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ความเคล่ือนไหวทางด้านเศรษฐกจิ การค้า และการลงทุนของโปแลนด์ 

1. การเข้าถึงผู้บริโภคโปแลนด์ไม่ยากอย่างทีค่ิด 
Santandertrade.com ไดท้  ำกำรวจิยัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคโปแลนดไ์ดอ้ยำ่งน่ำสนใจ ดงัน้ี 

1)  รู้จกัผูบ้ริโภค 

เศรษฐกิจของโปแลนดมี์ควำมมัน่คงและมีกำรเติบโตอยำ่งย ัง่ยืน รำยไดข้องประชำกรเพิ่มสูงข้ึนอยำ่ง
ต่อเน่ือง ประชำกรส่วนใหญ่ของประเทศมีอำยุน้อย อำยุโดยเฉล่ียอยู่ท่ี 37 ปี ในปี 2558 อตัรำกำรว่ำงงำนของ
ประชำกรอยูท่ี่ประมำณร้อยละ 10 ทั้งน้ี ควำมแตกต่ำงของรำยไดป้ระชำกรมีมำกท่ีสุดในสหภำพยุโรป ซ่ึงข้ึนอยู่
กบัพื้นท่ีและกำรจำ้งงำน ส่งผลใหพ้ฤติกรรมของผูบ้ริโภคข้ึนอยูก่บัระดบัของรำยได ้โดยทัว่ไปในเขตต่ำงจงัหวดั
ประชำกรจะมีรำยได้เฉล่ียต ่ำกว่ำ รำยได้เฉล่ียโดยรวมของประเทศซ่ึงอยู่ท่ีประมำณ 730 ยูโรต่อเดือน ซ่ึง
หมำยควำมวำ่ รำคำสินคำ้มีควำมส ำคญัต่อกำรตดัสินใจซ้ือสินคำ้ของผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีมำก อยำ่งไรก็ดี ส ำหรับผูมี้
รำยไดร้ะดบักลำงและระดบับน (ซ่ึงมีรำยไดเ้กือบเท่ำรำยไดโ้ดยเฉล่ียต่อเดือนของสหภำพยุโรป) คุณภำพและ
ตรำสินคำ้เร่ิมมีบทบำทส ำคญัเพิ่มข้ึน รวมทั้งกำรให้บริกำรระหว่ำงกำรขำยและหลงักำรขำย นอกจำกน้ี กำร
ส่งเสริมกำรขำยโดยกำรใหส่้วนลดเร่ิมเป็นท่ีนิยมมำกข้ึนดว้ยเช่นกนั 

 

2)  รู้จกัตลำด 

ตลำดท่ีก ำลงัเติบโต ไดแ้ก่ ธุรกิจก่อสร้ำง (บำ้น/อพำร์ตเมน้ท)์ เคร่ืองเรือนและของตกแต่ง (เก่ียวกบั
อำคำร) และ IT ซ่ึงเติบโตร้อยละ 13 ต่อปี รวมทั้ง PC ซ่ึงเติบโตร้อยละ 30 ต่อปี ในขณะท่ีตลำดเคร่ืองส ำอำงเพื่อ
สุขภำพและควำมงำมนั้นจ ำนวนผูบ้ริโภคมีขนำดใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของตลำดยุโรป และส ำหรับผลิตภณัฑ์ยำ
ตลำดขยำยตวัเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.2 ต่อปี นอกจำกน้ีสินคำ้และธุรกิจบริกำรในภำคกำรศึกษำ กำรเดินทำงและกำร
ท่องเท่ียว ธนำคำรและกำรประกนัภยั ก็มีตลำดท่ีขยำยตวัดว้ยเช่นกนั 
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ทั้งน้ี ปัจจยัสนับสนุนให้ตลำดเติบโตส่วนหน่ึงคือ แหล่งสินเช่ือส ำหรับผูบ้ริโภคท่ีเข้ำถึงได้ง่ำย  

รวมทั้งระดบักำรออมเงินมีต ่ำ ผูบ้ริโภคโปแลนดไ์ม่เพียงแต่ซ้ือสินคำ้เพื่อกำรลงทุนดว้ยเงินจำกสินเช่ือเท่ำนั้น แต่
ยงัซ้ือสินคำ้จ ำเป็นและสินคำ้ฟุ่มเฟือยจำกแหล่งสินเช่ือดว้ยเช่นกนั 

