
บทที ่5 
สรุป อภปิราย ข้อเสนอแนะ 

 ในการศึกษาสถานภาพและแนวโนม้ของการยา้ยฐานธุรกิจของบริษทัสัญชาติญ่ีปุ่นมายงั
ประเทศไทย คณะผูว้ิจยัได้การศึกษาสถานภาพและแนวโน้มของการยา้ยฐานธุรกิจของบริษทั
สญัชาติญ่ีปุ่นมายงัประเทศไทยของผูต้อบแบบสอบถาม  ผลประเมินสรุปไดด้งัน้ี 
 

1. ผลการวเิคราะห์สถานภาพและข้อมูลทัว่ไป 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามมีบริษทัธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ คิดเป็น
ร้อยละ 22.9, 52.6 และ 22.9 ตามลาํดบั เม่ือพิจารณา ด้านขนาดของทุนจดทะเบียนในประเทศไทย 
พบว่า ธุรกจิขนาดใหญ่ท่ีมีทุนจดทะเบียนมากกว่า 200 ลา้นบาทในประเทศไทย มีจาํนวนมากท่ีสุด 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.8  รองลงมาคือ บริษทัท่ีมีทุนจดทะเบียนนอ้ยกว่า 30 ลา้นบาทคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 17.7 ธุรกจิขนาดกลาง ท่ีมีทุนจดทะเบียนในประเทศไทยมากท่ีสุดอยูท่ี่ 101 - 150 
ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 32.0  รองลงมาคือ บริษทัท่ีมีทุนจดทะเบียน 151 - 200 ลา้นบาทคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 16.2 ธุรกจิขนาดเล็กท่ีมีทุนจดทะเบียนในประเทศไทยมากท่ีสุดอยูท่ี่ นอ้ยกว่า 
30 ลา้นบาทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.9  รองลงมาคือ บริษทัท่ีมีทุนจดทะเบียน 51 - 100 ลา้นบาท
คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 16.5   

ด้านการจ้างพนักงานประจํา พบว่า ธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีมีการจา้งพนกังานประจาํ มากกว่า 
300 คนข้ึนไปมีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 48.5  รองลงมา คือ มีการจา้งพนกังานประจาํ  100 - 299 
คน คิดเป็นร้อยละ 23.8   ในธุรกจิขนาดกลาง มีการจา้งพนกังานประจาํ 100 - 299 คน มากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 27.0 รองลงมา คือ มีการจา้งจาํนวนพนกังานประจาํ 50 - 99 คนคิดเป็นร้อยละ 25.5  ใน
ธุรกิจขนาดเล็ก มีการจา้งพนกังานประจาํ 10 - 29 คน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 34.7  รองลงมา       
คือ มีการจา้งพนกังานประจาํจาํนวนนอ้ยกว่า 10 คนคิดเป็นร้อยละ 19.0 ดา้นการจา้งพนกังาน
ชัว่คราว พบวา่ ธุรกจิขนาดใหญ่ท่ีมีพนกังานชัว่คราวสูงท่ีสุดคือ มีการจา้งงานพนกังานชัว่คราวนอ้ย
กว่า 10 คนคิดเป็นร้อยละ 51.5 รองลงมาคือ มีการจา้งงานพนกังานชัว่คราว100 - 299 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.9  ธุรกจิขนาดกลางท่ีบริษทัมีพนกังานชัว่คราวสูงท่ีสุด คือ มีพนกังานชัว่คราวนอ้ยกว่า 
10 คน คิดเป็นร้อยละ 37.8 รองลงมา คือ มีการจา้งงานพนกังานชัว่คราว10 - 29 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.7  ธุรกจิขนาดเล็กท่ีบริษทัมีพนกังานชัว่คราวสูงท่ีสุดคือ มีพนกังานชัว่คราวนอ้ยกว่า 10 คนคิด
เป็นร้อยละ 77.7 รองลงมา คือ มีการจา้งงานพนกังานชัว่คราว 10 - 29 คนคิดเป็นร้อยละ 7.4   
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ด้านลักษณะธุรกิจของธุรกิจขนาดต่างๆ พบว่า ธุรกิจขนาดใหญ่ มีลักษณะเป็นธุรกิจ
อุตสาหกรรมการผลิตมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 70.0 รองลงมา คือ อุตสาหกรรมบริการ คิดเป็นร้อย
ละ 13.1 ส่วน ธุรกิจขนาดกลาง มีลกัษณะเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
78.1 รองลงมาคือธุรกิจขายปลีกและขายส่งคิดเป็นร้อยละ 10.4  ธุรกิจขนาดเล็ก มีลกัษณะเป็น
อุตสาหกรรมการผลิตมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 56.2 รองลงมาคือธุรกิจขายปลีกและขายส่งคิดเป็น
ร้อยละ 20.7  

ด้านผลิตภัณฑ์หลักของธุรกิจขนาดต่างๆ พบว่า ธุรกิจขนาดใหญ่มีผลิตภณัฑ์หลกัเป็น
ผลิตภณัฑ์ช้ินส่วนรถยนต์มากท่ีสุด จาํนวน51 ตวัอย่าง ธุรกิจขนาดกลางมีผลิตภณัฑ์หลกัเป็น
ผลิตภณัฑช้ิ์นส่วนรถยนตม์ากท่ีสุด จาํนวน 166 ตวัอย่าง  ส่วนธุรกิจขนาดเล็ก มีความหลากหลาย
ในเชิงผลิตภณัฑม์าก โดยเห็นไดจ้ากการสาํรวจซ่ึงพบว่า ธุรกิจขนาดเลก็ระบุว่าผลิตภณัฑห์ลกัเป็น
อ่ืนๆ มากท่ีสุด จาํนวน 39 ตวัอยา่ง  รองลงมา คือ  ผลิตภณัฑช้ิ์นส่วนรถยนต ์ จาํนวน 38 ตวัอยา่ง
และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์จาํนวน 36 ตวัอยา่ง   

ด้านสัดส่วนการขายระหว่างในประเทศและนอกประเทศ  พบวา่ ธุรกจิขนาดใหญ่มีสัดส่วน
ระหว่างการขายภายในประเทศ   คิดเป็นร้อยละ  56.2 ในลกัษณะ Indirect Export (การขยายตลาด
ผ่านคนกลาง หรือตวัแทนจาํหน่ายภายในประเทศ ท่ีซ้ือสินคา้เพื่อการส่งออก)  ส่วนการขาย
ภายนอกประเทศ คิดเป็นร้อยละ  43.8  ขณะท่ี ธุรกิจขนาดกลางมีสัดส่วนระหว่างการขาย
ภายในประเทศ  คิดเป็นร้อยละ  66.9 ในลกัษณะ    Indirect Export (การขยายตลาดผา่นคนกลาง 
หรือตวัแทนจาํหน่ายภายในประเทศ ท่ีซ้ือสินคา้เพื่อการส่งออก) ส่วนการขายภายนอกประเทศ คิด
เป็นร้อยละ 32.7 ธุรกิจขนาดเล็กมีสัดส่วนระหว่างการขายภายในประเทศคิดเป็นร้อยละ  76.7 ใน
ลกัษณะ Indirect Export (การขยายตลาดผา่นคนกลาง หรือตวัแทนจาํหน่ายภายในประเทศ ท่ีซ้ือ
สินคา้เพื่อการส่งออก) ส่วนการขายภายนอกประเทศ คิดเป็นร้อยละ 23.3  

ด้านตลาดส่งออกหลัก พบว่า ตลาดส่งออกหลกัของธุรกิจขนาดใหญ่มีตลาดหลกัอยูท่ี่กลุ่ม
ประเทศในเอเชีย มากท่ีสุด จาํนวน 83 ราย คิดเป็นร้อยละ 42.7 รองมาคือ ตลาดในประเทศญ่ีปุ่น 
จาํนวน 55 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.6  ธุรกิจขนาดกลางมีตลาดหลกัอยู่ท่ีกลุ่มประเทศในเอเชีย มาก
ท่ีสุด คือ จาํนวน 187 ราย คิดเป็นร้อยละ 47.8  รองมาคือ ตลาดในประเทศญ่ีปุ่น จาํนวน 104 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 26.6   ธุรกจิขนาดเล็กมีตลาดหลกัอยูท่ี่กลุ่มประเทศในเอเชีย มากท่ีสุด จาํนวน 67 
ราย คิดเป็นร้อยละ 45.9 รองมาคือ ตลาดในประเทศญ่ีปุ่น จาํนวน 48 ราย คิดเป็นร้อยละ  32.9 

ด้านระยะเวลาที่บริษัทย้ายฐานธุรกจิมาประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน พบว่า ธุรกจิขนาดใหญ่ 
ยา้ยฐานธุรกิจมาประเทศไทยถึงปัจจุบนั มากท่ีสุด คือ 6 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 80.8 รองลงมา คือ  
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ยา้ยฐานมาแลว้ 1 - 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.7 ธุรกจิขนาดกลาง ยา้ยฐานธุรกิจมาประเทศไทยถึงปัจจุบนั 
มากท่ีสุด คือ 6 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 64.4 รองลงมา คือ ยา้ยฐานมาแลว้ 4 - 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 
21.9 ธุรกจิขนาดเล็กยา้ยฐานธุรกิจมาประเทศไทยถึงปัจจุบนัมากท่ีสุด คือ 6 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 
51.2 รองลงมา คือ ยา้ยฐานมาแลว้ 4 - 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 19.0  

ด้านความต้องการพื้นที่ที่บริษัทต้องการย้ายฐานธุรกิจ  พบว่า ธุรกิจขนาดใหญ่มีความ
ต้องการลงทุนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มากท่ีสุด รองลงมาคือ พื้นท่ีในภาค
ตะวนัออก  ส่วน ธุรกิจขนาดกลาง มีความตอ้งการลงทุนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มากท่ีสุด  รองลงมาคือ พื้นท่ีในภาคตะวนัออก ธุรกิจขนาดเล็กมีความตอ้งการลงทุนในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รองลงมาคือ พื้นท่ีในภาคกลาง   

ด้านเหตุผลในการย้ายฐานธุรกิจมายังประเทศไทย พบว่า เหตุผลของธุรกิจขนาดใหญ่ท่ี
เลือกยา้ยฐานธุรกิจจมาประเทศไทยมากท่ีสุด คือ  เหตุผลดา้นทาํเลท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศ
ไทย คิดเป็น ร้อยละ 20.2 รองลงมา คือ เหตุผลดา้นการสนบัสนุนจากบีโอไอ คิดเป็นร้อยละ 16.6  
สาํหรับธุรกิจขนาดกลาง เหตุผลของการยา้ยฐานธุรกิจมาประเทศไทยมากท่ีสุด คือ  ตอ้งการเปิด
ตลาดใหม่ คิดเป็นร้อยละ 18.9 รองลงมา คือ  การสนบัสนุนจากบีโอไอ คิดเป็นร้อยละ 16.0  และ 
ธุรกิจขนาดเล็กมีเหตุผลของการย้ายฐานธุรกิจมาประเทศไทยมากท่ีสุด  คือ  เหตุผลอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากตวัเลือกในแบบสอบถามคิดเป็นร้อยละ 93.4 รองลงมา คือ ทาํเลท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์
ของประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 17.9 และตอ้งการเปิดตลาดใหม่ คิดเป็นร้อยละ 11.8  ตามลาํดบั 

