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เนือ้หาในภาคผนวก 

ภาคผนวกทา้ยเอกสารนีเ้ป็นการคาดการณ์บทบาททางเศรษฐกจิของ Salesforce 
และระบบนเิวศธรุกจิของคูค่า้และลกูคา้ทีม่ตีอ่ระบบเศรษฐกจิของประเทศไทย 
โดยเอกสารนีเ้ป็นภาคผนวกทา้ยรายงานหวัขอ้ คาดการณ์ภาวะเศรษฐกจิของ Salesforce: การจา้งงานใหม ่4.2 
ลา้นงาน และรายได ้1.2 ลา้นลา้นดอลลารจ์ากธรุกจิใหมใ่นปี 2019 ถงึ 2024 (The Salesforce Economic 
Impact: 4.2 Million New Jobs, $1.2 Trillion of New Business Revenues from 2019 to 2024) (เอกสาร IDC 
เลขที ่US45537919, เดอืนตลุาคม 2019)0

1 

การคาดการณ์นีแ้สดงถงึผลกระทบจากโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) 
โดยอาศยัขอ้มลูจากการคาดการณ์ลา่สดุของ IDC เรือ่งงบประมาณการใชจ้า่ยดา้นไอทแีละซอฟตแ์วรค์ลาวด ์
รวมถงึขอ้มลูคาดการณ์ GDP ในประเทศตามฉบับปรับปรงุขอ้มลูลา่สดุ  

จํานวนตัวเลขทีไ่ดม้ามกีารอธบิายอยา่งละเอยีดถงึแหลง่ทีม่าของตัวเลขตา่ง ๆ โดยอยูใ่นสว่นของระเบยีบวธิวีจิัย 
(Methodology) จากเอกสารศกึษาตน้ฉบับ 

ขอ้มลูทีค่น้พบเกีย่วกบัประเทศไทย 

 เศรษฐกจิในประเทศไทยจะถกูขบัเคลือ่นโดยการเตบิโตของระบบคลาวดค์อมพวิติง้ ซึง่จะเตบิโต 19% 
จาก 202 ลา้นดอลลารใ์นปี 2018 เป็น 579 ลา้นดอลลารใ์นปี 2024 
ในขณะเดยีวกนัมลูคา่การใชจ้า่ยเกีย่วกบัซอฟตแ์วรท์ีไ่มไ่ดอ้ยูบ่นคลาวดจ์ะเพิม่ขึน้ 3%  

 ตลอดชว่งเวลา 6 ปีนี ้คาดการณ์วา่ Salesforce 
และระบบนเิวศทัง้หมดของบรษัิทจะชว่ยสรา้งงานใหก้บับรษัิทลกูคา้ในประเทศไดโ้ดยตรงไดถ้งึ 24,260 
ตําแหน่ง 

 ในขณะเดยีวกนั การใชง้านระบบคลาวดค์อมพวิติง้ของลกูคา้ Salesforce จะเพิม่รายไดส้ทุธจิากธรุกจิใหม ่ 
1.6 พันลา้นดอลลารใ์หก้บัเศรษฐกจิในประเทศ 

 นอกจากองคก์รจะใชง้บประมาณเพือ่สมัครบรกิารคลาวดค์อมพวิติง้แลว้ 
พวกเขายังใชง้บประมาณดา้นสนิคา้และบรกิารเสรมิทีพ่ว่งมา ทําใหร้ะบบนเิวศของ Salesforce 
ในประเทศไทยเมือ่ปี 2019 เตบิโตมากกวา่ระบบของ Salesforce เองถงึ 4.7 เทา่ และในปี 2024 
คาดวา่มลูคา่นีจ้ะเพิม่เป็น 7.1 เทา่ 

 
1 https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/reports/idc-salesforce-economy-
report.pdf 

https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/reports/idc-salesforce-economy-report.pdf
https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/reports/idc-salesforce-economy-report.pdf
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ซอฟตแ์วรค์ลาวด:์ กลไกเสรมิสรา้งนวตักรรม 

