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1. โครงสร้างประชากรโปแลนด์ 
ในปี 2559 กลุ่มผูมี้อายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป (Later Lifers) มีจ านวน 8.8 ลา้นคน ซ่ึงนบัเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมี

ขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 และอีก 15 ปีขา้งหน้า คาดว่าอตัราการขยายตวัของประชากรกลุ่มน้ีจะอยู่ท่ีร้อยละ 20.7 
ส่งผลใหใ้นปี 2573 ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีจะมีจ านวนราว 10.6 ลา้นคน หรือคิดเป็นร้อยละ 28.5 ของจ านวนประชากรทั้ง
ประเทศ และกลายเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด รวมทั้งเป็นแรงขบัเคล่ือนทางเศรษฐกิจ และมีบทบาท
ส าคญัต่อการก าหนดทิศทางของผูบ้ริโภคโดยรวม  

ผูบ้ริโภคกลุ่ม Later Lifers ผ่านชีวิตในวยัเด็กในช่วงของการปกครองระบอบสังคมนิยม ซ่ึงมีระบบ
เศรษฐกิจภายใตก้ารควบคุม อนัเป็นปัจจยัแวดลอ้มในการสร้างทศันคติและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค โดยภายหลงั
โปแลนดเ์ปล่ียนแปลงการปกครองเป็นแบบประชาธิปไตยและเปิดเสรีทางการคา้ ประชากรเร่ิมมีรายไดเ้พิ่มข้ึนและ
มีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจการคา้ ซ่ึงท าให้พฤติกรรมผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ
เช่นกนั และส าหรับประชากรท่ีจะเป็นผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีในอีก 15 ปีขา้งหนา้จะมีความทนัสมยัมากข้ึนและมีแนวโนม้
ความตอ้งการสินคา้และบริการสมยัใหม่ เช่น การท่องเท่ียว และสินคา้และบริการเพื่อความบนัเทิง และส่วนใหญ่
รู้จกัใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่และนิยมความสะดวกในการซ้ือสินคา้ออนไลน์ รวมทั้งมีการตดัสินใจซ้ือท่ีง่ายกวา่เดิม 
ซ่ึงจะเป็นผูผ้ลกัดนัความตอ้งการในสินคา้และบริการซ่ึงจ าแนกตามกลุ่มอายุของผูบ้ริโภคมากข้ึน รวมถึงผลิตภณัฑ์
ยารักษาโรค ผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพ และสถานดูแลผูสู้งอายุ     

2. การแบ่งกลุ่มผู้บริโภค (Consumer Segmentation) 

 

2.1 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กวยัทารกท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 2 ปี (Babies and Infants)  
 ในปี 2559 จ านวนประชากรกลุ่มน้ีมีประมาณ 1.1 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3 ของจ านวน

ประชากรโดยรวม ลดลงร้อยละ 13.3 เม่ือเทียบกบั 5 ปีก่อนหนา้ และมีแนวโนม้ลดจ านวนลงร้อยละ 
18.3 ในอีก 15 ปีขา้งหนา้ โดยคาดวา่ จะมีจ านวนราว 905,600 คน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.4 
ของจ านวนประชากรโดยรวม ทั้งน้ี อตัราการเกิดท่ีลดลงมีสาเหตุมาจากการตดัสินใจมีบุตรนอ้ยลง 
การมีบุตรชา้ หรือความไม่ตอ้งการมีบุตรของชาวโปแลนด์ในปัจจุบนั โดยในปี 2559 รัฐบาลจึงได้



2 
 

ริเร่ิมนโยบาย 500+ เพื่อจูงใจให้ชาวโปแลนด์มีบุตรเพิ่มข้ึน โดยก าหนดจ่ายเงิน 500 สว๊อตต้ี
(ประมาณ 5,000 บาท) ต่อเดือนแก่บุตรคนท่ี 2 เป็นตน้ไปจนถึงอาย ุ18 ปี ยกเวน้ผูมี้รายไดน้อ้ยซ่ึงจะ
ไดรั้บเงินช่วยเหลือส าหรับบุตรทุกคน และจากการส ารวจพบวา่ ผูป้กครองส่วนใหญ่น าเงินดงักล่าว
มาใช้จ่ายในการซ้ือเคร่ืองแต่งกาย รองเทา้  การเดินทางท่องเท่ียว หนงัสือ อุปกรณ์การเรียน รวมถึง
กิจกรรมพิเศษหลงัเลิกเรียน เป็นตน้  

 ตั้งแต่ปี 2556 มารดาสามารถใช้สิทธ์ิลาหยุดงานเพื่อการเล้ียงดูบุตรไดเ้ป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี โดย
ไดรั้บค่าจา้งในอตัราร้อยละ 80 ของเงินเดือน ซ่ึงส่วนใหญ่จะขอใชสิ้ทธ์ิดงักล่าว จากนั้นจะเร่ิมหา
สถานบริการรับเล้ียงเด็กหรือพี่เล้ียง อย่างไรก็ดี ปัจจุบนัพบว่าสถานบริการรับเล้ียงเด็กสามารถ
รองรับไดเ้พียงร้อยละ 9.5 ของความตอ้งการถึงแมว้า่จะเป็นเมืองขนาดใหญ่ และส่วนใหญ่จะรับ
เล้ียงเด็กท่ีมีอายตุั้งแต่ 3 ปีข้ึนไป 

