บทที่ 5
สรุป อภิปราย ข้ อเสนอแนะ
ในการศึกษาสถานภาพและแนวโน้มของการย้ายฐานธุ รกิจของบริ ษทั สัญชาติญี่ปุ่นมายัง
ประเทศไทย คณะผูว้ ิจยั ได้การศึ กษาสถานภาพและแนวโน้มของการย้ายฐานธุ รกิ จของบริ ษทั
สัญชาติญี่ปุ่นมายังประเทศไทยของผูต้ อบแบบสอบถาม ผลประเมินสรุ ปได้ดงั นี้

1. ผลการวิเคราะห์ สถานภาพและข้ อมูลทัว่ ไป
กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามมีบริ ษทั ธุ รกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ คิดเป็ น
ร้อยละ 22.9, 52.6 และ 22.9 ตามลําดับ เมื่อพิจารณา ด้ านขนาดของทุนจดทะเบียนในประเทศไทย
พบว่า ธุรกิจขนาดใหญ่ ที่มีทุนจดทะเบียนมากกว่า 200 ล้านบาทในประเทศไทย มีจาํ นวนมากที่สุด
คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 50.8 รองลงมาคือ บริ ษทั ที่มีทุนจดทะเบียนน้อยกว่า 30 ล้านบาทคิดเป็ น
สัดส่ วนร้อยละ 17.7 ธุรกิจขนาดกลาง ที่มีทุนจดทะเบียนในประเทศไทยมากที่สุดอยูท่ ี่ 101 - 150
ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 32.0 รองลงมาคือ บริ ษทั ที่มีทุนจดทะเบียน 151 - 200 ล้านบาทคิด
เป็ นสัดส่ วนร้อยละ 16.2 ธุรกิจขนาดเล็กที่มีทุนจดทะเบียนในประเทศไทยมากที่สุดอยูท่ ี่ น้อยกว่า
30 ล้านบาทคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 52.9 รองลงมาคือ บริ ษทั ที่มีทุนจดทะเบียน 51 - 100 ล้านบาท
คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 16.5
ด้ านการจ้ างพนักงานประจํา พบว่า ธุรกิจขนาดใหญ่ ที่มีการจ้างพนักงานประจํา มากกว่า
300 คนขึ้นไปมีมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 48.5 รองลงมา คือ มีการจ้างพนักงานประจํา 100 - 299
คน คิดเป็ นร้อยละ 23.8 ในธุรกิจขนาดกลาง มีการจ้างพนักงานประจํา 100 - 299 คน มากที่สุด คิด
เป็ นร้อยละ 27.0 รองลงมา คือ มีการจ้างจํานวนพนักงานประจํา 50 - 99 คนคิดเป็ นร้อยละ 25.5 ใน
ธุรกิจขนาดเล็ก มีการจ้างพนักงานประจํา 10 - 29 คน มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 34.7 รองลงมา
คือ มีการจ้างพนักงานประจําจํานวนน้อยกว่า 10 คนคิดเป็ นร้อยละ 19.0 ด้านการจ้างพนักงาน
ชัว่ คราว พบว่า ธุรกิจขนาดใหญ่ ที่มีพนักงานชัว่ คราวสูงที่สุดคือ มีการจ้างงานพนักงานชัว่ คราวน้อย
กว่า 10 คนคิดเป็ นร้อยละ 51.5 รองลงมาคือ มีการจ้างงานพนักงานชัว่ คราว100 - 299 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 16.9 ธุรกิจขนาดกลางที่บริ ษทั มีพนักงานชัว่ คราวสู งที่สุด คือ มีพนักงานชัว่ คราวน้อยกว่า
10 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.8 รองลงมา คือ มีการจ้างงานพนักงานชัว่ คราว10 - 29 คน คิดเป็ นร้อยละ
22.7 ธุรกิจขนาดเล็กที่บริ ษทั มีพนักงานชัว่ คราวสู งที่สุดคือ มีพนักงานชัว่ คราวน้อยกว่า 10 คนคิด
เป็ นร้อยละ 77.7 รองลงมา คือ มีการจ้างงานพนักงานชัว่ คราว 10 - 29 คนคิดเป็ นร้อยละ 7.4
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ด้ า นลัก ษณะธุ ร กิจ ของธุ ร กิจ ขนาดต่ า งๆ พบว่ า ธุ ร กิจ ขนาดใหญ่ มี ล ัก ษณะเป็ นธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรมการผลิตมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 70.0 รองลงมา คือ อุตสาหกรรมบริ การ คิดเป็ นร้อย
ละ 13.1 ส่ วน ธุรกิจขนาดกลาง มีลกั ษณะเป็ นธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ
78.1 รองลงมาคือธุ รกิ จขายปลี กและขายส่ งคิ ดเป็ นร้ อยละ 10.4 ธุ รกิจขนาดเล็ก มีลกั ษณะเป็ น
อุตสาหกรรมการผลิตมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 56.2 รองลงมาคือธุ รกิจขายปลีกและขายส่ งคิดเป็ น
ร้อยละ 20.7
ด้ านผลิตภัณฑ์ หลักของธุ รกิจขนาดต่ างๆ พบว่า ธุ รกิจขนาดใหญ่ มีผลิตภัณฑ์หลักเป็ น
ผลิ ตภัณ ฑ์ชิ้นส่ ว นรถยนต์ม ากที่ สุด จํา นวน51 ตัว อย่าง ธุ รกิจขนาดกลางมี ผลิ ตภัณ ฑ์ห ลัก เป็ น
ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่ วนรถยนต์มากที่สุด จํานวน 166 ตัวอย่าง ส่ วนธุรกิจขนาดเล็ก มีความหลากหลาย
ในเชิงผลิตภัณฑ์มาก โดยเห็นได้จากการสํารวจซึ่งพบว่า ธุรกิจขนาดเล็กระบุว่าผลิตภัณฑ์หลักเป็ น
อื่นๆ มากที่สุด จํานวน 39 ตัวอย่าง รองลงมา คือ ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่ วนรถยนต์ จํานวน 38 ตัวอย่าง
และเครื่ องใช้ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์จาํ นวน 36 ตัวอย่าง
ด้ านสั ดส่ วนการขายระหว่ างในประเทศและนอกประเทศ พบว่า ธุรกิจขนาดใหญ่ มีสัดส่ วน
ระหว่างการขายภายในประเทศ คิดเป็ นร้อยละ 56.2 ในลักษณะ Indirect Export (การขยายตลาด
ผ่า นคนกลาง หรื อ ตัว แทนจํา หน่ า ยภายในประเทศ ที่ ซ้ื อ สิ น ค้า เพื่อ การส่ ง ออก) ส่ ว นการขาย
ภายนอกประเทศ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 43.8 ขณะที่ ธุ ร กิ จ ขนาดกลางมี สั ด ส่ ว นระหว่ า งการขาย
ภายในประเทศ คิดเป็ นร้อยละ 66.9 ในลักษณะ Indirect Export (การขยายตลาดผ่านคนกลาง
หรื อตัวแทนจําหน่ ายภายในประเทศ ที่ซ้ือสิ นค้าเพื่อการส่ งออก) ส่ วนการขายภายนอกประเทศ คิด
เป็ นร้อยละ 32.7 ธุรกิจขนาดเล็กมีสัดส่ วนระหว่างการขายภายในประเทศคิดเป็ นร้อยละ 76.7 ใน
ลักษณะ Indirect Export (การขยายตลาดผ่านคนกลาง หรื อตัวแทนจําหน่ายภายในประเทศ ที่ซ้ื อ
สิ นค้าเพื่อการส่ งออก) ส่ วนการขายภายนอกประเทศ คิดเป็ นร้อยละ 23.3
ด้ านตลาดส่ งออกหลัก พบว่า ตลาดส่ งออกหลักของธุรกิจขนาดใหญ่ มีตลาดหลักอยูท่ ี่กลุ่ม
ประเทศในเอเชีย มากที่สุด จํานวน 83 ราย คิดเป็ นร้อยละ 42.7 รองมาคือ ตลาดในประเทศญี่ปุ่น
จํานวน 55 ราย คิดเป็ นร้อยละ 27.6 ธุรกิจขนาดกลางมีตลาดหลักอยู่ที่กลุ่มประเทศในเอเชี ย มาก
ที่สุด คือ จํานวน 187 ราย คิดเป็ นร้อยละ 47.8 รองมาคือ ตลาดในประเทศญี่ปุ่น จํานวน 104 ราย
คิดเป็ นร้อยละ 26.6 ธุรกิจขนาดเล็กมีตลาดหลักอยูท่ ี่กลุ่มประเทศในเอเชีย มากที่สุด จํานวน 67
ราย คิดเป็ นร้อยละ 45.9 รองมาคือ ตลาดในประเทศญี่ปุ่น จํานวน 48 ราย คิดเป็ นร้อยละ 32.9
ด้ านระยะเวลาที่บริษัทย้ ายฐานธุรกิจมาประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน พบว่า ธุรกิจขนาดใหญ่
ย้ายฐานธุ รกิจมาประเทศไทยถึงปั จจุบนั มากที่สุด คือ 6 ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 80.8 รองลงมา คือ
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ย้ายฐานมาแล้ว 1 - 3 ปี คิดเป็ นร้อยละ 7.7 ธุรกิจขนาดกลาง ย้ายฐานธุรกิจมาประเทศไทยถึงปั จจุบนั
มากที่สุด คือ 6 ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 64.4 รองลงมา คือ ย้ายฐานมาแล้ว 4 - 5 ปี คิดเป็ นร้อยละ
21.9 ธุรกิจขนาดเล็กย้ายฐานธุรกิจมาประเทศไทยถึงปั จจุบนั มากที่สุด คือ 6 ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ
51.2 รองลงมา คือ ย้ายฐานมาแล้ว 4 - 5 ปี คิดเป็ นร้อยละ 19.0
ด้ านความต้ องการพื้นที่ที่บริ ษัทต้ องการย้ ายฐานธุ รกิจ พบว่า ธุ รกิจขนาดใหญ่ มีความ
ต้อ งการลงทุ น ในพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล มากที่ สุ ด รองลงมาคื อ พื้ น ที่ ใ นภาค
ตะวันออก ส่ วน ธุรกิจขนาดกลาง มีความต้องการลงทุนในพื้นที่กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