 ด้านความพร้อมในการย้ายฐานธุรกจิ  พบวา่ ธุรกจิขนาดใหญ่มีความพร้อมในการยา้ยฐาน
ธุรกิจในดา้นต่างๆ มายงัประเทศไทยมากท่ีสุดคือ ดา้นเทคโนโลย ีคิดเป็นร้อยละ 22.7 รองลงมา คือ 
ดา้นการตลาดคิดเป็นร้อยละ 22.1 ธุรกจิขนาดกลางมีความพร้อมในการยา้ยฐานธุรกิจในดา้นต่างๆ 
มายงัประเทศไทยมากท่ีสุด คือ ดา้นเทคโนโลย ี คิดเป็นร้อยละ 29.2 รองลงมาคือ ดา้นการตลาดคิด
เป็นร้อยละ 20.5 และ ธุรกจิขนาดเลก็มีความพร้อมในการยา้ยฐานธุรกิจในดา้นต่างๆ มายงัประเทศ
ไทยมากท่ีสุด คือ ดา้นเทคโนโลยคิีดเป็นร้อยละ 26.8 รองลงมาคือ ดา้นการตลาดคิดเป็นร้อยละ 
24.1  

ด้านรูปแบบหรือลักษณะของการย้ายฐาน พบว่า ธุรกิจขนาดใหญ่มีลกัษณะของการยา้ย
มายงัประเทศไทย มากท่ีสุดคือ การยา้ยฐานธุรกิจเพื่อการเพ่ิมฐานธุรกิจ  คิดเป็นร้อยละ 48.5 
รองลงมา คือยา้ยมาเฉพาะการผลิต คิดเป็นร้อยละ  23.8  ธุรกิจขนาดกลางมีลกัษณะของการยา้ย
มายงัประเทศไทย มากท่ีสุดคือ การยา้ยฐานธุรกิจเพื่อการเพิ่มฐานธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 43.5 
รองลงมา คือยา้ยมาเฉพาะการผลิต คิดเป็นร้อยละ 23.4  ธุรกิจขนาดเลก็มีลกัษณะของการยา้ยมายงั
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ประเทศไทยมากท่ีสุดคือ การยา้ยฐานธุรกิจเพื่อการเพ่ิมฐานธุรกิจ        คิดเป็นร้อยละ 52.9 รองลงมา 
คือยา้ยมาเฉพาะการผลิต และยา้ยมาทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ  16.5 

 ด้านแผนการย้ายฐานในอนาคตหรือไม่  พบว่า ธุรกิจขนาดใหญ่ ไม่มีแผนยา้นฐาน ยงัคง
ดาํเนินการอยูท่ี่ประเทศไทยเหมือนเดิม  คิดเป็นร้อยละ 79.8  รองลงมา คือ  มีแผนยา้ยไปประเทศ
อ่ืน คิดเป็นร้อยละ 17.8 ธุรกจิขนาดกลาง ยงัดาํเนินการอยูท่ี่ประเทศไทยเหมือนเดิม  คิดเป็นร้อยละ 
75.5 รองลงมา คือ  มียา้ยไปประเทศอ่ืน คิดเป็นร้อยละ 19.1 ธุรกิจขนาดเล็ก ยงัดาํเนินการอยู่ท่ี
ประเทศไทยเหมือนเดิม  คิดเป็นร้อยละ 76.9 รองลงมา คือ  มีแผนยา้ยไปประเทศอ่ืน คิดเป็นร้อยละ 
18.2  กรณีหากมีความต้องการย้ายฐานธุรกิจ ประเทศท่ีธุรกิจขนาดใหญ่ ตอ้งการยา้ยมากท่ีสุด คือ 
ประเทศ เวียดนามและประเทศอินโดนีเซีย คิดเป็นร้อยละ 13.1 รองลงมา คือประเทศลาว คิดเป็น
ร้อยละ 5.4 ประเทศท่ีธุรกิจขนาดกลางตอ้งการยา้ยมากท่ีสุด คือ ประเทศเวียดนาม คิดเป็นร้อยละ 
21.6 รองลงมา คือประเทศอินโดนีเซีย คิดเป็นร้อยละ 15.8  และ ประเทศท่ีธุรกจิขนาดเล็กตอ้งการ
ยา้ยมากท่ีสุด คือ ประเทศ เวียดนาม คิดเป็นร้อยละ 17.4 รองลงมา คือประเทศอินโดนีเซีย คิดเป็น
ร้อยละ 15.7   

สําหรับเหตุผลที่ธุรกิจต้องการย้ายฐาน พบว่า เหตุผลท่ีธุรกิจขนาดใหญ่ตอ้งการยา้ยไป
ประเทศอ่ืนมากท่ีสุด คือ ตอ้งการเปิดตลาดใหม่คิดเป็นร้อยละ  30.0   รองลงมา คือ ค่าแรงตํ่า คิด
เป็นร้อยละ 20.8  ส่วนเหตุผลท่ีธุรกิจขนาดกลางตอ้งการยา้ยไปประเทศอ่ืนมากท่ีสุด คือ ตอ้งการ
เปิดตลาดใหม่คิดเป็นร้อยละ  52.5   รองลงมา คือ ค่าแรงตํ่า คิดเป็นร้อยละ 33.1  และเหตุผลท่ีธุรกจิ
ขนาดเล็กตอ้งการยา้ยไปประเทศอ่ืนมากท่ีสุด คือ ตอ้งการเปิดตลาดใหม่คิดเป็นร้อยละ  38.8   
รองลงมา คือ ค่าแรงตํ่า คิดเป็นร้อยละ 22.3  กรณีที่ธุรกิจยังคงอยู่ที่ประเทศไทย พบว่า เหตุผลท่ี
ธุรกจิขนาดใหญ่ยงัตอ้งการเลือกประเทศไทยมากท่ีสุดคือ ทาํเลท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย 
คิดเป็นร้อยละ 20.5 รองลงมา คือ แรงงานไทยมีคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ  16.5 สาํหรับเหตุผลท่ีธุรกจิ
ขนาดกลางยงัตอ้งการเลือกประเทศไทยมากท่ีสุดคือ การสนบัสนุนจากบีโอไอ คิดเป็นร้อยละ 19.9 
รองลงมา คือ ทาํเลท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ  15.6 และเหตุผลท่ีธุรกิจ
ขนาดเลก็ยงัตอ้งการเลือกประเทศไทยมากท่ีสุดคือ ทาํเลท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย คิดเป็น
ร้อยละ 18.1 รองลงมา คือ ตามลูกคา้มาคิดเป็นร้อยละ  16.7  

ด้านลักษณะของธุรกิจไทยที่เป็นคู่ค้าในปัจจุบัน พบว่า ธุรกิจขนาดใหญ่มีคู่คา้เป็นธุรกิจ
ไทยมากท่ีสุดเพื่อสนบัสนุนวตัถุดิบการผลิต คิดเป็นร้อยละ 34.7 ส่วนลาํดบัรองลงมาเพ่ือเป็นท่ี
ปรึกษาดา้นบญัชี คิดเป็นร้อยละ 16.9  ส่วนธุรกิจขนาดกลาง มีคู่คา้เป็นธุรกิจไทยมากท่ีสุดเพื่อ
สนบัสนุนวตัถุดิบการผลิต คิดเป็นร้อยละ 37.8 ส่วนลาํดบัรองลงมาเพื่อบริการดา้นขนส่ง คิดเป็น
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ร้อยละ 17.5  และธุรกจิขนาดเล็กมีคู่คา้เป็นธุรกิจไทยมากท่ีสุดเพื่อสนบัสนุนวตัถุดิบการผลิต คิด
เป็นร้อยละ 32.3 ลาํดบัรองลงมาเพ่ือบริการดา้นขนส่งคิดเป็นร้อยละ 16.2 
 

2. ผลการวเิคราะห์ปัจจยัทีส่่งผลต่อการย้ายฐานของบริษทัสัญชาตญิีปุ่่น 
 2.1 ภาพรวมของผลการวเิคราะห์ปัจจัยทีส่่งผลต่อการย้ายฐานของบริษัทสัญชาติญีปุ่่น  

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยา้ยฐานธุรกิจของกลุ่มตวัอย่างธุรกิจขนาดใหญ่มากท่ีสุด คือ ด้าน
ปัญหาและสาเหตุในการฐานธุรกิจ รองมาคือ ดา้นความพร้อมในการยา้ยฐานธุรกิจโดยทีปัจจยัทุก
ดา้นส่งผลต่อการยา้ยฐานธุรกิจอยูใ่นระดบัมาก   

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยา้ยฐานธุรกิจของธุรกจิขนาดกลางมากท่ีสุด คือ ดา้นปัญหาและสาเหตุ
ในการฐานธุรกิจ รองมาคือ ดา้นความพร้อมในการยา้ยฐานธุรกิจโดยท่ีปัจจยัทุกดา้นส่งผลอยู่ใน
ระดบัมาก   

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยา้ยฐานของธุรกจิขนาดเลก็มากท่ีสุด คือ ดา้นปัญหาและสาเหตุในการ
ฐานธุรกิจ รองมาคือ ดา้นความพร้อมในการยา้ยฐานธุรกิจโดยท่ีปัจจยัทุกดา้นส่งผลอยูใ่นระดบัมาก   

 
เม่ือพิจารณา ปัจจัยด้านปัญหาและสาเหตุในการย้ายฐานธุรกิจ พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ

ยา้ยฐานธุรกิจของธุรกิจขนาดใหญ่มากท่ีสุด คือ การยา้ยเพื่อขยายดา้นการตลาด รองลงมา คือ การ
ยา้ยเพื่อขยายฐานธุรกิจของตนเอง ส่วน ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยา้ยฐานธุรกิจของธุรกิจขนาดกลาง 
มากท่ีสุด คือ การยา้ยตามความตอ้งการของลูกคา้ รองลงมา คือ เป็นการยา้ยเพื่อขยายดา้นการตลาด 
และ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยา้ยฐานธุรกิจของธุรกจิขนาดเล็ก มากท่ีสุด คือ การยา้ยตามความตอ้งการ
ของลูกคา้ รองลงมา คือ การยา้ยเพื่อขยายฐานธุรกิจของตนเอง  

