
ท ำควำมรู้จักธุรกจิ ICT ของโปแลนด์ 
 
 ภาคการส่ือสารและขอ้มูลสารสนเทศของโปแลนด์เป็นภาคธุรกิจท่ีมีการขยายตวัเพิ่มข้ึนหลงัจากท่ี
เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศไดรั้บผลกระทบจาก COVID-19 ในช่วงไตรมาสท่ีสองของปี 2563 โดยภาค
การส่ือสารและขอ้มูลสารสนเทศมีการปรับตวัเพิ่มข้ึนร้อยละ 5.8 เม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงหลงัการระบาดของ 
COVID-19 ในคร้ังแรก (มีนาคม-มิถุนายน 2563) โดยธุรกิจท่ีมีการขยายตวัเพิ่มข้ึน อาทิเช่น  E-Commerce,  
E-Grocery, Game Dev, Cloud Network Service, Pay TV และ Video On Demand เป็นตน้ 
 
1. ภำพรวมตลำด ICT ของโปแลนด์ 

ภาคการส่ือสารและข้อมูลสารสนเทศของโปแลนด์ถือเป็นสาขาเศรษฐกิจส าคัญของประเทศ  
โดยในปี 2563 มีมูลค่ารวมประมาณ 9.31 แสนล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 8 ของ GDP ของประเทศ  
มีการปรับตวัเพิ่มข้ึนเฉล่ียร้อยละ 7.5 ต่อปี มีผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกวา่ 60,000 ราย ก่อใหเ้กิดการจา้งงาน
ประมาณ 430,000 งาน โดยกวา่ร้อยละ 70 เป็นการจา้งงานในภาคบริการ ICT  

โครงสร้างตลาด ICT ของโปแลนด์ ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 55 เป็นการขายสินค้าและอุปกรณ์ท่ี
เก่ียวข้องกับ IT รองมาได้แก่ การให้บริการด้าน IT คิดเป็นร้อยละ 29 และธุรกิจซอฟแวร์ร้อยละ 16 
ตามล าดบั 

แผนภูมิแสดงโครงสร้ำงตลำด ICT ของโปแลนด์ ปี 2562 

 
ท่ีมา: Polish Agency for Enterprise Development 

 
2. ธุรกจิ ICT ทีม่ีศักยภำพของโปแลนด์ 

2.1 E-Commerce  

  ธุรกิจ E-Commerce ในโปแลนด์มีการขยายตวัเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ในช่วง 1-2 ปีท่ีผ่านมา 
โดยในปี 2563 มีมูลค่าตลาดประมาณ 9.08 แสนลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนการคา้ประมาณร้อยละ 10 ของ
มูลค่าการคา้รวมของประเทศ จากประชากรโปแลนดจ์ านวน 38.5 ลา้นคน กวา่ร้อยละ 40 มีการซ้ือสินคา้ผา่น
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ระบบ Online ล่าสุดผลจากการระบาดของ COVID-19 ท าให้ประชากรโปแลนด์มีการซ้ือสินคา้ผ่านระบบ 
Online เพิ่มข้ึนกวา่ร้อยละ 60 และมีแนวโนม้เพิ่มมากข้ึนในอนาคต 

  โปแลนด์มีร้านคา้ออนไลน์กวา่ 35,000 ราย ซ่ึงส่วนใหญ่ร้อยละ 90 เปิดให้บริการเฉพาะลูกคา้
ในประเทศ โดยช่องทางท่ีนิยมใชซ้ื้อขายสินคา้ Online ทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ Allegro, OLX, Empik และ Eobuwie 
ในขณะท่ี ช่องทางท่ีนิยมใช้ซ้ือขายสินคา้ Online ต่างชาติ ไดแ้ก่ AliExpress, Ebay, Amazon และ Zalando 
ส าหรับสินคา้ท่ีไดรั้บความนิยมซ้ือออนไลน์ อาทิเช่น เส้ือผา้และรองเทา้ เคร่ืองประดบั เคร่ืองส าอางและ
น ้ าหอม หนังสือ ภาพยนตร์ เกม สินคา้อิเล็กทรอนิกส์ และอาหาร เป็นตน้ ขณะท่ีในช่วงการระบาดของ 
COVID-19 พบวา่มีการสั่งซ้ือสินคา้อุปโภคบริโภคออนไลน์เพิ่มข้ึนกวา่ร้อยละ 50 

