
บทสรุปผู้บริหาร 
โครงการการศึกษาสถานภาพและแนวโน้มการย้ายฐานธุรกจิของบริษทัสัญชาติ

ญีปุ่่ นมายงัประเทศไทย 
 

จุดประสงคข์องการวิจยัคร้ังน้ีคือ (1) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยา้ยฐานธุรกิจของบริษทั
สัญชาติญ่ีปุ่นมายงัประเทศไทย (2) เพื่อศึกษาแนวโนม้การยา้ยฐานธุรกิจของบริษทัสัญชาติญ่ีปุ่นมายงั
ประเทศไทย (3) เพื่อศึกษาความเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงของธุรกิจไทยกบับริษทัสัญชาติญ่ีปุ่นมาในประเทศ
ไทย และ (4) เพื่อศึกษาแนวโนม้การยา้ยฐานธุรกิจไปประเทศอ่ืน คณะผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษากลุ่มบริษทั
ญ่ีปุ่นเขตจังหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวนัออก และภูมิภาคอ่ืนท่ีมีธุรกิจ SMEs 
สัญชาติญ่ีปุ่นตั้งอยู่ โดยการสุ่มประชากรตรงตามลกัษณะท่ีกาํหนดจะศึกษาโดยใช้วิธีการสุ่มแบบ
แบ่งกลุ่มหรือแบ่งตามพื้นท่ี (Cluster or Area Sampling) โดยเป็นการแบ่งประชากรออกเป็นกลุ่มๆ ตาม
ลกัษณะทางภูมิศาสตร์หรือตามพื้นท่ี คือ ตามภูมิภาคของประเทศไทย คณะผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลจากทุก
หน่วยภายในกลุ่มท่ีเป็นตวัแทนเป็นแบบการสุ่มแบบขั้นตอนเดียว (One-Stage Cluster Sampling) โดย
กาํหนดสดัส่วนความน่าจะเป็นต่อขนาดของตวัอยา่ง  

วิธีสุ่มตวัอย่างและการคาํนวณกลุ่มตวัอย่างสําหรับส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย ์โดยนํา
จาํนวนประชากรจาํนวน 4,000 บริษทั มาเป็นกรอบในการเลือกกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 500 บริษทั คิด
เป็นสดัส่วนร้อยละ 12.5 ของจาํนวนประชากร โดยท่ีจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 500 บริษทัจะตอ้งครอบคลุม
กลุ่มอุตสาหกรรมทั้ง 7 กลุ่ม 

การสุ่มตวัอย่างสําหรับการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารกิจการ ใชว้ิธีการสุ่มแบบวิธีการเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling) จากขอ้มูลประมาณ 4,000 ชุด คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 0.75 และไดท้าํการเลือกใน
ขั้นแรกให้เป็นตวัแทนจาํนวน 105 บริษทั (การคดัเลือก พิจารณาจากเกณฑ ์ทุนจดทะเบียน จาํนวน
พนักงาน กลุ่มอุตสาหกรรม ภูมิภาคท่ีตั้งของบริษทั ความสัมพนัธ์ของบริษทักบัสถาบนัเทคโนโลยี
ไทย-ญ่ีปุ่น) และคดัเลือกในขั้นสุดทา้ยเป็นการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการบริษทัญ่ีปุ่นจาํนวน 30 บริษทั 
รวมทั้งยงัได้กาํหนดตวัอย่างเพ่ิมเติมสําหรับการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารกิจการของผูป้ระกอบการไทย
จาํนวน 10 บริษทัท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจบริษทัญ่ีปุ่น โดยใชว้ิธีการสุ่มแบบวิธีการเฉพาะเจาะจง 
(Purposive sampling) เช่นเดียวกนั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัแบ่งเป็น 
1. แบบสอบถาม (Questionnaire) มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไป  



 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยา้ยฐานธุรกิจ  
 ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ  
2. แบบสอบถามเชิงลึกสาํหรับผูป้ระกอบการญ่ีปุ่น แบ่งเป็น 4 ส่วน 
 ส่วนท่ี 1 สาํรวจความพร้อมของการยา้ยฐานธุรกิจของบริษทัญ่ีปุ่นมายงัประเทศไทย 
 ส่วนท่ี 2 ศึกษาแนวโนม้การยา้ยฐานธุรกิจของบริษทัญ่ีปุ่นมายงัประเทศไทย 
 ส่วนท่ี 3 ศึกษาความเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงของการยา้ยฐานธุรกิจของบริษทัญ่ีปุ่นมายงั

ประเทศไทยกบัธุรกิจไทย 
 ส่วนท่ี 4 ศึกษาแนวโนม้การยา้ยธุรกิจไปประเทศอ่ืน 
3. แบบสอบถามเชิงลึกสาํหรับผูป้ระกอบการไทย 
 
วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชค่้าสถิติ ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบน

มาตรฐาน การวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป ผลการวิจยัสรุปได้
ดงัน้ี 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามมีบริษทัธุรกิจขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ คิดเป็น ร้อย
ละ 22.9, 52.6 และ 22.9 ตามลาํดบั ธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีมีทุนจดทะเบียนในประเทศไทยมากท่ีสุดอยูท่ี่ 
มากกวา่ 200 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.8 รองลงมาคือ มีทุนจดทะเบียนนอ้ยกว่า 30 ลา้นบาท 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.7 ธุรกิจขนาดกลางท่ีมีทุนจดทะเบียนมากท่ีสุดอยูท่ี่ 101 - 150 ลา้นบาท คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 32.0 รองลงมามีทุนจดทะเบียน 151 - 200 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.2 
ธุรกิจขนาดเล็กท่ีมีทุนจดทะเบียนมากท่ีสุดอยู่ท่ีนอ้ยกว่า 30 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.9 
รองลงมาคือ บริษทัท่ีมีทุนจดทะเบียน 51 - 100 ลา้นบาทคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 16.5  

ธุรกิจขนาดใหญ่มีจาํนวนพนกังานประจาํ มากกว่า 300 คนข้ึนไปมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  
48.5 รองลงมา คือ มีจาํนวนพนกังานประจาํ 100 - 299 คน คิดเป็น ร้อยละ 23.8 ธุรกิจขนาดกลางมี
จาํนวนพนกังานประจาํ 100 - 299 คน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 27.0 รองลงมา คือ มีจาํนวนพนกังาน
ประจาํ 50 - 99 คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 ธุรกิจขนาดเลก็มีจาํนวนพนกังานประจาํ 10 – 29 คน มากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 34.7 รองลงมาคือมีพนกังานประจาํขนาดนอ้ยกว่า 10 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0 สาํหรับ
การจา้งพนกังานชัว่คราว ธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเลก็มีการจา้งพนกังานชัว่คราวนอ้ย
กว่า 10  คนสูงท่ีสุด คือ ร้อยละ 51.5 , 37.8  และ 77.7  ของการจา้งพนกังานชัว่คราวรวมของแต่ละ
ขนาดธุรกิจ ตามลาํดบั   



ธุรกิจท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมการ
ผลิตมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 70.0 , 78.1 และ 56.2 ตามลาํดบั โดยมีผลิตภณัฑห์ลกัเป็นช้ินส่วนรถยนต ์
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ และผลิตภณัฑห์ลกัอ่ืนๆ  

ธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กมีสัดส่วนการขายภายในประเทศสูงกว่าการขาย
ภายนอกประเทศ คิดเป็นร้อยละ 56.2 , 66.9 และ 76.7 ตามลาํดบั ในลกัษณะ Indirect Export คือการ
ขยายตลาดผ่านคนกลาง หรือตวัแทนจาํหน่ายภายในประเทศ ท่ีซ้ือสินคา้เพื่อการส่งออก ตลาดหลกั
ของธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก มีตลาดหลกัอยู่ท่ีกลุ่มประเทศในเอเชียมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ตลาดในประเทศญ่ีปุ่น  

