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 ส านักงานสถิติแห่งชาติฟิลิปปินส์ (Philippine Statistic Authority: PSA) เปิดเผยผลส ารวจเบื้องต้น
เกี่ยวกับก าลังแรงงาน (Labor Force Survey) ในรอบเดือนมีนาคม 2564 ซึ่งได้ท าการส ารวจในช่วงระหว่างวันที่ 8-
27 มีนาคม 2564 สรุปผล ดังนี้  

1. อัตราว่างงานเดือนมีนาคม 2564 พบว่าอยู่ที่ร้อยละ 7.1 หรือเทียบเท่ากับมีชาวฟิลิปปินส์ว่างงาน 3.441 
ล้านคน ลดลงจาก 4.187 ล้านคน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และ 3.953 ล้านคนในเดือนมกราคม 2564 ซึ่งถือเป็น
อัตราว่างงานที่ลดลงสู่ระดับต่ าที่สุดนับตั้งเกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยหลังจากเริ่มมีแพร่ระบาดฯ ในเดือน
มีนาคม 2563 ก็ได้ส่งผลให้อัตราว่างงานของฟิลิปปินส์ในเดือนเมษายน 2563 พุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์อยู่ที่ร้อยละ 
17.6  

2. อัตราของผู้ที่ท างานต่ ากว่าระดับความรู้ความสามารถ/วุฒิการศึกษา (Underemployment) หรือผู้ที่มี
งานท าแต่ต้องการมองหางานเพ่ิมหรือเพ่ิมชั่วโมงการท างานให้นานขึ้นเพ่ือหารายได้เพ่ิมเติมพบว่าในเดื อนมีนาคม 
2564 อยู่ที่ร้อยละ 16.2 หรือเทียบเท่ากับมีชาวฟิลิปปินส์ที่ท างานต่ ากว่าระดับ 7.355 ล้านคนลดลงจากเดือน
กุมภาพันธ์ 2564 ที่มีอัตราอยู่ที่ร้อยละ 18.2 หรือเทียบเท่ากับมีชาวฟิลิปปินส์ท างานต่ ากว่าระดับ 7.850 ล้านคน  

3. ขนาดก าลังแรงงาน (Size of Labor Force) ในเดือนมีนาคม 2564 อยู่ที่ประมาณ 48 .772 ล้านคน 
จากจ านวนประชากรชาวฟิลิปปินส์ทั้งหมด 74.061 ล้านคนที่มีอายุอย่างน้อย 15 ปีขึ้นไปเพ่ิมขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 
2564 ที่มีขนาดก าลังแรงงานอยู่ที่ 47.341 ล้านคน และเพ่ิมขึ้นจากเดือนมกราคม 2564 ที่มีขนาดก าลังแรงงานอยู่ที่ 
45.201 ล้านคน ท าให้อัตราการมีส่วนร่วมของก าลังงาน (Labor Force Participation Rate: LFPR) ในเดือนมีนาคม 
2564 อยู่ที่ร้อยละ 65 ซึ่งถือเป็นอัตราที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 ที่มีอัตรา LFPR อยู่ที่ร้อยละ 65.2  

4. อัตราการจ้างงาน (สัดส่วนของการจ้างงานต่อก าลังแรงงานทั้งหมด) พบว่าในเดือนมีนาคม 2564 อยู่ที่
ร้อยละ 92.9 หรือเทียบเท่ากับ 45.332 ล้านคน เพ่ิมขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ที่มีอัตราการจ้างงานอยู่ที่ร้อยละ 
91.2 หรือเทียบเท่ากับ 43.153 ล้านคน โดยอัตราการจ้างงานในภาคบริการพบว่าอยู่ที่ร้อยละ 56 ลดลงจากร้อยละ 
58.4 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ในขณะที่การจ้างงานในภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 24.6 
และร้อยละ 19.4 จากร้อยละ 23.9 และร้อยละ 17.7 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ตามล าดับ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาการจ้าง
งานในภาคส่วนย่อยพบว่า การจ้างงานในภาคการก่อสร้างเพ่ิมขึ้นมากที่สุดเมื่อเทียบเป็นรายเดือน โดยเพ่ิมขึ้น 
845,543 งาน รองลงมาได้แก่ ภาคค้าส่งและค้าปลีก (672,144 งาน)ภาคเกษตรกรรมและป่าไม้ (623,481 งาน) 
ตามล าดับ ส าหรับภาคส่วนที่พบว่ามีการจ้างงานหดตัวมากที่สุด คือ ภาคการศึกษา (247,879 งาน) รองลงมาได้แก่ 
ภาคการขนส่งและการจัดเก็บ (194,321 งาน) และภาคบริการอ่ืน ๆ (149,241 งาน) ตามล าดับ  

