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สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ สังคม 

และวัฒนธรรม 
(Business Environment, Society, and Culture)

บรรยายโดย อาจารย์นิตยา งามย่ิงยง



หัวข้อเน้ือหาประจ าบท

➢ ความหมายของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ สังคม และวัฒนธรรม

➢ สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกธุรกิจ

➢ การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(SWOT Analysis)

➢ การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อม สถานการณท์างธุรกิจ สังคม 

และวัฒนธรรมในปัจจุบันที่มีผลต่อการด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ



สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ?

สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว
เรา ทั้งที่มีชีวิตและ

ไม่มีชีวิต

วัฒนธรรม แบบแผน 
และประเพณีของ
ประเทศนั้น ๆ 

มีผลให้เกิดการสร้าง
ธุรกิจ และส่งผลต่อ
ผู้ประกอบการ



สภาพแวดล้อมทางสังคม ?

• การอยู่ร่วมกันของคนกลุ่ม ๆ หน่ึงที่มีอะไรเหมือน และคล้ายคลึงกัน

• เช่น ทัศนคติ คุณธรรม ธรรมเนียมและประเพณี

• ได้มาอยู่รวมกันด้วยความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน มีความสัมพันธ์กันมาอยู่

ในที่เดียวกัน



สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม ?

• วิถีการด าเนินชีวิตของคนในสังคม นับตั้งแต่วิธีกิน การอยู่ การท างาน 

การพักผ่อน การแสดงอารมณ ์การส่ือความ การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ    

และหลักเกณฑ์การด าเนินชีวิต 

• โดยแนวทางการแสดงถึงวิถีชีวิตนั้นอาจมาจากเอกชน หรือคณะบุคคล
ท าเป็นตัวแบบ แล้วต่อมาคนส่วนใหญ่ก็ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเป็น
วัฒนธรรม 



• คือการหล่อหลอมและบังคับรูปแบบของการด าเนินชีวิตของคนในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

• ความรู้ ความเชื่อ ศิลปะ ศีลธรรม กฎหมาย ประเพณี การกิน การอยู่และ
ธรรมเนียมปฏิบัติ

• มีอิทธิพลต่อการด าเนินการค้าในภูมิภาคฯ  

• น าไปสู่ความส าเร็จในการท าธุรกิจ

สภาพแวดล้อมทางธรุกิจ สังคม และวัฒนธรรมใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้



สภาพแวดล้อมภายในธุรกิจ

บุคลากร เงิน วัตถุดิบ เคร่ืองจักร

การจัดการ การตลาด ท าเล



สภาพแวดล้อมภายนอกธุรกิจ

ภาวะเศรษฐกิจ ระบบการแข่งขัน สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรม

สภาพแวดล้อมทางกฎหมาย สภาวะทางการเมือง เทคโนโลยี



การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SWOT Analysis)



จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses)

- ประชากรมีรายได้สูงและมีก าลังซ้ือ
มาก
- มีความมั่นคงทั้งดา้นเศรษฐกิจและ
การเมือง

-ตลาดเพ่ือการบริโภคมีขนาดเล็ก
- มีความเคร่งครัดในการน าเขา้สินค้า
ประเภทอาหาร

1. ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats)

-นโยบายผลักดันของภาครัฐ ท าให้มี
ความหลากหลายทางเศรษฐกิจ
- มีความต้องการน าเขา้สินค้าเกษตร     
หลายรายการ เพ่ือให้เพียงพอต่อ

ความต้องการบริโภคภายในประเทศ

-ภาคการผลิตยังไม่เติบโตมากนัก
- กระบวนการสั่งซ้ือและขนส่งสินค้า
ไม่คล่องตัว 



จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses)

- การเมืองมีเสถียรภาพ
- มีทรัพยากรธรรมชาติและแรงงาน
จ านวนมาก

-แรงงานส่วนใหญเ่ป็นแรงงานไร้ฝีมอื
- โครงสร้างพ้ืนฐานและ
สาธารณูปโภคยังไม่มีความพร้อม

2. ประเทศกัมพูชา (Cambodia) 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats)

