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ในบทเพิม
่ เติมฉบับนี้
บทเพิม
่ เติมของรายงานอย่างเป็ นทางการฉบับนี้คาดการณ์ ถงึ การมีสว่ นร่วมของ Salesforce ทางเศรษฐกิจและเครือข่าย
ของหลายธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกันของบริษท
ั ของคูค
่ า้ และลูกค้าทีม
่ ีต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย เอกสารฉบับนี้คือบทเพิม
่ เติม
ของเอกสารเรือ
่ ง ผลกระทบทางเศรษฐกิจของ Salesforce: ตาแหน่ งงานใหม่ 9 ตาแหน่ งภายในปี 2026 และรายได้ใหม่
มูลค่า $1.6 ล้านล้านให้แก่ลูกค้า (รายงานอย่างเป็ นทางการของ IDC #US48214821 ประจาเดือนกันยายน 2021)
การคาดการณ์ อธิบายเหตุผลสาหรับผลกระทบของไวรัสโควิด -19 โดยอาศัยการคาดการณ์ ของ IDC ทีป
่ รับปรุงข้อมูลให้
เป็ นปัจจุบน
ั เกีย่ วกับค่าใช้จา่ ยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology, IT) และซอฟต์แวร์คลาวด์ รวมทัง้
ข้อมูลการคาดการณ์ ลา่ สุดด้านผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (Gross Domestic Product, GDP)
คาอธิบายอย่างละเอียดถึงทีม
่ าของตัวเลขแสดงไว้ในหัวข้อระเบียบวิธีวจิ ยั ของงานวิจยั ต้นฉบับ

ผลการศึกษาทีพ
่ บในประเทศไทย
▪

การขับเคลื่อนประโยชน์ทางเศรษฐกิจในประเทศไทยเป็ นการเติบโตของซอฟต์แวร์คลาวด์ ซึ่งจะเติบโตถึง 21%
จาก $413 ล้านในปี 2020 เป็ น $1.3 พันล้านในปี 2026

▪

ช่วงระยะเวลาหกปี นี้ คาดว่าบริษท
ั Salesforce และเครือข่ายของหลายธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกันของบริษท
ั จะช่วยให้
เกิดการสร้างงานถึง 31,200 ตาแหน่ งในกลุ่มลูกค้าของ Salesforce ในประเทศไทย ซึง่ เป็ นการการสร้างงาน
โดยตรง 13,500 ตาแหน่ ง และการสร้างงานทางอ้อม/ผ่านการชักนา 17,700 ตาแหน่ ง

▪

ในช่วงระยะเวลาเดียวกันนี้ การใช้งานการประมวลผลแบบคลาวด์ (cloud computing) โดยลูกค้าของ
Salesforce จะสร้างรายได้สุทธิใหม่ $1.7 พันล้าน ให้แก่ธุรกิจในท้องถิ่น

▪

เนื่องจากองค์กรทีล่ งทุนสมัครใช้งานการประมวลผลแบบคลาวด์จะใช้จา่ ยงบประมาณไปกับอุปกรณ์ และบริการเสริม
ต่าง ๆ ด้วย เครือข่ายของหลายธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกันของ Salesforce ในประเทศไทยในปี 2020 จึงใหญ่กว่าตัว
้ เป็ น 6.28 เท่า ภายในปี 2026
Salesforce เองถึง 5 เท่า และจะเติบโตขึน

September 2021, IDC #US48214821-THA

ซอฟต์แวร์คลาวด์: เครือ
่ งยนต์เพือ
่ การขับเคลือ
่ นนวัตกรรม
เป็ นระยะเวลามากกว่าครึง่ ศตวรรษมาแล้วที่ IDC ได้คาดการณ์ ถงึ ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของการประมวลผลแบบคลาวด์
ภายใต้หลักฐานสนับสนุ นสมมติฐานทีว่ า่ การประมวลผลแบบคลาวด์จะช่วยนาทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซึง่ เคย
จากัดอยูเ่ พียงการใช้งานแบบปกติมาใช้เพือ
่ สนับสนุนและส่งเสริมนวัตกรรมด้านธุรกิจ
ดังนั้นการเติบโตของการประมวลผลแบบคลาวด์จงึ เป็ นสิง่ ทีส
่ าคญ
ั
ในประเทศไทย การเติบโตดังกล่าวจะมีความสาคญ
ั อย่างยิง่ ดังทีแ
่ สดงไว้ในรูปที่ 1

