
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

นายพฤติพงศ์  กัณหานายพฤติพงศ์  กัณหา  
โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร  จังหวัดหนองบัวล าภูโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร  จังหวัดหนองบัวล าภู  

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1199  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการทรวงศึกษาธิการ  

 

เอกสารประกอบการเรียน เอกสารประกอบการเรียน   
ชุด ชุด เศรษฐกิจระหวา่งประเทศน่ารู้สู่ประชาคมอาเซียนเศรษฐกิจระหวา่งประเทศน่ารู้สู่ประชาคมอาเซียน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

รายวิชา รายวิชา เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์  รหัสวิชา ส รหัสวิชา ส 3322114411    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 55  
  

 เล่มที่ เล่มที่ 11  การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ  



 

ค าน าค าน า  
 

 

 

 

 

 

 

    

ค าน า 

 
เอกสารประกอบการเรียน ชุด เศรษฐกิจระหว่างประเทศน่ารู้สู่ประชาคมอาเซียน         

จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา เศรษฐศาสตร์ รหัสวิชา ส 32141  
ส าหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญสอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 นักเรียนสามารถน าไปใช้ได้ทั้งในเวลา
เรียน และศึกษาเพ่ิมเติมในเวลาว่าง เอกสารประกอบการเรียนชุด เศรษฐกิจระหว่างประเทศน่ารู้     
สู่ประชาคมอาเซียน มีทั้งหมด 9 เล่ม ดังนี้ 
  เล่มที่ 1 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 
  เล่มที่ 2 การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ 
  เล่มที่ 3 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
  เล่มที่ 4 การรวมกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน 
  เล่มที่ 5 บทบาทของกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน 
  เล่มที่ 6 อาเซียน +3 และอาเซียน +6 
  เล่มที่ 7 อาเซียนกับประเทศคู่เจรจา 
  เล่มที่ 8 อาเซียนกับสหภาพยุโรป 
  เล่มที่ 9 อาเซียนกับองค์การสหประชาชาติ 
 เอกสารประกอบการเรียน ชุด เศรษฐกิจระหว่างประเทศน่ารู้สู่ประชาคมอาเซียน  
แต่ละเล่มมีแผนการจัดการเรียนรู้เป็นคู่มือในการใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  เอกสารประกอบการเรียน ชุด เศรษฐกิจระหว่างประเทศน่ารู้           
สู่ประชาคมอาเซียนจะเป็นประโยชน์ ต่อนักเรียน ครูผู้สอน และผู้ที่สนใจได้เป็นอย่างดี 
 

ในการจัดท าเอกสารประกอบการเรียนในครั้งนี้ ได้รับค าแนะน า  ค าปรึกษาจาก         
ท่านผู้อ านวยการ ฐาปนา  นิตย์ค าหาญ และคณะครูโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารทุกท่าน             
มาโดยตลอด จึงขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้   

                          พฤติพงศ์  กัณหา 
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สารบัญสารบัญ  
  

เร่ือง                                                                      เร่ือง                                                                                              หน้าหน้า  
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ค าชี้แจงค าชี้แจง  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          เอกสารประกอบการเรียน ชุด เศรษฐกิจระหว่างประเทศน่ารู้สู่ประชาคมอาเซียน เล่ม 1 
เรื่อง การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ใช้เวลาในการเรียน 2 ชั่วโมง ประกอบด้วย 
 1. ค าแนะน าส าหรับครู 
 2. ค าแนะน าส าหรับนักเรียน 
 3. สาระการเรียนรู้/จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 4. แบบทดสอบก่อนเรียน 
 5. กรอบเนื้อหา ประกอบด้วย 
  5.1 กรอบเนื้อหาที่ 1 เรื่อง การค้าระหว่างประเทศ 
  5.2 กรอบเนื้อหาที่ 2 เรื่อง การลงทุนระหว่างประเทศ 
 6. กรอบกิจกรรม ประกอบด้วย 
  6.1 กรอบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง การค้าระหว่างประเทศ 
  6.2 กรอบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง การลงทุนระหว่างประเทศ 
 7. แบบทดสอบหลังเรียน 
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ค าแนะน าส าหรับครูค าแนะน าส าหรับครู  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 เอกสารประกอบการเรียน ชุด เศรษฐกิจระหว่างประเทศน่ารู้สู่ประชาคมอาเซียน เล่ม  1 
เรื่อง การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนส าหรับแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ 1 ใช้เวลาในการเรียน   การสอน 2 ชั่วโมง ในการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอน
ควรปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. ขั้นเตรียมการสอน ครูผู้สอนต้องศึกษารายละเอียด ดังนี้ 
  1.1 ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ 
  1.2 ตรวจสอบเอกสารประกอบการเรียน ชุด เศรษฐกิจระหว่างประเทศน่ารู้          
สู่ประชาคมอาเซียน เตรียมสื่อการสอน ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี 
  1.3 ครูผู้สอนควรเตรียมความรู้ในเนื้อหาอย่างลึกซึ่ง 
 2. ขั้นด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 
  2.1 ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้และเกณฑ์การประเมินให้นักเรียนทราบ 
  2.2 นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
  2.3 ครูตรวจแบบทดสอบก่อนเรียนและบันทึกคะแนน 
  2.4 ครูแจกเอกสารประกอบการเรียน ชุด เศรษฐกิจระหว่างประเทศน่ารู้                  
สู่ประชาคมอาเซียน   ให้นักเรียนได้ศึกษา 
  2.5 ครูอธิบายเนื้อหาเพ่ิมเติม 
  2.6 นักเรียนท ากรอบกิจกรรม 
  2.7 ครูตรวจกรอบกิจกรรมและบันทึกคะแนน 
  2.8 นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
  2.9 ครูตรวจแบบทดสอบหลังเรียนและบันทึกคะแนน 
 3. ขั้นการประเมินผล 
  3.1 ครูผู้สอนควรประเมินผลทุกครั้งหลังสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  3.2 ครูผู้สอนควรบันทึกข้อมูลในแบบประเมิน และแจ้งให้นักเรียนทราบถึงผล    
การประเมิน 
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ค าแนะน าส าหรับนักเรียนค าแนะน าส าหรับนักเรียน  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. อ่านค าชี้แจงและค าแนะน าส าหรับนักเรียนให้เข้าใจก่อนลงมือศึกษาเอกสาร
ประกอบการเรียน ชุด เศรษฐกิจระหว่างประเทศน่ารู้สู่ประชาคมอาเซียน 
 2. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน เพ่ือประเมินความรู้เดิมของนักเรียน 
 3. ศึกษากรอบเนื้อหา ตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
  3.1 กรอบเนื้อหาที่ 1 เรื่อง การค้าระหว่างประเทศ 
  3.2 กรอบเนื้อหาที่ 2 เรื่อง การลงทุนระหว่างประเทศ 
 4. ฟังค าอธิบายเนื้อหาเพ่ิมเติมจากคุณครู 
 5. ท ากิจกรรมตามกรอบกิจกรรม ดังนี้ 
  5.1 กรอบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง การค้าระหว่างประเทศ 
  5.2 กรอบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง การลงทุนระหว่างประเทศ 
 6. ท าแบบทดสอบหลังเรียนเพ่ือประมวลความรู้ทั้งหมดที่เรียนมา 
 7. ในการท าแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน และกรอบกิจกรรมขอให้นักเรียนท าด้วย
ความตั้งใจ มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองให้มากที่สุด และไม่ดูเฉลยหรือแนวค าตอบก่อนท า 
 8. หากนักเรียนยังไม่เข้าใจเนื้อหาที่ดีพอสามารถน าไปศึกษาเพ่ิมเติมนอกเวลาเรียนได้เพ่ือ
เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ให้มากยิ่งขึ้น 
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 ตัวชี้วัดช่วงชั้นตัวชี้วัดช่วงชั้น 
 