กวา่ครึง่ทศวรรษที ่IDC 
มกีารคาดการณ์ถงึประโยชนท์างเศรษฐกจิซึง่ขบัเคลือ่นโดยระบบคลาวดค์อมพวิติง้ภายใตข้อ้สมมตุฐิานทีว่า่ 
ระบบคลาวดค์อมพวิติง้สามารถชว่ยปลดเปลือ้งบคุลากรดา้นไอทจีากภาระงานทีม่ลีักษณะตายตัว 
เพือ่ใหบ้คุคลเหลา่นีม้เีวลาสนับสนุนงานดา้นนวัตกรรมเพือ่ธรุกจิมากขึน้ 

ดังนัน้ การเตบิโตของระบบคลาวดค์อมพวิติง้จงึมคีวามสําคญัเป็นอยา่งมากสําหรบัประเทศไทย 

โดย IDC คาดวา่การเตบิโตของระบบคลาวดค์อมพวิติง้ในประเทศไทยจะเพิม่ขึน้อยา่งเหน็ไดช้ดั 
ดังทีแ่สดงในกราฟที ่1 

กราฟที ่1 

การเตบิโตของซอฟตแ์วรค์ลาวดใ์นประเทศไทย 

 
* ซอฟตแ์วรค์ลาวด ์ตามคํานยิาม ประกอบดว้ยบรกิารซอฟตแ์วรส์ําหรับผูใ้ชง้าน (SaaS) ทัง้ซอฟตแ์วรป์ระยกุตแ์ละซอฟตแ์วรร์ะบบ 
และบรกิารแพล็ตฟอรม์สําหรับผูใ้ชง้าน (PaaS) หรอืซอฟตแ์วรพั์ฒนาโปรแกรมประยกุต ์แตไ่มร่วมถงึบรกิารโครงสรา้งพืน้ฐานสําหรับผูใ้ชง้าน (IaaS) 
ซึง่เป็นการใหบ้รกิารพืน้ทีจ่ัดเก็บขอ้มลูและเซริฟ์เวอรใ์นระดับพืน้ฐาน 

แหลง่ทีม่า: IDC, 2020 

 

นอกจากนี ้เนือ่งจากยอดขายคลาวดซ์อฟตแ์วรใ์นปี 2019 อยูท่ี ่18% ของซอฟตแ์วรท์ัง้หมด 
ประโยชนท์างเศรษฐกจิจงึจะเพิม่ขึน้ในอกีหลายปีขา้งหนา้ 

ประโยชนท์ีล่กูคา้ SALESFORCE จะไดร้บัจากคลาวด ์

ผลประโยชนท์างธรุกจิจากนวตักรรมทีข่บัเคลือ่นโดยระบบคลาวดค์อมพวิติง้ปรากฏออกมาใหเ้ห็นในรปูของรายไดแ้
ละการสรา้งงานใหม ่ๆ และเนือ่งจาก Salesforce เป็นผูใ้หบ้รกิารซอฟตแ์วรค์ลาวดร์ายใหญ ่ลกูคา้ของ Salesforce 
จงึจะไดร้ับประโยชนด์ังกลา่วอยา่งมหาศาลดว้ยเชน่กนั 

กราฟที ่2 แสดงการคาดการณ์ของ IDC ถงึประโยชนท์ีล่กูคา้ Salesforce ในประเทศไทยจะไดร้ับ 
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กราฟที ่2 

ขอ้มลูทางเศรษฐกจิของ Salesforce: การเตบิโตในประเทศไทยปี 2018–2024 

 
แหลง่ทีม่า: IDC, 2020 

 