รูปที่ 1
การเติบโตของการประมวลผลแบบคลาวด์ในประเทศไทย
ค่าใช้จา่ ยด้านซอฟต์แวร์คลาวด์สาธารณะ* ($ล้าน)
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* ตามคาจากัดความแล้ว ซอฟต์แวร์คลาวด์ (cloud software)จะรวมการให้บริการในด้านซอฟต์แวร์ (SaaS) ทัง้ ซอฟต์แวร์พื้นฐานและซอฟต์แวร์ประยุกต์
ตลอดจนแพลตฟอร์มสาหรับให้บริการ (PaaS) หรือซอฟต์แวร์ทใี่ ช้เพือ
่ การพัฒนาแอปพลิเคชัน แต่จะไม่รวมถึงการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที
ซึง่ ให้บริการเพียงแค่พื้นทีจ่ ดั เก็บและความจุของเซิร์ฟเวอร์
ทีม
่ า: IDC, 2021
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ประโยชน์ ของคลาวด์ทม
ี่ ต
ี อ
่ ลูกค้าของ SALESFORCE
ประโยชน์ทางธุรกิจทีไ่ ด้จากนวัตกรรมทีไ่ ด้รบ
ั การสนับสนุ นจากการใช้งานระบบประมวลผลแบบคลาวด์แสดงให้เห็นอย่างชัด
เจนในรูปแบบของการสร้างรายได้และการสร้างงานใหม่ และเนื่องจาก Salesforce คือผูใ้ ห้บริการหลักด้านซอฟต์แวร์
คลาวด์ ลูกค้าของ Salesforce จึงจะได้รบ
ั ประโยชน์ ดงั กล่าวอย่างมีนยั สาคญ
ั
รูปที่ 2 แสดงการคาดการณ์ ของ IDC ถึงประโยชน์ทลี่ ูกค้าของ Salesforce ในประเทศไทยจะได้รบ
ั

รูปที่ 2
ข้อมูลทางเศรษฐกิจของ Salesforce: การเติบโตในประเทศไทยตัง้ แต่ปี 2020–2026
รายได้และการสร้างงานโดยคลาวด์ของ Salesforce
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รายได้สุทธิ: $1.7 ล้านล้าน, 31,200 ตาแหน่ งงาน
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รายได้ทส
ี่ ร้างโดยคลาวด์ของ Salesforce ($ล้าน)
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ตาแหน่ งงานทีส
่ ร้างโดยคลาวด์ของ Salesforce

ทีม
่ า: IDC, 2021

จากภาพ แสดงให้เห็นถึงการสร้างงานทัง้ ในรูปแบบของการสร้างงานโดยตรงซึ่งเกิดจากการทีล่ ูกค้าใช้บริการคลาวด์ของ
Salesforce และการสร้างงานโดยการใช้จบ
ั จ่ายใช้สอยของบรรดาแรงงานใหม่และการใช้จา่ ยเพิม
่ เติมขององค์กรต่าง ๆ
ในระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น ซึง่ การจ้างงานเหล่านี้เรียกว่าการสร้างงานทางอ้อม/ผ่านการชักนา
การใช้งานการประมวลผลแบบคลาวด์โดยลูกค้า Salesforce จะสร้างรายได้สุทธิใหม่ให้แก่ธุรกิจคิดเป็ นมูลค่า $1.7 พันล้าน
สาหรับระบบเศรษฐกิจในท้องถิ่นตัง้ แต่ปี 2020 ถึง 2026. ในช่วงเวลาเดียวกัน รายได้ทเี่ กิดใหม่เหล่านี้ จะก่อให้เกิดการสร้าง
งานใหม่ถงึ 31,200 ตาแหน่ ง
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พลังของเครือข่ายของหลายธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกัน
งานวิจยั ของ IDC แสดงให้เห็นว่าทุกยอดการจาหน่ ายบริการคลาวด์ให้แก่ผส
ู้ มัครใช้งานมักนามาซึง่ การจาหน่ ายผลิตภัณฑ์
และบริการอืน
่ ๆ โดยผูจ้ าหน่ ายรายอืน
่ และการใช้จา่ ยเพิ่มเติมนี้จะมากกว่าค่าใช้จา่ ยเริม
่ ต้นในการสมัครใช้ งานคลาวด์
ดังนั้นเครือข่ายของหลายธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกันของ Salesforce จึงมีขนาดใหญ่กว่า Salesforce เอง
นอกจากนี้ เมื่อการดาเนินงานของลูกค้ามีความซับซ้อนและมีความสาคญ
ั ต่อพันธกิจของลูกค้าเพิ่มขึ้นเรือ
่ ย ๆ เครือข่ายของ
้ ด้วย
หลายธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกันก็จะเติบโตอย่างรวดเร็วกว่าผลิตภัณฑ์ของ Salesforce มากขึน
อันทีจ่ ริงแล้ว IDC คาดว่าสาหรับรายได้ทุก ๆ ดอลลาร์ทีไ่ ด้จากการดาเนินธุรกิจของ Salesforce ในประเทศไทยในปี 2020
เครือข่ายของหลายธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกันจะสร้างรายได้ถงึ $4.97 ภายในปี 2026 คาดว่าตัวเลขดังกล่าวจะอยู่ ที่ $6.28 (ดูรูปที่
3)

