไซต Amazon 
ในออสเตรเลีย

3

ออสเตรเลียมีพ้ืนท่ีขนาดใหญและประชากรเบาบาง กําลังซ้ือของผูบริโภคท่ีแข็งแกรง และความสัมพันธทางการคาท่ี
ใกลชิดกับไทย ในชวงไมก่ีปท่ีผานมาอีคอมเมิรซไดพัฒนาไปอยางรวดเรว็ กลยุทธการเลือกสินคาคลายกับใน
อเมริกาเหนือ นอกจากน้ีออสเตรเลียและไทยยังมีฤดูกาลท่ีตรงขามกัน ทําใหสามารถทําธุรกิจไดตลอดท้ังป และ
ดึงดูดผูขายชาวไทยเขามามากข้ึนเรือ่ย ๆ 
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GDP ตอคนของออสเตรเลียอยูในอันดับตน ๆ ของโลก

คา GDP ตอคนของสหราชอาณาจกัร

42,490 ดอลลารสหรัฐ
คา GDP ตอคนของออสเตรเลยี

56,400 ดอลลารสหรัฐ

＞

แหลงที่มาขอมูล
1. Statista
2. Credit Suisse Global Wealth Report 2018, Australian Financial News (ภาษาจีนเทาน้ัน)
3. Australian Bureau of Statistics, Austargroup.com (ภาษาจีนเทาน้ัน)

การพฒันาของธุรกิจคาปลีกและธุรกิจอีคอมเมิรซในออสเตรเลยี

ออสเตรเลียเปนประเทศท่ีมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจมากท่ีสุดในซีกโลกใต และเปนหน่ึงในประเทศท่ีเศรษฐกิจพัฒนามากท่ีสุดในโลก 
GDP ในป 2018 อยูท่ีประมาณ 142 หม่ืนลานลานดอลลารสหรัฐและ GDP ตอคนของประชากรสูงถึง 56,400 ดอลลารสหรัฐ 1 ซ่ึง
สูงกวาของสหราชอาณาจักรและแคนาดาใชภาษาอังกฤษเชนกัน ตามรายงานของ The Credit Suisse Global Wealth Report ป 
2018 ออสเตรเลียกลายเปนประเทศท่ีร่ํารวยท่ีสุดอันดับ 2 ของโลกในป 2018 โดยมีความม่ังค่ังเฉล่ียอยูท่ี 411,060 ดอลลาร
สหรัฐ 2 สภาพแวดลอมโดยรวมดี และกําลังในการพัฒนาแข็งแกรง

ในแงของพ้ืนท่ีประเทศ ออสเตรเลียมี 7.692 ลานตารางกิโลเมตรซ่ึงเกือบ 80% ของสหรัฐอเมริกา แตมีประชากรเพียง 25 ลานคน 
(2018) 3

https://www.statista.com/statistics/263573/gross-domestic-product-gdp-of-australia/
https://afndaily.com/32781
http://www.austargroup.com/know/info_15293.html
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ป 2016 ป 2017

+19.2%

จํานวนการซ้ือสินคาออนไลนของผูใชอีคอมเมิรซชาวออสเตรเลีย
เพิ่มขึ้นทุกป

การซ้ือสินคาอีคอมเมิรซขามพรมแดนของออสเตรเลียมีสัดสวนท่ีสูง

คาเฉลี่ยท่ัวโลก

51.2%
สัดสวนผูบริโภคในออสเตรเลีย

ท่ีซื้อสินคาขามพรมแดน

80%

＞

แหลงที่มาขอมูล
1. Ecommerce Foundation, Cifnews.com (ภาษาจีนเทาน้ัน)
2. Australia E-commerce Report

ออสเตรเลียมีอัตราการขยายตัวของเมืองสูงมาก ( 90% ) ความครอบคลุมของอินเทอรเน็ต ( 88% และมีอัตราการเติบโต 2.45% 
ในป 2018 ) ผูบริโภคมากกวา 80% ซ้ือสินคาจากอีคอมเมิรซขามพรมแดนซ่ึงสูงเกินคาเฉล่ียท่ัวโลก 51.2% 1

