30 ธันวาคม 2562 – 5 มกราคม 2563
เสื้อและรองเท้าผ้าใบแฟชั่นตลอดกาลในตลาดออสเตรเลีย
รายงาน Fashion report โดย Iconic (เว็บไซต์ผู้ให้บริการขายสินค้าแฟชั่นผ่านช่องทางออนไลน์ที่
ได้รับ ความนิยมสูงสุดในตลาดออสเตรเลีย ) ระบุว่า เสื้อ T-shirt ยีนส์ และรองเท้าออกกาลังกายเป็นสินค้า
แฟชั่นที่ชาวออสเตรเลียให้ความนิยมและมีการซือ้ ขายมากที่สุด

Source : www.vans.com.au/www.yourockstyle.com.au

โดยสินค้าประเภท Footwear ติด 5 อันดับสินค้าแฟชั่นที่ได้รับความนิยมจาก 10 อันดับสินค้ายอด
นิยม โดยมีรองเท้าแบรนด์ Vans, Converse และ Birkenstock ได้รับความนิยมสูงสุด และสินค้าแฟชั่นอื่นๆที่
ติด อันดับสินค้ายอดนิยม 10 อันดับแรกคือ สินค้าประเภทยีนส์และเสื้อเชิ้ต โดยมี Jamie jean ซึ่งเป็นสินค้า
Denim item ที่ มี ย อดขายสู ง สุ ด ของ Topshop ซึ่ ง มี ร าคา 85 เหรี ย ญออสเตรเลี ย โดยเฉพาะรองเท้ า
Superga 2750 Cotu Classic ซึ่งเป็นรองเท้าสีขาวที่สามารถใส่ได้ทั้งเพศชายและหญิง (Unisex) ในราคาไม่
เกิน 100 เหรียญออสเตรเลียได้รับความนิยมมากที่สุด
โดยสินค้าแฟชั่นสาหรับผู้หญิงที่ได้รับความนิยมติด 10 อันดับแรก คือ สินค้าแบรนด์ Camilla and
Marc blazer และ Ena Pelly ซึ่งมีราคาระหว่าง 600-650 เหรียญออสเตรเลีย สะท้อนให้เห็นว่า ผู้บริโภค
เพศหญิงมีความสนใจและศักยภาพในการซื้อสินค้าราคาสูง อีกทั้งยังมีความเชื่อมั่นในการซื้อสินค้าผ่านช่องทาง
ออนไลน์มากกว่าเพศชาย ในขณะที่เพศชาย นิยมซื้อสินค้าแบรนด์ดั้งเดิม อาทิ Nike, Tommy Hilfiger, RayBan และ Polo Ralph Lauren
นอกจากนี้ ปี 2562 ยั ง เป็ น ปี แ รก
ของสิ นค้าแฟชั่นที่มีกระบวนการผลิ ตอย่าง
ยั่ ง ยื น ที่ ติ ด อั น ดั บ สิ น ค้ า ยอดนิ ย มในตลาด
ออสเตรเลียอีกด้วย ซึ่งสามารถสืบค้นได้จาก
Source : www.theiconic.com.au
Considered ที่ ป ร าก ฎ บ น เว็ บ ไซ ต์ ซึ่ ง
ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าที่ ผลิตจากวัตถุดิบและมีกระบวนการผลิตอย่างมีจริยธรรม ยั่งยืนและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ Sustainable Materials, Eco-Production, Fair Production, Animal-Friendly และ
Community Engagement เป็นต้น โดยมีแบรนด์ที่ได้รับความนิยม คือ Veja และ Nobody Denim เป็นต้น
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ทั้งนี้ ตลาดสิน ค้าแฟชั่น ออนไลน์ออสเตรเลีย มีผู้ ซื้อส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงอายุระหว่าง 25 - 35 ปี
ซึ่งนิยมเลือกซื้อเสื้อผ้าลินินที่ออกแบบให้สามารถสวมใส่ ได้หลายอริยาบถ (ทั้งทางานและทากิจกรรมสันทนา
การต่างๆ) นอกจากนี้ ผู้บริโภคสินค้าดังกล่าวเริ่ม ตระหนักและให้ความสาคัญกับ การเลือกซื้อสินค้าประเภท
Sustainable Fashion มากขึ้น โดยส่วนใหญ่ยินดีที่จะเลือกซื้อสินค้าในราคาสูงขึ้นเพื่อซื้อสินค้าที่มีผลิตจาก
