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ในบทเพิม่เตมิฉบบัน้ี 

บทเพิม่เติมของรายงานอยา่งเป็นทางการฉบบัน้ีคาดการณ์ถงึการมีสว่นรว่มของ Salesforce ทางเศรษฐกจิและเครือขา่ย  

ของหลายธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกนัของบรษิทั ของคูค่า้และลูกคา้ทีมี่ต่อเศรษฐกจิของประเทศไทย เอกสารฉบบัน้ีคือบทเพิม่เติม  

ของเอกสารเรือ่ง ผลกระทบทางเศรษฐกจิของ Salesforce: ต าแหน่งงานใหม ่9 ต าแหน่งภายในปี 2026 และรายได้ใหม่  
มูลคา่ $1.6 ลา้นลา้นใหแ้กลู่กคา้ (รายงานอยา่งเป็นทางการของ IDC #US48214821 ประจ าเดือนกนัยายน 2021)     

การคาดการณ์อธบิายเหตุผลส าหรบัผลกระทบของไวรสัโควดิ-19 โดยอาศยัการคาดการณ์ของ IDC ทีป่รบัปรุงข้อมูลให ้ 

เป็นปจัจุบนัเกีย่วกบัคา่ใช้จา่ยดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology, IT) และซอฟต์แวร์คลาวด์ รวมท ัง้  

ขอ้มูลการคาดการณ์ลา่สุดดา้นผลิตภณัฑ์มวลรวมของประเทศ (Gross Domestic Product, GDP)  

ค าอธบิายอยา่งละเอียดถงึทีม่าของตวัเลขแสดงไวใ้นหวัขอ้ระเบียบวิธีวจิยัของงานวิจยัตน้ฉบบั 

ผลการศกึษาทีพ่บในประเทศไทย 

▪ การขบัเคลื่อนประโยชน์ทางเศรษฐกจิในประเทศไทยเป็นการเตบิโตของซอฟต์แวร์คลาวด์ ซึ่งจะเตบิโตถงึ 21% 

จาก $413 ลา้นในปี 2020 เป็น $1.3 พนัลา้นในปี 2026 

▪ ช่วงระยะเวลาหกปีน้ี คาดวา่บรษิทั Salesforce และเครือขา่ยของหลายธุรกิจทีเ่กีย่วขอ้งกนัของบริษทัจะช่วยให้  
เกดิการสรา้งงานถงึ 31,200 ต าแหน่งในกลุ่มลูกคา้ของ Salesforce ในประเทศไทย ซึง่เป็นการการสรา้งงาน  
โดยตรง 13,500 ต าแหน่ง และการสรา้งงานทางออ้ม/ผา่นการชกัน า 17,700 ต าแหน่ง 

▪ ในช่วงระยะเวลาเดียวกนัน้ี การใช้งานการประมวลผลแบบคลาวด์ (cloud computing) โดยลูกคา้ของ 

Salesforce จะสรา้งรายไดสุ้ทธใิหม ่$1.7 พนัลา้น ให้แกธุ่รกจิในทอ้งถิ่น 

▪ เน่ืองจากองค์กรทีล่งทุนสมคัรใช้งานการประมวลผลแบบคลาวด์จะใช้จา่ยงบประมาณไปกบัอุปกรณ์และบรกิารเสริม

ตา่ง ๆ ดว้ย เครือขา่ยของหลายธุรกจิทีเ่กีย่วข้องกนัของ Salesforce ในประเทศไทยในปี 2020 จึงใหญก่วา่ตวั 

Salesforce เองถงึ 5 เทา่ และจะเตบิโตขึน้เป็น 6.28 เทา่ ภายในปี 2026 

  

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

เป็นระยะเวลามากกวา่ครึง่ศตวรรษมาแล้วที ่IDC ไดค้าดการณ์ถงึประโยชน์ทางเศรษฐกจิของการประมวลผลแบบคลาวด์  

ภายใตห้ลกัฐานสนบัสนุนสมมตฐิานทีว่า่ การประมวลผลแบบคลาวด์จะช่วยน าทรพัยากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศซึง่เคย 

จ ากดัอยูเ่พียงการใช้งานแบบปกติมาใช้เพือ่สนบัสนุนและส่งเสริมนวตักรรมดา้นธุรกจิ 

ดงันั้นการเติบโตของการประมวลผลแบบคลาวด์จงึเป็นสิง่ทีส่ าคญั 

ในประเทศไทย การเตบิโตดงักลา่วจะมีความส าคญัอยา่งยิง่ ดงัทีแ่สดงไวใ้นรูปที ่1 

รูปที ่1 

การเตบิโตของการประมวลผลแบบคลาวด์ในประเทศไทย  

 