- วิเคราะห์ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีผลต่อส่งคมไทย                  
  (ส 3.2 ม.4-6/2) 
 

 สาระการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ 
 

1. การค้าระหว่างประเทศ 
2. การลงทุนระหว่างประเทศ 
 

 จุดประสงค์การเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

1. อธิบายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทย (Knowledge) 
2. สืบค้น อภิปราย และน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศได้ (Process) 
3. เห็นความส าคัญของการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ (Attitude) 
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แบบทดสอบก่อนเรียนแบบทดสอบก่อนเรียน  

เรื่อง การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศเรื่อง การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย × ทับอักษร ก. ข. ค. หรือ ง. ในข้อที่เห็นว่าถูกที่สุดเพียงข้อเดียว  
            ลงในกระดาษค าตอบ 
1. “การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการต่าง ๆ ผ่านเขตแดนของชาติ” ข้อความนี้เป็นความหมาย 
    ของข้อใด 
    ก. การส่งออกสุทธิ 
    ข. การค้าแบบทวิภาคี 
    ค. การค้าระหว่างประเทศ 
    ง. การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ 
2. Socialism หมายถึงข้อใด 
    ก. ระบบตลาด 
    ข. ระบบทุนนิยม 
    ค. ระบบเสรีนิยม 
    ง. ระบบสังคมนิยม 
3. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุและปัจจัยที่ก่อให้เกิดการค้าระหว่างประเทศ 
    ก. ความแตกต่างของประชากรในประเทศไทย 
    ข. ความแตกต่างทางทรัพยากรธรรมชาติ 
    ค. ความแตกต่างทางภูมิศาสตร์ 
    ง. ความได้เปรียบทางการผลิต 
4. “แต่ละประเทศมีท าเลที่ตั้งและสภาพดินฟ้าอากาศแตกต่างกันท าให้โอกาสในการผลิตสินค้าชนิด
ต่าง ๆ มีความแตกต่างกันไปตามความเหมาะสม” จากข้อความนี้ประเทศไทยคนผลิตสินค้าชนิดใด
เป็นสินค้าส่งออก 
    ก. ปอ 
    ข. ข้าว 
    ค. ยางพารา 
    ง. มันส าปะหลัง 
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5. ประเทศใดมีความช านาญและได้เปรียบทางการผลิตเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 
    ก. ญี่ปุ่น 
    ข. อินเดีย 
    ค. สหรฐัอเมริกา 
    ง. สวิตเซอร์แลนด์ 
6. ข้อใดเป็นการลงทุนระหว่างประเทศ 
    ก. การน าเงินไปฝากธนาคาร 
    ข. การโยกย้ายเงินทุนไปในตลาดการเงิน 
    ค. การลงทุนในลักษณะของการซื้อหลักทรัพย์ 
    ง. การลงทุนในธุรกิจการผลิตสิ้นค้าและบริการ 
7. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการค้าระหว่างประเทศด้านการส่งออกสินค้า 
    ก. การเพิ่มรายได้ของผู้ผลิต 
    ข. การมีเงินตราต่างประเทศ 
    ค. การได้รับประโยชน์ของผู้บริโภค 
    ง. การเกิดผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ 
8. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการค้าระหว่างประเทศด้านการน าเข้าสินค้า 
    ก. การเพิ่มการลงทุน 
    ข. การได้รับประโยชน์ของผู้บริโภค 
    ค. การมีรายได้เพ่ิมข้ึนของรัฐบาล 
    ง. การมีความสามารถในการช าระหนี้คืน 
9. ข้อใดเป็นประโยชน์ของการลงทุนระหว่างประเทศทางตรง 
    ก. ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี 
    ข. ประเทศผู้รับการลงทุนมีการพัฒนา 
    ค. ได้รับประโยชน์ทางด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ ๆ  
    ง. เกิดการจัดสรรทรัพยากรการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
10. ข้อใดเป็นประโยชน์ของการลงทุนระหว่างประเทศทางอ้อม 
    ก. เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
    ข. ท าให้ประชาชนมีความกินดีอยู่ดี 
    ค. ภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ เกิดการขยายตัวมากข้ึน 
    ง. มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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ข้อที ่ เฉลย 
1 ค 
2 ง 
3 ก 
4 ข 
5 ก 
6 ง 
7 ค 
8 ง 
9 ค 
10 ข 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
เรื่อง การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 

ท าได้กันไหมครับ.... 

