


เศรษฐกิจดิจิทัลของไทย เป็นเคร ื่องยนต์ส ำคัญท่ีขับเคล่ือนเศรษฐกิจของไทยใน

อนำคต คำดว่ำจะเติบโตจำกรำว 1.21 ล้ำนล้ำนบำทในปี 2565 เป็นรำว 3.5-5.7 ล้ำนล้ำน

บำทในปี 2573 หรอืเติบโตสะสมรำว 20%CAGR จำกกำรกำรใช้เทคโนโลยีในกิจกรรม

ทำงธุรกิจเช่น กำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ส่ือออนไลน์ ซึ่งส่งผลให้

ปรมิำณข้อมูลของไทยเพ่ิมข้ึนจำก 7 Zettabytes ในปี 2565 เป็น 26 Zettabytes ในปี 

2573 หรอืเพ่ิมข้ึนรำว 3.7 เท่ำในระยะเวลำ 8 ปี ข้ำงหน้ำ กำรเติบโตของปรมิำณข้อมูล

ดังกล่ำวยอ่มส่งผลให้ควำมต้องกำรใชโ้ครงพ้ืนฐำนท่ีสำมำรถจัดเก็บและประมวลข้อมูล

ได้อย่ำงปลอดภัยมำกข้ึน ซึ่งหน่ึงในโครงสรำ้งพ้ืนฐำนท่ีสำมำรถตอบโจทย์ดังกล่ำวได้ 

คือ ศูนย์เก็บข้อมูล (Data Center)

ปัจจุบัน Data Center มีอยู่ 3 ประเภทหลัก ได้แก่ 1) Data Center ท่ีสร้ำงเพ่ือใช้

ภำยในองค์กรเอง ซึ่งเหมำะกับองค์กรขนำดกลำงและใหญ่ท่ีมีจ ำนวนพนักงำนมำก

พอสมควร  2) Private Cloud ซึ่งเหมำะกับองค์กรขนำดกลำงและขนำดเล็ก โดยท้ัง

สองรูปแบบเหมำะส ำหรบักำรจัดเก็บข้อมูลท่ีส ำคัญขององค์กร เช่น ข้อมูลทำงกำรเงนิ 

รวมท้ังยังต้องกำรบุคลำกรด้ำนไอทีเพ่ือดูแลระบบปฏิบัติกำรและซอฟต์แวร ์และ 3) 

Public Cloud ซึ่งเหมำะกับผู้ประกอบกำรขนำดเล็ก เน่ืองจำกใช้งำนค่อนข้ำงง่ำย โดย 

เฉพำะแบบ Software-as-a-Service (SaaS) ท่ีไม่ต้องกำรบุคลำกรด้ำนไอทีท่ีท ำ

หน้ำท่ีดูแลระบบ 

ซอฟต์แวร ์ERP ท่ีท ำงำนบน Public Cloud (Cloud ERP) ซึ่งเป็น Public Cloud แบบ 

SaaS ประเภทหน่ึง มีศักยภำพในกำรเพ่ิมมูลค่ำทำงธุรกิจให้กับผู้ประกอบกำรขนำด 

SME โดยหำกผู้ประกอบกำรขนำด SME ในธุรกิจค้ำปลีกและส่ง รวมท้ังธุรกิจผลิต

สินค้ำใช้บรกิำร Cloud ERP อำจมีโอกำสเพ่ิมยอดขำยโดยเฉล่ียของธุรกิจดังกล่ำวรำวปี

ละ 8% และ 13% ตำมล ำดับในช่วง 3 ปีแรกท่ีใช้บรกิำรซอฟต์แวรดั์งกล่ำว อีกท้ัง ยัง

ช่วยเพ่ิมอัตรำก ำไรข้ันต้นของผู้ประกอบกำรในธุรกิจผลิตสินค้ำอีกด้วย เพรำะ

ซอฟต์แวรดั์งกล่ำวช่วยให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถเสนอสินค้ำให้ตรงกับควำมต้องกำร

ของลูกค้ำมำกข้ึน อีกท้ัง ยังช่วยให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถบรหิำรสินค้ำคงคลังให้มี

ประสิทธิภำพมำกข้ึนอีกด้วย

อย่ำงไรก็ดี กำรเลือกใช้บรกิำร Public Cloud มีควำมเส่ียงในแง่ของกำรรั่วไหลของ

ข้อมูลและกำรละเมิดพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) 

รวมท้ังควำมเส่ียงด้ำนควำมเสียหำยของข้อมูลในกรณีเกิดภัยพิบัติ จึงควรมีเกณฑ์ใน

กำรคัดเลือกผู้ให้บรกิำรโดยอ้ำงอิงจำกมำตรฐำนสำกล
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โดยกระบวนกำรท่ีใช้เทคโนโลยี