5. แรงงานชาวฟิลิปปินส์มีชั่วโมงการท างานเฉลี่ยในเดือนมีนาคม 2564 อยู่ที่ 39.7 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ สูง
กว่าค่าเฉลี่ย 38.9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ พนักงานประจ าหรือผู้ที่ท างานอย่างน้อย 40 

อัตราการว่างงาน “ฟิลิปปินส์” ในเดือนมีนาคม 64 ลดลงต ่าสุดนับตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 

สคต.กรุงมะนิลา  ประเทศฟิลิปปินส์ 

             ข่าวเด่นประจ่าสัปดาห์ระหว่างวันที  10 – 14 พฤษภาคม 2564 
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ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในเดือนมีนาคม 2564 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 62.2 ของจ านวนงานทั้งหมดเพ่ิมขึ้นจากเดือน
กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 59.9 ในขณะที่พนักงาน Part-time มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 36.7 ลดลง
จากร้อยละ 38.5 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
 ผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการไทย  

วิกฤติโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของ
ฟิลิปปินส์อย่างหนักหนาสาหัส และท าให้คนฟิลิปปินส์หลายล้านคนต้องตกงานและสูญเสียรายได้ โดยในช่วงที่ผ่าน
มารัฐบาลฟิลิปปินส์พยายามปลดล็อกมาตรการและข้อจ ากัดต่าง ๆ ลง เพ่ือหนุนให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอยฟ้ืน
ตัวและเปิดทางให้ภาคธุรกิจสามารถกลับมาด าเนินกิจการได้อีกครั้งเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการจ้างงานเพ่ิมมากขึ้น  ทั้งนี้ 
ความพยายามในการเปิดเศรษฐกิจของประเทศใหม่อย่างค่อยเป็นค่อยไปดังกล่าวมีบทบาทส าคัญที่ช่วยท าให้ตัวเลข
อัตราการว่างงานของคนฟิลิปปินส์ในเดือนมีนาคม 2564 ลดลง เนื่องจากมีผู้คนจ านวนมากกลับมามีส่วนร่วมอย่าง
แข็งขันในก าลังแรงงานและเริ่มมีงานท ามากขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าอัตราว่างงานของคนฟิลิปปินส์ในเดือนมีนาคม 
2564 จะลดลงต่ าสุดนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดฯ และถือเป็นหนึ่งในสัญญาณที่ดีที่เศรษฐกิจของประเทศจะ
สามารถกลับเข้าสู่ภาวะปกติ แต่อัตราว่างงานดังกล่าวเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดฯ ก็ยังคงอยู่ในระดับ
ค่อนข้างสูง และหลายฝ่ายคาดการณ์ว่า อัตราการว่างงานของคนฟิลิปปินส์อาจจะกลับมาแย่ลง เนื่องจากตั้งแต่ช่วง
ปลายเดือนมีนาคม 2564 ที่ผ่านมา เกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่จากเชื้อโควิด-19 กลายพันธุ์ในฟิลิปปินส์ส่งผลให้
ยอดผู้ติดเชื้อรายวันของฟิลิปปินส์พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้รัฐบาลฟิลิปปินส์จ าเป็นต้องตัดสินใจกลับไปใช้
มาตรการล็อกดาวน์และบังคับใช้มาตรการ ECQ อีกครั้ง โดยห้างสรรพสินค้าและสถานประกอบการที่ไม่จ าเป็นต้อง
หยุดด าเนินการชั่วคราว รวมทั้งการห้ามนั่งรับประทานอาหารในร้านอาหารและอ่ืนๆ  จึงมีแนวโน้มที่จะมีคน
ฟิลิปปินส์ว่างงานและคนที่มีได้รายได้น้อยลงกลับมามีจ านวนมากขึ้น นอกจากนี้ ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปีเป็น
ช่วงที่จะมีนักศึกษาระดับมัธยมปลายและผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เข้าสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งคาด
ว่าจะท าให้ความต้องการหางานในช่วงหลังจากนี้เพ่ิมสูงขึ้นอีกด้วย 
 สถานการณ์ความยากล าบากของผู้ใช้แรงงานทั่วโลก รวมถึงประเทศฟิลิปปินส์ คาดว่าจะยังคงอยู่ต่อไป 
อีกหลายปี โดยวิกฤติการเลิกจ้างงานและอัตราการว่างงานสูงจะยังคงอยู่และน่าจะยังไม่สามารถฟ้ืนตัวได้โดยเร็ว 
แม้หลังวิกฤติโควิด-19 จะคลี่คลายลงแล้วก็ตาม โดยเฉพาะประเทศฟิลิปปินส์ที่ค่อนข้างมีการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจ
ล่าช้าและต่ ากว่าที่คาดการณ์ไว้มาก ประกอบกับประสิทธิภาพการควบคุมการแพร่ระบาดฯ  ที่ค่อนข้างต่ า ท าให้
ยังคงมีการแพร่ระบาดฯ รุนแรงต่อเนื่องและมีความไม่แน่นอนสูง ดังนั้น รัฐบาลฟิลิปปินส์ต้องพยายามอย่างหนักใน
การเร่งควบคุมการแพร่ระบาดฯ พร้อมกับการปลดล็อกมาตรการต่าง ๆ เพ่ือเปิดทางให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
กลับมาขับเคลื่อนอีกครั้งโดยเร็วที่สุดเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและตลาดแรงงานในประเทศ  นอกจากนี้ การเร่งฉีดวัคซีน