 ผูป้กครองนิยมหาขอ้มูลและแลกเปล่ียนความคิดเห็นตาม Blogs ออนไลนต่์างๆ มากข้ึน โดยเฉพาะ
เพื่อขอค าแนะน า และหาขอ้มูลวิธีการเล้ียงลูกแนวใหม่ น ามาสู่ความตอ้งการสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้ง
เพิ่มข้ึน เช่น ท่ีปูโต๊ะ BLW และของเล่นเพื่อการเรียนรู้ โดยเฉพาะของเล่นซ่ึงช่วยเสริมสร้าง
พฒันาการของเด็ก (Montessori Development Toys) ซ่ึงผูป้กครองต้องการสินคา้ท่ีมีคุณภาพสูง
และยินดีท่ีจะจ่ายเพิ่ม โดยสินค้าท่ีสามารถดึงดูดใจผูบ้ริโภคและสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขนั ไดแ้ก่ สินคา้ท่ีมีป้าย “Made in Europe” เน่ืองจากมีการออกแบบและใชง้านไดจ้ริง สามารถ
สร้างเสริมพฒันาการดา้นสติปัญญาและไหวพริบ สามารถเปล่ียนรูปแบบได ้และมีรูปแบบการใช้
งานท่ีหลากหลาย เป็นตน้ 

 
 2.2 กลุ่มเด็กอายรุะหวา่ง 3-8 ปี (Kids) 

 ในปี 2559 จ านวนประชากรเด็กอายุระหวา่ง 3-8 ปี มีประมาณ 2.5 ลา้นคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
6.4 ของประชากรโดยรวม หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 11.4 จาก 5 ปีท่ีแล้ว และในอีก 15 ปีข้างหน้า
ประชากรกลุ่มน้ีมีแนวโนม้ลดจ านวนลงร้อยละ 20 และคาดวา่จะมีจ านวนราว 2 ลา้นคน หรือคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 5.4 ของประชากรโดยรวม 

 รัฐบาลโปแลนด์มีนโยบายปฏิรูประบบการศึกษาโดยปรับเปล่ียนสู่ระบบเดิมในช่วงก่อนปี 2542 
ซ่ึงก าหนดเกณฑ์เขา้เรียนอยู่ท่ีอายุ 7 ปี โดยศึกษาในระดบัประถมศึกษาเป็นเวลา 8 ปี จากนั้นจะ
เรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา (Secondary School) เป็นเวลา 4 ปี หรือโรงเรียนเทคนิคระดับ

https://www.freepik.com/index.php?goto=74&idfoto=1249720
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มธัยมศึกษา (Technical Secondary School) เป็นเวลา 5 ปี หรือโรงเรียนอาชีวศึกษา (Vocational 
School) เป็นเวลา 3 ปี  

 เป็นกลุ่มท่ีอยู่ในวยัเข้าพิธีศีลมหาสนิทเป็นคร้ังแรกซ่ึงตามธรรมเนียมจะได้รับของขวญัจาก
ผูป้กครองและญาติมิตร โดยของขวญัท่ีนิยมซ้ือเพื่อมอบในโอกาสน้ีไดแ้ก่ รถจกัรยาน และสินคา้ท่ี
เก่ียวกบัเทคโนโลย ีเช่น โทรศพัทมื์อถือ Laptop และเคร่ืองบินบงัคบัวทิย ุ(Drone) เป็นตน้ 

 ในปี 2560 กระทรวงสาธารณสุขโปแลนด์รายงานว่า เด็กโปแลนด์เป็นโรคอว้นสูงถึงร้อยละ 20 
ส่งผลให้รัฐบาลสั่งห้ามการโฆษณาขนมหวาน น ้ าด่ืมผสมโซดารสหวาน และขนมขบเค้ียวรสเคม็
ชนิดต่างๆ ส าหรับเด็ก โดยสถาบนัอาหารและโภชนาการของโปแลนด์ระบุวา่ เด็กมากกวา่ร้อยละ 
50 มีนิสัยการรับประทานอาหารและโภชนาการท่ีไม่ถูกตอ้ง ซ่ึงโรงเรียนบางแห่งไดห้้ามน าขนม
ขบเค้ียวท่ีไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมาทานท่ีโรงเรียน รวมทั้งการให้ครูรับประทานอาหารเช้า
ร่วมกบัเด็กนกัเรียน หรือท่ีเรียกวา่ Food Breaks เพื่อท่ีจะสามารถเห็นอาหารท่ีเด็กน ามารับประทาน
จากบา้น 

 2.3 กลุ่มเด็กอายรุะหวา่ง 9-12 ปี (Tweens) 
 ในปี 2559 จ านวนประชากรเด็กอายุระหว่าง 9-12 ปีมีประมาณ 1.5 ลา้นคน หรือคิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 3.7 ของประชากรโดยรวม โดยลดลงร้อยละ 4 จาก 5 ปีก่อนหนา้ และประชากรกลุ่มน้ีใน
อีก 15 ปีขา้งหนา้มีแนวโนม้ลดจ านวนลงร้อยละ 3.3 และคาดวา่จะมีจ านวนราว 1.4 ลา้นคน หรือ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.7 ของประชากรโดยรวม 