ขับเคล่ือนสำมำรถเป็นได้ท้ัง กำรปฏิรูปกระบวนกำรผลิต กำรด ำเนินธุรกิจ กำรค้ำ 

กำรบรกิำร กำรศึกษำ กำรสำธำรณสุข กำรบรหิำรรำชกำรแผ่นดิน รวมท้ัง

กิจกรรมทำงเศรษฐกิจและสังคมอ่ืน ๆ 



ซึ่งเป็นไปตำมแนวทำงของกลุ่ม G201 โดยมีรำยละเอียดดังน้ี 

ซึ่งครอบคลุมถึง กำร

ก่อสรำ้งโครงสรำ้งพ้ืนฐำน กำรให้บรกิำรและกำรรกัษำควำมปลอดภัย 

ซึ่งรวมถึงกำรถึงอินเทอรเ์น็ตผ่ำนทำงโทรศัพท์เคล่ือนท่ีและโครงข่ำย

ทำงสำย กำรพัฒนำกำรเข้ำถึงเครอืข่ำยอินเทอร์เน็ตในรูปแบบใหม่ 

โครงสรำ้งพ้ืนฐำนส ำหรบักำรเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่ำง ๆ ส ำหรบั Internet 

of Things 

ซึ่ ง

เก่ียวข้องกับกำรบทบำทของเศรษฐกิจดิจิทัลในกำรด ำเนินชีวติของ

ประชำชน กำรเข้ำถึงและกำรใช้เทคโนโลยี เช่น กำรใช้อินเทอรเ์น็ตเพ่ือ

กำรศึกษำ กำรซื้อของ กำรเข้ำ Social network กำรติดต่อกับภำครฐั

เช่น กำรพัฒนำนวัตกรรมใหม่ กำรคิดค้น Business model 

ใหม่ท่ีใช้เทคโนโลยีดิจิทัล กำรพัฒนำหุ่นยนต์ในกระบวนกำรผลิต

ซึ่งกล่ำวถึงบทบำทของ

เทคโนโลยีในกำรสรำ้งงำนท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลและกำร

พัฒนำเศรษฐกิจ รวมถึงกำรลงทุนท่ีเก่ียวข้องกับ Information and 

Communication Technology (ICT), กำรค้ำผ่ำน e-commerce, 

กำรเพ่ิมประสิทธิภำพของกำรใช้ทรพัยำกรด้วยดิจิทัล



โดย Bain & Company Google และ Temasek

ประเมินว่ำมูลค่ำเศรษฐกิจดิจทัิลของไทยจะเพ่ิมข้ึนจำก 3.5 หม่ืนล้ำนดอลลำร์

สหรฐัฯ (รำว 1.21 ล้ำนล้ำนบำท) หรอืคิดเป็นรำว 7% ของผลิตภัณฑ์มวลรวม

ของประเทศ) ในปี 2565 เป็น 5.3 หม่ืนล้ำนดอลลำรส์หรฐัฯ (รำว 1.83 ล้ำน

ล้ำนบำท) ในปี 2568 และเพ่ิมข้ึนเป็น 1-1.65 แสนล้ำนดอลลำรส์หรฐัฯ (รำว 

3.5-5.8 ล้ำนล้ำนบำท) ในปี 25732 ท้ังน้ี กำรเติบโตสะสมของมูลค่ำเศรษฐกิจ

ดิจิทัลของไทยในช่วงปี 2565-2573 อยู่ท่ีรำว 20%CAGR ซึ่งเป็นระดับท่ีใกล้เคียงกับ

ค่ำเฉล่ียกำรเติบโตสะสมของกล่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  โดยกำร

เติบโตดังกล่ำวมีปัจจัยขับเคล่ือนหลักจำกกำรขยำยตัวของกำรใช้เทคโนโลยี

ในกิจกรรมทำงธุรกิจ ได้แก่ กำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) 

ส่ือออนไลน์ เช่น VDO เกมส์ ดนตร ี กำรท่องเท่ียว กำรขนส่งและอำหำร3

โดยเป็น

กำรประเมินจำกมูลค่ำเศรษฐกิจดิจิทัลและปรมิำณข้อมูลของโลก เปรยีบเทียบกับ

ของไทย และพบว่ำ ปรมิำณข้อมูลของไทยมีแนวโน้มเติบโตจำก 7 Zettabytes 

(1012 ไบต์ หรอื หน่ึงพันล้ำนล้ำนล้ำนไบต์) ในปี 2565 เป็น 26 Zettabytes 

ในปี 25733 หรอืเพ่ิมข้ึนถึง 3.7 เท่ำภำยในระยะเวลำรำว 8 ปี โดยนอกจำก

กิจกรรมทำงธุรกิจท่ีได้กล่ำวข้ำงต้นแล้ว นโยบำยกำรท ำงำนท่ีเชื่อมโยงและ

บูรณำกำรของหน่วยงำนภำครฐั อีกท้ังกำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณะ ก็จะ

สรำ้งควำมต้องกำรในกำรเก็บข้อมูลท่ีมำกข้ึนอีกด้วย (รูปท่ี 1) 



Data Center ท ำหน้ำท่ีในกำรให้บรกิำรรบัฝำก ประมวลผล รบัส่งข้อมูลแก่

ผู้ใช้งำนหรอืลูกค้ำท่ีเชื่อมต่อมำใช้บรกิำรผ่ำนระบบเครอืข่ำยจำกภำยนอก ซึ่ง

มีส่วนประกอบส ำคัญ 3 ส่วน ดังน้ี4

1) โครงสรำ้งอำคำร Data Center ซึ่งเป็นสถำนท่ีท่ีท่ีใช้วำงและติดต้ังอุปกรณ์

ไอที ระบบควบคุมส่ิงแวดล้อม เช่น เคร ื่องปรบัอำกำศ ระบบไฟฟ้ำ

2) ส่วนประกอบหลัก (Core components) ซึ่งเป็นส่วนจัดเก็บ ประมวลผล 

และรบัส่งข้อมูล ได้แก่ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล อุปกรณ์ประมวลผล ระบบ

