บทสรุปผู้บริหาร
โครงการการศึกษาสถานภาพและแนวโน้ มการย้ ายฐานธุรกิจของบริษทั สั ญชาติ
ญีป่ ุ่ นมายังประเทศไทย
จุดประสงค์ของการวิจยั ครั้งนี้ คือ (1) เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการย้ายฐานธุ รกิจของบริ ษทั
สัญชาติญี่ปุ่นมายังประเทศไทย (2) เพื่อศึกษาแนวโน้มการย้ายฐานธุรกิจของบริ ษทั สัญชาติญี่ปุ่นมายัง
ประเทศไทย (3) เพื่อศึกษาความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงของธุรกิจไทยกับบริ ษทั สัญชาติญี่ปุ่นมาในประเทศ
ไทย และ (4) เพื่อศึกษาแนวโน้มการย้ายฐานธุรกิจไปประเทศอื่น คณะผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษากลุ่มบริ ษทั
ญี่ ปุ่ นเขตจัง หวัด กรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล ภาคตะวัน ออก และภู มิภ าคอื่ น ที่ มี ธุร กิ จ SMEs
สัญชาติ ญี่ปุ่นตั้งอยู่ โดยการสุ่ มประชากรตรงตามลักษณะที่กาํ หนดจะศึ กษาโดยใช้วิธีการสุ่ มแบบ
แบ่งกลุ่มหรื อแบ่งตามพื้นที่ (Cluster or Area Sampling) โดยเป็ นการแบ่งประชากรออกเป็ นกลุ่มๆ ตาม
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ หรื อตามพื้นที่ คือ ตามภูมิภาคของประเทศไทย คณะผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลจากทุก
หน่วยภายในกลุ่มที่เป็ นตัวแทนเป็ นแบบการสุ่ มแบบขั้นตอนเดียว (One-Stage Cluster Sampling) โดย
กําหนดสัดส่ วนความน่าจะเป็ นต่อขนาดของตัวอย่าง
วิธีสุ่มตัวอย่างและการคํานวณกลุ่มตัวอย่างสําหรั บส่ งแบบสอบถามทางไปรษณี ย ์ โดยนํา
จํานวนประชากรจํานวน 4,000 บริ ษทั มาเป็ นกรอบในการเลือกกลุ่มตัวอย่างจํานวน 500 บริ ษทั คิด
เป็ นสัดส่ วนร้อยละ 12.5 ของจํานวนประชากร โดยที่จาํ นวนกลุ่มตัวอย่าง 500 บริ ษทั จะต้องครอบคลุม
กลุ่มอุตสาหกรรมทั้ง 7 กลุ่ม
การสุ่ มตัวอย่างสําหรับการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารกิจการ ใช้วิธีการสุ่ มแบบวิธีการเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling) จากข้อมูลประมาณ 4,000 ชุด คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 0.75 และได้ทาํ การเลือกใน
ขั้นแรกให้เป็ นตัวแทนจํานวน 105 บริ ษทั (การคัดเลือก พิจารณาจากเกณฑ์ ทุนจดทะเบียน จํานวน
พนักงาน กลุ่มอุตสาหกรรม ภูมิภาคที่ต้ งั ของบริ ษทั ความสัมพันธ์ของบริ ษทั กับสถาบันเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุ่น) และคัดเลือกในขั้นสุ ดท้ายเป็ นการสัมภาษณ์ผปู ้ ระกอบการบริ ษทั ญี่ปุ่นจํานวน 30 บริ ษทั
รวมทั้งยังได้กาํ หนดตัวอย่างเพิ่มเติ มสําหรั บการสัมภาษณ์ ผูบ้ ริ หารกิ จการของผูป้ ระกอบการไทย
จํานวน 10 บริ ษทั ที่มีความเกี่ยวข้องกับธุ รกิจบริ ษทั ญี่ปุ่น โดยใช้วิธีการสุ่ มแบบวิธีการเฉพาะเจาะจง
(Purposive sampling) เช่นเดียวกัน
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั แบ่งเป็ น
1. แบบสอบถาม (Questionnaire) มาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยแบ่งเป็ น 3 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานทัว่ ไป

ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการย้ายฐานธุรกิจ
ส่ วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
2. แบบสอบถามเชิงลึกสําหรับผูป้ ระกอบการญี่ปุ่น แบ่งเป็ น 4 ส่ วน
ส่ วนที่ 1 สํารวจความพร้อมของการย้ายฐานธุรกิจของบริ ษทั ญี่ปุ่นมายังประเทศไทย
ส่ วนที่ 2 ศึกษาแนวโน้มการย้ายฐานธุรกิจของบริ ษทั ญี่ปุ่นมายังประเทศไทย
ส่ วนที่ 3 ศึกษาความเกี่ยวข้องเชื่ อมโยงของการย้ายฐานธุ รกิจของบริ ษทั ญี่ปุ่นมายัง
ประเทศไทยกับธุรกิจไทย
ส่ วนที่ 4 ศึกษาแนวโน้มการย้ายธุรกิจไปประเทศอื่น
3. แบบสอบถามเชิงลึกสําหรับผูป้ ระกอบการไทย
วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ค่าสถิติ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป ผลการวิจยั สรุ ปได้
ดังนี้
กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามมีบริ ษทั ธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ คิดเป็ น ร้อย
ละ 22.9, 52.6 และ 22.9 ตามลําดับ ธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีทุนจดทะเบียนในประเทศไทยมากที่สุดอยูท่ ี่
มากกว่า 200 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 50.8 รองลงมาคือ มีทุนจดทะเบียนน้อยกว่า 30 ล้านบาท
คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 17.7 ธุรกิจขนาดกลางที่มีทุนจดทะเบียนมากที่สุดอยูท่ ี่ 101 - 150 ล้านบาท คิด
เป็ นสัดส่ วนร้อยละ 32.0 รองลงมามีทุนจดทะเบียน 151 - 200 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 16.2
ธุรกิจขนาดเล็กที่มีทุนจดทะเบียนมากที่สุดอยู่ที่นอ้ ยกว่า 30 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 52.9
รองลงมาคือ บริ ษทั ที่มีทุนจดทะเบียน 51 - 100 ล้านบาทคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 16.5
ธุ รกิจขนาดใหญ่มีจาํ นวนพนักงานประจํา มากกว่า 300 คนขึ้นไปมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ
48.5 รองลงมา คือ มีจาํ นวนพนักงานประจํา 100 - 299 คน คิดเป็ น ร้อยละ 23.8 ธุรกิจขนาดกลางมี
จํานวนพนักงานประจํา 100 - 299 คน มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 27.0 รองลงมา คือ มีจาํ นวนพนักงาน
ประจํา 50 - 99 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.5 ธุรกิจขนาดเล็กมีจาํ นวนพนักงานประจํา 10 – 29 คน มากที่สุด
คิดเป็ นร้อยละ 34.7 รองลงมาคือมีพนักงานประจําขนาดน้อยกว่า 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.0 สําหรับ
การจ้างพนักงานชัว่ คราว ธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กมีการจ้างพนักงานชัว่ คราวน้อย
กว่า 10 คนสู งที่สุด คือ ร้อยละ 51.5 , 37.8 และ 77.7 ของการจ้างพนักงานชัว่ คราวรวมของแต่ละ
ขนาดธุรกิจ ตามลําดับ