จํานวนการซ้ือสินคาออนไลนของผูบริโภคเพ่ิมข้ึนในทุกปเชนกัน ในป 2017 จํานวนการซ้ือสินคาออนไลนเพ่ิมข้ึน 19.2% เม่ือเทียบ
กับป 2016 2

https://www.cifnews.com/article/41189
https://auspost.com.au/content/dam/auspost_corp/media/documents/2018-ecommerce-industry-paper-inside-australian-online-shopping.pdf
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ป 2017 ป 2021 ป 2023

213
252

269

+18.7%
+18.3%

+6.7%

แนวโนมยอดขายอคีอมเมริซในออสเตรเลีย 
(1 หนวย: 100 ลานดอลลารสหรัฐ)

ในแงของขนาด ปจจุบันออสเตรเลียเปนประเทศอีคอมเมิรซท่ีใหญเปนอันดับท่ี 10 ของโลกและยังคงมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว ใน
ระดับใหญการเติบโตของอีคอมเมิรซในออสเตรเลียไดรับแรงหนุนจากเศรษฐกิจและโครงสรางพ้ืนฐานท่ีแข็งแกรงไมใชจากจํานวน
ผูบริโภค

ในป 2017 ชาวออสเตรเลียมีการบริโภคดานอีคอมเมิรซเปนมูลคา 213 รอยลานดอลลารสหรัฐ เพ่ิมข้ึน 18.7% เม่ือเทียบเปนรายป 
สูงกวาการเติบโตของการบริโภคดานคาปลีกแบบด้ังเดิม 16.2% และคาดวาอัตราการเติบโตตอปจะสูงถึง 7.6% ในอีกหาปขางหนา 
ในป 2021 ขนาดอีคอมเมิรซของออสเตรเลียจะมีมูลคาสูงถึง 352 รอยลานดอลลารออสเตรเลีย (หรือประมาณ 252 รอยลาน
ดอลลารสหรัฐ) ในป 2023 ยอดขายอีคอมเมิรซจะสูงถึง 26,905 ลานดอลลารสหรัฐ 1.

แหลงที่มาขอมูล
1. Australia E-commerce Report

https://auspost.com.au/content/dam/auspost_corp/media/documents/2018-ecommerce-industry-paper-inside-australian-online-shopping.pdf
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แหลงที่มาขอมูล
1 https://www.ecommercefoundation.org/free-reports,

Australia Ecommerce Report 2018&Australia Ecommerce Report 2019
http://www.sohu.com/a/275238203_421620 (ภาษาจีนเทาน้ัน)

อัตราสวนของการคาปลีก
ตางประเทศตอการขายอี

คอมเมิรซ

20%

แมวาชาวออสเตรเลียจะชอบธุรกิจคาปลีกภายในประเทศ แตพอคาขามพรมแดนก็เปนท่ีนิยมมากข้ึนเชนกัน ในป 2017 ยอดขาย
ออนไลน ธุรกิจคาปลีกตางประเทศคิดเปนประมาณ 20% ของการบริโภคท้ังหมด 1

มูลคาการนําเขาสูงถึง
55.52

พันลานดอลลารสหรฐั

https://www.ecommercefoundation.org/free-reports
https://embed.ecommercewiki.org/reports/768/ecommerce-report-australia-2018-free
https://embed.ecommercewiki.org/reports/820/ecommerce-report-australia-2019
http://www.sohu.com/a/275238203_421620
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การพัฒนาของ Amazon ในออสเตรเลีย

กอนท่ี Amazon จะเขาสูออสเตรเลียอยางเปนทางการน้ัน ก็ไดเปนท่ีรูจักกันดีในหมูผูบริโภคชาวออสเตรเลียแลว จากรายงานของ
Nielsen อัตราคอนเวอรชันของผูบริโภคในออสเตรเลียท่ีเขาชมเว็บไซต Amazon ในสหรัฐอเมริกาน้ันสูงถึง 49% 1

เม่ือ Amazon เขาสูออสเตรเลียในเดือนธันวาคมป 2017 ก็ไดกลายเปนเว็บไซตอีคอมเมิรซท่ีติดอันดับหน่ึงใน 5 อันดับแรก (ดาน
ปริมาณผูเขาชม) ของออสเตรเลียทันที 2 ในเดือนมกราคม ป 2018 ซ่ึงแซงหนาเว็บไซตคาปลีกหลายแหงในออสเตรเลีย