มากที่สุด รองลงมาคือ พื้นที่ในภาคตะวันออก ธุรกิจขนาดเล็กมีความต้องการลงทุนในพื้นที่
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล รองลงมาคือ พื้นที่ในภาคกลาง
ด้ านเหตุผลในการย้ ายฐานธุ รกิจมายังประเทศไทย พบว่า เหตุผลของธุรกิจขนาดใหญ่ ที่
เลือกย้ายฐานธุรกิจจมาประเทศไทยมากที่สุด คือ เหตุผลด้านทําเลที่ต้ งั ทางภูมิศาสตร์ ของประเทศ
ไทย คิดเป็ น ร้อยละ 20.2 รองลงมา คือ เหตุผลด้านการสนับสนุ นจากบีโอไอ คิดเป็ นร้อยละ 16.6
สําหรับธุรกิจขนาดกลาง เหตุผลของการย้ายฐานธุ รกิ จมาประเทศไทยมากที่สุด คือ ต้องการเปิ ด
ตลาดใหม่ คิดเป็ นร้อยละ 18.9 รองลงมา คือ การสนับสนุนจากบีโอไอ คิดเป็ นร้อยละ 16.0 และ
ธุ ร กิ จ ขนาดเล็ ก มี เ หตุ ผ ลของการย้า ยฐานธุ ร กิ จ มาประเทศไทยมากที่ สุ ด คื อ เหตุ ผ ลอื่ น ๆ
นอกเหนื อจากตัวเลือกในแบบสอบถามคิดเป็ นร้อยละ 93.4 รองลงมา คือ ทําเลที่ต้ งั ทางภูมิศาสตร์
ของประเทศไทย คิดเป็ นร้อยละ 17.9 และต้องการเปิ ดตลาดใหม่ คิดเป็ นร้อยละ 11.8 ตามลําดับ
ด้ านความพร้ อมในการย้ ายฐานธุรกิจ พบว่า ธุรกิจขนาดใหญ่ มีความพร้อมในการย้ายฐาน
ธุรกิจในด้านต่างๆ มายังประเทศไทยมากที่สุดคือ ด้านเทคโนโลยี คิดเป็ นร้อยละ 22.7 รองลงมา คือ
ด้านการตลาดคิดเป็ นร้อยละ 22.1 ธุรกิจขนาดกลางมีความพร้อมในการย้ายฐานธุรกิจในด้านต่างๆ
มายังประเทศไทยมากที่สุด คือ ด้านเทคโนโลยี คิดเป็ นร้อยละ 29.2 รองลงมาคือ ด้านการตลาดคิด
เป็ นร้อยละ 20.5 และ ธุรกิจขนาดเล็กมีความพร้อมในการย้ายฐานธุรกิจในด้านต่างๆ มายังประเทศ
ไทยมากที่สุด คือ ด้านเทคโนโลยีคิดเป็ นร้อยละ 26.8 รองลงมาคือ ด้านการตลาดคิดเป็ นร้อยละ
24.1
ด้ านรู ปแบบหรื อลักษณะของการย้ ายฐาน พบว่า ธุรกิจขนาดใหญ่ มีลกั ษณะของการย้าย
มายังประเทศไทย มากที่สุดคือ การย้ายฐานธุ รกิ จเพื่อการเพิ่มฐานธุ รกิ จ คิดเป็ นร้ อยละ 48.5
รองลงมา คือย้ายมาเฉพาะการผลิต คิดเป็ นร้ อยละ 23.8 ธุ รกิ จขนาดกลางมีลกั ษณะของการย้าย
มายังประเทศไทย มากที่สุดคือ การย้ายฐานธุ รกิ จเพื่อการเพิ่มฐานธุ รกิ จ คิดเป็ นร้อยละ 43.5
รองลงมา คือย้ายมาเฉพาะการผลิต คิดเป็ นร้อยละ 23.4 ธุรกิจขนาดเล็กมีลกั ษณะของการย้ายมายัง
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ประเทศไทยมากที่สุดคือ การย้ายฐานธุรกิจเพื่อการเพิ่มฐานธุรกิจ คิดเป็ นร้อยละ 52.9 รองลงมา
คือย้ายมาเฉพาะการผลิต และย้ายมาทั้งหมด คิดเป็ นร้อยละ 16.5
ด้ านแผนการย้ ายฐานในอนาคตหรื อไม่ พบว่า ธุรกิจขนาดใหญ่ ไม่มีแผนย้านฐาน ยังคง
ดําเนิ นการอยูท่ ี่ประเทศไทยเหมือนเดิม คิดเป็ นร้อยละ 79.8 รองลงมา คือ มีแผนย้ายไปประเทศ
อื่น คิดเป็ นร้อยละ 17.8 ธุรกิจขนาดกลาง ยังดําเนิ นการอยูท่ ี่ประเทศไทยเหมือนเดิม คิดเป็ นร้อยละ
75.5 รองลงมา คือ มียา้ ยไปประเทศอื่น คิดเป็ นร้อยละ 19.1 ธุรกิจขนาดเล็ก ยังดําเนิ นการอยู่ที่
ประเทศไทยเหมือนเดิม คิดเป็ นร้อยละ 76.9 รองลงมา คือ มีแผนย้ายไปประเทศอื่น คิดเป็ นร้อยละ
18.2 กรณีหากมีความต้ องการย้ ายฐานธุรกิจ ประเทศที่ธุรกิจขนาดใหญ่ ต้องการย้ายมากที่สุด คือ
ประเทศ เวียดนามและประเทศอินโดนี เซี ย คิดเป็ นร้อยละ 13.1 รองลงมา คือประเทศลาว คิดเป็ น
ร้อยละ 5.4 ประเทศที่ธุรกิจขนาดกลางต้องการย้ายมากที่สุด คือ ประเทศเวียดนาม คิดเป็ นร้อยละ
21.6 รองลงมา คือประเทศอินโดนีเซีย คิดเป็ นร้อยละ 15.8 และ ประเทศที่ธุรกิจขนาดเล็กต้องการ
ย้ายมากที่สุด คือ ประเทศ เวียดนาม คิดเป็ นร้อยละ 17.4 รองลงมา คือประเทศอินโดนี เซี ย คิดเป็ น
ร้อยละ 15.7
สํ าหรั บเหตุผลที่ธุรกิจต้ องการย้ ายฐาน พบว่า เหตุผลที่ธุรกิจขนาดใหญ่ ตอ้ งการย้ายไป
ประเทศอื่นมากที่สุด คือ ต้องการเปิ ดตลาดใหม่คิดเป็ นร้อยละ 30.0 รองลงมา คือ ค่าแรงตํ่า คิด
เป็ นร้อยละ 20.8 ส่ วนเหตุผลที่ธุรกิจขนาดกลางต้องการย้ายไปประเทศอื่นมากที่สุด คือ ต้องการ
เปิ ดตลาดใหม่คิดเป็ นร้อยละ 52.5 รองลงมา คือ ค่าแรงตํ่า คิดเป็ นร้อยละ 33.1 และเหตุผลที่ธุรกิจ
ขนาดเล็กต้องการย้า ยไปประเทศอื่ น มากที่ สุด คื อ ต้องการเปิ ดตลาดใหม่ คิด เป็ นร้ อยละ 38.8
รองลงมา คือ ค่าแรงตํ่า คิดเป็ นร้อยละ 22.3 กรณีที่ธุรกิจยังคงอยู่ที่ประเทศไทย พบว่า เหตุผลที่
ธุรกิจขนาดใหญ่ ยงั ต้องการเลือกประเทศไทยมากที่สุดคือ ทําเลที่ต้ งั ทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย
คิดเป็ นร้อยละ 20.5 รองลงมา คือ แรงงานไทยมีคุณภาพ คิดเป็ นร้อยละ 16.5 สําหรับเหตุผลที่ธุรกิจ
ขนาดกลางยังต้องการเลือกประเทศไทยมากที่สุดคือ การสนับสนุนจากบีโอไอ คิดเป็ นร้อยละ 19.9
รองลงมา คือ ทําเลที่ต้ งั ทางภูมิศาสตร์ ของประเทศไทย คิดเป็ นร้อยละ 15.6 และเหตุผลที่ธุรกิจ
ขนาดเล็กยังต้องการเลือกประเทศไทยมากที่สุดคือ ทําเลที่ต้ งั ทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย คิดเป็ น
ร้อยละ 18.1 รองลงมา คือ ตามลูกค้ามาคิดเป็ นร้อยละ 16.7
ด้ านลักษณะของธุ รกิจไทยที่เป็ นคู่ค้าในปั จจุบัน พบว่า ธุรกิจขนาดใหญ่ มีคู่คา้ เป็ นธุ รกิ จ
ไทยมากที่สุดเพื่อสนับสนุนวัตถุดิบการผลิต คิดเป็ นร้อยละ 34.7 ส่ วนลําดับรองลงมาเพื่อเป็ นที่
ปรึ กษาด้านบัญชี คิดเป็ นร้อยละ 16.9 ส่ วนธุรกิจขนาดกลาง มีคู่คา้ เป็ นธุ รกิจไทยมากที่สุดเพื่อ
สนับสนุนวัตถุดิบการผลิต คิดเป็ นร้อยละ 37.8 ส่ วนลําดับรองลงมาเพื่อบริ การด้านขนส่ ง คิดเป็ น
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ร้อยละ 17.5 และธุรกิจขนาดเล็กมีคู่คา้ เป็ นธุรกิจไทยมากที่สุดเพื่อสนับสนุนวัตถุดิบการผลิต คิด
เป็ นร้อยละ 32.3 ลําดับรองลงมาเพื่อบริ การด้านขนส่ งคิดเป็ นร้อยละ 16.2

2. ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการย้ ายฐานของบริษทั สั ญชาติญปี่ ุ่ น
2.1 ภาพรวมของผลการวิเคราะห์ ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการย้ ายฐานของบริษัทสั ญชาติญปี่ ุ่ น
ปั จจัยที่ ส่งผลต่อการย้ายฐานธุ รกิ จของกลุ่มตัวอย่างธุ รกิจขนาดใหญ่ มากที่สุด คือ ด้าน
ปั ญหาและสาเหตุในการฐานธุ รกิจ รองมาคือ ด้านความพร้อมในการย้ายฐานธุ รกิจโดยทีปัจจัยทุก
ด้านส่ งผลต่อการย้ายฐานธุรกิจอยูใ่ นระดับมาก
ปั จจัยที่ส่งผลต่อการย้ายฐานธุรกิจของธุรกิจขนาดกลางมากที่สุด คือ ด้านปั ญหาและสาเหตุ
ในการฐานธุ รกิ จ รองมาคือ ด้านความพร้อมในการย้ายฐานธุ รกิจโดยที่ปัจจัยทุกด้านส่ งผลอยู่ใน
ระดับมาก
ปั จจัยที่ส่งผลต่อการย้ายฐานของธุรกิจขนาดเล็กมากที่สุด คือ ด้านปั ญหาและสาเหตุในการ
ฐานธุรกิจ รองมาคือ ด้านความพร้อมในการย้ายฐานธุรกิจโดยที่ปัจจัยทุกด้านส่ งผลอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณา ปัจจัยด้ านปัญหาและสาเหตุในการย้ ายฐานธุรกิจ พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อการ
ย้ายฐานธุ รกิจของธุรกิจขนาดใหญ่ มากที่สุด คือ การย้ายเพื่อขยายด้านการตลาด รองลงมา คือ การ
ย้ายเพื่อขยายฐานธุ รกิจของตนเอง ส่ วน ปั จจัยที่ส่งผลต่อการย้ายฐานธุ รกิ จของธุรกิจขนาดกลาง
มากที่สุด คือ การย้ายตามความต้องการของลูกค้า รองลงมา คือ เป็ นการย้ายเพื่อขยายด้านการตลาด
และ ปั จจัยที่ส่งผลต่อการย้ายฐานธุรกิจของธุรกิจขนาดเล็ก มากที่สุด คือ การย้ายตามความต้องการ