ไปศึกษาเนื้อหากันเลยครับ.... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่อง การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 
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กรอบเนื้อหา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่อง การค้าระหว่างประเทศ 
 
1. แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ 
 การประกอบธุรกิจด้านซื้อขายสิ้นค้าและบริการหรือเรียกว่า การพาณิชย์ (Commerce) 
ประกอบด้วยการค้าภายในประเทศและการค้าต่างประเทศ รวมทั้งการค้าประเภทอ่ืนที่สนับสนุน
การค้า เช่น การธนาคาร การประกันภัย การขนส่ง ส าหรับการด าเนินนโยบายและการบริหารด้าน
การพาณิชย์จะมีรูปแบบและลักษณะแตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบเศรษฐกิจและการเมืองของแต่ละ
ประเทศ โดยทั่วไปมี 2 ระบบ คือ ระบบทุนนิยม (Capitalism) และระบบสังคมนิยม(Socialism)  
 ระบบทุนนิยม เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าระบบเสรีนิยม หรือระบบตลาด (Market Economy) 
จะให้ความส าคัญกับเสรีภาพของบุคคลในการประกอบธุรกิจการค้าและเป็นเจ้าของทรัพย์สินต่าง ๆ 
โดยรัฐบาลจะเปิดโอกาสให้เอกชนแข่งขันอันอย่างเสรีและเข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจการค้า
น้อยที่สุด    โดยจะท าหน้าที่เพียงก ากับดูแลและออกกฎระเบียบต่าง ๆ เฉพาะที่จ าเป็นเท่านั้น  
 ระบบสังคมนิยม รัฐบาลจะเข้าควบคุมการประกอบธุรกิจการค้า และเป็นเจ้าของปัจจัยการ
ผลิตส่วนใหญ่ รวมทั้งจัดสรรรายได้และแบ่งปันผลผลิตให้กับประชาชน 
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กรอบเนื้อหาที่ 1 



 

 

 

 

 

 

 

2. ความหมายของการค้าระหว่างประเทศ 
 การค้าระหว่างประเทศ  หมายถึง การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการต่าง ๆ  ผ่านเขตแดน
ของชาติ ประกอบด้วยการส่งสินค้าและวัตถุดิบที่ผลิตขึ้นมาภายในประเทศ ของตนไปยังประเทศอ่ืน 
ๆ ที่เป็นผู้ซื้อเรียกว่า การส่งออก (Export) และการซื้อสินค้าและวัตถุดิบที่ผลิตจากประเทศอ่ืน ๆ 
เรียกว่า การน าเข้า (Import)  
 การค้าระหว่างประเทศเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีบทบาทต่อการพัฒนาประเทศ มี 2 
ลักษณะ ได้แก่ 
 1. การส่งออกสินค้า ประโยชน์หลายประการ เช่น ก่อให้เกิดรายได้ที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศท่ีส าคัญ ช่วยเพิ่มรายได้ของผู้ผลิต ช่วยให้การค้าการลงทุนเพ่ิมข้ึน ท าให้รัฐบาลมีรายได้
จากอากรขาออกและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
 2. การน าเข้าสินค้า ประโยชน์ของการน าเข้าสินค้ามีหลายประการ เช่น ประชาชนใน
ประเทศมีสินค้าอุปโภคบริโภคสมบูรณ์และมีราคาที่เหมาะสม การน าเข้าเป็นการเพ่ิมการลงทุน       
ท าให้รัฐบาลมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น 
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ที่มาของภาพ : https://www.realestatemarket.com.mx,2559 



 

 

 

 

 

 

 

 
3. ความส าคัญและสาเหตุของการค้าระหว่างประเทศ 
 ความส าคัญ  การค้าระหว่างประเทศมีความส าคัญในแง่การก่อให้เกิดการแบ่งงานกันท า
ระหว่างประเทศและส่งผลให้การจัดสรรทรัพยากรของโลกมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 สาเหตุและปัจจัยที่ก่อให้เกิดการค้าระหว่างประเทศ  มีดงันี้ 
1. ความแตกต่างทางภูมิศาสตร์ แต่ละประเทศมีท าเลที่ตั้งสภาพดินฟ้าอากาศท่ีต่างกันโอกาสในการ
ผลิตสินค้าชนิดต่าง ๆ มีความแตกต่างกันไปตามความเหมาะสม เช่น ประเทศไทยปลูกข้าวได้มาก 
อินเดียปลูกปอได้มาก บราซิลปลูกกาแฟได้มาก คูเวตผลิตน้ ามันได้มาก เป็นต้น 
 
2. ความแตกต่างทางทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ที่ดิน พลังงานธรรมชาติ แร่ธาตุ
ต่าง ๆ น้ า ป่าไม้ การที่แต่ละประเทศมีท าเลที่ตั้งที่แตกต่างกันท าให้มีทรัพยากรธรรมชาติมากน้อย
แตกต่างกัน เมื่อสามารถผลิตสิ้นค้าชนิดใดชนิดหนึ่งได้มากกว่าความต้องการภายในประเทศก็จะ
ส่งออกสินค้าไปยังประเทศอ่ืน ๆ และน าสินค้าที่ไม่สามารถผลิตได้เข้ามาในประเทศ 
 
3. ความได้เปรียบทางการผลิต  แต่ละประเทศมีความสามารถในการผลิตสินค้าแต่ละชนิดไม่
เหมือนกัน ความได้เปรียบในการผลิตเกิดจากการที่ประเทศนั้น ๆ ผลิตสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากกว่าประเทศอ่ืน ท าให้ประเทศที่ได้เปรียบในการผลิตสินค้าชนิดใดก็ส่งออกสิ้นค้า
ชนิดนั้นไปขายให้กับต่างประเทศ และน าเข้าสินค้าที่ไม่มีความได้เปรียบในการผลิต เช่น ประเทศญี่ปุ่น
มีความช านาญในการผลิตเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เนเธอร์แลนด์มีความช านาญในการผลิตเครื่องจักรกล
การเกษตร  สวิตเซอร์แลนด์มีความช านาญในการผลิตนาฬิกา หรือประเทศไทยมีความช านาญในการ
ผลิตข้าว เป็นต้น 
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ที่มาของภาพ : http://www.thainews70.com,2559 



 

 

 

 

 

 

 

