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แนวโน้มคน Work From Home จะเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 34 ในปี 2566  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  นาย Patrick Marquina หัวหน้าแผนก Talent and Rewards ของบริษัทที ่ปรึกษา Willis 
Towers Watson เปิดเผยผลการศึกษาเกี่ยวกับแนวโน้มการทำงานจากระยะทางไกล โดยได้ทำการสำรวจ     
บริษัทในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรวม 434 แห่ง รวมทั้งบริษัทในประเทศฟิลิปปินส์จำนวน 47 แห่ง ในช่วงระหว่าง
เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา พบประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้ 

• ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้บริษัทนายจ้าง    
ชาวฟิลิปปินส์ใช้นโยบายการทำงานจากระยะไกลและระบบการทำงานที่ยืดหยุ่นอื่นๆ และคาดว่าจะเป็น
แนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปในอนาคต โดยจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของภาวะปกติใหม่ (New Normal) เนื่องจาก
บริษัทต่างๆ ตระหนักดีว่าการจัดเตรียมระบบการทำงานที่ยืดหยุ่นมีบทบาทสำคัญต่อประสิทธิภาพในการ
ทำงานและการมีส่วนร่วมของพนักงาน 

• ผลการศึกษาคาดว่าจำนวนพนักงานประจำที ่ทำงานจากที่บ้าน (Full-Time Employee 
Working From Home) จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 34 ของจำนวนพนักงานทั้งหมดในปี 2566 เมื่อเทียบกับ
ร้อยละ 3 ในปี 2560 ซึ่งจะส่งผลให้การใช้จ่ายด้านอสังหาริมทรัพย์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางลดลง 

• ร้อยละ 95 ของบริษัทผู้ตอบแบบสอบถามในฟิลิปปินส์ระบุว่า มีความกังวลด้านความ
ปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน ทำให้เป็นแรงกระตุ้นสำคัญให้บริษัทต้องเปลี่ยนไปใช้ระบบการทำงาน 
ทางเลือก โดยร้อยละ 35 เลือกใช้ระบบการทำงานท่ีมีความยืดหยุ่นของเวลาในการทำงาน ทั้งนี้ ร้อยละ 66 ของ
บริษัทผู้ตอบแบบสอบถามในฟิลิปปินส์ระบุว่าความยืดหยุ่นในการทำงานช่วยส่งเสริมการรักษาพนักงานให้อยู่
กับบริษัทไว้ได้ นอกจากนี้ เกือบครึ่งหนึ่งของบริษัทผู้ตอบแบบสอบถามในฟิลิปปินส์ระบุว่า สามารถประหยัด
เงินจากค่าใช้จ่ายด้านอสังหาริมทรัพย์ ในขณะที่ 1 ใน 3 ระบุว่าสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายที่เกี ่ยวข้องกับ        
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การเดินทางมาทำงานของพนักงานจากการใช้นโยบายระบบการทำงานที่ยืดหยุ่น ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่สามารถ
ประหยัดลงได้ดังกล่าวถูกนำไปใช้เพื ่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเปลี ่ยนแปลงที ่จำเป็นในโครงการ
ผลตอบแทนต่างๆ ของบริษัท เช่น การจัดเตรียมให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน โปรแกรมด้านสุขภาพและ    
ความเป็นอยู่ที ่ดีเพื่อสนับสนุนให้พนักงานที่ทำงานจากที่บ้านหรือระยะไกลที่มีความคล่องตัวและยืดหยุ่น        
มากขึ้นในอนาคต 

• 3 ใน 5 ของบริษัทผู้ตอบแบบสอบถามในฟิลิปปินส์เชื ่อว่า ระบบการทำงานที่ยืดหยุ่น        
จะไม่ส่งผลกระทบต่องบประมาณรายจ่ายโดยรวม แม้ว่าเกือบครึ่งหนึ่งของบริษัทผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด        
เห็นว่าระบบการทำงานใหม่ดังกล่าวต้องใช้รูปแบบ “Hybird” ในการจ่ายเงินเดือนและผลตอบแทนต่างๆ     
ให้กับพนักงงาน       