2.2 Internet of Think (IoT) 

  ตลาด IoT ของโปแลนด์ในปี 2562 มีมูลค่าประมาณ 81,000 ล้านบาท โดยขยายตวัเพิ่มข้ึน
ประมาณร้อยละ 6.4 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2561 ทั้งน้ี Digital Poland Association ไดค้าดการณ์วา่ตลาด IoT 
ของโปแลนดจ์ะขยายตวัถึงร้อยละ 23 ในปี 2566 
  ตลาด IoT ของโปแลนด์ เป็นการผนวกรวมอุปกรณ์ IoT ท่ีใช้โปแกรมหรือซอฟแวร์เขา้กบั
เทคโนโลยรีะบบเน็ตเวร์ิคเพื่อใชง้านร่วมกบัอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น เพื่อสร้างระบบ Smart Home 
Solution ซ่ึงถือวา่ไดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภคชาวโปแลนด์ในกลุ่มวยัท างานและคนรุ่นใหม่ท่ีมีก าลงัปาน
กลางถึงค่อนขา้งสูง โดยมีการประเมินวา่กวา่ร้อยละ 30 ของโครงการบา้นพกัอาศยัและอาคารชุดพกัอาศยัท่ี
สร้างใหม่ในโปแลนด์ไดมี้การติดตั้งระบบ Smart Home Solution โดยตวัอยา่งระบบท่ีติดตั้งไดแ้ก่ ระบบท า
ความร้อน ระบบสัญญาณกนัขโมย ระบบเซ็นเซอร์และมาตรวดั ระบบแสงสว่าง ระบบเปิดปิดประตูบา้น
และโรงจอดรถ ระบบกลอ้งวงจรปิด และระบบไฟฟ้า ขณะท่ีสินคา้เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้นท่ีไดรั้บความ
นิยมในตลาดโปแลนด ์อาทิเช่น โทรทศัน์ ตูเ้ยน็ เคร่ืองซกัผา้ หุ่นยนตดู์ดฝุ่ น เป็นตน้ 
  ปัจจุบนับริษทัต่างชาติท่ีเช่ียวชาญเร่ืองการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจและ IoT 
หลายรายเร่ิมเปิดส านักงานและศูนยว์ิจยัและพฒันาท่ีโปแลนด์ เช่น Microsoft, Samsung, LG, Whirlpool, 
Electrolux, Google, Ampio, Grenton และ Dell เป็นตน้ 

2.3 Pay TV และ Video On Demand 

  ธุรกิจ Pay TV และ Video On Demand (VOD) เป็นหน่ึงในธุรกิจ ICT ท่ีส าคญัของโปแลนด์ 
ประกอบกบัการระบาดของ COVID-19 ท่ีท  าให้ผูบ้ริโภคใชชี้วิตประจ าวนัอยูใ่นท่ีพกัอาศยัมากข้ึน ยิ่งท าให้
ธุรกิจดงักล่าวขยายตวัเพิ่มข้ึน โดยในปี 2563 ตลาด Pay TV และ VOD ของโปแลนด์ มีมูลค่ารวมประมาณ 
70,000 ล้านบาท แบ่งเป็นตลาด Pay TV ร้อยละ 86 และตลาด VOD ร้อยละ 14 โดยตลาด VOD ขยายตวั
เพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 8 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2562 และมีแนวโนม้เพิ่มสัดส่วนสูงข้ึนในอนาคต 