ของลูกค้า รองลงมา คือ การย้ายเพื่อขยายฐานธุรกิจของตนเอง
ปัจจัยด้ านความพร้ อมในการย้ ายฐานธุรกิจ พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อการย้ายฐานธุ รกิจของ
ธุรกิจขนาดใหญ่ มากที่สุด คือ ความพร้อมด้านข้อมูลการลงทุน รองลงมา คือ ความพร้ อมด้าน
เงินทุน ส่ วนปั จจัยที่ส่งผลต่อการย้ายฐานธุ รกิจของธุรกิจขนาดกลางมากที่สุด คือ ความพร้อมด้าน
ข้อมูลการลงทุน รองลงมา คือ ความพร้อมด้านเงินทุน และปั จจัยที่ส่งผลต่อการย้ายฐานธุรกิจของ
ธุ รกิ จขนาดเล็ก มากที่ สุด มี สองข้อ คือ ความพร้ อมด้านข้อมูลการลงทุน และ ความพร้ อมด้าน
เงินทุน รองลงมา คือ ความพร้อมของผูเ้ ชี่ยวชาญของบริ ษทั
ปัจจัยด้ านสภาพการณ์ ทเี่ ป็ นประโยชน์ ต่อการลงทุนในประเทศไทย พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การย้ า ยฐานของธุ ร กิ จ ขนาดใหญ่ มากที่ สุ ด คื อ ปั จจั ย การสนั บ สนุ นของการผลิ ต
(INFRASTRUCTURE) รองลงมา คือ ปั จจัยความมัน่ คงด้านเศรษฐของไทยส่ งผลต่อการย้ายธุรกิจ
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ในระดับมาก ส่ วนปั จจัยที่ส่งผลต่อการย้ายฐานธุ รกิจของธุรกิจขนาดกลาง มากที่สุด คือ ปั จจัย
สภาพความเป็ นอยูท่ ี่สะดวกสบาย รองลงมา คือ สิ ทธิประโยชน์ที่ได้รับจาก BOI และปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการย้ายฐานของธุรกิจขนาดเล็ก ข้อที่มีส่งผลมากที่สุด คือ สภาพความเป็ นอยู่ที่สะดวกสบาย
รองลงมา คือ การบริ หารจัดการของญี่ปุ่นสามารถประสานสอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยได้ง่าย
ส่ งผลต่อการย้ายธุรกิจในระดับมาก
2.2 ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยที่ส่งผลต่ อการย้ ายฐานของบริ ษัทสั ญชาติญี่ปุ่น จําแนกตาม
ขนาดธุรกิจ
2.2.1 ธุรกิจขนาดใหญ่
เมื่อวิเคราะห์ อุตสาหกรรมการผลิต ปั จจัยที่ส่งผลต่อการย้ายฐานของธุรกิจขนาด
ใหญ่ คือปัจจัยด้านความพร้อมในการย้ายฐานธุรกิจ ขณะที่ใน ธุรกิจขายปลีกและขายส่ ง นั้น ปั จจัย
ที่ส่งผลต่อการย้ายฐาน คือ ปั จจัยด้านความพร้อมในการย้ายฐานธุรกิจ และ ด้านปั ญหาและสาเหตุ
ในการย้ายฐานธุรกิจ ใน ธุรกิจการค้ าระหว่ างประเทศ ปั จจัยที่ส่งผลต่อการย้ายฐาน คือ ปั จจัยด้าน
ปั ญหาและสาเหตุในการย้ายฐานธุ รกิจ ส่ วน ธุรกิจก่ อสร้ าง ผูป้ ระกอบการเห็นว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อ
การย้ายฐานของตน คือ ปั จจัยด้านสภาพการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการลงทุนในประเทศไทย และ
ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมบริ การ เห็นว่าปั จจัยที่ส่งผลต่อการย้ายฐาน คือ ปั จจัยด้านสภาพการณ์ที่
เป็ นประโยชน์ต่อการลงทุนในประเทศไทย
2.2.2 ธุรกิจขนาดกลาง
เมื่อวิเคราะห์ ปัจจัยที่มีต่อการย้ายฐานการผลิตต่อธุ รกิ จขนาดกลางตามประเภท
อุตสาหกรรม/ธุรกิจ ต่างๆ พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อการย้ายฐานของธุรกิจขนาดกลางในอุตสาหกรรม
การผลิต คือ ปั จจัยด้านความพร้อมในการย้ายฐานธุ รกิจ ขณะที่ใน ธุรกิจขายปลีกและขายส่ ง คือ
ด้านความพร้อมในการย้ายฐานธุ รกิจ สําหรับปั จจัยที่ส่งผลต่อการย้ายฐานของธุ รกิจขนาดกลางใน
ธุรกิจการค้ าระหว่ างประเทศ คือ ปั จจัยด้านความพร้อมในการย้ายฐานธุรกิจ สําหรับ ธุรกิจก่ อสร้ าง
ปั จจัยที่มีต่อการย้ายฐานการผลิตต่อธุ รกิจขนาดกลาง คือ ปั จจัยด้านปั ญหาและสาเหตุในการย้าย
ฐานธุ รกิจ และ ปั จจัยที่มีต่อการย้ายฐานของอุตสาหกรรมบริ การคือ ปั จจัยด้านความพร้อมในการ
ย้ายฐานธุรกิจ
2.2.3 ธุรกิจขนาดเล็ก
เมื่ อวิเคราะห์ ปัจ จัย ที่ มีต่อการย้ายฐานการผลิ ตต่ อธุ รกิ จขนาดเล็กตามประเภท
อุตสาหกรรม/ธุ รกิจ ต่างๆ พบว่า ปั จจัยที่ส่งผลต่อการย้ายฐานของธุ รกิจขนาดเล็กในอุตสาหกรรม
การผลิต คือปั จจัยด้านความพร้อมในการย้ายฐานธุ รกิจ ส่ วนผูป้ ระกอบการในธุรกิจขายปลีกและ
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ขายส่ ง เห็นว่าปั จจัยที่มีต่อการย้ายฐานการผลิต คือ ปั จจัยด้านความพร้อมในการย้ายฐานธุ รกิจ ใน
ธุรกิจการค้ าระหว่ างประเทศ ผูป้ ระกอบการเห็นว่าปั จจัยที่มีต่อการย้ายฐานการผลิต คือ ปั จจัยด้าน
ปัญหาและสาเหตุในการย้ายฐานธุรกิจ สําหรับ ธุรกิจก่ อสร้ าง ปั จจัยที่มีต่อการย้ายฐานการผลิต คือ
ปั จ จัย ด้า นความพร้ อ มในการย้า ยฐานธุ ร กิ จ และ ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การย้า ยฐานการผลิ ต ของ
อุตสาหกรรมบริ การ คือ ปั จจัยด้านความพร้อมในการย้ายฐานธุรกิจ
2.3 ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการย้ ายฐานของบริษัทสั ญชาติญี่ปุ่น จําแนกตามสาขา
อุตสาหกรรม/ธุรกิจ
2.3.1 อุตสาหกรรมการผลิต
จําแนกตาม สาขาชิ้นส่ วนรถยนต์ พบว่า ปั จจัยที่มีต่อการย้ายฐานการผลิตต่อธุรกิจ
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และธุรกิจขนาดเล็ก คือ ปัจจัยด้านความพร้อมในการย้ายฐานธุรกิจ
จําแนกตามสาขาเครื่ องใช้ ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ ปั จจัยที่มีต่อการย้ายฐานการ
ผลิตซึ่ งส่ งผลมากที่สุดต่อธุ รกิ จขนาดใหญ่ ขนาดกลาง คือ ปั จจัยด้านความพร้อมในการย้ายฐาน
ธุรกิจ ส่ วนปั จจัยที่ส่งผลมากที่สุดต่อ ธุรกิจธุรกิจขนาดเล็ก คือ ปั จจัยด้านปั ญหาและสาเหตุในการ
ย้ายฐานธุรกิจ
จําแนกตามสาขาอาหาร ปั จจัยที่ส่งผลต่อการย้ายฐานมากที่สุดต่อธุรกิจขนาดใหญ่
ขนาดกลาง และธุรกิจธุรกิจขนาดเล็ก คือ ด้านความพร้อมในการย้ายฐานธุรกิจ
2.3.2 อุตสาหกรรมการบริการ
จําแนกตาม ธุรกิจบริ การด้ านโลจิสติกส์ ปั จจัยต่อการย้ายฐานที่ส่งผลมากที่สุดต่อ
ธุ รกิ จขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และธุ รกิ จขนาดเล็ก คือด้านความพร้ อมในการย้ายฐานธุ รกิ จ และ
ด้านปั ญหาและสาเหตุในการย้ายฐานธุรกิจ
จําแนกตาม ธุรกิจบริ การด้ านคอมพิวเตอร์ ปั จจัยที่ส่งผลมากที่สุดต่อธุ รกิจขนาด
ใหญ่ คือ ปั จจัยด้านสภาพการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการลงทุนในประเทศไทย และด้านความพร้อม
ในการย้ายฐานธุ รกิจ ส่ วนปั จจัยที่ส่งผลมากที่สุดต่อธุ รกิจขนาดกลาง และธุรกิจขนาดเล็ก คือ
ด้านความพร้อมในการย้ายฐานธุรกิจ
ธุรกิจที่ปรึ กษาด้ านการผลิต ปั จจัยที่ส่งผลมากที่สุดต่อธุรกิจขนาดใหญ่ คือ ปั จจัย
ด้านสภาพการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการลงทุนในประเทศไทย ส่ วนปั จจัยที่ส่งผลมากที่สุดต่อธุรกิจ
ขนาดเล็ก คือ ปัจจัยด้านความพร้อมในการย้ายฐานธุรกิจ
ธุรกิจที่ปรึ กษาธุรกิจด้ านการเงินและการลงทุน ปั จจัยที่ส่งผลมากที่สุดต่อธุ รกิ จ
ขนาดใหญ่ คือ ปั จจัยด้านปั ญหาและสาเหตุในการย้ายฐานธุ รกิ จ ส่ วนปั จจัยที่ส่งผลมากที่สุดต่อ
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ธุรกิจขนาดกลาง คือปั จจัยด้านความพร้อมในการย้ายฐานธุรกิจ และ ปัจจัยด้านปัญหาและสาเหตุใน
การย้ายฐานธุรกิจ และทุกด้านที่ส่งผลมากที่สุด ต่อธุรกิจธุรกิจขนาดเล็ก เท่ากัน
ธุรกิจที่ปรึ กษาที่ปรึ กษาธุรกิจด้ านการตลาด ปั จจัยที่ส่งผลมากที่สุดต่อธุรกิจขนาด
ใหญ่ คือ ปั จจัยด้านสภาพการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการลงทุนในประเทศไทย ส่ วนปั จจัยด้านที่