• ผลการสำรวจพบว่าผู ้ประกอบการในฟิลิปปินส์บางส่วนยังไม่ได้ปรับตัวเข้ากับระบบ        
การทำงานทางเลือกอย่างเต็มที่ โดยเกือบ 1 ใน 5 ของบริษัทผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดในฟิลิปปินส์ระบุว่า    
ยังไม่มีนโยบายในการจัดการทำงานที่ยืดหยุ่น และ 2 ใน 3 ของบริษัทผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าเพิ่งสร้าง
นโยบายระบบการทำงานทางเลือกอย่างเป็นทางการเมื ่อปีที ่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ผลการสำรวจพบว่า           
ร้อยละ 30 ของบริษัทผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดในฟิลิปปินส์มีการใช้กลยุทธ์ดิจิทัลและธุรกิจแบบบูรณาการ   
(Integrated digital and business strategy) เพ่ือจัดการกับระบบการทำงาน  

ทั้งนี้ นาย Patrick Marquina กล่าวเพิ่มเติมว่า กลยุทธ์การทำงานแบบบูรณาการที่ได้รับการ
สนับสนุนโดยเทคโนโลยีและการพัฒนาขีดความสามารถด้านดิจิทัลที่แข็งแกร่งจะช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถ        
เพิ่มศักยภาพได้อย่างสูงสุดสำหรับการจัดการกับระบบการทำงานทางเลือกที่เกิดใหม่ได้ ทั้งนี้ บริษัทนายจ้าง
ต่างๆ ต้องตรวจสอบสถานะขององค์กรโดยรวมในอนาคต และต้องตัดสินใจว่าจะใช้ประโยชน์ส ูงสุด               
จากระบบการทำงานทางเลือกแบบใหม่ที่ทำให้พนักงานมีคล่องตัวได้อย่างไร 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ Business World ฉบับวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 
ผลกระทบและโอกาส/แนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการไทย 

• สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที ่รุนแรงทั ่วโลก ส่งผลให้รัฐบาลประเทศต่างๆ ต้องประกาศ           
ใช้มาตรการล็อกดาวน์และมาตรการฉุกเฉินต่างๆ เพ่ือควบคุม
การแพร่ระบาดฯ โดยฟิลิปปินส์ถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มี    
การใช้มาตรการล็อกดาวน์เข้มงวดแห่งหนึ่งของโลกและด้วย
สถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ที่รุนแรงต่อเนื่อง ทำให้หลาย
ธุรกิจเห็นชอบกับนโยบายการทำงานที ่ย ืดหยุ ่นมากขึ้น        
และต้องปรับแผนการทำงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดฯ    
ในองค์กร โดยเฉพาะการให้พนักงานทำงานจากที ่บ ้าน   



  
 

ข่าวเด่นประจำสัปดาหจ์าก สคต. ณ กรงุมะนิลา ระหวา่งวันที่ 3 – 9 พฤษภาคม 2564 
 

     นโยบายภาครัฐ              เศรษฐกิจและการลงทุน   แนวโน้มการตลาด           รายงานสินค้าและบริการ        
 

 