เครอืข่ำยท่ีเชื่อมต่ออินเทอรเ์น็ต และระบบปฏิบัติกำร

3) โครงสรำ้งพ้ืนฐำนสนับสนุน (Support infrastructure) เป็นระบบ

หรอือุปกรณ์ท่ีช่วยรกัษำสภำพ Data Center ให้มีควำมพรอ้มใช้งำน

และเป็นตำมมำตรฐำนสำกล ได้แก่ ระบบเคร ื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ และระบบ

ปรบัอำกำศ (HVAC)

ท้ังน้ี กำรให้บรกิำร Data Center สำมำรถจ ำแนกได้ 3 รูปแบบหลัก ได้แก่ 

1.Enterprise Data Center 2.Colocation Data Center (Private Cloud) 

และ 3.Public cloud Data Center (Public cloud)4



เป็น Data Center ซึ่งถูกสร้ำงข้ึนส ำหรับ

กำรใช้บรกิำรภำยในหน่วยงำนขององค์กรใดองค์หน่ึงภำยในพ้ืนท่ีของ

องค์กรน้ัน ท้ังน้ี Data Center ในรูปแบบน้ีใช้เงนิลงทุนก่อสร้ำงและ

อุปกรณ์ (ไม่รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน)เฉล่ียสูงมำกถึง 27.1 ล้ำน

ดอลลำร์สหรัฐฯ (936 ล้ำนบำท)5 ซึ่ งสำมำรถจัดเก็บข้อมูลได้ถึง 

570,000 TB6 และใช้พ้ืนท่ีในกำรติดต้ังมำกถึง 40,000 ตำรำงฟุต (รำว 

3,716 ตำรำงเมตร)5 จึงอำจไม่เหมำะกับผู้ประกอบกำรท่ีมีข้อจ ำกัดด้ำน

งบประมำณและพ้ืนท่ี อย่ำงไรก็ดี Data Center ในรูปแบบน้ีถูกพัฒนำ

ให้มีขนำดเล็กลงมำเป็นรูปแบบ Micro Data Center ซึ่งเปรยีบเสมือน 

Data Center ขนำดย่อมท่ียุบรวมอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นของ Data Center

เช่น ระบบจัดเก็บข้อมูล เคร ื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ และระบบเคร ื่องปรบัอำกำศ 

เข้ำไปใน Modular (ตู้) โดย Data Center ประเภทดังกล่ำวจะช่วยลด

ควำมเส่ียงด้ำนควำมล่ำช้ำก่อสรำ้งและใช้เงนิทุนมำกเกินไป รวมท้ังช่วย

ประหยัดพลังงำนอีกด้วย7

เป็นบรกิำร Data Center 

ท่ีผู้ให้บรกิำรจัดหำพ้ืนท่ีและอุปกรณ์ท่ีสนับสนุนกำรใช้อุปกรณ์ไอทีต่ำงๆ 

เช่น rack และระบบเครอืข่ำยท่ีเชื่อมต่ออินเทอรเ์น็ต โดยผู้ใช้บรกิำรต้อง

จัดหำอุปกรณ์ไอทีต่ำงๆ เช่น ระบบ server และระบบปฏิบัติกำรเอง รวมท้ัง

จ่ำยค่ำเช่ำท่ีวำงอุปกรณ์เป็นรำยเดือน8

เป็นกำรให้บรกิำร Data 

Center ท่ีเปิดให้สำธำรณชนและองค์กรต่ำงๆใช้งำน โดยผู้ใช้บรกิำรจ่ำย

ค่ำบรกิำรตำมระยะเวลำในกำรใช้ท่ีก ำหนด (Subscription) หรอืตำม

กำรใช้จรงิ (pay per use) จึงท ำให้ผู้ใช้บรกิำรสำมำรถปรบัเพ่ิมหรอืลด

ตำมขนำดควำมต้องกำรใช้ โดยไม่ต้องลงทุนอุปกรณ์ไอที เช่น Server8



ท้ังน้ี กำรให้บรกิำร Public Cloud มีอยู่ 3 ประเภท ดังน้ี9

คือ กำรให้บรกิำรโครงสร้ำง

พ้ืนฐำนหลักของ Public Cloud เช่น ระบบประมวลผล ระบบจัดเก็บ

ข้อมูลและระบบเครอืข่ำย โดยผู้ใช้ต้องท ำหน้ำท่ีติดต้ังและจัดกำร

ระบบปฏิบัติกำรและซอฟต์แวรท่ี์จ ำเป็น ท้ังน้ี บรกิำรดังกล่ำวเหมำะสม

ส ำหรบัองค์กรธุรกิจขนำดกลำงและใหญ่ท่ีมีบุคลำกรด้ำนไอทีท่ีท ำหน้ำท่ี

ดูแลและพัฒนำระบบปฏิบัติกำร และ Application ด้วยตนเอง รวมถึง

ต้องกำรจัดเก็บและวเิครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่ โดยค่ำบรกิำรจะคิดตำม