ให้กับผู้ใช้แรงงานให้ได้เป็นวงกว้างโดยเร็วก็น่าจะช่วยท าให้การฟื้นตัวได้เร็วขึ้น  ทั้งนี้ หากสถานการณ์การจ้างงานใน
ฟิลิปปินส์มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ก็จะช่วยส่งผลดีต่อการส่งออกโดยรวมของไทยมายังฟิลิปปินส์ไปด้วย เนื่องจากการจ้าง
งานจะช่วยท าให้คนฟิลิปปินส์กลับมามีรายได้และก าลังซื้อเพ่ิมมากขึ้นซึ่งก็จะส่งผลให้ดีมานต์ที่ซบเซาเริ่มฟ้ืนตัวและ
เกิดการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศมากขึ้นตามมา 
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 บริษัทที่ปรึกษา Willis Towers Watson เปิดเผยผลการศึกษาเกี่ยวกับแนวโน้มการท างานจากระยะ
ทางไกล โดยได้ท าการส ารวจบริษัทในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรวม 434 แห่ง รวมทั้งบริษัทในประเทศฟิลิปปินส์
จ านวน 47 แห่ง ในช่วงระหว่างเดือนต.ค.-พ.ย. 2563 ที่ผ่านมา พบประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้  
 1. ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นปัจจัยส าคัญท่ีผลักดันให้บริษัทนายจ้างชาวฟิลิปปินส์
ใช้นโยบายการท างานจากระยะไกลและระบบการท างานที่ยืดหยุ่นอ่ืน ๆ และคาดว่าจะเป็นแนวโน้มที่จะด าเนิน
ต่อไปในอนาคต โดยจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของภาวะปกติใหม่ (New Normal) เนื่องจากบริษัทต่าง ๆ ตระหนักดี
ว่าการจัดเตรียมระบบการท างานที่ยืดหยุ่นมีบทบาทส าคัญต่อประสิทธิภาพในการท างานและการมีส่วนร่วมของ
พนักงาน  
 2. ผลการศึกษาคาดว่าจ านวนพนักงานประจ าที่ท างานจากที่บ้าน (Full-Time Employee Working 
From Home) จะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 34 ของจ านวนพนักงานทั้งหมดในปี 2566 เมื่อเทียบกับร้อยละ 3 
ในปี 2560 ซึ่งจะส่งผลให้การใช้จ่ายด้านอสังหาริมทรัพย์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางลดลง  
 3. ร้อยละ 95 ของบริษัทผู้ตอบแบบสอบถามในฟิลิปปินส์ระบุว่า มีความกังวลด้านความปลอดภัยและ
สุขภาพของพนักงาน ท าให้เป็นแรงกระตุ้นส าคัญให้บริษัทต้องเปลี่ยนไปใช้ระบบการท างานทางเลือก โดยร้อยละ 
35 เลือกใช้ระบบการท างานที่มีความยืดหยุ่นของเวลาในการท างาน ทั้งนี้  ร้อยละ 66 ของบริษัทผู้ตอบ
แบบสอบถามในฟิลิปปินส์ระบุว่า ความยืดหยุ่นในการท างานช่วยส่งเสริมการรักษาพนักงานให้อยู่กับบริษัทไว้ได้
นอกจากนี้ เกือบครึ่งหนึ่งของบริษัทผู้ตอบแบบสอบถามในฟิลิปปินส์ระบุว่า สามารถประหยัดเงินจากค่าใช้จ่าย
ด้านอสังหาริมทรัพย์ ในขณะที่ 1 ใน 3 ระบุว่า สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางมาท างานของ
พนักงานจากการใช้นโยบายระบบการท างานที่ยืดหยุ่น ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่สามารถประหยัดลงได้ดังกล่าวถูกน าไปใช้
เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกในการเปลี่ยนแปลงที่จ าเป็นในโครงการผลตอบแทนต่าง  ๆ ของบริษัท เช่น การ
จัดเตรียมให้พนักงานท างานจากที่บ้าน โปรแกรมด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีเพ่ือสนับสนุนให้พนักงานที่
ท างานจากท่ีบ้านหรือระยะไกลที่มีความคล่องตัวและยืดหยุ่นมากข้ึนในอนาคต  
 4. 3 ใน 5 ของบริษัทผู้ตอบแบบสอบถามในฟิลิปปินส์เชื่อว่า ระบบการท างานที่ยืดหยุ่นจะไม่ส่งผล
กระทบต่องบประมาณรายจ่ายโดยรวม แม้ว่าเกือบครึ่งหนึ่งของบริษัทผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเห็นว่าระบบการ
ท างานใหม่ดังกล่าวต้องใช้รูปแบบ “Hybrid” ในการจ่ายเงินเดือนและผลตอบแทนต่าง ๆ ให้กับพนักงาน  
 5. บริษัทในฟิลิปปินส์บางส่วนยังไม่ได้ปรับตัวเข้ากับระบบการท างานทางเลือกอย่างเต็มที่ โดยเกือบ 1 
ใน 5 ของบริษัทผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดในฟิลิปปินส์ระบุว่า ยังไม่มีนโยบายในการจัดการท างานที่ยืดหยุ่น และ 
2 ใน 3 ของบริษัทผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าเพิ่งสร้างนโยบายระบบการท างานทางเลือกอย่างเป็นทางการเมื่อปีที่
ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ผลการส ารวจพบว่าร้อยละ 30 ของบริษัทผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดในฟิลิปปินส์มีการใช้
กลยุทธ์ดิจิทัลและธุรกิจแบบบูรณาการ (Integrated digital and business strategy) เพ่ือจัดการกับระบบการ
ท างาน 