รูปที่ 3
เครือข่ายของหลายธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกันของ Salesforce: การเติบโตในประเทศไทยตัง้ แต่ปี 2020–2026
รายได้จากระบบนิเวศน์ทางธุรกิจต่อทุก $1 ของรายได้ของ Salesforce
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ทีม
่ า: IDC, 2021

ผลิตภัณฑ์และบริการจากเครือข่ายของหลายธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกันของ Salesforce ในประเทศไทยส่วนใหญ่เกิดจาก
เทคโนโลยีสนเทศและการให้บริการด้านวิชาชีพ (45%) นอกจากนี้ ยงั รวมถึงซอฟต์แวร์เสริม (14%) ตลอดจนฮาร์ดแวร์
การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที และการให้สร้างเครือข่าย (41%)

โดยสรุป
เช่นเดียวกันกับประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก องค์กรธุรกิจในประเทศไทยกาลังอยูใ่ นระยะเปลีย่ นผ่านเข้ าสูร่ ะบบดิจท
ิ ลั ซึ่งเริ่มด้วย
ยุคดอทคอม และจะขยายตัวไปต่อไปอีกหลายปี ในอนาคต. การประมวลผลแบบคลาวด์ ซึ่งกาลังเติบโตด้วยอัตราเร็วกว่า
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม คือปัจจัยหลักในการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว
(อันทีจ่ ริงแล้ว จากการคาดการณ์ ระดับนานาชาติของ IDC เกีย่ วกับการเปลีย่ นผ่านของภาวะตลาดเข้าสูภ
่ าวะการตลาดดิจท
ิ ลั –
อันเนื่องมาจากเทคโนโลยี พบว่าภายในปี 2026 มากกว่า 60% ของค่าใช้จา่ ยเพือ
่ ใช้งานซอฟต์แวร์คลาวด์จะเกิดจาก
การเปลีย่ นผ่านเข้าสูร่ ะบบดิจท
ิ ลั )
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ในขณะเดียวกัน องค์กรเหล่านี้ยงั ต้องตอบสนองต่อความไม่แน่ นอนของสภาวะแวดล้อมทางเศรษกิจรูปแบบใหม่หลังสิ้นสุด
สถานการณ์ โรคระบาดใหญ่อีกด้วย
สาระสาคญ
ั ในงานวิจยั นี้ตอ
่ องค์กรในประเทศไทยทีอ
่ ยูร่ ะหว่างการใช้งานซอฟต์แวร์คลาวด์ได้แก่:
▪

ภาวะความไม่แน่ นอนทางเศรษฐกิจในปัจจุบน
ั กาลังเร่งการใช้งานการประมวลผลแบบคลาวด์ — ต่อเมือ
่ เป็ น
การป้ องกันความเสียหายในการลงทุนทางการเงิน

▪

ผลตอบแทนแก่องค์กรทีก
่ ว้างขึ้น — ในแง่ของความสามารถปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงของธุรกิจ การสร้างประสบ
การณ์ แก่ลูกค้า และการนาผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสูต
่ ลาด —สูงกว่าผลกระทบทีม
่ ีตอ
่ องค์กรด้านไอทีมาก

▪

ความสาเร็จในการนาเทคโนโลยีดงั กล่าวมาใช้งานจาเป็ นต้องอาศัยความพยายามร่วมกันของทัง้ ลูกค้า ผูใ้ ห้บริการ
คลาวด์ และผูใ้ ห้บริการผลิตภัณฑ์และบริการเสริม Salesforce ช่วยนาการทางานของทัง้ สามฝ่ ายมาพบบรรจบกัน

▪

การคาดการณ์ ตา่ ง ๆ ของ IDC แสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนอย่างมีนยั สาคญ
ั จากการลงทุนในระบบประมวลผลแบบ
คลาวด์จนถึงปี 2026 ซึง่ ถึงตอนนั้น ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับการประมวลผลข้อมูลสาธารณะแบบคลาวด์ในประเทศไทยจะ
เท่ากับ 9% ของค่าใช้จา่ ยด้านไอทีทง้ ั หมด หรือองค์ประกอบทีส
่ าค ญ
ั ของระบบเศรษฐกิจดิจท
ิ ลั

Salesforce
และเครือข่ายของหลายธุรกิจทีเ่ กี่ยวข้องกันของบริษท
ั จะมีบทบาทสาคญ
ั ในการช่วยให้ลูกค้าได้รบ
ั ประโยชน์สูงสุดจากการเติบ
โตดังกล่าว
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