
บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

  
 การวิเคราะห์ขอ้มูล คณะผูว้ิจัยได้นําส่งแบบสอบถามจาํนวน 4,000 ฉบับ ได้รับ
แบบสอบถามตอบกลบัมาทั้งหมดจาํนวน 529 ฉบบั ไดผ้ลการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
  

ตารางที ่6 จํานวน ร้อยละ ของขนาดบริษัทในประเทศญีปุ่่น (ใช้นิยามการจัดขนาดของประเทศ

ญีปุ่่น)  

  จาํนวน  ร้อยละ 
 ขนาดใหญ่ 130 24.6 
  ขนาดกลาง 278 52.6 
  ขนาดเลก็ 121 22.9 
  รวม 529 100.0 

 

 
 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามบริษทัขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 
22.9, 52.6 และ 22.9 ตามลาํดบั โดยสรุปกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามของบริษทัในประเทศ
ญ่ีปุ่นส่วนใหญ่มีบริษทัขนาดกลางมากกวา่ขนาดเลก็และใหญ่ 
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ตารางที ่7 จํานวนและสัดส่วนของบริษัทตัวอย่าง จําแนกตามทุนจดทะเบียนในประเทศไทย 

 ทุนจดทะเบียน 
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเลก็ 

จาํนวน  ร้อยละ จาํนวน  ร้อยละ จาํนวน  ร้อยละ 

 นอ้ยกวา่ 30 ลา้นบาท 23 17.7 38 13.7 64 52.9 
  31 - 50 ลา้นบาท 11 8.5 36 12.9 19 15.7 
  51 - 100 ลา้นบาท 14 10.8 32 11.5 20 16.5 
  101 - 150 ลา้นบาท 7 5.4 89 32.0 8 6.6 
  151 - 200 ลา้นบาท 9 6.9 45 16.2 3 2.5 
  มากกวา่ 200 ลา้นบาท 66 50.8 38 13.7 7 5.8 
  รวม 130 100.0 278 100.0 121 100.0 
 

 
  
 กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามมีทุนจดทะเบียนในประเทศไทย โดยกลุ่มตวัอย่างของ
ธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีทุนจดทะเบียนในประเทศไทยมากท่ีสุดอยูท่ี่ มากกว่า 200 
ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.8  รองลงมาคือ บริษทัท่ีมีทุนจดทะเบียนนอ้ยกว่า 30 ลา้นบาท
คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 17.7 
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 กลุ่มตวัอย่างของธุรกิจขนาดกลางท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีทุนจดทะเบียนในประเทศไทย
มากท่ีสุดอยูท่ี่ 101 - 150 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 32.0รองลงมาคือ บริษทัท่ีมีทุนจดทะเบียน     
151 - 200 ลา้นบาทคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 16.2 
 

 
 
 กลุ่มตวัอยา่งของธุรกิจขนาดเลก็ท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีทุนจดทะเบียนในประเทศไทยมาก
ท่ีสุดอยูท่ี่ นอ้ยกว่า 30 ลา้นบาทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.9  รองลงมาคือ บริษทัท่ีมีทุนจดทะเบียน
51 - 100 ลา้นบาทคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 16.5 
 



 

 

59 

ตารางที ่8 จํานวน ร้อยละ ของจํานวนพนักงานประจํา 
 

 จาํนวนพนกังานประจาํ 
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเลก็ 

จาํนวน  ร้อยละ จาํนวน  ร้อยละ จาํนวน  ร้อยละ 

 นอ้ยกวา่ 10 คน 8 6.2 15 5.4 23 19.0 
  10 - 29 คน 17 13.1 27 9.7 42 34.7 
  30 - 49 คน 3 2.3 36 12.9 16 13.2 
  50 - 99 คน 8 6.2 71 25.5 16 13.2 
  100 - 299 คน 31 23.8 75 27.0 20 16.5 
  มากกวา่ 300 คนข้ึนไป 63 48.5 54 19.4 4 3.3 
  รวม 130 100.0 278 100.0 121 100.0 
 
 

 

 
 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามของธุรกิจขนาดใหญ่มีจาํนวนพนกังานประจาํ  มากกว่า 

300 คนข้ึนไปมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 48.5  รองลงมา คือ มีจาํนวนพนกังานประจาํ  100 - 299 คน
คิดเป็นร้อยละ 23.8 
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 กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามของธุรกิจขนาดกลางมีจาํนวนพนกังานประจาํ      100 - 
299 คน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 27.0  รองลงมา คือ มีจาํนวนพนกังานประจาํ 50 - 99 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25.5 
 

 
  
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามของธุรกิจขนาดเลก็มีจาํนวนพนกังานประจาํ 10 - 29 คน
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 34.7  รองลงมา คือมีพนักงานประจาํขนาดน้อยกว่า 10 คน  คิดเป็น          
ร้อยละ 19.0 
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ตารางที ่9 จํานวน ร้อยละ ของพนักงานช่ัวคราว 
 

 จาํนวนพนกังานชัว่คราว 
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเลก็ 

จาํนวน  ร้อยละ จาํนวน  ร้อยละ จาํนวน  ร้อยละ 

 นอ้ยกวา่ 10 คน 67 51.5 105 37.8 94 77.7 
  10 - 29 คน 11 8.5 63 22.7 9 7.4 
  30 - 49 คน 1 .8 46 16.5 4 3.3 
  50 - 99 คน 11 8.5 37 13.3 7 5.8 
  100 - 299 คน 22 16.9 21 7.6 4 3.3 
  มากกวา่ 300 คนข้ึนไป 
ไม่มีการจา้งงาน 

15 
3 

11.5 
2.3 

4 
2 

1.4 
.7 

1 
2 

.8 
1.7 

  รวม 130 100.0 278 100.0 121 100.0 

 
 

 
 
 

กลุ่มตวัอยา่งของธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีตอบแบบสอบถาม บริษทัท่ีมีพนกังานชัว่คราว สูงท่ีสุด
คือ มีพนักงานชัว่คราวน้อยกว่า 10 คน  คิดเป็นร้อยละ 51.5  รองลงมาคือ 100 - 299 คน                    
คิดเป็นร้อยละ 16.9  
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กลุ่มตวัอย่างของธุรกิจขนาดกลางท่ีตอบแบบสอบถาม บริษทัท่ีมีพนักงานชัว่คราว สูงท่ี 
สุดคือ มีพนกังานชัว่คราวนอ้ยกว่า 10 คนคิดเป็นร้อยละ 37.8  รองลงมา คือ 10 - 29 คน คิดเป็น   
ร้อยละ 22.7 
 

 
 
กลุ่มตวัอยา่งของธุรกิจขนาดเลก็ท่ีตอบแบบสอบถาม บริษทัท่ีมีพนกังานชัว่คราว สูงท่ีสุด

คือ มีพนกังานชัว่คราวนอ้ยกว่า 10 คนคิดเป็นอตัราร้อยละ 77.7 รองลงมา คือ 10 - 29 คนคิดเป็น
อตัราร้อยละ 7.4 
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ตารางที ่10 จํานวน ร้อยละ ของลกัษณะของธุรกจิ 
 

 ลกัษณะของธุรกิจ 
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเลก็ 

จาํนวน  ร้อยละ จาํนวน  ร้อยละ จาํนวน  ร้อยละ 

 อุตสาหกรรมการผลิต 91 70.0 217 78.1 68 56.2 

  ธุรกิจขายปลีกและขายส่ง 12 9.2 29 10.4 25 20.7 

  ธุรกิจการคา้ระหวา่ง
ประเทศ 

7 5.4 15 5.4 10 8.3 

  ธุรกิจก่อสร้าง (การ
ก่อสร้างทุกประเภท) 

3 2.3 3 1.1 3 2.5 

  อุตสาหกรรมบริการ 17 13.1 14 5.0 15 12.4 

  รวม 130 100.0 278 100.0 121 100.0 

 

 
 

กลุ่มตวัอยา่งของธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีตอบแบบสอบถามเป็นลกัษณะของธุรกิจมากท่ีสุด คือ
อุตสาหกรรมการผลิตคิดเป็นร้อยละ 70.0 รองลงมา คือ อุตสาหกรรมบริการ คิดเป็นร้อยละ 13.1  
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กลุ่มตวัอยา่งของธุรกิจขนาดกลางท่ีตอบแบบสอบถามเป็นลกัษณะของธุรกิจมากท่ีสุด คือ
อุตสาหกรรมการผลิตคิดเป็นร้อยละ 78.1 รองลงมาคือธุรกิจขายปลีกและขายส่งคิดเป็นร้อยละ 10.4  

 

 
 
กลุ่มตวัอย่างของธุรกิจขนาดเล็กท่ีตอบแบบสอบถามเป็นลกัษณะของธุรกิจมากท่ีสุด คือ

อุตสาหกรรมการผลิตคิดเป็นร้อยละ 56.2 รองลงมาคือธุรกิจขายปลีกและขายส่งคิดเป็นร้อยละ 20.7  
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ตารางที ่11 จํานวนและสัดส่วนของบริษัทตัวอย่างจําแนกตามผลติภัณฑ์หลกั 
 

ผลิตภณัฑห์ลกั 
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเลก็ 

จาํนวน  ร้อยละ จาํนวน  ร้อยละ จาํนวน  ร้อยละ 

 ช้ินส่วนรถยนต ์ 51 39.2 166 59.7 38 31.4 

  เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและ
อิเลก็ทรอนิกส์ 

20 15.4 66 23.7 36 29.8 

  อาหาร 17 13.1 9 3.2 13 10.7 

  บริการดา้นโลจิสติกส์ 5 3.8 15 5.4 6 5.0 

  ท่ีปรึกษาธุรกิจดา้น
การเงินและการลงทุน 

5 3.8 4 1.4 2 1.7 

 ท่ีปรึกษาธุรกิจดา้น
การตลาด 

4 3.1 3 1.1 4 3.3 

  ท่ีปรึกษาดา้นการผลิต 4 3.1 - - 3 2.5 

 บริการดา้นคอมพิวเตอร์ 1 .8 12 4.3 7 5.8 

 อ่ืนๆ 48 36.9 35 12.6 39 32.2 

หมายเหตุ  ขนาดใหญ่ ผลิตภณัฑห์ลกัอ่ืนๆ มีความหลากหลาย เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมเหลก็ข้ึนรูป 
เหลก็กลา้ ช้ินส่วนอุตสาหกรรมโลหะแปรรูป อุตสาหกรรมพลงังานทัว่ไปแบตเตอร่ี ฯลฯ 
 ขนาดกลาง ผลิตภณัฑห์ลกัอ่ืนๆ มีความหลากหลาย เช่น อุตสาหกรรมโลหะการ 
ช้ินส่วนอุปกรณ์ประกอบ หุ่นยนต ์  อุตสาหกรรมไมแ้ปรรูป รับจา้งผลิตโลหะ พลาสติกฯลฯ 
                   ขนาดเลก็ ผลิตภณัฑห์ลกัอ่ืนๆ มีความหลากหลาย เช่น รับจา้งผลิตข้ึนรูปผลิตภณัฑ ์
กลุ่มอุตสาหกรรมช้ินส่วนโรงงานส่ิงทอ  ช้ินส่วนอุตสาหกรรมพลาสติก ฯลฯ 
ผลิตภณัฑห์ลกัอ่ืนๆในแต่ละขนาดธุรกิจเน่ืองจากมีความแตกต่างกนัมากจากลกัษณะธุรกิจท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงจึงมีจาํนวนค่อนขา้งสูง (จากฐานขอ้มูลการส่งแบบสอบถาม BOI) 
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 กลุ่มตวัอย่างของธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีตอบแบบสอบถามเป็นผลิตภณัฑ์หลกัของธุรกิจมาก
ท่ีสุด คือ  ผลิตภณัฑ์ช้ินส่วนรถยนต์  จาํนวน 51 ตวัอย่าง รองลงมาคือ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและ
อิเลก็ทรอนิกส์ อาหาร 
 กลุ่มตวัอย่างของธุรกิจขนาดกลางท่ีตอบแบบสอบถามเป็นผลิตภณัฑ์หลกัของธุรกิจมาก
ท่ีสุด คือ ผลิตภัณฑ์ช้ินส่วนรถยนต์  จาํนวน 166 ตัวอย่าง  รองลงมาคือ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อิเลก็ทรอนิกส์ บริการดา้นโลจิสติกส์  
 กลุ่มตวัอยา่งของธุรกิจขนาดเลก็ท่ีตอบแบบสอบถามเป็นผลิตภณัฑห์ลกัของธุรกิจมากท่ีสุด  
คือ   ผลิตภณัฑช้ิ์นส่วนรถยนต ์ จาํนวน 38 ตวัอยา่งและ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ จาํนวน 
36 ตวัอยา่ง ตามลาํดบั 
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ตารางที ่12 จํานวน ร้อยละ ของสัดส่วนระหว่างการขายภายในประเทศและนอกประเทศ 

 สดัส่วนการขาย 
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเลก็ 

จาํนวน  ร้อยละ จาํนวน  ร้อยละ จาํนวน  ร้อยละ 

 ภายในประเทศ
มากกวา่นอกประเทศ 

73 56.2 186 66.9 92 76.7 

  ภายนอกมากกวา่
ภายในประเทศ 
ไม่ตอบแบบสอบถาม 

57 
 

0 

43.8 
 

0.0 

91 
 

1 

32.7 
 

0.4 

28 
 

0 

23.3 
 

0.0 
  รวม 130 100.0 278 99.6 121 100.0 

 

 
 
 กลุ่มตวัอย่างธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีตอบแบบสอบมีสัดส่วนระหว่างการขายภายในประเทศ   
คิดเป็นร้อยละ  56.2 ในลกัษณะ Indirect Export คือการขยายตลาดผ่านคนกลาง หรือตวัแทน
จาํหน่ายภายในประเทศท่ีซ้ือสินคา้เพื่อการส่งออก และภายนอกประเทศ คิดเป็นร้อยละ 43.8 
สดัส่วนการขายภายในประเทศมีมากกวา่สดัส่วนการขายนอกประเทศ  
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กลุ่มตวัอย่างธุรกิจขนาดกลางท่ีตอบแบบสอบมีสัดส่วนระหว่างการขายภายในประเทศ  

คิดเป็นร้อยละ 66.9 ในลกัษณะ Indirect Export คือการขยายตลาดผ่านคนกลาง หรือตวัแทน
จาํหน่ายภายในประเทศ ท่ีซ้ือสินคา้เพื่อการส่งออก และ ภายนอกประเทศ คิดเป็นร้อยละ 32.7 
สัดส่วนการขายภายในประเทศมีมากกว่าสัดส่วนการขายนอกประเทศ โดยมี 1 บริษทัไม่ตอบ      
ขอ้คาํถามน้ี 

 

 
 
กลุ่มตวัอย่างธุรกิจขนาดเล็กท่ีตอบแบบสอบมีสัดส่วนระหว่างการขายภายในประเทศคิด

เป็นร้อยละ 76.7 ในลกัษณะ Indirect Export คือการขยายตลาดผา่นคนกลาง หรือตวัแทนจาํหน่าย
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ภายในประเทศท่ีซ้ือสินคา้เพื่อการส่งออก และภายนอกประเทศ คิดเป็นร้อยละ 23.3 สัดส่วนการ
ขายภายในประเทศมีมากกวา่สดัส่วนการขายนอกประเทศ 

 
ตารางที ่13 จํานวน ร้อยละ ตลาดส่งออกหลกัของธุรกจิ 

 ตลาดส่งออกหลกั 
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเลก็ 

จาํนวน  ร้อยละ จาํนวน  ร้อยละ จาํนวน  ร้อยละ 

 เอเชีย 
ประเทศญ่ีปุ่น 
ยโุรป 
อเมริกาเหนือ 
ตะวนัออกกลาง 

83 
55 
21 
16 
12 

42.7 
27.6 
10.6 
8.0 
6.0 

187 
104 
43 
28 
13 

47.8 
26.6 
11.0 
7.2 
3.3 

67 
48 
14 
10 
0 

45.9 
32.9 
9.6 
6.8 
0.0 

  อเมริกาใต ้ 6 3.0 10 2.6 4 2.7 
  แอฟริกา 6 3.0 6 1.5 3 2.1 
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 ตลาดหลกัของกลุ่มตวัอยา่งธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีตอบแบบสอบถาม มีตลาดหลกัอยูท่ี่กลุ่ม
ประเทศในเอเชียมากท่ีสุด จาํนวน 83 ตวัอยา่ง รองลงมาคือ ตลาดในประเทศญ่ีปุ่น จาํนวน 55 
ตวัอยา่ง  
 ตลาดหลกัของกลุ่มตวัอย่างธุรกิจขนาดกลางท่ีตอบแบบสอบถาม มีตลาดหลกัอยู่ท่ีกลุ่ม
ประเทศในเอเชียมากท่ีสุด คือ จาํนวน 187 ตวัอยา่ง รองลงมาคือ ตลาดในประเทศญ่ีปุ่น จาํนวน 104 
ตวัอยา่ง 

 ตลาดหลักของกลุ่มตัวอย่างธุรกิจขนาดเล็กท่ีตอบแบบสอบถาม มีตลาดหลักอยู่ ท่ี          
กลุ่มประเทศในเอเชียมากท่ีสุด จาํนวน 67 ตวัอยา่ง รองลงมาคือ ตลาดในประเทศญ่ีปุ่น จาํนวน 48 
ตวัอยา่ง  

 
ตารางที ่14 จํานวน ร้อยละ ของระยะเวลาทีบ่ริษัทย้ายฐานธุรกจิมาประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน 

ระยะเวลาท่ียา้ยฐานธุรกิจ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเลก็ 

จาํนวน  ร้อยละ จาํนวน  ร้อยละ จาํนวน  ร้อยละ 

 นอ้ยกวา่ 1 ปี 6 4.6 9 3.2 14 11.6 

  1 - 3 ปี 10 7.7 29 10.4 22 18.2 

  4 - 5 ปี 9 6.9 61 21.9 23 19.0 

  6 ปีข้ึนไป 105 80.8 179 64.4 62 51.2 

  รวม 130 100.0 278 100.0 121 100.0 
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บริษทัท่ียา้ยฐานธุรกิจมาประเทศไทยจนถึงปัจจุบนัตามระยะเวลา พบว่าระยะเวลาท่ีบริษทั

กลุ่มตัวอย่างธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีตอบแบบสอบถาม ยา้ยฐานธุรกิจมาประเทศไทยถึงปัจจุบัน          
มากท่ีสุด คือ 6 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 80.8 รองลงมา คือ 1 - 3 ปีคิดเป็นร้อยละ 7.7  

 

 
 

ระยะเวลาท่ีบริษทักลุ่มตวัอย่างธุรกิจขนาดกลางท่ีตอบแบบสอบถาม ยา้ยฐานธุรกิจมา
ประเทศไทยถึงปัจจุบนัมากท่ีสุด คือ 6 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 64.4 รองลงมา คือ 4 - 5 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 21.9  
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ระยะเวลาท่ีบริษทักลุ่มตัวอย่างธุรกิจขนาดเล็กท่ีตอบแบบสอบถาม ยา้ยฐานธุรกิจมา
ประเทศไทยถึงปัจจุบนัมากท่ีสุด คือ 6 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 51.2 รองลงมา คือ 4 - 5 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 19.0  

 
ตารางที ่15 จํานวน ความต้องการพืน้ทีท่ีบ่ริษัทต้องการย้ายฐานธุรกจิมาประเทศไทยคร้ังแรก  

ความตอ้งการพื้นท่ี 
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเลก็ 

จาํนวน ลาํดบั จาํนวน ลาํดบั จาํนวน ลาํดบั 

 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 100 1 183 1 181 1 
  ภาคตะวนัออก 56 2 153 2 42 3 
  ภาคกลาง 34 3 148 3 44 2 
  ภาคเหนือ 25 5 96 4 17 5 
 ภาคะวนัออกเฉียงเหนือ 24 6 92 5 18 4 
 ภาคตะวนัตก 24 6 74 7 13 7 
  ภาคใต ้ 28 4 77 6 16 6 
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กลุ่มตวัอยา่งธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีตอบแบบสอบถาม มีความตอ้งการท่ีลงทุนมากท่ีสุดคือ ใน
พื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รองลงมาคือ ภาคตะวนัออก  

กลุ่มตวัอยา่งธุรกิจขนาดกลางท่ีตอบแบบสอบถาม มีความตอ้งการท่ีลงทุนมากท่ีสุดคือ ใน
พื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รองลงมาคือ ภาคตะวนัออก 

กลุ่มตวัอยา่งธุรกิจขนาดเลก็ท่ีตอบแบบสอบถาม มีความตอ้งการท่ีลงทุนมากท่ีสุดคือ ใน
พื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รองลงมาคือ ภาคกลาง 
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ตารางที ่16 จํานวน ร้อยละ ของเหตุผลในการย้ายฐานธุรกจิ      

เหตุผลในการยา้ย 
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเลก็ 

จาํนวน  ร้อยละ จาํนวน  ร้อยละ จาํนวน  ร้อยละ 

 ทาํเลท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของ

ประเทศไทย 

68 20.2 106 15.8 64 17.9 

 การสนบัสนุนจากบีโอไอ 56 16.6 108 16.0 27 7.6 

 ตอ้งการเปิดตลาดใหม่ 40 11.9 127 18.9 42 11.8 

 แรงงานไทยมีคุณภาพ 39 11.6 60 8.9 21 5.9 

 ใกลแ้หล่งวตัถุดิบ 38 11.3 44 6.5 20 5.6 

  ตามลูกคา้มา 27 8.0 79 11.7 31 8.7 

 ค่าแรงตํ่า 24 7.1 67 10.0 20 5.6 

 การสนบัสนุนจากรัฐบาลไทย 19 5.6 28 4.2 9 2.5 

 อ่ืนๆ 10 3.0 10 1.5 113 31.7 

  วตัถุดิบมีราคาถูก 9 2.7 22 3.3 7 2.0 

  ลดความเส่ียงจากภยั
ธรรมชาติ 

7 2.1 22 3.3 3 0.8 

หมายเหตุ อ่ืนๆ เป็นการเขียนแบบบรรยาย เพิ่มเติม มีลกัษณะความเห็นแตกต่างกนั เช่น ค่าแรงตํ่า
ท่ีว่าในขณะท่ียา้ยเขา้มา แต่จะมีการปรับค่าแรงจะมีผลกระทบ  ราคาวตัถุดิบท่ีมีราคาถูกจากการทาํ
สัญญาล่วงหนา้ มองความเส่ียงภยัเหตุผลในการยา้ยฐานธุรกิจว่ามีการเปล่ียนแปลง แรงงานไทยมี
ลกัษณะความหลากหลายในประเภทการผลิตและมีการฝึกอบรมมาช่วย เป็นตน้ 
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กลุ่มตวัอยา่งธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีตอบแบบสอบถาม เหตุผลของการยา้ยฐานธุรกิจมาประเทศ
ไทยมากท่ีสุดคือ  ทาํเลท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย คิดเป็น ร้อยละ 20.2 รองลงมา คือ การ
สนบัสนุนจากบีโอไอ คิดเป็นร้อยละ 16.6  

กลุ่มตวัอยา่งธุรกิจขนาดกลางท่ีตอบแบบสอบถาม เหตุผลของการยา้ยฐานธุรกิจมาประเทศ
ไทยมากท่ีสุด คือ  ตอ้งการเปิดตลาดใหม่ คิดเป็น ร้อยละ 18.9 รองลงมา คือ  การสนบัสนุนจาก      
บีโอไอ คิดเป็นร้อยละ 16.0  

กลุ่มตวัอยา่งธุรกิจขนาดเลก็ท่ีตอบแบบสอบถาม เหตุผลของการยา้ยฐานธุรกิจมาประเทศ
ไทยมากท่ีสุด คือ เหตุผลอ่ืนๆ นอกเหนือจากตัวเลือกในแบบสอบถามคิดเป็น ร้อยละ 31.7 
รองลงมา คือ ทาํเลท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 17.9 และตอ้งการเปิด     
ตลาดใหม่ คิดเป็นร้อยละ 11.8  ตามลาํดบั 
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ตารางที ่17 จํานวน ร้อยละ ของความพร้อมในการย้ายฐานธุรกจิในด้านต่างๆมายงัประเทศไทย 

ความพร้อมในการยา้ย

ฐานธุรกิจ 
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเลก็ 

จาํนวน  ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

 ดา้นเทคโนโลย ี 81 22.7 191 29.2 69 26.8 
  ดา้นการตลาด 
ดา้นเงินทุน 
ดา้นผูเ้ช่ียวชาญ 
ดา้นขอ้มูลการลงทุน 

79 
71 
42 
39 

22.1 
19.9 
11.8 
10.9 

134 
124 
72 
76 

20.5 
19.0 
11.0 
11.6 

62 
42 
33 
29 

24.1 
16.3 
12.8 
11.3 

  ดา้นแรงงาน 37 10.4 53 8.1 19 7.4 
  ดา้นอ่ืนๆ 8 2.2 3 0.5 3 1.2 
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กลุ่มตวัอยา่งธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีตอบแบบสอบถาม ความพร้อมในการยา้ยฐานธุรกิจในดา้น
ต่างๆมายงัประเทศไทยมากท่ีสุดคือ ดา้นเทคโนโลย ีคิดเป็นร้อยละ 22.7 รองลงมาคือ ดา้นการตลาด
คิดเป็นร้อยละ 22.1  

กลุ่มตวัอยา่งธุรกิจขนาดกลางท่ีตอบแบบสอบถาม ความพร้อมในการยา้ยฐานธุรกิจในดา้น
ต่างๆมายงัประเทศไทยมากท่ีสุดคือ ดา้นเทคโนโลย ีคิดเป็นร้อยละ 29.2 รองลงมาคือ ดา้นการตลาด
คิดเป็นร้อยละ 20.5 

กลุ่มตวัอยา่งธุรกิจขนาดเลก็ท่ีตอบแบบสอบถาม ความพร้อมในการยา้ยฐานธุรกิจในดา้น
ต่างๆมายงัประเทศไทยมากท่ีสุดคือ ดา้นเทคโนโลยคิีดเป็น ร้อยละ 26.8 รองลงมาคือ ดา้นการตลาด
คิดเป็นร้อยละ 24.1 

 
ตารางที ่18 จํานวน ร้อยละ ของลกัษณะของการย้ายมายงัประเทศไทย  

 ความพร้อมดา้นต่างๆ 
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเลก็ 

จาํนวน  ร้อยละ จาํนวน  ร้อยละ จาํนวน  ร้อยละ 

  เพิ่มฐานธุรกิจ 63 48.5 121 43.5 64 52.9 
  ยา้ยมาเฉพาะการผลิต 31 23.8 55 19.8 20 16.5 
  สาํนกังานตวัแทน 11 8.5 10 3.6 3 2.5 
  ยา้ยมาทั้งหมด 
ยา้ยมาฉพาะสาํนกังานขาย 
อ่ืนๆ 
ไม่ตอบแบบสอบถาม 

8 
4 

10 
3 

6.2 
3.1 
7.7 
2.2 

65 
9 

10 
8 

23.4 
3.2 
3.6 
2.9 

20 
4 
5 
5 

16.5 
3.4 
4.1 
4.1 
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 กลุ่มตวัอยา่งธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีตอบแบบสอบถาม มีลกัษณะของการยา้ยมายงัประเทศไทย 
มากท่ีสุดคือ การยา้ยฐานธุรกิจเพื่อการเพิม่ฐานธุรกิจ  คิดเป็นร้อยละ 48.5 รองลงมา คือยา้ยมาเฉพาะ
การผลิต คิดเป็นร้อยละ  23.8  
 กลุ่มตวัอยา่งธุรกิจขนาดกลางท่ีตอบแบบสอบถาม มีลกัษณะของการยา้ยมายงัประเทศไทย 
มากท่ีสุดคือ การยา้ยฐานธุรกิจเพื่อการเพิม่ฐานธุรกิจ  คิดเป็นร้อยละ 43.5 รองลงมา คือยา้ยมา
ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 23.4 
 กลุ่มตวัอยา่งธุรกิจขนาดเลก็ท่ีตอบแบบสอบถาม มีลกัษณะของการยา้ยมายงัประเทศไทย 
มากท่ีสุดคือ การยา้ยฐานธุรกิจเพื่อการเพิม่ฐานธุรกิจ  คิดเป็นร้อยละ 52.9 รองลงมา คือยา้ยมาเฉพาะ
การผลิต และยา้ยมาทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ  16.5 
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ตารางที ่19 จํานวน ร้อยละ อนาคต บริษัทมีแผนเร่ืองการย้ายฐานธุรกจิลกัษณะใด 

 แผนการยา้ยธุรกิจในอนาคต 
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเลก็ 

จาํนวน  ร้อยละ จาํนวน  ร้อยละ จาํนวน  ร้อยละ 

 อยูท่ี่ประเทศไทยเหมือนเดิม 103 79.8 210 75.5 93 76.9 
  ยา้ยไปประเทศอ่ืน 23 17.8 53 19.1 22 18.2 
  ยา้ยฐานธุรกิจกลบัญ่ีปุ่น 2 1.6 11 4.0 5 4.1 
 ไม่ตอบแบบสอบถาม 1 0.8 4 1.4 1 0.8 
 
 

  

 
  
 กลุ่มตวัอย่างธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีตอบแบบสอบถาม มีแผนการยา้ยฐานธุรกิจของบริษทัใน
อนาคตมากท่ีสุด คือ ยงัดาํเนินการอยูท่ี่ประเทศไทยเหมือนเดิม  คิดเป็นร้อยละ 79.8 รองลงมา คือ  
ยา้ยไปประเทศอ่ืน คิดเป็นร้อยละ 17.8  
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 กลุ่มตวัอยา่งธุรกิจขนาดกลางท่ีตอบแบบสอบถาม มีแผนการยา้ยฐานธุรกิจของบริษทัใน
อนาคตมากท่ีสุด คือ ยงัดาํเนินการอยูท่ี่ประเทศไทยเหมือนเดิม  คิดเป็นร้อยละ 75.5 รองลงมา คือ  
ยา้ยไปประเทศอ่ืน คิดเป็นร้อยละ 19.1 
  
 

 
 
 กลุ่มตวัอยา่งธุรกิจขนาดเลก็ท่ีตอบแบบสอบถาม มีแผนการยา้ยฐานธุรกิจของบริษทัใน
อนาคตมากท่ีสุด คือ ยงัดาํเนินการอยูท่ี่ประเทศไทยเหมือนเดิม  คิดเป็นร้อยละ 76.9 รองลงมา คือ  
ยา้ยไปประเทศอ่ืน คิดเป็นร้อยละ 18.2 
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ตารางที ่20 จํานวนของการย้ายฐานธุรกจิจากประเทศไทย ท่านจะย้ายไปประเทศใด 

ประเทศท่ีจะยา้ย 
ขนาดใหญ่
จาํนวน 

ขนาดกลาง
จาํนวน 

ขนาดเลก็
จาํนวน 

  อินโดนีเซีย 17 44 19 
 เวียดนาม 17 60 21 
 ลาว 7 3 2 
 มาเลเซีย 6 26 11 
 สิงคโปร์ 4 23 9 
 กมัพชูา 4 16 4 
 บรูไน 0 8 3 
 อ่ืนๆ 20 40 16 
 ไม่ตอบแบบสอบถาม 56 60 42 

หมายเหตุ แบบสอบถามท่ีมีคาํตอบมากกวา่ 1 คาํตอบ จึงนาํเสนอตามจาํนวนประเทศท่ีจะยา้ยขอ้มูลรวมเป็น 540 คาํตอบ 
 

 
กลุ่มตวัอย่างธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีตอบแบบสอบถาม กรณีหากมีความตอ้งการยา้ยฐานธุรกิจ 

ประเทศท่ีตอ้งการยา้ยมากท่ีสุด คือ ประเทศเวียดนามและประเทศอินโดนีเซีย จาํนวน 17 ชุด 
รองลงมา คือประเทศลาว จาํนวน 7 ชุด กลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ตอบจาํนวน 55 ชุด และยา้ยไปประเทศ
อ่ืนๆ คิดเป็น จาํนวน 20 ชุดไม่ตอบแบบสอบถามจาํนวน 55 ชุด 
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กลุ่มตวัอยา่งธุรกิจขนาดกลางท่ีตอบแบบสอบถาม กรณีหากมีความตอ้งการยา้ยฐานธุรกิจ 

ประเทศท่ีต้องการยา้ยมากท่ีสุด คือ ประเทศเวียดนาม จาํนวน 60 ชุด รองลงมา คือประเทศ
อินโดนีเซีย จาํนวน 44 ชุด ไม่ตอบแบบสอบถามจาํนวน 60 ชุด 
 

 
กลุ่มตวัอย่างธุรกิจขนาดเล็กท่ีตอบแบบสอบถาม กรณีหากมีความตอ้งการยา้ยฐานธุรกิจ 

ประเทศท่ีต้องการยา้ยมากท่ีสุด คือ ประเทศเวียดนาม จาํนวน 21 ชุด รองลงมา คือประเทศ
อินโดนีเซีย จาํนวน 21 ชุด ไม่ตอบแบบสอบถามจาํนวน 44 ชุด 
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สรุปจํานวนของการย้ายฐานธุรกจิจากประเทศไทย ท่านจะย้ายไปประเทศใด 
 

 
 
ตารางที ่21 จํานวน ร้อยละ ของเหตุผลทีต้่องการย้ายไปลงทุนในประเทศอืน่ 

เหตุผลท่ีจะยา้ย 
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเลก็ 

จาํนวน  ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

 ตอ้งการเปิดตลาดใหม่ 39 30.0 146 52.5 47 38.8 

  ค่าแรงตํ่า 27 20.8 92 33.1 27 22.3 

  ตามลูกคา้ 13 10.0 38 13.7 11 9.1 

 ใกลแ้หล่งวตัถุดิบ 12 9.2 31 11.2 2 1.7 

 วตัถุดิบราคาถูก 11 8.5 24 8.6 4 3.3 

  ลดความเส่ียงจากภยัธรรมชาติ 2 1.5 18 6.5 4 3.3 

  ทาํเลท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของ
ประเทศไทย 

1 .8 20 7.2 6 5.0 

 อ่ืนๆ 11 8.5 6 2.2 7 5.8 
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 กลุ่มตวัอย่างธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีตอบแบบสอบถาม พบว่าเหตุผลท่ีตอ้งการยา้ยไปประเทศ
อ่ืนมากท่ีสุด คือ ตอ้งการเปิดตลาดใหม่คิดเป็นร้อยละ  30.0   รองลงมา คือ ค่าแรงตํ่า คิดเป็นร้อยละ 
20.8  
 กลุ่มตวัอยา่งธุรกิจขนาดกลางท่ีตอบแบบสอบถาม พบว่าเหตุผลท่ีตอ้งการยา้ยไปประเทศ
อ่ืนมากท่ีสุด คือ ตอ้งการเปิดตลาดใหม่คิดเป็นร้อยละ  52.5   รองลงมา คือ ค่าแรงตํ่า คิดเป็นร้อยละ 
33.1  
 กลุ่มตวัอยา่งธุรกิจขนาดเลก็ท่ีตอบแบบสอบถาม พบว่าเหตุผลท่ีตอ้งการยา้ยไปประเทศอ่ืน
มากท่ีสุด คือ ตอ้งการเปิดตลาดใหม่คิดเป็นร้อยละ  38.8   รองลงมา คือ ค่าแรงตํ่า คิดเป็นร้อยละ 
22.3  
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ตารางที ่22 จํานวน ร้อยละ ของเหตุผลทีย่งัต้องการเลอืกประเทศไทย 

เหตุผลท่ียงัเลือกประเทศไทย 
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเลก็ 

จาํนวน  ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

 ทาํเลท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของ
ประเทศไทย 

57 20.5 99 15.6 36 18.1 

  แรงงานไทยมีคุณภาพ 46 16.5 53 8.4 17 8.5 

 การสนบัสนุนจากบีโอไอ 40 14.4 126 19.9 28 14.1 

 ใกลแ้หล่งวตัถุดิบ 38 13.7 58 9.1 16 8.0 

 ตามลูกคา้มา 35 12.6 84 13.2 33 16.7 

  ค่าแรงตํ่า 20 7.2 97 15.3 27 13.6 

  การสนบัสนุนจากรัฐบาลไทย 17 6.1 66 10.4 18 9.0 

  วตัถุดิบมีราคาถูก 11 4.0 31 4.9 11 5.5 

 อ่ืนๆ 14 5.0 20 3.2 13 6.5 
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กลุ่มตวัอยา่งธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีตอบแบบสอบถาม พบว่าเหตุผลท่ียงัตอ้งการเลือกประเทศ

ไทยมากท่ีสุดคือ ทาํเลท่ีตั้ งทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 20.5 รองลงมา คือ 
แรงงานไทยมีคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ  16.5  

กลุ่มตวัอยา่งธุรกิจขนาดกลางท่ีตอบแบบสอบถาม พบว่าเหตุผลท่ียงัตอ้งการเลือกประเทศ
ไทยมากท่ีสุดคือ การสนับสนุนจากบีโอไอ คิดเป็นร้อยละ 19.9 รองลงมา คือ ทาํเลท่ีตั้ งทาง
ภูมิศาสตร์ของประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ  15.6 

กลุ่มตวัอย่างธุรกิจขนาดเล็กท่ีตอบแบบสอบถาม พบว่าเหตุผลท่ียงัตอ้งการเลือกประเทศ
ไทยมากท่ีสุดคือ ทาํเลท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 18.1 รองลงมา คือ ตาม
ลูกคา้มาคิดเป็นร้อยละ  16.7  
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ตารางที ่23 จํานวน ร้อยละ ของลกัษณะของธุรกจิไทยทีเ่ป็นคู่ค้าในปัจจุบัน 