ระยะเวลาท่ีบริษทัยา้ยฐานธุรกิจมาประเทศไทยจนถึงปัจจุบนั พบวา่ ส่วนใหญ่ของธุรกิจขนาด
ใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเลก็ ยา้ยฐานธุรกิจมาประเทศไทยนานกว่า 6 ปีข้ึนไป คิดเป็น ร้อยละ 80.8 , 
64.4  และ 51.2 ตามลาํดบั รองลงมาของธุรกิจขนาดใหญ่ คือ 1 - 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.7  ของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดเลก็ คือ 4 - 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.9 และ 19.0  

ธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กมีความตอ้งการลงทุนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลมากท่ีสุด รองมาคือ ภาคตะวนัออก ยกเวน้ธุรกิจขนาดเลก็มีความตอ้งการลงทุนในพื้นท่ี
ภาคกลาง รองจากพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

สําหรับเหตุผลในการยา้ยฐานธุรกิจมาประเทศไทย ของธุรกิจขนาดใหญ่ คือ ทาํเลท่ีตั้งทาง
ภูมิศาสตร์ของประเทศไทย คิดเป็น ร้อยละ 20.2 รองลงมา คือ การสนบัสนุนจากบีโอไอ คิดเป็นร้อยละ 
16.6 ธุรกิจขนาดกลางมีเหตุผลของการยา้ยฐานธุรกิจมาประเทศไทยมากท่ีสุด คือ ตอ้งการเปิดตลาด
ใหม่ คิดเป็นร้อยละ 18.9 รองลงมา คือ การสนบัสนุนจากบีโอไอ คิดเป็นร้อยละ 16.0  ธุรกิจขนาดเลก็มี
เหตุผลของการยา้ยฐานธุรกิจมาประเทศไทยมากท่ีสุด คือ ทาํเลท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย คิด
เป็นร้อยละ 17.9 ตอ้งการเปิดตลาดใหม่ คิดเป็นร้อยละ 11.8 และตามลูกคา้หรือเครือข่ายธุรกิจมา      
ร้อยละ 8.7 ตามลาํดบั  

ธุรกิจขนาดใหญ่มีความพร้อมในการยา้ยฐานธุรกิจในดา้นต่างๆ มายงัประเทศไทยมากท่ีสุดคือ 
ดา้นเทคโนโลยี คิดเป็น ร้อยละ 22.7 รองลงมา คือ ดา้นการตลาดคิดเป็นร้อยละ 22.1 ความพร้อมท่ี
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเลก็มีมากท่ีสุด คือ ดา้นเทคโนโลย ีคิดเป็นร้อยละ 29.2 และ 26.8  รองลงมา
คือ ดา้นการตลาด คิดเป็นร้อยละ 20.5 และ 24.1  

ลกัษณะการยา้ยของธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดกลางมายงัประเทศไทย เป็นการยา้ยฐานธุรกิจ
เพื่อการเพิ่มฐานธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 48.5 และ 43.5 รองลงมา คือ การยา้ยมาเฉพาะการผลิต คิดเป็น
ร้อยละ 23.8 และ 23.4 สาํหรับการยา้ยฐานของธุรกิจขนาดเลก็ เป็นการยา้ยเพื่อเพิ่มฐานธุรกิจ คิดเป็น
ร้อยละ 52.9 รองลงมา คือยา้ยมาเฉพาะการผลิตและยา้ยมาทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 16.5  



ในประเดน็แผนการยา้ยฐานธุรกิจของบริษทัในอนาคต ธุรกิจส่วนใหญ่ตอบวา่ยงัดาํเนินการใน
ประเทศไทย โดยร้อยละ 79.8 ของธุรกิจขนาดใหญ่ตอบวา่ ยงัอยูท่ี่ประเทศไทยเหมือนเดิม ร้อยละ 17.8  
ตอบว่ามีแผนท่ีจะยา้ยไปประเทศอ่ืน ร้อยละ 75.5  ของธุรกิจขนาดกลางตอบว่ายงัดาํเนินการอยู่ท่ี
ประเทศไทย ร้อยละ 19.1 ตอบว่ายา้ยไปประเทศอ่ืน ธุรกิจขนาดเลก็ ร้อยละ 76.9 ตอบว่า ยงัดาํเนินการ
อยู่ท่ีประเทศไทยเช่นกนั และร้อยละ 18.2 ตอบว่ามีแผนยา้ยไปประเทศอ่ืน  โดยในกรณีตอ้งการยา้ย
ฐานธุรกิจ ประเทศท่ีธุรกิจขนาดใหญ่ต้องการยา้ยมากท่ีสุด คือ ประเทศ เวียดนามและประเทศ
อินโดนีเซีย คิดเป็นร้อยละ 13.1 รองลงมา คือประเทศลาว คิดเป็นร้อยละ 5.4 ประเทศท่ีธุรกิจขนาด
กลางตอ้งการยา้ยมากท่ีสุด คือ ประเทศเวียดนาม คิดเป็นร้อยละ 21.6 รองลงมา คือประเทศอินโดนีเซีย 
คิดเป็นร้อยละ 15.8 ประเทศท่ีธุรกิจขนาดเลก็ตอ้งการยา้ยมากท่ีสุด คือ ประเทศเวียดนาม คิดเป็นร้อย
ละ 17.4 รองลงมา คือประเทศอินโดนีเซีย คิดเป็นร้อยละ 15.7 สาํหรับเหตุผลท่ีธุรกิจเหล่าน้ีตอ้งการยา้ย
ไปประเทศอ่ืน เน่ืองจากตอ้งการเปิดตลาดใหม่ และ ค่าแรงตํ่า  

เหตุผลท่ีธุรกิจขนาดใหญ่ยงัตอ้งการเลือกประเทศไทยมากท่ีสุดคือ ทาํเลท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์
ของประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 20.5 รองลงมา คือ แรงงานไทยมีคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 16.5 เหตุผลท่ี
ธุรกิจขนาดกลางยงัตอ้งการเลือกประเทศไทยมากท่ีสุดคือ การสนับสนุนจากบีโอไอ คิดเป็นร้อยละ 
19.9 รองลงมา คือ ทาํเลท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 15.6 เหตุผลท่ีธุรกิจขนาด
เลก็ยงัตอ้งการเลือกประเทศไทยมากท่ีสุดคือ ทาํเลท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 
18.1 รองลงมา คือ ตามลูกคา้มาคิดเป็นร้อยละ 16.7  

ในปัจจุบนัธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเลก็สัญชาติญ่ีปุ่น มีคู่คา้ท่ีเป็นธุรกิจไทย ท่ีมี
ลกัษณะความสัมพนัธ์ทางธุรกิจในการสนบัสนุนวตัถุดิบการผลิตมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 34.7 , 37.8  
และ 32.3 ตามลาํดบั รองลงมาสําหรับธุรกิจขนาดใหญ่ คือ ท่ีปรึกษาดา้นบญัชี คิดเป็นร้อยละ 16.9  
ส่วนธุรกิจขนาดกลางและขนาดเลก็มีธุรกิจไทยท่ีเป็นคู่คา้ลาํดบัรองลงไป คือ บริการดา้นขนส่งคิดเป็น
ร้อยละ 17.5 และ  16.2 

เม่ือพิจารณาภาพรวมของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยา้ยฐานธุรกิจ ปรากฏว่าปัจจยัท่ีมีผลมากท่ีสุด
ต่อการยา้ยฐานของธุรกิจทุกขนาด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นปัญหาและสาเหตุในการยา้ยฐานธุรกิจ รองมาคือ 
ดา้นความพร้อมในการยา้ยฐานธุรกิจ โดยมีองค์ประกอบของปัจจยัดา้นปัญหาและสาเหตุในการยา้ย
ฐานธุรกิจ สาํหรับธุรกิจขนาดใหญ่ เป็นการยา้ยเพื่อขยายดา้นการตลาด รองลงมา คือ การยา้ยเพื่อขยาย
ฐานธุรกิจของตนเอง  การยา้ยฐานของธุรกิจขนาดกลาง คือ การยา้ยตามความตอ้งการของลูกคา้ 
รองลงมา คือ เป็นการยา้ยเพื่อขยายดา้นการตลาด ส่วนธุรกิจขนาดเล็ก เป็นการยา้ยตามความตอ้งการ
ของลูกคา้มากท่ีสุด รองลงมา คือ การยา้ยเพ่ือขยายฐานธุรกิจของตนเอง  สาํหรับองค์ประกอบภายใน
ปัจจยัดา้นความพร้อมในการยา้ยฐานธุรกิจ ในส่วนของธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดกลาง องคป์ระกอบ



ท่ีส่งผลมากท่ีสุด คือ ความพร้อมดา้นขอ้มูลการลงทุน รองลงมา คือ ความพร้อมดา้นเงินทุน ส่วนธุรกิจ
ธุรกิจขนาดเล็ก เป็นองคป์ระกอบดา้นความพร้อมดา้นขอ้มูลการลงทุน และ ความพร้อมดา้นเงินทุน 
รองลงมา คือ ความพร้อมของผูเ้ช่ียวชาญของบริษทั  

สาํหรับปัจจยัดา้นสภาพการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนในประเทศไทย จาํแนกตามรายตวั
แปร  ตัวแปร ส่งผลต่อธุรกิจขนาดใหญ่มาก ท่ี สุด  คือ  มี ปัจจัยการสนับสนุนของการผลิต 
(INFRASTRUCTURE) รองลงมา คือ ความมัน่คงดา้นเศรษฐกิจของไทย ส่วนธุรกิจขนาดกลาง ตวั
แปรท่ีมีส่งผลมากท่ีสุด คือ สภาพความเป็นอยูท่ี่สะดวกสบาย รองลงมา คือ สิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก 
BOI  สําหรับธุรกิจธุรกิจขนาดเล็ก ตวัแปรท่ีส่งผลมากท่ีสุด คือ สภาพความเป็นอยู่ท่ีสะดวกสบาย 
รองลงมา คือ การบริหารจดัการของญ่ีปุ่นสามารถประสานสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมไทยไดง่้าย   

เม่ือจาํแนกตามลกัษณะของธุรกิจ ในส่วนของอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจขายปลีกและขายส่ง
และธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ ท่ีเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ดา้นท่ีส่งผลต่อการยา้ยฐานธุรกิจมากท่ีสุด  คือ
ดา้นความพร้อมในการยา้ยฐานธุรกิจ และ ดา้นปัญหาและสาเหตุในการยา้ยฐานธุรกิจ ส่วนธุรกิจ
ก่อสร้าง (การก่อสร้างทุกประเภท) และ อุตสาหกรรมบริการขนาดใหญ่ ดา้นท่ีส่งผลมากท่ีสุด ต่อ คือ 
ดา้นสภาพการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนในประเทศไทย  

สําหรับอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจขายปลีกและขายส่ง ธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศ และ
อุตสาหกรรมบริการท่ีเป็นธุรกิจขนาดกลาง ดา้นท่ีส่งผลต่อการยา้ยฐานธุรกิจมากท่ีสุด ต่อ คือ ดา้น
ความพร้อมในการยา้ยฐานธุรกิจ ส่วนธุรกิจก่อสร้าง (การก่อสร้างทุกประเภท) ขนาดกลาง  ดา้นท่ี
ส่งผลต่อการยา้ยฐานธุรกิจมากท่ีสุด คือ ปัญหาและสาเหตุในการยา้ยฐานธุรกิจ  ส่วนอุตสาหกรรมการ
ผลิตและธุรกิจขายปลีกและขายส่งขนาดเล็ก ความพร้อมในการยา้ยฐานธุรกิจ ส่งผลต่อการตดัสินใจ
ยา้ยฐานธุรกิจมากท่ีสุด   

เม่ือพิจารณาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจยา้ยฐานธุรกิจ จาํแนกตามลกัษณะธุรกิจ สรุปไดด้งัน้ี 
 ภาพรวมของอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ ดา้นความพร้อมในการยา้ยฐานธุรกิจ  
 ผลิตภณัฑช้ิ์นส่วนรถยนต ์ ดา้นท่ีส่งผลมากท่ีสุดต่อธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และ

ธุรกิจขนาดเลก็ คือดา้นความพร้อมในการยา้ยฐานธุรกิจ 

  

 ผลิตภณัฑ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ดา้นท่ีส่งผลมากท่ีสุดต่อธุรกิจขนาด
ใหญ่ ขนาดกลาง คือดา้นความพร้อมในการยา้ยฐานธุรกิจ ดา้นท่ีส่งผลมากท่ีสุดต่อ 
ธุรกิจธุรกิจขนาดเลก็ คือดา้นปัญหาและสาเหตุในการยา้ยฐานธุรกิจ 

  ผลิตภณัฑ์หลกัของธุรกิจอาหาร ดา้นท่ีส่งผลมากท่ีสุดต่อธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาด
กลาง และขนาดเลก็ คือ ดา้นความพร้อมในการยา้ยฐานธุรกิจ 



  ธุรกิจบริการดา้นโลจิสติกส์ ดา้นท่ีส่งผลมากท่ีสุดต่อธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง 
และขนาดเลก็ คือดา้นความพร้อมในการยา้ยฐานธุรกิจ และ ดา้นปัญหาและสาเหตุใน
การยา้ยฐานธุรกิจ 

 ธุรกิจบริการดา้นคอมพิวเตอร์ ดา้นท่ีส่งผลมากท่ีสุดต่อธุรกิจขนาดใหญ่ คือ ดา้น
สภาพการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนในประเทศไทย และดา้นความพร้อมในการ
ยา้ยฐานธุรกิจ ดา้นท่ีส่งผลมากท่ีสุดต่อธุรกิจขนาดกลาง และธุรกิจขนาดเลก็ คือ ดา้น
ความพร้อมในการยา้ยฐานธุรกิจ 

  ธุรกิจท่ีปรึกษาด้านการผลิต ด้านท่ีส่งผลมากท่ีสุดต่อธุรกิจขนาดใหญ่ คือ ด้าน
สภาพการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนในประเทศไทย ดา้นท่ีส่งผลมากท่ีสุดต่อ
ธุรกิจขนาดเลก็ คือดา้นความพร้อมในการยา้ยฐานธุรกิจ 

  ธุรกิจท่ีปรึกษาธุรกิจดา้นการเงินและการลงทุน ดา้นท่ีส่งผลมากท่ีสุดต่อธุรกิจขนาด
ใหญ่ คือ ดา้นปัญหาและสาเหตุในการยา้ยฐานธุรกิจ ดา้นท่ีส่งผลมากท่ีสุดต่อธุรกิจ
ขนาดกลาง คือดา้นความพร้อมในการยา้ยฐานธุรกิจ และ ดา้นปัญหาและสาเหตุใน
การยา้ยฐานธุรกิจ และทุกดา้นท่ีส่งผลมากท่ีสุด ต่อธุรกิจธุรกิจขนาดเลก็ เท่ากนั 

