
อุปกรณเคลื่อนที่ มีจำนวน
มากกวาจำนวนประชากร
ของโลก 

2557 2562

มือถือกลายเปนสิ่งจำเปนขั้นพื้นฐานอยางรวดเร็ว

ของคนในสหรัฐฯ จะทำงาน
บนมือถือในป 2563

ของคนทำงานจะใชอุปกรณ
เคลื่อนที่อยางเดียวใน
การทำงานในป 2562

72%72% 17%17%

ผลจากการทำงาน
นอกสถานที่

เมื่อสถานที่ทำงาน
เปลี่ยนไป

สงผลใหออฟฟศ
มีพื้นที่วางมากขึ้น 23%

77%

30%

24%

23%
ยินดีที่จะทำงานมากขึ้น ถาทำงานนอกสถานที่ได

77%
มีการทำงานที่ดีขึ้นจากการไดทำงานนอกสถานที่

30%
ทำงานไดดีขึ้น และใชเวลาในการทำงานนอยลง

24%
งานสำเร็จมากขึ้นในเวลาที่เทาเดิม 73% 53% 48% 47% 44%

ผลที่ไดจากการทำงานนอกสถานที่ี่
การที่พนักงานทำงานนอกสถานที่ไดมากขึ้น ชวยใหทั้งพนักงานและ
นายจางทำงานไดอยางมีความสุขขึ้น สะดวกขึ้น ไดงานมากขึ้น 
และมีคาใชจายนอยลง

ลดคาใชจายดาน
อสังหาริมทรัพย

ลดคาใชจาย
ในการ
เดินทาง

มีความยืดหยุน 
ทำงาน

ไดอยางคลองตัว

ดึงดูดผูที่มี
ความรู

ใหอยากเขามา
รวมงานมากขึ้น

รักษาพนักงานที่มี
ความรูใหอยาก
ทำงานกับบริษัท

ตอไป

การทำงานไมไดขึ้นอยูกับสถานที่ แตสำคัญที่ผลของงาน
ถึงเวลาเปลี่ยนสูการทำงานยุคใหม ที่ไมยึดติดกับโตะทำงานเดิมๆ อีกตอไป

เพิ่มเวลาทำงาน
(สำหรับองคกร)

ไดเปรียบ
ในการแขงขัน

เพิ่มเวลา
ในการทำงาน 
(ดานบริการ)

ความภักดี
ของลูกคา และ 
การรักษาลูกคา

เพิ่มยอดขาย
34% 34% 30% 29% 23%

ขอไดเปรียบของพนักงานที่ทำงาน
นอกสถานที่ได

Microsoft Office 365
โซลูชันเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพในทุกที่บนทุกอุปกรณ

สงเสริมใหพนักงานใช Outlook, Word, Excel, OneNote, 
PowerPoint, Skype for Business และ Yammer 
จากอุปกรณที่คุนเคยไดอยางสมบูรณแบบ

Forrester สำรวจพบวา เมื่อเปลี่ยนมาใช Office 365
องคกรที่มีพนักงาน 2,500 คน สามารถทำงานไดอยาง
อิสระ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น และประหยัดไดถึง...

73% 53% 48% 47% 44%

34% 34% 30% 29% 23%

องคกรที่มีพนักงาน 2,500 คน สามารถทำงานไดอยาง
อิสระ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น และประหยัดไดถึง...อิสระ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น และประหยัดไดถึง...อิสระ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น และประหยัดไดถึง... ลานบาท 

ชมซีรี่ส Modern Workplace เพื่อเตรียมพรอมสูการทำงานในโลกยุคใหมไดที่ www.modernworkplace.com

ที่มา : IDC, Accenture, Cisco, Population Reference Bureau, Enterprise Mobility Exchange, Forrester Research, Harvard Business Review, ConnectSolutions, Citrix

“ตองสงอีเมล
ถึงตัวเอง จะได

ทำงานที่บานได”

“ไมรับสาย 
ทำงานอยูที่บาน

สินะ”

“ประชุมกับลูกคา
ยืดเยื้อ กลับโตะแลว 
จะรีบเขาคอลดวย”

พนักงานที่ทำงานนอกสถานที่ได จะทำงานไดมากขึ้น 
คิดเปนเวลาที่เพิ่มถึง 240 ชั่วโมงตอป

“ตอนนี้ไมอยู
ออฟฟศ แตจะรีบ

สงขอมูลใหพรุงนี้นะ”

โลกของมือถือ 

ของ CIO และผูเชี่ยวชาญไอทีเชื่อวามือถือจะมี
ผลกระทบตอธุรกิจมากกวาที่อินเทอรเน็ตเคยมี
ผลกระทบตอธุรกิจในชวงป 2533-2542

ของ CIO และผูเชี่ยวชาญไอทีเชื่อวามือถือจะมีของ CIO และผูเชี่ยวชาญไอทีเชื่อวามือถือจะมี

67%67%67%67%67%67%67%

เขามาเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของเรา 
อยางที่ไมเคยมีใครคาดคิดมากอน
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คิดเปนวันทำงาน
เพิ่มมากขึ้นถึง
6 สัปดาหตอป 

เพิ่มมูลคา
การทำงานมากขึ้น 
182,000 บาท/คน

“ตัวอยาง
เหตุการณที่ทำให

ทำงานนอกสถานที่
ไมได”

“ประโยชนของ
การทำงาน

ไดจากทุกที่”

“อุปกรณเคลื่อนที่
เขามามีบทบาท

เพิ่มมากขึ้นในโลก
การทำงานยุคใหม”

“โซลูชันที่ชวยใหคุณ
ทำงานไดจากทุกที่
บนทุกอุปกรณ...” 

ใชงาน Office ไดกับทุกอุปกรณ
ทำงานเอกสารตางๆ ดวย Office 
ที่คุนเคยและดีที่สุดบนอุปกรณ 
Windows, Apple และ Android

ใชงานเอกสารรวมกัน
OneDrive ชวยใหทำงานเอกสาร 
และแชรใหกับผูใช Office อื่นๆ 
ไดจากทุกที่บนทุกอุปกรณ

การรักษาความปลอดภัย
ระบบรักษาความปลอดภัยที่มีใน 
Office 365 Mobile Device 
Management ชวยปกปอง
อุปกรณพกพาของพนักงานให
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

ลดคาใชจายดานลดคาใชจายดานลดคาใชจายดาน
อสังหาริมทรัพย

ลดคาใชจายลดคาใชจาย
ในการในการ
เดินทาง

มีความยืดหยุน 
ทำงาน

ไดอยางคลองตัว

ดึงดูดผูที่มีดึงดูดผูที่มี
ความรู

ใหอยากเขามา
รวมงานมากขึ้นรวมงานมากขึ้นรวมงานมากขึ้นรวมงานมากขึ้น

รักษาพนักงานที่มีรักษาพนักงานที่มี
ความรูใหอยากความรูใหอยากความรูใหอยากความรูใหอยาก
ทำงานกับบริษัท

ตอไป
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