ลกัษณะคู่ธุรกิจไทย 
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเลก็ 

จาํนวน  ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

 สนบัสนุนวตัถุดิบการผลิต 78 34.7 153 37.8 64 32.3 

  ท่ีปรึกษาดา้นบญัชี 38 16.9 60 14.8 30 15.2 

  ท่ีปรึกษาดา้นกฎหมาย 32 14.2 50 12.3 24 12.1 

 บริการดา้นขนส่ง 28 12.4 71 17.5 32 16.2 

 บริการดา้นคลงัสินคา้ 25 11.1 32 7.9 24 12.1 

  ท่ีปรึกษาดา้นแรงงาน 16 7.1 26 6.4 9 4.5 

  อ่ืนๆ 8 3.6 13 3.2 15 7.6 

 

 
 
 กลุ่มตวัอยา่งธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีตอบแบบสอบถาม ในปัจจุบนัมีคู่คา้เป็นธุรกิจไทยมากท่ีสุด 
คือ ลกัษณะสนบัสนุนวตัถุดิบการผลิต คิดเป็นร้อยละ 34.7 รองลงมากคื็อท่ีปรึกษาดา้นบญัชี คิดเป็น
ร้อยละ 16.9 
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 กลุ่มตวัอยา่งธุรกิจขนาดกลางท่ีตอบแบบสอบถาม ในปัจจุบนัมีคู่คา้เป็นธุรกิจไทยมากท่ีสุด 
คือ ลกัษณะสนบัสนุนวตัถุดิบการผลิต คิดเป็นร้อยละ 37.8 รองลงมาก็คือบริการดา้นขนส่งคิดเป็น
ร้อยละ 17.5 
 กลุ่มตวัอยา่งธุรกิจขนาดเลก็ท่ีตอบแบบสอบถาม ในปัจจุบนัมีคู่คา้เป็นธุรกิจไทยมากท่ีสุด 
คือ ลกัษณะสนบัสนุนวตัถุดิบการผลิต คิดเป็นร้อยละ 32.3 รองลงมาก็คือบริการดา้นขนส่งคิดเป็น
ร้อยละ 16.2 
 
ตารางที ่24 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยทีส่่งผลต่อการย้ายฐานธุรกจิ ภาพรวม 
จําแนกรายด้าน 

ปัจจยั 
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเลก็ 

Mean  SD Mean  SD Mean  SD 
  ดา้นปัญหาและสาเหตุในการฐานธุรกิจ 4.0163 .94073 4.4743 .60691 4.1228 .78864 
 ดา้นความพร้อมในการยา้ยฐานธุรกิจ 3.7760 .83148 4.2904 .61367 4.0174 .68803 
  ดา้นสภาพการท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ลงทุนในประเทศไทย 

3.6190 .64321 3.8691 .59587 3.5614 .61017 

 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยา้ยฐานธุรกิจ กลุ่มตวัอยา่งธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีตอบแบบสอบถาม ดา้น

ท่ีส่งผลมากท่ีสุด คือ ดา้นปัญหาและสาเหตุในการฐานธุรกิจมีค่าเฉล่ีย 4.0163 รองลงมาคือ ดา้น
ความพร้อมในการยา้ยฐานธุรกิจมีค่าเฉล่ีย 3.7760 ปัจจยัทุกดา้นส่งผลอยูใ่นระดบัมาก 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยา้ยฐานธุรกิจ กลุ่มตวัอยา่งธุรกิจขนาดกลางท่ีตอบแบบสอบถาม ดา้น
ท่ีส่งผลมากท่ีสุด คือ ดา้นปัญหาและสาเหตุในการฐานธุรกิจมีค่าเฉล่ีย 4.4743 รองลงมาคือ ดา้น
ความพร้อมในการยา้ยฐานธุรกิจมีค่าเฉล่ีย 4.2904 ปัจจยัทุกดา้นส่งผลอยูใ่นระดบัมาก 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยา้ยฐานธุรกิจ กลุ่มตวัอยา่งธุรกิจขนาดเลก็ท่ีตอบแบบสอบถาม ดา้นท่ี
ส่งผลมากท่ีสุด คือ ดา้นปัญหาและสาเหตุในการฐานธุรกิจมีค่าเฉล่ีย 4.1228 รองลงมาคือ ดา้นความ
พร้อมในการยา้ยฐานธุรกิจมีค่าเฉล่ีย 4.0174 ปัจจยัทุกดา้นส่งผลอยูใ่นระดบัมาก 
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ตารางที ่25 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยทีส่่งผลต่อการย้ายฐานธุรกจิ ด้านปัญหาและ
สาเหตุในการย้ายฐานธุรกจิ จําแนกตามรายข้อ 

ปัจจยั 
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเลก็ 

Mean  SD Mean  SD Mean  SD 

 เป็นการยา้ยเพือ่ขยายดา้นการตลาด 4.0813 1.06812 4.1481 .69538 3.9035 1.02162 

 การยา้ยเพ่ือขยายฐานธุรกิจของตนเอง 3.9262 1.05367 4.0849 .79127 3.9043 1.03427 

 การยา้ยตามความตอ้งการของลูกคา้ 3.6992 1.15896 4.1822 .87262 3.9391 1.04535 

 อตัราค่าจา้งแรงงานระดบัปฏิบติัการ
ในประเทศญ่ีปุ่น 

3.5935 1.27290 3.8309 .94541 3.6903 1.11867 

 แนวโนม้ภาวะค่าของเงินเยน็แขง็ค่า 3.4228 1.21472 3.9743 .95434 3.7105 .92864 

 ดา้นปัญหาและสาเหตุในการฐานธุรกิจ 3.4228 1.21472 3.9743 .95434 3.7105 .92864 

 ตน้ทุนค่าวตัถุดิบมีราคาสูง 3.3361 1.25712 3.7316 .96700 3.4522 1.02806 

  ความแตกต่างของอตัราภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลท่ีถูกเรียกเกบ็เทียบกบัไทย 

3.1935 1.05674 3.7712 .87732 3.5130 .97661 

 ภาวะความตอ้งการในประเทศญ่ีปุ่นตํ่า 3.1855 1.17817 3.6828 .96772 3.4107 1.09506 

  ความแตกต่างของอตัราค่าไฟฟ้าและ
ส่วนท่ีใชใ้นการสนบัสนุนการผลิต 

3.1803 1.12092 3.5390 .92001 3.3826 .99633 

 การขาดแคลนบุคลากร 2.9919 1.32130 3.7749 .95698 3.3652 1.20911 

 ลดความเส่ียงจากภยัธรรมชาติ 2.6777 1.12705 3.4502 1.03114 3.0957 1.16208 
   

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยา้ยฐานธุรกิจ ดา้นปัญหาและสาเหตุในการยา้ยฐานธุรกิจ จาํแนกตาม
รายขอ้ กลุ่มตวัอย่างธุรกิจขนาดใหญ่ ขอ้ท่ีมีส่งผลมากท่ีสุด คือ ขอ้ เป็นการยา้ยเพื่อขยายด้าน
การตลาด ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.0813 รองลงมา คือ การยา้ยเพื่อขยายฐานธุรกิจของตนเองค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 
3.9262  ส่งผลต่อการยา้ยธุรกิจในระดบัมาก 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยา้ยฐานธุรกิจ ดา้นปัญหาและสาเหตุในการยา้ยฐานธุรกิจ จาํแนกตาม
รายขอ้ กลุ่มตวัอยา่งธุรกิจขนาดกลาง ขอ้ท่ีมีส่งผลมากท่ีสุด คือ การยา้ยตามความตอ้งการของลูกคา้ 
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ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.1822 รองลงมา คือ เป็นการยา้ยเพื่อขยายดา้นการตลาดค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.1481 ส่งผลต่อ
การยา้ยธุรกิจในระดบัมาก 
 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยา้ยฐานธุรกิจ ดา้นปัญหาและสาเหตุในการยา้ยฐานธุรกิจ จาํแนกตาม
รายขอ้ กลุ่มตวัอย่างธุรกิจขนาดเล็ก ขอ้ท่ีมีส่งผลมากท่ีสุด คือ ขอ้ การยา้ยตามความตอ้งการของ
ลูกคา้ ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.9391 รองลงมา คือ การยา้ยเพื่อขยายฐานธุรกิจของตนเองค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.9043
ส่งผลต่อการยา้ยธุรกิจในระดบัมาก 

 
ตารางที ่26 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยทีส่่งผลต่อการย้ายฐานธุรกจิ 
ด้านความพร้อมในการย้ายฐานธุรกจิ จําแนกตามรายข้อ 

ปัจจยั 
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเลก็ 

Mean  SD Mean  SD Mean  SD 

  ความพร้อมดา้นขอ้มูลการลงทุน 3.9016 .96561 4.2022 .69228 3.9737 .88708 

 ความพร้อมดา้นเงินทุน 3.8780 .99660 4.1838 .74102 3.9737 .89700 

 ความพร้อมของผูเ้ช่ียวชาญของ
บริษทั 

3.8293 1.11405 4.1250 .77257 3.8584 .97163 

  ความพร้อมดา้นเทคโนโลย ี 3.6885 1.12141 4.1691 .78317 3.7699 1.01778 

 มีการเตรียมพร้อมดา้นระบบการ
บริหารจดัการของบริษทั 

3.5455 1.02470 3.9594 .77113 3.4035 .99307 

 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยา้ยฐานธุรกิจ ดา้นความพร้อมในการยา้ยฐานธุรกิจ จาํแนกตามรายขอ้ 

กลุ่มตวัอยา่งธุรกิจขนาดใหญ่ ขอ้ท่ีมีส่งผลมากท่ีสุด คือ ขอ้ความพร้อมดา้นขอ้มูลการลงทุน ค่าเฉล่ีย
อยูท่ี่ 3.9016 รองลงมา คือ ขอ้ ความพร้อมดา้นเงินทุนค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.8780 ส่งผลต่อการยา้ยธุรกิจใน
ระดบัมาก 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยา้ยฐานธุรกิจ ดา้นความพร้อมในการยา้ยฐานธุรกิจ จาํแนกตามรายขอ้ 
กลุ่มตัวอย่างธุรกิจขนาดกลาง ขอ้ท่ีมีส่งผลมากท่ีสุด คือ ขอ้ความพร้อมด้านขอ้มูลการลงทุน 
ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.2022 รองลงมา คือ ขอ้ความพร้อมดา้นเงินทุนค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.1838 ส่งผลต่อการยา้ย
ธุรกิจในระดบัมาก 
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 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยา้ยฐานธุรกิจ ดา้นความพร้อมในการยา้ยฐานธุรกิจจาํแนกตามรายขอ้ 
กลุ่มตวัอย่างธุรกิจขนาดเล็ก ขอ้ท่ีมีส่งผลมากท่ีสุด คือ ขอ้ความพร้อมดา้นขอ้มูลการลงทุน และ 
ความพร้อมดา้นเงินทุน ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.9737 รองลงมา คือ ขอ้ความพร้อมของผูเ้ช่ียวชาญของบริษทั
ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.8584 ส่งผลต่อการยา้ยธุรกิจในระดบัมาก 
 
ตารางที ่27 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปัจจัยทีส่่งผลต่อการย้ายฐานธุรกจิ  
ด้านสภาพการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการลงทุนในประเทศไทย จําแนกตามรายข้อ 

ปัจจยั 
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเลก็ 

Mean  SD Mean  SD Mean  SD 
 มีปัจจยัการสนบัสนุนของการผลิต

(INFRASTRUCTURE) อยา่งเพียงพอ
ต่อการผลิต 

3.9597 .84967 3.9890 .76928 3.7345 .77940 

 ความมัน่คงดา้นเศรษฐกิจของไทย 3.7600 .84624 3.9124 .79351 3.5789 .79706 
 สิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก BOI 3.7520 1.17539 4.1418 .84029 3.6991 .96256 
  การบริหารจดัการของญ่ีปุ่นสามารถ
ประสานสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมไทย
ไดง่้าย 

3.7440 .83187 3.9449 .80169 3.7788 .70375 

 ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางดา้นธุรกิจ
ของภูมิภาคอาเซียน 

3.6960 .88193 4.0147 .76202 3.8319 .71841 

 สภาพความเป็นอยูมี่ความสะดวกสบาย 3.6855 .94883 4.1429 .82120 3.8761 .85704 
 การขยายตลาดในประเทศไทยทาํไดง่้าย 3.6720 .98190 4.0073 .78300 3.7456 .80717 
 การไดรั้บการสนบัสนุนจากนโยบาย
ของรัฐบาลไทย 

3.5840 .92618 3.8467 .88447 3.4779 .84618 

 มีระดบัเทคโนโลยท่ีีสามารถรองรับ
กระบวนการผลิต 

3.5726 .91219 3.8285 .84067 3.5221 .72083 

 การมี AFTA ช่วยเอ้ือใหเ้กิดประโยชน์
ในการทาํธุรกิจในประเทศไทบ 

3.5161 .99170 3.9597 .90048 3.6726 .87058 

 อตัราค่าแรงคนงานระดบัปฏิบติัการเทียบ
กบัประเทศขา้งเคียง 

3.5120 1.00496 3.8645 .77646 3.4649 .88428 

 ระดบัของคุณภาพแรงงานท่ีสามารถ 3.4880 .95559 3.8655 .82838 3.5263 .76668 
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ปัจจยั 
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเลก็ 

Mean  SD Mean  SD Mean  SD 
พฒันาได ้

 ขอ้กาํหนดทางกฎหมายอ่ืนๆท่ีเอ้ือ
ประโยชน์ต่อการทาํธุรกิจ 

3.4480 .91982 3.7891 .87497 3.3894 .74921 

 การเกิด ASEAN ECONOMIC 
COMMUNITY 2015 ทาํใหต้ลาดใหญ่
ข้ึน 

3.4400 1.02705 3.9377 .91543 3.6283 .83660 

  อตัราค่าแรงคนงานระดบัการบริหาร
เทียบกบัประเทศขา้งเคียง 

3.3680 1.01231 3.8473 .80958 3.4123 .86025 

 ความมีเสถียรภาพทางการเมืองการ
ปกครองของไทย 

3.2160 1.06698 3.7636 .89123 3.3186 .94742 

         
   
 

 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการยา้ยฐานธุรกิจ ด้านสภาพการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนใน
ประเทศไทย จาํแนกตามรายขอ้ กลุ่มตวัอยา่งธุรกิจขนาดใหญ่ ขอ้ท่ีมีส่งผลมากท่ีสุด คือ ขอ้ มีปัจจยั
การสนบัสนุนของการผลิต (INFRASTRUCTURE) ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.9597รองลงมา คือ ความมัน่คง
ดา้นเศรษฐกิจของไทยค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.7600 ส่งผลต่อการยา้ยธุรกิจในระดบัมาก 
 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการยา้ยฐานธุรกิจ ด้านสภาพการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนใน
ประเทศไทย จาํแนกตามรายขอ้ กลุ่มตวัอยา่งธุรกิจขนาดกลาง ขอ้ท่ีมีส่งผลมากท่ีสุด คือ ขอ้สภาพ
ความเป็นอยูท่ี่สะดวกสบาย ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.1429 รองลงมา คือ ขอ้สิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก BOI 
ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.1418 ส่งผลต่อการยา้ยธุรกิจในระดบัมาก 
 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการยา้ยฐานธุรกิจ ด้านสภาพการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนใน
ประเทศไทย จาํแนกตามรายขอ้ กลุ่มตวัอย่างธุรกิจขนาดเลก็ ขอ้ท่ีมีส่งผลมากท่ีสุด คือ ขอ้สภาพ
ความเป็นอยู่ท่ีสะดวกสบาย ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.8761 รองลงมา คือ ขอ้การบริหารจดัการของญ่ีปุ่น
สามารถประสานสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมไทยไดง่้ายค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.8319 ส่งผลต่อการยา้ยธุรกิจใน
ระดบัมาก 
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ตารางที ่28 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยทีส่่งผลต่อการย้ายฐานธุรกจิ รายด้านจําแนก
ตามลกัษณะของธุรกจิ 

 

ลกัษณะของ

ธุรกิจ 

 ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเลก็ 

ปัจจยั Mean  SD Mean  SD Mean  SD 

 ธุรกิจ
ก่อสร้าง 
(การก่อสร้าง
ทุกประเภท) 

ดา้นสภาพการณ์ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการ
ลงทุนในประเทศไทย 

3.6667 .57735 3.3333 1.15470 3.5000 .70711 

 ดา้นปัญหาและสาเหตุ
ในการยา้ยฐานธุรกิจ 

3.3333 .57735 4.0000 1.00000 4.0000 .00000 

 ดา้นความพร้อมใน
การยา้ยฐานธุรกิจ 

3.3333 .57735 3.6667 .57735 4.0000 .00000 

 ธุรกิจการคา้
ระหวา่ง
ประเทศ 

ดา้นปัญหาและสาเหตุ
ในการยา้ยฐานธุรกิจ 

3.8333 .40825 4.3571 .49725 4.1111 .60093 

 ดา้นความพร้อมใน
การยา้ยฐานธุรกิจ 

3.6667 1.03280 4.4286 .51355 4.0000 1.32288 

 ดา้นสภาพการณ์ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการ
ลงทุนในประเทศไทย 

3.5714 .97590 3.7333 .45774 3.6667 .50000 

 ธุรกิจขาย
ปลีกและ  
ขายส่ง 

ดา้นปัญหาและสาเหตุ
ในการยา้ยฐานธุรกิจ 

4.1818 .75076 4.2759 .75103 4.2400 .59722 

  ดา้นความพร้อมใน
การยา้ยฐานธุรกิจ 

4.1818 .75076 4.4483 .63168 4.2800 .79162 

   ดา้นสภาพการณ์ท่ีเป็น 3.5455 .52223 3.8621 .63943 3.7600 .59722 
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ลกัษณะของ

ธุรกิจ 

 ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเลก็ 

ปัจจยั Mean  SD Mean  SD Mean  SD 

ประโยชน์ต่อการ
ลงทุนในประเทศไทย 

  อุตสาหกรรม
การผลิต 

ดา้นความพร้อมใน
การยา้ยฐานธุรกิจ 

4.1724 .79544 4.4953 .59618 4.0781 .71945 

 ดา้นปัญหาและสาเหตุ
ในการยา้ยฐานธุรกิจ 

3.8315 .75733 4.2877 .60585 4.0000 .66144 

  ดา้นสภาพการณ์ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการ
ลงทุนในประเทศไทย 

3.6742 .53884 3.8972 .58838 3.4844 .64222 

 อุตสาหกรรม
บริการ 

ดา้นสภาพการณ์ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการ
ลงทุนในประเทศไทย 

3.3750 1.02470 3.7143 .61125 3.5000 .51887 

 ดา้นความพร้อมใน
การยา้ยฐานธุรกิจ 

3.3125 1.40089 4.4286 .75593 4.1429 .77033 

 ดา้นปัญหาและสาเหตุ
ในการยา้ยฐานธุรกิจ 

3.2500 1.18322 4.3571 .49725 3.6429 .92878 

 
 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยา้ยฐานธุรกิจ จาํแนกตามลกัษณะของธุรกิจภาพรวมอุตสาหกรรมการ
ผลิต กลุ่มตวัอยา่งธุรกิจขนาดใหญ่ ดา้นท่ีส่งผลมากท่ีสุด คือดา้นความพร้อมในการยา้ยฐานธุรกิจ มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 4.1724  ธุรกิจขายปลีกและขายส่ง ดา้นท่ีส่งผลมากท่ีสุด คือ ดา้นปัญหาและ
สาเหตุในการยา้ยฐานธุรกิจมีค่าเฉล่ียสูงสุด และดา้นความพร้อมในการยา้ยฐานธุรกิจ มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือ 4.1818 ธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศ ดา้นท่ีส่งผลมากท่ีสุด คือ ดา้นปัญหาและสาเหตุใน
การยา้ยฐานธุรกิจมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 3.8333 ธุรกิจก่อสร้าง (การก่อสร้างทุกประเภท) ดา้นท่ีส่งผล
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มากท่ีสุด คือ ดา้นสภาพการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนในประเทศไทยมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 
3.6667 อุตสาหกรรมบริการ ด้านท่ีส่งผลมากท่ีสุด คือ ด้านสภาพการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ลงทุนในประเทศไทยมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 3.3750 
 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยา้ยฐานธุรกิจ จาํแนกตามลกัษณะของธุรกิจภาพรวมอุตสาหกรรมการ
ผลิต กลุ่มตวัอยา่งธุรกิจขนาดกลาง ดา้นท่ีส่งผลมากท่ีสุด คือดา้นความพร้อมในการยา้ยฐานธุรกิจ มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 4.4953 ธุรกิจขายปลีกและขายส่ง ดา้นท่ีส่งผลมากท่ีสุด คือดา้นความพร้อมใน
การยา้ยฐานธุรกิจ มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 4.4483 ธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศ ดา้นท่ีส่งผลมากท่ีสุด 
คือ ดา้นความพร้อมในการยา้ยฐานธุรกิจมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 4.4286  ธุรกิจก่อสร้าง (การก่อสร้างทุก
ประเภท) ดา้นท่ีส่งผลมากท่ีสุด คือ ดา้นปัญหาและสาเหตุในการยา้ยฐานธุรกิจมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 
4.0000 อุตสาหกรรมบริการ ด้านท่ีส่งผลมากท่ีสุด คือ ด้านความพร้อมในการยา้ยฐานธุรกิจ มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 4.4286 
 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยา้ยฐานธุรกิจ จาํแนกตามลกัษณะของธุรกิจภาพรวมอุตสาหกรรมการ
ผลิต กลุ่มตวัอยา่งธุรกิจขนาดเลก็ ดา้นท่ีส่งผลมากท่ีสุด คือดา้นความพร้อมในการยา้ยฐานธุรกิจ มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 4.0781 ธุรกิจขายปลีกและขายส่ง ดา้นท่ีส่งผลมากท่ีสุด คือดา้นความพร้อมใน
การยา้ยฐานธุรกิจ มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 4.2800 ธุรกิจการคา้ระหว่างประเทศ ดา้นท่ีส่งผลมากท่ีสุด 
คือ ด้านปัญหาและสาเหตุในการยา้ยฐานธุรกิจมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 4.1111 ธุรกิจก่อสร้าง (การ
ก่อสร้างทุกประเภท) ด้านท่ีส่งผลมากท่ีสุด คือ ด้านความพร้อมในการยา้ยฐานธุรกิจ และด้าน
ปัญหาและสาเหตุในการยา้ยฐานธุรกิจ มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 4.0000  อุตสาหกรรมบริการ ดา้นท่ี
ส่งผลมากท่ีสุด คือ ดา้นความพร้อมในการยา้ยฐานธุรกิจ มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 4.1429 
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ตารางที ่29 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยทีส่่งผลต่อการย้ายฐานธุรกจิรายด้าน จําแนก
ตามผลติภณัฑ์หลกั 

ผลิตภณัฑห์ลกั ปัจจยั 
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเลก็ 

Mean  SD Mean  SD Mean  SD 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า

และ
อิเลก็ทรอนิกส์ 

ดา้นความพร้อมใน
การยา้ยฐานธุรกิจ 

4.1053 .73747 4.4923 .56245 4.0571 .93755 

ดา้นปัญหาและ
สาเหตุในการยา้ย
ฐานธุรกิจ 

4.0500 .51042 4.3077 .52806 4.1714 .66358 

ดา้นสภาพการณ์ท่ี
เป็นประโยชนต่์อ
การลงทุนใน
ประเทศไทย 

3.9000 .44721 3.8182 .49331 3.5714 .69814 

ช้ินส่วนรถยนต ์ ดา้นความพร้อมใน
การยา้ยฐานธุรกิจ 

4.2083 .79783 4.5062 .58178 4.0588 .85071 

ดา้นปัญหาและ
สาเหตุในการยา้ย
ฐานธุรกิจ 

4.0417 .54415 4.3210 .59662 3.9429 .63906 

ดา้นสภาพการณ์ท่ี
เป็นประโยชนต่์อ
การลงทุนใน
ประเทศไทย 

3.7755 .58685 3.8957 .61477 3.4706 .61473 

ท่ีปรึกษาดา้น
การผลิต 

ดา้นสภาพการณ์ท่ี
เป็นประโยชนต่์อ
การลงทุนใน
ประเทศไทย 

4.0000 .00000 - - 4.0000 .00000 
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ผลิตภณัฑห์ลกั ปัจจยั 
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเลก็ 

Mean  SD Mean  SD Mean  SD 
 ดา้นปัญหาและ

สาเหตุในการยา้ย
ฐานธุรกิจ 

3.5000 1.00000 - - 4.0000 .00000 

 ดา้นความพร้อมใน
การยา้ยฐานธุรกิจ 

3.0000 1.63299 - - 4.6667 .57735 

ท่ีปรึกษาธุรกิจ
ดา้นการเงิน
และการลงทุน 

ดา้นปัญหาและ
สาเหตุในการยา้ย
ฐานธุรกิจ 

2.7500 2.06155 4.5000 .57735 4.0000 .00000 

ดา้นสภาพการณ์ท่ี
เป็นประโยชนต่์อ
การลงทุนใน
ประเทศไทย 

2.6000 1.51658 4.0000 .00000 4.0000 .00000 

ดา้นความพร้อมใน
การยา้ยฐานธุรกิจ 

2.5000 1.73205 4.5000 .57735 4.0000 .00000 

ท่ีปรึกษาธุรกิจ
ดา้นการตลาด 

ดา้นสภาพการณ์ท่ี
เป็นประโยชนต่์อ
การลงทุนใน
ประเทศไทย 

3.5000 .57735 4.6667 .57735 3.7500 .50000 

ดา้นความพร้อมใน
การยา้ยฐานธุรกิจ 

3.2500 1.25831 5.0000 .00000 4.2500 .95743 

ดา้นปัญหาและ
สาเหตุในการยา้ย
ฐานธุรกิจ 

3.0000 .81650 4.3333 .57735 3.5000 1.29099 
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ผลิตภณัฑห์ลกั ปัจจยั 
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเลก็ 

Mean  SD Mean  SD Mean  SD 
ธุรกิจอ่ืนๆ ดา้นปัญหาและ

สาเหตุในการยา้ย
ฐานธุรกิจ 

4.0000 .0000 3.9118 .62122 3.7568 .68335 

ดา้นความพร้อมใน
การยา้ยฐานธุรกิจ 

3.0000 .0000 4.0588 .64860 4.0000 .66667 

ดา้นสภาพการณ์ท่ี
เป็นประโยชนต่์อ
การลงทุนใน
ประเทศไทย 

3.0000 .0000 3.6000 .69452 3.4865 .50671 

บริการดา้น
คอมพิวเตอร์ 

ดา้นสภาพการณ์ท่ี
เป็นประโยชนต่์อ
การลงทุนใน
ประเทศไทย 

4.0000 .0000 3.9167 .66856 3.5000 .54772 

ดา้นปัญหาและ
สาเหตุในการยา้ย
ฐานธุรกิจ 

4.0000 .0000 4.5833 .51493 4.0000 .00000 

ดา้นความพร้อมใน
การยา้ยฐานธุรกิจ 

3.0000 .0000 4.6667 .65134 4.1667 .75277 

บริการดา้น 

โลจิสติกส์ 

ดา้นปัญหาและ
สาเหตุในการยา้ย
ฐานธุรกิจ 

3.6667 .57735 4.5333 .63994 4.3333 .51640 

ดา้นความพร้อมใน
การยา้ยฐานธุรกิจ 

3.6667 1.15470 4.5333 .63994 4.3333 .81650 
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ผลิตภณัฑห์ลกั ปัจจยั 
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเลก็ 

Mean  SD Mean  SD Mean  SD 
 ดา้นสภาพการณ์ท่ี

เป็นประโยชนต่์อ
การลงทุนใน
ประเทศไทย 

3.5000 .57735 3.8000 .41404 3.8333 .40825 

อาหาร ดา้นความพร้อมใน
การยา้ยฐานธุรกิจ 

4.4000 .91026 4.6667 .50000 4.4615 .66023 

ดา้นปัญหาและ
สาเหตุในการยา้ย
ฐานธุรกิจ 

4.1333 .83381 4.4444 .52705 4.3846 .65044 

ดา้นสภาพการณ์ท่ี
เป็นประโยชนต่์อ
การลงทุนใน
ประเทศไทย 

3.6250 .71880 4.0000 .00000 3.8462 .55470 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยา้ยฐานธุรกิจ จาํแนกตามผลิตภณัฑ์หลกัของธุรกิจช้ินส่วนรถยนต ์
กลุ่มตวัอยา่งธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเลก็ ดา้นท่ีส่งผลมากท่ีสุด คือดา้นความพร้อม
ในการยา้ยฐานธุรกิจ มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 4.2083  4.5062 และ 4.0588 ตามลาํดบั 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยา้ยฐานธุรกิจ จาํแนกตามผลิตภณัฑห์ลกัของธุรกิจเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและ
อิเลก็ทรอนิกส์ กลุ่มตวัอยา่งธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง คือดา้นความพร้อมในการยา้ยฐานธุรกิจ มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 4.1053 และ 4.4923 ขนาดเลก็ ดา้นท่ีส่งผลมากท่ีสุด คือดา้นปัญหาและสาเหตุใน
การยา้ยฐานธุรกิจ มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 4.1714 
 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยา้ยฐานธุรกิจ จาํแนกตามผลิตภณัฑ์หลกัของธุรกิจอาหาร กลุ่ม
ตวัอยา่งธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเลก็ ดา้นท่ีส่งผลมากท่ีสุด คือดา้นความพร้อมในการ
ยา้ยฐานธุรกิจ มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 4.400  4.667 และ 4.4615 ตามลาํดบั 
 ปัจจัย ท่ี ส่งผลต่อการย้ายฐานธุรกิจ  จําแนกตามผลิตภัณฑ์หลักของธุรกิจบริการ          
ดา้นโลจิสติกส์ กลุ่มตวัอยา่งธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเลก็ ดา้นท่ีส่งผลมากท่ีสุด คือ
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ดา้นความพร้อมในการยา้ยฐานธุรกิจ และดา้นปัญหาและสาเหตุในการยา้ยฐานธุรกิจมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือ 3.6667  4.5333 และ 4.3333 ตามลาํดบั 
 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการยา้ยฐานธุรกิจ จําแนกตามผลิตภัณฑ์หลักของธุรกิจบริการด้าน
คอมพิวเตอร์ กลุ่มตวัอย่างธุรกิจขนาดใหญ่ดา้นท่ีส่งผลมากท่ีสุด คือ ดา้นสภาพการณ์ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการลงทุนในประเทศไทย และดา้นความพร้อมในการยา้ยฐานธุรกิจ  มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
คือ 4.0000 ขนาดกลาง และขนาดเลก็ ดา้นท่ีส่งผลมากท่ีสุด คือดา้นความพร้อมในการยา้ยฐานธุรกิจ 

มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 4.6667 และ 4.1667 ตามลาํดบั 
 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยา้ยฐานธุรกิจ จาํแนกตามผลิตภณัฑห์ลกัของธุรกิจท่ีปรึกษาดา้นการ
ผลิต กลุ่มตวัอย่างธุรกิจขนาดใหญ่  ดา้นท่ีส่งผลมากท่ีสุด คือ ดา้นสภาพการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การลงทุนในประเทศไทย   มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 4.0000 และขนาดเลก็ ดา้นท่ีส่งผลมากท่ีสุด คือดา้น
ความพร้อมในการยา้ยฐานธุรกิจ มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 4.6667  
 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยา้ยฐานธุรกิจ จาํแนกตามผลิตภณัฑห์ลกัของธุรกิจท่ีปรึกษาธุรกิจดา้น
การเงินและการลงทุน กลุ่มตวัอย่างธุรกิจขนาดใหญ่  ดา้นท่ีส่งผลมากท่ีสุด คือ ดา้นปัญหาและ
สาเหตุในการยา้ยฐานธุรกิจมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 2.7500 ขนาดกลาง ดา้นท่ีส่งผลมากท่ีสุด คือดา้น
ความพร้อมในการยา้ยฐานธุรกิจ และดา้นปัญหาและสาเหตุในการยา้ยฐานธุรกิจมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 
4.50000 และขนาดเลก็ ทั้ง 3 ดา้นท่ีส่งผลเท่ากนั มีค่าเฉล่ีย คือ 4.0000 
 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยา้ยฐานธุรกิจ จาํแนกตามผลิตภณัฑห์ลกัของธุรกิจท่ีปรึกษาธุรกิจดา้น
การตลาด กลุ่มตวัอยา่งธุรกิจขนาดใหญ่  ดา้นท่ีส่งผลมากท่ีสุด คือ ดา้นสภาพการณ์ท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการลงทุนในประเทศไทย มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 3.5000 ขนาดกลางและขนาดเลก็ ดา้นท่ีส่งผลมาก
ท่ีสุด คือดา้นความพร้อมในการยา้ยฐานธุรกิจ มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 5.0000 และ 4.2500 ตามลาํดบั  
  

การวเิคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยทีส่่งผลต่อย้ายฐานธุรกจิของบริษัทสัญชาติญีปุ่่นภาพรวม 
 การวิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจยัท่ีส่งผลต่อยา้ยฐานธุรกิจของบริษทัสัญชาติญ่ีปุ่น
ภาพรวม ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการตามลาํดบัดงัน้ี 
 1. ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรโดยใชส้ถิติ KMO (Kaiser-Meyer-
Olkin Measure of Sampling Adequacy) และ Bartlett’s Test of Sphericity ใชว้ดัความเหมาะสม
ของขอ้มูล ซ่ึงไดค่้า KMO เท่ากบั .927 ซ่ึงมากกว่า .5 และเขา้สู่ 1 แสดงว่า ขอ้มูลท่ีไดมี้ความ
เหมาะสมท่ีจะใชเ้ทคนิค Factor Analysis และจากการทดสอบสมมติฐาน Bartlett’s Test of 
Sphericity พบว่าปฏิเสธ H0 นัน่คือตวัแปรแต่ละตวัมีความสัมพนัธ์กนั จึงสามารถใชเ้ทคนิค Factor 
Analysis ได ้
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 2. ผูว้ิจยัไดส้กดัองคป์ระกอบ (Factor Extraction) โดยใชว้ิธีเนน้องคป์ระกอบหลกั 
(Principal Component Analysis) และหาค่าไอเกน ร้อยละของความแปรปรวน ร้อยละของความ
แปรปรวนสะสม ผลปรากฏดงัตาราง 30 
 
ตารางที ่30 จํานวนองค์ประกอบ ค่าไอเกน ร้อยละของความแปรปรวน ร้อยละของความแปรปรวน
สะสม 

องคป์ระกอบท่ี ค่าไอเกน (Eigen Value) 
ร้อยละของความ

แปรปรวน 
ร้อยละของความ
แปรปรวนสะสม 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

4.870 
4.330 
3.386 
2.608 
2.464 
2.202 

15.219 
13.530 
10.582 
8.149 
7.700 
6.881 

15.219 
28.750 
39.332 
47.481 
55.181 
62.062 

  
 เม่ือพิจารณาองคป์ระกอบท่ีมีค่าไอเกน (Eigenvalue) (ค่าไอเกน หมายถึง ค่าความผนัแปร
ของตวัแปรทั้งหมดในแต่ละองคป์ระกอบ) มากกว่า 1 ซ่ึงมีทั้งหมด 6 องคป์ระกอบ โดยทั้ง 6  
องคป์ระกอบสามารถอธิบายความแปรปรวนสะสมไดร้้อยละ 62.062 ของความแปรปรวนทั้งหมด 
 เพื่อให้การแปลความหมายชดัเจนยิ่งข้ึน ผูว้ิจยัจึงใชว้ิธีการหมุนแกนองคป์ระกอบแบบ
ออโธกอนอล (Orthogonal Rotation) ดว้ยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax) เพื่อให้ตวัแปรสัมพนัธ์กบั
องคป์ระกอบในลกัษณะท่ีชดัเจนยิง่ข้ึน แลว้พิจารณาค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบ ว่าตวัแปรแต่ละตวั 
ควรอยูใ่นองคป์ระกอบใดใชเ้กณฑก์ารพิจารณาค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบท่ีมีค่ามากกว่า 0.30 ข้ึนไป 
(โดยไม่พิจารณาวา่เป็นจาํนวนบวกหรือจาํนวนลบ) แลว้จึงพิจารณาองคป์ระกอบ คดัเลือกเฉพาะตวั
แปรท่ีมีนํ้ าหนักองค์ประกอบสูงท่ีสุดบนองค์ประกอบนั้น ปรากฏว่าตัวแปรทุกตัวอยู่ใน
องคป์ระกอบ ไดจ้าํนวนองคป์ระกอบ 6 องคป์ระกอบ ผลปรากฏดงัตาราง 31 - 36 
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ตารางที ่31 องค์ประกอบที ่1 ด้านสภาพการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการลงทุน 
ตวัแปร (ขอ้) ปัจจยั นํ้าหนกัองคป์ระกอบ 