ธุ รกิจที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กเป็ นธุ รกิจอุตสาหกรรมการ
ผลิตมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 70.0 , 78.1 และ 56.2 ตามลําดับ โดยมีผลิตภัณฑ์หลักเป็ นชิ้นส่ วนรถยนต์
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ และผลิตภัณฑ์หลักอื่นๆ
ธุ รกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กมีสัดส่ วนการขายภายในประเทศสู งกว่าการขาย
ภายนอกประเทศ คิดเป็ นร้อยละ 56.2 , 66.9 และ 76.7 ตามลําดับ ในลักษณะ Indirect Export คือการ
ขยายตลาดผ่านคนกลาง หรื อตัวแทนจําหน่ ายภายในประเทศ ที่ซ้ื อสิ นค้าเพื่อการส่ งออก ตลาดหลัก
ของธุ รกิ จ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก มี ตลาดหลัก อยู่ที่ก ลุ่มประเทศในเอเชี ย มากที่ สุด
รองลงมาคือ ตลาดในประเทศญี่ปุ่น
ระยะเวลาที่บริ ษทั ย้ายฐานธุรกิจมาประเทศไทยจนถึงปัจจุบนั พบว่า ส่ วนใหญ่ของธุรกิจขนาด
ใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ย้ายฐานธุรกิจมาประเทศไทยนานกว่า 6 ปี ขึ้นไป คิดเป็ น ร้อยละ 80.8 ,
64.4 และ 51.2 ตามลําดับ รองลงมาของธุรกิจขนาดใหญ่ คือ 1 - 3 ปี คิดเป็ นร้อยละ 7.7 ของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก คือ 4 - 5 ปี คิดเป็ นร้อยละ 21.9 และ 19.0
ธุ รกิ จขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กมีความต้องการลงทุนในพื้นที่กรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑลมากที่สุด รองมาคือ ภาคตะวันออก ยกเว้นธุรกิจขนาดเล็กมีความต้องการลงทุนในพื้นที่
ภาคกลาง รองจากพื้นที่กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
สําหรับเหตุผลในการย้ายฐานธุ รกิ จมาประเทศไทย ของธุ รกิ จขนาดใหญ่ คือ ทําเลที่ต้ งั ทาง
ภูมิศาสตร์ของประเทศไทย คิดเป็ น ร้อยละ 20.2 รองลงมา คือ การสนับสนุนจากบีโอไอ คิดเป็ นร้อยละ
16.6 ธุ รกิจขนาดกลางมีเหตุผลของการย้ายฐานธุ รกิจมาประเทศไทยมากที่สุด คือ ต้องการเปิ ดตลาด
ใหม่ คิดเป็ นร้อยละ 18.9 รองลงมา คือ การสนับสนุนจากบีโอไอ คิดเป็ นร้อยละ 16.0 ธุรกิจขนาดเล็กมี
เหตุผลของการย้ายฐานธุรกิจมาประเทศไทยมากที่สุด คือ ทําเลที่ต้ งั ทางภูมิศาสตร์ ของประเทศไทย คิด
เป็ นร้อยละ 17.9 ต้องการเปิ ดตลาดใหม่ คิดเป็ นร้อยละ 11.8 และตามลูกค้าหรื อเครื อข่ายธุ รกิจมา
ร้อยละ 8.7 ตามลําดับ
ธุรกิจขนาดใหญ่มีความพร้อมในการย้ายฐานธุรกิจในด้านต่างๆ มายังประเทศไทยมากที่สุดคือ
ด้านเทคโนโลยี คิดเป็ น ร้อยละ 22.7 รองลงมา คือ ด้านการตลาดคิดเป็ นร้อยละ 22.1 ความพร้อมที่
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กมีมากที่สุด คือ ด้านเทคโนโลยี คิดเป็ นร้อยละ 29.2 และ 26.8 รองลงมา
คือ ด้านการตลาด คิดเป็ นร้อยละ 20.5 และ 24.1
ลักษณะการย้ายของธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดกลางมายังประเทศไทย เป็ นการย้ายฐานธุรกิจ
เพื่อการเพิ่มฐานธุ รกิจ คิดเป็ นร้อยละ 48.5 และ 43.5 รองลงมา คือ การย้ายมาเฉพาะการผลิต คิดเป็ น
ร้อยละ 23.8 และ 23.4 สําหรับการย้ายฐานของธุรกิจขนาดเล็ก เป็ นการย้ายเพื่อเพิ่มฐานธุรกิจ คิดเป็ น
ร้อยละ 52.9 รองลงมา คือย้ายมาเฉพาะการผลิตและย้ายมาทั้งหมด คิดเป็ นร้อยละ 16.5

ในประเด็นแผนการย้ายฐานธุรกิจของบริ ษทั ในอนาคต ธุรกิจส่ วนใหญ่ตอบว่ายังดําเนินการใน
ประเทศไทย โดยร้อยละ 79.8 ของธุรกิจขนาดใหญ่ตอบว่า ยังอยูท่ ี่ประเทศไทยเหมือนเดิม ร้อยละ 17.8
ตอบว่ามีแผนที่จะย้ายไปประเทศอื่น ร้อยละ 75.5 ของธุ รกิจขนาดกลางตอบว่ายังดําเนิ นการอยู่ที่
ประเทศไทย ร้อยละ 19.1 ตอบว่าย้ายไปประเทศอื่น ธุรกิจขนาดเล็ก ร้อยละ 76.9 ตอบว่า ยังดําเนินการ
อยู่ที่ประเทศไทยเช่ นกัน และร้อยละ 18.2 ตอบว่ามีแผนย้ายไปประเทศอื่น โดยในกรณี ตอ้ งการย้าย
ฐานธุ ร กิ จ ประเทศที่ ธุ ร กิ จ ขนาดใหญ่ ต ้อ งการย้า ยมากที่ สุ ด คื อ ประเทศ เวี ย ดนามและประเทศ
อินโดนี เซี ย คิดเป็ นร้อยละ 13.1 รองลงมา คือประเทศลาว คิดเป็ นร้อยละ 5.4 ประเทศที่ธุรกิจขนาด
กลางต้องการย้ายมากที่สุด คือ ประเทศเวียดนาม คิดเป็ นร้อยละ 21.6 รองลงมา คือประเทศอินโดนีเซีย
คิดเป็ นร้อยละ 15.8 ประเทศที่ธุรกิจขนาดเล็กต้องการย้ายมากที่สุด คือ ประเทศเวียดนาม คิดเป็ นร้อย
ละ 17.4 รองลงมา คือประเทศอินโดนีเซีย คิดเป็ นร้อยละ 15.7 สําหรับเหตุผลที่ธุรกิจเหล่านี้ตอ้ งการย้าย
ไปประเทศอื่น เนื่องจากต้องการเปิ ดตลาดใหม่ และ ค่าแรงตํ่า
เหตุผลที่ธุรกิ จขนาดใหญ่ยงั ต้องการเลือกประเทศไทยมากที่สุดคือ ทําเลที่ต้ งั ทางภูมิศาสตร์
ของประเทศไทย คิดเป็ นร้อยละ 20.5 รองลงมา คือ แรงงานไทยมีคุณภาพ คิดเป็ นร้อยละ 16.5 เหตุผลที่
ธุ รกิจขนาดกลางยังต้องการเลือกประเทศไทยมากที่สุดคือ การสนับสนุ นจากบีโอไอ คิดเป็ นร้อยละ
19.9 รองลงมา คือ ทําเลที่ต้ งั ทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย คิดเป็ นร้อยละ 15.6 เหตุผลที่ธุรกิจขนาด
เล็กยังต้องการเลือกประเทศไทยมากที่สุดคือ ทําเลที่ต้ งั ทางภูมิศาสตร์ ของประเทศไทย คิดเป็ นร้อยละ
18.1 รองลงมา คือ ตามลูกค้ามาคิดเป็ นร้อยละ 16.7
ในปัจจุบนั ธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กสัญชาติญี่ปุ่น มีคู่คา้ ที่เป็ นธุรกิจไทย ที่มี
ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจในการสนับสนุนวัตถุดิบการผลิตมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 34.7 , 37.8
และ 32.3 ตามลําดับ รองลงมาสําหรับธุ รกิ จขนาดใหญ่ คือ ที่ปรึ กษาด้านบัญชี คิดเป็ นร้อยละ 16.9
ส่ วนธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กมีธุรกิจไทยที่เป็ นคู่คา้ ลําดับรองลงไป คือ บริ การด้านขนส่ งคิดเป็ น
ร้อยละ 17.5 และ 16.2
เมื่อพิจารณาภาพรวมของปั จจัยที่ส่งผลต่อการย้ายฐานธุ รกิจ ปรากฏว่าปั จจัยที่มีผลมากที่สุด
ต่อการย้ายฐานของธุรกิจทุกขนาด ได้แก่ ปั จจัยด้านปั ญหาและสาเหตุในการย้ายฐานธุ รกิจ รองมาคือ
ด้านความพร้อมในการย้ายฐานธุ รกิจ โดยมีองค์ ประกอบของปั จจัยด้านปั ญหาและสาเหตุในการย้าย
ฐานธุรกิจ สําหรับธุรกิจขนาดใหญ่ เป็ นการย้ายเพื่อขยายด้านการตลาด รองลงมา คือ การย้ายเพื่อขยาย
ฐานธุ รกิ จของตนเอง การย้ายฐานของธุ รกิ จขนาดกลาง คือ การย้ายตามความต้องการของลูก ค้า
รองลงมา คือ เป็ นการย้ายเพื่อขยายด้านการตลาด ส่ วนธุ รกิจขนาดเล็ก เป็ นการย้ายตามความต้องการ
ของลูกค้ามากที่สุด รองลงมา คือ การย้ายเพื่อขยายฐานธุรกิจของตนเอง สําหรับองค์ ประกอบภายใน
ปั จจัยด้านความพร้อมในการย้ายฐานธุรกิจ ในส่ วนของธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดกลาง องค์ประกอบ

