
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

(พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙) 
 
 

ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community : AEC) มีการก าหนดวิสัยทัศน์การวิจัย คือ “การวิจัยเพ่ือน าประเทศไทยมุ่งสู่การ
เป็นประเทศผู้น าในประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืน” มีพันธกิจการวิจัย ๔ พันธกิจ ประกอบด้วย ๑) ส่งเสริมการ
วิจัยด้านบูรณาการความร่วมมือให้กับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการเป็นประเทศผู้น าใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ๒) ส่งเสริมงานวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ก่อให้เกิดความร่วมมือกันด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม ในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพ่ือการเป็นตลาดเดียว ๓) ส่งเสริมงานวิจัยเพ่ือ
การเรียนรู้ภาษา สังคม และวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ ๔) ส่งเสริมงานวิจัย
อ่ืนๆที ่สามารถช่วยสร้างความร่วมมือกับระหว่างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ โดยมีการวางยุทธศาสตร์การ
วิจัย ๕ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๑) ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการสร้างความเข้าใจภาครัฐ เอกชน และภาค
ประชาชน ในการเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ๒) ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านเตรียมความพร้อมใน
ด้านการเป็นประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ๓) ยุทธศาสตร์การสร้างศักยภาพและความสามารถ
ในการด ารงชีวิตผ่านภาษาไทยและภาษาเพ่ือนบ้านในประชาคมอาเซียน และสร้างความเข้มแข็งทางความคิด
และวัฒนธรรม  เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันของประชาคมอาเซียน และการสร้างเสริมวัฒนธ รรมทางจิตใจ ๔) 
ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในด้านการเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และ ๕) 
ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการสร้างความเข้าใจภาคประชาชนในการเป็นประเทศในประชาคเศรษฐกิจมอาเซียน 
รวมทั้งมีการก าหนดเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ ๕ เป้าประสงค์ ประกอบด้วย ๑) สร้างงานวิจัยที่ได้รับการ
ยอมรับและน าไปใช้ได้จริงในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  ๒) สร้างงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับและ
น าไปใช้ได้จริงกับหน่วยงาน องค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
แก้ไขปัญหาภายในภูมิภาคโดยสันติวิธี และยึดมั่นในหลักความม่ันคงรอบด้าน ๓) สร้างงานวิจัยที่ส่งเสริมความ
ร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยด้านวัฒนธรรมกับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ให้เห็นความ
งดงามสุนทรีย์ของชีวิตสังคมและวัฒนธรรมของกันและกัน ๔) สร้างงานวิจัยที่สร้างความร่วมมือด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  และ ๕) สร้างงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับและน าไปใช้
ได้จริงในภาคประชาชน 

นอกจากนี้ เพ่ือให๎ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด๎านการเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนที่ก าหนดขึ้นมีการน าไปสูํการปฏิบัติอยํางมีประสิทธิภาพและบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปูาประสงค์
อยํางมีประสิทธิผล จึงมกีารก าหนดผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด เปูาหมาย กรอบเวลา และแนวทางการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย รวมทั้งแนวทางการติดตามและประเมินผลที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมไว๎ด๎วย 
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ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
(พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙) 

 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ๑.๑  ความเป็นมาของงานวิจัยด้านการเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด๎านการเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community : AEC) ก าหนดมาจากนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. 
๒๕๕๕-๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 
๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)  นโยบายรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี)  และยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณรายจํายประจ าปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ โดยนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 
๘ ที่ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ (วช.) จัดท าขึ้น ได๎ให๎ความส าคัญกับการบูรณาการด๎านการวิจัยที่
สอดคล๎องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ควบคูํกับการวิจัยเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ 
รวมทั้งมุํงชี้น าการพัฒนาประเทศอยํางสมดุลและยั่งยืน ด๎วยการเปิดโอกาสให๎ทุกภาคสํวนเข๎ามามีสํวนรํวม 
นอกจากนี้ยังให๎ความส าคัญการเตรียมความพร๎อมเพ่ือสร๎างภูมิคุ๎มกันของประเทศส าหรับรับมือกับความเสี่ยง
และวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมิได๎คาดการณ์ลํวงหน๎าไว๎ จึงมีความต๎องการผลงานวิจัย องค์ความรู๎ และ
นวัตกรรม เพื่อเป็นข๎อเสนอและทางเลือกส าหรับการปูองกัน แก๎ไขปัญหาและน าไปสูํการเสริมสร๎างและพัฒนา
ประเทศอยํางมีประสิทธิผล โดยเฉพาะในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตามก าหนดเวลาของการเป็นประชาคม
อาเซียน อยํางเป็นทางการด๎วย ดังนั้น เพ่ือให๎เกิดการศึกษาอยํางรู๎เทํากันการเปลี่ยนแปลงดังกลําวและเป็นการ
เตรียมความพร๎อมรองรับการเข๎าสูํประชาคมอาเซียนของประเทศไทย โดยเฉพาะตํอผลกระทบที่ส าคัญและ
เป็นรูปธรรมได๎อยํางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ จึงจ าเป็นต๎องก าหนดยุทธศาสตร์การวิจัยนี้เ พ่ือให๎มี
ผลงานวิจัย องค์ความรู๎ และนวัตกรรม ส าหรับเป็นการชี้น าการขับเคลื่อนให๎เกิดพัฒนาปรับปรุงประเทศให๎
พร๎อมกับการก๎าวเข๎าสูํประชาคมอาเซียนในสิ้นปี ๒๕๕๘ 

 การจัดท ายุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด๎านการเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน เป็นสํวนหนึ่งของภารกิจนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย ที่เรํงจัดท าเพ่ือน าการวิจัยมาสร๎างศักยภาพ
ของประเทศไทยในการรํวมมือกับประเทศในกลุํมอาเซียน ที่เกิดจากการรวมกลุํมกันเป็นสมาคมของประเทศ 
๑๐ ประเทศ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ ซึ่งประกอบด๎วย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พมํา 
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และ เวียดนาม ทั้ง ๑๐ ประเทศ เรียกวิถีชีวิตในพ้ืนที่ทั้งภูมิภาควําเป็นประชาชนบ๎าน
เดียวกัน ซึ่งเรียกกันอยํางเป็นทางการวํา “ประชาคมอาเซียน” หรือ “ASEAN Community : AC” ภายในปี 
๒๕๖๓ และตํอมาผู๎น าอาเซียนได๎ลงนามในปฏิญญาเซบูวําด๎วยการเรํงรัดการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ภายในปี ๒๕๕๘ และเพ่ือเรํงรัดเปูาหมายการจัดตั้งประชาคมอาเซียนให๎เร็วขึ้นอีก ๕ ปี ซึ่งประชาคมอาเซียน
ดังกลําวประกอบด๎วยสามเสาหลัก เสาหลักแรก คือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community : AEC) มีเปูาหมายให๎กลุํมประเทศในประชาคมอาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน มี
การเคลื่อนย๎ายสินค๎าและบริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝีมืออยํางเสรีเพ่ือมุํงให๎อาเซียนเป็นตลาด
และฐานการผลิตเดียวรํวมกัน อีกทั้งยังต๎องการเพ่ิมอ านาจการตํอรองในเวทีการค๎าโลก เสาหลักที่สองในการ
ค้ ายันประชาคมอาเซียน คือเสาหลักประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security 
Community : APSC) และเสาหลักที่สาม คือ เสาหลักประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN 
Socio-Cultural Community : ASCC) ซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียนนั้น จะละเลยเรื่อง
การเมืองและความมั่นคงอาเซียน สังคม และวัฒนธรรมในอาเซียนด๎วยกันเองไมํได๎ จึงต๎องรํวมกันสร๎างความ
มั่นคง สร๎างความเจริญรุํงเรือง และด ารงวิถีชีวิตอันงดงามในประชาคมอาเซียนไปพร๎อมๆ กันด๎วย 
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ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากความรํวมมือดังกลําวสํงผลกระทบเศรษฐกิจ ความ
มั่นคง สังคม และวัฒนธรรม ฯลฯ ตํอประชาชนและภาคสํวนตํางๆ อาทิ ภาคอุตสาหกรรม การค๎า และการ
บริการเป็นต๎น ซึ่งผลกระทบอาจเป็นทั้งโอกาสและภัยคุกคามตํอผู๎ผลิต ผู๎จัดจ าหนําย ผู๎บริโภค ฯลฯ  ที่เป็น
ประชาชนในกลุํมประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะผลกระทบด๎านเศรษฐกิจจากการรวมกันเป็น AEC ที่เป็นเรื่อง
ส าคัญที่เป็นรูปธรรมชัดเจนที่สุด เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อาทิ การผลิต (Production) การบริโภค 
(Consumption) การกระจาย (Distribution) และการแลกเปลี่ยน (Exchange) เป็นต๎น มีขอบขํายที่
กว๎างขวาง และมีลักษณะของตลาดผู๎บริโภคในกลุํมประเทศอาเซียนมีสภาพสินค๎าที่คล๎ายคลึงกับประเทศไทย 
รวมทั้งมีฐานการผลิตที่อาศัยปัจจัยด๎านแรงงานและทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นส าคัญเหมือนๆ กัน ประกอบ
กับ AEC เป็นกรอบความรํวมมือทางเศรษฐกิจที่มีความใกล๎ชิดไทยมากที่สุดจากการที่ประเทศสมาชิกหลาย
ประเทศเป็นเพ่ือนบ๎าน มีพรมแดนติดกัน มีวัฒนธรรมที่คล๎ายคลึง มีสินค๎าและบริการที่สามารถเสริมซึ่งกันและ
กันได๎ หรือมีสินค๎าบริการที่คล๎ายคลึงกัน การรวมกลุํมเศรษฐกิจจะท าให๎เกิดตลาดในภูมิภาคที่มีขนาดใหญํ โดย
สามารถน าจุดแข็งของแตํละประเทศมาเสริมกับจุดแข็งของประเทศไทยเพ่ือสร๎างประโยชน์สูงสุดในการผลิต 
สํงออก และบริการ ดังนั้น การรวมกันเป็น AEC ภายใต๎ AC จึงมีความส าคัญกับประเทศไทยอยํางมาก 

นอกจากนี้ AEC จะสํงเสริมให๎ประเทศสมาชิกมีความเป็นเอกภาพและชํวยสร๎างอ านาจการ
ตํอรองในเวทีตํางๆ ให๎เพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งจะสนับสนุนให๎เกิดการขยายตัวด๎านการค๎าและการลงทุนของไทย
และชาติสมาชิกอ่ืนๆ  เนื่องจากการรวมเป็น AEC จะท าให๎เกิดการยกเลิกหรือลดอุปสรรคในการเข๎าสูํตลาด 
อาทิ อุปสรรคด๎านภาษีหรือมาตรการทางการค๎าอ่ืนๆ ที่มิใชํภาษี เป็นต๎น โดยชาติสมาชิก AEC จะแสวงหา
ความรํวมมือเพ่ือลดหรือขจัดอุปสรรคตํางๆ เหลํานั้น และจะสํงเสริมการอ านวยความสะดวกทางการค๎าและ
การลงทุนระหวํางกัน รวมทั้งยังจะท าให๎ผู๎ประกอบการไทยได๎เริ่มปรับตัวและเตรียมความพร๎อมกับสภาวะ
แวดล๎อมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และใช๎โอกาสที่เกิดจากการลดอุปสรรคทางการค๎าและการลงทุนตํางๆ 
ให๎เกิดประโยชน์อยํางเต็มที่ โดยเฉพาะสาขาที่ไทยมีความพร๎อมและมีขีดความสามารถในการแขํงขันสูง 

