
เจาะลกึส่ือโฆษณาที่มีผลต่อผู้บริโภคโปแลนด์ยุค Post-COVID 19 
 
 โปแลนด์ถือเป็นหน่ึงในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปท่ีไดรั้บผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง
จากการระบาดของ COVID-19 แต่สามารถฟ้ืนฟูสภาพเศรษฐกิจให้กลบัมาอยูใ่นภาวะใกลเ้คียงกบัช่วงก่อน
การระบาดได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว  โดยปัจจัยส าคัญ ได้แก่ การสนับสนุนทางด้านการเงินให้แก่
ผูป้ระกอบการและพนักงานซ่ึงมีส่วนช่วยบรรเทาผลกระทบดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี 
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคโปแลนด์ท่ีเปล่ียนแปลงในช่วงของการระบาดยงัเป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีช่วยสนบัสนุน
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศได้อีกทางหน่ึง โดย Polish Economic Institute (PIE) ได้น าเสนอ
รายงานการศึกษาส่ือโฆษณาในภาคธุรกิจและบริการท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปตามพฤติกรรมผูบ้ริโภค
โปแลนดท่ี์ภายหลงัการระบาดของ COVID-19 ท่ีรวบรวมจากสถิติและแบบสอบถามจากผูป้ระกอบการและ
ผูบ้ริโภคในช่วงเดือนมีนาคม 2563 ถึง มีนาคม 2564 ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 
1. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเปลีย่นแปลงของส่ือโฆษณาในโปแลนด์ 

 1.1 การระบาดของ COVID-19 

 ในช่วงการระบาดของ COVID-19 ระลอกท่ี 1 (มี.ค. 2563) รัฐบาลโปแลนด์ไดมี้การประกาศปิด
ชายแดนประเทศ จ ากดัการให้บริการของกิจการบางประเภท และรณรงค์ให้ประชาชนไม่ออกนอกท่ีพกั
อาศัยโดยไม่จ าเป็น ซ่ึงประกาศดังกล่าวส่งผลให้ชาวโปแลนด์ต้องใช้เวลาในท่ีพักอาศัยเพิ่มขึ้น และ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการรับข่าวสารและส่ือโฆษณา โดยพบวา่เวบ็ไซตผ์ูใ้ห้บริการข่าวสารท่ีไดรั้บความ
นิยมในโปแลนดมี์จ านวนผูใ้ชบ้ริการเพิ่มมากขึ้นกวา่ร้อยละ 50-80 โดยเวบ็ไซตท่ี์ไดรั้บความนิยมเป็นอนัดบั
ท่ีหน่ึงไดแ้ก่ wp.pl โดยมียอดการเขา้ชมเว็บไซต์ประมาณ 450 ลา้นวิว รองมาไดแ้ก่ onet.pl (420 ลา้นวิว) 
และ tvn24.pl (290 ลา้นวิว) ตามล าดบั 

แผนภูมิเปรียบเทียบการเขา้ชมเวบ็ไซตข์่าว 10 อนัดบัแรกของโปแลนด์ 
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เวบ็ไซตข์่าวท่ีไดรั้บความนิยมในโปแลนด์ 

ในส่วนของการรับชมข่าวสารและส่ือโฆษณาผ่านโทรทศัน์ทั้งระบบ Analog และดิจิทลั พบว่า
ผูบ้ริโภคมีการใช้เวลาในการรับชมเฉล่ียเพิ่มขึ้นประมาณ 33 นาที โดยกลุ่มท่ีมีการรับชมโทรทศัน์ต่อเน่ือง
นานท่ีสุดไดแ้ก่ กลุ่มผูสู้งอาย ุ(50 ปีขึ้นไป) มีระยะเวลาการรับชมเฉล่ียประมาณ 7 ชัว่โมงต่อวนั รองมาไดแ้ก่
กลุ่มประชากรอายรุะหว่าง 30-49ปี มีการรับชมเฉล่ียประมาณ 4 ชัว่โมง 36 นาทีต่อวนั กลุ่มเด็กและเยาวชน 
(อายุ 4-15 ปี) มีการรับชมเฉล่ียประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาทีต่อวนั และกลุ่มประชากรอายุ 16-29 ปี มีการ
รับชมเฉล่ียประมาณ 2 ชัว่โมงต่อวนั ตามล าดบั 
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แผนภูมิแสดงระยะเวลาการรับชมโทรทศัน์ต่อวนัของผูบ้ริโภคโปแลนดจ์ าแนกตามช่วงอาย ุ
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 1.2 การเปลีย่นผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล 