ที่ส่งผลมากที่สุด คือ ความพร้อมด้านข้อมูลการลงทุน รองลงมา คือ ความพร้อมด้านเงินทุน ส่ วนธุรกิจ
ธุ รกิจขนาดเล็ก เป็ นองค์ประกอบด้านความพร้อมด้านข้อมูลการลงทุน และ ความพร้อมด้านเงินทุน
รองลงมา คือ ความพร้อมของผูเ้ ชี่ยวชาญของบริ ษทั
สําหรับปัจจัยด้านสภาพการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการลงทุนในประเทศไทย จําแนกตามรายตัว
แปร ตั ว แปรส่ งผลต่ อ ธุ ร กิ จ ขนาดใหญ่ ม ากที่ สุ ด คื อ มี ปั จจั ย การสนั บ สนุ นของการผลิ ต
(INFRASTRUCTURE) รองลงมา คือ ความมัน่ คงด้านเศรษฐกิจของไทย ส่ วนธุรกิจขนาดกลาง ตัว
แปรที่มีส่งผลมากที่สุด คือ สภาพความเป็ นอยูท่ ี่สะดวกสบาย รองลงมา คือ สิ ทธิ ประโยชน์ที่ได้รับจาก
BOI สําหรั บธุ รกิ จธุ รกิ จขนาดเล็ก ตัวแปรที่ ส่งผลมากที่ สุด คือ สภาพความเป็ นอยู่ที่สะดวกสบาย
รองลงมา คือ การบริ หารจัดการของญี่ปุ่นสามารถประสานสอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยได้ง่าย
เมื่อจําแนกตามลักษณะของธุรกิจ ในส่ วนของอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจขายปลีกและขายส่ ง
และธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ที่เป็ นธุรกิจขนาดใหญ่ ด้านที่ส่งผลต่อการย้ายฐานธุรกิจมากที่สุด คือ
ด้านความพร้อมในการย้ายฐานธุ รกิ จ และ ด้านปั ญหาและสาเหตุในการย้ายฐานธุ รกิจ ส่ วนธุ รกิ จ
ก่อสร้าง (การก่อสร้างทุกประเภท) และ อุตสาหกรรมบริ การขนาดใหญ่ ด้านที่ส่งผลมากที่สุด ต่อ คือ
ด้านสภาพการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการลงทุนในประเทศไทย
สําหรับอุตสาหกรรมการผลิต ธุ รกิ จขายปลีกและขายส่ ง ธุ รกิจการค้าระหว่างประเทศ และ
อุตสาหกรรมบริ การที่เป็ นธุ รกิ จขนาดกลาง ด้านที่ส่งผลต่อการย้ายฐานธุ รกิ จมากที่สุด ต่อ คือ ด้าน
ความพร้อมในการย้ายฐานธุ รกิ จ ส่ วนธุ รกิ จก่อสร้ าง (การก่ อสร้ างทุกประเภท) ขนาดกลาง ด้านที่
ส่ งผลต่อการย้ายฐานธุรกิจมากที่สุด คือ ปั ญหาและสาเหตุในการย้ายฐานธุรกิจ ส่ วนอุตสาหกรรมการ
ผลิตและธุ รกิจขายปลีกและขายส่ งขนาดเล็ก ความพร้อมในการย้ายฐานธุ รกิจ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจ
ย้ายฐานธุรกิจมากที่สุด
เมื่อพิจารณาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจย้ายฐานธุรกิจ จําแนกตามลักษณะธุรกิจ สรุ ปได้ดงั นี้

ภาพรวมของอุตสาหกรรมการผลิตและบริ การ ด้านความพร้อมในการย้ายฐานธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่ วนรถยนต์ ด้านที่ส่งผลมากที่สุดต่อธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และ
ธุรกิจขนาดเล็ก คือด้านความพร้อมในการย้ายฐานธุรกิจ




ผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์ ด้านที่ส่งผลมากที่สุดต่อธุ รกิจขนาด
ใหญ่ ขนาดกลาง คือด้านความพร้อมในการย้ายฐานธุ รกิจ ด้านที่ส่งผลมากที่สุดต่อ
ธุรกิจธุรกิจขนาดเล็ก คือด้านปั ญหาและสาเหตุในการย้ายฐานธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์หลักของธุ รกิ จอาหาร ด้านที่ส่งผลมากที่สุดต่อธุ รกิ จขนาดใหญ่ ขนาด
กลาง และขนาดเล็ก คือ ด้านความพร้อมในการย้ายฐานธุรกิจ











ธุ รกิจบริ การด้านโลจิสติกส์ ด้านที่ส่งผลมากที่สุดต่อธุ รกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง
และขนาดเล็ก คือด้านความพร้อมในการย้ายฐานธุรกิจ และ ด้านปั ญหาและสาเหตุใน
การย้ายฐานธุรกิจ
ธุ รกิ จบริ การด้านคอมพิวเตอร์ ด้านที่ส่งผลมากที่สุดต่อธุ รกิ จขนาดใหญ่ คือ ด้าน
สภาพการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการลงทุนในประเทศไทย และด้านความพร้อมในการ
ย้ายฐานธุรกิจ ด้านที่ส่งผลมากที่สุดต่อธุรกิจขนาดกลาง และธุรกิจขนาดเล็ก คือ ด้าน
ความพร้อมในการย้ายฐานธุรกิจ
ธุ ร กิ จ ที่ ป รึ ก ษาด้า นการผลิ ต ด้า นที่ ส่ ง ผลมากที่ สุ ด ต่ อ ธุ ร กิ จ ขนาดใหญ่ คื อ ด้า น
สภาพการณ์ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการลงทุนในประเทศไทย ด้านที่ส่งผลมากที่สุดต่อ
ธุรกิจขนาดเล็ก คือด้านความพร้อมในการย้ายฐานธุรกิจ
ธุรกิจที่ปรึ กษาธุ รกิจด้านการเงินและการลงทุน ด้านที่ส่งผลมากที่สุดต่อธุรกิจขนาด
ใหญ่ คือ ด้านปั ญหาและสาเหตุในการย้ายฐานธุ รกิจ ด้านที่ส่งผลมากที่สุดต่อธุ รกิจ
ขนาดกลาง คือด้านความพร้อมในการย้ายฐานธุ รกิจ และ ด้านปั ญหาและสาเหตุใน
การย้ายฐานธุรกิจ และทุกด้านที่ส่งผลมากที่สุด ต่อธุรกิจธุรกิจขนาดเล็ก เท่ากัน
ธุ รกิ จที่ ปรึ ก ษาด้านการตลาด ด้านที่ ส่งผลมากที่ สุด ต่ อธุ รกิ จขนาดใหญ่ คื อ ด้าน
สภาพการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการลงทุนในประเทศไทย ด้านที่ส่งผลต่อธุ รกิจขนาด
กลางและธุรกิจขนาดเล็กมากที่สุด คือด้านความพร้อมในการย้ายฐานธุรกิจ

