
 

 

 

                          ข่าวเด่นประจ าสัปดาห์จากสิงคโปร์ ช่วงวันที่ 15-21 กรกฎาคม 2560 

สิงคโปร์ติดอันอับ 8 เป็นเมืองท่ีดีที่สุดในโลกส าหรับผู้ประกอบการสตรี 
 

 The 2017 Women Entrepreneur Cities (WE Cities) 
Index โดย Dell จัดให้สิงคโปร์ติดอันดับ 8 เมืองที่ดีที่สุดในโลก
ส ำหรับผู้ประกอบกำรสตรี ซึ่งคะแนนชนะซิดนีย์และฮ่องกง และ
ไทเปในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก 

 Ms. Karen Quintos รองประธำนบริหำรและเจ้ำหน้ำที่
ลูกค้ำอำวุโส (Executive Vice President and Chief  Customer  
Officer)  ของ  Dell  กล่ำวว่ำ  อัตรำกำรเป็นผู้ประกอบกำรสตรี

เพ่ิมข้ึนมำกกว่ำ 10% ในแต่ละปี อีกท้ังเสริมว่ำ "กำรเป็นผู้น ำและผู้ก ำหนดนโยบำย ด้วยกำรวิจัยที่เน้นข้อมูลและ
กำรด ำเนินกำรอย่ำงชัดเจน สำมำรถรวมกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ให้กับผู้ประกอบกำรสตรีที่มีศักยภำพสูง ซึ่งจะเพ่ิม
โอกำสทำงเศรษฐกิจของเมืองให้มำกขึ้น เนื่องจำกสิ่งที่ดีส ำหรับผู้หญิง นับเป็นสิ่งที่ดสี ำหรับเศรษฐกิจ" 

 ดัชนีชี้ให้เห็นว่ำ เมืองในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิกถือเป็นโอกำสและควำมมั่นคงที่ยิ่งใหญ่ส ำหรับผู้ประกอบ 
กำรสตรี โดยมีหลำยเมืองในภูมิภำคที่ประสบควำมส ำเร็จในกำรดึงดูดและกำรสนับสนุนเจ้ำของธุรกิจสตรีที่
มีศักยภำพสูง 

 Mr. Amit Midha ประธำน APJ Commercial ที่ Dell EMC กล่ำวว่ำ กำรจัดอันดับของ WE Cities ทั่ว
ทั้งภูมิภำคโดยใช้ลักษณะส ำคัญ 5 ประกำร ได้แก่ เงินทุน เทคโนโลยี ควำมสำมำรถพิเศษ วัฒนธรรม และตลำด
ตัวอย่ำงเช่น อันดับที่ 8 และอันดับที่ 16 คือ สิงคโปร์และฮ่องกง ตำมล ำดับ ซึ่งเมืองทั้งสองแห่งก ำลังมุ่งเน้นที่ควำม
เป็นผู้น ำด้ำนเทคโนโลยีและควำมสำมำรถในกำรท ำให้ผู้ประกอบกำรสตรีมีควำมโดดเด่น ด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม  อีกทั้งเมือง  Kuala Lumpur  ยังเป็นเมืองพัฒนำใหม่ที่น่ำจับตำมองในด้ำนกำรรับรู้ถึงปัจจัยที่ท ำให้
ผู้ประกอบกำรสตรีต้องเผชิญกับควำมซับซ้อนและควำมท้ำทำยในธุรกิจและสังคม แต่เรื่องรำวควำมส ำเร็จที่เกิดข้ึน
เป็นข้อพิสูจน์ถึงขนำดของโอกำสที่มีอยู่ทั้งใน APJ Commercial และท่ัวโลก ซึ่งกำรระบุควำมท้ำทำยและกำร
ท ำงำนเพ่ือแก้ไขปัญหำเหล่ำนี้ คือ กำรลงทุนในอนำคตโดยรวม 

บทวิเคราะห์และข้อคิดเห็นของ สคต. 

 ในสิงคโปร์ ระบบกำรท ำงำนปรับเปลี่ยนไปจำก
ดั้งเดิมท่ียึดบุรุษเป็นผู้น ำเป็นอย่ำงเดียว ในปัจจุบัน

ให้กำรยอมรับสตรีที่มีควำมสำมำรถให้ท ำงำนใน
ระดับบริหำร ตัวอย่ำงที่เห็นได้อย่ำงเด่นชัด เช่น 
Mdm. Ho Ching (ขวำ) ต ำแหน่ง Chief Executive 

Officer ของ Temasek Holdings หรือ Ms. Olivia Lum (ซ้ำย) ต ำแหน่ง 
Executive Chairman & Group Chief Executive Officer ของ Hyflux บริษัทผลิตน้ ำชั้นน ำ ของสิงคโปร์ ซึ่งทั้ง
สองคนได้รับควำมส ำเร็จเป็นผู้บริหำรของบริษัท เพิ่มศักยภำพแก่สิงคโปร์เป็นอย่ำงยิ่ง 