25 
 

27 
21 
26 

 
23 
28 

 
19 
22 
24 

การบริหารจดัการของญ่ีปุ่นสามารถประสานสอดคลอ้ง
กบัวฒันธรรมไทยไดง่้าย 
มีระดบัเทคโนโลยทีีสามารถรองรับกระบวนการผลิต 
ความมัน่คงทางดา้นเศรษฐกิจไทย 
มีปัจจยัสนบัสนุนการผลิต(INFRASTRUCTURE) อยา่ง
เพียงพอต่อการผลิต 
สภาพความเป็นอยูส่ะดวกสบาย 
ขอ้กาํหนดทางกฎหมายอ่ืนๆท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการทาํ
ธุรกิจ 
ระดบัคุณภาพของแรงงานท่ีสามารถพฒันาได ้
ความมีเสถียรภาพทางการเมืองการปกครองของไทย 
ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางดา้นธุรกิจของภูมิภาคอาเซียน 

.717 
 

.715 

.668 

.584 
 

.581 

.576 
 

.561 

.538 

.536 
ค่าไอเกนเท่ากบั 4.870 

ค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 15.219 
 
 องคป์ระกอบท่ี 1 ประกอบดว้ยตวัแปร การบริหารจดัการของญ่ีปุ่นสามารถประสาน
สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมไทยไดง่้าย  มีระดบัเทคโนโลยทีีสามารถรองรับกระบวนการผลิต ความ
มัน่คงทางดา้นเศรษฐกิจไทย  มีปัจจยัสนบัสนุนการผลิต (INFRASTRUCTURE) อยา่งเพียงพอต่อ
การผลิต สภาพความเป็นอยู่สะดวกสบาย ขอ้กาํหนดทางกฎหมายอ่ืนๆท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการทาํ
ธุรกิจ ระดบัคุณภาพของแรงงานท่ีสามารถพฒันาได ้ความมีเสถียรภาพทางการเมืองการปกครอง
ของไทย และประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางดา้นธุรกิจของภูมิภาคอาเซียน รวม 9 ตวัแปร มีค่านํ้ าหนกั
องคป์ระกอบอยูร่ะหว่าง .536 ถึง .717 มีค่าไอเกนเท่ากบั 4.870 และเรียกช่ือองคป์ระกอบน้ีว่า ดา้น
สภาพการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการลงทุน 
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ตารางที ่32 องค์ประกอบที ่2 ด้านปัญหาและสาเหตุในการย้ายฐานธุรกจิ 
ตวัแปร (ขอ้) ปัจจยั นํ้าหนกัองคป์ระกอบ 

3 
 

2 
 

4 
6 
1 
5 
7 

ความแตกต่างของอตัราค่าไฟฟ้าและส่วนท่ีใชใ้นการ
สนบัสนุนการผลิต 
ความแตกต่างของอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีถูกเรียก
เกบ็เทียบกบัไทย 
ตน้ทุนค่าวตัถุดิบมีราคาสูง 
ลดความเส่ียงจากภยัธรรมชาติ 
แนวโนม้ภาวะค่าของเงินเยนแขง็ตวั 
การขาดแคลนบุคลากร 
อตัราค่าจา้งแรงงานระดบัปฏิบติัการในประเทศญ่ีปุ่น 

.795 
 

.758 
 

.713 

.664 

.640 

.605 

.575 
ค่าไอเกนเท่ากบั 4.330 

ค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 13.530 
  
 องคป์ระกอบท่ี 2 ประกอบดว้ยตวัแปร ความแตกต่างของอตัราค่าไฟฟ้าและส่วนท่ีใชใ้น
การสนบัสนุนการผลิต  ความแตกต่างของอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีถูกเรียกเก็บเทียบกบัไทย  
ตน้ทุนค่าวตัถุดิบมีราคาสูง  ลดความเส่ียงจากภยัธรรมชาติ แนวโนม้ภาวะค่าของเงินเยนแขง็ตวั  
การขาดแคลนบุคลากร และอตัราค่าจา้งแรงงานระดบัปฏิบติัการในประเทศญ่ีปุ่นรวม 7 ตวัแปรมีค่า
นํ้ าหนกัองคป์ระกอบอยูร่ะหว่าง .575 ถึง .795 มีค่าไอเกนเท่ากบั 4.330 และเรียกช่ือองคป์ระกอบน้ี
วา่ ดา้นปัญหาและสาเหตุในการยา้ยฐานธุรกิจ 
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ตารางที ่ 33 องค์ประกอบที ่3 ด้านความพร้อมในการย้ายฐานธุรกจิ 
ตวัแปร (ขอ้) ปัจจยั นํ้าหนกัองคป์ระกอบ 

14 
15 
13 
12 
16 
 

ความพร้อมดา้นเทคโนโลย ี
ความพร้อมของผูเ้ช่ียวชาญของบริษทั 
ความพร้อมดา้นขอ้มูลการลงทุน 
ความพร้อมดา้นเงินทุน 
มีการเตรียมพร้อมดา้นระบบการบริหารจดัการของ
บริษทั 

.738 

.698 

.685 

.636 

.475 

ค่าไอเกนเท่ากบั 3.386 
ค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 10.582 

  
 องคป์ระกอบท่ี 3 ประกอบดว้ยตวัแปร  ความพร้อมดา้นเทคโนโลย ี  ความพร้อมของ
ผูเ้ช่ียวชาญของบริษทั  ความพร้อมดา้นขอ้มูลการลงทุน  ความพร้อมดา้นเงินทุน และมีการ
เตรียมพร้อมดา้นระบบการบริหารจดัการของบริษทั รวม 6 ตวัแปร มีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบอยู่
ระหว่าง .475 ถึง .738 มีค่าไอเกนเท่ากบั 3.386 และเรียกช่ือองคป์ระกอบน้ีว่า ดา้นความพร้อมใน
การยา้ยฐานธุรกิจ 
 
ตารางที ่34 องค์ประกอบที ่4 ด้านการตลาด 

ตวัแปร (ขอ้) ปัจจยั นํ้าหนกัองคป์ระกอบ 
11 
9 
8 
10 
20 

เป็นการยา้ยเพือ่ขยายดา้นการตลาด 
การยา้ยเพ่ือขยายธุรกิจของตนเอง 
การยา้ยตามความตอ้งการของลูกคา้ 
ภาวะความตอ้งการในประเทศญ่ีปุ่นตํ่า 
การขยายตลาดในประเทศไทยทาํไดง่้าย 

.732 

.707 

.626 

.514 

.484 
ค่าไอเกนเท่ากบั 2.608 

ค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 8.149 
  
 องคป์ระกอบท่ี 4 ประกอบดว้ยตวัแปร เป็นการยา้ยเพื่อขยายดา้นการตลาดการยา้ยเพื่อขยาย
ธุรกิจของตนเอง การยา้ยตามความตอ้งการของลูกคา้ ภาวะความตอ้งการในประเทศญ่ีปุ่นตํ่า และ
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การขยายตลาดในประเทศไทยทาํไดง่้าย รวม 5 ตวัแปร มีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบอยูร่ะหว่าง .484 
ถึง .732 มีค่าไอเกนเท่ากบั 2.608  และเรียกช่ือองคป์ระกอบน้ีวา่ ดา้นการตลาด 
 
ตารางที ่35 องค์ประกอบที ่5 ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ 
ตวัแปร (ขอ้) ปัจจยั นํ้าหนกัองคป์ระกอบ 

30 
29 
32 

 
31 

สิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก BOI 
การไดรั้บการสนบัสนุนจากนโยบายของรัฐบาลไทย 
การมี AFTA ช่วยเอ้ือใหเ้กิดประโยชน์ในการทาํธุรกิจใน
ประเทศไทย 
การเกิด ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015 ทาํ
ใหต้ลาดใหญ่ข้ึน 

.744 

.649 

.615 
 

.602 

ค่าไอเกนเท่ากบั 2.464 
ค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 7.884 

  
 องคป์ระกอบท่ี 5 ประกอบดว้ยตวัแปร สิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก BOI การไดรั้บการ
สนบัสนุนจากนโยบายของรัฐบาลไทย การมี AFTA ช่วยเอ้ือใหเ้กิดประโยชน์ในการทาํธุรกิจใน
ประเทศไทย และการเกิด ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015 ทาํใหต้ลาดใหญ่ข้ึน รวม 4 
ตวัแปร มีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบอยูร่ะหว่าง .602 ถึง .744 มีค่าไอเกนเท่ากบั 2.464 และเรียกช่ือ
องคป์ระกอบน้ีวา่ ดา้นการสนบัสนุนจากหน่วยงานของรัฐ 
 
ตารางที ่36 องค์ประกอบที ่6 ด้านค่าจ้างแรงงาน 
ตวัแปร (ขอ้) ปัจจยั นํ้าหนกัองคป์ระกอบ 

17 
 

18 
 
 

อตัราค่าแรงคนงานระดบัปฏิบติัการเทียบกบัประเทศ
ขา้งเคียง 
อตัราค่าแรงคนงานระดบัการบริหารเปรียบเทียบกบั
ประเทศขา้งเคียง 

.804 
 

.763 
 
 

ค่าไอเกนเท่ากบั 2.202 
ค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 6.881 
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 องคป์ระกอบท่ี 6 ประกอบดว้ยตวัแปร อตัราค่าแรงคนงานระดบัปฏิบติัการเทียบกบั
ประเทศขา้งเคียง และอตัราค่าแรงคนงานระดบัการบริหารเปรียบเทียบกบัประเทศขา้งเคียงรวม 2 
ตวัแปร มีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบอยูร่ะหว่าง .763 ถึง .804 มีค่าไอเกนเท่ากบั 2.202 และเรียกช่ือ
องคป์ระกอบน้ีวา่ ดา้นค่าจา้งแรงงาน 
 
การวิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยที่ส่งผลต่อย้ายฐานธุรกิจของบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น จําแนกตาม
ขนาดของธุรกจิ ขนาดใหญ่ 
 1. ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรโดยใชส้ถิติ KMO (Kaiser-Meyer-
Olkin Measure of Sampling Adequacy) และ Bartlett’s Test of Sphericity ใชว้ดัความเหมาะสม
ของขอ้มูล ซ่ึงไดค่้า KMO เท่ากบั .839 ซ่ึงมากกว่า .5 และเขา้สู่ 1 แสดงว่า ขอ้มูลท่ีไดมี้ความ
เหมาะสมท่ีจะใชเ้ทคนิค Factor Analysis และจากการทดสอบสมมติฐาน Bartlett’s Test of 
Sphericity พบว่าปฏิเสธ H0 นัน่คือตวัแปรแต่ละตวัมีความสัมพนัธ์กนั จึงสามารถใชเ้ทคนิค Factor 
Analysis ได ้
 2. ผูว้ิจยัได้สกัดองค์ประกอบ (Factor Extraction) โดยใช้วิธีเน้นองค์ประกอบหลกั 
(Principal Component Analysis) และหาค่าไอเกน ร้อยละของความแปรปรวน ร้อยละของความ
แปรปรวนสะสม ผลปรากฏดงัตาราง 37 
 
ตารางที่ 37 จํานวนองค์ประกอบ ค่าไอเกน ร้อยละของความแปรปรวน ร้อยละของความแปรปรวน
สะสมของขนาดธุรกจิ ขนาดใหญ่ 

องคป์ระกอบท่ี ค่าไอเกน(Eigen Value) 
ร้อยละของความ

แปรปรวน 
ร้อยละของความ
แปรปรวนสะสม 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

4.736 
4.376 
4.007 
2.548 
2.542 
2.367 
2.063 

14.799 
13.674 
12.520 
7.963 
7.944 
7.396 
6.446 

14.799 
28.472 
40.993 
48.956 
56.899 
64.295 
70.741 
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 เม่ือพิจารณาองคป์ระกอบท่ีมีค่าไอเกน (Eigenvalue) (ค่าไอเกน หมายถึงค่าความผนัแปร
ของตวัแปรทั้งหมดในแต่ละองคป์ระกอบ) มากกว่า 1 ซ่ึงมีทั้งหมด 7 องคป์ระกอบ โดยทั้ง 7 
องคป์ระกอบสามารถอธิบายความแปรปรวนสะสมไดร้้อยละ 70.741 ของความแปรปรวนทั้งหมด 
 เพื่อให้การแปลความหมายชดัเจนยิ่งข้ึน ผูว้ิจยัจึงใชว้ิธีการหมุนแกนองคป์ระกอบแบบ
ออโธกอนอล (Orthogonal Rotation) ดว้ยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax) เพื่อให้ตวัแปรสัมพนัธ์กบั
องคป์ระกอบในลกัษณะท่ีชดัเจนยิง่ข้ึน แลว้พิจารณาค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบ ว่าตวัแปรแต่ละตวั 
ควรอยูใ่นองคป์ระกอบใดใชเ้กณฑก์ารพิจารณาค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบท่ีมีค่ามากกว่า 0.50 ข้ึนไป 
(โดยไม่พิจารณาวา่เป็นจาํนวนบวกหรือจาํนวนลบ) แลว้จึงพิจารณาองคป์ระกอบ คดัเลือกเฉพาะตวั
แปรท่ีมีนํ้ าหนกัองคป์ระกอบสูงท่ีสุดบนองคป์ระกอบนั้น ซ่ึงในการคดัเลือกองคป์ระกอบ ปรากฏ
ว่าตวัแปรทุกตวัอยูใ่นองคป์ระกอบ แต่บางองคป์ระกอบคือองคป์ระกอบท่ี 7 มีตวัแปรเพียง 1 ตวั
แปร ซ่ึงไม่สามารถอธิบายองคป์ระกอบไดช้ดัเจน จึงตดัออกและตั้งช่ือองคป์ระกอบท่ีวิเคราะห์ได้
ชดัเจน ซ่ึงไดจ้าํนวนองคป์ระกอบ 6 องคป์ระกอบ ผลปรากฏดงัตาราง 38 - 43 
 
ตารางที่  38 องค์ประกอบที่ 1 ด้านความพร้อมในการย้ายฐานธุรกจิของบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น ธุรกจิ
ขนาดใหญ่ 
ตวัแปร (ขอ้) ปัจจยั นํ้าหนกัองคป์ระกอบ 

14 
15 
12 
16 
 

13 
19 

ความพร้อมดา้นเทคโนโลย ี
ความพร้อมของผูเ้ช่ียวชาญของบริษทั 
ความพร้อมดา้นเงินทุน 
มีการเตรียมพร้อมดา้นระบบการบริหารจดัการของ
บริษทั 
ความพร้อมดา้นขอ้มูลการลงทุน 
ระดบัของคุณภาพแรงงานท่ีสามารถพฒันาได ้ 

.794 

.756 

.717 

.671 
 
.652 
.525 

ค่าไอเกนเท่ากบั 4.736 
ค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 14.799 

  
 องคป์ระกอบท่ี 1 ประกอบดว้ยตวัแปร ความพร้อมดา้นเทคโนโลยี ความพร้อมของ
ผูเ้ช่ียวชาญของบริษทั ความพร้อมดา้นเงินทุน มีการเตรียมพร้อมดา้นระบบการบริหารจดัการของ
บริษทั ความพร้อมดา้นขอ้มูลการลงทุน และระดบัของคุณภาพแรงงานท่ีสามารถพฒันาได ้ รวม 6 
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ตวัแปร มีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบอยูร่ะหว่าง .525 ถึง .794 มีค่าไอเกนเท่ากบั 4.736 และเรียกช่ือ
องคป์ระกอบน้ีวา่ ดา้นความพร้อมในการยา้ยฐานธุรกิจ 
 
ตารางที่ 39 องค์ประกอบที่ 2 ด้านปัญหาและสาเหตุ ในการย้ายฐานธุรกจิของบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น 
ธุรกจิขนาดใหญ่ 
ตวัแปร (ขอ้) ปัจจยั นํ้าหนกัองคป์ระกอบ 

3 
 

2 
 

7 
4 
1 
6 
5 

ความแตกต่างของอตัราค่าไฟฟ้าและส่วนท่ีใชใ้นการ
สนบัสนุนการผลิต 
ความแตกต่างของอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีถูกเรียก
เกบ็เทียบกบัไทย 
อตัราค่าจา้งแรงงานระดบัปฏิบติัการในประเทศญ่ีปุ่น 
ตน้ทุนค่าวตัถุดิบมีราคาสูง 
แนวโนม้ภาวะค่าของเงินเยนแขง็ค่า 
ลดความเส่ียงจากภยัธรรมชาติ 
การขาดแคลนบุคลากร 

.857 
 

.821 
 

.758 

.705 

.689 

.592 

.575 
ค่าไอเกนเท่ากบั 4.376 

ค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 13.674 
  
 องคป์ระกอบท่ี 2 ประกอบดว้ยตวัแปร ความแตกต่างของอตัราค่าไฟฟ้าและส่วนท่ีใชใ้น
การสนบัสนุนการผลิต  ความแตกต่างของอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีถูกเรียกเก็บเทียบกบัไทย   
อตัราค่าจา้งแรงงานระดบัปฏิบติัการในประเทศญ่ีปุ่น ตน้ทุนค่าวตัถุดิบมีราคาสูง แนวโนม้ภาวะค่า
ของเงินเยนแขง็ค่า ลดความเส่ียงจากภยัธรรมชาติ และการขาดแคลนบุคลากร รวม 7 ตวัแปร มีค่า
นํ้ าหนกัองคป์ระกอบอยูร่ะหวา่ง .575 ถึง .857  มีค่าไอเกนเท่ากบั 4.376 และเรียกช่ือองคป์ระกอบน้ี
วา่ ดา้นปัญหาและสาเหตุในการยา้ยฐานธุรกิจ 
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ตารางท่ี 40 องค์ประกอบที่ 3 ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานในการย้ายฐานธุรกิจของบริษัท
สัญชาติญีปุ่่น ธุรกจิขนาดใหญ่ 
ตวัแปร (ขอ้) ปัจจยั นํ้าหนกัองคป์ระกอบ 

29 
30 
32 

 
28 

 
31 

 
22 

การไดรั้บการสนบัสนุนจากนโยบายของรัฐบาลไทย 
สิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก BOI 
การมี AFTA ช่วยเอ้ือใหเ้กิดประโยชน์ในการทาํธุรกิจใน
ประเทศไทย 
ขอ้กาํหนดทางกฎหมายอ่ืนๆท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการทาํ
ธุรกิจ 
การเกิด ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015 ทาํ
ใหต้ลาดใหญ่ข้ึน 
ความมีเสถียรภาพทางการเมืองการปกครองของไทย 

.817 

.719 

.659 
 

.636 
 

.616 
 

.536 
ค่าไอเกนเท่ากบั 4.007 

ค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 12.520 
  
 องคป์ระกอบท่ี 3 ประกอบดว้ยตวัแปร การไดรั้บการสนบัสนุนจากนโยบายของรัฐบาล
ไทย  สิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก BOI การมี AFTA ช่วยเอ้ือให้เกิดประโยชน์ในการทาํธุรกิจใน
ประเทศไทย ข้อกําหนดทางกฎหมายอ่ืนๆท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการทาํธุรกิจ การเกิด ASEAN 
ECONOMIC COMMUNITY 2015 ทาํให้ตลาดใหญ่ข้ึน และความมีเสถียรภาพทางการเมือง      
การปกครองของไทย รวม 6 ตวัแปร มีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบอยูร่ะหว่าง .536 ถึง .817 มีค่าไอเกน
เท่ากบั 4.007 และเรียกช่ือองคป์ระกอบน้ีวา่ ดา้นการสนบัสนุนจากหน่วยงานของรัฐ 
 
ตารางท่ี 41 องค์ประกอบที่ 4 ด้านการตลาดในการย้ายฐานธุรกจิของบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น ธุรกิจ
ขนาดใหญ่ 
ตวัแปร (ขอ้) ปัจจยั นํ้าหนกัองคป์ระกอบ 

11 
9 
8 

เป็นการยา้ยเพือ่ขยายดา้นการตลาด 
การยา้ยเพ่ือขยายฐานธุรกิจของตนเอง 
การยา้ยตามความตอ้งการของลูกคา้ 

.823 

.656 

.646 
ค่าไอเกนเท่ากบั 2.548 

ค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 7.963 
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 องคป์ระกอบท่ี 4 ประกอบดว้ยตวัแปร เป็นการยา้ยเพื่อขยายดา้นการตลาด การยา้ยเพ่ือ
ขยายฐานธุรกิจของตนเอง และการยา้ยตามความตอ้งการของลูกคา้ รวม 3 ตวัแปร มีค่านํ้ าหนกั
องคป์ระกอบอยูร่ะหว่าง .646 ถึง .823 มีค่าไอเกนเท่ากบั 2.548 และเรียกช่ือองคป์ระกอบน้ีว่า ดา้น
การตลาด 
 
ตารางที่ 42 องค์ประกอบที่ 5 ด้านสภาพการณ์ที่เป็นประโยชน์ ของการย้ายฐานธุรกิจของบริษัท
สัญชาติญีปุ่่น ธุรกจิขนาดใหญ่ 
ตวัแปร (ขอ้) ปัจจยั นํ้าหนกัองคป์ระกอบ 

10 
25 

 
24 
23 

ภาวะความตอ้งการในประเทศญ่ีปุ่นตํ่า 
การบริหารจดัการของญ่ีปุ่นสามารถประสานสอดคลอ้ง
กบัวฒันธรรมไทยไดง่้าย 
ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางดา้นธุรกิจของภูมิภาคอาเซียน 
สภาพความเป็นอยูส่ะดวกสบาย 

.725 

.668 
 

.594 

.558 
ค่าไอเกนเท่ากบั 2.542 

ค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 7.944 
  
 องคป์ระกอบท่ี 5 ประกอบดว้ยตวัแปร ภาวะความตอ้งการในประเทศญ่ีปุ่นตํ่า การบริหาร
จดัการของญ่ีปุ่นสามารถประสานสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมไทยไดง่้าย ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลาง
ดา้นธุรกิจของภูมิภาคอาเซียน และสภาพความเป็นอยู่สะดวกสบาย รวม 4 ตวัแปร มีค่านํ้ าหนัก
องคป์ระกอบอยูร่ะหว่าง .558  ถึง .725 มีค่าไอเกนเท่ากบั 2.542 และเรียกช่ือองคป์ระกอบน้ีว่า ดา้น
สภาพการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการลงทุน 
 
ตารางที ่43 องค์ประกอบที ่6 ด้านค่าจ้างแรงงาน 
ตวัแปร (ขอ้) ปัจจยั นํ้าหนกัองคป์ระกอบ 

17 
 

18 
 

อตัราค่าแรงคนงานระดบัปฏิบติัการเทียบกบัประเทศ
ขา้งเคียง 
อตัราค่าแรงคนงานระดบัการบริหารเปรียบเทียบกบั
ประเทศขา้งเคียง 

.907 
 

.846 
 

ค่าไอเกนเท่ากบั 2.367 
ค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 7.396 
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 องคป์ระกอบท่ี 6 ประกอบดว้ยตวัแปร อตัราค่าแรงคนงานระดบัปฏิบติัการเทียบกบั
ประเทศขา้งเคียง และอตัราค่าแรงคนงานระดบัการบริหารเปรียบเทียบกบัประเทศขา้งเคียงรวม 2 
ตวัแปร มีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบอยูร่ะหว่าง .846 ถึง .907 มีค่าไอเกนเท่ากบั 2.367 และเรียกช่ือ
องคป์ระกอบน้ีวา่ ดา้นค่าจา้งแรงงาน 
 
การวิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยที่ส่งผลต่อย้ายฐานธุรกิจของบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น จําแนกตาม
ขนาดของธุรกจิ ขนาดกลาง 
 1. ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรโดยใชส้ถิติ KMO (Kaiser-Meyer-
Olkin Measure of Sampling Adequacy) และ Bartlett’s Test of Sphericity ใชว้ดัความเหมาะสม
ของขอ้มูล ซ่ึงไดค่้า KMO เท่ากบั .920 ซ่ึงมากกว่า .5 และเขา้สู่ 1 แสดงว่า ขอ้มูลท่ีไดมี้ความ
เหมาะสมท่ีจะใชเ้ทคนิค Factor Analysis และจากการทดสอบสมมติฐาน Bartlett’s Test of 
Sphericity พบว่าปฏิเสธ H0 นัน่คือตวัแปรแต่ละตวัมีความสัมพนัธ์กนั จึงสามารถใชเ้ทคนิค Factor 
Analysis ได ้
 2. ผูว้ิจยัไดส้กดัองคป์ระกอบ (Factor Extraction) โดยใชว้ิธีเนน้องคป์ระกอบหลกั 
(Principal Component Analysis) และหาค่าไอเกน ร้อยละของความแปรปรวน ร้อยละของความ
แปรปรวนสะสม ผลปรากฏดงัตาราง 44 
 
ตารางที ่44 จํานวนองค์ประกอบ ค่าไอเกน ร้อยละของความแปรปรวน ร้อยละของความแปรปรวน
สะสมของขนาดธุรกจิ ขนาดกลาง 

องคป์ระกอบท่ี ค่าไอเกน(Eigen Value) 
ร้อยละของความ

แปรปรวน 
ร้อยละของความ
แปรปรวนสะสม 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

5.527 
4.145 
3.617 
2.293 
2.118 
2.110 

17.271 
12.954 
11.303 
7.167 
6.620 
6.594 

17.271 
30.225 
41.528 
48.695 
55.315 
61.908 
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 เม่ือพิจารณาองคป์ระกอบท่ีมีค่าไอเกน (Eigenvalue) (ค่าไอเกน หมายถึงค่าความผนัแปร
ของตวัแปรทั้งหมดในแต่ละองคป์ระกอบ) มากกว่า 1 ซ่ึงมีทั้งหมด 6 องคป์ระกอบ โดยทั้ง 6 
องคป์ระกอบสามารถอธิบายความแปรปรวนสะสมไดร้้อยละ 61.908 ของความแปรปรวนทั้งหมด 
 เพื่อให้การแปลความหมายชดัเจนยิ่งข้ึน ผูว้ิจยัจึงใชว้ิธีการหมุนแกนองคป์ระกอบแบบ
ออโธกอนอล (Orthogonal Rotation) ดว้ยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax) เพื่อให้ตวัแปรสัมพนัธ์กบั
องคป์ระกอบในลกัษณะท่ีชดัเจนยิง่ข้ึน แลว้พิจารณาค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบ ว่าตวัแปรแต่ละตวั 
ควรอยูใ่นองคป์ระกอบใดใชเ้กณฑก์ารพิจารณาค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบท่ีมีค่ามากกว่า 0.35 ข้ึนไป 
(โดยไม่พิจารณาว่าเป็นจาํนวนบวกหรือจาํนวนลบ) แลว้จึงพิจารณาองคป์ระกอบ คดัเลือกเฉพาะ 
ตวัแปรท่ีมีนํ้ าหนักองคป์ระกอบสูงท่ีสุดบนองคป์ระกอบนั้น ซ่ึงในการคดัเลือกองคป์ระกอบ 
ปรากฏว่าตวัแปรทุกตวัอยูใ่นองคป์ระกอบ และตั้งช่ือองคป์ระกอบท่ีวิเคราะห์ไดช้ดัเจน ซ่ึงได้
จาํนวนองคป์ระกอบ 6 องคป์ระกอบ ผลปรากฏดงัตาราง 45 – 50 
 
ตารางที่ 45 องค์ประกอบที่ 1 ด้านสภาพการณ์ที่เป็นประโยชน์ ของการย้ายฐานธุรกิจของบริษัท
สัญชาติญีปุ่่น ธุรกจิขนาดกลาง 
ตวัแปร (ขอ้) ปัจจยั นํ้าหนกัองคป์ระกอบ 

27 
25 

 
26 

 
23 
28 

 
29 
21 
22 
24 
19 

มีระดบัเทคโนโลยทีีสามารถรองรับกระบวนการผลิต 
การบริหารจดัการของญ่ีปุ่นสามารถประสานสอดคลอ้ง
กบัวฒันธรรมไทยไดง่้าย 
มีปัจจยัสนบัสนุนของการผลิต(INFRASTRUCTURE) 
อยา่งเพียงพอต่อการผลิต 
สภาพความเป็นอยูส่ะดวกสบาย 
ขอ้กาํหนดทางกฎหมายอ่ืนๆท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการทาํ
ธุรกิจ 
การไดรั้บการสนบัสนุนจากนโยบายของรัฐบาลไทย 
ความมัน่คงทางดา้นเศรษฐกิจไทย 
ความมีเสถียรภาพทางการเมืองการปกครองของไทย 
ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางดา้นธุรกิจของภูมิภาคอาเซียน 
ระดบัคุณภาพของแรงงานท่ีสามารถพฒันาได ้

.726 

.722 
 

.688 
 

.653 

.639 
 

.620 

.614 

.598 

.568 

.552 
ค่าไอเกนเท่ากบั 5.527 

ค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 17.271 
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 องคป์ระกอบท่ี 1 ประกอบดว้ยตวัแปร มีระดบัเทคโนโลยท่ีีสามารถรองรับกระบวนการ
ผลิต การบริหารจดัการของญ่ีปุ่นสามารถประสานสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมไทยไดง่้าย มีปัจจยั
สนับสนุนของการผลิต (INFRASTRUCTURE) อย่างเพียงพอต่อการผลิต สภาพความเป็นอยู่
สะดวกสบาย ขอ้กาํหนดทางกฎหมายอ่ืนๆท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการทาํธุรกิจ การไดรั้บการสนบัสนุน
จากนโยบายของรัฐบาลไทย ความมัน่คงทางดา้นเศรษฐกิจไทย ความมีเสถียรภาพทางการเมืองการ
ปกครองของไทย ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางดา้นธุรกิจของภูมิภาคอาเซียน และระดบัคุณภาพของ
แรงงานท่ีสามารถพฒันาไดร้วม 10 ตวัแปร มีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบอยูร่ะหว่าง .552  ถึง .726 มี
ค่าไอเกนเท่ากบั 5.527 และเรียกช่ือองคป์ระกอบน้ีวา่ ดา้นสภาพการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการลงทุน 
 
ตารางที่ 46 องค์ประกอบที่ 2 ด้านปัญหาและสาเหตุ ในการย้ายฐานธุรกจิของบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น 
ธุรกจิขนาดกลาง 
ตวัแปร (ขอ้) ปัจจยั นํ้าหนกัองคป์ระกอบ 

2 
 

3 
 

4 
6 
5 
1 

ความแตกต่างของอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีถูกเรียก
เกบ็เทียบกบัไทย 
ความแตกต่างของอตัราค่าไฟฟ้าและส่วนท่ีใชใ้นการ
สนบัสนุนการผลิต 
ตน้ทุนค่าวตัถุดิบมีราคาสูง 
ลดความเส่ียงจากภยัธรรมชาติ 
การขาดแคลนบุคลากร 
แนวโนม้ภาวะค่าเงินเยนแขง็ค่า 

.777 
 

.723 
 

.680 

.600 

.542 

.539 
ค่าไอเกนเท่ากบั 4.145 

ค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 12.954 
  
 องคป์ระกอบท่ี 2 ประกอบดว้ยตวัแปร ความแตกต่างของอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีถูก
เรียกเก็บเทียบกบัไทย ความแตกต่างของอตัราค่าไฟฟ้าและส่วนท่ีใชใ้นการสนบัสนุนการผลิต  
ตน้ทุนค่าวตัถุดิบมีราคาสูง ลดความเส่ียงจากภยัธรรมชาติ การขาดแคลนบุคลากร และแนวโนม้
ภาวะค่าเงินเยนแขง็ค่า รวม 6 ตวัแปร มีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบอยู่ระหว่าง .539 ถึง .777  มี
ค่าไอเกนเท่ากบั 4.145 และเรียกช่ือองคป์ระกอบน้ีวา่ ดา้นปัญหาและสาเหตุในการยา้ยฐานธุรกิจ 
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ตารางที่ 47 องค์ประกอบที่ 3 ด้านความพร้อมในการย้ายฐานธุรกจิของบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น ธุรกจิ
ขนาดกลาง 
ตวัแปร (ขอ้) ปัจจยั นํ้าหนกัองคป์ระกอบ 

12 
13 
14 
30 
7 
15 

ความพร้อมดา้นเงินทุน 
ความพร้อมดา้นขอ้มูลการลงทุน 
ความพร้อมดา้นเทคโนโลย ี
สิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก BOI 
อตัราค่าจา้งแรงงานระดบัปฏิบติัการในประเทศญ่ีปุ่น 
ความพร้อมของผูเ้ช่ียวชาญของบริษทั 

.665 

.664 

.641 

.587 

.549 

.499 
ค่าไอเกนเท่ากบั 3.617 

ค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 11.303 
  
 องคป์ระกอบท่ี 3 ประกอบดว้ยตวัแปร ความพร้อมดา้นเงินทุน ความพร้อมดา้นขอ้มูลการ
ลงทุน ความพร้อมดา้นเทคโนโลยี สิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก BOI อตัราค่าจา้งแรงงานระดบั
ปฏิบติัการในประเทศญ่ีปุ่น และความพร้อมของผูเ้ช่ียวชาญของบริษทั รวม 6 ตวัแปร มีค่านํ้ าหนกั
องคป์ระกอบอยูร่ะหว่าง .499 ถึง .665 มีค่าไอเกนเท่ากบั 3.617 และเรียกช่ือองคป์ระกอบน้ีว่า ดา้น
ความพร้อมในการยา้ยฐานธุรกิจ 
 
ตารางท่ี 48 องค์ประกอบที่ 4 ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานในการย้ายฐานธุรกิจของบริษัท
สัญชาติญีปุ่่น ธุรกจิขนาดกลาง 
ตวัแปร (ขอ้) ปัจจยั นํ้าหนกัองคป์ระกอบ 

31 
 

32 
 

10 

การเกิด ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015 ทาํ
ใหต้ลาดใหญ่ข้ึน 
การมี AFTA ช่วยเอ้ือใหเ้กิดประโยชน์ในการทาํธุรกิจใน
ประเทศไทย 
ภาวะความตอ้งการในประเทศญ่ีปุ่นตํ่า 

.718 
 

.673 
 

.433 
ค่าไอเกนเท่ากบั 2.293 

ค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 7.167 
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 องคป์ระกอบท่ี 4 ประกอบดว้ยตวัแปร การเกิด ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 
2015 ทาํให้ตลาดใหญ่ข้ึน การมี AFTA ช่วยเอ้ือใหเ้กิดประโยชน์ในการทาํธุรกิจในประเทศไทย 
และภาวะความตอ้งการในประเทศญ่ีปุ่นตํ่า รวม 3 ตวัแปร มีค่านํ้ าหนักองคป์ระกอบอยู่ระหว่าง 
.433 ถึง .718 มีค่าไอเกนเท่ากบั 2.293 และเรียกช่ือองคป์ระกอบน้ีว่า ดา้นการสนบัสนุนจาก
หน่วยงานของรัฐ 
  
ตารางท่ี 49 องค์ประกอบที่ 5 ด้านการตลาดในการย้ายฐานธุรกจิของบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น ธุรกิจ
ขนาดกลาง 
ตวัแปร (ขอ้) ปัจจยั นํ้าหนกัองคป์ระกอบ 

9 
8 
11 
16 
 

การยา้ยเพ่ือขยายฐานธุรกิจของตนเอง 
การยา้ยตามความตอ้งการของลูกคา้ 
เป็นการยา้ยเพือ่ขยายดา้นการตลาด 
มีการเตรียมความพร้อมดา้นระบบการบริหารจดัการ
ของบริษทั 

.732 

.697 

.522 

.405 
 

ค่าไอเกนเท่ากบั 2.118 
ค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 6.620 

  
 องคป์ระกอบท่ี 5 ประกอบดว้ยตวัแปร การยา้ยเพื่อขยายฐานธุรกิจของตนเอง การยา้ยตาม
ความตอ้งการของลูกคา้  เป็นการยา้ยเพื่อขยายดา้นการตลาด และมีการเตรียมความพร้อมดา้นระบบ
การบริหารจดัการของบริษทั รวม 4 ตวัแปร มีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบอยูร่ะหว่าง .405 ถึง .732 มี
ค่าไอเกนเท่ากบั 2.118 และเรียกช่ือองคป์ระกอบน้ีวา่ ดา้นการตลาด 
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ตารางท่ี 50 องค์ประกอบที่ 6 ด้านต้นทุนค่าจ้างแรงงานในประเทศไทยในการย้ายฐานธุรกจิของ
บริษัทสัญชาติญีปุ่่น ธุรกจิขนาดกลาง 
ตวัแปร (ขอ้) ปัจจยั นํ้าหนกัองคป์ระกอบ 

20 
 

18 
 
 

17 
 

การขยายตลาดในประเทศไทยทาํไดง่้าย 
 
อตัราค่าแรงคนงานระดบับริหารเปรียบเทียบกบัประเทศ
ขา้งเคียง 
 
อตัราค่าแรงคนงานระดบัปฏิบติัการเทียบกบัประเทศ
ขา้งเคียง 

.688 
 
.479 
 
 
.465 
 

ค่าไอเกนเท่ากบั 2.110 
ค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 6.594 

  
 องคป์ระกอบท่ี 6 ประกอบดว้ยตวัแปร การขยายตลาดในประเทศไทยทาํไดง่้าย           
อตัราค่าแรงคนงานระดบับริหารเปรียบเทียบกบัประเทศขา้งเคียง  และอตัราค่าแรงคนงานระดบั
ปฏิบัติการเทียบกับประเทศข้างเคียง รวม 3 ตัวแปร มีค่านํ้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง             
.465 ถึง .688  มีค่าไอเกนเท่ากบั 2.110  และเรียกช่ือองคป์ระกอบน้ีว่า  ดา้นตน้ทุนค่าจา้งแรงงานใน
ประเทศไทย 
 
การวิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยที่ส่งผลต่อย้ายฐานธุรกิจของบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น จําแนกตาม
ขนาดของธุรกจิ ขนาดเลก็ 
 1. ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรโดยใชส้ถิติ KMO (Kaiser-Meyer-
Olkin Measure of Sampling Adequacy) และ Bartlett’s Test of Sphericity ใชว้ดัความเหมาะสม
ของขอ้มูล ซ่ึงไดค่้า KMO เท่ากบั .829 ซ่ึงมากกว่า .5 และเขา้สู่ 1 แสดงว่า ขอ้มูลท่ีไดมี้ความ
เหมาะสมท่ีจะใชเ้ทคนิค Factor Analysis และจากการทดสอบสมมติฐาน Bartlett’s Test of 
Sphericity พบว่าปฏิเสธ H0 นัน่คือตวัแปรแต่ละตวัมีความสัมพนัธ์กนั จึงสามารถใชเ้ทคนิค Factor 
Analysis ได ้
 2. ผูว้ิจยัไดส้กดัองคป์ระกอบ (Factor Extraction) โดยใชว้ิธีเนน้องคป์ระกอบหลกั 
(Principal Component Analysis) และหาค่าไอเกน ร้อยละของความแปรปรวน ร้อยละของความ
แปรปรวนสะสม ผลปรากฏดงัตาราง 51 
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ตารางที ่51 จํานวนองค์ประกอบ ค่าไอเกน ร้อยละของความแปรปรวน ร้อยละของความแปรปรวน
สะสมของขนาดธุรกจิ ขนาดเลก็ 

องคป์ระกอบท่ี ค่าไอเกน (Eigen Value) 
ร้อยละของความ

แปรปรวน 
ร้อยละของความ
แปรปรวนสะสม 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

3.721 
3.713 
3.694 
3.103 
2.971 
1.886 
1.667 
1.552 

11.629 
11.604 
11.544 
9.697 
9.286 
5.892 
5.209 
4.849 

11.629 
23.233 
34.777 
44.474 
53.759 
59.652 
64.861 
69.710 

 
 เม่ือพิจารณาองคป์ระกอบท่ีมีค่าไอเกน (Eigenvalue) (ค่าไอเกน หมายถึงค่าความผนัแปร
ของตวัแปรทั้งหมดในแต่ละองคป์ระกอบ) มากกว่า 1 ซ่ึงมีทั้งหมด 8 องคป์ระกอบ โดยทั้ง 8 
องคป์ระกอบสามารถอธิบายความแปรปรวนสะสมไดร้้อยละ 69.710 ของความแปรปรวนทั้งหมด 
 เพื่อให้การแปลความหมายชดัเจนยิ่งข้ึน ผูว้ิจยัจึงใชว้ิธีการหมุนแกนองคป์ระกอบแบบ
ออโธกอนอล (Orthogonal Rotation) ดว้ยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax) เพื่อให้ตวัแปรสัมพนัธ์กบั
องคป์ระกอบในลกัษณะท่ีชดัเจนยิง่ข้ึน แลว้พิจารณาค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบ ว่าตวัแปรแต่ละตวั 
ควรอยูใ่นองคป์ระกอบใดใชเ้กณฑก์ารพิจารณาค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบท่ีมีค่ามากกว่า 0.50 ข้ึนไป 
(โดยไม่พิจารณาวา่เป็นจาํนวนบวกหรือจาํนวนลบ) แลว้จึงพิจารณาองคป์ระกอบ คดัเลือกเฉพาะตวั
แปรท่ีมีนํ้ าหนกัองคป์ระกอบสูงท่ีสุดบนองคป์ระกอบนั้น ซ่ึงในการคดัเลือกองคป์ระกอบ ปรากฏ
ว่าตวัแปรทุกตวัอยู่ในองคป์ระกอบและตั้งช่ือองคป์ระกอบท่ีวิเคราะห์ไดช้ดัเจน ซ่ึงไดจ้าํนวน
องคป์ระกอบ 7 องคป์ระกอบ ผลปรากฏดงัตาราง 52 - 59 
 
 
 
 
 



 

 

118 

ตารางที ่52 องค์ประกอบที ่1 ด้านความพร้อม ของการย้ายฐานธุรกจิของบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น ธุรกจิ
ขนาดเลก็ 
ตวัแปร (ขอ้) ปัจจยั นํ้าหนกัองคป์ระกอบ 

13 
14 
15 
26 

 
12 

ความพร้อมดา้นขอ้มูลการลงทุน 
ความพร้อมดา้นเทคโนโลย ี
ความพร้อมของผูเ้ช่ียวชาญของบริษทั 
มีปัจจยัสนบัสนุนของการผลิต (INFRASTRUCTURE) 
อยา่งเพียงพอต่อการผลิต 
ความพร้อมดา้นเงินทุน 

.839 

.744 

.722 

.628 
 

.622 
ค่าไอเกนเท่ากบั 3.721 

ค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 11.629 
  
 องคป์ระกอบท่ี 1 ประกอบดว้ยตวัแปร มีความพร้อมดา้นขอ้มูลการลงทุน ความพร้อมดา้น
เทคโนโลยี  ความพร้อมของผู ้ เ ช่ี ย วชาญของบ ริษัท  มี ปั จจัยสนับสนุนของการผ ลิต
(INFRASTRUCTURE) อย่างเพียงพอต่อการผลิต และความพร้อมดา้นเงินทุน รวม 5 ตวัแปรมีค่า
นํ้าหนกัองคป์ระกอบอยูร่ะหวา่ง .622  ถึง .839 มีค่าไอเกนเท่ากบั 3.721 และเรียกช่ือองคป์ระกอบน้ี
วา่ ดา้นความพร้อมของการยา้ยฐานธุรกิจของบริษทัสญัชาติญ่ีปุ่น ธุรกิจขนาดเลก็ 
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ตารางที่ 53 องค์ประกอบที่ 2 ด้านปัญหาและสาเหตุ ในการย้ายฐานธุรกจิของบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น 
ธุรกจิขนาดเลก็ 
ตวัแปร (ขอ้) ปัจจยั นํ้าหนกัองคป์ระกอบ 

4 
3 

 
1 
2 

 
5 
7 

ตน้ทุนค่าวตัถุดิบมีราคาสูง 
ความแตกต่างของอตัราค่าไฟฟ้าและส่วนท่ีใชใ้นการ
สนบัสนุนการผลิต 
แนวโนม้ภาวะค่าเงินเยนแขง็ค่า 
ความแตกต่างของอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีถูกเรียก
เกบ็เทียบกบัไทย 
การขาดแคลนบุคลากร 
อตัราค่าจา้งแรงงานระดบัปฏิบติัการในประเทศญ่ีปุ่น 

.736 

.735 
 

.718 

.717 
 

.639 

.570 
ค่าไอเกนเท่ากบั 3.713 

ค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 11.604 
  
 องคป์ระกอบท่ี 2 ประกอบดว้ยตวัแปร ตน้ทุนค่าวตัถุดิบมีราคาสูง ความแตกต่างของอตัรา
ค่าไฟฟ้าและส่วนท่ีใชใ้นการสนบัสนุนการผลิต แนวโนม้ภาวะค่าเงินเยนแขง็ค่า ความแตกต่างของ
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีถูกเรียกเก็บเทียบกบัไทย การขาดแคลนบุคลากร และอตัราค่าจา้ง
แรงงานระดับปฏิบติัการในประเทศญ่ีปุ่น รวม 6 ตวัแปร มีค่านํ้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง      
.570 ถึง .736  มีค่าไอเกนเท่ากบั 3.713 และเรียกช่ือองคป์ระกอบน้ีว่า ดา้นปัญหาและสาเหตุในการ
ยา้ยฐานธุรกิจ 
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ตารางที ่54 องค์ประกอบที ่3 ด้านสภาพการณ์ของไทยในการย้ายฐานธุรกจิของบริษัทสัญชาติญีปุ่่น 
ธุรกจิขนาดเลก็ 
ตวัแปร (ขอ้) ปัจจยั นํ้าหนกัองคป์ระกอบ 

18 
 

17 
 

28 
 

22 
19 
27 

อตัราค่าแรงคนงานระดบัการบริหารเทียบกบัประเทศ
ขา้งเคียง 
อตัราค่าแรงคนงานระดบัปฏิบติัการเทียบกบัประเทศ
ขา้งเคียง 
ขอ้กาํหนดทางกฎหมายอ่ืนๆท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการทาํ
ธุรกิจ 
ความมีเสถียรภาพทางการเมืองการปกครองของไทย 
ระดบัของคุณภาพแรงงานไทยท่ีสามารถพฒันาได ้
มีระดบัเทคโนโลยท่ีีสามารถรองรับกระบวนการผลิต 

.788 
 

.761 
 

.696 
 

.682 

.533 

.516 
ค่าไอเกนเท่ากบั 3.694 

ค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 11.544 
  
 องคป์ระกอบท่ี 3 ประกอบดว้ยตวัแปร อตัราค่าแรงคนงานระดบัการบริหารเทียบกบั
ประเทศขา้งเคียง อตัราค่าแรงคนงานระดบัปฏิบติัการเทียบกบัประเทศขา้งเคียง ขอ้กาํหนดทาง
กฎหมายอ่ืนๆท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการทาํธุรกิจ ความมีเสถียรภาพทางการเมืองการปกครองของไทย  
ระดบัของคุณภาพแรงงานไทยท่ีสามารถพฒันาได ้ และมีระดบัเทคโนโลยีท่ีสามารถรองรับ
กระบวนการผลิต รวม 6 ตวัแปร มีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบอยูร่ะหว่าง .516 ถึง .788 มีค่าไอเกน
เท่ากบั 3.694 และเรียกช่ือองคป์ระกอบน้ีวา่ ดา้นสภาพการณ์ของไทยในการยา้ยฐานธุรกิจ 
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ตารางท่ี 55 องค์ประกอบที่ 4 ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐของบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น 
ธุรกจิขนาดเลก็ 
ตวัแปร (ขอ้) ปัจจยั นํ้าหนกัองคป์ระกอบ 

32 
 

31 
 

25 
 

การมี AFTA ช่วยเอ้ือใหเ้กิดประโยชน์ในการทาํธุรกิจใน
ประเทศไทย 
การเกิด ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015 ทาํ
ใหต้ลาดใหญ่ข้ึน 
การบริหารจดัการของญ่ีปุ่นสามารถประสานสอดคลอ้ง
กบัวฒันธรรมไทยไดง่้าย 

.821 
 

.723 
 

.633 
 

ค่าไอเกนเท่ากบั 3.103 
ค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 9.697 

  
 องคป์ระกอบท่ี 4 ประกอบดว้ยตวัแปร การมี AFTA ช่วยเอ้ือใหเ้กิดประโยชน์ในการทาํ
ธุรกิจในประเทศไทย การเกิด ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015 และการบริหารจดัการ
ของญ่ีปุ่นสามารถประสานสอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยได้ง่าย รวม 3 ตัวแปร มีค่านํ้ าหนัก
องคป์ระกอบอยูร่ะหว่าง .633 ถึง .821 มีค่าไอเกนเท่ากบั 3.103 และเรียกช่ือองคป์ระกอบน้ีว่า ดา้น
การสนบัสนุนจากหน่วยงานของรัฐ 
  
ตารางที ่ 56 องค์ประกอบที ่5 ด้านการตลาดของผลติภัณฑ์ของบริษัทสัญชาติญีปุ่่น ธุรกจิขนาดเลก็ 
ตวัแปร (ขอ้) ปัจจยั นํ้าหนกัองคป์ระกอบ 

9 
11 
8 
20 
10 

การยา้ยเพ่ือขยายฐานธุรกิจของตนเอง 
เป็นการยา้ยเพือ่ขยายดา้นการตลาด 
การยา้ยตามความตอ้งการของลูกคา้ 
การขยายตลาดในประเทศไทยทาํไดง่้าย 
ภาวะความตอ้งการในประเทศญ่ีปุ่นตํ่า 

.843 

.816 

.563 

.555 

.543 
ค่าไอเกนเท่ากบั 2.971 

ค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 9.286 
 
 องคป์ระกอบท่ี 5 ประกอบดว้ยตวัแปร การยา้ยเพื่อขยายฐานธุรกิจของตนเอง เป็นการยา้ย
เพื่อขยายดา้นการตลาด  การยา้ยตามความตอ้งการของลูกคา้ การขยายตลาดในประเทศไทยทาํได้
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ง่าย และภาวะความตอ้งการในประเทศญ่ีปุ่นตํ่า รวม 5 ตวัแปร มีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบอยูร่ะหว่าง 
.543 ถึง .843 มีค่าไอเกนเท่ากบั 2.971 และเรียกช่ือองคป์ระกอบน้ีวา่ ดา้นการตลาด 
 
ตารางที ่57 องค์ประกอบที ่6 ด้านสภาพการณ์ของไทย ของบริษัทสัญชาติญีปุ่่น ธุรกจิขนาดเลก็ 
ตวัแปร (ขอ้) ปัจจยั นํ้าหนกัองคป์ระกอบ 

21 
24 

ความมัน่คงดา้นเศรษฐกิจของไทย 
ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางดา้นธุรกิจของภูมิภาค
อาเซียน 

.713 

.572 

ค่าไอเกนเท่ากบั 1.886 
ค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 5.892 

  
 องคป์ระกอบท่ี 6 ประกอบดว้ยตวัแปร ความมัน่คงดา้นเศรษฐกิจของไทย และประเทศไทย
เป็นศูนยก์ลางดา้นธุรกิจของภูมิภาคอาเซียนรวม 2 ตวัแปร มีค่านํ้ าหนักองคป์ระกอบอยู่ระหว่าง  
.572 ถึง .713 มีค่าไอเกนเท่ากบั 1.886 และเรียกช่ือองคป์ระกอบน้ีวา่ ดา้นสภาพการณ์ของไทย 
 
ตารางที ่58 องค์ประกอบที ่7 ด้านสิทธิประโยชน์ของบริษัทสัญชาติญีปุ่่น ธุรกจิขนาดเลก็ 
ตวัแปร (ขอ้) ปัจจยั นํ้าหนกัองคป์ระกอบ 

30 
 

สิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก BOI 
 

.786 
 

ค่าไอเกนเท่ากบั 1.667 
ค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 5.209 

 
 องคป์ระกอบท่ี 7 ประกอบดว้ยตวัแปร สิทธิประโยชนท่ี์ไดรั้บจาก BOI มีค่านํ้ าหนกั
องคป์ระกอบอยู.่786 มีค่าไอเกนเท่ากบั 1.667 และเรียกช่ือองคป์ระกอบน้ีวา่ ดา้นสิทธิประโยชน ์
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ตารางที ่59 องค์ประกอบที ่8 ด้านสถานการณ์ของญีปุ่่นของบริษัทสัญชาติญีปุ่่น ธุรกจิขนาดเลก็ 
ตวัแปร (ขอ้) ปัจจยั นํ้าหนกัองคป์ระกอบ 

6 
16 

 

ลดความเส่ียงจากภยัธรรมชาติ 
มีการเตรียมพร้อมดา้นระบบการบริหารจดัการของ
บริษทั 

.609 

.565 

ค่าไอเกนเท่ากบั 1.552 
ค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 4.849 

  

              องคป์ระกอบท่ี 8 ประกอบดว้ยตวัแปร ลดความเส่ียงจากภยัธรรมชาติ และมีการ
เตรียมพร้อมดา้นระบบการบริหารจดัการของบริษทั รวม 2 ตวัแปร มีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบอยู่
ระหวา่ง .565  ถึง .609 มีค่าไอเกนเท่ากบั 1.552 และเรียกช่ือองคป์ระกอบน้ีวา่ ดา้นสถานการณ์ของ
ญ่ีปุ่น 
 
การวิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยที่ส่งผลต่อย้ายฐานธุรกิจของบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น จําแนกตาม
ผลติภัณฑ์หลกัของธุรกจิ   
 การวิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจยัท่ีส่งผลต่อยา้ยฐานธุรกิจของบริษทัสัญชาติญ่ีปุ่น
จาํแนกตามผลิตภณัฑ์หลกัของธุรกิจ ซ่ึงสามารถวิเคราะห์ได ้2 ผลิตภณัฑ์เท่านั้นคือ ผลิตภณัฑ์
ช้ินส่วนรถยนตแ์ละผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ ทั้งน้ีเน่ืองจากขอ้มูลของผลิตภณัฑ์
หลักอ่ืนๆมีจาํนวนไม่เพียงพอ ทาํให้ไม่สามรถวเคราะห์องค์ประกอบได้ ผูว้ิจัยได้ดาํเนินการ
ตามลาํดบัดงัน้ี 
 
การวิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยที่ส่งผลต่อย้ายฐานธุรกิจของบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น จําแนกตาม
ผลติภัณฑ์หลกัช้ินส่วนรถยนต์ 
 1. ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรโดยใชส้ถิติ KMO (Kaiser-Meyer-
Olkin Measure of Sampling Adequacy) และ Bartlett’s Test of Sphericity ใชว้ดัความเหมาะสม
ของขอ้มูล ซ่ึงไดค่้า KMO เท่ากบั .905 ซ่ึงมากกว่า .5 และเขา้สู่ 1 แสดงว่า ขอ้มูลท่ีไดมี้ความ
เหมาะสมท่ีจะใชเ้ทคนิค Factor Analysis และจากการทดสอบสมมติฐาน Bartlett’s Test of 
Sphericity พบว่าปฏิเสธ H0 นัน่คือตวัแปรแต่ละตวัมีความสัมพนัธ์กนั จึงสามารถใชเ้ทคนิค Factor 
Analysis ได ้
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 2. ผูว้ิจยัไดส้กดัองคป์ระกอบ (Factor Extraction) โดยใชว้ิธีเน้นองคป์ระกอบหลกั 
(Principal component analysis) และหาค่าไอเกน ร้อยละของความแปรปรวน ร้อยละของความ
แปรปรวนสะสม ผลปรากฏดงัตารางท่ี 60 
 
ตารางที ่60 จํานวนองค์ประกอบ ค่าไอเกน ร้อยละของความแปรปรวน ร้อยละของความแปรปรวน
สะสมของผลติภัณฑ์หลกัช้ินส่วนรถยนต์ 

องคป์ระกอบท่ี ค่าไอเกน (Eigen Value) 
ร้อยละของความ

แปรปรวน 
ร้อยละของความ
แปรปรวนสะสม 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

4.445 
3.614 
3.368 
2.393 
2.218 
2.158 
1.860 
1.596 

13.889 
11.293 
10.52 
7.477 
6.931 
6.744 
5.814 
4.989 

13.889 
25.182 
35.706 
43.183 
50.114 
56.858 
62.672 
67.661 

 
 เม่ือพิจารณาองคป์ระกอบท่ีมีค่าไอเกน (Eigenvalue) (ค่าไอเกน หมายถึงค่าความผนัแปร
ของตวัแปรทั้งหมดในแต่ละองคป์ระกอบ) มากกว่า 1 ซ่ึงมีทั้งหมด 8 องคป์ระกอบ โดยทั้ง 8 
องคป์ระกอบสามารถอธิบายความแปรปรวนสะสมไดร้้อยละ 67.661 ของความแปรปรวนทั้งหมด 
 เพื่อให้การแปลความหมายชดัเจนยิ่งข้ึน ผูว้ิจยัจึงใชว้ิธีการหมุนแกนองคป์ระกอบแบบ
ออโธกอนอล (Orthogonal rotation) ดว้ยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax) เพื่อให้ตวัแปรสัมพนัธ์กบั
องคป์ระกอบในลกัษณะท่ีชดัเจนยิง่ข้ึน แลว้พิจารณาค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบ ว่าตวัแปรแต่ละตวั 
ควรอยูใ่นองคป์ระกอบใดใชเ้กณฑก์ารพิจารณาค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบท่ีมีค่ามากกว่า 0.35 ข้ึนไป 
(โดยไม่พิจารณาว่าเป็นจาํนวนบวกหรือจาํนวนลบ) แลว้จึงพิจารณาองคป์ระกอบ คดัเลือกเฉพาะ 
ตวัแปรท่ีมีนํ้ าหนักองคป์ระกอบสูงท่ีสุดบนองคป์ระกอบนั้น ซ่ึงในการคดัเลือกองคป์ระกอบ 
ปรากฏวา่ตวัแปรทุกตวัอยูใ่นองคป์ระกอบ แต่บางองคป์ระกอบ คือ องคป์ระกอบท่ี 8 มีตวัแปรเพียง 
1 ตวัแปร ซ่ึงไม่สามารถอธิบายองคป์ระกอบไดช้ดัเจน จึงตดัออกและตั้งช่ือองคป์ระกอบท่ีวิเคราะห์
ไดช้ดัเจน ซ่ึงไดจ้าํนวนองคป์ระกอบ 7 องคป์ระกอบ ผลปรากฏดงัตารางท่ี 61 - 67 
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ตารางท่ี 61 องค์ประกอบที่ 1 ด้านสภาพการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการลงทุนของผลิตภัณฑ์หลัก
ช้ินส่วนรถยนต์ 
ตวัแปร (ขอ้) ปัจจยั นํ้าหนกัองคป์ระกอบ 

23 
22 
27 
21 
19 
25 

 
26 

 
28 

 
24 
5 

สภาพความเป็นอยูส่ะดวกสบาย 
ความมีเสถียรภาพทางการเมืองการปกครองของไทย 
มีระดบัเทคโนโลยทีีสามารถรองรับกระบวนการผลิต 
ความมัน่คงทางดา้นเศรษฐกิจไทย 
ระดบัคุณภาพของแรงงานท่ีสามารถพฒันาได ้
การบริหารจดัการของญ่ีปุ่นสามารถประสานสอดคลอ้ง
กบัวฒันธรรมไทยไดง่้าย 
มีปัจจยัสนบัสนุนของการผลิต(INFRASTRUCTURE) 
อยา่งเพียงพอต่อการผลิต 
ขอ้กาํหนดทางกฎหมายอ่ืนๆท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการทาํ
ธุรกิจ 
ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางดา้นธุรกิจของภูมิภาคอาเซียน 
การขาดแคลนบุคลากร 

.723 

.642 

.634 

.621 

.593 

.578 
 

.519 
 

.512 
 

.498 

.436 
ค่าไอเกนเท่ากบั 4.445 

ค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 13.889 
  
 องคป์ระกอบท่ี 1 ประกอบดว้ยตวัแปร สภาพความเป็นอยูส่ะดวกสบาย ความมีเสถียรภาพ
ทางการเมืองการปกครองของไทย มีระดบัเทคโนโลยีทีสามารถรองรับกระบวนการผลิต ความ
มัน่คงทางดา้นเศรษฐกิจไทย  ระดบัคุณภาพของแรงงานท่ีสามารถพฒันาได ้การบริหารจดัการของ
ญ่ีปุ่นสามารถประสานสอดคลอ้งกับวฒันธรรมไทยได้ง่าย มีปัจจยัสนับสนุนของการผลิต
(INFRASTRUCTURE) อยา่งเพียงพอต่อการผลิต ขอ้กาํหนดทางกฎหมายอ่ืนๆท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อ
การทาํธุรกิจ ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางดา้นธุรกิจของภูมิภาคอาเซียน และการขาดแคลนบุคลากร 
รวม 10 ตวัแปร มีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบอยูร่ะหว่าง .436 ถึง .723 มีค่าไอเกนเท่ากบั 4.445 และ
เรียกช่ือองคป์ระกอบน้ีวา่ ดา้นสภาพการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการลงทุน 
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ตารางที่ 62 องค์ประกอบที่ 2 ด้านความพร้อมในการย้ายฐานธุรกิจของผลิตภัณฑ์หลกัช้ินส่วน
รถยนต์ 
ตวัแปร (ขอ้) ปัจจยั นํ้าหนกัองคป์ระกอบ 

15 
14 
16 

 
13 
12 

ความพร้อมดา้นขอ้มูลการลงทุน 
ความพร้อมดา้นเทคโนโลย ี
มีการเตรียมพร้อมดา้นระบบการบริหารจดัการของ
บริษทั 
ความพร้อมของผูเ้ช่ียวชาญของบริษทั 
ความพร้อมดา้นเงินทุน 

.781 

.779 

.670 
 

.583 

.433 
ค่าไอเกนเท่ากบั 3.614 

ค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 11.293 
  
 องคป์ระกอบท่ี 2 ประกอบดว้ยตวัแปร ความพร้อมดา้นขอ้มูลการลงทุน ความพร้อมดา้น
เทคโนโลยี มีการเตรียมพร้อมดา้นระบบการบริหารจดัการของบริษทั ความพร้อมของผูเ้ช่ียวชาญ
ของบริษทั และความพร้อมดา้นเงินทุน  รวม 5 ตวัแปร มีค่านํ้ าหนกังคป์ระกอบอยูร่ะหว่าง .433 ถึง 
.781 มีค่าไอเกนเท่ากบั 3.614 และเรียกช่ือองคป์ระกอบน้ีวา่ ดา้นความพร้อมในการยา้ยฐานธุรกิจ 
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ตารางที ่63 องค์ประกอบที ่3 ด้านปัญหาและสาเหตุในการย้ายฐานธุรกจิของผลติภัณฑ์หลกัช้ินส่วน
รถยนต์ 
ตวัแปร (ขอ้) ปัจจยั นํ้าหนกัองคป์ระกอบ 

31 
 

6 
32 

 
4 
3 
 

การเกิด ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015 ทาํ
ใหต้ลาดใหญ่ข้ึน 
ลดความเส่ียงจากภยัธรรมชาติ 
การมี AFTA ช่วยเอ้ือใหเ้กิดประโยชน์ในการทาํธุรกิจใน
ประเทศไทย 
ตน้ทุนค่าวตัถุดิบมีราคาสูง 
ความแตกต่างของอตัราค่าไฟฟ้าและส่วนท่ีใชใ้นการ
สนบัสนุนการผลิต 

.727 
 

.670 

.651 
 

.639 

.609 

ค่าไอเกนเท่ากบั 3.368 
ค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 10.524 

  
 องคป์ระกอบท่ี 3 ประกอบดว้ยตวัแปร การเกิด ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 
2015 ทาํใหต้ลาดใหญ่ข้ึน ลดความเส่ียงจากภยัธรรมชาติ การมี AFTA ช่วยเอ้ือใหเ้กิดประโยชน์ใน
การทาํธุรกิจในประเทศไทย ตน้ทุนค่าวตัถุดิบมีราคาสูงและความแตกต่างของอตัราค่าไฟฟ้าและ
ส่วนท่ีใชใ้นการสนบัสนุนการผลิต รวม 5 ตวัแปร มีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบอยูร่ะหว่าง .609 ถึง 
.727 มีค่าไอเกนเท่ากบั 3.368 และเรียกช่ือองคป์ระกอบน้ีว่า ดา้นปัญหาและสาเหตุในการยา้ยฐาน
ธุรกิจ 
 
ตารางที ่64 องค์ประกอบที ่4 ด้านการสนับสนุนจากประเทศไทยของผลติภัณฑ์หลกัช้ินส่วน
รถยนต์ 
ตวัแปร (ขอ้) ปัจจยั นํ้าหนกัองคป์ระกอบ 

30 
29 

สิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก BOI 
การไดรั้บการสนบัสนุนจากนโยบายของรัฐบาลไทย 

.814 

.664 
ค่าไอเกนเท่ากบั 2.393 

ค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 7.477 
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 องคป์ระกอบท่ี 4 ประกอบดว้ยตวัแปร สิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก BOI และtการไดรั้บการ
สนบัสนุนจากนโยบายของรัฐบาลไทย รวม 2  ตวัแปร มีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบอยูร่ะหว่าง .664 
ถึง .814 มีค่าไอเกนเท่ากบั 2.393  และเรียกช่ือองคป์ระกอบน้ีวา่ ดา้นการสนบัสนุนจากประเทศไทย 
 
ตารางที ่65 องค์ประกอบที ่5 ด้านอตัราค่าแรงในประเทศไทยของผลติภณัฑ์หลกัช้ินส่วนรถยนต์ 
ตวัแปร (ขอ้) ปัจจยั นํ้าหนกัองคป์ระกอบ 

18 
 

17 
 

10 

อตัราค่าแรงคนงานระดบัการบริหารเทียบกบัประเทศ
ขา้งเคียง 
อตัราค่าแรงคนงานระดบัปฏิบติัการเทียบกบัประเทศ
ขา้งเคียง 
ภาวะความตอ้งการในประเทศญ่ีปุ่นตํ่า 

.684 
 

.683 
 

.650 
ค่าไอเกนเท่ากบั 2.218 

ค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 6.931 
  
 องคป์ระกอบท่ี 5 ประกอบดว้ยตวัแปร อตัราค่าแรงคนงานระดบัการบริหารเทียบกบั
ประเทศขา้งเคียง อตัราค่าแรงคนงานระดบัปฏิบติัการเทียบกบัประเทศขา้งเคียง และภาวะความ
ตอ้งการในประเทศญ่ีปุ่นตํ่า รวม 3  ตวัแปร มีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบอยูร่ะหว่าง .650 ถึง .684 มี
ค่าไอเกนเท่ากบั 2.218 และเรียกช่ือองคป์ระกอบน้ีวา่ ดา้นอตัราค่าแรงในประเทศไทย 
 
ตารางที ่66 องค์ประกอบที ่6 ด้านการขยายตลาดของผลติภัณฑ์หลกัช้ินส่วนรถยนต์ 
ตวัแปร (ขอ้) ปัจจยั นํ้าหนกัองคป์ระกอบ 

9 
8 
11 

การยา้ยเพ่ือขยายฐานธุรกิจของตนเอง 
การยา้ยตามความตอ้งการของลูกคา้ 
เป็นการยา้ยเพือ่ขยายดา้นการตลาด 

.777 

.687 

.666 
ค่าไอเกนเท่ากบั 2.158 

ค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 6.744 
  
 องคป์ระกอบท่ี 6 ประกอบดว้ยตวัแปร การยา้ยเพื่อขยายฐานธุรกิจของตนเองการยา้ยตาม
ความตอ้งการของลูกคา้ และเป็นการยา้ยเพ่ือขยายด้านการตลาด รวม 3 ตัวแปร มีค่านํ้ าหนัก
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องคป์ระกอบอยูร่ะหว่าง .666 ถึง .777 มีค่าไอเกนเท่ากบั 2.158 และเรียกช่ือองคป์ระกอบน้ีว่า ดา้น
การขยายตลาด 
 
ตารางที ่67 องค์ประกอบที ่7 ด้านปัญหาค่าของเงินและค่าจ้าง ในการย้ายฐานธุรกจิของผลติภัณฑ์
หลกัช้ินส่วนรถยนต์ 
ตวัแปร (ขอ้) ปัจจยั นํ้าหนกัองคป์ระกอบ 

1 
7 
2 
 

แนวโนม้ภาวะค่าเงินเยนแขง็ค่า 
อตัราค่าจา้งแรงงานระดบัปฏิบติัการในประเทศญ่ีปุ่น 
ความแตกต่างของอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีถูกเรียก
เกบ็เทียบกบัไทย 

.712 

.653 

.453 

ค่าไอเกนเท่ากบั 1.860 
ค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 5.814 

  
 องคป์ระกอบท่ี 7 ประกอบดว้ยตวัแปร แนวโนม้ภาวะค่าเงินเยนแขง็ค่า อตัราค่าจา้งแรงงาน
ระดบัปฏิบติัการในประเทศญ่ีปุ่น และความแตกต่างของอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีถูกเรียกเก็บ
เทียบกบัไทย รวม 3 ตวัแปร มีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบอยูร่ะหว่าง .453 ถึง .712  มีค่าไอเกนเท่ากบั 
1.860 และเรียกช่ือองคป์ระกอบน้ีวา่ ดา้นปัญหาค่าของเงินและค่าจา้ง ในการยา้ยฐานธุรกิจ 
 
การวิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยที่ส่งผลต่อย้ายฐานธุรกิจของบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น จําแนกตาม
ผลติภัณฑ์หลกั เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ 
 1. ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรโดยใชส้ถิติ KMO (Kaiser-Meyer-
Olkin Measure of Sampling Adequacy) และ Bartlett’s Test of Sphericity ใชว้ดัความเหมาะสม
ของขอ้มูล ซ่ึงไดค่้า KMO เท่ากบั .806  ซ่ึงมากกว่า .5 และเขา้สู่ 1 แสดงว่า ขอ้มูลท่ีไดมี้ความ
เหมาะสมท่ีจะใชเ้ทคนิค Factor Analysis และจากการทดสอบสมมติฐาน Bartlett’s Test of 
Sphericity พบว่าปฏิเสธ H0 นัน่คือตวัแปรแต่ละตวัมีความสัมพนัธ์กนั จึงสามารถใชเ้ทคนิค Factor 
Analysis ได ้
 2. ผูว้ิจยัไดส้กดัองคป์ระกอบ (Factor Extraction) โดยใชว้ิธีเนน้องคป์ระกอบหลกั 
(Principal Component Analysis) และหาค่าไอเกน ร้อยละของความแปรปรวน ร้อยละของความ
แปรปรวนสะสม ผลปรากฏดงัตาราง 68 
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ตารางที ่68 จํานวนองค์ประกอบ ค่าไอเกน ร้อยละของความแปรปรวน ร้อยละของความแปรปรวน
สะสมของผลติภัณฑ์หลกั เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ 

องคป์ระกอบท่ี ค่าไอเกน (Eigen Value) 
ร้อยละของความ

แปรปรวน 
ร้อยละของความ
แปรปรวนสะสม 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

3.935 
3.876 
3.331 
3.108 
2.647 
2.161 
1.976 

12.298 
12.114 
10.410 
9.711 
8.271 
6.755 
6.176 

12.298 
24.412 
34.822 
44.533 
52.804 
59.559 
65.734 

 
 เม่ือพิจารณาองคป์ระกอบท่ีมีค่าไอเกน (Eigenvalue) (ค่าไอเกนหมายถึง ค่าความผนัแปร
ของตวัแปรทั้งหมดในแต่ละองคป์ระกอบ) มากกว่า 1 ซ่ึงมีทั้งหมด 7 องคป์ระกอบ โดยทั้ง 7 
องคป์ระกอบสามารถอธิบายความแปรปรวนสะสมไดร้้อยละ 65.734 ของความแปรปรวนทั้งหมด 
 เพื่อให้การแปลความหมายชดัเจนยิ่งข้ึน ผูว้ิจยัจึงใชว้ิธีการหมุนแกนองคป์ระกอบแบบ
ออโธกอนอล (Orthogonal rotation) ดว้ยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax) เพื่อให้ตวัแปรสัมพนัธ์กบั
องคป์ระกอบในลกัษณะท่ีชดัเจนยิง่ข้ึน แลว้พิจารณาค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบ ว่าตวัแปรแต่ละตวั 
ควรอยูใ่นองคป์ระกอบใดใชเ้กณฑก์ารพิจารณาค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบท่ีมีค่ามากกว่า 0.50 ข้ึนไป 
(โดยไม่พิจารณาวา่เป็นจาํนวนบวกหรือจาํนวนลบ) แลว้จึงพิจารณาองคป์ระกอบ คดัเลือกเฉพาะตวั
แปรท่ีมีนํ้ าหนกัองคป์ระกอบสูงท่ีสุดบนองคป์ระกอบนั้น ซ่ึงในการคดัเลือกองคป์ระกอบ ปรากฏ
ว่าทุกองคป์ระกอบสามารถอธิบายองคป์ระกอบไดช้ดัเจน และตั้งช่ือองคป์ระกอบท่ีวิเคราะห์ได้
ชดัเจน ซ่ึงไดจ้าํนวนองคป์ระกอบ 7 องคป์ระกอบ ผลปรากฏดงัตาราง 69 - 75 
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ตารางท่ี 69 องค์ประกอบที่ 1 ด้านสภาพการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการลงทุนของผลิตภัณฑ์หลัก 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ 
ตวัแปร (ขอ้) ปัจจยั นํ้าหนกัองคป์ระกอบ 

 21 
20 
24 
26 

 
19 
23 

ความมัน่คงทางดา้นเศรษฐกิจไทย 
การขยายตลาดในประเทศไทยทาํไดง่้าย 
ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางดา้นธุรกิจของภูมิภาคอาเซียน 
มีปัจจยัสนบัสนุนของการผลิต(INFRASTRUCTURE) 
อยา่งเพียงพอต่อการผลิต 
ระดบัคุณภาพของแรงงานท่ีสามารถพฒันาได ้
สภาพความเป็นอยูส่ะดวกสบาย 

.798 

.654 

.654 

.628 
 

.570 

.505 
ค่าไอเกนเท่ากบั 3.935 

ค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 12.298 
  
 องคป์ระกอบท่ี 1 ประกอบดว้ยตวัแปร ความมัน่คงทางดา้นเศรษฐกิจไทย การขยายตลาด
ในประเทศไทยทาํไดง่้าย ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางด้านธุรกิจของภูมิภาคอาเซียน มีปัจจยั
สนับสนุนของการผลิต (INFRASTRUCTURE) อย่างเพียงพอต่อการผลิต ระดบัคุณภาพของ
แรงงานท่ีสามารถพฒันาได ้ และสภาพความเป็นอยู่ รวม 6 ตวัแปร มีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบอยู่
ระหว่าง .505  ถึง .798 มีค่าไอเกนเท่ากบั 3.935 และเรียกช่ือองคป์ระกอบน้ีว่า ดา้นสภาพการณ์ท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการลงทุน 
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ตารางที่ 70 องค์ประกอบที่ 2 ด้านความพร้อมในการย้ายฐานธุรกิจของผลิตภัณฑ์หลัก 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ 
ตวัแปร (ขอ้) ปัจจยั นํ้าหนกัองคป์ระกอบ 