-ศักยภาพของตลาดภายในประเทศมี
การขยายตัวอย่างต่อเน่ือง
-เป็นฐานการผลิตเพ่ือส่งออกไปยัง
ประเทศพัฒนาแล้ว
-ตั้งอยู่บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจที่
ส าคัญ (Economic Corridors)

-ระบบการเงิน การธนาคาร ระบบ
ศาลยังไม่เป็นที่น่าเช่ือถือ
- ระบบราชการมีการคอร์รัปชั่นสูง



จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses)

- ตลาดขนาดใหญ่ 
- ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์
- แรงงานมีจ านวนมากและค่าแรงถูก

- ประชากรส่วนใหญ่มฐีานะยากจน
- ระบบราชการมีกระบวนการมาก
ยุ่งยากและซับซ้อน

3. ประเทศอนิโดนีเซยี (Indonesia) 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats)

- ปริมาณความต้องการสินค้าและ
บริการสูง
- รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและลงทุน
จากต่างประเทศอย่างชัดเจน

-มาตรการทางการค้าในลักษณะที่
เป็นการกีดกันทางการค้า
-ตลาดในประเทศมีการแข่งขนัสูง 
โดยเฉพาะสินค้าราคาถูกจาก
ต่างประเทศ



จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses)

- ประตูการค้า (Land Link)
- ความอุดมสมบรูณท์างด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
- อัตราค้าจ้างแรงงานต ่า

- ตลาดเพ่ือการบริโภค
ภายในประเทศมีขนาดเลก็
- ไม่มีทางออกสู่ทะเล (Land Lock)
- แรงงานไร้ฝีมือ

4. ประเทศสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว (Laos)

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats)

- ได้รับสิทธิพิเศษด้านภาษีศุลกากร 
(GPS)
- โอกาสส าหรับผู้ประกอบการส าหรับ
รับจ้างด าเนินการ อาทิเช่น โครงสร้าง
พ้ืนฐาน

- ธนาคารพาณิชย์ในประเทศมีนอ้ย 
- มีการลักลอบน าเขา้สินค้าขา้มแดน
เป็นจ านวนมาก
- จุดผ่านแดนสากลมไีม่เพียงพอ



จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses)

- เศรษฐกิจมีขนาดใหญแ่ละ
ประชากรมีรายได้สูง
- ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานได้รับการ
พัฒนา
- ระบบโลจิสติกส์มีประสิทธิภาพ

- การลงทุนใช้ต้นทุนสูงกว่าประเทศ
อื่นในภูมิภาคอาเซียน
- ขาดแคลนแรงงานระดับล่างและ
แรงงานกึ่งทักษะ

5. ประเทศมาเลเซีย (Malaysia) 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats)

- ศูนย์กลางส าหรับตลาดฮาลาล
- รัฐบาลให้การสนับสนนุธรุกิจด้าน
การท่องเที่ยว

- การก าหนดมาตรการกีดดนัทาง
การค้าที่ไม่ใช่ภาษี
- การแข่งขันในตลาดสินค้าสูง



จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses)

- การเมืองมีสเถียรภาพ
- ทรัพยากรธรรมชาติและวัตถุดิบ
ส าหรับภาคการผลิตอย่างอุดม
สมบูรณ์
- ค่าจ้างแรงงานต ่า

- ค่าใช้จ่ายในด้านโลจิสติกส์สูง
- ที่ดินและค่าเช่าส านักงานมรีาคาสูง
- ขาดแรงงานที่มคีวามสามารถเป็น
ผู้บริหารระดับกลางในเกือบทกุสาขา
ธุรกิจ

6. ประเทศเวียดนาม (Vietnam) 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats)

- นโยบายส่งเสริมการลงทุนท้ังเพื่อการ
บริโภคภายในประเทศและการส่งออก
-สินค้าในตลาดเวียดนามยังไม่มีความ
หลากหลาย เป็นช่องทางการลาดส าหรับ
การประกอบธุรกิจและลงทุน

- ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์และการ
ปลอมแปลงสินค้า
- การแข่งขันส าหรับตลาดสินค้ามสีูง



จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses)