 เป็นกลุ่มท่ีส่วนใหญ่มีโทรศพัทมื์อถือและมกัใชใ้นการติดต่อกบัเพื่อนและครอบครัว รวมทั้งเพื่อ
ความบนัเทิง ซ่ึงทางโรงเรียนมกัไม่อนุญาตให้ใชโ้ทรศพัท์มือถือในช่วงเขา้เรียน โดยจากรายงาน
ของ University of Gdansk พบว่า อายุโดยเฉล่ียของเด็กซ่ึงมีโทรศพัท์มือถืออยู่ท่ี 10 ปี โดยส่วน
ใหญ่เป็นการใชเ้พื่อเขา้สู่ Social Media เล่นเกมส์ และฟังเพลง โดยจากการส ารวจ พบวา่ ผูป้กครอง
ร้อยละ 66 กล่าววา่ มีการควบคุมเม่ือเด็กใช้อินเตอร์เน็ตออนไลน์ ในขณะท่ีร้อยละ 59 กล่าววา่ มี
การตรวจสอบขอ้มูลการใชง้านเวป็ไซดข์องเด็ก 

 จากการส ารวจของ Poznan University of Economics ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีไดรั้บเงินจากผูป้กครองเป็น
รายสัปดาห์ร้อยละ 16.4 รายเดือนร้อยละ 30.4 ไดรั้บแบบไม่มีก าหนดร้อยละ 21 และไม่ไดรั้บเงิน
จากผูป้กครองร้อยละ 32.2  

 2.4 กลุ่มวยัรุ่นอายรุะหวา่ง 13-17 ปี (Teens) 
 ในปี 2559 จ านวนประชากรเด็กอายุระหวา่ง 13-17 ปีมีประมาณ 1.86 ลา้นคน คิดเป็นสัดส่วนร้อย

ละ 4.8 ของประชากรโดยรวม ลดลงร้อยละ 16นบัตั้งแต่ปี 2554  และมีแนวโน้มลดจ านวนลงต ่า
กว่าร้อยละ 1 ในอีก 15 ปีขา้งหน้า โดยจะมีจ านวนราว 1.85 ลา้นคน  หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
4.9 ของประชากรโดยรวม 
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 ผลจากการปฏิรูปการศึกษา ท าใหโ้รงเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ (Gymnasiums/Junior High School) 
ถูกยกเลิกไป เน่ืองจากการขยายเวลาเรียนระดับชั้นประถม 8 ปี จนถึงอายุประมาณ 13-14 ปี 
จากนั้นจะเลือกเขา้ศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทคนิคระดบัมธัยมศึกษา หรือ
โรงเรียนอาชีวศึกษาต่อไป หลงัจากนั้นจึงจะสอบเข้าศึกษาต่อในระดบัมหาวิทยาลยั (Matura) 
อยา่งไรก็ดี การสอบแข่งขนัเขา้ศึกษาต่อในระดบัมหาวิทยาลยัไดล้ดความส าคญัลง เน่ืองจากการ
เพิ่มจ านวนของวทิยาลยัและสถาบนัศึกษาเอกชน นอกจากน้ี ยงัมีเด็กส่วนหน่ึงท่ีเร่ิมท างานและไม่
ศึกษาต่อ 

 ในปี 2559 เด็กวยัรุ่นร้อยละ 93.4 ใช้อินเตอร์เน็ตประจ าวนั และร้อยละ 30 เขา้สู่ระบบออนไลน์
ตลอดเวลา โดยอินเตอร์เน็ตมีความส าคญัเป็นการส่ือสารขั้นพื้นฐานของเด็กวยัรุ่น ในขณะท่ี     
ร้อยละ 31.3 ใชมื้อถือเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 5 ชัว่โมงต่อวนั โดยส่วนใหญ่ใชกิ้จกรรมออนไลน์เพื่อเขา้
สู่ Social Media ร้อยละ 78 ใชเ้พื่อเป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารร้อยละ 68.7 และใชเ้พื่อดาวน์
โหลดเพลงและภาพยนตร์ร้อยละ 68.2 รวมทั้งใชอิ้นเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา 

 จากการส ารวจของบริษทั T-Mobile ในปี 2559 พบวา่ เด็กวยัรุ่นร้อยละ 53 อ่านขอ้ความใน Blogs 
ออนไลน์คิดเป็นอตัราสูงสุดเทียบกบักลุ่มผูบ้ริโภคทุกวยั โดยรวมแลว้ช่องทาง Bloggers , Internet 
Forums และ Online Reviews มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีอยา่งมีนยัส าคญั 
และพบวา่ Bloggers มีผลต่อการตดัสินใจเลือกสถานท่ีพกัผ่อนคิดเป็นร้อยละ 29 และมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกในชีวติประจ าวนัคิดเป็นร้อยละ 24.4  

  ภาพลกัษณ์เป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีให้ความส าคญั โดยเด็กสาววยัรุ่นอายุ 15 ปีมากกวา่ร้อยละ 61 
ใหค้วามส าคญัในเร่ืองน ้าหนกัตวั และเด็กอาย ุ15 ปีร้อยละ 7 มีปัญหาดา้นน ้าหนกัอยา่งมีนยัส าคญั  