นอกจากนีย้ังมกีารจา้งงานเพิม่ในหว่งโซก่ระจายสนิคา้และบรกิารเพือ่รองรับลกูคา้ Salesforce 
และงานทีเ่กดิขึน้จากพนักงานใหมใ่นองคก์รและใชจ้า่ยเงนิในระบบเศรษฐกจิทั่วไป 
นักเศรษฐศาสตรเ์รยีกการจา้งงานเพิม่เตมิเหลา่นีว้า่ การจา้งงานทางออ้ม หรอืการจา้งงานสบืเนือ่ง โดย IDC 
คาดการณ์วา่การจา้งงานโดยตรงจํานวน 24,260 
ตําแหน่งทีก่ลา่วถงึกอ่นหนา้นีจ้ะสามารถสรา้งการจา้งงานทางออ้มไดอ้กี 33,570 ตําแหน่ง 

ระบบนเิวศธุรกจิของ SALESFORCE: โลกทีก่ําลงัขยายตวั 

ผลการวจิัยของ IDC แสดงใหเ้ห็นวา่การสมัครใชบ้รกิารระบบคลาวดก์บั Salesforce 
ทกุครัง้จะมสีนิคา้และบรกิารจากบคุคลทีส่ามตามมาดว้ย 
และคา่ใชจ้า่ยทีต่ามมาก็จะเกนิกวา่ยอดทีใ่ชส้มัครบรกิารในตอนแรก ดังนัน้ ระบบนเิวศธรุกจิของ Salesforce 
จงึเตบิโตมากกวา่ตัว Salesforce เอง 

ยิง่ไปกวา่นัน้ เมือ่การใชง้านของลกูคา้มคีวามซบัซอ้นยิง่ขึน้และเป้าหมายมคีวามสําคญัขึน้ ระบบนเิวศธรุกจิของ 
Salesforce จะยิง่เตบิโตรวดเร็วกวา่ Salesforce เอง 

อันทีจ่รงิแลว้ IDC ประเมนิรายไดข้อง Salesforce ทีไ่ดจ้ากประเทศไทยในปี 2019 วา่ทกุ 1 ดอลลาร ์
จะมคีา่เทา่กบั 4.69 ดอลลารใ์นระบบนเิวศธรุกจิ และคาดการณ์วา่ตัวเลขนีจ้ะขยับไปเป็น 7.05 ดอลลาร ์ภายในปี 
2024 (ดกูราฟที ่3) 
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กราฟที ่3 

ระบบนเิวศธุรกจิของ Salesforce: การเตบิโตในประเทศไทยปี 2018–2024 

 
แหลง่ทีม่า: IDC, 2020 

 

ผลติภัณฑแ์ละบรกิารทีนํ่าเสนอภายใตร้ะบบนเิวศธรุกจิของ Salesforce ในประเทศไทยมาจากบรกิารมอือาชพี 
(57%) เป็นหลกั และยังมกีารสมัครใชบ้รกิารเสรมิของระบบคลาวดเ์พิม่เตมิ (18%) รวมทัง้บรกิารซอฟตแ์วร ์
ฮารด์แวร ์และเครอืขา่ยภายในองคก์ร (25%) 

สรปุ 

เชน่เดยีวกบัประเทศอืน่ๆ ในโลก องคก์รตา่งๆ 
ในประเทศไทยกําลังอยูภ่ายใตก้ารปรับเปลีย่นสูโ่ลกดจิติอลทีเ่ริม่ตน้ดว้ยยคุดอทคอมและกําลังขยายตัวตอ่เนือ่งตอ่
ไปอกีในอนาคต ระบบคลาวดค์อมพวิติง้ทีกํ่าลังขยายตัวอยา่งรวดเร็วกวา่เทคโนโลยสีารสนเทศทั่วไป 
เป็นปัจจัยสําคญัในการปรับเปลีย่นครัง้ใหญน่ี ้

(ในความเป็นจรงิแลว้ ตามขอ้มลูคาดการณ์ของ IDC 
ทั่วโลกเกีย่วกบัเทคโนโลยทีีเ่ชือ่มโยงกบัการเปลีย่นแปลงทางดจิทิลัในทกุวันนี ้เผยวา่ภายในปี 2024 
มลูคา่การใชจ้า่ยในซอฟตแ์วรค์ลาวดเ์กอืบ 50% จะเกีย่วกบัการพัฒนาเทคโนโลยเีพือ่เขา้สูย่คุดจิทิัล) 

