
 

บทที ่2 
ทฤษฎแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
การวิจยัคร้ังน้ีจะกล่าวถึงทฤษฏีและแนวความคิดต่าง ๆ เอกสาร ตาํรา และผลการวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งกับการศึกษาสถานภาพและแนวโน้มการยา้ยฐานธุรกิจของบริษทัสัญชาติญ่ีปุ่นมายงั
ประเทศไทยโดยนาํมาบูรณาการใหเ้หมาะสมกบัการวิจยัในคร้ังน้ี โดยมีหวัขอ้สาํคญัดงัน้ี 

1. ความสาํคญัของ SMEs ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
2. คาํจาํกดัความของ SMEs 
3. แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2555-2559) 
4. ภาพรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของญ่ีปุ่น 
5. นโยบายและมาตรการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของญ่ีปุ่น 
6. การลงทุน 

6.1 ความหมายของการลงทุน 
6.2 รูปแบบของการลงทุน 
6.3 หลกัทัว่ไปเก่ียวกบัการลงทุน 
6.4 ประเภทของการลงทุน 
6.5 จุดมุ่งหมายในการลงทุน 
6.6 ความจาํเป็นในการกาํหนดหลกัเกณฑก์ารลงทุน 
6.7 การลงทุนของประเทศญ่ีปุ่นในประเทศไทย 
6.8 ภาวะการลงทุนโดยตรงจากญ่ีปุ่นในประเทศไทย ปี 2551-2553 
6.9 องคป์ระกอบของการขยายฐานในต่างประเทศของ SMEs ญ่ีปุ่น ในปัจจุบนั 

และสภาพแวดลอ้มท่ีทาํให ้SMEs ญ่ีปุ่นตอ้งไปขยายฐานลงทุนในต่างประเทศ 
 

ความสําคญัของ SMEs ต่อระบบเศรษฐกจิของประเทศ 
ประเทศต่าง ๆ มีระดบัการพฒันาทางเศรษฐกิจและแนวคิดในการส่งเสริม SMEs ตาม

ลกัษณะเฉพาะของแต่ละประเทศ เน้ือหาในบทน้ีจะสรุปภาพรวมของสถานการณ์ SMEs ตลอดจน
นโยบายและมาตรการในการส่งเสริม SMEs ของ 4 ประเทศท่ีศึกษา ไดแ้ก่ ไทย ออสเตรเลีย ญ่ีปุ่น 
และฝร่ังเศส เพื่อเป็นพื้นฐานในการเขา้ใจสภาพแวดลอ้มและปัญหาของ SMEs ในแต่ละประเทศ 

ในระบบเศรษฐกิจต่าง ๆ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มจะมีอยูเ่ป็นจาํนวนมากและ 
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กระจายตวัอยูท่ ัว่ไปในประเทศ SMEs จึงมีบทบาทสาํคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศอยา่งนอ้ย 
4 ดา้นคือ  

1. การสร้างงานใหม่และเพิ่มการแข่งขนัในตลาด SMEs โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดยอ่มเป็น
ธุรกิจท่ีเกิดข้ึนไดง่้าย ใชเ้งินทุนไม่สูงและมีความเส่ียงน้อยกว่าการลงทุนในวิสาหกิจขนาดใหญ่ 
ตลอดจนมีความคล่องตวัในการดาํเนินการ จึงเป็นจุดกาํเนิดของผูท่ี้สนใจลงทุนเป็นผูป้ระกอบการ
รายใหม่ โดยเฉพาะยามเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ คนท่ีว่างงานสามารถหันมาเร่ิมตน้วิสาหกิจ
ขนาดยอ่มไดง่้าย นอกจากน้ี การท่ีมี SMEs เขา้สู่ตลาดยงัช่วยเพ่ิมระดบัการแข่งขนัในตลาดมากข้ึน 
ลดการผกูขาด จึงส่งผลใหผู้บ้ริโภคมีทางเลือกในสินคา้และบริการต่าง ๆ มากข้ึน 

2. การเช่ือมโยงกบัวิสาหกิจขนาดใหญ่ SMEs มีส่วนช่วยเหลือและสนบัสนุนวิสาหกิจ
ขนาดใหญ่ในหลายดา้น เช่น การรับช่วงการผลิต การช่วยในการจดัจาํหน่ายสินคา้คา้ส่งและคา้ปลีก
แก่ผูบ้ริโภค การเป็นผูผ้ลิตปัจจยัการผลิตให้กบัวิสาหกิจขนาดใหญ่ หรือการทาํหน้าท่ีให้บริการ
เสริมใหว้ิสาหกิจขนาดใหญ่ เช่น การซ่อมแซม การทาํความสะอาด เป็นตน้ 

3. การรองรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ SMEs มกัมีความยดืหยุน่ในการปรับตวั และมี
ความหลากหลาย ดงันั้น ระบบเศรษฐกิจท่ีมี SMEs ท่ีแข็งแกร่งจาํนวนมากอย่างเช่นไตห้วนัจึง
สามารถปรับตวัในช่วงเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจเอเชียปี ค.ศ.1997 ไดดี้กว่าเกาหลีใตซ่ึ้งมี
วิสาหกิจขนาดใหญ่เป็นวิสาหกิจหลกั 

4. การกระจายการพฒันาไปทัว่ประเทศ SMEs มกัมีลกัษณะการจดัตั้งกระจดักระจายไป
ตามชุมชนในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ จึงมีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมการกระจายความ
เจริญเติบโตของชุมชนต่าง ๆ  
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คาํจาํกดัความของ SMEs 
ตารางที ่1 คาํจํากดัความของ SMEs ของประเทศต่าง ๆ  

ประเทศ คาํจํากดัความ 

ไทย วสิาหกจิขนาดย่อม วสิาหกจิขนาดกลาง 
พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาด
ยอ่ม พ.ศ. 2543 และ
กฎกระทรวง
อุตสาหกรรมฉบบัวนัท่ี 
11 กนัยายน พ.ศ. 2545 

ภาคการผลติ จาํนวนคนงานไม่เกิน 
50 คน หรือจาํนวนสินทรัพยถ์าวร
ไม่เกิน 50 ลา้นบาท 
ภาคบริการ จาํนวนคนงานไม่เกิน 
50 คน หรือจาํนวนสินทรัพยถ์าวร
ไม่เกิน 50 ลา้นบาท 
ภาคการค้าส่ง จาํนวนคนงานไม่เกิน 
25 คนหรือจาํนวนสินทรัพยถ์าวรไม่
เกิน 50 ลา้นบาท 
ภาคการค้าปลกี จาํนวนคนงานไม่
เกิน 15 คนหรือจาํนวนสินทรัพย์
ถาวรไม่เกิน 30 ลา้นบาท  

ภาคการผลติ จาํนวนคนงาน 51-200 คน
หรือจาํนวนสินทรัพยถ์าวรมากกวา่ 50 
แต่ไม่เกิน 200 ลา้นบาท 
ภาคบริการ จาํนวนคนงาน 51-200 คน
หรือจาํนวนสินทรัพยถ์าวรมากกวา่ 50 
แต่ไม่เกิน 200 ลา้นบาท 
ภาคการค้าส่ง จาํนวนคนงาน 26-50 คน
หรือจาํนวนสินทรัพยถ์าวรมากกวา่ 50 
แต่ไม่เกิน 100 ลา้นบาท 
ภาคการค้าปลกี จาํนวนคนงาน 16-30 
คนหรือจาํนวนสินทรัพยถ์าวรมากกวา่ 
30 แต่ไม่เกิน 60 ลา้นบาท 

ออสเตรเลยี 
สาํนกังานสถิติ
ออสเตรเลีย 

ภาคอุตสาหกรรม จาํนวนคนงาน
นอ้ยกวา่ 100 คน 
ภาคก่อสร้างและบริการ จาํนวน
คนงานนอ้ยกวา่ 20 คน 

ภาคอุตสาหกรรม จาํนวนคนงาน 100-
199 คน 
ภาคก่อสร้างและบริการ จาํนวนคนงาน 
20-199 คน 

สาํนกังานภาษี
ออสเตรเลีย 

กิจการท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 1 ลา้น
ดอลลาร์ออสเตรเลีย 

- 

AusIndustry กิจการท่ีมีรายไดไ้ม่เกิน 5 ลา้น
ดอลลาร์ออสเตรเลีย 

- 

ฝร่ังเศส 
ขอ้แนะนาํของสหภาพ
ยโุรปเม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 
1996 (Recommendation of 
the European Union of 3 
April 1996) 

จาํนวนคนงาน 10-49 คน 
 

จาํนวนคนงาน 50-249 คน 
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ประเทศ คาํจํากดัความ 

ญีปุ่่ น 
กฎหมายพ้ืนฐาน
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม ปี 1999 

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
ภาคการผลติ จาํนวนคนงานนอ้ยกวา่ 300 คนหรือมีเงินทุนไม่เกิน 300 ลา้นเยน 
ภาคบริการ จาํนวนคนงานนอ้ยกวา่ 100 คนหรือมีเงินทุนไม่เกิน 50 ลา้นเยน 
ภาคการค้าส่ง จาํนวนคนงานนอ้ยกวา่ 100 คนหรือมีเงินทุนไม่เกิน 100 ลา้นเยน 
ภาคการคา้ปลีก จาํนวนคนงานนอ้ยกวา่ 50 คนหรือมีเงินทุนไม่เกิน 50 ลา้นเยน 
ผูป้ระกอบการรายยอ่ย 
ภาคการผลติ จาํนวนคนงานไม่เกิน 20 คน  
ภาคการค้าหรือบริการ จาํนวนคนงานไม่เกิน 5 คน 

  
ท่ีมา : รวบรวมโดยสถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย 

 

แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) 
(www.sme.go.th) 

เป้าหมายการส่งเสริม 
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ กาํหนดให้สะทอ้นถึงผลการดาํเนินงานของหน่วยงานและ

สอดคลอ้งกบันโยบายการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ซ่ึงแผนการส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2555-2559) ไดก้าํหนดเป้าหมายการส่งเสริม โดยพิจารณา
จากขอ้มูลในปัจจุบนัประกอบกับผลการส่งเสริมท่ีผ่านมา และการคาดการณ์จากแนวโน้ม
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคมไว ้5 ประการ ไดแ้ก่ 

1. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมีการจดทะเบียนนิติบุคคลเพ่ิมข้ึนและสามารถดาํเนิน
ธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื ไม่นอ้ยกวา่ 250,000 วิสาหกิจ ภายในปี 2559 พิจารณาจากวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ีดาํเนินธุรกิจในภาคการผลิต ภาคการคา้ ภาคบริการ ซ่ึงจดทะเบียน       
นิติบุคคลกบักระทรวงพาณิชย ์

2. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในสาขากลุ่มเป้าหมายไดรั้บการพฒันาขีดความ 
สามารถการแข่งขนัในเชิงลึกไม่นอ้ยกวา่ 30,000 รายภายในปี 2559 พิจารณาจากวิสาหกิจขนาด 

กลางและขนาดยอ่มท่ีไดรั้บการส่งเสริมและพฒันาจากส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ  
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รัฐวิสาหกิจ และองคก์ารเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง ในดา้นต่าง ๆ เช่น 

 การวิเคราะห์ ประเมินศกัยภาพของธุรกิจและนาํมาใชเ้พื่อกาํหนดแนวทางการ
ดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 การพฒันาการบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ 
 การพฒันาเพื่อเพิ่มผลิตภาพและพฒันาประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจ 
 การพฒันามาตรฐานสินคา้และบริการ 
 การพฒันาสินคา้และบริการเพื่อใหเ้กิดคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม 
 การสร้างความพร้อมให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเขา้สู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน และการแข่งขนัในระดบัสากล 
3. เครือข่ายวิสาหกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มไดรั้บการพฒันาใหมี้ความเขม้ 

แขง็ไม่นอ้ยกว่า 60 เครือข่ายวิสาหกิจต่อปีซ่ึงเครือข่ายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม หมายถึง 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีมีการรวมกลุ่มกันโดยมีวตัถุประสงค์ท่ีจะร่วมมือกันหรือ
ดาํเนินกิจกรรมร่วมกนั โดยมีความเช่ือมโยงกนัระหวา่งธุรกิจและเช่ือมโยงกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
เช่น หน่วยงานภาครัฐ สมาคมการคา้ สถาบนัการศึกษาและฝึกอบรม สถาบนัวิจยัและพฒันา       
เป็นตน้ เพื่อพฒันากิจการอนัก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่เศรษฐกิจและสงัคมโดยรวม 

4. ปัจจยัแวดลอ้มในการดาํเนินธุรกิจไดรั้บการพฒันา ปรับปรุง แกไ้ขใหล้ดอุปสรรคและ
เอ้ืออาํนวยความสะดวกในการดาํเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมากข้ึนปัจจยั
แวดลอ้มในการดาํ เนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มคือ โครงสร้างพื้นฐานท่ีภาครัฐ
จดัข้ึนเพื่อลดอุปสรรคและอาํนวยความสะดวกในการดาํเนินธุรกิจแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่มทุกกลุ่ม ทุกพื้นท่ี เช่น กฎหมาย กฎระเบียบ การเงินขอ้มูล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีการวิจยั
และพฒันา นวตักรรม การตลาด เป็นตน้ 

5. การบริหารจดัการดา้นงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม มีประสิทธิภาพ
และทาํงานเชิงบูรณาการโดยท่ีส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนทอ้งถ่ินอนัไดแ้ก่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) คณะกรรมการ
บริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) และคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณา
การ (ก.บ.ก.) ไดรั้บการเสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจทิศทางการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม และไดน้าํแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มไปใชเ้ป็นแนวทางในการ
ดาํเนินงานตามบทบาทหนา้ท่ีของหน่วยงานอยา่งมีความเช่ือมโยง และเก้ือหนุนระหว่างกนั เพื่อให้
เกิดการบูรณาการและพลงัขบัเคล่ือนอย่างมีทิศทางเดียวกนั การจดัทาํแผนปฏิบติัการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม มีการวิเคราะห์ประเมินความคุม้ค่า
ของโครงการภายใตแ้ผนปฏิบติัการฯ รวมถึงมีการติดตาม ประเมินผลการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่มอยา่งเป็นระบบ 
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กลุ่มเป้าหมายการส่งเสริม 
เพื่อใหก้ารส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มมีประเภทกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม

อยา่งชดัเจนแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2555-2559) จึงได้
กาํหนดหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกดงัน้ี 

