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 JobStreet และ Seek Asia ร่วมกับ Boston Consulting Group และ Network ได้จัดสัมมนาเกี่ยวกับ
แนวโน้มความสามารถของแรงงานและบรรยากาศการท างานโดยทั่วไปของชาวฟิลิปปินส์ในยุคการแพร่ระบาดของ               
โควิด-19 โดยตามรายงานของ JobStreet’s Decoding Global Talent พบประเด็นที่น่าสนใจสรุปได้ดังนี้  
 (1) ชาวฟิลิปปินส์มีความปรารถนาที่จะไปท างานและใช้ชีวิตในต่างประเทศลดลงโดยผลการส ารวจพบว่า 
มีชาวฟิลิปปินส์เพียงร้อยละ 54 เท่านั้นที่ต้องการเดินทางไปท างานในต่างประเทศซึ่งถือเป็นอัตราที่ต่ าที่สุดในรอบ
หลายปี โดยเมื่อพิจารณาแยกกลุ่มผู้ที่มีความสามารถพิเศษ (Talent Segments)ในกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามชาว
ฟิลิปปินส์ทั้งหมดพบว่า ร้อยละ 61 ของ Talent Segments เป็นชาวฟิลิปปินส์ที่มีการศึกษาสูง และร้อยละ 57 
เป็นกลุ่มคนหนุ่มสาวที่ยินดีจะไปท างานในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวอยู่ในระดับต่ ากว่าผลการ
ส ารวจในปีก่อน ๆ อย่างเห็นได้ชัด โดยในปี 2557 และปี 2561 ผลการศึกษาพบว่า มีชาวฟิลิปปินส์ร้อยละ 86 และ
ร้อยละ 75 ต้องการไปท างานในต่างประเทศ ตามล าดับ  
 (2) แม้ว่าอัตราความต้องการการไปท างานในต่างประเทศของชาวฟิลิปปินส์ในปี 2563 จะลดลงเหลือ
เพียงร้อยละ 54 แต่ยังคงอยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่ผลการส ารวจพบว่า มีแรงงานเพียงร้อยละ 50 ของโลก
เท่านั้นที่เต็มใจจะออกไปท างานในต่างประเทศ โดยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ท าให้ความฝันหรือ
ความปรารถนาของกลุ่มแรงงานชาวฟิลิปปินส์ในต่างประเทศ (OFW) และกลุ่ม Expats ลดลงแต่ก็ยังมีผู้ตอบ
แบบสอบถามชาวฟิลิปปินส์มากกว่าครึ่งที่เต็มใจและกล้าเสี่ยงไปท างานนอกประเทศ  
 (3) ในรายงานของ JobStreet ยังได้ระบุเกี่ยวกับรายละเอียดลักษณะงานและภาคส่วนอุตสาหกรรมที่
ผู้ตอบแบบสอบถามยินดีที่จะไปท างานในต่างประเทศ ได้แก่ งานด้านวิศวกรรมและเทคนิคงานด้านดิจิทัลและระบบ
อัตโนมัติ งานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ งานด้านศิลปะและงานสร้างสรรค์ต่าง ๆ งานด้านสุขภาพและ
การแพทย์ รวมไปถึงนักศึกษา  ทั้งนี้ จากผลการส ารวจพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามชาวฟิลิปปินส์ที่ระบุว่าไม่ต้องการ
ไปท างานในต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ไม่มีงานท าหรือตกงานในปัจจุบันแต่ผู้ที่มีงานท าในปัจจุบันยินดีที่จะ
เดินทางออกนอกประเทศ ส าหรับประเทศจุดหมายปลายทางที่ชาวฟิลิปปินส์ต้องการเดินทางไปท างานมากที่สุด 10 
อันดับแรก ได้แก่ แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ เกาหลีใต้ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
สวิตเซอร์แลนด์ และเยอรมนี  
 (4) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปีที่ผ่านมา ท าให้การท างานทางไกล (Remote Working) 
กลายเป็นเรื่องปกติโดยมีบริษัทนายจ้างจ านวนมากขึ้นที่หันมาจ้างงานแบบการท างานทางไกลซึ่งรวมถึงการจ้างงาน
ชาวฟิลิปปินส์  อย่างไรก็ตาม จากผลการส ารวจพบว่ามีชาวฟิลิปปินส์เพียงร้อยละ 49 เท่านั้นที่ระบุว่าเต็มใจที่จะ
ท างานทางไกลให้กับนายจ้างชาวต่างชาติในขณะที่อยู่ในฟิลิปปินส์ โดยประเทศ 10 อันดับแรกที่ชาวฟิลิปปินส์
ต้องการจะท างานทางไกลให้กับนายจ้างชาวต่างชาติมากท่ีสุด ได้แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา สหรัฐฯ ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ 
สิงคโปร์ สหราชอาณาจักร เกาหลีใต้ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเยอรมนี  ทั้งนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโค
วิด-19 ในปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ก็ได้ส่งผลให้แนวโน้มการจ้างงานทั่วโลกเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งได้ส่งผลกระทบ
ต่อความฝันอันแรงกล้าของชาวฟิลิปปินส์ที่อยากจะไปท างานในต่างประเทศเพ่ือต้องการจะมีชีวิตที่ดีขึ้นลดน้อยลงไป
ด้วย 