4. ประโยชน์ของการค้าระหว่างประเทศ  
 4.1 ด้านการส่งออกสินค้า มีประโยชน์ต่อประเทศดังนี้ 
1) การมีเงินตราต่างประเทศ 
2) การเพ่ิมรายได้ของผู้ผลิต 
3) การเกิดผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ 
4) การเป็นแหล่งรายได้ของรัฐบาล 
5) การมีความสามารถในการช าระหนี้คืน   
 4.2 ด้านการน าเข้าสินค้า มปีระโยชน์ต่อประเทศดังนี้ 
1) การได้รับประโยชน์ของผู้บริโภค 
2) การเพ่ิมการลงทุน 
3) การมีรายได้เพ่ิมข้ึนของรัฐบาล 
4) การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
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ที่มาของภาพ : https://www.smartsme.tv/content/35960,2559 



 

 

 

 

 

 

 

5. การค้าระหว่างประเทศและดุลการช าระเงิน 

 5.1 ดุลการค้า หมายถึง การเปรียบเทียบข้อมูลสินค้าออกกับมูลค่าสินค้าเข้าของประเทศ
ในระยะเวลา 1 ปี การเปรียบเทียบจะจ ากัดเฉพาะมูลค่าตามบัญชีเดินสะพัดเท่านั้น  ภาวะดุลการค้า
จ าแนกออกได้ 3 ประเภท คือ  
  1) ดุลการค้าสมดุล หมายถึง มูลค่าส่งออกเท่ากับมูลค่าน าเข้า 
  2) ดุลการค้าขาดดุล หมายถึง มูลค่าส่งออกน้อยกว่ามูลค่าน าเข้า 
  3) ดุลการค้าเกินดุล หมายถึง มูลค่าส่งออกมากกว่ามูลค่าน าเข้า 
 5.2 ดุลบริการ รายได้ และเงินโอน ประกอบด้วย 3 ส่วน ดงันี้ 
  1) ดุลบริการ หมายถึง ผลต่างสุทธิที่แสดงถึงการค้าระหว่างประเทศในด้ายบริการ
ประด้วยด้วยค่าขนส่ง ค่าระวาง ค่าประกันภัย ค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยว ค่าบริการทางธุรกิจและ
การเงิน รวมทั้งค่าลิขสิทธิ์ 
  2) รายได้ หมายถึง รายได้ในรูปของค่าจ้าง เงินเดือน และสวัสดิการ ทั้งท่ีเป็นตัวเงิน
และไม่เป็นตัวเงิน และรายได้จากการลงทุน ซึ่งหมายถึง ผลตอบแทนที่ได้รับจากการถือครอง
ทรัพย์สินทางการเงินในประเทศ  
  3) เงินโอน หมายถึง เงินบริจาค หรือเงินช่วยเหลือต่าง ๆ ที่ผู้มีถิ่นฐานในประเทศ
ได้รับ หรือโอนให้ผู้มีถ่ินฐานในต่างประเทศ ซึ่งเป็นธุรกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสิทธิความเป็น
เจ้าของในทรัพยากรที่แท้จริงหรือทางการเงิน 
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ที่มาของภาพ : http://cheriekis.blogspot.com/2012/01/1.html,2559 



 

 

 

 

 

 

  
5.3 ดุลบัญชีเดินสะพัด หมายถึง บัญชีที่แสดงรายรับ รายจ่าย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบัญชี
ดุลการช าระเงินระหว่างประเทศ ประกอบด้วยดุลการค้า ดุลบริการ และเงินโอน ภายใน             
ช่วงระยะเวลาหนึ่ง 
 5.4 เงินทุนเคลื่อนย้ายสุทธิ หมายถึง รายการลงทุน หรือการกู้เงินข้ามชาติที่ปรากฏ   
มูลค่าในบัญชีทุนและการเงิน 
 5.5 ดุลการช าระเงิน หรือดุลการช าระเงินระหว่างประเทศ หมายถึง บัญชีหรือรายการ    
ที่แสดงการับและการจ่ายเงินตราต่างประเทศจากการค้า การบริการ และการเงินด้านอ่ืน ๆ         
ของประเทศท่ีเกิดจากการติดต่อกับประเทศอ่ืนในระเวลาหนึ่ง (ปกติมีระยะเวลา 1 ปี) ลักษณะ    
ของดุลการช าระเงินมี 3 ประการ คือ  
  1) ดุลการช าระเงินสมดุล หมายถึง ยอดรายรับเงินตราต่างประเทศเท่ากับยอด
รายจ่ายเงินตราต่างประเทศ  
  2) ดุลการช าระเงินขาดดุล หมายถึง ยอดรายรับเงินตราต่างประเทศน้อยกว่า     
ยอดรายจ่ายเงินตราต่างประเทศ  
  3) ดุลการช าระเงินเกินดุล หมายถึง ยอดรายรับเงินตราต่างประเทศมากกว่า      
ยอดรายจ่ายเงินตราต่างประเทศ  
 5.6 ระบบอัตราแลกเปลี่ยน  
  อัตราแลกเปลี่ยน หมายถึง ราคาของเงินตราสกุลหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเงินตรา
สกุลอื่นตามอัตราที่ก าหนดในระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแต่ละระบบ 
  ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ ระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่และ
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว ซึ่งในทางปฏิบัติอาจแบ่งได้ 3 ระบบใหญ่ ๆ ดังนี้ 
 1) ระบบท่ีผูกค่าเงินสกุลอ่ืน ระบบนี้เป็นระบบที่น าเงินไปผูกค่ากับเงินสกุลอื่นเพียงสกุล
เดียว เช่น ฮ่องกงผูกค่าเงินดอลลาร์ฮ่องกงไว้กับดอลลาร์สหรัฐ หรืออาจผูกค่ากับกลุ่มสกุลเงินต่าง ๆ 
ที่เรียกว่า ระบบตะกร้าเงิน 
 2) ระบบท่ีมีความยืดหยุดจ ากัด ระบบนี้เป็นระบบทีค่ล้ายกันกับระบบผูกค่าเงนิกบัสกุล
อ่ืน แต่อัตราแลกเปลี่ยนอาจเคลื่อนไหวได้ในช่วงกว้างกว่า เช่น ประเทศท่ีอยู่ในกลไกอัตราแลกเปลี่ยน
ยุโรป (European Exchange Rate Mechanism - ERM) 
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3) ระบบท่ีมีความยืดหยุ่นสูง ระบบนี้เป็นระที่ข้ึนอยู่กับอุปสงค์และอุปทานของเงินตรา
ต่างประเทศ ซึ่งค่าของเงินจะมีความผันผวนมากกว่า 2 ระบบแรก ระบบที่มีความยืดหยุ่นนี้แบ่ง
ออกเป็นอีก 2 ระบบ คือ ระบบลอยตัวเสรี และระบบลอยตัวภายใต้การจัดการ 
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ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงท่ี    
เป็นระบบอัตราแลกเปลี่ยนก าหนด
คงท่ี คือ ระบบมาตรฐานทองค า       
ซึ่งทั่วโลกใช้ระบบนี้ก่อน ค.ศ.1914 
และในช่วง ค.ศ.1926-1933          
ทุนส ารองเป็นทองค าในอัตราส่วน     
ที่ก าหนด (Par Value) 

ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบยืดหยุ่น    
เป็นระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความ
ยืดหยุ่นตามสภาพของการค้าและการ
ลงทุนระหว่างประเทศ เช่น ระบบ
ตะกร้าเงิน ระบบเบรตตันวูดส์ ทุน
ส ารอง เป็นทองค า สกุลเงินหลักเป็น
ดอลลาร์สหรัฐ ปอนสเตอร์ลิง ฯลฯ 

ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบจัดการ  
เป็นระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่มีค่า
เสมอภาค และปล่อยให้กลไกของอุป
สงค์และอุปทานของเงินสกุลนั้นท างาน
ได้ในระดับหนึ่ง โดยธนาคารกลางมี
หน้าที่ดูแลตลาดเงินให้มีความ
เหมาะสมตามความเป็นจริงของตลาด
เงินทุนส ารอง เงินสกุลหลักของ
ต่างประเทศ เช่น ดอลลาร์สหรัฐ 
ปอนด์สเตอร์ลิง ยูโร 

ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอย
ตัวอย่างเสรี  เป็นระบบอัตรา
แลกเปลี่ยนของเงินสกุลใด ๆ ให้
เคลื่อนไหวตามกลไกของอุปสงค์และ
อุปทานของเงินตราโดยธนาคารกลาง
ไม่สามารถแทรกแซงได้ ทุนส ารอง 
การด ารงไว้น้อย เป็นเงินตราสกุลหลัก 

 

ประเภทของระบบอัตราแลกเปลี่ยน 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

เรื่อง การลงทุนระหว่างประเทศ 
 
1. การลงทุนระหว่างประเทศทางตรง 
 1.1 ความหมายของการลงทุนระหว่างประเทศทางตรง  
  การลงทุนระหว่างประเทศทางตรง (Foreign Direct Investment) หมายถึง 
การลงทุนในการผลิตสิ้นค้าและบริการโดยตรง มีการน าหลักทรัพย์หรือเงินตราต่างประเทศเข้ามา
ลงทุนในธุรกิจหรือกิจการในประเทศนั้น การลงทุนประเภทนี้จึงเป็นการลงทุนในภาคการผลิตหรือ
ภาคเศรษฐกิจแทจ้ริง (Real Sector) ซึ่งก่อให้เกิดการจ้างงานและสวัสดิภาพของประชาชนใน
ประเทศนั้น ๆ และมักจะเป็นการลงทุนในระยะยาว แรงจูงใจของการลงทุนประเภทนี้ ได้แก่ การมี
ราคาปัจจัยการผลิตต่ า เช่น ที่ดิน แรงงาน และมีนโยบายที่เอ้ืออ านวยให้แก่นักลงทุนต่างประเทศที่น า
เงินเข้ามาลงทุน เช่น ให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี การให้อ านวยความสะดวกในการติดต่อ
หน่วยงานราชการ 
 1.2 ประโยชน์ของการลงทุนระหว่างประเทศทางตรง 
  1) ประเทศผู้ลงทุน เมื่อมีการเคลื่อนย้ายเงินทุนไปลงทุนยังต่างประเทศ ผู้ลงทุน    
ก็หวังผลในด้านการรักษาตลาดสิ้นค้าและบริการที่ส่งออกให้มีสภาพคงเดิม หรือเป็นการป้องกัน       
การกีดกันทางการค้าจากนโยบายการค้าของประเทศคู่ค้า ตลอดจนการย้ายฐานการผลิตไปยัง
ประเทศอ่ืนที่มีทรัพยากรการผลิตมากหรือมีต้นทุนการผลิตต่ ากว่าในประเทศของตนเอง เช่น       
การลงทุนในประเทศท่ีมีค่าจ้างถูก มีทรัพยากรการผลิตจ านวนมาก 
  2) ประเทศผู้รับการลงทุน การเคลื่อนย้ายเงินทุนจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศ
เป็นการเพ่ิมการออมและการลงทุนของประเทศตน ท าให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ประชากร   
มีความเป็นอยู่ที่ดี ตลอดจนการได้รับประโยชน์ทางด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในระยะยาว 
ท าให้แรงงานภายในประเทศเกิดความช านาญในการผลิตสินค้าและบริการ ภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
เกิดการขยายตัวมากข้ึน และมีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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กรอบเนื้อหาที่ 2 



 

 

 

 

 

 