 
เกณฑ์การคดัเลอืกกลุ่มเป้าหมายการส่งเสริม 
วสิาหกิจกลุ่มเป้าหมายท่ีใหค้วามสาํคญัเป็นพิเศษตามแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอ่มฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2555-2559) น้ี มุ่งเนน้ไปท่ีสาขาธุรกิจท่ีมีจาํนวนวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มในสดัส่วนสูง หรือมีแนวโนม้การขยายตวัของจาํนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่มในอตัราท่ีสูง และมีเกณฑเ์พิ่มเติม ดงัต่อไปน้ี 

- เป็นสาขาธุรกิจท่ีสร้างประโยชน์และรายไดใ้หป้ระเทศเป็นจาํนวนมาก รวมทั้งมีการใช้
วตัถุดิบในประเทศ 

- เป็นสาขาธุรกิจท่ีประเทศไทยมีศกัยภาพในการแข่งขนัและเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มสาขาธุรกิจใหม่ท่ีมีโอกาสในอนาคต (New Wave) 

- เป็นสาขาธุรกิจท่ีตอบสนองต่อนโยบายสาํคญัของรัฐ เช่น การกระจายรายได ้ การสร้าง
งานสร้างอาชีพ การสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัจากการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินคา้และ
บริการ 

- เป็นสาขาธุรกิจท่ีคาํนึงถึงการรักษาส่ิงแวดลอ้ม และสร้างความสมดุลในสงัคม 
- เป็นสาขาธุรกิจท่ีดาํรงรักษาศิลปวฒันธรรมไทยอนัดีงาม 
จากเกณฑก์ารคดัเลือกกลุ่มเป้าหมายขา้งตน้ สามารถระบุสาขาธุรกิจท่ีใหค้วามสาํคญัเป็น

พิเศษไดด้งัน้ี 
- กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยแีละนวตักรรม 
- กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรและเกษตรแปรรูป 
- กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์
- กลุ่มธุรกิจการคา้ปลีกและคา้ส่ง 
- กลุ่มธุรกิจบริการและท่องเท่ียว 
แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2555-2559) กาํหนด 

ยทุธศาสตร์และกลยทุธ์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ดงัน้ี 
ยทุธศาสตร์ท่ี 1 สนบัสนุนปัจจยัแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการดาํเนินธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอ่มของไทย 
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ยทุธศาสตร์ท่ี 2 เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มของไทย 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของไทยใหเ้ติบโตอยา่งสมดุล
ตามศกัยภาพของพื้นท่ี 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เสริมสร้างศกัยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยให้
เช่ือมโยงกบัเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ 

 
ภาพรวมของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมของญีปุ่่น 

ประเทศญ่ีปุ่นมีนโยบายพฒันา SMEs มานานหลายร้อยปี คาํจาํกดัความของ SMEs ท่ีเป็น
มาตรฐานของประเทศมีข้ึนคร้ังแรกจากกฎหมายพ้ืนฐาน SME ปี ค.ศ.1963 (SME Basic Law) 
ต่อมาในปี  พ .ศ .  2542  ประเทศญ่ี ปุ่นได้ปฏิ รูปนโยบายการส่ง เสริมและพัฒนา  SMEs 
และไดเ้ปล่ียนแปลงคาํจาํกดัความของ SMEs ในกฎหมายพื้นฐาน SME ฉบบัใหม่ปี ค.ศ. 1999 
(SME Basic Law)  

มาตรา 2 ของกฎหมายพ้ืนฐาน SMEs ปี ค.ศ. 1999 ไดใ้ห้คาํจาํกดัความของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่มตามประเภทของกิจการ ดงัน้ี 

- ภาคการผลิต จาํนวนคนงานนอ้ยกวา่ 300 คนหรือมีเงินทุนไม่เกิน 300 ลา้นเยน 
- ภาคบริการ จาํนวนคนงานนอ้ยกวา่ 100 คนหรือมีเงินทุนไม่เกิน 50 ลา้นเยน 
- ภาคการคา้ส่ง จาํนวนคนงานนอ้ยกวา่ 100 คนหรือมีเงินทุนไม่เกิน 100 ลา้นเยน 
- ภาคการคา้ปลีก จาํนวนคนงานนอ้ยกวา่ 50 คนหรือมีเงินทุนไม่เกิน 50 ลา้นเยน 
โดยวิสาหกิจขนาดยอ่ม (Small Enterprise) หมายถึงกิจการทัว่ไปท่ีมีคนงานไม่เกิน 20 คน 

หรือ ในกรณีภาคการคา้หรือบริการใหห้มายถึงกิจการท่ีมีคนงานไม่เกิน 5 คน 
รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี ค.ศ. 2002 ขององค์การความ

ร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา (OECD) ระบุวา่ ในปี พ.ศ. 2542 ประเทศญ่ีปุ่นมี SMEs จาํนวน 
4.8 ลา้นราย หรือคิดเป็นร้อยละ 99.7 ของวิสาหกิจเอกชน โดยมีการจา้งงานรวม 31.2 ลา้นคนหรือ
คิดเป็นร้อยละ 69.5 ของกาํลงัแรงงาน นอกจากน้ี ผลผลิตของ SMEs คิดเป็นร้อยละ 62 ของผลผลิต
ภาคการคา้ส่ง ร้อยละ 73 ของภาคการคา้ปลีก และร้อยละ 52 ของภาคการขนส่งสินคา้ ตามลาํดบั 
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ตารางที ่2 ประเภทอุตสาหกรรมของการลงทุนของญีปุ่่นในประเทศไทย 
ประเภทอุตสาหกรรม จํานวน (ราย) ร้อยละ 

1. เก่ียวกบัการเกษตร 9 0.7 
2. การผลิต 
 2.1 อาหาร 
 2.2 ส่ิงทอ   
 2.3 ไมเ้ฟอร์นิเจอร์ 
 2.4 เยือ่กระดาษ  
 2.5 ส่ิงพิมพ ์  
 2.6 เคมี  
 2.7 นํ้ามนั  
 2.8 พลาสติก  
 2.9 ยาง  
 2.10 หินแร่  
 2.11 โลหะ  
 2.12 เคร่ืองจกัรทัว่ไป  
 2.13 ไฟฟ้า  
 2.14 ยานยนต ์  
 2.15 อ่ืน ๆ   

1,879 
126 
68 
20 
24 
29 
93 
8 

171 
61 
31 
376 
167 
234 
330 
141 

48.4 
3.2 
1.8 
0.5 
0.6 
0.7 
2.4 
0.2 
4.4 
1.6 
0.8 
9.7 
4.3 
6.0 
8.5 
3.6 

3. ก่อสร้าง 137 3.5 
4. ส่ือสาร 118 3.0 
5. ขนส่ง 144 3.7 
6. ขายส่ง 907 23.4 
7. ขายปลีก 35 0.9 
8. การเงิน ประกนัภยั 56 1.4 
9. อสงัหาริมทรัพย ์ 63 1.6 
10. บริการ 475 12.2 
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นโยบายและมาตรการส่งเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมของญีปุ่่น 
นโยบายการส่งเสริม SMEs ของญ่ีปุ่นมีมาอยา่งยาวนาน โดยสามารถแบ่งเป็นช่วงเวลาหลกั 

3 ช่วง คือ นโยบายช่วงก่อนสงครามโลกคร้ังท่ี 2 นโยบายช่วงหลงัสงครามโลกจนถึงปี พ.ศ.2542 
และช่วงท่ีสาม ช่วงการปฏิรูปนโยบายเพ่ือพฒันา SMEs หลงัปี พ.ศ. 2542 ซ่ึงสามารถสรุปได้
ดงัต่อไปน้ี (ท่ีมา :http://www.sme.ne.jp/policies/index.html) 

นโยบายช่วงก่อนสงครามโลกคร้ังท่ี 2 นโยบายท่ีเก่ียวข้องกับ SMEs เร่ิมข้ึนในช่วง
ทศวรรษท่ี 1930 อนัเป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าทัว่โลกรวมทั้งในประเทศญ่ีปุ่น รัฐบาลไดใ้ช้
มาตรการฉุกเฉินหลายประการ โดยเฉพาะการช่วยเหลือ SMEs ในอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บผลกระทบ
จากการลดลงของมูลค่าการส่งออก นอกจากน้ีในช่วงสงคราม รัฐบาลญ่ีปุ่นเขา้ควบคุมวตัถุดิบ          
ต่าง ๆ และเป็นผูเ้ช่ือมโยงการผลิตระหว่างโรงงานขนาดกลางและขนาดยอ่มเพื่อผลิตสินคา้ในช่วง
สงคราม ดังนั้นการพฒันา SMEs จึงมีรากฐานส่วนหน่ึงมาจากแนวคิดทางเศรษฐกิจในช่วงน้ีท่ี
รัฐบาลเขา้มาแทรกแซงค่อนขา้งมาก 

นโยบายช่วงหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ถึงปี พ.ศ. 2542 นโยบายในช่วงน้ีถือเป็นการ
วางรากฐานนโยบายการพฒันา SMEs ของญ่ีปุ่นอยา่งจริงจงั สามารถแบ่งเป็น 5 ระยะ คือ 

1. ช่วงปฏิรูปสงัคมและเร่ิมวางระบบการพฒันา SMEs (พ.ศ. 2488-2497) นโยบายหลกั คือ 
การส่งเสริมให ้SMEs มีส่วนร่วมในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ โดยในปี พ.ศ. 2491 
มีการตั้งสาํนกังานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SME Agency) มีการจดัตั้งสถาบนัการเงิน
เพื่อ SMEs เป็นการเฉพาะ มีการออกกฎหมายเก่ียวกบั SMEs หลายฉบบั  

2. ช่วงเศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วช่วงตน้ (พ.ศ.2498-2505) นโยบายหลกั คือ การลด
ความเสียเปรียบของ SMEs จากธุรกิจขนาดใหญ่ โดยส่งเสริมใหเ้กิดการแข่งขนัท่ีเป็นธรรมระหว่าง 
SMEs กบัธุรกิจขนาดใหญ่ 

3. ช่วงเศรษฐกิจเติบโตอยา่งรวดเร็วช่วงปลาย (พ.ศ.2506-2515) นโยบายหลกัต่อเน่ืองจาก
ช่วงก่อน คือ การลดความเสียเปรียบของ SMEs จากธุรกิจขนาดใหญ่ และเสริมดว้ยนโยบายการ
ปรับโครงสร้างและยกระดบัขีดความสามารถของ SMEs ในปี พ.ศ. 2506 ญ่ีปุ่นไดอ้อกกฎหมาย
พื้นฐานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SME Basic Law 1963) ซ่ึงเป็นกฎหมายหลกัในการ
ส่งเสริม SMEs 

4. ช่วงวิกฤตการณ์นํ้ ามนั (พ.ศ.2516-2527) นโยบายหลกั คือ การพฒันา SMEs โดยเนน้
ด้านคุณภาพและการสร้างมูลค่าเพิ่ม การปรับปรุงเคร่ืองมือเคร่ืองจักรให้ทนัสมยั รวมทั้ งการ
คุม้ครองช่วยเหลือ SMEs ท่ีอ่อนแอ และเร่ิมมีการส่งเสริมการสร้างนวตักรรม  

5. ช่วงการเปล่ียนแปลงนโยบาย (พ.ศ.2528-2542) มีการปฏิรูปนโยบายเก่ียวกบั SMEs ให ้
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สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเช่ือมโยงกบัการคา้โลกมากข้ึน ในปี พ.ศ. 
2542 มีการออกกฎหมายพื้นฐานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฉบบัใหม่ (SME Basic Law 
1999) และใหค้วามสาํคญักบันโยบายสนบัสนุน SMEs ใหมี้นวตักรรมทางเทคโนโลยรีะดบัสูงมาก
ข้ึน  

การปฏิรูปนโยบายเพื่อพฒันา SMEs หลงัปี พ.ศ. 2542 หลงัจากออก SME Basic Law แลว้ 
ญ่ีปุ่นไดข้ยายขอบเขตการสนบัสนุน SMEs ไปสู่การส่งเสริมการสร้างธุรกิจใหม่ท่ีมีความคิดสร้างสรรค ์
การส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใน SMEs การส่งเสริมการสร้างนวตักรรมทางธุรกิจ เป็นตน้ 
นอกจากน้ี SME Basic Law ไดป้รับนิยามของ SMEs ใหม่ โดยเพิ่มเกณฑด์า้นเงินทุนใหมี้มูลค่าสูงข้ึน
กว่านิยามตาม SME Basic Law ฉบบัก่อน เน่ืองจากธุรกิจสมยัใหม่โดยเฉพาะอยา่งยิ่งธุรกิจเก่ียวกบั
เทคโนโลยมีีมูลค่าเงินทุนเพิ่มสูงกวา่แต่ก่อนมากแมว้า่จะมีจาํนวนการจา้งงานตํ่ากต็าม  

หน่วยงานกลางท่ีทาํหน้าท่ีกาํหนดนโยบายและมาตรการสนับสนุน SMEs ของญ่ีปุ่นคือ
สาํนกังานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SME Agency) อยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของกระทรวง
เศรษฐกิจ การคา้และอุตสาหกรรม (Ministry of Economy, Trade and Industry: METI) นโยบายท่ี
กาํหนดข้ึนใชเ้ป็นแนวทางให้หน่วยงานระดบัปฏิบติันาํไปกาํหนดมาตรการและดาํเนินงานในการ
สนบัสนุน SMEs ในดา้นต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงอยูใ่นจงัหวดัและเมืองท่ีสาํคญั
ต่าง ๆ เน่ืองจากประเทศญ่ีปุ่นมีการกระจายอาํนาจการปกครอง โดยจงัหวดั (Prefecture) และเมือง 
(City) มีอาํนาจในการปกครองตนเอง (Autonomy) โดยมีสภานิติบญัญติัของจงัหวดั ฝ่ายบริหาร มี
อาํนาจจดัเกบ็ภาษีระดบัทอ้งถ่ินไดเ้อง รัฐบาลทอ้งถ่ินจึงมีบทบาทสาํคญัในการเป็นกลไกเพื่อดาํเนิน
มาตรการส่งเสริม SMEs ให้มีผลในทางปฏิบติั โดยรัฐบาลทอ้งถ่ินจะตั้งองคก์รส่งเสริมและ
สนบัสนุน SMEs ในทอ้งถ่ินของตน โดยประสานนโยบายกบัสาํนกังานวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม 

นโยบายและมาตรการส่งเสริม SMEs ของญ่ีปุ่นมีดงัต่อไปน้ี(ท่ีมา: SMEs Agency,2002) 
มาตรการดา้นการเงินและการลงทุน ประกอบดว้ยมาตรการดา้นสินเช่ือ มาตรการดา้นการ

ลงทุน และมาตรการคํ้าประกนัสินเช่ือ ดงัต่อไปน้ี 
1. มาตรการด้านสินเช่ือ รัฐบาลญ่ีปุ่นได้จัดตั้ งสถาบนัการเงินเพื่อทาํหน้าท่ีเป็นแหล่ง