กำรใช้งำนจรงิ(pay per use) ตัวอย่ำงผู้ให้บรกิำร ได้แก่ Microsoft

Azure Amazon AWS และ INET 

คือ กำรให้บรกิำรแพลตฟอรม์และ

เคร ื่องมือท่ีใช้พัฒนำซอฟต์แวรแ์ละApplication เช่น โปรแกรมเบื้องต้น 

ฐำนข้อมูลและระบบท่ีเอ้ือต่อกำรสร้ำง Application ส ำหรับบรกิำรน้ี 

เหมำะกับบรษัิทท่ีต้องกำรพัฒนำซอฟต์แวรแ์ละApplication ด้วยตนเอง 

แต่ไม่ต้องกำรดูแลระบบปฏิบัติกำรและลงทุนด้ำนไอทีเอง โดยค่ำบรกิำร

ค ำนวณตำมกำรใช้งำนจรงิ (pay per use) ตัวอย่ำงผู้ให้บรกิำร ได้แก่ 

Microsoft HDInsight Amazon Elastic และ Oracle Cloud 

คือ กำรให้บรกิำรซอฟต์แวร์และ 

Application ท่ีมีควำมยืดหยุ่นต่อกำรเข้ำใช้งำนหลำกหลำยบนระบบ 

Public Cloud ผ่ำนอินเทอรเ์น็ต โดยผู้ให้บรกิำรจัดหำและดูแลรกัษำท้ัง

ระบบจัดเก็บข้อมูล ระบบประมวลผล ซอฟต์แวร ์และข้อมูลท่ีถูกเก็บใน

ซอฟต์แวร ์ท้ังน้ี บรกิำรดังกล่ำวเหมำะกับผู้ประกอบขนำด SME ท่ีไม่มี

บุคลำกรด้ำนไอที โดยค่ำบรกิำรส่วนใหญ่ค ำนวณตำมจ ำนวนผู้ใช้ ตัวอย่ำง

ผู้ให้บรกิำร เช่น Oracle NetSuite Salesforce.com Workday และ 

Google Workspace8

ก่อนเร ิม่ลงทุนหรอืใช้บรกิำร Data Center ผู้ประกอบกำรท่ีใช้บรกิำรควรศึกษำ

ควำมแตกต่ำงของ Data Center แต่ละประเภท เพ่ือเลือกประเภท Data Center 

เหมำะสมกับศักยภำพและกำรใช้งำนของผู้ประกอบกำร โดยมีรำยละเอียดใน

ตำรำงท่ี 1





ส ำหรบัองค์กรท่ีต้องกำรใช้บรกิำร Data Center ควรพิจำรณำเปรยีบเทียบ

ข้อได้และข้อด้อยของ Data Center ในแต่ละประเภทก่อนเร ิม่ใช้บรกิำรหรอื

ลงทุนสรำ้ง Data Center เพ่ือให้เหมำะกับลักษณะกำรใช้ขององค์กร 

นอกจำกน้ี ผู้ประกอบกำรควรศึกษำควำมคุ้มค่ำในกำรใช้บรกิำรและลงทุน 

Data Center ตำมขนำดกำรใช้งำนและจ ำนวนบุคลำกร รวมท้ัง ควรศึกษำ

ประโยชน์ท่ีจะได้รบัจำกกำรใช้ Public Cloud ซึ่งจะกล่ำวรำยละเอียดในหัวข้อ

ถัดไป





เม่ือพิจำรณำจำกคุณสมบัติของ Data Center แต่ละประเภทในหัวข้อท่ีผ่ำนมำ 

พบว่ำ กำรให้บรกิำร Data Center แต่ละประเภทเหมำะสมกับลักษณะงำน

ท่ีแตกต่ำง โดยกำรลงทุน Data Center เพ่ือใช้ภำยในองค์กร (Enterprise 

Data Center) และกำรใช้บรกิำร Private Cloud เหมำะกับกำรจัดเก็บข้อมูลท่ี

เก่ียวข้องกับควำมม่ันคงและข้อมูลท่ีไม่สำมำรถเปิดเผยได้ขององค์กร 

ส่วนกำรใช้บรกิำร Public Cloud เหมำะกับกำรเก็บข้อมูลไม่ส ำคัญและสำมำรถ

เผยแพรใ่ห้ภำยนอกได้ นอกเหนือจำกกำรพิจำรณำลักษณะงำนในกำรคัดเลือก

กำรใช้บรกิำร Data Center เป็นหลักแล้ว ควรใช้ค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้บรกิำร  

ขนำดขององค์กร รวมท้ังประโยชน์ท่ีได้รบัเป็นเกณฑ์ในกำรคัดเลือกลักษณะ 

Data Center ท่ีจะใช้งำนด้วย ซึ่งจะได้วเิครำะห์ต่อไป



ก่อนท่ีจะพิจำรณำลักษณะกำรบรกิำร Data Center ท่ีเหมำะสมกับขนำดของ

องค์กร ควรศึกษำรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุนและด ำเนินกำร Data 