 จากการศึกษาของ The Academy of Leaders of Dr. Boguslaw Feder Foundation พบว่า เด็กวยัรุ่น
อายุ 16-17 ปี ร้อยละ 51 สนใจท่ีจะเร่ิมท าธุรกิจส่วนตัว โดย 1 ใน 5 ต้องการสร้างธุรกิจใน
ต่างประเทศ โดยแรงจูงใจ ไดแ้ก่ รายไดท่ี้ดีกวา่ (ร้อยละ 61.4) และความสามารถในการตดัสินใจ
ดว้ยตวัเอง (มากกวา่ร้อยละ 50) ในขณะท่ีเด็กวยัรุ่นท่ีไม่สนใจในการท าธุรกิจคิดเป็นร้อยละ 45.3 
และไม่มีเงินในการเร่ิมท าธุรกิจร้อยละ 30 

2.5 กลุ่มวยัหนุ่มสาวอายรุะหวา่ง 18-29 ปี (Young Adults) 
 ในปี 2559 ประชากรวยัหนุ่มสาวมีจ านวนราว 6 ลา้นคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.7 ของประชากร

โดยรวม โดยลดลงร้อยละ 15.2 จาก 5 ปีก่อนหน้า และมีแนวโน้มลดลงร้อยละ 24.3 ในอีก 15 ปี
ขา้งหนา้ โดยคาดวา่จะมีจ านวนราว 4.6 ลา้นคน หรือคิดเป็นร้อยละ 12.3 ของประชากรโดยรวม 

 ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีมกัเป็นนกัศึกษามหาวิทยาลยัหรือเพิ่งส าเร็จการศึกษาซ่ึงเร่ืองส าคญั คือ การหางาน
ท า โดยมกัเป็นระดบัต าแหน่งเร่ิมตน้และหลายคนก็ยงัไม่มีงานท า และยงัมีรายไดน้อ้ยเม่ือเทียบกบั
ผูท้  างานมานานและมีประสบการณ์มากกว่า โดยจากการส ารวจของ Bureau of Commercial 
Information (BIG) พบวา่ กลุ่มอาย ุ18-24 ปีไดรั้บเงินมากกวา่คร่ึงหน่ึงของเงินเดือนจากผูป้กครอง
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คิดเป็นร้อยละ 32 โดยในปี 2559 รายไดร้วมโดยเฉล่ียของผูมี้อายุระหว่าง 20-24 ปีอยู่ท่ี 37,785 
สวอ๊ตต้ี/ปี (ประมาณ 377,800 บาท) และอายุระหว่าง 25-29 ปีอยู่ท่ี 44,030 สวอ๊ตต้ี/ปี (ประมาณ 
440,300 บาท)  

 โดยส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคกลุ่มนกัศึกษาและเร่ิมท างานจะเช่าอพาร์ตเมน้ทอ์ยูแ่ละบางส่วนยงัพกัอยูก่บั
ผูป้กครองหากยงัไม่แต่งงานเพื่อเก็บเงิน ในขณะท่ีผูท่ี้ซ้ือท่ีอยูอ่าศยัของตวัเองมกัเป็นอพาร์ตเมน้ท์
โดยจะซ้ือแบบ 1 หรือ 2 ห้องนอน เพราะแนวโนม้ในการแต่งงานและมีบุตรชา้ลงจนถึงช่วงปลาย
อายุ 20 ปีหรือตน้อายุ 30 ปี เน่ืองจากเหตุผลดา้นการเงิน โดยในปี 2559 อายุโดยเฉล่ียของคู่สมรส
หญิงอยูท่ี่ 27.5 ปี และชายอยูท่ี่ 29.9 ปี และผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีมีความตอ้งการสินคา้และบริการส าหรับ
บา้นท่ีหลากหลาย 

 จากการส ารวจของ Deutsche Bank  พบวา่ ผูมี้อาย ุ18-24 ปีร้อยละ 66 ตอ้งการซ้ือท่ีพกัอาศยัโดยไม่
ผา่นนายหนา้หรือไม่มีดอกเบ้ียในการผ่อนช าระ โดยเกือบ 2 ใน 3 ให้ความส าคญัต่อออมเงินเพื่อ
บุตรเป็นอนัดบัแรก โดยจากการส ารวจของ Global Contracting Talent Survey (GCT) พบวา่ ในปี 
2559 ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีร้อยละ 45 มีการออมทรัพยเ์พิ่มข้ึน  

 จากการส ารวจของ GCT ในปี 2559 พบวา่ ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีร้อยละ 63 ใชโ้ทรศพัทมื์อถือเพื่อใชง้าน
Social Media โดยร้อยละ 49 เขา้สู่ Social Media และปรับปรุง Profile ใน Social Media ของตน
ทุกวนั 

 ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีบางส่วนมีปัญหาเร่ืองการช าระคืนเงินกู ้โดยจากรายงานของ Credit Bureau (BIK) 
พบวา่ กลุ่มผูมี้อายุ 18-24 ปี ซ่ึงมีการช าระคืนเงินกูห้ลงัจาก 90 วนั เพิ่มจ านวนข้ึนจาก  ร้อยละ 5.3 
ในปี 2550 เป็นร้อยละ 12.1 ในปี 2560 นอกจากน้ี หลายคนยงัมีภาระอ่ืนๆ เช่น ค่าผ่อนบา้น ค่า
โทรศพัทมื์อถือ ค่าใชจ่้ายประจ า และค่าเช่าหอ้ง เป็นตน้ 