  ธุรกิจท่ีปรึกษาด้านการตลาด ด้านท่ีส่งผลมากท่ีสุดต่อธุรกิจขนาดใหญ่ คือ ด้าน
สภาพการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนในประเทศไทย ดา้นท่ีส่งผลต่อธุรกิจขนาด
กลางและธุรกิจขนาดเลก็มากท่ีสุด คือดา้นความพร้อมในการยา้ยฐานธุรกิจ  

 

สรุปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยที่ส่งผลต่อการย้ายฐานธุรกิจของบริษัทสัญชาติ
ญีปุ่่นมาประเทศไทย จาํแนกเป็นภาพรวม ขนาดของธุรกิจ และลกัษณะของผลิตภณัฑห์ลกั ดงัน้ี 

จากการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัทั้งหมด ของธุรกิจขนาดและ
สาขาต่าง ๆ พบว่าไม่มีความแตกต่างกนัมากนกั การวิเคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) เพื่อจดั
ปัจจยัเป็นกลุ่ม ๆ ตามความสมัพนัธ์ของปัจจยัและใหเ้ห็นถึงความสาํคญัของแต่ละปัจจยัตามลาํดบักลุ่ม
ปัจจยั และตามลาํดบัในกลุ่มปัจจยั นาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อรองรับการส่งเสริมการ
ขยายฐานของธุรกิจญ่ีปุ่นในประเทศไทยไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กบัเศรษฐกิจไทย
มากท่ีสุด  การวิเคราะห์องคป์ระกอบนั้นจาํเป็นตอ้งใชจ้าํนวนตวัอย่างมากกว่าจาํนวนตวัแปร (ปัจจยั) 
จึงสามารถวิเคราะห์กลุ่มตวัอย่างทั้งหมด ธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก กลุ่มธุรกิจช้ินส่วน
ยานยนต ์ และ กลุ่มเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิคส์   

ผลการวิเคราะห์จากขอ้มูลการสํารวจกลุ่มบริษทัสัญชาติญ่ีปุ่นท่ีเป็นตวัอย่าง จาํนวน 500  
บริษทั สรุปผลไดด้งัน้ี 



  ธุรกจิทุกขนาดและทุกสาขา (กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด)  สามารถแบ่งปัจจยัออกเป็น 6 กลุ่ม เรียง
ตามความสาํคญัและผลท่ีมีต่อการยา้ยฐานมากท่ีสุด ดงัน้ี ปัจจยัดา้นสภาพการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ลงทุน   ปัจจยัทางดา้นปัญหาและสาเหตุในการยา้ยฐานธุรกิจ  ปัจจยัดา้นความพร้อมในการยา้ยฐาน
ธุรกิจ  ปัจจยัดา้นการตลาด  ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และ ปัจจยัดา้นค่าจา้ง
แรงงาน 
 ธุรกจิขนาดใหญ่  สามารถแบ่งกลุ่มปัจจยัออกเป็น 7 กลุ่ม โดยกลุ่มท่ีมีความสาํคญัและมีผลต่อ
การยา้ยฐานมากท่ีสุด คือกลุ่มปัจจยัดา้นความพร้อมในการยา้ยฐานธุรกิจ  รองลงมาจะเป็นกลุ่มปัจจยั
ทางดา้นปัญหาและสาเหตุในการยา้ยฐานธุรกิจ และกลุ่มปัจจยัดา้นการสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ  
ตามลาํดบั 
 ธุรกจิขนาดกลาง  สามารถแบ่งกลุ่มปัจจยัออกเป็น 6 กลุ่ม โดยกลุ่มท่ีมีความสาํคญัและมีผลต่อ
การยา้ยฐานมากท่ีสุด คือกลุ่มปัจจยัดา้นสภาพการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการลงทุน   รองลงมาจะเป็น
กลุ่มปัจจยัทางดา้นปัญหาและสาเหตุในการยา้ยฐานธุรกิจ และกลุ่มปัจจยัดา้นความพร้อมในการยา้ย
ฐานธุรกิจ ตามลาํดบั  
 ธุรกจิขนาดเลก็  สามารถแบ่งกลุ่มปัจจยัออกเป็น 8 กลุ่ม โดยกลุ่มท่ีมีความสาํคญัและมีผลต่อ
การยา้ยฐานมาก คือกลุ่มปัจจยัดา้นความพร้อมในการยา้ยฐานธุรกิจ กลุ่มปัจจยัทางดา้นปัญหาและ
สาเหตุในการยา้ยฐานธุรกิจ และกลุ่มปัจจยัดา้นสภาพการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการลงทุน ซ่ึงมีผลต่อ
การยา้ยฐานใกลเ้คียงกนั 

เม่ือพจิารณาปัจจัยทีมี่ความสําคญัต่อธุรกจิทั้งขนาดเลก็และขนาดกลาง คือ ปัจจยัดา้น
สภาพการณ์ท่ีเป็นประโยชนต่์อการลงทุน  ปัจจยัทางดา้นปัญหาและสาเหตุในการยา้ยฐานธุรกิจ  ปัจจยั
ดา้นความพร้อมในการยา้ยฐานธุรกิจ  และปัจจยัดา้นการสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 

 ปัจจัยด้านสภาพการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการลงทุน ท่ีมีผลต่อการยา้ยฐานของ
ธุรกิจทั้งขนาดกลางและขนาดเลก็  ประกอบดว้ย การท่ีมีระดบัเทคโนโลยสีามารถรองรับกระบวนการ
ผลิต  ขอ้กาํหนดทางกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการทาํธุรกิจ  ความมีเสถียรภาพทางการเมือง
การปกครองของไทย และระดบัคุณภาพของแรงงานไทยท่ีสามารถพฒันาได ้

 
 ปัจจัยทางด้านปัญหาและสาเหตุในการย้ายฐานธุรกจิ  ท่ีมีผลต่อการยา้ยฐานของ

ธุรกิจทั้งขนาดกลางและขนาดเลก็  ประกอบดว้ย ความแตกต่างของอตัราค่าไฟฟ้าและส่วนท่ีใชใ้นการ
สนบัสนุนการผลิต ตน้ทุนค่าวตัถุดิบท่ีมีราคาสูง ความแตกต่างของอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีถูกเรียก
เกบ็เทียบกบัไทย แนวโนม้ภาวะค่าเงินเยนแขง็ค่า และการขาดแคลนบุคลากร 



 ปัจจัยด้านความพร้อมในการย้ายฐานธุรกจิ ท่ีมีผลต่อการยา้ยฐานของธุรกิจทั้ง
ขนาดกลางและขนาดเลก็  ประกอบดว้ย ความพร้อมดา้นขอ้มูลการลงทุน ความพร้อมดา้นเงินทุน และ
ความพร้อมดา้นเทคโนโลย ี

 ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ท่ีมีผลต่อการยา้ยฐานของธุรกิจทั้ง
ขนาดกลางและขนาดเลก็  ประกอบดว้ยการเกิด ASEAN ECNOMIC COMMUNITY 2015 ซ่ึงจะทาํ
ใหต้ลาดใหญ่ข้ึน และการมี AFTA ช่วยเอ้ือใหเ้กิดประโยชน์ในการทาํธุรกิจในประเทศไทย 
 