วัสดุธรรมชาติหรือรีไซเคิล รวมถึงมีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจออสเตรเลีย
- ผลรายงานการซื้อสินค้าแฟชั่นออนไลน์ของชาวออสเตรเลียสะท้อนให้เห็นว่า ชาวออสเตรเลียเริ่มมี
ความเชื่อมั่นในการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับยอดการซื้อสินค้าออนไลน์ในช่วง
5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยทางานที่มีอายุน้อย และมีกาลังซื้อ โดยมุ่งเน้นการซื้อสินค้าแฟชั่นที่มี
ความโดดเด่นทั้งการออกแบบ วัตถุดิบและแหล่งที่มาของสินค้าเป็นสาคัญ อีกทั้งผู้บริโภคเริ่มหันมาซื้อ เสื้อผ้า
แฟชั่นชุดว่ายน้าและสินค้าประเภท Denim ออนไลน์มากขึ้น ซึ่งก่อนหน้านี้จะเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคนิยมซื้อใน
ร้านค้าเป็นหลัก ซึง่ ยอดขายสินค้าออนไลน์มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 5.9 ของยอดค้าปลีกทั้งหมด
- หากพิจารณาจากหัวข้อ การสืบค้นสินค้า ยอดขายสินค้าและการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย พบว่า ปี 2562
สินค้าแบรนด์ Bottega Veneta ได้รับความนิยมมากที่สุด ซึ่งเป็นแบรนด์ที่มีราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับแบ
รนด์อื่นๆ สะท้อนให้เห็นว่า แม้ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจออสเตรเลียจะชะลอตัวลง แต่ชาวออสเตรเลียก็ยัง
เป็นกลุ่มที่มีกาลังซื้อและนิยมซื้อสินค้าคุณภาพที่มีการผลิตอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง
- ออสเตรเลี ย ได้ รั บ การยอมรั บ เป็ น ประเทศที่ มี ก ารเติ บ โตด้ าน E-commerce อย่างรวดเร็ว และ
ผู้บริโภคในตลาดมีแนวโน้มการเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทาให้ภาพรวม
ของธุรกิจ สิน ค้าแฟชั่น เติบโตขึ้นตามไปด้วย เนื่องจากเกิดความสะดวกสบายในการเลื อกซื้อและชาระเงิน
ช่องทางออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ
โอกาสของผู้ประกอบการไทย
สิ่ ง ส าคั ญ ที่ ผู้ ป ระกอบการควรตระหนั ก ในการส่ ง ออกสิ น ค้ ามายั ง ตลาดออสเตรเลี ย คื อ การให้
ความสาคัญต่อจริยธรรมในการจ้างงาน (การใช้แรงงานตามกฎหมายและเป็นธรรม) การผลิตที่ยั่งยืน (การ
Recycle วัตถุดิบ หรือการใช้วัตถุดิบที่ ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ) ไม่ผ่านการทดสอบจากสัตว์และวัตถุดิบ
ธรรมชาติ (ปลอดสารเคมีและการทารุณสัตว์) เป็นต้น การผลิตสินค้าที่สามารถตอบสนองกลุ่มลูกค้าดังกล่าวได้
จะเป็นก้าวแรกสู่ความสาเร็จในการทาตลาดในออสเตรเลีย เนื่องจากกระแสดังกล่าวยังอยู่ในระยะเริ่มต้นและมี
แนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต
..........................................................................
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