ไดรับผลกระทบจากนโยบาย GST (ภาษีสินคาและบริการของออสเตรเลียท่ีเรียกเก็บจากสินคานําเขามูลคาต่ํา) ต้ังแตวันท่ี 1 
กรกฎาคม ป 2018 ผูบริโภคในออสเตรเลียจะถูกเปล่ียนเสนทางไปยังเว็บไซต Amazon ในออสเตรเลียโดยอัตโนมัติเม่ือคนหาเว็บไซต
ในยุโรป สหรัฐอเมริกา หรือญ่ีปุน ปริมาณการเขาชมเว็บไซตในออสเตรเลียไดกาวเพ่ิมไปอีกข้ึน ต้ังแตเดือนธันวาคม ป 2018 
ปริมาณการเขาชมเว็บไซต Amazon ในออสเตรเลียติด 2  อันดับแรก 3 ในออสเตรเลียท่ีมีอัตราการเติบโตท่ีตกใจ

แพลตฟอรมอคีอมเมริซที่ติด5
อันดับแรก

2018.1

eBay AU

Gumtree AU

Amazon

OzBargain

Amazon AU

แพลตฟอรมอคีอมเมริซที่ติด3
อันดับแรก
2018.12

eBay AU

Amazon AU

Catch

แหลงที่มาขอมูล
1. Neilsen Report, Sohu.com (ภาษาจีนเทาน้ัน)
2. Australia E-commerce Report 2018 (ภาษาจีนเทาน้ัน)
3. Alexa.com
4. Alexa.com

อันดับการเขาชมเว็บไซต Amazon ในออสเตรเลียประจําป 2018 4

https://www.sohu.com/a/126930953_115514
https://www.webalive.com.au/ecommerce-australia-2018/
https://www.alexa.com/siteinfo
https://www.alexa.com/siteinfo
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สาเหตุหน่ึงท่ีทําให Amazon พัฒนาอยางรวดเร็วในออสเตรเลียคือการลงทุนอยางหนักและตอเน่ืองของ Amazon ในออสเตรเลีย

ออสเตรเลียมีพ้ืนท่ีขนาดใหญท่ีมีประชากรเบาบาง และระบบโลจิสติกสในทองถ่ินท่ีไมสมบูรณ ซ่ึงทาง Amazon ไดลงทุนมหาศาลใน
การเปด FC ในนครซิดนีย เมลเบิรน และเพิรท และน่ีเปนหน่ึงในเหตุผลสําคัญท่ีชาวออสเตรเลียช่ืนชอบ Amazon

ปจจุบัน ผูบริโภคในออสเตรเลียสามารถไดรับบริการจัดสงฟรีสําหรับการซ้ือสินคาขามพรมแดนบนเว็บไซต Amazon ในราคาเพียง 
49 ดอลลารออสเตรเลีย เม่ือสมาชิก Prime ในออสเตรเลียซ้ือสินคาท่ีดําเนินการดวยตัวเอง พวกเขาสามารถไดรับบริการจัดสงฟรี
โดยไมตองคํานึงถึงมูลคาการบริโภค ดังน้ันหลังจากการเปดใหบริการแกสมาชิก Amazon Prime ในชวงกลางป 2018 จํานวน
สมาชิกเพ่ิมข้ึนทันทีในอัตราท่ีนาตกใจ

บริการดีกระตุนใหมีการเติบโตของสมาชกิ Amazon อยางรวดเร็ว

พ้ืนท่ีในประเทศกวา80%
สามารถจดัสงถึงท่ีภายใน 2 วันทําการ

ในบางพ้ืนท่ี
อยางดวนท่ีสุดจัดสงถึงท่ีภายในวันถัดไป 

คลังสินคาครอบคลุมพ้ืนท่ีสวนใหญ
ยานการบริโภคความถ่ีสูง

การบริโภคของผูใชท่ัวไป
ซื้อครบ 49 ดอลลารออสเตรเลยีบริการจดัสงฟรี

สมาชิก Prime ซ้ือสินคาท่ีดําเนินการดวยตัวเอง
จะไดรับการจัดสงสินคาฟรี

FC 3 แหงใหญ
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ผูบริโภคของออสเตรเลีย

ลักษณะเดนของผูบริโภคชาวออสเตรเลียมีดังตอไปน้ี:

กําลังซื้อท่ีแข็งแกรง
จากขอมูลสถิติ ในป 2017 แรงงานขามชาติชาวออสเตรเลียท่ีมีอายุ 21-34 ปมีรายไดเฉล่ียตอคนอยูท่ี 1,076 
ดอลลารออสเตรเลีย (หรือประมาณ 5,000 หยวน) ตอสัปดาห และรายไดเฉล่ียตอสัปดาหของพนักงานประจําสามารถ
สูงถึง 1,600 ดอลลารออสเตรเลีย (หรือประมาณ 7,000 หยวน) นอกจากน้ีพลเมืองเพศชายชาวออสเตรเลียท่ีมีอายุ 
60 ปข้ึนไปและพลเมืองเพศหญิงชาวออสเตรเลียท่ีมีอายุ 55 ปข้ึนไปสามารถไดรับเงินบํานาญจากรัฐบาลมูลคา 400 
ดอลลารออสเตรเลียตอเดือน 1

พฤติกรรมความเคยชินในการซื้อสินคาออนไลน
ความท่ัวถึงของเครือขายมือถือและสมารทโฟนในออสเตรเลีย และสัดสวนการซ้ือของออนไลนของผูบริโภคท่ีอยูใน
อันดับตน ๆ ของโลก และในทํานองเดียวกันอีคอมเมิรซของออสเตรเลียกําลังพัฒนาอยางรวดเร็ว

ช่ืนชอบกีฬาและกิจกรรมกลางแจง
โดยท่ัวไปแลวชาวออสเตรเลียสนใจกีฬาและกิจกรรมกลางแจงตางๆ เทนนิสและวายน้ําเปนกีฬายอดนิยมในออสเตรเลีย 
การข่ีจักรยาน เดินปา ปนเขา พายเรือแคนู และอาบแดดบนชายหาด ลวนเปนกิจกรรมท่ีหลายคนช่ืนชอบ โดยผูใหญท่ี
คอนขางมีฐานะช่ืนชอบการตีกอลฟ สวนวัยรุนจะชอบเลนสเก็ตบอรด

มีลักษณะการแตงกายแบบทองถ่ิน
นอกเหนือจากการสวมสูทและชุดกระโปรงของสตรีในโอกาสท่ีเปนทางการของชาวออสเตรเลียแลว โดยปกติพวกเขา
มักจะสวมเส้ือยืด กางเกงขาส้ัน เส้ือผายีนสหรือแจ็คเก็ต และช่ืนชอบการสวมชุดช้ันในรัดรูป ชุดกีฬา เส้ือเช้ิตสีสัน
สดใสหมวก และรองเทาลําลองแบบสบาย ๆ 
ชาวออสเตรเลียสวนใหญอาศัยอยูในพ้ืนท่ีชายฝง และอากาศคอนขางสดใสดังน้ันพวกเขาจึงกระตือรือรนกับการสวม
รองเทาแตะ โดยเฉพาะรองเทาแตะแบบคีบ โดยท่ัวไปชาวออสเตรเลียมีรูปรางสูงและทวม และเส้ือผาท่ีมีขนาดใหญถือ
เปนท่ีตองการหลัก ดังน้ันในการเลือกเคร่ืองแตงกาย คุณสามารถมุงเนนไปท่ีการสงออกเส้ือผาขนาดใหญได 

วิถีชีวิตและความเคยชินของชาวออสเตรเลยี
ชาวออสเตรเลียมีบานกวางขวาง รักการทําสวน ตกแตงสนามบานดวยตัวเอง ทาสีบานและการทํางานท่ีใชแรงงาน
คือความสุข
อาหารประจําวันในออสเตรเลียสวนใหญเปนสเต็กและแซนวิช โดยอาหารหลักแบบด้ังเดิมคือสเต็กเน้ือตาง ๆ รวมถึงส
เต็กเน้ือวัว ชาวออสเตรเลียท่ีช่ืนชอบปารต้ี ก็ช่ืนชอบการปงยางบารบีคิวเชนกัน และรัฐบาลยังจัดใหมีส่ิงอํานวยความ
สะดวกสาธารณะสําหรับยางบารบีคิวฟรีอีกดวย

แหลงที่มาขอมูล(ภาษาจีนเทาน้ัน)
1. Australian Bureau of Statistics, Cifnews.com

https://www.cifnews.com/article/30771?tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg
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ช้ินสวนรถยนต เคร่ืองแตงกายแฟช่ัน ของใชในบาน