Center แต่ละประเภท ซึ่งมีดังน้ี   

เน่ืองจำก Data Center

ขนำดใหญ่ใช้ก ำลังไฟฟ้ำสูงถึง 5 เมกะวัตต์ในกำรท ำงำน13 ซึ่งเทียบเท่ำกับ

ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำของโรงไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก (VSPP) (<10 เมกะวัตต์) 

ในส่วนค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีมีสัดส่วนรองลงมำ ได้แก่ ค่ำลงทุนระบบไฟฟ้ำ ระบบ

ปรบัอำกำศและท่ีว่ำงอุปกรณ์ไอที



เน่ืองจำกรำยได้

เฉล่ียของวศิวกร Data Center ในปัจจุบัน สูงถึง 700,000-1,000,000 

บำทต่อปี14 ประกอบกับ Data Center ประเภทน้ี ใช้ไฟฟ้ำในกำรด ำเนินงำน

สูงถึง 210,000 หน่วยไฟฟ้ำ/ปี15 ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนรำว 60% ของปรมิำณ

กำรใช้ไฟฟ้ำเฉล่ียของธุรกิจขนำดกลำง16

ท่ีมีค่ำใช้จ่ำย

ไม่มำกนัก เม่ือเทียบกับรูปแบบอ่ืน อีกท้ังค่ำใช้จ่ำยยังผันแปรตำมปรมิำณกำร

ใช้พ้ืนท่ีจัดเก็บข้อมูล จึงเหมำะกับองค์กรท่ีมีจ ำกัดในเร ื่องงบประมำณ

ขณะท่ีค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีมีสัดส่วนรองลง ได้แก่ 

ค่ำเช่ำท่ีว่ำงอุปกรณ์ไอที และค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลรกัษำอุปกรณ์ไอที



โดย Public Cloud ในรูปแบบน้ี เหมำะกับองค์กรท่ีมีบุคลำกรด้ำนไอที ซึ่ง

ท ำหน้ำท่ีดูแลระบบปฏิบัติกำร แต่ไม่อยำกลงทุนระบบไอทีเอง โดยประเมินว่ำ 

หำกใช้ Public Cloud ประเภท IaaS เป็นระยะเวลำ 10 ปี จะมีค่ำใช้จ่ำย

ท้ังหมดในกำรใช้บรกิำร Public Cloud อยู่ท่ี 240,000-780,000 บำท/คน20

ส่วน Public Cloud ประเภท SaaS จะมีค่ำใช้บรกิำรผันแปรตำมจ ำนวน

ผู้ใช้และประเภทซอฟต์แวร ์แต่ไม่จ ำเป็นจ้ำงบุคลำกรด้ำนไอทีมำดูแลระบบ

ปฏิบัติกำรและซอฟต์แวร ์เน่ืองจำกผู้ให้บรกิำรจะเป็นผู้รบัผิดชอบ

หลังจำกผู้อ่ำนเข้ำใจถึงรำยละเอียดต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ของบรกิำร Data 

Center แต่ละประเภทในหัวข้อท่ีก่อนหน้ำน้ันแล้ว หัวข้อน้ีจะมำวเิครำะห์ว่ำ

บรกิำร Data Center แต่ละประเภทเหมำะกับองค์กรขนำดใดบ้ำง



ซึ่งอยู่ภำยใต้สมมุติฐำนท่ีว่ำองค์กรมักจัดเก็บข้อมูล

เก่ียวกับยอดขำยสินค้ำรำยวัน รวมท้ัง มีระบบซอฟต์แวรท่ี์ใช้ในกำรจัดกำร

กระบวนกำรทำงธุรกิจต่ำงๆและซอฟต์แวรท่ี์ใช้ส ำรองและกู้ข้อมูลคืน จึงท ำ

ให้พนักงำนแต่ละคนในองค์กรใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลเฉล่ีย 300 GB/ปี21 ซึ่ง

คิดเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้บรกิำร Public Cloud แบบ Infrastructure-as-

a-service (IaaS)22 ต่อคน อยู่ 49,000 บำท/ปี (490,000 บำท/10 ปี)23 เม่ือ

เทียบกับค่ำลงทุนเบื้องต้นและค่ำใช้จ่ำยท้ังหมดตลอดอำยุกำรใช้งำนรำว 10 ปี 

ของ Data Center ขนำดใหญ่ ซึ่งอยู่รำว 3,600 ล้ำนบำท จะพบว่ำ องค์กร

จะต้องมีพนักงำนท่ีใช้คอมพิวเตอรอ์ย่ำงน้อย 7,400 คน 

โดยอยู่ภำยใต้สมมุติฐำนเช่นเดียวกับกำรลงทุน Data Center ขนำดใหญ่ ซึ่งท ำให้

ค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้บรกิำร Public Cloud แบบ IaaS ต่อคน อยู่ 49,000 บำท/ปี 

(490,000 บำท/10 ปี) เม่ือเทียบกับค่ำลงทุนเบื้องต้นและค่ำใช้จ่ำยท้ังหมด

ตลอดอำยุกำรใช้งำนรำว 10 ปี ของ Micro Data Center ซึ่งอยู่รำว 35 ล้ำนบำท 

จะพบว่ำ องค์กรจะต้องมีพนักงำนท่ีใช้คอมพิวเตอรอ์ย่ำงน้อย อย่ำงน้อย 75 คน 

โดยอยู่ภำยใต้สมมุติฐำนแบบเดียวกับกำรลงทุน 

Data Center ขนำดใหญ่ ซึ่งส่งผลให้ค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้บรกิำร Public Cloud