อยํางไรก็ดี การเข๎าสูํ AEC กํอให๎เกิดผลกระทบทั้งท่ีเป็นโอกาสและภัยคุกคาม แตํเนื่องจากยัง
ไมํมีผลการวิจัยที่ศึกษาไว๎อยํางชัดเจนและรอบด๎าน โดยเฉพาะผลการวิจัยที่สามารถน ามาประยุกต์ใช๎กับภาค
ธุรกิจ อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยํอม (Small and Medium Enterprises : SMEs) และประชาชน
ของไทย ฯลฯ ซึ่งเป็นทั้งผู๎ผลิต ผู๎จัดจ าหนําย ผู๎บริโภค และเป็นผู๎ได๎ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ ดังนั้น จึงเกิด
ค าถามหรือข๎อสงสัยวําในการก๎าวเข๎าสูํ AEC  ใครจะได๎ประโยชน์และเสียประโยชน์ รวมทั้งหากจะแสวงหา
ประโยชน์จากโอกาสดังกลําวจะต๎องพัฒนาอะไร อยํางไร แนวทางไหน จึงจะสร๎างความแข็งแกรํงที่ยั่งยืนได๎ 
ส าหรับในสํวนที่เสียประโยชน์ก็จะต๎องเรํงปรับตัวอะไรและอยํางไร จึงจะรับมือและสามารถพลิกวิกฤติเป็น
โอกาสได๎ โดยเฉพาะขั้นตอนการด าเนินการและการปฎิบัติตามในข๎อตกลงหรือความผูกพันตํางๆ ที่ประเทศ
ไทยได๎ท าไว๎กับชาติสมาชิก AEC จะสํงผลดีมากกวําผลเสียหรือไมํ อยํางไร โดยที่ในปัจจุบันเรื่องดังกลําวยังขาด
การเปิดเผยข๎อมูลจึงท าใหป๎ระชาชนสํวนใหญํขาดการรับรู๎ มีสํวนรํวม และเกิดความไมํเข๎าใจตํางๆ   

 จากความเป็นมา และความส าคัญข๎างต๎น ท าให๎การวิจัยเกี่ยวกับการเป็นประเทศในประชาคม
อาเซียน โดยเฉพาะการเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพ่ือให๎ได๎ผลการวิจัยที่ตอบโจทย์หรือค าถามตํางๆ ที่
ชัดเจน และน าไปสูํการเผยแพรํให๎กับบุคคล องค์กร และสาธารณชนทั่วไป ได๎รับรู๎และเข๎าใจความเป็นไปที่จะ
เกิดข้ึนส าหรับประยุกต์น าไปใช๎ประโยชน์ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ปัจจุบัน “การวิจัย” ถือเป็นเครื่องมือที่มี
ความส าคัญในการแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู๎ใหมํๆ ของประเทศ เพ่ือให๎ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
และความก๎าวหน๎าของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น อันจะน าไปสูํการประยุกต์ใช๎ส าหรับปรับปรุง
วิถีชีวิตความเป็นอยูํของประชาชนในประเทศให๎ดีขึ้น ด๎วยเหตุนี้ วช. ซึ่งเป็นหนํวยงานด๎านการวิจัยและพัฒนา
ของประเทศ จึงได๎จัดท ายุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด๎านการเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เพ่ือเตรียมความพร๎อมในด๎านตํางๆ ในการเปิดรับกับการเปลี่ยนแปลง  



๔ 

๑.๒  การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประเด็นการ
พัฒนาการวิจัยด้านการเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

การเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยํางเป็นทางการภายในสิ้นปี ๒๕๕๘ เป็นทิศทางและ
พัฒนาการที่ส าคัญของอาเซียน โดยเฉพาะการรวมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ที่มีเปูาหมายที่
ส าคัญ คือ มุํ ง ไปสูํการมีตลาดและฐานการผลิตเดียวกันและมีการเคลื่อนย๎ายสินค๎า บริการ การ
ลงทุน เงินทุน และแรงงานมีฝีมืออยํางเสรี และเพ่ือให๎บรรลุเปูาหมายดังกลําว ทั้งนี้ ชาติสมาชิกอาเซียนได๎
รํวมกันจัดท าแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community Blueprint) 
ซึ่งเป็นแผนงานบูรณาการการด าเนินงานในด๎านเศรษฐกิจเพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์ ๔ ด๎าน คือ 

๑) การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว (Single Market and Production Base) โดยจะมี 
การเคลื่อนย๎ายสินค๎า บริการ การลงทุน และแรงงานมีฝีมืออยํางเสรี รวมทั้งการเคลื่อนย๎ายเงินทุนอยํางเสรี 
มากขึ้น รวมทั้งการสํงเสริมการรวมกลุํมสาขาส าคัญของอาเซียนให๎เป็นรูปธรรม โดยได๎ก าหนดเปูาหมายเวลา  
ที่จะคํอยๆ ลด หรือยกเลิกอุปสรรคระหวํางกันเป็นระยะ ทั้งนี้ ก าหนดเปูาหมายให๎ลดภาษีสินค๎าเป็นร๎อยละ ๐ 
และลดหรือเลิกมาตรการที่มิใชํภาษี  

๒) การสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน โดยให๎ความส าคัญกับ
ประเด็นนโยบายที่จะชํวยสํงเสริมการรวมกลุํมทางเศรษฐกิจ เชํน นโยบายการแขํงขัน การคุ๎มครองผู๎บริโภค 
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นโยบายภาษี และการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน (การเงิน  
การขนสํง เทคโนโลยีสารสนเทศ และพลังงาน) 

๓) การพัฒนาเศรษฐกิจอยํางเสมอภาค โดยสํงเสริมให๎มีการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยํอม (SMEs) และการเสริมสร๎างขีดความสามารถผํานโครงการตํางๆ เชํน ข๎อริเริ่มเพ่ือการรวมตัวของอาเซียน 
(Initiative for ASEAN Integration : IAI) เป็นต๎น เพ่ือลดชํองวํางของการพัฒนาทางเศรษฐกิจระหวําง
ประเทศสมาชิกอาเซียน 

๔) การบูรณาการเข๎ากับเศรษฐกิจโลก เน๎นการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียน
กับประเทศภายนอกภูมิภาค เพ่ือให๎อาเซียนมีทําทีรํวมกันอยํางชัดเจน เชํน การจัดท าเขตการค๎าเสรีของ
อาเซียนกับประเทศคูํเจรจาตํางๆ เป็นต๎น รวมทั้งสํงเสริมการสร๎างเครือขํายในด๎านการผลิต/จ าหนํายภายใน
ภูมิภาคให๎เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก 

 ทั้งนี้ การที่ประเทศไทยจะเข๎าสูํประชาคมอาเซียนและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในสิ้นปี 
๒๕๕๘ สํงผลตํอสถานการณ์ปัจจุบันและกํอให๎เกิดแนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงที่เป็นทั้งโอกาสที่ให๎ประโยชน์และ
ภัยคุกคามที่ท าให๎เกิดผลกระทบตํอประเทศไทย  รวมทั้งมีสิ่งท๎าทายตํอประเทศไทยในหลายภาคสํวน  
โดยสรุปได ๎ดังนี้ 
  ๑) ผลดีของ AEC 

- กลุํมประเทศสมาชิกอาเซียนมีประชากรรวมกวํา ๖๐๐ ล๎านคน เป็นการเพ่ิมศักยภาพ 
ในการบริโภคและเพ่ิมอ านาจในการตํอรองในระดับโลก 

- การรวมกลุํมทางเศรษฐกิจกํอให๎เกิดการประหยัดตํอขนาด (Economy of Scale) 
หากมีการผลิตมาก ต๎นทุนก็จะต่ าลง 

- มีแรงดึงดูดการลงทุนจากประเทศที่อยูํนอกกลุํมประเทศสมาชิกอาเซียนสูงขึ้น 
- การรวมกลุํมของประเทศสมาชิกอาเซียนยํอมดีกวําประเทศเดียว 

๒) ผลกระทบของ AEC 
- ต๎องเตรียมความพร๎อมของทุกภาคสํวนและประชาชนไทยให๎ทันและยืดหยุํนปรับตัวให๎

รับตํอสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยํางรวดเร็ว 



๕ 

- ต๎องพัฒนาประชาชนไทยให๎มีความสามารถในการใช๎ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช๎ในการท างานของอาเซียน และพัฒนาความสามารถในการใช๎
ภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน 

- ต๎องสร๎างความรู๎ความเข๎าใจทางประวัติศาสตร์เชิงบวกและพหุวัฒนธรรมให๎แกํ
ประชาชนไทย เพ่ือความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวและลดข๎อขัดแย๎งในภูมิภาคอาเซียน  

- ต๎องผลิตแรงงานให๎สามารถแขํงขันได๎ในอาเซียนอยํางเรํงดํวน เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการ
ท างาน และรองรับผลกระทบจากการเกิดเสรีในการเคลื่อนย๎ายแรงงาน/บริการ คณะกรรมการวิชาชีพ สภา
วิชาชีพ  

- ต๎องเพ่ิมโอกาสในการเป็นศูนย์กลางในภูมิภาค (Hub) โดยอาศัยความได๎เปรียบในเชิง
ภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม และจุดแข็งอ่ืนของประเทศไทย  

 ๓) สิ่งท๎าทายของ AEC 
- การสร๎างความรู๎ความเข๎าใจและความตระหนักเกี่ยวกับ AEC ของภาคสํวนตํางๆ และ

ประชาชนไทย 
- การเตรียมความพร๎อมในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน และ AEC ในปี ๒๕๕๘ ใน

ด๎านตํางๆ เชํน การประเมินผลกระทบด๎านตํางๆ และแนวทางการแก๎ไขปัญหา และระบบข๎อมูลขําวสารรวมทั้ง
องค์ความรู๎ที่เก่ียวข๎อง 

๑.๓  ผลงานวิจัยที่เคยมีมาแล้วในอดีต ช่องว่างการวิจัย และประเด็นที่ส าคัญของการวิจัยที่
เกี่ยวกับงานด้านการเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่เป็นที่ต้องการของประเทศ 