2. การลงทุนระหว่างประเทศทางอ้อม 

 2.1 ความหมายของการลงทุนระหว่างประเทศทางอ้อม 
  การลงทุนระหว่างประเทศทางอ้อมหรือการลงทุนทางการเงิน (Portfolio 
Financial Investment) หมายถึง การลงทุนที่เกิดจากนักลงทุนต่างประเทศ ทั้งท่ีเป็นบุคคล
ธรรมดาหรือสถาบันการเงินเข้ามาท าการจัดสรรเงินทุนเพ่ือหาผลตอบแทนสูงสุด โดยการโยกย้าย
เงินทุนไปลงทุนในตลาดเงินหรือตลาดทุนซึ่งอยู่ในรูปของการน าเงินฝากธนาคาร และการลงทุนใน
ลักษณะของการให้กู้ยืมหรือซื้อหลักทรัพย์ซึ่งจะท ากันในตลาดหลักทรัพย์ การแสวงหาก าไรจากการ
ซื้อขายหรือให้กู้ยืมจากหลักทรัพย์ภายในตลาดหลักทรัพย์เป็นการลงทุนในระยะสั้นและมีผลกระทบ
ต่อเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน แรงจูงใจที่ท าให้มีการลงทุนประเภทนี้ คือ อัตราดอกเบี้ย
ภายในประเทศอยู่ในระดับสูง ผลตอบแทนของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์สูง รวมทั้งการมี
เสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน 
 2.2 ประโยชน์ของการลงทุนระหว่างประเทศทางอ้อม 
  1) ท าให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเคลื่อนย้าย
เงินทุนระหว่างประเทศจะเป็นการเคลื่อนย้ายเงินทุนไปสู่ประเทศที่ให้ผลตอบแทนสูง และจะ
เคลื่อนย้ายออกจากประเทศท่ีให้ผลตอบแทนต่ า ซึ่งท าให้การจัดสรรทรัพยากรทางการเงินระหว่าง
ประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  2) ท าให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น เมื่อมีการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่าง
ประเทศไปยังประเทศผู้รับการลงทุนย่อมท าให้เกิดการผลิตสินค้าและบริการสนองความต้องการ    
ของคนภายในประเทศนั้น มีการจ้างงานและท าให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน ประชาชนก็จะกินดีอยู่ดีมากขึ้น 
  3) ท าให้ประเทศผู้รับการลงทุนมีการพัฒนาเศรษฐกิจ การเคลื่อนย้ายเงินทุน
ระหว่างประเทศย่อมท าให้ประเทศผู้รับการลงทุนมีเงินทุนในการสร้างโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน 
เอกชนมีการขยายตัวในกิจการต่าง ๆ เกิดการจ้างงานและท าให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน เศรษฐกิจของประเทศ
ก็ขยายตัวและมีการพัฒนามากข้ึน 
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ที่มาของภาพ : http://www.savewaytrading.com/service/15,2559 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่อง การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 
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กรอบกิจกรรม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรื่อง การค้าระหว่างประเทศ 

 ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
1) การค้าระหว่างประเทศ หมายถึง ................................................................................................. ..... 
............................................................................................................................. ................................... 
2) สาเหตุและปัจจัยที่ก่อให้เกิดการค้าระหว่างประเทศ ได้แก่ ............................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
3) ประโยชน์ของการค้าระหว่างประเทศมีกี่ด้านแต่ละด้านมีประโยชน์อย่างไรบ้าง................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
4) ดุลการค้าหมายถึง........................................................................ ...................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
5) ภาวะของดุลการค้าจ าแนกออกได้ 3 ลักษณะอะไรบ้างให้อธิบายแต่ละลักษณะ .............................. 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
6) ดุลบริการ รายได้ และเงินโอน หมายถึง............................................................................................. 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
7) อัตราแลกเปลี่ยนแบบคงท่ี หมายถึง ..................................................... ............................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
8) อัตราแลกเปลี่ยนแบบยืดหยุ่น หมายถึง ............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
9) อัตราแลกเปลี่ยนแบบจัดการ หมายถึง ............................................................... .............................. 
............................................................................................................................. ................................... 
10) อัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวอย่างเสรี หมายถึง ................................................................ ............ 
............................................................................................................................. ................................... 
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กรอบกิจกรรมที่ 1 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

เรื่อง การลงทุนระหว่างประเทศ 

 ค าชี้แจง ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
1) การลงทุนระหว่างประเทศทางตรง หมายถึง .....................................................................................  
................................................................ ................................................................................................  
................................................................ ................................................................................................  
2) ประโยชน์ของการลงทุนระหว่างประเทศทางตรงมีอะไรบ้างให้อธิบาย ............................................. 
................................................................................................................................................................  
................................................................ ................................................................................................  
................................................................ ................................................................................................  
3) การลงทุนระหว่างประเทศทางอ้อม หมายถึง ....................................................................................  
................................................................ ................................................................................................  
................................................................ ................................................................................................  
4) ประโยชน์ของการลงทุนระหว่างประเทศทางอ้อมมีอะไรบ้างให้อธิบาย ............................................ 
................................................................ ................................................................................................  
................................................................ ................................................................................................  
................................................................ ................................................................................................  
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กรอบกิจกรรมที่ 2 

 

ท ากิจกรรมกันได้ไหมครับ... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) การค้าระหว่างประเทศ  หมายถึง การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการต่าง ๆ  ผ่านเขตแดนของชาติ 
ประกอบด้วยการส่งสินค้าและวัตถุดิบที่ผลิตขึ้นมาภายในประเทศ ของตนไปยังประเทศอ่ืน ๆ ที่เป็น  
ผู้ซื้อเรียกว่า การส่งออก (Export) และการซื้อสินค้าและวัตถุดิบที่ผลิตจากประเทศอ่ืน ๆ เรียกว่า 
การน าเข้า (Import) 
2) สาเหตุและปจัจัยที่ก่อให้เกิดการค้าระหว่างประเทศ ได้แก่ 1. ความแตกต่างทางภูมิศาสตร์        
2. ความแตกต่างทางทรัพยากรธรรมชาติ 3. ความได้เปรียบทางการผลิต  
3) ประโยชน์ของการค้าระหว่างประเทศ มี 2 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านการส่งออกสินค้า มีประโยชน์       
ต่อประเทศดังนี้ 1) การมีเงินตราต่างประเทศ 2) การเพ่ิมรายได้ของผู้ผลิต 3) การเกิดผลดีต่อระบบ
เศรษฐกิจ 4) การเป็นแหล่งรายได้ของรัฐบาล 5) การมีความสามารถในการช าระหนี้คืน                  
2. ด้านการน าเข้าสินค้า มีประโยชน์ต่อประเทศดังนี้  1) การได้รับประโยชน์ของผู้บริโภค               
2) การเพ่ิมการลงทุน 3) การมีรายได้เพ่ิมข้ึนของรัฐบาล  4) การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
4) ดุลการค้า หมายถึง การเปรียบเทียบข้อมูลสินค้าออกกับมูลค่าสินค้าเข้าของประเทศในระยะเวลา 
1 ปี การเปรียบเทียบจะจ ากัดเฉพาะมูลค่าตามบัญชีเดินสะพัดเท่านั้น   
5) ภาวะดุลการค้าจ าแนกออกได้ 3 ประเภท คือ 1. ดุลการค้าสมดุล หมายถึง มูลค่าส่งออกเท่ากับ
มูลค่าน าเข้า 2. ดุลการค้าขาดดุล หมายถึง มูลค่าส่งออกน้อยกว่ามูลค่าน าเข้า 3. ดุลการค้าเกินดุล 
หมายถึง มูลค่าส่งออกมากกว่ามูลค่าน าเข้า 
6) ดุลบริการ รายได้ และเงินโอน หมายถึง ดุลบริการ หมายถึง ผลต่างสุทธิที่แสดงถึงการค้าระหว่าง
ประเทศในด้ายบริการประด้วยด้วยค่าขนส่ง ค่าระวาง ค่าประกันภัย ค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยว 
ค่าบริการทางธุรกิจและการเงิน รวมทั้งค่าลิขสิทธิ์  รายได้ หมายถึง รายได้ในรูปของค่าจ้าง เงินเดือน 
และสวัสดิการ ทั้งท่ีเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน และรายได้จากการลงทุน ซึ่งหมายถึง ผลตอบแทนที่
ได้รับจากการถือครองทรัพย์สินทางการเงินในประเทศ เงินโอน หมายถึง เงินบริจาค หรือเงิน
ช่วยเหลือต่าง ๆ ที่ผู้มีถ่ินฐานในประเทศได้รับ หรือโอนให้ผู้มีถ่ินฐานในต่างประเทศ ซึ่งเป็นธุรกรรมที่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสิทธิความเป็นเจ้าของในทรัพยากรที่แท้จริงหรือทางการเงิน 
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แนวค าตอบกรอบกิจกรรมที่ 1 
เรื่อง การค้าระหว่างประเทศ 