2.6 กลุ่มวยัหนุ่มสาวรุ่นกลางท่ีมีอายรุะหวา่ง 30- 44 ปี (Middle Youth) 
 ในปี 2559 ประชากรกลุ่มน้ีมีจ านวนกวา่ 9 ลา้นคน หรือคิดเป็นร้อยละ 23.6 ของประชากรโดยรวม 

ซ่ึงนบัเป็นกลุ่มท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโปแลนด์ โดยขยายตวัเพิ่มข้ึนร้อยละ 9.7 จาก 5 ปีก่อนหน้า 
แต่มีแนวโนม้ลดลงประมาณร้อยละ 19 ในอีก 15 ปีขา้งหนา้ โดยคาดวา่จะมีจ านวนราว 7.4 ลา้นคน
หรือคิดเป็นร้อยละ 19.7 ของประชากรโดยรวม 

 ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีไดส้ร้างรากฐานทางอาชีพและเร่ิมมีรายไดสู้ง โดยในปี 2559 ผูมี้อายรุะหวา่ง 40-44 
ปีมีรายได้เฉล่ียต่อปีราว 50,673 สว๊อตต้ี (ประมาณ 506,700 บาท) ซ่ึงสูงกว่าผูบ้ริโภคกลุ่มอ่ืน
เน่ืองจากมีทกัษะในการท างานซ่ึงสอดคลอ้งลกัษณะการท างานสมยัใหม่มากกวา่คนรุ่นก่อน โดย
ส่วนใหญ่จะมีบา้นและมีการสร้างครอบครัวเป็นของตนเอง ซ่ึงมีความตอ้งการสินคา้และบริการ
ส าหรับครัวเรือนและส าหรับเด็ก จากการส ารวจของ Deutsche bank ผูมี้อายุระหวา่ง 35-44 ปี กวา่
คร่ึงกล่าวว่า ความฝันด้านการเงินคือการไม่ต้องกังวลเร่ืองการใช้หน้ี ในขณะท่ีร้อยละ 48 มี
ความสามารถในการซ้ือสินคา้ไดต้ามความตอ้งการ 
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 ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีให้ความส าคญักบัครอบครัว (Family-oriented) โดยจากการส ารวจของ 
GCT ในปี 2559 พบว่า ร้อยละ 49 เห็นว่าเวลาท่ีใช้กับคู่ครองหรือคู่สมรสเป็นส่ิงส าคัญท่ีสุด 
รองลงมาคือเวลาท่ีใชก้บัลูกๆ มีสัดส่วนร้อยละ 41 และส่วนมากเห็นวา่การมีสมดุลยร์ะหวา่งหนา้ท่ี
การงานและชีวิตท่ีดีควรมีเวลาวา่งท่ีเพียงพอ ทั้งน้ี จากการส ารวจของ Central Statistical Office of 
Poland (GUS) พบวา่ กลุ่มตวัแทนร้อยละ 19 เห็นวา่ตนไม่มีเวลาวา่งในวนัธรรมดา 

 ครอบครัวท่ีมีเด็กเล็กซ่ึงหลายครอบครัวเป็นคนวยัหนุ่มสาวรุ่นกลางเร่ิมเปล่ียนท่ีอยู่อาศยัจากเขต
เมืองไปสู่เขตนอกเมืองแมว้า่จะตอ้งใชเ้วลาเดินทางนานข้ึน โดยจะซ้ือบา้นซ่ึงมีสวนเพื่อให้เด็กได้
มีพื้นท่ีเล่น ขอ้มูลจากเวป็ไซด์ pieniadz.pl ระบุวา่ บา้นขนาดเล็กตั้งแต่ 60 ตารางเมตรข้ึนไป ไม่วา่
จะเป็นบา้นเด่ียวหรือบา้นก่ึงบา้นเด่ียว หรือบา้นแบบ Terrace Houses ซ่ึงมีสวนขนาดเล็ก และใช้
เวลาเดินทางสู่ใจกลางเมืองประมาณ 30-40 นาที จะมีราคาต ่ากว่าราคาอพาร์ตเมน้ทใ์นเมืองซ่ึงมี
ขนาดใกลเ้คียงกนั 

 

 
 

2.7 กลุ่มวยักลางคนอายรุะหวา่ง 45-59 ปี (Mid-Lifers) 
 ในปี 2559 ประชากรกลุ่มน้ีมีจ านวนประมาณ 7.6 ลา้นคน หรือคิดเป็นร้อยละ 19.7 ของประชากร

โดยรวม โดยลดลงร้อยละ 9 จาก 5 ปีท่ีแลว้ แต่มีแนวโนม้ท่ีจะเพิ่มสูงข้ึนร้อยละ 12.7 ในอีก 15 ปี
ขา้งหนา้ ซ่ึงคาดวา่จะมีจ านวนราว 8.5 ลา้นคน หรือคิดเป็นร้อยละ 23 ของประชากรโดยรวม และ
กลายเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีขนาดใหญ่อนัดบั 2 