 นับตั้งแตกํารจัดตั้งเขตการค๎าเสรีอาเซียนหรืออาฟตาเมื่อปี ๒๕๔๖ อาเซียนให๎ความส าคัญใน
การเสริมสร๎างความแข็งแกรํงทางเศรษฐกิจรํวมกันอยํางตํอเนื่อง โดยที่ประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN 
Summit) ครั้งที่ ๘  เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๕ ณ ประเทศกัมพูชา ได๎เห็นชอบให๎อาเซียนก าหนดทิศ
ทางการด าเนินงานเพ่ือมุํงไปสูํการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งมีลักษณะคล๎ายคลึงกับประชาคม
เศรษฐกิจยุโรป (European Economic Community : EEC) ในระยะแรกเริ่ม และเพ่ือด าเนินการตามมติ
ดังกลําว รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ได๎เห็นชอบให๎มีการจัดจ๎างบริษัท McKinsey ท าการศึกษาการ
พัฒนาขีดความสามารถในการแขํงขันของอาเซียน (ASEAN Competitiveness Study) ซึ่งผลการศึกษาได๎
เสนอแนะให๎อาเซียนเรํงรัดการรวมกลุํมในสาขาอุตสาหกรรม/บริการที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมด๎าน
สินค๎าอุปโภค/บริโภคซึ่งมีการค๎าระหวํางกันสูงสุด และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีสัดสํวนการสํงออก
สูงสุดของอาเซียน ขณะเดียวกันอาเซียนต๎องปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานภายในให๎มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในการประชุมสุดยอดอาเซียนในปี ๒๕๔๖ ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ผู๎น าอาเซียนได๎ออก
แถลงการณ์ Bali Concord II เห็นชอบให๎มีการรวมตัวไปสูํการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC 
ภายในปี ๒๕๖๓ และให๎เรํงรัดการรวมกลุํมเพ่ือเปิดเสรีสินค๎าและบริการส าคัญ ๑๑ สาขาส าคัญ (Priority 
Sectors) ได๎แกํ การทํองเที่ยว การบิน ยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ไม๎ ผลิตภัณฑ์ยาง สิ่งทอ อิเล็กทรอนิกส์ สินค๎า
เกษตร ประมง เทคโนโลยีสารสนเทศและ สุขภาพ ตํอมาได๎เพ่ิมสาขาโลจิสติกส์ เป็นสาขาที่ ๑๒ โดยผู๎น า
อาเซียนและรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนได๎ลงนามในกรอบความตกลงและพิธีสารที่เกี่ยวข๎องแล๎ว และในระหวําง
การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๐ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๗ ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช๎ปลายเดือนสิงหาคม ๒๕๔๘ ที่ผํานมา๑  

                                                           
๑ กรมเจรจาการคา๎ระหวํางประเทศ URL:http://www.dtn.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id 
=7063:aec&catid=304:aecasean 



๖ 

จากการทบทวนส าหรับงานวิจัยที่ผํานมา พบวําสํวนใหญํเป็นเรื่องเกี่ยวกับด๎านผลกระทบที่
เกี่ยวกับการค๎าและการลงทุน อาทิ อุตสาหกรรมประเภทใดที่จะถูกกระทบจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็น
ต๎น และมีส านักวิจัยตํางๆ และสภาอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย ได๎ท าการวิเคราะห์ในประเด็นดังกลําวไว๎
อยํางละเอียด โดยมีสรุปผลการวิจัย คือ อุตสาหกรรมที่ไปได๎ดีอยูํแล๎ว เชํน เกษตร เกษตรอุตสาหกรรม อาหาร 
ยานยนต์และชิ้นสํวน ทํองเที่ยว บริการ ซึ่งตํางเป็นจุดแข็งของไทยกํอนการเปิดเสรี จะเป็นภาคสํวนที่ได๎เปรียบมาก
ยิ่งขึ้น กรณีการศึกษาในเชิงลึกโดยแยกเป็นรายสาขาลงไปในรายละเอียดเพ่ิมเติมพบวํา ข๎าว มันส าปะหลัง ยาง 
น้ าตาล อาหารสัตว์ ไกํ ปลาทูนํากระป๋อง เครื่องใช๎ไฟฟูา (เชํน ตู๎เย็น เครื่องปรับอากาศ) อิเล็กทรอนิกส์ วัสดุ
กํอสร๎าง แฟชั่น ยานยนต์และชิ้นสํวน โรงแรม ทํองเที่ยว โรงพยาบาล บริการสุขภาพและความงาม เป็นสาขาท่ี
นําจะได๎รับประโยชน์ สํวนสาขาที่จะได๎รับผลกระทบ ได๎แกํ ชา กาแฟ มะพร๎าว ไม๎ตัดดอก มันฝรั่ง พริกไทย 
กระเทียม หัวหอมใหญํ น้ ามันปาล์ม ถั่วเหลือง โคนม/โคเนื้อ เหล็ก โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ การขนสํงทางอากาศ 
บริการ โลจิสติกส์ อุตสาหกรรมที่ใช๎แรงงาน รวมไปถึงภาคการเงิน๒ 

นอกจากการวิจัยเกี่ยวกับ AEC แล๎ว ยังพบการวิจัยที่เกี่ยวกับเสาหลักด๎านประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน และด๎านประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน โดยเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวกับ
การศึกษาความพร๎อมขับเคลื่อนศักยภาพแรงงาน กระทรวงแรงงาน การเตรียมความพร๎อมด๎านการศึกษาเพ่ือ
รองรับการเป็นประชาคมอาเซียน รวมทั้งหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับความมั่นคง ในการเป็นประชาคมการเมือง
และความม่ันคงอาเซียน ดังนั้น ชํองวํางการวิจัยในด๎านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงเป็นเรื่องของบูรณาการ
ความรํวมมือให๎กับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนของไทยในการเป็นประเทศผู๎น าในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งนอกจาก AEC ควรสํงเสริมการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่กํอให๎เกิดความรํวมมือกันด๎าน
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในประเทศประชาคมอาเซียนโดยครอบคลุมทั้ง ๓ เสาหลัก 

 ๑.๔  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจุดแข็งจุดอ่อนในประเด็นการพัฒนาและการวิจัยด้านยุทธศาสตร์
รายประเด็นด้านการเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่เป็นที่ต้องการของประเทศ 
 วช. ได๎ด าเนินการศึกษาบริบทการพัฒนาประเทศที่จะมีผลกับการเป็นประเทศในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะ AEC มีการจัดประชุม ๒ ครั้ง ซึ่งสามารถน ามาวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอก 
(SWOT Analysis) รํวมกับฐานข๎อมูลการวิจัยที่ผํานมาเพ่ือวิเคราะห์จุดอํอนจุดแข็งของประเทศไทย รวมทั้ง
โอกาสและภาวะคุกคามจากสิ่งแวดล๎อมภายนอกที่ เกี่ยวข๎องจากการเป็นประเทศใน AEC ส าหรับน าไป
พิจารณาก าหนดต าแหนํงเชิงยุทธศาสตร์ของการวิจัยด๎านการเป็นประเทศใน AEC โดยมีรายละเอียดของผล
การวิเคราะห์ ดังนี้ 
 ๑) จุดแข็ง (Strengths) 
  ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๒ ของนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ ให๎
ความส าคัญกับการสร๎างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสํงเสริมให๎มีการ
สร๎างสรรค์องค์ความรู๎เพ่ือรองรับการก๎าวสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบกับ ณ ปัจจุบันประเทศไทยมี
หนํวยงานวิจัยที่มีศักยภาพเพ่ิมข้ึน อาทิ ส านักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพบก (สวพ.ทบ.) ส านัก
งานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ (สวพ.ทร.) ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและ
อวกาศกองทัพอากาศ (ศวอ.ทอ.) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติ (สวทช.) ส านักงานนวัตกรรมแหํงชาติ (สนช.) ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ (วช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

                                                           
๒ กอบศักดิ์ ภูตระกูล "อนาคตเศรษฐกิจไทย" http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/opinion 
/kobsak/-AEC-๒๐๑๕.html 



๗ 

เทคโนโลยี มูลนิธิสํงเสริมการวิจัยในมหาวิทยาลัยเพ่ืออุตสาหกรรมไทย และหนํวยงานที่เป็นสถาบันการศึกษา 
อีกจ านวนมากด๎วย  

ด๎านวัฒธรรม  ประเทศไทยมีภูมิปัญญาโดยเป็นองค์ความรู๎ในด๎านตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับ
การด ารงชีวิตของคนไทยและเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ๎อม เป็นปัจจัยหนึ่งที่ ท าให๎
สังคมไทยสามารถด ารงอยูํมาได๎อยํางมั่นคงจนถึงปัจจุบัน จึงนับได๎วําเป็นความงดงามทางวัฒนธรรมของคน
ไทย ที่ควรถูกน าขึ้นมาเพ่ือถํายทอดสูํประเทศเพ่ือนบ๎านในอาเซียนด๎วยกัน 

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ประเทศไทยตั้งอยูํศูนย์กลางของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต๎และมี
พรมแดนติดกับประเทศเพ่ือนบ๎านมากที่สุดในภูมิภาค รวมทั้งลักษณะของที่ตั้งท าให๎ไทยมีความเสี่ยงภัย
ธรรมชาติคํอนข๎างต่ าเม่ือเทียบกับเพ่ือนบ๎านหลายประเทศ  

ระดับการพัฒนาประเทศ ประเทศไทยมีการพัฒนาประเทศในระดับที่สูงกวําประเทศสํวน
ใหญํในอาเซียน โดยประชาชนสํวนใหญํได๎รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมีจ านวนแรงงานมีฝีมือและบุคลากร
ระดับสูงมากพอสมควร รวมทั้งมีระบบสาธารณสุขที่มีคุณภาพได๎มาตรฐานและสามารถให๎บริการได๎อยํางทั่วถึง 
ตลอดจนมีโครงสร๎างพ้ืนฐานที่ได๎รับการพัฒนาคํอนข๎างมากโดยเฉพาะถนน  ขณะที่ด๎านโครงสร๎างเชิงสถาบัน 
กฎหมายและระเบียบ สิ่งอ านวยความสะดวกตํางๆ มีการพัฒนามากพอสมควร และเงินบาทได๎รับการยอมรับ
จากประเทศเพ่ือนบ๎านท าให๎การค๎าชายแดนสามารถซ้ือขายเป็นเงินบาทได๎ 

ขนาดเศรษฐกิจและตลาดของประเทศ ประเทศไทยมีเศรษฐกิจไทยใหญํเป็นอันดับสอง
รองจากอินโดนีเซีย มีประชากรจ านวนมาก ใกล๎เคียงกับจ านวนประชากรของประเทศเมียนมาร์ และเวียดนาม 
แตํคนไทยมีระดับรายได๎และมีก าลังซื้อสูงกวําประเทศเพ่ือนบ๎าน นอกจากนี้ไทยมีพ้ืนที่เพียงพอส าหรับการ
พัฒนาและรองรับการลงทุนในภาคการผลิต แตกตํางจากสิงคโปร์ที่มีพ้ืนที่จ ากัด 