3)  รู้จกัส่ือและช่องทำงกำรขำย  
แมว้ำ่กำรโฆษณำทำงทีว ีอินเตอร์เน็ต และส่ือส่ิงพิมพจ์ะมีควำมส ำคญั แต่ปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรขำยมำก

ท่ีสุด คือ กำรบอกต่อของผูบ้ริโภค ชำวโปแลนด์คุ ้นเคยกับกำรซ้ือสินค้ำทุกวนัในหน่ึงสัปดำห์ และไม่มี
ก ำหนดเวลำท่ีแน่นอนวำ่เป็นช่วงกลำงวนัหรือกลำงคืน ร้ำนคำ้หลำยแห่งปิดบริกำรค่อนขำ้งดึก (23.00 น.) หรือ
เปิดให้บริกำรแบบ 24/7 แมแ้ต่ร้ำนคำ้ในชนบท และแมว้่ำจะมีศูนยก์ำรคำ้ขนำดใหญ่จ ำนวนมำกรวมทั้งซูเปอร์
มำร์เกตและไฮเปอร์มำร์เกต ผูบ้ริโภคโปแลนด์โดยทัว่ไปยงัคงนิยมซ้ือสินค้ำตำมร้ำนค้ำ ตลำด หรือร้ำนค้ำ
ทอ้งถ่ินขนำดเล็กและขนำดกลำงตำมแหล่งต่ำงๆ โดยทัว่ไปสินคำ้ท่ีเป็นท่ีสนใจมีทั้งสินคำ้ของโปแลนด์เองหรือ
สินคำ้น ำเขำ้  

ควำมเห็น/ขอ้สังเกต 

1. กำรเจำะตลำดโปแลนดส์ำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่ม หำกเนน้กลุ่มผูบ้ริโภคระดบัล่ำงจะตอ้งแข่งขนักบั
ผูป้ระกอบกำรรำยอ่ืนๆ ดว้ยรำคำสินคำ้ แต่หำกเนน้กลุ่มผูบ้ริโภคระดบักลำงและบน คุณภำพและภำพลกัษณ์ของ
สินคำ้รวมถึงกำรใหบ้ริกำรเป็นส่ิงท่ีตอ้งใหค้วำมส ำคญั 

2. สินคำ้และธุรกิจท่ีมีโอกำสและศกัยภำพในปัจจุบนั คือ สินคำ้เก่ียวกบัท่ีอยูอ่ำศยั สุขภำพและควำมงำม 
กำรศึกษำ และกำรท่องเท่ียว เป็นตน้  
 

2. Healthy Snacks: ผลติภัณฑ์ทีม่าแรงในโปแลนด์  
รำยงำนกำรส ำรวจตลำดของ Mintel ระบุวำ่ ผูบ้ริโภคโปแลนด์ช่ืนชอบกำรรับประทำน snacks โดยร้อย

ละ 50 บริโภคผลิตภณัฑ์ เช่น crisps, nuts และ salty snacks เป็นอำหำรว่ำงในช่วงบ่ำยและค ่ำ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งำนวิจยัของ OECD เม่ือปี 2554 ท่ีระบุว่ำ ชำวโปแลนด์ร้อยละ 16 เป็นโรคอว้น รวมถึงขอ้มูลจำก UNICEF ยงั
เนน้ให้เห็นวำ่ ประชำกรในวยัเด็กของโปแลนด์มีแนวโนม้ท่ีจะเป็นโรคอว้นมำกกวำ่ประเทศอ่ืนๆ ในยุโรป ทั้งน้ี
เน่ืองจำก snacks เป็นอำหำรท่ีโดยทัว่ไปมีคุณค่ำทำงโภชนำกำรต ่ำและผลิตจำกวตัถุดิบท่ีท ำให้น ้ำหนกัตวัเพิ่มข้ึน
ไดง่้ำย 
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พฤติกรรมกำรบริโภคของชำวโปแลนดด์งักล่ำวน ำมำซ่ึงโอกำสในวกิฤติแก่ผูผ้ลิตสินคำ้อำหำร เน่ืองจำก