เงินทุนใหก้บั SMEs โดยเฉพาะ ประกอบดว้ย 3 สถาบนัหลกั คือ บริษทัเงินทุนเพื่อธุรกิจขนาดเลก็ 
(Japan Finance Corporation for Small Business: JFS) บริษทัเงินทุนแห่งชาติ (National Life 
Finance Corporation: NLFC) และธนาคารกลางเพ่ือสมาคมหอการคา้ (Shoko Chukin Bank: SCB)  

2. มาตรการดา้นการลงทุน ตวัอยา่งเช่น มาตรการสนบัสนุนทางการเงินโดยตรงแก่ SMEs 
มาตรการการใหสิ้นเช่ือหรือร่วมลงทุนกบัโครงการของ SMEs ท่ีมีศกัยภาพท่ีจะพฒันาใหเ้กิดมูลค่า
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เชิงพาณิชย ์มาตรการการสนับสนุนทางการเงินโดยออ้มผ่านบริษทัร่วมทุน (Venture Capital 
Companies) เป็นตน้ 

3. มาตรการคํ้าประกนัสินเช่ือ มีการจดัตั้งระบบเพื่อคํ้าประกนัความเส่ียงในสินเช่ือและเงิน
ลงทุนให้กบั SMEs ท่ีมีปัญหา โดย SMEs ท่ีไดรั้บการคํ้าประกนัจะสามารถกูย้ืมไดจ้ากระบบคํ้า
ประกนัความเส่ียงในตน้ทุนท่ีสูงกวา่อตัราตลาดเลก็นอ้ย  

มาตรการดา้นการคลงัและภาษี ตวัอยา่งเช่น  
1. มาตรการการใหสิ้ทธิพิเศษทางภาษีเพื่อเป็นแรงจูงใจให้ SMEs เขา้ร่วมโครงการพฒันา

ต่าง ๆ  
2. มาตรการการสนบัสนุนให้ SMEs ไดรั้บการจดัซ้ือจดัจา้งจากภาครัฐ เพื่อเป็นการรักษา

โอกาสในการดาํเนินธุรกิจใหก้บั SMEs ท่ีมกัจะเสียเปรียบธุรกิจขนาดใหญ่   
3. มาตรการการใหสิ้ทธิพิเศษทางภาษีเพื่อส่งเสริมธุรกิจจดัตั้งใหม่ และการลดภาระภาษีแก่ 

SMEs เป็นตน้ 
มาตรการดา้นการรับช่วงการผลิต การเช่ือมโยงธุรกิจ ตวัอยา่งองคก์รท่ีรับผดิชอบในดา้นน้ี 

ไดแ้ก่  
1. สมาคมเพ่ือการส่งเสริมการรับช่วงการผลิตแห่งชาติ (National Association for 

Subcontracting Enterprises Promotion: NASEP) ใหก้ารสนบัสนุนระบบธุรกิจรับช่วงการผลิตใหมี้
ประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมการใชเ้ครือข่ายอินเตอร์เน็ตออนไลน์ในการดาํเนินธุรกิจในระบบรับช่วง
ผลิต การใชเ้ครือข่ายคอมพิวเตอร์อาํนวยความสะดวกในการจบัคู่ (Matching) ความตอ้งการของ
บริษทัท่ีตอ้งการวา่จา้งและธุรกิจ SMEs ท่ีรับช่วงผลิต เป็นตน้  

2. สมาคมเพ่ือการส่งเสริมการรับช่วงผลิตของจงัหวดั (Prefectural Association for 
Subcontracting Enterprises Promotion) เป็นผูรั้บนโยบายจาก NASEP ให้มีผลในทางปฏิบติัใน
ระดบัทอ้งถ่ิน โดยเป็นตวักลางทาํการจบัคู่ระหว่าง SMEs กบับริษทัท่ีตอ้งการว่าจา้งช่วงผลิต และ
ทาํการรวบรวมขอ้มูลและทาํวิจยั เพื่อใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสารท่ีจาํเป็นแก่ธุรกิจ 

3. ศูนยข์อ้มูลคู่คา้ธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Partner Information 
Center) ให้บริการขอ้มูลท่ีจาํเป็นสาํหรับการทาํธุรกิจระหว่างประเทศแก่บริษทัญ่ีปุ่น เช่น ขอ้มูล
เก่ียวกบักฎหมาย องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้มูลท่ีจาํเป็นต่าง ๆ สาํหรับการทาํธุรกิจรับช่วงการผลิต
กบัต่างประเทศ เป็นตน้ 

มาตรการดา้นการพฒันาเทคโนโลยี ผลิตภณัฑ ์และการบริหารจดัการ ตวัอยา่งมาตรการท่ี
สาํคญั ไดแ้ก่ 

1. มาตรการการใหค้วามช่วยเหลือในการลงทุนการพฒันาเทคโนโลยผีา่นระบบสินเช่ือ  
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SMEs และการคํ้าประกนัสินเช่ือและการร่วมทุน (Venture Capital)  
2. มาตรการการสนบัสนุนความร่วมมือระหว่างสถาบนัการศึกษากบัอุตสาหกรรม โดยการ

ตั้งศูนยเ์ทคโนโลยเีพื่อใหบ้ริการวิจยัและใหค้าํปรึกษาแก่ SMEs  
3. มาตรการการจดัตั้งศูนยท์รัพยสิ์นทางปัญญาเพ่ือให้บริการฐานขอ้มูลดา้นสิทธิบตัรแก่ 

SMEs  
4. มาตรการการพฒันาระบบขอ้มูลข่าวสารของ SMEs โดยผา่นศูนยข์อ้มูลของประเทศและ

จงัหวดั และการจดัตั้งศูนยบ์ริการใหค้าํปรึกษาในระดบัประเทศและระดบัทอ้งถ่ิน  
5. มาตรการการส่งเสริมโอกาสในการพฒันาศกัยภาพของ SMEs โดยเปิดโอกาสให ้SMEs 

สามารถเช่ือมโยงกบัต่างประเทศ และขยายการคา้การลงทุนในต่างประเทศ  
6. มาตรการการฝึกอบรมเพื่อพฒันาทรัพยากรบุคคล โดยผา่นหน่วยงานต่าง ๆ เช่น บรรษทั

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มญ่ีปุ่น (Japan Small and Medium Enterprise Corporation: 
JASMEC) เป็นตน้  

มาตรการดา้นการส่งเสริมการรวมกลุ่ม ตวัอยา่งมาตรการท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ 
1. มาตรการการใหสิ้นเช่ือเพื่อสนบัสนุนการรวมกลุ่ม โดย SMEs ท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์จะ

ไดรั้บสิทธิประโยชน์ในการกูย้ืมและรับการสนับสนุนจาก ธนาคารกลางเพื่อสมาคมหอการคา้ 
(Shoko Chukin Bank) 

2. มาตรการการคํ้าประกนัสินเช่ือเพื่อสนบัสนุนการรวมกลุ่ม โดย SMEs ท่ีเป็นสมาชิกของ
สหกรณ์จะไดรั้บสิทธิประโยชน์ในการคํ้าประกนัสินเช่ือ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการกูย้มืจากสถาบนั
เพื่อการพฒันา SMEs ต่าง ๆ โดยไม่ตอ้งมีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัแต่สามารถให้สหกรณ์คํ้าประกนั
แทน 

3. มาตรการส่งเสริมการสร้างเขตการคา้ของ SMEs เพื่อให ้SMEs มีการรวมกลุ่มและอยูใ่น
พื้นท่ีท่ีมีสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมต่อการทาํธุรกิจ เช่น การให้สินเช่ือปลอดดอกเบ้ีย 20 ปี แก่
สหกรณ์ SMEs เพื่อสร้างศูนยบ์ริการทางดา้นการคา้และบนัเทิงครบวงจร ซ่ึงจะรวมร้านคา้ SMEs 
พร้อมกบัโรงภาพยนตร์ สวนสนุก และท่ีจอดรถ เป็นตน้  

มาตรการดา้นการตลาดและการส่งออก ตวัอยา่งมาตรการท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ 
1. มาตรการการส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในระบบการคา้ เช่น การให้ความ

ช่วยเหลือในการเช่าซ้ือคอมพิวเตอร์ในสํานักงานเพ่ือใชด้าํเนินงานของ SMEs การเช่ือมโยง
ฐานขอ้มูลทั้งในระดบัประเทศและระดบัทอ้งถ่ินเพื่อประโยชน์ในการจบัคู่ธุรกิจทางอินเทอร์เน็ต 
เป็นตน้ 

2. มาตรการการสร้างศูนยอ์าํนวยความสะดวกในแต่ละจงัหวดัเพื่อใหบ้ริการแก่ SMEs ใน 
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ราคาตํ่า เช่น การตั้งศูนยบ์ริการฐานขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการทาํธุรกิจ ไดแ้ก่ ขอ้มูลเก่ียวกบัการ
หาสถานท่ีเพื่อทาํธุรกิจการคา้ในแต่ละจงัหวดั และขอ้มูลสาํหรับการจบัคู่ระหว่างผูผ้ลิตสินคา้ใน
จงัหวดักบัผูบ้ริโภค เป็นตน้  

3. มาตรการการสร้างโอกาสให้ผูป้ระกอบการ นักลงทุน และผูบ้ริโภคพบปะกัน โดย
สนบัสนุนการจดังานแสดงสินคา้ต่าง ๆ การสัมมนาระหว่างประเทศเพื่อเป็นเวทีท่ีผูป้ระกอบการ 
นกัลงทุน และผูบ้ริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศจะไดพ้บปะแลกเปล่ียนความเห็นในการทาํ
ธุรกิจร่วมกนั 

4. มาตรการการสํารวจ วิจยั และการให้บริการขอ้มูลดา้นการตลาดและการส่งออกไดแ้ก่ 
การใหบ้ริการรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ และเผยแพร่ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์แก่ SMEs ตลอดจนการ
ให้คาํปรึกษาต่าง ๆ เช่น แนวโน้มความตอ้งการของตลาด การวางแผนการตลาด และแนวโน้ม
ตลาดการส่งออกสาขาต่าง ๆ เป็นตน้ 

 
มาตรการช่วยเหลือ SMEs ในการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

ตัวอย่างมาตรการทีสํ่าคญั ได้แก่ 
1. การจดัตั้งระบบบรรเทาผลกระทบ (Mutual Reliefs System) โดยจดัตั้งกองทุนสาํรอง

เล้ียงชีพสาํหรับวิสาหกิจขนาดย่อม ซ่ึงสมาชิกจะจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุน โดยเงินสมทบดงักล่าว
สามารถนาํมาหักภาษีไดเ้ตม็จาํนวน โดยเม่ือเลิกกิจการ เกษียณอาย ุหรือลาออกจากงาน กองทุนจะ
จ่ายบาํนาญแก่สมาชิกหรือจ่ายบาํเหน็จเพื่อใชใ้นการเร่ิมตน้ธุรกิจใหม่  

2. การจดัตั้งระบบป้องกนัการลม้ละลายเป็นลูกโซ่ของ SMEs (Mutual Relief System for 
the Prevention of Bankruptcies in SMEs) โดยจดัตั้งกองทุนกูย้มืฉุกเฉินใหก้บั SMEs ท่ีประสบ
ปัญหาสภาพคล่องเน่ืองจากไดรั้บผลกระทบจากการลม้ละลายของลูกหน้ีหรือคู่คา้ โดย SMEs ท่ีเขา้
ร่วมกองทุนจะไดสิ้ทธิประโยชน์ในการกูย้ืมฉุกเฉินจากกองทุนไดใ้นวงเงินสูงสุด 10 เท่าของเงิน
สมทบท่ีไดจ่้ายใหก้บักองทุนมาแลว้ โดยมีระยะปลอดดอกเบ้ียและเงินตน้ 6 เดือน  

 

การลงทุน 
ความหมายของการลงทุน 
การลงทุน คือ การนาํเงินท่ีเก็บสะสมไปสร้างผลตอบแทนท่ีสูงกว่าการออม โดยการ

ลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาล หรือหลกัทรัพยต่์าง ๆ ซ่ึงจะมีความเส่ียงท่ีสูงข้ึน เม่ือตดัสินใจลงทุน 
แปลว่าก็มีโอกาสท่ีจะขาดทุนรวมอยูด่ว้ย ซ่ึงแตกต่างจากการออม เพราะส่ิงท่ีลงทุนไปไม่ไดมี้การ
รับประกนัในตวัตน้ทุน ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนเพื่อความพอใจในการไดใ้ชท้รัพยสิ์นต่าง ๆ เช่น 
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การซ้ือทีวีซ้ือรถ การลงทุนดว้ยการประกอบธุรกิจท่ีอาจจะเป็นเจา้ของเอง หรือร่วมลงทุนกบั
เพื่อนสนิท เพื่อก่อให้เกิดรายได ้ หรือเป็นการลงทุนซ้ือหลกัทรัพยโ์ดยคาดหมายว่าจะไดร้ับ
ผลตอบแทนในอนาคตเพ่ิมเติมข้ึนมา ซ่ึงลว้นแลว้แต่มีความเป็นไปไดท่ี้อาจจะไดรั้บหรือไม่ไดรั้บ 
ทั้งความพอใจรายไดห้รือผลตอบแทนการลงทุน(ท่ีมา : Theory of stock investment and speculator 
http://salamanderr.wordpress.com คน้เม่ือวนัท่ี 8/12/54) 

การลงทุน (Investment) หมายถึง การซ้ืออสังหาริมทรัพยห์รือหลกัทรัพยข์องบุคคลหรือ
สถาบนั ซ่ึงใหผ้ลตอบแทนเป็นสัดส่วนกบัความเส่ียงตลอดเวลาอนัยาวนานประมาณ 10 ปี แต่อยา่งตํ่า
ไม่เกิน 3 ปี(ท่ีมา : Institute of Data and Information Services จาก http://www.idis.ru.ac.th/report/ 
คน้เม่ือวนัท่ี 8/12/54 ) เพชรี ขมุทรัพย,์ 2544, หนา้ 1-2) 

สรุป การลงทุน หมายถึง การนาํเงินท่ีเกบ็สะสมไปสร้างผลตอบแทนท่ีสูงกวา่การออม และ
ไดรั้บผลตอบแทนในอนาคตเพิ่มเติมข้ึนมา ผลตอบแทนเป็นสัดส่วนกบัความเส่ียงตลอดเวลาอนั
ยาวนานประมาณ 10 ปี แต่อยา่งตํ่าไม่เกิน 3 ปี 

 
รูปแบบของการลงทุน ตามความหมายอยา่งกวา้ง อาจจดัเป็น 3 รูปแบบ คือ 
1. การลงทุนในตราสารทางการเงิน (Financial หรือ Security Investment) 
2. การลงทุนของผูบ้ริโภค (Consumer Investment) 
3. การลงทุนทางธุรกิจ (Business หรือ Economic Investment) 
 