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับอาเซียน ประเทศไทยมีการสํงออกและน าเข๎ากับอาเซียน
เป็นมูลคํา ๗.๕ หมื่นล๎านเหรียญสหรัฐ ในปี ๒๕๕๓ หรือร๎อยละ ๑๕ ของมูลคําการค๎าภายในอาเซียนทั้งหมด 
นับเป็นอันดับ ๓ รองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย นอกจากนี้ไทยยังเกินดุลการค๎าตํออาเซียน ๑.๓๖ หมื่นล๎าน
เหรียญสหรัฐ เป็นอันดับ ๒ รองจากสิงคโปร์ และเป็นเพียง ๑ ใน ๓ ประเทศที่มีดุลการค๎าเกินดุลตํออาเซียน 
ซึ่งสะท๎อนวําไทยนําจะรับประโยชน์จาก AEC โดยเฉพาะในด๎านการขยายการสํงออกไปยังอาเซียน 

ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทยมีความเชื่อมโยงด๎านการค๎าและการลงทุน
กับตํางประเทศสูงมาก ระดับการเปิดประเทศ (Degree of Openness) ของไทยสูงถึงร๎อยละ ๑๒๙ ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในปี ๒๕๔๘ การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยพ่ึงพาการลงทุนจาก
ตํางประเทศมาโดยตลอด ไทยจึงมีความพร๎อมและประสบการณ์ในด๎านการค๎าและดึงดูดนักลงทุนตํางประเทศ
มากกวําชาติเพ่ือนบ๎านหลายประเทศ ดังนั้น การเข๎า AEC จะท าให๎ประเทศไทยมีโอกาสได๎รับประโยชน์จาก
การค๎าและการลงทุนจากประเทศนอกกลุํม AEC มากกวําประเทศสมาชิก AEC สํวนใหญํ 

๒) จุดอ่อน (Weaknesses) 
 จากรายงาน The Global Competitiveness Report 2011-2012 โดย World Economic 

Forum (WEF) ที่ส ารวจอันดับความสามารถในการแขํงขันของประเทศตํางๆ ๑๔๒ ประเทศ พบวํา อันดับ
ความสามารถทางการแขํงขันของไทยปรับลดลง โดยด๎านที่เกี่ยวกับสุขภาพและการศึกษาพ้ืนฐานของ
ประชาชน (ได๎ล าดับที่ ๘๓) และจากรายงานดัชนีความสามารถด๎านภาษาอังกฤษ (EF English Proficiency 
Index) ปี ๒๐๑๑ ของสถาบันสอนภาษา Education First (EF) ซึ่งเป็นสถาบันสอนภาษาชั้นน าของโลก ดัชนี
ดังกลําวจัดท ามาจากการรวบรวมข๎อมูลของประชากรในวัยท างานกวํา ๒ ล๎านคน ใน ๔๔ ประเทศ ที่
ภาษาอังกฤษไมํได๎เป็นภาษาแมํทั่วโลก พบวําความสามารถด๎านภาษาอังกฤษของเด็กไทยอยูํในระดับต่ า เมื่อ
เปรียบเทียบเฉพาะประเทศในทวีปเอเชียที่ท าการวิจัยมี ๑๓ ประเทศ ปรากฏวําประเทศที่มีความสามารถด๎าน
ภาษาอังกฤษสูงสุด ได๎แกํ มาเลเซีย รองลงมา คือ ฮํองกง เกาหลีใต๎ ญี่ปุุน ไต๎หวัน ซาอุดีอาระเบีย จีน อินเดีย 



๘ 

รัสเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ไทย คาซัคสถาน ตามล าดับ ซึ่งนําตกใจมาก เพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่ให๎
ความส าคัญของภาษาอังกฤษในระดับท่ีสูงมาก เด็กๆ จะเรียนภาษาอังกฤษตั้งแตํชั้นประถมนับถึงมหาวิทยาลัย
ก็มากกวํา ๑๐ ปี แตํภาษาอังกฤษของเด็กไทยยังอยูํในอันดับต่ ากวําเวียดนาม 

ความสามารถด๎านการพัฒนาประสิทธิภาพ ปรากฏวําล าดับของไทยจะอยูํที่ ๔๓ โดย
ปัจจัยที่ท าให๎ไทยอยูํในล าดับที่คํอนข๎างต่ า คือ ความพร๎อมด๎านเทคโนโลยี (ได๎ล าดับที่ ๘๔) และการศึกษาใน
ระดับสูง (ได๎ล าดับที่ ๖๒) และสํวนปัจจัยอ่ืนๆ จัดอยูํกลางในล าดับ ๔๐-๕๐ ท าให๎เห็นวําปัญหาใหญํของไทย 
คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนาความสามารถทางการแขํงขันทั้งใน
ระดับประเทศ อุตสาหกรรม และองค์กร  ทั้งนี้ จากรายงานของ International Institute for Management 
Development 2003 สรุปวําความสามารถในการแขํงขันนอกจากมาจากปัจจัยการผลิต ๔ ประการ 
ประกอบด๎วย ที่ดิน ทุน ทรัพยากรธรรมชาติ และแรงงานแล๎ว การศึกษา นวัตกรรมทางเทคโนโลยี และการ
เพ่ิมองค์ความรู๎พิเศษ นับเป็นปัจจัยส าคัญ รวมทั้งความรู๎ด๎านเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหมํๆ (งบลงทุนด๎าน
วิจัยและพัฒนาของไทยเฉลี่ยร๎อยละ ๐.๒๔ ของ GDP ซ่ึงต่ ากวํามาเลเซียและสิงคโปร์มาก)  

การขาดความเข๎าใจและความตระหนัก จากผลการส ารวจของหลายสถาบัน พบวํา
สังคมไทยยังขาดความตื่นตัวเกี่ยวกับการเป็น AEC ประชาชนและผู๎ประกอบการสํวนใหญํยังขาดความ
ตระหนักถึงความส าคญั ผลกระทบ และความจ าเป็นในการเตรียมความพร๎อม ยกเว๎นผู๎ประกอบการขนาดใหญํ
หรือหนํวยงานที่ท าธุรกิจกับตํางประเทศอยูํแล๎ว โดยการขาดความเข๎าใจและความตระหนักดังกลําวอาจสร๎าง
ปัญหาให๎กับผู๎ประกอบการไทย ท าให๎ขาดความรู๎ความเข๎าใจในการใช๎ประโยชน์จาก AEC ท าให๎เสียโอกาสหรือ
พลาดโอกาสที่ก าลังจะเปิดออก และท าให๎ขาดการเตรียมความพร๎อมและไมํสามารถปรับตัวเพ่ือรองรับ
ผลกระทบจาก AEC ได๎ทันเวลา 

การไมํรู๎จักเพ่ือนบ๎าน นอกจากคนไทยจะไมํเกํงในการใช๎ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากล
แล๎ว คนไทยยังมีความรู๎และความเข๎าใจเกี่ยวกับเพ่ือนบ๎านน๎อยมาก ระบบการศึกษาของไทยขาดทางเลือกใน
การเรียนรู๎ด๎านภาษา วัฒนธรรมและเศรษฐกิจประเทศเพ่ือนบ๎าน ขณะที่สิ่งอ านวยความสะดวกตํางๆ ก็ไมํเอ้ือ
ตํอการติดตํอค๎าขาย ลงทุน หรือทํองเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ๎าน รวมทั้งมคีวามไมํสะดวกบางด๎านในการด าเนิน
ธุรกิจ แม๎วําจากการจัดอันดับ Doing Business ของธนาคารโลก ประเทศไทยอยูํในอันดับที่ ๑๗ จาก ๑๘๓ 
ประเทศ (สิงค์โปร์อยูํอันดับ ๑ และมาเลเซียอันดับ ๑๘) แตํหากพิจารณาดัชนีบางด๎านพบวํายังเป็นอุปสรรคใน
การท าธุรกิจ ได๎แกํ “การเริ่มต๎นธุรกิจ” ธุรกิจที่เข๎ามาลงทุนหรือท าธุรกิจในไทย ต๎องติดตํอกับหนํวยงาน
ราชการจ านวนมาก มีหลายขั้นตอน และในแตํละขั้นตอนใช๎เวลามาก “การขอสินเชื่อ” ผู๎ประกอบการมี
ข๎อจ ากัดในการเข๎าถึงสินเชื่อ โดยเฉพาะรายยํอย และต๎นทุนทางการเงินของไทยยังคํอนข๎างสูง เพราะธุรกิจ
สถาบันการเงินของไทยยังมีลักษณะผูกขาดในระดับหนึ่ง ต๎นทุนการท าธุรกิจที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอัตราคําจ๎าง
แรงงานในประเทศไทยที่สูงขึ้น  

ขณะที่นักลงทุนทั่วโลกก าลังมองหาแหลํงลงทุนใหมํที่มีต๎นทุนแรงงานต่ ากวําจีน ท าให๎การ
ลงทุนในโลกมีแนวโน๎มไหลเข๎าไปยังเศรษฐกิจเกิดใหมํมากขึ้น เชํน อินโดนีเซีย เมียนมาร์ เป็นต๎น นอกจากนี้
ประเทศไทยยังมีสัดสํวนต๎นทุนด๎านพลังงานและด๎านการขนสํงและโลจิสติกส์สูง ดังนั้นในภาวะที่ราคาน้ ามัน
โลกมีแนวโน๎มสูงขึ้น ไทยจึงมคีวามเสี่ยงที่จะสูญเสียความนําสนใจในการเข๎ามาลงทุนมากข้ึน 

ปัญหาทางการเมืองและการบริหาร ประเทศไทยมีปัญหาทางการเมืองและการบริหาร เชํน 
ปัญหาความขัดแย๎งทางการเมือง การปฏิวัติและการชุมนุมประท๎วง ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของนักการเมือง
และเจ๎าหน๎าที่รัฐ ซึ่งท าให๎ภาคธุรกิจมีต๎นทุนแฝงสูงมาก ตลอดจนปัญหาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของ
หนํวยงานภาครัฐ เป็นต๎น สํงผลให๎การพัฒนาของเศรษฐกิจไทยเป็นไปอยํางเชื่องช๎าและต๎องหยุดชะงักเป็นระยะๆ 

 
 



๙ 

 ๓) โอกาส (Opportunities) 
 ประชาคมอาเซียนเป็นตลาดผู๎บริโภคสินค๎าที่มีลักษณะคล๎ายคลึงกับประเทศไทย และเป็น