ส่ งผลมากที่สุดต่อธุ รกิ จขนาดกลางและธุ รกิจขนาดเล็ก คือ ปั จจัยด้านความพร้อมในการย้ายฐาน
ธุรกิจ

3. ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบของปั จจัยที่ส่งผลต่ อการย้ ายฐานของบริ ษัทสั ญชาติ
ญีป่ ุ่ น
3.1 ผลการวิเคราะห์ ภาพรวม โดยจําแนกตามขนาดของธุรกิจและลักษณะของผลิตภัณฑ์
หลัก ดังนี้
การวิเคราะห์องค์ประกอบของปั จจัยที่ส่งผลต่อย้ายการฐานธุ รกิจของบริ ษทั สัญชาติญี่ปุ่น
ภาพรวม มีท้ งั หมด 6 องค์ประกอบ โดยเรี ยงลําดับจากองค์ประกอบที่เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการย้าย
ฐานธุรกิจจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด ได้แก่
องค์ ประกอบที่ 1 ด้ านสภาพการณ์ ที่เป็ นประโยชน์ ต่อการลงทุน ประกอบด้วยตัวแปร
ทั้งสิ้ น 9 ตัวแปร ได้แก่ การบริ หารจัดการของญี่ปุ่นสามารถประสานสอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย
ได้ง่าย มีระดับเทคโนโลยีที่สามารถรองรับกระบวนการผลิต ความมัน่ คงทางด้านเศรษฐกิจไทย มี
ปั จจัยสนับสนุนของการผลิต(INFRASTRUCTURE) อย่างเพียงพอต่อการผลิต สภาพความเป็ นอยู่
สะดวกสบาย ข้อกําหนดทางกฎหมายอื่นๆที่เอื้อประโยชน์ต่อการทําธุรกิจ ระดับคุณภาพของ
แรงงานที่สามารถพัฒนาได้ ความมีเสถียรภาพทางการเมืองการปกครองของไทย และ ประเทศ
ไทยเป็ นศูนย์กลางด้านธุรกิจของภูมิภาคอาเซียน
องค์ ประกอบที่ 2 ด้ านปัญหาและสาเหตุในการย้ ายฐานธุรกิจประกอบด้วยตัวแปรทั้งสิ้ น 7
ตัวแปร ได้แก่ ความแตกต่างของอัตราค่าไฟฟ้ าและส่ วนที่ใช้ในการสนับสนุนการผลิต ความ
แตกต่างของอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ถูกเรี ยกเก็บเทียบกับไทย ต้นทุนค่าวัตถุดิบมีราคาสู ง ลด
ความเสี่ ยงจากภัยธรรมชาติ แนวโน้มภาวะค่าของเงินเยนแข็งตัว การขาดแคลนบุคลากร และ อัตรา
ค่าจ้างแรงงานระดับปฏิบตั ิการในประเทศญี่ปุ่น
องค์ ประกอบที่ 3 ด้ านความพร้ อมในการย้ ายฐานธุรกิจ ประกอบด้วยตัวแปรทั้งสิ้ น 5 ตัว
แปร ได้แก่ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความพร้อมของผูเ้ ชี่ยวชาญของบริ ษทั ความพร้อมด้าน
ข้อมูลการลงทุน ความพร้อมด้านเงินทุนและ มีการเตรี ยมพร้อมด้านระบบการบริ หารจัดการของ
บริ ษทั
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องค์ ประกอบที่ 4 ด้ านการตลาด ประกอบด้วยตัวแปรทั้งสิ้ น 5 ตัวแปร ได้แก่ เป็ นการย้าย
เพื่อขยายด้านการตลาด การย้ายเพื่อขยายธุ รกิจของตนเอง การย้ายตามความต้องการของลูกค้า
ภาวะความต้องการในประเทศญี่ปุ่นตํ่า และ การขยายตลาดในประเทศไทยทําได้ง่าย
องค์ ประกอบที่ 5 ด้ านการสนับสนุนจากหน่ วยงานของรั ฐ ประกอบด้วยตัวแปรทั้งสิ้ น 4 ตัว
แปร ได้แก่ สิ ทธิประโยชน์ที่ได้รับจาก BOI การได้รับการสนับสนุนจากนโยบายของรัฐบาลไทย
การมี AFTA ช่ วยเอื้อให้เกิ ดประโยชน์ในการทําธุ รกิ จในประเทศไทยและ การเกิ ด ASEAN
ECONOMIC COMMUNITY 2015 ทําให้ตลาดใหญ่ข้ ึน
องค์ ประกอบที่ 6 ด้ านค่ าจ้ างแรงงาน ประกอบด้วยตัวแปรทั้งสิ้ น 2 ตัวแปร ได้แก่ อัตรา
ค่าแรงคนงานระดับปฏิบตั ิการเทียบกับประเทศข้างเคียง และอัตราค่าแรงคนงานระดับการบริ หาร
เปรี ยบเทียบกับประเทศข้างเคียง
3.2 ผลการวิเคราะห์ จําแนกตามขนาดของธุรกิจ
3.2.1 ธุรกิจขนาดใหญ่ มีท้ งั หมด 6 องค์ประกอบ โดยเรี ยงลําดับจากองค์ประกอบ
ที่เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการย้ายฐานธุรกิจจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด
องค์ ประกอบที่ 1 ด้ านความพร้ อมในการย้ ายฐานธุรกิจ ประกอบด้วยตัวแปร ความ
พร้อมด้านเทคโนโลยี ความพร้อมของผูเ้ ชี่ยวชาญของบริ ษทั ความพร้อมด้านเงินทุน มีการ
เตรี ยมพร้อมด้านระบบการบริ หารจัดการของบริ ษทั ความพร้อมด้านข้อมูลการลงทุน และระดับ
ของคุณภาพแรงงานที่สามารถพัฒนาได้ รวม 6 ตัวแปร
องค์ ประกอบที่ 2 ด้ านปัญหาและสาเหตุในการย้ ายฐานธุรกิจ ประกอบด้วยตัวแปร
ความแตกต่างของอัตราค่าไฟฟ้ าและส่ วนที่ใช้ในการสนับสนุนการผลิต ความแตกต่างของอัตรา
ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ถูกเรี ยกเก็บเทียบกับไทย อัตราค่าจ้างแรงงานระดับปฏิบตั ิการในประเทศ
ญี่ปุ่น ต้นทุนค่าวัตถุดิบมีราคาสู ง แนวโน้มภาวะค่าของเงินเยนแข็งค่า ลดความเสี่ ยงจากภัย
ธรรมชาติ และ การขาดแคลนบุคลากร รวม 7 ตัวแปร
องค์ ประกอบที่ 3 ด้ านการสนับสนุนจากหน่ วยงานของรั ฐ ประกอบด้วยตัวแปร
การได้รับการสนับสนุนจากนโยบายของรัฐบาลไทย สิ ทธิ ประโยชน์ที่ได้รับจาก BOI การมี
AFTA ช่วยเอื้อให้เกิดประโยชน์ในการทําธุรกิจในประเทศไทย ข้อกําหนดทางกฎหมายอื่นๆที่เอื้อ
ประโยชน์ต่อการทําธุรกิจ การเกิด ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015 ทําให้ตลาดใหญ่
ขึ้น และความมีเสถียรภาพทางการเมืองการปกครองของไทย รวม 6 ตัวแปร

184

องค์ ประกอบที่ 4 ด้ านการตลาด ประกอบด้วยตัวแปร เป็ นการย้ายเพื่อขยายด้าน
การตลาด การย้ายเพื่อขยายฐานธุรกิจของตนเอง และ การย้ายตามความต้องการของลูกค้า รวม 3
ตัวแปร
องค์ ประกอบที่ 5 ด้ านสภาพการณ์ ที่เป็ นประโยชน์ ต่อการลงทุนประกอบด้วยตัว
แปร ภาวะความต้องการในประเทศญี่ ปุ่นตํ่า การบริ หารจัดการของญี่ปุ่นสามารถประสาน
สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยได้ง่าย ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางด้านธุรกิจของภูมิภาคอาเซียน และ
สภาพความเป็ นอยูส่ ะดวกสบาย รวม 4 ตัวแปร
องค์ ประกอบที่ 6 ด้ านค่ าจ้ างแรงงาน ประกอบด้วยตัวแปร อัตราค่าแรงคนงาน
ระดับปฏิบตั ิ การเทียบกับประเทศข้างเคียงอัตราค่าแรงคนงานระดับการบริ หารเปรี ยบเทียบกับ
ประเทศข้างเคียง รวม 2 ตัวแปร
3.2.2 ธุรกิจขนาดกลาง มีท้ งั หมด 6 องค์ประกอบ โดยเรี ยงลําดับจากองค์ประกอบ
ที่เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการย้ายฐานธุรกิจจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด
องค์ ประกอบที่ 1 ด้ านสภาพการณ์ ที่เป็ นประโยชน์ ต่อการลงทุน ประกอบด้วยตัว
แปรทั้งสิ้ น 10 ตัวแปร ได้แก่ มีระดับเทคโนโลยีที่สามารถรองรับกระบวนการผลิต การบริ หาร
จัดการของญี่ปุ่นสามารถประสานสอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยได้ง่าย มีปัจจัยสนับสนุนของการ
ผลิต(INFRASTRUCTURE) อย่างเพียงพอต่อการผลิต
สภาพความเป็ นอยู่สะดวกสบาย
ข้อกําหนดทางกฎหมายอื่นๆที่เอื้อประโยชน์ต่อการทําธุรกิจ การได้รับการสนับสนุนจากนโยบาย
ของรัฐบาลไทย ความมัน่ คงทางด้านเศรษฐกิจไทย ความมีเสถียรภาพทางการเมืองการปกครอง
ของไทย ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางด้านธุรกิจของภูมิภาคอาเซี ยนและ ระดับคุณภาพของแรงงาน
ที่สามารถพัฒนาได้
องค์ ประกอบที่ 2 ด้ านปัญหาและสาเหตุในการย้ ายฐานธุรกิจ ประกอบด้วยตัวแปร
ทั้งสิ้ น 6 ตัวแปร ได้แก่ ความแตกต่างของอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ถูกเรี ยกเก็บเทียบกับไทย
ความแตกต่างของอัตราค่าไฟฟ้ าและส่ วนที่ใช้ในการสนับสนุนการผลิต ต้นทุนค่าวัตถุดิบมีราคาสู ง
ลดความเสี่ ยงจากภัยธรรมชาติ การขาดแคลนบุคลากร และ แนวโน้มภาวะค่าเงินเยนแข็งค่า
องค์ ประกอบที่ 3 ด้ านความพร้ อมในการย้ ายฐานธุรกิจ ประกอบด้วยตัวแปร
ทั้งสิ้ น 6 ตัวแปร ได้แก่ ความพร้อมด้านเงินทุน ความพร้อมด้านข้อมูลการลงทุน ความพร้อมด้าน