* ตามค าจ ากดัความแล้ว ซอฟต์แวร์คลาวด์ (cloud software)จะรวมการใหบ้รกิารในดา้นซอฟต์แวร์ (SaaS) ท ัง้ซอฟต์แวร์พื้นฐานและซอฟต์แวร์ประยกุต ์

ตลอดจนแพลตฟอร์มส าหรบัใหบ้รกิาร (PaaS) หรือซอฟต์แวร์ทีใ่ช้เพือ่การพฒันาแอปพลเิคชนั แตจ่ะไมร่วมถงึการใหบ้รกิารโครงสรา้งพื้นฐานดา้นไอที 
ซึง่ใหบ้รกิารเพยีงแคพ่ื้นทีจ่ดัเก็บและความจุของเซร์ิฟเวอร์ 

ทีม่า: IDC, 2021 
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ประโยชน์ของคลาวด์ทีม่ตีอ่ลูกคา้ของ SALESFORCE 

ประโยชน์ทางธุรกจิทีไ่ดจ้ากนวตักรรมทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนจากการใช้งานระบบประมวลผลแบบคลาวด์แสดงใหเ้ห็นอยา่งชดั  

เจนในรูปแบบของการสรา้งรายไดแ้ละการสรา้งงานใหม ่และเน่ืองจาก Salesforce คือผูใ้ห้บริการหลกัดา้นซอฟต์แวร์  

คลาวด์ ลูกคา้ของ Salesforce จึงจะได้รบัประโยชน์ดงักลา่วอยา่งมีนยัส าคญั 

รูปที ่2 แสดงการคาดการณ์ของ IDC ถงึประโยชน์ทีลู่กคา้ของ Salesforce ในประเทศไทยจะไดร้บั 

รูปที ่2 

ขอ้มูลทางเศรษฐกจิของ Salesforce: การเตบิโตในประเทศไทยต ัง้แตปี่ 2020–2026 

 

ทีม่า: IDC, 2021 

 

จากภาพ แสดงใหเ้ห็นถึงการสรา้งงานท ัง้ในรูปแบบของการสรา้งงานโดยตรงซึ่งเกดิจากการทีลู่กคา้ใช้บรกิารคลาวด์ของ 

Salesforce และการสรา้งงานโดยการใช้จบัจา่ยใช้สอยของบรรดาแรงงานใหม่และการใช้จา่ยเพิม่เติมขององค์กรตา่ง ๆ 

ในระบบเศรษฐกิจทอ้งถิ่น ซึง่การจา้งงานเหลา่น้ีเรียกวา่การสรา้งงานทางออ้ม/ผา่นการชกัน า 

การใช้งานการประมวลผลแบบคลาวด์โดยลูกคา้ Salesforce จะสรา้งรายไดสุ้ทธใิหมใ่หแ้กธุ่รกิจคดิเป็นมูลคา่ $1.7 พนัลา้น 

ส าหรบัระบบเศรษฐกจิในท้องถิ่นต ัง้แตปี่ 2020 ถึง 2026. ในช่วงเวลาเดียวกนั รายไดท้ีเ่กดิใหมเ่หล่าน้ีจะก่อใหเ้กดิการสรา้ง  

งานใหม่ถงึ 31,200 ต าแหน่ง  
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รายไดท้ีส่รา้งโดยคลาวด์ของ Salesforce ($ลา้น) ต าแหน่งงานทีส่รา้งโดยคลาวด์ของ Salesforce 

รายไดสุ้ทธ:ิ $1.7 ล้านลา้น, 31,200 ต าแหน่งงาน

รายไดแ้ละการสรา้งงานโดยคลาวด์ของ Salesforce 
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พลงัของเครือขา่ยของหลายธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

งานวิจยัของ IDC แสดงใหเ้ห็นวา่ทุกยอดการจ าหน่ายบรกิารคลาวด์ใหแ้กผู่ส้มคัรใช้งานมกัน ามาซึง่การจ าหน่ายผลติภณัฑ์  

และบริการอืน่ ๆ โดยผูจ้ าหน่ายรายอืน่ และการใช้จา่ยเพิ่มเตมิน้ีจะมากกวา่คา่ใช้จา่ยเริม่ต้นในการสมคัรใช้งานคลาวด์ 

ดงันั้นเครือขา่ยของหลายธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกนัของ Salesforce จงึมีขนาดใหญก่วา่ Salesforce เอง 

นอกจากน้ี เมื่อการด าเนินงานของลูกคา้มีความซบัซ้อนและมีความส าคญัตอ่พนัธกิจของลูกคา้เพิ่มขึ้นเรือ่ย ๆ เครือขา่ยของ  

หลายธุรกิจทีเ่กีย่วขอ้งกนัก็จะเตบิโตอยา่งรวดเร็วกวา่ผลติภณัฑ์ของ Salesforce มากขึน้ดว้ย 