โครงขํายฐานการผลิตทั้งด๎านแรงงานและทรัพยากรทางธรรมชาติที่เป็นประโยชน์ตํอการขยายการลงทุน  AEC 
นับเป็นการบูรณาการทางเศรษฐกิจที่มีความส าคัญกับไทยมาก เนื่องจากเป็นกรอบความรํวมมือทางเศรษฐกิจ
ที่มีความใกล๎ชิดไทยมากที่สุด สมาชิกอาเซียนหลายประเทศเป็นเพื่อนบ๎าน มีพรมแดนติดกับไทย มีวัฒนธรรมที่
คล๎ายคลึง มีสินค๎าและบริการที่สามารถเสริมซึ่งกันและกันได๎ หรือมีสินค๎าบริการที่คล๎ายคลึงกัน การรวมกลุํม
เป็น AEC ท าให๎เกิดตลาดในภูมิภาคที่มีขนาดใหญํ โดยสามารถน าจุดแข็งของแตํละประเทศมาเสริมกับจุดแข็ง
ของไทยเพ่ือสร๎างประโยชน์สูงสุดในการผลิต สํงออก และบริการ ซึ่งจะเกิดได๎ก็ตํอเมื่อมีการเคลื่อนย๎ายปัจจัย
การผลิตได๎อยํางเสรีมากขึ้น นอกจากนี้ การเป็น AEC จะชํวยให๎ประเทศสมาชิกมีความเป็นปึกแผํนและ
เสริมสร๎างอ านาจการตํอรองในเวทีตํางๆ มากขึ้น รวมทั้งจะชํวยสํงเสริมให๎เกิดการขยายตัวในด๎านการค๎าและ
การลงทุนของไทย เนื่องจากมีการผลักดันมาตรการตํางๆ เพ่ือเป็น AEC จะกํอให๎เกิดการยกเลิกหรือลด
อุปสรรคในการเข๎าสูํตลาด ไมํวําจะเป็นอุปสรรคด๎านภาษีหรือมาตรการทางการค๎าอ่ืนๆ ที่มิใชํภาษี เพราะ
ประเทศสมาชิกจะแสวงหาความรํวมมือเพ่ือลด/ขจัดอุปสรรคตํางๆ เหลํานั้น รวมถึงอ านวยความสะดวกทาง
การค๎าและการลงทุนระหวํางกัน อีกทั้งยังจะท าให๎ผู๎ประกอบการไทยได๎เริ่มปรับตัวและเตรียมความพร๎อมกับ
สภาวะแวดล๎อมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปและใช๎โอกาสที่เกิดจากการลดอุปสรรคทางการค๎าและการ
ลงทุนตํางๆ ให๎เกิดประโยชน์อยํางเต็มที่ โดยเฉพาะสาขาที่ไทยมีความพร๎อมและมีขีดความสามารถในการ
แขํงขันสูง 

 จากรายงาน The Global Competitiveness Report 2011-2012 ดังกลําว ประเทศไทยมี
ความแข็งแรงทางเศรษฐกิจ (ได๎ล าดับที่ ๒๘) ยังนับวําอยูํในระดับดี เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในกลุํม
อาเซียนด๎วยกัน จากการรายงานของกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับผู๎ประกอบการสํงออกได๎คาดวําการสํงออกใน
ไตรมาสที่ ๓/๒๕๕๕ (กรกฎาคม-กันยายน) จะดีขึ้นร๎อยละ ๔๑.๙ ไมํเปลี่ยนแปลงร๎อยละ ๓๗.๒ และลดลง
ร๎อยละ ๒๐.๙ ท าให๎ดัชนีคาดการณ์ภาวะธุรกิจสํงออก มีคําเทํากับ ๖๐.๕ แสดงวําการสํงออกมีทิศทางที่ดีขึ้น 
ดังนั้นการรํวมมือกันในประชาคมอาเซียนจะเป็นการเพ่ิมโอกาสให๎กับประเทศได๎ขยายการสํงออกสินค๎า 
 ๔) ภาวะคุกคาม (Threats) 

 แนวโน๎มรูปแบบการลงทุนในไทยจากตํางประเทศให๎ความสนใจในธุรกิจบริการมากกวํา
การลงทุนภาคอุตสาหกรรม ท าให๎ในระยะยาวอุตสาหกรรมที่พ่ึงพาเงินทุนตํางชาติจะได๎รับผลกระทบตํอการ
ขยายตัวได๎ โดยกลุํมธุรกิจบริการที่มีแนวโน๎มดีและเป็นกลุํมธุรกิจที่มีประเทศตํางๆ ให๎ความสนใจลงทุนซึ่งมี
อัตราเติบโตคํอนข๎างสูงและมีการเคลื่อนย๎ายฐานการบริการจากประเทศที่พัฒนาแล๎ว เชํน สหรัฐอเมริกา และ
สหภาพยุโรป มายังภูมิภาคเอเชียมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศก าลังพัฒนาที่สามารถดึงดูดการลงทุนจาก
ตํางชาติมากกวําภูมิภาคอ่ืน โดยธุรกิจบริการที่ชาวตํางประเทศสนใจลงทุน คือ บริการด๎านการค๎นคว๎าและวิจัย 
บริการให๎ข๎อมูลทางโทรศัพท์ บริการด๎านการขนสํงและกระจายสินค๎าแบบครบวงจร และบริการด๎านการซํอม
บ ารุง นอกจากนี้ รูปแบบการลงทุนในธุรกิจบริการสาขาการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างของ
องค์ประกอบประเภทเงินทุนระหวํางการลงทุนในตลาดหุ๎นหรือตลาดเงิน (Portfolio Investment) การลงทุน
โดยตรง (Foreign Direct Investment : FDI) และการกู๎ยืม การเพ่ิมบทบาทในทางเศรษฐกิจและการสํงออก
เงินทุนของประเทศเกิดใหมํเอเชียตะวันออก (Emerging East Asia) ซึ่งประกอบไปด๎วย ไทย อินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย จีน เวียดนาม รวมถึงการเคลื่อนย๎ายเงินทุนไปลงทุนในภาคบริการของประเทศพัฒนาแล๎ว 
โดยแนวโน๎มของการเปลี่ยนแปลงของระบบการเงินเป็นสภาวการณ์ที่เอ้ือประโยชน์แกํนักลงทุน ซึ่งจะดึงดูดนัก
ลงทุนชาวตํางชาติให๎หันมาเห็นความส าคัญและเรํงกระจายเม็ดเงินลงทุนไปยังสาขาการเงินมากขึ้น โดยมีสาเหตุ
มาจากภาคการเงินมีความเป็นเสรีมากขึ้นและธรรมชาติของการลงทุนเพ่ือเก็งก าไรในภาคการเงินที่เห็นผลเร็ว
กวําภาคอุตสาหกรรมอยํางชัดเจน ดังนั้น หากเปรียบเทียบระหวํางสัดสํวนการลงทุนใน ๓ องค์ประกอบหลัก 



๑๐ 

คือ การลงทุนโดยตรง (Direct Investment) การลงทุนในตราสารหนี้ (Foreign Borrowing) และการลงทุนใน
ตลาดหุ๎นหรือตลาดเงิน (Portfolio Investment) แนวโน๎มการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่แท๎จริง (Real 
Sector) จะเติบโตในอัตราที่คงที่หรือช๎าลงจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในอนาคต จากที่กลําวมาแล๎ว สรุปได๎วํา
การลงทุนในภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิตสินค๎าอุตสาหกรรมเพ่ือการสํงออกหลักของประเทศไทย อาทิ ยาน
ยนต์ เครื่องใช๎ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เหล็ก ฯลฯ ที่ล๎วนแล๎วแตํต๎องพ่ึงพาเงินลงทุนจาก
ตํางชาติเป็นสํวนใหญํ ดังนั้น หากกระแสของการลงทุนเปลี่ยนแปลงไปดังที่ได๎กลําวในข๎างต๎นและหาก
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตของไทยยังคงต๎องพ่ึงพาเงินลงทุนจากตํางประเทศเชํนเดิม ไทยก็จะพบอุปสรรค
ส าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตอยํางแนํนอน 

 
การก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ของการวิจัยของการเป็นประเทศในประชาคมอาเซียน 

 

 
 
  
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

โอกาส (Opportunities) 
 
 
 
 
 

(SO) 
ประเทศไทยมีวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาดั่งเดิม มีความได๎เปรียบ
เ รื่ อ งที่ ตั้ ง ภู มิ ศ า สต ร์  ฯ ลฯ  ที่
สามารถน ามาเป็นฐานการพัฒนา 
โดยผํานการบูรณาการยุทธศาสตร์
การวิจัยด๎านการสร๎างความเข๎าใจ
ภาครั ฐ  ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน เพ่ือให๎ได๎รับประโยชน์
จากการเป็นประเทศใน AEC 

(WO) 
ความสามารถของประเทศและการ
พัฒนาประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
ด๎านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และสร๎างองค์ความรู๎ ของไทยมี
จ า กั ด  ดั ง นั้ น  จ า เ ป็ น ต๎ อ ง ใ ช๎
ยุทธศาสตร์การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์
ความรู๎  ทุนมนุษย์ และการรู๎จัก
เข๎าใจประเทศเพ่ือนบ๎าน ส าหรับ
เตรียมความพร๎อมเข๎าสูํ AEC 

ภาวะคุกคาม (Threats) 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ST) 
แนวโน๎มรูปแบบการลงทุนของ
ตํางประเทศท่ีเปลี่ยนแปลงไปท าให๎
อุตสาหกรรมที่ต๎องพ่ึงพาเงินทุน
จากตํางประเทศได๎รับผลกระทบ 
ขณะที่ภาคบริการซึ่งมีแนวโน๎มดี
หากสามารถน าจุดแข็งมาพัฒนา
ศักยภาพ โดยมีแนวคิด รูปแบบ 
แ ล ะ วิ ธี ก า ร ค ว า ม รํ ว ม มื อ กั บ
ตํางประเทศท่ีเหมาะสม  

(WT) 
ความสามารถในการแขํงขันของ
ไทยลดลง การขาดความเข๎าใจและ
ความส าคัญของ AEC การไมํรู๎จัก
ประเทศเพ่ือนบ๎าน การมีปัญหา
การเมืองและการบริหาร ขณะที่
แนวโน๎มรูปแบบการลงทุนในไทย
ของตํ า งปร ะ เทศ เปลี่ ยน จาก
ภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคบริการ 
ท าให๎ อุตสาหกรรมที่ต๎องพ่ึงพา
เงินทุนจากตํ างประเทศได๎ รั บ
ผลกระทบ 

 
 

จุดแข็ง/จุดอ่อน 

โอกาส/ภาวะคุกคาม 
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๑.๕ นโยบายและยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นที่มาของยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการเป็น
ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่เป็นที่ต้องการของประเทศ 