แนวโน้มคน Work From Home จะเพิ มข้ึนเป็นร้อยละ 34 ในปี 2564 

สคต.กรุงมะนิลา  ประเทศฟิลิปปินส์ 
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 ผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการไทย  
 ปัจจุบัน Work From Home กลายเป็นเทรนด์การท างานยุคใหม่ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในช่วง
ของการแพร่ระบาดของโควิด-19 และคาดว่าอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะยังคงอยู่ต่อไปแบบถาวร แม้ว่าวิกฤติ โค
วิด-19 จะคลี่คลายหรือยุติลงแล้วก็ตาม ซึ่งถือเป็นหนึ่งใน New Normal ของโลกในอนาคต นอกจากนี้เทรนด์การ
ท างานระยะไกลหรือการท างานจากท่ีบ้านยังได้ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
มีนัยส าคัญ โดยผู้คนหันมายอมรับเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มข้ึนอย่างมาก เพ่ือตอบสนองความต้องการในแต่ละวันที่ต้อง
ท างานและใช้เวลาอยู่ที่บ้านมากขึ้น นอกจากนี้ วัฒนธรรมการช้อปปิ้งของผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ก็เปลี่ยนไปด้วย
เช่นกัน โดยพบว่าสินค้าหลายหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องกับบ้านได้รับประโยชน์และมีการเติบโตอย่างรวดเร็วจากแรง
ขับเคลื่อนจากแนวโน้มการท างานจากที่บ้านที่เพ่ิมขึ้นดังกล่าว เนื่องจากชาวฟิลิปปินส์ต่างหันมาใส่ใจกับการ
ปรับปรุงดูแลที่อยู่อาศัยและมีการจัดระเบียบพื้นที่และมุมต่างๆ ภายในบ้านให้เหมาะสมกับการท างานมากขึ้น โดย
กลุ่มสินค้าที่ได้รับอานิสงค์จากเทรนด์การท างานยุคใหม่ เช่น สินค้า Home furniture สินค้าเทคโนโลยีและ
อุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ (The office peripherals category) เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงสินค้า
อุปโภคบริโภค  ดังนั้น จึงถือเป็นโอกาสในการขยายการส่งออกสินค้าไทยในหมวดหมู่ดังกล่าวมายังฟิลิปปินส์เพ่ือ
รองรับกับแนวโน้มความต้องการของตลาดที่คาดว่าจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต อย่างไรก็ตาม ก่อนเข้าสู่
ตลาดผู้ประกอบการไทยควรศึกษาสภาพตลาดและแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์อย่างละเอียด
รอบคอบ และควรพัฒนาสินค้ารูปแบบใหม่ ๆ ที่ทันสมัย ตรงตามไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไปในสังคมของฟิลิปปินส์
ในปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยดึงดูดความสนใจจากกลุ่มผู้บริโภค รวมทั้งยังเป็นการสร้างข้อได้เปรียบทางการค้าให้กับ
ผู้ประกอบการไทยได้มากขึ้นด้วย  
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