+57% +55%+49%

11

ในปงบประมาณ 2018 ผลการดําเนินงานดานการจําหนายในแนวด่ิงในออสเตรเลียเปนท่ีจับตามองอยางมาก ขอมูลจากเว็บไซตการ
จัดการการคาปลีกของออสเตรเลีย Neto เผยวายอดขายรวมของผูขายทุกประเภทเพ่ิมข้ึนโดยเฉล่ีย 30% เม่ือเทียบเปนรายป 1

แหลงที่มาขอมูล
1/2. https://www.netohq.com/blog/state-of-ecommerce-report-2018

ในแงของอัตราการเติบโต อุตสาหกรรมแฟช่ันเปนผูนําในทุกหมวดหมู ซ่ึงครองตําแหนงยอดขายสูงเปนอันดับหน่ึงดวยยอดขายท่ี
เพ่ิมข้ึน 57% เม่ือเทียบกับปท่ีแลว
เคร่ืองใชในครัวเรือน ( 55% ) เปนอุตสาหกรรมท่ีมียอดขายรวมเติบโตเร็วท่ีสุดเปนอันดับสอง และท่ีตามมาติด ๆ คือหมวดช้ินสวน
รถยนตเฉพาะกลุม ( 49% ) 2.

เพ่ิมข้ึนเฉล่ีย 30% ในทุกหมวดหมูสินคา

การเติบโตที่นาทึ่งของยอดขายอีคอมเมิรซทั้งหมดของออสเตรเลียในป 2018

สินคา 3 ประเภทแรกในออสเตรเลยีทีย่อดขายอีคอมเมิรซ
มีการเติบโต ในป 2018

https://www.netohq.com/blog/state-of-ecommerce-report-2018
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ในแงของจํานวนผูซ้ือ ในชวง 12 เดือนท่ีผานมา เคร่ืองแตงกาย ส่ือมีเดียและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเปน 3 ประเภทท่ีมีผูซ้ือมากท่ีสุด 
1

47%

37%

31%
28%

22%
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15% 16% 14% 12% 12%
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แหลงที่มาขอมูล
1/2. https://www.netohq.com/blog/state-of-ecommerce-report-2018

ผูบริโภคสวนใหญซ้ือเสือ้ผาหรือสือ่มเีดียในชวง 12 เดือนที่ผานมา 2

https://www.netohq.com/blog/state-of-ecommerce-report-2018


Copyright © 2021 Amazon. All rights reserved.
แนะนําเว็บไซต Amazon – แนะนําเว็บไซต Amazon ในออสเตรเลีย 13

สินคาแฟช่ันของออสเตรเลียเปนท่ีนิยมอยางมาก โดยหน่ึงในสามสินคาท่ีเลือกซ้ือทางออนไลนมีสินคาแฟช่ันอยู และสินคาสาม
ประเภทจากหมวดหมูแฟช่ันท่ีครองสัดสวนมากท่ีสุดไดแก เคร่ืองแตงกาย / รองเทา / กระเปาเดินทาง 3 หลังจากท่ี Amazon 
เปดตัวในออสเตรเลียมาเปนเวลา 6 เดือน สินคาประเภทกระเปาเดินทางก็ข้ึนสูสินคาสามประเภทแรกดวยศักยภาพท่ียอดเย่ียม

ผลิตภัณฑท่ีผูบริโภคเพศชายในออสเตรเลียซ้ือทางออนไลนมากท่ีสุด ไดแก อุปกรณอิเล็กทรอนิกส เคร่ืองแตงกาย และรองเทา 1

ผลิตภัณฑท่ีผูบริโภคเพศหญิงในออสเตรเลียซ้ือทางออนไลนมากท่ีสุด ไดแก เคร่ืองแตงกาย รองเทา กระเปาเดินทาง 2

สินคาอิเล็กทรอนิกส

เคร่ืองแตงกาย

รองเทา

เคร่ืองแตงกาย

กระเปาเดินทาง

รองเทา

ประเภท
สินคา สินคาขายดี สัดสวนสูง การเติบโต

สูง
ศักยภาพ

สูง

เคร่ืองแตงกาย เส้ือ,กางเกง,เส้ือผาออกกําลังกาย,ถุงเทา,ชุดช้ันใน,
เส้ือผาผูหญิงโอเวอรไซส ✔ ✔

