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ชาวสิงคโปร์ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการเปิดรับแรงงานชาวต่างชาต ิ

 
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563 หน่วยงานภาครัฐ REACH1 
แถลงข่าวประชาสัมพันธ์การส ารวจความคิดเห็นของ
ชาวสิงคโปร์เกี่ยวกับชาวต่างชาติในสิงคโปร์ โดยการ
ส ารวจชาวสิงคโปร์จ านวนทั้งหมด 3,1502 ราย มีการ
คละเพศ เชื้อชาติ และมีอายุ 15 ปีขึ้นไป  

 

 

ในการส ารวจหัวข้อ “ชาวต่างชาติในสิงคโปร์” 
ผู้ท าแบบส ารวจซึ่งเป็นตัวแทนชาวสิงคโปร์
โดยรวม (General Population) 49% มีความ
คิดเห็นเป็นกลาง 14% มีความรู้สึกเชิงลบ และ 
35% มีความรู้สึกเชิงบวก ในขณะผู้ท าแบบ
ส ารวจซึ่ งเป็นกลุ่มตัวแทนชาวสิงคโปร์ที่ มี
สถานะว่างงานมีแนวโน้มที่จะมีความรู้สึกเชิง
ลบมากกว่าตัวแทนชาวสิงคโปร์ที่มีสถานะจ้าง
งานมากถึง 12%3 

ในการส ารวจหัวข้อ “การที่สิงคโปร์ยังคง
เปิดรับแรงงานชาวต่างชาติ เป็นสิ่งส าคัญ
หรือไม่” ตัวแทนชาวสิงคโปร์โดยรวม ส่วนใหญ่ 
63% เห็นด้วยกับความส าคัญของการเปิดรับ
แรงงานชาวต่างชาติ และ 25% มีความคิดเห็น
เป็นกลาง และมีเพียง 10% เท่านั้น ที่ไม่เห็น
ด้วย ในขณะกลุ่มตัวแทนชาวสิงคโปร์ที่มีสถานะ
ว่างงานมีความคิดเห็นเป็นกลางมากถึง 34% 
ซึ่ ง ม า กกว่ า ค ว าม คิ ด เ ห็ น ที่ เ ห็ น ด้ ว ย กั บ
ความส าคัญของการเปิดกว้างเพียง 1% เท่านั้น 

                                                           
1 หน่วยงานภาครัฐ REACH อยู่ภายใต้กระทรวงการสื่อสารและข้อมูลสิงคโปร์ (Ministry of Communications and Information) มีหน้าที่ส ารวจ
ความคิดเห็น และอ านวยความสะดวกส าหรับการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ทั้งในประเด็นที่ปัญหาระดับชาติและในระดับ
ชุมชน - https://www.reach.gov.sg/about-us/about-reach 
2 ตัวแทนชาวสงิคโปร์ที่ท าการส ารวจมจี านวนทั้งหมด 3,150 และเป็นการท าส ารวจทางโทรศัพท์ในระหว่างวันที ่11 สิงหาคม – 21 สิงหาคม 2563 
จ านวน 2,100 ราย และทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม - 24 สิงหาคม 2563 จ านวน 1,050 ราย 
3 ผลการส ารวจความคิดเห็นเป็นกลางเกี่ยวกับชาวตา่งชาติในสิงคโปร์ - ตัวแทนชาวสิงคโปร์ที่มีสถานะว่างงานมีความรู้สึกเชิงลบมากกวา่ตัวแทนชาว
สิงคโปร์ที่มีสถานะจ้างงานมากถึง 12% (ตัวแทนชาวสิงคโปร์ที่มีสถานะว่างงานมี 26% และตัวแทนชาวสิงคโปร์ที่มีสถานะจ้างงาน 14%) 
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ในการส ารวจหัวข้อ “ประโยชน์ของการที่
สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางการสร้างงานของ
ภูมิภาค” ตัวแทนชาวสิงคโปร์โดยรวม 81% 
เห็นด้วย เนื่องจากการเป็นศูนย์กลางการสร้าง
งานของภูมิภาค ก่อให้เกิดโอกาสในการท างาน
ที่ดีส าหรับชาวสิงคโปร์ เช่นกัน แม้ว่ างาน
บางอย่างจะเป็นโอกาสของชาวต่างชาติก็ตาม 
ในขณะที่ตัวแทนชาวสิงคโปร์อีก 19% มีความ
คิดเห็นว่า สิงคโปร์ไม่ควรเป็นศูนย์กลางการ
สร้างงานของภูมิภาค เ พ่ือลดที่จะจ านวน

ชาวต่างชาติในสิงคโปร์ แม้ว่าจะเป็นการลดโอกาสในท างานที่ดีส าหรับชาวสิงคโปร์ก็ตาม (ผู้ท าแบบส ารวจที่มี
สถานะว่างงานส่วนมากเป็นผู้ตอบค าถามนี้) 

 ทั้งนี้ ในการท าแบบส ารวจตัวแทนชาวสิงคโปร์จะต้องตอบค าถามปิด4 “ข้อกังวลสามอย่างแรกที่คุณ
มีต่อชาวต่างชาติในสิงคโปร์” โดยตัวแทนชาวสิงคโปร์เกือบครึ่ง (47%) ตอบว่า ไม่มีข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับ
ชาวต่างชาติ แต่ 23% กลับตอบว่ามีข้อกังวลเกี่ยวกับโอกาสในการท างาน และ 16% มีข้อกังวลเกี่ยวกับนิสัยทาง
สังคมของชาวต่างชาติ (เช่น การรับรู้เรื่องความสะอาด และการพูดคุยเสียงดัง เป็นต้น) 

 นาย Tan Kiat How ผู้อ านวยการ REACH ซึ่งด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีแห่งรัฐ (Minister of State) 
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาแห่งชาติ กล่าวว่า “ในช่วงเวลาที่ยากล าบากนี้ ชาว
สิงคโปร์มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงในงานและโอกาสในการท างาน รัฐบาลสิงคโปร์จึงจะยังคงมุ่งมั่นที่จะ
ช่วยเหลือชาวสิงคโปร์ในการสร้างโอกาสในการท างาน อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ทราบว่าชาวสิงคโปร์
จ านวนมากเข้าใจถึงความจ าเป็นที่สิงคโปร์ต้องเปิดรับชาวต่างชาติทีมี่ทักษะความรู้ความสามารถ” 

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

ที่มา :  

REACH - 
file:///C:/Users/Suda/Downloads/MAJORITY%20OF%20SINGAPOREANS%20DO%20NOT%20FEEL%20STRONGLY%20NEGATIVE%20
ABOUT%20FOREIGNERS%20IN%20SINGAPORE.pdf 

Channel News Asia - https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/reach-singaporeans-foreigners-poll-13247746 

 

ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์ 
ตุลาคม 2563 

                                                           
4 ค าถามปิด คือ ตัวอย่างประโยคค าถามที่ไม่ได้มีการก าหนดตัวเลือกค าตอบไว้ ผู้ตอบสามารถตอบตามความคิดหรือความเห็นของตนเองได้ 
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