                                                            ที่มำ : http://sbr.com.sg/hr-education/in-focus/singapore 

http://sbr.com.sg/hr-education/in-focus/singapore
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ตลำดกำรท่องเที่ยวส ำหรับชำวมุสลิมทั่วโลกคำดว่ำจะมีมูลค่ำรำว 220 พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ 

ภำยในปี 2563  โดยมาเลเซียและสิงคโปร์ถือเป็นประเทศที่เป็นจุดหมำยปลำยทำงส ำหรับนักท่องเที่ยวชำวมุสลิม
สูงสุด จำกรำยงำนเมื่อเดือนมิถุนำยน 2560 ของ Mastercard CrescentRating, Global Muslim Travel Index 
(GMTI) 2017 กำรส ำรวจซึ่งครอบคลุม 130 ประเทศ  จัดอันดับจุดหมำยปลำยทำง 20 ประเทศแรก แบ่งออกเป็น 
2 กลุ่ม ดังนี้  

1. OIC* Destinations ประเทศที่เป็นอันดับ 1 คือ มำเลเซีย รองลงมำได้แก่ สหรัฐอำหรับ       
อิมิเรตส์ อินโดนีเซีย และตุรกี เป็นต้น 

2. Non-OIC Destinations ประเทศอันดับแรกคือ สิงคโปร์ รองลงมำได้แก่ ไทย สหรำช-
อำณำจักร และแอฟริกำใต้ เป็นต้น 

(*OIC = Organization of Islamic Countries: องค์กำรควำมร่วมมือภำคีอิสลำม) 

ตลาดการท่องเที่ยวของชาวมุสลิม 
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ประเทศต่ำงๆ พยำยำมในกำรปรับใช้บริกำรเพ่ือตอบสนองและดึงดูดตลำดกำรท่องเที่ยวของชำว
มุสลิม โดยเฉพำะสิงคโปร์ที่เป็นจุดหมำยปลำยทำงของกลุ่ม Non-OIC ที่มีชื่อเสียงมำกที่สุด  

ทั้งนี้ ในปี 2559 นักท่องเที่ยวชำวมุสลิมทั่วโลกเพ่ิมขึ้นเป็น 121 ล้ำนคน จำก 117 ล้ำนคนในปี 
2558 และคำดว่ำในปี 2563  จะมีจ ำนวนนักท่องเที่ยวชำวมุสลิม 156 ล้ำนคน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมำณ 10% 
ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด และคำดว่ำจะมจี ำนวนถึง 200 ล้ำนคนภำยในปี 2568 

ส ำหรับค่ำใช้จ่ำยของนักท่องเที่ยวชำวมุสลิมในปี 2559 ประมำณ 55 พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึง
กำรเจริญเติบโตส่วนหนึ่งมีอิทธิพลจำกนักท่องเที่ยววัยหนุ่มสำวยุคใหม่ ได้แก่คนยุค millennials (กลุ่มคนที่เกิดอยู่
ในช่วง 2523 -2539) และกลุ่ม Gen Z ที่เกิดหลัง 2538 เป็นช่วงที่รวมเทคโนโลยีเข้ำกับชีวิตจริงในกำรส ำรวจโลก 
และยึดมั่นในควำมต้องกำรตำมควำมเชื่อ  
  จำกรำยงำนของ GMTI (Global Muslim Travel Index) นักท่องเที่ยวชำวมุสลิมส่วนใหญ่มุ่งเน้น
เดินทำงท่องเที่ยวในเอเชียเป็นอันดับแรก รองลงมำ ได้แก่ แอฟริกำ โอเชียเนีย สหภำพยุโรป และสหรัฐอเมริกำ 
ทั้งนี้  Mr. Fazal Bahar-deen, CEO ของบริษัทท่องเที่ยว CrescentRating และเว็บไซต์ HalalTrip กล่ำวว่ำ กำร
ขยำยตัวของจ ำนวนนักท่องเที่ยวชำวมุสลิมในหลำยปีที่ผ่ำนมำมีส่วนส ำคัญอย่ำงมำกต่อควำมต้องกำรที่เพ่ิมข้ึน
ส ำหรับกำรช็อปปิ้งและกำรค้ำในภำคส่วนอื่นๆ ทั่วโลก โดยเฉพำะในเอเชียที่เป็นผู้น ำในด้ำนกำรให้บริกำรส ำหรับ
นักท่องเที่ยวชำวมุสลิม รวมถึงกำรช็อปปิ้งและกำรบริกำรอำหำร ตำมข้อมูลของ Mastercard-Crescent 
RatingIST 2560 แสดงว่ำ ปจัจุบันนักท่องเที่ยวชำวมุสลิมชอบผจญภัยและต้องกำรรับประสบกำรณ์ใหม่ๆ ในกำร  
ช็อปปิ้งและรับประทำนอำหำรในสถำนที่ต่ำงๆ เป้ำหมำยของกำรช็อปปิ้งในตลำดนี้ คือ สินค้ำท่ีดีและคุ้มค่ำกับเงิน 
นอกจำกนี ้ยังคำดกำรณ์ว่ำ กำรใช้จ่ำยของชำวมุสลิมจะเพ่ิมข้ึนจำกมูลค่ำ 80 พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ไปเป็นมูลค่ำ 
300 พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ ภำยในปี 2569 