แบบ IaaS ต่อคน อยู่ 49,000 บำท/ปี (490,000 บำท/10 ปี) เม่ือเทียบกับค่ำ

ลงทุนเบื้องต้นและค่ำใช้จ่ำยท้ังหมดตลอดระยะเวลำ 10 ปี ของ Private Cloud

ซึ่งอยู่รำว 6.8 ล้ำนบำท จะพบว่ำ องค์กรจะต้องพนักงำนท่ีใช้คอมพิวเตอร์

อย่ำงน้อย 20 คน 



จำกวเิครำะห์ในหัวข้อท่ีผ่ำนมำ จะพบว่ำ หำกผู้ประกอบกำร โดยเฉพำะองค์กร

ท่ีมีผู้ใช้จ ำนวนมำก และต้องกำรจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลขนำดใหญ่ใน

ระยะยำว กำรลงทุนก่อสรำ้ง Data Center และกำรใช้บรกิำร Private Cloud 

อำจคุ้มค่ำในกำรลงทุนมำกกว่ำใช้บรกิำร Public Cloud 

อย่ำงไรก็ดี  ผู้ประกอบกำรขนำด SME อำจมีจ ำกัดในแง่ของงบประมำณในกำร

ก่อสรำ้ง Data Center ท่ีมีมำตรฐำนด้ำนควำมม่ันคงปลอดภัยส ำหรบัสำรสนเทศ

ของผู้ประกอบกำร รวมท้ัง มำตรฐำนด้ำนประสิทธิภำพของ Data Center ใน

ระดับสำกล อีกท้ัง ยังขำดบุคลำกรท่ีท ำหน้ำท่ีดูแลและพัฒนำระบบปฏิบัติกำร

และซอฟต์แวรด้์วยตนเอง จึงท ำให้กำรลงทุน Data Center กำรใช้บรกิำร 

Private Cloud และกำรใช้บรกิำร Public Cloud แบบ IaaS รวมถึงกำรใช้

บรกิำร Public Cloud แบบ PaaS ไม่เหมำะสมกับองค์กรขนำด SME ท่ีมัก

ขำดบุคลำกรท่ีท ำหน้ำท่ีเหล่ำน้ัน 

ดังน้ัน กำรใช้บรกิำร Public Cloud แบบ SaaS ของผู้ให้บรกิำร Cloud ท่ีมีชื่อเสียง 

เช่น Google Workload และ Oracle NetSuite อำจเป็นทำงเลือกท่ีน่ำสนใจ

ส ำหรบัผู้ประกอบกำรขนำด SME นอกเหนือจำกแก้ pain point ในแง่ของกำร

ขำดบุคลำกรท่ีดูแลและพัฒนำระบบปฏิบัติกำรและซอฟต์แวร ์โดยกำรช่วยจดักำร

ระบบปฏิบัติกำร ซอฟต์แวร ์และฐำนข้อมูลให้กับผู้ประกอบกำร จึงท ำให้ผู้ประกอบกำร

ขนำด SME สะดวกในกำรใช้งำนแล้ว ผู้ให้บรกิำรดังกล่ำวจัดหำ Data Center ท่ี

ได้รบัมำตรำฐำนด้ำนควำมม่ันคงปลอดภัยส ำหรบัสำรสนเทศ รวมท้ัง มำตรฐำน

ด้ำนประสิทธิภำพของ Data Center ในระดับสำกล นอกเหนือจำกประโยชน์

ท่ีกล่ำวมำแล้ว Public Cloud แบบ SaaS ยังสำมำรถเพ่ิมศักยภำพของธุรกิจ

ขนำด SMEของไทยได้อีกด้วย ซึ่งจะวเิครำะห์ในหัวข้อถัดไป



พิจำรณำจำกจ ำนวนผู้ประกอบกำรขนำด SME ในปี 2563 พบว่ำ ผู้ประกอบกำร

ขนำด SME ส่วนใหญ่ด ำเนินธุรกิจค้ำปลีกและส่ง รวมท้ังธุรกิจผลิตสินค้ำ ซึ่ง

มีสัดส่วนสูงถึง 38% และ 10% ของจ ำนวนผู้ประกอบกำรขนำด SME ท้ังหมด

ของไทย24 ตำมล ำดับ

ดังน้ัน บรกิำร Public Cloud ท่ีเหมำะสมกับผู้ประกอบกำรขนำด SME ของ

ไทย น่ันคือ Software-as-a-service ERP (Cloud ERP) ซึ่งเป็น Public

Cloud แบบ SaaS ประเภทหน่ึง เน่ืองจำกซอฟต์แวรดั์งกล่ำวมักถูกใช้ในกำร

วำงแผน และจัดกำรกระบวนทำงธุรกิจต่ำงๆ ขององค์กร เช่น กำรผลิตสินค้ำ 

กำรจัดกำรสินค้ำคงคลัง และจัดกำรข้อมูลเก่ียวกับกำรซื้อขำยสินค้ำ ซึ่งเหมำะกับ

ธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งและธุรกิจผลิตสินค้ำ นอกจำกน้ัน ยังให้บรกิำรระบบ