 สาํหรับกลุ่มธุรกิจหลกัในการศึกษาในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ธุรกิจช้ินส่วนยานยนตธุ์รกิจและ
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ มีกลุ่มปัจจยัท่ีมีผลต่อการยา้ยฐานธุรกิจของบริษทัสญัชาติญ่ีปุ่น
มายงัประเทศไทย สรุปไดด้งัน้ี 
 ธุรกจิช้ินส่วนยานยนต์ สามารถแบ่งกลุ่มปัจจยัออกเป็น 8 กลุ่ม โดยกลุ่มท่ีมีความสาํคญัและมี
ผลต่อการยา้ยฐานมากท่ีสุด คือกลุ่มปัจจยัดา้นสภาพการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการลงทุน รองลงมา กลุ่ม
ปัจจยัดา้นความพร้อมในการยา้ยฐานธุรกิจ และกลุ่มปัจจยัทางดา้นปัญหาและสาเหตุในการยา้ยฐาน
ธุรกิจ ตามลาํดบั 
 ธุรกจิเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์  สามารถแบ่งกลุ่มปัจจยัออกเป็น 7 กลุ่ม โดยกลุ่มท่ีมี
ความสาํคญัและมีผลต่อการยา้ยฐานมากท่ีสุด คือกลุ่มปัจจยัดา้นสภาพการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ลงทุน รองลงมา กลุ่มปัจจยัดา้นความพร้อมในการยา้ยฐานธุรกิจ กลุ่มปัจจยัทางดา้นการสนบัสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐ และกลุ่มปัจจยัดา้นปัญหาและสาเหตุในการยา้ยฐานธุรกิจและกลุ่มปัจจยัดา้น
สภาพการณ์ท่ีเป็นประโยชนต่์อการลงทุน ตามลาํดบั 

เม่ือพจิารณาปัจจัยทีมี่ความสําคญัต่อธุรกจิช้ินส่วนยานยนต์ และ ธุรกจิเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อเิลก็ทรอนิกส์ คือ ปัจจยัดา้นสภาพการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการลงทุน  ปัจจยัดา้นความพร้อมในการ
ยา้ยฐานธุรกิจ และปัจจยัทางดา้นปัญหาและสาเหตุในการยา้ยฐานธุรกิจ     

 ปัจจัยด้านสภาพการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการลงทุน ท่ีมีผลต่อการยา้ยฐานของ
ธุรกิจช้ินส่วนยานยนต ์และ ธุรกิจเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ ประกอบดว้ย ความมัน่คงทางดา้น
เศรษฐกิจของไทย การท่ีมีปัจจยัสนบัสนุนการผลิต (INFRASTRUCTURE) อยา่งเพียงพอต่อการผลิต 
ระดบัคุณภาพของแรงงานไทยท่ีสามารถพฒันาได ้ ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางดา้นธุรกิจของภูมิภาค
อาเซียนและสภาพความเป็นอยูท่ี่สะดวกสบาย 

 ปัจจัยทางด้านปัญหาและสาเหตุในการย้ายฐานธุรกจิ ท่ีมีผลต่อการยา้ยฐานของ
ของธุรกิจช้ินส่วนยานยนต ์และ ธุรกิจเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์  ประกอบดว้ย ความแตกต่าง
ของอตัราค่าไฟฟ้าและส่วนท่ีใชใ้นการสนบัสนุนการผลิต และตน้ทุนค่าวตัถุดิบท่ีมีราคาสูง 



 ปัจจัยด้านความพร้อมในการย้ายฐานธุรกจิ ท่ีมีผลต่อการยา้ยฐานของธุรกิจ
ช้ินส่วนยานยนต ์ และ ธุรกิจเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ ประกอบดว้ย ความพร้อมดา้นขอ้มูล
การลงทุน ความพร้อมดา้นเงินทุน ความพร้อมดา้นเทคโนโลย ี ความพร้อมของผูเ้ช่ียวชาญของบริษทั 
และการท่ีบริษทัมีการเตรียมความพร้อมดา้นระบบการบริหารจดัการของบริษทั 
    

 
สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลกึ 
ช้ินส่วนรถยนต์ ความพร้อมของการยา้ยฐานธุรกิจของบริษทัสัญชาติญ่ีปุ่นมายงัประเทศไทย

ของกลุ่มอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต ์มีความพร้อมทุกดา้น ตลอดจนยงัมีระบบการบริหารจดัการ
แบบผสมผสานระหวา่งญ่ีปุ่นกบัไทยทีเขา้ใจในวฒันธรรมท่ีต่างกนั  

แนวโนม้การยา้ยฐานธุรกิจของบริษทัญ่ีปุ่นมายงัประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมช้ินส่วน ยาน
ยนต์ คิดว่าปัจจุบันประเทศไทยยงัคงเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมรถยนต์ในภูมิภาคอาเซียน 
เน่ืองจากมีทาํเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสม สภาพความเป็นอยู่ท่ีสะดวกสบาย แต่ในอนาคตเม่ือพิจารณาปัจจยั
ต่างๆ ท่ีมีเพิ่มข้ึน เช่น อตัราค่าแรงท่ีมีแนวโนม้ท่ีเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัคุณภาพของพนกังานหรือเทียบกบั
อตัราค่าแรงของประเทศใกลเ้คียง เช่น อินโดนีเซีย เวียดนาม แนวโนม้การยา้ย การเพิ่มหรือขยายธุรกิจ
คงจะมีอตัราคงท่ีโดยจะยงัไม่ลดอตัราการลงทุน 

ความเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงของการยา้ยฐานธุรกิจของบริษทัญ่ีปุ่นมายงัประเทศไทยกบัธุรกิจของ
คนไทย กลุ่มอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนตมี์ประเด็นหลกัท่ีมีความคิดเห็นตรงกนั คือ การเพิ่มข้ึนของ
การจา้งงาน เกิดการพฒันาทางอุตสาหกรรมท่ีสามารถมีกระบวนการผลิตท่ีใชต้น้ทุนตํ่า การลดตน้ทุน
การผลิตท่ีไดก้าํหนดไว ้วตัถุดิบหาง่าย ราคาถูก สามารถลดตน้ทุนค่าขนส่ง  

กลุ่มอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนตโ์ดยรวมยงัไม่มีแนวโนม้ท่ีจะยา้ยฐานธุรกิจไปประเทศอ่ืน 
เน่ืองจากยงัมีความพอใจในการดาํเนินธุรกิจในประเทศไทย แต่ถา้จะขยายเพิ่มเติมจะขยายไปประเทศ
อ่ืน ไม่ขยายในประเทศไทย เน่ืองจากอตัราค่าแรงในอนาคตของประเทศไทยมีแนวโนม้สูงมากข้ึนเม่ือ
เทียบกบัประเทศขา้งเคียง ตลอดจนสามารถท่ีจะขยายตลาดใหโ้ตมากข้ึนไดด้ว้ย 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า กลุ่มธุรกิจน้ีมีความพร้อมในทุกดา้นในการยา้ยธุรกิจของบริษทัญ่ีปุ่นมายงั
ประเทศไทย  

แนวโน้มการยา้ยฐานธุรกิจของบริษัทญ่ีปุ่น ในกลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า บริษัท
สัญชาติญ่ีปุ่นมาความเห็นว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีความเหมาะสมเป็นฐานการผลิตในภูมิภาค 
แนวโนม้การยา้ย การเพิ่มหรือขยายธุรกิจคงจะยงัคงมี และมีบางบริษทัไดต้ดัสินใจขยายพ้ืนท่ีการผลิต
ไปยงัโซนอ่ืนๆ ของประเทศไทยแลว้  



สาํหรับความเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงของการยา้ยฐานธุรกิจของบริษทัญ่ีปุ่นกบัระบบเศรษฐกิจไทย 
ประเด็นหลกัท่ีมีความคิดเห็นตรงกนัของกลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า คือ การเพิ่มข้ึนของการจา้ง
งาน เกิดการพฒันาทางอุตสาหกรรม นาํเงินตราเขา้ประเทศไทย การลดตน้ทุนการผลิต เน่ืองจากค่าแรง
ถูก สามารถลดตน้ทุนค่าขนส่งโดยเฉพาะถา้ส่งไปยโุรป การยา้ยฐานธุรกิจตามลูกคา้รายใหญ่ เป็นการ
เพิ่มช่องทางการขาย สาํหรับความเช่ือมโยงกบัธุรกิจของคนส่วนใหญ่มีคู่คา้ท่ีเป็นนกัธุรกิจชาวไทย 