 แมว้่าผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีส่วนใหญ่มีงานท า แต่ก็มีผูว้่างงานจ านวนมากเช่นกนัเน่ืองจากขาดทกัษะ
ทางดา้นเทคโนโลยีซ่ึงเป็นท่ีตอ้งการของส านกังานแบบสมยัใหม่ ส่งผลให้มีระดบัรายไดต้  ่ากวา่
พนกังานซ่ึงอายุน้อยกว่า โดยในปี 2559 ผูมี้อายุระหว่าง 45-49 ปีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อปีราว 50,408 
สวอ๊ตต้ี (ประมาณ 504,000 บาท) ในขณะท่ี ผูมี้อายรุะหวา่ง 50-59 ปีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อปีราว 47,399 
สวอ๊ตต้ี (ประมาณ 474,000 บาท) 

 โดยจากการส ารวจของ GCT ในปี 2559 พบว่า ผูบ้ริโภคร้อยละ 64 ให้ความส าคญัอย่างมากใน
เร่ืองขอบเขตของงานและชีวิตส่วนตวั โดยใหค้วามส าคญักบัครอบครัวเป็นหลกั (Family-focused) 
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และเห็นคุณค่าของเวลาท่ีใชก้บัครอบครัวโดยเฉพาะกบัหลานๆ โดยจากการส ารวจพบวา่ ร้อยละ 
75 ของผูมี้อายุมากกว่า 50 ปีข้ึนไปในยุโรปโดยเฉล่ียแล้วจะมีหลานประมาณ 3 คน ในขณะท่ี    
ร้อยละ 57 สนบัสนุนดา้นการเงินแก่บุตรหลาน และร้อยละ 44 ให้บุตรหลานอาศยัอยูด่ว้ยเพื่อช่วย
ประหยดัค่าใชจ่้าย 

 ผูบ้ริโภคร้อยละ 45 เช่ือว่าอินเตอร์เน็ตมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง โดยจากการส ารวจพบว่าโดยส่วน
ใหญ่ใชเ้วลากบัอินเตอร์เน็ตมากกวา่การดูโทรทศัน์ โดยกิจกรรมออนไลน์ ไดแ้ก่ การเขา้สู่เวป็ไซด์
ต่างๆ และติดต่อกบัครอบครัวและเพื่อน โดยมีแนวโนม้การซ้ือของผา่นช่องทางออนไลน์เพิ่มข้ึน 
รวมทั้งการเยีย่มชมเวป็ไซดท่ี์มีการเปรียบเทียบราคาสินคา้และความคิดเห็นเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์จาก
รายงานของ Allergro e-commerce ซ่ึงเป็น Platform การจ าหน่ายสินคา้ออนไลน์ท่ีไดรั้บความนิยม
ในโปแลนด์ พบว่า ผูบ้ริโภคเพศหญิงอายุมากกว่า 55 ปีข้ึนไปเป็นกลุ่มท่ีซ้ือสินค้าออนไลน์
บ่อยคร้ัง โดยผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตร้อยละ 50 ซ้ือสินคา้ทางออนไลน์ และร้อยละ 63 ติดตามแบรนดท์าง
ช่องทาง Social Media  

 จากการส ารวจพบวา่ ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีหลายคนมีเวลาวา่งมาก โดยผูมี้อายุมากกวา่ 50 ปีข้ึนไปกล่าว
ว่ามีเวลาว่างโดยเฉล่ีย 5 ชั่วโมงต่อวนั โดยร้อยละ 65 เลือกท่ีจะใช้เวลาว่างท่ีบา้น ร้อยละ 70 
พยายามรักษาสุขภาพและความกระฉับกระเฉงโดยการเดินออกก าลงักาย ในขณะท่ีร้อยละ 41 
เลือกการข่ีจกัรยาน และร้อยละ 10 เลือกเดินออกก าลงักายแบบ Nordic Walking  

2.8 กลุ่มผูสู้งอายท่ีุมีอายตุั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป (Later-Lifers) 
 ในปี 2559 กลุ่มน้ีมีจ านวนประมาณ 8.8 ลา้นคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของประชากรโดยรวม เพิ่มข้ึน

ร้อยละ 17 จากเม่ือ 5 ปีท่ีแลว้ โดยในอีก 15 ปีขา้งหนา้มีแนวโนม้ขยายตวัร้อยละ 20.7 โดย คาดวา่
จะมีจ านวนประมาณ 10.6 ลา้นคน หรือคิดเป็นร้อยละ 28.5 ของประชากรโดยรวม และจะเป็นกลุ่ม
ผูบ้ริโภคท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด นอกจากน้ี อายุขยัโดยเฉล่ียของประชากรมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนจากในปี 
2559 ท่ีอายขุยัเฉล่ียของเพศหญิงอยูท่ี่ 82 ปีและเพศชายอยูท่ี่ 74.1 ปี 

 ปัจจุบนัอายเุกษียณจากการท างานของชาวโปแลนดเ์พศชายอยูท่ี่ 65 ปี และเพศหญิงอยูท่ี่ 60 ปี จาก
เดิมท่ีมีอายุเกษียณจากการท างานเท่ากนัท่ี 67 ปี โดยล่าสุดรัฐบาลมีนโยบาย 75+ ส าหรับผูท่ี้มีอายุ
มากกวา่ 75 ปีข้ึนไปใหส้ามารถรับการรักษาโรคบางชนิดโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย 