กำรจัดข้อมูลสูงถึง 3,600 –14,040GB25ซึ่งเพียงพอรองรบัข้อมูลของผู้ประกอบกำร

ขนำด SME ซึ่งใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลรำว 1,800 GB /ปี26 ได้ถึง 2-8 ปี 

ซึ่งอ้ำงอิงจำกค ำสัมภำษณ์

ของผู้ประกอบกำรในธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งเส้ือผ้ำ ซึ่งจัดท ำโดย Forrester

Research ซึ่งเป็นบรษัิทท่ีปรกึษำด้ำนธุรกิจของสหรัฐฯ27 เน่ืองจำกระบบ

ดังกล่ำวช่วยรวบรวมและวเิครำะห์ข้อมูลและพฤติกรรมกำรซื้อของลูกค้ำ และ

ติดตำมและจัดกำรค ำส่ังของลูกค้ำ อีกท้ัง ยังมีระบบแจ้งปัญหำหลังกำรขำย 

จึงท ำให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถเสนอสินค้ำและท ำกำรตลำดให้ตรงกับควำม

ต้องกำรของลูกค้ำได้มำกข้ึน รวมท้ัง ช่วยให้สำมำรถแก้ปัญหำหลังกำรขำยได้

ดีข้ึน27 ซึ่งส่งผลให้ยอดขำยของผู้ประกอบกำรเติบโตในระยะยำว 



ซึ่งอ้ำงอิงจำกค ำสัมภำษณ์ของ

ผู้ประกอบกำรในธุรกิจผลิตสินค้ำ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้ำ และอุปกรณ์ช่วยกำร

เคล่ือนท่ี ซึ่งจัดท ำโดย Forrester Research ซึ่งเป็นบรษัิทท่ีปรกึษำด้ำนธุรกิจ

ของสหรฐัฯ28 โดยซอฟต์แวรดั์งกล่ำวจะช่วยให้ฝ่ำยขำยของผู้ประกอบกำรสำมำรถ

เสนอข้อมูลเก่ียวกับสินค้ำและตัวสินค้ำให้ตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำมำกขึ้น 

ซึ่งท ำให้ยอดค ำส่ังซื้อสินค้ำจำกเพ่ิมข้ึนตำมด้วย

ซึ่งอำ้งองิจำกค ำสัมภำษณ์ของผู้ประกอบกำรในธุรกิจผลิตสินค้ำเดียวกับท่ี

ใช้ระบบบรหิำรจัดกำรควำมสัมพันธ์ลูกค้ำ เน่ืองจำกระบบน้ีจะช่วยวำงแผนในกำรซื้อ

วัตถุดิบ และบรหิำรสินค้ำคงคลังให้เหมำะสมกับปรมิำณกำรผลิต และควำมต้องกำร

ของลูกค้ำในแต่ละช่วงเวลำ29 ซึ่งท ำให้สินค้ำคงคลังหมุนเวยีนเรว็ขึ้น 3.5 เท่ำ28

รวมท้ังอำจช่วยลดควำมสูญเสียจำกกำรเน่ำเสียและล้ำสมัยของสินค้ำอกีด้วย 

โดยค่ำใช้จำ่ยในกำรใช้บรกิำร มี 2 ส่วน ได้แก่ ค่ำใช้จำ่ย licensing fee ซึ่งอยู่ประมำณ 

0.41 ล้ำนบำท/ปี (11,988 ดอลลำรส์หรฐัฯ/ปี)31 โดยมีผู้ให้บรกิำรบำงรำยเท่ำน้ันท่ีเก็บ

ค่ำใช้จำ่ยในส่วนน้ี เช่น Oracle NetSuite และส่วนท่ีสอง คือ ค่ำใช้จ่ำย per-user

fee ซึ่งอยู่ประมำณ 41,000-55,000 บำท/user/ปี (1,188-1,584 ดอลลำรส์หรฐัฯ/

user/ปี)31

ซึ่งพิจำรณำจำก

ยอดขำยและอัตรำก ำไรข้ันต้นท่ีเพ่ิมข้ึน รว่มกับค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้บรกิำร Cloud

ERP ด้วยเหตุผลน้ี ท ำให้องค์กรหลำยรำยเร ิม่มีควำมสนใจท่ีจะใช้บรกิำร Public

Cloud โดยเฉพำะ Software-as-a-service ERP (ซอฟต์แวร ์Cloud ERP) ใน

อนำคตอันใกล้ ซึ่งรำยละเอียดท่ีต้องพิจำรณำก่อนใช้บรกิำร Public Cloud เรำจะ

วเิครำะห์ในหัวข้อถัดไป 

























เม่ือพิจำรณำจำกคุณสมบัติของค่ำใช้จ่ำยและเงนิลงทุน Data Center รวมท้ัง

ข้อจ ำกัดในแง่ของงบประมำณในกำรก่อสรำ้ง Data Center ให้เป็นตำมมำตรฐำน

ควำมปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศและประสิทธิภำพของ Data Center ในระดับ