12 
13 
14 
15 
9 
16 
 

ความพร้อมดา้นเงินทุน 
ความพร้อมดา้นขอ้มูลการลงทุน 
ความพร้อมดา้นเทคโนโลย ี
ความพร้อมของผูเ้ช่ียวชาญของบริษทั 
การยา้ยเพ่ือขยายฐานธุรกิจของตนเอง 
มีการเตรียมพร้อมดา้นระบบการบริหารจดัการของ
บริษทั 

.789 

.752 

.722 

.653 

.596 

.561 
 

ค่าไอเกนเท่ากบั 3.876 
ค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 12.114 

  
 องคป์ระกอบท่ี 2 ประกอบดว้ยตวัแปร ความพร้อมดา้นเงินทุน ความพร้อมดา้นขอ้มูลการ
ลงทุน ความพร้อมดา้นเทคโนโลยี ความพร้อมของผูเ้ช่ียวชาญของบริษทั การยา้ยเพื่อขยายฐาน
ธุรกิจของตนเอง มีการเตรียมพร้อมดา้นระบบการบริหารจดัการของบริษทั และการยา้ยเพ่ือขยาย
ดา้นการตลาด รวม 6 ตวัแปร มีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบอยูร่ะหว่าง .561 ถึง .789 มีค่าไอเกนเท่ากบั 
3.876 และเรียกช่ือองคป์ระกอบน้ีวา่ ดา้นความพร้อมในการยา้ยฐานธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

133 

ตารางที่ 71 องค์ประกอบที่ 3 ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐของผลิตภัณฑ์หลัก 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ 
ตวัแปร (ขอ้) ปัจจยั นํ้าหนกัองคป์ระกอบ 

31 
 

32 
 

25 
 

10 

การเกิด ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015 ทาํ
ใหต้ลาดใหญ่ข้ึน 
การมี AFTA ช่วยเอ้ือใหเ้กิดประโยชน์ในการทาํธุรกิจใน
ประเทศไทย 
การบริหารจดัการของญ่ีปุ่นสามารถประสานสอดคลอ้ง
กบัวฒันธรรมไทยไดง่้าย 
ภาวะความตอ้งการในประเทศญ่ีปุ่นตํ่า 

.862 
 

.778 
 

.569 
 

.548 
ค่าไอเกนเท่ากบั 3.331 

ค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 10.410 
  
 องคป์ระกอบท่ี 3 ประกอบดว้ยตวัแปร การเกิด ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 
2015 ทาํให้ตลาดใหญ่ข้ึน การมี AFTA ช่วยเอ้ือใหเ้กิดประโยชน์ในการทาํธุรกิจในประเทศไทย  
การบริหารจดัการของญ่ีปุ่นสามารถประสานสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมไทยไดง่้าย และภาวะความ
ตอ้งการในประเทศญ่ีปุ่นตํ่า รวม 4 ตวัแปร มีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบอยูร่ะหว่าง .548 ถึง .862 มี
ค่าไอเกนเท่ากบั 3.331 และเรียกช่ือองคป์ระกอบน้ีวา่ ดา้นการสนบัสนุนจากหน่วยงานของรัฐ 
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ตารางท่ี 72 องค์ประกอบที่ 4 ด้านปัญหาและสาเหตุในการย้ายฐานธุรกิจของผลิตภัณฑ์หลัก 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ 
ตวัแปร (ขอ้) ปัจจยั นํ้าหนกัองคป์ระกอบ 

2 
 

1 
3 

 
7 
4 

ความแตกต่างของอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีถูกเรียก
เกบ็เทียบกบัไทย 
แนวโนม้ภาวะค่าของเงินเยนแขง็ค่า 
ความแตกต่างของอตัราค่าไฟฟ้าและส่วนท่ีใชใ้นการ
สนบัสนุนการผลิต 
อตัราค่าจา้งแรงงานระดบัปฏิบติัการในประเทศญ่ีปุ่น 
ตน้ทุนค่าวตัถุดิบมีราคาสูง 

.842 
 

.734 

.610 
 

.557 

.506 
ค่าไอเกนเท่ากบั 3.108 

ค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 9.711 
  
 องคป์ระกอบท่ี 4 ประกอบดว้ยตวัแปร ความแตกต่างของอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีถูก
เรียกเก็บเทียบกบัไทย แนวโนม้ภาวะค่าของเงินเยนแขง็ค่า ความแตกต่างของอตัราค่าไฟฟ้าและ
ส่วนท่ีใชใ้นการสนบัสนุนการผลิต อตัราค่าจา้งแรงงานระดบัปฏิบติัการในประเทศญ่ีปุ่น และ
ตน้ทุนค่าวตัถุดิบมีราคาสูง รวม 5 ตวัแปร มีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบอยูร่ะหว่าง .506  ถึง .842 มี
ค่าไอเกนเท่ากบั 3.331 เรียกช่ือองคป์ระกอบน้ีวา่ ดา้นปัญหาและสาเหตุในการยา้ยฐานธุรกิจ 
  
ตารางที่ 73 องค์ประกอบที่ 5 ด้านสภาพการณ์ในประเทศไทยธุรกิจของผลิตภัณฑ์หลัก 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ 
 
ตวัแปร(ขอ้) ปัจจยั นํ้าหนกัองคป์ระกอบ 

30 
29 
28 

 
22 

สิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก BOI 
การไดรั้บการสนบัสนุนจากนโยบายของรัฐบาลไทย 
ขอ้กาํหนดทางกฎหมายอ่ืนๆท่ีเอ้ือประโยนชน์ต่อการทาํ
ธุรกิจ 
ความมีเสถียรภาพทางการเมืองการปกครองของไทย 

.781 

.768 

.573 
 

.543 
ค่าไอเกนเท่ากบั 2.647 

ค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 8.271 
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 องคป์ระกอบท่ี  5 ประกอบดว้ยตวัแปร สิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก BOI การไดรั้บการ
สนับสนุนจากนโยบายของรัฐบาลไทย ขอ้กาํหนดทางกฎหมายอ่ืนๆท่ีเอ้ือประโยนชน์ต่อการทาํ
ธุรกิจ และความมีเสถียรภาพทางการเมืองการปกครองของไทยรวม 4 ตวัแปร มีค่านํ้ าหนัก
องคป์ระกอบอยูร่ะหว่าง .543 ถึง .781 มีค่าไอเกนเท่ากบั 2.647 เรียกช่ือองคป์ระกอบน้ีว่า ดา้น
สภาพการณ์ในประเทศไทย 
 
ตารางที ่74 องค์ประกอบที ่6 ด้านการตลาดในการย้ายฐานธุรกจิของผลติภัณฑ์หลกั เคร่ืองใช้ไฟฟ้า
และอเิลก็ทรอนิกส์ 
ตวัแปร (ขอ้) ปัจจยั นํ้าหนกัองคป์ระกอบ 

8 
5 
11 

การยา้ยตามความตอ้งการของลูกคา้ 
การขาดแคลนบุคลากร 
การยา้ยเพ่ือขยายดา้นการตลาด 

.679 

.524 

.506 
ค่าไอเกนเท่ากบั 2.161 

ค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 6.755 
  
 องคป์ระกอบท่ี  6 ประกอบดว้ยตวัแปร การยา้ยตามความตอ้งการของลูกคา้ การขาดแคลน
บุคลากร และการยา้ยเพื่อขยายดา้นการตลาด รวม 3 ตวัแปร มีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบอยูร่ะหว่าง 
.506 ถึง .679 มีค่าไอเกนเท่ากบั 2.161 เรียกช่ือองคป์ระกอบน้ีวา่ ดา้นการตลาดในการยา้ยฐานธุรกิจ 
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ตารางท่ี 75 องค์ประกอบที่ 7 ด้านต้นทุนค่าจ้างแรงงานในประเทศไทยในการย้ายฐานธุรกจิของ
บริษัทสัญชาติญีปุ่่น ธุรกจิขนาดกลาง 
ตวัแปร (ขอ้) ปัจจยั นํ้าหนกัองคป์ระกอบ 

17 
 

18 
 

อตัราค่าแรงคนงานระดบัปฏิบติัการเทียบกบัประเทศ
ขา้งเคียง 
อตัราค่าแรงคนงานระดบับริหารเปรียบเทียบกบัประเทศ
ขา้งเคียง 

.806 
 

.777 
 

ค่าไอเกนเท่ากบั 1.976 
ค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากบั 6.176 

  
 องคป์ระกอบท่ี 7 ประกอบดว้ยตวัแปร อตัราค่าแรงคนงานระดบัปฏิบติัการเทียบกบั
ประเทศขา้งเคียง และอตัราค่าแรงคนงานระดบับริหารเปรียบเทียบกบัประเทศขา้งเคียง รวม 2 ตวั
แปร มีค่านํ้ าหนกัองคป์ระกอบอยูร่ะหว่าง .777 ถึง .806  มีค่าไอเกนเท่ากบั 1.976 และเรียกช่ือ
องคป์ระกอบน้ีวา่ ดา้นตน้ทุนค่าจา้งแรงงานในประเทศไทย 
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รายงานการสัมภาษณ์ความเห็นในเชิงลกึ (In-depth Interview) ของการศึกษา
สถานภาพและแนวโน้มการย้ายฐานธุรกจิของบริษทัสัญชาติญีปุ่่นมายงัประเทศไทย  
 
กลุ่มอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ 
ตอนที่ 1 ถามบริษัทที่ได้ย้ายฐานธุรกิจมาแล้วว่า ช่วงเวลาก่อนที่จะตัดสินใจย้ายฐานธุรกิจ มีการ
พจิารณาปัจจัยเร่ืองใดบ้าง 
(วตัถุประสงค์ข้อที ่1 เพือ่สํารวจความพร้อมของการย้ายธุรกจิของบริษัทญีปุ่่นมายงัประเทศไทย) 
1. ท่านมีขอ้มูลเก่ียวกบัประเทศไทยมากเพียงพอหรือไม่  
 บริษทัสัญชาติญ่ีปุ่นท่ียา้ยถ่ินฐานธุรกิจมาตั้งอยู่ในประเทศไทยก่อนการยา้ยถ่ินฐานมายงั
ประเทศไทยส่วนใหญ่ไดมี้การรวบรวมขอ้มูลดา้นการลงทุน เทคโนโลยีพื้นฐานจากแหล่งขอ้มูลท่ี
เพียงพอจากองคก์รเครือข่ายของประเทศญ่ีปุ่น เช่น JETRO, BOI, ธนาคารของญ่ีปุ่น, ขอ้มูลจาก
บริษทัแม่ และบริษทัคู่คา้ แต่ว่าบริษทัสัญชาติญ่ีปุ่นมีความเช่ือมัน่และเช่ือถือแหล่งขอ้มูลท่ีไดจ้าก
เครือข่ายญ่ีปุ่นมากกวา่แหล่งขอ้มูลจากหน่วยงานไทย 

 
2. เงินทุนท่ีท่านใชใ้นการลงทุนในประเทศไทยมาจากแหล่งใด (บริษทัแม่  สถาบนัการเงินในญ่ีปุ่น 
กูใ้นประเทศไทย  หรือ ร่วมทุนกบัคนไทย 
 บริษทัสัญชาติญ่ีปุ่นท่ียา้ยถ่ินฐานธุรกิจมาตั้งอยู่ในประเทศไทยส่วนใหญ่ใชแ้หล่งเงินทุน
จากบริษทัแม่และมีการใช้แหล่งเงินทุนทอ้งถ่ินในประเทศไทยอยู่บา้งในช่วงเร่ิมตน้ ธนาคารท่ี
สาํคญัท่ีติดต่อจะเป็น ธนาคารของญ่ีปุ่น ธนาคารทอ้งถ่ินของไทยหลายธนาคาร และมีบางส่วนท่ี
จดัตั้งข้ึนโดยร่วมทุนระหว่างบริษทัญ่ีปุ่นกบับริษทัไทยโดยมีอตัราส่วนโดยประมาณการ 51 ต่อ 49 
เงินทุนฝ่ายญ่ีปุ่นมาจากบริษทัแม่ท่ีญ่ีปุน 
  
3. มีเทคโนโลยีและเคร่ืองจกัรของตวับริษทั สามารถท่ีจะนาํมาใชใ้นประเทศไทยไดท้นัทีหรือไม่  
หรือจดัหาท่ีประเทศไทย 
 บริษทัสัญชาติญ่ีปุ่นท่ียา้ยถ่ินฐานธุรกิจมาตั้งอยู่ในประเทศไทยส่วนใหญ่มีเทคโนโลย ี
เคร่ืองจกัรอุปกรณ์อยู่แลว้ในประเทศญ่ีปุ่นไดย้า้ยเคร่ืองจกัรอุปกรณ์และเทคโนโลยีมายงับริษทั
ญ่ีปุ่นในประเทศไทย และมีการจดัซ้ือจดัหาเคร่ืองจกัรต่างๆ จากตวัแทนบริษทัญ่ีปุ่นในประเทศไทย
และมีบางส่วนเท่านั้นท่ีซ้ือเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ท่ีไม่ตอ้งการความละเอียดสูงภายในประเทศไทย 



 

 

138 

เน่ืองจากผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งใชเ้ทคโนโลยท่ีีพิเศษและมีความละเอียดมากดงันั้นตอ้งจดัหาเคร่ืองจกัรท่ี
มีคุณภาพจากประเทศญ่ีปุ่น 
4. บริษทัของท่านมีจาํนวนผูเ้ช่ียวชาญท่ีเพียงพอ และสามารถท่ีจะถ่ายทอดให้กบัผูอ่ื้นไดโ้ดยไม่มี
ปัญหาเร่ืองภาษา 
 บริษทัสัญชาติญ่ีปุ่นท่ียา้ยถ่ินฐานธุรกิจมาตั้ งอยู่ในประเทศไทย มีช่างเทคนิคและ
ผูเ้ช่ียวชาญชาวญ่ีปุ่นอย่างเพียงพอสาํหรับฝึกฝนช่างเทคนิคชาวไทยให้มีระดบัท่ีสูงข้ึนโดยส่งช่าง
เทคนิคชาวไทยไปฝึกอบรมและศึกษาเทคโนโลยท่ีีประเทศญ่ีปุ่น โดยส่วนใหญ่ก็จะมีอุปสรรคดา้น
การส่ือสารการทาํงานและการถ่ายทอดทางเทคนิคแต่ก็สามารถแกไ้ขปัญหาโดยการส่ือสารโดยใช้
ภาษาองักฤษ  ล่ามในการแปลภาษาและส่งเสริมใหพ้นกังานเรียนภาษาญ่ีปุ่น  
  
5. เม่ือท่านยา้ยฐานธุรกิจมา  ท่านคิดว่า ระบบการบริหารจดัการของบริษทัจะสามารถใช้กับท่ี
ประเทศไทยไดห้รือไม่อยา่งไร และปัจจุบนัมีปัญหาหรือไม่ 
 ระบบการบริหารจดัการเป็นแบบผสมผสานระหวา่งญ่ีปุ่นกบัไทยและเขา้ใจวฒันธรรมไทย 
พนกังานคนไทยขยนั เรียบร้อยคิดว่าสามารถรับแนวการบริหารแบบญ่ีปุ่นได ้แต่ก็มีอุปสรรคส่วน
ใหญ่พนกังานชาวไทยมกัจะไม่ปฏิบติัตามกฎเกณฑข์องบริษทัและขาดระเบียบวินยัทาํให้เกิดของ
เสียในสายการผลิต  
 
 สรุปความพร้อมของการย้ายฐานธุรกจิของบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นมายังประเทศไทยของกลุ่ม
อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์  บริษทัสญัชาติญ่ีปุ่นท่ีมีแนวคิดท่ีจะยา้ยฐานธุรกิจไดรั้บขอ้มูล แหล่ง
เงินทุน เทคโนโลยี เคร่ืองจกัร ผูเ้ช่ียวชาญ มาจากหน่วยงานของประเทศญ่ีปุ่นหรือบริษทัแม่หรือ
เครือข่ายธุรกิจญ่ีปุ่นซ่ึงสามารถเช่ือถือไดม้ากกว่าหน่วยงานของประเทศไทย โดยทั้งขอ้มูล แหล่ง
เงินทุน เทคโนโลยี เคร่ืองจกัร ผูเ้ช่ียวชาญ บริษทัสัญชาติญ่ีปุ่นมีความพร้อมทุกดา้น ตลอดจนยงัมี
ระบบการบริหารจดัการแบบผสมผสานระหวา่งญ่ีปุ่นกบัไทยทีเขา้ใจในวฒันธรรมท่ีต่างกนั 
 
ตอนที่ 2 ถามบริษัทภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน ถ้าบริษัทท่านยังไม่ได้ย้ายฐานธุรกิจมา เหตุผล
ดังต่อไปนีจ้ะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของท่านหรือไม่  
(วตัถุประสงค์ข้อที ่2   เพือ่ศึกษาแนวโน้มการย้ายฐานธุรกจิของบริษัทญีปุ่่นมายงัประเทศไทย) 
1. การมีขอ้มูลการลงทุนของประเทศไทยมากเพียงพอท่ีสามารถใชใ้นการตดัสินใจในการลงทุน 
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 โดยส่วนใหญ่บริษทัสัญชาติญ่ีปุ่นท่ียา้ยถ่ินฐานธุรกิจมาตั้งอยูใ่นประเทศไทย มีขอ้มูลการ
ลงทุนในประเทศไทยอยา่งเพียงพอท่ีสามารถใชใ้นการตดัสินใจในการลงทุนแต่จะพึ่งพาขอ้มูลจาก
หน่วยงานญ่ีปุ่น เน่ืองจากติดปัญหาดา้นภาษาและการส่ือสาร 

 
2. อตัราค่าแรง 300 บาท/วนั หรือ 15,000 บาท/เดือน เทียบกบัคุณภาพแรงงานไทยเหมาะสมหรือไม่ 
 แนวคิดเร่ืองอตัราค่าแรง 300บาท/วนั ของบริษทัสัญชาติญ่ีปุ่นท่ียา้ยถ่ินฐานธุรกิจมาตั้งอยู่
ในประเทศไทยส่วนใหญ่คิดว่าส่งผลกระทบต่อตน้ทุนหรือตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึนจากวตัถุดิบท่ีมาจาก
Supplier และกงัวลเร่ืองความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัโดยมีตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึนในอตัราท่ี
สูงข้ึนโดยประมาณ 50% เม่ือเทียบกบัคุณภาพของพนกังานไม่ไดสู้งเพียงพอกบัค่าตอบแทน ทาํให้
ตน้ทุนสูงเม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศอ่ืนๆใน Asian ดงันั้นอาจจาํเป็นตอ้งลดอตัราการรับพนกังาน
เขา้ทาํงานคร่ึงหน่ึงของเป้าหมายท่ีตั้ งไว  ้ลดจาํนวนชั่วโมงการทาํงานล่วงเวลาลงและพฒันา
พนกังานให้มีความสามารถปรับปรุงกระบวนการให้เป็นระบบอตัโนมติัมากข้ึนเพื่อเพิ่มอตัราการ
ผลิตและลดตน้ทุนเป็นการชดเชย 
 ในส่วนของเงินเดือนขั้นตํ่า 15,000 บาท/เดือน สําหรับช่างเทคนิคและวิศวกรนั้นไม่มี
ปัญหาในมุมมองการเปรียบเทียบค่าจา้งกบัผลลพัธ์ลพัธ์เม่ือเปรียบเทียบกบัมาเลเซีย หรือ สิงคโปร์ 
แต่พนักงานสายธุรการซ่ึงไม่มีความจาํเป็นตอ้งจ่าย 15,000 บาท/เดือน อย่างไรก็ตามควรมีการ
พฒันาคุณภาพในอนาคต เน่ืองจากอายพุนกังานสูงข้ึนแรงงานขาดแคลนแต่ค่าจา้งยงัเพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเน่ืองแลว้ ซ่ึงประเทศอินโดนีเซีย กมัพูชา เวียดนาม เมียนม่า อินเดียท่ีกาํลงัพฒันาข้ึนก็น่าจะมี
ผลลพัธ์เทียบกบัค่าจา้งสูงข้ึน  

หมายเหตุ ในส่วนของเงินเดือนขั้นตํ่า 15,000 บาท/เดือน อาจทาํให้เกิดการพิพาทแรงงาน
ไดเ้น่ืองจากอตัราค่าแรงเพ่ิมข้ึน 50% ทาํใหพ้นกังานมีการเรียกร้องในทุกระดบัแมแ้ต่ในระดบัสูงมี
การเรียกร้องใหเ้พิ่มเงินเดือนข้ึน 50% ซ่ึงเป็นปัญหาใหญ่มาก 

 
3. การเกิด ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015 จะส่งผลต่อการลงทุนเพิ่มหรือไม่ อยา่งไร 
 โดยส่วนใหญ่ยงัไม่ชดัเจนหรือกงัวลกบัเร่ืองดงักล่าวอยู่ระหว่างการศึกษาดูนโยบายของ
บริษทัลูกคา้รายใหญ่อย่างเช่น โตโยตา้ ฮอนดา้ เป็นตน้ แต่ก็ยงัไม่ยา้ยฐานไปประเทศอ่ืนเน่ืองจาก
Infrastructure ของประเทศไทยดีกว่าประเทศอ่ืน แตถ้า้มีการลงทุนเพิ่มเติมก็จะขยายธุรกิจไปท่ี
เวียดนาม (ไม่ไดถ้อนการลงทุน) 
 
4. นโยบายการสนุนของรัฐบาลไทย รวมถึงขอ้กฎหมายสนบัสนุนใหมี้การลงทุน มีผลหรือไม่ 
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 โดยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจทั้งสิทธิประโยชน์สนับสนุนจาก BOI และรัฐบาลไทย 
อยู่มาก แต่อาจจะติดปัญหาความรวดเร็วการทาํงาน ดา้นศุลกากร กฎหมายแรงงานไทยมีความ
ยุง่ยากไม่ชดัเจนและภาษีนิติบุคคลต่างๆนั้นเทียบกบัสิงคโปร์แลว้รู้สึกวา่มีภาระสูง 
 
5. สภาพทางการเมือง การปกครองของประเทศไทยในปัจจุบนั มีผลอยา่งไร 
 บริษทัสัญชาติญ่ีปุ่นท่ียา้ยถ่ินฐานธุรกิจมาตั้งอยูใ่นประเทศไทยบางส่วนขอไม่กล่าวถึงดา้น
การเมืองก็ไม่มีความคิดเห็นแต่ส่วนใหญ่คิดว่ามีผลต่อความไม่ชดัเจนของนโยบายสนบัสนุนจาก
ภาครัฐ การลดภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล การชดเชยกบัการข้ึนค่าจา้ง นโยบายยงัเป็นนโยบายระยะสั้น  

คาดหวงัให้การเมืองของไทยมีความมัน่คงมากข้ึนแต่ผลกระทบจากนํ้ าท่วมคร้ังน้ีสาหัส
มาก ผลผลิตลดลงไป 50% หากมีภยัธรรมชาติเช่นน้ีอีก ก็จะทาํให้บริษทัท่ีคิดยา้ยฐานธุรกิจน่าจะ
เพิ่มมากข้ึน 

 
6. ความเหมาะสมดา้น ทาํเล ท่ีตั้งภูมิศาสตร์ในระดบัภูมิภาค กบัธุรกิจของท่าน อยา่งไร 
 อยากให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางธุรกิจต่อไปในอนาคต คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษทั
อย่างมากในการหาแหล่งวัตถุดิบได้ง่ายและขายง่าย แต่อนาคตอาจจะไม่ได้เป็นโดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมยานยนต ์อาจกลายเป็นอินโดนีเซียท่ีมีตลาดใหญ่มีศกัยภาพสูงมาก และมีฐานการผลิต
อยู่พอสมควร แต่อย่างไรก็ตามถึงแมว้่าประเทศใกลเ้คียงจะมีการพฒันาข้ึนแต่ว่า บริษทัผูผ้ลิต 
ยานยนตร์ายใหญ่อยา่งเช่น โตโยตา้ ยงัเป็นฐานการผลิตท่ีใหญ่คงจะไม่ลดธุรกิจในไทยลงหรือยา้ย
ไปประเทศอ่ืน 
 
7. ประเทศไทยมีจาํนวนช่างหรือวิศวกรท่ีมีความสามารถในระดบัสูงหรือไม่ 
 โดยส่วนใหญ่ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการบริษทัจาํเป็นอย่างยิ่งมีการส่งไปฝึกท่ีบริษทัแม่
หรือตั้งฝ่ายวิจยัและพฒันาข้ึนเพื่อใหพ้ฒันาเทคโนโลยใีหสู้งข้ึน 
 
8. มีปัจจยัทุกอย่างท่ีช่วยส่งเสริมการผลิต เช่น นิคมอุตสาหกรรม ระบบสาธารณูปโภค มีความ
เพียงพอหรือไม่ 
 ความคิดเห็นโดยส่วนใหญ่พึงพอใจกบั ระบบ  Infrastructure ท่ีดีถึงแมว้่าจะมีอุปสรรคบา้ง
อย่างเช่น ไฟฟ้าดบัส่งผลต่อกระบวนการผลิตบา้งแต่ก็ไม่มีผลกระทบมากนัก ยกเวน้เร่ืองของภยั
ธรรมชาติท่ีตอ้งการใหมี้การพิจารณาป้องกนัความเสียงในอนาคตใหดี้ยิง่ข้ึน 



 

 

141 

 ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมควรเพ่ิมความพร้อมของโครงสร้างดา้น การส่ือสารให้มากข้ึน เช่น 
Communication Network การจราจรท่ีสะดวกในการไปทาํงาน (รถเมลไ์ปยงัท่ีห่างไกลจาก
กรุงเทพฯ หรือการจราจรท่ีติดขดั) 
 
9. ธุรกิจของท่านตอ้งการท่ีจะเปิดตลาดใหม่ ท่านคิดว่าประเทศไทยเหมาะกบัการเปิดตลาดใหม่ 
หรือไม่ 
 ประเทศไทยปัจจุบนัเป็นศูนยก์ลางอุตสาหกรรมรถยนต ์จึงเป็นสถานท่ีท่ีมีความเหมาะสม
และความสาํคญัของตลาดในประเทศไทยในอนาคตการขยายตลาดจะเพ่ิมมากข้ึนดว้ยแต่การยา้ย
ฐานธุรกิจหรือการเปิดตลาดใหม่ข้ึนอยู่กบับริษทัท่ีเป็นลูกคา้รายใหญ่เป็นหลกั ในอนาคตตลาดท่ี
ใหญ่ในต่างประเทศ เช่น อินโดนีเชีย  กมี็การขยายส่วนแบ่งการตลาดมากข้ึนดว้ย 
 
10. สภาพสังคมความเป็นอยูข่องไทยมีความสะดวกสบายและง่ายต่อปรับใหเ้ขา้กบัการดาํเนินชีวิต
ของชาวญ่ีปุ่น 
 ส่วนใหญ่มีความสุขสบายดีในเ ร่ืองความสะดวกสบาย  สถานท่ีพัก  และระบบ 
Infrastructure  
 
 สรุปแนวโน้มการย้ายฐานธุรกิจของบริษัทญี่ปุ่นมายังประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรม
ช้ินส่วนยานยนต์ สภาพปัจจุบนัประเทศไทยยงัคงเป็นศูนยก์ลางของอุตสาหกรรมรถยนตใ์นภูมิภาค
เอเซีย เน่ืองจากมีทาํเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสม สภาพความเป็นอยูท่ี่สะดวกสบาย แต่ในอนาคตเม่ือพิจารณา
ปัจจยัต่างๆท่ีมีเพิ่มข้ึน เช่น อตัราค่าแรงท่ีมีแนวโนม้ท่ีเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัคุณภาพของพนกังานหรือ
เทียบกบัอตัราค่าค่าแรงของประเศใกลเ้คียง เช่น อินโดนีเซีย เวียดนาม นโยบายการสนบัสนุนของ
รัฐบาลไทยท่ีให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีแต่ติดท่ีความรวดเร็ว ความยุ่งยาก ขาดความชัดเจน  
สภาพการณ์เมืองการปกครองท่ีไม่มีเสถียรภาพ พิจารณาจากการบริหารจดัการเกียวกับปัญหา
อุทกภยัล่าสุดปลายปี 2554 ซ่ึงก่อให้เกิดความเสียหายกบัอุตสาหกรรมต่างๆอยา่งหนกั จาํนวนช่าง
หรือวิศวกรท่ีมีความสามารถสูง ยงัมีไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ และการเกิดของ AEC ค.ศ.2015 
ท่ีพิจารณาวา่ ยงัมีความกงัวลในความไม่ชดัเจนในเร่ืองดงักล่าว ทาํใหแ้นวโนม้การยา้ย การเพิ่มหรือ
ขยายธุรกิจคงจะมีอตัราคงท่ีโดยจะไม่ลดอตัราการลงทุน 
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ตอนที ่3  ถามบริษัท  ถึงความสัมพนัธ์ของการย้ายฐานของบริษัทอืน่มายงัประเทศไทย 
(วตัถุประสงค์ข้อที ่3 เพือ่ศึกษาความเกีย่วข้องเช่ือมโยงของการย้ายฐานธุรกจิของบริษัทญี่ปุ่นมายัง
ประเทศไทย) 
1. ธุรกิจของท่านเป็นอุตสาหกรรมท่ีตอ้งอาศยัพึ่งพาอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ผูผ้ลิตช้ินส่วน
รถยนตต์อ้งยา้ยฐานตามผูผ้ลิตรถยนต ์จึงทาํใหต้อ้งยา้ย 
 โดยส่วนใหญ่บริษัทสัญชาติญ่ีปุ่นท่ีย ้ายถ่ินฐานธุรกิจมาตั้ งอยู่ในประเทศไทยใน
อุตสาหกรรมผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนต์มีการเชิญชวนและยา้ยฐานธุรกิจตามบริษทัท่ีเป็นลูกคา้ราย
ใหญ่แต่กมี็บางส่วนท่ีมีเหตุผลเดิมท่ียา้ยฐานธุรกิจมาเพราะตอ้งการผลิตใหมี้ตน้ทุนตํ่าเพื่อส่งออกไป
ขายในประเทศญ่ีปุ่น 
 
2. ธุรกิจของท่านตอ้งการใหอุ้ตสาหกรรมสนบัสนุนหรือท่ีเก่ียวขอ้งยา้ยฐานตามมาดว้ย 
 โดยส่วนใหญ่ตอบว่าไม่มีเน่ืองจากบริษทัสัญชาติญ่ีปุ่นท่ียา้ยถ่ินฐานธุรกิจมาตั้ งอยู่ใน
ประเทศไทย และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งไดย้า้ยฐานมาอยูใ่นประเทศเรียบร้อยแลว้แต่กมี็บางส่วนอยากให้
มีบริษทั Trading และ Maker วตัถุดิบยา้ยตามมาดว้ย 
 
3. พิจารณาดา้นโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแลว้ บริษทัสามารถบริหารกิจการให้สามารถลดตน้ทุน
ไดดี้กวา่อยูท่ี่ญ่ีปุ่น 
 บริษทัสญัชาติญ่ีปุ่นท่ียา้ยถ่ินฐานธุรกิจมาตั้งอยูใ่นประเทศไทยส่วนใหญ่สามารถลดตน้ทุน
ไดต้ามท่ีคาดหมายไวเ้น่ืองจากมีตน้ทุนดา้นขนส่ง วสัดุส้ินเปลืองต่างๆและวตัถุดิบหาง่ายและถูก
กวา่แต่ถา้ใชว้ตัถุดิบบางตวัจากประเทศญ่ีปุ่นกจ็ะทาํใหต้น้ทุนสูงกวา่ 
 
4. บริษทัท่านมีคู่คา้ท่ีเป็นธุรกิจของชาวไทย ประเภทใด เช่น ขนส่ง สาํนกับญัชี คลงัสินคา้ เป็นตน้ 
 โดยส่วนใหญ่เป็นบริษทัญ่ีปุ่น Supplier และบางส่วนใชบ้ริษทัของไทยโดยเฉพาะใน
ช้ินส่วนท่ีมี Precision ไม่สูงมาก เช่น Plating Cutting Mold 
 
5. การท่ีท่านยา้ยฐานธุรกิจมาประเทศไทย ท่านคิดว่า จะเป็นประโยชน์กบัธุรกิจหรืออุตสาหกรรม
ของไทยอยา่งไรบา้ง เช่น การมีงานทาํของคนไทย  
 โดยส่วนใหญ่ทั้งหมดมีแนวคิดท่ีเห็นไดช้ดัเจนคือเกิดการจา้งงานเพิ่มข้ึน มีการขยายนิคม
อุตสาหกรรม เกิดการพฒันาทางอุตสาหกรรม ทาํให้มีการผลิตสินคา้ตน้ทุนตํ่าไดท้าํให้ประเทศมี
ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัโดยเฉพาะในต่างประเทศ 
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 สรุปความเกี่ยวข้องเช่ือมโยงของการย้ายฐานธุรกิจของบริษัทญี่ปุ่นมายังประเทศไทย  
กลุ่มอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ประเดน็หลกัท่ีมีความคิดเห็นตรงกนั คือ การเพิ่มข้ึนของการจา้ง
งาน เกิดการพฒันาทางอุตสาหกรรมท่ีสามารถมีกระบวนการผลิตท่ีใชต้น้ทุนตํ่า   การลดตน้ทุนการ
ผลิตท่ีไดก้าํหนดไว ้วตัถุดิบหาง่าย ราคาถูก สามารถลดตน้ทุนค่าขนส่ง  โดยเฉพาะการยา้ยฐาน
ธุรกิจของบริษทัใหญ่ๆ ทาํใหมี้การยา้ยฐานธุรกิจของบริษทัท่ีมีความเก่ียวขอ้ง เช่น เป็นบริษทัท่ีผลิต
ช้ินส่วนสนับสนุนไดมี้การยา้ยติดตามมา  เป็นตน้ สําหรับความเช่ือมโยงกบัธุรกิจของคนไทย มี
เพียงบางส่วนเท่านั้นท่ีมี Precision ไม่สูงมากนกั เช่น Plating Cutting Mold เป็นตน้ 
 
ตอนที ่4 ถามบริษัท ถึง การย้ายฐานธุรกจิไปยงัประเทศอืน่ 
(วตัถุประสงค์ข้อที ่4 เพือ่ศึกษาแนวโน้มการย้ายธุรกจิไปประเทศอืน่) 
1. ธุรกิจท่านมีแนวโนม้ท่ีจะยา้ยจากประเทศไทยหรือไม่  
 แนวคิดส่วนใหญ่ของบริษทัสัญชาติญ่ีปุ่นท่ียา้ยถ่ินฐานธุรกิจมาตั้ งอยู่ในประเทศไทย 
ไม่คิดยา้ยฐานออกไปจากประเทศไทยแต่อาจมีการขยายธุรกิจการลงทุนไปยงัประเทศอ่ืนบา้ง 
 
2. ถา้มี ธุรกิจท่านจะยา้ยไปประเทศใด 
 โดยส่วนใหญ่ไม่คิดท่ีจะยา้ยฐานธุรกิจแต่ถา้จะขยายจะตอ้งพิจารณาจากลูกคา้รายใหญ่ 
อยา่งเช่น ประเทศอินโดนีเซียท่ีมีตลาดท่ีใหญ่ อินเดีย จีน มาเลเซีย ไตห้วนั เป็นตน้ 
 
3. เพราะเหตุใดจึงจะยา้ยฐานไปยงัประเทศนั้น 
 มีศกัยภาพดา้นการตลาดและประชากรจาํนวนมากและการยา้ยฐานตามลูกคา้รายใหญ่ 
 
4. กรณีท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงเร่ืองการยกเลิกการจ้างแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบา้น 
ของไทย จะมีผลต่อการยา้ยฐานธุรกิจของท่านไปยงัประเทศอ่ืนหรือไม่ 
 โดยส่วนใหญ่บริษทัสัญชาติญ่ีปุ่นท่ียา้ยถ่ินฐานธุรกิจมาตั้งอยูใ่นประเทศไทยไม่มีนโยบาย
ท่ีจะจา้งแรงงานต่างดา้วจากประเทศเพ่ือนบา้นของไทย เน่ืองจากเกรงว่าจะมีปัญหาดา้นต่างๆ ภาษา 
แต่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทคู่คา้ไทยท่ีเป็นหุ้นส่วนบ้างท่ีใช้แรงงานต่างด้าวโดยตั้ งโรงงาน  
Sub Assembly ใกลช้ายแดนกมัพชูา 
 
5. กรณีการยกเลิกสิทธิประโยชน์ตามเขตการลงทุนของ BOI ตามเขต 1 เขต 2 และเขต 3 จะมีผลต่อ
การยา้ยฐานธุรกิจของท่านหรือไม่อยา่งไร 
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 โดยสวนใหญ่บริษทัสัญชาติญ่ีปุ่นท่ียา้ยถ่ินฐานธุรกิจมาตั้งอยูใ่นประเทศไทยคิดว่าปัจจุบนั
การให้สิทธิประโยชน์ในการลงทุนของ BOI นั้นดีอยูแ่ลว้ ไม่ควรมีกระบวนการท่ีทาํให้เสียเวลา
มากและตอ้งจ่ายเงินจาํนวนมากข้ึนแต่ก็มีบางรายคิดว่าถา้มีการปรับเปล่ียนอยากไดผ้ลประโยชน์
เช่นเดียวกบัเขตอ่ืนๆ เน่ืองจาก BOI เขต 2 ไดรั้บประโยชน์นอ้ยกว่าเขต 3 เพราะเขต 3 ตั้งอยู่
ห่างไกลกวา่เขต 2 
 สรุปแนวโน้มการย้ายธุรกจิไปประเทศอืน่ กลุ่มอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ภาพโดยรวม
ยงัไม่มีแนวโนม้ท่ีจะยา้ยฐานธุรกิจไปประเทศอ่ืนเน่ืองจากยงัมีความพอใจ  แต่ถา้จะขยายเพิ่มเติมจะ
ขยายไปประเทศอ่ืน ไม่ขยายในประเทศไทย 