 แมว้า่จ  านวนจะเพิ่มข้ึนแต่รายไดข้องผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีนอ้ยกวา่กลุ่มผูเ้ร่ิมท างาน โดยรายไดเ้ฉล่ียต่อ
ปีของผูมี้อายุ 60-64 ปีอยูท่ี่ 45,015 สวอ๊ตต้ี (ประมาณ 450,000 บาท) และอายุมากกวา่ 65 ปีข้ึนไป
อยู่ท่ี 40,408 สวอ๊ตต้ี (ประมาณ 404,000 บาท) และหลายคนมีรายไดต้  ่ากว่ารายไดเ้ฉล่ียมาก จาก
ขอ้มูลของ Central Statistical Office (GUS) ในปี 2560 เงินบ านาญโดยเฉล่ียอยู่ท่ี 2,101 สว๊อตต้ี 
(ประมาณ 21,000 บาท) โดยผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีส่วนใหญ่จะใชชี้วิตอยา่งเรียบง่ายและใชจ่้ายแต่เร่ืองท่ี
จ าเป็น และมีผูท่ี้ยงัท างานเพื่อเป็นการเสริมรายได ้ซ่ึงพบวา่ในปี 2558 มีจ านวนถึงกวา่ 1 ลา้นคน 
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ในขณะท่ีผูมี้อายุ 65 ปีข้ึนไปร้อยละ 45 ให้ความส าคญัแก่การมีเงินพอใช้จนถึงวาระสุดทา้ยของ
ชีวติ ในขณะท่ีร้อยละ 37 พยายามลดค่าใชจ่้ายลง 

 The National Debt Register (KRD) รายงานวา่ ในปี 2558 ผูรั้บเงินบ านาญร้อยละ 40 คา้งการช าระ
หน้ี โดยมีมูลค่าหน้ีโดยเฉล่ียประมาณ 12,300 สวอ๊ตต้ีต่อคน (ประมาณ 123,000 บาท) โดยสาเหตุ
ส่วนใหญ่ของการก่อหน้ี ได้แก่ การกู้เงินระยะสั้ นเพื่อให้มีเงินเพียงพอส าหรับการใช้จ่ายของ
สมาชิกในครอบครัวซ่ึงยงัอายนุอ้ย และเพื่อใชใ้นการจดัพิธีฝังศพ เป็นตน้ 

 เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคซ่ึงไม่ใช่ผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตบ่อย แมว้า่จะมีจ านวนผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตเพิ่มข้ึนโดยผูมี้
อายุตั้งแต่ 65 ปีข้ึนไปร้อยละ 24 ใชอิ้นเตอร์เน็ตในบริการของธนาคารซ่ึงมีจ านวนเพิ่มข้ึน ในขณะ
ท่ีผูรั้บบ านาญจ านวน 1 ใน 3 รับเป็นเงินสดโดยการส่งทางไปรษณีย ์โดยมีจ านวนน้อยรายท่ีซ้ือ
สินคา้ทางช่องทางออนไลน์ เน่ืองจากไม่เขา้ใจวธีิการและไม่เช่ือใจผูค้า้ปลีกทางอินเตอร์เน็ต 

 จากขอ้มูลของ Central Statistical Office (GUS) ปี 2559 พบวา่ กลุ่มผูมี้อายุตั้งแต่ 65 ปีข้ึนไป  ร้อย
ละ 33 กล่าวว่ามีสุขภาพไม่ดี หรือไม่ดีมาก ร้อยละ 20 กล่าวว่า พอใจกบัสุขภาพของตน  ร้อยละ 
24.6 เขา้ร่วมกิจกรรมทางกายภาพ โดยร้อยละ 11.4  เขา้ร่วมเป็นประจ า และจากการส ารวจของ 
GCT ผูบ้ริโภคร้อยละ 24 เช่ือวา่ค่าใชจ่้ายทางการแพทยข์องตนเพิ่มสูงข้ึนในปี 2559 และร้อยละ 85 
เลือกซ้ือยาท่ีไม่ตอ้งใช้ใบสั่งแพทย ์(Over-the-counter/OTC) เพื่อรักษาอาการป่วยเล็กน้อยเพื่อลด
ค่าใชจ่้าย โดยร้อยละ 71 กล่าววา่ เช่ือใจในแพทยผ์ูรั้กษาและตอ้งการพบแพทยเ์ม่ือเจบ็ป่วย 

 จากการส ารวจ พบวา่ ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีร้อยละ 40 ตอ้งการศึกษาเพิ่มเติมในวยัเกษียณอายุ โดยจาก
ขอ้มูลของ Central Statistical Office (GUS) พบว่า ผูจ้บหลกัสูตรวิชาคอมพิวเตอร์เป็นผูบ้ริโภค
กลุ่มน้ีถึงร้อยละ 62 ในขณะท่ีจ านวน 1 ใน 4 เขา้เรียนภาษาต่างประเทศ โดยร้อยละ 54 เห็นวา่ การ
หมัน่เขา้สังคมมีความส าคญัต่อการใชชี้วติชีวติของตน 