ปัจจัยด้านความพร้อมในการย้ายฐานธุรกิจ พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยา้ยฐานธุรกิจของ
ธุรกิจขนาดใหญ่ มากท่ีสุด คือ  ความพร้อมดา้นขอ้มูลการลงทุน รองลงมา คือ ความพร้อมดา้น
เงินทุน ส่วนปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยา้ยฐานธุรกิจของธุรกิจขนาดกลางมากท่ีสุด คือ ความพร้อมดา้น
ขอ้มูลการลงทุน รองลงมา คือ ความพร้อมดา้นเงินทุน และปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยา้ยฐานธุรกิจของ
ธุรกิจขนาดเล็ก มากท่ีสุดมีสองขอ้ คือ ความพร้อมด้านขอ้มูลการลงทุน และ ความพร้อมด้าน
เงินทุน รองลงมา คือ ความพร้อมของผูเ้ช่ียวชาญของบริษทั      

ปัจจัยด้านสภาพการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการลงทุนในประเทศไทย พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
การย้า ยฐานของ ธุ รกิ จขนาดใหญ่  มาก ท่ี สุด  คือ   ปั จจัยการสนับสนุนของการผ ลิต 
(INFRASTRUCTURE)  รองลงมา คือ ปัจจยัความมัน่คงดา้นเศรษฐของไทยส่งผลต่อการยา้ยธุรกิจ
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ในระดบัมาก ส่วนปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยา้ยฐานธุรกิจของธุรกิจขนาดกลาง มากท่ีสุด คือ  ปัจจยั
สภาพความเป็นอยูท่ี่สะดวกสบาย รองลงมา คือ  สิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก BOI  และปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อการยา้ยฐานของธุรกิจขนาดเล็ก ขอ้ท่ีมีส่งผลมากท่ีสุด คือ  สภาพความเป็นอยู่ท่ีสะดวกสบาย 
รองลงมา คือ การบริหารจดัการของญ่ีปุ่นสามารถประสานสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมไทยไดง่้าย 
ส่งผลต่อการยา้ยธุรกิจในระดบัมาก  

2.2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการย้ายฐานของบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น จําแนกตาม
ขนาดธุรกจิ 

 2.2.1 ธุรกจิขนาดใหญ่ 

 เม่ือวิเคราะห์ อุตสาหกรรมการผลิต  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยา้ยฐานของธุรกิจขนาด
ใหญ่ คือปัจจยัดา้นความพร้อมในการยา้ยฐานธุรกิจ  ขณะท่ีใน ธุรกจิขายปลีกและขายส่ง นั้น ปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อการยา้ยฐาน คือ ปัจจยัดา้นความพร้อมในการยา้ยฐานธุรกิจ และ ดา้นปัญหาและสาเหตุ
ในการยา้ยฐานธุรกิจ    ใน ธุรกจิการค้าระหว่างประเทศ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยา้ยฐาน คือ ปัจจยัดา้น
ปัญหาและสาเหตุในการยา้ยฐานธุรกิจ  ส่วน ธุรกิจก่อสร้าง ผูป้ระกอบการเห็นว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
การยา้ยฐานของตน คือ ปัจจยัดา้นสภาพการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนในประเทศไทย และ
ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมบริการ เห็นวา่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยา้ยฐาน คือ ปัจจยัดา้นสภาพการณ์ท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการลงทุนในประเทศไทย    

 2.2.2 ธุรกจิขนาดกลาง 
 เม่ือวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีต่อการยา้ยฐานการผลิตต่อธุรกิจขนาดกลางตามประเภท

อุตสาหกรรม/ธุรกิจ ต่างๆ พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยา้ยฐานของธุรกิจขนาดกลางในอุตสาหกรรม
การผลิต คือ ปัจจยัดา้นความพร้อมในการยา้ยฐานธุรกิจ  ขณะท่ีใน ธุรกิจขายปลีกและขายส่ง  คือ
ดา้นความพร้อมในการยา้ยฐานธุรกิจ สาํหรับปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยา้ยฐานของธุรกิจขนาดกลางใน 
ธุรกจิการค้าระหว่างประเทศ คือ ปัจจยัดา้นความพร้อมในการยา้ยฐานธุรกิจ สาํหรับ ธุรกจิก่อสร้าง  
ปัจจยัท่ีมีต่อการยา้ยฐานการผลิตต่อธุรกิจขนาดกลาง คือ ปัจจยัดา้นปัญหาและสาเหตุในการยา้ย
ฐานธุรกิจ และ ปัจจยัท่ีมีต่อการยา้ยฐานของอุตสาหกรรมบริการคือ ปัจจยัดา้นความพร้อมในการ
ยา้ยฐานธุรกิจ  

 2.2.3 ธุรกจิขนาดเลก็  
 เม่ือวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีต่อการยา้ยฐานการผลิตต่อธุรกิจขนาดเล็กตามประเภท

อุตสาหกรรม/ธุรกิจ ต่างๆ พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยา้ยฐานของธุรกิจขนาดเล็กในอุตสาหกรรม
การผลิต คือปัจจยัดา้นความพร้อมในการยา้ยฐานธุรกิจ ส่วนผูป้ระกอบการในธุรกิจขายปลีกและ
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ขายส่ง เห็นว่าปัจจยัท่ีมีต่อการยา้ยฐานการผลิต คือ ปัจจยัดา้นความพร้อมในการยา้ยฐานธุรกิจ ใน 
ธุรกจิการค้าระหว่างประเทศ  ผูป้ระกอบการเห็นว่าปัจจยัท่ีมีต่อการยา้ยฐานการผลิต คือ ปัจจยัดา้น
ปัญหาและสาเหตุในการยา้ยฐานธุรกิจ  สาํหรับ ธุรกจิก่อสร้าง ปัจจยัท่ีมีต่อการยา้ยฐานการผลิต คือ 
ปัจจัยด้านความพร้อมในการยา้ยฐานธุรกิจ และ  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการย้ายฐานการผลิตของ 
อตุสาหกรรมบริการ คือ    ปัจจยัดา้นความพร้อมในการยา้ยฐานธุรกิจ  

2.3 ผลการวเิคราะห์ปัจจัยทีส่่งผลต่อการย้ายฐานของบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น จําแนกตามสาขา
อุตสาหกรรม/ธุรกจิ 

 2.3.1 อุตสาหกรรมการผลติ 

 จาํแนกตาม สาขาช้ินส่วนรถยนต์ พบว่า ปัจจยัท่ีมีต่อการยา้ยฐานการผลิตต่อธุรกิจ
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และธุรกิจขนาดเลก็ คือ ปัจจยัดา้นความพร้อมในการยา้ยฐานธุรกิจ  

 จาํแนกตามสาขาเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปัจจยัท่ีมีต่อการยา้ยฐานการ
ผลิตซ่ึงส่งผลมากท่ีสุดต่อธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง คือ ปัจจยัดา้นความพร้อมในการยา้ยฐาน
ธุรกิจ ส่วนปัจจยัท่ีส่งผลมากท่ีสุดต่อ ธุรกิจธุรกิจขนาดเลก็  คือ ปัจจยัดา้นปัญหาและสาเหตุในการ
ยา้ยฐานธุรกิจ  

 

 จาํแนกตามสาขาอาหาร ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยา้ยฐานมากท่ีสุดต่อธุรกิจขนาดใหญ่ 
ขนาดกลาง และธุรกิจธุรกิจขนาดเลก็ คือ ดา้นความพร้อมในการยา้ยฐานธุรกิจ  

 

 2.3.2  อุตสาหกรรมการบริการ 

 จาํแนกตาม ธุรกจิบริการด้านโลจิสติกส์ ปัจจยัต่อการยา้ยฐานท่ีส่งผลมากท่ีสุดต่อ
ธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และธุรกิจขนาดเล็ก  คือดา้นความพร้อมในการยา้ยฐานธุรกิจ และ 
ดา้นปัญหาและสาเหตุในการยา้ยฐานธุรกิจ  

 จาํแนกตาม ธุรกจิบริการด้านคอมพิวเตอร์ ปัจจยัท่ีส่งผลมากท่ีสุดต่อธุรกิจขนาด
ใหญ่ คือ ปัจจยัดา้นสภาพการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนในประเทศไทย และดา้นความพร้อม
ในการยา้ยฐานธุรกิจ     ส่วนปัจจยัท่ีส่งผลมากท่ีสุดต่อธุรกิจขนาดกลาง และธุรกิจขนาดเล็ก คือ 
ดา้นความพร้อมในการยา้ยฐานธุรกิจ  

 ธุรกจิที่ปรึกษาด้านการผลิต ปัจจยัท่ีส่งผลมากท่ีสุดต่อธุรกิจขนาดใหญ่  คือ ปัจจยั
ดา้นสภาพการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนในประเทศไทย ส่วนปัจจยัท่ีส่งผลมากท่ีสุดต่อธุรกิจ
ขนาดเลก็  คือ ปัจจยัดา้นความพร้อมในการยา้ยฐานธุรกิจ  

 ธุรกิจที่ปรึกษาธุรกิจด้านการเงินและการลงทุน ปัจจยัท่ีส่งผลมากท่ีสุดต่อธุรกิจ
ขนาดใหญ่ คือ ปัจจยัดา้นปัญหาและสาเหตุในการยา้ยฐานธุรกิจ ส่วนปัจจยัท่ีส่งผลมากท่ีสุดต่อ
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ธุรกิจขนาดกลาง คือปัจจยัดา้นความพร้อมในการยา้ยฐานธุรกิจ และ ปัจจยัดา้นปัญหาและสาเหตุใน
การยา้ยฐานธุรกิจ  และทุกดา้นท่ีส่งผลมากท่ีสุด ต่อธุรกิจธุรกิจขนาดเลก็ เท่ากนั  

 ธุรกจิที่ปรึกษาที่ปรึกษาธุรกิจด้านการตลาด ปัจจยัท่ีส่งผลมากท่ีสุดต่อธุรกิจขนาด
ใหญ่  คือ ปัจจยัดา้นสภาพการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนในประเทศไทย   ส่วนปัจจยัดา้นท่ี
ส่งผลมากท่ีสุดต่อธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดเล็ก คือ ปัจจยัดา้นความพร้อมในการยา้ยฐาน
ธุรกิจ  

 

3.  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยที่ส่งผลต่อการย้ายฐานของบริษัทสัญชาติ
ญีปุ่่น 

3.1 ผลการวิเคราะห์ภาพรวม  โดยจาํแนกตามขนาดของธุรกิจและลกัษณะของผลิตภณัฑ์
หลกั ดงัน้ี 