เทคโนโลยี สิ ทธิประโยชน์ที่ได้รับจาก BOI อัตราค่าจ้างแรงงานระดับปฏิบตั ิการในประเทศ
ญี่ปุ่น และ ความพร้อมของผูเ้ ชี่ยวชาญของบริ ษทั
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องค์ ประกอบที่ 4 ด้ านการสนับสนุนจากหน่ วยงานของรั ฐ ประกอบด้วยตัวแปร
ทั้งสิ้ น 3 ตัวแปร ได้แก่ การเกิด ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015 ทําให้ตลาดใหญ่ข้ ึน
การมี AFTA ช่วยเอื้อให้เกิดประโยชน์ในการทําธุรกิจในประเทศไทย และ ภาวะความต้องการใน
ประเทศญี่ปุ่นตํ่า
องค์ ประกอบที่ 5 ด้ านการตลาด ประกอบด้วยตัวแปรทั้งสิ้ น 4 ตัวแปร ได้แก่ การ
ย้ายเพื่อขยายฐานธุรกิจของตนเอง การย้ายตามความต้องการของลูกค้า เป็ นการย้ายเพื่อขยายด้าน
การตลาด และ มีการเตรี ยมความพร้อมด้านระบบการบริ หารจัดการของบริ ษทั
องค์ ประกอบที่ 6 ด้ านต้ นทุนค่ าจ้ างแรงงานในประเทศไทย ประกอบด้วยตัวแปร
ทั้งสิ้ น 3 ตัวแปรได้แก่ การขยายตลาดในประเทศไทยทําได้ง่าย อัตราค่าแรงคนงานระดับบริ หาร
เปรี ยบเทียบกับประเทศข้างเคียง และ อัตราค่าแรงคนงานระดับปฏิบตั ิการเทียบกับประเทศข้างเคียง
3.2.3 ธุรกิจขนาดเล็ก มีท้ งั หมด 8 องค์ประกอบ โดยเรี ยงลําดับจากองค์ประกอบที่
เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการย้ายฐานธุรกิจจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด
องค์ ประกอบที่ 1 ด้ านความพร้ อม ประกอบด้วยตัวแปรทั้งสิ้ น 5 ตัวแปร ได้แก่ มี
ความพร้อมด้านข้อมูลการลงทุน ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความพร้อมของผูเ้ ชี่ยวชาญของ
บริ ษทั มี ปัจจัยสนับสนุ นของการผลิ ต(INFRASTRUCTURE) อย่างเพียงพอต่อการผลิ ต และ
ความพร้อมด้านเงินทุน
องค์ ประกอบที่ 2 ด้ านปัญหาและสาเหตุในการย้ ายฐานธุรกิจ ประกอบด้วยตัวแปร
ทั้งสิ้ น 6 ตัวแปร ได้แก่ ต้นทุนค่าวัตถุดิบมีราคาสู ง ความแตกต่างของอัตราค่าไฟฟ้ าและส่ วนที่ใช้
ในการสนับสนุนการผลิต แนวโน้มภาวะค่าเงินเยนแข็งค่า ความแตกต่างของอัตราภาษีเงินได้นิติ
บุคคลที่ถูกเรี ยกเก็บเทียบกับไทย การขาดแคลนบุคลากรและ อัตราค่าจ้างแรงงานระดับปฏิบตั ิการ
ในประเทศญี่ปุ่น
องค์ ประกอบที่ 3 ด้ านสภาพการณ์ ของไทยในการย้ ายฐานธุรกิจ ประกอบด้วยตัว
แปรทั้งสิ้ น 6 ตัวแปร ได้แก่ อัตราค่าแรงคนงานระดับการบริ หารเทียบกับประเทศข้างเคียง อัตรา
ค่าแรงคนงานระดับปฏิบตั ิการเทียบกับประเทศข้างเคียง
ข้อกําหนดทางกฎหมายอื่นๆที่เอื้อ
ประโยชน์ต่อการทําธุ รกิจ ความมีเสถียรภาพทางการเมืองการปกครองของไทย ระดับของ
คุณภาพแรงงานไทยที่สามารถพัฒนาได้ และมีระดับเทคโนโลยีที่สามารถรองรับกระบวนการผลิต
องค์ ประกอบที่ 4 ด้ านการสนับสนุนจากหน่ วยงานของรั ฐ ประกอบด้วยตัวแปร
ทั้งสิ้ น 3 ตัวแปร ได้แก่ การมี AFTA ช่วยเอื้อให้เกิดประโยชน์ในการทําธุรกิจในประเทศไทย การ
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เกิด ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015 ทําให้ตลาดใหญ่ข้ ึน และการบริ หารจัดการของ
ญี่ปุ่นสามารถประสานสอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยได้ง่าย
องค์ ประกอบที่ 5 ด้ านการตลาด ประกอบด้วยตัวแปรทั้งสิ้ น 5 ตัวแปร ได้แก่ การ
ย้ายเพื่อขยายฐานธุ รกิจของตนเอง เป็ นการย้ายเพื่อขยายด้านการตลาด การย้ายตามความต้องการ
ของลูกค้า การขยายตลาดในประเทศไทยทําได้ง่าย และ ภาวะความต้องการในประเทศญี่ปุ่นตํ่า
องค์ ประกอบที่ 6 ด้ านสภาพการณ์ ของไทย ประกอบด้วยตัวแปรทั้งสิ้ น 2 ตัวแปร
ได้แก่ ความมัน่ คงด้านเศรษฐกิจของไทย และ ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางด้านธุ รกิจของภูมิภาค
อาเซียน
องค์ ประกอบที่ 7 ด้ านสิทธิประโยชน์ ประกอบด้วยตัวแปร 1 ตัวแปร ได้แก่ สิ ทธิ
ประโยชน์ที่ได้รับจาก BOI
องค์ ประกอบที่ 8 ด้ านสถานการณ์ ของญี่ปุ่น ประกอบด้วยตัวแปรทั้งสิ้ น 2 ตัวแปร
ได้แก่ ลดความเสี่ ยงจากภัยธรรมชาติ และมีการเตรี ยมพร้อมด้านระบบการบริ หารจัดการของ
บริ ษทั
3.3 ผลการวิเคราะห์ จําแนกตามสาขาอุตสาหกรรม/ธุรกิจ
3.3.1 สาขาชิ้ นส่ วนรถยนต์ ทั้งหมด 7 องค์ประกอบ โดยเรี ยงลําดับจาก
องค์ประกอบที่เป็ นปัจจัยที่ส่งผลต่อการย้ายฐานธุรกิจจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด
องค์ ประกอบที่ 1 ด้ านสภาพการณ์ ที่เป็ นประโยชน์ ต่อการลงทุน ประกอบด้วยตัว
แปรทั้งสิ้ น 10 ตัวแปร ได้แก่ สภาพความเป็ นอยูส่ ะดวกสบาย ความมีเสถียรภาพทางการเมืองการ
ปกครองของไทย มีระดับเทคโนโลยีทีสามารถรองรับกระบวนการผลิต ความมัน่ คงทางด้าน
เศรษฐกิจไทย ระดับคุณภาพของแรงงานที่สามารถพัฒนาได้ การบริ หารจัดการของญี่ปุ่นสามารถ
ประสานสอดคล้อ งกับ วัฒ นธรรมไทยได้ง่ าย
มี ปั จ จัย สนับ สนุ น ของการผลิ ต
(INFRASTRUCTURE) อย่างเพียงพอต่อการผลิต ข้อกําหนดทางกฎหมายอื่นๆที่เอื้อประโยชน์ต่อ
การทําธุรกิจ ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางด้านธุรกิจของภูมิภาคอาเซียน และการขาดแคลนบุคลากร
องค์ ประกอบที่ 2 ด้ านความพร้ อมในการย้ ายฐานธุรกิจ ประกอบด้วยตัวแปร
ทั้งสิ้ น 5 ตัวแปร ได้แก่ ความพร้อมด้านข้อมูลการลงทุน ความพร้อมด้านเทคโนโลยี มีการ
เตรี ยมพร้อมด้านระบบการบริ หารจัดการของบริ ษทั ความพร้อมของผูเ้ ชี่ยวชาญของบริ ษทั และ
ความพร้อมด้านเงินทุน
องค์ ประกอบที่ 3 ด้ านปัญหาและสาเหตุในการย้ ายฐานธุรกิจ ประกอบด้วยตัวแปร
ทั้งสิ้ น 5 ตัวแปร ได้แก่ การเกิด ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015 ทําให้ตลาดใหญ่ข้ ึน
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ลดความเสี่ ยงจากภัยธรรมชาติ การมี AFTA ช่วยเอื้อให้เกิดประโยชน์ในการทําธุรกิจในประเทศ
ไทย
ต้นทุนค่าวัตถุดิบมีราคาสู งและ ความแตกต่างของอัตราค่าไฟฟ้ าและส่ วนที่ใช้ในการ
สนับสนุนการผลิต
องค์ ประกอบที่ 4 ด้ านการสนับสนุนจากหน่ วยงานของรั ฐ ประกอบด้วยตัวแปร
ทั้งสิ้ น 2 ตัวแปร ได้แก่ สิ ทธิ ประโยชน์ที่ได้รับจาก BOI และการได้รับการสนับสนุนจากนโยบาย
ของรัฐบาลไทย
องค์ ประกอบที่ 5 ด้ านอัตราค่ าแรงในประเทศไทย ประกอบด้วยตัวแปรทั้งสิ้ น 3
ตัวแปร ได้แก่ อัตราค่าแรงคนงานระดับการบริ หารเทียบกับประเทศข้างเคียง อัตราค่าแรงคนงาน
ระดับปฏิบตั ิการเทียบกับประเทศข้างเคียง และภาวะความต้องการในประเทศญี่ปุ่นตํ่า
องค์ ประกอบที่ 6 ด้ านการขยายตลาด ประกอบด้วยตัวแปรทั้งสิ้ น 3 ตัวแปร ได้แก่
การย้ายเพื่อขยายฐานธุ รกิ จของตนเอง การย้ายตามความต้องการของลูกค้า และเป็ นการย้ายเพื่อ
ขยายด้านการตลาด
องค์ ประกอบที่ 7 ด้ านปัญหาค่ าของเงินและค่ าจ้ าง ประกอบด้วยตัวแปรทั้งสิ้ น 3
ตัวแปร ได้แก่ แนวโน้มภาวะค่าเงินเยนแข็งค่า อัตราค่าจ้างแรงงานระดับปฏิบตั ิการในประเทศญี่ปุ่น
และ ความแตกต่างของอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ถูกเรี ยกเก็บเทียบกับไทย
3.3.2 สาขาเครื่ องใช้ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมด 7 องค์ประกอบ โดย
เรี ยงลําดับจากองค์ประกอบที่เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการย้ายฐานธุรกิจจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด
องค์ ประกอบที่ 1 ด้ านสภาพการณ์ ที่เป็ นประโยชน์ ต่อการลงทุน ประกอบด้วยตัว