สรุ ปผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบของปั จจัยที่ส่งผลต่ อการย้ ายฐานธุรกิจของบริ ษัทสั ญชาติ
ญีป่ ุ่ นมาประเทศไทย จําแนกเป็ นภาพรวม ขนาดของธุรกิจ และลักษณะของผลิตภัณฑ์หลัก ดังนี้
จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยทั้งหมด ของธุ รกิจขนาดและ
สาขาต่าง ๆ พบว่าไม่มีความแตกต่างกันมากนัก การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) เพื่อจัด
ปัจจัยเป็ นกลุ่ม ๆ ตามความสัมพันธ์ของปัจจัยและให้เห็นถึงความสําคัญของแต่ละปั จจัยตามลําดับกลุ่ม
ปั จจัย และตามลําดับในกลุ่มปั จจัย นํามาใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนเพื่อรองรับการส่ งเสริ มการ
ขยายฐานของธุ รกิ จญี่ปุ่นในประเทศไทยได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประโยชน์กบั เศรษฐกิจไทย
มากที่สุด การวิเคราะห์องค์ประกอบนั้นจําเป็ นต้องใช้จาํ นวนตัวอย่างมากกว่าจํานวนตัวแปร (ปั จจัย)
จึงสามารถวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ธุ รกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก กลุ่มธุ รกิจชิ้นส่ วน
ยานยนต์ และ กลุ่มเครื่ องใช้ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิคส์
ผลการวิเคราะห์ จากข้อมูลการสํารวจกลุ่ มบริ ษทั สัญชาติ ญี่ปุ่นที่ เป็ นตัวอย่าง จํานวน 500
บริ ษทั สรุ ปผลได้ดงั นี้

ธุรกิจทุกขนาดและทุกสาขา (กลุ่มตัวอย่ างทั้งหมด) สามารถแบ่งปั จจัยออกเป็ น 6 กลุ่ม เรี ยง
ตามความสําคัญและผลที่มีต่อการย้ายฐานมากที่สุด ดังนี้ ปัจจัยด้านสภาพการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการ
ลงทุน ปัจจัยทางด้านปัญหาและสาเหตุในการย้ายฐานธุรกิจ ปัจจัยด้านความพร้อมในการย้ายฐาน
ธุรกิจ ปัจจัยด้านการตลาด ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และ ปั จจัยด้านค่าจ้าง
แรงงาน
ธุรกิจขนาดใหญ่ สามารถแบ่งกลุ่มปัจจัยออกเป็ น 7 กลุ่ม โดยกลุ่มที่มีความสําคัญและมีผลต่อ
การย้ายฐานมากที่สุด คือกลุ่มปัจจัยด้านความพร้อมในการย้ายฐานธุรกิจ รองลงมาจะเป็ นกลุ่มปัจจัย
ทางด้านปั ญหาและสาเหตุในการย้ายฐานธุรกิจ และกลุ่มปัจจัยด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
ตามลําดับ
ธุรกิจขนาดกลาง สามารถแบ่งกลุ่มปัจจัยออกเป็ น 6 กลุ่ม โดยกลุ่มที่มีความสําคัญและมีผลต่อ
การย้ายฐานมากที่สุด คือกลุ่มปัจจัยด้านสภาพการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการลงทุน รองลงมาจะเป็ น
กลุ่มปั จจัยทางด้านปัญหาและสาเหตุในการย้ายฐานธุรกิจ และกลุ่มปัจจัยด้านความพร้อมในการย้าย
ฐานธุรกิจ ตามลําดับ
ธุรกิจขนาดเล็ก สามารถแบ่งกลุ่มปัจจัยออกเป็ น 8 กลุ่ม โดยกลุ่มที่มีความสําคัญและมีผลต่อ
การย้ายฐานมาก คือกลุ่มปัจจัยด้านความพร้อมในการย้ายฐานธุรกิจ กลุ่มปั จจัยทางด้านปัญหาและ
สาเหตุในการย้ายฐานธุรกิจ และกลุ่มปัจจัยด้านสภาพการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการลงทุน ซึ่งมีผลต่อ
การย้ายฐานใกล้เคียงกัน
เมื่อพิจารณาปัจจัยทีม่ ีความสํ าคัญต่ อธุรกิจทั้งขนาดเล็กและขนาดกลาง คือ ปัจจัยด้าน
สภาพการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการลงทุน ปัจจัยทางด้านปัญหาและสาเหตุในการย้ายฐานธุรกิจ ปัจจัย
ด้านความพร้อมในการย้ายฐานธุรกิจ และปัจจัยด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
 ปัจจัยด้ านสภาพการณ์ ทเี่ ป็ นประโยชน์ ต่อการลงทุน ที่มีผลต่อการย้ายฐานของ
ธุรกิจทั้งขนาดกลางและขนาดเล็ก ประกอบด้วย การที่มีระดับเทคโนโลยีสามารถรองรับกระบวนการ
ผลิต ข้อกําหนดทางกฎหมายอื่น ๆ ที่เอื้อประโยชน์ต่อการทําธุรกิจ ความมีเสถียรภาพทางการเมือง
การปกครองของไทย และระดับคุณภาพของแรงงานไทยที่สามารถพัฒนาได้
 ปัจจัยทางด้ านปัญหาและสาเหตุในการย้ ายฐานธุรกิจ ที่มีผลต่อการย้ายฐานของ
ธุรกิจทั้งขนาดกลางและขนาดเล็ก ประกอบด้วย ความแตกต่างของอัตราค่าไฟฟ้ าและส่ วนที่ใช้ในการ
สนับสนุนการผลิต ต้นทุนค่าวัตถุดิบที่มีราคาสูง ความแตกต่างของอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ถูกเรี ยก
เก็บเทียบกับไทย แนวโน้มภาวะค่าเงินเยนแข็งค่า และการขาดแคลนบุคลากร