การวิเคราะห์องคป์ระกอบของปัจจยัท่ีส่งผลต่อยา้ยการฐานธุรกิจของบริษทัสัญชาติญ่ีปุ่น
ภาพรวม มีทั้งหมด  6  องคป์ระกอบ โดยเรียงลาํดบัจากองคป์ระกอบท่ีเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยา้ย
ฐานธุรกิจจากมากท่ีสุดไปนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ 

องค์ประกอบที่ 1 ด้านสภาพการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการลงทุน ประกอบดว้ยตวัแปร
ทั้งส้ิน 9 ตวัแปร ไดแ้ก่ การบริหารจดัการของญ่ีปุ่นสามารถประสานสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมไทย
ไดง่้าย  มีระดบัเทคโนโลยท่ีีสามารถรองรับกระบวนการผลิต ความมัน่คงทางดา้นเศรษฐกิจไทย  มี
ปัจจยัสนบัสนุนของการผลิต(INFRASTRUCTURE) อยา่งเพียงพอต่อการผลิต   สภาพความเป็นอยู่
สะดวกสบาย   ขอ้กาํหนดทางกฎหมายอ่ืนๆท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการทาํธุรกิจ   ระดบัคุณภาพของ
แรงงานท่ีสามารถพฒันาได ้  ความมีเสถียรภาพทางการเมืองการปกครองของไทย และ  ประเทศ
ไทยเป็นศูนยก์ลางดา้นธุรกิจของภูมิภาคอาเซียน  

องค์ประกอบที่ 2 ด้านปัญหาและสาเหตุในการย้ายฐานธุรกจิประกอบดว้ยตวัแปรทั้งส้ิน 7 
ตวัแปร ไดแ้ก่  ความแตกต่างของอตัราค่าไฟฟ้าและส่วนท่ีใชใ้นการสนบัสนุนการผลิต  ความ
แตกต่างของอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีถูกเรียกเก็บเทียบกบัไทย  ตน้ทุนค่าวตัถุดิบมีราคาสูง  ลด
ความเส่ียงจากภยัธรรมชาติ แนวโนม้ภาวะค่าของเงินเยนแขง็ตวั การขาดแคลนบุคลากร และ  อตัรา
ค่าจา้งแรงงานระดบัปฏิบติัการในประเทศญ่ีปุ่น  

องค์ประกอบที่ 3 ด้านความพร้อมในการย้ายฐานธุรกิจ ประกอบดว้ยตวัแปรทั้งส้ิน 5 ตวั
แปร ไดแ้ก่  ความพร้อมดา้นเทคโนโลย ี  ความพร้อมของผูเ้ช่ียวชาญของบริษทั  ความพร้อมดา้น
ขอ้มูลการลงทุน  ความพร้อมดา้นเงินทุนและ  มีการเตรียมพร้อมดา้นระบบการบริหารจดัการของ
บริษทั  
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 องค์ประกอบที่ 4  ด้านการตลาด ประกอบดว้ยตวัแปรทั้งส้ิน 5 ตวัแปร ไดแ้ก่ เป็นการยา้ย
เพื่อขยายดา้นการตลาด การยา้ยเพ่ือขยายธุรกิจของตนเอง  การยา้ยตามความตอ้งการของลูกคา้ 
ภาวะความตอ้งการในประเทศญ่ีปุ่นตํ่า และ การขยายตลาดในประเทศไทยทาํไดง่้าย  

องค์ประกอบที ่5 ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ ประกอบดว้ยตวัแปรทั้งส้ิน 4 ตวั
แปร ไดแ้ก่  สิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก BOI  การไดรั้บการสนบัสนุนจากนโยบายของรัฐบาลไทย 
การมี AFTA ช่วยเอ้ือให้เกิดประโยชน์ในการทาํธุรกิจในประเทศไทยและ  การเกิด ASEAN 
ECONOMIC COMMUNITY 2015 ทาํใหต้ลาดใหญ่ข้ึน  

องค์ประกอบที่ 6 ด้านค่าจ้างแรงงาน ประกอบดว้ยตวัแปรทั้งส้ิน 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ อตัรา
ค่าแรงคนงานระดบัปฏิบติัการเทียบกบัประเทศขา้งเคียง และอตัราค่าแรงคนงานระดบัการบริหาร
เปรียบเทียบกบัประเทศขา้งเคียง  

 
3.2 ผลการวเิคราะห์ จําแนกตามขนาดของธุรกจิ  
 3.2.1 ธุรกจิขนาดใหญ่ มีทั้งหมด 6 องคป์ระกอบ โดยเรียงลาํดบัจากองคป์ระกอบ

ท่ีเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยา้ยฐานธุรกิจจากมากท่ีสุดไปนอ้ยท่ีสุด 
 องค์ประกอบที ่1 ด้านความพร้อมในการย้ายฐานธุรกจิ ประกอบดว้ยตวัแปร ความ

พร้อมดา้นเทคโนโลย ี   ความพร้อมของผูเ้ช่ียวชาญของบริษทั   ความพร้อมดา้นเงินทุน   มีการ
เตรียมพร้อมดา้นระบบการบริหารจดัการของบริษทั  ความพร้อมดา้นขอ้มูลการลงทุน   และระดบั
ของคุณภาพแรงงานท่ีสามารถพฒันาได ้รวม 6 ตวัแปร    

 องค์ประกอบที่ 2 ด้านปัญหาและสาเหตุในการย้ายฐานธุรกจิ ประกอบดว้ยตวัแปร  
ความแตกต่างของอตัราค่าไฟฟ้าและส่วนท่ีใชใ้นการสนบัสนุนการผลิต  ความแตกต่างของอตัรา
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีถูกเรียกเก็บเทียบกบัไทย   อตัราค่าจา้งแรงงานระดบัปฏิบติัการในประเทศ
ญ่ีปุ่น  ตน้ทุนค่าวตัถุดิบมีราคาสูง   แนวโนม้ภาวะค่าของเงินเยนแขง็ค่า  ลดความเส่ียงจากภยั
ธรรมชาติ และ  การขาดแคลนบุคลากร รวม 7 ตวัแปร   

 องค์ประกอบที่ 3 ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ ประกอบดว้ยตวัแปร  
การไดรั้บการสนบัสนุนจากนโยบายของรัฐบาลไทย  สิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก BOI   การมี 
AFTA ช่วยเอ้ือใหเ้กิดประโยชน์ในการทาํธุรกิจในประเทศไทย   ขอ้กาํหนดทางกฎหมายอ่ืนๆท่ีเอ้ือ
ประโยชน์ต่อการทาํธุรกิจ  การเกิด ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015 ทาํใหต้ลาดใหญ่
ข้ึน และความมีเสถียรภาพทางการเมืองการปกครองของไทย รวม 6  ตวัแปร   
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 องค์ประกอบที่ 4   ด้านการตลาด ประกอบดว้ยตวัแปร เป็นการยา้ยเพื่อขยายดา้น
การตลาด   การยา้ยเพื่อขยายฐานธุรกิจของตนเอง และ   การยา้ยตามความตอ้งการของลูกคา้ รวม 3 
ตวัแปร 
              องค์ประกอบที่ 5 ด้านสภาพการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการลงทุนประกอบดว้ยตวั
แปร ภาวะความตอ้งการในประเทศญ่ีปุ่นตํ่า การบริหารจดัการของญ่ีปุ่นสามารถประสาน
สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมไทยไดง่้าย  ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางดา้นธุรกิจของภูมิภาคอาเซียน และ
สภาพความเป็นอยูส่ะดวกสบาย รวม 4 ตวัแปร  

 องค์ประกอบที่ 6 ด้านค่าจ้างแรงงาน ประกอบดว้ยตวัแปร อตัราค่าแรงคนงาน
ระดบัปฏิบติัการเทียบกบัประเทศขา้งเคียงอตัราค่าแรงคนงานระดบัการบริหารเปรียบเทียบกบั
ประเทศขา้งเคียง รวม  2 ตวัแปร 

 
 3.2.2 ธุรกจิขนาดกลาง มีทั้งหมด 6 องคป์ระกอบ โดยเรียงลาํดบัจากองคป์ระกอบ

ท่ีเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยา้ยฐานธุรกิจจากมากท่ีสุดไปนอ้ยท่ีสุด 
 องค์ประกอบที่ 1 ด้านสภาพการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการลงทุน ประกอบดว้ยตวั

แปรทั้งส้ิน 10 ตวัแปร ไดแ้ก่  มีระดบัเทคโนโลยท่ีีสามารถรองรับกระบวนการผลิต   การบริหาร
จดัการของญ่ีปุ่นสามารถประสานสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมไทยไดง่้าย   มีปัจจยัสนบัสนุนของการ
ผลิต(INFRASTRUCTURE) อย่างเพียงพอต่อการผลิต  สภาพความเป็นอยู่สะดวกสบาย   
ขอ้กาํหนดทางกฎหมายอ่ืนๆท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการทาํธุรกิจ   การไดรั้บการสนบัสนุนจากนโยบาย
ของรัฐบาลไทย  ความมัน่คงทางดา้นเศรษฐกิจไทย  ความมีเสถียรภาพทางการเมืองการปกครอง
ของไทย   ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางดา้นธุรกิจของภูมิภาคอาเซียนและ ระดบัคุณภาพของแรงงาน
ท่ีสามารถพฒันาได ้

 องค์ประกอบที่ 2 ด้านปัญหาและสาเหตุในการย้ายฐานธุรกจิ ประกอบดว้ยตวัแปร
ทั้งส้ิน 6 ตวัแปร ไดแ้ก่ ความแตกต่างของอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีถูกเรียกเก็บเทียบกบัไทย   
ความแตกต่างของอตัราค่าไฟฟ้าและส่วนท่ีใชใ้นการสนบัสนุนการผลิต  ตน้ทุนค่าวตัถุดิบมีราคาสูง   
ลดความเส่ียงจากภยัธรรมชาติ   การขาดแคลนบุคลากร  และ แนวโนม้ภาวะค่าเงินเยนแขง็ค่า  

 องค์ประกอบที่ 3     ด้านความพร้อมในการย้ายฐานธุรกจิ ประกอบดว้ยตวัแปร
ทั้งส้ิน 6 ตวัแปร ไดแ้ก่ ความพร้อมดา้นเงินทุน  ความพร้อมดา้นขอ้มูลการลงทุน  ความพร้อมดา้น
เทคโนโลยี   สิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก BOI   อตัราค่าจา้งแรงงานระดบัปฏิบติัการในประเทศ
ญ่ีปุ่น และ  ความพร้อมของผูเ้ช่ียวชาญของบริษทั  
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 องค์ประกอบที่ 4 ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ ประกอบดว้ยตวัแปร
ทั้งส้ิน 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ การเกิด ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015 ทาํใหต้ลาดใหญ่ข้ึน  
การมี AFTA ช่วยเอ้ือใหเ้กิดประโยชน์ในการทาํธุรกิจในประเทศไทย และ  ภาวะความตอ้งการใน
ประเทศญ่ีปุ่นตํ่า  