ในขณะเดยีวกนั 
องคก์รยังตอ้งรบัมอืกบัความไมแ่น่นอนของสภาวะทางเศรษฐกจิหลังการเกดิไวรสัระบาดทัว่โลกครัง้ใหญน่ีด้ว้ย  

ประเด็นสําคญัทีพ่บในการศกึษาสําหรับองคก์รในประเทศไทยทีใ่ชร้ะบบคลาวดซ์อฟตแ์วร ์ไดแ้ก ่

 ความไมแ่น่นอนทางเศรษฐกจิในขณะนีม้แีนวโนม้เป็นปัจจัยเรง่ใหม้กีารปรับใชร้ะบบคลาวดค์อมพวิติง้ 
เพือ่เป็นการชว่ยป้องกนัความเสีย่งจากการลงทนุ  

 องคก์รจะไดร้ับประโยชนท์ีค่รอบคลมุยิง่ขึน้ ทัง้ในดา้นความคลอ่งตัวของธรุกจิ 
การเสรมิสรา้งประสบการณ์ลกูคา้ และการนําเสนอผลติภัณฑใ์หมสู่ต่ลาดใหม ่
ซึง่ไมไ่ดส้ง่ผลกระทบเฉพาะดา้นไอท ี

 การนําไปใชง้านใหป้ระสบความสําเร็จตอ้งอาศัยการทํางานรว่มกนัทัง้ในสว่นของลกูคา้ ผูใ้หบ้รกิารคลาวด ์
และผูใ้หบ้รกิารผลติภัณฑแ์ละบรกิารเสรมิ และ Salesforce ชว่ยรวบรวมทัง้สามสว่นนีเ้ขา้ดว้ยกนั 

$4.20
$4.69

$5.21
$5.73

$6.27
$6.74 $7.05

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

รายไดข้องระบบนเิวศธรุกจิตอ่ 1 ดอลลารข์องรายได ้Salesforce



©2020 IDC #US45537919-THA 5 

 IDC 
คาดการณ์วา่การลงทนุในระบบคลาวดค์อมพวิติง้จะยังคงใหผ้ลตอบแทนอยา่งมหาศาลไปตลอดจนถงึปี 
2024 ทวา่เมือ่ถงึวันนัน้ 
มลูคา่การใชจ้า่ยในระบบคลาวดค์อมพวิติง้สาธารณะในประเทศไทยจะนอ้ยกวา่มลูคา่การใชจ้า่ยในระบบไอ
ทโีดยรวม 5% ซึง่หมายความวา่ยังมโีอกาสการเตบิโตอยา่งไมจํ่ากดัแทจ้รงิรออยูเ่บือ้งหนา้ 

Salesforce 
และระบบนเิวศธรุกจิของบรษัิทอยูใ่นสถานะทีพ่รอ้มชว่ยเหลอืลกูคา้เพือ่ผลักดันใหเ้กดิการเตบิโตอยา่งถงึทีส่ดุ 

ตารางที ่1 แสดงขอ้มลูรายละเอยีดผลกระทบทางเศรษฐกจิในประเทศไทย 

ตารางที ่1 

ขอ้มลูผลกระทบทางเศรษฐกจิ ประเทศไทยปี 2018–2024 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
จํานวนเพิม่ตัง้แตปี่ 

2018 

การจา้งงานโดยตรง 5,470 7,170 10,060 14,230 18,070 23,980 29,730 24,260 

รายไดธ้รุกจิทีเ่กดิขึน้ 
(ลา้นดอลลาร)์ 

127 174 231 306 399 561 724 1,633 

การจา้งงานทางออ้ม/สบืเนือ่ง 7,330 9,750 13,860 19,360 24,720 33,100 40,900 33,570 

สดัสว่นรายไดร้ะบบนเิวศธรุกจิตอ่ 
Salesforce 

4.20 4.69 5.21 5.73 6.27 6.74 7.05  

แหลง่ทีม่า: IDC, 2020 

 



 

เกีย่วกบั IDC 
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