(Work From Home: WFH) โดยไม่จำเป็นต้องเข้ามาที ่ออฟฟิศ เพื ่อลดความเสี ่ยงที ่พนักงานจะติดเชื้อ            
ในที ่ทำงานหรือในระหว่างการเดินทางมาทำงาน ซึ ่งรูปแบบการทำงานแบบ Work From Home ถือเป็น        
แนวปฏิบัติสำคัญท่ีช่วยให้คนส่วนใหญ่สามารถรักษาระยะห่างทางสังคมได้ โดยสามารถลดการพบปะ พูดคุยหรือ
การรวมตัวกัน ซึ่งถือเป็นวิธีที่ช่วยลดการแพร่ระบาดฯ ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ในประเทศฟิลิปปินส์ ได้ส่งเสริมและ
สนับสนุนนโยบายการทำงานจากที่บ้านหรือการทำงานจากระยะทางไกลมาตั้งแต่ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของ        
โควิด -19 โดยฟิลิปปินส์มีการบังคับใช้กฎหมาย Telecommuting Act หรือ The Republic Act 11165      
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ซึ่งกำหนดให้นายจ้างให้ทางเลือกแก่พนักงานที่จะสามารถทำงานจากที่บ้าน (Work 
From Home) หรือการทำงานระยะไกล และเมื่อยิ่งประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19      
ในปีที่ผ่านมา ทำให้บริษัทส่วนใหญ่ในฟิลิปปินส์หันมาใช้นโยบาย Work From Home มากขึ้น โดยเฉพาะ     
กลุ่มอุตสาหกรรม BPO และอุตสาหกรรมข้อมูลและการสื่อสาร นอกจากนี้ หลายบริษัทยังได้วางแผนที่จะปรับ
ระบบการทำงานที่ยืดหยุ่นเพ่ือให้พนักงานทำงานจากท่ีบ้านเพ่ิมมากข้ึนในอนาคตด้วย 

• ปัจจุบัน Work From Home กลายเป็นเทรนด์การทำงานยุคใหม่ที่ ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในช่วง       
ของการแพร่ระบาดของโควิด-19 และคาดว่าอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะยังคงอยู่ต่อไปแบบถาวร แม้ว่าวิกฤติ  
โควิด-19 จะคลี่คลายหรือยุติลงแล้วก็ตาม ซึ่งถือเป็นหนึ่งใน New Normal ของโลกในอนาคต นอกจากนี้         
เทรนด์การทำงานระยะไกลหรือการทำงานจากที่บ้านยังได้ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์
เปลี ่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยผู้คนหันมายอมรับเทคโนโลยีดิจทัลเพิ ่มขึ ้นอย่างมากเพื ่อตอบสนอง       
ความต้องการในแต่ละวันที่ต้องทำงานและใช้เวลาอยู่ที ่บ้ านมากขึ้น นอกจากนี้ วัฒนธรรมการช้อปปิ้งของ
ผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ก็เปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน โดยพบว่าสินค้าหลายหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องกับบ้านได้รับประโยชน์
และมีการเติบโตอย่างรวดเร็วจากแรงขับเคลื่อนจากแนวโน้มการทำงานจากที่บ้านที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว เนื่องจาก
ชาวฟิลิปปินส์ต่างหันมาใส่ใจกับการปรับปรุงดูแลที่อยู่อาศัยและมีการจัดระเบียบพ้ืนที่และมุมต่างๆ ภายในบ้าน
ให้เหมาะสมกับการทำงานมากขึ้น โดยกลุ่มสินค้าที่ได้รับอานิสงค์จากเทรนด์การทำงานยุคใหม่ เช่น สินค้า 
Home furniture สินค้าเทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ (The office peripherals category) เครื่องใช้
ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภค ดังนั้น จึงถือเป็นโอกาสในการขยายการส่งออกสินค้าไทย
ในหมวดหมู่ดังกล่าวมายังฟิลิปปินส์ เพ่ือรองรับกับแนวโน้มความต้องการของตลาดที่คาดว่าจะยังคงเติบโตอย่าง
ต่อเนื ่องในอนาคต อย่างไรก็ตาม ก่อนเข้าสู ่ตลาดผู ้ประกอบการไทยควรศึกษาสภาพตลาดและแนวโน้ม  
พฤติกรรมผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์อย่างละเอียดรอบคอบ และควรพัฒนาสินค้ารูปแบบใหม่ๆ ที่ทันสมัย  ตรงตาม
ไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไปในสังคมของฟิลิปปินส์ในปัจจุบัน ซ่ึงจะช่วยดึงดูดความสนใจจากกลุ่มผู้บริโภค รวมทั้ง
ยังเป็นการสร้างข้อได้เปรียบทางการค้าให้กับผู้ประกอบการไทยได้มากข้ึนด้วย  

---------------------------------------------------- 
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา 
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