อนัทีจ่รงิแลว้ IDC คาดวา่ส าหรบัรายไดทุ้ก ๆ ดอลลาร์ทีไ่ดจ้ากการด าเนินธุรกจิของ Salesforce ในประเทศไทยในปี 2020 

เครือขา่ยของหลายธุรกจิทีเ่กีย่วข้องกนัจะสรา้งรายไดถ้งึ $4.97 ภายในปี 2026 คาดวา่ตวัเลขดงักล่าวจะอยู่ที ่$6.28 (ดูรูปที ่

3) 

รูปที ่3 

เครือขา่ยของหลายธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกนัของ Salesforce: การเตบิโตในประเทศไทยต ัง้แตปี่ 2020–2026 

 

ทีม่า: IDC, 2021 

 

ผลติภณัฑ์และบริการจากเครือขา่ยของหลายธุรกจิทีเ่กีย่วข้องกนัของ Salesforce ในประเทศไทยสว่นใหญเ่กดิจาก  

เทคโนโลยีสนเทศและการใหบ้รกิารดา้นวชิาชีพ (45%) นอกจากน้ียงัรวมถงึซอฟต์แวร์เสรมิ (14%) ตลอดจนฮาร์ดแวร์ 

การให้บริการโครงสรา้งพื้นฐานด้านไอที และการให้สรา้งเครือขา่ย (41%) 

โดยสรุป 

เช่นเดียวกนักบัประเทศอื่น ๆ ท ั่วโลก องค์กรธุรกิจในประเทศไทยก าลงัอยูใ่นระยะเปลีย่นผา่นเข้าสูร่ะบบดิจทิลัซึ่งเริ่มดว้ย  

ยุคดอทคอม และจะขยายตวัไปตอ่ไปอีกหลายปีในอนาคต. การประมวลผลแบบคลาวด์ ซึ่งก าลงัเตบิโตดว้ยอตัราเร็วกวา่  

เทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม คือปจัจยัหลกัในการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว 

(อนัทีจ่รงิแลว้ จากการคาดการณ์ระดบันานาชาตขิอง IDC เกีย่วกบัการเปลีย่นผา่นของภาวะตลาดเขา้สูภ่าวะการตลาดดจิทิลั –

อนัเน่ืองมาจากเทคโนโลยี พบวา่ภายในปี 2026 มากกวา่ 60% ของคา่ใช้จา่ยเพือ่ใช้งานซอฟต์แวร์คลาวด์จะเกดิจาก  

การเปลีย่นผา่นเขา้สูร่ะบบดจิทิลั) 

$4.97 $5.17 
$5.54 $5.79 $5.90 $6.08 $6.28 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

รายไดจ้ากระบบนิเวศน์ทางธุรกจิตอ่ทุก $1 ของรายไดข้อง Salesforce 
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ในขณะเดียวกนั องค์กรเหลา่น้ียงัตอ้งตอบสนองต่อความไมแ่น่นอนของสภาวะแวดลอ้มทางเศรษกิจรูปแบบใหม่หลงัสิ้นสุด  

สถานการณ์โรคระบาดใหญ่อีกดว้ย  

สาระส าคญัในงานวจิยัน้ีตอ่องค์กรในประเทศไทยทีอ่ยูร่ะหวา่งการใช้งานซอฟต์แวร์คลาวด์ไดแ้ก:่ 

▪ ภาวะความไม่แน่นอนทางเศรษฐกจิในปจัจุบนัก าลงัเร่งการใช้งานการประมวลผลแบบคลาวด์ — ต่อเมือ่เป็น  
การป้องกนัความเสียหายในการลงทุนทางการเงิน  

▪ ผลตอบแทนแก่องค์กรทีก่วา้งขึ้น — ในแงข่องความสามารถปรบัตวัตอ่การเปลีย่นแปลงของธุรกจิ การสรา้งประสบ  
การณ์แก่ลูกคา้ และการน าผลติภณัฑ์ใหมเ่ขา้สูต่ลาด —สูงกวา่ผลกระทบทีมี่ตอ่องค์กรดา้นไอทีมาก 

▪ ความส าเร็จในการน าเทคโนโลยีดงักลา่วมาใช้งานจ าเป็นต้องอาศยัความพยายามรว่มกนัของท ัง้ลูกคา้ ผูใ้หบ้ริการ  
คลาวด์ และผูใ้ห้บริการผลติภณัฑ์และบริการเสริม Salesforce ช่วยน าการท างานของท ัง้สามฝ่ายมาพบบรรจบกนั 