 
กลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ 
ตอนที่ 1 ถามบริษัทที่ได้ย้ายฐานธุรกิจมาแล้วว่า ช่วงเวลาก่อนที่จะตัดสินใจย้ายฐานธุรกิจ มีการ
พจิารณาปัจจัยเร่ืองใดบ้าง 
(วตัถุประสงค์ข้อที ่1 เพือ่สํารวจความพร้อมของการย้ายธุรกจิของบริษัทญีปุ่่นมายงัประเทศไทย) 
1. ท่านมีขอ้มูลเก่ียวกบัประเทศไทยมากเพียงพอหรือไม่   

ขอ้มูลเก่ียวกบัประเทศไทยท่ีทางบริษทัไดม้านั้นมีเพียงพอ  โดยท่ีมาของขอ้มูลของแต่ละ
บริษทัแตกต่างกนัข้ึนอยู่กบัเครือข่ายท่ีมี โดยบางบริษทัไดจ้ากบริษทัแม่ บางบริษทัไดจ้ากลูกคา้ท่ี
เป็นคู่คา้กนั บางบริษทัไดจ้ากการท่ีเป็นตวัแทนจาํหน่ายในไทย  และบางบริษทัไดจ้ากบริษทัร่วม
ทุนท่ีทาํธุรกิจท่ีสิงคโปร์ 
 
2. เงินทุนท่ีท่านใชใ้นการลงทุนในประเทศไทยมาจากแหล่งใด (บริษทัแม่ สถาบนัการเงินในญ่ีปุ่น 
กูใ้นประเทศไทย หรือร่วมทุนกบัคนไทย) 
 แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่มาจากประเทศญ่ีปุ่น  มีบางบริษทัท่ีเกิดจากการร่วมทุนก็จะใชแ้หล่ง
กูย้มืจากประเทศไทย 
 
3. มีเทคโนโลยีและเคร่ืองจกัรของตวับริษทั สามารถท่ีจะนาํมาใชใ้นประเทศไทยไดท้นัทีหรือไม่  
หรือจดัหาท่ีประเทศไทย 

โดยส่วนใหญ่ เทคโนโลยแีละเคร่ืองจกัรนาํเขา้มาจากญ่ีปุ่น 100% บางส่วนมีการจดัซ้ือจาก
บริษทัญ่ีปุ่นในไทย และต่อมาภายหลงัมีความพยายามใชท่ี้เป็น local ยกเวน้เคร่ืองจกัรและช้ินส่วน
ท่ีมีความซบัซอ้นกย็งัตอ้งนาํเขา้มาจากญ่ีปุ่น และมี 1 บริษทัท่ีนาํเคร่ืองจกัรมาจาก Philippine ซ่ึงเกิด
จากการยา้ยฐานผลิตมายงัไทย 
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4. บริษทัของท่านมีจาํนวนผูเ้ช่ียวชาญท่ีเพียงพอ และสามารถท่ีจะถ่ายทอดให้กบัผูอ่ื้นไดโ้ดยไม่มี
ปัญหาเร่ืองภาษา 
 ส่วนใหญ่มีผูเ้ช่ียวชาญเพียงพอ ส่วนการส่ือสารจะแกไ้ขโดยการส่ือสารผา่นล่าม 
 
5. เม่ือท่านยา้ยฐานธุรกิจมา ท่านคิดว่า ระบบการบริหารจดัการของบริษทัจะสามารถใช้กับท่ี
ประเทศไทยไดห้รือไม่อยา่งไร และปัจจุบนัมีปัญหาหรือไม่ 
 ระบบการบริหารจดัการของบริษทัสามารถใชไ้ดก้บัคนไทย ส่วนปัญหาท่ีพบจะเป็นท่ีตวั
บุคคล เช่น ควรทาํการวางแผนการทาํงาน  การให้มีความคิดท่ีละเอียดรอบคอบ และการทาํงานท่ี
รวดเร็วไม่ชกัชา้ 
 
 สรุปความพร้อมของการย้ายธุรกิจของบริษัทญี่ปุ่นมายังประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรม
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ บริษทัสัญชาติญ่ีปุ่นท่ีมีแนวคิดท่ีจะยา้ยฐานธุรกิจไดรั้บขอ้มูล 
แหล่งเงินทุน เทคโนโลยี เคร่ืองจกัร ผูเ้ช่ียวชาญ มาจากหน่วยงานของประเทศญ่ีปุ่นหรือบริษทัแม่
หรือเครือข่ายธุรกิจญ่ีปุ่น ตลอดจนคู่คา้ ซ่ึงสามารถเช่ือถือไดม้ากกว่าหน่วยงานของประเทศไทย 
โดยทั้ งขอ้มูล แหล่งเงินทุน ผูเ้ช่ียวชาญ บริษทัสัญชาติญ่ีปุ่นมีความพร้อมทุกด้าน มีระบบการ
บริหารจัดการท่ีสามารถใช้กับคนไทยได้ มีพบปัญหาบ้างเป็นเพียงปัญหาท่ีตัวบุคคล ด้าน
เทคโนโลย ีเคร่ืองจกัร นาํเขา้จากญ่ีปุ่น เกือบ 100% 
 
ตอนที่ 2 ถามบริษัทภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน ถ้าบริษัทท่านยังไม่ได้ย้ายฐานธุรกิจมา เหตุผล
ดังต่อไปนีจ้ะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของท่านหรือไม่  
(วตัถุประสงค์ข้อที ่2   เพือ่ศึกษาแนวโน้มการย้ายฐานธุรกจิของบริษัทญีปุ่่นมายงัประเทศไทย) 
1. การมีขอ้มูลการลงทุนของประเทศไทยมากเพียงพอท่ีสามารถใชใ้นการตดัสินใจในการลงทุน 
 บริษทัมีขอ้มูลเพียงพอในการตดัสินใจในการลงทุน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีไดรั้บจาก BOI 
 
2. อตัราค่าแรง 300 บาท/วนั หรือ 15,000 บาท/เดือน เทียบกบัคุณภาพแรงงานไทยเหมาะสมหรือไม่ 
 การข้ึนค่าแรงมีผลกระทบแน่นอน เพราะเป็นตน้ทุนการผลิตดา้นแรงงาน โดยในบริษทัท่ีมี
อตัรากาํไรจากการประกอบการตํ่าอยูแ่ลว้ ก็อาจทาํให้บริษทัขาดทุนได ้ส่วนในประเด็นของการจา้ง
งานนั้นหากเทียบในระดบัการศึกษา ม.6 เม่ือเขา้มาทาํงานจนผา่นไป 4 ปี ก็จะมีความชาํนาญมากข้ึน
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หรือใกลเ้คียงกบัผูท่ี้จบปริญญาตรี ซ่ึงทาํให้อตัราค่าจา้งไม่แตกต่างกนัมากนกั แต่คุณภาพของผูจ้บ
ปริญญาตรีจะเก่ง แต่กข็าดความอดทน ขาดการแลกเปล่ียนส่ือสารขอ้มูล และไม่ทาํงานเป็นทีม  
 
3. การเกิด ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015 จะส่งผลต่อการลงทุนเพิ่มหรือไม่ อยา่งไร 
 มีผลกระทบในดา้นของการจดัซ้ือจดัหาช้ินส่วนบางช้ินส่วนท่ีนาํเขา้จากประเทศญ่ีปุ่น และ
เช่ือว่าการแข่งขนัจะสูงข้ึน ส่วนคนไทยตอ้งพยายามมากข้ึน เพราะประเทศเพ่ือนบา้น เช่น พม่า 
เวียดนามอาจจะเป็นคู่แข่งในด้านบุคลากรในอนาคต แต่ก็ยงัมีบางบริษัทท่ียงัไม่ได้ศึกษาถึง
ผลกระทบดงักล่าว 
 
4. นโยบายการสนุนของรัฐบาลไทย รวมถึงขอ้กฎหมายสนบัสนุนใหมี้การลงทุน มีผลหรือไม่ 
 รัฐบาลไทยมีนโยบายสนบัสนุนท่ีมีผลดีต่อการลงทุน และไดรั้บการดูแลเป็นอยา่งดี ไม่ว่า
จะเป็น BOI หรือการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพียงแต่มีปัญหาเร่ืองงานเอกสารท่ีซบัซอ้น 
ขั้นตอนการทาํงานท่ีมากเกิน ส่วนกฎหมายในปัจจุบนัท่ีไม่ยินยอมให้บริษทัท่ีไดรั้บสิทธิจาก BOI 
ใหส้ามารถรับแรงงานต่างดา้ว (จากประเทศขา้งเคียง) ได ้เม่ือมีปัญหาขาดแคลนแรงงาน 
 
5. สภาพทางการเมือง การปกครองของประเทศไทยในปัจจุบนั มีผลอยา่งไร 
 การเมืองในประเทศไทยไม่มีผลกับบริษทั บางบริษทัให้ความเห็นว่านโยบายรัฐบาล 
การเมือง เศรษฐกิจในไทยไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั เช่น ภาพรวมเศรษฐกิจไม่ดี แต่การลงทุนในตลาด
ทุน (หุน้) กลบักระเต้ืองข้ึน ซ่ึงสวนทิศทางกนั  
 
6. ความเหมาะสมดา้นทาํเลท่ีตั้งภูมิศาสตร์ในระดบัภูมิภาค กบัธุรกิจของท่าน อยา่งไร 
 มีความเหมาะสมโดยใชเ้ป็นฐานผลิต 
 
7. ประเทศไทยมีจาํนวนช่างหรือวิศวกรท่ีมีความสามารถในระดบัสูงหรือไม่ 
 ความสามารถของช่างหรือวิศวกรมีทั้งเก่งและไม่เก่ง และยงัตอ้งมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
ในบางบริษทัพบว่า คนท่ีเรียนรู้แลว้มีทกัษะสูง โดยเฉพาะคนท่ีมีอายุยงันอ้ยมกัจะไปทาํงานท่ีอ่ืน   
ส่วนคนท่ีมีอายมุากแลว้จะไม่ยา้ยงานและขาดความกระตือรือตน้ในการเรียนรู้ (โดยรวม) เน่ืองจาก
ไม่มีความมุ่งมัน่ว่าจะไปประกอบธุรกิจของตนเองในอนาคต (ต่างกบัคนไตห้วนั ท่ีพยายามเรียนรู้
มากๆ  เพื่ออนาคต จะเป็นเจา้ของกิจการเอง) มีบางบริษทัท่ีให้ขอ้มูลว่าจาํนวนช่างเทคนิคของไทย
ยงัไม่เพียงพอ 
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8. มีปัจจยัทุกอย่างท่ีช่วยส่งเสริมการผลิต เช่น นิคมอุตสาหกรรม ระบบสาธารณูปโภค มีความ
เพียงพอหรือไม่ 
 มีเพียงพอ แต่กมี็ปัญหาเร่ืองไฟดบับา้งเลก็นอ้ย แต่ยงัไม่กระทบกบัการผลิตมากนกั 
 
9. ธุรกิจของท่านตอ้งการท่ีจะเปิดตลาดใหม่ ท่านคิดว่าประเทศไทยเหมาะกบัการเปิดตลาดใหม่ 
หรือไม่ 
 ประเทศไทยเหมาะกบัการเปิดตลาดใหม่ ซ่ึงในบางบริษทัไดต้ดัสินใจขยายพ้ืนท่ีการผลิต
ไปยงัโซนอ่ืนในประเทศไทยแลว้ และบางบริษทัท่ีเป็น OEM การเปิดตลาดจะข้ึนอยูก่บัลูกคา้หลกั 
 
10. สภาพสงัคมความเป็นอยูข่องไทยมีความสะดวกสบาย และง่ายต่อปรับใหเ้ขา้กบัการดาํเนินชีวิต
ของชาวญ่ีปุ่น 
 เหมาะสมเป็นอย่างมาก บางบริษทัอยากให้ปรับปรุงเร่ืองท่ีพกัให้เหมาะสมกับการนํา
ครอบครัวมาอาศยั เช่น การมีสถานท่ีใหเ้ดก็เล่น เช่น สวนสาธารณะ 
 
 สรุปแนวโน้มการย้ายฐานธุรกิจของบริษัทญี่ปุ่นมายังประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรม
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์  สภาพปัจจุบนัประเทศไทยมีความเหมาะสมเป็นฐานการผลิตใน
ภูมิภาคเอเซีย เน่ืองจากมีทาํเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสม สภาพความเป็นอยูท่ี่สะดวกสบาย แต่ในอนาคตเม่ือ
พิจารณาปัจจยัต่างๆท่ีมีเพิ่มข้ึน เช่น อตัราค่าแรงท่ีมีแนวโน้มท่ีเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัคุณภาพของ
พนกังานโดยเฉพาะในระดบัปริญญาตรีท่ีมีความสามารถแต่ขาดความอดทน ในระดบัมธัยมศึกษาปี
ท่ี 6 เม่ือมีประสบการณ์ผา่น 4 ปี จะมีความชาํนาญมีความสามารถใกลเ้คียงกบัระดบัปริญญาตรีแต่มี
ความอดทนมากกว่า  นโยบายการสนบัสนุนของ BOI ท่ีใหก้ารสนบัสนุนเป็นอยา่งดีแต่ติดท่ีความ
รวดเร็ว ความยุ่งยาก ขาดความชดัเจน  สภาพการณ์เมืองการปกครองท่ีไม่มีเสถียรภาพ ขาดความ
เช่ือมโยง จาํนวนช่างหรือวิศวกรท่ีมีความสามารถสูง ยงัมีไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ และการเกิด
ของ AEC ค.ศ.2015 ท่ีพิจารณาวา่ จะมีผลกระทบในดา้นจดัซ้ือช้ินส่วนบางตวัท่ีนาํเขา้จากญ่ีปุ่นและ
จะทาํใหมี้การแข่งขนัในดา้นบุคลากรกบัประเทศใกลเ้คียงท่ีสูงข้ึน เช่น พม่า เวียดนาม แนวโนม้การ
ยา้ย การเพิ่มหรือขยายธุรกิจคงจะยงัมี และมีบางบริษทัไดต้ดัสินใจขยายพ้ืนท่ีการผลิตไปยงัโซน
อ่ืนๆของประเทศไทยแลว้ 
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ตอนที ่3  ถามบริษัทถึงความสัมพนัธ์ของการย้ายฐานของบริษัทอืน่มายงัประเทศไทย 
(วตัถุประสงค์ข้อที ่3 เพือ่ศึกษาความเกีย่วข้องเช่ือมโยงของการย้ายฐานธุรกจิของบริษัทญี่ปุ่นมายัง
ประเทศไทย) 
1. ธุรกิจของท่านเป็นอุตสาหกรรมท่ีตอ้งอาศยัพึ่งพาอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ผูผ้ลิตช้ินส่วน
รถยนตต์อ้งยา้ยฐานตามผูผ้ลิตรถยนต ์ จึงทาํใหต้อ้งยา้ย 
 มีบริษทัส่วนหน่ึงท่ียา้ยฐานธุรกิจมาเน่ืองจากการตดัสินใจของลูกคา้หลกั  และเป็นการเพ่ิม
ช่องทางธุรกิจ  และมีบางบริษทัท่ียา้ยมาเพราะตอ้งการลดตน้ทุนการผลิต 
 
2. ธุรกิจของท่านตอ้งการใหอุ้ตสาหกรรมสนบัสนุนหรือท่ีเก่ียวขอ้งยา้ยฐานตามมาดว้ย 
 ส่วนใหญ่จะมีอุตสาหกรรมสนับสนุนยา้ยฐานตามมาดว้ย ซ่ึงเป็นบริษทั Supplier ท่ีทาํ
ธุรกิจกนัมาก่อน 
 
3. พิจารณาดา้นโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแลว้ บริษทัสามารถบริหารกิจการให้สามารถลดตน้ทุน
ไดดี้กวา่อยูท่ี่ญ่ีปุ่น 
 ใช่ บางบริษทัให้ขอ้มูลว่าแรงงานไทยถูกกว่า และการขนส่งจากไทยไปยุโรปนั้นเสีย
ค่าใชจ่้ายนอ้ยกวา่ ทาํใหส้ามารถลดตน้ทุนได ้ 
 
4. บริษทัท่านมีคู่คา้ท่ีเป็นธุรกิจของชาวไทย ประเภทใด เช่น ขนส่ง สาํนกับญัชี คลงัสินคา้ เป็นตน้ 
 ส่วนใหญ่ มีคู่คา้ท่ีเป็นธุรกิจของชาวไทย เช่น บริษทัท่ีผลิตช้ินส่วนท่ีไม่ไดใ้ชเ้ทคโนโลยีท่ี
ซบัซอ้น บริษทับรรจุภณัฑ ์ 
 
5. การท่ีท่านยา้ยฐานธุรกิจมาประเทศไทย ท่านคิดว่า จะเป็นประโยชน์กบัธุรกิจหรืออุตสาหกรรม
ของไทยอยา่งไรบา้ง เช่น การมีงานทาํของคนไทย 
 ทําให้มีการจ้างงานมากข้ึน รวมถึงอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง เช่น Packaging การใช้
ประโยชน์จากผลิตภณัฑข์องบริษทั การนาํเงินตราเขา้ประเทศไทย การจ่ายภาษีท่ีถูกตอ้ง มีส่วนช่วย
ใหเ้ศรษฐกิจไทยดีข้ึน คนมีฐานะดีข้ึน   
 
 สรุปความเกี่ยวข้องเช่ือมโยงของการย้ายฐานธุรกิจของบริษัทญี่ปุ่นมายังประเทศไทย  
กลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ประเด็นหลกัท่ีมีความคิดเห็นตรงกนั คือ การ
เพิ่มข้ึนของการจา้งงาน เกิดการพฒันาทางอุตสาหกรรม นาํเงินตราเขา้ประเทศไทย การลดตน้ทุน
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การผลิตท่ีไดก้าํหนดไว ้เน่ืองจากค่าแรงถูก สามารถลดตน้ทุนค่าขนส่งโดยเฉพาะถา้ส่งไปยุโรป  
การยา้ยฐานธุรกิจตามลูกคา้รายใหญ่ เป็นการเพ่ิมช่องทางการขาย สาํหรับความเช่ือมโยงกบัธุรกิจ
ของคนส่วนใหญ่มีคู่คา้ท่ีเป็นนกัธุรกิจชาวไทย 
 
ตอนที ่4 ถามบริษัท ถึง การย้ายฐานธุรกจิไปยงัประเทศอืน่ 
(วตัถุประสงค์ข้อที ่4 เพือ่ศึกษาแนวโน้มการย้ายธุรกจิไปประเทศอืน่) 
1. ธุรกิจท่านมีแนวโนม้ท่ีจะยา้ยจากประเทศไทยหรือไม่ 
 ยงัไม่มีแนวคิดในการยา้ยฐานไปยงัประเทศอ่ืน แต่จะเป็นการขยายฐานธุรกิจมากกว่า 
สาํหรับบริษทัท่ีตามลูกคา้หลกัมา กจ็ะข้ึนอยูก่บัการตดัสินใจของลูกคา้หลกั  
 
2. ถา้มี ธุรกิจท่านจะยา้ยไปประเทศใด 
 ประเทศท่ีบริษทัจะยา้ยไป หากตอ้งยา้ย คือ อินโดนีเชีย ส่วนบริษทัท่ีมีแผนขยายฐานธุรกิจ
ไปต่างประเทศ คือ อินเดีย 
 
3. เพราะเหตุใดจึงจะยา้ยฐานไปยงัประเทศนั้น 
 มีทั้งค่าจา้งแรงงาน และการเพิ่มตลาด 
 
4. กรณีท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงเร่ืองการยกเลิกการจา้งแรงงานต่างดา้วจากประเทศเพื่อนบา้นของ
ไทย จะมีผลต่อการยา้ยฐานธุรกิจของท่านไปยงัประเทศอ่ืนหรือไม่ 
 ไม่มีการจา้งงานแรงงานต่างประเทศ จากประเทศเพ่ือนบา้น  
 
5. กรณีการยกเลิกสิทธิประโยชน์ตามเขตการลงทุนของ BOI ตามเขต 1 เขต 2 และเขต 3 จะมีผลต่อ
การยา้ยฐานธุรกิจของท่านหรือไม่อยา่งไร 
 อาจจะมีผล เพราะสิทธิประโยชน์ในปัจจุบนัดีอยู่แลว้ แต่ถา้รัฐบาลปรับแกก้ฏหมายให้
บริษทัท่ีไดสิ้ทธิจาก BOI สามารถรับคนงานต่างดา้วเขา้ทาํงานไดก้จ็ะดี 
 
 สรุปแนวโน้มการย้ายธุรกิจไปประเทศอื่น กลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ภาพโดยรวม ยงัไม่มีแนวโนม้ท่ีจะยา้ยฐานธุรกิจไปประเทศอ่ืนเน่ืองจากยงัมีความ
พอใจ  แต่ถา้จะขยายเพ่ิมเติมจะขยายไปประเทศอ่ืน เช่น อินโดนีเซีย หรืออินเดีย โดยพิจารณาจาก
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อตัราค่าแรงและสามารถขยายตลาดได ้และข้ึนอยูก่บัการตดัสินใจของลูกคา้หลกั เร่ืองของสิทธิจาก 
BOI มองเร่ืองการรับแรงงานต่างดา้วเขา้ทาํงาน 
 

อุตสาหกรรม  บริการ (ทีป่รึกษา / คอมพวิเตอร์ / การขนส่ง โลจสิตกิส์ Logistics) 
ตอนที่ 1 ถามบริษัทที่ได้ย้ายฐานธุรกิจมาแล้วว่า ช่วงเวลาก่อนที่จะตัดสินใจย้ายฐานธุรกิจ มีการ
พจิารณาปัจจัยเร่ืองใดบ้าง 
(วตัถุประสงค์ข้อที ่1 เพือ่สํารวจความพร้อมของการย้ายธุรกจิของบริษัทญีปุ่่นมายงัประเทศไทย) 
1. ท่านมีขอ้มูลเก่ียวกบัประเทศไทยมากเพียงพอหรือไม่  
 บริษทัมีขอ้มูลเพียงพอเก่ียวกบัประเทศไทย จากฐานขอ้มูลในประเทศญ่ีปุ่น และบางบริษทั
จะคน้หาขอ้มูลการลงทุนประเทศไทยจากบริษทัในเครือท่ีจะมาให้บริการ รวมทั้งประสบการณ์ใน
งานบริการท่ีเก่ียวขอ้ง แต่ในบางคร้ังมองความชาํนาญและการแข่งขนัได ้  
 
2. เงินทุนท่ีท่านใชใ้นการลงทุนในประเทศไทยมาจากแหล่งใด (บริษทัแม่  สถาบนัการเงินในญ่ีปุ่น 
กูใ้นประเทศไทย  หรือ ร่วมทุนกบัคนไทย 
 แหล่งเงินทุนในสินทรัพยถ์าวรจะมาจากบริษทัแม่ในประเทศญ่ีปุ่น และความร่วมมือกบั
บริษทั ดา้นการเงินเป็นผูถื้อหุ้นต่างประเทศ ส่วนเงินทุนหมุนเวียนท่ีใชใ้นการบริหารจดัการมาจาก
สถาบนัการเงินญ่ีปุ่นท่ีอยู่ในประเทศไทย รวมทั้งเงินทุนของการสะสมส่วนตวั จากประเทศญ่ีปุ่น 
และประสบความสาํเร็จจาก ประเทศอ่ืน (เคยลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย ก่อนประเทศไทย) 
 
3. มีเทคโนโลยีและเคร่ืองจกัรของตวับริษทั สามารถท่ีจะนาํมาใชใ้นประเทศไทยไดท้นัทีหรือไม่  
หรือจดัหาท่ีประเทศไทย 

อุตสาหกรรมบริการการขนส่ง Logistics เทคโนโลยีส่วนใหญ่จะมีอยู่แลว้ เคร่ืองจกัร
บางส่วนเอามาจากญ่ีปุ่น และจดัหาในประเทศไทยเพ่ิม ส่วนใหญ่เป็นบริษทัญ่ีปุ่นในไทย เหตุผลนั้น 
ถึงแมว้่าบริษทัไทยในดา้นเทคโนโลยีจะไม่ต่างกนั แต่เม่ือมีปัญหา บริษทัญ่ีปุ่นจะช่วยแกไ้ขป้ญหา
ใหไ้ดเ้ร็วกวา่ (รวมทั้งเร่ืองภาษาดว้ย) จึงมีความเส่ียงตํ่ากวา่ 

ส่วนบริการ ดา้นอ่ืนๆของประเทศญ่ีปุ่น เทคโนโลยแีละเคร่ืองจกัรมีการใชน้อ้ยมาก เพราะ
เป็นธุรกิจดา้นบริการ    
 
4. บริษทัของท่านมีจาํนวนผูเ้ช่ียวชาญท่ีเพียงพอ และสามารถท่ีจะถ่ายทอดให้กบัผูอ่ื้นไดโ้ดยไม่มี
ปัญหาเร่ืองภาษา 
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 ช่างเทคนิคผูช้าํนาญ  มีไม่เพียงพอ  โดยเฉพาะผูท่ี้สามารถบริหารสั่งการโดยไม่มีปัญหา
เร่ืองภาษา ยิ่งไม่เพียงพอ   จึงตอ้งใชค้วามพยายามอย่างมาก  มีอุปสรรคในดา้นภาษา ซ่ึงพยายาม
แกไ้ขโดยใช้ล่ามภาษาญ่ีปุ่น หรือฝึกฝนให้พนักงานพูดไดท้ั้งภาษาไทยและภาษาญ่ีปุ่น หรือใช้
ภาษาองักฤษเป็นภาษากลางในบริษทั หรือมีผูเ้ช่ียวชาญอยูแ่ลว้ อุปสรรคทางดา้นภาษากจ็ะนอ้ยลง 
 
5. เม่ือท่านยา้ยฐานธุรกิจมา  ท่านคิดว่า ระบบการบริหารจดัการของบริษทัจะสามารถใช้กับท่ี
ประเทศไทยไดห้รือไม่อยา่งไร และปัจจุบนัมีปัญหาหรือไม่ 
 ระบบการจัดการเป็นการผสมผสานระหว่างไทยกับญ่ีปุ่น โดยท่ีพยายามฝึกอบรมให้
พนกังานชาวไทยให้เขา้ใจวฒันธรรมการทาํงานแบบญ่ีปุ่น -ในช่วงแรก มีปัญหาเร่ืองจิตสาํนึกของ
พนกังาน แต่ในปัจจุบนัไม่เป็นปัญหาใหญ่ ไดใ้ชว้ิธีการบริหารแบบญ่ีปุ่นในปัจจุบนั แต่ก็ไม่แน่ใจ
ว่า สังคมไทยนั้นจะรับไดห้รือไม่ได ้ แต่ก็ตอ้งพยายามให้รับให้ได ้จึงไดพ้ยายามทาํความเขา้ใจกบั
พนกังานอยูอ่ยา่งสมํ่าเสมอ 
 นอกจากน้ีในปัจจุบนัมีพนกังานคนไทยในระดบัผูบ้ริหาร ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีอายกุารทาํงาน
นาน ทาํใหปั้ญหาความขดัแยง้ลดนอ้ยลงไป 
 
 สรุปความพร้อมของการย้ายธุรกิจของบริษัทญี่ปุ่นมายังประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรม  
บริการ (ทีป่รึกษา / คอมพวิเตอร์ / การขนส่ง โลจิสติกส์ Logistics) บริษทัสญัชาติญ่ีปุ่นท่ีมีแนวคิดท่ี
จะยา้ยฐานธุรกิจไดรั้บขอ้มูล แหล่งเงินทุน เทคโนโลย ีเคร่ืองจกัร ผูเ้ช่ียวชาญ มาจากหน่วยงานของ
ประเทศญ่ีปุ่นหรือบริษทัแม่หรือเครือข่ายธุรกิจญ่ีปุ่น โดยทั้งขอ้มูล แหล่งเงินทุน ผูเ้ช่ียวชาญ บริษทั
สัญชาติญ่ีปุ่นมีความพร้อมทุกดา้น มีระบบการบริหารจดัการท่ีสามารถใชก้บัคนไทยได ้มีระบบ
การฝึกอบรมให้กบัคนงานไทย ดา้นเทคโนโลยี เคร่ืองจกัร นาํเขา้จากญ่ีปุ่น บางส่วนสั่งซ้ือจาก
บริษทัในประเทศไทย 
 
ตอนที่ 2 ถามบริษัทภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน ถ้าบริษัทท่านยังไม่ได้ย้ายฐานธุรกิจมา เหตุผล
ดังต่อไปนีจ้ะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของท่านหรือไม่  
(วตัถุประสงค์ข้อที ่2   เพือ่ศึกษาแนวโน้มการย้ายฐานธุรกจิของบริษัทญีปุ่่นมายงัประเทศไทย) 
1. การมีขอ้มูลการลงทุนของประเทศไทยมากเพียงพอท่ีสามารถใชใ้นการตดัสินใจในการลงทุน 
 โดยรวมธุรกิจบริการจะมีขอ้มูลเพียงพอเก่ียวกบัประเทศไทย จากขอ้มูลของภาครัฐบาล

ญ่ีปุ่น BOI กระทรวงการคา้และลงทุนMITI JICA JETRO และการศึกษาขอ้มูลดา้น SERVICE 

FORWARDER 
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2. อตัราค่าแรง 300 บาท/วนั หรือ 15,000 บาท/เดือน เทียบกบัคุณภาพแรงงานไทยเหมาะสมหรือไม่ 
 อตัราค่าแรง หรือค่าจา้งขั้นตํ่า 300 บาท เป็นปัญหาท่ียากมาก เพราะมีความแตกต่างระหวา่ง
บุคคล เป็นตน้ว่า  สมมุติว่า แรงงานไทยมีความสามารถเท่ากบัคร่ึงหน่ึงของคนงานญ่ีปุ่น ดงันั้น 
การจา้งแรงงานไทย 2 คน ก็จะเท่ากบัจา้งแรงงานญ่ีปุ่น 1 คน  ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีเป็นไปไม่ได ้(เพราะ
ระดบัค่าจา้งนั้นต่างกนั) คนญ่ีปุ่นเม่ือเปรียบเทียบค่าจา้งแลว้ มีความสามารถทกัษะท่ีสูงกว่า ดงันั้น
ระดับค่าจ้างไทยในปัจจุบนั ก็เต็มท่ีแลว้ (เม่ือพิจารณาจากกาํไรจากการประกอบการ) ถา้เพิ่ม
มากกวา่น้ีต่อไปเร่ือยๆ กจ็ะไม่เกิดความไดเ้ปรียบเม่ือเทียบกบัประเทศท่ีมีระดบัเทคโนโลยท่ีีสูงกว่า 
เช่นประเทศจีน การข้ึนค่าจา้ง ก็ไม่ควรข้ึนทีเดียว เป็น 300 บาท หรือเงินเดือน 15,000 บาท ควรจะ
ค่อยๆ ข้ึนจะดีกวา่ 
 
3. การเกิด ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015 จะส่งผลต่อการลงทุนเพิ่มหรือไม่ อยา่งไร 
 เน่ืองจากธุรกิจบริการไม่ไดเ้ป็นผูผ้ลิต จึงไม่มีค่อยแน่ใจว่าจะมีผลกระทบกบัการลงทุน
โดยตรงหรือไม่อย่างไร  แต่โลจิสติกส์เพิ่ม ข้ึน  ก็น่าจะเป็นผลดีกับบริษัท  และในบริการ
ประสิทธิภาพในด้านบริการแต่ในทางกลับกันก็จะมีปัญหาด้านการแข่งขนัสูงข้ึน เช่น คนใน
ประเทศสิงคโ์ปร กจ็ะไดเ้ปรียบดา้นบริการ SERVICE FORWARDER อยูแ่ลว้ 
 
4. นโยบายการสนุนของรัฐบาลไทย รวมถึงขอ้กฎหมายสนบัสนุนใหมี้การลงทุน มีผลหรือไม่ 
 ระบบงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัชาวต่างชาติ (ญ่ีปุ่น) มีความยุง่ยากซบัซอ้น ระบบราชการไม่มีการ
พฒันา ขั้นตอนมากเกินก่อให้เกิดปัญหา ในดา้นการปฏิบติัยงัมีความไม่สะดวกและชดัเจนอยู่บา้ง 
เช่น การติดต่อเดินเอกสารต่างๆจะยุง่ยาก ขั้นตอน เอกสารและการตรวจจากเจา้หนา้ท่ีรัฐบาลเยอะ 
ในบางบริษัทพบว่าหน่วยงานของรัฐบางหน่วย (กรมโรงงาน กรมศุลกากร BOI การนิคม
อุตสาหกรรม) มีระเบียบขอ้บงัคบัท่ีไม่เหมือนกนัในปัญหาเร่ืองเดียวกนั ทาํให้การยื่นขออณุญาต
ไม่ไดข้อ้สรุป 
 

5.สภาพทางการเมือง การปกครองของประเทศไทยในปัจจุบนั มีผลอยา่งไร 

 ไม่ค่อยมัน่ใจเร่ืองทางการเมือง แต่คิดว่าคงไม่มีผลกระทบมากนัก ส่วนการให้บริการ 

SERVICE FORWARDER มีผลในดา้นการลงทุน จึงอยากใหรั้ฐบาลมีการสนบัสนุนการลงทุนให้

มากข้ึนจะส่งผลใหธุ้รกิจท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บผลดีตามไปดว้ย 

6.ความเหมาะสมดา้นทาํเลท่ีตั้งภูมิศาสตร์ในระดบัภูมิภาค กบัธุรกิจของท่าน อยา่งไร 
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 ประเทศไทยนั้นมีความไดเ้ปรียบอยูแ่ลว้  ต่อไปประเทศเพ่ือนบา้นอาจจะพฒันาข้ึน แต่ก็ไม่
คิดวา่จะลดขนาดของธุรกิจในไทย หรือยา้ยไปอยูป่ระเทศอ่ืน (เหมาะสม ดีมาก) 
 
7.ประเทศไทยมีจาํนวนช่างหรือวิศวกรท่ีมีความสามารถในระดบัสูงหรือไม่ 
 ในส่วน ช่างเทคนิคไทย ไม่เพียงพอ โดยเฉพาะกรณีผูผ้ลิตนั้นขาดแคลนแน่นอน การท่ีจะ

พฒันาความชาํนาญให้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงระดบัสูงนั้น จะตอ้งใชเ้วลานานมาก ดงันั้น ในปีน้ีท่ี

คนไทยไปแข่งฝีมือโอลิมปิคแลว้ไดเ้หรียญทองเป็นคร้ังแรก น่าจะเป็นเร่ืองท่ีควรส่งเสริมและใน

ธุรกิจบริการอ่ืน จาํนวนช่างหรือวิศวกร ไม่ค่อยมีผลในธุรกิจ 

 

8.มีปัจจยัทุกอย่างท่ีช่วยส่งเสริมการผลิต เช่น นิคมอุตสาหกรรม ระบบสาธารณูปโภค มีความ

เพียงพอหรือไม่ 

 มีเพียงพอ โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ มีความพร้อมมาก เป็นสาเหตุสาํคญัทาํให้มีการลงทุน
จากต่างประเทศมาก   
 
9. ธุรกิจของท่านตอ้งการท่ีจะเปิดตลาดใหม่ ท่านคิดว่าประเทศไทยเหมาะกบัการเปิดตลาดใหม่ 
หรือไม่ 
 ประเทศไทยเหมาะกับการเปิดตลาดใหม่ แต่จาํเป็นตอ้งมีการขยายตลาดอย่างแน่นอน  
ประเทศไทยนั้นเหมาะสมมาก ทาํใหบ้ริษทัมีการลงทุนและขยายกิจการในประเทศไทยมากท่ีสุด 
 
10. สภาพสังคมความเป็นอยูข่องไทยมีความสะดวกสบายและง่ายต่อปรับใหเ้ขา้กบัการดาํเนินชีวิต
ของชาวญ่ีปุ่น 
 อยูใ่นเกณฑใ์ห้ความพึงพอใจมาก เหมาะสมเป็นอยา่งมาก ไม่ว่าจะเป็นทางดา้นท่ีอยูอ่าศยั 
อาหาร หรือสถานท่ีพกัผอ่น 
 
 สรุปแนวโน้มการย้ายฐานธุรกิจของบริษัทญี่ปุ่นมายังประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรม
บริการ (ที่ปรึกษา / คอมพวิเตอร์/การขนส่ง  โลจิสติกส์ Logistics) ประเทศไทยมีขอ้มูลการลงทุน
มากเพียงพอท่ีจะใช้ในการตดัสินใจลงทุน  ประเทศไทยมีความไดเ้ปรียบเร่ืองของทาํเลท่ีตั้งใน
ภูมิภาค สภาพความเป็นอยูท่ี่สะดวกสบาย มีความพร้อมดา้นโครงสร้างพื้นฐานมาก แต่อตัราค่าแรง
ท่ีมีแนวโนม้ท่ีเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัคุณภาพของพนกังานนั้นสูงเกินไป  นโยบายการสนบัสนุนของ 
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BOI ท่ีให้การสนบัสนุนเป็นอยา่งดีแต่ติดท่ีความรวดเร็ว ความยุง่ยาก ขาดความชดัเจน ไม่มีความ
เช่ือมัน่ในสภาพการณ์เมืองการปกครองแต่คิดว่าไม่ส่งผลกระทบกบัธุรกิจ  จาํนวนช่างหรือวิศวกร
ท่ีมีความสามารถสูง ยงัมีไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ และการเกิดของ AEC ค.ศ.2015 ท่ีพิจารณาว่า 
น่าเป็นผลดีกบัธุรกิจ แนวโน้มการยา้ย การเพิ่มหรือขยายธุรกิจคงมีแน่นอนและคงเป็นท่ีประเทศ
ไทย 
 