แนวโน้มการยา้ยธุรกิจไปประเทศอ่ืนของกลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า โดยรวมยงัไม่มี
แนวโนม้ท่ีจะยา้ยฐานธุรกิจไปประเทศอ่ืนเน่ืองจากยงัมีความพอใจ แต่ถา้จะขยายเพ่ิมเติมจะขยายไป
ประเทศอ่ืน เช่น อินโดนีเซีย หรืออินเดีย โดยพิจารณาจากอตัราค่าแรงและสามารถขยายตลาดได ้

อิเล็กทรอนิกส์ สาเหตุของการยา้ยฐานผลิตมาในประเทศไทยของบริษทัสัญชาติญ่ีปุ่นใน
อุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ เน่ืองจากตอ้งการประโยชน์จากแรงงานราคาถูกและเป็นการยา้ยมาเพื่อให้
อยูใ่กลก้บับริษทัลูกคา้ท่ีมีโรงงานในประเทศไทย บริษทัญ่ีปุ่นในประเทศไทยมีความพึงพอใจในสิทธิ
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากนโยบายสนบัสนุนการลงทุนของรัฐบาลไทย ถึงแมว้่าจะมีปัญหาบา้ง เช่น ความ
ล่าชา้ในการเดินเอกสาร นอกจากน้ีบริษทัญ่ีปุ่นไดป้ระสบความสาํเร็จในการลดตน้ทุนการผลิต อีกทั้ง
ยงัสามารถทาํงานร่วมกบัคนไทยได ้ในดา้นความเป็นอยู่ คนญ่ีปุ่นไม่มีปัญหาในการดาํเนินชีวิตใน
ประเทศไทย ดังนั้ นจึงไม่มีแนวโน้มของการยา้ยฐานออกไปจากประเทศไทยแบบถาวร แต่จะมี
แนวโน้มของการขยายฐานผลิตในประเทศไทยและประเทศอ่ืนในเอเชียโดยเฉพาะเวียดนาม โดยท่ี
สาเหตุของการไปเวียดนามจะคลา้ยคลึงกบัสาเหตุของการมาประเทศไทย นอกจากน้ีการมาตั้งฐานผลิต
ของบริษทัญ่ีปุ่นทาํให้มีธุรกิจอ่ืนๆ เกิดข้ึนมากมายในประเทศไทย ทั้งจากบริษทัสัญชาติไทยและ
ต่างชาติ แต่เป็นท่ีน่าสังเกตว่าบริษทัสัญชาติไทยท่ีมีการติดต่อคา้ขายดว้ยจะเป็นแต่ธุรกิจท่ีไม่ตอ้งการ
เทคโนโลยชีั้นสูงหรือเป็นธุรกิจบริการเท่านั้น 

อาหาร ความพร้อมของการยา้ยธุรกิจของบริษทัญ่ีปุ่นมายงัประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรม 
อาหาร มีความพร้อมทุกด้าน มีระบบการบริหารจัดการท่ีสามารถใช้กับคนไทยได้ มีระบบการ
ฝึกอบรมให้กบัคนงานไทย ดา้นเทคโนโลยี เคร่ืองจกัร นาํเขา้จากญ่ีปุ่น บางส่วนสั่งซ้ือจากบริษทัใน
ประเทศไทยเน่ืองจากเป็นอุตสาหกรรมท่ีใชเ้คร่ืองจกัรไม่เฉพาะเจาะจง  

แนวโนม้การยา้ยฐานธุรกิจของบริษทัญ่ีปุ่นมายงัประเทศไทยของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร มี
ความเห็นว่าประเทศไทยมีความได้เปรียบเร่ืองของทําเลท่ีตั้ งในภูมิภาค สภาพความเป็นอยู่ ท่ี
สะดวกสบาย มีความพร้อมดา้นโครงสร้างพื้นฐานมาก แต่อตัราค่าแรงท่ีมีแนวโนม้ท่ีเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบ
กบัคุณภาพของพนักงานนั้นสูงเกินไป จึงมีความเห็นว่าไม่ควรกาํหนดพร้อมกนัท่ีเดียวทั้งประเทศ 
นอกจากน้ียงัมีแนวโนม้การยา้ย การเพิ่มหรือขยายธุรกิจในประเทศไทย  



ความเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงของการยา้ยฐานธุรกิจของบริษทัญ่ีปุ่นในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร
มายงัประเทศไทย การมาของอุตสาหกรรมอาหาร ส่วนมากมาตามลูกคา้รายใหญ่ มาเพ่ือขยายธุรกิจใน
ประเทศไทย ประเด็นหลกัท่ีมีความคิดเห็นตรงกนั คือ สามารถลดตน้ทุนได ้การเพิ่มข้ึนของการจา้ง
งาน มีประโยชน์กบัธุรกิจ เศรษฐกิจไทยจะดีข้ึน  

แนวโนม้การยา้ยธุรกิจของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารไปประเทศอ่ืน ยงัไม่มีแนวโนม้การยา้ย  
ถา้มีจะเป็นประเทศอินโดนีเซีย เน่ืองจากแรงงานไทยเร่ิมหายาก เลือกงาน ส่วนการสนบัสนุนจาก BOI  
ตอ้งรอพิจารณารายละเอียดของการเปล่ียนแปลงก่อน  

บริการ (ทีป่รึกษา/คอมพวิเตอร์/การขนส่งโลจิสติกส์) สาเหตุของการยา้ยฐานธุรกิจของบริษทั
สญัชาติญ่ีปุ่นในธุรกิจบริการมายงัประเทศไทย เน่ืองจากความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ (Comparative 
Advantage) โดยผูป้ระกอบการธุรกิจบริการญ่ีปุ่นมกัก่อตั้งข้ึนเพื่อใหบ้ริการกบัชาวญ่ีปุ่นเป็นส่วนใหญ่ 
ก่อนท่ีจะขยายบริการใหก้บัผูป้ระกอบการชาติอ่ืน และมีความชาํนาญในธุรกิจนั้นและขยายมายงั
ประเทศไทย (บริษทัญ่ีปุ่นไดป้ระสบความสาํเร็จในการบริการมาก่อน) เม่ือพิจารณาถึงธุรกิจท่ีเป็นห่วง
โซ่อุปทาน (Supply Chain) มีความตอ้งการมากพอ ซ่ึงการใชป้ระโยชน์จากแรงงานราคาถูกของ
ประเทศไทยมีนอ้ย และเป็นการยา้ยมาเพ่ือใหอ้ยูใ่กลก้บับริษทัลูกคา้ญ่ีปุ่นท่ีตอ้งการดา้นการบริการของ
ตนในประเทศไทย  

บริษทัญ่ีปุ่นดา้นบริการในประเทศไทยมีความพึงพอใจในประเทศไทยโดยภาพรวม ส่วนใหญ่
ในดา้นท่ีตั้งภูมิศาสตร์ อาหาร ความเป็นอยู ่ ส่วนในดา้นสิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บจากนโยบายสนบัสนุน
การลงทุนของรัฐบาลไทย (BOI) ไม่เขา้ข่ายท่ีจะไดรั้บ อีกทั้งยงัสามารถทาํงานร่วมกบัคนไทยได ้ ใน
ดา้นความเป็นอยู ่คนญ่ีปุ่นไม่มีปัญหาในการดาํเนินชีวิตในประเทศไทย ดงันั้นจึงไม่มีแนวโนม้ของการ
ยา้ยฐานออกไปจากประเทศไทยแบบถาวร แต่จะมีแนวโนม้ของการขยายฐานผลิตในประเทศไทยและ
ประเทศอ่ืนในเอเชียโดยเฉพาะแถบประเทศอาเซียน โดยท่ีสาเหตุของการไปต่างประเทศจะมาจากตวั
ธุรกิจบริการท่ีมีการขยายและก่อใหเ้กิดการประหยดัจากขนาด (Economy of Scale) โดยพิจารณา
ประเทศท่ีคลา้ยคลึงกบัประเทศไทยและความสามารถในการแข่งขนัการใหบ้ริการโดยรวม  