วช. ได๎จัดท านโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ เพ่ือมุํงเน๎นให๎เป็นแนวทางใน
การด าเนินการวิจัยของหนํวยงานวิจัยตํางๆ และใช๎เป็นกรอบทิศทางในการวิเคราะห์ตรวจสอบข๎อเสนอการ
วิจัยของหนํวยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณประจ าปีตามมติคณะรัฐมนตรี โดยสอดคล๎องกับสถานการณ์
ของประเทศบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและยุทธศาสตร์การวิจัยระดับภูมิภาค รวมทั้งความต๎องการ
ของพ้ืนที่ นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ เน๎นการบูรณาการด๎านการวิจัยที่สอดคล๎องกับ
แนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ควบคูํกับการวิจัยเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือน าไปสูํ
การพัฒนาประเทศอยํางสมดุลและยั่งยืน โดยให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวม ทั้งนี้ กรอบการด าเนินงานวิจัยจะเน๎น
งานวิจัยที่สอดคล๎องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ โดยมีการจัดล าดับความส าคัญและ
ความจ าเป็นของการวิจัยที่สอดรับกับแนวทางการพัฒนาประเทศ บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมี
จุดเน๎นที่สอดคล๎องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงและภาวะความเสี่ยงในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล๎อมที่
คาดวําจะเกิดขึ้นในอนาคต ในขณะที่งบประมาณการวิจัยจะกระจายไปยังหนํวยงานตํางๆ รวมทั้งในภูมิภาค 
และมีกลไกกระตุ๎นให๎เกิดความรํวมมือระหวํางหนํวยงานวิจัยในสํวนกลางและในสํวนภูมิภาค อันจะน าไปสูํการ
สร๎างเครือขํายการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาศูนย์กลางการวิจัยเฉพาะทาง และการพัฒนาบุคลากรการวิจัย
รํวมกัน ซึ่งการด าเนินนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติฉบับที่ ๘ จะมีความเป็นเอกภาพและมี
ประสิทธิภาพ โดยมีการติดตามประเมินผลอยํางตํอเนื่องและเป็นระบบ  

วิสัยทัศน์การวิจัยของชาติ คือ “ประเทศไทยมีและใช๎งานวิจัยที่มีคุณภาพ เพ่ือการพัฒนาที่สมดุล
และยั่งยืน”  

พันธกิจการวิจัยของชาติ คือ “พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยของประเทศให๎
สูงขึ้น และสร๎างฐานความรู๎ที่มีคุณคํา สามารถประยุกต์และพัฒนาวิทยาการที่เหมาะสมและแพรํหลาย รวมทั้ง
ให๎เกิดการเรียนรู๎และตํอยอดภูมิปัญญาท๎องถิ่น เพ่ือให๎เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ตลอดจนเกิด
การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใช๎ทรัพยากรและเครือขํายวิจัยอยํางมีประสิทธิภาพที่ทุกฝุายมีสํวนรํวม” 

นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ ประกอบด๎วย ๕ ยุทธศาสตร์ โดยยุทธศาสตร์
ซึ่งเป็นที่มาของยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด๎านการเป็นประเทศในประชาคมอาเซียน คือ ยุทธศาสตร์การ
วิจัยที่ ๒ การสร๎างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยมีเปูาประสงค์การวิจัย คือ 
สร๎างเสริมองค์ความรู๎เพ่ือเป็นพ้ืนฐานสูํการสร๎างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจอยําง
สมดุลและยั่งยืน โดยค านึงถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุํงเน๎นการวิจัยเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
ทางการเกษตรซึ่งครอบคลุมการสร๎างมูลคําผลผลิตทางการเกษตร ปุาไม๎และประมง รวมทั้งการพัฒนาและ
จัดการองค์ความรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่น เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และเศรษฐกิจ
สร๎างสรรค์อยํางยั่งยืน นอกจากนี้ยังมุํงเน๎นการวิจัยเพ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางอุตสาหกรรมและ
อุตสาหกรรมบริการ ซึ่งครอบคลุมถึงการทํองเที่ยว การพัฒนาด๎านพลังงาน  โลจิสติกส์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยค านึงถึงบทบาทการแขํงขันของประเทศภายใต๎การเปลี่ยนแปลง ทั้งใน
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมทั้ง สัมพันธภาพกับประเทศเพ่ือนบ๎าน และสร๎างสรรค์องค์ความรู๎เพ่ือ
รองรับการก๎าวสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยด าเนินการบนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
มุํงกํอให๎เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ซึ่งมีกลยุทธ์การวิจัย ๘ กลยุทธ์ คาดวําจะใช๎งบประมาณเพ่ือ
การวิจัย รวม ๑๕๒,๓๔๙ ล๎านบาท (ร๎อยละ ๓๕) และในระดับภูมิภาคอาจมุํงเน๎นในประเด็นการวิจัย 
ยุทธศาสตร์การวิจัย และแผนงานวิจัยที่มีความจ าเป็นต๎องการผลงานวิจัยในพื้นที่ด๎วย 

นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด๎านการเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนให๎ความส าคัญกับการบูรณาการด๎านการวิจัยให๎สอดคล๎องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
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ประเทศ โดยเฉพาะนโยบายของรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี) ยุทธศาสตร์การเข๎าสูํ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี ๒๕๕๘ และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจํายประจ าปี ๒๕๕๗ ควบคูํ
กับการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการเป็นหลัก เพ่ือการน าไปใช๎ให๎เกิดผลทั้งการแก๎ไขปัญหาและการพัฒนา
ประเทศอยํางสมดุลและยั่งยืน โดยให๎ทุกภาคสํวนเข๎ามามีสํวนรํวม รวมทั้งค านึงถึงวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น ความ
ต๎องการผลงานวิจัยและความรู๎เพ่ือเรํงแก๎ไขปัญหาและน าไปสูํการเสริมสร๎างและพัฒนาประเทศโดยเร็วเพ่ือ
รองรับการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน  
 
๒. วิสัยทัศน์การวิจัย  

การวิจัยเพื่อน าประเทศไทยมุํงสูํการเป็นประเทศผู๎น าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยํางยั่งยืน 
 
๓. พันธกิจการวิจัย  
 ๓.๑ สํงเสริมการวิจัยด๎านบูรณาการความรํวมมือให๎กับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ใน
การเป็นประเทศผู๎น าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 ๓.๒ สํงเสริมงานวิจัยเชิงปฏิบัติการที่กํอให๎เกิดความรํวมมือกันด๎านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ในกลุํมประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพ่ือการเป็นตลาดเดียว 
 ๓.๓ สํงเสริมงานวิจัยเพ่ือการเรียนรู๎ภาษา สังคม และวัฒนธรรมในกลุํมประเทศประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
 ๓.๔ สํงเสริมงานวิจัยอื่นๆ ที่สามารถชํวยสร๎างความรํวมมือระหวํางประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีนได๎ 
 
๔. ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การวิจัยด้านการสร้างความเข้าใจภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการ
เป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

แผนงานวิจัย ๑ การวิจัยเพ่ือศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบจากเข๎ารํวมประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนที่เกี่ยวกับบทบาทและความส าคัญของธุรกิจระหวํางประเทศ รูปแบบและวัตถุประสงค์ในการด าเนิน
ธุรกิจระหวํางประเทศ การบริหารธุรกิจข๎ามชาติและการประเมินเลือกประเทศที่จะลงทุน ตลอดจนศึกษา
สภาพแวดล๎อมทางเศรษฐกิจเทคโนโลยี ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมทางการค๎า ประชากร การเมืองและ
กฎหมาย ที่มีผลกระทบตํอการประกอบธุรกิจระหวํางประเทศ กลยุทธ์การค๎าและการลงทุนระหวํางประเทศ 
การจัดการด๎านการตลาดระหวํางประเทศ การประสานความรํวมมือเพ่ือการแขํงขันในเวทีโลกของธุรกิจใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การค๎าเงินตราระหวํางประเทศและข๎อจ ากัดในการแลกเปลี่ยนเงินตรา การบังคับ
และการควบคุมธุรกิจระหวํางประเทศของรัฐบาล และการปรับตัวภายใต๎ข๎อตกลงวําด๎วยการลงทุนอาเซียน
(ASEAN Comprehensive Investment Agreement) ในด๎านความคุ๎มครองการลงทุนและอ านวยความ
สะดวกการลงทุนมากขึ้น ตลอดจนศึกษาถึงความเป็นไปได๎ของผู๎ประกอบการไทยที่จะด าเนินธุรกิจข๎ามชาติ ใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

แผนงานวิจัย ๒ การวิจัยเพ่ือสร๎างงานวิจัยที่สามารถชี้น าและเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนาโลจิสติกส์ และการจัดการหํวงโซํอุปทาน ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อวัตถุดิบ การขนสํง การจัดการสินค๎าคง
คลัง การสํงมอบสินค๎าอยํางมีประสิทธิภาพ สิ่งอ านวยความสะดวกและกฎระเบียบที่เกี่ยวข๎องกับการสํงออก
และน าเข๎าสินค๎า ระบบโลจิสติกส์ และกลยุทธ์ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บทบาทและความส าคัญของ
ระบบโลจิสติกส์ตํอการพัฒนา และการยกระดับความสามารถในการแขํงขันของประเทศ ในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 



๑๓ 

แผนงานวิจัย ๓  การวิจัยเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่เกี่ยวกับ
ลักษณะ โครงสร๎างภูมิประเทศ ทรัพยากรที่มีอิทธิพลตํอกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการเปรียบเทียบสภาพ
เศรษฐกิจของประเทศสมาชิก ในด๎านความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างการผลิต การ
พัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค๎าระหวํางประเทศ และการลงทุน ปัจจัยที่เป็นตัวน าตลอดจนปัญหา
และอุปสรรค รวมทั้งนโยบายเศรษฐกิจที่ส าคัญตํอประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในแตํละประเทศ 

แผนงานวิจัย ๔ การวิจัยด๎านสินค๎าและบริการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีโอกาส
และศักยภาพในการแขํงขันกับตลาดโลก รวมทั้งข๎อเสนอแนะด๎านการลงทุนในสินค๎าและบริการทั้งในประเทศ
ไทยและประเทศสมาชิกอ่ืนของประชาคมอาเซียน 

แผนงานวิจัย ๕ การวิจัยด๎านกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ แนวปฏิบัติและบทบัญญัติตํางๆ 
ที่เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งที่มีการใช๎บังคับแล๎ว และจะมีการบัญญัติขึ้นเพ่ือสํงเสริมและ
สนับสนุนความรํวมมือตามกรอบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อันจะเป็นการเสริมสร๎างความเข๎าใจ การ
เตรียมความพร๎อม และสร๎างความเป็นธรรมให๎แกํภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนตํอการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน  