ตอนที ่3  ถามบริษัท  ถึง ความสัมพนัธ์ของการย้ายฐานของบริษัทอืน่มายงัประเทศไทย 
(วตัถุประสงค์ข้อที ่3 เพือ่ศึกษาความเกีย่วข้องเช่ือมโยงของการย้ายฐานธุรกจิของบริษัทญี่ปุ่นมายัง
ประเทศไทย) 
1. ธุรกิจของท่านเป็นอุตสาหกรรมท่ีตอ้งอาศยัพึ่งพาอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ผูผ้ลิตช้ินส่วน
รถยนตต์อ้งยา้ยฐานตามผูผ้ลิตรถยนต ์ จึงทาํใหต้อ้งยา้ย 
 ธุรกิจบริการ ส่วนใหญ่ลงทุนเพราะขยายธุรกิจเป็นการส่วนตวั ไม่ไดต้ามใครมา นอกจาก
บริการ การขนส่ง โลจิสติกส์ (Logistics) ขนาดใหญ่อาจจะมีการยา้ยมาเพื่อขยายฐานการผลิต ใน
ประเทศไทย และเพ่ิมช่องทางธุรกิจบริการ โดยธุรกิจบริการจะมีนโยบายไปส่วนใหญ่จากประเทศ
สิงคโปร์ 
 
2. ธุรกิจของท่านตอ้งการใหอุ้ตสาหกรรมสนบัสนุนหรือท่ีเก่ียวขอ้งยา้ยฐานตามมาดว้ย 
 ไม่มี 
 
3. พิจารณาดา้นโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแลว้ บริษทัสามารถบริหารกิจการให้สามารถลดตน้ทุน
ไดดี้กวา่อยูท่ี่ญ่ีปุ่น 
 เน่ืองจากเป็นธุรกิจโลจิสติกส์ และวิศวกรรม จึงไม่สามารถตอบไดว้า่ ลดตน้ทุนการผลิตได้
เท่าไร ต่อจากมุมมองโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ประมาณของสินคา้มีมากข้ึน ย่อมมีส่วนช่วยให้
กาํไรเพิ่มข้ึน 
 
4. บริษทัท่านมีคู่คา้ท่ีเป็นธุรกิจของชาวไทย ประเภทใด เช่น ขนส่ง สาํนกับญัชี คลงัสินคา้ เป็นตน้ 
 มีคู่คา้ท่ีเป็นธุรกิจของชาวไทยเป็นส่วนน้อย เช่น ทนายความ นักกฏหมาย โรงพยาบาล
บริษทับรรจุภณัฑ ์บริษทัตรวจบญัชี 
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5. การท่ีท่านยา้ยฐานธุรกิจมาประเทศไทย ท่านคิดว่า จะเป็นประโยชน์กบัธุรกิจหรืออุตสาหกรรม
ของไทยอยา่งไรบา้ง เช่น การมีงานทาํของคนไทย การจา้งงานมีมากข้ึน  จากการจา้งบริษทัทอ้งถ่ิน
ในเร่ืองการจดัซ้ือวตัถุดิบ หรือการจดัส่งสินคา้มาก  มีธุรกิจใหม่เกิดข้ึน และในท่ีสุดทาํใหเ้ศรษฐกิจ
ไทยโดยรวมดีข้ึนกจ็ะมี 
 
 สรุปความเกี่ยวข้องเช่ือมโยงของการย้ายฐานธุรกิจของบริษัทญี่ปุ่นมายังประเทศไทย  
กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ (ที่ปรึกษา / คอมพิวเตอร์ / การขนส่งโลจิสติกส์ Logistics) การมาของ
อุตสาหกรรมบริการส่วนมากมาดว้ยตนเอง ไม่ไดติ้ดตามใคร มาเพ่ือขยายธุรกิจในประเทศไทย
ประเด็นหลกัท่ีมีความคิดเห็นตรงกนั คือ การเพิ่มข้ึนของการจา้งงาน มีธุรกิจใหม่เกิดข้ึนในท่ีสุด
เศรษฐกิจไทยจะดีข้ึน ปริมาณการขนส่งท่ีมากข้ึนจะทาํใหไ้ดรั้บกาํไรท่ีมากข้ึน   
 
ตอนที ่4 ถามบริษัท ถึง การย้ายฐานธุรกจิไปยงัประเทศอืน่ 
(วตัถุประสงค์ข้อที ่4 เพือ่ศึกษาแนวโน้มการย้ายธุรกจิไปประเทศอืน่) 
1. ธุรกิจท่านมีแนวโนม้ท่ีจะยา้ยจากประเทศไทยหรือไม่ 
 มีบางบริษทัท่ีตอ้งการขยายฐานการผลิตไปเพ่ือ การขยายกิจการของบริษทัในเอเซียอาคเนย์
นั้น  มีการดาํเนินธุรกิจแลว้ทั้งท่ีสิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม ปีท่ีแลว้กข็ยายไปท่ีอินเดีย แต่บริษทัใน
ไทยจะมุ่งขยายธุุรกิจในไทยเป็นหลกั ไม่ยา้ยหรือขยายไปท่ีอ่ืน 
2. ถา้มี ธุรกิจท่านจะยา้ยไปประเทศใด 
  สาํหรับบริษทัท่ีมีแผนขยายฐานการผลิต เพื่อเป็นการขยาย OFFICE คือประเทศเวียดนาม 
ซ่ึงอนาคต อาจจะตอ้งพิจารณาอีกที 
 
3. เพราะเหตุใดจึงจะยา้ยฐานไปยงัประเทศนั้น 
 เพิ่มฐานการส่งออก ความไดเ้ปรียบในการขนส่งและค่าแรงท่ีตํ่าลง รวมทั้งตามบริษทัลูกคา้ไป 
 
4. กรณีท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงเร่ืองการยกเลิกการจา้งแรงงานต่างดา้วจากประเทศเพื่อนบา้นของ
ไทย จะมีผลต่อการยา้ยฐานธุรกิจของท่านไปยงัประเทศอ่ืนหรือไม่ 
 พิจารณา  มีการผอ่นปรนจากท่ีเคยจาํกดั การเขา้ออกของแรงงานต่างดา้ว โดยเฉพาะท่ีเป็นผู ้
ท่ีมีทกัษะฝีมือ  กอ็าจจะจา้ง ถา้เง่ือนไขดี  ดงันั้น นโยบายของรัฐจึงมีผลกระทบ  การแข่งขนัระหวา่ง
ธุรกิจดว้ยกนั ก็จะเกิดมากข้ึน แต่ส่วนใหญ่ไม่มีการจา้งงานแรงงานต่างประเทศ จากประเทศเพ่ือน
บา้น 
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5. กรณีการยกเลิกสิทธิประโยชน์ตามเขตการลงทุนของ  BOI ตามเขต 1 เขต 2 และเขต 3 จะมีผลต่อ
การยา้ยฐานธุรกิจของท่านหรือไม่อยา่งไร 
 ส่วนใหญธุรกิจบริการ ไม่ไดรั้บการสนบัสนุนจากบีโอไอ เพราะไม่ไดเ้ขา้ข่าย ส่ิงท่ีอยากจะ
ไดจ้ากภาครัฐของไทย 
 (1) ตวัอย่างใกลต้วั คือเร่ืองการข้ึนค่าแรงขั้นตํ่า   คือการเปล่ียนแปลงนโยบายนั้น ไม่ควร
จะเปล่ียนแปลงเร็วจนเกินไป หรือมากเกินไป   การข้ึนทีละ 40% จะทาํใหโ้ครงสร้างของค่าจา้งนั้น
เสียสมดุล  ทาํใหเ้กิดปัญหาท่ียุง่ยากอยา่งมาก   จึงอยากจะใหค่้อยๆ เป็นค่อยๆ ไป จะดีกวา่ 
 (2) อยากจะให้ยกเลิกขอ้จาํกดัทุนต่างชาติ ในสาขา Engineering และสาขา โลจิสติกส์   
เพราะจะช่วยใหพ้ฒันาเทคโนโลยทีั้ง 2 ดา้นใหแ้ก่ไทยได ้
  

 สรุปแนวโน้มการย้ายธุรกิจไปประเทศอื่น กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ (ที่ปรึกษา / 
คอมพิวเตอร์ / การขนส่ง โลจิสติกส์ Logistics)  ภาพโดยรวมมีแนวโนม้ท่ีจะยา้ยฐานธุรกิจไป
ประเทศอ่ืนเน่ืองจากตอ้งการขยายตลาดหรือเพื่อเพิ่มฐานการส่งออก แต่บริษทัท่ีดาํเนินการใน
ประเทศไทยจะยงัคงขยายตลาด เพิ่มการลงทุนในประเทศไทย แต่ถา้จะขยายเพ่ิมเติมจะขยายไป
ประเทศอ่ืน เช่น เวียดนาม โดยพิจารณาจากอตัราค่าแรง เร่ืองของสิทธิจาก BOI ไม่เขา้ข่ายท่ีจะ
ไดรั้บ 
 

กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร  (5 บริษทั)    
ตอนที่ 1 ถามบริษัทที่ได้ย้ายฐานธุรกิจมาแล้วว่า ช่วงเวลาก่อนที่จะตัดสินใจย้ายฐานธุรกิจ มีการ
พจิารณาปัจจัยเร่ืองใดบ้าง 
(วตัถุประสงค์ข้อที ่1 เพือ่สํารวจความพร้อมของการย้ายธุรกจิของบริษัทญีปุ่่นมายงัประเทศไทย) 
1. ท่านมีขอ้มูลเก่ียวกบัประเทศไทยมากเพียงพอหรือไม่  
    ส่วนใหญ่มีขอ้มูลเพียงพอ ก่อนท่ีจะมาลงทุนในประเทศไทย  ทั้งน้ีไดเ้คยทาํธุรกิจกบับริษทั
ของไทยมาก่อน และขอ้มูลท่ีได้มาทั้ งจากหน่วยงานท่ีเป็นองค์กรญ่ีปุ่น  รวมถึงขอ้มูลจากการ
ร่วมมือ JOINT VENTURE GROUP 
 
2. เงินทุนท่ีท่านใชใ้นการลงทุนในประเทศไทยมาจากแหล่งใด (บริษทัแม่  สถาบนัการเงินในญ่ีปุ่น 
กูใ้นประเทศไทย  หรือ ร่วมทุนกบัคนไทย 
     เงินทุนไดม้าจากบริษทัแม่และการกูเ้งินจากสถาบนัการเงินของญ่ีปุ่นเน่ืองจากไดรั้บอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีตํ่า 
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3. มีเทคโนโลยีและเคร่ืองจกัรของตวับริษทั สามารถท่ีจะนาํมาใชใ้นประเทศไทยไดท้นัทีหรือไม่  
หรือจดัหาท่ีประเทศไทย 
      เคร่ืองจกัร เทคโนโลยีส่วนใหญ่มาจากญ่ีปุ่น  ส่วนเคร่ืองจกัรท่ีไม่เฉพาะเจาะจงมากนัก 
ราคาถูก และสามารถหาได้ในไทย จะซ้ือในไทยเน่ืองจากเป็นอุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะ
ประเภท Seafood ดงันั้นเคร่ืองจกัรอุปกรณ์กไ็ม่ไดเ้ฉพาะเจาะจงมาก 
 
4. บริษทัของท่านมีจาํนวนผูเ้ช่ียวชาญท่ีเพียงพอ และสามารถท่ีจะถ่ายทอดให้กบัผูอ่ื้นไดโ้ดยไม่มี
ปัญหาเร่ืองภาษา 
     มีจาํนวนผูเ้ช่ียวชาญเพียงพอ กรณีท่ีมีการถ่ายทอดความรู้และมีปัญหาด้านภาษาญ่ีปุ่น 
แกปั้ญหาโดยการใชล่้ามหรือจะใชภ้าษาองักฤษแทน 
 
5. เม่ือท่านยา้ยฐานธุรกิจมา  ท่านคิดว่า ระบบการบริหารจดัการของบริษทัจะสามารถใช้กับท่ี
ประเทศไทยไดห้รือไม่อยา่งไร และปัจจุบนัมีปัญหาหรือไม่ 
  ระบบการบริหารจดัการของบริษทัสามารถใชก้บัพนักงานคนไทยได ้พนักงานสามารถ
เรียนรู้งานได ้ อาจมีปัญหาบา้งแต่สามารถแกไ้ขไดแ้ต่มีบา้งท่ีพนกังานท่ีไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบ 
 
 สรุปความพร้อมของการย้ายธุรกิจของบริษัทญี่ปุ่นมายังประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรม  
อาหาร  บริษทัสัญชาติญ่ีปุ่นท่ีมีแนวคิดท่ีจะยา้ยฐานธุรกิจไดรั้บขอ้มูล แหล่งเงินทุน เทคโนโลย ี
เคร่ืองจกัร ผูเ้ช่ียวชาญ มาจากหน่วยงานของประเทศญ่ีปุ่นหรือบริษทัแม่หรือเครือข่ายธุรกิจญ่ีปุ่น 
โดยทั้ งขอ้มูล แหล่งเงินทุน ผูเ้ช่ียวชาญ บริษทัสัญชาติญ่ีปุ่นมีความพร้อมทุกด้าน มีระบบการ
บริหารจดัการท่ีสามารถใชก้บัคนไทยได ้มีระบบการฝึกอบรมใหก้บัคนงานไทย  ดา้นเทคโนโลย ี
เคร่ืองจกัร นาํเขา้จากญ่ีปุ่น บางส่วนสั่งซ้ือจากบริษทัในประเทศไทยเน่ืองจากเป็นอุตสาหกรรมท่ี
เคร่ืองจกัรไม่เฉพาะเจาะจง 
 
ตอนที่ 2 ถามบริษัทภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน ถ้าบริษัทท่านยังไม่ได้ย้ายฐานธุรกิจมา เหตุผล
ดังต่อไปนีจ้ะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของท่านหรือไม่  
(วตัถุประสงค์ข้อที ่2 เพือ่ศึกษาแนวโน้มการย้ายฐานธุรกจิของบริษัทญีปุ่่นมายงัประเทศไทย) 
1. การมีขอ้มูลการลงทุนของประเทศไทยมากเพียงพอท่ีสามารถใชใ้นการตดัสินใจในการลงทุน 

มีขอ้มูลเพียงพอทั้งจาก BOI นิคมอุตสาหกรรม คูค้า้ หน่วยงานของญ่ีปุ่น 
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2. อตัราค่าแรง 300 บาท/วนั หรือ 15,000 บาท/เดือน เทียบกบัคุณภาพแรงงานไทยเหมาะสมหรือไม่ 
 การข้ึนค่าแรงขั้นตํ่า 300 บาท/วนั หรือเงินเดือน 15,000 นั่น ผูป้ระกอบการคิดว่ายงัไม่
พร้อม เน่ืองจากยงัมีตน้ทุนอ่ืนๆ เช่น วตัถุดิบ กล่อง ค่าขนส่ง  เป็นตน้  การข้ึนค่าแรงควรพิจารณา
เป็นพื้นท่ี จะทาํใหเ้กิดความเหมาะสม  ไม่ควรกาํหนดพร้อมกนัทั้งประเทศ   
 
3. การเกิด ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015 จะส่งผลต่อการลงทุนเพิ่มหรือไม่ อยา่งไร 
 ผูป้ระกอบการคิดว่าน่าจะเป็นผลดี แต่ทั้งน้ีตอ้งดูรายละเอียด นโยบายบริษทัแม่ นโยบาย
ลูกคา้รายใหญ่ๆดว้ย 
4. นโยบายการสนุนของรัฐบาลไทย รวมถึงขอ้กฎหมายสนบัสนุนใหมี้การลงทุน มีผลหรือไม่ 
 นโยบายของ BOI หรือของรัฐบาลดีแลว้ ไม่อยากให้เปล่ียนแปลง เพราะจะกระทบกบั
กิจการของตนเอง 
 
5. สภาพทางการเมือง การปกครองของประเทศไทยในปัจจุบนั มีผลอยา่งไร 
      นโยบายทางดา้นการเมืองไม่ค่อยมีปัญหาเน่ืองอุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมก
ส่งออกนอกประเทศเป็นส่วนใหญ่ 
 
 6. ความเหมาะสมดา้นทาํเลท่ีตั้งภูมิศาสตร์ในระดบัภูมิภาค กบัธุรกิจของท่าน อยา่งไร 
 ดีมาก ประเทศไทยเป็นท่ีตั้งและมีทาํเลดีต่ออุตสาหกรรมอาหารทะเลส่งออก สามารถส่ง
สินคา้ไปสิงคโปร์ท่ีเป็นจุดเปล่ียนถ่ายสินคา้ก่อนส่งไปต่อไปยงัประเทศอ่ืนๆ ได้ง่ายทาํเลดีต่อ
อุตสาหกรรมอาหาร 
  
7. ประเทศไทยมีจาํนวนช่างหรือวิศวกรท่ีมีความสามารถในระดบัสูงหรือไม่ 
 มีจาํนวนเพียงพอทั้งจาํนวนบุคลากรและความรู้ความสามารถ ซ่ึงสามารถพฒันาความรู้
ความสามารถไดเ้ม่ือมีเทคโนโลยใีหม่ๆนาํเขา้มาใชใ้นกิจการ 
 
8. มีปัจจยัทุกอย่างท่ีช่วยส่งเสริมการผลิต เช่น นิคมอุตสาหกรรม ระบบสาธารณูปโภค มีความ
เพียงพอหรือไม่ 
 มีปัจจยัทุอยา่งท่ีช่วยส่งเสริมการผลิตเพียงพออยูแ่ลว้ 
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9. ธุรกิจของท่านตอ้งการท่ีจะเปิดตลาดใหม่ ท่านคิดว่าประเทศไทยเหมาะกบัการเปิดตลาดใหม่ 
หรือไม่ 
 ประเทศไทยมีความเหมาะสมแต่ทั้งน้ีตอ้งข้ึนอยูก่บันโยบายของบริษทัแม่ดว้ย 
 
10. สภาพสังคมความเป็นอยูข่องไทยมีความสะดวกสบายและง่ายต่อปรับใหเ้ขา้กบัการดาํเนินชีวิต
ของชาวญ่ีปุ่น 
            สะดวกสบายดีมาก ทั้งดา้นท่ีอยูอ่าศยั การเดินทาง อาหารท่ีมีรสชาดอร่อยถูกปาก สถานท่ี
พกัผอ่นมีมากมาย  ราคาไม่แพง รวมทั้งมีอาหารญ่ีปุ่นใหท้านมากมายหลายร้านคา้ 
 
 สรุปแนวโน้มการย้ายฐานธุรกิจของบริษัทญี่ปุ่นมายังประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรม
อาหาร ประเทศไทยมีขอ้มูลการลงทุนมากเพียงพอท่ีจะใชใ้นการตดัสินใจลงทุน  ประเทศไทยมี
ความไดเ้ปรียบเร่ืองของทาํเลท่ีตั้งในภูมิภาค สภาพความเป็นอยู่ท่ีสะดวกสบาย มีความพร้อมดา้น
โครงสร้างพื้นฐานมาก แต่อตัราค่าแรงท่ีมีแนวโนม้ท่ีเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัคุณภาพของพนกังานนั้น
สูงเกินไป ไม่ควรกาํหนดพร้อมกนัท่ีเดียวทั้งประเทศ นโยบายการสนบัสนุนของ BOI ท่ีให้การ
สนับสนุนเป็นอย่างดี สภาพการณ์เมืองการปกครองไม่ส่งผลกระทบกับธุรกิจ จาํนวนช่างหรือ
วิศวกรท่ีมีความสามารถสูง ยงัมีเพียงพอกบัความตอ้งการ และการเกิดของ AEC ค.ศ.2015 ท่ี
พิจารณาว่า น่าเป็นผลดีกบัธุรกิจแต่ตอ้งพิจารณาโดยบริษทัแม่ท่ีญ่ีปุ่น มีแนวโนม้การยา้ย การเพิ่ม
หรือขยายธุรกิจในประเทศไทย 
 
ตอนที ่3  ถามบริษัท  ถึง ความสัมพนัธ์ของการย้ายฐานของบริษัทอืน่มายงัประเทศไทย 
(วตัถุประสงค์ข้อที ่3 เพือ่ศึกษาความเกีย่วข้องเช่ือมโยงของการย้ายฐานธุรกจิของบริษัทญี่ปุ่นมายัง
ประเทศไทย) 
1. ธุรกิจของท่านเป็นอุตสาหกรรมท่ีตอ้งอาศยัพึ่งพาอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ผูผ้ลิตช้ินส่วน
รถยนตต์อ้งยา้ยฐานตามผูผ้ลิตรถยนต ์ จึงทาํใหต้อ้งยา้ย 
 ยา้ยมาอยู่ประเทสไทยตามบริษทัท่ีเป็นลูกคา้รายใหญ่ ประกอบกับเห็นช่องทางธุรกิจ 
อุตสาหกรรมอาหาร 
 
2. ธุรกิจของท่านตอ้งการใหอุ้ตสาหกรรมสนบัสนุนหรือท่ีเก่ียวขอ้งยา้ยฐานตามมาดว้ย 
 ไม่มี  เพราะบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดย้า้ยฐานมาก่อนน้ีเรียบร้อยแลว้ 
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3. พิจารณาดา้นโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแลว้ บริษทัสามารถบริหารกิจการให้สามารถลดตน้ทุน
ไดดี้กวา่อยูท่ี่ญ่ีปุ่น 
 สามารถลดตน้ทุนการผลิตได ้ เน่ืองจากตน้ทุนแรงงาน ตน้ทุนวตัถุดิบ การไดรั้บการ
สนบัสนุนต่างๆ  ทาํใหล้ดตน้ทุนไดอ้ยา่งมาก 

 
4. บริษทัท่านมีคู่คา้ท่ีเป็นธุรกิจของชาวไทย ประเภทใด เช่น ขนส่ง สาํนกับญัชี คลงัสินคา้ เป็นตน้ 
 เป็นบริษทัท่ีเก่ียว Logistics บรรจุภณัฑ ์กระดาษ Insurance การเช่ารถ   
 
5. การท่ีท่านยา้ยฐานธุรกิจมาประเทศไทย ท่านคิดว่า จะเป็นประโยชน์กบัธุรกิจหรืออุตสาหกรรม
ของไทยอยา่งไรบา้ง เช่น การมีงานทาํของคนไทย 
 ทาํให้มีการจา้งงานเพิ่มข้ึน เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ อุตสาหกรรมไทยมีวิธีการผลิตท่ีเป็น
มาตรฐานมากข้ึน 
 
 สรุปความเกี่ยวข้องเช่ือมโยงของการย้ายฐานธุรกิจของบริษัทญี่ปุ่นมายังประเทศไทย  
กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร  การมาของอุตสาหกรรมบริการส่วนมากมาตามลูกคา้รายใหญ่  มาเพ่ือ
ขยายธุรกิจในประเทศไทย ประเด็นหลกัท่ีมีความคิดเห็นตรงกัน คือ สามารถลดตน้ทุนได ้การ
เพิ่มข้ึนของการจา้งงาน มีประโยชน์กบัธุรกิจ เศรษฐกิจไทยจะดีข้ึน      

 
ตอนที ่4 ถามบริษัท ถึง การย้ายฐานธุรกจิไปยงัประเทศอืน่ 
(วตัถุประสงค์ข้อที ่4 เพือ่ศึกษาแนวโน้มการย้ายธุรกจิไปประเทศอืน่) 
1. ธุรกิจท่านมีแนวโนม้ท่ีจะยา้ยจากประเทศไทยหรือไม่ 
   ยงัไม่มีแนวคิดหรือแนวโนม้ท่ีจะยา้ยธุรกิจไปประเทศอ่ืน 
 
2. ถา้มี ธุรกิจท่านจะยา้ยไปประเทศใด 
   ยงัไม่มี แต่ถา้มีจะเป็น อินโดนีเซีย จีน เวียดนาม 
 
3. เพราะเหตุใดจึงจะยา้ยฐานไปยงัประเทศนั้น 
   ขยายการผลิต หรือตามลูกคา้รายใหญ่ไป 
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4. กรณีท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงเร่ืองการยกเลิกการจา้งแรงงานต่างดา้วจากประเทศเพื่อนบา้นของ
ไทย จะมีผลต่อการยา้ยฐานธุรกิจของท่านไปยงัประเทศอ่ืนหรือไม่ 
  แรงงานไทยหายาก เลือกงาน อาจทาํใหข้าดแคลนแรงงาน  
 
5. กรณีการยกเลิกสิทธิประโยชน์ตามเขตการลงทุนของ BOI ตามเขต 1 เขต 2 และเขต 3 จะมีผลต่อ
การยา้ยฐานธุรกิจของท่านหรือไม่อยา่งไร 
    คงตอ้งดูรายละเอียดก่อนวา่ จะมีการเปล่ียนแปลงอยา่งไร 
 
 สรุปแนวโน้มการย้ายธุรกจิไปประเทศอืน่ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร  ยงัไม่มีแนวโนม้การ
ยา้ย ถา้มีจะเป็นประเทศอินโดนีเซีย เน่ืองจากแรงงานไทยเร่ิมหายาก เลือกงาน ส่วนการสนบัสนุน
จาก BOI ท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงคงตอ้งรอพิจารณารายละเอียดก่อน 
 

ประเภทของอุตสาหกรรม   อเิลกทรอนิกส์ 
รายละเอยีดการสัมภาษณ์ 
ตอนที่ 1 ถามบริษัทที่ได้ย้ายฐานธุรกิจมาแล้วว่า ช่วงเวลาก่อนที่จะตัดสินใจย้ายฐานธุรกิจ มีการ
พจิารณาปัจจัยเร่ืองใดบ้าง 
(วตัถุประสงค์ข้อที ่1 เพือ่สํารวจความพร้อมของการย้ายธุรกจิของบริษัทญีปุ่่นมายงัประเทศไทย) 
1. ท่านมีขอ้มูลเก่ียวกบัประเทศไทยมากเพียงพอหรือไม่  
 บริษทัมีขอ้มูลเพียงพอเก่ีนวกบัประเทศไทย โดยบางบริษทัจะหาขอ้มูลจากบริษทัในเครือ
ท่ีตั้งโรงงานในประเทศไทยมาก่อนหนา้น้ี ในบางบริษทัมีการตั้งทีมงานเฉพาะกิจในการหาขอ้มูล
ซ่ึงหาไดม้าจากหน่วยงานภาครัฐของญ่ีปุ่นและไทย 
 
2. เงินทุนท่ีท่านใชใ้นการลงทุนในประเทศไทยมาจากแหล่งใด (บริษทัแม่  สถาบนัการเงินในญ่ีปุ่น 
กูใ้นประเทศไทย  หรือ ร่วมทุนกบัคนไทย 
 แหล่งเงินทุนในสินทรัพยถ์าวรจะมาจากบริษทัแม่ในต่างประเทศ ส่วนเงินทุนหมุนเวียนท่ีใช้
ในการบริหารจดัการมาจากสถาบนัการเงินญ่ีปุ่นท่ีอยูใ่นประเทศไทยหรือสถาบนัการเงินของไทย 
 
3. มีเทคโนโลยีและเคร่ืองจกัรของตวับริษทั สามารถท่ีจะนาํมาใชใ้นประเทศไทยไดท้นัทีหรือไม่  
หรือจดัหาท่ีประเทศไทย 
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ในตอนแรก เทคโนโลยีและเคร่ืองจกัรนาํเขา้มาจากญ่ีปุ่น100％เพราะเป็นเทคโนโลยี
พิเศษของบริษทั แต่ในภายหลงัได้มีการพฒันาสร้างทีมช่างวิศวกรชาวไทย จึงเร่ิมมีการสั่งซ้ือ
ช้ินส่วนภายในประเทศไทยและมีการประกอบเคร่ืองจกัรบางอย่างในประเทศไทย ซ่ึงคู่คา้เป็นทั้ง
บริษทัไทยท่ีเป็นเอเย่นตแ์ละผูผ้ลิต บริษทัญ่ีปุ่นท่ีเป็นเอเย่นตแ์ละผูผ้ลิต แต่อย่างไรก็ตามช้ินส่วน
หรือเคร่ืองจกัรท่ีตอ้งการเทคโนโลยชีั้นสูง ยงัคงตอ้งสัง่มาจากประเทศญ่ีปุ่น 
 
4. บริษทัของท่านมีจาํนวนผูเ้ช่ียวชาญท่ีเพียงพอ และสามารถท่ีจะถ่ายทอดให้กบัผูอ่ื้นไดโ้ดยไม่มี
ปัญหาเร่ืองภาษา 
 มีอุปสรรคในดา้นภาษา ซ่ึงพยายามแกไ้ขโดยใชล่้ามภาษาญ่ีปุ่น หรือฝึกฝนใหพ้นกังานพดู
ไดท้ั้งภาษาไทยและภาษาญ่ีปุ่น หรือใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษากลางในบริษทั 
 
5. เม่ือท่านยา้ยฐานธุรกิจมา  ท่านคิดว่า ระบบการบริหารจดัการของบริษทัจะสามารถใช้กับท่ี
ประเทศไทยไดห้รือไม่อยา่งไร และปัจจุบนัมีปัญหาหรือไม่ 
 ระบบการจัดการเป็นการผสมผสานระหว่างไทยกับญ่ีปุ่น โดยท่ีพยายามฝึกอบรมให้
พนักงานชาวไทยให้เขา้ใจวฒันธรรมการทาํงานแบบญ่ีปุ่น บางบริษทัมีนโยบายท่ีมุ่งเน้นการรับ
พนกังานท่ีเพิ่งจบการศึกษาแทนท่ีจะรับคนมีประสบการณ์เพราะจาํทาํการฝึกอบรมไดง่้ายกวา่ 
 นอกจากน้ีในปัจจุบนัมีพนกังานคนไทยในระดบัผูบ้ริหาร ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีอายกุารทาํงาน
นาน ทาํใหปั้ญหาความขดัแยง้ลดนอ้ยลงไป 
 
 สรุปความพร้อมของการย้ายธุรกิจของบริษัทญี่ปุ่นมายังประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรม  
อิเลคทรอนิกส์ บริษทัสัญชาติญ่ีปุ่นท่ีมีแนวคิดท่ีจะยา้ยฐานธุรกิจได้รับขอ้มูล แหล่งเงินทุน 
เทคโนโลยี เคร่ืองจกัร ผูเ้ช่ียวชาญ มาจากหน่วยงานของประเทศญ่ีปุ่นหรือบริษทัแม่หรือเครือข่าย
ธุรกิจญ่ีปุ่น โดยทั้งขอ้มูล แหล่งเงินทุน ผูเ้ช่ียวชาญ บริษทัสัญชาติญ่ีปุ่นมีความพร้อมทุกดา้น มี
ระบบการบริหารจดัการท่ีสามารถใชก้บัคนไทยได ้มีอุปสรรคทางดา้นการส่ือสารกบัคนงานไทย
บา้ง ดา้นเทคโนโลย ีเคร่ืองจกัร นาํเขา้จากญ่ีปุ่น หลงัจากดาํเนินกิจการไดร้ะยะเวลาหน่ึงไดส้ั่งซ้ือ
จากบริษทัในประเทศไทยท่ีเป็นคู่คา้กนั 
 
ตอนที่ 2 ถามบริษัทภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน ถ้าบริษัทท่านยังไม่ได้ย้ายฐานธุรกิจมา เหตุผล
ดังต่อไปนีจ้ะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของท่านหรือไม่  
(วตัถุประสงค์ข้อที ่2   เพือ่ศึกษาแนวโน้มการย้ายฐานธุรกจิของบริษัทญีปุ่่นมายงัประเทศไทย) 
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1. การมีขอ้มูลการลงทุนของประเทศไทยมากเพียงพอท่ีสามารถใชใ้นการตดัสินใจในการลงทุน 
 บริษทัมีขอ้มูลเพียงพอเก่ียวกบัประเทศไทย  
 
2. อตัราค่าแรง 300 บาท/วนั หรือ 15,000 บาท/เดือน เทียบกบัคุณภาพแรงงานไทยเหมาะสมหรือไม่ 
 การข้ึนค่าแรงย่อมมีผลโดยตรงต่อตน้ทุนแน่นอนโดยเฉพาะโรงงานในเขตต่างจงัหวดั 
เน่ืองค่าแรงปัจจุบนัตํ่ากว่าในเขตกรุงแทพและปริมณฑล ดงันั้นจึงอยากให้รัฐบาลข้ึนค่าแรงเป็น
ขั้นบนัไดจะดีกว่า ส่วนในเร่ืองการเปรียบเทียบกบัคุณภาพแรงงานนั้นเห็นว่าไม่สามารถนาํมา
เปรียบเทียบกนัได ้เป็นคนละประเด็น ในการทาํงาน การเพิ่มประสิทธิภาพงานหรือการฝึกอบรม
พนักงานให้มีความสามารถและประสิทธิภาพมากข้ึนนั้นเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นตอ้งทาํอยู่แลว้ไม่ว่าจะมี
เร่ืองการข้ึนค่าแรงหรือไม่ก็ตาม แต่เน่ืองดว้ยมีประเด็นการข้ึนค่าแรงจากรัฐบาล ทาํให้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพงานเพ่ือมาชดเชยกบัค่าแรงท่ีเพิ่มข้ึนจะเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นมากข้ึน 
3. การเกิด ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015 จะส่งผลต่อการลงทุนเพิ่มหรือไม่ อยา่งไร 
 ในแง่บวก ทาํให้มีการจดัหาวตัถุดิบไดง่้ายข้ึน ตลาดคา้ขายขยายใหญ่ข้ึน ในแง่ลบ อาจทาํ
ให้แรงงานมีฝีมือของไทยท่ีจะทาํงานประเทศมีน้อยลง เพราะมีอิสระมากข้ึนในการไปทาํงานท่ี
ประเทศท่ีใหผ้ลตอบแทนดีกวา่ เช่น สิงคโปร์ 
 
4. นโยบายการสนุนของรัฐบาลไทย รวมถึงขอ้กฎหมายสนบัสนุนใหมี้การลงทุน มีผลหรือไม่ 
 รัฐบาลไทยมีนโยบายสนบัสนุนท่ีมีผลดีต่อการลงทุน แต่ในแง่ปฏิบติัยงัมีความไม่สะดวก
และชดัเจนอยู่บา้ง เช่นการติดต่อเดินเอกสารต่างๆจะยุ่งยาก ขั้นตอน เอกสารและการตรวจจาก
เจา้หน้าท่ีรัฐบาลเยอะ ในบางบริษทัพบว่าหน่วยงานของรัฐบางหน่วย(กรมโรงงาน กรมศุลกากร 
BOI การนิคมอุตสาหกรรม) มีระเบียบขอ้บงัคบัท่ีไม่เหมือนกนัในปัญหาเร่ืองเดียวกนั ทาํใหก้ารยืน่
ขออณุญาตไม่ไดข้อ้สรุป 
 
5. สภาพทางการเมือง การปกครองของประเทศไทยในปัจจุบนั มีผลอยา่งไร 
 โดยทัว่ไปการเมืองในประเทศไทยไม่มีผลกบัการประกอบการของบริษทั แต่เหตุการณ์
บางอยา่งท่ีเป็นผลพลอยไดจ้ากการเมืองมีผลกระทบกบับริษทั เช่น นโยบายการข้ึนค่าจา้งท่ีใชใ้น
การหาเสียงเพื่อเลือกตั้ง เหตุการณ์ปิดท่าอากาศยาน เป็นตน้ 
 
6. ความเหมาะสมดา้นทาํเลท่ีตั้งภูมิศาสตร์ในระดบัภูมิภาค กบัธุรกิจของท่าน อยา่งไร 
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 ประเทศไทยอยูต่อนกลางของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มีทาํเลทางภูมิศาสตร์ท่ีดี ง่ายต่อการ
คมนาคม 
 
7. ประเทศไทยมีจาํนวนช่างหรือวิศวกรท่ีมีความสามารถในระดบัสูงหรือไม่ 
 ความสามารถของช่างหรือวิศวกรเป็นส่ิงท่ีตอ้งพฒันาอยา่งต่อเน่ือง จึงไม่สามารถตอบได้
ว่าสูงหรือตํ่า แต่ในแง่ของจาํนวนช่างหรือวิศวกร คิดว่ามีไม่เพียงพอ หน่ึงในสาเหตุอาจเป็น
เพราะวา่คนไทยไม่อยากทาํงานในบริษทัขนาดเลก็ 
 
8. มีปัจจยัทุกอย่างท่ีช่วยส่งเสริมการผลิต เช่น นิคมอุตสาหกรรม ระบบสาธารณูปโภค มีความ
เพียงพอหรือไม่ 
 มีเพยีงพอ แต่มีปัญหาไฟดบัซ่ึงเกิดข้ึนนานๆคร้ัง ดงันั้นไม่มีผลกระทบท่ีรุนแรงกบัการผลิต 
 