หลกัทัว่ไปเกีย่วกบัการลงทุน 
1. การเกบ็เงินออมเพ่ือการลงทุน 
เม่ือบุคคลหน่ึงไดรั้บเงินได ้ เขาอาจใชจ่้ายไดน้ั้นและ/หรือเก็บออมเงินไดน้ั้นไว ้ หากเขา

เลือกท่ีจะเกบ็ออมหรือใชจ่้ายนอ้ยกวา่รายได ้เขาจะตอ้งตดัสินใจวา่จะออมโดยวิธีใด ในทางกลบักนั
บางคนอาจตอ้งการใชจ่้ายมากกว่าจาํนวนเงินท่ีหามาไดเ้ป็นผลให้เกิดการกูย้ืมข้ึนเป็นจาํนวนหน่ึง 
เขาจะตอ้งตดัสินใจว่าจะกูย้ืมจากแหล่งใดเม่ือใดท่ีรายไดใ้นปัจจุบนัมีมูลค่าสูงกว่าการใชจ่้ายใน
ปัจจุบนั จะมีการเก็บออมรายไดส่้วนเกินเอาไว ้ในขณะเดียวกนัหลาย ๆ คน อาจรู้สึกว่าน่าจะชะลอ
การใชจ่้ายเงินจาํนวนหน่ึงลงในปัจจุบนัแลว้เกบ็ออมดว้ยวิธีอ่ืน เพื่อใหเ้งินจาํนวนนั้นงอกเงยข้ึนเพือ่
ใชจ่้ายในอนาคตไดม้ากข้ึน การพิจารณาว่าจะชะลอการบริโภคในวนัน้ีไวเ้พื่อการบริโภคท่ีมากข้ึน
ในอนาคตน้ีเองเป็นท่ีมาของการออมและการลงทุน โดยจาํนวนเงินท่ีงอกเงยข้ึนก็คือผลตอบแทน
จากการลงทุนในทางตรงกันขา้มเม่ือใดท่ีรายได้ในปัจจุบนัมีน้อยกว่าความตอ้งการบริโภคใน
ปัจจุบนับุคคลนั้นก็จะพิจารณาดึงเอารายไดท่ี้จะไดรั้บในอนาคตมาบริโภคก่อน ซ่ึงก็ทาํไดโ้ดยการ
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กูย้ืมท่ีสัญญาว่าจะชาํระเงินกู ้ (ดว้ยรายได)้ ในอนาคต โดยเงินท่ีชาํระคืนยอ่มมีจาํนวนมากกว่า
จาํนวนเงินเม่ือแรกยืม จาํนวนเงินท่ีสูงข้ึนก็คือดอกเบ้ียเงินกูน้ัน่เอง เงินท่ีกูย้ืมมาอาจใชเ้พื่อการ
บริโภคหรือนาํมาลงทุนท่ีคาดวา่จะใหผ้ลตอบแทนมากกวา่ตน้ทุนการกูย้มืท่ีจ่ายออกไป 

2. อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและอตัราเบ้ียท่ีเป็นตวัเงิน 
เน่ืองจากการลงทุนเป็นการชะลอการใชจ่้ายเงินในวนัน้ี เพื่อมุ่งหวงัใชจ่้ายในวนัหนา้ มูลค่า

ของเงินท่ีจะไดรั้บในวนัหนา้จึงควรสูงข้ึน นัน่คือมีผลตอบแทนจากการลงทุน และเน่ืองจากเป็นมูล
ค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอน จึงมีปัจจยัดา้นความเส่ียงเขา้มาเก่ียวขอ้ง
บุคคลซ่ึงเก็บเงินไดใ้นปัจจุบนัของเขาไวแ้ละชะลอการบริโภคในปัจจุบนัลง ยอ่มตอ้งการเงินท่ีจะ
ไดรั้บในอนาคตเป็นจาํนวนท่ีสูงกว่าจาํนวนเงินท่ีอดออมไวใ้นปัจจุบนั ในขณะเดียวกนับุคคลท่ี
พยายามจะบริโภคหรือลงทุนในปัจจุบนัในระดบัท่ีสูงกว่าระดบัรายไดปั้จจุบนัของเขาจะตอ้งจ่าย
เงินกูคื้นเป็นจาํนวนท่ีสูงกว่าเงินท่ีกูย้มืมาในปัจจุบนั อตัราของการแลกเปล่ียนระหว่างการบริโภค
ในอนาคต (หรือเงินท่ีจะไดรั้บอยา่งแน่นอนในอนาคต) กบัการบริโภคท่ีชะลอไวใ้นปัจจุบนั (หรือ
เงินท่ีเก็บออมและลงทุนในปัจจุบนั) ก็คือ “อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง” (Pure Rate of Interest หรือ 
Pure Time Value of Money) นัน่เอง อตัราของการแลกเปล่ียนระหว่างการบริโภคในปัจจุบนักบัใน
อนาคตน้ี ถูกกาํหนดข้ึนโดยตลาดการเงิน และไดรั้บอิทธิพลจากอุปทานของรายไดส่้วนเกินท่ีจะ
นาํมาลงทุน ณ เวลาใดเวลาหน่ึงกบัอุปสงคข์องการบริโภคส่วนเกิน (ท่ีมา : การลงทุน Theory of 
stock investment and speculator http://salamanderr.wordpress.com คน้เม่ือวนัท่ี 8/12/54) 

 
ประเภทของการลงทุน 
แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได ้3 ประเภท (ท่ีมา : การลงทุน Theory of stock investment 

and speculator http://salamanderr.wordpress.com คน้เม่ือวนัท่ี 8/12/54) 
1. การลงทุนเพื่อการบริโภค (Consumer Investment) เป็นเร่ืองเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินคา้ 

ประเภทคงทนถาวรเช่น รถยนต ์รวมทั้งการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์(Real Estate Investment) การ
ลงทุนในลกัษณะน้ีไม่ไดห้วงักาํไรในรูปตวัเงิน แต่หวงัความพอใจในการใชท้รัพยกรเหล่านั้น การ
ซ้ือทองคาํเพื่อเป็นเคร่ืองประดบัเป็นการลงทุนเพื่อการบริโภคอยา่งหน่ึงของผูบ้ริโภค เงินท่ีจ่ายเป็น
เงินท่ีไดจ้ากการออม การซ้ือทองคาํเพื่อเป็นเคร่ืองประดบัใหค้วามพอใจแก่เจา้ของแลว้ ในกรณีท่ี
ทองคาํมีมูลค่าสูงข้ึนหากขายได ้ถือไดว้า่เป็นเพียงผลพลอยได ้ 

2. การลงทุนในธุรกิจ (Business or Economic Investment) หมายถึงการซ้ือสินทรัพยเ์พื่อ
ประกอบธุรกิจหารายได ้ โดยหวงัว่ารายไดท่ี้ไดน้ี้จะเพียงพอท่ีจะชดเชยกบัความเส่ียงในการลงทุน
ไดแ้ก่ การลงทุนในสินคา้ประเภททุน เคร่ืองจกัร โรงงาน เพื่อผลิตสินคา้และบริการเพื่อสนองความ



 

 

22 

ตอ้งการของผูบ้ริโภค การลงทุนลกัษณะน้ีมุ่งหวงักาํไรจากการลงทุน กาํไรจะเป็นตวัดึงดูดผูล้งทุน
นาํเงินมาลงทุน การลงทุนตามความหมายน้ีเป็นการนาํเงินออม (Saving) หรือเงินท่ีสะสมไว ้
(Accumulated Fund) หรือกูย้มืเงินจากธนาคาร (Bank Credit) มาลงทุนเพื่อจดัสร้างหรือจดัหาสินคา้
ประกอบดว้ย เคร่ืองจกัรและสินทรัพย ์ประเภทอสังหาริมทรัพยไ์ดแ้ก่ การลงทุนในท่ีดิน อาคารส่ิง
ปลูกสร้างเพื่อนาํมาใชผ้ลิตสินคา้และบริการเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

3 .การลงทุนในหลกัทรัพย ์(Financial or Securities Investment) การลงทุนตามความหมาย
ทางการเงินหรือการลงทุนในหลกัทรัพย ์(Asset) ในรูปของหลกัทรัพย ์ (Securities) เช่น พนัธบตัร 
หุ้นกู ้หุ้นทุน ตราสาร เป็นตน้ การลงทุนในลกัษณะน้ีเป็นการลงทุนทางออ้มท่ีแตกต่างจากการ
ลงทุนทางธุรกิจ ผูท่ี้มีเงินแมเ้ม่ือไม่ตอ้งการเป็นผูป้ระกอบธุรกิจเอง เน่ืองจากมีความเส่ียงหรือผูอ้อม
ยงัมีเงินไม่มากพอ ผูล้งทุนนาํเงินท่ีออมไดไ้ปซ้ือหลกัทรัพยล์งทุนโดยให้ผลตอบแทนในรูปของ
อตัราดอกเบ้ียหรือเงินปันผล (Yield) และ ส่วนต่างราคา (Capital Gain) ซ่ึงมากหรือนอ้ยจะข้ึนอยู่
กบัความเส่ียงของหลกัทรัพยท่ี์ลงทุน 

การลงทุนแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได ้3 ประเภท คือ ( Institute of Data and Information 
Services จาก http://www.idis.ru.ac.th/report/ คน้เม่ือวนัท่ี 8/12/54) 

1. การลงทุนเพื่อการบริโภค (Consumer Investment) 
2. การลงทุนในธุรกิจ (Business or Economic Investment) 
3. การลงทุนในหลกัทรัพย ์(Financial or Securities Investment) 
การลงทุนเพื่อการบริโภค (Consumer Investment) การลงทุนของผูบ้ริโภคจะเป็นเร่ือง

เก่ียวกบัการซ้ือสินคา้ประเภทคงทนถาวร (Durable Goods) เช่น รถยนต ์เคร่ืองดูดฝุ่ น เคร่ืองซกัผา้ 
ตูเ้ยน็ โทรทศัน์ เป็นตน้ การลงทุนในลกัษณะน้ีไม่ไดห้วงัในกาํไรในรูปของตวัเงิน แต่ผูล้งทุนหวงั
ความพอใจในการใชสิ้นทรัพยเ์หล่านั้นมากกวา่ 

การซ้ือบา้นเป็นท่ีอยู่อาศยัถือไดว้่าเป็นการลงทุนอย่างหน่ึงของผูบ้ริโภค หรือท่ีเรียกว่า 
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(Real Estate Investment) เงินท่ีจ่ายซ้ือเป็นเงินท่ีไดจ้ากการออม การซ้ือ
บา้นเป็นท่ีอยูอ่าศยันอกจากจะใหค้วามพอใจแก่เจา้ของแลว้ ในกรณีท่ีอุปสงค ์ (Demand) ในท่ีอยู่
อาศยัเพิ่มข้ึนมากกว่าอุปทาน (Supply) มูลค่าของบา้นท่ีซ้ือไวอ้าจสูงข้ึน หากขายจะไดก้าํไรซ่ึงถือ
ไดว้า่เป็นเพียงผลพลอยได ้

การลงทุนในธุรกิจ (Business or Economic Investment) การลงทุนในความหมายเชิงธุรกิจ 
หมายถึง การซ้ือทรัพยสิ์นเพื่อประกอบธุรกิจหารายได ้โดยหวงัว่าอยา่งนอ้ยท่ีสุดรายไดท่ี้ไดน้ี้เพียง
พอท่ีจะชดเชยกบัความเส่ียงในการลงทุน มีขอ้สังเกตว่าเป้าหมายในการลงทุนของธุรกิจ คือกาํไร 
กาํไรจะเป็นตวัดึงดูดผูล้งทุนนาํเงินมาลงทุน การลงทุนตามความหมายน้ีจะกล่าวโดยสรุปไดว้่า เป็น
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การนาํเงินออม (Saving) หรือเงินท่ีสะสมไว ้(Accumulated Fund) และ/หรือเงินกูย้มืจากธนาคาร 
(Bank Credit) มาลงทุนเพื่อจดัสร้างหรือจดัหาสินคา้ประเภททุน ซ่ึงประกอบดว้ยเคร่ืองจกัร 
อุปกรณ์ และสินทรัพยป์ระเภทอสังหาริมทรัพยไ์ดแ้ก่ การลงทุนในท่ีดิน โรงงาน และอาคารส่ิง
ปลูกสร้าง เพื่อนาํมาใชป้ระโยชน์ผลิตสินคา้ และบริการเพื่อสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ธุรกิจ
ท่ีลงทุนในสินทรัพยเ์หล่าน้ีมุ่งหวงักาํไรจากการลงทุนเป็นผลตอบแทน 

การลงทุนในหลกัทรัพย ์ (Financial or Securities Investment) การลงทุนตามความหมาย
ทางการเงิน หรือการลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์เป็นการซ้ือสินทรัพย ์ (Asset) ในรูปของหลกัทรัพย ์
(Securities) เช่น พนัธบตัร (Bond) หุน้กูห้รือหุน้ทุน (Stock) การลงทุนในลกัษณะน้ีเป็นการลงทุน
ทางออ้ม ซ่ึงแตกต่างจากการลงทุนทางธุรกิจ ผูมี้เงินออมเม่ือไม่ตอ้งการท่ีจะเป็นผูป้ระกอบธุรกิจเอง 
เน่ืองจากมีความเส่ียงหรือผูอ้อมยงัมีเงินไม่มากพอ ผูล้งทุนอาจนาํเงินท่ีออมไดจ้ะมากหรือนอ้ยก็
ตามไปซ้ือหลกัทรัพยท่ี์เขาพอใจท่ีจะลงทุนโดยใหผ้ลตอบแทนในรูปของดอกเบ้ีย หรือเงินปันผล
แลว้แต่ประเภทหลกัทรัพยท่ี์ทาํการลงทุน นอกจากน้ีผูล้งทุนอาจจะไดผ้ลตอบแทนอีกลกัษณะหน่ึง
กคื็อ กาํไรจากการขายหลกัทรัพย ์ (Capital Gain) หรือการขาดทุนจากการขายหลกัทรัพย ์ (Capital 
Loss) อตัราผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนไดจ้ากการลงทุนท่ีเรียกวา่ Yield ซ่ึงไม่ไดห้มายถึงอตัราดอกเบ้ีย
หรือเงินปันผลท่ีไดรั้บเพียงอยา่งเดียว แต่ยงัไดค้าํนึงถึงกาํไรจากการขายหลกัทรัพย ์หรือขาดทุนจาก
การขายหลกัทรัพยท่ี์เกิดข้ึน หรือท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน Yield ท่ีผูล้งทุนไดรั้บจากการลงทุนไม่วา่จะมาก 
หรือนอ้ยกย็อ่มข้ึนอยูก่บัความเส่ียง (Risk) ของหลกัทรัพยท่ี์ลงทุนนั้น ๆ โดยปกติแลว้ ผูล้งทุน
พยายามเลือกลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ใหผ้ลตอบแทนสูงสุด ณ ระดบัความเส่ียงหน่ึง  