 รัฐบาลโปแลนด์ได้ด าเนินการพฒันาประเทศโดยมุ่งส่งเสริมกิจกรรมทางธุรกิจ ICT เพื่อสร้างการ
เติบโตทางเศรษฐกิจมาตั้งแต่ปี 2550 โดยไดมี้การวางแผนปรับเปล่ียนการให้บริการภาครัฐ ปรับปรุงระบบ
โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร รวมถึงสนับสนุนให้ประชากรมีการเข้าถึง
บริการดิจิทลัเพิ่มขึ้น ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงของการให้บริการของข่าวสารและส่ือ
โฆษณาในชีวิตประจ าวนัของชาวโปแลนด์จากระบบ Analog เป็นระบบดิจิทลัมากขึ้น อาทิเช่น Email Service, 
News Service (เวบ็ไซต,์ SMS, จดหมายข่าว), Internet Radio, Podcast และ Video on Demand เป็นตน้ 

 

2. การเปลีย่นแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค 

การระบาดของ COVID-19 เป็นปัจจยัท่ีเร่งให้เกิดพฤติกรรมการรับส่ือและการอ่านหนังสือผ่าน
ระบบออนไลน์มากขึ้น โดยในช่วงก่อนการระบาดของ COVID-16 พบว่ามีการอ่านหนังสือและรับส่ือ
ออนไลนเ์พิ่มขึ้นเฉล่ียประมาณร้อยละ 3 ต่อปี ขณะท่ีในปี 2563 พบวา่มีการขยายตวัเพิ่มขึ้นเฉล่ียร้อยละ 7-10 
ต่อปี โดยผูบ้ริโภคโปแลนดก์วา่ร้อยละ 21 ยอมรับวา่ไดย้กเลิกการรับข่าวสารผา่นทางส่ือส่ิงพิมพ ์โดยหนัมา
ใชง้านผา่นทางโทรศพัทมื์อถือและ Tablet รองมาไดแ้ก่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ IoT อ่ืนๆ แทน โดย
กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีการใช้งานมากท่ีสุดได้แก่กลุ่มประชากรท่ีมีอายุระหว่าง 19-59 ปี ทั้งน้ี ข่าวสารและส่ือ
โฆษณาส่วนใหญ่มีการปรับลดจ านวนข้อความให้น้อยลง และเพิ่มส่ือผสม เช่น เสียง ดนตรี และวิดีโอ
ประกอบในการส่ือสารมากขึ้น 

ปัจจุบนัผูบ้ริโภคโปแลนด์ท่ีใช้บริการระบบดิจิทลัในชีวิตประจ าวนั มีการใช้งานระบบสมาชิก 
(Subscription) และจ่ายเงินค่าใช้บริการเพื่อรับข่าวสารและบริการส่ือดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น โดยคิดเป็นร้อยละ 
11 จากจ านวนผูใ้ชบ้ริการอินเตอร์เน็ตในประเทศ ทั้งน้ี ผูใ้ห้บริการข่าวสารออนไลน์ในระบบ Subscription 
ท่ีมีส่วนแบ่งตลาดสูงท่ีสุดไดแ้ก่ Gazeta Wyborcza (มีจ านวนสมาชิกในปี 2563 ประมาณจ านวน 260,000 
ราย) ส าหรับบริการ Subscription อ่ืนๆ ท่ีไดรั้บความนิยม อาทิเช่น Pay TV และ Video On Demand (VOD) 

8 ช.ม. 
6 ช.ม. 
4 ช.ม. 
2 ช.ม. 
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โดยชาวโปแลนดก์วา่ 2 ลา้นครัวเรือนมีการติดตั้งระบบ Digital TV แบบ Pay TV และมีผูจ้ดทะเบียนสมาชิก
กว่า 10 ลา้นราย ขณะท่ีจ านวนครัวเรือนท่ีใช้บริการ VOD มีจ านวนสูงถึง 9 ลา้นครัวเรือน โดยร้อยละ 50 
จ่ายเงินเพื่อเขา้ถึงบริการ VOD ผูป้ระกอบการรายส าคญัในตลาด เช่น Netfix, HBO, TVN, TVP, CINEMAN 
และ KINOPLEX เป็นตน้ 