 ปัจจัยด้ านความพร้ อมในการย้ ายฐานธุรกิจ ที่มีผลต่อการย้ายฐานของธุรกิจทั้ง
ขนาดกลางและขนาดเล็ก ประกอบด้วย ความพร้อมด้านข้อมูลการลงทุน ความพร้อมด้านเงินทุน และ
ความพร้อมด้านเทคโนโลยี
 ปัจจัยด้ านการสนับสนุนจากหน่ วยงานภาครัฐ ที่มีผลต่อการย้ายฐานของธุรกิจทั้ง
ขนาดกลางและขนาดเล็ก ประกอบด้วยการเกิด ASEAN ECNOMIC COMMUNITY 2015 ซึ่งจะทํา
ให้ตลาดใหญ่ข้ ึน และการมี AFTA ช่วยเอื้อให้เกิดประโยชน์ในการทําธุรกิจในประเทศไทย
สําหรับกลุ่มธุรกิจหลักในการศึกษาในครั้งนี้
ได้แก่
ธุรกิจชิ้นส่ วนยานยนต์ธุรกิจและ
มีกลุ่มปัจจัยที่มีผลต่อการย้ายฐานธุรกิจของบริ ษทั สัญชาติญี่ปุ่น
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
มายังประเทศไทย สรุ ปได้ดงั นี้
ธุรกิจชิ้นส่ วนยานยนต์ สามารถแบ่งกลุ่มปัจจัยออกเป็ น 8 กลุ่ม โดยกลุ่มที่มีความสําคัญและมี
ผลต่อการย้ายฐานมากที่สุด คือกลุ่มปัจจัยด้านสภาพการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการลงทุน รองลงมา กลุ่ม
ปัจจัยด้านความพร้อมในการย้ายฐานธุรกิจ และกลุ่มปัจจัยทางด้านปั ญหาและสาเหตุในการย้ายฐาน
ธุรกิจ ตามลําดับ
ธุรกิจเครื่องใช้ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สามารถแบ่งกลุ่มปั จจัยออกเป็ น 7 กลุ่ม โดยกลุ่มที่มี
ความสําคัญและมีผลต่อการย้ายฐานมากที่สุด คือกลุ่มปัจจัยด้านสภาพการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการ
ลงทุน รองลงมา กลุ่มปัจจัยด้านความพร้อมในการย้ายฐานธุรกิจ กลุ่มปัจจัยทางด้านการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐ
และกลุ่มปั จจัยด้านปัญหาและสาเหตุในการย้ายฐานธุรกิจและกลุ่มปัจจัยด้าน
สภาพการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการลงทุน ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาปัจจัยทีม่ ีความสํ าคัญต่ อธุรกิจชิ้นส่ วนยานยนต์ และ ธุรกิจเครื่องใช้ ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ คือ ปั จจัยด้านสภาพการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการลงทุน ปั จจัยด้านความพร้อมในการ
ย้ายฐานธุรกิจ และปั จจัยทางด้านปัญหาและสาเหตุในการย้ายฐานธุรกิจ
 ปัจจัยด้ านสภาพการณ์ ทเี่ ป็ นประโยชน์ ต่อการลงทุน ที่มีผลต่อการย้ายฐานของ
ธุรกิจชิ้นส่ วนยานยนต์ และ ธุรกิจเครื่ องใช้ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย ความมัน่ คงทางด้าน
เศรษฐกิจของไทย การที่มีปัจจัยสนับสนุนการผลิต (INFRASTRUCTURE) อย่างเพียงพอต่อการผลิต
ระดับคุณภาพของแรงงานไทยที่สามารถพัฒนาได้ ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางด้านธุรกิจของภูมิภาค
อาเซียนและสภาพความเป็ นอยูท่ ี่สะดวกสบาย
 ปัจจัยทางด้ านปัญหาและสาเหตุในการย้ายฐานธุรกิจ ที่มีผลต่อการย้ายฐานของ
ของธุรกิจชิ้นส่ วนยานยนต์ และ ธุรกิจเครื่ องใช้ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย ความแตกต่าง
ของอัตราค่าไฟฟ้ าและส่ วนที่ใช้ในการสนับสนุนการผลิต และต้นทุนค่าวัตถุดิบที่มีราคาสู ง

 ปัจจัยด้ านความพร้ อมในการย้ ายฐานธุรกิจ
ที่มีผลต่อการย้ายฐานของธุรกิจ
ชิ้นส่ วนยานยนต์ และ ธุรกิจเครื่ องใช้ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย ความพร้อมด้านข้อมูล
การลงทุน ความพร้อมด้านเงินทุน ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความพร้อมของผูเ้ ชี่ยวชาญของบริ ษทั
และการที่บริ ษทั มีการเตรี ยมความพร้อมด้านระบบการบริ หารจัดการของบริ ษทั

สรุ ปผลการสั มภาษณ์ เชิงลึก
ชิ้นส่ วนรถยนต์ ความพร้อมของการย้ายฐานธุรกิจของบริ ษทั สัญชาติญี่ปุ่นมายังประเทศไทย
ของกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้ นส่ วนยานยนต์ มีความพร้อมทุกด้าน ตลอดจนยังมีระบบการบริ หารจัดการ
แบบผสมผสานระหว่างญี่ปุ่นกับไทยทีเข้าใจในวัฒนธรรมที่ต่างกัน
แนวโน้มการย้ายฐานธุรกิจของบริ ษทั ญี่ปุ่นมายังประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่ วน ยาน
ยนต์ คิ ด ว่า ปั จ จุ บ ัน ประเทศไทยยัง คงเป็ นศู น ย์ก ลางของอุ ต สาหกรรมรถยนต์ใ นภู มิ ภ าคอาเซี ย น
เนื่ องจากมีทาํ เลที่ต้ งั ที่เหมาะสม สภาพความเป็ นอยู่ที่สะดวกสบาย แต่ในอนาคตเมื่อพิจารณาปั จจัย
ต่างๆ ที่มีเพิ่มขึ้น เช่น อัตราค่าแรงที่มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับคุณภาพของพนักงานหรื อเทียบกับ
อัตราค่าแรงของประเทศใกล้เคียง เช่น อินโดนีเซี ย เวียดนาม แนวโน้มการย้าย การเพิ่มหรื อขยายธุรกิจ
คงจะมีอตั ราคงที่โดยจะยังไม่ลดอัตราการลงทุน
ความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงของการย้ายฐานธุรกิจของบริ ษทั ญี่ปุ่นมายังประเทศไทยกับธุรกิจของ
คนไทย กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่ วนยานยนต์มีประเด็นหลักที่มีความคิดเห็นตรงกัน คือ การเพิ่มขึ้นของ
การจ้างงาน เกิดการพัฒนาทางอุตสาหกรรมที่สามารถมีกระบวนการผลิตที่ใช้ตน้ ทุนตํ่า การลดต้นทุน
การผลิตที่ได้กาํ หนดไว้ วัตถุดิบหาง่าย ราคาถูก สามารถลดต้นทุนค่าขนส่ ง
กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่ วนยานยนต์โดยรวมยังไม่มีแนวโน้มที่จะย้ายฐานธุรกิจไปประเทศอื่น
เนื่ องจากยังมีความพอใจในการดําเนิ นธุรกิจในประเทศไทย แต่ถา้ จะขยายเพิ่มเติมจะขยายไปประเทศ
อื่น ไม่ขยายในประเทศไทย เนื่องจากอัตราค่าแรงในอนาคตของประเทศไทยมีแนวโน้มสู งมากขึ้นเมื่อ
เทียบกับประเทศข้างเคียง ตลอดจนสามารถที่จะขยายตลาดให้โตมากขึ้นได้ดว้ ย
เครื่ องใช้ ไฟฟ้า กลุ่มธุ รกิจนี้ มีความพร้อมในทุกด้านในการย้ายธุ รกิจของบริ ษทั ญี่ปุ่นมายัง
ประเทศไทย
แนวโน้ม การย้า ยฐานธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท ญี่ ปุ่น ในกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งใช้ไ ฟฟ้ า บริ ษ ัท
สั ญ ชาติ ญี่ ปุ่ นมาความเห็ น ว่ า ปั จ จุ บ ัน ประเทศไทยมี ค วามเหมาะสมเป็ นฐานการผลิ ต ในภู มิ ภ าค
แนวโน้มการย้าย การเพิ่มหรื อขยายธุรกิจคงจะยังคงมี และมีบางบริ ษทั ได้ตดั สิ นใจขยายพื้นที่การผลิต
ไปยังโซนอื่นๆ ของประเทศไทยแล้ว

สําหรับความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงของการย้ายฐานธุรกิจของบริ ษทั ญี่ปุ่นกับระบบเศรษฐกิจไทย
ประเด็นหลักที่มีความคิดเห็นตรงกันของกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่ องใช้ไฟฟ้ า คือ การเพิ่มขึ้นของการจ้าง
งาน เกิดการพัฒนาทางอุตสาหกรรม นําเงินตราเข้าประเทศไทย การลดต้นทุนการผลิต เนื่ องจากค่าแรง
ถูก สามารถลดต้นทุนค่าขนส่ งโดยเฉพาะถ้าส่ งไปยุโรป การย้ายฐานธุรกิจตามลูกค้ารายใหญ่ เป็ นการ
เพิ่มช่องทางการขาย สําหรับความเชื่อมโยงกับธุรกิจของคนส่ วนใหญ่มีคู่คา้ ที่เป็ นนักธุรกิจชาวไทย
แนวโน้มการย้ายธุ รกิ จไปประเทศอื่นของกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่ องใช้ไฟฟ้ า โดยรวมยังไม่มี
แนวโน้มที่จะย้ายฐานธุ รกิจไปประเทศอื่นเนื่ องจากยังมีความพอใจ แต่ถา้ จะขยายเพิ่มเติมจะขยายไป
ประเทศอื่น เช่น อินโดนีเซีย หรื ออินเดีย โดยพิจารณาจากอัตราค่าแรงและสามารถขยายตลาดได้
อิเล็กทรอนิ กส์ สาเหตุ ของการย้ายฐานผลิ ตมาในประเทศไทยของบริ ษทั สัญชาติ ญี่ปุ่นใน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากต้องการประโยชน์จากแรงงานราคาถูกและเป็ นการย้ายมาเพื่อให้
อยูใ่ กล้กบั บริ ษทั ลูกค้าที่มีโรงงานในประเทศไทย บริ ษทั ญี่ปุ่นในประเทศไทยมีความพึงพอใจในสิ ทธิ
ประโยชน์ที่ได้รับจากนโยบายสนับสนุนการลงทุนของรัฐบาลไทย ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาบ้าง เช่น ความ
ล่าช้าในการเดินเอกสาร นอกจากนี้ บริ ษทั ญี่ปุ่นได้ประสบความสําเร็ จในการลดต้นทุนการผลิต อีกทั้ง
ยังสามารถทํางานร่ วมกับคนไทยได้ ในด้านความเป็ นอยู่ คนญี่ปุ่นไม่มีปัญหาในการดําเนิ นชี วิตใน
ประเทศไทย ดังนั้น จึ ง ไม่ มี แ นวโน้ม ของการย้า ยฐานออกไปจากประเทศไทยแบบถาวร แต่ จ ะมี
แนวโน้มของการขยายฐานผลิตในประเทศไทยและประเทศอื่นในเอเชี ยโดยเฉพาะเวียดนาม โดยที่
สาเหตุของการไปเวียดนามจะคล้ายคลึงกับสาเหตุของการมาประเทศไทย นอกจากนี้การมาตั้งฐานผลิต
ของบริ ษทั ญี่ ปุ่นทําให้มีธุรกิ จอื่ นๆ เกิ ดขึ้ นมากมายในประเทศไทย ทั้งจากบริ ษทั สัญชาติ ไทยและ
ต่างชาติ แต่เป็ นที่น่าสังเกตว่าบริ ษทั สัญชาติไทยที่มีการติดต่อค้าขายด้วยจะเป็ นแต่ธุรกิจที่ไม่ตอ้ งการ
เทคโนโลยีช้ นั สู งหรื อเป็ นธุรกิจบริ การเท่านั้น
อาหาร ความพร้ อมของการย้ายธุ รกิ จของบริ ษทั ญี่ปุ่นมายังประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรม
อาหาร มี ค วามพร้ อ มทุ ก ด้า น มี ร ะบบการบริ ห ารจัด การที่ ส ามารถใช้กับ คนไทยได้ มี ร ะบบการ
ฝึ กอบรมให้กบั คนงานไทย ด้านเทคโนโลยี เครื่ องจักร นําเข้าจากญี่ปุ่น บางส่ วนสั่งซื้ อจากบริ ษทั ใน
ประเทศไทยเนื่องจากเป็ นอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่ องจักรไม่เฉพาะเจาะจง
แนวโน้มการย้ายฐานธุรกิจของบริ ษทั ญี่ปุ่นมายังประเทศไทยของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร มี
ความเห็ น ว่ า ประเทศไทยมี ค วามได้เ ปรี ย บเรื่ อ งของทํา เลที่ ต้ ัง ในภู มิ ภ าค สภาพความเป็ นอยู่ ที่
สะดวกสบาย มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานมาก แต่อตั ราค่าแรงที่มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ
กับคุ ณภาพของพนักงานนั้นสู งเกิ นไป จึ งมีความเห็ นว่าไม่ควรกําหนดพร้อมกันที่เดี ยวทั้งประเทศ
นอกจากนี้ยงั มีแนวโน้มการย้าย การเพิ่มหรื อขยายธุรกิจในประเทศไทย

ความเกี่ ยวข้องเชื่ อมโยงของการย้ายฐานธุ รกิ จของบริ ษทั ญี่ปุ่นในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร
มายังประเทศไทย การมาของอุตสาหกรรมอาหาร ส่ วนมากมาตามลูกค้ารายใหญ่ มาเพื่อขยายธุรกิจใน
ประเทศไทย ประเด็นหลักที่มีความคิดเห็นตรงกัน คือ สามารถลดต้นทุนได้ การเพิ่มขึ้นของการจ้าง
งาน มีประโยชน์กบั ธุรกิจ เศรษฐกิจไทยจะดีข้ ึน
แนวโน้มการย้ายธุ รกิจของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารไปประเทศอื่น ยังไม่มีแนวโน้มการย้าย
ถ้ามีจะเป็ นประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากแรงงานไทยเริ่ มหายาก เลือกงาน ส่ วนการสนับสนุนจาก BOI
ต้องรอพิจารณารายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงก่อน
บริการ (ทีป่ รึกษา/คอมพิวเตอร์ /การขนส่ งโลจิสติกส์ ) สาเหตุของการย้ายฐานธุรกิจของบริ ษทั
สัญชาติญี่ปุ่นในธุรกิจบริ การมายังประเทศไทย เนื่องจากความได้เปรี ยบโดยเปรี ยบเทียบ (Comparative
Advantage) โดยผูป้ ระกอบการธุรกิจบริ การญี่ปุ่นมักก่อตั้งขึ้นเพื่อให้บริ การกับชาวญี่ปุ่นเป็ นส่ วนใหญ่
ก่อนที่จะขยายบริ การให้กบั ผูป้ ระกอบการชาติอื่น
และมีความชํานาญในธุรกิจนั้นและขยายมายัง
ประเทศไทย (บริ ษทั ญี่ปุ่นได้ประสบความสําเร็ จในการบริ การมาก่อน) เมื่อพิจารณาถึงธุรกิจที่เป็ นห่วง
โซ่อุปทาน (Supply Chain) มีความต้องการมากพอ ซึ่งการใช้ประโยชน์จากแรงงานราคาถูกของ
ประเทศไทยมีนอ้ ย และเป็ นการย้ายมาเพื่อให้อยูใ่ กล้กบั บริ ษทั ลูกค้าญี่ปุ่นที่ตอ้ งการด้านการบริ การของ
ตนในประเทศไทย
บริ ษทั ญี่ปุ่นด้านบริ การในประเทศไทยมีความพึงพอใจในประเทศไทยโดยภาพรวม ส่วนใหญ่
ในด้านที่ต้ งั ภูมิศาสตร์ อาหาร ความเป็ นอยู่ ส่ วนในด้านสิ ทธิประโยชน์ที่ได้รับจากนโยบายสนับสนุน
การลงทุนของรัฐบาลไทย (BOI) ไม่เข้าข่ายที่จะได้รับ อีกทั้งยังสามารถทํางานร่ วมกับคนไทยได้ ใน
ด้านความเป็ นอยู่ คนญี่ปุ่นไม่มีปัญหาในการดําเนินชีวิตในประเทศไทย ดังนั้นจึงไม่มีแนวโน้มของการ
ย้ายฐานออกไปจากประเทศไทยแบบถาวร แต่จะมีแนวโน้มของการขยายฐานผลิตในประเทศไทยและ
ประเทศอื่นในเอเชียโดยเฉพาะแถบประเทศอาเซียน โดยที่สาเหตุของการไปต่างประเทศจะมาจากตัว
ธุรกิจบริ การที่มีการขยายและก่อให้เกิดการประหยัดจากขนาด (Economy of Scale) โดยพิจารณา
ประเทศที่คล้ายคลึงกับประเทศไทยและความสามารถในการแข่งขันการให้บริ การโดยรวม
สรุปผลการสั มภาษณ์ ความเห็นในเชิงลึก (In-dept Interview) ผู้ประกอบการไทย
ต่ อการย้ ายฐานธุรกิจของบริษัทสั ญชาติญปี่ ุ่ นมายังประเทศไทย
การย้า ยฐานการผลิ ต และธุ ร กิ จ ของบริ ษัท ญี่ ปุ่ นมาประเทศไทย ผลกระทบต่ อ บริ ษัท
ด้า นการตลาด และยอดขาย
กลุ่ มอุ ต สาหกรรมยานยนต์
กลุ่ มอุ ต สาหกรรมเครื่ องไฟฟ้ า
กลุ่มอุตสาหกรรมบริ การ มองว่า จะเกิดผลดีในทุกๆ ด้านมากกว่าผลเสี ย คือทําให้ประชาชนมีงานทํา

