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หวัข้อเน้ือหาประจาํบท

สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกกบัธรุกิจระหว่างประเทศ

สภาพแวดล้อมทางด้านการเมืองกบัธรุกิจระหว่างประเทศ

สภาพแวดล้อมทางด้านกฏหมายกบัธรุกิจระหว่างประเทศ



สภาพแวดล้อมภายในเก่ียวข้องกบัธรุกิจระหว่างประเทศ

โครงสร้างองคก์ร

กลยทุธข์องกิจการ

วฒันธรรมองคก์ร



สภาพแวดล้อมภายนอกเก่ียวข้องกบัธรุกิจระหว่างประเทศ

ภาษี

การจาํกดัการนําเข้า

การจาํกดัการส่งออก

นโยบายการทุ่มตลาด



จดัประเภทของประเทศตามระบบเศรษฐกิจ

ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมหรือทนุนิยม

ระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์

ระบบเศรษฐกิจแบบสงัคมนิยม

ระบบเศรษฐกิจแบบผสม



ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมหรือทนุนิยม

ระบบเศรษฐีให้เสรีภาพแก่เอกชนในการเลือก

ดาํเนินกิจกรรมทางธรุกิจซ่ึงเอกชนมีกรรมสิทธ์ิ

ระบบกลไกทางการตลาดสร้างสมดลุทางการค้า

กาํไรและกรรมสิทธ์ิในทรพัยสิ์นเป็นแรงจงูใจใน    

การทาํงาน



ระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์

รฐับาลเป็นเจ้าของทรพัยากรทัง้หมด เอกชนไม่มี
กรรมสิทธ์ิในการครอบครองปัจจยัการผลิต

ช่วยลดปัญหาความเหล่ือมลํา้ทางฐานะรายได้ของ
บคุคลในสงัคม

การใช้ทรพัยากรทางเศรษฐกิจไม่มีประสิทธิภาพ



ระบบเศรษฐกิจแบบสงัคมนิยม

รฐับาลครอบครองทรพัยากรพืน้ฐาน รฐัให้เสรีภาพแก่
ประชาชนพอสมควร

ช่วยลดปัญหาความเหล่ือมลํา้ทางฐานะและรายได้
ของบคุคล

ขาดความคล่องตวัการผลิตถกูจาํกดัตามรฐักาํหนด



ระบบเศรษฐกิจแบบผสม

ผสมผสานระหว่างระบบเศรษฐกิจแบบทนุนิยมกบั
ระบบเศรษฐกิจแบบสงัคมนิยม

ผสมผสานระหว่างรฐับาลและเอกชน โดย
ปัจจยัพืน้ฐานรฐับาลจะเป็นผูล้งทนุ เอกชนสามารถ

ดาํเนินธรุกิจได้อย่างเสรี



การแบง่ประเทศจากระบบเศรษฐกิจ

กลุ่มประเทศท่ีมีรายได้ตํา่ :  อาชีพเกษตรกรรม อตัราการเกิดสงู

กลุ่มประเทศท่ีมีรายได้กลางตํา่ : อตุสาหกรรมขัน้พืน้ฐาน  แรงงานถกู

จาํนวนมาก

กลุ่มประเทศรายได้ปานกลางสงู-ประเทศอตุสาหกรรมใหม่ การ

เคล่ือนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรสู่อตุสาหกรรม

กลุ่มประเทศรายได้สงู :  ประชากรมีการศึกษาสงู แรงงานมีทกัษะ 

อตุสาหกรรมหนัก



กลุ่มประเทศท่ีมีรายได้ตํา่ :  อาชีพเกษตรกรรม อตัราการเกิดสงู

อตัราการรู้หนังสือตํา่  การเมืองไม่มัน่คง

ประเทศบงัคลาเทศอยู่ในกลุ่มรายได้ตํา่ ส่วน
ใหญ่เป็นเกษตรกรรมเคร่ืองเทศและใบชา



กลุ่มประเทศท่ีมีรายได้กลางตํา่ : อตุสาหกรรมขัน้พืน้ฐาน  แรงงานถกู

จาํนวนมาก

ตลาดสินค้าค้าอปุโภคบริโภคขยายตวัอย่างรวดเรว็

แรงงานราคาถกูจาํนวนมาก

ประเทศอินโดนิเซียมีการลงทนุอตุสาหกรรมท่ีใช้
แรงงานจาํนวนมาก เช่น บริษทัร้องเท้าไนก้ี