ความเห็น/ข้อสังเกต 

1. การเขา้ใจถึงโครงสร้างประชากรโปแลนด์จะท าให้สามารถเล็งเห็นถึงแนวโนม้พฤติกรรมผูบ้ริโภคและ
ทิศทางความตอ้งการสินคา้และบริการต่างๆ ไดช้ดัเจนข้ึน ปัจจุบนั ประชากรกลุ่มวยัหนุ่มสาวรุ่นกลางท่ีมี
อายรุะหวา่ง 30- 44 ปี หรือกลุ่ม Middle Youth มีสัดส่วนสูงสุดถึงร้อยละ 23.6 ของประชากรโดยรวม ส่งผล
ให้ความตอ้งการสินคา้และบริการส าหรับครัวเรือนและส าหรับเด็กมีฐานท่ีใหญ่ในโปแลนด์ ท่ีส าคญัคน
กลุ่มน้ีเป็นผูท่ี้มีก าลงัซ้ือสูงสุดเม่ือเทียบกบัประชากรกลุ่มอ่ืนๆ ดงันั้นจึงเป็นช่องทางในการน าเสนอสินคา้
และบริการท่ีเป็นท่ีตอ้งการของคนกลุ่มน้ีท่ีผลิตออกมาส าหรับตลาดระดบักลางและระดบับน 

2. ในอีก 15 ปีขา้งหน้า สินคา้ในกลุ่มยารักษาโรค ผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพ และสถานดูแลผูสู้งอายุ จะมี
แนวโน้มเติบโตข้ึนมากเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของกลุ่มผูสู้งอายุท่ีมีอายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป ซ่ึงจะ
กลายเป็นผูบ้ริโภคท่ีมีฐานประชากรใหญ่ท่ีสุด นอกจากน้ี สินคา้อุปโภคบริโภคท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวนั
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จะเป็นสินคา้ท่ีประชากรกลุ่มน้ีซ่ึงส่วนใหญ่มกัใชชี้วิตเรียบง่ายและใชจ่้ายแต่เร่ืองท่ีจ  าเป็นให้ความส าคญั 
โดยในอนาคต ช่องทางการคา้ท่ีสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีจะมีทั้งช่องทางการคา้แบบปกติและทาง
ออนไลน์ ซ่ึงจะแตกต่างจากปัจจุบนัท่ีผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีมกัไม่คุน้เคยกบัเทคโนโลยแีละการใชจ่้ายผา่นระบบ
ออนไลน ์

3. แมว้่าประชากรท่ีมีอายุต  ่ากว่า 30 ปีลงมาจะมีแนวโน้มลดลง แต่เม่ือรวมประชากรกลุ่ม Tweens กลุ่ม 
Tween และกลุ่ม Young Adults เขา้ดว้ยกนั จะมีประชากรรวมกนัถึง 7.85 ลา้นคน หรือคิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 
5 ของประชากรโปแลนด์ในอีก 15 ปีขา้งหนา้ ดงันั้น สินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีและช่องทางการขาย
ออนไลน์จะมีแนวโนม้ท่ีดีต่อเน่ืองจากสภาวะในปัจจุบนั 

4.  กลุ่มคนท่ีไม่อาจมองขา้ม คือ ชาวต่างชาติท่ีเขา้ท างานในโปแลนด์กวา่ 1.2 ลา้นคน โดยคนกลุ่มน้ีส่วน
ใหญ่เป็นกลุ่มผูใ้ชแ้รงงานจากประเทศเพื่อนบา้นของโปแลนด์ และในอนาคต แรงงานต่างชาติมีแนวโน้ม
เพิ่มข้ึนเน่ืองจากอตัราการเกิดท่ีมีแนวโน้มลดลงดงัท่ีได้กล่าวไปแลว้ ประกอบกบัประชากรกลุ่ม  Mid-
Lifers ท่ีขยบัเขา้สู่ช่วงเกษียณอายุเพิ่มข้ึน ดงันั้น สินคา้อุปโภคบริโภคราคาถูกและคุณภาพต ่าท่ีผลิตมาเพื่อ
รองรับตลาดระดบัล่างจะยงัคงเป็นท่ีตอ้งการของตลาดอย่างมีนยัส าคญั แมว้่าเศรษฐกิจของโปแลนด์ใน
อนาคตมีแนวโนม้ท่ีเติบโตและรายไดเ้ฉล่ียประชากรสูงข้ึนก็ตาม 

5. สินค้าและบริการจากไทยในสายตาชาวโปแลนด์ถือว่ามีภาพลักษณ์ท่ีดี แต่มีราคาค่อนข้างสูง จึงมี
ต าแหน่งทางการตลาดส าหรับกลุ่มลูกคา้รายไดป้านกลางข้ึนไป ซ่ึงเหมาะส าหรับกลุ่มประชากร Middle 
Youth ลงมาจนถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ ทั้งน้ี คุณภาพผลิตภณัฑ ์การออกแบบ วตัถุดิบ รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ดว้ยนวตักรรมจะช่วยสร้างความน่าสนใจแก่ผูบ้ริโภคกลุ่มดงักล่าว 

 
-------------------------------------------------------- 

ส านกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศ ณ กรุงวอร์ซอ 
                          พฤศจิกายน 2561 

 
ท่ีมา 1. Euromonitor 
 2. Polish Press Agency (PAP) 
 3. รูปภาพ Freepik 