การลงทุนในหลกัทรัพย ์ หมายถึง การซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ไดมี้การวิเคราะห์อยา่งเหมาะสม 
และเป็นหลกัทรัพยท่ี์ผูล้งทุนมีความพึงพอใจในอตัราผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะได ้ ทั้งน้ีไดค้าํนึงถึง
ความเส่ียงท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดช่วงเวลาท่ีลงทุน 

 
จุดมุ่งหมายในการลงทุน  
ผูล้งทุนต่างก็มีจุดมุ่งหมายในการลงทุนของตวัเองตามความตอ้งการ และภาวะแวดลอ้ม

ของผูล้งทุนซ่ึงพอจะแบ่งจุดมุ่งหมายดงักล่าวในลกัษณะต่าง ๆ ได ้ ดงัน้ี (เพชรี ขมุทรัพย,์ 2544, 
หนา้ 4-6) 

1. ความปลอดภยัของเงินลงทุน (Security of Principal) ความปลอดภยัของเงินลงทุน
นอกจากจะหมายความถึง การรักษาเงินทุนเร่ิมแรกใหค้งไวแ้ลว้ถา้มองใหไ้กลอีกนิด ยงัหมายความ
ถึงการป้องกันความเส่ียงซ่ึงเกิดจากอาํนาจซ้ือท่ีลดลง เป็นผลจากภาวะเงินเฟ้ออีกด้วย                  
จากความหมายดงักล่าว การลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีกาํหนดระยะเวลาคืนเงินตน้จาํนวนแน่นอน       
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ซ่ึงไดแ้ก่ พนัธบตัรรัฐบาล หุ้นกู ้ และหุน้บุริมสิทธิท่ีมีกาํหนดระยะเวลาไถ่ถอนของบริษทัท่ีมัน่คง        
กอ็ยูใ่นความหมายน้ี นอกจากน้ีการลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัท่ีมีฐานะมัน่คง และกาํลงัขยายตวั
กอ็ยูใ่นความหมายน้ีเช่นกนั 

2. เสถียรภาพของรายได ้ (Stability of Income) ผูล้งทุนมกัจะลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ให้
รายไดส้มํ่าเสมอ ทั้งน้ีเน่ืองจากรายไดท่ี้สมํ่าเสมอ เช่น อตัราดอกเบ้ีย หรือเงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ    
ผูล้งทุนสามารถทาํแผนการใชเ้งินทุนไดว้่า เขาจะนาํรายไดท่ี้ไดน้ี้ไปใชเ้พื่อการบริโภคหรือเพื่อ
ลงทุนใหม่ต่อไป นอกจากน้ีอตัราดอกเบ้ีย หรือเงินปันผลท่ีไดรั้บเป็นประจาํย่อมมีค่ามากกว่า
ดอกเบ้ีย หรือเงินปันผลท่ีเขาสญัญาวา่จะใหใ้นอนาคตซ่ึงยงัไม่แน่วา่จะไดต้ามท่ีเขาสญัญาหรือไม่ 

3. ความงอกเงยของเงินลงทุน (Capital Growth) ตามกฎทัว่ ๆ ไปแลว้ ผูล้งทุนมกัจะตั้ง
จุดมุ่งหมายว่าพยายามจดัการให้เงินทุนของเขาเพิ่มพูนข้ึนทั้งน้ีไม่ไดห้มายความว่า ความงอกเงย
ของเงินทุนท่ีจะเกิดข้ึนไดจ้ากการลงทุนในหุน้ของบริษทัท่ีกาํลงัขยายตวั (Growth Stock) เท่านั้น 
การนาํรายไดท่ี้ไดรั้บไปลงทุนใหม่ กจ็ะก่อใหเ้กิดการงอกเงยของเงินทุนไดพ้อดี ๆ กบัการลงทุนใน
หุน้ของบริษทัท่ีกาํลงัขยายตวั ผูล้งทุนส่วนมากจะเพิ่มมูลค่าของเงินทุนของเขาโดยการนาํดอกเบ้ีย
และเงินปันผลท่ีไดรั้บไปลงทุนใหม่ ความงอกเงยของเงินทุนน้ีให้ประโยชน์แก่ผูล้งทุนในแง่ท่ีว่า 
(1) เพื่อปรับฐานะผูล้งทุนในระยะยาวให้ดีข้ึน (2) เพื่อรักษาอาํนาจซ้ือให้คงไว ้(3) เพื่อให้การ
จดัการคล่องตวัดีข้ึน 

4. ความคล่องตวัในการซ้ือขาย (Market Ability) หมายถึง หลกัทรัพยท่ี์สามารถซ้ือหรือขาย
ไดง่้ายและรวดเร็ว ทั้งน้ีจะข้ึนอยูก่บัราคา ขนาดของตลาดหลกัทรัพยท่ี์หุน้นั้นจดทะเบียน ขนาดของ
บริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์ จาํนวนผูถื้อหุ้น และความสนใจท่ีประชาชนทัว่ ๆ ไปมีต่อหุน้นั้น หุ้นท่ีมี
ราคาสูงมกัจะขายไดย้ากกวา่หุน้ท่ีมีราคาตํ่ากวา่ ยกตวัอยา่งง่าย ๆ หุน้ราคา 500 บาท ยอ่มขายไดย้าก
กวา่หุน้ราคา 50 บาท เป็นตน้ 

สถานท่ีซ้ือขายหุน้กมี็ส่วนท่ีทาํใหหุ้น้ขายไดค้ล่องหุน้ท่ีซ้ือขายใน New York Stock 
Exchange หรือ American Stock Exchange ยอ่มใหข้อ้มูลแก่ผูล้งทุนมากกวา่ และขายไดเ้ร็วกวา่หุน้
ท่ีซ้ือขายในตลาดหุน้เลก็ ๆ  

หุน้ของบริษทัใหญ่จาํหน่ายไดย้ากกวา่หุน้ของบริษทัเลก็ ทั้งน้ีเน่ืองจากบริษทัใหญ่มีหุน้
ออกจาํหน่ายจาํนวนมาก ทาํใหก้ารซ้ือขายดาํเนินติดต่อกนัตลอดเวลา ดว้ยเหตุน้ีหุน้ของบริษทัใหญ่ 
จึงมีความคล่องตวัมากกวา่ 

5. ความสามารถในการเปล่ียนเป็นเงินสดไดท้นัที (Liquidity) เม่ือหลกัทรัพยท่ี์จะลงทุนมี 
Liquidity สูง ความสามารถในการหากาํไร (Profitability) กย็อ่มจะลดลง ผูล้งทุนท่ีตอ้งการลงทุนใน
หลกัทรัพยท่ี์มี Liquidity หรือหลกัทรัพยท่ี์ใกลเ้คียงกบัเงินสด เพราะหวงัว่าหากโอกาสลงทุนท่ีน่า
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ดึงดูดใจมาถึง เขาจะไดมี้เงินพร้อมท่ีจะลงทุนไดท้นัที การจดัการสาํหรับเงินทุนส่วนน้ี ผูล้งทุน
อาจจะแบ่งสรรปันส่วนจากเงินลงทุนเพื่อการน้ีโดยเฉพาะ หรืออาจใชเ้งินปันผล หรือดอกเบ้ียท่ี
ไดรั้บมาเพื่อซ้ือหุน้ใหม่ดงักล่าวกไ็ด ้

6. การกระจายเงินลงทุน (Diversification) วตัถุประสงคใ์หม่ก็คือตอ้งการท่ีจะกระจาย
ความเส่ียง และการกระจายความเส่ียงลงทุนในหลกัทรัพยก์ระทาํได ้4 วิธี คือ 

6.1 ลงทุนผสมระหว่างหลกัทรัพยท่ี์มีหลกัประกนัในเงินลงทุน และมีรายไดจ้าก
การลงทุนแน่นอนกบัหลกัทรัพยท่ี์มีรายได ้และราคาเปล่ียนแปลงข้ึนลงตามภาวะธุรกิจ 

6.2 ลงทุนในหลกัทรัพยห์ลายอยา่งปนกนัไป 
6.3 ลงทุนในหลกัทรัพยข์องธุรกิจท่ีมีความแตกต่างทางดา้นภูมิศาสตร์ เพื่อลด

ความเส่ียงเร่ืองนํ้าท่วมหรือภยัธรรมชาติ เป็นตน้ 
6.4 ลงทุนในหลกัทรัพยข์องธุรกิจท่ีมีลกัษณะการผลิตท่ีต่างกนัแบบ Vertical หรือ 

Horizontal ถา้เป็นแบบ Vertical หมายถึง การลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ตั้งแต่วตัถุดิบไปจนสินคา้
สาํเร็จรูป ถา้เป็นแบบ Horizontal เป็นการลงทุนในกิจการท่ีประกอบธุรกิจในลกัษณะเดียวกนั 

7. ความพอใจในดา้นภาษี (Favorable Tax Status) ฐานะการจ่ายภาษีของผูล้งทุนเป็นปัจจยั
สาํคญัอยา่งหน่ึงท่ีผูบ้ริหารลงทุนตอ้งให้ความสนใจ ปัญหาคือว่าจะทาํอย่างไร จึงจะรักษารายได้
และกาํไรจากการขายหลกัทรัพย ์(Capital Gain) ใหไ้ดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้การจ่ายภาษีในอตัรา
กา้วหนา้จากเงินไดพ้ึงประเมินทาํใหย้ากแก่การรักษาจาํนวนรายไดน้ั้นไว ้ ผูล้งทุนอาจเล่ียงการเสีย
ภาษีเงินไดจ้ากเงินไดพ้ึงประเมินดงักล่าว โดยทาํการลงทุนในพนัธบตัรท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีหรือ
ซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ไม่มีการจ่ายเงินปันผลในเวลาน้ี แต่จะไดใ้นรูปกาํไรจากการขายหลกัทรัพยใ์น
อนาคต สาํหรับในต่างประเทศอตัราภาษีท่ีเก็บจากกาํไรจากการขายหลกัทรัพยน์ั้นต่างกนั กาํไรจาก
การขายหลกัทรัพยท่ี์ไดจ้ากการขายสินทรัพยป์ระเภททุน (Capital Asset) ผูท่ี้ลงทุนครอบครองไว้
เป็นเวลา 6 เดือน หรือมากกว่าน้ี จะเสียภาษีในอตัราสูงสุดท่ี 25% ในการบริหารเงินลงทุน ผูจ้ดัการ
เงินลงทุนตอ้งดูว่า ผูล้งทุนท่านน้ีตอ้งเสียภาษีเงินไดใ้นอตัราสูงสุดเท่าไร ถา้เขาเสียภาษีในอตัรา 
ร้อยละ 50 หรือสูงกว่าร้อยละ 50 แลว้ เขาควรลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ใหก้าํไรจากการขายหลกัทรัพย์
หรือพนัธบตัรท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษี (เกรียงศกัด์ิ ,2550) 

จาก  http://www.bpcd.net ได้ให้ความหมายของจุดมุ่งหมายหลักของการลงทุนว่า
จุดมุ่งหมายหลกัของผูล้งทุนคือ เพื่อใหไ้ดอ้ตัราผลตอบแทนสูงสุด ณ ระดบัความเส่ียงหน่ึง หรือ 
เพื่อลดความเส่ียงใหต้ ํ่าท่ีสุด ณ ระดบัอตัราผลตอบแทนหน่ึง ทั้งน้ีถือกนัว่า ผูล้งทุนเป็นผูท่ี้ไม่ชอบ
ความเส่ียง (Risk-Averse) ถา้หากการลงทุนใดมีความเส่ียงสูง ผูล้งทุนยอ่มตอ้งการผลตอบแทนสูง 
เพื่อชดเชยความเส่ียง หากการลงทุนใดมีความเส่ียงนอ้ยแมอ้ตัราผลตอบแทนไม่มากนกั ผูล้งทุนก็
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จะยอมรับได ้จากจุดมุ่งหมายหลกัของการลงทุนดงักล่าว อาจแยกแยะเป็นรายละเอียดของ
วตัถุประสงคก์ารลงทุนดงัน้ี 

- เงินตน้หรือเงินลงทุนจะตอ้งปลอดภยัไม่สูญหาย 
- เงินตน้หรือเงินลงทุนควรมีค่าเพิ่มข้ึน ไม่ลดค่าลงเน่ืองจากภาวะเงินเฟ้อ 
- ตราสารท่ีลงทุนนั้นควรซ้ือ-ขายง่าย หรือเป็นท่ีตอ้งการของตลาด (มี Marketability) 
- สามารถเปล่ียนตราสารท่ีลงทุนเป็นเงินสดไดใ้นเวลาท่ีรวดเร็ว โดยไม่ขาดทุน (มี 

Liquidity) 
- รายไดค้วรสมํ่าเสมอ 
- มีผลประโยชน์ทางดา้นภาษีอนัเน่ืองจากการลงทุน 
- ควรมีการกระจายการลงทุนเพื่อลดความเส่ียง วตัถุประสงคก์ารลงทุนจะเป็นไปในรูปใด

ข้ึนอยูก่บัว่าผูล้งทุนเป็นใคร หรือเป็นสถาบนัใดผูล้งทุนท่ีมีอาย ุสภาพการสมรส นิสัย แตกต่างกนั
ย่อมมีวตัถุประสงค์ในการลงทุนต่างกัน อย่างไรก็ตามส่ิงสําคญัในการตดัสินใจลงทุนก็คือ 
ผลตอบแทน ความเส่ียง และระยะเวลาการลงทุน 

- ผลตอบแทน ผูล้งทุนไดล้งทุนในทรัพยสิ์นการเงินหรือการลงทุนในรูปแบบอ่ืน ๆ ดว้ย
หวงัว่ามูลค่าของเงินลงทุนจะสูงข้ึนและ/หรือไดรั้บกระแสเงินสดรับระหว่างงวดการลงทุน โดย
ผลตอบแทนรวมทั้งสองรูปแบบน้ีควรคุม้กบัอตัราเงินเฟ้อและความเส่ียงจากการลงทุน ในการ
วิเคราะห์การลงทุนจะถือว่า ผูล้งทุนไม่อ่ิมในผลตอบแทน (No satiation) กล่าวคือ ณ ระดบัความ
เส่ียงท่ีเท่ากนั ยิ่งอตัราผลตอบแทนสูงผูล้งทุนจะยิ่งพอใจ นอกจากนั้นผูว้ิเคราะห์ควรแยกแยะ
ระหว่าง อตัราผลตอบแทนท่ีคาดไว ้ กบัอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บจริง ผูล้งทุนลงทุนเพื่อหวงัจะ
ไดรั้บผลตอบแทนซ่ึงจะเกิดข้ึนในอนาคต แต่เม่ือเวลานั้นมาถึงผูล้งทุนอาจไดรั้บผลตอบแทนจริง
ตรงตามท่ีคาดไว ้หรือนอ้ยกว่าหรือมากกว่าท่ีคาดไวก้็ได ้นัน่คือผูล้งทุนตอ้งตระหนกัถึงความเส่ียง
ซ่ึงจะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนเสมอ 