▪ การคาดการณ์ตา่ง ๆ ของ IDC แสดงใหเ้ห็นถงึผลตอบแทนอยา่งมีนยัส าคญัจากการลงทุนในระบบประมวลผลแบบ  
คลาวด์จนถงึปี 2026 ซึง่ถงึตอนนั้น คา่ใช้จา่ยเกีย่วกบัการประมวลผลขอ้มูลสาธารณะแบบคลาวด์ในประเทศไทยจะ  
เทา่กบั 9% ของคา่ใช้จา่ยดา้นไอทีท ัง้หมด หรือองค์ประกอบทีส่ าคญัของระบบเศรษฐกจิดจิทิลั   

Salesforce 

และเครือขา่ยของหลายธุรกิจทีเ่กี่ยวขอ้งกนัของบรษิทัจะมีบทบาทส าคญัในการช่วยใหลู้กคา้ไดร้บัประโยชน์สูงสุดจากการเตบิ  

โตดงักลา่ว 

ตารางที ่1 รายละเอียดของผลกระทบทางเศรษฐกิจในประเทศไทย   

ตารางที ่1 

รายละเอยีดผลกระทบทางเศรษฐกจิ: ประเทศไทย ปี 2020–2026 

 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

รายไดสุ้ท

ธใินปี 

2020 

รายไดจ้ากธุรกจิ 

(พนัล้านดอลลาร์) 

0.3  0.4  0.5  0.6  0.7  0.8  0.9  1.7 

การสรา้งงานโดยตรง 9,300 10,400 12,900 15,200 17,300 19,900 22,800 13,500 

การสรา้งงานทางออ้ม/โดยการ

ชกัน า 

11,900 13,100 16,300 19,400 22,200 25,700 29,600 17,700 

อตัราสว่นรายไดข้องเครือขา่ย  
ของหลายธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกนั  
ตอ่ Salesforce 

4.97 5.17 5.54 5.79 5.90 6.08 6.28  

ทีม่า: IDC, 2021 



 

เกีย่วกบั IDC 

บรษิทั International Data Corporation (IDC) คือผูใ้หบ้รกิารช ัน้น าระดบัโลกดา้นความเป็นเลศิทางการตลาด การให้  

บรกิารทีป่รกึษา และการจดังานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรคมนาคม และเทคโนโลยีดา้นตลาดผูบ้รโิภค IDC ให ้ 

ความช่วยเหลือผู้ประกอบวชิาชีพดา้นไอที ผูบ้ริหารองค์กรธุรกจิ และชุมชนนกัลงทุน ในการตดิสินใจซ้ือเทคโนโลยีและ  

การวางกลยุทธ์ทางธุรกจิบนพื้นฐานของขอ้เท็จจรงิ นกัวเิคราะห์ของ IDC จ านวนมากกวา่ 1,100 คนใหบ้รกิารแกผู่เ้ชีย่ว  

ชาญทัง้ในระดบัโลก ภูมิภาค และทอ้งถิ่น เกีย่วกบัโอกาสดา้นเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมตา่ง ๆ ตลอดจนแนวโน้มทางธุรกิจ  

ในมากกวา่ 110 ประเทศท ั่วโลก เป็นเวลา 50 ปีมาแลว้ที ่IDC ไดใ้หค้วามเขา้ใจเชงิลกึดา้นกลยุทธ์ทางธุรกจิเพื่อใหลู้กคา้ของ  

เราบรรลุวตัถุประสงค์หลกัทางธุรกจิทีว่างไว ้IDC คือบรษิทัในเครือ IDG บรษิทัช ัน้น าระดบัโลกดา้นสื่อเทคโนโลยี งานวจิยั 

และการจดังานกจิกรรม 

ส านกังานใหญร่ะดบันานาชาต ิ

140 Kendrick Street 

Building B 

Needham, MA 02494 
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508.872.8200 

ทวติเตอร์: @IDC 

blogs.idc.com 

www.idc.com 

ประกาศดา้นลขิสทิธิ ์

การเผยแพรข่อ้มูลและข่าวสารของ IDC ออกสูภ่ายนอก — ขอ้มูลใด ๆ ของ IDC ทีจ่ะใช้ในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ หรือเอกสาร  
สง่เสรมิการขาย ตอ้งได้รบัการอนุญาตอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากรองประธานบรษิทั IDC หรือผูจ้ดัการระดบัประเทศ ตามความ  
เหมาะสม โดยควรแนบส าเนาเอกสารทีข่อใช้งานมาพรอ้มค าขอดงักลา่วดว้ย IDC ขอสงวนสทิธิไ์มอ่นุญาตการใช้ภายนอกองค์กร  
ไมว่า่ดว้ยเหตุใด ๆ 

สงวนลขิสทิธิ ์2021 IDC หา้มท าซ ้าโดยไมไ่ดร้บัอนุญาตอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยเด็ดขาด 