แผนภูมิแสดงการรับส่ือออนไลน์ประเภทต่างๆ ของผูบ้ริโภคโปแลนด์ภายหลงัการระบาด 
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3. การเปลีย่นแปลงของส่ือโฆษณา 

จากสถิติการเผยแพร่ส่ือโฆษณาของโปแลนด์ในปี 2563 พบว่า โครงสร้างส่ือโฆษณาท่ีมีการผลิต
และเผยแพร่ออกสู่ผูบ้ริโภคในโปแลนด์ประกอบดว้ย ส่ืออินเตอร์เน็ต (ร้อยละ 52.2) ส่ือโทรทศัน์ (ร้อยละ 
28.1) ส่ือส่ิงพิมพ์ (ร้อยละ 9) ส่ือภายนอก (ร้อยละ 5.3) ส่ือวิทยุ (ร้อยละ 5.1) และส่ือในโรงภาพยนตร์  
(ร้อยละ 0.3) 

  
ทั้งน้ี ความเปล่ียนแปลงของการผลิตและเผยแพร่ส่ือประเภทต่างๆ ภายหลงัการระบาดของ COVID-

19 ซ่ึงแปรผนัโดยตรงกับพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไป พบว่า ในปี 2563 ส่ืออินเตอร์เน็ตเป็นส่ือ
ประเภทเดียวท่ีมีการขยายตวัเพิ่มขึ้นโดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 ขณะท่ีส่ือโฆษณาประเภทอ่ืนมีการปรับตวัลดลง 
โดยส่ือภายนอกปรับตวัลดลงร้อยละ 1.8 ส่ือส่ิงพิมพป์รับตวัลดลงร้อยละ 1.3 ส่ือในโรงภาพยนต์ปรับตวั
ลดลงร้อยละ 1.2 และส่ือโทรทศัน์ปรับตวัลดลงร้อยละ 0.7 ตามล าดบั 

 

                 เว็บไซต ์    โซเชียลมีเดีย       โทรทศัน ์       วิทย ุ     Subscription   Podcast   จดหมายข่าว     สิ่งพิมพ ์    สิ่งพิมพร์ายสปัดาห ์

เพิ่มขึน้   ลดลง 
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แผนภูมิเปรียบเทียบการผลิตและเผยแพร่ส่ือโฆษณาของโปแลนด์ก่อนและหลงัการระบาดของ COVID-19 
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4. ทิศทางและแนวโน้มการเปลีย่นแปลงของการรับส่ือโฆษณาในอนาคต 

 - ผูบ้ริโภคมีการรับส่ือจากระบบดิจิทลัเพิ่มมากขึ้นในทุกกลุ่มอาย ุโดยกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอายุระหวา่ง 
45-74 ปี จะให้ความส าคญักับส่ือวิทยุ โทรทัศน์  Subscription และส่ิงพิมพ์รายวนัรายสัปดาห์ เป็นหลกั 
ขณะท่ีกลุ่มอายรุะหวา่ง 13-44 ปี จะใหค้วามส าคญักบัส่ือสังคมออนไลน์ เป็นหลกั 

- ระบบ Subscription ก าลงัไดรั้บความนิยมเพิ่มมากขึ้น เน่ืองจากผูบ้ริโภคเร่ิมมีความพร้อมและยินดี
จ่ายเงินเพื่อให้ไดรั้บบริการท่ีตรงกบัความตอ้งการส่วนบุคคล โดยเห็นว่าราคาท่ีเหมาะสมส าหรับการรับ
ข่าวสารและบริการควรอยูร่ะหวา่ง 10-20 สวอ๊ตต้ีต่อเดือน (ประมาณ 100-200 บาทต่อเดือน)  

- ผูบ้ริโภคโปแลนด์ใชง้านระบบ Subscription เพื่อความบนัเทิงเป็นหลกั โดยกว่าร้อยละ 51 มีการ
ใชง้าน Video on Demand รองมาไดแ้ก่ การฟังเพลง (ร้อยละ 22) เกม (ร้อยละ 14) การรับข่าวสาร (ร้อยละ 
11) และอ่ืนๆ (ร้อยละ 2) ตามล าดบั  