- ความเส่ียง เน่ืองจากผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีไดรั้บจริง จะเกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึงอาจ
ไม่เป็นไปตามท่ีผูล้งทุนคาดหวงัไวก้ไ็ด ้การลงทุนท่ีอตัราผลตอบแทนท่ีไดรั้บจริง ไม่ตรงตามอตัรา 

 
ความจําเป็นในการกาํหนดหลกัเกณฑ์การลงทุน 
เหตุผลสาํคญัท่ีทาํให้นกัเศรษฐศาสตร์พฒันากาํหนดหลกัเกณฑก์ารลงทุน เพื่อการจดัสรร

ทรัพยากรทุนไดแ้ก่ 
1. ทรัพยากรมีอยูจ่าํกดั และตอ้งเสียตน้ทุนในการระดมทรัพยากร 
2. โครงการลงทุนมีมากมายจึงตอ้งเลือกลงทุนในโครงการท่ีจะทาํใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์
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ของการพฒันาท่ีตอ้งการ 
3. อุปสรรคในการพฒันาเศรษฐกิจต่าง ๆ กนั จึงตอ้งมีหลกัเกณฑก์ารลงทุนเพื่อลดอุปสรรค

ในการพฒันา 
 
การลงทุนของประเทศญีปุ่่นในประเทศไทย 
1. การลงทุนของญ่ีปุ่นในประเทศไทย คิดเป็นสัดส่วนประมาณ ร้อยละ 3.6 ของการลงทุน

ของญ่ีปุ่นทัว่โลก และเป็นอนัดบั 2 ในเอเชีย รองจาก จีน (พ.ศ. 2550) แต่หากมองจากฝ่ายไทย โดย
พิจารณาจาก ยอดการยืน่ขอส่งเสริมการลงทุนต่อ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ประเทศ
ญ่ีปุ่นครองอนัดบั 1 (คิดเป็นร้อยละ 29 ของยอดการลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมด ในปี พ.ศ. 2550 
รองลงมาคือ สหรัฐอเมริกา (ร้อยละ 20) สิงคโปร์ (ร้อยละ 20) เนเธอร์แลนด ์(ร้อยละ 18) 

2. เพื่อรับมือกบัค่าเงินเยนแขง็ตวั หลงัเดือนกนัยายน พ.ศ. 2528 บริษทัญ่ีปุ่นต่าง ๆ ไดมี้การ
เคล่ือนไหวท่ีจะยา้ย ฐานการผลิต ออกสู่ต่างประเทศ และดาํเนินการกนั อย่างจริงจงั หลงัปี พ.ศ. 
2529 ในขณะนั้น สภาวะการลงทุนในประเทศไทย ก็อยูใ่นสภาพดีเด่น การลงทุนของญ่ีปุ่นในไทย 
จึงเร่ิมขยายตวัอยา่งเห็นไดช้ดั โดยเฉพาะช่วงคร่ึงหลงัของทศวรรษท่ี 80 (พ.ศ.2528-2532) การ
ลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อการส่งออก และในช่วงคร่ึงแรกของทศวรรษท่ี 90 (พ.ศ. 2533-
2537) การลงทุนในอุตสาหกรรมต่อเน่ือง (Supporting Industries) เพื่อผลิตช้ินส่วนต่าง ๆ ไดเ้พิ่มข้ึน 
ทวา่ จากสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า และเงินบาทท่ีไร้เสถียรภาพ ดงัในขณะน้ี อาจจะมีผลกระทบต่อการ
ลงทุนโดยตรงของญ่ีปุ่นดว้ย 
 
ตารางที ่3 แสดงยอดการลงทุนของประเทศญีปุ่่น ช่วงปี 2535-2539 (หน่วย : ลา้นดอลลาร์)  

ปี พ.ศ. 2535 2536 2537 2538 2539 
การลงทุน
จากญ่ีปุ่น 

657 578 719 1,224 1,437 

ท่ีมา : เอกสารของกระทรวงการคลงั : ยอดการลงทุนในต่างประเทศจริงตามแจง้ 
 

ภาวะการลงทุนโดยตรงจากญีปุ่่นในประเทศไทย ปี 2551-2553 
ประเทศญ่ีปุ่นมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ จากการสนบัสนุนของกระทรวงการคลงัของญ่ีปุ่น 

(ดงัตารางท่ี 3) โดยประเทศท่ีมีการลงทุนในญ่ีปุ่นมากท่ีสุดไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา (15,861 ร้อยลา้น
เยน หรือคิดเป็นร้อยละ 40.1 ของจาํนวนเงินทุนลงทุนโดยตรงสุทธิทั้งหมด) รองลงมาคือการลงทุน
จากหมู่เกาะเคยแ์มน สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด ์และเยอรมนี ตามลาํดบั  
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ภาวะการลงทุนโดยตรงจากญ่ีปุ่นในประเทศไทย ปี 2551 เศรษฐกิจญ่ีปุ่นอยูใ่นภาวะ
ถดถอยรุนแรงและรวดเร็วท่ีสุดในรอบ 35 ปี โดยในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2551 อตัราการเจริญเติบโต
ของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศท่ีแทจ้ริง (Real GDP) ติดลบร้อยละ 3.3 แต่เม่ือคาํนวณเป็นรายปี 
(Annual Rate) จะติดลบร้อยละ 12.7 นบัวา่รุนแรงท่ีสุดนบัตั้งแต่ปี 2517 ท่ีเกิดวกิฤตการณ์นํ้ามนั 
โดย Real GDP ของญ่ีปุ่นติดลบ 3 ไตรมาสติดต่อกนัแลว้ ทาํใหญ่ี้ปุ่นถูกประเมินวา่เศรษฐกิจอยูใ่น
สภาวะถดถอย (Recession) เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตวัลง จากสถิติของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยพบวา่การลงทุนโดยตรงสุทธิจากญ่ีปุ่นในไทยใน ปี 2551 มีมูลค่ารวมทั้งส้ิน 85,316.3 
ลา้นบาท ลดลงจากปี 2550 คิดเป็นจาํนวน 22,949.8 ลา้นบาท ในส่วนของการลงทุนท่ีผา่น
สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในปี 2551 ช้ีวา่ ญ่ีปุ่นยงัคงเป็นนกัลงทุนอนัดบัท่ีหน่ึงใน
แง่จาํนวนโครงการและมูลค่าการลงทุน 

ภาวะการลงทุน ญ่ีปุ่นในประเทศไทยในปี 2552 สภาวะโดยรวมของเศรษฐกิจญ่ีปุ่น
ประเมินวา่เศรษฐกิจญ่ีปุ่นในปีงบประมาณ 2553 (เมษายน 2553-มีนาคม 2554) จะฟ้ืนตวัอยา่งชา้ ๆ 
และไม่มัน่คงนกั เน่ืองจากประชาชนยงัระวงัเร่ืองการใชจ่้ายเพราะไม่มัน่ใจเก่ียวกบัรายไดแ้ละ
สภาวะการจา้งงาน และการลงทุนภาครัฐจะลดลง อยา่งไรกต็ามจากการส่งออกท่ีมีแนวโนม้ดีข้ึน 
และมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจต่าง ๆ ของรัฐบาลเร่ิมส่งผลในเชิงบวก ทาํใหค้าดวา่เศรษฐกิจญ่ีปุ่น
จะไม่ประสบภาวะวิกฤติเป็นคร้ังท่ีสอง ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมจะมีแนวโนม้ดีข้ึน บริษทัจะมี
กาํไรมากข้ึนซ่ึงเป็นผลมาจากยอดขายท่ีเพิม่ข้ึนและการลดตน้ทุนต่าง ๆ แต่ผลกาํไรจะยงัไม่สูงนกั
เน่ืองจากบริษทัยงัคงตอ้งลดราคาขายอยู ่นอกจากน้ี ยงัคาดวา่ภาวะการจา้งงานและสถานการณ์ดา้น
รายไดจ้ะดีข้ึน ซ่ึงจะส่งผลใหป้ระชาชนตดัสินใจลงทุนซ้ือท่ีอยูอ่าศยัมากข้ึน และจากสถิติของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยพบวา่การลงทุนโดยตรงสุทธิจากญ่ีปุ่นในไทยในปี 2552 มีมูลค่ารวม
ทั้งส้ิน 78,237.2 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2551 คิดเป็นร้อยละ 7.4 ในส่วนของการลงทุนท่ีผา่น
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในปี 2552 ช้ีวา่ ญ่ีปุ่นยงัคงเป็นนกัลงทุนอนัดบัหน่ึงทั้งในแง่
จาํนวนโครงการและมูลค่าการลงทุน 

ภาวะการลงทุนโดยตรงจากญ่ีปุ่นในประเทศไทยปี 2553 เศรษฐกิจญ่ีปุ่นมีสญัญาณการฟ้ืน
ตวัอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นผลมาจากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ โลกทาํใหก้ารส่งออกของญ่ีปุ่นฟ้ืนตวั
ต่อเน่ืองจากสถิติของธนาคารแห่งประเทศไทยพบวา่ การลงทุนโดยตรงสุทธิจากญ่ีปุ่นในไทยในปี 
2553 มีมูลค่ารวมทั้งส้ิน 33,183.06 ลา้นบาท (ตวัเลขเบ้ืองตน้) ลดลงจากปี 2552 ซ่ึงมีมูลค่าการ
ลงทุนสุทธิ 93,130.46 ลา้นบาทถึง 59,947.4 ลา้นบาท ในส่วนของการลงทุนท่ีผา่นคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนในปี 2553 ช้ีวา่ ญ่ีปุ่นยงัคงเป็นนกัลงทุนอนัดบัหน่ึงในแง่จาํนวนโครงการและ
มูลค่าการลงทุน 
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ภาพที ่1 โครงการลงทุนญีปุ่่นทีย่ืน่ขอรับการส่งเสริมระหว่างปี 2549-2553 

 
ท่ีมา: สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน มกราคม 2554 

 

ภาพที ่2 โครงการลงทุนญีปุ่่นทีไ่ด้รับการอนุมัติส่งเสริมระหว่างปี 2549-2553 

 
ท่ีมา: สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน มกราคม 2554 
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นอกจากน้ีในปี 2550 สภาการคา้ระหว่างประเทศแห่งญ่ีปุ่น (Japan Foreign Trade Council) 
ไดจ้ดัตั้ง Special Research Committee on the Medium Term Vision for Trade and Investment เพื่อ
วิเคราะห์ทิศทางเศรษฐกิจของโลกและกาํหนดวิสัยทศัน์ดา้นการคา้ และผลจากการศึกษาสามารถ
สรุปไดว้่า ถึงเวลาท่ีญ่ีปุ่นจะตอ้งปรับเปล่ียนตวัเองจากการพึ่งพาการคา้ตามรูปแบบปกติ (Trading 
Nation ) เป็น New Foreign Trading Nation ท่ีการขยายตวัของเศรษฐกิจเกิดจากการลงทุนระหว่าง
ประเทศ การแลกเปล่ียนบุคลากร สินคา้ เงินทุน และขอ้มูลแทน ส่ิงเหล่าน้ีทาํให้ญ่ีปุ่นตอ้ง
ดาํเนินการในหลาย ๆ ดา้นเพิ่มมากข้ึน อาทิ การเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั การปฏิรูปภาษี 
การลดขั้นตอนพิธีการต่าง ๆ ความร่วมมือกนัส่งเสริมเศรษฐกิจ เช่นการลงนามในขอ้ตกลงเขต
การคา้เสรีต่าง ๆ รวมถึงการเพ่ิมความแขง็แกร่งดา้นโครงสร้างพื้นฐานของการขนส่ง เป็นตน้ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบันโยบายท่ีนายกรัฐมนตรี Fukuda ประกาศว่าจะใหค้วามสาํคญัใน 2 หวัขอ้ กล่าวคือ 
การสร้างช่ือเสียงดา้นกิจกรรมทางการคา้และการลงทุนของญ่ีปุ่นในต่างประเทศ และการทาํให้
ญ่ีปุ่นเป็นประเทศเปิด (Open nation) มากข้ึนโดยจะเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการขยายตวั
ของเศรษฐกิจโลกมากยิ่งข้ึน (ขอ้มูลจากสาํนกังานส่งเสริมการคา้ในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว 
มกราคม 2551)  

ขอ้มูลสถิติการลงทุนของญ่ีปุ่นในประเทศไทยในปี 2553 ช้ีให้เห็นว่า ญ่ีปุ่นยงัคงมีความ
เช่ือมัน่ต่อการลงทุนในประเทศไทย และยงัคงเป็นนกัลงทุนอนัดบัหน่ึงของไทย การลงทุนของ
ญ่ีปุ่นในปี 2553 เพิ่มข้ึนทั้งในแง่จาํนวนโครงการและมูลค่าการลงทุน ทั้งน้ี สาเหตุส่วนหน่ึงมาจาก
การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของญ่ีปุ่นเอง ทาํใหญ่ี้ปุ่นขยายการลงทุนในต่างประเทศ
มากข้ึน และคาดวา่แนวโนม้การลงทุนจะปรับตวัดีข้ึนต่อเน่ืองถึงปี 2554  
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ภาพที ่3 สัดส่วนจํานวนโครงการ มูลค่า การได้รับอนุมัตกิารลงทุนลงทุนจากญีปุ่่นเพือ่ขอรับการ
ส่งเสริมการลงทุนปี 2551 

 

 
ท่ีมา: สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, มกราคม 2552 
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ภาพที ่4 ร้อยละของจํานวนโครงการ มูลค่า ของการได้รับอนุมัติการลงทุนลงทุนจากญีปุ่่นเพือ่
ขอรับการส่งเสริมการลงทุนปี 2552 

 

 
ท่ีมา: สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, มกราคม 2553 
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ภาพที ่5 สัดส่วนจํานวนโครงการ มูลค่า การได้รับอนุมัตกิารลงทุนลงทุนจากญีปุ่่นเพือ่ขอรับการ
ส่งเสริมการลงทุนปี 2553 

 
 