รองเทา รองเทาลําลอง รองเทาใสนอกบาน รองเทากีฬา รองเทา
เด็ก ✔

กระเปาเดินทาง กระเปาใสของ กระเปาสะพายหลัง กระเปาเด็ก กระเปา
สะพายขาง ✔

นาิกาขอมือ นาิกาจอสัมผัสรุนคลาสสิก รุนโมเดิรน รุนลักซูร่ี ✔

เคร่ืองประดับมี
คา เคร่ืองประดับทอง,เงิน,คริสตัลและเพชร ✔

เพศชายเพศหญิง

แหลงที่มาขอมูล
1/2/3. https://auspost.com.au/content/dam/auspost_corp/media/documents/

2018-ecommerce-industry-paper-inside-australian-online-shopping.pdf

https://auspost.com.au/content/dam/auspost_corp/media/documents/2018-ecommerce-industry-paper-inside-australian-online-shopping.pdf
https://auspost.com.au/content/dam/auspost_corp/media/documents/2018-ecommerce-industry-paper-inside-australian-online-shopping.pdf
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13.6%

Click Frenzy
(กลางถึงปลาย

เดือน
พฤศจิกายน)

Pre black Friday
(กลางถึงปลาย

เดือนพฤศจิกายน)

Black 
Friday/Cyber 

Monday
(ปลายเดือน

พฤศจิกายน -
ธันวาคม)

3 สัปดาหกอนวัน
คริสตมาส

(ตนเดือนธันวาคม)

23.6%

28.7%

17%

2 สัปดาหกอนวัน
คริสตมาส

(กลางเดือน
ธันวาคม)

26.2%

14

เห็นไดจากหลายฤดูกาลโปรโมช่ันในป 2018 โดยยอดขายในชวงเทศกาลเพ่ิมข้ึนอยางมาก 1 :
• ปลายปงบประมาณ (EOFYS) มียอดขายเพ่ิมข้ึน30% เม่ือเทียบกับปท่ีแลว
• เทศกาล Black Friday/Cyber Monday 一(Black Friday/Cyber Monday)มียอดขายท่ีสูงท่ีสุด
• ยอดขายในเทศกาล Black Friday/Cyber Monday 一 (Black Friday/Cyber Monday)เพ่ิมข้ึน 28.7% เม่ือเทียบกับปท่ี

แลว
• ผูคนเร่ิมซ้ือสินคาจํานวนมากในชวงเทศกาล Black Friday / Cyber Monday รวมถึงชวงสองสัปดาหกอนวันคริสตมาส

แหลงที่มาขอมูล
1. Inside Australia Shopping: A preview of the 2019 eCommerce industry report

ยอดขายเติบโตขึน้อยางมากในฤดูกาลโปรโมชัน่ของออสเตรเลยี

https://auspost.com.au/content/dam/auspost_corp/media/documents/inside-australian-online-shopping-ecommerce-report.pdf
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เดือน
มกราคม

Back to School

ในชวงพีคของเทศกาล Back to school ในเดือนมกราคม
ของทุกป ผูบริโภคในออสเตรเลียใชจายเงินจํานวนมากไปกับ
หนังสือเรียน เคร่ืองเขียน รองเทานักเรียน ชุดนักเรียน 
และแล็ปท็อป
ในป 2018 คาใชจายดานอุปกรณการเรียนของนักเรียน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเพ่ิมข้ึน 43% และ
คาใชจายโดยเฉล่ียจะสูงถึง 829 ดอลลารออสเตรเลียซ่ึงสูง
กวาในป 2017 ท่ีมีมูลคาเพียง 472 ดอลลารออสเตรเลีย 
น่ันเพียงพอท่ีจะบงบอกถึงศักยภาพในการซ้ือของผูบริโภค
ท่ีแข็งแกรงในชวงเปดเทอมของออสเตรเลีย 1

เทศกาลอีสเตอร (วันท่ี 26 มีนาคม) เปนเทศกาลของชาว
คริสตท่ีเกาแกและมีความหมายท่ีสุดวันหน่ึงในยุโรป ซ่ึงเปน
การเฉลิมฉลองการฟนคืนพระชนมของพระเยซูเปน
สัญลักษณของการเกิดใหมและความหวังและเปนวันหยุดท่ี
สําคัญรองจากคริสตมาส เน่ืองจากเทศกาลอีสเตอรตรง
กับเดือนมีนาคมและเมษายนของทุกป ซ่ึงตรงกับฤดูใบไม
รวงในออสเตรเลีย เส้ือผาและของใชในฤดูรอนจํานวนมากจะ
ถูกลดราคา