- ในภาพรวมของประเทศผูบ้ริโภคเพศหญิงมีการใช้งานส่ือออนไลน์มากกว่าเพศชาย โดยผูบ้ริโภค
เพศหญิงกวา่ร้อยละ 65 มีการใชง้านส่ือออนไลน์ในชีวิตประจ าวนั ขณะท่ีเพศชายมีการใชง้านส่ือออนไลน์ใน
ชีวิตประจ าวนัประมาณร้อยละ 50 โดยกลุ่มท่ีมีการรับส่ือออนไลน์มากท่ีสุดไดแ้ก่กลุ่มอายุระหว่าง 13-24 ปี 
ใชง้านส่ือออนไลน์ในชีวิตประจ าวนัประมาณร้อยละ 85 รองมาไดแ้ก่กลุ่มอายุ 25-34 ปี (ร้อยละ 70) กลุ่มอายุ 
35-44 ปี (ร้อยละ 60) และกลุ่มอาย ุ45-74 ปี มีการใชง้านส่ือออนไลน์ในชีวิตประจ าวนัเฉล่ียร้อยละ 40 

- ส่ือโซเซียลมีเดีย 10 อันดับแรกท่ีได้รับความนิยมจากผูบ้ริโภคโปแลนด์ ได้แก่ อันดับท่ีหน่ึง
Facebook/Messager รองมาคือ Youtube, Instagram, WhatsApp, Snapchat, TikTok, Twitter, LinkedIn และ 
NK.pl ตามล าดบั ทั้งน้ี ส่ือท่ีสามารถน าเสนอภาพ เสียง และภาพเคล่ือนไหวก าลงัไดรั้บความนิยมเพิ่มมาก
ขึ้นอยา่งกา้วกระโดดในกลุ่มผูบ้ริโภคอายรุะหวา่ง 13-24 ปี อาทิเช่น Snapchat และ TicTok เป็นตน้ 

โทรทศัน ์                   อินเตอรเ์น็ต                     วิทย ุ                     สื่อภายนอก                   สิ่งพิมพ ์                  สื่อในโรงภาพยนต ์
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ความเห็น/ข้อสังเกต 
 1. ผูบ้ริโภคโปแลนด์มีแนวโนม้ท่ีจะรับข่าวสารและส่ือโฆษณาผ่านทางระบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้น
และพร้อมท่ีจะจ่ายเงินเพื่อใชบ้ริการท่ีตรงกบัความตอ้งการของตน ซ่ึงท าให้ผูผ้ลิตส่ือเร่ิมให้ความส าคญักบั
การตลาดในระบบ Subscription เพิ่มขึ้นดว้ยเช่นกนั คาดวา่ภายในปี 2568 กวา่ร้อยละ 30-50 ของผูบ้ริโภคจะ
ใช้งานระบบ Subscription ในชีวิตประจ าวนั และเว็บไซต์ต่างๆ จะเร่ิมปรับเปล่ียมมาให้บริการระบบ 
Subscription มากขึ้น โดยผูใ้หบ้ริการรายใหญ่ท่ีมีความนิยมสูงอาจมีสมาชิกถึง 1 ลา้นราย 
 2. การท าความเขา้ใจพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงในการรับส่ือท าใหเ้ห็นถึงแนวโนม้และ
ทิศทางของตลาด ซ่ึงจะช่วยให้ผูผ้ลิตส่ือและผูป้ระกอบการในภาคท่ีเก่ียวขอ้งสามารถสร้างสรรค์บริการท่ี
เขา้ถึงผูบ้ริโภคไดม้ากท่ีสุดในอนาคต 
 3. ผูป้ระกอบการของไทย ทั้งผูผ้ลิตและผูส่้งออกสินคา้ท่ีก าลงัพิจารณาขยายตลาดเขา้สู่ภูมิภาคยุโรป
ตะวนัออก และโปแลนด์ สามารถศึกษาพฤติกรรมการรับส่ือดงักล่าว เพื่อเป็นขอ้สังเกตุในการมองหาช่อง
ทางการน าเสนอสินคา้และรูปแบบการส่งเสริมการขายท่ีตรงต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคในอนาคต 

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

ส านกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศ ณ กรุงวอร์ซอ 
มิถุนายน 2564 
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