 
ท่ีมา: สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน มกราคม 2554 

 
จากรูปกราฟท่ีแสดงสดัส่วนจาํนวนโครงการ มูลค่า การไดรั้บอนุมติัการลงทุนลงทุนจาก

ญ่ีปุ่นเพื่อขอรับการส่งเสริมการลงทุนปี 2551 -2553 พบวา่ สดัส่วนของจาํนวนโครงการท่ียืน่ขอรับ
การส่งเสริมการลงทุน จาํนวนโครงการท่ีไดรั้บการอนุมติัส่งเสริมการลงทุน จาํนวนโครงการท่ีขอ 
มีจาํนวนโครงการส่วนมากเป็นโครงการขนาดไม่เกิน 100-499 ลา้นบาท ในขณะท่ีสดัส่วนของ
มูลค่าการลงทุนท่ียืน่ขออนุมติัและไดรั้บอนุมติัส่วนใหญ่เป็นโครงการท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ 100-1,000 
ลา้นบาท 



 

 

34 

อยา่งไรก็ตาม แมญ่ี้ปุ่นจะลดการขยายการลงทุนลง แต่ก็ยงัมีการลงทุนเขา้มาในโครงการ
ขนาดเลก็ เน่ืองจากไดมี้การวางแผนการลงทุนไวล่้วงหนา้แลว้ บริษทัจึงเดินหนา้ตามแผนท่ีไดว้าง
ไว ้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การขยายการลงทุนในดา้นการวิจยัและพฒันา (R&D) ซ่ึงญ่ีปุ่นมองว่าเป็น
เร่ืองสําคญัมาก เพราะเป็นส่ิงท่ีจะช่วยให้ญ่ีปุ่นสามารถรักษาความเป็นผูน้าํดา้นเทคโนโลยีใน
ภูมิภาคเอเชียไวไ้ด ้ หากญ่ีปุ่นลดการวิจยัและพฒันา อาจทาํให้พ่ายแพต่้อคู่แข่งอยา่งไตห้วนัและ
เกาหลีใตไ้ด ้(ท่ีมา : หนงัสือพิมพป์ระชาชาติธุรกิจ , 2551) นอกจากน้ี ขอ้มูลจากสาํนกังานเศรษฐกิจ
การลงทุน ณ นครโอซากา ประเทศญ่ีปุ่นแจง้ว่า ปัญหาเศรษฐกิจของญ่ีปุ่นในขณะน้ี ทาํใหบ้ริษทั
ญ่ีปุ่นเปล่ียนรูปแบบการขยายฐานการผลิตในต่างประเทศมาเป็นการลงทุนจดัตั้งศูนยจ์ดัซ้ือสินคา้
หรือวตัถุดิบ (Outsource) ส่งกลบัญ่ีปุ่นมากข้ึน (ท่ีมา : หนงัสือพิมพก์รุงเทพธุรกิจ , 2552) ซ่ึงหาก
ไทยมีการเตรียมแผนรองรับไวก้็จะไดเ้ปรียบประเทศอ่ืนในการดึงดูดการลงทุนจากญ่ีปุ่น สาํหรับ
ปัญหาความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศไทย รวมถึงการปิดสนามบินในช่วงปลายปี 
2551 นั้น ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของนกัลงทุนญ่ีปุ่นในประเทศไทยอยา่งมาก (ท่ีมา: กุลกญัญา , 
2552) 
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ภาพที ่6 โครงการและมูลค่าการลงทุนจากญีปุ่่นในปี 2551 จําแนกตามสาขาการลงทุน 

 

 
ท่ีมา: สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, มกราคม 2552 
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ภาพที ่7 โครงการและมูลค่าการลงทุนจากญีปุ่่นในปี 2552 จําแนกตามสาขาการลงทุน 

 

 
ท่ีมา: สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, มกราคม 2553 
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ภาพที ่8 โครงการและมูลค่าการลงทุนจากญีปุ่่นในปี 2553 จําแนกตามสาขาการลงทุน 

 
 

 
ท่ีมา: สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน มกราคม 2554 
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จากรูปภาพกราฟแสดงโครงการและมูลค่าการลงทุนจากญ่ีปุ่นในปี 2551-2553 จาํแนกตาม
สาขาการลงทุน พบวา่ สาขาท่ีมีการยืน่ขอและไดรั้บการอนุมติัมากท่ีสุด คือ สาขาอิเลก็ทรอนิกส์/
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า สาขาโลหะ/อุปกรณ์ขนส่ง และสาขาบริการ/อุปโภค สาขาท่ีมีการยืน่ขอและไดรั้บ
การอนุมติันอ้ยท่ีสุด คือ สาขาอุตสาหกรรมเบา/ส่ิงทอ และสาขาเหมืองแร่/เซรามิกส์ 

ญ่ีปุ่นจะยงัใหค้วามเช่ือมัน่ต่อการลงทุนในประเทศไทย และยงัคงเป็นนกัลงทุนอนัดบัหน่ึง
ของไทย แต่การลงทุนญ่ีปุ่นในประเทศไทยในปี 2552 ลดลงค่อนขา้งมาก ทั้งในแง่จาํนวนโครงการ
และมูลค่าการลงทุน เช่นเดียวกนักบัการลงทุนของญ่ีปุ่นในประเทศอ่ืน ๆ เช่น ไตห้วนั เวียดนาม 
สหรัฐฯ ในปี 2552 กล็ดลงเช่นกนั ทั้งน้ีมีสาเหตุส่วนหน่ึงมาจากสภาพเศรษฐกิจของญ่ีปุ่นท่ีประสบ
ภาวะวิกฤติในช่วงปี 2551-2552 และเพิ่งจะเร่ิมฟ้ืนตวั ทาํให้ญ่ีปุ่นยงัคงชะลอการลงทุนใน
ต่างประเทศ ในขณะเดียวกนับรรยากาศการลงทุนในไทยก็อยูใ่นช่วงการปรับเสถียรภาพในหลาย
ดา้น อยา่งไรก็ตาม คาดว่าแนวโนม้การลงทุนของญ่ีปุ่นในไทยในปี 2553 น่าจะดีข้ึน เน่ืองจาก
เศรษฐกิจโลกเร่ิมฟ้ืนตวัข้ึนอยา่งชา้ ๆ ส่งผลให้ญ่ีปุ่นสามารถส่งออกสินคา้ไดเ้พิ่มข้ึน ซ่ึงจะทาํให้
เศรษฐกิจญ่ีปุ่นเร่ิมฟ้ืนตวัตามไปดว้ย 

จากผลสาํรวจแนวโนม้ทางเศรษฐกิจของบริษทัร่วมทุนญ่ีปุ่นในประเทศไทยประจาํคร่ึงปี
หลงั 2552 จดัทาํโดยหอการคา้ญ่ีปุ่น กรุงเทพฯ พบว่า นกัลงทุนญ่ีปุ่นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 52 จาก
จาํนวนผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด) ยงัคงเช่ือมัน่ว่าสภาพธุรกิจในช่วงคร่ึงแรกของปี 2553 จะ
ปรับตวัดีข้ึน และยงัมีแผนจะขยายธุรกิจในประเทศไทย (ร้อยละ 48 จากจาํนวนผูต้อบแบบสอบถาม
ในประเดน็น้ี 371 บริษทั)  

แนวโน้มของการลงทุนญ่ีปุ่นในอนาคตจะอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้ม เช่น การผลิตรถยนตป์ระหยดัพลงังาน การผลิตอาหาร อุตสาหกรรมบริการ โดยเฉพาะ
ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจคา้ปลีก การก่อสร้าง และการเงินและประกนัภยั เป็นตน้ รวมถึงธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่ม (SME) ต่าง ๆ สาํหรับประเทศท่ีญ่ีปุ่นมองว่ามีศกัยภาพและเป็นเป้าหมายของ
ธุรกิจ ทั้งการลงทุนและการคา้ คือ กลุ่ม BRIC ไดแ้ก่ บราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน รวมถึง
เวียดนาม  

อยา่งไรก็ตาม จากการสาํรวจ Survey Report on Overseas Business Operations by 
Japanese Manufacturing Companies ประจาํปี 2552 โดย Japan Bank for International Cooperation 
(JBIC) พบว่า นกัลงทุนญ่ีปุ่นยงัเลือกไทยเป็นฐานการลงทุนในอนัดบัตน้ ๆ และดีกว่าอนัดบัในปี 
2551 และเห็นว่าส่ิงท่ีเป็นจุดแขง็ของประเทศไทยท่ีมีผลในการตดัสินใจมาลงทุน ไดแ้ก่ ระบบ
สาธารณูปโภคท่ีดีกว่าประเทศคู่แข่งหลายประเทศ เช่น อินเดีย เวียดนาม ค่าจา้งแรงงานท่ีไม่สูงนกั 
และความเหมาะสมในการใชป้ระเทศไทยเป็นฐานการส่งออกไปยงัประเทศท่ีสาม คาดว่าในปี 2553 
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ดว้ยมาตรการและกิจกรรมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีต่าง ๆ ของรัฐบาลไทยอยา่งต่อเน่ืองจะช่วยเรียกความ
มัน่ใจจากนกัลงทุนญ่ีปุ่นไดม้ากข้ึน และจะช่วยเพิ่มการลงทุนจากญ่ีปุ่นในอนาคตเม่ือเศรษฐกิจ
ภายในของญ่ีปุ่นฟ้ืนตวัอยา่งเตม็ท่ี (ท่ีมา : กญุกญัญา,2552 ) 

อยา่งไรก็ตาม จากผลการสาํรวจ Survey Report on Overseas Business Operations by 
Japanese Manufacturing Companies คร้ังท่ี 22 ซ่ึงจดัทาํโดย Japan Bank for International 
Cooperation (JBIC) ในเดือนธนัวาคม 2553 พบว่า บริษทัญ่ีปุ่นมีแผนลงทุนในช่วง 3 ปีขา้งหนา้ใน 
ประเทศจีนมากเป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมา ไดแ้ก่ อินเดีย เวียดนามและไทยเป็นอนัดบัส่ี ซ่ึงผูต้อบ 
แบบสอบถามไดใ้หเ้หตุผลในการเลือกขยายการลงทุนในประเทศไทยว่า ไทยมีตลาดท่ีมีแนวโนม้
จะเติบโต เป็นฐานการผลิตท่ีดีสาํหรับผูป้ระกอบกิจการประกอบช้ินส่วน เป็นฐานในการส่งออกไป
ยงัประเทศท่ีสาม และมีการพฒันาสาธารณูปโภคอย่างต่อเน่ือง ในขณะท่ีไดแ้สดงความกงัวล
เก่ียวกบัความปลอดภยัและความไม่มีเสถียรภาพของสังคมไทย ซ่ึงมีสาเหตุจากการชุมนุมทาง
การเมืองท่ีเกิดข้ึนบ่อยคร้ังในระยะหลงั แต่ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ยงัคงมีแผนท่ีจะขยายการลงทุน
ในประเทศไทย ตามมาดว้ยกลุ่มท่ีคาดวา่จะรักษาการลงทุนในประเทศไทยอยูใ่นระดบัเดิม  

ผลการสาํรวจดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผลการสาํรวจแนวโนม้ทางเศรษฐกิจของบริษทัร่วมทุน
ญ่ีปุ่นในประเทศไทยประจาํคร่ึงปีหลงั 2553 จดัทาํโดยหอการคา้ญ่ีปุ่น กรุงเทพฯ ซ่ึงพบว่า นกั
ลงทุนญ่ีปุ่น ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 55 จากจาํนวนผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด) ยงัคงเช่ือมัน่ว่าสภาพ
ธุรกิจในช่วงคร่ึงแรก ของปี 2554 จะปรับตวัดีข้ึน แต่นกัลงทุนญ่ีปุ่นร้อยละ 46 ไดรั้บผลกระทบทาง
ลบจากการท่ีค่าเงินบาทแขง็ตวั ในส่วนของขอ้เรียกร้องท่ีมีต่อรัฐบาลไทย นกัลงทุนญ่ีปุ่นร้อยละ 67 
เห็นว่า รัฐบาลควรรักษาความมัน่คง เสถียรภาพทางการเมือง และความปลอดภยัของสถานการณ์
บา้นเมือง รองลงมาเห็นว่า ควรพฒันา และปรับเปล่ียนการใชง้านท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบภาษีศุลกากร 
และควรพฒันาและปรับเปล่ียนการใชง้านระบบภาษี ตามลาํดบั ซ่ึงประเด็นเหล่าน้ีเป็นประเด็นท่ี
รัฐบาลไทยตระหนกัถึงผลกระทบต่อการตดัสินใจลงทุน และให้ความสาํคญัในการพยายามแกไ้ข
ปัญหาเพื่อฟ้ืนฟแูละรักษาความเช่ือมัน่ของนกัลงทุนอยา่งต่อเน่ือง  

เน่ืองจากผูป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมญ่ีปุ่นตอ้งเผชิญกบัปัญหาค่าเงินเยนท่ีแขง็ข้ึน
ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจโลกตกตํ่า ทาํใหผู้ป้ระกอบการตอ้งแกปั้ญหาดว้ยการยา้ยฐานการผลิตใน
ประเทศไปต่างประเทศ และยา้ยฐานการผลิตในต่างประเทศไปยงัประเทศท่ีมี ความสามารถในการ
แข่งขนัสูงกว่า เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขนัและความอยูร่อดของบริษทั โดยมีเอเชียเป็น
เป้าหมายหลกัในการไปลงทุน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในอุตสาหกรรมรถยนต ์ ซ่ึงไทยเป็นประเทศท่ี
บริษทัญ่ีปุ่นใหค้วามสนใจมาลงทุนเป็นอนัดบัตน้ ๆ ดงันั้น ไทยจึงควรมีการพฒันาเพื่อรักษาจุดแขง็
ในเร่ืองประสบการณ์และความเช่ียวชาญในอุตสาหกรรม ทกัษะของแรงงานฝีมือ สาธารณูปโภค 
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การคมนาคมขนส่ง ความสามารถของอุตสาหกรรมช้ินส่วนภายในประเทศท่ีรองรับการผลิต การ
เป็นฐานใน การส่งออกไปยงัประเทศท่ีสาม รวมถึงมาตรการส่งเสริมการลงทุน เพื่อสร้างความ
มัน่ใจใหก้บันกัลงทุนญ่ีปุ่น และส่งเสริมใหเ้กิดการลงทุนจากญ่ีปุ่นเพิ่มมากข้ึนในอนาคต ซ่ึงตอ้ง
อาศยัความร่วมมืออยา่งใกลชิ้ดระหวา่งภาครัฐกบัภาคเอกชนต่อไป (ท่ีมา : กลุกญัญา , 2554) 
 
ตารางที ่4 สรุปข้อมูลบริษัท สัญชาติญีปุ่่นมายงัประเทศไทยตั้งแต่ ปี 2001 -2010 ( 10 ปี)  
Japanese Investment Projects Approved by Borad of Investment (BOI) Classified by Sector 