 
 สรุปผลการสัมภาษณ์ความเห็นในเชิงลกึ (In-dept Interview) ผู้ประกอบการไทย 

ต่อการย้ายฐานธุรกจิของบริษัทสัญชาติญีปุ่่นมายงัประเทศไทย 
การย้ายฐานการผลิตและธุรกิจของบริษัทญ่ีปุ่นมาประเทศไทย  ผลกระทบต่อบริษัท  

ด้านการตลาด และยอดขาย กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองไฟฟ้า  
กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ มองว่า จะเกิดผลดีในทุกๆ ดา้นมากกว่าผลเสีย คือทาํให้ประชาชนมีงานทาํ 



มีรายไดท่ี้เพิ่ม มีการพฒันาทางดา้นเทคโนโลยี เกิดผลดีกบัเศรษฐกิจโดยรวม จะมีผลเสียบา้ง เช่น 
หากเป็นบริษทัญ่ีปุ่นท่ีเป็น SMEs กจ็ะมาเป็น คู่แข่งของบริษทัขนาดเลก็ของไทย 

ความเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกบัการยา้ยฐานการผลิตหรือธุรกิจของบริษทัญ่ีปุ่นมาประเทศไทยกบั
ธุรกิจของคนไทย ถือว่าเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจร่วมกนั เป็นบริษทัท่ีสนับสนุนวตัถุดิบให้กบับริษทั
ญ่ีปุ่น หรือซ้ือวตัถุดิบจากบริษทัญ่ีปุ่น 

การได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทญ่ีปุ่น  ได้รับการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลย ี 
การสนบัสนุนทางดา้นกระบวนการผลิต  

ความตอ้งการใหธุ้รกิจญ่ีปุ่นมาลงทุนในประเทศไทย โดยรวมแลว้ เห็นว่า การลงทุนของญ่ีปุ่น
ในประเทศไทย เป็นส่ิงท่ีดี ส่งผลดีกบัตลาดในประเทศไทย ไม่ส่งผลต่อการดาํเนินชีวิตของคนไทยแต่
อยา่งใด และควรมีการสนบัสนุนทุกประเภทของธุรกิจของญ่ีปุ่นใหม้าลงทุน เพื่อไม่ใหบ้ริษทัญ่ีปุ่นยา้ย
ไปลงทุนประเทศอ่ืน นอกจากน้ี ยงัมีความเห็นว่า ในส่วนนโยบายของภาครัฐ ภาครัฐควรเขม้งวดกบั
บริษทัท่ีมีปัญหาฉกฉวยผลประโยชน์มากเกินไป ไม่ควรให้การสนบัสนุนมากกบับริษทัเหล่าน้ี และ
ควรใหค้วามสาํคญักบั SMEs ของไทยใหม้ากข้ึน เพราะปัจจุบนัมีการสนบัสนุนการลงทุนใหแ้ก่บริษทั
ท่ีมาจากต่างประเทศมาก ทาํใหบ้ริษทัท่ีมาจากต่างประเทศไดเ้ปรียบกวา่บริษทัของไทย  

 
ความเห็นเพิ่มเติมจาก การศึกษาสถานภาพและแนวโน้มการย้ายฐานธุรกจิของบริษัทสัญชาติ

ญีปุ่่นมายงัประเทศไทย 
ปัจจัยดึงดูดทีส่่งผลให้ญีปุ่่นมาลงทุนในประเทศไทย 
ตามท่ีทีมนักวิจยั ในนามของสถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น (TNI) ไดร่้วมกบัสํานักงาน

ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ดาํเนินการสาํรวจขอ้มูลเชิงลึกและไดเ้ดินทางไป
สัมภาษณ์ผูป้ระกอบการบริษทัสัญชาติญ่ีปุ่น ในหลายพื้นท่ีในช่วงปลายปี 2554 ไดพ้บลกัษณะท่ีจดัได้
ว่าเป็นปัจจยัท่ีคิดว่าเป็น ปัจจัยดึงดูด นักลงทุน ในการยา้ยฐานธุรกิจของบริษทัสัญชาติญ่ีปุ่นมายงั
ประเทศไทย และส่งผลกระทบกบัการลงทุนในดงัน้ี 

1. ลกัษณะโดยรวมของคนไทยและสังคมประเทศไทย ท่ีจะก่อใหเ้กิดความสนใจในการลงทุน 
คือ คนไทยมีลกัษณะบุคลิกภาพ ท่ีเรียกวา่ มีมนุษยส์มัพนัธ์ สบาย อ่อนโยน อารมณ์ดี สร้างความรู้สึก
เป็นกนัเองสูงสนุกสนาน อ่อนนอ้มถ่อมตวั นบัถือผูใ้หญ่ มีมุมมองในการพิจารณาเร่ืองราวต่างๆ หรือมี
ความคิดเชิงบวกสูง (Simplicity) มีสติปัญญาและไหวพริบดี ประนีประนอม มีความรักศิลปะ จึงจดัได้
วา่เป็นชนชาติท่ีมีนํ้ าใจดี ชอบช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ไม่คิดมาก ในส่วนของสงัคมประเทศไทย มีการ
อนุรักษว์ฒันธรรมไทยมาแต่โบราณ มีภาษาประจาํชาติ วฒันธรรมท่ีสวยงามของตนเอง ส่งผลให้



ชาวต่างชาติ รวมทั้งประเทศญ่ีปุ่นเอง ตอ้งการท่ีจะเดินทางมาท่องเท่ียวหรือพาํนกัอาศยั รวมทั้งการยา้ย
ฐานธุรกิจของบริษทัสญัชาติญ่ีปุ่นมายงัประเทศไทย 

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

3. ปัจจัยเอือ้ประโยชน์ต่อการลงทุนของประเทศไทย คือ มีบุคลากรท่ีมีความชาํนาญในหลายๆ
ดา้น เช่น ทางการแพทยท่ี์มีความสามรถในระดบัโลก มีลกัษณะการประยกุตเ์ก่ง มีความรู้ความสามารถ
ในวิชาชีพต่างๆ มีการส่งเสริมการลงทุน มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การเมืองสามารถใหเ้กิดการแข่งขนั
การลงทุนไดง่้าย หรือในภาพรวมของตลาดอาเซียนในปี 2558 ท่ีจะมีการวมกลุ่มอาเซียนท่ีจะกลายเป็น
ตลาดเดียวและตลาดใหญ่ในปี 2558 และ ชาวญ่ีปุ่นก็ยงัท่ีจะเลือกประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางผลิตเพื่อ
การส่งออกสินคา้ในภูมิภาคน้ี เพราะสามารถขยายการคา้กบัประเทศในเอเชียและอาเซียนไดง่้าย และมี
หลายสนธิสญัญาท่ีจะช่วยขบัเคล่ือนการคา้ไดม้าก ตลอดจนการสร้างส่ิงอาํนวยความสะดวกทางสังคม
และสันทนาการ รวมทั้งค่าครองชีพไม่สูงนกัเม่ือเทียบกบัรายไดข้องชาวต่างชาติท่ีเขา้มาทาํธุรกิจใน
ประเทศ 