นอกจำกนี้ Mr. Safdar Khan ประธำนแผนกดูแลประเทศอินโดนีเซีย มำเลเซียและบรูไน ของ 
Mastercard  กล่ำวว่ำ กำรเติบโตของตลำดท่องเที่ยวชำวมุสลิมเป็นแรงขับเคลื่อนที่แข็งแกร่ง และมีกำรพัฒนำ
อย่ำงต่อเนื่อง เช่น กำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลประชำกร และกำรแปลงรูปแบบดิจิทัลให้เป็นไปในทิศทำงที่
อุตสำหกรรมก้ำวหน้ำ กำรปรับปรุงประสบกำรณ์ของนักท่องเที่ยวมุสลิมทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนกำรวำงแผนไป
จนถึงบอกเล่ำและแชร์ประสบกำรณ์ร่วมกัน โดยมีควำมเป็นไปได้สูงที่ผู้ให้บริกำรจะต้องคิดค้นและปรับเปลี่ยน
ข้อเสนอของตนเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรเฉพำะของลูกค้ำกลุ่มนี้ให้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 

บทวิเคราะห์และข้อคิดเห็นของ สคต. 
  ประเทศสิงคโปร์ได้สมญำนำมว่ำเป็นเมืองแห่ง
หลำยเชื้อชำติที่รวมตัวกันอยู่อย่ำงลงตัวด้วยควำมสงบสุข ทั้งท่ี
เป็นชำวจีน ชำวมุสลิม ชำวอินเดีย และเชื้อชำติอ่ืนๆ อีกท้ัง
สิงคโปร์เป็นเมืองแห่งกำรท่องเที่ยว ซึ่งในปี 2559 มีนักท่องเที่ยว
เยือนสิงคโปร์จ ำนวน 16.4 ล้ำนคน ท ำรำยได้ถึง 24.8 พันล้ำน- 
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เหรียญสิงคโปร์ (ข้อมูลจำก Singapore Tourism Board : www.stb.gov.sg)  โดย
นักท่องเที่ยวจำกประเทศ 5 อันดับแรก ได้แก่  อินโดนีเซีย (2.89 ล้ำนคน)  จีน (2.86 
ล้ำนคน)  มำเลเซีย (1.15 ล้ำนคน)    อินเดีย (1.09 ล้ำนคน)   และออสเตรเลีย (1.02 
ล้ำนคน) ส ำหรับในช่วงเดือนมกรำคม-เมษำยน 2560 นักท่องเที่ยวเยือนสิงคโปร์
จ ำนวน 5.79 ล้ำนคน โดยอันดับแรก คือ จีน (1.1 ล้ำนคน)  อินโดนีเซีย (0.97 ล้ำนคน)  

มำเลเซีย (0.39 ล้ำนคน) ออสเตรเลีย (0.37 ล้ำนคน) และอินเดีย ( 0.35 ล้ำนคน)       

  ส ำหรับประเทศไทย สถำนกำรณ์ด้ำนกำรท่องเที่ยวในช่วง
เดือนมกรำคม-มิถุนำยน ปี 2560  (www.tcijthai.com)  มีนักท่องเที่ยวเยือน
ไทย 17 ล้ำนคน ขยำยตัวร้อยละ 4.41 สร้ำงรำยได้รวมกว่ำ 8 แสนล้ำนบำท 
ขยำยตัวร้อยละ 6.05 โดยนักท่องเที่ยวจีนสร้ำงรำยได้ให้กับไทยมำกท่ีสุด รองลงมำ ได้แก่ รัสเซีย มำเลเซีย ทั้งนี้ 
กำรขยำยตัวเพ่ิมข้ึน เป็นผลมำจำกหลำยปัจจัย อำทิ กำรเข้ำสู่แนวโน้มปกติของนักท่องเที่ยวจีน นักท่องเที่ยวมุสลิม
นิยมเดินทำงท่องเที่ยวมำกขึ้น และกำรฟ้ืนตัวของนักท่องเที่ยวรัสเซีย ดังนั้น กำรท่องเที่ยวของไทยสำมำรถสร้ำง
รำยได้ให้แก่ประเทศเป็นอย่ำงมำก เมื่อเทียบกับกำรท่องเที่ยวของสิงคโปร์ ซึ่งแม้ว่ำ สิงคโปร์จะเป็นประเทศที่มี
โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงเศรษฐกิจดี กำรเดินทำงสะดวกสบำยรวดเร็ว แต่ไทยมีจุดขำยด้ำนธรรมชำติและควำมเป็น
ไทยที่เด่นกว่ำ ซึ่งควรต้องรักษำไว้เพ่ือสร้ำงรำยได้ให้แก่ประเทศต่อไป 
 

ที่มา: Retail Asia 

  

------------------------------------------- 

 

  

 

http://www.tcijthai.com/