- ทรัพยากรธรรมชาติมีจ านวนมาก
- แรงงานมีจ านวนมากและค่าจ้าง
แรงงานต ่า
- มีพรมแดนติดกับประเทศไทย ลาว จีน 
และอินเดีย สามารถเชื่อมโยงเส้นทาง
การค้าได้และเป็นประตูสู่ทวีปอ่ืน ๆ 

- ปัญหาความไม่สงบภายในประเทศ
- แรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงาน
ไร้ฝีมือ
- ระบบการเงินไม่เสถียรภาพ ธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศผูกขาดโดยรัฐบาล

7. ประเทศพมา่ (Myanmar) 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats)

- สิทธิพิเศษทางภาษี (GSP)
- นโยบายการพัฒนาประเทศ

- การก าหนดมาตรการทางการค้าเพื่อ
จ ากัดปริมาณการน าเข้า
- ปัญหากระแสไฟฟา้ขัดข้องบ่อยครั้ง



จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses)

- แรงงานมีความสามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้ดี
- ตลาดมีศักยภาพเชิงปริมาณ 

- ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ
บ่อยครั้ง
- สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน
ไม่เพียงพอ

8. ประเทศฟิลปิปินส์ (Philippines) 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats)

- การจัดต้ังเขตนิคมอุตสาหกรรมและ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
- ผลผลิตทางการเกษตรและประมงอุดม
สมบูรณ ์แต่ยังขาดแคลนเทคโนโลยีใน
การแปรรูปอาหารท่ีมีประสิทธิภาพ

- ปัญหาการคอรัปชั่น
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและ
ค่าขนส่งภายในประเทศสูง
- สหภาพแรงงานมีความแขง็แกร่ง



จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses)

- ประชากรมีรายได้สูง ก าลังซ้ือมาก
- เป็นศูนย์การการเดินเรือและการ
บินพาณิชย์
- แรงงานมีทักษะสูง

- อัตราค่าครองชีพสูง
- ทรัพยากรมีจ ากัดต้องพ่ึงพา
การน าเข้าวัตถุดบิ
- ขาดแคลนแรงงานระดับล่าง

9. ประเทศสิงคโปร์ (Singapore) 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats)

- นโยบายการค้าเสรี
- การทดสอบตลาดขนาดเล็กและ
ขนาดกลางก่อนจะขยายไปยังตลาด
สหรัฐอเมริกาและยุโรป

- มาตรฐานสินค้าและกฎระเบียบ
ด้านความปลอดภัยสินค้าสูง
-ตลาดมีการแขง่ขนัสูง



จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses)

- สถาบันการเงินมีความมั่นคง
- พ้ืนที่ตั้งอยู่ตรงกลางของ ASEAN

- เสถียรภาพทางการเมืองไม่แน่นอน
- ประชาชนส่วนใหญ่ยังดอ้ย
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

10. ประเทศไทย (Thailand) 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats)

- นโยบายการสนับสนนุการลงทนุ
จากต่างชาติ
- การลงทุนได้รับการสนับสนนุจาก

BOI

- การแข่งขันจากประเทศที่มค่ีาจ้าง
แรงงานต ่า เช่นจีนและเวียดนาม
-ค่าเงินมีแนวโนม้ผนัผวน



จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses)

- ทรัพยากรปา่ไม้และทางทะเล
อุดมสมบูรณ์
- ทรัพยากรธรรมชาติทางด้านพลังงาน 
เช่น น ้ ามันดิบและก๊าซธรรมชาติในเขต 
Timor Gap ซึ่งอยู่ระหว่างประเทสติมอร์ 
กับประเทศออสเตรเลีย

- ภูมิศาสตร์ติดกับประเทศออสเตรเลีย

- ปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์
- ขาดแคลนสิ่งอ านวนความสะดวก
และโครงสร้างพ้ืนฐาน

11. ประเทศติมอร์-เลสเต (Timor-Leste) 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats)

- สิทธิพิเศษทางภาษี (GPS)
- - ธุรกิจที่ลงทุนมีความหลากหลาย

- ระบบเศรษฐกิจยังขาดความ
เช่ือมโยงสู่ความเป็นสากล



การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม สถานการณท์างธุรกิจ 
สังคม และวัฒนธรรมในปัจจุบัน ที่มีผลต่อ