สำกล รวมท้ัง ขำดบุคลำกรท่ีท ำหน้ำท่ีดูแลรกัษำระบบปฏิบัติกำรและซอฟต์แวร ์

พบว่ำ กำรใช้บรกิำร Public Cloud ของผู้ให้บรกิำร Cloud (Cloud vendor) 

รำยใหญ่ เช่น Microsoft Azure และ Google Cloud เป็นทำงเลือกน่ำสนใจ 

อย่ำงไรก็ดี ค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้บรกิำร Public Cloud แบบ SaaS บำงประเภท 

เช่น Cloud ERP ค่อนข้ำงสูง ประกอบกับ กำรใช้ Public Cloud ย่อมมีควำม

เส่ียงด้ำนควำมรั่วไหลของข้อมูล ดังน้ัน ผู้ประกอบกำรควรต้องเตรยีมตัว 

ก่อนท่ีจะใช้บรกิำร Public Cloud และมีเกณฑ์ในกำรคัดเลือกผู้ให้บรกิำร ซึ่ง

รำยละเอียดเพ่ิมเติมอยู่ในหัวข้อถัดไป 



หลังจำกรบัรูข้ั้นตอนในกำรเตรยีมตัวก่อนใช้บรกิำร Public Cloud แล้ว หน่ึงในส่ิง

ส ำคัญท่ีควรพิจำรณำก่อนเร ิม่ใช้งำน น่ันคือ คุณสมบัติของผู้ให้บรกิำรท้ังในแง่

ของควำมสำมำรถในกำรให้บรกิำร บรกิำรหลังขำย และมำตรฐำนกำรรกัษำควำม

ปลอดภัยของระบบ Cloud ซึ่งจะอธิบำยในหัวข้อถัดไป 















แนวทำงกำรคัดเลือกผู้ให้บรกิำรท่ีเหมำะกับควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำรน้ัน 

ประเด็นส ำคัญท่ีผู้ประกอบกำรควรให้ควำมส ำคัญอย่ำงมำก คือ คุณสมบัติ

และควำมสำมำรถของผู้ให้บรกิำร Public Cloud ซึ่งมีเกณฑ์ในกำรพิจำรณำ

ผู้ให้บรกิำร Public Cloud ดังน้ี33

 ควรเลือกผู้ให้บรกิำร Public Cloud ท่ีใช้ Data Center ซึ่งได้รบัมำตรฐำน

ท่ีเก่ียวข้องกับควำมม่ันคงปลอดภัยส ำหรบัสำรสนเทศในระดับสำกล 

อย่ำง ISO/IEC 27001 เพ่ือลดควำมเส่ียงด้ำนกำรรัว่ไหลของข้อมูล และ

ควำมเส่ียงจำกกำรละเมิดพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

พ.ศ. 2562 (PDPA) เน่ืองจำกมำตรฐำนดังกล่ำวครอบคลุมมำตรกำร

กำรควบคุมควำมม่ันคงปลอดภัยของระบบไอที เช่น Data Center รวมถึง

ข้อก ำหนดของพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

เป็นจ ำนวนมำก

 ควรเลือกผู้ให้บรกิำร Public Cloud ท่ีได้รบัมำตรฐำน ISO 22301 เพ่ือ

ลดควำมเส่ียงด้ำนเสียหำยข้อมูลในกรณีเกิดภัยพิบัติ โดยมำตรำฐำน

ดังกล่ำวจะรบัรองว่ำ ผู้ให้บรกิำรดังกล่ำวมีแนวทำงรองรบัในกรณีท่ีเกิด

สภำวะวกิฤต และภัยพิบัติ ซึ่งท ำให้ผู้ให้บรกิำรสำมำรถกู้กระบวนกำร

ทำงธุรกิจคืนมำได้อย่ำงรวดเรว็

 ควรเลือกผู้ให้บรกิำร Public Cloud ท่ีใช้ Data Center ท่ีอยู่ในระดับ 

Tier 3 ซึ่งเป็นระดับโดยเฉล่ียของผู้ประกอบกำร Data Center ของไทย 

โดยระดับ Tier 3 ของ Data Center ได้รับรองว่ำ Data Center มี

ระยะเวลำท่ีระบบไอทีล่มเพียง 1.6 ชั่วโมง/ปี ซึ่งรำยละเอียดเพ่ิมเติม

ของ Data Center Tier Standard อยู่ใน Box 3

 ควรเลือกผู้ให้บรกิำร Public Cloud ท่ีมีผู้เชี่ยวชำญให้ค ำปรกึษำเก่ียวกับ

ระบบกำรใช้งำน รวมท้ังมีกลไกรบัแจ้งปัญหำแบบเรยีลไทม์ตลอดจนถึง

ระยะเวลำท่ีให้บรกิำร

 ควรเลือกผู้ให้บรกิำร Public Cloud ซึ่งมีข้อตกลงระหว่ำงผู้ให้บรกิำรและ

ผู้ใช้บรกิำรท่ีครอบคลุมถึงกำรรบัประกันของระยะเวลำท่ีระบบไอทีล่ม 

ควำมเรว็ของอินเทอรเ์น็ตและระบบเครอืข่ำย รวมถึง ข้อตกลงในกำร

ท ำลำยข้อมูลและคืนข้อมูลท้ังหมดให้ผู้ใช้ในกรณีท่ีผู้ใช้ยกเลิกสัญญำ
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