แผนงานวิจัย ๖ การวิจัยด๎านข๎อตกลง ข๎อยกเว๎น ระยะที่มีผลบังคับใช๎ และผลกระทบที่เกิด
จากข๎อตกลง รวมทั้งโอกาสและความท๎าทายตํอภาคการผลิต การดึงดูดการลงทุน และการเคลื่อนย๎ายแรงงาน
ฝีมือของไทย โดยข๎อตกลงที่ส าคัญภายใต๎ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาทิ ข๎อตกลงการค๎าสินค๎าอาเซียน 
กรอบข๎อตกลงการค๎าบริการอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services : AFAS) ข๎อตกลงการ
ลงทุนอาเซียน การเคลื่อนย๎ายแรงงานมีฝีมือ นอกจากนี้เนื้อหายังครอบคลุมความตกลงด๎านอ่ืนๆ ได๎แกํ 
มาตรฐานสินค๎าอาเซียน ด๎านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม และการเชื่อมโยงอาเซียน รวมทั้งข๎อตกลง
ของอาเซียนกับพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ ได๎แกํ ข๎อตกลงของเขตการค๎าเสรีอาเซียน-จีน ข๎อตกลงของเขต
การค๎าเสรีอาเซียน-อินเดีย และกรอบความรํวมมืออาเซียนบวกสาม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การวิจัยด้านเตรียมความพร้อมในด้านการเป็นประชาคมการเมืองและความ
ม่ันคงอาเซียน  

แผนงานวิจัย ๑ การวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยทางเทคโนโลยี  สังคม  และวัฒนธรรม  ด๎วยการ
สร๎างมาตรฐานการออกแบบอาคารเขียว กฎหมายตํางๆ ที่เก่ียวข๎องกับมาตรฐานความปลอดภัยจากภัยพิบัติ 

แผนงานวิจัย ๒ การวิจัยเพ่ือเสริมสร๎างขีดความสามารถของอาเซียนในการเผชิญกับภัย
คุกคามความมั่นคงในรูปแบบเดิมและรูปแบบใหมํบนพ้ืนฐานของการมีความม่ันคงของมนุษย์  
  แผนงานวิจัย ๓ การวิจัยเพ่ือเสริมสร๎างความมีเสถียรภาพทางการเมืองของภูมิภาคอันถือ
เป็นพ้ืนฐานส าคัญของการพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และศึกษาอิทธิพลโลกาภิวัตน์ (Globalization)   
ที่ต๎องพิจารณารํวมกับความส าคัญของท๎องถิ่น (Localization)  โดยเฉพาะภายใต๎ประชาคมอาเซียน 

แผนงานวิจัย ๔ การวิจัยเพื่อเสริมสร๎างให๎ประชาคมอาเซียนมีปฏิสัมพันธ์ระหวํางกันที่
แนํนแฟูน และสร๎างสรรค์กับประชาคมโลกโดยมีเปูาหมายให๎อาเซียนมีบทบาทน าในภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างศักยภาพและความสามารถในการด ารงชีวิตผ่านภาษาไทยและภาษา
เพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียน และสร้างความเข้มแข็งทางความคิดและวัฒนธรรม  เพื่อเป็นภูมิคุ้มกัน
ของประชาคมอาเซียน และการสร้างเสริมวัฒนธรรมทางจิตใจ 

แผนงานวิจัย  ๑  การวิจัยพื้นฐานที่ใช๎การศึกษาภาษาไทยและภาษาเพ่ือนบ๎านในประชาคม
อาเซียนในแนววัจนะปฏิบัติศาสตร์ (Pragmatics) การวิจัยแผนที่ทางภาษาของกลุํมประเทศในประชาคม
อาเซียน การสร๎างหลักสูตรภาษา  การเรียน  การสอนภาษาแบบ  E-Learning  และการใช๎วรรณคดีในการ
เรียนการสอนเพ่ือปลูกฝังความส านึกในคุณคําของสถาบันหลักทางสังคม 



๑๔ 

แผนงานวิจัย ๒  การเข๎าใจชีวิตและวิถีไทยและอาเซียนผํานการแปลวรรณกรรม การใช๎
วรรณกรรมเพ่ือสร๎างความสมานฉันท์ รวมทั้งวรรณคดีที่มีเนื้อหาเรื่องก าเนิดโลกและมนุษย์กลุํมแรกของคนใน
อาเซียน ลักษณะรํวมและลักษณะเดํนของวรรณคดีอาเซียน กลวิธีทางวรรณศิลป์ในวรรณคดีของประเทศใน
กลุํมอาเซียนในลักษณะรํวมและแตกตําง 
  แผนงานวิจัย ๓  การวิจัยเรื่องประเพณีและความคิดความเชื่อที่สะท๎อนจากวรรณคดีของ
ประเทศในกลุํมอาเซียน การวิจัยฟ้ืนฟูหลักธรรมทางศาสนา การวิจัยเพ่ือแสวงหากิจกรรมทางศาสนาที่เข๎าถึง
ประชาชน และการวิจัยการใช๎ศาสนาเพื่อความมั่นคงของประเทศ 

แผนงานวิจัย  ๔ การวิจัยเพ่ือสร๎างคุณคําด๎านศิลปกรรมที่ยกระดับคุณภาพชีวิตและความ
ผาสุกของสังคม/ประชาคมอาเซียน เพ่ือแสวงหาองค์ความรู๎กระบวนการ ประสบการณ์สุนทรียะของศิลปกรรม
ที่เป็นอัตลักษณ์ของสังคม และประสบการณ์สุนทรียะของศิลปกรรมรํวมสมัย/ศิลปกรรมหลังสมัยใหมํ รวมทั้ง
เพ่ือสร๎างแหลํงเรียนรู๎และแหลํงน าเสนอศิลปกรรม 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การวิจัยด้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในด้านการเป็นประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน  

แผนงานวิจัย ๑ การวิจัยเพื่อการสร๎างแผนที่วัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน 
แผนงานวิจัย ๒ การวิจัยเพ่ือการสร๎างเส๎นทางทํองเที่ยวใหมํและความเป็นไปได๎ ในการ

จัดการทํองเที่ยว การเชื่อมโยงการทํองเที่ยวระหวํางประชาคมอาเซียน 
แผนงานวิจัย ๓ การวิจัยด๎านกิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เป็นแบบเฉพาะของคน

ไทย การอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรมของชนเผําเพื่อการทํองเที่ยว 
แผนงานวิจัย ๔ การเตรียมบุคลากรทางวัฒนธรรมเพ่ือรับประชาคมสังคมและวัฒนธรรม

อาเซียน ระบบการรักษาความปลอดภัยในการทํองเที่ยวไทย รวมถึงการศึกษาจุดเดํนด๎านอาหาร : อาหาร
สุขภาพ  อาหารสวยงาม  อาหารหลากรส ในกลุํมประชาคมอาเซียน 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การวิจัยด้านการสร้างความเข้าใจภาคประชาชนในการเป็นประเทศในประชาคม
อาเซียน 

แผนงานวิจัย ๑ การวิจัยเพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบจากการเข๎ารํวมประชาคมอาเซียนในภาค
ประชาชน                  

แผนงานวิจัย ๒ การวิจัยเพ่ือสร๎างคูํมือในการชี้น าและเสนอแนะแนวทางความรํวมมือกับ
ประชาคมอาเซียนในภาคประชาชน 

แผนงานวิจัย ๓ การวิจัยเพ่ือพัฒนากิจกรรมการเผยแพรํข๎อมูลขําวความรํวมมือกับประเทศ
ในประชาคมอาเซียน 
 
๕. เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การวิจัยด้านการสร้างความเข้าใจภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ใน
การเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

เป้าประสงค์ สร๎างงานวิจัยที่ได๎รับการยอมรับและน าไปใช๎ได๎จริงในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การวิจัยด้านเตรียมความพร้อมในด้านการเป็นประชาคมการเมืองและความ
ม่ันคงอาเซียน 



๑๕ 

เป้าประสงค์ สร๎างงานวิจัยที่ได๎รับการยอมรับและน าไปใช๎ได๎จริงกับหนํวยงาน องค์กร ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพ่ือการอยูํรํวมกันอยํางสันติสุข แก๎ไขปัญหาภายในภูมิภาคโดยสันติวิธี และยึด
มั่นในหลักความม่ันคงรอบด๎าน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างศักยภาพและความสามารถในการด ารงชีวิตผ่านภาษาไทยและภาษา
เพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียน และสร้างความเข้มแข็งทางความคิดและวัฒนธรรม เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันของ
ประชาคมอาเซียน และการสร้างเสริมวัฒนธรรมทางจิตใจ 

เป้าประสงค์ สร๎างงานวิจัยที่สํงเสริมความรํวมมือด๎านการศึกษาและการวิจัยด๎านวัฒนธรรมกับ
สถาบันการศึกษาทั้งในและตํางประเทศ ให๎เห็นความงดงามสุนทรีย์ของชีวิตสังคมและวัฒนธรรมของกันและกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การวิจัยด้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในด้านการเป็นประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน 

เป้าประสงค์ สร๎างงานวิจัยที่สร๎างความรํวมมือด๎านการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน   
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การวิจัยด้านการสร้างความเข้าใจภาคประชาชนในการเป็นประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 
 เป้าประสงค์ สร๎างงานวิจัยที่ได๎รับการยอมรับและน าไปใช๎ได๎จริงในภาคประชาชน 
 
๖. ผลผลิตและผลลัพธ์ ตวัชี้วัดและเป้าหมาย 

๖.๑  ผลผลิต   
 ๑) เชิงปริมาณ คือ รายงานการวิจัยด๎านการเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน

ภาคองค์กรสํวนท๎องถิ่น ภาคราชการ ภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา และภาคธุรกิจ 
 ๒) เชิงคุณภาพ คือ สามารถใช๎ผลการศึกษาวิจัยการเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนในภาคองค์กรสํวนท๎องถิ่น ภาคราชการ ภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา และภาคธุรกิจ 
๖.๒  ผลลัพธ์ 
 มีองค์ความรู๎ด๎านการเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในภาคองค์กรสํวนท๎องถิ่น 

ภาคราชการ ภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา และภาคธุรกิจเพ่ิมมากข้ึน 
๖.๓  ตัวช้ีวัด 
 ภาคองค์กรสํวนท๎องถิ่น ภาคราชการ ภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา และภาคธุรกิจ น าผลการ

ศึกษาวิจัยไปประยุกต์ใช๎กับสํวนตัวและสํวนรวม 
๖.๔  เป้าหมาย 
 ภาคองค์กรสํวนท๎องถิ่น ภาคราชการ ภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา และภาคธุรกิจ มี

ชีวิตที่ดี จากการใช๎ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาของการเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

๗. หน่วยงานหลักและเครือข่ายที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง 
๗.๑  หน่วยงานหลัก 
 ๑) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหํงชาติ 
 ๒) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
 ๓) ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 
 ๔) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติ 
 ๕) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 ๖) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  



๑๖ 

 ๗) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ 
๗.๒  หน่วยงานเครือข่ายที่ส าคัญ 
 มหาวิทยาลัยรัฐ เอกชน และ ทั่วประเทศ 