  ชาวโปแลนด์กว่า 2 ล้านครัวเรือนมีการติดตั้ งระบบ Digital TV แบบ Pay TV และมีผูจ้ด
ทะเบียนสมาชิกกว่า 10 ลา้นราย ขณะท่ีจ านวนครัวเรือนท่ีใช้บริการ VOD มีจ  านวนสูงถึง 9 ลา้นครัวเรือน 
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โดยร้อยละ 50 จ่ายเงินเพื่อเขา้ถึงบริการ VOD ผูป้ระกอบการรายส าคญัในตลาด เช่น Netfix, HBO, TVN, 
TVP, CINEMAN และ KINOPLEX เป็นตน้ ชาวโปแลนด์ส่วนใหญ่ยงันิยมภาพยนตร์ภาษาท้องถ่ิน และ
ภาพยนตร์ต่างประเทศจากยุโรป เช่น สเปน เยอรมนี อิตาลี และฝร่ังเศส และภาพยนตร์จากสหรัฐอเมริกา 
และสหราชอาณาจกัร ขณะท่ีภาพยนตร์ต่างประเทศจากเอเชียเร่ิมได้รับความนิยมเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะ
ภาพยนตร์จากสาธารณรัฐเกาหลี ญ่ีปุ่น และจีน เป็นตน้ 

2.4 Cloud Network 

  ธุรกิจ Cloud Network ไดรั้บผลบวกจากนโยบายการปรับเปล่ียนการบริการเขา้สู่รูปแบบดิจิตลั
ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งผลให้ธุรกิจดงักล่าวขยายตวัเพิ่มข้ึน โดยในปี 2563 มีอตัราการขยายตวั
สูงกวา่ร้อยละ 30 และมีมูลค่าตลาดประมาณ 17,500 ลา้นบาท ปัจจุบนัมีผูป้ระกอบการในธุรกิจดงักล่าว เช่น 
Microsoft Teams, Google Hangouts, Zoom, Cisco Webex และ Amazon Chime เป็นตน้ โดยกว่าร้อยละ 60 
เป็นการให้บริการแบบ Software as a Service (SaaS) รองมาไดแ้ก่ Infrastructure as a Service (IaaS) ร้อยละ 
20 และ Platform as a Service (PaaS) ร้อยละ 20 ทั้งน้ี ตลาดส าคญัของธุรกิจ Cloud Network ไดแ้ก่ หน่วยงาน
ภาครัฐ ธนาคาร และผูป้ระกอบการภาคเอกชน โดยเฉพาะการให้บริหารจดัการขอ้มูล CRM ขอ้มูลการขาย 
และขอ้มูลดา้นการตลาดเป็นตน้ 

2.5 Game Development 

  อุตสาหกรรมเกมของโปแลนด์ในปี 2562 มีมูลค่าตลาดประมาณ 20,000 ล้านบาท ขยายตวั
เพิ่มข้ึนร้อยละ 28 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2561 โดยกวา่ร้อยละ 96 เป็นรายไดจ้ากการส่งออกเกมไปยงัตลาดใน
ต่างประเทศ  คู่คา้ส าคญัในอุตสาหกรรมเกมของโปแลนด์ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี สหราชอาณาจกัร 
และฝร่ังเศส ขณะท่ีการส่งออกไปยงัเอเชีย ยงัคงมีจ านวนนอ้ย (ประมาณร้อยละ 10) โดยมีคู่คา้ส าคญัไดแ้ก่ 
จีน ญ่ีปุ่นและเกาหลีใต ้ทั้งน้ี สัดส่วนของตลาดเกมโปแลนด์ แบ่งเป็น เกมส าหรับเคร่ือง PC และ Console 
ร้อยละ 49  เกมส าหรับโทรศพัท์มือถือร้อยละ 29 เกมออนไลน์ร้อยละ 16 และเกมส าหรับส่ือออนไลน์ร้อย
ละ 6 ตามล าดบั โดยในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมามีการน าเสนอเกมจากโปแลนด์ต่อผูบ้ริโภคทัว่โลกไปแล้วเป็น
จ านวนกวา่ 500 เกม 

  ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมเกมของโปแลนด์มีจ  านวนประมาณ 440 ราย ก่อให้เกิดการจา้ง
งานประมาณ 10,000 งาน และมีผูป้ระกอบการท่ีจดเบียนในตลาดหลกัทรัพยจ์  านวน 43 ราย ซ่ึงถือวา่มีจ  านวน
มากเป็นดบัตน้ๆ ของโลก โดยมีผูน้ าตลาดไดแ้ก่ CD Projekt, Ten Square Games, PlayWay, 11 bit Studios, Creepy 
Jar และ All in! Games ตามล าดบั 
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3. กำรจ้ำงงำนในภำคธุรกจิ ICT ของโปแลนด์ 

 จากภาพรวมการจา้งงานในโปแลนดปี์ 2563 พบวา่ มีการจา้งงานในส่วนของภาค ICT ในต าแหน่งท่ี
ตรงกบัสายงาน (Specialist) จ  านวน กวา่ 250,000 ราย โดยอยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรม Information Technology 
and Services จ  านวนกว่า 190,000 ราย และอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม Computer software จ  านวนประมาณ 
60,000 ราย โดยในจ านวนดงักล่าวเป็นการจา้งงานใหม่จ  านวนกวา่ 12,000 ราย ส าหรับต าแหน่งงานในภาค
ธุรกิจ ICT ท่ีคาดว่าจะเป็นท่ีต้องการในอนาคต เช่น marketing automation, AI, และ  digital CRM data 
analytics 

 โปแลนด์ถือไดว้า่มีทรัพยากรบุคคลทางดา้น IT ท่ีมีศกัยภาพในอนัดบัตน้ๆ ของโลก โดยในปี 2563 
บริษทั 7N ผูใ้ห้บริการดา้น IT ท่ีมีเครือข่ายกวา่ 50 ประเทศทัว่โลก ไดจ้ดัอนัดบัให้โปแลนด์เป็นประเทศท่ีมี
ศกัยภาพในการใหบ้ริการ IT Outsource Service เป็นอนัดบัท่ี 10 จาก 52 ประเทศ 

 โปแลนด์มีสถาบนัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา Technical University จ านวน 20 แห่ง ท่ีจดัการ
เรียนการสอนในสาขาวิชาเก่ียวขอ้งกบั ICT และมีผูส้ าเร็จการศึกษาในสาขากล่าวประมาณ 20,000 คนต่อปี 
ส าหรับสาขาวิชาท่ีไดรั้บความนิยม เช่น สาขาวชิา Computer science, Computer engineering และ Programming 
เป็นต้น นอกจากน้ี โปแลนด์ยงัมีระบบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (Technical School)  
ท่ีจดัการเรียนการสอนในสาขาวิชาเก่ียวขอ้งกบั ICT ในทุกเมืองทัว่ประเทศ ท่ีผลิตบุคคลากรเพื่อรองรับงาน
ดา้นเทคนิคคอมพิวเตอร์เขา้สู่ตลาด 

4. กำรสนับสนุนจำกภำครัฐ  

 รัฐบาลโปแลนด์ไดมุ้่งพฒันาประเทศโดยส่งเสริมกิจกรรมทางธุรกิจ ICT เพื่อสร้างการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ โดยไดจ้ดัท าแผนยทุธศาสตร์เพื่อการพฒันาประเทศในดา้นดงักล่าวตั้งแต่ปี 2550 ประกอบดว้ย  

 แผนยุทธศาสตร์ Innovative Economy 2007-2013 โดยมุ่งเน้นท่ีการส่งเสริมกิจกรรม R&D เพื่อ
คิดคน้เทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ๆ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศเพื่อรองรับกิจกรรม R&D 
การสนบัสนุนดา้นการเงินแก่ผูป้ระกอบการ และการปรับระบบการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเพื่อเขา้
สู่รูปแบบดิจิตลั ซ่ึงในช่วงการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์ดงักล่าว รัฐบาลไดมี้การสนบัสนุนทางการเงิน
แก่ผูป้ระกอบการ และนกัวิจยั ไปแลว้กวา่ 16,000 ราย ในกลุ่มธุรกิจ ICT  เวชภณัฑ์ และการคนาคมขนส่ง 
เป็นตน้ 