ผูป้ระกอบกำรท้องถ่ินได้เร่ิมใส่ใจในกำรผลิต snacks ท่ีเป็น healthy food เพิ่มข้ึน โดยผลิตภณัฑ์ดังกล่ำวมี
คุณสมบติัในกำรให้สำรอำหำรท่ีมีประโยชน์จำกผกัและผลไม ้ให้พลงังำน และลดควำมอยำกอำหำร ซ่ึงในท่ีสุด
แลว้จะช่วยในกำรลดน ้ ำหนกัแก่ผูบ้ริโภคโดยปริยำย ดงันั้น healthy snacks จึงเป็นท่ีนิยมในกลุ่มผูบ้ริโภคทอ้งถ่ิน
เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ  

ตวัอย่ำงของ healthy snacks เช่น Fruktajl ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์ fruit cocktail ท่ีปรำศจำกน ้ ำตำลของบริษทั 
Groupa Maspex Wadowice ผูน้  ำตลำดน ้ ำผลไมใ้นโปแลนด์ท่ีมียอดจ ำหน่ำยและมูลค่ำสัดส่วนตลำดร้อยละ 37 
และ 40 ตำมล ำดบั ทั้งน้ี บริษทัดงักล่ำวมีสินคำ้หลำยยี่ห้อ เช่น Tymbark, Kubus และ Caprio และวำงจ ำหน่ำย
สินคำ้กวำ่ 50 ประเทศ อยำ่งไรก็ดี แมว้ำ่ healthy snacks จะเป็นท่ีนิยมในโปแลนด์ แต่ปัจจยัส ำคญัท่ีตอ้งคงไวใ้น
ผลิตภณัฑ ์คือ รสชำติและควำมน่ำรับประทำน เน่ืองจำกงำนวจิยัระบุวำ่ 6 ใน 10 ของชำวโปแลนด์เห็นวำ่ เม่ือคิด
จะบริโภค snacks แลว้ รสชำติท่ีดีส ำคญักวำ่ปริมำณ calorie ท่ีสูงเกินควร   

 

 
 

ควำมเห็น/ขอ้สังเกต 
 1. แนวโนม้เร่ืองสุขภำพก ำลงัอยูใ่นกระแสหลำยประเทศทัว่โลก รวมถึงโปแลนด ์ดงันั้น สินคำ้ท่ีเก่ียวกบั
กำรส่งเสริมสุขภำพจึงไดรั้บควำมนิยมเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ healthy food จึงเป็นอีกหน่ึงผลิตภณัฑ์ท่ีมีอนำคตสดใสใน
โปแลนด ์ท่ีส ำคญักวำ่นั้น คู่แข่งทอ้งถ่ินในตลำดยงัมีไม่มำกนกั ดงันั้น จึงเป็นโอกำสท่ีดีของผูป้ระกอบกำรไทยท่ี
ผลิตสินคำ้ดงักล่ำวในกำรเขำ้สู่ตลำดโปแลนด ์
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2. จุดขำยส ำคญัของ healthy food ท่ีดึงดูดใจผูบ้ริโภคโปแลนด์ คือ คุณค่ำทำงโภชนำกำร กำรลดควำม

อยำกอำหำร ควบคู่ไปกบักำรคงไวซ่ึ้งรสชำติท่ีน่ำรับประทำน  
3. พฤติกรรมของผูบ้ริโภคโปแลนด์ซ่ึงนิยมลองผลิตภณัฑ์รสชำติใหม่ เป็นขอ้ดีต่อกำรท ำตลำดของ

สินคำ้จำกไทยซ่ึงมีศกัยภำพสูงในกำรผลิตสินคำ้ประเภท Healthy Snacks เช่นกนั  ดว้ยกำรใชจุ้ดแข็งดำ้นกำรใช้
วตัถุดิบจำกพืชเขตร้อนซ่ึงมีควำมแตกต่ำงในรสและกล่ินท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพำะตวั  ควำมแตกต่ำงของอำหำร 
กำรออกแบบบรรจุภณัฑ์ ปัจจยัต่ำงๆเหล่ำน้ี จะเป็นจุดขำยท่ีโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ไทยในกำรเข้ำสู่ตลำด
โปแลนด ์
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