มีรายได้ที่เพิ่ม มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี เกิ ดผลดี กบั เศรษฐกิ จโดยรวม จะมีผลเสี ยบ้าง เช่ น
หากเป็ นบริ ษทั ญี่ปุ่นที่เป็ น SMEs ก็จะมาเป็ น คู่แข่งของบริ ษทั ขนาดเล็กของไทย
ความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการย้ายฐานการผลิตหรื อธุ รกิจของบริ ษทั ญี่ปุ่นมาประเทศไทยกับ
ธุ รกิ จของคนไทย ถือว่าเป็ นพันธมิตรทางธุ รกิ จร่ วมกัน เป็ นบริ ษทั ที่สนับสนุ นวัตถุดิบให้กบั บริ ษทั
ญี่ปุ่น หรื อซื้อวัตถุดิบจากบริ ษทั ญี่ปุ่น
การได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ จากบริ ษัท ญี่ ปุ่ น ได้ รั บ การสนั บ สนุ น ทางด้ า นเทคโนโลยี
การสนับสนุนทางด้านกระบวนการผลิต
ความต้องการให้ธุรกิจญี่ปุ่นมาลงทุนในประเทศไทย โดยรวมแล้ว เห็นว่า การลงทุนของญี่ปุ่น
ในประเทศไทย เป็ นสิ่ งที่ดี ส่ งผลดีกบั ตลาดในประเทศไทย ไม่ส่งผลต่อการดําเนินชีวิตของคนไทยแต่
อย่างใด และควรมีการสนับสนุนทุกประเภทของธุรกิจของญี่ปุ่นให้มาลงทุน เพื่อไม่ให้บริ ษทั ญี่ปุ่นย้าย
ไปลงทุนประเทศอื่น นอกจากนี้ ยังมีความเห็นว่า ในส่ วนนโยบายของภาครัฐ ภาครัฐควรเข้มงวดกับ
บริ ษทั ที่มีปัญหาฉกฉวยผลประโยชน์มากเกินไป ไม่ควรให้การสนับสนุ นมากกับบริ ษทั เหล่านี้ และ
ควรให้ความสําคัญกับ SMEs ของไทยให้มากขึ้น เพราะปั จจุบนั มีการสนับสนุนการลงทุนให้แก่บริ ษทั
ที่มาจากต่างประเทศมาก ทําให้บริ ษทั ที่มาจากต่างประเทศได้เปรี ยบกว่าบริ ษทั ของไทย
ความเห็นเพิ่มเติมจาก การศึกษาสถานภาพและแนวโน้ มการย้ ายฐานธุรกิจของบริษัทสั ญชาติ
ญีป่ ุ่ นมายังประเทศไทย
ปัจจัยดึงดูดทีส่ ่ งผลให้ ญปี่ ุ่ นมาลงทุนในประเทศไทย
ตามที่ทีมนักวิจยั ในนามของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ ปุ่น (TNI) ได้ร่วมกับสํานักงาน
ส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ดําเนิ นการสํารวจข้อมูลเชิ งลึกและได้เดินทางไป
สัมภาษณ์ผปู ้ ระกอบการบริ ษทั สัญชาติญี่ปุ่น ในหลายพื้นที่ในช่วงปลายปี 2554 ได้พบลักษณะที่จดั ได้
ว่าเป็ นปั จจัยที่ คิดว่าเป็ น ปั จจัยดึงดูด นักลงทุน ในการย้ายฐานธุ รกิ จของบริ ษทั สัญชาติญี่ปุ่นมายัง
ประเทศไทย และส่ งผลกระทบกับการลงทุนในดังนี้
1. ลักษณะโดยรวมของคนไทยและสั งคมประเทศไทย ที่จะก่อให้เกิดความสนใจในการลงทุน
คือ คนไทยมีลกั ษณะบุคลิกภาพ ที่เรี ยกว่า มีมนุษย์สมั พันธ์ สบาย อ่อนโยน อารมณ์ดี สร้างความรู ้สึก
เป็ นกันเองสูงสนุกสนาน อ่อนน้อมถ่อมตัว นับถือผูใ้ หญ่ มีมุมมองในการพิจารณาเรื่ องราวต่างๆ หรื อมี
ความคิดเชิงบวกสูง (Simplicity) มีสติปัญญาและไหวพริ บดี ประนีประนอม มีความรักศิลปะ จึงจัดได้
ว่าเป็ นชนชาติที่มีน้ าํ ใจดี ชอบช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่คิดมาก ในส่ วนของสังคมประเทศไทย มีการ
อนุรักษ์วฒั นธรรมไทยมาแต่โบราณ มีภาษาประจําชาติ วัฒนธรรมที่สวยงามของตนเอง ส่ งผลให้