 องค์ประกอบที ่5    ด้านการตลาด ประกอบดว้ยตวัแปรทั้งส้ิน 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ การ
ยา้ยเพื่อขยายฐานธุรกิจของตนเอง การยา้ยตามความตอ้งการของลูกคา้  เป็นการยา้ยเพ่ือขยายดา้น
การตลาด และ   มีการเตรียมความพร้อมดา้นระบบการบริหารจดัการของบริษทั   

 องค์ประกอบที่ 6 ด้านต้นทุนค่าจ้างแรงงานในประเทศไทย  ประกอบดว้ยตวัแปร
ทั้งส้ิน 3 ตวัแปรไดแ้ก่  การขยายตลาดในประเทศไทยทาํไดง่้าย อตัราค่าแรงคนงานระดบับริหาร
เปรียบเทียบกบัประเทศขา้งเคียง และ อตัราค่าแรงคนงานระดบัปฏิบติัการเทียบกบัประเทศขา้งเคียง 

 
 3.2.3 ธุรกจิขนาดเลก็ มีทั้งหมด 8 องคป์ระกอบ โดยเรียงลาํดบัจากองคป์ระกอบท่ี

เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยา้ยฐานธุรกิจจากมากท่ีสุดไปนอ้ยท่ีสุด 
 องค์ประกอบที ่1 ด้านความพร้อม ประกอบดว้ยตวัแปรทั้งส้ิน 5 ตวัแปร ไดแ้ก่   มี

ความพร้อมดา้นขอ้มูลการลงทุน  ความพร้อมดา้นเทคโนโลยี  ความพร้อมของผูเ้ช่ียวชาญของ
บริษทั    มีปัจจัยสนับสนุนของการผลิต(INFRASTRUCTURE) อย่างเพียงพอต่อการผลิต และ
ความพร้อมดา้นเงินทุน  

 องค์ประกอบที่ 2 ด้านปัญหาและสาเหตุในการย้ายฐานธุรกจิ ประกอบดว้ยตวัแปร
ทั้งส้ิน 6 ตวัแปร ไดแ้ก่  ตน้ทุนค่าวตัถุดิบมีราคาสูง  ความแตกต่างของอตัราค่าไฟฟ้าและส่วนท่ีใช้
ในการสนบัสนุนการผลิต  แนวโนม้ภาวะค่าเงินเยนแขง็ค่า  ความแตกต่างของอตัราภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลท่ีถูกเรียกเก็บเทียบกบัไทย การขาดแคลนบุคลากรและ อตัราค่าจา้งแรงงานระดบัปฏิบติัการ
ในประเทศญ่ีปุ่น    

 องค์ประกอบที่ 3 ด้านสภาพการณ์ของไทยในการย้ายฐานธุรกจิ ประกอบดว้ยตวั
แปรทั้งส้ิน 6 ตวัแปร ไดแ้ก่ อตัราค่าแรงคนงานระดบัการบริหารเทียบกบัประเทศขา้งเคียง  อตัรา
ค่าแรงคนงานระดบัปฏิบติัการเทียบกบัประเทศขา้งเคียง  ขอ้กาํหนดทางกฎหมายอ่ืนๆท่ีเอ้ือ
ประโยชน์ต่อการทาํธุรกิจ   ความมีเสถียรภาพทางการเมืองการปกครองของไทย  ระดบัของ
คุณภาพแรงงานไทยท่ีสามารถพฒันาได ้  และมีระดบัเทคโนโลยท่ีีสามารถรองรับกระบวนการผลิต  

 องค์ประกอบที่ 4 ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ ประกอบดว้ยตวัแปร  
ทั้งส้ิน 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ การมี AFTA ช่วยเอ้ือใหเ้กิดประโยชน์ในการทาํธุรกิจในประเทศไทย  การ
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เกิด ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015 ทาํใหต้ลาดใหญ่ข้ึน  และการบริหารจดัการของ
ญ่ีปุ่นสามารถประสานสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมไทยไดง่้าย  

 องค์ประกอบที่ 5 ด้านการตลาด ประกอบดว้ยตวัแปรทั้งส้ิน 5 ตวัแปร ไดแ้ก่ การ
ยา้ยเพื่อขยายฐานธุรกิจของตนเอง เป็นการยา้ยเพื่อขยายดา้นการตลาด  การยา้ยตามความตอ้งการ
ของลูกคา้  การขยายตลาดในประเทศไทยทาํไดง่้าย และ ภาวะความตอ้งการในประเทศญ่ีปุ่นตํ่า  

 องค์ประกอบที่ 6 ด้านสภาพการณ์ของไทย ประกอบดว้ยตวัแปรทั้งส้ิน 2 ตวัแปร 
ไดแ้ก่  ความมัน่คงดา้นเศรษฐกิจของไทย และ ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางดา้นธุรกิจของภูมิภาค
อาเซียน  

องค์ประกอบที่ 7 ด้านสิทธิประโยชน์ ประกอบดว้ยตวัแปร 1 ตวัแปร ไดแ้ก่ สิทธิ
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก BOI 

 องค์ประกอบที่ 8 ด้านสถานการณ์ของญี่ปุ่น ประกอบดว้ยตวัแปรทั้งส้ิน 2 ตวัแปร 
ไดแ้ก่   ลดความเส่ียงจากภยัธรรมชาติ และมีการเตรียมพร้อมดา้นระบบการบริหารจดัการของ
บริษทั  

 
3.3 ผลการวเิคราะห์ จําแนกตามสาขาอุตสาหกรรม/ธุรกจิ  
 3.3.1 สาขาช้ินส่วนรถยนต์ ทั้งหมด 7 องค์ประกอบ โดยเรียงลาํดบัจาก

องคป์ระกอบท่ีเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยา้ยฐานธุรกิจจากมากท่ีสุดไปนอ้ยท่ีสุด 
 องค์ประกอบที่ 1 ด้านสภาพการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการลงทุน ประกอบดว้ยตวั

แปรทั้งส้ิน 10 ตวัแปร ไดแ้ก่ สภาพความเป็นอยูส่ะดวกสบาย  ความมีเสถียรภาพทางการเมืองการ
ปกครองของไทย  มีระดบัเทคโนโลยีทีสามารถรองรับกระบวนการผลิต  ความมัน่คงทางดา้น
เศรษฐกิจไทย   ระดบัคุณภาพของแรงงานท่ีสามารถพฒันาได ้ การบริหารจดัการของญ่ีปุ่นสามารถ
ประสานสอดคล้องกับวฒันธรรมไทยได้ง่าย   มีปัจจัยสนับสนุนของการผลิต
(INFRASTRUCTURE) อยา่งเพียงพอต่อการผลิต  ขอ้กาํหนดทางกฎหมายอ่ืนๆท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อ
การทาํธุรกิจ  ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางดา้นธุรกิจของภูมิภาคอาเซียน  และการขาดแคลนบุคลากร  

 องค์ประกอบที่ 2  ด้านความพร้อมในการย้ายฐานธุรกิจ ประกอบดว้ยตวัแปร
ทั้งส้ิน 5 ตวัแปร ไดแ้ก่  ความพร้อมดา้นขอ้มูลการลงทุน  ความพร้อมดา้นเทคโนโลยี   มีการ
เตรียมพร้อมดา้นระบบการบริหารจดัการของบริษทั   ความพร้อมของผูเ้ช่ียวชาญของบริษทั และ
ความพร้อมดา้นเงินทุน   

  องค์ประกอบที่ 3 ด้านปัญหาและสาเหตุในการย้ายฐานธุรกจิ ประกอบดว้ยตวัแปร
ทั้งส้ิน 5 ตวัแปร ไดแ้ก่ การเกิด ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015 ทาํใหต้ลาดใหญ่ข้ึน  
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ลดความเส่ียงจากภยัธรรมชาติ  การมี AFTA ช่วยเอ้ือให้เกิดประโยชน์ในการทาํธุรกิจในประเทศ
ไทย  ตน้ทุนค่าวตัถุดิบมีราคาสูงและ  ความแตกต่างของอตัราค่าไฟฟ้าและส่วนท่ีใชใ้นการ
สนบัสนุนการผลิต  

   องค์ประกอบที่ 4 ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ ประกอบดว้ยตวัแปร
ทั้งส้ิน 2 ตวัแปร ไดแ้ก่  สิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก BOI และการไดรั้บการสนบัสนุนจากนโยบาย
ของรัฐบาลไทย  

 องค์ประกอบที่ 5 ด้านอัตราค่าแรงในประเทศไทย ประกอบดว้ยตวัแปรทั้งส้ิน 3 
ตวัแปร ไดแ้ก่  อตัราค่าแรงคนงานระดบัการบริหารเทียบกบัประเทศขา้งเคียง   อตัราค่าแรงคนงาน
ระดบัปฏิบติัการเทียบกบัประเทศขา้งเคียง และภาวะความตอ้งการในประเทศญ่ีปุ่นตํ่า  

 องค์ประกอบที่ 6 ด้านการขยายตลาด ประกอบดว้ยตวัแปรทั้งส้ิน 3 ตวัแปร ไดแ้ก่  
การยา้ยเพื่อขยายฐานธุรกิจของตนเอง การยา้ยตามความตอ้งการของลูกคา้  และเป็นการยา้ยเพื่อ
ขยายดา้นการตลาด  

  องค์ประกอบที่ 7 ด้านปัญหาค่าของเงินและค่าจ้าง ประกอบดว้ยตวัแปรทั้งส้ิน 3 
ตวัแปร ไดแ้ก่ แนวโนม้ภาวะค่าเงินเยนแขง็ค่า อตัราค่าจา้งแรงงานระดบัปฏิบติัการในประเทศญ่ีปุ่น 
และ ความแตกต่างของอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีถูกเรียกเกบ็เทียบกบัไทย  

 
 3.3.2 สาขาเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมด 7 องคป์ระกอบ โดย

เรียงลาํดบัจากองคป์ระกอบท่ีเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยา้ยฐานธุรกิจจากมากท่ีสุดไปนอ้ยท่ีสุด 
 องค์ประกอบที่ 1 ด้านสภาพการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการลงทุน ประกอบดว้ยตวั

แปรทั้งส้ิน 6 ตวัแปร ไดแ้ก่ ความมัน่คงทางดา้นเศรษฐกิจไทย  การขยายตลาดในประเทศไทยทาํได้
ง่าย  ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางดา้นธุรกิจของภูมิภาคอาเซียน มีปัจจยัสนบัสนุนของการผลิต
(INFRASTRUCTURE) อยา่งเพียงพอต่อการผลิต  ระดบัคุณภาพของแรงงานท่ีสามารถพฒันาได ้ 
และ สภาพความเป็นอยู ่