เดือน
มีนาคม เทศกาลอีสเตอร

เดือน
พฤษภาคมเทศกาลวันแม

วันท่ี 13 พฤษภาคมของทุกปคือเทศกาลวันเเม ในวันน้ี
ผูบริโภคจะซ้ือของขวัญเพ่ือขอบคุณแมของตัวเอง

ฤดูกาลโปรโมช่ันท่ีสําคัญท่ีสุดในออสเตรเลีย :

ทุกปต้ังแตวันท่ี 1 กรกฎาคมถึง 31 ตุลาคมของทุกป เปน
ระยะเวลาการย่ืนภาษีตามกฎหมายของออสเตรเลีย ในระหวาง
ข้ันตอนการย่ืนภาษี ตามระบบปงบประมาณของออสเตรเลีย 
คาใชจายท่ีเก่ียวเน่ืองกับการทํางานจํานวนมาก รวมถึง
เคร่ืองแตงกายสําหรับการทํางาน การทําความสะอาด 
ยานพาหนะ คาเดินทาง ตลอดจนคาใชจายในการฝกอบรม 
ฯลฯ ตางก็สามารถลดหยอนภาษีได ดังน้ันเม่ือถึงปลายป
งบประมาณ หรือเดือนมิถุนายนของทุกป รานคารายใหญได
พากันลดลางสตอกคร้ังใหญ โดยในปลายปงบประมาณความ
คล่ังไคลและสวนลดของโปรโมช่ันไมไดนอยหนาไปกวาชวง 
Black Friday และ Boxing Day และมักจะใหสวนลดสูงถึง 
30% - 70% ซ่ึงเปนท่ีนิยมในออสเตรเลีย ดังน้ันผูบริโภคใน
ออสเตรเลียจึงมีพฤติกรรมการบริโภคในชวงปลายป
งบประมาณ และการสงเสริมการขายในชวงปลายป
งบประมาณไดพัฒนากลายเปนชวงไฮซีซันของโปรโมช่ัน
สวนลดในออสเตรเลีย

เดือน
มิถุนายน โปรโมช่ันใหญสงทาย

ปงบประมาณ

แหลงที่มาขอมูล(ภาษาจีนเทาน้ัน)
1. Australian News Website CRN, Sohu.com

https://www.sohu.com/a/332767050_100110230
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เดือน
กรกฎาคมPrime Day

เพ่ือเฉลิมฉลองความสําเร็จของ Amazon ในทุกๆป ทาง 
Amazon จะเปดตัวโปรโมช่ันชอปปงท่ัวโลกในวัน Prime 
Day ของเดือนกรกฎาคม โดยมีกิจกรรมพิเศษสําหรับ
สมาชิกระดับ Prime ในบางประเทศ และใหสวนลดท่ีสูงกวา 
Black Friday อีกดวย ในชวงเทศกาล Prime Day ของ
ออสเตรเลีย สินคาเฟอรนิเจอร เคร่ืองใชไฟฟาและสินคา
แฟช่ันลวนเปนท่ีนิยมอยางมาก

เทศกาล "Black Friday" ของปน้ีเขาสูเว็บไซตในออสเตรเลีย
เปนปท่ี 7 โดยเทศกาลลดราคาดังกลาวมีตนกําเนิดมาจาก
สหรัฐอเมริกาท่ีมีประวัติยาวนานกวา 60 ป การมาถึงของ
เทศกาล "Black Friday" เปนชวงเวลาท่ีนาต่ืนเตนท่ีสุดของ
ผูบริโภคหลังจากวันขอบคุณพระเจาและกอนวันคริสตมาส 
ในวันน้ีท้ังรานคาออนไลนและรานคาออฟไลนจะเปดตัว
สวนลดและกิจกรรมพิเศษมากมายและมีการจัดโปรโมช่ัน
ขนาดใหญคร้ังสุดทายในชวงปลายป