ชาวต่างชาติ รวมทั้งประเทศญี่ปุ่นเอง ต้องการที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวหรื อพํานักอาศัย รวมทั้งการย้าย
ฐานธุรกิจของบริ ษทั สัญชาติญี่ปุ่นมายังประเทศไทย
2. ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทย มีภูมิศาสตร์ ที่ร้อนชื้น เย็นสบาย และภูมิประเทศ
ที่ต้ งั อยูในเกณฑ์ดี มีความอุดมสมบูรณ์ เป็ นแหล่งปลูกพืช ได้ดี มีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติท้ งั ภูเขา
นํ้าตก ป่ าไม้ ฯลฯ ที่สวยงามดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักลงทุนจํานวนมาก
3. ปัจจัยเอือ้ ประโยชน์ ต่อการลงทุนของประเทศไทย คือ มีบุคลากรที่มีความชํานาญในหลายๆ
ด้าน เช่น ทางการแพทย์ที่มีความสามรถในระดับโลก มีลกั ษณะการประยุกต์เก่ง มีความรู ้ความสามารถ
ในวิชาชีพต่างๆ มีการส่ งเสริ มการลงทุน มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การเมืองสามารถให้เกิดการแข่งขัน
การลงทุนได้ง่าย หรื อในภาพรวมของตลาดอาเซี ยนในปี 2558 ที่จะมีการวมกลุ่มอาเซี ยนที่จะกลายเป็ น
ตลาดเดียวและตลาดใหญ่ในปี 2558 และ ชาวญี่ปุ่นก็ยงั ที่จะเลือกประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางผลิตเพื่อ
การส่ งออกสิ นค้าในภูมิภาคนี้ เพราะสามารถขยายการค้ากับประเทศในเอเชียและอาเซียนได้ง่าย และมี
หลายสนธิสญ
ั ญาที่จะช่วยขับเคลื่อนการค้าได้มาก ตลอดจนการสร้างสิ่ งอํานวยความสะดวกทางสังคม
และสันทนาการ รวมทั้งค่าครองชี พไม่สูงนักเมื่อเทียบกับรายได้ของชาวต่างชาติที่เข้ามาทําธุ รกิจใน
ประเทศ
ปัจจัยผลักดันทีส่ ่ งผลให้ ญปี่ ุ่ นมาลงทุนในประเทศไทย
นักลงทุนญี่ ปุ่นยังให้ความสําคัญกับประเทศไทยอย่างมาก สําหรั บในเรื่ องการพิจารณา
แนวโน้มการย้ายฐานธุรกิจของบริ ษทั สัญชาติญี่ปุ่นมายังประเทศไทย
มุมมองส่ วนใหญ่ยงั เห็นว่าประเทศไทยยังคงเป็ นเบอร์ 1 ในอาเซียน ตั้งแต่อดีตถึงปั จจุบนั ซึ่ง
ทีมนักวิจยั เห็นว่าเป็ นปั จจัยที่คิดว่าเป็ น ปัจจัยผลักดัน นักลงทุนต่างชาติให้มีการย้ายฐานธุรกิจเกิดขึ้น
อาจจะพิจารณาเริ่ มจาก ค่าเงินเยนของประเทศญี่ปุ่นมีค่าแข็งขึ้นเรื่ อยๆ ก่อให้เกิดต้นทุนการผลิตที่สูง
และลดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่ งจะทําให้ภาคเอกชนตัดสิ นใจย้ายฐานไปต่างประเทศ ซึ่ ง
ประเทศไทยและเอเชี ยจะได้ ป ระโยชน์ จ ากการแข็ ง ค่ า ของเงิ นเยน ในตั้ งแต่ ปี 2528
ทําให้เศรษฐกิจเจริ ญเติบโตอย่างมากในประเทศไทย โดยบริ ษทั ญี่ปุ่นที่ยา้ ยออกนอกประเทศในครั้งนั้น
ล้วนเป็ นธุรกิจขนาดใหญ่ และพบอีกครั้ง ในปี 2540 เป็ นการย้ายฐานของอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดเล็กที่ตอ้ งการเข้ามาผลิตสิ นค้าป้ อนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่เข้ามาทําธุ รกิจในประเทศไทยอยู่
แล้ว และอีกครั้งที่มีการย้ายฐานการผลิต การลงทุน ในช่วงหลังวิกฤตการเงินในสหรัฐ ที่มีลกั ษณะ
แตกต่างเป็ นบริ ษทั และอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่นที่ไม่เคยมีธุรกรรมกับต่างประเทศและไม่เคย
สนใจที่จะไปลงทุนในต่างประเทศมาก่อน มีการเคลื่อนย้ายการลงทุนมาสนใจในประเทศไทยและ
ประเทศเอเชีย รวมทั้งภาวะภัยพิบตั ิตามธรรมชาติ (สึ นามิ) ที่เกิดขึ้นเมื่อต้นปี 2554 ทําให้บริ ษทั ขนาด

ใหญ่ที่ลงทุนในไทยอยูแ่ ล้ว ก็มีแนวโน้มขยายธุรกิจมากขึ้น อีกทั้งจะมีบริ ษทั ขนาดเล็กเข้ามาลงทุนใหม่
ด้วย นอกจากนี้ยงั มีอีก 2 ปัจจัยที่สนับสนุนให้ยา้ ยฐานการผลิต คือ
1. พบว่าจํานวนแรงงานของประเทศญี่ปุ่นมีจาํ นวนลดลง ขณะที่ค่าจ้างแรงงานภายในประเทศ
ญี่ปุ่นสู งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2. ตลาดต่างประเทศมีความต้องการสิ นค้าใหม่ ๆ มากขึ้น ตลาดเติบโตขึ้น
นอกจากนี้ พบว่าอุตสาหกรรมที่ประเทศญี่ปุ่นสนใจมาลงทุนในประเทศไทย (ผ่านข้อมูลการ
ลงทุนของ สํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน BOI และ เจโทร) พบว่ามีบริ ษทั จํานวนมากของ
ประเทศญี่ปุ่นติดต่อมาว่ามีความต้องการมาลงทุนในประเทศไทย ส่ วนใหญ่จะเป็ นอุตสาหกรรม
เครื่ องจักรกล ตลอดจนชิ้นส่ วนต่าง ๆ โดยลักษณะสิ นค้าจะใกล้เคียงกับสิ นค้าปลายนํ้า (Downstream)
มากกว่าเป็ นสิ นค้าต้นนํ้า (Upstream) หากมองในแง่ของขนาดบริ ษทั แต่สิ่งที่นกั ลงทุนญี่ปุ่นยังกังวล
มากที่สุดในการลงทุนในประเทศไทย คือ นักลงทุนกังวลเรื่ องกฎข้อบังคับ ระบบภาษีที่ถูกปรับเปลี่ยน
ฉับ พลัน นอกจากนี้ ยัง กังวลว่า ไทยมี บุคลากรเพี ย งพอหรื อ ไม่ แ ละภาวะต้น ทุ น ค่ า จ้า งแรงงานที่ มี
แนวโน้มปรับตัวสู งขึ้น ดังนั้นจึงต้องหันมาผลิตสิ นค้าที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ซึ่ งต้องอาศัยแรงงานฝี มือ
ประเทศไทยจึงจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันได้
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากการศึกษาวิเคราะห์ผลการศึกษาที่ได้ คณะผูว้ ิจยั เสนอแนะว่า เพื่อให้การย้ายฐานธุรกิจของ
บริ ษทั สัญชาติญี่ปุ่นมายังประเทศไทยเป็ นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจและ SMEs ไทยมากขึ้น ควรมี
การดําเนินการ ดังนี้
1. พัฒ นาความสามารถ ฝี มื อ และวิ นั ย ของแรงงานไทยที่ อ ยู่ ใ นอุ ต สาหกรรมการผลิ ต
ทุกระดับ เนื่ องจากต้นทุนแรงงานไทยมีแนวโน้มสู งขึ้น โดยทางญี่ปุ่นสามารถช่วยฝึ กอบรมวิทยากร
(Trainer) ในด้านต่าง ๆ ซึ่งบุคลากรเหล่านี้สามารถถ่ายทอดความรู ้ให้แก่คนอื่น ๆ ต่อไป
2. รัฐบาลและธุรกิจขนาดใหญ่ของไทย ควรที่จะมีการศึกษาข้อมูลและลงทุนเพื่อการทําวิจยั
และพัฒนารวมทั้งสร้างนวัตกรรมมากขึ้น ปั จจุบนั ประเทศไทยเริ่ มกลายเป็ นสํานักงานใหญ่ประจํา
ภูมิภาคของบริ ษทั ญี่ปุ่นหลายแห่ ง และบริ ษทั มุ่งหวังให้สาํ นักงานในไทยคิดค้นพัฒนาสิ นค้า หรื อเป็ น
แหล่งทดสอบสิ นค้า ซึ่งจะต้องอาศัยช่างเทคนิค นักวิจยั ที่มีความสามารถเฉพาะด้านมากยิง่ ขึ้น
3. ควรส่ งเสริ มการลงทุนของธุ รกิจญี่ปุ่นในอุตสาหกรรมหรื อผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งใช้เทคโนโลยี
สู ง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มมากขึ้น เพื่อหลีกหนี การแข่งขันที่ตอ้ งใช้ตน้ ทุนการผลิตตํ่า รวมทั้งใช้แรงงาน
ราคาถูก เนื่องจากค่าจ้างแรงงานของไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น

4. ส่ งเสริ มให้เกิดการร่ วมทุนระหว่างธุ รกิจไทยและธุ รกิจญี่ปุ่น เพื่อให้ธุรกิ จไทยมีโอกาส
เรี ยนรู ้ดา้ นเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการจากธุรกิจญี่ปุ่น รวมทั้งยังช่วยสร้างโอกาสทางการตลาด
ให้ธุรกิจไทยด้วย
5. สร้างความมัน่ ใจด้านการบริ หารนโยบายและการแก้ปัญหาของภาครัฐต่อนักลงทุนต่างชาติ