  องค์ประกอบที่ 2 ด้านความพร้อมในการย้ายฐานธุรกิจ ประกอบดว้ยตวัแปร
ทั้งส้ิน 6 ตวัแปร ไดแ้ก่ ความพร้อมดา้นเงินทุน  ความพร้อมดา้นขอ้มูลการลงทุน  ความพร้อมดา้น
เทคโนโลย ี  ความพร้อมของผูเ้ช่ียวชาญของบริษทั   การยา้ยเพื่อขยายฐานธุรกิจของตนเอง   มีการ
เตรียมพร้อมดา้นระบบการบริหารจดัการของบริษทั และการยา้ยเพื่อขยายดา้นการตลาด รวม 6 ตวั
แปร   

 องค์ประกอบที่ 3 ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ ประกอบดว้ยตวัแปร
ทั้งส้ิน 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ การเกิด ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015 ทาํใหต้ลาดใหญ่ข้ึน 
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การมี AFTA ช่วยเอ้ือใหเ้กิดประโยชน์ในการทาํธุรกิจในประเทศไทย  การบริหารจดัการของญ่ีปุ่น
สามารถประสานสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมไทยไดง่้าย  และภาวะความตอ้งการในประเทศญ่ีปุ่นตํ่า   

 องค์ประกอบที ่ 4 ด้านปัญหาและสาเหตุในการย้ายฐานธุรกจิ ประกอบดว้ยตวัแปร
ทั้งส้ิน 5  ตวัแปร ไดแ้ก่ ความแตกต่างของอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีถูกเรียกเก็บเทียบกบัไทย 
แนวโน้มภาวะค่าของเงินเยนแข็งค่า  ความแตกต่างของอตัราค่าไฟฟ้าและส่วนท่ีใชใ้นการ
สนบัสนุนการผลิต  อตัราค่าจา้งแรงงานระดบัปฏิบติัการในประเทศญ่ีปุ่น และตน้ทุนค่าวตัถุดิบมี
ราคาสูง  

 องค์ประกอบที่  5 ด้านสภาพการณ์ในประเทศไทย ประกอบดว้ยตวัแปรทั้งส้ิน 4 
ตวัแปร ไดแ้ก่  สิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก BOI   การไดรั้บการสนบัสนุนจากนโยบายของรัฐบาล
ไทย  ขอ้กาํหนดทางกฎหมายอ่ืนๆท่ีเอ้ือประโยนชน์ต่อการทาํธุรกิจ และความมีเสถียรภาพทาง
การเมืองการปกครองของไทย  

 องค์ประกอบที่ 6 ด้านการตลาด  ประกอบดว้ยตวัแปรทั้งส้ิน 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ การ
ยา้ยตามความตอ้งการของลูกคา้  การขาดแคลนบุคลากร  และการยา้ยเพื่อขยายดา้นการตลาด  

 องค์ประกอบที่ 7 ด้านต้นทุนค่าจ้างแรงงานในประเทศไทย ประกอบดว้ยตวัแปร
ทั้งส้ิน 2 ตวัแปร ไดแ้ก่  อตัราค่าแรงคนงานระดบัปฏิบติัการเทียบกบัประเทศขา้งเคียง และอตัรา
ค่าแรงคนงานระดบับริหารเปรียบเทียบกบัประเทศขา้งเคียง   
 

4. สรุปผลการสัมภาษณ์ความเห็นในเชิงลึก (In-depth Interview) จําแนกตามสาขา
อุตสาหกรรม/ธุรกจิ 
   

4.1 สาขาช้ินส่วนรถยนต์  
  ความพร้อมของการยา้ยฐานธุรกิจของบริษทัสัญชาติญ่ีปุ่นมายงัประเทศไทยของ

กลุ่มอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต ์ มีความพร้อมทุกดา้น ตลอดจนยงัมีระบบ
การบริหารจดัการแบบผสมผสานระหว่างญ่ีปุ่นกบัไทยท่ีเขา้ใจในวฒันธรรมท่ี
ต่างกนั  

 แนวโนม้การยา้ยฐานธุรกิจของบริษทัญ่ีปุ่นมายงัประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรม
ช้ินส่วน      ยานยนต์ คิดว่าปัจจุบันประเทศไทยยังคงเป็นศูนย์กลางของ
อุตสาหกรรมรถยนตใ์นภูมิภาคอาเซียน เน่ืองจากมีทาํเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสม สภาพ
ความเป็นอยู่ท่ีสะดวกสบาย แต่ในอนาคตเม่ือพิจารณาปัจจยัต่างๆ ท่ีมีเพิ่มข้ึน 
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เช่น อตัราค่าแรงท่ีมีแนวโน้มท่ีเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัคุณภาพของพนักงานหรือ
เทียบกบัอตัราค่าแรงของประเทศใกลเ้คียง เช่น อินโดนีเซีย เวียดนาม   แนวโนม้
การยา้ย การเพิ่มหรือขยายธุรกิจคงจะมีอตัราคงท่ีโดยจะยงัไม่ลดอตัราการลงทุน 

 ความเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงของการยา้ยฐานธุรกิจของบริษทัญ่ีปุ่นมายงัประเทศไทย
กบัธุรกิจของคนไทย  กลุ่มอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนตมี์ประเด็นหลกัท่ีมีความ
คิดเห็นตรงกนั คือ การเพิ่มข้ึนของการจา้งงาน เกิดการพฒันาทางอุตสาหกรรมท่ี
สามารถมีกระบวนการผลิตท่ีใชต้น้ทุนตํ่า   การลดตน้ทุนการผลิตท่ีไดก้าํหนดไว ้
วตัถุดิบหาง่าย ราคาถูก สามารถลดตน้ทุนค่าขนส่ง   

 กลุ่มอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนตโ์ดยรวมยงัไม่มีแนวโนม้ท่ีจะยา้ยฐานธุรกิจไป
ประเทศอ่ืน เน่ืองจากยงัมีความพอใจในการดาํเนินธุรกิจในประเทศไทย  แต่ถา้
จะขยายเพ่ิมเติมจะขยายไปประเทศอ่ืน ไม่ขยายในประเทศไทย เน่ืองจากอตัรา
ค่าแรงในอนาคตของประเทศไทยเทียบกบัประเทศขา้งเคียง  ประเทศไทยมีอตัรา
ค่าแรงท่ีสูงกวา่  ตลอดจนสามารถท่ีจะขยายตลาดใหโ้ตมากไดด้ว้ย 

 
4.2 สาขาเคร่ืองใช้ไฟฟ้า  

  แนวโนม้การยา้ยฐานธุรกิจของบริษทัญ่ีปุ่น ในกลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
บริษทัสัญชาติญ่ีปุ่นมาความเห็นว่า ปัจจุบนัประเทศไทยมีความเหมาะสมเป็น
ฐานการผลิตในภูมิภาค  แนวโน้มการยา้ย การเพิ่มหรือขยายธุรกิจคงจะยงัคงมี 
และมีบางบริษทัไดต้ดัสินใจขยายพ้ืนท่ีการผลิตไปยงัโซนอ่ืนๆ ของประเทศไทย
แลว้  

 สาํหรับความเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงของการยา้ยฐานธุรกิจของบริษทัญ่ีปุ่นกบัระบบ
เศรษฐกิจไทย  ประเด็นหลักท่ีมีความคิดเห็นตรงกันของกลุ่มอุตสาหกรรม
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า คือ การเพิ่มข้ึนของการจา้งงาน เกิดการพฒันาทางอุตสาหกรรม 
นาํเงินตราเขา้ประเทศไทย   การลดตน้ทุนการผลิต เน่ืองจากค่าแรงถูก สามารถ
ลดตน้ทุนค่าขนส่งโดยเฉพาะถา้ส่งไปยโุรป  การยา้ยฐานธุรกิจตามลูกคา้รายใหญ่ 
เป็นการเพิ่มช่องทางการขาย สาํหรับความเช่ือมโยงกบัธุรกิจของคนส่วนใหญ่มี 
คู่คา้ท่ีเป็นนกัธุรกิจชาวไทย 

 แนวโน้มการยา้ยธุรกิจไปประเทศอ่ืนของกลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
โดยรวมยงัไม่มีแนวโน้มท่ีจะยา้ยฐานธุรกิจไปประเทศอ่ืนเน่ืองจากยงัมีความ
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พอใจ  แต่ถา้จะขยายเพิ่มเติมจะขยายไปประเทศอ่ืน เช่น อินโดนีเซีย หรืออินเดีย 
โดยพิจารณาจากอตัราค่าแรงและสามารถขยายตลาดได ้

 
4.3 สาขาอเิลก็ทรอนิกส์  

 สาเหตุของการย้ายฐานผลิตมาในประเทศไทยของบริษัทสัญชาติญ่ีปุ่นใน
อุตสาหกรรมอิเลกทรอนิกส์ เน่ืองจากตอ้งการประโยชน์จากแรงงานราคาถูกและ
เป็นการยา้ยมาเพ่ือใหอ้ยูใ่กลก้บับริษทัลูกคา้ท่ีมีโรงงานในประเทศไทย  

 บริษทัญ่ีปุ่นในประเทศไทยมีความพึงพอใจในสิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บจากนโยบาย
สนับสนุนการลงทุนของรัฐบาลไทย ถึงแมว้่าจะมีปัญหาบา้ง เช่น ความล่าชา้ใน
การเดินเอกสาร นอกจากน้ีบริษทัญ่ีปุ่นไดป้ระสบความสาํเร็จในการลดตน้ทุนการ
ผลิต อีกทั้งยงัสามารถทาํงานร่วมกบัคนไทยได ้ 

 ในดา้นความเป็นอยู ่คนญ่ีปุ่นไม่มีปัญหาในการดาํเนินชีวิตในประเทศไทย ดงันั้น
จึงไม่มีแนวโน้มของการยา้ยฐานออกไปจากประเทศไทยแบบถาวร แต่จะมี
แนวโนม้ของการขยายฐานผลิตในประเทศไทยและประเทศอ่ืนในเอเชียโดยเฉพาะ
เวียดนาม โดยท่ีสาเหตุของการไปเวียดนามจะคลา้ยคลึงกับสาเหตุของการมา
ประเทศไทย  

 นอกจากน้ีการมาตั้งฐานผลิตของบริษทัญ่ีปุ่นทาํใหมี้ธุรกิจอ่ืนๆ เกิดข้ึนมากมายใน
ประเทศไทย ทั้งจากบริษทัสัญชาติไทยและต่างชาติ แต่เป็นท่ีน่าสังเกตว่าบริษทั
สญัชาติไทยท่ีมีการติดต่อคา้ขายดว้ยจะเป็นแต่ธุรกิจท่ีไม่ตอ้งการเทคโนโลยชีั้นสูง
หรือเป็นธุรกิจบริการเท่านั้น 