ประเภท No. of Investment สดัส่วน /ขนาดธุรกิจ 

  Projects 
(Unit:Million 

Baht)  SMALL MEDIUM LARGE 

Agricultural Products       127            48,663  68 54 5 

Minerals and Ceramics         84            41,130  34 40 10 

Light Industries/Textiles       106            23,652  42 58 6 
Metal Products and 
Machinery    1,308          522,172  128 945 235 

Electric       234          111,053  94 104 36 

Electronic Products       447          159,980  94 284 69 

Chemicals and Paper       391          160,949  58 234 99 

Services       531            56,921  214 244 73 

Total    3,228       1,124,519  732 1,963 533 
ท่ีมา : สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
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ตารางที ่5 สรุปข้อมูลบริษัท สัญชาติญีปุ่่นมายงัประเทศไทยขัอมูล 10 ปี (2001-2010) โครงการลงทุนจําแนกตามสาขา 
Year    

     Sector No. of Investment No. of Investment No. of Investment No. of Investment No. of Investment

Projects SMALL MEDIUM LAGE Projects SMALL MEDIUM LAGE Projects SMALL MEDIUM LAGE Projects SMALL MEDIUM LAGE Projects SMALL MEDIUM LAGE
Agricultural Products 9         5,268.0        4 5         0 10       1,506.8        5 4         0      9         3,445.6        5 4         1     19       4,533.1        10 8         1     11       3,787.2        6 5         0     
Minerals and Ceramics 4         1,801.0        1 3         0 5         1,487.0        2 2         1      8         1,890.8        3 4         1     7         1,095.2        3 3         1     11       2,693.4        4 5         1     
Light Industries/Textiles 13       1,581.5        3 7         3 9         3,067.0        4 5         1      10       2,872.7        4 5         1     14       4,421.5        6 8         1     10       2,202.1        4 5         1     
Metal Products and Machinery 90       19,911.4      10 14        15 99       14,819.2      10 72        18     113     50,971.6      11 82        27   150     51,239.3      15 108      27   145     127,119.0    14 105      26   
Electric 33       7,355.0        13 15        6 24       6,109.0        10 11        4      24       7,406.1        9 11        6     30       12,904.9      12 13        5     29       8,052.5        12 13        4     
Electronic Products 50       11,032.5      10 33        7 37       9,163.5        7 23        7      36       11,109.1      7 23        8     44       19,357.3      9 28        7     44       12,078.8      9 28        7     
Chemicals and Paper 34       33,760.2      5 20        9 18       1,823.2        3 11        5      33       14,749.3      5 20        11   42       27,777.1      6 25        11   48       11,851.2      7 29        12   
Services 24       2,659.2        10 11        3 13       422.6           5 6         2      27       5,151.7        11 12        6     44       4,603.4        18 20        6     56       4,012.2        23 26        8     

Total 257     83,368.8     59 156 42 215     38,398.3     46 134 35 260     97,596.9     56 160 57 350     125,931.8   78 214 57 354     171,796.4   79 215 59

Year    

     Sector No. of Investment No. of Investment No. of Investment No. of Investment No. of Investment

Projects SMALL MEDIUM LAGE Projects SMALL MEDIUM LAGE Projects SMALL MEDIUM LAGE Projects SMALL MEDIUM LAGE Projects SMALL MEDIUM LAGE
Agricultural Products 6         1,585.0        3 3         0     12       5,498.9        6 5         0      14       4,800.2        7 6         1     17       10,166.8      9 7         1     20       4,322.5        11 9         1     
Minerals and Ceramics 9         1,527.4        4 4         1     10       17,355.3      4 5         1      15       8,441.0        6 7         2     7         2,813.5        3 3         1     8         1,222.5        3 4         1     
Light Industries/Textiles 9         1,671.2        4 5         1     11       2,147.1        4 6         1      10       3,416.7        4 5         1     10       1,234.4        4 5         1     10       661.6           4 5         1     
Metal Products and Machinery 160     45,359.8      16 116      28   118     77,071.9      12 85        21     120     64,189.2      12 87        22   128     19,756.3      13 92        23   185     29,890.7      18 133      34   
Electric 28       13,406.4      10 12        5     24       12,844.4      9 10        4      20       5,708.5        8 8         3     23       6,349.6        9 10        4     38       18,553.3      16 16        6     
Electronic Products 41       20,109.5      9 26        6     35       19,266.7      7 23        3      29       8,562.7        6 20        4     35       9,524.5        7 22        5     57       27,830.0      12 37        8     
Chemicals and Paper 38       26,129.6      6 23        10   44       18,683.2      7 26        11     39       7,257.9        6 23        10   33       5,174.0        5 20        8     62       8,695.3        9 37        16   
Services 62       5,410.8        25 29        10   76       11,455.7      30 35        11     77       3,778.9        31 35        11   73       3,886.3        29 34        10   79       9,129.5        33 36        10   

Total 353     115,199.7   76 217 59 330     164,323.2   80 195 54 324     106,155.1   80 191 52 326     58,905.4     79 194 52 459     100,305.4   104 278 77

2001

20092008

สัดส่วน /ขนาดธุรกิจ สัดส่วน /ขนาดธุรกิจ สัดส่วน /ขนาดธุรกิจ สัดส่วน /ขนาดธุรกิจ สัดส่วน /ขนาดธุรกิจ

2007 2010

สัดส่วน /ขนาดธุรกิจ สัดส่วน /ขนาดธุรกิจ สัดส่วน /ขนาดธุรกิจ สัดส่วน /ขนาดธุรกิจ สัดส่วน /ขนาดธุรกิจ

2002

2006

2003 2004 2005

 
ที่มา : สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
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องค์ประกอบของการขยายฐานในต่างประเทศของ SMEs ญีปุ่่น ในปัจจุบัน 
และสภาพแวดล้อมทีท่าํให้ SMEsญีปุ่่นต้องไปขยายฐานลงทุนในต่างประเทศ 
1. ประชากรลดลง ทาํให ้ความตอ้งการในประเทศมีแนวโนม้ลดลงเร่ือย ๆ  
2. เศรษฐกิจโลกาภิวัต จะเน้นการขยายตัวของตลาดของประเทศท่ีกําลังเจริญ                         

ในขณะเดียวกนั การส่งออกตอ้งมีการแข่งขนัอยา่งรุนแรงกบัประเทศสาํคญั ๆ ทั้งหลาย 
3. การแข่งขนักบักลุ่มประเทศท่ีกาํลงัเจริญในเอเซีย ต่าง ๆ กาํลงัรุนแรงข้ึน ทาํให้มีการ

แข่งขนัดา้นราคา และคุณค่าผลิตภณัฑท่ี์สูง 
4. ธุรกิจท่ีดาํเนินการแบบขา้มชาติ มีการขยายตวัข้ึน เกิด Supply Chain ระดบัโลกเกิดข้ึน 

ดงันั้น บริษทัธุรกิจระดบั Global จะตอ้งพยายามรักษาอตัรากาํไรท่ีสูง โดยการเปล่ียนไปเป็น 
Global Supply Chain and Value Chain อยา่งรวดเร็ว นัน่หมายความว่า โครงสร้างธุรกิจท่ีพึ่งพา
ธุรกิจขนาดใหญ่ หรือ พึ่งพาธุรกิจภายในประเทศนั้นเร่ิมมีขีดจาํกดั ดงันั้นกระแสในต่างประเทศท่ีมี
ความแข็งแรงกว่า  จะทําให้สามารถไปแก้ปัญหาการจ้างแรงงานซ่ึงมาจากความต้องการ
ภายในประเทศท่ีมีแนวโนม้ลดลงได ้

5. เงินเยนแขง็อยา่งต่อเน่ือง การเนน้การส่งออกอยา่งเดียวยอ่มจะทาํให้เสียเปรียบ แต่หาก
ไดมี้การลงทุนในต่างประเทศ เพื่อแสวงหาตลาดใหม่ หรือ ผลิตเพื่อนาํกลบัเขา้มาจะเป็นกลยุทธ์สู่
ทางรอดไดห้ากมองในเชิงกลยุทธ์ทางการบริหารแลว้ จะเห็นไดว้่า มีองคป์ระกอบสําคญัสําหรับ
การตดัสินใจขยายฐานธุรกิจในต่างประเทศ ท่ีสาํคญั ในระยะหลงันั้นต่างจากในอดีต  

6. ในการขยายฐานไปสู่ต่างประเทศนั้น เดิม จะมีเป้าหมายเน้นการแสวงหาแรงงานท่ีมี
คุณภาพดี และราคาถูก แต่ในปัจจุบนัมีแนวโนม้ตํ่าลง องคป์ระกอบท่ีสาํคญัในระยะหลงันั้น จะเนน้
การแสวงหาความตอ้งการ (ตลาด) ของผลิตภณัฑใ์นตลาดทอ้งถ่ินนั้น ๆ (ซ่ึงรวมถึงตลาดในอนาคต
ดว้ย) 

7. ในอีกดา้นหน่ึง เพื่อความมัน่คงของการบริหาร ก็ทาํการนาํเขา้สินคา้นั้นท่ีผลิตใน
ต่างประเทศ  เข้าสู่ญ่ีปุ่น มีมูลค่าเพิ่มท่ีสูงข้ึน จึงเป็นอีกกลยุทธ์หน่ึงของการขยายฐานไปสู่
ต่างประเทศ ทาํใหส้ามารถเพ่ิมยอดขายได ้และ ทาํใหฐ้านทางการบริหารมีความแขง็แกร่งยิง่ข้ึน คือ 
เม่ือพิจารณาจากตวัเลขแสดงใหเ้ห็นถึง องคป์ระกอบการตดัสินใจในการลงทุนในต่างประเทศของ 
SMEs ญ่ีปุ่น (ขอ้มูลสาํรวจปี 2007 โดยกระทรวงเศรษฐกิจอุตสาหกรรมญ่ีปุ่น) 

1. เนน้การขยายตลาด มี 17% 
2. เนน้การแสวงหาแรงงาน มี 10.3% 
3. เนน้ความมีประสิทธิภาพของ Supply Chain มี 17.2% 
4. เนน้การผลิตเพื่อส่งกลบัไปยงัญ่ีปุ่น มี 18.7% 
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5. อ่ืน ๆ มี 36.7% 
นอกจากน้ีจากการสาํรวจเดียวกนั พบวา่ ในการผลิตส่งกลบัไปญ่ีปุ่นซ่ึงมีอตัราส่วนท่ีสูงสุด

นั้น ยงัสามารถอธิบายเหตุผลไดด้งัน้ี 
1. ทาํใหส้ามารถลดราคาขายลงไดมี้ มี 64.4% 
2. ทาํใหส้ามารถมีสินคา้ท่ีหลากหลายข้ึน 29.7% 
3. ทาํใหส้ามารถจดัซ้ือสินคา้ วตัถุดิบ หรือช้ินส่วนไดอ้ยา่งมัน่คง 
4. ทาํใหส้ามารถสร้างสินคา้ท่ีลกัษณะพิเศษไดม้ากข้ึน 
 
การขยายฐานกบัการสูญเสียเทคโนโลย ี
ในอีกดา้นหน่ึง ญ่ีปุ่นเองก็ตอ้งระวงัว่า ในการขยายฐานไปสู่ต่างประเทศ มีความเส่ียงใน

เร่ืองของการสูญเสียเทคโนโลย ีโดยระบุวา่ บริษทัอาจจะมีโอกาสสูญเสีย ดว้ยสาเหตุดงัน้ี 
1. การสูญเสียเทคโนโลยจีากการเร่ิม หรือ การขยายการผลิตในต่างประเทศ 
2. การสูญเสียเทคโนโลยจีากการตอ้งใหสิ้ทธิบตัรเทคโนโลย ี
3. การสูญเสียเทคโนโลย ีโดยติดไปกบัช้ินส่วน หรือวตัถุดิบท่ีจาํเป็นในการผลิต 
4. การสูญเสียเทคโนโลย ีโดยติดไปกบัเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ท่ีจาํเป็นในการผลิต 
5. การสูญเสียเทคโนโลย ี ผา่นการไหลออกของแบบแปลน หรือ Know How ท่ีจาํเป็นใน

การผลิต 
6. การสูญเสียเทคโนโลย ีโดยติดไปกบัคน  
จึงไดมี้การวางมาตรการป้องกนัดงัน้ี 
1. ควรจะแบ่งระดบัความสาํคญัของเทคโนโลยี หรือ Know How เช่น “เทคโนโลยีแกน

หลกั” “เทคโนโลยีท่ีควรให้ความสาํคญัเป็นพิเศษ” “เทคโนโลยีท่ีเปิดเผยได”้ เป็น 3 ระดบั แลว้ให ้
ผูรั้บผดิชอบดา้นเทคนิค ดูแลอยา่งเขม้งวด 

2. เทคโนโลยแีกนหลกั ท่ีหากเปิดเผยไปแลว้ จะเป็นอนัตราย โดยหลกัแลว้ ไม่ถ่ายทอดไป
ยงัต่างประเทศ กรณีท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้ควรจะเป็นการลงทุนดว้ยตวัเอง ไม่ควรจะร่วมทุน 

3. หากการผลิตเป็นแบบเนน้แรงงาน ก็ให้ทาํในต่างประเทศ ส่วนกระบวนการท่ีเป็นแกน
หลกัท่ีเป็นขีดความสามารถในการแข่งขนั ก็ให้ทาํในประเทศ หรือไปในประเทศท่ีมีความเขม้งวด
ในเร่ืองทรัพยสิ์นทางปัญญา 

4. เคร่ืองจกัรอุปกรณ์การผลิต หรือช้ินส่วนท่ีสาํคญั ใหผ้ลิตในประเทศญ่ีปุ่น 
5. กระบวนการผลิตหรืออุปกรณ์เคร่ืองจกัรท่ีเป็นแกนหลกันั้น ในการบาํรุงรักษาจะตอ้งให้

เป็นผูท่ี้เลือกสรรเป็นพิเศษ (เช่น ทีมงานจากบริษทัแม่) 
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6. ขอ้มูล CAD/CAM นั้น จะตอ้งมีความปลอดภยัท่ีว่า เคร่ืองคอมพิวเตอร์ในทอ้งถ่ินนั้น       
ไม่สามารถอ่านได ้

7. จะตอ้งพยายามรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัพนกังาน หรือ คู่คา้ เพื่อใหรั้กษาความลบัอยา่ง
เขม้งวด (ท่ีมา : รายงานภาษาญ่ีปุ่นเร่ือง “Keizai no Global ka to waga kuni chuushou kigyou 
(Economic globalization and Japan SMEs)”โดย ทบวงวิสาหกิจขนาดกลางและยอ่ม ญ่ีปุ่น วนัท่ี 6 
กนัยายน 2554 ) 