ผลส ารวจชี้ โควิด-19 ท าให้ชาวฟิลิปปินส์อยากท างานในต่างประเทศลดลง 

สคต.กรุงมะนิลา  ประเทศฟิลิปปินส์ 
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ผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการไทย  
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ก าลังท าให้งานในต่างประเทศที่เคยเป็นที่ต้องการกลายเป็นสิ่งที่

น่าสนใจน้อยลงส าหรับชาวฟิลิปปินส์  อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ คลี่คลายลงชาวฟิลิปปินส์
จ านวนมากน่าจะกลับมามีความต้องการออกไปท างานในต่างประเทศมากขึ้น เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์
เองได้รับผลกระทบอย่างหนัก ประกอบกับในช่วงการแพร่ระบาดฯ ก็มีแรงงานชาวฟิลิปปินส์ในประเทศจ านวนมาก
ต้องตกงานด้วยเช่นกัน ท าให้การหางานท าในประเทศค่อนข้างยากล าบากและมีภาวะการแข่งขันสูง  นอกจากนี้ 
งานในต่างประเทศยังได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่างานในท้องถิ่นมากอย่างไรก็ตาม ฟิลิปปินส์ยังคงมีข้อได้เปรียบอย่าง
มากในเรื่องตลาดแรงงานด้วยโครงสร้างประชากรส่วนใหญ่ยังอยู่ในวัยท างาน รวมทั้งอัตราการขยายตัวของ
ประชากรก็อยู่ในระดับสูงสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของก าลังแรงงานที่จะเติบโตอย่างสูงในอนาคต  ดั งนั้น คงต้อง
จับตามองอนาคตของตลาดแรงงานชาวฟิลิปปินส์ว่าจะสามารถฟ้ืนตัวและมีส่วนผลักดันให้เศรษฐกิจในประเทศ
ฟิลิปปินส์กลับมาเติบโตได้มากน้อยเพียงใดท่ามกลางโจทย์ที่ท้าทายจากปัญหาวิกฤติโควิด-19  ทั้งนี้ ยอดเงินส่งกลับ
ประเทศยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญต่อการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการใช้จ่ายภาคครัวเรือนภายในประเทศของ
ฟิลิปปินส์หากแนวโน้มการส่งเงินกลับประเทศของแรงงานชาวฟิลิปปินส์ในต่างประเทศยังคงสามารถรักษาระดับไว้
ได้อย่างต่อเนื่อง ก็จะมีส่วนช่วยสนับสนุนต่อการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจในภาพรวมของฟิลิปปินส์ต่อไป และยังช่วยสร้าง
โอกาสต่อเนื่องส าหรับการส่งออกสินค้าไทยมายังฟิลิปปินส์  ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยควรติดตามสถานการณ์ตลาด
ฟิลิปปินส์อย่างใกล้ชิด และควรปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือรักษาระดับส่วนแบ่ง
ตลาดและเพ่ือให้สามารถเข้าถึงลูกค้าและผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์เพิ่มมากข้ึน 