กลุ่มประเทศรายได้ปานกลางสงู-ประเทศอตุสาหกรรมใหม่ การ

เคล่ือนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรสู่อตุสาหกรรม

เคล่ือนย้ายแรงงานภาคเกษตรสู่อตุสาหกรรม อตัรา
การจ้างงานสงู 

ธรุกิจ SME ขบัเคล่ือนเศษฐกิจของประเทศ

ประเทศเกาหลีใต้ใช้อตุสาหกรรมและธรุกิจขนาด
ย่อมขบัเคล่ือนเศรษฐกิจประเทศ



กลุ่มประเทศรายได้สงู :  ประชากรมีการศึกษาสงู 

แรงงานมีทกัษะ อตุสาหกรรมหนัก

การพฒันาอตุสาหกรรมขัน้สงู แรงงานมีทกัษะความรู้
ความสามารถนําเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั 

กลุ่มประเทศ G7 ประกอบด้วย  อเมริกา องักฤษ แคน
นาดา เยอรมนี ฝรัง่เศส อิตาลี ญ่ีปุ่ น



การแข่งขนัทางธรุกิจระหว่างประเทศ  (    force model) Michael E. Porter

คู่แข่งขนัใน

อตุสาหกรรม

คกุคามของ

ผูเ้ข้ามาใหม่

คกุคาม

สินค้า

ทดแทน

อาํนาจ

ต่อรองของ

ผูซ้ื้อ

อาํนาจ

ต่อรอง

ผูข้ายปัจจยั

การผลิต
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สภาพแวดล้อมทางด้านกฏหมายกบัธรุกิจระหว่างประเทศ

•Common Law

•Civil Law

•Islamic Law



สภาพแวดล้อมทางด้านกฏหมายกบัธรุกิจระหว่างประเทศ

• Common Law

ระบบกฎหมายจารีตประเพณี ไม่มีการจาลึกเป็นลายลกัษณ์ ยึด
ตามเหตกุารณ์ท่ีเคยเกิดขึน้มาก่อน 

ประเทศท่ีนิยมใช้คือ องักฤษ แคนนาดา



สภาพแวดล้อมทางด้านกฏหมายกบัธรุกิจระหว่างประเทศ

• Civil Law

ระบบกฎหมายท่ีมีบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรซ่ึงทุกคนต้อง
ปฏิบติัตาม

มีบทลงโทษ กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ประเทศท่ี
นิยมใช้ อเมริกา ฝรัง่เศส



สภาพแวดล้อมทางด้านกฏหมายกบัธรุกิจระหว่างประเทศ

• Islamic Law

ระบบกฎหมายอิสลามเป็นกฎหมายศาสนาจากคาํสอนใน
คมัภีรอ์ลักรุอาน

ประเทศท่ีใช้กฎหมายอิลสลามในแถบตะวนัออกกลางและเอเชีย
กลาง เช่น อิรกั  อิหรา่น ปากีสถาน



สรุป

สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกกบัธรุกิจระหว่างประเทศ

สภาพแวดล้อมทางด้านการเมืองกบัธรุกิจระหว่างประเทศ

สภาพแวดล้อมทางด้านกฏหมายกบัธรุกิจระหว่างประเทศ



แบบฝึกหดัท้ายบท

ใหน้กัศกึษาอธบิายความแตกต่างของสภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้ม
ภายนอกเป็นอยา่งไร

ใหน้กัศกึษาอธบิายลกัษณะของรปูแบบเศรษฐกจิแบบทนุนิยม คอมมวินิสต ์สงัคม
นิยมและแบบผสมมาพอสงัเขป

ใหน้กัศกึษายกตวัอยา่งประเทศทีอ่ยูใ่นกลุ่มประเทศรายไดต้ํ่า รายไดป้านกลางตํ่า 
รายไดป้านกลางสงู และ รายไดส้งู

1.

2.

3.
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