 แผนยทุธศาสตร์ Smart Growth Operational Programme 2014-2020 เป็นการด าเนินงานต่อเน่ืองจาก
แผนยุทธศาสตร์ Innovative Economy 2007-2013 โดยจะมุ่งเน้นไปท่ีนวตักรรมท่ีสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจและมีศกัยภาพในการขยายตลาดในต่างประเทศ และเปิดโอกาสในการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนแก่
ผูป้ระกอบการ SMEs รวมถึงเพิ่มงบประมาณในการลงทุนเพื่อการพฒันาทรัพยากรบุคคลในดา้นท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยกิจกรรมทางธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบั ICT ของโปแลนด์ท่ีไดรั้บการสนบัสนุนในช่วงดงักล่าว ไดแ้ก่ ธุรกิจ 
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E-Commerce, Digital Content Creators, FinTech, Cyber Security และ  Game Development เป็นต้น และมี
การจดัตั้งกองทุนเพื่อสนบัสนุนผูป้ระกอบการในประเภทธุรกิจต่าง เช่น GameINN funding เป็นตน้ 

 แมว้่าจะยงัไม่มีการประกาศแผนยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาค ICT อย่างเป็นทางการจากรัฐบาล 
อย่างไรก็ดี นกัวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจคาดว่าการสนบัสนุนจากภาครัฐในอนาคตมีแนวโน้มท่ีจะขยายการ
สนบัสนุนไปสู่ผูป้ระกอบการรายยอ่ย Micro Enterprise และ Startups ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาค ICT อาทิเช่น ผูผ้ลิต
และพฒันาอุปกรณ์ IoT นักวิจัยและวิเคราะห์ฐานข้อมูล Big data ธุรกิจบริการ CRM  ธุรกิจ Financial 
Technology, Marketing Technology และ Education Technology เป็นตน้ 
 
ความเห็น/ข้อสังเกต 
 1. ภาค ICT ของโปแลนดถื์อไดว้า่มีการเติบโตแบบกา้วกระโดดและมีแนวโนม้ขยายตวัเพิ่มข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ือง ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงผลของการมุ่งพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นดา้นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อสนบัสนุน
การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในทุกมิติ 
 2. นอกเหนือจากการผลิตการส่งออกและน าเขา้สินคา้และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แลว้นั้น ธุรกิจดา้น
การให้บริการในภาค ICT ของโปแลนด์ยงัคงมีศกัยภาพและเปิดโอกาสส าหรับผูป้ระกอบการต่างชาติท่ี
สนใจ โดยธุรกิจท่ีมีศกัยภาพ เช่น E-Commerce, E-Grocery, Cloud Network Service และ Video On Demand 
ซ่ึงปัจจุบนัมีบริษทัต่างชาติรายใหญ่จากทัว่โลกเขา้มาลงทุนแลว้ เช่น Amazon, Intel, Microsoft, Samsung, LG, 
Whirlpool, Electrolux, Google, Ampio, Grenton และ Dell เป็นตน้ 
 3. ผูป้ระกอบการไทยในสาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อาจน าเสนอภาพลกัษณ์ความเป็นไทยและ
วฒันธรรมท่ีแตกต่าง เพื่อเป็นจุดแข็งในการขยายตลาดและเพิ่มมูลค่าให้กบัสินคา้และบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ภาค ICT เช่น ส่ือ Animation กิจกรรม E-learning เกมคอมพิวเตอร์ เกมออนไลน์ รวมไปถึงการสร้างความ
ร่วมมือกบัผูป้ระกอบการโปแลนด์เพื่อหาแนวทางในการสร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ๆ ท่ีสามารถสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจไดใ้นอนาคต 

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

ส านกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศ ณ กรุงวอร์ซอ 
กุมภาพนัธ์ 2564 
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