ปัจจัยผลกัดันทีส่่งผลให้ญีปุ่่นมาลงทุนในประเทศไทย 
นักลงทุนญ่ีปุ่นยงัให้ความสําคญักบัประเทศไทยอย่างมาก สําหรับในเร่ืองการพิจารณา

แนวโนม้การยา้ยฐานธุรกิจของบริษทัสญัชาติญ่ีปุ่นมายงัประเทศไทย 
มุมมองส่วนใหญ่ยงัเห็นว่าประเทศไทยยงัคงเป็นเบอร์ 1 ในอาเซียน ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั ซ่ึง

ทีมนกัวิจยัเห็นว่าเป็นปัจจยัท่ีคิดว่าเป็น ปัจจัยผลักดัน นกัลงทุนต่างชาติให้มีการยา้ยฐานธุรกิจเกิดข้ึน 
อาจจะพิจารณาเร่ิมจาก ค่าเงินเยนของประเทศญ่ีปุ่นมีค่าแขง็ข้ึนเร่ือยๆ ก่อให้เกิดตน้ทุนการผลิตท่ีสูง
และลดความสามารถในการแข่งขนั ซ่ึงจะทาํให้ภาคเอกชนตดัสินใจยา้ยฐานไปต่างประเทศ ซ่ึง
ประ เทศไทยและ เอ เ ชี ยจะได้ประโยชน์ จ ากการแข็ ง ค่ าของ เ งิน เ ยน  ในตั้ ง แ ต่  ปี  2528  
ทาํใหเ้ศรษฐกิจเจริญเติบโตอยา่งมากในประเทศไทย โดยบริษทัญ่ีปุ่นท่ียา้ยออกนอกประเทศในคร้ังนั้น
ลว้นเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ และพบอีกคร้ัง ในปี 2540 เป็นการยา้ยฐานของอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดเลก็ท่ีตอ้งการเขา้มาผลิตสินคา้ป้อนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ท่ีเขา้มาทาํธุรกิจในประเทศไทยอยู่
แลว้ และอีกคร้ังท่ีมีการยา้ยฐานการผลิต การลงทุน ในช่วงหลงัวิกฤตการเงินในสหรัฐ ท่ีมีลกัษณะ
แตกต่างเป็นบริษทัและอุตสาหกรรมของประเทศญ่ีปุ่นท่ีไม่เคยมีธุรกรรมกบัต่างประเทศและไม่เคย
สนใจท่ีจะไปลงทุนในต่างประเทศมาก่อน มีการเคล่ือนยา้ยการลงทุนมาสนใจในประเทศไทยและ
ประเทศเอเชีย รวมทั้งภาวะภยัพิบติัตามธรรมชาติ (สึนามิ) ท่ีเกิดข้ึนเม่ือตน้ปี 2554 ทาํให้บริษทัขนาด



ใหญ่ท่ีลงทุนในไทยอยูแ่ลว้ กมี็แนวโนม้ขยายธุรกิจมากข้ึน อีกทั้งจะมีบริษทัขนาดเลก็เขา้มาลงทุนใหม่
ดว้ย นอกจากน้ียงัมีอีก 2 ปัจจยัท่ีสนบัสนุนใหย้า้ยฐานการผลิต คือ 

1. พบวา่จาํนวนแรงงานของประเทศญ่ีปุ่นมีจาํนวนลดลง ขณะท่ีค่าจา้งแรงงานภายในประเทศ
ญ่ีปุ่นสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

2. ตลาดต่างประเทศมีความตอ้งการสินคา้ใหม่ ๆ มากข้ึน ตลาดเติบโตข้ึน 
นอกจากน้ี พบว่าอุตสาหกรรมท่ีประเทศญ่ีปุ่นสนใจมาลงทุนในประเทศไทย (ผา่นขอ้มูลการ

ลงทุนของ สาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI และ เจโทร) พบว่ามีบริษทัจาํนวนมากของ
ประเทศญ่ีปุ่นติดต่อมาว่ามีความตอ้งการมาลงทุนในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกล ตลอดจนช้ินส่วนต่าง ๆ โดยลกัษณะสินคา้จะใกลเ้คียงกบัสินคา้ปลายนํ้ า (Downstream) 
มากกว่าเป็นสินคา้ตน้นํ้ า (Upstream) หากมองในแง่ของขนาดบริษทั แต่ส่ิงท่ีนกัลงทุนญ่ีปุ่นยงักงัวล
มากท่ีสุดในการลงทุนในประเทศไทย คือ นกัลงทุนกงัวลเร่ืองกฎขอ้บงัคบั ระบบภาษีท่ีถูกปรับเปล่ียน
ฉับพลนั นอกจากน้ียงักังวลว่าไทยมีบุคลากรเพียงพอหรือไม่และภาวะต้นทุนค่าจ้างแรงงานท่ีมี
แนวโนม้ปรับตวัสูงข้ึน ดงันั้นจึงตอ้งหนัมาผลิตสินคา้ท่ีมีมูลค่าเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงตอ้งอาศยัแรงงานฝีมือ 
ประเทศไทยจึงจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขนัได ้ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากการศึกษาวิเคราะห์ผลการศึกษาท่ีได ้คณะผูว้ิจยัเสนอแนะว่า เพื่อใหก้ารยา้ยฐานธุรกิจของ

บริษทัสัญชาติญ่ีปุ่นมายงัประเทศไทยเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจและ SMEs ไทยมากข้ึน ควรมี
การดาํเนินการ ดงัน้ี 

1. พัฒนาความสามารถ ฝีมือ และวินัยของแรงงานไทยท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมการผลิต 
ทุกระดบั เน่ืองจากตน้ทุนแรงงานไทยมีแนวโนม้สูงข้ึน โดยทางญ่ีปุ่นสามารถช่วยฝึกอบรมวิทยากร 
(Trainer) ในดา้นต่าง ๆ ซ่ึงบุคลากรเหล่าน้ีสามารถถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่คนอ่ืน ๆ ต่อไป  

2. รัฐบาลและธุรกิจขนาดใหญ่ของไทย ควรท่ีจะมีการศึกษาขอ้มูลและลงทุนเพื่อการทาํวิจยั
และพฒันารวมทั้งสร้างนวตักรรมมากข้ึน ปัจจุบนัประเทศไทยเร่ิมกลายเป็นสาํนกังานใหญ่ประจาํ
ภูมิภาคของบริษทัญ่ีปุ่นหลายแห่ง และบริษทัมุ่งหวงัใหส้าํนกังานในไทยคิดคน้พฒันาสินคา้ หรือเป็น
แหล่งทดสอบสินคา้ ซ่ึงจะตอ้งอาศยัช่างเทคนิค นกัวิจยัท่ีมีความสามารถเฉพาะดา้นมากยิง่ข้ึน  

3. ควรส่งเสริมการลงทุนของธุรกิจญ่ีปุ่นในอุตสาหกรรมหรือผลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งใชเ้ทคโนโลยี
สูง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มมากข้ึน เพื่อหลีกหนีการแข่งขนัท่ีตอ้งใชต้น้ทุนการผลิตตํ่า รวมทั้งใชแ้รงงาน
ราคาถูก เน่ืองจากค่าจา้งแรงงานของไทยมีแนวโนม้สูงข้ึน  



4. ส่งเสริมให้เกิดการร่วมทุนระหว่างธุรกิจไทยและธุรกิจญ่ีปุ่น เพื่อให้ธุรกิจไทยมีโอกาส
เรียนรู้ดา้นเทคโนโลยกีารผลิตและการจดัการจากธุรกิจญ่ีปุ่น รวมทั้งยงัช่วยสร้างโอกาสทางการตลาด
ใหธุ้รกิจไทยดว้ย  

5. สร้างความมัน่ใจดา้นการบริหารนโยบายและการแกปั้ญหาของภาครัฐต่อนกัลงทุนต่างชาติ  