 
๘. แผนงานวิจัยและกรอบเวลา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การวิจัยด้านการสร้างความเข้าใจภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการ
เป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรอบเวลา ช่วง ๑ ปีแรก 
 แผนงานวิจัย ๑ การวิจัยเพ่ือศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบจากเข๎ารํวมประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนฯ 
 แผนงานวิจัย ๒ การวิจัยเพ่ือสร๎างงานวิจัยที่สามารถชี้น าและเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนาโลจิสติกส์ฯ 
 แผนงานวิจัย ๓ การวิจัยเศรษฐกจิของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน 
 แผนงานวิจัย ๔ การวิจัยด๎านสินค๎าและบริการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 แผนงานวิจัย ๕ การวิจัยด๎านกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ แนวปฏิบัติและบทบัญญัติ 
 แผนงานวิจัย ๖ การวิจัยด๎านข๎อตกลง ข๎อยกเว๎น ระยะที่มีผลบังคับใช๎ และผลกระทบ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การวิจัยด้านเตรียมความพร้อมในด้านการเป็นประชาคมการเมืองและความ
ม่ันคงอาเซียน กรอบเวลา ช่วงปีที่ ๑-๒ 
 แผนงานวิจัย ๑ การวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยทางเทคโนโลยี  สังคม  และวัฒนธรรม  
 แผนงานวิจัย ๒ การวิจัยเพ่ือเสริมสร๎างขีดความสามารถของอาเซียนในการเผชิญกับภัย
คุกคามความมั่นคง  
  แผนงานวิจัย ๓ การวิจัยเพื่อเสริมสร๎างความมีเสถียรภาพทางการเมืองของภูมิภาค 
 แผนงานวิจัย ๔ การวิจัยเพ่ือเสริมสร๎างให๎ประชาคมอาเซียนมีปฏิสัมพันธ์ระหวํางกัน 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างศักยภาพและความสามารถในการด ารงชีวิตผ่านภาษาไทยและภาษา
เพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียน และสร้างความเข้มแข็งทางความคิดและวัฒนธรรม เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันของ
ประชาคมอาเซียน และการสร้างเสริมวัฒนธรรมทางจิตใจ กรอบเวลา ช่วงปีที่ ๒-๓ 
 แผนงานวิจัย ๑ การวิจัยพื้นฐานที่ใช๎การศึกษาภาษาไทยและภาษาเพ่ือนบ๎าน 

 แผนงานวิจัย ๒ การเข๎าใจชีวิตและวิถีไทยและอาเซียนผํานการแปลวรรณกรรม 
 แผนงานวิจัย ๓ การวิจัยเรื่องประเพณีและความคิดความเชื่อท่ีสะท๎อนจากวรรณคดี 
 แผนงานวิจัย ๔ การวิจัยเพื่อสร๎างคุณคําด๎านศิลปกรรม 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธการวิจัยด้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน กรอบเวลา ช่วงปีท่ี ๒-๔ 
 แผนงานวิจัย ๑  การวิจัยเพื่อการสร๎างแผนที่วัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน 
 แผนงานวิจัย ๒  การวิจัยเพื่อการสร๎างเส๎นทางทํองเที่ยวใหมํ 
 แผนงานวิจัย ๓  การวิจัยด๎านกิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 แผนงานวิจัย ๔  การเตรียมบุคลากรทางวัฒนธรรม 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การวิจัยด้านการสร้างความเข้าใจภาคประชาชนในการเป็นประเทศใน
ประชาคมอาเซียน กรอบเวลา ช่วงปีที่ ๓-๔ 

แผนงานวิจัย ๑ การวิจัยเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบ                 



๑๗ 

แผนงานวิจัย ๒ การวิจัยเพื่อสร๎างคํูมือในการชี้น าและเสนอแนะแนวทางความรํวมมือ 
แผนงานวิจัย ๓ การวิจัยเพือ่พัฒนากิจกรรมการเผยแพรํข๎อมูล  

 
๙. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย 

๙.๑ การสร๎างความเข๎าใจที่ถูกต๎องเกี่ยวกับความรํวมมือกับกลุํมประเทศประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนเพื่อให๎น าไปประยุกต์ได๎ 

๙.๒ การสร๎างกระบวนการเรียนรู๎ที่กํอให๎เกิดความรํวมมือกันด๎านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
การเมือง และความม่ันคงในกลุํมประเทศประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนอยํางยั่งยืน 

๙.๓  การพัฒนานักวิจัยด๎านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ในกลุํมประเทศประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน และเป็นนักปฏิบัติโดยเรียนรู๎และประเมินความรํวมมือกันไปในเวลาเดียวกัน  
 
๑๐. แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวิจัย 

เพ่ือขับเคลื่อนให๎ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด๎านการเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนที่ก าหนดขึ้นมีการน าไปสูํการปฏิบัติอยํางมีประสิทธิภาพและบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปูาประสงค์
อยํางมีประสิทธิผล จึงมีแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

๑๐.๑ การจัดท าแผนปฏิบัติการ  
 ต๎องมีการก าหนดแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นระบบ เพ่ือก าหนดแนวทาง ขั้นตอน 

วิธีการ/กิจกรรม และเจ๎าภาพผู๎รับผิดชอบ เพ่ือให๎เกิดการแปลงกลยุทธ์และแผนงานวิจัยไปสูํการปฏิบัติเพ่ือ
น าสํงผลผลิตและผลลัพธ์ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปูาประสงค์ที่ก าหนดไว๎อยํางมีประสิทธิผล รวมทั้งมีก าร
ก าหนดกลไกของการทบทวนและปรับยุทธศาสตร์การวิจัยให๎เหมาะสมกับสภาพแวดล๎อมที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยเฉพาะในกรณีที่มีสถานการณ์ใหมํหรือสถานการณ์ที่แตกตํางจากที่เคยศึกษาไว๎ อันจะท าให๎ยุทธศาสตร์การ
วิจัยมีความสอดคล๎องกับสถานการณ์และสภาพแวดล๎อม รวมทั้งสามารถปฏิบัติและน าสํ งผลงานได๎อยํางมี
ประสิทธิผล 

๑๐.๒ การสื่อสารและการประสานงาน 
  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด๎านการเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน ต๎องเกี่ยวข๎องกับภาคสํวน องค์กรและบุคคลจ านวนมากและตํอเนื่องตามกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ 
ดังนั้น เพ่ือให๎การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลจ าเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องให๎
ความส าคัญและจัดให๎มีกลไกการสื่อสารและการประสานงานอยํางเป็นระบบ ทั่วถึงและตํอเนื่อง โดยจัดตั้ง
ศูนย์ประสานงาน (Focal Point) ในแตํละภาคสํวนที่ชัดเจน และสนับสนุนให๎มีการสื่อสารและประสานงาน
เป็นเครือขํายของแตํละภาคสํวน (Sector Networking) และข๎ามภาคสํวน (Inter-Sector Networking) ซึ่ง
อาจใช๎ประโยชน์จากเครือขํายออนไลน์ที่พัฒนาเป็นระบบสังคมออนไลน์ (Social Networking) ส าหรับการ
ยกระดับความรํวมมือของนักวิจัยในสหวิทยาการ และอ านวยความสะดวกในการติดตํอสื่อสา รและ
ประสานงาน รวมทั้งการเผยแพรํข๎อมูล การโต๎ตอบ รวมถึงการติดตํอขอข๎อมูลการวิจัยระหวํางภาคสํวนได๎ 

๑๐.๓  ความพร๎อมด๎านทรัพยากร 
 ความพร๎อมด๎านทรัพยากร ได๎แกํ ความพร๎อมด๎านบุคลากร ด๎านระบบงาน และความพร๎อม

ด๎านระบบฐานข๎อมูลและสารสนเทศที่ใช๎ส าหรับการวิจัย บุคลากรที่สนับสนุนการวิจัยต๎องมีความรู๎และมี
จ านวนเพียงพอในการประสานงาน ระบบงานตํางๆ จะต๎องมีความคลํองตัวที่เอ้ือให๎นักวิจัยสามารถท างานได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ ระบบฐานข๎อมูลการวิจัยในปัจจุบันยังมีลักษณะกระจัดกระจายและไมํทันสมัย ซึ่งเป็น
อุปสรรคอยํางมากตํอการวิจัยในอนาคต จึงจ าเป็นต๎องมีการพัฒนาระบบฐานข๎อมูลและสารสนเทศการวิจัยที่



๑๘ 

เปิดโอกาสให๎ทุกภาคสํวนสามารถเข๎าถึงและมีสํวนรํวมในการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข๎อมูลดังกลําวใน
ขอบเขตที่ก าหนด มีการเชื่อมโยงกับฐานข๎อมูลการวิจัยขององค์การและภาคสํวนอ่ืนทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ มีการประมวลผลปัญหาและถอดบทเรียนของการด าเนินงานในรูปแบบตํางๆ เพ่ือจะน าไปพัฒนา
รูปแบบด๎านการเป็นประเทศในประชาคมอาเซียนตํอไป 

๑๐.๔ วัฒนธรรมการวิจัย 
 สร๎างเสริมวัฒนธรรมการวิจัย เชํน ควรสํงเสริมให๎ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และ

องค์กรตํางๆ ได๎มีโอกาสรํวมในการท าวิจัยในสํวนที่เกี่ยวข๎องในด๎านการเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ตั้งแตํขั้นตอนการเริ่มต๎นการท าวิจัย โดยอาจรํวมแสดงความคิดเห็นตํอข๎อเสนอการท าวิจัย และการ
รํวมวิจารณ์และเสนอแนะผลการวิจัย นอกจากนี้การเผยแพรํองค์ความรู๎งานวิจัยไปสูํวงกว๎างทั้งในประเทศและ
ระดับสากล   
 
๑๑. แนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 การขับเคลื่อนให๎ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด๎านการเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปูาประสงค์อยํางมีประสิทธิผล จ าเป็นต๎องมีการติดตามและประเมินผลที่
ดีควบคูํไปด๎วย โดยใช๎การบริหารจัดการระบบวิจัยซึ่งเป็นกลไกในการติดตามและประเมินผลที่เป็นระบบ ดังนี้  
 ๑๑.๑ การประเมินกํอนด าเนินการวิจัย (Ex-ante Evaluation) เพ่ือวิเคราะห์กลั่นกรองข๎อเสนอ
การวิจัยที่เหมาะสมและสอดคล๎องตามยุทธศาสตร์การวิจัย 
 ๑๑.๒ การติดตามผลระหวํางด าเนินการวิจัย (Ongoing Evaluation) เพ่ือรับทราบปัญหา 
อุปสรรค ในการด าเนินงานที่เกิดจากการน ายุทธศาสตร์การวิจัยดังกลําวไปปฏิบัติ วําสามารถตอบโจทย์ความ
ต๎องการได๎อยํางถูกต๎องหรือไมํ 
 ๑๑.๓ การประเมินผลหลังด าเนินการวิจัย (Ex-Post Evaluation) ของงานวิจัยที่หนํวยงาน
ด าเนินการวิจัยเสร็จสมบูรณ์แล๎ว โดยเฉพาะการประเมินผลความคุ๎มคําของการวิจัย เพ่ือประเมินผลผลิตและ/
หรือผลลัพธ์ของการวิจัยโดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย และเปูาประสงค์/ตัวชี้วัดของ
ยุทธศาสตร์การวิจัย  
 
 