 

 

 

 

 

 

         

 

 

7) อัตราแลกเปลี่ยนแบบคงท่ี หมายถึง เป็นระบบอัตราแลกเปลี่ยนก าหนดคงท่ี คือ ระบบมาตรฐาน
ทองค าซึ่งทั่วโลกใช้ระบบนี้ก่อน ค.ศ.1914 และในช่วง ค.ศ.1926-1933 ทุนส ารองเป็นทองค า        
ในอัตราส่วนที่ก าหนด (Par Value) 
8) อัตราแลกเปลี่ยนแบบยืดหยุ่น หมายถึง เป็นระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความยืดหยุ่นตามสภาพ  
ของการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ เช่น ระบบตะกร้าเงิน ระบบเบรตตันวูดส์ ทุนส ารอง     
เป็นทองค า สกุลเงินหลักเป็นดอลลาร์สหรัฐ ปอนสเตอร์ลิง ฯลฯ 
9) อัตราแลกเปลี่ยนแบบจัดการ หมายถึง เป็นระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่มีค่าเสมอภาค และปล่อย
ให้กลไกของอุปสงค์และอุปทานของเงินสกุลนั้นท างานได้ในระดับหนึ่ง โดยธนาคารกลางมีหน้าที่ดูแล
ตลาดเงินให้มีความเหมาะสมตามความเป็นจริงของตลาดเงินทุนส ารอง เงินสกุลหลักของต่างประเทศ 
เช่น ดอลลาร์สหรัฐ ปอนด์สเตอร์ลิง ยูโร 
10) อัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัวอย่างเสรี หมายถึง เป็นระบบอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลใด ๆ ให้
เคลื่อนไหวตามกลไกของอุปสงค์และอุปทานของเงินตราโดยธนาคารกลางไม่สามารถแทรกแซงได้   
ทุนส ารอง การด ารงไว้น้อย เป็นเงินตราสกุลหลัก       
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แนวค าตอบกรอบกิจกรรมที่ 1 (ตอ่) 
เรื่อง การค้าระหว่างประเทศ 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
1) การลงทุนระหว่างประเทศทางตรง หมายถึง การลงทุนในการผลิตสิ้นค้าและบริการโดยตรง        
มีการน าหลักทรัพย์หรือเงินตราต่างประเทศเข้ามาลงทุนในธุรกิจหรือกิจการในประเทศนั้น การลงทุน
ประเภทนี้จึงเป็นการลงทุนในภาคการผลิตหรือภาคเศรษฐกิจแท้จริง (Real Sector) ซึ่งก่อให้เกิดการ
จ้างงานและสวัสดิภาพของประชาชนในประเทศนั้น ๆ และมักจะเป็นการลงทุนในระยะยาว แรงจูงใจ
ของการลงทุนประเภทนี้ ได้แก่ การมีราคาปัจจัยการผลิตต่ า เช่น ที่ดิน แรงงาน และมีนโยบาย            
ทีเ่อ้ืออ านวยให้แก่นักลงทุนต่างประเทศท่ีน าเงินเข้ามาลงทุน เช่น ให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี            
การให้อ านวยความสะดวกในการติดต่อหน่วยงานราชการ 
2) ประโยชน์ของการลงทุนระหว่างประเทศทางตรง ได้แก่ 1) ประเทศผู้ลงทุน เมื่อมีการเคลื่อนย้าย
เงินทุนไปลงทุนยังต่างประเทศ ผู้ลงทุนก็หวังผลในด้านการรักษาตลาดสิ้นค้าและบริการที่ส่งออก     
ให้มีสภาพคงเดิม หรือเป็นการป้องกันการกีดกันทางการค้าจากนโยบายการค้าของประเทศคู่ค้า    
ตลอดจนการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอ่ืนที่มีทรัพยากรการผลิตมากหรือมีต้นทุนการผลิตต่ ากว่า
ในประเทศของตนเอง เช่น การลงทุนในประเทศที่มีค่าจ้างถูก มีทรัพยากรการผลิตจ านวนมาก 
2) ประเทศผู้รับการลงทุน การเคลื่อนย้ายเงินทุนจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศเป็นการเพ่ิมการ
ออมและการลงทุนของประเทศตน ท าให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ประชากร   มีความเป็นอยู่   
ที่ดี ตลอดจนการได้รับประโยชน์ทางด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในระยะยาว ท าให้แรงงาน
ภายในประเทศเกิดความช านาญในการผลิตสินค้าและบริการ ภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ เกิดการ
ขยายตัวมากขึ้น และมีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
3) การลงทุนระหว่างประเทศทางอ้อม หมายถึง การลงทุนที่เกิดจากนักลงทุนต่างประเทศ ทั้งท่ี     
เป็นบุคคลธรรมดาหรือสถาบันการเงินเข้ามาท าการจัดสรรเงินทุนเพ่ือหาผลตอบแทนสูงสุด โดย    
การโยกย้ายเงินทุนไปลงทุนในตลาดเงินหรือตลาดทุนซึ่งอยู่ในรูปของการน าเงินฝากธนาคาร และ   
การลงทุนในลักษณะของการให้กู้ยืมหรือซื้อหลักทรัพย์ซึ่งจะท ากันในตลาดหลักทรัพย์ การแสวงหา
ก าไรจากการซื้อขายหรือให้กู้ยืมจากหลักทรัพย์ภายในตลาดหลักทรัพย์เป็นการลงทุนในระยะสั้น และ
มีผลกระทบต่อเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน แรงจูงใจที่ท าให้มีการลงทุนประเภทนี้ คือ อัตรา
ดอกเบี้ยภายในประเทศอยู่ในระดับสูง ผลตอบแทนของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์สูง รวมทั้ง     
การมีเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน 
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แนวค าตอบกรอบกิจกรรมที่ 2 
เรื่อง การลงทุนระหว่างประเทศ 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
4) ประโยชน์ของการลงทุนระหว่างประเทศทางอ้อม ได้แก่ 1) ท าให้เกิดการจัดสรรทรัพยากร
การเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศจะเป็นการเคลื่อนย้ายเงินทุน
ไปสู่ประเทศท่ีให้ผลตอบแทนสูง และจะเคลื่อนย้ายออกจากประเทศท่ีให้ผลตอบแทนต่ า ซึ่งท าให้การ
จัดสรรทรัพยากรทางการเงินระหว่างประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  2) ท าให้ประชาชน
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เมื่อมีการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศไปยังประเทศผู้รับการลงทุนย่อม
ท าให้เกิดการผลิตสินค้าและบริการสนองความต้องการ    ของคนภายในประเทศนั้น มีการจ้างงาน
และท าให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น ประชาชนก็จะกินดีอยู่ดีมากขึ้น 3) ท าให้ประเทศผู้รับการลงทุนมีการ
พัฒนาเศรษฐกิจ การเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศย่อมท าให้ประเทศผู้รับการลงทุนมีเงินทุน   
ในการสร้างโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เอกชนมีการขยายตัวในกิจการต่าง ๆ เกิดการจ้างงานและ  
ท าให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน เศรษฐกิจของประเทศก็ขยายตัวและมีการพัฒนามากขึ้น 
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แนวค าตอบกรอบกิจกรรมที่ 2 (ตอ่) 
เรื่อง การลงทุนระหว่างประเทศ 