 บริษัท NielsenIQ บริษัทด้านการวิจัยเชิงลึก เปิดเผยผลการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใน
วัฒนธรรมการจับจ่ายของชาวฟิลิปปินส์อันเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยเทรนด์ Omni-
shoppers ก าลังกลายเป็นพฤติกรรมถาวรในฟิลิปปินส์  ทั้งนี้ พฤติกรรมของผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์มีการ
เปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ  ดังนั้น สิ่งส าคัญส าหรับผู้ประกอบการค้าปลีก คือ การติดตามพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างมี
ประสิทธิภาพและสม่ าเสมอ รวมทั้งการน ามาเปรียบเทียบกับภาวะการแข่งขันในปัจจุบันหรือความเสี่ยงของ
รูปแบบการค้าของผู้ประกอบการที่อาจจะล้าสมัย โดยปัจจุบันผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์หันมาใช้เทคโนโลยีใ นการ    
ช้อปปิ้งแบบครบวงจรเพ่ิมมากขึ้นซึ่งเป็นการช้อปปิ้งทั้งบนช่องทางออนไลน์และการช้อปปิ้งที่หน้าร้าน ทั้งนี้ การ
เติบโตของตลาดอีคอมเมิร์ซในประเทศฟิลิปปินส์เมื่อปีที่ผ่านมาถือเป็นเรื่องที่น่าทึ่ง โดยพบว่าในปี 2563 ครัวเรือน
ชาวฟิลิปปินส์ที่ซื้อสินค้าทางออนไลน์เพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 325 ซึ่งเป็นผลมาจากข้อจ ากัดด้านการเดินทางที่รัฐบาล
บังคับใช้เพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดฯ และยังพบว่ากว่าร้อยละ 67 ของผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ที่ซื้อสินค้าทาง
ออนไลน์วางแผนที่จะซื้อทางออนไลน์ต่อไปแม้ว่าจะมีการยกเลิกข้อจ ากัด/มาตรการกักกันหรือสถานการณ์การแพร่
ระบาดโควิด-19 จะคลี่คลายลงแล้วก็ตาม นอกจากนี้ นาง Pauline Jill Uy-Yu กล่าวเพ่ิมเติมว่า อัตราการเติบโต
ของการซื้อสินค้าทางออนไลน์ที่เพ่ิมขึ้นอย่างมากในฟิลิปปินส์ดังกล่าว ได้ส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงที่ถาวร
มากขึ้นไปสู่พฤติกรรมการซื้อแบบ Brick-and-Click Shopping ของผู้บริโภค ซึ่งเป็นรูปแบบการซื้อสินค้าทั้งแบบ
ออฟไลน์และออนไลน์ผสมผสานกัน โดยการซื้อทั้งสองรูปแบบดังกล่าวจะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อขั้นสุดท้ายของ
ผู้บริโภค อีกทั้งยังพบว่าธุรกิจ E-commerce  ในขณะนี้ ก าลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระยะต่อไป (Next Phase) ซึ่งมี
ความท้าทายส าคัญ 5 ประการที่ผู้ประกอบการค้าปลีกต้องเผชิญ ได้แก่  

(1) การกระจายตัวที่มากขึ้นในการค้าปลีก ตัวแทนขาย (Resellers) จ านวนมากจะใช้ผู้ค้าปลีก (One 
Retailer) รายเดียวเพ่ือเชื่อมต่อกับผู้บริโภค  

เทรนด์ Omni-shopper จะกลายเป็นพฤติกรรมถาวรของผู้บริโภคในฟิลิปปินส์ 

สคต.กรุงมะนิลา  ประเทศฟิลิปปินส์ 



  ข่าวความเคลื่อนไหวตลาดต่างประเทศ 

  

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.thE-mail: intmk@ditp.go.th 3 
 