9. ธุรกิจของท่านตอ้งการท่ีจะเปิดตลาดใหม่ ท่านคิดว่าประเทศไทยเหมาะกบัการเปิดตลาดใหม่ 
หรือไม่ 
 ประเทศไทยเหมาะกบัการเปิดตลาดใหม่ ในบางบริษทัไดต้ดัสินใจขยายพ้ืนท่ีการผลิตแลว้
ซ่ึงตอนน้ีอกาํลงัอยูใ่นช่วงก่อสร้างโรงงาน 
 
10 สภาพสังคมความเป็นอยูข่องไทยมีความสะดวกสบายและง่ายต่อปรับให้เขา้กบัการดาํเนินชีวิต
ของชาวญ่ีปุ่น 
 เหมาะสมเป็นอยา่งมาก ไม่วา่จะเป็นทางดา้นท่ีอยูอ่าศยั อาหาร หรือสถานท่ีพกัผอ่น 
 
 สรุปแนวโน้มการย้ายฐานธุรกิจของบริษัทญี่ปุ่นมายังประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรม
อเิลคทรอนิกส์ ประเทศไทยมีขอ้มูลการลงทุนมากเพียงพอท่ีจะใชใ้นการตดัสินใจลงทุน ประเทศ
ไทยมีความไดเ้ปรียบเร่ืองของทาํเลท่ีตั้งในภูมิภาค การคมนาคมท่ีสะดวก สภาพความเป็นอยู่ท่ี
สะดวกสบาย มีความพร้อมดา้นโครงสร้างพื้นฐานมาก แต่อตัราค่าแรงท่ีมีแนวโน้มท่ีเพิ่มข้ึนของ
พนักงานนั้ นสูงเกินไปจะส่งผลต่อต้นทุนการผลิต ควรพิจารณาเป็นขั้นบันได นโยบายการ
สนบัสนุนของ BOI ท่ีใหก้ารสนบัสนุนเป็นอยา่งดี แต่ในแง่ปฏิบติัยงัไม่มีความสะดวกและชดัเจน
สภาพการณ์เมืองการปกครองโดยทัว่ไปไม่ส่งผลกระทบกับธุรกิจ จาํนวนช่างหรือวิศวกรท่ีมี
ความสามารถสูง ยงัตอ้งพฒันาอยา่งต่อเน่ือง และการเกิดของ AEC ค.ศ.2015 ท่ีพิจารณาว่า ผลดีกบั
ธุรกิจ คือ หาวตัถุดิบง่าย ตลาดใหญ่ข้ึน ผลเสีย คือแรงงานไทยท่ีดีมีคุณภาพจะนอ้ยลงเพราะยา้ยไป
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ทาํงานต่างประเทศไดอ้ยา่งเสรี แนวโนม้การยา้ย การเพิ่มหรือขยายธุรกิจในประเทศไทย บางบริษทั
ไดต้ดัสินใจขยายพ้ืนท่ีการผลิตแลว้ 
 
ตอนที ่3  ถามบริษัท  ถึง ความสัมพนัธ์ของการย้ายฐานของบริษัทอืน่มายงัประเทศไทย 
(วตัถุประสงค์ข้อที ่3 เพือ่ศึกษาความเกีย่วข้องเช่ือมโยงของการย้ายฐานธุรกจิของบริษัทญี่ปุ่นมายัง
ประเทศไทย) 
1. ธุรกิจของท่านเป็นอุตสาหกรรมท่ีตอ้งอาศยัพึ่งพาอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ผูผ้ลิตช้ินส่วน
รถยนตต์อ้งยา้ยฐานตามผูผ้ลิตรถยนต ์ จึงทาํใหต้อ้งยา้ย 
 บริษทัส่วนหน่ึงยา้ยฐานธุรกิจมาเน่ืองจากตอ้งการอยูใ่กลก้บับริษทัของลูกคา้ท่ีมีโรงงานใน
ประเทศไทย และบริษทัอีกส่วนหน่ึงยา้ยมาโดยไม่มีเหตุผลเน่ืองจากลูกคา้ท่ีมีโรงงานในประเทศ
ไทย เพียงแต่ตอ้งการผลประโยชน์จากค่าแรงถูกและตอ้งการขยายตลาดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
 
2. ธุรกิจของท่านตอ้งการใหอุ้ตสาหกรรมสนบัสนุนหรือท่ีเก่ียวขอ้งยา้ยฐานตามมาดว้ย 
 ไม่มี 
 
3. พิจารณาดา้นโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแลว้ บริษทัสามารถบริหารกิจการให้สามารถลดตน้ทุน
ไดดี้กวา่อยูท่ี่ญ่ีปุ่น 
 ใช่ การมีโรงงานในประเทศไทยสามารถลดตน้ทุนไดดี้กวา่อยูท่ี่ญ่ีปุ่น 
 
4. บริษทัท่านมีคู่คา้ท่ีเป็นธุรกิจของชาวไทย ประเภทใด เช่น ขนส่ง สาํนกับญัชี คลงัสินคา้ เป็นตน้ 
 มีคู่คา้ท่ีเป็นธุรกิจของชาวไทย เช่น บริษทับรรจุภณัฑ ์บริษทัตรวจบญัชี 
 
5. การท่ีท่านยา้ยฐานธุรกิจมาประเทศไทย ท่านคิดว่า จะเป็นประโยชน์กบัธุรกิจหรืออุตสาหกรรม
ของไทยอยา่งไรบา้ง เช่น การมีงานทาํของคนไทย 
 การจา้งงานมีมากข้ึน มีธุรกิจใหม่เกิดข้ึน และในท่ีสุดทาํใหเ้ศรษฐกิจไทยโดยรวมดีข้ึน 
 
 สรุปความเกี่ยวข้องเช่ือมโยงของการย้ายฐานธุรกิจของบริษัทญี่ปุ่นมายังประเทศไทย  
กลุ่มอุตสาหกรรมอเิลคทรอนิกส์ การมาของอุตสาหกรรมบริการส่วนมากมาตาม  มาเพ่ือขยายธุรกิจ
ในประเทศไทย ประเด็นหลกัท่ีมีความคิดเห็นตรงกนั คือ สามารถลดตน้ทุนได ้การเพิ่มข้ึนของการ
จา้งงาน มีประโยชน์กบัธุรกิจ เศรษฐกิจไทยจะดีข้ึน      
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ตอนที ่4 ถามบริษัท ถึง การย้ายฐานธุรกจิไปยงัประเทศอืน่ 
(วตัถุประสงค์ข้อที ่4  เพือ่ศึกษาแนวโน้มการย้ายธุรกจิไปประเทศอืน่) 
1. ธุรกิจท่านมีแนวโนม้ท่ีจะยา้ยจากประเทศไทยหรือไม่ 
 มีบางบริษทัท่ีตอ้งการขยายฐานการผลิตไปท่ีเวียดนามแต่ยงัคงการผลิตในประเทศไทยอยู ่
มีบางบริษทัท่ีไม่มีทั้งแผนขยายและยา้ย 
 
2. ถา้มี ธุรกิจท่านจะยา้ยไปประเทศใด 
 สาํหรับบริษทัท่ีมีแผนขยายฐานการผลิต ส่วนใหญ่จะไปเวียดนาม 
 
3. เพราะเหตุใดจึงจะยา้ยฐานไปยงัประเทศนั้น 
 ค่าแรงถูก และบริษทัลูกคา้มีแผนการเปิดโรงงานท่ีเวียดนาม จึงจะตามไป 
 
4. กรณีท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงเร่ืองการยกเลิกการจา้งแรงงานต่างดา้วจากประเทศเพื่อนบา้นของ
ไทย จะมีผลต่อการยา้ยฐานธุรกิจของท่านไปยงัประเทศอ่ืนหรือไม่ 
 ปัจจุบนัไม่มีการจา้งงานแรงงานต่างประเทศ จากประเทศเพ่ือนบา้นและไม่มีแผนการจา้ง
จา้งแรงงานต่างดา้วในอนาคตดว้ย 
 
5. กรณีการยกเลิกสิทธิประโยชน์ตามเขตการลงทุนของ  BOI ตามเขต 1 เขต 2 และ เขต 3 จะมีผล
ต่อการยา้ยฐานธุรกิจของท่านหรือไม่อยา่งไร 
 อาจจะมีผล เพราะพึงพอใจในสิทธิประโยชน์ในปัจจุบนั 
 
 สรุปแนวโน้มการย้ายธุรกจิไปประเทศอืน่ กลุ่มอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์  มีแนวโนม้ท่ี
จะขยายไปประเทศเวียดนาม เน่ืองจากอตัราค่าแรงถูกกว่าประเทศไทยและบริษทัลูกคา้มีแผนเปิด
โรงงานท่ีประเทศเวียดนาม แต่ยงัคงดาํเนินกิจการในประเทศไทย ส่วนการสนบัสนุนจาก BOI ท่ีจะ
มีการเปล่ียนแปลงคิดวา่ส่งผลเน่ืองจากเง่ือนไขเดิมดีอยูแ่ลว้ 
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สรุปรายงานสัมภาษณ์ผู้ประกอบการไทย  
สรุป รายงานการสัมภาษณ์ความเห็นในเชิงลกึ (In-dept Interview) ผู้ประกอบการไทย 
ของการศึกษาสถานภาพและแนวโน้มการย้ายฐานธุรกจิของบริษัทสัญชาติญีปุ่่นมายงัประเทศไทย 
1. ขอ้มูลเบ้ืองตน้ 
 1. ผูป้ระกอบการ อุตสาหกรรมยานยนต ์ จาํนวน 4 แห่ง 
 2. ผูป้ระกอบการ อุตสาหกรรมเคร่ืองไฟฟ้า จาํนวน 2 แห่ง 
 3. ผูป้ระกอบการ อุตสาหกรรมอาหาร  จาํนวน 3 แห่ง 
 4. ผูป้ระกอบการ การบริการ (คอมพิวเตอร์ และติดตั้งเคร่ืองจกัร) 2 แห่ง 
  รวมทั้งส้ิน 11 แห่ง 
 
2. รายละเอียด ความคิดเห็น 
 ข้อที ่1 การย้ายฐานธุรกจิและธุรกจิของบริษัทญีปุ่่นมาประเทศไทย  
 1.1 มีผลกระทบทางดา้นลบต่อบริษท่ัาน ดา้นต่างๆ ต่อไปน้ีหรือไม่ อยา่งไร 
  - ดา้นการตลาดและยอดขาย 
     -กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์ให้ความเห็นว่า  หากเป็นบริษทัญ่ีปุ่นท่ีเป็น 
SMEs ก็จะมาเป็น คู่แข่งของบริษทัขนาดเลก็ของไทย เพราะ บริษทัญ่ีปุ่นนิยมใชบ้ริการบริษทัท่ีมา
จาก ญ่ีปุ่นมากกว่า แต่ถา้เป็นบริษทัไทยขนาดกลาง สามารถมีเทคโนโลยีเป็นของตนเองผลิตของท่ี
เฉพาะ กจ็ะไม่ค่อยมีผลกระทบมากนกั 
     -กลุ่มอุตสาหกรรมเค ร่ืองไฟฟ้า    มีความเห็นคล้ายคลึงกับกลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต ์และ ถา้เป็นบริษทัท่ีไม่ตอ้งพึ่งพาบริษทัญ่ีปุ่น เช่นส่งออกไปตะวนัตก ก็จะ
ไม่ไดรั้บผลกระทบ 
   - กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร     ส่วนใหญ่บริษทัญ่ีปุ่นไม่ไดเ้ขา้มาทาํตลาด
อาหารในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นการส่งกลบัไปญ่ีปุ่น จึงไม่มีผลกระทบต่อตลาดหรือยอดขาย  
จะมีผลกระทบ คือเร่ืองราคาวตัถุดิบ หากญีปุ่นมาซ้ือกจ็ะทาํใหร้าคาสูงข้ึน ตน้ทุนสูงข้ึน 
      - กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ   บริษทัญ่ีปุ่นยงันิยมใช้บริษทัญ่ีปุ่น เพราะ
ระบบต่างๆ (เช่น Computer software) ท่ีบริษทัญ่ีปุ่นใช ้ไม่ค่อยเหมือนกบัท่ีใชใ้นประเทศไทย 
  - ดา้นบุคลากร 
      - กลุ่มอุตสาหกรรมทุกกลุ่มโดยรวมแลว้ มีความเห็นว่า บริษทัญ่ีปุ่นมี
ศกัยภาพในการจ่ายค่าจา้งแรงงาน เงินเดือนท่ีสูงกว่า สวสัดิการท่ีดีกว่า  ทาํให้บุคลากรโดยรวม 
อยากทาํงานบริษทั  ญ่ีปุ่นมากกว่า  บุคลากรท่ีมีทกัษะความสามารถจึงไปทาํงานบริษทัญ่ีปุ่นเป็น



 

 

168 

ส่วนใหญ่ ทาํให้  บริษทัไทย โดยเฉพาะบริษทัขนาดเลก็ ขาดแคลนบุคลากร ทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ 
 
  - ดา้นความรู้ เทคโนโลย ี    
        - โดยรวมแลว้ บริษทัไทยมีความรู้ เทคโนโลยท่ีีสู้บริษทัญ่ีปุ่นไม่ได ้  การ
มาลงทุนของบริษทัญ่ีปุ่น น่าจะเป็นประโยชน์ทางดา้นบวกมากกวา่ 
  - ดา้นการเงิน ไม่มีผลกระทบ 
  - ดา้นอ่ืน ๆ เช่นการส่งเสริมการลงทุน บริษทัญ่ีปุ่นมีศกัยภาพมากกว่า มีเงินทุน
มากกวา่ จึงมีโอกาสไดรั้บสิทธิพิเศษจากการส่งเสริมการลงทุนมากกว่าบริษทัขนาดเลก็ของไทย ทาํ
ใหขี้ดความ สามารถในการแข่งขนัสูบ้ริษทัญ่ีปุ่นไม่ได ้
 1.2 มีผลกระทบทางดา้นบวกต่อบริษทัท่าน ดา้นต่าง ๆ ต่อไปน้ี หรือไม่ อยา่งไร 
  - ดา้นการตลาด ยอดขาย 
   - กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์กรณีมีบริษทัปลายนํ้าขนาดใหญ่เขา้มา ทาํให้
ประเทศไทย มีศกัยภาพสูงข้ึน และเป็นศูนยก์ลางในการส่งออกสู่ตลาดโลกมากข้ึน ก็จะเป็นโอกาส
ให้บริษทัขนาดกลางและเล็กของไทยสามารถเพิ่มยอดขายให้มากข้ึนได ้ถึงแมว้่าจะมีบริษทัผลิต 
ญ่ีปุ่นเขา้มากต็าม แต่กย็งัตอ้งจดัซ้ือจดัหาจากบริษทัในทอ้งถ่ินในอตัราส่วนท่ีสูงกวา่     
   - กลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ ถา้เป็นบริษทัผูผ้ลิต
สินคา้ปลายนํ้ าของไทย เห็นว่า การเขา้มาของบริษทัเคร่ืองไฟฟ้าญ่ีปุ่น มีผลดีทาํให้ตลาดมีความ
คึกคกัมากข้ึน สินคา้ของ บริษทัขายไดม้ากข้ึน ส่วนผูผ้ลิตช้ินส่วนซ่ึงเป็นบริษทัขนาดกลางและเลก็ 
ไม่ค่อยไดป้ระโยชน์จากการเขา้มาของบริษทัญ่ีปุ่นมากนัก เพราะในอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า
และอิเลก็ทรอนิกส์ การผลิตช้ินส่วน ส่วนใหญ่บริษทัผูป้ระกอบญ่ีปุ่นทาํภายในโรงงานของตนเอง   
ยกเวน้ช้ินส่วนท่ีความละเอียดสูง ก็จะสั่งจากบริษทัญ่ีปุ่นท่ีตามมาลงทุนในประเทศไทย การใช้
ช้ินส่วนจากผูป้ระกอบการไทยยงัไม่มาก (ผูผ้ลิตช้ินส่วนสาํหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและ
อิเลก็ทรอนิกส์ มกัจะเป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนสาํหรับรถยนตด์ว้ย เช่น การฉีดพลาสติก) 
   - กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร บริษทัญ่ีปุ่นตอ้งสั่งซ้ือสินคา้ประเภทวตัถุดิบ 
หรือก่ึงสําเร็จรูปจากบริษัทไทย ทาํให้บริษัทไทยมีแหล่งขาย มีฐานลูกค้าท่ีกว้างมากข้ึน ใน
ขณะเดียวกนั บริษทัญ่ีปุ่นมกัจะมาลงทุนร่วมกบัผูป้ระกอบการไทย เพื่อความมัน่คงของวตัถุดิบ
หรือสินคา้ก่ึงสาํเร็จรูป  ทาํให้บริษทัไดป้ระโยชน์จากการทาํขยายตลาดในต่างประเทศไดก้วา้งข้ึน 
โดยไม่ตอ้งลงทุนเอง ซ่ึงมีความเส่ียงสูง 
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   - กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ไม่มีผลกระทบทางด้านบวกแต่อย่างใด  
นอกจากกรณีการใชบ้ริการทัว่ไปท่ีไม่ตอ้งการเทคโนโลยสูีง กจ็ะใชบ้ริการบริษทัไทย 

- ดา้นทกัษะ บุคลากร ดา้นความรู้ เทคโนโลย ี
   - กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์บริษทัใหญ่ของญ่ีปุ่น ท่ีเป็นลูกคา้ จะมีการ
สนับสนุนพฒันาเทคโนโลยี และให้มีแนวทางการบริหารแบบญ่ีปุ่น ทาํให้สามารถเพิ่มศกัยภาพ 
และคุณภาพของบริษทัสูงข้ึนได ้ในขณะเดียวกนั บริษทัขนาดกลางและขนาดเล็กของญ่ีปุ่นเขา้มา
ลงทุนในไทยมากข้ึน กเ็ป็นแรงกระตุน้ใหผู้ป้ระกอบการไทยตอ้งพฒันาเทคโนโลยกีารผลิต การลด
ตน้ทุนและพฒันา ระบบการบริหารให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน นอกจากน้ีสามารถนาํเขา้เคร่ืองจกัร
ใหม่ๆ ในราคาท่ีตํ่าลงได ้จากการมีบริษทัผูผ้ลิตเคร่ืองจกัรญ่ีปุ่นในประเทศไทย 
   - กลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  เ น่ืองจาก
อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ นอกจากสินคา้อิเลก็ทรอนิกส์บางอยา่งแลว้ ไม่ไดมี้
เทคโนโลยใีหม่ มากนกั จึงไม่ค่อยไดรั้บผลกระทบทางดา้นบวกมากนกั 
       - กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร บริษัทญ่ีปุ่นมีเทคโนโลยีทางด้านอาหาร
ค่อนขา้งสูง จึงเป็นประโยชน์สําหรับผูป้ระกอบการไทยท่ีจะไดเ้รียนรู้เทคโนโลยีดา้นอาหารจาก
ญ่ีปุ่น  โดยเฉพาะบริษทัท่ีเป็นบริษทัร่วมทุนกบับริษทัญ่ีปุ่น 
   - กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ไม่มีผลกระทบ 
  - ดา้นการเงิน ส่วนใหญ่ไม่มีผลกระทบ 
  - ดา้นอ่ืนๆ ดา้นท่ีสําคญัคือ การจดัซ้ือจดัหา บริษทัญ่ีปุ่น (โดยเฉพาะบริษทัใหญ่ 
และกลาง) จะทาํให้มีบริษทัญ่ีปุ่นท่ีมีคุณภาพท่ีเป็น Supplier ในระดบัรองลงมา ตามมาดว้ยทาํให้
บริษทัไทยไดรั้บผลพลอยได ้สามารถจดัซ้ือจดัหา จากบริษทัญ่ีปุ่นท่ีมาตั้งในประเทศไทย โดยไม่
ตอ้งสัง่มาจากประเทศญ่ีปุ่น ทาํใหต้น้ทุน และค่าใชจ่้ายตํ่าลงได ้ไดแ้ก่เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ ช้ินส่วน
ท่ีมีความละเอียดสูงหรือวสัดุอ่ืนๆ ท่ีบริษทัไทยไม่สามารถผลิตได ้
 
 ข้อที่ 2 การย้ายฐานธุรกิจหรือธุรกจิของบริษัทญี่ปุ่นมาประเทศไทยน้ัน บริษัทท่านมีความ
เกีย่วข้องกบับริษัทด้านต่อไปนี ้หรือไม่ อย่างไร 
  - กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ ถา้เป็นบริษทั
ขนาดกลาง ก็จะเป็น Supplier ให้กบับริษทัญ่ีปุ่นขนาดใหญ่ เป็นหลกั ถือเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ
ร่วมกนั แต่ถา้เป็นบริษทัในระดบัเดียวกนัโดยเฉพาะ ขนาดกลางและเล็ก มกัจะเป็นคู่แข่งกนั การ
ร่วมทุนยงัมีไม่มากนกั เพราะบริษทัไทยเกรงว่า หากมีการร่วมทุน อาจจะทาํใหบ้ริษทัญ่ีปุ่นซ่ึงมีทุน
ทางการเงินมากกวา่ มีความไดเ้ปรียบในการบริหารองคก์ร   
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  - กลุ่มอุตสาหกรรม อาหาร มีความสัมพนัธ์เป็นคู่คา้ท่ีหลากหลาย ทั้งเป็นผูs้upply 
วตัถุดิบ  กรณีเป็นผูผ้ลิตวตัถุดิบ ทั้งเป็นผูส้ั่งซ้ือวตัถุดิบ หรือเคร่ืองจกัรจากบริษทัญ่ีปุ่นในประเทศ
ไทย ในกรณีท่ีเป็นผูผ้ลิตอาหารสําเร็จรูป นอกจากน้ี ก็มีการร่วมทุนกันมากกว่า เม่ือเทียบกับ
อุตสาหกรรมอ่ืน ส่วนการเป็นคู่แข่งกนันั้น มีนอ้ย (เพราะไทยไม่ไดเ้ป็นตลาดอาหารของญ่ีปุ่น) 
  - กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ทางดา้นซอฟทแ์วร์ ไม่มีความสัมพนัธ์กบับริษทัญ่ีปุ่น
มากนกั เพราะบริษทัญ่ีปุ่นมกัจะเลือกใชบ้ริษทัญ่ีปุ่นดว้ยกนัเอง เป็นคนละตลาดกบัผูป้ระกอบการ
ไทย ซ่ึงเนน้การใหบ้ริการบริษทัไทยดว้ยกนัเป็นส่วนใหญ่ จึงมีคู่แข่งท่ีเป็นคนไทยดว้ยกนัเอง 
 
 ข้อที ่3 ท่านเคยได้รับความช่วยเหลอืจากบริษัทญีปุ่่นหรือไม่  ถ้ามี ด้านใดบ้าง 
  - กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์ไดรั้บการสนับสนุนทางดา้นเทคโนโลยีจาก ลูกคา้ 
ในการพฒันาผลิตภณัฑ์ และกระบวนการผลิต และไดรั้บการสอนผูข้ายเคร่ืองจกัร กรณีสั่งซ้ือ
เคร่ืองจกัรเขา้มา 
  - กลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีบา้ง กรณีมีการสั่งซ้ือ
ผลิตภณัฑใ์หม่ กจ็ะไดรั้บการสนบัสนุนทางดา้นเทคโนโลยกีระบวนการผลิต 
  - กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร คลา้ยคลึงกบั 2 อุตสาหกรรมขา้งตน้ แต่สาํหรับบริษทั
ท่ีร่วมทุน ก็จะได้รับการสนับสนุนทางด้านกระบวนการผลิต การบริหารจัดการ และทางด้าน
การเงิน มากกวา่ 
  - กลุ่มอุตสาหกรรม บริการ มีการสนุบสนุนทางด้านเทคโนโลยีบา้ง กรณีท่ีใช้
บริการของบริษทัเท่านั้น แต่เป็นส่วนนอ้ย 
 
 ข้อ 4 ท่านต้องการให้ธุรกจิญีปุ่่นมาลงทุนในประเทศไทยหรือไม่ เพราะเหตุใด 
  - กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์โดยรวมคิดว่า มีผลลพัธ์ท่ีดี มากกว่าเสีย จึงอยากจะ
ใหม้าลงทุน 
  - กลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวมแลว้ เห็นว่า การ
ลงทุนของญ่ีปุ่นในประเทศไทย เป็นส่ิงท่ีดี แต่ก็จะมีปัญหาท่ีว่า เกิดการแข่งขนักบัผูป้ระกอบการ
ไทย  เพราะบริษทัญ่ีปุ่นมกัจะใชบ้ริการของบริษทัญ่ีปุ่นดว้ยกนัเอง  ดงันั้นถา้จะให้มาลงทุน ตอ้งมี
เง่ือนไข เช่น ภาครัฐควรจะกาํหนดให้บริษทัท่ีมาลงทุนมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี และจาํกดัการ
โยกยา้ยผลกาํไรออกนอกประเทศเสรีเกินไป หรือการส่งเสริมการลงทุนของ BOI จาํกดัการขอ
มาตรา 36(1) ของบริษทัไทย เป็นขอ้อา้งใหบ้ริษทัญ่ีปุ่นไม่ใช ้Supplier ไทย 
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  - กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ตอ้งการใหม้าลงทุนอยา่งมาก เพราะเป็นกลุ่มเป้าหมาย
สาํหรับผูป้ระกอบการไทย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ถา้มาลงทุนโดยการร่วมทุน ก็จะดียิง่ เพราะทาํใหไ้ด้
การสนบัสนุนในหลายๆดา้น และทาํให้ผูป้ระกอบการไทยมีความมัน่คง เพราะบริษทัจะไม่ไปซ้ือ
จากท่ีอ่ืน ประเทศอ่ืน 
  - กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ  เห็นวา่ อยากใหม้าลงทุน เพราะทาํใหต้ลาดใหญ่ข้ึน 
 
 ข้อ 5  ประเภทของธุรกจิของญีปุ่่นประเภทใด ทีท่่านต้องการให้มาลงทุน 
  - กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์เห็นวา่ ตอ้งการใหม้าทุกกลุ่ม ตั้งแต่ตน้นํ้าถึงปลายนํ้า  
  - กลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์  เห็นว่า ควรจะเนน้ธุรกิจท่ี
บริษทัไทยยงัทาํไม่ไดดี้  มีเทคโนโลยีสูง ใชเ้งินทุนสูง มีมลภาวะตํ่า มีการเพิ่มคุณค่าในทอ้งถ่ินสูง 
เช่น High Precision Electronic parts  
  - กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เห็นวา่ ไทยควรเนน้ อุตสาหกรรมอาหารใหม้ากข้ึน 
  - กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ  เห็นวา่ ควรมีทุกกลุ่ม เพราะเป็นประโยชน์กบั ธุรกิจตนเอง 
 
 ข้อ  6  ต้องการให้ญีปุ่่นย้ายฐานไปประเทศอืน่หรือไม่ 
 ทุกกลุ่มมีความเห็นสอดคลอ้งกนัโดยภาพรวมว่า การลงทุนของญ่ีปุ่นส่วนใหญ่ เป็นผลดี
มากกว่าผลเสีย จึงไม่อยากให้ฐานไปประเทศอ่ืน การทาํธุรกิจกบับริษทัญ่ีปุ่นมีความมัน่ใจและ
เช่ือมัน่มากกวา่บริษทัจากประเทศอ่ืน   
 แต่ บางส่วนโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ เห็นว่า การยา้ย
ฐานออกไปนั้น โดยภาพรวมถึงแมอ้าจจะส่งผลให้การจา้งงานลดลงนั้น แต่สาํหรับบริษทัแลว้ จะ
เป็นโอกาสให้จา้งงานไดง่้ายข้ึน เพราะเม่ือมีบริษทัญ่ีปุ่นมาก ผูใ้ชแ้รงงาน และวิศวกร ก็จะหันไป
ทาํงานบริษทัญ่ีปุ่นมากกวา่ ทาํใหบ้ริษทัไทย ซ่ึงมีความเสียเปรียบในหลายๆดา้น จา้งงานไดย้ากข้ึน   
 นอกจากน้ี ยงัมีความเห็นว่า ภาครัฐควรเขม้งวดกบับริษทัท่ีมีปัญหาฉกฉวยผลประโยชน์
มากเกินไป ไม่ควรให้การสนับสนุนมาก บริษทัเหล่าน้ี ถา้จะยา้ยออกไป ก็ไม่น่าเป็นปัญหาแต่
อยา่งไร 
 
 ข้อ 7 การมาลงทุนของบริษัทญีปุ่่นมีผลกระทบต่อชีวติและสังคมไทยหรือไม่ 
 ผลกระทบทางดา้นบวก การลงทุนของบริษทัญ่ีปุ่น  โดยภาพรวมทางเศรษฐกิจ ทาํใหเ้กิดการ
จา้งงานอย่างมาก เศรษฐกิจขยายตวั ประชาชนมีระดบัชีวิตท่ีดีข้ึน ในอีกดา้นหน่ึง ระบบการบริหาร



 

 

172 

หรือการทาํงานแบบญ่ีปุ่น ก็ทาํใหผู้ท่ี้ทาํงานในบริษทัญ่ีปุ่น มีระเบียบวินยัในการทาํงานมากข้ึนไดใ้น
ระดบัหน่ึง 
 ผลกระทบทางดา้นลบ  เกิดสังคมคนญ่ีปุ่นข้ึน เกิดวิธีการใช้ชีวิตแบบญ่ีปุ่น (โดยเฉพาะ
อาหารญ่ีปุ่น) มากข้ึนในสงัคมเมืองของไทย  แต่กไ็ดส้ร้างปัญหามากนกั 
 
 ข้อ 8  ท่านคิดว่านโยบายภาครัฐให้การสนับสนุนกับการลงทุนจากต่างประเทศ มีความ
เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
 ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม มีความเห็นคลา้ยคลึงกนัว่าการสนบัสนุนการลงทุน ท่ีให้แก่บริษทั
ท่ีมาจากต่างประเทศนั้น ทาํใหบ้ริษทัท่ีมาจากต่างประเทศเปรียบกวา่บริษทัของไทย เพราะ  
 1. บริษทัจากต่างประเทศมีเงินทุนมากกว่า เงินทุนท่ีใชเ้ป็นเงินทุนจากบริษทัแม่ในญ่ีปุ่น  
ทาํให้สามารถลงทุนไดง่้ายกว่า โดยเฉพาะผูป้ระกอบการขนาดกลางและย่อมของไทย หาแหล่ง
เงินกูจ้ากสถาบนัการเงินของไทยไดค่้อนขา้งยาก 
 2. การลงทุนทางดา้นเคร่ืองจกัรของบริษทัญ่ีปุ่น สามารถนาํเอาเคร่ืองจกัรท่ีใชแ้ลว้จาก
บริษทัแม่ท่ีญ่ีปุ่น ทาํใหต้น้ทุนการผลิตนั้นตํ่าได ้ต่างกบับริษทัขนาดกลางและยอ่มของไทย ซ่ึงไม่มี
โอกาสทาํเช่นน้ีได ้
 3. สิทธิประโยชน์บางอยา่ง เช่น ทางดา้นภาษี หรือการส่งกาํไรคืนนั้นใหม้ากเกินไป  น่าจะ
ดูตวัอยา่งของประเทศจีน 
 4. ในขณะเดียวกนั ก็เห็นว่า ภาครัฐควรจะใหก้ารสนบัสนุนผูป้ระกอบการ SMEs ไทยมาก
ข้ึน เช่น หาแหล่งเงินทุนท่ีมีอตัราดอกเบ้ียท่ีถูก หรือสนับสนุนดา้นการพฒันาองค์ความรู้ให้แก่
ทรัพยากรบุคคล หรือเทคโนโลยสีนบัสนุนการผลิตอ่ืนๆ เป็นตน้ 
 
สรุปภาพรวม 
 ขอ้ท่ี 1 การยา้ยฐานธุรกิจของบริษทัญ่ีปุ่นมาประเทศไทย มีผลกระทบทางดา้นลบต่อบริษทั
ท่าน ดา้นต่างๆต่อไปน้ีหรือไม่ อยา่งไร 
  1.1 การยา้ยฐานธุรกิจของบริษทัญ่ีปุ่นมาประเทศไทย มีผลกระทบทางดา้นลบต่อ
บริษทัท่าน ดา้นต่างๆ ต่อไปน้ีหรือไม่ อยา่งไร 
   1) ดา้นการตลาด และการขายกรณีเป็นธุรกิจขนาดเดียวกนั ก็จะเป็นคู่แข่ง
กนั ทาํใหบ้ริษทัไทยเสียโอกาส 
   2) ดา้นบุคลากรทาํให้บริษทัไทยจา้งงานไดย้าก เพราะแรงงานไทยจะไป
ทาํงานในบริษทัญ่ีปุ่นมากกวา่ 
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   3) ดา้นเทคโนโลย ีไม่มีผลกระทบทางดา้นลบ 
  1.2 การยา้ยฐานธุรกิจของบริษทัญ่ีปุ่นมาประเทศไทย มีผลกระทบทางดา้นบวกต่อ
บริษทัท่าน ดา้นต่างๆ ต่อไปน้ีหรือไม่ อยา่งไร 
   1) ดา้นการตลาด และการขายทาํให้ตลาดเติบโตข้ึน มีลูกคา้มากข้ึน ยอด
สัง่ซ้ือสูงข้ึน และขยายตลาดในต่างประเทศไดง่้ายข้ึน 
   2) ดา้นบุคลากร และเทคโนโลยีกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ และอาหาร 
ไดรั้บการสนบัสนุนในการพฒันาเทคโนโลย ีและพฒันาบุคลากรจากบริษทัญ่ีปุ่นท่ีเป็นลูกคา้ 
   3) ด้านอ่ืนๆการสั่งซ้ือช้ินส่วนท่ีระดับเทคโนโลยีสูง หรือเคร่ืองจักร
อุปกรณ์ ทาํไดง่้ายข้ึน และมีราคาตํ่าลง 
 ขอ้ท่ี 2 การยา้ยฐานธุรกิจของบริษทัมาประเทศไทยนั้น บริษทัท่านมีความเก่ียวขอ้งกบั
บริษทัญ่ีปุ่นดา้นใด ต่อไปน้ี อยา่งไร 
  1) มีการลงทุนร่วมบา้ง 
  2) ส่วนใหญ่เป็น Supplier ใหบ้ริษทัญ่ีปุ่น 
  3) ถา้เป็นระดบัเดียวกนั กจ็ะเป็นคู่แข่งทางการคา้กนั 
 
 ขอ้ท่ี 3 ท่านเคยไดรั้บความช่วยเหลือจากบริษทัญ่ีปุ่นหรือไม่ ถา้มี ดา้นใดบา้ง 
 ถา้เป็น Supplier ให้ลูกคา้บริษทัญ่ีปุ่น ก็จะไดรั้บการสนบัสนุนเทคโนโลยีดา้นการผลิต 
และการจดัการ 
 
 ขอ้ท่ี 4 ท่านตอ้งการใหบ้ริษทัญ่ีปุ่นมาลงทุนในประเทศไทยหรือไม่ เพราะเหตุใด 
               ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ตอ้งการ เพราะทาํให้เศรษฐกิจไทยเติบโต มีการจา้งงาน สามารถ
ขยายตลาดสู่ต่างประเทศไทย  มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหแ้ก่ประเทศไทย โดยรวมมีผลดีมากกว่า
ผลเสีย 
 
 ขอ้ท่ี 5 ประเภทของธุรกิจของญ่ีปุ่นประเภทใด ท่ีท่านตอ้งการใหม้าลงทุน 
          ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า น่าจะมาลงทุนในทุกดา้น แต่อยากจะใหเ้นน้ ในธุรกิจท่ีคนไทยไม่
มีเทคโนโลย ีหรือสินคา้ท่ีตอ้งการเทคโนโลยใีนระดบัสูงข้ึน 
 
 ขอ้ท่ี 6 ท่านตอ้งการใหธุ้รกิจญ่ีปุ่น ยา้ยฐานธุรกิจไปประเทศอ่ืนหรือไม่  เพราะเหตุใด 
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            ส่วนใหญ่ ไม่ตอ้งการใหย้า้ยฐานออกไป แต่บางส่วนกมี็เหตุผลวา่ ควรยา้ยออกไปบา้ง หรือ
มีการลงทุนนอ้ยลง เพราะจะทาํใหบ้ริษทัไทยสามารถจา้งงานไดง่้ายข้ึน 
 ขอ้ 7 ท่านคิดวา่การลงทุนของบริษทัญ่ีปุ่น มีผลกระทบต่อชีวิตและสงัคมไทยหรือไม่  อยา่งไร 
         มีการจา้งงาน เศรษฐกิจโดยรวมสูงข้ึน ประชาชนมีการใชชี้วิตท่ีดีข้ึน ระบบแบบญ่ีปุ่นช่วย
ทาํให ้คนท่ีทาํงานบริษทัญ่ีปุ่น ทาํงานอยา่งมีระเบียบวินยัข้ึน 
 
 ขอ้ 8 ท่านคิดว่านโยบายภาครัฐให้การสนับสนุนกบัการลงทุนจากต่างประเทศ มีความ
เหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร 
 ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า บริษทัต่างประเทศ มีเงินทุนมากกว่า สามารถรับการสนบัสนุน
การลงทุนไดง่้ายกวา่ทาํใหบ้ริษทัไทยโดยเฉพาะ SMEs เกิดความเสียเปรียบ ในขณะเดียวกนั ภาครัฐ
ไทยควรใหก้ารสนบัสนุนบริษทัไทยใหมี้โอกาสไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนมากข้ึน 