การด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ

ผลิตภาพแรงงาน
ต ่า (Weak Labor 

Productivity)

การพ่ึงพาการค้า
ระหว่างประเทศ 

(External Trade 
Dependence)

ช่องว่างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

(Infrastructure 
Gaps)



ผลิตภาพแรงงานต ่า (Weak Labor Productivity)

➢ ตัวเลขชี้วัดความสามารถในการผลิตของภูมิภาค 
ยังห่างจากค่าเฉล่ียโดยรวมของโลก

➢ ข้อจ ากัดในด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะความสามารถ
ของบุคลากร ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน หรือการน า
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการผลิต

➢ กลุ่มประเทศอาเซียนที่ก าลังพัฒนา เคยได้เปรียบ
จากการมีค่าแรงที่ถูกหรือต ่า แต่ปัจจุบันมีการปรับ
ค่าแรงขั้นต ่าให้สูงข้ึน ส่งผลให้ความได้เปรียบนั้น
ค่อย ๆ หมดไป 



การพึ่งพาการค้าระหว่างประเทศ (External Trade Dependence)

➢การค้าระหว่างประเทศของเศรษฐกิจอาเซียนได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2510

➢ ทิศทางการค้าโลกปรับตัวลดลงมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2555

➢การส่งออกสินค้าส่วนใหญ่ถูกส่งไปยังประเทศคู่ค้าหลัก ๆ
เพียงไม่ก่ีประเทศ เช่น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและ
ประเทศสหรัฐอเมริกา สะท้อนให้เห็นถึงความเส่ียงต่อการพึ่งพา
ทางการค้าอย่างมากกับประเทศคู่ค้าเหล่าน้ี

➢พ.ศ. 2558 เกิดสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในช่วงท่ีประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนก าลังปรับปรุงโครงสร้างของประเทศ
ส่งผลให้การค้ากับอาเซียนได้รับผลกระทบไปด้วย



ช่องว่างโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Gaps)

➢ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานท่ีแตกต่างกันไปของประเทศ
สมาชิกอาเซียน

➢8 ใน 10 ประเทศสมาชิกถูกจัดว่าเป็นประเทศท่ีมีรายได้ระดับกลาง
และรายได้นอ้ย (ตามค านิยามของธนาคารโลก)

➢ช่องว่างโครงสร้างพื้นฐานยังส่งผลกระทบต่อกลุ่มอุตสาหกรรมหลาย
ประเภท อาทิเช่น พลังงาน สาธารณูปโภค ภาคสังคม คมนาคม
ขนส่งและโลจิสติกส์ และการเชื่อมต่อกับระบบดิจิทัล 

➢ท าให้ความสามารถในการผลิตลดลง และท าให้เกิดค่าใช่จ่าย
ในการด าเนินธุรกิจสูงขึ้น

➢ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยรวม



สภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ ซึ่งมีความเก่ียวข้องกับสังคม
และวัฒนธรรมในชุมชนหรือประเทศนั้น ๆ โดยการวิเคราะห์
สภาวะแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของทั้ง 11 
ประเทศเพื่อทราบข้อมูลรายประเทศในการส่งเสริมหรือ
สนับสนุนการตัดสินใจ ทางด้านการลงทุน ซึ่งจะส่งผลต่อการ
เติบโตด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคฯ ให้สูงขึ้น

สรุป



แบบฝึกหัด

จงตอบค าถามต่อไปน้ี

1. จงอธิบายความหมายของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ สังคม และวัฒนธรรม

2. จงอธิบายความหมายพร้อมยกตัวอย่างประกอบของสภาพแวดล้อม
ภายในธุรกิจ

3. จงอธิบายความหมายพร้อมยกตัวอย่างประกอบของสภาพแวดล้อม
ภายนอกธุรกิจ

4. SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์ในประเด็นใดบ้าง

5. จงวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(Swot Analysis) เป็นภาพรวมของทั้งภูมิภาค

6. จงวิเคราะห์กรณีศึกษาและตอบค าถาม (แนบไฟล์เอกสารในบทเรียน
ออนไลน)์
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