(2) การก าหนดบทบาทใหม่ของร้านค้าทางกายภาพหรือมีหน้าร้าน (Physical Stores) แม้ว่าผู้บริโภคจะ
ยังคงมีการซื้อสินค้าจากหน้าร้านค้าต่างๆ แต่ผู้ค้าปลีกดังกล่าวจ าเป็นต้องคิดวิธีการที่จะท าให้ลูกค้าที่มีอยู่ใช้จ่าย
มากขึ้นหรือหาลูกค้าใหม่เพ่ิมเติม  

(3) ความเป็นจริงที่แตกต่างกันออกไป (Divergent Realities) ผู้ค้าปลีกแบบ Brick and Mortar 
จ าเป็นต้องปรับตัวในการเข้าถึงผู้บริโภคมากข้ึน โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการสัมผัสกับประสบการณ์ช้อปปิ้งที่
ราบรื่นผ่านแพลตฟอร์มและช่องทางท่ีหลากหลาย  

(4) การแข่งขันที่สูงขึ้นเพ่ือดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภค (Fight for attention) ปัจจุบันการโฆษณา
อาจไม่เพียงพอที่จะดึงดูดความสนใจของผู้ซื้อได้อีกต่อไป  ดังนั้น ผู้ค้าปลีกควรพิจารณาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับบทบาท
ของราคาและโปรโมชั่น รวมทั้งความภักดี (Loyalty) จะมีบทบาทอย่างไรส าหรับนักช้อปแบบ Omni-shoppers  

(5) การจัดการคลังสินค้าที่พร้อมจัดส่งถึงผู้บริโภค (Last mile fulfillment) ผู้ค้าปลีกต้องพิจารณาถึง
การตอบสนองความต้องการของบริการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็วขึ้น 
 ผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการไทย  
 ช่องทางค้าปลีกไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ไฮเปอร์มาร์เก็ต ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้าน
สะดวกซื้อถือเป็นช่องทางส าคัญในการกระจายสินค้าไทยไปสู่ผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์   แต่ในช่วงของการแพร่
ระบาดฯ ที่ผ่านมาท าให้รัฐบาลฟิลิปปินส์จ าเป็นต้องใช้มาตรการล็อกดาวน์และมาตรการกักกันชุมชนเพ่ือควบคุม
การแพร่ระบาดฯ ส่งผลให้สถานประกอบการค้าปลีกต่าง ๆ เกิดการหยุดชะงักและส่งผลกระทบต่อเนื่องกับยอด
การส่งออกสินค้าไทยมายังฟิลิปปินส์  ทั้งนี้ การแพร่ระบาดของโควิด -19 ยังส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคชาว
ฟิลิปปินส์เปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างโดยเฉพาะพฤติกรรม Digital Habit ที่หันมาซื้อสินค้าทางออนไลน์เพ่ิมขึ้น
จ านวนมาก  ดังนั้น หากผู้ประกอบการค้าปลีกในฟิลิปปินส์มีการน ากลยุทธ์รูปแบบการขายแบบทุกช่องทางมาปรับ
ใช้น่าจะช่วยท าให้กระตุ้นยอดขายให้สามารถฟ้ืนตัวได้เร็วขึ้น ซึ่งรูปแบบการค้าดังกล่าวผู้ประกอบการไทยสามารถ
น าไปปรับใช้กับธุรกิจของตนเองได้เช่นกัน  นอกจากนี้ ผู้ประกอบการไทยควรให้ความส าคัญและร่วมมือกับคู่ค้าใน
ฟิลิปปินส์ในการพัฒนาเชื่อมโยงข้อมูล และช่องทางการกระจายสินค้าทั้ง Online และ Offline เข้าด้วยกัน 
รวมทั้งพัฒนาและน าเสนอสินค้าและโปรโมชั่นในทุกช่องทางเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของประสบการณ์การซื้อสินค้า
และการเข้าถึงนักช้อปแบบ Omni-shopper ชาวฟิลิปปินส์ได้ต่อไป 
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