 
4.4 สาขาอาหาร  

 ความพร้อมของการยา้ยธุรกิจของบริษทัญ่ีปุ่นมายงัประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรม  
อาหาร  มีความพร้อมทุกดา้น มีระบบการบริหารจดัการท่ีสามารถใชก้บัคนไทยได ้
มีระบบการฝึกอบรมให้กบัคนงานไทย  ดา้นเทคโนโลยี เคร่ืองจกัร นาํเขา้จาก
ญ่ีปุ่น บางส่วนสั่งซ้ือจากบริษทัในประเทศไทยเน่ืองจากเป็นอุตสาหกรรมท่ีใช้
เคร่ืองจกัรไม่เฉพาะเจาะจง  

 แนวโน้มการย้ายฐานธุรกิจของบริษัทญ่ี ปุ่นมายังประเทศไทยของกลุ่ม
อุตสาหกรรมอาหาร มีความเห็นว่าประเทศไทยมีความไดเ้ปรียบเร่ืองของทาํเล
ท่ีตั้งในภูมิภาค สภาพความเป็นอยู่ท่ีสะดวกสบาย มีความพร้อมดา้นโครงสร้าง
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พื้นฐานมาก แต่อัตราค่าแรงท่ีมีแนวโน้มท่ีเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกับคุณภาพของ
พนกังานนั้นสูงเกินไป จึงมีความเห็นว่าไม่ควรกาํหนดพร้อมกนัท่ีเดียวทั้งประเทศ 
นอกจากน้ียงัมีแนวโนม้การยา้ย การเพิ่มหรือขยายธุรกิจในประเทศไทย  

 ความเ ก่ียวข้องเ ช่ือมโยงของการย้ายฐานธุรกิจของบริษัทญ่ี ปุ่นในกลุ่ม
อุตสาหกรรมอาหารมายงัประเทศไทย    การมาของอุตสาหกรรมอาหาร ส่วนมาก
มาตามลูกคา้รายใหญ่  มาเพ่ือขยายธุรกิจในประเทศไทย ประเด็นหลกัท่ีมีความ
คิดเห็นตรงกนั คือ สามารถลดตน้ทุนได ้การเพิ่มข้ึนของการจา้งงาน มีประโยชน์
กบัธุรกิจ เศรษฐกิจไทยจะดีข้ึน  

 แนวโน้มการยา้ยธุรกิจของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารไปประเทศอ่ืน ยงัไม่มี
แนวโนม้การยา้ย ถา้มีจะเป็นประเทศอินโดนีเซีย เน่ืองจากแรงงานไทยเร่ิมหายาก 
เลือกงาน ส่วนการสนับสนุนจาก BOI ตอ้งรอพิจารณารายละเอียดของการ
เปล่ียนแปลงก่อน  

 
4.5  ธุรกจิบริการ  (ทีป่รึกษา/คอมพวิเตอร์/การขนส่งโลจิสติกส์)  

 สาเหตุของการยา้ยฐานธุรกิจของบริษทัสัญชาติญ่ีปุ่นในธุรกิจบริการมายงัประเทศ
ไทย เน่ืองจากความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ (Comparative Advantage)  โดย
ผูป้ระกอบการธุรกิจบริการญ่ีปุ่นมกัก่อตั้งข้ึนเพื่อให้บริการกบัชาวญ่ีปุ่นเป็นส่วน
ใหญ่ ก่อนท่ีจะขยายบริการให้กบัผูป้ระกอบการชาติอ่ืน  และมีความชาํนาญใน
ธุรกิจนั้นและขยายมายงัประเทศไทย (บริษทัญ่ีปุ่นไดป้ระสบความสําเร็จในการ
บริการมาก่อน) เม่ือพิจารณาถึงธุรกิจท่ีเป็นห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) มีความ
ตอ้งการมากพอ ซ่ึงการใชป้ระโยชน์จากแรงงานราคาถูกของประเทศไทยมีนอ้ย 
และเป็นการยา้ยมาเพ่ือให้อยู่ใกลก้บับริษทัลูกคา้ญ่ีปุ่นท่ีตอ้งการดา้นการบริการ
ของตนในประเทศไทย  

 บริษัทญ่ีปุ่นด้านบริการในประเทศไทยมีความพึงพอใจในประเทศไทยโดย
ภาพรวม ส่วนใหญ่ในดา้นท่ีตั้งภูมิศาสตร์ อาหาร ความเป็นอยู่ ส่วนในดา้นสิทธิ
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากนโยบายสนบัสนุนการลงทุนของรัฐบาลไทย (BOI) ไม่เขา้
ข่ายท่ีจะไดรั้บ อีกทั้งยงัสามารถทาํงานร่วมกบัคนไทยได ้ในดา้นความเป็นอยู ่คน
ญ่ีปุ่นไม่มีปัญหาในการดาํเนินชีวิตในประเทศไทย ดงันั้นจึงไม่มีแนวโนม้ของการ
ยา้ยฐานออกไปจากประเทศไทยแบบถาวร แต่จะมีแนวโนม้ของการขยายฐานผลิต
ในประเทศไทยและประเทศอ่ืนในเอเชียโดยเฉพาะแถบประเทศอาเซียน  โดยท่ี
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สาเหตุของการไปต่างประเทศจะมาจากตวัธุรกิจบริการท่ีมีการขยายและก่อใหเ้กิด
การประหยดัจากขนาด (Economy of scale) โดยพิจารณาประเทศท่ีคลา้ยคลึงกบั
ประเทศไทยและความสามารถในการแข่งขนัการใหบ้ริการโดยรวม   

 

 โดยสรุป การยา้ยฐานการผลิตและธุรกิจของบริษทัญ่ีปุ่นมาประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อ
บริษทั ดา้นการตลาดและยอดขาย กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์กลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองไฟฟ้า กลุ่ม
อุตสาหกรรมบริการมองว่า จะเกิดผลดีในทุกๆ ดา้นมากกว่าผลเสีย คือทาํให้ประชาชนมีงานทาํมี
รายไดท่ี้เพิ่ม  มีการพฒันาทางดา้นเทคโนโลยี เกิดผลดีกบัเศรษฐกิจโดยรวม จะมีผลเสียบา้ง เช่น
หากเป็นบริษทัญ่ีปุ่นท่ีเป็น SMEs กจ็ะมาเป็นคู่แข่งของบริษทัขนาดเลก็ของไทย 
 ความเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกบัการยา้ยฐานการผลิตหรือธุรกิจของบริษทัญ่ีปุ่นมาประเทศไทย
กบัธุรกิจของคนไทย ถือว่าเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจร่วมกนั  เป็นบริษทัท่ีสนับสนุนวตัถุดิบให้กบั
บริษทัญ่ีปุ่น หรือซ้ือวตัถุดิบจากบริษทัญ่ีปุ่นการไดรั้บความช่วยเหลือจากบริษทัญ่ีปุ่น ไดรั้บการ
สนบัสนุนทางดา้นเทคโนโลย ีการสนบัสนุนทางดา้นกระบวนการผลิต   
 ความตอ้งการให้ธุรกิจญ่ีปุ่นมาลงทุนในประเทศไทย โดยรวมแลว้ เห็นว่า การลงทุนของ
ญ่ีปุ่นในประเทศไทย เป็นส่ิงท่ีดี ส่งผลดีกบัตลาดในประเทศไทย ไม่ส่งผลต่อการดาํเนินชีวิตของ
คนไทยแต่อยา่งใด และควรมีการสนบัสนุนทุกประเภทของธุรกิจของญ่ีปุ่นให้มาลงทุน เพื่อไม่ให้
บริษทัญ่ีปุ่นยา้ยไปลงทุนประเทศอ่ืน นอกจากน้ี ยงัมีความเห็นว่า ในส่วนนโยบายของภาครัฐ 
ภาครัฐควรเขม้งวดกบับริษทัท่ีมีปัญหาฉกฉวยผลประโยชน์มากเกินไป ไม่ควรให้การสนับสนุน
มากกบับริษทัเหล่าน้ี และควรให้ความสาํคญักบั SMEs ของไทยให้มากข้ึน เพราะปัจจุบนัมีการ
สนับสนุนการลงทุนให้แก่บริษัทท่ีมาจากต่างประเทศมาก ทาํให้บริษัทท่ีมาจากต่างประเทศ
ไดเ้ปรียบกวา่บริษทัของไทย   
 

5. ปัจจยัดงึดูดทีส่่งผลให้ญีปุ่่นมาลงทุนในประเทศไทย 
ตามท่ีทีมนกัวิจยั ในนามของสถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น (TNI) ไดร่้วมกบัสาํนักงาน

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.) ดาํเนินการสาํรวจขอ้มูลเชิงลึกและไดเ้ดินทางไป
สมัภาษณ์ผูป้ระกอบการบริษทัสัญชาติญ่ีปุ่น ในหลายพื้นท่ีในช่วงปลายปี 2554 ไดพ้บลกัษณะท่ีจดั
ไดว้่าเป็นปัจจยัท่ีคิดว่าเป็น ปัจจัยดึงดูด นักลงทุน ในการยา้ยฐานธุรกิจของบริษทัสัญชาติญ่ีปุ่น
มายงัประเทศไทย และส่งผลกระทบกบัการลงทุนในดงัน้ี 

1. ลักษณะโดยรวมของคนไทยและสังคมประเทศไทย ท่ีจะก่อให้เกิดความสนใจในการ
ลงทุน คือ คนไทยมีลกัษณะ บุคลิกภาพ ท่ีเรียกว่า มีมนุษยส์ัมพนัธ์ สบาย ๆ ข้ีเกรงใจ อ่อนโยน 
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แจ่มใส อารมณ์ดี สร้างความรู้สึกเป็นกนัเองสูงสนุกสนาน อ่อนนอ้มถ่อมตวั นบัถือผูใ้หญ่ มีมุมมอง
ในการพิจารณาเร่ืองราวต่างๆ หรือมีความคิดเชิงบวกสูง (Simplicity) มีสติปัญญาและไหวพริบดี 
รักสงบ  ชอบให้อภยั มีการปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์ต่างๆ ไดง่้าย ประนีประนอม มีความรัก
ศิลปะ จึงจดัไดว้่าเป็นชนชาติท่ีมีนํ้ าใจดี ชอบช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ไม่คิดมาก แต่ไม่เคยมองขา้ม
ความเดือดร้อน   คนอ่ืน รวมทั้งมีความกตญัญู รักชาติ ความภูมิใจในชาติ และพระมหากษตัริย ์มี
การปรับใชแ้นวทางเศรษฐกิจพอเพียง ในส่วนของสังคมประเทศไทย มีการอนุรักษว์ฒันธรรมไทย
มาแต่โบราณ มีภาษาประจาํชาติ วฒันธรรมท่ีสวยงามของตนเอง ส่งผลให้ชาวต่างชาติ รวมทั้ง
ประเทศญ่ีปุ่นเอง ตอ้งการท่ีจะเดินทางมาท่องเท่ียวหรือพาํนกัอาศยั รวมทั้งการยา้ยฐานธุรกิจของ
บริษทัสญัชาติญ่ีปุ่นมายงัประเทศไทย 

2. ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย มีภูมิศาสตร์ท่ีร้อนช้ืน เยน็สบาย และภูมิประเทศ 
ท่ีตั้งอยใูนเกณฑดี์ มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งปลูกพืช ไดดี้ มีแหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติทั้ง
ภูเขา นํ้าตก ป่าไม ้ฯลฯ ท่ีสวยงามดึงดูดนกัท่องเท่ียวและนกัลงทุนจาํนวนมาก 

3. ปัจจัยเอือ้ประโยชน์ต่อการลงทุนของประเทศไทย คือ มีบุคลากรท่ีมีความชาํนาญใน
หลายๆดา้น เช่น ทางการแพทยท่ี์มีความสามรถในระดบัโลก มีลกัษณะการประยุกตเ์ก่ง มีความรู้
ความสามารถในวิชาชีพต่างๆ  มีการส่งเสริมการลงทุน มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การเมืองสามารถ
ใหเ้กิดการแข่งขนัการลงทุนไดง่้าย หรือในภาพรวมของตลาดอาเซียนในปี 2558 ท่ีจะมีการวมกลุ่ม
อาเซียนท่ีจะกลายเป็นตลาดเดียวและตลาดใหญ่ในปี 2558 และ ชาวญ่ีปุ่นกย็งัท่ีจะเลือกประเทศไทย
เป็นศูนยก์ลางผลิตเพื่อการส่งออกสินคา้ในภูมิภาคน้ี เพราะสามารถขยายการคา้กบัประเทศในเอเชีย
และอาเซียนไดง่้าย และมีหลายสนธิสัญญาท่ีจะช่วยขบัเคล่ือนการคา้ไดม้าก ตลอดจนการสร้างส่ิง
อาํนวยความสะดวกทางสังคมและสันทนาการ รวมทั้งค่าครองชีพไม่สูงนกัเม่ือเทียบกบัรายไดข้อง
ชาวต่างชาติท่ีเขา้มาทาํธุรกิจในประเทศ 
 

6. ปัจจยัผลกัดนัทีส่่งผลให้ญีปุ่่นมาลงทุนในประเทศไทย 
นกัลงทุนญ่ีปุ่นยงัให้ความสาํคญักบัประเทศไทยอย่างมาก สาํหรับในเร่ืองการพิจารณา

แนวโนม้การยา้ยฐานธุรกิจของบริษทัสญัชาติญ่ีปุ่นมายงัประเทศไทย 
มุมมองส่วนใหญ่ยงัเห็นว่าประเทศไทยยงัคงเป็นเบอร์ 1 ในอาเซียน ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั 

ซ่ึงทีมนกัวิจยัเห็นว่าเป็นปัจจยัท่ีคิดว่าเป็น ปัจจัยผลักดัน นกัลงทุนต่างชาติให้มีการยา้ยฐานธุรกิจ
เกิดข้ึน อาจจะพิจารณาเร่ิมจาก ค่าเงินเยนของประเทศญ่ีปุ่นมีค่าแขง็ข้ึนเร่ือยๆ ก่อใหเ้กิดตน้ทุนการ
ผลิตท่ีสูงและลดความสามารถในการแข่งขัน ซ่ึงจะทําให้ภาคเอกชนตัดสินใจย ้ายฐานไป
ต่างประเทศ ซ่ึงประเทศไทยและเอเชียจะไดป้ระโยชน์จากการแขง็ค่าของเงินเยน ในตั้งแต่ ปี 2528  
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ทาํใหเ้ศรษฐกิจเจริญเติบโตอยา่งมากในประเทศไทย โดยบริษทัญ่ีปุ่นท่ียา้ยออกนอกประเทศในคร้ัง
นั้นลว้นเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ และพบอีกคร้ัง ในปี  2540 เป็นการยา้ยฐานของอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดเล็กท่ีตอ้งการเขา้มาผลิตสินคา้ป้อนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ท่ีเขา้มาทาํธุรกิจใน
ประเทศไทยอยู่แลว้ และอีกคร้ังท่ีมีการยา้ยฐานการผลิต การลงทุน ในช่วงหลงัวิกฤตการเงินใน
สหรัฐ ท่ีมีลกัษณะแตกต่างเป็นบริษทัและอุตสาหกรรมของประเทศญ่ีปุ่นท่ีไม่เคยมีธุรกรรมกบั
ต่างประเทศและไม่เคยสนใจท่ีจะไปลงทุนในต่างประเทศมาก่อน มีการเคล่ือนยา้ยการลงทุนมา
สนใจในประเทศไทยและประเทศเอเชีย รวมทั้งภาวะ ภยัพิบติัตามธรรมชาติ (สึนามิ) ท่ีเกิดข้ึนเม่ือ
ตน้ปี 2554 ทาํใหบ้ริษทัขนาดใหญ่ท่ีลงทุนในไทยอยูแ่ลว้ กมี็แนวโนม้ขยายธุรกิจมากข้ึน อีกทั้งจะมี
บริษทัขนาดเลก็เขา้มาลงทุนใหม่ดว้ย   นอกจากน้ียงัมีอีก 2 ปัจจยัท่ีสนบัสนุนท่ีทาํใหเ้กิดการยา้ย
ฐานการผลิต คือ 

1. พบว่าจํานวนแรงงานของประเทศญ่ี ปุ่นมีจํานวนลดลงขณะท่ีค่าจ้างแรงงาน
ภายในประเทศญ่ีปุ่นสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

2. ตลาดต่างประเทศมีความตอ้งการสินคา้ใหม่ ๆ มากข้ึน ตลาดเติบโตข้ึน 
นอกจากน้ี พบว่าอุตสาหกรรมท่ีประเทศญ่ีปุ่นสนใจมาลงทุนในประเทศไทย (ผ่านขอ้มูล

การลงทุนของ สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI และ เจโทร) พบว่ามีบริษทัจาํนวน
มากของประเทศญ่ีปุ่นติดต่อมาว่ามีความตอ้งการมาลงทุนในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะเป็น
อุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล ตลอดจนช้ินส่วนต่าง ๆ โดยลกัษณะสินคา้จะใกลเ้คียงกบัสินคา้ปลายนํ้ า 
(Downstream) มากกว่าเป็นสินคา้ตน้นํ้ า (Upstream) หากมองในแง่ของขนาดบริษทั แต่ส่ิงท่ีนกั
ลงทุนญ่ีปุ่นยงักงัวลมากท่ีสุดในการลงทุนในประเทศไทย คือ นักลงทุนกงัวลเร่ืองกฎขอ้บงัคบั 
ระบบภาษีท่ีถูกปรับเปล่ียนฉบัพลนั นอกจากน้ียงักงัวลว่าไทยมีบุคลากรเพียงพอหรือไม่และภาวะ
ตน้ทุนค่าจา้งแรงงานท่ีมีแนวโนม้ปรับตวัสูงข้ึน ดงันั้นจึงตอ้งหนัมาผลิตสินคา้ท่ีมีมูลค่าเพิ่มมากข้ึน 
ซ่ึงตอ้งอาศยัแรงงานฝีมือ ประเทศไทยจึงจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขนัได ้ 
 

7. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากการศึกษาวิเคราะห์ผลการศึกษาท่ีได ้คณะผูว้ิจยัเสนอแนะว่า เพื่อให้การยา้ยฐานธุรกิจ

ของบริษทัสญัชาติญ่ีปุ่นมายงัประเทศไทยเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจและ SMEs ไทยมากข้ึน 
ควรมีการดาํเนินการ ดงัน้ี 

1. พฒันาความสามารถ ฝีมือ และวินัยของแรงงานไทยท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมการผลิต 
ทุกระดบั เน่ืองจากแนวโนม้ตน้ทุนค่าแรงสูงมากข้ึน ทาํใหต้อ้งเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงานใหสู้งขข้ึน
ตามไปดว้ย  โดยทางญ่ีปุ่นสามารถช่วยฝึกอบรมวิทยากร (Trainer) ในดา้นต่าง ๆ ซ่ึงบุคลากรเหล่าน้ี
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สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่คนอ่ืน ๆ ต่อไป และรัฐบาลควรดาํเนิการ คือ การนาํวิทยากรท่ีผา่น
การฝึกอบรมเหล่าน้ีไปสอนแรงงานในบริษทัขนาดเลก็ของไทยต่อไป  

2. รัฐบาลและธุรกิจขนาดใหญ่ของไทย ควรท่ีจะมีการศึกษาขอ้มูลและลงทุนเพื่อการทาํ
วิจยัและพฒันารวมทั้งสร้างนวตักรรมมากข้ึน ปัจจุบนัประเทศไทยเร่ิมกลายเป็นสาํนกังานใหญ่
ประจาํภูมิภาคของบริษทัญ่ีปุ่นหลายแห่ง และบริษทัมุ่งหวงัใหส้าํนกังานในไทยคิดคน้พฒันาสินคา้ 
หรือเป็นแหล่งทดสอบสินคา้ ซ่ึงจะตอ้งอาศยัช่างเทคนิค นกัวิจยัท่ีมีความสามารถเฉพาะดา้นมาก
ยิง่ข้ึน  

3. ควรส่งเสริมการลงทุนของธุรกิจญ่ีปุ่นในอุตสาหกรรมหรือผลิตภัณฑ์ท่ีตอ้งใช้
เทคโนโลยีสูง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มมากข้ึน เพื่อหลีกหนีการแข่งขนัท่ีตอ้งใช้ตน้ทุนการผลิตตํ่า 
รวมทั้งใชแ้รงงานราคาถูก เน่ืองจากค่าจา้งแรงงานของไทยมีแนวโนม้สูงข้ึน  

4. ส่งเสริมให้เกิดการร่วมทุนระหว่างธุรกิจไทยและธุรกิจญ่ีปุ่น เพื่อให้ธุรกิจไทยมีโอกาส
เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการจากธุรกิจญ่ีปุ่น รวมทั้ งยงัช่วยสร้างโอกาสทาง
การตลาดใหธุ้รกิจไทยดว้ย  

5. สร้างความมัน่ใจด้านการบริหารนโยบายและการแก้ปัญหาของภาครัฐต่อนักลงทุน
ต่างชาติ โดยการจดัทาํแผนแม่บทและแผนการบริหารจดัการในเร่ืองเชิงนโยบายดา้นต่างๆ แบบ
บูรณาการและมีความชดัเจนในการปฏิบติั 