...ต่อไปไปท าแบบทดสอบ

หลังเรียนกันเลยครับ.... 



 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบแบบทดสอบหลังหลังเรียนเรียน  
เรื่อง การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศเรื่อง การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย × ทับอักษร ก. ข. ค. หรือ ง. ในข้อที่เห็นว่าถูกที่สุดเพียงข้อเดียว  
            ลงในกระดาษค าตอบ 
1. ประเทศใดมีความช านาญและได้เปรียบทางการผลิตเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 
    ก. ญี่ปุ่น          
    ข. อินเดีย 
    ค. สหรฐัอเมริกา        
    ง. สวิตเซอร์แลนด์ 
2. ข้อใดเป็นการลงทุนระหว่างประเทศ 
    ก. การน าเงินไปฝากธนาคาร 
    ข. การโยกย้ายเงินทุนไปในตลาดการเงิน 
    ค. การลงทุนในลักษณะของการซื้อหลักทรัพย์ 
    ง. การลงทุนในธุรกิจการผลิตสิ้นค้าและบริการ 
3. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการค้าระหว่างประเทศด้านการส่งออกสินค้า 
    ก. การเพิ่มรายได้ของผู้ผลิต   
    ข. การมีเงินตราต่างประเทศ 
    ค. การได้รับประโยชน์ของผู้บริโภค  
    ง. การเกิดผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ 
4. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการค้าระหว่างประเทศด้านการน าเข้าสินค้า 
    ก. การเพิ่มการลงทุน 
    ข. การได้รับประโยชน์ของผู้บริโภค 
    ค. การมีรายได้เพ่ิมข้ึนของรัฐบาล 
    ง. การมีความสามารถในการช าระหนี้คืน 
5. ข้อใดเป็นประโยชน์ของการลงทุนระหว่างประเทศทางตรง 
    ก. ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี 
    ข. ประเทศผู้รับการลงทุนมีการพัฒนา 
    ค. ได้รับประโยชน์ทางด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ ๆ  
    ง. เกิดการจัดสรรทรัพยากรการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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6. ข้อใดเป็นประโยชน์ของการลงทุนระหว่างประเทศทางอ้อม 
    ก. เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
    ข. ท าให้ประชาชนมีความกินดีอยู่ดี 
    ค. ภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ เกิดการขยายตัวมากข้ึน 
    ง. มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
7. “การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการต่าง ๆ ผ่านเขตแดนของชาติ” ข้อความนี้เป็นความหมาย 
    ของข้อใด 
    ก. การส่งออกสุทธิ 
    ข. การค้าแบบทวิภาคี 
    ค. การค้าระหว่างประเทศ 
    ง. การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ 
8. Socialism หมายถึงข้อใด 
    ก. ระบบตลาด 
    ข. ระบบทุนนิยม 
    ค. ระบบเสรีนิยม 
    ง. ระบบสังคมนิยม 
9. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุและปัจจัยที่ก่อให้เกิดการค้าระหว่างประเทศ 
    ก. ความแตกต่างของประชากรในประเทศไทย 
    ข. ความแตกต่างทางทรัพยากรธรรมชาติ 
    ค. ความแตกต่างทางภูมิศาสตร์ 
    ง. ความได้เปรียบทางการผลิต 
10. “แต่ละประเทศมีท าเลที่ตั้งและสภาพดินฟ้าอากาศแตกต่างกันท าให้โอกาสในการผลิตสินค้าชนิด
ต่าง ๆ มีความแตกต่างกันไปตามความเหมาะสม” จากข้อความนี้ประเทศไทยคนผลิตสินค้าชนิดใด
เป็นสินค้าส่งออก 
    ก. ปอ 
    ข. ข้าว 
    ค. ยางพารา 
    ง. มันส าปะหลัง 
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ข้อที ่ เฉลย 
1 ง 
2 ค 
3 ง 
4 ค 
5 ข 
6 ค 
7 ง 
8 ก 
9 ข 
10 ก 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
เรื่อง การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ 

ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 

ได้ไหมครับ 
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