เดือน
พฤศจิกายน Black Friday

เดือน
ธันวาคม

เทศกาลคริสมาสต

ท่ีออสเตรเลีย สถานะของคริสตมาสในวันท่ี 25 ธันวาคม
เทียบไดกับวันสงกรานตของไทย ตางจากซีกโลกเหนือ 
ออสเตรเลียไมมีหิมะตกในวันคริสตมาส สําหรับชาว
ออสเตรเลียคริสตมาสหมายถึงชวงกลางฤดูรอน และชวง
กลางฤดูรอนก็หมายถึงทะเล ดังน้ันคริสตมาสใน
ออสเตรเลียจึงเรียกอีกอยางวา "คริสตมาสกลางฤดูรอน” 
สวมชุดคริสตมาสแบบบิกิน่ี กองทรายรูปปนซานตาบน
ชายหาด เหลาน้ีเปนลักษณะเฉพาะของคริสตมาสในซีกโลกใต
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นโยบายผลิตภัณฑของ Amazon ในออสเตรเลีย

รายการสินคาตองจาํกัด: คลิกท่ีน่ีเพ่ือดู

ขอจํากัดการขายสําหรับสนิคาท่ีมีความเสี่ยงดานความปลอดภยั: คลิกท่ีน่ีเพ่ือดู

ขอจํากัดในการเผยแพร: คลิกท่ีน่ีเพ่ือดู

การเรียกคืนและความปลอดภัยของสินคา: คลิกท่ีน่ีเพ่ือดู

บทสรุปของออสเตรเลีย
1. พ้ืนท่ีประเทศขนาดใหญ ประชากรเบาบาง ประเทศไดรับการพัฒนาอยางสูง และ

ประชากรมีความร่ํารวยเฉล่ียตอคนเปนอันดับ 2 ของโลก
2. อีคอมเมิรซไดรับการพัฒนาอยางสูง และยังคงพัฒนาอยางตอเน่ือง
3. ใชภาษาท่ีสอดคลองกับอเมริกาเหนือ มีวัฒนธรรมท่ีคลายคลึงกัน และพฤติกรรมการใช

ชีวิตท่ีคลายคลึงกัน คุณสามารถหยิบยกกลยุทธการเลือกผลิตภัณฑในอเมริกาเหนือมา
ใชเพ่ือแบงเบาตนทุนการดําเนินงาน

4. ต้ังอยูในซีกโลกใต เอ้ือตอการขายสินคานอกฤดูกาลอยางตอเน่ืองในซีกโลกเหนือและ
สามารถทําธุรกิจไดตลอดท้ังป

https://sellercentral.amazon.com.au/gp/help/external/200164330?language=en_AU
https://sellercentral.amazon.com.au/gp/help/external/KKYJ3C25DG334PW?language=en_AU
https://sellercentral.amazon.com.au/gp/help/external/200832300?language=en_AU
https://sellercentral.amazon.com.au/gp/help/external/XMGGPL6LC4CVXHT?language=en_AU
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เนื้อหาท่ีเกี่ยวของ

เสนทางการคนหาหลักสูตร : Amazon Seller Central> ผลการดําเนินงาน > Seller University > คนหาช่ือหลักสูตร
ลิงกดวน : Amazon Seller University ไซตในอเมริกาเหนือ, ไซตในยุโรป, ไซตในญ่ีปุน

ทําความเขาใจบทเรียนอ่ืนท่ีเก่ียวของ ：
• หากตองการเรียนรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับโครงการและแหลงขอมูลของทาง Amazon โปรดคนหา "โครงการ Amazon”

• ขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับเว็บไซตในออสเตรเลีย
• ขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับเว็บไซตในอินเดีย
• ขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับเว็บไซตในตะวันออกกลาง
• ขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับเว็บไซตในสิงคโปร

แนะนําเว็บไซตของ Amazon
• ขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับ Amazon Global Selling
• การเลือกเว็บไซตแรกสําหรับธุรกิจท่ัวโลกของคุณ
• ขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับเว็บไซตในอเมริกาเหนือ (สหรัฐอเมริกา/แคนาดา/

เม็กซิโก)
• ขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับเว็บไซตในยุโรป (สหราชอาณาจักร/ฝร่ังเศส/

เยอรมนี/อิตาลี/สเปน/เนเธอรแลนด/สวีเดน/โปแลนด)
• ขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับเว็บไซตในญ่ีปุน

https://sellercentral.amazon.com/learn/ref=xx_su_dnav_xx?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=th_TH&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.co.uk/learn/ref=xx_su_dnav_xx?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=en_GB&languageSwitched=1
https://sellercentral-japan.amazon.com/learn/ref=xx_su_dnav_xx?ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=en_JP&languageSwitched=1
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