แปรทั้งสิ้ น 6 ตัวแปร ได้แก่ ความมัน่ คงทางด้านเศรษฐกิจไทย การขยายตลาดในประเทศไทยทําได้
ง่าย ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางด้านธุ รกิจของภูมิภาคอาเซี ยน มีปัจจัยสนับสนุ นของการผลิต
(INFRASTRUCTURE) อย่างเพียงพอต่อการผลิต ระดับคุณภาพของแรงงานที่สามารถพัฒนาได้
และ สภาพความเป็ นอยู่
องค์ ประกอบที่ 2 ด้ านความพร้ อมในการย้ ายฐานธุรกิจ ประกอบด้วยตัวแปร
ทั้งสิ้ น 6 ตัวแปร ได้แก่ ความพร้อมด้านเงินทุน ความพร้อมด้านข้อมูลการลงทุน ความพร้อมด้าน
เทคโนโลยี ความพร้อมของผูเ้ ชี่ยวชาญของบริ ษทั การย้ายเพื่อขยายฐานธุรกิจของตนเอง มีการ
เตรี ยมพร้อมด้านระบบการบริ หารจัดการของบริ ษทั และการย้ายเพื่อขยายด้านการตลาด รวม 6 ตัว
แปร
องค์ ประกอบที่ 3 ด้ านการสนับสนุนจากหน่ วยงานของรั ฐ ประกอบด้วยตัวแปร
ทั้งสิ้ น 4 ตัวแปร ได้แก่ การเกิด ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015 ทําให้ตลาดใหญ่ข้ ึน
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การมี AFTA ช่วยเอื้อให้เกิดประโยชน์ในการทําธุรกิจในประเทศไทย การบริ หารจัดการของญี่ปุ่น
สามารถประสานสอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยได้ง่าย และภาวะความต้องการในประเทศญี่ปุ่นตํ่า
องค์ ประกอบที่ 4 ด้ านปัญหาและสาเหตุในการย้ ายฐานธุรกิจ ประกอบด้วยตัวแปร
ทั้งสิ้ น 5 ตัวแปร ได้แก่ ความแตกต่างของอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ถูกเรี ยกเก็บเทียบกับไทย
แนวโน้มภาวะค่าของเงิ นเยนแข็งค่า
ความแตกต่างของอัตราค่าไฟฟ้ าและส่ วนที่ใช้ในการ
สนับสนุนการผลิต อัตราค่าจ้างแรงงานระดับปฏิบตั ิการในประเทศญี่ปุ่น และต้นทุนค่าวัตถุดิบมี
ราคาสู ง
องค์ ประกอบที่ 5 ด้ านสภาพการณ์ ในประเทศไทย ประกอบด้วยตัวแปรทั้งสิ้ น 4
ตัวแปร ได้แก่ สิ ทธิประโยชน์ที่ได้รับจาก BOI การได้รับการสนับสนุนจากนโยบายของรัฐบาล
ไทย ข้อกําหนดทางกฎหมายอื่นๆที่เอื้อประโยนชน์ต่อการทําธุ รกิจ และความมีเสถียรภาพทาง
การเมืองการปกครองของไทย
องค์ ประกอบที่ 6 ด้ านการตลาด ประกอบด้วยตัวแปรทั้งสิ้ น 3 ตัวแปร ได้แก่ การ
ย้ายตามความต้องการของลูกค้า การขาดแคลนบุคลากร และการย้ายเพื่อขยายด้านการตลาด
องค์ ประกอบที่ 7 ด้ านต้ นทุนค่ าจ้ างแรงงานในประเทศไทย ประกอบด้วยตัวแปร
ทั้งสิ้ น 2 ตัวแปร ได้แก่ อัตราค่าแรงคนงานระดับปฏิบตั ิการเทียบกับประเทศข้างเคียง และอัตรา
ค่าแรงคนงานระดับบริ หารเปรี ยบเทียบกับประเทศข้างเคียง

4. สรุ ปผลการสั มภาษณ์ ความเห็ นในเชิ งลึก (In-depth Interview) จําแนกตามสาขา
อุตสาหกรรม/ธุรกิจ
4.1 สาขาชิ้นส่ วนรถยนต์
 ความพร้อมของการย้ายฐานธุรกิจของบริ ษทั สัญชาติญี่ปุ่นมายังประเทศไทยของ
กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้ นส่ วนยานยนต์ มีความพร้ อมทุกด้าน ตลอดจนยังมีระบบ
การบริ หารจัดการแบบผสมผสานระหว่างญี่ปุ่นกับไทยที่เข้าใจในวัฒนธรรมที่
ต่างกัน
 แนวโน้มการย้ายฐานธุรกิจของบริ ษทั ญี่ปุ่นมายังประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรม
ชิ้ น ส่ ว น ยานยนต์ คิ ด ว่ า ปั จ จุ บ ัน ประเทศไทยยัง คงเป็ นศู น ย์ก ลางของ
อุตสาหกรรมรถยนต์ในภูมิภาคอาเซี ยน เนื่ องจากมีทาํ เลที่ต้ งั ที่เหมาะสม สภาพ
ความเป็ นอยู่ที่สะดวกสบาย แต่ในอนาคตเมื่อพิจารณาปั จจัยต่างๆ ที่มีเพิ่มขึ้น
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เช่ น อัตราค่าแรงที่มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคุ ณภาพของพนักงานหรื อ
เทียบกับอัตราค่าแรงของประเทศใกล้เคียง เช่น อินโดนีเซีย เวียดนาม แนวโน้ม
การย้าย การเพิ่มหรื อขยายธุรกิจคงจะมีอตั ราคงที่โดยจะยังไม่ลดอัตราการลงทุน
 ความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงของการย้ายฐานธุรกิจของบริ ษทั ญี่ปุ่นมายังประเทศไทย
กับธุรกิจของคนไทย กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่ วนยานยนต์มีประเด็นหลักที่มีความ
คิดเห็นตรงกัน คือ การเพิ่มขึ้นของการจ้างงาน เกิดการพัฒนาทางอุตสาหกรรมที่
สามารถมีกระบวนการผลิตที่ใช้ตน้ ทุนตํ่า การลดต้นทุนการผลิตที่ได้กาํ หนดไว้
วัตถุดิบหาง่าย ราคาถูก สามารถลดต้นทุนค่าขนส่ ง
 กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่ วนยานยนต์โดยรวมยังไม่มีแนวโน้มที่จะย้ายฐานธุรกิจไป
ประเทศอื่น เนื่ องจากยังมีความพอใจในการดําเนินธุรกิจในประเทศไทย แต่ถา้
จะขยายเพิ่มเติมจะขยายไปประเทศอื่น ไม่ขยายในประเทศไทย เนื่ องจากอัตรา
ค่าแรงในอนาคตของประเทศไทยเทียบกับประเทศข้างเคียง ประเทศไทยมีอตั รา
ค่าแรงที่สูงกว่า ตลอดจนสามารถที่จะขยายตลาดให้โตมากได้ดว้ ย
4.2 สาขาเครื่องใช้ ไฟฟ้า
 แนวโน้มการย้ายฐานธุ รกิจของบริ ษทั ญี่ปุ่น ในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
บริ ษทั สัญชาติญี่ปุ่นมาความเห็ นว่า ปั จจุบนั ประเทศไทยมีความเหมาะสมเป็ น
ฐานการผลิตในภูมิภาค แนวโน้มการย้าย การเพิ่มหรื อขยายธุ รกิ จคงจะยังคงมี
และมีบางบริ ษทั ได้ตดั สิ นใจขยายพื้นที่การผลิตไปยังโซนอื่นๆ ของประเทศไทย
แล้ว
 สําหรับความเกี่ยวข้องเชื่ อมโยงของการย้ายฐานธุ รกิจของบริ ษทั ญี่ปุ่นกับระบบ
เศรษฐกิ จ ไทย ประเด็ น หลัก ที่ มี ค วามคิ ด เห็ น ตรงกัน ของกลุ่ ม อุ ต สาหกรรม
เครื่ องใช้ไฟฟ้ า คือ การเพิ่มขึ้นของการจ้างงาน เกิดการพัฒนาทางอุตสาหกรรม
นําเงินตราเข้าประเทศไทย การลดต้นทุนการผลิต เนื่ องจากค่าแรงถูก สามารถ
ลดต้นทุนค่าขนส่ งโดยเฉพาะถ้าส่ งไปยุโรป การย้ายฐานธุรกิจตามลูกค้ารายใหญ่
เป็ นการเพิ่มช่องทางการขาย สําหรับความเชื่อมโยงกับธุรกิจของคนส่ วนใหญ่มี
คู่คา้ ที่เป็ นนักธุรกิจชาวไทย
 แนวโน้ม การย้า ยธุ ร กิ จ ไปประเทศอื่ น ของกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งใช้ไ ฟฟ้ า
โดยรวมยังไม่มีแนวโน้มที่จะย้ายฐานธุ รกิ จไปประเทศอื่นเนื่ องจากยังมีความ
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พอใจ แต่ถา้ จะขยายเพิ่มเติมจะขยายไปประเทศอื่น เช่น อินโดนีเซี ย หรื ออินเดีย
โดยพิจารณาจากอัตราค่าแรงและสามารถขยายตลาดได้
4.3 สาขาอิเล็กทรอนิกส์
 สาเหตุ ข องการย้า ยฐานผลิ ต มาในประเทศไทยของบริ ษัท สั ญ ชาติ ญี่ ปุ่ นใน
อุตสาหกรรมอิเลกทรอนิ กส์ เนื่ องจากต้องการประโยชน์จากแรงงานราคาถูกและ
เป็ นการย้ายมาเพื่อให้อยูใ่ กล้กบั บริ ษทั ลูกค้าที่มีโรงงานในประเทศไทย
 บริ ษทั ญี่ปุ่นในประเทศไทยมีความพึงพอใจในสิ ทธิประโยชน์ที่ได้รับจากนโยบาย
สนับสนุ นการลงทุนของรัฐบาลไทย ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาบ้าง เช่ น ความล่าช้าใน
การเดินเอกสาร นอกจากนี้ บริ ษทั ญี่ปุ่นได้ประสบความสําเร็ จในการลดต้นทุนการ
ผลิต อีกทั้งยังสามารถทํางานร่ วมกับคนไทยได้
 ในด้านความเป็ นอยู่ คนญี่ปุ่นไม่มีปัญหาในการดําเนิ นชีวิตในประเทศไทย ดังนั้น
จึ ง ไม่ มี แ นวโน้ม ของการย้า ยฐานออกไปจากประเทศไทยแบบถาวร แต่ จ ะมี
แนวโน้มของการขยายฐานผลิตในประเทศไทยและประเทศอื่นในเอเชียโดยเฉพาะ
เวีย ดนาม โดยที่ สาเหตุ ของการไปเวียดนามจะคล้ายคลึ งกับสาเหตุ ของการมา
ประเทศไทย
 นอกจากนี้การมาตั้งฐานผลิตของบริ ษทั ญี่ปุ่นทําให้มีธุรกิจอื่นๆ เกิดขึ้นมากมายใน
ประเทศไทย ทั้งจากบริ ษทั สัญชาติไทยและต่างชาติ แต่เป็ นที่น่าสังเกตว่าบริ ษทั
สัญชาติไทยที่มีการติดต่อค้าขายด้วยจะเป็ นแต่ธุรกิจที่ไม่ตอ้ งการเทคโนโลยีช้ นั สู ง
หรื อเป็ นธุรกิจบริ การเท่านั้น
4.4 สาขาอาหาร
 ความพร้อมของการย้ายธุรกิจของบริ ษทั ญี่ปุ่นมายังประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรม
อาหาร มีความพร้อมทุกด้าน มีระบบการบริ หารจัดการที่สามารถใช้กบั คนไทยได้
มีระบบการฝึ กอบรมให้กบั คนงานไทย ด้านเทคโนโลยี เครื่ องจักร นําเข้าจาก
ญี่ปุ่น บางส่ วนสั่งซื้ อจากบริ ษทั ในประเทศไทยเนื่ องจากเป็ นอุตสาหกรรมที่ ใช้
เครื่ องจักรไม่เฉพาะเจาะจง
 แนวโน้ ม การย้า ยฐานธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ญี่ ปุ่ นมายัง ประเทศไทยของกลุ่ ม
อุตสาหกรรมอาหาร มีความเห็นว่าประเทศไทยมีความได้เปรี ยบเรื่ องของทําเล
ที่ต้ งั ในภูมิภาค สภาพความเป็ นอยู่ที่สะดวกสบาย มีความพร้ อมด้านโครงสร้าง
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พื้ น ฐานมาก แต่ อ ัต ราค่ า แรงที่ มี แ นวโน้ม ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ เที ย บกับ คุ ณ ภาพของ
พนักงานนั้นสู งเกินไป จึงมีความเห็นว่าไม่ควรกําหนดพร้อมกันที่เดียวทั้งประเทศ
นอกจากนี้ยงั มีแนวโน้มการย้าย การเพิ่มหรื อขยายธุรกิจในประเทศไทย
 ความเกี่ ย วข้ อ งเชื่ อ มโยงของการย้า ยฐานธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ญี่ ปุ่ นในกลุ่ ม
อุตสาหกรรมอาหารมายังประเทศไทย การมาของอุตสาหกรรมอาหาร ส่ วนมาก
มาตามลูกค้ารายใหญ่ มาเพื่อขยายธุ รกิ จในประเทศไทย ประเด็นหลักที่มีความ
คิดเห็นตรงกัน คือ สามารถลดต้นทุนได้ การเพิ่มขึ้นของการจ้างงาน มีประโยชน์
กับธุรกิจ เศรษฐกิจไทยจะดีข้ ึน
 แนวโน้มการย้ายธุ รกิ จของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารไปประเทศอื่น ยังไม่ มี
แนวโน้มการย้าย ถ้ามีจะเป็ นประเทศอินโดนี เซี ย เนื่องจากแรงงานไทยเริ่ มหายาก
เลื อกงาน ส่ วนการสนับสนุ นจาก BOI ต้องรอพิจารณารายละเอี ยดของการ
เปลี่ยนแปลงก่อน
4.5 ธุรกิจบริการ (ทีป่ รึกษา/คอมพิวเตอร์ /การขนส่ งโลจิสติกส์ )
 สาเหตุของการย้ายฐานธุรกิจของบริ ษทั สัญชาติญี่ปุ่นในธุรกิจบริ การมายังประเทศ
ไทย เนื่ องจากความได้เปรี ยบโดยเปรี ยบเทียบ (Comparative Advantage) โดย
ผูป้ ระกอบการธุ รกิจบริ การญี่ปุ่นมักก่อตั้งขึ้นเพื่อให้บริ การกับชาวญี่ปุ่นเป็ นส่ วน
ใหญ่ ก่อนที่จะขยายบริ การให้กบั ผูป้ ระกอบการชาติอื่น และมีความชํานาญใน
ธุ รกิ จนั้นและขยายมายังประเทศไทย (บริ ษทั ญี่ปุ่นได้ประสบความสําเร็ จในการ
บริ การมาก่อน) เมื่อพิจารณาถึงธุรกิจที่เป็ นห่ วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) มีความ
ต้องการมากพอ ซึ่ งการใช้ประโยชน์จากแรงงานราคาถูกของประเทศไทยมีนอ้ ย
และเป็ นการย้ายมาเพื่อให้อยู่ใกล้กบั บริ ษทั ลูกค้าญี่ปุ่นที่ตอ้ งการด้านการบริ การ
ของตนในประเทศไทย
 บริ ษ ัท ญี่ ปุ่ นด้า นบริ ก ารในประเทศไทยมี ค วามพึ ง พอใจในประเทศไทยโดย
ภาพรวม ส่ วนใหญ่ในด้านที่ต้ งั ภูมิศาสตร์ อาหาร ความเป็ นอยู่ ส่ วนในด้านสิ ทธิ
ประโยชน์ที่ได้รับจากนโยบายสนับสนุนการลงทุนของรัฐบาลไทย (BOI) ไม่เข้า
ข่ายที่จะได้รับ อีกทั้งยังสามารถทํางานร่ วมกับคนไทยได้ ในด้านความเป็ นอยู่ คน
ญี่ปุ่นไม่มีปัญหาในการดําเนินชีวิตในประเทศไทย ดังนั้นจึงไม่มีแนวโน้มของการ
ย้ายฐานออกไปจากประเทศไทยแบบถาวร แต่จะมีแนวโน้มของการขยายฐานผลิต
ในประเทศไทยและประเทศอื่นในเอเชี ยโดยเฉพาะแถบประเทศอาเซี ยน โดยที่
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สาเหตุของการไปต่างประเทศจะมาจากตัวธุรกิจบริ การที่มีการขยายและก่อให้เกิด
การประหยัดจากขนาด (Economy of scale) โดยพิจารณาประเทศที่คล้ายคลึงกับ
ประเทศไทยและความสามารถในการแข่งขันการให้บริ การโดยรวม
โดยสรุ ป การย้ายฐานการผลิตและธุ รกิจของบริ ษทั ญี่ปุ่นมาประเทศไทย ส่ งผลกระทบต่อ
บริ ษทั ด้านการตลาดและยอดขาย กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่ องไฟฟ้ า กลุ่ม
อุตสาหกรรมบริ การมองว่า จะเกิดผลดีในทุกๆ ด้านมากกว่าผลเสี ย คือทําให้ประชาชนมีงานทํามี
รายได้ที่เพิ่ม มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี เกิดผลดีกบั เศรษฐกิจโดยรวม จะมีผลเสี ยบ้าง เช่น
หากเป็ นบริ ษทั ญี่ปุ่นที่เป็ น SMEs ก็จะมาเป็ นคู่แข่งของบริ ษทั ขนาดเล็กของไทย
ความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการย้ายฐานการผลิตหรื อธุรกิจของบริ ษทั ญี่ปุ่นมาประเทศไทย
กับธุ รกิ จของคนไทย ถือว่าเป็ นพันธมิตรทางธุ รกิจร่ วมกัน เป็ นบริ ษทั ที่สนับสนุ นวัตถุดิบให้กบั
บริ ษทั ญี่ปุ่น หรื อซื้ อวัตถุดิบจากบริ ษทั ญี่ปุ่นการได้รับความช่วยเหลือจากบริ ษทั ญี่ปุ่น ได้รับการ
สนับสนุนทางด้านเทคโนโลยี การสนับสนุนทางด้านกระบวนการผลิต
ความต้องการให้ธุรกิจญี่ปุ่นมาลงทุนในประเทศไทย โดยรวมแล้ว เห็นว่า การลงทุนของ
ญี่ปุ่นในประเทศไทย เป็ นสิ่ งที่ดี ส่ งผลดีกบั ตลาดในประเทศไทย ไม่ส่งผลต่อการดําเนิ นชีวิตของ
คนไทยแต่อย่างใด และควรมีการสนับสนุ นทุกประเภทของธุ รกิจของญี่ปุ่นให้มาลงทุน เพื่อไม่ให้
บริ ษทั ญี่ ปุ่นย้ายไปลงทุ นประเทศอื่ น นอกจากนี้ ยังมี ความเห็ นว่า ในส่ วนนโยบายของภาครั ฐ
ภาครัฐควรเข้มงวดกับบริ ษทั ที่มีปัญหาฉกฉวยผลประโยชน์มากเกินไป ไม่ควรให้การสนับสนุ น
มากกับบริ ษทั เหล่านี้ และควรให้ความสําคัญกับ SMEs ของไทยให้มากขึ้น เพราะปั จจุบนั มีการ
สนับ สนุ น การลงทุ น ให้แ ก่ บ ริ ษ ัท ที่ ม าจากต่ า งประเทศมาก ทํา ให้ บ ริ ษ ัท ที่ ม าจากต่ า งประเทศ
ได้เปรี ยบกว่าบริ ษทั ของไทย

5. ปัจจัยดึงดูดทีส่ ่ งผลให้ ญปี่ ุ่ นมาลงทุนในประเทศไทย
ตามที่ทีมนักวิจยั ในนามของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) ได้ร่วมกับสํานักงาน
ส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ดําเนินการสํารวจข้อมูลเชิงลึกและได้เดินทางไป
สัมภาษณ์ผปู ้ ระกอบการบริ ษทั สัญชาติญี่ปุ่น ในหลายพื้นที่ในช่วงปลายปี 2554 ได้พบลักษณะที่จดั
ได้ว่าเป็ นปั จจัยที่ คิดว่าเป็ น ปั จจัยดึงดูด นักลงทุน ในการย้ายฐานธุ รกิ จของบริ ษทั สัญชาติญี่ปุ่น
มายังประเทศไทย และส่ งผลกระทบกับการลงทุนในดังนี้
1. ลักษณะโดยรวมของคนไทยและสั งคมประเทศไทย ที่จะก่อให้เกิดความสนใจในการ
ลงทุน คือ คนไทยมีลกั ษณะ บุคลิกภาพ ที่เรี ยกว่า มีมนุ ษย์สัมพันธ์ สบาย ๆ ขี้เกรงใจ อ่อนโยน
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แจ่มใส อารมณ์ดี สร้างความรู ้สึกเป็ นกันเองสูงสนุกสนาน อ่อนน้อมถ่อมตัว นับถือผูใ้ หญ่ มีมุมมอง
ในการพิจารณาเรื่ องราวต่างๆ หรื อมีความคิดเชิงบวกสู ง (Simplicity) มีสติปัญญาและไหวพริ บดี
รักสงบ ชอบให้อภัย มีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้ง่าย ประนี ประนอม มีความรัก
ศิลปะ จึงจัดได้ว่าเป็ นชนชาติที่มีน้ าํ ใจดี ชอบช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน ไม่คิดมาก แต่ไม่เคยมองข้าม
ความเดือดร้อน คนอื่น รวมทั้งมีความกตัญญู รักชาติ ความภูมิใจในชาติ และพระมหากษัตริ ย ์ มี
การปรับใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ในส่ วนของสังคมประเทศไทย มีการอนุ รักษ์วฒั นธรรมไทย
มาแต่โบราณ มีภาษาประจําชาติ วัฒนธรรมที่สวยงามของตนเอง ส่ งผลให้ชาวต่างชาติ รวมทั้ง
ประเทศญี่ปุ่นเอง ต้องการที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวหรื อพํานักอาศัย รวมทั้งการย้ายฐานธุ รกิจของ
บริ ษทั สัญชาติญี่ปุ่นมายังประเทศไทย
2. ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย มีภูมิศาสตร์ที่ร้อนชื้น เย็นสบาย และภูมิประเทศ
ที่ต้ งั อยูในเกณฑ์ดี มีความอุดมสมบูรณ์ เป็ นแหล่งปลูกพืช ได้ดี มีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติท้ งั
ภูเขา นํ้าตก ป่ าไม้ ฯลฯ ที่สวยงามดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักลงทุนจํานวนมาก
3. ปั จจัยเอือ้ ประโยชน์ ต่อการลงทุนของประเทศไทย คือ มีบุคลากรที่มีความชํานาญใน
หลายๆด้าน เช่น ทางการแพทย์ที่มีความสามรถในระดับโลก มีลกั ษณะการประยุกต์เก่ง มีความรู ้
ความสามารถในวิชาชีพต่างๆ มีการส่ งเสริ มการลงทุน มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การเมืองสามารถ
ให้เกิดการแข่งขันการลงทุนได้ง่าย หรื อในภาพรวมของตลาดอาเซี ยนในปี 2558 ที่จะมีการวมกลุ่ม
อาเซียนที่จะกลายเป็ นตลาดเดียวและตลาดใหญ่ในปี 2558 และ ชาวญี่ปุ่นก็ยงั ที่จะเลือกประเทศไทย
เป็ นศูนย์กลางผลิตเพื่อการส่ งออกสิ นค้าในภูมิภาคนี้ เพราะสามารถขยายการค้ากับประเทศในเอเชีย
และอาเซี ยนได้ง่าย และมีหลายสนธิ สัญญาที่จะช่วยขับเคลื่อนการค้าได้มาก ตลอดจนการสร้างสิ่ ง
อํานวยความสะดวกทางสังคมและสันทนาการ รวมทั้งค่าครองชีพไม่สูงนักเมื่อเทียบกับรายได้ของ
ชาวต่างชาติที่เข้ามาทําธุรกิจในประเทศ

6. ปัจจัยผลักดันทีส่ ่ งผลให้ ญปี่ ุ่ นมาลงทุนในประเทศไทย
นักลงทุนญี่ปุ่นยังให้ความสําคัญกับประเทศไทยอย่างมาก สําหรับในเรื่ องการพิจารณา
แนวโน้มการย้ายฐานธุรกิจของบริ ษทั สัญชาติญี่ปุ่นมายังประเทศไทย
มุมมองส่ วนใหญ่ยงั เห็นว่าประเทศไทยยังคงเป็ นเบอร์ 1 ในอาเซียน ตั้งแต่อดีตถึงปั จจุบนั
ซึ่ งทีมนักวิจยั เห็นว่าเป็ นปั จจัยที่คิดว่าเป็ น ปั จจัยผลักดัน นักลงทุนต่างชาติให้มีการย้ายฐานธุ รกิจ
เกิดขึ้น อาจจะพิจารณาเริ่ มจาก ค่าเงินเยนของประเทศญี่ปุ่นมีค่าแข็งขึ้นเรื่ อยๆ ก่อให้เกิดต้นทุนการ
ผลิ ต ที่ สู ง และลดความสามารถในการแข่ ง ขัน ซึ่ งจะทํา ให้ ภ าคเอกชนตัด สิ น ใจย้า ยฐานไป
ต่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยและเอเชียจะได้ประโยชน์จากการแข็งค่าของเงินเยน ในตั้งแต่ ปี 2528
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ทําให้เศรษฐกิจเจริ ญเติบโตอย่างมากในประเทศไทย โดยบริ ษทั ญี่ปุ่นที่ยา้ ยออกนอกประเทศในครั้ง
นั้นล้วนเป็ นธุ รกิจขนาดใหญ่ และพบอีกครั้ง ในปี 2540 เป็ นการย้ายฐานของอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดเล็กที่ ตอ้ งการเข้ามาผลิ ตสิ นค้าป้ อนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่เข้ามาทําธุ รกิ จใน
ประเทศไทยอยู่แล้ว และอีกครั้งที่มีการย้ายฐานการผลิต การลงทุน ในช่วงหลังวิกฤตการเงินใน
สหรั ฐ ที่มีลกั ษณะแตกต่างเป็ นบริ ษทั และอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่นที่ไม่เคยมีธุรกรรมกับ
ต่างประเทศและไม่เคยสนใจที่จะไปลงทุนในต่างประเทศมาก่อน มีการเคลื่อนย้ายการลงทุนมา
สนใจในประเทศไทยและประเทศเอเชีย รวมทั้งภาวะ ภัยพิบตั ิตามธรรมชาติ (สึ นามิ) ที่เกิดขึ้นเมื่อ
ต้นปี 2554 ทําให้บริ ษทั ขนาดใหญ่ที่ลงทุนในไทยอยูแ่ ล้ว ก็มีแนวโน้มขยายธุรกิจมากขึ้น อีกทั้งจะมี
บริ ษทั ขนาดเล็กเข้ามาลงทุนใหม่ดว้ ย นอกจากนี้ยงั มีอีก 2 ปั จจัยที่สนับสนุนที่ทาํ ให้เกิดการย้าย
ฐานการผลิต คือ
1. พบว่ า จํา นวนแรงงานของประเทศญี่ ปุ่ นมี จ ํา นวนลดลงขณะที่ ค่ า จ้ า งแรงงาน
ภายในประเทศญี่ปุ่นสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2. ตลาดต่างประเทศมีความต้องการสิ นค้าใหม่ ๆ มากขึ้น ตลาดเติบโตขึ้น
นอกจากนี้ พบว่าอุตสาหกรรมที่ประเทศญี่ปุ่นสนใจมาลงทุนในประเทศไทย (ผ่านข้อมูล
การลงทุนของ สํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน BOI และ เจโทร) พบว่ามีบริ ษทั จํานวน
มากของประเทศญี่ ปุ่นติ ดต่อมาว่ามีความต้องการมาลงทุนในประเทศไทย ส่ วนใหญ่จะเป็ น
อุตสาหกรรมเครื่ องจักรกล ตลอดจนชิ้นส่ วนต่าง ๆ โดยลักษณะสิ นค้าจะใกล้เคียงกับสิ นค้าปลายนํ้า
(Downstream) มากกว่าเป็ นสิ นค้าต้นนํ้า (Upstream) หากมองในแง่ของขนาดบริ ษทั แต่สิ่งที่นกั
ลงทุนญี่ ปุ่นยังกังวลมากที่ สุดในการลงทุนในประเทศไทย คือ นักลงทุนกังวลเรื่ องกฎข้อบังคับ
ระบบภาษีที่ถูกปรับเปลี่ยนฉับพลัน นอกจากนี้ ยงั กังวลว่าไทยมีบุคลากรเพียงพอหรื อไม่และภาวะ
ต้นทุนค่าจ้างแรงงานที่มีแนวโน้มปรับตัวสู งขึ้น ดังนั้นจึงต้องหันมาผลิตสิ นค้าที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น
ซึ่งต้องอาศัยแรงงานฝี มือ ประเทศไทยจึงจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันได้

7. ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากการศึกษาวิเคราะห์ผลการศึกษาที่ได้ คณะผูว้ ิจยั เสนอแนะว่า เพื่อให้การย้ายฐานธุ รกิจ
ของบริ ษทั สัญชาติญี่ปุ่นมายังประเทศไทยเป็ นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจและ SMEs ไทยมากขึ้น
ควรมีการดําเนินการ ดังนี้
1. พัฒ นาความสามารถ ฝี มื อ และวิ นัย ของแรงงานไทยที่ อ ยู่ใ นอุ ต สาหกรรมการผลิ ต
ทุกระดับ เนื่องจากแนวโน้มต้นทุนค่าแรงสูงมากขึ้น ทําให้ตอ้ งเพิ่มประสิ ทธิ ภาพแรงงานให้สูงขขึ้น
ตามไปด้วย โดยทางญี่ปุ่นสามารถช่วยฝึ กอบรมวิทยากร (Trainer) ในด้านต่าง ๆ ซึ่งบุคลากรเหล่านี้
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สามารถถ่ายทอดความรู ้ให้แก่คนอื่น ๆ ต่อไป และรัฐบาลควรดําเนิ การ คือ การนําวิทยากรที่ผา่ น
การฝึ กอบรมเหล่านี้ไปสอนแรงงานในบริ ษทั ขนาดเล็กของไทยต่อไป
2. รัฐบาลและธุ รกิ จขนาดใหญ่ของไทย ควรที่จะมีการศึกษาข้อมูลและลงทุนเพื่อการทํา
วิจยั และพัฒนารวมทั้งสร้างนวัตกรรมมากขึ้น ปั จจุบนั ประเทศไทยเริ่ มกลายเป็ นสํานักงานใหญ่
ประจําภูมิภาคของบริ ษทั ญี่ปุ่นหลายแห่ ง และบริ ษทั มุ่งหวังให้สาํ นักงานในไทยคิดค้นพัฒนาสิ นค้า
หรื อเป็ นแหล่งทดสอบสิ นค้า ซึ่ งจะต้องอาศัยช่างเทคนิ ค นักวิจยั ที่มีความสามารถเฉพาะด้านมาก
ยิง่ ขึ้น
3. ควรส่ ง เสริ มการลงทุ น ของธุ รกิ จ ญี่ ปุ่นในอุ ตสาหกรรมหรื อผลิ ตภัณ ฑ์ที่ตอ้ งใช้
เทคโนโลยีสูง เพื่ อสร้ างมูลค่า เพิ่ ม มากขึ้ น เพื่อ หลี ก หนี ก ารแข่ งขัน ที่ ตอ้ งใช้ตน้ ทุ นการผลิ ตตํ่า
รวมทั้งใช้แรงงานราคาถูก เนื่องจากค่าจ้างแรงงานของไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น
4. ส่ งเสริ มให้เกิดการร่ วมทุนระหว่างธุรกิจไทยและธุ รกิจญี่ปุ่น เพื่อให้ธุรกิจไทยมีโอกาส
เรี ย นรู ้ ด้า นเทคโนโลยีก ารผลิ ต และการจัด การจากธุ รกิ จ ญี่ ปุ่ น รวมทั้งยังช่ ว ยสร้ า งโอกาสทาง
การตลาดให้ธุรกิจไทยด้วย
5. สร้ างความมัน่ ใจด้านการบริ หารนโยบายและการแก้ปัญหาของภาครั ฐต่อนักลงทุ น
ต่างชาติ โดยการจัดทําแผนแม่บทและแผนการบริ หารจัดการในเรื่ องเชิ งนโยบายด้านต่างๆ แบบ
บูรณาการและมีความชัดเจนในการปฏิบตั ิ

